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ُ
صار ِخنزيرًا
الديك الذي َ
غالب خاليلي
�أ���ص��اب�� ْت��ه احل�ي�ر ُة م���اذا ي��ف��ع��لُ ،وهنا
ال�صو�ص املتم ّر ُد ال�صغريُ ،ومنا
ُ
َب
ك رُ َ
���ك�ي�ره �إىل �أن
�أو�����ص����لَ����ه ت���ف ُ
ُع ْرفُه الأحم ُر اجلميلُ ،وبدتْ
�������ش�ي�ر ال���ث���ع���ل���بَ ،
ي�������س���ت َ
عالماتُ الذكور ِة والق ّو ِة
م��ن دون �أن يفكّر
ي�شاك�س
ُ
فيه ،ف�صا َر
ح���ت���ى ب����امل����رور
رث
الدجاجاتِ �أك َ
على ال�صق ِر
م���ن ذي ق��ب��ل،
�أو ال��ن�����س��رِ،
وي�����ن�����ق����� ُره�����ا
ف�����������ه�����������ي
وي���������ص����ع���� ُد
ط��������ي��������و ٌر
ف�������وقَ�������ه�������ا
ع����������ل����������ى
ح�����ي�����ن�����م�����ا
الأق������������لّ،
ي�������ط�������ي�������بُ
وت�����ش��ب��هُ��ه
ل�������ه ذل�������ك،
يف ب��ع�����ض
وال ي���ق���ب��� ُل
الأوج������������������ه،
اع�ترا���ض��اً من
كما ميكنها �أن
�����������ك م���ن
�أي دي ٍ
تقدّم له الن�صحَ،
�أق�������ران�������هِ ،ل��ي�����ص��ي�� َح
ولكنّه �أبى وا�ستكربَ،
بهم ث��م يرتكَهم ما�شياً
و�أراد �أن يكون �أقوى حتى
اللوحة للفنانة مرمي كركي
ِب��خُ ��ي�لاءَ ،وال ي�صدّقُ �أن تلو َح
من الن�سورِ.
��ش�ير ال��ف��ج�� ِر ح��ت��ى ي�صي َح ب���أق��وى
ت��ب��ا� ُ
ت���ق���دّم ال���دي���كُ م�����راتٍ م���ن ال��ث��ع��ل��بِ ثم
�صوتٍ �أعطاه اهلل �إياه ،موقظاً كل جريانه.
�أحج َم �إذ خ��افَ غ��د َرهُ ،لكنّ تو َق ُه �إىل هدفِه جعلَ ُه ي�ضحّ ي
كان الديكُ ي�أك ُل مثلما اعتادتِ ال ّد َي َك ُة �أن ت�أك َل منذ فج ِر بب�ض ِع دجاجاتٍ هدي ًة للثعلبِ  ،على �أملِ �أن ي�صبحا �صديقنيِ،
تاريخِ ها ،ع�شباً طرياً وحباتِ قمحٍ و�شعريٍ ،وغري ذلك مما ويتبادال الن�ص َح يف �ش�ؤونِ احلياةِ.
تنتج ُه الب�ساتنيُ .وملا كان زائ َد الطمو ِح منذ �صغرِه ،حم ّباً
ف�� ِر َح الثعلبُ بحالِ ال��دي��كِ  ،وراح ي��ديل بن�صائِحِ ِه �إليهِ،
فرائ�س الأ�سو ِد والنمو ِر
ِ
لل�سيطر ِة �إىل ح ِّد الأذى ،خط َر على با ِل ِه خاط ٌر غريبٌ  ،ظنّ ويد ُّل ُه على �أماكنِ اجليفِ وبقايا
�بر بطنُه ،وامتلأ ج�س ُم ُه
�أنه مدعا ٌة للتفوّقِ على بني جن�سِ ه .لقد ر�أى �أن احليواناتِ كي ي�أك َل منها .وفعل الديكُ  ،وك َ
بع�ض ال�����ش��يءِ ،وق�� َّل ح��ي��ا�ؤه ،و َف�� َق�� َد
املفرت�س َة ت�أك ُل اللحومَ ،فيما ي�أك ُل هو النباتاتِ  ،فلماذا ال بال�شحمِ  ،فقلّتْ ه��مّ�� ُت�� ُه َ
ي�أك ُل اللح َم كي ي�صب َح مبثلِ ق ّوتِها؟ فكّر �أي�ضاً �أنه �إنْ فع َل غري َت ُه على الدجاجاتِ حتّى يف ُق ّنهِ.
ذلك ف�سي�صب ُح ذا �سطو ٍة واح�ترا ٍم كبريين بني �أهلِه ،وقد
الحظتِ الديك ُة �أنّ ابنَ جلدتِها مل يع ْد ي�شاركُها وجباتِ
ي���ؤمّ ��نُ م��وطِ �� َئ ق��د ٍم ل��ه ب�ين احل��ي��وان��ات الأق����وى ،تلك التي طعامِ ها ،كما الحظتْ �أنه مل يع ْد ديكاً كما ينبغي� ،إذ �صارت
ت�سيط ُر على الغابة .كان حل ُم ال�سيطر ِة عندَه كبرياً جداً ،تفو ُح منه رائح ٌة كريهةٌ ،وت�صد ُر عن ُه ت�صرفاتٌ خبيث ٌة تدلّ
بحيث �صا َر م�ستعداً لأن يفع َل �أي �شيء لكيْ يح ّققَه.
على �أنه َف َق َد حَ مِ ّي َت ُه وغري َتهُ ،و�صا َر م�ستعداً لأن ي�ضحّ يَ
اقت�ص َر غ��ذا ُء الديكِ يف ال�شه ِر الأوّلِ على ما يجدُه من ب�أبي ِه و�أمّ ِه و�أخوتهِ ،ويبيعَهم ب�أيّ ثمن .لقد �صا َر خِ نزيراً.
دي��دانٍ و�أ�سماكٍ �صغرية ،لكنه مل يح�صد النتيج َة املرجوّة،
�شا َع يف القو ِم �أن الديكَ حت ّو َل �إىل خِ نزيرٍ ال يقي ُم قيم ًة
�إذ �إنّه مل ي�ستط ْع �أن يب ّز احليواناتِ الأخرى وي�صب َح �سيّدها .لأيّ خُ لُقٍ نبيلٍ  ،وي�صي ُح يف ثالث ِة الظهرِ ،فراحوا يحاوِرونَه
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ني ين�صحُ ُه
يرف�ض �أيّ نا�صحٍ �أم ٍ
ُ
يرف�ض �أيّ حوارٍ ،بل
ُ
وهو
رف�ض العود َة �إىل طعامِ ه
ب�أن يكفَّ عن �أذاه وباله .نعمَْ ،
وف�ضل �أن يبقى على غ ّيهِ� ،إذ زيّنَ ل ُه عق ُل ُه �أنّ
الأ�صليّ ّ ،
الآخرينَ يغارو َن من ُه ويريدو َن �أذ ّي َتهُ ،فيما هو الرّا�ش ُد
�ثر ف�أكرثَ ،متطاو ًال
الوحيدُ ،ولهذا را َح يق ّل ُل الأدبَ �أك َ
رب من ُه �س ّناً ،وكذا على ك ّل من هو �أعقلُ.
على الدّيك ِة الأك َ
يرف�ضهُ ،ف��را َح
ُ
�����س ال��دي��كُ اخلنزي ُر ب���أن جمتم َع ُه
�أح ّ
ي�����س���ألُ ال��ث��ع��ل��بَ الن�صيح َة ث��ان��ي��ةً ،وذاك ين�صحُ ه ب���أال
ي�تراج�� َع ع��ن م��وق��فِ��هِ ،ث��م ي���رو ُح يقن ُع ُه ب���أ ّن��ه يحم ُل يف
مل الطيورِ ،فكيفَ ل ُه
مورّثاته عنا�ص َر قو ٍة تفوقُ قوى عا ِ
�أن يتناز َل عن تلك املزايا ،ويعو َد �إىل �أكلِ الع�شبِ ؟
تكب الديكِ و�صل ُف ُه مع �أك ِل ِه مزيداً من اجليفِ
زا َد رّ ُ
ال�ضباع ،وازدا َد حج ُم ُه كثرياً ،لكنّ ُع ْر َف ُه
التي ترتكُها ّ
الأحم َر اجلمي َل ا�ضمح ّل حتى غدا �أثراً بعد عنيٍ ،وكذا
ا�ضمحلّتْ ذكورتُه حتى �صا َر ي�صعبُ على دجاجاتِ املزار ِع
�أنْ يتعرّفن �إليه .ومل يب َق �سوى �أه ِل ِه يعرفونَه �إذ عا�صروا
مل اخلنازير.
نكو�صَ ُه ودخو َل ُه عا َ
���ض��ا َق ال��ق��و ُم بهذا ال��دي��كِ ذرع���اً ،و�أفل�ستْ ك��لُّ حيلِهم
و�أ�ساليبِهم يف ردعِ ���هِ ،فطلبوا �إىل الن�س ِر ال��ذي يعي�ش
يف الأع��ايل �أن ي�ش ّرفَهم بزيار ٍة كي ينظ َر معهُم يف �أم ِر
الديكِ .
ك��ان��تْ ه��ي��ب�� ُة ال��ن�����س�� ِر ع��ج��ي��ب��ةً ،ف��ج��ن��اح��ا ُه ال��ع��ري�����ض��انِ
وقدما ُه القويتانِ ت�ش ّد الأنظارَ ،ونظراتُه احل��ا ّد ُة تخر ُع
العظامَ ،وتقط ُع قلبَ العدوّ.
وق����فَ ال���دي���كُ اخل��ن��زي�� ُر �أم������ا َم ال��ن�����س�� ِر ي�����س��ت��ه��زئُ ب�� ِه
ويتحدّاهُ ،والن�س ُر يحاولُ �أن يهدّئَ من عنفوانِه الكاذبِ ،
ويق ّد َم له الن�صيح َة املخل�صةَ ،لكنّ الديكَ �أب��ى الن�ص َح
بعد حماوالتٍ متعددة .ومع �أنّ الن�س َر كا َن يف ق ّم ِة اجلو ِع
حينما قاب َل الديكَ اخلنزيرَ� ،إال �أنّه �أبى �أن ي�أكله حينما
تهجّ َم عليه بالقولِ الكريهِ ،فقد عافَ جنا�س َت ُه امل�ؤذيةَ.
ظ��نّ ال��دي��كُ �أن الن�س َر ه��ا َب��هُ ،ف��ق��رّر �أن يهج َم عليه
ب�أق�صى �سرع ٍة ي�ستطيعُها ،لكنّ الن�س َر مل ميه ْل ُه ولو
بع�ض حلظةٍ ،وب�سرع ِة الربقِ ك ّت َف ُه وحملَ ُه وطا َر به �إىل
َ
الأع���ايل ،وحلّق ب�� ِه وه��و ي�سم ُع ح�شرجَ تَه وا�سرتحامَه،
دو َن �أن يغ ِف َر ل ُه ذنو َبهُ.
وملا �صار الن�س ُر يف �أعلى القممِ �ألقى الديكَ لي�سقطَ
أر�ض.
هذا ويتدحر َج جث ًة هامد ًة على ال ِ
مل يد ِر الديكُ وقتَها �أنّ الثعلبَ ينتظ ُر ُه ج ّث ًة منذ �أمدٍ
بعيدٍ .

بالغة َّ
ُ
التصوير
�صالح ه َّواري

اللوحة للفنانة مرمي كركي

ح�ص ِة الإِنْ�شا ْء
يف ّ
ت َُّ�ضمُنا ال َفرْحَ ُه
َنر ُِّف كالأَطْ يَا ْر
ال�صبْحا
ن�سْ َت ْق ِب ُل ُّ
خَ يالُنا الطَّ ليقْ

عبار ٌة ُت ْكتَبْ
عبار ٌة مُتْحَ ى
�أُ�ستا ُذنَا الغايل
ُيدْليِ ( )1لنا الن ُّْ�صحا
يقولُ با�ستمرارْ:

ال�صغَا ْر
كالنَّحلِ �إِ ْذ يدو ْر 	�أح َّبتِي ِّ
ليجم َع الرَّحيقْ
منْ �أَد ُم ِع الزُّهو ْر
ِ�ش اجلُملْ
نُز ْرك ُ
حللَلْ
ب�أجملِ ا ُ
ومنلأُ ال َّلوْحَ ا
بك ِّل ما �أَوْحَ ى

ري
مَنْ ُي ْتقِنِ التَّعب ْ
باللُّغ ِة الفُ�صحى
منِّي له تقْدي ْر
منِّي له مرحى
بالغ ُة التَّ�صوي ْر
�أَنْ تُوجزوا ال�شَّ رْحَ ا

خيالُنا الوا�س ْع
مِ نْ ك ْن ِز ِه الرا ِئ ْع

( – )1يُدْ يل :يقدّم لنا الن�صائح.
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أمل والعصفورة الخضراء
خري الدين عبد الرحمن
ك��ان��ت �أم����ل ت��ل��ع��ب يف ح��دي��ق��ة امل��ن��زل
عندما طارت �أمامها ع�صفورة خ�ضراء،
ثم حطت على غ�صن من �أغ�صان �شجرة
التفاح .توقفت �أمل عن اللعب ونظرت
ط���وي�ل�اً �إىل ال��ع�����ص��ف��ورة اخل�������ض���راء.
�إن���ه���ا ج��م��ي��ل��ة ج�����داً� ،أج���م���ل و�أك��ب��ر من
الع�صافري العادية .ل��ون ري�شها ي�شبه
لون ري�ش الببغاء التي ر�أتها �أمل قبل
�شهور .طارت الع�صفورة اخل�ضراء من
ج��دي��د وح��ط��ت على �شجرة اليا�سمني
ال��ق��ري��ب��ة م��ن �أم����ل .ف��ق��ال��ت ل��ه��ا �أم���ل:
لقد �أحببت لون ري�شك الأخ�ضر �أيتها
ال��ع�����ص��ف��ورة ،و�أح���ب���ب���ت ل����ون م��ن��ق��ارك
الأحمر �أي�ضاً .تعايل نلعب معاً...
ردّت الع�صفورة قائلة :ال �أ�ستطيع
�أن �أل��ع��ب م��ع��ك ف�لا وق���ت ل���دي للعب،
�أنا �أبحث عن طعام لأطعم ع�صافريي
ال�صغرية اجلائعة.
�أ���س��رع��ت �أم���ل �إىل امل��ط��ب��خ ،ث��م ع��ادت
بعد �أن �أح�����ض��رت قطعة خبز �صغرية
رم��ت��ه��ا ق����رب ���ش��ج��رة ال��ي��ا���س��م�ين ال��ت��ي
ك���ان���ت ال���ع�������ص���ف���ورة اخل���������ض����راء ت��ق��ف
عليها ..فرحت الع�صفورة ونزلت �إىل
الأر�������ض ،وراح�����ت ت��ن��ق��ر ق��ط��ع��ة اخل��ب��ز
لتفتتها مب��ن��ق��اره��ا ،ث���م ���ش��ك��رت �أم���ل،
وط���ارت بعد �أن م�ل�أت منقارها بفتات
اخل���ب���ز��� .ص��اح��ت �أم����ل ق��ب��ل �أن تبتعد
الع�صفورة اخل�ضراء :عودي غداً ،وكل
يوم جتدينني قد �أح�ضرت قطعة خبز
طعاماً ل�صغارك� ،سوف �أنتظرك غداً.
التفتت ال��ع�����ص��ف��ورة اخل�����ض��راء نحو
�أم��ل و�شكرتها م��رة ثانية ،ث��م رفرفت
بجناحيها وط����ارت ب��ع��ي��داً �إىل الع�ش
الذي تركت �صغارها فيه.
ظلت الع�صفورة اخل�ضراء ت�أتي كل
�صباح لتحمل ل�صغارها طعاماً حت�ضره
�أم���ل .كانت �أم��ل �سعيدة بعدما �صارت
الع�صفورة اخل�ضراء �صديقة لها .ذات
���ص��ب��اح ق��ال��ت ال��ع�����ص��ف��ورة لأم�����ل� :أن���ت
�صديقتي ،لكنني لن �أظ ّل �آخذ الطعام
منك كل يوم من غري �أن �أكافئك .قويل

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

ماذا �أ�ستطيع �أن �أفعل لك؟!
�أجابتها �أمل� :أمتنى �أن مت�ضي معي
وقتاً �أطول لنلعب معاً� .أنا ال �أ�ستطيع �أن
�أطري معك �إىل ع�شك ،فلماذا ال تبقني
معي لنلعب �أكرث هنا يف حديقتنا؟
ردت ال��ع�����ص��ف��ورة� :أمت���ن���ى �أن �أب��ق��ى
لألعب معك يا �أمل ،ف�أنت فتاة طيبة..
لكن علي �أن �أ���س��رع ب���أخ��ذ الطعام �إىل
ع�صافريي ال�صغرية اجلائعة.
ال ث��م ق��ال��ت :مل��اذا ال
ف�� ّك��رت �أم��ل قلي ً
تنقلي ع�صافريك ال�صغرية ،وتعي�شون
كلكم هنا يف حديقتنا؟! �إن �شئت �سوف
�أطلب من �أبي �شراء قف�ص جميل لكم.
ردَت ال��ع�����ص��ف��ورة اخل�����ض��راء خائفة
وغا�ضبة :ال ..ال ..ال �أريد �أن حتب�سينا
يف القف�ص� .أريد �أن نظل �أنا وع�صافريي
ال�صغرية �أحراراً ،فنطري حيثما ن�شاء.
ق��ال��ت �أم���ل� :إذن ���س��وف �أ���س��اع��دك يف
ب��ن��اء ع�����ش جميل ل��ك ول�����ص��غ��ارك .هل
تعجبك �شجرة اللوز تلك لتبني ع�شك
على �أحد �أغ�صانها؟
ردّت ال��ع�����ص��ف��ورة ق��ائ��ل��ة :ال ب����أ����س،
ول��ك��ن علي االن��ت��ظ��ار �إىل �أن ت�ستطيع
ع�صافريي ال�صغرية �أن تطري ،لن�أتي
جميعاً ون�سكن على �شجرة اللوز.
ا�ستيقظت �أمل �صباح يوم على �صوت
زق���زق���ة ع����دة ع�����ص��اف�ير .ك����ان ال��وق��ت
مبكراً ،فغ�سلت وجهها ثم خرجت �إىل
احلديقة لتكت�شف ما يجري .ر�أت �أمل
�صديقتها الع�صفورة اخل�ضراء تطري

من غ�صن �إىل غ�صن ،ومن �شجرة �إىل
�أخ����رى ،وخلفها ع�����ص��ف��وران �صغريان
�أخ�ضران .اق�ترب �أم��ل �أك�ثر والحظت
�أن الع�صافري الثالثة تلتقط عيدان
ال��ق�����ش م���ن ه��ن��ا وه����ن����اك ،وت���ع���ود بها
�إىل �شجرة ال��ل��وز� .أمعنت �أم��ل النظر،
ف���وج���دت ع�����ش��اً ق���د ب������د�أت ���ص��دي��ق��ت��ه��ا
ال���ع�������ص���ف���ورة اخل���������ض����راء ت��ب��ن��ي��ه ع��ل��ى
غ�صن كبري من �أغ�صان �شجرة اللوز.
فرحت �أمل ،ولوحت بيدها ل�صديقتها
و�صغرييها ،ثم بد�أت تفت�ش بني �أوراق
الع�شب لتلتقط ب�أ�صابعها عيدان ق�ش
مثل العيدان التي تلتقطها �صديقتها
الع�صفورة اخل�ضراء .ر�أت الع�صفورة
اخل�������ض���راء م���ا ت��ف��ع��ل��ه �أم������ل ،ف��اجت��ه��ت
نحوها وحطت على كتفها لت�شكرها،
ث��م �أخ���ذت م��ا جمعته �أم���ل م��ن عيدان
وراحت لتكمل بناء ع�شها بن�شاط.
فرحت �أم��ل كثرياً ،وتذكرت �أنها مل
حت�ضر قطعة اخلبز جلريانها اجلدد،
ف��رك�����ض��ت و�أح�������ض���رت���ه���ا م���ن امل��ط��ب��خ.
عندئذ قالت لها الع�صفورة اخل�ضراء:
ال يا �صديقتي �أم��ل ،ال حت�ضري خبزاً
ب��ع��د الآن ،ال �أري�����د �أن ن��ع��ت��اد الك�سل
�أن���ا وع�����ص��ف��وراي ال�����ص��غ�يران� ،سنتدبر
طعامنا من احلديقة ،ثم نلعب معك
كثرياً..
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الص ْيف
َأ ْق َب َل َّ

يمانَّ ..
الفنان !

�سليمان ال�سلمان

حممد حمود

ال
ال�صيْفُ �أَ ْق َب َ
�أَ ْق َب َل َّ
ال
ُكلُّنا قَالَ :يا َه َ
عِ ْن َدنَا �أَجْ َم ُل ال�شُّ هُو ْر
َموْ�سِ ُم الخْ َيرْ ِ وَال�سُّ رُو ْر
ال�صيْفُ يا �أَبي!
جَ ا َءنَا َّ
م َتبِي
َب ْع َدمَا كا َن خُ ْ
اللوحة للفنانة عبري الزعبي

ّا�س كَيْ َيقُولْ :
جا َء لِلن ِ
حلقُولْ
انْظُ رُوا الخْ َيرْ َ يف ا ُ
�إِنَّني َموْ�سِ ُم احلَ�صَ ا ْد
َموْ�سِ ُم ال ِّرزْقِ ِل ْل ِعبَا ْد
َب ْي َد ُر اخلَيرْ ِ َغلَّتي
فَاهْ َن�ؤُوا فيِ محَ َ َّبتِي
وَاجْ َعلُوا َفرْحَ َة الوَطَ نْ
فيِ ا ْنتِ�صَ ا ٍر َعلَى املِحَ نْ
ال�صيْفُ بال ُوعُو ْد
�إِنَّني َّ
ُك َّل عَامٍَ ..ل ُك ْم �أَعُو ْد

كان والد ميان يعمل حَ طَّ اباً ،يقطِّ ُع
��ا���س� ،أمّ ����ا مي��انُ
احل��ط��بَ وي��ب��ي�� ُع��ه ل��ل�� َّن ِ
فيذهبُ م��ع �أ�شقَّائه للمدر�سة؛ التي
ُعرِف فيها بتف ُّوقِه يف اخلطِّ والفُنون.
•••
ويف �إحدى الأُم�سياتِ  ،بينما كان
وال�� ُده��م يعلِّمهم ال��ق��راء َة واحل�ساب،
غفا على الأريكةِ ،ل�شدّة تعبه؛ ف�شع َر
مي��ان ب��الأ���س��ى حل���الِ وال����دِ ِه وق���� َّر َر �أن
ي�������س���اع���دَه ،ول���ك���ن ك����ي����ف..؟! ف��ه��و ما
ي���زالُ ���ص��غ�يراً ،ال ي��ق��وى على تقطي ِع
احلطبِ وحملِه كما يفعل وال��دُه� ..إذاً
ما العمل!؟!
•••
((نعم ،تلك هي!)) �أفا َق �أ�شقّا�ؤه على
�صيحته تلك (( :م����اذا ه���ن���اك؟!))..
((ماذا جرى!؟!))
ت���ع���ال���وا م���ع���ي ،ه���� ّي����ا! (ق������ال مي���ان
لأ�شقّائه).

ولكن ماذا تريد؟!
�إىل �أين..؟!
•••
�أم�سكْ يا حيدر ُة ه��ذ ِه القطع َة من
اخل�شب ،وحوِّلها �إىل م�ستطيل .و�أنت
يا �أحمد حوّل هذه �إىل مربّع .و�أنتِ يا
�سايل افعلي كذا وكذا....
ث َّم �أخ َذ يكتبُ على تلكَ القط ِع �آياتٍ
بخط جميلٍ ؛
ومواعظ ٍّ
َ
قر�آن ّيةً ،وحكماً
ال �إ�سفيناً ���ص��غ�يراً ومطرق ًة
م�ستعم ً
وبع�ض التّالوين..
•••
م�ضى �أ�سبوعٌ ..والأ�شقا ُء يت�ساعدون
يف عملهم ذاك ،ث�� ّم جمعوا لوحاتهم
ت��ل��ك وذه��ب��وا ب��ه��ا �إىل ال ُّ�����س��وقِ ؛ حيثُ
ب���اعُ���وه���ا لأح�������دِ امل����ع����ارِ�����ض ال���ف��� ّن��� ّي���ة؛
���ش�ت�روا بثمنِها م��ن�����ش��اراً ك��ه��رب��ائ�� َّي��اً
وا� َ
لوالدهم ،ال��ذي �أدم��ع��تْ عينا ُه �سعاد ًة
وفخراً ب�أبنائِه..

ملحق
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طماطم مثل الشمس
ت�أليف:الكاتبة الرتكية يلديز ت�شليك
كنت �أ�ستمع لأم��ي وه��ي تقول بني
حني و�آخر� « :إن البندورة يف طفولتي
كانت تفوح منها رائ��ح��ة عطرة بلون
قرمزي له بريق ذو حيوية تلمع مثل
ال�شـم�س ال�سـاطعة يف ب�ل�ادي ،وكنت
�أ�شعر بوجود تلك الرائحة كلما جاءت
�أمي بالطماطم من �ســوق اخل�ضروات
ال���ذي ك���ان ي��ق��ام يف ح�� ِّي��ن��ا خ�ل�ال �أي���ام
ال�سـبت من كل �أ�سـبوع».
و�أم����ا �أن����ا ف��ل��م �أك����ن �أف��ه��م م��ا كانت
ت��ق�����ص��ده وال����دت����ي .ت����رى م�����اذا يعني
�أن ل��ل��ب��ن��دورة رائ��ح��ة ع��ط��رة ..بريقة
الم����ع����ة..؛ ت����رى ه���ل ك����ان يف داخ��ل��ه��ا
����ش���يء ي�����ض��ي��ئ ك��م�����ص��ب��اح ال���ب���ي���ل؟!..
فكلما مررنا ببائع اخل�ضروات العم
�أب��و �سمري �صاحب ال�شوارب املفتولة
مثل قو�سني ،كنت �أتلهف لر�ؤية تلك
البندورة وبريقها لأ�ست�شم عطرها.
وذات ي��وم �أخ���ذت بيدي واح���دة من
���ص��ن��دوق ال��ب��ن��دورة و�شممتها ،لكني
مل �أ�شعر ب�أية رائحة ،ومل �أر فيها �أي
بريق .ف�أين كانت تلك الرائحة ،و�أين
ذلك اللمعان ال�ساطع؟
غ������ادرت ب���ائ���ع اخل�������ض���روات لأع����ود
�إىل ال��ب��ي��ت ،و�أن������ا �أف���ك���ر م�����ش��ي��اً على
درب دارن�����ا� ...أت�����س��اءل وع��ب��ارات �أم��ي
ت���راودين :طماطم ..رائ��ح��ة عطرة..
بريق ..ملعان كال�شم�س..
اعتدنا على الذهاب مع والدتي �إىل
�سوق اخل�ضروات الذي يقام يف حارتنا
ك��ل �أ���س��ب��وع .ولكني يف ه��ذه امل��رة كنت
متلهفاً �أكرث ،لأنني كنت �أريد �أن �أعرث
على تلك البندورة العطرة الالمعة،
لدرجة �أين كنت �أرى نف�سي يف املنام

ترجمة� :شكري ال�شبلي

اللوحة للفنانة مرمي كركي

و�أن���ا يف ب�ستان الطماطم� ،أب��ح��ث عن
تلك الثمرة التي تفوح منها رائحتها
العطرة بلمعانها املتلألئ.
يف ذل��������ك ال������ي������وم �أخ�������ذن�������ا ج��ع��ب��ة
اخل�����ض��روات و�سلكنا ال��ط��ري��ق امل����ؤدي
�إىل ال�سوق يف حارتنا .ويف ال�سوق كنت
�أرى اخل�ضروات كلها وك�أنها بندورة،
وكنت �أفكر ب���أن البندورة التي �أبحث
عنها موجودة قطعاً يف �أحد ال�صناديق

التي ال تعد وال حت�صى .فبينما كانت
�أم��ي منهمكة يف الت�سوق ر�أي��ت نف�سي
�أ�ست�شم ثمار البندورة يف ال�صناديق،
لكني مل �أر تلك الثمرة .و�إذ بوالدتي
ت�س�ألني قائلةً:
ـ م��اذا تفعل ي��ا با�سم؟ �إن��ك �شممت
بندورات ال�سوق واح��دة تلو الأخ��رى.
ما بك يا ولدي؟
فقلت لها:
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ـ يا ماما �أين تلك البندورة العطرة
ال�لام��ع��ة ال��ت��ي ك��ن��ت��م ت��ت��ن��اول��ون��ه��ا يف
طفولتك عندما كنت مثلي يف الثامنة
من العمر؟
ال يف
ي��ب��دو �أن الأم���ر ك��ان م�ستحي ً
العثور على طماطم من ذلك النوع.
فردّت ماما قائلةً:
ـ ال��ط��م��اط��م يف طفولتي ي��ا با�سم
ك���ان ينتجها امل���زارع���ون يف مو�سمها
با�ستخدام �سماد طبيعي .و�أم��ا اليوم
ف�إننا نرى الطماطم حتى يف زمهرير
ال�������ش���ت���اء ،وال ���ش��ك �أن ه����ذه ال��ث��م��ار
غ�ير طبيعية؛ فهي تنمو يف �سجون
بال�ستيكية ك��ن��ازح�ين مت ترحيلهم
و�إبعادهم عن ديارهم و�أوطانهم �إىل
ب�لاد الغربة واملهجر .ولهذا ال�سبب
تخلو ث��م��ار ال��ب��ن��دورة ه���ذه م��ن تلك
ال��رائ��ح��ة العطرة رائ��ح��ة الطماطم،
كما تخلو من ذلك الربيق واللمعان.
و����س����أري���ك ث��م��ار ال��ط��م��اط��م ال��ت��ي يف
طفولتي ..ا�صرب.
وذات ي��وم ج���اءت وال��دت��ي ب�شتالت
ال��ط��م��اط��م ووع����اء م�ستطيل ال�شكل
وكي�س تربة فيه خليط م��ن ال�سماد
الطبيعي ،ونادتني �إىل �شرفة املطبخ
يف ال�شقة التي ن�سكن فيها بالطابق
الثالث لأرى ما �ستفعل ،وقالت:
ـ هيا تعال لنزرع �شتالت الطماطم
التي �ستعطي ثمارها كالتي كانت يف
طفولتي.
ل��ق��د غ��م��رت��ن��ي ب��ه��ج��ة و�أن����ا �أمت��ع��ن
بدقة يف كيفية زراع���ة ال�شتالت؛ بل
قمت بزراعة �إحداها بيدي؛ ثم �سكبت
والدتي كوباً من املاء على الوعاء قائلة
ً ب�أنها ماء احلياة .ومع مر الأيام منت
ال�شتالت وكربت ،وحتولت �إىل زرعات
���ص��ل��ب��ة ال���ع���ود واجل�����أ�����ش يف �شرفتنا
امل�شم�سة .وبعد فرتة �أزهرت الزرعات.
يالها من �أزهار ناعمة جميلة �صفراء

ك�صفار املوز والليمون.
�أ���ص��ب��ح��تُ �أج���د نف�سي م��ت��ف��رج��اً يف
ال�شرفة كلما عدتُ من املدر�سة لأرى
من����و ك����ري����ات ال���ط���م���اط���م ال�����ص��غ�يرة
اخل�������ض���راء ،ك��ان��ت ت�����ش��ب��ه اخل�����وخ ،ثم
ب����د�أت ت��ت��ح��ول �إىل ل���ون �أح��م��ر ي��وم��اً
فيوم .ويف �أحد �أيام العطلة الأ�سبوعية
ا�ستيقظت م��ن ال���ن���وم ،وه���رع���تُ �إىل
ال�����ش��رف��ة؛ و�إذ بثمار الطماطم كلها
محُ ْ �����م�����رّة مت����ام����اً .ق���ط���ف���تُ �إح����داه����ا
و�شممتها ،و�أن���ا �أ���ش��ع��ر ب��رائ��ح��ة زكية
ت��ف��وح منها وم��ن �أوراق���ه���ا اخل�ضراء
القامتةـ لعلها تلك هي الرائحة التي
حتدثت عنها والدتي.
ثم قطفتُ واح��دة �أخ��رى ،وعندما
ر�أيت �أزهارها التي تكاد تخفي نف�سها
لتتحول �إىل طماطم خ�ضراء ،فلج�أتُ
�إىل قطف املزيد من ثمارها النا�ضجة،
وج��ئ��تُ ب��ه��ا �إىل وال���دت���ي يف امل��ط��ب��خ؛
ح���ي���ث غ�����س��ل��ت��ه��ا وب��������د�أت ب��ت��ق��ط��ي��ع��ه��ا
على �شكل ح���زوز ،ث��م �أ���ض��اف��ت عليها
�لا م���ن امل���ل���ح وع�����ص�ير ال��ل��ي��م��ون
ق��ل��ي ً
وزيت الزيتون ودب�س الرمان لإعداد
�سلطة مادتها الرئي�سية طماطم من
�إنتاجنا ،وقد فاحت رائحتها الزكية،
وعمت البيت .و�إذ ب�أبي �أقلع عن قراءة
اجل���ري���دة ب�شكل ال ���س��اب��ق ،ل��ه وج��اء
�إىل امل��ط��ب��خ ف���ج����أة ،و�أغ��م�����ض عينيه
وا�ستن�شق عميقاً ،وهو يقول:
ـ يا �إلهي �إنها رائحة طفولتي.
ف��ف��ي ذل���ك ال�����ص��ب��اح ت��ن��اول��ن��ا وجبة
الفطور يف ال�شرفة ،ونحن ن�ستمتع
ب���ر�ؤي���ة �أزه������ار ال��ط��م��اط��م ال�����ص��ف��راء
وثمارها الفتية اخل�ضراء ،لنتناولها
ريثما تن�ضج .وبعد �أن غابت ال�شم�س
�إي���ذان���اً ب�����ش��روق��ه��ا م��ن ج��دي��د؛ كانت
ال��ك��ري��ات اخل�����ض��راء ت��ل��م��ع يف امل�����س��اء
متلألئة على �ضوء القمر ال��ذي بات
بدراً.

حمامة السالم
علي جمعة الكعـود

اللوحة للفنان هادي جنم الدين

حمام َة ال�س ـ ـ ـ ــال ْم
غنـّـيْ لكي �أن ــا ْم
أق�ض م�ضجعي
فقد � ّ
تَوا�ص ُل الظـ ــال ْم
حمامتي احلبيب ـ ـ ْة
دما�ؤنا خ�ضيبـ ـ ْة
و�أر�ضنا �سليب ـ ـ ـ ْة
وقد�سُ ـنا يـ ـُـ�ضا ْم
حمام ـ َة ال ـ ــودا ْد
حطـّـيْ بكـ ّل وا ْد
وعانقـ ـ ــي البال ْد
باحلبّ والهيــا ْم
ورفريف وطي ــريْ
ري
يف العامل الكب ِ
ري
بحثاً عن ال�ضم ِ
بحثاً عن ال�سال ْم
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اللوحة للفنانة عبري الزعبي

عصفور
موفق نادر
ع�صفورة ٌ من ق�صب ٍ
وزورق ٌ من الورقْ
يل �أبي
�سوّاهما َ
وقال  :يا �صغريتي ..
الآ َن ال نخ�شى الغرق ْ
•••
ع�صفورة ٌ من الورقْ
وزورق ٌ ملوّنُ
وجدولٌ من الألقْ
وطفلة ٌ تدندنُ :
مل لل ْم
تر ْ
مل لل ْم
تر ْ
يقول  :يا �صغريتي

ال يا �أبي
�أُجيبُ � :أه ً
الآ َن يبدو دفرتي
مطرّزاً بالذهب ِ
مَنْ علّم الع�صفو َر �أغنياتنا
ف�صاغ من ِكلْماتنا
�أحلى نغم
مل لل ْم
تر ْ

مل لل ْم
تر ْ
�أبي � ..أجلْ
من علّمه ْ؟!
يجيء كي ي�ضمّني
وي�ضحكُ :
الكونُ يا �صغريتي
ما �أجملهْ!!

العازف الماهر
خليل البيطار
ك��ان مي��ن اب��ن �صديقي يطلب مني
�إع�����ادة ح��ك��اي��ة ال������زرزورة ،ع��ن��دم��ا �أزور
منزل الأ���س��رة ،وق��د �سمعها مني �أكرث
من م��رة ،وطلبه مني �أن �أعيدها على
م�سامعه يف كل زيارة لأبيه �أثار ف�ضويل
ملعرفة ال�سبب.
ومين طفل �صدمته �سيارة م�سرعة
و�أفقدته نعمة الب�صر ،ولكنه مل يفقد
ثقته بنف�سه ،وازداد ح��ب��ه للحكايات
والأغ�����������اين ال����ت����ي ي���ح���ب���ه���ا الأط�����ف�����ال
جميعهم.
ا����س���ت���م���ع مي����ن �إىل احل���ك���اي���ة ال��ت��ي
ت��ل��وت��ه��ا ك���ل م����رة ب��ط��ري��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة،
ون��ب��رات ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع امل���وق���ف ،وك���ان
ي�صغي بانتباه وت�أثر ،ويلتقط متوجات
�صوتي ،ويتابع حزن الزرزورة التي ر�أت
ك��ل ك��ائ��ن ي��ق��وم بعمل ن��اف��ع ،و�ضايقها
�أنها ال تقوم مثلهم بعمل نافع ،وحني
عرفت �أن ن�شيدها ال�شجي يجعل النا�س

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

يقبلون على العمل بن�شاط ،ويحبون
احل��ي��اة� ،أح�ست ب��االرت��ي��اح ،لأن��ه��ا تقوم
بعمل نافع مثلهم.
�أح�������ب مي����ن ال����ع����زف م��ث��ل��م��ا �أح����ب
احل���ك���اي���ات ،و�أ����ص���ب���ح ع����ازف����اً م���اه���راً،
وا���س��ت��م��ع ك��ث�يرون �إىل ع��زف��ه ،وح��ي��وه
بت�صفيق حار ،وقدموا له وروداً وهدايا
تذكارية ،وكان ي�سمعني حني �أزوره �آخر
معزوفة له قبل �أن �أطلب منه ا�ستعادة
معزوفة �سابقة.
وحني �أ�ستمع �إىل عزف مين اجلميل
اليوم� ،أدرك ال�سبب ال��ذي كان يحفزه

على ا�ستعادة حكاية ال���زرزورة؛ �إذ كان
ي��ود مثلها �أن ي��ق��وم بعمل ن��اف��ع ،وقد
غدت معزوفاته معروفة داخل الوطن
وخ���ارج���ه ،ووج��ه��ت ل��ه دع����وات لإح��ي��اء
حفالت يف عدد من املدن ال�شهرية.
ول���ي���م���ن �أ�����ص����دق����اء ك�����ث��ي��رون ،وه���و
ي���ت���وا����ص���ل م���ع���ه���م ،وي���ح���ب الأط����ف����ال
وي�ساعد املكفوفني منهم مبعزوفاته
اجلميلة ،ويبث فيهم حما�سة جتعلهم
واث��ق�ين م��ن �إم���ك���ان ق��ي��ام��ه��م ب���أع��م��ال
نافعة ،وك�سب املزيد من الأ�صدقاء.
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قطرة الحياة
ر�ؤى يو�سف �سلمان
ت�سقط
ُ
راق���ب���تُ ���ص��ن��ب��و َر امل������اءِ،
ق��ط��رات�� ُه ت��ب��اع��اً .ح��اول��تُ �إغ�لاق�� ُه
فل ْم �أُفلحْ  ،انزعجتُ لأنَّ املا َء نعمة
النعمِ ال ينبغي �إهدارها.
رك�ضتُ نح َو �أمِّي ،وقلتُ :
ـ �أمِّي ال �أ�ستطي ُع �إغال َق �صنبو َر
املياهِ.
�أجابتني:
ـ �إ َّن����� ُه ي��ح��ت��ا ُج �إىل الإ����ص�ل�ا ِح يا
بنيّ .
قلتُ لها:
ـ �إذاً؛ دع��ي��ن��ا ن�صلح ُه ي��ا �أمِّ���ي،
حرا ٌم هد ُر املياهِ.
ابت�سمتْ �أمِّي ،وقالت:
ـ �إن �شا َء اهلل.
وا�ستدارتْ نح َو املطبخِ .
مل ي�صلحْ �أهلي ال�صنبورَ ،حزنتُ
ْ
���ظ على
ك��ث�يراً ،وق�����رَّرتُ �أن �أح���اف َ
قطراتِ امليا ِه منَ ال�ضياعِ.
و���ض��ع��تُ دل�����واً حت���تَ ال��ق��ط��راتِ
املت�ساقطةِ ،وعندما امتلأَ �أفرغت ُه
يف وعا ٍء �آخ َر كبريٍ ،وهكذا دواليكَ ،
بقيتُ على هذه احلال �أ�سابيعٍ عدَّة
من دو َن �أن يعل َم �أحدٌ مبا �أ�صنعُ،
وذاتَ ي�����و ٍم ان��ق��ط��ع��تِ امل���ي���ا ُه ع��نِ
مل يب َق لدينا يف املنزلِ
امل��ج��يءِ ،و ْ
�سوى بع�ض الأوع��ي�� ِة التي حتوي
القلي َل من ميا ِه ال�شربِ .
توقّفتْ �أ ِّم���ي ع��ن غ�سيلِ املنزلِ
�����س ،و�أ���ص��ب�� َح املجلىْ مليئاً
وامل�لاب ِ
بال�صحونِ القذرة.
ُّ
حز َن �أفرا ُد �أ�سرتي كثرياً.

اللوحة للفنانة مرمي كركي

دخلتُ �إليهم و�أنا مبت�سمٌ ،وقلتُ :
ـ ال حتزنوا وفلديَّ احللّ .
ن�����ظ�����روا ن����ح����وي ب���ا����س���ت���ج���دا ٍء
وده�شةٍ ،وقالوا:
ـ كيفَ ذلك؟
ف�أخربتهم ب���أنيّ خزَّنتُ كمّياتٍ
ك����ب��ي�ر ٍة م�����نَ امل�����ي�����ا ِه ع����ن ط���ري���قِ
ال�صنبو ِر املعطّ لِ .
ف�����ر َح �أف��������را ُد �أ����س���رت���ي ،وع�����ادتْ

احلياة �إلينا جميعاً.
تقولُ �أمِّي:
ـ بالفعلِ �إنَّ امليا َه حياةٌ ،ونعم ٌة
عظيم ٌة ال ت��ق�� ّد ُر بثمنٍ ي��ج��بُ �أن
ال ن���ه��� ُد َره���ا ،و���س���أح�����ض�� ُر يف ه��ذه
ال�سّ اع ِة من ي�صل ُح لنا ال�صنبو َر
املعطّ لَ.
فرحنا جميعاً ،و�أخ��ذن��ا ن�صفّقُ
مهللني.

ملحق

10

العدد -"9" :تاريخ 2012 /7/21 :م  -بداية رم�ضان1433هـ

الفنان الناشئ
�أحمد ال�شايب
���ص��ع��د ج��م��ي��ع ال��ت�لام��ي��ذ �إىل ال��ب��ا���ص
الذي �سينقلهم �إىل بيوتهم يف نهاية دوام
يوم حافل بالن�شاط واجل��د ,كان بينهم
�أرب��ع��ة �أ���ص��دق��اء ,يحب بع�ضهم بع�ضاً,
ويتبادلون ال��ر�أي يف كل عمل �أو �سلوك
يود �أحدهم القيام به.
ك����ان ن��ب��ي��ل وح������ازم وع���ل���ي���اء و����س�ل�ام,
يحبون در���س الرتبية الفنية� ,أك�ثر من
باقي الدرو�س ,مع �أنهم يح�صلون على
�شهادات التفوق كل عام يف املواد كلها� ,إال
�أن حبهم لدر�س الرتبية الفنية� ,سببه
�أن امل��در���س ك���ان ���ص��دي��ق ك��ل التالميذ,
ي��ح��ب��ه��م وي���ق���در �أع��م��ال��ه��م وي�شجعهم,
فيحبونه ويحرتمونه ك�أنه واحد منهم.
يف ال�صف ,يجل�سون بع�ضهم بجانب
أي�ضا ,يف هذا
بع�ضهم الآخر ,ويف البا�ص � ً
ال��ي��وم ,دار حديث بينهم ح��ول مو�ضوع
الر�سم.
قال نبيل :لقد �أحببت الوردة اجلورية،
ق�صتها جميلة وحزينة ،و�ألوانها عديدة،
ورائحتها فواحة وزكية.
ق��ال��ت ���س�لام :ول��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م من
حبنا ل��ه��ا ،مل ن�ستطع �أن نر�سم �شكلها
احلقيقي؛ لأن الأ�ستاذ مل يح�ضر معه
وردة جورية حقيقية لرناها.
ق���ال ن��ب��ي��ل :ولكننا ر�سمنا ع����ددًا من
الأزه�������ار ال�ب�ري���ة م���ن دون �أن ُي��ح�����ض��ر
الأ�ستاذ �أي زهرة حقيقية.
قالت �سالم :لأن الزهر الربي متنوع
الأ���ش��ك��ال والأل������وان ،و�أي �شكل نر�سمه
للزهر ،يخرج لدينا م�شابها ل�شكل زهرة
برية؛ لكن الوردة اجلورية �شكلها واحد
و�ألوانها حمددة.
قالت علياء� :أن��ا �أ�ضم �صوتي ل�صوت
�سالم ،مل �أ�ستطع ت�صور الوردة اجلورية،
لأين ما ر�أيتها.
قال حازم الذي يناديه الأ�ستاذ بلقب
(الفنان النا�شئ) :ا�سمعوا يا �أ�صدقاء..
ال تظلموا �أ�ستاذ الفن؛ �إنه يحاول دائمًا
�أن يوفر ك��ل م��ا نحتاج �إل��ي��ه م��ن و�سائل
حقيقية ..هذه امل��رة مل ي�ستطع �إح�ضار

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

ال���وردة اجل��وري��ة .لكنه ر�سم ع���ددًا منها
ع��ل��ى ل���وح���ة وا����ض���ح���ة ،ول��� ّون���ه���ا ب����أل���وان
ال����ورد اجل����وري (الأب��ي�����ض ـ وال���زه���ري ـ
والأح���م���ر) ..و�شاهدناها جميعنا ك�أنها
ورود حقيقية.
قال نبيل :لكننا مل ن�شم لها رائحة .
���ض��ح��ك��وا ب�����س��ع��ادة ,وت���وق���ف احل��دي��ث
ب��ي��ن��ه��م ,ع��ن��دم��ا ت��وق��ف ال��ب��ا���ص بجانب
الر�صيف الأمين ,مقابل بيت نبيل ,الذي
نزل بهدوء وهو يودع �أ�صدقاءه.
وق����ف ك��ع��ادت��ه ي��ن��ت��ظ��ر �إ�����ش����ارة امل����رور,
ليتوقف �سيل ال�سيارات املتدفق ,وليخلو
ال�����ش��ارع ,فينتقل ب����أم���ان �إىل الر�صيف
الآخر.
ح�ين ت��وق��ف��ت ال�����س��ي��ارات ,ت��ق��دم نبيل
ليقطع ال�شارع ,هاجمته �سيارة ب�أق�صى
�سرعة ,وه��ي تنطلق من بني ال�سيارات,
ومل ي�ستطع �أن يرتاجع �أو يتقدم ,لأنه
ف���وج���ئ ب��ان��دف��اع��ه��ا ن���ح���وه ,ف�����ص��دم��ت��ه,
وقذفته �أمتاراً عدة ,وا�ستمرت يف �سرعتها
حتى اختفت عن الأعني.
جت��م��ع ال��ن��ا���س ح��ول��ه ,وج����اءت ���س��ي��ارة
�إ�سعاف ,نقلته �إىل امل�ست�شفى ليتم عالجه
من الك�سور والر�ضو�ض يف �ساقه ويده.
ظل نبيل يف امل�ست�شفى ع�شرة �أيام ،ومل
يزره �أحد من رفاقه ،ف�أح�س ب�أنه وحيد،
ال يهتم به �أ�صدقا�ؤه ،وال يحبونه.

يف ن��ه��اي��ة ال�����دوام ي���وم اخل��م��ي�����س ،ق��ال
حازم ل�صديقيه ,علياء و�سالم:
ما ر�أيكما يا �صديقّي �أن نزور �صديقنا
نبيل بعد الغداء؟
قالت علياء :هذا واجب علينا جميعاً.
وق��ال��ت ���س�لام :لقد ت���أخ��رن��ا عليه؛ �إن
نبيل �صديق خمل�ص وويف؛ وي�ستحق منا
االهتمام.
قالت علياء :ماذا �سن�أخذ هدية له؟
ق���ال ح����ازم :ل��ي���أخ��ذ ك��ل واح���د م��ن��ا ما
ي�شاء.
قدّمت املمر�ضة طعام الغداء لنبيل يف
امل�ست�شفى ,وطلبت منه بلطف �أن ي�أكل
وخرجت.
لكنه مل ي�ستطع ابتالع اللقمة الأوىل,
ك�أنه فقد �شهيته للطعام فج�أة .خطر له
غياب �أ�صدقائه عنه ط��وال ه��ذه الأي��ام,
ه��م�����س ل��ن��ف�����س��ه ق����ائ��ل�اً( :ه����ل ه����ذه هي
ال�����ص��داق��ة يف ن��ظ��ره��م؟! ..ال �أذك����ر �أين
�أ����س����أت �إىل �أح����د م��ن��ه��م ..ول��ك��ن رمب���ا ال
يحبونني كما �أحبهم؛ فلماذا �ألومهم؟)
دمعت عيناه� ,أح�س بغ�ص ٍة كادت تخنق
�أنفا�سه ,رمى بامللعقة على �سفرة الطعام
وقال :على كل حال �ساحمهم اهلل.
دخلت املمر�ضة� :أح�ست ب��ه ,وحاولت
ب���أ���س��ل��وب��ه��ا امل��ح��ب��ب �أن ت��ط��ع��م��ه بع�ض
ال��ل��ق��ي��م��ات ,ل��ك��ن��ه اع��ت��ذر م��ن��ه��ا ,لأن����ه مل
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يتقبل الطعام ,ن��ادت للدكتور امل�شرف,
فحدثه بهدوء ,و�أفهمه �أن قلة الطعام
خطر على �صحته ,وطم�أنه على �سالمة
���س��اق��ه وي����ده ,وخ��ف��ف عليه �آالم نف�سه,
حني �صرّح له ب�أنه ي�ستطيع اخلروج من
امل�ست�شفى هذا امل�ساء.
فج�أة  ,دخل �أ�صدقا�ؤه الثالثة (حازم
ـ وعلياءـ و�سالم) .وكان كل واحد منهم
يحمل بيده �صندوقًا من الورق املقوى,
ملفوفا بورق عليه زخرفة جميلة.
رفرف قلب نبيل فرحً ا ,حترك بلهفة
حماو ًال الوقوف ال�ستقبالهم ,ف�أخذهم
بني ذراع��ي��ه ,ورح��ب بهم واح��داً واح��داً,
ثم �أعادوه �إىل ال�سرير وجل�سوا حوله.
تقدمت علياء بهديتها ,فتحتها ,كانت
قطعة قما�ش جيدة ,قالت:
ـ احلمد هلل على �سالمتك يا �صديقي
نبيل.
ثم تقدمت �سالم بهديتها ,وفتحتها,
كانت جمموعة من الفواكه املتنوعة.
ـ قالت :نحمد اهلل على �سالمتك.
وجاء دور حازم ,ففتح �صندوقه الذي
م�ل�أ جو الغرفة برائحة عطرة ,وبدت
لوحة ,تناغم فيها �ألوان الورد اجلوري,
مع �أل��وان الزهور الربية ,قدّمها لنبيل
وهو يقول:
ـ نحمد اهلل �أنك يف �سالمة وعافية يا
�صديقي العزيز ..لقد ر�سمت لك هذه
اللوحة الب�سيطة ..فاقبلها مني عربون
و ّد وحمبة ووفاء.
ق��ال نبيل� :أ�شكر ك��م ي��ا �أ�صدقائي..
وثق يا حازم �أين �س�أحتفظ بهذه اللوحة
يف غرفتي ،لتذكرين دائ��م��ا بال�صداقة
واملحبة ..حقًا �أنت فنان يا حازم.
ك����ان ����س���رور ال���دك���ت���ور وامل��م��ر���ض��ة ال
يو�صف ,لأن ح�ضور الأ���ص��دق��اء� ,أنع�ش
ن���ف�������س ن���ب���ي���ل ,وحت����ول����ت دم����وع����ه �إىل
ابت�سامة دائمة ,قال الدكتور:
ـ لوحتك جميلة يا حازم� ..أتوقع لك
ال جيداً يف فن الر�سم.
م�ستقب ً
يف امل�ساء ,ح�ضر �أه��ل نبيل لي�أخذوه
�إىل ال���ب���ي���ت ,لأن ����س���اق���ه وي������ده ع���ادت���ا
�سليمتني��� .ص��ع��دوا جميعهم �إىل قلب
ال�����س��ي��ارة ,وغ�����ادروا امل�ست�شفى فرحني
ب�شفائه.

أرجوحة الوفا
عبد الكرمي ال�سعدي
يا رو�ضة املنى

يا ب�سمة الأمل

يا بيتنا الهني

يا دوحة العمل
•••

�إ�شراق ُة الندى

يف ال�صبح وامل�سا

وغاي ُة الر�ضا

فيك قد اكتمل
•••

�أنتِ على الف�ضا
وحلني الغني

�أرجوحة الوفا
من ر�شفة القبل

•••
مديرتي مي�ساء
و�أ�سرة املنى

نلهو ون�ستقي
باحلب يا دُنا

اللوحة للفنانة مرمي كركي

�أ�ستاذتي هيفاء
قد �أ�صبحت مثلْ

يف �صفنا اجلميل
نحقق العُلى

•••

ب�أجمل احللل
•••

علوم رو�ضة
وال�شهد والع�سل
•••

و�صرحنا الأ�صيلْ

فلت�سلمي لنا
لأنك ال�سنا

كي نر�شف املنى
يا �أروع اجلمل

ملحق
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إشارة المرور الزرقاء
جياين روداري
ح���دث م���رة �أم���ر م��ده�����ش لإ���ش��ارة
امل����رور املعلقة يف م��ي�لان��و يف �ساحة
دوم��و� .صارت �أ���ض��وا�ؤه��ا كلها زرق��اء
– الأح��م��ر والأ���ص��ف��ر والأخ�����ض��ر.-
حني ر�أى �أهل ميالنو ذلك احتاروا
يف �أمرهم ومل يعرفوا ماذا يفعلون.
 هل ميكن عبور ممر امل�شاة �أم ال؟ ه��ل نكبح ال�����س��ي��ارات �أم من�ضي�إىل الأمام؟
�أر�سلت �إ�شارة امل��رور بعيونها كلها
و�إىل اجل��ه��ات الأرب����ع كلها الإ���ش��ارة
نف�سها – الزرقاء ,الزرقاء ,الزرقاء.
وك��ان��ت زرق��ت��ه��ا زرق���ة مل ي�شهد لها
�لا ح��ت��ى ���س��م��اء م��ي�لان��و.
�أح����د م��ث��ي ً
ح�ين يئ�س ال�����س��ائ��ق��ون م��ن ف��ه��م ما
يجري ،مدوا ر�ؤو�سهم من النوافذ،
وراح ي�����ص��ي��ح��ون وي��ط��ل��ق��ون �أب����واق
���س��ي��ارات��ه��م ,وراح راك��ب��و ال���دراج���ات
ال��ن��اري��ة ي���ه���درون ب��دراج��ات��ه��م� ,أم��ا
املارة ال�سمان الوقورون ف�صاحوا:
 ما هذا امل��زاح؟ هل تعرفون مننحن؟
���ش��رع امل���ت���ن���درون ال���ذي���ن مل يكن
ل���دي���ه���م م����ا ي��ف��ع��ل��ون��ه ،ي��خ�ترع��ون
النوادر املنا�سبة لهذه احلادثة:
 �أمل ي��خ��ط��ر يف ب��ال��ك��م �أن ق��ائ��داملدينة قد و�ضع اللون الأخ�ضر يف
جيبه؟ كيف يت�صرف امل�سكني �إذا كان
الع�شب �أمام فيللته ال ينمو؟
 هل �سمعتم! تبني �أنهم �صادرواال����ل����ون الأح����م����ر ك���ل���ه ،لأن ع��ل��ي��ه��م
�أن ي��ط��ل��وا الأ����س���م���اك يف احل��دي��ق��ة
املركزية.

ترجمة :عياد عيد
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 باملنا�سبة ,هل تعلمون �إىل �أينذهبوا باللون الأ�صفر؟ �إنها ف�ضيحة
بب�ساطة! ت��ب�ين �أن��ه��م ي��ذي��ب��ون��ه مع
زيت الزيتون!
ه����رع ���ش��رط��ي يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف,
ووق�����ف ع���ن ال��ت��ق��اط��ع وب������د�أ ينظم
ال�سري .ثم و�صل �شرطي �آخر راك�ضاً
و����ش���رع ي��ن��ق��ب يف ال�����ص��ن��دوق ال���ذي
و���ض��ع��وا ف��ي��ه ج��ه��از التحكم ب���إ���ش��ارة
امل���رور .طبعاً ,ا�ضطر ال�شرطي �إىل

ف�صل ال��ت��ي��ار الكهربائي لكي يفك
اجل��ه��از .لكن �إ���ش��ارة امل��رور امل�سكينة
متكنت من �أن تفكر قبل �أن تنطفئ:
«م�����س��اك�ين! ل��ق��د �أع��ط��ي��ت��ه��م �إ����ش���ارة
«�أن الطريق �إىل ال�سماء مفتوحة»,
�أم��ا ه��م! ...لو فهموين لكانوا الآن
مندفعني �إىل ال�سماء مثل الطيور
احل��رة .عموماً� ,أال تكون ال�شجاعة
غري كافية لديهم بب�ساطة؟».
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الكوكب العابر
حممد ق�شمر
�صبيحة هذا اليوم الأربعاء ال�ساد�س
م���ن �أي������ار ���س��ن��ة �أل���ف�ي�ن واث���ن���ي ع�����ش��ر؛
�أيقظني �أب��ي ال�ساعة ال�ساد�سة وخم�س
ال يل:
دقائق قائ ً
انه�ضي يا زه��راء لرتي منظراً نادر
الوقوع.
نه�ضتُ بتثاقل و�أب����ي ي��ت��اب��ع كالمه
حمفزاً:
هيا قومي لقد �سبقتك الع�صافري..
�أخذ بيدي و�سحبني من بني �أطياف
الكرى ،وخ��رج بي �إىل باحة ال��دار و�أن��ا
�شبه مغم�ضة العينني.
كانت �أنفا�س ال�صباح اللطيفة مع بدء
ت�سلل �أ�صابع النهار منت�شية بزقزقات
الع�صافري و�صياح الديكة؛ هي �أول ما
دغدغ حوا�سي.
ق�����ادين �إىل رك���ن ق�����ص��ي يف ال����دار,
ثم لفني بابت�سامته العذبة ,وطوقني
ب��ي��دي��ه احل��ان��ي��ت�ين وه���و ي��رف��ع��ن��ي ف��وق
ال يل:
كر�سي قائ ً
دع�����ي ال�����ش��م�����س ت���ط���ب���ع ق���ب���ل���ة ع��ل��ى
جبينك ,ثم ردي لها قبلتها بنظرة من
خ�لال ه��ذه البلّورة التي قد عرّ�ضتها
لهباب ال�شمعة.
ف�س�ألته و�أنا �أتناولها من يده:
وملاذا عرّ�ضتها لهباب ال�شمعة يا �أبي؟
مو�ضحاً:
ف�أجابني ّ
ك��ي ال ت����ؤذي ال�شم�س �أعيننا ,ولكي
تبدو ال��ر�ؤي��ة وا�ضحة� ..أغم�ضي عيناً
ودققي بالأخرى و�أخربيني ماذا ترين؟
وب��ع��د �أن ن��ظ��رتُ ن��ظ��رة ع��ادي��ة قلت
بعفوية:
�أرى ال�شم�س كقر�ص برتقايل معلق
يف ال�سماء.
فقال �أبي مت�أففاً:
ال يا زهراء مل �أعنِ هذا ..لقد عنيت
تلك النقطة ال�سوداء التي تبدو مثل
ال�شامة على خد ال�شم�س ,دققي النظر
باجلهة الي�سرى لقر�ص ال�شم�س.

اللوحة للفنان هادي جنم الدين

دققتُ النظر وقلت فرحة:
لقد ر�أيتها..
وتابعتُ مت�سائلة و�أنا �أت�أملها ملياً:
ما هذه البقعة امللت�صقة بال�شم�س؟
وكيف ال حترقها؟
ف�أجابني با�سماً:
ك�لا ي��ا زه���راء ,لي�ست كما تظنني..
�إن����ه����ا ك���وك���ب ال�����زه�����رة ث�����اين ك���واك���ب
امل���ج���م���وع���ة ال�����ش��م�����س��ي��ة ب���ع���د ع���ط���ارد,
وه���و ي��ب��ع��د ك��ث�يراً ج����داً ع��ن ال�شم�س,
وه��ذه الظاهرة التي ت�شاهدين تدعى
بـ((عبور الزُهرة)).
ف�س�ألته بحرية:
مل تخربين بها من قبل؟
لمِ َ ْ
ف����أج���اب واالب��ت�����س��ام��ة ت��ع��ل��و ق�سمات
وجهه:
احل����ق م����ع����كِ ���� ..س����أق���ول ل����ك :ه��ذه
ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي ت��ري��ن حت���دث ك��ل مئة
وع�����ش��رة �أع����وام تقريباً ,وي��ك��ون الفرق
بني املرة الأوىل والثانية ثمانية �أعوام
ف��ق��ط ,وق���د ك��ان��ت امل����رة الأوىل و�أن���ت
تحَ ْبني �سنة �ألفني و�أرب��ع��ة� ,أم��ا العبور
املوايل ف�سيكون عام �ألفني ومئة و�سبعة
ع�شر.

ازددت نهماً للتعلم ف�س�ألته :
وماذا يعني عبور الزهرة؟
فقال �شارحاً:
يعني بب�ساطة عبور كوكب الزهرة
ب�ين ال�شم�س والأر�����ض؛ عندما تلتقي
الأر����ض وال�� ُزه��رة خ�لال ال����دوران على
خط واحدٍ �أمام ال�شم�س.
ٍ
ف���ق���ل���تُ م�������س�ت�رج���ع���ة حم���ف���وظ���ات���ي
املدر�سية:
�إن���ه���ا ت�����ش��ب��ه �إىل ح���د م���ا ظ��اه��رت��يّ
الك�سوف واخل�سوف لل�شم�س والقمر.
فقال �أب��ي وه��و يتناول البلّورة مني
لريقب:
نعم �إىل حد كبري ..فك�سوف ال�شم�س
�أن يقع القمر بينها وبني الأر���ض على
خ��ط واح����د في�سقط ظ��ل ال��ق��م��ر على
الأر�ض ,وخ�سوف القمر �أن تقع الأر�ض
ب�ين القمر وال�شم�س على خ��ط واح��د
في�سقط ظل الأر���ض على القمر ,لكنّ
هاتني الظاهرتني �أك�ثر حدوثاً بكثري
من هذه الظاهرة التي حتدث اليوم.
فقلت بتعجب ويقني:
�سبحان اهلل الذي يرينا �إبداعه يف كل
ما حولنا.
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طيارة من ورق
ّ
نزار جنار
..و»ج��ورة ح��وا» التي تقع
ف��ي��ه��ا م��در���س��ت��ن��ا االب��ت��دائ��ي��ة
مدر�سة نور الدين ال�شهيد،
مل ت��ك��ن ج�����ورة ك��م��ا ي��وح��ي
ا�سمها ،ومل تكن منخف�ضاً
م����ن الأر�����������ض؛ ب����ل ����س���اح���ة،
�ساحة رح��ب��ة ي�سرح اخل�� ّي��ال
فيها وميرح ،ي�صول ويجول،
يف ه�����ذا امل�����ي�����دان ال��ف�����س��ي��ح،
ك�� ّن��ا ن��دل��ف �إىل ال�سّ احة من
خ���ا����ص���رة ال���������س����وق ،م���ا ّري���ن
بدكّان «ال�شمطية» ،املزدحمة
دائ�����م�����اً ،ورائ����ح����ة احل��مّ�����ص
امل�سلوق ت�ستقبلك ،يتحلَّب
ريقك و�أن���ت ت��رى ال�صحون
املدروزة ،النحا�سية البلّورية
وال����ق����ي���������ش����ان����ي����ة ،ت�������ص���ط���فُّ
م��ده��ون��ة ب���ال���زي���ت��� ،ص��ح��ون
بالطحينة وال��ل��ي��م��ون – ال
ُي���ن�������س���ى م����ذاق����ه����ا��� ،ص��ح��ون
ت���زده���ي ب��احل��مّ�����ص ال��ن��اع��م
وق��د ُر���س��م بالع�صفر فوقها
خ���ط���وط م���ت���وازي���ة ن��ده�����ش
لها� ،صحون تخرج من حتت
ك��ف�ّي�نّ م��اه��رت�ين م��د ّرب��ت�ين،
ُي������ه������رع ب����ه����ا �إىل ال���ب���ي���وت
ال��ق��ري��ب��ة �أو �إىل ال��دك��اك�ين
املجاورة؛ تلك وجبة ال�صباح
�أو وج��ب��ة ال��ظ��ه�يرة ،حمّ�ص
بالزيت ،حمّ�ص بالطحينة،
والب�صل والبقدون�س يزيّنان
ال�صحون ...الطائرة� ،أوالد
م����ن احل��������ارات ي����ف����دون �إىل
دك���ان ال�شمطية ،ينتظرون
دوراً ينطلقون بعدئذ وهم
يطريون بوجبتهم امل�شتهاة،
وج������وه م���������دّورة ك����الأق����م����ار،
ت���ف���ي�������ض ع�����ذوب�����ة و����ص���ف���اء،
واخلبز من فرن النحّ ا�سني.
خ���ب���ز �أ����س���م���ر م����ن ح��ن��ط��ة
�أر���ض��ن��ا ،خبز م�سم�سم ،خبز

ب��ح�� ّب��ة ال��ب�رك����ة ،خ��ب��ز رق��ي��ق
ي����ذوب يف الأف������واه «ك��غ��زّول��ة
ال��ب��ن��ات» ،ك�� ّن��ا ن��ت��ن��اول خبزنا
كفاف يومنا ،فالفرن ي�شتغل
منذ ال�����ص�� ّب��اح حتى الع�صر،
و�أبو �صبحي �أمام بيت النّار،
يدفع برقاقات عجينه دفعاً
رف��ي��ق��اً هّ ��ي��ن��اً ..ت��خ��رج بعدها
الأرغ���ف���ة ط���ازج���ة��� ،س��اخ��ن��ة،
منتفخة كالبالونات ،نحملها
ونرك�ض ...وح ..وح ..وح...
وال����دك����اك��ي�ن ت���ب��� ّك���ر يف ف��ت��ح
�أب��واب��ه��ا اخل�شبية ،وال�برك��ة
يف البكور ،واهلل ي��وزّع �أرزاق��ه
ع���ل���ى ال����ذي����ن ي�����س��ت��ي��ق��ظ��ون
ب��اك��راً ،وال�� ُّز ُب��نُ ينتقلون من
دكان �إىل دكان ،فيقول البائع
هنا:
ه���ذه ب�����ض��اع��ت��ي� ،إن �شئت
�أن���واع���اً ف��ت��ل��ك دكّ����ان ج���اري،
عنده �أقم�شة جيّدة!
ويقول �آخر:
لقد ا�ستفتحت ...اذهبوا
�إىل ب���ائ���ع غ��ي��ري ل���ع��� ّل���ه مل
ي�ستفتح بعد!..
ومت���������وج �����س����اح����ة «ج�������ورة
ح�����وا» ب���امل���ا ّري���ن وال��ع��اب��ري��ن
وال��ق��ا���ص��دي��ن ،ف��ه��ي منف�سح
الأم���ل عند بع�ض القادمني
من الأرياف ب�صحبة دوابّهم:
البيطار وابنه فتحا الدكّان
م��ن��ذ ال��ف��ج��ر ،دك����ان �صغرية
تت�صدّر ال�ساحة الف�سيحة،
ل��ه��ا ام��ت��ي��ازه��ا ع��ل��ى غ�يره��ا
من دكاكني ال�ساحة ،ا�سرتاح
�أمامها بع�ض اخليول ،ا�ستند
�إىل �أبوابها �أكرث من حمار �أو
بغل ..كلّهم بني يدي البيطار
واب���ن���ه ���س��ي��م��ث��ل��ون ،ي��ري��دون
�أح���ذي���ة ج���دي���دة� ،أح���ذي���ة �أو
ح�������دوات ت�����ص��ل��ح ل��ل��ط��رق��ات
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اجلبلية ،والطرقات الوعرة،
الطرقات املبلّطة والطرقات
الرتابية ،الطرقات النازلة
وال������ط������رق������ات ال���������ص����اع����دة،
الطرقات امللتوية والطرقات
امل�������س���ت���ق���ي���م���ة ،ال����ط����رق����ات
ال�������زراع�������ي�������ة ،وال�����ط�����رق�����ات
املزفتة ،الطرقات املنب�سطة
وال���ط���رق���ات اخل�����ش��ن��ة ،هنا
ت�������س���م���ع ح���م���ح���م���ة ح�������ص���ان
حم����ت����جّ� ،أو ���ص��ه��ي��ل ف��ر���س
�أ�صيلة متقطّ ع ،ت�صغي �إىل
�أ���ص��وات تيّاهة متباهية� ،أو
نهيق حانق م�شروخ ،يختلط
احل���اب���ل ب��ال��ن��اب��ل ،ال��ب��ي��ط��ار
واب���ن���ه م��ن��ه��م��ك��ان يف تنعيم
احلوافر� ،أو �صقل احلدوات،
ع������ي������ون غ����ا�����ض����ب����ة حل���م�ي�ر
م�ستلقية بني يدي البيطار،
وع��ي��ون م�ست�سلمة ..عيون
ن��اع�����س��ة ،وع��ي��ون منده�شة،
و�ضربات املطارق ال تتوقف،
دغدغة امل�سامري ال تنقطع،
هناك من يتخّ ذ حدوة لأوّل
مرة ،هناك من له �سابقة �أو

خربات..
ال��ب��ي��ط��ار واب���ن���ه ي��ع��رف��ان
�صنعتهما جيداً ،خربتهما يف
مزاج الأح�صنة وطباع البغال
واحلمري ال حت��دّ ،يتعامالن
م���ع ال���ه���ادئ واحل�������رون ،مع
الغا�ضب النزق الذي يرف�س
لأقل مل�سة ،مع امل�ستكني الذي
يقاد ب�ضربة خفيفة �أو تربيت
م�����داع�����ب ،وك�����م م����ن ح��م�ير
نافرة ،و�أح�صنة ثائرة ،وبغال
م�����س��ت��ن��ف��رة ،ك���ب���ح ال��ب��ي��ط��ار
واب�����ن�����ه ن�����ف�����وره�����ا ،وق�������ض���ى
ع��ل��ى ث��ورت��ه��ا وا���س��ت��ن��ف��اره��ا،
ف��ا���س��ت��ك��ان��ت ب��ي�ن �أي��دي��ه��م��ا
وادعة لطيفة ،تنطق �أعينها
ب��احل��ك��م��ة ،وت��ن��ب��ي حركاتها
ع����ن الأم��������ان واالط���م���ئ���ن���ان،
احل����دوة م��ط��ل��وب��ة ،واحل���ذاء
امل�صقول يودي ب�صاحبه �إىل
�ساحات العافية ،واالنطالق
يف ال�����ط�����رق�����ات ،وال���ب���ي���ط���ار
ي��ط��ب��ط��ب ع���ل���ى ظ���ه���ر ه����ذا،
وي������ ّرب������ت ع����ل����ى ع����ن����ق ذاك،
ال�صغرية خم�ضلّة
وال�ساحة ّ
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بامل�شاهد احلميمة ،واملواقف
امل�ؤثّرة ..وبني الفينة والفينة
يعلو ���ص��وت ب��ائ��ع “الك�سبة”
ال���ذي �أن���زل طبقه ال�سحري
احل����اف����ل ب���احل���ل���ب���ة امل����ذ ّوب����ة
بال�سكر الناعم:
تعال حتلَّ..
ي���رت���ف���ع م����ع ن�������داء ال���ول���د
الأ�سمر ،بيّاع طيارات الهواء
امللّونة:
ط�ّي�رّ ي��ا ���ص��غ�ير ...ط�ّي�رّ يا
�صغري...
ت����دور ال��ط��ائ��رات ال��ورق��ي��ة
ذات الألوان ،تخطف الأب�صار،
تطري معها القلوب والأكفّ ..
ت��ب��ح��ث الأ�����ص����اب����ع امل��ن��م��ن��م��ة
امللهوفة ع��ن ف��رن��ك ..فرنك
واحد ..فرنك بثمن طيّارة.
ترفرف فوق ق�صبة �صغرية
رف���ي���ع���ة ب����أج���ن���ح���ت���ه���ا ،ت��رف��ع
ك��ال��ب��ن��دي��رة ف����وق ال����ر�ؤو�����س،
وتنطلق..
ت�����ع�����ال�����وا ن�����ط��ّي��رّ ط����ي����ارة
الورق ...،تعالوا...
�أح�لام��ن��ا تنه�ض ،قاماتنا
تنه�ض ،ونحن ننطلق معها،
م���ه���اراً ع��راب��ي��د ،يف ال�����س��اح��ة
امل�ضيئة� ،ساحة «جورة حوا»...
���س��اح��ة ل��ي�����س��ت ك��ال�����س��اح��ات،
ك���فّ ن��اع��م��ة ت��ه��ده��دن��ا ،حتنو
ع��ل��ى ج��ب��اه��ن��ا ،مت�����س��ح ع��رق
امل��ك��دودي��ن ،ت�ضم ّد جراحات
املعذبني� ،ساحة ظليلة ،تفتح
ذراع��ي��ه��ا ل��ن��ا ،ون��ح��ن نرك�ض
ف����وق ال���ب�ل�اط���ات احل��ج��ري��ة،
نطيرّ لها فرا�شاتنا امللوّنة،
ن�����ش��ع��ل ف�������ض���اءه���ا ب����ن����داءات
حناجرنا ونداءات الباعة من
ك ّل �صوب...
طيرّ يا ولد..
طيرّ يا �صغري..
طيرّ  ..طيرّ ..
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شــــــحــرورة
حممد رجب رجب

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

�ش ـُحـ ْـ ُر ْو َر ٌة فــي داري
�أُغْ ـ ـ ُر ْو َد ُة الأَطْ ـيـ ــا ِر
فـي َبـوْحِ ـهــا الــمِ دْرا ِر
�أَ�ش ْــجَ ى مِ نَ القِـيثا ِر
•••
�أَلـ ْ َف ْي ُته ــا ف ــي ال ِع ـ ـ ـ ِّ�ش
ُت ْعــلي جِ ــدا َر ال َق ـ ِّـ�ش
تحَ ُ ــوطـ ُـ ُه بال ـ ـ َّرم ْـ ـ ِـ�ش
م ِــنْ عـ َــابـِـثٍ غ ـَ ـدَّا ِر
•••
وحينمـ ـ ــا يف ال َق ْلـ ــبِ
حل ـ ــبِّ
نادى �شَ فيفُ ا ُ
واف ــى رفيـ ــقُ ال َّدرْبِ
يا روع ـ ـ َة املِ�شـ ـ ــوا ِر
•••
َرفْي ُقه ـ ــا يف ال ـ ـ َّروْ�ض
ـ�ض""1
يجـ ــني لها يف ال َغ ْي ـ ـ ِ
ـ�ض
َفهَمُّ ـ ـه ـ ــا يف ال َب ْي ـ ِ
م ــا َف ـ ـ َة الأَ�شْ ـ ـ ــرا ِر
خَ َ
•••
ويـ ـ َـ ْو َم �أَنْ وافاهـ ـ ـ ـ ــا
مِ ـ ــنْ َبي ِْ�ضها َفرْخاهـ ــا
فا�ضَ تْ بِها َع ْينَاها
َي ْا َبهْجَ ـ ـ ـ ـ َة ال َّنـ ـ ـ ـوَّار
•••

تحَ ْ ُن ـ ـ ــو حُ ُنـ ـ ـ َّو الأُ ِّم
ال�ض ـ ِّم
يف ال�شَّ ـ ـ ـ ِّم �أويف َّ
معج ــونـ ـ ـ ًة بالهـ ـ ـ ـ ّم
َم َه ـ ـ ـ ْا َبـ ـ ـ ـ َة الأ ْقـ ـ ــدا ِر
•••
وبعدمـ ـ ــا ال َف ْرخـ ـ ــانِ
رام ــا ذُرا الأغْ �صـانِ
ناجتْ حِ مَى الرَّحْ منِ
احْ فظْ ُه ـم ــا يــا بــاري
•••
الطَّ ْي ـ ـ ُر يا �أحبـ ـ ـ ــابي
�أَ ْوفَىْ مِ نَ الأ َْ�صح ــابِ
ه َّي ــا �إىل الترَّ ْ ح ـ ـ ــاب
مل ِالأطْ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِر
ِب َعـ ـ ــا َ
•••
الطَّ ي ـ ـ ـ ُر ي ــا �أبنائ ـ ــي
ـ�ض مـ ـ ـ ِنَ ا َّللأْال ِء
َف ْيـ ـ ـ ـ ٌ
ُنعْمى مِ ـ ــنَ ال َع ْل َيـ ـ ـ ـ ْا ِء
َغ ُّن ـ ـ ــوا َم َع الأَطي ـ ـ ــا ِر
		
واحْ نُوا َعلَى الأَطْ َي ـ ـ ــا ِر
واغْ دوا كما الأَطْ َي ـ ـ ــا ِر

 -1الغي�ض  :احلقل
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رير ُطفولتي
هذا َس ُ
حممود حامد

هذا �سَ ري ُر طُ فولَتي

�أَطوفُ ِب ُك ِّل بُ�سْ تانٍ

•••

َيزْهو بِ�سِ حْ ِر عُذوبَتي

على �أُرْجُ وحَ تي

�أُمّي تَنا ُم على ا ْبتِ�سا َمتِها،

َملَكُ :

•••

َودَمْ َعتِها �إِذَا...

ري النَّدى �صَ حْ بي
عَ�صَ اف ُ

هذا املدى َروْ�ضي وَ�صَ ْد ُر

خَ َفقَتْ على َث ْغ ِر النَّدى

َو َو ْر ُد خَ ميلَتي

حَ بيبَتي

�أُنْ�شودتي!!!

َق َمرٌ:

ْ�س حَ دِ يقتي
وَطَ نِي ..وَ�شَ م ُ

•••

املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
ابتداء من عام 1986
أسست وصدرت

هيئة التحرير:

مرمي خري بك  -عياد عيد � -إ�سماعيل امللحم -د .حمدي مو�صللي -
حممود حامد  -د .عادل فريجات  -زهري هدلة

