
 

 الصبي السمكة

  

  .  ة الصيد قد تصل شبكالى قاع البحر .. . 

 لكن لن تمسك أبداً

 بالصبي السمكة.

 لقد غاص في البحر

 تاج الملك.ب  لبأتى

 وهو يعيش الآن مع الأسماك

  وأمان. فى سعادة

أحبّ هذه الأغنية. إنّها أغنية ينشدها الناس في صقلية، 

 بالحذاء ، فشكل الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا المعروفة 

 .فعلا شكل الحذاءايطاليا على الخريطة يشبه 

 ، GIUSEPINOتتحدّث هذه الأغنية عن جيوسيبينو 

 كان يمضي النهار بكامله في البحر وانتهى  الذى صبيال

. لكن ربمّا عليّ أن أخبركم  نهاية غريبةبه الأمر كما 

  البداية. منالقصة 



 تعلّم السباحة حتى أنه للبحر. محباكان جيوسيبينو 

ولم يمل أبدا من البحر   ي . والغطس قبل أن يتعلّم المش

 .كما قد يظن البعض

 إخراجه من  جدا   وأصبح من الصعب و جيوسيبين كبر

 المياه.

أمضى ساعات كثيرة في المياه لدرجة أنّه أصبح كسائر 

الأسماك. وإن لم يكن سمكة فلأنّ لديه شعراً وأنفاً وأذنين 

  لونهما أحمر. لامعينوخدّين 

 سمكة. وبما أنّه كان يخرج من لكن جيوسيبينو حلم أنّه

  . متوقعالماء للنوم فقط، حصل ما هو 

 كثرة السباحة والغطس، تحوّلت قدماه في أحد الأيام  من

 الى... ذيل سمكة.

فرح جيوسيبينو بذيل السمكة. وأخذ يقفز ويغطس في 

المياه كالدلفين. ولعب الغُمّيْضة مع رفاقه، وهم ثلاثة 

 الأحمر.أنشوفات يتيمات والبوري 

 ومنذ ذلك اليوم، توقّف الناس عن مناداته جيوسيبينو 

  ينادونه... الصبي السمكة. وراحوا

ذاع خبر تحوّل الصبي السمكة السحري بسرعة الى أن 

 وصل الى الجهة المقابلة من الجزيرة.



كان يتحدّث الجميع عن جيوسيبينو، اعذروني، أعني عن 

 الى أن  عنهيرة الناس قصصاً كث وحكىالصبي السمكة، 

وصل الخبر يوماً الى قصر الملك ميكيلينو 

MIQUELINO.الرابع  

سأل الملك الذي كان أصمَّ قليلاً: "ماذا ما الذي يفعله هذا 

 الصبي؟"

فأجاب وزير صيد الأسماك بقلق: "يقولون إن الفتى 

 صديق للأسماك لذا يمزّق شباك الصيّادين."

السمكة غطّاس بارع؟" عندها قال الملك: "إذاً هذا الصبي 

وأصدر أمراً وهو يشير الى نقطة أمامه: "أريدكم أن تحضروه 

الى هنا على الفور! أخبروه أنني أريد منه أن ينجز عملاً مهمّاً 

 جدّاً."

  في رأس الملك ميكيلينو منذ  تدورفقد كانت فكرة ما 

 البحر تحت  قاع. أراد أن يعرف ماذا يوجد في وقت طويل

 الجزيرة.

عندما وقف الصبي السمكة مع الأنشوفات الثلاث 

 قائلاً:  الملك اليتيمات والبوري الأحمر أمام الملك، أمره 

 ولا تصعد قبل أن القاع فورا  "أريدك أن تغطس الى 

 تكتشف ماذا يوجد تحت الجزيرة."



أطاع الصبي السمكة أوامر الملك على الفور. فغطس في 

  البحر.قاع الماء وأمضى ساعات وساعات في 

 تحت الماء، وجد الصبي السمكة نفسه وجهاً  كاملبعد يوم 

لوجه مع سمكة كبيرة جدّاً كانت تنام تحت الجزيرة. كانت 

كبيرة وبشعة جدّاً لدرجة أنّ الصبي السمكة ورفاقه جمدوا 

 . مسرعينفي أماكنهم عندما رأوها ثم صعدوا الى السطح 

  بكلّ ما قالوه. لم يقتنعلكن  الملك

: "هذا  فى وجوههموصرخ الملك ميكيلينو الرابع بغضب 

 أنّكم لا تريدون العودة؟ أنا آمركم  بقولكمهراء! ماذا تعنون

 بالعودة الى المياه على الفور!"

 فكّر ثم  أنّ الصبي السمكة لم يعره اهتماماً، الملك لاحظ

أنّه إذا خلع تاجه ورماه في البحر، فلن يرفض الصبي 

 طلبه.

 أحضره! إنّ ملكاً من دون تاج لا يمكنه أن يحكم.""إذهب و

 وجد الصبي السمكة التاج بسرعة.

لكن ما إن حمله بين يديه، حتى أدرك أنّه هو أيضاً يمكنه أن 

 يكون ملكاً.



فسأل الأنشوفات الثلاث اليتيمات والبوري الأحمر: "ماذا 

 البحر أم  قاعنفعل يا أصدقائي؟ أنبقى هنا ونعيش في 

 تاج للملك ميكيلينو الرابع؟"نعيد ال

من دون لحظة تردّد واحدة، أرشده أصدقاؤه الى أسرع طريق 

 . القاعتؤدّي الى 

انتظر الملك ميكيلينو الرابع عودة الصبي السمكة أكثر 

من أسبوع الى أن نفد صبره وحسب أنّ الصبي قد غرق. 

لكن الناس يقولون إنّ الصبي السمكة أصبح الآن ملك 

 الأعماق.

هذا صحيح. لأنّه يعيش هناك بسعادة وهو يضع تاج الملك و

على رأسه ويجلس على عرشه تحت الماء، والى جانبه 

الأصدقاء الأوفياء، الأنشوفات الثلاث اليتيمات والبوري 

 الأحمر. 

 البحر قد تصل شبكة الصيد  قاعوتستمر الأغنية: الى 

 ر لكن لن تمسك أبداً بالصبي السمكة. لقد غاص في البح

  فى سعادةتاج الملك. وهو يعيش الآن مع الأسماك ب ليأتى

 وأمان.

 

 

 


