
 

 الحورية والتّفاحات

  

 الشعر ذكيّاً ووسيماً َ شابّاً أصهبEVANن كان إيفا

  في جزيرة صغيرة تقع في بحر الشمال.وحيدايعيش 

تخيّلوا،... كانت الجزيرة صغيرة جدّاً لدرجة أنّه يمكن 

 أي اتجاه دون أن يغيب البحر عن النظر. في النظر 

 البومة. زرع  تشعروكان إيفان يشعر بالملل والوحدة كما

المحصول لم انت جافة لدرجة أنّ الأرض لكن التربة ك

لمعيشته  من البطاطا واللفت، أي ما يكفيه يتعدَّ قليلا 

. 

 الساعة الخامسة. عندها توقّف ينتظر أمضى إيفان النهار 

عن العمل. ثم ارتدى قميصاً وسروال الجينز وقبّعة 

  وذهب الى البحر.،صوفية كي يحمي أذنيه من الصقيع

ون بين الصخور واكتشاف  البحث عن السلطعإنه يحب 

ها. لكن الأمر َ النورس أعشاشُالأماكن التي بنت فيها طيور

 .ُالذي أحبّه إيفان أكثر من غيره هو الصيد



كان يصطاد أسماك الرَّنْكة الفضيّة أو أسماك السردين 

. وأحياناً، مع القليل من الحظ، كان يصطاد سمكة تن َالمشعّة

  الذهن.َشاردة

أن  دون أن يعرف السبب، قرّر إيفان  ذلك اليوم،َوعصر

لصيد في الجهة المقابلة من يذهب إلى ا موقعه ويغير 

 البحر ُالجزيرة حيث تتكسّر الأمواج بقوة وتجذب تيارات

  نحو السطح.َالأسماك

 مناسب توقّف إيفان بالقرب من الصخور وفكر: "إنّه موقع 

 للصيد فعلاً."

ديدان بحذر على  الصيد. وضع الَ صنّارةُعدُّ وبدأ ي

 إن كانت الأسماك ليتبين الصنّارة ورماها في البحر 

 ستأكل الطعم.

  ومفكّراً أنّه عليه َوقف إيفان هناك ليصطاد متأمّلاً الأفق

 ل عمبحث عن عاجلاً أو آجلاً ليأن يغادرَ جزيرته الحبيبة َ

 في مكان بعيد.

يش  أبداً هو أنّه كان على وشك عُه إيفانفي َّوما لم يشك

 قصّة خلاّبة... وهي قصة الحورية والتّفاحات.

 ذلك اليوم الهادئ من شهر كانون َنعم، لأنه عصر

 الثاني/يناير، ظهرت حورية من أعماق البحر.



 الأمر بالصدمة َعندما رآها، شعر إيفان بالرعب. شعر بادئ

 لدرجة أنّه وقع على الصخور وفقد صنّارة الصيد.

 تحويلَلم يستطع ف كانت جميلة للغاية َلكن الحورية

 نظره عنها.

عندها، وباندفاع غير مبرّر، قدّم إيفان للحورية التفاحة 

 اء.ذالتي أحضرها معه للغ

لى حدّ أنّ الحورية وقعت في إكانت التفاحة لذيذة كثيراً 

 غرام إيفان بجنون منذ القضمة الأولى.

 عند الساعة ويا للحب! مرّت الأيام والتقى إيفان كل عصر

الخامسة بالحورية في المكان نفسه عند الجهة الأخرى من 

 الجزيرة.

 وتحابَّامضت الساعات وهما يتحدّثان معاً حول حياتهما 

 أكثر فأكثر كلّ يوم.

الى أنّ اعترف إيفان للحورية في عصر يوم حزين بأنّه 

 عندما يحل الربيع عليه أن يغادر الجزيرة.

 بالدموع: "لا يمكن أن يستمر انتفيضقال إيفان وعيناه 

لى بلد بعيد لكسب إالأمر. لا خيار لي سوى الرحيل 

 عيشي."

 مساء ذلك اليوم، ودّع إيفان والحورية بعضهما.



لى الجهة الأخرى من البحر، زرع إيفان إلكن قبل أن يبحر 

 شجرة تفاح بين الصخور.

 "كي تتذكّريني دائماً يا حبّي."

 ملأ قلبها  تصعد  إلى سطح الماء  والحزن ي الحورية ظلت 

 شجرة لتتأمل كل يوم بصمت والدموع على وجنتيها 

 التفاح تكبر وتكبر.

 َ حمراءٍ حملت شجرة التفاح ثمارها الأولى. كانت تفاحاتو

كبيرة ومشعّة شهية المنظر حتى إنّه يمكنني أكل واحدة 

 على الفور.

ها َلكن الحورية انتظرت بصبر كي تسقط التفاحات وحد

 في الماء.

 من المياه كل عصر عند تخرج  والحوريةُ ،وقتومنذ ذلك ال

الساعة الخامسة في المكان نفسه كي تأكل تفاحة لذيذة 

 حبيبها إيفان.ب تذكرُها 

 زرتم يوماً الجزيرة فإذا حدث هذا الأمر منذ سنوات طويلة. 

الصغيرة في بحر الشمال، سترون كيف، ، تظهر الحورية 

 مياه كل يوم عند الساعة الخامسة لتأكل تفاحةعلى سطح ال

 .إلى يومِنا هذا

 



 

 


