
 

 

 النصَ 
و قامتھا ال ترتفع فوق , غرستھا بيدي يوم كان غلظھا في غلظ خنصري         

قھا فما أضن أنه كان يتجاوز أما عدد أورا. التراب أكثر من نصف المتر

.إليهجانبھا عودا قويَا ربطتھا  إلىو غرست .... العشرين  

في أي , فال يمر يوم . و مضيت أرعى غرستي بعيني و قلبي قبل فكري و يدي

إالَ أطل عليھا من شباكي مرات ألرى أفي خير ھي و عافية و , فصل من الفصول 

المقوض لتشذيب  إلىاء و السماد أو شيء من الم إلىو ھل ھي في حاجة , سالم 

.الشاذ من أغصانھا  

بھا ترد  إذاو , و لكم أبھجني أن ألقي عليھا السالم ذات صباح من ربيعھا الثاني 

ثم لكم زاد في بھجتي أن ال ينتصف شھر . السالم بحفنة من األزھار البيض

متورد نوفمبر من تلك السنة حتى تصبح الحفنة من الزھر حفنات من الثمر ال

...الوجنتين الشھي المذاق  

كنا في خاللھا نسير في اتجاھين , استقبلنا أنا و غرستي عشرين ربيعا 

 قوايفقد كانت . و دون أن نفترق, متعاكسين دون أن يبتعد واحدنا عن اآلخر 

بَت عاجزا  إنيحتى  االزديادالتمدد و  إلىو قواھا , الوھن  إلــــــىالبدنية تمشي 

.قَمتھا و لو بالساللم لىإعن الوصول   

"بتصرف"ميخائيل نعيمة   
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مستعينا , أحَرر فقرة أتحدث فيھا عن جَدي و ھو يصطحبني معه إلى الحديقة        
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