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أخرضوذهبي، لونها جميلة، ُحلًَّة والدته له َصنعْت صغريٌ شابٌّ هناك كان األيام من يوم يف
اللون برتقالية عنق ربطة ذقنه وتحت وصِفه، عن أعجز والرُّقيِّ الرِّقة من بقدٍر نُسجت
مزهوٍّا كان كالنجوم. المعًة حداثتها يف الحلة أزرار وكانت رقيق، ناعم قماش من ُصنعت
سعيًدا الطويلة املرآة أمام وقف مرة ألول ارتداها وعندما حد، أقىص إىل بُحلته ومرسوًرا
يف ارتدائها يف رغبة لَديه كانت بعيًدا. يلتفت أن يَستطيع يكاد ال كان إنه حتى ومشدوًها
َقبُْل من زارها التي األماكن كل يف يُفكِّر أخذ البرش. صنوف لكلِّ يُريَها وأن األوقات جميع
إىل اآلن ذهب إذا اإلحساس يكون كيف تَخيُّل وحاول وصفها إىل استمع التي املناظر وكل
الطويل العشب نحو ُمنطلًقا يَخرج أن أراد كما الرباقة، ُحلَّته ُمرتديًا واملناظر األماكن تلك
والدته ولكن فحسب! يَرتديها أن أراده ما كل ُحلَّته. ُمرتديًا باملرج الدافئة الشمس أشعة يف
أبًدا أخرى له تكون فلن فائقة؛ عناية بُحلَّته يعتني أن ينبغي إنه له قالت «ال.» له: قالت
يف فقط يَرتديها وأن مًدى، أبعد إىل عليها يُحافظ أن عليه فيجب والرُّقي، الجمال بهذا
تها ولفَّ األزرار أخذَت والدته. قالت هكذا ُعرِسه، ُحلَّة فهي والنادرة. العظيمة املناسبات
واملرفَقني، األكمام أطراف عىل كحماية غطاءً وثَبَّتت بريقها، تَفقَد أن مخافة ورقية بمناديل
الذي ما ولكن وقاَومها، األشياء تلك كرَه باألذى. فيه الُحلة تُصاب أن يُرجح جزء كلِّ وعىل
وَرِيض والدته، من الكثرية والتحذيرات اإلقناع محاَوالت فيه أثَّرت النهاية يف فعله؟ يمكنه
وكأنه يبدو األمر يكاد جانبًا. ويَضعها الصحيحة ثناياها يف يطويها وأن ُحلَّته يخلع أن
التي املميَّزة املناسبات ويف ارتدائها، يف يفكر دائًما كان ولكنه أخرى، مرة عنها تنازل
األزرار، عىل الورقية واملناديل الحامي الغطاء دون الُحلة خاللها ويَرتدي يوم ذات ستأتي
حدود. بال جميلة الُحلَّة ستكون بالتأكيد ليشء. يكرتَث أن دون بابتهاج، كاملة يَرتديها
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األزرار أحد عن الورقيَّ املنديَل أزال أنه حلم كعادته، بها يحلم كان وبينما ليلة، ذات
ويلمعه، البائس، الزر ع يَُلمِّ أخذَ حلمه. يف كثريًا ذلك وأتعسه قليًال َخَفت قد بريقه ووجد
الربيق يف يفكر فراشه عىل راقًدا ظلَّ ولكنه استيقظ وعتمًة. بَهتًا إال يزده لم هذا أن غري
أن وتصادف كانت)، ما (أيٍّا العظيمة املناسبة جاءت لو شعوره سيكون وكيف الخافت
ويف مؤلم. بشكٍل الشعور هذا الزمه وأيام وأليام الرباق، األصيل رونقه َفَقَد األزرار أحد
بأن إلغرائها يَستسلم وكاد رغبة اعرتته بارتدائها، فيها والدته له سمحْت التي التالية املرة
تزال ال األزرار كانت إذا ويَكتشف الورقي املنديل من صغريًا واحًدا جزءًا فيُِزيل س يتحسَّ

ال. أم األصيل بربيقها تحتفظ
كانت تعلموا أن ينبغي كما إذ الجامحة؛ الرغبة هذه تملؤه ُمتأنًِّقا الكنيسة إىل ذهب
األحيان بعض يف — وامُلتَحفظة املتكررة التحذيرات من الكثري مع — له تَسمح والدته
هبوُب وال املطر سقوُط يُهدِّدها ال عندما املثال، سبيل عىل اآلحاد، أيام يف الُحلة بارتداء
أن وعىل عليها، ُمثَبَّتة الحامية واألقمشة ُمغطاة األزرار تظل أن عىل أذًى، أيُّ وال الغبار
ألوانها. تؤذي لدرجة ا جدٍّ قوية الشمس أشعة بدت ما إذا لتُِظلها يده يف خفيفة مظلة يحمل
ويحفظها أمه، علَّمته كما وإتقان، بعناية ويطويها يَفرشها املناسبات هذه بعد دائًما وكان

أخرى. مرة بعيًدا
مطيًعا دائًما كان الُحلة. ارتداء عىل وضعتها التي القيود هذه كلِّ يف والدته أطاع واآلن
ضوء أن له بدا نافذته. خارج يشعُّ القمر ضوء وشاهَد غريبة ليلة ذات استيقظ أن إىل لها
النعاس من حالة يف مستلقيًا لفرتة وظلَّ اعتيادية، ليلة الليلة وال اعتياديٍّا، يكن لم القمر
يف بودٍّ الكائنات تتهامس كما باألخرى تَلحق الفكرة كانت القناعة. هذه عقله عىل تُسيطر
وتَغُمر ينبضرسيًعا، وقلبه التنبُّه يف غايًة الصغري رسيره يف جالًسا اعتدَل وفجأًة الظالل.
سريتدي اآلن أنه عرف قراره، واتخذ أمره حسَم قدميه. أخمص إىل رأسه من رعشٌة جسَده
ولكنه ا، جدٍّ خائًفا خائًفا، كان الشأن. هذا يف الشك يُساِوره لم تُرتَدى. أن يجب كما الُحلة

ا. جدٍّ سعيد سعيد،
بضوء تفيض وهي الحديقة إىل ناظًرا النافذة بجانب للحظة ووقف رسيره من قام
الليل لرصاصري خفيض بصخب الهواء امتأل فعله. ينوي فيما التفكري من ومرتعًدا القمر،
التي األرضية عىل شديد، مىشبرفٍق الصغرية. الحية للكائنات الضعيفة الصيحات وأصوات
الداكنة املالبس خزانة نحو متجًها النائم املنزل يُوِقظ أن مخافة رصيًرا، ألواحها تُصدر
غطاء ولهفٍة بلطٍف ومزَّق القطعة تلو قطعًة فأخرجها مطوية، الجميلة ُحلَّتُه تَرقد حيث
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أول كانت كما ومبهجٌة رائعٌة هي وها عليها، امُلثبتة الحماية قطع وكلَّ الورقية املناديل
يبهت ولم األزرار، من أيٍّ بريق يَنطفئ لم كالدهر. بدت فرتة منذ أمه، له منحتْها مرة
عاد ثم ارتداها، خافتة عجلة ويف فرًحا، يبكي كاد تلك. العزيزة ُحلته يف واحد خيط لون
القمر ضوء يف يلمع لدقيقة هناك وقف الحديقة. عىل تُطلُّ التي النافذة إىل ورسعة بخفة
الضجيج، من ُممكن قدر أقل ُمصدًرا الحافة إىل يخرج أن قبل كالنجوم تتألأل واألزراُر
أبيض املنزل وكان والدته، منزل أمام وقف باألسفل. الحديقة ممر نحو هابًطا وتسلق
املغمضة، كالعيون ُموَصدة املنزل نوافذ وكل بالنهار، كوضوحه واضًحا يكون ويكاد اللون
األسود الدانتيال قماش مثل الجدران عىل ساكنة ظالًال األشجار وألقت حجرته، نافذة إالَّ

امُلتشابكة. الرسوم ذي
القمر ضوء فتشابَك النهار، يف عنها االختالف شديدة القمر ضوء يف الحديقة بََدت
كانت العنكبوت. خيوط من كأطياف غصن إىل ُمزهر غصٍن من وامتدَّ الشجريات بسياج
تداخل من الهواء وارتعش االحمرار، من يشءٌ يَُشوبها سوداء أو المعة بيضاء إما زهرة كل

الشجر. أعماق يف العنادل وغناء الليل رصاصري أصوات
واألشواك األوراق وكل دافئة، غامضة ظالل فقط ولكن الكون، يف ظالم هناك يكن لم
عليه كانت مما أدفأ الليلة كانت ُقَزح. قوس بألوان ن امُللوَّ الندى من متأللئة بجواهر مزدانة
القمر وجود من وبالرغم واحد، آٍن يف وأقرب أرحب ما بمعجزٍة والسموات أخرى، ليلة أيُّ

بالنجوم. مألى السماء كانت العالم، يُنري الذي العاجي الكبري
وقف وإنما ، يُغنِّ ولم الصغري الشاب يَرصخ لم غمرته التي الالمتناهية السعادة بكل
لو كما غريبة صغرية رصخة وُمطِلًقا ذراعيه ا مادٍّ منطلًقا جرى ثم ذاهًال، الوقت لبعض
امُلحدَّدة املسارات يتبع لم واحدة. جملًة رحابتِه يف امُلستِدير الكون هذا كلَّ سيَحتِضن كان
الطويلة املعطَّرة واألعشاب األحواض عرب اندفع ولكنه بتساٍو، الحديقة مت قسَّ التي املرتبة
القيصوم وشجريات البيضاء الخطمي وزهور والتبغ البنفسجية الزهور وعرب والرطبة،
بلغ الفواحة. النباتات فيها تنمو التي العريضة املساحة يف ركبتيه وخاضحتى والخزامى،
خدشتْه العليق شجريات أشواك أن من وبالرغم عربه، طريقه وشقَّ الكبري الشجري السياَج
والعشبة الشائكة الثمار أن من الرغم وعىل الرائعة، ُحلَِّته من خيوًطا وَمزَّقت بالٍغ بشكٍل
جزء هذا أن جيًدا يعلم ألنه يُباِل لم يهتم. لم فإنه به والتصقت َعِلقت والشوفان امُلمسكة
أنِّي مرسوٌر أنا … ُحلتي لبست أني مرسور «أنا وقال: إليه. تاَق الذي االرتداء حدث من

ُحلتي.» ارتديت
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أثناء البط ِبركَة كانت ما األقل عىل أو البط، بركة إىل وَصل السياج تخطَّى عندما
الضفادع، بغناء الفيضتصطخب القمر ضوء من ضخًما وعاءً كانت الليل يف ولكنها النهار،
ماء إىل نازًال الصغري الشاب وانطلق عجيبة. زخارف يف ع ويتجمَّ يتلوَّى القمر ضوء وكان
إىل ثم ركبتيه إىل املاء وصل حتى الرفيعة، السوداء األسيلة نباتات بني فيه يخوض الربكة
وُمتأللئة، سوداء مويجات صانًعا يديه بكلتا بقوة املاء يرضب وراح كتفيه، إىل ثم خرصه
التي لألشجار املتشابكة باالنعكاسات املجدولة النجوم تتخللها ومرتجفة ُمتمايلة مويجات
إىل منها وخرج الربكة فاجتاز السباحة يف بدأ حتى املاء خاضيف الضفة. عىل الربكة تحتضن
من وملتصقة متقاطرة طويلة ُكتًال وإنما الطحالب وراءه يجر ال أنه له وبدا األخرى، الضفة
والحشائش وامُلتكرس امُلتشاِبك الصفصاف عشب خالل من يقوم هو وها الحقيقية. الفضة
سعيد «أنا قائًال: والهثًا ُمبتهًجا الرسيع الطريق إىل وصل األبعد. الضفة عىل املقطوعة غري

املناسبة.» هذه إىل ترقى مالبس لديَّ كان ألني الحدود أقىص إىل
األزرق اللون ذات الحفرة نحو مبارشًة يطري، كسهم مستقيًما الرسيع الطريق سار
يف هو وسار املغرِّدة، العنادل بني وُمِيضء أبيض طريق القمر، أسفل السماء من الداكن
والدته له حاكتها التي املالبس مرتديًا ويمرح يميش وتارًة ويَقفز يجري تارًة الطريق
له بالنسبة كان ذلك ولكن بالرتاب مغموًرا الطريق كان تكالن. ال اللتني امُلِحبَّتني بيَديها
جسمه حول ترفرف قاتمة ضخمة فراشة جاءت يميض هو وبينما ناعم. بياض مجرَّد
معها ورقص بيديه لها ح لوَّ ثم للفراشة، باًال يُلِق لم البداية يف واملتعجل. واملتأللئ املبتل
والليلة العزيزة! الفراشة أيتها الرقيقة! الفراشة «أيتها قائًال: وهتف رأسه. حول تدور بينما
هي هل العزيزة؟ الفراشة أيتها جميلة ثيابي أن تعتقدين هل الرائعة! العالم ليلة الرائعة،

واألرض؟» للسماء الفيض الرداء هذا كل وجمال جناَحيك جمال يف
يف شفتيه املخملية أجنحتها المست حتى دورانها يف وتقرتب تقرتب الفراشة ظلَّت

… النهاية

الجميلة وثيابه الصخرية الحفرة قلب يف عنقه، ُدقَّ وقد ميتًا، عليه عثروا التايل اليوم ويف
عن يُعربِّ وجًها كان وجهه ولكن الربكة. بطحالب ومبقعة وُمتَّسخة بالدم قليًال ملطخة
الرائعة الفضة هذه أن أبًدا يعرف ال سعيًدا مات أنه أدركَت رأيتَه إذا حتى مطلقة، سعادة

طحالب. إالَّ هي ما الربكة يف كانت التي قة املتدفِّ
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