
 

 الحاسب الجشع
 

 لنصل الى الهند وهو الروحانيات، َالعالم اليومب نطوف 

 بلد يعبد الناس فيه حتى الأبقار.

 

لى عكوتاكا ولد يعيش في الهند، في مدينة واقعة 

دعى لونتيكا وهو ُ يٍ راهبُضفاف نهر الغانج. إنه تلميذ

 معلّمه الحكيم.

 

ذات يوم، أقيمت وليمة كبيرة وقرّر تاجر ثري أن يقدم 

نه يجب أ بعض الحلوى. رائع! لكن المشكلة للونتيكا

 إحضار الحلوى من الجانب الآخر من المدينة.

 

في تلك الرحلة منه أن يذهب نادى الراهب كوتاكا وطلب 

 حضرها.لي

 



قال للفتى: "خذ هذه الصينية وأحضر لي الحلوى من 

التاجر. أسرع ولا تضيّع الوقت". ثم أضاف: "أسرع ولا 

ا جائع وأريد هذه الحلوى لوجبتي تتوقف مهما حصل. فأن

الخفيفة". ثم حذره قائلاً: "آه! ولا تأكلها. فأنا أعرفك 

 جيداً".

 

أطاع كوتاكا أوامر معلمه. أخذ الصينية ومضى في سبيله 

 عبر المدينة.

 

استغرق كوتاكا بعض الوقت ليعبر المدينة ويصل 

لى منزل التاجر. طرق الفتى الباب ففتح له على إ

. كان الخادم يحمل ثماني طباخم يرتدي قبعة الفور خاد

 فطائر بالكريما، على كل منها حبة كرز مثلجة.

 

ان، ثلاث، تقال الخادم: "لحظة، أريد أن أعدّها. واحد، إثن

أربع، خمس، ست، سبع، أجل، ثمان، العدد صحيح. خذ، 

 والآن أسرع الى البيت. وبلّغ الكاهن تحياّتي".

 

  الى البيت.شكره كوتاكا ومضى عائداً



 

في طريقه عبر شوارع المدينة الضيقة، كان كوتاكا 

يمشي وهو يشعر بفرحة عارمة. فالفتى المسكين لم 

 في يةيستطع نزع عينيه عن الفطائر الثمان

 الصينية.

 

وقال كوتاكا في نفسه: "إنها لذيذة وشهية ومحشوة 

بالكريما، وعلى كل منها حبة كرز حلوة. ممممم! أنا أتضور 

 اً! لا أعرف إذا كنت سأقاوم!"جوع

 

في الحقيقة، كان من الصعب مقاومة الفطائر، فأخذ 

 يفكر:كوتاكا 

 

لى المنزل، سيعطيني الراهب بالتأكيد إ"عندما أعود 

حصتي من الفطائر. إنها ثماني فطائر ونصفها لي، أي 

أربع فطائر. لمَ عليّ الانتظار؟ سآكل أربع فطائر 

 وأترك الباقي لمعلمي".

 



لم يفكر كوتاكا طويلاً. إلتهم أربع فطائر بسرعة 

 فائقة.

 

 بعد أن اجتاز ثلاثة شوارع، شعر كوتاكا بالجوع مجدّداً.

 

 قال في سرّه: "ممممم! يا لها من فطائر شهية!"

 

 :يفكر وعاد 

 

ن أ"تبقى أربع فطائر. إذا لم أقل شيئاً لمعلمي سيظن 

ها لي ُصفالتاجر أعطاني أربع فطائر فقط. وإذا كان ن

أستطيع أن آكل فطيرتين. حسناً! سآكلهما ونعالج 

 المسألة لاحقاً ".

 

 من دون أن يفكر طويلاً في الأمر، التهم الفطيرتين.

 

تقدم كوتاكا بضعة خطوات ثم نظر الى الفطائر وعاد 

 الى حساباته:

 



"بقيت الآن فطيرتان، سأخبر معلمي بأن التاجر 

داهما في طريق أعطاني فطيرتين وبأنني أكلت إح

 العودة".

 

 أكل كوتاكا الفطيرتين على مهل وراح يتلذذ بكل لقمة.

 

 امتلأت معدة الفتى بالكريما والكرز.

 

 فطيرة واحدة على الصينية، لكنه لم ُبق غيرتلم 

 :من جديد يكتف بل عاد يحسب 

 

بق غير فطيرة واحدة! لكنني ما زلت جائعاً! سأخبر تلم 

فطيرة واحدة فأكلت نصفها معلمي بأنني حصلت على 

 في طريق العودة".

 

دون تردد، أكل كوتاكا نصف الفطيرة الأخيرة بسرعة 

 كبيرة.

 



ى البيت، رأى الراهب نصف فطيرة إلعندما عاد الفتى 

 على الصينية، ففقد صوابه.

 

 صاح الكاهن غاضباً:"ماذا جرى؟ أين فطائري؟"

 

 أعطاني فأجابه كوتاكا ب: "أعتذر بشدة يا معلمي، لقد

أنك ستقدم لي واعتقدت خادم التاجر ثماني فطائر، 

  تُخامرني نصفها فأكلتها. وظلت الفكرة نفسها 

كلت نصف نصف أفأكلت نصف النصف المتبقي. ثم 

نصف الفطائر فلم يبق غير هذا. نصف فطيرة. سوف 

تسامحني يا معلمي، لكن هذه اللقمة لا تستحق حتى 

 العناء لتتذوقها!"

 

 الأخيرة من َ يقول المزيد، التهم كوتاكا القطعةو دون أن

 ُ الجشعُالفطائر أمام لونتيكا. لقد أكل الحاسب

  بمفرده!َالفطائر

 

 لإحضار وحدَهمنذ ذلك اليوم، صار لونتيكا يذهب و

 نذكر بأنه لم يعد يرسل كوتاكا في تلك فطائره. لا حاجة لأن

 الرحلة القصيرة.



 

 

 


