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ْت نجوَم  يل�ة. تقّلبْت في فراِش�ها. عدَّ ل�م تن�م توتة هذه اللَّ
�ماء، فهَي في أشدِّ الحماس ليوم الغد، أّما أفراُد األُْسَرة،  السَّ
فقد غطُّوا في نوٍم عميق على سطِح بيتهم الّريف��ّي في غوطة 
دمش�ق، فغ�دًا صباح�ًا، س�تزوُر توتة مدين�َة دمش�ق القديمة 

بصحبة أبيها وأخيها عبدو.
 كاَن يومًا صيفيًا ش�اّقًا وُم�متعًا. ساعدْت توتة ُأسرَت�ها في 
�ام�ّي ال�ُحمر القانية من ُبس�تانهم.  َج�نْ�ي حّبات التُّوت الشَّ
��ّكر لُصنِع  �ها َغ�ْل�َي التُّوت الناضج مع السُّ تعّل�م�ْت من ُأمِّ
ُمرّب��ى التُّ�وت اللذي�ذ، وس�اعدْت أباه�ا ف�ي َعْص�ِر التُّوت 
�راب ال�ُمنع�ش. كاَن عبدو ُيعبِّ�ُئ التُّوَت  وتصفيته لُصنِع الشَّ
�راَب في قواريَر زجاجية وفي أوعيٍة  الّطازج وال�ُمرّب�ى والشَّ

نظيفة. 
�مس، جم�َع أفراُد األس�رة م�ا أنَت�ُجوُه،  وقبَل ش�روق الشَّ
ووَضُع�وُه في ش�احنٍة صغيرة. شعرْت توتُة بالفخر، وقالت: 

َصنَْعنا كلَّ ذلَك من ح�ّب�اِت التُّ�وت. 
أش�ج��ار  بزراع�ِة  مش�ه��ورٌة  بالَدن�ا  إنَّ  األّم:  ق��ال�ت 
�ورية كّل�ها،  التُّ���وت. تنتش�ُر زراعُت�ُه في ال�ُمحافظاِت السُّ
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وال سّي�م���ا التُّ��وت الّش��ام�ّي األحم��ر.
قالت توتة: لكْن لماذا يأخُذ جاُرنا س�ليم أوراَق التُّوت في 

الّربيع؟ 
قاَل األُب: أوراُق التُّوت غذاٌء ل�ُدوِد الق�ّز. 

قال�ت األّم: وثماُرها اللذي�ذُة ذاُت الطع�م الكثيف الحلو 
ُه بالفيتامينات والمعادن  والحامض، ُتقّوي الجس�َم، وُت�ِم�دُّ

الضرورّية. 
�احنُة عب�َر الغوط�ة الخضراء إل�ى مدينة  س�ارْت به�م الشَّ
وارُع خاليًة، واألبنيُة العاليُة ال تزاُل نائمة.  دمش�ق. كانت الشَّ
وصل�وا إلى المدينة القديمة باك�رًا. رأت توتُة تمثاالً لفارٍس 

يمتطي حصانًا. تساءلْت: 
ما هذا؟ 

قاَل عب�دو: إّن�ُه تمثاُل صالح الّدي�ن األيوب�ّي، وهذه قلعُة 
دمشق.

�وق ال�مسقوف! إّنُه ُيدعى  قاَل األُب: انُظري إلى ذلَك السُّ
ُسوَق الحميدّية.

يارُة في طريٍق إلى جانب القلعة. َنقُلوا ُم�نتجاتهم  سارِت السَّ
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إلى عربٍة خش�بّية. دفَع األُب العربَة في اّت�جاِه ساحة الجامع 
مادية،  األموّي، فهي س�احٌة كبي�رة، مرصوفٌة بالحج�ارة ال�رَّ
ّوار، وحوَل�ها ال�محاّل  وللجامع بّواب�ٌة كبيرة، مفتوحٌة لل��زُّ

الّت�جارّية القديمة. 
رك�َن األُب العرب�َة إلى جانِب بقّي�ِة العرب�ات التي تحمُل 

ُم�ختلف البضائع. 
وا عليه السالَم بحفاوة:  سّل�َم على الباعة، وردُّ

أهاًل أبا عبدو! 
امتعضْت توتة، وقالْت لهم: إنَّ أبي هو أبو عبدو وأبو توتة 

أيضًا.
ابتسَم لها أحُدهم قائاًل: إذًا أنِت توتة. 

كاَن عبدو ينصُب ال�مظّل�َة الكبيرة، وتوتة ُترّتُب البضاعة. 
قالت له:

لماذا ال ُيناُدوَن أبي بأبي توتة أيضًا؟ 
ق�اَل عبدو: ال تهت�ّم��ي لأللقاب، فاألفع�اُل هي األه��ّم، 

وأنِت ُق�مِت بعمٍل جّيٍد يا ُأختي! 
ازداَد عدُد الماّرة، وازداَد الحرُّ والعطش.  نادى األُب: 
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شامي يا توووت! شامي... 
تجمهَر الناُس حولهم. أطَرَب�هم عبدو بصوتِه الجميل:

اشرْب واْرِو عطَشك! بارد... بارد، مال الّشام يا تووووت!  
غار: )ه���ّز التُّوتة يا َت�ّوات! ُتوت�ك حلو  وغنّْت توتة للصِّ

يا ت�ّوات!(... 
غير. كانت تحمُل  اش�ترت سّيدٌة كوَب ش�راٍب البنها الصَّ
كيس�ًا تف�وُح منُه رائح�ٌة ُتش�بُِه رائحَة به�ارات أُرّز الكبس�ة. 

راب، ول�ّوَن قميَص الطِّفل باألحمر. انسكَب بعُض الشَّ
واش�ترى َرُج�ٌل ُمِس�نٌّ ُعلبَة ُم�رّب�ى، وأح�اَط بالعربة عدٌد 
�ّياح، ش�رُبوا العصيَر، وتاَبُعوا طريَقهم لزيارِة ضريح  مَن السُّ
ص�الح الّدي�ن األيوب�ّي القري�ب من الجامع األم�وّي، وبعَد 
س�اعاٍت عّدة من العمل، أعطى عبدو توتة كيس�ًا من البذور 

احة ال�ُمجاورة.  �ها في السَّ لَت�ُرشَّ
�ْت�ها توتة، فتج�ّم�عْت حوَل�ها عشراُت الحمائم، تنقُر  رشَّ
. ركض�ْت خلَفها. ط�ارت الحمائ�ُم عالي�ًا، وحّطْت  الح�بَّ
على ج�داِر الجامع األم�وّي العالي. أغمض�ت توتة عينيها، 
وم�ّدت ذراَعيها لتطيَر مثَل الحمامة، وفجأًة س�معْت صوَت 
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ُصراخ. إّن�ها امرأٌة تبكي، وتصرُخ: 
غير! ضاَع ابني الصَّ

تج�ّم�َع حول�ه�ا ال�ماّرُة، ُم�تسائلين: كم عمُره؟
ما شكُله؟ 

قالت لهم: عمُرُه س�تُّ س�نوات، ويرت�دي قميصًا أبيَض، 
وشعُرُه أسود، وعيناه ُبنّ�ّيتان. 

قال األُب: ما األماكُن التي مشيِت فيها؟ 
قالت الّس�ّيدة: ُك�نّ�ا في س�وق البزورية ال�ُمجاور، وُزرنا 

الجامَع األموّي.
�ْت توتة منها رائحَة بهارات أُرّز الكبس�ة، فقالْت في  ش��مَّ
نفس�ها: »ال ُب��دَّ أّن�ها الّس�ّيدُة َع�ْي�نُ�ها التي اش�ترْت صباحًا 

شراَب التُّوت. أنفي ال ُي�خطئ«. 
قاَل عبدو: ما اسُمه؟ فلنُناِدِه ب�ُمكّبراِت الّصوت! 

قالت الّسّيدُة: لن َيسمَع�ُكم ألّنُه أص�مُّ وأبكم. 
قاَل األُب: سنبحُث عنه. ال ت�خافي! 

اّت�فَق الباعُة على البحث عن الّصغير، فمنهم من ذهَب إلى 
الجامع األموّي، ومنهم من مضى إلى ح�ّي القيمرّية، ومنهم 
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م�ن قص�َد ُس�وَق البزورّي�ة، أّما األُب فق�د اّت�جَه إلى س�وق 
بائن.  الحميدّية، وأوصى عبدو بالعربة وب�ُحسِن ُم�عاملِة الزَّ
�َف عنها،  م�ْت توت�ة إلى الّس�ّيدة ُك�وَب ش�راٍب لُت�خفِّ قدَّ

ول�حقْت بأبيها. 
طل�َب إليه�ا البقاَء مع عب�دو، لكنّ�ها وعَدْت�ُه بإمس�اك يِدِه 

طواَل الوقت. 
�وَق وس�َط زحاِم النّاِس أماَم المح�اّل الّت�جارية  دخال السُّ
التي تعرُض كثيرًا مَن البضائع، كاأللبس�ة واألحذية، وكانت 
رائح�ُة الحقائب الجلدّية تعب�ُق في المكان، ُتنافُِس�ها محالُّ 

كّية.  العطور بروائحها الزَّ
غير وسَط ال�ّزحام كمْن يبحُث  قاَل األُب: البحُث عن الصَّ

عن إبرٍة في كومة قّش. 
ول�ّم�ا وصال إلى مح�ّل )بوظة بكداش(، رأت توتُة طفاًل 
ذا شعٍر أسود، وشفتاُه حمراوان، ويرتدي قميصًا أبيَض عليه 
�باَن داخَل  جاج الشُّ نق�اٌط ُح�مٌر. كاَن ُيراقُب بفضوٍل عبَر الزُّ
ه�ة بالفاني�ال  ال�مح�ّل، َي�مل�ُؤوَن األك�واَب بالبوظ�ة ال�ُمنكَّ

وال�ُمزّينة بالُفستق الحلب�ّي. 
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قالت توتة: هذا هو الطِّفُل ال�مفقود.
قاَل لها أبوها: كيَف عرفِت يا توتة؟!

أجابت توتة: شراُب التُّوت األحمر ُيلّوُن قميَصُه وشفَتيه. 
راب؟ كيَف تذّكرتِه، فقد  قاَل األب: وهل اش�ترى م�نّا الشَّ

راَب هذا اليوم؟  اشترى كثيٌر مَن األطفاِل الشَّ
قالت توتة: صباحًا اش�تَرْت س�ّيدٌة ش�رابًا لطفلها، وكانت 
تف�وُح منه�ا رائح�ُة به�اراِت أُرّز الكبس�ة. ش�ممُت الّرائحَة 

َع�ْي�نَ�ها مَن الّسّيدة التي فقَدْت ابنَ�ها. 
فا الطِّفَل، وكاَن ظنُّ توتة في محّله. جاُؤوا بالّطفل إلى  َتعرَّ

أّمِه، فضّم�ْتُه بحناٍن ماسحًة ُدموَع�ها.
قاَل األُب: إنَّ ابنتي توتة هي التي وجَدْتُه.  

ش�كَرْت�ها الّسّيدُة، وقالت: ُش�كرًا لِك يا توتة! وُشكرًا لَك 
يا أبا توتة! 

ابتس�َمْت توتة ابتس�امًة عريضًة، فأخيرًا نادى أحُدهم أباها 
بأبي توتة. 

ضحَك األُب، ونادى: يا أصدقاء! من اآلن فصاعدًا ناُدوني 
أبا عبدو وتوتة. 
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التُّ�وِت  ش�راَب  عليه�م  األُب  ووّزَع  الجمي�ُع،  ضح�َك 
ال�ُمنعش م�ّج�انًا.

أه�َدِت الّس�ّيدُة توت�ة كي�َس به�ارات وُزجاجًة فيه�ا عطُر 
الياسمين. 

�َرني بهذا اليوم  قالْت توتة لنفسها: س�أحتفُظ بالعطِر لُيذكِّ
ال�ُممتع، أّما بهاراُت أُرّز الكبسة فمن نصيب أّم�ي، أمِّ عبدو 

وتوتة. 
وف�ي طريِق العودة، كانت توتة تنظُر عبَر ُزجاج الّش�احنة، 

ب�مبانيه�ا  الياس�مين  مدين�َة  ُمودِّع�ًة 
وش�ه�امة  الع��ريقة 
أهلِ�ها. صوٌر كثيرٌة، 

وروائُح زكّية، عاَدْت 
به�ا توتُة إل�ى الغوطة، 
وقال�ت ف�ي نفِس�ه�ا: 

»دمش�ُق م�دين�ٌة ال 
ُت�نسى«. 
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