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كان ُيسابق  الفجَر إلى حقِلِه البعيِد من 
من  يلوُح  وعندما  الّصغيرِة.  القريِة  بيوِت 
نافذتي كنُت أقُف ألتأّمله. كاَن يمشي الهوينا 
كتِفِه  على  ِمْجَرَفَتُه  حاملاً  واثقٍة  بخطواٍت 
لِب. وكّلما اْقتَرَب من الّناِفذِة أكثر، كانت  الصَّ
يعتمُر  ك��ان  فشيئاًا.  شيئاًا  ملمُحه  لي  تبدو 
َس��ْوداَء  شعٍر  ُخُصلِت  ُتغّطي  س��وداَء  ُقّبعةاً 
جبيِنِه  على  َت��ْن��زُل  يِب.  الشَّ ب��ع��َض  خاَلَطها 
الُمَزّيِن بتجاعيَد صغيرٍة تحكي ِحكايَة ُعمٍر 
َشيئاًا  يبتعُد  وأراُه  واالْجتهاِد.  بالعمِل  َمليٍء 
حقُلُه  ك��اَن  الَعزيز.  حْقِلِه  إل��ى  لَِيِصَل  فشيئاًا 
ُد النُّزوَل إلى  ا من حقِلنا ، لذا كنُت أتعمَّ قريباً
فيه،  الخفيفِة  األعماِل  بعِض  لُِمتابَعِة  حقِلنا 

وكنُت أْسَتْمِتُع بمراقَبِتِه وهو يْعمُل.
قوّيَتْيِن  بكّفيِن  التراَب  يقّلُب  كاَن  هناَك، 
ُهما يحبُّ  فل تستطيُع أْن تدرَك أيُّ حاِنَيَتْيِن. 
ُبذوَرُه  يْبذُر  ثمَّ  أرِضِه.  تراُب  أْم  أوالُدُه  أكثر: 
وأضَحْت  نبَتْت  ما  إذا  حّتى  َغريبٍة  ِبَمحّبٍة 
ِثماِرها  ُيدلُِّل  أسمُعُه  كْنُت   ، ا  وَأْشجاراً ُشتوالاً 
بكلِّ  َي��َض��ُع��ه��ا  ُث���مَّ   . الُحبَّ ي��ْم��ل��ُؤه��ا  ب��ك��ل��م��اٍت 
للكثيِر  َتّتِسُع  كانْت  ِعتيَقٍة  ِسلٍل  في  حناٍن 
أشّعِة  تحَت  الّنهاِر  َط���واَل  يعمُل  ك��اَن  مْنها. 
 . شمٍس ُمحرقٍة، ُتضيء سماءاً زرقاَء رحيمةاً

الّنظيفَة،  ُصّرَتُه  يفتُح  ك��اَن  الّظهيرٍة،  وعند 
الّزاِد  من  ا  وبعضاً ُخبٍز،  رغيَف  منها  فَيتناوُل 
وما  به.  تزويِدِه  زوجُته على  اْع��ت��اَدْت  ال��ّذي 
تلك  نحَو  رأَس��ُه  يرفَع  حّتى  منه  ينتهي  إْن 
عْن  حِفَظها  ُشْكٍر  بكلماِت  وُيَتْمِتُم  الّسماء، 
عن  رحيَلها  الّشمُس  ُتعلُن  إْن  ما  قلٍب.  َظْهِر 
ذل���َك اأُلف����ِق ال���ّرح���ِب، ح��ّت��ى ي��ع��وَد ف��ّلُح��ن��ا 
العزيِز،  َبْيِتِه  َنْحِو  الواِثَقِة  بُخُطواِتِه  أدراَجُه 
وفي  الُمْعتاَدِة.  َملِمِحِه  َة  َبِقيَّ وأَتأّمَل  أِلَعوَد 
ا على  ا واِضحاً ا َغريباً ٍة ُكْنُت ُأالِحُظ أْمراً ُكلِّ َمرَّ
الجميلِة.     شعِره  ِبُخصلِت  الُمَغّطى  ُمَحّياُه 
ذلَِك األمُر الغريُب البادي على ُمحّياُه الّشاِمِخ 
أثاَر َحْيَرتي وأْقلَق َمنامي، َوراَحْت َتدوُر في 
ُترى؟  وَتساُؤالت.  َت��س��اُؤالٌت  الّصغيِر  َرْأِس��َي 
َعَب واإلْرهاق؟  التَّ ُمَحّياُه  َيْبدو على  َلماذا ال 
َأأِلَّنه َسعيٌد إلى َدَرَجٍة ال َيِصُل إَلْيه َتَعٌب؟ َأْم 
ُر في  ا ال َيْجَعُلُه ُيَفكِّ أِلَنَُّه راٍض عن َحياِته رضاً

َتْجِربِة َحياٍة ُأْخرى؟
َأْرُص���ُدُه من  ُرْح��ُت  ُأْش��ِب��َع ُفضولي  ولَِكْي 
َجديٍد، َعلَّني َاِجُد إجاباٍت أِلَْسِئَلتي. والَحقيَقُة 
َحُدِث  جاَعَة الكاِفَيَة لِلتَّ َأنَّني َلْم َأُكْن َأْمِلُك الشَّ
إَلْيه. َمْع أنَّ ُأّمي كانْت َتْعَتِمُد َعَليَّ في َبْعِض 
جاَعَة الّلِزمة، إاّل  َتَتَطلَُّب الشَّ الَمواِقِف اّلتي 
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إلى  َشجاَعتي.  َهَزَمْت  الفّلِح  ذلِك  َهْيَبَة  أنَّ 
أْن أتى َيْوٌم َعَقْدُت فيِه الَعْزَم على اْنِتظاِرِه 
ِعْنَد الُغروِب، َوما إْن َدَنْوُت ِمْنُه حّتى َشَغَلني 
َرةاً في َمكاني،  أْمٌر عْن أْمري، َفَوَقْفُت ُمتَسمَّ
ٍة َع��ْن ُق��ْرٍب  ِل َم��رَّ ��ُل َوْج��َه��ُه أِلَوَّ َوُرْح���ُت أَت��أَمَّ
ُيلِطُفني  ُه��َو  راَح  َبْيَنما  الَبريَئَتْيِن.  ِبَعْينيَّ 

وَيْسأَُلني عن حاَجتي. 
َكْيَف حاُلِك  َعَلْيُكُم الّسلُم َوَرْحَمُة هللا.   -

يا اْبَنتي؟
- ِبَخْيٍر يا َعّم.

- ِبماذا َأْسَتطيُع َأْن َأْخِدَمِك؟

- ُكْنُت َأَودُّ َأْن َأْطَرَح َعَلْيَك ُسؤاال.

لي يا اْبَنتي. - َتَفضَّ

غيِر عن  الصَّ َرْأِس���َي  َأْب��َح��ُث في  َوُرْح���ُت 
سؤاٌل  الّتساُؤالِت.  ِتْلَك  ُك��لَّ  َيْخَتِصُر  ُس��ؤاٍل 
ُي��ْن��ِق��ُذن��ي وال ُي��ْح��ِرُج��ن��ي ف��ي ذلِ���َك ال��َم��ْوِق��ِف 
أنَّ  والحقيَقُة  َجْدوى.  دوَن  ولكْن  الَمهيِب. 
��ِت أْف��ك��اري  ��ا زاَد ف��ي َت��َش��تُّ ا الِف��تاً ُه��ن��اَك أْم����راً

الُمَبْعَثَرِة.
- بَصراحة. َنسيُت ما ِجْئُت أْسأَُل َعْنه.

ْرِت َفأَنا في  - ال َبْأس يا اْبَنتي.َمتى ما َتَذكَّ

ِخْدَمِتك.
الَقصيِر  ِحواِرنا  ُفْرَصَة  اْغَتَنْمُت  ولعلَّني 

ِد ِمّما َلَفَتني. أَكُّ هذا للتَّ
َت��ْب��دو علْيِه  اّل��ذي ال  ه��ذا  َفّلِحنا  َف��َوْج��ُه 
��ُع ِب��َج��م��اٍل َغْيِر  َع��لم��اُت ال��ّت��َع��ِب ِت��ل��ك، َي��َت��َم��تَّ
َجماٌل َيْجَعُلَك  جماٌل ال ُيْشِبُهُه َجماٌل.  عادّي. 
َبْشَرِتِه  َيْكُمُن؟ أفي  ا َعْنك: أْيَن  َتَتساءُل َرْغماً

���ُة ال��ّش��ْم��ِس،  َح��ْت��ه��ا َأِش���عَّ ال���ّس���ْم���راَء اّل��ت��ي َل��وَّ
َعْيَنْيِه  في  َأْم  ا؟  ُمْخَتِلفاً ا  ن��اِدراً َلْوناًا  َفأَْعَطْتها 
َت��ْخ��َت��ِزن��اِن  اّل��َل��َت��ْي��ِن  الَعميَقَتْيِن  َتْيِن  الَعَسِليَّ
الّنضارِة  في  أْم  ال��ّن��اِدَرة؟  َشْخِصّيِتِه  َأْس���راَر 
َوَحياة؟  ةاً  َحَيِويَّ َوْجَهُه  َم��َ�َْت  اّلتي  ال��ب��اِرَزِة 
ُه��ن��اَك إض���اف���اٍت أخ���رى أْض���َف���ْت إل��ى  أم أنَّ 
ا ِمْن َنوٍع آَخر؟ ُكلُّ ِتْلَك  ا َوِسْحراً وْجِهِه َرْوَنقاً
لِت َعَصَفْت في َرْأسَي الّصغير َوزاَدْت  أَمُّ التَّ
َف��َع��َزْم��ُت على  ُلْغِزه..  َف��كِّ  إْص���راري على  ِم��ْن 
وَضْعُت  إْن  ما  الّتالي.  اْلَيْوِم  ُغروَب  اْنِتظاِرِه 
َبْحِر  َغِرْقُت في  َحّتى  ِوساَدتي  َرْأس��ي على 
ُأُذن���ي  ���ْت ف��ي  َرنَّ أف��ك��اري، وَبْينما أن��ا ك��ذلِ��ك 
زماٍن  من  َتْنَبِعُث  وكأّنها  الفّلح”  “ذلك  َنْبَرَة 
غير زماننا. وأنَت أماَمها َتخاُل نفَسَك َتَتَفّوُه 
بين  وما  كلٍم.  من  بالَِك  في  َيْخُطُر  ما  ِبُكلِّ 
الغريِب،  الجماِل  وذلك  العميقِة،  الّنبرِة  هذه 
غيِر  وتلك الّراحِة الَعجيبِة، َلَمَع في رأسي الصَّ
وِنْمُت  َعداَء،  الصُّ ْسُت  َفَتَنفَّ الُمْنِقُذ.  سؤالَي 
ْزُت  ِمْلَء ُجفوني. ما إْن الَح الَفْجُر، َحّتى َجهَّ
وب��اَدْرُت��ُه  الفّلِح،  ذلك  إلى  وأْس��َرْع��ُت  نْفسي 
“كيَف  َسأَْلُتُه:  ُثمَّ  ِبأْحسن مْنها.  َفَردَّ  ِة،  ِحيَّ بالتَّ
اْرَتَسَمْت  ِمْثَلك؟”  َسعيدةاً  ُأْصِبَح  أْن  ُيْمِكُنني 
ضا،  على َوْجِهِه اْبِتسامٌة َتْحِمُل ُكلَّ َمعاني الرِّ
الَفْجِر،  ِعْنَد  َسأَْصَطِحُبِك  ا،  غ��داً َأجاَب:”  ُث��مَّ 
ِبِرْفَقِة عاِئَلتي إلى الَحْقل، وَأُظنُِّك َسُتْدِركيَن 
اإلجاَبَة ِبَنْفِسِك”. ُعْدُت إلى البيِت وقلبي َيْقِفُز 
ُأّم��ي  سّيما  ال  َفْرحتي،  الَح��َظ  الكلُّ  أمامي، 
بالَكثيِر  الِقياَم  ِمّني  وطلبْت  اْسَتَغلَّْتها،  اّلتي 
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من  اللَّوازم  َبْعِض  ِشراُء  وِمنها  األعماِل،  مَن 
ُذ المطلوَب ِبُكلِّ َحماَسٍة  ، وأنا ُأنفِّ ُدّكاِن الَحيِّ
ِسُع  َيتَّ ال  ��ا،  ��قاً َض��يِّ ال��َح��يِّ  ُدّك���اُن  ك��اَن  وَنشاط. 
َدْوري  أْنَتِظُر  ُكْنُت  لِذا  شخَصْين،  ِمن  أِلَْكَثَر 
في ال��خ��اِرِج، وأْس��َت��ِم��ُع إل��ى ِح���واراِت أهالي 
اّلذي  فؤاٍد،  أبي  ّكاِن  الدُّ مَع صاِحِب  الّضْيعِة 
ُبُهم ِبشراِء الّثماِر ِمْن ِعْنِده،  كاَن َكعاَدِته ُيَرغِّ
َنْفَسه:  ال��َج��واَب  َيْسَمُع  ك��اَن  ٍة،  َم���رَّ ُك��لِّ  وف��ي 
“نحُن ال نْشتري الّثماَر إاّل مْن ِعْنِد أبي ُمَحّمٍد، 

أِلنَّ فيها َبَرَكٌة عجيَبة”. وهذا الجواُب لم يُكْن 
ُيْعِجُب صاِحَبنا وال غيره من أْصحاِب َمحالِّ 
طريِق  في  اإلطلق.  على  والفاِكهِة  الُخضاِر 
ْرُت َكلَم ُأّمي الُمْعتاَد والُمشاِبَه  عودتي، تذكَّ
��ْي��َع��ِة، وأح��س��س��ُت ِبُشعوٍر  ال��ضَّ لِ��ك��لِم أه��ال��ي 
اّل��ذي  فّلُحنا  نْفُسُه  هو  محّمٍد  أب��ا  َأنَّ  َق��ويٍّ 
َبْيَن  كاَن  نفُسُه؟  ا  َحقًّ هو  فهْل  َعْنه.  ُث  َنَتَحدَّ
الَفْيَنِة واأُلخرى َيْرفُع َطْرَفُه َنْحَو ِتْلَك الّسماِء 
حيَمِة، ِعنَد َذلَِك األُفِق الّرحِب، فَترى َعْيَنْيِه  الرَّ
ِة تلك الّشْمِس  َتْيِن َتْلَمعاِن َتْحَت أِشعَّ الَعَسِليَّ
ِعْشٍق  ِبَكِلماِت  َشَفَتْيِه  ك  ُيَحرِّ ُث��مَّ  الُمْحرقِة. 
َشَفَتْيِه  على  وَتْرَتِسُم  َغْيُره.  أَح��ٌد  َيْفَقُهها  ال 

ضا. َفَيْزداُد إلى  اْبِتسامٌة َتْحِمُل ُكلَّ معاني الرِّ
أْرِض��ِه  ت��راَب  َفُيَقلَِّب  َيعوُد  ُثمَّ  َجماال.  َجمالِِه 
كان  إن  حينها  ف��لُت��ْدِرُك  الحاِنَيَتْين،  ِبَيَدْيِه 
اّلذين  اأَلْوالُد  هؤالء  َأْوالِدِه.  مْن  أْكَثَر  ُه  ُيِحبُّ
ُيْشِبهوَن الماَء في ُعذوَبِتِه، وَيَتَحلَّقوَن َحْوَلُه 
ماِر  الثِّ َجْنِي  ُيساِعدوَنُه في  ُثمَّ  َكاْلَحواِرّيين. 
لِل  الُمباَرَكِة، وَتْدليِلها، وَوْضِعها في ِتْلَك السِّ
ِسُع للَكثيِر مْنها. لَِيَبْيُعها إلى  الَقديَمِة، اّلتي َتتَّ
لَِعْيِش  َتْكفيِهْم  زهيدٍة  ِبأْسعاٍر  الَقْرَيِة  َأهالي 
َحياٍة زهيدٍة بسيطة. وَتْوزيِع ُقْسٍم َكبيٍر منها 
َفَتَحْت  الّنهاِر،  َوَس��ِط  في  واألْيتاِم.  لِلُفَقراِء 
ا  َزْوَجُتُه الُصّرَة الَقديَمَة الّنظيفَة، لَِنتناوَل معاً
الّرقيَقتان.  يداها  َرْتُه  َحضَّ ِمّما  وطاَب  َلذَّ  ما 
َتْبدو  ُكلُّ ذلك وَنْبَرُة َصْوت فّلِحنا العميقُة، 
وكأنَّها َتْنَبِعُث من زماٍن َغيِر زماِننا، وُتراِفُقنا 

في ُكلِّ َلحظاِتنا.
اْكتَمَل  إاّل وقد  َمغيَبها،  الّشمُس  ُتْعِلُن  لْم 
ال��َم��ْش��َه��ُد أم����اَم َع��ْي��َن��يَّ ال��ّل��ت��ْي��ِن َل��َم��َع��ت��ا حيَن 
ِاْبَتَسَم ذلِك الفّلُح ابتسامته   .” باَدْرُتُه:”الُحبُّ
ُثّم  َمَحّبة.  ِبكلِّ  ِب��رأِس��ِه  َيُهزُّ  وه��و  الّساحرَة، 

قال: “الُحّب”.

قصة


