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كان شــيموس صبيّــاً ذكيّــاً هادئــاً، وكان االبــَن الوحيــَد لوالــِده 

ــن  ــٍد ع ــكاٍن بعي ــريٍة يف م ــٍة صغ ــه يف مزرع ــُش مع ــذي يعي ال

ــادِل  ــُب يف تب ــكالم، ال يرغ ــَل ال ــُده رجــالً قلي ــاس. كان وال الن

الحديــِث مــع أيِّ أحــٍد وال حتــى ابِنــه. كان شــيموس يــدرُك أن 

والــَده مــرَّ يف ظــروِف حيــاٍة صعبــٍة، لدرجــِة أنــه ال يذكــُر أنــه 

رآه يضحــُك عــى اإلطــالِق.

اعتــاد شــيموس أن يغــادَر املنــزَل يف وقــٍت مبكــٍر جــّداً متوجهاً 

ــزل.  ــن املن ــدٍة م ــت عــى مســافٍة بعي ــي كان ــِة الت إىل املدرس

وبعــَد املدرســة، كان يقــي ســاعًة يف املكتبــِة قبــَل أن يعــوَد 

ــداَء، كان يذهــُب  ــه الغ ــد تناولِ ــرًة أخــرى. وبع ــزِل م إىل املن

ــًة  ــاً رائع ــوي قصص ــاً يح ــُع كتاب ــُث كان يطال ــه، حي إىل غرفِت

وقصصــاً عــن عــامٍل مختلــٍف متامــاً.

ويف أحــِد األيــاِم، صعــَد شــيموس إىل الِعلِّيَّــِة، عــى الرغــِم مــن 

ــِه إِْذٌن مــن والــِده للذهــاِب هنــاك. وكانــت  أنــه مل يكــن لدي

العليــُة قــذرًة ومليئــًة باألشــياِء القدميــِة التــي مل يرغــْب والــُده 

ِسرٌّ في بيِت شيموس
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ــريٌة  ــُق كث ــاك صنادي ــت هن ــرى. كان ــرًة أخ ــتخداِمها م يف اس

ــِس  ــن املالب ــرُي م ــا الكث ــض، وكان يف بعِضه ــوَق بع ــا ف بعُضه

ــاك،  ــِت هن ــن الوق ــرتٍة م ــاِء ف ــد قض ــة. وبع ــَرِق القدمي والِخ

ــاَر دهشــتَه. كان هــذا الصنــدوُق  ــاً أث وجــد شــيموس صندوق

ه. ــكاً لجــدِّ ــت ُمل ــي كان ــِة الت ــِب واألوراِق القدمي ــاً بالكت مليئ

"أنــا أعتقــُد أنَّ جــدي كان ال يعــرُف القــراءَة عــى اإلطــالق"، 

قــال شــيموس يف نفِســه، "أنــا عــى يقــنٍي مــن أنــه مل يذهــْب 

قــّط إىل املدرســِة". ثــم رأى كتــاَب األعــاِل الكاملــِة لشكســبري.

أخــذ شــيموس الكتــاَب، ووضــَع األشــياَء األخــرى حيــُث كانت. 

ــه  وعندمــا غــادَر العليــَة، ونــزَل أســفَل الــدرِج، عــاَد إىل غرفِت

ــاً داخــَل  ه مكتوب ــاِب. كان اســُم جــدِّ ــاِء نظــرٍة عــى الكت إللق

الغــالِف. تصّفــح الكتــاَب، فوجــَد قصاصــًة مــن الــورِق مطويــًة 

ــِة.  ــن الفّض ــاً م ــا ِمفتاح ــَد فيه ــا ووج ــاِت. فتحه ــني الصفح ب

ــن يكــوَن  ــايل ل ــوَم الت ــَن أن الي ــِة، أيق ــا نظــَر إىل الورق وعندم

ــا  ــَد عليه ــِة وج ــًة للمزرع ــُة خريط ــذه الورق ــت ه ــالًّ. كان مم

ــاك.  ــريًة تشــرُي إىل مــكاٍن محــدٍد هن ــًة حمــراَء كب عالم
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الحــظ شــيموس أن هنــاك توجيهــاٍت كُتبــت أســفَل الخريطــِة. 

كان شــيموس واثقــاً بأنــه ســيكوُن قــادراً عــى تتبُِّعهــا والعثــوِر 

عــى الجائــزِة أو الكنــِز املدفــوِن هنــاك.

ــه  ــدى شــيموس مالبَس ــوِم األحــِد، ارت ــاِح ي ــِة صب ــَع إطالل وم

وانتعــَل حــذاَءه ولِبــَس ِمعطفــاً ثقيــالً وغــادَر املنــزَل عــى أمِل 

أن يكــوَن يوُمــه عظيــاً. بــدأ أوالً مــع االتجــاِه األوِل: "تقــّدْم 

ثــالَث ُخطـُـواٍت مــن جهــِة املنــزِل، ثــم توجــْه إىل اليمــنِي حتــى 

تصــَل إىل حافــِة الغابــِة".

ســاَر شــيموس عــى جميــعِ االتجاهــاِت، الواحــِد تلــَو اآلخــِر، 

وبعــَد الكثــريِ مــن التفكــريِ وقضــاِء فــرتٍة طويلــٍة مــن الصبــاِح 
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يف ذلــك، توصــَل إىل املــكاِن املبــنّيِ عــى الخريطــِة. كانــت هناَك 

صخــرٌة كبــريٌة يف ذلــك املكاِن. حــاوَل أن يحــرَك الصخــرَة أوالً. 

ــريِ  ــَد الكث ــِة، وبع ــه مل ينجــْح. ويف النهاي ــا وســحبَها، لكن دفَعه

مــن الُجهــد، متكــَن مــن تحريــِك الصخــرِة جانبــاً. ومبجــرِد أن 

بــدأَ الحفــَر يف األرِض مبِْعَولـِـه، ســمَع صــوَت طقطقــِة الخشــِب 

ــا. اســتمرَّ يحفــُر حتــى كشــَف عــن صنــدوٍق مســتطيٍل  تحتَه

ــدوَق  ــدَّ أن الصن ــه ال ب ــن أن ــداً م ــيموس متأك ــريٍ. كان ش كب

يحتــوي عــى جواهــَر أو مالبــَس رائعــٍة أو أشــياَء ذاِت قيمــٍة 

ه يف مــكاٍن آمــٍن. وفــوراً، أدخــَل ِمفتــاَح الفضــِة يف  خبأَهــا جــدُّ

ثُقــِب املِفتــاِح وأداَره، ثــم رفــَع الغطــاَء. ولدهشــِته، مل يجــْد 

يف ذلــك الصنــدوِق إال كتابــاً صغــرياً!

ــُل يف أن يجــَد  ــٍل. وكاَن يأم ــِة أم ــالً بخيب أحــسَّ شــيموس قلي

شــيئاً أكــرَ إثــارًة، لكنــه أخــَذ الكتــاَب، وبــدأَ يتفحُصــه، فالحَظ 

أنــه مل يكــْن كتابــاً عاديـّـاً. كان عبــارًة عــن دفــرتِ يوميــاٍت! بــدا 

ــاً. وكان مــن الواضــِح أّن أحــداً مل يلمْســه  قدميــاً جــّداً ومهرتئ

ــاً عــى  ــنَي لشــيموس، مــا كاَن مكتوب ــدٍة. تب ــُذ ســننَي عدي من

ه، فجلــَس عــى  الغــالِف، أن هــذه املذكــراِت كانــت ملــكاً لجــدِّ

الصخــرِة وبــدأَ قراءتَهــا.

ه كان قــادراً عــى القــراءِة والكتابــِة، وأن لديــه  غريبــاً أن جــدَّ

ــاً،  ــبُهه. كان هادئ ه يش ــدُّ ــبري. كان ج ــاِل شكس ــن أع ــاً م كتاب

ــاً، وملاحــاً، ومهتــّاً جــّداً بالقــراءِة. وكانــت املزرعــُة قــد  وذكيّ

ــاك مل  ــاَة هن ــنَّ الحي ــرَب، ولك ــَن األك ــه كان االب ــه ألن ــت ل تُرك

تناســبْه. كان أكــرَ تعلقــاً بالكتــِب مــا كان عليــه يف الزراعــِة.

ــُد  ــَح وال ــه املزرعــة حتــى أصب وبســبِب ذلــك، اســتبقى إخوت

ــا. شــيموس عــى اســتعداٍد لتســلِّم املزرعــِة وإدارتِه

ومــع وصــوِل شــيموس إىل املنــزِل، كانــت الســاُء قــد أصبحت 

مظلمــًة وحالكــًة. وكان عــى يقــنٍي مــن أنــه ســيقُع يف ورطــٍة. 

ــئلِة  ــُده باألس ــه وال ــاَل علي ــى انه ــزَل، حت ــَل املن ــا إن دخ وم
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ــا  ــٍد"، ك ــوٍم واح ــْنَ بي ــا مل ت ــطٍء، وروم ــى بب ــالَع تُبن "إن الق

ــُل. ــوُل املث يق

 

ــن أن  ــيموس م ــَن ش ــِة، متك ــؤاٍل. ويف النهاي ــَد س ــؤاالً بع س

يخــرَب أبــاه القصــَة كاملــًة. أخــرَب والــَده عــن الكتــاِب، وعــن 

ه. ــاِح، وعــن الصنــدوِق، ومذكــراِت جــدِّ الخريطــِة واملفت

ــِده  ــّرَف إىل وال ــاِت، تع ــُد شــيموس اليومي ــرأَ وال ــا ق وعندم

ه. ونتيجــًة لذلــك،  أكــرَ؛ وأدرَك أن شــيموس كان يشــبُه جــدَّ

ــِده أفضــَل  ــُة شــيموس بوال ــِت، أصبحــت عالق ومبــروِر الوق

بكثــريٍ مــا ســبَق.
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أفاَق القزماِن الصغرياِن من النوِم يف بيِت اللّعِب الصغري.

"الساُء متطُر"، قاَل صغيور قافزاً من ِفراِشه.

"ممتــاز! إنهــا متِطــُر"، قــال دحبــور، ثــم قََفــَز مــن ِفراِشــه هــو 

 . اآلخُر

طاَر القزماِن من الَفَرِح.

"ُرمّبا سيظهُر قَْوُس قزٍح"، قاَل صغيور.

"نعم رمبا"، قاَل دحبور.

َركََض االثناِن خاِرَجنْيِ من بيِت اللّعب.

 

ــن  ــُز م ــِر، فتقف ــَت املط ــَو تح ــبُّ أن تله ــانيد تُِح ــت ش وكان

ــي:  ــي تُغّن ــرى وه ــاٍء إىل أخ ــِة م بقع

"هوب.. هوب.. هوب".

وفجأًة، رأت القزَم الصغرَي.

صغيور ودحبور
15 14



، َويََضــُع قُبََّعــًة  كان يرتــدي ثيابــاً َخــْراَء، وحــذاًء أَْخــَرَ

ــَر. ــاً آخ ــْت أن َرأَْت قََزم ــا لبث ــم م ــه، ث ــى رأِس ــْراَء ع َخ

أُصيبْت شانيد بالدهشِة. 

"َمن؟ َمن أنتا؟ َمن تكونان؟"، قالت برَتَدٍُّد.

"لقد رأتنا"، قاَل صغيور.

"نعم، رأتنا"، قاَل دحبور.

"لكْن يجُب أال نتحدَث إىل الناِس"، قاَل صغيور.

"نعم"، قاَل دحبور.

 

"َمن؟ َمن أنتا؟ َمن تكونان؟

َمن؟ َمن أنتا؟"، تساءلْت شانيد ثانيًة.

"هل أنتا ِجنِّيّان؟".

ٍب واستهجاٍن. "ِجنِّيّان؟!"، قال صغيور بتعجُّ

"ال، نحُن لسنا ِجنِّيَّنْي.

نحُن قََزمان"، قاَل دحبور.

"هذا صغيور وأنا دحبور".

ــٍب وأخــذت  "قََزمــان يف حديقــِة منزلِنــا"، قالــت شــانيد بتعجُّ

ِحــك. ْت بالضَّ تضحــُك، ثــم اســتمرَّ

"هــل أنــِت ِجنِّيَّــٌة؟"، قــال دحبــور لشــانيد، "هــل أنــِت ِجنِّيَّــٌة 

كبــريٌة؟".
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ــا  ــا إنســانٌة. إنه ــور، "إنه ــال صغي ــًة"، ق "ال، هــي ليســت ِجنِّيَّ

ــاٌة". فت

"لكنها كبريٌة"، قال دحبور، "أنِت فتاٌة كبريٌة".

"اسمي شانيد"، قالت الفتاُة.

"فتاٌة وشانيد؟"، تساءَل دحبور.

"ملاذا لديِك اسان؟".

َوبَدأَ صغيور ودحبور بالضحِك.

"إذاً مل يظهْر قوُس قزح"، قال صغيور لدحبور.

ــَر  ــن يظه ــه ل ــدو أن ــزن، "يب ــور بح ــال دحب ــْر"، ق "ال، مل يظه

ــوم". الي

"إىل اللقاِء يا شانيد"، قال صغيور.

إىل اللقاِء يا شانيد الفتاُة"، قال دحبور.

"انتظرا لحظًة"، قالت شانيد.

"ميِكُنُكا الدخوُل يف بَيِْت اللّعب".

عندمــا فتحــت شــانيد البــاَب، رأت املالبــَس والدمــى مبعــرًة 

عــى األرِض.

رأت األوراَق وأقالَم التلويِن ُملقاًة عى األرِض. 

"هذا املكاُن ميلٌء بالفوىض"، قالت شانيد.

"وملن هذه املالبُس؟".

إنها لنا، قاَل صغيور ودحبور.

"أهالً وسهالً بك يا شانيد".

"أهالً وسهالً بك يا شانيد"، قال صغيور.

"اْخلَعي ِمعطََفِك واْجلِيس".

"نعم، اْخلَعي ِمعطََفِك واجليس"، قال دحبور.

"لكنَّ بيَت اللّعِب هذا يل"، قالت شانيد.

نَظََر القزمان كلٌّ إىل صاحِبه.

"لكنه لنا"، قاال لشانيد.

"إنه ليس لكا"، قالت شانيد، "إنه يل.
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يت يل يف عيِد ميالدي". اشرتتُْه جدَّ

عندها، أجهَش دحبور بالبكاء.

"لكن يا شانيد!"، قال صغيور.

"ملن البيُت الكبرُي الذي هناك؟".

"إنه لنا نحن: أنا وأمي وأيب"، قالت شانيد.

َعلَِت الدهشُة وجَه صغيور.

"إذاً ملاذا لديك بيتان؟

فأنِت لسِت كبريَة الحجِم جّداً".

"هــذا البيــُت للّعــِب فقــط"، قالــت شــانيد. "إذاً، فهــذا بيــٌت 

غــرُي حقيقــّي".

"ال يَُهــمُّ إذا كان هــذا البيــُت مناســباً أم ال، املهــمُّ أنــه مناســٌب 

لنــا"، قــال صغيــور بحــْزن.

"نعــم. إنــُه يشــبُه كثــرياً البيــَت الصغــرَي يف الغابــة"، قــال 

دحبــور.

َحِزَن القزماِن كثرياً.

"ال تحَزنا"، قالْت لها شانيد.

"ميكُنُكا أن تبَقيا يف هذا البيت".

"ألُف شكٍر لك، أيَّتُها الفتاُة شانيد"، قال دحبور.

"لكن يجُب عليكا أن تُرتِّبا املكاَن، إنُه ميلٌء بالفوىض".

"حسناً، يا شانيد"، قاَل صغيور ودحبور.

َجلََس دحبور عى األرض، وبدأَ يلهو بألعاِبه.

"تعايل العبي معي"، قال لشانيد.

َجلََست شانيد عى األرض، وبدأْت تلعُب مع دحبور.
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"لديَّ جرُة ذهٍب يا دحبور"، قالت شانيد.

"هل هذه الجرُة حقيقيٌة؟ هل أنت جادٌة فيا تقولني؟".

"ال، هذه الجرُة مجرُد لعبٍة"، قالت شانيد.

"أين ميكُن أن أجَد جرَة ذهٍب حقيقيًة؟

األقــزاُم الصغــاُر ليســْت لديهــم جــراٌت مليئــٌة بالذهــب"، قــال 

دحبور.

"األقزاُم الكباُر لديهم جراٌت مليئٌة بالذهب". 

"وأين األقزاُم الكباُر اآلن؟"، قالت شانيد.

بدأَ دحبور بالبكاِء قائالً: "لقد أضعناهم".

"نعم أضعناهم"، قال صغيور.

"أخرِباين ما الذي حدث".

نَظََر صغيور إىل دحبور:

"ليس اآلن، يف مناسبٍة أخرى، يا شانيد".

"أصبَح الغداُء جاهزاً

ــرييت"،  ــا صغ ــٌز ي ــاُم جاه ــايل، الطع ــانيد، تع ــا ش ــِت ي ــَن أن أي

ــا. ه ــت أمُّ قال

لكن شانيد مل تسمْعها.

نزلت األمُّ إىل الحديقِة، ثم توجهْت نحَو بيِت اللّعب. 

"يا شانيد! هل أنِت هناك؟

الطعاُم جاهٌز"، قالت مرًة أخرى.

نظَر صغيور إىل الخارِج.

قال: "إنه قزٌم كبرٌي، إنه كبرٌي جّداً".

"إنها أّمي"، قالت شانيد، وبدأت بالضحك.

"لقد أعّدت يَل الطعاَم".

"لديها قوى سحريٌة.

تعاال هنا"، قالت شانيد للقزمنْي.

"اختِبئا تحت الطاولة، هيا". 
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وفجأًة، اختفى القزمان.

"أين أنتا؟"، صاحت شانيد، "أين أنتا؟".

لكنَّ القزمنْي كانا قد اختََفيا.

"لديها قوى سحريٌة"، قالت شانيد بدهشٍة.

"إن للقزمني قدراٍت سحريًة".

فتحت األمُّ الباَب ونظرت يف الداخل،

فــرأت املالبــَس واأللعــاَب واألوراَق وأقــالَم التلويــِن مبعــرًة 

هنــا وهنــاك، 

ومل تكن مرسورًة من ذلك.

"هذا املكاُن فوىض عارمٌة يا شانيد"، قالت األم.

"كنُت أرتِّبُها يا أمي"، قالت شانيد.

"ترتِّبيَنها؟ لكن املكاَن ال يزاُل مليئاً بالفوىض.

وملن تكوُن هذه األلعاُب الصغريُة؟".
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، ونظرت حولَها: وفجأًة، توقفت األمُّ

"هل أنِت من فعَل ذلك يا شانيد؟".

"مل أقْم بأيِّ يشٍء، لكّنه املطُر"، قالت شانيد.

"إنّني أسمُع أصواتاً"، قالت األم.

"مل أسمْع أيَّ يشٍء يا أّمي"، قالت شانيد مرًة أخرى.

وركضت نحَو املنزل.

ويف بيِت اللّعب،

نظَر القزماِن إىل بعِضها:

"أحببُت الفتاَة شانيد"، قال دحبور.

"وأنا أيضاً"، قاَل صغيور.

"أصبَح لدينا صديٌق جديٌد اآلن".

"األلعاُب؟"، قالت شانيد.

. "نعم األلعاب"، قالت األمُّ

"رمبا هي إلستيفان"، قالت شانيد.

 أَخَذِت األمُّ كيَس النوِم عن األرض.

ــت  ــي هــذا املــكاَن"، قال ــا ورتِّب "بعــَد الغــداِء، عــودي إىل هن

لشــانيد.

"حسناً يا أمي"، قالت شانيد.

ثم خرجت األمُّ وشانيد من غرفِة اللّعِب.

ويف الداخِل، 

بدأَ القزماِن بالضحِك. 

صغيور ودحبور انفجرا ضاِحَكنْي.
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ميكلني 
ذو الشعِر 

األجعد

ــزارٌع يُدعــى  ــاك م ــان، كان هن ــِم الزم ــا كان يف قدي ــا م كان ي

ــخ،  ــا كات ــكل. أم ــِم ماي ــرٌي الس ــني تصغ ــخ )وميكل ــني كات ميكل

ــٌة  ــني مزرع ــدى ميكل ــت ل ــد(. كان ــعِر األجع ــي ذا الش فتعن

صغــريٌة يف الريــِف. وكان رجــالً صغــرياً نحيــَل الجســِم ذا رأٍس 

كبــريٍة ضخمــٍة بســبِب الشــعِر األســوِد املجعــِد. عــاش معتمــداً 

عــى نفِســه، وكان ال يهتــمُّ بــأيِّ يشٍء إال مبزرعِتــه، وحيواناتـِـه، 

ودجاجاتِــه. لكّنــه كان رجــالً مختلفــاً، وال يكلــُف نفَســه 

عنــاَء التحــدِث مــع كثــريٍ مــن النــاِس. وإذا احتــاَج املزارعــوَن 

اآلخــروَن إىل مســاعدٍة، وطلبــوا إليــِه أن يأيتَ ملســاعدتِهم، كان 

يتظاهــُر بأنــه مل يســمْعهم، ثــم يواصــُل عملَــه دوَن االلتفــاِت 

إليهــم.

وذاَت يــوٍم، كان شــون بــان )ذو الشــعِر األشــقِر(، وهــو جــاٌر 

مليكلــني، يعمــُل بعيــداً عندمــا ســقَط حجــٌر كبــرٌي عــى قدِمــه، 

وأُصيــَب بشــكٍل ســيٍّئ للغايــِة، حتــى أنــه مل يكــْن قــادراً عــى 

املــِي، وكان يُحــسُّ بــأمٍل فظيــعٍ، فبــدأَ يقِفــُز عى ســاٍق واحدٍة 
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، ليتمكــَن مــن الحصــوِل عــى مســاعدٍة  باتجــاِه ســوٍر حجــريٍّ

مــن أوِل شــخٍص ميــرُّ بحقلِــه. ظــّل ينتظــُر هنــاك قرابــَة نصــِف 

ســاعٍة عندمــا رأى ميكلــني قادمــاً نحــَوُه فنــاداه وطلــَب منــه 

ــَر  ــِل األمِل. تظاه ــى تحّم ــادراً ع ــْن ق ــه مل يك ــاعَده؛ ألن أن يس

ميكلــني بأنــه مل يســمْع شــيئاً عى اإلطــالِق، واســتمرَّ يف طريِقه 

ــديِد،  ــِب الش ــون بالغض ــعَر ش ــه. ش ــّدُث كلبَ ــاالٍة يح دوَن مب

ــني إىل  ــه ميكل ــاُج في ــوٌم يحت ــيأيت ي ــه: "س ــاً نفَس ــال ُمحدث وق

مســاعدٍة. ظــلَّ ينتظــُر حتــى جــاَء أحــُد املزارعــنَي عــى جــراٍر 

فأخــَذُه إىل الطبيــِب.

تعــاىف شــون بــان رسيعــاً، واســتمرَّ يف حياتـِـه كاملعتــاِد. يف يــوٍم 

مــن األيــاِم، كان يــزرُع البطاطــَس يف حقــٍل قريــٍب مــن بيــِت 

ــاِح.  ــني طــواَل الصب ــَر ميكل ــه مل ي ــني، واســتغرَب مــن أن ميكل

عــادًة يــراُه كلَّ صبــاٍح يجمــُع بيــَض الدجــاِج، ويُطِعــُم املاشــيَة 

. وبعــَد فــرتٍة، أخــَذ شــون يقلــُق؛ ألنــه كان غريبــاً جــّداً  القــشَّ

أالّ يــرى ميكلــني حــوَل املــكاِن؛ مل يكــْن هنــاك مــا يــدلُّ عــى 

. عنَدمــا مل يــأِت  وجــوِده، فذهــَب نحــَو بيــِت ميكلــني ليطمــنَّ

أحــٌد إىل البــاِب، ذهــَب نحــَو الحظــريِة، فســمَع صــوَت شــخٍص 

، فدفــَع بــاَب الحظــريِة، ورأى ميكلــني جالســاً عــى األرِض  يــنُّ

وهــو يف حــاٍل مزريــٍة.

"أعتقُد أنني قد كرسُت ساقي"، قال ميكلني باكياً.

وحالَا رأى شون ميكلني يف هذِه الحال، ركَض 

ليطلَب املساعدَة. 

مرَّ وقٌت ليس قصرياً عى ميكلني ليك يتعاىف

 ويعوَد إىل عملِه. ويف يوٍم من أياِم نهايِة 

فصِل الصيِف، كان شون يجمُع محصوَل 

البطاطِس، وإذ به يرى ميكلني قادماً نحَوه.

"أرى أنك عدَت لتقَف عى قدميَْك 

مرًة أخرى يا ميكلني"، قاَل شون.

"نعم، والحمُد لله"، قاَل ميكلني.
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والحَظ شون أن ميكلني كان يحمُل قُبَّعتَُه يف يِده.

"يبدو أن الدجاجاِت قد وضعْت بيضاً كثرياً"، قاَل شون.

ــديَّ  ــُت. ل ــذا الســبِب جئ ــني، "وله ــاَل ميكل "أجــل.. أجــل"، ق

ــه املليئــَة  َم قُبعتَ ــه". وقــدَّ الكثــرُي مــن البيــِض، وال يلزُمنــي كلُّ

ــِض لشــون. بالبي

"حسناً، شكراً جزيالً لك"، قاَل شون.

ــاَل ميكلــني، وهــو ينظــُر إىل  ــٌل جــّداً مــن نفــيس" ق ــا َخِج "أن

ــُت فيــِه،  األرِض، "إننــي مل أشــكْرَك يف ذلــك اليــوِم الــذي أُصبْ

ــك...". مــن دونِ

ــك.  ــَك مــن ذل ــاَل شــون، "ال علي ــني"، ق ــا ميكل "آه! حســبُك ي

ــاً مــن الشــاِي  ــاً كوب ــرَب مع ــيك ن ــزِل ل ــاَل معــي إىل املن تع

ــا". ــكلٍّ مّن ونعــدَّ بيضــًة ل

وهكذا ذهبا معاً.
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