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غرسة العيد
حممد ق�شمر
ا�ست�سلمت روز ل��ع��رائ�����س ال��ع��ي��د التي
داعبت �أجفانها ,ون�سلتها من بني حلف
ال��ك��رى لتنه�ض ب�����ش��وق فتحت�ضن �أوىل
ب�شائر الفرح.
التفتت م��ن ف��وره��ا �إىل ك��وم��ة ثيابها
اجل���دي���دة؛ وه���ي ال��ت��ي م��ا رق����دت ليلتها
الفائتة حتى �أ�ضجعتها على و�سادة بجوار
و�سادتها؛ لتجعلها تفرت م�شرقة بال�سرور
ب����إي���داع���ه���ا ج�����س��ده��ا ال�����ص��غ�ير ال��ن��اب�����ض
بالفرح.
 كل عام و�أنتم بخري.ق��ال��ت��ه��ا وه���ي ت��ط��ب��ع ع��ل��ى ظ��اه��ر كفيّ
وال����دي����ه����ا ق��ب��ل��ت�ين وق�����ورت��ي��ن م����ن ال�ب�ر
والعرفان.
وم�����ع م����ا �أغ�����دق�����ا ع��ل��ي��ه��ا م����ن امل��ح��ب��ة
وال��ر���ض��ا ,زاداه����ا في�ضاً م��ن احل��ب��ور مبا
منحاها وهما يلهجان بالدعاء:
 هذه ((عيديتك)) يا روز ,رعاك اهلليا طفلتنا الغالية.
وبعد �أن حلقت بن�شوة ه��ذه الكلمات,
�س�ألتهما بان�شراح:
 �����س����ت����زورين ����ص���دي���ق���ت���اي ن�����س��ري��نوج��ه��ي��ن��ة ,ف��ه��ل ت�����س��م��ح��ان يل ب���اخل���روج
برفقتهما لنبتهج بالعيد؟
وم��ث��ل��م��ا ك��ان��ت ت���ت���وق���ع ..ف��ق��د �أرف��ق��ت
وال���دت���ه���ا م��واف��ق��ت��ه��ا ب��ن�����ص��ائ��ح حتفظها
ع���ن ظ��ه��ر ق���ل���ب؛ ك��االم��ت��ن��اع ع���ن ���ش��راء
الأطعمة املك�شوفة ,والإق�ل�ال من تناول
احل���ل���وى ,واج��ت��ن��اب ال��ع��ب��ث ب��امل��ف��رق��ع��ات
والأل���ع���اب ال��ن��اري��ة ,واالن��ت��ب��اه ع��ن��د عبور
ال�شوارع للإ�شارات ال�ضوئية ,واحليطة
من ال�ضرر الذي قد ينجم عن �أي �سلوك
خاطئ �أثناء اللعب.
وبعد �أن ح�ضرت �صديقتاها ..مل يطل
مكثهنّ حتى حرّقتهنّ الرغبة للم�ضي �إىل
حديقة الألعاب التي نرثت �إىل �أ�سماعهنّ ,
وهنّ على م�سافة منها؛ �صيحات الأطفال
امل��رح��ة ,ممتزجة ب�سق�سقات الع�صافري
والأغاين امللونة ب�ضحكات العيد.
وما �أن هممن بالدخول حتى قالت روز
فج�أة:
توقفن يا بنات ..لقد ر�أيت ما ا�سرتعى

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

انتباهي!!..
ال ي�صغرهن عمراً ,ينتحي ركناً
كان طف ً
ق��ري��ب��اً ,ي��رق��ب بعينني ك�سريتني مدخل
احل��دي��ق��ة .م�ضت �إل��ي��ه روز وق���د �أخ���ذت
ت�ست�شف بدافع من الر�أفة ما �أ�صابه:
ملاذا ال تدخل وتلعب كبقية الأطفال؟
بقي غائ�صاً يف جلة �صمت حزين ران
ع��ل��ى ق�����س��م��ات وج��ه��ه� ,إال �أن �إحل����اح روز
ورفيقتيها �أنطقه فقال مغا�ضباً:
ال �أريد �أن �أكلم �أحداً ..د ُعنّي و�ش�أين!!..
ومل���ا مل�����س��ت روز م��ن ك�لام��ه ا���س��ت��ج��اب��ة,
تابعت:
�أخربنا و�سن�ساعدك..
فقال بت�أفف:
وك��ي��ف ت�����س��اع��دن م���ن ل��ي�����س ل���ه رف��ي��ق
ي�صاحبه� ,أو معه نقود ت�سعده؟
فقلن ب�صوت واحد:

نحن �أ�صدقا�ؤك ونقودنا نقودك.
وتابعت روز:
هيا �أدخل معنا لنلعب �سوية .
وهكذا تعرفن على ا�سمه وك��ان بهاءً.
وق��د راح روي���داً روي���داً يخلع برقع ك�آبته
وهو يندمج يف �أجواء املرح واللعب الذين
�ألهبا كيانه بال�سعادة والهناء.
ع��ن��دم��ا رج��ع��ت روز �إىل ال��ب��ي��ت ,روت
لوالديها ما جرى ,ف�أعجبا �أ�شد العجب
ل�صنيعهنّ  ,وقالت �أمها وهي تربت على
ظهرها ب�سرور غامر:
نت
نت �إذ �أ�صب ّ
نت و�أجمل ّ
 فعال ً� ..أح�سن ّف�ضيلة عظمى م��ن ف�ضائل ال��ع��ي��د؛ �أال
وهي غر�س فرحة حقة يف قلوب الآخرين.
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العيد
َه َّ
دي ُة ِ

وسام والبلبل الخارق!
حممد حمود

عبد الكرمي يحيى عبد الكرمي

انتق َل و�سا ٌم للعي�شِ
يف ال��ق��ري�� ِة م��ع ج�� َّدي��ه
ب��ع��د رح��ي��لِ وال���دتِ���ه..
ك���ان ي�����ش��ع�� ُر ب��ال��وح��د ِة
واحل���������زن ،وم�����ا ي���ك���ا ُد
يبا ِر ُح �شجر َة �سنديانٍ
عتيقةً ،كانت وال��د ُت��ه
قد دُفنت حتتها .حتَّى
���ش��اه�� َد جم��م��وع�� ًة من
الأوالد يلعبون ،ف���أراد
م�����ش��ارك�� َت��ه��م ،ل��ك�� َّن��ه��م
رف�ضوا قائلني:
ُ
 لي�س لديكَ بلبل!اللوحة للفنان حمادة العبود
اذهبْ و�أح�ضر واحداً!
���ش��ع�� َر مب���زي���دٍ من
احل��زنِ ،ب�سبب ق�سوَتهم تلك ،فعاد �إىل �شجرة ال�سِّ نديان وجل�س حتتها،
ال ر�أ�سه بني كتفيه ،ث ّم �أخذ ين�شج باكياً..
جاع ً
وانتف�ض
َ
مل
وفج�أةً! �سقطَ تْ ثمر ُة �سنديانٍ كبري ٌة على ر�أ�سه ،ف�شع َر بالأ ِ
واقفاً:
 يا �إلهي ما هذا؟! �إنها �أكرب ثمر ِة �سنديانٍ ر�أيتها يف حياتي!!•••

اللوحة للفنان هادي جنم الدين

�أَهْ د يَِان بابا ُك َر ًة حُ ْل َو ْه
حَ ����مْ����رَا َء كَ���� َث����وْبِ (غِ��� َن���ى)
�أُخْ تي
َبي َْ�ضا َء َكوَجْ ِه امل َ ْر ْج
غَطَّ ا ُه َثوْبُ ال َّث ْل ْج
ما �أَ ْر َوعَها
ما �أَ ْبهَاهَا
حل ْل َو ْه
ُكرَتي ا ُ
يف ال ِعيْدِ َغ َداً �أَحْ مِ لُها َم َع
�أَ ْلعَابي
وَ�سَ أَ� ْلعَبُ يِف البُ�سْ تَانْ
مَ��� َع �أُخْ ���تِ���ي تحَ ْ���تَ غُ ���ُ��ص��ونِ
ال ُّرمَّانْ
•••
�أَهْ َدتْني ماما َدفْترَ َ رَ�سْ مٍ ..
�أَلْواناً مَا ِئ َّي ْه
�أَرْ�سُ ُم يف ال َّدفْترَ ْ
وَطَ ني الغَايل
ِك ِثمَا ِر ال ُّرمَّانْ
�أَرْ�سُ ُم يف ال َّدفْترَ ْ
وَطَ نِي العَايل

َك���غُ���� ُ���ص���ونِ ال���� َّ���س��� ْر ِو عَ��لَ��ى
طَ ر َِف البُ�سْ تَانْ
�أَرْ�سُ ُم َبيْتي
َب ْي َتاً مِ نْ َقرْمِ ي ْد
َي ْزهُو مِ ْث َل َليَايل العِي ْد
•••
غَارَتْ مِ نِّي �أُخْ تِي
ِ�ض َّياً
�أَهْ دَاها بابا مِ �شْ طَ اً ف ِّ
َم َع مِ ْر�آ ْة
�أَهْ �� َد ْت��هَ��ا ماما مِ ثْلي كُ�� َر ًة
حُ ْل َو ْه
َز ْرقَا َء وَخَ ْ�ضرَا ْء
وَحِ ذا ًء �أَحْ َم ْر
َو َغ َداً َموْعِ دُنا يف العِيدْ:
بابا وماما
َو�أَنَا َو (غِ نَى)
َن ْلعَبُ يف البُ�سْ تَانْ
مَا َبينْ َ جُ ذُو ِع ال ُّرمَّانْ !

حملها بيده �إىل البيت ،ث ّم تناول �سكّيناً وق�سمها ن�صفني ،وو�ضع يف
رب
منت�صفها عوداً ،و�ألقى بها على الأر�ضِ ف�إذا هي تدو ُر وتدو ُر ب�سرع ٍة �أك َ
الياب�س عن الأر���ضِ و�أخ�� َذ يدو ُر حولَها ..ث ّم
ُ
ف�أكرب ..حتَّى حترَّك ال��ور ُق
بع�ض �أوراقِ ال�شَّ جر ت�سقطُ  ،وتدو ُر حولها ،وو�سا ٌم يراقب م�شدوهاً
بد�أت ُ
ري هو نف�سُ ه ف�أ�سر َع وو�ض ِع ي��د ِه عليها
يكاد ال ي�صدّق! حتَّى ك��اد �أن يط َ
لتتوقَّف حاالً..
•••

 ..ث ّم عاد �إىل الأوالد الذين �سخِ رُوا من ُه قب َل قليلٍ فلمَّا ر�أَوه قالُوا :ما
هذا ال�شّ ي ُء الغريبُ يف يدِك؟!
 هذا بلبلٌ خارقٌ ! ماذا؟! بلبلٌ خارق!!(�ضحِ كُوا هازئني) نعم� ،ألقُوا بالبلَكم لرتَوا ذلك!�ألقى الأوال ُد بالبلَهم بثقةٍ ،وكانت قويَّة و�سريعةً ،ث َّم فع َل هو ..ف�إذا
ببلبل ِه يبد�أُ بطيئاً ث ّم تزداد �سرعته �شيئاً ف�شيئاً ،حتّى �أخذَتْ بالبلُهم تدو ُر
حولَه ،وكذلك �أورا ُق ال�شَّ جرِ ..حتّى الأط��ف��ا ُل �شعرُوا ب�أنّهم �سيطريو َن
ف�صرخُ وا قائلِني:
 �أوقفْ هذا البلب َل اخلار َق �أوقِفه!فما ك��ا َد و�سا ٌم يفعلُ ،حتَّى �سقطَ الأوال ُد مر َهقِني من �شِ دَّة اخلَ��وفِ
والدَّه�شة:
 �أُووووه!!..•••

 ..بعد ذلك عاد و�سا ٌم �إىل �شجر ِة ال�سِّ نديان ،وقال لها:
� -شكراً!� ..أعرف الآن �أنيّ ل�ستُ وحيداً!
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قصيدتان

مد َرستي
ْ

�صالح هواري

علي جمعة الكعــود
		
مدْر�سَ تي جميـ ـ ـ ــل ٌة

تفت ُح يف اخلري ــفْ

		
�أرتادُها و�إخـ ـ ـ ــوتي

�سْ رياً على الر�صيفْ

		
�صف ـ ـ ـ ــوفها �أنيقــة ٌ

وجوُّها لطيـ ـ ـ ــفْ

والع�شبُ يف �ساحاتها

خم�ضو�ضَ ٌر نظي ــفْ

		
ويف اجلوار ِ ملع ــب ٌ

ب�سْ ور ِه املنيـ ـ ــفْ

		
مدْر�سَ تي م ِلكـ َـ ـ ــة ٌ

لي�س لها و�صيـ ــفْ
َ

		
درو�سُ ها مفيـ ـ ـ ــدة

وفهمها �أليـ ـ ـ ـ ــفْ

		
ي�صوغـُـها معل ـ ِّــم ٌ

بطبعه ِ الظريـ ـ ــفْ

		
م ْدرَ�ستي حبيبت ـ ــيْ

ولنْ و لنْ �أ�ضـيفْ

إن�شاء
يف ِح َّ�ص ِة ال ْ
يف حِ َّ�ص ِة الإِنْ�شا ْء
ت�ضمُنا ال َفرْحَ ْه
ُّ
َنر ُِّف كالأَطيا ْر
ال�صبْحا
ت�ستقب ُل ُّ
خيالُنا الطَّ ليقْ
كالنَّحلِ �إِ ْذ يدو ْر
ِليَجْ َم َع الرَّحيقْ
منْ �أَ ْد ُم ِع الزُّهو ْر
جلمَلْ
ِ�ش ا ُ
نُزرك ُ
حللَلْ
ب�أَجْ ملِ ا ُ
ونلأُ ال َّلوْحا
مَ ْ
بك ِّل ما �أَوْحَ ى
خيالُنا الوا�سِ ْع
من َك ْن ِز ِه الرَّا ِئ ْع
عِ بار ٌة ُتكْتبْ
عبا َر ٌة مُتْحَ ى
َينْ�صَ حُ نَا الأُ�ستا ْذ
و َن ْق َب ُل الن ُّْ�صحَ ا
يقولُ با�ستمرارْ:
ال�صغَا ْر
	�أَحِ َّبتِي ِّ
ري
مَنْ ُي ْتقِن التَّعب ْ
بال ُّل َغ ِة الف ُْ�صحَ ى
منّي ل ُه تقدْي ْر
منيِّ َل ُه مرْحى
بال َغ ُة الت َّْ�صوي ْر
�أَنْ تُوجِ َز ال�شَّ رْحا

ُل َغ ُتنا اجلميلة

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

هلل �أَ ْك َر َمنَا
ا ُ
بال ِقيَمِ النبيلَ ْه
وزا َن �أُ َّمتَنا
بال ُّل َغ ِة اجلميلَ ْه
َع�ض مِ نَ ال َكلِماتْ
ب ٌ
قليل ٍة مخُ ْ تَا َر ْه
ُتعْطيكَ َم ْعنَاها
ب�أَقْ�صَ ِر العبا َر ْه
خَ يرْ ُ الكَال ِم ما
ُي ْف َه ُم بالإِ�شَ ا َر ْه
وكلُّ ما َيزِي ْد
عن ح ِّد ِه خ�سا َر ْه
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القلب الشجاع
كنعان عمر
وج�����د ال����ف�����أر ق��ط��ع��ة ج��ب�ن ف��ال��ت��ق��ط��ه��ا
والتهمها ،و�أكمل بحثه يف الزقاق ال�ضيق
ع���ن ���ش��يء ي�����س��ك��ت ب���ه ج���وع���ه ،ول��ك��ن ق��ط��اً
كبرياً اعرت�ض طريقه ،و�شنَّ عليه هجوماً
مباغتاً ،ا�ستطاع الف�أر االختباء يف م�ستودع
اخلردة القريب من املكان .التقط �أنفا�سه،
فانو�س قدميٍ� ،أزال الغبار
ٍ
فوقع ب�صره على
عنه وتفح�صه ب�شيء م��ن الريبة ،وفج�أة
خرج من الفانو�س مارد كبري ،وقال له:
 �شبيك ل��ب��ي��ك� ,أن���ا امل����ارد ط���وع يديكفاطلب ومتن يا �سيدي ،قل يل ماذا تريد
لأحققه لك حاالً!.
خاف الف�أر وتلعثم يف الكالم ،لكنه بعد
الده�شة قال:
 �أري����د �أن �أ���ص�ير ك��ب�يراً بحجم القطال�������ش���ر����س ح���ت���ى �أداف��������ع ع����ن ن��ف�����س��ي ح�ين
ي��ط��اردين م��ن زق��اق �إىل �آخ��ر بينما �أبحث
عن لقمة عي�شي� ،أريد �أن �أ�صري قطاً قوياً
حتى �أ�شعر بالأمان �أيها املارد.
رد عليه املارد:
 ل���ك م���ا ت��ري��د ه���ا ق���د �أ���ص��ب��ح��ت ق��ط��اًف�أرين ماذا �ستفعل؟
خ��رج القط م��زه��واً بنف�سه �إىل ال�شارع،
وه��و ينظر �إىل ع�ضالته املفتولة و�شاربه
ال��ك��ب�ير ..راح ي����وزع ن���ظ���رات ال��ت��ك�بر على
القطط التي كانت تت�أمل الزائر اجلديد
يف ���ش��ارع ال��ق��ط��ط ..ول��ك��ن ن��ب��اح ك��ل��بٍ ق��ادم
م��ن بعيد ك��ان كافياً ل��ب��ثِّ ال��رع��ب يف قلب
القط املتكرب ،فهرب مذعوراً قبل القطط
الأخ��رى التي �سَ خِ رت منه وبقيت مت�شبثة
بحاوياتها.
ع��اد القط امل��رع��وب �إىل �صاحبه امل��ارد..
َفرَك الفانو�س فخرج املارد منه وقال:
 �أطلب ومتنَّ يا �سيدي ،هل من م�شكلة؟قال القط:
 ت��ب��اً للكلب الأ���س��ود املتعجرف� ،إن���ه اليكف عن مالحقتي من مكان �إىل �آخر ،فهو
يكرهني ويكره القطط كلها ..ولو �أم�سك
بي ملزقني �إرب���اً؛ �أري��د �أن �أ�صري كلباً قوياً
و�أكرب حجماً منه ،حتى �أ�ستطيع م�صارعته
و�إحلاق الهزمية به.
قال املارد:
 لك ذلك ..فها �أنت كلب �شر�س و�أمتنى�أن حتقق حلمك.
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قفز الكلب يف ال��ه��واء ف��رح��اً ..خ��رج من
احل���ارة م��ن غ�ير �أن ي��رف ل��ه جفن .و�صل
�إىل امل���زارع ،و�صار ينبح بقوة ،نظرت �إليه
ال���ك�ل�اب ب��ده�����ش��ة وا����س���ت���غ���راب ..م���ن ه��ذا
الكلب القوي الذي م َّر من جانبنا ومل يلقِ
التحية ..يا له من متعجرف ..يبدو واثقاً
من نف�سه كثرياً.
ل��ك��ن ف��رح��ة ال��ك��ل��ب مل ت���دم ط���وي�ل�اً � ،إذ
���ص��ادف ع��ن��د م��زرع��ة امل��وا���ش��ي ذئ��ب��اً يهرب
ب�سرعة جنونية م��ن �صوت طلقات بنادق
ال�����ص��ي��ادي��ن ..ف��م��ا ك���ان م��ن ال��ك��ل��ب �إال �أن
قفل عائداً والذعر يعت�صر قلبه من ر�ؤية
الذئب الهارب.
و�صل م�ستودع اخلردة ،و َفرَك الفانو�س
فخرج املارد قائالً:
 عبدك بني يديك.�شكا �إليه الكلب �صغر حجمه وتعر�ضه
اليوم لذئب قاتل ك��اد يق�ضي عليه ..قال

الكلب:
 �أري��د �أن �أ�صري كبرياً ج��داً؛ بحيث الي�ستطيع �أحد م�صارعتي� ..أو حتى التفكري
باالقرتاب مني� ،أريد �أن �أ�صري ذئباً..
فقال له املارد - :لك ما تريد� ,أنت الآن
ذئب.
خ����رج ال���ذئ���ب �إىل ال���ب���راري وا���ص��ط��اد
ع�����ص��ف��وراً م��ي��ت��اً ،ل��ك��ن��ه م���ا ل��ب��ث �أن ت��رك��ه
مكانه ما �إن ر�أى ليثاً قادماً من بعيد ..عاد
واخلوف ي�أكل قلبه .قال للمارد:
 مل يفدين ه��ذا احلجم� ..أري��د حجماً�أك�بر وخم��ال��ب �أق���وى وف���رواً �أ�سمك ،حتى
�أ�سوق الغابة �أمامي مثل قطيع غنم.
رد عليه امل�����ارد - :ل��ن تنفعك املخالب
القوية وال ال��ف��راء ال�سميكة وال الأحجام
الكبرية؛ لأنك يا �سيدي مهما كَ�ُبترُ تَ  ،ف�إن
بني �أ�ضالعك قلبُ ف�أر!!
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ُ
كرة عائدة
فرا�س فائق دياب
ك��ان��تْ ع��ائ��د ُة م�����ص�� ّر ًة ع��ل��ى ���ش��را ِء ال��ك��ر ِة
اخلا�ص ِة باجلغرافيةِ .لقد ت�سمّرتْ
ّ
الأر�ض ّي ِة
�أم����ا َم ب���ابِ امل��ك��ت��ب��ةِ ،وم���ا ا�ستطعتُ �إق��ن��اعَ��ه��ا
بالعدولِ عن الفكرةِ..
مي
أطل�س) قد ٌ
ـ عائدة! يا حبيبتي لدينا (� ُ
مي��ك��نُ اال���س��ت��ف��اد ُة م��ن��هُ ،مل���اذا ه���ذا ال�� ّت��ب��ذي�� ِر
كلُّه؟!
ـ ب��اب��ا ..ب��اب��ا� ,أري��� ُد �أنْ �أت��ع��رّفَ �إىل �أع�لا ِم
ال��������دّولِ  ..ب���اب���ا ..ب���اب���ا ..ت���ع���ا َل وان���ظ��� ْر �إىل
ه��ذا ال�� َع��لَ��مِ� ،إ َّن ف��ي�� ِه (م��ف��ت��اح ���ص��ول) ال��ذي
ن�ستخد ُم ُه باملو�سيقا.
لي�س مبفتا ِح
 دعيني �أُ����ش���اه��� ْدهُ� ..إ ّن���� ُه َ���ص��ول� ..إ ّن���ه م��ر���س��ا ُة ال�����سُّ ��ف��نِ ،ح��ي��ثُ ترمي ِه
ليعطيَها الثّباتَ يف البح ِر يف �أثنا َء ر�سوِّها
يف امليناءِ.
رت املزي َد من املرا�سيِّ  ..ال ب َّد �أنْ
ـ بابا ..ا�ش ِ
تن�س.
ن�أخذَها معنا �إىل بحرِنا هناكَ  ،ال َ
ظللتُ �ساهماً ..هُنا (غينيا) .احلزين ُة
البا�سط
ِ
ول��ي��� َ��س ال��ب��ح��رُُ ...ه��ن��ا ن���ا َم (ع��ب�� ُد
ال��� ّ��ص��ويفّ) ال�����شّ ��اع�� ُر ال�����سّ ��وريُّ ُ ...ه��ن��ا �سالتْ
دموعي بحرقةٍ.
ـ بابا ..بابا ..ملاذا تبكي؟! جَ دّي ماتَ من ُذ
زمنٍ بعيدٍ  ،و�أُمّ��ي �أي�ضاً ،والرّجالُ ال يبكو َن
على زوجا ِت ِهمْ...
مري�ض ..اُنظري هُنا� ،إنّها
ٌ
ـ ال �أبكي ولكنّي
�إ�سبانيا اجلميل ُة التي ت�ضمُّ َع َّميْكِ (�صائباً
وعيدو) هُما طبيبانِ يعي�شانِ هُناكَ .
ـ ال ُت ْتعِبْ نف�سَ كَ  ،ال �أحبُّ �أنْ �أ�صب َح طبيبةً،
�أري ُد �أنْ �أ�صب َح معلّم ًة يف رو�ض ِة �أطفالٍ .
ك���ان���تْ �أ���ص��اب�� ُع��ن��ا ت�لام��� ُ��س ���س��ط�� َح ال��ك��ر ِة
الأر�ض ّي ِة الباردةِ..
ـ عائدةُ ..عائدةُ ..هذ ِه فل�سطنيُ.
ـ ال ..ه��ذه ���ص��غ�ير ٌة ج���� ّداً� ..إ ّن��ه��ا �صغري ٌة
بطولِ عقد ِة الإ�صبعِ ،ولي�ستْ جميلةً� ،أمّ��ا
بالدُنا فهيَ وا�سع ٌة وجميل ٌة وفيها الكثريُ..
ري منَ الربتقالِ .
الكث ُ
تتحوّلُ بنظراتِها نَحْ وي:
ـ �إنّها هُنا.
ري �إىل (جُ ُز ِر الكاريبي)� ،أبت�س ُم
كانتْ ت�ش ُ
يف وَجْ هِها:
ـ كما تُريدينَ .
ـ �إنَّها هُنا يف هذ ِه اجلزيرةِ.
ـ عائد ُة ا�سمعي ،ه��ذ ِه جزير ٌة يف املحيطِ،
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ولي�ستْ فل�سطنيَ.
ـ �أع���رفُ ولكنَّنا �سن�ساف ُر �إىل ه��ن��اكَ ذاتَ
يومٍ!!..
ـ وَحْ دَنا؟!
ـ نعم� ,أنا و�أنتَ .
•••
ك��ان��تْ ع��ائ��د ُة منك ّب ًة ف��و َق دف�ترِ الرّ�سمِ،
وه����يَ ن��ائ��م��ةٌ� ،أ���ص��ل��ح��تُ ن��وم�� َت��ه��ا و���س��ح��ب��تُ
ف��و َق��ه��ا ال���غ���ط���اءَ ..ج��م��ع��تُ الأل������وا َن كيفما
رت وتفحّ ْ�صتُ ما ر�سم ْت ُه
اتّفقَ ،وحملتُ الدف َ
عائدةُ ..ر�سمتْ عائد ُة هذا ال�ش ّك َل الغريبَ ..
رُبمَّ ا كا َن مربّعاً مي ّث ُل اجل�س َد وم�ستطيلَينِْ
ميثّالنِ ال�سّ اقَينِْ ..كانتِ اللوح ُة مكتمل ًة
بر�أيي لأنّها ُملَوّنةٌ� ..إنني مت�أ ّكدٌ ..عائد ُة ال
تبد�أُ بالتّلوينِ �إ ّال عندما تنتهي منَ الرّ�سمِ ..
خللْف ّي ُة باللونِ الأزرقِ واملر ّب ُع باللونِ
كانتِ ا َ

ني بلونٍ �أخ�ضرَ..
الأحم ِر وم�ستطيال ال�سّ اق ِ
ال�����سّ ��اع�� ُة جت�����اوزتِ اخل��ام�����س��ةَ ،ي��ج��بُ �أنْ
أح�ض َر الطّ عام قب َل �أَنْ
�أذه��بَ �إىل املطبخِ ل ِّ
�أوق��ظَ ��ه��ا� .سريعاً كانتِ املعكرون ُة ج��اه��زةً..
َهيَّا:
ال�ضحكَ ..
ري ّ
بعبو�س يُث ُ
ٍ
عائد ُة ت�أك ُل
كنتُ �أ�س�ألُها ع��نِ ال�شّ كلِ اجلميلِ ال��ذي
ر�سم ْت ُه البارحةَ ..انفرجتْ �أ�ساريرُها وقالتْ
با�سمةً:
ـ �إ ّن ُه بيتُنا هناكَ يف فل�سطنيَ..
ـ وما �أدراكِ �أ ّن ُه هُ وَ..؟
حللُمِ ..
ـ لقد �شاهد ْت ُه يف ا ُ
�صمتتْ بره ًة ثم قالتْ :
ـ خَ طَ َر ببايل يا �أب��ي �أَ َّن�� ُه هكذا( ..رفعتِ
اللوح ُة �إىل وج��ه��ي) ..كانتْ ت�ضحكُ وهيَ
تت�سلّقُ ظهري بحبو ٍر وفرحٍ.
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الساقية
خري الدين عبد الرحمن
خ���رج �أح��م��د م��ع �أم���ه و�أب��ي��ه
يف ن��زه��ة بال�سيارة .ق��ال �أب��وه
�إن���ه ���س��وف ي���أخ��ذه �إىل م���زارع
ق����ري����ة ق���ري���ب���ة .ف������رح �أح���م���د
ع��ن��دم��ا اق�ت�رب���وا م���ن م��زرع��ة
ذات �أ����ش���ج���ار م��ث��م��رة ك��ث�يرة.
توقفت ال�سيارة ،ونزل الثالثة
منها وم�شوا نحو املزرعة .ر�أى
�أح��م��د امل���اء ي��ج��ري يف �ساقية
مم���ت���دة ب�ي�ن �أح����وا�����ض ال����زرع
و�أ�شجار الفاكهة ،ف�صاح:
 هذا نهر ..هذا نهر..قال �أبوه:
 ال يا �أح��م��د ،ه��ذه �ساقيةيحفرها املزارع لت�سقي مياهها
زرع����ه� .أم����ا ال��ن��ه��ر ف���أك�بر من
هذه و�أطول بكثري ،ومل يحفر
جمراه الب�شر.
ج��اء ف�لاح نحوهم وحيّاهم
قائالً:
 ت�����ف�����������ض�����ل�����وا ..م����رح����ب����اًبال�ضيوف!
�شكره �أبو �أحمد ،وقال له:
 ابني �أحمد يريد �أن يرىم��ن �أي���ن ت��ب��د�أ ه��ذه ال�ساقية،
فهل ت�سمح لنا؟
ق���ال ل��ه��م ال��ف�لاح� - :أه�ل�اً
و�سهالً ..تف�ضلوا..
�ساروا �إىل حيث بئر وا�سعة
ي������دور ح���ول���ه���ا ث�����ور ك���ب�ي�ر ل��ه
قرنان معقوفان .حلظ �أحمد
خ�����ش��ب��ة ق��وي��ة ط��وي��ل��ة طرفها
م�����رب�����وط �إىل ع���ن���ق ال����ث����ور،
وط��رف��ه��ا الآخ����ر م��رب��وط �إىل
قر�ص �ضخم ي��دور مع دوران
الثور حول البئر ،فتدور معه
بكرة عليها حبل طويل يتدىل

ا دالء كثرية.
يف البئر ح��ام�ل ً
يرتفع �أح��د ط��ريف احلبل مع
دالئ�����ه ب��ع��د ام��ت�لائ��ه��ا ب��امل��اء
م��ن ق���اع ال��ب��ئ��ر ،دل����واً يف �إث��ر
دلو ،وعندما ت�شرع تنزل من
ج���دي���د ت�����ص��ب م���ا ف��ي��ه��ا من
م��ي��اه يف ب���رك���ة ،ف��ت��ب��د�أ منها
�ساقية طويلة تنقل امل���اء �إىل
�أنحاء املزرعة .تتفرع من هذه
ال�����س��اق��ي��ة ����س���واقٍ �أ���ص��غ��ر تنقل
امل�����اء ب�ي�ن اخل�������ض���ار و�أ����ش���ج���ار
الفاكهة املختلفة .ت��ع��ود هذه
ال����دالء ب��ع��د �أن ت�����ص��ب م��اءه��ا
يف ال�ب�رك���ة ،ف��ت��ه��ب��ط �إىل ق��اع
ال���ب���ئ���ر م�����ن ج����دي����د ل��ت��م��ت��ل��ئ
ب��امل��اء م��رة �أخ���رى ،ث��م يرفعها
احلبل ثانية .وهكذا كلما دار
الثور حول البئر دار القر�ص
ال�ضخم و�أدار البكرة ،فت�صعد
دالء م��رب��وط��ة �إل���ي���ه مم��ل��وءة
باملاء ،لت�سكبه يف الربكة التي
ي�سيل منها �إىل ال�ساقية ،ثم
تهبط الدالء �إىل البئر بعدما
ت�����ص�ير ف����ارغ����ة ل��ت��م��ت��ل��ئ م��ن
جديد.
قال الفالح:
 مل ي����ع����د �أح���������د ي�����س��ق��يم��زرع��ت��ه ه��ك��ذا .ل��ق��د ا���ش�ترى
�أ�����ص����ح����اب امل����������زارع الأخ�������رى
م�����ض��خ��ات ح��دي��ث��ة ت��خ��رج امل��اء
غزيراً و�سريعاً من قاع البئر،
لكنني ال �أم��ل��ك ثمن م�ضخة
ح���ت���ى الآن ،ول����ذل����ك م���ازل���ت
�أع����ت����م����د ع���ل���ى دوران ال���ث���ور
ال����س���ت���خ���راج امل������اء ك���م���ا اع���ت���اد
ال���ن���ا����س م��ن��ذ �آالف ال�����س��ن�ين.
ع�����س��ى �أن ي��رزق��ن��ي اهلل ثمن
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م�ضخة حديثة بعد مو�سم �أو
اثنني.
ن����ظ����ر �أح�����م�����د م�����ن ج���دي���د
�إىل ال���ث���ور ي����دور ح���ول البئر
�ساعات طويلة ،فيدور احلبل
حول البكرة وينزل مع الدالء
ال��ف��ارغ��ة امل��رب��وط��ة �إل���ي���ه ،ثم
ي��رت��ف��ع ب��ه��ا جم������دداً ب��ع��د �أن
متتلئ باملاء ،فت�صبه يف الربكة
دلواً بعد الآخر لي�سيل املاء يف
ال�ساقية ،وينتقل �إىل �أن��ح��اء
امل��زرع��ة ي�سقي زرع��ه��ا .حلظ
�أحمد �أن هناك غطاء على كل
ع�ين م��ن عيني ال��ث��ور ،ف�س�أل
ال���ف�ل�اح :مل����اذا ت��غ��ط��ون عيني
الثور هكذا؟
�أج����اب����ه ال����ف��ل�اح :ل����و ن��ظ��ر
الثور مييناً وي�ساراً حلاول �أن
ي��ذه��ب ب��ع��ي��داً م���ن م��ك��ان �إىل
م���ك���ان ،ول����و ع����رف �أن�����ه ي���دور
يف امل��ك��ان نف�سه ط���وال النهار
ل��ت��وق��ف ع��ن ال�����دوران ورف�����ض
احل��رك��ة .لذلك نغطي عينيه
م��ن اجل��ان��ب�ين حتى يظن �أن��ه
ي�����س�ير �إىل م���ك���ان ب��ع��ي��د ،وال
ي��ن�����ش��غ��ل ب������أي ����ش���يء �آخ�����ر عن
الدوران مللء الدالء وتفريغها.
�أظن �أن الثور يحلم وهو يدور
بالو�صول �إىل مكان بعيد فيه
���ش��يء ج���دي���د� .إن ك���ث�ي�راً من

ال��ن��ا���س ي��ت�����ص��رف��ون م��ث��ل ه��ذا
الثور يا �أحمد ،رغم �أن عيونهم
لي�ست م��غ��ط��اة كعينيه� .إن��ه��م
يعملون ،ي��روح��ون ويجيئون،
يتعبون ويكدون طوال النهار،
وك��ل نهار ،ظانني �أنهم �سوف
ي�صلون �إىل حتقيق �أحالمهم
و�أهدافهم ،لكنهم يف احلقيقة
يدورون يف �أماكنهم .منهم من
يكت�شف هذه احلقيقة مت�أخراً،
ومنهم م��ن ال يكت�شفها �أب���داً
لأنهم ال يفكرون جيداً قبل �أن
يقدموا على العمل ،وال حتى
يف �أث��ن��اء قيامهم ب���ه� .أول ما
يجب �أن يفكر الإن�سان به لكي
ال يظل ي���دور يف امل��ك��ان نف�سه
كما يدور هذا الثور ،هو عظمة
اهلل خالق هذا الكون وقدرته،
فيطيعه ويعبده وي�شكره على
نعمه� .أع��ظ��م م��ا �أن��ع��م اهلل به
علينا ه��و ال��ع��ق��ل ال����ذي يبني
ل��ن��ا ال�����ص��واب ل��ن��ت��ب��ع��ه ،وي��ب�ين
لنا اخلط�أ لنتجنبه .الإن�سان
ال�����ن�����اج�����ح ه������و م������ن ي��ح�����س��ن
ا���س��ت��ع��م��ال ع��ق��ل��ه ،وي�����ش��ك��ر اهلل
ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��ع��م��ة وع��ل��ى كل
نعمة.
فكر �أحمد يف كالم الفالح،
ب��ي��ن��م��ا ك���ان �أب�����وه ي����أخ���ذ ب��ي��ده
ويودع الفالح �شاكراً.
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هادية
دميا �سلمان
القرية هادئة وادع��ة� ،سكانها قليلون
متو�سطو احل���ال ،وبيوتها ع��ادي��ة ،فيها
ج���ام���ع وم���در����س���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ���س��ا���س��ي
ف��ق��ط ون��ق��ط��ة ط���ب���ي���ة ..وف��ي��ه��ا �أي�����ض��اً
ال��ك��ث�ير م���ن امل�����روج اخل�����ض��ر ال��وا���س��ع��ة؛
حيث يلعب الأوالد ،وم��ن بينهم هادية
الطفلة الربيئة رائعة اجلمال ،مرهفة
الإح�����س��ا���س ،رق��ي��ق��ة ال��ل��م�����س��ات� ..إن��ه��ا يف
ال�صف الثالث الأ�سا�سي ذكية ون�شيطة
ومل��اح��ة� ..أخ��وه��ا يف الثالثة م��ن عمره؛
ما �أروعهما معاً ..حتقق هادية كل يوم
�إجن���ازات يف در�سها ،ي�صفق لها اجلميع
وتقبلها املعلمة ..حتى الأه��ل �أ�صبحوا
ي��ط��ل��ب��ون م���ن �أوالده��������م �أن ي��ج��ت��ه��دوا
لي�صبحوا مثل ه��ادي��ة ..باخت�صار كما
قالت جارتها:
ـ هنيئاً لأهلها بها!
اليوم هادية متحم�سة جداً عادت من
امل��در���س��ة بن�شاط �أك��ب�ر ،ت��ب��دو م�شغولة
ج���داً ،كتبت وظائفها ب�سرعة ،حفظت
واج��ب��ات��ه��ا ،رت��ب��ت �أل��ع��اب��ه��ا� ،أخ�ب�رت �أمها
�أنها �أنهت فرو�ضها كلها ،و�ستم�ضي ما
تبقى لديها من وقت مبمار�سة هواياتها
يف الر�سم..
�س�ألتها �أم��ه��ا - :م���اذا �سرت�سمني يا
هادية؟
ـ �س�أر�سم �أبي يا ماما� ،ستكون مفاج�أة
جميلة له عندما يعود غداً.
ب��������د�أت ت���ر����س���م ب��ح��م��ا���س��ة م��ن��ق��ط��ع��ة
ال��ن��ظ�ير؛ فهي و�أ���س��رت��ه��ا بانتظار ع��ودة
الأب احلبيب؛ ال�ضابط ال��ذي يقاتل يف
�صفوف اجلي�ش �ضد العدو الذي تغلغل
يف ج�سد الوطن.

اللوحة للفنان هادي جنم الدين

تنام هادية والعائلة ،واجلميع يحلم
بعودة الأب بعد طول غياب..
ع���ن���د ال���ف���ج���ر ي������رن ج����ر�����س ال���ب���ي���ت،
ي�ستيقظ اجل��م��ي��ع م���ذع���وري���ن ..تفتح
الأم الباب�..إنه خال هادية ومعه زوجته
تبكي ،واحلزن �سيد املوقف ..ت�صرخ الأم:
ـ ماذا؟! �أخرباين ما الذي حدث؟!
ي�����ض��م��ه��ا اخل������ال - :ارف���ع���ي ر�أ����س���ك،
فزوجك �أ�صبح �شهيداً.

(اهلل �أكرب) يتعاىل �صوت الأذان عالياً
يف �سماء القرية.
(�أ���ش��ه��د �أن ال �إل���ه �إال اهلل و�أ���ش��ه��د �أن
حممداً ر�سول اهلل) ،تردد �صوت احلق يف
�أرج��اء القرية ،وبخ�شوع انحنت القلوب
والنفو�س �أمام �صوت الأذان ،و�أمام دموع
الطفولة التي يُتمت ،و�صراخ الأم التي
رُملت ،وروح ال�شهيد التي خفقت عالياً
نحو ال�سماء.
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صيادة السمك الشابة والبحر
الكاتب ال�صيني :فونغ �سيوفونغ
كانت فتاة �شابة تعي�ش قرب البحر ،وكانت
م��ول��ع��ة ب��ه ب��ج��ن��ون ،ويف ك��ل ي���وم ت��ت��ن��زه على
طول ال�شاطئ �إعجاباً به ،ومن املمكن ر�ؤيتها
تت�أمله قبل �أن يطلع النهار .يف تلك ال�ساعة
ال��ت��ي ي��ب��د�أ ال��ب��ح��ر اال���س��ت��ي��ق��اظ ف��ي��ه��ا ،وعند
ك��ل م��وج��ة ،ك��ان��ت تفتح عينيها الوا�سعتني،
وتبت�سم لأنوار الفجر الأوىل.
�أح���ي���ان���اً ،ت��ت�����س��ل��ق ف��ت��ات��ن��ا ال�����ش��اب��ة �صخرة
م�����ش��رف��ة ع��ل��ى ال���ب���ح���ر ،ل��ت�����س��ت��م��ت��ع ب��ج��م��ال
�صديقها .ويحدث �أن تبقى هناك حتى امل�ساء،
وكان البحر �ساعات الغ�سق ي�شبه حق ًال وا�سعاً
من القمح ،ميوج بال�سنابل النا�ضجة ،وكان
هم�س عميق ي�صعد من الأمواج ي�شبه حديث
الأح�لام .والفتاة ال�شابة ت�صغي بعذوبة �إىل
هذه الأن�شودة البليغة واللطيفة .ويلفها فرح
ع��ذب م�صنوع م��ن ن�سيجه احل��ن��ان وال��ك��رم،
وكانت ت�شعر ب�أنها حرة ،و�أن �أقل الهموم قد
غادر فكرها.
وحني يكون الطق�س جميالً ،ين�ساب البحر
ب�ألقِ لوح ٍة م�ضيئةٍ ،حيّة مثل وجه مبت�سم،
وج�سد جميل متنا�سق ،فت�شعر الفتاة بب�شا�شة
�أك�ث�ر ،وف���رح �أك�ب�ر ،وح�ين تنق�ض العا�صفة
على املاء ،مل يكن هدير الأمواج يثري فيها �أي
خ��وف؛ فقد كانت حتب البحر �أك�ثر يف مثل
ه��ذه اللحظات ،وك��ان اندفاع الطبيعة يبدو
لها مثل �إعالن حب عا�صفٍ ومتقد.
وهكذا؛ كان �إعجاب فتاتنا ال�شابة بالبحر
يزداد مع كل حلظة متر ،لكن كان ثمة �سبب
�آخ���ر يجعلها حت��ب��ه .لقد ك��ان��ت يف احلقيقة
متيمة بحب �صياد �شاب �صلب وج�سور وذي
وج��ه �أ���س��م��ر ،و�شفتني �أرج��وان��ي��ت�ين وذراع�ين
ق��وي��ت�ين ،و���ص��در ع��ري�����ض ،وك��ان��ت ت��ف��وح منه
رائ��ح��ة امل��ل��ح وال�����س��م��ك؛ ب��ح��ار حقيقي كانت
تع�شقه.
ك��ان ال�شابان يتواعدان كل ي��وم عند قمة
ج��رف �صخري على ال�شاطئ ،ويتكلمان عن
حبهما �أم���ام البحر ال��ذي كانا فخورين به،
كما كانا فخورين بحبهما ،ويقول �أحدهما
للآخر:
ـ انظر! ...البحر يبت�سم ..انظر ،ك�أنه ي�أتي
نحونا ليداعب �أنظارنا.
لكن ي��ا ل�ل�أ���س��ف! ف����إن �أك�ب�ر �سعادة ميكن

ترجمة :عو�ض الأحمد

اللوحة للفنان هادي جنم الدين

�أن تهدم ،ومن يهدمها هو �أي�ضاً من جعلها
ت��ول��د؛ ف���ذات ي���وم ب��ع��د م��وع��د م���أل��وف خمر
ال�صياد البحر ف��وق زورق���ه ،والقلب مملوء
بالفرح ،وكانت الفتاة ال�شابة تنظر �إليه وهو
يبتعد ،وبعد قليل هاج البحر ،واهتز بعا�صفة
غ�ير م��ت��وق��ع��ة ،وط����ويَ ال��ب��حّ ��ار يف ال��ي�� ّم مع
زورقه.
وه��ك��ذا ان��ت��ه��ت ���س��ع��ادة ال��ف��ت��اة ال�����ش��اب��ة ،مل
يخطف البحر منها �إىل الأب��د الرجل الذي
ك��ان حتبه وح�سب ،ب��ل فقد منذ ذل��ك اليوم
جماله وب��ري��ق��ه ،لي�صري مظلماً وم���أ���س��اوي��اً،
ومل ي��ع��د يجلب ل��ه��ا �أي ف���رح؛ ب��ل ك���ان على
العك�س يجعلها حزينة.

الغريب هو �أن الفتاة ظلت على الرغم من
ذلك تذهب �إىل �شاطئ البحر كل يوم ،وبعد
بغ�ضها للبحر ،ولد فيها حب �أقوى ،فوقفت
ذات يوم �أمام من اختطف حبيبها و�صاحت:
ـ يا ابن الإله الذي يحكم العامل� ،س�أتبارى
معك من الآن ف�صاعداً ،و�سرنى جيداً من
منا �سينت�صر.
ذهبت يف اليوم نف�سه �إىل ال�صيد كما كان
يفعل الرجل الذي �أحبته.
و���س��رع��ان م��ا ���ص��ارت ف��ت��اة ���س��م��راء وق��وي��ة،
وك��ان��ت ,ح�ين تتعب يف زورق��ه��ا وه��ي ت�صارع
الأم����واج اخل��ط��رة وتنت�صر عليها ،ت�شعر يف
قلبها اخلافق بحب غام�ض للبحر.

ملحق
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اليمامة التي قالت الحقيقة
لكاتبة الأطفال الربيطانية� :آبي فارويل براون
ذهبت اليمامة يف �أح��د الأي���ام يف رحل ٍة
ب�صحبة اخل��ف��ا���ش ال�����ص��غ�يرالأج��ع��د .ومع
اق�تراب حلول الليل هبت العا�صفة .راح
الرفيقان يبحثان عن ملج�أ يحتميان به.
ل��ك��ن ي��ب��دو �أن ال��ط��ي��ور كلها ق��د ن��ام��ت يف
�أع�شا�شها واحليوانات يف حفرها و�أوكارها,
فلم يلقيا ال�ترح��ي��ب يف �أي م��ك��ان �إىل �أن
اهتديا �إىل ال�شجرة اجلوفاء حيث ي�سكن
البوم الهرم ويقبع �ساهراً يف الظالم.
قال اخلفا�ش املاكر:
 دعينا ن��ط��رق ه��ن��ا� ،أع��ل��م �أن �صاحبناامل�سن لي�س نائماً .فهذا وقت جتواله .لكنه
حتماً لن ي�صطاد يف اخلارج يف هذه الليلة
العا�صفة.
قال ذلك ثم �صاح خماطبا البوم:
 كيف حالك �أيها ال�سيد! �أل��ن ت�سمحمل�����س��اف��ري��ن هاجمتهما ال��ع��ا���ص��ف��ة باملبيت
عندك الليلة؟
�أدخلهما البوم الأن��اين امل�سن بفظاظة،
ودع��اه��م��ا على م�ض�ض مل�شاركته الع�شاء.
لكن اليمامة امل�سكينة كانت متعبة لدرج ٍة
���ش��ق عليها ت��ن��اول ال��ط��ع��ام� .أم���ا اخلفا�ش
اجل�شع فدب فيه الن�شاط حني �شاهد امل�ؤن
مفرو�شة �أم��ام عينيه� .سرعان ما ب��د�أ هذا
املاكر اخلبيث يتملق م�ضيفه بالدعابات
الظريفة ،ويثني على حكمته و�شجاعته
وبطوالته وك��رم��ه – على ال��رغ��م م��ن �أن��ه
ما من �أح��د �إال وك��ان يعلم �أن البوم امل�سن
مل يكن �شجاعاً �أو كرمياً قط .كان كالهما,
اخلفا�ش و اليمامة ,يتذكران جيداً موقفه
الأناين من طائر النمنمة امل�سكني� ,إذ كان
الوحيد بني الطيور ال��ذي رف�ض �أن يهب
الطائر ال�صغري ري�شة يغطي بها ج�سده
املرجتف.
�أف��رح هذا الإط��راء البوم فانتفخ ونف�ش
نف�سه وات��خ��ذ هيئة احلكيم ال�����ش��ج��اع .ثم
دع��ا اخلفا�ش ب���إحل��اح لينهل م��ا ي�شاء من
الطعام .فما كان من اخلفا�ش املاكر �إال �أن
وافق �سريعاً على هذه الدعوة.
مل تنطق اليمامة بكلمة واح���دة ط��وال
ذل���ك ال���وق���ت .فبقيت ج��ال�����س��ة حت���دق �إىل
اخلفا�ش م�ستغربة �سماع مثل هذا احلديث

ترجمة :مرغريت عيد

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

الزائف املتملق .التفت البوم فج�أة خماطباً
�إياها بفظاظة:
 �أما �أنت يا �صاحبة العينني الورديتنيف��اب��ق��ي ع��ل��ى ���ص��م��ت��ك .ي���ا ل���ك م���ن رف��ي��ق��ة
م�ضجرة� .صلي على الأقل� ,ألي�س لديك ما
حتدثني به نف�سك؟
هتف اخلفا�ش املزعج:
 حقاً� ,ألي�س لديك من مديح مل�ضيفناال���ط���ي���ب؟ �أظ����ن����ه ي�����س��ت��ح��ق ���ش��ي��ئ��اً م����ن رد
اجل���م���ي���ل ع���ل���ى ه�����ذه ال���ول���ي���م���ة ال�����س��خ��ي��ة
وال�شهية والفخمة والفاخرة واملعدة �إعداداً

رائ��ع��اً .م��اذا لديك لتقوليه �أيتها اليمامة
ال�صغرية؟
خف�ضت اليمامة ر�أ�سها خجلة من رفيقها
و قالت بب�ساطة:
 �أيها ال�سيد� ,أ�شكرك من كل قلبي علىا�ستقبالك و�إيوائك يل يف هذه الليلة .لقد
هاجمتني العا�صفة ,ف�أدخلتني بيتك .كنت
ج��ائ��ع��ة ،فقدمت يل م��ا ع��ن��دك م��ن طعام.
ال �أ�ستطيع املديح وال نظم الكالم اجلميل
ك�صديقي اخل��ف��ا���ش .فلم �أع��ه��د مثل هذه
الو�سائل قط .لكنني �أ�شكرك.
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�صرخ اخلفا�ش متظاهراً بال�صدمة:
 م����اذا؟ �أه����ذا ك��ل م��ا ت��ق��ول��ي��ن��ه مل�ضيفنااخل���دوم؟ �ألي�س الأح��ك��م والأك���رم والأ�شجع
والأج�سر من بني الكائنات؟ �ألي�س لديك �أي
مديح لهذا ال�شخ�ص النبيل لقاء معروفه
جت���اه���ن���ا؟ �إن���ن���ي ح��ق��ا خل��ج��ل ب����ك� .إن�����ك ال
ت�ستحقني هذه ال�ضيافة .وال ت�ستحقني هذا
امل�أوى.
لزمت اليمامة �صمتها ,فهي ال ت�ستطيع
قول غري احلقيقة و�إن كان ذلك على ح�ساب
�سعادتها.
���ص��رخ ال��ب��وم وق���د زاد غ�ضبه وك�ب�ري���ا�ؤه
املجروح عينيه ال�صفراوين حدة و�ضراوة:
 ح��ق��ا �إن�����ك ���ض��ي��ف غ�ي�ر م���رغ���وب ف��ي��ه.�أن���ت ط��ائ��ر ن��اك��ر للجميل .اخل��ف��ا���ش حمق.
ال ت�ستحقني ه��ذه ال�ضيافة ال�سخية التي
ق��دم��ت��ه��ا ل��ك وه����ذا امل��ل��ج���أ ال����ذي تطلبينه.
�أخ��رج��ي م��ن م�سكني .ع��ودي �إىل العا�صفة
ل�ن�رى �إن ك���ان �صمتك �سينفعك يف ال��ري��ح
واملطر .هيا �أخرجي!
ردد اخلفا�ش م�صفقاً بجناحيه:
 نعم ,اخرجي!وانق�ض االثنان بال �شفقة على اليمامة
امل�سكينة و�ساقاها خارجاً �إىل الظالم والليل
العا�صف.
ق�ضت اليمامة ال�صغرية امل�سكينة الليل يف
العا�صفة بال م���أوى لأن �صدقها منعها من
�أن تتملق البوم املغرور امل�سن.
وعند بزوغ الفجر ,طارت اليمامة احلزينة
�إىل حمكمة الن�سر امللك و�أخربته بق�ضيتها.
غ�ضب الن�سر النبيل غ�ضباً �شديداً و�صاح:
 �أم��ا ب�ش�أن متلق اخلفا�ش و ق�سوته فلن�أدع����ه ب��ع��د ال��ي��وم ي��ج��ر�ؤ ع��ل��ى التحليق قبل
غياب ال�شم�س .و�أما ب�ش�أن البوم ,فقد �أوقعتُ
به مثل هذه العقوبة على موقفه من طائر
النمنمة .فليكونا م��ن��ب��وذي��ن ،مت�سكعني يف
ال��ل��ي��ل ,و�سيعاقبان �إذا جت���ر�آ ع��ل��ى الظهور
بيننا .متلّق! �سوء �ضيافة ! خبث و ق�سوة!
ما من �شيء �أفظع من ذل��ك .فليتحا�شاهما
اجل���م���ي���ع ول��ي��ب��ق��ي��ا خم��ت��ب��ئ�ين يف ال���ظ�ل�ام
حمرومني من �ضوء النهار ال�سعيد.
�أم��ا �أن��ت �أيتها اليمامة ال�صغرية ,فليكن
ه��ذا در���س��اً لك لتتحا�شي �صحبة املتملقني,
لأنهم �سيوقعونك يف امل�شاكل .لكنك �ستكونني
حمبوبة على الدوام ل�صدقك وب�ساطتك.

األرنب والثعلب
عمر احلمود
دار الأرن��ب يف الب�ستان ،مل ي�شعر
بالراحة والبهجة ،اق�ترب من �سور
الب�ستان ،فزجره الناطور.
قال الأرنب :ما �شكل العامل خلف
ال�سور؟.
�س�ألقي عليه نظرة.
دعا الدجاجة مل�صاحبته :فلنخرج
م�����ن ه������ذا ال������واق������ع ،ون�������رى الأف������ق
ال�شا�سع.
ق�أق�أت الدجاجة� :أخ�شى من جو ٍع
ق��ات��ل وث��ع��ال��ب م�����س��ع��ورة ،وه��ن��ا �أم��ن
دائم و�أرزاق موفورة.
وراحت تلقط حبات احلنطة.
�أي��دت��ه��ا ال��ب��ط��ة� :أخ�����ش��ى العط�ش
وحر ال�صحراء ،وهنا ح�ضرة وغزارة
ماء.
واندفعت ت�سبح يف الربكة.
ن����ادى احل��م��ام��ة :يف اخل����ارج دنيا
جديدة ،وحياة �سعيدة.
هدلت احلمامة� :سرياين �صيادٌ،
وين�صب يل الأفخاخ ،وحتوم الأفعى
الغدارة حول الأفراخ.
وخطت على غ�صنٍ ريان.
���س��ع��ى �إىل اخل������روف :يف اخل����ارج
عزف الراعي ومناظر وبيادر.
ثغا اخلروف :هنا مرعى و�صحاب
وهناك ل�صو�ص وذئاب.
وتابع ق�ضم الأع�شاب.
ويف غفل ٍة من الناطور قفز الأرنب
خلف ال�سور!
ال ممتداً يف و�سطه ربوة،
ر�أى �سه ً
وبعد خ��ط��واتٍ ك�برى و�صل ال��رب��وة،

ا����س���ت���ل���ق���ى ي����داع����ب ن�������س���م���اتٍ ح����رة،
فارتخى ج�سده ،و�أخذ غفوة.
�شم الثعلب رائحة الأرنب ،فت�سلل
من جحره خلف الربوة ،وتقدم منه
يف وثبة� ،أفاق الأرن��ب ،ذعر من هول
ال�صدمة.
ب���رزت �أ���س��ن��ان الثعلب :ي��ا للجر�أة
ترقد قربي وك�أنك يف نزهة!.
عاد الوعي �إىل الأرنب ،خطرت يف
ذهنه فكرة :خرجت وحيداً بعد �صلح
احليوانات.
ـ مل �أ�سمع بال�صلح.
ـ ا�س�أل حيوانات الب�ستان هناك.
ـ ال يوجد ب�ستانٌ حويل.
ـ يقع الب�ستان وراء ال�سهل ،وفيه
���ط ي�����س��ب��ح ،وخ���رافٌ
دج����ا ٌج مي���رح ،وب ٌ
ت�سرح.
ـ ���س���أل��ت��ه��م��ك الآن ،وت�����ص��ب��ح طي
الن�سيان.
ـ ���س��ت��خ��ال��ف ال�������ص���ل���ح ،وي��ع��اق��ب��ك
ال�سبع.
وف����ك����ر ال���ث���ع���ل���ب :ق���ب���ل ال��ت��ه��ام��ه
�س�أعرف مكان الب�ستان ،و�أغ��زوه كل
ل��ي��ل��ة ،و�أح�����ص��ل ع��ل��ى وج��ب�� ٍة د���س��م��ة،
و�أعي�ش يف �شبعٍ ورخاء.
و�أمر الأرنب :خذين �إىل الب�ستان.
انحدرا من الربوة ،وخالل �سويعة
�صارا قرب الب�ستان ،ف�صرخ الأرن��ب
يطلب جندة!.
�سمعه الناطور ،عرف �أنه يف ورطة،
ف��ه��رع ب��ع�����ص��اه ،ر�آه ال��ث��ع��ل��ب ،ف�ترك
الأرنب ،وجرى هارباً.
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حكاية الثعلب

موفق نادر

�صاد َق ثعلبُ
يوماً �أرنبْ
قالوا:
ال ميكنُ
ال ميكنْ
قلتُ :
ا�ستمعوا يا �أطفالْ
ق�صتنا يف احلالْ
نكملْ ّ
قالوا:
�أكملْ يا �أ�ستاذ
قلتُ  :اجتمعوا
هيّا ا�ستمعوا
جاء الأرنبْ
ح ّراً يلعبْ
يف �شارب ِه
ع�شبٌ �أخ�ض ْر
رت
ـ هل ت�أك ُل من حقل الزع ْ
�صاح الثعلبْ

هل ت�سرق زرعي يا �أرنبْ
غ�ضب الثعلبْ
ـ ال  ...ال �أبداً
�إنيّ �آكل بع�ضاً منه ك َّل �صبا ْح
ـ هذا زرعي
ـ قال الثعلب ـ
ال ْح
ال تعرف �أنيّ ف ّ
هجم الثعلبُ �صوب الأرنبْ
لكنْ ماذا؟!
هل �شاهدمت ُكبّة ثل ْج
جتري يوماً فوق املرجْ؟!
عجز الثعلب �أنْ يلحق ُه
هرب الأرنبْ
رجع الثعلبْ
ي�صرخ مقهوراً:
يا ويلي
م�شكلتي يف هذا الذيلِ !!

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

بتان
ُل ْع ِ
�أحمد �ص ّوان
ني
ال هديّت ِ
عاد الأب �سعيداً ذات يوم من ال�سّ وقِ ،حام ً
لِطِ ْفلَي ِه �سَ المِ ٍ وهِ نْدٍ .
كانتْ هدِ ّي ُة �سالمِ ٍ ِكيْ�ساً فِي ِه جُ نُو ٌد و َدبَّاباتٌ ورَ�شَّ ا�شَ اتٌ ،
وهذا ما كا َن يَحْ ُل ُم ب ِه مِ ن ُم ّدةٍ.
َ�ض،
�أمّ��ا هدِ ّي ُة هِ نْدٍ فه َي دُمْ َي ُة ممُ َ رِّ�ضَ ةٍَ ،ث ْوبُها �أَ ْبي ُ
َ�ص و ُع ْل َب ٌة َف��ا ِرغَ�� ٌة َم ْكتُوبٌ
�����ض ومِ ق ٌّ
َا�ش �أَ ْب�� َي ُ
و َمعَها ُقم ٌ
َعلَيْها ( ُم َعقِّم).
َف ِر َح كُلٌّ مِ نَ ا ْل َو َل َديْنِ ِبهَدِ َّي ِتهِ ،وجَ لَ�سا على ال�سَّ جَّ ا َدةِ،
كُلٌّ مِ ْنهُما يف ُركْنٍ مِ نَ ا ْل ُغ ْر َفةِ.
�صَ فَّ �سَ المِ ٌ الجْ ُ نُو َد والآالتِ الحْ َ ْر ِب َّي َة بِانتِظامٍُ ،ث َّم
قالَ:
ال�صهاي َنةُ ،وخَ لْفَ الجْ ُ نُو ِد َب ْيتُنا و َبيْتُ جَ َّدتِي
 هَناكَ َّو َم ْدرَ�سَ تِي.
ُث َّم خَ اطَ بَ الجْ ُ نُودَ:
 هَلْ �أَ ْن ُت ْم مُ�سْ َتعِدُّ و َن �أَيُّها الجْ ُ نُو ُد الأبْطَ الُ ؟! َن َعمْ .نَحْ نُ مُ�سْ َتعِدُّ ونَ.َت��� َق��� َّد َم الجْ ُ��� ُن���و ُد ال�����شُّ ��جْ ��ع��ا ُن بِ��نِ��ظ��ا ٍم َن��حْ �� َو الأعْ�����دا ِء
ال�صهاينةِ ،وا ْنتَ�صَ رُوا عَليه ْم بِ�سُ ْر َعةٍ ،وقَالُوا:
َّ
ال�صهاينةِ.
هلل �أكربُ ،ا ْنتَ�صَ ْرنَا على َّ
هلل �أكربُ ،ا ُ
ا ُنَظَ َر �سَ المِ ٌ �إِىل جُ �� ُن��و ِد ِه يف �سَ احَ ِة المْ َ ْع َر َكةَِ ،فوَجَ َد
َبع َْ�ضهُم جَ ��رْحَ ��ىَ ،ف��حَ �� ِز َن عَليهم ،و َن���ادَى �أُخْ �� َت�� ُه هِ�� ْن��داً،
وكانتْ مَ�شْ غُول ًة ِب ُل ْع َبتِها و�أَ َدوَاتِها الطِّ ِّب َّيةِ:
 هِ ن ُد ! َت َعاليَ يا �أُخْ تي بِ�سُ رعةٍ ،هَذا جُ نْديٌّ جَ رِيحٌ،وهَذا جَ رِي ٌح �آخَ رُ.
ُث َّم قا َل ِللْجُ نْديِّ :
ا�صبرِ ْ يا �أَخي! �سَ َت�أْتِي المْ ُ َمرِّ�ضَ ةُ.
 ُْما�ش حَ �� ْو َل
جَ ��اءتِ هِ ْن ٌد ومعها المْ ُ َمرِّ�ضَ ةُ ،و َل�� َّف��تِ ا ْلق َ
رِجْ لِ الجْ ُ نْديِّ  ،فَ�شَ َكرَها ،وقَا َل لها:
ال�صهاينةَ.
 �أُرِي ُد �أَنْ أُ�تَا ِب َع المْ َ ْع َر َك َة حَ تَّى َن ْه ِز َم َّقالتِ المْ ُ َمرِّ�ضَ ةُ:
 ال لُزو َم ِلذَهابِكَ َ ،فقَدِِ ا ْنتَ�صَ رْنا ،والحْ َ ْم ُد هللِ.ُث َّم نَادَتْ هِ ْن ٌد �أَخاها:
 َهيَّا – يا �سالمِ ُ  -نَحْ مِلْ هَذا الجْ ُ نْديَّ على ال�سَّ رِي ِر�إِىل المْ ُ�سْ تَ�شفى ِليُ�سْ ِعفُوهُ.
ُث َّم َعالجَ َتْ هِ ْن ٌد الجْ َرحَ ى ُكلَّهم ،وهِ َي َفرِحَ ٌة بِا ْنتِ�صا ِر
ال�صهاينة …
الجْ ُ نُو ِد عَلى َّ
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ق�صة من ال�صني

جديلة الشعر
نزار جنار
ك��ان الطفل (ب��ي ف���او) كثري
ال�����ض��ي��ق وال��ت��ذم��ر م���ن جديلة
ال�شعر الطويلة التي تتدىل وراء
ظ��ه��ره ،وك��ان��ت وال��دت��ه الطيبة
حتر�ص كل �صباح على تذكريه
ب���أن يعتني بها قبل ذه��اب��ه �إىل
امل��در���س��ة ...لكن (ب��ي ف��او) كان
يفكر يف ق�صها والتخل�ص منها،
لأن���ه ي�شعر ب���الأمل ح�ين يغ�سل
ر�أ���س��ه ومي�شطه يف �أي��ام ال�شتاء
ال��ب��اردة ..وحني �صارح �أم��ه مبا
ي��ف��ك��ر ،غ�����ض��ب��ت �أ����ش���د الغ�ضب
وقالت:
 �إن ل��ل��أط����ف����ال ج��م��ي��ع��ه��مجدائل يباهون بها ويحر�صون
ع��ل��ي��ه��ا� ،إن����ه����ا م����ن ت��ق��ال��ي��ده��م
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ن��ع��ت��ز ب��ه��ا وال
نتخلى عنها.
مل يفهم (بي فاو) معنى
«التقاليد» ،وك��ان �أب���وه يرددها
كثرياً ،و�أخوته �أي�ضاً ..لكنه مل
يكن يدرك ماذا يق�صدون بهذه
الكلمة..
كان (بي فاو) يتمار�ض �أمام
�أه��ل��ه ،وي��دع��و اهلل �أن يخل�صه
من هذه اجلديلة املزعجة ،وقد
ظل �أياماً وليايل كا�سف البال،
ح���زي���ن���اً ..ح��ت��ى ا���س��ت��ي��ق��ظ ذات

يا
قريتي
بيري �إيليا البازي

�صباح فتلم�س �شعره الطويل
ف��ل��م ي����ج����ده ..ك����اد ي��ط�ير من
ال��ف��رح ،ف���أخ��ذ يقفز ويرق�ص
يف �أرج������اء ال��ب��ي��ت ،وح��ي�ن ر�آه
�أب���وه و�أم���ه و�أخ��وت��ه ا�ستنكروا
منظره ،وظنوا �أنه حلق �شعره
خ��ف��ي��ة� ,أ����ص���روا ع��ل��ى �أن يبقى
يف امل��ن��زل ح��ت��ى ينبت ل��ه �شعر
ج��دي��د ،ولكن (ب��ي ف��او) ت�سلل
�إىل ال�شارع مبكراً ،واجت��ه �إىل
احل���ان���وت ال�����ذي اع���ت���اد ���ش��راء
قطعة احل��ل��وى م��ن��ه ك��ل ي��وم،
ح��م��ل��ق ب���ه ال��ب��ائ��ع ط���وي�ل�اً ثم
ط�����رده ،ف�����س��ار �إىل ب���ائ���ع �آخ���ر
ف��ك��ان ن�����ص��ي��ب��ه ال���ط���رد �أي�����ض��اً،
وحني م�ضى يف طريق املدر�سة
ك����ان زم���ل��ا�ؤه ي�����س��ت��ه��زئ��ون به
وي�سخرون من منظره ،وجاء
امل��ع��ل��م ف���ذه���ل �إذ وق����ع ب�����ص��ره
ع��ل��ي��ه ،ث��م رف�����ض �أن يقبله يف
املدر�سة.
حزن (بي فاو) كثرياً ،وعرف
�أنه مل يعد له بقاء يف �أي مكان،
ف���ان���ط���ل���ق ع���ل���ى غ��ي�ر ه�����دى يف
الربية ،حتى و�صل �إىل �شجرة
فجل�س ي�سرتيح يف ظلها ..كان
ن��ادم��اً �أ���ش��د ال��ن��دم ع��ل��ى طي�شه
وغبائه ،وبد�أت دموعه البي�ضاء

اللوحة للفنان حمادة العبود

تنحدر م��ن عينيه احلزينتني،
وح�ين التفت �إىل جانبه ،وجد
�شيخاً كبرياً عليه مهابة ووقار،
فقام (بي فاو) له احرتاماً وهو
مي�سح دموعه ،فقال ال�شيخ:
 ال ب�أ�س عليك �أيها ال�صغري،�أن����ا ع����ارف ب��ق�����ص��ت��ك ،و���س���أع��ي��د

�إل���ي���ك ج��دي��ل��ة ال�����ش��ع��ر ،وت��ذك��ر
دائ��م��اً �أن حت��اف��ظ على تقاليد
�أم�����ت�����ك و�أن حت��ت�رم����ه����ا ،ه��ي��ا
�أي���ه���ا ال�����ص��غ�ير ع���د �إىل �أه��ل��ك
ا �صاحلاً
ومدر�ستك ،وكن رج�ل ً
يف امل�ستقبل ،فالأمة تفخر دوماً
ب�أبنائها ال�صاحلني.

ي ــا قريتـي اجلمي ــل ْه

ـرك العطـ ـ ــا ْء
ونهـ ـ ـ ِ

ـاك ك ــاخلميـ ــل ْه
�ألق ـ ـ ِ

لتــرب ـ ـ ـ ٍة �سـ ــخي ـ ْه

ه ـ ـ ـ ــوا� ِؤك النق ـ ـ ّْـي

ـيف والربيـ ْع
يف ال�صـ ِ

و�شــم�سـ ِـك الأ�صـ ـ ــيل ْه

يف الب ــر ِد وال�ص ـ ـ ــقي ْع

بيوتـ ـ ـ ِـك القدمي ـ ـ ـ ْه

وي�سـ ـ ــر ُح القطي ـ ـ ْع

مي ـ ــاهـ ِـك النقي ـ ـ ـ ْه

يف ال�ســهل ِ والبقـ ـ ــا ْع

ملحق
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َّ
والص ْخ َر ُة
الن ْه ُر
َّ
�سامر �أنور ال�شمايل
ك��ا َن��تِ ال�����ص��خ��ر ُة امل��ل�����س��ا ُء على �سَ فْحِ
ج���ب���لٍ جم������او ٍر ل��ل��ن��ه��رِ ،ل���ذل���كَ ك��ان��تْ
تَق�ضي �أيَّامَها وهيَ تُراقِبُ النَّهرَ ،وهو
يَجري ،من غري �أن يتعبَ �أو يَ�سرتيحَ.
���ش��ع��رتِ ال�����ص��خ��ر ُة امل��ل�����س��ا ُء باحل�سدِ
جتا َه النَّهر ،فقالتْ للريحِ :
 دَحْ رِجيني عن �سفحِ اجلبلِ قليالً..و�أنا �أتكفَّلُ بالباقي.
قالتِ الرِّيحُ:
 كما تَ�شائنيَ.ال�صخر َة الكبري َة طلبَتْ من
ولكنَّ َّ
ال��ري��حِ �ألاَّ تفعلَ ،فقد ك��ان��تْ ُت��ري�� ُد �أن
َت�� ْث��نِ��يَ ال���َّ��ص��خ��ر َة امل��ل�����س��ا َء ع��ن ق��را ِره��ا،
لهذا قالتْ لها ِب َعتَبٍ :
 ملاذا تُريدينَ مُ غادرتَنا ..ونحنُ هُ نامن ُذ زمنٍ طويلٍ ؟.
ال�صخر ُة ال�سوداءُ:
قالتِ َّ
 امل����ك����انُ ج���م���ي���لٌ ه���ن���ا ،ف��ال��ط��ي��و ُرتَرتا ُح فوقَنا ،والأع�شابُ تنبُتُ حَ ولَنا،
وال�����شَّ ��م��� ُ��س ُت��ر���سِ��لُ ُن���و َره���ا �إل��ي��ن��ا من ُذ
ال�صباحِ.
ال�صخر ُة املل�ساءُ:
قالتِ َّ
 �أيُّها اجلبلُ انظُ ْر �إىل النَّهرِ� ..إنَّهيكف عن اجلريانِ طوا َل اليومِ ،و�أنا
 مل َت ُع ْد َلدَيَّ رغب ٌة يف البقا ِء يف هذا ال ُّاملكانِ .
مل �أُغاد ْر مكاين من ُذ �سنواتٍ .
ال�صخورِ ،فقا َل اجلبلُ :
�ين ُّ
�سَ مِ َع اجل��ب��لُ م��ا دا َر ب َ
 هذ ِه طبيع ُة الأ�شياءِ.ال�صخر َة املل�سا َء مُ �ستنكراً:
ف�س�أ َل َّ
فال�صخر ُة
ثم �صمتَ اجلبلُ بِحُ زْنٍ َّ ،
 و�إىل �أينَ تُريدينَ الذَّهابَ ؟!.املل�سا ُء مل ُتن ِْ�صتْ �إىل نَ�صيحتهِ.
�أجابتِ ال�صخر ُة املل�ساءُ:

اللوحة للفنان هادي جنم الدين

جَ معتِ الرِّي ُح قِواها ،و َهبَّتْ بِ�ش َّدةٍ،
ال�صخرة املل�سا ُء عن �سفحِ
فتدحرجتِ َّ
اجل��ب��لِ ،ث��م هَ����وَتْ ن��ح�� َو الأ���س��ف��لِ ،وقد
َت َع َّمدَتْ �أن تَ�سْ قُطَ يف جمرى النَّهرِ.
ال�صخرة املل�سا ُء بالنَّهرِ،
ا�صطدمتِِ َّ
فتناث َر املا ُء يف ك ِّل مكانٍ .
َغ�ضِ بَ النَّهر ،و�صا َح مُ �ستنكراً:
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ال�صخر ُة
 عُودِي �إىل مكان ِِك �أ َّيتُها َّالثّقيلةُ.
ال�صخر ُة املل�سا ُء ِبتَحَ دٍّ:
قالتِ َّ
 لن �أحترَّكَ من هنا �أبداً.ال�صخر ِة
ق��ا َل النَّه ُر مُ تعجِّ باً م��ن َّ
التي �سدَّتْ جمراه:
 الغاب ُة كبريةٌ ..و َت َّت�سِ ُع للجميعِ.ال�صخر ُة املل�سا ُء بعنادٍ:
فقالتِ َّ
 لن �أُغيرّ َ مكاين م ّر ًة �أُخرى.�شع َر ال��ن��ه�� ُر بالغ�ضبِ ،فاحتقنَتْ
مياههُ ،و�أخ���ذَتْ ُت��زبِ�� ُد وتَرتفعُ ،وهي
ت�ضغط على ال�صخر ِة املل�ساءِ ،بينما
ُ
ال�صخر ُة حتاولُ الثباتَ مكانَها.
ف���ج����أةً ..ان��ب��ث�� َق امل����ا ُء ق��وي��اً ،و�أط����ا َح
بال�صخر ِة املل�سا ِء بعيداً ،فتدحرجتْ
ن��ح�� َو ال������وادي ال�����س��ح��ي��قِ ،و���س��ق��طَ ��تْ ،
فا�ستقرَّتْ يف الأ�سفلِ ،حيث ال ي�صلُ
م�س ،وال يَنبتُ الع�شبُ  ،وال
ن��و ُر ال�شَّ ُ
تزقزقُ الطيورُ.
ال�صخر ُة املل�سا ُء ِب َن َدمٍ.
�صاحتِ َّ
 �أ َّي��� ُت���ه���ا ال����ري����حُ� ..أع��ي��دي��ن��ي �إىلمكاين.
قالتِ الرِّياحُ:
 ال �أ�ستطيعُ ..ف�أنتِ ثقيل ٌة جداً.وراحتْ تهبُّ من جديدٍ فو َق النَّه ِر
ري يف جم��راه ،كي
ال��ذي ع��ا َد �إىل ال�س ِ
ي��رويَ الأع�شابَ وال��زه��ورَ ،وهو يغنّي
ل��ل��ع�����ص��اف�يرِ ال��ت��ي ت�����ش��ربُ م���ن م��ائ�� ِه
ال����عَ���� ْذبِ ،ث���م حت��� ِّل���قُ ع���ال���ي���اً ،ق��ب��ل �أن
ت�سرتي َح على ال�صخو ِر التي ما زالتْ
�سعيد ًة يف مكانِها على �سفحِ اجلبلِ .

األطفال ُي ْن ِشدون
حممد منذر لطفي

اللوحة للفنان حمادة العبود

ن�صن ُع ُه يف ك ِّل زمانْ
		
ما �أجم َل ِف ْع َل الإح�سانْ !..
نَن�ش ُر ُه يف ك ِّل مكانْ
		
ما �أحلى �أن نعم َل خرياً !..
نر�سُ ُم ُ�صبحاً للإن�سانْ
نبني باحلبِّ الأوطانْ
ِ�ص للمُحتا ْج !..
ما �أغلى الإن�سان ميدُّ العو َن اخلال َ
ما �أغال ُه  ..مي�س ُح لي َل الب� ِؤ�س مب�صبا ٍح وهَّا ْج !..
يحم ُل فرحاً للإن�سانْ
يجع ُل عالمَنا بُ�ستانْ
ما �أجملَنا  ..ن�شدو  ..نعملْ !..
ندرُ�س  ..كي نبني  ..كي نُعلي

حتى يغدو بلدي �أف�ضلْ
وطنَ ال َعرَبِ احل َّر الأجملْ

وطناً  ..يع�ش ُق ُه « َنيْ�سانْ »
ونغنِّي �أحلـى الأحلـانْ
•••
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�أحمد جدعان ال�شايب

قصتان
وجدت حالً
ُ

أحب وطني
ّ

خرجت الأف��ع��ى م��ن جحرها,
ب��ع��د �أن �أم�����ض��ت ���ش��ه��ور ال�����ش��ت��اء
الباردة حتت الأر�ض .لتبحث عن
غذائها يف كل مكان.
ف�����ج������أة ,وج��������دتْ ����ض���ب���اً ي��ق��ف
على �صخرة منعزلة ,فهاجمته
وط�� ّوق��ت��ه ق��ب��ل �أن ي���ه���رب ,وك���ان
يجفّف ج�سمه من رطوبة اجلحر
بدفء ال�شم�س ,مرّة يرفع رجله
ال��ي��م��ن��ى وي�����ده ال��ي�����س��رى ,وب��ع��د
قليل يبدل الي�سرى واليمنى.
ك���ان���ت الأف����ع����ى ت���رف���ع ر�أ���س��ه��ا
وع��ن��ق��ه��ا ب���غ���رور امل��ن��ت�����ص��ر ,وه��ي
زاح����ف����ة ن���ح���و ال����� ّ����ض����بّ و ُت���خ���رج
ل�سانها لتتح�س�س ب��ه ال��رائ��ح��ة
واحل�������رك�������ة ,وح���ي���ن ����ش���اه���ده���ا
ال����� ّ����ض����بّ  ,مل ي�����س��ت��ط��ع ال���ه���رب,
وع����رف �أن ن��ه��اي��ت��ه ق���د اق�ترب��ت
من فم الأف��ع��ى ,ف�أ�سرع يفكر يف
طريقة ليخل�ص نف�سه من املوت,
فالتقط عوداً �أطول منه يف فمه,
وع�ض عليه ب�أ�سنانه ,ووقف على
ّ
يديه ورجليه بتح ّد وثقة.
ت��وقّ��ف��ت الأف���ع���ى وه����ي ت��ف�� ّك��ر
بطريقة لتبتلعه ,لكنها خافت
�أن يقف ال��ع��ود الكبري يف حلقها
فتموت.
تراجعت ,وخف�ضت ر�أ�سها �إىل
الأر�������ض ي��ائ�����س��ة ,واجت���ه���ت نحو
مكان �آخ��ر وابتعدت لتبحث عن
يع�ض على
ال�ضبّ ّ
طعامها ,وبقي ّ
منت�صف العود بثقة.
ب���ع���د �أن اخ���ت���ف���ت ع����ن ع��ي��ن��ي
ال���� ّ���ض���بّ  ,واط���م����أن ع��ل��ى ح��ي��ات��ه,
رم���ى ال��ع��ود وم�����ض��ى ن��ح��و بع�ض
اجلنادب التي تقفز قرب �أ�شواك
ال�صخور.

ن��ق��ف زغ���ل���ول ب��ي�����ض��ت��ه وخ���رج
م��ن��ه��ا ���ض��ع��ي��ف��اً ج���ائ���ع���اً ,ج����اءت
احلمامة �أمه من بعيد ,ف�أطعمته
من بطنها حتى �شبع ,ثم و�ضعته
حت��ت ج��ن��اح��ه��ا ورق����دت  ,ف�شعر
بالدفء واحلنان.
ك����ان ال��ع�����ش يف ج����دار ط��ي��ن��ي,
بالقرب من �أع�شا�ش احلمام ,ويف
اجلدار �أعواد خ�شبية ثابتة حتت
الأع�شا�ش ,ليقف عليها احلمام
عند ال��ط�يران .وق��ف��ت احلمامة
على العمود اخل�شبي �أمام الع�ش,
وحل���ق ب��ه��ا زغ��ل��ول وق���د ن��ب��ت له
زغب و ري�ش ناعم ,فتح جناحيه
مثل �أمه ,فقالت له:
ـ ال تبتعد ..طِ ْر حول البيت
طار قلي ًال وعاد �إىل ع�شه ,ويف
امل��رة التالية ,وق��ف مع �أم��ه على
العمود وف��د �صار �أق���وى ,وغدت
جناحاه �أطول ,قال:
ـ �س�أبحث عن طعامي بنف�سي
طار بعيداً ,تراقبه �أمه بفرح,
وح��ي�ن و����ص���ل ف����وق ح��ق��ل ق��م��ح,
ح��طّ ب��ه��دوء ,التقط احلَ��ب حتى
�شبع ,ثم ط��ار حتى وج��د بحرية
�صغرية ,فهبط �إليها و�شرب حتى
ارتوى.
وق������ف ع���ل���ى ����ص���خ���رة ل��ي��ط�ير
وي��ع��ود �إىل ع�����ش��ه��� ,ش��اه��د �سمكة
متد ر�أ�سها فوق املاء ,فقال لها:
ـ من �أنتِ ؟
قالت له:
ـ��ـ �أن���ا �سمكة � ..أط�ي�ر يف امل��اء
و�أ�سبح
قال زغلول:

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

ـ و�أنا �أطري و�أ�سبح يف الهواء..
�أحب �أن �أ�سبح يف املاء مثلك.
قالت ال�سمكة:
ـ �ستغرق
حاول �أن ينزل �إىل املاء ,غم�س
نف�سه ف��ي��ه ,لكنه مل ي�ستطع �أن
ي���ت���ح���رك ,واب���ت���ل ري�������ش���ه ,ف��ط��ار
م�����س��رع��اً �إىل ال�������ص���خ���رة ,ق��ال��ت
ال�سمكة:
ـ �أنا �أ�ستطيع القفز يف الهواء..
و�أطري مثلك.
ح�����اول�����ت ال����ق����ف����ز ف�������وق امل�����اء
لتطري.لكنها ب�سرع ٍة ع��ادت �إىل
املاء ,قال زغلول �ضاحكاً:
ـ��ـ ه��ا ه��ا ه���ا� ..ستموتني خ��ارج
املاء

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

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :عياد عيد

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

قالت ال�سمكة وهي تغو�ص يف
املاء وتبتعد:
ـ �أنا �أحب وطني املاء كثرياً..
ك���ان���ت احل���م���ام���ة ت���رق���د ع��ل��ى
عمود الع�ش ،وتنتظر عودة زغلول
بقلق �شديد ,يف هذه اللحظة ,طار
زغلول باجتاه معاك�س ,وال�سمكة
تنظر �إليه ,قال وهو يف الف�ضاء:
ـ���ـ ا���ش��ت��ق��ت �إىل �أم�����ي � ..أح���ب
الف�ضاء ..وطني
ح����� ّرك�����ت ال�������س���م���ك���ة زع���ان���ف���ه���ا
لتودعه ,وقالت:
ـ مع ال�سالمة
ث���م غ��ا���ص��ت يف امل������اء ,وو���ص��ل
زغلول �إىل �أمه ب�سالم.

هيئة التحرير:

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

