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السن الجديدة
موفق �أبو طوق
ب���دتْ ال�سنُّ ح��زي��ن��ةً ،وه��ي حت���ز ُم �أمتعتَها
ا�ستعداداً للرحيل..
�س�ألَها الفم:
�إىل �أين� ..أيتّها الغالية؟!
�أجابتْ ال�سنّ ب�صوتٍ متهدّج:
لقد انتهتْ مهمتي ..و�ساع ُة ال��ف��راقِ قد
اقرتبتْ .
قا َل الف ُم بده�شةٍ:
ولكنّ جهاداً م��ازا َل بحاجة �إل��ي��ك ..ف�أنت
ني �أ�سنانَه الأخ��رى يف طحنِ الطعا ِم
ت�شارك َ
و�سحق ِه ؛ ورحيلُك املفاج ُئ ه��ذا ل��نْ ي�سّ ره
�أبداً..
قالتْ ال�سنّ :
ال تخفْ �أيها الف ُم الطيب� ..سي�أتي قريباً
من يح ّل مكاين.
�صا َح الف ُم م�ستغرباً:
يح ّل مكانَكِ !! ..كيف؟!
�أجابتْ ال�سنّ بلهج ٍة هادئةٍ:
نعمْ� ..ست�أتي �سنٌّ جديد ٌة وقويّة� ..ستكو ُن
�صديق ًة خمل�ص ًة لكَ  ،و�ستعرفُ متاماً كيفَ
تقو ُم بوظيفتي ،بل �سـت�ؤدّيها بطريق ٍة �أف�ضـ َل
ممـا كنتُ �أ�ؤدّيها �أنا!.
قا َل الفمُ:
ه���ذا غ��ري��ب ،ه���ذا غ��ري��ب ..ول��ك��نْ مل���اذا ال
ني يف مكانِك ،كي ت�شاركي ال�سنّ اجلديد َة
تبق َ
يف عملِها؟!.
هزّتْ ال�سنّ ر�أ�سَ ها وقالتْ :
مل �أق��� ْل ل��كَ ب����أ َّن دوري ق��د ان��ت��ه��ى! لقد
�أ ْ
�أ�صابتْني ال�شيخوخةُ ،ودبَّ العجز يف �أو�صايل،
وبقائي لن يفي َد جهاداً على الإطالقِ ..
قا َل الف ًم ب�إ�شفاق:
م�سكينة ..ولكنّك من ُذ �أع���وا ٍم كنتِ قو ّي ًة
قادرة ،فمالَكِ اليو َم قـد �ضعفت �أيتها ال�سنّ ؟!
ت�أوَّهتْ ال�سنّ وقالتْ :
هذه �سنّة الكون ..فال�صح ُة لي�ست دائمةً،
وال��ق�� ّو ُة لي�ست رفيقاً وفياً ي�صاحبُك يف ك ّل
الأوقات.

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

قال الف ُم ب�صوتٍ خافت:
�صحيح� ،صحيح..
وفج�أ ًة رف َع �صوتَه قائالً:
ول����ك����نْ خ رّ��ّب�ي����ن����ي ..ه����ل ���س��ت��ب��ق��ى ال�����س��نّ
اجلديد ُة زمناً ق�صرياً مثلَك؟.
قالتْ ال�سنّ :
ال �أب�������داً ..ف����أن���ا ���س��نُّ ( ل��ب��ن�� ّي��ة ) م���ؤقّ��ت��ة،
�ير قيام عندما ك��ان جها ٌد
قمتُ مبهمّتي خ َ
ط��ف�لاً ،وف��مُ��ه ���ص��غ�يراً� ..أم��ا الآن فها ه��و ذا
جهاد يتق ّد ُم يف العمر ،وها هو ذا فمُه يزدا ُد
اتّ�ساعاً ..وهو بحاج ٍة �إىل �أ�سنان كبرية قوي ٍة
ري
متـلأُ فمَه املت�سع ،وتطحنُ طعَامه الكث َ
املتنوّع.
قا َل الف ُم بح�سرةٍ:
�سنفتقدُك �أي�� ّت��ه��ا ال��غ��ال��ي��ة ..ول���ن نن�سى

�أب��داً ح�سنَ �صنيعك ،لن نن�سى �أنكِ �ساعدتِ
ري
جهاداً يف �أحر ِج مراحِ ل حياتِه ،وكنتِ له خ َ
�صديق.
ومل جت����بْ ال�����س��ن؛ ب���ل ع������ادتْ �إىل ح���ز ِم
�أمتعتِها وهي تكفكفُ دموعَها.
•••
أح�س جهاد ب�أ ّن �سنّه ال�صغري َة
بعد �أيامّ � ..
تتحركُ � ،ضايقَه حتركُها ،ف�أم�سكَها ب�إ�صبعيه،
و�إذ بها تخر ُج ب�سهول ٍة من مكانِها!.
مل�س ب��روزاً
وك��م ك��ا َن فرحُ ه عظيماً ،حني َ
���ص��غ�يراً م��ك��ا َن ال�����س��نّ امل��ق��ل��وع��ة ..ل��ق��د ك��ا َن
هذا ال�بروزُ� ..سناً جديد ًة ( دائم ًة ) حتاو ُل
البزوغَ!.
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الريح واألشجار
عبد اللطيف الأرنا�ؤوط
ه���� ّب����ت ري�������اح ف�������ص���ل اخل�����ري�����ف ع��ا���ص��ف��ة
م��زجم��رة ،وانطلق �صوتها يبعث الرعب يف
القلوب:
ـ هو ....هو ....وو ...وو..
فاهتزت لها الأ�شجار ال��ه��رم��ة ....وك��ادت
الأغ�صان �أن تتك�سّ ر:
قالت ريح اخلريف لل�شجر:
ـ �أن�����ا ق���وي���ة ج����ب����ارة� ،أك��ت�����س��ح يف ط��ري��ق��ي
�أع�������ش���ا����ش ال���ط���ي���ور ،و�أه�������دم ج����در ال��ب��ي��وت
العتيقة ،و�أرمي �أي�ضاً املداخن املرتفعة فوق
ال�سطوح ،و�أحطم �أغ�صان الأ�شجار ،و�أ�شرّد
الأ�سر الآمنة يف بيوتها ،وال ي�سلم من �أذاي
كل جبار ..حتى البحر املتالطم �أجعله يثور،
وترتفع �أم��واج��ه فيهرب النا�س عن �شاطئه
خمافة ال��غ��رق؛ �أم��ا ال�سفن فما �أه���ون عليَّ
�أن �ألطمها فتنقلب يف املحيط وتغرق ...ثم
رك�ضت الريح مولولة وه��ي ت�صيح :ه��و....
وو ...وك�أنها تقول للأ�شجار :ا�سمعي �صوتي
ج��ي��داً ..واح��ذري قوتي وفتكي ،فال �سالمة
لأغ�����ص��ان��ك ال��ن��اع��م��ة ،وب��راع��م��ك الفتية� ،أو
ك�أنها كانت تقول للأطفال:
ـ �أن��ا م��ن ي�سلبكم ثيابكم بلطمة ،ولعلها
تقول لأوراق ال�شجر الغ�ضة من�شدة:
هو ..هو ...ه و ..هو� ...صوت الريح
يعوي لي ًال يف املرج ي�صيح
يحطم غ�صناً كالطري ذبيح
ه��ك��ذا كانت ال��ري��ح تهدد وت��ت��وع��د ،ك�أنها
�سيدة كل �شيء يف الطبيعة ،حتى ارجتفت من
�صوتها الأغ�صان الفتية؛ غري �أن الأ�شجار
الهرمة مل تكرتث لتهديدها ،وب��دت �ساكنة
مطمئنة ،فلما ر�أتها الأ�شجار ال�صغرية ظنت
�أن �سكوتها عن خوف وا�ستكانة ،فزاد رعبها
وقالت:
ـ �إذا كانت الأ�شجار الهرمة ت�ستكني للريح،
ف��م��ا ن��ف��ع��ل ن��ح��ن الأ����ش���ج���ار ال�����ص��غ�يرة..؟؟
و�سوقنا �ضعيفة ،و�أغ�صاننا طرية.
�سمعت �شجرة ه��رم��ة هم�س ال�شجريات

اللوحة للفنان هادي جنم الدين

الفتية ،فابت�سمت وق��ال��ت :ي��ا �صغرياتي...
نحن ال ن�صمت ع��ن خ���وف ،ف�لا حت�سنب �أن
دويّ الريح و�صفريها يف ال�شتاء واخلريف
يهزاننا ،لقد مرت بنا جتارب كثرية ،وعرفنا
ذل���ك ال�����ص��وت م����رات ع���دي���دة ،وك��ن��ا نخ�شاه
ح�ين �سمعناه �أول م��رة ون��ح��ن ���ص��غ��ار ،وكنا
ن��ع��اين م��ن ت��ه��دي��ده ووع��ي��ده ط���وال الليل،
فلم يغم�ض لنا جفن ،وهو يحاول �أن يقتلعنا
من جذورنا ،لكن جداتنا و�أمهاتنا قد جربن
قبلنا هدير الريح ،ف�أو�صيننا �أال نهتم كثرياً
له ،وقلن لنا:
ـ ي��ا ���ص��غ�يرات��ي� ..إذا ج���اءت ال���ري���ح ..كن
م��ت��دان��ي��ات م��ت�لا���ص��ق��ات ،ول��ن��ت�����ش��اب��ك منكن
الأغ�صان ،واجعلن من �أج�سامكن �س َّداً منيعاً
يف وجه العا�صفة ،ففي االحتاد والتعاون قوة
َلكُنَّ  ،وفيهما �ضعف للرياح ...وكن �صامدات
را�سخات يف الأر���ض ف�إن الريح تعجز �آنذاك
عن اقتالعكن ،مهما زجمرت وع�صفت..
وب���ع���د ذل�����ك� ،أق��ب��ل��ت ال��ع��ا���ص��ف��ة م���دو ّي���ة،
وراح����ت ت��ن��ذر وت��ت��وع��د ق��ائ��ل��ة :ا���ص��م��دي يا
�شجريات احلديقة ،ف�إين قادمة ...ولن �أبقي
�شجرية مرفوعة الر�أ�س ....هو ...هو ...و...
و ..ولكن ال�شجريات ،وق��د �سمعت ن�صيحة

ال�شجرة ال��ه��رم��ة ..ق�� ّرب��ت مابني �أغ�صانها،
وت�شابكت فروعها ،فكوّنت �سداّ منيعاً �أم��ام
ال���ري���ح امل����زجم����رة ،ف��ل��م ت��ت��م��ك��ن ال���ري���ح من
اقتالعها ،وظلت را�سخة يف الأر�ض مرفوعة
اجلبني..
ـ هو ...هو ..و ..و....
قالت الريح :ال يعقل �أن تقف يف طريقي
�أ�شجار �ضعيفة ،ثم �ضاعفت ع�صفها :هو..
هو ..و ...بال جدوى ،ووجدت نف�سها قوية،
ف��ان��دف��ع��ت م��ول��ول��ة ع�بر ال�����س��ه��ول ،وت��ب��ددت
قوتها يف الف�ضاء الرحيب.
خ��� ّي���م ال����ه����دوء ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة ،ف��راح��ت
ال�شجريات تكركر �ضاحكة ،فرحة بالن�صر..
�إن���ه���ا ال���ي���وم ق��وي��ة ب���احت���اده���ا ،ب��ع��د م��اك��ان��ت
�ضعيفة بتفرقها ،وراح���ت ال�شجرة الهرمة
ت��رق��ب ال�����ش��ج�يرات ،وه��ي ت��داف��ع ع��ن بقائها
ب�شجاعة ،فابت�سمت ..وقالت:
اطلب الوحدة درعاً 			
�إن يف الوحدة قوة
فيها تهزم جي�شاً 			
وبها تردم هوَّة
كن �أخاً يحمي �أخاه
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دوحة الطفولة
�صالح هواري
باحلبِّ عانقينا
		

يادوح َة الطُّ فو َل ْه

هيَّا و�أَ�سْ مِ عينا
		�أحلانَكِ اجلميلَ ْه
نحن ال�صغا َر ن�شْ دو
		

ري يف اخلميلَ ْه
كالطَّ ِ

َلنَا ...لنا احليا ْة
		

متو ُج بالأغاين

والع ْل ُم �شم�سُ نا
		

تُ�ضي ُء بالأماين

نُر ِّد ُد احلكايا
		

�ص اجلدي َد ْه
والقِ�صَ َ

ونحفظ الق�صائ ْد
ُ
		

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

حل َك َم املفي َد ْه
وا ِ

لنا ..لنا احليا ْة
		

		
باحلبِّ َنرْويها

يَزيدُها حُ �سْ َناً
		

ن�سعى �إىل الأَف�ضلْ

وُجودُنا فيها
باحلبِّ عانقينا
قلوبَنا �شُ مو ْع

وحينما ن َْ�ضحَ كْ
		

يَغدو بنا �أَجملْ

ونحنُ دائماً
		

من �أجلها نُ�ضي ْء
		

احلا�ض ُر اجلميلْ

		

يا دوح َة الطّ فو َل ْه

هيَّا و�أَ�سْ مِ عينا
يُف ِّت ُح الرَّبي ْع

		�أحلانَكِ اجلميلَ ْه
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لم َع ِّل َم ِة
َز ْه ٌر ِل ُ
حم َّمـــد قرانيــا

ري ِة
ال�صغ َ
َر َّبتَتِ "الأمُّ" َعلَى َكت ِِف ا ْب َنتِها َّ
" َل ْيلَى" َوقَالَتْ لَها:
ني �إِلىَ
 غَداً– يا حَ بيبَتي� -سَ َت ْذهَب َال َّروْ�ضَ ةِ ..ال َّروْ�ضَ ُة جَ ميلَةٌ ،وَفيها �أَطْ فالٌ
ِ�صغا ٌر مِ ثل ُِك.
" َل ْيلَى" ال َت ْعرِفُ �شَ يْئاً عَنِ ال َّروْ�ضَ ةِ،
ِل َذلِكَ نَظَ رَتْ �إِلىَ �أُمِّها بِا�سْ ِتغْرابٍ  ،وَقالَتْ :
 �أَنا ال �أَ ْذهَبُ �إِلىَ ال َّروْ�ضَ ِة �إِ َّال �إِذا َذ َهبْتِمَعي يا ماما.
 ي��ا حَ ��ب��ي�� َب��ت��ي .يف ال��� َّر ْو� َ���ض��� ِة �أَ ْل���ع���ابٌني َم َع الأَطْ فالِ مِ ْث َل
ريةٌَ ،ت ْلعَبنيَ ،وَتمَ ْ رَح َ
كَث َ
ري وَالأَرانِبِ ..
ا ْلعَ�صاف ِ
 َو َل ِكنِّي �أُحِ بُّ ا ْل َبيْتَ  ،وَال �أُري ُد �أَنْ �أَكو َنبَعي َد ًة َعن ِْك.
ني يف
 لَنْ َتكُوين بَعي َد ًة َعنِّي� ..سَ َت ْذهَب َال�صباحِ ،وَتعودينَ عِ ْن َد الظُّ ْهرِ.
َّ
 َو�إِذا جُ عْتُ �أَ ْو عَطِ �شْ تُ َ ،فمَنْ يُطْ ِعمُنيَويَ�سْ قيني؟!.
�ضَ ِحكَتِ "الأُمُّ"َ ،وقَالَتْ :
 يف ال�� َّر ْو� َ��ض�� ِة ُم َع ِّل َم ٌة �آ ِن�����سَ �� ٌة �سَ َت ْعتَنيب ِِك..
 َو َل ِكنِّي ال �أَعْ ِرفُها.ح��ا َو َل��تِ "الأُمُّ" ِ�إقْ��ن��ا َع " َل ْيلَى" ِب َ���أ َّن��ه��ا
عِ ْندَما َتدْخُ ُل ال َّروْ�ضَ َة �سَ تُحِ بُّها..
َ�ص َمتَتْ " َل ْيلَى" َل ِكنَّها كانَتْ خا ِئ َفةً!.
ال�صباحٍ� ،سا َعدَتِ "الأُمُّ" ا ْب َنتَها
عِ ْن َد َّ
" َل ْيلَى" عَ��لَ��ى ا ْرتِ�����دا ِء � َ��ص��دَّا َر ِت��ه��ا ال��زّرق��ا ِء
الجْ َدي َدةَِ ،و َز َّينَتْ �شَ ْعرَها بِ�شَ ريطَ ٍة حَ مْراءَ،
ثُ�� َّم َق َّبلَتْها ،وَ�سَ حَ َبتْها مِ ��نْ َي��دِ ه��اَ ،و َو َق�� َف��تْ
مَ�� َع��ه��ا عَ��لَ��ى ال�� َّر���ص��ي ِ��ف� ،أَم����ا َم ا ْل���ب���ابِ َ ،و َب��عْ�� َد
دَقي َقةٍ ،و ََ�صلَتْ ���سَ �� َّي��ا َر ُة ال�� ّر ْو� َ��ض��ةِ ،فَ�صَ َعدًتْ
َل ْيلَىُ ،ث َّم �سَ حَ َبتْها "امر�أةٌ" وَهِ يَ َت ْبتَ�سِ ُم �إِلىَ
َو�س َعلَ ْيهِ ،فَكانَتْ
َم ْقعَدٍ �سا َع َدتْها َعلَى الجْ ُ ل ِ
�ين َر�أَتْ �أَطْ ��ف��ا ًال
�يرةً ،ح َ
دَهْ �����شَ �� ُة " َليْلى" كَ��ب َ
مِ ْثلَها يَجْ لِ�سو َن َعلَى مَقاعِ دِ ال�سيَّار ِة ِبهُدوءٍ،
ال ت َْ�صحَ ُب ُه ْم �أُمُّ ��ه��ا ُت��هُ��مَْ ،ي�� ْرت��دو َن � َ��ص��دَّاراتٍ
ِبلَوْنٍ واحِ ��دٍ � ،شُ عورُهُ ْم مُ�سَ رَّحَ ةَُ ،ووُجوهُ هُمٍ
نَظي َف ٌة با�سِ َمةٌَ ،يبْدو َعلَيْها ا ْل َف َرحُ..
�أَم�����ا َم ال��� َّر ْو� َ���ض��� ِة َن��� َز َل���تِ "المْ َ ْر�أَةُ" مِ ��نَ
ال�سَّ يَّارةِ ،ث�� َُّم َب���� َد�أَتْ تمُ ْ�سِ كُ ِب�� ِي��دِ كُ�� ِّل طِ فْلٍ ،
وتُ�ساعِ ُد ُه َعلَى ال�� ُّن��ـ��زولِ مِ ��نْ ب��ابِ ال�سَّ يَّا َرةِ،
ني دَخلَتْ " َل ْيلَى" بابَ ال َّروْ�ضَ ةَ� ،سَ حَ َبتْها
وَح َ
(مُ�� َع�� ِّل��مَ��ةٌ) ���ض��احِ �� َك�� ُة ا ْل���وَجْ ��� ِه مِ ���نْ َي��دِ ه��ا �إِلىَ
غُ ْر َف ٍة فيها مُقاعِ دَُ ،و ُت َزيِّنُ جُ دْرانَها رُ�سو ُم
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ري َو�أَرانِ���بَ َ ،و َنبَاتاتٌ
�أَطْ ��ف��الٍ َ ،و�ُ��ص�� َو ُر عَ�صاف َ
خِ ْ�ضرٌَ ،و َ�أزْها ٌر ُملَ َّو َنةٌ..
ري
جَ ��لَ�����سَ ��تْ " َل ْيلَى" عَ��لَ��ى مَ��قْ�� َع��دٍ َ�صغ ٍ
بجَ انِبِ الأَطْ ��ف��الِ َ ،تنْظُ ُر إِ�لىَ المْ ُ َع ِّل َمةِ ،الْتي
��ش��ا���ش
�ير وَالأَعْ ��� ِ
َب����� َد�أَتْ تحَ ْ��ك��ي عَ���نِ ا ْل�� َع�����ص��اف ِ
وَالْ������فِ������راخَِ ،و ُت���� َغ���� ِّن����ي ..ثُ����� َّم ُر َّن الجْ َ����� َر� ُ�����س،
فَخَ رَجَ تْ " َل ْيلَى" َم َع الأَطْ فالِ �إِلىَ الْباحَ ِة
َو َر�أَ ْت ُه ْم َي ْركُ�ضونََ ،و َي ْقفِزو َن مِ ْث َل الأران��بِ ،
َو َي َت�أَرْجَ حو َن يف الأَراجيحِ ..
ْ���ض�� ِة الْ�� َوقْ��تَ
َق��� َ��ض��تْ " َل ْيلَى" يف ال�� َّرو َ
�سَ عي َدةً ،وَعِ ْندَما ع��ادَتْ �إِلىَ ا ْل َبيْتِ َ ،و َقفَتْ
�أَم��ا َم �أُمِّ��ه��ا،و�أَف�� َردَتْ يديْها جا ِنبَها ،وَ�صارَتْ
تحُ َ ِّر ُكهُما مِ ْث َل جناحَ يْ طائِرٍ َ ،و ُت َغنِّي:
َرفْ������رِفْ َرفْ������رِفْ ي��ا عُ���� ْ���ص���ف���و ْر اِغْ ��مِ ��� ْ��س
ري�شاتَكْ بالنو ْر
يف ا ْل���لَ��� ْي���لِ  ،ا� ْ��س�� َت��لَ��قَ��تْ " َل ْيلَى" عَ��لَ��ى
���سَ ��ري�� ِره��اَ ،و�أَمْ �����سَ �� َك��تْ دُمْ �� َي�� َت��ه��ا ذاتَ ال�شَّ ْع ِر
الأَ�شْ َقرِ ،وَا ْل َع ْي َنينْ ِ ال�� َّز ْرق��ا َو ْي��نِ  ،وَحَ كَتْ لَها
ْ���ض�� ِة الجْ َ��م��ي��لَ��ةَِ ،و���سَ ��ائِ��قِ ال�����سَّ �� َّي��ا َر ِة
عَ���نِ ال�� َّرو َ
َطيف ،وَالأَطْ ��ف��الِ النَّظيفنيَ ،وَالأَ ْل��ع��ابِ
ا ْلل ِ
المْ ُ ْم ِت َعةَِ ،والمْ ُ َع ِّل َم ِة المْ ُ َه َّذ َبةُِ ،ث َّم قالَتْ لَها:
 نامي الآ َن يا ُل ْعبَتي الجْ َميلَةََ ،و َل ِكنَّكَِل���نْ َت���رَيْ �أَحْ �ل�ام���اً ���سَ ��ع��ي�� َد ًة يف المْ َ���ن���امِ ،لأَ َّن���كِ
�ين �إِلىَ ال�� َّر ْو� َ��ض�� ِة يف ال�����سَّ �� َّي��ا َرةِ ،وَال
ال َت�� ْذهَ��ب َ
�ين المْ ُ�� َع�� ِّل��مَ�� َة ا ْللَطي َفةََ ،و َل�� ْي��� َ��س عِ �� ْن��دَكِ
َت�� ْع��رِف َ
ني َم َع ُه ْم بِالأَراجيحِ .
�أ َْ�صدِ قا ٌء مِ ثْلي َت ْلعَب َ

ن��امَ��تْ َ " ،ل ْيلَى" َو َل ِكنَّها ا�سْ َت ْيقَظَ تْ يف
ا ْللَيْلِ َ ،و�أَ ْيقَظَ تْ "�أُمَّها" ،وَ�سَ �أَ َلتْها:
ري ال�سَّ ا َع ُة ال�سَّ ا ِب َعةَ..
 ماماَ ..متَى تَ�ص ُق ََ�ضت " َل ْيلَى" ا ْللَ ْي َل تَنا ُم َوتَ�سْ َت ْيق ُِظ،
ال�صباحَِ ،ومَ���ا �إِنْ �أَطَ �� َّل��تِ
َو َت�� ْن��ت��ظِ �� ُر �إِ���شْ ��راقَ�� َة َّ
ْ�س مِ ���نَ ال�� َّن��افِ�� َذةِ ،حَ �� َّت��ى َن�� َه���َ��ض��تْ مِ ��نْ
ال�شَّ م ُ
فِرا�شِ ها نَ�شيطَ ةًَ ،فغَ�سَ لَتْ وَجْ هَهاَ ،و�أَحْ َ�ضرَتِ
المْ ِ�����شْ ��طَ وَال�����شَّ ��ري��طَ �� َة الحْ َ���مْ���را َء وَال���� َّ���ص���دَّا َر َة
ال َّزرْقاءَ ،وَقالَتْ لأُمِّها:
 ماما� .سَ رِّحي يل �شَ عْري� ..أَ�سْ رِعيَق ْب َل �أَنْ َت ْ�أتِيَ �سَ يَّا َر ُة ال َّروْ�ضَ ةِ..
� َ��ض��حِ �� َك��تْ "�أُمُّ ها" ،وَا ْب����� َت����� َد�أَتْ ُت�����سَ �� ِّر ُح
�شَ ْعرَها ،وَهِ يَ تَقولُ :
 َيبْدو �أَنَّكِ �أَحْ َببْتِ ال َّروْ�ضَ َة يا حَ بيبَتي. �أَحْ َب ْبتُها كَثرياً يا ماما..ِا ْر َت�����دَتْ " َل ْيلَى" � َ��ص��دَّا َر َت��ه��ا ال��� َّز ْرق���اءَ،
َو َق�� َّب��لَ��تْ �أُمَّ��ه��اُ ،ث�� َّم َو ََّدعَ�� ْت��ه��اَ ،و َل ِكنَّها َق ْب َل �أَنْ
َت���خْ ��� ُر َج مِ ���نَ ا ْل���ب���ابِ ِ ،ا ْل�� َت�� َف�� َت��تْ �إِلىَ "�أُمِّها"،
وَقالَتْ ُم ْبتَ�سِ َم ًة خَ جْ لَى:
ني يل �أَنْ �آخُ َذ با َق َة
 ماما .هَلْ تَ�سْ مَح َالزَّهْ ِر املوجو َد ِة َعلَى الطَّ ا ِو َلةِ؟.
�سَ أَ� َلتْها "�أُمُّ ها" مُ�سْ َت ْغ ِر َبةً:
 لمِ اذا يا حَ بيبَتي. -لأُق ِّدمُها هَدِ َّي ًة ِللْحَ بي َب ِة المْ ُ َع ِّل َم ِة

ملحق
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العصفور الذهبي
نادرة بركات احلفار
يف �صبيحة ه��ذا ال��ي��وم الرّبيعي ال��داف��ئ،
وفيما كانت �أ�شّ عة ال�شم�س ِ تَغم ُر الف�ضاء،
نه�ض �أ���س��ام��ة م��ن ن��ومِ ��هِ ،تقلّب يف ف��را���شِ ��ه،
َ
�أر�سل نظره �إىل
ال��ن��اف��ذة ،وت�����س��اءل يف قلق وح�ي�ره " ترى
�أينَ بارعٌ؟ �أين �صدي َق ُه الع�صفور الذهبي؟"
كان "بارع" يوقظه كل نهار ،يقفز من
غ�صن �إىل غ�صن ،ينق ُر زجاج النافذة ،يُغ ّر ُد
ب�صو ِت ِه العذب� ،أنغاماً رقيق ًة ناعمة ،ي�صحو
�أ���س��ام��ة ع��ل��ى وق��ع��ه��ا ،يفتح ن��اف��ذة حجرته،
يحاور الع�صفور يف �أثناء ارت��دا ِئ�� ِه مالب�سهُ،
ثم يودّعه مغادراً �إىل املدر�سةِ ،وهو يتمنى لو
�أنه يرافقه �إىل نافذة ال�صفّ .
يف ه��ذا ال�صباح مل يظهر " ل��ب��ارع " �أث��ر،
ري يف الف�ضاء،
كذلك مل يحلّق رفاقه الع�صاف ُ
�����ض �أ����س���ام���ة��� ،ش��ع��ر ب���احل���زن ال�����ش��دي��د،
ام��ت��ع َ
خ�شي �أن يكون ع�صفوره الذهبي قد �أ�صيب
مبكروه ،ومن خالل النافذة ،راح يتطلّع
�إىل الف�ضاء ،لعلّه يلمحه ويطمئنُ �إىل
�سالم ِت ِه من دون جدوى .
رمبا كان " بارع " يف زيارة �صديقٍ له �أو
يف رحل ِة ا�ستجما ٍم
ق�صرية ،رمبا ي�ستّح ُم يف البحرة املجاورة،
لكنه ال ميكن �أن يغيبَ
طويالً ،وال ب ّد �أن يعود �إىل نافذة �أ�سامة،
ل��ي��ح��طًّ يف ع��� ِّ��ش�� ِه �أع��ل��ى ال�����ش��ج��ر ِة املت�شابك ِة
�أغ�صانها .
م�ضى النهار وتاله �آخر ،و�أ�سامة �شارد
وراء الع�صفور ال��غ��ائ��ب " ،ت��رى ه��ل �أ�صيب
ب����ارع مب���ك���روه؟! ه��ل ه��ن��اك م��ن ا���ص��ط��اده؟
وه��ل هو جريح يف مكان م��ا؟؟ ول��و �أن حدثاً
ق��د ج��رى ل��ه� ،أي��ن رف��اق��ه الع�صافري الذين
كانوا يحلّقون معه؟! ينقرون �أوراق ال�شجر
والنباتات !
ي��ق��ف��زون ت��ب��اع��اً ،ي��زق��زق��ون ،يت�ضاحكون،
ير�شفون املاء مبناقريهم
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ال�صغرية؟!
مل يجد �أ�سامة ب��داً م��ن اخل���روج �إىل
احلديقةِ ،والبحث عن �أع�شا�شهم ال�ساكنة
بني الأغ�صان املت�شابكة ،حيث كانوا ي���أوون
�إليها عند غروبِ كل يوم ،يت�سامرو َن يغنّو َن
ويرق�صون� ،إىل �أن تغفو �أعينهم اجلميلة .
ع�ش " بارع " ورفاقه،
بحث �أ�سامة عن ّ
فوجئ ب�أن بيتهم قد اختفى
وزال ،راوده احل��ز ُن والغ�ضب ،كيف ُدمّ��ر
م�سكنهم؟ ومن ذا الذي
عبث به ،وجعله خراباً؟! تُرى هل هدموا
ع�ش
ع�شّ هم ب�أنف�سهم ،وانتقلوا للإقامة يف ّ
�آخر ،ومنطقة �أخرى؟؟
فيما كان �أ�سامة يحاور نف�سه ،ويت�ساءل
يف حزن وغم ،عن م�صري بار ِع ورفاقه� ،أقبلت
�شقيقته "�أمل " ت�����س���أل��ه ع��م��ا ب��ه واق���ف���اً يف
احلديقة حائراً
�أجابها �أ�سامة متح�سراً �آ�سفًا:
ل��ق��د اخ��ت��ف��ى ���ص��دي��ق��ي ال��ع�����ص��ف��ور ب����ارع،

واختفى رفاقه الع�صافري �أي�ضاً
�ضحكت �أمل دون مباالة ،وقالت بزهو:
ل��ق��د اق��ت��ح��م��تُ ع�����شّ ��ه��م وه��دم��ت��ه ،ه����ؤالء
الع�صافري ،ينقرون ثمار
الأ�شجار ،يعبثون بالأزهار والنباتات ،ثم
يلقون بقاذوراتهم على حافة نافذتك.
فيما ك���ان �أ���س��ام��ة يُ�صغي �إىل �أخ�� ِت�� ِه
�أم����ل ،مل��ح ع�����ص��ف��وره ال��ذه��ب��ي ي��ح��وم حملقاً
ف���وق �إح����دى ن��واف��ذ ال��ب��ي��ت امل���ج���اور ،و�أدرك
�أن الع�صافري قد بنت �أع�شا�شها يف حديقة
جريانهم.
هرع �أ�سامة� ،أح�ضر الطعام الذي يحبّه
" بارع " ،عاد �إليه ،زقزق ب�صوت
فرح ،حلّق بجناحيه ال�صغريين ،قفز على
الأر����ض مه ّل ًال راق�صاً ،تناول الطعام الذي
و�ضعه �أ�سامة له ،ه ّز ر�أ�سه �شاكراً م�ستب�شراً،
ث���م ح���طّ ع��ل��ى ال�����ش��ج��ر ِة ال��ب��ا���س��ق��ة امل��ت��دل�� ّي��ة
�أغ�����ص��ان��ه��ا ع��ل��ى ن���اف���ذة �أ����س���ام���ة ،وراح يبني
لنف�سه ع�شاً جديداً .
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ُ
ُ
ُ
الثالث
القمح
وحبات
الصغيرة
النملة
ِ
ِ
حممد علي علي
و�سط الغاب ِة القريب ِة م��نَ القريةِ،
يف ِ
يف م��ك��انٍ �آم���نٍ م��ن الأع����داءِ ..ح��و َل ج��ذ ِع
بع�ض حلا ِء
�شجر ِة �سنديانٍ هرمةٍ ،ت�شق َق ُ
�ساقِها القريبِ من الرتبةِ ..بني �شقوقِ
حلا ِء ال�شجر ِة وحولها يف الرتب ِة الناعمةِ،
ج��م��اع�� ُة ال��ن��م��لِ ال��ن�����ش��ي��ط�� ُة م�����س��اك��ن��ه��ا...
الرتبة حول جذ ِع ال�شجرة و�إىل جوراهِ ا
ب���دتْ راب��ي��ة ،وحت��ت��وي ثقوباً ع��دي��د ًة هي
�أب����واب م�����س��اك��نِ ال��ن��م��لِ  ،امل��م��ت��دِ يف �أوك����ا ٍر
أر������ض،
�����رف حت���تَ ���س��ط��حِ ال ِ
ومم�����راتٍ وغ ٍ
لتملأها حبوباً وذخائ َر لل�شتا ِء القادمِ.
جماع ُة النّملِ تخر ُج عن َد فج ِر كلِ يو ٍم
��ش��اط حتى
للعملِ امل�ستم ِر بك ِّل هم ٍة ون��� ٍ
غ����روبِ ال�����ش��م��� ِ��س ،ال ت��ت��وق��فُ ع��ن العملِ
�أبداً.
ال عن م�ساكنِ النملِ ،
يف مكانٍ بعيدٍ قلي ً
وج��دت �إح��دى النمالتِ ال�صغرياتِ حب َة
ق��م��حٍ ك���ب�ي�رةٍ ..وق��ف��تِ ال��ن��م��ل�� ُة ال�صغري ُة
تت�أم ُل احلب َة الكبريةَ ،قالت يف نف�سهِا:
�إن���ه���ا م����ؤن��� ٌة ج���ي���د ٌة ل��ل�����ش��ت��ا ِء ال���ق���ادمِ..
ني
ني �أخري ِ
فوجئت النمل ُة ال�صغري ُة بحبت ِ
ق��ال��تْ ه����ذ ِه امل�����رةَ - :ث��ل�اثَ ح��ب��اتِ قمحٍ
ك���ب�ي�رةٍ؟!� ..إن��ه��ا م���ؤون�� ٌة مم��ت��از ٌة لل�شتا ِء
القادمِ.
ح��ب��اتُ القمحِ تلتم ُع حت��تَ وه���جِ �شعا ِع
ال�����ش��م��� ِ��س ال����ذي ي���خ�ت�رقُ ظ��ل�ا َل �أ���ش��ج��ا ِر
الغابةِ .ماذا تفع ُل النمل ُة وهي ال ت�ستطي ُع
حم َل �أي ِة حب ِة من احلباتِ :
�أخذت تعدُها :حبة – حبتان – ثالث
حباتٍ .
رددتْ جم���دداً :ث�ل�اثُ ح��ب��اتِ ق��م��حِ من
ال��ن��و ِع ال��ك��ب�يرِ؛ ي��ا ل���ل�ث�روةِ! ال ي��وج�� ُد يف
م�ساكنِنا كلِها حبوبٌ مثلُها.
ت���أم��ل��تِ النمل ُة ح��ب��اتِ ال��ق��م��حِ ال��ث�لاثِ ،
�س�ألتْ نف�سها - :ماذا �أفعلُ؟! �إ َّن ج�سدِ يَ
ري ال ي�ستطي ُع حم َل حب ٍة واح��دةٍ!
ال�صغ َ
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ولكنَّ الي� َأ�س يجبُ �أ ّال يدخ َل �إىل قلبيِ ...
لأحاو َل �إذاً!
اق�ترب��تْ م��ن �إح����دى احل��ب��اتِ حم��اول�� ًة
رفعهَا؛ �إال �أن احلبَّة الثقيل َة مل تتحرك
من مكانِها �أبداً..
فكرّتِ النمل ُة الن�شيط ُة – وقالت:
�بر
 �إن �أخ��وات��ي كثرياتٌ ج��داً ،وهُ ��نَّ �أك ُم��ن��ي ح��ج��م��اً ،ف��ل��م��اذا ال ن���ت���ع���اونُ ���س��وي�� ًة
على �أخ��ذِ هذ ِه ال�ثروةِ؟! مل تكملِ النمل ُة
الن�شيط ُة حديثَها مع نف�سِ ها حتى �أ�سرعت
ع��ل��ى �سيقانِها ال�����ص��غ�ير ِة راك�����ض�� ًة لتع ِل َم
�أخواتِها النمالتِ بحباتِ القمحِ الثالثِ

التي �شاهدتها.
����س���ارع���تْ ج��م��اع�� ٌة م���ن ال��ن��م��لِ ب��رف��ق�� ِة
�أخ��ت��ه��ن ..احت����دتِ ال��ن��م�لاتُ الن�شيطاتُ
وت�����ش��ارك��ن جميعاً ل��دف��ع ح��ب��وب القمح..
وج��دت ح��ب��اتِ القمحِ ذات��ه��ا رغ��مِ حجمِ ها
���ب�ي�ر ت���ت���دح���ر ُج �أم�������ا َم دف����� ِع ال��ن��م�لاتِ
ال���ك ِ
املتعاوناتِ .
مي�ض وقتٌ طويلٌ  ،حتى كانت حباتُ
مل ِ
القمحِ الذهبي ُة يف خم��زنِ احلبوبِ الذي
يكا ُد ميتلئُ .
قالت منلة �أخرى� - :إنه م�ؤوُن ٌة وذخري ٌة
رائع ٌة ل�شتا ٍء �أ�صب َح قريباً..

ملحق
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مفاوضات في الغابة
حممد احلفري
كانت حيواناتُ الغاب ِة تعي�ش ب�أمن
و����س�ل�ام؛ ح��ي��ث امل����اء ال��ك��ث�ير وال��ظ��ل
ال�����وف��ي��ر ،واجل����م����ي����ع يف ح����ال����ة م��ن
التفاهم واال�ستقرار..
جت��ت��م�� ُع احل���ي���وان���اتُ ك���ل ي����و ٍم عند
�شجر ٍة كبرية يت�سع ُ ظلها للجميع،
يت�سلون ب��الأح��ادي��ث املمتعة بينهم،
وي��ن��ه��ل��ون م��ن رغ���د احل��ي��اة ،ال يعكر
�صفوهم ���ش��يء ..غ�ير �أن مفاج�أتهم
كانت كبرية ذات �صباح..
ق���ال بع�ضهم �إن غ��ري��ب��اً ق��د دخ��ل
�لا �إىل ال��غ��اب��ة ،وا�ستقر
ال ل��ي ً
مت�سل ً
عند ال�شجرة ال��ك��ب�يرة؛ حيث مكانُ
اجتماعهم و�أحبُّ مكان �إىل قلوبهم..
وقال �آخرون �أنه التهم حيوانني �أو
�أكرث فور و�صوله جائعاً �إىل املكان..
بع�ضهم �أكد �أن حجمه كبري ،عيناه
ح��م��راوان ،فمه وا���س��ع و�أن��ي��اب��ه ب��ارزة،
�أما لونه فهو الأ�سود..
قالوا �إنه ي�شبه الغول ،واتفقوا على
ت�سميته بذلك؛ علماً �أنهم على قناعة
ب�أن الغول حيوان خرايف غري موجود،
ومل ي�سبق لأي منهم �أن �شاهده من
قبل..
الذين راقبوا املكان عن قرب قالوا
�إنه كان يجل�س متحفزاً ،وقد الحظوا
ال�شرر يتطاير من عينيه ،وك�أنه يريد
�أن ي��ف�تر���س ك��ل م��ن يف ال��غ��اب��ة دفعة
واحدة..
�سمعت جماعة اخل��ن��ازي��ر باخلرب،
ف���أ���س��رع �أف���راده���ا ي��ت��ج��ه��زون للذهاب
�إل����ي����ه ..ق����ال����وا :ه����ذا ���ص��دي��ق ق��دمي
ينتظرونه منذ زمن..
رج��ت��ه��م ب��ع�����ض احل���ي���وان���ات بحق
الع�شرة القدمية والطفولة امل�شرتكة،
وبحق كل �أحاديثهم و�أحالمهم التي
كانت عند ال�شجرة الكبرية ،ولأج��ل
كل حلظة ق�ضوها معاً� ،أن يفهموا ماذا
يريد هذا الزائر الغريب من غابتهم،

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

لكن اخل��ن��ازي��ر قاطعتهم واعرت�ضت
على كلمة زائ���ر م���ؤك��دة �أن �صديقها
م��ق��ي��م ه��ن��ا �إىل الأب�����د ..ط��ل��ب��وا منها
التو�سط ل��دى �صديقها �أن يكف عن
افرتا�س حيوانات الغابة لكنها رف�ضت
�أي�ضاً قائلة ب�أن هذا لي�س عملها و�إن
عملها الأ�سا�سي الذي خلقت له ومنذ
الأزل هو خدمة ل�صديقها املنتظر..
�سادت الفو�ضى وعم اخلوف �أرجاء
ال���غ���اب���ة ،وب���ع���د �أخ�������ذٍ ورد اج��ت��م��ع��ت
احليوانات عند �أطراف الغابة ملناق�شة
و�ضع هذا املعتدي على غابتهم ،وقد
�أ�صبح بني ي��وم وليلة من �أ�صحابها،
و�أخ��ذ �أحب مكان على قلوبهم؛ حيث
ال�����ش��ج��رة ال��ك��ب�يرة ال���وارف���ة ال��ظ�لال
وال��غ��زي��رة الأغ�����ص��ان وم��ا حولها من
جداول مياه �صافية..
�أم�����ض��ى بع�ضهم ج����زءاً ك��ب�يراً من
الوقت وهو يتذكر املا�ضي بكل ما فيه
من �سعادة وجمال؛ ثم ب��د�أ كلٌ منهم
يحمل غريه م�س�ؤولية دخول اخلطر
�إليهم؛ ويلقي باللوم على الآخرين،
و�أخرياً قال كبريهم الدب:

ـ امل���ف���رو����ض �أن ن��ك��ون م�ستعدين
وحري�صني �أك�ث�ر ،الآن م��ا ح�صل قد
ح�����ص��ل ،ك��ل��ك��م ���ش��اه��د ال���غ���ول ،وكلكم
يعرف ب�أنه ال قدرة لنا على مواجهته؛
خا�صة بعد �أن ان�ضم �إليه ق�سم منا،
و�أ���ص��ب��ح �أك��ث�ر ق���وة ب��وج��وده��م م��ع��ه،
��ل�ا ي��ن��ق��ذن��ا من
ف���اق�ت�رح���وا ع��ل��ي��ن��ا ح ً
�شره..
اق���ت��رح ب��ع�����ض��ه��م ال���رح���ي���ل؛ ف��ه��و
�أرحم و�أ�سلم للجميع ،واقرتح �آخرون
ال��ت��ف��او���ض م��ع��ه ،ع��ل��ه��م �إن ق��ب��ل��وا به
ب��ي��ن��ه��م ي���ت���وق���ف ع����ن ت����ن����اول ال��ل��ح��م
ويتحول �إىل الأع�شاب..
قلة من املجتمعني قالوا:
ـ يجب علينا التعاون لن�شن هجوماً
عليه ،حتى يقتل �أو يخرج من الغابة
ه��و وم��ن ان�ضم �إل��ي��ه؛ فهو على حد
زعمهم غ��ري��ب ،وال ميكن �أن ي�ؤمن
جانبه ،وحمال �أن يكون �صادقاً ،وقد
قوبل هذا الر�أي بالرف�ض من اجلموع
اخل��ائ��ف��ة ال��ت��ي ب���دت �أ���ض��ع��ف م���ن �أن
تواجه �أي خطر؛ بل اتهمتا �أ�صحاب
ه���ذا ال�����ر�أي ب��اجل��ن��ون وع����دم تقدير
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الأمور وو�ضعها يف مكانها ال�صحيح...
ات��ف��ق اجلميع على اختيار مفاو�ض
منهم يكون �شاطراً ،فكان القرد كونه
�أب��رع��ه��م ح��دي��ث��اً ،وي��ع��رف ك��ي��ف يدير
احلوار بكل ذكاء وتخطيط..
انتظروا طويالً ..طويالً� ..أخرياً عاد
ال��ق��رد وع��ل��ى وج��ه��ه ع�لام��ات ال�����س��رور،
ومل ال؟ وق���د مت االت���ف���اق ب��ي��ن��ه وب�ين
ال��غ��ول على نقاط �أ�سا�سية؛ �أهمها �أن
يتوقف الغول عن تناول اللحم يومياً،
ويكتفي بوجبة واح��دة كل �أ�سبوع ،و�أن
يبعد الذين اقرتحوا احلرب عليه من
الغابة ،لأنهم ،وكما قال الغول حرفياً،
غري قادرين على العي�ش مع من يعدّونه
غريباً ،ويذبح �أي واحد منهم ي�شاهد يف
الغابة �أو على حدودها ،ويقدم كوجبة
داعمة للغول..
قدر اجلميع فرحة القرد و�سعادته،
ف�����ش��ك��روه ع��ل��ى م���ا ف���ع���ل ،ف��م��ا �أجن����زه
بال�سلم مل يكونوا قادرين على حتقيقه
باحلرب ،منهم من عانقه ،ومنهم من
قبل يديه وقدميه؛ فهو ح�سب ر�أيهم
ي�ستحق ذل��ك؛ لأن��ه حقق لهم مكا�سب
كثرية؛ �أهمها احلفاظ على حياتهم �إىل
حني و�آمنهم من �شر القتال مع الغول
وما قد يلحق بهم من خ�سائر..
ال���وح���ي���د ال������ذي ب���ق���ي ����ص���ام���ت���اً ي��ه��ز
بر�أ�سه ،فيما القرد يتلو بنود االتفاق،
ه����و ����س���ي���د ال���غ���اب���ة وك���ب�ي�ره���ا ال�����دب؛
الكثريون ت�ساءلوا عن �سر �صمته هذ
من دون �أن يجدوا من يحل لهم تلك
املع�ضلة غري �أن وزي��ر �إعالمه الأرن��ب
�سارع �إىل ت�سويغ ذلك بالقول ب�أن �سيده
يفكر عميقاً مبا حل بالغابة ثم �أق�سم
�أغلظ الإميان �أمام كل �شا�شات التلفزة
العاملية ب�أنه �شاهد دمعة تفر من عيني
�سيده الدب يف �أثناء قراءة القرد لبنود
االتفاق ،و�أ�ضاف �أي�ضاً ب�أن �سيده �أ�صبح
�أكرث رهافة وح�سا�سية منذ �أن وقع ما
وقع للغابة و�أهلها.

قصتان
كنينة دياب
يد
ْال َج ْد ُي ْال َو ِح ُ

خَ رَجَ تِ الجْ ِ دْيانُ َت ْرعَى فيِ المْ َ ْز َر َع ِة
�ير َب��ْي�ننْ َ الأَ� ْ���ش���ج���ارَِ .ت�����أْكُ���� ُل مِ ��نَ
َو َت�����س ُ
الأَعْ �����ش��ابِ َوتُ�لاحِ ��قُ ا ْل�� َف��را���ش��اتِ  .قَ��ا َل
الجْ َديُ ا ْل ُبنِّيُّ ِلرَفي ِق ِه فيِ الحْ َ قْلِ :
لمِ اذا َل ْونُكَ رَمادِيٌّ ؟ هَلْ �أَنْتَ مِ نْ هذِ ِه
ا ْلبِالدِ؟
�أَجابَ الجْ َديُ الرَّمادِيُّ :
بِال َّت�أْكِيدِ َ ،ف�أَنا �أَ�سْ كُنُ فيِ ك��و ِخ ا ْل َع ِّم
(مَ�سْ عودْ)َ .و َلوْين رَمادِيٌّ َك�أَبي َو�أُمِّي.
قَا َل الجْ َ دْيُ ا ْل ُبنِّيُّ :
�أَن��ا ال �أَعْ ��رِفُ �أَب��ي ل ِكنِّي �أَعْ ��رِفُ �أُمِّي
وَهِ يَ مِ عْزا ٌة َبيْ�ضاءُ.
قَ���ا َل الجْ َ����دْيُ ذُو ال�� ّل�� ْو َن�ْي�نْ ِ ا َلأ� ْ���س��� َو ِد
َ�ض:
وَالأَ ْبي ِ
ه��ذَا َيعْني �أَ َّن َل��� ْو َن �أَ ِب��ي��كَ �أَ ْو جَ ��دِّكَ
ُبن ٌِّّي! �أَيْنَ هُ َو �أَبوكَ ؟
قَا َل الجْ َ دْيُ ا ْل ُبنِّيُّ :
ال �أَدْري� .أَخَ ��� َذ ُه مُدي ُر المْ َ�� ْز َرعَ�� ِة �إِىل
ال�سُّ وقِ !
قا َل الجْ َ دْيُ الرَّمادِيُّ :
رُبمَّ ا لَنْ يَعو َد �أَبوكَ ! فَما عَا َد جَ دْيٌ
َب ْع َد �أَنْ �أَخَ ذو ُه �إِىل ال�سُّ وقِ !
قا َل اجلَديُ ذو ال ّل ْو َنينْ ِ:
َف ْل َيكُنْ مَ��ا َي��ك��ونُ َ ،ل���وْنيِ َو َل�� ْون�� ْا ُك��م��ا
مَ��ع��اً مِ ���نْ أَ�جْ ���مَ���لِ أَ� ْل�����وانِ الجْ ِ ��� ْدي���انِ فيِ
هذا الحْ َ قْلِ الأَخْ َ�ض ِر الجْ َمِ يلِ ! َهيّا يَا
�صَ دَيقَيّ َن ْلعَبْ وَنجَ رِي مَعاً!
•••
ير َو ْال َم َط ُر
ْال َع َص ِ
اف ُ

ال�صباحَِ ،ونَظَ رَتْ مِ نَ
�أَفَاقَتْ مَايَا فيِ َّ
النَّا ِف َذةِ ،فَ�� َر�أَتِ الأَ�شْ جَ ا َر َت ْه َت ُّز ِب ُق َّوةٍ.
وَجَ دَتِ المْ َطَ َر َينْزلُ ِبغَزا َرةٍ ،حَ تَّى َك�أَ َّن ُه
ي َْ�ضرِبُ الزُّجَ ا َج َفيَكا ُد َيكْ�س ُرهُ.
�أَ�سْ َرعَتْ إِ�ىل �أُمِّها ،وَهِ يَ ت َْ�صرخُ:
مَاما� ،إِنَّها تمُ ْطِ ُر بِ�شِ َّدةٍَ .و َق ْد اخْ َتفَى

ْع�ش الَّذي كَا َن عَلى حَ ا َّف ِة نَا ِف َذتِي!
ال ُّ
َردَّتِ الأُ ُّم ِب���هُ���دوءٍَ ،وعَ�� ْي��ن��اهَ��ا فَ��� ْو َق
�صَ فْحَ ِة ِكتَابٍ ِبيَدِ هَا َت ْق َر ُ�أهُ:
رُبمَّ��ا حَ َملَ ْت ُه الرِّي ُح َبعِيداً� .أَو رُبمَّ ا
غَيرَّ َتِ الحْ َما َم ُة َمكَا َن ُه َق ْب َل ذلِكَ .
�سَ أَ� َلتْها بِحَ ما�سَ ةٍ:
�أُمّي �أَيْنَ �سَ تَكونُ الحْ َ مَا َم ُة و َِ�صغَارُها
الآنَ؟
�أَجَ ا َبتْها �أُمُّ ها:
ال َت����خَ ����افيِ  ،رُبمَّ�����ا َت���ك���ونُ قَ���� ْد َب�� َن��تْ
ل ِِ�صغارِها ع�شَّ اً جَ ديداً فيِ مَكانٍ �آخَ رَ.
لمَ ْ َت��قْ�� َت�� ِن�� ْع مَ��اي��ا بمِ��ا قَ��ا َل�� ْت�� ُه �أُمُّ ��ه��ا.
�����ش
َف��� َت���حَ ���تِ ال���� َّن����افِ���� َذةََ ،ورَاحَ ��������تْ ُت�� َف�� ِّت ُ
َوتَبحَ ثُ  .نَظَ رَتْ �إِىل الأَ�سْ فَلِ َ ،فرَبمَّ ا
ْ�ض الحْ َدِ ي َقةِ.
يَكونُ َق ْد �سَ قَطَ عَلى �أَر ِ
دَخَ لَتْ مِ يا ُه المْ َطَ رِ ،وَا ْب َت َّل �شَ ْعرُها َكمَا
ْ���ض ا ْل ُغ ْر َفةِ .عَ��ادَتْ �إِىل �أُمِّها
ا ْب َتلَّتْ �أَر ُ
وَهِ ي َت ْر َتع ُِ�ش مِ نْ �شِ َّد ِة الْبرَ ْ دِ.
�ضَ َّمتْها �إِ َليْهاَ ،و�أَخَ ���ذَتْ تجُ َ فِّفُ لَها
ري
�شَ ْعرَهاَ ،وتُطَ ْم ِئنُها ِب َ����أ َّن ا ْلعَ�صَ ا ِف َ
وَالطُّ يو َر جَ مِ يعاً تَ�شْ ُع ُر ِبالمْ َطَ ِر وَالرِّيحِ
َق ْب َل قُدومِ هاَ ،ف َت�أْوِي هِ يَ و َِ�صغَارُها فيِ
�أَمَاكِنَ َبعِيد ٍة دَا ِف َئ ٍة وظَ ليلَةٍ.
َغفَتْ مَايا فيِ حِ ْ�ضنِ �أُمِّهاَ ،ورَاحَ ��تْ
ري وَهِ ي تحَ ْمِ ُل
َتتَخَ َّي ُل �أُ َّمهَاتَ ا ْلعَ�صَ ا ِف ِ
فِ��رَاخَ ��ه��ا ،وَتحُ َ��� ِّل���قُ فيِ ال�����سَّ ��م��ا ِء َب��ع��ي��داً
بَعيداً �إِىل �أَمَ��اكِ��نَ �أَ ْك�َث رَ َ ِدفْئاً َو�أَمَ��ان��اً،
ْ�س الجْ َمِ يلَ ُة الدَّا ِف َئ ُة
حَ يْثُ تُ�شْ رِقُ ال�شَّ م ُ
َك َّل َ�صباحٍ.
وَها هِ يَ تحَ ُل ُم �أَيْ�ضاً �أَ َّن �أُمَّها تحَ ْمِ لُها
��ي�ر ِب��ه��ا فيِ ���سَ ��م��ا ٍء
فيِ حِ ���ْ��ض�� ِن��ه��ا َو َت����ط ُ
ري
َبعِي َد ٍة َبينْ َ ا ْلغُيومَِ ،تلْحَ قُ بِا ْلعَ�صَ ا ِف ِ
َوالحْ َ��م��امَ��اتِ وَا ْل�� َف��را���شَ ��اتِ وَال�� ًّن��حْ �لاتِ
��ي�ر
اجلَميالتِ  ،حَ يْثُ ال َّربِي ُع وَالأَزاهِ ُ
ْ�س المْ ُ�شْ ِر َقةَُ .وتَخَ َّيلَتْ
المْ ُلَ َّو َنةُ ،وَال�شَّ م ُ
َن��فْ��� ْ��س��هَ��ا َب���طَ ���لَ��� َة �إِحْ �������دى الحْ ِ���ك���اي���اتِ
الخْ َيا ِل َّي ِة المْ ُ ْم ِت َع ِة الَّتي اعْ تادَتْ �أنْ َت ْق َر�أَ
لَها �أُمُّ ها مِ نْها َق ْب َل ال َّن ْو ِم ُك َّل مَ�ساءٍ.
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الص َ
داق ُة
َّ
حممد غازي التدمري
عَ��لَ��ى �ِ��ض�� َّف�� ِة �ساقِي ٍة � َ��ص��غِ�يرةٍ ,عَا�شَ تْ
�سلحفا ٌة طيِّبةٌ ,تَ�سْ تم ِت ُع بمِ يا ِه ال�سَّ اقيةِ,
و�شَ مْ�س ِالرَّب ْي ِع الدَّا ِف َئةِ.
َك��ا َن��تْ َت���ز ْو ُر ال�سَّ اقِي َة مجَ ْ موع ٌة مِ نَ
ِقاط
الطيُّو ِر الأَ ِليْفةِ ,ل َّل ْه ِو واللَّعبِ  ,والت ِ
الأَ�سْ ماكِ وال ِّد ْيدَانِ
ك��ا َن��تْ ُت��رافِ��قُ ال��طُّ ��ي��و َر َب��طَّ �� ٌة بيْ�ضاءُ,
غالِباً مَ��ا َك��ان��تْ تن َف ِر ُد ِب َنفْ�سِ ها َت َت�أَ َّم ُل
جَ ��مَ��ا َل ال�سَّ ا ِق َيةِ ,و َت�����سْ ��ر ُح بِخيالها �إىل
البَعيْدِ .
�أح��� َّب���تِ ال�� َب��طَّ �� ُة ال�����سُّ ��ل��ح��ف��اةَ ,وق��امَ��تْ
بي َنهُما �صَ دَا َق ٌة طَ يِّبةٌَ ,ب ْع َد �أنْ جَ َم َع ْتهُما
ِ�ي�ر ب��ج��م��الِ
هِ ����وا َي���� ُة ال���� َّت�����أمُّ ����لِ  ,وال��� َّت���ف���ك ِ
الطَّ بيعةِ.
كا َنتَا تَلعبانِ َم َعاً ,وتَ�سْ بَحانِ �سَ و ِّيةً,
وجتل�سانِ على طَ ر َِف ال�سَّ ا ِق َيةَِ ,ت َت�أَمَّالنِ
الطَّ ب ْي َع َة بِ�صَ مْتٍ .
وب ْينَما كا َنتَا تَ�سْ بحانِ َيوْماً ,الحَ ظَ تِ
َناق�ص َيوْماً
البَطَّ ُة �أَ َّن مِ يا َه ال�سَّ اق َي ِة َتت ُ
�إِ ْث َر َي ْومٍ.
�����ص��دي��ق�� َت��انِ ممِ َّ����ا �أ� َ���ص���ابَ
دُهِ �������شَ ���تِ ال َّ
ال�سَّ اق َيةََ ,و َب�� َد�أَ َت��ا تبحثَانِ عَ��نِ ال�سَّ بَبِ
��ا���ض مَ�� ْن�����سُ ��وبِ
ا َّل�����ذي �أدَّى �إِىل ا ْن��خ��ف ِ
املِيَا ِه يف ال�سَّ اقيةِ ,حتَّى ك��ادَتْ �أنْ تجَ ِ فَّ
َن�ضبَ .
وت ُ
غا َدرَتِ الطُّ يو ُر ال�سَّ اقيةََ ,وهَج َرتْها.
قالَتِ ال�سُّ لحفاةُ :هيَّا َي��ا �صَ د ْي َقتِي,
ا ْذهَ�� ِب��ي م�� َع �أَ�ْ��ص��دق��ا ِئ��كِ  ,فمنْ حَ قِّكِ �أن
َتبْحِ ثي عن �ساقي ٍة ال تجَ ِ فُّ مياهُها.
ق��ال��ت ال�� َب��طَّ ��ةُ� :أن���ا ل��نْ �أغ����ا ِد َر امل��ك��انَ,
�س�أبقى َمعَكِ  ,وما يُ�ص ْيبُكِ ي ُِ�ص ْيبُني.
قالَتِ ال�سُّ لحفاةُ :ربمَّ ا تجَ ِ فُّ ال�سَّ اقي ُة
ني عَلى
بِ�شَ كلٍ نِهائيٍّ َ .و َع ْن َدهَا �سَ ت ْندَمِ َ
َبقَائِكِ َمعِي.
قالَتِ البَطَّ ةُ :لَنْ �أَنْد َم علَى َعمَلٍ �أَقُو ُم
ب ِه بِحُ بٍّ َو َقنَا َعةٍَ ,فدَعِ ْينِي �أَقو ُم بِجو َلةٍ,
�أَ�سْ تط ِل ُع الأُمو َر حَ ْو َل ال�سَّ اقيةِ.
ا�ست�أ َذنَتِ البَطَّ ُة ال�سُّ لحفَاةََ ,وم َْ�ضتْ
تَبحثُ عَ���نْ مَ��ك��انٍ قَ��ر ْي��بٍ ال يَخلُو مِ ��نَ
امل َاءِ.
غ��ا َب��تِ ال�� َب��طَّ �� ُة ب ِْ�ض َع ���سَ ��اع��اتٍ  ,وعَ���ادَتْ

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

َفرِحَ ة ً�سعيْدةً ,فق ْد وَجَ دَتْ مكاناً قريباً
عامِ راً بامليا ِه والأَع�شابِ .
قالتِ البَطَّ ةُ :هيّا يا �صَ دِ يْقتي ,لنتَا ِب َع
ح��ي��ات��ن��ا ب���ال���قُ���رْبِ مِ ���ن جم���رى ���س��اقِ��ي�� ٍة
وَجَ ْدتُها على طَ ر َِف الغا َبةِ.
قالت ال�سُّ لحَ فاةُ :كيف �أت��ركُ مكاين
الذي ُو ِلدْتُ وعِ �شتُ بني �أَفيَا ِئهِ؟ ثم �إِنيِّ
ال �أ�سْ تَطي ُع مجُ اراتَكِ يف ال�سَّ يرْ ِ فاذْهبي,
وال تهتمِّي ب�أَمْ رِي.
قالتِ البَطَّ ةُ :لنْ �أَ ْت ُركَكِ ,ولنْ �أَ ْذهَبَ
من دُونِكِ  ,تَعايل وامْ تطي ظَ هْريَ ,و�أَنا

ري ِب�� ُب��ط ٍء حتَّى ن َِ�ص َل �إىل مجَ ْ ��رى
�سَ أَ��س ُ
ال�سَّ ا ِق َي ِة الَّتي ال َي ْنق ُُ�صها املا ُء والغِذاءُ.
���س��ارتِ ال�����سُّ ��ل��حَ �� َف��ا ُة ح�� َّت��ى َو� َ��ص��ل��تْ �إىل
حَ ج ٍر كبيرْ ٍ� .صَ ِع َد ْت ُه ثمُّ اقرتبَتِ البطَّ ُة
منْها ,امْ �� َت��طَ ��تِ ال�سُّ لحفا ُة ظ ْه َر البَطَّ ِة
ا َّل��ت��ي ���س��ارَتْ ِب��� ُب���طءٍ ,ح�� َّت��ى َو� َ��ص��لَ��تْ �إِىل
َاف ال�سَّ اقي ِة اجلديدةِ.
ِ�ضف ِ
َن�� َزل��تِ ال�سّ لحَ فَا ُة ع��نْ ظَ ��هْ�� ِر ال�� َب��طَّ ��ةِ,
�سارَتا جَ نْباً �إىل جَ نْب ,ورَاحَ �� َت��ا َت ْلعَبانِ ,
وتَ�سْ بَحانِ  ,وت��ت���أمَّ�لانِ جَ ��م��ا َل الطَّ بي َع ِة
ك�أجملِ �صَ دي َقتِينْ ِ َو ُدوْد َتينْ ِ.
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الزهور الحمراء
هيتي فان فوخت
ت�:سيف الدين يو�سف
عن الهولندية

كوبا البقرة الواقفة يف احلقل ،ق�ضمت
لقمة من الع�شب ،و�أبدت قرفها منه ،وقالت:
ما هذا؟! كل يوم ع�شب ،و�أحيانًا هندباء.
ن��ظ��رت ك��وب��ا ح��ول��ه��ا ،ن��ظ��رت �إىل امل��زرع��ة
و�إىل احلديقة ذات الأزهار احلمراء اجلميلة،
وتخيلت كيف �سيكون م��ذاق تلك الأزه��ار؟!
وف��ج���أة �أطلقت خ��واره��ا ب����وووووووووو لقد
�سئمت من املزرعة ،وذهبت مت�شي يف الطريق
يف ه��ذا العامل الكبري؛ حيث الده�شة ت�أكل
من الأزهار احلمراء و�أ�شياء �أخرى كثرية.
وبظهرها القوي �ضربت ال�سياج وحطمته
و�أ�سرعت �إىل احلديقة ذات الأزهار احلمراء
التي بدت من القرب �أك�بر و�أجمل � ,أغلقت
ك��وب��ا ع��ي��ن��ي��ه��ا؛ وف��ت��ح��ت ف��م��ه��ا ل��ت��ق�����ض��م ما
تخيلته لذيذًا؛ �إال �أن كلب احلرا�سة تارزان
كان لها باملر�صاد ،فوقف بجانبها وهو ينبح
عو عو.
�لاح��ة
وفُ���ت���ح ب���اب احل��دي��ق��ة وط�����ارت ال��ف ّ
ب�سرعة ،وبيدها ال�شوكة وب��د�أت تطرد كوبا
من احلديقة وهي تقول لقد انتهيت تواً من
تنظيف احلديقة �أخرجي من هنا فمكانك
هو املزرعة ولوحت ب�شوكتها ،ورك�ضت خلفها
�إىل �أن خرجت من احلديقة.
ويف ه��ذه الأث��ن��اء كانت ال�سيدة هيميالر
بطاقيتها ال�شم�سية اجل��دي��دة ذات ال���ورود
احل��م��راء تتم�شى بجانب احل��دي��ق��ة؛ �إال �أن
كوبا مل ت��ره��ا؛ ر�أت فقط ال���ورود احل��م��راء،
فوقفت �أمامها ،وكادت �أن ت�أكل ورود طاقيتها
ع��ن��ده��ا ���ص��رخ��ت ال�����س��ي��دة ه��ي��م��ي�لار ،وق��ال��ت
اغ��رب��ي ع��ن وج��ه��ي �أي��ت��ه��ا ال��ب��ق��رة امل��ق��رف��ة،
وابتعدي عن طاقيتي اجل��دي��دة .و�صفعتها
على ظهرها و�أنفها بحقيبتها ،عندها عادت
كوبا ب�سرعة �إىل املزرعة.
عندها تهافتت على �أك���ل الع�شب ،وهي
ت���ق���ول :ه����ذا ال���ع���امل ال��ك��ب�ير خ��ط�ير ج����دًا،
ول���ن �أخ�����رج �إل���ي���ه ث��ان��ي��ة وق�����ض��م��ت الع�شب
ق�ضمة �أخ��رى ،ونظرت حولها �إىل املزرعة،
واحلديقة والأزهار احلمراء .
�آه؛ الأزهار احلمراء� ،إنها مازالت ال تعرف
كيف هو مذاقها.

هاني ووجبة الطعام
ب��ق��ي وق����ت ق�����ص�ير ع��ل��ى ع�����ودة �أوالده�������ا من
املدر�سة ،وقد انتهت �أمه للتو من �صنع فطرية
ال�سبانخ ال��ل��ذي��ذة ،ن�ضج ال��ط��ع��ام ع��ل��ى امل��وق��د.
دخ���ل���ت ه��ي��ا وه�����اين ب�����ص��خ��ب ي��ح��م�لان معهما
الفرح والبهجة �إىل البيت� ،سلما على والدتهما
ال��ت��ي �أخذتهما ب��الأح�����ض��ان وقبلتهما ،ث��م راح��ا
يخلعان ثياب املدر�سة ،و�سبقت هيا �إىل احلمام
لتغ�سل يديها ووجهها ا�ستعداداً للغداء ،وف�ضَّ ال
�أن يتناوال طعامهما على مائدة املطبخ الدافئ
بجانب وال��دت��ه��م��ا ..و�ضعت وال��دت��ه��م��ا الطعام
لهما؛ وان�شغلت برتتيب املطبخ والأواين بعد
الطبخ ..التهمت هيا طعامها ب�سرعة ،فقد كانت
جائعة ،ثم رفعت بع�ض الأطباق بينما كان هاين
م��ا ي���زال يعبث بطعامه ويقلبه ،ومل ي���أك��ل �إال
القليل وقال لأخته وهو ي�ضحك ،بعد �أن انتهت
من تناول فطريتها بنهم :يا لك من فتاة ج�شعة
يا هيا!
ا���س��ت��غ��رب��ت ال���وال���دة ك�لام��ه وت�����ص��رف��ه وع��دم
تناوله لطعامه ،اقرتبت منه و�س�ألته بعاطفة
فيا�ضة وخوف:
ـ م���ا ب���ك ي���ا ه����اين؟ مل����اذا ال ت����أك���ل؟ ه���ل �أن���ت
مري�ض.؟
ق��ال ب�سرعة :ال ���ش��يء ..ال �شيء ي��ا �أم���ي� ،أن��ا
بخري.
 ولكنك مل ت�أكل وجبتك كعادتك!_ ل��ق��د �أك��ل��ت يف امل��در���س��ة م��ع رف��اق��ي� ،أك��ل��ت
رقائق البطاطا اللذيذة وقطعة حلوى ،و�شربت
زجاجة كوال..
قالت الأم مبحبة :لكن يا هاين �أنت تعلم �أنني
ال �أحبذ تناول �أي طعام بني الوجبات؛ لأنه يتعب
املعدة ويذهب القابلية ،وقد �سمعت الكثري تلك
امل�شروبات الغازية عن �أ�ضرار ،وها �أنت مل ت�أكل
وجبتك ب�سبب ذلك ،هل �ألقي بها يف القمامة؟
رد ه���اين ب��ع��دم اك��ت�راث :اف��ع��ل��ي م��ا ترغبني
به يا �أم���ي ..ثم وق��ف ليغادر امل��ائ��دة ،ولكن �أمه
�أم�����س��ك��ت ي���ده مب��ح��ب��ة ،و�أج��ل�����س��ت��ه ع��ل��ى مقعده،
ونظرت �إليه با�سمة:
_ ه���ل �أن����ت را�����ض ع���ن ن��ف�����س��ك و�أن�����ت تتلف
طعامك وتفتت خبزك؟.
_ يا �أمي� ،إنها جمرد قطعة خبز وطبق من
الطعام ال قيمة لهما� ،أنت تغرقني نف�سك ب�أ�شياء
ال قيمة لها.
قالت الأم بثقة :ال يا هاين ،وجبتك هذه ذات
قيمة عالية وهي �أثمن مما تقدر وتت�صور.
���س��م��ع��ت ه���ي���ا احل����دي����ث ف����ع����ادت �إىل ط���اول���ة
الطعام.
ت��وج��ه��ت ال����وال����دة ن��ح��و ه����اين :ه����ذه لي�ست
جمرد قطعة خبز ،هل تعرف املراحل التي مرت
بها لت�صبح قطعة خبز على مائدتك.؟! �صمت

نظمية �أكراد

هاين ،فكر ،ثم قال وهو ي�ضحك ويفرك يديه،
بينما ت�شاركه هيا ال�ضحك :ا�شرتاها والدي من
الفرن.
ردت الأم �شارحة مبحبة :ال يا ولدي ،هذه هي
املرحلة قبل الأخرية .يف البداية كانت حبة من
القمح ،تخيال كم كلفت احلبة الفالح من اجلهد
والتعب ،فقد قلب الأر�ض بعد احل�صاد ،وحرثها
وب���ذره���ا يف ال��ب��رد ال���ق���ار����س واجل�����و ال��ع��ا���ص��ف،
و�سقاها و�أزال الأع�����ش��اب ال�ضارة م��ن ب�ين نبات
القمح ،ورع��اه��ا حتى ن�ضجت ،وح�صدها يف عز
ال�صيف واحل����ر ،ث��م در���س��ه��ا وع��ب���أه��ا يف �أك��ي��ا���س
ون��ق��ل��ه��ا ل��ل��ب��ي��ع ،ث���م ن��ق��ل��ه��ا �آخ����ر �إىل امل��ط��ح��ن��ة؛
حيث طحنت ونخِّ لت وعبئت بعبوات ،ثم نقلت
�إىل املخابز؛ فعجنت وخبزت ،وكم عانى اخلباز
من حرارة النار ووهجها ،وهو يراقبها ويقلبها
حتى ن�ضجت ،لي�شرتيها وال���دك بعد ذل��ك من
ماله وتعبه ،ويح�ضرها �إىل البيت لت�صري على
مائدتنا� ..إن والدك يعمل طوال ال�شهر ليك�سب
ما ي�شرتي به طعامنا..
ك���ان ه���اين ي��ت��اب��ع ك�ل�ام �أم����ه ب��اه��ت��م��ام ب��ال��غ،
عندما �صاحت هيا :يا �أمي �إين �أرى بعني خيايل
ح�شداً كبرياً من الأ�شخا�ص العاملني التعبني
امل��ره��ق�ين خلف ه��ذا ال��رغ��ي��ف ،و�أرى التعب يف
وجوههم والعرق ي�سيل من جباههم� ،س�أحاول
�أن ال �أترك لقمة واحدة ت�ضيع من قطعة خبزي.
كان هاين مطرقاً خج ًال مفكراً.
ق���ال���ت الأم :ال ع��ل��ي��ك� ،أظ���ن���ك مل ت��ف��ك��ر يف
ال�����س��اب��ق ب��ك��ل م���ا ق��ل��ت��ه ل����ك ،ي���ا ه����اين ك���م من
الأ�شخا�ص يقدمون جهدهم ووقتهم وراحتهم
ليكون هذا الطعام على مائدتنا؟! وهذا ينطبق
على الأرز والفا�صولياء وال�سبانخ الذي ح�شوتُ
به الفطرية ،وعلى قطعة اللحم التي يف طبقك،
هل تعرف عدد الأ�شخا�ص الذين تعبوا و�شقوا
ل��ي��ج��ت��م��ع ل���ك ه����ذا ال��ط��ع��ام امل��ف��ي��د وامل���غ���ذي؟!
وع��ل��اوة ع��ل��ي��ه ت��ع��ب وال�����دك ب����إح�������ض���اره ودف���ع
ثمنه ،وما قمت به �أنا من تقطيع وغ�سل وطه ٍو
وحت�����ض�ير ،منذ ال�صباح و�أن���ا واق��ف��ة يف املطبخ
لتكون وجبتك جاهزة �ساخنة.
خجل هاين واعتذر� :ساحميني يا �أم��اه ..لن
�أعود �إىل مثل هذا �أبداً.
ثم جمع قطع اخلبز وطعامه الذي يف طبقه،
وحمل كل ذلك �إىل الثالجة لي�أكله عندما يجوع،
ووعدها ب�أن ي�أكل بعد اليوم وجبته كاملة ،ولن
ي�أكل بني الوجبات ولن ي�شرب الكوال ليحافظ
على �شهيته ..وقال� :إنه يقدر تعبها وتعب جميع
من زرع وقطف وح�صد وتعب ،ثم قام لتح�ضري
درو�سه وكتابة واجباته بهمة ون�شاط تفوق الأيام
الفائتة.
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الم ْد َر َ
سة
َّ
عم ُار ُي ِح ُّب َ
بهاء الدين الزهوري
كا َن عمَّا ُر حَ زِي َناً ،فَ�سَ �أَ َل ُه �أَخُ و ُه رَحْ مُون
فيِ دَهْ �شَ ٍة  :لمِ َاذَا �أَنْتَ حَ زِينٌ يا �أَخِ ي عمَّار،
ال�صي ِف َّي ِة ا َّلتِي
وك ُّلنَا �سُ َعدَاء با ْلعُطْ لَ ِة َّ
�سَ َت ْب َد ُ�أ َغ َداً؟
قَا َل عمَّا ُر � :أَنَا حَ زِينٌ ِلهَذا ال�سَّ بَبِ يا
رَحْ مُونَ ،ف�أَنَا �أُحِ بُّ املدر�س َة جِ �� َّداً ،و ال
�أُرِي ُد �أَنْ أَ� ْب َت ِع َد َع ْنهَا َ�أ َب َداً.
فَ�سَ أَ� َل ُه �أَخُ و ُه رَحْ مُون ُم ْندَهِ �شَ اً  :لمِ َاذَا
يا عمَّار؟!
ِظ
قَ���ا َل ع��مَّ��ا ُر � :أَ َن���ا �أُحِ ����بُّ �أَنْ �أَ�سْ َت ْيق َ
ُم َب ِّك َراً يَا رَحْ مُون َكمَا َت ْع ِر ُفنِي !!
َو�أُحِ ��بُّ أَ�نْ �أَ ْل َتقِيَ ِب أَ� ْ�صدِ قَائِي فيِ َفنَا ِء
املدر�سةَِ ،و�أُحِ بُّ �أَنْ �أُحيِّيَّ َعلَ َم بِالدِي فيِ
ال�صبَاحَِ ،و�أُ َغنِّي نَ�شِ ي َد الوطَ ن.
اجْ ِتمَا ِع َّ
َكمَا �أُحِ بُّ �أَنْ �أتَع َّل َم �أَ�شْ يا َء جَ دِ يدَة ُك َّل
َي ْو ٍم !!
�أُحِ ��بُّ ُدرُو� َ��س ا ْل��قِ��رَا َءةِ ،فَمِ ْنهَا َت َع َّلمْتُ
كَيفَ �أَ ْق َر�أ.
��ا���ض��ي��اتِ  ،فَ��قَ�� ْد
و�أُحِ ������بُّ ُدرُو� َ������س ال�� ِّري ِ
َت َع َّلمْتُ مِ ْنهَا الحْ ِ�سَ ابَ ؛ �أَجْ ��مَ�� ُع َو�أَطْ ��� َر ُح
ريةً.
ري ًة كَانَتْ �أَ ْم َك ِب َ
َو�أُقَ�سِّ ُم الأعْ دَا َد �صَ ِغ َ
ُو�س التَّاريخِ ؛ فَمِ ْنهَا َع َرفْتُ
و�أُحِ بُّ ُدر َ
تَارِي َخ بِالدِي المْ َجِ يد.
و�أُحِ ��بُّ ُدرُو� َ��س ا ْل ُعلُومِ؛ َفرُبمَّ ا جَ َعلَتْ
مِ نِّي عَ��المِ َ��اً َك��بِ�ْي�رْ َ اً فيِ المْ ُ�سْ َت ْقبَلِ ؛ أَ�خْ ��� ُد ُم
ري من حَ وليِ .
وطَ نِي وال َعالمَ َ ال َك ِب َ
و �أُحِ ��بُّ أَ�نْ �أَرْ�سُ َم يف حِ �صَ ِ�ص الرَّ�سْ مِ ،
و�أَ ْلعَب يف حِ �صَ ِ�ص الأ ْلعَابِ .
َو�أحِ بُّ �أَنْ �أُ�شَ ارِكَ يف رِحْ التِ امل َ ْدرَ�سةِ،
َو�أُ� َ������ش������ارِكَ م���� َع ُزمَ��ل�ائِ����ي فيِ َت�� ْن��ظِ ��ي��فِ
مَدرَ�ستي َوتَزيني ُ�صفُو ِفهَا وَجُ ْدرَا ِنهَا.
َكمَا �أُحِ بُّ �أ�سَ ا ِت َذتِي و �أَحْ ترَ ُمهُم جِ دَّا
؛ َفهُم الَّذِ ينَ ُي َعلِّمو َننِي و َينْ�صَ حُ و َننِي.
وَفيِ َم ْنزِليِ � ،أُحِ بُّ �أَنْ �أَق ِْ�ضيَ يَومِ ي فيِ
ا ْل ِقرَا َءةِ ،ومُراجَ َع ِة ما َت َع َّل ْم ُتهُ ،ا�سْ ِت ْعدَا َداً
ِليَو ٍم ِدرَا�سِ يٍّ جَ دِ يدٍ .
وَفيِ المْ َ�سَ اءِ� ،أُحِ ��بُّ �أَنْ أَ� َن��ا َم ُم َب ِّك َراً َب ْع َد
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مُ�شَ ا َه َد ِة َب��رَامِ ��ج الأطْ �� َف��الِ فيِ ا ْل ِت ْلفَا ِز ؛
َاظ مُ�� َب�� ِّك�� َراً،
حتَّى �أَتمَ َ�� َّك��نَ مِ ��ن اال�سْ تِيق ِ
َوكَ���ا َن���تْ �أُمِّ����ي َت���قُ���ولُ ليِ دَائِ���مَ���اً :ال�� َّن��و ُم
ُم َب ِّك َراً �سَ يُ�سَ اعِ دُكَ َعلَى �أَنْ تَظَ َّل نَ�شِ يطَ اً
َوقَو َّياً َو َذ ِك َّياً.
َ�ش رَحْ مُون َب ْع َد �أَن �سَ مِ َع ُك َّل مَا
ِا ْن َده َ
قَا َل ُه �أَخُ و ُه َعمَّارَ ،فقَالَ:
َنعَم �أَنْتَ َه َكذَا يا �أَخِ ي ،طَ الِبٌ مجُ ْ َت ِه ٌد
َي�ضاً مِ ْثلُكَ �أُحِ بُّ �أَنْ
ومُتفَوقٌ  ،و َلكِن �أنَا �أ َ
�أَ ْف َع َل ُك َّل هَذِ ِه الأ�شْ ياء و�أَ ْكرثَ.
َف�أَنا �إ�ضَ ا َف ًة �إىل مَا َذ َك ْر َت ُه مِ نْ حُ بِّكَ

ِل��� ْل���مَ��� ْد َر����سَ ���ةِ� ،أُحِ �����بُّ المْ ُ��و���سِ ��ي��ق��ىَ ،و ِل���هَ���ذَا
ا���شْ �َتررَ َ كْ��تُ فيِ جَ ��مَ��اعَ�� ِة المْ ُو�سِ يقى �إِحْ ��دى
��اط المْ َ��� ْد َر� ِ���س���يِّ ؛ َوكُ�� ْن��تُ
جَ ��مَ��اعَ��ات ال�� َّن�����شَ ِ
ال�صبَاحِ.
�أَعْ زِفُ الأنا�شِ ي َد فيِ اجْ تِما ِع َّ
كَمَا �إ َّن�� ِن��ي �أُحِ ���بُّ ال��طَّ �� َع��ا َم ا َّل���ذِ ي ُت��عِ��دُّ ُه
�أُمَّ���ي َك��ي �آكُ��لَ�� ُه يف المْ َ�� ْد َر���سَ ��ةِ ،و �أُحِ ���بُّ �أَنْ
حللْوى مِ ��نْ َمقْ�صَ فِ المْ َ ْدرَ�سَ ِة
�أَ���شْ �َتِرَ ِيَ ا َ
ال�ص ِغريِ.
َّ
َي�ضاً ُ�صرْتُ
والآ َن يا �أَخِ ��يْ َعمَّار� ،أَن��ا �أ َ
حَ �� ِزي�� َن��اً مِ �� ْث�� ُل��كَ َ ،ف�� َك��ي��فَ ���سَ ���أَقْ�� ِ���ض��ي تلكَ
ا ْلعُطْ لَ ِة الطَّ ويلَة َبعِي َداً عَن المْ َ ْدرَ�سَ ةِ؟!
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على جدار غرفتي
عبا�س حريوقة
هي لوح ٌة
يف بيتنا ر�سمتُها
على جدار غرفتي
ر�سمتُ �سربًا طائراً
ويف الوها ِد مهرتي
وبط ًة جتوبُ نهراً دافقاً
فراخها وراءها
تزدانُ فيها لوحتي
وثعلباً لطا وراء
�صخر ٍة ليختلي
( ب�سخلتي )
•••
هي لوح ٌة
ر�سمتُ فيها غاب ًة
ت�ضمُّ يف �شعابها
ري ليثٍ قد خ�شى
زئ َ
منه اجلمي ْع
و�صاحبي على ال�سفوح
ال�شم�س
ِ
دائماً يحلُّ خيطَ
كي ي�صحو القطي ْع
يه�شّ ه �أمامه جتاه
حقلٍ ها �سما فيه
الفرا�ش يحتفي
ُ
باملا ِء �أو بالزه ِر
يف ف�صلِ
الربي ْع
•••
هو �صاحبي...
�شبَّاب ٌة يف ثغره
ترق�ص
ُ
على الثقوبِ
الأنام ُل
يرفرفُ الإيقا ُع يف
قلوبنا  ...فنثم ُل
�أفوافُ زهر اللو ِز
ها تفتّحتْ ..
تراق�صتْ

�سناب ُل
اخلراف حول �أمّها
يف فرح ٍة تهرولُ
والكلب من ميينها
قد راعها نُباحُ ُه
حمارُها ينوء
يف �أحماله
أر�ض
يدبُّ فو َق ال ِ
يف وج ٍه
بلي ْد
يف لوحتي را ٍع
أر�ض فانهالت
�أحبَّ ال َ
بالعي�ش
ِ
الرو�ض
ُ
عليه
الرغي ْد
ما �أح�سن الراعي
�إذا ما �أبدع
اللحنَ الفري ْد
•••
يف �أ�سفلٍ
�أمي تخبُّ نحونا
يف كفّها �شالٌ
يلو ْح
تو ُّد �أن جنيئها
ت�صي ُح يل ..
لأخوتي :
كما �أبو ُح ح ّبكَم
�سور ّي ُة الأغلى
تبو ْح .
�سوريتي روحي لها
من دونها كلّي ي�ضي ْع
ترابك _الأنقى هنا
ِ
يف خافقي_
لنا �سيبقى دائما
يف ح�ضرة اهلل
�شفي ْع
هي لوح ٌة ر�سمتها
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قدمتها لأ�سرتي
لقريتي للك ِّل يف
البيت البدي ْع .
***
كتبتُ فوق َ لوحتي
عبار ًة
(( حتيا البال ْد ))
وفو َق تلٍّ عامر
قدّمتُ يف قدا�س ٍة
حتيتي لراي ٍة �أجلُّها
وكلما ر�أيتُها ..
يطّ اي ُر النو ُر العظي ُم
�ساكناً هذا الف�ؤا ْد
النا�س
ما �أ�سع َد َ
خ�صهم بالنور
الذين ّ
ربي  ..ربُّنا
ربُّ العبا ْد .
•••
ر�سمتُها ...
على التاللِ راي ًة
خفّاق ًة
�أعت ُّز يف �ألوانها
يف النجم ِة الأوىل ..
اخ�ضرا ُر احلقل ..

مع �سعف النخيلْ
ويف اخ�ضرار
الثانية ْزيتون ٌة
مغرو�س ٌة من
عهدِ فيني َق
اجلليلْ .
هي راي ُة ر�سمتها
�ألوانها من �أحمرٍ ..
من �أخ�ضرٍ
أبي�ض
من � ٍ
من �أ�سو ٍد ...
ري يف قلوبنا ..
تن ُ
عقولنا تاري َخ
�أجدا ٍد لنا خطّ وا
انت�صاراتٍ على
قبابِ هاتيكَ
ال�سما ْء
وجي�شُ نا ...حماتُنا
أر�ض
يروون حبَّ ال ِ
من طُ ه ِر الدما ْء
هي راي ٌة
أر�ض
�ألوانها لل ِ
�أفيا ٌء
وما ْء .
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قوقعة الوفرة

حكاية �أملانية

ترجمة �آنا عكا�ش
مل تكن الأ�سماك كثرية يف بحر ال�شمال
كما ه��ي الآن .م��رت �أوق���ات ال ميكن فيها
���ص��ي��د ���س��م��ك��ة واح��������دة ،لأن احل���ي���وان���ات
والأ�����س����م����اك وال���ن���ا����س ع���ا����ش���وا ب��ط��ري��ق��ة
خم��ت��ل��ف��ة يف ذاك ال���زم���ان .ح��ي��ن��ئ��ذٍ ك��ان��ت
�أ�سماك بحر معني تعي�ش فيه فقط؛ �أما
احليوانات فال تبتعد عن �أطراف غابتها.
ولذلك ظل ال�صيادون ي�صطادون �إىل �أن
ا���ص��ط��ادوا �أخ�ي�راً ال�سمك كله م��ن البحر
ال�����ش��م��ايل ،ومل يبق �أث���ر لأي �سمكة .ب��د�أ
النا�س يفكرون ويخمّنون كيف يت�صرفون
الآن ،لأن �سكان ال�شاطئ ال ي�أكلون �شيئاً
�سوى ال�سمك.
وحل�سن احل��ظ ،ك��ان هناك �صياد �شاب
وق����وي ا���س��م��ه «ه���ان�������س» ،ع��ي��ن��اه زرق�����اوان
وع��م��ي��ق��ت��ان ك��ب��ح��ر ����ص���اف وه��������ادئ؛ �أم����ا
�شعره فذهبي كلون الق�ش ال��ذي غطيت
ب��ه �أ���س��ط��ح امل��ن��ازل يف ذل���ك ال��وق��ت .ولكن
�أك�ثر ما كان مييز هان�س هو قلبه ال�شهم
والطيب ،املليء باحلب ل�شعبه ،والذي مل
ي��ك��ن ي�ستطيع ال��ن��ظ��ر ب�لا م��ب��االة ملعاناة
الكبار وجوع ال�صغار .ويف �أحد الأيام ذهب
ال�شاب �إىل �أكرب ال�صيادين �سناً و�أكرثهم
حكمة على ال�شاطئ كله ،فقد عا�ش طوي ًال
و�أبحر يف حميطات كثرية �أي�ضاً ،ولذلك
ك��ان وا�سع املعرفة .ك��ان ال�صياد يتدف�أ يف
ال�شم�س عند عتبة كوخه حني و�صل هان�س
�إليه.
�أخ�برين يا ج��دي م��اذا علينا �أن نفعلكي يعود ال�سمك �إىل بحرنا جمدداً؟� -س�أل
هان�س بعد �أن حيّا العجوز.
ال ي��وج��د ال�����ش��يء الكثري ي��ا ب��ن��ي .ملكة
ال��ب��ح��ار ف��ق��ط ت�ستطيع امل�����س��اع��دة ،لأن��ه��ا
���ص��اح��ب��ة ال�����س��ل��ط��ة ال��وح��ي��دة ع��ل��ى جميع
�سكان البحر ،وميكنها �أن تعطينا ال�سمك
بوفرة.
وكيف �أ�صل �إليها؟�إنه �أمر �صعب جداً .وكي جتدها عليك
�أن تتحلى ب��ال�����ش��ج��اع��ة وال ت��ع��رف معنى
اخل��وف .يجب �أن ت�صل �إىل عر�ض البحر
عرب العوا�صف والأعا�صري وتناديها .ولكن
�إن ارت��ع�����ش��ت خ��وف��اً ف��ل��ن ت�ستجيب امللكة
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ل��ن��دائ��ك ،وق��د تُهلكك �أي�����ض��اً .ل��ذل��ك فكر
جيداً قبل �أن تنطلق يف رحلتك.
لي�س لدي �شيء �أفقده!ق���ال ه��ان�����س ب��ح��زم� ،شكر ال��ع��ج��وز على
ن�صيحته ورك�����ض م��ت��ل��ه��ف��اً ع�بر الكثبان
الرملية �إىل حر�ش الق�صب؛ حيث ي�ستلقي
قاربه املهمل منذ زمن.
دفع ال�شاب القارب �إىل املاء ،وبد�أ يجدف
طوي ًال من دون ا�سرتاحة .ارتفعت �أمامه
الأم��واج ،كانت تعلو وتعلو ،تلعب بالزورق
وك�أنه ق�شة ،تارة ترفعه على قمم الأمواج
امل���زب���دة ،وت����ارة ت��رم��ي��ه �إىل �أع��م��اق اللجة
وك�أنها تريد �أن ت�سحبه �إىل القاع .ارتفعت
اجلدران املائية حتى خيّل لل�شاب �أنه يقع
كل مرة يف بئر دون قاع ،وفوق ر�أ�سه �سطعت
قطعة �صغرية من ال�سماء الزرقاء .ولكن
قلب ال�صياد ال�شاب مل يرتع�ش مرة .جدف
بقوة �أك�بر ومن دون خ��وف ،مل يكن يفكر
�إال بالو�صول �سريعاً �إىل ملكة البحار ،مل
ي�شعر بالتعب �أو اجلوع والعط�ش ،ال باحلر
�أو ال��ب��رد .وه���ك���ذا ج���دف ال��ن��ه��ار وال��ل��ي��ل
بطوله .تقل�صت الأمواج تدريجياً وهد�أت،
واختفت متاماً يف ال�صباح� .أ�صبح املاء هادئاً

كماء البحرية ،و�أدرك هان�س �أنه و�صل �إىل
عر�ض البحر :ف��الأم��واج امل�ضطربة تبد�أ
دائ��م��اً م��ن عر�ض البحر ،وت���زداد ارتفاعاً
عند ال�شاطئ؛ �أما هنا في�سود هدوء �أبدي.
رف����ع ه��ان�����س امل���ج���داف�ي�ن ،ان��ح��ن��ى عن
القارب و�صرخ ب�صوت عال:
اظهري يا ملكة البحر ،ال�صياد هان�سيناديك!
حت�����رك ال�����س��ط��ح الأخ�������ض���ر ال�����س��اك��نقليالً ،اهتز وظهرت من املاء ح�سناء فاتنة
ذات تاج ذهبي.
�إنك �شاب ج�سور يا هان�س ،و�أنا م�ستعدة
�أن �أنفذ لك �أية �أمنية -.قالت.
لدي �أمنية واحدة فقط -،قال ال�صيادال�����ش��اب ب��ع��د �أن ان��ح��ن��ى ب��ت��ح��ي��ة� -.أر���س��ل��ي
ال�سمك �إىل ب��ح��رن��ا .مل ت��ب��ق ف��ي��ه �سمكة
واح�������دة ،ومل ي��ع��د ل�����س��ك��ان ال�����ش��اط��ئ ما
يفعلونه .الأطفال جياع..
�أهذه �أمنيتك؟�أجل.
حتقيقها �سهل جداً .انتظر.واخ��ت��ف��ت امل��ل��ك��ة يف ال��ب��ح��ر .وب��ع��د قليل
ظهرت عند القارب .ملعت يف يديها قوقعة
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بي�ضاء كبرية� .أعطتها امللكة لهان�س قائلة:
�إن��ه��ا قوقعة ال��وف��رة ،تتجه �إليها �أ���س��رابال�����س��م��ك اخل��ا���ص��ة ب���ي .ي��ك��ف��ي �أن ت�ضعها يف
ال�شبكة و�ست�صطاد ك��ل �سمك البحر .ولكن
ميكنك ف��ع��ل ذل���ك ث�ل�اث م���رات ف��ق��ط ،لأن��ه
غري م�سموح للقوقعة �أن تخرج من املاء �إىل
الهواء �إال ثالث مرات فقط .ويف املرة الرابعة
�ستتناثر �إىل �أل����ف ق��ط��ع��ة وت��ف��ق��د خا�صتها
ال�سحرية .تذكر �أنها خرجت من امل��اء اليوم
لأول مرة.
�أ�شكرك من �أعماق قلبي! -هتف هان�س-.
لن �أن�سى تعليماتك..
رحلة طيبة و�صيداً موفقاً! -لوحت ملكة
البحر بيدها واختفت بني الأمواج.
فح�ص ال�صياد ال�شاب القوقعة البي�ضاء
ث��م و�ضعها بحر�ص يف ق��اع ال��ق��ارب و�أم�سك
باملجدافني .جدف نحو �شواطئ بالده ،بينما
�أ���س��رع��ت �أ���س��راب ال�سمك م��ن ك��ل م��ك��ان نحو
القارب وك�أنها م�سحورة ،و�سبحت خلفه دون
�أن تبتعد عنه.
" ح�سناً -،فكر هان�س� -.أ�ستطيع �أن �أ�صيد
�سمك البحر كله مرة واح��دة بالطبع� ،أبيعه
ثم �أ�صبح �أغنى رجل يف العامل .ولكن ميكنني
فعل ذلك مرتني فقط ،ويف الثالثة �ستتناثر
ال��ق��وق��ع��ة ،وي��ع��ود البحر خ��ال��ي��اً م��ن ال�سمك
جم����دداً ف��ي��ح��ل اجل����وع ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ .كيف
�أت�صرف؟"
يف ال��واق��ع مل يفكر ط��وي�لاً .وكلما اقرتب
م��ن �شاطئ ب�ل�اده ،ع�لا ال�صوت ال�صادر من
قلبه و�أ�صبح �أكرث �إ�صراراً:
" ال يجب �أن ت��غ��ادر قوقعة ال��وف��رة امل��اء
بعد الآن ،و�إال تناثرت واختفى ال�سمك �إىل
الأبد .يجب �أن تبقى القوقعة دائماً يف بحرنا
لتجذب ال�سمك!".
ويف املكان الذي يخرج ال�صيادون املحليون
�إل��ي��ه ل�صيد ال�سمك يف ال��ع��ادة ،ت��رك هان�س
امل��ج��داف�ين ،رف��ع القوقعة البي�ضاء الكبرية
ووقف .نظر �إىل القوقعة طوي ًال وك�أنه يريد
ت��ذك��ر �شكلها م���دى ال��ع��م��ر ،ث���م ان��ح��ن��ى عن
القارب و�أنزلها �إىل البحر .غرقت القوقعة
�سريعاً واختفت يف ظلمة الأعماق اخل�ضراء،
وحلقتها �أ�سراب ال�سمك.
بعد �أن ارتاح قليالً ،عاود هان�س التجديف
ليخرب �إخوانه �أن وقت ال�صيد قد حان..
ومنذ ذلك الوقت وال�سمك موجود دائماً يف
بحر ال�شمال.

« لمى» ّ
تغني
موفق نادر

اللوحة للفنان هادي جنم الدين

تقول ملى
كالماً لطيفاً
وت�صغي ال�سما
ري الغيو ْم
ـ ت�س ُ
عليك ِ ك�سرب ِ خرافْ
وتبدو النجو ْم
ك�أزهار لو ٍز ظرافْ

وهذي فرا�شة ْ
ري
ومرجة ُ ع�شبٍ ن�ض ْ
ري
و�سربُ طيو ٍر تط ْ
ـ كفاكِ كفاكِ
ر�سمتِ الوطنْ

وتهتفُ :

ـ �أجلْ يا رفاقي

يا حلوتي انتظري

�أحبّ الوطنْ

�س�أر�سم �شيئاً على دفرتي
هنا طفلة ٌ �شعرها �أ�شق ُر
هنا زهرة ٌ لونها �أحم ُر

جتيبُ ملى
وتر�سل �ضحكتها �أجنما

ملحق
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حنان دروي�ش

رحلة الزورق
���ص��ن��ع ح�����سّ ��ان زورق������اً ���ص��غ�يراً م���ن قطع
اخل�شب التي �أح�ضرها من من�شرة وال��ده.
ذهب مع ال��زورق باتجّ اه ال�ساقية التي مت ُّر
يف الب�ستان ال��ق��ري��ب .وق��ف ه��ن��اك ي�ستمتع
مبنظر املاء يجري عذباً .خاطب الزورق:
�ست�سبح هنا ك ّل يوم يا �صديقي العزيز.���س�� ّر ال����زورق بالنزهة ال��ي��وم�� ّي��ة� .صاحَ بَ
ري وال�ضفاد َع واجلنادبَ وال�سالحفْ .
الع�صاف َ
وعقد �صداقة مع ال���زوارق الأخ���رى .بقيت
الأح����وال ح�سنة ،ح�� ّت��ى ج��اء ي��وم �أح��� ّ��س فيه
ح�سّ ان �أ ّن �شيئاً ما قد تغيرّ  .فقد بات الزورق
ي��ت���أفّ��ف م��ن ال���ذه���اب �إىل ال��ن��زه��ة .يختلق
الأع��ذار حيناً ،ويدّعي املر�ض والتعب حيناً
�آخر.
�س�أله ح�سّ ان:
 ما بك يا �صديقي؟ �أحوالك ال تعجبني.�صمت الزورق قلي ًال ث ّم �أجاب:
 لقد مللت �صحبة ال�ساقية ،و�أريد ر�ؤيةالبحر� .سمعت حديث املتنزهني عنه ،وعن
عظمته ،و�سحره.
قال ح�سّ ان:
 لكنك �صغري احلجم� ..،أخافُ عليك.�أجاب الزورق:
لن �أذهب وحيداً� ..س�أكون برفقة بع�ضالزوارق التي حتب ر�ؤية البحر.
ك��ان��ت ال��رح��ل��ة ���ش��اق��ة .ق��ط��ع ال������زورق مع
رف���اق���ه م�����س��اف��ات ط��وي��ل��ة ،ت��ع��رّ���ض خ�لال��ه��ا
ملختلف الظروف ال�صعبة.
ل��ك��نّ الإ����ص���رار ع��ل��ى ال��و���ص��ول ،خ��ف��ف من
املعاناة ،وق�صّ ر من طول الطريق.
و���ص��ل ال����زورق اخل�شبي �إىل ال��ب��ح��ر .ك��ان
ال��وق��ت حينها غ��روب��اً .ه��ن��اك �شاهد م��ا حلم
النا�س الذين
به ..ال�سفنَ الكبري َة وال�صغريةَْ .
ي�سبحون .الأموا َج املتالطمةْ.
«ما �أعظمك �أيُّها البحر! ..ما �أروعك!»
رك�����ض ال������زورق ول��ع��ب وغ��� ّن���ى .ل��ك��نّ ه��ذه
احل���ال مل ت�ستمرّ ،ف��ق��د م�ضى وق���تُ ال��ف��رح
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�سريعاً ،وجاء اللي ُل يغطّ ي البيوت ،والأ�شجار،
ووجه املاء الذي �سرعان ما تبدّل لونه ،وتغيرّ
طبعه..
حدّث نف�سه من جديد:
ـ �..أي��������ن ه�������دوءك �أ ّي����ه����ا ال����ب����ح����ر؟� ..أي����ن
لطفك...؟
مل ي�أبه البحر لكالم ال��زورق .راح ي�ضرب
الأف���ق مب��وج��ه ال�����ص��اخ��ب ،ويلطم ال�صخور،
ويقذف بك ّل �شيء ح��وا ُه جوفه ..يرتفع تارةً،
ويهبط �أخرى.
ت�ألمّ الزورقُ ..وبدت له الأيّا ُم املا�ضي ُة مثل
�شريط �سينمائي مي ُّر �أمام عينيه.
ٍ
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

عاد ليتحدّثَ مع نف�سه:
ـ «�آ ٍه �أيتُّها ال�ساقية احلنون .ليتني مل �أبتعد
عنك ،ومل �أبارح ماءك»..
ا���س��ت��م�� ّر ه��ي��اج ال��ب��ح��ر ق��ا���س��ي��اً ت��ل��ك الليلة،
وظ�� ّل��ت ال�سفنُ ال��ك��ب�ير ُة ت�شقُّ طريقها فيه،
واثق َة النف�س.
وحدها الزوارق ال�صغرية ت�أذّت من العراك
مع املوج ،فتغيرّ �شكلها ،ومتزّقت �أ�شرعتها.
يف ال�����ص��ب��اح ال��ب��اك��ر ك���ان ال��ب��ح��ر ق���د ه���د�أ،
وعاد رائعاً كما كان� .أمّا الزورق اخل�شبي فقد
وجدوه مرميّا على ال�شاطئ .حملته يد طفل
�صغري ،ث ّم راحت تداوي جراحه بحبٍّ ولهفة.
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