
 

 قانون موكتيزوما

  

 الأرض خصبة والهواء منعش فذ نفساً عميقاً يا للخضار! خ

 وخضراء..

لكن انظروا من يخرج من الشجيرات. إنّه كزوكو! حسناً، اسمه 

الحقيقي هو كزوكولاتلان لكن الجميع ينادونه كزوكو منذ زمن 

 طويل.

لا يمكن لكزوكو أن يبقى في مكان واحد. فقد ولد حبّ السفر معه 

 تعلو وجهَه دائما دة. البسمة وأيّ عذر يكفيه ليبدأ رحلة جدي

 يحب الطبيعة وهو مدافع شرس عن القانون . إنهوعيناه مفتوحتان 

 الذي يحميها... قانون موكتيزوما.

في يوم من الأيام، بينما كان كزوكو يسلك طريقاً مختصراً يؤدّي 

 بجانبرجلاً يقف  عن بعد الى مدينة تينوشتيتلان، رأى 

 الطريق.

قوي  ، شجرة صنوبر ُه طولُ طولا هناك عملاقوبدا الرجل الواقف

 كالسنديانة.

وكلّما اقترب كزوكو شعر بتأثّر أكبر بالرجل الذي يرتدي 

 قميصاً مع أكمام مزيّنة بالخيوط الذهبية والفضيّة.

في ظل إحدى تبادل الرجل وكزوكو التحيّات الحارة وبدآ يتحدّثان 

 .الأشجار



لى الجميع. إعن أهميّتها بالنسبة ما عن الطبيعة وِ حديثهُودار معظم

  في الحديث لدرجة أنّهما لم يلاحظا أنّ الظلام بدأ يحلّ.همكا وان

فقال الرجل: "انظر، بعد قليل لن نتمكّن من رؤية أنفنا لشدّة 

 ضي الليل هنا." ق أن نرى ألك الظلام. لذ

   .هواء الطلق في الَأحبّ كزوكو النوم

حضر بعض أ. اذهب ولنتدفأر وأكمل الرجل: "سوف نشعل النا

 ".ُ النارَحجارة أضعها كي لا تنتشر عن  بحثالأخشاب وسأ

جمع الحطب. لكن بما أن البلاد كانت خضراء وخصبة، يذهب كزوكو 

 لم يجد أيّ 

 غصن جاف.

  لم تجد فقال الرجل عندما رأى كزوكو قد عاد فارغ اليدين: "لا يهم إن

 فستفي َ كانت خضراء جافّة، اقطع بعضاً منها وإناأغصان

 بالغرض."

 شجرة. ةردّ عليه كزوكو بسخط: "أرفض أن أقطع غصناً واحداً من أي

لى ذلك، يقول قانون الملك إفكلّها خضراء ومزهرة. إضافة 

 موكتيزوما إنّ علينا أن نحترم الطبيعة."

 من الكيس الذي كان يحمله وقال: "أنا الملك وفجأة، أخرج الرجل تاجاً

 موكتيزوما!".

"في هذه الحالة، يا جلالة الملك، عليك أن تخجل من نفسك. فمن 

 .ه الخاصة؟"َسمع يوماً بأنّ الملك لا يحترم قوانين



شعر الملك بالخجل بعد أنّ وبّخه الصغير كزوكو لدرجة أنّه خلد 

  همسة.يةللنوم دون أ

. لكن كزوكو أدرك أنّ الشعور شديدة البرودةة وكانت تلك الليل

  من تدمير الطبيعة.ُبالبرد أفضل

 نحوفي الصباح الباكر، انطلق الملك موكتيزوما وكزوكو معاً 

  كلمة.ةمدينة تينوشتيتيتلان دون أن يتفوّها بأيّ

وكان الملك قد أمر ببناء قصر جميل في هذه المدينة. بُني القصر 

  إشعاع ، وكان يشعّ أكثر من خالصالذهب البشكل دائرة وصنع من 

 الشمس.

ه الى مدخل َلى المدينة، طلب الملك من كزوكو أن يرافقإعندما وصلا 

 القصر.

بعدها قال كزوكو وهو يودّع الملك: "حسناً، يا جلالة الملك، ها نحن ذا. 

 الآن سيذهب كلّ منّا في طريقه. وداعاً!"

  واستمع لما سأقوله!"فأمره الملك قائلاً: "توقّف لحظة!

 فكّر كزوكو بحياء: "ها قد تورّطت في المشاكل".

توقّع كزوكو أن يوبّخه الملك بعد أن تصرّف بفظاظة. لكن فجأة، 

تحوّلت النظرة الحزينة التي طبعت وجه الملك طوال فترة 

 لى ابتسامة عريضة.إالصباح 

رساً "ما أريد أن أقوله لك، يا كزوكو الصغير، أنّك علّمتني د

 ً. وبما أنني أرى مفيدا



أنّك قوي بما يكفي للدفاع عن قناعاتك أمام الملك نفسه، قرّرت 

 متميزا أنّك ستصبح ملكاً  من . وأنا واثق ا لي أن أجعلك وريث

 ليه."إوستحترم كلّ ما تدعو 

ثم وضع الملك موكتيزوما تاجاً أخضر على رأس كزوكو رمزاً لحبّه 

 للطبيعة.

قميصه مع أكمام مزيّنة بالخيوط باً شبيهاً كما أعطاه قميص

 الذهبية والفضية.

لى أماكن تحتاج إومنذ ذلك الحين، لم يتوقّف كزوكو عن السفر 

 لى حماية قانون موكتيزوما.إفيها الطبيعة 

 

 

 


