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 الفأرة المغنّية

 

خرجت الفأرةُ الرماديّةُ من ُحْجِرها، ثّم ركَضْت 

نحَو بَْيِت المؤونة، ولكنّها لْم تكْد تقترب من الباب 

ً هناك، فتراجعت  حتى وجدت الهرَّ " فلفل" نائما

مذعورةً، ولم تدِر إلى أين تذهب، فقد شعرت 

 بالجوع..

مفتوحةً على مصراعيها كانت غرفة المكتبِة 

فقفزت الفأرة الرماديّة سريعاً، وجدت نفسها بين 

رفوف الكتِب والمؤلّفات والمعاجم والقصِص 

 والمجالّت..

بدِت الصفحاُت لذيذةً هّشةً، والفأرةُ تقرُض 

 أطرافها.. ضحكْت وقالْت لنفسها:

كم يتعُب اإلنساُن في تأليِف الُكتُِب، وكم يُجهُد  -

إخراجها ونشرها ! وها أنذا ُهنا  نفسه في سبيل
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 أَْقرُضها بهدوٍء..

بدأت الفأرة الرماديّةُ بكتابِ الجغرافية، قََرَضْت 

 بعَض صفحاته، حّدثْت نفسها:

الجغرافيةُ ضروريةٌ، علُم البلدان ومعرفةُ  -

األوطان، الخرائُط والمصّورات، البحاُر 

 والمحيطات.. كلُّها مفيدةٌ.. ها.. ها.. ها..

 انتقلْت إلى ديوان شعر..

وهذه األشعاُر، والكلماُت المختارةُ، واألفكاُر  -

 المحلقةُ محّطةٌ لالْستراَحِة..

 وقََرَضْت صفحتين ِمْنهُ..

 ثمَّ تحّولْت إلى قّصٍة ُملّونٍة..

لشَّد ما  ! هي ذي حكايةٌ ُممتعةٌ، ما ألذّها -

لولَِد أهوى هذه الرسوَم الجميلةَ.. انظروا إلى هذا ا

الذي يركض وراَء األرنِب، قميُصه األحمُر غير 

ملّوٍث، وكفّاهُ غيُر ملّطَختْين بالحْبر، يبدو أنّه مجتهٌد 

في دروِسه، ألنّه لم يترِك الكتاَب مْن يدِه، يحبُّ 

النظافةَ والترتيَب.. ها .. ها .. ها.. وكركرْت 

 ضحكتُها..
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تها بنشاٍط وحيويّ  ٍة، كانت الفأرة تقوُم بمهمَّ

تقرُض وتقرُض وهي تغنّي بين الّصفحات  المرتجفِة 

 الخائفة:

 ما أسعَدني، ما أسعَدني !

 ِدفُء األوراِق يُصاحبني 

 والّليّل الهادُئ يعرفُني

 هذي الصفحات تُكركرني

 ما أسعدني، ما أسعدني!..

وحيَن تركِت الرفَّ األخيَر، قفزْت إلى المنضدِة 

بة. وكان هناك بعُض المستديرة في وسِط غرفِة المكت

مجالّت األطفاِل، وبعُض الكتب، فتوقّفْت تقلُّب 

صفحاتها وهي ما زالْت تغنّي وتضحُك، ولم تُسمْع 

 في البيت الهادِئ إالّ دقّاُت الساعِة في الّصالِة..

" فلفل" عينيه، وأرهَف سمعهُ  فتَح الهرُّ

وأذنيه، كانْت هناك خشخشةُ أوراٍق وصوُت غناٍء، 

كركرةٌ؛ تلفّْت يمنةً ويسرةً، فلم يجْد شيئاً، وضِحٌك، و

غير أنَّهُ شمَّ رائحةَ الفأرة الرمادية، فسار على 

رؤوس أرجلِه بخفّة ورشاقٍة حتى أصبح أمام غرفِة 
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 المكتبة...

كانت الفأرة قد بدأت تحكَّ أنفها بصور مجلّة 

األطفال، وقد أثارتها الصفحاُت الزاهيةُ والّصوُر 

ت تُدغدُغ رأَسها وأذنَيها، وتُمّرغُ الملّونة.. صار

 فمها وهي تغنّي..

 ما أسعدني ما أسعدني!

 عالمةً صرُت مدى الزمنِ 

 ِدفُء األوراِق يُدغدُغني

 والليُل الهادئ يغمُرني

 ومّجلةُ طفٍل تعرفني

 والصوُر الحلوة تسحُرني

 ما أسعدني، ما أسعدني!

........ 

ها ثم رفعت الفأرة رأسها عالياً، وفتحت ذراعي

 قالت:

أنا، اآلن، فعالً، عالمةٌ بكّل شيء، لقد  -
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اكتسبُت كثيراً من المعارف والعلوم، صرُت أفهُم في 

الجغرافية، صرت أعرُف األشعاَر والقصائَد، وها أنذا 

 ألتهُم القصَص والحكايات..

ذلك.. وبقفزة واحدة صار ” فلفل” سمع القطُّ 

رة الرمادية أمامها. تماماً فوق المنضدة، نظرت الفأ

إليه برعٍب، وقد اهتّز ذيلها كأنّما مّسهُ تياٌر 

 كهربائّي..

كشف" فلفل" عن أسنانه البيضاء النّاصعة، 

 وبدا شارباه جميلين وهو يقول:

ً منك، وأكثر معرفةً لو  - سأكوُن أكثَر علما

التهمتك على الفور يامغنّيتي الظريفة، ذاَت الصوِت 

 الّساحر..

لكّن الفأرة الرمادية، التي أحبّت مجالّت 

األطفال كثيراً، قفزت بعيداً عن القّط " فلفل" 

 واختبأت بين صفحاتها، ثم.. اختفْت!! 

كلَّ مجلٍّة صفحةً صفحةً، بحثاً عِن ” فلفل” قلّب

الفأرة المغنّية، فلم يعثر لها على أثٍر.. قرأ الصفحاِت 

 ه لم يجْد شيئاً..ودقَّق في زواياها وُصَوِرها، ولكنّ 
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واليزال" فلفل" ينتظُر، صدوَر كّل مجلٍّة 

لألطفاِل. في كِلّ أسبوعٍ أو في كِلّ شهٍر،لعلّهُ يعثُر 

 على الفأرةِ الرماديِة المغنّية، واليزاُل البحُث جارياً..

 

..... 
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 أصدقاء الغابة

 

كاَن الّصباُح رائعاً.. والحياةُ بدأت في الغابِة، 

وأغصانُها تتمّطى  -ايُل بهدوءاألشجاُر تتم

باسترخاء.. والعصافيُر الملّونة تنتفُض في 

 أعشاِشها فيلتمُع ريُشها..

 ثم ال تلبُث أن تقفَز إلى الّسماِء الزرقاء..

أّما األرانُب البيضاُء الّصغيرةُ؛ فقد انطلقْت 

تنسلُّ ُهنا وهناك بخفٍّة وَرشاقٍة تقضُم األعشاَب 

 اشاِت. وتداعُب األزهار..الطريّة، وتطارُد الفر

.. مْن بعيٍد.. ظهرْت عربةٌ عتيقةٌ، فوق الطريق 

المتعّرجة، يجّرها حمار هزيل، كانت تتأرجح برّكابها 

ذات اليمين وذات الشمال تثير وراءها سحابة من 

الغبار، وهي تقرقع بعجالتها الخشبية، تنشر 

الضوضاء فيما حولها، وتعّكر صفو الّصباح 
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 الجميل..

 

وقّفت األرانب، نشرت آذانها الطويلة تستطلع ت

القادمين ، لكنّها ما لبثت أن هربت مذعورة تنادي 

األمان، وطارت العصافير بعيدة في الفضاء، ثم 

 اختفت عن األنظار.. أّي صباح هذا؟!

...... 

......... 

بدت العربة تسير بتثاقل وضجيج، تئن 

عيس بل وتصرصركأنما تشكو لسّكان الغابة حظها الت

إنّها تتوقف بين الفينة والفينة، حسب مزاج الحمار 

 الهزيل..

كان الحمار ينصب أذنيه إلى األمام، ويسرح 

مستغرقاً في التفكير، وحين يفرقع السوط فوق رأسه 

يعّض طرف الحبل، ويضرب األرض برجليه 

 ويحرن..

 أيّة معاملة هذه التي يلقاها!!
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الشمطاء، عندئذ يبرز رأس أّم سرحان العجوز 

يرتفع نقيقها حاّداً غاضباً، كان ذلك هو صوتها الذي 

يشبه قوقأة الدجاج، إنّها تأمر الحمار أن يتابع 

 المسير..

 هيّا.. هيّا، إلى األمام، ياغندور.. -

لكّن الحمار لم يكن يسمع ، ألنه اليبالي بهذا 

 النقيق المزعج!..

 هدوء الغابة يغريه بالتوقّف.. والتأّمل.

يب العيش هنا! ما أجمل االنطالق في قلب ما أط

هذه الغابة الساحرة! ال عربة يجّرها، وال سوط 

يفرقع وراءه، وال صراخ هذه العجوز المجنون.. 

 التنقّل بين القرى، وال تعب.. وال جوع، وال تشّرد..

ما أحلى أن ينعم بالحرية دون حدود، ينام كيفما 

كل ما يشاء، ويستيقظ حين يحّب أن يستيقظ، يأ

يشتهي، ويتمّرغ فوق هذا العشب الغّض، يستلقي 

حين يريد.. لقد سئم هذه الحياة، ومّل صحبة أم 

سرحان ونقيقها المتواصل، مّل زوجها أيضاً، 

وحيواناتها، مّل األلعاب التي يعرضونها على النّاس 
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لقاء لقيماٍت معدودة.. كره حياة التمثيل، والتصنّع، 

وتبديل األقنعة، كره  والتزييف، وطالء الوجوه،

أصدقاءه كلّهم الكلب نمرود، الذي ينبح دون توقّف. 

والقرد شدهان الذي يعاكسه دائماً، والقّطة عبلة، 

والديك يقظان، أاليحّق لغندور أن يستريح بعد 

الخدمة الطويلة، والتعب، والركض بين القرى 

 والبلدان؟!

وشعر غندور بالحزن، ولم يكن بمقدوره إالّ أن 

ف معانداً أّم سرحان، واالحتجاج على سوء حّظه، يق

 فحرن وبدأ ينهق بصوت عاٍل:

 هيء.. هيء.. هيء.. هاء.. -

 زعقت أّم سرحان:

أيها التّعس، ما بك اليوم، يبدو أنّك مشتاق  -

للسعات الّسوط. ها.. جلُدك بحاجة إلى حّك.. هيّا.. 

 هيّا قبل أْن أسلخه..

ح، إنّه نبح نمرود من ورائها بصوت مبحو

يشارك في الفوضى التي بدأت تسود ركاّب العربة، 

قفز شدهان في الهواء، قلّب شفتيه وضحك ساخراً 
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 وهو يقول:

.! غندور الحمار أغبى الحيوانات، انظروا  -

 يرفض المسير.. ارتفع صياح الديك المعهود:

 كوكو.. كو كو.. أنا أوافق على رأي القرد! -

ن التدّخل ليحسم ولم يجد أبو سرحان بّداً م

األمر، فاندفع يهّدد الحمار؛ وهو يليّح بالّسوط في 

 الهواء. إنّه يريد أن يعيد الهدوء إلى العربة،

لينطلق إلى المدينة، يعرض ألعابه البهلوانية 

 ويكسب المال...

تزحزح غندور قليالً. صّرت عجالت العربة 

وهي تدرج ببطء على الطريق، لكنّه فطن إلى شيء.. 

جائع، والحيوانات كلّها جائعة مثله، وستشاركه  إنّه

 في االحتجاج هذه المّرة، نهق غندور ثانية:

 هيء هيء.. لن أمشي قبل أن آكل!!  -

وانتبهت الحيوانات إلى احتجاجه، نّط القرد 

حتى صار فوق عمود العربة المنتصب، كان يصيح 

محتجاً: أنا جائع.. جـ.. ائع.. وبدون انتظار لسعه 

بي سرحان بخفّة وسرعة، فاستشاط غضباً سوط أ
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 وزاد صياحه وزعيقه..

 صرخت أّم سرحان:

أخطأت يازوجي، ما كان عليك أن تضربه،  -

ألم أقل لك منذ قليل، إّن الجميع جائعون، لن يصبروا 

 مثلنا!!

صار شدهان إلى شجرة قريبة، تعلّق بها وهو 

يعول حزيناً، أهذا جزاء مهارته في عرض األلعاب 

 الناس كّل يوم؟! على

هل هذه مكافأته على تعبه لتكون األلعاب 

مسلّية مثيرة؟! يرضى عنها الناس في كّل مكان.. 

لواله لفشل أبو سرحان في حياته، وما نفع الكلب 

نمرود؟! والقطة عبلة، والديك يقظان، إن لم يكن 

ً حانقاً.. صاحت  معهم!! أسرع القرد يبتعد غاضبا

 العجوز:

ياعزيزي، ُعْد إلّي، التغضْب. أما شدهان .  -

اشتقت إلى حضني، التجعل الغضب يستولي عليك 

 بسرعة..

لكّن شدهان رفض أن يسمع كلمة واحدة، 
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انطلق يقفز من شجرة إلى شجرة كأنّما أصابه 

 الجنون.!.

 قال أبو سرحان:

ً تثير  - فعلتها، أيها الحمار الغبّي، أنت دائما

حرن على الطرقات، الّشغب بين أفراد األسرة ، ت

 وتفسد بقية الحيوانات!!

........ 

 العربة ما زالت واقفة.. رّكابها تفّرقوا..

عّمت الفوضى وسادت البلبلة.. الديك يتوّسل 

ً أن يعود، القطة تموء  إلى صديقه شدهان، راجيا

طالبة الهدوء، والكلب ينبح وأم سرحان تنّق  

 وتطمئنهم أّن رغباتهم ستتحقّق!.

سرحان في أثر  القرد. كان يناديه ركض أبو 

 ويعتذر عن تصّرفه الّسابق..

 

شدهان، شدهان، أنت تعرف مقدار حبّي لك  -

 ستأكل قبل الجميع، تمّن ورغبتك مستجابة!..
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كان القرد قد صار علىرأس شجرة عالية، أدار 

ظهره، وتظاهر بالحزن، بدأ يضحك بينه وبين 

سرحان  نفسه، إّن أبا سرحان يرجوني؛ إّن أمّ 

تناديني بـ ياعزيزي ؛ إنّهم يشعرون بأهميتي، حقاً، 

أنا ذو مكانة رفيعة بينهم، لن أقبل بالذّل بعد اليوم، 

لن أسمح للسوط أن يلسعني، سأقاوم الظلم، سأحتّج 

وأثور، هذا حقّي، وحّق رفاقي أيضاً، لقد غلطت مع 

الحمار غندور، إنه ليس أغبى الحيوانات على 

هذا  -أذكاها وأروعها -هذا النهار -اإلطالق.. إنّه

 رأيي، سأجهر به دائماً!..

.......... 

.............. 

انقطع صوت أبي سرحان، ما باله لم يعد 

ينادي.... ساد صمت ثقيل، ومّرت لحظات بطيئة، 

 صاحت أم سرحان:

 أين  أنت يازوجي!.. -

 لم يبد أّي أثر للرجل!..

 ياللغرابة!..
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المكان، تحت هذه  منذ قليل كان في هذا

الشجرة، غير معقول.. لقد اختفى أبو سرحان ! كيف 

حصل ذلك؟! صفّق القرد شدهان معلناً وجوده فوق 

الشجرة العالية، لم يكن هذا له أهمية، فأبو سرحان 

وحده الذي يشغل بال الجميع.. ارتفع  صياح أم 

 سرحان:

أين أنت يازوجي العزيز؟ ليس هذا وقت  -

 السكون يسود كّل شيء...المزاح!.. بدا 

تلفّتت العجوز حولها، األشجار هادئة غير 

ً عجيباً، الكلب نمرود  مبالية. الغابة صامتة صمتا

يبصبص بعينيه ويهّز ذيله.. الديك يمّط عنقه وال 

يعرف ماذا يقول.. القطة تلوذ يجذع شجرة وتحّدق 

ببالهة، الحمار في مكانه أخذته الدهشة.. أين أبو 

نّما ابتلعته األرض، أيّة غابة مسحورة سرحان؟ كأ

 هذه ، الغموض يلّف األشياء، ولولت أم سرحان:

آه.. إييه.. يازوجي العزيز، ما نفع الحياة  -

بعدك! تجّمعت الحيوانات حولها، حتى  القرد تسلّل 

ً إلى جانبها، ماءت القطة:  بخفّة وهبط واقفا

 كّل هذا بسببك ياشدهان ! -
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 بل بسبب الحمار! -

 رّد شدهان حزيناً،...

 قال الديك:

ليس هذا وقت توجيه االتّهامات، فّكروا ماذا  -

 نعمل، نحن في مأزق!!

 نصب نمرود أذنيه : وهمس:

سكوت.. أرجوكم.. الهدوء.. الترفعوا  -

أصواتكم بدا كرجل المباحث، أخذ يشّم األرض، 

ويدرس انحناءة األعشاب، إنه يعرف كيف يقتفي 

 سيكشف األسرار.. اآلثار، إنه وحده

نظر الجميع إليه بتقدير واحترام، حتى القطة 

عبلة تمّسحت به، وربّتت بيدها تالطفه، فنهرها وهو 

 يرميها بعينيين ناريتين..

ابتعدي، ليس هذا من شغلك. ابتعدي عن  -

 طريقي!.

 هتفت أم سرحان بهدوء:

هيّا يانمرود.. ابحث بدقّة عن معلّمك.. أيّة  -
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 ذه؟!غابة ملعونة ه
*** 

وحده انطلق نمرود في مهّمته، لم يكن هناك 

صوت يُسمع؛ حتى الحمار بدأ يهرش رأسه بطرف 

العربة من دون صوت، وأّم سرحان استندت إلى 

جذع شجرة، واضعة رأسها بين كفّيها، أهكذا ينتهي 

صخبهم!! إنّهم يشعرون باألسف والحزن، ما أصعب 

 األسرة الواحدة!...أن يحلّ الّشجار والنّقار بين أفراد 

........ 

........... 

 ونبح نمرود..

 

 ّهْو َهْو.. هو هو.. َهْو َهْو..-

كان نباحاً ظافراً. مستبشراً، ركضت أمّ سرحان 

ركضت الحيوانات وراءها، تحلّق الجميع حول حفرة 

عميقة مغطاة بالحشائش واألغصان، نظروا بدهشة، 

الحفرة فغروا أفواههم، هذا هو أبو سرحان وسط 

 وقد أغمي عليه، صاحت أم سرحان:
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أبا سرحان.. يازوجي العزيز، هل أنت بخير..  -

 لم يكن هناك من يجيب.!.

 صاح الديك:

لن نقف  -أيّها األصدقاء -كو كو كو.. ما العمل -

 مكتوفي األيدي!

 ماءت القطة:

 نياو.. نياو..تحركوا..اعملوا شيئاً.! -

 قالت أم سرحان:

من العربة، ياشدهان.. تحّرك، إلّي بالحبل،  -

 التقف مفتوح الفم هكذا..

 واستعّد الجميع..

وقفوا متكاتفين إلنقاذ معلّمهم، لقد تعلّموا أن 

يتعاونوا في الشدائد، فاالتحاد قّوة، ويد هللا مع 

 الجماعة..

.......... 

................. 
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 مّرت لحظات بطيئة،...

صدقائه. استفاق أبو سرحان، فوجد نفسه بين أ

كانت أم سرحان تبتسم، والحمار غندور أيضاً، 

والقرد شدهان، والقطة عبلة، والكلب نمرود، 

 والديك يقظان.. هتف غندور:

 عاد معلّمنا .. عاد معلّمنا!.. -

 هتفت أم سرحان:

 بل عاد الحّب .. والوئام إلى أسرتنا.. -

معذرة يا أصدقاء.. سنصيب طعامنا وننطلق 

 كثر تماسكاً ومحبّة..من جديد، ونحن أ

 صفّق األصدقاء..

 

واقتربت القطة عبلة من الكلب نمرود، هّرت 

بين يديه، ثم تمّسحت به، لم ينهرها هذه المّرة، ألنه 

 كان يكّشر عن أسنانه و.. يبتسم.. 

 

......... 
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 في دارنا ثعلب

 

تحت عريشة العنب .. فوق المصطبة الحجرية 

الكبيرة، كان جّدي يجلس المشرفة على باحة الدار 

 كل مساء..

تعّد جّدتي القهوة، وتهيئ المساند والوسائد، 

 ثم تأمرنا بحزم قائلةً:

العبوا هناك، قرب الّسور. العبوا بهدوء! كنّا  -

نقفز كالعفاريت، نعرض مهاراتنا في الجريِ والوثِب 

والتسلّق من شجرة التّوت إلى بوابة الدار العريضة. 

ج.. بعضنا يحمل على كتفه خشبة أو إلى خّم الّدجا

يمتطي قصبة طويلة كالحصان ، يمشي بخطوات 

 العساكر:

 

 واحد.. اثنان، واحد.. اثنان.. -
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 أو يرتفع صهيل متقّطع:

 هي هي.. هي هي.. هي هي.. -

أّمي تبتسم، وجّدتي تبتسم، وربّما جّدي أيضاً 

يبتسم. كان يُْسِعُده أن يرانا حوله، يحتضن أحفاده 

غار، يزحف إليه محسن، وتركض نحوه فاطمة، الصّ 

ويتمّسح به هاني، وهو بهيبته ووقاره يربّت على 

 أيديهم أو يداعب رؤوسهم..

عناقيد العريشة تتدلّى فوقنا كالمصابيح، حبّات 

العنب كبيرة المعة، تشّف عّما فيها من عصير سائغ 

 رقراق، تقول لنا أّمي:

 -ن فاكهة الجنّة!تعالوا، ذوقوا، ياأوالد، إنّه م -

نلتقط الحبّات النّاضجة. نتلذّذ بالعنب الشهّي، 

نرى في لونه األحمر ما يثر النفس، ويحّرك الّلعاب، 

لقد أَْحبَْبنا هذه العريشة، أحبننا ظاللها الوارفة، 

وثمارها الّلذيذة. أحببنا أماسي الصيف في الدار 

بيض الكبيرة.. جّدتي بثوبها األزرق المنقّط بزهور  

صغيرة، تروح وتجيء، تسقي  شجيرات الورد، 

وشتالت الزنبق،...يتضّوع الياسمين، يعبق أَريُجه 
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الُمْسِكُر، تعبق رائحة الفّل والسوسن، واألقحوان، 

أسطح البيت تتألق بالضياء، ُحْمرةُ الغروب في 

األعالي، والحمام السابح في الفضاء يمّد أجنحته 

ِرح سعيداً، قبل أن يعود البيضاء. يطير في دورانه المَ 

إلى أبراجه فوق الّسطوح يهدل أمامنا، يقّدم تحية 

 المساء ثم يغفو آمناً..

.......... 

.................... 

 وجاء مساء، لم يكن كما ألفناه..

ارتفع صياح مزعج في باحة الدار، وعال 

ضجيج وصخب.. أعلنت جّدتي وهي تضع كفّها على 

 خّدها:

 ه.. الّدجاجة القرمزية اختفت!يه.. يه.. ي -

 ركضت أمي وهي تصيح:

 واألرنب.. األرنب الصغير األبيض ال أثر له! -

 قال أبي بهدوء:

 اسألوا جارتنا أم محمود!.. -
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ومن وراء الّسور، ظهر رأس أم محمود، بدت 

على وجهها آثار التّعب ، كانت دامعة العينين، وفي 

 صوتها َرْجفة.. قالت:

رمزية، و.. األرنب أيضاً.. لقد الدجاجة الق -

 فقدت منذ يومين البطة الرمادية السمينة!!

 قال أبي:

 معقول.. ماذا أسمع؟ -

 صاح أبو حمدان، وهو يطّل من البّوابة: 

 أنت آخُر َمْن يعلُم!.. -

 رّد عليه أبي:

 ما هذا الكالم، ياجارنا..؟! -

 أكمل أبو حمدان ساخراً:

 

 التدري!.. الثعلب يشّن غاراته، وأنت -

 نظر أبي إليه بقلق، وأبو حمدان يتابع حديثه:

الِحْمالن عندي.تنقص اثنان رضيعان  -
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ُسحبا..وها قد جاء دورك.. دجاجة ، ثّم .. أرنب.. 

انتظر. هاه.. هاه.. وغداً مْن يدري، ربّما يصل إلى 

 الّصغار! 

أسرع أبي والغضب سيطر عليه.. حمل فاسه، 

قريب، ركضت وراءه أّمي ثم ركض باتجاه الّدغل ال

وهي تحمل فأساً صغيرة أيضاً، ركض أخوتي.. لحق 

بهم أبو حمدان، ثّم زوجته ، ثّم أّم محمود وزوجها.. 

وأبو خالد.. حتى جّدتي وصلت إلى أّول الّدغل وهي 

تلهث.. وقفوا هناك، تشاوروا.. ارتفعت اصواتهم، 

نساء ِمْن ُهنا.. بل مْن ُهنا.. َكثُر صياُحهم، وقفت ال

إلى جانب أزواجهّن، كلّ امرأة بجانب زوجها، تؤيّده، 

مأل الفضاء ضجيج وكالم كثير غير مفهوم.. تطاير 

الّسباُب.. تطايرت الشتائم.. من هنا.. ومن هناك.. 

 اشتعل نقاش بين أبي وجارنا.. أبو حمدان يقول:

 قلت لك: الثلعب يمّر من هذا المكان! -

 رّد أبي:

 ا يمّر..أنت مخطئ، مْن هن -

 يجيب أبو حمدان:
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 انظر.. هذه آثار أقدامه.. -

 يسخر أبي:

 غلطان، هذه ليست آثار اقدام ثعلب! -

 أنت أصغر منّي وال تعرف شيئاً! -

 بل أنت ال تعرف، وتريد أن..!! -

وجذب أبي ثوب جارنا، وجذب أبو حمدان ثوب 

أبي، تشابكت األيدي، وارتفع صياح النساء. وامتدت 

 الفؤوس، لكّن جّدتي  صاحت بحزم: 

 عيب.. ما هذا؟! -

نظرت إلى أبي ، ثّم إلى جارنا أبي حمدان، 

 وقفْت بينهما:

تتعاركان بدون سبب!.. هل هذه طريقة  -

 اه!!تقضون فيها على الثعلب!.. واخجلت

انسحب أبي من المعركة، انسحب حمدان 

أيضاً، ساد الهدوء، وقد وقفا بعيدين، كديكين لم 

 يكمال القتال.. كانا َخِجلَْين.. وجّدتي بينهما حزينة..

..... وعند المصطبة. أمام جّدي الذي لم يغادر 
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مجلسه، تعانقا، كان ابو حمدان هو الذي أسرع إلى 

 ي بهدوء:أبي يضّمه إلى صدره.. قال جدّ 

يؤسفني ما حصل، َكثْرةُ األقوال تبطل  -

األفعال، الثعلب ماكر، وأنتم تتشاجرون، ولم تفعلوا 

 شيئاً حاسماً!..

 وأمام الجميع. وضع جّدي بين يدّي أبي فّخاً..

 نظر إلى عينيه مباشرة، وتمتم بَِحْزم:

انصبه جانب الّسور، قريباً من خّم الّدجاج،   -

فالثعلب ذكّي، يعرف الطريق إلينا  وال تنَس السلسلة،

 جيّداً!..

....... 

.............. 

مّرت تلك الليلةُ، وال حديَث لنا إالّ غارات 

الثّعلب النّاجحة، تذّكرنا بّطَة أّم محمود السمينة؛.. 

كيف سحبها الثلعب؟.. كم كانت وديعة طيّبة، تسوق 

صغارها. ثم تتهاوى فوق مياه البركة كالّسفينة!.. 

ذّكرنا األرنب، أوكرة القطن المنفوشة، وهو ت

يتدحرج في الباحة هنا وهناك ودجاجتنا القرمزية 
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التي تطير فوق الّسور.. أما كان بإمكان الديك 

المتعجرف أن ينقذها من مخالب الثعلب المهاجم؟! 

تذّكرنا الِحْمالن الّصغيرة التي َظفر بها.. هل كانت 

الثعلب أخرسها؟  تثغو وهي بين يديه، أم أّن منظر

 ليس هناك أماٌن..

دجاجاتنا الّسارحة تلتقط الحبَّ وهي خائفة، 

صارت كثيرة التلفّت والمراقبة.. الطيور والعصافير 

التبتعد عن أعشاشها، حتى الَحماُم أوى إلى ابراجه 

دون أن يرفَع هديلَه إلينا، أو يرقص في دورة 

علب المساء، حتى األرانب اختفت وهي ترتجف.. فالث

يشّن غاراته الليلية، وال يترك خلفه إالّ الريش.. حتى 

 ألعابُنا توقّفْت، وجّدتي نبّهْت:

 ابتعدوا عن الّسور. تلك أوامُر الجّد!!.. -

كنّا نلمُح سلسلةً طويلة تمتدّ من شجرة التّوت، 

ً من الّسور.. لكن أحداً لم يقترْب  ثم تغوُص قريبا

المصطبة، في  منها،. صار مجلُسنا، جميعاً، فوق

َحْضرة الجّد، الذي يسعده وأن يرانا حوله.. أنا.. 

ومحسن، وهاني، وفاطمة.. وإخوتي بيَن يَدْيه.. وقد 

اتّكأ على وسادة فوقها صور فراشات وأزهار، 
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والقمر لم يصعد، بعد، إلى قبّة السماء، والهدوء 

 الّشامل يلّف الّدار..

...... 

............. 

مّزَق الّصمَت َصْرَخةُ  وعلى غير انتظار ،

حيواٍن حاّدةٌ، تشبه نباح كلب ، كانت صرخة واحدة 

، انطلقت مْن جانب الّسور الحجرّي، أو تحت شجرة 

التّوت، رأينا جّدي ينهض بهّمة الشباب، وفي عينيه 

بريُق النّصر، على الرغم من أّن الّصرخة، هذه 

عواًء المّرة، امتّدت طويلة، لكنّها لم تكن نباحاً، بل 

 متميّزاً بعث فينا القلق والخوَف.. 

 عوو.. وو.. و.. عوو.. و.. و..-

أعقبتها مباشرة قوقأة الّدجاجات، خائفة 

مرتعدة وركضنا وراء جّدي، الذي اندفع إلى مصدر 

 العواء، وعصاه الغليظة في يده..

....... 

كان هناك ثعلب .. كبير.. لم أَر مثلَه في حياتي.. 

بأحد مخالبه.. بدا مقّوس الّظهر وقد أمسك الفّخ 
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يحاول استخداَم أرجله الثالث الطليقِة في تحرير 

 الّرجل المقيّدة...

وأمام جّدي راح يقفز بجنون من جانب إلى 

آخر.. والفّخ مربوط بسلسلة طويلة، أحاطت بجذع  

 شجرة التّوت..

ارتجفت األوراق واألغصان.. ارتجفت 

أمام  -حن األوالدن -الدجاجات في الخّم.. ارتجفنا

قفزات الثعلب المجنونة.. كان يعضُّ الفخَّ بقسوة، 

وعيناه تلمعان بالغضب.. لكّن جّدي وحده الذي لم 

يكن خائفاً..دفَع عصاه الغليظة نحو رأس الثعلِب 

مباشرةً، فتوقَّف عن قفزه.. كان مستسلماً مخذوالً.. 

 ولوال تلك السلسلة لكان قد فرَّ بالفّخ بعيداً..

ء أبو حمدان.. جاء أبو خالد.. وجاءت أم جا

محمود، والجيران جميعاً.. كانوا سعداء وهم يرون 

 الثعلب األسير الذي وقع في فّخ جّدي .. هادئاً 

 مهزوماً..

في عيونهم التمعْت نظراُت الموّدِة والحِبّ 

والعرفان، أحاطوا بجّدي، غمروه بمحبّتهم.. 



 

 - 35 -  في دارنا ثعلب

بالنعناع، دارِت وّجهّزْت أمي الشاي المعّطر 

ً شجيّاً..  األكواُب، وارتفع هديل الحمام ناعما

.......... 

 قالْت جّدتي:

 أرأيتم، يأوالدي، الذي يعمل اليتكلّم.. -

نحن نكّسُب ما نريُد بهدوئنا وعزيمتنا.. 

 البالكالِم والّشجار والثرثرة..

وكان جّدي ينقّل أنظاره بيننا، واحداً واحداً، 

 ويبتسم..

.............. 

واليوم، إذا زرتم دارنا الكبيرة، ودخلتم مضافة 

جّدي الفسيحة.. الرحبة.. رائحة القهوة تستقبلكم. 

سوف تتعلّق أعينكم بالجدار الكلسّي هناك، 

 -هو سيف جّدي -ستلمحون فوق الجدار سيفاً بغمده

وإلى جانبه فراء ثعلب كبير، تلك عالمة فارقة 

 تشتهر بها مضافة جّدي!...
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............. 
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 !الطبل يقرع ثالثين مّرة

 

 حكاية لجّدي لست أنساها:

كنّا حوله ذلك المساء من أيام الصيف، فوق 

المصطبة الحجرية، نحيط به، وهو في صدر المكان، 

والهدوء يشمل الدار، كنّا نصغي إليه، نحلّق بعيداً 

 مع حكايته التي التُنسى..

ذلك التاجر الشاب منصور في دكاّنه، يطالعك 

في أول السوق ، بوجهه الوسيم، وابتسامته 

الهادئة، وعينيه الصافيتين، يعرض بضاعته 

 أمامك.. 

هذا قماش من الهند، وذاك من الشام، وهذا  -

 حرير طبيعي من الّصين..

التاجر الذكّي رأسماله الّصدق واألمانة، 

نصور" في السوق على والبضاعة الجيّدة، واسم" م
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كّل لسان، حتى صار التّجار الكبار يحسدونه، 

فتجارته رائجة، وبضاعته من األقمشة والحرير 

مشهورة والناس يتزاحمون على دكاّنه ، ألنه يرضى 

 بالقليل من الربح.. كان منصور يرّدد دائماً:

ً في بيعك تكسب كثيراً من  - كن متسامحا

 األصحاب والّزبن..

جاءه رجل غريب، وقف يقلّب نظره  وذات يوم،

في األقمشة، ويتلّمس الحرير، ثم بدأ ينتقي أجودها، 

 قال الرجل الغريب:

أنا تاجر مثلك، وقد أعجبتني بضاعتك، أريد  -

شراء هذه الّرزم، ولكْن، ليس معي ما يكفي ثمناً لها، 

 إذا أتيتني إلى مدينتي أكرمك، وأدفع لك الثمن..

 أجاب منصور باسماً:

البأس عليك، خذ ما تشاء، ليس من عادتي  -

 أن أرفض طلباً..

أخذ الغريب ما أراد، تخيّر أحسن األقمشة، 

وانتقى أفضل األثواب، وجمع منصور ذلك كلّه في 

رزم كبيرة، حملها معه حتى آخر السوق، ثم وّدعه 
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 قائالً:

 رافقتك السالمة. -

.................. 

 

 منصور أن مّرت أيام وشهور طويلة، أحبّ 

يرّوح نفسه من عناء العمل، فجّهز حاله للسفر 

 وزيارة ذلك التاجر الغريب في مدينته البعيدة..

كان الطريق شاقاً، والسفر صعباً.. وقد وصل 

منصور المدينة قُبيل مغيب الشمس، فأسرع إلى 

السوق يسأل عن الرجل.. توقّف أمام متجر كبير، 

ترون، وفي كان هناك عمال كثيرون وُزبن ومش

صدر المتجر رأى الرجل الغريب نفسه، دخل منصور 

عليه، فأنكره الرجل، وحلف أنّه لم يره من قبل، ولم 

يشتر منه شيئاً، ولم يسافر إلى مكان طوال حياته. 

وحين أشار إلى عّماله، أحاطوا بمنصور ثم طردوه 

 !.خارج المتجر

حزن منصور كثيراً، وشعر بأنه كان مغفّالً 

ق رجالً غريباً، وأعطاه بضاعة كثيرة دون حين صدّ 



 - 40 - 

ً واحداً، ولكْن.. ماذا يفعل؟؟..  أن يقبض قرشا

لجأ إلى نُزٍل يقضي فيه ليلته، ولم يكد يستسلم 

إلى النوم ، حتى هّب على دقّات طبل  يدّوي في 

 أرجاء المدينة:

 " بم.. بم.. بم.. بم..".."بوم".-

لك، استغرب منصور وسأل صاحب النُّزل عند ذ

 فقال له:

تلك عادتنا، في هذه المدينة، عندما يموت  -

شخص يدّق الطبل أربع دقّات، وإذا مات رجل أرفع 

مكانة دّق عشر دقّات، ولكن عندما يموت األمير 

 فإنّهم يقرعونه عشرين مرة!..

التمعت فكرة في رأس منصور ، فترك منذ 

الّصباح الباكر غرفته، وقصد  قارع الطبل، كان 

ل نائماً، أيقظه وأعطاه ليرة ذهبية طالباً إليه أن اليزا

 يقرع الطبل ثالثين مرة!

ودّوى الصوت قوياً.." بم.. بم.. بم.. بم.. بوم 

بم.. بم.." ثالثين مّرة، هّزت المدينة النائمة، 

وأيقظت الراقدين، سادت البلبلة، وعّمت الفوضى، 
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 وتراكض الناس في الطرقات صائحين:

 يالطيف ! ما الذي جرى؟ أية مصيبة وقعت!..  -

............... 

وفي قصر األمير، استدعي قارع الطبل، وسأله 

 األمير بنفسه:

 لماذا فعلت ذلك؟ -

 فقال:

هناك تاجر اسمه  منصور طلب منّي هذا بعد  -

 أن أعطاني ليرة ذهبية!

 غضب األمير واستفسر:

 الحال!..من يكون هذا التاجر؟ أحضروه في  -

........... 

 ومثل منصور أمام أمير المدينة..

كان هادئاً ، ووجهه يفيض بالّصدق، قّص عليه 

 ما كان من غدر الرجل واحتياله، وقال:
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تعلّن في  -السمح للّاُ  -إذا كانت وفاة األمير -

عشرين قرعة، فلماذا اليعلن موت األمانة والّصدق 

 بثالثين!؟..

تاجر منصور ، فقّربه أعجب األمير بذكاء ال

منه، وأكرمه غاية اإلكرام، وطيّب خاطره، بعد أن 

 قال له:

لن يموت الّصدق.. ولن تموت األمانة بين  -

 الناس!..

ً أليماً، بعد ما  ثم عوقب الرجل المحتال عقابا

 دفع أثمان البضاعة..

إلى مدينته  -بعد أيام -أّما منصور فقد رجع

ايا الثمينة، والهبات ظافراً غانماً، وهو يحمل الهد

الكثيرة، وقد اكتسب صداقة أألمير، وصار اسمه 

 يترّدد في كّل مكان..

.......... 

هل عرفتم، ياأصدقائي، لماذا كنّا نحلّق مع 

 حكاية جّدي، بعيداً، ونحن نصغي إليه؟
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حكايته جميلة ، ومن الصعب أن 

 ..........ننساها

 

 

................ 
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 بقرة جدّي

 

كانت" شّموس" بقرة محبوبة، تعيش في 

بستاننا، تأكل العشب طوال الّصيف، وتأكل القّش 

طوال الشتاء، والتقوم بأّي عمل في الّصيف أو في 

الشتاء سوى أنّها تأكل.. و.. تأكل... وكان جّدي 

 يحبّها، ويقول:

شّموس بقرة ممتازة، تعطينا كثيراً من  -

 الحليب األبيض الّدسم!!

ي فما أكثرما سمعتها تتباهى أمام أّما جّدت

 الجيران وتقول:

منذ دخلت" شّموس" البستان والخير جاء  -

 معها!!

 وكم من مرة  رأيّتها تحّدثها:



 - 46 - 

ُكلي.. َكلي ياشّموس، كلّما أكلت أكثر أعطيتنا  -

 مقداراً من الحليب أكبر!..

 وحين سألت جّدتي:

 لماذا سّميت بقرتنا بشّموس!! -

 ضحكت وقالت:

ّدك هو الذي أطلق عليها هذا األسم.. انظر ج -

ً صغيرة، تنّور  إلى طلعتها البهيّة، أال تشبه شمسا

بستاننا، وتدخل الفرحة إلى قلوبنا، وهي تتهادى بين 

 األشجار؛ وتسرح آمنة لطيفة؟!

وشّموس أحبّت حّدي، وأحبّت أيضاً جدتي، بل 

 أحبّتْنا جميعاً.. لذلك كانت تأكل أكثر لتبعث السرور

 في نفوسنا..

وأمام البستان، كان هنك طريق ترابي، يقطعه 

الحصان " بدران"، يأتي بالعربة، كل صباح، ليأخذ 

 الحليب والجبن إلى البلدة القريبة..

ذات مرة، أخبر " بدران" بقرتنا" شّموس 

عن البلدة القريبة، على الرغم من أنّها لم تسأله.. 

 قال:
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واألرصفة الشوارع مرصوفة بالحجر،  -

نظيفة المعة، وأسطح  البيوت عالية، تطير فوقها  

العصافير واسراب السنونو.. أّما األطفال فهم 

ً ودفاتر،  يذهبون إلى المدارس، يحملون كتبا

ويركضون مسرورين صاخبين في الذهاب واإلياب، 

والناس يركبون الدراجات، ويطلقون رنين أجراسها 

ا السيارات فال مبتهجين، ترن.. ترن.. ترن ..أمّ 

أستطيع وصفها.. يكفي أنّها تنطلق مسرعة في كّل 

 الطرقات.. وسائقوها ماهرون!.

رغبت شّموس أن ترى األشياء التي تكلّم عنها 

بدران،.. كانت ضجرة من البستان ، ومن بيت جّدي، 

ومن المخزن الكبير، والطاحونة التي التعمل.. و.. 

 و..

في  خلف البستان كان هناك نهرصغير،

الّصيف، جاء رجل في قارب ليأخذ الجبنة من جّدي 

 إلى الّسوق..

 نظرت شّموس إلى القارب فأحبّته..

ظنّت أنّه سيكون حدثاً جميالً أن تركب في 

قارب، وتذهب إلى الّسوق.. كانت في شوق إلى أن 
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تفعل شيئاً ما.. في شوق إلى أن تقوم بأّي شيء حتى 

هب لترى أّي شيء تتخلّص من الّضجر.. البّد أن تذ

بدالً من أن تأكل فقط.. بدران يعرف أشياء كثيرة، 

ألنّه يذهب إلى البلدة هناك، يخرج من البستان، 

ويسير على الطريق، ويلتقي بالناس وهي هنا التقوم 

بأّي عمل سوى أن تأكل ..وتأكل.. ولهذا فقد أصبحت 

شّموس بدينة، كّل يوم تزداد بدانة، حتى إنّها تتحرك 

 بة..بصعو

سارت مسافة بعيدة على الطريق المحاذي 

للبستان.. لم تنظر إلى اليمين، ولم تنظر إلى اليسار 

كانت تنظر فقط إلى العشب الذي صار مذاقه حلواً 

ولذيذاً، والفصل ربيع، وهي تعلم أنّه توجد أزهار 

كثيرة تستحّق أن تؤكل.. وفجأة.. قبل أن تدرك ما 

عميقاً، لكنّها لم  حدث، سقطت في النهر.. لم يكن

 تستطع أن تخرج ألنّها بدينة جداَ،...

وقفت في الماء، وشرعت تأكل العشب على 

 الضفّة..وجّدي لم يعرف أن شّموس في النهر..

 كان مشغوالً في صنع الجبن لبيعه في الّسوق..

أكلت شّموس كثيراً من العشب، وشعرت بعدئذ 
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اء.. حّدثت بالنّعاس، لكنّها التستطيع أن تنام في الم

 نفسها:

لو أقدر على العودة إلى البستان.. أخشى أن  -

 يغضب الجّد، أو أن تنتبه الجّدة لغيابي!..

صارت تمشي وهي تأكل العشب، صادفت في 

طريقها قارباً قديماً، دفعته أمامها، ثّم تسلّقته واندفع 

القارب بعيداً عن الضفّة، وسارت شّموس على طول 

 لّطافي..النّهر فوق القارب ا

مّرت شّموس بالبستان.. وبمخزن 

الغالل..مّرت بدار جّدي، وشجرة التّوت، 

والطاحونة، مّرت بأزهار البابونج، واألقحوان، 

والّزنبق األصفر واألحمر الذي زرعته جّدتي.. مّرت 

بشقائق النّعمان التي تمايلت نحوها بدهشة، 

 وبأزهار كثيرة ومتنّوعة التعرف اسمها..

لمشاهد تمّر أمام عينيها والنّعاس استمّرت ا

فارقهااآلن.. وأصبحت منتبهة لما حولها من مناظر 

 على طول ضفّتي النّهر..

مّرت شّموس بصف طويل من البيوت ، ثّم 
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 مّرت ببعض األطفال  وهم يلعبون فوق دراجاتهم..

 صاح األوالد:

 !!انظروا .. بقرة تمّر في النّهر -

كضوا وراءها على ولم يلبثوا قليالً، حتى ر

 الطريق المحاذي للنّهر..

سمعت شّموس رنين أجراس الدراجات، 

أصغت إلى صفير متقّطع.. وصياح وصخب .. كانت 

سعيدة، فقد صارت موضع اهتمام األطفال.. رأت 

األّمهات في البيوت وهّن ينّظفن النوافذ، ودرجات 

األبواب، لّوحن بمناديلهن الملّونة لها، وضحكت .. 

شداً من الناس، بعضهم يركض، وبعضهم رأت ح

 يمشي على طول النهر، يلحق بالقارب الذي تركبه..

شعرت شّموس بالفرح، ألّن النّاس يهتّمون 

بها، أسرع واحد منهم، ورفع بين  يديه علبة سوداء 

 صغيرة، والتمع ضوء أمام عينيها. ارتفع صوت:

 ستكون صورة طريفة في الجريدة المحلّية!.. -

ّموس تخور بسعادة.. هم.. هـ.. هـ.. أخذت ش

 م.. ها.. ها.. آ.. آ..
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وحين توقّف القارب.. تقّدم اثنان من األوالد 

وسحباها إلى الضفّة بحبل .. لكّن شّموس خلّصت 

نفسها من الحبل، وركضت على طول الشارع، 

وجدت صعوبة في أن تركض وسط الطريق 

في المرصوفة بالحجارة، لكنّها كانت مسرورة وهي 

 البلدة..

 تابعت شّموس ركضها في الشوارع،

األوالد وبعض الرجال يلحقون بها.. وهي تنظر 

إلى نوافذ البيوت وشرفاتها، وتقفز في الساحات.. لم 

تهتّم بإشارات المرور، وال بصفارة  الشرطي، وال 

بأبواق السيارات الصغيرة والكبيرة، صارت تشّم 

السيارات  الّدراجات الملّونة، بل تستوقف بعض

وتتأّمل الرّكاب والسائقين، وقبل أن تشعر بالتّعب، 

وصلت إلى ساحة كبيرة فيها حشود من الناس، 

 وأكوام من الخضار والفواكه.. و الجبن والبيض!!

هذا هو السوق كما أخبرها بدران، لكّن أجمل 

ما وقع عليه نظرها، الفتيات الّصغيرات يركضن 

ّن الجميل المزيّن وراء أمهاتهّن وقد تطاير شعره

بالشرائط الحمراء والخضراء والبيضاءوالزرقاء 
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 والصفراء..

 كان جّدي آنئذ موجوداً في السوق..

 وعندما شاهد بقرته صاح:

 شّموس.. ما الذي جاء بك إلى السوق؟؟.. -

 كنت أظّن أنّك في البستان تأكلين العشب!!

أطرقت شّموس رأسها خجلة ولم تعرف ماذا 

تحّب جّدي وال تريد أن يغضب.. يبدو تقول.. فهي 

أنّها ارتكبت ذنباً!. فقد أسرع جّدي إلى العربة التي 

يجّرها الحصان بدران، ودفع البقرة وأدخلها، ثم عاد 

 دون أن يكلّمها أو يناديها كعادته.. -فوراً إلى البستان

*** 

بعد ذلك، كان جّدي يلقي نظرة على البستان 

والحين، ليتأكد أّن بين الحين  -وهو في مخزنه

شّموس في مأمن.. وكانت جّدتي التغفل عنها طيلة 

اليوم.. لكّن شّموس التي صارت تحت المراقبة، لم 

تهتّم بذلك، كان في رأسها أشياء كثيرة تفّكر فيها؛ 

وهي تمضغ العشب اللذيذ.. هل هناك أجمل منها إذا 

ما ازدان رأسها بتلك الشرائط الملّونة؟ وكم سيكون 
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ر الجريدة محظوظاً إذا التقط لها صورة ثانية، مصوّ 

 ربّما ينال جائزة أحسن صورة لهذا العام..

 من يدري..؟!...

 

 

............... 
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 أين أُّمي؟

 

 سألت" رزان" خروفها األبيض:

 لماذا لم ينبت قرناك، أيّها الخروف الصغير؟ -

 صاح الخروف :

 ماع.. ماع.. -

 ون اليستطيع الكالم.ولم يجب ؛ ألنه كما تعرف

 سألت" رزان" شجيرة الياسمين:

 كيف أستطيع الوصول إلى أزهارك البيضاء؟ -

لكّن شجيرة الياسمين لم ترّد أيضاً، اكتفت 

بنشر عطرها الناعم، ونثرت أزهارها الصغيرة 

 كالنّجوم.

 سألت " رزان" دميتها الشقراء:
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 لماذا تأّخرت ماما؟ -

خّداها ولم ترّد هّزت الدمية رأسها، واحمّر 

 أيضاً، ألّن الّدمى التعرف اإلجابة عن أسئلتنا..

بكت " رزان" هيء.. هيء.. هه.. هه.. هه 

لكّن أحداً لم يسمع بكاءها، فهي وحيدة في الغرفة، 

 على األريكة جالسة، والنافذة العالية  فوقها..

أسندت رأسها إلى طرف األريكة..و.. سكتت.. 

على ثنيّاته أزهار صغيرة، كانت تحّدق إلى ثوبها ، 

وفراشات ملّونة، وخطوط مرحة زرقاء وحمراء.. 

طال تحديقها..والفراشات تتطاير أمام عينيها صعوداً 

ً بين الخطوط واألزهار..  وهبوطا

 قالت هامسة:

ليت لي جناَحْي فراشة ألطير وأبحث عن  -

 ماما.. أين ذهبت ماما؟

 طارت" رزان"..

 ..صارت فوق النافذة العالية

طارت.. طارت.. صارت فوق ُشجيرة  
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 الياسمين. 

طارت.. صارت فوق السطح .. حسبت أنّها 

ستفزع العصافير والحمائم. غير أّن العصافير 

 زقزقت على كتفيها قائلةً:

 أهالً بك يا" رزان" -

ثّم رقصت حمامة صغيرة بين يديها وأخذت 

 تهدل بصوت رخيم..

 كو كو.. كوكو.. كوكو.. -

، صارت فوق الشارع العريض،  طارت أكثر

والّساحة الفسيحة، فوق إشارات المرور، رأت 

الشرطي هناك بقبّعته الناصعة وكميّه األبيضين، 

ينّظم عبور السيّارات والنّاس، أالحت له بكفّيها.. 

طارت.. صارت فوق السوق المزدحمة واألبنية 

الكبيرة، رأت العّمال يدفعون العربات؛ والعرق 

جباههم، رأت الموظفين في المكاتب،  يتصبُّب من

والموّظفات ينقرن على اآلالت الكاتبة أو على أزرار 

 الكمبيوتر.. تك.. تك تاك.. تك.. تاك.. تاك.. تك..

ابتسمت وهي تراهم يليحون لها بأيديهم وراء 
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 النوافذ الالمعة..

طارت، صارت فوق البساتين الخضراء، رأت 

حتى أنّهم لم يرفعوا المزارعين يعملون بهّمة ونشاط 

 رؤوسهم أو يرّدوا على تلويحة كفّيها.. 

طارت.. صارت فوق الحديقة القريبة من 

النهر، رأت طفالً صغيراً في مثل عمرها، عرفته من 

خصلة شعره األشقر على جبينه، إنه " أسعد" الولد 

المشاكس دائماً في روضة األطفال، كان يمّد لسانه 

ْو.. َدْد. َدْد.. َدْو.. َدْد.. أصابعه األحمر، ويشدّ أذنيه.. دَ 

ملّوثة بالحبر، ونصف أزرار صدريّته مقطوعة، 

 صاح " أسعد" وهو يجري..

"!" رزان" تطير!. انظروا.. " رزان" تطير -

ثوبها الملّون بأزهاره وفراشاته وخطوطه الزرقاء 

والحمراء يبدو كالمنطاد، وهي ترتفع بعيداً في سماء 

ا قطٌع من غيوم بيض ، ركضت زرقاء، ركضت معه

 كالخراف إلى جانبها.. ارتفع صياح " أسعد".

 خذيني معك.. -

 ال.. لن آخذك، أنت ولد مشاكس  -
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 أرجوك.. خذيني.. سأكون عاقالً! -

 ثيابك ملّطخة بالحبر.. هذا اليليق أن تذهب. -

ارتفع  صياح األوالد أكثر.. كانوا يرّددون مع 

 " أسعد":

 رزان.. رزان.. -

و.. هوب.. هوب.. هب.. سقطت من فوق 

 األريكة. سقطت على البساط المزركش.

كانت ماما أمامها.. قربّت وجهها اللطيف، 

 وقالت:

 ألم أقل لك.. التنامي على طرف األريكة؟ -

 فتحت " رزان" عينيها وهمست:

 كنت أبحث عنك، ياماما!.. -

............ 
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 !من يسأل يتعلّم

 

أسأل؛ أحّب أن أعرف وأن أستفهم دائاً أحّب أن 

 عن كّل شيٍء تقع عيني عليه..

 أمّي تقول:

 أنت كثير الفضول، أسئلتك التنتهي!. -

ً وهي تصّحح لها:  جّدتي تقول أيضا

التقولي: إنّه فضولي، قولي: إنه يريد أن  -

 يتعلّم، ومن اليسأل اليتعلّم!

ً إلى دار جّدي، إنّها  ذلك الصباح ، كنت ذاهبا

 الطرف البعيد من المدينة..في 

الحافلة التي ركبتها كانت مزدحمة، وهناك 

رجل يشاركني في المقعد، كان يالصقني تماماً، 

وعلى الرغم من أّن التدخين ممنوع في الحافلة؛ لكنّه 
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 كان يدّخن!!

لفافة طويلة من التّبغ في فمه، ينفث منها دخاناً 

ً ومزعجاً، وضعت كفّي على أنفي، وأد رت كريها

وجهي تفادياً لرائحتها  المنفّرة.. والرجل مستمّر في 

 نفث الّدخان غير مباٍل بشيٍء.

شعرت بالغيظ، تململت في جلستي ، تمنّيت أن 

يصعد مفتّش الحافالت في تلك اللحظة، وان يعاقبه 

بغرامة مالية، كانت هناك ورقة في صدر حافلة 

يلتفت  الركاّب تنبّه إلى ذلك ، غير أّن الرجل لم يكن

إليها، فقط كان ينفث دخان لفافته مثل قاطرة قديمة 

 في محّطة!

لقد اسرعت بالنزول قبل أن أصل موقفي الذي 

يوصلني إلى دار جّدي، كنت أريد أن أتخلّص من هذا 

الرجل المدّخن، ومن هذه الحافلة المزعجة 

ً اليعّكره  المزدحمة، أريد أن أستنشق هواًء نظيفا

 شيء!..

ي، أحسست بالسعادة، طالعتني وفي دار جدّ 

نسيمات ناعمة، هبّت لطيفة هادئة، صافحْت وجهي 

وأنا تحت عريشة العنب الممتّدة من البوابة حتى 
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 المصطبة الحجريّة..

 قلت لجّدي مستفهماً:

ما حكاية هذه اللفافة التي يتعلّق بها بعض  -

 الناس يا جّدي؟!

 ابتسم بهدوء، ثم ربّت على كتفي قائالً:

هذه الّلفافة لها حكاية طريفة.. بدأت في  -

إحدى المدن الّصغيرة، مدينة جميلة، هادئة، تقع في 

وسط سهول وجبال وغابات، هواؤها منعش ، 

وجّوها لطيف، أهلها يعملون بهّمة ونشاط، وجوههم 

موّردة تنطق بالصّحة والعافية، ,اجسامهم قوية. 

 ينهضون مع خيوط الفجر األولى ، ينطلقون إلى

 حقولهم العامرة، وأعمالهم المزدهرة..

جاءهم ذات يوم تاجر غريب.. يبدو أنّه انتهز 

فرصة ازدحام النّاس في الّسوق، كان يحمل كيساً 

 من التّبغ.

وفي ساحة الّسوق، صنع لنفسه لفافة تبغ 

غليظة، ثّم أشعلها، وبدأ يدّخن أمام دهشة الناس، 

 كان ينادي:
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  لذيذٌ، تعالوا..تعالوا، هذا تبغ، له مذاقٌ  -

دّخنوا، وستدخل الفرحة إلى قلوبكم، انظروا، 

ً صغيرة تتّوج رأسي.. هل  إنّني أصنع ُسُحبا

 تستطيعون أن تفعلوا ذلك مثلي!..

لم يكن أحد من أهل المدينة  الصغيرة. يعرف 

هذا التبغ!.. لم يكن هناك َمْن رأى هذه النبتة 

 الغريبة!!.

اللفافة  اقترب بعض الشبّان ، تناولوا

المشتعلة، قلّدوا الرجل التاجر، غير أنّهم كانوا 

ينفثون دخاناًو.. يسعلون.. أح.. أح.. أح..  يضعون 

أكفهم على صدورهم وهم يسعلون أح.. أح.. أح.. ثم 

 ينصرفون متذّمرين.. ساخطين، وهم يقولون:

 لم يبق إالّ أن ندفع نقوداً حتى نختنق بها!!.. -

................... 

 بُّح صوُت التاجر وهوينادي:

سأبيع هذا التبغ بالثمن الذي اشتريته به، لن -

 أربح شيئاً.. تعالوا.. دّخنوا، تعالوا.. دّخنوا! 
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ولم يأِت مشتٍر واحد؛ والكيس في مكانه، لم 

 ينقص شيئاً!.

لكّن التاجر لم ييأس .. فقد أخذ يصرخ هذه 

 المّرة، وهو يحلف بأغلظ األيمان:

  مْن تبغي اليعّضه كلب!.مْن يدّخنُ  -

 من يدّخن مْن تبغي اليسرق بيته سارق..

 من يدّخن ِمْن تبغي اليشيخ أبداً..

 أنا أقسم على ذلك.. أقسم.. أقسم!!

وحين سمع الناس ما سمعوا، ورأوا أّن التّاجر 

يمعن في امتداح بضاعته، أقبلوا عليه يشترون، 

ويشترون حتى فرغ الكيس، وانصرف التاجر 

 اً!..ظافر

......... 

مّرت سنة كاملة، ورجال المدينة الجميلة قد 

تغيّروا.. بُّحت أصواتهم ، وشحبت وجوههم، فترت 

ّهمتهم، وقّل نشاطهم ، كانوا يسعلون  إذا مشوا، 

ويسعلون إذا وقفوا، يلهثون في الطرقات، هه.. هه.. 
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 آه.. هه.. لقد تغيّروا كثيراً!!

لك التاجر في وأبصر واحد من أهل المدينة ، ذ

الّسوق، فأمسك به يجّره من ثوبه، كان يريد أن 

يفضحه ألنّه خدع الناس، وحلف أيماناً كاذبة.. قال 

 له:

 أيّها التاجر الظالم، أّي أذى ألحقته بنا!! -

 انظر حولك؟!.. ثم كيف تقسم وأنت تكذب!!

 قال التاجر بخبث:

ً .. أتعرف لماذا اليعّض  - لم يكن قسمي كذبا

مدّخناً ألنّه سيكون متوكئاً على عصا. والكلب الكلب 

يخاف من العصا وحامل العصا... ولماذا اليسرق 

داره سارق ألّن سعال المدّخن الينقطع طوال الليل، 

فيظّن  أنه مستيقظ، أّما لماذا اليشيخ، فالمدّخن لن 

 يعيش حتى الشيخوخة!!

......... 

............... 

ختام حكايته، وابتسم جّدي، حين وصل إلى 
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 ابتسمُت مثله ابتسامةً واثقةً، وقلُت بحزم: 

َمْن اليدّخُن يظلَّ قوي الجسم، اليعّضه كلٌب، -

واليجترُئ عليه سارٌق وال يشيخ!. بْل يحيا عمره 

 مبتهجاً سعيداً..

 شّد على يدي ، وقال:

 وَمْن يسأْل يستفْد ويتعلّم!.. -

 

............. 
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 دار المدار

 

حارتنا الصغيرة، هذه حارة النّحاسين، هذه 

وهذا أنا أقف عند التلّة هناك، أنتظر رفاقي 

وأصدقائي،  أدلك كفّي وأنتظر، فالُّلعبةُ البّد أن تبدأ، 

وها هوذا حسام وأحمد وسمير وبشار قد جاؤوا، 

إنهم يركضون نحوي، تتشابك أيادينا، تتعانق 

المحبّة، أصابعنا المنمنمة، تطفح وجوهنا المدّورة ب

تتألّق عيوننا، وتنطلق أصواتنا، وها نحن نمارس 

لعبتنا المفّضلة نندفع إلى الّلعب ونحن النعرف 

التعب، ولعبتنا المفّضلة العجيبة سميناها" دار 

المدار"، وهي ليست عجيبة فقط، بل خطرة أيضاً، 

ألنها  التخلو من متعة، وهي أيضاً التخلو من قسوة 

 وخشونة وعنف!..
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 طفل يضع حزامه الجلدّي في وسط الساحة كلّ 

التي نلعب فيها ، وَمْن يقع عليه الّدوُر يمسك بطرف 

حبٍل مثبّت في األرض بوتٍد، ويدور ضمن دائرة 

ضيّقة، يحمي أحزمته الجلديّة، واألطفال ينهشون 

أطراف الدائرة، كّل واحد يريد أن يسترّد حزامه، 

تلّة نفسها تدور، وندور، ندور، الساحة كلّها تدور، ال

ترتفع صيحاتنا ، وتشّق اصواتنا عنان السماء، 

تظهر رشاقتنا في القفز والشقلبة تزداد سرعتنا 

 ونحن نهتف:

 داَر المداُر.. َداْر.. -

الحارة كلُّها، بأوالدها وأطفالها عند التلّة 

يتحلّقون، واللعبة حامية، والمعركة بدأت ، ونحن 

وبنا في صدورنا، نلهث وراء الفرح، تتواثب قل

 وهتافُنا اليتوقّف:

 َداْر.. َداْر .. َداْر.. -

و.. وقع الّدور علّي، في إحدى المّرات، وجدت 
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نفسي وسط الساحة ، تحت أعين األطفال جميعاً في 

موقع المواجهة، وأنا أحمي األحزمة، يدي الصغيرة 

ممسكة بالحبل، وعيناي تدوران في كّل اتجاه، 

بدأت تنوشني من كّل طرف،  واأليدي ايدي رفاقي

والّلعبة بدأت ، وعلّي أن أثبَت وأُْظِهَر َمْقدرتَي في 

 هذه الّلُْعبِة الَخِطرِة...

 

المعركةُ دارت، والحارة كلّها عرفت أنني في 

منطقة الخطر، قلبي يكاد يقفز في صدري، كيف أدفع 

هذه األيدي؟ كيف أصمد أمام هجمات األطفال من 

أن أرّدها عن انتزاع األحزمة؟ حولي؟ كيف يمكنني 

يالها من لحظات صعبة!.. لكنّني كنت أدور وسط 

هتافات األطفال، العالية، أدور.. وأدور، أحمي 

األحزمة، وأصّد الهجوم، لقد سقطت ، هذه المّرة، 

في الشبكة، سقطت مثل عصفور صغير، الدائرة 

بدأت تضيق من حولي ، ياإلهي!.. لقد خطف أحد 

ه، إنه يلّوح به فوق رأسه، دخلِت األطفال حزام

الّلعبةُ، اآلن، مرحلةً َصعبةً.. أّن الحزام سيطير 

باتجاهي، والبّد من أن أتلقّى لسعاته السريعة 
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الخاطفة بقلب شجاع ونفس راضية، وأن أدافع عن 

 بقية األحزمة!..

 

يالها من لعبة عنيفة! كنت أصغر من أن 

عقلة اإلصبع، أتحّملها.. تصّوروا.. إنني طفل بطول 

يلعب لعبة" داَر المدار"، ويقف ليستقبل الحزام 

ً على ظهره أو كتفه  ً الهبا الجلدّي يلسعه لسعا

أوساقه.. ربّما تطول اللعبة، ربّما تصير األحزمة 

كلُّها في أيدي األطفال، فماذا تكون النتيجة؟...أّي " 

فلقة" ساخنة ستكون من نصيبي؟ ها أنذا أدور 

والّصخب يتعاظم من حولي ،  وعيناي زائغتان

 والضجيج يمأل فضاء الساحة..

 

 ومن راس الحارة، أطّل وجه أمي..

كنت أراها هناك. عيناها تبحثان عن ولد صغير 

شقّي، ولد بطول " عقلة اإلصبع"، لم يكن هذا الولد 

سواي، لقد رأتني مباشرة، وشعرت عندئذ أنني 

عني إلى أقوى من الجميع، شعرت بأّن قّوة هائلة تدف
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أن أصمد وأن أقاوم الهجمات العنيفة، وأن أزداد 

تصميماً على حماية األحزمة، والدائرة ، والّساحة 

 والتلّة، بل الحارة كلّها!..

كنت أدور، هذه المرة، بسرعة أكبر، لم تعد 

لسعات أّي حزام تهّمني، لم أكن أتألّم، قّوتي صارت 

ّمي، خارقة، ,أنا أستهين بكّل هجوم، وتقّدمت أ

اقتربت أكثر، وبدون انتظار، انفرط عقد األطفال من 

حولي، تفّرقوا مبتعدين، وهم يرون أّمي قد وقفت في 

ساحة اللعب صامتة، كانت تنظر إلّي وحدي، كأنّما 

 تؤنّبني بصمتها، تلومني على لعبي األحمق!..

توقّفت األيدي عن المناوشة، خفتت األصوات 

أقترب، اترك هذه ثم ساد هدوء، أشارت إلّي أن 

 الّلعبة السخيفة، وعد إلى البيت!..

تعثّرت في خطواتي، هذا أنا أنسحب من اللعبة، 

وهذه أمي أنقذتني في اللحظة المناسبة، هل كنت 

ً أم ماذا؟!  فرحا

لقد نجوُت .. حلّت أمي المشكلة، ولن أصير 

 أضحوكة!
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ما الذي قاله األطفال في الحارة بعدئذ؟ لست 

نصرفت عن كّل األلعاب الّسخيفِة أدري، ألنني ا

وُشغلت بدروسي، صارت الكتب والدفاتر واألقالم 

أصدقائي، ومن وجه أّمي ، من ابتسامتها الحنون 

ومن عينيها الحلوتين الهادئتين، استلهم نجاحي 

وتفّوقي، ومن صوتها الدافئ، ودعائها الّصامت، 

. أتابع عملي، وأسير سعيداً مطمئنّاً.. َسلمِت ياأمي.

..... 

 ..كل عام أنت بخير

 

 

 

............... 
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 األرنب المغرور

 

كان في الصّف الذي دخلته، هذه المّرة، تالميذ 

مجتهدون، وبارعون في كّل شيء، قال لي المشرف 

 وهو يربّت على كتفي:

 ستكون هنا، وهذه أفضل شعبة في المدرسة! -

صّممُت أن أكون متميّزاً في دراستي، عزمت 

أن أحقَّق نجاحاً باهراً؛ أفرح أهلي وأجعل أبي  على

 يقول أمام زمالئه:

انظروا ولدي، إنّه يتقّدم على زمالئه في  -

 المدرسة!..

......................... 

في البيت، كانت لي طاولة صغيرة، أضع فوقها 

كتبي ودفاتري، وقد اختارت لها أّمي موقعاً قريباً من 
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يها ، أحّس بسعادة التوصف، النّافذة، وحين أجلس إل

النافذة العريضة تطّل على حديقة الجيران، 

والعصافير التغادر الشرفة، تنتقل من اإلفريز 

الحجرّي إلى الشجيرات الخضراء، تختفي بين 

أغصانها وأوراقها، ثم التلبث أن تعود وقد مألت 

الفضاء بزقزقتها، كنت أسلّي نفسي بمراقبتها، أشرد 

ثّم أعود إليها،.. أّما أخي الّصغير فلم  عن كتبي قليالً 

يكن هّمه إالّ الّلعب.. يدحرج كرته الملّونة في 

الّصالة، ويركض وراءها من غرفة إلى غرفة، كنت 

 أقول:

هو صغيٌر، لماذا اليأخذُ نصيبه من الّلعب؟  -

ً وافراً، لعبُت ما فيه الكفاية، وها أنذا  لقد نلُت حّظا

 خِذ استراحٍة..أدرس، ولكْن ال بأس من أ

 استراحة قصيرة من عناء الّدراسة!.

جذبتني الكرة الملّونة، لم أستطْع مقاومة 

إغرائها. أراها أمامي. بين يدّي أخي فأجري معه، 

نتبادل قذفها هنا وهناك، أدحرجها على حافة 

الشرفة، ثّم ألتقطها ببراعة، وأخي يصفّق إعجاباً، 

ّرة، وبلهفة، وأنا أعيُد دحرجتها . مرةً تلو الم
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 أحتضنها بشوق، أنجذُب إليها، وأرّدد:

استراحة قصيرة، استراحة قصيرة؛ ثم أعود  -

 إلى كتبي"!!"

وما بين شرودي أمام النّافذة، ومراقبتي 

ألسراب العصافير، وصخب السنونو، وكركرة 

ضحكات أخي الّصغير، والكرة المتدحرجة فوق حافة 

ثّم تتبعها الشرفة الحجّرية؛ تنقضي االستراحة 

 استراحات!

......... 

 الحظْت أمّي ذلَك.. نبّهتني وقالت مؤنّبةً:

ما أكثر لعبَك في البيت! أنت التدرُس .. أنت  -

ً البدَّ مْن  تنسى نفسَك.. تنسى أّن هناَك دروسا

قراءتها، ومعلوماٍت البدّ مْن حفظها، ومَع ذلك تلعُب، 

 وتظلُّ تلعُب!!

رُت كتبي فوَق تظاهرُت بأنّني أدرُس، بعث

الطاولة،و.. شردُت.. الوقُت ما زاَل طويالً، 

وسأعّوض كّل شيء في األيام المقبلة، أمامي 

 االمتحاُن، وسأثبت للجميع مقدرتي وذكائي!
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......... 

على الرغم من أّن أبي اشترى من أجلي ساعة 

ذاَت منبٍّه قوّي، يوقظني في السادسة صباحاً، وعلى 

 ترّدد دائماً:الرغم من أّن جّدتي 

 البركة في البكور.. -

وعلى الرغم من أّن ديك الجيران ذا الحنجرة 

 القوية يصيح كّل صباح:

 كوكوكوكو.. كي كي كي .. كي -

لكنّني لم أستيقظ باكراً،... النّوم لذيذ، ماأحاله 

وما أجمل أن أستسلم إليه!.. أسكت صوت المنبِّه 

ً لدى سماعي صو  ت الّديك:مباشرةً، وأرّدد مغتاظا

 كان يجب أن يقطعوا رأسك!-

وتنسّل خيوُط الشمس عبر النّافذة، تتراقص 

أشعتها مثلما تتراقُص الكلمات فوق دفاتري وكتبي، 

 ولكنّني ال أستيقظ باكراً..

وركضِت الدقائُق ، ركضِت الّساعاُت، ركضِت 

 األياُم وأنا ما زلت اقول:
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هناك فسحةٌ ألدرس، وأدرس وسأكون  -

 متفّوقاً.

بنيُت قصوراً على الماء، وزمالئي في 

المدرسة صاروا يتقّدمونني، واالمتحان يقترب، يدقُّ 

األبواب.. وأنا تسحرني الكرةُ الملّونة، وزقزقة 

العصافير ، والنافذة العريضة ، واللعب والّشرود، 

وإحصاُء عدِد بالطات الغرفة، والركُض وراء أخي 

تي في دحرجة الكرة الّصغير؛ أعرُض عليه مهار

على حافّة الشرفة والتقاطها قبل أن تسقط ..كنت 

ضعيف اإلرادة في التّركيز، وراء طاولتي الّصغيرة، 

وشعرُت أّن أّمي أصابها الملُل من كثرِة التنبيِه 

والتأنيِب.. شعرت أّن كتبي نفسها وأوراقي وأقالمي 

تنظر إلّي باستغراب ونفور، فأنا لم أعد صديقها 

 ضل. وهي لم تعد تسليتي وهدفي"!!"المف

........... 

في أول يوم من أيام االمتحان، سلّمُت ورقَة 

اإلجابة، كانت أصابعي ترتجُف، ووجهي قد أصابهُ 

الشحوُب، لم أكن أعرُف ماذا أكتب! فاألسئلةُ أصعُب 

مما توقّعت.. ورأيت وجوه زمالئي وأصدقائي  
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 باسمة، وهادئةً...

قاعدهم وفي نظراتهم كانوا يخرجون من م

بريُق الثّقة والّطموح، واألمل.. ولست أدري كيف 

تذّكرُت تلك اللحظَة حكاية األرنب والسلحفاة، كان 

أستاذنا يحكيها لنا.. ما زلت أرى أمام عينّي ذلك 

األرنب المغروَر وهو يستلقي تحت الشجرة، ساخراً 

من السلحفاة البطيئة التي تدّب إلى نهاية الّسباق، 

ان يريُد أن يناَم ويرتاَح، ألنّه بقفزة واحدة يصُل ك

 إلى الهدف فلماذا يتعُب نفسه؟ وماذا كانت النتيجة؟..

السلحفاة الدؤوب التي لم تتوقّف لحظةً وصلت 

إلى خطّ النّهاية، وانتصرت.. أّما األرنب فال يزال يغّط  

 في أحالمه...

ً مغروراً؟  ...ترى هل كنُت أرنبا

 

........... 
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 كفّا أّمي

 

في الّصباح.. نخرج من البيت ، أنا وأخوتي، 

إلى المدرسة، وعلى الرغم من أّن المدرسة قريبة، 

 لكنّنا نبّكر في الذّهاب إليها..

في الصباح .. نترك البيت، والفوضى تشمل كّل 

شيء.. الطاولة في غرفة الجلوس غير مرتّبة، 

نا الكراسي ليست في مكانها، المساند مبعثرة ه

وهناك كتبنا، أقالمنا، تحت المنضدة، بين الكراسي، 

خلف المكتبة الصغيرة ، ومع ذلك، أّمي التثور..وال 

 تغضب!.نسمعها تقول هامسةً:

البأس، أوالدي ما يزالون صغاراً، -

سيكبرون..نعم.. سيكبرون، وعندئذ يساعدونني، 

ويرتّبون البيت معي!..تسرع أّمي إلى غرفة 

شيء إلى موضعه، الكتب   جلوسنا، تعيد كلّ 

المبعثرة تُرتِّب في المكتبة الّصغيرة، الطاولة تتوّسط 
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الغرفة، وغطاؤها الوردّي النظيف يستريح فوقها 

بهدوء، المساند رجعت إلى أماكنها، الكراسي 

اصطفت من جديد، بعد أن تفّرقت في زوايا الغرفة، 

حتى أقالمنا المرتجفة استعادت فرحتها، وهي 

 د رحلة الفوضى اليومية!...تجتمع بع

وفي رشاقة ومرح، رفعت المزهرية رأسها، 

وقد ازدانت باألزهار البيضاء والحمراء والمنضدة 

هناك نظيفة، ال أثر للغبار فوقها، والزجاج يلمع، 

 والغرفة كلّها غرقت في ضوء حالم!..

كّل األشياء رقصْت من السعادة، فلمسات أّمي 

إلى جنّة مرتّبة، أنيقة، كّل السحرية، أحالت الغرفة 

 األشياء كانت تهمس برقّة:

 شكراً.. شكراً لهاتين الكفّين الحانيتين!.. -

................ 

 في الظهيرة..

 نعود إلى البيت..

 تقول أختي سلمى:
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 أّمي، أسعد  يسعل! -

تهّز أمي رأسها، تردّ خصلة شعرها عن جبينها 

ً وملعقة تظهر لهفتها وهي تسرع.. تتناول شراب ا

 تهمس ألسعد:

 البأس.. تعال.. -

ً حانية، تمسح رأسه، وتقول:  تمّد كفّا

تناوْل هذا.. خذ ملعقتين، فقط، وسيتوقّف  -

 السعال!..

 يأتي أحمد..

 أّمي.. تلّمسي، جبيني!. -

 تقترب أّمي.. كفّها يتحّسس جبين أحمد..

 ياه..هناك حرارة!. سأضع لَك كّمادات!..  -

 ستزول بسرعة!..التنزعْج.. 

 تبكي صفاء.. تشير إلى قدمها الصغيرة..

 ُهنا.. ُهنا!.. -

 تنحني أّمي ، تسأل:
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 أين.. أين! -

تمّسد بأصابعها الناعمة قدم صفاء، تظّل تمّسد 

 وهي تبتسم.. حتى تجعَل دموعها تختفي..

.......... 

 بعد الظهر..

تفاجئنا أّمي بما صنعْت كفّاها من أطايب 

 ف  بنا:الّطعام، تهت

 هيّا.. ذوقوا، ياصغاري، ذوقوا!.. -

أّمي ماهرة،... ماهرة في كِلّ ما تقّدُمه لنا، 

 ونحن نحّب طعامها وحلواها..

........ 

 عند المساء..

تهتّز أصابع أختي وهي تمسك بالقلم.. إنّها 

تتعثّر في كتابة الوظائف، تجلس أمي قربها، تقول 

 بلطف:

الورق. تتمّزق ليس هكذا .. التضغطي على  -

 الصفحة إذا ضغطت عليها..
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 ثم تأخذ الكتاب، وتسأل:

هل حفظتم هذا النشيد؟ مْن يسمعني أوالً؛  -

نتحلق حول أّمي.. نفتح دفاترنا، نعرض عليها ما 

كتبنا، نقلّب صفحات وصفحات، وأّمي تصغي إلينا ، 

تبتسم مرة ، وتعبس مّرة، وكفّاها يشيران هنا 

ن ويرشدان، وعيناها بالحّب وهناك، كفّاها يوّجها

والحنان تفيضان.. وقبل أن ننام ، ننحني أمامها، 

نقبّل كفّيها الحانتين، قبل أن تنشغال بعمل آخر، 

 وننطلق إلى النوم هانئين سعداء..

....... 
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 جدول الّضرب

 

انظروا.. هذا هو السوق الطويل، ونحن 

، التالميذ الّصغار نجتازه، منطلقين إلى مدرستنا

مدرسة" نور الدين الشهيد"، النتوقّف أمام دكان،  

والنتلّهى أمام بائع، كنّا نسرع في الوصول إلى 

 مدرستنا التي نحبّها، لم يكن هنك مدرسة مثلها!..

باب عريض يفتح كّل صباح الستقبالنا، باب 

عاٍل كبير يتّسع لدخول عربة مع حصان  يجّرها، 

، والتالميذ ومع ذلك فهو باب لمدرستنا القديمة

يدخلون بنظام، قبل أن يحين الدوام بنصف ساعة 

 ليس هناك من يتأّخر.. ومْن يجرُؤ على ذلك؟!

َمْن يستطيع أن يتحّدى عصا األستاذ" صفا"؟! 

وأيّة عصا كان يرفعها أمام التالميذ؟ وهو يلّوح بها، 

والجرس يتابع رنينه باكراً ، جرس مدرستنا يُسمع 
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بّما يصل صوته إلى السوق ، في الساحة كلّها ، ور

 جرس قديم له إيقاع خاص:

 ترن ترن..رن..ترن ترن .. رن... -

و" أبو الخير" اآلذن، بطربوشه األحمر، 

وقامته الطويلة، ونّظارته السميكة التي تكشف عن 

عينين طيبتين، تحمالن موّدة للتالميذ الّصغار، أبو 

بل الخير يحّث األطفال على الركض إلى الصفوف ، ق

أن تدركهم عصا األستاذ " صفا" ، ذات العقد 

المرعبة، مازالت األكّف الصغيرة تتذّكر لسعاتها، ما 

زالت األصابع تعرف طعمها وهي ترتجف، 

واألستاذ" صفا" صاحب جدول الّضرب اليتوقّف 

ً سريعاً  عن طرح أسئلته ، ولسعنا بعصاه لسعا

خاطفاً، العصا تهوي على األكّف المحمّرة، لها 

صوت يختلف عن غيره من األصوات، كأنّه صوت 

 الريح الشديدة..

ف.. و.. و.. ف.. و.. و.. والتلميذ المقّصر في 

 دروسه يصرخ:

 وهللا أحفظ.. -
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 وهللا لن أنسى.. -

وجدول الّضرب يتراقص أمام عيوننا ، 

تتراقص األرقام، تتراقص الحروف، تختلط مع 

هبة، ماذا بعضها، ونحن التالميذ نشعر بالقلق والر

يمكن أن نفعل؟ لقد  صرنا في الّصف الثاني، وهذه 

ً متواصالً، ستة في خمسة،  األعداد تركض ركضا

تسعة في سبعة، أربعة في ثمانية، خيول تتسابق في 

ميدان سباق محموم، والتالميذ يلهثون  وراءها 

اليستطيعون فهمها، اليعرفون من أين أتت هذه 

متداخلة، ما معنى خمسة االرقام واألعداد الكثيرة ال

نحن   -في تسعة، وثمانية في أربعة، وما شأننا

بهذه األرقام واإلشارات ؟ من الذي وضعها  -الّصغار

في طريقنا؟ من الذي قطع علينا أحالمنا وأخيلتنا.. 

أرقام وأرقام وأعداد الندري من أين جاءت ، وال 

كيف وصلت، وتمّددت على األلواح الخشبية، 

حقائبنا، بدأت تناكدنا، تمّط رؤوسها  وانتقلت إلى

وأنوفها ، ترقّص أمامنا أذيالها،تتسلق صفحات 

دفاترنا ، تنام معنا في فراشنا أو تقفز على وسائدنا، 

أرقام مضحكة مبكية، الترتبط برسوم، والتتعلّق 

 بألوان،...



 - 90 - 

في الصف األول، الذي وّدعناه، كان األستاذ " 

دروس الرياضة  محّمد" يعلّمنا درس الحساب مع

وحصص الموسيقى واألناشيد، فما بال األستاذ " 

صفا" يلجأ إلى هذه الطريقة.. أسئلته كزّخ المطر، 

 وعصاه التسامح َمْن يخطىء في الجواب!..

في الّصف األول كانت حناجرنا تُبّح من المرح 

والّضحك والفكاهة والتمثيل في الدروس.. كنّا ننشد 

 دروس الحساب كالبالبل..
 

 أّمي وأبي
 

 كانا اثنين 
 

 وأنا وأخي
 

 جئنا اثنين 
 

 دخلْت أختي
 

 همسْت همسهْ  
 

 إْن تجمعنا
 

 ترنا خمسهْ  
 

 ثم نقفز من مقاعدنا، ونكتب العدد" خمسة"

نرسمه باأللوان، ونشّكله بالمعجون، نأتي 

بحبّات الفاصولياء، نبدأ بالعدّ ، نتسابق ، نمأل أكياساً 

الكيس فيه عشرون حبّة من قماشية بيضاً، هذا 

 الفاصولياء. وهذا فيه عشر حبّات..



 

 - 91 -  في دارنا ثعلب

 

 كفّي اليمنى
 

 فيها خمٌس  
 

 كفّي اليسرى
 

 فيها خمٌس  
 

 فاجمع هذي
 

 واجمْع هذي  
 

 تصبح عشراً 
 

 ياأستاذي  
 

لكّن األستاذ " صفا" صاحب جدول الضرب 

يختلف، صوته يختلف ، حديثه يختلف، يلّوح لنا 

لها حساباً، صار جدول الضرب في بالعصا فنحسب 

أول السنة الدراسية شغلنا الشاغل، ولم ينقِض 

شهران حتى حفظناه غيباً، كما نحفظ أسماءنا لم نكن 

نلجأ إالّ ألصابعنا، أصابعنا التي التهبت من لسعات 

العصا، ال أحد يمكنه أن ينسى منظرنا نحن تالميذ 

اسة ال الّصف الثاني، بعد مرور شهرين من بدء الدر

أحد يستطيع أن يكتم شهقته وهو يرى تالميذ الّصف 

الثاني، وقد اصطفوا ثالثة.. ثالثة.. رتالً رتالً.. لقد 

حفظنا جدول الّضرب عن ظهر قلب، استظهرناه من 

اليمين إلى الشمال، ومن الشمال إلى اليمين، ومن 

فوق إلى تحت، ومن تحت إلى فوق، وفي كل 
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ا" يحاول أن يربك هذا، االتجاهات، واألستاذ " صف

أو يهّز العصا المخيفة في وجه ذاك، ولكّن التالميذ 

الّصغار قهروا هذه المّرة العصا، قهروا األرقام 

واألعداد، وحفظوا الجدول العتيد، وانتصروا على 

ستة في سبعة، وثمانية في تسعة، كانت أجوبتهم 

 كالمطر أيضاً، سريعة متالحقة،...

أن نخرج من  -طفالنحن األ -لقد صّممنا

االمتحان مرفوعي الجبين، عزمنا على أن نقف 

 ورؤوسنا عالية،... لم يكن أحٌد أسعد منّا..

الفرحة حملتنا على جناحيها، طرنا معها ، 

طرنا من السعادة، كتبوا أسماءنا في لوحة الشرف 

المدرسية، أعطوا كلّ واحد استحساناً، األساتذة كلّهم 

األستاذ " صفا" .. لقد شملونا بمحبّتهم، حتى 

اكتسحنا جدول الضرب، اقتحمنا حصونه وقالعه، 

عرفنا أسراره وخفاياه، ألننا محونا كلمة: صعب.. 

مستحيل ثم كان، في نهاية السنة، أن وّدعنا االستاذ 

ً مؤثراً، كنّا شاكرين له طريقته  " صفا" وداعا

المختلفة، وحديثه المختلف، ووّدعنا عصاه 

ها لم تعد تخيفنا..ولم نعد نرتجف منها.. بالقبالت، ألنّ 
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 لم نعد صغاراً.. لقد نجحنا..

نتذّكر حكاياتنا مع أساتذتنا  -ما زلنا -واليوم

 القدامى، وجدول الضرب..

 

 

............ 
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 قوس قزح

 

هذا أنا، أيّها األصدقاء، صرت في العاشرة من 

عمري، أحّب مثلكم الشمس واألشجار واألزهار 

والعصافير المغّردة.. أحّب أمي وأبي وإخوتي . 

وأهلي وجيراني.. أحّب  مدرستي وأساتذتي.. أحمل 

حقيبتي الجلدية، وأنطلق باكراً إليها.. أصدقائي هناك 

ينتظرونني، وسنقضي أجمل األوقات، أنا أعاملهم 

بلطف وموّدة، وهم كذلك، األصدقاء يتعاملون دائماً 

 ب..بلطف ومحبّة وموّدة وتهذي

وفي يوم العطلة، ألعب معهم، نركض، نقفز.. 

نتبارى في الوثب والجري، والتقاط الكرة وهي تطير 

 في الفضاء..

....... 
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 لكنني، اليوم ، حزين..

 هل تعرفون لماذا؟

اليوم، هو يوم الجمعة، يوم العطلة األسبوعية، 

وأنا الأستطيع الّلعب مع أصدقائي، ألّن الجو 

الّصباح الباكر ، والسماء ملبّدة بالغيوم ماطر،... منذ 

الداكنة والمطر ينهمر بغزارة ، ولن أتمّكن من 

 الخروج إلى اللعب

وقفُت خلف النافذة، في غرفة الجلوس بدأت 

أراقب  هطول المطر.. كانت حبّاته الكبيرة تنقر 

زجاج النافذة ، بلطف أوالً.. تب.. تب.. تب.. تبتب، 

دادت.. ياه.. كأنها حبال تصل تبتب، تب.. تب.. ثّم از

األرض بالسماء، وازدادت أكثر حتى خلُت أّن سطوالً 

تندلق..وش..وش.. وش.. مطر غزير.. واألشجار 

بدأت تغتسل، والطرقات تستحّم، لقد صارت نظيفة 

 المعة!..

 ولم تمض ساعة أخرى ، حتى انقطع المطر..

وشاهدت مجموعة من األلوان الجميلة 

الجسر المعلّق،... ُدهشت، ولم أعرف  الشفّافة، كأنها
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ما الذي يتسلُّق الّسماِء، وينتصب في وسطها.. 

 سألت أّمي:

ما هذا الذي يشبه الجسر.. جسر النّهر  -

 الحجرّي؟!

 مسحْت أمي  بحنان فوق رأسي، وقالْت:

 إنّه قوس قزح! -

 سألت ثانيةً:

 ومن بنى هذا القوس؟ -

ضمتّني ضحكت أمي. لقد أدهشها سؤالي، 

 إليها، وبدأت تشرح، كيف يتشّكل قوس قزح:

انظر. لقد طلعت الشمس، وتلك أشعتها  -

تنعكس على قطرات المطر.. والضوء األبيض يتحلّل 

إلى َطْيفِه الّلوني،.. انظر ، هذه ألوان الطيف من 

األعلى بدأت تتدّرج.. اللون األحمر، والبرتقالي، 

ي، واألصفر واألخضر، واألزرق، والنّيل

 والبنفسجي.. هتفُت بفرح:

 سبعة ألوان جميلة، ياأمي ، سبعة ألوان!.. -
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 هّزت رأسها ، وهمسْت:

ما أروع جمال الطبيعة.. ما أروع ما فيها من -

 رقٍّة وجمال!..

........... 

...................... 

لقد أعجبني قوس قزح، أعجبني كثيراً حتى 

متها إلى قسّ ‘ إنّني قصصت دائرةً من ورٍق مقّوى

سبعة قطاعات، هي ألوان الّطيف، لّونتها بدقّة، ثم 

ألصقتها على بكرة خيوط فارغة ألجعلها تدور،  بعد 

أن ثقبت بقلم الرصاص مركز المحور.. هاهي ذي 

تدور.. تندمج األلوان، وتدور.. ألوان  الطيف 

الشفّافة تدور.. وحين تزيد سرعتها تبدو الدائرة ذات 

 مل هذا!!..لون أبيض.. ما أج

كانت لعبة جديدة من ألعابي، سوف أفاجئ بها 

 أصدقائي وأصحابي..

..................... 

 لقد حبسني المطر ذلك النهار..
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لكنني استفدت كثيراً، فأنا قمت بعمل نافع.. وما 

ً جديداً..ربّما في المرة  -زلت أفّكر بأن أكتشف شيئا

 أتسلّق قوس قزح.. وأعرف ما يدهش -القادمة

 أكثر.. ربّما.. 

 

 

............. 
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 كعكات جدّتي

 

 العيُد يدّق األبواَب، ويهمس:

هيّا، ياأطفال، أنا قادم، يومان فقط، وأحّل   -

ً عليكم..  ضيفا

نتهيّأ لقدومه، تتهيأ جّدتي أم الّطاهر، يتّهيأ 

 جيراننا، تتهيّأ حارتنا الستقباله كما يليق االستقبال..

كّل البيوت تستيقظ باكراً،  البيوت في الحارة،

واألطفال ينهضون مع خيوط الفجر األولى، وأهل 

الحارة يهرعون إلى فرن النّحاسين، يصلّون الفجر 

في جامع األشقر، ثم يقصدون الفرن، يأخذون دوراً 

عند" أبي صبحي".. والرجل يبّل قلم ) الكوبيا ( 

بريقه ، ويسجل األسماء بخٍطّ مرتعش وحروف 

اليفكُّ ارتباطها واليعرف تناثر نقاطها  متشابكة ؛

 غيُر أبي صبحي نفسه..
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ورقة مدعوكة، مقطوعة من دفتر مدرسّي 

ليست ورقة عادية، فهي  -بالنسبة إلينا -مسّطر لكنّها

 مطّرزةٌ باأللقاب واألسماء والتوصيات:

 ابو أحمد.. فطائر بالجوز -

 أم عادل: هريسة بالفستق الحلبي..

أقراص مرشوشة بالسمسم أبو علي كرشة .. 

 أم محمود الطبلة.. صينية صغيرة واحدة..

 سعيد الفهمان.. صينية كبيرة..

 زنّوبة...

أّما جّدتي أم الّطاهر فاسمها البّد أن يكون في 

 رأس الورقة!.

.......... 

قبقابي يوقظُ النائمين في الحارة، أقفز من الدار 

البوابة إلى الفرن، أقطع الدرجات الحجرية، أجتاز 

المعتمة، والّزقاق الّصغير، تتفّرق القطط، تركض 

بعيدة وقد أزعجها قرع القبقاب، أصير أمام الفرن ، 

رائحة الخبز األسمر الّطازج تستقبلني، أرغفةٌ 
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منفوخة كاألقمار المعلّقة على السطوح ، تذوب في 

 األفواه كما تذوب" غّزولة البنات"..

تدخل  صوان نحاسية ذات أطراٍف مدروزة

الفرن أو تخرج منه، وأمام الباب، هناك، يزدحم 

رجال بحّطاٍت وقنابيز يحجزون دوراً، نساء قادمات 

من أطراف الحارة، يجئن مبّكراٍت ، على رؤوسهّن 

أطباق القش الملّونة، وقد عقْدن المناديل المزركشة 

وفي عيونهّن الواسعة لهفة وانتظار.. ترى هل 

أقراص العيد قُبَيل أذان  يسْبقن غيرهّن، ويأخْذنَ 

 الّظهر

................ 

جّدتي تمسح رأسي بكفّها الحانية، وتهمس 

 لي:

اليُفرُح قلبي غيرك.. هيّا.. قْم.. وخذْ َدْوراً عند  -

 جاهز.. -في الّصواني -أبي صبحي.. كعك العيد

............ 

 هذا أنا، أّول من وصل..

، اسم ماأسعدني.. سبقت أوالد الحارة كلّهم
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جّدتي أم الطاهر في رأس الصفحة، وكعك جّدتي 

 بحبّة البركة واليانسون يدخل الفرن،...

يتقاطر األوالد ورائي، حسن وسالم وفادي 

وعبّودة، ومحمد وأيمن وبشير.. تتألّق عيونهم 

النّاعسة أمام نور الفرن، يتحلّب ريقهم وهم يََرْون 

ي، الفطائر والهريسة الغارقة في السمن البلد

 والكعك المسمسم، واألقراص المنقوشة..

سهرت جّدتي الليل بطوله مع أّمي وعّمتي من 

 أجل كعك العيد، وجّدي اليحّب إالّ كعكات جّدتي.

اليأكل حلوى إال من ُصْنع يديها.. وأبي كذلك، 

وأمي وعّمتي وأنا وإخوتي.. واألقارب، والجيران 

 وأهل الحارة..

ما إن يقترب العيد حتى نتحلّق حول الجّدة ما 

 أجمل السهر والّسمر والحكايات التي نسمعها.. 

ً صغيرةً منمنمة.. وال ندري كيف  ونمّد أكفّا

 في أكياس قماشية، تشّد جّدتي  -بعدئذ -تُْربَطُ 

 وتقول:

 ضّموا أصابعكم هكذا.. -
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 وتحذّر أّمي:

مالءات ارفعوا أيديكم، بعيداً عن األغطية وال -

 البيض!..

 أرفع صوتي محتّجاً:

 ولكْن.. أكبر كعكة من نصيبي! -

 تبتسم جّدتي وتهمس في أذني:

 أكبر كعكة يتقاسمها الجميع.. أنت ولد عاقل! -

 أهّز رأسي مقتنعاً:

 نعم .. ياجّدتي.. الكعكة الكبيرة لي وألخوتي.. -

................. 

 حكايات جّدتي تحملنا إلى عالم مسحور..

نسافر إلى بالد مجهولة، نقطع غابة، نتسلّق جبالً، 

ً أو منحدراً..  نعبر نهراً أو بحراً، أو نهبط واديا

 

الّصواني صارت جاهزة، والكعك الّطازج 

 يخرج من الفرن،جّدتي تفرك كفّيها بلهفة:
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 أنت.. مْن يفرُح قلبي.. كم أحبّك!.. -

 أقفز أمامها..

 أكبر كعكة من نصيبي! -

 ي بكفّي وتقول:تمسك جّدت

 انتظر.. ليس قبَل أْن.. -

 وتساعدها أمي:

 هاتوا أّكفكم ياأوالد!.. -

وننام تلك الليلة، أكفَّنا مضمومةٌ، وأصابعُنا 

مأسورة في أكياس جّدتي القماشية، ننام بهدوء بعد 

أن يئسنا من إظهار مهاراتنا فوق الوسائد والمساند، 

 القفز وال شقلبةَ وال دحرجة..

صباح، صباح العيد، نفتح أعيننا وفي ال

مبّكرين، وتحلّ جّدتي عقدة األكياس، تحّرُر أصابعنا، 

فإذا أكفّنا مخّضبةٌ بالحنّاء، تلك نقوش جّدتي النّاعمة 

 الّسحرية!..

نفرد أصابعنا أمام وجوهنا، تضيء شموس، 

وتركُض نجوم، لقد تلّطخت راحاتنا الوردية برسوم 
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ّدتي كعكها الّلذيذ.. مدهشة، وها نحن نتذّوق مع ج

 وأكبر كعكة نتقاسمها جميعاً..

............ 

تلك دارنا، فإذا اجتزتم الدرجاِت الحجرية في 

أول حارة النّحاسين، وعبرتم البوابة_ هناك ذات 

القوس القديم، ستجدونني أمام الباب الخشبي، كفّاي 

ملّطختان بحنّاء جّدتي، وأنا أنتظركم، لتذوقوا كعك 

 ولن تنسوا طعمه أبدأً..الجّدة، 

.............. 

 .حذاء عال من الخشب له سير جلدي: القبقاب* 

.......... 
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 األصدقاء

 

 قال جّدي،وهو يضع يده على كتفي:

 قل ياصغيري، ماذا تتمنّى؟!.. -

انتظرت لحظةً، ثّم التمعْت عيناي بفرح ، كأنّما 

 كنت أنتظر أن يسألني هذا السؤال.. قلت:

اتمنّى يا جّدي أن أنال شهادة علمية عالية .  -

وأن أسافر ، رفع جدي حاجبيه، وفتح عينيه، من 

 دهشة، ثّم أحاطني كعادته بذراعيه، واستفسر:

 تسافر.. أنت تتمنّى أن تسافر.. إلى أين؟! -

قلت. وقد شعرت بالسعادة، ألنني أحظى 

باهتمام جّدي، ,أرغب في اإلفصاح أمامه عن 

 أحالمي:

حّب أن اسافر إلى كّل مكان.. أحب أن اسافر أ -
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ألرى المدن والبلدان، واعرف الدنيا، وأطوف شرقاً 

وغرباً.. ما أجمل أن أمتطي حصاناً قويّاً، أو أركب 

سيارة! ما أجمل أن استقّل قطاراً، أو أنتقل على متن 

طائرة! ما أجمل أن ابحر على ظهر سفينة، أو أنطلق 

بين الكواكب والنجوم! أنا  في مركبة فضائية أتجّول

 أحّب السفر كثيراً، ياجّدي

................. 

 ابتسم جّدي، ثّم قال بهدوء:

حقاً. السفر مفيد، وفيه متعة، ولكْن .. هل  -

 تعرف ما أفضل شيء تفعله إذا سافرت؟! 

 أجبت دون ترّدد:

ً خفيفاً  - أفضل شيء هو أن أحمل قناعا

أسماء المدن التي  وأنطلق، وأن أدّون في مفّكرتي

 أزورها، واألماكن التي أشاهدها!..

 قال وهو ما يزال يبتسم:

 ذلك صحيح، ولكن هناك ما هو أفضل!.. -

 وقفُت متحيّراً.. ما هو األفضل في رأي جّدي..
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ولماّ طال انتظاره.. اقترب مني أكثر، وهمس 

 بحنان ومحبّة:

أفضل ما تفعله في سفرك هو أن تغرس  -

 مكان تذهب إليه!..شجرة في كّل 

 شجرة!.. -

 رّددت كلمة شجرة.. وأنا اشعر بالدهشة ..

 ماذا يقول جّدي؟.. إنّه يريد ممازحتي كعادته..

هل من المعقول أن أسافر، وأن أحمل معي 

غراساً، أنقلها إلى كل مكان ألزرعها.. أليس  ذلك 

 غريباً!..

 قلت بلطٍف:

ستطيع ولكْن.. ما تطلبه صعب ياجّدي، أنا ال ا -

أن اقوم بهذا العمل، ربّما  أضيّع على نفسي متعة 

السفر، ربّما أنشغل عن مشاهدة البلدان، والّطواف 

 هنا وهناك، أأنا غارس أشجار أم رّحالة، مسافر!!

 بإصرار: -هذا المرة -أجاب

ومع ذلك، ياصغيري، البّد أن تغرس شجرة  -



 - 112 - 

 في كل مكان تسافر إليه!!

يرتي.. كنت أتخيّل ازدادت دهشتي، واتسعت ح

أنني أسير؛ وعلى كتفي غراس من كل نوع غراس، 

كثيرة أنقلها بصعوبة. آه.. ما أتعب السفر وأنت 

تحمل هذه األحمال، ما أشّق التنقّل والتّجوال! ثّم .. 

علّي أن أجد لغراسي مكاناً، علّي أن أبحث عن تربة 

 تالئمها ألزرعها!... ال.. هذا مستحيل.. مستحيل.

 ّدي كفّه الحانية على رأسي، وهمس:وضع ج

ما قصدت  -بعد  -أنت ذكّي.. لم تعرف -

تسافر  -في كل مكان  -إليه!.إنني أريد منك أن تتخذ

إليه صديقاً، الصديق كالشجرة، ,اصدقائي كلّهم 

كاألشجار، أغصانها األوالد، وثمارها األحفاد، اتّخذ 

 اصدقاء جدداً.. منهم األشجار التي تغرسها في كل

 ناحية!..

ً جديداً، أحنيت  عانقت جّدي. لقد تعلّمت شيئا

 رأسي أمام كلماته العذبة.. كنت أرّدد هامساً:

 سأفعل يا جّدي.. -

 أتمنى أن تحقّق أمنياتي..
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 أن أنال شهادة علمية عالية،

 وأن أسافر إلى كّل مكان أحبّه، 

 وأن أغرس شجرة..

 من أجلي ومن أجلك..

ً سيكون لدينا أشجار  كثيرة.. حتما

 كثيرة جّداً..

 

.................. 
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 " :قصص"صدر للكاتب 
 

 1975 -قصص البطولة للناشئين دار المعرفة
 1976 -قصص السيرة للناشئين دار المعرفة

 1976 -دار المعرفة" أطفال" أحالم الذئب 
 1977 -دار المعرفة" أطفال" الحيوانات الموسيقية 
 1978اتحاد الكتاب " أطفال" لماذا حزنت العصافير 

 1979 -قصص الفاتحين للناشئين دار المعرفة
 1981 -وزارة الثقافة" أطفال" قال القطار الصغير 

 1981 -اتحاد الكتاب"  أطفال" حكايات إياد 
 1983 -وزارة الثقافة" أطفال" السنونو طارت

 1983 -دار المعرفة " للناشئة" صيحة من السماء
 1986 -وزارة الثقافة" أطفال" طفلة اسمها رزان 

 1986وزارة الثقافة " للناشئة"فارس القلعة الصغير 
 1986 -اتحاد الكتّاب" أطفال" بيتنا الصغير 

 1987 -اتحاد الكتّاب" قصص" وجه القمر
 1992 -اتحاد الكتاب"=" عذراً أيها السادة

 1992 -وزارة الثقافة" أطفال" سعيد العاص 
 1993 -اتحاد الكتاب" أطفال" حكايات أحمد

 1994 -الجمعية الكويتية" أطفال" في محل األلعاب
 1995 -الجمعية الكويتية" أطفال" تمثيلية .. تمثيلية

 1995 -دار الحدائق" أطفال" شكراً ياأمي 
 1996 -اتحاد الكتّاب" للناشئة" فرسان البحر 
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 "دراسة" صدر للكاتب 

 

-دار النشر للجامعيين". شاعرة الرثاء والوفاء" الخنساء -
1978 

 "مشترك"  1986 -وزارة التربية -أدب الناشئة -

 1994 -اتحاد الكتّاب العرب -في أدب األطفال -

 

 

 
 

 



 

 - 119 -  في دارنا ثعلب

 رقم االيداع في مكتبة األسد الوطنية :
 

 119 -1997]دمشق[: احتاد الكتاب العرب،  -يف دارنا ثعلب :قصص لألطفال / نزار جنار

 سم .24ص؛ 

 

 جنار -3 العنوان   -2 ف    1ن ج   813.01 -1

 

 مكتبة األسد     1054/7/1997-ع
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 هذا الكتاب 
 

تتناول هذه المجموعة القصصية العديد من األفكار 

والقيم االجتماعية واالنسانية بطريقة غير مباشرة لتترك 

فرصة أمام الطفل حتى يكتشفها بنفسه وذلك بأسلوب سهل 

 .ثقافة الطفل ومفرداته اللغوية وبسيط يتناسب مع 

 

 

 


