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يرف�ض االإن�ش�ن اال�شتبداد بكل اأ�شك�له، وي�أبى الذل، 
ويتمرد، ويق�وم، ويغ�شب، ويعلن الثورات.....

 ويغت�له عبري وردة !!؟

اإىل الوردة اإميي   

اإلهداء
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ت�شطري

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

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

مل اأكن اأعرف معنى احلرية، قبل اأن اأ�ش�دفه�، مثلم� مل يع "�شب�رت�كو�ض" 
ورود  �ش�دفوا  عندم�  اإال  اأح��رارًا  ك�نوا  ال�"جالديتورات" اأنهم  واأ�شي�عه 
اجلنوب .. مت�مً� مثلم� �شيدرك الع�مل اأن متث�ل احلرية اأكرب كذبة يف الت�ريخ 

حني يعرف اأن فرن�ش� اأكرب مروج لثق�فة الورود يف الع�مل..!!
ولعل املرء قد يجد من يعتقه من العبودية الفكرية، اأو احلزبية، اأو امل�دية، 
�شوى اأنه لن يجد غري املوت حمررًا من ا�شتبدادية الورد، والذل يف نفح�ته !
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ـر الحديقة
ْ

ِسف
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ما زالت الوردة ت�سكنني ول تدفع الإيجار !!
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حلم وردي

قب�لتي  خ�شو�شيته�،  له�  يكون  اأن  اأرغ��ب  ليلة،  ككل  وهي  الليلة  بهذه 
وال��روائ��ح  العطور  ع��ن  به�  ا�شتغنيت  وجم��ف��ف،  طبيعي،  ورد،  اأ�ش�ض 
وال�ش�عة  التقومي  عن  به�  ا�شتغنيت  كم�  كيمي�ئيً�،  امل�شتح�رضة  ال�شن�عية 
التي على مع�شمي، و�ش�عة احل�ئط وال�ش�عة الرملية،  ومل اأعد اأعب�أ ب�لت�ريخ 
واالأي�م يف انتظ�ر املواعيد وح�ش�به�، ولكن الوردة واأطوار تفتحه� تخولني 

ا .!!   اأ�شب�به�، وهلم جرَّ

وتخيلت  حلمت  ولط�مل�  الطفولة،  منذ  ق��دمٌي،  ب�لورد  و�شغفي  اهتم�مي 
نف�شي اأعي�ض يف مدينة من الورد، اأو ت�شقه� قن�ٌة من الورد، وم�زال ه�ج�ض 
هذه االأحالم ي�شكنني، ولعل من اجلدير بي االحتف�ء مبيالد �شغفي وتعلقي 

ب�لورد يوم كنت طفاًل..

تلك الليلة كنت على موعد مع بك�ئي الالمربر، وك�ن اأمرًا م�ألوفً� ب�لن�شبة 
اأن  فمجرد  ذات��ه،  الوقت  يف  وغريبً�  ج��دًا،  ب�شيطً�  ك�ن عالجي  اإذ  لوالدي؛ 
ي�شطحبني اأبي اأو اأخي اإىل مك�ن طلق يت�شنى يل فيه اأن اأتروح  بعليل املدينة 

، ون�شيمه�، يزول كل �شيء..!!
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مع  اأم��ي، وج�رتن�  �شوى  اأح��ٌد  البيت  يف  يكون  ال  اأن  الليلة  تلك  �ش�دف 
ابنته� ج�ءت� مل�ش�مرته�، والأن االأمر كذلك فقد عهدت اأمي اإىل بنت ج�رتن� 
التي تكربين ب�أعوام اأن ت�أخذين اإىل ال�شطح ك�أقرب مك�ن قد يفي ب�لغر�ض. 

 �شعدن� الدرج�ت واأن� اأت�شبث بذراعه�، واأنني بك�ئي يف تن�غم مع �شوت 
وقع اأقدامن�، وبلغن� ال�شطح وهن�ك راأيت م� مل اأره من قبل، وك�ن منظرًا 

�ش�حرًا ومده�شً� مت�مً�..!!
اأطللن� من ال�رضف�ت على املدينة، ولفرط م� كنت م�شدوهً�، وحزينً�، ظننت 

بكل براءة و�شذاجة اأنه� حفلٌة اأعدت خ�شي�شً� من اأجلي.
 ثمة مبنًى كبري توجه اأ�شح�به بت�ج من الورد ال�شن�عي امل�شيء، وك�ن 
املبنى كبري امل�ش�حة وميتد م�ئة مرت تقريبً�، فبدا منظره ط�غيً� ب�شدة على 

كل م� �شواه، وال �شيء ي�شتثري الرائي يف امل�ش�ء �شواه.
اغتبطت كثريًا ون�شيت لوهلة دموعي ول�شدة لوعتي ب�درت : " اأريد اأن 
اأقطفه�-  اأق�شد الوردات امل�شيئة -  ك�ن �شوؤايل موجهً� لبنت ج�رتن� التي 

�ش�رت من يومه� �شديقتي و�شديقة الورد .. 
ابت�شمت ابت�ش�مًة ت�شوبه� املواربة وب�درت : " ال ب�أ�ض اقطفه�..اقطفه� 
اأمد  اأن  اأح�ول  همة،  من  اأوتيت  م�  بكل  فطفقت  مرارًا،   تكرره�  " وظلت 
�ش�عدي نحوه�، ويدي االأخرى تت�شبث بف�شت�ن �شديقتي، ظللت اأمد ذراعي 
اأن تعبت، ولكن  اإىل  ق��دم��ي،  م���رارًا وم���رارًا  واأح����ول، واأق��ف على م�شط 
اأن  رغم  امل�شيئة،  ال��وردات  تلك  اإىل  الو�شول  علي  ا�شتع�شى  ج��دوى،  بال 
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م� �شجعني على  واأك��ر، وهو  فيه  الذي نقف  املك�ن  اأ�شواءه� ك�نت تط�ل 
ذلك.

 حرت كثريًا يف االأمر .. 
"  هكذا خ�طبته�  - " اإنه� ال تنقطف، ال ميكن قطفه� ..اأنت تكذبني علي 

بحزن وحنق، واأحلحت و�رضعت اأبكي،  ف��شتدركت تهدئني وق�لت : 
 الكب�ر فقط من يقطفونه�  !!
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حتى الليالك تكره الظالم، مثلكم، وكيما متنحكم 
النور، والقوة، يلزمكم اأن تتكللوا بها، وتغر�سوا 

ف�سائلها يف ثكنات اأرواحكم ودياركم!!. 
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الليلك 

االأخري  هذا  ي�شح  وعندم�  النبع،  حيث  ح�ش�رته  الع�مل  يقيم  الع�دة  يف   
يرحل الع�مل !!

بعد اأن تعذر قطره�، وغ�ر م�وؤه�،  ون�شب معينه�، ك�ن عليه� اأن ترحل، 
بيد اأنه� اأبت الرحيل، وذلك ك�ن اخلي�ر الوحيد املت�ح اأم�مه�، ف�الحرتاب 
املج�ورة،  القرى  اأخرى �شيكون نكوث���ً� بعهد دخلت فيه مع  اأي قرية  مع 
اأنه� ف�شلت  اأن تتقبل الواقع، �شوى  واجلميع �شيكون �شده�، ك�ن عليه� 

اللجوء اإىل احليلة وتدبري املكيدة الأقرب قرية جم�ورة..!

القرية املج�ورة هي القرية الطيبة، متت�ز بكرة م�ئه�، وطيبة اأهله� التي 
هي اأقرب اإىل ال�شذاجة يف نظر من حولهم، ومق�رنًة ب�أقرانهم، م�ش�ملني جدًا، 
ب�شط�ء، ال يربحون االأر�ض لئال ي�شقطوا، ذلك ديدنهم، واالأحق�د والتح��شد 
مي�شكون  ال  كرم�ء  البتة،  نفو�شهم  ت�شمره  مم�  وال  كال  �شيمهم،  من  لي�ض 
الع�م،  اأيديهم عن فعل اخلري، واالأمط�ر يف �ش�ح�تهم ال تتوقف على مدار 
ولعل هذا هو ال�شبب الذي جعل القرية املج�ورة ترى اأن القرية  الطيبة ال 

ي�شتحقون النعم التي خ�شهم اهلل به�..!! 
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اأن تك�شف عن نواي�ه� ال�شيئة، وقد  ك�ن على القرية التي �شح ينبوعه� 
تكفل �ش�حره� بعمل تعويذة �رضيرة تن��شب م� تخ�فه القرية االأخرى، بل 
القرى جميعً� " الظالم"، فمتى م� اأرخى الليل �شدوله ا�شتح�ل خروج اأحد 
احلديثة   واملدنية  التح�رض  ملظ�هر  افتق�رهم  ذلك  م�شوغ  القرية،  اأهل  من 
بدائيًة، عدا ذلك كرة  تك�د تكون  "، ف�حلي�ة  االإن�رة  اأعمدة  و  " الكهرب�ء 
ال�شب�ع، وكرة االأ�ش�طري التي تطوف حوله�، وحول اجلن، والتي �ش�رت 

تراثً� ق�ش�شيً� خ��شً� يحكى، وت�شتمتع به م�ش�ءاتهم .!!

كتبت  اأح��رف،  ثالثة  من  تعويذة  عن  عب�رة  ال�رضير  ال�ش�حر  عمل  ك�ن 
على ورقة و�شعت يف ك�أ�ض لل�ش�حر، يطلق عليه " ك�أ�ض االأمل "، وبه حملوٌل 
خملوٌط بتع�ويذ �رضيرة، تركه� فيه من ثم، حتى تف�شخ حربه�، ودواليك 
الذي  النبع،  حيث  اإىل  ال�ش�حر  مع�وين  اأحد  به�  ليذهب  امل�ش�ء،  جن  حتى 
ت�رضب منه القرية الطيبة، ومل تكن تلك احلروف التي تف�شخ حربه� يف ك�أ�ض 
ال�ش�حر �شوى :  الٌم ، وي�ٌء والٌم  )اأي : ليل( واأ�ش�ف اإليه� حرف الك�ف 
لت�شري " كليل "،  ثم كتب تعويذته ال�رضيرة التي �شكله� من تلك االأحرف 

!!.. " كليٌل   يل   ليل  " كل 

يف اليوم الت�يل �رضبت القرية الطيبة، وتزودت ب�مل�ء من م�رضبه� الدائم، 
وم� هي �شوى حلظ�ت حتى حتولت حي�تهم اإىل لوحة �شوداء �ش�ئلة ت�شقه� 

قن�ٌة من الكلل !!.
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ك�ن ثمة رجل حكيم يف القرية، ي�شمونه " احلكيم الطيب "، له يف العلم 
�ش�ٌع وب�ٌع، �ش�حب جتربة طويلة وحنكة، وله ب�شريٌة ن�فذٌة، وك�ن ت�ريخ 

ال�رضاع بينه وبني ال�ش�حر يحكي الكثري، ويري جت�ربه وخرباته !!

عندم� علم  احلكيم الطيب  ب�الأمر ممن مل ي�رضبوا من اأهل القرية، اأدرك 
اإذ ذاك اأنه� مكيدٌة دبرته� القرية املج�ورة، مبتغية به� جعل القرية الطيبة 

ترحل، اأو يالزم اأهله� م�ش�كنهم حتى يفنوا كلاًل  وظالمً� ...!!

ق�ل احلكيم: " هي تعويذة �ش�حر، وال �شبيل الإبط�له� �شوى �شنع تعويذة 
اأن كل من �رضب من  فيم� حترى فوجد  من جن�شه�...."،  وحترى جيدًا 
ذلك امل�ء الذي اختلط به �شحر ال�ش�حر ي�شكن روحه الكلل، وي�شكن الظالم 

راأ�شه، واأ�شبح �شعورًا، وتفكريًا، يف ملكية ال�ش�حر ال�رضير..!!

الكتب،  ثن�ي�  بني  ويفت�ض  ينقب  بطوله،  الليل   الطيب   احلكيم  وق�شى  
ويقلب بن�ت اأفك�ره، ف�ملعركة ك�نت بينه وبني ال�ش�حر منذ اأمد بعيد، وم� 
اأن ال�رضاع  امل�ء �شوى ع�ر�ض ط�رئ، و�شبب فقط، قد يكون متغريًا غري 
االأج��در  يحدد  عدمه  من  ال�ش�حر  تعويذة  ملفعول  واإبط�له  ث���ب��ٌت،  بينهم� 

ب�لبق�ء، فك�ن ال�رضاع هذه املرة �رضاع اإثب�ت ذات وحتقيق وجود ..؟

م� اإن حل الهزيع االأخري من الليل حتى ك�نت الفكرة قد انبثقت يف راأ�ض 
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احلكيم الطيب، كم� ينبثق االأمل من بني الظالم الكثيف ..

الك�ف،  اإليه�  اأ�ش�ف  "، ثم  " الٌم وي�ء والم  الثالثة االأحرف  اأخذ يقلب 
"،  ثم   " يكلل   اأخ��رى ف�ش�رت  " ليلك"، ثم قلبه�  ب���الأوىل ف�ش�رت  فظفر 
اأخرى ف�ش�رت " كليل "، ثم  اأخرى ويف ملحة خ�طفة وبث�قب ب�شرية  نفخ 

فيه� من لهب روحه ف�ش�رت  " ليلك يكلل يل كل كليل " ...

مقروء  بحرب  ورقية،  ق�ش��شة  على  كتبه�  حتى  طوياًل  االأم��ر  ي��دم  ومل 
عليه، ثم  و�شعه� يف ك�أ�ض يطلق عليه " ك�أ�ض االأمل " كيم� تتف�شخ فيه حتى 

ال�شب�ح ..

حني اأ�شفر الفجر، ومع ان�شي�ب خيوط ال�شم�ض ذهب به� اإىل حيث النبع، 
و�شب الك�أ�ض فيه،  ثم  جمع اأهل القرية، واأمر اجلميع اأن ينهلوا من النبع، 

وهن�ك على حواف جمراه نبتت ورود الليلك . 

 وعندم� حل املغيب ك�ن عليه اأن يجمعهم مرًة اأخرى كيم� يوؤدي امل�شل 
النور،  متنحكم  وكيم�  مثلكم،  الظالم،  تكره  اللي�لك  حتى   : وق���ل  مفعوله 
اأرواحكم  ثكن�ت  يف  ف�ش�ئله�  وتغر�شوا  به�،  تتكللوا  اأن  يلزمكم  والقوة، 

ودي�ركم!!. 
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لعل حكمة اهلل من خلق الأقحوانة اأن يذل بها 
اجلبابرة..!
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الأقحوانة 

حتكمه�  منيعٌة،  اأ�شواٌر  له�  كبرية،  مملكة  ثمة  ك�ن  بعيدة  �شنوات  منذ 
ال�رض ال يطفئ  ب�أن  ملكٌة  عظيمٌة، حتب �شعبه� حبً� �شديدًا، وتوؤمن مطلقً� 
امل�ء نريان احلطب...  ال�رض ب�خلري واحلب يطف�أ، كم� يطفئ  ال�رض، واإمن� 
ُعِرفت ب�حللم، وعرف عنه� احلكمة التي ت�شعه� يف م�ش�ف حكم�ء الت�ريخ، 
حد اأنه� ك�نت ت�شري اأمور اململكة دون جي�ض، وا�شتع��شت ب�شي��شة اأخرى 
اأعرافه�  يف  ب�خلري، واخلري  ت�شج  فك�نت مملكته�  �شواه�،  اأجدى مم�  هي 
ي�شتطيع اأن يرد اأي معتد ت�شول له نف�شه اأن يقرتب من اململكة اأو يفكر يف 
اإحل�ق االأذى به�، وكفيٌل بحم�يته� ك�أقوى فيلق عظيم،  وق�در على دفع اأي 
اأخط�ر قد حتدق به�، ومن حكمته� كذلك ومن اخلري الذي يعم مملكته� ذلك 
الت�رضيع الذي يق�شي ب�أن من اجرتح ذنبً� اأو اقرتف خطيئة من اأفراده�، 
اأهل  اأ�شبوع -   – طيلة  اإىل حيث ال�ش�حة، ثم يتحلق حوله  ف�إنه يوؤتى به 
اململكة، متذكرين معروفً� �شنعه املذنب مع اأحدهم ذات يوم، وهكذا حتى 

ي�شفع له خريه ومعروفه معهم وي�شقط العق�ب عنه.....
 و�شمنت امللكة بهذا الت�رضيع اأن ي�شعى كل فرد يف �شعبه� لفعل اخلري مع 
االآخرين حت�شبً� ملثل هذا اليوم، فت�شفع لهم اأفع�لهم الطيبة وتقيهم العق�ب. 

�شعبه�  بتعليم  تهتم  كذلك  االأقحوانة  تدعى  التي  احلكيمة  امللكة  ك�نت   
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واخل��وف  اجل���وع،  م��ن  وتوؤمنهم  للغنم،  االأم���ني  ال��راع��ي  رع���ي��ة  وترع�هم 
ال�شيم�  ب���الأر���ض،  االهتم�م  على  وحت��ث  ال��زراع��ة  حتب  وك�نت  وامل��ك���ره، 

الورود وزراعته�. 

من جملة ذلك ك�ن ثمة وردة جميلة، له� رائحة عبقة وزكية، حتبه� امللكة 
الرقيقة  حبً� جم�، ورثته� عن اأجداده� العظم�ء، الذين جلبوا بذرته� من 
الذي  ب�حلب  واإمي�نه�  له�،  االأقحوانة  حب  ول�شدة  البعيدة،  الثلوج  جب�ل 
ي�شع منه�، والقوة التي متلكه� فقد اأ�شدرت فرم�نً� يق�شي ب�أن لكل مواطن 
حقه يف اأن يكون له بيٌت، ولكن ال يحق له اأن يفتح ن�فذًة اإال وبه� اأ�ض به 
ال�شي�طني، وذلك م� ال  املن�زل من  اأنه� حتر�ض  ال��وردة، وم�شوغ ذلك  هذه 

ي�شتطيعه احلرا�ض من الب�رض، ومن يخ�لف هذا فعليه عقب�ه�.!!

على  الهجوم  يبتغون  غ��زاة  ثمة  اأن  امللكة  علم  اإىل  تن�هى  �شب�ح  ب��ذات 
�شعبه�  اإذ  واحت�رت  مليً�  وفكرت  تخف،  مل  االأقحوانة  اأن  غري  مملكته�، 
اأعزل، ومملكته� بال جي�ض، �شوى بع�ض احلرا�ض يقومون على بوابة اململكة 
وينت�رضون على اأ�شواره�، ومل تدم حريته� كثريًا، فحني ك�ن االأعداء على 
اأبواب اململكة العظيمة، مت�أهبني للهجوم عليه�، ك�نت االأقحوانة قد اهتدت 

اإىل حل �شحري يوؤمن اململكة وينقذه�.؟

على �رضف�ت  يزرعونه�  التي  ال��ورود  اأ�ش�ض  يجلبوا  اأن  الن��ض  اأم��رت   
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اململكة  �شينقذ  �شيء  اأال  واأخ��ربت��ه��م  ال�ش�حة،  حيث  اإىل  من�زلهم  ن��واف��ذ 
يف  ال��وردة  �شتالت  بو�شع  وب����دروا جميعً�  ال���وردة،  ه��ذه  �شوى  ويحميه� 
ال�شك  اأعدائهم  وردًا، مل ي�ش�ور االأعداء  اأمطرت �شم�ء  املنجنيق�ت، وحني 
هلعني،   مذعورين،  االأدب����ر  فولوا  فت�كً�،  �شمً�  حت��وي  ال���ورود  اأن  مطلقً� 

يط�ردهم خوفهم من املوت الذي ر�شقوا به ..!!
م�ء  على  وح�فظت  م�شتقباًل،  �شعبه�  اأم��ن  ب�شنيعه�  امللكة  �شمنت  لقد 
وجهه�، وحني تن�قلت املم�لك االأخرى خرب تلك املعركة، والقوة التي متلكه� 
االأقحوانة اأم�شت ته�به�، وته�ب مملكته�، كم� اأدرك �شعب امللكة عظمة تلك 
األفوه لدى ملكتهم من حكمة، واإكرامً�  الوردة ومدى قوته�، وتعبريًا عم� 
له�، اأ�شموا تلك الوردة "االأقحوانة"، واأ�شحت له� ه�لٌة قد�شيٌة حتفه� على 

�رضف�ت نوافذ من�زلهم، كم� اأطلقوا على اململكة ا�شم " مملكة االأقحوان ".
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م�سري احلر مرهوٌن بروؤية البنف�سجة !!
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البنف�شجة 

حني  خ�شو�شً�  عليه،  الن��ض  يح�شده  اأو  الذكر،  ي�شتحق  �شيئً�  يرث  مل 
يتحدث الن��ض عن اإرثهم، �شوى �رضة غريبة ال�شكل واللون !!

توفيت،  عمره  من  ال�ش�بعة  ويف  و�شعته،  به  ال�ش�بع  اأمه  حمل  �شهر  يف 
وبعده� ب�شبع اأخرى تويف والده، ومل يرتك له �شيئً� �شوى ال�رضة، ولوال اأنه 
يعلم احلكمة عن والده �ش�أنه �ش�أن من عرفوه، لقيل اأن ثمة عالقة م�شبوهة 
اأ�شغى  ال�شحر وال�شعوذة، والأجل ذلك فقد  بني م� وجده يف ال�رضة وبني 
اأول م� اأ�شغى اإىل وجع االأر�ض لتبوح له ب�أنني روحه�، وت�أمل اأول م� ت�أمل 

حمتوى ال�رضة بذرة وردة وورقة كتب عليه�:
ال�شبع،  تويج�ته�  ف�شل  ثم  �شبع،   بعد  البذرة  وازرع  �شبعً�،  " انتظر 

واألقه� يف �شبع،  ومتّن �شبع،  و�شتعرف معنى وجودك  بعد �شبع "..!! 

اأخذ يراجع ح�ش�ب�ت والدته ون�ش�أته وت�ريخ وف�ة والده مرورًا بت�ريخ 
رهيبً�  �رضًا  ت�أمله  لق�ء  األفى  فيم�  ف�ألفى  ب�لو�شية،  وانته�ًء  والدته،  وف�ة 
ينطوي على رقم �شبعة، واأدرك كذلك اأنه يجب عليه اأن يزرع البذرة، الأنه� 
ال�شاللة ك�ن  واأن��ه ومن بني  لوالده، مثلم� ورث��ه عنه،  اأج��داده  اإرٌث ورث��ه 
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املخت�ر لزرع تلك البذرة وروؤية تلك الوردة التي مل تنبت على االأر�ض قباًل،  
وم� ذلك اإال ال�شتيف�ئه �رضوط ا�شتخدام م� يف ال�رضة ..!!

لزمه اأواًل اأن ينتظر �شبعة اأعوام، اأي حني يبلغ احل�دية والع�رضين، ثم 
زرع البذرة وانتظر �شبعة اأ�ش�بيع، ثم نبتت الوردة، ف�أده�شه م� راآه، ك�ن 
اأقرب اإىل ال�شحر، ثم  اأخذه� وقد علم م� �شيتمن�ه اأي�شً� من ال�رضة، وبعد 
اأن ف�شل تويج�ته� ال�شبعة، األفى كذلك اأنه، كم� اأملت عليه ح��شة الهداية، 

يجب اأن يجد �شبع اآب�ر خلقت التويج�ت ال�شبعة من اأجله� !!.

بعد عن�ء وم�شقة يف البحث واال�شتق�ش�ء وجد تلك االآب�ر يف الن�حية التي 
ن�ش�أ وترعرع فيه�، فمنه� م� ك�ن مهجور الذكر واال�شتخدام.. والأن الرقم 
�شبعة ك�ن املتحكم يف �شي�ق حي�ته و�شريورته�، ف�إنه ب�ملثل ك�ن املتحكم يف 
اأن  لزمه  فقد  ولذلك  ق�شته�،  تف��شيل  واكتم�ل  وحتققه�،  الو�شية  �شي�ق 

ينتظر �شبعة اأي�م كيم� يلقي ب�لتويج االأول..

 " اأن مينح  متتم يف قلبه  ك�أمنية متن�ه�، ب�إمي�ن خ�ل�ض وعقيدة مطلقة، 
النج�ح "، ثم �شبعً� اأخرى ليلقي ب�لتويج الث�ين، الذي متنى به " ال�شديق 
�شبعً�  مثله�  ثم  الوفري"،  " امل�ل  الث�لث  ب�لتويج  ليتمنى  �شبعً�  ثم   ،" الويف 
�شبعً�  ثم   ،" الع�مرة  " الدار  ويتمنى  الرابع  ب�لتويج  ليلقي  اأخرى  بئر  يف 
ليتمنى ب�لتويج اخل�م�ض " الزوجة املخل�شة "، ثم ب�لتويج ال�ش�د�ض " الولد 
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اأغرب  ال�ش�بع   ال�ش�بعة ب�لتويج  اأمنيته  اأخرية لتكون  ال�ش�لح"، ثم �شبعً� 
االأمني�ت: اأن ي�شري " بئرًا "..!!

من  ك�ن  الذي  ال�ش�بع،  ب�لتويج  اإال  ال�ش�بعة  االأمنية  م�شمون  يدرك  مل 
اأنه ظل طري� خ�رضًا  ال��وردة، لوال  ا�شتوؤ�شل من  اأن يجف، الأنه  املتوجب 
مبتاًل ب�مل�ء وع�بقً� ب�حلي�ة، ولوال ذلك اأي�شً� مل� وعى اأن التويج�ت ال�شبعة 

�ش�أنه� اأن تلقى يف االآب�ر .

–  �شيكون  – رغم يقينه  مل يع رمب�، حينه�، اأنه وخالل �شبع �شنوات 
كنهه�،  يدرك  مل  التي  ال�ش�بعة،  االأمنية  عدا  االأمني�ت،  من  متن�ه  م�  كل  له 
التي  �شنوات  ال�شبع  طيلة  ي�شكنه  فحواه�  معرفة  يف  الرغبة  ه�ج�ض  وظل 
انق�شت، وحتقق له فيه� م� متنى، ورمب� مل يعه� اإال حني بلغ ر�شده، ف�أدرك 
اأن االأمني�ت ال�شت ك�نت له، عطيًة من غي�ب�ت امل��شي، واأم� ال�ش�بعة فك�نت 
بعده،  من  ويورثه  يعلمه  اأن  عليه  توجب  ودر�شً�  ولهم،  االآخرين  اأجل  من 
در�شً� علم منه اأن الن��ض ك�الآب�ر، منه� ال�شطحي ومنه� العميق الع�مر ب�مل�ء، 
الذي ال ق�ع له وال قرار.. منه� م� ينفع الن��ض ويرتوى منه، ومنه� من ال 
ميلك حواًل اأو قوة لنف�شه.. منه� ال�شحيح ال�شنني، ومنه� املعط�ء الكرمي.. 

منه� اجل�ف العقيم، ومنه� املنهمر املدرار..
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االآخرون،  ينتفع به�  بئرًا معط�ًء  اأنه �شيظل  اأكر من هذا  اأدرك  لقد  بل 
اأر�ض  به�  اكت�شت  فقد  ال��وردة  تلك  اأم���  االأج��ل،  يلق�ه  وحتى  متنى،  مثلم� 
األقى به� تويجً�، واأ�شحت مزارًا للع��شقني،  تلك املنطقة، وبج�نب كل بئر 
وكعبًة يحج اإليه� احل�ملون ب�أن يكونوا اآب�رًا تنفع االآخرين، واأن يكون لهم 
"وردة  "البنف�شجة" اأو  الوردة ك�ن ا�شمه�  البق�ء الأجله،  تلك  م� ي�شتحق 

االأمني�ت !!  
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كان النا�س اأحرارًا اإىل اأْن خلق اهلل املانوليا..!!
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املانوليا 

حوله  وتطوف  ال�شفن،  تختفي  فيه  املحيط  و�شط  م�  مك�ٌن  امل�نولي�  
االأ�ش�طري.

 وامل�نولي� اأمريٌة جميلٌة من اجل�ن، والده� هو �شيد ذلك املك�ن وح�كمه.

منذ ال�شغر واالأمرية امل�نولي� ت�شبو، وحتلم، وتتمنى لو اأنه� ت�شتطيع 
الذه�ب اإىل �شواطئ املحيط لروؤية الع�مل االآخر..

ت�أتي منه تلك ال�شفن الكبرية.. ذلك الع�مل الذي ط�مل�   ذلك الع�مل الذي 
�شمعت الكثري عنه..

ك�ن ب�لفعل ميكنه� ذلك، ويف متن�وله�، خ�شو�شً� اأنه� من االأ�رضة احل�كمة 
التي تقت�رض عليهم القدرة على التمثل يف هيئة الب�رض، بيد اأن �رضط حتقق 

تلك القدرة مرهوٌن بو�شول امل�نولي� �شن البلوغ.. 

كرز،  ك�شجرة  وتكرب  تكرب  وامل�نولي�  �رضاعً�،  وال�شنوات  االأي���م  مرت 
وك�ن معه� حلمه� يكرب، ودواليك حتى اكتملت �شورة حلمه� يف خميلته�، 
الذي  اليوم  ذل��ك  م�شهودًا  يومً�  وك���ن  تف��شيله�،  يف  دق��ًة  اأك��ر  واأ�شحت 

احتفلت فيه اململكة ب�أمريته� امل�نولي�  لبلوغه�.
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ك�ن للم�نولي� اأمٌّ بيد اأنه� توفيت وهي طفلة، وقد اأ�رضت له� قبيل وف�ته� 
اأن له�  اال�شتط�عة يف اأن تزيل �رضور تلك اململكة بزواجه� ب�رضًا، واالإجن�ب 
منه، وبتحقق هذا ميكنه� اأن تعي�ض بقية حي�ته� كم� الهيئة الب�رضية التي 
حتولت اإليه�، واأخربته� اأي�شً� بحجم ال�رض الذي ي�شكن اململكة، وعن االأذى 
الذي تلحقه ب�لب�رض. وعقدت امل�نولي� منذ ذلك اليوم رغبًة واأمنيًة عظيمة يف 

نف�شه�، وال يعرفه� اأحٌد �شواه�..!! 

 للم�نولي� ابن عم ك�ن يزعم اأنه يكن له� حبً�، بيد اأنه� ك�نت مبن�أًى عن ذلك، 
ليقينه� مب� ي�شكن نف�شه من �رضور، وعلمه� مدى لوؤمه فيم� يزعمه، وكذلك 
الأنه� تعرف اأن له مم� يدعيه م�آرب اأخرى، تتعلق بحكم اململكة، والأجل هذا 
كل  ف�أغلقت  اأك��ر،  والتم�دي  اال�شتمرار  يف  ي�أمل  يجعله  م�  منه�  ي�شدر  مل 
ال�شبل اأم�مه، ورغم اإ�رضاره ال�شديد، وت�شبثه، اإال اأن اأحالم امل�نولي� ك�نت 
اأكرب من اأن ي�شتوعبه� عقله، وتفكريه. والأنه� مل تتورع يف جرحه ذات مرة 
ونهره اأم�م ح�شم اأبيه�، وخدمه، الإ�ش�ءته الإحدى و�شيف�ته�؛ فقد ت�أججت 
نريان االأحق�د يف روحه، واأم�شت ال�شغينة ت�شكنه منذ تلك اللحظة ب�شكل 

يجعله� تخ�ف منه وحتذره، بيد اأنه� مل ت�أبه به اأو تكرتث.!!

مل� حتقق حلم االأمرية امل�نولي�، وت�شنى له� اأن تتمثل ب�رضًا، عنَّ له� الذه�ب 
لروؤية  ال�ش�طئ، وهن�ك بدت على �شفح�ته اأجمل م� تراه عني اإن�ش�ن على 
وجه املعمورة، لقد بدت كربي�ء اجلبل وعنفوان ال�شب�ب، وك�ن قوامه� اأ�شد 
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فتنًة واإغواًء من ال�ش�طئ نف�شه ..!!

التي  ال�ش�طئ  امل�نولي� تت�شم�ض على �شفح�ت  ذات �شب�ح وبينم� ك�نت 
ازدادت ليونًة ونعومًة خلعته� عليه� روح االأمرية ورقة ج�شده�، راأت رجاًل 
مك�ن  من  اق��رتب  حتى  انتظرت  وهلة،  اأول  مذ  وحبً�  اإعج�بً�  قلبه�  �شغف 
تواجده�، ثم ب�درت تتحدث اإليه لك�أمن� تعرفه من �شنوات مديدة، وان�شجم 
معه� وان�شجمت معه، وك�ن من جملة م� اأدركت عنه زي�رته لل�ش�طئ مرًة 
اأنه  يف كل اأ�شبوع منذ ع�مني تقريبً�، وميكث  فيه حتى �ش�عة الزوال، بيد 
اأن ال�ش�طئ تعمد بجم�ل  مل ي�شعر ب�شحر املك�ن كم� هذا اليوم، لقد �شعر 
روحه� وج�ذبيته� وطهر قدميه�، وك�ن تعره به� كم� ن�دل متدرب يف حفلة 

ملكية ..!!
م�شت االأي�م، وتعرف عليه� اأكر، وتعلقت به وه�م به�، وعرف اأن ا�شمه� 
امل�نولي�، غري اأنه� مل تخربه اأنه� ابنة ملك امل�نولي� وح�كمه�.. ودواليك حتى 
ج�ء ال�شب�ح الذي علم فيه ابن العم البغي�ض بق�شة ع�شق امل�نولي� لل�ش�ب، 
من خ�دمة اأوهمه� بحبه له� لتزوده ب�أخب�ر االأمرية، واغت�ظ من ذلك ملء 
مكيدة  تدبري  �شوى  منه  يكن  ومل  قلبه،  ال�شوداء  الغرية  ونه�شت  دني�ه، 

عظيمة لهم�..
 اأعطته من ا�شت�ش�ره� من بن�ت ال�رض نبتًة غريبة، واأمرته اأن ي�شع منه� 
يف طع�م امل�نولي� كيم� تنتفخ بطنه�، من غري �شوء، ثم  ذهب اإىل عمه ح�كم 
اأح�ش�ئه�،  يف  طفاًل  منه  وحتمل  اإن�ش�نً�،  ع�شقت  قد  ب�أنه�  ليخربه  امل�نولي� 
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واإذ ذلك طقطق والده� كحطبة بلوط يف موقد فقري يع�شقه ال�شقيع، وترك 
االأمرية والده�  تذهب ملوعد ع�شقه�، كم� اأخرب، ومل تعلم امل�نولي� اأن انتف�خ 
بطنه� الذي مل ي�ش�حبه اأمٌل، والذي مل تلق له ب�اًل مل يكن غري مكيدة دبرت 

له� بليل ..!!
حبيبه�،  مع  الهرب  امل�نولي�  قررت  اأن  وافق  املعت�د،  لق�ئهم�  �شب�ح  يف 
بعد اأن اأف�شت له �رضه�، واأ�شفقت عليهم� من الع�قبة اإن عرف م� بينهم�، 
وينهي  امل�نولي�،  مملكة  �شيقو�ض  الأنه  اأهله�،  وعلى  عليه�  حرم  مم�  فذلك 
اإىل  الرحيل  قررا  ثم  الت�شحية،   يعني  اال�شتمرار  اأن  واأدرك���  اأ�شطورته�، 
بع�مل جديد متلوؤه  يب�رضا  اأح��ٌد، وحيث  بذلك  يعلم  ال  اأخ��رى، حيث  ع��وامل 
املحبة، و اأبت االأقدار اأن تظل مملكة "امل�نولي� " مملكًة لل�رض،  فيخرج ملكه� 

عني ذلك اليوم، يف هيئة ب�رض، ليجد ابنته مع حبيبه�...
اأب��دي��ً�،  لق�ًء  روح�هم�  التقت  ي��ع��ودا،  ومل  وحبيبه�  امل�نولي�  ت�شل  مل   
واختلطت دم�وؤهم�، لتت�رضبه االأر�ض من ثم، واإكرامً� لهم� نبتت وردٌة له� 

عطٌر فواٌح، ت�شي بطهر احلك�ية، واأزلية احلب، حملت ا�شم "امل�نولي�"....
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عندما اأهداها كنزًا رف�سته، وحني اأهداها ورود 
البيل�سان وهبته عمرها ..!!



�شفــــر احلــــــديقة

35

البيل�شان 

مل يكن غريهم�، رجل الكهف وزوجته يعي�ش�ن يف كهفهم�، وك�ن متعودًا 
اأن يخرج يف ال�شب�ح الب�كر ليجد لهم� م� يقت�ت�نه، وحدث ذات �شب�ح اأن 
خرج الرجل وغ�ب حتى امل�ش�ء، على غري ع�دته، بيد اأن ذلك مل يكن ليحدث 
لوال اأنه مل يجد لهم� م� ي�أكالنه، ف�أ�شفق من جوع زوجته، واأ�شف من قلقه� 
امل�شري،  كرة  اأوهنته  الوف��ض،  خ�يل  يعود  اأن  نف�شه  على  وا�شتنكر  عليه، 
قلبه  راأ�شه،  ط�أط�أ  اأنف��شه،  يلتقط  كيم�  فجل�ض  ط�ئل،  بال  البحث  واأتعبه 
اأغم�ض عينيه وقد  اأ�رضف فيه حتى جت�ش�أ  يك�د ينفطر من االأ�شى، احلزن 
ادلهم خطبه، وحيث تق�طرت حب�ت عرقه، حدث �شيٌء �ش�حٌر ك�ن الرجل 
عنه مبن�أى، فم� لبث رفع راأ�شه حتى لك�أمن� فقدت تلك البقعة من االأر�ض 

�شوابه�...!!
تنب�ض  الطيب،  ف�غمة  جميلٌة  زه���رٌة  عرقه  حب�ت  تق�طر  مك�ن  نبتت   
ب�حلي�ة، وت�شي ب�لرونق، ون�شي الرجل لوهلة حزنه واأ�شفه، وتبلل مبي�ه 
الده�شة، وتفكر مليً�، واأدرك اأن تلك الوردة هي هدية ال�شم�ء له، واأن حب�ت 
عرقه التي تق�طرت من جبينه على تلك البقعة به� من الرج�ء م� يكفي الأن 
به�،  �شت�شعد  اأن زوجته  قلبه  ثن�ي�  يف  واأُلهم  بردة اجلم�ل،  االأر�ض  يك�شو 
وع�د اإليه�.. رج�وؤه بكفيه ي�شبقه، مل يكن متوج�شً� ... ك�نت الغبطة ت�شكن 

�شغ�ف قلبه !!
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كل  وتبدد  �شوابه�،  فقدت  ال��وردة،  واأهداه�  زوجته  الرجل  ق�بل  حني 
قلقه� اإىل العف�ء، وا�شتخربته فطفق يحكي ق�شته، فتب�شمت واأخذته� العزة 
جبني  رج���ء  من  وهي  ال  وكيف  راأ�شه�،،  ج�نب  على  وو�شعته�  ب�لوردة، 
زوجه�، �شوى اأنه� مل تكن متلك مراآًة ف�تخذت من عينيه مراآًة له�، فبدت 
ك�أجمل م� تبدو به املراأة يف عيني رجل ح�شنً� وجم�اًل، و�ش�ع املك�ن برائحة 
الوردة، اإثر ذلك ق�مت الزوجة اجلميلة بتقدمي الطع�م الذي ك�نت قد خب�أته 
ابته�ج،  اأمي�  بذلك  الرجل  ف�أبتهج  اليوم،  ذلك  ملثل  حت�شبً�  خلت،  اأي���م  من 

وك�نت تلك الليلة اأ�شعد ليلة يف حي�تهم� .

يف  كهفه  من  يخرج  الرجل  ك���ن  البهيجة،  الليلة  لتلك  الت�يل  اليوم  منذ 
كيم�  االأر���ض،  على  عرقه  تتق�طر حب�ت  ويكد حتى  ليعمل  الب�كر  ال�شب�ح 
ال��ورود التي ت�شعد به� زوجته، لتكت�شي به� االأر���ض من ثم، وحني  تنبت 
ك�ن يعود اإىل كهفه ك�ن يحر�ض على اأن يقتطف منه� م� تتزين  وتتجمل به .

ال��وردة،  لهذه  ا�شم  منح  ���رضورة  عن  زوجُته  الرجَل  �ش�ألت  م�ش�ء  ذات 
ومل يحرت كثريًا اإذ ك�ن قد متتم ب��شمه� يف قلبه، فق�ل ا�شمه� "البيل�ش�ن" 

ف�أخجله� واحمر خداه� الأنه ا�شمه�..
 مرت االأي�م والرجل يعمل ويكد حتى ت�شكلت هن�ك، ومن حب�ت عرقه، 
هي�م�،  فيه�  الفرا�ض  ه�م  البيل�ش�ن،  من  غ�بة  الندية،  االأر���ض  بقعة  وعلى 
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وترنح النحل فيه� ن�شوانً� ن�شوان�، وبنى به� الرجل كوخً� لهم�، وانتقال 
اإىل العي�ض فيه، وهن�ك تكونت اأول مملكة يف الت�ريخ  "مملكة البيل�ش�ن".
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اإْن يحر�س اأحدهم �سو�سنًة ويرعاها، فاإنه يحر�س 
اأمنيًة تتكور يف اأح�ساء الزمن ..!
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ال�شو�شنة 

له، ك�ن ثمة ملك عظيم، يحكم مملكًة عظيمًة، وله  ت�ريخ ال �شف�ف  منذ 
اأ�شن�ٌف  منه�  ب�ش�تينه  كثريًا، ويف  الزهور  يع�شق  امللك  وك�ن  يحبه،  �شعٌب 
�شتى، وك�ن يرى اأن الزهرة مثل االإن�ش�ن، متى م� توالت عليه� الف�شول ال 
ي�شمد منه� اإال من ي�شتحق البق�ء، لوال اأنه حتى تلك اللحظة مل يق�بل زهرًة 

له� تلك القوة، لت�شمد يف وجه �شت�ء مملكته.. !!

 ثمة �شيء ك�ن يهدد ملك هذا امللك ب�لزوال، ويوؤرق م�شجعه، ويحرمه 
ال�شكينة والطم�أنينة، فلق�ء حبه الكبري ملليكته اجلميلة، واإخال�شه� العظيم 
احلمل  وط���أة  لتخفيف  ال��دوؤوب  و�شعيه�  اإ�شع�ده،  �شبيل  يف  وتف�نيه�  له، 
الكبري الذي على ع�تقه، منذ ابتداء الدرب، وعهده ب�حلكم، وحتى اللحظة،  
املرجفني،  تق�ويل  واالأده��ى  �ش�عة والدتهم،  اأطف�له  ك�ن موت  ال�شيء  ذلك 
وخوف من حوله اأن ثمة لعنة حلت على اململكة، وال خال�ض، كم� يردد، اإال 

ب�لتخلي عن مليكته اجلميلة..!!

يرتكه  اأن  فخ�شي  االأم���ري،  ق�رض  بج�نب  كنزًا  وج��د  بفقري  اأ�شبه  ك���ن   
ب�شبب اإمالقه وفقره، وخ�ف اأن ي�أخذه خوفً� من االأمري وحر�شه، ف�أ�شفق 
اأن يتخلى عن زوجته خ�شيًة عليه�، وهي�مً� و�شغفً� به�، ووف�ًء بعهده له�، 
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لكن اأن يظل بال ن�شل، معن�ه اأن تنقر�ض �شاللته و�شاللة اأجداده، وتتقو�ض 
دع�ئم اململكة، وينتهي العهد، وت�شود البالد الفو�شى والتن�زع على احلكم، 
وي�شري م� �شيد اآب�وؤه واأجداده هب�ًء منثورا، رغم هذا مل ين�ض اإمي�نه بحكمة 
ت�شبثً�  ازداد  لقد  بل  البتة،  قلبه  احلزن  مي�ض  مل  ولذلك  وعدالته�،  ال�شم�ء 

بزوجته امللكة، وفيً� حمبً� خمل�شً� له� ..!!
  

 وذات يوم ك�ن امللك يرتوح بعليل زهور ب�ش�تينه، �ش�دف ب�رضه وردًة 
�ش�خمة، م�رضئبًة تن�شح جم�اًل وعبقً�، وتنب�ض بعنفوان احلي�ة، واملده�ض 
تلف م� حوله�، وفورًا تب�در اإىل ذهن امللك حك�يته، ومتنى لو اأنه ينجب طفلًة 
له� قوة هذه الوردة، واأنى له اأن يدرك اأن ال�شم�ء ك�نت م�شغيًة مل� متن�ه يف 

تلك اللحظة يف اأعم�قه، كم� مل يعرف م� تخبوؤه له االأي�م الق�دمة ..!!

م�شى امللك واالأمل ي�شع من عينيه، وقد األهم يف قرارة نف�شه اأن يح�ول 
كرًة اأخرى، لوال اأنه مل يدرك مل� األهمه �شبياًل، واأف�شى اإىل زوجته برغبته، 
وقد  لرغبته  ف��شتج�بت  واحلي�ة،  ب�حلب  الن�ب�شة  ال��وردة  تلك  واأه��داه��� 

اأدركت مغ�زي ر�ش�لته، بل و�شعدت كثريًا، وظلت الوردة ت�شكن ذهنه... 

حملت امللكة، ومرت ال�شهور، يف طرفة عني، وو�شعت طفلًة جميلًة، وحني 
مر االأ�شبوع االأول ومل متت، كمن �شبقه�، زاد اإمي�ن امللك بعدالة ال�شم�ء، 
ومرت  ال�شهر،  ومر  الث�ين،  االأ�شبوع  مر  ثم  حكمه،  اأع��داء  وزور  وبهت�ن 
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ال�شنة، ومل مي�ض الطفلة مكروٌه، بل اإزدادت ن�ش�رًة وحيويًة.. 
 

ك�ن امللك قد احتفى بطفلته �شلفً�، حلظة روؤيته تلك الوردة، كم� ك�ن قد 
اأ�شم�ه� "

 ال�شو�شنة " وجعل اأطوار الوردة ومنوه�، اأطوار بلوغه اأ�شب�ب حلمه، 
فك�ن اهتم�مه ب�ل�شو�شنة ورع�يته له� اهتم�مً� ب�أمنيته التي تتكور وتكرب يف 

اأح�ش�ء زوجته.. 
واأ�شحت ال�شو�شنة منذ ذلك الت�ريخ ر�شول املحبة واالأمل بني االأزوج، 
اأحدهم  يحر�ض  ف���إن  ملكهم،  ب�شنيع  يقتدون  اململكة  يف  الرج�ل  �ش�ر  كم� 
�شو�شنة ويرع�ه�، يف مك�ن �رضي ال يعلمه �شواه، ف�إنه يحر�ض اأمنيًة تتكور 

يف اأح�ش�ء الزمن ..!

لقد ع��شت ال�شو�شنة �شنوات مديدة، وعمرًا طوياًل، وك�نت نعم اخللف 
الأبيه� يف احلكم، وُعِرف عنه� م� عرف عنه من حكمة، وحف حكمه� ب�لي�رض، 
واأيد ب�لر�شد، وك�نت الدليل لكل من مالأ الي�أ�ض قلوبهم اأن االإح�ش�ن لوردة 
هو قمة التغيري يف حي�ة املرء، وبرزخ انتق�ل اإىل عوامل املحبة االأبدية، ومبعث 

اأمل ي�شتحق احلي�ة من اأجله ...
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بون  ي�سكنه ال�سوء، وت�سكنهم عتمة.. فهل �سُيَهرِّ
عتمتهم اإىل �سوئه، اأم �َسُيَهّرُب �سوءه اإىل عتمتهم ..!؟  
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عباد ال�شم�س 

انطف�أت القرية .. وك�ن الظالم لعنًة عليه� الأنه� مل ت�شتحق النور الذي 
وهبته، فك�نْت ت�شخره يف غري م� خلق من اأجله..

االأجي�ل يف هذه  ذاته، وك�نت  املوت  املوت، بل  االإن�ش�ن نوٌع من  انطف�ء 
املوت  وتنتظر  امل��وت،  لتنتظر  تلد  وامل�شتكينة،  ب�ملوت،  امل��وب��وءة  القرية، 
لتن�ل به �شك حريته�.. والأنه� كذلك فقد ك�نْت ع�جزة مطلقً� عن اال�شته�ء، 
والع�جز عن اال�شته�ء ميٌت، واالأموات ال ي�شنعون الثورات، وال �شبيل اإىل 
حتررهم من اللعن�ت، من�شغلني على الدوام، لوال اأنه ال رغبة الن�شغ�لهم يف 
خلق ح�لة اأخرى تغري يف ع�مل املوجودات، اأو التحرر من الظالم ، ف�ش�ر 

ان�شغ�اًل ملجرد االن�شغ�ل ...!!

مل يكلف اأحدهم نف�شه يومً� عن�ء البحث عن �رض  انطف�ئه، اأو يح�ول اأْن 
وي�شتعل  ت�شتمر احلي�ة،  ب�لبدائل  اأنه  االأمل، غري  لرياه  �شمعًة،  قلبه  يوقد 
يلزمه�..  ك�ن  م�  وهذا  رف�ته�..  من  العنق�ء  تولد  كم�  من جديد،  االإن�ش�ن 

!!." جديد  من  "الوالدة 

" معجزة من انطف�أ، وا�شتعمر الظالم قلبه، ليعود  " الوالدة من جديد 
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مت�أججً�، متحررًا من لعنة ال�شدمي التي حلت عليه..!!

لكن م� ك�نت والدة هذه القرية ؟ وم�هو ا�شتع�له� اجلديد؟ واأين ؟ ومتى؟ 
اأْن تتحرر من لعنة الظالم التي حلت عليه� ؟ ذلك م� مل   وكيف ؟ واأنى له� 

حت�شب له ح�ش�بً�، اأو تنتظر من االأي�م له جوابً� ..!!

النور، ع�ماًل  اأهل  ليله�، �شوى رجل واحد ك�ن من  ك�نت القرية تع�شق 
من  قدت  لك�أمن�  وح�شته،  توؤن�ض  زه��رٌة  وبحقله  ب�رعً�،  اأك���رًا  وك���ن  فيه، 

�شلعه، ثمة �رض وراء رع�يته له�، ال يعلمه �شواه..!!

اأتى، وجتهل  اأين  من  اأي�شً�  الرجل، وجتهل  القرية جتهل حقيقة  ك�نت 
اأكر �رض بق�ئه يف القرية، ولط�مل� ارت�بت فيه، فك�ن وجوده بينهم ي�شبهه 

وجود الر�شل، الذين بعثوا لتنفيذ مهم�ت ت�ريخية عظيمة...

 ك�ن لقبه )عب�د ال�شم�ض(، �شخريًة منهم، وك�نت كراهيتهم له ن�بعة من 
كرههم لل�شم�ض، لكن مل يكن الأحد اأْن يعلم اأن ال �شيء �شوف يخل�شهم من 

لعنة الظالم �شوى رجل واحد هو ذاته عب�د ال�شم�ض....!! 

ظل عب�د ال�شم�ض يرعى تلك الوردة، رع�ية امل�شك�ة للنور، منتظرًا مو�شم 
تغرق كل حلظة يف جلج  لقرية  النج�ة  ن�شله� طوق  يكون من  كيم�  البذار، 
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الظلم�ت، وك�ن للوردة �شكل ال�شم�ض، فبدا الرجل وك�أمن� �رضقه� من جذوة 
ال�شم�ض ليخل�ض القرية من الظالم...!!

ك�ن عليه اأْن يجد طريقًة من��شبًة كيم� يزرع بذور وردته يف اأ�ش�ض القرية، 
واألف�ه� لدى �شب�تهم.

ويف اليوم الث�لث والع�رضين من ال�شهر ب�در عب�د ال�شم�ض ونفذ مهمته، 
لكن عند و�شوله اإىل اآخر منزل يف القرية، واأثن�ء و�شعه لبذرة النور يف اأ�ض 
الظالم، ك�نت ال�شم�ض قد غ�بت، ومل ي�شعر ب��شتف�قة اأهل املنزل، ف�أدركوه، 
وظنوا به الظنون، ومل ي�شتطع اأْن يخرب مب� ك�ن يفعله، خ�شيًة على النور 
�شلفً�،  القرية  اإىل  جميئه  �شبب  وك���ن  ينطفئ،  اأْن  دي�رهم  اإىل  هربه  ال��ذي 

واخت�ر الت�شحية..!!

اأخذوه اإىل حيث ال�ش�حة، واأوثقوه اإىل جذع �شجرة، واجتمعت القرية، 
وك�ن حكمه� عليه، بعد اأْن رف�ض اأْن يف�شح، اأْن ُي�شلب، ويرتك �شبعة اأي�م 
اأن �شلب، مل  الليلة، وبعد  تلك  القمر  راأ�شه، وك�شف  الطري من  ت�أكل  حتى 
تكد متر �شبٌع حتى ك�ن موته  اإعالن ميالد جديد للقرية، وانت�ش�رًا للبذار..
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وجد القمر زهرة ال�سبار تائهًة غري اأنه مل يعرف اإىل 
اأين �سيعيدها ..!!؟
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ار  بَّ زهرة ال�شُّ

اأْن يتذكر اأن من ي�ش�فر يف تلك ال�ش�عة املت�أخرة من الليل  اأم� ك�ن عليه 
يجب عليه اأْن يتزود مب� يكفي من الوقود الذي قد يت�شبب نق�شه يف م�شكلة 

كبرية...!!؟
 

ك�ن يعمل ب�إحدى ال�رضك�ت الكبرية، وك�ن لتوه قد ح�شل على اإج�زته 
�شخب  من  هربً�  الريف،  ليزور  الفر�شة،  مغتنمً�  ظله  ف�نتعل  ال�شنوية، 
املدينة وعوادمه�، ورج�ء اأْن يجد الراحة التي تعقب اإره�ق ع�م من اجلهد 

والعمل امل�شتمرين، وفر�شًة للرتوح بن�شيم الريف وطراوة ظالله ... 

ا�شتوقفه قدره، لل�شبب ذاته، يف ذلك الطريق الريفي، الذي ك�ن قد قطع 
�شوطً� كبريًا منه، ولي�ض به م� يرجى انتظ�ره، �شواًء اأك�ن �شي�رات ع�برة، 
اأو حتى ع�برين، ف�أدرك اأن التوقيت الذي توقف فيه قد خ�نه، وم� ك�ن من 

حيلة �شوى اأْن يلزم �شي�رته مت�أففً�..!!

ب��وادره،  واأ�رضقت  الح  وحني  يقرتب،  دقيقة  كل  م��رور  مع  الفجر  ك�ن 
اأ�رضق االأمل كذلك يف نف�شه، وم� ك�د ي�شعر ب�حلي�ة تدب ب�أو�ش�ل م� حوله، 
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الف�رغ،  البنزين  ج�لون  يحمل  �شي�رته  غ�در  حتى  ال�شوء،  دغدغه�  حني 
يتنف�ض ال�شعداء، كله رج�ٌء، وتن�أى به م�ش�عر واأح��شي�ض غريبة اإىل حيث 
اليدري وال ي�شتطيع اإدراكه�، وبعينيه اأمٌل يف اأنه �شيظفر بعون اأحدهم، رغم 
اأنه يبدو   اأن من ال�شهل اأْن يكون ذلك الطريق الريفي م�أهواًل بكل �شيء عدا 

االإن�ش�ن..!!

االأر�ض  بت�أمل  يتلهى  �ش�ئٌر  هو  وبينم�  الي��دري،  اإىل حيث  قدم�ه  حملته 
مع  ويهيم  ال�ش�دحة،  الع�ش�فري  اأ���ش��وات  اإىل  وي�شغي  حينً�،  اخل�رضة 
الفرا�ش�ت حينً� اآخر، وحني التفت يف تلك البقعة الندية، �ش�دف ب�رضه وجه 
فت�ة لك�أمن� ا�شتع�ره الزمن من الت�ريخ، التقت به ح�ش�راٌت من كل حدب 

و�شوب، ف�أ�ش�به اخلبل لروؤيته�، لكنه مل يت�ش�ءل عن غرابة م� ترتديه ..!
اقرتب اإىل حيث األفى ذلك الوجه اجلميل، وك�ن بيد الفت�ة اإن�ٌء متلوؤه من 
الفت�ة  عليه  وردت  واقرتب  للم�ء،  احتي�جه  اإىل  الرجل  واهتدى  ج�ر،  نبع 
يزال  وم�  �ش�أله�،  ثم  ارت��وى،  فغ�شل وجهه و�رضب حتى  م� حي�ه�،  مبثل 
م�شدوهً�، عن تف�ه�ت تف�شح ارتب�كه يف ح�رضة ح�شنه�، وحني وجد منه� 
اهتم�مً� حل�له راح يروي له� م� حدث معه، وكيف انتهى به املط�ف اإىل حيث 
من  فهن�ك  منزلهم،   اإىل  ب�ملق�بل  ودعته  تدر مب� جتيب،  ولكنه� مل  ق�بله�، 
هو اأعلم منه� عم� يبحث عنه، وفرح الرجل ولبى الدعوة رغبًة يف ا�شتكن�ه 
غمو�ض عينيه�، وحبً� يف ق�ش�ء يومه ب�شحبته�، كم� اأنه قد يجد من ير�شده 

اإىل حمطة بنزين..... !!
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حني اأدرك منزل الفت�ة مل ي�شدق م� وجده، فم� ي�شتخدمونه من اأ�شي�ء 
واأوان مل ي�شبق له روؤيته� �شوى يف منتج�ت �شينم�ئية، اأو األف�ه يف موؤلف�ت 

الت�ريخ واأ�ش�طريه، وت�ش�ءل حقً� هل م� يراه حقيقًة اأم اأنه يحلم؟! .
من  يكفي  م�  ميتلك  مل  ذل��ك  رغ��م  �شحوته،  فوجد  عينيه،  الرجل  وف��رك 
ال�شج�عة لي�ش�أل عم� هم فيه ومل�ذا؟ ..  بل مل يجد الرغبة يف ذلك، رمب� الأن 
اأم ال، ثم �شيمكنه معرفة  الهم الذي �شكن راأ�شه  هل �شيجد حمطة بنزين 

تف��شيل كل م� اأث�ر غرابته فلي�ض ثمة �شيء اآخر ينتظره..!!
حقً�،  ج�ئعً�  ك���ن  فقد  دع���وه،  ح��ني  م�ئدتهم  اإىل  يجل�ض  اأْن  مي���ن��ع  مل 
وا�شتث�ره طع�مهم مثل �شواه، وب�ملثل حر�ض اأْن ي�شيف ذلك اإىل ت�ش�وؤالته 
املوؤجلة، وظل طيلة الوقت يت�أمل م� حوله حينً�، وجم�ل الفت�ة حينً� اآخر، 
اأي�شً� مل تكن عن ذلك مبن�أًى،  فحقً� ملك قلبه هواه�، ومنذ اأول وهلة، هي 
وك�نت نظراته� تب�دله اأكر مم� انت�به ومتلكه حي�له�، ودن� وقت الغروب 

اأخريًا، واأمرته اأْن يذهب حتى ال يت�أخر ..
يرتكه�  اأْن  وقبل  اأج�ب،  " هكذا  حتمً�  �ش�أعود  ولكنني  �ش�أذهب،  "نعم 
وم�شى  وابتهج،  غبطًة  ف�لت�ع  ب�لقدم،  يعبق  اأ���ض  يف  جميلًة  وردًة  اأهدته 

ودق�ت قلبه قب�ئُل ترق�ض على اإيق�ع قرع الطبول.
بعد تلك االأمت�ر التي م�ش�ه� الرجل وجد حمطة البنزين اأخريًا، و�ش�أل 
ع�مله� ذا  الفودين االأ�شيبني، عن ا�شم تلك القرية التي ج�ء منه�، خال اأن 
ع�مل املحطة اأبدى ا�شتنك�ره مت�مً� مل� �شئل عنه، رغم ذلك كتم �شيئً� يف نف�شه، 
اأدرك  حك�يته،  من  روى  م�  الرجل  له  روى  وحني  به،  البوح  قبل  وت�أنى، 
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الرجل الط�عن يف ال�شن اأن الرجل قد ذهب اإىل تلك القرية..!!
اأنه موجوٌد، وغري  اأن ثمة ق�شة حدثت بذلك املك�ن الذي يعتقد   اأخربه 
"، والذي دمره زلزاٌل منذ �شنوات بعيدة، وك�ن  " القرية  موجود، يق�شد 
�شنوات،  اأرب��ع  كل  تظهر  التي  "الزهرة"   جنمة  لظهور  موافقً�  ت�ريخه 
اأرب��ع  كل  ك��رة  اخلم��شية،  ك�لنجمة  تظهر  القرية  ه��ذه  اأن  اأي�شً�  واأخ��ربه 

�شنوات.
مل يكن لي�شدق اأن الرجل زار القرية حقً�، اإال بتلك الوردة التي ا�شمه� 
تلك  يزرع  اأحد  من  يكن  ومل  الفت�ة،  له  اأهدته�  التي  ال�شب�ر"،   "زهرة 
الورود، اأو يعرف له� موطنً�  �شوى تلك القرية، وم�شى الرجل يكتظ قلبه 
ب�حلزن واالأ�شى، ومنذ ذلك اليوم وهو يرتقب ذلك التوقيت لظهور القرية 
ليزور الفت�ة، وتعلم من زهرته� ال�شرب، و�ش�رت ترافقه اأينم� حل اأو ذهب، 
كم� زج�جة �شم جل��شو�ض يدخره� حت�شبً� لكل م� هو ط�رٌئ فت�شفع له لدى 
ت��زوده  عليه�،  حم�فظً�  رقته�،  يالئم  اأ���ض  يف  له�  غ�ر�شً�  ال��ع��ذاب،  زب�نية 
ب�ل�شرب، واالأمل، يف اأنه �شريى تلك الفت�ة ؛ فرمب� يعي�ض معه� تلك اللحظ�ت 

كرًة اأخرى  !!                                      
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من اأين لالأمل اأْن ينبج�س لول �سلع الياأ�س الذي 
ين�سلخ منه، كما ين�سلخ النهار من �سلع الليل، متاماً 

مثلما ان�سلخت التوليب من �سلع لقاء اأبدي ..؟! 
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التوليب

وك�ن  الع�مل،  هذا  اإىل  ي�أتي  اأْن  قبل  طفاًل  الع�مل  يعي�ض  حيث  معً�  ع��ش� 
�ش�عة  يعي�ش�نه  �شوف  مب�  ويخربانهم�  يعلم�نهم�،  يرعي�نهم�،  ملك�ن  ثمة 

جميئهم� اإىل هذا الع�مل، وك�نت ت�أ�شرية العبور هي ن�شي�ن كل �شيء ...
لفراق  واغتم�  ب�لرحيل،  الوقت  اأذن  حني  جليٌل  ح��زٌن  املََلكني  اأ�ش�ب 
لهم�،  العلي�  ال�شفة  على  �شب�بته  امل��الك  ي�شع  اأْن  ذل��ك  وتوجب  الطفلني،  
اأنفهم�  اأرنبة  حتت  االأث��ر  ذل��ك  ثم  من  ليجدا  وين�شي�،  راأي����ه   عم�  لي�شمت� 

وي�شري مرورهم� مرورًا �رضعي� ..
لكن مل يهن على املالكني م� ك�ن بني الطفلني، من �شداقة وحب عميقني، 
تق�بال يف  �ش�عة  به �ش�حبه  اأحدهم�  يعرف  لهم� �شنيعً�  ذلك �شنع�  والأجل 

الع�مل الذي �شينتقالن اإليه..!!.
 

قدم� اإىل احلي�ة، ومرت ال�شنون وهم� يكربان ويكربان ك�شجرتي كرز، 
در�ش� وتعلم� ف�ش�رت الفت�ة طبيبًة، واأ�شبح الفتى مهند�شً�، وك�ن كٌل منهم� 
مبن�أًى عن �ش�حبه، هي ب�أر�ض وهو ب�أر�ض، غري اأن عمله� اقت�شى انتق�له� 

اإىل مدينته...



�شفــــر احلــــــديقة

54

هن�ك بداأت مت�ر�ض مهنته� بتف�ن واإخال�ض، وك�نت ف�تنًة جدًا، وحمبوبًة 
ك�نت  اأنه�  اإال  خط�به�  كرة  ورغم  لكن  االأ�شدق�ء،  من  الكثري  وله�  ج��دًا، 
الوقت مل يحْن،  اأن  له� من �شبب تعرفه عدا  البتة، ولي�ض  ال��زواج  ترف�ض 
وكذلك تلك الروؤى التي تراود خي�له� بني حني وحني عن واد مير جدوٌل 
من خالله، واأ�شج�ٌر تغطي تف��شيله، وورود تك�شو م�ش�لكه، ورجل مبهم 
املالمح يحمله� بني ذراعيه ليقطع� جمرى اجلدول، ثم ....................

.!!...............

ال�ش�ب ك�ن منغم�شً� يف تف��شيل ر�شومه وت�ش�ميمه الهند�شية، وم�شتغرقً� 
يف عمله اإىل حد مينعه البحث عن االأ�شدق�ء، اأو املكوث مع اأ�رضته اأكر من 

يوم واحد هو يوم اإج�زته االأ�شبوعية، واأحي�نً� ت�شري ال�شهرية...

على حدود تلك املدينة ثمة منتجع طبيعي يحج اإليه الزوار، من كل حدب 
و�شوب، ويكتنف ثن�ي�ه الكثري من الغمو�ض، وبع�ض االأ�ش�طري التي تطوف 
حوله، وبه جدوٌل �شغرٌي ينبع من اأع�يل اجلب�ل املمتدة  يف �شل�شلة واحدة 
حتيط ب�ملك�ن، وحتفه اأ�شج�ٌر كثريٌة وتغطي معظمه، وبه نزل ت�شبه الفن�دق 

�شيدت من اأجل من يحب ق�ش�ء اإج�زته من الزوار فيه� ..

الذي  امل�شت�شفى  تلقى  مهنته�  ت��زاول  الطبيبة  ك�نت  وحني  �شب�ح  ذات 
وك�ن  طبيب،  اإ�شع�ف  ت�شتدعي  ط�رئة  ح�لة  بوجود  يفيد  بالغً�  به  تعمل 
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العنوان هو النزل املوجود على اأطراف ذلك املنتجع..
النوبة  بتلك  اخل�رجية  االإ�شع�ف�ت  يف  املن�وب  الطبيب  هي  الفت�ة  ك�نت 
والأن  احل�لة.  اإ�شع�ف  مت  وهن�ك  االإ�شع�ف،  و�شي�رة  فخرجت  ال�شب�حية، 
وقت الدوام انتهى حينه�، فلم مت�نع الطبيبة اأْن تلبي دعوة �ش�حبة النزل 
بق�ش�ء بقية يومه� يف �شي�فته�، عرف�نً� ب�جلميل الذي رف�شت اأْن ت�أخذ عليه 

اأجرا .. 

بني  خ�شبي  ج�رض  اإن�ش�ء  تقرر  قد  ك���ن  املنتجع  حيث  ال���وادي  ذل��ك  يف 
هي  اجل�رض  بت�شييد  املكلفة  ال�رضكة  وك�نت  اجل��دول،  يف�شلهم�  مرتفعني 
التي يعمل به� ذلك املهند�ض ال�ش�ب، ووافق وجوده حينه� الأخذ القي��ش�ت 

وت�شوير املوقع..

موعد  وب��دون  املنتجع،  ذلك  ب�أرج�ء  نزهة  يف  اجلميلة   الطبيبة  خرجت 
اأجله مالئكة  اأبديً�، احتفلت من  لق�ًء  راأت��ه وراآه��� وك���ن  اأح��د  اإذن  وب��دون 

ال�شم�ء، وابتهجت الطري، وغنت االأ�شج�ر ...
 

الروؤى  تلك  لكليهم�  اللق�ء كم� حتقق  بهذا  قيمته  له  املك�ن حتققت  ذلك 
التي ك�نت تهب على روحيهم� من فرادي�ض م�أنو�شة، ترت�شم �شورًا �شورًا  

يف خميلتهم� من غيب �رضي عجيب ..!!
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مل تدرك الفت�ة نف�شه� اإال بني ذراعيه، ليحمله� ويقطع به� اجلدول، ثم 
�شدره،  على  �شعره�  خ�شالت  وتن�ش�ب  اأ�شلعه،  يتو�شد  وراأ�شه�  ي�شتلقي� 
ثم ميد ذراعه اإىل �شلعه االأمين، ومن دون اأْن ي�شعر ب�أمل تنبج�ض منه وردٌة 
عطرٌة، فواحٌة، مثلم� ينبج�ض النه�ر من �شلع الليل، ومثلم� ينبج�ض االأمل 

من بني الظالم الكثيف... 
اأزم��ن��ة ال  اإىل  ع����دت بهم�  ث��م مت��ر حل��ظ���ت  راأ���ش��ه���،  ف��ود  و�شعه� على 
عوامل  �شلفً�، يف  فع�ليتهم�  يف  العي�ض  تعلم�  قد  ك�ن�  اأنهم�  �شوى  يعرف�نه�، 
اأخرى، تلك الوردة هي �شنيع املالك�ن، تلك الوردة التي زرع�ه� على حواف 
ذلك اجلدول، و�شيد اجل�رض بج�نبه�، واأ�شحت مزارًا يحج اإليه، وحبً� خ�لدًا 

كلل الوجود ا�شمه� "التوليب" .
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الذي ل يحب اإل نف�سه ل حتبه ال�سماء ، والذي ل 
حتبه ال�سماء لن يحبه اأحٌد ....
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الرنج�س*

على  �شب  �شل�شبيل،  نهٌر  ي�شقه  كبري  واٍد  ويف  اهلل،  اإال  يعلمه  ال  زمن  يف 
�شف�فه فتًى جميل .

ملح  ال�ش�كن؛  امل���ء  �شفحة  يت�أمل  يوم  ذات  النهر  اإىل  ج�ل�ٌض  هو  وبينم� 
�شورته منعك�شًة ف�أده�شه م� راآه وفتنه، ومنذ تلك اللحظة عرف الفتى كم 

هو جميل ..

مرت االأي�م تلو االأي�م ولي�ض من عمل يتلهى به الفتى �شوى ت�أمل وجهه 
يف �شفحة امل�ء اجلليل ..

يف ال�شفة االأخرى من النهر مرت ذات يوم اإحدى احلوري�ت ف�تفق موعد 
راأته،  النهر فراأته، ف�شغف قلبه� مب�  اإىل  الفتى  مروره� مع موعد جلو�ض 

ومتلكه� من اأخم�ض قدميه� حتى ه�مته� .. 

مل تِع احلورية من االأمر �شوى اأنه� اأحبت م� راأته حبً� جم� وك�دت تنفق 
غرقً� عندم� اأرادت اأْن تقطع النهر حتى ال�شفة االأخرى  لرتى عن كثب من 

ملك قلبه� وع�شقته منذ اأول وهلة لوال اأن الفتى ا�شتدركه� .. 
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بعد تلك احل�دثة ظلت احلورية تزور النهر كل يوم ملق�بلة الفتى اجلميل، 
ودواليك حتى ان�شجم االثن�ن، ولكن الفتى ظل يف�شل النظر اإىل وجهه يف 

�شفحة النهر على النظر اإىل احلورية .. 
ال  الأنه�  نبذه�،  ولكنه  له  بحبه�  و�ش�رحته  للفتى  احلورية  واعرتفت 

ت�شتطيع اإال ترديد �شدى م� يتحدث به ..

وبلغ  مريرًا،  بك�ًء  وبكت  وانتحبت  ال�شدمة،  هول  احلورية  حتتمل  مل 
االأ�شى منه� مبلغه حتى م�تت كمدا ..

فجعلته  اأبديً�،  عق�بً�  �شنيعه  على  الفتى  فع�قبت  ملوته�،  ال�شم�ء  حزنت 
ينظر اإىل نف�شه على �شفحة امل�ء وظل هكذا اأبدًا، ف��شتد غمه وحزنه حتى 
نفق، وحيث ا�شطجع نبتت على قربه وردٌة عجيبٌة �شميت ب��شمه "الرنج�ض" 
ومنذ ذلك احلني �ش�رت الورود كله� تكره هذه الوردة، وتبغ�شه�، الأنه� ال 
حتب اإال نف�شه�، والذي ال يحب اإال نف�شه ال حتبه ال�شم�ء، والذي ال حتبه 

ال�شم�ء لن يحبه اأحد ....

*حك�ية الرنج�ض م�شتوح�ة من ميثيولوجي� اإغريقية .
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لو كان ال�سيطان يعرف اليا�سمينة ملا رف�س اأْن 
ي�سجد لآدم ..!!
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اليا�شمني*

 مليون ع�م اأو تزيد، ال اأدري، حدث واالأر�ض م� تزال �شدميً�، ع�ش�فريه� 
م�رضدٌة .. النحل �ش�ئٌم على حلم لق�ء وردة .. والفرا�ض ه�ئٌم على وجهه، 
تبحث عن مالك  االأر���ض  اإىل  ال�شم�ء هبطت  اأن حورية من حوري�ت  حدث 
وحريته�  لوعته�  ولفرط  لق�وؤه،  وتعذر  اختفى  اأن��ه  بيد  حبه  قلبه�  �شغف 

طفقت تفت�ض عنه بني الكواكب .. 

بلغ احلزن منه� مبلغه، حني تعذر العثور عليه على االأر�ض وقد ط�فته� 
�شربًا �شربا، وا�شت�ش�طت بوؤ�شً� وترحً�، وانهمرت الدموع من عينيه� كحب�ت 
املطر، بكت وبكت وانتحبت، وك�ن �شيئً� �ش�حرًا؛ اإذ هي تبكي ومبو�شع كل 
دمعة ت�شقط  تنبت على االأر�ض وردة  ودواليك حتى اكت�شت االأر�ض بربدة 

الزهر واجلم�ل ..وك�نت كله� بي�ش�ء .

�شدحت الع�ش�فري وابتهجت وطفقت تزين اأع�ش��شه� ب�لزهر، وانت�شت 
النحل ودب يف اأو�ش�له� الن�ش�ط، وع�ليً� حلقت الفرا�ش�ت، و�ش�عت الدني� 

ن�شيمً� وعبقً�، وتن�هى عبقه� الف�غم اإىل اأع�يل ال�شم�ء ..
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ذلك العبق ا�شتح�رض �شذاه املالك واأنزله اإىل حيث م�شدره ) االأر�ض ( ..
مل تخنه الفرا�شة فيم� اأيقن به اأنه �شذى حبيبته، اإال اأنه مل� و�شل االأر�ض 

مل يجد غري الورود، اأم� احلورية فقد رحلت لتكمل رحلة بحثه� عنه ..

اغتم لذلك كثريًا وحزن، وح�ر �شنيعً�، وتعبريًا عن حزنه وحبه، وك�ن 
لذكراه�،  اإكرامً�  ليزيده� جم�اًل  وردة،  وردًة  الوردات  يلون  ر�ش�مً�، طفق 

وموا�ش�ًة لنف�شه ..

اأْن  ف�ش�أله�  العنق،  �ش�خمًة م�رضئبة  وردًة  فيم� �ش�دف  ذاك �ش�دف  اإذ 
اأْن تظل بي�ش�ء،  وك�ن ا�شمه�  اإال  تنحني يلونه�، ف��شتع�شْت عليه، واأبْت 
) الي��شمني ( ومن ذلك احلني �ش�رْت كل الورود تنحني له� الأنه� مل تنحِن 

والذي ال ينحني ال يتلون، والذي ال يتلون تنحني له كل االأ�شي�ء.

*حك�ية الي��شمين م�شتوح�ة من اأ�شطورة �شعبية  .
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هايل املذابي

- ف�ئز بج�ئزة رئي�ض اجلمهورية لل�شب�ب 2009م )الق�شة الق�شرية(
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