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بستان َج ِّدي
في
ِ
ا�سكندر نعمة
ح��ان��تِ ال��ف�تر ُة الأَخ��ي��ر ُة من
ف�صلِ ال�صَّ يفِ  .الطَّ بيع ُة جميل ٌة
اله�� َي��ة .ق���ا َل ج����دّي� »:أَن���ا ذاه��بٌ
�إِىل ال��ب�����سْ ��ت��انِ  ,و����س����أَع���و ُد وق���تَ
الظُّ هرِ»� .س�أَ َل ْت ُه جدَّتي باهتمامٍ:
«وماذا �ست ْف َع ُل يف الب�سْ تانِ ؟ احل ُّر
���ش��دي��دٌ!»� .أَج�����ابَ ج����دّي« :ل���ديَّ
عملٌ كثريٌ .ال تقلقي».
وقفْتُ يف مُقابل ِة جدّي .قفزْتُ
يف امل����ك����انِ  .اب��ت�����سَ ��مْ��تُ وه��م�����سْ ��تُ
ب�صوتٍ دافِئٍ « :ج��دّي� ...أُري ُد �أَنْ
�أَذه���بَ معكَ  � ،أُس��ساعدُكَ يف ك ِّل
���ش��يء» .رب���تَ ج���دّي على كتفيَّ ,
«تعال يا نوّارةُ .هيّا بِنا».
وقالَ :يَ ْ
ان�����ص��رَفَ ج���دّي إِ�ىل �أَع��م��الٍ
ك����ث��ي�رةٍ .اب���ت���ع���دْتُ ع���ن���ه .عُ�����دْتُ
و�صحْ تُ َفرِحَ ةً:
�إِلي ِه بع َد قليلٍ ِ
«ج��������دّي ...ل���ق��� ْد ق��ط��فْ��تُ ج��م��ي�� َع
ح��� ّب���اتِ ال���ب���ن���دور ِة ال�� ّن��ا�ِ��ض��جَ �� ِة يف
ال�� ُب�����سْ ��ت��ان» .قُ�� ْل��تُ ذل���ك ِب���أُ���س��ل��وبٍ
يُ�شْ ب ُه الغِناءَ� .سُ َّر ج��دّي� .ضحكَ
م��ن �أَع���م���اقِ���هِ ،وق�����الَ« :ع��ظ��ي��مٌ..
عظي ٌم ي��ا ن����وّارة» .وان�����ص��رفَ �إىل
ُرتنةً« :جدّي..
عم ِلهِ .تا َبعْتُ م مِّ
لق ْد قطفْتُ �أَي�ضاً جمي َع ثمَراتِ
اخل��ي��ا ِر اخل�����ض��راءِ» .ت��اب�� َع ج��دّي
ف����رحَ ���� َت���� ُه و�أَق������ب������ َل ع���ل���يَّ وق�����ال:
«مُ��ده��� ٌ��ش� ...أَن���تِ طفل ٌة را ِئ��ع�� ٌة يا
�ي�ن
�ي�ن ال��ع��م�� َل وتحُ��� ّب َ
ن������وّارة تحُ��� ّب َ
جدَّكِ » .
ذه���� ْب����تُ َ�أجت�����������وَّلُ يف �أَرج��������ا ِء
الب�ستانِ ال��وا���س��عِ� .أَرو ُح و�أَج���ي ُء
ب�لا ان��ت��ظ��ا ٍم مُ�� ْن��ه��مِ��ك�� ًة بقطفِ ما
ّا�ضجةِ.
�أرا ُه من اخل ُْ�ضراواتِ الن ِ
ت���أَمَّ��ل��تُ ح��ويل ط��وي�لاً ،ث�� َّم رُحْ ��تُ
�أَع��������دو ن���ح��� َو ج�������دّي .قُ���� ْل����تُ ل���ه:
مل �أَ�سْ تط ْع �أَنْ أَ�رى اجلزرَ.
«جدّيْ ,
�أُري���� ُد �أَن �أَق��ط��فَ ج����زَراتٍ ع��� َّدةَ».

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

���ض��حِ ��كَ ج�����دّي ِب�������ص���وتٍ خ���اف���تٍ .
يل بعينني تفي�ضانِ حُ �� ّب��اً.
نظ َر �إِ َّ
ث�� َّم �أَ���ش��ا َر ب��ي��دِ ِه �إِىل م�ساح ٍة من
َر���ض مُغطّ ا ٍة بال�سُّ وقِ والأَوراقِ
الأ ِ
ال����ن����اّع����م���� ِة اخل������ ْ�����ض�����راءِ ,وق�����ال:
«تذكَّري يا ن��وَّارة �أَ َن اجل��ز َر ينمو
ولي�س فو َقهُ» .قلْتُ
حتتَ ال�ُّت�رُّ اب َ
مُتعجِّ بةً« :وكيفَ نعرفُ �أَ َّن اجلز َر
قد ن َُ�ضجَ؟!».
يل
�صَ فَنَ ج��دّي قليالً .نظ َر ِ�إ َّ
بعمقٍ  ،وقا َل ب�صوتٍ حنونٍ :
ني ال�سِّ رَّ؟!.
نوّارة ...هلْ حتفظ َ
نعم� .أَحفظُ هُ!.
اتْبعيني �إِذن.
�أَوم�أْتُ بر�أْ�سي مُتعجِّ بةً .م�شيْنا
ج����دّي و َ�أن������ا .جت���او ْزن���ا ال��ب�����سْ ��ت��ا َن
الكبريَ� .سرْنا بِهدو ٍء حُماذرينَ .
ك��ا َن ج��دّي يتَلفَّتُ ح��و َل�� ُه كثرياً.
و�صَ لْنا �أَخ�ي�راً �إِىل �أَط���رافِ غاب ٍة
كثيف ِة الأَ���ش��ج��ارِ .اخ��ت��ب ْ���أن��ا خلْفَ
�ساقِ �شجر ٍة �ضخمةٍ� .أَ�شا َر جدّي

َر�ض �إىل
بيدِ ِه �إِىل مُنب�سَ ٍط مِ نَ الأ ِ ِ
ج��وا ِر الغابةِ ،خالٍ من الأَ�شجارِ،
�����ض ال�� ّن��ب��ات��اتِ
ْ�ث�ر ف��ي��ه ب��ع ُ
َت��� َت���ب���ع ُ
ربيَّة ،و�س�أَلَني باهتِمامٍ:
ال ِّ
ماذا َت َريْنَ هنا يا نوّارةُ؟ .
وبع�ض
َ
�أَرى نباتاتٍ مُ��ب�� ْع�ثرةً،
احل��ج��ار ِة وال���ُّ��ص��خ��ورِ ،و�أَغْ �����ص��ان��اً
مُك�سَّ ر ًة جا َّفةٌ.
وهلْ هناكَ �شي ٌء �آخرُ؟ .
ال ي��ا ج���دّي  ...ال �أَرى �شي َئاً
�آخَ رَ.
�إِذنْ  ...اجل��ز ُر مل ين�ض ْج بعدُ.
ولي�س جاهزاً للقَطافِ .
َ
�سيط َر عليَّ العجبُ ال�شَّ ديدُ.
ن����ظ����رْتُ �إِىل ج�����دّي مُ�����سْ ��ت��غْ�� ِرب�� ًة
َمذْهولةً:
ك����ي����فَ ت�����ق�����ولُ ذل���������كَ  ،ون���ح���نُ
الآ َن ل�سْ نا يف ب�سْ تانكَ  .مل �أَفه ْم
�شي َئاً؟!.
ذل�����ك ه����� َو ال����� ِّ����س���� ُّر ي����ا ن��������وّارة.
�ستعرفي َن ُه فيما بعدُ.

انق�ضى �أُ�سبو ٌع على ذلك .و�أَنا
مذهول ٌة مُتلهِّف ٌة ملعرف ِة ال�سِّ رِّ.
�أَت��� ْي���تُ م��ع ج���دّي �إِىل الب�ستانِ .
حاولْتُ خِ لْ�سَ ًة �أَنْ أَ�كت�شِ فَ اجلز َر
حتتَ غطا ِئ ِه الأَخ�ض ِر امل ُتماوجَ.
ت�����س�� َّل�� ْل��تُ �إِىل م�����س��ك��ب�� ِة اجل�����زرِ.
حرَّكتُ ال�سّ و َق اخل ُْ�ض َر امل ُجتمعةَ.
ال َح يل يف ال����ُّت���رُّ ابِ ����ش���ي ٌء م��ا.
�ِ��ص��حْ ��تُ ع��الِ��ي��اً« :اجل�����ز ُر �أَ���ص��ب�� َح
ن��ا�ِ��ض��ج��اً وج���اه���زاً»� .أَق���ب��� َل ج��دّي
مُ�����سْ �� ِرع��اً .ن��ظ�� َر �إىل نبت ِة اجل��ز ِر
الغارق ِة يف ال�ُّت�رُّ ابِ � .ضحكَ من
�أَعماقهِ ،وقا َل يل:
اجلز ُر ما يزالُ ذا لونٍ ع�شْ بيٍّ .
ي����ج����بُ �أَن ي����ت����ح���� َّو َل �إِىل ل����ونٍ
ُب ْرتُقايلٍّ.
ومتى ي ُْ�صب ُح كذلكَ � .أُري�� ُد �أَن
�أَعرفَ .
تعال معي.
�إذنْ  ...يَ ْ
م�������شَ ��� ْي���ن���ا م������� ّر ًة ُ�أخ��������رى ع�ب�رَ
الب�ستان� .سِ رنا حُماذ َريْنِ بِبطءٍ.
اخ��ت��ب���أْن��ا ث��ان��ي�� ًة خ��ل��فَ ال�����شَّ ��ج��رة
ال���َّ��ض��خْ ��م�� ِة يف ال��غ��اب�� ِة ال��ق��ري��ب��ة.
�أَ���ش��ا َر ج��دّي �إِىل امل�ساح ِة امل ُ ْق ِف َر ِة
و�س�أَلَني:
ني الآنَ؟.
ماذا ترينَ وت�سْ مع َ
ري تُزقزقُ .طيو ٌر كثري ٌة
ع�صاف ُ
�ي�ر� .أَ�����ص����واتُ ج��ن��ادبَ
ت��ق��ف�� ُز وت���ط ُ
وربا هناكَ ح�شراتٌ
و�صرا�صريَ .مَّ
َر�ض.
كثري ٌة تدُبُّ على الأ ِ
وهل هناك �شي ٌء �آخرُ؟.
�أَن�صَ تُّ بحوا�سّ ي كاملةً .التفتُّ
�إىل جدِّي:
ال ...ال �أَ�سم ُع �شيئاً �آخرَ.
ين�ض ْج بعدُ.
�إذن ...اجلز ُر مل ُ
ازدا َد ع��جَ ��ب��ي ...ف��� َغ���رْتُ فمي
كالبلْهاءِ� .صحْ تُ :
 -ع��ج��ي��بٌ �أَم������رُكَ ي��ا ج���دّي!.
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كيفَ لكَ �أَنْ تعرفَ ذل��كَ ؟ مل
�أَفه ْم �شيئاً.
اب���ت�������س��� َم ج������دّي ب����ه����دوءٍ.
���ض��غ��طَ ع��ل��ى ك��ت��ف��يَّ � .أَم�����س��كَ
بيدي وقالَ:
ذل������������كَ ه��������و ال��������� ِّ��������س��������رُّ...
�ستعرفي َن ُه فيما بعدُ.
عُ�� ْدن��ا �إِىل ال��ب��ي��تِ  .تتالَتِ
الأَ ّي���ا ُم و َ�أن��ا ُ�أف�� ِّك�� ُر يف �أَم�� ِر هذا
ال�سِّ ِّر املُ��ذه��لِ  .بع ّد اُ�سبوعني
را َف���قْ���تُ ج���دّي �إِىل الب�ستانِ
رك�ضتُ
واحليرْ ُة متلأُ نف�سيْ .
ب�سرع ٍة نح َو م�ساكبِ اجلزرِ.
�أَم�سكْتُ إِ��ضمام ًة من ال�سّ وقِ
والأَوراقِ اخلُ�� ْ���ض��رِ� .ش َد ْدتُها،
ف���ل��� ْم ي���ظ���ه��� ْر يل �أَيُّ ����ش���ي ٍء
فقط باق ٌة �صغري ٌة
بُرتُقايلٍّْ .
من الأَوراقِ اخل�ضرِ .توجَّ هْتُ
�إىل ج����دّي ب َ����أ����سَ ���فٍ ��ِ� .ص��حْ ��تُ
ب�أَعلى �صوتي:
لي�س
اجلز ُر مل ْين�ض ْج بعدَُ .
جاهزاً للقَطافِ .
وكيف عرفْتِ ذلكَ ؟!.
�أَ���ش��رْتُ �إِىل ب��اق�� ِة الأَوراقِ
اخل������ ْ�����ض����� ِر ب������ي������ديَّ  ،و ُل����������ذْتُ
ب��ال��� َّ��ص��م��تِ  .ح����� َّد َق ج����دّي بي
ط���وي�ل�اً وق������الَ« :ات��ب��ع��ي��ن��ي».
�ْين هذه
رُحْ ��ن��ا ���س��و َّي�� ًة مُ�����س�� ِرع نْ ِ
امل������� َّرةَ .اخ���ت���ب����أْن���ا خ���ل���فَ ج���ذ ِع
ال�شَّ جر ِة الكبريةِ� .أَ�شا َر جدّي
َر�ض املنب�سطَ ِة و�س�أَلَني
�إِىل الأ ِ
بهم�س:
ٍ
نوّارةُ ...ماذا تريْنَ الآنَ؟.
ن��ظ��رْتُ م�����ش��دوه��ةً .راح��تْ
ع����ي����ن����ايَ ت�����ل�����وب�����انِ ��� .ص��ح��تُ
مذهولةً:
�أَرى �أَرانبَ كثريةً؟ و...
ب���������داْتُ �أَق�����ف����� ُز يف امل���ك���انِ
���ول.
و�أُحْ �������دِ ثُ ���ض��جَّ �� ًة م��ن ح يِ
و����ض��� َع ج�����دّي ���س�� ّب��اب�� َت�� ُه على
�شفت ْي ِه و�أَ����ش���ا َر يل بال�سّ كوتِ
والهدوءِ .تا َب َع �سا ِئالً:
ني
ن�������وّا َرةُ ...وم����اذا ت�سْ مع َ

�أَي�ضاً؟.
�����ض��مٍ
�أَ�����س����م���� ُع �أَ�������ص������واتَ ق ْ
وه��� ْر� ٍ���ش وم���� ْ���ض���غٍ ،و�أَ����ص���وات���اً
ريةً.
مُتداخلَ ًة كث َ
قُ��� ْل���تُ ذل����كَ ب�����ص��وتٍ ع���الً.
�أَجابَ جدّي ب�سرعةٍ:
 �إِذن ...اجل������ز ُر �أَ���ص��ب�� َحنا�ضجاً وجاهزاً للقطاف.
ِ
•••
�أَط�����ل�����قْ�����تُ ����ص���ي���ح��� َة ف����ر ٍح
وابتهاجٍ .كنتُ م�أْخوذ ًة بذكا ِء
جدّي ومعرف ِتهِ .لق ْد اكت�شَ فْتُ
ال�سِّ َّر الّذي �أَ�ضم َر ُه يل جدّي
طويالً.
ُعدْنا �إِىل الب�ستانِ � .أَتيْنا
جدّي و�أَنا �إِىل �إِحدى م�ساكبِ
يل
اجل���زرِ .ك��ا َن اجل���ز ُر برتقا َّ
ال�� ّل��ونِ �شهيَّ امل��ن��ظ��رِ ،مُ��غ�� ِري��اً.
�أَم�����س��ك��تُ ح�� ْزم�� ًة ���ص��غ�ير ًة من
اجلز ِر امل ُلوَّنِ � .سو ُق ُه و�أَوراقُ�� ُه
م����ا ت��������زالُ غ���� َّ���ض��� ًة خ���� ْ���ض���را َء
يانعةً .ل��وَّحْ ��تُ بها يف الهواءِ،
وو�ضَ ْعتُها فو َق ر�أْ�سي ك�إِكليلٍ
جميلٍ .
ل���ل���ح���الِ ن���ب���تَ يف داخ���ل���ي
����س����ؤالٌ ج��م��ي��لٌ  .ت���وقَّ���فْ���تُ عن
ني
اللّه ِو وال َّلعِبِ  .قطَّ بْتُ ما ب َ
ح��اجِ ��ب��يَّ  .ال�� َت��ف��تُّ �إِىل ج��دّي.
�����ض
ك�����ان م���ن�������ص��� ِرف���اً �إِىل ب��ع ِ
�أَعما ِلهِ� .س�أَ ْل ُت ُه بعمقٍ :
ج����������������دّي ...وك������ي������فَ َل���ن���ا
�أَنْ ن������ع������رِفَ �أَ َّن ال���ب���� َ���ص��� َل
�أَ� ْ����ص����ب���� َح ن���ا� ِ���ض���ج���اً وج����اه����زاً
للقطاف؟؟!!.
يل ج�����دّي .ك��ان
ال���ت��� َف���تَ �إِ َّ
يجل�س ال ُق ْرفُ�صا َء وه َو يعملُ.
ُ
يل طويالً .ث َّم �ضحِ كَ
نظ َر �إِ َّ
و�ضحِ كَ حتّى كا َد يقلبَ على
ق��ف��اهُ .ا�ستقا َم �أَخ��ي�راً� .أَقْ��ب�� َل
ن��ح��وي��َ � .ض��مَّ��ن��ي ب��ح��ن��انٍ �إِىل
�صَ ْد ِر ِه وقبَّلني وهم�س:
 �أَنتِ طفل ٌة ذك َّي ٌة وبارِع ٌةيا نوَّارةُ...
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و�شكلُها بدي ْع

ري يف الرَّبي ْع
تط ُ
			
تُعانقُ الزُّهو ْر

تدو ُر كم تدو ْر

			
ري
حتط �أو تط ْ
ُّ

فتبعثُ ال�سُّ رو ْر

تدو ُر كم تدو ْر
		ال تعرفُ الك�سلْ
فرا�شتي جُم َّد ٌة
			حم َّب َة العملْ
تعلَّمتْ من �أمِّها
ال تعرفُ الك�سلْ

اللوحة للفنانة عبري الزعبي
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ديد ٌة
ُد ُر ُ
وسنا َع َ

النهر
�صبحي �سعيد
�أَيُّها ال َّن ْه ُر �سـ َــالما
جَ ادَكَ ال َغيْثُ هُ يـ ــاما
�أَ�شْ َرقَتْ فيكَ الأَماين
وَا ْر َتوَى ال َكوْنُ غَراما
عادَتِ البُ�شْ رى ُت َغنِّي
يف رَوابيكَ حَ م ـ ــاما
وَ�شدا الأَطْ فالُ لحَ ْ نــا
َ�صلَّى يف الزَّهْ ِر وَقاما
هَذِ ِه الأَطْ يا ُر نَ�شْ ـوى

�سليمان ال�سلمان
ُدرُو�سُ نَا عَدي َد ٌة ُم َو َّز َع ْة
ثَالثَة ٌَ ...و�أَ ْر َب َع ْة
 �أَ َّولُها ُل َغ ُتنَا العَظي َم ْةيف فَمِ نَا ُمقِي َم ْة
�أَ�سَ ا�سُ ها الأَ�شْ عا ُر وال َقوَاعِ ْد
وكُلُّ ما َنكْ�س ُب ُه قِرا َء ًة يُ�ساعِ ْد
ري
�أ َِ�ضفْ لها ال َّتعْب ْ
ري
ِبو َْ�ص ِف ِه امل ُ ِث ْ
َال�ص َو َر امل ُ َن َّو َعةْ.
و ُّ
•••
 وَانْظُ ْر �إىل احلِ �سَ ابْبال َع ِّد والأَرْقا ِم يف ال ِكتَابْ
جل ْمعِ ،وَالطَّ ْرحَِ ،وبِال َّتقْ�سي ْم
بِا َ
هُ نَا نُ�ضيفُ واحِ داً
َووَاحِ داً هُ نا ُيقِي ْم
وَجَ ْمعُنا َ�صوَابْ
يا َفرْحَ تي بِدِ َّق ِة اجلَوابْ !

*****
 �أَمّا ال ُعلُومُ ،وال ُّلغَاتْفَخُ ْذ بِها ُعقُو َلنَا َ ...وهَاتْ
َي ْل َزمُها قِرا َء ٌة َكثِري ٌة
حلف ُْظ مِ نْ ُك ِّل اجلِ هَاتْ
وا ِ
�أَعْ رِفُ �أَ َّن َف ْهمَها ..
حليَاةْ.
ُي َزيِّنُ ا َ
•••
ُو�س
 َو�أَجْ َم ُل الدُّ ر ْريَا�ضَ ٌة يف البَاحَ ْة
ُو�س
َت ْلهُو بِها ال ُّنف ْ
�سَ عَا َدةًَ ،ورَاحَ ْة
كُلُّ التَّمارينِ هُ نَا
مَ�سْ مُوحَ ٌة ُ ..مبَاحَ ْة
َو�أَطْ يَبُ الأوقاتِ  ..بعد َلعِبٍ
دَقي َق ُة ا�سْ ترِ احَ ةْ.
دَقي َق ُة ا�سْ ترِ احَ ةْ.

مِ نْ �شَ ذا ُعر ِْ�س اخلُزامى
ُت ِّو َج الن ـ ـَّ ْه ُر �أَم ـ ــرياً
يف رُبى احلُ�سْ نِ �إِماما
ْ�ض يَحْ كي
وَجَ رى يف الأَر ِ
َينْثرُ ُ الزَّهْ َر كـ َـ ــالما

َبثَّني البَحْ ُر رَ�س ــوال
يف الفَ�ضا �أَمْ �ضي َغمَاما
جِ ئْتُ للخَ يرْ اتِ َق ْلبـ ـ ـاً
مدٍ َووِ�سـ ـ ــاما
تا َج جَ ْ

اللوحة للفنان حمادة العبود
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ٌ
هدية ِم ْن َسالي
انت�صار بعلة
ت��واع��دتْ ن���ورُ ،م��ع رف��ي��ق��اتِ �صفِّها ،على
زيار ِة معلمتِهنَ املحبوب ِة غادة ،التي �أجنبتْ
ال جميالً .لذلكَ ا�ستيقظتْ مبكرةً.
طف ً
عندما �شاهدتْها والدتُها قالتْ :
ري يا نورُ .هلْ ن�سيتِ �أ َّن دوامَكِ
�صبا ُح اخل ِ
ظهراً؟
�أعرفُ يا �أمِّي .لكنني �أري ُد �أنْ �أحتدثَ م َع
�أبي .هلْ خَ َرجَ؟
ك��ا َن وال�� ُده��ا ي�ستع ُد للذهابِ �إىل عم ِلهِ،
فلمَّا �سم َع �صوتَها �سَ �ألَها:
ني عنِّي يا نورُ؟
ملاذا ت�س�أل َ
 �أري ُد حذا ًء جديداً يا بابا.وذه��بَ وال�� ُده��ا �إىل عم ِل ِه يف امل�صنعِ ،م َع
�شم�س ال��ن��ه��ارِ ،ب��ع��دم��ا وع�� َده��ا ب����أنْ
م��ط��ل�� ِع ِ
ي�����ش�تري ل��ه��ا ,ح�����س��بَ ط��ل�� ِب��ه��ا ,ح����ذا ًء الم��ع��اً
بعقد ٍة حمراءَ.
•••
ح���ا َن م��وع�� ُد امل��در���س��ةِ ،ف��ودع��تْ ن���و ُر �أمَّ��ه��ا
بقبل ٍة حارةٍ .ث َّم لوَّحتْ لها بيديها:
 �إىل اللقا ِء يا ماما� .سلمي يل على �سَ ايل.و�سايل هي بطل ُة م�سل�سلِ الكرتونِ  ،الذي
يعر�ض ُه التلفا ُز من ُذ مد ٍة طويلةٍ� :إنها فتا ٌة
ُ
لطيفةٌ ،يحبُّها الأطفالُ  ،وكثرياً ما ر�سمتْها
ره����ا ،وه���� َي ت��ن��ت��ع�� ُل ح���ذا َءه���ا
ن����و ُر ع��ل��ى دف��ت� ِ
الالم َع ذا العقد ِة احلمراء.
•••
م�� َّر وق��تُ العملِ يف امل�صن ِع ب�سرعةٍ؛ من
غري �أنْ ينتب َه وال ُد نورٍ .فق ْد كا َن يفك ُر بطلبِ
ابن ِت ِه الغالي ِة على قل ِبهِ ،وه َو يحاولُ �أنْ ي�ؤمنَ
لها ك َّل ما تطل ُب ُه من ثيابٍ و�ألعابٍ  .لكنْ على
ق��د ِر ا�ستطاع ِتهِ ،فهو يعم ُل يف م�صنعٍ ب�أج ٍر
زهيدٍ  ،وال ي�ستطي ُع �شرا َء الثيابِ الفاخرةِ� ،أو
الألعابِ غالي ِة الثمنِ  ،مثل ثيابِ �سَ ايل ،التي
حتل ُم بها نو ُر طوا َل الوقتِ .
•••
خر َج م�سرعاً م َع انتها ِء الدوا ِم يف امل�صنعِ.
وم�ضى يبحثُ عنْ حملٍ لبي ِع الأحذيةِ .وه َو
يتخي ُل ف��رح�� َة ن���و ٍر ب��ح��ذا ٍء ج��دي��دٍ ل�� ُه عقد ٌة
حمرا ُء مث َل حذا ِء �سايل.
�أخ����ي���راً ,اه���ت���دى �إىل حم����لٍ ُي���ع���ل���نُ ع��نْ
تنزيالت يف الأ�سعا ِر بعدما تعبَ كثرياً ،وه َو
يتجولُ يف ال�سوقِ  .فا�شرتى احلذا َء املطلوبَ .
ث َّم ركبَ �سيار َة �أجر ٍة باجتا ِه بي ِت ِه البعيدِ .

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

ولأ َّن ُه متعبٌ جداً ،غَفا على م�سندِ املقعدِ ،
ي�ستيقظ �إال بعد �أنْ
ْ
مل
يجل�س .و ْ
ُ
حيثُ ك��ا َن
جت����اوزتِ ال�����س��ي��ار ُة م��ن��ز َل�� ُه مب�ساف ٍة طويلةٍ.
فنز َل م�ستعجالً ،ال يلوي على �شيءٍ ،يري ُد
الو�صو َل �إىل بي ِت ِه ب�سرعةٍ ،كيْ يرتاحَ.
•••
عندما �شاهدته زوج�� ُت�� ُه عائداً �إىل البيتِ
ف�����ار َغ ال���ي���دي���نِ  ،ا���س��ت��غ��رب��تْ ذل�����كَ  ،وب����ادر ْت���� ُه
بالقولِ :
 �أم��ا وع���دتَ ن���وراً ب����أنْ حت�ض َر لها ح��ذا ًءجديداً هذا اليومَ؟
وتابعتْ كالمَها معاتبةً:
 غ�����داً ���س��ت��ذه��ب م���ع رف��ي��ق��ا ِت��ه��ا ل���زي���ار ِةمعلمتِها غادة ،كما تعلم!
عندئذ �ضربَ على جبينه بكفِّ ي��دِ هِ ،وهو
يقول:
 �آخٍ .لقد ن�سي ُت ُه يف �سيار ِة الأجرةِ.وغ�����ض��ب��تْ ن����و ُر ع��ن��دم��ا مل جت����دِ احل����ذا َء
اجل��دي�� َد بالقربِ م��نْ �سريرِها ،كما اعتادتْ
�أمُّ ���ه���ا �أن ت�����ض�� َع��هُ .ث��� َّم رج��ع��تْ �إىل ف��را���شِ ��ه��ا،
لتغفوَ ،وه َي حزينةٌ.
و ْيف املنا ِم طرقتْ بابَ �صديقتِها �سَ ايل ،التي
حتبُّ جمي َع الأطفالِ  ،و�شكتْ لها والدَها:
يل حذا ًء جديداً ،كما وعدَين
ُح�ض ْر ْ
مل ي ِ
 ْيا �سَ ايل.
ثم �س�ألتْها ْيف انزعاجٍ:
 كيفَ �س�أذهبُ لزيار ِة معلمتي غادة بهذامي املهرتئ؟
احلذا ِء القد ِ
طيبتْ �سَ ايل خاط َر �صديقتِها ،وم�سحتِ
ال��دم��و َع ع��نْ خ�� َدي��ه��ا .ث�� َّم �أخ����ذتْ ب��ي��دِ ه��ا �إىل

خ��زان�� ِت��ه��ا امل�ل��أى ب���أح��ذي�� ِة م��نْ ك�� ِّل الأ���ش��ك��الِ
والأل��وانِ  ،وقدمتْ لَها حذا ًء المعاًَ ،ل ُه عقد ٌة
حمرا ُء جميلةٌ .وه َي تقولُ لَها:
 �أرجوكِ �أنْ تقبلي ِه هدي ًة منِّي يا نورُ.•••
ري طُ ر َق البابُ  ،فقا َم والدُها،
بع َد وقتٍ ق�ص ٍ
ليفتحَ هُ ،ف�إذا ب�سائقِ �سيار ِة الأجرةِ.
ن �شاه َد ُه ع��ر َف�� ُه على ال��ف��ورِ ،ف��ب��اد َر ُه
وح�ي َ
بالقولِ :
ال حتَّى و�صلتُ �إىل بيتك يا
 بحثتُ طوي ًألي�س هذا احلذا ُء لَكَ ؟
�أخيَ � .
ر َّد وال ُد نورٍ - :نعم.
ث��� َّم ���ش��ك�� َر ال�����س��ائ�� َق ع��ل��ى �أم��ان��تِ��هِ ،وح�سنِ
�أخال ِقهِ.
•••
�صباحاً ،حني ا�ستيقظتْ نورُ ،وجدتْ ذلكَ
احل�����ذا َء ال�ل�ام��� َع ذا ال��ع��ق��د ِة احل���م���را ِء ق��ربَ
�سريرِها .ف��ارت��دتْ �صدارتَها املدر�سي َة على
عَ��جَ ��لٍ  ،وانتعل ْت ُه يف ���س��رورٍ .ث�� َّم التفتتْ �إىل
�أمِّها ،وه َي ت�سر ُع �صوبَ مدر�ستِها:
 �إذا �سمحتِ ماما :ا�شكري �سايل على هذااحلذا ِء اجلميلِ .
وابت�سمتْ �أمُّ ها ,وه َي تل ِّو ُح لَها بكلتا يدَيها.
�أرادت �أن تقول لها:
 �إ َّن احلذا َء جلب ُه والدكِ .لكنَّ ن��وراً خرجتْ ب�سرع ٍة حتَّى ال تت�أخر.
ف��ق��ررتْ �أمُّ ��ه��ا �أن تخربها باحلقيقة عندما
تعود .بينما كا َن �أبوها يعم ُل يف امل�صن ِع بجدٍ
ون�شاط ،تغم ُر ُه ال�سعادةُ ،وه َو يتخي ُل فرح َة
ٍ
ابن ِت ِه بحذائِها اجلديدِ .
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الصباح

عو�ض الأحمد

 – 1يحتفل �صف الأطفال اليوم بعيد
الأم��ه��ات ،وك��ل �أم��ه��ات الأط��ف��ال كُ��نَّ من
املدعوات ،ومنذ وقت طويل من الآن ف�إن
احلفلة هُ �� ِّي�� َئ��ت .ولكن ���ص��هٍ! ف�لا ينبغي
قول �شيء...
 – 2ف��ق��د �أُخ���رج���ت ط����اوالت ال�صف
ومقاعده �إىل الباحةَ ،وو ُِ�ضعَت الكرا�سي
للأمهات و ُز ِّينَت اجلدران بالأوراق.
بد�أت احلفلة.
ال�صغار كلهم متنكرون يف دج��اج��ات
���ص��غ�يرة ِب����عُ����ر ٍْف ج��م��ي��ل ف����وق ال���ر�أ����س,
ويغنون:
دجاجة على احلائط
تنقر اخلبز الياب�س
 – 3ثم كان دور الكبار ،كانت الفتيات
يرتدين ثياباً وردا ًء وزن���اراً من املخمل
الأ�����س����ود ،وال�����ص��ب��ي��ان ���س��راوي��ل رم��ادي��ة
و�سرتة ���س��وداء ،داروا وت��زجل��وا وقدموا
التحية على �أنغام راق�صة.
�صفقت الأم���ه���ات وك��ل��ه��ن م�����س��رورات
كثرياً جداً للفنانني ال�صغار.
 – 4وف���ج����أة ذه���ب الأط���ف���ال ب��ع��د �أن
نادتهم معلمتهم �إىل ال�صف املجاور.
ت�ساءلت الأمهات ماذا �سيحدث؟
�آه ،ها هم يعودون! �صهٍ! �صهٍ.
 – 5وب���دا ك��ل ط��ف��ل م��ن ج��دي��د وه��و
يحمل ب�ين يديه �إن���ا ًء �صغرياً فيه �إب��رة
ال����راع����ي م���زي���ن���اً ب����زخ����ارف ر���س��م��ه��ا هو
بنف�سه.
واقرتب من �أمه وقال بلطف:
«ماما �أمتنى لك عيداً �سعيداً و�أعدك
ب�أن �أكون دائماً عاقالً.»...
ت���أث��رت الأم��ه��ات مت��ام��اً و َق�� ّب��ل��ن بقوة
�أطفالهن ال�صغار على اخلدين.

عي�سى ال�شما�س

اللوحة للفنان حمادة العبود

		
تب�سم ال�صباح

وغرد الع�صفور

		
بنغم ٍة حنون

ف�أرق�ص الغ�صون
وما�ست الزهور
•••

		
وال�شم�س يف ال�سماء

لطيفة الو�شاح

		
بطلعة البهاء

وب�سمة العطاء
تداعب الرياح
•••

		
فرا�ش ٌة تدور

جناحها منري

		
لتجتني الزهور

باحلب وال�سرور
من حقلها الن�ضري
•••

		
قوافل الأنام

ت�سري للعمل

		
عيونها وئام

�سماتها �سالم
تفوح بالأمل
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الحفيد والجد
طاهر �سعيد عجيب
ال���ت���ج����أ ال��ط��ف��ل �إىل �أح�����ض��ان
ج����� ّدهِ ،ك���ف��� ْر ٍخ ع�����ص��ف��و ٍر �أت����ى على
�أُمِّ������ه ث��ع��ل��بٌ م���اك��� ٌر  ..اح��ت�����ض��ن��ه،
طبطبَ على ظهره ،م�شّ ط �شعره
الناع َم الطويل ،ب�أ�صابعَ ،تدفَّقت
يف �شرايينها دم��اء احلنان  ..هد�أ
ب����ا ُل����هُ� ،أع�����اد و���ض��ع�� ّي��ة اح��ت�����ض��ان��ه،
رف����ع ال��ط��ف��ل ع��ي��ن��ي��ه ال��ذاب��ل��ت�ين،
التائهتني ،وجعلهما بوجه اجلدِّ،
بينما كانت ي���داه ،ت��داع��ب��ان ذقنه
الأ�شيب ،وقال بلهج ٍة حا�سمةٍ:
«يا جدّي� ,إنني ال �أحب املدر�سة»
..
ا �إىل �أن ����ص���ار يف
رف���ع��� ُه ق��ل��ي�ل ً
مواجهته ،طب َع على خدي ِه قُبلتني
هادئتني و�س�أله« :هل �أنت ك�سولٌ ؟»
�أج����اب���� ُه ب���ت����أت����آت ن���اع���م���ةٍ« :ال.
أر���ض،
ال� .أن��ا جمتهدٌ� ،أن��ا �أح��بُّ ال َ
���س��ت���أخ��ذين �إل��ي��ه��ا� ،س�أتعلم منك،
�س�أ�ساعدك»..
�أجْ ��ل�����س�� ُه ع��ل��ى �إح�����دى رك��ب��ت��ي��ه،
و���ص��ار معه يف حالة م��ن يتهيَّبان
للمجادلة ،و�س�أله عن �سبب كُره ِه
للمدر�سة ،ف�أجاب ب�صوتٍ عميقٍ :
« ال �أُح����بُّ �أن �أم����وتَ  ،كما مات
�أب��ي املعلّم ،وه��و يحمل التالميذ
امل�صابني ،عندما تعرّ�ضتِ املدر�سة
لهجوم االرهابيني»..
ت���غ�ّي�رّ م������زاج اجل�������دِّ � ،اّإل �أ ّن������ ُه
�أخ���ف���ى م���ع���امل حُ ����زن����هِ ،وغ�����ض��ب��ه
يف �آنٍ  ،وت�����س��ا َء َل يف ق���رار ِة نف�سه:
ك��ي��ف مت�� ّك��ن ال��ط��ف��ل م���ن حقيقة
رحيل وال�� ِد ِه  ..و�أج��اب ب�شيء من
االفتخار:
«�أب������وك ب���ط��� ٌل ،ق�����ض��ى ���ش��ه��ي��داً،
وه����و الآن يف اجل���� ّن����ة ،وامل���در����س���ة
ال���ت���ي ���س��ت��دخ��ل��ه��ا ب��ع��د ع���ام�ي�ن �أو
اقل ،حتمل ا�سمهُ ،ولكن من الذي
�أخربك بهذه املعلومة؟».
ف��ركَ الطف ُل عينيه بقب�ضتيه،
ك������أن�����ه ب����ذل����ك ي����ع��ّب�رّ ع�����ن ح���ال��� ِة
الغمو�ض ال��ت��ي هيمنت عليه� ،أو
ال�ضجر قد نال منه ،عندما مل
�أ ّن ّ

يجد من يفهمه ..وقال:
«كذبتم عليَّ ب�أم ِر تغيُّبِ والدي
 ..لقد �سمِعتُهم ،وه��م يُ�شريون
عليَّ  ،ونحن نلعب يف احل���ارة� ،أ َّن
�أبي توفيّ َ بالق�صف»..
جعله ينت�صب �أر�ضاً من �أمامه،
وي���ده حت��ت�����ض��نُ ر�أ����سَ ��� ُه احل���اين..
وعقَّبَ :
«كنتَ �صغرياً وقتئذ يا حبيبي..
وها �أنت �أ�صبحت كبرياً و احلمد
هللِ ،بعد �أنْ �ِ��ص��رتَ حُتدثني عن
رحيل وال��دكَ  ،وحت��اول �أن تختار
ال مُ�ستقبل ّياً  ..ولكن هل
لك عم ً
�أ�صدقا�ؤك �سيرتكون املدر�سة �إىل
الأر�ض؟؟..
م�������ض���ى ال���ط���ف���ل يف حم���اول���ة
ال���دف���اع ع��ن ر�أي�����ه ،ع��ن��دم��ا �أج���اب
ج ّدهُ »:لكنْ مل يتوفَّ �آبا�ؤهم؟».
ج���ع��� َل ي����ده مت���� ِ���س���كُ ب���رف���قٍ يد
ال��ط��ف��ل ،وت���وجَّ ���ه ب��ه �إىل مكتبه،
وج���اء بن�سخة ال��ق��ر�آن املحفوظة
جيّداً مبحفظة جلد ّيةٍ ..و�ضعه
على ر�أ�سه� ،أعاده �إىل يديه ،وقال:
ب�سم اهلل الرحمن الرّحيم ،وفتحه
على �سورة �آل عمران ،ور ّك َز �أنظار
احل��ف��ي��د ع��ل��ى الآي����ة  ,169وق���ال:
«�أن�����ت ،ي��ا �أح��م��د  ..م��ن امل���ؤم��ن�ين
باهلل وقر�آنه ،وقد حفظْ تَ العديد
من قِ�صا ِر ال�سّ ورِ� ،ألي�س كذلك؟؟»
«ن�����ع�����م ،ن����ع����م ،ه�����ل ����س����أت���ل���وه���ا
عليك»..
ق�� ّب��ل��هُ ،ودف��ع��ه ل�لا���س��ت��م��اع �إىل
نب الذين
ت�لاوة الآي��ة« :وال حت�س َّ
ُقتِلوا يف �سبيل اهلل �أمواتاً بل �أحيا ٌء
عند ربّهم يُرزقون».
�شعر الطفل مب�سح ٍة �إميان ّيةٍ،
قادته للتعليق:
«�إذاً �أب�����يُ ،ي��ح�� ّب��ه اهلل ،عندما
�أدخل ُه اجلنّة».
 «نعم ،نعم ،هذه هي احلقيقةيا بُني»..
فركَ عينيه مرّة �أخرى ،قائالً:
«ول���ك���ن� ،أي���ن ه��ي م��در���س��ة �أب��ي

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

ال�شهيد؟؟»..
 غ������داً��� ،س��ن��ت��جّ ��ه م���ع���اً �إل��ي��ه��ا،لكن ق��ل يل ،ه��ل ن�سيت الأح���رف
الأبجديّة؟  ..وقاطعه ب�شي ٍء من
اللهفة الواثقة:
« ال ،ال ،م��ا زل��ت �أحفظها عن
ظاه ِر قلبٍ  ،ا�سماً ،وكتاب ًة « ..
-2يف ال������ي������وم ال�������ت�������ايل ،ت����ن����اوال
���������س اجلَ����� ُّد
ف���ط���وره���م���ا م����ع����اً� ،أل���� َب َ
ح���ف���ي��� َدهُ ،ال��ث��ي��اب ال��ت��ي �سيدخل
بها �إىل احل�ضانة ..واجتّ��ه��ا نحو
امل��در���س��ة ،بنف�سيّة اجل��د ال�ساعي
وراء م�ستقبل ح��ف��ي��ده ،والطفل
امل��ت�����ش��وّق ل���ر�ؤي���ة ال�����ش��يء اخل���ايف
عليه ،و�سارا معاً� ،إىل �أن توقّفا �أمام
م��در���س�� ٍة حديثة ال��ع��ه��د ،ف�سيحة
مكَمة الأ���س��وار ..وهنا
الأرج���اءِ ،حُ ْ
�أ���ش��ار اجل�� ُّد �إىل اللوحة املعدن ّي ِة
التي انحنَى بهاُ ،ث ِّبتَتْ زواياه على
ق��اع��دت�ين بيتونيّتني ،ملبَّ�ستني
ب��ح��ج�� ٍر رخ���ام���يٍّ �أخ�������ض���رَ ،وط��ل��بَ
�إليه �أن يُدقّق يف اللوحة ،فذهب
ال��ط��ف��ل َي���فُ���كُّ �أح���رف���ه���اَ ،وي��رب��ط
فيما بينها مب�ساعدة اجل��دِّ� ..إىل
�أن �صار مبقدور ِه حتديد كلماتها
ب��ال�����ض��ب��ط ..فتطلّع ب��وج��ه اجل�� ِّد
وطلب �إليه م�شاركته يف القراءة..
فامتثل ل��رغ��ب��ت��هِ ،وملّ���ا ف�� َرغ��ا من

ذلك� ،أرا َد اجل ُّد �أن يت�أكّد من وق ِع
الكلمات عند احلفيد ،فطلب �إليه
�أن يُ�سْ ِم َع ُه �إيّاها ب�صوتهِ ..فوقف
الطفل وق��ف��ة ال�شعور باالنتماء،
وقر�أ:
« مدر�سة ال�شهيد كنعان حممّد
قا�سم ،احللقة الأوىل» ..
ر َب����تَ ع��ل��ى ك�� ِت��فِ��هِ ،وه���و م��ا زال
م�أخوذاً باللوحة ،ث َّم �أ�شاح بوجهه
عنها ..وت�ساءلَ :متى �س�ألتحق بها
يا جدّي؟؟
رفعهُ ،احت�ضنهُ ،قبّلهُ ،وقال:
«���س��ت��ق�����ض��ي ف��ت�ر ًة ان��ت��ق��ال�� ّي�� ًة يف
احل�ضانة �أق��� ِّل م��ن �سنة ،وبعدها
���س��ت��ك��ون م��در���س��ة ال�شهيد كنعان
بانتظارك ..والآن دعنا نتجه �إىل
م��د ّر���س��ة احل�ضانة ،ال��ت��ي �ستكون
م����ن ت�ل�ام���ذت���ه���ا ب���ع���د ����ش���ه��� ٍر م��ن
الآن»..
وما زال بع�ض الغمو�ض يكتنف
ع���ق���ل ال���ط���ف���لِ ال�����ط�����ريِّ  ،ح��ي��ن��م��ا
���س���أل ج���� ّدهُ « :ه��ل ه��ذا معناه �أ َّن
�أ�صدقائي �سَ ي�سبَقونني �إليها».
 طبعاً ،طبعاً ،يا �أحمد� ،إنّهم�أكرب منك �سِ ّناً..
ه�� َّز الطفل ر�أ���س��ه ه��زّة العارف
ب�أمره وقال:
«�إذاً ،ل����ت�����أخ����ذين الآن �إىل
احل�ضانة».
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ّ
الثلج

سواك
مالك
ما من
ِ
ٍ

عبد الكرمي يحيى عبد الكرمي
َثلْجٌ َ ..ثلْجْ

حممود حمود
(�إىل �أمي )

َ�ض
َ�ض� َ..أ ْبي ْ
�أ َْ�ص َب َح حُ لْواً �أَ ْبي َ

�سوداء جـدران بيتي

غَطَّ ى امل َ ْر ْج

مِ ْث َل َليَايل العِي ْد

َ�ض
مل �أ ْبي ْ
�أ َْ�ص َب َح كُلُّ العَا ِ
َ�ض
كُلُّ الدُّ ْنيَا َلبِ�سَ تْ �أَ ْبي ْ

َثلْجٌ َ ..ثلْجْ

هَطَ َل الثَّلجْ

خَ َّي َم َف ْو َق الدُّ و ْر

َّا�س
َملأَ احلُبُّ دُروبَ الن ْ

فَاخْ َت َب�أَ الع ُْ�صفُو ْر

َن َز َل الثَّلجْ

َثلْجٌ َ ..ثلْجْ

َّا�س
غَ�سَ َل احلُبُّ ُقلُوبَ الن ْ
•••

وكـلّ ما فـيه باكِ

		
ما غاب طيفـك عـني

وال تناهى �سناكِ

		
�أيحـ�ص ُر الكون حـزين

ويف �أ�سا ُه رواكِ

		
وهـل ُيقـدّر غـبني

�إذا فـقـدتُ ر�ضاكِ

		
ربّاه �صربك هـبني

َ�ض الأَ ْرنَبُ َف ْو َق ال َّثلْجْ
َرك َ

َثلْجٌ  ..ثَلجْ

مَا �أَحْ الين ـ قَا َل الأَ ْرنَبْ

نَا َم َعلَى ال َقرْمِ ي ْد

مَا �أحْ الين مِ ْث َل الثَّلجْ

		

مي ثـراكِ
وارحم �أد َ

ـد�سك العـم َر �أحـني
لـق ِ
		

ر�أ�سي لطيبِ جـناكِ

مالك بذهـني
ٍ
ما من
�أمّ ا ُه حـ ّباً �سواكِ

		
�إن كـنت ق ّـ�صرتُ يـوماً
		

ف�أ�ستـمي ُح هـواكِ

�أو كـنت وجّ هـتُ حـرفاً
		

ي�سي ُء عـذراً مـالكي

قـلب يـفـيـ�ض بحـبٍّ
		

ري حــماكِ
وي�ستجـ ُ

ما عاد ينـف ُع حلـني
		

سري �شذاكِ
نايي �أ� ُ

با ٍد لنـف�سيَ وهـني
		

وكم رجـوتُ دعـاكِ

�أمّ ا ُه للـور ِد طيبٌ
اللوحة للفنانة عبري الزعبي

		

يـفـوح يـو َم لـقـاكِ
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على التلة
امل�ؤلف :ن .نو�سوف
عمل الأوالد ي��وم��اً بكامله
يف ب����ن����اء ت���ل���ة م����ن ال���ث���ل���ج يف
�صحن ال���دار .فجرفوا الثلج
ب���امل���ج���ارف ،وك���د����س���وه ج��ان��ب
ح��ائ��ط ال�سقيفة .فلما ح��ان
وق��ت ال��غ��ذاء ك��ان��ت تلة الثلج
جاهزة .ر�ش الأوالد تلة الثلج
ب����امل����اء ،وه����رع����وا �إىل ال��ب��ي��ت
لتناول الغداء.
ق�������ال الأوالد ب��ع�����ض��ه��م
لبع�ض :ريثما نتناول وجبة
ال��غ��داء تتجمد التلة ،فن�أتي
ونتزلج على اجلليد.
�أمّ ����ا ك��وت��ك��ا ت�شيجوف من
ال�������ش���ق���ة رق������م –  – 6ف��ل��م
ي�����ش�ترك يف ب��ن��اء ال��ت��ل��ة ،لأن��ه
خبيث .بقي جال�ساً يف البيت
ينظر من النافذة �إىل الأطفال
ال����ذي����ن ي���ع���م���ل���ون .ومل�����ا ن�����اداه
الأط��ف��ال لكي ي�ساهم يف بناء
ال��ت��ل��ة؛ مل ي��ج��ب ب��ل�����س��ان��ه ،بل
ل��وّح بيديه وه�� ّز ر�أ���س��ه ،وك�أنه
يريد القول� :إنه ال ي�ستطيع.
ارت������دى ك��وت��ك��ا ت�����ش��ي��ج��وف
م�ل�اب�������س���ه ب�������س���رع���ة ،وو����ض���ع
امل���زال���ج ع��ل��ى ق��دم��ي��ه ع��ن��دم��ا
ذه���ب الأط���ف���ال �إىل بيوتهم.
وذهب �إىل �صحن البناء .لكنه
ال يتقن التزلج ،فاقرتب من
التلة.
�آه .ي��ا لها م��ن تلة جيدة!ق��ال كوتكا :الآن �سوف �أقفز.
فلما ابتد�أ بال�صعود على التلة،
وقع على وجهه� .آه يا لها من
ت��ل��ة م��ل�����س��اء! ان��ت�����ص��ب ث��ان��ي��ة،

ترجمة :ممدوح �أبو الوي

اللوحة للفنان حمادة العبود

ولكنه وق��ع م��ن ج��دي��د .تكرر
ذلك حوايل ع�شر م��رات ،ومل
ي�ستطع ال�صعود �إىل التلة.
م�����ا ال����ع����م����ل؟ ف���ك���ر ك��وت��ك��ا
وف���ك���ر ..وب���ع���د ت��ف��ك�ير ط��وي��ل
ير�ش التلة
و�صل �إىل حل يف �أنْ َ
ب���ال���رم���ل ,وب����ذل����ك ي�����س��ت��ط��ي��ع
ال�صعود عليها .ول��ذل��ك �أخ��ذ
ل���وح���اً م���ن اخل�������ش���ب ،ورك�����ض
�إىل �صحن البناء .ك��ان هناك
�صندوق مملوء بالرمل� .أخذ
كوتكا يحمل الرمل �إىل التلة
وينرثه وهو ي�صعد عليها.
الآن �سوف �أن���زل م��ن علىالتلة.
ع��ن��دم��ا ح���اول ال��ن��زول وق��ع
على �أنفه؛ لأنّ الرمل ال ي�صلح
للتزلج.
ق��ال :كيف �سنحاول التزلج
على الرمل؟

ون����زل م���ن ع��ل��ى ال��ت��ل��ة على
قدميه ويديه معاً.
ع����ن����دم����ا ه�������رع الأط������ف������ال،
ا م���ن���ث���وراً على
ووج������دوا رم��ل� ً
التلة� ،صاحوا:
 من الذي �أف�سد التلة؟���ص��رخ الأط���ف���ال :م��ن ال��ذي
نرث الرمل عليها؟
 هل ر�أيت الذي �أف�سد التلةيا كوتكا؟
�أجاب كوتكا� - :أنا الذي نرث
الرمل؛ لأن التلة كانت مل�ساء،
ومل �أ�ستطع ال�صعود عليها.
�أج��اب��ه الأط��ف��ال با�ستهزاء:
ي��������ا ل������ك م������ن ذك����������ي! م������اذااخ�ترع��ت؟ نحن عملنا ،و�أن��ت
ن��ث�رت ال���رم���ل ع��ل��ي��ه��ا؛ فكيف
�سنتزلج الآن؟
ق���ال ك��وت��ك��ا - :رمب���ا ,حني
ي����ذوب ال��ث��ل��ج��� ،س��ي��ج��رف معه

ال���رم���ل ،و�آن�������ذاك م���ن امل��م��ك��ن
التزلج.
ق��ال الأط��ف��ال  - :قد يذوب
الثلج بعد �أ�سبوع ،لكننا نريد
التزلج الآن.
رد كوتكا - :ال �أعرف!
ق����ال الأط����ف����ال :ال ت��ع��رف!
�أن��ت تعرف كيف تخرب التلة،
�أمّ ا كيف ت�صلحها فال تعرف.
�أم�������س���ك ك���وت���ك���ا امل���ج���رق���ة،
خلع امل��زال��ج ,وراح ينقل الثلج
وي���رم���ي���ه ف�����وق ال����رم����ل .ر����ش
الأطفال الثلج باملاء ،وقالوا:
 بعد قليل �سيتجمد امل��اء،ومن املمكن التزلج.
�أع��ج��ب كوتكا ال��ع��م��ل؛ لأن��ه
و�����ض����ع ل��ل��ت��ل��ة درج���������ات ،ل��ك��ي
ي�ستطيع ال�صعود ،كي ال يفكر
�أحد بنرث الرمل.
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صفوان

تأخرنا ساعتين!!

�أميمة �إبراهيم

مي ال�� ّزم��انِ  ،وال يف
لي�س يف ق��د ِ
ك��ان يا مكان َ
�سالفِ الع�ص ِر والأوانِ ؛ بلْ الآنَ؛ الآ َن يف هذا
ال��� ّزم���انِ ؛ ط��ف�� ٌل ا���س��مُ�� ُه ���ص��ف��وانُ� ،أدمَ���ن العبثَ
بحاوي ِة القمامةِ.
ك��� ْن���تُ ك�� ّل��م��ا ذه��ب��ت �إىل احل��دي��ق�� ِة امل���ج���اور ِة
لبيتِنا� ،أرا ُه وقد ت�س ّل َق حاوي َة القمامةِ ،وعبثَ
مبحتوياتِها ،مبعرثاً الف�ضالتِ يف ال�شّ ارعِ.
�ساءَين ه��ذا املنظرُ ،جتاه ْلتُه م��رّاتٍ ع�� ّدةِ...
ل��ك�� ّن��ن��ي يف ال�� ّن��ه��اي�� ِة اق�ت�ر ْب���تُ م��ن�� ُه ط��ال��ب�� ًة �أنْ
يرتكَ احلاويةَ ،ويغ�س َل يديه ،ويلعبَ معي �أو
ي�سرتي َح حتتَ ظ ِّل ال�شّ جر ِة الكبريةِ.
لكنَّ �صفوا َن ابت�س َم مبرارةٍ ،واعتذ َر ب�أنه لن
ي�ستطي َع �أنْ يلعبَ �أو يرتا َح قب َل �أن يجمَع علَبَ
البال�ستيكِ الفارغةَ.
قلْتُ لهُ« :لمِ َ تري ُد �أنْ جتم َع علبَ البال�ستيكِ ،
�أال ترى كيف ات�سخَ تْ يداكَ وثيابُكَ ؟».
ه َّز ر�أ�سَ ُه قائالً�« :إنني �أبي ُع هذ ِه العلبَ  ،لأنيّ
بحاج ٍة �إىل ثمنِها» .وم�س َح بطرفِ ك ِّم ِه املتّ�سخِ
دمع ًة ت�أبى �أنْ تنهم َر على خدّيه.
���ش��عْ��رتُ ب��ح��زنٍ ع��م��ي��قٍ مل����ر�أى ه���ذا ال��طّ ��ف��لِ ،
ق�ص َت ُه حتّى
وعجبْتُ لأم ِرهِ ،لكنّي ما �إن �سمعتُ ّ
اندفعْتُ �أوا�سي ِه و�أُالط ُفهُ.
يعي�ش مع �أقاربَ
كان �صفوا ُن يتي َم الأبوينُ ،
ل���ه ي��ع��ان��ون م���ن ال��ف��ق��رِ ،وه���و ي��ج��م�� ُع ال��ع��ل��بَ
البال�ستيكي َة ليبيعَها ،وي�ساعدَهم يف م�صروفِ
البيتِ واملدر�سةِ.
��در���س ،ووع�� ْد ُت��ه ب���أنْ
ف��رحْ ��تُ لأ ّن���ه يتع ّل ُم وي ُ
�أ�ساعدَه يف درو�سِ هِ ،ويف ك ِّل ما يحتا ُج �إليه.

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

نزار جنار
يف وق���تٍ الح���قٍ ق��م��تُ ورف���اق���ي ب��ج��ول�� ٍة على
بيوتِ احلي .وطل ْبنَا من اجل�يرانِ �أن يجمعوا
علبَ البال�ستيكِ يف �أكيا�س خا�صةٍ ،وق ْلنَا لهم:
«�سي�أتي رفيقُنا لي�أخذَها ك َّل يو ِم جمعة».
•••
�صا َر �صفوا ُن �صديقَنا ،و�صرْنا نفك ُر كيفَ
ن�ستطي ُع م�ساعدتَه بطريق ٍة �أف�ض َل من غري
�أن ن��ح��رجَ ��هُ؛ وع��رفْ��تُ منه �أ ّن��� ُه يهوى الفنو َن
والأعما َل اليدو ّيةَ ،ويحبُّ �صناع َة الوردِ.
ري من
قلْتُ ل��ه�« :أُمّ���ي خيّاطةٌ ،ولديها الكث ُ
بقايا الأقم�ش ِة امللوّنةِ ،هل ت�ستطي ُع �أن ت�صن َع
من هذ ِه القط ِع وروداً؟».
ق��ال« :نعم ،و�أ�ستطي ُع �أن �أح��� ّو َل �أ ّي��� َة قطع ٍة
بال�ستيكي ٍة ب�سيط ٍة �إىل مزهر ّي ٍة �أنيق ٍة �أ�ض ُع
فيها الزُّهورَ».
�سرّين ما �سمعْتُ  ،و�سعيْتُ مب�ؤازر ِة �أ�صدقائي
�ي�ن م���ا ي���ل���ز ُم ل�����ص��ف��وانَ ،ح�� ّت��ى ُي��ب��د َع
�إىل ت����أم ِ
ممّ��ا ت��وافَ�� َر ل��دي��ه م��زه��ري��اتٍ �أن��ي��ق��ةً ،و�أزه����اراً
وفرا�شاتٍ .
وا�ستطا َع �صفوا ُن ب�إتقانِه لعم ِلهِ� ،أنْ يُنج َز
�أع��م��ا ًال جميل ًة الق��تْ رواج���اً� ،إ ْذ ان��دف�� َع �أه��ايل
احليِّ �إىل �شرا ِء ما ي�صنعه �صفوانُ.
•••
مي ال�� ّزم��انِ  ،وال يف
لي�س يف ق��د ِ
كان يا مكانَ ،
�سالفِ الع�ص ِر والأوانِ ؛ بل الآنَ ،الآ َن يف هذا
ال�� ّزم��انِ  ...طف ٌل ا�سم ُه �صفوا ُن  ،يُبد ُع �أزه��اراً
��در���س؛ ي�سعى بك ِّد ِه
وفرا�شاتٍ  ،ي��ق��ر�أُ ،يكتبُ  ،ي ُ
وعم ِل ِه �إىل نيلِ �أعلى الدّرجاتِ .

ك��ان �سامر يلعب بقطاره االلكرتوين
فوق �سجادة ال�صالون ،بينما كانت �أمه
من�شغلة بتنظيف املنزل باملكن�سة..
�سامر يلعب ..والأم ت�سمع:
ـ هلموا وا�صعدوا �أيها التع�ساء!..
�أن�����ت�����م ك������ذاب������ون ,ه����ل����م����وا ..م���ازل���ت
�أنتظركم!..
قالت الأم حمذرة:
ـ �سامر  ..انتبه لكلماتك حني تتكلم..
انتبه �إىل �ألفاظك و�إال �س�أر�سلك �إىل
غرفتك وحدك!!
عاد �سامر يخاطب قطاره ال�صغري:
ـ هلمي �أيتها ال�سالحف..
هلمي �أيتها الأرانب..
هيا يا ب��ط��ات ..هيا ب�سرعة ,دقيقتان
من التوقف يف املحطة فقط ..والقطار
�سيم�شي ..القطار �سينطلق!!
ثم بعد دقائق..
ا�ست�أنف �سامر �صراخه:
ـ هلمي وا�صعدي القطار يا �سيارات..
ي��ا ����ص���واري���خ ..ي��ا ط���ائ���رات  ..م��ازل��ت
�أنتظرك ..ت�أخرنا ثالث دقائق!!
ت�أخرنا .ت�أخرنا!!
مل يكن �سامر قد �أنهى كالمه ,حتى
اقرتبت �أمه ,و�صفعته �صفعتني قويتني
على خ��ده الأمي��ن وخ��ده الأي�����س��ر ..ثم
�شدته بعنف وطردته ليدخل غرفته!!
مر الوقت..
وانتهت الأم من تنظيف املنزل..
تنهدت ثم فكرت :هل كنت قا�سية مع
�سامر؟..
ذهبت �إليه..
كان يف غرفته وقد عاد �إىل لعبته مرة
�أخرى...
�سمعته يقول هام�ساً:
ـ هلموا يا �أوالدي..
هلموا يا �صغاري املهذبني!
ا���ص��ع��دوا ال��ق��ط��ار ..ا���ص��ع��دوا ب��ه��دوء..
ال  ..قليالً..
�أرجوكم  ..بهدوء ..قلي ً
ل����ق����د ت������أخ�����رن�����ا �����س����اع����ت��ي�ن ب�����س��ب��ب
ال�صفعتني!!
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الطبيعة
َصديقتي
َ
دميا يو�سف �سلمان
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َ�صديقتِي الطبيعَة جَ ميلة بَديعَة

حليَاة
ن�سقِي النبَاتَ كَي تزهِ َر ا َ

فيهَا البحَ ارُ ،وَالأنها ُر وال�سُّ هُولُ  ،وَاجلبَال

َ�ضارَة
ونحفظ النظافة ،لأ َّنهَا احل َ
َ

فيهَا ال ُورُودُ ،وَالطيُو ُر والأ�شجَ ارُ ،وَاحلُقول
ن�صونهَا بَديعَة
نحِ بُّ الطبيعَةُ ،

ميَاهُ نا نحميهَا ،مِ ن ُك ِّل مَا ُي�ؤذيهَا
وَ�أر�ضُنا تغنينا عندَمَا نروي ـ ـهَا
فاعمَلْ �أيَا �إن�سَ ان لأجلِها الطبيعَة

ال ن�ؤذِي الطيُور َ،وال نقط ُع الأ�شجَ ار

رب الغالل
�أعطِ هَا العِنايَة فتك ُ

رث البذارَ ،وَنط ِع ُم احلَيوَان
نن ُ

جلمَال
و�أعطِ هَا امل َحَ بَّة فيُبه ُج ا َ

َس َ
مك ُة َو َص ّي ٌاد
كنينة دياب
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جل�س (� َ��ص��ف��وانْ ) ع��لَ��ى �ِ��ض�� َّف�� ِة ال�� َّن��ه��رِ.
َ
�����س ِب��ج��ا ِن��ب�� ِه قِ��طَّ �� َت�� ُه ال���َّ��ص��غ�ير َة ذاتَ
�أَج��لَ َ
ال َع ْي َنينْ ِ العَ�سَ ل َّي َتينْ ِ ،و�أَم�سَ كَ بال�صَّ نا َر ِة
ال�صنار ِة
والق َْ�ص َبةِ .وَ�ضَ َع الطّ ع َم يف ر�أ ِْ�س ّ
ورمَ���اه���ا يف م���ا ِء ال�� َّن��ه��رِ ،ورا َح َي��ن�� َت��ظ��رُ.
قَفزَتِ البَطَّ ُة ال�صَّ غري ُة امل ُ�شاكِ�س ُة ووقَفتْ
بِجانِبهِ ،وهِ َي تُكاكي وتَقو ُل (واك واك)،
ا�صطا َد �سَ مكةً!
فرِح ًة ب ِه لأ َّن ُه ْ
اغ���ت���اظَ ���تِ ال�����سَّ ��مَ��ك�� ُة مِ �� ْن��ه��اَ ،ف���اه��� َت���زَّتِ
ني دَه�شَ ِة البطَّ ِة وا�سْ تِغرابِ
ال�صنارةُ .و َب َ
ّ
ال�صَّ بيِّ �أَفلَتتِ ال�سَّ مك ُة مِ نهُ ،وغا�صَ تْ يف
املا ِء هارِبةً ،غَ�ضبَ (�صَ فوانْ ) ،وا ْنتَف�ضَ تِ
ال���قِ���طَّ ��� ُة ل���� َ���ض���ي���ا ِع وجْ ��� َب��� ِت���ه���ا ال��� َّل���ذي���ذةِ،
ال�صافيةِ.
م�س يف ال�سَّ ما ِء ّ
فابتَ�سمَتِ ال�شَّ ُ

اقْ��َت�رَ َب����تْ حَ ���ل���زو َن��� ُة ال��� َّن���ب���ات���اتِ مِ ��ن��هُ��م
وواف���قَ���تْ ع��ل��ى �أنْ َت���ك���و َن ����شَ ���اهِ ���د ًة علَى
ال�صلحِ بينَهمُ ،ث َّم قَالتْ با�سِ مةً:
ُّ
�إ ّن ُه جت ُّم ٌع ال يَحدُثُ دائِماً� .أنا �سَ عيد ٌة
بذلكَ .
فَقالتْ حَ لزو َن ُة النَّه ِر بحَ ما�سَ ةٍ:
هيّا نَلعبْ جَ ميعاً� .إ َّن ُه تجَ َ ُّم ٌع رائ ٌع ح ّقاً
فَنادِراً ما يكو ُن التَّن ُّو ُع يف احل�ضو ِر هكَذا.
هيّا بِنا نَلعبْ وال نَ�ضيّع الوقتَ بالعتابِ
واجلِدالِ !
�ضَ حِ كَ اجلَمي ُع فَتلأْلأْتِ الأَزه��ا ُر علَى
ال�ض َفةِ ،ورقَ�صَ تْ �شَ الّالتُ مِ يا ِه النَّهرِ،
ِّ
م�س ال�سّ اطِ َعةِ.
ولمَ عَتْ يف نُو ِر ال�شَّ ِ

ملحق
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المخيم
أحالم مريم على سياج
ّ
حممود حامد
مي
ريحان ُة القلبِ ال�صغري ُة مَر ُ
تغفو على طولِ ال�سّ ياجِ ،وحتل ُم
وَتمَ ُدُّ عيناً للبالدِ ..ك�أنّها
�آ ٌه برع�ش ِة دمع ٍة تتك ّل ُم
وتَطوفُ بالأ�سالكِ حتى خِ لتُها
قمراً يَطوفُ  ،وخافقاً يت�ألمَّ ُ
•••
بابا ...وت�س�ألُ بابت�سا َم ِة حُ ْزنِها:
لمِ َ ُع ْمرُنا منفى ،وب�سمتُنا َدمُ!!؟
كَبرَ َ ال�سُّ �ؤالُ  ،وما �أزالُ على �أ�سى
َ�صمتي �أحا ُر مبا يُجيبُ ِب ِه ال َفمُ!!؟
•••
كيفَ ا�ستفا َق الور ُد يف �أكمام ِه
قب َل الأوانِ  ،وكيفَ �شَ بَّ البرُ ْ ُعمُ!!؟
عُ�صفورتي َق َم ُر النَّ�سيمِ  ،وثغرُها
�أندى مِ نَ الرَّيحانِ  ،وهُ و يتمت ُم
ماذا تُغنّي حُ لوتي!!؟ َفتُجيبني:
�سَ لْ بَحْ َر يافا ما يَ�صوغَُ ،و ُي ْل ِهمُ!!!؟
•••
خُ ذْين �إىل وطني ،وَمِ لْ بِيَ لحَ ظ ًة
نح َو اجلَليلِ  ...على الترّ ابِ �أُ�س ّل ُم
َواْنثرُ ْ ِ�صبايَ على امتدا ِد ربوع ِه
�أقما َر ع�شقٍ  ،كي يَطيبَ املو�س ُم
نه�ضتْ طفولتُها ُق َب ْي َل �أوانِها
وا�شت َّد عو ُد ال َّل ْوزِ ،وهو يُبرَ ْ َع ُم
و�أنا لأحبابي جَ نا ٌح خافقٌ
بالكربياءِ ،وور ُد بُ�ستاين هُ مو
كَبرُ وا ،وما زالوا ِ�صغاراً ...ر َُّ�ضعاً
وك�أنّهم عن قُبلتي ...مل ُيفْطَ موا
حتى �إذا طافوا حَ دا ِئ َق نَ�شْ وَتي
هزّوا جُ ذوري ،فا�ستفا َق مُ َت َّي ُم
•••
هلل َك ْم مثلي طوت ُه حَ دائِقٌ
ِ
حتتَ اجلَناحِ ،وبالعُذوب ِة ينع ُم

اللوحة للفنان حمادة العبود

هي ذي فرا�شاتُ الرّبا حويل فما
َرا�ش ...على ال�سَّ ريرِ ...يُحَ ّو ُم
�أحلى الف َ
ُقبَلٌ َ ....ف� ْأ�صحوُ ،ث َّم �أغفو ،والنّدى
حَ وْيل �سَ ماءٌ ،والأح ّب ُة �أجن ُم
ني موج ٌع
بابا ...ويَغمرُين حَ ن ٌ
َعذْبٌ  ،وينهم ُر ال�شّ ذى وال َبلْ�سَ ُم
�أحتبّنا!!؟ وتنهّدتْ بِيَ ب�سم ُة
ن�شوى َكعُ�صفو ِر النّدىَ ،و َتبَ�سّ موا!!!
•••
خُ ذين �إىل وطني ،وَطُ فْ بِيَ مُ قل ًة
َم َّي ُم
َك ْم َم َّل غُ ْر َبتَناَ ...دمٌ ،و خُ َ
َل ْو ن�سم ٌة تَ�سري بنا� ،أ ْو عُ�شب ٌة
تلقى الأح ّبةََ ،ك ْم يَطيبُ امل َ ْغ َن ُم
َتعِبَ الطَّ ريقُ  ،وما تعبنا خُ طو ًة
م ّت ُم
تمَ �ضي �إىل غَدِ ها ،وذاك حُ َ
وم�ضتْ تَ�شُ دُّ على الترُّ ابِ بكفّها،
والك َُّف ...مِ نْ جَ ْم ِر الهوى ...مُ َتفَحّ ُم
•••

ال�ص ْب ُح من �أحداق ِه
جيلٌ ي�شبّ ُّ
وهمو لكلّ العابِرينَ ال�سّ ّل ُم
وتكا ُد تُ�شعلني �إليهم رَع�ش ُة
ال�صد ِر �ضجّ تْ  ،والأحِ َّب ُة ُن ّو ُم
يف َّ
حتّى �إذا بُعثوا ب�سح ِر َ�ضجيجِ ِهمْ...
لي�س يُترَ ْجَ ُم
�ألفيتُ  ،ما يف ال�سّ حْ رُِ ،
•••
�أق�سمتُ �أنّ الور َد �أرو ُع يف الهوى
منّا ،و�أعذبُ يف احلَننيِ ،و�أق�س ُم
َ�ضتْ
وك�أنّهم يف العُم ِر مُ ْل َه َم ٌة م َ
لل�صباحِ ،وَمُ ْل َه ُم
تُلقي خُ طاها َّ
َك ْم من �س�ؤالٍ �صامتٍ بعيونهم
مي�شي بدمعتهم ،وال يتك ّل ُم
بابا ...ويذبحُ ني مَري ُر �س�ؤالِها:
لمِ َ عمرُنا منفى!!؟ وب�سمتُنا َدمُ!!؟
كَبرُ َ ال�سّ �ؤالُ  ،وما تَزالُ حَ بيبتي
َت ُل ُم
تغفو على طولِ ال�سّ ياجِ ،و حَ ْ
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اعتراف ليلى
حم َّمد قرانيا
ذه���ب���ت الأم ل����زي����ارة �أخ��ت��ه��ا
املري�ضة يف امل�شفى ،فبقيت ليلى
وحيد ًة يف البيت ...و�أبوها غائبٌ
يف عمله...
ن���ظ���رت �إىل ال�������س���اع���ة .ك��ان��ت
عقاربها ت�شري �إىل الثانية ع�شرة
ظ����ه����راً��� ..ش��ع��رت ب���ال���وح���دة...
ومت���� ّن����ت ل����و ك���ان���ت م��ع��ه��ا الآن
�إحدى زميالتها يف ال�صف.
ت�ساءلت « :ماذا �أفعل الآن؟..
حفظتُ درو�سي ،وكتبت واجباتي
املدر�سية ...فماذا �أفعل الآن!»...
ف���ج����أةً!� .أح�����سّ ��ت ب��ح��رك�� ٍة عند
ق��دم��ي��ه��ا! ..ن���ظ���رت ،ف�����ش��اه��دت
قطّ تها �شامة ..عندئذٍ ابت�سمت
وقالت« :ح�سناً� ..أنت �صديقتي
تعال
يا �شامة� .س�أت�سلّى معكِ  ..يَ
لنلعب»...
حملت ليلى قطّ تها ،وم�ضت
ب���ه���ا �إىل ����ص���ن���دوق (م���ك��� ّع���ب���ات
احل���روف) ثم و�ضعتها بجانبها
على الأر�ض ،وقالت:
 ه���ل ت��ع��ل��م�ين ك��ي��ف تكتبنيكلمة (ماما)؟!.
�صمتتِ القطّ ة ،وهي تنظر �إىل
وجه ليلى!...
 لعلك ال تعرفني الكتابة!..�آ ِه يا �صديقتي .الكتاب ُة �سهلةٌ..
�سهل ٌة ج��داً .هيّا .مُ��دّي قائمتك
الأم�����ام�����ي�����ة ال���ي���م���ن���ى واب����دئ����ي
الكتابة...
�أم�سكت ليلى بقائمة القطّ ة
وح���� ّرك����ت����ه����ا ،ف����ت����دح����رج ح���رف
(الباء) ,عندئذٍ �ضحكت ،وقالت:
 �أنت تلميذ ٌة ك�سلى يا �شامة!..لقد حركت مكعّب (الباء) وهذا
تبد�أ به كلمة (بابا) ...عليك �أن
حترّكي مكعّب (امليم)..
ثم �أم�سكت ليلى بقائمة القطّ ة
ثانيةً ،وحرّكتها ،فتدحرج حرف
(ال�����دال) ..عندئذٍ �ضحكت من

جديد ،وقالت:
 ي���ا ل����كِ م���ن ق���طّ ��� ٍة غ��ب�� ّي��ةٍ!.حرفُ (الدال) يا �صديقتي تبد�أ
به كلمة (دادا)..
ل��ك��نّ ال��ق��طّ ��ة ظ�� ّل��ت ���ص��ام��ت��ةً،
ال ت���ف���ه���م ����ش���ي���ئ���اً مم�����ا ت��ق��ول��ه
�صديقتها ..قالت ليلى:
 ح�سناً� .س�أعلّمك ي��ا �شامةكيف نكتب (م��ام��ا) ..انظري..
ن�ضع مكعّب (امليم) املق�صو�ص،
ون��ل�����ص��ق ب����ه م��ك��ع��ب (الأل�������ف)
ف��ي��ت�����ش��كّ��ل امل���ق���ط���ع الأول م��ن
ال��ك��ل��م��ة (م�����ا) ث���م ن���ك���رّر ذل��ك
م������� ّر ًة ث���ان���ي���ةً ،ف��ت�����ص��ب��ح ل��دي��ن��ا
ال
كلمة (م��ام��ا) �ألي�س ه��ذا �سه ً
وممتعاً؟!.
ن���ظ���رت ل��ي��ل��ى �إىل ق��طّ ��ت��ه��ا،
ف��وج��دت��ه��ا ���ص��ام��ت��ةً! ...ع��ن��دئ��ذٍ
قالت:
 ح�������س���ن���اً .ي����ب����دو �أن ل��ع��ب��ةاملكعّبات والكتابة مل تعجبْك..
�أن����تِ م��ث�� َل ال��ت�لام��ي��ذ الك�ساىل!
تعال لنلعبَ لعب ًة �أخرى...
يَ ْ
حملت ليلى قطّ تها ،وانتقلت
�إىل خ��زان��ة ث��ي��اب��ه��ا ..ف�شاهدت
(عقد الل�ؤل�ؤ) النا�صع البيا�ض
ال���ذي ق�� ّدم��ه ل��ه��ا �أب��وه��ا عندما
جنحت �آخ َر العام...
ابت�سمت ليلى ،وقالت:
 ال��ن��ج��ا ُح مم��ت�� ٌع ي���ا ���ش��ام��ة..لو كنتِ تلميذ ًة جمتهد ًة مثلي،
حل�����ص��ل��تِ ع��ل��ى ه��داي��ا ك��ث�يرة...
ح�����س��ن��اً ..ان��ظ��ري �إيلَّ� ..س�أ�ضع
العِقد يف عنقي ل�ترَيْ جماله!.
ان��ظ��ري ج�� ّي��داً؛ ك��م ه��و جميلٌ !.
�أر�أيتِ ؟!..
ال على
�أمالت ليلى ر�أ�سها قلي ً
اجلانبني ،ليظهر جمالُ العِقد..
ثم قالت:
��ال لأ���ض��ع العِق َد
 والآن ت��ع يَ ْح��ول رق��ب��ت��ك ..ث��م ان��ظ��ري �إىل

اللوحة للفنان حمادة العبود

نف�سِ ك يف املر�آة ،و�شاهدي نف�سَ كِ
كيف تَبدين به..
ان���ت���ق���ل���تْ ل��ي��ل��ى م����ع ق��طّ ��ت��ه��ا
�إىل �أم����ام امل�����ر�آة ،وج��ل�����س��ت على
الكر�سي ،وو�ضعت العِقد حول
رق��ب��ة ال��ق��طّ ��ة ،ث��م �أم�����س��ك��ت بها،
وقرّبت وجهها من املر�آة ،وقالت
لها:
انظري يا �شامة ..ما �أجملكِ
ب���ه���ذا ال����عِ����ق����د!����� ..ص����رتِ م��ث�� َل
العرو�س!.
لكنّ �شامة م��ا �إن �شاهدت يف
امل����ر�آة ق��طّ �� ًة ث��ان��ي�� ًة حتى �شعرت
ب��ال��غ�����ض��ب ...وب�����س��رع�� ٍة ف��ائ��ق�� ٍة
جمعت ق�� ّوت��ه��ا ،وق��ف��زت ب��اجت��اه
امل���������ر�آة ،ل��ت�����ش��ت��ب��ك م����ع ال��ق��طّ ��ة
يف م���ع���رك��� ٍة ُت��ب��ع��ده��ا ف��ي��ه��ا عن
البيت! لكن العِقد علق ب�إ�صبع
ليلى ،ومع وثبة القطّ ة ،انقطع
خ��ي��طُ ��ه ،وت��ن��اث��رت ح�� ّب��ا ُت��ه على
�أر�ض الغرفة!..
« يا لَلم�صيبة!!« .
خافت القطّ ة .بعد �أن ا�صطدم
ر�أ�سُ ها باملر�آة! ..ووقفت ترجتف
م���ن اخل������وف ،وه����ي ت��ن��ظ��ر �إىل
ليلى!..
ردّدت ليلى نظرها بني القطّ ة،

وحبّات العِقد ،ف�شعرت باحلنق،
و�صرخت غا�ضبةً:
 �أنتِ غبي ٌة يا �شامة! ..ويجب�أن �أ�ؤدّبك بالع�صا...
ث����م �أ����س���رع���ت �إىل ح��ق��ي��ب��ت��ه��ا
املدر�سية ،ف�أح�ضرت م�سطرتها،
ووق����ف����ت ت����ه���� ّزه����ا �أم��������ام ع��ي��ن��ي
القطّ ة ،وتقول:
 م����اذا ���س���أق��ول لأم����ي عندماترى حبات العقد؟!..
ما ك��ادت ليلى تُنهي كالمها،
حتى فُتح ال��ب��ابُ  ،ودخ��ل��ت �أمُّ ��ه��ا،
فوقفت مذهول ًة �صامتةً! .وهي
ت��وزّع نظراتها بني وج��ه ليلى..
وامل�����س��ط��ر ُة يف ي���ده���ا ،ث���م تنقل
نظراتها �إىل القطّ ة اخلائفة..
و�إىل حبّات الل�ؤل�ؤ املنثورة على
الأر�ض! ..ف�أدركت ك ّل �شيءٍ..
نظرت الأ ّم �إىل ليلى حانقةً!..
وه��مّ��ت ب��ال��ك�لام ،ل��ك��ن ل��ي��ل��ى...
���س��رع��ان م���ا ���ش��ع��رت بخطئها..
ف��اق�ترب��ت م���ن �أمّ����ه����ا ،وارمت����ت
عليها ،وقالت ب�صوتٍ خافت:
 �أن�����ا �آ����س���ف���ة ي���ا م����ام����ا ..لقد�أدركت غلطتي!..

ملحق
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نوار والفراشة
ّ
وجدان �أبو حممود
وق������ف ن��������وّار خ���ل���ف ال���ن���اف���ذة
يراقب املطر ،ت�أمّل املاء ال�سائل
ع��ل��ى ال��ب�� ّل��ور خ��ط��وط��اً ن��اع��م��ةً،
ث�� ّم رك�ض ب�سعاد ٍة �إىل �صندوق
�أل���ع���اب���ه ك��م��ا ل���و �أ ّن ف���ك���ر ًة قد
خطرت له ،فتح ال�صندوق وراح
يفكّر بالهدية التي �سي�شرتيها،
ف���ال���ي���وم ع��ي��د م���ي�ل�اد ���ص��دي��ق��ه
م��ره��ف� .أخ���رج ال��ك��رة امل��ل�� ّون��ة...
املكعّبات ...املعجون� ،أخرج �أي�ضاً
الرجل الآيل وال�سيارة الكبرية
احل���م���راء ،ن��ظ��ر �إىل ال���دب���دوب
والأرن���ب ال�ضارب على الطبل،
وال��� ّدم���ي���ة ال��راق�����ص��ة ،ث���� ّم �أخ���ذ
يفتّ�ش بني ما تبقّى من �ألعابٍ
وك������أ ّن�����ه ي��ب��ح��ث ع����ن �����ش����ي ٍء م���ا،
وفج�أ ًة �أم�سكها.
ق������ال م���ب���ت�������س���م���اً� - :أخ���ي���راً
وجدتك يا فرا�شتي املختبئة!
�أدار مفتاح ال��ف��را���ش��ة امل��ل�� ّون��ة,
وو����ض���ع���ه���ا ع���ل���ى الأر�����������ض ،غ�ير
�أ ّن���ه���ا مل حت����رّك ج��ن��اح��ي��ه��ا ،ومل
تطر .حاول ثانيةً ،وانتظرها �أن
تتحرك ،لكنها مل تفعل .دخلت
وال���دت���ه ب��ع��د ق��ل��ي��ل ل��ت��ج��ده على
جل�سته تلك �شارداً وحزيناً.
قالت وه��ي ت��زرع قبلتني على
خ�� ّدي��ه� - :صباح اخل�ير يا ن��وّار!
ما به حبيبي ال�صغري؟
�أج����اب����ه����ا ب�����ح�����زن - :ل��ع��ب��ت��ي
معطّ لة يا ماما ...انظري!
ح��اول��ت �أمّ����ه �أن ت��دي��ر مفتاح
اللّعبة� ،إ ّال �أ ّن��ه��ا مل تكن �أف�ضل
ح�����ظّ �����اً ،ف��ق��ل��ب��ت��ه��ا ع���ل���ى ب��ط��ن��ه��ا
و�سحبت عنه غطا ًء �صغرياً ,ث ّم
قالت:
 لي�ست معطلة ,بل هي بحاجة�إىل بطّ اريّاتٍ جديد ٍة فقط.
�أ����ش���رق���ت �أ�����س����اري����ر ال�����ص��ب��يَّ ،
ف�س�أل - :ح ّقاً؟

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

ردّت� - :أج����ل ...لكن ق��ل يل:
مل���اذا ن�ثرت �أل��ع��اب��ك كلّها حولك
دفع ًة واحدةً؟!
�أج�������اب - :ال���ي���وم ع��ي��د م��ي�لاد
م�����ره�����ف ،وه������و ي����ح����بُّ �أل���ع���اب���ي
ك���ث�ي�راً� ...أمت�� ّن��ى ل��و �أ���ش�تري له
مثلها.
م�������س���ح���ت وال�������دت�������ه ����ش���ع���ره
ب�أ�صابعها وهم�ست:
 �إذن ���س�تراف��ق��ن��ي ال���ي���وم �إىلامل���ت���ج���ر ل���ن���خ���ت���ار مل���ره���ف دم���ي��� ًة
تعجبُه.
قفز ن��وّار مبتهجاً وعانق �أمّ��ه
مردّداً - :يا �سالم ...يا�سالم.
�ألب�ست الأ ّم ابنها يف ذلك امل�ساء
ال����ب����ارد ث���ي���اب���اً داف����ئ���� ًة وم��ع��ط��ف��اً
���س��م��ي��ك��اً ،وغ���طّ ���ت ر�أ����س���ه ب��ق�� ّب��ع��ةٍ،
��وف ،ث َّم
وي��دي��ه بقفازين م��ن ���ص ٍ
م�ضت و�إيّاه �إىل املتجر القريب.
ن��زل ن���وّار م��ن ال�سيّارة مم�سكاً
بيد �أمّه .كان املطر اليزال يهطل

غ��زي��راً ،وال��ن��ا���س يف ال�����شّ ��ارع ق ّل ٌة
يعجّ لون امل�شيَّ حتت مظالّتهم.
نظر �إىل املتجر الكبري ب�أ�ضوائه
ال���وام�������ض���ة ،ف��ان��ت��ب��ه �إىل م�����س��نٍّ
جال�س على الرّ�صيف ق��رب باب
ٍ
املتجر.
�س�أل يف حريةٍ -:ماذا يفعل هذا
الرّجل حتت املطر يا ماما؟
�أجابت الوالدة - :يبيع بع�ض
ال
ال �أ�سرعت قلي ً
احلاجيّات ...ه ّ
يا حبيبي فقد تبلّلت!
ع��جّ ��ل ن���وّار امل�سري ح�� ّت��ى دخل
و�أمّ��ه من الباب العري�ض .بد�أت
الأ َّم تختار بع�ض املواد الغذائيّة،
و�سمحت البنها �أن ي�سبقها �إىل
ق�سم الألعاب .كان هناك الكثري
م����ن ال����� ّدم�����ى اجل���م���ي���ل���ة .م�����ش��ى
ال حفلة عيد
ن���وّار بينها متخ ّي ً
امليالد ...البالونات...الزينة...
ق����ال����ب احل����ل����وى م����ع ال�����ش��م��وع
و�أ�������ص������وات الأط�����ف�����ال ي���غ��� ّن���ون:

(���س��ن��ة ح���ل���وة ي���ا م���ره���ف) ،ومل
يطل الوقت حتّى عرث ال�صغري
ع��ل��ى ف���را����ش��� ٍة ك���ب�ي�ر ٍة م��ده�����ش�� ٍة
ت�����ش��ب��ه مت���ام���اً ف��را���ش��ت��ه .ق�� ّل��ب��ه��ا
ب�ي�ن ي��دي��ه ث��� ّم ت��رك��ه��ا يف ح���زنٍ ،
ف��ق��د ت���ذكّ���ر وج����ه امل�����س��نِّ امل��ب�� ّل��ل
و�أ����ص���اب���ع���ه امل���ج��� ّع���دة امل��رجت��ف��ة.
ن��ظ��ر �إىل ق��ف��ازي��ه ال�����ص��وف�� ّي�ين،
ف���وج���ده���م���ا ����ص���غ�ي�ري���ن ج������� ّداً،
وتلمّ�س طاقيّته ل��ي��درك كذلك
�أنّها �ضيّقة على ر�أ�س امل�سنِّ � .أخذ
ال��ف��را���ش��ة وم�ضى بها �إىل �أمّ���ه،
�سددت الوالدة ثمن امل�شرتيات,
وخ��رج��ت ع��ائ��د ًة م��ع �صغريها،
وعند الباب وجد ن��وّار �أ َّن امل�سنَّ
امل�سكني ما زال جال�ساً يرتع�ش.
مل بالقفازين ال�صوفيني
فكّر ب�أ ٍ
والقبّعة ،ثم ترك يد �أمّه قائالً:
ال انتظرتني يا ماما قليالً؛
ه ّلقد ن�سيت �شيئاً.
دُه�شت الأ ُّم من ت�صرّفه ،فقد
رك�ض عائداً �إىل حما�سب املتجر،
و�س�أله:
 ي��ا ع���مّ؛ ه��ل يكفي ثمن هذهالفرا�شة ل�شرا ِء مظلّة؟!
اب��ت�����س��م امل���ح���ا����س���ب م�����س��ت��غ��رب��اً
و�أجاب - :نعم ويزيد �أي�ضاً.
�أعاد نوّار الفرا�شة �إليه قائالً:
 �إذن �أري���د �إب��دال��ه��ا مبظلّة منف�ضلك ،و�أعطني بالباقي زوج��اً
من البطّ اريّات.
خرج بعد دقائق ليعطي املظلّة
للرجل امل�سنِّ  .نظرت �إليه والدته
ف��خ��ور ًة م��ن غ�ير �أن ت�س�أله عن
ال�������س���ب���ب ،ويف ال���ب���ي���ت ���ش��اه��دت��ه
ي�����ض��ع ال���ب���طّ ���اري���ات يف ف��را���ش��ت��ه
ال��ع��زي��زة ,ويلفّها ب��ورق الهدايا،
ث�� َّم يكتب على ب��ط��اق�� ٍة �صغريةٍ:
(عيد ميالد �سعيد يا مرهف...
�صديقك نوّار).
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الراعي صابر في المدرسة
�أحمد جدعان ال�شايب

ال�����س��م��اء ���ص��اف��ي��ة ,والأر�������ض,
ك�����س��اه��ا ال���رب���ي���ع رداء �أخ�����ض��ر
مزهراً بكل الألوان ,والع�صافري
ت����زق����زق ,وث���غ���اء الأغ����ن����ام ف��وق
ال���������رواب���������ي مي����ل�����أ ال����ن����ف����و�����س
بالبهجة.
خ����رج ال���ن���ا����س �إىل ال��ط��ب��ي��ع��ة
لي�ستمتعوا بال�شروق اجلميل,
ك���ان ���س��ام��ر وح����ده ي��ب��ح��ث عن
ال����زع��ت�ر ال���ب���ري ,وب���ق���ي ح��ت��ى
مالت ال�شم�س نحو الغروب.
الأغ�����ن�����ام ���س��ع��ي��دة ب�����أوالده����ا
�������ض م���ث���ل ك��ت��ل
ال�������ص���غ���ار ,ال���ب���ي ِ
ال��ث��ل��ج ,ال��ت��ي تلعب وتقفز بعد
�أن ت�شبع حليباً من �ضرع �أمها,
يقودها ولد ا�سمه �صابر ,ي�أخذ
الأغ����ن����ام �إىل اجل���ب���ال ل�ترع��ى
ال��ع�����ش��ب ال���وف�ي�ر ,ب��ي��ن��م��ا �أوالد
القرية يذهبون �إىل املدر�سة كل
ي��وم ,ع��دا �أي��ام العطل ,ويتمنى
���ص��اب��ر �أن ي��ك��ون واح�����داً منهم
ليتعلم القراءة والكتابة ,ويلعب
بالكرة ,وير�سم بالألوان.
خ������������روف �����ص����غ��ي�ر �أب����ي���������ض
ك���ال���دم���ي���ة ,ع��ل��ق��ت رج���ل���ه ب�ين
�صخرتني ,وب���د�أ ي�صيح �أم���اه..
�أم������اه� ..أم�����اه ,ل��ك��ن ���ص��اب��راً مل
ي�سمعه ,لأن���ه و���ص��ل م��ع قطيع
الأغ���ن���ام �إىل �أط�����راف ال��ق��ري��ة,
وك���ان ي�شاهد �إح����دى الغنمات
تتوقف وتثغو ب�صوت مرتفع,
ومل يعرف ال�سبب.

اللوحة للفنان حمادة العبود

م��ل��أ ���س��ام��ر ك��ي�����س��ه ب��ال��زع�تر
ال��ب��ري ،وم�����ض��ى ن��ح��و ال��ق��ري��ة
قبل غياب ال�شم�س� ,سمع �صوت
اخل���روف ي��ن��ادي �أم����اه� ..أم���اه..
�أم��اه ,و�صل �إليه ،وخلّ�ص رجله
م���ن ب�ي�ن ال�����ص��خ��ور ,ث���م حمله
ح��ت��ى و����ص���ل ال���ط���ري���ق ,وت��رك��ه
مي�شي خلفه.
التقى بالراعي �صابر مي�شي
ن��ح��و اجل��ب��ل ،وي��ب��ك��ي وق���د ح�� ّل
ال���ل���ي���ل ,لأن ���ص��اح��ب الأغ���ن���ام
�ضربه وح��ذّره من �أ ّال يعود �إ ّال
وم��ع��ه اخل�����روف ال�����ض��ائ��ع ,ويف
الطريق ,عبرّ �صابر عن �شكره
ل�سامر ,و�أبلغه حبه للمدر�سة
وال��ت��ع��ل��م ,وح��ك��ى ل��ه ك��ي��ف ج��اء
ب��ه �صاحب الأغ��ن��ام م��ن قريته
البعيدة الفقرية.
ح�����نّ ق���ل���ب ����س���ام���ر ع���ل���ى ه���ذا
ال��ول��د الفقري امل��ح��روم ,فطلب
منه �أن ي���أت��ي معه �إىل بيتهم,
ل��ي��ب��ي��ت ع��ن��ده��م وي�����ش��رح ح��ال��ه
لأمه املعلمة.
يف ال�����ص��ب��اح ,ذه���ب ���ص��اب��ر مع
����س���ام���ر �إىل امل����در�����س����ة��� ,س��جّ ��ل
ا�سمه فيها ,و�أخ��ذ كتب ال�صف
الأول ,وف���رح ك��ث�يراً لأن���ه �صار
يقر�أ ويكتب ,وير�سم بالألوان,
وي���ل���ع���ب م����ع الأوالد يف ب��اح��ة
املدر�سة.
�أم���ا الأغ��ن��ام ,ف�صار يرافقها
�صاحبها �إىل املرعى كل يوم.

َثـ ْر َث َـر ُ
ات َ
ـة
ـاب ِ
الغ َ

عو�ض �سعود عو�ض

اللوحة للفنانة عبري الزعبي

يَ�سْ َم ُع �أحْ َم ُد �أ َْ�صوَاتاً َ�صا ِد َر ًة مِ نْ غُ ْر َف ِت ِه ُك َّل َل ْيلَةٍ .يُحَ اوِلُ �أَنْ َي ْعرِفَ
م َْ�ص َدرَها ،فَال ُي ْفلِحْ  .يَ�سْ �ألُ وا ِل�� َدي��هِ ،و�أُ���سْ �� َت��اُ َذهُ ،و ُزمَ�ل�ا َءهُ ،فَال يَجِ ُد
جَ وَاباً �شَ افِياًَ .يعُو ُد �إِىل ذَا ِت��هِ؛ يُحَ اوِلُ �أَنْ َيفْه َم �سِ َّر هَ��ذِ ِه ا أَل�ْ��ص��وَاتِ .
تُرى �أهِ يَ جِ نٌ �أَم �شَ يَاطِ ني؟ يُجِ يبُ َب ْي َن ُه َو َبينْ َ ذَا ِتهِ:
ني َمكَانٌ � .إِذنْ مِ نْ �أيْنَ َت�أتي
 فيِ �أيامِ نَا هَذِ ِه لمَ ْ َي ُع ْد للجَ انِ وَال�شَ يَاطِ ِال ْأ�صوَاتُ ؟
َ����س ال�سَّ َنةَُ .ي��رْهِ ��فُ ال�سَّ ْم َع
ُي�� َق�� ِر ُر َم ْع ِر َف َة احلَقي َقةَ ،يَ�سْ َه ُر َل ْيلَ ِة َر�أ ِ
ما�ضيَهاَ .ي�� ْب�� َد ُ�أ َقلَ ُم
َف َت َتنَاهى �إِل��ي�� ِه �أَ� ْ���ص���وَاتُ الأَ���شْ �� َي��ا ِء َت�� َت��حَ ��دَّثُ عَ��نْ ِ
ا�ص احلَدِ يثَ با�سْ ِتعَاد ِة �أ ُُ�صو ِلهَِ ،ي ْو َم كَا َن غُ ْ�صناً فيِ �شَ جَ َر ِة حَ ْورٍ،
الر ََّ�ص ِ
ُتغَا ِز ُل ُه الرِّيحُ ،يَ�سْ َم ُع َهمَ�سَ اتِ العُ�شْ اقِ َ ،فيَطَ رَبُ َم َع النَّ�سَ ائِمِ َ ،ويَر َت ِف ُع
َي ْو َماً َب ْع َد َي ْو ٍم �إِىل �أَنْ قُطِ عَتْ ال�شَّ جَ َرةََ ،وقُ�سِّ مَتْ �إِىل قِطَ عٍ ؛ ُث َّم �أُخِ ذَتْ
ا�ص ،وَهُ نَاكَ َب�� َد�أَتِ الآالتُ تمَ ْحو �شَ خْ ِ�ص َي َة
�إِىل َم ْعمَلِ �أَقْ�لا ِم الر ََّ�ص ِ
َت�ص َن ُع مِ نْها �أَقْالماً َ�صالحِ َ ًة لل ِكتَابةِ.
ال�شَّ جَ َرةِ ،و ْ
يَ�سْ َم ُع الكرْ�سِ يُ �آال َم ال َقلَمِ َو�أَ َفرَاحَ هَُ ،ف َيتَقد ُم مِ نْ املِن َْ�ض َدةِ؛ ي َُ�ضمُها
بِحَ نَانٍ َويُحَ دِ ثُها:
َا�ضيَنا َي ْو َم ُكنْا جَ ارينِ �َ .ص َنعْوين مِ نْ �سَ اقِ َنبَاتِ
 هّ لْ تَت َذ َكرِينَ م ِاخلَيْزَرانِ ،و�أَنْتِ مِنْ خَ�شَبِ اجلوزِ.
ي َِ�ص ُل كَ�لا ُم ال ُكرْ�سي �إِىل ال�� َّن��افِ�� َذةِ ،التي َت��طْ ��رُقُ َر�أَ���سَ �� َه��اَ ،و َت�� َت��ذ َك�� ُر
ني
َا�ض َيهَا َي ْو َم كَانَتْ �شَ جَ ر َة �سِ نْديَانَ .ي ْن َف ِت ُح البَابُ َو َيتَحَ ركُ بِخْ َف ٍة حِ َ
م ِ
يَ�سْ َم ُع ا�سْ َم �شَ جَ رت ِه التْي جَ ا َء مِ نْهاُ .تغَازِلُ النَّا ِف َذ ُة البَابَ ُ ،ث َّم َتنَام
َق ِريَر َة الأَعينُ ِ.
ْوطَ ،و َيقْذِ فُها يف املِ ْد َف�أةَِ .ي َتنَاهَى
َي َتنَاوَلُ �أَحْ َم ُد �إِحْ دَى �أَخْ �شَ ابِ ال َبل ِ
�إِل ْي ِه ُبكَا�ؤُهَا َم َرةًَ ،و َزغَارِيدُها َم َر ًة �أُخْ رىَ .و َم َع ا�شْ تِدا ِد النِريانِ تُالقي
َا�ض َيهَا.
حَ ْتفَها وَلمَ ْ َت ُع ْد قَا ِد َر ًة عَلى َت َذ ُك ِر م ِ
َا�ضيهَِ ...ي َتدَخَ ُل �أَحْ َم ُد
َي ْه َت ُّز �سَ قْفُ ال ُغ ْر َف ِة ُيرِي ُد �أَنْ َيتَحَ دثَ عَنْ م ِ
َو َيقُولُ :
 -حَ ْقاً �إِ َّن الغَا َب َة مَوجُ و َد ٌة يف َبيْتي ،وَهِ ي تُ�سَ ِّورُين بِدِ ْفئِها وَحَ نَا ِنهَا.
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شجرة السنديان
جيكر خور�شيد
ذات ���ص��ب��اح ج��م��ي��ل م���ن ���ص��ب��اح��ات �شهر
ح��زي��ران ،وق��ف ن��زا ٌر �أم��ام �شجرة ال�سنديان
وقال لها:
ل��ق��د ظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج��ن��ا ,وجن���ح���تُ ب��ت��ف��وق
وامتياز يا �شجرتي احلبيبة.
اهتزت �أغ�صان ال�سنديانة فرحاً ,وقالت:
�أن���ت ط��ف��لٌ جمتهد ي��ا ن���زار وق���د ح�صدت
ثمرة جهدك!
لكن الف�ضل يعود لك �أي�ضاً ،فمنك تعلمت
ال�����ص�بر؛ فعندما ك��ان��ت ال��ع��وا���ص��ف املخيفة
وال����� ّري�����اح ال���ق���و ّي���ة حت������اول اق���ت�ل�اع���ك م��ن
جذورك؛ كنتِ ت�صربين وت�صمدين وتبقني
�شاخمة!
�صحيح يا نزار! دائمًا كنت �أ�صم ُد يف وجه
العوا�صف والرياح ،لأين �أرف�ض التخلي عن
�أر���ض��ي ،ف���أن��ا وط��ن الع�صافري امل��غ��ردة التي
تبني �أع�شا�شها على �أغ�صاين العالية� ،أحميها
من برد ال�شتاء وح ّر ال�صيف ومكر الثعالب،
و�أم��ن��ح ظلي للم�سافر ك��ي ي�سرتيح وي�سند
تن�س يا
ظهره املتعب �إىل جذعي القوي ،وال َ
نزار عندما كنت ت�أتي مع �أطفال القرية يف
الأع��ي��اد ،وتعلقون �أراجيحكم على �أغ�صاين
املتدليّة ،وت��ط�يرون يف ال��ه��واء كالع�صافري،
تغنون ومترحون.
كم �أنت رائعة يا معلمتي ال�سنديانة؛ ف�أنت
متلكني القوة واحلنان وال�صرب واملحبة ،لكني
حزين لأين �س�أترك القرية لأكمل درا�ستي
ع��ن��دم��ا �أ���ص��ب��ح يف اجل��ام��ع��ة ،لأن����ه ال توجد
ج��ام��ع��ات يف ال��ق��ري��ة ،و�أن���ا ال �أري���د �أن �أت��رك
وطني مثلك يا �شجرة ال�سنديان!
ال حت���زن ي��ا ن����زار؛ ف���أن��ت ���س��ت�ترك القرية

اللوحة للفنان حمادة العبود

لتتعلم وت��ك��م��ل درا���س��ت��ك وت�����ص��ب��ح مهند�سً ا
ماهرًا ،لكن عليك �أن تعود بعد �إكمال درا�ستك
يف املدينة �إىل قريتك حيث �سنكون بانتظارك.
ال ت��ق��ل��ق��ي ي���ا م��ع��ل��م��ت��ي ال��غ��ال��ي��ة ���س���أ���ص��ب��ح
�ي�را ،و�أع������ود �إىل ال��ق��ري��ة لأر ّد
م��ه��ن��د���سً ��ا ك���ب ً
اجلميل للجميع ،و�س�أبني البيوت اجلميلة
ب�أ�شكال عديدة.
عاد ن��زار �إىل بيته وهو يع ُد نف�سه بالتفوق
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رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

ليدخل اجل��ام��ع��ة ،وي��ع��ود بعدها �إىل قريته
ال�صغرية اجلميلة ،ال�ساحرة ،حيث ب�ساتني
ال�ب�رت���ق���ال وال���ل���ي���م���ون ،و�أ����ش���ج���ار ال��زي��ت��ون
امل��ق��د���س��ة ،وب��ي��ت��ه ال�صغري وح��دي��ق��ت��ه املليئة
ب����ال����ورود وال��ي��ا���س��م�ين ،و���ش��ج��رة ال�����س��ن��دي��ان
الأن�شودة اخلالدة يف ذاكرة �أهل القرية ،لريد
اجلميل ،ويعي�ش يف قريته يبنيها ،ويرعاها
لت�صبح �أجمل قرية يف العامل.
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