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لو ْن مع ًا:
َتعالوا ُن ِّ
أصدقائي!
يف ِ
ري أحىل.
الق َّصة ُر ٌ
سوم ،أسهموا معنا يف تلوينها لتص َ
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يف أ ّيامنــا هــذه ،حــن تعــودونَ إىل املنــزل بعـ َ
ـد املدرســةُ ،ي ِعــدُّ

والدكــم أو والد ُتـــكم وجب ـ ًة لذيــذة .لطيـ ٌ
لكــم ُ
ـف أن تتناولــوا

لكــن َ
قبــل
الطيبــات،
شــهي ًة ســاخنة فيهــا
وجبــ ًة
ْ
ٌ
كثــر مــن ّ
ّ
ثالثــن ألـ َ
ـف ســنة ،يف عصــور مــا قبــل التاريــخ ،مل يكــن البـ ُ
ـر
الطيبــة .مل يكونوا ُ
ـي َء
يأكلونَ ّإل اللحــ َ
يعرفــونَ مــا الوجبة ّ
ـم النِّــ ْ

والفاكه ـ َة واألعشــاب.

ســأحكي لكــم حكايـ َة اخــراع الطبــخ وال َب ْستَــنَة ،عــن طريق

ٍ
ِ
فتــاة صغــرة وأخيهــا
الحظــة
قــو ِة ُم
ُ
الـــمصادفة ،وبفضــل ّ
األصغــر أيضــ ًا.

ـاس يعيشــونَ يف كهـ ٍ
ـوف
يف عصــور مــا قبــل التاريــخ ،كان النـ ُ

ّقــاء الــرد واملطــر ،وعنــد مدخــل ِّ
َي ُل ُ
كل كهــف،
ــوذونَ هبــا ات َ
كانــوا ُي ِ
وق ُ
ــدونَ نــار ًا للتدفئــة واالحتــاء مــن احليوانــات

توحشة .كان الرجـ ُ
ـاء
ـم ِّ
الصيــد ،وتبقــى النسـ ُ
ـال يذهبــونَ إىل َّ
الــ ُ
مــع األطفــال يف الكهــوف ،ويف أثنــاء غيــاب الرجــال يف الصيــد،
ختيـ ُ
ـس دافئـ ًة ،كــا
ـاء جلــو َد احليوانــات ،ويصنعـ َ
ـط النسـ ُ
ـن مالبـ َ

ـن لقطـ ِ
ـف األوراق وال ِّثـمـــار ألجــل العشــاء.
يذهبـ َ

َ
لتنــاو ِل
حــول النــار
اجلميــع
ومــع حلــول الليــل ،يلتقــي
ُ
َ
ُ
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الطعــام .أ ّمــا قائم ـ ُة الـــمأكوالت ،ففــي ِّ
ـي ٌء
كل يــوم حلــ ٌ
ـم نِــ ْ
ٌ
أوراق وثــار.
وأعشــاب ،أو
ٌ
ُ
وراء ِ
ٌ
كتفــه،
تبــدأ حكاي ُتنــا يــو َم رمــى
رجــل قطعــ َة حلــم َ

فســقطت يف النــار.
ْ

ـب ّ
كانــت فتــا ٌة صغــر ٌة جالس ـ ًة يف مـ ٍ
قط ـ ًا
ـكان قريــبُ ،تراقـ ُ

أبيـ َ
ـض كبــر ًا يبحـ ُ
ولـمـــا لـــم جيــدْ عــى
ـث عــن يشء يأك ُلــهّ ،
األرض مــا يأك ُلــه ،دنــا مــن النــار ،فــرأى القطعـ َة ،وهي ُتشــوى،

َ
ـص عــى
ـر َر أن
يلتقطهــا ،وهــو حريـ ٌ
وأل ّنـ ُه مل جيــدْ شــيئ ًا آخــر ،قـ ّ

ّأل حيـ َ
ولـمـــا أمسـ َ
ـئ
ـك بقطعــة اللحــم
َ
أرسع ليختبـ َ
نفســهّ ،
ـرق َ
ُ
ويأك َـلها.
فاجئ الفتــا َة
عــادي ح ّتــى اآلن،
يشء غــر
ال َ
َّ
ّ
لكــن مــا ســ ُي ُ

ـيحدث يف اليــوم التــايل ،إذ رأت الفتــا ُة القـ َّ
ُ
ـط
الصغــرة هــو مــا سـ

مرميــة
يقــرب ،باحثــ ًا عــن يشء يأك ُلــه،
ُ
فمــر بجانــب قطعــة ّ
َّ

ـو النــار ،وهنــاك،
ـم تابـ َ
ـع طري َقـ ُه نحـ َ
عــى األرضَّ ،
وشمـــها ،ثــ ّ
ُّ
ٌ
القــط
يف النــار ،كانــت
وبسعــة مــدَّ
قطعــة أخــرى ُتشــوىُ ،

وهــرب مــن غــر ح ّتــى
وســحب القطعــ َة املشــو ّية،
قائمتَــه،
َ
َ
أنْ ُ
فضـ َ
ـر إىل القطعــة التــي عــى األرض ،فلــاذا ّ
ـل القطع ـ َة
ينظـ َ
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رت أن تسـ َ
ـأل أ ّمهــا:
ـر ْ
املشــو ّية؟ لـــم جتــد الصغــر ُة جوابـ ًا ،فقـ ّ

فض َ
ُّ
الطبيعـــي أن ُي ّ
القــط
ــل
أمــي! هــل مــن
أخربينــي يــا
ّ
ّ

وقــع يف النــار؟
اللحـــم الــذي
َ
َ

ؤك ُ
فاللحـم ُي َ
ـل نِ ْـيـئ ًا.
أجابت األ ّم :ال،
ُ

ـرت يف الســؤال قليـ ً
ـد أن ّ
ـد حلظــة ،وبعـ َ
ـن بعـ َ
ا ،قالــت
فكـ ْ
لكـ ْ

للفتا ة :

لقــد ّ
ُّ
يســتحق التجربــة .قــد
ــرت يف األمــر ،وأرى أ ّنــ ُه
فك ُ

طيب ـ ًا إذا مــا ُطـ ِهـــي.
يكــونُ اللحــ ُ
ـم ّ

ُ
األم
يف اليــوم التــايل ،بينــا كان
الرجــال يصيــدون ،طهــت ُّ

بعـ َ
يتذو ْقـنَـــها،
ـض قطــع اللحــم ،وقدَّ َمـ ْتـــها إىل صديقاهتــا كي ّ

ُ
ـن معـ ًا :مممــم! ما أطي َبـــها!
فقـ ْلــ َ

ـاء حل ًام
الصيــادون قدّ مــت إليهــم النسـ ُ
ويف املســاءّ ،
لـمـــا عــا َد ّ

ّ
أو َل
فتلــذ َذ
مشــو ّي ًا عــى النــار،
ُ
اجلميــع بالطعــام .كانَ ذلــك ّ

حفــل شــواء يف العــامل.

ُ
شــواء عــى نــار
طعــام املســاء
صــار
ومنــذ ذلــك اليــوم،
ُ
ً
َ

اخرتعوا
احلطــب ،رشحية حلـــم أو فـخـــذ خــروف ...فيام بعــد،
ُ
ُ
ـدور والـــمقايل ،وبالتأكيــد اســتطا ُبوا أطباق ـ ًا أخــرى مثــل
القـ َ
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ـم مــا يف
حلــم العجــل بالـــمرق أو اللحــم باألعشــاب ،لكـ َّ
ـن أهــ َّ
ـهـــم
ر يف طه ـ ِو اللحــم ،وألجــل ذلــك َلـ ِز َم ُ
األمــر هــو التفك ـ ُ
ـة فتـ ٍ
ـط صغــر ود ّق ـ ُة ُمالحظـ ِ
ـر قـ ٍّ
ـاة صغــرة.
مكـ ُ

بعـ َ
ـد أ ّيــام ،كانــت الفتــا ُة الصغــر ُة جالسـ ًة أمــا َم الكهــف تتد ّف ُأ

ـرب مــن نبتــة خــراء
لـمـــا شــاهدت أرنب ـ ًا يقـ ُ
يف الشــمسّ ،
وم َق ْص َق َص ٌة كثــر ًاَّ .
َ
األرض
ـب
كبــرة ،أورا ُقـــها مجيلـ ٌـة ُ
حك األرنـ ُ

ـوة .حينئـ ٍ
حـ َ
ـذ شــاهدت
ـم َسحـ َبـــها بأســنانه ُبقـ ّ
الســاق ،ثــ ّ
ـول ّ
ـروج جـ ٍ
ـزرة رائعــة مــن األرض.
الفتــا ُة ُخـ َ

بشهية ،كأ ّنـه ُ
يقضمـها:
يقول ،وهو
األرنب يأك ُلـها
بدأ
ُ
ُ
ّ

ربتْـها الصغري ُة بام رأت:
األم أخ َ
لـمـا جاءت ُّ
ما أطي َبـها! لذاّ ،

ـب نبت ًة مــن األرضَ ،
وأكلـــهاّ ،
وتلذ َذ
أ ّمـــي! لقد ســحب األرنـ ُ

َ
ـن أيض ًا.
ـب أن ُنــ
تذو َقها نحـ ُ
بأكلهــا .جيـ ُ
ـحاول ُّ

األم الفكــر َة ،وذهبتــا لتَـقتَــ ِ
اقتلعها
ـلعا نبت ًة كالتــي َ
استحســنت ُّ

تذو َقتاهــا ،فقالــت الصغــر ُةّ :إنــا لذيــذ ٌة ،لك ّنهــا
األرنــبَّ .
ـية قليـ ً
قاسـ ٌ
ـوها لنــرى.
اُ .يـــمكنُنا أن َن ْط ُ
ـهــ َ

األم جــزر ًة ُأخــرىّ ،
نحو النــارَ .
بعد
واتهــت وابنتهــا َ
اقتلعــت ُّ

وتذو َقـ ْتـــها ،وقالت:
األم اجلــزر َة من النــار،
ّ
قليــل ،أخرجت ُّ
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ـب بكثــر هكــذا ،وأقـ َّ
ـل قســاوة .س ـن ُِعدُّ منهــا
صــارت أطيـ َ

للرجــال هــذا املســاء.

ِ
لـمـــا
وذه َبتــا مــن فورمهــا ل ُت
ـــحضا اجلــزر ،ويف املســاءّ ،

ـع حـ َ
التـ َّ
ـم خــروف مشــو ّي ًا
ـول النــار كانَ العشـ ُ
ـف اجلميـ ُ
ـاء حلــ َ

عــى احلطــب وجــزر ًا مشــو ّي ًا عــى اجلمــر.

ـئ ُ
ـتمتع بــاألكل ،وطهــت
ـع اسـ َ
ـن اجلميـ َ
بعضهــم ،لكـ َّ
ُفوجـ َ

ـاء َّ
ـرنَ الطعم .كان
النسـ ُ
كل مــا َج َ
ـم ْعــ َن ُه يف األيام التاليــة ليخ َتبِــ ْ
بعـ ُ
ُ
وبعضهــا اآلخــر غــر
ـي،
ـض النباتــات لذيــذ ًا جــدّ ًا إذا ُطـ ِهــ َ

ـر َع بفضــلِ فتـ ٍ
لذيـ ٍ
ـن الطبـ َ
ـخ اخـ ُ ِ
ـاة صغــرة وأ ِّمـــها.
ـذ جــد ًا ،لكـ ّ

ّإل أنّ اخليــارات كانــت حمــدود ًة جــدّ ًا ،أل ّنـ َ
ـك ،كــي ُتــ ِّ َ
ـحض

ـاج إىل خــراوات كثرية
نو َعـــها ،حتتـ ُ
أطباقـ ًا صغــر ًة لذيــذة ،و ُت ِّ

يف متنــاول يــدك .كانَ احلـ ّ
ـل الوحيــد أن يكــونَ لديــك ُبســتان،

ـراع ال َب ْسـتَــنَة ،وكــا حـ َ
ـدث يف اخــراع الطبــخ،
لــذا َلــ ِز َم اخـ ُ
ـمصادف ُة دور ًا كبــر ًا يف ذلــك ،بمســاعدة فضـ ِ
ـول األخ
لعبــت الــ ُ

ذات يــومُ ،ي ِ
ـب القـ َّ
ـط األبيـ َ
ـض الكبــر
األصغــر الــذي كانَ َ ،
داعـ ُ

ـم مطبوخـ ًا .الحـ َ
فضـ َ
الــذي ّ
ـي دجاجـ ًة مجيلـ ًة
ـل اللحــ َ
ـظ الصبــ ُّ
ـرب مــن زهــرة بيضــاء كبــرة .قبضــت الدجاجـ ُة عىل ســاق
تقـ ُ
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األرض َ
َ
حول
ـر
النبتــة بمنقارهــا،
ّ
وهـزتْـــها ُبق ّوة ،ثــ ّ
ـم راحت تنقـ ُ
ـجهت إىل زهــرة ثانيــة ،وبدأت َ
النبتــة .بعـ َ
عملـــها من
ـد ذلــك اتّــ َ

جديــد.

َ
ُ
هتـــز
تفعــل هــذه الدجاجــة؟ ملــاذا
الصبـــي :مــاذا
تســاءل
ُّ
ُّ

َ
تنقــر األرض؟
قبــل أن
الزهــر َة
َ

ـصـــها ،ومــن فــوره الحـ َ
ـظ أمر ًا:
ـرب مــن األزهــار،
اقـ َ
وتفح َ
َّ

َ
كانَ
الســود الصغــرة عــى األزهــار
هنــاك
ٌ
كثــر مــن ال ّنقــاط ُّ

ن لـــم ُ
ـن عــى الزهر َتـ ِ
ـمسها الدَّ جاجـ ُة ،يف حـ ِ
ن
يكـ ْ
التــي لـــم َتــ َّ

أي نقطــة
ال ّلتــن ّ
هـزت ُ
ْـهـمـــا ُّ

قـ َ
ـم َ
أكلـ ْتـــها
ـال يف نفســه :الدجاجـ ُة هــي التــي َ
أوقعـ ْتـــها ،ثــ ّ

فهمــت َّ
كل يشء.
عــن األرض! لقــد
ُ

كانَ مــرور ًا جــد ًا ،وألنَّ يف الـــمرج كثــر ًا مــن األزهــار

صــار قريبــ ًا مــن
لـمـــا
قـــر َر أن
َ
َ
جيمــع طاقــ ًة منهــاّ .
البيــضّ ،
ِ
َ
َ
عنــد
فوضــع طاقتَــ ُه
ســاعدها،
ناديــه ل ُي
ســمع ُأ ّمــ ُه ُت
الكهــف
َ
َ

وأرسع لــرى مــا ُتريــد ،وبالتأكيــد ،مل َي ُعــد ُي ّ
ـر يف
املدخــل،
َ
فكــ ُ
بقيــت يف اخلــارج.
طاقتــه التــي
ْ

لـمـــا ّ
ِ َ
ــر طاقتَــ ُه َ
ـــحضها،
ذهــب ل ُي
بعــد بضعــة أيــام،
َ
ّ
تذك َ
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ولـمـــا انحنــى الحـ َ
أي
ـار ذبلــت ،ومل َي ُعــد عليهــا ُّ
ـظ أنّ األزهـ َ
ّ
أو َل مــا رآ ُه يف املــكان الــذي كانَ قــد
نقطــة ســوداءّ ،إل أنّ ّ
كثــر مــن النبتــات الصغــرة اخلارجــة
وضــع فيــه األزهــار،
َ
ٌ
ُ
أوراق النبتــة التــي قطـ َ
أزهارهــا.
ـف
ـت هلــا
مــن األرض ،وكانـ ْ
َ

حينَـــها قـ َ
ـال ِ
لنفســه :لعـ َّ
الســو َد الصغرية هــي التي
ـح َ
ـل الــ ُ
بوب ُّ
ر
أنتــ ْ
ـب أن ُأخ ـ َ
ـجت هــذه النبتــات الصغــرة التــي تنمــو .جيـ ُ
أ ّمـــي بذلك.

وهذا ما َ
لـمـا عا َد ْت ُّأمه إىل الكهف.
فعلـ ُه ّ

ـجر ُب ذلــك من
أجابــت األ ّم :قــد تكــونُ عــى صــواب .سنُــ ِّ

فورنــاَ ،
وبعدهــا نعــرف.

الســو َد الصغــرة عــن أزهــار
وهكــذا ،ذهبــا ومجعــا البـ َ
ـذور ُّ

األم يف ُمـــر َّبع صغــر مــن األرض أمــا َم
ـم َ
زرع ْتـــها ُّ
اجلــزر ،ثــ ّ

ـد أن َّ
الكهــف بعـ َ
نظ َفــ ْته.

ـد أيــام ،الحـ َ
بعـ َ
ـب مــكانَ الــزرع،
ر الــذي كان ُيراقـ ُ
ـظ الصغـ ُ

ـض النبتــات الــ ُ
بعـ َ
ـرج مــن األرض،
الصغــرة جــد ًا خيـ ُ
ـخ ْض َّ

ـت جزر ًا
ـتطع معرفـ َة مــا إذا كانـ ْ
وأل ّنـــها صغــر ٌة جــدّ ًا ،لـــم يسـ ْ
ـار ُيراقـ ـ ُبها َّ
ذات صبــاح،
كل يــوم ،إىل أن رأى َ
أو أعشــاب ًا ،فصـ َ
17
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َ
أوراق اجلــزَ ر التــي أخــذت
ـر عــن ُقــرب ،مــا ُيشــب ُه
وهــو ينظـ ُ

الســود ،وهكــذا حت ّق َ
األم عنهــا
املــرة مــن أنّ
َ
ُّ
البــذور ُّ
ــق هــذه ّ

ـح ِ
ـت النبتــات الصغرية.
الســو َد الصغــرة هــي التي ُتنبِـ ُ
الــ ُ
بيبات ُّ
ربها باألمر ،فقالت له:
َ
أرسع إىل أ ِّمه ُيـخ ُ

ـنجمع ُح ٍ
بيبات كثــر ًة عن
ـم مــا الــذي ســنفع ُله؟ سـ
ُ
هــل تعلــ ُ

ـت فلن
ـنبذرها هنــا ،فــإذا أنبتـ ْ
مجيــع النبتــات التــي نعر ُفـــها ،وسـ ُ

ـض يف ِّ
ـد اآلن إىل أن ُ
نركـ َ
ـاج بعـ َ
ـر عليها.
نحتـ َ
كل مــكان كــي َنع ُثــ َ
ستكونُ يف ُمـــتناول أيدينا ،وس ُيـــمكنُنا أن نختار.

جـهـــزا بعـ َ
ـد عودهتــا قطعـ ًة مــن األرض،
وهــذا مــا كان ،إذ ّ

وحرصا عــى ّأل يـــخلطاها.
زرعــا فيهــا َ
َ
بذار ُهـــاَ ،

ـتطاعوا أن ُ
ـر ُ
يقطفوا
ـمت النبتـ ُ
ـات ،واسـ ُ
بعض الزمــن ،ونــ َ
مــ َّ

خرضاواهتــا.

وأم ـ ُه ال َب ْسـتَـ ـنَة ،وهكــذا ،حـ َ
ـن ُتعــدُّ
ـي ُّ
لقــد ابتكــ َ
ـر الصبــ ُّ

َ
لدهيــن اخليــار:
صــار
األطبــاق للعشــاء،
ـــهات
األ ّم
ُ
ّ
َ

ُتريــدونَ بطاطــا أم فاصوليــاء خــراء ،أم جــزر ًا ،أم بــازالء؟

ذلـ َ
ـع الطريــدة التــي ُيــ ِ ُ
الصــ ّـيادون.
ـك ك ّلــه مـ َ
ـحضها ّ
بات يف ُ
يطبخن ح ّق ًا.
ورهـن أن
مقد
اآلن َ
َ
َّ
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