


لقد أنهى صديقانا موسالينكو والقط هرهر رحلتهام السحرية األخرية يف 

الحديقة بجانب بقعة ماء ذات سحر أكرب. نذكركم بأننا ال نتكلم هنا عن 

بقعة عادية، بل عن بوابة مسحورة كانت يف كتابنا السابق قد أرسلت أحد 

أصدقائنا اىل بلدان متعددة مختلفة. يف مرص تعرف البطالن عىل الجمل الذي 

يقود القافلة، أما يف مقدونيا فقد تعرفا عىل اإلوزة أنا-سأكون-أنا. التقيا أيضا 

بأصغر طائر طنان يف العامل مولده كوبا وكذلك مبعزة برية من بلغاريا عىل 

رأسها خوذة ومصباح أمامي. 

كان موسالينكو يتفّرج بتأّن عىل صور هذه الرحلة التي وجدها يف حقيبته. 

كل منها كانت مختلفة اللون ترسل ذكرى من املغامرات املختلفة وتستحض 

يف ذهنه األصدقاء الجدد. وعندما أغمض عينيه، أحّس موسالينكو بعطر كل 

واحد من البلدان التي كان قد زارها عن غري قصد:

- بلغاريا بعطر الجبل وشاي األعشاب؛

- مرص بعطر الرمال الحاّرة؛







- مقدونيا بعطر الغابات الخضاء بَُعيد مطر صيفي؛

- وكوبا بعطر املحيط والشواطئ التي ال نهاية لها.

كان موسالينكو مستغرًقا يف أحالم اليقظة وفجأًة! سقط يشء ما عىل رأسه. 

كان ضمنياً يتمنى أن يكون ذلك نقطة من غيمة ماطرة خفّية ولكن ال! كانت 

دمعة كبرية من طري أبيض كبري. وبينام ضحك هرهر عىل صديقه ضحكة 

لعوبة خفية، فاجأ الطري فروه الناعم النظيف الربتقايل اللون أيًضا. هرهر مل 

يكن راضياً بتاتاً. أما موسالينكو فضحك وقال:

-  يا هرهر، أنت تعرف أن دمعة كائن طائر محدد هو نبأ بالحظ السعيد!

ثم ذهب لينظف نفسه قبل أن يعودا اىل البيت.

وكان الطري األبيض الكبري الذي ترك دمعتيه عىل صديَقينا قد حّط عند حنفية 

املاء ووقف ينظر مبا كان يشبه الحزن.

-  يا شباب! يا شباب! اركبوا عىل ظهري وهيا بنا اىل نُُزل موساال. هناك 

ستفهمون كل يشء...

نظر موسالينكو اىل الطري بإعجاب:

-  ما أنا بفاهم كيف سنقوم أنا وهرهر اللذان نوزن أكرث من خمس أضعاف 

وزنك بالركوب عىل ظهرك والطريان اىل أي مكان كان! صحيح أنني أركض 

بانتظام يف الحديقة منذ عدة أسابيع وأشب 3 لرتات من املاء كل يوم وأتبع 

حمية البوظة كل يوم سبت ولكن رغم ذلك...





وبينام كان ينظر اىل مكان عضالته متمنياً أن يجد منها ولو القليل، شعر 

موسالينكو فجأة بأنه أصبح خفيفاً كالريشة. وبدت حنفية املاء كأنها حنفية 

للعاملقة وبدا الطري كأنه طائرة.

- اركبوا! – رصخ الطري فيام كان موسالينكو وهرهر ينظران بذهول. – 

الحمدلله أنني استطعت بدموعي السحرية أن أجعلكام صغاراً بحجم القمل 

وإال لكانت مهمتنا فشاًل ذريعاً. هاكُم جناحي األيرس درًجا تصعدون عربه 

عىل ظهري. هناك اجتامع هام يف نُُزل يف الجبل فسوف نطري اليه.

صعد موسالينكو وهرهر عىل ظهر الطري الذي طار برسعة أكرب من رسعة 

الريح – ذلك الريح القوي قرب شاطئ البحر الذي يوقظ أمواجاً عالية 

كالبيوت والذي يُشّعث شعرك بشكل مزعج جّداً أو يحّول أحياناً قبعتك أو 

مظلة الشاطئ صحوناً طائرة.

طار الطري مبوسالينكو وهرهر مدة 3 أيام و7 ليايل. مروا عرب عاصفة استوائية 

وعرب غيوم من غزل البنات الزهري، عرب إعصار حقيقي وشالل أكرث حقيقة 

منه. غطسوا يف نهر متجلد وطاروا عىل ُشعرة من ينبوع معدين ساخن حرارته 

حتى 103 درجات. قطعوا مع الطري تسع بلدان حتى حط يف العاش عىل 

سطح نُُزل موساال. كان الوقت يقارب منتصف الليل والنجوم تغلب زراق 

السامء الغامق بينام كان القمر ينري ويبدو أنه مل يكن يف حفرة زحل (مهام 

كان يعني ذلك). وكان الهواء مليئاً برائحة الخبز الطازج وشوربة الفاصوليا 

اللذيذة ومرىب توت الُعليق وشاي األعشاب الجبلية.







نزل موسالينكو وهرهر مرتاَحني عىل السطح بينام جلس الطري أمامهام كام 

يجلس املدّرس أمام تالميذه وبدأ يحّدثهم – أو باألحرى يوبّخهم – حيث مل 

يكن باستطاعة موسالينكو وهرهر التقدير.

- أرجوكام عىل الهدوء واالستامع جّيداً – قال الطري األبيض – أوالً، سأعرّفكام 

عىل نفيس: إسمي جوين، النورس املتكلم. أنا ذيك وصبور وأحب الغناء كام 

أنني قادر عىل االستامع بدون مقاطعة املتكلم. ولعل خاصيتي األكرث روعة 

هي أنني أفهم لغات جميع الكائنات من كل العوامل مبا يف ذلك االنسان 

والحيوان والطري والحرشة والسمكة والزهرة والشجرة والنبتة الحزازية 

وأحادي الخلية التي ال ميكن رؤيته بالعني املجردة والتنني والوحش الوهمي 

تحت الرسير وغري ذلك من الكائنات. أكرث من كل يشء أحب أن أساعد 

عجوزاً كبرياً وطيباً جداً من القطب الشاميل يرتدي دامئا زيّاً أحمر وقبعة 

حمراء. إنه يحصل كل عام عىل رسائل ال تُحىص من أوالد من كل أنحاء العامل 

يكتبون بشكل شبه صحيح بشتى اللغات. هل رأيتم مثالً كيف تُكتب كلمة 

»مرحباً« باللغة اليابانية؟ هكذا – (               ( وتُلفظ »كونيتشيوا”.

وتابع النورس جوين قائالً: آه! ولعلني كنت سأنىس! أفهم أيضا لغة كل 

األبطال من جميع القصص. لحسن الحظ لست الوحيد الذي ميلك هذه 

النعمة. إننا قبيلة كاملة من النورس السحري، نحاول أن نساعد كوكب األرض 

يك يكون سعيداً وبصحة جيدة ويك يستمر بالدوران حول الشمس. لألسف 

لدينا الكثري من العمل خالل السنوات األخرية وذلك بشكل خاص يف ما يُعني 

نظافة الكوكب. فاإلنسان يستخدم كميات هائلة من الزجاجيات البالستيكية 

こんにちは



باإلضافة اىل األلعاب واألكياس البالستيكية وغريها. هل تعلمون حتى أنه 

يأكل البالستيك املجهري ولكنه ال يدري بذلك؟ يعتقد أن هذا الجندي 

البالستييك أو تلك اللعبة البالستيكية ستختفي ولكنها تبقى باألرض ملدة 200 

سنة عىل األقل. وهي ال تتحول اىل لعب جديدة وال تصبح غري مرئية. إنها 

خالل هذا الوقت تتفكك إىل جزيئات أصغر فأصغر تجد لنفسها يف ما بعد 

من خالل املياه والرتبة طريقاً اىل طعام االنسان. املوضوع طويل ولكن ما 

ميألين بالحزن الشديد هو الطبيعة وكذلك أنه ال يبقى لدي الوقت ليك أساعد 

ذلك العجوز من القطب الشاميل. إنه مسؤول عن هدايا األوالد للميالد ورأس 

السنة وهو كبري جّداً يف السن ومتَعب جّداً فريتكب األخطاء أكرث فأكرث. هناك 

طفل من الربازيل طلب منه يف السنة املاضية جرو كلٍب هديًّة لرأس السنة 

فحصل عىل لعبة أحجية مرسوم عليها جّنية... قصة مزعجة.

وال يكفي كل ما أخربتكم عنه بل أننا خالل األشهر األخرية نواجه مشكلة 

هائلة! فإن الناس من كل أنحاء العامل ال يقدرون عىل االحتفال بأي يشء وال 

حتى ِبعيٍد واحد. ليس بإمكانهم تحضري عشاٍء واحد للعيد. هنا، يف الُنزل 

يجتمع ممثلو منظمة األعياد يف العامل (أو »ماع« باختصار) إليجاد الحل...

- جونييييييي! – قاطعه موسالينكو – أعتذر عىل مقاطعتك... آتشو! 

سأعطس... أو أنني لقد عطست ولكن يشء منري أصغر مني أنا قد حّط عىل 

أنفي.



- آه! أهالً بِك، سيديت الرياعة – قال جوين وهو ينظر إىل أنف موسالينكو – 

الباقون من »ماع« يف انتظاركم يف الُنزل – أضاف جوين وتابع قائالً: 

- إن بعض الضيوف يقولون أنهم يشمون رائحة مادة الكربيت قبل فشل 

العيد... تلك الرائحة التي تعرفونها من البيض الفاسد. وهي أيضاً رائحة 

الينابيع الحقيقية للمياه املعدنية. وبعد ذلك تختفي لدى الناس كل 

احتياجات العيد من طعام وصوف وتلوين للبيض وقناعات وأزياء، أو كل 

يشء مميز يحتاجونه لالحتفال باألعياد املختلفة. 

- عندما تذكر رائحة الكربيت، أظن أنني أشك مبن قد يكون معنياً. إنهام 

ِشّورة وُسوآن – قال موسالينكو – ولكن اكتشافهم أمر سهل. ملاذا يفعلون 

ذلك؟ ماذا يريدون أن يحققوا بذلك؟ وكيف نجدهم ليك يعود كل يشء إىل 

ما كان عليه؟ هذا ما نحتاج أن نفهمه. هّيا بنا جميعاً إىل النزل.

تسلل األصدقاء عرب املدخنة ووجدوا أنفسهم يف غرفة طعام كبرية حيث 

اندهش موسالينكو برؤية أصدقائه من الرحلة السحرية وغريهم الكثري من 

الحيوانات املمتعة من شتى أنحاء العامل. كان هناك كثري من الضوضاء ألن 

الجميع كان يشكو يف آن معاً أحدهم لآلخر ثم لغريه وهكذا لآلخرين.

- حضة أعضاء منظمة األعياد، أرجو الجميع عىل الصمت – قال جوين 

النورس الصبور شبه زاعق. – هلموا نجلس اىل الطاولة لنناقش الوضع 

العصيب الذي نتواجد فيه. موسالينكو وهرهر هنا وسوف يساعداننا. 



حل هدوء كامل ال يُسمعِ فيه إال صوت العاصفة الرعدية املقرتبة والتي مل 

تكن تخيف أحداً. هل تعلمون ملاذا؟ ألنهم كانوا مع بعض!

- سنبدأ باآليت من أبعد مكان، بالرياعة من اليابان – قدم جوين الضيفة التي 

جاءت طائرة من بالد الشمس املرشقة.

- تعرفون جميعاً – بدأت الرياعة تتكلم – أننا يف اليابان نحتفل ِبعيد ساكورا 

(أو هانامي) وهو االحتفال بزهر الكرز. يف أواخر شهر آذار وأوائل نيسان 

عندما يُزهر معظم الكرز الياباين (املعروف لدينا باسم ساكورا وهو رمز 

بلدنا)، نحب أن منرح تحت األشجار املغطاة بزهر الكرز بالنزهات التي 

نسميها الهانامي. إال هذه السنة! فقد قام أحدهم برسقة كل الزهور من عىل 

شجر الكرز يف شامل اليابان. وقد مرض الناس بسبب الحزن الشديد بينام 

توقف الرياع عن التألق ليالً...

- أتفهم حزنك، أيتها الرياعة. إنها الحالة نفسها يف مقدونيا – تابعت بعدها 

اإلوزة أنا-سأكون-أنا – نقوم بالتقليد لعيد الفصح بتلوين البيض املسلوق. 

إنه العيد الذي يحتفل به املسيحيون والكاثوليك وهو ميثل قيامة السيد 

املسيح يسوع من بني األموات. وتُلّون البيضة األوىل دامئاً باللون األحمر بينام 

تُزخرف البيضات األخرى مبختلف األلوان والرسوم والتصاميم. يف كل مكان 

تجد أرانب الفصح من الشوكوال وغريها الكثري من األطايب. ولعل ما هو 

األكرث متعة يف االحتفال املعاركة بالبيض امللّون ونقوم بذلك للصحة الجيدة. 

يُعترب أن ذلك الذي يحصل عىل البيضة األقوى التي ال تنكرس سوف يتمتع 

بالهناء والحظ السعيد والصحة املمتازة. وآه من السوء الذي حل بنا... فقد 



اختفى املاليني من البيض املسلوق ومعه اختفت املاليني من بَكّتات التلوين 

األحمر. تبّخرت!!! نيينتة! نادا! زيرو! فكيف نحتفل اآلن؟

- كانت أجواء االجتامع يف النزل تزداد عبئاً وضجيجاً. فكان الجميع يريد 

مشاطرة حزنه. ليس هناك يف أي مكان يف العامل أي شخص يحتفل. وباختفاء 

األعياد، اختفت أيضاً فرصة الناس أن يجتمعوا ويستمتعوا بوقتهم مع 

عائالتهم وأصدقائهم وأقربائهم. 

-  ســــــكــــووووووووت! – رصخ جوين بقوة ليعيد الضبط والنظام اىل 

االجتامع. – يجب أن نستمع اىل بعضنا الواحد تلو اآلخر. سيدي النرس من 

نيجرييا، اآلن دورك. 

وبدأ النرس يخربهم قصته هارعاً: 

- يف بلدي نيجرييا تحتفل األديان والقبائل املختلفة بأعياد متعددة. ولكننا 

اآلن ال نستطيع حتى استقبال السنة الجديدة يوم الحادي والثالثني من 

كانون األول. لقد اختفت جميع األلعاب النارية ومعها كل ثياب العيد الربّاقة 

من خزائن الناس وحتى من األسواق! وكأنه أحد ما قد مّر من هناك حامالً 

آلة للنقب عن كل ما يلمع! وبعد أن متكنت هذه اآللة التي لست أدري إذا 

كانت موجودة بالحقيقة من إيجاد حتى أصغر الحىل الالمعة، كلها اختفت 

بظرف ثانية! – ختم النرس كالمه باكتئاب. استند عىل كتف الراوي التايل كأنه 

ميرر الدور اليه.

- أنا سأخربكم عن التشيك – بدأت روايتها ساحرة طيبة – الجميع يف بالد 

التشيك يؤمن بأن الليلة بني الثالثني من نيسان واألول من أيار ليلة سحرية 



يجتمع خاللها الكبار والصغار ويجهزون امليادين يف املدن والقرى بأكوام 

كبرية من الخشب. وعىل رأس كل كومة يضعون ساحرة شيرة مصنوعة من 

الورق أو القش (ليست حقيقية بالطبع!). يعتقدون أننا نحن الساحرات 

نُبقي الشتاء والربد حولهم وعندما يحرقون ساحرة اصطناعية يف هذه الليلة، 

فكأن الربد سيخف والطقس سيصبح أدفأ. وهكذا كان يحصل دامئاً... إال هذا 

العام! فقد قام أحد ما برسقة كل الخشب املخصص ملشاعل النار فليس 

بإمكاننا إشعال النريان وبالتايل ال ميكن للطقس الدافئ أن يجيء. هناك برد 

شديد يف كل مكان. أما مخاط األطفال فيتجلد قبل أن يتمكن األطفال من 

لحسه. ويف الحقيقة، أنا أيضاً سئمت من افتعال الربد.

- أما نحن فلدينا مشكلة مع الصيف! – تابع أٌيّل يلفه شال من األضواء 

القطبية. – يف وطني السويد نستقبل الصيف بواحد من أحّب األعياد إلينا 

وهو عيد ميدسومر. نحتفل به أول يوم جمعة بعد االنقالب الصيفي. تبدأ 

االحتفاالت عند الظهر وال تنتهي قبل صباح اليوم التايل. تجتمع العائالت 

واألصدقاء ويرقصون ويغنون ويلعبون. هناك زينة يف كل مكان منها أكاليل 

الزهور الربية والرشائط الزهرية والَخضار من الغابات. وماذا تعتقدون حصل 

اآلن؟ لقد قام أحدهم بالقضاء عىل كل األزهار. فإنني ال أستطيع أن أصنع 

لنفيس حتى دبوس بروش ظفري الحجم ببنفسجة أرجوانية صغرية جداً! – 

وختم األُيّل حكايته. 

كان اليأس يف غرفة الطعام تلك يزداد. 



-  ويا ليتكم تعلمون ماذا يحصل يف مرص... أمور ال تُقال! – بدأ الجمل – لقد 

اختفى كل الطعام لعيد الفطر وهو أحد أهم األعياد لدى املسلمني يف العامل. 

رمبا ستقولون أنه ميكننا العيش بدون طعام ولكن عيد الفطر ميثل نهاية شهر 

رمضان وهو شهر كامل من الصيام الصارم. وعدد أيام الصيام بالضبط يعتمد 

عىل القمر بحيث أن أعياد املسلمني تتبع التقويم القمري. أذكركم أن الصيام 

يعني أنه ليس بإمكانك أن تتناول املأكوالت املختلفة يف أي وقت كان. معظم 

الناس خالل هذا الشهر (ما عدا األطفال والنساء الحامل واملَرىض) ال يتناولون 

الطعام واملاء إال يف فرتة ما بني غياب الشمس وشوقها. ويبدأ الصيام كل يوم 

مع أول آذان للصالة يف الصباح. والصيام هو وسيلة املسلمني تطهري 

أجسادهم وأرواحهم. عيد الفطر هو العيد الذي نحتفل به ختاماً للصيام 

فيتم تحضري الوالئم مبأكوالت من اللحوم والبقالوة والحلويات بالعسل 

والدبس واملرىب باإلضافة اىل الحالوة واألرز بالحليب وغريها. يهنئ الصغار 

أهلهم وأقرباءهم ويطلبون منهم املغفرة. بدون املأكوالت الشهية ال ميكننا 

أن نحتفل. ال ميكننا أن نتشارك هذه البهجة مع عائالتنا. – حزن الجمل حزناً 

شديداً فقامت املعزة مبداعبتها بحافرها وبدأت هي نفسها تروي:

- أوالً، أعتذر منكم عىل طريقة لفظي. فلقد أمتمت الست سنوات من عمري 

وبدأت أتخلص من أسنان الحليب لتأيت مكانها األسنان الدامئة. اآلن أتكلم 

بلثغة مثلام تفعل جديت وهي معزة حكيمة جداً قد قرأت ما ميأل شاحنة 

كاملة من الكتب ولديها حفيدة رائعة وهي أنا! ولكن دعوين أعود إىل 



املشكلة يف وطني. ماذا حصل؟ يف ضباب من رائحة البيض الفاسد اختفى كل 

الصوف، كل الخيطان والرشائط من بيوت الناس. لعلكم تسألون أنفسكم 

»وماذا يف ذلك؟« فسأشح لكم. نحن يف بلغاريا نصنع اآلذاريات (أو 

املارتينيتسا) وهي عبارة عن سوار من الخيط األبيض واألحمر نتبادله يف 

األول من شهر آذار. يُدعي العيد بابا مارتا وهو ميثل بداية مجيء الدفء 

واقرتاب فصل الربيع. قبل األول من شهر آذار يقوم البلغار بصنع اآلذاريات 

ويهدونها أحدهم لآلخر يوم العيد متمنني لهم العافية والخصوبة تكرمياً 

لفصل الربيع القادم. ورغم أن الربيع ليس فصالً موجوداً يف كل البلدان فأنا 

متأكدة أنكم تعلمون ما هو. إنه الفصل حينام تستيقظ الطبيعة من سباتها 

خالل الشتاء القارس. تُزهر األشجار وتتفتح األزهار ويبدأ الدفء يتسلل. 

تعود طيور السنونو واللقلق من الجنوب أو من أفريقيا باألخص حيث متيض 

األشهر الباردة حتى يعود الدفء اىل بالدنا.

- لدي سؤاااال! – قاطع صديقنا موسالينكو كالم املعزة – لنعود قليالً اىل 

رائحة البيض الفاسد التي ذكرتِها. أخربيني عنها أكرث.

ولكن قبل أن تتمكن املعزة من فتح فمها، تدخل املمثل التايل من منظمة 

األعياد يف العامل:

- هذه الرائحة النتنة هي نفسها التي فّحت يف ليلة ما قبل الكرنفال بكوبا! 

– زقزق (أو باألحرى طّن كالربغشة) أصغر عصفور طنان يف العامل. – يف كوبا 

لدينا عدد من الكرنفاالت خالل الصيف، منها يف العاصمة هافانا ومنها يف 

سانتياغو دي كوبا وهي العاصمة القدمية لبلدنا الرائع. الكرنفال لدينا عبارة 



عن مهرجان لأللواااان وهو مبثابة مسابقة بني مدارس الرقص املتعددة يف كل 

أنحاء البلد وبينها السالسا والرومبا والتشا-تشا... ومتتلئ الشوارع خالل فرتة 

الكرنفال بالناس يلبسون األقنعة امللونة واألزياء املزخرفة واالبتسامات 

العريضة. تستمر االحتفاالت عدة أيام. الجميع يكون يف قمة السعادة. ولكن 

ليس خالل هذا الصيف. ال أعرف كيف حصل ذلك ولكن كل األزياء واألقنعة 

وزينة العيد اختفت وكأن بعصا سحرية لئيمة غري راضية عن حياتها وفوق 

كل يشء ذات رائحة البيض الفاسد.

عادت الضوضاء عالية بني جميع ضيوف االجتامع الذين كانوا يقاطعون 

أحدهم اآلخر. كان هناك عدد كبري جّداً من الكائنات من كل أنحاء العامل 

التي مل تعد تستطيع أن تحتفل بأي عيد.

دق جرس النزل بقوة فاستغل النورس جوين ذلك واستعمل صوته الجبيل 

إلنقاذ البرش حتى يعيد الهدوء اىل االجتامع. 

- منذ البداية كان عندي شك أن ِشّورة وُسوآن لهام إصبع يف هذه الفوىض. 

– قال موسالينكو – ال بل عرشون إصبع وأربعة أيدي! جوين، هل هناك 

طريقة أن نصل اىل زعيم قبيلة النوارس؟ لقد قرأت يف مكان ما...

- وجّديت املعزة الحكيمة أيضاً! – قاطعته املعزة التي كانت ترتدي عىل رأسها 

خوذة ومصباح أمامي. فهي مل تكن فقط تحب الكالم الكثري ولكنها كانت 

تحب املقاطعة أيضاً. – جديت قرأت يل عن الشامان والزعيم وغريهم من 

أعضاء القبيلة املهمني. إنهم يشعلون النريان ويرقصون حولها ويغنون أغاٍن 



غري مفهومة ويتمكنون بطريقة ما التنبؤ باملستقبل ورؤية املايض وفهم ما 

يكلمهم عنه القمر أو الشمس أو النجوم أو الينابيع الجبلية...

وتابع موسالينكو بلهفة:

-  نعم، نعم، يشء من هذا القبيل. أنا متأكد أن زعيم قبيلة النورس بإمكانه 

 أن يساعدنا. – ثم التفت اىل النورس قائالً:

- جوين، هل ميكنك أن تغطينا جميعاً بدموعك لنصبح صغاراً مجهريني فرنكب 

ظهرك وتطري بنا اىل قبيلتك؟

- لدي فكرة أفضل – أجاب جوين – اركبوا التلفريك جنب النزل وأنا 

سأنتظركم عند محطته الدنيا. هناك مطار رّسي يف الغابة قد نستفيد منه.

ركب الجميع التلفريك برسعة. مل يدرك أحد كم من الوقت استمرت الرحلة. 

وعندما نزلوا عند املحطة الدنيا (ألن تلك التي كانت جنب النزل كانت 

تُدعى »املحطة العليا«)، رأوا طـــــــــــــــــــــــائرة بيضـــــــــــــــــــــاء 

كبــــــيــــــــــــــــــــــرة!

-  اركبوا عىل منت »طريان جوين« – سمع الجميع صوتاً معروفاً. – أنا نورسكم 

الذي ميكنه التحول اىل غواصة أو اىل متوازي السطوح أو... اىل طائرة! لهذه 

الطائرة مزيد من الريش ولكن املهم أنها تتسع لكم جميعا وتستطيع نقلكم 

بأمان اىل أينام أردتم. 

قفزت جميع الكائنات الصغرية يف جيب فيل ملّون من الهند يرتدي وزرًة، 

وبينها موسالينكو وهرهر والرياعة من اليابان والرصصور السعيد من كل 





مكان ودودة املطر من الرنويج وذبابة شيرة من بلد ُملّفق وما ال يقل عن 

45 كائناً صغرياً معروفاً أم مجهوالً، فقد كانت هذه الطريقة الوحيدة 

للحرشات أن متتطي الطائرة دون أن يدوسها أحد أو يجلس عليها أو يغرقها 

يف دموعه. ملاذا نذكر هذا؟ ألنه عىل منت الطائرة كانت هناك شجرة صفصاف 

باكية جميلة. كانت ال تتوقف عن البكاء عىل الِجّن الذين كانوا يسكنون 

جذورها. تبني أن أحد ما قد رسق قبعاتهم الصغرية فبات الجّن عاجزين عن 

استخراج التوت الربي من أكاممهم وعن غناء أغانيهم وعن أن يتحولوا اىل 

غري مرئيني. وما هو الجّنّي إذا مل يكن قادراً عىل تلك الثالثة؟ عدا عن أنه 

رائحة البيض الفاسد كانت ما زالت فاّحة من منزلهم. ولكن يبدو أننا جميعا 

نعرف من الذي قام بهذه الشيطنة، أليس كذلك؟

- دعوين أخربكم نكتة لتغيري الجو. – قالت زوجة وحيد القرن التي كانت 

تشعر بالدوار من الطريان قليالً. – أرجوكم عىل القليل من الهدوء.

... دخل أرنب لدى محل الحلويات وسأل:

- سيديت البومة، هل لديكم 100 قالب حلوى بالجزر؟

- ال، يا عزيزي األرنب.

وعاد يف اليوم التايل يسأل:

- سيديت البومة، هل لديكم 100 قالب حلوى بالجزر؟

- ال، يا عزيزي األرنب.



يف اليوم الثالث قرروا أن يحضوا له 100 قالب حلوى بالجزر، وعندما جاء 

األرنب مجدداً بسؤاله املعتاد:

- سيديت البومة، هل لديكم 100 قالب حلوى بالجزر؟

- نعم، يا عزيزي األرنب، لدينا!

-  يا ويلتاه – أجاب األرنب – وماذا ستفعلون اآلن بهذا الكم الهائل من 

قوالب الحلوى بالجزر؟ ...

ابتهج معظم الركاب وجلسوا بشكل مريح ووضعوا أحزمة األمان. ارتفعت 

بهم الطائرة ارتفاعاً مل يكن أي واحد من الركاب قد وصل اليه قبل ذلك. 

وبدأت أمام عيونهم تتبّدل املشاهد واملناظر الطبيعية. طاروا فوق نهر 

األمازون يف أمريكا الجنوبية وفوق برج إيفل يف باريس وفوق شالالت نياغرا 

يف أمريكا الشاملية وفوق قمة كليمنجارو يف أفريقيا. ورأوا بطرف العني جذع 

نبتة الفاصولياء من قصة »جاك ونبتة الفاصولياء«. أما الحصان األبنوس 

الطائر (الذي قد تعرفونه من قصص شهرزاد) لكان عىل وشك أن يرتطم بهم.

- إن املرور يف السامء مزدحم – قال جوين من مقصورة قبطان الطائرة. – 

هناك بُُسط الريح وأبطال من القصص والطيور الراحلة اىل الجنوب وغريها 

الراحلة اىل الشامل. والساحرات الرشيرات ما تعودت عىل اصالح مكانسها 

وكثرياً ما تتطفل عىل احدى الطائرات لرتكبها مجاناً. ودعونا ال نحيص نجوم 

الشهاب التي تفعل ما تشاء وال تبايل بتاتاً بأنظمة املرور يف الفضاء الجوي.



وكان موسالينكو متوتراً يف جيب وزرة الفيل امللّون فقرر أن يخرج منه قليالً 

ليحرّك أطرافه. كان ينتظر بتشوق أن تحط الطائرة فيلتقي بأحد من قبيلة 

النورس يوّجههم ويساعدهم عىل إيجاد األشار. قفز من الجيب برجليه 

الصغريتني وبدأ بصحبة هرهر يخطو مبخالبه الصغرية بني مقاعد الطائرة. 

وصال جنب نافذة صغرية ونظرا من خاللها – لقد كانت الظلمة قد حلّت للتو 

وكانوا ميّرون فوق محيط المتناه حيث رأيا يف البعد البعيد آخر أشعة 

الشمس فاسرتقا منها القليل من النور قبل أن تختفي متاماً. وكان موسالينكو 

يستمتع كثرياً بحلول الظالم.

وفجأة تحرك شاربا هرهر بشبه موجة مكسيكية.

- هرهر، هل كل يشء عىل ما يرام؟ - سأله موسالينكو.

شع هرهر يشري اىل النافذة فحّدق موسالينكو نحوها. يف الظالم السائد فوق 

املحيط الذي ال حّد له الحظ عرضاً ضخامً لأللعاب النارية – ألعاب نارية يف 

وسط الاليشء. 

- وما يف ذلك؟ رمبا منر فوق جزيرة ما – علّق موسالينكو بال مباالة. 

ولكنه يف اللحظة التي قال ذلك أحس بتلك الرائحة الكريهة، رائحة الكربيت 

التي نّوهت له ما عليه أن يفعله.

- برسعة يا جوين! يجب أن نحّط مباشة! – التفت موسالينكو اىل جوين آمراً.

- وال أي فرصة لذلك يا ولد! املاء يف كل مكان. ليس هناك مطار أو أي يشء 

يشبهه! أفكّر... أفكّر... أفكّر... أفكّر برسعة... برسعة برسعة أفكّر... ها هو 

الحل! وجدته! هاَك مظلة الهبوط من تحت مقعد الطّيار واقفز مع هرهر.



أمسك موسالينكو باملظلة، أحكم وضعها عىل ظهره، أمسك بهرهر وقفز من 

الطائرة بإتقان. أزّت الريح بوجهه وهو يحلّق ويحلّق حتى بدأت تتبني أمامه 

سفينة هائلة عىل شكل حوت. فتح موسالينكو املظلة وحّط بنجاح عىل منت 

السفينة خلف كوم من الصوف والخيطان والرشائط ذات اللون األبيض 

واألحمر. نظر حوله وأصبحت عيناه واسعتني الفطائر املحالة بالشوكوال. فقد 

رأى حوله من كل يشء: كوم عاٍل حتى قمة إفرست من البيض، وغريه من 

أزياء الكرنفال وثالث بزهور شجر الكرز الياباين...

مل يستطع موسالينكو وهرهر تصديق عينيهام. وقفا هناك متمسمرين. كانت 

هي فقط رائحة الكربيت التي أعادتهام اىل الواقع. تفقدا ما حولهام واختبآ 

برسعة عندما سمعا اقرتاب خطوات. عندها أدركا أنهام ليسا بحجمهم 

الطبيعي بل هام شبه غري مرئيني. وقفا برواء جنب بيضة ملّونة باللون 

األحمر وانتظرا لرييا من كان يقرتب.

- سوآن، لدينا املزيد من األلعاب النارية، أليس كذلك؟ - قال صوت ِشّورة 

املعروف. – أود أن أبقى هنا عىل منت السفينة عدة مليون سنة وأتفّرج كيف 

تتألّق السامء باأللوان املختلفة.

- مووووووو – رّد سوآن بينام كان يتنزّه بزّي بقرة. أظن أنه لدينا ملا ال 

يتجاوز األلف سنة. لكن ما يقلقني أكرث هو كمية الطعام – فالبقالوة 



ستكفي ملدة 697 سنة وأنا أهوي أن آكل الحلويات بينام أستمع اىل 

املوسيقى، وأن أستمع اىل املوسيقى بينام آكل الحلويات.

- آه يا سوآن! لقد كانت فكرة ممتازة أن نرسق األعياد من الناس. مل أحتفل 

بيشء يف حيايت ومل أحصل أبداً عىل هدية واحدة! االبتسامة أمر غريب عيل. 

أتعرف ما الذي جعل الكوب يفور عند رأس السنة يف العام املايض؟ عوضاً 

عن هدية رأس السنة التي طلبتها وكانت بومة يف جحرها حصلت عىل علبة 

تحتوي عىل مادة لزجة خضاء فيها بّراق هدفها أن تُدعك، أللعب بها وأهدئ 

نفيس!! هل ميكنك أن تتخيل؟ حتى أنا املقزِّزة وجدت ذلك... مقززاً! من اآلن 

فصاعداً سيكون كل يوم عيداً مختلفاً – أو عىل األقل خالل السنوات الـ 

القادمة.

وبينام كانا يستمعان اىل حديث الرشيرين، أحس موسالينكو ببعض الحزن. 

كل هذه الفوىض الكبرية كان سببها أنه ليس لدى الرّشيَرين أي أصدقاء أو 

أقرباء وأن هدية رأس السنة ألحدهام كانت خيبة أمل كبرية. وإذ خطر عىل 

بال موسالينكو فكرة.

- هرهر، أرسع معي! – وتسلال اىل احدى املقصورات. – إسمع جيداً يا هرهر. 

سنبتكر عيداً خاصاً برِشّورة وسوآن. بهذه الطريقة سنجعلهام سعيدين 

فيعيدان األعياد للناس. سنبني بينام ينامان سفينة أخرى مامثلة لهذه كلها 

من الحلويات خصيصاً لسوآن. سنزينها ونحّض الهدايا لهام. نحن ماهران 

وليس من الصعب علينا أن نخيط بومة مختبئة يف جحرها. وسنسّجل 

موسيقى جميلة يستمعون اليها أللف عام. 
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انتظر موسالينكو وهرهر أن ينام سوآن وِشّورة وانكبوا عىل العمل. ولكن 

املرشوع كان ضخامً واملهام كثرية ال مُيكن إنجازها يف ليلة واحدة وبخاصة أن 

يدي موسالينكو صغريتان ومخالب هرهر أصغر منها.

- شباب! نحن هنا لنساعدكم. – سمع البطالن من مكان ما جوقة من 

األصوات. – نحن كائنات عامل البحار وكل واحد منا يحمل القوة السحرية من 

البحار واملحيطات، فكل سمكة وكل قنفذ بحري وكل عشبة بحرية ومرجان 

وحبار وقرش وأي كان من سكان املياه هو جزء من هذه القوة.

يف لحظة صعد عىل منت السفينة عدد ال يحىص من األسامك وقناديل البحر 

والحوريات وغريها وانربوا يساعدون هرهر وموسالينكو. كان القمر ساطعاً 

من السامء يساعدهم بنور أبيض هادئ. وقبل أن ترشق الشمس بقليل كان 

كل يشء جاهزاً حتى أن عائلة من األخطبوط متكنت من جلب شجرة ميالد 

زينوها بأكاليل وألعاب براقة ووضعوها يف وسط سفينة الحلويات الجديدة.

متكن الجميع من االختباء قبيل أن يستيقظ سوآن وِشّورة. خرج االثنان إىل 

منت السفينة وبدآ يتقّيآن األفاعي والسحايل حيث أنه تبني أن هذا أمر دارج 

اآلن.

-  ِشّورة، هل ترين ما أراه أنا؟ – قال سوآن بحامس. 



ورة بقليل من  - »كّل عيد املـــفـــــا جـــــآت وأنتـم بخري!« – قرأت ِشّ

الصعوبة. – »إنه العيد الخاص برِشّورة وسوآن. يُحتفل به بابتسامات 

وموسيقى جميلة. يف هذا اليوم يجب أن تفاجئ شخص واحد من أقربائك 

عىل األقل.«

-  ال ميكنني أن أصدق! هذه سفينة من الحلويات مزينة بالبالوين وعليها 

نقش عيدي! وهناك شجرة مزينة يف وسطها تحتها هدايا! ما أحاله من 

 مفاجأة!

صعدت منهام رائحة كربيت أقوى من كرثة اإلثارة. قفز االثنان برسعة الربق 

ورة الهدية تحت الشجرة واتسعت ابتسامتها.  عىل سفينة العيد. فتحت ِشّ

كانت هذه املرة األوىل التي يحصل معها أمر كهذا. أما سوآن فقد بدأ يقضم 

إحدى سواري السفينة الجديدة وقرر أن يفعل ذلك قلياًل قلياًل حتى تكفيه 

ملدة أطول. تحت الشجرة وجد االثنان أيضاً رسالة تقول:



ورة وسوآن! أنا روح العيد الذي ابُتكر خصيصاً لكام – عيد  “مرحباً يا ِشّ

املفاجآت. ُيحتفل به حينام تشاؤون ومهام كان عدد املرات الذي تشاؤون 

أن تحتفلوا به. شخصياً، أنصحكم أن يكون ذلك مرتني يف األسبوع. فاجئوا 

أنفسكم أواًل وبعدها كل كائنات الوجود – فاجئوهم بكلمة لطيفة أو 

بقلم ميضء أو بالحلوى أو باملكرسات، بعّداد كهرباء أو بنبتة يف أصيص، 

بخرزة لسوار أو بكوب من املاء... ميكنكم أن تفاجئوا صباراً حزيناً بدموع 

شجرة الصفصاف الباكية أو مناًل بفتات خبز طازج. إن األفكار حولكم يف 

كل مكان فال تنسوا: أن تفعلوا اللطف فكرة رائعة. ذلك ألن فعلكم 

سيعود عليكم باللطف يوماً ما بطريقة ما.

أمتنى لكم عيد مفاجآت ممتاز!

روح العيد”

ومباشة بعد نهاية الرسالة كانت جميع أكوام الصوف والبيض والبقالوة 

وأزياء الكرنفال واأللعاب النارية والطعام واىل ما هنالك قد اختفت وعادت 

اىل حيث تنتمي.



ورة يعرفان بم يشعران. كان هذا بالتأكيد أمر جديد  مل يكن سوآن وِشّ

يرفرف يف قلوبهم وصدورهم. مل يعرفوا ما هو ومل يدركوا إذا كان بودهم أن 

مييض قريباً. رمبا كانوا جوعانني؟ أم أنهم أفرطوا يف الطعام؟

وبينام كان الرشيران يتساءالن عن مشاعرهام، نظر موسالينكو وهرهر 

أحدهام اىل اآلخر وقفزا من عىل منت السفينة اىل قمة موجة أودت بهام اىل 

الديار مباشة. وقف الصديقان اللذان كانا ما زاال بحجم القمل أمام بيتهم 

وتساءل موسالينكو كيف يفتح الباب الذي كان يبدو عمالقاً باملفتاح الصغري 

يف يده. 

- ال يوجد يف الكون مكان أفضل من البيت يا هرهر، أليس كذلك؟ – سأل 

موسالينكو صديقه رغم أنه كان يعرف اإلجابة. – وخاصة إذا متكنت أن تفتح 

الباب وتنام يف رسيرك طويـــــــــــالً طويالً. بعد هذه املغامرة أشعر وكأنني 

أستطيع أن آكل كل لفائف القرفة يف العامل وأنام ألف ليلة وليلة عىل األقل. 

يف هذا الحني جاء من مكان قريب صوت جوين الذي حّط قريباً منهام:

- يا شباب، أوّد بإسم منظمة األعياد يف العامل أن أشكركام. لوال هذه املساعدة 

ملا كنا استطعنا أن نتمكن من الفوىض التي كانت سائدة. يف عامل اإلنسان 

بات تقريباً كل يشء عىل ما يرام. واآلن تحّضا لتستعيدا حجمكام الطبيعي 

بواسطة دموعي.

عاد موسالينكو وهرهر اىل حجمهام السابق فاستطاع موسالينكو أن يفتح 

باب بيته باملفتاح ونظر حوله – كل يشء كان يف مكانه. ثم استعجل أن غسل 

أسنانه ولبس ثياب النوم وانبطح يف رسيره الناعم. أغمض عينيه وقبل أن 

يغرق يف عامل األحالم فكّر لنفسه: »أنا شاكر جّداً عىل كل ما حصل معي أنا 

وهرهر. وأنا سعيد أنه لدي صديق ويفّ ومقرّب مني كهذا، أستطيع أن أجتاز 

بصحبته جميع املغامرات«.
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