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 جيش صالح الّدين األّيوبّي

 
 سأَل معّلٌم تالميَذه:

 "ماذا توّدون أن تكونوا في المستقبِل؟".-
 فقاَل أحُدهم:

 جائٌع، أريُد أن أصبَح رغيَف خبٍز"."أنا -
 وقاَل آخُر:

 "أنا يتيٌم، أريُد أن أصيَر أبًا".-
 وقاَل ثالٌث، وهو يرفرُف بجناحيه:

"أنا ُعصفففففففففففففحوٌر، أحوأ الحرّيَق، وأ رُه ا قحاَ ، -
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 ولن أ وَن في المستقبِل إاّل ُعْصحورًا".
، (1)وحين الحَظ المعّلُم أّن سففففامرًا لم َيْنِبل ب لمقٍ 

 اقترَب منه، وربَّت على كِتحه، وسَأله:
"بَم تحّكُر، يففففا سففففففففففففففففففامُر؟ مففففاذا سفففففففففففففففتكوُن في -

 المستقبِل؟".
 فّكر سامٌر هنيهاٍت، وقاَل:

-."  "أريُد أن أ وَن صالَح الّديِن ا ّيوبيَّ
عندئٍذ صّحَق الّتالميُذ لسامٍر، وصّمموا أن ي ونوا 

.من ُفْورهم جنودًا في جيِش صالِح الّديِن ا يّ   وبيِّ
 

 
  

                                                           
لم َيْنِبْل ب لمق: لم تتحّرك شحتاه بشيء، وأ ثر ما يستعمل هذا  (1)

 الّتركيو في الّنحي.
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 حلوى العيد

 
 

ه:  أضجرته الوحدُة، فقاَل طارٌق  مِّ
 "أريُد أخًا صغيرًا".-

 فقالِت ا مأ، وهي تضمأه إلى صدرها:
 "غدًا أشتري لَك عروسًا جميلًق".-

 وقاَل ا ُب، وهو يضحُك:
 "بل سنشتري لَك حصانًا".-

 ، وفي اليوِم الّتالي ركَو طارٌق حصففففاَنه الَّشففففبيَّ
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وأخَذ يجري من غرفٍق إلى غرفٍق، وهو يصففففففهُل، فقال 
 الحصاُن:

 "لماذا َتْزَعُق بوجهي؟ لقد أْجَحْلَتني، وأخحَتني".-
 فقاَل طارٌق:

 "أنا أصهُل، ال أْزَعُق".-
 ثّم أردَف الحصاُن:

َسُن يَُّنقني، ِارِمِه من يِدَك".-  " اد الرَّ
، وهوى على ا رِض (2)وحين َحَرَن الحصففففففففففففففففانُ 

 ، استلقى طارٌق على سريِره الهثًا، وسأَل أمَّه:متعباً 
 " يف أتيُت؟".-

 ابتسمِت ا مأ، وقالْت:
"اشففففففترينا يوَم العيِد ُعلبَق حلوى صففففففغيرًة، وحيَن -

فتحنا العلبَق، نهْضَت منها كالِعحريِت، ورْحَت تصيُح: 
                                                           

 َحَرَن الحصان: وقف حين ُطلو جريه، ورجع القهقرى. (2)
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 ماما، بابا..".
ضفففففففففففففففحففَك طففارٌق، حّتى دمعففْت عينففاه، وقّرر أن 

وينتظَر أّياَم العيِد الكبيِر، حَتى يشففففففففففترَي  يغحَو الّليلَق،
 ُعلبَق حلوى كبيرًة.
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 العصافري تهاجر بعيدًا

 
 

نحَخ جنديٌّ في بوِقه، فاسففففففففففففتيقظِت الّنجوُم، وهوَّ 
جنوُد المملكفففففِق من نومهْم مفففففذعورين، واجتمعوا في 
ْرفِق متجّهَم  ِفناِء القصففففففففِر، وحين أطلَّ الملُك من الشففففففففأ

ماُء، وأبرقْت، حّتى منِت الجنوَد الوج ِه، أرعدِت السفففففففّ
 مطرًا وخوَفًا.

 قاَل الملُك، وهو في أقصى الغضِو:
"أنتم جبنففففففاُء، ترتعففففففدون أمففففففاَم أعففففففداِء الوطِن -

 ففففففالح راِن. غزا ا عففففففداُء أطراَف المملكففففففِق، وتوّغلوا 
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 الّنمِل في شوارِعها وساحاِتها، حّتى غدْت مثَل ُعلبِق 
لمُر عليَّ وعلى ِ بريففٍت،  وأنتم ال عمففَل لففدي م إاّل التففّ

حاشفففيتي. ماذا سفففي تُو عنكم الّتاريُخ؟ وماذا سفففيقوُل؟ 
أّيهفففففففا الوزيُر، هنالء الجنوُد غيُر مَّلصفففففففففففففففين لي 

 وللوطِن، وهم ال يستحّقون إاّل الموَت".
جِن، حّتى اْ َتظَّ بهم.  وه ذا سيَق الجنوُد إلى السِّ

 ئاًل:همَل أحُدهْم في أذن آخر قا
"في أيِّ عصففففٍر يعيُش صففففاحُو الجاللِق؟  البدَّ -

أن يسففففففتيقَظ من نوِمه الّطويِل، حّتى يرى أّن سففففففيوَفنا 
 ، وأّن طائراِت ا عداِء تحصُد رؤوَسنا".(3)قد تثّلمْت 

 قاَل اآلخُر، وهو يتلّمُل رأَسه:
"هففذا الملففُك قصفففففففففففففففيُر الّنظِر، ال يرى أبعففَد من -

 المشانِق والّسجوِن".
في سففففففرِّهما معًا، وأغحى كلٌّ منهما ليلَته  ضففففففح ا

                                                           
 تثّلمت السّيوف: َكلّ حّدها، وحتّفر، فلم تقطع. (3)
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على ُحُلٍم جميٍل، ال سففففففففلطَق فيه إاّل لَمِلِك الّنوِم. وفي 
باِح اسفففففففففففتيقَظ الجنوُد على قرارٍ  ملكيٍّ باإلفراِج  الصفففففففففففّ

عنهم جميعفففًا،  ّن جاللفففَق الملفففِك عقفففَد ليلفففَق البفففارحفففِق 
هم من المشففففففانِق،  لحًا مع ا عداء، فنجْت رؤوسففففففُ صففففففُ

 ملُك وحاشيُته من الم ائِد والّدسائِل.ونجا ال
ب ْت يوم ٍذ العصففففففافيُر، وهاجرْت إلى بالٍد بعيدٍة 

 بعيدٍة.
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 الّنورس الّتائه

 
 

اعترَض نورٌس طريَق موجفففٍق في ُعْرِض البحِر، 
ُد. هففاجففِت الموجففُق،  بففَ فففاْ َحَهرَّ وجففُه الموجففِق، وعاله الزَّ

لهفففا، بفففل أمعَن في ومفففاجفففْت، ولكّن الّنورَس لم يفففأبفففه 
اللَّحاِق بها، ثّم حطَّ على ظهِرها، وأراَد أن يسففففففففففففففتريَح 

 من َعناِء الّطيراِن الّطويِل قلياًل.
 صرخْت في وجهه، وقالْت:

 "إالَم تعترُض طريقي، أّيها الّنورُس؟".-
 َجَحَل الّنورُس، وَفِزَع، وقاَل متلعثمًا:
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 "أنفففا تفففائفففٌه في هفففذا المفففدى الَمَّوِف، ال أعرفُ -
اطح. غحوُت هنيهففًق، وحين فتحففُت  طريقففًا إلى الشففففففففففففففففّ
ْرَب الّنوارِس. أنفففا وحيفففٌد، أّيتهفففا  ، افتقفففدُت سفففففففففففففففِ عينيَّ

 الموجُق، ال أَب لي وال أمَّ، وال صديَق لي سواِك".
 قالِت الموجُق، وهي تهيُج، وتموُج غضبًا:

"ابتعْد عن طريقي، أّيها الّنورُس، وابحْث عّمن -
 فالبحُر كبيٌر، وا مواُج كثيرٌة".يحمُلَك إلى الّشاطح، 

قفففال الّنورُس، وهو يركفففُو ظهَر الموجفففِق، ويتوّدُد 
 إليها:

"أنففففففا متعففففففٌو، أّيتهففففففا الموجففففففُق، ال أقوى على -
الّطيراِن. سأ وُن صديَقِك الودوَد، وسأح ي لِك قّصًق 
ُق هجرِة الّنوارِس من بالِدهم الباردِة  جميلًق، هي قصفففففففففّ

 إلى بالٍد داف ٍق".
ُو غيظففًا، وتتملمففُل  َدِت الموجففُق، وراحففْت تتقلففّ أْزبففَ
َّطًا، حّتى كاَد الّنورُس أن يغرَق، فطاَر عنها،  سفففففففففففففففُ
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وحّلَق ببصفففففِره إلى بعيٍد، وهو يضفففففرُب بجناحيِه خوفًا 
رْبًا من الّنوارِس  وَهَلعًا، فرأى شففففاطَح البحِر، ولمَح سففففِ
اطح  ُر على الشفففففففّ يتطايُر هنا وهناك، وا مواُج تتكسفففففففّ

، وتتالشى.مو   جًق في إثِر موجٍق، ثّم ترتدأ
 ..من بعيدٍ 

أبصفففففففففففففففَر الّنورُس الموجفففففففَق، وهي تقترُب من 
اطح، وتلهُث من الّتعِو لهاثًا مسفففففففففموعًا، فطاَر  الشفففففففففّ

 إليها، وحنا عليها قائاًل:
، ولن أنساِك ما حييُت".-  "لن أنسى فضَلِك عليَّ

هفففدأِت الموجفففُق، واطمفففأنفففْت، ثّم تراجعفففْت رويفففدًا 
ُو بلهحففففٍق عودَة رو  يففففدًا إلى ُعْرِض البحِر، وهي تترقففففّ

 ذلك الّنورِس الّتائِه إلى بالِده يومًا ما.
 25/2/1999دبي في 
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 أحالم مسكة َسْلُمون

 
 

ْلُمون أن تعوَد إلى بالِدها  قّررْت يومًا سفففففففم ُق سفففففففَ
ها، وحّدقْت بعينين دامعتين إلى البعيدِة، فلوْت رأسففففففففففففففَ 

إاّل نهرًا دافقًا، يهدُر ماؤه كالّريِح في الَّلِف، فلم تَر 
 ليلٍق عاصحٍق، فيمُن القلَو َهَلعًا وخوفًا.

م ُق ما عزمْت عليه، وراحْت تتحّيُن  أسففففففّرِت السففففففّ
الحرصفففففففففففَق للعودِة، ولكّن الّنهر لم يسففففففففففف ْن، ولم يهدْأ. 
انتظرْت يومًا، ثّم انتظرْت أسفففففففففففبوعًا فشفففففففففففهرًا، والّنهُر 

هوِل والودياِن، فتبتعُد يتدّفُق غزيرًا، ويوغلُ   في السفففففففففففففففّ
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 الّسم ُق عن بالِدها أ ثَر فأ ثَر.
م ُق بالّنهِر َذْرعاً  ، فسففففففألْته بَحَنٍق (4)ضففففففاقْت السففففففّ

 وغضٍو:
 "إلى أين، أّيها الّنهُر؟".-

 أجاَب الّنهُر بصوٍت هادٍر كالعاصحِق:
"هناك حقوٌل وبسففففففاتيُن عطشففففففى، تنتظرني منذ -

 زمٍن بعيٍد".
ْلُموِن:قالْت سم ُق   السَّ

 "أريُد أن أعوَد إلى بالدي حااًل".-
 قاَل الّنهُر، وهو يضحُك:

"سفففففففففففففففيجُرُفِك التّياُر إلى أماٍم، ولن تقدري على -
 الّرجوِع خطوًة أو خطوتين إلى الوراِء".

 قالْت الّسم ُق في أسى وحزٍن:
"ِاهففففففدأ قلياًل، أّيهففففففا الّنهُر الودوُد، وحففففففاوْل أن -

                                                           
 ضاقْت ابلنّهر َذرْعاً: ضجرت منه، وأتلّمت. (4)



- 26 - 

ُد أهَل القرى، أينما سفففففففففرَت، تسفففففففففاعَدني مثلما تسفففففففففاع
 وكيحما اتجهَت".
 قال الّنهُر:

 "طريُقنففففففا طويلففففففٌق، والّثلوُج على رؤوِس الجبففففففالَ -
 ثيحٌق، تذوُب أّياَم الّربيِع، فيحيُض الماُء، ويتدفُق هادرًا. 
م ُق الّطيبُق، سففففنمضففففي حيُث تتشففففّقُق ا رُض  أّيتها السففففّ

وحياٌة  عطشففففففففففففففًا، ويتضففففففففففففففّوُر الّناُس جوعًا، ونحن خيرٌ 
لنرِض وللّناِس. قدُرنا واحٌد، وهو أن نسففففففففففففففيَر معًا إلى 

 أماٍم حّتى الّنهايِق، فال نلتحُت إلى الوراِء أبدًا".
م ُق، ب ْت حّتى فاَض الّنهُر،  ب ْت يوم ٍذ السفففففففففففففففّ
ْت أّن  وكاد أن ُيغرَق القرى، ولكّنها ذاَت صففباٍح أحسففّ

، فعزمْت على الع َحَل ماؤه وقلَّ ودِة إلى الّنهَر قد ضففففففففَ
بالِدهففا، والبالُد خلَحهففا تنففأى، وتبتعففُد، فال يبقى منهففا 

 إاّل ُحُلٌم وذكرى.
ْلُموِن، وارتّدْت إلى الوراِء،  تقاوْت سفففففففففففففم ُق السفففففففففففففَّ
وراحْت تسفففففبُح ع َل التّيار بسفففففرعٍق، والتّياُر يصفففففّدها 
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مّرًة، ويرأُف بهفففا مّرًة أخرى، حّتى قطعفففْت سفففففففففففففففهواًل، 
ِقهففا الّطويلففِق صففففففففففففففففادفففت واجتففازْت أوديففًق.. وفي طري

م ُق جباًل شففففففاهقًا، ال َيطوُل ِذروَته أحٌد، فتوّقحْت  السففففففّ
بففاحففِق، وأخففذْت تحّكُر كيف تَّرُج من هففذا  عن السفففففففففففففففّ
المفففأزِق الَّطيِر؟ والجبفففُل يعلو، ويعلو أمفففام عينيهفففا، 
ماِء، فيتالشففففففففى ُحُلُم العودِة،  حّتى يصففففففففَل َعناَن السففففففففّ

ئُر ُغْرنوٍق على وينفففأى الوطن بعيفففدًا. فجفففأًة حطَّ طفففا
ضفففففّحِق الّنهِر، ليشفففففرَب من ماِئه العذِب، فلمَح سفففففم َق 
، وَهَزَل  َحَو وجهها واسفففودَّ ْلُموِن م ت بًق حزينًق، شفففَ السفففَّ

 جسمها وَنَحَل، فسألها:
 "ما بِك، أّيتها الّسم ُق؟ أراِك شاحبًق هزيلًق ".-

 أجابت الّسم ُق، والحزُن يعتِصُر قلَبها:
 ما -إلى بالدي، وهذا الجبلُ  "أريُد أن أعودَ -

يقُف كالجدار في وجهي، فال أستطيُع أن  -ترى 
 أجتاَزه".

ضففففففففحَك طائُر الُغْرنوِق، وأخَذ يضففففففففرُب بجناحيه 
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 سعيدًا، وقال:
ِك إلى الّطرِف اآلخِر من الّنهِر - "أنففا سففففففففففففففففأحملففُ

 خلَف الجبِل".
 سألته الّسم ُق بلهحٍق وتعّجٍو:

ئُر؟  أخشفففففففففففففففى أن "أحّقًا تسفففففففففففففففتطيُع، أّيها الّطا-
 تستغرَق وقتًا طوياًل، فأختنَق، وأنا خارَج الماِء".

 قال الُغْرنوُق في عزيمٍق وإصراِر:
"سففففففففففففففتكونين على الّطرِف اآلخِر من الّنهِر في -

 غمضِق عيٍن. إّنها مجّرُد ثواٍن، ال أ ثَر وال أقّل..".
ْلُموِن،  قبض الُغْرنوُق بقدميه على سفففففففففففم ِق السفففففففففففَّ

َق الجبفففِل، ثم هوى وطفففاَر بهفففا  بعيفففدًا، حّتى اعتلى قمفففّ
م َق في الماِء برفٍق،  على الّنهِر سفففففففففريعًا، وألقى السفففففففففّ
ها شففففف رْت  وهي تلهُث، وتتلّوى، ولّما اسفففففترّدْت أنحاسفففففَ
لطائِر الُغْرنوِق معروَفه الجميَل، ومضفففْت في طريقها 
الّطويلِق، تسفففففففففففففففبُح ع َل التّيار، وتحثأ الَّطى نحو 

 المجهوِل.
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 الّدرس املشؤوم

 
 

حّلَق ُعقاٌب ما ٌر في أعالي الّسماِء، وراَح ينافُل 
الّطيوَر في الّتحليِق بعيفففدًا، وحين بفففدا عليهفففا الّتعفففُو 
حطَّ الُعقففاُب على رابيففٍق، تتبعففه الّطيوُر، وهي تلهففُث، 
ثّم أخففذْت تتنففافُل فيمففا بينهففا، وتتبففارى، فقففاَل طففائُر 

  واحدٍة:َلْقَلٍق، وهو يقُف على قدمٍ 
"من منكم يسفففففففففففففففتطيُع مثلي أن يقَف على قففدٍم -

 واحدٍة؟".
ْعوُ   قائاًل: -وهو أصغُر الّطيورِ  -أجاَب الصَّ
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َك كثيرًا، أّيها ا بلُه، لسففففففففَت إاّل - "ال تغترَّ بنحسففففففففِ
 أعرَج".

 وأردَف ببغاٌء ساخرًا:
"ال شفففففففففففكَّ في أّنَك تحتاُج عّ ازين، فلعّلَك تقدُر -

 على المشي جّيدًا".
ْنُزَعٍق عليه ثم رفع ُهْدُهٌد رأَسه عاليًا، وأشار إلى قُ 

 قائاًل:
 "من منكم يسففتطيُع مثلي أن يحمَل هذه الُقْنُزَعقَ -

 على رأسه؟".
 أجاَب نورٌس:

"أّيها ا حمُق، هي مصفففففففففففففففدُر رائحِتَك الكريهِق، -
 فال تتعاَل بها علينا، وال تتغافْل".

 وأردَف ُغراٌب ضاح ًا:
تبدو كالملِك المتوَِّج، ولكّنَك ملٌك بال "حّقًا، إّنَك -

 مملكٍق، ونحن لْسنا رعاياَك".
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ْت نعامٌق رأسفففففها في الّتراب، وقالْت، وهي  ثّم دسفففففّ
 تتمايل َيْمنًق وَيْسرًة:

رأسففففففففففه في  "من منكم يسففففففففففتطيُع مثلي أن يدسَّ -
 الّتراب ه ذا".

ها في الّتراِب انقضَّ  ْت الّنعامُق رأسفففففففففففَ وحين دسفففففففففففّ
ب، وقبَض عليها بمَّالبه الحاّدِة، وطاَر عليها الُعقا
 بها بعيدًا.

َجَحَلِت الّطيوُر، وطارْت إلى البعيِد سفففففففففربًا واحدًا، 
ال يتعالى عليه َلقَلٌق وال ُهْدُهٌد، وال يحتاُل عليه نسفففففٌر 
وال ُعقاٌب. ومنذ ذلك اليوِم تعّلَم كّل طائٍر منها درسفففًا 

 قاسيًا، لن ينساه طواَل حياِته.
 
 

 



- 34 - 

  



- 35 - 

 
 
 

 مملكة الكراسي اخلشبّية

 
 

 إلى صديقي عبد الّلطيف الباير:
 "ُبصرى مملكتك، وال أرضى لك أن تكون ملكاً".-

 
 10/3/1999دبّي في 

 
ُيح ى أن في قفففديِم الزمفففاِن جنفففديفففًا، غفففاففففَل يومفففًا 
الملَك، وجلَل على عرشففففففففه، وراَح يصففففففففرُ  صففففففففراخًا 

 ُمدوّيًا:
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 "أنا اآلن ملُك البالِد".-
صففففففففرخُته في أرجاِء القصففففففففِر، ووصففففففففلْت ترّددْت 

، وهو  أسففففففففماَع الملِك وحاشففففففففيِته اّلذين فاجنوا الجنديَّ
مازاَل جالسًا على العرِش، يرتجُف من َهْوِل المحاجأِة، 
والجنوُد ُيشفففففففهرون سفففففففيوَفهم اّلالمعَق في وجِهه، ولكّن 
.  الملَك أمرهم أن ينصرفوا عنه، ويتركوه وهذا الجنديَّ

ديأ من م اِنه، فأشفففففففففففففففار إليه نهَض عندئٍذ الجن
يفففاُف يتراءى أمفففام  الملفففكُ  أن يجلَل، فجلل، والسفففففففففففففففّ

عينيه المذعورتين شفففففاهرًا سفففففيحه، يُهّم بضفففففرِب ُعنِقه، 
ن يحتَح عينيففه، أفيرتعففُد َهَلعففًا وخوفففًا. حففاول الجنففدّي 

ويرفَع رأَسه قلياًل، فلم يستطْع، وحاوَل أن ينهَض من 
اه، والقصففففُر يدوُر به، فال م اِنه ثانيًق، فلم تحمْله قدم

.  يهدُأ، وال يستقرأ
 سأله الملُك مستغربًا:

 أتظنأ أّن هذا الكرسيَّ الَّشبيَّ يجعُلَك ملكًا؟ ".-
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، وهو يتلعثُم:  أجاَب الجنديأ
"هو مجّرُد ُحُلٍم، يففا صففففففففففففففففاحففَو الجاللففِق، ظففلَّ -

 يراودني منذ صغري".
 ثُم أردَف الملُك ضاح ًا:

وأنا أحُد رعاياَك. بَم سففففففففففتح ُم "أنَت اآلن ملٌك، -
 علّي لو انقلبُت عليَك".

 هوَّ الجنديأ واقحًا، وقاَل معتذرًا:
"أسفففففففففتغحُر َح، يا صفففففففففاحَو الجاللِق، ما أنا إاّل -

 عبٌد من عبيِدَك".
 قاَل الملُك:

، وقففْل لي: كيف - "اجلْل، اجلْل، أّيهففا الجنففديأ
م إاّل التلمُر سفففففففتح ُم بين هنالء الّناِس الذين ال همَّ له

 علّي وعلى مملكتي".
، وهو مطرُق الّرأِس:  قاَل الجنديأ

ال يسفففففففففتحّقون إاّل  -يا صفففففففففاحَو الجاللقِ -"إّنهم-
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 الموَت، فال رأفَق بهم، وال عطَف عليهم".
 قاَل الملُك:

"ال شفففففففففففّك في أّنَك جنديٌّ مَّلٌن لي وللوطِن. -
، أنَت منذ اليوِم وليأ عهدي ا مي  ُن".أّيها الجنديأ

ُيح ى بعفففدئفففٍذ أّن وليَّ العهفففِد انقلفففَو يومفففًا على 
جِن، حّتى ماَت، وجلَل على  الملِك، وزّجه في السفففففففففففففِّ
ه منتشفففففففيًا، ال يحارُقه لحظًق، ولكّن جندّيًا غافله  عرشفففففففِ

 يومًا، وجلَل عليه، وهو يقوُل:
 "أنا اآلن ملُك الّزماِن".-

ويح ى أّن الملَك تلّمَل عندئٍذ رأَسه، وهو يرى 
أحَد جنوِده يجلُل م اَنه، وأمَر من فوره الّسياَف أن 

َب عنَقه، حّتى ي وَن ِعبرًة لغيره من الجنوِد الذين يضرِ 
 ال يروُق لهم من كراسي القصِر جميِعها إاّل كرسيأ 

 الملِك.
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 للحرّية أفق كبري 

 
 

أغحى ُعصفففففففففففففحوٌر ليلَته، وهو يحلُم بالحرّيق، فرأى 
بسففففففففرٍب من العصففففففففافير، وجعَل  (5)صففففففففّيادًا، يترّبُن 

 يحّذُر العصافيَر من بندقّيِق الصّياِد، ويقوُل لها:
 "إّياِك والصّياَد"-

وحين نجِت العصفففففففففففففافيُر، التحَت إليه الصفففففففففففففّياُد، 
 وقاَل:

                                                           
 تربّص به: انتظر به خرياً أو شراًّ، حيلّ به. وأكثر ما يستعمل هذا الّتّكيب يف الّشّر. (5)
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 "سيناُم أوالدي جياعًا".-
 قاَل الُعصحوُر متعّجبًا:

سففففففففففوانا  "ضففففففففففاقت الّدنيا بَك وبأوالدَك، فلم تجدْ -
 طعامًا ".

ندما اسفففففففففتيقَظ الُعصفففففففففحوُر من غحوِته مذعورًا، وع
ألحى باَب القحِن محتوحًا، صفحَقه بعنٍف، زلزَل الّدنيا، 

 وأرعَدها، وطاَر بعيدًا، يحّلُق في ا فِق الكبيِر.
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 وردة محراء لدمية

 
 

 "صباُح الَّيِر، أيّها الصبّاحُ 
 أنا ديمُق من أقصى الجنوِب 

 انتظرني قليالً 
 يوماً،سلتي 

 ."وأحمُل إليَك وردةً حمراء
 

 18/4/1996قانا في 
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 من دفتر ديمق
 
  

نزلْت قطرُة مطٍر على أرٍض عطشفففففى، والحصفففففُل 
خريٌف، فارتوِت ا رُض، وجرِت ا نهاُر.. وسفففففففقطْت 
دمعففففففٌق حففففففاّرٌة من عين الجٍح على الّتراِب، فنبتففففففْت 
سفففففففففنبلٌق، وتعالت نَّلٌق.. ووقعْت قطرُة دٍم من شفففففففففهيٍد 

حقل ألغاٍم، فأزهرْت وردٌة حمراُء. وحين نهضْت على 
 ديمُق من نومها أشرقِت الّشمُل.

مُل عيوَن ا عداِء، فسففففففففّددوا بنادَقهم  َبَهَرِت الشففففففففّ
إلى صففففففففدرها، وأخذوا يطلقون الّناَر واباًل، فأصففففففففابْت 
رصفففففففاصفففففففاُتهم الطائشفففففففُق ديمَق، وهي في طريقها إلى 

فهوْت ديمُق  ،(6)، وأجهَز واحٌد منهم عليهاالمدرسفففففففففففففففقِ 
على ا رض، وسففففففففال دُمها على الّتراب أنهارًا، نبتْت 

                                                           
 أجهز عليه: أسرع يف قتله، ومتّم عليه. (6)
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على ضفففففففحافها وروٌد حمراُء، والعدُو يطلق الّناَر على 
 الّشمل اّلتي غابْت تّوًا خلف ظهور الّرجاِل.
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 فتى ال يعرف املستحيل

 
 

(1) 

قاااال الّرا ف: مي مةلكااامم من مةاااالااا   الّ ماااا   
  األ ا   كا  ما كا . سالف العصر 

ُيح ى أّن ملكففففًا من الملوك شففففففففففففففففففا ، حّتى بل  
الّثمفففانيَن من عمره، ففففأشفففففففففففففففففار عليفففه ح يٌم أن يوّلَي 

بهففا  (7)المملكففَق أحففَد أوالِده الّثالثففِق، وإاّل سفففففففففففففففيتربُن 
                                                           

 تربّص به: انتظر به شراًّ. (7)
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ون يومًا عليها فريسففففففففًق سففففففففهلًق،  ا عداُء، وسففففففففينقضففففففففّ
ٍل، وأمر الح يَم  أن فنففاداهم الملففُك العجوُز على َعجففَ

، فففالتحففَت إليهم (8)يَّتبَر قّوَة عزيمتهم وسففففففففففففففففداَد رأيهم
 الح يُم قائاًل:

ِدُم على عمفٍل مسفففففففففففففففتحيففٍل، - "الملفُك منكم َمْن ُيقفْ
 يجعله ولّيًا لعهِد موالي ا ميِن".

تهّللفففْت وجوُه ا مراِء الثالثفففق فرحفففًا، واسفففففففففففففففتفففأذنوا 
اٍم، يحّكُر خاللهففا كففلأ واحففدٍ   الملففَك أن يمهلهم ثالثففَق أيففّ

، وأمرهم (9)منهم بعمٍل ما، فوافق الملُك على َمضضٍ 
باالنصفففراِف إلى شفففنونهم، وحين َهّم ا مراُء بالَّروج 

 من المجلل ناداهم من جديٍد محّذرًا:
"أمام م ثالثُق أّياٍم، وإاّل سفففففففففففففففيحيُط بنا ا عداُء -

واُر بالِمْعَصِم".   ما يحيُط السِّ

                                                           
 سداد الرّأي: استقامته وصوابه. (8)
 على مضض: على كره. (9)
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قصفففففففففففففففورهم انحنى ا مراُء الّثالثفففُق، وخرجوا إلى 
واجمين، يحّكُر كلٌّ منهم بعمٍل عظيٍم، يحظى برضفى 
الملفففِك، ففففالكبيُر عالُء الفففّديِن يحلُم منفففذ صفففففففففففففففغره أن 
يصبَح ملكًا، فكان يضع تاَج والِده ِخلسًق على رأسه، 
غار، وا وسفففففُط صفففففالُح  ويتباهى به أمام إخوته الصفففففّ
ًا للعهفففففد، فكفففففان يرفع  الفففففّدين يحلم أن يصفففففففففففففففبَح وليفففففّ

غيِر عزِّ الّديِن،  (10)صففففففففففْولجانَ  الملك في وجِه الصففففففففففّ
غير صففففففاغراً  ، (11)ويأمره أن ينحنَي له، فينحني الصففففففّ

وهو يحلُم أن يغفافَل يومًا والَده، ويجلَل م فاَنه على 
 عرِشه العاجيِّ الوثيِر.

(2) 

تا كتااااااا  هماااماا و ا ترهت   قااال الّرا فو   و يقلااّ
:  ه راقا و  اصفّرت 

                                                           
 ك والسالطني.الصَّوجلان: عصا معقوفة، حيملها امللو  (10)
 صاغراً: ذليالً مهاانً. (11)
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ى ا ميُر عالء الّدين في صففففففففففباِح اليوم الّتالي أت
القصففففففففَر الهثًا، ودخل المجلَل بال اسففففففففت ذاٍن، فالمه 
ح يُم المملكِق، وأمره أن يستأذَن الحاجَو في الّدخول 
 على الملك، وحين وقف ا ميُر بين يدي الملِك قال:

أن أقلَو  -يا صفففففففاحَو الجاللقِ  -"أنا أسفففففففتطيعُ -
 الّنهاَر لياًل".

، وسففأل (12)ِك المتجّهمِ ابتسففم الح يُم في وجِه المل
 ا ميَر ضاح ًا:

 " يف ستقلو الّنهاَر لياًل، يا سّيدي ا مير؟".-
 -وهو يرفُع قبضفففففففففففففففَته في الوجوه -أجاب ا ميرُ 

 قائاًل:
"سلمُر جنوَد المملكِق الّشجعاَن أن يلقوا الّشمَل -

 في زنزانق".
مُل غضففففبًا شففففديدًا، وغربْت  غضففففبْت يوم ٍذ الشففففّ

                                                           
 املتجّهم: العابس. (12)
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لكَق ظالٌم دامٌل. خاف عندئٍذ الملُك با رًا، فسففاد المم
مُل تشفففففرُق  -أن يباغَت ا عداُء المملكَق، فأمر والشفففففّ

جوِن في وجه ذلك ا ميِر  -بوجٍه سفففاحرٍ  بإغالق السفففّ
 المغّحل.

وفي اليوم الّثاني جاء ا ميُر صالُح الّديِن قصَر 
والِده الملِك، وَدَلَف إلى مجلسه مستبشرًا، فوجد الملَك 

الَم، وح يَم  المملكففِق في انتظففاره، ألقى عليهمففا السفففففففففففففففّ
 وأردَف قائاًل:

أن أمنَع نهَر  -يا صففففاحَو الجاللقِ  -"أنا أجرؤُ -
 المملكِق من الجريان".

 سأله الح يُم، وهو يبتسُم:
" يف سفففففففففففتمنُع الّنهَر من الجريان، يا سفففففففففففّيدي -

 ا مير؟".
ُز مففن  -أجفففففففاب ا مففيففرُ  والففمففلفففففففُك يفف فففففففاُد يففتففمففيففّ
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 اًل:قائ -(13)الغيظ
 "سأقيم في وجه الّنهِر سّدًا منيعًا".-

ضحك النهُر في سّره ضح ًا خبيثًا، وراح يترّقُو 
اليوَم الذي ينّحُذ فيه ذلك ا ميُر المغّحُل ما َعَزَم عليه، 
ه عنفففدئفففٍذ سفففففففففففففففيَُّزُن وراءه مفففاًء غزيرًا، يروي بفففه   نفففّ
الحالحون حقوَلهم وبسففففاتيَنهم بعد أن كان يذهُو هدرًا 

  البحِر.في ُعْرضِ 
الففففث حضفففففففففففففففر ا ميُر عزأ الففففّدين  وفي اليوم الثففففّ
المجلَل، وطأطأ رأسففففففففففففه بين يدي والِده الملِك، فأمره 
الح يُم أن يرفَع رأسفففففففففففففففه قلياًل، ويعرض ما عنده من 

 الّرأي أمام صاحِو الجاللِق، فقال ا ميُر:
لُح ما أفسفففففففده  -يا صفففففففاحَو الجاللقِ  -"أنا- ُأصفففففففْ

 داِء".الّدهُر بيننا وبين ا ع
 فسأله الح يُم متعّجبًا مستغربًا:

                                                           
 متيّز من الغيظ: تقطّع، ومتزّق. (13)
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" يف سفففففففففتصفففففففففلح ما أفسفففففففففده الّدهُر بيننا وبين -
 ا عداء؟ بيننا وبينهم دٌم ال ماٌء، يا سّيدي ا مير ".

بوجهففه عن وجففه  (14)أجففاب ا ميُر، وهو ُيعِرُض 
 والِده المتجّهِم:

 "َنْعِقُد معهم ُصلحًا".-
ح يم انتحض الملُك كعصففففففحوِر ذبيٍح، وطلو من 

المملكففِق أن يَّرَج هففذا ا ميَر الجبففاَن من القصففففففففففففففر 
حااًل، ثّم أمر بنحيه إلى جزيرة نائيق، ال إنَل فيها وال 

.  جنَّ

(3) 

قااال الّرا فو   و يطوف صااااااااافحاام  من كتاااااا  
 األصفر:

تبّرأ الملُك من أوالِده الّثالثِق، وأوصفففى الح يم أاّل 
                                                           

 أعرض بوجهه عنه: صّد، ووّّل، ومال. (14)
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ّرعيق رسفواًل، حقَّ لهم في ُمْلٍك وال إرٍث، وأرسفل إلى ال
 يطوف بهم شارعًا شارعًا، وينادي فيهم عاليًا:

ْقِدْم على عمٍل مسفففففففففففففففتحيٍل، - "أّيها الناُس، َمْن ُي
ُيرضفففففففففففففففي به وجَه ِح وجاللَق الملِك، ي ْن ولّيًا لعهِد 

 موالي ا مين".
سففففففففمع الّنداَء شففففففففباُب المملكِق ورجاُلها، وراح كّل 

حُدهم القصَر رجع منهم يحّكُر بعمٍل ما، وكّلما دخل أ
ألّح  -وهو المنتصفففففففففففففففُر باه -خائبًا، ولكّن فتى منهم

على الحاجو أن يقابَل جاللَق الملِك على انحراٍد، فلم 
يأذن له، وظّل هذا الحتى يترّدُد على القصففففففففففففر أّيامًا، 
ته، فطلبه، ورّحو به في  حّتى سفففففففففففففمع الملك بقصفففففففففففففّ

 مجلسه قائاًل:
 "قل ما عندك، يا بنّي".-

نتصففُر باه بين يدي الملِك رابَط الَجْأِش وقف الم
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 ، وقال له:(15)قويَّ العزيمقِ 
قفد  -يففا صففففففففففففففففاحففَو الجاللففقِ  -"إذا كففان أبنففاؤك-

خذلوك، فأنا يتيٌم، ليل لي أٌب سففففواك، أضففففع عمري 
بين يديك، لتبقى شفففابًا قوّيًا، أنا ال أعرف المسفففتحيَل، 

 يا سّيدي".
ه، فأقبل  -َتذرفان وعيناه -لم يتمالك الملُك نحسفففففففففَ

على الحتى، يحتضففففففففففففففنه كابنه، ويرّبُت على كتحه، ثّم 
أجلسففففففففه إلى جانبه، واسففففففففتدعى كاتَو المملكق، وقال 

 له:
قّررنففا أن نتنففازَل  -ملففَك الملوكِ  -"ا تففو: نحن-

 عن عرِشنا الجليِل لحتى الحتياِن المنتصِر باه".

(4) 

 قال الّرا فو   و يغلق كتاَا  الكبيَر همام :

                                                           
 رابط اجلأش: اثبت عند الشدائد، وقويّ العزمية: قويّ اإلرادة. (15)
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ازل الملفففُك عن عرشفففففففففففففففففه لهفففذا الحتى، وه فففذا تنففف
رعان ما  وزّوجه من ابنِته الوحيدِة بدر البدور التي سفففففُ
طلبْت منه العحَو عن إخوتها الثالثق، فرفض طلَبها، 

وهو في النَّْزِع  - ّن الملك الّراحل كان قد أوصفففففففففففففففاه
أن يترَكهم وشفففففففففففففففأَنهم في منحاُهم البعيِد  -(16)ا خيرِ 
 البعيِد.
 

 30/12/1999دبّي في 
 
 

 
 

  

                                                           
 ت.الن َّزْع األخري: احتضار املريض، ون َزَع: أشرف على املو  (16)
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 سّر الّرياح الكبري

 
 

ُف  وقف شففففففرطيٌّ في وجه الّرياِح، والّرياُح تعصففففففِ
با شفففففففففففففففجار، فال َتَذُر على ا رِض منها زيتونًق وال 

 نَّلًق، وسألها مستغربًا:
 "ماذا أصابك، أّيتها الّرياُح؟".-

 أجابِت الّرياُح، وهي تجهُش:
-."  "أنا حزينٌق، أّيها الّشرطيأ

رطيأ الّرياَح عندئٍذ عن سففرِّ حزِنها،  لم يسففأِل الشففّ
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ه كفففان قفففد قرأ في الكتفففِو القفففديمفففِق أّن الّريفففاَح ال   نفففّ
 تحزُن وال تغضُو إاّل إذا استسلم الّناُس لنعداء.

 
 31/12/1999دبّي في 
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 كالم من ذهب

 
 

، وصفففر  (17)خرج تمثاٌل يومًا عن صفففمته ا زليّ 
 في الوجوه قائاًل: 

 ف "ليل الّس وُت من ذهٍو وال الكالُم من ِفّضٍق".
أرجف صففففراُ ُات الّتماثيَل اُ خرى في الُمْتحف، 
وَح قففد ُنحَّففْت في  وأرعففد أطراَفهففا، فتململففْت، وكففأّن الرأ
صفففدورها، وحين سفففمع شفففرطيٌّ ما قاله الّتمثال أطبَق 

                                                           
 األزيلّ: القدمي.  (17)



- 59 - 

 فَمُه بيده، وقال له محّذرًا: 
"اس ْت، فالّس وُت أنحُع للّتماثيل. من سيصّدُق فففففف 

 ف أّيها الغبيأ ف أّن تمثااًل يَّرُج عن صمِته؟ ".
رطيأ الّتمثاَل من م اِنِه، ورماُه جانبًا   حمل الشففففففففففففففّ
َر قطعففًق  في ركٍن مظلٍم من أركففاِن الُمتحِف، فتكسفففففففففففففففّ
ا رأِت الّتمففاثيففُل ا خرى مففا جرى للّتمثففاِل  قطعففًق، ولمففّ

زوْت في أركففانهففا، والذت منففذ ذلففك الّزمففاِن ا  بر ان
 البعيِد بالّصمِت.

 
 .31/12/1999دبي في 
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