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يتـوىل عـدد مـن الـرواة سـرد احلكايـة؛ مـن خـالل إنشـاد  املقطوعـات 
وأفـراد " نضـال"الفـالح : اليت تصـف األحـداث املمهـدة للحـوار الـذي يـدور بيـن

وكوسيلـة . ؛ ثـم بعـض املخلوقـات العجيبـة"غريـب"و" منـام"و" هـدام"الشلـة 
شاشـة خلفيـة بعـض الصـور التمثيليـة اسـدة لبعـض للتوضيـح تعـرض عـلى 

  .األحـداث أثنـاء إنشـاد الـرواة
  

 
  1: اللـوحـة

  
  تجـلَّى    دـقَـ  كَان يومـاً    :الـراوي األول

  ـاتــلِ     الذكْريـجبمي
  ات   تســـلِّي  ـايـوحكَ

  الغـــزاة    رِ ـكَأساطيـ
  هي  أمـثَـالٌ  وذكْــرى 

  رواةـهي   ديــوانُ    الـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  2

  رتلُوهــا ..  ـاـرددوهـ
  اطــراتفي  الليــالي  املَ

ـِــنٍ    عزفُوهــا     بِحن
  كَالرعــاة كُـلَّ  صبـحٍ  

  اهلَدايــا  خيــر   إنهـا 
  ــتمقُد   اتــزواجلَائ  

  أبهجـت كُـلَّ صغــارِي 
ـــاتعافي    اليــاتنبو  

  كَنحـــلٍ     فَتلَقَّوهــا
  ناضــرات   لزهـــورٍ 

  ـرورٍـبِاحتفَــاٍء    وسـ
  احلَالمــات   واشتيــاقِ  

  2: اللـوحـة  
  نشيطــاً   فَالّحـاً كَـانَ     : الراوي الثـاين

 يــردتسم   ــالَتضالع  
  بِحنايــا    كَهِضـــابٍ

ــاللٍ     بــارزاتت  أو  
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  الَ   يبــالي  بِصعـــابٍ
  الَ  يجـارِي   الشهــوات

  شأنـه  الكَــد  بِصبــرٍ
  سبِيـلِ   الثَّمـــرات  يف 

  الصبــر  لَمــا  يستلـذ
  للْمكْرمـــات   ينبـرِي 
  يستطيـب السـعي صبحـاً

ــاتساعقُــولِ   النلْحل  
  اًءـيبـذلُ  اجلُهـد   سخـ

  دونَ   بخــلٍ  أو  أنــاة
  جعـلَ األعمـالِ  فَرضــاً

  كَالصلَـــوات    الَزِمـاً 
  األشغـالَ   نهجـاً  ويـرى

ـَـــاة       وسبِيـالً    للْحي
  3: اللـوحـة

  نهـض  الفَـالَّح    يومــاً   :الراوي الثالـث
  لَ   آذَان   الصبــاحـقَبـ
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  يجـرِي   للْحقْـلِ  فَسـعى
  فـي  الصــالَح   يتمـنى

  الي    بِصقيــعٍ ـيبـ   الَ 
احوــابٍ   أو َ ري     ذهف  

  بِهجِيـــرٍ   مستخفــاً 
  بالريـــاح   نــاً يمستهِ

 ـةيبِالقَر   ـرو   مــدعي  
ـَـاح   عـدو ظَـبيٍ في البِط

  ــدـيتغــنى     بِنشيـ
  زهـو   وانشــراح   فـي

  ـنىـيغ  مثْـلُ  شحـرورٍ 
 درو   ـنيب     أقَـــاحو  

  بينمــا النـاس  رقُــوداً
بِطَــاحانو  ـاتبـي  سف  

  يهـمحصــالَة  الَ   تص  
  للْفَــالَح    أو  دعــاٌء  

  ـونَ   بِشغـــلٍـالَ  يبالُ
ـُـوا     ـَـاحفَاستكَان     بِارتي
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  نبـذ   الفَـالح    نومــاً
  ـاح ـوركُــوداً   مستبـ

  تباعــاً  جـد  في السيـرِ
بركـاً  دالس   جــاحالن  

  فَغـزا  احلَقْــلَ  سرِيعــاً
 ــاطشبِن     ــاحيتاجو  

رــدـأل   الصبيـراً    مع  
ـرِ   فَـاضشبِالن    ـَـاح   وف
  نـزع  األثْـواب   فَــوراً

  للْكفَــاح  فـي  اشتيـاقٍ
ـلَفَانجـميـ  ى جِسظـعم  

  ـذاً    بِاجلــراحـمستلـ
  اـتنطــق القُــوة  لَمـ

  وِشــاح    دونَ   تنجـلي
  أيهـا  الفَـالَّح   مــرحى

الَح   ــكنــاعٍ   معشل  
الت  ـحنماًء ـيثَــر  بـر  

منـوـــاحِسيـاًء     بِان    
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  4: اللـوحـة
  رىـمـرت الساعـات تتـ    :الراوي الـرابع

 مـا  القَــومنيب   ــامنِي  
  وغَـدا   الوقْــت    زواالً

  أو   ـسونَ   حد ــاميق  
  أضـحى  فَضيـاُء الشمـسِ

  الظَّــالَم  نحـو   مائـالً 
 ـفحز  نارِبـاً مـلٍ  هلَي  

  الغمــام  الَجِئــاً حيـثُ
ــاٍءييـي   حى    فارـوت  

 ـــالَمــامٍ    بِسشتاحو  
ــرتــلِ  ساللَّي  فَظَـالم   

 يــشفَافخل    ـــامهو  
قــرِ   رِزوغُ   الفَجـزبو  

  أو   يمـــام  لصقُــورٍ 
  تحيــا النـورِ  بِانِسيـابِ

  حطَــام  ـتانجثَـثٌ  كَ
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  وأفُـولُ  الضـوِء  يعــمي
  اتظَــرن    ـــامألمل  

  5: وحـةـالل
  انِسيــاب  اللَّيـلِ  فَحمـة    :الـراوي األول

ــاممبِالت     ــالَتفانو  
اآلفَـات ـفحزــا   تيهف  

كَــامربٍ  وــرت  ـنيب  
  وفَســــاد      بِبـالٍَء  

  وسقَـــام   وسمــومٍ  
  فَغطَـاُء اللَّيــلِ يحــمي

املَـالَم ـافخ ـنكُـلَّ  م  
  6: اللـوحـة

  استكَانــت   شلَّـة النـومِ     :الراوي الثـاين
ل   انــوه     امهِــزانو  

يقُــونَ   كَالَمــاًالَ   يط  
يــعواضيف  م   ــامجِس  

  برِيقـــاً   يتحاشــونَ 
ــامــاًء   كَاحلُسضم  أو    
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  ريوعـــاً  يستطيبــونَ 
 نِظَــام   أو   ـدونَ   حد  

  ـونَ    بِعيـــشٍـيتغنـ
ـــامناغْتــابٍ   وهتانو  

  ورٍـهمهـم  غَـزو  جحـ
ـَــام ـللتسـ   لِّي     واملُق

احـوا   الرنمىـأدـتـة  ح     
   ــمهكَتهأن   امكَاملُــد  

 يـدفالَ ي يهِــمف   ماللَّـو  
ــامصخ  اوِيهِــمدالَ   ي  

قْـــدــونَ  بِنسحالَ  ي  
  أو   سهـــام   أو  مـالَمٍ 
كْـرِ  كَــدذ  نوا  مرخس  

  اتكَــارتابو ظَـــامع  
  7: اللوحـة

  كَـانَ فـي القَريـة جمـع    :الراوي الثالـث
ـمهمض الَـهمالز  ــتعن  
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ــمهنم  ادـداألع  كَثُـر  
ـَـه  فئْــران  مثْـلُ   البقَال
كَــرو   فَـر   ـمغلُهش  

  هـومٍ   وبطَالَــبيـن   نـ
  ومجــون   ثُـم   لَهـوٍ  

ـَـهـانتش فـي    ـاٍء  وثُمال
  لشغــلٍونَ    ـيميلُـ   الَ

  فيـه  كَســب  بِجِعالَـه؟
  عاشــاًـونَ      مـيستحلُّ

وم ـنامالكَالَلَـه رِيــث!  
امرتنَ    ـياعـــاً   ـوبت  

  حوالَــه   أو  لعطَــاٍء   
  فَتراهـم  فـي   ازدحــامٍ
  إطَالَــه     وا  دونَـوقَفُـ

ـُوا    إنـا: النـاسِ  فيصرخ
 رـدأج  ـَـه   اخلَلْـقِ   منال
  هـو عـرف  سـاد   فينـا
بِانـَــه   ..  ِسجـامٍ     وعدال
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  8 :اللـوحـة
  عصــرٍ  هكَـذَا  منطـق      :الراوي الرابـع

يــهف ـتكَمح  الَـهاجلَه!   
  ذَهبـوا  للْحقْـلِ  يومـاً                         

  ـهـخمـولٍ   وعطَال  فـي
  بِلَهـــوٍ     يستلــذونَ

آلَــهــامٍ   وغأن ــنيب  
 ـوا  الفَـالَّححـقَى  لَمشي  

الَـــهأصـــاٍء   وبِرِض  
ـهنوا  مـرخـوا   ساحصو  

. ...........................  
  9: اللوحـة

  ............................       تظهر الشلـة
  كَالغزلَـه  دو ـأنـت  تعـ                               :وهم ينشدون

  ورقيقــاً   صـرت عبـداً                       
الَلَــهد  ى  أوــنعونَ مد  

ـذونَ  أخي دـطعت  ـتأن  
    آلَـه؟  كَيـف تغـدو شبـه
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  10: اللوحـة
  هكَـذَا املَنطـق أضــحى      الراوي الرابـع
ـَـه                            :يكمل إنشـاده   !عنـد أصحـابِ اجلَهال

  ــاركَـذَا   صه ـاسأن  
ـَــه الَ   يبالُـونَ      !بِحال

  ـاًـرأس   قـ املَنط   قَلَبـوا
ـَــه   بِضـالَلٍ    !واستطَال

  11: اللوحـة
ـُـو       :الراوي األول ـَّـة  تلْه   بينمـا  الشل

  مجـون   اهلَائميــن فـي
ــتحت  ئفَـيـارٍ  وجأش  

يــنمـاِء  احلَالختـي ارف  
  "نِضـالٌ" كَـانَ في احلَقْـلِ 

  بِالصالحيــن    يقْتــدي
 ضاألر  ـقشــا   عيأحو  

  الدفيــن  درر  الكَنــزِ  
  أتقَـن  األعمـالَ   لَمــا 
سقَـد  يــنالثَّم  قْـتالو   
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ـلُ  كَــداغالش لُــهغش  
  يلـيــنوجهــاد   الَ   

 ـاهعفَد  ــضعـا   البلَم  
ـارثْـل  صم  يــنابِحالس  

 يــهف  ـتعلَم بيــنج  
 ـيـــنطاشرِيـقِ    النبِب  

ـُوالً ـَسى عرضـاً  وط   واكْت
ـيـــنماسالي   ـونهبِد  

 ـُـوه   ـفَيٍء ــل   فَاستمال
ي  ابٍ  قْـدــرشويــنع  

ـَنى   يمـشي لِّ ـللظِّـ  فَانث
  وحنِـيـــن بِاشتيــاقٍ 

  ـسـعندهـا  هـب  جلي
ـيـنـِم ـَّائ     صائحـاً في الن
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  12: اللوحـة
  إفْسحــوا  يـا قَــوم  هيــا       واحـد مـن
  الكَادحيــن  لجلُــوسِ                                  :الشلـــة

  13: اللوحـة
  اب البعـض منهـمـفَاستج       الراوي األول 
  املَاكرِيــن  في انصيــاعِ                               :يكمل إنشاده

 ـوا  الفَـالَّحلَسى  أجـتح  
ـص  ـنيب  ـار يـندالقَاع  

هقَـوســا ومكَي   احالـر  
  ـنـفي التائهِي ينضــوِي 

  14: اللوحـة
  ـلَ  حزِينــاًـتـرك  احلَقْ     :الراوي الثـاين

نِيــنـالِ السمإه فـوخ  
  وسقْيــاً  فَلْحـاً  راجِيـاً  

  اً عـن  منتجِيــنـباحثـ
  "نِضـاالً"أيـن من  يـدعى 

 يـنكَـانَ  أم  ـنم  ـنأي  
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  15: اللوحـة
  رىـتتـ مـرت الساعـات   :الراوي الثالـث

ــالٌ"ونِض  "جِيــنكَالس  
  ـادـيتمــطَّى فـي رقَـ

  العابِثيـــن   بِمــزاجِ  
 ـعاجلَم كـارا  شـوحفَأض  

يــنابٍ غَارِقــرـي شف  
  ـودـوا    لخمـانـفَاستكَ

  ــنـوشــرود    التائهِي
  16: اللوحـة

  دوى   هتــاف ؛ أةـفَجـ    :الراوي الرابـع
نراًـمـذ      يـــنلافللغ  

ـَـادي   هاتـف  األرضِ   ين
اعيـــاً   د يـــنلاملْعل  

  17: اللوحـة
  أيهـا الفَـالَّح يـا  صــا     تظهر الشلة أثناء
                                    نِـع  أسبــاب  حيــاتي                              اللهو مث يعلـو
       :صوت اهلاتـف
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   18: اللوحـة
  ذُهــلَ الفَـالَّح   لَمــا       :الراوي األول

  تـوالص  ـعمسعـيـود  
ـضهن  يـنكسـرِي  املجي  

 ـدعـالً   بائس  ــوداهلُم:  
  19: اللوحـة
  ـلَّىـيتس   أي   منكُــم    يظهـر الفـالح

  دودـعابِثــاً  دونَ    حـ                             فـي" نضـال"
  أيكُم  يشـدو ويطْـري       ثــم. ذهول

  الــورود    أيكُـم   يهــدي                       :ـض، وقـال
  يغـني  األرضِ  فـي ثَـرى

 ــافتبِه  ـــودعكَالر  
  20: اللوحـة

  منـا  مـن  ينـادي لَيـس       .تظهر الشلـة
  عنــك  مـن  دون العبـاد                              :وأحدهم ينشد

  إنمـا  نحــن  جميعــاً
قَــادربٍ  وــرش  ـنيب  
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  21: اللوحـة
  ونُ لَمــاـخجِـلَ  املَفْتـ        الراوي األول
  في السـداد  زيغـاً  ظَـن                                :يكمل اإلنشاد

ـادــو علْهــسِ  يلجلْمل  
ــادنــثَّ العابِــذاً حن  

  تـرك الشغــلَ وأضـحى
ـــادصي    بِالْحـالبالَ  ي  

ــافته  ـاحـا  صهدنع  
ــادـي الوِهــالٍَء   فبِج  

  22: اللوحـة
  أيهـا  الفَـالَّح   يـا  صـا       تظهر الشلـة

  نِـع  أسبــاب  حيــاتي                              هلوها؛ ثـميف 
  أيهـا  الكَـادح   يـا  مبـ       يعلـو صوت
  ـدع  خيــرِي  وهبـاتي                                 اهلاتـف؛ يف
  : هدوء ووقـار

   23: اللوحـة
  فَطــن  املَحمـوم  حـاالً     :الراوي الثـاين

ــاتتشـولٍ   وذُه   ـنم    
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 ـاحص لَّـةي الشـو  فعدي  
  :اعِ   اهلَاتفَـــاتـلسمـ

  24: اللوحـة
  هـذه   األصـوات   تـأتي   يظهر الفـالح   
  مـألت  كُـلَّ  اجلهــات                            واقفا؛ مث يوجـه
  أيكُـم  يسمـع  منكُـم      :كالمه للشلة قائال

 لْـكت تـوص ـاتخرالص    
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  25: اللوحـة
  ـواـوم  ظَلُّـأنَّ  القَ  غَيـر    :الراوي الثالـث

  ـات  ـدود املُدركَـفـيحـ
ـسحـالَ  لم  ــمهعمس  
  ــات  ـالتفَه  بـيستطيـ

  فيهِـم  حـالَ يفيـد النصـ
  الكَلمــات   ـدـتفي الَ  

  26: اللوحـة
  وقْــر  انَ  فـي اآلذَانـكَ    :الراوي الرابـع

  دود      مانِعــاتـوسـ
  وعــود   الَ   تنحيهــا 

  ــاتـأو  دروس   أو عظَ
ابــوــا   صانِيهدالَ  ي  

 هِلَـتج ــاتـلَّ  اللُّغج  
  27: اللوحـة

  فَارتـمى منهـم جليــس       :الراوي األول
  بِالقَهقَهــات   اًـضاحكـ
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  اديـساخـراً ممـن   ينـ
  بِاهلَاتفَــات      هازِئــاً    

  ـعاجلَم  ـكحـلَىأضوأب  
  ـاتـد    السخرِيـبِمزِيـ

 لَّـةـي الشـثَّ  فكـاً بش  
ــاتبــالَقِ    الكَذتبِاخ  

 ـا  الفَـالَّحهدنى عـحأض  
  أو   فُتــات   كَخيــالٍ 

  وأمـسى   فَّـه  اخلــزيلَ
ـاتتشــارٍ  وسكـي انف  

يـنكسى املـَح   حـتى  فَاست
  كَـاد  يطْـوى  كَالرفَــاةْ

  فَأجـاب القَـوم   حــاالً
  بِحيــاٍء      كَاجلُنـــاة
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  28: اللوحـة
  ـاليـإخـوتي  رِفْقـاً  بِح     يظهـر الفالح؛
  ـروا  لي  هفَــواتيـواغْف                               منكسر اخلاطر

  هتافــاً   د  تخيلْـتـقَـ      الشلــةأمام 
                        ـني  ثَبــاتيـفَهـوى  ع                              املستهزئة بـه؛ 

                                :مث  ينشد
  29: اللوحـة

  غَيــر  أنَّ  الشـك  بـاقٍ     :الراوي الثـاين
فْـسـثُّ النحتسـَّـا  ي   حث

  ـامىـيتنـ    ر ـوضميـ
نـالَ   فُـثُيمـَـا اإله   نفْث

ـا خـكُلَّم  ـار ــاحنج  
ـثَ   اآلخعثَــاـبعب  ـر  

  أطْـرق  الفَـالَح  حينــاً
  بحثَـا  باحثـاً فـي األمـرِ

ـارتـا اخهدنـ عصاالًـخ  
  األعمـاقِ  إرثَـا  هـي  في
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فَانضِ يـألرى لـَح   جـرِيت
ـَـاـعامـالً جرف   ـاً وحرث

  30: اللوحـة
  عـاد   لـألرضِ   بعــزمٍ    :الراوي الثالـث

  اْءـيبتـغي بعــثَ  النمـ
  تارِكـاً  أهــلَ  املَـالَهي
  الريــاْءـذاً قَــوم  ـنابِ

  بـاذالً   جهــداً   ثَمينـاً
  صابــراً    دونَ   عنــاْء

  آمـالً  فـي اخلَيـرِ  يـأتي
  بِثمـــارٍ    ورخـــاْء

  31: اللوحـة
  ـتـَتوال   بعـد ساعـات   :الراوي الرابـع 

  وجهــود       ورجــاْء
  "نِضـالٌ"هكَـذَا  أضـحى 

  يتلَــظَى  فـي  العــراْء
 ـسمـَا الش ـَت حينم   تعال

قَلْـب ـتكَنــاْء سمالس   
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  ب  فـي األرضِ  أوارـشـ
  زاده    الكَــد    بــالَْء

ــورفُت   بــا   دهدنع  
 ـاطشـي  نف ـاْءـألقْوِي  

  حنايــاه  ـوبـدت  فيـ
متــاْءـتختـي ارـطَّى ف  
  والًـأمطَـر  اجلسـم  سيـ

  راشحـاً   مثْــلَ  الـدالَْء
  وغَـدا الوجــه  معينــاً
  وه   األشقيـــاْء ـكَوجـ

قَـانتـي احـاحٍ   فشارتو  
  طَفَحــت  فيـه األنــاْء

  32: اللوحـة
  

  أطْـرق  الفَـالَّح  أرضــاً       :األولالراوي 
  راجِيـاً  خيــر العطَــاْء

  قَلَّــب   الـرأي  مليــاً
نيــرِ  األمصـي  مـاْءـف   
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  ـرجىــولٍ    تتــوحقُ
  ـاْءـالعظَم    زات ـمعجِـ

  تتحــلَّى   بِعقُــولٍ      
  ـاْءـاحلُكَمـبِذَكَــاِء     

  فَـرأى  شيئــاً  عجِيبــاً
  فيـه   ســر   وخفَــاْء

 يـحشـمِ فَرسى  اجلـحأض  
ينُ   الضلَـو  ــهنـاْءـلَو  

  صـار  يجـرِي كَالسـواقي
  ـنى    كَاللِّـــواْءـيتثَـ

  غَائـراً فـي األرضِ يـروِي 
  لإلرتـــواْء  شوقَهــا  

  أرض  هنِيئــاً  إيـه   يـا 
  ــاهيبِم    محــاْءـالر  

ــرابيــا  تحكَـذَا يه  
  ــاْءـونم   اث  ـبِانبِعـ
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  33: اللوحـة
  ـاح املُنــاديـوهنـا ص     :الراوي الثـاين

    فـي   وضـوحٍ    وجـالَْء 
  34: اللوحـة

  اـصـ  يـا أيهـا الفَـالَّح      :صوت اهلاتف
  ع أسبـاب  حيــاتيـنِـ

  أيهـا الكَـادح يـا  مبــ
  ـدع  خيـرِي  وهبــاتي

يأنقُـوت ـباهـا وي  ـت  
  أنــت  غَـوثي  ونجـاتي

  أنـت يـا  صانِـع  عـزي
  ونبـــاتيـرائي   ـوثَـ
  ائيـمنـك  يسمـو كبرِيـ

  بِـك  تنمــو  ثَــرواتي
  35: اللوحـة

  فَارتـمى الفَـالَح أرضــاً      :الراوي الثالث
ــاتتشـولٍ   وـي  ذُهف  
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  يدعــو  للْقَـومِ  وانبـرى
  ــات ـَاعِ   اهلَاتفـلسمـ

  36: اللوحـة
ـِّي    ":نضال"الفالح    أيهـا   اإلخــوانُ    إن

  أسمــع  اآلنَ   صــالَتي
ـُـوا   هـذه األصـوات  تعل
  تسمـوا  بِــذَاتي ا ـإنهـ

  اـهيـ  انظُـروا في األرضِ
  ـاتـاملَكْرم     رونَـستـ

  األمـواه  تســقي   هـذه
  اتيرشحـن  ـمـا ـإنهـ

الس لْـكوا تظُـريـأناقـو  
تـَـــاة   تثَــنى     بِاحلَي

  غَديــراً   أضحـت إـا 
ــاتهيــاً كُـلَّ  اجلاقس  

ـا   اإلخهـِّيـأي   ـوانُ   إن
  في الفَـالة  سـوف أعـدو
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  اً  ممـا  دهــانِيـهاربـ
  املُعجِـزاتمـن عجِيــبِ 

  37: اللوحـة
ـُّوا    :الراوي الرابـع   ضحـك اجلَمـع وضنـ

اتــركثُ  املُسلَـو  يـهف  
ـِـم   حيـن دار اللَّغـو  فيه

اتـــراخس    ــانعبِم  
ـارص  ــمهضعي   بـالغي  

فَـــاترِيــبِ  الفَلْسبِغ  
  فَتمــادوا   يف   جِــدالٍ 
ـَـاتـبِعجِيـ   بِ  السفْسط
  بيـن  تكْذيـبٍ ورفْــضٍ 

اتاضِ  اهلَفَــوـــرافْتو  
يــسلج  يهِـمى فـربفَان  

  فـي  ثَبــات"   لنِضـالٍ"
  ـهنــالً  مائوحـاً سضو  

  ـاً    بِالترهــات  ـهازِئـ
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  دونَ   اهتمــامٍ  قَائــالً 
  بِالتهمــات   صارِخــاً  

  38: اللوحـة
  يا صديـقي  أنـت تهـذي      واحد من الشلة

  املُنكَـرات   سمعـت  قَـد                              ":منـام"يدعى 
  !أي   دعـوى   تدعيهــا؟

 تـوص  ـن؟ أيفَـاتاهلَات!  
ــابصمو  ــمهو  ذاك  

  س   اهلَمــزاتـذاك  مـ
  

  أنـت  تهـذي دونَ  شـك   وآخـر من الشلة
  بِاملُعــوِذَات    ذْ ـفَاستعـ                            ":هـدام"يدعى 

  قُلْــت   زوراً  ومحــاالً
  ـاتـبِاملُضحكَ   ا ـجِئْتنـ

  غَديــراً ى حـأض  عـرق
اتِسيــالً  كَالفُـــرمو  

  أضـحى  عيونــاً  رشـح
  ـــاهيبِم     قَــاتافد    
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  رامى فـي  حقُــولٍـتتـ
ــاتارِياقٍ      جــوسو  

  
  فَلَقَـد جــاَء  املُنـادي         "نضال"الفالح 
  ـواتـواختـفَى  فـي الفَلَ                                     :جييـب

  لَقَـدى وأطْــرى  وأثْـن  
  ـنى  كَاحلُـــداةـوتغـ
  مادحـاً  فيهـا  صفَــاتي

  ــاةـبِاحلَي   واعتنــائي 
  
  يـا أخي أنـت  مصــاب          ":منــام"
  إنمـا  أنـت  الُصـــاب                               ":نضــال" 

  ـافـبِالفعـلِ هت هـو
طَــابخو    يـــدشنو  

ـتـوراً   لَسمخـذَا   مفَه  
 يـهقي   فـرع  اباجلَــو   
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  أرتــحِ   اآلنَ   رفيــقي     ":غريب"يدعى       واحد من الشلة
ــابي  الذهـأتـا  يثَمير  

وند ني مل ـكاحيـقٍ  وض  
  
  الصـواب  هـو ذا  الـرأي                                ":نضــال"
  
  .........قَـالَ مـاذَا؟        ":غريــب"
  
  قَـالَ  قَـوالً.......  .......       ":نضــال"

  مجــاب   خلْتـه  وحيـاً
  
  إلَيكُــم   يغفــر  اللَّـه       ":غريــب"
  
  هـذه   منـك   ارتيــاب                             ":نضـــال"
  

  أي  وحـيٍ يـا رفيــقي؟    ":هـدام"يتكلم 
  !الَ   نبِـي   اآلنَ   يــأتي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  33

  أي  وحـيٍ  يـا  صديـقي؟         ":غريـب"
  
ـَم  أقُـلْ وحـي السمـاِء                               ":نضــال"   ل

  إنــه مـن  وحيِ  نفْـِسي
  وعي     وشقَــائيـودمـ

عش  ـيحو   ــهورِيـإن  
  غنـــائي     ـجوأهازِيـ

  ام  عــنيسـألِ  األيــا
  ـعِ  بكَــائيـعـن  ينابِي

  ســألِ  األرض  تراهــاا
تىهــشت     طَليــعـائ  

  رات   مـن  جبِيـنِيـقَطَـ
  ـائيـضي فيهـا ينجــلي

ن  ضيــلُ  األرحـوراًـفَي  
  ـائي ـبِثمــارِي    وبهـ

      نـلَ  لَحـويسـود  احلَقْـ
  ــائيـثَن      ـلِ ـبِتراتي
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  يتنــامى   حـبٍ   نلَحـ
  لقَــائي   عنـد ينتـشي  

  
  وصوابـا  كُلَّما  قُلْت مفيـداً         ":غريـب"

يـابتارونٌ وظُن يكي فل سلَي  
 راالً غَياآلنَ جِد كرفَات ـدجم  

  رعِ األمدواباجلَـو  زع فَقَد  
  
  قد صدقْت القَولَ إين سوف أطْوِي          ":نضـال"

ـابتاقِ  الكركَـأو  ضاألر  هذه   
ـُو  سأشق الصخـر بِالفَأسِ   وأحث

ابـُر   ما تبـقَّى في طَرِيـقي من ت
  سأحيلُ احلَقْـلَ زرعاً واخضـرارا

  وبساتيـن  عجــاب  كَرِيـاضٍ
قزعـنِي املطإع  ئْتي  إنْ شـَإن   ف

  بِاجلَـواب سـوف آتيـك سرِيعاً 
نِيهطيـإعفا رـاـا ياهرت ي كَيق  

   وإيـاب  تتهـاوى  في  ذَهـابٍ 
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ـَّا  سمعـك  إعطنيها واعطنِي   لَم
ابــراقْتو ـادعتي ابى فــنغتت  

  39: اللوحـة
  ثَـورة  الفكْــرِ تبــاهي       :الراوي األول

  بِعقُــولِ    األذْكيـــاْء
 كْــرالف ـحميــداً جعب  

  بِخيــالِ     الشعـــراْء
ـرالطَّي ـَـق   طَوِيــالً  حل

  النزهـــاْء    بِشعــورِ 
  هـذه  األرض  تنـــادي

  ــافتـــاْء   بِهجرو  
ـُـو   تسـألُ  النـاس  وتدع

  رأفَـــة      بِاألوفيــاْء
ضِ أضفَــاُء األرىـفَوـح  

  األوصيــاْء  فـي  ذمـامِ 
  كَيتيـمٍ بــات  يشــقَى

   ــادثَـــاْء    بِفَساخلُب  
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  يـا زمانـاً  قَـد  تــولَّى
  األمنـــاْء   بِخصــالِ  

ـَى   يــوم    تجـلَى   وأت
  بِخصــالِ    اللُؤمـــاْء

بأر  يـهـفـالَى  ـاحالكَس  
  ز  األغْبِيــاْء ـفيــه عـ
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  1: اللوحـة
  نِي النـاس أيـن البقيـه؟ائلُـسي       :األولالراوي 

  خفيــه  ظَلَّـت ألنَّ النهايــة
  ويسألُـنِي البعض عمـن تحـلَّى    

  ونفْـسٍ  أبِيــه  بِفَـوزٍ جليـلٍ
ـالُ : فَقُلْـتصخ فُوزـالٍ"تنِض"  

  نِيــه فَـإنَّ البقَــاَء  ألصلَـحِ
 ـاعبـالٍ"طـاالً" نِضنِض يضفت  

مستوحٍـورمٍ وـزو بِع  وِيـسـه  
  وتخسـر دوماً جموع الكَسـالَى

ـألنَّ اخلُميـتمولَ ي  يــاحلَمه  
ضالن بفْسِ حي النـل فقْتيالِـو  

ـُوسِ فَتلـك خصالُ    الدنِيـه  النف
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  39

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  40

  2: اللوحـة
  يعـود  لكَـد" نِضـالٌ"ا ذَـفَه     :الراوي الثـاين

ــهيخس ـدـداً بِأيهـذُلُ جبيو  
ابـُّـر   بِمجرفَـة تستطيـب الت

ــهيصع يـدعأكُـلُ كُـلَّ صتو  
باًـفَهرضِ ضي األرف رِبضي وا ه  

  نقيــه  احلجـارة تربـاً يحيـلُ
هنم ـَة   طَـن احلَديـد  وفي ضرب

يـددـرٍ شخص ودلْمبِج  ـهيلالب  
  وهيـج بـرق   فَالَح من الصخرِ

 ـالٌ"فَفَـرنِض"  ــهيقالت رِيـدي  
  3: اللوحـة

ـَّا اسـاد إلَى ـوع   :الراوي الثالـث ـْرِ لَم   موقعِ احلَف
ابوالص ـادعفْـسٍ   ـتبِن ـهيتع  

الَ التـرِـأزخنِ الصع ابى  رـتح  
ع لَـتجقَـتـلَى طَبات  ـهيفخ  

  كَصحـنٍ غطَاٌء   فَتحـت الصخورِ
ــهيلـاسٍ جحن نلْقَـة مح لَـه   
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  ثُـم  مـالَ  إلَيهـــا  تناولَهـا
ـرجو   ـدطَـاَء  بِأيالغ ــهقَوِي  
ـْر   تحتهـا  مـن  فَينكَشـف الست

  األذيـه  علَى فُوهـة خـاف منها
  املُحــاذ أطَـلَّ علَيهــا بِعيـنِ 

ـهاملَنِي فـوـرِ خاطاملَخ ـدنرِ ع  
ـْنفَ   الظَّـالَمِ شاهـد في اجلُـب بي

ـهوِيس لَّـتجلْـبٍ تص ـمالَلس  
ادالفُــؤ  فَـزتاس  ثُـم ددــرت  

ـفُضـهاهلَوِي ـفكَشـا لبحوالً و  
ـَى الدرجـات  كَنجـمٍ   تـدلَّى إل

  األزليــه  تحيـطُ بِـه الظُّلْمـة
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  2: اللوحـة
  

  مليــا   اهلُبـوط  تـدرج قَصـد    :الراوي الرابـع
 ـةاشبِقَلْـبِ الفَر  ـدنع اخلَطَـر  

ائسـسِـي؟ : لُ بِاهلَميـراملَص فكَي  
  أيـن املَفَـر؟ وعنـد اخلُطُـورة؛ 
  تجاوِبــه  النفْــس  عازِمــة

 لىاعم فكَش   قَد رالقَـد ـَواه   ط
  3: اللوحـة

ـَالَ      داخل يظهر نضال   موعدهـا  املَـوت تسبِـق ف
  الضـرر مجِيئَ   والَ اخلَوف يثـنِي                    يسمع مث القاعة

                      :نفسه تناجيـه
  4: اللوحـة
         تى انتـهى ـتحـدر في اجلُـب ح     :الـراوي األول

كَـرو  ؛   بِفَـرــاههتنـَى  م   إل
  فَجـالَ بِعينيــه بعـد الوصـولِ
  بِـزِر  لَوحـاً  فَشاهـد بِالقُـربِ
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  تقَـدم  للـزرِ   حيــن   رآهـا
   زِيــدـا بِمطَهغضيـاحلَلـذَر  

 ـَد ـَا هـولَ مـا ق   رآه  عيانـاً فَي
  احلَجـر  ويـا عجبـاً النشطَـارِ

  5: اللوحـة
ـُوالً  فَهـا هو ذَا الصخر ينشـق     :الراوي الثـاين   ط

احـزنيو  رـدحنفَـقٍ  من  ـنع  
  فَغــاب   بِداخلـه   بعدمـــا

ـهفوخ ـنع لَّـبغت ــرعتاملُس  
  ـةـفَســار   تغلِّفُــه   ظُلْمـ

  قَمــر  دونَ   تجهـم   كَلَيـلٍ
ـْرِ اللُّصـوصِ   وبعـد املَِسيـرِ كَسي

رـوي الظَّـالَمِ صف لَـه اَءتـَر   ت
  فَشاهـد نحـو األمـامِ  ضيــاًء

  البصـر يستحـثُّ   لدجىكَنجمِ ا
ـارِء حـوـولِ إىلَ الضصالو دنعو  

   تنتظَــر الَ عجائـب   لمـرآى
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  6: اللوحـة
ـُورِ  رفَـةغُ  رأى    :الراوي الثالـث   النصـارى  كَقُب

أطُــرو  لُـعـا  أضيـطُ بِهحت  
 قُـومارٍ  يـإطَ  بِكُـلِّ  جِـدـار  

ظَــرالن  ـدنع هـومـابٍ  تكَب  
  املُستديـرِ  الغرفَـة وفـي مركَـزِ 

  البشــر  رأى  دكَّـة  كَقُبـورِ 
قُـومي  نِيــرم  اجــرـا سلَيهع  

رركَالـد  ةـرائكْـلِ  دـلَى شع  
  7: اللوحـة

  ـالِــدم بِاخلَطَـوات  الثِّقَــتقَ    :الراوي الرابـع
  األثَـر  يرِيـد اكْتشـاف خفَايـا

ـعشـاجٍ  تجز  ـنة مأى كُـرر  
نِيـرجِيـبٍ يٍء عـوبِض  ـَـر   املَق

بِلُطْــف  ــهيدـا يهإلَي  ـدفَم  
  اً عالَهـا، كَثُـرـليمسـح تربـ

  ذَاك  ما قَد جـرى بعـدفَيا هـولَ 
ـورطَفَـأ النان إذ  ثُـم ثَــردان    
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ـَـاف وبعـد  قَليـلٍ  تعـالَى   هت
يـنح فَارِيتالع تـوكَص رـده  

  8: اللوحـة
ـَادم األرضِ  جِئْـت إلَينـا       ينطفئ الضوء    أيـا خ

ـِـأم  ابـنِ آدم                         "نضال"فيظهر    ترِيـد اللِّقَـاَء  ب
  لقَــاَء  احلَيـاة  وطُـولِ البقَـاِء     ضمـن دائـرة 
                                                              لقَـاَء الكُشـوف وشرح املَعالـم                        وهو يف حـال
  اجلُهـود  فَأهـالً بِك اليـوم بعـد     ذهول ورعـب
  الغوانِـم  ومـا  قَدمتـه  يـداك                        مث يعلـو صوت
  فَهـذَا  مقَـر  القيــادة  عنـدي:   اهلاتـف قائـال

  املَحاكـم  وأسمى ومركَز حكْمي 
  عدلنـا نـت تبحـثُ عـن فَإنْ كُ

ـَـإني  أتابِـع   كُـلَّ  املَظَالـم  ف
صأنكُـو واـفـَاد   لَّ الَّذيـن استف

  املَحازِم وأعطَـوا جهوداً وشـدوا 
مـون ـتبـنِي عنلَكـالَى  والكَس  

ـمائهـشِ البيـاشٍ كَععكُـلَّ مو  
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ـَى الكَادحيـن بِصبـرٍ ـَرحى إل   فَم
قَـاوِمت ـدى إلَى كُـلِّ أيحـرمو  

  9: اللوحـة
  
  ذَعـورٍ  كَفَـرخٍ " نِضـالٌ" فَـر فَ    :الـراوي األول

فر فاخلَو نـْرِ  م   احلَمـام  كَطَي
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  10: اللوحـة
  حثيــث تغلَّـب بعـد صـراعٍ      :الراوي الثـاين

نيح فلى اخلَوـَا   ع   لألمـام خط
  مليــاً ـت عبـر املَكَــان  تلَفَّ

 ـفاته  نع ـشفَتي  ي الظَّـالَمف  
اجـرـثُ كَانَ السيـا حنـا دلَمو  

  بِالتمـام وحيـثُ الضيـاُء خبـا 
  تلَمســه  بِارتعــاشِ  األيـادي

ـَـام   وجـس املَواضـعِ دونَ انتظ
يـنح ـورالن  ـهاغَتــاَء    فَبأض  

  اك الغمـام فَغـاب الظَّــالم  وذَ
ودرالـو  نبِلَـو  ـورــألأل  نت  

ـالَمالس نلَـووعِ ورالـز نلَـوو  
  خوفـاً  إلَى اخلَلْف  "الُـنِض"فَولَّى 

نيورِ حالن ـنا   مـدب ي املَقَـامف  
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  11: اللوحـة
ـَذي امـرأة ظَهرت    :الراوي الثالـث   في السـراجِ  ف

  ومشيـب  علَى وجهِهـا حكْمـة
ـونناجِ كَـأمٍ حـري السف تـدب  

 ـعار مـواحل رِيـدت املُستجِيـب  
  "نِضـالٍ"فَشـدت إلَيهـا فُضـولَ 

  غَرِيـب  وأظْهـر حرصاً وصبـراً
ـَت بِصـوت مهِيـبٍ   أطَلَّـت وقَال

  :يذيـب  ولَحـنٍ شجِي وسحـرٍ
  12: اللوحـة

  احلَصـاد  في سبِيـلِ  أيـا فَالحـا           :املــرأة
  اخلَصيـب  ويا ساقيـاً لصعيـدي
  فَأنـت  الغــنِي  بِمـا  تتحـلَّى

يـبصم ـدهبِج ـَّرِي   وأنـت الث
فُـوكنفَـإنْ ص  ـعم  يـنحالكَاد  

 ـِـم   أحتـفي وأثيـب فَـإني بِه
ـاتمبِالكَل ــاسالن عـدإنْ  خو  

ـريخ يـكى في أرفَإن  يـبطخ     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  51

  وكَـداً جهداً  وإنْ كُنـت تبـذلُ 
  الَ يخيـب  بِما  فَسـوف تجازى

 ـَّاس   وجـهِي  إصالَحوإنْ أهملَ الن
الطَّبِيـب ـتأناُء ووالـد ـتفَأن  

  الفُصـولِ   وأنـت منـاي طـوالَ
يـبتـقْيٍ رسـا ويأح ـكبِفَأس  

  13: اللوحـة
   

ـَـالَ"  نِضـالٌ"فَـرد علَيهـا     :الراوي الرابـع   :وق
كُـوتالس دعبو ـشأج تـوبِص  

  14: اللوحـة
ـِي أعـوذُ           ":نضـال"   وأرجـو فَبِاسمـك رب

  وممـا سيـأتي   .. سالَمـاً وأمنـاً
   !!مالذي وحسـبِي ،أعـوذُ بِـربِي

 نأي نمو تأن يه ـن؟ فَمجِئْـت  
  !السـراجِ؟  وكَيـف ظَهـرت بِهذَا

 ةي كُـرفـاجٍوجز ن؟ ملْـتخد!  
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ـَإنْ  كُنـت  جِنيـة  فَ   اذْهبِيــف
  وإنْ كُنت إنسـاً فَكَيـف أتيـت؟

   15: اللوحـة
  أجابتـه فَـوراً بِصـوت وقُــورٍ       :الراوي األول

ـَر  ولَحـنٍ جميـلٍ كَوقْـعِ   املَط
زـاوجلٍ  تقُـولِ   بِقَـوالع  ـدح  

ـَولٍ عجِيبٍ، عظيـمِ   اخلَطَـر  وق
  16: اللوحـة

  ا  أم  آدم،  أم   العبــــادـأنـ          :املــرأة
رـوـلَّى الصجتي تـتنجع ـنمو  

  مـني وتحيــا  تعيـش اخلَليقَـة
يو ايثَـر  قفَـو ـَع   البشــررت

ــة أنينـا طي ـكأم  ضـا  األر  
ـَا   العبـر  من التـربِ تحيـا وفيه

ــاةـولَ احلَيأص ـادبى العـاسنت  
رـرـلَّ الضقَـاِء، فَحـرطَ البشو  
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ـِأمي فـإنْ كُنت ما قُلْت أهـالً            ":نضـال"   ب
  يـداملُف ـْن   وإنْ كُنـت طَيفـاً فَأي

  
  لُبــابِي  وهـذَا   فَهـذَا مكَـانِي           :املــرأة

  سعيـد  فَمـرحى بِضيـف أثيـرٍ
ـالَمم ـكلَيع ـسيٍ  فَلَيــعسل  

  رغيـد  أم  وعيـشٍ إلَى حضـنِ 
  ـناآلنَ ع ــكعيفَأطْلالَــتح  
  املُبِيـد  جـنى في رِحـابِي وماذا

  
  ...........ومـن ذَا املُبِيــد؟           ":نضـال"

  
  فَـالَ تتعجـلْ  ....................          :املــرأة

يـدي اجلَدـأتييـالً  سـلْ قَلهمت  
وحــرلَّى الشـوتة تي كُـرفَـذ  

طَـابـا خهنم يـكأتيو  يـدفم  
  مشــاالً ومنهـا  أدرهـا يمينـاً،

   املَزِيـد  وثُم إلَى اخلَلْـف حيـثُ
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  17: اللوحـة 
  ذَرٍ  وبِبــطٍْءـتقَـدم  فـي حـ     :الراوي الثـاين

  يـددـذْبٍ شجئََـابِ والذ سبِح  
   ددــرــا  تهتارــلَ    إدقَب  

  الرصيـد   وسـدد فيهـا عيـون
  فَشـد  علَيهـا   بعيـد  حسـابٍ 

  ـدـبِكلْتـا  يديـه وصبـرٍ  أكي
ـاهجـي  اتـا  فهروديـنِ  ومالي  

  سديـد   كَمـا شرحتـه  بِفعـلٍ
 ـداهـةفَشملْحـي مرِيـ فـشط  

 ورـدت يـدعطْـحٍ  بـا بِساهحر  
   18: اللوحـة

ـَراَءت لَه   :الراوي الثالـث   وحـوش  في الصعيـد  ت
  فَظيـعٍ وجِسـمٍ مديـد بِشكْـل

  كَتنيــن أو دينصـورٍ  مهــولٍ
ـالَتباجل كْـل  فُـوقبِش  فريـد  
ياسوالـر  كـدت  ظَـاتـي لَحف  

ـَاراً لصهـرِ  احلَديـدـوتنفُ   ثُ ن
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ــاداجلَم يـبذلْحـاً يم فْـرِزتو  
نيـويـدعــاة بِكُـلِّ صهي احلَي  

  صرخـات  كَرعـد  مــدو  لَها
لْـزِلُ تضِ زي األركُـلَّ ف  يـدتع  

لَـتعفَأش  ـاتياسـي الرف ـارالن  
ـَاب   املُبِيـد  حـرق وأحرقَت الغ
  وفـي رأسهـا فَتحـات كَخشـمٍ
يـناكري الباهضفْثـاً  تن   يـددش  

  فَأشعلَـت األرض نـاراً وحرقــاً 
املَزِيـد ـدعنَ  بالكَـو تدـدهو  

  19: اللوحـة
  فَظيـعٍ  كَحلْـمٍ" نِضـالٌ"  رآهـا    :الراوي الرابـع

ـاحِ كُـلَّ طَرِيـدي السف دـرشت  
ـَرعى  من الريـمِ تهاجِم جمعـاً    ت

يـدغر  ادرِفْـقٍ  بِـوو  بِلُطْـف  
ـْرِ ـْرد سرباً من الطَّي   حطَّـت  وتط

ـِروضٍ  شجـراتعلَى    نضيـد  ب
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ـرالطَّي تـرجفَه ـوحيـبِ  ناملَغ  
ـَاضِ   الرغيـد   وأفْنت نبـات الري

  وهشمت األيـك  في الروضِ لَمـا
جِيـداثـاً مرت ـتاسد ثُم طَتخ  

  وهرسـت الزهـر بعـد املَِسيــرِ
  الورد حـتى غَـدا كَالثَّرِيـد علَى

  ورفْـسٍ  فَبـاد احلَشيـش بِعفْـسٍ
يــدصٍ  أكـربِح ـهلَيسٍ عودو  

  وأفْنــت خضـرار الوأحرقَـت ا
ـسـاة  بِحـالَ احلَيمج  يـدلالب  

 رِيـكى يـحنَ أضـاالً فَالَ لَومج  
هـو بهزيوكْــلٍ فَرِيـدـاًء بِش  

ـذوقت ـا تـرى أويمف ـمالَ طَعو  
  لمـذَاقِ  الصديـد  فَـالَ نكْهـة

  20: اللوحـة
  لمرأى الوحـوشِ" نِضـالٌ"فَحـار        :الراوي األول

ـْــه   بِأفْعالهــا    ومـا   سببت
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  وعيـثوما خلَّفَـت مـن دمـارٍ 
مـوقَترــاــا  أحانِهبِنِري   ـه    

ــهتخسـا  ممو ـهتسرـا  همو  
 ــهقَتنخ  ـنمو هاتازــاـبِغ  

 ـوممـا سهنـاَء ما جفَم يـتمت  
  نارِهـا  وما سـاد فيهـا سـوى

قْـعنو  غَـازو  ـسهدو  رِيـقح  
  وسـم  نفَايــات  أجسامهــا

  مليــاً"  نِضـالٌ"تأمـلَ  فيهـا  
ـرس ـنـاَءلَ عســا  تهادإفْس  
  وفكَّـر في جِنـسِ تلْك الوحـوشِ

  وكَيـف السبِيــلُ  إليقَافهــا؟
  21: اللوحـة

ـَجـال       :الراوي الثـاين   بِتفْكيــرِه"   نِضـالٌ"ف
ـنـثَ عحبيل ـةجرخ  جِيـهنم  
آهـا  رمم  فْـسالن  عـزتنيو  

  الساحـره  وجـاَءت  بِه  الكُـرة
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ـُوس   فَـرب مشاهـد تحـيِي النف
    احلَائـره من السكْـرة   لتصـحى

اتطَـوـي خف ـْف ـَى اخلَل   فَعـاد إل
  رهـليجمــع أنفَاســه اخلَائـ

  22: اللوحـة
  ـارـأمـلَ فـي لَحظَـات  وست    :الراوي الثالـث

  سـعى ثَانِيــه.. تجـاه السراجِ
يتاحبِالر ـكســفَأمــهلَينِ  ع  

يإنْ  هو     ـنماجِفَـهر  هـرش  
  ـدوره  للشمــالِ  بِبــطٍْءـفَ

  خافيـه بِالَ .. فَيا هـولَ  مـرأى
  23: اللوحـة

  ـاًامضخ  وحوشـاً  رأى في البِحارِ    :الراوي الرابـع
ـهيطَاف تـدـٍم ب   كَحـوت عظي

  دوتبـ  البحـرِ  بِطُولِ اجلَزِيـرة في
  والرابِيـــه وعـرضِ السفينـة 

  فـي البِحـارِ  مـا بِهـا يتزلْـزلُ 
 ــاهييـر املثـا تكَم  فَـهاصالع   
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  احلَيــاة يبِيـد   فَتصبِـح موجـاً
  اليابِسـه  ويقْصـف قَصفـاً ذُرى

ـُّرابِ ـْضٍ  فَتغـرِق ما فـي الت   بِفَي
  قَائمــه  ـع  دوراً بِـه ـوتصفَ

ـارجأشـالً وخن ـفلتتزٍ   وـوج  
  والضاحيــه السواحـلِ ونبـت
  الصفَـات  فَكَانـت كَغولٍ شنِيـعِ

ـِه   كَالطَّاغيـه البحـر   يضيـق ب
  الدمـارِيشيـع الفَسـاد بِنشــرِ 

 ـاةفْـعِ  احلَيدو ــهـَى الفَانِي   إل
مبِالس ــهاتفَايـومِ ـن يــضفت  

ـهـا كَاوِيبِه ــاهيى املـحضفَت  
ـَاة سـر   وتقْتـلُ في البحـرِ   احلَي

ــهياتع  جـاً بِـهوم كَـبرتو  
ـَوص في العمـقِ  ـَالَ الغ   يقْنِعهـاف
  مـاٍء لَهـا كَافيــه والَ سطْـح

  وفَتكــاً فَتعبـثُ بِالقَـاعِ عيثـاً 
   بِالقَاضيــه  الروائـع  فَتفْــنِي
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  فَمـاذَا  تفيـد غـالَلُ  البِحــارِ
  ه؟ـالناجِيـ  فـي  بِسـم تغلْغـلَ

ـتحـلِ أضـلُّ املَآكالَكـاً فَجه  
  للْهاوِيــه ..وجـلُّ  املَباهــجِ

  24: اللوحـة
  ـوالِ  يـمـورة  أغْـص فَهالَتـه        :الراوي األول

  السمـوم بِبصـقِ   تبِيـد احلَيـاة
فْـنِي البِحتـــاـوهالوبِأه  ـار  

ـاحـا رِييهـثُ فعبتو  يـماجلَح  
  وتطْـوِي  بِالكَائنـات  وتفْتــك

ـِقِ مثْـلَ   اهلَشيـم  وجـود اخلَالَئ
ـَى مربـضِ ا   ــالَقِنطالفَعـاد إل

يـمرٍ كَظـدصزِيـنٍ وبِقَلْـبٍ ح  
 فِْسـهـي نف ـنلَككَ ورــاتح  

 يـمظع ـفكَشو ثحب ـراطوخ  
  منبثقَــات   حوافــزوفيهــا 

   وخيـم لكَشف اخلَـوافي وسـرٍ 
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  25: اللوحـة
  تقَــدم   ثَالثَــة  للســـراجِ     :الراوي الثـاين

يـماجلَح ـفبِكَش زِيـدتسي كَيل  
  ـامـوأدار   الزمـ  ه  ـفَأمسكَـ

عي لَوف ـإلَى اخلَلـف ةهِيـمتاملُس  
نُء مـوالض ـقثبنـفَي يــاً ـهلج  

  كَالسديـم  غَـدا  وبعـد قَليـلٍ
 يـبـالٌ"أصلِ " نِضوـولِ  بِهالذه  

  سقيـم بلـون  السليـملمـرأى 
  26: اللوحـة

  تحـلَّى بِصبـرٍ  وجِـد"  نِضـالٌ"   :الراوي الثالـث
وـدع  ي  أوِ اـالتاخــاْءالرنحن  

  فَلَـم  يتراجـع،  ولَـم  يتــوانَ
اجرثُ السييِ حـعنِ السـاْء  عشي  

  فَشاهـد فيـه عجائـب  تبــدو
غـرٍ غَرِيـبٍ يـاْءـكَطَيمطِّي الس  

كْلِ  الطُّيـبِشـُولِ القُص   ورِـورِ وط
 نزوـالِوباجل ..وبجـاْء  تالفَض    
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  الرِيـاحِ لَهـا زفْزفَـات كَصفْـعِ 
ـدعكَر زِيـمـا هيهفـاْء  وتالش  

ـَا رفْرفَـات تحـاكي   الطُّيـور  لَه
  ســواْء..  ولَكنهـا   كَـروابٍ

ـُولِ  فَمنهـا طَوِيـلٌ    النخيـلِ بِط
ـَا    الوِعـاْء مثْـلِ  املُكَـور ومنه

  الرعــود   كَـدوِي  فَأصواتهـا 
ـَّرى مـن بِنـاْء   تزلْـزِلُ ما في الث

  خانِقَـات  وتنفُـثُ مـن خلْفهـا
ـَابِ يزِيـح الصفَـاْء   بِشكْلِ السح

  ةمسممــ السمـاُء    فَتغــدو 
ـَاْء   وتجلـب للْخلْـقِ رِيـح الوب

 ــوميى  الغـحضتـَـة   و   محمل
  ـه كُـلُّ  داْءـت بِبِحمـضٍ ممي

ضي األرفَذ  ـتحة  أضـراصحم  
ـدقَيـالٍَء وقِ البـ بِطَـواْءـالفَن     
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  27: اللوحـة
ـَم فـي الصـدرِ هـم وغَـم    :الراوي الرابـع   تراك

 احـري اجلمـُد ـُوس وي   يثيـر النف
ضِ جي األرف ـدفَاسأى ممرـل اَءت  

  الريـاح  جيـشِ إلَيها علَى متـن
ـسٍ  إلنـة إنيده ـتـسٍ ـفَكَان  

احـا  قَـرمسيتـاً  ومفَخـاً  مو  
  28: اللوحـة

  فَممـا  اعتــراه  وممــا  رأى       :الراوي األول
ــهمفَـة  احلَالاللَّه لَــتاصوت  

  وأبـقَى فَصحح سمـت السـراجِ 
ـهلَيع   ــهتهفَ   بِوِجالـالسـه  

  طُ املُخـيف وذَابـتـفَغاب الشرِي
 ــداهشمــهمقَائ بِـه ـثيع  

  كَمـن  مضيئـاً  السـراج وظَـلَّ
لَــة تولْجل  ـبأه  ــهمالقَاد  

  "نِضــالٌ"فَداعبـه  بِاليديــنِ 
ـباعـا دكَم  ـهمائطَّـة  النالق   
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  وأبـقَى  العيـونَ  مفَتحــة
  التاليــه يف  عـلَى  أمـلٍ منـه

  29: اللوحـة
  تـألأل  فيـه  وهيـج   كَثيــف:     الراوي الثـاين

   ــهماسب  ةـا  غَـادنس  ـالهت  
  ـازٍـتلَقَّفَهــا  كَتلَقُّــف  بـ

ــهياهالس ــهترِيــعٍ فَرِيسس  
  فَبادرهــا مسرِعــاً بِالكَــالَمِ
يـثاحلَد فـرصإلَى  ل  ـهياخلَاف  

  .................: فَصـاح علَيهـا
  30: اللوحـة

ـَيــت.......            :نضــال" ـَـد أت   فَهـا ق
ـِذي الساحـره؟   !فَكَيف اختفَيت ب

  ودي إلَـيـفَقَـد خفْـت أالَّ تعـ
  يــهثَانِ  وأالَّ  تجِيـئي  هنــا 

ونجِينـاً بِـدـقَى سيــقٍ  فَأبفر  
ــهيالـَى  الع   وأفْقـد  دربـاً  إل
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 ـَار ـْثُ أرعى صغ   رافيـخ إلَى حي
  ـهـزارِع  بِالساقيــوأروِي املَـ

  السليـم  النـقي وحيـثُ اهلَـواُء 
ــهياهز  بِـه ــرطَي فْـرِفرت  

  
  نـاأ   فَلَسـت.. فَهـونْ علَيـك            ":املـرأة"

 يــنالعابِث ـنم ..يــهاسالَ نو  
ـككْترـو  تنرـَى  ت   منشـآت  إل

 ــفصعتبِاخلَلْـقِ س   ـهاوِيلْهل  
ض مهنع ـبجحتءاًـوسـاً ومشو  

ــهياملَاشو عرـا الــزلُهفَضي  
ـــنلَكو   ــاةيلْحثَـة   للَوم  

ــهارِيض ـمهضعـا ببِه يـهتي  
  قُشــورٍ  بِبرِيــقِ   ومغرِيــة 

ـهيـن القَاضكمى تتـوي املُحفو  
  أنَّ  لَهــا   قُــوة  ـونَ ـيقُولُ

ــهياتة  عــا طَفْــرأنَّ  لَهو  
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ـْرِ ـُوى الده   حلَّـت يقولُونَ فيها ق
   بـرقِ بِهـا  زاكيــه  وسرعـة

ـبائجـا العيهفو  الفَذلَكَــاتو  
  الداهيـه  وفيهـا الذكَـاُء كَمـا

ظَـاتـي لَحـلَ فائاملَس فُــكت  
ـَات وحتْصي   في السافيــه  احلُبيب
  عاهــة   وتكْشـف  داًء  بِـذي

ــهيافـا شلَه و بِـذَاكــدغفَت  
ــاتكَبرـي مف ـرافـذَا املُسهو  

انِيـة   همدخ  ـه  ـفحـتـه  
وقـري الباهضت ـَد   وفـي سرعة ق
  راحــة  هاديـهيسافـر  فـي  
  وتلْـك  املُديـرة   فـي دارِهــا
ـَـهـالهوصـارت ألطْفَ   ـا طَاهي
  فَبعــد  عنـــاٍء   بِمنزِلهــا

  شاقيــه  وكَانــت بِأشغالهـا
  مبتكَـرات   عجائــب بِفَضـلِ 

   كَافيــهغَـدت جـلُّ أوقَاتهـا 
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ـَابٍ فَتخـدم في الـدارِ    دونَ صع
نونَ عدالَ ..  ـاٍءـوو ــهياكش  

ــهقْلـي حف   ارِعاملُــز  ذَاكو  
  عاصيـه يواجِـه  دومـاً  قُـوى

  يعالــج  أعمالَــه  صابِـــراً
ــهيامد لَــه ــدبِأي اهــرت  

  ويحـرثُ خلْـف املَـواشي كَمـا
ــهياحلَاف  ــهلجــا بِأراهعر  

مينح ــهلغـي شف ـاعترـاـفَي  
 ــهاتانعم  يــرصت  ــهيقَاس  

ـَـا  بِفعــلِ   الصعـابِ  وأنواعه
  اهلَابِيـــه ة ـومشكلَـة التربـ

ـْوِ    اجلَفَـاف  بعـد  الطَّبِيعـةوجف
  يالَتهــا اهلَارِيــهوغَــزوِ طُفَ

  طَفْــرة  يومنـا  فـي: يقُولُـونَ
  بِهـا النــاس للْعافيــه رـيِسي

ىـفَأضـاملُ  ح ارِعـز  ـبِيكْتكَالْم  
ــهياقو  كَـبرم  بِـه  ِسيـرت   
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  ويحـرثُ فـي مقْعـد كَاملُديــرِ
ـاتشي املَرـقستو  ــهيكَاهلَام  

ـاتبِالقَارِض ـكفْتيو  غـارِـالص  
ـُولِ قَتـلٍ   بِـه الفَانِيــه.. بِمحل

  
  مقَـالٍ  أصبـت بِمـا قُلْتـه مـن          ":نضـال"

يلَـد ـتي فَلَيالَّـذ  ذكُرِيـنت  
ـُوس يتـم خالَلَ اشـ   ولَيـت اجلُل

رِيـنا اآلمي كَمثـري بِحـالغـت  
فِّــقدـطُ  زِراً  يغأضــاًء   وم  
  معيـن  كَسيـلٍ يغدو  على الزرعِ
اتـرشح ـنم ـاحتأريـثُ  وعت  

 ـدعا بمعٍ نربِـزـدهج  يـنثَم  
  
ـِد  وتركيـزِ            ":املـرأة"   ذهــنٍ تأمـلْ بِج

ـكأير ـريغت فـوس  الُـكأخ  
  فَكُـلُّ  جميـلٍ يضـم  قَبيحــاً

ـكمجِس هِـكنيرِيـحٍ سكُلُّ مو   
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ـَإنْ راودتـك طُيـوف اجلَمـالِ    ف
 غَـازاًفَقَـد ـنمضتت  ـكقنخل  

  ـاًـوإنْ دغْدغَتـك احلَضـارة يوم
ـدعتست ـطٍْء   فَقَـدبِب ـكفتحل  

  فَـرب مفيـد  لوقْـت  قَصيــرٍ
ـكقْتو ـمتخيـراً فَيطخ يـرصي  

  ونــوم  فَلَيـس السعـادة أكْـلٌ
ـَاِء جهـدكوالَ     تـأت إالَّ  بِإعط

  بِبـذلٍ  وكَـد وصبـرٍ  وحــزمٍ
ـرفَم   ـممتاملَـذَاقِ  ي  قَـكذَو  

ـَن تستِسيـغَ حـالَوة طَعــمٍ   فَل
  بِحسـك  إذَا كُنت تجهـلُ مـراً

  
  خطيـر  وأمــر  كَـالَم  مفيـد          ":نضـال"

  فَمـاذَا أردت، ومـا هو قَصـدك؟
  

ـَوف  مشاهـد  فَعـد وتذَكَّـر           ":املـرأة"   خ
  بِنفِْسـك  وكَيف رأيـت الفَنـاَء
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لْـكـة  فَتاعنالص   ـَـا  أم   اخلَطَاي
ـكسميثُ را ح ـْت   إذَا ما انزلَق

ـَإنْ    واعتـدالٍ  عولجـت بِنـهىف
ككْــرذ ـدجمت ثُـم ـكرِحيت  

فطَـرـا بِالتهادإنْ سو  ــخسم  
ـكـامِ قَتلمارِي إلتوكَالض تعس  

  وما هـو رأيـك؟.. فَمـاذَا تقُـولُ
  
  لهذَا سألتـكجميـلٌ، .. جميـلٌ ..................       ":نضـال"

ـِه ترشديـنِي، بِنصـ   حٍ؟ـفَمـاذَا ب
  ومـا هـو دورِي وما هو قَولُـك؟

  
ـُولُ           ":املـرأة"   البِنـاِء  علَيـك بِحسـنِ.. أق

يـطاملُح نوصطْوِيـرِ   وفَ بِتنـك  
ـَاون   وجـهِي  زرعِ  فـي  والَ تته

  عـزك  وأسبـاب  فَمنـه الثَّـراُء
ـكتهاجإنْ وو  ،ابعص  ـَّـب   تغل

ـكلغش نـافِسيـقِ أصنا بِتهلَيع   
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ـْبِ   حيـن  والَ تتخلَّـف عنِ الرك
وِيـرنرِ تـَو   فكْـرِك  ترى في التط

  
  اجلَـوابِ  أجـدت اخلطَاب وحسن          ":نضـال"

  أمـرِك  فَلَم يبـق مين سوى طَوعِ
ـُم السمــاعِ   فَبعـد املَشاهـد، ث

بي ـفَلَمـرغَي وجِ قاخلُر حقللـك  
  وكَيـف أعـود؟.. فَمن أين أمـشي

كى بِِسـرطْـوت ـكالي املَسذفَه  
  
  تـجِئ  فَالَ بأس إنْ عدت من حيثُ           ":املـرأة"

فَـإنَّ الطَّرِيـق  قُـودي  ـكقْلحل  
  أتيـت  فَِسـر في مسالـك منهـا

ادلْقَى املُـرتس  ـرِفعتو  ـكبرد  
  31: اللوحـة

  فَرحـة" نِضـالٍ"غَمـرت صـدر    :الراوي الثالـث
 يـراشبـوعِ   للفض  بِتجــاْءر  
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ـَنى صـوب دروبٍ لربـوعٍ   فَانثـ
حو تدعثُ ييـاْءـحمارِ السوأن ت  

ـَى ـَاقِ فـي شـوقٍ إل   سار في األنف
  رؤيـة األزهـارِ تزهو في العـراْء

ـدعارٍ  صـدـْزا  بِاقْت   السلَّـم  قَف
  للهـواء  في انطـالَقٍ نسـرٍ  مثْل

ـَّا ـْرج الـرأس من الفَتحـة لَم   أخ
  في الوطَاْء  يسرِي  شم رِيح العشبِ

ـَح ف   وق السطحِ ألـقَىـعندما أصب
ي ذَاكق فوالش اتـَر   الصفَـاْء  نظ

ـْرة حـاالً، بعـد بابٍ   أرجع الصخ
  كَـانَ من قَبـلُ ستـاراً وغطَـاْء

رـدـأل الصفَـاس  مـاقٍ  بِأنيتاش  
  وهنــاْء  ..ورِضـاٍء.. وحبـورٍ

  32: اللوحـة
  ال بالعينيـنِ مسحـاً لمحيـطـج    :الراوي الرابـع

 تـابٍ كَانرِحـسِ واألم  ـهثَرِي  
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هـَار ـَت أنظ   مربـضٍ  فـي  سقَط
ــهوِيس ـماهلَـة، إيالش ـعمج  

ـسلجم مهـسٍ   ضمابٍ أنـروش  
  ـهـمجـون، بِسجِي  وأحاديـثَ

 الفَالَح ـشهعٍ دمج نجِيـبٍ  مع  
ـَلَّ في    تقيـه  اللَّهـوِ ومن دونظ

ـَلَّ يلْهو طُولَ ـَات  ظ   غيـابٍ  أوق
  ووصيـه.. وعتـابٍ.. وحسـابٍ

ـا بِســؤالٍ الـروحهاتـف ا   :ملي
  33: اللوحـة

  ؟!يف بقَوا دونَ قَضيـهكَ.. عجبـاً................           ":نضـال"
قَـادرابٍ  وـرـي  شا  فوـادمتو  

ـهيمح ـسٍ، أوحـالٍ ومونَ أعد  
قَـد ـَت   سرِيعـاً مر  قَد يكُونُ الوق
  أذكُـر أيامـاً  جليــه دونَ  أنْ

ـْت   لَم أعد أذكُر وقْتـاً   فيـه عش
ـنيب  ـهيدظَـالَمِ  األب  ـاتطَي  
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  34: اللوحـة
  بِهتـاف  ينـادي  سمـع الصـوت    :الـراوي األول

  هـز في الكَون جماداً مات دهـرا
ـُولٍ ـَّاس اهتمامـاً بِحق ـَب الن   طَال

  جعلُوهـا اليـوم بِاإلهمـالِ قَبـرا
  بِصفَـات كَشعـاعِ الــوتغـنى 

ـتبي النـطعسِ  يمـا  ـشفْعد  
  35: اللوحـة

ـَا الفَـالَح     "نضـال"يظهر    خيـرِي يا باعـثَ أيه
  بِاملَزِيــد   وكفَـاحٍ   اٍء  ـبِعنـ                        واقفا، مث يسمع
ـَام املُبدعيـنحزت في       :صوت اهلاتف ـَون مق   الك

كُن ـتنـا صمينـح بِيـدوزاً الَ ت  
ي الناسطتع ى كيفعتس يشاً  كنتع  

ئَـاتف ـَت   تستفيـد  بينمـا كَان
ـَالٌ   الَ اهتمام الَ حـراك الَ اشتغ
تونَ املَـوقَبررِ  يـَّو   البليـد  كَالث
  فَاتـرك املَوتى والَ حتْفلْ بِجمـعٍ

   اجلَليـد جمـدت أحوالُهم مثْـلَ 
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  36: اللوحـة
ـْسِ      :الراوي الثـاين ـُه في النف   مسرى فَسرت أقوال

 ي طَياقِ فمي األعف غَاص ادـُؤ   الف
ـْلِ  فَانبرى للشغلِ   داًـسعي  في احلَق

ــادهمـوعٍ   وبرـوعٍ    لجبِر  
 يــدشى   بِنـنغتو   حتىـيـد  

ـادهيـلٍ  بِاجلحتسبٍ  معكلَّ  ص  
  37: اللوحـة

  اخلَالديــن  فـي رِكَـابِ          ":نضـال"
  ـــادنعو يـــنلاآلم  

  وثَبـــات   الصابِرِيــن
  احلَالميـــن    وصفَــاِء

  أجـنِي سوف .. سوف أبنِي
ـَن أليـن.. سوف أسـعى   ل

 لْـقـا خوا يـدهـِّي إش   أن
  الكَادحيــن  فـي  دروبِ

  قَـد سلَكْـت اآلنَ  دربِـي
مـْبِـض    املُصلحيـن  ن رك
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  بـاذالً مـن دون   بخــلٍ
  ـنـكَالقَانِتي     ساهــراً 

ـِّي    إشهـدي يـا  أرض   أن
  اجلَامديـن  سـوف أحـيِي

  سـوف أرعـاك   وأحـمي
يــنفد  يـكـا فكُـلَّ م  

   كـل نبـت  تـربٍكُـلَّ  
ـُلَّ عيـن.. نهـرٍكُـلَّ     ك

يـكو فمني فـوس  قُـوت  
  اجلَائعيــنلجمـــوعِ   

  38: اللوحـة
  قصـة اإلنسـان  تسمــو    :الراوي الثالـث

  الكَادحيــن   بِخــالَلِ  
  فَغــدا  الفَـــالَح  فيهــا
  ـنـللْجائعيـ     منقــذاً

  بـاذالً   دونَ    حســابٍ
  ـنـمعي   ..مانِحـاً  فيهـا
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ـِـراً   الَ   يتــراخى.. صاب
  الَ  يستكيــن   .. حازِمـاً

  يسـعى  ساهـراً في اللَّيـلِ
  اآلخرِيــن      ـاِءـلهنـ

  رة  فـي   قصــتيـعبـ
  ـنـالغافليـ    د ـستفيـ
ــزع  ــانسإلنل  ـيه  

  الصالحيــن    وسبِيــلُ 
  في بِـالَدي سـوف تبـقَى 

  ــنـمنهجــاً     لآلمنِي
  

***  
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