
 عنوان النص: من بٌن بساتٌن الفروض السمائلٌة

 0ٓٙٙٔٔ للطالبة: مروة بنت سعٌد البطرانٌة

 مقدم لألستاذ الدكتور: محمد جمال صقر

 

 ...(ٔالفروض السمائلٌة من بٌن بساتٌن )

 

 والحبور.. رٌة تحكمها البســـــــــــــاطةُ قفً 

 السمائلٌة.. الفروِض  تتعالى ضحكاٌت من بٌن بساتٌنِ  

 نسٌٍم نقً!جرعاٌت من 

 سكٌنًة! لفضاءَ قبالٌت تمأل ا 

 تنساب بٌن السواقً.. 

 تمتزج معها كعرٍس عنبري!

 ٌا الرحمــــنعلى أرٍض تنتظر سق 

ْطبِش( أطفالها فً مٌــــــــاه الشعابِ   ٌَ  الصافٌة )ل

 ناصعة البٌاض! فتسرد حكاٌاتٍ  

 !حٌث كانت تحسب مروة وخلود 

 النخٌلِ  ذوعَ قد هزت جُ  أنَّ الرٌحَ 

 اع بثمن!ـــــــــــــــــــــــلتصنع كنًزا ال ٌب 

ا من ( بســــــاطً ٖدبَ زَّ أننا سنجد أسفل نخٌل ) ال (، متأكدة، ٕخلود! سنذهب الٌوم إلى ) الَخلُّوتِ 

 (.ٗ)الُرَقاطِ 

 ا!حقَّ 

                                                           
 .نسبة السم الوالٌةالفروض : ج.م فرض، وهو نوع من النخٌل ٌنتشر بكثرة فً والٌة سمائل، السمائلٌة:  ٔ
 .اسم لمزرعة ٕ
 .اسم نوع من النخٌل ٖ
 .ثمار النخٌل المتساقط على األرض ٗ



آخر  ،ى هناكدلوها، إن لم ٌكن كًٌسا نتسابق من سٌملؤه أواًل. وهكذا ٌوٌم إلوتحمل كل واحدة 

ٌَّة وربما ) (،ٕالبٌت العلوي)(، أو مزرعة ٔإلى )الَعبٌدِ  (. لم ٌخالجنا الملل، أتعلم لماذا! ٖللَباِزِج

ألنه فً الحقٌقة لم تكن مغامراتنا تلك لجمع الرقاط فقط، فقد كنا نبحث عن أعشاش الطٌور، 

 كنا نغافل فٌه العامل )حمزة(. الزٌتون، الذيالّنْبق ووكما كنا نبحث عن ثمار األمبا، والجراد، 

ن أفواهنا ( الذي لوَّ ٙوالفرصادُ  (، )٘( المعمرة تلك فً )الَكفَرةٗالقاوشجرة  ولن أنسى )

 ،فً قرٌة السوق القدٌم، ( الضخمة0البٌذام باألحمر حٌث أشجار ) بالبنفسجً القاتم، وتارةً 

                                                                           وكأننا نضع أحمر شفاه.

شرة منه، نزٌل القاك كطعمه الٌوم؛ فقد كنا نجمعه، لٌس هذا وحسب؛ فلم ٌكن طعم التٌن آنذ

وله بعد أن ٌصبح ، وأخًٌرا نتنانضٌف إلٌه ما نضٌف، كالسكر وغٌره ونضعه فً وعاٍء كبٌر،

 .الخلٌط متجانًسا

 

اري  ( فً طرٌقنا إلى )البستان(!8خلود! تخٌلً لو نصادف )السَّ

ثم أبرحه ضرًبا؛ حتى ال ٌقوى على  (، أطرحه أرًضا،9النخلة اه! سأمسك ) بِعذقِ ـــــــه

 الوقوف.

 !أنتِ  قوٌةٌ 

اري )بمجزهــــًٌـــــــــــــٌــــــــــــــــٌــــخلوووووووود ! اركضــ  ( ذاك!ٓٔ؛ إنه السَّ

قلب أرًضا؛ فٌها نننكاد  ونركض ركًضا لٌس كمثله ركض، وٌعقب ذلك دائًما نوبة من الضحك!

 فما رأٌناه كان عاماًل هندٌا أو باكستانٌا.

فً مغامراتنا، دعنً أخبرك أنً لم أشاهده مرًة، بل رواٌات سمعناها  كان الّساري عالًَما أسودَ 

بسرعٍة حن الصغار نصدق ما ٌقوله الكبار هكذا نإخواننا، ولربما كانت محض خٌال، من 

      األمر الوحٌد الذي ٌرعبنا فً –تلك الشخصٌة المجهولة  -خاطفة. ولكن لم ٌكن الّساري 

ط(، ورجلٌ و؛ فهناك )سٌُف الُمّر(، (ٔٔزمن الرقاط ) ٌُنادى  )الِخالَّ مسكٌن ٌتجول طٌلة الوقت 

وشخصٌات أخرى تتعجب من ألقابها؛  د،سعٌ ، وإذا لم ما ٌخب ظنً فاسمه الحقٌقً)َسعدان(

من ٌقول ٌمسكون باألطفال، بل كلها لجعلنا نحترس أكثر وال نبتعد عن القرٌة؛ فمنهم 

                                                           
 اسم لمزرعة. ٔ
 .بٌت قدٌم فً وسط المزارع، وسمٌت المزرعة نسبة لموقعه ٕ
 .اسم لمزرعة ٖ
 .، ثمارها كروٌة صغٌرة لزجة ذات فوائد عدٌدةشجار المعمرة ذات الجذوع الضخمةإحدى األ ٗ
 .قرٌة بها العدٌد من المزارع ٘
 .ثمار التوت البري ٙ
 .شجرته ضخمه متفرعة ،وقد ٌكون أبٌض ،ثمار طعمها حلو لونها أحمر 0
 الشائع أنه صاحب إحدى المزارع. 8
 .جزء من شجرة النخٌل ُتحمل علٌه الثمار 9

 .قطع الزرعأداة حادة تستخدم للقطع وال سٌما  ٓٔ
 .ثمار النخٌل ، أي فترة جنًنهاٌته عادة فصل الصٌف من وسطه حتى ٔٔ



نكاد نصل ألماكن تبعد فن نحن االثنتاتلونهم، لم ٌكن بالقلٌل ما سمعناه عنهم، أما ٌق

 الكٌلومترات؛ لٌنتهً بنا األمر فً القرى المجاورة.

 

 شـــــــــــــــــــاء هللا، بساٌط غطى األرض!مـــــــــــا 

 ٌـــــــا للحظ!

 إلى هناك! هٌا قبل أن ٌسبقنا أحدٌ 

كالنحل  ،هناكى من هنا إلى الرقاط، نتنقل من ضاحٌة ألخر أعٌننا ال ترى غٌرَ  ،بالجمعِ  وَنُهمُّ 

آخر ٌحملنا إلٌه إذا امتألت الدالء، شعرنا بالرضى، وتركنا ما بقى، لٌوم ا. حتى ٌبحث رحٌقً 

 القدر.

 آآآآآآآه!

 ما بك مروة؟

 النملة، إنها النملة ٌا خلود!

 ..هنا..لقد أزلتها..!؟أٌن

 أتعلمٌن مراوي.. أشعر بَِحرٍّ وتعب شدٌدٌن!

 صبٌها على وجهك..( الماء ٔمطارة خلوده..هاِك )

 كة من أشواك تلك الشجرة التً التصقت بمالبسً!وأنا بً حِ 

ننا كنا ننغمس انغماًسا عند جمعنا لثمار : إالمشوار، اسألنً لماذا! ألقل لككل ذلك فً نهاٌة 

ة ٌنجعل الثماَر أكداًسا؛ لتسرٌع عملوالتعب والشَّوك،  والحرَّ  النخٌل المتساقط، وننسى النملَ 

 الجمع.

 

قبل  ما كاننتبادل أحادٌث ووقائع  رأسها، تضع كل واحدة دلوها علىاك وفً طرٌق العودة هن

 لحظات، ونتفق على مكان مغامرة الغد، فً الشرق أم الغرب، نكاد ننسى ذلك الحمل الثقٌل.

 الحمــــد هلل وصلـــنــــا..

 أساعدِك؟

 .أصل بإذن هللاال، بعد قلٌل 

                                                           
 .قنٌنة الماء ٔ



ٌق لمنزلنا أكمل أنا الطر رٌق العودة من جانب منزلهم، فً حٌنٌكون ط أمشً غالًبا حٌث

 (، تفــــــاجأت بهبوطه؛ فأنادي علىٔالفلج ) إذا وصلت إلى ساقٌةِ ، حتى الذي ٌبعد القلٌل

وأضع حملً جانًبا أو آخذه  ،!(ٕادرَ حٌث ٌضعون )الصّ  خلود؛ لتنزل من على سطح منزلهم،

االستجمام حتى منتصف العصرٌة، ً فً مٌاه الفلج. هنا ٌبدأ للمنزل، ألرجع وأرمً بنفس

ن، هكذا وكأن شًٌئا لم ٌكن!بها كثٌر من ال،لتصبح جلودنا فاغرة   تعرجات كجلود كبار السِّ

 هناك حٌث احتضنتنا بساتٌن الفروض!

 بأحالمها الخضراء.. 

 كانت مروة وخلود.. فً عــــــــــالم مالئكً! 

 َتُحفُّــــه السعــــــادة.. 

 ـــــــــــــــــل األمل..لُتنتَشل الظلمة من قنادٌ 

 ســتاره..دل الرٌف أسفربما  

 !على القٌثارة جدٌدٍ  لُتعزف ترانٌُم عصرٍ  

 !ات ُخلدت فً تعرجات عقولناستبقى ذكرٌ 

 ..ررنا بزواٌاهإذا ما مزالت مشاعر النشوة تلك تخالجنا..  بل ما 

 أنعم بها من لحظات!

 لم ٌكن ذلك ببعٌد..ف

 مس!بل كأنه أ

 ا بعد ٌوم..ـــــاك حٌث تعلو همتنا ٌومً ــــــــهن

 اء قرٌتنا..ــــــاًضا فً سمــــــــــــلتالمس بٌ

 لم تكن أنت تعلم بذلك! فً حٌن

 ا!ــــــم تكن معنــألنك ل

                                                           
 .إلى المزارعمجرى الماء  ٔ
ٌُجمع  رقاط( بعد)ال ثمار النخٌل المجموع ٕ  .لٌكون طعاًما للماشٌةما جف بواسطة الشمس ثم 


