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الخفىحر في  غًهىُذ غاحعة غازض ظوجي ئلى الػمل واإلاػخاز، 

لابل ىطس ي اإلاالفي أشغل هفس ي به. حلؼُذ وحسي  ش يء  أي 

  غبرالحسًلت  داضحا حهتىافصة، أحسق لل
ُ
ال ٌػني . هاطحت ػخائط ف

ولىً لم ًىً هىان  ،للىظط ئلى الحسًلت اوان لسي ػببهه أشلً 

لس جذؼط ف ،هىا أهظط حلؼُذ لى  افُمهه فىطُث أ. فػلهش يء آدط أ

مً بحن ول ألاشُاء  ، غاحال أم آحال.ما ش يء   لػمللي فىطة 

اهدباهي هى شجطة البلىغ.  شس  ٌأهثر ما وان اإلاىحىزة في الحسًلت 

ضاكبتها و واهذ شجطحي اإلافظلت. ظضغتها وأها ػفلت صغحرة، للس 

  فأها أغخبرهالصلً وهي جىمى، 
ُ
بُني وبحن هفس ي  . وهىُذ زضْب  ضفُلت

 ػىاٌ الىكذ.  أجحسر مػها

، أًظا شجطة البلىغ أجحسر مؼ هىُذ لطبما في شلً الُىم، 

لم أهً أغلم هم مً و وان الحسًث.  ماشاحٌى ي ال أشهط وغحر أ

الىكذ وأها أهظط ئلى الحسًلت زون  مطّ ً. حالؼتوأها  مض ىالىكذ 

فترة  ُذ هني كظِّ أالشً  ،شلً أعيالظالم كبل أن  أن أشػط. وحّل 
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لت   ػٍى
 
ٌث ًأحي مً ميان ما ػمػُذ صىجا، صى  هىان. وفجأة

ب بػُس، صىٌث   . امببػظه شِئّحن ًحخيان هصىث مىخىم ،غٍط

في بساًت ألامط ظىيُذ أن هصا الصىث ًأحي مً زادل أغماقي، 

مً الشطهلت اإلاظلمت التي  جحصًطٌ  ــــــــــــــــــػماغه هأهه  جذُلهني هىُذ أأ

حبؼُذ أهفاس ي وأصغُذ. وػم، لِؽ  ًيسجها زادله. حؼسي وان

ٌ  للشً هىان أي . شِئا فشِئا . وان الصىث ًلترب منيمجا

لىىه حػل حؼسي ، لسّي أزوى فىطة لم ًىً؟ صىث ماشا

 . ًيخفع

  الصجطة بطوٌظ أػفل ألاضض اإلاحُؼت ببلػت مً  باللطبظهط 

ئلى غلى وشً ؤلاهسفاع  ل، وزلُغلُظ للألغلى هأن هىان ػائ

 أدطي لؼؼح. ا
ٌ
 الطبىة لذ ألاضض وانهاضث شحبؼُذ أهفاس ي. اومطة

واهخا ىاي غُمً اإلاذالب الحازة.  لخىشف غً صف  الصغحرة 

ساي ئليها، انظط جى ما  ش يءٌ . نحمشسوزج نحكبظخ صاضجا ٍو

في  هفس ي. وللس بسأ آلان. أدصث اإلاذالب جحفُط في ػُحسر. كلذ 
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 فجىة صبحلُالشّم في ألاضض  احؼؼ وػطغان ما،  بلىةالتربت 

 أدظط صغحر. وحٌش مفخىحت. ومنها ظحف 

مغؼى بحطاشف دظطاء المػت، وحاإلاا  الىحش وان حؼم

 حؼمه حبِباث التربت الػاللت به.غً دطج مً الفجىة هفع 

 
ٌ

ٌل وان له أهف   اغمل  اللىن ٍعزاز و ، لىهه أدظط غٍطبػٍى

  ُ ج   آدط ، أما ػطفها هاحُت جسٍض
ْ
غ. هؼىْ  اوحاز افيان ضفُػ فهأه

أصابني  مىظطهمائوؼان.  يّ غُن انهحشب اواهخ الىحش يّ غُنغحر أن 

طة  ي. ان أو غُىاشاغط هأنها غُىباإلا انجفُظ ا، للس واهخباللشػٍط

باب مً  الىحش، اكترب ٍتمترّو بؼُئت و  ىبال جطزز، وبذؼ

صسي أهفه الىحُل. غلُه بؼطف ألامامي، وبسأ بالؼطق  مجزلي

. جحطّ  هُذ غلى ضؤوغ صىث الؼطق الجاف جطزز غبر أضحاء اإلاجٌز

بىحىزي. لم  الىحش. آملت أال ٌشػط تالخلفُ الحجطةأصابعي ئلى 

. الىاحُتمجزلىا هى اإلاجٌز الىحُس في بما ئن الصطاخ،  أػخؼؼ

وظوجي لً ٌػىز مً غمله حتى ػاغت مخأدطة مً اللُل. لم 

وهى ، واحسبُتي له باب فاػخؼؼ الهطب مً الباب الخلفي أًظا، 
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آلان.  ضهُبأدظط  وحٌش بؼطكِه الصي ًلىم الىحُس الباب 

ٌ هني لؼُذ بأجىفؼُذ بهسوء بلسض ما اػخؼػذ، مخظاهطة  . في اإلاجز

طحل. لىىه لم  ًحسووي ألامل بأن ٌشػط شلً الص يء بالُأغ ٍو

ؽ لّم غلى الباب ئلى ج بل ئن أهفه اهخلل مً الؼطِق  ٌؼدؼلم.

الباب  في الىلط غلى كفِل  بخاجالسًه المشيلت ئن لي  وجبحناللفل، 

 
ْ
 ف  وفخحه. وهىصا اه

ُ
 طّ طج الباب ف

 
  حت

 
 ظحف. ومً ػطف الباب صغحرة

 
ْ
لت لفترة   ظل في مياهِه و ، زم جىكف. فألاه مشل ، زون حطهت ػٍى

. لى هىُذ أغطف أن في وطاع ألا ، لُخفلس ضفؼ ضأػه سػبان   اإلاجٌز

مً  بلُُذ كطب الباب وكؼػُذ أهفهىىُذ ػُحسر، لما هصا 

 دؼطث ما ئْن  ، كلُذ لىفس ي: اإلاؼبر ًمخأل بؼياهحن حازة.مياهه

بت في ضأس ي حتى جحطّ   حافتن اإلاذلىق غابطا هصه الفىطة الغٍط

  زاض ما، وهأهه كطأ ما بّؼ الباب، مخ
ْ

، بال جلػشم، في ضأس ي. زم جحسر

  محسزة   ًىطض ولماث  وان بل 
ّ
ماواهْذ لُخفُسِن . هامِ وهأهه ًحاٌو حػل

ألادظط. أهفي هصًل سحلُت. زائما ما  الىحش، كاٌ أبسا أبسا

، ــــــــ  ًىمى مً حسًس ٌ أكىي وأػٌى  بالىلُع ػخحظحن. أكىي وأػى
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لت  ِه. زم أزاض غُىاهِخِ جمىْ  ِه ِخِ جمىْ مما   ُح  لػبتي  ولفترة ػٍى
ْ
 1ضوف  ص

بخحن   .غٍط

البشط؟  أفياض . هل بامياهه أن ًلطأ في هفس ي أوه، ال، فىطْث 

هصا أفىط، داصت لى وان  هىُذ  فُم   أحسهمأهطه أن ٌػطف 

في غطق  باضز  هصا. غصُذ ه هىطة اصغحر  ،بغُظامذلىكا الصخص 

هل ص يء ؟ هصا البي . ماشا ػُفػل كسميوحتى أغلى ضأس ي مً 

، غلى ألاكل ، حؼىاوهأ؟ ألاضض ػُجطوي مػه ئلىهل ػُلتهمني؟ 

 أمٌط  وهصالِؽ كبُحا للسضحت التي ال أػخؼُؼ فيها الىظط ئلُه. 

س ُّ  جبرظان ،هحُلخان صغحرجان ووضزًخان وشضاغان النلسًه ضْح  ،ح

 طْ مً حؼمه ألادظط الِح 
 

لت ومذالبه  فيش  بهاالتي جيخهي الؼٍى

 . وضحلُه ًسًه
ْ
 اك
 
 فيهما ُذ ولما أمػىْ بهما  الافخخاِن  ُب مً حِس رِ ت

 أًظا، أن اإلاذلىق ال ًىىي ئًصائي.  هما ئهني أزضهُذ . الىظط

                                                           
1

ُضوِف :  
ْ
ص

ُ
خ

ْ
ْػبت ال

ُ
ؼ، لها مؼماض  أػف و ، ضأغ مؼخسًط أغالها دشبُت لػبتل جلف ببىطة ًالمؽ ألاضض دالٌ زوضانها الؼَط

 لدؼخمط بالسوضان بحؼب كىة الطمُت.  ،دُؽ وجلصف
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، كاٌ لي،  ًِ  جحخً بطأػه. وحطاشفهُ  ُمِمُال بالؼبؼ لً أؤشً

مشل ـــــــــــــــــــ  وان ًخحطن ىسماغ ألادطي، اججاه غىؽ أحساها،بػظهاب

 تهتز مىسػت غلى ػاولت كهىة  أوىاب
ْ
لها مً فىطة  . ًاعهاِى ححن جل

. ال ضهُبت، ػُسحي: بالؼبِؼ  ًِ ًِ . ال ،ال ،لً ألتهم أشي. ال  ال أْطمط ل

هىُذ  م: وان ٌػطف بالخحسًس بِ وان صحُحا ما ظىيخهُ  ْن أشي. ئش

 أفىط. 

ً؟ أ ،ػُسحي ،ػُسحي ً؟ ػُسحي، أال جٍط ًِ ال جٍط حئُذ ئلُ

. وان غلّي أن ػالبا ًسِن مً أغمم أغمم أغمم أغماقي أغماقي

م. هىا  . وان أمطا فظُؼغلى. لأل غلى هىا لأل أظحف ػىاٌ الؼٍط

، وان غلّي أن أحفط وأحفط وأحفط. اهظطي هُف فؼسث فظُػا

أي حلب  غىُِذ كس هصا لى هىُذ ول مذالبي! ماوان غلّي أن أفػل 

 ًِ ًِ حبا لم أغس أكىي  أشي، أي   ، أي  أشي ل . أحب ًِ أشي، أها أحب

ِم  ػىاٌ ظحفُذ بػس آلان. في أغماقي أغماقي  غلى احخماله  الؼٍط

، وان غلي أن أفػل شلً، وان غلي أن أفػل شلً، ولهم  ًِ ئلُ

فىطي في حاولىا ئًلافي، لىىني لم أػخؼؼ ؤلاحخماٌ أهثر، 
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ّ
 الصجاغت التي جؼل

ّ
ًِ ئهه بها ألامط، أضحىِن، جؼل بها. ماشا لى دؼط ل

 مذلىٌق  ًؼلبأن  ، الىكاحت والغؼطػتإلاً الىكاحت والغؼطػت

 مشلي ًسِن؟ 

ا غؼطػتو نها وكاحت لىكلُذ في زادلي:  ،. ما أوكحً أيها حل 

 اإلاذلىق الصغحر لخأحي ػامحا بحبي!

 ،ما ئن فىطُث بصلً، حتى غمطث وحه الىحش هظطة حعن 

حطاشفه أدصث مسحت مً اللىن ألاضحىاوي، وهأهه بهصا الخحّىٌ 

مش   هماوان ٌػبر غً مشاغطه، 
 
ى

ْ
ُذ ، أًظامه كلُالحْؼ اه . ػٍى

بت أضاكب ما ًحسر أمامي مً حغحراث شضاعيّ  . ضبما أمىضا ههصه غٍط

هصا اإلاظهط جحسر له متى ما جبسلذ مشاغطه. ولػله ًحمل 

 كلبا ضكُلا هشا هحلىي دؼميّ  لىىه ًذفي الخاضجي الفظُؼ 

 حسًسة. 

أػخؼُؼ ؤلاهخصاض.  ئهني، فأها أغطف ألامط هصلًئشا وان 

ا مً اإلاحاولت.  كطّضُث  صطدُذ في زادلي بأغلى صىث، صىجا مسٍو
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 الصغحر ، أهذ حػطفأيها الىحش  كبٌُح أهذ شسجه اهتّز له كلبي: 

 ِه حطاشفِ  ُن لىّ  ئش شان ئظزاز  الصغحر!  الىحش كبٌُح أيها. أهذ شلً

 انوهأنها جمخص انجخىّضم ا، وغُىا الص يء بسأجغملا تألاضحىاهُ

مً ن االػُىله. وبطظث  اأضػلهول الىطاهُت التي هىُذ ا مبسادله

زمىغا مشل شضف منها ، نحخهاضج ًٍو دظطان حخُيخوحه اإلاذلىق ه

 غلى ألاضض. جىازط أحمط اللىن،  غصحر  

، ضػمذ صىضا في دُالي ليل ألاشُاء الىحشلم أغس أدص ى 

ً  . كُسجه به فػلها أوزالتي  اللاػُت ئلى هطس ي زلُل  مخحنبؼل

حطاشفه مً حصوضها، واحسة ىماشت بسأث في اهتزاع ال، وبالىظن

ىُذ  ى جل
ّ
غمُلت في  أدازًس   وحفطُث هصل ػىحن حاز ألادطي. سخ

محمي  حسًس   وغطػذػاكُه الىضزًخحن الىاغمخحن،  يتضبل لحم

مً  حسًس   . ومؼ ول هىع  الخُيخحن الجاحظخحنػادً في غُيُه 

خلىي  الىحشوان  ،الخػصًب جذُلخه ل مًًترهح ٍو أدص بالػٍى  ٍو

 بسمىغِه بيى . في الحلُلتجحسر له  ألامىض . وهأن جلً شسة ألالم

 ، اإلالىهت
 
 وه

ُ
بذاضا ضمازًا  ال ِػ طْ ُم ال مً ػائل  هشُف  غلى ألاضض، خ  ّع ه
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ُ
ش

ُ
هظطة واهىت مً دُبت لي  جىظطهُه له ضائحت وضز، وغُىاه مً أ

ًِ و آأضحىِن، ػُسحي،  أمله بي. ، ال جفىطي ه، أضحىِن، أجىػل ئلُ

ط  أفياض  لِؽ لسيبأشُاء ضهُبت! وبيى.  طسِن. لم أهً ة شٍط

 ًِ ًِ هى الحب، هى الحب. لىىني ألؤشً . ول ما أشػط به ججاه

ال جىً سخُفا! أهذ حئذ  ضفظُذ الاػخماع له. وكلُذ بسادلي،

. حؼللذ زادله. لم باب بُتي زون ئشن   وفخحذحسًلتي.  مًظاحفا 

 أضغُب  ش يء   أيالحم في أن أفىط في لي لصلً حظىضن. أبسا أػلب 

دُاالث ضهُبت ججاه  ُذ غُخْس اْػ وهصا ما فػلخه بالظبؽ.. . فُه

ػُذ ومّعكُذ لحمه بيل آلت وآزاة اػخؼػُذ الخفىحر 
ّ
اإلاذلىق. كؼ

لت ممىىت  ً   لخػصًببها، ولم حغب غني أي ػٍط  وحػلِه  حيّ  وائ

فأهذ الصغحر،  الىحشأيها  ،بػس ول شلً،ًخلىي مً ألالم. أهظْط 

الًىحس نهاًت لػسز ألاشُاء ئش اإلاطأة. ه جيىهلِؽ لسًً فىطة غما 

ل بسأ شي ػطغان مالىً ألفػلها بً. و فيها الخفىحر  التي أػخؼُُؼ 

وأصبح بحجم زوزة.  ، حتى أهفه ألادظط اللىي شُبل  ًدبسز الىحش

وهى ًخلىي غلى  حاٌو الىحش أن ًحطن فمه وأن ًخحسر معي،
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ترن ضػالت أدحرة لي أو ً أن ًّىزشفخُه وهأهه  لفخح ايافحم .ألاضض

كبل و وس ي أن ًىللها لي.  مػلىمت حاػمتىلل حىمت كسًمت أو ً

 هُئخه صاضث واهدؼب فمه ػيىها مإإلاا،  ش يء  أي أن ًحسر 

شِئا أهثر مً ظل مؼاء  الىحشالٌشبه آلان  .، زم ادخفىطبابُت

 ِه ُػىي غُي في الهىاء، لِؼْذ  بلاًاه اإلاخأضجحِت  شاحب، وّل 

يخ نحاإلاخىّضمخ  أْن  ً  . بامياهِ ِه بِ  ُث ، فىطّ ًفُس ن. هصا لم ٌػْس حالحٍع

ٌِ  جىظط هما حشاء، لىً لم حػْس  ش يء.  . وال فػِل ش يء   كازضا غلى كى

 جالشذ ما ػطغان، ئلى ألابس، ىاهخه، ُمحي جماما كْس  ىزن  وُح 

 وغّم الغطفت ظالم اللُل.  دىاء،الػُىان ئلى 
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