
ْفِدع  نقیُق الضِّ
 

تهیَّأ ما هذا أو الیوم، جدًا عالیًا ارتفعت لكنها العام، من الوقِت هذا في العلّو بهذا دائمًا ترتفُع الشمس تُكن                      لم
العاثر الحّظ هو بُب السَّ كان إذا ما القوُل الصعب ومن عاثر. بحّظ محفوفًا كان هذا یومه بأنَّ لقناعته رّبما                     لفرح،
من به یستهاُن ال مقداٍر تحّمل علیه كان فقد اإلطالق: على جّید غیر بیوٍم یمّر كان أنَّه الواضح من لكنَّ                      فعًال،
بالعرق، مالبسه تبّلل بعد كثیرًا ینخفض لم الذي الشدید، بالحّر یشعُر وكان الباكر، الصباح منذ والعطش                  الجوع
تستحّق تُكن لم األمور هذه شّتى أنَّ إال أبدًا. مفیدًا یُكن فلم القصیرتین ساقیه على أمیال ثالثة لمسافة المشُي                     وأما

  الذكر لو كان یعرُف طریق العودة للمنزل فحسب.
 

بین من تخرُج وهي رها تصوَّ والتي الكلمات، هذه شبُح كاَن أخرى"، مرة لوحدك بالخروج لك أسمَح لن                   "فرح،
وهو فرح ذهِن في دت تردَّ التي الوحیدة الصورة المنزل، باب أمام تقُف وهي البني الشعر ذات والدته                   شفتي
جیئة المكان تذرُع المطبخ، في لعلَّها أو المعیشة، غرفة في ربَّما ما، غرفٍة في اآلن بأنها شكَّ ال خطاه.                     یتابُع
أخاُه األرجح على سیكوُن (والذي أمامها تراُه شخٍص أّي وجه في وتصرُخ متوّترة الهواء وتنفُث                 وذهابًا
وحیدًا؟"، یخرُج تتركوه ال أن أخبرتكم ة مرَّ "كم تقول: وهي عمله)، من عاد قد كان لو والده، ربَّما أو                     األصغر،

 أو: "ماذا لو حدَث له خطٌب ما؟".
 

ما الطاقة من عندها یُعد لم والدته أنَّ أیضًا الممكن فمَن لألحداث. ممكٍن مجرى أهون سیكوُن هذا أن                    والواقع
حراك، دون األرائك إحدى على منهارٌة اآلن ولعلَّها المعتادة، العصبیة حركاتها ومتابعة الوقوف على                ُیعینها

 مكتفیًة بالتفكیر بصمٍت بأسوأ وأكثر األمور شرًا التي قد تكوُن لحقت به.
 

أن یحدُث ما كّل من یتبیَّن أن فهو منه بكثیٍر أسوأ كان ما وأما حال. أّي على سیحدث فهو ُیِهم. ال كّله هذا أنَّ                          إال
الرجعة طریق یجد أن من ن تمكَّ فلو وحیدًا. الخروج من منعه في حّق على كانت والدته وأن مخطئًا، كان                     فرح
یعود، عندما غاضبًة والدته سیجُد الغابة. إلى الخروِج على فیها أصرَّ مرة كّل في محقًا كان أّنه فسیثبُت                    اآلن،
المأزق هذا من یخرَج أن له ُبّد وال خطر، مأزٌق فهو اللحظة بهذه فیه هو ما وأما األقّل. على محقًا سیكوُن                       ولكنه

 بأّي ثمن.
 

تُكن لم للجلوس. مضطرًا نفسه فوجَد الشخصّي، كبریائه على التغلُّب حّد إلى فرح من ن تمكَّ قد التعب                   ولكن
جلده وخدشت مؤّخرته في انغرست التي النتوءات بعدِد سعیدًا یُكن ولم تمامًا، مریحة علیها تربَّع التي                  الصخرة
لعبة قّط یخسر لم فهو التفكیر، على بقدرته فرح اعتزَّ لطالما والتفكیر. للتأّمل لفرصٍة بحاجٍة كان أنه إال                    الناعم،
في علیه ُیثني كان والده ولكن آخر)، خصمًا بعُد ُیجّرب لم (فهو األقّل على والده ضدَّ یخسرها لم أو                     بالشطرنج،

 كّل مرة بالقول أنه "ُمخّطط بارع"، وهذا یعني أنَّه بارٌع فعًال. ال ُبّد أنه یستطیُع التفكیر بخّطة ما.
 

تهبُّ قلَّما التي للریاح خافٌت حفیٌف أو الصیف، خنافس أزیُز سوى التاّم الصمَت یقطِع فلم جدًا، هادئًا المكان                    كان
من للهدوء "أحتاُج یكفي. بما مفیدة یجدها لم فرح أنَّ إال للتأمل، مثالیة ظروفًا هذه كانت الحاّر. الیوم هذا مثِل                      في
تلك وفي ُمخیِّلته. من الغاضبة والدته صوت طرَد یحاوُل وهو ذهنه، إلى تبادَر ما هذا كان أیضًا"،                   الداخل
كّل إلیقاِظ كافیًا وكان حوله، الغابة من بل عقله، وحِي من یُكن لم آخر صوٌت مسامعِه إلى وصَل تحدیدًا                     اللحظة
الصباح في المریح منزله لمغادرة دفعُه بما تمامًا ذّكره فقد بها: التفكیر حاوَل أخرى فكرة كّل وطرَد ه                   حواسِّ

 الباكر أصًال، إذ تراءى له صوُت نقیِق ضفدع.



 
أنها اعتقَد والتي أمامه، القابعة األعشاب من كومٍة نحَو بتسّرع نهَض أنَّه بحیُث الحماس من نوبة فرح                   تملَّكت
سوى شيٍء أّي من تمامًا خالیًة فوجدها األعشاب وأما الفور، على توّقف النقیق ولكن النقیق. مصدر                  كانت
الضفدع مكان معرفة أنَّ إال حوله، والنباتات األعشاب یستكشُف طویًال برهة فرح قضى الصغیرة.                الخنافس
على فعًال حریصًا فرح كان فقد التخطیط، من یخُلو سیئًا تصرفًا هذا كان اآلن. مستحیلًة - الغالب في -                     بدت

ف بحذٍر أكثر لما أضاَع الفرصة على نفسه.   رؤیة الضفدع، ولو تصرَّ
 

التي البیضاء الصخرة یتأمل وأخذ قلیًال تراجع فقد له. مألوفًا كان المكان أن الحین ذلك في سوى فرح ُیْدِرك                     ولم
أنها للتّو الحَظ یمینه إلى تیٍن وشجرة الضفدع، عن فیها یبحُث كان التي األحراش ومجموعة له، مقعدًا                   اتخذها
في یأتیاِن كان حیُث ووالده، هو االستكشافیة، "محطاتهما" من واحدٌة هذه بأنَّ شكَّ ال حمراء. بعالمة                  ُممیَّزة
حیواٍن أّي عن شيء كّل یعرُف دائمًا والده كان البریَّة. الحیوانات عن بالبحث هوسه إلرضاء الخوالي                  األوقات
الضفدع على العثور سیستطیُع بأنه شكَّ فال ُهنا والده كان لو القلیل. سوى معرفته عدم یزعم أنه ُرغم                    یقابالنه،

 المختبئ. ولكنه لیس ُهنا.
 

كان منذ موجودة أنها أي رة، ُمعمِّ شجرة أنها یعني فهذا أیضًا. أهمیَّتها الشجرة میَّزت التي الحمراء للعالمة                   كانت
قالُه ما هذا أو عندها، یلعبوَن التي األشجار على العالمات هذه یضُعون وإخوته هو كان فقد صغیرًا، طفًال                    والدُه
منذ المكان هذا في والده تركُه ما إلهامًا أو دلیًال سیجُد فربَّما اآلن، جیدًا فرح بحَث ولو مضى. وقٍت منذ                      لفرح
كان ولكنه ملموس، شيء على العثور إمكانیة إلى منُه روحّي سنٍد إلى أقرَب بل ضعیفًا، األمُل بدا طویلة.                    سنیٍن

 مرهقًا جدًا من المشي بحیُث لم ُیماِنع بالتوّقف والتأني في فحِص كّل شبٍر من الشجرة.
 

الكلمات بدِت جذعها. في نقشًا الكبیرة، لدهشته رأى، عندما دلیٍل على الُعُثور في مهمته عن فرح                  انقطَع
كانت ذلك، مع ُتمَحى، أن على وأوشك بعید زمٍن منذ ُكِتَبت أنَّها لو كما الشيء، بعَض وباهتة متداخلة                    واألحرف

 قرائتها ممكنًة بشيٍء من التركیز. "حصُن عالء وُرَبا".
 

بالتحدید المكان هذا في اآلن: وضوٍح بكّل لُه الذكرى عادت فقد قبل، من الشجرة هذه یتذكر لم أنَّه المدهش                     من
سنواٍت منذ ُهنا إلى والده جلبُه لقد معًا. لیلعبا عامًا، ثالثین نحو منذ صباح، كلِّ في یلتقیان ووالدته والداه                     كان
وقٍت منذ العمل من عاَد قد والده وكان الربیع، أیام من لطیف یوٍم في ذلك كان حكایته. ویروي المكان                     لیریه
أنا هنا التقینا "مثلما الشدید. إصراره عنَد نزوًال بالغابة، جولٍة في فرح اصطحاب على وافَق أنَّه إال                   قلیل،
لو أبدًا الحقیقيَّ صدیقك تجَد لن بالغابة. جوالتك إحدى في مهمًا شخصًا ستلتقي "لعلَّك والده، قال                  ووالدتك"،
على وأنَت فحسب، تحّبه بما تقوُم وأنَت تجدهم األصدقاء فأفضُل یناسبك. ال مكاٍن في دًا، معتمِّ عنه                  بحثَت

 طبیعتك".
 

االستمراَر علیه أن استنتَج ولكنه حال، كّل على فهم بأنَّه یشُعر لم أو والده، یقوله كان ما كلَّ تمامًا فرح یفهم                       لم
یشعُر كان عندما فیها. یشاركُه أحدًا َیِجد لم ولو حتى الضفادع، عن والبحِث الغابة في بالتجّول هوایته                   بُممارسة
ألبعَد معه التجّول على قّط أمه ُتواِفق لم بمرافقته. أمه إقناع یحاوُل كان له، بالنسبة نادرًا لیس أمٌر وهو                     بالوحدة،

 من حدیقة المنزل.
 



التي الوحیدة الكلمات هذه كانت المنزل"، قرَب بالبقاء علیك طریقك، تضّل فسوَف الغابة في ل تتجوَّ ظللَت                  "لو
فقد األصغر أُخوه وأما قّط. إلیها یستِمع لم أنَّه ولو المنزل، حدیقة إلى یخرجا أن بعد مرة كّل في والدته                      تقوُلها
لُه رفیقًا فرح َیِجد لم وعندها أصدقائه. مع ما مكاٍن إلى الخروَج أو للعب بالمنزل البقاء ا إمَّ دومًا ُیفّضل                     كان

 سوى والده، وإذا لم یُكن والده موجودًا، فقد كان علیه القبول بالوحدة فحسب.
 

من الماضیة العشر السنوات كّل أي عمره، " "ُكلَّ قضى لقد اللحظة. هذه في تمامًا فرح به ُیِحّس ما هذا                     وكان
الضفادع عن یبحُث أو وحیدًا، غرفته في كتبه یقرأ أو وحیدًا، یلعُب أنه إما وحید. وهو - منها َیِعیه ما أو -                        حیاته
منُذ قدرُه لعلَّ أحد. به یقوم بما االكتراُث - هو - علیه یبدو وال بها، یقوُم التي باألشیاء یكترُث أحَد ال                       وحیدًا.

 والدته أن یقضي حیاته في ُعزلة.
 

فتاة ألتِق بأن أمٍل أي ة ثمَّ هل مشكلة. سیكوُن الزواج لكن لألصدقاء، أهمیة "ال فرح، ر فكَّ الزواج"، في                    "المشكلة
كاَد ثمَّ ومن األشجار، من وبعضًا فّر الُمصَّ الصیف ُعْشب سوى شیئًا یَر ولم حوله، نظرًة ألقى الغابة؟".                   في
في صدیقًا یلتقي قد أنه عن بشيٍء أخبرُه والده ولكن جدًا. ضعیٌف األمل بأن شّك ال یُعِمیه. الساطع الشمس                     ضوء
عن ویبحثون الغابة في لون یتجوَّ آخرین أشخاصًا تجد أن یمكنَك ربَّما األمل. من بعضًا هذا یعني ربَّما                   الغابة،

 الضفادع، بین الحین واآلخر.
 

یلتقي "سوَف أنه دومًا والدته له تقوُل كانت المدرسة، إلى یدخَل أن قبل زمن، فمنذ بأمر. الفكرة هذه ذّكرته                     وقد
یعتقُد كان باألمل. فیها شعَر فترًة تلك كانت اللطیفین". األوالد من "العدید فیها وسیجُد األصدقاء"، من كثیرًا                   فیها
ومیعاد عزلته نهایة لیكوَن التمهیدیة، المدرسة إلى دخوله بتاریخ د وُمحدَّ واضٌح یوٌم وهو سیأتي، یومًا أن                  فعًال
في عاَش رائعًا. إحساسًا األمل هذا منحُه وقد وهوایاته. ورغباته أحالمه یشاطرونه آخرین أشخاٍص على                 عثوره

  تلك الفترة أفضَل أیامه، ألنه كان یعرُف دومًا أن الغد سیكوُن أفضل من األمس. فقد كان لدیه شيٌء لیتطلَّع له.
 

طفًال فیها یلتقَي لن بأنه اآلن یثَق أن ویمكنه طویلة، سنوات منذ المدرسة دخَل لقد اآلن. انقضى ذلك كّل                     ولكن
في كالمه بعكِس إقناعه محاولة عن تتواَنى لم أنها ولو عدیدة، مرات لوالدته ذلك قاَل شيء. بأّي یشاطرُه                    واحدًا
مقربًا صدیقًا المدرسة في یجُد طفٍل "كّل تقول، والدته كانت وستجده"، صبورًا تكون أن علیَك ما "كلُّ مرة.                    كّل
على قادرًا َیُعد لم أنه بحیُث المرات من هائًال عددًا التشجیعیة العبارة هذه سمَع أكید". األمُر شيء. بكّل                    یشاركُه
أن اختالفه، یروا أن جدًا الكبار على یصعُب لماذا یفهم أن یمكنه ال بالّصراخ. سیبدأ دًا ُمجدَّ سمعها فلو                    احتمالها،

عب علیِه أن یصادَق غیرُه من األطفال. حتى أخوه لم یستطع مصادقته، إال بالكاد.  یروا كم من الصَّ
 

األعلى. ومثلُه األصغَر أخیه قدوة كان الخوالي األیام ففي األمر. ل أوَّ في الیوم طوال معًا یلعبان وأخوه هو                    كان
شّك فال الغابة إلى بالخروج رغَب ولو معه، سیلعب أخاُه أن األكید فمن البالستیكیة بالحیوانات اللعب أراَد                   إذا
یوم، ذاَت أخوه سألُه بالعساكر؟"، نلعب ال "لماذا الوقت. مع تغیَّرت األمور أنَّ إال وراءه. سیخرُج أخاُه                   بأن
علیه یردُّ فرح وكان بالعساِكر". یلعبون التمهیدي الصّف أطفال فكّل الحیوانات. من أكثر ممتعون                "العساكُر
بدقَّة ُصِنَعت لقد الحیوانات، لهذه انُظر والمشاجرة. القتال سوى شیئًا ُیِجیدون ال فُهم جاهلون، "ولكنهم                 قائًال:
منطقیًا الرّد هذا وكان أوروبا". من والدنا جلبها لقد الحقیقیة. للحیوانات شكلها في تمامًا مطابقٌة فهي                  مذهلة،

 كفایًة لحسم النقاش، في أول األمر على األقّل.
 



أن طفولتهما منذ الواضح من كان مؤقتة. وهمیة، سعادة في تعیُش عندما وخصوصًا محتومًا، أمرًا یبقى                  فالتغّییر
الذي بالمقدار یتفاجأ، أن فرح على یُكن لم ولهذا شيء. كّل في طبیعیًا كان لقد طبیعّي. شخٌص األصغر                    أخاُه
المذهول لفرح یُكن ولم ممّل". هذا یوم؟ كلَّ الضفادع عن نبحُث "لماذا األیام: بأحِد أخوه لُه قاَل عندما به،                     تفاجأ
الشوكوالتة بأنَّ القول عن مختلفًا لُه األمر یبُد فلم مملة؟"، تكون أن للضفادع یمكن كیف "ُممّل! القول:                   سوى

 كریهة المذاق. ولكن أخاُه هزَّ كتفیه فحسب، ومن ثم استداَر عائدًا إلى المنزل. كانت تلك بدایة عزلته.
 

یسیُر بدأ دًا. ُمجدَّ بالسیر الشروع ر وقرَّ لألمل، منها أكثر للكآبة مصدرًا أصبحت التي الشجرة عن فرح                  ابتعد
"ال والدته. تغضَب أن قبل أدراجُه یعوَد أن الضرورّي فمن تقریبًا، المنزل، إلى سُیؤّدي أنه ن خمَّ الذي                   باالّتجاه
یأتي لتدعه تُكن لم أنها األكید من اآلن. ُهنا كانت لو والدته ستقوله كانت ما هذا لوحدك"، طریقك تجَد أن                      یمكنك
أنَُّه ستقوُل بأنها شّك فال هنا تكون أن لها َر ُقدِّ لو ولكن إیقافه)، تستطیُع كانت (لو األول بالمقام لوحده ُهَنا                      إلى
ال طفًال. یكون أن یمكنه وال األطفال، سوى طریقه َیِضّل أحَد فال خطأها. ُیِبثبَت أن علیه كان طریقه.                    ضلَّ

 یسمُح لألطفال بفعل األشیاء لوحدهم، وهو یقوُم بكّل شيٍء لوحده.
 

خشبّي كوخ فوق ُرِفَعت حمراء رایة بالّضبط: یراه أن یتمنَّى كان ما أمامُه لمَح األمور بهذه ر ُیفكِّ كان                    وفیما
وأخاُه واألمان، والراحة الدفئ سیجد حیُث والمنزل، الخامسة. في طفًال كان عندما والده له بناُه كوٌخ                  صغیر،
عندما صباٍح كّل في یراها كان الرائعة. الرایة هذه من دقائق عشِر من أكثر یبعُد ال الغاضبة، ووالدته                    األصغر
المقدار بهذا لیس - یالحظ ال لم ولكنَّه اهتمام، أّي ُیعیُرها یعد لم أنه بحیُث جدًا طویٍل لوقٍت جوالته في                      یخرُج

 على األقّل - كم هَي جمیلة ورائعة مثلما الحَظ ذلك اآلن.
 

منذ واحدة ة لمرَّ الرایة علیه تنتصُب الذي الكوخ یدُخل لم وأنَّه الوقت، بعض منذ الرایة هذه یكرُه كان أنَّه                     والواقع
أن یجُب كان فقد له. والده بناُه حیَن للكوخ أكنَُّه الذي الِعشق لمقدار نظرًا غریبًا، هذا یبدو وقد األقّل. على                      سنٍة
صوَت یسمعا أن سوى شيٌء لیقطاعهما یُكن ولم بالساعات، لیلعبا أخیه برفقة صباٍح كلِّ في الكوخ إلى                   یأتي
وعندما هنا، تجدُه كانت والدته، تفتقده عندما النوم. أو العشاء أو الغداء وقت حلول عن تعلُن وهي                   والدتهما

 یرغُب باالسترخاء كان یأتي إلى هنا، وعندما یشعُر بالحزن كان یختبُئ هنا. ولكنَّ كّل ذلك انتهى، منذ زمن.
 

بضجٍر فرح شعَر لوحده. یلعُب فجلَس الداخل، في أخاُه َیِجد ولم ما صباٍح في الكوخ إلى جاء تقریبًا، عامین                     فمنذ
منشغًال أخاُه وجد المنزل إلى عاَد عندما جدوى. دون أخیه انتظار في ساعاٍت بضعة بقَي ولكنه یومها،                   قاتٍل
ُیِجیبه: وهو اللعبة عن وجهه األصغر أخوه یرفع لم الكوخ"، إلى نخُرج "هیَّا له: قاَل وعندما غبیة، فیدیو                    بلعبة

 "لم أُعد أرغُب باللعب في الكوخ".
 

في االستمتاع ویحاول صباٍح كّل في یأتي أن علیِه كان فقد لفرح، بالنسبة األیام أصعب من التالي الشهر                    كان
بدون االستمتاع أیضًا یستطیع أن لُه لیثبَت خطأ، على أنه ألخیه لُیثِبَت سوى لسبٍب ذلك یُكن ولم لوحده.                    الكوخ
بالحاجة شعر فرح ولكنَّ وحید، وهو االستمتاع على قدرته عدم إلى التلمیح قّط یحاول لم أخاُه أن والواقع                    رفقته.

 إلثبات األمِر في كّل األحوال.
 

أخرى أیام وفي كتبه، معه یجلُب األیام بعِض في وكان یوم. كلَّ لساعاٍت لوحده الكوخ إلى یخرُج فرح كان                     فقد
كان الكوخ. إلى الذهاب عن توقَّف المطاف نهایة وفي اإلطالق. على شیئًا یفعُل یُكن لم الوقت معظم وفي                    ألعابه،
فجأة: والده یسأله أن هو ما لفترٍة مخاوفه أكبَر كان إذ والده. وخصوصًا ذلك، عن توّقفه أحٌد یالحظ ال أن                      یأُمُل



وعلى األمر. الحظ أنه علیه یبُد لم بل قّط، ذلك یسأل لم أنه الحظ ولُحسن لك؟". بنیُته الذي الكوخ ُتِحّب َتُعد                       "ألم
ینسى أن علیه أصًال. به بالتفكیر وال برؤیته، یرغُب وال الكوخ، ُیّحّب َیُعد لم ففرح زمن. منذ هذا كان حال،                      أّي
أن به یفترُض ال أو أبدًا، یحتاُجُهم ال فهو أیضًا، الناس ینسى أن وعلیه حیاته. في ُقُدمًا ویمضي الكوخ                     أمَر

 یحتاجهم.
 

بأنَّه لتخبره هناك بانتظاره والدته وستكوُن المنزل، إلى الوصول على أوشَك فقد مهمًا، ذلك كلُّ یكوُن ال                   وربَّما
أبسَط العقاب یكوُن وربَّما القبیل. هذا من شيٍء أو الجامعة"، من تخّرجه حتى الغابة إلى الخروج من                   "ممنوٌع
الذهاب من تعَب ألنَُّه أیضًا، یهم ال ذلك ولكنَّ فحسب، المنزل تنظیف أو الُعْشب جزَّ منه تطلُب فربَّما ذلك،                     من

 إلى الغابة.
 

الغابة في واللعب لالستمتاع خروجه من فبدءًا اللحظة. هذه في جلّي بوضوٍح األمور یرى أن على قادرًا                   كان
أصبَحت ووالدته، أخیه مع خصامه وأخیرًا بإمساكها، وهوسه الضفادع نحَو شغفه تكّون ثمَّ ومن األمر، ل                 أوَّ
الغابة إلى فیها خرجُت مرة آخُر كانت "متى الوقت. لتمضیة طریقة محَض - المطاف بنهایة - الغابة في                    جوالته
واإلعیاء والتعب بالعطش شعر لقد مطلقًا". الیوم أستمتع لم بأني شكَّ "ال متفاجئًا، نفسه في فرح ر فكَّ                   ألستمتع؟"،

 والضجر والوحدة، ولكنَّه لم یشُعر بشيٍء من المتعة. في الواقع، لم یتمتَّع بجوالته منذ وقٍت طویل.
 

األرجح وعلى یومه، من سعیدة واحدة لحظة تلك كاَنت ساعات. قبل سمعه الذي الضفدع بنقیق بُحْزٍن فرح ر                   فكَّ
لم ولكنه النقیق. صاحب عن للبحِث مكانه من قفَز عندما مؤخرًا، بها مرَّ التي القلیلة السعیدة اللحظات من                    أنَّها
التي والعزلة والضجر التعب ُتَضاهي أن عب الصَّ من فلعلَّها كبیرة، بسعادة وشعَر وجده لو وحتى أصًال.                  یجدُه
الغابة في الضیاع على ینطوي فهو أیضًا، وخطرًا بل متعبًا، األمر أصبَح لقد الضفدع. ذلك على العثور                   یتطلَُّبها

ر فرح.  والبقاء في العراء. "لیس من السهل على المرء أن یطارَد أحالمه"، فكَّ
 

باللون اصطبغت قد السماء كانت تمامًا. أمامه المنزل أصبَح فقد بعدها. للتفكیر الوقت من الكثیر لدیه یُكن                   ولم
- للمنزل األمامیة الحدیقة تذرُع وهي والدته رؤیة في صعوبًة یواجه لم أنَّه إال جدًا، قلیًال النور وأمسى                    البنفسجيِّ
ویعرُف أیضًا، خطأه یعرُف باَت أنَّه ولو جیدًا، سیتلقَّاُه الذي التوبیخ یعرُف كان انتظاره. في - وذهابًا                   جیئة
ث تتحدَّ لیتركها علیه یُكن لم للّصراخ، وتستعدُّ نحوه تهرُع والدته ورأى الباب إلى وصَل عندما كذلك.                  قراره
وال بالضفادع أكترُث أُعد لم أني أظّن اآلن. ناضٌج شخٌص "أنا فرح، قال اه"، ُأمَّ یا اآلن بعد تقلقي "ال                     أوًال.

 بالغابة. من اآلن فصاعدًا سأبقى هنا فحسب، مثلما ترغبین تمامًا"، وعانقها وبكى.


