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بديع حقي يف روايته الذاتية
(الشجرة اليت غرستها أمي)
د .نزار بين املرجة
من املقوالت اليت بات يتناوهلا نقاد األدب العربي اليوم ،ما
قاله الروائي العربي السووي البو ا الرا ون نوا مينوه مون
ووا ال ووعر ووو
(الروايووه ووي ديوووا العوورب املعاأوورا بعووع
ديوووا العوورب االس السوونقدد ،دقووع وريووع لووعد ووا ق يوون موون
األدباء العرب املعاأرين ،الروايه يمبا تبو اجلنس األدبي
األ ثوور حا و إا ص لياوواا األدبوواي واملقوووالت ،ووو السوورد
سووودن ديبوووه مووون ال وووعر ،و حووومل ص الوأووووا ل املت قوووي مووون
ناوص ال عر اليت تعتموع ل وا الرمووا واألسوااا والتدو وات
والعدقات اإليقاليه ،اليت قع تنطو ل ا الغموض يانو إا ت عواإ
ل روح امل عله ل الر و س وبه و أوته اخلاصدد
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و ا من الالدت ص اا ذاته ت ين الروايه ص البثا من
احلوواالت لتتلوووا ل لموون مرئووي سووينمائي و ت يوووني ،ووا
سوا ص ل سوواب الروايوه بعووعاإ ًا ايواإ ابور ،ومقابوون ذلو
ا ناك احنساي م لوظ جلمدوي القايعةدد
ا البع من ذه اإلشواية ،وحنون خنتواي هلوذا العوعد مون
البتاب ال در يوايه (ال وررة الويت رسوتدا مويا ،ل ديو
العربي السووي البو ا الرا ون بوعيي قوي (2000 – 1922ما
املعووروس بغوو اية لنتاريووه لبووعال إا وترًووه ،ي وو م ووا ه الوويت
اسووووتد بت ريان وو و إا وو و ااإ موووون ياتووووه ص العموووون ص السوو و
العي وماسيدد
تنعيج ذه الروايه حتت لنوا ما اأط مل ل ا تسميته من
ق ن النقاد بوو  -الروايه الذاتيوه  ، -يو تعتوأ ذوذريواإ ملوا
بن نسميه (ساة دبيوه ذاتيوها ،وقوع أو مل مون املو لوس
واملتعاوا وأف ذا النوع من البتابوه ب نوه يعوأ لون (اجلونس
األدبي السا ذاتيا ،والوذ يتاوف مباوعاقيه لاليوه ل باتو
ديما يضمن ناه األدبي مون ووادو واقعيوه الدتوه مسوتمعة مون
جتربتووه احلياتيووه ال ،اوويه ،يقوووم بتوظي دووا ص سوويا السوورد
الروائي إليااا يساله و دبرة و قنالوه و يييوه ،ل املت قوي
6

الذ يمبا ي عه ذه ال و من لوا الروايه ،لتقااي مضوموندا
مووي م ووردات و وووادو وش،اوويات يمبووا تبووو موريووودة ل ووا
يض الواقي ص حميط و بيئه ذا املت قي و ذاكدد
وقووع حوومل األديو بووعيي قووي ص يوايتووه الذاتيووه ووذه الوويت
انوووت لغتدوووا ايوووه ص ال سوووااه ،ص القوووعية ل وووا الوأووووا
ل قوواي  ،تووا مووي اد و اض وريووود ت وواوت ص املرا وون العمريووه
واملسوووتويات ال بريوووه والثقاديوووه وسوووط ًدووووي القوووراءدد ،وص
تقعي يوايه تتلوعو لون مسو له اخل  ،وه الن سويه واالريتماليوه
العميقووه ،الوويت ت ووعو و ندووا شوور البووع منووه بس و التغووياات
اجلذييوووه الووويت تطووواا النسووويا العمرانوووي واإلنسووواني ص املوووع
البوووأن ،نتيروووه م ووواييي لمرانيوووه ت رغووودا غووورويات تغوووا
ظوووروس احليووواة ص البوووثا مووون املوووع العربيوووه وموووع العوووا
البأن بق ق ه و برن مون الو مندد ،لتسوود بعوع ا لالقوات
ولادات اريتماليه ريعيعة ،ت تعع بالضوروية لون ت و احلميميوه
السابقه املعدودة ص ال يئات ال ع يه (و ي نا ال يئه العم قيها
يوو قوووام بوووعيي قوووي بتضووومق يوايتوووه البوووثا مووون املوووويوو
ال عر واألدبي العربوي والعواملي الوذ يتع وم مميميوه العالقوه
بق اإلنسا و مه ،والعالقه بق اإلنسا واألشورايدد ،ص سويا
وأ و ه لت اأووين وًاليووات يوواة سوورته العم ووقيه ،ص ذل و
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احلي ،ي خيت ا البات الروايه ص ش،ايه األم اليت يعأ
لن مبانتدا ص ق ه لأ ناء شري يعرض ديوه ميو ات ال يوت
العم ووقي القووعي ويم يووه وريووود ال ووررة الضووايبه اجلووذوي ص
دنائه ،دضالإ لن وأ ه العادات السائعة ق ن لقود من ال من،
لأ يأع العالقات االريتماليوه واإلنسوانيه ص األ يواء وال يووت
العم ووقيه ص ت و احلق ووه ال منيووه ق وون وبعووع منتاووف القوور
الع رين ،ويربط يوايته الذاتيه ذه بالواقي ثر لنعما يوويد
ص ناووه الروائووي بعووا األ ووعاو السياسيهووو ،ويووذ ر وواء
ش،ايات امه برات ص التاييخ الثقواص واالريتموالي السووي
ص ت املر هدد
ولعوون ال بوورة األبوورا الوويت ياد املالووف وغووي املت قووي ص
أويتدا ،ي مقعاي احل الذ أابه نتيره ا تسواح شوايع
يئيس معروس ص املعينه لذل ال يت العم قي اجلميون ص وي
سو سايوريه املعروس الذ لوا ديوه ًون سونوات ياتوهدد،
مث ووه ص ذل و مثوون البووثا موون ال يوووت املمان ووه ص ثوور موون
منطقه بس غرويات التنظوي العمرانوي مب،ططاتوه اجلعيوعة
وما تستعليه من غروية توسويي ال ووايع الرئيسوه واحليويوه ص
املعينهدد ،و ذا موا يوذ رنا بقاويعة ت دوا أوعيقنا امل و ك
األدي الع توي محع خمتاي انطواو (دم وم يوا يو يتا ص
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وأووف بيتووه الووذ القووا املاووا ذاتووه لينووعنر موون الوريووود بسو
اهلرمه العمرانيه اإل نتيه احلعيثه ،واليت يقوا ديدا:
يوووا بيتنوووا بالاووواحليه
ومرا ي

تو و ا

ين العياي ودستقيه بيتنا

ذ ووورن أو و ا وريووونيت

حي و الا اح ب لندا الاعاحِ

وشوووراة الب ووواد اووواب ل ا وووا سووولر املسووواء ب ر وووا
ال واحِ
و نُّ لإليوا جم س ريعتي ترو

بايا اجلنِّ واأليواحِ

واليا ينه ست يء بظّدا لارإا وحي و ال ا باألقعاحِ
و يو و ت ابتياينوووا هلوووذه الروايوووه لتاوووعي غووومن س سو و ه
البتوواب ال وودر ( ووه (املوقووف األدبوويا ،لال حما وواة لتع ووم
األدي الب ا الرا ن بوعيي قوي بدوذا األنور األدبوي دو واه
من منر ه اإلبعالي الغ ير ،لنعما قاا:
( ووذا و مال وواتي ل ن سووي و قربدووا ل نايووا ق و
ومناالوووه ،ألنو وه منووووو موأووووا بوووذ رن موووي يمحدوووا ا ،
مسوووتر ي إا مالحمدوووا ،ماوووويإا ا عدوووا ،نادضووو إا بيوادوووا مووون
سوواتدا ،املوا ووه مل و ا ا وووليت ول وورة أ و ا  ،موون دو
ت ويم و ت يع ص الوأف و التل ينددا
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لقع ياد بعيي قي يقوا لنوا شويئاإدد لن وعر معوه بواأل
ملا اا لليه اا بيت العائ ه القعي وال ررة اليت رستدا مهدد،
مو يوو إا باسوووتمراييه احليووواة لوووأ ش،وأوووه وذ رياتوووه الووويت ال
متوتدد ،ليا ع لأ يوايتوه الذاتيوه مقولوه الباتو النمسواو
اما بروخ:
(ل الس و الو يووع لوريووود الروايووه ووو
بن تقوله سون الروايها

تقوووا شوويئاإ ال

و نووا موون لووع القوواي املتعووه وال ائووعة املرريوووة ،و
ي بن ذل مناس ه ل تعريف والتذ ا بإبعاع األديو البو ا
الرا ن بعيي قيدد ت القاموه السوامقه الويت تر وت باومات
ًي ه ص السا ه األدبيه السووييه ص القور الع وريندد ،دضوالإ
لووون لسووودامه ال الووون ص دنيوووا املثاق وووه لوووأ ترًاتوووه املتميو و ة
أللماا لعد من اي دباء العا دد
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املقدمة
ماهدد
نووذا قووع طيووت السووتق موون لموور  ،ومووا ااا خيووامر
وووا
ن سوووي شوووعوي بو و نين ظووونُّ ذلو و الط ووون الاوووغا الوووذ
يسووتطي الغ وووة املرحيووه ل ووا ي تيوو  ،و نووت قالووعة ل وووا
السووورادة ،لتغمريوووه بالق ووون النالموووه الريموووا ،ومتوووع نام وو ووووو
م و لوس لادت و وووو لتتغ غوون بووق باووالت شووعر األشووع ،
ريعاوا حم ه و نا د
لقوووع مح وووين احلووونق ،ذات يووووم ،وووق لوووعت منوووذ بضوووي
سوونوات موون ونووا ر  ،ل ووا ايوواية قووأك ،يثمووا ل ووت
ريووعه ،تنتا و  ،دوقووه ،شووا عة مرمريووه ،نقو ل يدووا ً ،ووه
( نا ترقع داامه الالذقيا تستد دا ايه من القرا البري د
و نت مضوي ل مقوأة الع وعاح ،ص درور وا يووم مون
وا بووي ال ووو للي و  ،ألقوور ل ووا يو و
وون ليووع ،و ووق ي و ُّ
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ال احته ،ن ناريي و حتعو لليو ،
يهإ ،مان هإ مام ناظر د

موا لوو نو موا تو الق،

ت وعرب ل قووأك ،وريع ووت تنقوون بووق الق وووي،
بيووع نووي
وو ملش م ووورد ،وووائ  ،تق وو نظراتوووي الال وووه ،بوووق شووووا ع
الق وي ،با ثاإ ،ل ثاإ ،لن قأك ،تا لَّ بي الي س من العثووي
ل يوووه ،وريووواذبين ال وووعوي اخلائو و املضوووين الوووذ لَّو و بط ووون
د سطيين ،أاددته ،ذات مرة ،ص سو العتيم ،و وو ي بوي،
مرقه ،والعم ي  ، ،من ن ه ،ديمسله ببمه ،دق ت له:
وووو ال ت و يووا بووين ،وال
ال مسد

ووف ،لعوون ن و س ن و موون ووراية

د ريابين باوت خمتنم بالعمي:
وووو ال يووا لمووي لسووت أووائف ،نووا ببووي ،ألنووين مثووت،
اليوم ،لن قأ مي ص املقأة ،د لثر ل يهد
وشووعرت ،انووذاك ،مووا لووو بنرووراإ ،قووع انغمووس ص
عووي ،أوووت الط وون،
نايووا ق و د بيوون للويم ،لمووا تنووا ا ل
املتدعج امل ومع ،يوردد وذه الب موات اليائسوه ،ل االم د سوطق
املوريعووه وودا ،قووع انسووواقت ،وسوورت ص أوووت ذاك الط ووون
ال سطيين اليتي  ،الذ غاع منه وانوه موا غواع قوأ موه،
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ولعت ل ال يوت ،أل تو قاوه (غوياعا الويت غوممدا
(ال اب احل يناد

توابي

لقع حلم ل يم ،ديما نت لوب ل ا قأك ،شوعوي انون
شعوي ذاك الط ن املسبق الذ غاع قأ مهد
ذل  ،لعت من املقأة ،بائ اإ ،موريوي الق و  ،ول ميوت
ن سووي بووالقوا بامل و نوي ،بووا الق وووي الووعوايسد ولبوون انووت
متوووي ،ص لمووا ق و  ،ي ووه لايمووه ،ص ببووي مثوون ذلو
الط ن ال سطيين ال ائسد
وبعا لي مضي ،ص اليوم التالي ،ل الاعيم (ل سا
بوستا ابن ريايت األناة الع ي ة السيعة (نرريسا الويت نوا
نعلو ا :م ل سا وو يمحدا ا  ،ألستوغمل منوه لون قوأك ،ووو
دوووإ قأ وووا لووواوي قوووأك ووووو و وووا ل سوووا يعووورس ،ا عو واإ،
مباندموا ،وتوالوعنا ل وا يووم ،لنقوووم ديوه معو إا ب يواية القووأين
دلووين ل ووا قووأك الووذ حمووت األمطوواي
املتروواويين ،و ووذل َّ
بعا روس البتابه لن شا عته ،وال يباد يو ق مندوا سوون
مه داامهد
وريثووووت ،يوووا موووي ووووو موووا نوووت ريثوووو ماموو  ،ا ووالإ
أوووغااإ ،متوسوووعاإ ي تو و  ،مسوووتمرئاإ ،ديموووا نوووت وووو،
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مسرن نام بق باالت شعر وو ن سنعت ي سي ل يبام
ال ا عة ،املن سط مامي ر ت احلانيه ،وببيوت موا
ووه ،ونسوومت ص ذ ووين ،بيووات موون قاوويعة
بو رب ،لموور
ال الر ال ريف الرغي ص يناء مه الغاليه:
ببيووووووو و لوووووووووو نقوووووووووي ال بووووووووواء ي وووووووووي
و قوووووووووووا لووووووووووو ذ وووووووووو املقوووووووووواا بووووووووووعائي
اووووووووووووويإا تبووووووووووووانرني الووووووووووووعموع وتووووووووووووايةإ
او ل

ووووووووووووووووووووووووووروميت و يووووووووووووووووووووووووووائي

دايقوووووووووووت ديووووووووو و متسوووووووووووبي وجتم وووووووووووي
ونسووووووووووووويت ديووووووووووووو تعووووووووووووو ا ولبوووووووووووووائي
لقووع لثوورت ،بووااإ ،ل ووا قووأ مووي ووا ووو ذا ،ي و اءن،
موووامي ،أوووغااإ ،متطامنو واإ ،متواغوووعاإ ومثووون ،ص و موووي،
ال اب ال حير لين نظرات املانسه امل دقه ،حتعي ا ليناك
الوديعتا وال يواي بسمت العذبه ،ت ُّ اد ايَ الأل الغوا،
لتسرب ين ب يضدا احل و ،يوا دا ان وراج يقيوم مون ال و تق،
وانط وا ب يوف موون اجل ونق املتوعانيق ،ويديووف موت ،ا نو ،
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من األ عاب املنط قه ،امل قه ،دت عو ليناك،
ت تسما يضاإد

موا لوو ندموا

وببا الاعيم ل سا  ،ديما ا يرن لليم ،نا البدن
الذ رياوا الستق ،ببي ط ن ،يوسع ياسه ،ي ه مه،
ويذيس العمي ،نيناإ ل األم احل ي ه املغي ه ص الو اب ،ببوا
ل سا  ،دقع نايت دمولي ،موارييَ نوه ل وا موه و انوت،
يمحدما ا ً ،هَ احلنا ل ا ابندا الع ي د
ويريعووت موون املقووأة ،ت ووف ق و ام نينووه سووابغه ،دب و
يعك قع امتعت لليم ،مون لوا الغيو لوتمسم ق و وتغسون ،ص
مطاويه ،مومَ احلياة دا وت سمل ،مام ليين ،ديوب احلو
تو و لنو و  ،وانب و و ل ذا رتوووي،
العظوووي  ،واليوووت
ألمتمل مندا ،بعا الاوي البامنوه ،املنواوه بطي و احل يو ،
و وووذل ان و و ت وووذا البتووواب ،ل يووواءة لوووذ راك الغاليوووه،
ت قوور ديدووا ذ ريووات ا وووليت ،ت تووئ  ،تووايةإ ،ص صء شووررة
الناينا اليت رستدا بيعي  ،ص عيقه داينا ،بسو سايوريه،
و انووت ووذه ال ووررة تظربّوون ا وووليت السووعيعةد وت تووفُّ ،تووايةإ،
وا با ه من شعرك ،انت متتو ج أاو ه ،مون شوعر بويت
بعييووه الوويت اهلووا املوووت ،و ووي دتوواة ص ييووم العموور ،و انووت
ووري  ،نووت ت وو لق
اخلاوو ه اديووه بووق أوو لات قوورا
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لليدا ،بالا قرابه ناف قر لنع من ا ال رور ،نو ت ثميندوا،
با يووه ،ص أوومت ،ق وون توواد أووالة ال روورد مووا ت تووئ
الوذ ريات ،توواية بورن ،خمضوَّهإ ،منسوابهإ ،بووق قطورات ،موون
ي وو السوو،ي البووري  ،ريووعت بووه ومنلتووه بوووين لووي ،ص
الرغاع :يديم و يعي ال ذين ماتا ،وانتقال ل ريواي يبدموا ،ص
ل رة العمر ،منذ ثر من يبعق لاماإد
تابي ذ ا ،ص دوووروع نالنوووه ،تديوووون
و ذل ان ع
بق وياقدا الذ ريات اخلواليد
ال

ولقع نت نذيت ل ا ن سوي ،لوئن
الط ي املقعس :داامهد
ينمدا با

ورمين ا

ب نوت،

ولبوون ا شوواء يبووو والد الثالنووه ذ ووويإا تطوون
مالمومل بوي مون قسومات ابووين :ليواد ولمواد وتطون مالحمو موون
حميا ابين الاغا :سن ،لتذ رني لينواه وشو تاه و ن وه ،بون
دوم واإ ،دووإذا مووا دوواء ل النوووم ،اق بووت موون سووريره ،مووتمدالإ،
منسر َ اخلُطا ،مرامق إا وريده ومردداإد
وو يباه ،ما ش ده ب مي احل ي هد
رين ،ل له ليني وش تي و ن ودب األس ن ،ولنوه
لي د  ،ق يغض وي و ما بق اري يه ،و ت دَّم من دمه
16

غلبه أاديه و ق جتاذب ش ته الس ا ،ي وه م اريئوه،
ص ال باء ،وينت ا ال ه ،بوق دبو ودبوه املرجتوف ،ص
يطاد
يل ه نالمه ،ش ه برل ه ريناح درخ لا وي يد
وتقون ذه امل ابده ص القسومات واملالمومل وق خي وع ل
النوم ،لتغر ش يتم ،دوماإ ،ب ثمه باا ه ،د حنين و قطف من
ورينته ق هإ نعيهإ شديهإد ويناس شعوي  ،ص مسنمل حلظوه ،لنوين
ق ن ورينه مي احل ي وه الغاديوه ،وتن سومل ،ص منسورح بيوالي،
رينهٌ دا مهٌ بعطر الذ رياتد
ولقع شاي ت يعت (بتوا مالايه ليا ابنه بيت دييه
وو ياليو إا ل تووا وألبتدوا
وو و نت وأويتين ق ون وداتو
وووونر ،بعوووع انووور والوووع ما املر ووووم شو و يم ريوووواي يبوووه ووووو
شوواي ت بري ووتدا ال وواية ،ال ايلووه ،ص يس و ووالس البتوواب
املالف لن ريعتدا احلنو د
ي م لي اا  ،من بوتي ،سون شقيقيت دييه ،موعم ا
ص لمر ا ،دقع لقيت من لط دا و ناندوا ،موا يوذ رني دومواإ
بعط و نان  ،ولنين ألم ج دمولدا بعمولي ،و نوا قوعم ل
ذ راك الطا رة ،روس ذا البتابد

17

18

الشجرة اليت خرستها أمّي
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لكم أحب أن أشد الزمن ،إىل هذه األشجار،
حببلٍ من الليل األسود ،وأرسم ،بعدئذٍ ،بدمي،
الشواطئ الشاحبةَ من ذكرياتي
فدريكو غارسيا لوركا
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يبوووون يعوووورس موووون شووووررة النوووواينا ،ت وو و ال ووووررة
املم وقهرب ،الذا هرب ص ال ضواء وا ندوا ال وررة الويت رسوتدا
مه ،لام اواريدوا ،و وي ص ميعوه الاو اد د و تبون سون موه،
جتاوا ،انذاك ،سته ل ر يبيعاإد
انوووت شوووررة النووواينا لذ  ،قوووعم شوووراات احلعيقوووه،
و دنا ا ل منااع الق د
وقووووع وريووووعت العاووووادا وايوووووي اليمووووام (السووووتاتيا ،ص
أعي ا مالذ ا األمق ،د نت ص نايوا ال وروع ،ل اشواإ هلوا،
ال تناهلوووا األنامووون العابثوووه ،وال ت حيدوووا ينموووات النسوووي د ولعووون
لنعلي اإ ا عهإ قوع ريواس خمواب البدوف األبضور ،وا ت وف
ل ريووواي األل ووا الاووغاة من و إا سووائغاإ ،د و ع مووي نثوواه ل
شررة الناينا ،لي نيوا هلموا ديدوا ل و إا دادئواإ ،موانرين غو ولَدا
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احلانيهَ ل ا شررة الرما ذات األويا الاوغاة الويت ال حتموي
الع املطمئن من دضووا اليوع املسوتط عه وون وات اهلورة الغوادية
وجماذبه الوريمل العتيموه ،نو ل شوررة الرموا قري وه مون العو ،
ومثاي ا داني ٌه مون املنقواي ال وره النو  ،وتب وي ق و ة يشويقه:
درْ ،يْددد ورْ لياا العنعلي  ،مام يمانه با ه م مة الثغر ،لن
ت محورش نضوويعة ،،ويقطووف مندووا ق وهإ و ق ووتق ،ويس سونَ،
موا ،
نغمووه خمتاوورة ،ص ال ووعء ،ن و ي تق دووا ،مقايب واإ ،م الووعاإ ،ص
ترريييش مغسو شا بر يم الرما د
وت مُّ النغمه ديبدوا ،مون بوالا األ اوا  ،موا وهإ بطوا
األم اليقظووووا الوووويت در ووووت موووون أووووالة ال روووور ،لتمضووووي ل
احلعيقه ،سا مهإ املهإ ،يادعهإ نظايتدوا ،نيدوه ،ييثموا تاوغي
ل النغمه الط يه املندمرة من املنقاي املثرنر العربيعد
وتغمغ األم ،مس له ،ن ون ،داليوه لنوعلي دا الطوروب،
بدمسووووات مستلسوووونه ،يضوو و ر هلووووا منقووووايه اهلووووااج ،نغموو وهإ
مسترعةد
و وووق ي ووويء العنوووعلي ل الاووومت ،و ضوووي ل داي
البررييوووه ،ا(ووواوية ،ليسوووت نف ،مثوووه ،ل وووا اووون السوووروة
املتطاولوووه ،تطري وووه وحوووواه ،تنتقووون األم ،ص رين وووات احلعيقوووه
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متمد ووه ويئيووعة اخلُطووا ،مووي لااللووه ال وومس ،تا و ف ووعائر
اليووا ق لرات ووي ،وتنسووم غ و ائر اليووا ق األبوويا ،وتق و
دنا الويد ،دتقت ي من نا شوو ه ،وت وذب مون نوا اوناإ،
وتتوقَّف مام شررة الناينا لتقص اراسَ اونش ،قوع احننوا،
ثووور وووا ين غوووي لوووهد دمووون يوووعي يمبوووا الو و ض الغاووون
املتطووووامن ،ا وووودا الاووووغا ،ديمووووا ووووو يق وو و و يوووور ا،
م و لوس لادتووه ،ص مضووطرب احلعيقووه الواسووعه ،دووال ي موومل
يوووعبن ص لينيوووه و خيمو و ورينتوووه
اووورسَ الغاووون يوشو و
الطريهد
مووه تعوورس لغ وهَ الطووا ،دقووع
و ووا خييوون ل الا و
ذ وورت لووه ،ذات موورة ،،ل اووا اليمووام (السووتاتيا تووردد ،ديمووا
ووووي تغوووورد ،ووووذه اجلم ووووه احل وووووة( :و ووووعوا يببووو ا ،ددووووي
ب ل اظدووا ،مقت سووه موون عي وودا وتررييعدووا ،د عوون ووذه اجلم ووه
امل اي ه ي اليت مح ت العاموه ،ل وا االمتنواع لون أويع اوا
الستاتي ،لتتابي تو يع ا لربدا س لانهدد
مووا ووا يووعوي ص ب ووع الاوو  ،مووه تعوورس ،ل
ذلو  ،لغووه ال وور وال ووررد د بو داري ووا ،و ووي تتلووعو ل
شراة ويد ،وت دَّم ماتدا ،مرادقه مسنملَ األنامن احلانيه:
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وو دنا شو هٌ ين غي ن لَدا ،و نوت يدوا الغاون الق وم
اخل ي  ،تعاا ل نا واستنع ل أعي م د
وت اءن ،ديما انت اا الغان املورتع  ،موا لوو
ندا ت سط نامن ا دا ،وتقوصُّ ظ وايه الطوي وهَ ،مان وهإ ليواه،
بالب مات ن سدا ،بال دره الرديقه ن سداد
و ووا الط وون يست ووف ط وهَ مووه ،ت وويي ل ووا حميا ووا
طتدوا
الطي  ،و ي تسقي شرااتدا ويقرندا ،ص ذ نوه ،ل
اليت تسر ص قسومات وريددوا ،وق يندون ابندوا و ابنتدوا ،مون
وذه ال وراات وي بووات
وب ال نب ،و ثن ص و موه،
له ناات ،تظ ر ،موا يظ ور وو ،مبل وه موه ولط دوا ،موي
ليثوواي ظووا ر لولووعيدا ،وت ضووين م لوووظ هلووذه ال نووت البوو اة
شوررة النواينا ،ال وررة الويت غولت أو ميهإ ،دينانوهإ،
رب
املعل ه:
ددي لاويق ٌه بو ا الوذ ريات ،و وي وأ شوراي احلعيقوه
سناإ ،و ثر ا نضراإ ،و س،ا ا مثاياإ و وسوعدا م ع واإ ملطوايح
الظند
ي يت ل شوررة النواينا ،يوف انوت متتوع اواندا
وت تفُّ ،ن ت رئ ُّ ذوائ دا ،ولعاإ أ ر ،يعانم ولعاإ بضر
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ا ي ذ مثاي ا املا رمة املطمئنمه ،ص مطواو الاوعي،
تتقرما ووووا شووووعه ال وووومس ،من لقووووه ل ووووا راتدووووا املتعليووووه،
القناديووون املوووعومية املذ وووه ،متسو و ه ل وياقدوووا املن سوووطه
اخلضوووراء ،لتتبَّسووور ص موووعا ا ،وتقووور ال وووو الأتقوووالي ل
ال و األبضر ،مت ريدما ،تذي دما ،تغر شيهإ من ذا ،ب ويه،
موون ذاك ،حتي وودما ل ن ووي موون األلوووا ن و شر سوو،يش ،تغوووص ديووه
العق ،وال تت ،ا لنه ل من سخ ال ضاء ،لال مبقعاي ما يت ،ا
الطائر لن مويد املاء ،حلظه ،ق حيسو سوةإ أغاةإ ،يادعاإ
ي سووه ل لوونش ،مسوو لا ممووع ا  ،مريقوواإ قطوورات ،تنثووواا ص
نررتووه ،ن و يطوور  ،امس و إا منقووايه الظووام  ،ص املوواء النقووي
امل قر مامهد
ويدمووي العطوواء البووري موون اووا شووررة النوواينا ،ص
موسوو القطووواس ويتوووع رج مووون الق وو األبضووور ،ل وووا غوووربه
العاوووا ،د وووذة لنووور د وووذة ،لتطووورا ماتوووه ديوو األيض بوشووويدا
الذ  ،والقري القري  ،املتعلي من الغان ،متتع لليوه اليوع
ال ا ثه لنه ،ليس س هلا وي وق ،توا لذا ان ورو لقوع احل وات
مندوووا قوووعي واس ،،جمتمعو واإ ص ووووم مووون
الناغوووره ،وتووورا
الذ وادرش ،امتعت لليه يا ه األم البر ه دقسمته بالععا،
ااو و إا متسووواويهإ ،ل وووا ًيوووي األ ووون واجلووواا  ،وا وووذت
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االش ا يه السمله املعطواء ،تدوا ل بيووت احلواية ،لتوواع
لطووواءَ شوووررة النووواينا ،وتنعقوووع ،ديموووا بعوووع ،نووواا املواقوووع
وع مر مبووا النوواينا ال ذيووذ ،وترت ووي موون ن و  ،ووف
املضوورمه ،تعو ُّ
بالعلاء ليطين ا لمر م بعييد
وت وذ بعا الثماي مببمن ب ي ،دال تس ر لن بوعود ا
ال ووووا ه ل عووووق املتط عووووه ،وتق ووووي ص مالذ ووووا األمووووق ،بووووق
األ اووا  ،مرتا وهإ ،نالموهَ ال وواا ،تنتظوور تبت و دا ،ذات
يوووم ،يا ووه األم ،با ثووه لندووا ،لتس و لليدووا ن سوودا ،ياغوويهإ،
وتووواد دوياإ ي ضوووي بدوووا ل اعو و ريو و  ،يبووون الط ووون
ليستطي ه قط ،دقع انوت موه تعموع ،وق ي و ُّ بدوا أوعاع ووو
بذاإ مبعيريه بعا من يانرو الط م ال ع ووو ل مثورة نواينا
دتعاوور ا ص قووعح موون القدوووة املوورة ،وترت ووف يشوو ات ،،موون
ت قاوايش ،أوعالدا
القوعح ،ل وا مدونش ،وت وعر ،بعوع نيدوا ،
قع ااي داد وقع ذا الط ن ،ذات مرة ،ذا امل يا املتنوادر الوذ
لمي بق مراية القدوة ومحا الناينا ،دمرمه و يسغه قوط،
م ضالإ الاعاع ل ا املذا الغري د
انت داي الط ن قائمه ص سو سايوريه ،متضوي لليدوا،
لتضرب ص متا ه اقا الأج وو و و اقا غيم مت رع لون واية
قولي وو تا لذا دضيت ل العاي العربيه العم قيه ،اسوتق
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د ي اوين ،يس م ل دناء ،ي  ،،متورح ديوه ٌوس لعووب،
وتتوامع وله يبي رورات مانسوه ،وتت،طَّور ص منسورح نظورك
لليوه ،سوواقيهٌ نوووج ،ااملووا خموورت ديدووا اواي الط وون الويقيووه،
وتق ووي ،نوواك ،ص ال وايووا الرا ووه و سوو ن اجلووعيا  ،أووص
ال م وووا ،وال ووواب الظريوووف وال ووون والتمووور نوووه ،مترووواويةإ
منسقهإ ،ذا قع أو َّت ،مثوه ،لتواد لو التليوه ،ب ر وا
تووذ ل احلعيقووه،
املونووم و يلدووا الع يوومد دووإذا ووال ل و
احنردت ل اليمق ،ون ضت ليناك شراات اليا ق لرات ي
واليوا ق األبويا ،تتسو م اجلوعاي ال ابوي ،لتطوراه وتوشويه،
وتتساقط ا راتدا ،لمما دال دا النسي  ،ا رةإ لنور ا ورة ،منيوهإ
بيضوواءَ تال ووم منيووه ،وتووتالممل برالمدووا الغضووه ،بووق ال ووروع
املتماي ه ،عيو تتساي النظر ،وي ريرج بياغدا ب وف نقواب
بضوور ،وتوووم ل و  ،و نووت تد و ُّ ت ضووي ل مربووي احلعيقووه
اخلضراء ،ال ررةُ الب اة املنتا ه املر ه :شررة النايناد

***

و ووا ل ووررة النوواينا لووعات موون ووا رينسوودا رياويتدووا
ولاشت ل ريان دا لوامواإ معيوعةإ ،ومندوا موا دا موه اجل واس،
د ظف ويقه و اض نسغه ،دي س وداي جمامثوه مون األيض،
ط اإ مقطعاإ ،لي تقمه شع البانو اجلائي املضرمد
27

انت ناك شررة التوت ال امي ،و انت شرر إة وادرة
العطاء ،شديهإ بثمراتدا احلمر ،املط ه ثغوي قرم يوه متل ّو ة
ل ق ن ،و انت م الط ن تامن مبا ي لمه بائي التووت ص نعائوه
امل لوس:
وو ادا ي ي يرو العم يا شامي ،باهلنا وال ا يا شاميد
و انووت تعتاوور مثوورات التوووت ال ووامي ،وتووذي ي يقدووا
بالسبر مبقادير مع ومه ،،ن ت سوط ل سوماء ،العاوا األمحور
احملَّووا ،ص قوووعوي وسوويعه ،ياموو إا معووعودة ،لتنضوووره ال ووومس
ومت ريوووه ب عابدوووا احلوووامي ،توووا لذا يغووويت لنوووه م الط ووون،
سته ص قوايير ،ت َاُّ بوق احلوق واحلوق ،ليتدَّون شوراب إا ص
البوواوس ،قاني واإ محوور ال يا و وال اي و  ،شووراب إا م ع ووعاإ
يط الظم ويرو العم ويد العاديهد
و ووثااإ مووا ووا الط وون يتس و م شووررة التوووت ال ووامي،
ليقطف مثاي ا الناغره ،وي تدمدا ص شرا ه متا ه ،ن يد ط
موون ال ووررة ،وقووع ت و مو نوبووه و نام ووه ودمووه وبووعاه بر يقدووا
األيريووواني ،وي و اءن دوور ووعاي ،قووع اد و س دووو ال ووررة،
ال واأط غت اراده بعمه األمحرد
لا وياإ اد إ
28

وتضوول األم موون منظوور ابندووا وتان ووه ت ني واإ يديق واإ ،ل ووا
تعريا قن ااه حلمرة التوت اليت ال ت واد
وتظوون مثوورات التوووت ص ذين الغاووو الوويت ال تناهلووا اليووع،
مقاووويةإ ل وووا اووا اليموووام والعاووادا والعنوووادا ،ت وو ع لليدوووا
مناقا ا الرشيقه ،وتنقر ا لتتلعمي مندا قطرات محر وريهٌ
بالنغ الط يد
و انت ،ناك ،شررة الوتق ال اسوقه القائموه ل ريوواي
ريووعا شي تراب ويش وووو ووا ي ووبن ووعاإ داأوالإ بووق عيقووه الط وون
و عيقه اجلاا وو وقع لقيت ذه ال وررة ظواإ لوانرإا و وي ص
وج لطائدووا ،دقووع ات ووم ل ا و  ،تس و م ،ذات يوووم ،اووناإ
لاليوواإ قاوووي اإ ،لوويرين تينووهإ ناغووورهإ ،انووت تغموو ه ،مغريووهإ
ب وودع ا املتقطوور ال وودي ،دانس و خ الغاوون ،ل ووا ووق وورة،
وتط وومح الط وون موون ووالم ،وقووع لطووف ا بووه ،لذ ت و م دوورع
ووويذ جموووذوذ الطووورس ،بقن وووااه السووواب ،ديموووا وووا يدوووو ،
دتمس به ،وظن الط ون مع قواإ سومبه اد وه تت،و مط ل وا
أنماية أيادد
وقووووع عووووت مووووه أوووورابه ،مسووووتغيثاإ ،دَّ ،ووووت لليووووه،
و سوونعت ،ل ريووذع ال ووررة العووريا ،س و ماإ ب و ياإ ،ووا
مع معإا لقطوف الثمواي ،وريع وت ت ودا ،ديموا انوت تاوعع ،ب يوه
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البراسووي ،بائ وهإ ،ووذيةإ ،واقتط ووت ابندووا املعَّووم ،ثموورة،
اة ،مت ،ره ناغره ،،وشيبه السقوو ،توا لذا احنوعيت
بووه ل األيض ،ق تووه ل ووا ظدووره ،ص ضووندا ،وتراددووت ل ووا
ق وواه غووربات موريعووات ،لقابوو إا ل ووا اجلوور ة املتدوووية وال ووره
الغالبد
و وا ريو اء شوررة الوتق ،ل وا ل وراء مثراتدوا ،قاسوياإ،
دقع امتعت لليدا ص اليوم التالي ،د س ال ستاني سن ،لتدو
املسبينه ،جمنعلهإ ،وتقطي ط إا وتنلو ل املاا امل تد ص
ق البانو و املعد ة ،د و تبون األم لتو من يعواود ابندوا
أوعوده ل ووا ووذه ال ووررة ليقطوف تينو إه م ووتداة ت بووص وهلووا
سقطهٌ بطرةد
ولبووون ريوووذوي شوووررة الوووتق املت و و ثه بوووال اب ،بوووت
تستس وتغادي اجلنه اليت انوت تسوتمر ديدوا احليواة ،دقوع
بعثووت بغاوون يائ و ،ع هلووا موون ب واان األيض ،لع ووه ووا ي غووي
يست نف لي ه ريعيعة ويعيع ساة مه ا(نعله ،بيع لق م
الا السا رة انت له باملرأاد لتقاف لووده الطور ق ون
ينمو ويستمس ويقون ويغر الط ن بالثمر امل تدا ،وظ ت
اجلوووذوي تو و متر لنيوووعةإ ،وترسووون االئعدوووا اخلضووور ،ص ووون
موس  ،ن غاقت ذيلاإ بال س القاسيه ،وا تالت ل يدا ب قانه
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ب يه ،لتنسنم حتوت اجلوعاي ال ابوي و ورج ص عيقوه اجلواا
شوورر إة وور إة داي وهإ ،ن و ت سووط اوواندا وتطوون ل ووا عيقووه
الط ن ذا انت تقوا ل م معابثه:
وو مر إا م بوعيي ،نوذ  ،موا ااا يوه ،و ظون موي ذلو
وديهإ لب  ،دال رمب لطائي ددوال أو لت لوين ،وذقوت
بعا مثاي الطي هد
و اا دووووا األم متولووووعة وووووو لبوو و أووووادمل وو ويَ الط وووون
وليووع ا ،تغمغوو بووه ندووا اا و دتوواة متلوورية موون بنووات
العار ،اس ل ا ابندا من دلّدا وبالبتدا ول رائدا:
ووووو سووون ،دلوووي ريوووذل يتطووواوا ،موووا شووواء ،ص رينينوووه
اجلوواا  ،ولبوون لوون جتووع ل و نووا موووا قووعم ،اه يووا بنووت
احلوورام ،لقووع وقووي ابووين موون دووو اوون ل و  ،و ووادت يق تووه
تنقاف ،لوال لطف ا ويغاهد

***

و انت ناك شررتا يموا  ،ل وعا ما امضوه ،انوت
مه تععُّ من مثاي ا دبس يما واألبورن ووة ،و اة الثمواي،
يووذ الط وون ،لمووره ووه ،ايو و ووا مندووا ،و انووت
مدون لنادا احلعيقه،وو ق يت قَّم مثر ا الناغا وحيسر لون
اته احملمرة املمت ئهد
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وما ي اا تغريع ت
ذا رته تا اا د

العنادا يسبن ص ذنيه ويستعيعه ص

ولقووع ويد ال تووا ،ذات موورة ،لاووعيم محووو  ،ذ ريووات
ا ولته املتا ه ب ررة الرما وبالب دا اليت ل ت توقذ موه
احل ي وووه ،ص منوو ا ووون درووور ،وت ضوووا هلوووا بنروا وووا امل ت وووه
بر يم الرما  ،دقص ل يه أعيقه قاوهإ ووةإ ووو متنوا لوو ندوا
انووت أووليله وووو قاووه ذات دالل وه ،اري وه ،لوون بالبوون بسوواتق
معينه محاه ،لذ ال له بعا بالب دا يعمع ل ريورح الرمانوه
امل قوقه ،دينقُر اتدا تا يتلعمي لاا ا ويسين ،ن ي و ع
اووناع وخيووت
ل الو اب ،وينقوون منووه ذيات ،،يعرندووا مبنقووايه ال م
بدووا ريوورح الرمانووه امل ووقوقه ،وي دووا ،يام واإ ،تووا خيتموور
الر يم ويضلي مخراإ مسبرة ،ولنعئوذ يواوب لليدوا ،لينتو ع
الطينه من دو شوم الرمانوه ويغموسَ منقوايه ص اخلمور املعتقوه،
ويس سن من ن  ،نغامه املسوبره ،منت وياإ ،م ذواإ ،توا لذا
تعتعووه السووبر ،توورنمل وسووقط حتووت ال ووررة ،ولنووع الا و اح
ي تقطوه أوا ال سوتا  ،ليلو س الطوائر السوبرا النواسووي
ص ق صد
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ل وووا بالبووون عيقوووه ال توووا ت ْووون قوووط ،ل وووا وووالوة
الرمووا امل ووذوا ال وودي ،جتربووه بالبوون محوواه ،ص تووذو مخوور
الرمووا  ،ص ون داوووا الاوويف الوويت تعاق ووت ل ووا عيقتووه،
دقووع انووت بالب وودا ترالووي تقووا مووه الوويت در ووت موون أووالة
الا مل ،وتبت ي ،ص تطري دا الااص ،بالتس يمل ممع ا د

***
و انووت احلعيقووه تضو شووررتي ت وواح ،ل ووعا ما مرت عووه
سو،يه ،ولبون مثاي ووا امضوه ،واألبوورن سوبريه ،معسوووله
املذا  ،لع دا تنس ل شررة الت اح اليت اينت وواء ادم ،ص
برريا ،بس دا ،مطرودين
اجلنه ،يتذو مثاي ا ،و ا
من رينه السماء ل األيضد
وقع تيمل ل ررة الت اح ،ص عيقه ال تا ،تغر  ،ذات
مرة ،ريا اخل اا ،موا ورت ريوعمه ادم ،مون ق ون ،دلرمموت
ل يدما اجلنهد
انووت م ال تووا قووع ل ووت تع وعم ،بووق احلووق واحلووق،
لرينواإ ،ضووي بووه ريووا اخل وواا ص انروورة و اة ،لي ،و ص
ال ر  ،ي اناإ تب ي األسرة س ولاإ و ي يع ،وقع ات م ألريا
اخل اا ذا ،ديما ا ينتظر ص احلعيقه ،ل ململ مثواي الت واح
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تعرض له بعود ا احملمرمة النالمه امل يسه ،دبيوف ال يتلورك
ص دمه ،الت دي الذ بامر ريعمه ادم من ق ن
يسوووتطي يقووواوم ل وووراء احلوووالوة تنضووولدا
و وووذل
اخلعود املويدة امل رده من لن ،ومن يعي لعن مثه واءَ ب يه
انووت تو ين لووه تووذو الثموور احملوورم ،و ووذل تسو م ال ووررة
وموو أوووعايه ورييوبوووه ،وووا رينووواه ب سوووه ،ولبنوووه يبوووع
يترواوا بواب احلعيقوه ،ليلموون انرورة العروق توا تووع رريت
مووون رييوبوووه بعوووا الت ا وووات ،بوووعوداإ بر وووا ،م ويووهَ العنوووم،
داغلهإ ،وملا ي ن األم مقط ه ،مستنبرةإ ،ن ا موا ص رييوبوه
بائ اإ ،والذ ب ذياا ال راي ،و يعع لري ل ا ا(يء ،لير
العرق ويعبن اجلنهَ من ريعيعدد

***
و انت ص احلعيقه رمه نادية املثاا ،و انت تسو،و،
ص مستدن ن بريف وتعلي لناقيع ا غرول إا ب وييه أاديه وو
ا و يع بو ال تا يسميدا ست العوالي وتعلو ا مه (يقوه
اتدا انت ت ت ف من وات و اة تتلّقدوا
وأياا ا أل
ات أغاة بال بذوي ،الرقه حتيط بدا درابداد
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و وووا يووورو ل توووا يراموووم موووه ،تسووونع السووو ل
العاليووه ،ومتووع ذيالدووا الع ووه مثواإ لوون لنقووود شوودي ،وتو اءن
ديما ي تاعع ،ويا تدا تعطو ،لتو يمل بعوا األويا  ،ندوا
مالك ي وح من ننايا الغاو لغيمه ،لابرة ،لع دا تدطن ،د هإ
يا هإ ل ا البرمه الظامئهد
ووا ووي ذ تد و ط ياغوويهإ ،با وهإ ،وبيووع ا لنقووود م و
ييموووووا  ،تتعوووووانم اتوووووه البوووو اة والاوووووغاة ،موووووا الرقوووووه
والاياووا  ،ام وهإ رينووا البرمووه ،مسووربالإ ،برل ووه ق دووا،
ومتضي ل املط خ ،وتعود بعنقود العن  ،مغسووالإ ،نوعياإ معوعاإ
أل تن رو اته ص ال  ،ال ا وال شداد

***
و انوووت شووووررة اجلووووا موووون األتوووراب الوديووووات ل ووووررة
النوواينا ،ددووي ت يدوووا ص امتووعاد العموور ،و وووي مث وودا ص ال وووذا
والسووو،اء ،ولرمبوووا انوووت سوووندا تقوووايب سووون الاو و  ،دقوووع
رسووووتدا موووووه ،شوووووت ه أووووغاة ،ص مباندوووووا مووووون منتاوووووف
درلوت يديقدوا الاوغا اووالإ ،نو ذوت
احلعيقه،وو د ت
مه تبن
وبسقت شررةإ ،متواشرهَ الغاو د ومن لر
وووا وووذه ال وووررة ،وووق وووا حي وووو ل ط ووون يتسو و م
درولدا ،د عن ااندا الغ يظوه املتينوه ،قوع موعمت األ َم ب وعوي
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الطم نينهد و ا الط ن يتس م ريوذلدا األم وس ،ص ب وه ،مور
ل يدووا ،ليت،ووذ جم سووه دووو نالنووه اووو جمتمعووه متعانقووه،
مي واَّو ت لوه مقعوعإا مرحيواإ ،يو نس لليوه دومواإ ،موي تواب
ي سطه ل ا ي تيه وحيعي لليه نظراته الظامئهد
ل ا اوا وذه ال وررة السوامقه ،قور ال توا نالمثائوه
وستق جم عاإ من ساة امل الظا ر بيأس ( تا دان ت ريمل
شوويله ًوواا الووعين خلاوومه ال ووعود ريوووا ا خمطوا وهإ بووالق
الث  ،ا يستعا ا من مبت ه ريع ر ،ص سوو سوايوريه،
لقوواء بووو مخسووق (بررييووه الط وون اليوميووه ،و ووي قطعووه نقعيووه
متعاولووه ،انووذاك ،ومتواينووه موون العدووع العثمووانيا يووعدعدا ريوورة
للوواية وون جم ووع ،ن و قوور سوواة لوون ة ،وامل و سوويف بوون ذ
ي  ،وقاه األماة ذات اهلمه ،وتغري وه بوين والا ،ومغوامرات
ل ي ال ي م وقاص لف لي ه ولي هد
و ووثااإ مووا ووا لووع شووغ إا ص ترديووع مقوواايَ موون شووعر
لن ة و بي ايع اهلاللي ،باوت مرت ي ،وما ي اا مط ي قايعة
ألبي ايع ،منقوش إا ص ذا رته:
يقوووووووووووا بووووووووووو ايووووووووووع اهلاللووووووووووي سووووووووووالمه
ودمووووووووووي العووووووووووق ل ووووووووووا اخلووووووووووع سوووووووووواينْ
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و يبن يعرس ،انذاك ،لندوا خمت وه الووا  ،دقوع وا
ريدوووا وينا مدوووا برل وووات ق وووه الاوووغا ،ليسوووتو واندوووا
ويستقي د
و وووذل توووعادعت اجللادووون ومحلموووت اجليووواد ،ورينموووت
احلوووادر ،ونوواي النقووي والوور ا ،و ووعيت مال و األبطوواا ،دووو
شررة اجلوا ،واألم احل ي ه والس دتا وا ،يع وو أودوة ريوواده
ت مستظرد إه نعيمهإ بالق م واحلنا د
األبضر ،نظرا ،
ولقع توص والع الط ن ،وسون ابنوه الاوغا ال تترواوا يبوي
سووونوات ،و تو وعمبر ذا ووورة الط ووون مووون بيوووه سوووون بطووووو
م دمه ،لنه يذ ر وريدوه ال اسو وحليتوه الاوغاة ،ي ويي ديدوا
ا يرت ف من نامن الط ون
ال ي  ،وبسطونه األسود الذ
ملسوووات ،باا وووهَ ،و وووا حي ووووو لوووه ي عووو  ،ص صء شووووررة
الناينا ،منتظراإ وبه بيه ،مساء ،دما يباد يطونُّ ،توا ينثور
له وألبته ،ما ص ريي ه من سبا رد
(مثه أوية دوتو راديه دريعة ،ما ي اا حيت ذ بدا أعيم
األسوورة السوويع دووااد باقووعاي التقطدووا ب لتووه ال وتو راديووه ،ص
واإ بالتاووير بايلواإ ديوه ووو وجت وو الاووية
احلعيقه وو و وا
والع الط ن ريالساإ يض ل أعيه ابنه الاغا ص نا امر،
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ول ريان ه ا ذ ابنه و يع جم سه وص ضنه بتوه الاوغاة،
وحت و ،مام قعامد دوائور موناة مون شوعه ال ومس ،بعثرتدوا
اا شررة الناينااد
و تا يوم ين ،اب ديه در ة ايف بيه ،لنور دواأ م
بووه ،وقووع بذتووه مووه مووي بتووه ل بيووت اجلوواا  ،يوووم ت ووييي
اجلنااة ،ومرت شدوي ا الط ن يسو ا ديدوا لون بيوه دتقووا
له مه نه مسادر ص باوت ،تا اس يوم ديك ديه الط ن
بوواه مووات و نووه لوون يعووودد د بووا ل يووه ،ولبوون األلوووام حمووت
نه و ساه ،و ام ،مي الو من ،ايوف بيوه ص ذا رتوه ،توا
نسيه و ادد
وظ ت مه تر موه بعط دوا و ناندوا ،وبقيوت شوررة النواينا
تظ ن ب ااندا احلانيه ا وله الا اليتي د

***
خيت ف ل البتماب ،لي،ت القرا
و ا ل ا الا
وحي ووذ أووعيإا منووه ب ضوون اخلوريووه م ل ووعهد و انووت داي ووا
قري ووه موون بيووت الط وون ،و ووا ضووي لليدووا ،و ووعه ،و مووي
بته ،ويرادقه ياناإ اوج بادمه لروا يعلا ال يخ سو يما ،
ه دينود
وي لم به
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ويذ ر الط ن يف ا ت ت مه بيوم بت القرا  ،دقع
ل س قن اااإ مطرااإ بيا ،وقوعمت اخلوريوه م ل وعه ،م ووةإ،
د،وياإ ،لتظ ر ب اة ذ يوه ونووب مون القموا  ،وقطعوه و اة
من حل بروس حنر بدوذه املناسو ه السوعيعة ،ص ووض شوررة
النايناد
ن سرن ال تا ،ص معيسوه ال لاوه االبتعائيوه ،و انوت
موووه األميوووه ،املع و و َ األواَ لوووه ص البتابوووه دقوووع شوووبا هلوووا،
متووذمراإ ،التووواءَ الق و بووق نام ووه ،دع متووه مووه يووف يبت و
األ رس الس عه األو من األجبعيه وو و ا ل مدا يقتار ل ا
ذا الععد من األ رس وو دقع شورع بووه ص تع يمدوا ،ص ال وعء،
نو وريووع موون األدضوون ت ورَلَ اوريتووه ل طو خ (والوون خا والعنايووه
ثوور موون س و عه وورس ،مووا ص
بال يووت واألوالد ،د و حتووذ
جماا األيقام دقع شايدت معردتدا الرق (5ا ال تترواواه بوعاإ،
ويذ ر الط ن ندوا انوت تبتو الورق (4ا معبوسواإ ،ل
اليسوواي وظ و من ق مووه ،مووعإا اووويالإ ،مغوورن بر ووه ،ل ووا ووذا
النلود وما ي اا تا اا  ،ي تس  ،مستظرداإ ،لما لرض ق مه
هلذا الرق  ،ويتمنا خيطه معبوساإ ل اليساي ،ولوو وا
ص مقووعويه لأووالح األيقووام ،ألوأووا بالترعيووع الووذ ريوواءت بووه
مه احل ي ه ،ص يس الرق (4ا ولبن يدات ،يداتددد
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وتووووووي احلوووووروس واأليقوووووام ،ص ظووووون شوووووررة النووووواينا،
وت لوورع ،ل ووا بيوواض الوووي توواية ،ول ووا شووررة اجلوووا توواية
برن ،حم ويةإ ،ل وا ريوذلدا ،رودواإ أوغاة ،ص ال وعء ،نو
تبأ لاماإ بعع لام ،وتت قّم ،ال و اه امل و مة لون ابتسوام،
لتر وَ بعا ن ضات الق ال ا ف ل ا حلاء ال ررة ،وتونق
روداإ بسيط إه معأةإ ناةإ لعيوه ،حمواوهإ ،ا عو إا برسو الق و ،
وتسرن يقاماإ ال يعرس دالالتدا سواهد

***
وموورت ل ووا ودوواة بيووه لوووام ،و غوولت احلعيقووه م تقووا
ووور ،لاوووعيقات موووه ص احلوووي يقوووعمن لليدوووا بعوووع ظدووور يووووم
األيبعوواء ،ويت ،وذ جم سوودن ،ص ظوون اووا شووررة اجلوووا،
تا لذا ن ضت ن وا عة مندن درا دا و مومدا و المدا،
اسوووت مت ل وووعا ن ،العوووود دعر وووت اذانوووه وامتلنوووت وتوووايه،
ول دت ل يه تقاسي َ يقيقهإ ،ن يدعوت أووتدا ،متغنيوه ب واني
ون دتواة
ذل ال ما  ،ن تعادعت الا ايا الاوغاات ،لت وع
برالتدا ص الرقص ،ل ا نغام العودد
ويوووعاي احلوووا ي (ال ونوووو راسا أووواد إا ب ووواني سووويع
ديوي ومناة املدعيه ول ع الو اب و م ثوم ودتليه محوع،
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و انوووت بوووت ال توووا توووواع ل وووا الضووويوس ،شوووراب التووووت
ال امي ،يتدَّن ص الباوس ًرات ،يريوانيهإ ،ما الط ن دقع
ا يسممل له ،لاغر سنه ،بو يغ وا جموالسَ اسوتق اا موه
املانسووه املمتعووه ،و ووا حي ووو لووه ،يتس و م شووررة اجلوووا،
ويقعع ي لوف يت،وذ جم سوه املعدوود ،دوو اون دوع
موووريمل ،نووو حيووووعي النظووور ل ال تيووووات الرشوووويقات ،يتوووونق ن،
ويتثنق ،ياقاات ،ال راشوات ال ووايد ،دوإذا حملوت الط ونَ
لق شاباه ل دو  ،استت عت تع يقاإ م ولاإ بغم ة:
وو شودوا الضرسا  ،دق قالع يتط ي ل ا اياد
ويظن الا  ،مثه ،املاإ ،ن وا َ ،توا ت ورع اجلواية م
ل سووا بروايوووه بايوووه ،ص ندايوووه العوو س والغنووواء والووورقص،
دينلوووعي ب ي و واإ ،مووون ال وووررة ،ول وووس ل ريان دوووا ليسوووتمي
لليدا ،م غوداإ ،م بوذَ ال د دقوع وا مون بوق ال وواتي ون
خيت ن ل داي مه ص يوم استق اهلا امر ة ب ي ه الروح ،لذبوه
احلعيثه ،تعلا ( م ل سا ا و انت تسبن ص واية جمواوية
( يوووت ووواية م ل سوووا ا ،و انوووت حتوووذ يوايوووه القاوووص
واحلبايا ،ل ا حنوو بوايع ،لتوذب األ وعا  ،وي وع األ واع
لليدا ،و انت ص ن يوم اسوتق اا ،تعموع ل سورد ريو ء مون
احلبايه ،وتتوقف لنوع موقوف موثا مندوا ،لتسوت نف ،ص يووم
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األيبعاء املق ن ،ل ا حنو ما انت ت عن شدرااد ص ( لوف لي وه
ولي ها ،ق يعي دا الا اح ،دتسوبت لون البوالم امل واح،
وتو ك شوودرياي ،يتلوور شوووقاإ لسوماع بقيووه احلبايووه ص ال ي ووه
املق هد
و ا الا ياوغي ل م ل سوا  ،ديموا انوت تورو
بايتدا ،حم َت َس األن واس ،م ووقاإ ،مع ومَ النظور ب و تيدا،
يباد ي رب ن مه من ماتداد
و انت م الا تانر ذه اجلاية ل ا ًيي رياياتدا ص
احلي ،و اودا بواملودة ،ولنوه ليوذ ر بعوا قطوي القموا
الووويت ري دوووا ال ووواب ألموووه ،ديموووا بعوووع ،ص سو و راته الععيوووعة،
انت ت ضي ،عيهإ ،ل اجلاية الع ي ة م ل سا د
و وووذل دسووولت وووذه اجلووواية الظري وووه ،يمحدوووا ا ،
ل ط وون ،ادووا القاووص والروايووات يضوورب ديدووا بيالووه ،و ووتمل
من معيندا تداوي دا السلريه األو د
وقع امتع العمر بو م ل سوا وانتق وت ل ريوواي يبدوا ،بعوع
وداة مه باننيت ل رة سونه ،وتنوا ا لليوه بوأ وداتدوا ،و وو ص
ل يدا وثااإ ،وقوع ات وم لوه بعوع لودتوه
ربته ال عيعة ،د
مون اجل ائور ل دم ووم ،مضوا ل يواية قووأ موه ،مو لوس
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لادته ق يرريي ل ب عه ،دإذا وو يورن ،ل ريانو قوأ موه،
السيع ل سا بوست (ابون املر وموه م ل سوا ا ،وتو ق لوه
قووأ اجلوواية البر ووه م ل سووا قووائ ل ريان و قووأ ريايتدووا
الع يو و ة م بوووعيي ،ولرو و هلوووذه املاوووادده ،دب ذوووا بوووت م
تن ن لن ريايتدا األناة ،توا ص مثوا وا
ل سا يمحدا ا
األبا ،و رأت ل ا ترقع ص القوأ ل ريواي وا ،لع ودا
تسووت نف ،مثووه ،يوايووه ري و ء موون مس سوون باياتدووا ال ووائقه،
لتووانس ل لتدووا ،وتدو وووو هلووا وووو مووا انووت ت عوون ص احليوواة وووو
متعه ال ر واالبتسامد

***
ا لا الط ن حم وداإ باهلناءة ،و وا حموعودإا بدوذه
احلعيقوووه الواسوووعه اخلضوووراء ،ومقاووووياإ ل وووا دوووراد األسووورة
وبعا ال عات الاغايد
ما در ه ال ر ات دبانت تتر ا ،ق يقعم ،ص أيف
ن لام ،من ال اورة ،بووه احل يو الوع توي و يوع واوريوه
احلنو دوايه و والد موا ،و وا بووه و يوع واوريتوه يعط وا
ل ووا الط وون ويانرانووه باحمل ووه ،دبانووا مووي مووه و بتووه ،و م
الناس ل ق ه ص العنيا هد
43

وتنق و احلعيقووه ،ل م عو دسوويمل ووينء ،ل ط وون و بتووه
و والد بيه :يريائي وا ائي وودوائي و مون وباسون ،وموا وا
لع ه االست ،اء ولع ه الطراد ،تتعوا ديدوا الق اقيو وتتبسور
لواح ال رياج ،نو ت ابوا ل لقواب يوت ،ص ص تقطيو ااريور
متولع ،من بيه و يعد
و ووا يطوون ،يانواإ ل ووا رينووه الط وون السووعيعة ندوواد ابوون
بيه الب ا يدقي ،و ا نداد ،منذ ا ولته ،ب يف الروح،
ظري اإ ،ليع التق يوع ،ويب وف بوامل اح ،و وا ي وذ ل ا واا
يراق وه ،من بعيع ،وبيعه قضي س ،ه مون شوررة الرموا ،
ليقف ،متوايياإ ،ص احلاية الضيقه ،م أعاإ مروي رياية ينه
بطيئه اخلُطا ،ا دا لي ه بامند
و انت لي ه بامن ،ل تر دا املسرس ،قميئه قااة،
دبانت ش ه ما تبو  ،و ي تسعا ،م ت هإ مبالءتدا ،ببورة،
سوداء ادميه ،متع رريه ،،ي ريرج يددا وا الثقويال  ،مووريتق
وعمايتق مدت و تق ،ل ووا حن ووش متنوواوب ،،دمووا تبوواد ت وووح ،ص
منعطووف وواية م ل سووا ا(وواوية ،تووا ي اريئدووا ندوواد ،موون
ب وووف ،وي سووووي يدديدووووا بعووووود الرمووووا  ،نووو خيت ووو  ،وتت ووووت
املسبينه ،دال ترن عإا وتغمغ  ،متوريعهإ:
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وو بس ا الرمحن الر ي د
ولبندوووا ا ت وو ت ،ذات مووورة ،اجلوووين الاوووغا :ندووواد،
املولي ب سي يدديدا الض،مق ،امل ريرريق ،دراءت ل م بعيي
شا يهإ ،و ريابتدا األم و ي تبظ غلبتدا:
وووو احلووم ل ي و يووا لي ووه بووا  ،ق ووي موون وون ال وول
وال ل واملعرنات ،تا ال تس طي ل ا لليتيو  ،وذا الع ريوت
الاغاد
وقووع غوولا ووذا الع ريووت ال ووقي الاووغا ،ديمووا بعووع،
مايد املسرح السوي  ،ليعرس ب ق ه امل دوي به :نداد ق عوي (ويد
ص تذ رة ويته لقو سورته موي لقو سورة ريعتوه ندواد ق عوي
قيا ،ويستعا ،ص متثي ياته و دالمه ،ا اإ دنيو إا وو :سوين
ال ويظا  ،و و دنيوا ال ون ،ظردواإ وب اشوه و يواة ،وينتاوف
منه امي ه :ال نا دييع حلوام ( وواي الطوشوها ويثو ي ،مبقال وه،
ل مسبينه لي ه بامند
وليعف ا لن نداد ،دقع ذاقت منه لي ه بامن األمريند
ولقع ولع نداد ص بيت الط ن ن سه ،دقع ا لمه بوعيي
يبأه بسنوات قالئن ،وما يو اا الط ون يوذ ر يوف قوعمت
ووا يعموون اوريدو إا موظ واإ
اوريووه بيووه يدقووي موون ا ووه ولي
بالأيع وو لتضي ،ص داي محيدا بعم مد
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وملا اس يوم الوالدة ورياء ا امل،واض ،لويالإ ،مون الط ون
بووعيي ،ل ووا املضووي مووي بتووه وابنووه بيووه د و  ،ل ال وورا ،
و سووعلت ل وويد الب ووه (الناموسوويها ،ص الغردووه ن سوودا الوويت
اغطرعت ديدا اوريه بيه ،حتيط بدا القاب ه ونساء األسرةد
ولبوون الط وون ظوون ياووطني النوووم ،ماووغياإ ل أووربات
اوريه بيوه ،متوريعوهإ ،ول وا وق ورة ،تعالوت اسوتدالله ندواد
األو  ،ص احلياة ،م وله بب مات ات ه م رة:
وو أ  ،أ  ،احلمع

 ،احلمع

د

ت و ووي أوويله ندوواد األو  ،الوويت أووادلت ووي لمووه
الاغا بعيي ،وقع تضو،مت وذه الاويله ،ل وا مور السونق،
وجتاوبوووت دوووو مسووورح احليووواة وال ووون ،ولبووون نأاتدوووا األو
الااديه املرنانه ،ظ ت منقوشه ص ذا رة لمه تا اا د
ويظون ندواد الاوعيم وابون األخ ،مون و النواس ل ق و
لمه وانر لعيه ،ويظن اي ه موانالإ ،متونقالإ ،وامالإ قضوي
الرمووا  ،بووق ايوووس تووه الووذين غوومتد عيقتووه اخلضووراء
السعيعةد
بق ايوس االء األا اا الال ق ،ص مضطرب احلعيقوه
مرح لعوب يعلا دينود
الواسعه ،ا يتون ايف
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تووواب
و وووا حيو و الاو و  ،وي لوووم بوووه يانو واإ ،ل
اخلوريووه م ل ووعه ،دووإذا اردتووه اخلوريووه ،ااريوورةإ ،ق ووي ل وووا
وأووويع بووواب البتووواب ،موووا بقوووي الاوو يوووعيس ،ليعوووود معوووه
يا ضاإ ،در اإ ،مرح األلطاسد
و ووا قووع لووع ل ب و دينووو ،ااويووه ،موون الق ووو املظ و
القائ ص معبن احلعيقه ،و ا ي و لليدا ،ليالإ ،وقع ش م
ه ،والت م ياوني لوه بيتواإ ب و ياإ ،بوعالإ مون
الط ن ل ا
ال اويووه الرا ووه ،وص ذات يوووم مضووت مووه مووي بتووه ،ص ايوواية
ل عا اجلاا  ،دوريع ا الط ن درأه مواتيه ،ليعموع ل بواب
احلعيقه وو و ا ريعيوعاإ ووو دن وره وقطَّعوه ،نو الءم بوق القطوي
وشو و مع بعضووودا ل بعوووا ودقَّدوووا مبسووواما ،توووا اسوووتون بووواب
احلعيقووه بووق يووع النروواي الاووغا بيت واإ ب و ياإ مناس و اإ مل و ون
الب  ،د ما لادت األم ل ال يت وي ت ما أوني ابندوا الط ون
الغريوور ،مت مي و ت يظ واإ و ض و اإ ل ووا ا وودا ،و ممووت بووه تريووع
معاق تووه ،ولبنووه وورب مندووا و تا و مل لنووه لال بعووع يدووي
لأو عيه و مغو ت التوبووه يووا ماموواد و مووه تو و مووا بووق اري يدووا،
متولعة أادله ،م تسمهد
و ذل نع الب ب يته الظ ين املوريمل ،بيوع شويطنه
أا ه الط ن ،تبون ترلوا ن عوه دومواإ ،لذ انوت حتم وه
ياناإ ل ا غروب مون الع و اخلطور اجلور ء ،يبون ،ص
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سنه الاغاة ،ليقعي لواق ه املاذيهد دقع ململ الط ن ،ذات مرة،
نع ان و إا ي ووف بطيئ و إا ص احلعيقووه دعمووع ل بوويط ويبووط ذن و
الثع ا بطرس منه ،ن يبوط ذيون الب و دينوو بطردوه اابور،
وريعوون يا و م ويوونط ،مسووتظرداإ ووذا املنظوور ،والب و يعووو
وي لووم بالثع ووا  ،والثع ووا يت ووون ويد و ب ووذل الب و  ،و وون
مندموووا يوووعوي ب وووف اابووور ،وقوووع عوووت األم لوووواء الب و و
املسبق وقدقدات الط ن العاب دَّ ،ت ل احلعيقه دإذا ي
مام منظر مثا ،وريع ت تارخ ،حموذية ابندوا ،ولبون الط ون
املتدوووي ،مس و  ،بووااإ بعاووا يظووه وقتوون الثع ووا بضووربات
متعاي ه ،و من ت األم ا دا ،ل ا لع توه املسو يه اخلطورة معواإد
ما دينو الغادن ،دقع ريعن يط ر ،متون اإ در اإد
وقووع ن ووم دينووو ،بعووع امتووع بووه العموور ،ويووذ ر الاو
يووف ا ووف الب و احملتضوور ،لووي ذ ن اسووه ،بووق قووعمي
أا ه الاغا ال ا ي احل يند
ه الع ي ص احلعيقه ،وي ين له
يعدن
و ياد الا
قوأإا الئقواإ ،ولبون موه بووت ل يوه ذلو  ،و وذل لقيوت ريثووه
الودووواء واملووورح واهلنووواءة ،ص القماموووه ،تودلدوووا لوووأات الط ووون
الاعيمد

***
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ويبأ الط ن ،تا يضلي دتا يادعاإ ،وتبأ شراات
احلعيقه ،وتنمو درولدا وتس مل ظالهلا الق قه الراي وه ،وتديو
ل توووا ري سوووات ،املووهإ م دمووهإ ،يوو دمد ديدوووا نظوووره ،بوووق الووووي
األبيا يعيج دوقه ق مه ال يت ،وبوق األ اوا املرتع وه تظ وه
وحتنو ل يهد
ب ووا لقووع ووا ال تووا لوون لرشووه األبضوور دووو شووررة
اجلوا ،والتمس جم سه حتت اواندا تواية ،و حتوت اوا
شررة الناينا ،تواية بورن ،نواك وا يطيو لوه ،يطوالي
ويبت  ،د وي ديئدوا ،تو القاوه وقورام ال وعر وترلرلوت
و قاائعه ،مي يقظه احل ص ق هد
ولرمبا انت م الط ن واَ من دب وه رينوه ال وعر ،وق
انووت تغووين لووه ،مدع ووع إة سووريره ،وال لوون النووال ينسووا موون
شوو تيدا معانقوواإ ق وووه الاوووغا ،متلوووعاإ موووي ب قاتوووه ،منا وواإ
ش تيه ،مسترعياإ مندما ابتسامه ،مغااالإ ري نيه ،مغرياإ ليا ما
بووالغ وة اهلنيئووه ،ولرمبووا انووت ل ذلو  ،واَ موون دب ووه رينووه
القاوووه واحلبايوووه ،ولنوووه ليتمث ووودا ،اا  ،ريالسوووه ،تراموووم،
منوووا  ،ولوووعيدا الاوووغاين ،و موووا يتط عوووا لليدوووا بنظراتدموووا
املرتق ه امل وقه:
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وو مي ،يا مي ا بي لنا بايه الطا األبضرد
ت متمووردةإ موون
ومتووعُّ األم يووع ا الرديقووه ،دتووعال باووال ،
شوووعر ا ووودا األشوووع  ،وتسوووويدا وت تسو و ابتسوووامتدا العذبوووه،
وترتس ص قسمات وريددا بعا معاني احلبايوه احل ينوه ،نو
ت سمن باوتدا العاد ص سرد ا:
وو

ا يا ما

ا  ،ص قعي ال ما حلتا

ا دد

و تبن األم ال سيطه الساذريه حت ذ من ا ولتدا سون
بايووه الطووائر األبضوور ،و انووت جتيووع سوورد ا وتنغيمدووا،
د ع دا قع غادت لليدا ن ضات ،من ق دوا الطيو املعطواء ،لندوا
بايووه األبووت الاووغاة الوويت ت بووي ل ريووواي لظووام بيدووا
املعدونه ،وتدمي دمولدا يورة ،دوو العظوام توا تن وت مندوا
وينتقوون دووو
َّ
شووررة وايدووه األ اووا  ،تت يما ووا األبووت الوديووه،
دنندا اائر بضر ي غو ب نيه ينه:
نووووووووا الطووووووووا األبضوووووووور

مب ووووووووووووووي وبووووووووووووووتمْ ،

بوووووووووووووويت املسووووووووووووووبينهْ

بت بوووووووووووي وبتتلسووووووووو ورْ

بووووووووووووووووويت احلنونووووووووووووووو وهْ

بووووت لظووووامي وبت بووووي
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و ا الط ن و بته ،ي بيوا  ،ديموا انوا ياوغيا ل
مدما ت من ب نيتدا احل ينه ،وما تو اا ماتدوا ،توا اا ،
يه ،بضراء ،ص بياهلما ،تن ت مندا شررة احمل ه ،لتظ دما
معاإ بعسء الذ رن اخلاليهد

***
انت داي ال تا جماوية لعايش وسيعه ،ووو انوت توعلا داي
البررييه ،نس هإ ل أوا تدا البررييوه ووو و انوت تنتاو ،
ص دنائدا سروتا غ،متا سامقتا ريعاإد انتا تت ومدا  ،لمموا
رياذبتدمووا الووريمل ،وخي ووص يانوواإ ،ل السوومي موون درولدموووا
املتواشره ،اد دو ٌه ي ي وهٌ ،ت ريو ٌه ب أووات الطيووي الو ويه
اليت ا ذت ل اش إا هلا بق األ اا امل ت هد
و ا حي و ل تا ،يرامم ،من بعيع ،اتق السروتق
تواتق م وويقتق ،يسو تا ووعائر ما،
املنتاو تق ،ت اءيووا
شووالالت ،موون اخلضوورة احلانئووه ،ومتاي تووا ،ارب واإ ون وووةإ ،ل ووا
نغام النسوي املعابو  ،املنسواب مون بوالا األ اوا املتعانقوه،
و ا مر ن سراب الطا النادرة مثااإ ،ديما وي تنتقون ،مون
ان ل ان ،ماال ه أواتدا الغربيوه ،ص ريوقوه مون ال ووم
والغربا واليمامد
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وص ذات يوووم ،ل ووت باوور ال تووا ،ديمووا ووا يتروووا ص
أ ووو يمبوا وا نسوراإ
احلعيقه ،اائر ائن اجلرم ،ذو يي
و أوقراإ ،انط ووم موون ل ووعن السووروتق ،و بووذ يردوورس ويووعوِّم
جبنا يه العريضق ،وي رشدما ،دو ساقيه احلعيقه ،بوالقرب
من شررة النواينا ،نو وطَّ ،ل ريان دوا ،لع وه وا ي غوي
ينقي ظم ه من مائدا النما املت ل د
واق و ب ال تووا موون الطووائر ،مسووتط عاإ ،معر واإ ب ووب ه،
والطائر الب ا ،يرشقه بنظرات غاييه ،شرسوه ،،ويقوف ماموه،
تيما اإ بري ه ومنقايه ،و يبن ال تا يقعِّي اخلطر املتل ِّو  ،ص
منقوواي الطووائر املعقوووس ،دقووع م و مع لليووه يووعه ،يغريووه بقطعووه موون
ال ووو والته ،وغووعدا ص يا تووه املن سووطهدد د مووا غوولا ،ل ووا
قيع بطوة منه ،انقام مبنقايه العيتِّ ،ل ا يا وه ال توا وادت وذ،
ضووه مامووه ،نو أو م
بنقوورة ،باا وه ،،م لوهإ موون حلو الرا ووه الغ م
جبنا يه ،ايباإ ،ومنقايه ما ول بعم ال تا املسبقد
وأوورخ ال تووا ،متوريع واإ ،ود لووت مووه ،ع وهإ ،ل و ن ل
يا ته ا(رو ه ،يسين مندا العم يراإ ،متعدقاإد
وقووع بوور اجلوورح ،بعووع اموون اويوون ،بيووع نووه بَّووف نعب وهإ
أووغاةإ مووا ي و اا نر ووا ظووا راإ تووا اا  ،ص يا تووه اليسوورن،
انالإ لغمااة اخلعد
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وقع ال ل تا ياوف رير وه الوعامي ويون ا ملوه ،ص
قاوويعة موون ال ووعر ،دوونظ قاوويع إة ص الطووائر الغووادي ،مق ووعاإ
س و وب ريووأا ب يوون ريووأا  ،ص شووعره املنثوووي وووو و ووا ال تووا
مولعاإ مبطالعه انايه املتعاوله انذاكد
و لع عاإ ،يط عه ل ا و قاائعه ،باإا مون بتوه
وأووعيقه هلووا وووة احمليووا ،انووت بتووه تانر ووا ل ووا ًيووي
ترابدووا ،تووعلا (نعموواتا وتقووي سوورتدا ص داي قري ووه موون داي
ال تاد
وقوووع بوووعت نعموووات للرابدوووا الع وووو الاووواد بقاووويعة
ال تا ،وا ت لليه ينس،دا لتلت ذ بدا ،واست ادته ،مثنيوهإ
ل ا شعره ،درعن ينظ القاائع ويردد ا ل ا مسمي نعموات،
م وووإا د،ووويإا بدووا ،دبانووت نعمووات وا قايئوو ،ه م وورع ،ه لووه،
معر ه ب عره الساذج ال سيطد
و ثااإ ما انت نعمات تستال ص ايايتدا ،شقيقتدا
الاغاة (نادياا و انوت الط وه ناديوا ذات وريوه وسوي  ،وشوعر
ير شقر ،ترمتي باو ه منوه متموردة ،ل وا ري يندوا ولينيدوا
الااديتق املتقوعتق ،يويو إه وادوراإ وذ واء ،د ُّد وا ،بردومش،
ل ب فد
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عم يا ته لي ع ال وعر املنسوعا
و ا يطي ل تا
ل ا ت يدا ،وحيسر ،مستظرداإ ،لن اجل ق النا ا ،حت و
دوقه اخلا ه الن قه ،ويرنوو ل الوريوه املالئبوي امل تسو لوه،
ذه اجلواية الط وه الاوغاة (ناديوا بوسوتا
و يبن يع
سوس متت  ،ذات يوم ق م إا م دماإد
اا ووي ،منووذ مووع ووا
ووا ل ووا ق ووه ،ووق َّ
ومووا ووا
بعيع ،ل ا أو لات نابضوه بالودواء ،ن ورتدا ناديوا ،ص وأوف
يدما القعي (سو سايوريها والتغين مبعامله ويبوله وانايهد
قالت له ناديا ،ذات مرة :لندا ما ت اا تذ ر ،توا اا ،
السروتق املنتا تق ،لالياإ ،ص ال ضاء ،دب نظرات ناديوا
احلامله ،موأول ٌه دوماإ ،ص اخلاار بت بما السروتق ،تبمن
ص نايا ما ،نعن الذ رياتد
وتالحمووت ،ص منسوورح بيالووه ،لذ تسووو لووه ناديووا ذ وورن
السروتق ال ايلتق وو تالحمت ب قه املنقاي املعقووس الضواي ،
ينقر يا ته املن سطه ولر دا رير اإ لميقاإد
و يمنووت ،ص ذ نووه ،انووذاك ،مووات قاوويعته املتوريعووه
األو  ،اليت است دما مون ريورح يوعه ،ق ون يسوت د  ،ب وعره،
ديما بعع ،من ريراح ق هد

***
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انت سندا تقايب سون ال توا الاوغا ،ولبندوا انوت
ت رلوووه اووووالإ ،توووا لوووت اءن ،لذ تت،طَّووور بقامتدوووا املم ووووقه،
وحميا ا امل رب ممورة العاديوه ،لندوا طَّوت الرابعوه ل ورة،
ص ق يبن لمر ا ي يع ل ا انين ل ر يبيعاإد
ا ا دا دبرات متتع الراء وو ق ت دا با دا لسنه
لعاتدا وتعلو ا وو ب لف منغممه متا هد و انت سورتدا تسوبن
قري واإ موون داي ال تووا القع ووه بسوو سووايوريه ،و انووت تقووعم،
و ووع ا ،و مووي مدووا ،لتمت و ي وواب الووعاي ورين ووات احلعيقووه
بضلبات م له باهلناءةد
و انت تنتا ص دناء العاي ،ل ريان ال لورة الال يوه
بثرنرة املواء املتوعدم ،شوررة يموا باسوقه متواشوره األ اوا ،
يظوه اجلوذع ،وا األا واا يوانرو ال عو ص ديئدوا الواسووي
الذ بسطته درولدا امل ت ه املتعليهد
انت دبرات سَبْ َ ماء ،،ليناإ ويقهإ وأو اءة ،و انوت
ظووا رة اخلرووون ،منطويووهإ ل وووا ن سوودا ،لال لذا قوووعمت ل داي
ال تووا ،دإندوووا انوووت تق ووون ل وووا ال عوو موووي لوووعاتدا ،در وووه،
ل ا ا عدا ،قع
منعدعه ،منط قهدد ولعن ذل احلياء الذ
ب ص لليدا وو ديما ي عو وو من أم ب يف انت ت بو منوه،
لنر مما لَّمت بدا و ي ا وه أوغاة ،د غوع ت عدوا ونو ت
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بدا لن امل اي ه ص عي اوين مي ترابدوا ،لوئال يقواا لندوا
لندا ارشاء ،و ا ال توا يضوطر ،ص و األ يوا  ،ل
وواس ذندووا ويردووي أوووته ليتسوونا هلووا
يووعاني ش و تيه موون
تسوومي المووه رييووعاإ ،و انووت تتظووا ر ب ندووا ولووت مووا يريووع
قولوه ،ولرمبووا و يت مووا ووا يعنيووه و ووي تسووتعيعه البووالم،
ياناإ ،مراليهإ ر ه ش تيه ،بعينيدا الذ يتق ،تنوبا لون
ذنيدا ،وتد ي سدا ،ص ب ر ساذج ،ةإ تعين ال دو د وتتم وا
ص قسمات وريددا محرة ب ي ه ،ت يع ا ًاالإ ووغاءةد
ت ع و مووي شووقيقه ال تووا ،لع ووه احل وون،
و انووت حت و
تتناوبا ص الق ل يوه ،مبت يو إا وو ،بوعوي امل وا ع احلَبَو
الوووذ و ووون لليوووه ،اإلمسووواك بطووورس احل ووون يوووعيره وي ويوووه،
حماووياإ لووعد الق و ات لبوون موون ال توواتق املتنادسووتق ،دمووا
ا حيسن الق وال ا ليع ذه ال ع ه ال ائقه اليت تأع
ديدا ال تيات ل ا اجلم ه ،ثر من الا يا د
انت نظراته تنسا  ،ل وواإ ،ل سواقي دبورات ،وق
الونط ل وا احل ون ،ينو اح لندموا دضووا الثووب
رب
ي اس دوي ا ص
الساب ِ،املنسعاِ ل ا ي تيدوا ،ويسواي  ،ب سوه ،ل الر وه
الباسيه تاية ،املنب ه العاييه تاية برن ،نظرات ،باا هإ،
ينسووو،دا وي اووون ديموووا بيندوووا دويا احل ووون ،لذ يرت وووي قوسو واإ
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موووواارةإ ي سوووودا و ووووعائر ا املعربووووعة ل ووووا ت يدووووا ،ويدووووون
مسووورلاإ ،لتترنوو التعثووور بوووه قوووعما ا املوووعيبتا ال قتوووا  ،نوو
يسوووووو األيض ،مالمسووواإ د دووووا مالمسووووه يديقووووه ،لات ووووي،
جمعداإ ،ويست نف دوياته امل ادده ،وخيين ل ال توا ص مسونمل
حلظه ق ه اخلادم ،يباد يث من بق غ وله ،ليتوع رج،
نوووا ،بوووق القوووعمق الرشووويقتق ،نوو يق وو  ،مث ووودما ،أوووعوداإ
و وااإ ،ل ا احل ند
بيووع ال ع ووه الوويت ووا ال تووا يانر ووا ل ووا ا ووا ،موون
خمت وووف ذوووواو ال عووو املووووثا املمتووووي ،ووووي لع ووووه االسووووت ،اء
(الطميمووها لذ ووا يتوواح لووه ي ووايك ديدووا ،يوو يغمووا
الط ن وو و الط ه وو لينيه ،ص ي ن قاي من احلعيقه ،ديموا
يعمع لعاته ل االست ،اء ،ص مبا ب ي ،تقتلمه العق دال
ت لووذ موون خيت و ديووه ،وبعووع دقووائمَ معووعودات ،،ي ووتمل لينيووه،
لي وووب ل ووا يداقووه امل،ت ووئق ،ص ل ووعن اوايووا الووعاي و رين ووات
احلعيقووه ،تووا يعثوور ل ووا وا موون تقووي ل يووه لينوواه ليقوووم ووذا
بعويه ص ل ماض لينيه ومثه لن يداقه امل،ت ئقد
وص ذات مرة وو و ا ل ا شقيقه ال تا تغما لينيدوا
وو وريعت دبرات شررة الرما القائمه ص دنواء الوعاي ،وي
ت و ديووه ،دتس و قت ال ووررة،
بووا مبووا مسووتوي ت و من
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و ال ل تا يت عدا ص ب ه ،مر ل يدا ،وا وذ جم سوه ،بوق
األ اووووا  ،متواييوو واإ ،ل ريانوو و دبوووورات ،وتراءيووووا ،مثووووه،
طائرين اين بال رينله ،انراإ يت،ذا هلما ل اإ امنواإ،
بووق دووروع ت و ال ووررة ،و مال ووق أووغاين طووا موون
السوووماء ،يدموووا األويا اخلضوووراء واأل اوووا امل ت وووه لووون
العيو املتط عهد
و انت تتع قري اإ مندموا ،مثورات ناغوره مون الرموا ،
بعضدا قع ت قّم و سر لن ات نضيعة مغريه شديهد
و ا ال تا ودبرات يبتما غلباتدما املبظوموه
و موووا ينظووورا ل بتوووه ت لوو لندموووا ،ل ثوواإ ،ص احلعيقوووه،
حتس ندما قع د لا ل مبوا ش موا ،ب وف ل وعن ال وررات
ديداد
وال ذ ال تا دبرات متض ،ص دمدا قطعه من ال وا
(املاطباا ورياذبته ي ه ،ص يع و قطعوهإ مندوا ،ولبنوه
بروون يط و مندووا ،ول ووت نظووره ،يمانووه ناغووره ،م ووقوقه
اجل و ق ،توووم لووه اتدووا احلموور الر ميووا ،وتغريووه باقتطاددووا،
و دنا ش تيه من لذ دبرات و مس:
وو الَّ قطعنا ذه الرمانه الطي ه لن
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دا

وبعا ل ا دبرات ندا تسومي رييوعاإ موات يديقدوا،
د مسوووبت لووون مضووو ،ال وووا واسوووتعادته بدوو ة مسوووتقيمه مووون
ي سدا ،ما دضا به ص ذندا امساإ ،د لواد ً توه ،و يوعي
ما لذا انت قع ولت ماته دقع است وف مون نظراتدوا ندوا
تستوغله يضاإ د دنا ش تيه من ذندا واشاي بيعه ل الرمانوه
امل ووووقوقه ،لادووووع ماتووووه بإشوووواية تعووووين دلوتووووه ل قطووووف
يف وو وش تاه دانيتا مون ذندوا،
الرمانه ،و ال له وو ال يعي
ووس دمووه ورينتدووا املتووويدة ،دقووع انووت ثوور ل ووراء موون
الرمانووه ،واقتطووف ق ووه باا ووه ،و انووت تتعوورج ل ووا ورينتدووا
قطوورات موون العوور  ،بَّ ووت ل ووا شو يت الط وون ،نووعاوة يا وهإ،
شالت ص لط يه بعياإ ،ال ا وال شداد
و ت وريددا املالئبي مخرة اخلرن و ي ت اريو بالق وه
امل،ت سه العابرة ،د س ت ري نيدا ص دا نثو متمرد و مغمت
بأاءة ااريدا الغض املتب ف:
وو اه يال ريتد
والذت بامت ،وق ال تا خي م ،ص دقوات لني وه تقورع
ي و دمن موون ووالم ونظوور لليدووا،
أووعيه ،ذووا ووو موش و
ق قاإ ،حمت سَ األن اس ،ولبندا ينت لليه ،با ه ،و مغمت،
ص يقه:
59

وو حت ين
د رياب بد ة موادقه من ي سه تعين :نع د
و مست و ي تنظر لليه نظرة مستدامه أادقه:
وو و نا وا

د

و يبوون ال تووا قووع لوورس ،ص سوونه ت و الغضووه ،معنووا
احل  ،وال ذا نعيماته وال ا تون ب ظاه ،بيوع شوعوياإ وواإ
بامره ،ديما ا يدو ي سوه و ة ت وي باإللواب لون سوااهلا
العذبد ومثن ص و مه نه حي دا مث ما ا حيو موه و بتوه
ولبن ،ل ا حنو ري جمدواد
وحنت دبرات لينيدا ل ريانو  ،ول وا ورينتيدوا ت قور
محرة ب ي ه ،و مست متسائ ه:
وو ن تت وريين ،ل ا الر

من

عي الثقين

و ريوووواب لوووون سووووااهلا بب مووووه خمتاوووورة م يووووعة وا ووووعة
م وله باحنناءة موادقه من ي سه:
وو نع د
وان رريت ش تا ا لن ابتسامه ياغيه ريوذ  ،ت و
توووايت ،دانتسوو،ت يويووعاإ ،يويووعاإ ،ديمووا انووت تعوواود مضوو،
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ال ا وتدرسدا بق سناندا العقيقه ،وبعت ،سا مه م بورة،
تاة لاق ه ناغره ،تود تستط ي ر املستق ن ال عيعد
وقوواا هلووا ،ديمووا
وي ا بيعه ل ش تيدا:

ووا يرامووم شوو تيدا ت و ووا ال ووا ،

وو ال اعمتين (نت ها من قطعه ال ا
لقووع ووعم ال وووح الطووا ر وواري َ ال و دد واخلروون ،لت يووه
ي ته املتقعة ص مض ،بعا ال ا د
و ريابت:
ووات ل ووا ص ريووي  ،وون تووود
وووو ولبوون لوويس لووع
لطيو ريو ءاإ موون ال ووا الووذ ل بووه ل ووا الوور موون يائلووه
دمي دقع ا ص عائنا ،اليوم بعا ال اند
و رياب ل ا ال وي:
وو اليد  ،لطيين نت هد
د مسبت لن املض ،،حلظه ،م برةإ ،و ريالت بار ا
وهلا ،ذوا ت لو لون شويء ،نو شور ص ذ ندوا بواار،
دقوووع توامضوووت لينا وووا بأيوووم در وووه م اريئوووه ،لذ وقعتوووا ل وووا
الرمانه امل قوقه اليت دلا ا ال توا ل قط دواد انوت الرمانوه
مغريهإ قاإ ،حتسر لن وات منضوودة شوديه ،د مسوبت بدوا
61

واقتط تدا ،ن د قتدا د لطت يديقدا نا دا ،و برريت قطعوه
ال ا من دمدا ،نيده ،ييثموا تعواُّ ،ب نيابدوا الظامئوه ،رمواإ
من ات الرما الطي ه ،تتقطَّر يياإ و الوة ،وايت ت ي يقدا
مستطي هإ مذاقدا ،وقطرات من ماء الرمانه ،تتعرج لن شو تيدا
وارص دمدا ،ن لادت قطعه ال ا ل دمدوا ،لتمضوغدا ،مون
ريعيع ،وقالت:
وو لقع س ت دمي بر يم الرموا  ،لوئال ت ومئ مون يائلوه
ال ان ،بذ ذه نت ه من ال ا د
وتناوا ال تا قطعه أغاة من ال ا  ،انت اناي سناندا
املغرواة ديدا ،ت ي بنعاوة لعابدا الراي  ،ووغوعدا ،ص دموه،
مت د اإ ،متعرالإ ،اجلائي الند د
وا اعمدووا لري واإ ،تغ و ل يووه والوة الرمووا  ،م وووبه
مبووراية ب اووت لليدووا موون ق وورتدا ،ولبوون انووت تسوورن ص
مذاقدا ،وال بع ،نبده برن شدا و اي  ،لع دا لذ ما ذاقه
ال تا من اي اتدد
و انت ات الرمانه تتساقط مي ق رتدا ،من راه ،من
تووات موون ووالم
بووق أووابي الط ووق السوواذريق الغوواد ق،
منثوية ،م عمدةد
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وحملت بت ال تا ق ر الرما  ،يتداون مون ل وا اوو
ال ررة ،دا ت ت خم الط ق اامونق ددت وت ،وباور ا
شابص حنو بيدا:
وو وريعت  ،وريعت د
و ا ين غي له ،ي اي  ،دو يي  ،رينتوه املع قوه ل وا
اوون شووررة الرمووا  ،و يدو ط ل األيض ،ليسووت نف ال ع ووه
ال ائقه املمتعه ،وينت ذ مباناإ قاوياإ مون احلعيقوه ،ويغموا،
مثووه ،لينيووه املواإ ،ن وووا  ،و أووعاء الب مووات الوويت توورددت،
منووذ مووع قري و  ،تنس و ص عووه ،واع و الرمانووه متت و ج ديووه
الوة اتدا ومراية ق رتدا بطالوة ي يم امن ديوه ،يوذوب
شيئاإ ،د يئاإ ،ص دمه ،ديما ا يع قطعه ال ا الاغاة،
نووه بووروس أووغا ادوون ،لو ل و ه الطوور الغووا ،بووق
ماغغيه العقيققد

***
يبن ال تا لاوا الثانيه ل رة من لمره ،ق
عووه ،دقووع
اس و شووالر ال ووام ش و يم ريووأ  ،يناس و
ت دد ،ل داي مه ،سيعة من رام األسر العم قيه،
أعيقات موه وانور
تبنا ب م ش يم ،و انت من
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وا
انووت
انت
نل

ق دا ،و انت ت اءن ل تا ،سونه السومت ،لطي وه ،ظوا رة
األنس وال اشهد
ولع دا انست مون ا واع ال توا امل وغوس باملطالعوه ،ان وه
مي ا اع ابندا ،و ي ترن لليه ،ينت ذ ي نو إا بعيوعاإ مون الغردوه،
و يت مي و ظوون شووررة النوواينا ،ص عيقووه الووعاي ،لا واإ ل ووا
تاب مترح دو سطويه ،نظراته الظم ن ،دقالت ،ذات مرة،
مبسمي من ال تا:
وووو سيا و مل ووذا ال تووا مثوون ابووين ش و يم ،ددووو مث ووه ،ص
انطوائه وشغ ه بالط يعه ،وولعه بالقراءةد
وتابعووت ،ديمووا
سااا مستوغمل:

انووت ت موومل ص لينيووه ،بريق واإ وووي ديووه

ال تعرس ابين ال الر ش يم ريأ
قالتدا ،ب دره يسر ص مطاويدا ومسنمل ماتدا ،شعوي
أوواد بووااللت اا ،وظ ونم السووااا ،انووذاك ،معَّق واإ دو ريوووابد
ولبن تطُّعاإ متمقوعاإ ،بواأ ن وس ال توا ،ل تعورس ل ال والر
ش يم ريأ  ،دقع ا ثن ص بوااره ،ص سونه ت و الغضوه
السوواذريه ،ال ووالر قووع ب ووم موون اينووه متمي و ة ،ووا اينووه
ال وورد لنووه لنسووا نووادي ،باووه ا مبو ووه دريووعةد يتمسووم لووه،
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ب ض دا ،ي عع مات ،ل ا حنوو ال يواتا لغواه مون النواس
ي دا مبث دا ،وظن ذا اإل ا الع و برساله ال الر امل ود
احلقيقي ،مغروس إا ص ن سه تا اا د
وتدين  ،ص ذا رته ،أوية معأة ،موا تو اا ،توا اا ،
ي وهإ مان وهإ ،يتل ميووف مندووا ال و من ،ل ووا تنائيدووا ،واتاوواهلا
بذ ريات الط وله ،و يامدا اخلواليد
دقع قعمت وذه السويعة البر وه ،موي سويعة بورن مون
أعيقات مه ،تبنا ب م ماريع ،در ت م ال تا بدما تر ي اإ
اياإ ،و ا ال تاء قع ن ا ريع ته ال يضاء ،دغطَّوا األيض،
وسربن األشراي بنعي ه الناأي النقيد
و ا ال تا ي ع ص احلعيقه مي بته وبعا ال عات مون
ا وواا اجلوواا  ،و ووانوا ي اشووقو ببوورات الووث ا ،ال ووق،
غووووووا بق ،ووووووق ي ن ل مووووووه وأووووووعيقتيدا ،يقووووو ن ل
احلعيقوووه ،وقوووع انعقوووعت ل وووا شوو ا دن ،ابتسوووامات ياغووويهٌ،
مسوووتظردهٌ ،يووورالق األا ووواا ،ي ع وووو لعوو د املمتوووي الوووأ ء،
والث ا يتساقط وي عثر ق التوه ال يضواء الراي وه ،دوو ييوسود
ولرمبا ات وم ألموه و ألم شو يم ،تغو س برا تدوا ،نو إه مون
الووث ا ،ل شووقه بدووا ،معابث وهإ ،وتتروواوب الضوولبات ،أوواديهإ
مرنانهإ ،وال تا يط ر ،متون اإ ،مر واإ ،ريوذال َ ،سومل ي سوه،
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أاووالت الووث ا املتطووايرة ويغسوون ق ووه بطراوتدووا النعيووهد ووا
يوماإ م دوداإ ادالإ ،من يام ا ولته اهلنيئه اليت مست ب نام دا
الطريوووه شوووغاس ق وووه ،و وووا مقرونو واإ بطيوووف موووه وايوووف م
ش و يم ،يطووال ل يووه ،بابتسوواماتدما املطمئنووه احلانيووه ،حتووت
شررة النايناد
ي الاوية املو يوه ،املنت لوه مون ذ ريوات الط ولوه
ت
السعيعة ،الويت ادمبرتدوا ذا رتوه ،توا اا  ،بيوع نوه يوتمل
له ،يتعورس ل ال والر شو يم ريوأ  ،لال بعوع امون اويون،
دقع دان املوت بق الاعيقتق :والعته ووالعة ال الرد
ويبأ ال تا وتبأ معه ت األمنيه الغاليه وو تتالممل ،ص
معا ا ،رات الث ا املتطايرة وو ص التعورس ل ال والر شو يم
ريأ د
ا و ذا يطنُّ ،ذات يوم ،بقامته امل يقه األبيوه ،خيطو ،
ص النوووواد العربووووي ،ص ليووووع اجلووووالء ص  17نيسووووا ،1960
وتتووعدم ماتووه دياغووه ،ص نسووم موون ال يووا ال ووعر الرائووي
واألسووو وب املستلاوووع والعاا وووه اجلياشوووهد يوووعلا الباتووو
ال اب ،ل البالم ،بععه ،ليسرد قاه وع شودعاء ا( وس
النيابي الذين سقطوا ص درر االستقالا ،برأواص املسوتعمر،
الغووادي ،د مووا انتدووا موون متووه ،وواه ال ووالر بب مووه ننوواء
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ر هد و ذل ي اء القعي لموي بوق ولوع الاوعيقتق:
م ش يم و م بوعيي ،ص مولوع موي ال وعر والقاوص وذ ريوات
النضااد
وتوو ادس ،منذئوووذ ،لقاءاتوووه بال وووالر البو و ا ،وتتواوووع
واأوور الاووعاقه بيندمووا ،دووإذا مووا ا ووذ دياريووه ل ب ووودا وووو
ا يقي ال الر ،معظ يام السونه ووو دقوع وا ل يوه
ي
ضي ل املقدوا و ال يوت ،دوإذا موا حملوه مقو الإ ،اسوتق ه
با اإ ،ياإ به مر اإ ،وملا ظدر تابه (ال اب احل ينا شواء
ال وووالر البو و ا يبتو و لنوووه ص أووولي ه (األيووواما مقووواالإ
غادياإ ،وباه بت ريعه وتقعيره وحم تهد
ولقوع تو تما لووه ،يو وي ال والر ،ص دايتووه ب وودا  ،ق وون
وداته ،ب يوام لعيوعة ،وحتامون ال والر ،ل وا ليائوه ومرغوه،
لي قوواه بابتسووامته املر ووه امل لودووه ،وت ووع احلووعي بيندمووا،
يوف
لواناإ من املتعه اخلالاوه ،ص األدب وال وعر ،وال يوعي
ريووونمل بوووااره ل ذ ريوووات الط ولوووه ،دقوووصم ل وووا ال وووالر
الب و ا ،ذ وورن ذل و اليوووم املووث ا ال دوويا امل و ع باهلنوواءة ،ص
عيقه العاي بسو سايوريه ،وقع ،وا  ،ململ العمي ي يا مون
م قي ال الر ،ديما ا يسرد ذ ورن أوعيقه موه احل ي وه:
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م ش يم ،وي ن لليه يب بف دمعه برا توه ،نو ريعون حيعنوه
لن مه ،عي االبن ال اي الوص وقاا له:
وووو شووعر ،دوم واإ ،ايووف مووي يالامووين ،وحينووو ل وويم،
مووا لووو نووت أووغااإ ،لنووين دلووو ل ا  ،وون يوووم ،ووق
صء ل دراشي ،ألب ع ل النوم ،ل ير مي و بيد
ا ذل ال قاء ،ابر لقاء بق الاعيققدد
عووه ،اخلووأ ال وواريي احل و ين ،ب و شووالر
ويتنووا ا ل
ال ام الب ا قع انتقون ل يمحوه ا  ،منوذ يوومق ،وحيو ص
يع و وع مون
ق ه أعيقه ال الر قوع شويي وددون ،دو
أعقائه وحم يه ،ب نضور وريوه مون وريووه األدب وال وعر ص
سوييه ،قع تواين ل األبعدد ولقع تيمل له ب يتلعو ،ص ن
ت بق ال الر ال قيع الذ قي ص ريامعه دم وم ،لون أوعيقه
احل ي  ،باس أعقاء ال الر ،دانب ل املاغوي ال عيوع،
واحلاغوووور القريوو و ليغوو و ا بيواوو واإ موووون ذ ريووووات الط ولووووه
وال اب ،و تمل بعوا الاووي وال ويات الويت جت وو مالمومل مون
ش،ايه أعيقه ال الر اإلنسا  :ش يم ريأ د
ووا ووي ذ داية ال ووالر الرا وون ،ص ب ووودا قائمووه ل ووا
يبوة مط ه ل ا السدن األبضور ،تناديوه تووم لوه ،ويقو ب مون
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العاية واألسوا يداور ق وه ،ونظراتوه تنسورح ل الوعيب املمتوع
حتت البرمه امل ضيه ل دسله أغاة ي لف ي قاهد
ال ،لون تسوتق ه ابتسووامته الوغويئه املر وه ،بعووع اا  ،ال
ولن لتمي ل أعيقه احل ي  ،لال ص مستقر يمحه ا د
ا الث ا ،ينثور ،ص ال ضواء ،لطواءه األبويا الطوا ر،
يووف ان سوولت ،درو ة ،ص ذا رتووه ،عيقووه دايه
وال يووعي
بسو سايوريه ،لان ل ال تا الاغا يط ر ،مر اإ ،ريذال َ،
والث ا ،يسربن األيض واألشرايد
و نوواك ،نوواك ،حتووت شووررة النوواينا ،انووت تقووف مووه
و م شووو و يم ،ت تسوووووما  ،وحتوووووعيا لليوووووه ،نظووووورات ،انيووو وهإ،
ت مون لوا
مسوتظردهإ ،وخي وم السوااا القوعي  ،ذوا وو ا ،
الغي دد
وو ال تعرس ابين ال الر ش يم ريأ
ويغمغ جبوابه الغائ بالعمي:
وووو ب ووا لنووه أووعيقي ،أووعيقي احل ي و  ،و نووا اا  ،اريووي
لليه ،ب قات من ق  ،ددال يغيت ،يا م ش يم

***
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ويا يلاك ا

يتدا احلعيقه اخلضراء القع ه:

لقع غلت احلعيقه اليت ظ ت شرااتدا الط ن الاوغاَ
و بتووه ولعاتووه يديووم و يووعي واوواي  ،وم تقووا ي واإ ألأووعقائه
وق وأ واست ورس اووي ال و اب د وي ديئدوا وا يسوتق ن
يالني ولطوا ال بور  ،وبر وا
يداقه ل ق ه :ااي
العابووع ،وسووامي املووراد  ،ودووائ قوووت ي ،وبووعي الووعين قاس و ،
و ماا دوا ال رابي ،ودااد العادا ليقر هل بعا ما ت
ونظ  ،ولع األذ احمل ه الاا يهد
و ووووذل هلمتووووه عيقتووووه ال وووويء البووووثا ،و انووووت
مناظر ووا املترووعدة ،ص وون دا ونش ،تغوور نظراتووه املتط ع وهَ،
ليسوووت من بعوووا لواندوووا وتداوي ووودا وبريقدوووا ص ن ضوووات رودوووه
و ماتهد انت عيقته الن ي الغ يور الوذ وذمن يو وه ويومن
ياته داد
انوووت ال اووووا األيبعوووه املتعاق وووه ص عيقتوووه ،مو يو وهإ
ووون داووون خيّوووف ص ن وووس ال توووا شوووعويإا
معوووأةإ ،و وووا
مستود اإ ،ينس ص ق ه ،مثاإا ص بااره ،الذ ريات املاغيه
الغاديه ،البامنه ديه من ال اوا السابقه القع هد
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ا الربيي يواع سلره ،ل ا شراات احلعيقوه ،توايعواإ
لادالإ منا اإ ،لتنع العيو ص د ات ،خمت وه ،م اددوه ،،مبور ن
ال ووور ،متووونقالإ مووون شوووررة ل شوووررة ،وووا وووع برالموووه
ال ا موووه منووووياإ ،ص ال وووعء ،ل وووا شوووررات امل وووم دووواخلوج
دالت اح دالرما  ،ن يت نما ،بعا الوقت ،ويت وتمل ل وا اوو
شووررة النوواينا ،ليغووااا ا ر ووا بعواَ مثاي ووا ال اقيووه موون العووام
ال ائووت ،ويتض وومع شووذا ا ،يام واإ لعيووعة ااي واإ وورسَ النوووم،
دوا اإ اي َ ال مي د
ويا يلاك ا يا يام الربيي ،اليت ترلرع دي احلو ،رب موي
يقظووه ال وور ،ووق َّل و بووال تا ال ووالر ،شووعوي م و د يداوور
الق وو ويوووثا موارييوووع الووون س و درا دوووا ،ويس سووون قاوووائعه،
ساذريهإ ،مست دمهإ من يديف ابتسامه اجلاية احلسناء الاغاة،
لطي هد
ويووووا يلوووواك ا يووووا يووووام ال ووووتاء ال ووووايدة ،ص احلعيقووووه
السوووعيعة ،لقوووع مضوووت يوووام االسوووتق اا املمتعوووه حتوووت شوووررة
اجلوووا ،ودوواء العنووعلي امل نوومل الثرنوواي ل الاوومت ،وٌ ورت
األشوووراي لووون سووووالع ا املعروقوووه العاييوووه ،املغسووووله بووواملطر،
لتت قَّف نعيفَ الث اِ ،وتنسا من باالته النالمه نوبدا األبويا
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الناأووي ،و ووا يقووي ص و و ال تووا ،و ووو يسووعا ،ص رين ووات
عيقتووه املسوورب ه بال يوواض ،لنووه يضوورب ص اب و ،ه سوولريه ،،و
باالت الث ا املتساقطه ،با هإ با هإ ،ي رينلوه دراشوات
متبسوورة ،و م و متطووايرةٌ موون نوووب لووروس و ا وورات موون
يا ق بعثرتدا يا ه السماءد
وت توووئ وووذه الاووووي ،ص قاووويعة ن ووووج ،الووويت اسوووت دمدا
ال الر مون عيقتوه امل َّعوه بوالث ا ،ويقر وا ذات يووم لاوعيقه
ال نووا امل وود املر وووم ،د و ل اليوون ليسووتو ي مندووا ي واإ
معأاإ يائعاإ عاه ل أعيقه ال والر ،الوذ ظون حيوت ذ بوه،
ذ رن نعيه بالود والوداء واحلنق:
رب الظن ،دالتوت يلعةٌ ،واندعم أمت ،و غ ت أعاء
من بياض الث وج ،تنثر

الم لروس ،وتنثر األدياء

ال راشاتُ ،نسيت لدع ا األبيا ،داندَّت دمعهٌ برساء
طمت مندا رينلاإ دتداوت ،وتالشا نثا ا املعطاء
ناووو ت مووون ل
األغواء

ت ص برد وووا
ي ووودا ال بووور لووووا و امووو ْ

شاقدا قطف يا ق ت ومن ودلتدا تعَّهٌ بيضاء
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ص بياض العيو

ابت ن وج وتدادن ص ايقتيدا ال ضاء

واجلوو ق النقوووي ،أوو ا مووون احل وو و
السماء

وووا ،ل رياذبتوووه

وتراموووت أوووغاةٌ ،غووول ال وووي  ،ورينمو وتْ ،ص درقدوووا،
بيالء
نسوورت موون شووعوي ا ال وويا،
الظ ماء
من بياض الث وج تنثر

انواإ ،د و ووت بيواَدووا

الم لروسش ،وتنثر األدياء

وتن وووور بعووووا الاوووولف العم ووووقيه وال نانيووووه (الاووو اح
والنقوووواد واألديووو ا بوووووا ا شووووعره وتط ووو لليووووه داي اإلذالووووه
بعم ووم ،ذات موورة ي قووي منت ،ووات ،موون شووعره ،د مووا عووت
عدووا ،ووواإ دادئواإ،
األم أوووت ابندووا ص املووذياع ،ينسوورب ل
ا توت املذياع بق ذياليدا و وسعته لثماإ ،ذا انوت تق ون
ابنداد
و ا ال الر ال اب ،ينلو ص شعره منلاة يم ياإ ،يغي
ديه بعا الغموض ،ولع ه ا وا من نظو ال وعر احلور ،ص
سوييه ،بع ه بقايعة (األي ا املن وية ص ألي ه الاو اح لوام
 1943وقع ن ر ا ،ل ا استلياء ،متوقعاإ تظ ر بنقع ريايح
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لنيووف ،وقووع ل ووم ل يدووا ال ووالر الاوواص يمحووه ا  ،تع يق واإ
اري اإ ،الذلاإ ،د ددا ،ص ت عيالتدا وتر ي دا ،بقطي وون
(النمويةا املنثوية ل ا الاينيهد
ما مه األميه ،دبانت تعي شعره وت دمه وو و ي عو ل يدا
ندا انت ت دمه ووو و وي تدو ي سودا اربو إا لسوماله ،وملوا و من
ديوانه (سلرا الوذ ن ورته جم وه األديو ال نانيوه لوام ،1953
ص و وه ،ق وووي ه ،وا الو وه ،نيقو وه ،،تاو و لت األم ديووووا ابندوووا،
م وووةإ ،ولثمووت ربالدووه امل وويسَ ذووا ت ووث ورينووه يوو ،ع هلووا
و دضت البندا:
من د

وووو نووا ال لوورس معانيووه يووا بووين ،ولبووين اوورب لسووماله

وون
ريوون يووا مووي ووا يب يووه ارب و ويغوواك ،دووإ
م ،ه مون شوعر ابنو  ،لذوا أوا دا مون ب قوات ق و الطيو
الساذج املعطاءد
وتوو و ادس األيووووام ،ويبووووأ ال وووواب ،ليووووعبن ص السوو و
العب وماسي ،وتست ع به الغربه ال عيوعة ،تت ،ودا ور الووداع،
و دراح ال قاء ،ويغادي ال اب مه و عيقتوه املمرلوه اخلضوراء،
ن يت وج ويبو سرةإ أغاةإ ،وي عر ذات يوم ووو و وا يعمون
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ص اسووتن وا قناوالإ لامواإ ل ووعه وووو ي ووعر بب بووه مضووني ،ه تداوور
ق ووه ،ليمضووي مسوورلاإ ل دم ووم ،م وووقاإ ل مووه ،ديرووع ا
مريضه ،ل ا درا املوتد
ولنووه ليووذ ر ماتدووا األبوواة تردد ووا باوووتدا الووواني
اخل يا ،و ي ترامم ابندوا بنظورات ،ائمو ،ه مودلوه ،وق ق مون
قعمدا و طَّا ا بال لاس:
وو ا

ص السماء والعر  ،يرغا لن يا بعييد

انووت ووذه الب مووات ،ابوور مووا دا ووت بووه ش و تا ا ،ن و
داغت يو دا الطا رةد
و نوواك ،نوواك ،حتووت شووررة النوواينا الوويت رسووتدا مووه
احل ي ه ،ا ي وب ل وا ايوف موه ،ينارييوه ،ي بيوه ،وي ثوه
لوالا نه و ساهد

***
وتبووور األلووووام ،ويدرووور ال ووواب بيتوووه القوووعي و عيقتوووه
الظ ي ه ،وتقسره احلياة الاع ه ،ل وا بيوي الوعاي القع وه الويت
ولع ديدا ون و أ ،ل ريان مه احلنو د
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ويقف ،ذات يومش ،ص دائرة األموالك العقاييوه ،ليوقّوي ل وا
لقووع ال يووي ،وتنضوومل لينوواه نظوور إة مودلوهإ ،ينوهإ ،لتل ووو ل ووا
سنع التم ي  ،وتقر َ َوأاس العقاي امل يي:
(مسا ه العقاي  990م إا مربعواإ ،حيتوو ل وا يبوي ورس
ومط خ و عيقوه ايع ديدوا رموه لنو و شوراي تووت وم وم
ويما وبوخ وت اح وتق وريوا وناينااد
رين بت شررة الوتق العنيوعة ،بعوع قطعدوا ،لال تنسونم
من عيقه اجلاا لتويد ص سنع التم ي  ،وتس مل ظ دا الوص،
ل ا عيقه الط ند
واشر بم ايف شررة الناينا مون سونع التم يو  ،متو وداإ،
مودلاإ ،تتلَّقه شراي شتا ،تتم من ،ص ديئدا ،الوذ ريات،
وت وح له مثاي ا املذ ه ،ل ا ملسه ال عاع ،ما رةإ شا هإد
وبعا له تغريع العنعلي  ،ما ي اا يتراوب ص ذا رته،
ما ا يتراوب دو ريرح الرمانه ،نوناإ ،شرياإ ،مغسوالإ
بر يوووم الرموووا  ،موقظو واإ موووه ،لنوووع بو و ول ال ووومس ،لتاو و ي
الا مل ،وتسعا ص اراس احلعيقه ،املهإ ن وند
و ثن ص بااره ريناح العنعلي  ،ما يين يرس ،ناك،
نا ،ص شغاس الق  ،وي رير دمعهإ تد ُّ تسيند
ويرتع

***
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وي ووا بووي احلوونق يووا مووي ،بعووع يوواب لوون دم ووم ،اوي ونش
اويو ونش ،ل الوووعاي القع وووه و وووعيقتدا اخلضوووراءدد دموووا تو و اا
ذ وورن الووعاي القع ووه ،ي وهإ يدّادووه ،ص بوواار  ،ومووا ي و اا
اي يا مي منوااإ بق و  ،موأووالإ ب بور  ،يتنقون ادئواإ،
وئيعَ اخلطا ،ص رين ات احلعيقه السعيعةد
ترن ما اا وذه احلعيقوه الويت غوممت ا ووليت وشو ابي،
ما اا احلعيقه اليت ريع تدا يا مي رينهإ دا مهإ بالعطر وال وعر
واهلناءة
ويتنا ا ل ل مي يا مي ،شايل إا ااإ يوعلا شوايع
الثوية ،قع شوم موام الوعاي القع وه ،توعإا مون شوايع بغوعاد،
ل م ايس سو اهلاا ،ماياإ ب قا الأج و اية قوليد
وا ووذ وويت مووي ابووين الاووغا لموواد ،ص متا وه احلوواية
الضوويقه امل ضوويه ل الووعاي القع ووه ألاوووس ص مرابووي ا وووليت
وأ ا  ،ما ا يطووس ال والر القوعي  ،ص اوالا ديوايه
اليت ديست وامملت و بنا ل يدا ال ما دد
ترن ماذا بقا ال ايع اجلعيع ،من معا العاي القع ه
يباه ماذا ين
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لقع التد ال ايع العوريا وعيقيت َّدواَّ ،دوا وظ وت
بعا احلررات من العاي ،قائمه ينتظر ا اهلعم والردم و مامدا
ل وا يوع الطريوم اإلسو يت ،انوت تنتاو شوررة النوواينا،
وقهإ ،تيما هد
سابم لدع ا،
وريثمووووت ،مامدوووووا ،مع ووووهٌ غووووو،مهٌ ،يتل وووو شوووووعقدا
ال رس ،ل ل ر والردم ،نوه شوع يووا لموال م و س،
دو ورم مووون سوووطوية ،و رو و ل وووا احلعيقوووه املسوووبينه ،ليقت وووي
شراي ا ويقوِّض ريعياندا و لو اناي ا حمواإد
و ري ووت اوورص ،ص املووعن ال عيووع ،دنووا انووت تنتاوو
ا يطي ل عنعلي امل د الطوروب،
شررة الرما  ،ي
يغمووس منقوووايه ،ص ريوورح يمانوووه ،ويغووااا عوو يووا موووي ،ص
تطري ه وحواهد دنا انت شوررة اجلووا ،تدوعي ص نايا وا،
مال و و األبطووواا ،وت وووترر السووويوس وتتدو و مم يلوووود املعوووايك،
متراوب إه ص ساة لن ة وامل الظا ر ،وامل سيفد
و ناك ،ناك ،ا يتعا  ،بعيعاإ ،بعيعاإ ،أوت بو ،
يريم من نقوبه ن ضات ق أعيقي يعي ،لهإ ،ينهإد
موووا بيووووت لوووعاتي ،يوووعي ويديوووم ولطي وووه ،دقوووع وووعمت
وديست دا دادد
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وانب ارص ل شررة الناينا ،جتوث مامدوا املع وه،
معوووعني يدوو ُّ لتثدووا وي سووودا ،ولبندوووا تقوووف،
ووو
مامه بيمهإ ،متمردةإ ،و مغ :
املعووعني ،ويدقو إا ب ووررة النوواينا،
وووو يمحوواك يدووا الووو
دإ ريذوي ا ما ت اا موأول إه بق د
وببيتدد
وو ملاذا ت بي يا بابا
لقع ي ن ابين لماد دمعهإ تط ر من مو لويين ،د مسولدا
ب سهإد
وو دنا يا بين ولعت ون و ت ،تورن ل وذه ال وررة الويت
نقف ص ظ دا ،لقع رستدا مي لام اواريدا جبعكددد
مووواتي ووونق ريوووايس لوووايم،
وووا يسووور ص لووورو
لوواذب شو يت السو ا ل جتووف ،و الر ووه ص ال بوواء مووا
ت اا متقع إة متا هإد
ا ي ذ بعا اا شررة الناينا ت ا ،لعون يا وهإ
ب ي و إه تسووو با و ه نووادر إة موون م وور شووعر ال نووت الب و اة،
وت حيدا ،ص يدم ،ل أع داد لع ودا يا تو احلنوو يوا مويدد
تنوووي ،ليسووطي مندووا شووذا
و ملوومل دنووا و دنووا ،بوورال َ توش و
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ل يم ،يتل ّ

يغ و رده نومي ،ويدع ع

المي اهلنيئهد

و نوواك ،نوواك ،ص ذين ال ووررة ال ايلووه املتطاولووه ،مووا
ت اا توم بعا القنادين املذ ه ،من مثواي النواينا ،تنتظور
متتوووع لليدوووا لاوووا موووي ،لتغم وووا وتتوووع رج ،وووا بعيوووع ،نوو
تعتار ا يا ت  ،يا مي دو قعح من القدوة املرة ،دت يون
الاعاعد
اه ليوووتين سوووتطيي يوووا موووي قتطوووف نايحووهإ ،وا وووعةإ،
وا وعة دلسو  ،أللتاوور ا واييووم ي يقدووا ص قووعح موون القدوووة
املُرمة ،ولن جمَّه ،يا مي ،لن جمَّه بعاإدد
وامتووووعت يووووع ل ويقووووه من سووووطه ،بضووووراء ،را ووووه
مسووتعطيه ،،ودر تدووا نوو دنيتدووا موون ن ووي ،ألستن ووي مندووا
يائلت يا ميد
و ين العمي ،مرةإ برن ،و مغمت:
وو ودالاإ ،يا بيت الب اة ،يا شررة الناينادد
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خصلة من شعر أمي
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إنين أمسع خفق اخلطوة اليت أعرفها جيداً،
مشيتك املماثلة ملسرى الغمامة أو النهر اهلادئ،
حضورك املهيب وجاللك املتواضع،
كل هذا ،ينساق ،إمَّا زارني ،لقدرتك اخلالدة.
على زم ٍن شاحبٍ ال ميكن نسيانه،
ب خاويةٍ ،على خزانةٍ من بكاء،
على ثيا ٍ
على عاملٍ من مطرٍ ،تسودين ،يف صمت.
لقد أردتُ أن أطيح باألبواب اخلفية،
تتأبَّى عليَّ ،يف سجين الذي ال جدرانَ له.
وعلى حبل دموعي ،دون مغامرة ،تدليت.
وعربت ،إمَّا ناديتك ،مستنقعاتِ احللم الوسيعةَ.
بيد أنين أجدك ،حيةً ،إىل جواري دوماً.
وأشعر أنك تتنفسني ،بدماثة،
من خالل هذه األشياء العذبة اليت ترمقين،
واليت تنسقها يدك ،يف نظام مساوي.
من قصيدة احلياة الثانية ألمي
جلورج كاريرا اندرادي
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انت با ه ال وعر ،مولوهإ اريوه دينانوه ،قوع اقتطعوت
من ال الا املندمور املنسوعا ل وا البوت ق املطمئنوتق والظدور
العووريا ،ن و يبطووت ولقووعت ب ووريط ،ريوور ش اي َ ،ندووا
مهٌ شعه ،م ود ٌه ب ناي مغ وا من ايقه السماء ،وانض بعا
مت وووس مووون
شووعر اخلُاوو ه ل بعووا ،متعانقوواإ ،مت ل وواإ ،لووئال َّ
اخلا ه شعراتدا ال ينهد
انووت با و ه ال ووعر قابع وهإ بووق أ و لتق موون ماوولف
قووعي  ،ماو ر الوووي  ،ذووا تسووتطي  ،مثووه ،ووالوةَ املعوواني
وبر هَ الم ا و ناءة الغ وة املرحيه ،و انت اليع العابثوه
املتط عه وو يع الط ن الاغا وو متتع ،ياناإ ،ل با ه ال عر،
سو بدووا ،يق دووا بووق نام ووه العقيقووه ،نو
ووا حي ووو لووه
ي رشوودا ،مووام منسوورح نظراتووه ،ليست وفم موون ب وودا ،يووف
تتسوو م شووع ُه النوووي ،غوو و َع ال ووعر النلي ووه ،حت ووو ص مووعا ا
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الاووغا ،تووا ت ووايس اراددووا ،مت لق وهإ ،براق وهإ ،دووإذا اوواب
ل ط ن يعانيدا من لينيه ووو لوق من رريوه األ وعاب ل ريانو
لق مغتمضه ووو عويين أوياد تالحموا وعداإ موانالإ من ووداإ،
تراءت شعه ال مس ،مون ننايوا مولوه ال وعر ،ذوبو إا مووايإا مون
الذ واأللمد
انوووت باو و ه ال وووعر ،لذ  ،متعو وهإ
الط ن نظرته املستط عهَ ،املت ودهد

ووووةإ ،يغموووس ديدوووا

وص ذات يوم تردَّم سااا ،شالته نظرة مستوغله ،ل ميَ
به دواس ،منثوي ،ة من برل ال تق املست دمتق:
وو ملن ذه اخلا ه من ال عر يا مي
وينعاح اجلواب
الامت:

قاترب روس ،متتابعه ،،متمسعه ،ل ا مواة

وووو لندووا با و هٌ موون شووعر بت و املر ومووه بعييووه ،وري وهٌ
أا ه من شعر ق نت أ يه ،ويتمرد الط ن ل ا مه:
وو وما ت الق يا مي أ يهد
وتدمووي غوولبه لذبووه اجلوورس ،موون دوو مووه ،سوووب إا
ملَّا واإ ،موون ويد ويووا ق ،يسووتم مل التمووردَ السوواذجَ ويسووتعذبه
وع ن سوودا ،وقووع است ووردت األيبعووق موون
ويرغوواه ،تبوون تَعو ُّ
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ملَّلوت لوه ب ندوا

لمر ا ،أ يه و ا الط ن الثوائر ،يغضو
غلت لروااإد
اخلا ه لذ باو تا  ،ولبندموا ت ريتوا  ،متلوعتا ،
رلي ندر قع اد قا ن انع ما بعع ق ،وانتظما ص ريعوا
ي شعر مه مون شوعر
وا ع يقرا  ،د يبن ص ميسويه
بته بعييه اليت ماتت ،ق ن يولع و وي تي ل العنياد
الط عه ،ب
و انت اخلا ه مرتعاإ باي اإ ،يغر نظرته ُّ
تستنم شعرة مندا وتقرندا ب عرة برن ،د ع ه لع ديدا شيهإ
انوووت ،مووون اخلاوو ه
يوو ةإ ظوووا رةإ ،نوو يعيوووع ا ل يوو
امل نمرة بال ريط األاي د
ال ،ال ،لوويس مثووه دوور  ،دقووع نسووا شووعر بتووه موون شووعر
مه دتمانال ،لوناإ ونعومه ولياناإ ،د ت م اخلاو تا  ،لذ  ،يو
ت ل تا ،متعانقتق ،مضمومتق معاإدد
وووو ريوون ،قااووت باوو هإ موون شووعر بت و بعييووه ،ووق
انوووت ص الثالثوووه ل ووورةَ مووون لمر وووا ،و وووا ينسوووعا ل وووا
ظدر ا ،تا يوعاني ي تيدوا ،وقوع اواا شوعر  ،مث موا اواا
شعر ا ،وتراما ثر ا ين غي ،تا غقت ذيلاإ بتم يطه
وتسوورحيه ،دقااووت ذوائ و َ منووه وووو ويووا لثوووية بي و ووق ي ن
شعر مقاوأاإ ،دقع ا يمحه ا حي ال وعر الطويون ووو
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ن غوممت اخلاو تق دابت طتوا معواإ ،و يعوع ص مقوعوي
دوور مووا بيندمووا ،بووذا جتووع يووا بووين ذ وورن أ و ا م ود وهإ
بذ رن أ ا ابنيت بعييهد
و ا خيين ل الاو  ،لمموا ويدت اجلم وه األبواة،
أوووتدا ي َغووصُّ مروددووا املرجت ووه ديتدووعج ويوون ،ا ،مدتاووراإ
ق ه الاغا ،ويرنو ل وريددا ،متوقعاإ يرن دبدوا األسو ن
مرتع واإ ،مقاوم واإ ي و إه م اريئ و إه ص ال بوواء ،ن و ي موومل دمول واإ
أامتهإ ،متمد هإ ل ا مسايب ورينتيدا ،ديعدن ي سه ،ص ربضن
مه ،ويردد منتل اإ:
وو ال يا ماما ،ال ،الد
وي عر ب نامنَ تالمس شعره ،تعال ه ،تغيو ديوه ،ب نامونَ
تسر ص ل ابدا ال طيف ،يل ات تنا الرل هَ اخلاا ه اليت
رياذبووت ش و تيدا املضوومومتق ل ووا ال بوواء املبظوووم ،ب نام ونَ
يتقطووور مووون ينابيعدوووا اخلمسوووه ،دووويا نوووا ش ،و وو لميوووم،
لميم ،ليس ص ميسويه يسأ معاهد
ولقع قاوت موه ل يوه ول وا بتوه ،يوف ماتوت بتدموا
البأن بعييه ،و ي ت وايس الرابعوه ل ورةَ مون لمر وا ،بعوع
لَّمت بدا مما م اريئوه ،دسور ا بووه الط يو و يوع ب ندوا
انت ،ل ا األيريمل ،التداب إا ص السلاياد
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وووو ابتط دووا ا مووين ،در و ة ،بووذا ،و انووت يمحدووا
ا  ،نالم وهإ ،نون واإ ،يقيق وهَ ال ووعوي و انووت حت و ين ،ثوور
ووا حت ووانين (تضوويف ووذه اجلم ووه ،معابثوهإ ،اا وهإ ،ليلووتا
الاو و بتووه ويغموورا يووعيدا بالق وون املا ووعة ل ووأ واحمل ووها ال،
ال ،أع ندا ماتت ،يق ن لق ي ب املوت ،بون
خيتط دووا ،و انوووت متت وو أووول إه ويقوو إه ولذوبووهإد وموورمت يوووام
الوعمي ص
نبر ديدا لق ي ابنيت ابوت ولون تعوود ،دوا
لوويين (ذاك ووا تع ا وواا ،اشووتديت سو مل دمعووه وا ووعة،
يا و بدووا نووي ال ووعيع ،د و يووات لووي ذل و  ،وظ ووت يام واإ
سا مهإ ،ذا هإ ،ذا قوع أوابت لق وي لونوهٌ موا ،و بو موا
حياوا يسر َ لين ،وص ذات يوم ،وقعت لينا ل وا باو ه
ال عر اخل يئهرب ص املالف ال ريف ،دتعدّم العمي مون لويين،
يراإ ،ما لو نت لوض به انذاك ،لن ًيي األيام اليت
أُ ت ديدا لينا بال باء ،رين ،ل وذه اخلاو ه مون ال وعر
الغاديه ص املالف ،يدمت لليم دمولي ،ألظ ر بالاأ والع اء،
وانضملَ بدا ني ل ا ابنيت املغ مي ه ص ال ابددد
ويووذ ر الط وون ،ل وذه اخلا و هَ الاووغاةَ ،ي تووئ ديدووا
شعر مه ب عر بته بعييه وو قع ُمست ،اووااَ لووام معيوعة،،
ثوور موون
متعاق وه ،،بين وووع موون احل و ال ينض و  ،دقووع م ورم
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ناف قر ل ا وداة بته بعييه ،ولبن ممه تقوَ قط ،ل ا
لا وواء احلُرقووه الالذلووه ،احليووه ،ص ق دووا ،و انووت ت ووتمس،
ووق تبوووو من ووردة ،و بعوووع أوووالة الاوو مل ،باوو ه ال وووعر
الغاديهَ ،ص املالف ال وريف ،لتنارييدوا وت َّدوا بوعمولدا ،نو
حتع ل أوية دوتو راديه ،بوذت البنتدوا ،ق ون سوابيي مون
وداتدا ،وت ثمدا تضمُّدا ل أعي ا اخل ا د
وموووا توو اا وووذه الاووووية الو يوووعة ،أووووية بتوووه بعييوووه،
باقيه ،تا اا  ،لندا جت و ،ل ا ويقدا األأ ر املد ولوندا
الناأوووون ،دتوووواةإ يقيقوووهإ ،لذبوووهَ القسوووومات ،تووو اءن لينا ووووا،
اتق ،املتق ،ش يدتق بعيين الط ون (ي دو  ،اا  ،لوالم
ا حي و ألمه حتع ل لنسا لينيه ،ن يرجتوف دبدوا
األسو ن ،درو ة ،وتتو منو دمعوهٌ م حنو ٌه ل ووا ووعابداا وتو اءن
وووعائر ال تووواة ،م اميو وهإ ل وووا ت يدوووا ،ويت و وعمن ل وووا م ووور
طووت ل ووا
ال ووعر ،شووريطٌ ريوور  ،نووه دراشووه شووايدةَّ ،
اند
ت يدووا،
ريوون ،موون ووذه الغووعائر الغ يوورة املنلووعية ل
اقُتطعت با هٌ أغاةٌ ،ولاذت مب ،ئدا األموق ،مون املاولف
امل ايك ،تعانقدا با ه من شوعر موه ،لت ت وا وتنوع ما معواإ ص
غم ،ه متا ه ،دائمه،د
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لب متنا تبوو بتوه ،وذه الاو يهُ احل ووةُ ،يوهإدد
انووت منيتووه موأووولهإ بووو حيسو ديووه يوح بتووه ال تووين
تسدر ل يه ،تراليه ،بنظرة حم ه ودود ،ت النظرة احلاملوه
اهلادئه امل قرقه ص الاويةد
انت يعه متتوع ل املاولف ،اا وهإ ،ت وتمس
و ذل
با ه ال عر النالمهَ امل يسوهَ ليستعرغودا ،ص شوعه ال ومس،
مام لينيه احملعقتق ،ويست فم بالهلا ذوباإ من النوي واأللمد
ال ،ال ،لووويس ديدوووا شوووعرة شوووائ ه وا وووعة ،دقوووع اقتطعوووت
اخلا و تا  ،ق وون تتعانقووا ،موون دتوواتق ص ييووم العموور ،ومووي
ذل د دإندما مغموسوتا  ،بن وي األسوادد ال ييو لندموا توعمبرا ،
توووا اا  ،م ووومل وووذا الن وووي الاووواص املنتضووومل مووون لووويين موووه
الثب ا احل ينهدد

***
ما ي اا الط ن أغااإددد
ياش جلّي من شالا
وما ت اا الغعائر املتموريه ،منثالهإ
نوال ريور  ،ت ُّدوا األم ينواإ ،ص ريمموه وا وعة ،جمتمعووه ،ص
قذاهلا ،وتض ر ا ،يناإ ابر ،ص ريعولق ق قق مر ق ،دوو
امتعاد الظدر و م ع الاعيد
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ولقووع دبوون املوووت ،ل بيووت الا و الاووغا ،دووابتطف
بواه ،درو ة ،ولبوون الط وون ي وعر مبقعمووه ،و يويِ ال وورال
عنووه يوواب بيووه ،لال بعووع مووع ،لوورس ديووه بوواه قووع
الووذ
مات ،بيع ذا رته الغضه توعمبر مون مالموملِ بيوه ،سوون
بيوووو ائمووه امضووهد لنووه يووذ ر ا عووه بيووه املدي ووه وحليتووه
ال يضاء وياقاته املن اةَ املا ودهَ و(بسوطونها األسوود ووو ال تو اا
نام ه تعمبر شوعوي املالسوه الوذ يبمون ص ام وود (ال سوطو ا
وال ت اا نقراته الرتي هُ الواشيهُ مبقعم بيه تسبن ص مسمعه وو
ولنووه ليووذ ر يوم واإ مووااراإ ،ووا يووعوي ديووه ،يا ض واإ ،وووا
موقع حناسي ،يتمقع ديه اجلمر ويسمي باه ،يقوا له ااريراإ:
وو اقعع يا ل ريتد
و ضوووي ووورداإ ،ل اريووواج النادوووذة ،لااقو و مووواءَ املطووور
يسمل ،غايباإ ري دهَ ال رياج ،بقطراته املنسابه ،ويراق دوا ،ديموا
انووت تسووين ،قطوورةإ ت وون قطوورةإ ،وي اووم ن ووه بال ريوواج،
لي عر مب ياش اريف ،من الراوبه واملالسوهد لنوه ل سواس ريو
متل ّ و  ،مووا ي و اا لاوويقاإ بذا رتووه تووا اا  ،يغوور ن ووه،
يانواإ ،ل ممووا اندمور املطوور ،بو يووعنو مون النادووذة ،ليعوود ا والإ
ويت ّت ،ذياإ من ي مله ع ،ديما و ي ام ن ه بال رياج
ال ايد األم س ،لينت ا ص ذا رته موقع حناسي ،يتوقوع ديوه
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ًوور محوور ،وت وووح حليووه بيضوواء ،وتديوون  ،ص
ااريرة م دقه معاإ:

عووه،

مووه

وو اقعع يا ل ريتد
يووف ظ ووت ووذه الا ووية حم وووية ص ذا رتووه
ويعر و
ثر من ا ا من الاوي ال اقيه من بيه الرا ند
ل ووا مثووه أوووياإ بوورن ،تبوواد متان وودا لمق واإ وقوووةإ،
موأولهإ بوداة بيه ،ما تو اا منقوشوهإ ص ذا رتوهد لنوه يتوذ ر
بوواه ،ووعداإ ل ووا السوورير ،مسووتغرق إا ص نوووم لميووم وووو بووذا
ا خيين لليه وو و مه ل ريان السرير ت بي وو يي انوذاك
بوواه نوائ وووو نو تعووأ ،ص
بواه ميووت مسورما ،د ع ووه سو
ذ نه ،أوي ٌة مضونيه بورن ،أووية رينوااة وئيوعة ،حيوعي لليدوا
النظر ،من نادذة بيت اجلاا املط ه ل ا ال قوا  ،دقوع مح توه
ضووي ،مووي بتووه ل بيووت
مووه ،يوووم ت ووييي اجلنووااة ،ل ووا
و ب وف اجلنوااة ويوا لر واإ،
والء بوته
اجلاا ددد ا
بوواه
دووي ال يسووعا بوووه ب دووا ال ،يبوون الط وون يووعي
ا يسعا مي امل يِّعق ،ولبن حمموالإ ل ا نع د
ويستوغمل بته دييه املتط عه ل ريان ه:
وو ترن من مات
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دتقوا:
وو ريايناد
ولي :
وو مسبقد
يوعي  ،ل وا الضو ط ،ريوايش
يقوهلا بنأة اس ه ،دو
قع توصد ويذ ر مه ريع ت ،منذ ذل اليوم ،تت َّي بالسواد
ترتوع مُّوه
القا  ،و ا ي ملُّ ل يدا ب تن لوه ،دموا حيو
السواد ،ولبن مه تستر إلحلا ه ،لال بعع مع اويند
و انوووت تو و دد ،ص عوووه ،ذبو وهٌ دائمو وهٌ ،ريوابو واإ لووون
سااله :ين بابا
وو ال ابا سادر ل باوتد
وو ومتا سي تي
وو بعع س وع يا ي د
وامتووع األس و وع شوودوياإ ،و يعووع بوووه موون بوواوت ،تووا
انتس،ت البذبه ،ق ري ت له مه باه قع انتقن ل ريوواي
يبه ،دقوع بذتوه موي بتوه ل املقوأة ،د موا ي ن موه ت بوي،
ديموا انوت تضوي اوا ااس ل وا ال وا عة ،ديك بوواه
حتووت الو اب ،وشوورع ي بووي لائووعاإ موون املقووأة ل ال يووت ،ل
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ريان مه ،وريع ت تعاييه دال س لن ال باء تا ون ل
ال را د
وظ ت ذا رة الط ن ،حتت ذ ،ل وذا ،مادنوه موثاة،
متا و ه ،بودوواة بيووه ،لع وودا ريوورت بعووع سووابيي موون يابووه ،دقووع
دا  ،ذات يوم ،ليرع مه ،تعوعُّ ،ص الاو اح ال وا ر ،لوماموه
م اقاه ،ل ا ايت دواي ص املقالة ،وص املسواء ،ل وت انت ا وه
شوويوخ ،يت ووو القوورا  ،ب أوووات نعي و ،ه منغممووه ،ويريوواا ي سووو
نيابواإ دض اغوهإ ،ويضووعو ل ووا ييوسوود اوورابي موون ال وواد وووو
قالت له مه ند املولويه وو وي ن لليد ينلعيو ل ألن العاي
الواسووي ،ن و يووعوي الوا ووع مووند  ،ل ووا ييوس أووابي قعميووه،
ونوبووه ،ينووت خ ،ال ووراع ،يويووعاإ ،يويووعاإ ،ن و ي سووط الرريوون
ذياليووه ،يثنيدمووا ،ي ويدمووا ،لع وودما تقتط ووا مثوواياإ ب ي وهإ ووا
مرئيوووه ،واجلسووووع ال يووو لو يووووعوي ،يوووعوي ،واليووووعا تنسووووابا ،
مووووريتق ووعمايتق ،ت َّوووا وووذه العوامووهَ ال وووريه ،املتنق وووه
وتاادمل عَه موات :ا  ،ا  ،ا  ،ندوا شوري ين عو
من ذه العوائر اإلنسانيه املنعا ه ص دناء العايد
متعه مثاة ،لعويين الط ون املتط وي املو بوذ بدوذا الورقص
الطريف ،ولنه ليذ ر منيوهإ لوابرةإ ب قوت ص بوااره :ليوت
بابا ا نا ليستمتي بدذا املنظر الغري د
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دقع انت البذبه امل لوده ال المه ب
ت اا ت دد ،ق يتذ ر باه ديس ا لنهد

باه ص باوت ما

وص اليوووم التووالي ،حيوواوا الط وون يق ووع لع ووه (املولويووها
ديقوووف ،ص دنووواء الوووعاي ،وي بوووذ ص الوووعويا  ،نانيو واإ ذياليوووه،
باسووطاإ هلمووا ،وينووت خ قن ووااه بعواَ ال وويء ،ولبوون الا و
ي لف بعع وذه ال ع وه الغري وه ،دقوع لَّو بوه دواي ،دوعاخ ،ووقوي
مستضووولباإ ،ل وووا األيض ،وندتوووه موووه م تسووومهإ ،ابتسوووامهإ
وا
شا هإ ،لن م اوله ذه الرقاه ال ول يه ،دقوع انوت
ت ام قعمه ،ديق َي ص ال لرة القائمه ص ألن العايد
رين ،ولنه ليذ ر يف احننت مه لتندضه ،تنلعي من
لينيدا امل تسمتق نظرةٌ مست ط ه ،ااريرة معاإ ،و عائر شعر ا
الس ط ،ت دَّم ،من ا وهإ لون ت يدوا ،وتنسوب باوالتدا،
سَّماإ نالماإ من بريمد وتتس م نظرته ال اباه املستنرعة ،ذا
الس احلرير األمسَ املت ل  ،لتد وو منوه املوهإ ،ل من سومل
السماء الر ي هد

***
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ووا يسووبن ل ريوووواي داي الط وون ،وص ردووه أوووغاة
معتمه ،يرين مسن يعلا ال يخ س يما  ،و انت اوريته امر ةإ
لرووووااإ ،دب وووت وووي واوريدوووا لوووا الط ووون الاوووغاِ ،و وووا
يووعلو ا (نينووها ويووعلو اوريدووا (لموووا ،و انووت (نينووها قاوواة
حني ووه ،و انوت ،ل ووا اهلووا ن وويطه ،ديوبواإ ،ال تووين و ت و
لن احلر ه ،و انت تسالع م الط ن ص موي ال يت ،وتقوم
جب و املوواء ل بعووا بيوووت احلوواية ،لقوواء دييدمووات معووعودة،
وريع وت ،موي الو من ،تظ ووي ق ويالإ ،ص م ويتدا وتعوودت ت دووا
اليسرن متين ،من ،ضه ،لبثرة ما انت تنقن ريراي املاءد
و ا ال يخ س يما  ،ص الس عق من العمر ،و طا ا
ق يالإ ،و ا تدن ردوهَ مسومل األ ذيوه ،ويت،وذ جم سوه ل
ريان و سووو ل ووي باشووا القريوو موون سووو اخليوون و انووت م
الط ووون قوووع لدوووعت لليوووه ،لقووواء ريووور ،يرادوووم الاو و  ،ص
تواب اخلوريوه ( م ل وعةا ووو ول الاو ليوذ ر
الا اح ،ل
حليه ال يخ س يما ال يضاء اليت انت تبسو أعيهد لبو
ل َثَتْ بدا نام ه الاغاة الال يوه ،وال ويخ ي تسو وي ريوره ،ص
يدووم ،ويناديووه الط وون( :لموووا ديري و باوووته املتدووعج :يووا لووق
لمووو ،ويووذ ر ظدووره املق وومس احملووعودب ،لب و ووا الا و
تاب اخلوريهد
دوقه ،و و يسعا به من ال يت ل
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وقع ان ردت يام اجلمي بذ ريات اري ه ،ما تو اا مان وهإ
ص بااره ،تا اا  ،دقوع وا ياوطل ه ل ريوامي (ي غواا
ليا يا أوالة اجلمعوه ،نو يسوعا بوه ل يو تعوود ل وس
مام أنعو مسمل األ ذيه ،جبواي سو ل ي باشا ،ص مبوا
حمعد خماص له ،قري من خم السالاتي (مراد ب وأيا
ول س الط ون ل ريان وه ،يراق وه ،يوف سومل احلوذاء ،ص
مدوواية وب ووه ،وحليتووه جتوواي ر ووه ال رشوواة الرشوويقه ،ص
يعه ،و ا الط ن يع م ل يدا ،معابثاإ ،االماإ حليتوه ايشوم
من ال رشاة و ي شعراإ ،وي تسو (لمووا ويدو ي سوه و ةَ لووم
م وبه باحمل ه ،دقع ا حي الط ن ثااإ ويعل ووه ،و وا
له من سو العتيم وو القري ه من سو ل وي باشوا ووو قطعواإ
ي
موون لسووا اخلووروس و رشووه ،دبووا ي وون مندووا وحيووت ذ
ألبتووه مب ل وه ،مندووا ص ريي ووه ،و انووت مووه تضوويم بووالبر
ويائلتدا وما ف ل وا نيواب الط ون مون ذدورة امخوه ،وتندوا
الط ن ،ل ثاإ ،لن ري دا ووغعدا ص خم ريي ه احلري د
و ووثااإ مووا ووا الط وون يدوووم موون النعوواس ،ل ريانوو
أنعو (ال ويهربا وخي ع ل ل اءة مرحيه ،نيئه ،،دابن سولاية
ب و يه واسووعه ،تع َووم ص ن ووه يائلووه (ال ويووها وتدع ووعه نقوورات
ال رشووواة ل وووا أووونعو ال ويوووه ،م وو وله بووورنق لوووذب وووا
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عه مون السوالات البو اة املتبئوه ل وا ريوعيا
خي ص ل
خمو و السوووالاتي ب وأووويد وموووا تو و اا ،توووا اا  ،تاوووادمل
عوووه ،ص بعوووا الموووه ،نقووورات درشووواته ،وريووهإ بووورنق
سووواله ريعاييوووه ،وخييووون لليوووه نوووه انب و و ل لوووا ا ولتوووه
السلر الر يعد
و ا يعي النظور ،لمموا اسوتيقذ مون وتوه اهلنيئوه ،ل
األقعام ترت ي ب ذيه وس،ه ،ل ا مسنع الاونعو  ،نو تدو ط
مندا ،مت لقوه ،ماو و ه ،ويتوابي بنظراتوه ،النقوود ،متع رريوه
بوسوستدا العذبه اهلامسهد
وص ذات يوم ،حملت األم ابندا الط ن ،لمي ذيوه دوراد
األسوورة وودا ،و سوولدا ،بإتقووا مري و مقت و س موون ر ووه
يا ه ال يخ سو يما ص مسومل احلوذاء وتنظي وهد و و َّ الق وم ص
ق األم ،و ش قت ل ا ا دا من ل وراء وذه املدنوه ال وائقه،
ضي مي ال ويخ
مدنه مسمل األ ذيه ،دلرممت ل ا ا دا،
س يما  ،ص يام اجلمي ،ل سو ل وي باشواد ل وا الط ون،
ظووون مع وووم النظووور ،باووونعو ال ويوووه ،ولنوووه ليوووذ ر ال ووويخ
س يما  ،ق وع قعموه ل أونعو ال ويوه ،ليمسومل وذاءه،
ليمثو َن ص بووااره ايووف ال ليووه املدتو ة املوا ووه حلر ووه اليووع
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ال قوه الرشويقه ،وي و ل وا لموو سو يما  ،ولورض بريقوه،
مت دياإ قطعه من البر املس وقه امل تقعةد
ولقووع انب و الط وون الب و ا ،ديمووا بعووع ،ل ذ رياتووه
القع ووه ،تن و رس مندووا دقووات ال رشوواة ل وا ظدوور الاوونعو ،
وت وندووا شوويات موون أ و ال األ ذيووه ،ليغ و ا مندووا بيوووو يوايووه
ا ا:
( الم ل ا الرأيف ا(روحاد
دوووال يعوووع وووذا منوووه ودووواء ل لردوووه الووويت يتسووون لوووه
حيوووذقدا ،ولبنوووه يعوو  ،اا  ،ن سوووه ووووو ومعوووذية ل لبوانوووه
األدبوواء وووو ب نووه غوولا مغوورنة ،مع ومَ الق و  ،مردووه ،لع وودا
ان وه هلوا وي ردوه الب موات واحلوروس ،ياو  ،بدوا
تبو
دبايه ،ل و ا ،يوشي بدا س وبه
و ا يورو ل ط ون ،و وو ي و ع ،يانواإ ،ص املسواء ،ل
رده ال يخ س يما املعتمه ،يتابي ب اره ال راشات الال يه
اليت ا يغريدا غوء حنينش ،ين ع مون ماو اح أوغا ،قوابي
ص ااويووه الغردووه ،دنتتس و ن موون النادووذة ،وتد ووو لليووه ،مسرب و َّهإ،
ماععةإ ،وترود واليه ،مرة و مورتق ،نو تعووذ بور ن مظ و
من ي ا الغردهد
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و ا الط ن م غوداإ بسماع شتيت احلبايوات ،يقاودا
ل يوه ال ويخ ،ديموا انوت اوريتووه العرووا (نينوها تعوع ال ووا ،
ادئوووه ،أوووامته ،ل وووا موقوووع مووون اجلمووور ،و وووا يق وووي ل
ريان دوووا ،قوووط بووويا سووووا ،يوووعلا (بوووام وكا ووووو قطووون
بدريره الرتي  ،أوت املاء املغ وي ص لبريوم
بال يه وو يوا
ال ا د
ون دراشوه مون
و ا ال يخ س يما يا ع ل ط ن ،ل
ذه ال راشات ي يوح من يواح األ ه الذين مواتوا ،ول وذه
الروح ،لذا ت تي لتاد ال ياية ،ق يديردا ال و  ،وي وا بدوا
تداد
احلنق ل
ي الط ن ،بق احلق واحلق ،أوت العلو
ويتنا ا ل
توورتط جبووواا ال ئوور ،ووق تسوول دا اجلوواية احلاريووه م ب يوون،
وتا ل يدا لعناتداد
ولقع ماتت العروا (نينها ص وا يوم من يام ليع ال طور،
ال يخ س يما ل يدا ناإ لميقاإ ،ويذ ر الط ن ،ق
و
مضووا ليواسووي (لموووا ويع يووه ،يووف دووتمل لووه ال وواب ولينوواه
حممرتا ائمتا بالعمي ،وحليته توا و شو ته السو ا ،ص
ابتالريه با يهد وقاا له:
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وو ماتت يديقه احلياة ،ذ ت ل اجلنه ،لقع توقف ق دا،
 ،ص مضه لق ،بذادد
ت بو
و ي أائمه دو

***

وتناءت ايايات الط ن لعمو س يما  ،و يعوع يقوعم لليوه،
ما ا ي عن من ق ن ،دقع بعت له ت و الغردوه الويت ت ويي
ص اراددا الظ مه ،ئي هإ ،مو هإ ،وقع ااي ال يخ سو يما
ذات مرة ،د دضوا لليوه ،ب نوه يعوع يقوون ل وا العمون ،دقوع
سووايع الووو ن لليووه ،بعووع ماووابه ب وريتووه وووو و انووت تعينووه مبووا
تاوووي ه مووون ديا و و وووعم نوووا و نووواك ووووو ول يعيوووه اغووولتا
مرتع تق قع دايقتدموا مرونتدموا امل لودوه ،ص مسومل األ ذيوه،
ولنه يضيم ،ل ذل  ،بع لته املم ه ،وقاا ل ط ن ،وقع ش،ص
باره من النادذة ل احلاريه م ب ين و ي متتمل املاء من ال ئر،
والووعلو تت وع ص األلمووا وتوورتط جبووعاي ال ئوور ،وخي ووص ل
األذ مندا أوت األنق:
وووو انظوور ل ووذه ال راشووه املق ووه ،البووع يوح (نينووها قووع
ل مت ب ن ريئت ،داق ت تاد لب ينا ال يايةدد
وببادد

***
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ومضت يامدد
وملوومل الط وون ،ديمووا ووا ياريع واإ موون املعيسووه ،سووالي إا ص
وواية قووولي الطوي وه املت ويووه ،ال وويخ سو يما و ووو يسووتنع بيووعه
الوا نووه ل اجلووعاي ،و ووي ،م وويه مت اي ووه ،وانيووه ،د،ووف
لليووه ،ووغووي ال وويخ يووعه ل ووا تووف الط وون ،متبئ واإ ل يدووا،
و اه بنظرة شبر ،وادر ادرة متقطعه ب يضه:
وس له الط ن وقع رياوا لت ه ردته:
وو ماذا ت بو يا لمو
د رياب بب مات متقطعه:
وو نا مريا يا بعيي ،لن لي اويالإد
وو و ال تذ ل الط ي يا لمو
دابتسو ال وويخ ابتسووامه دوواترة مريوورة ،و لو  ،نووه
اسووتليا يع و س ب نووه دقووا ،لوويس لعيووه ريوورة ا ي و ومثوون
العواءد
ومضا الط ن مسورلاإ ل (مبموويةا ،وا يضوي ديدوا
مووا اقتاووع موون (برريياتووها دووإذا ووو لووع ناووف جميووع موون
ال ضووه ،ولوواد بووه ليضووعه مووام ال وويخ سو يما  ،درمقووه بنظوورة
متسائ هد
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وو لنه ل يا لمو ،لع ه

ي ي ب ريرة الط ي د

ولاد ،مسرلاإ ،ب يه

يردضه ال يخ املرياد

***
ومرت يام نالنهددد
والتقوووا ال توووا ،أ يووون ابووون اجلووواية العرووووا ،ماوووادده،
دابتعيه ذا بقوله:
وو ملاذا

ت يي رينااة ال يخ س يما

ونعت لن ش تيه أيله د

ه:

وو و ن مات
وانق

لائعاإ ل العاي ،وص لينيه ت د

العموعد

وو ملاذا ب يترب لين وداة لمو س يما  ،يا مي
وووو لننووا نع و نو حت ووه و نو لوون تطيووم يييووه رينااتووه ،لقووع
ن وشيي ،ديما نت نت ص املعيسه ،ومضوا املسوبق،
ي عر مبيتته عد
ووا يسووبن
ومضووا الط وون ل بيووت البررييووه ،يو
ال يخ ،د تلت له احلاريه م ب ين ال اب ،ودبن رده ال يخ،
و ريوواا باووره ص نايووا الغردووه ،ال شوويء ،سووون دراشووه أووغاة
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انت تت ،ط ص شراك لنب وت ،ص ااويه الغرده ،وس ا م
ب ين:
وو متا مات لمو
وو منذ نالنه يام ،يوم ايته نت ،و ح َع معه سون ناف
جميع وا ع ،أردناه ن قه ل ا رينااتهد
ولقووع انب و ال وواب ل ذ رياتووه اخلوووالي ،ووتمل مندووا
قاه لن ال يخ س يما  ،دبتو قاوه بعنووا ناوف جميوع
ون ر ا ص جم ه األدي ال نانيه ،ن لعا العنوا درع ه (لواة
سوووييها وغ و القاووه ل جممولووه ال و اب احل و ين ،مقت س واإ،
بالقووعي الووذ يووراه متسووقاإ مووي سو وبه القااووي ،مسووتمعاإ موون
ياته ،أوياإ ،ريدع تبو معأة ،يهد
وي ا موه وال ويخ سو يما واوريتوه نينوا ،دقوع ب ووا
ماتوه ،منوذ شورع يبتو  ،ن ضوات يال وه مون
ص لرو
ق وبد الطي ه الساذريهد
ا ال تا ،ص ذه ال ة من ياته ،ادالإ ،دما سورع
مووا التوواد يوواب لمووو س و يما واوريتووه احلنووو (نينوواا و انووت
مه ،تست رس ،انذاك ،األيبعق مون لمر وا ،و وا شوعر ا
و اإد يراإ ،قوع انسوربت لليوه شوعرات بو ا غوئي ه ،توتالممل
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بعووا ريووذا ا ،ل ووا ًَّتدووا ودوديدووا ،وال تتليووف موون ورينتيدووا
امل ربتق ،دوماإ ،ممرة العاديهد
و ووا يطي و ل ا و  ،و ووو يرقووع ،ص السوورير الواسووي،
مضوووطرعاإ ل ريان دوووا ،ل يغيوو نام وووه ص منسووورح الغوووعائر،
امل اميووه ل ووا امل،ووعة ،با ث واإ لوون شووعره شووائ ه ،تووا لذا ملوومل
بيطواإ بوياَ ،متوامضواإ ص ننايوا درلدووا البسوتنائي ،اسووتَّه،
اارياإ ،در اإ ،وبسطه مام لينيه ،ات اإ ،معابثاإ:
وو ذه شعرة شائ ه يا ماماد
وو دلدا ص مباندا يا بين ،لوئال يو داد ال وي ص شوعر ،
ل انت لتدا ،د غلا لرووااإ ،ويا وع هلوا ابندوا ،موا لوف
يردد:
ال يا ماما ،ما ت الق أ يهد
وتنغمس ليناه احلاملتا  ،ص اخلضالت الطريه احلريريه،
ليمتمل مندا ام نينه سائغه و ناءة متا ه ،ال عود هلاد

***
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ما ي اا ال عر الس ط ال ينا  ،ينلعي ،شالالإ من املالسه
واأللوم ،سووون بيوووو ،دضوويه ،موون ي وووة بيضوواء توون ل ووا ال ووي
امل بر ،وتنساب ص بضو املولوات ال ينوه النالموه ،موا وهإ
بطووا ال و من املت نيووه ،السوواليه ،ومووي ذل و  ،دمووا انووت األم
تسوووتطيي تقنوووي ابندوووا ،بعوووع شوووايدت اخلمسوووق ،ب ندوووا
غلت لروااإد
ولبوون الط وون ،غوولا دتووا ،ص سوون ت وويا باحليويووه
ومتووووي بوووالق م ،و وووا ي ذ نظرتوووه تد وووو ،مت ووووده ل دوووم
ريعيوووع ،و و السوووعادة الرتي وووه السوووائغه ،ولوووع ال توووا ،ص
اغووووراب السووووتق يوموو واإ ،جموووواالإ حليويتووووه املتعدقووووه ومتوووورده
املضووطرم ،دقووع ووت دم ووم ،ذات يوووم ،ص لووام  ،1936وقووع
الت مووت اغووراباإ متاوالإ ،و اًووت مظووا رات أوواب ه ،غووع
املسوووتعمر ال رنسوووي ،حمتروووه ل وووا التقووواا د،ووور ال وووايود
ونسي ال بر يمحدما ا وليساهلما ل املن اد
وي دا ال تا مي يداقه ،ص مبت (لنأا بالن يع الواين
امل لوس:
يووا ظووالم السوورن بووي ْ لننووووووا ندووووووون الظالمووووووا
لوووووويس بعووووووع ال يوووووون لال درووووور جمووو وع ،يتسووووواما
105

وينسا أوت ال توا ،ص مظوا رة االبيوه قطورةإ أوغاةإ،
ص لُرمه األأوات اهلادية ،ولنه لينغمس ،ص وذه ال روه ،يغسون
بدووا ق ووه ،منسوووا هإ موون اجلوووامي األمووو توووا تاوون ل وووي
القنووووات ،نووواك تع غووودا وووراوات ال وووراه ،ويقوووذس ال توووا
باحلراية ،تتنانر ،متطايرة ،ن ياوب ل العاي ،منء لط يوه،
محاسه م وبه ،وا وي ساذج ،ليقصم ل وا موه مغوامرةَ الندواي
ال ائقه ،وت مل ل يه ،ص الغع ،ب ي م ال يوت ،اشو اق إا وبودواإ
ل يه ،ولبن ال تا ي با ي و م بيتوه ،ديموا ي و ك يداقوه ص
مظووا رة و اة ،تقوووم ص اليوووم التووالي ،موون تبيووه الس و طا
س ي  ،ي توالعوا ل ا االريتماعد
ووا و ذا خيووف ل التبيووه ،لياووغي ل بعووا اخلطو ،
تدووويا احلمووواس الال وو ص لط يوووه ومتضوووي املظوووا رة ل داي
البت ووه الوانيووه ،ويووذوب ديدووا ال تووا ،شووراي إة ص ق و شووع ه
مت ريره ت ع الطريمد ويتاعن اجلنوود بواهلراوات والرأواص،
ل سووين ال ووع املاووط ، ،وخيوورج ال تووا موون حم ظتووه يقيووم
احلراية ،و وا قوع وغوعدا ل ريانو البتو  ،لاموي بدوا،
منعدعاإ ،متقع اجلر ة ،ولبن املظوا رة تت ور  ،بوعداإ ،وي لوم
بوووه رينوووع درنسوووي ،وبيوووعه مسوووعس ،دووواول منوووه ويووور ا،
ال ثواإ ،حنووو مووعيج اجلامعووه ،نوواك ت تقطووه دوييووه موون اجلنووع،
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سووومبه تقوووي ص شو و به أوووياد ،وتقوووذس بوووه ،ص سوووياية
اة ،تغص بو عا املعوتق ق ،وحتم وه ل معيريوه ال وراه،
ومندا ل سرن الق عه ،ويتذ ر ،ديما انت السياية توعيج،
سوواليه ،ل حم ظتووه مووا ت و اا م و ن باحلروواية ،وين غووي لووه
يت ،ص مندا ،ما وسوعه ذلو  ،دوغوي احلرواية ،ب سوه ،حتوت
مقععه ،مست قياإ اواة أوغاة ،شواء بيالوه الروموانتيبي
حيت ذ بدا ،ص حم ظته ،ذ رن وا النضااد
ويضوووومه ص سوووورن الق عووووه ،القوووواوو يقوو و (4ا الواسووووي
امل،اووص ل معووتق ق السياسوويق ،و ووع وواوُ الطعووام ل ووا
األيض وووو و ووا مال واإ موون الأ وون واخل و وووو ولبوون ال تووا
يستطي يسي ،لقمه وا وعة ،دقوع حلَّوت ،ل وا ي سوه دبورة
مضوونيه ،متثوون ديدووا مووه احل ي ووه ،بائ ووه مرتالووه ،ال ،ال،
ط واإ ،والبوع ال و ع قوع
يبن ي لف يورن وريددوا الوديوي مق ّ
است ع بقسماته ،ليملو مندا مايات الطم نينه وال ور ،وا
ال تا حي مه وخي ا ا ،و ا يتمرد ،ياناإ ،ل ا س طا
ق دووا احملوو  ،منووذ است وورس السوون الوويت تستمسوو ديدووا
ش،ايته املستق هد
وي به سعاا شعيع ،يباد و أوعيه ،وي اوم ،دوإذا
و ين دماإ ،ويقوم ص و مه نه قع أي بالسن وو ولعن مورد
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ذا الن س يعوود ل لُدانوه العنيوف ،يو دد ص أوعيه وو يدورب
مون اجلنوع املسو مل يعوعو ب وه ووو و حلَّوت ل يوه ي وه لايموه ص
ال باء ،ولبنه ال دمعه ،بعا له موه احل ي وه ،سوتموت
ناإ ل يه ،ل اله املوت ،دما يب يدا ت قع ابنتدوا بعييوه
ن تثبن دتا ا الاغا ص ييم أ اهد
وملوووا سووورا ال يووون ،ون ال توووا ل اوووا يقيوووم ،وتوسوووع
ت لنسووووانيهإ
ذاءيووووه ،و ووووا املعتق ووووو ل ريوووووايه ،مولووووا ،
متم م وووهإ ،متلر وو وهإ ،ولبوو ون النوووووم يعوووورس سوو و يالإ ،ل
ري نيوووه ،انوووت نظراتوووه منواوووه مباو و اح دربوووائي شوووليمل
النوي ،يسو مل ل وا اجلوعيا  ،ظوال إال ق قوهإ ،قامتوهإ ،ترسو ل وا
من سمل اجلوعيا الرا وه ،شوباالإ م دموه ،ال توين تبوأ ،ص
و مه ،ن تتضاءا ،شيئاإ د يئاإ ،تا ت وا ومتّليد
عووه ،ص ووع ة ال يوون ،ب ووم بطووا
و ووا خي ووص ل
ايس السرن ،وأ ا ه م اتيمل السرن والسالسن احلعيعيه،
وتتراوب ،مق به ،متنائيهد
وبعا له ايف مه ،مطالإ ل يه ،ص ظ مه السورن الراي وه
املو ه ،ول وا شو تيدا ت قور ابتسوامه أوادله لذبوه ،ت وعربد
االمووه وودا ،ولنووع مط ووي ال روور ،أوواب ل وواءة قاوواة ،نو
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دوووا  ،و وووو ي وووعر بوووأودة األيض تسووور ص وأووواله ،و ريووواا
لينيه ،لي عر بالواقي املضين الذ أاي لليه ،ولقع لف باره
ريو ذا السورن البئيو  ،بيوع نوه ادمبور ص مطواو ذا رتوه
الغضه ،ن ما يتان بس ين لليه ،وشرع يستنُّ منه ،ديما بعع
بيواوووووه الظ ي وووووه ليغووو و ا مندوووووا يوايوووووه ( مسوووووات العبوووووااة
املسبينهاد
وص اليوم التالي ،نوادن وايس السورن ،ا وه وسوّ لليوه
طاءة أودياإ ،وخمعة وس ه اعام وقاا له:
وو م بعثت بدا للي د
ولع ال تا ص قعر الس ه توابق ووو يوذ ر ذلو رييوعاإ ووو
وووع ما يوايوووه (ماريوووعولقا و وووا يطالعدوووا ق ووون يضووومه
السرن وو واابر ،املالف القعي  ،دقع رأوت موه ل وا
ت ع به لليه ،ليل ذ ابندا من ن سوء ،و انت تغ وو ،بوق
أ و لاته امل اي ووه ،با و ه ال ووعر ،م ودووه ب ووريطدا األاي د
د مووا وقعووت لينوواه ل ووا با و ه ال ووعر ،ووام الووعمي ص م قيووه،
واسووتليا ي بووي مووام يداقووه ،دوغووي املاوولف ص الس و ه،
ومضووا ل املر وواض ،ليط ووم العن وا لعمولووه تدمووي ،يوورة،
يرا ا عد
ل ا ورينتيه ،دو
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و ووووذل شووووقت باوووو ه ال ووووعر اريقدووووا ،ص الظ مووووه
املو ووه ،لتضوويء ل مووه موون نوووي ص نايووا السوورن املعووت ،
ال وام نينهد
وتد له بر ه و م إ
وي نس ال تا ل سرنه ،مر ماإ ،مسوتمرئاإ أول ه يداقوه
وووو و ووا أووغر سووناإ وووو وظوون ودُّ و لووه متا والإ ،تووا بعووع
بروريد من السرن ،يوذ ر مون بيوند املر ووم دووا الو لي
و اموون ال و ين ،وديوي و اي ووي ووأ و ي ال و ين ،ومووا ي و اا،
موووات قاووويعة نظمدوووا لاموووعيم الرا ووون
يوووذ ر توووا اا
وأ ي ،ص السرن ،ا يتغنا بدا شاب نع الاووت يوعلا
حممع النلاس ،ومط عدا:
يدا السرن موا غوممت رينواة بووق رين يو بوون غووممت سووودا
ريووورمد ندو و يادوا بالأو واإ مووون قيوووود ،،دب وووو

قيوووودا

و اس يوووم احملا مووه ،بعووع تسووعه يووام موون دبوووا ال تووا
درنسوي ،ص احملبموه امل،ت طوه،
السرن ،ليمثن موام وا
ويعادي لنه املر وم األستاذ يا ا انطا ي ،ويط لاوال
ياعي بماإ ملعة سوته
سرا ه ،لاغر سنه ،ولبن احلا
شدر ،ف ل ل رة يام ،حلعانوه سون الطالو امل وا ،
ومعنا ذا نوه سويغادي مون الغوع سورنهد و در وه وذا اخلواار
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مووون حنوووو ،ولبنوووه غوووناه مووون حنوووو ابووور ،ي ووواي يداقوووه
املعوووتق ق ،بعوووع نعووو باووول تد  ،وموووودتد ومو و ج ماووواه
مباا د
انوت موه تنتظوره ،مووام بواب الق عوه ،و انوت األسوووا
مق رة ،وامل،اا مغ قه ،و انت دوييات من اجلنع تطوس نا
و ناك ،وتتراوب ،من بعيع ،ا قات يأاص متقطيدد
و مغمت مه ،ق ي ته ،ص رقه موريعه:
وو اه ،يا

ي يا ولع د

لنووووه ليووووذ ر ،لموو ورَه َّووووه ،ووووذه الاووووربهَ الال ثوو وهَ
املرتع هَ ،مام باب الق عه ،اه يا ي  ،يا ولع ددد
ولقوع قاوت ل يووه األم احل ي وه ،ديموا بعووع ،يوف ري ووت
سووورير ا ،ص موووعن األيوووام الع ووورة الووويت قضوووا ا ص السووورن،
وانرت جتعن األيض مضطرعاإ هلا ،موا بقوي ابندوا يسو إا ص
السرن ،و يوف انوت متضوي ،ون يووم ،والسوو مغ قوه،
واجلنووود يترولووو  ،ص الووعيوب املق وورة ،واخلطوور ل يدووا مانوون
مدعد ،لتطوس جبعيا سرن الق عوه ،وجتيون نظراتدوا الوانيوه،
ص النوادوووذ القاوووويه العاليووووه امل ووورده ل ووووا سووووو السوووورورييه
والعاووورونيه ،لع ووودا تقتووونص ايوووف ابندوووا السووورق ،مطووالإ
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مندووا ،ولنووه ليتمث وودا ،اا  ،وقووع سوورت لوون برقعدووا األسووود،
ت وو،ص نظراتدووا الال ووه ،ل لوون ،وحيوويط بوريددووا الضووايع
املتوسن احلو ين ،باوالت اريوه ،من ا وهٌ ،ل وا ملسوه الرا وه
املت ،ره احلنو د
ويت قووا ال تووا موون بيووه احل ي و الووع توي و يووع يسوواله
بعو بدووا لليووه موون من وواه ص العوورا  ،يو مضووا الريئواإ ،ننوواء
الثوووية السوووييه ،الش و ا ه ديدووا ،ويقوور ال تووا يسوواله بيووه
د،وياإ ،سعيعاإ ،يقوا ديدا :ت ملت يا بي ،ق ل مت ب ن ص
السرن ،ولبنين سريت من حنوش ابر ،أل ذا السرن يظن،
ماعي الت ااك ،لمرك هد
وقووع ب ووص ل ن ووس ال تووا ،موون سوورنه ،م ووالر ًووه،
انغرات ،السبق ،ص ق وه ودبوره معواإ ،وا وو ذا ي وو،
ص سنه الغضه ،معنا األ احلقيقي ،ويتان بال ع املناغن
ال اووابر ،وياوون ن ضووات ق ووه بورييوو ق وووب دوورا ،د بسوووطاء،
ل مووووه يوووف يت قوووا احملنوووه بالاوووأ ،و نوووه ليوووذ ر مووون بوووق
السرناء وو وريُّد من ا(ا عين املناغ ق ،دقع ا القاوو
يق  4من سرن الق عه خماااإ ل معتق ق السياسيق وو يذ ر
شووي،اإ غوومه السوورن منووذ نوووية الو لي العظووي نووانو ،و ووا
حي و له يويد ل تا ارد إا من ذ ريوات ريدواده ،بعوع ل و
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موون ال تووا لمووه مووق قووع است وودع ص الثوووية السوووييه و
بويووه و يووع ول ووع الوورمحن ،قووع اسووت عت بدمووا ربووه املن ووا
ال عيع ص العرا وتر ياد
وقووووع َسَووو ال تووووا ،موووون سوووورنه ،ل ريانووو جتربتووووه
اخلاو ه الوويت ب اووت لليوه مثوه ،للرابو إا مون يداقووه ص معيسووه
لنوووأ ،بوو ص لطادوووه د،ووورإا والتوو اااإ ،موووا َسَوو  ،ل
ذل  ،تقعير مع مه ص الرياغه األستاذ ل ة الردالي ،دقع قاا
انذاك:
له و و تلنه ص دلص الرياغه الذ
نووت ص احلو س ،والبووع نو قووع مرنووت
وووو عووت ،لنو
سالعي  ،ل ا غرب احلراية ،ل نضال يا بين و الرياغوه
بعيندا ،سنت ،ل رو ل ا ل ريند
موا مع و ال غووه العربيوه األسووتاذ ل ووي السوراج يمحووه ا وووو
و ووا معرودو إا بت ووعده ص االمتلووا واقتاوواده ص العالمووات وووو
تلنه:
دقع س له ،ق ن
وو

يف تر ت اجلنود يق ضو ل ي يا بعيي

د رياب ال تا:
وو دع ت ما دع ه بو دراس ص قوله من قايعته اليت ا وت
للينا ظدا:
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وقوووواا أوووويلابي ال ووووراي و الووووردن
دق وووووت موووووا مووووورا

ال موووووا مووووورٌّ

ولبوووووونين مضووووووي ملووووووا ال يعيوووووو ين
و سو

موون موورين ،با مووا األسوور

دقاا ستاذه ،م تسماإ ،مستلسناإ ،مبت ياإ:
وو مر ا يا بين ،ل رو ل ا ل ريند
و يووعي ال تووا ،ووا ووذا التقووعير حلسوون متث ووه ب ووعر
يبووون قوووع وووايب مثووون بوووي
بوووي دوووراس ،م لنضووواله ،ول
دراس ،و ين ع ص قوسه و ي اياْ بسي ه و ي َّ برحمه ،و
يعوون ،ص ياتووه ،أوودوة ريووواد ،ولبنووه يووذ ر نووه لووواد ل
مقععه ،والعنيا دا ،ال تسعه ،ا واإ و طهد
شيء وا ع ص ق ال تا ،وامله و غناه ،دقع انساقت
نام ووه ،ل شوووعر موووه ،ص مالمسوووه معال ووه ،دوووإذا وووو ي مووومل
بيوووو ال ووي ال يضوواء ،ت وويي ص احلريوور امل وويس ،ل ووا حنووو
ظوووا ر ،ص موووعن األيوووام الع ووورة القاسووويه ،و وووذل ا وووت
باالت من شعر ا مستط عه ،يغم ا ال ي امل برد
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د مووا ي ت األم نظوورة ابندووا الرانيووه ل اخلاووالت الواشوويه
بوميا ال ي  ،قالت له ص ادرة لميقه:
وو بذا ،بذا ،يا بين ،لقع شع ت ذه األيام الع رةُ
القاسيه ،ال ي ص شعر د
و ا ل ا ال تا يعبف ل ا املطالعوه والوعيس ،و
وووأ م وووغ تَه ،ومدوووون مانيوووه ،و
يضووولي األدب ،بعوووع
يتعيج ص النراح ،بعياسته الثانويه ،و يظ ر بت ريي مع ميوه
و سوواتذته وتقووعير  ،ص األدب وال غووه والنلووو ،يووذ ر مووند
ال يخ ل ع القادي امل ايك واألستاذ ل ي السراج واألستاذ سو ي
اجلنوووع وال ووويخ ايووون العابوووعين التونسوووي والوووع توي ًيووون
س و طا والووع توي ا ووي احملاسووين ،يمحد و ا د د مووا ريوواا
دلوووص ال ووودادة الثانويوووه (ال بالوييووواا دووواا بوو ل ا لالموووه ص
األدب العربيد
و ا ل ا مه ،ت يي نم ما ت قا لعيدا من ليو بيوه
ووو ديمووا لوعا الووعاي الوويت وانوا يسووبنو ديدووا ووو د الووت نالنووه
د ووووا ق ،د انوو و إا ص لنوووور د ووووا  ،لي ووووي مثندووووا بن قووووات
دياسووته ،د موووا تسووورن ص معدوووع احلقوووو ووووو و تبووون يوووه
ااداب قع ن ئت انذاك وو ي م ل سرة دا من مويد سوون
يات بيه التقالع و ا ي ايس ل عن ول رين لاة سوييهد
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و ا ين غي ل اب يعمن ،با ثاإ لن لمون وموويد يا
وواس ،ديمووا ووا يتووابي دياسووته ص معدووع احلقووو  ،دعَّو ص
معيسه الثانويه األ يه و يه الع توي منيف العائع واملعدوع
العربي ،وديمس ديدوا األدب العربوي والتواييخ ،و انوت سوالات
لم ه تربوو ل وا سوت ونالنوق سواله ص األسو وع ،لوعا سوالات
التعييس اخلاص ،يام اجلمي ،ال يباد ياي بالهلوا يا وه،
و ووا يعموون ص املسوواء ص أوولي ه األب وواي لاووا دا املر وووم
بسي مرادد
ول ال تووا لي ،وور ب نووه شووم اريقووه ص احليوواة ،لاووامياإ،
بيه و يع ،يمحه ا  ،لقع ظن بوه و يع مث ه األل ا ص
احليوواة ،و غوولا بعووع ودوواة بيووه ،األبَ واألخَ والاووعيمَ مع واإ،
و ا بوه و يع حي ه وال يضن ل يوه ب ويء ،و وا ي ورعه
وحيثووه ل ووا االلتموواد ل ووا نسووه ،ولع ووه ص ق و َر ش وا ووعة مووي
والده ،و نوووه ليوووذ ر اليووووم الوووذ ظ ووور ديوووه جبوووائ ة العولوووه
ل قاه ،ل ا تابه (ال اب احل ينا دقع قاا له ودموع التو نر
تغي ص لينيه:
وو نت د،ر األسورة ودا يوا بوي ،سون نا حنون ًيعواإ،
ولبن اس األسرة سي قا ب ض دوماإدد
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واريتذب السو ُ اخلوايريي ،ال وابَ الطمووح ،بعوع نواا
شدادة احلقو  ،لتا مل ياته ،ديما بعوع ،موالوهإ بوق اوص
الوووداع ألمووه ،و دووراح ال قوواء ،ت اوون مووا بيندمووا ربووه تطوووا و
تقارد
و نووه ليووذ ر يوووم امووي الس و ر ل بوواييس ،و ووا مث والإ
بن ووووة الر يووون ،ياو و ر ويعموووعم ب نيوووه ،و انوووت األم تعوووع
قائ الس ر ،ومت ا وا بثيابوه ووو يوذ ر ،يوف ملومل ،درو ةإ،
دمولَدووا تدمووي ،بعل و ،ه وأوومت ،،دووو نيابووه املطويووه ،و يووف
انط النغ العا ص هلاته ،لي ابا ل بباء أامت مرتع د
ووويس ويقوووي غووو ، ،ول ريان وووه املاووولف
ويووورن ل
البووري  ،قووع قعووت اخلاوو ه احل ي ووه بووق أوو لاته ،وي ووتمل
البوويس ،دووإذا ووو لووع ب و إا حمممس واإ ،وي د و موون مووه ندووا
عووت ا(الووه قووع اسووت عت ب وواييس ،ننوواء احلوورب ،وقووع
ايه من اخل  ،ديروع ،ناك ،د لوعت لوه
ب يت الَّ لع
وذا البويس امل ويء بواخل اجلواس احملموس ،وي تسو ال توا،
حموووقالإ ،مووا توواب ا دقووع رأووت مووه ل ووا وغووعه ص
احلقي ه ،ليبو م لاإ له ،حيميوه مون ل وراء دتيوات بواييس،
ويبو بر هإ له و مناإ ،و و يض  ،ل ذل  ،با ه من شوعر
مه و بته ،ليذ ر مه دوم إا ويعرن بالعودة لليداد
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ويتوسوووون ال وووواب ل مووووه تبت ووووي بثيابووووه و ووووع ا،
دتضعدا ص احلقي ه ،لذ حيسون يت ،وف ،موا مبنوه ذلو ،
من متعته ،وتتظوا ر األم ب ندوا س سوت لط وه املقنوي ،وتغاد وه
وتعس ،ص احلقي ه املالف البري و يس اخل اجلاسد
ويسووادر موون دم ووم ،ص اذاي موون لووام  ،1946مووي يديقيووه
الع ي و ين دي و الووعاوود ودووائ الوونلالو  ،بسووياية تق وود ل
ي ووووا ،و نوووواك ضووووو بالقطوووواي ل القووووا رة ،ولبووووند ال
لووعو بووابرة ذا ووه موون اإلسووبنعييه ل مايسووي يا ،مووا
ووانوا يتوقعووو  ،ويعت مووو الس و ر بالطووائرة موون القووا رة ل
بووواييس ،ويضوووطر وووو ي ووولن قي وووه و و اة مووون قائ وووه
إليساهلا ،لن اريم ال لر ،بواسطه شر ه وكد
وتان احلقي ه امل لونه املغ ه ببويس مون اخلوي  ،ل
باييس ،بعع قرابه نالنه شدر ،توا لذا اسوت مدا ،ومضوا بدوا
ل بيتووه ،وريووع ا داي ووه موون نيابووه ،لووعا املاوولف البووري
و يس اخل  ،دقع امتوعت ل احلقي وه ،يوع اامعوه ،د وقت
بالسووووبق ،ارددووووا اجل ووووع واسووووتَّت مووووا ديدووووا وتر ووووت
ف و وويسَ اخل و احملمووس ،ريووامثق متعووانققد موون
لووه املاوول َ
يعي
118

لعووون ال وووص التقوووي ،ب وووي يو و ن  ،ديسووور املاووولف
ال ريف ،دا ت ا بالثياب يسرقدا ،تاي اإ لاا دا يعلو
ل يه مبا ي اءد وسرن ال اب لن ن سه بواخل احملموس يوعاي
بووووه سوووورته ،ولبنووووه ووووا حيمووووع ل ووووص ا(دوووووا ،ل تتووووه
البر ه ،دقع ترك له املالف البري مي اخلاو ه احل ي وه
املقاوأوووه مووون شوووعر موووه و بتوووهد ويقضو و اخل و و احملموووس،
م تسماإ ،دامي العق ،ص استطابه امله ن ون ،ونظراته منواه
بوواألدم ال عيووع ،مت،وويالإ مووه احل ينووه ،تعووع ا لووه ،وحتمسوودا
ب نام دا املرتع ه ،دو املوقع النلاسي القعي د
ومتتع يعه ل اخلا ه ،تتقرما ا ،وا وو ذا ي رشودا موام
منسرح نظره ،ليست ف مون ب ودا ،يوف تتسو م شوعه النووي
غوو وع ال وووعرات امل يسوووه ،امل نووورة ب شوووعه ال ووومس ،مووون ننايوووا
موله ال عر ،موري إا موايإا من الذ واأللمد
ي يت لليدا ،ق غلت لروااإ ،ولبن ق دا ظن ا الإ
ساذرياإ اا راإ ،وظ ت متدا دتيه أ يهد
ريوون ،لقووع أ و مل وريددووا الوديووي املسووتعير ،ش و ه ب لوورة
أووواديه ،يقراقوووه املووواء ،لقوووا الوو من ،ل وووا أوووقاهلا ،اوووا
اهلموم ،دانعا ت دوقه الغضو د
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دنا مسايب ،لف العمي ينساب ديدا ،ق متتع اليع
ل أوية ال نت الراقعة حتت ال اب ،ل اليدا وتق َدا وتضممدا
ل أووعي ا ،و ووق ي ووا احلوونق بالق و  ،ل الولووع احل ي و
الوووذ اسوووت عت بوووه الغربوووه القاسووويه ،و دنوووا ت قووور ال سووومه،
م وعهإ ،دياغوهإ ل ووا ال و تق ،لتن وورج لوون سوونا نضوويعة،
تتليمف مندوا ال وي،وبه ،دظ وت بيضواء اليوا ق نو تت وون
ال سوومه ،ص مسووايب الووعمي ن سوودا ،لتووواص العيوونق الووذاب تق،
وترد و َع ما مبعووا م وورقه سوونيه ،ريوون ،انووت لينا ووا مرد و َ
ال سووومات الوغووويئه ،تد ووووو لليدموووا ،لت تسووووما ،ق ووون ت ووو
ش و تا ا ،لوون االبتسووام ،وتن ضووا ،ص يديووف ووعابدا ،حم ووه
ووريعإا و ناءةد
ولبوون ووعائر ال ووعر لادووت لوندووا البسووتنائي ال دووي،
و لووت ل ووي ال ضووي ،يغوو و ابتدووا الظ ي ووه ،مر يوواإ،
م بعاإ ،و نمل الوريهَ الودييَ الطيو  ،لاوايإا مون الوقواي ،لوذباإ،
بياد
لقع تراددت ،منذ انر ابندا الس اخلايريي يعمون ديوه
واست عت به الغربه ال عيعة وو تراددت ل ا ق األم ر الووداع
وموارييووووع االنتظوووواي ،وب ووووائر القووووعوم ،بيووووع ايووووف األم،
تتالممل ،ص مسنله احل و من اخلاار ،باالت ال عر احلانيه
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املتون ه ،ظن يالام االبن ال اي ،ص ربته القايه ،ليقعم لليدا،
ص م ذونيووه ،بووق احلووق واحلووق ،وي و من شوووقه ،ويق و َن وريددووا
ويعيدا ،مستمرئاإ يضي ي سه ل ا ت دا ،مستن وياإ يائلوه
شعر ا ،معايياإ دموله املتلاة ص مو لينيهد
ولقووع متثوون اي دووا احلنووو  ،و ووو ل ووا دوورا املوورض ،ص
بغووعاد ،ووق أووي ممووا بطوورة ،شوورس مندووا ل ووا املوووت،
و ي الط ي العراقي يقوا ل مي وه ،ظانواإ املوريا قوع دقوع
الولي ،دال يعي و يسمي المه:
وو ما

و من منهد

عووه ،ب يضوهإ ،ولبندووا قاسوويه،
وتتنووا ا الب مووه ل
باحلياة ،ويستعني ايف مه وينارييه:
بيع نه يت
وو اه ،يا مي لينييند
وص الاوو اح ،تدوو ط وووراية احلموووا ،وينلسووور اخلطووور،
شوويئاإ د وويئاإ ،ويعووود األموون ب و ائه ،وي وونُّ موون مرغووه ،بعووع
وش املوت خيتط هد
وص بوواييس ،ي ووعر ،ذات يوووم ،ب و م وواري  ،ص بطنووه،
و ضوووي بوووه ،توووواإ ،أوووعيقاه الوديوووا ديو و الوووعاوود ودوووائ
الوونلالو ل املست و ا ،لتروورن لووه ،دوووياإ ،لم يووه ال ائووعة،
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ويقووووا هلموووا اجلوووراح ،لوووو تو و بر سووواله وا وووعة ،الن رووورت
ال ائعةد
وتواص ،بعع س وع ،يساله من بته ،رياء ديدا:
(ت قينووا ،اليوووم ،يسوواله من و تطمئننووا ديدووا لوون أوولت ،
ولبوون موو ق قووه ريوووعاإ ل يوو  ،دقووع شووا عت  ،ص مدوووا،
مريضو إا باملست و ا ،دبي و يوا بووي ا تو لنوا يسوواله لاري ووه
مطمئنهاد
وقووووع تووو ألمووووه ،ليع مدووووا ،ب نووووه دبوووون ،ص الواقووووي،
املست ا ،لتررن له لم يه ناريله ،و نه واحلمع قع شو ي
متاماإد
و مووه ماوواددهإ ،م ن ضووات
ويتسوواءا :توورن ووا
ق دوووا الطوووا ر احلنوووو  ،قوووع تنا موووت موووي ن ضوووات ق وو ابندوووا
املريا ل اه ص مدا ،اريمل ال ورا  ،ق ون يندوي لليدوا موا
لرض له من مرضد
ويذ ر ال اب ،ل ذا ه ،يف شعر ذات يوم ،ص
ربته باستان وا وو و ا يعمن قناالإ لاماإ ل عه وو يف شعر
بب بوووه تداووور ق وووه ،وبوووعا لوووه موووه ،مريضوووه ،دط وو ل
الوااية ،بأقيه لاري ه ،منلوه م ذونيوه قاواة ،و وذل بوف
ل دم م ،بالطائرة ،ليرع مه ،مريضه ،ل ا درا املوتد
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ال ،لن ينسا ،يف ري س ل ريان دوا ،يراليدوا بنظراتوه
الغائمه بالعمي ،و انت نائمه ،مغمضه العينق ،دإذا و ي ممل
قووعمدا ،وقووع احنسوور لندووا ال لوواس ،د و دنا شو تيه موون القووعم
النلي ه دق دا ،و طّا ا ،ص يدم ،د تلت ري نيدوا املتوعانيق،
الوانيق ،ذا قع است اقت ،ل ا ملسه الق ه ال اية الوديوه،
و مغمت ،و ي ترامم ابندا بنظرات مودله:
وو ا  ،ص السماء والعر  ،يرغا لن يا بعييد
وتظن ذه اجلم ه املقعسه ،متقعة ،ب اقه ،تناس ياته
دا ي يء لليدا ،ما ملت به غائقه ،و ماوي ه ،ليسو وح
ص روددووا الراي ووه النعيووه ،منو إا وام نينووه ويووعاإ منرووعة متتووع
لليه من وياء الغي د
ويتذ ر ،ينئذ ،،يف ا يرامم وريه مه املالئبي
الوديوي ،و ووي ياقووعة مسووراة ،ول ووا ت يدووا ترامووت باووالت
من ال وعر شوائ ه ،مطمئنوه ،نالموه ،و يوف مضوا موي بتوه
دييه ،ال ين ،ي بيا  ،األم احل ي ه اليت انر ا ا ل ريوايهد

***
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وي قوووا لوووي منو و يوووا موووي ،ذ وووراك الغاليوووه ،متال وووا
و سووتعيع ا ص بوواار  ،ودلووايك الاوواحل ،يوا و بطووا ،
وي سمل مام ليين ديوب ا(ع ،واألمند
وي قا لي منو يوا موي ،ت و املولوه الطريوه مون ال وعر،
ت اخلا ه الغاديه ص املالف منذ ثر من مخسه وس عق
لاماإد
ولنين أللتمسدا ،لمما أم بي احلنق ل ذ راك ،ألدرشدا
ليين ،ما نت دعن و نا ا ون أوغا ،و ست وف ،بالهلوا
وذه اخلاو ه قووع ب تدوا يووا
ذوبواإ مون النوووي واأللوم ،و تووذ ر
مووي بووعمع املووعياي ،السوو،ي اووواا مخسووق لامواإ ألندووا تضو
با ه من شعر بيت الراقعة حتت ال ابد

***
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قطرات من حليب أمي
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"اجلنة حتت أقدام األمهات"
"حديث شريف"
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ووووا يوو و م الط وووون بووووعيي ،ينوو و رس موووون ن عيدمووووا
الس،يق ،يراإ ،دياغواإ ،و وا الط ون يونع بغذائوه ال ودي
اليومي ،ياغياإ ،ريذال د
وينسا احل ي  ،من لما ب يه ،لع دا تبوو قري وه
من الق النوابا املورتع  ،نو يتوعدَّم مون احل موه ،سواحن إا ص
شعوي األم املرغي ،مسنملَ منقاي لا وية ت ُّ درابدا اامنه ص
الع العاد د
ويت قووووف ال وو و ال ووووره ،قطوووورات احل يوو و  ،وي لقدووووا ل
نررتوووه الاوووغاة ،لتسووور منسوووابهإ ،ص ًسوووه ،وتدو و َ لوووه
العاديه والغذاء ،موا هإ غمهإ يديقهإ من اليع احلانيوه وقو الت،
خمت س إه من ال ه الظم ن النعيهد
و يبووون الط ووون بوووعيي يسوووت نر ،و وووعه ،بدوووذا احل يوو
املعطوواء ،بوون ووا لووه بوووة يغووعاء ،ووانوا يقا ونووه ووذاءه
الوادر وي اي ونه ص احلنا امل قر من نظرة العيونق وغومه
الذيالقد
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احل يو و األبووويا يدموووي موووي العدقوووه العاا يوووه العادئوووه،
وا ل حلظوات ب وت ،ري واإ
ليضلي الط ن الرغويي الوذ
لووون مرغوووعه البر وووه ،قوووربَ موووا يبوووو لليدوووا ،ليضووولي،
بقطوورات موون ذوب ق دووا ،ب و إا البندووا ،و ووذل يغ و ا احل ي و
الطي  ،يباااإ لاا ياإ ريعيعإا من الر ده واحمل ه واإلباءد
ذا احل ي الذ ياابي ما بوق ا وق ويوربط موا بيندموا
برباو ونيم ،ما رمه من ي  ،لنه يعوع ،لمموا ان لوم ل
ال ه املستعطيه املرت ه ،وذا ةء سوائغ إا و سو  ،بون د وذ إة مون
اجلس موأولهإ بالروحد
وتتس سن ذه القطرات ،قطر إة ص لنر قطرة ،تنا مدا من
الق ب قات م ادده ،ب قهإ ص نور ب قوه ،لتدو العاديوه مون
حن شو وتنسا بيوااإ من معاني اإلباء والقربا من حنوش ابرد
و م ل ا ش يت الرغيي ،بسمه قريرة نيئه ،تستطي
احل يو ال وودي ،وتط و امل يووع وتتعووع مووي الثووع احلنووو  ،ل ممووا
ش ي الط ن وايتون وتنتظر مولعاإ قري اإ ابر ،ت تق ديه احل مه
الس،يه البر هد
ب وووا ل شو و يت الط ووون تعقوووعا وووذه ال سووومه ،اسوووتعياياإ
ل عطف وحتيو إه ل مالئبوه الويت تردورس ولوه وال يرا وا سوواه ووو
انت تذ ر له مه وانقهإ ووو لبو ينموت لذ  ،ووا
ذل
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مه ،مالئب ٌه ب يه ،و ي تد
أغاي ،غلوا بوةإ له بالرغاعد

ي دا الغ ير ألا اا يدوا لوه

لقع قالت له مه ،ذات مرة:
ن غنُّ ل وا ا ون ،تسوتنرع بوي
وو رين يا بين،
مه متوس هإ ،مرددةإ ب نعييدا قوع شولما و واض ي دموا ،و
ن بعطوائي وذا ،رمو ناوي الوواص مون وي  ،دقوع
ووا دياغ واإ ،يووراإ ،واحلمووع  ،و ووذل يغووعت لووعة
ا واا ص احلووي ،مووند يديووم و يووعي ودتلووي ،دووال لر و ل
موورتد بعط ووي وحم و يت ،بعووع ند وووا موون ووي و غوولوا
والد د
و ا يديم و يعي ،قرب الردا ل الط ن وانر ال عات
ل ق ووه ،وون يغووعتد مووه ،وقووع انضوواس لليدمووا ،ص ت و
ال و ة السووعيعة موون ا ولتووه ،اوواي  ’،ليضوولي ،ديمووا بع وع،
أعيقه الوص ،واورياإ ألمن ابنه بيه احل ي و يعد
و يبن ااي شاي ه ص ي مه ،ولبنه
أعيع وا ع من احمل ه مي قرب الناس لليهد

وا ص

و ووا يطي و ل ط وون ايوواية يديووم و يووعي واوواي لووه ،ص
ووو
عيقووه الووعاي ،ليم وواوا من سوولدا مر واإ و نوواءةإ ،ويووذ
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ل يايتد  ،ص دوي القري وه مون دايه ،مت،وذاإ توه ،ص اقوا
ضي ل رده يوعي
الأج ،مترداإ ل اليساي ،ق يريع
الاووغاة املظ مووه الرا ووه ،ومنعط واإ حنووو الوويمق ،ووق ووا
يريع ي وي يديقاإ ،ديسعا ص اية غيقه ،ويقرع باباإ ب ياإ
واائاإ ليستق ه يديم ص رده ثر ظ موه وياوبوهد دوإذا امومل
يالنوي ،دقوع وا ل يوه يتوسون
ل اياية أوعيقه اواي
ل مه ،لتمضي معه ل ياية يديقوه احل يو ووو و انوت أوعيقهإ
ألم ااي وريعتوه وتسوعا معوه مون اقوا الوأج ل واية الندور،
توووا ي ضووويا ل داي وغووويئه ،ت غوووو ص دنائدوووا الواسوووي ،مووورةٌ
موووعوي ٌة أوووغاةٌ ،وتقووووم ص بعوووا واغو ودا شوووراي ال يموووو
والب ووواد ،وتتسو و م ريوووعياندا اوووا اليوووا ق ،ليسوووتمر
الط ال ال ع  ،وا ال لرة املثرنرةد
و ووا الا و يتع ورمس دقووه أووعيقه اوواي  ،ل ووا ال وواب،
ووق انووت متتووع يا تووه ،ل (السووقَّااها دتقوورع بدووا ال ووابد
انت دقهإ لينهإ يقيقهإ ،متمي ةإ ،مال هإ من نقورتق متنوا متق،
م اددوووتق ،ت يدموووا دوو ة قاووواة مووون الاووومت ،لتعوووودا ،مووورة
بوورن ،وتو ددا موون بعيووع ،وووتق ،لووذبتق ،ص ووي الط وون
الذ خيفُّ ،سريعاإ ،لي تمل ال اب أل أعيمدد
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و ضوووي الط وووال  ،ل احلعيقوووه ،ي ع وووا ص صء شوووررة
الناينا ،و ل ألن العاي ،يو تسوعا سواقيه ،مت،ور ديدوا
اوايقدما الويقيهد
ولقوووع ظ وووت اتوووا النقرتوووا موأوووولتق بو و ذ الط ووون،
عوه ،وتوثاا در توه ،ص ا ولتوه وشو ابهد و وا
تاادلا
يغي لن أعيقه شدوياإ ،وال سيما ق انتس
يت م لطاي
ل ب يه العسبريه ص محص ،دإذا لاد لعم م ،وقوعم ل يواية
أعيقه ،وامتعت يعه ل (السوقااها ،واندمورت مندوا النقرتوا
ي أعيقه ،م ذا ،مردداإ ،در اإ:
العذبتا  ،تتنا يا ل
وووو تووا اوواي  ،يووا مووي ،تووا اوواي دد وظوون اوواي أووعيم العموور
وووه ،توووا لذا اسوووت نره ا ل ريووووايه ،وتو و دن ل بوووعيي،
و ووا يعموون ص اجل ائوور وووو بووأ النعووي ال وواريي ،ص يسوواله موون
بته ،عه ذا املاواب وعاإ ،وامضوا ليوالي ينوهإ متعاق وهإ،
ت دووم موون مووه ،دقووه لذبووه ،مت ل وهٌ ،موون نقوورتق متتووابعتق،
متمد ووتق ،و و م موون وتووه ،يريووع ي ووتمل ال وواب لطوواي  ،نو
نووواب ل الواقوووي املريووور ،متوووذ راإ نوووه لووون يوووراه بوووعاإ ،ال ولووون
تستق ه ،ق يعود لعم وم ،ابتسوامته الواسوعه املر وه و ن وم
لي ه ،مايقاإ ،دامي العق ،تا مط ي ال ررد ولقوع سو مت لليوه
بو وي ووه ،ابنتووا موون ابنووه بيووه ،ووق لوواد ل دم ووم ،ددو
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مووووذ رات بيدمووووا الرا وووون اوووواي  ،لتقووووي لينوووواه ل ووووا ووووذه
الب مات ،ص مستدن املذ رات:
( بع  ،اليووم ،موذ راتيد انوت وذه األمنيوه تراودنوي،
منذ امن بعيع ،ولبن لوائم لعيوعة انوت متونعين ،و لتقوع
نه ال يب ي املورء ،ياوم  ،ل وا تابوه مذ راتوه ،توا
ضي ديدا ،ولبنه حيتاج ل الع له ،ق ن ن شويء ،وا
بووعيي و ن سووي ،و انووت أووعاقته وحم تووه ت ووعرانين بو نين
لي  ،ص ريو وي باحلياة اليت تر ديدا ياتي ،ما اليوم،
وقع سنلت ال رأه ،دال ريع بعاإ من البتابه ،ألمضي ديدا،
موووا لوووو وووا بوووعيي موووامي ،حتوووعو لليوووه ،و بثوووه درا وووي
واالمياد
ريوون ،مووا يوو اا اوواي يتلووعو لليووه ،موون لووا الغيوو ،
عه دقه وة ،م دقه،
لي ويه ،ياناإ ،ص المه ،وتناس
مت ل ه من نقرتق لذبتق ،ويدتف ص مه ( :تا ااي يا موي
تا ااي اد

***
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انووت وواية الووأج ،وواية غوويقه تت وورع موون اقووا قووولي،
ووع اقووه سووو سووايوريه املعرودووه ،انووذاك ،ب ندووا اسووتان وا
الاغاة ،لذ ا يسبن ديدا لعد واس من األسر العم وقيه
القع ووه و وواي املوووظ ق ص العدووع العثمووانيد و انووت وواية
الأج ،متتع سورداب ياو  ،تنوعاح ص ديئوه لموعة نويانيوه،
تس لدا ،من لنٌ ،س ا عهٌ ،جتدع متع بسوطدا املت لئوه
امل اميه نا و ناك ،لتد بعا النوي والعسء ل لنايا املعتمهد
و انت دوي احلاية متعانيه اجلعيا  ،متالأقهإ ،متقايبهإ
ص لال ا ،مي تباد ال ردات املطّه من ريوان العوي،
تتاوادمل و
تتعانم ،مو يه ل نظور ب ندوا سووالع غو،م ٌه تدو
تتعووانمدد و ووا ص ميسوووي ايوووس
بووعود مسووتطي هٌ توش و
اجلوواا املان ووه ص مووعن النوادووذ املتقاب ووه ،تت ووادا أووولو
الطعوووام ،و تترووواذب اوووراس وووعي اويووون ،تدموووي ماتوووه
اع الساب ه السالق ص موعن الوعيب،
الرتي ه اهلامسه ،دو
ندا يذاذ مطرش نع ش ،يرا ااذا العابرةد
ص ذه احلاية الضيقه ،املت ويه ،مرت ا وله ال توا وأو اه،
تت و لم ص متا اتدووا ابتسووامات وتتاووالع ادوورات ،ل ريان و لعاتووه
ااي ويديم و يعي ،يظ د نا ت األم الطي ه احل ي هد

***
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ا يديم اني بوه بالرغاع يبأه بثالنه يوام ،دقوع
ذ ورت مووه القاب وه الوويت ولوع يديووم بوق يووعيدا ،وي ن سوودا
اليت التمس والعه مسالعتدا ،بعع رياء اوريته امل،اض ،لنع
منتاف ال يند
ووا يديووم قاووا القامووه ،حنوويالإ ،د عوون انقطوواع ي و
مووه ،بعووع والدتووه ب م وع ،قاووا ريع ووه سووقيماإ ،اأووط لت ل يووه
شتا الع ن واألورياع منذ نعومه ظ ايهد و انت و ذه الع ن
سه ص ال سا (د د ةا ق بع ي دا بالبالم ،دقوع انوت
الب مووه تنل و س ،بووق ش و تيه ،لنووعما يد و بووالنطم ،تووا لذا
ان وا رس من الب مه ،ريعن يت ،ا ،مرجت واإ ،سوا إا ص
لنره بقيه األ رس ،ببثا من اجلدع املتاون املضويند و وثااإ
ما ا احلرس األوا حير  ،لنع م تقا ال و تق ،دوال ينقواد
ل سوووا الط ووون ،و بوو  ،مثوووه ،موو دداإ ،ق قوواإ ،لنوووع ذاك،
يستعق يديم بيعه ،حير دوا ،بنو  ،و يسوتعق بقعموه وسُّ
بدووا األيض مس واإ مسووت نياإ ،تووا تنل ونم لقووعة لسووانه ،دي ووعر
بوواالن راج ،حلظووات ،،تبوور ديدووا الب مووات ،ل ووات س و له
من لقووه ص طدووا ،متعدقووه ،متال قووه ،ن و تتوقووف ،در و ةإ،
ذوا أو مع ا ائوون مووا ،لوون مسوواي ا ،لت وووح مووه بوورن،
رخ اائرش ،م ريملش ل ا ارس
لنع م تقا ال تق ،م ددةإ،
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يدو

ل ه ،موش  ،يق منه ،مردردواإ ،توا يسوتو لوه
رينا يه الطريق ل ضاءد
وقووع س و ت ووذه الع ووه لووعن يديووم ن ق واإ لني واإ ،وشووعوياإ
مضنياإ بالنقص ،ون ت به لن املعيسه ص سن م بورة ،و وا
ثور موا خي واه ،تق يوع يداقوه ل د توه و تضوا بد  ،وق
يسمعونه ي دا ببالم متقطيد
بيع ل ه برن مين بدا ص أغره ،انت ،ديما ي وعو،
الس احلقيقي ،ص انقطاله لن العياسه ،و انت ذه الع ه
قسا من ل ه ال د ة و شع ليالماإ ،دقوع أوي بالناسووي ،ص
ا ولتووه ،و وينووه ووذا املوورض وريال واإ سووقمته و ذوت ريسوومه
وننته لن العياسه املتا هد
و وووا ياووورخ ،لمموووا ذ و و ل املر ووواض ،متوريعوواإ ،نو و
ينطرح ل وا دراشوه والوعموع تسومل مون م قيوه ،وقطورات العور
تنتضمل من ري ينه ووريه الس ت النليند
و ا والعه قع توص و وو ال لواوا األشودر ،دربتوه موه،
تن ووم ل يووه موون يات و تقالووع غووئين ،ووا ندووا ل ووا ناندووا
املسوورس ،تبوون لتووعيك مووا ين غووي ت عوون ،ووق شووبا
الط ن مون ل توه ،دمضوت بوه ،ص ال وعء ،ل بعوا الوعريالق،
دنالوا هلا تعمع ل لاقات ب ي تا تضوعدا ل وا قوروح
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ابندووا الاووغا ،نوو مضووت ل بعووا امل ووايخ اجلد ووه ،ت ووتمس
لعيد ر هإ وتعاويذ ،يوماإ بعع يوم ،وتر ته مه اليائسوه مون
ش ائه ،دريسهإ ل مرض العيت ،يسر ص ريسمه ويذويوه لضوواإ
دعضواإد
ل وووا ا لو وومض الط ووون املسوووبق ،مووون وووذه الع ووون
دا ،ذ اءة نادياإ ،و يويهإ دياغ إه وب وه يوح حم وه ،لانتوه
ل ا حتمن بالئه ،بابتسامش يبن ي اي ش تيهد
و ا يع ب ص ال ل والتنقا ،ص ا(الت الط يه ،لن
رديقوه بوعيي
دواء ناريي لع ته ،د ي ف توه شويء ،و وا
واإ مبطالعووه الروايووات والقاووص والسووا ،يسووت رير ا موون
مبت وه ريع ور و مبت ووه الوعية ،بسوو سووايوريه ،ويق ون ل ووا
قراءتدا ب ذة وشغفد
وقووع ل متووه مووه الع و س ل ووا العووود ،د اقدووا ص الضوورب
ل يه ،وت تا له يتع الع س ل ا ال والبموا  ،وبورع ص
الضرب ل يدماد
و انت الس،ريه الالذلوه سوال ه الو يوع ص الوعداع لون
الوووه قاوووااإ ،لووويس ص ميسوووويه
ن سوووه ،دقوووع وووا ل
يتاوعن ل تيوا احلوواية ،ون و قوون بنيوهإ وسوالعاإ ،و ووا
136

ي ل ريان أعيقه بعيي وو و وا يديوم يبوأه
ي عو ق
ب يووام نالنووه وووو ووا ي ووعو مووا لووو ووا أووغر منووه بسوونوات
لعيعة ،و ا حي و له يعاب أعيقه بقوله:
وو يقوا العوام :أ من بيووم ،لورس منو بسونه ،د نوا
لرس من  ،ل ا قار قاميت ،بثالو سنواتد
وص احلم ا يديم ،بذ ائوه الوقواد ،نضوا مون بيوه
بعيي ب ثر من نالو سنوات ،و ا يسر لن ن سه ،بقولوه
اا اإ:
وووو لقووع دووادني قاوور قوواميت ،ص شوويء ،غوولا تنعوواإ
ل ي  ،اا  ،د نا ما ااا مضوي موي موي ،ل محوام السوو ،
وامتتووي برييووه ريسووام ال تيووات البوالوو  ،لذ يووذ الظوون،
بقاميت القااة ،ل نين ا ن أغا ،متاح له ي تي مي مه
ل محام النسوا  ،ص ق ال تستطيي نت ،تذ مي م
ل احلمام ،مي قامت اليت تطاوا الن ،هد
ولي أعيقه ،م تسماإ:
وووو احلمووع الووذ ب اووين ،ص الوقووت ن سووه ،موون يييووه
العرووائ (البرانيو ا ،دووال طو ل ووا السووماح لو بووعبوا
محام النسوا  ،نيئاإ ل بهد
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وص الواقي ،لقع وأوع بواب محوام اجلوواة ،ذات يووم ،ص
وريه ال تا بعيي ،ق ل ت (ال النها املب ه بتعلي األريسام
ص محام النسوا  ،لنه يعع ا الإ ،يتواح لوه بو ليون باوره
الط عه ،ص األريسام الب ي ه ،وقع لم ت مه ،انذاك ،ل وا
بناء رده أغاة ،ص احلعيقه ،ريع تدا محام إا م لقاإ بالعايد

***
انووت م الط وون بووعيي ،ووص يغوويعيدا يديووم و يووعي،
بعط دووا ،دقووع دقووعا والووعيدما ،مووا دقووع ابندووا بوواه ،و مووا
أغاا  ،و وذل ًعدو احلوي واجلوواي واحل يو امل و ك،
واليت ليبونوا أعقاء و بواناإ ،و ا ص ميسوي ما القعوم
مي ااي  ،لي ع وا مي ابندا ص احلعيقه الواسعه اخلضراءد
ضووي مووي يداقووه ،ص بعووا
وقووع لووت األم البندووا بو
ماسي يمضا لي وا عوا ص مقدوا قريو مون الوعاي ،ص سوو
سايوريه ،بعا داوا ر وا وليواظد
و ووا البر وووااتي بووو أووياح ،أووا دوون وبرالووه
وقووعية ،ل ووا حتري و دموواه ،ب ووف شاشووته ال يضوواء ،وتق يووع
أووووات لبطاهلوووا :ر ووووا وليوووواظ واملوووعلن و ووواج قوووريط
وٌئورين السوا رة ،و انوت وذه ال اشوه ال يضواء الاوغاة،
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تي معأ ،ل وا موا ديوه يانو إا مون
من سلاإ با اإ ل ن شع
مووات نابيووه ،و ووا الط وون م ووغوداإ ،معر و إا بدووذا املسوورح
ا يردع ندمه ل القاص واحلباياد
املتواغي املثا ،الذ
ي وااوويء ،،ل
و ووا حي ووو لووه يت،ووذ جم سووه ل وا رس و ش
ريان لعاته الاغاي ،مردداإ مي يداقه ،مستلثاإ با أوياح ل وا
ال روع ص ال ان ،ل ت اا ص املضي ل شاشته:
ياسوووووووووووووي مياسوووووووووووووي و
دوسْ

دوسْ

سووووووووويعو بووووووووواي

وا

و شوووووووووو

بوووووووووو أوووووووووياح ماشوووووووووا ا

و وووثااإ موووا وووا يسوووتعيع موووي يديوووم ،وووق ياوبوووا ل
ال يووت ،بعووا ت اأووين ووع ال اوووا ،ديسووتغرقا ص غوول
ينء ،وما ي اا أوت بو أياح البر وااتي ،يديون  ،توا
اا  ،ص عووه ووادياإ ،م وو ول إا بقرقوورة النووايرييالت ،مووثااإ
نينه ل ا ولته ويداقه وت وده ل ماسي يمضوا اخلاليوه،
و نه ليذ ر يف ا ينلين و ع باوره الط عوه ل يو
وا يقوف بوو أوياح ،و وو واقوف ل وا د وه مرت عوه ،يوواد
دويه ،ب ف ال اشه ،وخيين ل الط ون ،الرريون قوع بوولط
ص لق ه ،ديما وا يغوا أووته ،ت عو إا ل لوواي الوذ يوعيره موا
بووق دموواه ،و شووعه القنووعين امل ووتعن وياء ال اشووه تتاللو ل ووا
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قسووومات وريدوووه ،تو و ادس ديوووه لموووايات السووو،ريه و الرغوووا و
الغضو و  ،و التوووذلن ،ت عو واإ ملوغووووع احلوووواي ،ولينووواه ت تمعوووا
حموووعقتق ل ال اشوووه ،وشوووايباه املعقودوووا ال اذبوووا ينثووورا
ظوووالالإ ق قو و إه مرتع و وهإ ل وووا ورينتيوووه النوووعيتق بقطووورات العووور
املتلعية من ري ينهد
ولقع سا احلوذ ل يديوم ،و وو ص اخلامسوه ل ورة مون
لمووره ،ماووادد إه سووعيعةإ ،ووا هلووا نوور بووال ،ص ياتووهد دقووع
استقن ،ذات يومد ترام املداريرين ،دإذا و يرن يري ق د ق،
وهلما اوين القامه حنين ،ونانيدما يبعوهٌ م ون بوعين ،و وا
ال مووا ظووا ر املوورح والظوورس ،لذ انووا يت ووادال النبووات
والتع يقووات املر ووه ،الطري ووه ،وبووعا لرديووم ندمووا ش،اوويتا
معرودتا  ،تتمتعوا ب وع يه ظوا رة ،دقوع انوا يوردا التليوه
ال ام ،ب اشه مانسهد
ل ا رين يا
و ووووي يديووووم الرريوووون النليوووون يقوووووا لقووووااي التووووذا ر،
اا اإ ،م ااإ ل يديقه ال عين:
ت بووذ موون سووين بو ت ووو مثوون التووذ رة
وووو ين غووي لو
يبون ثوردد
مضال اإ ،دوانوه نقون مون وانوي مبورتق ،ل
و ناك قاا يديم ،مع غاإ ،و ا ل س ق الته:
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ووووو ل وووا وووذا القيووواس ،حيسووون ال ددوووي نوووا ،موووي وانوووي
الضئين ،شيء ،و ل وا وأ تقوعير ،ين غوي ددوي مثون
يبي تذ رةد
ويشوووم الرريووون النليووون ،وووذا ال توووا القاوووا ،الضوووامر
اجلس  ،بابتسام ،ه مستم له ،وقاا له:
وو ولن تعدي
يا بين

شيء ،يابين ،س ددي نوا لنو  ،موا ا و

وو ا ي يديمد يديم اني ،و نت يا سيع
وو نا د،ر ال ايود يا بيند
وقوووع ددوووي د،ووور ال وووايود مثووون التوووذ رة لووون يديوووم،
ذا ال توا ذو دطنوه
وحتعو لليه عيثاإ باا اإ ،است ا منه
وذ اء ،وقاا له:
وو ايني ،يا بين ص مبت  ،دإ ل ل ناإد
ونقن يديم لاعيقه بعيي ما ريرن له ،م واإ ،دقوع وا
اس د،ر ال ايود يمحوه ا انوذاك ،مونء السومي وال اور،
ووا ال و لي وا(ا ووع املناغوون الووذ غوولا وقاسووا وسوورن
ون ي ،ص لدع االنتعاب ال رنسوي ،و وا  ،ل ذلو  ،يحيانوه
ا(ووووالس ،ص ظردووووه وب ووووه يو ووووه وت ووووريعه لووو دب وال وووون
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واملوسيقا،
اخلالعةد

ا ش،ايهإ دذةإ ووريداإ م ورقاإ مون وريووه دم وم

وقاا له أعيقه بعيي وو و ا ي ،ر ب نه قع سورن ل ورة
يووام ص اغوورابات السووتق يوم واإ ،نوور التقوواا د،وور ال ووايود
ون يه لام 1936د
وو لندا مناس ه رييعة يوا يديوم ،د ع وه يسوالعك ،مبوا لوه
من ن وذ ،ل ا دبوا املست ا لتعاأ ا تعاني منهد
و ووذل مضووا يديووم ،ل ذل و الق و البووري الن يوون،
ليظ وووور برلايتووووه و نانووووه وهل تووووه الاووووادقه ،ويقوووووم د،وووور
ال ووايود  ،مبووا ووا يتمت وي بووه ،موون ن وووذ و مووه مسووموله،
مبسووعا ملعاجلووه ال تووا املووريا ،ص املست و ا الووواين ،دي وون
بعوووا ال ووويء ،مووون مرغوووه ،توووا لذا ريووواا دلوووص ال ووودادة
االبتعائيوووه ،نووواا ل وووا العالموووات ،ص تووواييخ امتلانوووات وووذه
ال دادة ،ص سوييهد
و ا يديم ال ي لو يو دد ،ص وذه األننواء ،ل وا مبتو
املر وووم د،وور ال ووايود الووذ ا ت ووف لووعن ال تووا ،نضووراإ
ون و وواإ م بوووراإ ،يعوووع مبسوووتق ن م ووور يائوووي ،وبعوو بوووه ل
يأود ،لعن سرة تعنا به ،د عن واء يأود الع ين النقي ،يرم
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أوولته املتعاليووه ،ويعينووه ل ووا ال و اء موون ل تووه امل منووه ويعووع
ريسمه إلريراء لم يه ريرا يوه ،يبون مثوه معوعن مون القيوام
بداد
ولوواد يديووم موون يووأود ،بعووع شوودر لعيووعة ،و ووو يرتضووخ
اإلس انيه ،دقع انت األسرة الويت يلتوه ،مون األسور السووييه
العائووووعة موووون املدروووور (األيرينووووتقا و ووووا دراد ووووا ي وووودرو
باإلس انيهد
و ا يديم ،ص ذه ال ة قع شوغف بع ووم ال غوه والنلوو
دا ،واستول
شغ اإ متقعاإ ،تا لقع ذ ل يه ابن مال
شووروح ابوون لقيوون واالٌوووني و ا مووا ،د مووا تووابي دياسووته ص
معدع الترديو  ،ل وت اااللوه العميوم ل وا النلوو ،نظور مع موه
ال ووالر األسووتاذ حممووع ال و م ،و ووا لووه يمحووه ا  ،مووندا
باص ص تعييس النلوو ،دبوا يسوتعلي الطالو النابوه ،ل
ردووه املع مووق ،ليناق ووه ص مسووائن النلووو ،تووا قوواا لووه ذات
مرة ،بارا ته املعدودة:
وو يا بين ،نت دقه من ثاين ن يع مو النلو ص ذا
ال عد
ا العاء العضاا الذ اسوت ع جبسو ال توا ،جتوع
ديوووه العنايوووه الط يوووه الووويت وادوووت متو و برة ،دقوووع است ووورن ص
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ريسوومه ،ل ووا حنووو ننوواه لوون متابعووه دياسووته اجل وادة ،ص معدووع
التردي  ،دمضا ل املست ا الوواين ،مورة بورن ،مبسوعا
موون املر وووم د،وور ال ووايود  ،إلريووراء س سوو ه موون العم يوووات
اجلرا يهد
و ووا أووعقايه يعودونووه ،أو اح وون يوووم ًعووه ،و ووو
اليوووم املسووموح ديووه ،ل قيووام ب يووايات املرغووا ،ص املست و ا،
د ندا ل أعيقه بعيي ،ذات مورة ،األسوتاذ الوع توي مونا
شوين وو و ا ع األا واء امل وردق ل وا لالريوه ووو قوع شورح
مامووه ،لعووعد موون تالميووذه املتموورنق ،داء يديووم ،شوور اإ ل ميواإ
دقيقاإ ،وسا ل اظاإ ل ميه ا يه ،ص ننايا ال رح ،ن لواد بعوع
يووام ،وا و ل بعووا تالميووذه ،ليضوواح مووا ووا ويده ،موون
ق وون ،ص ت و،يص املوورض واسووترالئه ،دووإذا ووو ي موومل س و ابه
املريا يديم ،املضطري ،ص سريره ،ترت ي ،م ددةإ بر ا:
وو نا ستطيي يا د توي،

ليع شرح ما

عت

وابتس الع توي ،ابتسامه مستظرده ،متعر ه:
وو نت قن ما تعرسد
و لوواد يديووم ت اأووين الووعيس ،ذووا انووت ماتووه
وماووط لاته الط يووه منقوشووه ص ذا رتووه العري ووه د و خيوورم
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رد و إا وا ووعاإ ووا ولوواه ،لنعئ وذ ،تقووعم منووه الووع توي شوووين،
ماادلاإ ،مدنئاإ ،معر اإ ،وقع ع الع توي شووين بعوع يبوي
قر ل عيي وو و ا أعيقاإ محيماإ له وألبيوه و يوع ووو موا وا
قع يواه يديمد
م برديووم ،ترابووا ،ل ووا
بيووع املوورض العضوواا الووذ
الر من العنايه املت برة ،والعم يات املتعاق ه ،ل مر ه،
يعع لوع ديدوا لوالج ،ولعون املسوبق ،قوع شوعر بالندايوه
القري ه ،دقع دضا ،ل عيي ق اايه ابر مرة ،ص املست ا،
مبا لي ص ق ه من ي س واستسالم ملا يقعيه ا د
ووووو ي يوووت ل ذلوو ال ووورا  ،لقوووع موووات أوووا ه وا مووون
وذا ال ورا ا(واوي موس ،ويمبوا يو اس
مس ،ومات أا
دوي  ،اليوم ،و عاإ ،دقع يئست يا بوعيي مون احليواة ،بعوع
ب وت مندا ما ب وتدد
قاهلووا ،ول ووا وريدووه ال ووا  ،اشوويهٌ موون األ الووعدق،
ودو ش تيه ،حت و ابتسامه سابرة ،ن تابي:
وووووو لذاإ مووووتُّ ،يووووا بووووعيي ،دووو يريو تقووووعم ووووذه البتووو
املا و وده ،ل ريووان  ،وريُّدووا ص ال غووه والنلووو واألدب ،ددووذا
ن ما م من طام الوعنيا ،ل مبت وه د،ور ال وايود ،
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د ع ه يتذ رني ،وق يرا وا ،و يريوو تنقون لليوه امتنواني
العميم ،وال اص ب ض ه العموي ل ويم ،ددوو مبثابوه ب ،لوي ،نو
ق وون يووع والووعت  ،مووي بالرغوواع ،دمووا نسووا بووعاإ ،ناندووا
ولط دووا ،ل ووي ،ولسوووس محوون معووي ل القووأ ،قطوورات ،موون
احل ي اليت ريادت بدا ل يم ،درع تين ب إا أل أعيمدد
وحتيمر العمي ص م قي بعيي ،وريدوع ي ريوره ،د و يتو تم
له ذل  ،داندمن متعررياإ ل ا ورينتيه ،وابتس  ،حماوالإ يد
األمن لرديقه ويثنيه لن منااع الي س ،ن ق وه مودلواإ ،موالوعاإ
ليوواه ،يووووم اجلمعوووه املق ووون ،ص ايايتوووه امل لودوووه ،ولبووون ق توووه
انوووت ق وووه الووووداع األبوووا ،د وووي اليووووم التوووالي ،اندوووا لليوووه
ل سا  ،ديما ا يسعا ل املعيسه أ ا اإ ،ل يديقواإ ،قوع
لقي وريه يبه ،وشيمي رينااته ،با ياإ ،سااإ ،ل ريان ااي
و يعي وبقيوه يدوا احلوي ،موا قطورات احل يو الويت سورت ص
لطووواس اجلسوو الرقيوووم النليووون ،دقوووع حتر وووت معانيدوووا ص
م قي األم العطوس ،لت بي ل ا ابندا بالرغاع مر بباءد
و ووذل انط و ت ال سوومه الطووا رة السووابرة ،وانسوواقت
قطوووورات احل يوو و املنسووووابه ص اجلسوو و ال وووويت ،ل الوو و اب،
و ناكددد قري اإ من قأ والع بعيي ،انوت ترت وي شوا عة ،ل وا
قأ يديم ،نق دوقدا:
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يووووف السوو و ين ل لقيوووواك
ال وًين الاأ يت عه
يا يا إ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم
ما نا ت دمولي و وي رياييوه يت
وال ودوواك ق و و ووو حي و
وموا يو اا ووذا ال يتووا مون ال ووعر حم ووويين ص ذا رتووه
تا اا دد
انت املرة األو اليت يداور ديدوا احلو ال وعيع،
ت
ق ه ،ل ا وداة ش،ص ل ي ل يه ،دقع موات بووه ،و وو ا ون
ص الرابعه من لمره ،د ي عر بو دقعانوه لال بعوع موع ،و
يبن يعي ص سنه ت الاغاة ،معنوا املووت و يواب ال و،ص
احل ي د
د مووا مووات يديووم ،بووعا لووه ري و ءاإ موون يانووه قووع اندوواي
وتووعالا ،وظوون ،شوودوياإ ،دائو الووت با والب بووه واالنطووواء،
تووا لقووع شووبا موون أووعاع دائ و  ،وواد يثنيووه لوون العياسووه،
و ا لرديقه ااي نر ا ص التسريه لنهد
وانق وووت ايووواية املست ووو ا ،ص ووون ًعوووه ،ل ايووواية
املقووأة ،ليقوور ال احتووه ل ووا يوح بيووه ويوح أووعيقه يدي وم ،ن و
اغلا قوأ موه ،ديموا بعوع ،وا بعيوع لون القوأين ،موا لوو
ندوووا انووورت ،وووق غووومدا الوو اب ،تبوووو قري ووهإ مووون قوووأ
اوريدووا ،وقووأ ابندووا بالرغوواع ،لتبووو قري ووه منووه ،تنا يووه،
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ومتعه مناندا و ي دا ،دإذا ما مضا بعيي ل ياية قأ مه وقوأ
ي بطاإ مععودة ،لتنلو نظراته الغائمه
بيه ،ا ل يه
بالعمي ،ل الب مات املنقوشه دو قأ أوعيقه ،ومتتوع يوعه،
لتسنع لليدا اناإ من ااس ،وت وح ص ذا رته مالل ا ولته
وأ اه يضوع ديدا ييا ال ن واليا ق والتمر نه ،وي اءن ص
معا ا ايف مه احل ي ه ،متنقالإ ص رين وات عيقتوه ،سوا اإ
غ ائ َر من املاء
سوو،يهإ ،اسووراإ لوون أووعي
البر ق ش اه ظامئه اا رةد

انووت ترت ووف موون ين وليووه

***
وتنقضووي قرابووه ل وورين لام واإ ،ل ووا ودوواة يديووم ،وي تقووي
بعيي بالررين البري د،ر ال ايود  ،يمحه ا  ،ص استن وا
وو و ا بعيي يعمن ديدا انوذاك قناوالإ لامواإ ،لو الده ووو و وا
املر وووم د،وور ال ووايود قووعم لليدووا ،ص اريقووه ل ب غاييووا،
بعلوة من بومتدا ،دمب ص استن وا لعة يام ،نع ديدا
بوووعيي باووول ته وجم سوووه املمتوووي املوووانس ،ونقووون لوووه ،بوووااإ،
مووات يديووم ،ق وون وداتووه ،د اغووت لينووا د،وور ال ووايود
يمحه ا  ،بالعمي ت نراإ ،وقاا له:
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وو لقع نب ت رير ي يا بي بوعيي ،اتع و نوين نوت قوع
الت مووت ت نووا يديقوواإ ،لانوووين موون بعووع وحيموون ا وووي،
سوورة
ولبوون ا شوواء يسووت نر بووه ق ووي ،دمووات وص ق و
ل يه ال تنقضي ،ددالَّ ت ت لن يديم ،ص مذ رات  ،و نوت
األدي البات  ،أ لاتّ ،ع ذ رهدد
يرمح ا يا د،ر ال ايود  ،نت مناغالإ وجما وعاإ
خم ااإ ،ودنان إا و دي اإ ،و نت ل ذل  ،لنساناإ نادي املثااد
ول بوووعيعاإ ليوووذ ر ،ابووور ايووواية قوووام بدوووا ،ليعوووودك ،ص
املست و و ا ،وقوووع داي احلوووعي ديدوووا لووون يديوووم دوووإذا بعينيو و
ضووال بالووعمي ،وتسووتنر بووعيعاإ ،مووا نووت ا ووت لليووه،
ليبت لن يديم ،و وا وو ذا ي وي ،متو براإ مبوا ولوع ،دع وواإ
للي د
وملا شويعت دم وم ودا ،ودا ،بعوع يوام ،ل مثوواك
األبووا ،م ووا بووعيي ،ب ووف ريناات و  ،سووا ماإ ،ين واإ ،ووا
ايف يديم يسامره ،وبعا له ل يو ه انوت تديون  ،مردردوه،
ل ريانو يو و الوديووه الطوا رة ،ل ادقدووا ل مسووتقر يمحووه
ا دد
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انووت قطوورات موون ي و مووه ،مت ووي ص يانووه ووه،
لتسووو ذ ريووات املاغووي ووه ،يوهإ ،نابضووه ،ب ووف اجلنووااة
الساليه مامهدد و انت م ص ذا رته ذه الب مات:
ال وًيوووووووووون الاووووووووووأ يت عووووووووووه
يووووووووووا يا ووووووووو إ
يوووووووووووف السووووووووو و ين ل لقيووووووووووواك يت وووووووووووم
مووووووووا ناوووووو و ت دمووووووووولي و ووووووووي رياييووووووووه
وال ودوووووووووووووواك ق ووووووووووووو و ووووووووووووووو حيووووووووووووو

***
احلعيقه املمرله اخلضراء ،انت دوماإ لابقه ب ييا ا ر
اليا ق الذ رسته مه ص األ واض الاغاة املنسقه ،ل ا
ريوان اجلعيا د
مووا ي و اا ووذا األييووا ،ي سووط ص بووااره ،لمووا استن وواه،
أوية مه احل ي ه ،ويذ ر بياغه املذيذي ،ل ا مداد بضرَ،
بقطرات احل ي  ،يسعا بدا نسو ،ب وي ،مون اجلوذوي الراغوعه
ت بيضواءَ ،دوا وهَ
من األيض الطي ه ،ن رُّدا ،يرشُّدا ،ا ورا ،
ال ذا ،ي يهَ ال و من أعي شررة اليا قد
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ولنوه ليووذ ر يوف ووا ي وادي ،مووي بتوه دييووه و بويووه
يديووم و يووعي ،ل بوورال اليووا ق ،يقط وندووا ،لينظمو ووا ص
اوووا تنوووِّي ل ووا أووعيِ األم احل ي ووه ،باق وهإ موون ال ووري العَط ورِ
األبياد
وت تدا األم بو اوا اليوا ق ،يتنوادس ا اهلوا الاوغاي،
ص تنسوويقدا وًعدووا ،ول تبوون تووانر ووي ،ترامووم ا وواي
اليا ق ،تتثنا وتطوس ،ابعاإ بياَ ،دوو مولاتدوا اخلضور
النعيهددد
و ووا يوووعي لدوووع ،ص التموواس لطوووف األم ويغوووا ا،
ليبووو ص ميسووويه ي عوو مووي بيووه بالرغوواع ص احلعيقوووه
امل رةد
بيع قطاس ا اي اليا ق ،يعع متا واإ ،ذات يووم،
حليعي ،و غولا دبووا اجلنينوه ،حمرمو إا ل يوه ،موعاإ ،بسو
ادو ،انت األم تععه بطااإ ذا داللهد
ووعو ذلو  ،ص يوووم م وواوم ،دضووا ديووه يووعي لاووعيقه
أطه مثاة ،توت ،ص بو متضويا معو إا ل بوائي ال ا دوه ( بوي
مستوا ،ص سو سايوريه ،ديوعبن يوعي ،ل يو تعوومد بوو
مسووتو ل ووس ،ص أووعي د انووه ،ليسوواومه نو  ،ل ووا مثووا
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بعا الثماي ،ديموا يغاد وه بوعيي ،دويم ريي وه ،بثمواي امل وم
ال ديه املا وده ،املنسقه ،ن يدرب بدا ،وقع رياب يديقه:
وو ذا رام يا يعي ،ذه سرقهد
دقاا له يعي:
وو نت لذ ري ا د
و ووا ق وووا يديقووه بووعيي ،حتووعياإ ل روونب ،دووذ  ،ل ووا
مضا ،مي يعي ،ل الع ا  ،وبينما ا يعي ،يتلعو
ل بي مستو ،وغي بعيي ،ب سه ،ص ريي ه ،نالو مثورات مون
امل م ال دي ،والذ ب ذياا ال وراي ،ذوا وا خي وا
يتعق ووه بووو مسووتو ،ن و وغووي الثموورات الووثالو امل،ت سووه ،مووام
مه ،م واإ بغنيمته ،ولبنه يذ اعمدوا قوط ،وق ذ ور
هلا ب نه قوع ابت سودا ،بون ذا أو ع إه مرنانوهإ ،سوعدتدا موه ل
بووعه الطوور  ،ي وون ،لمورَه َّووه ،أ و عهإ مث وودا ،أ و عهإ مووا
ي اا مذاقدا امنو إا حتوت غراسوه ،وا يع وم ل يدوا ،ديموا
بعوووع ،ب ندوووا انوووت ووووو موووا ياو و دا العاموووه ووووو اشو و ه ب ووورا
الوالعيندد
ومنووذ ذل و اليوووم ،قووت األم يمحدووا ا  ،بوواب الووعاي،
بوريه يوعي ،وق لَّموت بت اأوين اخلطوه التعسوه ،لوئال يغور
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ابندا بالسورقه ،بعوع اا  ،و رموت ل يوه دبووا اجلنوه اهلنيئوه،
د يعع لري ،ل ا ا(يء ،لي ع مي ابندا ،وقوع ببوا ابندوا
مسوووتعط اإ ،لع ووودا تاوو مل وتسوووممل لرديقوووه الاوووغا يوووعي،
ب يايتووه ،مووذ رإا ليا ووا ،باحل يوو الووذ يغووعته موون نووعيدا
حليعي ،ولنه يتي وابن شديع ،دما النت وال يقَّت ،وقالت البندا
مدعدة:
ووووو ل سووورقت ،نوووت مووورة بووورن ،د ووون توووعوس يض وووذا
ال يت ،وس اردك منه ،ولون تبوو ابوين بعوع اا  ،دموا ييوع
يقاا لن ابين نه راميد
ريوون ووا ووذا العقوواب قسووا موون الاو عه املعويووه ل ووا
وا وذا العقوواب
الورينوه الغضوهدد ويرمحو ا يووا م ،لبو
قاسياإ وم يعاإ معاإ ،ل ط ق الغاد قد
ال تسووووممل حليووووعي ،لوووووا وأوووويع االب ،لال بعووووع
يوعي غولا
سنوات ،ق ل مت من ابندوا ومون اجلواا ،
دتووا أوواحلاإ ،رياواإ ل ووا لقامووه الاووالة ،و انووت الاووالة،
بر يدا ،قع ادرته ،وال بع ،مون وسواوس ال ويطا  ،وندتوه لون
السرقه ،د غلا ريعيراإ ،ب يعبن العاي من ريعيع و وذل
أ و لت ،يمحدووا ا لنووه ،بيووع ندووا ظ ووت ،ل ممووا ي تووه قادم واإ،
ت و  ،ل ا الر مندوا ،موا بوق اري يدوا ،مقط وهإ ،و السوه
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ت مراق و و إه مرتابو وهإ ،نو و تالشوووت وووذه النظووورات الواشووويه
نظووورا ،
بالق م ،واتمسمت بالطم نينه ،ق ي ت ،ذات يوم يعي ،يعلو
ابندووا ليا و يا مع واإ ،دووو الع و األبضوور ،ص احلعيقووه ،ولذا
ب تيدا تويقا ابتسامهإ أادلهإ ريذ د
ل ا اتقاد ال عوي العيين ،لوعن ال تويق ،قوع وا وه،
ص الوقووت ن سووه ،يقظووه احلوو العووذي الطووا ر ،ص ق يدموووا
الاغاين ،برديف ابتسامه لذبوه سوا رة ،ال وا وال نوعن،
دقع ويقت ،ذات يوم ،ابتسامه نالمه ،تضوم ت بدا ديوب اية
قووولي ،م و وله ،يانواإ ،بضوولبه مقتضو ه ،لت ع و يل ووه
احل  ،ص ق وب دتيا أغاي رايد
انت أا ه االبتسامه احل وة ،دتاة أغاة ،ص الرابعوه
ل رة من لمر ا ،و ت يع ق ويالإ ،ا دوا لطي وه ،سوبنت موي
سرتدا األل انيه ،ص داي جماوية لعاي يعيد
انووووت ابتسووووامه يائعووووه ،تن وووورج ق وووويالإ ،لوووون ال وو و تق
النعيتق ،ديما ا اجل نا  ،ينط قا شويئاإ د ويئاإ ،ليوتالممل
موون بووق األ ووعاب املتعانيووه ،وموويا بووااف ،يردووع االبتسووامه
امل لرله ،ل وا ال و تق ،ويوتم سولر ا الغريو  ،دوإذا ات وم
ل تاة متر بالردا األيبعه ،و باننق و بثالنه مند  ،وانثالت
االبتسامه العذبه مون الوأل احل وو ،ت وع لليدوا العيوو املعر وه
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ون وا وع موند  ،ل االبتسوامه امل قرقوه ل وا
الرانيه ،س
دمدووا ،ووي لووه و ووعه ،تاووه بدووا موون دو يداقووه ،و انووت
االبتسامه تستت ي ،دوماإ تع يقاإ سابراإ من يديمد
وو نا دبين الن ل ا ذه ال سمه احل وةد
وياوب ن من االء ال تيه ،ل دايه ،ليعي  ،ص و مه
و مه ل ا داويم ذه االبتسامه البر هد
ولقع ي ن ال تا ،ذات لي ه ،دتاته ص مه ،وانسا احل
ل قاه ت دا ون ر ا ديما بعع ،يقوا ديدا:
(ي يتدووا ،ص احل و  ،ريالسووه ،قري واإ موون نادووذتدا و انووت
ترتووع نوب واإ بوويا سووابغاإ ،ت ووث ارادووه األيض ،نووه نوووب
لروس ،و نت ل ريان دا يامقدا ،دق ت هلا باوت ب يا:
وو

دد

د وو تثوور هلووذه الب مووه و جتوو  ،ولبوون يووع ا ريع ووت
تووورتع  ،ديموووا انوووت تق وو جممولوووه أووووي ،وسووورت محووورة
ب ي ه ل ورينتيدا ،ون رت مامي طيف ،ن لادت واق بت
تا بعا لي ن اسدا العادئه تعانم هلاني املضطربد
وو

نذ قادمه لع

مت احل وة ل ا مسمعيد
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و بروون و يت و  ،وت و دد مووه (ا و ا ص هل واتي ،دووال
سووووتطيي هلووووا بدووووا ،وت تقووووي لينووووا الضووووايلتا بعينيدووووا
الاوواديتق ،ولبندووا حتووين ي سوودا وتغوواُّ ارددووا ،وتت موون ص
ييوس نام ووودا و السوووين نظووورات ،باا و وهإ ذ يو وهإ ،لو و ن ل
ذ ووولي وايت ووا ي ،و نووا ت ووت ،ووائراإ ،و نين م و لوون
شيء مثق دقع ميند
وينتسخ احل دداد
وظ ت االوة ذا احل تسبن ص ذا رة ال توا ،بون ص
يانه ه ،د ع وه وا قوون و وقوي وا لوو وا قيقوه،
ا ذا احل و جتسويعإا يو إا ألمنيوه ت لورع ص لموا ق وه،
و وووثااإ موووا اووواب لوووه يسوووتعيع ،ديموووا بعوووع ،ت اأوووين وووذا
احل  ،ص منسرح و مه ،ويستَّدا من ذ ريات أ اه ويتمالَّ ا
ويعي دا من ريعيعد
بن انت ذه االبتسامه ال عووب ،تسوربن ال تيوا األيبعوه
وذه النعموه السوماويه وي
بسلر ا و لقدا ،وحيسو ال توا
له ،تانره بدا ،و عه ،ويعت م يسطر مل دمته الاوغاة يسواله
بووووحد ت وو وووي يسووواله احلوو األو  ،الووويت شووواء يبت دوووا،
ويودلدا مغمات ق ه املستيقذ لنعاء احل الوليعد
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انوووت يسوووواله قاووواةإ سوووواذريهإ ،ص أوووعقدا ول ويتدووووا
ونقائدا ،بتمدا بقوله:
وو ال ننت يا لطي ه ،ل ا ريايك املتي ب  ،وريعت ل يه
باجلوابد
ويبتو و  ،ديموووا بعوووع ،قاوووه (ابتسوووامها ،املغ ولوووه مووون
ابتسامه لطي وه ،لينسو َن مندوا امل ودع الوذين ل وو ديوه ،يوف
سَّ ل ريايته الاغاة يسالته اجلريئهد
وووو (ي يتدووا ،مسوواء ،مق ووه موون املعيسووه ،دامتووعت يووع ل
ريي  ،مر ه ن قه ،و أ لت الرسواله ص يوع ا ،وينوت للويم
بنظرة مستوغله ،وقالت:
وو ملن ذه الرساله
دت عثمت و شرت ل ش،ادا ،د ينته تسايهلا ،وريع وت
ا يبوو قوع يا وا وع موا،
تد ُّ ي سدا ،نه ويسرة،
سبه برساليت ،وق ت هلا:
وو

ت تدا ل  ،ي مين ل د

و اغت ابتسامتدا وقالت جبع يأق:
وو

ال يريوكد
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و اولت

ترد ا لليم ،دتمنعت ،وق ت متوسالإ:

وو ولبن ملاذا
وو ألنين باسد
ولوووادت الرسووواله أوووا رة ل ريوووي  ،و مضووويت لوووي يت،
مسدعاإ ،ديما نت ري ذا السااا:
وو ترا ا حت ين
لتقووي بدووا ،دقووع تعمووعت
وموورت يووام لعيووعة ،دو
ل م بييت ،وقت بروريدا من املعيسه نت ب ا حترمين
ابتسامتدا ،بعع أوعتين ويدضوت يسواليت ،ولبوين قوو
وووا،
ل وووا اهل وووه ،وحتووورك ص ق وو مووون أوووغا ،ب ندوووا
استالم يساليت ،ولبندا حت ين ،ومضيت انتظر ا ،ص مولوع
بروريدا من املعيسه ،وي يت ل ا ش تيدا ت االبتسامه احل وة
الرائعهاد
الرساله ،بن وغعدا ص املالف،
و ي ال تا
ل ريان و با و ه موون شووعر مووه ،ول ووت نظووره ،ذات يوووم،
 ،ولرس بته قع دضتدا ،بعادي مون ال ضووا
الددا
وقر تدا ،و لَّ به شعوي باخلرون والغضو معو إا مون ااربوالع بتوه
ل ا سره ،دوغي الرساله غمن تاب دبوي ،ومون لرو نوه
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لثر ل ا الرساله ،ماادده ،بعع ثر من يبعق لاماإ ،لتثا
ص ق ووووه موارييووووع ووووه العووووذي القووووعي  ،وريووووه بسوووو،ريه
مستظردهد
ولنه ليستعيع من ذ ريات وذا احلو العوذي ديوذ ر،
يووف لمووع ل وغووي أوووية ملمث ووه سووينمائيه تووعلا سووي يا
سيعني ،غمن لااي ولّقدا ل وا اجلوعاي ،ق الوه سوريره ،دقوع
انت لطي ه ت ه ذه املمث ه ش داإ ري اإد
وقالووت لووه مووه و ووي حتووع لليدووا ،وتر ّ و نظايتدووا ل ووا
ن دا:
وو ما ا أوية ذه ال تاة ،من ذه ال تاة يا بين
وباديت بته ،اليت ن ذت ل دبي ه سره وق وه ،دقالوت،
ديما انت تغم بعيندا ،م ةإ ب يثهإ ذات دالله:
وووو لندووا أوووية ث ووه ت و ه ريايتنووا الاووغاة لطي ووه ،ش و داإ
قوياإد
وقاا األخ حمتعإا حمررياإ:
وو ما دب

نت

وابتسوومت األم ابتسووامه نالمووه ق قووه معوواإ ،لقووع اسووتيقذ
احل  ،بااإ ،ص ق دتا ا الاغاد
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و وووا ال توووا قوووع بوووع ص سووون م بووورة ،يوووواص بعوووا
الالف مبقاالت وقاائع ،و ا معر اإ ،انذاك ،بالع توي
اووه سووق ،يمحووه ا  ،للرابواإ و ااإ ،دعمووع ل أوووية لووه
اقتطعدا من تابه (القاور املسولويا الوذ اشو ك ص ت لي وه
مي (توديم احلبي ا ووغي ل اوية لاايإا مناسو اإ ،نو ل قدوا،
ل ريان أوية (سي يا سويعنيا ذوا وا يقور للرواب
دبوووره بالباتو و البو و ا ل للرووواب ق وووه باووووية املمث وووه
ال يده جبايته احلسناء الاغاةد
و لقووت األم ،ووق ي ت أوووية اووه سووق ،بسووااا ي ووي
بعووعم الرغووا لوون ًوواا اووه سووق يقوور ل ًوواا سووي يا
سيعنيد
ذا الوريه

وو ومن ذا يا بين ،أا
وو ذا اه سقد
وو ومن و اه سق
وو و مع مي األواد

وقع ي ن الاوية ،ذات يوم السيع بر ا لرقاو ابن باا
األم ،و وووا يمحوووه ا دي وو إا مثق وواإ ،وقالوووت األم ال سووويطه،
معت ةإ ،ق حملته يرنو ل الاوية:
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وو ذه أوية اه سقد
وس هلا بر ا  ،و و ي تس ابتسامه متااريدا الع

ه:

وو و تعردق اه سق ،يا لمه
د ريابت األم وانقه:
ووووو
االبتعائيهد

يوووف ال لردوووه

وووو مع و و ابوووين مبعيسوووه ال لاوووه

***
وتظن االبتسامه ،مو يوهإ ،م دموهإ ،ل ردوا ال تيوه وي ضوي
يووعي لاووعيقه ،ذات يوووم ،مببنووو أووعيه ،ريوون ووو اابوور
االبتسامه له و عه ،اه لطي ه بدا ،ومت ياتوه
حيس
وودا ،ولبوون أووعيقه خي ووي لنووه قاووه الرسوواله املردوغووه
اخلائ هد
ولعن تع ا يعي لن ه جلايته الاغاة احلسناء ،ا
يتر ووا ،ل ووا حنووو اريووف ،دقووع ووذ  ،ووق غوولا يئوويس
ال رقه املوسيقيه ،ص دووج قاسويو الب و ي ،وذ الون خَ ص
ال و  ،وما برع يعه ال قه و و ي و ال و  ،ويعنيه من ش تيه،
ويرمو ديووه ،تووا تنووت خ وداريووه ،وتتوووتر لوورو لنقووه وتنسووا
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النغمووه ،موون الاووعي ل احلنروورة ،ل ال و تق ،ن و تت ووون،
من لقه ،من نقوب ال و  ،م ون إه بن ضات ق ه ال يتد
لب و و ط بووعيي بوواه يووعي ،ل ووا برالت وه ص الوون خ ص
و يه،
ال و  ،متنا يضولي مث وه ،قائوع درقوه موسويقيه
ي الطواووس ،متو  ،اإ ،خمتواالإ ،لو اه لط يوه ،وتعرو
به ،ويتسنا له يسمعدا النغمات ال ريه من بوقه ،لن قورب
و لن بععدد
ووا حي ووو حليووعي ،يوون ا ووه ،موون ي و
ووذل
باب يديقه بعيي ص اإلدااح لنه برسوالته املسوبينه ،ي دوم،
موون نقوووب ال ووو  ،نغامو إا شووريه ،تتعووا موون ردتووه الاووغاة،
نالمه ،يناإ ،ب نهإ يناإ ابر ،لتر و بعا األحلا ال وائعه،
ووذه األنغووام انووت تغووااا
ص ذل و ال و من ،وموون املا ووع،
ووي اجلوواية الاووغاة لطي ووه ،دت تسوو ابتسووامتدا السووا رة،
ياغيه ،مستمتعه ،ن متضي األنغام ،بعيوعة ،قويوه ،منلوعية،
ووي بووعيي ،و ووو ص عيقتووه ،ليغ و ط بوواه ،ل ووا مو تووه
ل
ال ذة ص التع ا لن مغمات ق ه العميع العاشمد
بيع االبتسامه الرائعه اليت انت تد اهلناءة ،ل ق ووب
الاووغاة املتيمووه ،انط و ت ،ذات يوووم ،دقووع التدووا يووع نيمووه
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معتعيه ،وامملت من يواة الردوا ًيعواإ ل األبوع ،ول ال توا
عووه
ليووذ ر ،يووف ندووا لووه يووعي اخلووأ الر ي و  ،الووذ
مس:
وووو ادمووا لردووت موواذا ريوورن ل مسووبينه لطي ووه ل مووت موون
مي ،ل شاباإ نذالإ ،قع بط دا ،دردضته سرتدا ،د أوع هلوا
مي مه ،ديما انت لائعة مون املعيسوه ،والموا هلوا ندموا قوع
أوووواددا مدووووا ص الطريووووم ،مغمووووا ل يدووووا ،و ندووووا نق ووووت ل
املست وو ا ،ولرغوووا ل يدوووا ي بوووذا ا ،بسوووياية لوو ن مدوووا
داعقت ال تواة املسوبينه ،الغاد وه ،ليمضويا ل بيوت ،نواء ،،ص
غا يه قري ه من دم وم ،و نواك التوعن ل يدوا ال واب ا(ورم
وا تا دا ،قسراإ ،ليلرج سرتدا وتق ن به اورياإ هلاد
وايجت ت ش ه يعي ،ذوا وو م ورس ل وا ال بواء،
و ادي بعيي يديقه ،و و ي عر ،شيئاإ ما ،ش ه بالسوبق،
قع انغرا ص شغاس ق هد
وقووع قووص ل يووه أووعيم حمووام ووو األسووتاذ أووالح ال ووا
ا قع اا ي ل ا دلوون قامتدوا م ال تواة ،غوع ذلو الغوعاي
يف التعن ل يدا ،بعع ونم يعيدا ،و مو دمدوا،
األني
و ي حتاوا ،ل ثاإ ،الاراخ واخلالص من براننهد
163

ويذ ر ال تا يف ا ت لليه م ال تاة ،و انت التقت
بوووه ،ماوووادده ،ص احلووواية ،يرادقدوووا ل مبتو و املر ووووم
ال ألسووورة ال تووواة ،ص
األسوووتاذ مظدووور القووووت ي ،ليبوووو و وووي إ
الووعلوة املقامووه ل ووا ذل و ال وواب ،املعتووعن ،ويووذ ر يووف
ويدت ل ملامي ت اأينَ ماسويهإ ماملوهإ ،منديوهإ المدوا جبم وه
ما ت اا حم وية ص ذا رة ال تاد
وو الغاية مو لاية يا سيع د
ذوووا انوووت تعو و ن سووودا ،بو و موووا وووعو البنتدوووا
املسبينه ال ي لم ب سرتدا العاي ،بن الغاية مو لاية يا سيع ،
الغاية الويت ا تالوت االبتسوامه النقيوه الطوا رة ،قت تدوا ،دغابوت
ل األبعد
ولورس ال توا ،ديموا بعوع ،شوقيم ال تواة ربووو و وا دتووا
أووغااإ وووو قووع انووتق موون ذل و ا(وورم الووذ التووعن ل ووا بتووه،
د يداه قتيالإ ،ب نعقيه أيعد
ا ذ ورن االبتسوامه ،ظ وت يوهإ ،يدادوهإ ،ص بواار
ال تووا بووعيي ،ليبتو  ،ديمووا بعووع ،قاووه ابتسووامه ،ويسووت د ،
قايعة ابتسامهد
بسمتدا ،ا من اخل ع ،ا مون شوعاع ال رور ،وا
ال اْ
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ًوون موون مامووه ،وممووت ،محووراءَ ،شوودا موون ترامووي
الظالاْ
قرمت ل ا ا رتدا ن يا ت ،تس مل الطيوب شدعاإ الاْ
غمت ل محرتدا مغ الإ ،ينسا ايفَ ق ه ،،ص اخليااْ
و وا برل قرير ،وت،

برة ،محقاء مرمت ب ااْ

تقوا ،لما باديت و ر ا امل تن ،ل ُّنا يناد تعااْ
وانسربت ،ان ،بروالإ ،د َّدا ريناح محر ص ابتيااْ
يدمت ل

ض إا بابتدااْ
وتدا ،يا يناإ بيض إا خم م

ود ع ت ن اسدا نغر ا ،د ومنت و امدا باحملااْ
سرب ايوي ،ائ  ،ا  ،ل ا
ال اْ

بسمتدا،

ا ص األدم ،م ظن ااْ

ا من اخل وع ،نقوا مون شوعاع ال رور،

يوووا اي دوووا ،ص الثغووور ص اجل ووون ،ص
الساااْ

***
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وا

وتدوووا ،وص شووورود

و ر يبي قر و ي يع ،ل ا ياب االبتسامه امل دمه ،دقع
ندووا لووه أووعيم ووو اخلطوواو ال نووا يم و و ووا يعرددووا
أوووا ه االبتسوووامه ،تعوووي ص وو  ،بعوووع ت وريوووت نووواك
ا ي اإد
و ضوي بووعيي وووو ذات يووم وووو يومووذاك غولا دوالإ ،و ا
ال ي دوديه وو ل مبت أعيقه احملامي لطا ال بور  ،ص
اقا يامي ،دربإذا و ي ممل ،امر ة ،تاعع الوعيج ماموه ،وبوعت
له امر ةإ نا اإ ،ل ه الوذيالق ،وئيوعة اخلُطوا ،و وعيت لليوه،
ديموووا انوووت تنعطوووف ،ل الووويمق ،بعوووع شوووايدت الطوووابم
األوا ،نظرةإ متط عهإ ،ا الوريه املطون ل يوه ت ئواإ ،ولبون
الغضووو  ،حتيم ووت موون قسووماتهد ريوون ووي ن سوودا لطي ووه ،بووال
يي و  ،وب ووم ق و البدوون ،لني واإ ،ص أووعيه وشووعر برل ووه
ري ووه ،جتوواذب يانووه ووه ،مووا لووو نووه لوواد دتووا أووغااإ
بروالإ ،وانسرقت ل شو تيه ،ل وواإ ابتسوامهُ حتيو ،ه مرت بوه،،
د وإذا الوريووه املغضوون ،ي ووي بابتسووامه أووغاة ،ا و له موواء
نقيه ،أاديه ،مت دو أقاهلا قطرة ماءد
وينلسر ال لون االبتسوامه الويت انوت ،قوع اإ ،وا
موون اخل ووعدد مووا تو اا االبتسووامه تو اءن ،ص ننايووا الغضووو الوويت
ت الوريه ه ،ا ه بريئه مر ه ،اا رةد
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ومثووون ،ص و موووه ،ل وووذه االبتسوووامه ،شو و ه ب وووراية،
أغاة ،قع اتقعت ،در ة ،ق ن تنط  ،ص بقايا يمادد
ابووووت لوووون ناظريووووه ،سووووا ماإ،
وظووونم ،نيدووووه ،بعووووع
م بووراإ ،وق ووه مووا يووين يقوورع أووعيه ،ذووا يووود ي لووم،
بالطيف احل ي السانمل مامهد
مووا بووو الاووعيم يووعي ،دقووع ريع ووت تنلووعي موون نقوبووه
املتوريعه ،بعع انط اء ال سمه الذاويه ،حلوا متدعريوه ،تسور
ص معاتدا وتررييعاتدا ،ن ضات الق احل يند
وص ذات يوم ،التقا بعيي ميعي ،ص اقا الوأج ،دتوق وا
املساء ،و بذ ال ين
ص ي ن من و اد  ،يتلعنا  ،تا
أو غَه األسوود ،و يعوع بووعيي ي مومل مون وريووه يديقوه ،سوون مووا
ي فُّ لنه النوي الضئين املنسب من النوادوذ العاليوه املتعانيوه
املضوويئه ،وبووعا لووه أ و رة شووا ه انووت تنسوواب ص حميووا
يديقه ،و أوته ي ي ب سا لميم لميمدد
و ا احلعي يعوي ،ديما يذ ر ،لن الثووية السووييه،
دوو ويد يوووعي لرديقوووه بعوووا موووا يواه يدوووا بيوووه لووون ماووورله
وووت،
شووديعاإ ،ص معر ووه بقريووه (لووق ريوونا و نووه يتمنووا
بيه شديعاإد
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وووا أووووته ينسووواب ص العتموووه املوشووواة باألشوووعه الوانيوووه
املتطامنه ،ادئاإ ،مرجتف القراي ،ما لوو نوه يوا و نو س
ريرح ينغ ص لما ق هد
ص اليوووم التووالي هلووذا ال قوواء مووات يووعي ،در و ة بسووبته
ق يهدد
تراه قضا

ن إا و ملاإ ل ا لطي ه ال يعي د

ا يعي يمحه ا يياغياإ ،مولعاإ بالسو ا ه أاأوه،
و ا قويواإ موتق األسور ،دبيوف الوه املووت ،و وو ص ييعوا
ش ابه
وقع وقي اخلأ ل ا يديقه بعيي ،وقي الاالقه ،ا و ذا
بوه الثاني بالرغواع ضوي ص لنور يديقوه و بيوه األوا يديوم،
ل مستقر يمحه ا د
و يبوون بووعيي ص الووعاي ،ووق ابتطووف املوووت يديقووه،
ولبن مه قات ل يه والعموع تدمي من م قيدا ،ومتسمل دموع
ابندا بعيي ت تعي من لينيه ،يف مات يعي ،بق ذياليداد
وو رياءتين ،اليوم ،م يعي ،ري لوه أوايبه :دبي و يوا م
بوووعيي ،تعوووالي ،ال دي مووواذا اأووواب ابوووين ،دقوووع ريعووون يوووئن،
متوريعو واإ ،مووون أوووعيه ،وانطووورح ل وووا دراشوووه و وووو يرجتوووف،
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د ،ت يا بين ل بيتدا ،ويش ت وريده مباء ال ر ،وغوممته
بق ذياليمد ا يرامقين ،وديعاإ ،مستسو ماإ لضوميت ،ودرو ة
ب وت ن اسوه ،وًووعت نظراتوه ،دعردوت نووه موات ،و لولووت
با يه ل يه ،و مه املسبينه تولواد
تراه قع ململ مه بالرغاع ،و ي متسمل وريدوه مبواء ال ور،
رين لقع حتر ت قطرات احل ي اليت ان لقوت مون نوعييدا ل
ش و تيه ،قووع اإ ،دراشووت اا  ،نان واإ ويمح وهإ ،ريوون أ و لت
وورن ،بوواه الاووغا ،ذات
األم لوون ابندووا بالرغوواع ،بعووع
يوم ،ص ل ا ولي ادن ،بسرقه نالو مثرات من امل وم ،
انووت قطوورات احل ي و السوواييه ص لروقووه جتوورس الووذنوب،
نم الذنوبدد
ا ابر ما ادمبرته ليناه املغمضتا املودلتوا
و ذل
ل لياةدد نظرات موه بالرغواع ،تر موه وحتنوو ل يوه وتع وو لنوه،
وملسووات موون يا تدووا تريووم موواء ال وور ومتسوومل بووه وريدووه الطي و
الودييد
وشوويي يدووا يووعي ،ص احلووي وص دوووج قاسوويو وووو ول ووا
ي سوود املر وووم بالووع الردووالي وووو رينووااة الاووعيم الرا وون ل
مثواه األبادد
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وص اليوووم التوالي مضووا بووعيي ل داي بيووه يووعي ،مع ي واإ
مه و بتهدد
و انت ت ه منثوية ل ا سريره اخلوالي ،وص ااويوه مون
الغردووه املعتمووه ،ووا بوقووه م قووا ،نووه ا وون يتووي  ،ووا
خي ع ل ل اءة ،أامته ،،قع مخعت وانط ت ص نقوبه ،حلا
انت تنسرب قع اإ ،دتم ال ضاء نيناإ ووريعاإدد
وسَّمت لليه م يعي ،دامعه العق ،ددو إا أوغاإا البندوا،
وقالت له:
وو نت رن أوعقائه بو حتوت ذ بوه لوعي  ،دقوع
يبت ديه مذ راتهد

وا

وووا يوووعي يسووورن ،ص وووذا الوووعد  ،بطووورات ن سوووه
ووريعانه ووساوس ق ه ودبره ووو وموا يو اا بوعيي حيوت ذ بدوذا
العد لعيه تا اا وو وقع است ا ص رين أ لاته ،ي سو إا مون
احليوواة ،وشووعوياإ مضوونياإ م ل واإ ،بوواملوت القري و  ،ووأوويهإ ب و
تعطا مالبسه وتس ل بته عيه وو و ا يمحه ا يعطوف
ل يدوووا وووثااإ ووووو وتدوووعن ت وووه املعيسووويه ل ًعيوووه الرابطوووه
األبويوووه مبعيسوووه لنوووأ ،و انوووت يابطوووه بايوووه تدوووت بتوايوووي
البت جماناإ ل ا دقراء الطالب ،وددي قسوااد املعيسويه،
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و ووا بووعيي مووق سوور ووذه الرابطووه و نووه ليعت و بووذل  ،لمووره
َّهد
وا ت ووف بووعيي ص الووعد  ،بوواه يووعي ووا يقوورام
ال عر ،و لطي ه قع هلمته قاائع شتا ،يقوا ص بعضدا:
وسووووووووووور أوووووووووووعودك يوووووووووووا لطوووووووووووف نوووووووووووي
سووووووووووووريي اخلطووووووووووووو لووووووووووووعو

ووووووووووووالغ اا

وسووووووووووور ًالوووووووووو يوووووووووووا لطوووووووووووف نوووووووووووي،
لقيووووووووت موووووووون اهلووووووووون مووووووووا شووووووووف ووووووووالي
موووووووووووووون ااالم يووووووووووووووا لطووووووووووووووف ان ثقنوووووووووووووووا
و األا ووووووووووووووواا ،داغوووووووووووووووت لأاتوووووووووووووووي
دووووووووووورد الطووووووووووورسَ وابتسووووووووووومي و ووووووووو و
بيووووووووووووووواالإ مووووووووووووو ونم دوووووووووووووووردوس احليووووووووووووووواة
ولنوووووه ليترووووواوا اا  ،لذ يقووووور ت ووو و األبيوووووات السووووواذريه
الاادقه ،لون التوواء واندوا ،وبسوااه معنا وا ،ليوت ممس اجلورح
ا يتَّ،ا ب ف ماتدا الرقيقه احل ينهد
الذ
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ويتمثن ايف يعي ،ائماإ يععو ،الغ اا النادر ،ب ف
منيووه بعيووعة مسووتلي ه ،ب ووف ابتسووامه نالمووه م دمووه ،اغوواءت
ياة الردا ال تيه ،ن اويت وانط ت وماتتدد
عيقتووه ،ليوونظ ص ينوواء بيووه

وينب و ال تووا بووعيي ل
يعي ،قايعة يقوا ديدا:

وووووووووووووووووت ،ال بووووووووووووووووون ياحش ،ص

ووووووووووووووو وو

وة اجل ووووووووووون يووووووووووووالي شووووووووووورودَه و يامووووووووو وهْ
سوووووووووووونع الوووووووووووور س وادلووووووووووو إا وانثنووووووووووووا ص
نق ووووووووووووووه احل وووووووووووو و سووووووووووووووادلاإ و اموووووووووووو وهْ
شووووووووووووووووووووو و تاه النوووووووووووووووووووووووعيتا

يووووووووووووووووووووووواةإ

يقووووووووووووور الطدووووووووووووور ديدموووووووووووووا

المووووووووووو وهْ

تسوووووووووووووتعيعا مووووووووووووون سوووووووووووووليم لدوووووووووووووود
هل وووووووووووووووووو و إه وايتعاشوووووووووووووووووو وهإ وابتسووووووووووووووووووووامهْ
و وووووووووا ال يووووووووون

احلوووووووواإ ،يغوووووووو ا احلووووووووو

ا  ،سووووووووووواداإ ،موووووووووون وشوووووووووويه ،وريداموووووووو وهْ
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النسوووووووووي الطووووووووور  ،مووووووووورم ل وووووووووا ري ووووووووووه
توووووووووووووه ،نالمووووووووووو واإ،

رووووووووووووونمل محامووووووووووو وهْ

د ووووووون اووووووناإ ،ووووووووا م رقووووووه الراوووووو ،
وداون ريرا َوووووووووووووووووووووووووووووووووه امل تامووووووووووووووووووووووووووووووووهْ
وال ووووووووووووورا

ال ووووووووووووورود ،قووووووووووووور ل وووووووووووووا

الغاوووووووون ،و يووووووووا نوووووو و اسووووووووتقنم سووووووووالمهْ
ويقووور بوووعيي ص عيقتوووه لاوووعيقه ل وووع السوووالم العري وووي
الطال ص يه الط ذه القايعة ،ليقوا لوه ل وع السوالم:
لندووا ي مووا نظمووت يووا بووعيي موون شووعردد دقووع اريووت مبووامن
احل ص ق د

***
وي ووا بووي احلوونق ،يووا مووي ،بعووع يوواب اويوون اويوون ،ل
العاي القع ه ،و عيقتدا املمرله اخلضراء ،ل احلعيقه الويت
ظ ت شراي ا ا وليت وش ابيد
و مضي مي ابين لمواد ،ألغورب ص متا وات واية قوولي،
تت رع مندا شرايق احلايات واألاقه الرا ه الظ ي هد
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وت ،ص لينا ل لن ،وحنون نسوعا ص الطريوم املعتموه
ألين ل ال يوت املتالأقه ،املتعانيه ،املمان ه لورينات متعانقه،
ت س قو الت ،باا وهإ ،وتندمور مون شورداتدا وشوشوات
تد ُّ
و ادي مت ادله ،ندا يذاذ مطر يرا نايا احلايةد
دنوووا انوووت ت و و ُّ ابتسوووامه لطي وووه ،وووق تووورن الردوووا
وون مووند ،
ال تيووه ،لوون بريقدووا ال موواح السووين ،ليلسوو
االبتسامه تد و ل و عه ،ومت ياته وريعإا وسعادةد
لقوووع انط و و ت االبتسوووامه احل ووووة ،غوووالت ص مضوووطرب
ديوب احلياة ،ومن يعي لع ودا ت ور وغويئه ،ص واء بورن
لتد الرواء واهلناءةد
ا و ذا باب بيتنا ،يع وه يق (11ا جتث حتتوه (سوقااها
تقوووورع ال وووواب ،لتدمووووي مندووووا ،ص اخلوووواار ،نقرتووووا
تدوو و
م اددتا  ،ت يدما د ة أمت ،قااة ،لتنثاا ،نر ا ،نقرتا
نالمتا  ،وتتراوب ،ص ال اا:
وو ماما ،ماما ،ذه دقه ااي  ،رياء ااي يا ماماد
ولبون ال واب ،يوا موي غولا موأوعاإ ،دقوع موات يديووم
العمر ااي د يا ماما ،ولن دوتمل لوه ال واب ،ليطون الوريوه العوذب
ا وليت وأ ا ودا ةء و مالإد
احلنو  ،و
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و بطو بطا متمد هإ ،مست نيهد
وو يباه ماذا ين
لقع التد ال ايع اجلعيع ،شايع الثوية ،عيقيت ودا،
وودا ،وظ ووت بعووا روورات الووعاي قائمووه ،ينتظر ووا اهلووعم،
و مامدا ل ا الطريم االس يت ،انت تنتا شررة الناينا،
وقهإ ،تيما ه ،سابم لدع اد
وريثمت مامدوا مع وه غو،مه ،يتل و شوعقدا ال ورس،
ليرنعا شررتي احل ي ه ،ولتثدا ،ويع َّي ل يدا و لو اناي وا
حمواإد
واري ووت اوورص ،ص املووعن ال عيووع ،دنووا انووت تنتاوو
ووا يطيو لعنووعلي م وود لربيووع،
شووررة الرمووا  ،يو
يغمس منقايه الرشيم ،ص ريرح يمانه م وقه ،وياادمل عو
يا مي ،تررييعه ارب إا ن وا َ ،مس لاإ ممع ا د
دنوووا انوووت تقووووم شوووررة اجلووووا الووويت نوووت تسو و م
ااندا ،و لعو ا والإ ،ص ظالهلوا موي يديوم و يوعي واواي ،
ولبوووين لووون ظ ووور مبووورا  ،بعوووع اا  ،موووات يدوووا ا ووووليت
د  ،يديوم و يوعي واواي يوا ماموا ،و وانوا بدروه ا ووليت
لمعين بد ص مستقر يمحتهد
وش ابي ،و يريو من ا
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و نوواك ،يوووا مووي انوووت تتووع لناقيوووع سووت الوووعوالي،
تنتظر نام لتقط دا وتغس دا وجت دا شديه ،نعيه ،تقطر ماء
و الوة ،لقع ري ت غرولدا وي ست وماتتد
وي ،ص بار ل بعيوع ،نواك ،وا يتعوا  ،أووت
بو يعي ،و ا يريم من نقوبه ن ضات ق أعيقي يعي،
له ،ينه ،م لو هد
موا وواية م ل سوا  ،اجلوواية الوديوه الوويت ترقووع ،اا ل
ريوايك ،ص الع عاح ،دقع عمتدد
ما بيوت لعاتي يعي ويديم ولطي ه ،دقع ديست دا،
و نذا ببي ل يدوا موا وا ي بوي ال والر القوعي ل وا
االا بيوت األ هدد
لقوع امملوا لنووا بيتنوا يووا موي ،غواع ،واب ،مون يووعي
لع ه مات لي ع  ،وتسما به ل عن ايات اجلنهد
انب و اوورص ل شووررة النوواينا ،جتووث مامووه املع ووه،
ي سودا ،ولبندوا تقوف ماموه،
ندوا و و معوعني يدو
بيه ،مناري ة ،وا مغ :
املعووعني ،ويدقو إا ب ووررة النوواينا،
وووو يمحوواك يدووا الووو
دإ ريذوي ا ما ت اا موأوله بق د
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وببيتددد
وو ملاذا ت بي يا باباد
لقع ي ن ابين لماد دمعه ،تنساب ل ا ورينيتدد
وو دنا يا بين ،ولعت ون ت ،ترن ل ذه ال ررة الويت
نقف ص ظ دا ،لقع رستدا مي لام اواريدا ب بيد
ا يسر ص لرو
ش و يت الس و ا ،ل جتووف،
متقعة ،متا هدد

ماتي نق ريايس اال ،لاذب
و الر ووه ص ال بوواء مووا ت و اا

ووا وووي ذ بعوووا اوووا النووواينا ،وووت ا ،لعووون يا وووه
ب يووه ،تسووون با و ه نووادرة موون م وور شووعر ال نووت الب و اة،
وت حيدوووا ،ص يدوووم ،ل أوووع دا ،لع ووودا يا توو احلنوووو  ،يوووا
تنووي ،ليسوطي مندوا
ماما ،واململ دنوا و دنوا ،بورال توشو
يغ و و ردووه نووومي ،ويدع ووع المووي
شووذا ل يووم ،يتل و
اهلنيئه ،و نواك ،نواك ،ص ذين ال وررة ال ايلوه ،املتطاولوه،
ما ت اا توم بعا القنادين املذ ه من مثاي الناينا ،تنتظر
متتوووع لليدوووا لاوووا موووي ،لتغم وووا وتتوووع رج وووا بعيوووعرب ،نو و
تعتار ا يعك يوا موي ،دوو قوعح مون القدووة املورة ،لت يون
الاعاعدد
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اه ليووووتين سووووتطيي قتطووووف نايحووووه ،نايحووووه وا ووووعة
دلس  ،اللتار ا و ييوم ي يقدوا ،ص قوعح مون القدووة املورة،
ولن ممره يا مي ،لن ممره بعاإدد
ومووووعدت يووووع ل ويقووووه من سووووطه بضووووراء ،را ووووه
مستطي ه ،مستعطيه ،ودر تدا ن دنيتدا من ن ي ،ألستن ي
مندا يائلت يا ميدد
و ين العمي ،مرة برن و مغمت:
وو ودالاإ ،يا بيت الب اة ،يا شررة النايناد

***
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مالك صق ر

مالك صق ر

2012

62

إمرأ من بر الحمل  -اعتدال را ع

ماجد حم د

ماجد حم د

2012

63

من النكبة إلل المقاومة والت ديد

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

64

األعاصير  -الشةاعر القةروي رشةيد
ليم الخ ري
عبةةةةةةةد اللطيةةةةةةةف عقةةةةةةةل درا ةةةةةةةات
ومختارات

د .حسين جمعة

د .ثةةةةةةةةةةةةةائرزين
الدين

2012

يا ين اع ر

يا ين اع ر

2012

66

حكيم الددر أب العال المعري

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

67

امصدار األول للم قف األدب

مالك صق ر

مالك صق ر

2012

68

عبقريات العقاد لدرا ة وتحليل

مالك صق ر

د .حسين جمعة

2013

69

امشترا ية واألدب

مالك صق ر

د .حسين جمعة

2013

70

رباعيات عمر الخيام

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2013

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2013

مالك صق ر

2013

د .حسين جمعة

2013

مالك صق ر

2013

مالك صق ر

م

65

71

تقدي الكتب

عنوان الكتب

بائع ام تبداد ومصارع ام تعباد

72

ليس لدى الك ل نيل من يكاتب

73

ما الشعر العظيم؟

74

الشعر بين الفن ن ال ميلة

أ.د .حسين جمعة

75

الفق والتص ف والمسائل الشرعية
الخال ة

أ .محمةةةةةةةةد راتةةةةةةةةب
الحال

د .نزار بريك دنيدي

185

2013

تقدي الكتب

اختيبر الكتب

سنة
الكتب

76

ًً صال العل ثائراً وشاعراً

أ .د .حسين جمعة

مالك صق ر

2013

77

أب القا م الشاب
شاعر الشباب والحرية

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2013

78

أنا من اللة الصخ ر

د .نزار بن المرجة

مالك صق ر

2013

79

األديب والمفكر أب حيان الت حيدي

د .نزار بن المرجة

مالك صق ر

2013

80

األدب للشعب

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

81

مدي الظل العال

أ .د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

82

معارك كرية

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

83

واقعية بال ضفاف

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

85

السيف والتر

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

86

بع ة األمةةة العربيةةة ور ةةالت ا إلةةل
العالم

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

87

الغربال

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

88

هللا

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

89

عصا الحكيم

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2014

90

الفاراب

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

91

األدب الد ري عبر التاريخ

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2014

92

المسألة الي دية

أ.د .حسين جمعة

مالك صق ر

2015

93

مذ رات مستر دمفر

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2015

م

84

عنوان الكتب

يف تعلمت الكتابة

186

م

عنوان الكتب

اختيبر الكتب

سنة
الكتب

مالك صق ر

أ.د .حسين جمعة

2015

مالك صق ر

رض ان قضمان

2015

مالك صق ر

رض ان قضمان

2015

مالك صق ر

2015
2015
2015

تقدي الكتب

94

ص ت أب العال

95

ن األدب لجز

96

ن األدب لجز

97

اإل الم بين العلم والمدنية

أ.د .حسين جمعة

98

حكيم الددر أب العال المعري

مالك صق ر

مالك صق ر

99

شظايا من عمري

شادر أحمد ناصر

مالك صق ر

100

لماتا تأخر المسلم ن
ولماتا تقدم غيردم

أ.د .حسين جمعة

101

الدين والعلم والمال

102

غابة الح لأ
السرد

1
2

التنة ير وجماليةات

مالك صق ر

2015

مالك صق ر

2015

نذير جعفر

د .نضال الصال

2015

103

الحيا واألدب

نذير جعفر

د .نضال الصال

2015

104

إن األدب ان مسؤومً

105

أ ر المرّ اش األدبية

106

ال در الرجع للص ي نية

مالك صق ر

د .نضال الصال

2016

د .نضال الصال

عيسل ت ح

2016

مالك صق ر

مالك صق ر

2016

د .نةةةةةةةزار بريةةةةةةةك
دنيدي

د .نضال الصال

2016

108

حضار الطين

إ ماعيل الملحم

مالك صق ر

2016

109

ضرور الفن ال ز األول

نذير جعفر

مالك صق ر

2016

110

ضرور الفن ال ز الدان

نذير جعفر

مالك صق ر

2016

111

قاد الفكر

مالك صق ر

2016

107

حلب

ريال وقصائد أخرى

لك حصرية

187

م

عنوان الكتب

112

جةةرائم تر يةةا ةة
والح از ولبنان

113

خار الحريم

ةة ريا والعةةةرا

اختيبر الكتب

سنة
الكتب

حكمةةةةةت إبةةةةةراديم
دالل

مالك صق ر

2016

إ ماعيل الملحم

مالك صق ر

2016

تقدي الكتب

114

عيسل عصف ر لبالغة البازلت

ثائر زين الدين

ثائر زين الدين

2016

115

رحلةةة الشةةةام إلبةةةراديم عبةةةد القةةةادر
المازن
لعمةةةةال النفةةةة ت وتفكيةةةةك امتحةةةةاد
الس ييت

د .نةةةةةةةةةزار بنةةةةةةةةة
المرجة

د .نضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
الصال

2017

مالك صق ر

2017

116
117
118

المذاب

أرمينيا

نزاريَّات...أَيق نة الحب ...وال ن

د .ناديا خ

ت

حكمةةةةةةت بةةةةةةراديم
دالل

مالك صق ر

2017

لك حصرية

لك حصرية

2017

ثائر زين الدين

ثائر زين الدين

2017

120

هللا والفقر

مالك صق ر

مالك صق ر

2017

121

قسطنطين زري مفكراً ومؤرخا ً

عيسل ت ح

عيسل ت ح

2017

122

جرح ال ن

محمد حديف

محمد حديف

2017

نذير جعفر

مالك صق ر

2017

لك حصرية

مالك صق ر

2017

مالك صق ر

2017
2017
2018
2018

لك حصرية

2018

119

123

من دي ان ال رح الس ري

ن القصة والمقامة

124

ال فة الحكم

125

أشعب ملك الطفيليين

لك حصرية

126
127
128

يلس ف الفريكة

د .خلف ال راد

مالك صق ر

الخيال الشعري عند العرب

لك حصرية

مالك صق ر

قميص الص ف وقصص أخرى

مالك صق ر

لك حصرية

129

أيق نات

لك حصرية

العصر الحدي

188

م
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

عنوان الكتب
الظل

الحيا

صال

يد دارتا
وج

تقدي الكتب

الراحلين

ميا

اختيبر الكتب
صال

ميا

لك حصرية

مالك صق ر

د .بديع السيد
اللحام

مالك صق ر
عيد

خصام ونقد

مالك صق ر

صبح

أص ات شعرية من ال زير
الس رية
أ اع الفردو

د .نضال الصال

عل جمعة
الكع د
مالك صق ر

حكمت إبراديم
دالل
لك حصرية

مالك صق ر

ن القصة لقصير

لك حصرية

مالك صق ر

ش اعر العرب وعظمة الشاعرية

لك حصرية

مالك صق ر

اعترا ات شباب

عبقرية العرب

العلم والفلسفة

علمتن الحيا
البط لة
األدب

بديع السيد اللحام

مالك صق ر

لك حصرية

مالك صق ر

الشعر العرب

لك حصرية

مالك صق ر

حضر ال ليل

لك حصرية

مالك صق ر

وحيداً َو ط ال ّ
س ب العاري
نيران تحت عرش الطاوو
شعر ميسل ن

ت

د .ناديا خ
لك حصرية
صبح
قضيمات

189

عيد

د .ثائر زين
الدين
مالك صق ر
غسان ال

سنة
الكتب
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

