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القس بورتر

رحلة يف جبل حوران )مقتطفات(
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ــر إىل  ــدر األم ــن فأص ــوا مجندي ــوران أن يقّدم ــض دروز ح ــنة )1852( رف ــف س يف صي

القائــد األعــى بــأن يســر إليهــم بــكل مــا تحــت إمرتــه مــن قــّوة. وقــد تعرّضــت حملتــه 

للفشــل يف عــّدة مناوشــات شــديدة الوطــأة. وهكــذا اضطــر إىل ســحب جيوشــه قبــل 

حلــول الشــتاء، بعــد أن تــرك بعــض املخافــر القويــة لحاميــة ســهل دمشــق مــن العصــاة 

– مل يكــن التجــّول مأمونــاً يف األقســام الرشقيــة والجنوبيــة مــن الســهل عندمــا كانــت 

ــام  ــكان القي ــي اإلم ــارك فف ــت املع ــد أن انته ــا اآلن وبع ــة، أّم ــة قامئ ــامل العدائي األع

بســفر أمــن إىل حــّد مــا.
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الفصل العارش

رحلة عى أطراف الصحراء يف الطريق إىل باشان

ــارة  ــي لزي ــة تدفعن ــة جامح ــرّة برغب ــق ألّول م ــُت إىل دمش ــذ أن وصل ــُت من أحسس

مملكــة باشــان القدميــة فقــد ســبق يل أن ســمعت الــيء الكثــر عــن مناظرها املوحشــة 

وخرائبهــا الغريبــة ومدنهــا املقفــرة، مــام جعلنــي أصّمــم عــى التجــّول يف تلــك املنطقــة 

عاجــاً أو آجــاً. إن املصاعــب التــي كانــت قامئــة واألخطــار التــي ظهــر أنهــا تهــّدد كل 

ذلــك زاد تشــّوقي وعزمــي غــر أن الفرصــة مل تســنح قبــل مــرور ثــاث ســنوات، فــإن 

ــا تقــي عــى كل رجــاء  ــر أنّه ــف ســنة )1852( ظه ــة يف صي اشــتعال الحــرب الدرزي

ملــدة طويلــة ، إال أّن اندحــار الجيــوش الرتكيــة ورغبــة الســلطان يف ســلم بــأي مثــن فتحــا 

أمامــي الطريــق فقــام مســرت وود القنصــل اإلنكليــزي بنــاًء عــى طلــب الحكومــة بــدور 

الوســيط فنجــح نجاحــاً تامــاً مبــا عهــد فيــه مــن اللباقــة، لقــد كان نفــوذه بــن الــدروز يف 

املــايض كبــراً جــّداً ثــّم ازداد اتســاعاً وعمقــاً، ويف أواخــر كانــون الثــاين )1853( أحاطنــي 

علــامً بأنــه صــار باإلمــكان القيــام بجولــة يف باشــان وقــد تلطّــف فــزّودين برســائل توصية 

إىل زعــامء الــدروز البارزيــن، وبعــد أن قمــت بــكل الرتتيبــات واالســتعدادات الازمــة 

غــادرت دمشــق يف 31كانــون الثــاين مســتفيداً مــن قافلــة كانــت يف طريــق عودتهــا مــن 

دمشــق إىل جبــل حــوران. 

كان رفيقــا ســفري جيمــس بارنــت ومســرت كويــل وهــو رّحالــة أمريــي وكان معنــا نقــوال 

وهــو ترجــامن وإبراهيــم وحاتــم وهــام خادمــان. وقــد ســافرنا دون خيــام ودون أي نوع 

ــا مســلّحن تســليحاً حســناً يــرّره التخــوف مــن  مــن األثــاث أو الحقائــب غــر أننــا كّن

التعصــب الدينــي قبــل أن نصــل إىل منطقــة الــدروز الذيــن كّنــا ننتظــر منهــم اســتقباالً 
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ــة  ــأت املنطق ــد م ــرة ق ــرب األخ ــم أن الح ــا نحل ــد كّن ــذا فق ــة إىل ه ــاً وباإلضاف وديّ

بقاطعــي الطــرق وكانــت الضامنــة الوحيــدة للتخلــص مــن أذاهــم هــي املقــدرة عــى 

رّد اعتدائهــم.

مكثنــا يف قريــة نجهــا بعــض الوقــت لفحــص معــامل املنطقــة ومشــاهدة القافلــة التــي 

كانــت تقطــع الســهل بشــكل مجموعــات مــن الجــامل متتاليــة فتســاهم يف امتــداد ذلك 

الخليــط مــن البــرش والحيــوان يف الضفــة الثانيــة مــن النهــر.

بــدأت الريــح البــاردة يصحبهــا بعــض الــرذاذ تنفــخ يف وجوهنــا ولــذا تلفعنــا بعباءاتنــا 

وأرسعنــا عــى صهــوة خيولنــا ننحــدر ونســر خببــاً يف املــرج باتّجــاه شــاطئ النهــر. وقــد 

أُقيــم هنــا عــى نهــر األعــوج جــر قديــم متــن مــن الحجــارة وبعــد أن قطعنــاه قدنــا 

خيولنــا باألعّنــة إىل وســط القافلــة التــي بلــغ عددهــا حتــى اآلن عــدة مئــات مــن الجــامل 

لقــد بــدا لعينينا مشــهد مــن الفــوىض واالرتباك،  وأصــاب أســامعنا أصوات متنافــرة ذكّرتنا 

بــرج بابــل. جــامل أفلتــت مــن ســائقيها تهيــم عــى وجههــا مهــددة بتحطيــم مــا تُصادفــه 

يف طريقهــا وأخــرى يركلهــا البــدو بأقدامهــم لتنــوخ فرتغــى فاتحــة أشــداقها كلـّـام أنزلــت 

عنهــا أحاملهــا أو حزمــت عــى ظهورهــا، والرجــال يرصخــون بأصــوات مرتفعــة تختلــط 

ــا وهنــاك للحفــاظ عــى حيواناتهــم أو ملســاعدة  ــوا يركضــون هن بأصــوات الجــامل وكان

ــام راح آخــرون يتناقشــون وهــم يلوحــون بأيديهــم بطريقــة مســتهجنة يف  ــم بين رفاقه

الشــكل املائــم لحــزم حاجياتهــم وتأمــن ســامتها. ويف أثنــاء ذلــك عــاد جميــع التائهــن 

والشــاردين إىل مراكزهــم بينــام شــوهد الذيــن اضطــّروا إىل التأخــر يســتحثون حيواناتهــم 

برعــة متزايــدة. مــن هــذا املــكان انطلقــت القافلــة يف ســرها ومنــذ اآلن أشــر بوجــوب 

املحافظــة عــى النظــام فقــد أعلمنــا بــأن ســامة املجمــوع كانــت تتوقــف عــى هــذا األمر 

إذ أننــا قــد دخلنــا مناطــق البــدو الذيــن ال يعرفــون الحــق بــل القــوة.
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ــه فقــد أخــذ كل رجــل  ــاء علي ــا معرضــاً للخطــر يف كل لحظــة وبن وهكــذا كان  تقدمن

ــدو  ــإن هجــامت الب ــداء ف ــة كل اعت يتأكــد مــن ســامة أســلحته ويهــيء نفســه ملقابل

عندمــا تشــّن تكــون مباغتــة وصاعقــة ولــذا وجــب أن تكــون املقاومــة حازمــة ورسيعــة 

إذا أريــد لهــا النجــاح. الطريــق يف فصــل الشــتاء هــي يف الغالــب مأمونــة إىل حــّد مــا 

بســبب مــن أن القبائــل البدويــة تكــون بعيــدة جــداً عــى ضفــاف الفــرات إال أن الحرب 

األخــرة جعلــت هــؤالء الســابن الجريئــن يرتكــون منازلهــم املعتــادة ويتحّملــون املطــر 

ــا  ــا كن ــر أنن ــرنا غ ــامة س ــن س ــن م ــن متأكّدي ــذا مل نك ــب.... ول ــاً يف النه ــرد أم وال

متأكديــن وواثقــن مــن قــوة قافلتنــا مهــام يكــن مــن أمــر.

بعــد أن قضينــا نصــف ســاعة يف ترتيــب األحــامل وإعــادة النظام. نــادى املنادي فســارت 

القافلــة يف رتــل طويــل يقــرب مــن ثاثــة أميــال. ركضــت بفــريس نحــو مقدمــة القافلــة 

فلحــق يب هنــاك رفاقــي ومســيحي اســمه مــوىس بــدا أنــه رئيــس القافلــة ، كان مــوىس 

ــن خــوري الهيــت  ــا وهــو اب ــراً وجــودي هن ــم يســتغرب كث أحــد معــاريف القدمــاء فل

ــر وصاحــب  ــه موضــع احــرتام كب ــاّم جعل ــل حــوران م ــي يف جب ــب الرئي وهــو الطبي

كلمــة نافــذة وعندمــا رأيتــه ألّول مــرة يف دمشــق دهشــت ملامحــه املرشقــة. فخــّداه 

حمــراوان ولحيتــه عريضــة ســمراء أمــا اآلن فــإن منظــره أشــّد تأثــراً يف النفــس بكوفيتــه 

ــه  ــة بشــكل واضــح ملامــح رفاق ــوح لقــد كانــت مامحــه مباين ــة ووجهــه الصب الزاهي

الســمر ذوي املظهــر القــايس فــكان يركــب فرســاً بيضــاء أصيــاً وكان يبــدو عليــه مــن 

ملبســه وحاجياتــه مــا يؤكــد أنــه رجــل ذو مكانــة مرموقــة.
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يف براق

رسنــا فــوق أكــوام مــن الصخــور والحجــارة حتــى وصلنــا إىل بــاب منخفــض دخلنــا منــه 

ــا يف مل يحــدث فيــه أي تغيــر، يف  إىل قاعــة فســيحة يظهــر أن هــذا البيــت الــذي نزلن

مظهــره الداخــي عــى األقــل بعــد أن تركــه صاحبــه القديــم. فالجــدران الضخمــة املبنيــة 

مــن الحجــارة ال تــزال متينــة عــى حالهــا والربــد املصنــوع مــن البازلــت األســود والــذي 

يكـّـون  ســقف الغرفــة ال يــزال مرتبــاً حســن الرتكيــز كأمنــا نفــض العــاّمل يدهــم منــه يف 

األمــس القريــب وكان البــاب قامئــاً يف مــكان مل تنــل منــه العصــور الطويلــة.

إن هــذا األمــر ال يبــدو غريبــاً يف أرض ســلم ومدنيــة حيــث يحافــظ النــاس عــى اآلثــار 

القدميــة بعنايــة روحيــة إال أن األمــر يف هــذه املنطقــة مختلــف فــكل يشء فيهــا خــرب 

فاملنطقــة قامئــة عــى أطــراف الصحــراء حيــث ظــل البــدو الســنوات الطويلــة يطــردون 

الفاحــن البســطاء املســاملن كلّــام حاولــوا االســتقرار. إن وجــود مثــل هــذا البيــت التــام 

يف كل أقســامه ال ميكــن لــه إال أن ميــأ املســافر دهشــة ويعــود الفضــل يف صيانتــه إىل 

متانــة بنيانــه وهــو يحتــاج إىل جهــد عظيــم لتهدميــه فالجــدران تقــرب ســامكتها مــن 

أربعــة أقــدام يف القســم األعــى منهــا وهــي مبنيــة مــن الحجــارة الضخمــة ركــز بعضهــا 

فــوق بعــض دون مــاط أمــا الســقف فهــو مؤلــف مــن قطــع مــن الحجــارة الطويلــة 

ــة  ــي مصقول ــاً وه ــا 12قدم ــاً وطوله ــا 18إنش ــات وعرضه ــن 6إنش ــامكتها م ــرب س تق

ــا  ــز أطرافه ــن ترتك ــا يف ح ــال بينه ــرتك أي مج ــاً دون أن ي ــا بعض ــز بعضه ــة يل بعناي

ــاً  ــك رفراف ــط مســافة قــدم فتشــكل بذل ــرز مــن الحائ ــي ت عــى الحجــارة األخــرى الت

ــا  ــر علّوه ــن الحج ــدة م ــة واح ــه قطع ــا من ــذي دخلن ــي ال ــاب الخارج ــارزاً. كان الب ب

أربعــة أقــدام وســامكتها مثانيــة إنشــات وهــي تــدور حــول محوريــن هــام امتــداد مــن 

الحجــر نفســه ولهــام ثقبــان يف العتبــة العليــا والســفى ولهــذا الســبب كان مــن الصعــب 
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إزاحتهــا وقــد رأيــت بنفــي مئــات مــن هــذه األبــواب قامئــة يف أمكنتهــا بينــام تحّولــت 

ــا  ــة دخلناهــا طوله ــن الخــراب، إن أول قاع ــوام م ــاء إىل أك ــن البن األقســام األخــرى م

عــرشون قدمــاً وعرضهــا 12قدمــاً، وعلّوهــا مــا يقــرب مــن عــرشة ومــن هــذه الغرفــة 

ينفتــح بــاب آخــر عــال غرفتــه مامثلــة بالشــكل والحجــم ومــن هــذه الغرفــة الثانيــة 

ــة  ــة بالشــكل والحجــم ومــن هــذه الغرفــة الثاني ــاب آخــر عــى غرفــة مامثل ــح ب ينفت

ينفتــح بــاب أوســع عــى غرفــة ثالثــة ينحــدر إليهــا اإلنســان بــدرج مــن الحجــارة وكان 

ــن  ــة وعرشي ــوايل خمس ــا ح ــاً وطوله ــالفتن مع ــن الس ــرض الغرفت ــاوياً لع ــا مس عرضه

قدمــاً  وعلوهــا عرشيــن قدمــا تحمــل ســقفها الحجــري قنطــرة نصــف دائريــة موازيــة 

لطــول القاعــة وكان بابهــا واســعاً إىل درجــة يســمح للجــامل أن تدخــل وتخــرج منهــا.

هــذا مثــال مــن بيــوت بــراق وهــو اســم القريــة التــي كنــا نســرتيح فيهــا وهــذا البيــت 

ــر أن  ــليمة غ ــزال س ــوت ال ت ــذه البي ــن ه ــراً م ــوران. إن كث ــوت ح ــادق لبي ــال ص مث

ــة تحــول إىل ركام مــن الخرائــب وبعــض هــذه البيــوت ضخــم واســع يقــوم يف  األكرثيّ

وســطها باحــات واســعة تفتــح عليهــا أبــواب الغــرف والبعــض اآلخــر صغــر عــادي إال 

أنهــا جميعهــا ضخمــة البنيــان بســيطة التخطيــط وهــذا دليــل عــى تقــادم عهدهــا.

ــا  ــدة والشــكل العــام ألبنيته مل أســتطع يف الظلمــة أن أتأكــد شــخصياً مــن اتســاع البل

ــد أخــروين  ــداً وق ــا جي ــوا يعرفونه ــا كان ــوا يجلســون حولن ــن كان ــال الذي ــر أن الرج غ

بــأن بيوتهــا جميعــاً عــى منــط واحــد وأنــه ليــس فيهــا أبنيــة عامــة جميلــة أو طريفــة 

وبــراق واقعــة يف الزاويــة الشــاملية الرشقيــة مــن اللجــاة تحــف بهــا أكــوام ضخمــة مــن 

الصخــور بينهــا ممــرات متعرّجــة وهــي يف الغالــب ال تصلــح لســر الخيــول.
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ــي  ــق الديرع ــهل بطري ــع الس ــد أن قط ــنة1812 بع ــراق س ــاردث أن زار ب ــبق لركه س

ومرجانــه وقــد وصفهــا عــى الشــكل الــذي وصفنــاه هنــا وقــد نقــل نقشــن يونانيــن 

بــن خرائبهــا غــر أنهــام ليســا بــذي قيمــة ويعــود تاريــخ أحــد هذيــن النقشــن عــى مــا 

يظهــر إىل ســنة 304ق.م .

ــا  ــوم فيه ــة الن ــن عاقب ــا م ــة إخافتن ــة إىل درج ــا رطب ــة وأرضه ــدران الغرف ــت ج كان

وجعلتنــا نصمــم عــى قضــاء الليــل بالســهر، وتجمــع العــرب حولنــا يف لهفــة ليســتمعوا 

إىل الحكايــات الشــّيقة وكان كل واحــد مســتعداً ألن يضيــف قصتــه إىل هــذه املجموعــة 

املشــرتكة مــن القصــص. كان مــوىس املحــّدث الرئيــي فقــد روى لنــا بعــض الحــوادث 

القاســية يف حيــاة العــرب وحروبهــم وكان مرحهــا الســهل الــذي قطعنــاه.... كان يرتــاد 

هــذا الســهل قبيلــة الســبيعات وكان ســكان حــوران يف قتــال دائــم معهــا وكانــت هــذه 

ــاه خــال فصــل الخريــف عندمــا يحمــل الفاحــون  ــة ترقــب هــذا الســهل بانتب القبيل

محصولهــم مــن الحبــوب إىل دمشــق وعندمــا كانــت تســنح لهــؤالء البــدو الفرصــة كانــوا 

ينّبهــون التائهــن أو القوافــل وكان يحــدث أحيانــاً بعــض املعــارك الضاريــة عندمــا يكــون 

ــوذج  ــه كنم ــوىس نفس ــاهم م ــدة س ــوادث أروي واح ــذه الح ــن ه ــاً وم ــوم عنيف الهج

للحكايــات التــي كانــت تســلّينا عندمــا كّنــا نجلــس يف بيــت مــن قــرى باشــان القدميــة 

وكشــاهد عــى الحالــة يف أطــراف ســوريا.

ــادرت دمشــق يف  ــد غ ــدروز واملســيحين ق ــن ال ــة  م ــة مؤلف ــت قافل ــذ ســنتن كان من

ــاح الباكــر وأخــذت طريقهــا إىل نجهــا والســهل وقــد ظــّن عــدد مــن املســيحين  الصب

ونفــر مــن الــدروز أن الطريــق أمينــة ورأوا أحاملهــم خفيفــة فســبقوا يف ســرهم القافلة 

وكان عــدد هــؤالء حــوايل ثاثــن رجــاً ومعهــم أكــرث مــن مائــة جمــل غــر أنــه مل يكــن 

ــو  ــل أب ــوا ت ــد أن قطع ــد وبع ــون البواري ــبعة يحمل ــخاص أو س ــتة أش ــر س ــم غ معه
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شــجرة وســاروا مبحــاذاة الســفح الغــريب مــن التــال شــاهد مــوىس الــذي كان يركــب 

يف املقدمــة خيــاالً يختفــي برعــة خلــف هضبــة عــى بعــد نصــف ميــل مــن الجهــة 

الرشقيــة فطلــب مــن الجامعــة أن يحطــوا رحالهــم فتــرع أحــد الــدروز بالذهــاب إىل 

ــاد  ــاد وأف ــرق فع ــي الط ــن قطاع ــة م ــود أي جامع ــن وج ــد م ــب للتأك ــل قري ــة ت قم

ــن  ــة ولك ــول القافل ــار وص ــم يف انتظ ــض رغبته ــر البع ــا أظه ــن وهن ــق أم ــأن الطري ب

األكرثيــة ســخرت مــن هــذا االقــرتاح فتابعــوا ســرهم ومل تنقــِض نصــف ســاعة حتــى 

اســتوىل عــدم االكــرتاث عــى أشــد الرجــال حــذراً ويقظــة غــر أن ســحابة مــن الغبــار 

ظهــرت بعيــداً إىل الجهــة الرشقيــة فكانــت دليــاً عــى اقــرتاب العــدو وتقّدمــت هــذه 

الســحابة يف الســهل ويف بضــع دقائــق أنــاخ مــوىس ورفاقــه جاملهــم وعملــوا منهــا دائــرة 

ــة  ــال متين ــا بحب ــت تقطــر غره ــي كان ــام وضعــت يف الوســط الجــامل الت ــة بين مغلق

وأخــذ الرجــال مراكزهــم يف أماكــن مختلفــة مــن هــذه املتاريــس الحيــة عندئــذ اقــرتب 

ــة بنادقهــم فــرتّدد  ــدو املغــرون وكان عددهــم ســبعن رماحــاً فصــّوب دروز القافل الب

املغــرون وعندمــا تضعضــع الصــف األمامــي مــن البــدو تقــّدم واحــد مــن الخيالــة وهــو 

رجــل مهيــب ميتــاز عــن اآلخريــن بعبــاءة قرمزيــة ونــادى رجالــه ليتبعــوه ثــم انطلــق 

هجومــه. أطلــق الطلقــة األوىل أحــد الشــبان الــدروز ولكنهــا كانــت طائشــة وتبعتهــا 

طلقــة ثانيــة أصابــت مــن فــرس الزعيــم البــدوي مقتــاً فوثبــت يف الفضــاء وثبــة هائلــة 

ثــم ســقطت مجندلــة يف الســهل فوثــب راكبهــا واقفــاً وراح يحــرض رجالــه عــى الهجــوم 

ــون أن  ــوا يحاول ــن كان ــدو الذي ــدروز واملســيحين عــى الب ــن ال ــات م فتتابعــت الطلق

يصلــوا إليهــم برماحهــم وتتابعــت محــاوالت البــدو وجهودهــم الخــرتاق حلقــة الجــامل 

غــر أن الحيوانــات كانــت تكتفــي بالرغــاء غاضبــة وترفــس األرض عندمــا كانــت تصيبهــا 

الرمــاح فقــد كان بعضهــا مشــدوداً إىل بعــض بطريقــة متينــة ولــذا كانــت مرغمــة عــى 

البقــاء يف أماكنهــا ويف مــدى نصــف ســاعة ســقط أربعــة مــن البــدو يف الســهل أمواتــاً أو 
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محترضيــن وعــاد زعيمهــم واعتــى مــن جديــد فــرس أحــد رفاقــه الذيــن ســقطوا وبعــد 

أن جــال خببــاً حــول الســور الحــي اســتدار ثــّم تقــّدم فقطــع رســن أحــد الجــامل برضبــة 

مــن ســيفه ثــّم أمســك بالزمــام وهمــز حصانــه وهــو يجــّر الجمــل خلفــه وتبعــه جمــل 

آخــر فآخــر تحــت تأثــر الرمــاح وأصــوات البــدو وهكــذا صــارت الجــامل تــرتك محلّهــا 

ــم  ــم برعــة ويرتكه ــل ســورهم الحــي يبتعــد عنه ــة القائ ــاً ورأى جامعــة الجاّمل تباع

ــه وقطــع بســيفه رســن  ــب مــن محلّ ــم، أحــّس مــوىس بالخطــر فوث ــن ألعدائه معرّض

ــدوي  ــه ب ــّض علي ــرص انق ــح الب ــه ويف مل ــده إىل مكان ــتطاع أن يعي ــامل واس ــد الج أح

ــت أن  ــذات الوق ــتطاع ب ــل واس ــف الجم ــى خل ــأن اختف ــوىس ب ــه م ــا من ــه فنج برمح

ــة آخــرون إىل مــكان  ــأرسع خّيال ــدوي املغــر ف ــة مــن ســيفه حصــان الب يجــرح برضب

الحــادث وهجــم املســيحيون والــدروز بدورهــم فتحرّجــت الحالــة ونالــت الرمــاح مــن 

ــت  ــذ كان ــد خذلهــم هــذه املــرة. عندئ ــأن الحــظ ق ــاً ب ــة فأحســوا جميع رجــال القافل

القافلــة قــد أقبلــت ويف طليعتهــا جامعــة قليلــة مــن الخيالــة عــرف مــن عاممئهــم أنهــم 

دروز وقــد أرخــوا لخيلهــم العنــان فاســتدار البــدو وفــّروا فأرســل رجــال القافلــة خلفهم 

ســياً مــن بنادقهــم دون نتيجــة وقــد ُرؤَي مــن الحكمــة عــدم ماحقــة هــؤالء البــدو 

ألن عــدد الخّيالــة الــدروز مل يكــن يتجــاوز العرشيــن واعتــاض رجــال القافلــة بالفرســن 

اللذيــن غنموهــام عــن الخمســة والعرشيــن جمــاً التــي كســبها البــدو.

شباط سنة 1853- 1

عنــد الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف الليل ركبنــا ولحقنــا بالقافلــة. كان القمر 

ــن الصخــور  ــة م ــوام ضخم ــراق... أك ــامل ب ــز مع ــه أن أمّي ــاً اســتطعت عــى ضوئ مرشق

ترتفــع بــن الخرائــب وحولهــا وبينهــا أخاديــد وشــقوق وينتــرش عــى صفحــة الصخــور 

املنبســطة قطــع مــن البازلــت املتفتــت والطريــق الــذي نســر فيــه كان ضّيقــاً ومتعرجــاً 
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ــا  ــد أن تركن ــر وبع ــاً يف الصخ ــاً عميق ــاً نحت ــا الحظن ــان إذ أنن ــد اإلنس ــه ي ــد صنعت وق

ــاة قدميــة بنيــت لتحمــل  ــا مســافة غــر قصــرة فــوق قن الخرائــب ببضــع دقائــق رسن

ــاعة  ــن الس ــرب م ــا يق ــا م ــذا بقين ــدة وهك ــات البل ــتاء إىل خزان ــوادي يف الش ــاه ال مي

ونحــن نتعــّرج ببــطء يف تواهــة مــن الصخــور.

ومــا أن خرجنــا مــن هــذه املمــرات الضيقــة حتــى عرنــا وادي اللــوى ورسنــا يف ســهل 

تتداخــل فيــه صخــور البازلــت والحقــول الوعــرة فتبــدو يف جوانبــه كاملهــامز الخــارج 

مــن اللجــاة وظهــرت األشــجار هنــا وهنــاك عــى الجانــب الرشقــي مــن الــوادي وبــن 

صخــور اللجــاة مــن الجهــة الغربيــة ....

إن خرائــب الصــورة متتــد إىل مســافة واســعة وتشــبه خرائــب بــراق ومــا أن اجتزناهــا 

ــد  ــة وق ــن الحجــارة العادي ــة م ــن االســتحكامات املبني ــراً م ــدداً كب ــى شــاهدت ع حت

أُخــرت بــأن هــذا املــكان أحــد مخيــامت إبراهيــم باشــا يف حربــه ســنة1839 وقــد انقّض 

الــدروز مــن ممــرات اللجــاة بقــوة عــى العســكر فكروهــم وذبحوهــم ذبحــة هائلــة 

وتبعــوا فلــول الهاربــن يف الســهل حتــى الهيجانــة وكانــت املنطقــة إىل يســارنا مفتوحــة 

ومنبســطة وضفــاف الــوادي صخريــة متعرجــة ووراءهــا اللجــاة ويبــدو منبســطاً مــن 

الصخــر املتصــّدع واألرض هنــا ترتفــع عــن ســوية الســهل مــن 40 إىل 30قــدم.

الح أمامنــا ضــوء المــع قــد ظــّن رفاقنــا أنــه ضــوء جامعــة مــن البــدو تحــرس أغنامهــا 

ولكنهــم عندمــا تأكّــدوا مــن أن هــذا الضــوء خــارج حــدود اللجــاة قالــوا بــأن الرعيــان 

ال يجــرؤون عــى إشــعال النــار يف مــكان كهــذا...

لقــد رصنــا اآلن بعيديــن عــن املنطقــة الخطــرة يف تلــك الطريــق فصــار كل واحــد مــن 

ــي  ــق الرشق ــة يف األف ــل الخالدي ــد الفجــر الح ت ــه وعن ــه إىل بلدت ــة يأخــذ طريق القافل
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فقــد اســتطعنا أن منّيــز الخرائــب التــي تكللــه عنــد رشوق الشــمس والحظنــا أيضــاً أن يف 

الســهل عــى شــاملنا آثــار فاحــة ويبــدو أنــه كان مقســامً إىل حقــول بجــدران بســيطة 

مــن الحجــارة وهــذه املعــامل تبــدأ يف الجهــة الرشقيــة مــن اللــوى وهــو اآلن واٍد ضّيــق 

قليــل امليــاه تقــوم عــى ضّفتيــه صخــور رسيعــة االنحــدار متتــد يف الســهل عــى مــدى 

النظــر ليــس يف هــذا الســهل أي أثــر للبنــاء يف حــن تقــوم عــى أطــراف اللجــاه مــدن 

وقــرى نصفهــا خــرب ولكنهــا جميعــاً مقفــرة وكانــت جميــع هــذه القــرى متشــابهة يف 

ــة وكان يوجــد يف كل  ــوت منخفضــة والجــدران عظيمــة الســامكة واملتان ــا فالبي معامله

ــراج  ــاً وهــي تشــبه أب ــن 30 و 40 قدم ــا ب ــرتاوح ارتفاعه ــة ي ــراج مربع ــدة أب ــة ع قري

األجــراس يف الكنائــس.

يف الســاعة السادســة والربــع اجتزنــا واديــاً أرضــه صخريــة وهــو ينحــدر إىل وادي اللــوى 

مــن الــرشق وبــدت عــى مييننــا ويف إطــار اللجــاة قريــة حــذر وفيهــا بعــض أبنيــة متينــة 

وعــى مســافة عرشيــن دقيقــة قريــة ثانيــة تقابــل األوىل وهــي أعــى منهــا وعــى مــكان 

حصــن إىل الجهــة الرشقيــة مــن الــوادي تقــع قريــة عظيمــة االتســاع إال أنهــا كانــت يف 

حالــة خربــة أكــرث مــن تلــك التــي بنيــت بــن صخــور اللجــاة والح لنظرنــا عــدة قــرى 

ومــدن أخــرى بــدت كأمنــا بيوتهــا ال تــزال واقفــة قامئــة وقــد ســمح لنــا ضــوء الصبــاح 

بــأن نتبــّن بشــكل دقيــق معــامل املنطقــة فقــد رأينــا آثــار طريــق رومــاين يســر يف خــط 

مســتقيم إىل الجانــب الرشقــي مــن وادي اللــوى وهــو ال يــزال تامــاً يف بعــض األماكــن 

وظلــت أحجــاره املرصوفــة ســليمة مل تنــل منهــا النقليــات وال عــوادي العصــور وهــذا 

الطريــق عــى األرجــح تتمــة للرصيــف الــذي شــاهدناه يف بــراق..

صعــدت إىل قمــة إحــدى التــال فوقــع نظــري عــى الصخــور املنتــرشة يف الغــرب بشــكل 

رهيــب نخيــف دهشــت للعــدد الواســع مــن املــدن والقــرى التــي يقــع  عليهــا النظــر 
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فاملنطقــة حولنــا كانــت يف يــوم مــن األيــام كثيفــة الســكان فــكل بقعــة قابلة لاســتغال 

ــوادي والســهل الغــريب وســفوح الجبــال كلهــا تحمــل دالالت واضحــة  عــى جوانــب ال

ــة  ــع أن وجــه األرض يف بعــض األمكن ــا واســتغالها وم ــة الســالفة بزراعته عــى العناي

ــام  ــد جمعــت بشــكل رجــوم بين ــت ق ــارة كان ــورة إال أن الصخــور والحج شــديد الوع

اســتعمل قســم كبــر منهــا بشــكل جــدران أو حــدود،  وبعــد أن اســرتحنا حــوايل عرشيــن 

دقيقــة تقــّدم منــا فــارس متقــدم يف الســن ودلّنــا عــى طريــق الهيــات ، كانــت الطريــق 

التــي أشــر علينــا باتباعهــا تصعــد يف ســفح قليــل االنحــدار وهــو هنــا عــاٍر متامــاً ليــس 

فيــه أي شــجرة أو شــجرة لتغــر شــيئاً مــن تجّهــم املنظــر.

ــن  ــن األرض م ــع م ــت ترتف ــي كان ــت الت األرض عظيمــة الخصــب إال أن صخــور البازل

وقــت إىل آخــر وبعــض قطــع الصخــور املتفتتــة املبعــرثة كانــت ال تــّر الناظــر ومل يكــن 

يف هــذه الســفوح معــامل ذات أهميــة .

بعــض الجبــال أمامنــا كانــت تختفــي خلــف الغيــوم بينــام مل يبــُد إىل مييننــا أو شــاملنا 

أي يشء عــدا القبتــن املســتديرتن لتــل شــيحان وتــل الخالديــة اللتــن كانتــا ترتفعــان 

فــوق الضبــاب األبيــض الــذي كان يغلــف أقدامهــام وبعــد أن صعدنــا مــدة ثاثــة أربــاع 

الســاعة الحظنــا أول عامــات الزراعــة الحديثــة، ووقــع كذلــك نظرنــا ألول مــرة عــى 

قريــة الهيــات الواقعــة عــى ســفح تــل إىل الجهــة العليــا، ورأينــا إىل يســارنا عــدة قــرى- 

ــة وبعضهــا عــى قمــم التــال وبعضهــا اآلخــر عــى أقدامهــا  شــبيهة بالقصــور املحّصن

وظهــرت عائــم الحيــاة والعمــل يف الحقــول يف كل جهــة وكانــت أفدنــة الثــران تقلــب 

األرض بســكك هــي دون شــك شــبيهة متامــاً بتلــك التــي كانــت تســتعمل يف أيام الســلف 

)امللــوك الرعــاة( أو تلــك التــي كان يســتعملها رعايــا العمــاق عــوج الــذي أصبحنــا اآلن 

داخــل مملكتــه. والفــاح أيضــاً ال يــزال يحمــل املســاس وهــو ســاح يبــدو أنــه يائــم 
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يــد الجنــدي أكــرث مــام يائــم يــد املــزارع. وهــو عــادة مــن بلــوط باشــان طولــه أكــرث 

مــن عــرشة أقــدام ويف أحــد طرفيــه حربــة مــن حديــد ويف الطــرف الثــاين قطعــة حديــد 

أيضــاً ولكنهــا مســطّحة، وهكــذا يســتطيع اإلنســان أن يــدرك كيــف يتمكــن املحــارب 

ــه  ــرت إلي ــد أن نظ ــع، وبع ــكل ناج ــة بش ــاح يف املعرك ــذا الس ــل ه ــتعامل مث ــن اس م

وقلبتــه بيــدي خــّف اســتغرايب بالحــادث الــذي يــروي أن شــمغر قــد قتــل /600/ رجــل 

باملســاس.

يف الســاعة الثامنــة والنصــف وصلنــا إىل الهيــات واتجهنــا إىل بيــت الشــيخ حيــث 

اســتقبلنا اســتقباالً حافــاً وقــد عرّفنــا عــن أنفســنا بأننــا انكليــز وكان هــذا كافيــاً ألن 

يفتــح لنــا قلــب هــذا الــدرزي النبيــل وبيتــه،  فأخــذت مّنــا خيولنــا وقــّدم لهــا الطعــام،  

وفرشــت غرفــة االســتقبال مجــّدداً بالبســط النظيفــة واملخــد التــي جــيء بهــا مــن بيــت 

الحريــم ، وأشــعلت نــار فحــم الحطــب يف النقــرة وجــيء بالقهــوة وحمصــت ودقــت 

وقّدمــت كاملعتــاد وتطــّرق الحديــث إىل الحــرب األخــرة وعــن إمكانيــة تجديدهــا وكان 

هــذا املوضــوع هــو املوضــوع الــذي كنــا نتحــاىش الخــوض فيــه حتــى نكــون قــد قابلنــا 

الشــيوخ البارزيــن وقّدمنــا إليهــم رســائل التوصيــة التــي نحملهــا وقــد أبديــت رغبتــي 

ملشــاهدة الخرائــب وتقــّدم أحــد شــبان الــدروز ليكــون دليلنــا فقبلــت ترّعــه بــرور 

ألننــي كنــت شــديد الرغبــة للتهــرب مــن أســئلة الشــيخ وأشــد رغبــة للبــدء يف التطــواف 

بتلــك اآلثــار العظيمــة األهميــة.

الهيــات مبنيــة عــى ســفح تــل بشــكل رباعــي وال يقــل محيطهــا عــن امليــل والبيــوت 

مبنيــة بالحجــارة املنحوتــة نحتــاً بدائيــاً وهــي غــر مملطــة ولكنهــا بشــكل متــن وهــي 

ضخمــة وبســيطة يف تخطيطهــا وهــذا دليــل عــى عهدهــا املتقــادم ، لقــد اختار الســكان 

الحاليــون أحســن الغــرف املامئــة لســكناهم فاســتقروا فيهــا دون أن يتلفــوا منهــا شــيئاً 
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ودون أن يضيفــوا إليهــا شــيئاً، والســقوف هــي مــن الحجــارة مثــل الســقوف يف بــراق 

وكذلــك األبــواب ولكنــي الحظــت يف مــكان أو مكانــن  أن األبــواب الحجرية قــد أزيحت 

وحــّل محلّهــا أبــواب مــن الخشــب وليــس يف القريــة أي بنــاء ذي جــامل هنــديس ولكــن 

ــات  ــن واجه ــع م ــا قط ــب بينه ــعة خرائ ــة واس ــن برك ــرب م ــة وبالق ــة الرشقي إىل الجه

البنــاء وحجــارة الســقوف وهــي جميعــاً مهشــمة ومشوشــة إىل درجــة ال يســتطيع معهــا 

اإلنســان أن يتأكــد حتــى مــن مخطــط البنــاء األصــي.

وقــد قــدرت أنــه حــوايل نصــف البيــوت يف هــذه القريــة ال يــزال ســليامً أو شــبه ســليم 

وهــي صالحــة للســكن ولكــن مل يكــن مشــغوالً منهــا عنــد زيــاريت أكــرث مــن ربــع هــذه 

البيــوت وعنــد عــوديت إىل بيــت الشــيخ وجــدت أن خادمينــا قــد وصــا وأن أحــد الخيالة 

قــد جــاء مــن قبــل الشــيخ الهيــت أســعد عامــر ليوصلنــا إىل مقــرّه حيــث كان رفيقنــا 

ــد ال  ــا إىل ح ــة بن ــا ودروز القري ــامم مضيفن ــذ ازداد اهت ــرام وعندئ ــن اإلك ــى أحس يلق

يوصــف فقــد أكــد لنــا مــرات عديــدة أن بيتــه مــرشق مــن ضيــاء وجوهنــا وأن قريتــه 

ترشفــت بحضورنــا فقــد رفــض أن يســمح لنــا بالســفر حتــى اليــوم الثــاين وأنــه ال يقبــل 

ــا نخــاف أن يتضــارب هــذا الغيــض مــن الضيافــة مــع  ــا أي حجــة أو اعتــذار فبدأن مّن

وقتنــا وتنقيباتنــا ولكــن عندمــا رأى رســول أســعد حرتنــا تقــّدم إلنقاذنــا وحــل هــذه 

املشــكلة بــأن اقــرتح بــأن نكــر الســفرة يف بيــت مضيفنــا ثــم نتابــع ســرنا إىل الهيــت 

ــا بشــهية فائقــة مــن البيــض  ــاء عــى هــذا الحــل حــرضت الرتويقــة برعــة فأكلن وبن

ــا  ــت زرن ــا إىل الهي ــخاء ويف طريقن ــكل س ــا ب ــا مضيفن ــل وكان يقّدمه ــب والعس والحلي

ــاردة إىل الــرشق وكان إمــام هــذا  ــة ي ــات حــوايل ثــاث مائ ــراً يبعــد عــن الهي ــاً كب بيت

البيــت باحــة مرصوفــة يحيــط بهــا جــدار وفيــه بوابــة واســعة تقابــل مدخــل البيــت 

كان البــاب الرئيــي مغمــوراً بأكــوام مــن الحجــارة الســاقطة غــر أنــه كان هنــاك بــاب 

ــّوه حــوايل مثانيــة أقــدام وعرضــه مثــل ذلــك ولــه مرصاعــان مــن الحجــارة  جانبــي عل
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ويفتــح عــى غرفــة فخمــة ومــن هــذا البــاب يتعــرج درج مــن الحجــارة يوصــل إىل قاعة 

اســتقبال ترتكــز مقّدمتهــا عــى قنطــرة فتشــبه القاعــات الحديثــة يف بيوت دمشــق ومن 

ــع خــال هــذه املنطقــة حتــى جبــل حرمــون  هــذه الغرفــة يــرح النظــر بشــكل رائ

وعــى جوانــب هــذه القاعــة تقــوم قاعــات أخــرى واســعة ذات نوافــذ أماميــة ترتفــع 

حتــى ســتة أقــدام ولهــا مصاريــع مــن الحجــارة ال تــزال يف أماكنهــا.

تركنــا هــذه الخربــة املثــرة لاهتــامم وصعدنــا يف ســفح التــل خــال حقــول الحبــوب 

باتجــاه قريــة الهيــت فوصلنــا إىل بيــت الشــيخ أســعد عامــر فاســتقبلنا بــكل مظاهــر 

ــس  ــة وكان يجل ــف خرب ــة نص ــي غرف ــة وه ــا إىل املضاف ــب وأدخلن ــرتام والرتحي االح

فيهــا بعــض الفاحــن وغرهــم كان الســقف الحجــري يســتند عــى أعمــدة قدميــة ويف 

وســط أرض الغرفــة حفــرة مربعــة تنخفــض حــوايل 6إنشــات تشــتعل فيهــا وتقرقــع نــار 

عظيمــة مــن الفحــم مل يكــن هنــاك أي مدخنــة إال أنــه كان يف وســط الجمــر قضيــب 

ضخــم مــن الحديــد الغــرض منــه منــع رائحــة الغــازات الكريهــة املتصاعــدة مــن الفحــم 

املحــرتق وحــول الحفــرة أو النقــرة عــدد ضخــم مــن األباريــق والغايــات ويبــدو عليهــا 

ــام إذا كان  ــادراً ومل يكــن بوســعي أن أعــرف في ــراً ومل تغســل إال ن ــا اســتعملت كث أنه

ــا  ــة فيه ــة العربي ــى الطريق ــأ ع ــي تهي ــوة الت ــإن القه ــا ف ــن خارجه ــا أنظــف م داخله

ــك فليــس باســتطاعة  ــه النفــس ومــع ذل ــا تتقــزز من ــاء كل م خاصــة قيمــة عــى إخف

اإلنســان أن ينكــر الحقيقــة الحاليــة وهــي أن القهــوة عــى الطريقــة العربيــة ليســت 

شــهية الطعــم فحســب بــل منشــطة ولذيــذة ، وإىل جانــب النقــرة قطعــة مــن الحديــد 

مســتديرة مقعــرة تتصــل بهــا قبضــة طويلــة مــن الحديــد عليهــا نقــوش غريبــة بينــام 

تعلــق يف رأس هــذه الــذراع – سلســلة مــن النحــاس تنتهــي مبلعقــة مــن الحديــد وتلــك 

هــي محمصــة الــن )املحامســة( ويقابلهــا جــرن مــن الســنديان األســود )البطــم( وقــد 

نقشــت عليــه خطــوط متعرجــة ومتعــددة وبعــض الرســوم وإىل جانبــه املهبــاج وطولــه 
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مــا يقــرب مــن قدمــن وهــو أيضــاً منقــوش مثــل نبــوت الهنــود الحمــر ومل يســبق يل أن 

شــاهدت مثــل هــذه املجموعــة الكاملــة مــن أدوات القهــوة.

قدمــت إىل الشــيخ رســائل التوصيــة فبعــد أن قرأهــا وتأكــد مــن أن القهــوة قــد قّدمــت 

يشــكل الئــق تــرك الغرفــة وعــاد إلينــا بعــد نصف ســاعة تقريبــاً ودعانــاً إىل غرفــة أخرى 

يف جنــاح الحريــم وهــذه الغرفــة هيئــت لنــا خصيصــاً وقــد وجدنــا هنــا مــن وســائل 

ــد(  ــن )املقاع ــة الواســعة والدواوي ــت أرض الغرف ــد كان ــن ننتظــر فق ــا مل نك الراحــة م

مغطــاة بالســجاد العجمــي واملســاند املطــرزة باملخمــل كانــت مصفوفــة عــى جوانــب 

الجــدران وكان هنــاك ثاثــة مناقــل مــن جمــر الفحــم تبعــث يف الغرفــة حــرارة شــهية 

عندمــا أدخلنــا مضيفنــا إىل غرفتنــا الجديــدة راح يعتــذر ويكــرر – اعتــذاره عــن هــذا 

االســتقبال واألثــاث قائــاً أنــه ال يليــق بشــأننا وأضــاف إىل ذلــك أن أثاثــه قــد نقــل إىل 

املدينــة خــال الحــرب.

إن الشــيخ أســعد عامــر هــو أحــد أفــراد أعــرق العائــات رشفــاً يف حــوران وهــو باإلضافة 

إىل هــذا واحــد مــن أحســن النــاس قيافة يف ســوريا – ســّيام أنــه يدّل عى اإلنــس ومامح 

وجهــه تشــيع الــرىض واالطمئنــان صــوت ناعــم وحــركات بســيطة ولكنهــا مهيبــة أكــدت 

لنــا املزايــا التــي ســبق لنــا أن ســمعناها عنــه مزايــا الرجــل األنيــس املضيــاف املهذب.

ــر  ــه غ ــاء جلدت ــا أبن ــي يتصــف به ــره الســامت القاســية الخشــنة الت مل يكــن يف مظه

ــه ال تنقصــه الشــجاعة والحــزم  ــد أن ــت تؤك ــه الحــادة، كان أن شــفته املضغوطــة وعين

املتأصــان يف الشــعب الــدرزي وقــد علمنــا فيــام بعــد أنــه مل يشــرتك يف الحــرب األخــرة 

ــوا يف منجــاة مــن  ــات إىل دمشــق ليكون ــت والهي ــل مســيحي الهي ــد أرســل كل ــه ق وأن

تعديــات العســكر والبــدو والحقيقــة أن املــرء ميكنــه أن يتصــّور مــا قاســته هــذه العائلة 
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يف تاريخهــا مــن ويــات الحــروب ويســمح لنفســه ألن يــرر عــدم االشــرتاك بهــا بــأن 

ثاثــة مــن إخوتــه وأربعــة مــن أـــبناء أخوتــه قــد قتلــوا يف ســاحة الحــرب  ومــن هــؤالء 

أربعــة ســقطوا إىل جانبــه فــي يــوم واحــد.

ــي قضيناهــا  ــدة القصــرة الت ــك امل ــاء تل ــا أثن ــه بن ــه واهتامم ــا يف بيت كان اســتقباله لن

ــذه  ــوال ه ــة ول ــن الضياف ــا يف حس ــي ناله ــة الت ــهرة الرفيع ــا الش ــد لن ــام يؤك ــده م عن

ــاس وتلطفــه مــع كل مــن  ــة األخــاق يف سياســة الن الشــهرة الواســعة يف الكــرم ودماث

هــم تحــت نفــوذه لــوال كل ذلــك ملــا كان يجــرؤ عــى البقــاء حياديــاً أثنــاء الحــرب. إن 

شــهرة الضيافــة إىل جانــب الشــجاعة يف القتــال هــي أعظــم اعتبــار يســتطيع الزعيــم 

العــريب أن يحصــل عليــه ومــا كدنــا نســتقر يف بيــت الشــيخ حتــى قــدم إلينــا غــداء وافــر 

مــن العســل والدبــس والســمن والحلويــات ويف املســاء هيئــت لنــا مائــدة فاقــت كل 

مــا شــاهدته حتــى اآلن خــروف كامــل مقــي ومحشــو بالــرز كان يحتــل وســط املائــدة 

وإىل جانبــه منســف واســع قطــره حــوايل ثاثــة أقــدام وحــول ذلــك صــف مــا يقــرب 

ــياء  ــل وأش ــة وبرغ ــوك وشــوربة وكّب ــة: دي ــف األطعم ــن مختل ــاً م ــن صحن ــن عرشي م

كثــرة أخــرى وحــول ذلــك خبــز رقيــق مطــوي وعــى كل طيــة مــن الخبــز ملعقــة مــن 

الخشــب وهــي اآللــة الوحيــدة التــي تســتعمل يف هــذه األرض البدائيــة لتنــاول الطعــام 

حتــى امللعقــة كانــت مــن األشــياء املســتحدثة فيهــا وكانــت كل الصحــون مــن النحــاس 

املطــي بالقصديــر وقــد وضعــت فــوق بســاط واســع مســتدير يف وســط الغرفــة يجلــس 

حولهــا الضيــوف القرفصــاء وكل واحــد ميــد يــده أو ملعقتــه إىل الــزاد ويتنــاول بنفســه 

مــا يطيــب لــه.

دعينــا نحــن أوالً إىل األكل وعندمــا انتهينــا تقــّدم الضيــوف اآلخــرون والخــدم وعندئــذ 

وضــع قســم مــن الــزاد عــى حــدة كحصــة للشــيخ يف حــن انقــّض عــى مــا تبقــى مــن 
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ــوا  ــن كان ــن الذي ــن والفاح ــن املرابع ــه م ــون يف بيت ــن يعيش ــة الذي ــام الجامع الطع

ــة وقــد جــرّدت مــن  ــة الثالث ــل هــذه الجول ــد اختفــى قب ــرز ق ــن. كان هــرم ال حارضي

ــاً وســكب الرغــل والشــوربة....يف  ــداً تام ــن اللحــم تجري ــوك م عظــام الخــروف والدي

ــاً. ــا جميع منســف واحــد وأيت عليه

ــي  ــة إال أنن ــدة الدرزي ــا أضجــرُت القــارئ يف اسرتســايل يف التحــّدث عــن هــذه املائ رمّب

أهــدف مــن وراء هــذا تبيــان حالــة املجتمــع االبتدائيــة يف مملكــة باشــان القدميــة وإن 

ــاء أن  ــم يكــن بوســع الغرب ــزال قامئــة فل ــود األوىل ال ت ــي عرفــت يف العه ــة الت الضياف

ميــروا ببيــت أحــد املشــايخ دون أن يدعــى بإلحــاح للدخــول واإلطعــام وهــذا مــا حــدث 

لنــا هنــا بالــذات، فــإن الرعــة يف إعــداد الطعــام عندمــا يذبــح الخــروف أو الجــدي أو 

العجــل املســمن، وعندمــا يعجــن الطحــن ويُخبــز واألنــواع األخــرى مــن األطعمــة التــي 

تهيــأ برعــة وتقــّدم إىل الغريــب كّل ذلــك يــرز يف حيــاة الجامعــة اليوميــة وقــد خّيــل 

إيل وأنــا أتجــّول يف تــال باشــان بــأن الزمــن قــد تراجــع عــدة قــرون.

إن القصــص العربيــة التــي كنــت أقرؤهــا يف طفولتــي وشــبايب قــد تحققــت فهــا هي ذي 

خيــاُم إبراهيــم، وهــا هــي منــازل القبائــل األوىل وهــا هــي التحيــات التــي كان يقابــل 

بهــا األولــون الغربــاء، وهــا هــي األدعيــة بســامتهم وســعادتهم عندمــا يســرون ففــي 

كل مــكان كنــا ندخلــه كان يُنحــر لنــا خــروف ويهيــأ خبــز جديــد. كنــا نصــل أحيانــاً عنــد 

غــروب الشــمس إىل البيــت الــذي ســنقي فيــه ليلتنــا غــر أن ألــوان األطعمــة كانــت 

ــة  ــأكل يف أي قري ــزل ون ــا لنن ــال علين ــوات تنه ــت الدع ــن. وكان ــت املع ــدم يف الوق تق

ــد حــدث مــرة بعــد مــرة أن ميســك  ــا وق ــا إليه ــي ذهبن ــدروز الت ــرى ال ــت مــن ق كان

أحدهــم بزمــام فــريس قائــاً: »هــل يتفضــل ســيدي بالنــزول بينــام يهــيء خدامــه قليــاً 

مــن الطعــام«. ويف إحــدى القــرى أفــادت شــفاعتنا يف إنقــاذ حمــٍل كنــا رأينــاه يســاق 
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برعــة ليذبــح حاملــا دخلنــا شــارع القريــة وقبــل أن ننطــق بكلمــة واحــدة،  فقــد رآنــا 

زعيــم القريــة نقــرتب فعّجــل ليذبــح الخــروف إال أننــا وصلنــا لحســن الحــظ يف الوقــت 

ــة  ــاء، ويف قري ــا ال نســتطيع البق ــاف أنن ــه املضي ــا لصاحب ــاذه بعــد أن أكدن ــازم إلنق ال

أخــرى حيــث لجأنــا للتخلــص مــن ســحابة ماطــرة الحظنــا أن الطحــن قــد أخــذ وســكب 

املــاء فوقــه مــن أجــل تهيئــة خبــز عويــص )بــدون خمــرة( ومل نســتطع أن مننعــه مــن 

إمتــام هــذه العمليــة إال بعــد جهــد جهيــد.

القسم الشاميل من جبل حوران

شباط- 2

كان فجــُر هــذا الصبــاح جميــاً فالســامء انقشــع عنهــا الغيــم والضبــاب الــذي كان يف 

اليــوم املــايض يلتــف حــول التــال ويغطــي الســهول قــد اختفــى وكان الفضــاء صافيــاً 

ــه  شــفافاً فصعــدُت إىل ســطح بيــت الشــيخ الــذي يــرشف منــه النظــر عــى الســهل كلّ

حتــى جبــل حرمــون إن املنطقــة الواقعــة بــن جبــل حــوران إىل الجنــوب الرشقــي وجبــل 

الشــيخ يف الشــامل الغــريب هــي ســهل يقــرب عرضــه مــن 40ميــاً ويف جهتــه الشــاملية 

ــدود  ــوب أي ح ــة يف الجن ــذه املنطق ــس له ــة ولي ــارة العاري ــال الخي ــلة جب ــد سلس متت

طبيعيــة غــر أنهــا متتــد دون حواجــز عــى مــدى النظــر مــن مرتفعــات صلخــد ولكننــا 

نســتطيع أن نعتــر حّدهــا وادي الزيــدي الــذي ينحــدر مــن بــرصى إىل رشيعــة املنــذور 

وتشــتمل هــذه املنطقــة عــى ســهل حــوران واللجــاة وقســم مــن الجيــذور والجــوالن 

ــس،  ــس ، تراخونيت ــة: أورانيت ــب املناطــق القدميــة التالي ــل بالرتتي وهــذه املناطــق تقاب

إيتوريــا، غوالنيتــس. إن اللجــاة مــن الناحيــة الجيولوجيــة أغــرب منطقــة رأيتهــا حتــى 

اآلن وســأتحدث عنهــا يف فرصــة أخــرى بالتفصيــل وكذلــك عــن غرهــا إال أين أشــر إليهــا 
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ــا ألمكــن القــارئ مــن متابعتــي يف وصــف معاملهــا الطبيعيــة. فاللجــاة كــام تبــدو  هن

مــن الهيــت تشــبه بحــرة تحّركهــا بعنــف الريــاح القويــة فــكل مــن ســبق لــه أن رأى 

ــة  ــا املضطرب ــغ مياهه ــتاء وتصطب ــة يف الش ــا عاصف ــور عليه ــا تث ــد عندم ــرة لومون بح

املتدافعــة بلــون الســامء املكفهــرة القامتــة ميكنــه أن يكــّون فكــرة عــن مظهــر اللجــاة 

كــام يــرى مــن الهيــت. إن حــدود اللجــاة الرشقيــة تنتهــي بــوادي اللــوى وينبســط وراء 

هــذا الــوادي ســهل عــى مــدى النظــر وترتفــع يف حــوران جبــال مخروطيــة ليــس منهــا 

إال اثنــان فقــط ضمــن حــدود اللجــاة .

إن محيــط الهيــت يقــرب مــن ميــل ونصــف ومظهــر هندســتها العامــة يشــبه الهيــات 

أن فيهــا عــدة أبــراج مربعــة إال أنــه ليــس يف البنايــات التــي ترتفــع فوقهــا هــذه األبــراج 

أي دليــل عــى كونهــا أبنيــة دينيــة وفيهــا بــرج واحــد أتقــن صنعــاً مــن غــره وإن كان 

يشــبه يف حجمــه وتخطيطــه بقيــة األبــراج ويرتفــع منفــرداً عــن البنايــات األخــرى وهــو 

ــاً  ــة تقريب ــة أو مدين ــال أن كل قري ــذه الجب ــاريت له ــت يف زي ــد الحظ ــه لق ــل بذات كام

تحتــوي عــى واحــد أو أكــرث مــن أمثــال هــذه األبــراج وشــعوري الخــاص أنهــا كانــت 

مدافــن فاألبــراج التــي وجدناهــا يف قنــوات ال تــزال تحتــوي عــى نواويــس يف داخلهــا 

والقبــور املوجــودة عــى ســفوح التــال قــرب تدمــر لهــا ذات املزايــا إال أنهــا يف تدمــر يف 

الغالــب أضخــم ومزينــة تزيينــاً متقنــاً.

إن أكــرث شــوارع الهيــت ميكــن أن تــرز إذا أتيــح لهــا أن تنظــف مــن أكــوام الخرائــب 

واألعشــاب التــي تجمعــت فيهــا خــال العصــور. إنهــا ضّيقــة ومتعرجــة وهــي تختلــف 

اختافــاً بينــاً عــن شــوارع املــدن األخــرى يف هــذه املنطقــة التــي تعتــر أبنيتهــا رومانيــة 

أو عــى األقــل أعيــد بناؤهــا يف عهــد الرومــان البيــوت ضخمــة وبســيطة يف تخطيطهــا 

ســقوفها مــن الحجــر وأبوابهــا مــن الحجــر وبعــض هــذه األبــواب مزينــة بأشــكال نافــرة 
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طريفــة ويبــدو أنهــا يف أكــرث الحــاالت قــد أضيفــت عــى األبــواب األصليــة يف مــا بعــد.

إن الكتابــات التــي اكتشــفت حتــى اآلن يف الهيــت هــي مــن العهــد الرومــاين ويعــود 

ــق  ــد التدقي ــت بع ــي توصل ــات إىل ســنة 120 ب.م غــر أنن ــدم هــذه الكتاب ــخ أق تاري

ــداً  ــدث عه ــا أح ــن كله ــات إن مل يك ــذه الكتاب ــل ه ــي أن ج ــة وه ــة التالي إىل النتيج

مــن األبنيــة التــي تضمهــا. ويبــدو أن عــدة أبنيــة قــد جــرى عليهــا تعديــل يف عهــد – 

ــذاك ويف  ــة العامــة قــد شــّيدت حين ــد وغرهــا مــن األبني الســلوقين وأن بعــض املعاب

ذلــك الوقــت اختفــت الكتابــات اليونانيــة وإن املــرء يحتــاج هنــا ويف أي مــكان آخــر 

مــن باشــان إىل الفحــص الدقيــق للتمييــز بــن األبنيــة الحديثــة واألبنيــة التــي تعــود اىل 

عهــد بــدايئ والرحالــة املرعــون الذيــن يرتكــز انتباههــم يف االبنيــة الرومانيــة الفخمــة 

ال ينتبهــون أبــداً إىل األبنيــة األخــرى األبســط واألضخــم مــع أنهــا أكــرث أهميــة لكونهــا 

شــواهد عــى هندســة اإلنســان البدائيــة.

ليــس يف الهيــت نبــع ولكــن يوجــد يف وســط القريــة بركة يجتمــع فيها مــاء املطــر وباإلضافة 

إىل هــذا هنــاك قنــاة تحــت األرض تــأيت مــن الجبــال وهــي ال تــزال إىل اآلن تحمــل مــا يكفي 

مــن املــاء لاســتعامل البيتــي ويوجــد خــارج القريــة مســتودع واســع للــامء تحــت األرض 

كانــت تنطلــق منــه امليــاه يف أقنيــة إىل بيــوت القــرى الرئيســية ومل نشــاهد هــذه األشــياء 

ــد لنــا القــوم أن هــذا املــاء يظــل خــال  ولكننــا رشبنــا مــن املــاء فوجدنــاه جيــداً وقــد أكّ

حــرارة الصيــف بــارداً كالثلــج واالعتقــاد ســائد أن النبــع يقــع يف الجبــال البعيــدة إال أننــي 

أعتقــد أن املــاء يجمــع بالطريقــة نفســها التــي تشــاهد يف ســهل دمشــق أي بواســطة قنــاة 

تحفــر تحــت ســطح األرض وإىل الجنــوب مــن الهيــت وعــى مســافة عــرشة أميــال منهــا 

تنتصــب قمــة مخروطيــة فــوق التــال املجــاورة لهــا فتكــون منظــراً بــارزاً يف تلــك املنطقــة 

وتدعــى هــذه القمــة تــل أبوطميــس وهــي مــن أعــى قمــم جبــل حــوران.
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لقــد عمــل مضيفنــا اللطيــف كل مــا يف وســعه ليقنعنــا بالبقــاء ومتضيــة النهــار عنــده 

إال أنــه عندمــا رأى أننــا مصممــون عــى متابعــة ســفرنا أرســل معنــا ابــن أخيــه وفارســاً 

آخــر ليكونــا معنــا حارســن ودليلــن يف حــن أعلمنــا أنــه ســركب إىل شــهبا إلعــام أخيــه 

ــن يف  ــا نح ــام رغبن ــاه بين ــا أن يرافق ــن خادمين ــا م ــه فطلبن ــا يف زيارت ــن نيتن ــارس ع ف

زيــارة خرائــب البثينــة وشــقا.

يف الســاعة الحاديــة عــرش وعــرش دقائــق )11:10( ركبنــا مــن باحــة الدار بن »ســامات« 

الفاحــن املتجمهريــن ورسنــا يف الحقــول باتجــاه شــاميل رشقــي نحــو البثينــة إن األرض 

هنــا ال تنازعهــا أرض يف الخصــب وقمحهــا أحســن قمــح يف ســوريا، فالحقــول تبــدو اآلن 

خــرضاء تغطيهــا الحبــوب الناميــة التــي كانــت ترتفــع عــن األرض بروعــة وبهجــة قلّــام 

شــوهدا يف هــذه األرض وقــد شــاهدُت يف عــدة أمكنــة طريقــاً قدميــاً ال تــزال أقســام 

ــارداً واألرض  ــا جــدران عــى جانبيهــا كان النهــار مرشقــاً وب كبــرة منــه مرصوفــة وبقاي

املغطــاة بالعشــب ناعمــة وثابتــة وخيولنــا نشــيطة وروحنــا املعنويــة عاليــة، كان رفيقانا 

الجديــدان متشــوقن لعــرض معــدن حصانيهــام ومهارتهــام يف الفروســية وهكــذا أرخينــا 

العنــان لخيولنــا فانطلقــت يف املنحــدرات فــام عتمــت أن وصلــت البثينــة فاملســافة بــن 

الهيــت والبثينــة حــوايل نصــف ســاعة إال أننــا مل نحتــج نصــف هــذا الوقــت يف الوصــول 

إليهــا. 

تقــع البثينــة يف الســفح الشــاميل مــن جبــل حــوران ومنها ميتــد النظــر إىل مســافة بعيدة 

إىل الشــامل الغــريب وعــى مســافة ســاعة عنهــا تنخفــض األرض فتتصــل بالســهل الــذي 

يصــل إىل بحــرات دمشــق وعــى مســافة نصــف ســاعة إىل الشــامل الغــريب تنتصــب 

تلتــان مخروطيتــان وتقــوم إىل جانبهــام قريتــان متفرقتــان  ووراءهــام إىل اليمــن قليــاً 

يرتفــع تــل الخالديــة املكلــل بالخرائــب وقــد حّدثنــا الــدروز عــن هــذه الخرائــب قائلــن 

أنهــا كبــرة وجميلــة فأســفنا لعــدم متكننــا مــن زيارتهــا وقــد عرفنــا اآلن أننــا نحتــاج إىل 
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شــهر كامــل لزيــارة البقايــا األثريــة الشــّيقة املنثــورة عــى ســفوح هــذه التــال وحدهــا 

.إن قــرى كبــرة كثــرة تنتصــب عــى املنحــدرات الرشقيــة والســهل املنبطح عــى أقدامها 

وهــي قفــراء تخّربــت بعــض أجزائهــا وانتــرشت فيهــا الكتابــات القدميــة وإن الوقــت مل 

ــبل  ــرتك الس ــر في ــة مغام ــأيت رّحال ــاء أن ي ــا رج ــام ولن ــك األقس ــارة تل ــا بزي ــمح لن يس

املطروقــة ويدخــل إىل صميــم هــذه املناطــق املجهولــة، فقــد كنــت أعــود ويب حــرة 

ــام وصلنــا إىل الحــدود التــي رســمناها لرحلتنــا فقــد كنــت أرى وراء هــذه الحــدود  كلّ

خرائــب تثــر االهتــامم ومدنــاً وقــرى مل تكشــف بعــد، فقــد رأيــت مــن البثينــة ثــاث 

قــرى خربــة يف الســهل باإلضافــة إىل تلــك التــي ذكرناهــا وهكــذا كان نظرنــا يقــع عــى 

ســت قــرى خربــة يف تلــك الجهــة.

ليســت البثينــة كبــرة قــدر الهيــت إال أن أبنيتهــا مــن طــراز أرفــع وحالــة أبنيتها أحســن 

وعندمــا وصلناهــا الحظنــا النوافــذ الدائريــة التــي تنفتــح عــى قنــاة أرضيــة تنحــدر إىل 

البلــدة مــن املرتفعــات الجبليــة فرنــا معهــا حــول ســور القريــة حتــى وصلنــا إىل الجهة 

الشــاملية الرشقيــة فنزلنــا وعهدنــا بخيولنــا إىل بعــض الرفــاق وتابعنــا ســرنا ملشــاهدة 

أبنيــة القريــة. مل يصــل إىل علمــي أن رحالــة قبــي قــد وصــل إىل هــذا املــكان أو أشــار 

إىل هــذه البلــدة أو أنــه حــاول التثبــت مــن كونهــا بــاد )بثينــة( وعندمــا دخلنــا البلــدة 

ــع ارتفاعــه  ــرج مرب ــا ب ــة واســعة يرتفــع فيه ــا يف شــارع مرصــوف يوصــل إىل بناي رسن

حــوايل 40قدمــاً وموقعــه بقــرب املدخــل، كانــت البوابــة مغلقــة مبرصاعــن حجريــن غــر 

أننــا أزحناهــام بســهولة ودخلنــا باحــة مفروشــة بالحجــارة تغطــي قســامً منهــا الخرائــب 

وحــول هــذه الباحــة تقــوم الغــرف تنفتــح كل واحــدة منهــا عــى الباحــة ببــاب حجــري.

بعــد أن نقلــت كتابــة يونانيــة تســلقت أكوامــاً مــن الحجــارة وبعــض الجــدران املتصدعة 

حتــى وصلــت إىل ســطح البنــاء املنبســط وهــو يف عــدة أمكنــة ال يــزال متينــاً كعهــده 

ــن  ــاً يف ســري ب ــي متعرج ــن رفاق ــش ع ــدت أفت ــت ماحظــايت ع ــد أن أنهي األول وبع

ــة فأتيحــت يل بذلــك فرصــة التدقيــق يف  أزقــة ضيقــة ومتســلقاً البيــوت نصــف الخرب
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األبنيــة وتخطيــط شــوارع القريــة، ليــس يف هــذه البلــدة أي أبنيــة عامــة ولكــن هنــاك 

دالئــل عــى الغنــى والرخــاء يف املنــازل الخاصــة ويظهــر أن غــرض هــؤالء املهندســن كان 

ينحــرص يف أمريــن املتانــة والبســاطة وقــد نجحــوا يف ذلــك نجاحــاً تامــاً فــا تــزال هــذه 

األبنيــة قامئــة رغــم أن أرضهــم قــد هجــرت زمنــاً طويــاً ومدنهــم قــد أقفــرت ورغــم أن 

اســم هــؤالء الســكان وتاريخهــم قــد نســيا منــذ أجيــال....

ليــس هنــاك أدىن شــك يف أن البثينــة قــد حافظــت عــى اســم املقاطعــة الرومانيــة بثينــا 

ومملكــة باشــان الســورية وصحيــح أن هذيــن االســمن قــد أطلقــا عــى مقاطعــات غــر 

أنــه صحيــح أيضــاً أنــه كان هنــاك مدينــة هامــة أطلــق عليهــا االســم نفســه ويف الوقــت 

الحــارض يوجــد مقاطعــة تدعــى أرض البثينــة وهــي تشــمل كل جبــل حــوران وقســامً 

مــن الســهل يف الجهتــن الشــاملية والرشقيــة، إن األهــايل يســّمون أرض هــذه املنطقــة 

أرض البثينــة أو جبــل الــدروز بينــام الغربــاء وحدهــم يطلقــون عليه اســم جبــل حوران. 

إن املناطــق الوســطى والشــاملية مــن سلســلة هــذه الجبــال رائعــة: قمــم مخروطيــة، 

منحــدرات رهيبــة، وديــان عميقــة، أخاديــد متعرجــة، كلهــا مغطــاة بأحــراج الســنديان 

دامئــة الخــرضة غــر أن املنحــدرات الشــاملية تختلــف يف منظرهــا، فــإن ســفوحها وتالهــا 

عاريــة، إال أن غنــى تربيتهــا العظيــم يعــوض عــن نقائصهــا األخــرى ابتعدنــا عــن هــذه 

البقايــا املثــرة لاهتــامم وانطلقنــا بخيولنــا نحــو الــرشق – باتجــاه تــل عــزران وكانــت 

خيولنــا تغــرق حتــى العرقــوب يف وحــول الحقــول املفلوحــة منــذ عهــد قريــب فــام أن 

مــى عــى ســرنا بضــع دقائــق حتــى وصلنــا إىل فســحة مــن األرض مغطــاة باألعشــاب 

كان منظرهــا مشــوقاً لرفاقنــا الــدروز ليغــروا مــن ســرهم الهــادئ املتــزن، كان الشــيخ 

الشــاب ســعيد يحمــل رمحــاً ورفيقــه حســن يحمــل بندقية لكــز األخــر حصانــه بالركاب 

الثقيــل فانطلــق يف الســهل وصــار يلتفــت مــن رسجــه ويلــّوح ببندقيتــه كأنــه يتحــدى 

الــذي خلفــه اتّقــدت عــن ســعيد وهــو يكبــح جــامح حصانــه والتفــت إلينــا بتواضــع 
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كأنــه يقــول لنــا ال مانــع لديــه مــن الطــراد لــوال احرتامــه لرفقتنــا عندئــذ أرخــى نقــوال 

عنــان حصانــه ويف برهــة وجيــزة كان مطبقــاً عــى حســن وعندئــذ تبعهــم ســعيد ثــم 

اشــرتك مســرت كويــل يف هــذه الرياضــة وبــدا املشــهد شــائقاً فقــد الحظــت اآلن أن آالت 

الفاحــة قــد توقفــت جميعــاً يف الحقــول وراح الــدروز الذيــن ميســكون بهــا ينظــرون 

ــا. إن براعــة الــدروز يف تطويــع خيولهــم واســتعامل  باهتــامم عظيــم إىل ألعــاب رفاقن

األســلحة مشــهورة كشــهرة شــجاعتهم يف ســاحات القتــال، كبــح حســن جــامح حصانــه 

بينــام كان نقــوال يقــرتب منــه ومــع ذلــك فقــد كان يحثــه عــى مضاعفــة رسعتــه غــر أنه 

انتهــز هــذه الفرصــة وانحــرف إىل اليمــن ثــم عــاد إىل وضعــه األول حاملــا مــّر الفــارس 

ــذ كان لحســن مركــز مينحــه التملــك  اآلخــر واســتدار فجــأة إىل جانــب خصمــه وعندئ

الكامــل مــن خصمــه بحــد الســيف وليــس هنــاك أي يشء يســتطيع أن يســبق رسعــة 

الحصــان يف تلــك الحــركات والدقــة الرائعــة تخييــب الرضبــة عمــداً ويبــدو أن الخيــول 

راحــت تشــارك أصحابهــا روح هــذه الرياضــة فكانــت تطيــع كل حركــة مــن القدمــن 

أو العنــان أو الســاح حينــام تحــوم وحينــام تنطلــق بأقــى رسعتهــا ثــم تتوقــف فجــأة 

وتجمــد يف أمكنتهــا وصــار حصــاين العــريب الــذي كان قــد بــدأ يتحّمــس متمــرّداً فــراح 

يقــف عــى قدميــه الخلفيتــن ويتقهقــر ويعــض اللجــان حتــى تدفــق الــدم مــن فمــه 

وعندمــا تعبــت مــن كبــح جامحــه أرخيــت العنــان وأطلقتــه حــراً فحملنــي حــاالً إىل 

حلبــة الطــراد.

املســافة بــن البثينــة وشــقا مــا يقــرب مــن أربعــة أميــال ويوجــد يف أمكنــة كثــرة بقايــا 

طريــق قديــم مرصــوف وشــقا مبنيــة عــى ســفح نجــد يــرشف عــى منحــدرات الهيــت 

والبثينــة وميتــد رشقــاً حتــى الجنينــة ومــن جهتهــا الغربيــة ترتفــع سلســلة مــن الهضــاب 

العريضــة فتفصلهــا عــن وادي منــرة وليــس لهــذا النجــد مثيــل يف خصــب ترتبتــه وجــودة 

: به حبو
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ــرج حســن  ــن شــقا وكان هــذا ال ــاردات م ــد بضــع ي ــى بع ــع ع ــرج مرب ــا إىل ب وصلن

ــذا  ــع ه ــت، كان ضل ــا يف الهي ــي رأيناه ــراج الت ــره األب ــكله ومظه ــبه يف ش ــان يش البني

الــرج عرشيــن قدمــاً وارتفاعــه ثاثــن، بابــه مــن الجهــة الرشقيــة وفوقــه نافــذة صغــرة. 

ــي  ــه منعتن ــت تنبعــث من ــي كان ــة الت ــه غــر أن الرائحــة الكريه ــت الدخــول إلي حاول

ــدام بالعظــام  ــوءاً عــى عمــق أق ــه ممل ــه وجدت ــا تطلعــت إىل داخل ــك وعندم مــن ذل

ــل هــذه  ــداً أن مث ــم جي ــي كنــت أعل ــة. فســألت متقــززاً عــن هــذا األمــر ألنن البرشي

الطريقــة يف دفــن املــوىت غــر متبعــة يف ســورية. فأجــاب ســعيد بــأن هــذه بقايــا بعــض 

جنــود إبراهيــم باشــا الذيــن قضــوا عــى حــدود اللجــاة خــال الحــرب بعضهم بالحســام 

وجلّهــم مــن العيــاء والجــوع والعطــش لقــد جمعــت هــذه العظــام هنــا لتكــون شــاهداً 

عــى قــوة ذلــك الحصــن الطبيعــي وعــى شــّدة بــأس الــدروز......

عندمــا دخلــت شــقا تســلّقت برجــاً مربعاً إللقــاء نظرة عامة عــى املدينــة واملنطقة املحيطة 

بهــا. فقــّدرت أن محيــط الخرائــب يبلــغ حــوايل امليلــن ومل يبــَق مــن األبنيــة يف حالــة جيــدة 

إال القليــل غــر أنــه يبــدو عــى بعضهــا معــامل الــذوق الرفيــع ويســتطيع املــراء أن يخطــط 

طرقهــا القدميــة رغــم الخرائــب املرتاكمــة فوقهــا فهــي ضيقــة ولكنهــا أكرث اســتقامة وأحســن 

تنظيــامً مــن شــوارع البثينــة والهيــت. وقــد رأيــت أربعــة أبــراج مربعــة أخــرى باإلضافــة إىل 

الــرج الــذي تحدثنــا عنــه إال أنهــا مــن طــراز آخــر ومــن عهــد أقــدم. اتجهــت رشقــاً متنقــاً 

فــوق أكــوام هائلــة مــن الحجــارة فــام عتــت أن وصلــت إىل بنــاء واســع فقــط. لقــد ســبق 

لهــذا البنــاء أن كان يف بعــض عهــوده كنيســة مقّســامً إىل صحــن وجناحــن بواســطة ركائــز 

تحمــل بدورهــا قناطــر نصــف دائريــة ويبلــغ طــول هــذا البنــاء 72قدمــاً وعرضــه52 وعلــّوه 

15، خرجــُت مــن البــاب أدهشــني مــا رأيتــه مــن نقــاء تزييناتــه الخارجيــة وجاملــه. وكان 

التبايــن بــن املنظــر الداخــي والخارجــي لهــذا البنــاء كبــراً إىل درجــة جعلتنــي أســتنتج أنــه 

ســبق لهــذا البنــاء أن كان هيــكاً ثــّم حــّول إىل معبــد مســيحي....
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ــن  ــة نحــو القســم اآلخــر م ــة والشــوارع الضيق ــوت املتهدم ــوق البي ــُت ســري ف تابع

البلــدة الــذي مل يكــن مأهــوالً. كانــت الحجــارة قــد رفعــت مــن قلــب الشــوارع لتســمح 

مبــرور الحيوانــات وكذلــك الحــال يف بعــض الباحــات التــي كانــت تغطيهــا الشــجرات 

ــدروز(  ــن )ال ــا بعــض املمــرات أيضــاً. إن الســكان الحالي واألعشــاب فقــد فتحــت فيه

قــد اســتقروا يف الغــرف ذات الســقوف واألبــواب الســليمة وهــذه األبنيــة أكــرث انخفاضــاً 

وأعــرق يف القــدم مــن األبنيــة املشــيدة يف العهــد اليوناين وال يــزال عدد البيــوت الصالحة 

للســكن يف هــذه البلــدة أكــرث بكثــر مــن عــدد الســكان الذيــن جــاؤوا ليســتقروا فيهــا...

وقــد وجدنــا فــوق قطعــة حجــر كبــرة كتابة ظهــر فيهــا أن إحدى هــذه األبنيــة قد خّص 

ــوس األســقف يف ســنة263«  ــوس شــّيدها »طيبيي للقديســن والشــهداء جــورج ورسجي

)369ب.م( وقــد عرفنــا مــن هــذه الكتابــة أن هــذه املدينــة كانــت يف العصــور القدميــة 

كــريس أســقفية ومــن ذلــك فــإن اســمها مل يظهــر يف اللوائــح الكهونيــة التــي رأيتهــا. وقــد 

ال يكــون أدىن شــك يف أن بــن الخرائــب بقايــا سكســه التــي ذكرهــا بطليمــوس والتــي 

حــدد موقعهــا يف القســم الرشقــي مــن مقاطعــة بثينــا.

ــا  ــا فــوق مرتفــع وعــر حتــى وصلن ــا ورسن يف الســاعة الثامنــة والدقيقــة األربعــن ركبن

إىل الســهل الخصــب ورسنــا فيــه خببــاً نحــو شــهبا التــي بــدت علينــا فــوق قمــة مرتفــع 

وعــر كان طريقنــا خــال الحقــول املفلوحــة حديثــاً حتــى وصلنــا إىل الطريق العــام وهنا 

ــاً شــاهدنا عــى جنبــات  ــا ميلــن تقريب ــا طريــق قديــم وبعــد أن رسن ــا أيضــاً بقاي رأين

الجبــال وعــى مســافة ســاعتن خربــة تشــبه القــرص ومل يتذكــر رفاقنــا اســمها إال أنهــم 

ــوادي  ــا أن يف ال ــة طفحــة وأعلمون ــا قري ــا وعليه ــة أدىن منه ــة مخروطي أشــاروا إىل قم

وعــى بعــد نصــف ســاعة مــن طفحــة إىل الــرشق تقــع قريــة منــرة حيــث يبتــدئ واٍد 

رهيــب إىل الــرشق منهــا ويســر هــذا الــوادي إىل طفحــة ثــم إىل شــهبا وقــد اســتطعنا أن 
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منّيــز مجــرى هــذا الــوادي خلــف املرتفعــات الواقعــة إىل يســارنا وهــذا الــوادي يفصــل 

ســفوح الهيــت والجنينــة والبثينــة عــن الجبــال الواقعــة يف الجنــوب بينام ترتفع سلســلة 

ــدو  ــوادي فتب ــن ال ــة م ــة الجنوبي ــة االنحــدار يف الضف ــال الرئيســية وعــرة ورسيع الجب

املناظــر هنــاك أروع وأجمــل إذ أن ســفوح الجبــال تكتــي بالســنديان الدائــم الخــرضة.

ــر  ــرة اســمها دي ــرة مقف ــة صغ ــا يف قري ــن شــقا وشــهبا مررن ــق ب ويف منتصــف الطري

الشــعر وبعــد أن تركناهــا قطعنــا واديــاً ضحــاً وبعــد أن اجتزنــا منبســطاً مــن الرتبــة 

ــه إىل هــذا  ــن مصب ــوادي يدعــى م ــر وهــذا ال ــوادي الكب ــة ال ــا إىل ضف ــدة وصلن الجي

املــكان وادي منــرة ولكنــه يدعــى عــى طــول مجــراه مــن حــدود اللجــاة حتــى بــراق 

ــوى. ــة وادي الل ــى ســهول الهيجان ــاك حت ومــن هن

ــافة  ــة واملس ــة الجنوبي ــى الضف ــة ع ــهبا الواقع ــا إىل ش ــوادي وصلن ــا ال ــد أن اجتزن بع

بــن البلدتــن مثانيــة أميــال ونصــف فصعدنــا فــوق الســور الخــرب بالقــرب مــن بوابــة 

رومانيــة ورسنــا فــوق شــارع قديــم مرصــوف إىل مقــّر الشــيخ وقــد وجدنــا هنــاك عــدداً 

كبــراً مــن النــاس ولكــن أول مــن مــّد يــد الرتحيــب إلينــا كان مضيفنــا اللطيــف الســابق 

الشــيخ أســعد فقّدمنــا إىل أخيــه فــارس الــذي اقــرتب الســتقبالنا وأدخلنــا إىل قاعــة لقينــا 

فيهــا الراحــة والوجــوه الباســمة والرتحيــب القلبــي.

ــح والوجــه إال أن يف  ــامً يف الحــركات واملام ــارس يشــبه أخــاه شــبهاً عظي إن الشــيخ ف

لهجتــه شــيئاً مــن الجفــاف. إنــه اآلن أقــوى زعيــم يف حــوران إذ أن يف إمكانــه أن يجمــع 

أكــر عــدد مــن األتبــاع يف ســاحة القتال وقد ســاهم مســاهمة فعالــة يف الحــرب األخرة. 

وبعــد القهــوة مــع العلــم أن الــدروز ال يدخنــون – انســحب أكــرث الغربــاء لعلمهــم أن 

الغرفــة التــي نشــغلها تخــّص الحريــم وأنهــا هيئــت خصيصــاً لنــا، وتحــّول الحديــث اآلن 
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إىل موضــوع الحــرب ورسعــان مــا اســتوىل التفكــر عــى هــؤالء الشــيوخ بــأن لزيارتنــا 

هــذه غرضــاً سياســياً وقــد تهربــت مــن األســئلة املبــارشة التــي كانــت تلقــى عــي عــن 

ــريك دمشــق،  ــل ت ــا قب ــات منه ــي ســبق يل أن أخــذت بعــض املعلوم ــة الت ــا الدول نواي

وقــد لوحــت لهــم بــرأي وهــو أن الســلطان قــد ال يــرّص عــى التجنيــد إال أنــه قــد يقبــل 

بــيء يعــرض عنــه، فأبــدوا رغبتهــم يف قبــول أي تعويــض معقــول عــن ذلــك وحينئــذ 

راحــوا يبســطون قضيتهــم بالتفصيــل وبلهجــة حازمــة ومــع ذلــك عاطفيــة وقــد طلبــوا 

رأيــي يف مــا إذا كانــت الدولــة عــى حــق يف طلــب الجنــود منهــم فقــال فــارس نحــن 

هنــا عــى أطــراف الصحــراء وعلينــا أن نتحمــل أعبــاء قتــال البــدو باســتمرار لحاميــة 

ــا وليــس هنــاك  ــا ليــس هنــاك أي جنــود نظاميــة بالقــرب من ــا وأماكن نســائنا وأوالدن

ــح جــامح  ــاد لتكب ــة مقيمــة يف القــرى أو القصــور الواقعــة عــى أطــراف الب أي حامي

ــوة  ــا بالق ــة محصــول حبوبن ــى مرافق ــون ع ــا مرغم ــراء إنن ــة يف الصح ــل الضاري القبائ

املســلحة لنبيعــه يف املدينــة فــإذا أخــذوا منــا أوالدنــا وأرســلوهم إىل بــاد أخــرى كيــف 

ــوا أيضــاً أنهــم ال يشــعرون بتعلقهــم  ــا وقال ــا وأموالن نتمكــن مــن الحفــاظ عــى عيالن

بــاألرض التــي يســتعملونها وبأنهــم ليســوا إال عبيــدا يشــتغلون يف أرض تخــص غرهــم 

ــك ال  ــام أولئ ــن بين ــه بعــرق الجب ــون علي ــا يحصل وبأنهــم يدفعــون إىل – أســيادهم م

يعملــون شــيئاً للدفــاع عنهــم أو لتشــجيعهم يف أعاملهــم.

وقالــوا أن حالتنــا لــن تكــون أســوأ مــام هــي عليــه اآلن فإنــه مــن الواجــب التســاهل معنــا 

ألن أحــداً ال يســتطيع أن يعيــش هنــا غرنــا دع الســلطان مينحنــا حاميــة جنــوده دعــه يدفع 

عنــا غــزوات البــدو دعــه مينحنــا تعلقــاً واهتاممــاً يف األرض التي نســتعملها ليكــون لنا مكان 

نســتطيع أن نســميه وطنــاً وليكــون مبقدرتنــا زراعــة الكروم وحقــول الزيتــون والجنائن مثل 

إخواننــا يف لبنــان وعندئــذ نعمــل ما يعمله غرنا، كنــت أعلم أن هذا ليس الســبب الحقيقي 

الــذي مــن أجلــه يرفــض الــدروز التجنيــد فــإن الســبب يعــود إىل حبهــم للحريــة وتخوفهــم 
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مــن التضييــق عليهــم واالبتعــاد عــن إخوانهــم ولكن مــن يســتطيع أن يرد عى تلــك الحجج 

التــي يقدمونهــا، مــن يســتطيع أن يقــول لهــم ))اذهبــوا وذودوا بدمــاء أبنائكــم عــن عــرش 

حاكمكــم واتركــوا بيوتكــم عرضــة للنهــب وإخوانكــم عرضــة للقتــل بيــد الســابن، بينــام ال 

يبــدي حاكمكــم أي رغبــة يف املحافظــة عليكــم(( إنــه ألمــر يناقــض الطبيعــة البرشيــة أن 

ندافــع عــن يش ليــس لنــا منــه فائــدة وأن نــرتك بيوتنــا عرضــة للغــزاة بينــام نخــوض املعارك 

للدفــاع عــن اآلخريــن إن هــذه القاعــدة تطبــق بــكل مــا فيهــا مــن قــوة عــى دروز حــوران 

والسياســة الســليمة التــي يجــب عــى الدولــة أن تتبعهــا هــي يف أن تنظــم منهــم قــوى غــر 

نظاميــة لحراســة الحــدود وأن تقبــل هــذا بــدالً عــن الخدمــة يف الجيــش إال أن األتــراك مبــا 

عهــد فيهــم مــن تهــور وقــرص نظــر قــد أدخلــوا نفســهم يف مــأزق يحاولــون عبثــاً أن يخرجوا 

منــه بــرشف. لقــد أرســلوا حملــة إلرغــام الدروز عــى الخضوع للتجنيــد وكانت تلــك الحملة 

ســيئة املعــدات وتحــت قيــادة أســوأ فأرغمــت عــى االنســحاب مخذولــة وهــا هــم اآلن 

يوســطون األجانــب للوصــول إىل اتفــاق متبــادل بينهــم وبــن الــدروز وهــم أي العثامنيــون 

ــود  ــدء وســتكون بن ــه يف الب ــوا يطلبون ــازل عــن كل مــا كان ــة إىل التن ســيضطرون يف النهاي

االتفــاق يف غــر صالــح الدولــة عندمــا ميــي الغالبــون رشوطهــم إمــاء أنــه يســتحيل عــى 

الجيــش الــرتيك وهــو عــى حالتــه الراهنــة يف ســوريا أن يقهر حــوران ولــو فرضنا أنه اســتطاع 

أن يقطــع املنطقــة فمــن املســتحيل عى الجيش أن يســيطر عليها فالقســم األكر مــن الباد 

غــر صالــح لســر الخيالــة املدفعيــة بينــام هــي تقــدم كل التســهيات لحــروب العصابــات 

وال تســمح مطلقــاً للفــرق العســكرية أن تعمــل عــى نطــاق واســع فالجنــود خــال الشــتاء 

ال يســتطيعون أن يعيشــوا فيهــا دون تحصينــات وحواجــز ويف الصيــف يضايقهــم الحر وقلة 

امليــاه فــإذا أرد إخضــاع حــوران والســيطرة عليــه كان مــن الــرضوري إقامــة عــدة حاميــات 

قويــة يف حصــون منيعــة ذات مركــز حســاس وشــق طــرق عســكرية يف أوعــر املناطــق فــإذا 

تــم ذلــك تحولــت املنطقــة حــاالً إىل بســتان ســوريا ومخــزن حبوبهــا.
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ــول  ــدل ح ــام الج ــة الطع ــن تهيئ ــان ع ــة الصادرت ــة والرع ــة والحرك ــت الضج أوقف

املشــاكل السياســية وإذا كان اإلكــرام يقــاس بتعــدد ألــوان األطعمــة فإننــا بــا شــك قــد 

نلنــا حظــاً وافــراً منــه، لقــد ذبــح مــن أجلنــا ثاثــة خــراف أحدهــا مقــي بكاملــه وكان 

يزيّــن وســط املائــدة يحــف بــه قطــع مــن الخروفــن اآلخريــن وركام ضخمــة مــن الــرز 

صحــون صغــرة مــن النواشــف وقبــل الشــيخ أســعد دعوتنــا فــراح يشــاركنا يف الطعــام 

وقــد بــدا الــرور عــى وجهــه لهــذه املائــدة الفخمــة. فــوج بعــد فــوج مــن الفاحــن 

والغربــاء واملرابعــن تتابعــوا عــى مائــدة املضيــف. وقــد رأينــا بينهــم صاحبنــا البــدوي 

التدمــري وقــد يــدا هنــا بشــكل جديــد . لقــد كان قادمــا ليشــرتي حبوبــا إال أن مالــه 

) 7000(  قــرش قــد ســلب منــه يف الطريــق ومل يعــد يعــرف مــا يفعلــه .كان همــه أن 

ــه ، غــر أن الشــيخ  يحصــل عــى القمــح وكان الشــيخ يرغــب أن يســاعده شــفقه علي

الــدرزي الــذيك كان ينظــر إىل قصــة املــال املفقــود كقصــة مختلفــة مــع ذلــك فإنــه مل 

يــرصح للبــدوي بذلــك ألن يف هــذا مخالفــة ألصــول الضيافــة إىل أنــه اقــرتح أن يعطــي 

قمحــا مقابــل قســم مــن جــامل البــدوي ومل تنتــه املســاومة غــر أن املــال املفقــود ظهــر 

يف صبــاح اليــوم الثــاين ال أدري كيــف . 
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3شباط

ــة الشــكل  ــا إىل بنايــة عظيمــة غريب ــة فوصلن ــا فــوق أكــوام مــن الحجــارة املنحوت رسن

فــكان علينــا للوصــول إليهــا أن ننــزل إىل باحــة بيــت بــدايئ ينخفــض عــن ســطح األرض 

حــوايل خمســة عــرش قدمــا وكانــت األرض مغمــورة بالخرائب عــى عمق كبــر فوجدناها 

أرضــاً مرصوفــًة مــن عهــد قديــم وغرفــًة واســعًة بابهــا مــن الحجــر وســقفها ســليم قــد 

ــة وارتفــع فــوق رؤوســنا  ــة واليوناني ــة الروماني شــّيد فــوق هــذه الباحــة بعــض األبني

جــدار مبنــي بشــكل منحنــي . 

اجتزنــا أرض مرتفعــة فوصلنــا فجــأة إىل أهــم مــا يف املدينــة مــن أبنيــة . مــرح يف حالــة 

ــد  ــرة ومتت ــة وهــي تنتهــي بنصــف دائ ــا كامل ــة تقريب ــه الخارجي ــدة ســليمة جدران جي

ــذه  ــن ه ــة رئيســية وم ــاث مداخــل خارجي ــه ث ــة يف مقدمت ــوط متوازي ــه بخط جوانب

املداخــل الرئيســية تنفتــح ثاثــة أبــواب عــى الحلبــة والحلبــة طولوهــا خمســة  عــرش 

يــردا وعمقهــا مثــل ذلــك حولهــا ســبعة صفــوف مــن املقاعــد ثــم ممــر عرضــه ســبعة 

ــتة  ــه س ــدار ارتفاع ــك ج ــدار ووراء ذل ــدار إىل الج ــن الج ــرداً م ــه )54( ي ــدام وطول أق

أقــدام فــوق ســبعة صفــوف مــن املقاعــد الحجريــة الطويلــة . 

ــز مســقوفة بالقناطــر وتوصــل إىل الخــارج مــارة تحــت املقاعــد  تتفــرع أربعــة دهالي

الخارجيــة الطويلــة فتصــل مبمــر ضيــق يــدور حــول نصــف دائــرة امللعــب فتنفتــح منــه 

ــن  ــق ب ــداً إىل بيــت الشــيخ يف ممــر ضي ــام كنــت عائ ــواب إىل الخــارج, وبين تســعة أب

أكــوام الخرائــب الحظــت فــوق حجــر صغــر مــن بــرج صغــر مربــع قطعــة مــن النحــت 

الجيــد وهــي متثــل أحــد اآللهــة جالســاً عــى عرشــه وأمامــه مذبــح يقابلــه كاهــن واقف 

وهــو يقــدم ثــوراً قربانــاً يف حــن يتقــدم مــن الخلــف رجــل يحمــل تاجــاً مضفــراً يتبعــه 

آخــر يقــود حيوانــاً تقدمــه اآللهــة. 
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ويف أثنــاء الغــداء اتفقنــا مــع مضيفنــا عــى اصطحــاب أحــد الــدروز كدليــل لنــا برحلتنــا 

بجبــل حــوران وليعــود معنــا إذا لــزم األمــر إىل دمشــق . تابعنــا ســرنا يف الشــارع باتجــاه 

ــة  ــا إال خمس ــق منه ــدة مل يب ــتة أعم ــه س ــد يف مدخل ــا معب ــا إىل بقاي ــرشق فوصلن ال

ــر يف تدمــر  ــرواق الكب ــك املوجــود يف ال ــل شــبيهًة بتل واقفــة , وفيهــا حامــات للتامثي

ــد  ــل ( صنعــت بإتقــان وذوق وهــذا املعب هندســتها كورنيشــية _ والزخــارف )التفاصي

يتجــه صــوب الجنــوب ...... وعــى بعــد قليــل منهــا ثاثــة مكعبــات مــن البنــاء املتــن 

علــو كل واحــدة عــرشة أقــدام وضلعــه ســبعة عــرش كان عددهــا يف األصــل أربعــة وهــي 

ــة شــوارع مســتقيمة عــرض الواحــد  ــا أربع ــر بينه ــة مت ــا يف وســط املدين ــوم جميع تق

خمســة وعــرشون قدمــاً وتتجــه نحــو بوابــات املدينــة األربــع الكــرى بــاط الشــوارع ال 

يــزال يف أمكنــة عديــدة يف حالــة ســليمة وهــو مثــال جميــل مــن عمــل الرومــان وقفــت 

عــى ســطح واحــد مــن هــذه املكعبــات فأرشفــت عــى منظــر شــامل لأقســام الشــاملية 

والجنوبيــة للمدينــة  وال أذكــر أنــه ســبق يل أن شــاهدت مثــل هــذا االتســاع املشــوش 

مــن الخرائــب فــكأن شــيطاناً قــد انقــض عليهــا فقــوض كل مــا فيهــا مــن بنــاء ونتيجــًة 

ــوام  ــاً بأك ــاة متام ــت األرض مغط ــارة كان ــن الحج ــا م ــيدة بكامله ــة  مش ــون املدين لك

مرتاكمــة تســر بينهــا خطــوط الشــوارع  كاألخاديــد رسنــا جنوبــاً إىل حــامم كبــر جدرانــه 

ــا  ــدو أنه ــاطل ( يب ــب )قس ــى أنابي ــدران ع ــذه الج ــوي ه ــة  وتحت ــة عظيم ذات متان

كانــت مخصصــة لتحمــل املــاء مــن الخــزان الواقــع يف الطابــق األعــى وكانــت الغــرف 

فســيحة ســقفها يرتفــع عاليــاً عــى قناطــر ومــن الجهــة الجنوبيــة يتصــل بهــا بقايــا قنــاة 

رومانيــة متــر فــوق قناطــر )أقــواس( يقــرب ارتفاعهــا مــن 40قدمــاً. وعندما صعــدت إىل 

ســطح الحــامم بطريــق ســلم حجــري صــار بإمــكاين أن أشــاهد وأرســم ركائــز القنــاة بــن 

الخرائــب يف الزاويــة الجنوبيــة الرشقيــة مــن املدينــة – وامتدادهــا إىل مســافات بعيــدة 

ــع  ــن النب ــاة م ــال أن مصــدر هــذه القن ــوادي منــرة . ويق ــة ل ــة الجنوبي مبحــاذاة الضف
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الواقــع رشقــي منــرة ولــذا وجــب أن يكــون طولهــا أكــرث مــن عــرشة أميــال أتيــح يل مــن 

هــذا املــكان املــرشف أن آخــذ فكــرة عامــة عــن شــكل املدينــة القدميــة واتســاعها أو 

عــى األقــل عــن القســم املحصــور بــن أســوارها فرســمت لهــذا املنظــر مخططــاً تقريبيــاً 

. فاملدينــة مربعــة تقريبــاً إال أن ضلعهــا الغــريب يختلــف قليــا عــن الباقــي لوجــود واد 

عميــق هنــاك .ويقــول بركهــاردت أن يف املدينــة مثــاين بوابــات إال أننــي مل أر غــر خمــس 

, اثنتــن مــن الجنــوب والباقــي مــن الجهــات األخــرى ويبــدو أن املدينــة قــد بنيــت عــى 

ــا قامئــة غــر أن األرض  ــق إذ أن الشــوارع الرئيســية تتقاطــع بزواي نظــام هنــديس دقي

التــي بنيــت عليهــا شــهبا صخريــة غــر متوازيــة ترتفــع تدريجيــاً مــن ضفــة الــوادي مــن 

الجهــة الرشقيــة حتــى بيــت الشــيخ الــذي يقــوم فــوق ظهــر ينحــدر إىل ضفــة الــوادي 

الثــاين وهــو ضحــل ولكنــه شــديد الوعــورة وقــد بنيــت أســوار البلــدة مبحاذاتــه ووراء 

هــذا الــوادي يرتفــع فجــأًة تــان شــامخان هــام تــل الغــرارة وتــل شــهبا ورغبــا يف تســلق 

تــل شــهبا . 

ــارة  ــن الحج ــة م ــة العميق ــبب الطبق ــاً بس ــر أن كان صعب ــاً غ ــي طوي ــن املرتق مل يك

الصغــرة الســوداء التــي تغطيــه وتختلــط بهــذه الطبقــة مقذوفــات الحمــم الركانيــة 

واألحجــار الهشــة ولقــد لفــت انتباهنــا هــذه املظاهــر الغريبــة فأحسســنا بأنــه يجــب 

أن نكــون بالقــرب مــن فوهــة بــركان خامــد وعنــد وصولنــا إىل القمــة وجدنــا أننــا نقــف 

ــعة  ــورة واس ــل ج ــن الت ــة م ــة الغربي ــا إىل الجه ــد رأين ــة وق ــذه الفوه ــة ه ــى حاف ع

عميقــة تشــبه الطاســة تحيــط فيهــا صخــور تشــكل شــبه رفــراف وكان يغطــي داخــل 

ــة .  هــذه الفوهــة وخارجهــا جميعــا املقذوفــات الركاني

ــرارة –  ــل الغ ــع ت ــردات يرتف ــن ال ــات م ــد بضــع مئ ــى بع ــي وع ــوب الرشق -إىل الجن

وقــد أطلــق عليــه هــذا االســم ألنــه  يشــبه كومــة القمــح وميتــد خــط مــن التــال نحــو 



36 

الشــامل تنتهــي بتــل شــيحان الــذي يرتفــع فوقــه مقــام أحــد األوليــاء ووراء هــذا وإىل 

الجهــة الغربيــة ميتــد اللجــاة وهــو بحــر مــن الصخــور ال يشــوه انبســاطه غــر قمتــن 

صغرتــن وحيدتــن هــام تــل عــامر وصميــد ويف الجنــوب الرشقــي يرتفــع جبــل حــوران 

ــرشة  ــد ســبق للحجــارة املنت ــد وق ــر األخادي ــر وكث ــه وع ــل االنحــدار إال أن بســفح قلي

فــوق ســفحه أن جمعــت عــى شــكل رجــوم وبنيــت منهــا جــدران الحقــول املتدرجــة 

وهنــاك دليــل قاطــع عــى أن كل هــذه الســفوح كانــت مغطــاة بكــروم العنــب .قليلــة 

ــة بالنســبة للقــرى أو املــدن األخــرى يف  ــة يف القــدم يف هــذه املدين ــار املوغل هــي اآلث

جبــل حــوران الســقوف واألبــواب الحجريــة موجــود يف شــهبا ولكنهــا عميقــة يف باحــات 

الــدور املغطــاة غالبــا بأنقــاض األبنيــة األحــدث عهــداً ولكنهــا ليســت كثــرة يف عددهــا 

كــام هــي الحــال يف الهيــت و البثينــة وشــقا ومل أشــاهد أي بــاب حجــري يف أي بيــت 

أو معبــد مــن العهــد الرومــاين والواقــع أن هــذه املدينــة تبــدو كأمنــا أعيــد بناؤهــا بيــد 

الرومــان حاملــا ســقطت هــذا املقاطعــة تحــت ســلطتهم .

إنــه مــن املســتغرب أن يكــون لدينــا أي معلومــات تاريخيــة عــن مدينــة يف مثــل هــذا 

ــية  ــارة الهندس ــذوق وامله ــت يف ال ــاً وأغرق ــت غالي ــة كلف ــن أبني ــا م ــا فيه ــاع مب االتس

والفنيــة فهــي إحــدى املــدن التــي وصلــت إلينــا دون اســم أو تاريــخ فــإذا أتيــح تنقيــب 

جــدي بــن خرائبهــا فقــد يــرز إىل النــور اســمها يف قطعــة مــن الكتابــات القدميــة وأننــا 

نأمــل أن يقبــض لهــا رحالــة جــريء فيأخــذ عــى عاتقــه التدقيــق العلمــي املفصــل يف 

مــدن باشــان املقفــرة.

اشــتهرت شــهبا يف تاريــخ هــذه املنطقــة ويف العهــد اإلســامي بأنهــا كانــت يف فــرتة مــن 

الزمــن مقــر أمــارة شــهبا ومنهــا أخــذت اســمها أن هــذه األرسة التــي ال تــزال منــذ ســنن 

مــن أقــوى الزعامــات يف ســوريا يرتبــط أصلهــا بقبيلــة قريــش العربيــة العريقــة ولهــذا 
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فــإن أفرادهــا يقولــون بــأن بينهــم وبــن الرســول صلــة رحــم .......

ــد  ــال جدي ــا بغ ــهبا يرافقن ــن ش ــا م ــفر خرجن ــة للس ــات الازم ــا بالرتتيب ــد أن قمن وبع

اســمه يوســف وهــو مســيحي مــن لبنــان وركــب خدمنــا فــوق صهــوة بعــض البغــال 

ــارس خــال الحــرب . ــا الشــيخ ف ــت قــد غنمه ــي كان ــة الت القوي

إن الرتبــة بــن الصخــور عميقــة وغنيمــة والســفوح تبــدو مامئــة جــداً للعنــب والزيتــون 

ومــع ذلــك فليــس هنــاك اآلن أي شــجرة مــن غــرس اإلنســان . 

وبعــد أن رسنــا أربعــن  دقيقــة وصلنــا إىل وادي صغــر وعــر قليــل العمــق فبانــت عــى 

ــوق  ــع ف ــة بيضــاء يرتف ــزار ذو قب ــا م ــردك القدميــة وإىل الشــامل منه ــة م يســارنا قري

تلــة صغــرة وقــد لفــت انتباهنــا جمــع مــن النســاء كانــت مناديلهــن البيضــاء الناصعــة 

تتــدىل بشــكل لطيــف مــن فــوق الطنطــور العــايل وكان هــؤالء النســوة عائــدات نحــو 

البلــدة بعــد أن كــّن متجمعــات حــول صــف مــن القبــور الحديثــة وهــن يندبــن بلحــن 

ــي يوســف  ــب أجابن ــب الغري ــى هــذا املوك ــن معن ــا ســألت ع ــب وعندم ــن غري حزي

بــأن أحــد عــرش رجــا مــن أهــايل مــردك قــد قتلــوا أثنــاء الحــرب وأن نســاء شــهبا جــن 

ملشــاركة أرامــل القتــى أحزانهــن . لقــد كان يف هــذا املشــهد شــيئاً عميقــاً : البســاطة 

ــي  ــور الت ــر ,والقب ــوادي الصغ ــة ال ــة, فوحش ــف الخرب ــة النص ــف, والقري يف رسد يوس

ــن  ــوايت يتعرجــن ب ــل مــن النســاء النائحــات الل ــا بعــد الصــف الطوي ــا يجــف ترابه مل

الصفــوف نحــو بيوتهــن املقفــرة كل ذلــك أثــر تأثــراً عميقــاً يف نفــي .

بعــد أن رسنــا مــدة ســاعة وخمــس وثاثــن دقيقــة وصلنــا إىل قريــة ســليم وهــي تقــع 

عــى تلــة بالقــرب مــن الســهل وأرسعــت بتســلق أول بنايــة صادفتنــا فــإذا هــي معبــد 

جميــل يــرشف عــى ســهل حــوران وقســم مــن الجــوالن والجيــدور حتــى جبــل الشــيخ 
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ــال  وإىل شــامله الرشقــي جبــل شــيحان بشــكله املخروطــي ومــن الــرشق ســفوح الجب

الوعــرة ينحــدر منهــا واد عميــق ميــر بســليم بينــام تغطــي املرتفعات أحــراج الســنديان.

إن محيــط ســليم يبلــغ ميــاً ونصــف امليــل والبلــدة تحتــوي عــى بقايــا أبنيــة كبــرة 

تحــول أكرثهــا إىل أكــوام مــن الخرائــب فاملعبــد الــذي وقفــت عــى ســطحه كان عــى 

ــاب  ــد ب ــا نحــو الشــامل ولهــذا املعب ــدة قلي ــة مــن الجــامل وهــو يبعــد عــن البل غاي

صغــر مؤلــف مــن عاموديــن تعلوهــام عتبــة ويحمــل حاملــة للتامثيــل أصبحــت كومــة 

مــن الخــراب  ويبــدو أن داخــل البنــاء كان مزينــاً بالنقــوش عــى نطــاق واســع إذ أنــه 

مملــوء بحجــارة ضخمــة تغطيهــا النقــوش النافــرة متثــل زهــوراً وأمثــاراً وأغصــان عــذب 

ــا حجــراً  ــد اكتشــفنا فيه ــاء يف العصــور املســيحية إىل كنيســة وق ــد حــول هــذا البن وق

ضخــامً عليــه كتابــة بأحــرف صغــرة أكرثهــا ممحــو وكان الســطر األخــر منهــا هامــاً إذ 

جــاء فيــه . انيــاس النيابونيتانــق قــد شــيد هــذا املعبــد إن انيــاس هــو أحــد الســكان 

ــاين القديــم للمدينــة كان نيابوليــس . وإن االســم اليون

كان يف اإليالــة العربيــة مدينــة ذات مركــز دينــي بهــذا االســم وكان يــرد اســمها مقرونــاً 

غالبــاً باســم كاناثــا – وديونيزيــا وغرهــا مــن هــذه املقاطعــة قــد جــرت العــادة يف عــدة 

أنحــاء مــن ســوريا أن يعــود االســم القديــم إىل الظهــور ويهمــل االســم اإلغريقــي واآلن 

تجــد بــدالً مــن أســامء هليويوليــس وقيرصيــة ونيابوليــس أســامء بعلبــك وســليم .

ثــم زرنــا بقايــا حاممــات واســعة وبقربهــا أطــال معبــد كان مشــيداً فــوق أرض مرتفعــة 

وبعــد أن أمضينــا بعــض الوقــت نقفــز فــوق أكــوام الخرائــب وصلنــا إىل بيــت الشــيخ 

فاســتقبلنا بــأدب رغــم تحفظــه الظاهــر بســبب مــن أنــه يجهــل مــن نحــن ومــا هــو 

قصدنــا وألــح علينــا يف دخــول بيتــه ورشب القهــوة وقــال بأنــه قــد أرســل أخــاه ليدعونــا 
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فاعتذرنــا منــه بأننــا ال نســتطيع التوقــف ونحــن نتعجــل الوصــول إىل قنــوات ومــا كدنــا 

نتخلــص مــن الشــيخ حتــى التقينــا بأخيــه وراح يلــح علينــا بــدوره لقبــول دعوتــه وال 

ســّيام بعــد أن وصلــت إليــه أخبــار مرضيــة عنــا وقــد حــاول كل مــا يف جهــده ليبقينــا 

عنــده وبينــام كان نقــوال يجيبــه ويثنــي عــى كرمــه ويبــدي أســفه العميــق واعتذاراتــه 

ــام  ــة أم ــرة الواقع ــوف الكب ــض الكه ــد بع ــوم بتفق ــا نق ــة كن ــد العربي ــب التقالي حس

الهيــكل إن عمقهــا ثاثــون قدمــاً وســقفها يرتفــع فــوق قناطــر وهــذه القناطــر تســتند 

أحيانــاً عــى صخــر طبيعــي وأحيانــاً عــى حجــارة منحوتــة نحتــاً بدائيــاً ومــن املرجــح أن 

تكــون صهاريــج للميــاه ولكــن األرجــح أن تكــون مخــازن للحبــوب وقــد شــاهدنا مثلهــا 

ولكــن أصغــر منهــا يف الهيــت والبثينــة والكّتــاب القدمــاء الذيــن يصفــون هــذه املنطقــة 

يتحدثــون جميعــاً عــن الكهــوف التــي تكــرث فيهــا .

ويف الســاعة الثانيــة والدقيقــة الخامســة والعرشيــن ركبنــا ورسنــا بــن ســامات )تحيات( 

جامعــة كبــرة مــن الــدروز وكان محمــود دليلنــا درزي قــوي البنيــة جديــاً يف مظهــره 

ــكان يضــع عــى رأســه  ــه ف ــاء جلدت ــه عــادة أبن ــذي يرتدي ــاس ال ومل يكــن لباســه اللب

الكوفيــة العربيــة والعقــال بــدالً مــن العاممــة البيضــاء وكان ســاحه الســيف والطبنجــة 

ــاط وكان  ــه الضب ــام يركب ــاً م ــهب رائع ــاً أش ــب حصان ــارودة وكان يرك ــح أو ب دون رم

يبــدو عليــه أنــه رجــل ســكوت عبــوس ال مييــل كثــرا إىل املناقشــة والحديــث غــر أنــه 

كان يجيــب عــى األســئلة املوجهــة إليــه بدقــة ولكــن بإيجــاز وقــد تأكــدت حــاالً مــن 

أننــي أســتطيع االعتــامد عــى صحــة أجوبتــه عندمــا كان يجيــب دون تــردد معلنــاً عــدم 

معرفتــه بالقــرى واألماكــن التــي مل يزورهــا هــو بنفســه . كان طريقنــا يصعــد يف ســفح 

ــاه  ــري املي ــث تج ــوات حي ــا إىل وادي قن ــى وصلن ــوات حت ــاه قن ــدار باتج ــل االنح قلي

بشــكل نهــر صغــر فــكان أول مجــرى مــاء صادفنــاه بعــد أن تركنــا األعــوج . ومــن هــذا 

املرتفــع املطــل عــى الــوادي شــاهدنا بلــدة عتيــل التــي تبعــد ميــاً ونــص امليــل عــن 
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مييننــا تحيــط بهــا أحــراج الســنديان وهــي واقعــة عــى الطريــق بــن ســليم وقنــوات.

إن املناظــر هنــا تصبــح جميلــة رائعــة فالجبــال ذات أشــكال أروع والوديــان واملنحدرات 

مكســوة باألحــراج الدامئــة الخــرضة بينــام تنتــرش الخرائــب الغــراء يف كل جهــة ومــن 

ــب : جــذوع أعمــدة  ــوات مغطــى – بالخرائ ــه قن ــوم علي ــذي تق ــدا املنحــدر ال ــا ب هن

منتصبــة وأبــراج قبــور مســتديرة ومربعــة وقطــع ضخمــة مــن البنيــان متداعمــة وملــا 

تســقط بعــد وقــد تجمعــت كلهــا عــى تباينهــا يف وســط األوراق الخــرضاء .

وبعــد أن قطعنــا مجــرى الــوادي رسنــا مــدة عــرشة دقائق عــى ضفته اليرى فشــاهدت 

ــا مــدة  هنــاك بنايــة فخمــة تحتــل مركــزاً مرشفــا ينتصــب إىل يســارنا وبعــد أن تقدمن

ربــع ســاعة يف طريــق متعــرج بــن األشــجار املتشــابكة وبعــد أن تســلقنا ضفــة الــوادي 

ــورة  ــكل محص ــة الش ــة مربع ــذه البناي ــت ه ــة كان ــا إىل البواب ــى وصلن ــة املرتق الصعب

ضمــن ســور حســن البنيــان وكان يحيــط بهــا مــن الداخــل صوامــع تســتند إىل أعمــدة 

ــة الشــاملية اســتطالة  ــب ويف الجبه ــا يشــبه شــكل القل ــة وكان شــكلها يف الزواي جميل

واســعة لهــا وهــي تحتــوي عــى أنقــاض كنيســة إال أن العمــران الداخــي أحــدث عهــداً 

ــر ســنيد ورمبــا اســتعملت يف  ــة دي ــة ......... تســمى هــذه البناي مــن األســوار الخارجي

وقــت مــن األوقــات كنيســة إال أن الغــرض األصــي منهــا كان شــيئاً غــر هــذا ويحيــط 

بالبــاب إطــار مــن الــدوايل بعناقيدهــا .

مل نشــاهد أي مخلــوق ونحــن نقــرتب مــن هــذا البنــاء فقــد كنــا جميعــاً نختفــي  بــن 

األشــجار املتشــابكة ومــا إن مــى بضــع دقائــق عــى بدئنــا بالتنقيــب حتــى شــاهدنا 

عــدداً مــن البــدو يحملــون البواريــد الطويلــة وهــم ينظــرون البنــاء شــزراً مــن فــوق 

هــرم مــن الخرائــب يرتفــع أمــام البوابــة فلــم نعــر حركاتهــم اهتاممــاً بــل تابعنــا تفقــد 
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اآلثــار وقــد ابــدي بعــض رفاقنــا الذيــن وصلــوا إىل البوابــة قبــل غرهــم رغبتهــم يف  أن 

يتابعــوا ســرهم منفرديــن إال أن محمــوداً أشــار إىل الوجــوه الشــاحبة كوجــوه الجيــاع 

ــا  وقــد بــدا عددهــم اآلن عــرشة أو أثنــى عــرش ونبــه بهــدوء إىل أنــه مــن األفضــل لن

أن نســر جميعــاً معــه والواقــع أن نجاتنــا مــن هجــوم هــؤالء البــدو علينــا كان بفضــل 

ــة الدفــاع عــن النفــس يف مثــل  وجــود الــدرزي الوحيــد فقــد كان مــن الحمــق محاول

هــذا املــكان فرمبــا كان هنــاك مئــات مــن البــدو مختفــن خلــف أشــجار الســنديان ومل 

يلــق علينــا أي واحــد مــن أولئــك البــدو الســام عندمــا مررنــا بهــم كانــوا ينظــرون إلينــا 

بوجــوه عابســة وال ريــب يف أنهــم كانــوا يلعنــون الســبب الــذي حرمهــم مــن الغنيمــة . 

ــا  ــد أن رسن ــد أن وبع ــاة وبع ــوات أو قن ــم إىل قن ــق قدي ــد طري ــنيد ميت ــر س ــن دي م

عرشيــن دقيقــة وصلنــا إىل الــوادي الــذي بنيــت املدينــة عــى ضفتــه الجنوبيــة فقطعناه 

ــا  ــد أن اجتزن ــة وبع ــة الخرب ــاين إىل البواب ــوق جــر روم ــا ف ــد ورسن ــوق جــر جدي ف

البوابــة ببضــع يــاردات دخلنــا باحــة دار الشــيخ حيــث اســتقبلنا اســتقبال حســناً وبعــد 

الســامات وألــف دعــاء ودعــاء . مــن أجــل صحتنــا وســعادتنا هيئــت القهــوة وقدمــت 

وعندئــذ اقرتحــت نزهــه بــن الخرائــب فتقــدم الشــيخ بنفســه ليكــون دليلنــا فتبعنــا مــا 

ال يقــل عــن عرشيــن شــخصاً.

ــا  ــة م ــق موحــش . إن طــول املدين ــة اليــرى مــن واٍد عمي ــوات عــى الضف ــت قن بني

ــا واد آخــر شــديد العمــق  ــوب منه ــك وإىل الجن ــا نصــف ذل ــل وعرضه يقــرب مــن مي

تنتصــب خلفــه تلــة جميلــة مغطــاة باألشــجار , إن الســور القديــم يحــاذي ضفــة الوادي 

ويف بعــض األحيــان يرتفــع عــى جنبــات الصخــور العموديــة وبعــد أن يصــل الســور إىل 

القمــة يتابــع تقدمــه فــوق ظهــر التلــة ومــن ثــم يتجــه غربــاً مــا يقــرب مــن نصــف 

ميــل محاذيــاً ضفــة الــوادي الثــاين الــذي ينحــدر يف ســيله املتعــرج نحــو الشــامل الغــريب 
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ومل أدقــق يف الجهــة الشــاملية الغربيــة مــن املدينــة إال أنــه يبــدو بأنهــا ال تضــم غــر 

خرائــب البيــوت – يعــد أن تركنــا بيــت الشــيخ صعدنــا يف شــارع يحــاذي ضفــة الــوادي 

املرتفعــة وقــد كان البــاط املرصــوف يف حالــة ســليمة جــداً رغــم القــدم, إىل مييننــا تقوم 

خرائــب بيــوت خاصــة كبــرة بنيــت بشــكل متــن ولطيــف  وقــد لفــت نظــري بصــورة 

خاصــة األبــواب الحجريــة التــي كان أكرثهــا منحوتــاً متلــؤه أشــكال نافــرة بينــام زيــن 

بعضهــا بــأوراق العنــب واألمثــار وقــد الحظــت أن هنــاك قنــاة تســر محاذيــة للشــارع 

ويبــدو أن هــذه املنطقــة مــن البلــدة كان الحــي االرســتقراطي إذ أن املنــازل الخاصــة 

كانــت فســيحة فخمــة . كان املوقــع أخــاذاً فالــوادي الرهيــب ينخفــض فتندفــع ســيول 

امليــاه الصاخبــة فــوق أرضــه الصخريــة هنــاك املــرح والهيــكل واملرتفعــات الشــبيهة 

بالقصــور الحصينــة بينــام ترتفــع فوقهــا جميعــاً تــال باشــان املكســوة بالغابــات وبعــد 

ــن  ــة الفخمــة وم ــن األبني ــا ب ــع اســتدرنا نحــو اليمــن ورسن ــر املرتف ــا إىل ظه أن وصلن

ــة مــن هــذه الســاحة  ــة الجنوبي ــة وإىل الجه ــا إىل باحــة فســيحة مرصوف ــاك وصلن هن

يرتفــع بنــاء يثــر االهتــامم والدهشــة باتســاعه العظيــم وبجــامل هندســته ورشــاقتها .

هنــا أخــذ الشــيخ  بيــدي وقــد رفعــت الكلفــة بيننــا ، وقــادين إىل مــكان خــرب يف تلــك 

ــت كل  ــامم . كان ــرا باالهت ــه جدي ــفل إىل يشء يظن ــار إىل أس ــة وأش ــاحة املرصوف الس

الفســحة التــي تحــت أقدامنــا سلســلة مــن القناطــر املرجــح أنهــا كانــت خزانــا للــامء 

الــذي يجــري يف قنــاة مــن الــوادي ومــن ثــم يــوزع باألقنيــة والقناطــر إىل القســم األعى 

مــن املدينــة ومل أمتكــن مــن تحديــد اتســاع هــذه القناطــر بســبب الخرائــب والشــجرات 

ــات قدميــة وفــوق  ــا خــال بواب ــاك رسن امللتفــة التــي كانــت تخفــي ســطحه ومــن هن

جــدران مهدمــة وركام األبنيــة حتــى وصلنــا إىل مرتفــع مــن األرض أشــار منــه الشــيخ 

ــراً  ــداً صغ ــة معب ــذه الخرب ــت ه ــا كان ــة أمامن ــه إىل خرب ــارير وجه ــت أس ــد أرشق وق

متناســق األجــزاء وهــو يحتــل مركــزاً مامئــاً جــداً إلظهــار جاملــه وأمامــه باحــة مرصوفــة 
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تحتهــا قناطــر يظهــر أنهــا متصلــة مــع القناطــر األخــرى وبعــد أن رسنــا قليــاً إىل الغــرب 

وصلنــا إىل ســاحة للســباحة يحيــط بهــا ســور يبــدو أنــه كان يحتــوي عــى عــدد كبــر 

مــن صفــوف املقاعــد الحجريــة وهنــا وجدنــا عــدداً مــن التامثيــل بينهــا رجــال يلبســون 

الــدروع وجــوه إنــاث وخّيالــة وكانــت بقايــا هــذه التامثيــل تجثــم بــن الخرائــب فأشــار 

ــا  ــد عــن قصــد األقدمــن مــن نحته ــامم زائ ــر وســألني باهت الشــيخ إىل هــذه التصاوي

فأجبتــه : للزينــة فبــدا عليــه أنــه يفهــم ويقــّدر قيمــة هــذا العمــل والح يل أنــه ميلــك 

ــد يلعــن  ــن املتعصــب, ق ــاده , فرجــل الدي ــاء ب ــا ميلكــه غــره مــن أبن ــذكاء م مــن ال

هــذه التصاويــر أو قــد يبصــق فوقهــا إال أن هــذا الــدرزي الفطــن قــد عــرف فيهــا بقايــا 

عهــد أكــرث ازدهــاراً وأرفــع مدنيــة .

تابعنــا ســرنا بــن مجموعــة كبــرة مــن البيــوت النصــف الخربــة ومشــينا داخــل األســوار 

إىل الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن املدينــة هنــاك تســلقت الســور ونزلــت إىل خارجــه 

فرأيــت أن الســور يف هــذا املــكان يف حالــة ســليمة وفوقــه أبــراج عى مســافات متناســبة 

وكانــت تقــوم عــى بعــد بضــع مئــات مــن الــردات مــن الســور ويف وســط غابــة مــن 

الســنديان مدافــن تشــبه القبــور املوجــودة يف تدمــر .....

قضينــا الســهر يف حديــث شــّيق اشــرتك فيــه بعــض زعــامء القريــة وكان شــيخ قنــوات 

رجــاً حــاد الذهــن ذكيــاً فــراح يســأل عــن عــادات األوروبيــن وقــد بــدا عليــه الــرور 

عندمــا كان نقــوال يصــف لــه الحافــات الكهربائيــة والتلغــراف ومل يكــن يكتفــي برتديــد 

»اللــه« أو »مــا شــاء اللــه« يف وضــع املتعجــب املتشــكك إنــه كان يظــل يســأل حتــى 

يحصــل عــى رشح كامــل للبخــار والكهربــاء وتحــول الحديــث مــن امليكانيــك إىل 

ــال  ــق وانه ــق الواث ــس بقــريب لهجــة الصدي ــذ اتخــذ الشــيخ وكان يجل السياســة وحينئ

عــي باألســئلة عــن نوايــا الحكومــة حــول التجنيــد والحــرب. وقــد حاولــت ولكــن عبثــاً 
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ــوم  ــي تق ــي بالدســائس والرشــوات الت ــور السياســية وخاصــة جه ــي لأم ــر بجه الجه

بهــا الســلطات يف دمشــق . ومــع ذلــك فقــد ظــل يلــح عــي لكشــف الــر الــذي كان 

مقتنعــاً بــأين أملــك معرفتــه. فأخرتــه بــأين أعتقــد شــخصياً أن الحــرب لــن تتجــدد وأن 

التجنيــد قــد أهمــل أمــره بالنســبة إىل الــدروز. وقــد اســتعملت شــتى الوســائل التــي 

ــس يل  ــه لي ــرتا. وأن ــا أو انكل ــة تركي ــال بحكوم ــس يل أي اتص ــه لي ــد بأن ــا للتأكي أملكه

أي غــرض ســيايس يف رحلتــي هــذه ومــع ذلــك فإنــه مل يــرد أن يقتنــع والواقــع أننــي 

كنــت أحمــل رســائل توصيــة مــن مســرت وود وهــو وســيطهم مــع الســلطان إىل جميــع 

الزعــامء الرئيســين وهــذا مــا جعــل الــدروز يشــكون يف أن يل أغراضــاً أخــرى إىل جانــب 

االهتــامم باآلثــار والفضــول العلمــي .

ــا بزيــارة معلــم القريــة لنــا وهــو أول معلــم ســمعت بــه يف حــوران  ويف املســاء رسرن

فهــو رجــل عجــوز وقــور ذو عينــن وقادتــن ولحيــة مسرتســلة.

ــته  ــا أن مدرس ــد أخرن ــة وق ــدر املضاف ــع يف ص ــد وض ــر وق ــرتام كب ــتقبل باح ــد اس وق

تتألــف مــن عرشيــن ولــداً تقريبــاً وقــد ســبق يل أن رأيتهــم وهــم يجهــرون بقراءتهــم 

فــوق ســطح أحــد البيــوت. بضعــة أســئلة أجــاب عليهــا قائــاً أن تاميــذه ال ميلكــون 

كتبــاً وهــو لهــذا مضطــر إىل تعليمهــم بطريقــة كتابــة األحــرف والكلــامت فــوق ألــواح 

ــا  ــوا صوته ــة إىل أن يألف ــم املكتوب ــرددون أمثولته ــون ي ــم يظل ــا معه ــرة يحملونه صغ

وشــكلها وقــد رأيــت فيــام بعد هــؤالء الصبيــان يســرون يف الشــوارع معتزيــن بألواحهم 

التــي كانــوا يعلقونهــا إىل أعناقهــم.

كان االهتــامم بالتعليــم هنــا أمــرا يثــر االنتبــاه, ففــي مثــل هــذه الظــروف املعيشــية 

القاســية ويف مثــل هــذه األوقــات ومبثــل هــذه الوســائل الدراســية كان عجبــاً ورائعــاً أن 
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يلقــى أمــر الرتبيــة عنايــة وانتبــاه ومل يســعني إال أن أشــفق عى هــؤالء األوالد املســاكن 

ــة  ــادئ األوىل مــن لغتهــم بفضــل أحــرف بدائي ــن إىل حفــظ املب ــوا مضطري ــن كان الذي

تخربــش فــوق ألــواح ســمجة. ومل يكــن بوســعي إال أن ألقــي نظــرة إكبــار واحــرتام عــى 

هــذا الرجــل الــذي وهــب نفســه ملهمــة تعليــم الشــبيبة وقــد علمــت أن أكــرث األوالد 

والشــبان يف القريــة يســتطيعون القــراءة وأن بعضهــم يعرفــون الكتابــة. 

يســكن الشــيخ الرئيــي للديانــة الدرزيــة يف قنــوات ومل أره غــر أن مســرت كويــل زاره يف 

بيتــه وقابلــه مقابلــة طويلــة وقــد ســمعت منــه أنــه ليــس يف هــذا الشــيخ مــا مييــزه عــن 

غــره مــن أبنــاء جلدتــه ســوى ذكائــه الرفيــع. وكان عنــده بعــض املخطوطــات مصفوفــة 

حــول جــدران غرفتــه.

ويف املســاء زارنــا عــدد مــن البــدو مــن أهــل الجبــل وهــم يف درجــة تتوســط بــن البــدو 

والفاحــن وهــم يعيشــون يف الخيــام مثــل العربــان ولكنهــم مســتقرون مثــل الحــرض. 

ويف آخــر الســهرة ذهبــوا جميعــاً إال واحــداً ســبق يل أن رأيتــه بــن أولئــك الذيــن كانــوا 

يرتبصــون بنــا يف ديــر ســنيد فعرفتــه وقــد تندرنــا بأفــكاره الخاصــة وماحظاتــه التــي 

ــاً مــن  ــه وعاداتهــم. وهــا إين أقــدم إىل القــارئ طرف ــاء جلدت كانــت تصــور أخــاق أبن

حديثنــا أثنــاء الســهرة قــد يعطــي القــارئ فكــرة عــن حيــاة البــدو يف هــذه املنطقــة .

سألته: ماذا جاء بكم إىل الدير عندما رأيتمونا هناك

فأجاب برودة. لنسلبكم

وملاذا مل تفعلوا ذلك؟	 

ألن محمود كان معكم	 
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ولكن ملاذا تريدون سلبنا؟ ونحن غرباء ولسنا أعدائكم	 

هذه عاداتنا	 

وهل تسلبون كل الغرباء؟	 

نعم كل ما تستطيع أن تصل إليه يدنا	 

وإذا قاوموكم أو كانوا أقوى منكم؟	 

يف الحالة األوىل نطلق عليهم النار من خلف األشجار ويف الثانية نهرب 	 

كيف يعيش رجال قبيلتكم ؟ هل يزرعون أو يربون املاشية؟	 

فأجاب باعتزاز:

ــه لســنا فاحــن نحــن نرعــى املاعــز والغنــم ونصطــاد الحجــل 	  الحمــد لل

والغــزالن نغــزو

هل كلكم غزاة؟	 

نعم كلنا.	 

كانــت أجوبتــه تنطلــق بغايــة مــن الهــدوء ودون تحفــظ أو تكلــف ويف أواخــر الســهرة 

طلــب منــه الــدروز أن يخــرج مــن غرفتنــا رغبــة منهــم يف إظهــار االحــرتام الــكي لنــا 

إال أنــه رفــض بعنــاد وقــال بأنــه يريــد أن ينــام مــع »البكــوات« وطلــب منــه خادمنــا 

ــدا أن بعــض وجــوه  ــذ ب ــه حدجــه بنظــره وظــل ســاكتاً وعندئ أيضــاً أن يذهــب إال أن
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الــدروز قــد مالــوا إىل التدخــل يف املوضــوع بشــكل جــّدي فقلــت أننــا كضيــوف ال منانــع 

ــب  ــا هــذا طل ــا ســمع الشــيخ من ــث يشــاء وعندم ــام حي يف الســامح للرجــل يف أن ين

مــن الحضــور أن يبقــوه حيــث هــو وقــد ســمعنا صاحــب الــدار يخاطــب البــدوي وهــو 

ــن هــذه  ــرق شــيئاً م ــة قائاً«حــذار أن ت ــة بلهجــة ناعمــة لكــن حازم ــادر املضاف يغ

الغرفــة«   وكان هــذا التنبيــه ناجعــاً.

4- شباط

نهضنــا باكــراً للتجــول بــن الخرائــب فتوجهنــا أوالً نحــو الــوادي واجتزنــا مجــراه الصخري 

ثــم رسنــا مبحــاذاة ضفتــه اليمنــى حتــى املــرح إنــه ســليم تقريبــاً يف مــا عــدا وجهتــه 

األماميــة وهــو يف أكــرثه منحــوت مــن الصخــر الصلــب املنتصــب عــى الســفح الريــع 

االنحــدار املتجــه نحــو الغــرب وهكــذا كان بتمتــع املشــاهدون مبنظــر رائــع, أمامهــم 

ترتفــع الحافــة الصخريــة منتصبــة عــى ضفــة الــوادي وينتصــب فوقهــا الســور الحاجــز 

وعــامرات أعيــان املدينــة وإىل اليمــن قليــاً ينســاب نظرهــم خــال الــوادي إىل الســهل 

ومــن ثــم إىل املعمــم بالثلــج يف األفــق البعيــد وإىل جانــب املــرح هيــكل صغــر بنــي 

فــوق نبــع فــوار .

ــا يف درج محفــور يف الصخــر إىل خرائــب بــرج ضخــم ويظهــر أنــه  ومــن هنــاك صعدن

مــن عهــد أقــدم مــن حكــم الرومــان يف ســوريا كان يف داخلــه عــدة أبــواب حجريــة عــى 

غايــة مــن الجــامل وفوقهــا رســوم نافــرة و إطــارات و أشــعار وقــد الحظــت يف واحــد 

منهــا مكانــاً إلغــاق البــاب مــن الداخــل وثقبــاً للمفتــاح أيضــاً وعــى مســافة قريبــة منه 

نحــو الــرشق ترتفــع الجــدران الســفى لــرج مســتدير قديــم العهــد جــداً محيطــه أربعــة 

ومثانــون قدمــاً وقــد وقــع نظــري مــن هنــاك عــى عــدد آخــر مــن األبــراج هــذه األبــراج 
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القدميــة تشــغل هنــا مركــزاً مرشفــاً فــوق قمــة املرتفــع الصخــري العامــودي املنتصــب 

عــى حافــة الــوادي الصخريــة ومــن هنــاك رسحــت بــرصي يف منظــر مــن أجمــل مناظــر 

ســوريا فقــد ســبق يل أن وقــع نظــري بــن قمــم لبنــان ويف قمــم السلســلة الرشقيــة عــى 

مناظــر أعظــم وأرهــب ورأيــت عندمــا وقفــت عــى القــرص القديــم يف تدمــر خرائــب 

أكــرث اتســاعاً وأبنيــة أكــرث جــامالً وروعــة تجثــم تحــت قدمــي ورأيــت مــن فــوق جــدران 

معبــد الشــمس املتداعيــة يف بعلبــك آثــاراً أدعــى إىل افتخــار اإلنســان مبقدرتــه وأكــرث 

ــذي  ــهد ال ــذا املش ــل ه ــت مبث ــبق يل أن متتع ــه مل يس ــه إال أن ــر عبقريت ــزازاً مبظاه اعت

تنســجم فيــه الطبيعــة والفــن هــذا االنســجام الرائــع أنــك ال تجــد هنــا عظمــة لبنــان 

الرهيبــة مبنحدراتــه الصخريــة املفزعــة وقممــه املعممــة بالثلــج وال بعلبــك املنبطحــة 

بأســوارها الجبــارة وأعمدتهــا الســاحقة وال وحشــة تدمــر التــي تنتــرش خرائبهــا فــوق 

ســهل أجــرد عــار مــن كل خــرضة أو ســمرة تــرز بياضــه الناصــع غــر أنــك تجــد هنــا 

التــل والــوادي والســفوح املكســوة باألحــراج والشــعاب املنعزلــة.........

صخــور ترتفــع كأســوار القــاع, خرائــب تكســوها الطحالــب وصفــوف األعمــدة ترتفــع 

ــا  ــتوىل علين ــا اس ــل كأمن ــن نتأم ــن ونح ــا واقف ــام كن ــجار وبين ــرضة األش ــال خ ــن خ م

الســحر امتــأت ســفوح التــال حولنــا فجــأة بالحيــاة فــرددت الوديــان الشــعاب أصوات 

الرعيــان وثغــاء القطعــان وهــي تســاق إىل املراعــي وكان كل راعٍ يحمــل زاده يف جــراب 

صغــر وال شــك بأنــه الجــراب الــذي وصفــه العهــد القديــم وكان يحمــل أيضــاً مطرتــه 

بينــام علــق حــول منكبيــه بارودتــه ذلــك الرفيــق الــذب ال يســتغني عنــه يف هــذه البــاد 

الغارقــة يف املنازعــات ومل يكــن هــؤالء الرعــاة ميلكــون شــيئاً مــن املظهــر املســامل الــذي 

اشــتهرت حيــاة الرعــي وعاداتهــا بــل كان قــد منظرهــم يــدل عــى الرشاســة والوحشــية 

وعــى األخــص الرعــاة البــدو ومــع أن مامــح الــدروز كانــت تبــدو عابســة متجهمــة 

إال أنــه رسعــان مــا تبــدد بســامتهم هــذا العبــوس والتجهــم عندمــا كانــوا ميــرون بنــا 
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أمــا البــدو فقــد كانــوا يحدجوننــا بأبصارهــم كأمنــا كل نظــرة تقــول ...)لــو صادفناهــم 

عــى بعــد نصــف ســاعة مــن الــدروز لــكان لنــا معهــم شــأن آخــر( كان عتادهــم هائــاً 

فقــد كان أغلبهــم يحملــون باإلضافــة إىل البــارودة الطويلــة فأســاً حربيــاً ويف أحزمتهــم 

الطبنجــات والخنجــر .

وبعــد أن كرنــا الســفرة تابعنــا أنــا ومســرت بارنــت تنقيباتنــا وتركتــه ينســخ بعــض الكتابات 

بينــام تابعــت ســري وحيــداً إىل الهيــاكل املنتصبــة عــى القمــة وبــن مــا كنــت منهمــكاً يف 

رســم مخطــط ملجموعــة مــن األبنيــة شــاهدت أربعــة مــن البــدو يرعــون الخطــى نحــوي 

مــن وراء غيضــة مــن أشــجار الســنديان كنــت وحيداً بعيــداً عن املســاكن املأهولة مســافة ال 

تقــل عــن ربــع ميــل ومل أعلــم أنهــم ال يجــرؤون عــى إطــاق النــار عــي ولــذا ألقيــت نظرة 

رسيعــة ألتعــرف عــى طبيعــة األرض وتســلقت قمــة أحــد الجــدران وأنــا أتظاهــر بعــدم 

انتباهــي إليهــم ثــم رست فــوق هــذا الجــدار مســافة قصــرة عــى مــرأى منهــم متظاهــراً 

بــأين عائــد أدراجــي إىل الهيــكل الصغــر فوصلــت إىل مــكان متهــدم مــن الجــدار يصعــب 

اجتيــازه فنزلــت فيــه إىل داخلــه وبينــام كنــت أنــزل كنــت أالحــظ أن البــدو قد غــروا وجهة 

ســرهم ورأيتهــم يرعــون باتجــاه ثغــرة يف الجــدار قرب الهيــكل وعندما غبــت عن نظرهم 

فوصلــت يف بضــع ثــواين إىل حلبــة الســباق فقفــزت فــوق املقاعــد ورحــت أتعــرج يف ســري 

بــن األشــجار حينــاً وأتســلق الجــدران حينــاً آخــر حتــى وصلــت إىل ســطح بيــت وجلســت 

فوقــه عــى مقربــة مــن نفــر مــن الــدروز وهنــاك أخــذت أوراقــي ورحــت أرســم مخطــط 

الهيــكل الــذي كان ينتصــب أمامــي مبظهــره البــارز الفخــم تحــف بــه تلــة مكتظة باألشــجار 

وكنــت أتســى و أنــا منهمــك يف عمــي مبنظــر أصحــايب البــدو الذيــن كانــوا يقفــزون كالهررة 

بــن األشــجار حتــى إذا صــاروا عــى مقربــة مــن بــاب الهيــكل انقضــوا إىل الداخــل مرعــن 

لقــد كانــت دهشــتهم عظيمــة عندمــا وجــدوا أننــي مل أكــن هنــاك وكانــت دهشــتهم أكــر 

عندمــا رأوين أنظــر إليهــم مــن بعيــد بهــدوء مــن مســافة بعيــدة.
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وصــل املســرت بارنــت ومعــه جامعــة مــن الــدروز فرنــا جميعــاً إىل القــرص )الــراي( 

وهــو االســم الــذي يطلــق عــى البناء اليــوم إن أقســام هــذا البنــاء ،التي ال تــزال واضحة 

املعــامل ، ثاثــة املجموعــة األوىل ليســت يف وضعهــا األصــي إذ إن البــاب الغــريب أحــدث 

عهــداً مــن البنايــة نفســها والبــاب األمامــي قــد ســّد بالحجــارة املنحوتــة والداخــل حــول 

إىل مــا يائــم الكنيســة ويشــاهد املــرء حــول البــاب الغــريب خليطــاً مــن النقــوش يتكــون 

مــن األوراق والثــامر ولكنــه ال يــدل عــى ذوق رفيــع ويف أماكــن مختلفــة منــه تبــدو 

عــدة صلبــان وإىل الشــامل يوجــد بــاب مــن الطــراز الكورنيــش ويف األعمــدة حامــات 

للتامثيــل كــام هــي الحــال يف تدمــر إن طــول هــذا البنــاء 98 قدمــاً وعرضــه 69 وياصقه 

مــن الــرشق قاعــة فســيحة يف غايــة مــن الجــامل ذات بوابــة كورنيشــية من ســتة أعمدة. 

إن ترتيــب البنايتــن فريــد مــن نوعــه يتصــل بهــذه الباحــة باحــة أخــرى واســعة بــاب 

ــا  ــواب بالزخــارف ومــن أجمــل م ــى األب ــاب مــن أغن ــة وهــذا الب ــة الجنوبي مــن الجه

رأيــت يف حيــايت فالعتبــة والجانبــان جميعهــا مزينــة بشــكل فنــي دقيــق بنبــات تحيــط 

ــه  ــر أن ــن الظاه ــي ولك ــب روم ــة صلي ــد ويف منتصــف القب ــا أوراق وزهــور وعناقي به

قــد أضيــف يف عهــد أحــدث إن طــول القاعــة )84( أربعــة ومثانــون قدمــاً ويف نهايتهــا 

ــن  ــم أمتك ــرض فل ــا الع ــاً أم ــرش قدم ــة ع ــا )15( خمس ــرة عمقه ــف دائ ــة نص الجنوبي

مــن تقديــره بســبب الخرائــب والشــجرات الريــة وينتصــب عــى الجانبــن صفــان مــن 

األعمــدة يف كل صــف ســبعة منهــا ترتفــع فوقهــا تيجــان مربعــة إال أن اإلفريــز الــذي 

يعلوهــا مزخــرف زخرفــة رائعــة وعــى جوانــب هــذه القاعــة أســس ضخمــة لقاعــات 

أخــرى إال أن األرض اآلن مغطــاة بأكــوام مــن الحجــارة والشــجرات الريــة إىل درجــة مل 

أســتطع معهــا أن أرســم مخططــاً لهــذا البنــاء ومل نعــرث عــى أي كتابــة أو لوحــة تلقــي 

ضــوءاً عــى تاريــخ هــذا البنــاء الضخــم الرائــع أو عــى الغــرض مــن تشــيده وقــد زاد يف 

اســتغرايب إمكانيــة اعتبــار جميــع األبنيــة التــي تكلــل هــذا املرتفــع مــن عمــل شــخص 
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ــد  ــيحة واملعب ــات الفس ــات والقاع ــة والخزان ــيحة املبلط ــه الفس ــرص بباحت ــد فالق واح

الكائــن بقربــه حلبــة الســباق بتامثيلهــا العديــدة واألبنيــة الصغــرة التــي تضمهــا هــذه 

الفســحة أو تحــف بهــا كل ذلــك يبــدو كأمنــا هــي أقســام ملؤسســة واحــدة ضخمــة . 

كان انتخــاب هــذا املركــز موفقــاً للغايــة فــإىل الــرشق والجنــوب شــعاب ووديــان وقمــم 

مكســوة بالخــرضة وإىل الغــرب والشــامل ميتــد ســهل واســع تنتصــب يف أفقــه سلســلة 

لبنــان الرشقيــة .

أمــا الهيــكل الواقــع إىل الغــرب مــن القــرص فإنــه قطعــة فنيــة جميلــة وهــذه األعمــدة 

ال تــزال واقفــة وعلوهــا مــا يقــرب مــن )34( أربعــة وثاثــن قدمــاً وقطرهــا )3( أقــدام 

و)6( إنشــات وقــد شــاهدت يف الفســحة املكشــوفة أمامــه حطــام بعــض التامثيــل بينهــا 

رأس لبــوة وبقربهــا رأس ضخــم نحــت بشــكل بــارز يف الصخــر بوجــه عريــض وخديــن 

ــف حــول الوجــه  ــام الت ــه أشــعة بين ــع من ــرأس هــال ترتف ــرق ال ــى مف متســعن وع

شــعر كثيــف مضفــور وقــد أثــار هــذا التمثــال اســتغرايب وأعتقــد أنــه ميثــل عشــرتوت 

اآللهــة التــي كانــت تعبدهــا األمــم الســورية والعــرب قبــل عهــد محمــد ونحــن نعلــم 

مــن التــوراة أن البــاد الواقعــة وراء نهــر األردن وعــى األخــص باشــان كانــت مختصــة 

بعبــادة عشــرتوت مــن أقــدم العصــور حتــى أن إحــدى مدنهــا الرئيســية كانــت تســمى 

ــذه  ــم أن ه ــن نعل ــال ونح ــن أو ذات اله ــرتوت ذات القرن ــم أي عش ــرشوت قرنائي ع

املدينــة كانــت إحــدى عواصــم مملكــة باشــان التــي ذكرتهــا األســفار ولهــذا كان عــى 

ــراً  ــدن باشــان أث ــدم م ــن أق ــوات وهــي واحــدة م ــة أن نجــد يف قن ــن األهمي ــة م غاي

ــوام مــن  ــوق أك ــا ف ــا مشــاهداتنا رسن ــادة عشــرتوت وبعــد أن ألمتمن شــاهداً عــى عب

األعمــدة املتهدمــة التــي تختلــط بالشــجرات الناميــة يف داخــل الجــدران فوصلنــا هــذا 

املمــر الضيــق إىل باحــة كان يجلــس فيهــا عــدد مــن النســاء وهــّن منهمــكات يف العمــل 

وعندمــا اقرتبــن منهــن غطــن الجــزء األســفل مــن وجوههــم وعندمــا كنــت أرشب مــن 
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ــداً صغــرا  ــن ول طاســة املــاء التــي قدمتهــا إيل إحداهــن رأيتهــن جميعــاً يقفــن ويقبل

كان يســر خلــف جمعنــا وكانــت كل امــرأة تجهــش بالبــكاء وتــردد الكلــامت التاليــة. 

اللــه يخليــك يــا بنــي .تعجبــت مــن ذلــك وســألت عــن الســبب فأخــرت أن والــده قــد 

قتــل يف املعركــة وإن أمــه قــد ســقطت برصــاص الجنــود األتــراك بينــام كانــت تحــاول 

أن تنقــل جثــة زوجهــا. مســكن هــذا الولــد لقــد انقضــت عليــه مصائــب بــاده البائســة 

ووحشــية حكامهــا وهــو يف ســن مبكــر وبعــد أن ابتعدنــا قليــاً وضعــت يف يــده قطعــة 

نقــود فنظــر برهــة بذهــول ثــم إىل العملــة وأغلــق يــده بعــزم ورجــع راكضــاً إىل النســاء 

فطــرق ســمعي وأنــا أتســلق الجــدران املتداعيــة أصواتهــن وهــن يجهــرن لنــا بالدعــاء 

للبيــك الــذي واىس اليتيــم املســكن.

بعــد أن انحدرنــا يف ســرنا مــدة عــرش دقائــق فــوق الســفح املــدرج وصلنــا إىل واد ملتف 

األشــجار حيــث ينتصــب معبــد مــن أجمــل أبنيــة قنــوات وقــد شــيد هــذا املعبــد فــوق 

ــة  ــن الداخــل عــى أقبي ــة م ــوي هــذه املصطب ــاً وتحت ــع حــوايل 12 قدم ــة ترتف مصطب

تشــبه املدافــن يف الكنائــس ولهــا ركائــز ضخمــة يســتند عليهــا الســقف املرفــوع عــى 

قناطــر طــول املعبــد 45قدمــاً وعرضــه ثاثــون وكان لهــذا املعبــد مدخــل يتجــه نحــو 

الــرشق وهــو مؤلــف مــن صفــن مــن األعمــدة يتألــف كل واحــد منهــا مــن ســتة أعمدة 

وكان يلتــف حــول جهاتــه الباقيــة صــف مــن األعمــدة تتناظــر مــع األعمــدة القامئــة يف 

الصــف األمامــي مــن املدخــل كانــت جميعــاً ترتفــع فــوق قاعــدة علــو الواحــدة ســتة 

أقــدام وطــول الباقــي مــا يقــرب مــن 36 قدمــاً تيجانهــا كورنتيــة وقــد صنعــت بشــكل 

فنــي. ويبــدو أن كل عامــود كان يحمــل كتابــة صغــرة يف قاعدتــه.

إن مركــز هــذا الهيــكل جميــل جــداً فجنبــات الــوادي لطيفــة االنحــدار ملتفــة األشــجار 

وإىل الــرشق تنتصــب أســوار املدينــة وترتفــع فوقهــا الضهــور مكســوة باألحــراج املتوجــه 
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بالخرائــب واألبــراج املســتديرة. وإىل الغــرب تنحــدر األرض ببــطء نحــو الســهل فتبــدو 

خرائــب عتيــل يف وســط الخــرضة الكثيفــة .

ــادر أن تجــد يف ســوريا  ــه مــن الن ــارئ عــى أن ــي الق ــوات ويوافقن ــار قن ــك هــي آث تل

مواقــع تفــوق قنــوات يف اتســاع أبنيتهــا األثريــة وأهميتهــا وهــي ليســت مثــل بعــض 

املــدن التــي ســبق أن زرناهــا والتــي مل نعــرث لهــا عــى اســم أو تاريــخ فــإن تاريــخ قنوات 

عــى قلــة الوثائــق التــي وصلتنــا عنهــا يعــود إىل أكــرث مــن ثاثــة آالف ســنة وقــد ظلــت 

مــدة ألفــي ســنة يف عــداد املــدن الرئيســية يف باشــان.....
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الفصل الثاين عرش

من قنوات  إىل برصى

ــي الشــيخ  ــي صديق ــدم من ــا تق ــن حــزم أمتعتن ــاء م ــاً أنتظــر االنته ــت واقف ــام كن بين

ــا يكــون  ــل هــذا املنظــار عندم ــم وســألني كــم يكلــف مث ــل قدي ــده منظــار طوي وبي

ــة  ــن كيفي ــألته ع ــا وس ــن تركيبته ــت م ــة تعجب ــذه اآلل ــت ه ــد أن فحص ــداً وبع جدي

ــاء الحــرب  ــم باشــا أثن ــط يف جيــش إبراهي ــه أخذهــا مــن ضاب ــال أن ــه فق ــا إلي وصوله

ــة. ــرت يف املعرك ــد تك ــت ق ــا كان ــة إال أنه الدرزي

حــاول نقــوال جاهــداً أن يقنــع الشــيخ بــأن يقبــل منــه بعــض النقــود مقابــل مــا تكلــف 

علينــا غــر أنــه رفــض أن يأخــذ أي بــارة ويف الســاعة الواحــدة والنصــف تركنــا قنــوات و 

أرســلنا خادمينــا يف طريــق الســويداء بينــام ركبنــا نحــو أبــراج املدافــن. إن أبنيــة هــذه 

ــا  ــا ونوافذهــا صغــرة ويف داخله ــة أبوابه ــن أو ثاث ــن طابق ــة م ــة ومؤلف ــن مربع املداف

نواويــس شــبيها بالتــي نراهــا يف تدمــر والجديــر بالذكــر أن بركهــاردت قــد وجــد يف هــذه 

املدينــة كتابــة بالتدمريــة كان دربنــا ضيقــا وعــرا متعرجــاً بــن أغيــاض الســنديان بينــام 

انتــرثت الخرائــب هنــا وهنــاك وارتفعــت فــوق خــرضة األحــراج ومــا أن رسنــا قليــاً بعــد 

ذلــك حتــى التقينــا بالطريــق الرومــاين ورسنــا فيــه إىل الســويداء صادفنا ونحن نســر فوق 

الطريــق الصخــري درزيــاً يحمــل بارودتــه فــوق كتفــه وولــداً صغــراً عــى الكتــف اآلخــر 

فرفــع محمــود الولــد ووضعــه بقربــه عــى الحصــان فمــن أطيــب مزايــا هــذا الشــعب أن 

كل فــرد منهــم مرتبــط مــع غــره بأشــد أوارص األخــوة فنــادراً مــا يقــع خــاف بــن بعضهم 

وبعضهــم اآلخــر ويف الحــرب يقاتلــون كرجــل واحــد ويف املعامــات املتبادلــة بــن بعضهــم 

والبعــض اآلخــر تجدهــم أصحــاب أمانــة ورشف حســب مــا أتيــح يل أن أتأكــد شــخصياً .
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خرجنــا بعــد ســاعة مــن ســرنا مــن حــرج الســنديان وانطلقنــا مــن فــوق منحــدر وعــر 

مفتــوح فشــاهدنا الســويداء أمامنــا فــوق منخفــض كان يفصلنا عــن خرائبــه واٍد وعندما 

وصلنــا إىل ضفتــه أعطيــُت محمــود رســالة التوصيــة التــي نحملهــا ليوصلهــا إىل الشــيخ 

ــن  ــن م ــد دقيقت ــا بع ــة فوصلن ــاً ملشــاهدة أحــد األبني ــن قلي ــتدرنا إىل اليم ــام اس بين

ســرنا إىل واحــدة مــن أغــرب أبنيــة هــذه املنطقــة فهــي بنايــة مكعبــة متقنــة الصنــع 

ضلــع قاعتهــا مــا يقــرب مــن 13يــاردة وعلّوهــا حــوايل 30قدمــاً.

وينتصــب عــى جوانبهــا أنصــاف أعمــدة دوريــة عددهــا ســتة يف كل جهــة وهــي تحمــل 

رفرافــاً وإفريــزاً وبينهــا رســوم دروع مــن الــزرد ودراقــات وتــروس يف جهتهــا الشــاملية 

قــرب الزاويــة الرشقيــة وعــى علــو ســتة أقــدام مــن األرض بــدت كتابــة باليونانيــة هــذه 

ترجمتهــا: اذيناتــس ابــن انيلــوس شــّيد هــذا البنــاء. لحمــرات زوجتــه. وقــد شــاهدت 

فيهــا أيضــاً كتابــة بأحــرف تدمريــة ومــن املاحــظ أن اســم اذيناتــس هــو أحــد األســامء 

التــي تــردد يف أبنيــة تدمــر وأن هــذا االســم بالتــايل هــو اســم الــزوج الشــهر للمــرأة 

التــي فاقتــه شــهرة وأعنــي زنوبيــا.

يجــري الــوادي الــذي يطلــق عليــه اســم وادي الســويداء بــن هــذه البنايــة واملدينــة. 

ويقــوم فــوق هــذا الــوادي الشــتوي جــر رومــاين بقنطــرة واحــدة. وبعــد أن اجتزنــا 

ضفتــه الجنوبيــة فــوق طريــق قديــم وصلنــا إىل بركــة واســعة تبــدأ الخرائــب يف الجهــة 

ــدئ  ــة وب ــا إىل املضاف ــاً فدخلن ــاه غائب ــيخ فوجدن ــت الش ــا إىل بي ــا. ذهبن ــة منه الثاني

ــوق الجمــر الباهــت قطــع ضخمــة مــن الحطــب األخــرض  ــوة فكومــت ف بعمــل القه

ــا  ــة تدعون ــت اللياق ــا كان ــار فيه ــتعل الن ــل أن تش ــن قب ــان م ــة بالدخ ــأت القاع فامت

للبقــاء يف أماكننــا إال أن عيوننــا املتضايقــة أرغمتنــا عــى الهــرب فجلســنا خــارج البــاب 

إال أن القهــوة مل تقــدم لنــا فقــد جرحنــا شــعور الجامعــة وبعــد أن انتظرنــا نصــف ســاعة 
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ــا وهــو  ــأن يكــون دليلن ــن الشــيخ ب ــرع اب ــب فت ــن الخرائ ــوم بنزهــة ب ــا أن نق اقرتحن

ــه خنجــراً  ــس يحمــل يف حزام ــره حســن امللب ــن عم ــة عــرش م ــف يف الرابع ــع ظري ياف

ــيخ  ــت الش ــن بي ــرب م ــدة بالق ــن األعم ــاً م ــاه صف ــا زرن ــة،  كان أول م ــى بالفض مح

كانــت األعمــدة هنــا عدميــة الــذوق وكذلــك التيجــان الكورنتيــة حتــى أن الرفــراف كان 

زريــا بينــام كانــت العواميــد ذاتهــا بحجــوم مختلفــة ونحــت غــر متناســق أمــا البنــاء 

فقــد كان مشــيداً مــن مــواد أعــرق يف القــدم.

وبالقــرب مــن هــذه البنايــة ينطلــق شــارع طويــل مســتقيم يقســم املدينــة ويف نهايتــه 

العليــا بقايــا بوابــة رومانيــة وعــى مســافة قريبــة منــه وإىل الجهــة الســفى بنايــة عــى 

ــة  ــة كتاب ــوق هــذه البناي ــة وف ــة مرتفع ــا أقني ــا كان يتصــل به شــكل نصــف قمــر رمب

عليهــا اســم طرجــان وتاريخهــا 103 ب.م. وهــذا أمــر هــام ألنــه يــدل عــى املــدن يف 

هــذه املنطقــة ال تعــود يف نشــأتها إىل الرومــان بــل إمنــا كانــت مأهولــة وعامــرة منــذ 

وقــت أقــدم بكثــر وإننــا نجــد فعــاً أن هندســة املســاكن الرئيســية ليســت مســتعارة 

ال مــن اليونــان وال مــن الرومــان بــل هــي خاصــة لهــذه املنطقــة. اتجهنــا نحــو الغــرب 

ــن  ــوام م ــوق أك ــا ف ــد أن رسن ــة وبع ــه املدين ــت علي ــذي بني ــدر ال ــوق املنح ــا ف ورسن

الحجــارة املصقولــة واألنقــاض نزلنــا إىل باحــة كنيســة ضخمــة ســقط ســقفها يف نهايتهــا 

ــواس  ــذ تعلوهــا األق ــن النواف ــري ويف الجــدران صفــوف م ــة مصــى نصــف دائ الرشقي

وهــي تبــدو يف كل جهــة منهــا ويغطــى داخلهــا العواميــد والتيجــان وقطــع مــن األفاريــز 

الســاقطة وهــي  غنيــة بالنقــوش وخارجهــا أكــوام مــن الخرائــب تشــهد عــن رخــاء األيام 

الســالفة وترفهــا وقــد اســتنتجنا مــن حجمهــا وتزييناتهــا أنهــا كانــت كاتدرائيــة أمــا اآلن 

فقــد اختفــت مقرتهــا وارتفعــت األعشــاب الريــة فــوق القبــور املهملــة ألولئــك الذيــن 

يرقــدون بــن جدرانهــا وحتــى الكنيســة نفســها كانــت مبنيــة مــن حجــار ومــواد أكــرث 

قدمــاً وتابعنــا ســرنا نتجــول بــن الخرائــب، خرائــب ال يشء خرائــب ووحشــة وعظمــة 
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زائلــة وشــقاء جاثــم هــذا مــا كان يقــع عليــه نظرنــا أمــا بيــوت األهــايل الحديثــة فإنهــا 

األدوار الســفى للمنــازل القدميــة وكانــت األرض مغطــاة بالــركام والخرائــب بكثافــة إىل 

درجــة بــدا معهــا أن هــؤالء النــاس يعيشــون يف أقبيــة أو كهــوف هنــا فقــط يف هــذه 

األبنيــة املشــيدة تحــت األرض يســتطيع اإلنســان أن يشــاهد هندســة الشــعوب القدميــة 

يف باشــان فاألبنيــة اليونانيــة والرومانيــة واملســيحية التــي بنيــت بقربهــا وأحيانــاً فوقهــا 

ــدم  ــا كان أق ــا م ــت تحته ــان دفن ــرث األحي ــب ويف أك ــن الخرائ ــاً م ــد ســقطت أكوام فق

منهــا.

ــم  ــة وه ــيامء الرجول ــم س ــداً وعليه ــن ول ــن أو أربع ــن ثاث ــرب م ــا يق ــا م كان يتبعن

ــرون مــن هــؤالء  ــا كان الكث ــج ورمب ــة حــول الفرن يرصخــون ويرقصــون بضوضــاء قوي

الصبيــان يرونهــم ألول مــرة ومل يكــن مينعهــم مــن التجمــع حولنــا ومنعنــا مــن التقــدم 

إال التهديــد املتواصــل مــن ابــن الشــيخ يتبعــه أحيانــاً رشــق مــن الحجــارة وعندمــا كنــا 

منــّر بالقــرب مــن البيــوت كانــت بعــض النســاء املحتشــامت والبنــات الحييــات يتغامزن 

ــن يشء  ــرى ع ــم إىل األخ ــدة منه ــر كل واح ــض وتش ــاب األبي ــوق الحج ــن ف ــا م علين

عجيــب مســتغرب يف لباســنا إذ أن أكــرث مــا لفــت انتباههــن قبعاتنــا وقــد أرصرن عــى 

تســميتها بالطناجــر، لقــد كنــا يف الواقــع مثــار لاســتغراب كــام يحــدث لجامعــة مــن 

البــدو بعباءاتهــم الواســعة وعاممئهــم الضخمــة وهــم يســرون يف بلــد ريفيــة مــن بــاد 

االنكليــز وإين أميــل إىل االعتقــاد بأنــه لــو قّيــض لنــا االنتقــال إىل قريــة انكليزيــة نائيــة 

يف الحالــة التــي كنــا عليهــا لكنــا أثرنــا فضــول النــاس هنالــك أيضــاً.

ــات  ــة بعــض النســاء العربي ــاء ســرنا يف القســم األســفل مــن املدين  وقــد شــاهدنا أثن

ــع البســاط حســب الطــول  ــوت الشــعر ويصن املســيحيات وهــّن يصنعــن أبســطة لبي

املرغــوب ثــم يجمــع كل ثاثــة أو أربعــة مــع بعــض وهكــذا يتــم صنــع الخيمــة، لقــد 
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أخرنــا هنــا كــام أخرنــا أيضــاً يف الهيــت وشــهبا أن العائــات الرئيســية يف جبــل الــدروز 

ــرب  ــة الح ــددت الحكوم ــى إذا ج ــم حت ــزة يف دوره ــعر جاه ــن الش ــوت م ــا بي عنده

ضّدهــم وغلبتهــم فإنهــم يرتكــون منازلهــم ويعــودون إىل حيــاة التنقــل - مفضلــن ذلــك 

عــى الخضــوع للتجنيــد، كانــت هــذه النســاء أحســن مــا رأيــت أناقــة يف حــوران كانــت 

مامحهــن منســجمة ومــن ثــم جميلــة وعيونهــن الحــوراء ذات األهــداب الطويلة تســبغ 

ــون األزرق  ــفاههّن بالل ــت ش ــا تح ــن م ــد صبغ ــف وق ــحراً ال يوص ــّن س ــى مظهره ع

العميــق مثــل نســاء البــدو، وكانــت أيديهــّن وأذرعهــّن منقشــة بخليــط مــن الصلبــان 

والقديســن واملائكــة.

ــا إىل مســجد واســع يرتفــع ســقفه فــوق أعمــدة أخــذت مــن أبنيــة أقــدم  وقــد دخلن

وأجمــل وكان داخلــه مغطــى بأكــوام مــن الخرائــب وعــى مســافة قصــرة إىل الــرشق 

مــن هــذا املســجد تقــوم بنايــة صغــرة متقنــة الصنــع وهي أكــرث انخفاضــاً مــن الخرائب 

املحيطــة بهــا فظننتهــا ألول وهلــة عــن مــاء إال أننــي عندمــا نزلــُت إليهــا مل أجــد فيهــا 

مــا يؤيــد ظنــي فقــد رأيــت كتابــة بأحــرف صغــرة جــداً فــوق حجــر ضخــم بــدا منــه 

أن بعــض األشــخاص وتذكــر اللوحــة أســامءهم قــد أقامــوا معبــداً متاثيــل لآللهــة منرفــا 

وتذكــر اللوحــة أن هــذا البنــاء قــد تــم عندمــا كان مــارك أوريليــوس أنطونيــوس قيــرصاً 

ونحــن نعلــم أن اإلمراطــور ســيفريوس قــد خلــع بعــد أربــع ســنوات مــن حكمــه لقــب 

قيــرص عــى ابنــه باســيانوس ودعــاه مــارك أوريــل أنطونيــوس وعــرف فيــام بعــد باســم 

كــركا وكان ذلــك عــام 196 بعــد امليــاد.....

إن خرائــب الســويداء هــي أقــل أهميــة بكثــر مــن آثــار قنــوات إال أن اآلثــار هنــا أكــرث 

اتســاعاً وقــد قــدرت محيطهــا بأربعــة أميــال وكان يخــرتق املدينــة مــن الطــرف الغــريب 

طريــق رومــاين وهــو امتــداد للطريــق القــادم مــن فينــو – )املســمية(  فينطلــق منــه 
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فــرع إىل قنــوات بالقــرب مــن ســليم إال أن الخــط الرئيــي ميتــد مســتقيامً مــن ســليم 

إىل الســويداء ومــن ثــم إىل بــرصى.

وعندمــا رجعنــا إىل بيــت الشــيخ وجدنا أن وجــوه القرية قــد اجتمعوا هناك فاســتقبلونا 

باحــرتام ولكــن بغــر الحــرارة التــي اعتدناهــا فجلــس محمــود عــى حــدة وبدا عليــه أنه 

مل يكــن راضيــاً أّمــا نحــن فلــم نكــرتث لذلــك كثــراً طاملــا ظــل مســموحاً لنــا أن نتجــول 

ونتفقــد الخرائــب وقــد بدأنــا بالتفكــر الجــّدي ألن نطلــب مــن خادمينــا أن يهيئــا لنــا 

الطعــام ويف هــذه الرهــة ارتفــع صــوت يقــول بــأن الشــيخ قــد وصــل والتفتنــا فرأينــاه 

ــه كان  ــة بيضــاء إال أن ــة وعامم ــاءة قرمزي ــس عب ــة وهــو يلب ــرس بيضــاء رائع ــوق ف ف

بــا مرافقــن وال ســاح فوقفنــا مــع الجامعــة وبعــد التحيــات املعتــادة قدمــت رســالة 

ــه وأمــره أن يقرأهــا  ــا إىل كاتب ــا دفعه ــة وبعــد أن ألقــى نظــرة عــى محتوياته التوصي

ــة  ــمة املرّحب ــة البس ــوه إرشاق ــى الوج ــدت ع ــهد وب ــر املش ــٍذ تغ ــاٍل. عندئ ــوت ع بص

وانهالــت علينــا االعتــذارات والتمنيــات وكان مــن حقنــا أن نعذرهــم بســبب الشــكوك 

التــي زاولتهــم مــن وجــود هــؤالء الغربــاء الذيــن يــزورون قريتهــم يف مثــل هــذا الوقــت 

ويفحصــون معــامل الخرائــب واملناطــق املحيطــة بهــا ويســألون شــتى األســئلة.

إن الشــيخ واكــد الحمــدان مــن أرشف عائــات حــوران وهــو يف املقــام األول بــن زعــامء 

الــدروز بالنســبة إىل مركــزه االجتامعــي إن أصــل عائلــة الحمــدان هــو مــن قريــة عــن 

ــا يف الســويداء أكــرث مــن نصــف  ــد مــى عــى إقامته ــه كان ق ــان إال أن ــوب يف لبن عن

قــرن وإن الشــيخ الحــايل هــو زعيــم العائلــة وهــو يف الخامســة واألربعــن مــن عمــره 

قصــر القامــة مييــل إىل الســمنة مامحــه معــّرة وتقاطيعــه منســجمة وقــورة ولــه أنــف 

رومــاين بــارز وشــفتان صغرتــان مضغوطتــان وعينــان ثاقبتــان ولحيــة طويلــة ســوداء 

صوتــه ناعــم وأحيانــاً خافــت إال أن كلامتــه تخــرج بهــدوء ودقــة مــام يــدل عــى أنــه 
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كان يزنهــا قبــل أن ينطــق بهــا اشــتهر بأنــه ذو رأي صائــب شــهم ذو دهــاء رغــم أنــه مل 

يشــتهر باإلقــدام يف ســاحات القتــال وقــد ســاهم مســاهمة فعالــة يف الحــرب األخــرة.

ــدو يــرشف  ــاء وكان أحــد الب ويف الســهرة امتــأت املضافــة الواســعة بالقرويــن والغرب

عــى تهيئــة القهــوة وراح يــرد لنــا القصــص الشــيقة عــن حيــاة الصحــراء ومنازعاتهــا، 

ــم باشــا  ــة إبراهي ــة شــمر وقــد جــاء إىل ســوريا مــع حمل ــدوي مــن قبيل كان هــذا الب

ولكنــه وقــع أســراً يف يــد الــدروز أثنــاء القتــال يف حــوران إال أنــه مل يرجــع إىل مســقط 

رأســه ومــن املعــروف أن قبيلــة شــمر كانــت زهــرة خيالــة إبراهيــم باشــا ومل يكــن أحــد 

ــعراء يف  ــاك ش ــاّم إذا كان هن ــألته ع ــال، فس ــجاعة يف القت ــية والش ــم يف الفروس يفوقه

قبيلتــه فأجــاب بأنــه يوجــد بينهــا الكثــرون وأســمعنا بعــض قصائدهــم املختــارة. إن 

الشــعراء البــدو يصفــون يف الغالــب أعــامل املحاربــن أو الخيــول املشــهورة يف قبيلتهــم 

كل ذلــك يف مقطوعــات قصــرة تتألــف مــن بيتــن أو أربعــة وهــي يف الغالــب عــى غاية 

ــواع أخــرى مــن  ــاك أن ــا القــوي شــعور اإلعجــاب وهن ــر بخياله مــن الروعــة وهــي تث

األوزان الشــعرية يكــرثون مــن النظــم فيهــا وقــد بــرع بعضهــم فيهــا إال أنــه يصعــب 

ــا  ــة أن يتذوقوهــا. قضين ــب اللغــة العربي ــص تركي ــون خصائ ــن يجهل ــك الذي عــى أولئ

الســهرة بــرور يف الحديــث عــن الشــعر والشــعراء وإنشــاد بعــض املقاطــع املختــارة 

للكتــاب والحكــامء العــرب املشــهورين.

5 شباط

بــدا فجــر هــذا الصبــاح قامتــاً ينــذر بالعاصفــة وكان الــرق والرعــد يصحبــه املطــر قــد 

ــت  ــة األرض وغلّف ــوم القامت ــت الغي ــد غط ــا اآلن فق ــة أم ــة املاضي ــة الليل ــتمرا طيل اس

الجبــال وكان الهــواء بــارداً وقــد جعلتــه زخــات املطــر أشــد بــرودة واتجهنــا رغــم ذلــك 
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إىل بــرصى، لقــد كان لطــف الــدروز وضيافتهــم عظيمــن إىل درجــة شــعرنا معهــا أنــه 

يســتحيل علينــا أن نتمتــع بالراحــة والهــدوء اللذيــن ننشــدهام واللذيــن متتعنــا بهــام يف 

قراهــم. ليــس يف بــرصى دروز وقيــل لنــا أنــه يوجــد هنــاك بعــض العائــات املســيحية 

غــر أن أملنــا يف ذلــك عــاد خائبــاً... ليــس يف حــوران مدينــة تفــوق الســويداء يف اتســاع 

خرائبهــا ومــع ذلــك فــإن مــن املســتغرب أن ال نجــد حتــى اآلن مــا يرشــدنا إىل اســمها 

ــة. لقــد ســبق يل القــول  ــل الحمــات الصليبي ــخ اســامً قب ــم ومل يذكــر لهــا التاري القدي

بأنــه مــن األرجــح أنهــا كانــت مقــراً ملطرانيــة وبأنهــا كانــت واحــدة مــن تلــك املــدن 

التــي أطلــق عليهــا اســم جديــد، عندمــا أعــاد الرومــان بناءهــا أو تزيينهــا إال أنــه بعــد 

ســقوط الســيطرة الرومانيــة بعثــت األســامء القدميــة ونســيت األســامء الحديثــة وهنــاك 

أســامء رومانيــة كثــرة بــن املــدن العربيــة ذات املركــز الدينــي وقــد تعرفنــا إىل اثنــن 

منهــا – نيابوليــس وفيليبــو بوليــس األول اكتشــفناه نحــن والثــاين بركهــاردت.

لقــد حــل بالســويداء مــن مصائــب الدهــر وأحــداث الحــروب مــا مل يحــل يف أي مدينــة 

أخــرى مــن باشــان فقــد خربــت ثــم عمــرت ثــم خربــت ثــم أعيــد بناؤهــا إىل درجــة 

ال يســتطيع اإلنســان معهــا أن يكــون فكــرة مضبوطــة عــن حالتهــا القدميــة فالكتابــات 

التــي وجــدت فيهــا تــدل عــى أنهــا كانــت مدينــة مزدهــرة قبــل احتــال الرومــان لهــا 

يف ســنة 105 ب. م ، وأنهــا كانــت مشــهورة باألعــامل التجاريــة حتــى منتصــف القــرن 

ــاه أمــر عــريب اســمه النعــامن  ــد بن ــداء أن قــرص الســويداء ق ــو الف ــول أب ــع ويق الراب

قبــل الفتــح اإلســامي ببضعــة قــرون، إن الســفوح الواقعــة حــول الســويداء قــد حولهــا 

اإلنســان إىل ســطوح متدرجــة واملنطقــة تحمــل دالئــل تشــر إىل أنهــا كانــت تســتغل 

باهتــامم يف العصــور القدميــة ومنحــدرات الجبــال ســويت لتكــون صالحــة بشــكل ناجــح 

ــوب  ــدم الحب ــزال يق ــا ال ي ــى أقدامه ــط ع ــهل املنبس ــون. والس ــة والزيت ــة الكرم لرتبي

التــي رضب املثــل بجودتهــا. إن األهلــن أقويــاء البنيــة نشــيطون ويــدل مظهرهــم عــى 
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جــودة املنــاخ ومــن املدهــش أن تكــون األســطورة التــي يرويهــا وليــام الصــوري عــن 

بلــدات ال تــزال معروفــة بــن أهــايل الســويداء وهــم يضيفــون إىل ذلــك أن أيــوب نفســه 

كان ملــك بثينــة.

ال تــزال الســويداء منــذ عــدة ســنوات العاصمــة الفكريــة لجبــل الــدروز ومقــر زعيمهــم 

األول وهــي مــن أكثــف قــرى املنطقــة بالســكان والــدروز واملســيحيون يعيشــون بوئــام 

معــاً إال أنــه ليــس فيهــا مســلمون.

تركنــا الســويداء الســاعة التاســعة ثــم انحدرنــا يف ســفح وعــر متجهــن نحــو الجنــوب 

وبعــد 7دقائــق مــن ســرنا بــدا عــى مييننــا بنايــة تدعــى ديــر ســنان وإىل يســارنا بــدا 

مــن بعيــد قمــة جبــل قليــب املخروطيــة وكان منظــره جميــاً إذ يرتفــع املخــروط رائعــاً 

ــا أحــراج الســنديان  ــت ســفوحه متناســقة ملســاء تغطيه ــال املجــاورة وكان ــوق الت ف

يطلــق بركهــاردت وغــره عــى هــذا الجبــل اســم كلــب أو كليــب تصغــراً، وإنــه مــن 

املســتغرب أن يقــع بركهــاردت يف مثــل هــذا الخطــأ واملعــروف عنــده أنــه ضليــع مــن 

ــاعة  ــب، ويف الس ــر قل ــب تصغ ــو قلي ــل فه ــي للت ــم الحقيق ــا االس ــة أم ــة العربي اللغ

التاســعة والخامســة والثاثــن مررنــا باملجيــدل وتســكنه بعــض العائــات ورأينــا عــى 

بعــد عرشيــن دقيقــة إىل مييننــا بنايــة تدعــى ديــر الطريفــة.... وبعــد أن تقدمنا شــاهدنا 

عــن مييننــا بلــدة تدعــى كناكــر وعــن يســارنا رســاس بينــام انتصــب وراءهــا فــوق تــل 

مرتفــع قريــة الســهوة كأنهــا الحصــن، ويف الســاعة العــارشة والدقيقــة األربعــن وصلنــا 

إىل قريــة عــرى الكبــرة، كنــا قــد أرسعنــا يف ســرنا مخلفــن وراءنــا خادمينــا ولــذا صعدنــا 

إىل جانــب البنايــة التــي تشــبه القــرص والتــي تقــع فــوق قمــة التــل بانتظــار وصــول 

رفاقنــا وإللقــاء نظــرة عــى تلــك املنطقــة غــر أن الشــيخ الــدرزي أرسع إلينــا حــاالً مــع 

نفــر مــن املرابعــن التابعــن لــه وجرّنــا بالقــوة لننــزل ضيوفــاً عليــه وهــذا الشــيخ هــو 



63 

أخــو واكــد شــيخ الســويداء وابــن الرجــل الــذي يتحــدث عنــه – بركهــاردت بإعجــاب 

ومــا أن اســتقرينا املقــام حتــى رش الفحــم الجديــد فــوق الجمــر وهيئــت القهــوة ويف 

ــا أوالً  ــام بهــذه املهمــة كانــت اســتعدادات أخــرى تبــدأ وقــد لفــت انتباهن ــاء القي أثن

أصــوات الديــوك املرتعبــة ثــم تراكــض هنــا وهنــاك باألطبــاق والصحــون وأخــراً دخلــت 

امــرأة القاعــة وأخــذت كميــة كبــرة مــن الطحــن وســكب فوقــه املــاء عندئــذ فهمنــا 

ــد  ــر فلق ــك إذا أمكــن األم ــم مــن ذل ــا عــى منعه ــد عزمن ــدة وق ــة مائ ــاك تهيئ أن هن

خرنــا الرعــة يف تهيئــة األطعمــة العربيــة ومــع ذلــك فإننــا مل نكــن نرغــب يف أن نضيــع 

وقتنــا الــذي كنــا نعتقــد أن رصفــه بــن خرائــب بــرصى أجــدى وعندئــذ تدخلنــا جميعــاً 

واســتطعنا بعــد الحديــث واالعتــذارات املتواصلــة مــن نقــوال عــن القيمــة الثمينــة لوقتنا 

واألســف الــذي نشــعر بــه لفراقهــم مبثــل هــذه الرعــة واالعتبــار العظيــم الــذي نكّنــه 

لجميــع الــدروز وخاصــة لعائلــة الحمــدان النبيلــة بعــد كل ذلــك اســتطعنا أن نقنعهــم 

بأننــا مضطــرون ملتابعــة ســرنا إىل بــرصى  وكان هــذا مــن حــظ الدجاجــات املســكينة 

التــي ســلمت بجلودهــا حتــى وصــول ضيــف آخــر.

ــه مل  كانــت عــرى مدينــة عظيمــة االتســاع إذ أن محيــط خرائبهــا يتجــاوز امليــل إال أن

ــاعة  ــرى الس ــا ع ــة. تركن ــاء والعظم ــن الرخ ــل ع ــة وال دالئ ــار ذات قيم ــا آث ــن فيه يك

ــا مــن  ــا بيوته ــن دقيقــة فرأين ــا املجيمــر بعــد عرشي ــة عــرشة والنصــف فوصلن الحادي

الحجــارة ومــن عهــد قديــم جــداً ويف الســاعة الثانيــة عــرشة والنصــف وصلنــا إىل قريــة 

وطــر الواقعــة فــوق مرتفــع مــن األرض وقــد رأينــا عــى مســافة غــر قصــرة إىل الجنوب 

الرشقــي تــاً انتــرثت فوقــه خرائــب أكــرث اتســاعاً وهــي غســان ويذكــر أبــو الفــداء قبيلــة 

عربيــة قدمــت مــن اليمــن إىل هــذه املنطقــة قبــل محمــد بعــدة قــرون وكان يدعــى 

زعامؤهــا »ملــوك غســان« ورمبــا أخــذوا اســمهم مــن هــذا املــكان، وكان أحدهــم بــاين 

قــرص الســويداء.



64 

بعــد أن رسنــا مســافة بــن الحقــول املزروعــة وصلنــا إىل بنايــة ضخمــة تدعــى ديــر زبــر، 

وهــو بنــاء مربــع جدرانــه الحجريــة ســميكة ورمبــا كان يف عهــد مــى ديــراً كــام يــدل 

عليــه اســمه. وكان حولــه بعــض البيــوت القدميــة أبوابهــا وســقوفها مــن الحجــر إال أنهــا 

اآلن مهجــورة.

الفصل الثالث عرش

من برصى إىل صلخد، القريا، حران، السويداء

كان برنامجنــا اليومــي الوصــول إىل صلخــد ثــم العــودة منهــا إىل القريــا كانــت عــى بعــد 

ســاعتن مــن بــرصى فقــد أرســلنا خدمنــا إىل هنــاك مبــارشة مــع حوائجنــا وأعطيتهــم 

رســالة التوصيــة التــي نحملهــا إىل الشــيخ الــدرزي وبهــذا أصبــح ركبنــا ضعيفــاً يف وقــت 

يحتــاج إىل العــدد إال أننــا كنــا نعتــر أن بغالنــا وحاجياتنــا يف حالــة التقائنــا مــع البــدو 

ــا الطامعــن ومــع ذلــك فقــد ظللنــا خمســة أشــخاص خيولنــا  قــد تضايقنــا وتغــري بن

جيــدة وســاحنا أيضــاً وقــد أخرنــا أن املنطقــة التــي يخرتقهــا طريقنــا مل تكــن مســكونة 

ــه قــد كــرثت فيهــا  ــا أهــايل بــرصى أن ــة بالقــرى واملــدن وأعلمن بالرغــم مــن أنهــا غني

يف املــدة األخــرة عصابــات البــدو وهــي تنتظــر الفرصــة الســانحة لتنقــض عــى بعــض 

القــرى املتطرفــة أو لتســلب بعــض القطعــان غــر املحروســة.  

كان طريقنــا الطريــق الرومــاين الــذي ينســاب يف خــط مســتقيم حتــى صلخــد مبتديــاً 

بالصعــود الخفيــف مــن بوابــة بــرصى وقــد فضلنــا الســر يف الحقــول اللينــة عــى الســر 

فــوق الرصيــف الصعــب وقــد لفــت نظرنــا قريــة بــرد الجامثــة فــوق مرتفــع مــن األرض  

وبــدا لنــا أن أبنيتهــا كبــرة مزخرفــة فقررنــا أن نعــرج عليهــا ومــا أن اقرتبنــا منهــا حتــى 

شــاهدنا عــدداً مــن األشــباح تتحــرك بــن بيوتهــا وقــد ظــن محمــود أن هنــاك راعيــاً قــد 
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الجــأ مبواشــيه مخافــة املطــر، غــر أنــه رسعــان مــا ثبــت لنــا أن تلــك األشــباح كانــت 

رجــاالً ألنهــم بــدأوا يتســلقون ســطوح املنــازل لرقبــوا تقدمنــا وقــد جزمنــا بأنهــم مــن 

البــدو بســبب مــن أعلمنــا بــأن هــذه املنطقــة كانــت غــر آهلــة  وقــد اســتغربنا وجــود 

ــا إىل  ــم توصلن ــن ث ــاعة وم ــذه الس ــل ه ــكان ويف مث ــذا امل ــل ه ــدو يف مث ــؤالء  الب ه

النتيجــة التاليــة: وهــي أنهــم جامعــة مــن معكــري صفــو األمــن فــكان علينــا عندئــذ إما 

أن نهــرب وإمــا أن منــر خفيــة عنهــم وكان كا األمريــن مســتحياً أمــا الرجــوع إىل بــرصى 

ــا بعــض  ــا أن نتوقــف عــن الســر ليعطين ــب محمــود من ــا طل ــق أهدافن ــر ال يواف فأم

املعلومــات عــن قتــال البــدو إذ رمبــا نلتقــي بهــم اليــوم أو يف األيــام املقبلــة، وكانــت 

نصيحتــه األوىل بأنــه ال يجــوز لنــا أن نحــاول الهــرب مهــام كانــت الظــروف قائــاً بــأن 

ــق  ــا أن نطل ــم الشــجاعة وعلين ــث فيه ــارب يبع ــم اله ــأن خصمه ــة وب ــم خفيف خيوله

النــار وهــذا أملنــا الوحيــد وقــال: بــأن ال نســمح ألنفســنا بإطــاق النــار إال إذا تأكدنــا 

مــن جندلــة أحــد الخيــول عــى األقــل. مل يكــن هــذا الخطــاب مامئــاً لرجــال يريــدون 

الســام ومتنينــا فيــام متنينــا لــو كنــا ذهبنــا مــع خدمنــا إال أن التمنيــات يف هــذا املقــام 

مل تكــن مجديــة.

كنــا نعتقــد أن الطريــق أمينــة أمــا اآلن فقــد بــدا أن اعتقادنــا كان خاطئــاً وهــا نحــن 

بــدالً مــن أن نهــيء أنفســنا للخــر رصنــا نهــيء أنفســنا للــرش، ومــع ذلــك أكدنــا ملحمود 

أننــا ســنقف مهــام يكــن مــن أمــر، وعندمــا التفتنــا إىل البلــدة رأينــا عــدداً مــن النــاس 

مجتمعــن فــوق ســطوح املنــازل بينــام بــدت لنــا الخيــول مربوطــة بقربهــا شــّد محمــود 

كوفيتــه وســّل ســيفه قليــاً مــن غمــده وتأكــد مــن طبنجاتــه ثــم طلــب مّنــا أن ننتظــر 

عودتــه وتقــّدم خــال الحقــول إىل القريــة التــي بــدت اآلن عــى نصــف ميــل عــن مييننــا 

فرأينــا رجــاً يخــرج مــن القريــة للقائــه وبعــد مــي ثــواٍن أشــار بيــده لنــا يك نتقــدم، 

بقــد كان أولئــك الذيــن اعتقدنــا أنهــم أعــداء هــم بضــع عائــات مــن الفاحــن الذيــن 
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ــاً تغــّر  ــا قلي ــرد وتقدمن ــا ب ــرد، وبعــد أن تركن ــة ليســتقروا يف ب ــام قليل جــاؤوا منــذ أي

منظــر املنطقــة فقــد بــدت اآلن موحشــة عاريــة تغطيهــا كميــات واســعة مــن األحجــار 

وهــي أرض متموجــة كثــرة األخاديــد ترتفــع بينهــا التــال الصخريــة فقــد وصلنــا اآلن 

إىل األطــراف الجنوبيــة لسلســلة الجبــال التــي تتقــدم كثــراً يف داخــل الســهل وتابعنــا 

صعودنــا فوصلنــا يف الســاعة الحاديــة عــرشة – والعــرش دقائــق إىل بضــع حقــول مغلقــة 

ضيقــة حيــث كان بعــض الــدروز يقومــون بأعاملهــم الزراعيــة ويف كتــف كل رجــل منهم 

بندقيــة ويف حزامــه طبنجــة. قــد يســتغرب اإلنســان أن يقــوم هــؤالء النــاس مبثــل هــذا 

الجهــد واالعتنــاء يف اســتغال تلــك البقــع الصغــرة بــن الصخــور بينــام آالف األفدنــة 

مــن أجــود األرض تظــل بــوراً عــى بضعــة أميــال إىل الغــرب منهــم أن الســبب البديهــي 

فالخيالــة البــدو ال يســتطيعون القيــام بهجومهــم يف األرايض الوعــرة وبواريــد – الــدروز 

تظــل أعظــم مفعــوالً بــن الصخــور. ويف الســاعة العــارشة والدقيقــة الخامســة والثاثــن 

بانــت قريــة دفــن املقفــرة عــى مســافة ميلــن عــن مييننــا وبعــد أن رسنــا مســافة ثاثــة 

أربــاع الســاعة مررنــا بالقــرب مــن قريــة املنيــذرة فخلفناهــا إىل يســارنا وعندمــا وصلنــا 

إىل ظهــر املرتفــع بانــت علينــا صلخــد بشــكلها الرائــع وكانــت الطريــق تنطلــق كالســهم 

ــا نصعــد تــل  مســتقيمة باتجــاه التــل املخروطــي الــذي انتصبــت فوقــه القلعــة فبدأن

ــعرنا  ــراً ش ــاً وأخ ــه تدريجي ــد أن كان ارتفاع ــة بع ــع برع ــفح يرتف ــدأ الس ــد وب صلخ

بارتيــاح ونحــن نتعــرج بــن القبــور التــي تغطــي ســفح التــل ويف الســاعة 12.15 وصلنــا 

ــه  ــا مبحاذات ــم اســتدرنا إىل اليمــن ورسن ــط بالقلعــة ث ــذي يحي ــدق األســفل ال إىل الخن

ــاك  ــا هن ــة فاعرتضن ــه الجنوبي ــة يف جهت ــا إىل نقط ــى وصلن ــة حت ــب املدين ــوق خرائ ف

زقــاق ينحــدر بــن املنــازل وبعــد أن رسنــا فيــه بضــع مئــات مــن الــردات دخلنــا باحــة 

فســيحة مرصوفــة تنبســط أمــام مســجد كبــر وترجلنــا.
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ــا محمــود قبــل أن نبــدأ  ــا وتركناهــا يف عهــدة محمــود، وقــد نصحن ــا خيولن ــا ربطن هن

ــا بعــض البــدو املرتبصــن. ــا لئــا فاجأن ــا يف أحزمتن ــأن نضــع طبنجاتن بالعمــل، ب

ــا قربهــا مــن أكــر أبنيــة البلــدة عــى مــا يبــدو، وهــي مربعــة  إن البنايــة التــي وقفن

وســقفها املنبســط يرتفــع فــوق ركائــز وأقــواس، ونوافذهــا صغــرة جــداً ومكونــة مــن 

حجــر واحــد عليــه نقــوش تتخللهــا الثقــوب بشــكل هنديس وفــوق بابهــا بعــض العناقيد 

نقشــت بشــكل غــر ناجــح. وأمامهــا مرتفــع منــارة منفــردة وهــي مــن عهــد أحــدث إال 

أن حجارتهــا وحجــارة األبنيــة املجــاورة لهــا كانــت قــد أخــذت مــن الخرائــب القدميــة.

صعــدت إىل ســطح املســجد املنبســط وأجلــت نظــري فقــدرت محيــط البلدة بــن امليلن 

والثاثــة مبــا يف ذلــك القلعــة ومل يبــَق أي بنــاء عظيــم االتســاع أو الجــامل قامئــاً وال يــزال 

عــدد كبــر مــن املســاكن الخاصــة ســاملاً بجدرانها الحجريــة الضخمــة وســقوفها الحجرية 

وأبوابهــا الحجريــة وتســتطيع ثــاث مئــة أو أربــع مئــة أرسة أن تســتقر يف هــذه البيــوت 

بــكل راحــة دون أن ترمــم فيهــا شــيئاً ليــس يف هــذه البلــدة أو حولهــا ينابيــع إال أنــه 

يوجــد خزانــات للميــاه واســعة يف الجهــة الرشقيــة مــن القلعــة وبينــام كنــت منهمــكاً يف 

املراقبــة كان مســرت بارنــت يتجــول يف الشــوارع والباحــات مفتشــاً عــن كتابــات ولكــن 

دون نتيجــة وبعــد أن عــاد صعدنــا معــاً القلعــة الواقفــة فــوق قمــة التــل املخروطــي 

وهــي ترتفــع مــن ثامثئــة إىل أربعمئــة قــدم فــوق البلــدة، كان التــل فوهــة بــركان وال 

تــزال ســفوحه يف بعــض األمكنــة مغطــاة باملقذوفــات الركانيــة كالتــي شــاهدناها يف تــل 

شــهبا وكنــا منــر ونحــن يف طريقنــا إىل القلعــة ببيــوت البلــدة حتــى وصلنــا إىل خنــدق 

القلعــة فاجتزنــاه وبدأنــا نصعــد يف الســفح الصعــب املرتقــي وعندمــا وصلنــا إىل أعــاه 

ــدق آخــر أعمــق مــن األول وهــو يطــوق القلعــة نفســها وترتفــع الصخــور  ــا خن قابلن

التــي تقــوم فوقهــا القلعــة فــوق الســفح وترتفــع فــوق جــدار الخنــدق الداخــي حجــارة 
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منحوتــة تقــرب زاويتهــا مــن ســبعن درجــة وقــد شــاهدنا يف أمكنــة عديــدة يف الجــدران  

ــان يقابــل كل واحــد منهــام اآلخــر وهــام مــن  ــارز بينهــا اثن ــة بشــكل ب أســوداً منحوت

القطــع الضخــم وموقعهــام يف الجهــة الغربيــة مــن البنــاء وهنــاك أســدان آخــران بينهــام 

ــل  ــة صــور هــذه األســود موجــودة عــى ارتفاعــات مختلفــة مــن الجــدران  وتحت نخل

أكرثهــا األماكــن املخصصــة لهــا منــذ أن نحتــت رغــم أن الحظــت أن زوجــاً مــن هــذه 

األســود مقلــوب رأســاً عــى عقــب وفــوق الســور ويف مــكان مرتفــع منــه كتابــة عربيــة 

جميلــة تطــوق البنــاء ومدخــل القلعــة مــن الجهــة الرشقيــة حيــث كان جــر ينتصــب 

فــوق الخنــدق إال أنــه اآلن خــرب وبهــذا اضطررنــا للنــزول إىل الخنــدق وتســلق جــداره 

ــاً أيضــاً وكان إىل ميــن البوابــة حجــر عليــه كتابــة  إىل البوابــة التــي أصبحــت اآلن خراب

يونانيــة تاريخهــا ســنة 140مــن عهــد بــرصى أي 246 ب.م ، وفــوق مدخــل البوابــة نــر 

ــا يف  ــل وبعــد أن رسن ــان بأنصــاف التامثي ــن مزين ــه تاجــا عمودي ــه وبقرب ــارش جناحي ن

مدخــل البوابــة دخلنــا يف ممــر مســقوف بشــكل أقــواس يــدور حــول قســم مــن الجهــة 

ــا  ــب وعندم ــتها اآلن الخرائ ــرة طمس ــواب صغ ــل أب ــل بفض ــل بالداخ ــة ويتص الجنوبي

ــارة  ــوام الحج ــلقنا أك ــض وتس ــاب منخف ــن ب ــا م ــو دخلن ــذا القب ــة ه ــا إىل نهاي وصلن

املنحوتــة فأصبحنــا يف الداخــل فطالعتنــا كومــة منحوتــة مــن الخرائــب فلــم نســتطع أن 

نكتشــف غرفــة واحــدة أو بنــاًء واحــداً غــر مخــرب إال أنــه ال يــزال يف الجهــة الغربيــة 

الجنوبيــة قاعتــان أو ثــاث يف حالــة متكننــا إىل حــد مــا أن نكــّون فكــرة عــن اتســاعها 

ويف إحــدى األبــراج املرتفعــة تقدمــت مــن بــاب منخفــض ويف نيتــي أن أجــوس خالــه 

غــر أننــي شــاهدت آثــار أقــدام حديثــة العهــد أمامــه فــوق الغبــار كأمنــا دخــل إليــه 

بعــض الرجــال حديثــاً وعندمــا مل أتبــن أي أثــر يــدل عــى خروجهــم اكتفيــت بــأن أمــد 

رأيس إىل داخــل البــاب فعــدت أدراجــي خائبــاً ألن الداخــل كان مظلــامً وقــد كنــا نعلــم 

ــة  ــدان اآلهل ــا مل نكــن اآلن خــارج حــدود املدينــة فحســب  بــل خــارج حــدود البل أنن
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أيضــاً وهــذه املدينــة عــى األخــص هجــرت مــن ســكانها بســبب مــن هجــامت أبنــاء 

الصحــراء وكانــت نجاتنــا تتوقــف عــى التهــرب مــن االنكشــاف لهــم أو عــى مقدرتنــا 

يف الدفــاع عــن أنفســنا عندمــا نلتقــي بهــم – أرشفــت مــن قمــة هــذه القلعــة الرفيعــة 

عــى منظــر متســع لذيــذ وســأقدم نتائــج مشــاهدايت موجــزاً بقــدر اإلمــكان، وال ميكــن 

ــص  ــل خصائ ــت ببعــض التفصي ــإذا وصف ــة ف ــل األهمي ــأن هــذا الوصــف قلي ــول ب الق

ــك  ــة ولســنا منل ــاد فــأن أكــرث هــذه املنطقــة مجهول هــذه املناظــر ومعــامل هــذه الب

عنهــا إال املاحظــات املوجــزة التــي أوردهــا بركهــاردت.

ترتفــع القلعــة فــوق تلــة مخروطيــة يف الطــرف الجنــويب مــن جبل حــوران وعى مســافة 

قليلــة إىل الشــامل مــن صلخــد، وتبــدو سلســلة الجبــال عريضــة بســفوح ســهلة االنحدار 

وليــس ظهــر الجبــال منتصبــاً إال أن القمــم املخروطيــة تنتصــب فيهــا عــى مســافات، 

ــزال  ــرة، وال ت ــام الغاب ــتغلة يف األي ــة مس ــم مزروع ــفوح والقم ــذه الس ــت ه ــد كان لق

معــامل الجــدران والحــدود التــي تفصــل الحقــول واضحــة ويرتفــع هــذا الظهــر تدريجيــاً 

حتــى القليــب بينــام تتألــف املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن ســهل غــر منبســط تكــرث 

فيــه القــرى الخربــة والتــال املخروطيــة، وعــى أقــدام صلخــد يرمتــي ســهل تجثــم فوقــه 

عــدة قــرى خربــة، وعــى مســافة قريبــة منــه نحــو الــرشق تــل آخــر حولــت ســفوحه 

إىل حقــول متدرجــة، وشــاهدنا فــوق هــذه التــال يف الســهل املحيــط بهــا عــدة أشــجار 

تــن، وغــى الجنــوب منخفــض يف الســهل ميتــد عــى مــدى النظــر بخــط مســتقيم  وقــد 

ــة، وإىل الجنــويب الرشقــي  الحظــت فيــه عــدداً مــن القــرى الكبــرة املهجــورة أو الخرب

ينســاب طريــق مســتقيم كالســهم وهــو يقطــع الســهل مــاراً بالقــرب مــن تــل يبعــد عن 

صلخــد نصــف ســاعة، وبالقــرب مــن تــل آخــر يبعــد مســافة ســاعة وترتفــع فــوق قمتــه 

ــا أن هــذه الطريــق توصــل إىل البــرصة عــى الخليــج،  ــا دليلن ــة كبــرة وقــد أعلمن بناي

وقــد أكــد يل غــره ذلــك، ويقــول املــؤرخ ابــن ســعيد أنــه يوجــد طريــق ســلطاين مــن 
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صلخــد إىل العــراق وأنــه يوصــل إىل بغــداد بعــرشة أيــام، وقــد أحصيــت أربــع عــرشة 

قريــة كبــرة وصغــرة فــوق الســهل املمتــد مــن الجنــوب إىل الــرشق وال تبعــد أقــى 

قريــة مــن هــذه القــرى أكــرث مــن اثنــي عــرش ميــاً مــن صلخــد، وكانــت جميعهــا كــام 

قــدر يل أن أراهــا بفضــل املنظــار صالحــة للســكنى مثــل صلخــد ولكنهــا مقفــرة، وقــد 

ــراج املربعــة التــي  ــزال ســليامً تامــاً، ورأيــت كذلــك األب رأيــت البيــوت يف بعضهــا ال ي

ــأن  ــة ب ــا مــن املصــادر العربي ــد علمن ــع قــرى حــوران القدميــة، وق ــا جمي اشــتهرت به

ــذا نســتطيع أن  ــنة وهك ــة س ــذ خمــس مئ ــا إنســان من هــذه الســهول مل يســتقر فيه

نكــّون فكــرة عــن كيفيــة تشــييد هــذه البيــوت لتســتطيع أن تقــاوم يــد الدهــر.

ــا مل  ــاين باشــان فإنن ــل أكــرث مب ــا مغلفــان بالظلمــة مث إن عمــر قلعــة صلخــد وتاريخه

ــة  ــاردت كتاب ــد وجــد بركه ــا، لق ــى أصله ــي ضــوءاً ع ــة لتلق ــل أو لوح ــى دلي ــرث ع نع

تعطينــا التوضيــح املطلــوب هــذا إذا أمكــن االعتــامد عليهــا وهــذه الكتابــة تقــول أن 

القلعــة قــد بنيــت يف عهــد ســعيد الديــن أبــو تكمــر وهــذا يوصلنــا إىل عهــد الصليبيــن 

وال شــك يف أن هــذا الحصــن قــد رمــم يف ذلــك الوقــت إال أنــه مــن املؤكــد أن يكــون 

البنــاء قــد أســس قبــل ذلــك بعهــد بعيــد فــإن خصائــص البنــاء ورســوم األســود والنــر 

الجاثــم فــوق املدخــل واألقــواس الدائريــة تــدل عــى أنهــا مل تكــن مــن صنــع املهندســن 

العــرب.

إن اســم صلخــد هــو ذاتــه ســلكه )بتســكن الــام( املذكــورة يف التــوراة فاألســامء تقريبــاً 

واحــد ومركــز البلــدة متفــق مــع الوصــف الــذي يذكــره الكتــاب املقــّدس »كل باشــان 

حتــى ســلكة« هــذه هــي الجملــة التــي يســتعملها 1- شــعيا- 13 /11 مــن هــذه الجملــة 

ومــن مقاطــع أخــرى تذكــر اســم هــذه البلــدة يســتنتج أنهــا كانــت واقعــة عــى أطــراف 

ــأن مركــز هــذا الحصــن املــرشف قــد جــذب أنظــار حــكام  مملكــة باشــان  وال شــك ب
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بــرصى مــن الرومــان فاختــر مركــزاً عســكرياً لحراســة الحــدود فقــد وجــد عــى إحــدى 

حجــارة قبورهــا كتابــة يعــود تاريخهــا إىل 196 ب. م.

ونحــن نعــرف مــن املؤرخــن العــرب أن املنطقــة املحيطــة بصلخــد كانــت غنيــة بالعنــب 

ــهول  ــال والس ــذه الجب ــفوح ه ــب س ــرون ترتي ــارض ي ــا الح ــة يف وقتن ــزال الرحال وال ي

ــن فقــد  ــب والت ــا إلمنــاء العن املنبســطة املعرضــة للشــمس ويشــاهدون مــدى صاحه

ــي  ــد جمعــت الحجــارة الت ــك الســفوح إىل مدرجــات وق ــون تل حــول الســكان األقدم

ــول  ــة يف الحق ــدود فاصل ــت كح ــوم أو بني ــكل رج ــت بش ــي األرض وكّوم ــت تغط كان

ويف الكــروم، ومــن املؤكــد أن كل املنطقــة املمتــدة مــن بــرصى إىل القريــا ومــن القريــا 

ــأن  ــد ب ــن املؤك ــاً م ــاً وجنوب ــر رشق ــداد النظ ــول امت ــى ط ــد ع ــن صلخ ــد وم إىل صلخ

هــذه املنطقــة كانــت تســتغل بجــد واهتــامم وبأنهــا كانــت كثيفــة الســكان، ويف القــرن 

الثالــث عــرش كانــت أعنــاب صلخــد وجنائــن بــرصى ال تــزال مشــهورة، وقبــل أن يــزور 

بركهــاردت املنطقــة ببضــع ســنن كان يســتقر يف صلخــد وعرمــان بعــض الســكان – إن 

حــدود املناطــق املأهولــة تضيــق يومــاً بعــد يــوم وإذا مل تطبــق الدولــة سياســة إداريــة 

جديــدة فــإن كل املنطقــة الواقعــة إىل الــرشق مــن األردن ســتكون بــا شــك معرضــة 

ألن يهجرهــا أولئــك الذيــن يشــغلون األرض للنتائــج الوخيمــة التــي يســببها االســتبداد 

ــا مهجــورة  ــرى واملــدن كله ــول والكــروم واملراعــي والق والجشــع وســوء اإلدارة فالحق

والســكان القائــل الذيــن اســتقروا فيهــا يتجرعــون كــؤوس الشــقاء فهــم يرزحــون تحــت 

وطــأة لصــوص الصحــراء مــن جهــة ولصــوص الدولــة األشــد جشــعاً مــن جهــة ثانيــة، وال 

يشــذ عــن ذلــك إال الــدروز فــإن شــجاعتهم واتحادهــم ومركزهــم كل ذلــك ميكنهــم مــن 

مجابهــة األتــراك والبــدو معــاً عندمــا تدعــو الحاجــة.
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كانــت صلخــد نهايــة مطافنــا فعدنــا أدراجنــا ونحــن كارهــون، وال يســتطيع اإلنســان إال 

أن يعــود متحــراً عندمــا يــرتك خلفــه أربــع عــرشة قريــة مهجــورة يف جهــة ومثلهــا يف 

جهــة ثانيــة دون أن يتمكــن مــن زيارتهــا. مل يصــل أي رحالــة حتــى اآلن إىل هــذه األرض 

الخصبــة وهــذه املــدن املهجــورة. فلقــد ظلــت صلخــد نهايــة مطــاف أولئــك الرحالــة 

الذيــن زاروا باشــان وهــم قائــل، بعدهــا ركبنــا يف الســاعة الثانيــة والخامســة والعرشين 

ــا أدراجنــا مــن صلخــد باتجــاه القريــا. ويظهــر أن محمــود مل يكــن خبــراً بهــذه  وعدن

الطريــق فقــد أرجعنــا مســافة طويلــة يف الــدرب نفســه الــذي ســلكناه يف الصبــاح ومــن 

ثــم اســتدرنا إىل اليمــن واجتزنــا قريــة املنيــذرة املهجــورة وقــد رأينــا فيهــا مــا رأينــاه يف 

غرهــا أبراجــاً مربعــة وســقوفاً وأبوابــاً مــن حجــر جاهــزة للســكنى ولكنهــا غــر آهلــة. 

ــرج يف  ــا نتع ــاح ورحن ــلكناه يف الصب ــذي س ــاع ال ــل االرتف ــر القلي ــا يف الضه ــم صعدن ث

ســرنا بــن أكــوام الحجــارة والرجــوم التــي جمعتهــا جهــود العصــور الغابــرة، وبعدئــذ – 

انحدرنــا يف وادي أـــبو حامقــة.

بــدت هــذه املنطقــة ذات مظهــر موحــش رهيــب فالحجــارة املرتاكمــة والصخــور 

ــم  ــدرب قدي ــا ب ــراً اعرتضن ــال، وأخ ــفوح الت ــوادي وس ــي ال ــة تغط ــوداء املتصدع الس

مرصــوف رمبــا كان يصــل بــن القريــا وصلخــد بطريــق بلــدة العــّن الخربــة. فوصلنــا يف 

الســاعة الرابعــة والنصــف إىل قلــب البلــدة حيــث وجدنــا جامعــة كبــرة مــن الوجــوه 

قــد اصطفــت للرتحيــب مبقدمنــا. وبينــام كنــت أتقــدم راكبــاً كنــت أفتــش بنظــري عــن 

الزعيــم الشــهر إال أننــي مل أعــرث بــن املوجوديــن عــى الشــخص الــذي تنطبــق عليــه 

الصفــات التــي وصــف الشــيخ يل بهــا. إال أننــي مــا كــدت أترجــل حتــى تقــدم نحــوي 

مــن إحــدى البوابــات رجــل وقــور يلبــس جبــة فألقــى التحيــة املعتــادة. عندئــذ وقــف 

الحضــور جميعــاً وســار أمامنــا الشــيخ بعــد أن أشــار إلينــا باللحــاق بــه فأدخلنــا باحــة 

زريــة ومــن ثــم إىل املضافــة.
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ــوق  ــو يف ــه أشــجع رجــل يف شــعب شــجاع. فه اشــتهر الشــيخ إســامعيل األطــرش بأن

بإقدامــه الشــخيص الزعــامء اآلخريــن عــى اإلطــاق وهكــذا صــار لــه مــن النفــوذ مــا 

مل يكــن ييــره لــه ال مركــزه االجتامعــي وال ثروتــه. إنــه مل يكــن كإخوانــه، ســليل عائلــة 

عريقــة يف نســبها بــل كان جنديــاً مغامــراً فتــح طريــق املجــد بحــد الســيف. إن ســيامءه 

ــوع القامــة  ــة. وهــو مرب ــذي يتحــى بالشــجاعة واإلرادة الفوالذي ــدل عــى الرجــل ال ت

فلــم يبــد بــارزا وهــو يقــف إىل جانــب بعــض زائريــه إال أن عنقــه القصــرة ومنكبيــه 

العريضتــن وأطرافــه الضخمــة كانــت كلهــا تــدل عــى قوتــه الفائقــة وكانــت تقاطيــع 

وجهــه صغــرة حســنة التكويــن، نظــره حــاد وهيئتــه العامــة هيئــة رجــل واثــق بقوتــه 

ــة  ــب عامم ــا ذوائ ــال تعلوه ــون الرم ــاء بل ــه الدكن ــاً بلحيت ــدو جلي ــه. وكان يب ودهائ

ضخمــة مــن الحريــر. كان يف حديثــه موجــزاً وأـــشد إيجــازاً يف أجوبتــه.

وقــد راح يتحــدث برصاحــة عــن الحــرب األخــرة وعــن إمكانيــة تجديدهــا مؤكــداً مثــل 

ــا أن  كل الزعــامء اآلخريــن عــزم الــدروز عــى رفــض التجنيــد رفضــاً تامــاً. وقــد أعلمن

القريــا كانــت مركــزاً للقيــادة الدرزيــة يف الحــرب األخــرة ال كــام كنــت أفهمت بــأن مركز 

القيــادة كان يف اللجــاة، فــإذا مــا أريــد القيــام بهجــوم أو التعــرض للقوافــل العســكرية 

فــإن نقطــة االنطــاق كانــت مــن القريــا، وقــد بــدا مــن الحديــث أن للــدروز عيونــاً يف 

دمشــق مهمتهــم إعطــاء معلومــات دقيقــة عــن كل حركــة تنــوي الجيــوش القيــام بهــا 

وعــن كل قافلــة للمؤونــة أو املــرة ينــوي إرســالها إىل العســكر.

كل هــذا كنــت أستشــفه مــن أجوبــة الشــيخ املختلفــة عــى أســئلتي ومــن ثــم تأكــدت 

مــن ذلــك تأكــداً ال يتــرب إليــه الشــك.
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وســألت الشــيخ عــن كيفيــة العاقــات بينــه وبــن البدو الذيــن ينزلــون يف منطقتــه أثناء 

الربيــع والخريــف فأكــد بــأن هنــاك صداقــة شــكلية بــن الــدروز والقبائــل الصحراويــة 

ــع  ــرى حــوران تدف ــت كل ق ــة الوقوع.وســألته عــام إذا كان ــات قليل ــإن التعدي ــذا ف ول

أتــاوه للبــدو  فقــال بــأن كل قــرى الســهل تدفــع ذلــك اال الــدروز فإنهــم هــم الذيــن 

يأخــذون مــن البــدو اتــاوة مقابــل الســامح لهــم بســقاية مواشــيهم مــن ينابيــع القــرى 

وخزاناتهــا.

يلبــس إســامعيل يف زمــن الحــرب خــوذة فوالذيــة وقميصــاً مصنوعــة مــن حديــد مهمتها 

حاميــة مرتديهــا مــن الرصــاص ووقــع األســنة. أمــا ســيفه فقــد أرانــا إيــاه أنــه طويــل 

وثقيــل ومــن أجــود الفــوالذ الدمشــقي. تقــع القريــة يف واٍد ويف الطــرف الجنــويب الغــريب 

مــن جبــل حــوران بــن وادي الزيــدي وأبــو حامقــة خرائبهــا كبــرة االتســاع إال أننــي مل 

أمتكــن مــن تقديــر محيطهــا بســبب مــن أننــي مل أمتكــن مــن التطلــع إليهــا مــن مــكان 

ــة حــول البلــدة.  ــام بجول مــرشف وبســبب مــن قــرص الوقــت الــذي منعنــي مــن القي

ــام أن  ــح ك ــر صحي ــرصى غ ــاع ب ــا يف اتس ــام عزه ــت يف أي ــا كان ــام أنه ــول بكنغه إن ق

ــن  ــرص ع ــر يق ــو تقدي ــة ه ــس مائ ــوايل خم ــو ح ــا ه ــدد بيوته ــاردت أن ع ــول يركه ق

الحقيقــة فقــد رأيتهــا وأنــا أســر بــن بيوتهــا بأنهــا يف اتســاع صلخــد أمــا مظهــر بيوتهــا 

فشــبيه ببيــوت القــرى األخــرى جــدران مــن الحجــارة الضخمــة وســقوف مــن الحجــارة 

ــل الهندســة  ــاء ضخــم أو جمي ــدة أي بن ــق يف هــذه البل ــن الحجــارة ومل يب ــواب م وأب

ــا  ــرة مــن األعمــدة وشــواهد أخــرى عــى عظمته إال أن يف الشــوارع األزقــة قطعــاً كث

الســالفة وبــن الخرائــب ترتفــع عــدة أبــراج قدميــة وعــى واحــد منهــا كتابــة يونانيــة 

ــا ويف  ــن قراءته ــي م ــة مل متكنن ــمة إىل درج ــت مهش ــا كان ــخها إال أنه ــت ان أنس حاول

قلــب املدينــة بركــة واســعة يقــوم عــى الجهــة الغربيــة منهــا بنــاء فريــد يف نوعــه وهــو 

عبــارة عــن صفــوف مــن املقاعــد الطويلــة ترتفــع كمدرجــات املــرح وهــي مســقوفة 
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ــة صفــوف مــن األعمــدة الصــف األول يرتكــز عــى األرض،  ويرتكــز ســقفها عــى ثاث

الثــاين عــى املقعــد املتوســط، والثالــث عــى املقعــد األخــر، ويبــدو أن هــذا البنــاء غــر 

ســليم الــذوق وأنــه قــد بنــي يف عهــد متأخــر مبــواد أخــذت مــن خرائــب األبنيــة األخــرى 

ويوجــد يف مقدمــة أحــد املقاعــد كتابــة يونانيــة عرفنــا منهــا أن الركــة قــد بنيــت عــى 

ــن  ــة م ــة الرشقي ــرة إىل الجه ــة كب ــوق بناي ــنة 190 »296ب.م وف ــدة يف س ــة البل نفق

املدينــة يســميها األهــايل كنيســة تبــدو كتابــة أقــدم عهــداً تاريخهــا ســنة 34مــن عهــد 

ــرصى« 140ب.م. ب

ــذا  ــا مغطــاة بأكــوام الحجــارة غــر املترضســة يف األرض ول إن املنطقــة املحيطــة بالقري

كان موقعهــا محصنــاً تحصينــاً طبيعيــاً ضــد هجــامت البــدو.

8شباط

نهضنــا مــع الفجــر واســتأنفنا التطلــع إىل اآلثــار ومــع أن الوقــت كان مبكــراً فقــد كانــت 

ــول والخــراف  ــات منهمــكات يف أعاملهــن وكانــت قطعــان البقــر والخي النســاء الدرزي

واملاعــز متــأ كل حــوش وتســد كل شــارع أو زقــاق، ولــذا كانــت املمــرات العاديــة غــر 

صالحــة للســر فاضطررنــا إىل مجــاراة النســاء النشــيطات العامــات اللــوايت كــن يــرن 

فــوق ســطوح الجــدران وســقوف املنــازل وكنــا دهشــن للخفــة والرشــاقة يف انتقالهــن 

مــن مــكان إىل مــكان يف حــن كان أكرثهــن يحملــن طناجــر الحليــب فــوق رؤوســهن 

ــن يف  ــال ثابت ــة األطف ــكان هــؤالء الخيال ــن ف ــوق أكتافه ــن أوالدهــن ف وغرهــن يحمل

مقاعدهــم وهــم يتمســكون مــن حــن إىل آخــر بالطنطــور كلــام انحنــت أمهاتهــم فــوق 

بركــة أو تســلّقن جــداراً.
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ذكــرت القريــا يف العهــد القديــم بأنهــا كانــت مدينــة قويــة ولقــد الحظــت بنفــي أن 

ــدة قــد بنيــت مــن عهــد قديــم  ــل تؤكــد أن البل ــراً مــن بيوتهــا يحمــل دالئ عــدداً كب

جــداً فاألبــراج املربعــة القليلــة وأجــزاء األبنيــة التــي تــدل كتاباتهــا عــى أنهــا شــّيدت 

ــدران  ــت بالج ــد إذا قيس ــة العه ــي حديث ــيحي ه ــد املس ــن العه ــور األوىل م يف العص

الضخمــة واألبــواب الحجريــة العماقــة يف البيــوت الخاصــة فالبســاطة يف تخطيــط هــذه 

األبنيــة والســقوف املنخفضــة والصخــور الضخمــة التــي نحتــت نحتــاً بدائيــاً لتدخــل يف 

بنــاء هــذه املنــازل وســامكة الجــدران العظيمــة كل ذلــك يشــر إىل عهــد ســابق للعهــد 

الرومــاين، فاألبــواب الضخمــة واملصاريــع الحجريــة التــي يبلــغ ســامكة بعضهــا مثانيــة 

عــرش إنشــاً واملزاليــج الضخمــة التــي ال تــزال أماكنهــا ظاهــرة كل ذلــك مــن خصائــص 

عهــد كانــت فيــه الهندســة يف طفولتهــا وكانــت أقــى غايــات البنــاء املتانــة واألمــن، 

وقــد نجــد يف باشــان بعضــاً مــن أقــدم األبنيــة التــي يســتطيع العــامل أن يفخــر بهــا فــإن 

هيــاكل مــرص العليــا وقصورهــا عــى غايــة عظيمــة مــن األهميــة ألنهــا مــن صنــع أمــة 

ــا  ــوى ومتاثيله ــام أن قصــور نين ــرة ك ــن أرقاهــا يف العصــور الغاب ــم وم ــدم األم ــن أق م

ــة  ــة بعثــت بعــد أن ظلــت مجهول ــة ألنهــا ذكريــات ملدينــة عظيمــة قوي أعظــم أهمي

مــا يقــرب يف ألفــي ســنة إال أن املســاكن الضخمــة واألبــواب الحجريــة يف باشــان قــد 

ال تقــل أهميــة عــن األبنيــة األثريــة يف مــرص وبــاد آشــور، وإننــي أعتقــد بــأن األبنيــة 

التــي خلفهــا عــوج ملــك باشــان منــذ ثاثــة آالف ســنة هــي النــامذج الوحيــدة التــي 

ميكــن للعــامل أن يعترهــا أبنيــة خاصــة يف العصــور البدائيــة.

إن األبنيــة التــي قامــت بتصميمهــا العبقريــة الرومانيــة، وبتشــييدها غنــى تلــك 

اإلمراطوريــة، تتخــرب برعــة يف هــذه األرض بينــام األبنيــة البســيطة واألقــدم عهــداً 

ال تــزال يف عــدة أمكنــة ســليمة وإنــه لجديــر بالذكــر أن مــدن باشــان وقصورهــا كان 

ــي:  ــب ماي ــذي كت ــوس مرســلينوس ال ــام اميان ــى يف أي ــا قدميــة حت ــا أنه معــروف عنه
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ــة  ــال املنعزل ــن الجب ــة ب ــاع القوي ــون والق ــّيدوا الحص ــد ش ــاء ق ــايل القدم ))كان األه

واألحــراج لحاميــة أنفســهم مــن هجــامت جرانهــم وهنــا يف وســط عــدة مــدن تقــوم 

بعــض املــدن الكبــرة مثــل بــرصى التــي تحــف بهــا األســوار الضخمــة..... إال أن أرض 

مــؤاب قــد أصبحــت اآلن قفــراء ومــدن مــؤاب صــارت اآلن مهجــورة وقصــور القريــة 

ــى  ــك ع ــع املهل ــت.... وق ــد- تحقق ــا1  ق ــم أرمي ــرب بنع ــامت ال ــاً أن كل أضحــت خراب

ــد  ــؤاب وق ــن أرض م ــن البســتان وم ــرح والطــرب م ــزع الف ــك ون ــاك وعــى قطاف جن

ــارص........2 ــن املع ــر م ــت الخم أبطل

وبعــد أن كرنــا الســفرة هيأنــا نفســنا ملتابعــة ســفرنا إال أننــا انتظرنــا دقائــق انتهــاء 

ــرت وود يف  ــا إىل مس ــب يف إيصاله ــي كان يرغ ــائل الت ــض الرس ــة بع ــن كتاب ــيخ م الش

دمشــق لقــد ســبق لــه يف اليــوم املــايض أن أشــار إىل الصعوبــة التــي تعرتضــه يف إيصــال 

بعــض الرســائل الهامــة إىل املدينــة فترعــت بإيصــال مــا يريــد إيصالــه فشــكرين لكنــه 

ملــح بأنــه يخــى أن يأخذهــا منــي األكــراد أو األتــراك وصــح مــا توقعــه إذ أنــه مل متــض 

ــع  ــها م ــائل نفس ــذه الرس ــي ه ــذت من ــى أخ ــث حت ــذا الحدي ــى ه ــاعة ع ــن س أربع

أشــياء أخــرى أغــى قيمــة يف وقــت حمــدت اللــه فيــه عــى النجــاة بروحــي.

وأخــراً جــاءت الرســائل فوّدعنــا الشــيخ الفــارس وعندمــا ركبنــا قلــت للخــدم اذهبــوا 

ــمس  ــاب الش ــد غي ــده عن ــنكون عن ــا س ــم بأنن ــيخ قاس ــروا الش ــران وأخ ــم إىل نج أنت

عندئــذ التفــت إيل محمــود وطلبــت منــه أن يســر أمامنــا بطريق حــران فحيانــا باحرتام 

ونحــن منــّر وهــم يــرددون الدعــاء املعتــاد )بأمانــة اللــه(.

1- إن هذا الزي الفريد خاص بالنساء الدرزيات يف حوران وهو أنبوب دقيق الرأس من فضة وأحياناً من ذهب يرتاوح طوله بني ست 

إنشات وقدمني )15-60سم(، ويرتكز إىل مقدمة الرأس. وهو مغطى غالباً باملنديل وال تلبسه إال النساء املتزوجات.

2- والجدير بالذكر أن أشجار التني والعنب التي ال تزال تنمو يف الكروم املنترشة حول صلخد ال تزال هدفاً لغزوات البدو يف كل سنة وأن أعامل السلب هذه هي 

التي جعلت صلخد واألماكن األخرى القريبة منها مقفرة من سكانها أكرث من تخوف األهلني من سطوة البدو الشخصية وكثرياً ما حدث أن تؤكل غالت أهايل برصى 

من قبل قطعان البدو التي متر بها.
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تقــع حــران فــوق ضهــر يســاوي يف ارتفاعــه القمــم الواقعــة إىل الجنــوب مــن القليــب 

ــل عــى  وهــي تــرشف بشــكل واســع ليــس عــى الســهل الجنــويب والغــريب فحســب ب

التــال الرشقيــة، وهــا أن كل الطرقــات التــي ســلكناها مــن عــرى إىل بــرصى ومــن برصى 

ــا. وهــا هــي العفينــة عــى بعــد ميلــن أو أقــل تجثــم  إىل صلخــد تنبســط أمــام نظرن

ــوادي. ووادي  ــة ال ــازاً عــى ضف ــزاً ممت ــرثة مرك ــا املنت ــل خرائبه يف أســفل الســفح فتحت

الزيــدي يتعــرج تحــت قدمــي ويظــل نظــري ياحقــه حتــى يدخــل الســهل حيــث تبــدو 

ــدو مــن خــال القمــم.  ــي تب ــي ال تحــى وقلعــة صلخــد الت ــا القــرى واملــدن الت بقاي

وإىل الــرشق وراء الــوادي يبــدو ســهل أخــرض تتوســطه بركــة مــاء واســعة ووراء ذلــك 

ــراج ســهوة الخــرض الغــراء  قمــم التــال املكســوة بأحــراج الســنديان فتبــدو بينهــا أب

وهــي تتــوج مرتفعــاً مــن األرض. وهــا هنــا ضهــر وعــر مكســو باألحــراج وهــو يســر 

بخــط مســتقيم حتــى أقــدام القليــب الــذي يرتفــع خلفــه مبخروطــه البديــع، إن ســفحه 

الرشقــي عــاٍر ولونــه أحمــر قاتــم كأمنــا هــو مغطــى بســيل مــن الرمــاد بينــام اكتســت 

جهاتــه األخــرى بأشــجار الســنديان وينســاب عــى جانبــي هــذا الضهــر واديــان بينهــام 

قريــة الكفــر الخربــة. إنهــا ال تــرى مــن حــران ولكنــي دللــت عــى موقعهــا. وقــد ســبق 

لركهــاردت أن زارهــا مــن هــذا املــكان ووصــف خرائبهــا بإيجــاز قائــاً: تقــع حــران يف 

نهايــة الضهــر الــذي تحدثنــا عنــه أبنيتهــا العامــة القليلــة ال تــزال واضحــة املعــامل وكثــراً 

مــن منازلهــا الخاصــة ســامل بينــام صــار قســم قليــل منــه مســكوناً اليــوم وإىل الجنــوب 

مــن البلــدة وعــى منبســط مــن الصخــور املرتفعــة تقــوم خرائــب هيــكل يبــدو أنــه قــد 

حــول إىل كنيســة ولهــذا املعبــد بــاب منخفــض مــن الحجــر يوصــل إىل الداخــل ومــن 

املؤكــد أن هــذا البــاب قــد نقــل إىل هنــا مــن بنايــة أخــرى وإىل الــرشق كان........

أمــا اآلن فهــو مهــّدم. وســمعنا رجــل متقــدم يف الســن نســأل عــن نقــوش فقادنــا إىل 

القمــة حيــث وجــدت نقشــاً يونانيــاً طويــاً، حســن الخــط فــوق حجــر ضخــم يبــدو أنــه 
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كان مقامــاً فــوق البــاب الرئيــي ويشــر هــذا النقــش إىل أن هــذا الهيــكل قــد بنــي يف 

الســنة الثامنــة عــرشة مــن عهــد أنطونيــوس بيــوس ســنة 155ب.م.

مل نســتطع أن نتخلــص مــن الســكان الــدروز الكرمــاء إال بصعوبــة فقــد كانــوا اســتقدموا 

مــن قطيــع قريــب منهــم جديــاً ليعجلــوا لنــا غــداء وقــد ندمــت إلرســايل خدمنــا إىل 

نجــران ألننــي رأيــت أن رصف يــوم يف هــذه املنطقــة ذو فائــدة عظمــى فهــذه ســهوة 

الخــرض والكفــر والقليــب قريبــة املنــال منــي إال أن خريطــة  بركهــاردت جعلتنــي أخطئ 

يف تقديــر املســافات يف هــذه البقعــة مــن الجبــال، فقــد رســمت يف تلــك الخريطــة عــى 

ــة بينــام هــي يف الحقيقــة يف  ــال ســهوة الخــرض الرشقي مســافة ســاعات يف ســفح الجب

صميــم سلســلة الجبــال وعــى مســافة ثاثــة أميــال مــن حــران فقــط.

يف الساعة 10.55

ــي  ــعة الت ــب الواس ــاه الخرائ ــر باتج ــل الكف ــا ت ــن إىل ميينن ــا مخلف ــران ورسن ــا ح تركن

ــرة قامئــة  ــدة كب ــرب الســهوة وهــي بل ــا بق تســمى القنيطــرة، ويف الســاعة 11.40 كن

فــوق تــل وقــد اشــتهرت ســفوح الجبــال املحيطــة بهــذه القريــة وكذلــك الســهل الــذي 

ينبســط أمامهــا بجــودة الرتبــة ومل ندخــل القريــة بــل تابعنــا ســرنا يف ســفح الجبــال ويف 

الســاعة 12.25 دلّنــا محمــود عــى نبــع يبعــد مســافة ربــع ســاعة عــن مييننــا واســمه 

عــن خــراىش وهــذا النبــع يقــع يف أســفل تلــة مكســوة باألحــراج، وقــد روى لنا أســطورة 

ــة  ــي مدين ــة أن يبن ــام القدمي ــوك يف األي ــال: أراد أحــد املل ــع ق ــن هــذا النب ــة ع طريف

يف الســهل فاختــار املزيريــب مكانــاً لهــا، ومبــا أنــه مل يكــن فيهــا مــاء فقــد بنــى قنــاة 

تحــت األرض وجــرى فيهــا مــاء هــذا النبــع وال يــزال هــذا املــاء جاريــاً وال تــزال بحــرة 

املزيريــب تســتمد مياههــا مــن عــن خــراىش.
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وبعــد أن اجتزنــا واديــاً آخــر وصلنــا الرحــى عندئــذ اســتدرنا إىل اليســار وأرسعنا يف ســرنا 

ــا قريــة مصــاد الصغــرة إىل مييننــا يف أســفل تلــن مخروطيــن،  وبعــد ربــع ســاعة رأين

وبعــد ذلــك بنصــف ســاعة دخلنــا الســويداء.

هــا أنــا عــى أهبــة العــودة مــن رحلتــي ولكــن أعــود متحــراً عــى عــدم متكنــي مــن 

زيــارة املنطقــة كلهــا، إن جــامل املناظــر وعظمــة كثــر مــن الخرائــب وترحيــب الســكان 

القلبــي  وذكريــات الكتــاب املقــّدس كانــت جميعهــا متــأ رأيس مبشــاعر مل أخرهــا يف 

رحــايت.

الفصل الرابع عرش

السويداء، نجران، ازرع، دمشق

)نكتفي هنا بوصف السويداء نجران( »املرتجم«

ــهل  ــو الس ــا نح ــا وانحدرن ــن ركبن ــة والخمس ــة الخامس ــدة والدقيق ــاعة الواح يف الس

فقطعنــا الــدرب الرومــاين بعــد عــرش دقائــق مــن ســرنا. وقــد رافقتنــا الحجــارة املبعــرثة 

ــا ولغــا. واألرض الوعــرة حتــى وصلن

وكانــت الرتبــة بــن تلــك الصخــور غنيــة. وبــدت ولغــا مبنيــة فــوق تــل وهــي تشــبه 

القــرى األخــرى يف املنطقــة وعــى مســافة نصــف ســاعة منهــا نحــو الشــامل بــدت رميــة 

فــوق تــل آخــر وبينهــام الــوادي الصخــري وبرجــان يشــبهان مدافــن قنــوات وتنفــرج 

األرض عــن ســهل ابتــداء مــن ولغــا تــزرع فيــه الحبــوب. ويف الســاعة الثالثــة والنصــف 
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وصلنــا إىل قريــة املزرعــة الصغــرة، ومــن ثــم اجتزنــا أحــد فــروع وادي قنــوات ورسنــا 

يف ســهل خصــب إىل الســجن. بــدت املجــدل عــى مســافة ســاعة عــن مييننــا، وقــد عــرث 

ــا  ــر اللحــى وفيه ــدت كف ــاً ب ــة وإىل الشــامل قلي ــاردت عــى عــدة نقــوش يوناني بركه

أبنيــة قدميــة ونقــوش تعــود إىل عهــد جورديانــوس الثــاين.

الســجن تقــوم فــوق تــل وتحتــوي عــى أبنيــة عظيمــة املتانــة وعندمــا مررنــا بهــا رأينــا 

شــيخها الــدرزي وعــدد مــن مرافقيــه وقــد القينــا صعوبــة يف التخلــص منهــم إذ أنهــم 

ألحــوا علينــا لقضــاء الليــل عندهــم.

عــادت هنــا األرض الصخريــة إىل الظهــور وكانــت قطــع الصخــور الضخمــة تنتصــب يف 

كتــل مشوشــة وكان علــو بعضهــا 20قدمــاً وقطرهــا يــرتاوح بــن 40 و50يــردة، الكتــل 

الضخمــة مــن الســيان الــركاين والصخــور املتفرقــة املنتصبــة والقطــع املتفتتــة كانــت 

ــة املكشــوفة تضيــق وتقــل كلــام  تضفــي عــى املنطقــة منظــراً موحشــاً . وكانــت الرتب

تقدمنــا، بينــام تــزداد الصخــور ارتفاعــاً وضخامــة وهــا هــي نجــران تبــدو لنــا بجدرانهــا 

الســوداء وأبراجهــا املربعــة وهــي ترتفــع منعزلــة بــن الصخــور املتجهمــة. وقد شــاهدت 

هنــا املظاهــر الطبيعيــة الغريبــة التــي شــاهدتها يف بــراق وكان ذلــك دليــاً عــى أننــا 

ــد لفــت نظــري منفــرج مــن األرض إىل يســاري وقــد  ــا حــدود اللجــاة. وق قــد تخطين

غطتــه بعــض الرجــوم فأخــرين محمــود أن يف هــذا املــكان ركــز إبراهيــم باشــا بطارياتــه 

أيــام حربــة مــع الــدروز، بينــام أقيــم خلفهــا معســكر محصــن.

وصلنــا إىل نجــران يف 5.15 دخلنــا إليهــا يف ممــر ضيــق يتعــرج بــن الصخــور. وكان علينــا 

أن نتقــدم ببــطء وحــذر فــوق املمــرات الصخريــة امللســاء حيــث كانــت خيولنــا تجهــد 

يف تثبيــت أقدامهــا. وكان يفصــل بــن هــذه الصخــور شــقوق عميقــة ويف بعــض األمكنــة 
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كانــت هــذه الصخــور محاطــة باملــاء. وال يســتطيع الغريــب أن يهتــدي فيهــا إىل طريــق 

هــذا إذا ســلمنا بــأن هنــاك شــيئاً اســمه طريــق... وعندمــا دخلنــا البلــدة أرشــدنا إىل 

ــط  ــر يف وس ــو فخ ــم أب ــرتم قاس ــيخ املح ــا الش ــث وجدن ــدة حي ــعة يف البل ــاحة واس س

ــادة  ــا وبعــد التحيــات املعت ــا. وقفــوا عندمــا اقرتبن وجــوه البلــدة وهــو ينتظــر وصولن

ــه رجــل يف  ــق. إن ــار أمــر عري ــه وكان ميــي برشــاقة ووق ــا إىل بيت ــم أمامن ســار الزعي

الســبعن مــن عمــره إال أنــه صلــب وقــوي البنيــة. كان مظهــره جليــاً ورمبــا مــال إىل 

الفخفخــة إال أن صوتــه ناعــم وترصفاتــه بســيطة مرضيــة. وهــو الشــيخ الــدرزي الوحيــد 

الــذي لقيتــه يف حــوران يســتعمل الطبــاق »التبــغ« إن الشــيخ أبــو فخــر مــع األربعــة 

اآلخريــن الذيــن ســبق يل أن زرتهــم هــم زعــامء الــدروز يف هــذه املنطقــة.

ــاب  ــد أج ــاة وق ــول اللج ــة دخ ــن إمكاني ــاء ع ــذا املس ــاراتنا األوىل يف ه ــت استفس كان

ــن  ــرتة م ــد ف ــل درزي، وبع ــا رج ــه يرافقن ــا أن ــا طامل ــر علين ــه ال خط ــرتدد أن ــيخ ب الش

الزمــن أشــار علينــا بالذهــاب إىل ازرع والتقــدم مــن ذلــك املــكان إىل دامــا ومــن هنــاك 

إىل خبــب وقــد أكــد لنــا أن هــذه الطريــق توفــر وقــت بالنســبة للطريــق التــي كنــا قــد 

ارتأينــا ســلوكها وهــي متكننــا أيضــاً مــن رؤيــة اللجــاة بشــكل أفضــل وكان الشــيخ فــارس 

ــا الشــيخ قاســم  ــاً أن ال ندخــل اللجــاة إال إذا رافقن ــداً قوي ــا تأكي ــد علين ــد أك ــر ق عام

ــة  ــه ال صعوب ــال أن ــك وق ــيخ ضح ــى الش ــك ع ــت ذل ــا اقرتح ــض أوالده، وعندم أو بع

ــع  ــه مل متــِض أرب ــدة غــر أن ــة الســر الجدي ــول وجه ــا قب ــن ازرع وقررن يف الدخــول م

ــو  ــه ل ــا أيضــاً أن ــردد الشــيخ قاســم وأدركن ــى ملســنا الســبب يف ت ــن ســاعة حت وعرشي

ــأن  ال  ــوي ب ــامل ق ــاك احت ــكان هن ــر ل ــن يف أول األم ــا عازم ــام كن ــا ك ــا إىل دام ذهبن

نخــرج منهــا ونحــن عــى قيــد الحيــاة.
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9شباط

بنيــت نجــران يف الطــرف الجنــويب مــن اللجــاة تحيــط بهــا األرايض الوعــرة والصخــور 

املوحشــة بينــام تبــدو مــن الجهــة الشــاملية الرشقيــة باتجــاه عاهــرة بقــع صغــرة مــن 

األرض يبــدو أنهــا مســتعملة، وقــد شــاهدت يف داخــل اللجــاة أشــجاراً أهمهــا البطــم 

والزيتــون الــري.

ويف نجــران عــدد كبــر مــن الســكان الــدروز واملســيحين بعــدد متســاٍو وهــم يشــغلون 

بقايــا األبنيــة القدميــة وقــد قــدرت محيــط الخرائــب مبيلــن تقريبــاً وكانــت أهــم بنايــة 

فيهــا كنيســة ذات برجــن ويبــدو أنهــا اســتعملت يف عصــور متأخــرة جامعــاً وقــد بــدت 

ــة  ــة ومثاني ــع مئ ــخ ســنة أرب ــا يحمــل تاري ــة بعضه ــا عــدة نقــوش يوناني عــى جدرانه

وخمســن – )564 ب.م( وهــذا أحــدث تاريــخ شــاهدته يف حــوران.

ركبنــا الســاعة الثامنــة والنصــف فودعنــا مضيفنــا املســن ورسنــا يف درب تكتنفــه الصخور 

يف اتجــاه جنــويب غــريب نحــو قريــة الــدور ومــا أن مضــت نصــف ســاعة حتــى وصلنــا 

الســهل فاتجهنــا غربــاً مبحــاذاة أطــراف اللجــاة ويف الســاعة التاســعة والربــع وصلنــا إىل 

تــل صخــري تغطيــه الخرائــب وكان إىل الجهــة الشــاملية مــن هــذا التــل مــرج ينســاب 

فيــه نبــع يدعــى عــن قراصــة وقــد ســبق للرحالــة ســرتن أن نقــل هنــا نقشــاً يونانيــاً 

كان فــوق بــاب الكنيســة ويعتقــد جيزينيــوس أن هــذا املــكان رمبــا كان قريــاط. ويرجــع 

األخــذ بهــذا الــرأي فــإن االســم واتســاع الخرائــب وبينهــا كنيســة كبــرة كل ذلــك يؤيــد 

هــذا الغــرض وإن موقــع هــذه البلــدة بالقــرب مــن نبــع دائــم يجعلهــا دامئــاً مكانــاً ذا 

أهميــة يف هــذه األرض العطــى وعــى مســافة نصــف ســاعة إىل الجنــوب الغــريب تقــع 

ــدو مــن نقــش  ــذوق والعظمــة الســالفن ويب ــدل عــى ال ــرة ت ــا كث ــا بقاي ــدور وفيه ال
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قديــم نقلــه ســرتن أن اســم هــذه املدينــة القديــم كان دوروا، وبعــد أن ابتعدنــا مســافة 

أربعــن دقيقــة عــن عــن قراصــة اجتزنــا وادي قنــوات وكان جافــاً وهــو يســر مبحــاذاة 

أطــراف اللجــاة وانفتــح أمامنــا اآلن ســهل خــال متامــاً مــن األحجــار والصخــور وبــدت 

عــى بضــع دقائــق عــن يســارنا قريــة تعــارة الخربــة املنتصبــة فــوق تــل وعــى مســافة 

قريبــة مــن مييننــا شــاهدنا أبراجــاً مربعــة يف قريــة أخــرى مختفيــة بــن صخــور اللجــاة 

ــاعة  ــد س ــا بع ــا إليه ــد وصلن ــر وق ــرصى الحري ــتقيم إىل ب ــط مس ــرنا يف خ ــا س وتابعن

وخمــس دقائــق مــن قراصــة.

تقــع بــرصى يف لســان مــن الصخــور يدخــل إليهــا يف ممــر صعــب متعــرج بعــد اجتيــاز 

وادي قنــوات وتســلق حافــة صخريــة وعــرة وعندمــا كنــا نجتــاز هــذا الحاجــز الطبيعــي 

أشــار محمــود إىل صخــور تنتصــب عــن مييننــا وقــال أن اثنــن مــن أخــوة الشــيخ فــارس 

ــوا فــوق هــذه الصخــور يف أول معركــة مــع إبراهيــم  وواحــد مــن أوالد أخيــه قــد قتل

ــة اســتقبلنا بالنظــرات الشــزراء ......ورسعــان مــا اكتشــفنا  ــا القري باشــا وعندمــا دخلن

أننــا قــد تركنــا وراءنــا الرتحيــب الصــادق والضيافــة الكرميــة.


