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دار بســمة للنشــر اإللكــرتون تعــدم تيــن رــدالات النشــر وؤ تتحم ـل أ الس ـ ولية ــا

احملتوى إذ إن الكاتب وحد هو املس ول عن نتاج فكر  ..كما ؤ جيـو ي وـورن نشـر

أو إعادن طبن أ جزء الن هذا الكتاب أو ارتزان الادته بطريعة اؤسرتجاع أو نعله على
أ حن ــو كــان أو ي طريع ــة س ــواء كانــل إلكرتوني ــة أو ابلتص ــوير أو رــ

مبوافعة رطية الن امل لف© .
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ذلـ ـ

إؤ

قصص
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إىل أرض تزرع الكراالة وحتصد اجملد
إىل شعب يكتب ال حم البطولة
إىل طفل يرسم على اجلدار
كوفية وبندقية
إىل االرأن تودع ابنها الشهيد
بزغرودن وتكبرين
إىل فلسطي...
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 اســتعبلتال ؤفتــة أنيعــة كتــب علــى وــدرها ةطــوط فضــية :طــةتال الدرن  .نزلــل الــدرجات ةفــة علــى غــري عــاد

رمبــا نســمات

ه ــذا الص ــباي الربيع ــش النحت ــال ش ــحنة او ــدن ال ــن الطاق ــة .وج ــدت
نفســش وســج الــوج بشــر الــت طم وســرعان الــا انغمســل دارلــه
لتمنحال الوجو البشوشة والنظرات الودودن وبعض اؤبتســاالات
املنفلتــة عفــوح شــحنة جديــدن الــن ا يويــة وي ـ روحــش ابلســكينة
والصفاء.
ركبل املرتو أرريا وألعيل جبسد علــى الععــد شــاغر .جــار رجــل
التوســج العمــر النحتــه رص ـ ت الشــيب بعضــا الــن الوقــار و ادتــه
أانقتــه ال فتــة هيبــة والعــا .التعــل نظراتنــا لوهلــة وتبادلنــا ابتســاالة
ودية قبل أن يبادرن:
 وباي اخلري .الهنــد( (رالــد) يفــتصبشركة (قد( تي ).
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العصة الفاوزن مبسابعة اجملدل للعصة العصرين .2021
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علــوم ا اســوب وأشــتغل

 و ـ ــباي اخل ـ ــري س ـ ــيد (رال ـ ــد)( .ف ـ ــوا ) أس ـ ــتاذ مبدرس ـ ــة التحري ـ ــراؤبتداوية.
 هل أنل العدسش أستاذ (فوا )؟ أاب عن جد والن سكان الشيخ جراي .الاذا عن ؟ أالــش تنحــدر الــن العــد( بينمــا تعــود أوــول أإ إىل اخلليــل .لكنــالأعشق هذ املدينة فكأن روحش ارتبطل هبا وبكل تفاويلها.
 -هــش العــد( ح أرــش وؤ بــد أن تتملـ روحـ

وععلـ وكيانـ .

حدن علــى أ ــا عاوــمة الــب د وتعــر جيــدا الــا يعــال عــن ســكان
العواوم .الغرورون ...ظوظون...الدللون...
 هههههه...والشغولون داوما.اسرتســلنا

ا ــديت وتشــعب بنــا حنــو الوافــين ك ــرين فتحــد نا

السياسة وعــن قــرب اؤنت ــاابت الروســية وعرجنــا علــى اؤقتصــاد
فعربان عن إعجابنا ابلنمو غــري املســبوذ الــذ حتعــق

اقتصــاد البلــد

هــذا العــام .وانتعلنــا إىل ا ــديت عــن الرحفــة فاكتشــفنا أننــا نشــجن
نفس الفريق

أهلش العد( والذ يســري ةطــى ب ــة حنــو التتــوي

بدرع الدور رغم املنافسة الشديدن ل احتــاد حفــا  .وأ ينــا ا ــديت
إبفش ــاء يفططاتن ــا لعض ــاء العطل ــة الص ــيفية واتض ـ أنن ــا التفع ــي ال ــن
جديــد علــى نفــس الوجهــة وهــش شــاطن غــزن لــيس ألنــه األفضــل.
ولكن ألن

غزن الا يتمل الروي أيضا.
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وو ـ ــلل حملط ـ ــل فودع ـ ــل الرج ـ ــل وش ـ ــد عل ـ ــى ي ـ ــد بع ـ ــون وه ـ ــو
يصافحال وردد على الساالعش:
 أحرتم األساتذن ك ريا وأقــدر عملهــم .فمــا نعيشــه اليــوم الــن ا دهــارهو بفضل التعليم.
مل تكن املرن األوىل الل أمسن فيها هذا الك م لكنال كلمــا مسعتــه إؤ
وسرت

جسد قشعريرن وا داد ف ر وافت ار مبهنل.

قطع ــل ش ــارع األنبي ــاء وانعطف ــل ىلين ــا ألدر ــل إىل املدرس ــة.
كانل حتية العلم طعسا العدسا ؤ حنيد عنه .اعتدلل وعــدلل ربطــة
عنعــش وأغلعــل أ رار بــذلل وانتبهــل إىل أحــد الت اليــذ وهــو يعلــد
حرك ـ ــا  .حتول ـ ــل س ـ ــاحة املدرس ـ ــة إىل لوح ـ ــة التناس ـ ــعة ال ـ ــن النظ ـ ــام
واألان ق ـ ــة وتعلع ـ ــل العي ـ ــون الص ـ ــغرين والكب ـ ــرين ابألل ـ ــوان البيض ـ ــاء
وا مـ ـ ـراء والس ـ ــوداء واخلضـ ـ ـراء وه ـ ــش ترف ـ ــر

ـ ــو ورددت

األلسن حبمــا( نشــيد الــوطن فعــادت العشــعريرن لتســر

أووــايل

الن جديد.
تفرذ الت اليذ على فصــو،م وقطعــل الــرواذ التوجهــا حنــو فصــلش.
فــاذا ب ـزاليلل (هــدى) تعطــن طريعــش .اليــزت بريــق ا ماســة

عينيهــا

الصغريتي وتفاجأت بنربهتا اجلادن أك ر الن اللزوم وهش تسألال:
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 الاذا أعددت للذكرى؟بــدوت رــارج التغطيــة واكتفيــل ابلنظــر إليهــا بب هــة ألنــال مل أفهــم
قصدها .وكأ ا قرأت أفكار فعد وررل حبدن:
 -حنن

ال  28الن آذار ح (فوا )؟

كان التاريخ كفي إبيعاظش الن غفــو

ال  28الــن آذار يعــال أن

ي ـوالي فعــج تفصــلنا عــن اؤحتفــال بعيــد التحريــر املوافــق للـ ـ 30الــن
آذار .رفعل يد

وجه د ش البدح األسف وأجبتها برقة:

 -اعذريال فعد نسيل

غمرن انشغاؤ .

 أعلم جيدا أن النشغل ك ـريا بعملـ التطــوعشلكن هذا ؤ ىلنح ا ق

تعيــة األقصــى

نسيان ذكرى التحرير.

 الا ال يفصلنا يوالان على الذكرى .رددت اوؤ تربير الوقفش. لكننــا اعتــدان علــى تــذكري الت اليــذ هبــا أحالــا الــن قبــل .نســيل الــنجديد ل سف .وررل بنربن عتاب.
 -شكرا جزي ألن ذكرتال وسأكون عند حسن ظن

عش إ.

ابتس ـ ــمل لـ ـ ـرتي قل ـ ــن وأبع ـ ــدت ع ـ ــن عينيه ـ ــا نظـ ـ ـرات العتـ ـ ــاب
واسرتجعل الك ري الن لطفها ورقتها وهش تسألال هبدوء:
 الا أربار اجلمعية؟10

 -ا مـ ــد أل األالـ ــور تسـ ــري علـ ــى الـ ــا يـ ـرام .لكننـ ــا

هـ ــذ الشـ ــهور

األر ــرين نع ــان ال ــن ف ــغج هاو ــل تع ــرفي حج ــم الوف ــود ال ــل تص ــل
لـ ــزحرن املسـ ــجد األقصـ ــى وتعلم ـ ـي الـ ــدى الت ـ ـزام اجلمعيـ ــة بتـ ــوفري
ظـ ــرو الراح ـ ــة  ،ـ ـ ؤء ال ـ ــزوار وتنظ ـ ــيمهم وتع ـ ــد تي ـ ــن أن ـ ــواع
املس ــاعدات .نتح ــدش ع ــن عشـ ـرات ا،ؤ ال ــن البش ــر واألال ــر
ليس سه على اإلط ذ.
 -أعانكم هللا فاألقصى أالانة

أعناقكم.

 أعناقنا ح (هدى).ودعل اليلل ووفيل بوعد ،ا حيت رصصل عشرين دقيعــة
لتعريف ت الذ بتاريخ ب دهم .حد هم عن ععود طويلــة الــن املعــاانن
والتهجـ ــري والعتـ ــل واألسـ ــر وأرـ ــربهتم ابملعابـ ــل عـ ــن املعاوالـ ــة وعـ ــن
البطوؤت واألجماد الل سطرها ا،ابء واألجــداد حبــرو الــن ذهــب.
وقاطعال الت اليذ ك ريا حد ون بدورهم عما مسعو الــن أجــدادهم أو
جداهتم وعن الصور الل تـزين بيــوهتم وقــد أحيطــل بباقــات الــورد
وور الشهداء الذين حرروا األرض بدالاوهم.
كانل ظة ملة ابملشــاعر اجلياشــة والرفوقــة بتلـ العشــعريرن الــل
الــا فت ــل تــزورن بــي الفينــة واألرــرى .لعشــر ســنوات التتاليــة كنــل
أعيش هذ اللحظة بنفس األحاسيس واملشاعر وبــنفس العشــعريرن.
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اعتع ـ ــدت الـ ـ ـرارا أن تكـ ـ ـرار ل ـ ــنفس الكلم ـ ــات وت ـ ــذكري ب ـ ــذات
األح ــداش س ــيجعلال أش ــيه نل ــة تك ــرر نف ــس العملي ــات بك ــري ال ــن
الر ب ــة وال ــروتي املم ــل .لك ــن اللحظ ــة ال ــا فت ــل تف ــاج ال ك ــل ال ــرن
و علال أعيشها بروي التجددن ومبشاعر فيافة.
أ يل حصص الصباي فعطعــل الشــارع الــن جديــد التوجهــا حنــو
طــة حســر عرفــات  .نزلــل الــدرجات بــبجء ألجــد نفســش وســج
حشــد هاو ــل الــن البش ــر .كــان وق ــل الــذرون ح ــي يعــود الن ــا( ال ــن
أعم ــا،م والعاه ــدهم وال سس ــاهتم .جيتمع ــون ح ــول الواو ــد الغ ــذاء
يلتحعــون الــن جديــد ابلعمــل أو الدراســة .فعــد ارات ا كوالــة النــذ
سنوات أن تعمــل بنظــام الفرتتــي
وجدت

العطــاعي العــام واخلــا

بعــدالا

ملة الغذاء الا يوطد الع قات األسـرية ويعويهــا .وألننــا بلــد

يعــيش بلحمــة شــعبه وتعاونــه وتضــاالنه فلــم يكــن للمسـ ولي بــد الــن
تن النا( على الغذاء وتسهيل ذل .
اريــى علــى املععــد قــرإ

عربــة املــرتو رجــل كــان يلهــت الــن فــرط

اإلجهاد وبدت قطرات العرذ على وجهه األمسر كبلــورات تـرتاقص
علــى حفنــة ت ـراب البتــل .تبادلنــا ابتس ــاالة فشــجعتال ابتســاالته عل ــى
س اله:
 هل أنل ةري ح سيد...؟12

 (أمح ـ ــد) دكت ـ ــور مبستش ـ ــفى الع ـ ــد( الت صص ـ ــش ارتصاو ـ ــشجراحة العظام.
 تشرفل دكتور( .فوا ) أستاذ مبدرسة التحرير اؤبتداوية. أان ةري أستاذ (فوا ) .لكنال جمهد تعر فغوط العمل. -ك ــان هللا

عون ـ دكت ــور .الهنت ـ و ــعبة والرهع ــة .لكنه ــا حتم ــل

الك ري الن النبل والرقش.
 أان أان ؤ أافـ ــف الـ ــن الهنـ ــل بـ ــل أفت ـ ــر بكـ ــون أسـ ــاعد النـ ــا(وأعــاجلهم .لكــن الوفــن أوــب الأســاوح فع ـ  .عشـرات اإلوــاابت
تفد علينا يواليا بفعــل حــوادش الســري .شــباب

عمــر الزهــور تبــرت

أط ـرافهم أو يصــابون بكســور شــديدن اخلطــورن بســبب الــدراجات
النارية السريعة الل انتشرت

شوارعنا.

 -أن ــل ــق دكت ــور .أو ــبحنا نع ــيش

ظ ــل ح ــرب ط ــرذ ؤ تنته ــش

وغالبا الا يكون الضحاح الن الشباب .ليس النطعيا أن نـرب حــرب
التحرير

الواجهة عدو كان يتشدذ بعوته وعتــاد وعدتــه و ســر

ح ــراب حن ــن ال ــن يس ــاهم فيه ــا بته ــوران وقل ــة وعين ــا وك ــرن دؤلن ــا
ألبناونا.
ومتنا فجأن وتبادلنا نظرات ذات العىن فعد كانــل العبــارن األرــرين
قاسية فع

والعربن بوفوي عن واقعنا .وســرحنا

أالام عيون وورن شاب

أفكــاران فتجلـل

العتبل العمر هبش الطلعة وسيم امل الـ
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يتع ـ ــد اب م ـ ــا( وا يوي ـ ــة والش ـ ــباب ووج ـ ــدتال أردد

نفس ـ ــش:

سعد...سـ ــعد .غريـ ــب هـ ــو الشـ ــعور الـ ــذ يسـ ــكننا عنـ ــدالا نتـ ــذكر
أبن ــاءان لكن ــال و نف ــس الوق ــل ش ــعرت ابنعب ــاض

و ــدر ال ــن

كلمات الدكتور وتــذكرت أنــال والــن أشــهر قليلــة قــدالل لــه دراجــة
الن النوع املفضل للشباب كهدية لتفوقه الدراسش.
 وولل إىل طل فودعــل الــدكتور علــى أالــل لعــاء آرــر تــوفرلنـ ــا وـ ــد ا يـ ــان .يفصـ ــلال شـ ــارع رويسـ ــش عـ ــن البيـ ــل قطعتـ ــه
ةطــوات واســعة وانعطفــل حنــو اليمــي حيــت شــارع فرعــش هنــا
أبط ــأت ال ــن ح ــركل وترك ــل عي ــال تس ــرحان ال ــن املنظ ــر الس ــاحر
ل شجار الل رعل على طر الشارع والتعل فروعها وأغصــا ا
وأوراقها الكبرين

املنتصف لتشــكل الــا يشــبه الظلــة طبيعيــة تعــش

امل ــارن ال ــن ح ــر الش ــمس وي ــن للعي ــون فرو ــة للغ ــو

أعم ــاذ

اجلمال والصفاء والراحة.
انعطفل حنو اليسار هذ املرن حيــت اوــطفل بيــوت قدىلــة الطـرا
يســكنها الك ــري الــن عبــق التــاريخ والعليــل الــن البشــر .أول ـ الــذين
أوــروا علــى الوفــاء لعهــد ا،ابء واألجــداد فعــرروا اؤســتعرار

هــذا

املكان رغم قداله ورفضــوا تيــن اإلغـراءات الــل قــدالتها ،ــم املدينــة
ا دي ـ ــة .لطاملـ ــا حـ ــد ال ال وـ ــش عـ ــن املشـ ــروع اجلديـ ــد امل صـ ــص
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للعااللي

و ارن التعلــيم واملنجــز وســج املدينــة وأســهبوا

ووــف

الشعق الف مــة والفضــاءات اخلضـراء واألســواذ التجاريــة الكــربى
وفضاءات األطفال وغريها الن بىن حتتية توفر الراحــة واملتعــة .لكنــال
رفض ــل الرحي ــل ع ــن ه ــذا املك ــان وف ــاء لوو ــية ا،ابء نع ــم وأيض ــا
لعرإ الن املسجد األقصى وتل نعمة ؤ يعيشها الك ريون.
حتلعنـ ــا حـ ــول الاوـ ــدن الغـ ــذاء أسـ ــرن وـ ــغرين الكونـ ــة الـ ــن وج و وجـ ــة
وش ــاب

ريع ــان الشـ ــباب وطفل ــة تيلـ ــة .وج ــل الوظفـ ــة

ال عافة تعرفل عليها حبكم اشتغايل

و ارن

تعيــة األقصــى حيــت أتــردد

ك ـ ـريا عل ــى الص ــا ،ال ــو ارن لع ــرض الش ــارين محاي ــة املـ ـ ر التار ي ــة
وعملي ـ ـ ــات الرتال ـ ـ ــيم وت ـ ـ ــدابري الواجه ـ ـ ــة آ ر عملي ـ ـ ــات الت ري ـ ـ ــب
وا فــرحت الــل قــام هبــا احملتــل لســنوات .تعتنــا ظــرو العمــل إذن
قب ــل أن تـ ـرتبج قلوبن ــا وأرواحن ــا وجيمعن ــا س ــعف بي ــل واح ــد .وال ــن
حسـ ــن حظـ ــش أن وجـ ــل احرتالـ ــل ق ـ ـرار ابلعـ ــيش

هـ ــذا ا ـ ــش

العــد أل ــا كان ــل تع ــش رالزيت ــه وتعل ــم جي ــدا ر ــه وأجم ــاد  .ك ــوان
أسرن وغرين وتشاركنا

اؤهتمام يالور البيل ورعاية األبنــاء كمــا

تعامسنا العا مهوم ا يان وأفراحها أيضا.
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طرق ــات قوي ــة عل ــى الب ــاب ك ــدرت و ــفو لعاون ــا األس ــر اجلمي ــل.
فتحل الباب وقد ارتسمل علــى وجهــش ع الــات اؤنزعــاج .حيــان
رج ن ببذؤت أنيعة وردد أحدمها بلطف:
 الرحبا سيد (فوا ) نعتذر عن اإل عاج.تكلم ا،رر دون أن يرت يل فروة للرد على رفيعه:
 -توو ــلل قب ــل ش ــهر ال ــن ا،ن برس ــالة تتعل ــق ببيتـ ـ

ه ــل ا ــذت

العرار سيد (فوا )؟
 أية رسالة؟ تساءلل بدهشة واستنكار.انتعلـ ــل ع الـ ــات الدهشـ ــة لتسـ ــكن يـ ــا الـ ــرجلي قبـ ــل أن جييـ ــب
أحدمها جبدية:
 رسالة بتلـ األمهيــة ؤ ىلكنـ نســيا ا ســيد (فــوا ) .علــى العمــومهو عرض الغر الن الشركة املكلفة بتهي ة املنطعة و...
قاطعته إبشارن الن يد :
 آ تذكرت .ل سف طلبكم الرفوض.بدا اؤنزعاج وافحا على وجه الرجلي وتكلم أحدمها بعصبية:
 لن د أفضل الن عرفنا سيد (فوا ).16

االلـ ــل عيـ ــون الرجـ ــل وسـ ــرحل يفكـ ــار إىل تل ـ ـ الرسـ ــالة الـ ــل
توو ــلل هب ــا قب ــل ال ــدن وتتعل ــق بع ــرض ال ــن ش ــركة كب ــرين للعع ــارات
ؤقتنــاء بيــل .وذلـ لنيتهــا إعــا الشــروع ســياحش فـ م

املنطعــة

فنــادذ والطــاعم والرافــق ترفيهيــة الســتغلة قــرب املكــان الــن املســجد
األقص ـ ــى وتواف ـ ــد امل ي ـ ــي ال ـ ــن البش ـ ــر ك ـ ــل س ـ ــنة ل ـ ــزحرن املك ـ ــان
املعد(....
 -أرى

ومت الوافعة ح سيد (فوا ).

تكلم الرجل فأيعظال الن اال

 .ابتسمل

وجهه ورددت ب عة:

 أرربت ـ ح س ــيد أن ــال غ ــري الواف ــق .فـ ـ تض ــيعا وق ــل ووقتكم ــا.اعذران فماودن الغذاء تنتظرن.
 أنل ؤ تعر واحب الشركة ح سيد (فوا ) .هو العــرب جــدا الــنالرويس و...
قاطعته حبدن:
 هل هتددن؟غمز بعينه

حركة الستفزن وردد:

 ؤ .لكنال أعلم فعج لتأالن سوء العواقب.17

اقرتبــل أك ــر الــن الرجــل حــا شــعرت ينفاســه وركــزت نظـرا علــى
عينيه وبصوت يعطر غيضا وغضبا وررل

وجهه:

 قد سالل دالاء ك ــرين علــى هــذ األرض الــن أجــل ا ريــة والكراالــةوتعلمنــا النــذ الــن أن نســري الرفــوعش الـرأ( وأؤ نركــن لغــري هللا عــز
وج ــل .ؤ حت ــد ال ع ــن النف ــوذ والس ــلطة وؤ ع ــن األشـ ـ ا

الهم ــا

بلغ ــل الناو ــبهم .ك الـ ـ يعي ــدان إىل ال ــن غ ــابر ال ــن دف ــن حت ــل
الرتاب فــنحن اليــوم شــعب ريــا بكراالتــه وابحرتاالــه للعــانون الــذ
يسر على اجلمين وؤ أحد فوقه.
أغلع ــل الب ــاب

وجهيهم ــا بعن ــف وش ــعرت ينفاس ــش تتص ــاعد ال ــن

فــرط اؤنفعــال والتــوتر وانتبهــل

ظــة ؤبــال (ســعد) وقــد وــور

املش ــهد هباتف ــه وس ــرعان ال ــا اريي ــل عل ــى كرس ــش ــاوؤ اس ــرتجاع
أنفاس ــش وس ــاعدتال وج ــل وابن ــل الص ــغرين (ال ـ

) عل ــى اس ــتعادن

بعض الن ا،دوء ويكنتا الن إقناعش إبكمال غذاوش.
رافعــال التــوتر إىل العــر عملــش وانتــابتال ظــات التفرقــة الــن العلــق
والغضــب واؤنفعــال وأان أستحضــر كلمــات الرجــل األرــرين .مل طــر
بلــد قــد( حريــة شــعبه وآالــن

ببايل يوالا أنال سأعيش الوقفا مما

بسيادن العانون وجعل العدل أسا( ا كــم والنهــاج ا يــان .اتصــلل
وجل فجأن توجسل الن األالر فلم تعتــد علــى اؤتصــال إ رـ ل
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سـ ــاعات العمـ ــل .كـ ــان وـ ــوهتا الـ ــن اجلانـ ــب ا،رـ ــر الغلفـ ــا ابلعلـ ــق
والسكوان بنربن حرين وانفعال واف :
 -أرربن أحد ال وــش

املكتــب أن السـ ويل الشــركة بصــدد إعــداد

تعرير عن البيوت العدىلــة

حينــا وكو ــا تشــكل هتديــدا للسـاكني

واملارن أل ا آيلة للسعوط .وهم ىلارسون فغوطا كبرين علــى روــيس
البلدية لتوقين التصري اب،دم.
تــرددت الكلمــة األرــرين بــدارلش وطغــل قســوهتا علــى تفكــري
وعلــى رابطــة جأش ــش الــل افتعــدهتا ومل أع ــد أرى أالــاالش ســوى رك ــام
بيل وقد تعرض للهدم .كــان املشــهد قاســيا ومل يفتــأ ععلــش يصــور يل
األسوأ .قطعل اؤتصال الن وجــل واتصــلل اببــال (ســعد) ليلتحــق
فـ ــورا ابلبيـ ــل لرمبـ ــا وجـ ــود هنـ ــا ىلنـ ــن أول ـ ـ النـ ــا( الـ ــن تنفيـ ــذ
يفططه ــم .قض ــيل الس ــاعة املتبعي ــة ال ــن ال ــدوام وأان عل ــى أح ــر ال ــن
اجلم ـ ــر تتع ـ ــاذفال ن ـ ــوا ع نفس ـ ــش ال ـ ــل تص ـ ــور يل ال ـ ــدالار واخلـ ـ ـراب
والضياع فلن أحتمل رؤية أنعــاض البيــل الــذ شــهد بطــوؤت ا،ابء
واألجداد ولن يكون مبعدور أن أالتص وــدالة واقــن مهجــش يفــرض
سـ ــطوته ابملـ ــال والنفـ ــوذ والسـ ــلطة بعـ ــدالا قضـ ــيل أك ـ ــر الـ ــن عشـ ــر
سنوات وأان أعلم ت الذ الفضيلة والعدل واخلري والعطاء.
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دفعــل ةطــوا حنــو احملطــة و ــاو ت الــدرجات بعفـزات التهــورن
وسرعان الا وجدت نفسش دارــل املعصــورن .مل تكــن لــد قــدرن علــى
الشــاركة ا ــديت الــن الراكــب جبــانن فاكتفيــل ابلنظــر عــرب النافــذن
وكان شريج حيا يعرض أالام عيون كسحب حتركهــا رحي عاوــفة.
مل أشعر إؤ ويد تربل على كتفش التفل بــبجء بعــدالا كبلــل الظنــون
وا،مــوم روحــش وجســد

ففوج ــل برجــل قــد غ ـزا الشــيب الــا تبعــى

الن شعر وغطى يته ورمسل التجاعيد

وجهه لوحــة عجيبــة الــن

اخلطـ ــوط واملنحنيـ ــات وبـ ــدت عيونـ ــه الصـ ــغرين الصـ ــافية كل ل ـ ـ تي
حت ــاوؤن اؤنعت ــاذ ال ــن جح ــيم األس ـر .ك ــان الرج ــل طاعن ــا

الس ــن

لكن ابتساالته ونظراته تنب ان على قون روحه بعكســش ياالــا .وحتــدش
بصوت عميق:
 اطم ن ح سيد (فوا ) فكلنا سنعف جبانب .ععــدت حــاجن الــن الدهشــة واؤســتغراب وســألته ابســتنكار يفتعــد
للباقة:
 وهل تعرفال؟( -أبو علش) سبق وتعارفنا

هذا املكان كان ذلـ النــذ الــن بعيــد

نوعـ ــا الـ ــا .لكنـ ــال مل أنـ ــس األسـ ــتاذ الفافـ ــل واملعدسـ ــش األوـ ــيل
(فوا ).
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لعشــر ســنوات كنــل بــوان وفيــا ،ــذا املــرتو وطيلــة هــذ املــدن كنــل
أربـ ــج ع قـ ــات الـ ــن ك ـ ــري الـ ــن النـ ــا( أشـ ــاركهم أحاديـ ــت تعـ ــار
ونتنــاقش

أالــور البلــد وأحــوال النــا( كيــف يل أن أتــذكر اجلميــن.

طــال وــمل فظــن الرجــل أنــال أحــاول تــذكر فعــرر أن لصــال الــن
اإلحراج وقال بذات الصوت العميق:
 ه ــل نس ــيل املناف ــل الس ــابق واألس ــريأحد

س ــجون اؤح ــت ل .أمل

يوالا عن بطوؤ وعن تضحيات الرفاذ.

 آ  .تذكرت  .أعتذر فهنا أالور تشغل ابيل. -أعلم ذل

لذا قلل ل أن اجلمين سيعف الع .

 وكيف علمل ابألالر؟أررج هاتفه وعلــى الشاشــة كــان فيــديو حــدي ش الســابق الــن الــرجلي
مل يتـ ـأرر (سـ ــعد) إذن

يع ــرض علـ ــى وـ ــفحة الفيسـ ــبو

العيـ ــام

ابلعم ـ ــل ال ـ ــذ جيي ـ ــد ونش ـ ــر الفي ـ ــديو عل ـ ــى الك ـ ــري ال ـ ــن املواق ـ ــن
والصفحات .وللحظــة التــف حــويل بعــض الـراكبي يبــدون تعــاطفهم
واستعدادهم للوقو العش.
وو ــلل إىل ط ــل وقطع ــل طريع ــش املعت ــاد مل أك ــن وح ــد ه ــذ
امل ــرن بـ ــل العـ ــش العشـ ـرات رجـ ــال ونسـ ــاء وش ــباب وشـ ــيو الكـ ــل
الن ــرط

الســرين ســلمية دفاعــا عــن رالــز الــن رالــو املدينــة ونصــرن
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لعضية الكراالة وا رية .النحتال األشــجار الباســعة
ش ـ ــحنة ال ـ ــن الراح ـ ــة واؤنتع ـ ــا

الشــارع الفرعــش

وتغلب ـ ــل عل ـ ــش الش ـ ــاعر الدهش ـ ــة

واؤس ــتغراب وأان أنعط ــف جه ــة ا ــش ألتفاج ــأ ابمل ــات ال ــن البش ــر
وشعاراهتم تصم ا،ذان.
تل ـ ـ العشـ ــعريرن الـ ــل تسـ ــر

جسـ ــد وأان أردد نشـ ــيد

الــوطن تلـ املشــاعر اجلياشــة الــل تنتــابال وأان أحــدش ت الــذ عــن
عي ـ ـ ــد التحري ـ ـ ــر ؤ تع ـ ـ ــارن مب ـ ـ ــا أش ـ ـ ــعر ب ـ ـ ــه ا،ن .تلعفت ـ ـ ــال األحد
واألحضان وتناهل إىل مسعش عبارات املساندن والتشجين وأالكنال
أن أاليز بــي ا افـرين املهنــد( (رالــد) والــدكتور (أمحــد) وبعضــا
الــن أوــدقاء ابــال (ســعد) ومل تكــن وجــل لتغيــب عــن املشــهد وؤ
ابن ــل ال ــل رفع ــل العل ــم بي ــديها الص ــغريتي عالي ــا .وانش ــغلل برؤي ــة
األل ــوان البيض ــاء واخلضـ ـراء وا مـ ـراء والس ــوداء وه ــش تـ ـرتاقص أال ــام
عيون قبل أن يعرتب الال (سعد) ويعانعال حبرارن ويهمس

أذن:

 اجلمين يعرفون ح أإ كيف أالكن أن تكون الشهورا ،ذا ا د؟ -فممته بعون إىل ودر

وبصوت واف النربات راطبته:

 -الفضل ملرتو العد( ح بال.
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الكتب ف م جلس وراء رجل أنيق مب ال وارالة وأالااله شاب:
 الا امس ؟ شــهادن امل ــي د كتب ــوا (رالــد) مل أرت ـ ؤمس ــش يوالــا وح ــي تف ــتوعيش على ا يان عرفل أنه الن الس افة أن أمســى (رالــد) واملــوت
يته ـ ـ ـ ـ ــددن ك ـ ـ ـ ـ ــل ظ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــدعوت اجلمي ـ ـ ـ ـ ــن أن ين ـ ـ ـ ـ ــادون
(قيس)...أحبب ــل ك ـ ـريا ه ــذا اؤس ــم أع ــر أنـ ـ ستس ــألال ع ــن
(ليلــى) ؤ توجــد أيــة (ليلــى) جنــون الشــاعر هــو الــا جعلــال أحــب
اؤسم فأان جمنون أيضا.
 كم عمر ؟ ا،ن عمـ ــر  28سـ ــنة وبعـ ــد ظـ ــة سـ ــأغدوالصباي كنل

السادسة؛ لعبل ويرغل

األربعـ ــي وهـ ــذا

الرتاب وبكيــل ألن

مل أستطن شراء ال لجات ...عمــر يتغــري كــل يــوم عشـرات املـرات
أتر ل اؤرتيار اجعلال شااب أو شي ا أو طف فأان كل ه ؤء.
 الهنت ؟ أان جــر؛ أبيــن الك ـ م والنك ــات واأللغــا واجلنــون...وأرب ك ـريا؛فــحكات الن ــا( بعــض اللكم ــات وقل ــي الــن املال...ه ــذ ه ــش
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التجــارن؛ قضــية ربـ ورســارن .أاللـ بطاقــة تعريــف أحيــاان أدقــق
النظ ــر

و ــور فيه ــا فأف ــح عل ــى ش ــكلش؛ عين ــا جاحظت ــان

ورأسش الاول لليمي كأن العاذ ...يوم أوقفال شرطيان وطلبــا الــال
البطاقة فحكا ك ـريا ومهــا ينظـران
فضحكل

الصورن...ســأؤن عــن الهنـل

وجههما بب هــة شــدن أحــدمها الــن قميصــش وقــال:

امس ـ ــن أيه ـ ــا الع ـ ــذره أال الـ ـ ـ جي ـ ــب عل ـ ــيهم أن ىلوت ـ ــوا أفهم ـ ــل؟
فأوبحل أجيب كل الن يسألال عن الهنــل أن قــذر ينتظــر املــوت.
ولكن ــال أع ــر أن ــال ج ــر؛ أبي ــن الكـ ـ م والنك ــات واجلن ــون .ه ــل
تفهمال؟
 هل أحببل يوالا؟ ا ــاج رج ــل طي ــب ك ـل ال ــرن ىلنح ــال بع ــض امل ــال وال ب ــس أيض ــاأحببتــه وكلمــا الــل إؤ وحلمــل أن أقبــل يــد فيمس ـ علــى رأســش
ويض ــح  .لع ــد أر ــرب بعض ــهم أن ؤ أس ــتحق عطف ــه فغ ــري تعاالل ــه
الع ــش لع ــد أو ــب كرىل ــا ال ــن النس ــاء يس ــافر ل ــب د بعي ــدن ليغ ــدذ
عليهن الن ررياته أالا أان فعد تركال.
 -إن أسأل عن النساء

حيات ؟

 آ  .النساءه سأفضــش لـ بســر ولــيكن بيــال وبينـ ؛كنــل وهــا

الشــوارع

أحــد األحم

ظتهــا كنــل أبيــن اجلنــون أفــح حــا

تتعطن أنفاسش وأبكش حا حتمر عينا
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وأوــر ...وأرقص أيضــا.

وحملتها...كانل تركب سيارن شــابة وتيلــة .نظــرت إيل فأحسســل
بنظرهتــا تنفــذ إىل أعمــاقش ف فــل أشــارت إيل فـزاد رــو

أشــارت

الـ ـ ـ ـ ــن جديـ ـ ـ ـ ــد فتعـ ـ ـ ـ ــدالل حنوهـ ـ ـ ـ ــا دعتـ ـ ـ ـ ــال للجلـ ـ ـ ـ ــو( بعرهبـ ـ ـ ـ ــا
وانطلعنا...أوبحل الرعواب االرأن وسيارن؟ مل أكــن أحلــم يوالــا هبــذ
النعم .وولنا ملكان بعيد و ...
 أكمل الاذا حصل بعد ذل ؟ أان جمن ــون نع ــم لك ــال لس ــل قلي ــل ا ي ــاء وؤ فاق ــدا لـ ـ دب .ل ــنأحكش ل الــا حــدش لكنــال هربــل .مل أهــتم لصـرارها وتوسـ هتا.
ع ــدت إىل بي ــل وال ــل ال ــن الع ــذارن والعف ــن وحلم ــل رأي ــل ا ــاج
ىلس على رأسش ويضح  .لكنال مل أعد أحبه.
 الاهش أح ال ؟ قلي الا أانم وحي أانم ؤ أستيعظ بســرعة أعــيش حيــان أرــرىالنـ ـ ــاالش؛ أحلـ ـ ــم ين أتعـ ـ ــدم تهـ ـ ــورا عريضـ ـ ــا .أان أفـ ـ ــح وهـ ـ ــم
يبكون...ه أحياان أحلم بطاور رملــال بــي جناحيــه يغمــرن الــد ء
فأتعل ــب ألج ــد نفس ــش عل ــى األرض الص ــلبة وح ــويل الع ــذارن .ق ــد
تســألال عــن هــذ العــذارن الــل أك ــرت ا ــديت عنهــا؟ تصــور أنــال
أشــار الســكن عاولــة ف ـران وكلبــا أجــرب وقططــا ســوداء .وفــوذ
هـ ــذا كلـ ــه هنـ ــا سـ ــلل العماالـ ــة .كـ ــل جـ ـريان يكرالـ ــونال فبعـ ــد أن
فاقل عليهم املزبلة الكبرين وجــدوا
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بيــل الرتعــا أل اب،ــم .آ ...ه

ا،ن فهم ـ ــل مل ـ ــاذا وف ـ ــعوا يل اباب...إ ـ ــم أغبي ـ ــاء يظن ـ ــون أن ـ ــال
أتعذب...إن أر ش ــا،م فعــد فعــدت حاســة الشــم النــذ الــن بعيــد
فليذوقوا قساون الربد أالا أان فلش ابب رميال.
 هل حتب وطن ؟ -إن أتـ ــن قـ ــاذورات وطـ ــال

بيـ ــل ألسـ ــرت وأحـ ــافظ علـ ــى تالـ ــه

وتســألال إن كنــل أحبــه...نعم أحبــه وأ ــور

وجــه كــل الــن يســشء

إليه.
إن أغتسل كل يوم برتابه آكل الن ررياتــه؛ كسـرات اخلبــز وكـ و(
الش ـ ــا ؛ وأح ـ ــرتم ال ـ ــن رمون ـ ــه ي ـ ــروقال أن أال ـ ــد ر ـ ــد ألتلع ـ ــى
الص ــفعات واللكم ــات وأمس ــن الش ــتاوم ال ــنهم...أحس ظته ــا أن
قدالل ،م ردالة هم املشتاقون لــذل

وأكــون قــد رــدالل وطــال.

أليس كذل ؟
 هل تصلش؟ ابلطبن أولش فأان السلم لكنــال أحيــاان أرجــل وأان أدرــل املســجدمب بس ــش الر ــة وراوح ــة العف ــن تنبع ــت ال ــن جس ــد ...أحفظ آحت
ك ــرين الــن العــرآن وأوالــن ابمل وكــة والرســل وأعــر أننــا ســنبعت
لنحاسب على أعمالنا...أتعر ؟ أحياان أجلس ألاالــل الشــمس أو
العمر...ويوال ــا افرتش ــل األرض فلمح ــل الل ــة حتم ــل عل ــى ظهره ــا
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حبة شعري...تصــور اللــة حتمــل الــا هــو أكــرب النهــا؟ ســبحان هللا...أؤ
ت الن أنل ابأل؟
 أان...؟ نعم...بلى...أان الذ أسأ ل ؤ أنله آ ...عفوا...لعـ ــد نسـ ــيل لـ ــيس الـ ــن حعـ ــش السـ ـ ال لكـ ــن ملـ ــاذاأسكن كو قذر وأنتم تسكنون

في ت فاررن؟

 الاذا تعول؟ ملـ ــاذا ألـ ــبس رش ال يـ ــاب وآكـ ــل أسـ ــوأ الطعـ ــام وأنـ ــتم اكلـ ــوناملطاعم وتلبسون ربطات العنق والسرتات األنيعة؟
 هل جننل...الاذا تعول؟ قد الللل أسراب الذابب وكرهل راوحة جســد ...قد تعبــل الــنجنــون أومهــل نفســش بــه ألنســى ظلمكــم وجربوتكم...واليــوم أقــول
كفى...كفىه
 إن حعا جمنون ا،ن اكدت الن ذل . ؤ أان فع ــري وأن ــتم ال ــن جعل ــتم الفع ــر يس ــكن ذا وروح ــش .كـ ـ انىلل بطاقة تعريف لكن آدالــش

نظــرهم وأان؟ لســل

نظــركم

ســوى جمرم...أمحق...الــدالن...وحعري...لكال لســل ســوى الــواطن
بســيج يريــد أن ريــا فلــم ترتكــو  .أعــر هتمــل جيــدا؛ لعــد حطمــل
الباب اخلشــن فاحــل الــرواو الكريهــة وررجــل الف ـران والعطــج
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والكلــب األجــرب لينشــروا العــذارن كــل الكــان .مل تظنــوا يوالــا أن
سأحطمه...تركتكم تعيشون وهم جنون وأان أععلكم.
 الا كان علي أن حتطم الباب لعد أسأت لبلد ؟ والن ونن العذارن سواكم؟ لو كنتم نظيفــي ملــا احتجــتم لبــاب يســرتعيوبكم أنتم سبب نتكم والا أان سوى فحية لفسادكم.
 لعد أوبحل كلمات جري ة أنسيل أن جمرد... قــذر الوتــه أحســن الــن حياتــه...ه الــا ســتفهمون؟ الــا ســتفهمون؟الا...؟
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 ح ــل أيل ــول ل ــيس أيل ــول األس ــود ال ــذ ارت ــبج مبأس ــان ال ــن ال س ــيناالك ــرين بــل هــو أيلــول عــاد

جمــرد شــهر حــل أوانــه ويــوم آرــر

نعيشه.
الا الل الشمس الرتبعة كبد السماء تلف بلهيبهــا وجــو البشــر
وتبعــت بعضــا الــن الضــيق

أرواحهــم .ابألالــس ودعنــا آب كانــل

أحالـ ــه حارق ـ ــة أك ـ ــر ال ـ ــن املعتـ ــاد و ادت ال ـ ــن قس ـ ــوهتا اعت ـ ــداءات
املس ــتوطني املتك ــررن عل ــى قريتن ــا ا،ادو ــة واس ــتهدافهم ابخلصـ ــو
عــول العنــب .لكننــا دافعنــا عــن أرفــنا بعــون كمــا تعلمنــا أن نفعــل
النــذ أن وعينــا علــى الــدنيا .وهــا حنــن جمتمعــي األن

حعــل الشــيخ

(السـ ــعود) أحـ ــد أبنـ ــاء العريـ ــة األوفيـ ــاء وواحـ ــد الـ ــن أهـ ــم رالو هـ ــا
وحكماوها.
 شد ا يل ح عم... هللا رفظكم شباب.29

 اشحذوا ا،مم. رفعا يشجار العنب ح رجال.غ ــرودن هن ــا و ــيحة هن ــا

وو ــوت يص ــدي يغني ــة جبلي ــة هنال ـ .

فري آالال نشون وابتساالة تعلو الوجو السمراء .اقرتب رجــل الــن
(الشيخ الســعود) الــذ مل يســعفه ســنه املتعــدم

الــد يــد املســاعدن

وابدر حبما(:
 الا شاء هللا .احملصول جيد هذ السنة ح حاج.ارتســمل ابتســاالة هادوــة علــى شــفل الشــيخ لتزيــد وجهــه األب ــيض
وفاء وهباء .وردد ةشوع:
 ا مد أل داوما وأبدا. أرـ ــربن أحـ ــد التجـ ــار أن السـ ــوذ ينتظـ ــر صـ ــول(الدابوقش) ،ـ ــذاالعام بفارغ الصرب.
 -وحنن سنكون

املوعد كما تعودان داوما إبذن هللا تعاىل.

وــمل الــرج ن وانشــغ ابملشــهد أالاالهــا .انفرجــل أســارير الشــيخ
(الســعود) أك ــر وهــو يتــابن حفيد (رالــد) ذو التســن ســنوات ك ــان
يشــار

جــال احملصــول حبماســة وعنفــوان يفــوذ ســنه .ورفــق قلــب

الشيخ بعنف عنــدالا اقــرتب النــه حفيــد ةطـوات رشــيعة فعــد اللـ
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الفا نواوش قلبه لــيس ألنــه ابــن ابنــه فحســب بــل ألنــه يتــيم األب
أيض ــا .الـ ـزي ال ــن ا ــب والشـ ــعة وا ن ــي واألال ــل الش ــاعر التباينـ ــة
يلكل روي الشيخ وجعلل حبه فيد يفوذ الووف.
وجهه الباشرن وهو يعول:

عانق الفا جد بود كبري ونظر

 لعد وعدتال بزحرن املدينة بعد اؤنتهاء الن العمل.االــل اجلــد طــوي

عيــون حفيــد ت ـذكر ك ـريا بعيــال ابنــه العتيــل

والذ سعج غدرا قبل سبن سنوات برواوــة حاقــدن الــن الســتوطن
التطر  .مل يضــا الســنوات الــل الضــل ذلـ اجلــري الغــاور

قلــب

األب الذ فعد ابنــه لكنــه حــاول وبكـل الــا ىللـ الــن إرادن وقــون
أن يعوض فعدانه ؤبنه برعايته واحتضانه فيد  .أجاب أرريا:
 ابلطبن ولن أرلف وعد أبدا. سنشــرت الك ــري الــن امل لجــات وســنمر علــى كنيســة املهــد فعــدأرربان األستاذ الـ ررا عــن الولــد النــن عيســى .وقــد شــعرت ابلف ــر
حعــا فلرمبــا األرض الــل نعــيش فوقهــا ا،ن قــد الــر النهــا املســي
النذ الن بعيد أو اسرتاي فيها ولرمبا رع فيها شجرن.
 يفرتض ب أن تفت ر هبذ األرض ح(رالــد) .فبيــل ــم واخلليــلوالعــد( كلهــا النــاطق قــد شــهدت الــرور أنبيــاء ك ـرام .و،ــذا نــدافن
عنها بدالاونا وأرواحنا.
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فجأن مسعل جلبة

املكان هدير ركات سيارات شو ســيمفونية

ا يــان والفــري الــل كــان يعزفهــا العــااللون

ا عــل .والتفــل اجلميــن

حن ــو الص ــدر الص ــوت .س ــيار جي ــب عسـ ـكريتان تتع ــدالان بس ــرعة
وت ريان الغبار وراءها.
ترجــل جنــود بعســمات التجهمــة وقــدالوا اب ــا امل ـزارعي املســاملي
وتش ــبل (رال ــد) جب ــد أك ــر .اق ــرتب ف ــابج ال ــن الش ــيخ وراطب ــه
بعجرفة:
 أنل الشيخ (السعود)؟ععد الشيخ حاجبيه ورد بغضب:
 نعم .الاذا تريد؟ عليكم اؤنصرا الن املكان فورا وابلنسبة للمحصــول فسيصــادركله.
امحــر وجــه الشــيخ بفعــل اؤنفعــال وانــتفض

قــون وهــو يصــر

وجه الضابج:
 ي حق تصادرون صويل و رجونال الن أرفش؟32

فرد الضابج ورقة أالام الشيخ وردد بلكنة الستفزن:
 لعد ودر العرار النذ يوالي بضــم هــذ األرض إىل الســتوطنة غــواســتغ ،ا .هيــا حتركــوا بعيــدا...

عتصــيون  .ومل يعــد لكــم ا ــق
هيا
وقــف الشــيخ

الواجهــة الضــابج ومل يبــد عليــه أ شــعور ابخلــو

بع ــدر ال ــا س ــيطرت علي ــه نوب ــة غض ــب قوي ــة جعلت ــه يص ــر

وج ــه

د ه:
 لن نتحر الن هذا املكان أمسعل؟مل يكـ ــن ا،رـ ــر السـ ــتعدا للتفـ ــاوض فأوـ ــدر أواالـ ــر للجنـ ــود وراء
فـ ــأطلعوا قنابـ ــل درـ ــان وقنابـ ــل وـ ــوتية

وجـ ــه املـ ـزارعي العـ ــزل

والنس ــاء املس ــاملات واألطف ــال األب ــرحء .فرتاجع ــوا تيع ــا ه ــراب ال ــن
اجلح ــيم املس ــلج عل ــيهم .ومل يت ــوان الض ــابج

دف ــن الش ــيخ بع ــون

ليسـ ــعج علـ ــى األرض قبـ ــل أن يتـ ــدرل رج ـ ـ ن ملـ ــه ولسـ ــحب
حفيد بعيدا.
الال ـل الش ــمس للمغي ــب وهب ــل بع ــض الس ــمات لت ـزي وق ــن ا ــر
اخلانق الذ استمر طيلة النهار ولتنعش األرواي الل أ كها الضيق
والعــيض .لكــن نفــو( أول ـ املضــطهدين مل تنــل حظهــا الــن الراحــة
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واؤنتع ــا

بع ــدر ال ــا اده ــا الغ ــيض والغض ــب أمل ــا وال ـرارن .وارتف ــن

ووت الشيخ (السعود) رغم اجلري البليا

رأسه ليشحذ ا،مم:

 -ل ــن نس ــم  ،ــم ابحت لن ــا ال ــن جدي ــد ل ــن نف ــرط

أرف ــنا ول ــن

نستسلم.
كــرب اجلميــن كعــادهتم كلمــا اشــتدت املصــاوب والنكبــات إؤ وجل ـ وا
إىل ذكر هللا تعاىل وا عي الن قدرته وعظمته.
وش صـ ـ ــل أبصـ ـ ــارهم حنـ ـ ــو األرض املسـ ـ ــلوبة حيـ ـ ــت رفـ ـ ــن علـ ـ ــم
ش ــاوكة ويرك ــز جن ــود الس ــلحون .و

اؤح ــت ل ونص ــبل أسـ ـ
ظة اتســعل عيــون اجلميــن

دهشــة واســتغراب بعــدالا حملــوا شــي ا
وب ــدا  ،ــم أن ــه يزح ــف

يتس ــلل ال ــن ب ــي الس ــياج الش ــاو

إوـ ـرار

عجيب ويبذل جمهودا الضنيا حبق.
اتضــحل الرؤيــة أرـريا وكانــل املفاجــأن أكــرب الــن املتوقــن فلــم يكــن
ذل ـ الشــب املتســلل

جــن الظ ـ م والــذ حتــدى كــل الصــعاب

واألرطار سوى(رالد)ه
ك ــان الف ــا

حال ــة الزري ــة بع ــدالا غط ــل األترب ــة ال

ــه وجس ــد

وتعالل أنفاسه بفعل اجملهود الــذ بذلــه .كــان يطبــق بيديــه الصــغريين
34

علــى كــيس التوســج ســرعان الــا أرــرج النــه عناقيــد عنــب وقبــل أن
يفيق ا افرين الن دهشتهم تكلم الفا حبزم:
 لن أمس ،م ين أيرذوا العناقيد الل جنيتها.تلعـ ــى الفـ ــا الك ـ ــري الـ ــن العـ ــب ت واألحضـ ــان وعـ ــادت الزغاريـ ــد
والتكب ـ ـريات لتع ـ ــز س ـ ــيمفونية اإلابء والنص ـ ــر .واري ـ ــى (رال ـ ــد)
حض ــن ج ــد املص ــاب ف ــا مرت دال ــوع الش ــيخ فرح ــا مب ــي د بط ــل
جديد

أرض اعتادت أن تنجب األبطال كل وقل وحي.

دان الفا الن جد ومهس

أذنه:

 غدا سنذهب إىل املدينة ح جداملسجد ونبين عناقيد العنــب
ابلطبن.
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وسنزور كنيسة املهد

نصــلش

الســوذ ولــن ننســى امل لجــات
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