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أستاذ جامعي وأديب-لبن�ان

أدب وفن

)1(
ة  سايم وسلىم أخوان َيْسكنان يف قريٍة َجَبليَّ

بعيدة عن الَعاِصمة.

َتاٌة 
َ
سايم فىًت أسمُر طويُل القامِة، وسلىم ف

سمراُء، َعْيَن�اها َسْوَداوان ِواِسعتان.

َيْهوَياِن  الَمْدرسة،  يف  قان  ُمتفوِّ األخوان 
الُمطالعة.

َيْسكُن األخوان، َمَع أبويهما، يف مزنٍل جميٍل 
حتيُط به حديقٌة واسعٌة.

ِء 
َ

كاَن األخواِن جيُلسان، َعَصَر َذاَت يوٍم، يف يف
مامُهما 

َ
َشَجرِة َصَنوبِر َتَقُع يف وَسِط احلديقة، وأ

اولة، طبُق فواكٍه  ٌة. يف وسِط الطَّ يَّ َطاولٌة حجرَّ
مدين�ِة  “فارُس  عنواُنه:  كتاٌب  وُقْرُبه  عٍة،  متنوَّ
وَيْعُلو  باألخضر،  ٌن  ملوَّ الُعنواُن  اجِلنان”، 
ونظيفة،  واسعٌة  شوارعها  مدين�ٍة،  صورة 

وَمَبانيها ُمتن�اسَقِة األلواِن.

ورة! قالْت َسْلىَم: ما أْجَمَل هذه الصُّ

يف  الَفْضُل  وقال:  سايم،  ابتسامُة  ًعُرَضْت 
يعود  وتعاىل،  ُسْبحانه  هللا  َبْعَد  اجلماِل،  هذا 
ْبن�اء َمدْيَنت�ِه الذين َتَعاوُنوا معه...

َ
إىل فارس، وأ

حتِكي  ُدْمَت  ما  يقول:  عاٍل  صوٌت  اَطَعه 
َ

ق
َتَتَعاونا َمَعنا هذه  عاُون، نريُد منُكما أن  عن التَّ

الليَلة.

خوان، فإذا بأبيهما َيِقُف خلفهما، 
َ
الَتَفَت األ

َب منهما. َحَضَنُهما.  رَتَ
ْ

يا باخلري. اق وقفا، ومسَّ
ان... قال سايم: حنُن مستعدَّ

وَسألْت سلىم: َنَتَعاوُن على َماذا؟

وأنَّ  اقرتب،  َرَمضان  َشْهَر  أنَّ  َتْعَلمان  فقال: 
ان قريتن�ا ال جيُدون ُفَرصًا للعمل،  كثريًا من سكَّ

وُهْم حباَجٍة للُمَساعدة...

قاَل َسايم: َنْعَلُم هذا.

د. عبد المجيد زراقط

فَاِرُس    
مدينِة 
اجلِنَان

الذي  الِكَتاب  إىل  ُيشرُي  وهو   ،
َ

وأَضاف
يف  قرأناها،  اليت  القّصُة  اولِة.  الطَّ ُط  يتوسَّ
على  قادٍر  لكلِّ  احللَّ  ُم  ُتقدِّ الِكَتاب،  َهذا 

العمل...

َنَظَراُته  قت  َنَظَر الوالُد إىل الكتاِب، وتعلَّ
ْجَمَلها ُصْوَرُه!

َ
ورة، وقال: ما أ بالصُّ

ريِتن�ا مثلها، 
َ

اَلْت َسْلىم: تْصِبُح صورُة ق
َ

ق
َعَلُه فارُس وأبن�اُء َمِدْيَنت�ه.

َ
َعْلنا ما ف

َ
إْن ف

إذًا،  يَلَة،  اللَّ َمَعنا،  َتْسَهراِن  الوالُد:  اَل 
َ

ق  
وبعُض  الَبَلدي  املجلس  ْعَضاُء 

َ
أ َسَيأيت  إذ 

لنا، لنْبَحث يف  ليَلة، إىل َمزْنِ أْثرياِء الَقْريِة، الَّ
ْرَيِتن�ا.

َ
ما َيْنَبغي تقديُمه للُمحتاِجي يف ق

ة إذًا. قالت سلىم: َسُنِعيُد قراءَة القصَّ

رون  كيها لكم، وأْنُتم ُتقرِّ ْ َ
وقال سايم: وحن

 َتْفَعلون َبْعَد َسَماِعها.
َ

ما َسْوف

را،  َتَت�أخَّ ال  وقال:  َوَلديه،  الوالُد  َل  بَّ
َ

ق
سَنُكوُن يف اْنِتَظاِرُكما.

من  ة  الِقصَّ ِقَراءِة  إىل  األخوان  اْنصرف 
لُيَساِعد  املزْنِل،  إىل  األُب  ه  وتوجَّ جديد، 
ماِنه  يقدِّ  

َ
َسْوف ما  إعداِد  يف  َزْوَجَتُه 

لضُيوفهما.

منُذ أْن وصَل، أْخرَبَ َزْوَجَته بما َحَصَل مع 
لماذا  َيْسأالن دائمًا:  كاَنا  له:  َقاْلْت 

َ
ف ابني�ه، 

المذِة الُفَقراء يف املدرسِة؟  جِنُد كثريًا من التَّ
نوا ِمْن ِلبِس ثي�اٍب جديدٍة  ماَذا َنْفَعُل ليتَمكَّ
املدرسِة؟  َنَشاطاِت  يف  وُيَشاِركوا  نظيفٍة، 
رُت يف األمِر، وَذَهْبُت إىل مكتب�ِة املدين�ِة  فكَّ
ة  قصَّ من  ل  األوَّ اجلزَء  لهما  واشرتيُت 
ثن عنها،  سمعُت زمياليت يف املدرسِة يتحدَّ
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مت، دائيم التفكري.  قرآها وصارا كثريي الصَّ

ضحَك األُب، وقال: هكذا إذًا...

)2(
جميُع  حَضَر  أن  َبْعَد  هرُة،  السَّ َبَدأِت 
ين. داَر احلديُث، مرتافقًا مع احتساِء  املدُعوِّ
ِة. لم َتُكن االقرتاحاُت كثريًة. لهذا،  القهوة املرَّ
جتمُع  جلنٍة،  تشكيِل  على  فاق  االتِّ يتمُّ  كاد 
وشراِء  اإلفَطاِر  َموائد  إلِعْداِد  الزم،  الَّ الماَل 
“كسوِة العيِد” للمحتاجي من أبن�اِء القريِة.

زوايا  زاويٍة من  خواِن جيلسان يف 
َ
األ كان 

يقال.  ما  إىل  ُيْصغيان  املجلس 
 ، يتمُّ االتفاُق  كاَد  وعندَما 

نهَض سايم، وقال:

لُت،...  تدخَّ إْن  ُعْذرًا،   -
حكي 

َ
أ قلياًل،  تْرَتاحوا  أن  يف  رأُيكم  ما 

شبيهة  حالها  كانت  مدين�ٍة  حكاية  لكم 
حباِل قريتن�ا هنا، فقد َتْسَتفيُدون منها يف 

َراركم.
َ

َتْعديِل ق

أعلن اجلميُع موافقتهم، فاقرتب األخوان. 

شاشًة  َسايم  ْنَزل 
َ
أ القاعة.  وَسِط  يف  َفا 

َ
َوق

َجَلَسْت  ميع.  للجَّ املواِجه  احلائِط  على 

ماَم احَلاُسوِب، املوضوع على طاولٍة 
َ
َسْلىم أ

اشِة، وَراحْت َتْنقُر أْزَراَره. بدأ سايم  أَماَم الشَّ

ة، وقال: هذه هي  بعرِض صورِة غالِف القصَّ

مدين�ة اجِلنان... 

ُتَراِفُق  سلىم  وَراْحت  حيكي،  سايم  راَح 

الِة املوضحة... وِر الدَّ حكيه بالصُّ

)[(
أمرٌي  ماِن  الزَّ قديِم  يف  كاَن،  كان،  ياَما  كاَن، 
ه  عادٌل، حيكم إماَرته بالعْدِل واإلحسان. أحبَّ
ْرَحِته 

َ
ف َصْفَو  ُر  ُيعكِّ وَلْم  هم،  وأحبَّ أبن�اؤها 

إماَرِته  ُمُدِن  إْحَدى  أنَّ  وهو  واحٍد،  أمٍر  سوى 
يف  تقُع  مدين�ًة  كانت  فقريًة.  كانت  ة  يفيَّ الرِّ
واسعٌة،  أراٍض  بها  يُط 

ُ
حت عاٍل،  َجَبٍل  َسْفح 

األشجاُر  فيها  وتْكرُثُ  راعة،  للزِّ صاحلٍة  َغرْيَ 
ة. احُلْرجيَّ

ُكَساىل،  املدين�ِة  هذه  أبن�اُء  كــــاَن 

عها  يوزِّ اليت  الُمَساَعدات  على  وَيْعَتِمُدون 

من  املدين�ة  هذه  ُة  حصَّ كاَنْت  عليهم.  الوايل 

مدين�ٍة  أيُّ  تأُخذه  ما  ُتساوي  اإلمارة  موازنِة 

أخرى من ُمدنها.

قرية، 
َ
ف تْبَقى  كاَنْت  املدين�ة  هذه  لكنَّ 

محتاجي،  مساكي  َيْبَقون  وأبن�اُؤها 

يت “مدين�ة املساكي”. فُسمِّ

املساعدة  يأخُذون  املدين�ِة  هذه  أبن�اُء  كاَن 
وَيْبَقون  َيْصِرُفوَنها،  ما  وُسْرعان  المالية، 

ُمْحتاجي...

هذه  حللِّ  عمُلُه  َيْنَبِغي  ما  يف  األمرُي  ر  فكَّ
من  املدين�ة  ة  ُحصَّ ضاَعَف  الُمْشِكلة...، 
حالَة  لكنَّ  كثرية،  اٍت  َمرَّ الوايل  غريَّ  املواَزنِة، 

املدين�ة َبِقَيْت كما هي.

الذي  الَوايل  َعَله 
َ
ف ما  يفعُل  كاَن  واٍل  وكلُّ 

ُته أنَّ أبن�اَء املدين�ِة ُكَساىل... َسَبَقه، وُحجَّ

األمرُي،  ْعلَن 
َ
أ سوءًا،  األمُر  ازداد  عندما 

َحاَجِته  عن  وقراها،  اإلمارِة  ُمُدِن  جميِع  يف 

لواٍل، َيأُخُذ كلَّ ما َيْطُلُبه، لَيُحلَّ مشكلة هذه 

أْخَفَق  وإْن  واليًا،  َيْبقى  جنح  وإْن  املدين�ِة، 

كِن يف أْسَوأ يحٍّ من  ُيْعَزُل، وُيْجرَبُ على السَّ

أْحياِء مدين�ِة املساكي.

م أحٌد. اٍم ولم يتقدَّ ة أيَّ ت ستَّ مرَّ

طويُل  رجٌل  اقرتَب  ابع،  السَّ اليوِم  يف 

اس قصِر اإلمارة،  ي�اب من حرَّ القامِة، رثِّ الثِّ

طْرَده،  اس  احلرَّ أراَد  األمري.  مقابلة  وّطَلَب 

رأى  ٍة.  ُمطلَّ ِة 
َ
ُشْرف على  يقُف  األمرُي  كاَن 

اِس بأْن ُيْدِخلوه. دَخَل  جل فأشاَر إىل احلرَّ الرَّ

ا األمري، وقال بَلْهجٍة  جُل خبطًى ثابت�ة، حيَّ الرَّ

واثقٍة: أنا فارُس، من أبن�اء مدين�ة املساكي، 

األمرُي  ْعِجَب 
ُ
أ األمري،  َطَلَب  لبِّ 

ُ
أل ِجئُت 

جبرأِته وسأله:

- هل تعرُف ُشروَطنا؟ 

أدب وفنبقعة ضوء
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يل  ولكن  وأقَبُلها،  أْعرُفها  فارُس:  قال 

طلٌب.

سأله األمري: ما هو؟

ف،  ية التصرُّ أجاب فارس: أْن ُتْعطيين حرِّ

ثم  أحتاُجه...  ما  الماِل  من  ُتْعطيين  وأن 

اسبين بعد ستِّ سنوات.
ُ

حت

بتلبي�ة  وأمَر  ذلك.  لك  األمري:  قاَل 

اختار  مدينِت�ِه.  إىل  فارُس  َعاَد  َطَلباِته. 

منهم  ل  شكَّ اء،  األكفَّ جاِل  الرِّ من  مجموعًة 

وارع  َع الشَّ مجلَس املدين�ة، وَبَدأ الَعَمل. وسَّ

إىل  الَعَمِل  على  القادرين  وَدعا  فها،  ونظَّ

اْسِتْصالح األرايض.

ف 
َ

ال، فأوق لبَّ َدعَوته عدٌد قليٌل من العمَّ

ْجَرُه 
َ
أ َيأْخذ  َيْعَمْل  ر: “َمْن  الُمَساَعداِت، وقرَّ

ُمَضاَعفًا”.

ال... بقَي َيْنتظُر ُقُدوَم العمَّ

دها  وزوَّ مدارَس،  س  أسَّ ْثَن�اء، 
َ
األ هذه  يف 

ص  �ات خصَّ س مهنيِّ مي، وأسَّ ضِل املعلِّ
ْ
بأف

ة،  اخلاصَّ احَلاَجات  لَذوي  منها  عددًا 

ات لأليت�ام. ومربَّ

اُل ُيْقِبُلون على الَعَمل... َبدأ العمَّ

تمَّ  األرض،  يف  الَعاِمُلون  كرث  وعندما 

مراعي  منها  قسمًا  فَجَعَل  اْسِتْصالُحها، 

ملواٍش اشرتاها، وِقْسمًا آخر لزراعة األشجار 

والشمندر  واخلضار  واحُلبوب  الُمْثِمرة 

غَدْت  اليت  احلقوَل  وأحاَط  السكري...، 

ِجناٌن  ها  كأنَّ َبَدْت 
َ
ف ْيَن�ة،  الزِّ بأشجاِر  خْضَراء 

ُح اخَلالَق ُسْبَحانه وتعاىل. ُتَسبِّ

اِتها،  َخرْيَ ُتْعِطي  واملوايش  األرُض  بدأِت 

لأللباِن  مصانع  ام 
َ

فأق عطاؤها،  وَكرُث 

ومْصَنعًا  للُحبوِب،  وَمَطاِحَن  واألْجباِن، 

وإعداِد  واحِلَداَدة  جارة  للنِّ َوُورَشًا  ر،  للسكَّ

لوازم البن�اء...

أبن�اُؤها  وَصاَر  املدين�ِة،  أحواُل  ت  تغريَّ

من  مزيٍد  يف  وَيْرَغُبون  وَيْكَسُبون،  َيْعَمُلون 

حديث�ٍة  بيوٍت  يف  امِة 
َ

اإلق ويف  الَكْسب...، 

املدين�ة  مجلس  فوَضع  واسعٍة.  جميلٍة 

بعه اجلميع يف إقامة  طًا لها ونظامًا يتَّ مخطَّ

وارع،  منازلهم وحوانيتهم، فتمَّ توسيع الشَّ

اَمة،  العَّ احلدائِق  وإقامِة  احات،  والسَّ

ْبني�ة جميَعها 
َ
واتب�اِع نظام يف البن�اء جيعل األ

ْلواِن واألْحَجام.
َ
متن�اسقة األْشَكاِل واأل

أبن�اُء  وكان  الست،  السنواُت  ت  مرَّ

ِعْلمًا وخربة وغىًن  القرية يزدادون، خاللها، 

وإجنازات...

زياَرَة  َر  فقرَّ حيدُث،  ما  يت�ابع  األمرُي  كاَن 

زارها  حدث،  الذي  غريُّ  التَّ ليشاِهَد  املدين�ِة 

أ  وهنَّ رأى...  بما  ففوئج  موكب،  دون  من 

مباركُة  ِرح: 
َ
ف عاٍل  بصوٍت  املدين�ِة  أهَل 

قريتكم...، قرية اجِلنان.

)4(
مت حلظات، قطعه أبو سايم:  ساَد الصَّ

- حنن، ماذا علين�ا أن نفعل؟ هل نكتفي 

بتقديِم املساعداِت؟

الناس  فهؤالِء  يكفي،  ال  ال،  رجٌل:  قال 

كثرية  أشياء  وأوالُدهم،  هم  حيتاجون، 

أخرى...

فقاَل رُجٌل آخر:

مدين�ِة  ومجلُس  فارس  َعله 
َ
ف ما  نفعُل   -

ن لكلِّ محتاٍج ُفْرصة عمٍل... ُنؤمِّ
َ
اجلناِن، ف

فقال جاره، وهو حيكُّ صلعته:

مع  االجتماعاِت  الغد،  منذ  نب�دأ،   -

األثرياء...، ولكن ال نلغي موائد هذا العام.

املوافقة،  عالمة  أيديهم  اجلميُع  ع 
َ
َرف

وَعَلت  األخوين.  حنو  األيدي  هت  توجَّ ثمَّ 

أصواٌت تقول: بأمثالكما تصبح بالدنا بالد 

اجلنان...

أدب وفن


