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األول الفصل

َاْلَوْقُت

��ِق��ي��ْع!2 ال��صَّ واْش��تَ��دَّ اْل��بَ��ْرِد، َف��ْص��ُل 1 َح��لَّ ��ت��اءْ ال��شِّ َح��لَّ «َل��َق��ْد ال��طَّ��يْ��ُر: ق��اَل��ِت
ال��رَِّب��ي��ْع». ع��اَد إِذا أَْل��ق��اَك، َس��ْوَف َوداَع��ا اْل��ُغ��ْص��ُن، أَيُّ��ه��ا َف��َوداًع��ا،
��ت��اءْ ال��شِّ ج��اءَ َف��َق��ْد اْل��ُغ��ْص��ُن، أَيُّ��ه��ا «َوداَع��ا ِل��ْل��ُغ��ْص��ِن: اْألَْوراُق، ق��اَل��ِت
ِب��اْل��ِغ��ن��اءْ». تَ��ْش��ُدو4 ال��طَّ��ْل��ِق3 ال��رَِّب��ي��ِع ِف��ي ع��اَدْت ال��طَّ��يْ��ُر م��ا إِذا أَْل��ق��اَك، َس��ْوَف
اْل��ُوُج��وْد ِف��ي َش��ْيءٍ أَنْ��َف��ُس5 إِنَّ��ِن��ي «َوداَع��ا ِل��ل��نَّ��اِس: اْل��َوْق��ُت ق��اَل ثُ��مَّ
أَُع��وْد!»6 ال أَْم��ِض��ي، َح��يْ��ُث ِم��ْن َوأَن��ا، َج��ِم��ي��َع��ا َوال��طَّ��يْ��ُر اْألَْوراُق تَ��ْرِج��ُع

«اْلُجُمَعِة» نُْزَهُة (1)

نَِة. السَّ ُفُصوِل أَْطيَُب َوُهَو اْلبَِديِع، الرَِّبيِع َفْصُل اَلزََّمُن:

اْلُغُروِب. إَِىل يَِميُل ْمِس الشَّ َوُقْرُص ، اْلَعْرصِ بَْعَد اَْلَوْقُت:
ُعْمِرِه. ِمْن َة َعْرشَ اْلحاِديََة ِيف نَِشيٌط َفتًى «بُْهلُوٌل»

… اْلَمنِْزِل خاِرِج ِيف اْلَوْقِت، بَْعَض يَْقِيضَ أَْن ِيف َفكََّر
اْلَقِريبَِة اْلَقْريَِة إَِىل «َسأَذَْهُب يَُقوُل: «إِْقباَل»، واِلَدِتِه إَِىل واتََّجَه اْلُخُروِج، َمالِبَس اِْرتََدى

ِللتَّنَزُِّه.» النَّْهِر، َشطِّ َعَىل
َمالِبِسَك!». اْرتِداءِ َقبَْل ِمنِّي، تَْستَأِْذْن «َلْم َلُه: قاَلْت
َفَعَل. ا َعمَّ اْعِتذاَرُه َم َوَقدَّ واِلَدتَُه، اْسَرتَْىض «بُْهلُوٌل»

يَِدَك؟». ِيف تَْحِملُُه ِكتاٍب «أَيَّ َلُه: قاَلْت «إِْقباُل»
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أَتَنَزَُّه. َوأَنا َصَفحاِتِه، ِيف ُ أَْقَرأ اْلُمطاَلَعِة»، «ِكتاُب أَجابَها:
َعَىل َوأَنَْت ، بُنَيَّ يا ْس، «اِْحَرتِ َوقاَلْت: ِهنْداَمُه، َوأَْصَلَحْت اْلُخُروِج، ِيف واِلَدتُُه َلُه أَِذنَْت

النُّْزَهِة.» َقضاءِ بَْعَد اْلَمنِْزِل، إَِىل اْلَعْوَدِة ِيف ْر تَتَأَخَّ ال اْلَمخاِطَر. ِلتَأَْمَن الطَِّريِق،

نَْفِسِه َمَع «بُْهلُوٌل» (2)

اْلُمطاَلَعِة». «ِكتاُب يَِدِه َوِيف اْلَمنِْزِل، ِمَن َخَرَج «بُْهلُوٌل»
نَْفِسِه. َمَع ِث ِبالتََّحدُّ اْشتََغَل ارِع، الشَّ إَِىل َخَرَج ا َلمَّ

بَِرَح ما إَِليِْه، ُث تَتََحدَّ َوِهَي َصْوتُها، يَْخُرَج، أَْن َقبَْل واِلَدتُُه، َلُه قاَلتُْه ِفيما ِفْكَرُه أَْعَمَل
أُذُنَيِْه. ِيف يَِرنُّ

َلُه. تَْحِذيَرها َوتَُكرُِّر إِْصبََعها، تَْرَفُع َمرٍَّة، ُكلِّ ِيف إِنَّها،
… اْلُخُروَج! أَراَد ُكلَّما ِمنْها، هذا يَنْتَِظُر أَْصبََح َلَقْد

… الرِّعايَِة! إَِىل يَْحتاُج ِطْفٌل، أَنَُّه َعَىل تُعاِملُُه زاَلْت ما واِلَدتُُه
االِْحِرتاِم. ُكلَّ أَواِمَرها ُم َويَْحَرتِ ، اْلُحبِّ ُكلَّ يُِحبُّها إِنَُّه

اْلَخرْيَ. َلُه َوتَبِْغي َمْصَلَحتَُه، تَْرَعى أَنَّها ِيف يَُشكُّ ال ُهَو
… الطُُّفوَلِة! َمْرَحَلَة جاَوَز َقْد َُّه أَن ذِلَك ِبَرْغِم تَنَْىس، لِكنَّها
ُه؟ يَُرضُّ َوماذا يَنَْفُعُه، ماذا يَْجَهُل: َصِغريًا، َصِبيٍّا يَُعْد َلْم

نَْشأَِتِه. ِيف َوُهَو كاَن َكما التَّحِذيِر، إَِىل ِبحاَجٍة َليَْس
ْس). اِْحَرتِ … (اِْحذَْر َقْولُها: َسْمَعُه َصكَّ ُكلَّما يَتَضايَُق صاَر

فاِتِه. تََرصُّ َسالَمِة إَِىل تَْطَمِنئَّ أَْن ِبواِلَدِتِه، اْآلَن يَْحُسُن

ْهِو السَّ عاَدُة (3)

… نَْفِسِه! َمَع َحِديثِِه ِمْن — الطَِّريِق ِخالَل — يَنْتَِه َلْم «بُْهلُوٌل»
… ُمِهمٍّ! ِلَسبٍَب تَْحِذيَرُه، تُواِيل واِلَدتَُه أَنَّ ِيف َشكَّ ال
… َكِثريٍَة! أَْحياٍن ِيف يَْسُهو كاَن أَنَُّه نَْفِسِه َعَىل الَحَظ

… َلُه! ُمالِزَمًة عاَدًة — اْألَيَّاِم َمَع — يُْصِبُح َسْهُوُه، كاَد

8



اَْلَوْقُت

اللَّْوِم. أََشدَّ نَْفَسُه يَلُوُم أََخذَ ءٍ، َيشْ َعْن َسها ُكلَّما
ْهُو. السَّ ذِلَك ِمنُْه يَتََكرََّر أَالَّ َعَىل اْلِحْرِص َشِديَد كاَن
ُمتَالِحَقًة. َمتاِعَب َلُه َسبَّبَْت َكِثريٌَة، أَْخطاءٌ ِمنُْه َوَقَعْت
َخِطريًَة. تَُكْن َلْم اْألَْخطاءِ هِذِه نَتاِئَج أَنَّ َعَىل هلِلِ اَْلَحْمُد

اْلَجرَُّة»! تَْسَلُم َمرٍَّة، ُكلَّ «ما يَُقوُل: اْلَمْعُروَف اْلَمثََل لِكنَّ
ْهِو. السَّ عاَدَة — نَْفِسِه ِيف — يُعاِلَج أَْن داِئًما َعَليِْه يَِجُب

اْآلَن. بَْعَد ساِهيًا، واِلَدتُُه تَِجَدُه أَالَّ َعَىل اْلِحْرِص ُكلَّ َسيَْحِرُص
ءٍ. َيشْ ُكلِّ ِمْن َلُه تَْحِذيِرها تَْكراِر َعْن — َحتًْما — َستَُكفُّ
اْألُُموِر. تَْقِديَر يُْحِسُن َوصاَر الطُُّفوَلَة، جاَوَز أَنَُّه َستُْدِرُك
ِبُسلُوِكِه. تَِثَق أَْن ِمنْها يَْستَِحقُّ أَنَُّه — ِحينَِئٍذ — َستَْعِرُف

الطَِّبيَعِة َجماُل (4)

… اْلَقْريَِة َمكاِن إَِىل ُمتَِّجٌه اِرِع، الشَّ ِيف ماٍش «بُْهلُوٌل»
َحَسنٌَة. ُمنْتَِظَمٌة ِفيِه واْلَحَرَكُة هاِدئٌ، واِسٌع — أَماَمُه — اِرُع اَلشَّ
َوإِيناٌس. ِبْرشٌ ُوُجوِهِهْم َعَىل يَتََجىلَّ َويَُروُحوَن، يَْغُدوَن اَلنَّاُس
اْألَنْفاُس! ِمنُْه تَِطيُب ُمنِْعٌش، َلِطيٌف َحواَليِْه النَِّسيِم ُمُروُر
اْلَجماِل. ِيف غايٍَة َمناِظَر ِيف َلُه تَبُْدو — َفْوَقُه — ماءُ اَلسَّ
النُُّقوِش. زاِهيََة اْلُمتَناِثَرُة، ُحُب السُّ ِفيِه تَنْتَِرشُ اَْلَفضاءُ

اْلبَِهيََّة. ِصبَْغتَُه اْلُمتَواِليَِة ُحِب السُّ َعَىل يَنُْفُض اْألَْحَمُر َفُق اَلشَّ
اْلُغُروِب. ِجَهِة إَِىل — اْلَوْرِديِّ ِبنُوِرِه — يَنَْحِدُر ْمِس الشَّ ُقْرُص
َمْهِلِه. َعَىل اْلَفِسيِح، ارِع الشَّ ِيف ُخطاُه ُل يُنَقِّ َجَعَل «بُْهلُوٌل»
َوُهناَك. ُهنا اْلُمْستَْمِتَعِة، يَِّقِة الشَّ ِبنََظراِتِه يَبَْعَث أَْن يََملُّ ال
ِفيِه. اْلُمِيضِّ أَثْناءَ ِبِه، ِالْسِتْمتاِعِه الطَِّريِق، ِبُطوِل يَْشُعْر َلْم
اْألُُفِق! إَِىل ِبَعيْنَيِْه يَتََطلَُّع َوُهَو اْلُمَلوَّنَُة، اْلَمناِظُر َقْلبَُه َشَغَفْت
اْلماءِ! إَِىل َظَمأَُه — ِبنََظراِتِه — يُْرِوي اْلَعَطِش، َشِديُد َكأَنَُّه

بَِديٌع! بَِهيٌّ َوْقٌت الرَِّبيِع، َفْصِل أَثْناءِ ِيف اْلَوْقُت، هذا
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أَِليَمٌة َعثَْرٌة (5)

ِبُرْؤيَتِها. يَتََمتَُّع الَِّتي الطَِّبيَعِة َمفاِتُن َشَغَلتُْه «بُْهلُوٌل»
َقَدَميِْه، تَْحَت اْألَْرُض، كانَِت َعيْناُه: تَْشَهُدُه ِفيما َل ِليَتَأَمَّ َسرْيِِه؛ ِيف يَتَهاَدى أََخذَ

َزَلٌق. ِفيها ِباْلماءِ، َمْرُشوَشًة
الطَِّريِق. جاِنِب ِيف َدَفقاٌت ِمنُْه َعْت تََجمَّ اْلَمْرُشوُش، اَْلماءُ
ُب. يَْرشَ اْلماءِ ِعنَْد َوَوَقَف اِرَدِة، الشَّ اْلِكالِب ِمَن َكْلٌب جاءَ

اِرِد. الشَّ اْلَكْلِب ِبذَيِْل ُخُطواِتها، ِيف َوِهَي َعثََرْت، «بُْهلُوٍل» َقَدُم
ِب. ْ الرشُّ ِيف اْلُمنَْهِمِك اْلَكْلِب ِلَمكاِن يَنْتَِبْه َلْم نََظُرُه

ذَيْلِِه. َعَىل ْوِس الدَّ أَثَِر ِمْن أَصابَُه ا ِممَّ ُع يَتََوجَّ اَْلَكْلُب، َعَوى
َعَليِْه. يَْعتَِدَي ِبأَْن َهمَّ … «بُْهلُوٍل» ِمْن اْلَكْلُب اِْغتاَظ

اْألَْرِض! َعَىل يَْسُقُط َوكاَد ِجْسُمُه، َوتََرنََّح اْضَطَرَب، «بُْهلُوٌل»
يُساِعُدوُه. ِلَكْي إَِليِْه؛ ُعوا َفأَْرسَ َوْرَطِتِه، ِيف النَّاِس بَْعُض َرآُه

يُبِْعُدوُه. َوأَْن اْلَكْلَب، ذِلَك يَْزُجُروا أَْن — ِبَجْمِعِهْم — اِْستَطاُعوا
َوَطْمأَنُوُه. َقَلَقُه، أَذَْهبُوا َحتَّى «بُْهلُوٍل»، ِبجاِنِب زالُوا ما

أَنَْقذُوُه. َمْن َوَشَكَر النَّجاِة، َعَىل هللاَ َحِمَد «بُْهلُوٌل»

اْلَقِريبَِة اْلَقْريَِة ِيف (6)

اْلَقِريبَِة. اْلَقْريَِة إَِىل انْتََهى َحتَّى َسرْيَُه، واَصَل «بُْهلُوٌل»
اْلَقْريَِة. أَْرجاءِ ِيف َوالنَِّخيِل، اْألَْشجاِر ِبُرْؤيَِة يَتََسىلَّ َمَىض

اللِّطاِف. ِبأَْصواِتها َوتَُزْقِزُق وُهناِلَك، ُهنا تَُحلُِّق اْلَمِرَحُة اَْلَعصاِفريُ
ُغْصٍن. إَِىل ُغْصٍن ِمْن َدِة، اْلُمتََعدِّ اْألَْغصاِن بنَْيَ تَِنطُّ كانَْت

َجِر. الشَّ ُرءُوِس َعَىل َلها، أَْمِكنٍَة َعْن تَبَْحُث اَْلَعصاِفريُ
ِفيِه. ِليَِبيَت يُْؤِويِه، َمكانًا يَْطلُُب ِمنْها ُعْصُفوٍر ُكلُّ

الظَّالِم. ُحلُوِل َقبَْل اْألَِمنَي، َمأْواها تَِجَد أَْن تُِريُد اَْلَعصاِفريُ
ِفيِه. َ ِليَْقَرأ اْلُمطاَلَعِة»؛ «ِكتاَب «بُْهلُوٌل» َفتََح َقِليٍل، بَْعَد
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ُصَوِرِه. ِيف ِل َوالتَّأَمُّ ِقراءَِتِه، ِيف فاْستَْغَرَق َمْوُضوٌع، أَْعَجبَُه
أَماَمُه. الطَِّريِق ُمالَحَظِة َعْن َواْهِتماِمِه، ِفْكِرِه ِبُكلِّ َف، اِنَْرصَ

َلُهْم. َفيَْعتَِذُر اِئِريَن، السَّ ِببَْعِض — ُ يَْقَرأ َوُهَو — يَْصَطِدُم أَْحيانًا كاَن
يَِدِه! ِمْن اْلِكتاُب َوَسَقَط يَنَْزلُِق، َفكاَد َقَدماُه، اْضَطَربَْت َمرًَّة،
… ساِئٌر! َوُهَو اْلُمْختاِر، ِلْلَمْوُضوِع ِقراءَتُُه تَُكوَن أَْن َلُه طاَب
ِباْلِكتاِب. يَْخلُو تَْجَعلُُه ُمبْتََكَرٍة، َطِريَقٍة َعْن اْلبَْحِث ِيف َفكََّر

طِّ الشَّ ُسوِر َعَىل (7)

. طِّ الشَّ ُسوِر َعَىل يَْمُشوَن اْلِفتْياِن، بَْعَض أَبَْرصَ «بُْهلُوٌل»
التَّصاُدِم. ِمَن تَْحِمي َطِريَقٍة، أَْحَسُن «هِذِه نَْفِسِه: ِيف قاَل
واِحٍد.» َوراءَ واِحًدا اْألَماِم، إَِىل ِبجاِنِبي يَِسريُوَن اَْلِفتْياُن

َعَليِْه. يَْمِيش َوَجَعَل َحذٍَر، ِيف طِّ الشَّ ُسوِر إَِىل َصِعَد
اْلِكتاِب. َعَىل وََعيْنُُه اْلُمْختاِر، اْلَمْوُضوِع ِقراءَِة ِيف َمَىض

اْلِقراءَِة! َغرْيِ ءٍ، َيشْ إَِىل انِْتباٌه ِفْكِرِه ِيف يَبَْق َلْم
َسْهواُن! َوُهَو وِر، السُّ َحْرِف إَِىل ُشُعوٍر، ُدوَن َقَدُمُه اِنَْحَرَفْت
نَْفَسُه! يَْضِبَط أَْن يَْستَِطْع َوَلْم تَواُزنُُه، اْختَلَّ انَْحَرَف، ا َلمَّ
! طِّ الشَّ ِعنَْد ِق، اْلُمتََدفِّ اْلماءِ ِمَن َقِريبًا وِر، السُّ ِمَن َسَقَط
… النَّْهِر! َمْوُج يَْجِرَفُه أَْن ِمْن َواْلَخْوُف اْلَقَلُق ِبِه اِْشتَدَّ

هاِدئًا. كاَن النَّْهِر َمْوَج أَنَّ َوِرعايَتِِه: ِهللا لُْطِف ِمْن
ُسُقوِطِه. أَثَِر َعَىل ِجْسِمِه، ُكلَّ يَْشَمُل َشِديٍد، ِبأََلٍم َشَعَر
اْلماءِ! َعَىل ُسُقوُطُه كاَن أَْن «بُْهلُوٍل»: َحظِّ ُحْسِن ِمْن

ِعظاِمِه! تَْهِشيَم النَِّتيَجُة َلكانَِت َحَجٍر، َعَىل َسَقَط أَنَُّه َلْو
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ُهماٌم َفتًى (8)

نَْفِسِه. إِنْقاذَ يُحاِوُل َلَحظاٍت، اْلماءِ ِيف َلِبَث «بُْهلُوٌل»
اْلَقْريَِة. َفضاءَ َويَُغطِّي ، يَنْتَِرشُ َ بََدأ َقْد الظَّالُم كاَن

اْلبُيُوِت. إَِىل يَُعوُدوَن أََخذُوا َقْد اْلَقِريبَِة اْلَقْريَِة أَْهُل كاَن
وِر. السُّ ِبجاِنِب يَِسريُ — اْلَوْقِت هذا ِيف — كاَن ُهماٌم َفتًى

. رْيِ السَّ َعِن َف َفتََوقَّ َحواَليِْه، ُمفاِجئٍَة ِبَحَرَكٍة أََحسَّ اْلُهماُم اَْلَفتَى
… طِّ الشَّ ُسوِر َوراءَ «بُْهلُوٍل»، إَِىل نَْظَرٌة ِمنُْه حانَْت
اْلعاِديََّة! الطَِّبيِعيََّة حاَلتَُه ُمتَماِلًكا َليَْس َُّه أَن الَحَظ

باَحَة. السِّ يُماِرُس ال ، طِّ الشَّ ِعنَْد اْلماءِ َعَىل َوَجَدُه َلَقْد
ءٌ!». َيشْ َلُه َحَدَث َقْد اْلَفتَى هذا أَنَّ «البُدَّ ِلنَْفِسِه: قاَل

ِبِه! يُباِيلَ َوال أَْمَرُه، يُْهِمَل أَْن َوُمُروءَتُُه تُُه ِهمَّ تُطاِوْعُه َلْم
النَّْهِر. َشطِّ إَِىل وِر السُّ َفْوِق ِمْن يَْقِفَز أَْن اْلَفْوِر، َعَىل َقرََّر

«بُْهلُوٍل». جاِنِب إَِىل اْلَفتَى صاَر خاِطَفٍة، َلَحظاٍت ِيف
حاِلِه. َعْن َويَْسأَلُُه ِبِه، ما يَتََعرَُّف اْلَفتَى، َعَليِْه ماَل

َلُه. َجَرى ما حاِكيًا اْلُهماِم، ِباْلَفتَى اْستَغاَث «بُْهلُوٌل»

«بُْهلُوٍل» ُمصاَحبَُة (9)

ِمْحنَِتِه. ِيف «بُْهلُوٍل»، ُمساَعَدِة ِيف ْ يَُقرصِّ َلْم اْلُهماُم اَْلَفتَى
اْلُمبْتَلَِّة. ِثياِبِه َعْن اْلَغِزيِر اْلماءِ نَْفِض ِيف َمَعُه اِْشَرتََك
يَِسريَ. أَْن َعَىل قاِدًرا أَْصبََح َُّه أَن ذِلَك، بَْعَد َلُه، َ تَبنَيَّ
اْلَقْريَِة. ِمَن اْلُخُروِج ِيف َوصاَحبَُه اْلِقياِم، ِيف سانََدُه

بَيْتِِه. إَِىل يَِصَل َحتَّى َطِريِقِه، ِيف يُالِزَمُه، أَْن َعَىل أََرصَّ
ثاِن. يَتََحدَّ َجَعال َجنٍْب، إَِىل َجنْبًا يَِسرياِن، اْلَفتَياِن كاَن بَيْنَما

تَيَّاَر ِبأَنَّ هللاُ، أَْكَرَمَك «َلَقْد َويَُؤاِنُسُه: َلُه يَبْتَِسُم َوُهَو «بُْهلُوٍل»، ِلصاِحِبِه اْلَفتَى قاَل
يَْجِرْفَك!» َلْم النَّْهِر

ِيل!» يَْحُدَث أَْن أَْخَىش ُكنُْت ما «هذا قاَل: «بُْهلُوٌل»
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باَحِة؟» السِّ ِرياَضَة تَْهَوى تَُكْن «أََلْم قاَل: اْلُهماُم اْلَفتَى
َوْقٍت.» أَْقَرِب ِيف ُمماَرَستَها ُ «َسأَبَْدأ قاَل: «بُْهلُوٌل»

اْلبَيِْت. إَِىل اْلُهماِم، اْلَفتَى ُصْحبَِة ِيف «بُْهلُوٌل»، َوَصَل
إَِليِْه. َفاْعتَذََر … َمَعُه يَْصَعَد أَْن إَِىل اْلِمْعواَن َرِفيَقُه َدعا

َوَمْعُروَفُه. َفْضَلُه َلُه شاِكًرا َحراَرٍة، ِيف إِيَّاُه ًعا ُمَودِّ صاَفَحُه،

«إِْقباَل» َحِديُث (10)

أَصابَُه. ِفيما يَُفكُِّر َوُهَو َمْسَكِنِه، إَِىل َصِعَد «بُْهلُوٌل»
اْلَخَربَ َعنْها يَْكتُُم َهْل حاَلُه: َوتََرى تَْلقاُه، ِحنَي ِلواِلَدِتِه، َسيَُقولُُه ِبما َمْشُغوٌل بالُُه

ِمنُْه؟! َشيْئًا َلها يَُقوُل ال ُكلَُّه،
… اْلبََلِل! ِمَن ِبها َلِحَق َوما ِثياِبِه، حاَل َستُالِحُظ إِنَّها

بَْعٍض؟! ُدوَن َلُه، َحَدَث ما بَْعَض َلها يَْحِكي َهْل
اْلَحِقيَقَة. َلها أَباَن إِذا واِلَدتَُه؛ يُْزِعَج أَْن يَْخَىش «بُْهلُوٌل»
حاِلِه. َ تََغريُّ َفأَْدَرَكْت ِبثِياِبِه، يَْستَبِْدُل َوُهَو َرأَتُْه، «إِْقباُل»

َلَك؟ َجَرى ماذا َعْوَدِتَك! َموِْعِد َعْن ًرا ُمتَأَخِّ «ُعْدَت َلُه: قاَلْت
ِمنْها!» َشيْئًا َعنِّي تُْخِف ال … كاِمَلًة اْلَحِقيَقَة َعَيلَّ ُقصَّ
َلُه. َحَدَث ما ِبتَْفِصيِل َرصاَحٍة، ِيف واِلَدتَُه، أَْخَربَ «بُْهلُوٌل»

إِيَّاَك؟!» تَْحِذيِري بَْعَد هذا، ُكلُّ َلَك «يَْحُدُث واِلَدتُُه: َلُه قاَلْت
نَصاِئِحِك.» ِبُكلِّ أَْعَمُل اْليَْوِم، بَْعَد «َستَِجِدينَِني، ِلواِلَدِتِه: قاَل
إِْشفاٍق! ِيف ًة، َويَْرسَ يَْمنًَة ِفيِه، ناِظَريْها تَُقلُِّب َجَعَلْت «إِْقباُل»

… أَنْجاُه! إِذْ هللاَ، َلُه تَْشُكُر ماءِ، السَّ إَِىل َرأَْسها َرَفَعْت

«َفِطنٍي» َحِديُث (11)

اْلبَيِْت. إَِىل «بُْهلُوٍل» واِلُد «َفِطنٌي»: عاَد اْلِعشاءِ، بَْعَد
«إِْقباُل». َزْوَجتُُه َعَليِْه أَْقبََلْت اْلُخُروِج، ِثياَب َخَلَع ا َلمَّ
نُْزَهِتِه. أَثْناءِ ِيف «بُْهلُوٍل»، ِلَوَلِدِهما َحَدَث ِبما أَْخَربَتُْه
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ِحكايَتِِه. َعَىل يَِقُف َسْوَف واِلَدُه أَنَّ َر َقدَّ اَْلَفتَى
َحَدَث. ِفيما يُناِقَشُه ِلَكْي واِلُدُه، يَْدُعَوُه أَْن بًا ُمَرتَقِّ َظَل
يَُظنُُّه. كاَن ما َق تََحقَّ َحتَّى َطِويٌل، َوْقٌت َعَليِْه يَْمِض َلْم

نَِتيَجُة: كانَْت َكيَْف «أََرأَيَْت َلُه: قاِئًال َكِتَفُه، يَُربُِّت َوَجَعَل َوَلِدِه، َعَىل أَْقبََل «َفِطنٌي»
ُمباالِتَك؟! َوِقلَِّة َونِْسياِنَك، َسْهِوَك،

َلَك!» اْليَْوَم َحَدَث ِبما ُمْستَْقبَِلَك، ِيف تَْعتَِربُ ، بُنَيَّ يا َلَعلََّك،
َولِواِلَدِتي. َلَك َمْعِذَرتِي، ُم «أَُقدِّ ِلواِلِدِه: قاَل «بُْهلُوٌل»

تَْفِكريِي!» ُكلَّ نََظِري، ُكلَّ انِْتباِهي، ُكلَّ داِئًما: ِللطُُّرِق َسأُْعِطي
َعَىل َلَك، َحَدَث ما «اُْكتُْب قاِئًال: َعَليِْه، ُحنُوِِّه َعْن َ َوَعربَّ َوَلَدُه، أَصاَب ِلما َحِزَن «َفِطنٌي»

اْلِحكاياِت. ِمَن ِحكايٌَة أَنَُّه
ِلَغرْيَِك!» َوَمْوِعَظًة َلَك، تَذِْكَرًة اْلِحكايَُة هِذِه َستَُكوُن

هوامش

جاءَ. : َحلَّ (1)
اْلَربِْد. ُة ِشدَّ ِقيُع: الصَّ (2)
اِحُك. الضَّ الطَّْلُق: (3)

تَُغرُِّد. تَْشُدو: (4)
ءٍ. َيشْ أَْغَىل ءٍ: َيشْ أَنَْفُس (5)

اْلِقيَاَمِة. يَْوِم إَِىل يَُعوُد َفال ، َمرَّ إِذا اْلَحياُة: َوُهَو اْلَوْقَت إِنَّ أَْي (6)
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الثاني الفصل

واْلِعَنُب «َسِمَريُة»

اْل��َع��َج��ْب ِم��َن َع��ِج��ي��بَ��ٌة اْل��ِع��نَ��ْب ُع��نْ��ُق��وِد ��ُة ِق��صَّ
ال��تُّ��َح��ْف1 ِم��َن َوتُ��ْح��َف��ٌة ال��طُّ��َرْف ِم��َن َوُط��ْرَف��ٌة
َل��ِط��ي��َف��ْة2 ش��اِئ��َق��ٌة َظ��ِري��َف��ْة ن��اِدَرٌة
ش��اِئ��ِن3 ِب��ِف��ْع��ٍل َه��مَّ خ��اِئ��ِن ُك��لَّ تَ��ْردَُع
اْع��تَ��بَ��ْر إِذا ِل��ع��اِق��ٍل ِع��بَ��ْر ِف��ي��ه��ا م��ا َوُك��لُّ
إَِل��يْ��ُك��ُم َه��ِديَّ��ًة َع��َل��يْ��ُك��ُم ��ه��ا أَُق��صُّ
اْألَْط��ف��اُل يَ��ْح��َف��ُظ��ُه ِم��ث��اُل َف��ِإنَّ��ه��ا

∗∗∗
َح��ِس��ي��َرْة4 واِج��َم��ًة «َس��ِم��ي��َرْة» أَْق��بَ��َل��ْت َق��ْد
ُك��ْرِس��يَّ��ا5 اْع��تَ��َل��ْت ثُ��مَّ َم��ِل��يَّ��ا َوَف��كَّ��َرْت
أَبَ��ا6 ِف��ي��ِه اْس��تَ��أْذَنَ��ْت م��ا اْل��ِع��نَ��بَ��ا تَ��ُروُم َوْه��َي
��ه��ا7 أُمِّ إِذِْن َغ��يْ��ِر ِم��ْن ُج��ْرِم��ه��ا ِف��ي َوانْ��َدَف��َع��ْت

∗∗∗
َف��أَْح��َج��َم��ْت8 واْض��َط��َربَ��ْت، َف��أَْق��َدَم��ْت ��َم��ْت، َوَص��مَّ
َح��ِزي��نَ��ْة9 َم��ذُْع��وَرًة اْل��ِم��ْس��ِك��ي��نَ��ْة َوص��اَرِت
اْل��يَ��َديْ��ِن ُم��ْرَع��َش��َة اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن ح��اِئ��َرَة
َل��َه��بُ��ْه10 تَ��َل��ظَّ��ى َج��ْم��ًرا َف��تَ��ْح��َس��بُ��ْه تَ��ْرُم��ُق��ُه
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َل��ْم��َس��ْه تُ��ِط��ي��ُق َوال ��ْه َم��سَّ تَ��خ��اُف َف��ْه��َي

∗∗∗
ن��اِظ��َرْة ِل��ْل��بَ��بَّ��َغ��اءِ ح��اِئ��َرْة تَ��ُع��وُد ثُ��مَّ
اْل��َف��ِض��ي��َح��ْة ِل��تَ��أَْم��َن ال��نَّ��ِص��ي��َح��ْة تَ��ْس��أَلُ��ه��ا
َح��ْم��ق��اءُ!»11 ي��ا «أََس��أِْت، اْل��بَ��بْ��غ��اءُ: َف��ق��اَل��ِت
ُم��َروََّع��ْة12 َوَص��يَّ��َح��ْت ُم��َف��زََّع��ْة َوَه��تَ��َف��ْت
اْألَِم��ي��ِن اَل��نَّ��اِص��ِح اْل��َح��ِزي��ِن َل��ْه��َج��ِة ِف��ي
��ِب��ي��ُل13 ال��سَّ ِب��ِك «َض��لَّ��ْت تَ��ُق��وُل: َواْس��تَ��أْنَ��َف��ْت
��ْة! ِل��صَّ َع��نْ��ِك: ِق��ي��َل إِْن ��ْة ِق��صَّ ِم��ْن ُس��وءَه��ا ي��ا
اْل��ُع��نْ��ُق��وِد س��اِرَق��ُة اْل��ُع��ُه��وِد خ��اِئ��نَ��ُة
«َس��ِم��ي��َرْة»! ي��ا تُ��ذاُع، ِس��ي��َرْة ِم��ْن ُق��بْ��َح��ه��ا ي��ا
اْألَْص��َح��اب��ا14 َوتُ��ْزِع��ُج اْألَتْ��َراب��ا ُر تُ��َك��دِّ
ِف��ْع��َل��ِك15 َويَ��ْل��َع��نُ��وَن أَْص��َل��ِك َف��يَ��ْح��ِق��ُروَن
ُج��ْرِم��ِك ِم��ْن ت��اِئ��بَ��ًة ��ِك ِألُمِّ َف��س��اِرِع��ي
اْل��ُغ��ْف��َرانَ��ا16 واْل��تَ��ِم��ِس��ي يَّ��ان��ا ال��دَّ َوراِق��ِب��ي
اْل��ِع��نَ��ِب ه��ذا َح��بَّ��اِت تَ��ْق��َرِب��ي أَْن َوح��اِذِري
ُح��رَّْة».17 ُك��لَّ تَ��ِش��ي��ُن، َم��َع��رَّْة َف��ِإنَّ��ه��ا

∗∗∗
اْل��َك��ِب��ي��َرْة َف��ْع��َل��تَ��ه��ا «َس��ِم��ي��َرْة» َف��أَْدَرَك��ْت
ِب��ُج��ْرِم��ه��ا18 ُم��ِق��رًَّة ��ه��ا ِألُمِّ َوأَْس��َرَع��ْت
أَبَ��اَه��ا َواْس��تَ��ْغ��َف��َرْت ِرض��اه��ا َواْل��تَ��َم��َس��ْت
يَ��َديْ��ِه��م��ا َف��َق��بَّ��َل��ْت َع��َل��يْ��ِه��م��ا َوأَْق��بَ��َل��ْت
ِل��ِم��ثْ��ِل��ه��ا19 تَ��ُع��ْد َوَل��ْم ِألَْه��ِل��ه��ا واْع��تَ��ذََرْت
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