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ائحة؟ ائحة؟ما هذه الرَّ ما هذه الرَّ

تأليف: آشويثا جاياكومارتأليف: آشويثا جاياكومار                                                                                    

ترجمة: تانيا حريبترجمة: تانيا حريب                                                                    

رســــوم: طارق عزيزرســــوم: طارق عزيز                                                                          
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هــا هــي ذي تــارا تعــوُد مــَع ُأرسهتــا إىل 
ــها:  ـ ــت أمُّ ــمنزل. قال الـ

مجيلٌة هي العودة. أليَس كذلك يا تارا؟!
أومأْت تارا برأسها، وأجابت: إنني جائعة.

وأخَذ مادهاف يفرُك بطنَُه، ويقول: 
وأنا جائٌع أيضًا.
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قالــت األّم: لدينــا حليــٌب وبيــٌض وُخـــبٌز 
الثالجــة. يف  وخــراواٌت 

قاَل األُب: سُأِعــدُّ لكم العشاء.
سألْتُه تارا: هل ُيـمكـنَُك أن ُتِعدَّ لنا األُرّز؟

رّدَد مادهاف قائاًل: أجل، األُرّز!
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ولـّمـــا دخلــت األرسُة الـــمنزَل أدرَك اجلميــُع 
ــع. ــد وق ــًا ق ــًأ فادح أنَّ خط

صاحت تارا: ما هذه الرائحة؟!

رصَخ مادهاف: إّنُه وحش! 
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كاَن الــمنزُل حاّرًا وُمظلـًا، ورائحٌة قذرٌة تفوُح 
 . منه
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 أخــذت األمُّ تتحّقــُق مــن األمــر يف غرفــة
الـحـّمـــام،   مادهــاف  وتفّحــَص  النّــوم،    
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وتفّقــدت تــارا غرفــَة الطعــام، وفّتـــَش األُب 
املطبــخ.
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قـاَل األُب ُمشـريًا إىل الثالجـة: إهنـا قادمـٌة مـن 
. هنا

الثالجـة  وحـُش  هـذا  هـل  تـارا:  صاحـت 
الَقــِذر؟!

ه: إنني خائف! قاَل مادهاف ُمعانقًا ُأمَّ
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ثــّم قـاَل األُب: دُعونـا نفتـح الثالجـة لنرى 
بداخلها. مـا 

األمُّ  وفتحـت  وأفواَهــهم،  ُأنوَفهـم  َغطَّـوا 
الثالجة، ثــّم قالت، وهي متـدُّ ذراَعـها داخلها: 

اجلوُّ دافٌئ من الداخل، والضوُء ُمـطفأ.
سألت تارا: ماذا حَدث؟

عـن  الثالجـُة  توّقفـت  لقـد  األب:  أجـاَب 
العمـل. 

قالت األّم: وِمــن ُدون هواٍء بارد، َيفُسـُد كلُّ 
يشء.
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سألت تارا: هل فسَد احلليب؟
: نعم، أال ُيــمكنُِك شــّم رائحته  أجابت األمُّ

الكرهية؟

قـاَل األُب: جيـُب أن ُنــحافَظ عـى احلليـب 
بـاردًا ليبقـى طازجـًا.
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سألْت تارا ثانيًة: هل فسَد الـُخبُز أيضًا؟
أجـاَب األب: نعـم، هـل ُيــمكنُِك ُرؤيـة تلك 

الُبــَقع الــُخْر؟ إّنـُه عفـٌن ينمو عى الــُخبز.
قاَل مادهاف: إهنا باهتة.

قـاَل لــُه أبوُه ُمــحّذرًا: ال تلمْسـُه! إْن تناَوْلــَتُه 
فسـتمَرض.
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سألت تارا بـُحزن: هل فسَدِت اخلراوات؟

أجابت األّم: نعم، لقد فسَدت.
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يـده،  مـن  وسـقطت  بيضـًة،  مادهـاف  التقـَط 
فصاحـت تـارا: مـا بـَك يـا مادهـاف؟! أصبحت 

رائحـُة البيـض أكثـَر ُسـوءًا.
قاَل األب: فسَد البيُض أيضًا.

وأبـوُه  هاربـًا،  جيـري  وهـو  مادهـاف،  صـاَح 
ُمــقرف! ُمــقِرف!  الــمكان:  ُينّظـُف 
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وَضُعـوا األطعمـَة الفاسـدَة يف أكيـاس ُقامـة، 
الثالجة. ونظَّــُفوا 

سألت تارا: ملاذا تفسُد األشياء؟
أجابـت األّم: كلُّ يشء يفسـُد بمـرور الزمـن، 
لكـنَّ اهلواَء البـارد يف الثالجة ُيــحافُظ عى الطعام 
طازجـًا لــُمّدة أطـول، وحـَن يكـوُن اجلـوُّ دافئًا، 

بُسعة. الطعـاُم  يفسـُد 
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سألت تارا ُمـجّددًا: هل فسَد الطعاُم كلُّه؟
أجابـت األّم: مل يفسـد األُرّز، وحّبـاُت البطاطـا 

. تلك
وقـاَل األب: ومل يفسـْد هذا الــُمخّلل، وال هذا 

. لّسمن ا
قالـت تارا مـسورًة: ُيــمكِنُنا أن نأُكَل الّسـمَن 

واألُرزَّ والبطاطـا.
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ظنَّ مادهاف وتارا أّن ثـّمــَة وحشـًا غرَي مرئــّي يف 
الــمنزل، وهـذا غرُي صحيح، لكنّــها عى حقٍّ ِمــن 
جهـٍة مـا، فحَن ُيصبـُح الطعـاُم فاسـدًا، أي أّن البرَش 
ال ُيـمكِنُــهم َتناُولـه، فذلـَك ألّن كائناٍت غـري مرئّية 

قد بدأت تأُكــُله، ُتسّمى »الــميكروبات«.

الــميكروبات ليسـت غـرَي مرئّيـة متامـًا، لكنّــها 
صغـريٌة جّدًا جـّدًا، وهذا ما َيـجعُلــَك حتتـاُج إىل آلة 

ُتدعـى »الــمجهر« لتتمّكـَن مـن ُرؤيتها.

بعُض األطعمة يفسـُد أرسَع مـن غريه مثل الفواكه 
واخلراوات والبيض واللحـوم واألجبان، وبعُضها 
يفسُد عى نحـٍو أبطأ مثل األُرّز والـُمخّلـل والّسمن.




