
 
 
 

 

  :الّنص

لكنه ُمطرٌق رأسه، ًمقّوٌس ظهره اتقاء : مّر رجل ٌبدو طوٌل القامة عرٌض الكتفٌن

كان ٌشّق طرٌقه بٌن تلك السهام وهً . المطر، ٌرتدي بذلة العمل و ٌحمل سلّة و معوال

تصفعه على وجهه و على رقبته و ٌدٌه، ثّم وقف أمام بٌت متواضع و قرع َففُتح له و دخل 

ٌّى مبتسما ثم نفض  ..ثٌابه و جلس بٌن صبٌة ٌتدفؤون قرب الكانون و ح

و جاء الفجر، فهّب الرجل من مضجعه و أكل مع صغاره و زوجته قلٌال من 

الكسرة و الحلٌب ثم حمل محراثا و رزمة من القمح، و ساق وساق جمله امامه و اتجه إلى 

 .لم قاهر الصعابفاألوالد الكبار ٌعملون معه و الصغار ٌتعلمون فالع: الحقل رفقة أبنائه

كانت العاصفة قد هدأت، فطلعت الشمس من وراء الجبل و اشتّدت حتى كانت فً 

ٌُرح جمله  حرارة أٌام الصٌف، وثقُلت وطأتها على رأس ذاك الحّراث، لكنه لم ٌسترح و لم 

هجع برهة ثم اتجه إلى أعمال أخرى، فأقبل على الكروم ٌشذبها، . إال بعد أن أتّم عمله ذاك

ٌُغطٌها، و على الخضر و البقول ٌتفقّدها و ٌداوٌها ثم أمسك بالفأس وعلى  المشاتل ٌنقٌها و 

ماذا رأٌتم ٌا أوالُد؟ لقد كانت أرضا صلبة، :" فً قوة و عزم وهو ٌقولٌضرب بها االرض 

ٌّة!.. ولكنها وجدت من هو أصلب منها  ..."و مع ذلك فهً أرض كرٌمة و وف

ٌُطّور  حٌاته عمل متواصل ال ٌسترٌح و ال ٌدع األرض تسترٌح فهو ٌطمح أن 

ٌُحّسن إنتاجه  ..فالحته و 
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