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يتـحّرك. خش خش... »ريبو«  يتـحّرك. خش خش... »ريبو« رن رن... »ريبو«  رن رن... »ريبو« 
يأُكل. ترن ترن... »ريبو« ُيفّكر... لكْن َمـْن »ريبو«؟يأُكل. ترن ترن... »ريبو« ُيفّكر... لكْن َمـْن »ريبو«؟

الفّضة.  من  مصنوٌع   ، آلـيٌّ طفٌل  هو  كم.  الفّضة. سُأخِبُ من  مصنوٌع   ، آلـيٌّ طفٌل  هو  كم.  سُأخِبُ
كوكِب  من  جاَء  خرضاوان.  وعيناُه   ، رماديٌّ كوكِب شعُرُه  من  جاَء  خرضاوان.  وعيناُه   ، رماديٌّ شعُرُه 
الليايل،  إحدى  ففي  خاّصة،  مهـّمـٍة  يف  وبوتات  الليايل، الرُّ إحدى  ففي  خاّصة،  مهـّمـٍة  يف  وبوتات  الرُّ

كتَب هشاٌم رسالًة إىل صديق جمهول، قاَل فيها:كتَب هشاٌم رسالًة إىل صديق جمهول، قاَل فيها:
أرُجوَك  )ريبو(.  سُأناديَك  صديقي!  يا  أرُجوَك »مرحبًا  )ريبو(.  سُأناديَك  صديقي!  يا  »مرحبًا 

أِجـْبني! هل للنَّـملِة صوٌت؟أِجـْبني! هل للنَّـملِة صوٌت؟
ُشكرًا لُلْطِفك... هشام«.ُشكرًا لُلْطِفك... هشام«.
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وبعَد  وناَم،  الّطاولة،  عىل  سالَة  الرِّ هشام  وبعَد َترَك  وناَم،  الّطاولة،  عىل  سالَة  الرِّ هشام  َترَك 

ساعاٍت َظهَر لُه يف الـُحلم:ساعاٍت َظهَر لُه يف الـُحلم:

وأنا  رسالًة،  إلـيَّ  أرسلَت  »ريبو«.  أنا  رن...  وأنا رن  رسالًة،  إلـيَّ  أرسلَت  »ريبو«.  أنا  رن...  رن 

ترن...  ترن  العامل!  نـملٍة يف  أكَب  إليك. سنزوُر  ترن... قادٌم  ترن  العامل!  نـملٍة يف  أكَب  إليك. سنزوُر  قادٌم 

هّيا نكتشف!هّيا نكتشف!

يسـأُل،  وهشـاٌم   ثـاٌث...  رسـالتاِن،  يسـأُل، رسـالٌة،  وهشـاٌم   ثـاٌث...  رسـالتاِن،  رسـالٌة، 

وَيـحُلــُم، ويكتشـُف، لكـنَّ الــُمفاجأَة الـحقيقــّيَة وَيـحُلــُم، ويكتشـُف، لكـنَّ الــُمفاجأَة الـحقيقــّيَة 

كانـت اليـوم. »ريبو« مل َيُعـْد ُحلاًم، فبعَد عودِة هشـام كانـت اليـوم. »ريبو« مل َيُعـْد ُحلاًم، فبعَد عودِة هشـام 

مـن املدرسـة، فتـَح لـُه »ريبـو« البـاَب، وقـال:مـن املدرسـة، فتـَح لـُه »ريبـو« البـاَب، وقـال:
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لَك  طبخُت  »ريـبو«.  أنا  مـرحــبًا.  رن...  لَك رن  طبخُت  »ريـبو«.  أنا  مـرحــبًا.  رن...  رن 

ل، لُيـحاِفـُظ عىل  وبوتات الـُمفضَّ بانَخ، طعاَم الرُّ ل، لُيـحاِفـُظ عىل السَّ وبوتات الـُمفضَّ بانَخ، طعاَم الرُّ السَّ

احلديد يف أجساِمـنا. هّيا نأُكل يا هـشام! خش...احلديد يف أجساِمـنا. هّيا نأُكل يا هـشام! خش...

اللذيذ، لكنَّ هشامًا  عاَم  الطَّ تناَوَل هشاٌم و»ريبو«  اللذيذ، لكنَّ هشامًا   عاَم  الطَّ تناَوَل هشاٌم و»ريبو«   

ُأذِن  يف  أمحَر  ُشعاعًا  الحَظ  فقد  فجأًة،  باخلوف  ُأذِن شعَر  يف  أمحَر  ُشعاعًا  الحَظ  فقد  فجأًة،  باخلوف  شعَر 

عاُع  الشُّ هذا  ملاذا  »ريبو«!  يا  بلهفة:  فسأَلـُه  عاُع »ريبو«،  الشُّ هذا  ملاذا  »ريبو«!  يا  بلهفة:  فسأَلـُه  »ريبو«، 

بيب؟ بيب؟األمحر؟ هل أنت بخري؟ هل آُخـُذَك إىل الطَّ األمحر؟ هل أنت بخري؟ هل آُخـُذَك إىل الطَّ
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تقــلْق!  ال  رن...  رن  بحنان:  »ريبو«  تقــلْق!  أجاَب  ال  رن...  رن  بحنان:  »ريبو«   أجاَب 

مُس، وحلَّ الـمساء. مُس، وحلَّ الـمساء.أنا نعسان، فقد غابِت الشَّ أنا نعسان، فقد غابِت الشَّ

وَن َينعُسون؟ وَن َينعُسون؟- وهل األطفاُل اآللـيُّ - وهل األطفاُل اآللـيُّ

ـها تنعُس، وحتتاُج إىل أْن  وبوتاُت كلُّ ـها تنعُس، وحتتاُج إىل أْن - بالتأكيد، الرُّ وبوتاُت كلُّ - بالتأكيد، الرُّ

اقِة من جديد. اقِة من جديد.ُتْشَحـَن بالطَّ ُتْشَحـَن بالطَّ

أصدقائَِك  وقال: حّدثني عن  غـّرَتُه،  أصدقائَِك مسَح هشاٌم  وقال: حّدثني عن  غـّرَتُه،  مسَح هشاٌم 

وبوتات؟ وبوتات؟يف كوكِب الرُّ يف كوكِب الرُّ
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حسنًا،  وقاَل:  الفّضـّي،  »ريبو«  وجُه  حسنًا، َلـَمـَع  وقاَل:  الفّضـّي،  »ريبو«  وجُه  َلـَمـَع 

ُثَك عن ُروبوت أزرق. ُثَك عن ُروبوت أزرق.سُأحدِّ سُأحدِّ
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- روبوت أزرق؟!- روبوت أزرق؟!

اّلذي  الـَمْعِدِن  األزرق،  هِب  الذَّ ِمـَن  هو  نعم،  اّلذي -  الـَمْعِدِن  األزرق،  هِب  الذَّ ِمـَن  هو  نعم،   -

وبوتّية. ائراُت الرُّ وبوتّية.ُتصَنُع منُه الطَّ ائراُت الرُّ ُتصَنُع منُه الطَّ

- مجيل. أكـِمـْل!- مجيل. أكـِمـْل!

- تررررن... ال يميش مثيل خطوًة خطوة، - تررررن... ال يميش مثيل خطوًة خطوة، 

بل يسبُح يف اهلواء.بل يسبُح يف اهلواء.

- يااااه ما أمجَله!- يااااه ما أمجَله!

- وحنَي يشعُر بالنُّعاس ماذا يفعل؟- وحنَي يشعُر بالنُّعاس ماذا يفعل؟

- يتثاَءب؟ يااااخ...- يتثاَءب؟ يااااخ...

واحدًة  عينًا  ُيغِمُض  بل  هشام!  يا  ال،  ههههه،  واحدًة -  عينًا  ُيغِمُض  بل  هشام!  يا  ال،  ههههه،   -

الـُمفرتسة،  الـمخلوقاِت  الثانية  بالعنِي  الـُمفرتسة، لرُياقَب  الـمخلوقاِت  الثانية  بالعنِي  لرُياقَب 

فُرّبـمـا هاجـَمْتُه، وهو نائم.فُرّبـمـا هاجـَمْتُه، وهو نائم.
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ــْرَتني  ذكَّ يـااااه...  يتذّكــر:  وبـدَأ  هشـاٌم،  ــْرَتني رَشَد  ذكَّ يـااااه...  يتذّكــر:  وبـدَأ  هشـاٌم،  رَشَد 

أعِرُفـه. أعِرُفـه.بـمــخلوٍق  بـمــخلوٍق 

- حّقًا؟! َمـْن هو؟- حّقًا؟! َمـْن هو؟

ولفني، وهذه صورُته. ولفني، وهذه صورُته.- الدُّ - الدُّ

ولفني؟ ولفني؟- وهل َيتثاءُب الدُّ - وهل َيتثاءُب الدُّ

- هههههه... ال أعتقد! لكّنني سأبحُث يف ذلك.- هههههه... ال أعتقد! لكّنني سأبحُث يف ذلك.

أن  وقبَل  أكثر،  »ريبو«  أذُن  امحّرْت  أن »يااااخ«...  وقبَل  أكثر،  »ريبو«  أذُن  امحّرْت  »يااااخ«... 

تنـْم  ال  »ريبو«!  هشام:  لُه  قاَل  جديد،  من  تنـْم يتثاءَب  ال  »ريبو«!  هشام:  لُه  قاَل  جديد،  من  يتثاءَب 

ْثـني عن خملوٍق ُروبوتـيٍّ آخر. ْثـني عن خملوٍق ُروبوتـيٍّ آخر.أرجوك! حدِّ أرجوك! حدِّ
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ُثَك عن ُروبوتا زينونة. ُثَك عن ُروبوتا زينونة.- سُأحدِّ - سُأحدِّ
- يااااه! اسُمـها مجيل!- يااااه! اسُمـها مجيل!

- نعم، وهي مجيلٌة أيضًا، فهي من البونز.- نعم، وهي مجيلٌة أيضًا، فهي من البونز.
- أتـخـّيُل ذلك.- أتـخـّيُل ذلك.

وبوتات. رقبُتـها طويلٌة جّدًا  وبوتات. رقبُتـها طويلٌة جّدًا - وهي من أطول الرُّ - وهي من أطول الرُّ
ـجوَم ليًا، وهي رسيعٌة جّدًا، فإذا رَكَضْت  ـجوَم ليًا، وهي رسيعٌة جّدًا، فإذا رَكَضْت لُتعانِـَق النُّ لُتعانِـَق النُّ

سبقْت روبوتًا طّيارًا.سبقْت روبوتًا طّيارًا.
- ُمذِهـَلة! أخْبين الـمزيد!- ُمذِهـَلة! أخْبين الـمزيد!

- الـُمفاجأُة أّن روبوتا زينونة ال تنام!- الـُمفاجأُة أّن روبوتا زينونة ال تنام!
- ال تنام؟! أال تتعب؟!- ال تنام؟! أال تتعب؟!

- تنــاُم مخَس دقـائَق فقط، وهـي واقفـٌة، - تنــاُم مخَس دقـائَق فقط، وهـي واقفـٌة، 
فهي ال تستطيُع االستلقاء.فهي ال تستطيُع االستلقاء.

»ريبو«؟  يا  أتعلـُم  زينونة!  يا  مسكينٌة  أنِت  كم  »ريبو«؟ -  يا  أتعلـُم  زينونة!  يا  مسكينٌة  أنِت  كم   -
حديقِة  يف  هناك  إّنا  رافة.  الزَّ صديقتي  ُتشبُِه  حديقِة زينونة  يف  هناك  إّنا  رافة.  الزَّ صديقتي  ُتشبُِه  زينونة 

الـحيوانات.الـحيوانات.



17



18

ضحَك »ريبو«، وقاَل: أحسنَت الـُمقارنة. واآلن، ضحَك »ريبو«، وقاَل: أحسنَت الـُمقارنة. واآلن، 

ما رأُيَك يف أن ُتـصبَح مثَل روبوتا زينونة؟ما رأُيَك يف أن ُتـصبَح مثَل روبوتا زينونة؟

- كيف؟- كيف؟

- تناُم واقفًا لـُمّدِة مخس دقائق فقط!- تناُم واقفًا لـُمّدِة مخس دقائق فقط!

أرجوك!  »الااا  وقال:  نحـَو رسيِره،  أرجوك!  ركَض هشاٌم  »الااا  وقال:  نحـَو رسيِره،   ركَض هشاٌم 

وإىل  َتني،  الـُمـحـمرَّ عينـيَّ  إىل  انُظـْر  نعسان.  وإىل أنا  َتني،  الـُمـحـمرَّ عينـيَّ  إىل  انُظـْر  نعسان.  أنا 

ادر من ُأذنِك. نحتاُج إىل النَّوم. نحتاُج إىل  عاِع الصَّ ادر من ُأذنِك. نحتاُج إىل النَّوم. نحتاُج إىل الشُّ عاِع الصَّ الشُّ

اقة! أنا لسُت زينونة وال زرافة، أنا إنسان. اقة! أنا لسُت زينونة وال زرافة، أنا إنسان.الطَّ الطَّ

- وكم ساعًة يناُم اإلنسان؟- وكم ساعًة يناُم اإلنسان؟

َك يف الـمنام. َك يف الـمنام.- يااااخ... سُأخـِبُ - يااااخ... سُأخـِبُ

إىل  هّيا  لُه:  وقاَل  هشام،  كتِف  عىل  »ريبو«  إىل رّبَت  هّيا  لُه:  وقاَل  هشام،  كتِف  عىل  »ريبو«  رّبَت 

النَّوم! أحامًا سعيدًة يا هشام!النَّوم! أحامًا سعيدًة يا هشام!
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