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مقدمة املعرب

هــذه مقتطفــات مــن كتــاب فريــد ضخــم للمســترشق الرحالــة بركهــاردت تحــت عنــوان 
ــة  ــت الحكوم ــو اهتم ــذا ل ــوريا Travels in Syria  1812 -1810 ، حب ــالت يف س رح
ــة أن  ــى الحكوم ــى ع ــن امتن ــه. واين ح ــته وطرافت ــة لنفاس ــه إىل العربي ــورية بنقل الس
تنقلــه فــأن عمــالً كهــذا قــد ال يتــاح لشــخص مبفــرده أن يقــوم بــه ألســباب ماليــة يف 

الدرجــة االوىل. 

ــاً النظــر عــن وصــف  ــل حــوران صارف ــق بجب ــي تتعل ــر االشــياء الت ــت اك ــد اقتضب وق
ــة  ــا العلمي ــار لعــدم متــريس مبفرداته ــراً، وعــن وصــف اآلث ــا مل تتغــر كث الطبيعــة ألنه

ــه. ــر فصــول كتاب ــف يف اك ــا املؤل ــي يثبته ــة الت ــي اللغــة اليوناني ولجه

وقــد تحاشــيت التعليــق عــى مــا ورد يف الكتاب وعــى األخص يف مــا يتعلــق باملعتقدات 
الدينيــة ، مرجئــاً مثــل هــذه املناقشــات اىل الحــوايش التــي بدأنــا بوضعهــا عــى كتــاب 
ــا مــن  ــذي انتهين ــة دمشــق 1925- 1927 » ال ــة وفتن ــورة الدرزي ــا » الث الجــرال اندري

تعريبــه مبشــاركة بعــض االصدقــاء .

ــل  ــة بجب ــة واملتعلق ــة واملعرب ــب املوضوع ــن الكت ــلة م ــة لسلس ــب فاتح ــذا الكتي وه
حــوران وســكانه منهــا كتــاب » الثــورة الســورية عــى ضــوء وثائــق مل تنــرش » للمعــرب، 
ــن  ــات م ــايض ومقتطف ــرن امل ــل يف منتصــف الق ــذي زار الجب ــر ال ــس بورت ــاب الق وكت
الرحالــة او العلــاء االوروبيــن امثــال :دوســو ،وماكلــر، وراي ،وبل،ومــا ســكل ، وبوردو، 

وغرهــم...

ســرىض كثــرون عنــا وســيغضب كثــرون ولكننــا ال نهــدف مــن إصــدار هــذه السلســلة 
اىل ارضــاء احــد وال إغضــاب احــد غــر أن العلــم نــور والنــور ال يخبــأ.

س . ع .
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مقتطفات من كتاب

رحالت يف سوريا

1812 -1810

للمسترشق جون لويس بركهاردت 

املعروف ب » الشيخ ابراهيم »

ـــــــــــــــــــ

يوميات

عن رحالت اىل حوران يف خريف وشتاء 1810

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 ترشيــن ثــاين- بعــد أن عــدت مــن رحلتــي الســالفة الذكــر اضطــررت للبقاء يف دمشــق 
اكــر مــن اســبوعن عــى اثــر انحــراف مزاجــي. ومــا ان متالكــت صحتــي حتــى بــدأت 
ــة  ــدروز يف حــوران، وهــي منطق ــل ال ــة اىل ســهل حــوران واىل جب ــئ نفــي لرحل أهي
اتفقــت روايــات األهــايل واالحاديــث التــي ســمعتها مــن الســيد »ســيتزن« الــذي ســبق 
لــه ان زار قســاً منهــا منــذ اربــع ســنوات عــى اقناعــي بأنهــا عظيمــة األهميــة مــن 

شــتى الوجــوه.

طلبــت مــن الباشــا ) وايل دمشــق ( ان يتفضــل مبنحــى » بيــوردي » او جــواز ســفر عــام 
وتوصيتــه اىل ضابطــه يف حــوران وقــد لبــى طلبــي بــكل ســهولة فســلموين ذلــك الجــواز 

الــذي يــويص فيــه يب بلهجــة صارمــة جــداً.

ــاع  ــن اتب ــم م ــيحين ومعظمه ــن املس ــراً م ــدداً كب ــاك ع ــألتقي هن ــي س ــي بأنن ولعلم
ــروم يف  ــرك ال ــد ايضــاً الحصــول مــن بطري ــه مــن املفي ــروم فقــد فكــرت بان كنيســة ال
دمشــق عــى رســالة اىل رعيتــه يف حــوران خصوصــاً وانــه كان بينــي وبينــه عالقــة وديــة، 
فــا ان ابديــت لــه رغبــايت حتــى اصــدر امــره بكتابــة رســالة موجهــة اىل عمــوم رجــال 
الكهنــوت وقــد وجــدت لهــذه الرســالة وزنــاً عنــد الــروم اكــر بكثــر مــن » بيــوردي » 

ــة ) االســالمية ( . الباشــا يف االوســاط الرتكي
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ــاس  ــس لب ــى ان الب ــت ع ــاً عزم ــون لزوم ــا يك ــر م ــه اك ــا اعتربت ــزودت مب ــد ان ت وبع

ــة مــن الفــرو ووضعــت  ــة وتدثــرت بجب الشــعب الحــوراين فوضعــت عــى رأيس كوفي

يف خرجــي قميصــاً اضافيــا وأقــة مــن حبــوب الــن وأقتــن مــن التبــغ وعلــف يــوم مــن 

ــدة ازرع. وقــد اســتأجرت  ــم انضممــت اىل جاعــة مــن فالحــي بل الشــعر لحصــاين ث

مــن احدهــم حــاراً مــع انــه مل يكــن معــي يشء احملــه عليــه غــر خرجــي الصغــر، 

غــر اين كنــت اعلــم ان عمــي هــذا كان احســن طريقــة لوضــع نفــي تحــت حايــة 

ــخص  ــاً للش ــاً وحامي ــرورة رفيق ــح بال ــار يصب ــب الح ــافرين، الن صاح ــي املس رفاق

الــذي يســتأجر منــه حــاره، ولــو اين عرضــت عليــه قبــل البــدء بالســفر ان ادفــع لــه 

اجــرة ملجــرد مرافقتــه يل يف الطريــق، فانــه كان يطلــب منــي ثالثــة امثــال املبلــغ الــذي 

اعطيتــه ايــاه دون ان احصــل عــى اقــل فائــدة مــن هــذه الزيــادة ومــن ثــم فانــه رمبــا 

ــون قرشــاً أي حــوايل  ــاً. كان يف منطقــي ) كمــري ( مثان ــاً مريب اعتــرب ســلويك معــه غريب

ــاعة  ــا س ــاف إليه ــل يض ــغ بقلي ــذا املبل ــن ه ــر م ــي أك ــات وكان يف جيب ــة جنيه أربع

ــم أن القهــوة ســوف تلقــى كل  ــغ وكنــت أعل ــم وســكن ورصة تب ــة ودفــرت وقل وبوصل

ترحيــب يف البيــوت التــي ســأنزل فيهــا .

كان يف نيــة رفاقــي أن يرتكــوا دمشــق باكــراً جــداً يف صبــاح اليــوم التــايل. فرتكــت املــكان 

الــذي أنــزل فيــه وذهبــت يف املســاء معهــم ألنــام يف خــان صغــر يف ضواحــي دمشــق 

حيــث ينــزل الحوارنــة غالبــاً.

ــالث  ــمس بث ــل رشوق الش ــدان قب ــة املي ــق بواب ــق بطري ــا دمش ــاين - تركن ــن ث 9 ترشي

ســاعات وأخذنــا الطريــق الــذي يبــدأ منــه الحــج ســنوياً رحلتــه الشــاقة. هــذه البوابــة 

تدعــى بــاب اللــه ) بوابــة اللــه ( إال أنــه مــن األوىل أن تســمى بــاب املــوت ألنــه قــد ال 

يعــود مــن هــذه الرحلــة الطويلــة إال الثلــث مــن أولئــك املتمســكن بتعاليــم دينهــم أو 

الطامعــن يف مربــح ...

ــا  ــاه وأخذن مــن الصنمــن يتابــع طريــق الحــج اتجاهــه نحــو طفــس واملزيريــب فرتكن

ــا هــذه الطريــق التــي تعتــرب  ــا أن اجتزن طريقــاً تنحــرف نحــو الــرشق. ولقــد ســبق لن

ــا  ــة متامــاً فقــد كن ــق آمن ــن دمشــق وحــوران واملعــروف أنهــا طري ــق العامــة ب الطري

نلتقــي بجاعــات كثــرة مــن  الفالحــن يف طريقهــا مــن مدينــة دمشــق وإليهــا. ولكــن 
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مــا كدنــا نجتــاز الصنمــن حتــى أنبأنــا بعــض الفالحــن أن جاعــة مــن عــرب الرسديــة 

قــد صــار لهــم عــدة أيــام وهــم ينهبــون املســافرين والقــرى يف هــذه الجهــات. وقــد 

خــاف رفاقــي مــن املفاجــأة فتوقفــوا وراحــوا يخبئــون رصر نقودهــم يف حداجــة أحــد 

الجــال ويخيطــون عليهــا فحــذوت حذوهــم. وقــد أخــربت أن هــذه الجاعــة الجوابــة 

ــأن تفــرض عليهــم  ــل تكتفــي ب ــدر أن تنهــب مــوايش أهــايل حــوران ب مــن العــرب ين

أتــاوة مــن مــال ومــن ثيــاب جديــدة يكــون األهــايل قــد اشــرتوها مــن دمشــق .

ــة تســمى وعــرة الصنمــن  ــد الطريــق مــن الصنمــن مســافة ســاعة يف أرض صخري متت

.ومــا أن اجتزنــا هــذا الوعــر حتــى التقينــا ببعــض الحوارنــة الذيــن حملــوا إىل رفاقــي 

أخبــاراً عــن العــرب ) البــدو ( جعلتهــم يف خــوف شــديد لدرجــه أنهــم قــرروا أن يتخلــوا 

عــن عزمهــم يف الوصــول إىل ازرع يف ذلــك اليــوم ورشعــوا يف التفتيــش عــن ملجــأ لهــم 

يف قريــة مجــاورة بانتظــار أنبــاء جديــدة.

اســتدرنا قليــالً إىل اليســار وحططنــا رحالنــا يف قريــة تدعــى تبنــة وهــي تبعــد مســافة 

ــا نتعــى  ســاعة ونصــف عــن الصنمــن. تركنــا دوابنــا يف حــوش بيــت مضيفنــا وذهبن

عنــد الشــيخ وهــو درزي يقبــل يف بيتــه الغربــاء بــكل ترحــاب ليشــاركوه طبخــة الربغــل.

10 ترشيــن ثــاين- تركنــا تبنــة يف الصبــاح الباكــر واجتزنــا قــرى مجيــدل ومحجة وشــقرة ) 

وقراطــه( وكلهــا عــى يســار الطريــق فوصلنــا بعــد ثــالث ســاعات وربــع ازرع. هنــا يبدأ 

ــي تقــوم عــى ســفوحها  ــالل املنفــردة والت ــر مــن الت ــه كث ــذي تتخلل ســهل حــوران ال

ــان  ــن فرس ــة م ــا بجاع ــل إىل ازرع التقين ــل أن نص ــوران. قب ــرى ح ــر ق ــا أك وأقدامه

ــة  ــة املاضي ــؤوا يف الليل ــد فاج ــاال. لق ــن خي ــوايل مثان ــا ح ــغ عدده ــوايل( يبل ــا )ال الباش

جاعــة عــرب الرسديــة الذيــن أرشنــا إليهــم وكانــوا يف قريــة ولغــا فقتلــوا قائدهــم عــرار 

وســتة غــره وحملــوا رؤوســهم جميعــاً يف كيــس معهــم . واخــذوا ايضــاً معهــم احــدى 

وثالثــن فرســاً جلهــا مــن أجــود الخيــول العربيــة ومبــا أن هــؤالء الجنــود كانــوا خائفــن 

مــن أن يطاردهــم رفــاق هــؤالء املقتولــن فإنهــم كانــوا يرسعــون يف عودتهــم إىل دمشــق 

وقــد ســمعت فيــا بعــد أن الباشــا أهــدى إليهــم الخيــول التــي غنموهــا ووزع عليهــم 

مثــاين رصرا أو مــا يقــرب مــن مئتــي جنيــه.
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ــة وخمســن أرسة  ــي تضــم حــوايل مئ ــرى الرئيســية يف حــوران فه إن ازرع إحــدى الق

تركيــة )مســلمة( ودرزيــة وحــوايل خمســن أرسة مــن املســيحين الرشقيــن وهــي تقــع 

يف وعــر اللجــاه وتبعــد مســرة نصــف ســاعة عــن األرض املفتلحــة. وليــس فيهــا مــاء 

جاريــة ولكــن فيهــا عــدداً كبــراً مــن الــربك يشــتغل ســكانها يف حياكــة القطــن ويصنعون 

ــي تجلــب صخورهــا مــن داخــل اللجــاه ومــن  ــراً مــن أحجــار الطواحــن الت عــدداً كب

هــذه القريــة وغرهــا مــن قــرى اللحــف تصــدر هــذه الحجــارة إىل أكــر نواحــي ســورية 

حتــى تصــل حلــب والقــدس وتختلــف أســعار هــذه الحجــارة باختــالف حجمهــا وترتاوح 

بــن خمســة عــرش قرشــاً وســتن قرشــاً ، وهــي تفضــل عــى كل مــا عداهــا مــن أحجــار 

بفضــل صالبــة حجرهــا وهــو مــن الصخــور الربكانيــة التــي تغطــي حــوران حتــى ال تــرى 

يف هــذه املنطقــة إال ذلــك النــوع مــن الحجــارة.

ــة  ــن ثالث ــا م ــرة محيطه ــا يف دائ ــع خرائبه ــة مزدهــرة وتق ــا مدين ــاً م ــت ازرع يوم كان

إىل أربعــة أميــال وال يــزال الســكان الحاليــون يعيشــون يف األبنيــة القدميــة التــي ظــل 

اكرهــا بفضــل قــوة حيطانهــا ومتانتهــا ســليمة مصانــة... ان مــرأى هــذه الخرائــب ومــا 

يحيــط بهــا مــن صخــور منطقــة اللجــاه ال تــرس الناظــر فاللجــاه عبــارة عــن مســاحة 

ــة  ــا رجــوم مــن حجــارة ســوداء وصخــور صغــرة مختلف مــن األرض املنبســطة تتخلله

األشــكال وهــي خاليــة مــن أي منظــر يــروق للعــن أن تســتقر عليــه.

12 ترشيــن ثــاين- تركــت ازرع بصحبــة خــوري الــروم ورسنــا لزيــارة القــرى يف طريقنــا 

إىل جبــل حــوران. لقــد قبلــت أن ادفــع لــه تعويضــاً عــن كل يــوم يقضيــه معــي ولكــن 

رسعــان مــا ســاورين النــدم عــى هــذا االتفــاق فقــد عمــل الخــوري عــى تطويــل رحلتــي 

ــه كل  ــر حصان ــد حمــل عــى ظه ــة وهكــذا فق ــام هــذه الرحل ــزداد عــدد أي ــك ي وبذل

أثــاث كنيســته وراح ينــزل يف كل قريــة تقريبــاً ويقــوم بقــداس فيهــا بعــد أن يكــون قــد 

رتــب فيهــا غرفــة مناســبة ولــذا فإنــه مل يكــن تتــاح يل فرصــة تــرك املنــزل الــذي ابيــت 

فيــه قبــل أن ينتصــف النهــار ومبــا أن أيــام النهــار كانــت قصــرة فــإن يــوم الرحلــة مل 

يكــن يســتغرق إال أربــع أو خمــس ســاعات.

تركنــا ازرع وكانــت طريقنــا تتجــه نحــو الجنــوب الرشقــي ومبحــاذاة املنطقــة الصخريــة 

باللجــاه وبعــد مســر ســاعتن اجتزنــا قريــة بــر عــى يســارنا وكان أكــر ســكانها مــن 



7 

الــدروز وهــي تقــع يف الوعــر عــى مــزار اليشــع ويقصــده األتــراك )املســلمون( للتــربك 

بــه وبقــرب هــذه القريــة واىل الجنــوب منهــا تقــوم قريــة صغرة تدعــى خربــة الحريري 

وبعــد أن رسنــا ســاعة واحــدة اجتزنــا قريــة تعــارة وهــي تحــت ارشاف شــيخ ازرع وعى 

مســافة ربــع ســاعة إىل اليمــن ظهــرت قريــة الــدور، ويجتــاز قريــة تعــارة وادي قنــوات 

ــراً مــن املطاحــن يف فصــل الشــتاء وهــو  ــر عــدداً كب ــل ويدي ــذي ينحــدر مــن الجب ال

يجــف يف الغالــب يف أواخــر شــهر أيــار وعــى بعــد ســاعة مــن قريــة تعــارة تقــع عــن 

قراصــة ويلفظهــا الحوارنــة والبــدو مبــا يشــبه الجيــم املريــة ويف أســفل إحــدى تاللهــا 

يوجــد آبــار وهــذه التلــة مغطــاة بخرائــب مدينــة قراطــة القدميــة والتــي مل يبــق فيهــا 

غــر األســس. وكان املــاء قليــالً هــذه الســنة لدرجــة أن أهــايل بــر كانــوا مضطريــن إىل 

جلــب مائهــم مــن هــذه اآلبــار وعــى مســافة ربــع ســاعة مــن هــذه اآلبــار وإىل الــرشق 

تقــع قريــة نجــران يف اللجــاه وفيهــا عــدد كبــر مــن األبنيــة القدمية يســكنها الــدروز ويف 

اللجــاه وإىل جــوار قراطــة تجــد أماكــن كثــرة صالحــة للفالحــة. ويف طريقنــا وعــى بعــد 

ســاعة وربــع مــن العــن أو البــر يقــع ديــر االخــوات )الخــوات( عــى تلــة صغــرة وهــو 

عبــارة عــن كومــة مــن الخرائــب ومــن هنــاك رسنــا نحــو الجنــوب الرشقــي مــدة ثالثــة 

اربــاع الســاعة فوصلنــا قريــة الســجن حيــث حططنــا رحالنــا يف بيــت األرسة املســيحية 

الوحيــدة التــي ال تــزال تعيــش بــن الــدروز يف ذلــك املــكان. والســجن كلهــا مبنيــة مثــل 

كل تلــك املــدن القدميــة بالحجــارة الســوداء التــي تغطــى بهــا هــذه الجبــال.

13 ترشيــن ثــاين- تركنــا الســجن عنــد الظهــر فوصلنــا بعــد نصــف ســاعة إىل نبــع املزرعــة 

وميــاه هــذا النبــع تجــر إىل قــرب الســجن بواســطة قنــاة قدميــة وهــي تصب أيــام الصيف 

يف بركــة واســعة ويف الشــتاء ينضــم إىل هــذا النبــع عدد مــن الوديــان الصغرة التــي تنحدر 

عــى جبــل حــوران بــن قنــوات والســويداء وجميعهــا يتجــه نحــو الغــرب ليصــب يف وادي 

قنــوات وفــوق النبــع يقــع قــر خــرب وبقربــه عــدد كبــر مــن البنايــات الضخمــة التــي 

مل يبــق منهــا واقفــاً غــر حيطانهــا واملرجــح أن يكــون القــر قــد بنــي مــن أجــل حايــة 

املــاء وهنــاك روايــة تزعــم أن تيمورلنــك قــد ســمم هــذه البــر وتــرتدد مثــل هــذه القصــة 

يف اماكــن متعــددة مــن حــوران ويقــال أنــه رمــى زئبقــاً يف الينابيــع مــا أدى إىل تغويــر 

امليــاه وأن املــاء الــذي تجمــع تحــت األرض مــن عــدة ينابيــع قــرب املزيريــب تفجــر مــع 

الزمــن وكــون النبــع الغزيــر يف ذلــك املــكان ودعــي )البجــة(.
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ومــن املزرعــة رسنــا إىل الشــال الرشقــي باتجــاه املجــدل فوصلناهــا بعــد ســاعة وكان 

املطــر ينهمــر طــول النهــار. عندمــا وصلنــا إىل املجــدل توقفــت ألنقــل بعــض الكتابــات 

القدميــة وإذ بالشــيخ الــدرزي يســتدعيني ألحــر حــاالً وأخــربه عــن أمــري. ان هنــاك 

ــه مبجــرد  ــأ وأن ــز مخب ــدل عــى كن ــات ت ــأن الكتاب ــاس ب ــد هــؤالء الن اعتقــاداً عامــا عن

ــت  ــز. وكن ــكان الكن ــرف م ــان أن يع ــتطيع اإلنس ــا يس ــات أو نقله ــذه الكتاب ــراءة ه ق

غالبــاً أحــارب هــذا االعتقــاد بنجــاح وذلــك بــأن أســألهم بــكل بســاطة: إذا أراد أحدكــم 

أن يخبــئ أموالــه تحــت األرض فهــل يكــون مــن الحكمــة أن يخــرب الغربــاء عــن مــكان 

ــر  ــق الجــذور يف رؤوس عــدد كب ــاد عمي ــك فقــد كان هــذا االعتق وجودهــا؟ ومــع ذل

ــيخ  ــع ش ــال م ــذا كان الح ــج وهك ــا بالحج ــول دون اقتناعه ــة تح ــايل لدرج ــن األه م

املجــدل فقــد ســألني بــكل غلظــة عــن مهمتــي فقدمــت إليــه كتــاب الباشــا )الــوايل( 

غــر أنــه مل يكــن بــن العرشيــن رجــالً املوجوديــن مــن يســتطيع أن يقــرأه وملــا قرأتــه 

لهــم رفضــوا أن يصدقــوا أن يكــون الكتــاب صحيحــاً فرتكــت الغرفــة بينــا كانــت القهــوة 

تشــوى )تحمــص( فأنجــزت نقــل بعــض الكتابــات وخرجــت مــن القريــة تحــت ســيل 

مــن املطــر... رسنــا ثالثــة أربــاع الســاعة فوصلنــا إىل قريــة كفــر اللحــى )اللحــف( وهــي 

تقــع بالقــرب مــن وادي قنــوات وعــى مقربــة مــن اطــراف اللجــاه فقضيــت هنــاك ليلــة 

جميلــة بصحبــة بعــض الــدروز الذيــن راحــوا يتحدثــون معــي براحــة عــن عالقاتهــم 

بشــيوخهم ومبــن جاورهــم مــن العــرب )البــدو(.

14 ترشيــن ثــاين- ركبنــا مــن كفــر اللحــف ورسنــا مســافة أربعــن دقيقــة نحــو الشــال 

فوصلنــا إىل قريــة تدعــى رميــة اللحــف ويقطنهــا ثــالث أو أربــع عائــالت درزيــة فقــط... 

لهــذه القريــة بركتــان متتلئــان يف أيــام الشــتاء بواســطة فــرع مــن وادي قنــوات وكانتــا 

ــا  ــادراً وبقربهــا نجــد بقاي ناضبتــن متامــاً يف هــذا الصيــف وهــذا ال يحــدث لهــا إال ن

جــدران ضخمــة وعــى تــل منفــرد يبعــد ثالثــة أربــاع الســاعة نحــو الجنــوب الرشقــي 

مــن رميــة نجــد ديــر اللــن. وتقــع رميــة عــى حــدود اللجــاه بينــا يقــع الديــر يف الســهل 

ــا بنايــة مربعــة ضلعهــا ســبعون  بــن اللجــاه وجبــل حــوران ، يتألــف الديــر مــن بقاي

خطــوة وفيهــا حجــرات لــكل واحــدة منهــا بــاب ويحتــوي أيضــاً عــى غــرف أكــرب مل يبق 

منهــا إال قناطرهــا. وكان ســقف هــذه البنايــة جميعهــا مهدمــااً ومرتاكــاً يف وســطها... 

وعــى بعــد نصــف ســاعة مــن ديــر اللــن تقــع قريــة خربــة وغــر مســكونة فــوق تــل 
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وتســمى دبــة فيهــا بركــة ونبــع مــاء وإىل الشــال الرشقــي منهــا تقــع القريــة الدرزيــة 

املأهولــة بريكــة وبعــد مســرة نصــف ســاعة تقدمنــا إىل قريــة مــردك وهــي عــى ســفح 

جبــل حــوران وفيهــا نبــع مــاء يســتقي منــه يوميــاً دروز رميــة وبريكــة...

مــن مــردك ميتــد طريــق صخــري مســافة ســاعة ونصــف فيفــي إىل شــهبا مقــر الشــيوخ 

الــدروز الرئيســين وتضــم ايضــاً بعــض العائــالت املســلمة واملســيحية وهي تقــع بالقرب 

مــن أقــدام تــل شــهبا بــن هــذا التــل والجبــل ) جبــل حــوران (.

كانــت شــهبا يف املــايض إحــدى املــدن الرئيســية يف هــذه املناطــق تشــهد بذلــك بقايــا 

أســوارها وفخامــة ابنيتهــا العامــة. ال تــزال آثــار الســور باديــة حــول املدينــة كــا أنهــا 

ال تــزال ســليمة يف أماكــن متعــددة وفيهــا مثــاين بوابــات تتصــل كل واحــدة منهــا بشــارع 

ــة يف  ــز حراس ــن ومرك ــن قنطرت ــة م ــف كل بواب ــة وتتأل ــب املدين ــي إىل قل ــط يف مبل

الوســط. ويبــدو أن البوابــة الرشقيــة كانــت هــي الرئيســية إذ أن الشــارع املتصــل بهــا 

يســر بخــط مســتقيم مخرتقــاً املدينــة وهــو مبلــط مثــل الشــوارع األخــرى املفضيــة إىل 

البوابــات وهــذا الشــارع مرصــوف ببــالط مــن الحجــارة الكبــرة املتوازيــة األضــالع وقــد 

ركبــت بطريقــة مائلــة وبكثــر مــن التناســق.

ــر  ــا كث ــن وبينه ــة عــى الجانب ــازل املتهدم ــوام مــن املن ــن اك رست يف هــذا الشــارع ب

ــه أربــع مكعبــات مــن الحجــارة الضخمــة  ــا األعمــدة فوصلــت إىل مــكان في مــن بقاي

ــن  ــة م ــاً مبني ــي جميع ــا وه ــق خالله ــر طري ــع مي ــبه املرب ــا يش ــف م ــا يؤل ومجموعه

الحجــارة املربعــة ضلعهــا اثنــا عــرش قدمــاً وعلوهــا تســعة ويبــدو أن هــذه املكعبــات 

ــذي  ــا ال ــن احده ــدو م ــا يب ــن الداخــل ك ــا محشــوة بالحجــارة م ــه ألنه ــزال متين الت

اصبــح خربــاً، وبالقــرب مــن ذلــك وإىل الجهــة اليمنــى تنتصــب فــوق مصطبــة خمســة 

أعمــدة كورنثيــة قطرهــا قدمــان وجميعهــا ســاملة، وبعــد أن اجتــزت األعمــدة وصلــت 

إىل البنايــة الرئيســية يف البلــدة وهــي بشــكل هــالل تتجــه نحــو الــرشق وليــس فيهــا أي 

زخــارف مــن الخــارج ولكــن فيهــا طاقــات كثــرة يف واجهتهــا. وقــد تحاشــيت أن ادخلهــا 

ألنــه كان عنــدي فكــرة ســيئة عــن مالكهــا الحــايل زعيــم شــهبا الــذي منــع منــذ ســنوات 

مســرت ســيتزن مــن العــودة إىل الســويداء مــن هنــاك، ومل أكشــف نفــي للــدروز طيلــة 

املــدة التــي بقيتهــا يف شــهبا.
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وإىل الغــرب مــن األعمــدة الكورنثيــة الخمســة تقــوم بنايــة صغــرة كانــت قــد حولــت 

ــة عــن  ــالت وافي ــار شــهبا ويعطــي تفصي ــة وصــف آث ــع الرحال ــم يتاب إىل جامــع... ) ث

الحامــات وامللعــب املــدرج..، (.

يشــتغل أهــايل شــهبا يف صناعــة القطــن فينســجون األقمشــة التــي تصنــع منهــا القمصان 

ــهبا   ــس يف ش ــد ولي ــوع الجي ــن الن ــس م ــه لي ــون القطــن ولكن ــاءات وهــم يزرع والعب

ــا بعــض  ــزال يف اثنتــن منه ــرك واســعة ال ي ــا ثــالث ب غرثــالث عائــالت مســيحية وفيه

املــاء. وليــس بقربهــا أي نبــع ، واكــر ابــواب البيــوت مكــّون مــن مــراع واحــد مــن 

الحجــارة يــدور حــول محوريــن حجريــن أيضــاً.

15 ترشيــن الثــاين- اجتــاز طريقنــا الســهل الخصــب املــزروع والواقــع يف اســفل جبــل 

ــا وادي  ــا ربــع ســاعة حتــى اجتزن حــوران واملتجــه نحــو الشــال الرشقــي ومــا أن رسن

منــره والهيــت وهــو واد ينحــدر مــن الجبــل الواقــع إىل الجنــوب الرشقــي. وهــو يقــدم 

يف أيــام الشــتاء املــاء إىل قســم كبــر مــن اللجــاه حيــث يجمــع يف بــرك ويف أعــى الــوادي 

عــدد كبــر مــن املطاحــن الخربــة.

وعــى بعــد ثــالث أو أربــع ســاعات شــاهدنا تــال مرتفعــاً يف الجبــل يدعــى أم زبيــب ) 

ضبيــب ( وبعــد أن رسنــا ثالثــة أربــاع الســاعة مــن شــهبا اجتزنــا قرية عســالية ويســكنها 

بعــض األرس وبقربهــا بركــة صغــرة وبعــد ســاعة وثــالث أربــاع الســاعة وصلنــا إىل قريــة 

شــقا وإىل الجهــة الرشقيــة منهــا تقــوم بنايــة منفــردة تتكــون مــن بــرج وجناحــن وهــي 

تحتــوي عــى صــف مــن القناطــر املزدوجــة بينــا يتألــف الــربج مــن طابقــن ويتألــف 

عــى طابــق منهــا مــن غرفــة واحــدة ال منفــذ لهــا إال البــاب...

ــة مســيحية  إن اهــايل شــقا يزرعــون القطــن وهــم جميعــاً مــن الــدروز مــا عــدا عائل

واحــدة. وإىل الجنــوب الرشقــي مــن القريــة يقــع نبــع طفحــة وهــي تبعــد ثالثــة أربــاع 

الســاعة عــن شــقا، وإىل الــرشق الشــايل وعــى بعــد ســاعة مــن شــقا تقــع قريــة الجنينة 

وهــي اقــى قريــة مســكونة عــى حــدود الصحــراء وأهاليهــا رعــاة ألهــايل قريــة الهيت. 

وعــى مســافة ثالثــة أربــاع الســاعة مــن شــقا وإىل الشــال الغــريب تقــع قريــة الهيــت 

وجميــع ســكانها مــن املســيحين الكاثوليــك وهنــاك قضيــت ليلتــي .
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16 ترشيــن الثــاين ـــــ مررنــا ثانيــة مــن عــن مــردك وتابعنــا طريقنــا يف ســفح الجبــل 

ــكانها  ــا س ــد هجره ــع لق ــن النب ــاعة ع ــافة س ــد مس ــة تبع ــي قري ــليم وه ــق س بطري

االولــون ويشــغلها اآلن نفــر مــن فقــراء الــدروز الذيــن يلــوذون مبثــل هــذه االماكــن 

القفــرة هربــاَ مــن الرائــب الفادحــة وبهــذا يتخلصــون أحيانــاَ مــن مــال املــري ملــدة 

ــدة ( . ــار البل ــم يصــف آث ــغ . )ث ــالَ مــن التب ــا قلي ســنة ، وهــم يزرعــون هن

كان النهــار قــد وىل فخــاف رفيقــي الخــوري مــن الســفر ليــالَ فحثثنــا الســر عــى أمــل 

ــن  ــراج م ــالل اح ــر خ ــليم مي ــن س ــق م ــالم . والطري ــل الظ ــويداء قب ــول إىل الس الوص

الســنديان مل يســمح لهــا بالنمــو واالرتفــاع وتظــل هــذه االحــراج تحــف بالطريــق إىل 

بعــد ســاعة واحــدة مــن الســويداء .

كان الطريــق مــن ســليم يتجــه إىل الجنــوب الرشقــي مــاراً بــأرض صخريــة غــر مزروعــة 

ــدأت  ــى إذا وصــل إىل مســافة ســاعة مــن الســويداء انتهــت احــراج الســنديان وب حت

الحقــول التــي ترتفــع عــى ســفح الجبــل واىل شــال الطريــق عــى مســرة نصف ســاعة، 

واملســافة بــن ســليم والســويداء ســاعتان وثالثــة أربــاع الســاعة .

تقــع الســويداء يف مــكان مرتفــع وعــى ســفح جبــل حــوران ، و أعــى قمــة يف الجبل يقع 

إىل جنوبهــا الرشقــي )يبــدو القليــب أعــى قمــة يف الجبــل النفــراده وشــكله املخروطــي 

ــاء (   ــويداء بامل ــد الس ــذي مي ــة ال ــل القين ــا ت ــه احداه ــى من ــن أع ــاك قمت إال أن هن

والســويداء تعتــرب القريــة الدرزيــة األوىل وهــي مقــر الشــيخ األول وإىل الشــال منهــا 

وقريبــاً منهــا ينحــدر وادي الســويداء العميــق الــذي ينــزل مــن الجبــل حيــث ينضــم 

إليــه عــدد كثــر مــن الوديــان ويعلــوه جــرس متــن حســن البنــاء وهــو يديــر مــن خمس 

إىل ســت مطاحــن قــرب القريــة .

ــن  ــرة م ــة كب ــم كمي ــن قراه ــة م ــون يف كل قري ــا يزرع ــا ك ــون هن ــدروز يزرع إن ال

ــل . ــرشة يف كل الجب ــغ منت ــة التب ــا أن زراع ــن ك القط

ــا  واحــدة يف  ــربك بينه ــراً مــن ال ــا كث ــا وبقربه ــع ولكــن فيه ــس يف الســويداء ينابي ولي

ــل  ــاً عــى أق ــون قدم ــا ثالث ــة خطــوة وعمقه ــن ثالمثئ ــر م ــا أك ــة محيطه داخــل القري

ــة بالحجــارة املربعــة . وإىل  ــزل إليهــا بــدرج صخــري وجوانبهــا جميعــاً مبني ــر ين تقدي
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ــة األوىل  ــق الربك ــل عم ــا مث ــس له ــن لي ــاعاً ولك ــر إتس ــة أك ــع برك ــة تق ــوب القري جن

وجوانبهــا أيضــاً مــن الحجــارة وتســمى بركــة الحــج وســبب هــذه التســمية يعــود إىل 

أنهــا كانــت حتــى القــرن املــايض مكانــاً يســتقي منــه الحجــاج الذيــن كانــوا ميــرون مــن 

ــاك . هن

ــة  ــوادي تقــوم بناي ــاين مــن ال وإىل الغــرب الشــايل مــن الســويداء وعــى الجانــب الث

خربــة يســميها األهــايل الدبيــي وهــي مربــع كامــل ضلعــه ثالثــون خطــوة وســاكة 

ــه بســتة أعمــدة  ــن جهات ــة م ــن يف كل جه ــاء مزي ــن وهــذا البن ــغ القدم ــه تبل حيطان

صغــرة دوريــة إرتفاعهــا ســتة عــرش شــرباً وهــي تصــل إىل مــادون الســقف بقدمــن أمــا 

الســقف فقــد كان منهــاراً متــأ أنقاضــه داخــل البنــاء وال يبــدو يف هــذا املــكان أي بــاب 

أو فتحــة وعــى الحائــط وبــن األعمــدة القصــرة نجــد بعــض الزخــارف البــارزة .

كانــت الســويداء يومــاً مــا إحــدى مــدن حــوران العظمــى ومحيــط خرائبهــا ال يقــل عــن 

عــرشة أميــال وبــن هــذه الخرائــب ميــر شــارع بخــط مســتقيم وال تــزال األبنيــة قامئــة 

عــى جانبيــه وقــد اســتغرق معــي الســر فيــه مــن أولــه إىل آخــره مــدة اثنتــي عــرشة 

ــة ال  ــق إىل درج ــرشق ضي ــة يف ال ــدن الحديث ــوارع امل ــل ش ــارع مث ــذا الش ــة وه دقيق

يســمح معهــا بــأن ميــر فيــه إال انســان واحــد أو دابــة واحــدة ومــن بــن جانبيــه رشيــط 

ضيــق مــن البــالط . 

إن التنــوع الكبــر يف فــن عــارة هــذه البيــوت يبــدو برهانــاً عــى أن هــذه املدينــة كان 

يســكنها أنــاس مــن أمــم مختلفــة . ويف أمكنــة كثــرة عــى جانبــي الشــارع تبــدو بعــض 

الغــرف املفتوحــة ذات القناطــر مــا حملنــي عــى اإلعتقــاد بأنهــا كانــت يف يــوم مــن 

األيــام حوانيــت . يبــدأ الشــارع يف املنطقــة العليــا مــن املدينــة مــن بوابــة واســعة ذات 

قنطــرة وهــي تســد الشــارع نزلــت مــن هنــاك فوصلــت إىل بنايــة لطيفــة عــى شــكل 

هــالل ويف نهايــة الشــارع الســفي يقــوم بــرج ارتفاعــه ثالثــون قدمــاً . 

17 ترشيــن ثــاين ــــــ ركبنــا إىل املدينــة الخربــة املدعــوة قنــوات وهــي تقــع عــى مســر 

ــو  ــه بالنم ــمح ل ــرج مل يس ــق يف ح ــر الطري ــويداء . يس ــن الس ــرشق م ــاعتن إىل ال س

وأشــجاره مــن الســنديان و الزعــرور تتخللهــا بضعــة حقــول مزروعــة .



13 

ــوادي  ــذا ال ــق وه ــوات العمي ــاف وادي قن ــى ضف ــل وع ــى ســفح جب ــوات ع ــع قن تق

يســر يف وســط البلــدة وتقــوم عــى جانبيــه الجــدران يف محــالت كثــرة . وإىل الجنــوب 

الغــريب مــن املدينــة يوجــد نبــع غزيــر. 

إن أول مــا يلفــت انتبــاه القــادم مــن الســويداء إىل قنــوات عــدد مــن األعمــدة العاليــة 

فــوق مصطبــة عــى مســافة قريبــة مــن البلــدة . كان عــدد هــذه األعمــدة يف االصــل 

ســتة يف احــدى الجهــات، وســبعة يف الجهــة الثانيــة مبــا فيهــا أعمــدة الزوايــا أمــا اآلن 

ــت  ــن س ــد م ــود الواح ــف العم ــن، ويتأل ــدة عامودي ــتة وقاع ــا إال س ــى منه ــم يبق فل

ــاً  ــرشون قدم ــتة وع ــاج س ــدة إىل اول الت ــن راس القاع ــه م ــارة وطول ــن الحج ــع م قط

وعلــو قاعــدة العمــود خمســة أقــدام ومحيــط دائرتــه ســتة، أمــا التيجــان فهــي لطيفــة 

ومتقنــة . 

تقســم املدينــة اىل قســمن ظاهريــن: القســم األول األعــى أو الرئيــي والقســم األســفل 

ــي  ــنديان الت ــجار الس ــاة بأش ــة مغط ــة الخرب ــا األبني ــوم فيه ــي تق ــع األرض الت وجمي

تخفــي الخرائــب ويف البلــدة شــارع يوصــل إىل البنايــة الرئيســية وهــو مغطــى بالحجــارة 

ــق وبالطريقــة نفســها  ــل فــوق الطري ــة بشــكل مائ ــة وهــي مرصوف املســطحة املتوازي

التــي وصفتهــا يف شــهبا . . .

                           )ثم يتابع وصف اآلثار بيشء من التفصيل (              

وليــس يف قنــوات اليــوم إال أرستــان درزيتــان كان أفرادهــا منهمكــن يف زراعــة حقــول 

التبــغ . 

18 ترشيــن الثــاين – بعــد أن قمــت بجولــة يف مدينــة الســويداء أخــذت فنجــان قهــوة 

ــم زرت بعــض  ــن اللطــف ث ــر م ــذي اســتقبلني اخــوه واوالده بكث ــت الشــيخ ال يف بي

األهــايل املــرىض يف البلــدة إذ اننــي ظللــت مالحقــاً كيفــا توجهــت مــن أجــل الكتابــة 

ــا بعــد ســاعة  ــا مــن الســويداء بطريــق بركــة الحــج فوصلن وصفــات للمــرىض ثــم رسن

وربــع إىل قريــة صغــرة تدعــى الرحــى وعــى مســافة نصــف ســاعة مــن الرحــى تقــع يف 

الســهل قريــة رســاس الدرزيــة .
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19 ترشيــن الثــاين- يف الســهوة . . . ميــر بالســهوة واد يدعــى عــن الطواحــن وهــو ينحدر 

مــن عــن مــوىس وهــو نبــع قــرب الكفــر ويجــري نحــو عــرى . والســهوة قريــة درزيــة 

وليــس فيهــا إال عائلــة واحــدة مســيحية .  مل يســتقبلني الشــيخ الــدرزي اســتقباال حســناً 

وهــو شــاب يف السادســة عــرشة مــن عمــره ومــع ذلــك فقــد دعــاين ألن اتغــدى معــه 

. غــر أين عوملــت معاملــة حســنة مــن قبــل األرسة املســيحية الفقــرة وعندمــا تركــت 

ــدروز ملنعــي مــن الســفر أو لقطــع الطريــق عــي ولكــن  ــة صــار همــس بــن ال القري

شــيئاً مــن هــذا مل يحــدث .

يصنــع أهــايل القريــة اجــران القهــوة مــن جــذوع اشــجار الســنيديان ويبيعــون الجــرن 

الواحــد مــن عرشيــن إىل خمســة وعرشيــن قرشــاً ويصدرونهــا إىل جميــع أنحــاء حــوران .

وعى مسرة ساعتن من السهوة تقوم قرية عرى فوق تل ويف أرض سهلية .

ــاس  ــاين يف حــوران وهــو واحــد مــن الطــف الن ــدروز الث ــم ال إن عــرى هــي مقــر زعي

الذيــن صادفتهــم يف الــرشق، وأغــرب مــا يف أمــره أنــه شــديد الشــغف يف توســيع معارفه 

واطالعــه ويف األحاديــث التــي كانــت تجــري بينــي وبينــه أثنــاء زيــارايت املتتاليــة لعــرى 

كان دائــم التلهــف للحصــول عــى معلومــات عــن عــادات األوروبيــن وانظمتهــم وقــد 

رجــاين يف أحــد األيــام أن اكتــب لــه حــروف االلفبــاء اليونانيــة واالنكليزيــة واالملانيــة 

ــاين اراين  ــوم الث ــطر ويف الي ــت كل س ــة تح ــة العربي ــق باللغ ــن نط ــا م ــا يقابله ــع م م

النســخة التــي نقلهــا عنهــا بنفســه . وقــد كان تلطفــه معــي اجمــل مــا يف أمــره اذ أنــه مل 

يكــن ينتظــر منــي أدىن مقابــل لذلــك . وقــد اعجــب مــرة بقلمــي الرصــاص وكان معــي 

اثنــان ولكنــه رفــض أن يقبــل واحــداً منهــا عندمــا قدمتــه إليــه . أن هــؤالء الــدروز 

مثــل أهــايل كــرسوان )لبنــان( يعتقــدون اعتقــاداً راســخاً بأنــه يوجــد عــدد مــن الــدروز 

يف انكلــرته وهــذا االعتقــاد مــرده إىل تريحــات املســيحين يف هــذه البــالد بــأن االنكليــز 

ليســوا رومــاً وال كاثوليــك ومــن ثــم فهــم ليســوا مســيحين . 

ــة للصحــراء بعــد  ــارة مناطــق حــوران املحاذي ــة بزي ــدي رغب ــاين- كان عن ــن ث 20 ترشي

ــة التــي ســمعت عنهــا يف  ــدان الخرب ــراً مــن البل ــة وأزور كث أن اقطــع املناطــق الجبلي

ــاً بذلــك واخــذت معــي درزيــن وأحــد املســيحين  الصحــراء فأخــذت مــن الشــيخ اذن

ليدلــوين . ومبــا أنــه كان هنــاك احتــال كبــر مبصادفــة بعــض القبائــل البدويــة املعاديــة 
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يف طريقنــا فقــد أعطيــت رصة امــوايل إىل الخــوري الــذي وعــد أن ينتظــرين حتــى اعــود 

ومــع ذلــك فإنــه مل يحافــظ عــى كالمــه ألنــه تــرك عــرى وهــو يحمــل مــايل معه والشــك 

عنــدي بأنــه كان يــرى يف ذلــك مــا يرغمنــي عــى اللحــاق بــه إىل قريتــه حيــث تســنح 

لــه الفرصــة للحصــول عــى اجــرة يوميــة ملرافقتــه يل ، مــع انــه كان يعلــم جيــداً اننــي 

كنــت انــوي العــودة إىل دمشــق بطريــق ينحــرف اكــر نحــو الغــرب ومل يقتــر االمــر 

عــى ذلــك فقــد اخــذ عرشيــن قرشــاً مــن كيــي واشــرتى فيهــا تبنــاً لجالــه وقــد بــاح يل 

مــراراً بعــد هــذه الحادثــة برغباتــه الرسيــة يف ان تهاجــم احــدى الــدول الفرنجيــة البــالد 

وتحتلهــا فاخربتــه بأنــه ال يكــون يف الحالتــن رابحــاً مــن حصــول مثــل هــذا الحــدث ألن 

مثــل تلــك اللعبــة التــي لعبهــا عــي قــد تعرضــه الن يســحب مــن بيتــه ويلقــى بــه يف 

ــراً مــا  ــالد، وكث ــع اهــايل الب ــه: يجــب عليــك اذن أن تســجن جمي الســجن فــكان جواب

ــق فجــأة يف هــذه  ــزي أن يطب ــات االنكلي ــون العقوب ــح لقان ــو اتي ــه ل ــايل أن خطــر يف ب

املنطقــة فإنــك قــد ال تجــد رجــال واحــدا أو صاحــب عالقــة ماليــة مــع النــاس إال وكان 

معرضــاً لعقوبــة التهجــر ) النفــي ( قبــل نهايــة الســتة االشــهر األوىل . . .

ــة  ــن عائل ــرب مــن خمــس وعرشي ــا يق ــا م ــر أن فيه ــة فيذك ــة بالعفين ــم ميــر الرحال ) ث

درزيــة. . . ويف حــربان بعــض العائــالت . . . ويتابــع طريقــه إىل الكفــر حيــث يتغــذى يف 

كنيســتها بعــض طيــور القطــا التــي اصطادهــا رفاقــه ،وال يذكــر أن القريــة كانت مســكونة 

ــر  ــع الغزي ــاله للنب ــة س ــاء قري ــل يف إنش ــود الفض ــاله . . . يع ــاين- يف س ــن ث 21 ترشي

الــذي يجــري فيهــا والــذي يجعلهــا يف اوقــات الصيــف مــن اكــر املناطــق التــي يطرقهــا 

البــدو لالستســقاء، امــا قريــة ســاله فهــي خربــة وتقــوم قــرب النبــع ومحيطهــا مســرة 

نصــف ســاعة وهــي مبنيــة مثــل كل قــرى الجبــل ولكنــي الحظــت أن ابوابهــا الحجريــة 

منخفضــة بشــكل ملحــوظ حتــى تــكاد ال تســمح لالنســان أن يدخــل اليهــا ولــو حبــواً .

وعــى بعــد ســاعة ونصــف إىل الــرشق مــن ســاله يقــوم تــل شــعف وفيــه بلــدة خربــة 

وعــى مســرة اربــع ســاعات إىل الــرشق تقــع ملــح وهــي بلــدة خربــة يف الســهل وفــوق 

ــد  ــاله توج ــن س ــي م ــوب الرشق ــرشق والجن ــراين وإىل ال ــر الن ــع دي ــا يق ــل بقربه ت

االماكــن الخربــة التاليــة : بوســان يف اســفل الجبــل ، وخــارضة ) ســهوة الخــر ( وعنــز 

وام الذينــن؟ وخربــة بــرسك؟ وحبكــة .
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كنــت ارغــب بــأن اتابــع إىل ملــح ولكنــي مل اســتطع اقنــاع رفيقــي الدرزيــن لتخوفهــا 

ــة عــرب الجــالس ؟ الذيــن يقــال انهــم يف هــذه  مــن العــرب الرشاقــة وهــم مــن قبيل

الجهــة ...

وعــى مســافة ســاعتن مــن ســاله وصلنــا إىل نبــع يدعــى راس البــدر وتجــري مياهــه 

يف ســهل حتــى بــرى . نزلنــا مــن النبــع فوصلنــا إىل زهــوة الخــر ) ســهوة ( وهــي 

بلــدة خربــة تقــوم يف الــوادي وعــى مســافة قريبــة مــن الســهل وعــى بعــد ســاعة مــن 

هــذه الخرائــب تجــري ســاقية تســمى )ميــة املعــاز( وهــي تنســاب خــالل الــوادي امــا 

نبعــه فــاىل الشــال الغــريب مــن الجبــل وعــى مســرة ســاعة باملقــرب مــن مــكان خــرب 

يدعــى املعــاز . انــه مــكان شــعري يف منطقــة معزولــة . وخلــف البلــدة مبــارشة يغلــق 

الــوادي وينتصــب عــى جانبــي الســاقية صــف مــن شــجر الصفصــاف فتفاجــيء املســافر 

مبنظرهــا البهيــج هــذا املســافر الــذي نــادراً مــا يصــادف يف هــذه املناطــق اشــجاراً امناهــا 

االنســان بتعبــه.. ولكنــه مــن املحتمــل أن ال تســتطيع اشــجار الصفصــاف هــذه أن تنجــو 

مــن ايــدي البــدو املخربــة .

فمنــذ خمــس عــرش ســنة كان يوجــد عــدد اكــرب مــن االغــراس ولكنهــا احتطبــت للوقود. 

ويف كل صيــف تلقــى الكثــر مــن االشــجار  املصــر نفســه .

كانــت ســهوة الخــر تــزار مــن قبــل مســيحيي حــوران بقصــد تقديــم الصلــوات للخــر 

أو القديــس جرجــس الــذي انشــئت عــى اســمه كنيســة يف اســفل الــوادي . واملســلمون 

ايضــاً يحرتمــون هــذا القديــس لدرجــة أن بعــض البســط املصنوعــة مــن شــعر املاعــز 

،وهــي تكلــف مــن خمســة إىل ســتة قــروش، قــد تركت هنــاك عــى ارض مذبح الكنيســة 

دون أن يســطو عليهــا اللصــوص . حمــل دليــالي هــذه البســط  إىل احــد بيــوت البلــدة 

لننــام عليهــا ولكنهــا ارجعاهــا يف اليــوم الثــاين بــكل اعتنــاء . والبــدو يطلقــون اســم 

عبــد معــاز عــى القديــس جرجــس .

وعنــد منتصــف الليــل ايقظتنــا جلبــة اشــخاص يكــرسون حطبــاً ليشــعلوا نــاراً فظللنــا 

متيقظــن ومحرتســن حتــى الفجــر . وعندمــا تابعنــا ســرنا شــاهدنا فــوق االرض الرطبــة 

اثــار رجــال وكالب قضــوا ليلتهــم يف الكنيســة وبهــم خــوف مــن الغربــاء مثــل مــا بنــا .
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ــة عيــون ( . وعرمــان مدينــة قدميــة وهــي  ــة ايل عرمــان بطريــق خرب ــع الرحال ) ويتاب

اكــرب نوعــاً مــا مــن عيــون وفيهــا ثالثــة ابــراج مبنيــة بالطريقــة ذاتهــا التــي وصفتهــا يف 

الكفــر . ويف عرمــان نبــع ،اال أن رفاقــي الذيــن تخوفــوا مــن أن تطــول اقامتنــا يف هــذه 

االماكــن املقفــرة انكــروا وجــوده عندمــا ســألتهم عنــه .

) ومن عرمان يتابع اىل صلخد (

تقــع قلعــة صلخــد فــوق تلــة إىل الجنــوب مــن جبــل صفيــح امــا املدينــة فانهــا تشــغل 

اســفل الســفح الغــريب والجنــويب للتــل املشــيدة عليــه القلعــة والبلــدة اآلن غــر مأهولــة 

ولكــن منــذ خمــس عــرشة ســنة كان يســكنها ويســكن عرمــان بعــض العائــالت الدرزيــة 

واملســيحية وقــد انســحب هــؤالَء املســيحيون إىل خبــب حيــث رأيتهــم فيا بعــد وحيث 

ال يزالــون يدعــون صالخــدة ...

ويف باحــات بيــوت القريــة وجدنــا عــدداً كبــراً مــن اشــجار التــن والرمــان وكانت اشــجار 

التــن مغطــاة باالمثــار الناضجــة ومبــا اننــا مل نكــن قــد ذقنــا يف هــذا اليــوم اال اقراصــاً 

مــن العجــن فقــد تغدينــا مــن هــذا التــن غــداء مشــبعاً . . . 

ــا يقــارب مــن خمســمئة  ــوي عــى م ــدة تحت ــة بل ــة : القريَّ ــاين- يف القريَّ ــن ث 13 ترشي

ــوب والــرشق مــن  ــا يف هــذا الوقــت اال اربعــة وإىل الجن بيــت ومل يكــن مســكوناً منه

القريــة تقــوم خرائــب تدعــى العــن، بــرد ، منــري ، بكــه ، حــوط ، ســحاب ، ام الرمــان، 

الرافقــة .

ــة ) هشــهش ( حزحــز وهــي كومــة الخرائــب يف ســهل  ــا إىل قري ــة ووصلن ــا القري تركن

فــوق تــل، وهــي معروفــة يف كل حــوران بالكنــوز الضخمــة التــي يقــال انهــا مدفونــة 

ــم أن  ــا مل يفته ــي زرته ــن الت ــن االماك ــون ع ــألني الفالح ــرة كان يس ــا . ويف كل م فيه

ــد زرت حزحــز . ــت ق ــا إذا كن يســألوين بصــورة خاصــة في

24 و 25 ترشيــن ثــاين – بقيــت هذيــن اليومــن يف عــرى  وكان الشــيخ خاللهــا مســتمراً 

يف تلطفــه معــي وكنــت ارغــب بــان اقــوم برحلــة إىل الجهــات الغربيــة مــن جبــل حوران 

لزيــارة درعــا وخرائــب ام الجــال وام الــرسب والتــي تبعــد مســرة يــوم عــن درعــا وقــد 
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صــار عنــدي اقتنــاع مــن املعلومــات التــي حصلــت عليهــا بــأن هــذه الخرائــب جديــرة 

بــأن تــزار . وقــد عرضــت عــى أي شــخص أو جاعــة مــن النــاس مبلــغ ثالثــن قرشــاً 

وهــو ثــروة ضخمــة يف هــذه األنحــاء مقابــل ارشــادي إىل اماكنهــا ولكنــي مل اجــد احــداً . 

والواقــع أن الطريــق بــن عــرى ودرعــا ومــن ثــم بــن درعــا وام الجــال كانــت مطروقــة 

مــن جاعــة مــن عــرب الرسديــة وقــد قتــل اخــو زعيمهــا منــذ عهــد قريــب مــن قبــل 

جنــود الباشــا وباإلضافــة إىل ذلــك كان معروفــاً ان جاعــات كثــرة مــن عــرب الرشاقــة 

كانــوا يتجولــون يف نفــس االتجــاه وهكــذا ارغمــت عــى التنــازل عــن عزمــي ، غــر اين 

ظللــت مصمــاً عــى تنفيــذ ذلــك يف فرصــة مقبلــة .

26 ترشيــن ثــاين- تركــت عــرى برفقــة احــد الــدروز وعنــد تــريك القريــة اخــذ الشــيخ 

منــي وعــداً بــأن ازور قريتــه مــرة اخــري .

كان اتجــاه ســرنا إىل الشــال الغــرىب وبعــد ان رسنــا ســاعة وربــع يف ســهل اكــره مزروع 

وصلنــا اىل كناكــر وهــي بنايــة متينــة فــوق تلــة يحيــط بهــا بضــع مســاكن وكل القــرى 

ــم  ــن ث ــروق وم ــل مح ــن يف حق ــار الوهابي ــا آث ــد رأين ــة ، وق ــة مأهول ــذه الجه يف ه

ــة  ــا ، وهــي مأهول ــاول طعامن ــا لتن ــا توقفن ــه حيــث يوجــد بركــة وهن ــا إىل الثعل وصلن

باملحمديــن فقــط وقــد حولــت احــدى ابنيتهــا القدميــة إىل جامــع .

28 ترشيــن ثــاين – تركــت ازرع هــذا الصبــاح برفقــة الخــوري لزيــارة بعــض القــرى إىل 

ــا ســاعة فوصلنــا إىل قراطــه )  الشــال مــن اللحــف وإذا امكــن لدخــول اللجــاه . رسن

قراصــة ( وبجانبهــا نبــع وبعــد مســر ســاعة وربــع مــن قراطــه وصلنــا إىل محجــة ومــن 

محجــة دخلنــا اللجــاه وتابعنــا طريقنــا فيــه باتجــاه الشــال الرشقــي وبعــد أن تركنــا 

عــى بعــد نصــف ســاعة الحقــول املزروعــة وصلنــا إىل خبــب

وهــي قريــة عظيمــة اغلبيــة ســكانها مــن املســيحين الكاثوليــك وقــد مــر بنــا انهــم قــد 

هاجــروا مــن صلخــد. وشــيخ هــذه القريــة درزي وقــد صادفــت هنــا بدويــاً فقــراً وهــو 

احــد ابنــاء قريــة عربيــة تبعــد مســرة ثالثــة ايــام مــن مكــة وقــد اخــربين أن الوهابيــن 

قتلــوا اربعــة مــن اخوتــه وأنــه قــد هــرب واســتقر يف داعــل وهــي قريــة حورانيــة وقــد 

اغــار عليهــا هــؤالء االعــداء انفســهم فنهبوهــا وخــرس كل مــا ميلــك . 



19 

29 ترشيــن ثــاين – هنــا اخــذت درزيــن لرشــداين يف داخــل اللجــاه فــإن البــدو الذيــن 

ــرون  ــم ال يظه ــدروز ولكنه ــار لل ــن االعتب ــيئاً م ــرون ش ــة يظه ــذه املنطق ــكنون ه يس

ــر  ــد مس ــاورة . وبع ــرى املج ــيحين يف الق ــلمن( واملس ــراك )املس ــذا لالت ــن ه ــيئاً م ش

ــا  ــد أن رسن ــان وبع ــا متقاربت ــر وه ــر والزب ــن الزباي ــن الخربت ــا املدينت ــاعة وصلن س

ــة . ــة جــدل الخرب ــا إىل قري ــب حــوران وصلن ــل قلي ــع باتجــاه جب ســاعتن ورب

وإىل هنــا تبــدو اللجــاه منطقــة منبســطة ارضهــا وعــرة مغطــاة باكــوام مــن الصخــور 

بينهــا عــدد مــن املــروج الصغــرة التــي تقــدم افضــل املراعــي لقطعــان البــدو الذيــن 

يســكنون هــذه املناطــق . وابتــداء مــن جــدل تصبــح االرض متفاوتــة يف االرتفــاع 

واملراعــي اقــل وجــوداً والصخــور عــى الطريــق أصعــب وقــد كنــت عازمــا ان اصــل إىل  

عريقــة  حيــث يوجــد نبــع ممتــاز ولكــن الليــل كان قــد اقبــل فتوقفنــا بقــرب ضامــي 

) دامــه ( وهــي تبعــد عــن خبــب ثــالث ســاعات وثالثــة اربــاع الســاعة وعــن عريقــة 

مســافة ســاعتن .

انــه يبــدو غريبــاً أن يقــدم النــاس عــى بنــاء مدينــة يف مــكان ليــس فيــه مــاء وال ارض 

صالحــة للزراعــة وال يشء ســوى قليــل مــن العشــب بــن الحجــارة . يقــدر عــدد منــازل 

ــة  ــرة ذات بواب ــة كب ــا بناي ــدة وفيه ــة جي ــزال يف حال ــا ال ي ــت جله ــة بي ــة بثالمثائ دام

مزينــة برســوم اوراق العنــب والعناقيــد وهــي تشــبه مــا رأينــاه يف قنــوات .

ويبــدو أنــه كان لــكل بيــت خــزان مــاء ويوجــد كثــر مــن هــذه الخزانــات بجــوار البلــدة 

ــات ذات قناطــر تحمــل  ــر الصخــور وبعــض هــذه الخزان ــوع بواســطة حف ــا مصن وكله

اليهــا املــاء اقنيــة ضيقــة تتصــل بــاالرايض املرتفعــة واىل الجنــوب الرشقــي مــن دامــه 

وعــى مســر نصــف ســاعة يوجــد ديــر دامــه وهــو يقــع يف منطقــة مــن اللجــاه اشــد 

وحشــة وقــد وجدنــا بقربــه بعــد طــول التفتيــش مخيــا لعــرب املدلــج حيــث قضينــا 

ليلتنــا .

) وهنــا يــروي الرحالــة قصــة بــدوي خطــف امــرأة بدويــة ولجــأ اىل شــيخ خبــب الدرزي 

الــذي اجــاره وامنه (.
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30 ترشيــن ثــاين – بعــد أن ابتعدنــا مســافة ســاعة ونصــف عــن اطــراف اللجــاه وصلنــا 

اىل قســطل كريــم وهــي قريــة خربــة وفيهــا بركــة وعــى مســافة نصــف ســاعة منهــا تقع 

بلــدة كريــم وهــي درزيــة .

ــع  ــا مصن ــة فيه ــة درزي ــب يف اللحــف وهــي قري ــة اي ــوم قري ــب تق ــم وخب ــن كري وب

بــارود وهنــاك مصنــع آخــر يف خبــب وعــى مســافة نصــف ســاعة مــن كريــم تقــع قلعة 

الســاق وهــي قريــة خربــة فيهــا ابــراج كثــرة . وعــى مســافة ســاعة ونصــف منهــا تقع 

قريــة شــعاره وهــي قريــة يســكنها حــواىل مئــة عائلــة مــن الــدروز واملســيحين. لقــد 

كانــت شــعاره يومــا مــا مدينــة عظيمــة وقــد بنيــت عــى جانبــي احــد الوديــان  وتبعــد 

نصــف ســاعة عــن الســهول املســتعملة ،وهــي محاطــة بوعــر قاحــل موحــش ويف البلــدة 

مصنــع مللــح البــارود .

ــة  ــوت الخرب ــرة يف البي ــات كب ــارود بكمي ــح الب ــوي عــى مل ــذي يحت ــرتاب ال يجمــع ال

ثــم يرمــي يف اوعيــة كبــرة مــن الخشــب وهــي مثقوبــة بثقــوب صغــره مــن جانــب 

واحــد قــرب القعــر ، عندئــٍذ يســكب فيهــا املــاء فيتســاقط مــن خــالل الثقــوب ومــن 

هنــاك يؤخــذ ويصــب يف قــدور كبــرة مــن النحــاس وبعــد ان يغــي عــى النــار مــدة 

اربــع وعرشيــن ســاعة يــرتك يف الهــواء الطلــق وحينئــذ تصبــح جوانــب القــدور مغطــاة 

بالبلــورات التــي تؤخــذ بعدئــذ وتغســل لتخليصهــا مــن الشــوائب . وتعطــي املائــة رطــل 

رطــال ونصــف مــن ملــح البــارود وقــد قيــل يل أن شــيخ القريــة الــذي يصنــع البــارود 

لحســابه الخــاص يرســل ســنوياً إىل دمشــق مــا يقــرب مــن مائــة قنطــار . ويوجــد هنــا 

أيضــاً مصنــع للبــارود ...

وتقــع املســمية يف اللجــاه عــى بعــد ســاعة ونصــف مــن شــعاره وهــي مدينــة خربــة 

محيطهــا ثالثــة اميــال وليــس فيهــا ســكان ومل نصــادف فيهــا إال بضعــة عــال ينبشــون 

الــرتاب الحــاوي عــى امللــح.
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القسم الثاين

يوميات رحلة

من دمشق إىل حوران يف ربيع  1812

) مقتطفات (

الديــر عــي قريــة يســكنها الــدروز الذيــن يلقــون الرعــب يف قلــوب البــدو ملــا اشــتهر 

عنهــم مــن شــجاعة وقــد حصلــوا هــذه الشــهرة يف مناســبات شــتى . ومــع ذلــك فإنــه 

ــاب  ــن ب ــدا م ــة ج ــق القريب ــكنوا املناط ــأن يس ــدروز ب ــمح لل ــتغرباً ان يس ــدو مس يب

املدينــة املقدســة وهــو االســم الــذي يطلــق عــى دمشــق.

ــل  ــرى مث ــع ق ــالث اىل ارب ــد ث ــل يوج ــا ب ــي وحده ــر ع ــى الدي ــر ع ــر األم وال يقت

ــة ســكانها  ــة وغرهــا عــى بعــد ثــالث ســاعات مــن دمشــق واغلبي عرطــوز واالرشفي

ــاء  ــان االحي ــها ف ــة نفس ــدروز يســكنون املدين ــؤالء ال ــن ه ــرون م ــدروز . وكث ــن ال م

التــي تدعــى بــاب املصــى والحقــل يف امليــدان او ضواحــي املدينــة تضــم اكــر مــن مائــة 

عائلــة درزيــة وهــم يدعــون هنــاك تيامنــه وفيهــا حــي آخــر يدعــى الخــراب يعيــش 

فيــه ثــالث او اربعائــة عائلــة مــن املتاولــة او الشــيعة ومــن اصحــاب هــذا املذهــب 

املتســلم الحــايل عــي آغــا .

ان املعتقــدات الدينيــة لهــؤالء النــاس جميعــاً معروفــة علنــاً اال أن تعصــب الشــوام عــى 

ــي  ــي واالخالق ــإن الواجــب الدين ــم ف ــم أو مصالحه ــه يعــود فيخضــع اىل مخاوفه حدت

يُنــى عندمــا يلــوح املربــح او تبــدو اشــارات الخطــر ...

وعــى مســرة ثــالث ســاعات وربــع مــن الكســوة تقــع قريــة املرجــان ) مرجانــه ( وعندمــا 

مــررت بهــا يف ســنة 1810 مل اجــد فيهــا غــر عائلــة مســيحية واحــدة امــا اآلن فقــد وجــدت 

فيهــا مــن مثــاين إىل عــرش عائــالت اكرهــا مــن الــدروز الذيــن هاجــروا إىل هنــا مــن شــعاره 

وهــي قريــة كانــت آهلة بالســكان ســنة 1810 امــا اآلن فقد أصبحــت قفراء . وقد اســتعملوا 

األرض الخصبــة حــول مرجانــه وقــد زرع فيهــا هــذه الســنة مثــاين غرائــر من القمح والشــعر 

والغــرارة مثانــون مــدا وكانــت الرائــب املفروضــة عــى القريــة تبلغ الــف قرش أو خمســن 

جنيــه اســرتليني باالضافــة عــى االتــاوة التــي كانــت تتقاضاها البــدو ...
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إن معظــم اللحــف أي القــرى الواقعــة عــى حــدود اللجــاه تصنــع ملــح البــارود الــذي 

يبــاع يف دمشــق وعــكا وقــد رأيتــه يبــاع قــرب بحــرة طربيــا بضعــف الثمــن الــذي يبــاع 

ــة يف  ــدن الخرب ــرى وامل ــة للق ــدو االســاء التالي ــدد يل احــد الب ــد ع ــه يف اللحــف وق ب

اللجــاه باالضافــة إىل مــا ذكرتــه وهــي : مســيكه الوبــر ؟ جــدل ، الزبــر ، عاســم الزيتون، 

ــة  ــرد ، صــور ، حامــر ، جريــن ، جمــره  العريشــه ، القســطل ، الطــف ، التب ــاره ؟ ب قب

مجــادل ، الجلــج ، صميــد ، الخوشــة ، حــران ، جديــة ، صالخــد الديــر ، دامــا ، عاهــره ، 

ام العلــق ، مبنــي البيــت ، ديــر االســمر .

اســتأجرت رجــال مــن بــراق ليدلنــي يف تجــواىل عــى اطــراف اللجــاه وهــو مــا يدعــى 

ــوى  ــوادي الل ــوى بالنســبة ل اللحــف ان القســم الرشقــي مــن هــذا اللحــف يدعــى الل

ــل حــوران ويجــري عــى اطــراف اللجــاه  ــام الشــتاء مــن جب وهــو ســيل ينحــدر يف اي

ــي يف  ــاك وينته ــع هن ــي تق ــة الت ــدان القدمي ــع البل ــج جمي وهــو ميــأ يف ســره صهاري

بحــرة املــرج .

ــراق وادي  ــا بعــد مســر ســاعة مــن ب ــا يف ســرنا نحــو الجنــوب الرشقــي فاجتزن اتجهن

اللــوى بالقــرب مــن جــرس خــرب حيــث مييــل اتجــاه الــوادي نحــو الــرشق . وكان بعــض 

املــاء ال يــزال يشــكل مســتنقعات يف محــالت مــن الــوادي ألن األمطــار كانــت غزيــرة يف 

فصــل الشــتاء .

بعــد ســاعة ونصــف مررنــا بالســواره ) الصــوره ( وهــي قريــة خربــة عــن مييننــا ورسنــا 

يف الســهل الخصــب الــذي يحــاذي وعــر اللجــاه وعــى مييننــا كان الحــزم وهــي بلــدة 

ــع  ــة ، وجمي ــن ( وهــي ايضــاً خرب ــن ) أم حارت ــا محارت ــل منه ــة وعــى بعــد قلي خرب

ــول  ــع عــى اطــراف اللجــاه . كان ســكانها االقدمــون يســتغلون الحق ــرى تق هــذه الق

التــي يرويهــا وادي اللــوى وال تــزال حيطانهــا واضحــة املعــامل يف بعــض االماكــن وبعــد 

مســر ثــالث ســاعات وصلنــا الخلخلــة وهــي بلــدة خربــة وقضينــا ليلتنــا فيهــا يف بيــت 

صاحــب مصنــع البــارود .

ان وادي اللــوى يقــرتب يف بعــض املحــالت حتــي يالصق اللجــاه ويف محالت اخــرى يتقدم 

مســافة ميــل يف الســهل كانــت ضفافــه مكســوة بأخصــب املراعــي التــي ال يســتفاد منهــا 

اال قليــال .
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كان بــدو اللجــاه يخافــون مــن تخطــي حــدود وعرهــم بســبب حالــة القتــال املســتمرة 

بينهــم وبــن قبيلــة عنــزه القويــة وبينهــم وبــن حكومــة دمشــق بينــا تتحــاىش قبيلــة 

العنــزه االقــرتاب كثــراً مــن اللجــاه خوفــاً مــن الســطو عــى مواشــيها اثنــاء الليــل وخوفــاً 

مــن بنــادق البــدو الذيــن يســكنونه .  امــا العــال يف مصانــع البــارود فقــد كانــوا مــن 

ــم القومــي وهــذا مــا كان  ــن اشــتهروا بشــجاعتهم الشــخصية وعنفوانه ــدروز الذي ال

يحــدو بالبــدو عــى تحــايش االقــرتاب منهــم .

ــة بالحجــارة  ــدان حــوران القدميــة ، والتــي كلهــا مبني ــه مثــل كل بل 24 نيســان- خلخل

ومل اشــاهد بنــاء ذا اهميــة يف قــرى اللــوى وليــس فيهــا مــن آثــار غــر ابــراج معتدلــة 

ــو  ــا بعل ــوت عــى غره ــاز بعــض البي ــس ومتت ــاً للكنائ ــت قبب ــا كان ــدو انه ــاع يب االرتف

ــة . قناطــر غرفهــا وببضعــة نقــوش غــر متقن

ــل  ــى ت ــل يدع ــهل ت ــع يف الس ــاعتن يرتف ــرة س ــى مس ــه وع ــن خلخل ــرشق م واىل ال

ــة ... ــب مدين ــه خرائ ــى قمت ــة وع الخالدي

وصلنــا بعــد نصــف ســاعة إىل قريــة ذكــر يف اللجــاه وهــي خربــة وإىل الجنــوب الرشقــي 

ــرب  ــن ع ــا م ــا حي ــث وجدن ــرة ( حي ــورة الصغ ــر ) الص ــورة ذك ــة س ــع قري ــا تق منه

الســلوط فتغدينــا عندهــم وبعــد ســاعة ونصــف اجتزنــا قريــة الرضيمــه حيــث كانــت 

االرض مغطــاة ببقايــا حيطــان كــروم وعــى مســافة ســاعة ونصــف منهــا الحــر وعــى 

مســافة ســاعة وثالثــة اربــاع الالهــده ) الهتــه ( وعــى مســافة ســاعتن امــن ) متونــه( 

وعــى مســافة ســاعتن ونصــف املرصــوص وعــى مســافة ثالثــة ســاعات ام حارتــن وعى 

مســافة ثــالث ســاعات ونصــف الســمره ) الســوميرة (.

إن كل القــرى والبلــدان التــي ذكرتهــا اعــاله خربــة وهــي تــدل عــى حالــة اللجــاه التــي 

كانــت مزدهــرة يف القديــم .

وبعد اربع ساعات وصلنا ام الزيتون وهي قرية يسكنها الدروز .

ــة  ــث نجــد الزراع ــوى ال تحــى يف هــذه املناطــق حي ــل وادي الل إن حســنات واد مث

تتبــع دامئــاً اتجــاه ســيول الشــتاء كــا تتبــع النيــل يف مــر . وال يوجــد يف هــذه املنطقــة 

اوديــة كثــرة تطيــف االرض ولكــن االهــايل يســتعملون املــاء عــى احســن وجــه الرواء 
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حقولهــم بعــد ان يتوقــف املطــر . فالينابيــع قليلــه والصهاريــج متــأ مــن هــذا الــوادي 

فتقــدم حاجــة النــاس واملــوايش مــن املــاء حتــى عــودة فصــل االمطــار . وســكان حــوران 

ــي  ــدة الت ــان العدي ــن الودي ــم م ــدم زراعته ــتهم وتق ــات معيش ــى مقوم ــون ع يحصل

تنحــدر يف الشــتاء مــن جبــل حــوران .

يقطــن ام الزيتــون ثالثــون إىل اربعــن عائلــة ويبــدو مــن اتســاع خرائبهــا انهــا كانــت 

يومــا مــا بلــدة ذات اهميــة .

لقــد كنــت عازمــا أن انــام يف ام الزيتــون ولكنــي وجــدت دروزهــا غر مرتاحــن لوجودي 

فقــد اشــيع اين كنــت قــد اكتشــفت يف شــهبا ســنة 1810 كنــزاً وقــد ظنــوا اين عــدت اآلن 

ألحمــل هــذا الكنــز الــذي تركتــه ورايئ . لقــد كان عــي ان احــارب هــذه الشــائعة يف كل 

مــكان تقريبــاً غــر أين كنــت قــد اســتقبلت بشــكل فــظ يف هــذه القريــة حيــث مل انــج 

ــة اال بالظهــور مبظهــر الجــد والرامــة وبالتهديــد باالميــان املغلظــة  مــن ســوء املعامل

بأنــه لــو فقــدت شــعرة واحــدة مــن لحيتــي فــان الباشــا ســوف يفــرض عــى القريــة 

ــاً  ــون يف ســاعة متأخــرة مــن الســهرة متابع غرامــة ضخمــة ... وهكــذا تركــت ام الزيت

طريقــي نحــو جبــل حــوران .

ــد  ــنة 1810 وق ــكونة س ــت مس ــي كان ــة الت ــة بريك ــة بقري ــر الرحال ــان – ) مي 25 نيس

ــورة (. ــذه مهج ــه ه ــا يف رحلت وجده

إن فالحــي حــوران يتنقلــون مــن قريــة إىل قريــة ويجــدون يف كل واحــدة منهــا مســاكن 

مالمئــة يف البيــوت القدميــة ، إن جمــال واحــداً يكفــي لنقــل العائلــة والحاجيــات ومبــا 

انهــم غــر مرتبطــن بايــة بقعــة مــن االرض ميلكونهــا ويســتثمرونها ومبــا انهــم يجــدون 

يف كل مــكان قطعــاً واســعة مــن األرض يزرعونهــا ويســتغلونها فانهــم ال يشــعرون بــاي 

حــرج يف الرحيــل عــن مســقط رأســهم .

بعــد ســاعة مررنــا مــن ســليم التــي كانــت مأهولــة يف ســنة 1810 مــن قبــل بعــض فقراء 

الــدروز امــا اآلن فقــد هجــرت ... ثــم وصلنــا إىل عتيــل وهــي قريــة درزيــة صغــرة يف 

وســط الحــرج .. وتبغهــا يفضــل عــى أي تبــغ آخــر يف ســهل حــوران وقــد شــاهدت هنــا 

قهرمانــه ويبــدو أنهــا حجــزت هنــا عــى حســاب القريــة جميعهــا . وقــد تعجبــت مــن 

ذلــك ألن العــادات يف حــوران هــي يف الغالــب صافيــة مثــل عــادات البــدو : فاالهــايل 
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ال يقبلــون وجــود العواهــر كــا ان عقــاب الــزىن قتــل املــرأة بينــا ينكــب الرجــل مــن 

العقوبــات الثقيلــة التــي تنزلهــا بــه الحكومــة جــزاء جرمــه .

) ثــم يتابــع إىل الســويداء ( . . وعــى مســافة ربــع ســاعة إىل الغــرب مــن الســويداء تقع 

خربــة ديــر ســنان ) عــن الزمــان حاليــا ( وليــس يف الطريــق بــن الســويداء وعــرى ســوى 

قريــة صغــرة كرديــة .

ــد  ــن حمــدان وق ــت الشــيخ شــبي ب ــوم يف عــرى يف بي ــت هــذا الي 26 نيســان – مكث

اظهــر كثــراً مــن الــرسور بلقــايئ ... ان شــبي هــو الطــف واكــرم تــريك اتيــح يل أن اعرفــه 

يف ســوريا وان اشــتهاره بهــذه الصفــات أصبــح معروفــاً شــائعاً حتــى اســتقر يف قريتــه 

فالحــون مــن جميــع انحــاء حــوران . وقــد وصــل إىل عــرى منــذ عهــد قريــب جميــع 

افــراد الطائفــة املســيحية يف الســويداء وعــى رأســهم خــوري الــروم حتــى صــارت عــرى 

واحــدة مــن اكثــف القــرى ســكانا يف هــذه املنطقــة .

ــه  ــه الواســعة وإىل عدل ــه الشــيخ إىل ضيافت ــع ب ــذي يتمت ــم ال ــار العظي ــود االعتب ويع

وحســن معاملتــه للفالحــن حتــى انــه ليطعــم اكــر مــن اربعــن واحــداً منهــم يوميــاً 

باالضافــة إىل االعــراب الذيــن ميــرون دومــاً مــن هنــا يف طريقهــم إىل مخيــات البــدو . 

إن قهوتــه تظــل دامئــاً تغــي يف املنــزول أو غرفــة الغربــاء ويف الواقــع فقــد يصــح القــول 

اآلن بأنــه الزعيــم الــدرزي لحــوران مــع أن هــذا اللقــب يطلــق عــى حميــه حســن بــن 

حمــدان شــيخ الســويداء .
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القسم الثالث

مالحظات عن سكان حوران

يســكن حــوران االتــراك ) املســلمون ( والــدروز واملســيحيون والعرب ) البــدو ( ويرتادها 

يف الربيــع والصيــف قبائــل بدويــة كثــرة مــن الصحــراء . والبــالد بأرسهــا تخضــع لباشــا 

دمشــق الــذي غالبــاً مــا يرســل إىل املزيريــب حاكــا يطلــق عليــه لقــب آغــا حــوران .

ــراك ) املســلمن(  ــة والشــيخ يجمــع املــري مــن االت يعــن الباشــا أيضــاً شــيخ كل قري

ــع  ــارشة م ــم املب ــا عالقته ــوران امن ــا ح ــت ارشاف آغ ــوا تح ــدروز ليس ــارى . وال والنص

ــن  ــذ زم ــة آل حمــدان من ــاً يف عائل ــه وراثي ــدروز شــيخ ظــل منصب ــرأس ال الباشــا . وي

بعيــد مــع أن هــذا املنصــب يخضــع ملوافقــة الباشــا. وشــيخ الــدروز يعــن شــيخاً لــكل 

قريــة ومــن بــن هــذه القــرى نجــد أكــر مــن مثــاين يرأســها اقربــاؤه والرؤســاء االخــرون 

افــراد مــن العائــالت الدرزيــة الكــربى .

يحتفــظ الباشــا يف حــوران دامئــاً بقــوة تــرتاوح بــن خمســمئة او ســتمئة رجــل منهــم 

ثالمثئــة وخمســون او اربعمئــة يف بــرى والباقــون يف مزيريــب أو متجولــون يف املنطقــة 

.

اقــدر عــدد ســكان حــوران ماعــدا البــدو الذيــن يرتــادون الســهل والجــب واللجــاه مبــا 

ــبعة اآلف درزي  ــتة اآلف إىل س ــم س ــمة بينه ــف نس ــتن ال ــن أو س ــن خمس ــرب م يق

ــة اآلف مســيحي. وحــوايل ثالث

يتبــع االتــراك ) املســلمون ( واملســيحيون طرقــاً متشــابهة متامــاً يف العيــش إال ان الــدروز 

يتميــزون عنهــم يف عــدة نواحــي . فاملســلمون واملســيحيون يشــبهون كثــراً البــدو يف 

ــوب مــن قــاش  ــدو نفســه : ث ــاس الب ــادي وهــو لب ــم ولباســهم الع ــم وعاداته ازيائه

القطــن األبيــض يكــون لهــم قنبــازاً )قميصــاً( وعــى رأســهم كوفيــة تربــط بحبــل مــن 

شــعر الجــال ) عقــال ( وعــى اكتافهــم يرمــون العبــاءة ويرتكــون صدرهــم واقدامهــم 

عاريــة وقــد اخــذوا القســم األكــرب مــن اللهجــة البدويــة ومصطلحاتهــا ومفرداتهــا ولــذا 

كانــت اســاء اثاثهــم البيتــي مختلفــة عــن اســائها يف املــدن ... ومــع ذلــك فانــك ال 

تحتــاج إىل عنــاء كبــر للتمييــز بــن االبنــاء املراهقــن مــن القومــن فالبــدو غالبــاً قصــار 



27 

القامــة دقيقــو الوجــوه خفيفــو اللحــى وعيونهــم ســوداء براقــة بينــا الفالحــون اطــول 

واخشــن وشــعر وجههــم اغــزر ونظراتهــم اخــف حــدة اال أن الفــرق مــرده يف الغالــب 

ــرشة  ــة ع ــن السادس ــى س ــن حت ــن القوم ــن م ــش إذ أن اليافع ــلوبهم يف العي إىل اس

يتشــابهون متامــاً يف املظاهــر فاالتــراك واملســيحيون يف حــوران يعيشــون العيشــة نفســها 

ويلبســون الثيــاب ذاتهــا ويبــدو أن الديــن ال يحــدث أي فــرق يف اوضــاع الفريقــن ، وإذا 

مــا حدثــت مشــاجرات فــإن املســيحي ال يتــورع عــن رضب الــرتيك أو عــن ســب دينــه 

وهــو تــرف قــد يعــرض املســيحي يف أي بلــدة مــن ســوريا إىل عقوبــة املــوت أو إىل 

غرامــة فادحــة ولعــل املصائــب املشــرتكة واالخطــار التــي يتعرضــون لهــا يف دفاعهــم عــن 

امالكهــم قــد ســمح بنشــوء هــذا التســامح الــذي يالقيــه املســيحيون يف حــوران ويقــوي 

الــدروز هــذا التســاهل اذ انهــم ينظــرون إىل الديانتــن نظــرة اعتبــار واحــدة .

إن اربعــة اخــاس املســيحين هــم مــن الــروم ومل اشــاهد يف جولتــي مخاصــات دينيــة 

اال بــن الــروم والكاتوليــك .

ــام  ــروة اال ام ــه يف ال ــر تفوق ــم وال يظه ــل افقره ــة مث ــي الحوارن ــى فالح ــش اغن يعي

ــعة  ــاكن واس ــدد مس ــكانها الج ــن س ــن م ــة لكثري ــات القدمي ــدم البناي ــاء . وتق الغرب

موافقــة وصحيــة وقــد يتــاح للذيــن يقطنونهــا ثــالث أو اربــع غــرف للعائلــة الواحــدة، 

ــن  ــا عندهــا م ــة بارسهــا وكل م ــاً ان العائل ــت حديث ــي بني ــرى الت ــا نجــد يف الق اال انن

ــذه  ــدة ويف ه ــة واح ــاً يف غرف ــرش جميع ــة تح ــق مؤون ــخ وصنادي ــاث وادوات مطب اث

الغرفــة يخزنــون ايضــاً قمحهــم وشــعرهم يف مســتودعات مصنوعــة مــن الطــن تدعــى 

كوايــر ) مفردهــا كــواره ( ويقــرب علوهــا مــن خمســة اقــدام وقطرهــا مــن قدمــن .

ان اهــم قطــع االثــاث عندهــم هــي الجــاروش التــي تســتعمل اثنــاء الصيــف عندمــا 

ــوت  ــان الدارة الطواحــن، وبعــض الطناجــر والبســط . ويف البي ــاء يف الودي ــون م ال يك

األوفــر رخــاء تجــد بســط اللبــاد  وهــي عبــارة عــن صــوف مرصــوص يســتعمل مثــل 

الســجاد ويف الشــتاء يعملــون منهــا بــراذع للخيــول امــا الســجاد الحقيقــي والفــرش فهــي 

ــاء ذوي الشــأن امــا اكياســهم فمصنوعــة  ــرى اال حــن وصــول بعــض الغرب ــال مــا ت قلي

مــن شــعر املاعــز بينــا عــدة خيولهــم وجالهــم هــي ذاتهــا التــي يســتعملها البــدو 

ــات  ــن مصنوع ــار م ــن الفخ ــة م ــرة ضخم ــة ج ــكل عائل ــاء . ول ــس االس ــمى بنف وتس
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راشــيا الفخــار وهــي متــأ كل صبــاح مــن قبــل نســاء مبــاء الربكــة او النبــع مــا يكفــي 

ــاء تدعــى بســبب ذلــك  لالســتهالك اليومــي ويف كل بيــت تجــد غرفــة الســتقبال الغرب

املضافــة وهــي يف الغالــب املــكان الــذي ينــام فيــه ذكــور العائلــة ويف وســطها مــكان 

للوقــود تغــى فوقــه القهــوة .

ــف  ــك ويف الصي ــل والكش ــي الربغ ــايل ه ــؤالء االه ــن ه ــيوعا ب ــر ش ــة االك ان الطبخ

يســتعيضون عــن الكشــك باللــن والحليــب والزبــدة والكشــك نوعــان الكشــك الحامــض 

وكشــك اللــن يصنــع االول بوضــع خمــرة يف الربغــل ثــم يصــب املــاء فوقها ويــرتك كذلك 

حتــى يختمــر ثــم ينشــف يف الشــمس ثــم يفــت ويقــدم عنــد الحاجــة مخلوطا بالســمن 

او الزيــت . امــا كشــك اللــن فيســتعمل بوضــع اللــن يف الربغــل بــدالً مــن الخمــرة ثــم 

ــد  ــائعة وعن ــة الش ــا الرتويق ــز ه ــك والخب ــابقة . والكش ــة الس ــس الطريق ــع بنف يصن

املســاء يتكــون العشــاء مــن الربغــل او بعــض االطعمــة العربيــة ولتكريــم الغريــب يقدم 

ــك مســلوق  ــض املقــي ويف املســاء يقــدم دي ــز والبي ــة الســمن والخب عــادة يف الرتويق

بالربغــل او جــدي او خــروف ولكــن هــذا ال يحــدث كثــراً . ويــأكل النســاء واالوالد مــا 

يرتكــه الرجــال يف الصــواين.

والنســاء يلبســن حســب الطريقــة البدويــة ويغطــن رؤوســهن ولكــن قليــال مــا يضعــن 

الحجــاب عــى وجوههــن .

والضيافــة ميــزة ثانيــة شــائعة يف البــدو وبــن اهــايل حــوران . ففــي امــكان املســافر ان 

ــه  ــه القهــوة وتقــدم ل ــأ ل ــه حــاال بســاط وتهي ــه فيفــرش ل ــروق ل ــزل يف أي بيــت ي ين

الرتويقــة او الفطــور . وقــد حــدث يل مــراراً انــه عندمــا كنــت ادخــل قريــة كان يتقــدم 

ــة ال  ــه وهــذه الضياف ــزل يف ضيافت ــب يف ان ان ــرون وكل واحــد يطل ــي اشــخاص كث من

تقتــر عــى املســافر وحــده بــل ان حصانــه او جملــه يطعــم أيضــاً فيقــدم للحصــان 

ــاع املــد مــن الشــعر وللجمــل يقــدم التــن . وقــد حــدث يل  ــة ارب نصــف مــد أو ثالث

كثــراً مــا يحملنــي عــى عــدم الــرىض الن مــا دون املــد مل يكــن كافيــا لحصــان يف اليــوم 

ــوب  ــرتي الحب ــا ان مش ــالد ومب ــذه الب ــادة ه ــب ع ــاء حس ــم اال يف املس ــو ال يطع وه

يعتــرب اهانــة فــان الحصــان يظــل محتاجــاً إىل الطعــام مــا مل يكــن املســافر قــد احتــاط 

لذلــك بحمــل بعــض الشــعر يف خرجــه للتعويــض عــن الكميــة التــي يقدمهــا املضيــف. 
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وعندمــا عــدت إىل بيــت الشــيخ يف عــرى بعــد جولتــي يف الصحــراء أرص أحــد رفاقــي 

ــا عزمــت  ــدالً مــن حــوش الشــيخ وعندم ــدروز عــى ان يأخــذ حصــاين اىل حوشــه ب ال

عــى املســر اوصــل الــدرزي يل حصــاين حتــى البــاب وعندمــا شــكوت مــن ان حصــاين 

قــد هــزل كثــراً يف هــذه األيــام القليلــة التــي قضيتهــا يف القريــة قــال يل الشــيخ بحضــور 

عــدة اشــخاص : »انــت غشــيم بعوايــد هــذه الديــرة فــإذا رأيــت ان مضيفــك ال يشــبع 

حصانــك لــك أن تــر عليــه ليقــدم مــدا مــن الشــعر للحصــان يوميــا وهــو ال يقــدر ان 

يرفــض ذلــك ».

ومــن رشف الضيافــة ان ال يقبــل املضيــف ادىن بــدل مــن  الضيــف ، ومل اتجشــم غــر 

مــرة واحــدة عنــاء اعطــايئ بضعــة قــروش لولــد يف عائلــة فقــرة جــدا يف الســهوة كانــت 

قــد اكرمتنــا اكرامــاً زائــداً وقــد ركبنــا دون ان نســتحيب لــراخ املــرأة التــي كانــت تــر 

عــى أن اســرتجع املــال .

وباالضافــة اىل البيــوت الخاصــة التــي تقــدم لــكل مســافر مكانــاً آمنــاً للمبيــت نجــد يف 

كل قريــة مضافــة للشــيخ يســتقبل فيهــا ويهتــم فيهــا بــكل غريــب حســن املظهــر . وان 

واجــب الشــيخ ان يقيــم هــذه املضافــة وهــي تشــبه الفنــدق مــع الفــرق ان املضيــف 

ــذه  ــة ه ــا لتغطي ــة يجبيه ــة عام ــيخ فريض ــاب . وللش ــع الحس ــذي يدف ــو ال ــه ه نفس

املصاريــف وغرهــا فاالنســان يف حــوران اذا عــزم ان يتجــول مــدة نصــف شــهر ال يفكــر 

مطلقــاً ان يضــع يف جيبــه بــارة واحــدة فإنــه متأكــد مــن حصولــه عــى حســن الرتحيــب 

اينــا حــل وعــى معيشــة رمبــا كانــت احســن مــن معيشــته يف بيتــه الخــاص والرجــل 

املشــهور بضيافتــه وكرمــه يتمتــع باعظــم اعتبــار بينهــم .

وقاطــن حــوران تقــدر ثروتــه بعــدد الفداديــن التــي يســتعملها يف اســتغالل ارضــه فــاذا 

ســئل عــن القــروش التــي ميتلكهــا احــد النــاس كان الجــواب : » كثــر ... بيمــيش ســت 

ــر .  ــن البق ــن م ــتة فدادي ــك س ــن ميل ــد م ــا تج ــالً م ــه قلي ــك فإن ــع ذل ــن .« وم فدادي

فاالنســان الــذي ميلــك اثنــن او ثالثــة يعتــرب غنيــا وشــخص كهــذا يكــون عنــده غالبــاً 

جمــالن وقــد يكــون عنــده فــرس أو كديــش عــى االقــل وحــاران واربعــون او خمســون 

رأســا مــن الغنــم او املاعــز .
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ان خصــب االرض يف حــوران متوقــف عــى املــاء الــذي يــروي هــذه األرض ففــي املناطق 

ــا االرايض  ــذار الصيفــي والشــتوي ام ــزرع الفالحــون الب ــري ي ــاء ال ــا م ــي يكــر فيه الت

التــي يتوقــف ريهــا عــى مــاء املطــر فانهــا ال تــزرع اثنــاء الصيــف . لذلــك كانــت الغلــة 

يف هــذه املناطــق االخــرة متناســبة مــع وفــرة امطــار الشــتاء .

والحصــاد االول هــو حصــاد الفــول ويقــع يف آخــر نيســان وقــد زرعــت بــه مســاحات 

كبــرة ومحصولــه يســتعمل علفــا للبقــر والغنــم وتطعــم الجال مــن الطحن املســتخرج 

مــن هــذه الحبــوب مخلوطــا مــع طحــن الشــعر، ويف اواخــر ايــار يحصــد القمــح وبــن 

الحصاديــن االخريــن يــأكل الفالحــون خبــز الشــعر .

ويف ســني الغــالل يبــاع القمــح مبعــدل خمســن قرشــاً للغــرارة . ويف ســنة 1811 ارتفــع 

ســعر الغــرارة حتــى مئــة وتســعن قرشــاً . ويعتــرب قمــح حــوران مســاويا لقمــح ســوريا 

هــذا ان مل يكــن يفضــل عليــه وال يكــون ســعر الشــعر عــادة اكــر مــن نصــف ســعر 

ــاً  ــبعن قرش ــوايل س ــرة ح ــور او البق ــعر الث ــوران كان س ــت يف ح ــا كن ــح ، وعندم القم

وســعر الجمــل حــوايل مائــة وخمســن قرشــا . واالرايض التــي ال ميكــن ســقايتها بالــري 

ــا يف  ــم منه ــزرع قس ــد ي ــة وق ــنة كامل ــوراً  س ــل ب ــا الن تظ ــرض غالب ــي تع االصطناع

الربيــع بالسمســم والقثــاء والبطيــخ والقطــاين اال ان قســاً كبــراً مــن الفواكــه والخضــار 

التــي تســتهلك يف حــوران تجلــب مــن دمشــق او مــن عــرب املنــاذرة الذيــن يزرعــون 

الحدائــق والبســاتن عــى ضفــاف رشيعــة املنــذور ؟

ــن ان  ــم م ــم لتخوفه ــالل ارضه ــن غ ــدث ع ــوران التح ــايل ح ــب أه ــا يتجن ــراً م وكث

اســتطالعات الرجــل الغريــب قــد تجــر عليهــم رضائــب جديــدة ومــع ذلــك فقــد تأكــد 

ــاء  ــض انح ــال ويف بع ــن مث ــة وعرشي ــي خمس ــطة يعط ــنن املتوس ــح يف الس يل ان القم

ــد  ــن وق ــال ويف بعــض الحــاالت مثان حــوران اعطــى الشــعر هــذه الســنة خمســن مث

ــة بريكــه الصغــرة وهــي تفــع عــى الطــرف  ــد يل احــد الشــيوخ وكان يســكن قري أك

الجنــويب مــن اللجــاه انــه حصــل مــن بــذار عرشيــن مــد قمــح عــى ثالثــن غــرارة او 

ــال . ــن مث ــة وعرشي مئ
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ويســمى العــرب االرايض التــي تســقى مــن مــاء املطــر بعــل وتعطــي نســبيا اكــر مــن 

االرايض التــي تــروي بطريقــة اصطناعيــة ومــرد ذلــك اىل أن البــذار يــزرع يف االوىل اكــر 

بتاعــداً )دليــل(.

قــد تعــرض غــالل حــوران الن يتلفهــا الغــار ولــو ان هــذا اقــل حدوثــاً منــه يف حمــص 

وحــاه . ويف االمكنــة التــي تســمح فيهــا غــزارة ميــاه الينابيــع بــارواء بعــض الحقــول 

ــص  ــدس والحم ــار والع ــوب بالخض ــاد الحب ــد حص ــة بع ــرة ثاني ــزرع م ــان االرايض ت ف

والسمســم اىل آخــره ...

ــرتيك )  ــاً يف اســتغالل االرض ، وال ــة يتشــاركون غالب ــون االفدن ــن ميلك ان الفالحــن الذي

املســلم ( الــذي يعيــش يف قريــة درزيــة يرغــب غالبــاً ان يكــون رشيكــه درزيــا ليتهــرب 

ــدروز  ــدى الشــيوخ ال ــا نجــد ل ــراً م ــدرزي . وكث ــب الشــيخ ال ــا مــن مطالي إىل حــد م

ــطة  ــم بواس ــتغلون ارضه ــيحين يس ــراك واملس ــن االت ــن م ــر ان املالك ــودا غ ــدا س عبي

عــال مــن االهــايل يســتأجرونهم وقــد يعقــد الفــالح مــع احــد ابنــاء البلــدة او املدينــة 

اتفاقيــة يتســلم مبوجبهــا الثــران وآالت الحراثــة والبــذار .

ان الفــالح الــذي لديــه فــدان او زوج مــن الثــران يســتلم عــادة يف وقــت البــذار غــرارة 

ــه  ــدروز فحصت مــن الحــب . وبعــد الحصــاد ياخــذ ثلــث محصــول الحقــل امــا بــن ال

ــالح  ــري والف ــة بامل ــة املعروف ــة الريب ــع صاحــب االرض اىل الدول ــا يدف ــع ، بين الرب

ــن  ــك الذي ــن اولئ ــون م ــم يتألف ــوران فه ــي ح ــة فالح ــا بقي ــنويا ام ــروش س ــرشة ق ع

يحصلــون عــى قوتهــم بالعمــل اليومــى وهــم يف الغالــب ال يحصلــون عــى هــذا القــوت 

اال بشــق االنفــس . وقــد لقيــت مــرة شــابا مــر عليــه مثــاين ســنوات وهــو يشــتغل مــن 

اجــل الحصــول عــى لقمتــه فقــط وبعــد انتهــاء هــذه املــدة تــزوج مــن ابنــة معلمــه 

ولــوال خدمتــه الســابقة لــكان عليــه ان يدفــع ســبعمئه او مثــاين مئــة قــرش . وعندمــا 

رايتــه كان قــد مــى عــى زواجــه ثــالث ســنوات وكان يشــكو مبــرارة مــن حميــه الــذي 

ــه كان  ــذا فان ــيئاً وهك ــه ش ــع ل ــال دون ان يدف ــط االع ــام باح ــه القي ــب من كان يطل

ممنوعــاً مــن تحســن احوالــه الخاصــة واحــوال عائلتــه .

يدفــع مهــر البنــات بالنســبة اىل مركــز آبائهــن فرتفــع احيانــاً حتــى الــف وخمســمئة 

ــة  ــت عائل ــيحين . واذا كان ــراك واملس ــدروز واالت ــن ال ــائعة ب ــادة ش ــذه الع ــرش وه ق
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ــة مــن قطــع الذهــب او الفضــة ) شــكه (  ــاب وبعصاب ــز بالث ــا تجه ــة فانه ــاة غني الفت

ــا . ــم ترســل إىل زوجه لرتبطهــا حــول رأســها ومــن ث

ــد  ــت اح ــرى ويف بي ــيحين يف ع ــد املس ــل اح ــاهدة اكلي ــة مش ــت يل فرص ــد اتيح وق

املســيحين .

جــيء بالعــروس ورفيقاتهــا مــن النســاء مــن بلدهــا وهــي تبعــد مســرة يــوم مــن عــرى 

ومعهــا جمــالن مزينــان بالرشاشــيب ) اللواليــح ( واالجــراس اىل آخــره ... ونزلــت ضيفــاً 

عــى اقربائهــا يف عــرى .

وقــد دخــل هــذا املوكــب القريــة تتقدمــه النســاء اللــوايت يربــن عــى الدفوف وشــباب 

القريــة وهــم يطلقــون نــران بنادقهــم يف الفضــاء ومــا ان وصلــوا حتى انســحب العريس 

اىل النبــع الــذي كان يبعــد عــرش دقائــق عــن القريــة حيــث اغتســل ولبــس ثيابــاً جديدة 

ومــن ثــم دخــل القريــة فــوق حصــان مزيــن يحــف بــه العتيــان بينهــم اثنــان يدقــان 

عــى الــدف واآلخــرون يطلقــون النــار . ومــن ثــم توقــف امــام بــاب الشــيخ ثــم حمــل 

مــدة ربــع ســاعة عــى ذراعــي رجلــن وســط االغــاين والزغــردات وحينئــذ صــاح الشــيخ 

» مبــارك العريــس » وردد ذلــك جميــع الحارضيــن ثــم اجلــس العريــس وظــل حتــى 

غيــاب الشــمس عرضــه لتنكيــت رفاقــه وبعــد هــذا اخــذ اىل الكنيســة حيــث قــام خوري 

الــروم مبراســم الــزواج ومــن ثــم ســار العروســان اىل منزلهــا وكان والــد العريــس قــد 

ــا  ــل قطعه ــار اال ان افض ــاء النه ــا اثن ــم منه ــتهلك قس ــا اس ــراف وجداي ــدة خ ــح ع ذب

حمــل يف ثــالث صــواين كبــرة ) مناســف ( مــن الربغــل اىل مضافــة الشــيخ . كان اثنــان 

منهــا مختصــن باالهــايل امــا الثالــث فقــد خصــص للشــيخ ولوجــوه القريــة . ويف املســاء 

بــديء بجمــع البــارات مــن قبــل احــد رفــاق العريــس الــذي كان ينشــد اشــعار املديــح 

بــكل الذيــن يعرفهــم وكلــا ســمي واحــدا كان عــى هــذا االخــر ان يقــدم هديــة .

ان مضايقــات الحكومــة مــن جهــة ومضايقــات البــدو مــن جهــة ثانيــة صــرت الفــالح 

ــل هــم  ــل . وقالئ ــدوي املتنق ــة الب ــن حال ــر م ــة ليســت احســن بكث الحــوراين يف حال

االشــخاص ســواء مــن الــدروز واملســيحين هــم الذيــن ميوتــون يف القريــة نفســها التــي 

ــنة االوىل  ــي الس ــر . فف ــكان اىل آخ ــن م ــتمرار م ــل باس ــالت تنتق ــا . فالعائ ــد فيه ول

الســتقرارهم يعاملهــم الشــيخ معاملــة لطيفــة اال ان مطاليبــه  تصبــح يف بضــع ســنن 
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ال تحتمــل فيهــا فرحلــون اىل مــكان آخــر ســمعوا ان اخوانهــم يعاملــون فيــه معاملــة 

افضــل ولكنهــم رسعــان مــا يجــدون ان الطريقة نفســها تســود املنطقــة بارسهــا . واحياناً 

ال يكــون ســبب هــذه الهجــرة جشــع الشــيوخ املــادي ولكــن عــداوة الشــيخ الشــخصية 

او عــداوة احــد وجــوه القريــة فتطــرد العائلــة مــن بيتهــا وهكــذا يظلــون دامئــاً عرضــة 

للتنقــل .

ــة مــن  ان هــذا التنقــل املســتمر هــو احــد االســباب الرئيســية التــي ال تتيــح ألي قري

قــرى حــوران ان يكــون فيهــا حدائــق او اشــجار مثمــرة او بســاتن تنمــو فيهــا الخضــار 

. وذات مــرة كنــت اتحــدث مــع احــد الفالحــن بهــذا الشــأن وكان جوابــه : » هــل نــزرع 

ــن يتتابعــون عــى فالحــة االرض  ــاء االهــايل الذي ــي بكلمــة غرب ــاء ؟« وهــو يعن للغرب

والبــدو الذيــن ينتجعــون حــوران يف الربيــع والصيــف .

ــف اىل  ــن ان تصن ــوران ميك ــاً يف ح ــن جميع ــات الفالح ــا طبق ــي تدفعه ــب الت الرائ

اربعــة اصنــاف وهــي : املــري ، وتكاليــف اطعــام الجنــود يف تنقالتهــم ، واالتــاوة التــي 

ــات فــوق العــادة . تدفــع للبــدو ، واالعان

تفــرض املــري عــى الفــدان . فالقريــة الفالنيــة تدفــع للمــري اثنــى عــرش كيســاً وملــا 

كان فيهــا ثالثــون فــدان بقــر فــان صاحــب كل فــدان يدفــع جــزءاً مــن ثالثــن . ومبــا 

ان كل قريــة مســجلة يف دفــرت الرائــب االمريــة املوجــودة لــدى الباشــا تحــت قيمــة 

ــدد هــؤالء  ــدىن ع ــا ت ــة ســكان مه ــا يف القري ــى طامل ــه تجب ــان هــذه القيم ــة ف معين

الســكان ويف ربيــع كل ســنة او يف الربيــع الثــاين والثالــث اذا مل يكــن قــد وصــل بعــض 

الغربــاء واســتقروا يف القريــة تقــاس ارض القريــة بحبــال طويــة فيشــغل كل فــالح مــا 

يــروق لــه ان يشــغله مــن االرض اذ ان هــذه االرض تظــل فائضــة عــن حاجتهــم وعندئــذ 

يحــدد الشــيخ قيمــة الريبــة التــي يدفعهــا هــذا الفــالح نســبة اىل مــا يســتعمله مــن 

االفدنــة مــن مجمــوع افدنــة القريــة التــي تــزرع تلــك الســنة وال يؤخــذ بعــن االعتبــار 

ــراً او  ــر كث ــه صاحــب البق ــذي يرمي ــذار ال ــة او كــون الب ــة او ضعيف ــران قوي كــون الث

قليــالً فــان املفــروض ان يحتفــظ الفــالح بالحيوانــات القويــة وان يــزرع مــن االرض مــا 

يســتطيع ان يــزرع .
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يــزرع بعضهــم ســت غرائــر مــن القمــح او الشــعر يف الفــدان والبعــض اآلخــر خمــس 

غرائــر او ســبعاً. وتعــن حــدود الحقــول بواســطة حجــارة كبــرة .

ــون الطريقــة  ــاً او نقــداً حســب ارادة الباشــا امــا الفالحــون فيفضل وتدفــع املــري عين

الثانيــة التــي تظــل يف الغالــب اريــح لهــم .

واننــا لنجــد مــا مــر بنــا انــه مــن املســتحيل عــى الفــالح تقديــر مبلــغ املــري الــذي 

عليــه ان يدفعــه كل ســنة وباالضافــة اىل هــذا الظلــم فــان املــري تــزداد احيانــاً بحجــة 

ــال  ــاً يف ح ــض مطلق ــا ال تخف ــك فانه ــع ذل ــرى وم ــة اخ ــكان اوبحج ــدد الس ــاد ع ازدي

تناقــص الســكان ويالحــظ غالبــاً ان القــرى التــي يســكنها الــدروز تدفــع عــادة مــري 

اكــر مــن قــرى الســهل بســبب التســاهل الــذي يقــدم الهــل الســهل نظــراً اىل االتــاوة 

التــي هــم مكرهــون لدفعهــا اىل العــرب ) البــدو ( بينــا نجــد الــدروز مبنجــاة مــن ذلــك 

.

كان الفــدان يف عــرى قــد دفــع قبــل زيــاريت االوىل مئــة وخمســن قرشــاً ويف ازرع مئــة 

ومثانــن ويف بعــض القــرى الســهلية مئــة وعرشيــن . ويف ســنة 1812 وصلــت املــري مــع 

بعــض لواحقهــا اىل خمســمئة قــرش عــن الفــدان بصــورة عامــة .

امــا الريبــة الثانيــة عــى الفالحــن فهــي مصاريــف اطعــام الجنــود يف تجولهــم . فــاذا 

كان عددهــم صغــراً ذهبــوا اىل مضافــة الشــيخ واذا كانــوا كثريــن فانهــم يوزعــون او 

باالحــرى يوزعــون انفســهم عــى الفالحــن . ففــي الحالــه االوىل يقــدم الفــالح الشــعر 

فقــط اىل الخيــول بينــا يقــدم الشــيخ الطعــام اىل الرجــال اال ان الفــالح ال يســتفيد كثــراً 

مــن هــذا النظــام الن الجنــود غالبــاً ال يرضــون مبــا يقدمــه الشــيخ مــن طعــام بســيط 

بــل يطلبــون الديــوك واللحــوم الطازجــة التــي يفــرض عــى القريــة تقدميهــا . وكثــراً مــا 

يرسقــون عنــد رحيلهــم بعــض االدوات التــي تخــص البيــت .

ان نســبة كميــة الشــعر التــي يجــب ان يقدمهــا لخيــول الجنــود تتوقــف بالطبــع عــى 

ــة القريــة فقــد وصلــت يف عــرى  عــدد الخيــول التــي ســوف تطعــم وعــى عــدد افدن

ســنة1809إىل خمســن قرشــاً للفــدان .
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ميلــك شــيخ عــرى ســتة ازواج مــن الثــران ال يدفــع عنهــا رضائــب اال ان حضــور الغربــاء 

ــن يعــوض  ــاء مل يك ــا ان هــذا االعف ــأى معه ــر لدرجــة ارت ــه يك ــود عــى مضافت والجن

عــن تلــك املصاريــف فاجيــز لــه ان يجبــي فــوق هــذا غرارتــن او ثالثــة مــن الحبــوب 

يف كل ســنة ويــرتاوح ســعر الغــرارة يف الســنوات العاديــة بــن مثانــن قرشــا ومئــة قــرش. 

ويجبــي بعــض الشــيوخ حتــى عــرش غرائــر باالضافــة اىل اعفائهــم مــن الرائــب عــن 

مثانيــة ازواج مــن الثــران او عــرشه او اثنــي عــرش .

امــا الريبــة الثالثــة وهــي اثقــل االتــاوات التــي يدفعهــا الفالحــون فهــي االتــاوة التــي 

ــن يســتقرون يف  ــي صخــر الذي ــة وبن ــي والرسدي ــل الفحي ــان قبائ ــدو . ف ــع اىل الب تدف

حــوران ومثلهــا اكــر قبائــل عنــزه الضخمــة العــدد والتــي تجــيء البــالد يف وقــت الصيف 

فقــط كل هــؤالء قــد اجيــز لهــم منــذ ازمنــة قدميــة ان يحصلــوا عــى نــوع مــن الرائــب 

ــاوه  ــذه الخ ــل ه ــوران ومقاب ــرى ح ــن ق ــة م ــن كل قري ــوة ( م ــاوة ) االخ ــى الخ يدع

ميتنــع العــرب عــن مــس حصــاد القريــة ويتكلفــون بابعــاد قطعانهــم وجالهــم عــن 

ــاوه اىل شــيخ واحــد يف  ــة الخ ــع كل قري ــم . وتدف ــا يف طريقه ــي يصادفونه ــالل الت الغ

كل عشــرة وتعــرف القريــة حينئــذ بانهــا اختــه وهــذا االصطــالح بــدوي وشــيخ البــدو 

يحمــي االهــايل مــن تعديــات أي فــرد مــن عشــرته الخاصــة . ومــن الســهل ان نتصــور 

حــدوث تعديــات كثــرة دون امــكان التعويــض عنهــا فاملعتــدي يظــل مجهــوال او يــرسع 

يف الهــرب اىل الصحــراء .

ان مبلــغ الخــاوة يــزداد باســتمرار اذ ان شــيخ البــدو ال يكتفــي بكميــة الحبــوب التــي 

ــا  ــار انه ــة باعتب ــات اضافي ــب كمي ــل يطل ــة ب ــنة املاضي ــا يف الس ــل عليه ــد حص كان ق

ــادة . ــة املعت ــا رسعــان مــا تصبــح جــزءاً مــن الريب ــا اال ان هــذه الهداي هداي

ــو  ــه ه ــة ملصلحت ــرة صحيح ــة وبنظ ــة ثابت ــاً بسياس ــق كان موجه ــا  دمش ــو ان باش ول

الخاصــة لــكان عليــه ان يضــع نهايــة لتشــليحات ) ابتــزاز ( هــؤالء البــدو وذلــك بوضــع 

ــن الرئيســية يف حــوران  ــات يف االماك ــب حســنة بشــكل حامي بضعــة االف رجــل بروات

ــه  ــارشاً لدخل ــورداً مب ــل الخــاوة م ــن هــذا ان غرضــه هــو جع ــدال م ــا نجــد ب ــر انن غ

هــو الخــاص اذ ان شــيوخ الفحيــي والرسديــة يســتلمون مــن الباشــا يف كل ســنة جبــة 
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ــن  ــي عرشي ــا الفحي ــع منه ــرى تدف ــن الق ــاوة م ــم اخــذ االت ــز له ــة تجي وهــذه الخلع

ــدوق الباشــا . ــى عــرش كيســاً وتدخــل جميعــاً يف صن ــة اثن كيســاً والرسدي

ــغ الخــاوه التــي يجبونهــا بالنســبة اىل مــا يأخــذه الفحيــي  ــاً مبل يعــدل الرسديــة غالب

بحيــث تظــل حصتهــم نصــف حصــة الفحيــي . امــا الخــاوة التــي تدفــع إىل شــيوخ عنزة 

فانهــا تحكميــة واملبلــغ الــذي يدفــع اىل الشــيخ الواحــد يختلــف بالنســبة اىل جشــعه 

واىل ثــروة الفالحــن فيــرتاوح بــن ثالثــن واربعــن قرشــاً ويرتفــع حتــى اربعمئــة وهــذه 

الخــاوة تدفــع غالبــاً حبوبــا .

ينظــر الفــالح اىل الرائــب التــي يــرزح تحتهــا نظرتــه إىل اشــياء عاديــة متبعــة ورضائــب 

عادلــه حقــة والفــالح يعتــرب نفســه ســعيداً لــو أنهــا كانــت كل مــا يشــكو منــه اال انــه 

كثــراً مــا يحــدث ان يكــون الباشــا رجــال ال يعــرف حــد لجشــعه فتجبــى كميــات اضافيــة 

مــن القريــة ملجــرد أمــر يصــدر مــن حاكــم حــوران اىل شــيخ القريــة لــي يجمــع ثــالث 

أو اربعمئــة قــرش مــن فالحــي بلــده . ويف مثــل هــذه الحــاالت تضطــر النســاء اىل بيــع 

ــل اال  ــم أي ام ــى له ــب وال يبق ــة الطل ــيهم لتلبي ــال مواش ــاورهن والرج ــن واس اقراطه

بتغطيــة هــذه الخســارة بفضــل غلــة جيــدة يف ســنة قادمــة .

ان واردات املــري يف باشــوية دمشــق جميعهــا يف ايــدي الصيارفــة اليهــود الذين يأخذون 

اثنــن ونصــف باملئــة مــن دخــل الــوايل ومثلهــا عــن خرجــه . وهــم عــادة يوزعــون القرى 

بــن صنائعهــم )زملهــم ( فيظهــرون هنــاك يف وقــت الحصــاد ليســتلموا املــري . وهــم 

غالبــاً يبتــزون باالضافــة اىل هــذا شــيئاً النفســهم .

ان الــدروز الذيــن يســكنون قــرى اللحــف واولئــك الذيــن يســكنون ســفوح جبــل حوران 

يصنفــون مــع فالحــي الســهل بالنســبة اىل معيشــتهم وعالقتهــم بالحكومة .

ــون  ــة واليافع ــا يلبســون الكوفي ــال م ــرب دمشــق وهــم قلي ــاس فالحــي غ لباســهم لب

ــم  ــبق يل ان ارشت ان زعيمه ــد س ــوران وق ــي ح ــل فالح ــاة مث ــرون حف ــم ال يس منه

يســكن الســويداء وهــو يف الوقــت ذاتــه شــيخ بلــده وعندمــا ميــوت الزعيــم فالشــخص 

الــذي يكــون مــن عائلتــه يف املركــز االعــى بالنظــر لروتــه ولصفاتــه الشــخصية يخلفــه 

يف مركــزه ويوافــق عليــه الباشــا . واملعــروف انــه لــدى مــوت وهبــي الحمــدان الزعيــم 

الحــايل والــذي يناهــز الثانــن فــان الشــيخ شــبي الحمــدان شــيخ عــرى ســوف يخلفــه .
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ان مدخــول الزعيــم محــدود النــه يقتــر عــى مــا يأتيــه مــن القريــة التــي يكــون هــو 

شــيخها وســلطته عــى اآلخريــن ال تعــدو ايصــال اوامــر الباشــا .

وعــادات هــؤالء الــدروز تشــبه كثــراً عــادات اولئــك الذيــن يعيشــون يف جبــال كــرسوان 

) لبنــان ( .  فالعائــالت تؤلــف عشــائر يســتقل بعضهــا عــن بعــض واملشــاجرات بينهــا 

كثــرة الوقــوع واالهانــات يثــأر لهــا بكل همــة بــن العائــالت ذات العالقة ورشيعــة الثار 

للــدم منتــرشة بينهــم بــكل شــدتها وال يخفــف مــن حدتهــا قبــول أي تعويــض نقــدي ) 

ديــه ( . وهــم يســرون مســلحن وكذلــك االتــراك واملســيحيون يف حــوران بصــورة عامــة 

. ال يتــزوج الــدروز اكــر مــن واحــدة اال ان طالقهــا ممكــن التفــه االســباب .

ــان عندهــم طبقــة مــن  ــل لنب ــن دروز جب ان دروز حــوران يشــبهون مــن وجهــة الدي

الرجــال تدعــى العقــال وهــم يتميــزون عــن الباقــن بعامــة بيضــاء وبالطريقــة 

ــغ وال  ــوا التب ــان يدخن ــال ب ــك العامــة وال يســمح للعق ــا تل ــي يلفــون به الخاصــة الت

ــد اخــربت  ــم . وق ــاظ عــى حســن ســلوكهم واحاديثه ــوا وهــم شــديدو الحف أن يحلف

ان هــذا الســلوكيات هــي االشــياء الوحيــدة املفروضــة عليهــم ،ويبــدو ان هــذا الخــرب 

صحيــح فقــد شــاهدت بعــض االوالد العقــال بــن الثامنــة والعــارشة مــن العمــر ومل يكن 

منتظــراً منهــم مــا هــو اصعــب مــن ســلوك حســن  وانــه ملــن املســتعبد أن يؤمتــن مثــل 

هــؤالء عــى أي رس ذي قيمــة . وقــد رأيــت بعــض العقــال يف مثــل هــذه الســن دون ان 

يكــون اباؤهــم مــن تلــك الطبقــة بســبب ان اآلبــاء مل يســتطيعوا االمتنــاع عــن التدخــن 

والحلــف كــا رصحــوا يل .

ان شــيوخ القــرى جلهــم عقــال ،ويصــي الــدروز يف معابدهــم ولكــن ليــس لهــم اوقــات 

صــالة محــدودة وهــذه املعابــد تدعــى خــالوي ) خلــوات مفردهــا خلــوة ( وال يســمح 

لغــر الــدروز بارتيادهــا .

وهنــاك اعتقــاد طريــف عنــد الــدروز الغربيــن ودروز حــوران بانــه يوجــد عــدد كبــر 

ــات مســيحيي ســوريا  ــرتا ورمبــا كان مــرد هــذا االعتقــاد إىل ذهني ــدروز يف انكل مــن ال

ــم ال  ــيح النه ــاع املس ــن اتب ــوا م ــز ان يكون ــى االنكلي ــرون ع ــن ينك ــن الذي املتعصب

ــون . ــون وال يصوم يعرتف
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وعندمــا وصلــت للمــرة األوىل اىل قريــة عــرى الدرزيــة كان هنــاك جمــع كبــر يف املضافة 

، ومبــا انــه مل تتــح للشــيخ فرصــة للتكلــم معــي عــى انفــراد فقــد طلــب دواة وكتــب 

فــوق قطعــة ورق االســئلة التاليــة وقــد اجبــت عليهــا قــدر املســتطاع وارجعتهــا اليــه :

اىل أين تسر الوديان الخمسة يف بالدكم ؟	 

هل تعرف بزرة الليلج ) االهليلج ( واين تزرع ؟	 

ما هو اسم سلطان الصن ؟	 

هل مدن هجر ونجران يف اليمن معروفة عندكم ؟	 

هل هجر خراب ومن هو الذي يعيد بناءها ؟	 

هل املهدي »ات اوانه«موجود اآلن عى االرض ؟	 

ــدروز  ــا ال ــي اســتقر فيه ــق بالفــرتة الت ومل امتكــن مــن الحصــول عــى معلومــات تتعل

ألول مــرة يف هــذه الجهــات . كان الجــواب واحــداً مــن جميــع مــن ســألتهم عــن هــذا 

املوضــوع : » مــن قديــم ».

ــة  ــن مئ ــة م ــة مؤلف ــاك ان جاع ــار اىل هن ــت االخب ــرى وصل ــي يف ع ــاء اقامت ويف أثن

ــوران . ــتقرون يف ح ــاؤوا يس ــة وج ــال الدرزي ــوا الجب ــد ترك ــا ق ــن درزي وعرشي

لقــد القــى باشــا دمشــق عــى عاتــق دروز حــوران مهمــة حايــة القــرى املجــاورة ضــد 

البــدو الذيــن يشــقون عليــه عصــا الطاعــة اال ان الــدروز يقومــون بهــذه املهمــة اســوأ 

قيــام وهــم االصدقــاء الرسيــون لجميــع العــرب ) البــدو ( فهــم يتخلــون لهــم عــن قــرى 

الســهل رشط ان ال يتعرضــوا بــيشء الخوانهــم الــدروز ويســتلم شــيوخهم مــن البــدو 

الهدايــا مــن الخيــل واملاشــية والســمن .

وعندمــا كنــت يف عــرى اتيــح يل ان أشــهد حادثــا يــدل عــى حســن التفاهــم بــن الــدروز 

ــة حــرب مــع الباشــا يف  وعــرب الرسديــة وقــد ارشت اىل أن هــؤالء البــدو كانــو يف حال

الفــرتة التــي زرت فيهــا حــوران . فقــد رأيــت يف احــدى الســهرات بعــض البــدو يلــوذون 

بحــوش الشــيخ فســألت عنهــم مــن يكــون فاجبــت بانهــم مــن عــرب الرسديــة جــاؤوا 

يستنشــقون االخبــار عــا اذا كان ســيوجه عليهــم قــوات عســكرية جديــدة من دمشــق..
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ان ســلطة كل مــن الشــيخن الــدرزي واملســلم محــدودة جــدا يف قريته بســبب الســهولة 

ــة اخــري . وقــد  ــوا بانفســهم وعيالهــم اىل قري التــي يســتطيع بهــا الفالحــون ان ينتقل

ــن االول ان  ــب م ــاين يطل ــم درزي كان الث ــيحي وزعي ــالح مس ــن ف ــاً ب ــهدت خصام ش

يدفــع لــه يف الســنة املقبلــة حصتــه مــن الغلــة مبعــدل الحصــة نفســها التــي دفعهــا لــه 

يف الســنة املاضيــة مــع انــه كان عنــده هــذه الســنة فــدان مــن البقــر اقــل مــن الســنة 

املاضيــة . وبعــد جــدال طويــل وكلــات حاميــة مــن الطرفــن قــال املســيحي : » طيــب: 

ــاين  ــوم الث ــاح الي ــة » ويف صب ــة ثاني ــل اين ســأرحل اىل قري ــة قمــح ب ــة حب ــن ازرع اي ل

قــام باالســتعدادات الالزمــة للســفر غــر ان الشــيخ اســتدعاه وســويت املســألة بطريقــة 

وديــة وقــدم طبــق مــن الــرز كدليــل عــى الصلــح .

ــل  ــون لح ــن يتدخل ــاء الفريق ــان اصدق ــدروز ف ــن ال ــات ب ــدث خصوم ــا تح وعندم

ــار الزعــاء واذا فشــلت وســاطات هــؤالء  ــن او كب املشــكله او يتدخــل شــيوخ االرست

ــون دون ان يلجــؤوا اىل  جميعــاً فــان افــراد العائلتــن او الحزبــن يتشــاجرون ويتضارب

ــم دمشــق . ــى محاك ــرض مشــاكلهم ع ع

ان الخصومــات بــن املســلمن يفصــل فيهــا يف النهايــة قــايض دمشــق او الباشــا بنفســه 

امــا املســيحيون فانهــم يعرضــون مشــاكلهم عــى املجلــس امللــي » محكمــة الكنهــة ؟«. 

او عــى بطريــك دمشــق وعــى القــايض يف االوقــات التــي يعــرف فيهــا أن املســيحين 

يســتطيعون ان يحصلــوا عــى حقوقهــم فيهــا وهــذه الحالــة ليــس مضمونــة يف ظــل كل 

حاكــم .
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القسم الرابع

البدو ) مقتطفات (

ــن  ــم الذي ــاين ه ــم الث ــون والقس ــم املقيم ــم االول ه ــان :القس ــوران قس ــدو ح ان ب

ــط . ــف فق ــع والصي ــالد يف الربي ــادون الب يرت

ــل وعــرب  ــي صخــر واهــل الجب ــة وبن ــدو هــم : الفحيــي والرسدي واملقيمــون مــن الب

اللجــاه . وال اعنــي بكلمــة » مقيمــون » اقامــة ثابتــة يف القــرى بــل ان تجولهــم محصــور 

يف حــورا ن او يف بعــض مناطقــه وهكــذا فــان الجاعــات االربــع االوىل التــي ذكرناهــا 

ــل  ــم بالقبائ ــب عالقته ــك حس ــهول ارض  ze.hal وذل ــى س ــاء حت ــن الزرق ــول م تتج

االخــرى وحســب حاجاتهــم الخاصــة وحالــة املراعــي يف املناطــق املختلفــة وبنــى صخــر 

مخيمــون عــادة اىل جنبــات الجهــات الغربيــة مــن جبــال البلقــاء والهيــش؟ والرسحــان 

بقربهــا بينــا يخيــم الفحيــي الرسديــة يف قلــب االرايض املزروعــة او عــى مقربــة منهــا 

حســب التفاهــم الحاصــل بينهــم وبــن الباشــا )1( واهــايل الجبــل يتجولــون حــول الجبل 

امــا بــدو اللجــاه فانهــم قليــال مــا يغامــرون بالتخييــم خــارج حــدود منطقتهــم املعروفــة 

وقــد ســبق يل ان تحدثــت مطــوال يف موضــع آخــر مــن هــذا الكتــاب عــن هــذه القبائــل 

ومصالحهــا املتبادلــة.

يســمى الفحيــي والرسدية«اهــل الديــرة«، وهــم يدفعون اتــاوة اىل الباشــا اال انه يظل يف 

حالــة قتــال معهــم امــا المتناعهــم عــن دفــع االتــاوة او لتعدياتهــم عــى عســاكره وعــى 

الفالحــن واذا حــدث للباشــا وكان يف حالــة قتــال مــع قبائــل اخــرى فانهــم ينضمــون اىل 

عســاكره وال هــدف لهــم اال االســتيالء عــى الغنائــم . وهــم يقبضــون الخــاوة مــن قــرى 

حــوران والجــوالن ومــن قــرى كثــرة يف جبــل عجلــون .

ان اهــل الجبــل وعــرب اللجــاه اكــر ارتباطــاً بالباشــا مــن القبائــل االخرى وهــم يدفعون 

رضيبــة ســنوية تجبــى عــن كل بيــت أو خيمــة بالنســبة اىل ثــروة صاحبهــا وتجبــى هــذه 

الريبــة مــن عــرب اللجــاه بواســطة شــيخ الفالحــن وهــي تــرتاوح بــن عــرشة قــروش 

وســتة عــرش قرشــاً عــن الخيمــة الواحــدة ونــادراً مــا يحــدث ان يعــي عــرب الجبــل 
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ــر ( 1) ــي صخ ــاء وبن ــرب الصف ــن ق ــي مخيم ــوران كان الفحي ــت يف ح ــا كن – عندم

ــال . ــرب ام الج ــة ق ــاء والرسدي ــفوح البلق ــان يف س ــن والرسح ــرب الغدي ق

أمــا عــرب اللجــاه فانهــم غالبــاً مــا ميتنعــون عــن دفــع االتــاوة لثقتهــم بــان مالذهــم ال 

ميكــن ان يقتحــم ويف مثــل هــذه الحالــة ال يخضعهــم اال الحاجــة اىل املــاء عندمــا تنضب 

ينابيعهــم وعندئــذ فهــم يضطــرون إىل االقــرتاب مــن الينابيــع الدامئــة يف اللحــف.

بــدو جبــل حــوران رعــاة ألهــل الســهول وهــؤالء يوكلــون اليهــم مهمــة رعايــة مواشــيهم 

ــال ويف  ــن صخــور الجب ــا ب ــام الشــتاء يرعونه ــاً وشــتاء ويف اي ــم صيف مــن املاعــز والغن

الربيــع يرجــع هــؤالء البــدو واملــوايش اىل اصحابهــا الذيــن يبيعون قســاً منها يف دمشــق 

او يصنعــون الســمن مــن حليبهــا يف اشــهر الربيــع ويقبــض البــدوي لقــاء اتعابــه ربــع 

صغــار االغنــام واملاعــز ومثــل هــذه الحصــة مــن الســمن ويف حالــة وقــوع الخســارة يف 

املاشــية فــان الطرفــن يتحمالنهــا بالتســاوي .

وهــذه هــي اســاء قبائــل اهــل الجبــل املختلفــة : الشــنابلة ، الحســن ،الهدية،الغيــاث 

،الرشفــات ،املزيــد ، الكــراد ،العظيــات، والســمران .

واهــل الجبــل يف حالــة ســلم غالبــاً مــع البــدو اآلخريــن ولكــن بــدو اللجــاه هــم غالبــاً 

يف قتــال مــع العجيــي والرسديــة .

ونعــود اآلن اىل جاعــة الصنــف الثــاين مــن البــدو وهــم الرحالــة : يف شــهر أيــار تتغطــى 

ــن  ــم  م ــول وه ــى ايل ــاك حت ــون هن ــراء ويظل ــدو الصح ــن ب ــال م ــوران بالرج ارض ح

قبيلــة عنــزة ويف الســابق كانــت ترتــاد حــوران الــرشارات وهــم قبيلــة عــى طريــق مكــة 

ــة منهــا . ثــم عشــائر شــمر مــن جبــل شــمر وعــرب  وعــى بعــد خمــس عــرشة مرحل

الضفــور مــن بــالد العــراق .

وعندمــا تصــل عنــزه فــان البــدو املقيمــن قــد يحــدث ان يكونــوا يف خــالف مــع عنــزة 

فيلــوذون بالنواحــي الغربيــة مــن الجبــل او يف الصفــاه او يرتاجعــون اىل الصنمــن 

ــب . واملزيري
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وتقــدم عنــزه لغرضــن املــاء واملرعــى يف الصيــف واملؤونــة مــن الحبــوب للشــتاء . فــاذا 

كانــوا يف حالــة ســلم مــع الباشــا فانهــم ينزلــون بــكل طأمنينــة بــن القــرى قــرب الينابيع 

واآلبــار واذا كانــوا يف حالــة خصــام معــه – مــع العلــم ان عالقاتهــم مــع حكومــة دمشــق 

ليســت ثابتــة ومثلهــا العالقــات الشــخصية بــن بعضهــم والبعــض االخــر فانهــم يكتفــون 

ــدون  ــن وميت ــال والفدي ــات ام الج ــرى يف جه ــن ب ــة م ــق الجنوبي ــاء يف املناط بالبق

جنوبــا حتــى الزرقــاء . ويســمح لهــم الباشــا غالبــاً بالحصــول عــى الحــب مــن حــوران 

امــا يف ايــام املحــل فانــه يشــدد عليهــم .

ان قبيلــة عنــزه التــي تــزور حــوران دامئــاً هــي ولــد عــي وزعياهــا الطيــار وابــن ســمر 

) ابــن صمــر(.


