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اْلْسُم: هاني َأديب اْلَكريـمي

ُل: َأْحَُر اللَّْوُن اْلَُفضَّ

ُل: الْـَمْعَكروَنُة عاُم اْلَُفضَّ الطَّ

ُل: اْلُعلوُم راِسيُّ اْلَُفضَّ اْلَْوضوُع الدِّ

الْـِهواياُت:  اْلَْلعاُب اِلِِلْكْتونِيَُّة ، َواْلْخِتاُع ، َواْلِقراَءُة

الْـَمَثُل اْلَْعَلى: ألربت أينشتاين، وسوبرمان

َأْفَضُل َصديٍق َوجاٍر َوَشريٍك: َمـْجِدي

intkc sample ©َأْحَدُث اْبِتكاٍر: خارق الرَُّجُل اْلِليُّ الْـخاِرُق



ُكلُّ َشْيٍء َعْن 
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ُل َوَّ ُل  الأْ الأَْفصأْ

! فأْ وأْ َعأْامُل الأَْمنأِْزلِيَُّة! أُوأْ الأْ

يِر. لَديِْه يَْوٌم  بِْت! قََفَز هاين ِمَن السرَّ إِنرَُّه يَْوُم السرَّ

كاِمٌل َميْلٌء بِالنرَّشاطاِت.

لِيَْذَهَب  الَْهوائِيرََّة  َدّراَجتَُه  َسَيْكَُب  اإْلِفْطاِر؛  بَْعَد 

والُِدُه  فََسيَأُْخُذُه  الظُّْهِر؛  بَْعَد  أَّما  الُْمتَنَزرَِّه.  إِىل 

َوبَْعَد  الَْجديِد.  )سوبرمان(  فيلْم  لُِمشاَهَدِة 

َوُهَو  لَُه  اْخِتاٍع  أَْحَدِث  َعىل  َسيَْعَمُل  الَْعشاِء؛ 

الْبَطَُل الْخاِرُق.
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يُـِحبُّ هاين اأْلَبْطاَل الْخارِقنَي. َويَتََمنّى داِئًا  لَْو 

كانَْت لَديِْه قًُوى خارِقٌَة َحقيِقيرٌَّة، لَِكنرَُّه ال يَـْملُِكها، 

لَِذلَِك يَبْتَِدُع اْخِتاعاٍت خارِقًَة لِتُْشِعرَُه أَنرَُّه بَطٌَل 

خاِرٌق.

خارِقًَة.  ًة  ماصرَّ ًة  ِمَضخرَّ هاين  َصنََع  َمررٍَّة،  ذاَت 

ُة يف َجميَع قِطَعِ  َويُفَتَُض أَْن تلْتَِقَط هِذِه املَِضخرَّ

ِة بِـهاين. أَلْعاِب الترَّكْيِب الْخاصرَّ

إاِلرَّ أَنـرَّها الْتََقطَِت الِْقطرََّة بََداًل ِمَن الِْقطَعِ.
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َويف َمررٍَّة أُْخرى، َصنََع هاين فُرْشاَة أَْسناٍن خارِقًَة، 

لَِكْن  َعنْه.  بََداًل  هاين  أَْسناَن  تُنَظَِّف  أَْن  يُْفَتَُض 

ما َحَصَل بََداًل ِمْن ذَلَِك، أَنرَّ الُْفرْشاَة قاَمْت بِبَخِّ 

َمْعجوِن اأْلَْسناِن يف َعيْنَْي هاين َوقاَمْت بِتَنْظيِف 

حاِجبَيِْه!
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اْخِتاعاتُُه  تَكوَن  َكْ  هاين  ُمحاَوالِت  أَنرَّ  َويَبْدو 

خارِقًَة تَبوُء بِالَْفَشِل. لَِكنرَّ هاين ال يَْستَْسلُِم ُمطْلًَقا 

َوال يَتََوقرَُّف َعِن الُْمحاَولَِة.

"يا هاين!" تُنادي والَِدتُُه. "قَبَْل أَْن تَْخُرَج َعلَيَْك 

َة." أَْن تُنِْهَي أَْعاملََك الَْمنِْزلِيرَّ

قَْد  هاين  وَكاَن  الَْمنِْزلِيرَُّة!  اأْلَْعامُل  َصحيٌح!  آٍه! 

أََخَذ هاين  َوبُِسَْعٍة،  اأْلَْعامَل.  َهِذِه  َعْمًدا  تَناىس 

َمِك الَْكبَي. يُنَظُِّف ُغرْفَتَُه َوَحْوَض السرَّ

َه إِىل الْباِب،  ارْتَدى هاين ِحذاَءُه  َوقَبَْل أَْن يَتََوجرَّ

اأْلَْزَرَق الْخاِرَق ذا الرَْباغي الربّاقَة. بَدا  َل  الُْمَفضرَّ

ارْتَداُه  لَِكنرَُّه  قََدَميِْه،  َعىل  ا  ِجدًّ كَبيٌ  ِحذاَءُه  أَنرَّ 

َعىل أَيرَِّة حاٍل.
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قاَل هاين:

"َسأَعوُد قَريبًا يا أُّمي!"

َسأَلَْت والَِدتُُه:

إِذا  الُْقامَمِة يف طَريِقَك  أَْخُذ  ُيِْكنَُك  "هاين، َهل 

َسَمْحَت؟" 

© intkc sample



12

َرجِ يف  توَجُد حاِويَُة الُْقامَمِة يف نِـهايَِة رُْدَهِة الدرَّ

َكِنيِّ الرَّذي يَْقطُُن فيِه هاين. الَْمبْنى السرَّ

ُ بِِحذائِِه؛  َركََض هاين لِِنهايَِة الرُّْدَهِة، َوإِذْ بِِه يَتََعثرَّ

فََسَقَط كيُس الُْقامَمِة َوانَْسَكبَْت الُْقامَمُة يف كُلِّ 

الُْمتَبَّقي ِمْن َعشاٍء  َمكاٍن.  تَناثََر َحساُء البازاِّلِء 

اللرَّيْلَِة الاْمِضيَِة َعىل قَميِص هاين، َوَعىل بِنْطالِِه، 

ِل. َوَعىل ِحذائِِه الُْمَفضرَّ

َهذا ما َجناُه هاين ِمَن اأْلَْعامِل الَْمنِْزلِيرَِّة! 

الْخاِرُق  اْخِتاُعُه  َسيَكوُن  ماذا  َتاًما  يَْعرُِف  اْلَن 

الُْمْقِبُل، َوَسيكوُن رائًِعا!  
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ُل الّثاين الأَْفصأْ

لِنَتََعرَّفأْ َعىل خارق،
الرَُّجِل اآلِلِّ الأْخاِرِق

ا  ِجدًّ ُمبَكٍِّر  َوقٍْت  يف  اأْلََحِد  يَْوَم  هاين  اْستَيَْقَظ 

إِلِنْهاِء الَْعَمِل َعىل اْخِتاِعِه  اأْلخيِ.

اْلِلِّ  الررَُّجِل  ُمَعّداِت  ُصنْدوَق  هاين  اْستَْخَدَم  

لِلْبَْدِء  َهِديرََّة عيِد ميالِدِه  الرَّذي كاَن  بِِه،  الْخاصِّ 

ِة بِِه  بِالَْعَمِل. ثُمرَّ أَضاَف الَْقليَل ِمَن اأْلَْشياِء الخاصرَّ

لَِجْعِل الررَُّجِل اْلِلِّ أَكَْثَ فائَِدًة.
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الْخاِرُق،  اْلِلُّ  الررَُّجُل  أَيُّها  خارق،  هاين:“يا  قاَل 

كَْم تَبْدو رائًِعا! َدْعنا اْلَن نَرى إِْن كُنَْت تَْعَمُل.”

ُغرْفَِة  أَرِْض  َعىل  الُْمترَِّسَخَة  َمالبَِسُه  هاين  أَلْقى 

نَْوِمِه.

َعىل  الَْمْوجوَدِة  اأْلَْزراِر  بَْعِض  َعىل  هاين  َضَغَط 

ِجهاِز الترََّحُكِم َعْن بُْعٍد، ثُمرَّ انْتَظََر. 

َوبِالِْفْعِل، بََدأَ خارق الررَُّجُل اْلِلُّ الْخاِرُق بِالْتِقاِط 

الَْمالبِِس!

“رائٌِع!” صاَح هاين. 

“َدْعنا نَرى اْلَن إِْن كُنَْت تَْستَطيُع َوْضَع الَْمالبِِس 

لرَِّة.” يف السرَّ

َوَضَغَط هاين َعىل َمزيٍد ِمَن اأْلَْزراِر.
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َوَمررًَّة أُْخرى، فََعَل خارق الررَُّجُل اْلِلُّ الْخاِرُق ما 

طَلَبَُه ِمنُْه هاين.

َخ هاين: “يا َسالٌم! خارق.. الررَُّجُل اْلِلُّ الْخاِرُق  َصَ

ا!” يَْعَمُل َحقًّ
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ِعنَْدها، اترََّصَل بِِه َمْجِدّي: 

“ِمْن َمْجِدّي الُْمْذِهِل إِىل هاين الْخاِرِق. تَعاَل أَيُّها 

الْبَطَُل الْخاِرُق. َحوِّْل.”

َمْجِدّي ُهَو جاُر هاين، َورَشيُكُه الْخاِرُق، َوزَميلُُه 

، َوأَفَْضُل َصديٍق لََديِْه.  يَْقطُُن َمْجِدّي  فِّ يف الصرَّ

يف الْجانِِب اْلَخِر ِمَن الّشاِرِع.
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“ يا َمْجِدّي الُْمْذِهُل. ُهنا هاين الْبَطَُل الْخاِرُق. 

َحوِّْل.”

ئٌَة! ال أَْستَطيُع الِْمجْيَء  أَجاَب َمْجِدّي: “أَْخباٌر َسيِّ

ّيِّ الْخاِرِق. َحوِّْل.”  الْيَْوَم لِلَْعَمِل يف َمْخبَِئنا السِّ

رَدرَّ هاين: “ لَِم ال؟ َحوِّْل.” 

“يَِجُب َعيَلرَّ أَْن أُعيَد تَنْظيَم ُغرْفَِة اأْلَلْعاِب؛ إِنرَّها 

يف ُمنْتَهى الَْفْوىض! َحوِّْل.”

بِاأْلَْعامِل  الِْقياِم  ِمَن  أَقْلَُق  أَُعْد  “لَْم  هاين:  قاَل 

ِة بَْعَد الْيَْوِم. َحوِّْل.” الَْمنِْزلِيرَّ

َسأََل َمْجِدّي: “ماذا تَْعني؟ َحوِّْل.” 

لِلِْقياِم  آلِيًّا  رَُجاًل  اْخَتَْعُت  “لََقِد  هاين:  أَجاَب 

بِاأْلَْعامِل الَْمنِْزلِيرَِّة بََداًل ِمنّي. َحوِّْل.”
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ا؟ َحوِّْل.” رَدرَّ َمْجِدّي: “َوَهْل يَْعَمُل َحقًّ

َسأُْحِضُُه  َغًدا،  بِنَْفِسَك  “َسَتى  هاين:  أَجاَب 

ِة َمْعرِِض الَْمشاِريعِ الِْعلِْميرَِّة. َحوِّْل  َمعي إِىل ِحصرَّ

َوانْتََهى.”  

* * * 

“َهْل  هاين.  والَِدُة  َسأَلَْت   ، اإْلِفْطاِر  َوْجبَِة  بَْعَد 

تَْستَطيع ُكَنَْس أَرِْض الَْمطْبَخِ؟”

!” ثُمرَّ َجهرََّز  أَجاَب هاين: “طَبًْعا، ال ُمْشِكلََة لََديرَّ

ِة. خارق الررَُّجَل اْلِلرَّ الْخاِرَق لِلَْمَهمرَّ

الررَُّجِل  خارق  يََدْي  يف  الِْمْكنََسَة  هاين  َوَضَع 

الْخاِرِق. ثُمرَّ َضَغَط َعىل بَْعِض أَْزراِر ِجهاِز الترََّحكُِّم 

َعْن بُْعٍد. يا إِلَهي!
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كَنََس خارق أَرَْض الَْمطْبَخِ، بَيْنَام رَفََع هاين رِْجلَيِْه 

اأْلَبْطاِل  َعِن  َهزْلِيًّا  كِتابًا  يَْقَرأُ  ُمْسَتيـًحا  َوَجلََس 

الْخارِقنَي، َوقاَل ُمتَباِهيًا:

“َهِذِه ِهَي الَْحياُة!” 
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ُل الّثالُِث  الأَْفصأْ

َقواننُي خارق
ِلِّ الأْخاِرِق الرَُّجِل اآلأْ

يَِّدُة لنِي: قالَِت الُْمَعلَِّمُة السرَّ

لِتَْقديـِم  الَْوقُْت  حاَن  لََقْد  لَبَُة،  الطرَّ أَيُّها  “َحَسنًا 

ِمْن  الَْجميُع  يَنْتَهي  ِعنَْدما  الِْعلِْميرَِّة.  َمشاريِعُكُم 

َوَسأُْعلُِن  بِالترَّْصويِت،  َسنَقوُم  الَْمشاريعِ،  َعرِْض 

الْفائَِز.”

بََدأَْت فََرح، فََقْد َصنََعْت َسيّارََة ِسباٍق ِمْن ُعلْبَِة 

الُْعلَِب  أَْغِطيََة  واْستَْعَملَت  ِة.  الِْبالْستيِكيرَّ الّصودا 

كََعَجالٍت، َوبَطّاِريرََّة الْـحاسوِب لِتَْجَعلَها تَسُي. 
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أَيْـَمن كاَن التّال، لََقْد أَضاَف َمْصَعًدا لَِمنْزِِل ُدْميَِة 

الَْمْصَعُد  يَتََحررَُّك  كَيَْف  فِّ  لِلصرَّ َوَعرََض  َشقيَقتِِه، 

لِْلَْعىل َولِْلَْسَفِل بِواِسطَِة ِجهاِز تََحكٍُّم َعْن بُْعٍد.

ثُمرَّ جاَء َدْوُر َمـْجِدّي، لََقْد َصنََع أَْصفاًدا لِلِْمْعَصِم 

ِمَن الِْمْغناطيِس. َوِعنَْدما رَفََع َمـْجِدّي ِمْعَصَميِْه، 

لني  يَِّدِة  بِالسرَّ ِة  الْخاصرَّ الَْوَرِق  َمشابُِك  تََحررَّكَْت 
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َوحنَي جاَء َدْوُر هاين، َدفََع بِـخارق الررَُّجِل اْلِلِّ 

. فِّ الْخاِرِق إِىل الُْجزِْء اأْلَماِميِّ ِمْن ُغرْفَِة الصرَّ

لِلررَُّجِل  الُْمْختََصُ  ااْلْسُم  َوُهَو  خارق،  ُهَو  “َهذا 

اْلِلِّ الْخاِرِق،” يَقوُل هاين بَِفْخٍر.

َسأَلَْت َمناُل: “ماذا يَْفَعُل خارق؟” 

َسأََل هاين: “ماذا تُريدينَُه أَْن يَْفَعَل؟” 

ْت َمناُل: رَدرَّ

إِىل  الَْمْكسوِر  الَْقلَِم  َهذا  أَْخَذ  يَْستَطيُع  “َهْل 

ُصنْدوِق الُقامَمِة؟” 

َوَضَع هاين الَْقلََم الَْمْكسوَر يف يَِد خارق، َوَضَغَط 

َحكُِّم َعْن بُْعٍد. َعىل بَْعِض اأْلَْزراِر يف ِجهاِز الترَّ

ذََهَب خارق لَِيِْمَي قَلََم َمناٍل يف ُصنْدوِق الُْقامَمِة. 
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إِنرَّ َهذا الررَُّجَل اْلِلرَّ يَْعَمُل ِفْعاًل.

مـُْمِسًكا  لني  يَِّدَة  السرَّ ُمَعلَِّمتَُه  هاين  َسأََل  ثُمرَّ 

بِالِْمْمحاِة:

“َهْل تَْسَمحنَي لِـخارق بِـَمْسحِ اللرَّْوحِ اأْلَبْيَِض؟” 

“بِالترَّأْكيِد، يا هاين، أَْم أَنرَّ َعيَلرَّ أَْن أُخاِطَب خارق 

الررَُّجَل اْلِلرَّ الْخاِرَق؟”

قالَْت فََرح:”َهذا ما أََودُّ أَْن أَراُه ِفْعاًل!” 

َوَضَع هاين الِْمْمحاَة يف قَبَْضِة خارق  ثُمرَّ َضَغَط 

َعىل بَْعِض اأْلَْزراِر الَْمْوجوَدِة َعىل ِجهاِز الترََّحكُِّم 

َعْن بُْعٍد.

َعىل  َوالْـخـَلِْف  لِْلَماِم  الِْمْمحاَة  خارق  َحررََّك 

اللرَّْوحِ.
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ُمْعَجبٌَة  أَنا  كَْم  “هاين!  لني:  يَِّدُة  السرَّ قالَِت 

َهذا  َصنَْعَت  كَيَْف  أَْخرِبْنا  أَرْجوَك  بِاْخِتاِعَك! 

الررَُّجَل اْلِلرَّ الْخاِرَق الْخاصرَّ بَِك؟! كَيَْف يَْعَمُل؟” 
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الِْجهاَز  َهذا  أَْستَْخِدُم  فََقط  أَنا  بَسيٌط،  “اأْلَْمُر 

لِلترََّحكُِّم َعْن بُْعٍد.”

َعْن  لِلترََّحكُِّم  ِجهاُز هاين  بََدأَ  اللرَّْحظَِة،  َهِذِه  َويف 

بُْعٍد بِإِْصداِر أَْصواٍت َغريبٍَة. صارَِت اأْلَْزراُر تيُضُء، 

َمَع أَنرَّ هاين ال يَْضَغُط َعلَيْها َوال يَْستَْعِملُها.

زُجاَجَة  أََخَذ خارق  إلهي!  “يا  َسـميَة:  َصََخْت 

تي، َوها ُهَو يَترَِّجُه خارًِجا ِمَن الْباِب!” intkc sample ©الاْمِء خاصرَّ
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ُل الّراِبُع الأَْفصأْ

ِلُّ خارق الرَُّجُل اآلأْ
يأْطَرَِة خاِرَج السَّ

قاَل هاين: “ُعْذًرا، َسـمـيَة! ال يُْفَتَُض أَْن يَْحُدَث 

َهذا. َسأُْحِضُ لَِك زُجاَجًة الاْمِء. فَأَنا هاين الْبَطَُل 

الْخاِرُق َوَسْوَف أُنِْقُذ  الَْمْوقَِف!”

هاُب  الذرَّ ُيِْكنُني  َهْل  لني؛  “َسيَِّدة  َسأََل:  ثُمرَّ 

لُِمطارََدِة خارق؟”

قالَِت الُْمَعلَِّمُة: “ِمْن فَْضلَِك، َوبُِسَْعٍة!”
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يف الرُّْدَهِة، لَْم يََر هاين خارق يف أَيِّ َمكاٍن، لَِكنرَُّه 

ُخ. َسِمَع أََحَدُهْم يَْصُ

“أَلْقى إِنْساٌن آِلٌّ زُجاَجَة ماٍء يف ِحْضني!”

ُغرْفَِة  إِىل  فََوَصَل  ْوِت،  الصرَّ جاِه  بِاتّـِ هاين  َركََض 

َصفِّ األُْستاِذ كَامل، َوَسأَلَُه:

“َهْل شاَهْدَت رَُجاًل آلِيًّا قَبَْل قَليٍل؟” 

أَجاَب اأْلُْستاذُ كَامل:

“بِالترَّأْكيِد”. َدَخَل ُهنا َوقاَم بَِفْوىض كَبيٍَة! كانَِت 

أَْضواُؤُه توِمُض، وَكاَن يُْصِدُر أَْصواتًا عالِيًَة.”

قاَل هاين:

“َهْل تَعرُِف بِأَيِّ اتـِّجاٍه ذََهَب؟ يَِجُب أَْن أُوقَِفُه 

يف الْحاِل.” 
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َخ َجميُع اأْلَطْفاِل. “ِمْن ُهناَك!” َصَ

 اِنْطَلََق هاين ِمْن َجديٍد.

يَأْكَُل  أَْن  يُحاِوُل  اْلِلُّ  الررَُّجُل  َهذا  “النرَّْجَدَة! 

َخ  َة يب!” َصَ وكوالتَِة الْـخاصرَّ بَْسَكويَت رَقائِِق الشُّ

. َصِبيٌّ

َصفِّ  ُغرْفَِة  إِىل  هاين  َوَصَل  َوِعنَْدما  أُْوْه..أُْوْه! 

يَـْكِسُ  كاَن  ُهناَك.  خارق  َوَجَد  َسعيد،  اأْلُْستاِذ 

ُمْحِدثًا  َرأِْسِه  َعىل  وكوالتَِة  الشُّ رَقائِِق  بَْسَكويَت 

فَْوىض كَبيًَة!

َهذا  َعْن  الَْمْسؤوُل  َسعيد:”َمِن  اأْلُْستاذُ  َسأََل 

الررَُّجِل اْلِلِّ الْهارِِب؟” 
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ال  يَبْدو  كَام  لَِكنرَّني  أُْستاذُ،  يا  “أَنا  هاين:  أَجاَب 

أَْستَطيُع إيقافَُه؛ يَبْدو أَنرَّ ِجهاَز الترََّحكُِّم َعْن بُْعٍد 

قَْد تََعطرََّل. اِنْتَِظْر! اِنْتِِظْر! أَيَْن ِجهاُز الترََّحُكِم َعْن 

بُْعٍد؟”

يَرْكَُض  َوُهَو  َمـْجِدّي  قاَل  هاين!”  يا  ُهَو  “ها 

جاِه َصفِّ اأْلُْستاِذ َسعيد.  بِاتّـِ

اأْلَْوراَق  يَْسَحُب  اْلِلرَّ  الررَُّجَل  : “إِنرَّ  أَضاَف َصِبيُّ

ِة بِنا.”  الَْمْوجوَدَة يف َصناديِق الرَْبيِد الْخاصرَّ

َوصارَِت اأْلَْوراُق تَتَطايَُر يف كُلِّ َمكاٍن.

“ماذا َسأَفَْعُل يا َمـْجِدّي؟” َسأََل هاين.

أَجاَب َمْجِدّي: “أَنَْت َمْن َصنَْعَت خارق الررَُّجَل 

اْلِلرَّ، َوأَنَْت َمْن يَْستَطيُع إِْصالَحُه”.
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 ”. قاَل هاين: “أَنَْت َعىل َحقٍّ

أَضاَف َمـْجِدّي: “حاِوْل أَْن تَتََذكرََّر كَيَْف َصنَْعتَُه 

ُخطَْوًة ُخطَْوًة ُمنُْذ الِْبدايَِة.”

يُِّد َسعيد َوقَْد بَدا َعلَيِْه ااِلنِْزعاُج. ِعنَْدها، قاَل السرَّ

 ”. “لََقْد غاَدَر الررَُّجُل اْلِلُّ الْخاصُّ بَِك لِلترَّوِّ

رَدرَّ هاين: “ال تَْقلَْق! أَنا أَْعرُِف كَيَْف أوقُِفُه!”
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ُل الأْخاِمُس الأَْفصأْ

َبأْطاُل الأْخارِقوَن  َحتّى الأْ
َعأْامِل الأَْمنأِْزلِيَِّة يَقوموَن ِبالأْ

خارق  كاَن  ِهام.  َصفِّ إىِل  َوَمـْجِدّي  هانـي  عاَد 

َمْوجوًدا ُهناَك يَُسبُِّب الْـَمزيَد ِمَن الَْفْوىض.

صاَحْت فَتاٌة: “لََقْد َخْربََش الررَُّجُل اْلِلُّ الْخاصُّ 

بَِك َعىل َورَقَِة اْمتِحاين!” 

أَْعتَِقُد  لَِكنرَّني  ا،  ِجدًّ آِسٌف  ا  َحقًّ “أَنا  هاين:  قاَل 

َمـْجِدّي  يا  أَرْجوَك  أوقُِفُه.  كَيَْف  َعرَفُْت  أَنرَّني 

أَْمِسْكُه َوثَبِّتُْه يف َمكانِِه.”
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 قاَل َمـْجِدّي: “قَْد أَْحتاُج بَْعَض الُْمساَعَدِة، إِنرَُّه 

يْطَرَِة قَليالً.” خارَِج السرَّ

! َمـْجِدّي.. َهْل تَْستَطيُع  قاَل هاين:”َهذا َصحيحٌّ

إِْمساَك يََديِْه؟ َسيَِّدة لني..َهَل تَْستَطيعنَي تَثْبيتَُه 

َكْ يَبْقى يف َمكانِِه؟”

يَِدة لني: أَجابَِت السرَّ

“َسأَكوُن َسعيَدًة بِالْـُمساَعَدِة يا هاين.” 

يَِدُة  السرَّ َوأَْمَسَكِت  خارق،  يََدْي  َمـْجِدّي  أَْمَسَك 

لني ِجْسَمُه، َوأََخَذ هاين يَْعبَُث بِبَْعِض اأْلَْسالِك.

اْلِلرَّ  الررَُّجَل  خارق  اْخَتَْعُت  “لََقِد  هاين:  قاَل 

لُْك الرَّذي  لِيَقوَم بِأَْعامل الّروتيِنيرَِّة. َوَهذا ُهَو السِّ

يَْجَعلُُه يَقوُم بَِذلَِك. يَبْدو أَنرَُّه تََعطرََّل.”
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َوَعَمٌل  أَقَلُّ  َحديٌث  “رَجاًء!  لني:  يَِدُة  السرَّ قالَِت 

أَكَْثُ، ال نَْستَطيُع اإْلِْمساَك بِِه لِْلَبَِد.”

لَْك، َوتََوقرََّف خارق َعِن الَْحرَكَِة! َسَحَب هاين السِّ
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َوالْتََقْت  لِْلَْعىل  يِْهام  كَفرَّ َوَمـْجِدّي  هاين  رَفََع 

يَداُهام صانَِعًة َعالَمَة ااِلنْتِصاِر، وَكَأَنرَُّهام يَقوالِن: 

َك!” “كَفرَّ

يَِدُة لني فَهزرَّْت َرأَْسها.   أَما السرَّ

قاَل َمـْجِدّي: “أََرأَيَْت يا هاين، أَيُّها الْبَطَُل الْخاِرُق، 

لََقْد أَنَْقْذَت اأْلُموَر!” 

َوُهنا َصَدَح َصْوُت الُْمديرَِة باِسـَمة ِمْن سـَمـّاَعِة 

الَْمدرََسِة يُنادي: هاين الَكريـمي! هاين الَكريـمي! 

أَرْجو الْـُحضوَر إِىل َمْكتَِب الُْمديرَِة.” 

يَِدُة لني: “َهيّا، اذَْهْب يا هاين.”  قالَِت السرَّ

َجررَّ هاين قََدَميِْه َجرًّا إىِل َمْكتَِب الُْمديرَِة. َوبدا أَنرَّ 

الْيَْوَم لَْن يَـُمررَّ َعىل ما يُراُم. 
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كاَن والِدا هاين يف ذَلَِك الْـحنِي يف َمْكتَِب الُْمديرِة 

ُ بِالْـخـَْيِ.  باسـِمـَة، َوَهذا ال يُبَرشِّ

“يا هاين! لََقْد تََسبرَّبَْت الْيَْوَم بِـَمشاكَِل َمَع رَُجلَِك 

اْلِلرَّ َهذا.” قالَِت الُْمديرَُة باِسَمة.
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َسأََل والُِد هاين:

“هاين! ماذا َحَدَث؟” 

َصنَْعُت  لَِذلَِك  الَْمنِْزلِيرََّة.  اأْلَْعامَل  أُِحبُّ  ال  “أَنا 

خارق الررَُّجَل اْلِلرَّ الْخاِرَق لِيَْعَمَل َهِذِه اأْلَْعامَل 

بََداًل َعنّي.” أَجاَب هاين.

قالَْت والَِدتُُه: “يا هاين! قَْد يَكوُن ُهناَك كَثيوَن 

مـِمـرَّْن ال يَْستَْمتِعوَن بِالِْقياِم بِاأْلَْعامِل الَْمنِْزلِيرَِّة، 

لَِكنرَّها أُموٌر َعلَيْنا َجميًعا الْقياُم بِـها.”

لَيْسوا  الْـخارِقنَي  اأْلَبْطاَل  “لَِكنرَّ  هاين:  قاَل 

ُمْضطَريَن لِلِْقياِم بِاأْلَْعامِل الَْمنِْزلِيرَِّة!” 

الُْمديرَُة  قالَِت  يا هاين.”  بِـها  يَقوموَن  “بِالطرَّبْعِ 

باِسـَمة.
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ا؟!” َسأََل هاين. “َهْل يَقوموَن بَِذلَِك َحقًّ

يَستَْخِدُم  َهْل  اأْلَْمِر،  “فَكِّْر يف  الُْمديرَُة:  أَضافَِت 

لِيُنَظِّفوا  الْـخــارِقَُة  قُواُهُم  الْخارِقوَن  اأْلَبْطاُل 

ّجاَد، أَْو طَيِّ الَْغسيِل، أَِو الِْقياِم بِأَْشياَء أُْخرى  السِّ

ُيِْكنُُهُم الِْقياُم بِـها بَأَنُْفِسِهْم بُِسهولٍَة؟”

أَجاَب هاين:”ال، ال أَْعتَِقُد ذَلَِك.” 

ُهْم يَْستَْخِدموَن قُواُهْم يف  َوأَرَْدفَِت الُْمديرَُة: “إِنرَـّ

ًة، كَُمساَعَدِة  الُْمْحتاجنَي.” يرَّ أُموٍر أَكَْثَ أَهـَمِّ

ا لِلَمتاِعِب الرَّتي َسبرَّبْتُها  قاَل هاين: “أَنا آِسٌف ِجدرَّ

َوَسبرَّبَها خارق الْيَْوَم. أَّما اْلَن فَأَنا أَْعرُِف طَريَقًة 

أَفَْضَل اِلْستِْخداِم خارق الررَُّجِل اْلِلِّ الْخاِرِق.”

َسأَلَِت والَِدتُُه: “َوما ِهَي؟” 
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تَنْظيِف  يف  َة  الْـجـَدرَّ هاين:”َسنُساِعُد  أَجاَب 

َمنِْزلِـها.” 

قاَل والُِد هاين:” ِفْكرٌَة رائَِعٌة يا هاين!” 

قاَل هاين: “َحَسنًا، َهيّا بِنا. هاين الْبَطَُل الْـخاِرُق 

ُمْستَِعدٌّ لاِلِنِْطالِق!”
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ٌة؟ لاِمذا  1. َهْل تَْعتَِقُد أَنرَّ َمعارَِض الَْمشاريعِ الِْعلِْميرَِّة ُمِهمرَّ
َولاِمذا ال؟

الَْمنِْزلِيرَِّة؟  بِاأْلَْعامِل  الِْقياُم  الُْمِهمِّ  ِمَن  أَنرَُّه  تَْعتَِقُد  َهْل   .2
ْح َجوابََك. ارْشَ

بَِسبَِب  يُعاقََب  أَْن  يَـِجُب  كاَن  هاين  أَنرَّ  تَْعتَِقُد  َهْل   .3
الْفوىض الرَّتي َسبرَّبَها خارق الررَُّجُل اْلِلُّ الْـخاصُّ بِِه؟ لاِمذا 

َولاِمذا ال؟ 

ِئلٌَة لِلنِّقاِش أَسأْ
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1. اكْتُْب ِفْقرًَة َعِن اْخِتاٍع أَْو َمرْشوٍع تَْرَغُب أَنَْت يف َعَملِِه 
لَِمْعرِِض الَْمشاريعِ الِْعلِْميرَِّة. 

بِـها يف  تَقوُم  الرَّتي  الَْمنِْزلِيرَِّة  بِاأْلَْعامِل  قاِئٍَة  بَِعَمِل  قُْم   .2
ْتيِب ِمَن اأْلَْسَهِل إِىل اأْلَْصَعِب.  الَْمنْزِِل. َوَضْعها يف الترَّ

  
3. َضْع نَْفَسَك َمكاَن الُْمديرَِة. واكْتُْب ِفْقرًَة تَِصُف اإْلِْجراَء 

الرَّذي َستِتِِّخْذُه َمَع  هاين َوَمَع خارق الررَُّجِل اْلِلِّ.

زاٌت لِلأِْكتابَِة ُمَحفِّ
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