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ال وف��ع�ل ً
الإمي���ان بالوطن ق��و ً
ا ه��و �إمي���ان الإن�سان
ب��ق��درات��ه ع��ل��ى �أن ي��ك��ون �شخ�ص ًا م��ف��ي��د ًا لوطنه
ول�شعبه ..وامل�ؤمن بوطنه ي�سعى �إىل �أن يكون وطنه
جمي ً
ال وغني ًا وق��وي � ًا ..و�أن يكون الوطن يف �أعلى
مراتب التقدم ال��ذي نفخر ب��ه ..فكل �شيء يف هذا
الوطن �أمانة يف �أعناقنا ـــ من املقعد ال��ذي جنل�س
عليه� ،إىل الكتاب الذي يزودنا بالعلم واملعرفة ،و�إىل
الدفرت والقلم اللذين ن�ستخدمهما يف م�سريتنا العلمية
واملعرفية .و�إمياننا بوطننا يبد�أ من حبنا واحرتامنا
ملعلمنا الذي يريدنا �أن نكون من املجتهدين ال�شطار
الذين يقدرون العلم واملعرفة والأخ�لاق الراقية..
ويحلم ب��أن يكون تالميذه من �أرق��ى التالميذ علم ًا
ومعرفة و�أخالق ًا ..والإميان بالوطن يبد�أ من حبنا
واحرتامنا لزمالئنا الذين نعي�ش معهم يف املدر�سة،
ونفخر بهم ويهمنا �أمرهم ..ف�إذا �أحببنا املدر�س حب ًا
�صادق ًا ،فلن نكون �إ ّ
ال من التالميذ الذين نفخر بهم،
ونتغنى بهم وب�أعمالهم ،وبكل خطوة يف حياتهم..
و�إمياننا بالوطن يبد�أ من اهتمامنا باملدر�سة ،ومن
جدران املدر�سة ،وباحتها ومالعبها ،ومن كل الأدوات
التي ت�ستخدم يف املدر�سة ..و�إمياننا بوطننا يبد�أ من
ع�شقنا للغتنا العربية التي تزخر بالقيم الرتبوية
واجلمالية والأخالقية ..و�أملنا �أن يكون �أطفالنا،
براعم �إمياننا بوطننا احلبيب ،يفي�ضون عبرياً ،يعطر
حياتنا واقع ًا وم�ستقب ً
ال.
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يا ليتني �أكون. ..
• �أ�سعد الديري
�صديقتي ملي�س
�شاعرة �أ�صيلة
تكتب عن �أحالمها
الق�صائد اجلميلة
***
		
قالت لنا ذات �صباح:
يا ليتني �أكون
كزهرة الربيع
يزورين الع�صفور
والبلبل الوديع
***
يا ليتني �أكون
كنحلة الع�سل
�أعلِّم الأطفال
اجلد والعمل
***
يا ليتني �أكون
ع�صفورة من نور
�أعانق الأ�شجار
و�أح�ضن الزهور
***

يا ليتني �أكون
بخفة الأرنب
�أقول لل�صغار
هيا بنا نلعب
***
يا ليتني �أكون
فرا�شة مزرك�شة
ثيابي اجلميلة
بديعة ومده�شة
***
يا ليتني �أكون
حمامة ال�سالم
لأن�شر الوئام
يف موطني ال�ش�آم
***
�صديقتي ملي�س
رائعة اخل�صال
بهية ..بريئة
وتع�شق اجلمال
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العدد ال�ساد�س

• حممود امل�صري

الغني والفقري

طالب ذكي ومتفوق يف الدرا�سة ،ويحب العلم،
حممود
ٌ
ويتابع درو�سه ب�شغف ،وكان له زميل يف الدرا�سة يدعى
ح�سني ،وكان من الأغنياء ،وكان مدلل جداً ،ويلهو ويعبث
وال ينتبه �إىل درو�سه.
ذات يوم قامت املعلمة باختبار �شفهي تريد �أن تعرف مدى
ا�ستيعاب الطالب ومقدرتهم على احلل واملتابعة الدرا�سية.
برز حممود يف احللول والإج��اب��ات� ،أم��ا ح�سني فكان ال
يتحرك قيد �أمن��ل��ة ،وينظر بعني الغ�ضب �إىل حممود
الطالب الذكي ،ينظر �إىل ثيابه الرثة و�إىل حقيبته
البالية ،ويتعجب من قدراته ومهاراته وي�ستحقر �شخ�صه
لفقره.
غ�ضبت املعلمة من ح�سني من كرثة غبائه وعدم م�شاركته
ومن خالل الأجوبة التي وجهتها له ،علمت �أنه ال يتابع
درو�سه وال ينتبه ل�شرح املعلمة.
ً
وخا�صة
وجهت له كلمات جعلته يزداد حنق ًا من حممود،
حينما قالت له :انظر �إىل زميلك حممود وكيف �أنه يتابع
وينتبه اىل الدرو�س.
بعد انتهاء احل�صة توجه ح�سني �إىل حم��م��ود ،وب��د�أ
بتعنيفه واحتقاره واحتقار ثيابه..

ب��د�أ حممود بالنحيب والبكاء  ،ومل يجب عن �إ�ساءات
ح�سني.
الحظت املعلمة على حممود �آث��ار ال��دم��وع على خده،
وعرفت �أنه كان يبكي ،ف�س�ألته عن �سبب بكائه ،لأنه متميز
لديها ومتفوق..
�أخربها بكامل الق�صة ،فقامت املعلمة بت�أنيب ح�سني على
كالمه ال�سيئ لزميله ،و�أعطته در�س ًا يف الأخالق والت�أدب
مع النا�س ،و�أن��ه ال يعلو �أحدنا على الآخ��ر �إال بالتقوى
والعمل ال�صالح.
هنا ن��دم ح�سني ج��د ًا وتوجه �إىل حممود واعتذر له،
و�س�أله كيف ي�ستطيع �أن يكون بهذه القدرة وهذا الذكاء،
ف�أجابه حممود :كنت �أتابع املعلمة يف كلِّ ال�شروح ،وعندما
الدرو�س وحفظها ..افعل
�أذهب �إىل البيت �أقوم مبراجعة
ُ
َ
�سوف ت�صبح ذكيا ،و�إن �أردت �أ�ساعدك يف در�سك،
مثلي
و�إن �أردت اجل�س بجانبي يف مقعدي ،و�سوف �أر�شدك �إىل
الطريق ال�صحيح..
حينها تعلم ح�سني در�س ًا لن ين�ساه �أبداً ،و�أنه ينبغي �أن ال
ي�أخذ باملظاهر و�أن يعامل النا�س باحرتام ،و�أن ال ي�سخر
من �أحد �أقل منه يف م�ستوى معي�شته..
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القبعة ال�سحرية
 .فريد طفل م�شاك�س وك�سول ج��د ًا.
يف�ضل مت�ضية �أغلب وقته يف احلديقة.
ال يحب كتابة وظائفه وحفظ درو�سه.
وهذا الأمر كثري ًا ما كان ي�ؤرق والديه .يف
�أحد الأيام وبينما كان يلعب يف احلديقة
ر�أى قبعة �شكلها غريب؛
اقرتب وقرر �أن ي�أخذها؛ وعندما و�ضعها
على ر�أ�سه هم�ست له:
ـ �أن��ا قبعة �سحرية يا فريد؛ �أ�ستطيع
�أن �أحلق بك بعيد ًا! وجنوب البلدان فما
ر�أيك؟
�أج��اب��ه��ا ف��ري��د ب��ده�����ش��ة! ن��ع��م!�أري��د
التحليق وال�سفر بعيدا! حلقت القبعة
بفريد .وكانت �أول حمطة لها عند عجوز
بائ�س يبكي .ق��رر فريد �أن ي�س�أله عن
�سبب حزنه؛ اق�ترب منه قائال :ما بك
ياعم؟ مل احلزن؟

• ترجمة :حيان حممد احل�سن

يف يوم من الأيام كان احلمار
ي����أك���ل ال��ع�����ش��ب ف��اب��ت��ع��د عن
امل��زرع��ة ،وف��ج��أ ًة ظهر �أمامه
��ب ج��ائ� ٌ�ع ي��ري��د التهامه،
ذئ� ٌ
خ��اف احل��م��ار ك��ث�ير ًا ،ولكنّه
ف ّكر ب ��أن يحتال على الذئب
ً
لقمة
ك��ي ال يلتهمه وي�صري
���س��ائ��غ��ة ل���ه ،ف��ت��ظ��اه��ر ب ��أن��ه
يعرج ،ورفع قدم ًا من �أقدامه
للأعلى وب�سط �إحدى �أقدامه
اخللفية على الأر����ض وق��ال
وه��و يت�أمل� :أيها الذئب لقد
ٌ
�شفرة حا ّد ٌة
دخلت يف قدمي

العدد ال�ساد�س
• هبة وفيق الأحمد

�أجابه :عندما كنت �صغري ًا كنت فتى
ك�سو ًال ال �أك��ت��ب وظائفي؛ ّو ال �أحفظ
درو���س��ي؛ وه��ا �أن��ا الآن كما ت��راين �أعمل
مت�سو ًال؛ ال منزل ي�أويني؛ وال عمل �أقتات
منه.
ً
حزن فريد كثريا وطلب من القبعة �أن
حتلق به �إىل مكان �آخر .املحطة التالية

كانت يف مدينة تعج بالفو�ضى واخلراب
ال م�شاف فيها وال مدار�س ال�شيء فيها
�سوى حديقة للتنزه تعج بالنا�س الب�ؤ�ساء
 .اقرتب فريد من طفل مت�شرد و�س�أله:
مل مدينتكم مليئة ب��ال��ف��و���ض��ى؟! �أي��ن
املدار�س وامل�شايف؟ �أين املنازل واملتاجر؟
�أجابه :الوق��ت لدينا نحن نلعب طوال
الوقت يف هذا املنتزه ال نعمل! ال ندر�س!
ال نبني! طلب فريد من القبعة �أن تعود
به �إىل منزله قائ ًال� :أريد العودة ملنزيل
�أري��د العودة ملدر�ستي ..ا�ستيقظ فريد
على �صوت حنون يقول له :بني �أال تريد
ال��ذه��اب ال��ي��وم للمدر�سة؟ لقد تغيبت
كثري ًا عنها.
�أجابها وه��و يفرك عينيه :بلى �أمي
بلى �أري��د الذهاب �إىل املدر�سة �س�أدر�س
و�أثابر� ..س�أجتهد و�أجنح كي �أبني وطني.

الذئب واحلمار
من الأدب الفار�سي

ل��ذا �أرج���وك قبل �أن ت�أكلني
تعجب الذئب
�أخ��رج��ه��ا يلّ ،
علي �أن �أفعل
و�س�أله :ومل��اذا َّ
هذا ف�أنا �أريد �أن �أكلك .فقال

احل��م��ار :لأنَّ ه���ذه ال�شفرة
احل��ا ّدة يف قدمي ت�ؤملني وقد
ت�أذيت منها ولكن �إذا �أردت �أن
ت�أكلني �ستعلق ه��ذه ال�شفرة
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احل����ا ّدة يف بلعومك ومت��وت.
ح���دَّ ث ال��ذئ��ب نف�سه ق��ائ�ل ًا:
احل��م��ار معه ح��ق فقام برفع
رجل احلمار و�س�أله� :أين تلك
ال�شفرة احل���ا ّدة ف��أن��ا ال �أرى
�شيئ ًا وجعل ر�أ�سه قريب ًا من
رجل احلمار لكي يرى جيد ًا،
َّ
ا�ستغل احلمار
يف هذه اللحظة
الفر�صة ورف�س الذئب بقدمه
ً
رف�سة قوية وك�سر
اخللفية
كل �أنياب الذئب ،وف َّر م�سرع ًا،
فغ�ضب الذئب غ�ضب ًا �شديد ًا
لأن احلمار قد احتال عليه.

بحر الغيمات

العدد ال�ساد�س
• حممد احلفري

• �صبحي �سعيد ق�ضيماتي

خبز �صديقي

ال�صد َر ،و�أُ ْط ِل ُق ُه
و�أُ َع ّري َّ
ِل ْل َق ْط ِرُ 2يدَ ْغ ِد ُغ َوجناتي3
نا�شدُ ين
�أَ ْوتا ُر ال َغ ْي ِث ُت ِ
قات
�أنْ �أُم�ضي ب ْع َ�ض ا َلأ ْو ِ
داعبني
تحَ ْ َت الأ ْمطا ِر ُت ِ
با ُ
مات
حل ِّب َو�أَ ْحلى ال َّن َغ ِ

الغيمات
�أت�أ َّم ُل َب ْح َر
ِ
موجات
بع
ِ
َم ْو ٍ
جات َت ْت ُ
�ض بمِ َ ْب َ�سمِها2
�أَ ْحال ُم الأَ ْر ِ
ات
وال َو ْج ُه
ب�شائر َخيرْ ِ
ُ
مناظ ِرها
راق ُب ُح ْ�سنَ ِ
َو�أُ ِ
حات
�إ ْذ َت ْر ُ�س ُم �أ ْبهى اللَّ ْو ِ
�أَ َت َن َّ�ش ُق ِع ْط َر َن�سائمِها
َن ْ�شوانَ َف َت ْه ُط ُل َد ْمعاتي
فك�أنيّ مِنْ َف َرحي �أغدو
كالغ ْي ِث �أُعا ِن ُق َورداتي

• منري خلف

العدد ال�ساد�س

 1ـ املي�سم :الثغر.
 2ـ القطر :املطر.
 3ـ الوجنات :اخلدود.

ال�سالم
عامل ّ
ـــــــــم حت ّي َ
ــــة ال�ســــــــــال ْم
�
إليكـــــم �إلي ُك ُ
ُ
مل الوئــــــــا ْم
من ن ْب�ض ُك ْم جئنا ُك ُـم من عا ِ
ال�صغـــــــا ْر
قلو ُبنــــــــا حت ّب ُك ْ
ـــم يا مع�ش َر ّ
ــــم فلتقطفوا ا لأقمــــــــا ْر
�سنزر ُع الور َد ل ُك ْ
ب�سعيكم جناحـــــــــــا
نريدُ �أنْ حت ّققـــــــــــوا
ْ
ُ
يعبـــق يع ّز ُز الفالحــــــــــــــا
وجمدَ عـــــــ ّز
امل�ستقبـــــل
تيئ�سـوا يا بهجة
ِ
�أطفا َلنـــــــــا ال ُ
أمـــــــل
أنتم �ضيــاء ال ِ
ادر�سوا � ْ
ه ّيا افرحوا ه ّيا ُ
مالعب الطيــــــــــو ِر
ت�صبح الدّ نيــا ب ُك ْم
كي
َ
َ
َ
حدائق ال�ســـــــــــرو ِر
ــــــــــم
وجتعلوا قلو َب ُك ْ
نهديكم ال�ســــــــــــال ْم
ـــــــــــــم
نح ُّب ُك
نح ّب ُك ْم ِ
ُ
ْ
ـــــــم يف عامل ال�ســـــــــال ْم
عيو ُننا فدً ى ل ُك ْ

6

طلبت الزوجة القوية والبخيلة من
زوجها الطيب والب�سيط �أن يقف �إىل
جانب العجني ال��ذي �أع��دت��ه م��ن �أج��ل
خبز النهار.
ك��ان��ت ت��ري��د �أن ت��دخ��ل �إىل خم��زن
احل��ط��ب ،لتجلب بع�ض القطع وتوقد
النار �أم��ام ال���دار ،لكنها قبل �أن تفعل
ذلك ،عادت و�أو�صت زوجها �أن ينتبه �إىل
العجني جيد ًا ،و�أن مينع الدجاج ال�سارح
والدواب املارة من االقرتاب منه.
هزّ ال��زوج ر�أ�سه موافق ًا ،واق�ترب من
الوعاء الذي و�ضع فيه العجني ،بينما
دخلت الزوجة �إىل خمزن احلطب.
مر بالزوج رجل فقري
يف تلك الأثناء ّ
�أق�سم �أمامه ب�أن �أوالده ال�صغار مل ي�أكلوا
الطعام منذ البارحة ،فطلب منه الزوج
�أن ي�أخذ العجني ،ومي�ضي �إىل منزله
�سريع ًا ليعد لهم �أرغفة اخلبز.

خرجت الزوجة حتمل قطع احلطب،
وعرفت من فورها �أن العجني لي�س يف
مكانه ،عندها قالت وال�شرر يتطاير من
عينيها� :أي��ن العجني يا زوج��ي املبذر؟
�إي����اك �أن ت��ق��ول� :إن���ك ق��د �أعطيته
لأحدهم.
قال الزوج مرتبك ًا :ال ،ال.
ثم �أ�ضاف وقد زاد خوفه� :أق�صد نعم،
نعم.
قالت الزوجة البخيلة غا�ضبة :نعم
�أم ال! ما هو جوابك بال�ضبط؟.
ابتلع الزوج ريقه وقال :نعم �أعطيته.
قالت الزوجة :من �سمح لك �أن تفعل
ذلك؟
خطرت للزوج فكرة يتخل�ص فيها من
ذلك املوقف الذي وقع فيه لعل غ�ضبها
يهد�أ بعد قليل ،عندها قال :لقد فعلت
ذلك من �أجل �أن �أريحك من �إع��داده يا
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زوجتي العزيزة.
قالت الزوجة :يا �سالم ..تريحني؟
تقول ذلك ّ
بكل ب�ساطة .وم��اذا �ست�أكل
�أنت و�أوالدك بعد قليل؟
ق��ال ال����زوج :لقد �أعطيته لزوجة
�صديقي كي تعده بد ًال منك ،ف�أنت متعبة
ويجب �أن تخلدي للراحة هذا ال�صباح.
وعندما رفع ر�أ�سه ونظر �أمامه ابت�سم
فرح ًا ،وقد وجد �صديقه يتقدم نحوهما
وه��و يحمل �أرغ��ف��ة اخلبز الطازجة،
وزوجته ت�سري �إىل جانبه وهي ت�ضع على
ر�أ�سها طبق ًا كبري ًا و�ضعت فيه العديد من
ال�صحون التي حوت �أطعمة متنوعة.
قالت الزوجة البخيلة :ما �أ�سرع زوجة
�صديقك يف �إعداد اخلبز والطعام.
قال الزوج :ما �أروع �صديقي وزوجته
وما �أح�سن �صنيعهما.

العدد ال�ساد�س

العدد ال�ساد�س

كرتي ّ
نطاطة
• �ضحى جواد

ا�سمي رام��ي و���س��أروي لكم ق�صتي مع
ك��رت��ي ن� ّ�ط��اط��ة ،ل��ن تتخيلوا ك��م هي
ر���ش��ي��ق� ٌ�ة وج� ّ
��ذاب���ة! ل��ك��ن ك��ان��ت دوم��� ًا
ُتوقعني يف م�شكلة ..فهي كثرية الن َِّّط
مرة،
واحلركة! ..ذات نطة �أق�صد ذات ّ
نطت كرتي بخفة؛ ّ
ّ
فحطت يف طنجرة
نطت ّ
وم��ر ًة �أخ��رىّ ،
نط ًة،
املعكرونة.
ّ
ٌ
�صغرية ،لكنها ك�سرت
وم��ع �أن��ه��ا ن� ّ�ط� ٌ�ة
َمزهَ ر ّية ..وعندما نطت ّ
نط ًة كبري ًة؛
ط���ارت م��ن ف��وق احل��ي��ط��ان وط����اخ!!..
ك�سرت نافذ َة اجل�يران؛ ف�صاحت ماما
ٌ
م�شاغبة!
بغ�ضب :الاا . ..هذه الكر ُة
ويجب �أن تنال عقاب ًا� ..س�أحب�سها يف
َ
اخلزانة .يا لكرتي ّ
امل�سكينة،
نطاطة
ً
�سجينة! اقرتبتُ من اخلزانة
�صارت
ف�سمعتها تناديني بحزن :رام��ي ..يا
�صديقي الويف� ،ساعدين! �أخرجني من
ير بعد اليوم � َّأي
هنا ..و�أع��دُ ك �أال �أُث� َ
م�شكلة� .أ�سرعتُ �إىل ماما ورجوتها �أن
ت�سامح ّ
نطاطة وتفتح لها باب اخلزانة،
فوافقت ماما على �شرط �أال تعود كرتي
للم�شاغبة .فتحتْ ماما باب اخلزانة
وب�����س��رع��ة �أخ���رج���تُ ك��رت��ي ن� ّ�ط��اط��ة،
فرح بها ..لكنّها ّ
نطت
احت�ضنتها و�أنا ٌ
ً
خارجة
من يدي ،وتدحرجت ب�سرعة

من البيت! تبعتها ..اقرتبتْ من ال�شارع؛
�صحتُ بهاّ :
توقفي �أيتها املخادعة..
�أمل تعديني �أن ال تعودي للم�شاغبة!
لكنها مل تتوقف �إال حني �صارت �إ�شارة
امل���رور ح��م��راء ،وك��ان��ت فر�صة جيدة
لكن ما �إن و�صلتُ �إليها
كي �أ�صل �إليهاْ ،
ْ
�صارت الإ�شارة خ�ضراء ،انحيتُ
حتى
لألتقطها لكنها نطت ن��ط��ات ق�صرية
وع�ب�رت ال�����ش��ارع ،فلحقتها ..و�صلتْ
ّ
عال فقلت يف نف�سي:
نطاطة �إىل �سياج ٍ
نطت ّ
جيد ،هذا �سيوقفها ..،لكنها ّ
نطة
عالية؛ طارت من فوق ال�سياج ..وهوب،
هبطتْ و�سط امللعبُ .
درت حول امللعب
لأج��د املدخل وعندما وجدته دخلتُ
ُ
وجدت كرتي ّ
نطاطة
ب�سرعة ،وهناك
ت��ن� ُّ
�رح و���س��ع��ادة م��ع ال��ك��ث�ير من
�ط ب��ف� ٍ
الكرات اجلميلة ّ
النطاطة مثلها ،دون
�أن تثري � َّأي م�شكلة!
وم��ن��ذ ذل��ك ال��ي��وم��� ،ص��رت �أن���ا و�أم��ي
نرافق ّ
نطاطة �إىل امللعب و� ُّ
أنط معها كل
الوقت ..فت�ضحك �أمي وتقول :رامي
كنغر لطيف! وحني نعود للبيت
يبدو
ٍ
�أجل�س قرب �أمي فتحت�ضنني وتقول:
ما �أجملك يا رامي� ،أ�صبحت هادئ ًا كقط
�أليف!.
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• عبا�س حريوقة

َر ُج ُل الث َّ ْلج

هَ َط َل الث ْل ُج ..ال َّث ْل ُج غزي ْر
وبه فرحا �سوف نطري
َن ْح َو ا َ
خلا ِل ِق َك ْي َن ْ�ش ُك َر ُه
َو ُنغني َفا َ
خليرْ ُ َوفيرِ ْ
***
هذا " رجل " �أبدعناه
ي�ضحك دوم ًا حني نراه
***
رجل يدعى " رجل الثلج "
يلهو معنا فوق املرج
َاء
َي ْر َف ُع ُق َّب َع ًة َ�س ْود ْ
�ساء
ِل ُي َح ِّي ْينا ُ�ص ْب َح َم ْ
ي ْغ ُم ُر ُه الأَ ْط َف ُ
ال ِب ُح ٍّب
اء
َخ ْوف ًا �أَنْ َي ْغ َ�شا ُه املَ ْ
***
ته
اح ِ
َر ُج ٌل َي ْحم ُِل فيِ َر َ
اء اللَّونْ
ِم ْك َن َ�س ًة َ�ص ْف َر َ
ا�س ِت ْعدَ ٍاد يبقى
َد ْوم ًا فيِ ْ
َف َع َ�سى َن ْط ُل ُب ِمن ُْه ال َعونْ !
َما �أَ ْحال ُه َر ُج َل ال َّث ْل ِج
أح�ضان املَ ْر ِج
َي ْ�س ُكنُ فيِ �
ِ

بالدي
• يحيى حميي الدين

فوق ً
ترت ًب ُع َ
التل
كل
جزء هي من ِ
ٌ
ُ
متطر حين ًا
الغيمة
ُ
وال�شم�س تغازل ظ ّلي
ُ
والزر ُع ي�ش ّكلها ر�سم ًا
وال�صبح �صديق الألوانْ
ُ
�س�أ�س ّميها يا �أحمدُ ا�سم ًا
و�أغ ّنيها �أحلى الأحلانْ
�س�أ�س ّميها قمح ًا ،ورد ًا
ومالعب . ..للكروانْ
َ
هذي يا ُ
�صيف ..بالدي
ُ
ت�ستيقظ مثل الفل
ت�سمو �أي�ض ًا مبدادي
واحلب لها عنوانْ
ُ
يف الربد لها �شكل
حلو من في�ض املاء
يتباهى فيها ٌ
ف�صل
ربيع
ما بني ٍ
وخريف . ..و�شتاء
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حلم
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• كنينة دياب

َن���ا َم « ِف���را����س»َ ،ف� َ�ح � ُل� َ�م �أَ نَّ���هُ
ال�سماءِ ب َ
ني ال ُغيو ِم .
ُي َح ِّل ُق يف َّ
َ
َّ
ا ْر َت����ف���� َع �إِىل ا لأ ع���ل���ى ح�ت��ى
َ�صا َد َف ال َق َم َر .
َو َق� َ
راح
���ف َع��ل��ى َح��ا َّف�� ِت ِ
��ه َو َ
َ
َي َتحدَّ ُث �إِ َل ْي ِه�َ .س�أ َلهُ :
َ
هَ ���لْ �أَ ْن����تَ ن��ا ِئ� ٌ�م �أ ُّي��ه��ا
ال َق َم ُر ؟
القمر :
جاب
�أَ َ
ُ
	�أَنا ال َق َم ُر �أَ ن��ا ُم! �أَ نا ال�أَ نا ْم �أَ َبد ًا!
َتلأْلأَ تْ الن َّْج ُ
مات ِم ْن َحو ِل ِه،
َ
وقا َلتْ :
َ
َن� ْ�ح��نُ �أ ي�����ض � ًا ال َن��ن��ا ْم
َ
َ
َ
َ
ً
�أَ ب���د ا  .نحنُ نخْ تفي ِم��ن َبل ٍد ،
و نَظْ َه ُر يف َب ٍلد � َآخ َر .
َ�س َ�أ َل « ِفرا�س»:
َوماذا َع ِن َّ
م�س؟
ال�ش ِ

ُ
َّجمات :
َر َّد تْ �إِحدَ ى الن
 َتذْ هَ ُب َّم�س �إِىل مكانٍ ،
ال�ش ُ
َ
َفنذْ هَ ُب َنحنُ �إِىل مكانٍ �آخ َر .
��ط���لُّ َع��ل��ى ال��� َك���ونِ َو ُن َ
���ز ِّي���نُ
ُن� ِ
ماء يف َب ٍلد � َآخ� َ�ر حتَّى ال
ال�س َ
َّ
َيكونَ ال َل ُ
يل َحزين ًا .
َ
مر :
قال ال َق ُ
فيه
غيب ِ
 نَظْ َه ُر يف َمكانٍ َت ُم�س و ُت ِطلُّ َح ُ
َّ
يث ال َنكونُ
ال�ش ُ
َن���ح���نُ  .وه��� َك���ذا ي��ك��ونُ ال �لَّ��ي� ُ�ل
والنَّها ُر .
هَ َ
تف « ِفرا�س»:
��������ع! َف�� ِه��م��تُ  .ال � َل��ي� ُ�ل
�آ ٍه،را ِئ ٌ
وال��نَّ��ه��ا ُر ،ال��� َّ��ش��م���� ُ�س وال � َق � َم� ُ�ر
وال� ُّن��ج��و ُم ! هُ ��ن� َ
�اك ُن��و ٌر َيج َع ُل
ال�سماء َج ً
ميلة دا ِئم ًا !
َ

ار
نَ َّج ٌ
َذ هَ ْبتُ م َع َكلبي �إىل ُد َّكانِ
�أَ بي.
�ساعدَ ُه
َوا َف َق �أَبي ع َلى �أَ ْن ُ�أ ِ
فيِ محَ َ � ِّ
���ل ال��� ِّن���ج���ار ِة �أَ َّي�����ا َم
�ازات ا لمْ َ ْد َر�س َّي ِة ،لأَ نَّها
لإ ج� ِ
ا ِ
�أَ ْي�ض ًا ِم ْه َن ٌة َف ِّن َّي ٌة َجمي َل ٌة
َو ُمفيدَ ٌة !
َ
�أَ ْع� َ
ُ
��ط��� ْي���تُ ِق��طْ �� َع��ة خ��ب� ٍ�ز
ير ٍة ل َكلْبي ( َب� ْ�رب��و ْر)،
� َ��ص��غ� َ
َ
��راح َي� ْ�ج� ِ�ر ي �أ م��ا ِم��ي َت��ار ًة
َف� َ
ُ
ْ
َو َخلْفي َت��ار ًة �أ خْ � َ�رىَ ،ي�أ ُك ُل
َو َي ْق ِف ُز َو َي ْل َع ُب .
َل��ع �لَّ��هُ ُي��ري��دُ �أَ ْن َي��ت��ع�لَّ� َ�م
َك َ
ذلك ِمه َن َة النِّجار ِة .

• وجيه ح�سن

قصص قصيرة

إشارة المرور
َ�أ َر ُ
�����ب �إِ ىل
دت َ�أ ْن َاذهَ � َ
َ
ُ
ل ِّم����ي
ل ����ش�َتيرَ ي ِ أ
��دك���انِ ِ أ
ال� ُّ
ُخ����� ْب�����ز ًا  .حل���ق ب���ي ك��ل��ب��ي
جوجي.
ان��ت��ظ��رت �إ����ش���ارة امل���رور
وب��ج��ان��ب��ي ج��وج��ي �أي�����ض � ًا
ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح��ت خ�����ض��راء
وت���وق���ف���ت ال�������س���ي���ارات.
��م م�شينا ف��وق املنطقة
ُث� َّ
املخططة.
�أنتبه ج��ي��د ًا �إىل �إ���ش��ارة
املرور قبل �أن �أعرب ال�شارع
لأن����ه م���ن اخل��ط��ر ال��ع��ب��ور
وال�سيارات متر ب�سرعة.
وتعلم جوجي �أن يحرتم
�إ�شارة املرور �أي�ض ًا .
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ّ
اإلوزات ..لونُها أبيض!

أح��د ّ
ال�ش
اليهات ال� َب��ح��ر ّي��ة ،ك��انَ
ِ
يف � ِ
ٌ
َ
دعى "�أبا ممدوح"..
ريُ ،ي َ
هناك رجل كب ٌ
املهند�س
فقد �ساعدَ ُه
وتكرمي ًا لخِ دما ِت ِه ْ
ُ
امل�����س ��ؤول "غياث"ِ ،ب�����ش��راءِ �شاليه،
يحة..
ب�
ٍ
أق�ساط ُم ِر َ
�أما َم �شاليه "�أبي ممدوح" خزّ انُ ماءٍ
لل�شاليهات ،و � ٌ
تابع ّ
يحة،
كبري
أر�ض ِ
ٌ
ف�س َ
ُ
َز َر َعها با لأ�شجا ِر املثمِرة ،كالربتقال،
و"اليو�سف �أفندي" ،و
وال��ل��ي��م��ون،
ُ
را�س الور ِد
ِ
"الكر يفون" ..كما زر َع ِغ َ
ُ
وري واليا�سم َ
أبي�ض
ني
اجل ّ
بنوع ْي ِه :ال ِ
َ
َ
وا لأ���ص��ف��ر ..ون�ثر فيها ب��ذو َر الفجل،
وا َ
خل ِّ�س ،والبقدون�س ،وال ّن ْعناع� ..إلخ!
البلدي،
جاج
وير ِّبي " �أبو ممدوح" ّ
َّ
الد َ
خل� َ
وا لإو زَّ ،وال��ب� َّ
�اع� َ�ز،
�ط ،وا ِ
���راف وامل� ِ
ً
مخُ ِّ�ص�ص ًا لها �أماكنَ محُ دَّ دة للنّوم. ..
املجال
إف�ساح
ِ
ْ
من عاد ِة " �أبي ممدوح"ُ � ،
لت�سر َح يف ال�شار ِع
الع�شر ين،
��ه
ِلإو زّا ِت� ِ
ِ
َ
الوحيد ّ
لل�شاليهات!
ِ
متد ،كا َن ِت الإوزّاتُ
ُ
ّ
يف هذا ال�شار ِع امل ّ
اجل��م��ي� ُ
�اح ت��ت��ه��ا َدى ِب��ه� ّم� ٍ�ة
لات ك� َّ�ل ���ص��ب� ٍ
َ
َ
ُ
اجلماعي
ال�صوت
ون��ظ� ٍ
�ام ُ ،تطلق ذل��ك ّ
َّ
اللطيف املُ ْ�س َت َح ّب
ال َعذْ َب ..و ِب َ�سيرْ ِ هَ ا
ِ
ت��ق� ُ
�اط ما
�ات ،الل� ِت��ق� ِ
�ف �أم���ا َم ال��� ّ��ش��ال��ي��ه� ِ
�ال ِ ،م� ْ�ن َح ْف َن ِة
جت��و ُد ب� ِ�ه �أي��دي الأط��ف� ِ
خبز
خبز
ياب�س� ،أو ٍ
�أر ٍّز� ،أو ُب ْر ُغل� ،أو ٍ
ٍ
طري� ،إلخ ..كا َن ِت الإوز ُ
ني ت� ُ
ّات ح َ
أكل
ٍّ
ُ
ُ
زقزقُ
ما جتو ُد ِ
ال�سخ َّية ،ت ِ
به ا لأيدي ّ

ف� ِ�رح� ً�ة ،ك�أنَّها ت��ق� ُ
�ول�" :شكر ًا َج� ِ�زي�ل ًا
َ
أطفال "!
�أح ّبا ِئي ال
�اتُ ،ي� ِ�ط � ّل��ونَ
�اب ال��� ّ��ش��ال��ي��ه� ِ
ك���انَ �أ���ص��ح� ُ
�ات مب��ج� ّ�ر ِد ���س��م��ا ِع َزق��زق� ِ�ة
م��نَ ال��� ُّ��ش� ُ�رف� ِ
ّات  ،يفرحونَ بر �ؤي ِتها ك�أطفا ِلهم،
الإوز ِ
البيا�ض ال� ّن��ا���ص� ِع كالثلج،
وه� َ�ي ب��ه��ذا
ِ
لكن �أ ّي � ًا
�وات ال � َع��ذْ ب� ِ�ة َّ ..
وب��ه��ذه الأ���ص� ِ
ُ
اجلميالتْ ،
تقف
تكن
ّات
ِ
م��نَ الإوز ِ
مل ْ
الطفل "حامت"؛ مل��اذا يا
�أم���ا َم �شاليه
ِ
اب با َ
بة
خل ْي ِ
ُت َرى؟ كا َد "حامت" � ْأن ُي َ�ص َ
ير ُم��ب��ت��ع��د ًة م� ْ�ن
واحل�����زنِ  ،لأ َّن���ه���ا ت�����س� ُ
�أم���ا ِم
�شاليه وال��دَ ْي� ِ�ه ،دونَ � ْأن ت� ِع�ْيَرْ َ ُه
ِ
�أ ْد َن����ى اه��ت��م��ام! ك���انَ ي��ت�����س� ُ
�اءل  :مل��اذا
ال�سبب� :أ ّن��ه
ه��ذا ال ّتجاهُ ُل يا ُت َ
��ر ى؟ ّ
��ه
��ن �أ ِّم� ِ
ك���انَ ب��خ��ي�ل ًا ،ف��ه � َو مل ي��ط��ل� ْ�ب ِم� ْ
ّات
مي ال��ط��ع��ا ِم ل��ه��ذ ِه الإوز ِ
ي��وم � ًا ت��ق��د َ
نف�سها،
اجلميالت ،فكا َنتْ
ت�شعر ِبقرار ِة ِ
ِ
ُ
ٌ
ٌ
ً
تحُ
وهي ال ِ ُّب
�أنَّ "حامتا" طفل بخيلَ ،
�ال  ..ل��ذا كا َنتْ
ه��ذا ال� ّن��و َع ِم��نَ الأط��ف� ِ
َتعْبرُ ُ �أما َمهُ ُم ْ�س ِر ً
عة بال مباالة..
***
نهاية الأ�سبو ِع ،كانَ "حامت"
طلة
ِ
يف ُع ِ
رفة ّ
ُ
ال�شاليه،
القريبة منَ
ِ
يقف على ُ�ش ِ
ُ
َ
زيت"،
تر ِب ٍ
ال��� ّ��ش��ار ِع ،ب��ي� ِ�د ِه "لفافة زع� ٍ
يق�ضمها ب��ت��ل� ّ�ذ ٍذ  ،ب��ه��ذا ال��وق� ِ�ت َع�َب�رَ َ ِت
ُ
َ
ُ
ُ
��رةَ
��ر َر ه��ذ ِه امل� َّ
الإوزّات اجل��م��ي�لات  ،ق� ّ
ني
ريت ِ
�إطعا َمها� ،أل َقى نح َوها ِقطْ عت ِ
ني كب َ
�ك�ترث واح� ٌ
ْ
���دة من
��ن ُل��ف��اف � ِت� ِ�ه ،مل ت�
ِم� ْ
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ّ
قط َع ما
ني ال ِقطْ َع َتينْ ..
ا لإوز ِ
ّات ِبهات ِ
ّات كا نتَْ
تبقّى منَ
اللفافةَّ ،
لكن ا لإو ز ِ
ِ
قد َعبرَ َ ن ّ
ال�شاليه دونَ � ْأن تلتفتَ �إليه،
ْ
َ
َ
و�إىل القط ِع التي َر َماها ..قال ب�صوت
�صف َم ْ�سمو ٍع " :يا اهلل ،ملاذا امتن َعتْ
ِن ِ
ُ
ُ
تناول ال ِقط ِع،
عن
ِ
الإوزّات اجلميالت ْ
التي ر َم ْي ُتها لها"؟
َ
�إوز ٌّة َذ ِك ّي ٌة �سم َعتْ �صو تهُ � ،أجا َبتْ :
حب ال ُب َ
خل
نحنُ ا لإوز ِ
ّات ،ال ُن ُّ
َ
َ
لاء ي��ا ع���زي���زيَ ..ع�َب�رَ ْ ن���ا م� ْ�ن
وال � ُب��خ� َ
�أما ِم َك َ
رات املَ� ّ�ر ات ،مل ُتقدِّ ْم �إلينا
ع�ش ِ
ً
ً
َ
ول� ْو ِك ْ�س َرة
خبز ياب�سة � ،أو قليال منَ
ٍ
ن�ستج ِدي �أح��د ًا،
�وب  ..نحنُ ال
احل��ب� ِ
ْ
َ
ُ
نحب الأطفال الك َر َماء..
لكنّنا ُّ
أرج��وك ،اقب ِلي ِمنِّي ما تبقّى
	�ِ
َّ
��ن ُل��ف��اف� ِ�ة ال���زع�ت�رِ � ،أع�����دُ ِكَ ،و� ِأع����دُ
ِم� ْ
زميال ِت ِك � ،أ َّن ِني �س�أكونُ كرمي ًا م َع ُكم ،يف
ات املقبلة. ..
املر ِ
ّ
***
ّات
بعدَ ها� ،صا َر "حامت" ّ
يقد ُم ل�ل�إو ز ِ
نف�سهُ ِب َ�س َخاءٍ ،
اجلميالت ،ما تجَ و ُد ِ
ِ
به ُ
َ
ك ّلما طافتْ باملكانِ  ،بعدما اعتذ َر منها
�أ�شدَّ االعتذار..
***
ع���ا َد ِت الإوز ُ
َّات ت��ق� ُ
�شاليه
�ف �أم���ا َم
ِ
ُ
��ال
"حامت"َ ،ك��� َم���ا ت��ف��ع��ل َم���� َع �أط���ف� ِ
ّ
اليهات الأخْ َرىِ ،ل ُت�س ِم َعه �أ�صوا َتها
ال�ش
ِ
َ
ُ
َ
العذْ
وتبت�سم له..
بة امل ْ�ست َح َّبة،
َ

العدد ال�ساد�س

بــابــا

الوردة المغرورة

العدد ال�ساد�س

• د .عي�سى ال�ش ّما�س

• ترجمة :مرينا �أوغالنيان

�أه ًال بابا عا َد البابا
يتعب بابا يعملْ
بابا
ْ
لوحات يف املعملْ
يت�صدّ ُر
ٍ
***
كادح بابا عاملْ
بابا ْ
بابا �ش ّيدَ مبنى امل�صن ْع
ي�سهر َ
خلف املدف ْع
بابا
ُ
التاريخ منا�ضلْ
بابا يف
ِ
***
بابا ٌ
رب
بطل بابا �أك ْ
واملعهد
بابا يف امل�شفى
ْ
أجمد
ي�صنع
للتاريخ ال ْ
ُ
ِ
ً
يقهر
ال
ً،
ا
ار
ب
ج
ا
وطن ّ
ْ
***

كان يا ما كان ،يف قدمي الزمان ،عا�شت وردة مغرورة بجمالها
الأخاذ يف �صحراء بعيدة.
كانت تندب ّ
حظها ملجاورتها نبتة �ص ّبار ب�شعة.
كانت َت ْ�شتم نبتة ال�ص ّبار ّ
كل �صباح ،وت�سخر من �شكلها بينما
كانت امل�سكينة تلتزم ال�صمت.
حاولت النباتات الأخ��رى ثنيها عن �سلوكها ال�سيء ،لكن
غرورها كان يدفعها للتمادي �أكرث.
ومع حلول قيظ ال�صيف ،جفّت الأر�ض ،وعط�شت النباتات.
بد�أ جمال الوردة يذوي وجفّت بتالتها الرائعة وبهت لونها.
لفت انتباه ال��وردة ع�صفور يغر�س منقاره يف نبتة ال�صبار
لي�شرب ،ف�شعرت بالندم واخلجل وطلبت بع�ض املاء من النبتة
الطيبة التي وافقت على الفور.
ومنذ ذل��ك اليوم عا�شت ال��وردة يف ظل �صديقتها الطيبة
وباتت من �أجمل النباتات يف نظرها.

القرد الذكي
• ترجمة� :إيلني كركو
يوم من الأي��ام ،عا�ش قرد ذكي على
يف ٍ
�شجرة تفاح يف جزيرة جميلة.
كان التم�ساح ي�سبح حول اجلزيرة وهو
ي�شعر ب��اجل��وع ،فرمى ل��ه ال��ق��رد تفاحة
حمراء راح مي�ضغها بنهم.
يف اليوم التايل عاد التم�ساح وطلب من
القرد تفاحتني� ،أك��ل واح��د ًة منها وقدّ م
الثانية لزوجته.
�صار التم�ساح ي�تردد على القرد ب�شكل
ي��وم��ي ،لي�سمع حكاياته ول��ي ��أخ��ذ منه
التفاح .كان يريد �أن ي�صبح ذكي ًا كالقرد.
لكن زوجة التم�ساح ال�شريرة كانت تفكر
باجتاه �آخ��ر ،فطلبت من زوجها �أن ي�أكل
قلب القرد لي�صبح ذكي ًا مثله.
وم���ع خ��ي��وط ال�����ش��م�����س الأوىل ذه��ب
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التم�ساح ودع��ا القرد لزيارته يف منزله
ليتناوال الطعام هناك عربون �شكر له عن
التفاحات التي كان يقدمها.
وعندما و�صال اع�ترف التم�ساح بالنية
ال�سيئة التي يبيتها للقرد الذكي.
فكر القرد ب�سرعة وقال له:
ـ "ح�سن ًا ،ول��ك��ن��ن��ي ت��رك��ت ق��ل��ب��ي يف
اجلزيرة ،عند �شجرة التفاح".
راف��ق التم�ساح القرد يف طريق العودة
�إىل اجلزيرة ،وعندما و�صال قفز القرد
�إىل �أعلى ال�شجرة و�صاح:
ـ "�أيها التم�ساح اجل��اح��د ،ال ميكنك
بالطبع �أك��ل قلبي ،و���س��وف �أح��رم��ك من
ال��ت��ف��اح اي�����ض� ًا ع��ق��اب� ًا ل��ك ي��ا م��ن تدّ عي
ال�صداقة!".

�شم�سنا
• �سليمان ال�سلمان

ال�سماء
�شم�سنا نور
ْ
يف «�صباح اخلري» ِط ّلي
امل�ضاء
الوجه
حلوة
ِ
ْ
�صباح رائق
يف
ٍ
امتنّى ان تظ ّلي
ابت�سامات ال�ضياء
يف
ِ
***
غبت يف الليل
و�إذا ما ِ
ْ
الطويل
ت�سرتيح َ
ني
ْ
اجلميل
احللم
لك
ُ
وتعودينَ

ْ
اجلميل
احللم
مع
ِ
ري تغنّي
والع�صاف ُ
ال�صبح
زقزقات
ِ
ِ
جديد
حلن
ْ
يف ٍ
ولنا �أحلى التمنّي
لبالد نفتديها ونغنّي
�أر�ضنا ُح ُّب ثراها
يذوب
ال
ْ
وترانا عن هواها
نتوب
ال ْ
القلوب
�شم�سها نو ُر
ْ
ُ
�شم�سها نو ُر القلوب
ُ
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العدد ال�ساد�س

العدد ال�ساد�س

• با�سل مزعل

سامي ومفاجأة
القطة الصغيرة!!

كلنا عقالء ،كلنا �أذك��ي��اء ،كلنا عباقرة
م��ا م��ن �إن�����س��ان غبي ،ولكن منا م��ن يوجه
عقله وي�سخره يف اخلري ،ومنا من يوجهه
وي�سخره يف ال�شر ،ومنا من يظن �أن عقله
معطوب �أوه!!
ن�سيت ف�أنا من حمبي التفل�سف والرثثرة!
الآن ..الآن اق�ترب��وا مني فهذا الوقت
منا�سب لرواية احلكايات ،ولكن قبل �أن
ٌ
�أب��د�أ عليكم �أن ترهفوا �آذانكم جيد ًا وال
ً
كلمة �أو حرف مما �س�أرويه.
تفوتكم
طفل يف الثامنة ،طفل كغريه من �أطفال
ه��ذا العامل ،ا�سمه �سامي ،يقولون عنه:
�إنه فائق يف الذكاء ،عبقري ،مبتكر ،مبدع،
ذو حيلة باهرة؛ ولكن يا للأ�سف!! بل يا
للهول!! مبدع يف ال�شر ،يف الأذى.
لو �س�ألتم احل��ارة التي ي�سكنها عن �سبب
ندرة القطط ،لتلقيتم هذه الإجابة� :إنه
�سامي ورفاقه الذين قلدوه ،وهذا معناه �أنه
�صار زعيمهم!
مل ي�ت�رك ح��ي��ل� ً�ة م��ن احل��ي��ل اخلبيثة
�إال ع��ذب بها ه��ذه القطط حتى الكالب
والع�صافري!
�ستقولون �إنه طفل �شرير! �ألي�س كذلك؟!
ح�سناً ،ابقوا معي لت�سمعوا الآن قد بد�أت
احلكاية� ،أرى بع�ضكم يتثاءب ..ال تقلقوا
�إنها لي�ست بالطويلة.
ـ ها هو ذا الطفل �سامي ينطلق وراء قطة
�صغرية التي جنحت ب�أعجوبة يف الهروب
من بني يديه!! ولكن يا لها من مفاج�أة!
يا حلظها التع�س! الطريق �أمامها م�سدود!
ما من حيلة للفرار منه ،هل تت�سلق هذا
ً
واهنة،
احلائط؟! ال فهي ما تزال �صغريةً،
و�أه��م ما يف الأم��ر �أنه �سيتمكن من �إنزالها
بكل �سهولةٍ .
ـ [�إىل �أين �ستهربني؟!]
ً
هلعة ،لقد كان
ا�ستدارت القطة امل�سكينة

هو بقامته الفارعة ،وج�سمه العري�ض ،فهي
تراه عمالق ًا بالقيا�س �إىل حجمها ال�صغري.
ول��ك��ن بغتة ح��دث �أم���ر عجيب عجيب
جداً ،لقد �شحب وجهه رعب ًا بل يداه كانتا
ترجتفان ارجت��اف��اً ،و�أ���س��ن��ان��ه ت�صطكان
ا�صطكاكاً� ،أما ما كان قلبه يقوله ب�ضرباته
املتوالية :ف��ر ..اه��رب من هنا ..ارك�ض
حا ً
ال!
�أجل لقد حتولت هذه القطة �إىل �إن�سان
رج��ل ذي ع�ضالت كافية لهزمية �أق��وى
امل�صارعني و�أ�شجعهم!
دن��ا من الطفل �سامي ال��ذي مل يتحرك
� ّأي حركة ،بل كان جاحظ العينني ،فو�ضع
قب�ضته الفوالذية على كتفه ،وقال ب�صوت
ال يقل قوة عن ج�سمه�[ :ألن تنجو �إال
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بطريقة واحدة هو �أن تتحول �إىل قط و�أنا
�إىل �أنت ها ها ها.
وهكذا �صار �سامي قطاً� ،أما هذا الرجل
ف�صار �سامي!
ما �أق�ساها من حياة ق�ضاها �سامي الذي
حتول �إىل قط �صغري! فقد ا�ضطر لتناول
الطعام من القمامة ،و�شرب املياه القذرة
ً
إ�ضافة �إىل م�شاجراته مع القطط ،لكن كان
�
�أ�صعبها و�أ�شدها �إيالم ًا �أطفال احلي الذين
هم �أ�صدقا�ؤه ،كانوا ال يكفون عن مالحقته،
و�ضربه� ..أوه! يا ليتهم يعلمون احلقيقة!!
ولكن هيهات هيهات!
�أما القطط التي كان يعذّ بها فكلما ر�أته
يهرب منهم �ضحكت منه �ساخرةً..
ـ �سامي� ..سامي ا�ستيقظ
كانت هذه �أم��ه التي فتحت الباب ماد ًة
ر�أ�سها ـ لقد ت�أخرت عن مدر�ستك!
وملا ر�أت الرعب على مالمح ابنها اقرتبت
منه قائلة با�ستغراب [ما بك!]
ـ لقد ر�أيت كابو�س ًا
ـ ما هو؟!
ـ وب��ع��د �أن ح��دث��ه��ا ع��ن��ه ك��ام�ل ً
ا قالت
ً
مبت�سمة:
ل��ه وه��ي مت�سد بيدها ر�أ���س��ه
والآن ه��ل �ستقوم كعادتك ب ��إي��ذاء هذه
احليوانات؟!]
رد بعزم وت�صميم :ال ..ال بل �س�أحميها..
�إن ه��ذه احليوانات مثلنا جت��وع وتعط�ش
ومت��ر���ض ..وحلمي ه��و �أن �أ�صبح طبيب ًا
بيطري ًا �أع��ال��ج احل��ي��وان��ات كلّها جمان ًا
جماناً].
وح��ق�اً!! فبعد �سنوات ع��دة �صار طبيب ًا
بيطري ًا ال يتوانى عن معاجلة احليوانات
الأليفة ،والثمن الذي ي�أخذه كان قلي ً
ال،
بل �أن�ش�أ جمموعة من املتطوعني مهمتهم
البحث ع��ن احل��ي��وان��ات املري�ضة �أو من
�ادث م��ا ،مما �شجع غ�يره على
تعر�ضت حل� ٍ

عم ِر ْي
نامي يا ِ
ِ
روح ْي َيا ْ
• فوزي ال�شنيور

ري نا ِم ْي َّ
فجــ ِر
روح ْي يا ُع ْم ْ
نا ِم ْي يا ِ
كال�ش ْم ِ�س �إىل ا ْل ْ
ْ
يف �أ ْم ٍـن ْ
نا ِم ْي ْ
ري
يف خيـ ْ ٍر
يف ِح�ض �أب ْي ِك ع َلى َ�صدْ ْ
ري
روح ْي يا ُع ْم ْ
نا ِم ْي يا ِ
وت نـا َم الليـ ْ َ
ـــل طـ َ َ
ــوال ا ْل ْ
ـوق ِت
ال�ص ِ
الع�صفو ُر جم ْي ُـل َّ
ْ
ـــل ا ْلبيـ ْ ِت
نــا َم َ�سعيـْـد ًا مــنْ � ْأ�شيــَـاءٍ قــا َم بـ ِ َها مـنْ �أَ ْج ِ
ري
نا ِم ْي يا
روحي يا ُع ْم ْ
ْ
ٌ
رب
وال َّن ْم ُل
جيو�ش مـنْ ُ�س ْح ٍب نا َمتْ يف ال َّت ِّل  ,ويف الدَّ ِ
تاح ًا و َيعو َد �إىل َج ْم ِع ا َ
ــــب
لي�ست ْي ِق َظ م ْر َ
حل ِّ
نــا َم ْ
روحي يا ُع ْمري
نا ِمي يا
ْ
ُ
ت�س َلم لل َّنو ِم ت ْعبان ًا من َع َم ِل اليو ِم
والبــط ْ
ا�س ْ
نامي كي َي ْ�صح َو ْ
يف جــ ِ ٍـد ويمُــا ِر َ�س �أ ْن َغـــا ِم ال َعـو ِم
ري
نا ِم ْي يا
روحي يا ُع ْم ْ
ْ
و َك َ
أنحاءِ ا َ
قل
حل ِ
ــراب ال َّن ْح ِل نامــتْ يف � َ
ذلك � ْأ�س ُ
ــي ل ْل َّنخـ ْ ِـل
نامـــتْ ِلتعـو َد كعاد ِتها لل َّز ْهــ ِر ا ْل َعـــا ِل ْ
ري
نا ِم ْي يا
روحي يا ُع ْم ْ
ْ
ني يا � ْأج َ
كون
مل َ�شيءٍ يف ا ْل ِ
نا ِم ْي يا ِ
روح ْي يا ع ْي ْ
بال�ص َّح ِة دوم ًا والأ ْم ِن
َنا ِم ْي َي ْحم ْي ِـك ال َّر ْحمنُ
َّ
ري
نا ِم ْي يا
روحي يا ُع ْم ْ
ْ
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�شخ�صية العدد
الأديب جنيب حمفوظ
جنيب حمفوظ عبد العزيز �إبراهيم �أحمد البا�شا
( ،)2006– 1911واملعروف با�سمه الأدبي جنيب
حمفوظ ،وهو روائي ،وكاتب م�صريُ .يعد �أول �أديب
عربي حائز على جائزة نوبل يف الأدب .كتب جنيب
حمفوظ منذ الثالثينيات ،وا�ستمر حتى .2004
ت��دور �أح��داث جميع رواياته يف م�صر ،وتظهر فيها
�سمة متكررة ه��ي احل���ارة التي ت��ع��ادل ال��ع��امل .من
�أ�شهر �أعماله :الثالثية ،و�أوالد حارتنا ،والتي ُمنعت
وقت قريب.
من الن�شر يف م�صر منذ �صدورها وحتى ٍ
بينما ُي�صنف �أدب حمفوظ باعتباره �أدب ًا واقعياً ،ف�إن
مو�ضوعات وجودية تظهر فيهُ .يعد حمفوظ �أكرث
�أديب عربي نُقلت �أعماله �إىل ال�سينما والتلفزيون.
با�سم مركب تقدير ًا من والده
ُ�سمي جنيب حمفوظ
ٍ
“عبد العزيز �إبراهيم” للطبيب امل��ع��روف جنيب
با�شا حمفوظ ،والذي �أ�شرف على والدته التي كانت
متع�سرة.
بد�أ جنيب حمفوظ الكتابة يف منت�صف الثالثينيات،
وكان ين�شر ق�ص�صه الق�صرية يف جملة الر�سالة .يف
 ،1939ن�شر روايته الأوىل (عبث الأقدار) التي تقدم
مفهومه عن الواقعية التاريخية .ثم ن�شر كفاح طيبة،
ورادوبي�س منهي ًا ثالثية تاريخية يف زمن الفراعنة.
وبدء ًا من  1945بد�أ جنيب حمفوظ خطه الروائي
الواقعي الذي حافظ عليه يف معظم م�سريته الأدبية
برواية القاهرة اجلديدة ،ثم خان اخلليلي ،وزقاق
امل��دق .جرب جنيب حمفوظ الواقعية النف�سية يف
رواي��ة ال�سراب ،ثم عاد �إىل الواقعية االجتماعية
مع بداية ونهاية ،وثالثية القاهرة .فيما بعد اجته
حمفوظ �إىل الرمزية يف رواياته :ال�شحاذ ،و�أوالد
حارتنا ،والتي �سببت ردود فعلٍ قوية ،وكانت �سبب ًا يف
التحري�ض على حماولة اغتياله .كما اجته حمفوظ
يف مرحلة متقدمة من م�شواره الأدب��ي �إىل مفاهيم
جديدة كالكتابة على حدود الفنتازيا كما يف رواياته:

احلرافي�ش ،ليايل �ألف ليلة .وكتابة البوح ال�صويف،
والأح�لام كما يف� :أ�صداء ال�سرية الذاتية ،و�أحالم
فرتة النقاهة ،واللتني ات�سمتا بالتكثيف ال�شعري،
وتعد م�ؤلّفات حمفوظ من
وتفجري اللغة والعامل.
ُّ
ناحية مر�آة للحياة االجتماعية وال�سيا�سية يف م�صر،
ومن ناحية �أخرى ميكن اعتبارها تدوين ًا معا�صر ًا ِل َه ِّم
الوجود الإن�ساين ،وو�ضعية الإن�سان يف عامل يبدو
وك�أنه هجر اهلل �أو هجره اهلل ،كما �أنها تعك�س ر�ؤية
املث ّقفني على اختالف ميولهم �إىل ال�سلطة.
�ت مبكر� ،إال �أن جنيب
مع �أن��ه ب��د�أ الكتابة يف وق� ٍ
حمفوظ مل يلق اهتمام ًا حتى نهاية اخلم�سينيات،
فظل يتجاهله النُقاد ملا ُيقارب خم�سة ع�شر عام ًا قبل
�أن يبد�أ االهتمام النقدي ب�أعماله يف الظهور والتزايد.
رغم ذلك كتب �سيد قطب عنه يف جملة الر�سالة يف
 ،1944وكان �أول ناقد يتحدث عن رواية القاهرة
اجل��دي��دة ،واختلف م��ع �صالح ال��دي��ن ذهني ب�سبب
رواي��ة كفاح طيبة .وكتب عنه حممد اجل��وادي ،يف
ظالل ال�سيا�سة :جنيب حمفوظ الروائي بني املثالية
والواقعية ،وهو درا�سة �أدبية نقدية حتليلية .وكتبت
عنه جريدة احلياة يف ذكرى وفاته الثامنة“ :من هو
جنيب حمفوظ”
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