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ُة، َوُقْلُت ِلَزكي: }َأِعُدَك ِبَأنَّنا  حاَفْظُت َعلى ُهدوئي أَنا، َعزَُّة الَفذَّ
.zَسْوَف ُنجيُب َعْن ُكلِّ َأْسِئَلِتَك
َوَبَدْأُت ِبَجْمِع اَألِدلَِّة ساِئَلًة َزكي:

zَهْل َلَدْيَك َصديٌق ُيْدعى }١٢-١-٢٤-٢٨؟{
.zَأجاَبني: }ال

.zَفُقْلُت ِلَهْيَثٍم: }َأْحِضْر ِكتاَب الّشيْفَرِة

َقَرْأُت الرِّساَلَة َمرًَّة ُأْخرى، ُثمَّ تاَبْعُت قاِئَلًة: }َهْل َلَدْيَك َصديٌق ساَفَر 
zٍة َقريَبٍة؟ إِلى َمكاٍن َبعيٍد ُمْنُذ ُمدَّ

z!َأجاَب َزكي: }َنَعْم، َصديقي سامي
ُص ِكتاَب الّشيْفَرِة. َدوَّْنُت هِذِه الَمْعلوَمَة َوَأَخْذُت أََتَفحَّ

ُة، َأقوُم ِبَحلِّ الرُّموِز. َحقًّا، إِنَّني َعزَُّة الَفذَّ
.zَنَظْرُت إِلى َشريكي قاِئَلًة: }إِنَّها ُرموُز اَألْبَجِديَِّة

zَر َهْيَثٌم َمِليًّا ُثمَّ َسَألَني: }أََتْعنيَن...؟ َفكَّ
.zَفَأَجْبُت: }َنَعْم! َهّيا ِبنا إِلى الِفناِء الَخْلِفيِّ ِلَمْنِزِل سامي
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َتْنمو ِصغاُر اْلَقواطيِر َوالتَّماسيِح ِبُسْرَعٍة،
ِل ٣٣ َسْنتيِمْتًرا َسَنِويًّا َعلى  َفَيْزداُد طوُل َبْعِضها ِبُمَعدَّ
ْرَعِة لََبَلَغ  َمدى ِستِّ َسَنواٍت. َوَلْو أَنََّك َتْنمو ِبهِذِه السُّ

طوُلَك َنْحَو (٢٣١ َسْنتيِمْتًرا)!

غاِر َأنَّ َأْسناَنها كاِمَلٌة َوِمْن ُحْسِن َحظِّ الصِّ
غيَرِة، َوَحادٌَّة َكاِإلَبِر الصَّ

فاِدِع  غيَرِة، َوالضَّ َفَتْسَتْخِدُمها ِالْصِطياِدِ اَألْسماِك الصَّ
باِب َوالَفراشاِت َواْلَخناِفِس. َوالذُّ

١٧١٨
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َر في  َوَبِقَي َأماَم }أليكسz َيوٌم كاِمٌل. َفماذا َيْفَعُل فيِه؟ َشَعَر }أليكسz ِباْلَقَلِق ِعْنَدما َفكَّ
َر َمرًَّة ثاِنَيًة في َشْكِل  َأنَّ َعباَءَتُه ُربَّما ال َتْلِفُت النََّظَر، َوُربَّما َلْن ُتْرِضَي اَألميَر. ُثمَّ َفكَّ

عاِر الخاصِّ ِباَألميِر، َوفي أَْلواِنِه. َوعاَد َمرًَّة ُأْخَرى إِلى الَعَمِل. َقَطَع }أليكسz الَمزيَد  الشِّ
ْفراِء َواُألْرُجواِنيَِّة. َوَقصَّ ُكلَّ ُمَربٍَّع إِلى ِنْصَفيِن ِمْن زاِوَيِة  ِمَن الُمَربَّعاِت الَحْمراِء َوالصَّ
فيِه إِلى الّزاِوَيِة الُمقاِبَلِة َلها، َفَحَصَل َعلى َعَدٍد ِمَن الُمَثلَّثاِت، ُثمَّ خاَط الُمَثّلثاِت إِلى 

عاِر الخاصِّ ِباَألميِر. َوَصَنَع ِمْن ذِلَك َعباَءًة ثاِنَيًة ُمْخَتِلَفًة َعِن  َبعِضها، َفَأَتْت َشبيَهًة ِبالشِّ
َفكاَنِت  ِبُسْرَعٍة،  ذِلَك  أَْنَجَز  َلَقْد  األولى.  الَمرَِّة  في  َصَنَعها  الَّتي  الَعباَءُة الّثاِنَيُة الَعباَءِة 

جاِهَزًة في َصباِح الَيوِم الّثاِلِث.

َر }أليكسz, َقْبَل َأْن َيْبَدَأ َعَمَلُه، في أَْلواِن َعَرَبِة اَألميِر، َوفي ِشعاِرِه الخاصِّ  َفكَّ
ْفراَء َواُألْرُجواِنيََّة،  الَمْرسوِم َعلى جاِنِب الَعَرَبِة. َوَأَخَذ َلّفاِت الُقماِش الَحْمراَء َوالصَّ

َوَقصَّ ِمْنها ُمَربَّعاٍت َكثيَرًة. ُثمَّ خاَط الُمَربَّعاِت إِلى َبعِضها ِبَمهاَرٍة. َوَصَنَع ِمْنها 
عاِر الخاصِّ ِبِه. َوِبَفْصِل َتَمرُِّن  َعباَءًة َمتيَنًة َتْشَتِمُل َعلى أَْلواِن َعَرَبِة اَألميِر َوالشِّ

}أليكسz َعلى الِخياَطِة، َفَقِد اْسَتطاَع الَعَمَل، ِبُسْرَعٍة 
َوأَْنَجَز الَعباَءِة في َصباِح الَيْوِم الّثاني. 
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قاَلْت َزْوَجُة اَألِخ: }ال َتْقَلقي، َسَنْقِسُم هِذِه الَمواِئَد َمْجموَعَتْيِن، َتْحَتوي ُكلٌّ 
.zِمْنُهما َأْرَبَع َمواِئَد

.z...ِبُهدوٍء: }اِْفَعلي ما َتشائيَن، لِكنَّني أَقوُل إِنَُّه حيَن zيَِّدُة }كوْمفوْرت َوَردَِّت السَّ
zقاَطَعها الزَّْوُج ِبَقْوِلِه: }يا َعزيَزتي! إِنَِّك َكثيَرُة الَقَلِق، َهْل ُيريُد َأَحُدُكْم ُخْبًزا؟
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َوفي غاَبِة اَألمازوِن الَمَطريَِّة في الَبرازيِل، ُيْغِرُق النَّْهُر الغاَبَة 
َوَتْمَتِلُئ الغاباُت ِبالِمياِه َفْتَرًة َقْد َتِصُل إِلى َخْمَسِة َأْشُهٍر، َوَتْسَبُح 
َجِر، َبْيَنما َتعيُش الَحَيواناُت في َأعالي  األْسماُك َبْيَن ُجذوِع الشَّ

اَألْشجاِر إِلى َأْن َيْنَخِفَض َمْنسوُب اِلمياِه. َولِكنَّ مثَل هذا الَفَيضاِن 
ال َيْحُدُث في ُكلِّ الغاباِت الَمَطِريَِّة.

َوَتَتَمتَُّع َأْغَلُب غاباِت الَمَطِر االْسِتواِئيَِّة ِبَجوٍّ داِفٍئ، ِإْذ َيَتراَوُح 
ُل َدَرَجِة الَحراَرِة فيها َبيَن َأْرَبٍع َوِعْشريَن إِلى َثالثيَن (٢٤-٣٠)  ُمَعدَّ
حاِب الَّتي َتْنمو  َدَرَجًة ِمَئِويًَّة. َوِمْن أَْنواِع غاباِت الَمَطِر، غاباُت السَّ

في َأعالي الِجباِل، َوَيكوُن الَهواُء في هِذِه الغاباِت َأْكَثَر ُرطوَبًة، 
باُب َعلى ُرطوَبِتها، َوفيها َيعيُش طاِئُر  حاُب َوالضَّ َحْيُث ُيحاِفُظ السَّ

}الِكتساهلz، الَّذي َتْشَتِهُر ِبِه غواتيماال.
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