
! َتَوقَّْف! ِإنَّ هذا أَْيًضا، ال َيْعني َشْيًئا؛ َفَأنا ُأريُد  َضِجَر الَمِلُك َفَصَرَخ عالًِيا: }ُأفٍّ
.zَمْعِرَفَة الَعَدِد اِإلْجماِليِّ لِْلُوَكالِء

 z...َوحاَوَل الُمْسَتشاُر الَمَلِكيُّ الّثاني َأْن َيْشَرَح َفقاَل: }َولِكْن يا َسيِّدي، َأْسَتطيُع َأْن
َلْت قاِئَلًة: }َلْو َسَمْحَت يا واِلدي  َل، َفَتَوسَّ َولِْلَمرَِّة الّثاِنَيِة، حاَوَلِت اَألميَرُة التََّدخُّ

z...الَعزيَز، َلْو َسَمْحَت
َفِة لِلتَّْوضيِح. َهَدَأْت َثْوَرُة الَمِلِك ِعْنَدما َسِمَع َصْوَت اْبَنِتِه الُمَتَلهِّ

َوَعبََّر َعِن اْرِتياِحِه ِبَتْنهيَدٍة َطويَلٍة: }َحَسًنا يا َعزيَزتي، هاتي ما ِعْنَدِك، َواْشَرحي 
.zِلَي اَألْمَر

َم الُمْسَتشاُر الَمَلِكيُّ الّثاني َبْيَن َيَديِّ الَمِلِك َوَعالماُت االْرِتباِك َتْبدو َعلى  َتَقدَّ
َوْجِهِه، َفقاَل: }يا صاِحَب الَجالَلِة، َلَقْد َوَضْعُت، ِبَدْوري، َعالَمًة ِلُكلِّ َوكيٍل 

داِخٍل، ُثمَّ َرَسْمُت َداِئَرًة َحْوَل ُكلِّ َخْمِس (٥) َعالماٍت. َوَأْظَهَر لِْلَمِلِك َعالماِتِه 
ْفَتِر، ُثمَّ َأْرَدَف موِضًحا: }توَجُد ُهنا ِتْسُع (٩) َدواِئَر َيْحَتوي ُكلٌّ ِمْنها  َعلى الدَّ

z...17َخْمَس (٥) َعالماٍت، ِإضاَفًة إِلى َعالَمَتْيِن ُهنا، َوِبالَحصيَلِة َيكوُن
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ِإذا َنَظْرَت إِلى َمَجرَِّتنا ِمَن اْلجاِنِب، َفِإنََّك َتخاُلها َصْحًنا َضْخًما 
ٍح ُمْنَتِفٍخ ِمَن الَوَسِط. طاِئًراً، ِإْذ َتْبدو َعلى َهْيَئِة ُقْرٍص َرقيٍق ُمَسطَّ

ْمِسيَُّة ِبُبْطٍء َحْوَل َمْرَكِز َمَجرَِّة  ْمُس َواْلَمْجموَعُة الشَّ ُتساِفُر الشَّ
ْمُس َحوالى ٢٥٠ ِمْليوَن َسَنٍة، لَِتدوَر  َدْرِب اللَّّبانِة. َوَتْسَتْغِرُق الشَّ

َدْوَرًة كاِمَلًة َحْوَل اْلَمَجرَِّة.

َولَْيَسْت َمَجرَُّة َدْرِب الَلبَّاَنِة ِسوى واِحَدٍة ِمْن َمالييِن اْلَمَجّراِت 
اْلَمْوجوَدِة في هذا اْلَكْوِن اْلَفِسيِح. َوال َيْعِرُف َأَحٌد ِبالتَّْحِديِد 
َعَدَد هِذِه اْلَمَجّراِت. َوَيُظنُّ ُعَلماُء اْلَفَلِك َأنَّ ُهناَك َحوالى ِمَئِة 

. ِبْليون َمَجرٍَّة َعلى اَألَقلِّ

 . َوُتْشِبُه َبْعُض اْلَمَجّراِت َدْرَب اللَّّباَنِة في َشْكِلها اللَّْولَِبيِّ
. َوِمَن  َوَيَتَميَُّز اْلَبْعُض اآلَخُر ِبَشْكٍل َبْيَضِويٍّ َأْو ِإْهليِلِجيٍّ

ٌد، َوُتَسّمى اْلَمَجّراِت َغْيَر  اْلَمَجّراِت ما لَْيَس َلُه َشْكٌل ُمَحدَّ
ْكِل. اْلُمْنَتِظَمِة الشَّ

١٥ ١٤
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َتَتَكوَُّن ِسْلِسَلُة الِغذاِء ِمْن َمْجموَعٍة ِمَن الكاِئناِت 

الَحيَِّة. َوِهَي َتْبَدُأ، عاَدًة، ِبَنباٍت َيْأُكُلُه َحَيواٌن. َوهذا 

اْلَحَيواُن َيْأُكُلُه، ِبَدْوِرِه، َحَيواٌن َأْكَبُر. َوهذا َأْيًضا ُيْمِكُن َأْن 

َيكوَن ِغذاَء َحَيواٍن َأْكَبَر ِمْنُه َحْجًما.

ِإنَّ ُكلَّ َنباٍت َأْو َحَيواٍن ُهَو ِعباَرٌة َعْن َحْلَقٍة في 

ِسْلِسَلِة الِغذاِء.

.zِمَن الغزاِل ( الُعْشِب، َوالكوَغُر (اَألَسُد اَألِمريكيُّ
.zَفقاَلْت ُجماَنُة: }َجميُعنا َيْعِرُف ذِلك

! َيْكفيني َخبيٌر واِحٌد في الُعلوِم. َوها َقْد َأْصَبَح  ُأفٍّ
َلَدْينا اآلَن َخبيراِن اْثناِن. َبْل َأْكَثُر ِمْن ذِلَك، إِنَُّهما َيَتناَفساِن! 
ِلَم َأْرَغَمني َأْهلي َعلى ِإْحضاِر ُجماَنَة َمعي؟ كاَن َيْنَبغي َأْن 
َتْبقى في الَبْيِت. َوَتْمَتْمُت: }ُيْمِكُن َأْن َتكوَن هِذِه الرِّْحَلُة 

 .zاْلَمْيداِنيَُّة َطويَلًة
ُر َسَبَب ُحصولي َعلى  َقَضَم َكرْيٌم ُتّفاَحَتُه، َوقاَل: }هذا ُيَفسِّ

 .zِشْحَنٍة ِمْن ِخالِل األَْْكِل... َأْعني ِشْحَنَة طاَقٍة
ا، يا َكرْيُم! لِكْن، ِمْن  َفَعلََّقْت َرشا قاِئَلًة: }هذا ُمْضِحٌك ِجدًّ

zأَْيَن َتْحُصُل ُتّفاَحُتَك َعلى طاَقِتها؟
َأجاَبْتها اآلِنَسُة فاِئَزُة شاِرَحًة: }ُسؤاٌل َوجيٌه! ِإنَّ الّطاَقَة 
عاِم الَّذي  اْلَمْوجوَدَة في الّنباتاِت، َوِتْلَك اْلَمْوجوَدَة في الطَّ

، َتعوداِن إِلى َمْصَدٍر واِحٍد َسالِسَل الِغذاِء،  َنْشَتريِه ِمَن اْلَمحالِّ
.zَوُهَو َمْصَدُر الّطاَقِة الَوحيُد َعلى اَألْرِض

zَتساَءَل راِئٌف ماِزًحا: }َأِهَي َثّالَجٌة َضْخَمٌة؟
z!ْمُس َأجاَبْتُه دانَيُة: }ال، يا راِئُف، إِنَّها الشَّ

٩ ٨
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ُموzِّ، قاَلْت  }صاِحَب السُّ
}رانيz، َوَأضاَفْت: }أَنا ال 
َأْسَتِحقُّ َأيَّ ُمكاَفَأٍة َعلى 
اِإلْطالِق. َولِكْن، ِإْن َرِغْبَت، 
َفِبِإْمكاِنَك َأْن ُتْعِطَيني َحبًَّة واِحَدًة 
.zِِّمَن اَألُرز

}َفَقْط َحبًَّة واِحَدًة ِمَن 
ًبا،  اَألُرزِّ؟z َصَرَخ اَألمير ُمَتَعجِّ
َوَأضاَف: }َدعيني ُأكاِفُئِك 
.zِبما َتْسَتِحّقيَن

}َحَسًناz، قاَلْت }رانيz ُثمَّ 
َأْوَضَحْت: }ِإذا كاَن ذِلَك ُيْسِعُد 

ُسُموََّك، َفِبِإْمكاِنَك ُمكاَفَأتي 
ريَقِة: ُتْعطيني الَيْوَم َحبًَّة  ِبهِذِه الطَّ
ِة َثالثيَن  واِحَدًة ِمَن اَألُرزِّ. َوِلُمدَّ

َيْوًما، ُتْعطيني في ُكلِّ َيْوٍم 
يَِّة اَألُرزِّ الَّتي َأْعَطْيَتني  ِضْعَف َكمِّ

إِّياها في الَيْوِم الّساِبِق. َأّي، 
َسُتْعطيني َغًدا َحبََّتْيِن ِمَن 

اَألُرزِّ، َوفي الَيوِم الّثاني َأْرَبَع 
َحّباٍت، َوهَكذا َدوالَْيَك َحّتى 

 .zُمروِر َثالثيَن َيْوًما
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َقْد  كاَن َلَدى َجدِّ ياُقوَتة اْلَكِثيُر ِمَن اْلَْحفاِد وَاْلَحِفيداِت، َوِلذا فتَ
ْعِليِمِهْم. َوهَكذا أصَ�َح ِفي  ْيِت لِتتَ اْسَتعاَن بُمَعلٍِّم َيْحُضُر إِلى اْل�تَ

ْنَضمَّ  َعلُِّم َأْن يتَ َمْقُدوِرِ َأيٍّ ِمَن اْلَْحفاِد وَاْلَحِفيداِت الرَّاِغِ�يَن في التتَّ
يِن ِخالَل ِتْلَك  ُفوِف. َوَلْم َيُكْن هذا باَلْمرِِ اْلعاِدي في الصِّ إِلى الصُّ

َعلُِّم اْلِقراَءِة َأِو اْلِكتاَبِة  اْلَياّاِم، َحْيُث َلْم َتْحَظ ُمْعَظُم اْلَفَتياِت آَنذاَك ِبتتَ
َعلى اْلْطالِق.

ا، كاَنِت الدُّروُس تتُْعطى في اْلَحديَقِة.  ْقُس َجيِّداًاً ُكلَّما كاَن الطَّ
وَكاَنْت ناِفَذُة َمْكَتِب َجدِّ ياُقوَتة ُتِطلُُّ َعلى ِتْلَك اْلَحِديَقِة. وَكاَن 

َر النَّاِفَذِة َعلى  ْلِقَي َنْظرَةاً َطِويَلةاً َع�تْ َهُض ِمْن ُكْرِسيِّ َمْكَتِ�ِه لِيتُ نتْ َكِثيراًا ما يتَ
َأْحفاِدِه َوَحِفيداِتِه.
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