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سوزانا اسكريلي
 رسم: 
سيسيليا كابولينغوا

الكائن الصغير



كان يا ما كان في اأرٍض بعيدة،

يسكن فيها كائٌن صغيٌر جداً؛



 فلا يمكننا رؤية هذا الكائن اإلا باستخدام الميكروسكوب،
وهو اآلة تجعل الاأشياء اأكبر مما هي عليه في الواقع



 فاإذا وضعنا ذبابة تحت هذه الاآلة؛

سنرى ذبابًة كبيرًة جداً،



اإذا وضعنا اأوراق الشجر تحت عدسته و

كل عروق الورقة ستكون واضحة. 



الميكروسكوب؛ الصغير تحت  الكائن  يراقبون هذا  العلماء   عندما كان 
اكتشفوا اأنه يرتدي تاجاً كبير.

كان مغروراً جداً!كان مغروراً جداً! 

 



فعلاً، كان لدى هذا الكائن شخصية صعبة جداً. 



ولكن في نفس الوقت، كان يكره اأن يكون وحيداً،
 وحالما التقى هذا الكائن الصغير باأحٍد ما، 

التصق به.

الكبار، وحتى  والبنات،  الاأولاد  كان  ذلك،   مع 
يشعرون بالمضايقة من هذا الكائن الصغير.



وخدش حنجرتهم بتاجهجعلهم يسعلون، 



كان هذا الكائن الصغير الذي يرتدي تاج، شريراً جداً!



كان العلماء والاأطباء يجرون دراسات حوله، لجعله لطيفاً ودوداً.



 وفي هذه الاأثناء،
 في مختلف اأنحاء العالم،

 كان الجميع يحاول تجنب الكائن الصغير ذو التاج،
لكي لا يزعجهم.



 فالاأطفال صاروا يقضون وقتهم في المنازل دون
الذهاب اإلى المدارس اأو الحدائق.



واأيضاً، اصبح الاأطفال والكبار يغسلون اأيديهم اأغلب الوقت،
لاأن الكائن الصغير ذو التاج كان يكره الماء والصابون! 
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 في الحقيقة، كان الاأطفال يشعرون بالضيق من هذا الوضع، واأرادوا
اللعب مع اأصدقائهم، واحتضان اأحبتهم.



 ولكن مع الصبر، وعندما اتبع الجميع القوانين وانتظروا...



واستمر العلماء والاأطباء في الدراسة اأكثر...

واأكثر...

واأكثر! 



 لاأن دراسته كانت الطريقة الوحيدة لمعرفة المزيد عن هذا الكائن الصغير،

الذي سبب الكثير من الضرر.



وبعد مرور الوقت،
 وبعد مرور الوقت، اأصبح الكائن الصغير ذو التاج غير

 مضر واأقل خطورة؛ فقرر الرحيل، والتوقف عن
مضايقة الاآخرين بتاجه.



 واأخيراً، عاد الاأطفال للعب في الحدائق، ومن الممكن اأيضاً اأن
تسمعهم يهتفون

"هيا بنا اإلى المدرسة!" 



 فالهواء كان منعشاً، تتخلله نسمات الحرية.
 وخرج الجميع من بيوتهم لكي يلعبوا في شوارع مدنهم،

ومنذ ذلك الحين، عاشوا في سعادة وهناء
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ملاحظات المؤلف:

يطالية في مارس ٢٠٢٠، وهي الفترة التي كانت "الكائن الصغير الذي دائماً يرتدي التاج" قصة كتبت باللغة الاإ  
غلاق الكامل،  فيها اإيطاليا تواجه جائحة فايروس كورونا الذي انتشر في جميع اأنحاء العالم؛ وفي ظل فترة الاإ
 كان من اللازم توقف كل الاأنشطة العامة، واأجبر السكان على البقاء في منازلهم؛ وتحول قلقنا اإلى الاأطفال،

 كيف نفسر لاأطفالنا ما يحدث حولهم؟ وهكذا، من اأرٍض بعيدة، اآتى الكائن الصغير الذي يرتدي التاج.

يطالية تعني "كورونا" وهنا كان اللعب بالكلمات لتشير اإلى فايروس كورونا، وبالتالي  اإن كلمة "تاج" باللغة الاإ
بطريقة غير مباشرة طرحت مساألة الفايروس من خلال هذا الكائن الصغير الذي غيّر حياة الكثيرين.

 تشير القصة اإلى المشاكل والصعاب التي من الممكن اأن تواجه الاأطفال في اأيام الحجر، وذلك عندما توقف
 روتينهم اليومي بشكل مفاجئ، واأصبحوا يواجهون صعوبة في ممارسة اأنشطتهم اليومية؛ من تلك الصعوبات

 عدم قدرتهم على زيارة عائلتهم واأصدقائهم، ومنعهم من الخروج اإلى الحدائق للاستمتاع واللعب؛ واأيضاً
يجاد حل لهذه الاأزمة العالمية. تحثهم القصة على اتباع القانون، واأن تكون لديهم ثقة في العلم والبحوث، لاإ

 اإن اللغة المؤثرة لهذه القصة تخاطب كلا من الاأطفال والكبار،  لكي يتركوا المساحة للمختصين، ويحترموا
رغبة كل فرد في المعرفة.
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