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العودة من املعركة

ــن إىل  ــون الذاهب ــال يودع ــن األطف ــة م ــه ومجموع ــه وأخوات ــع أم ــف م ــس وق     أم

ــة.  املعرك

    بــدأ يعــرف رغــم ســنه الصغــرة أن املعــارك تجــري دامئــاً بعيــداً عــن مخيامت النســاء 

واألطفــال أو بعيــداً عــن القــرى التــي تأويهــم حتــى تتــاح للعيــال فرصــة االبتعــاد عــن 

جيــش العــدو إذا اســتطاع أن يخــرق البيــارق املســتميتة يف الدفــاع عــن األرض والعرض.

ــون بخناجرهــم  ــم ويتمنطق ــون بنادقه ــة يتنكب      رآهــم: األب وأوالده الشــبان الثالث

وهــم يرتــدون أفخــم ثيابهــم كأنهــم قادمــون عــى عــرس. األب يركــب فرســه الحديديــة 

ويطــرح بندقيتــه أمامــه وســيفه يراقص عــى خطــوات الفــرس وأوالده الثالثــة يواكبونه 

 . ة مشا

      فرســهم مــا كان أجملهــا ! حديديــة بلــون الحديــد لــون البدويــة الســمراء اشــراها 

ــة يف كــف  ــة مــن تاجــر خيــل مــن الشــامل. عــّد اللــرات الذهبي ــام قليل ــذ أي األب من

التاجــر واحــدة  واحــدة .  مل يعــرف الطفــل الجالــس يف حضــن والــده كــم كان عددهــا 

ألنــه مل يكــن يعــرف عــدداً أكــر مــن عــرة ،  ولكنــه يذكــر أن واحــدة مــن اللــرات 

الذهبيــة انزلقــت  مــن الكــف املمــدودة   ثــم تدحرجــت وغابــت يف رمــاد املوقــد. 

     وهــو يذكــر جيــداً أن الوالــد حــاول أن ميــد يــده إلخراجهــا مــن الرمــاد ولكــن تاجــر 

الخيــل هتــف بلهجتــه البدويــة  : 

     ـ ال والله يا عم ! ال آخذها ! هذه من نصيب العيال!

     واليــوم يســمع الطفــل، منــذ الفجــر، دوي القنابــل مثــل دوي الرعــود الربيعيــة ومــن 

بعيــد يشــاهد الطائــرات تقــذف فتزلــزل األرض وتغلــف الجــو بالدخــان والغبار... 

     ومــع الغــروب رأى الطفــل أشــباحاً تقــرب باتجــاه املخيــم، بعضهــم فرســان تثاقلــت 

خيولهــم ومشــاة تباطــأت خطواتهم.... 

    ركض مع الراكضن الستقبالهم... 

ــا  ــدم . أم ــار ورذاذ ال ــن الغب ــا م ــا عاله ــم م ــا رغ ــة، عرفه ــهم الحديدي ــذه فرس     ه

ــه  ــدم واختفــت عباءت ــه وصــدره بال ــام تلطخــت كوفيت ــاً ملث ــارس فقــد كان معصب الف
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ــة .  ــع الداكن ــار والبق ــن الغب ــة م ــة تحــت طبق ــة مثقب ــدت ممزق ــي ب الت

هتف الطفل: 

ـ أب..... 

ولكن الصوت اختنق يف حنجرته.... 

ـ أردفوه خلفي ! .... هتف الفارس الجريح 

ـ من جرحك؟!

ـ املدفع! 

ـ اكرسه بالحجر ! 

قالها الطفل بكل بساطة وعفوية وحامسة!... 

ثم هتف بقلق وهو يلتفت حوله: 

أخي الكبر أين !؟ 

     مل يســمع جوابــا ولكنــه ســمع شــهقة عاليــة ثــم نحيبــاً متقطعــاً وأحــس بصــدر األب 

يرتفــع وينخفــض وبدقــات قلبــه عنيفــة ًمتالحقــة بينــام كان أخــواه ميســحان بطــرف 

كمهــام فيضــاً مــن الدمــوع. 

    واآلن عندمــا يذكــر تلــك الســاعات املريــرة يخيــل إليــه أن يشــاهد فلــامً مــن أفــالم 

الهنــود الحمــر ، وعندمــا ترتســم يف ذهنــه صــورة ذلــك الطفــل الهنــدي األحمــر . وهــو 

يلــوح بالحجــر يف وجــه املدافــع تتأجــج يف صــدره عاطفــة مــن الزهــو مشــوبة بــيء 

مــن املــرارة واإلشــفاق !.   
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سكتي ابنك يا حرمة!

      َدفعــِت البــاب بُبــطٍء وَدَخلَــت وهــي تَُتمتــم بشــبِه تحيــٍة ثــم َجلََســت عــى طَــرَِف 

: املقعــد الطويــل ، وقبــل أن تســتقر يف جلســتها َهَتفــت بصــوٍت مختنــق أجــشَّ

     ـ وأنت يا أستاذ ماذا تقول عّني؟

ــه عــن امــرأٍة عجــوز  ــِمعُت األهــايل يتناقلون ــاً عــّي فقــد َس      مل يكــن الســؤال غريب

ظهــرت فجــأًة يف البلــدة وراحــت تطُــوُف البيــوَت والشــوارع طارحــة ســؤالها التقليــدي، 

وقــد ال تنتظــر جوابــاً :

     ـ وأنت يا شيخ )أو يا أفندي( ماذا تقول عني....

     كان جواب الشيوخ، إن أجابوا:

     ـ اللّه غفور رحيم يا امرأة.

فــاً كلــام تقدمــت بهــا الســن       ولكــنَّ هــذه العبــارة مل تكــن تزيدهــا إالّ َقلقــاً وتَخوُّ

ــا يف  ــاً وذعــراً أن الشــيوخ رفضــوا قبوله ــوم الحســاب وزادهــا قلق ــات ي وتَلَّمســت عتب

حلقــات الِذكْــر التــي يقيمونهــا كل يــوم وإن ظلــوا يواســونها بكلــامت هــي مزيــج مــن 

الشــفقة املتعاليــة واملجاملــة الجوفــاء، أمــا »األفنديــة« فقــد ظــل أكرهــم يتهــرب مــن 

لقائهــا أو يتجاهلهــا.

     كانــت ثيابهــا الســوداُء القدميــة الصافيــة نظيفــًة وإن بــدت ُمهــرأة الحــوايش ، ومــن 

ــض  ــٍل أبي ــها مبندي ــفَّ رأُس ــز  ، والت ــى األرض انســدَل إزاُر مــن شــعر املاع صدرهــا حت

ســميك غطــى كتفيهــا وصدرَهــا حتــى الخــر.

ــا ُخصــالٌت بيضــاء  ــي خديه ــن جانب ــرزت م ــات ف ــادة النســاء الجبليَّ ــم كع      مل تَلَْتِث

رماديــٌة وبــدا وجههــا شــاحباً جامــداً تحســبه رشيحــًة مــن خشــب التــوت لــوال بريــق 

ــٍة. ــوال ارتعــاُش شــفة كامــدٍة جاَف ضئيــل مــن عينــن غائرتــن مقرّحتــن ول

ــُط  ــدا رشي ــٍة عــرات الســنن وب ــن يراجــع يب يف لحظــٍة خاطف      أْحسســت أن الزم

ــام حينــا، باهتــا غامئــا حينــاً ،  الذكريــات القدميــة ميــر برسعــٍة جنونيــة أمــام عينــيَّ مجسَّ

وخليطــاً مــن الوقائــع واألْخيلــة يف كثــرٍ مــن األحيــان.. 

     حــدث ذلــك يف أواخــر الثــورة يف ربيــع 1926 عــى وجــه التقريــب. الجيــش الفرنــي 

احتــل »الســويداء« ومــا جاورهــا مــن القــرى وبــدأ يطــارد املجموعــات الثوريــة املنترة 
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يف ســفوح الجبــال التــي ظلــت ُمعممــة بضعــة أشــهر بالثلــوج والتــي بــدأت تكتــي 

بباقــات متناثــرٍة مــن الزهــور الريّــة أكاليــل طبيعيــة عــى الرُّجــوم الجامثــة فــوق ُرفــات 

شــهيد أو شــهيدة.

ــن  ــاً م ــة متام ــرى الخالي ــدوُّ يف الق ــل الع ــية أن يتوغَّ ــوار الرئيس ــة الث ــت خط      كان

ــه. ــه وتدمي ــه وتضعضُع ــة تذهل ــٍة مباغت ــامٍت صاعق ــأ بهج ــم يُفاج ــكان ث الس

     لذلــك ظلــوا يحرصــون أشــد الحــرص عــى أن يبقــى النســوة واألطفــال بعيديــن عــن 

القــوات الزاحفــة وإْن مل يســتطيعوا إن مينعــوا عنهــم قذائــف املدفعيــة الجبليــة وقنابــل 

الطائــرات الغاشــمة املغــرة كلَّ يــوم.

     واآلن عادت ترتِسُم يف ِذهني، وبيء من الرُّعب تلك الليلة الرهيبة..

ــة مســلحن ،  ــهم بضع ــي يحرُس ــة يف الســفح الرق ــارٍة جبلي ــاٌل يف مغ      نســاٌء وأطف

وفجــأة ومــع الَغَســق ترتفــُع مــن فــم الــوادي قرقعــة ســالح وصهيــل خيــول وطَْبطبــة 

ــدأ  ــوطِء ، وعــى مســافة مــن الكهــف ، ويف مــرج واســع منبســط يب ــة ال ــدام ثقيل أق

ــٍة  ــة واضح ــة يف جلب ــاعل املراقص ــواء املش ــى أض ــه ع ــُب خيام ــُف ينص ــش الزاح الجي

وحــركات متســارعٍة تتخللهــا أوامــر بالفرنســية وبعــُض العبــارات العربيــة أو الشــبيهة 

ــُد. ــب بع ــاَد يف أرض مل تتصلّ ــدقُّ األوت ــات املطــارق ت ــول ورضب ــُة الخي ــا ، وحمحم به

ــِمَع  ــاً ، وُس ــة وفزع ــُة َرْهب ــا الظلم ــة مــن الذعــر تزيده ــارة موج ــِت املغ      اجتاح

صــوت نســاء يَجهشــن بالبــكاء وكأمنــا أحــسَّ األطفــال بالخطــر الداهــم فَخرْمــَد بعضهــم 

ــا  ــالن بأمهاته ــاق الحم ــبيهة بالتص ــداٍء ش ــة أث ــمعت مصمص ــات وس ــان األمه يف أحض

ة. ــون بحــدَّ ــم يعول ــٍب ، وظــل بعضه ــدات عطاشــاً مــن مرعــى جدي العائ

     ـ سكّتوا أوالدكم يا حريم.

     ارتفــع صــوٌت خافــت مــن أحــد املســلحن الذيــن اتخــذوا متاريســهم عــى أبــواب 

ــٍق  ــم تراقــب بقل ــاد وعيونه املغــارة ، منبطحــن عــى صدورهــم ، أصابعهــم عــى الزن

تحــركات التخييــم.

     كــم متنــى أولئــك املســلحون القالئــل إن يُباغتــوا عدوهــم يف تلــك اللحظــة ولكــنَّ 

ــن  ــارة عــى م ــم املغ ــة لتهدي ــت كافي ــة واحــدة كان ــت مســتحيلة. قذيف ــرة كان املغام

فيهــا ، ومــن ثــم فقــد كان خوَفُهــم عــى أعراضهــم يســتبد بــكل مشــاعرهم ويذلهــم.

     ـ سكتوا أوالدكم يا حريم.
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ــُض  ــمعت بع ــن وُس ــات صغاره ــاف أو َجَنب ــى أكت ــت ع ــات الربي ــت األمه      ضاعف

أصــوات التهديــد الخافتــة وغمغــت بعضهــن برنيمــة قلقــة مثــل رنــن صفيحــٍة نحاســيٍة 

تنقرُهــا أصابــٌع ناعمــة مرتجفــة.

     ولكــن طفــالً واحــداً ظــل يعــوُل بــل يــزداد عويــالً وظلّــت األم الشــابة تالطفــه حينــا 

ــارة  ــة ظاهــرٍة ت ــارة وترقصــه بعصبي ــه عــى صدرهــا ت ــا، تحمل وتشــد عــى فمــه حين

أخــرى ، تهمــس يف أذنــه بضــع كلــامت وتَُتْمتــُم بعــَض التعاويــِذ ولكــن بــال َجــدوى.

     ظــل صوتُــه يــرِنُّ يف أجــواء املغــارة َفــُرِدد أصــداَءه وتضّخِمُهــا وتضاعُفهــا فتنعكــُس 

ــد أن  ــاذا ال يري ــواِق . »مل ــول واألب ــن الطب ــٍة م ــَل جوق ــِة ِمْث ــِة الَقلَِق يف املســامع املُرَهَف

ــِه  ــِة أو يََدي ــِه العاري ــُس رأيس وكتفــي بقدم ــِرّ عــى أن يظــل يرِف ــاذا يُ يَســكَُت ؟ ومل

ــْن.« املرتجَفَت

    - سكّتي ابَنِك يا حرمة.

ّد النداُء خاِفتاً من َفم إىل فم:      وتردَّ

     ـ سكِّتي ابَنِك يا حرمة.

ة ـ لعلّــه كان       ولكــن الطفــل مل يكــن ليســكت إال لُيطلِــَق َصَخــاٍت جديــدة أكــرَ ِحــدِّ

ملســوعا ـ َمــْن يــدري ـ  ثــم رأيُتهــا ، رأيُتهــا بعينــيَّ االثنتــن ترفــع طــرف اللحــاِف تَُســدُّ 

بــه َفــم الطفــل ، ثــم تتكــئ عــى اللحــاف مبرفقهــا وفمهــا يــرّدد شــبه أدعيــة وصلــوات.

ــاُت القــَدِم  ــَدأت رضب ــم يتــالىش ويختفــي وبَ ــدأ صــوت الطفــل يهــدأ ويهــدأ ث      وب

ــكاد ال  ــٌب ت ــٌت رهي ــة صم ــوُد الظلم ــا . فيس ــد متام ــم تَْهُم ــدأ ث ــِة ته ــرِة العاري الصغ

ــورٍة.  ــٍة مذع ــوٍب واجف ــاُت قل ــاه إالّ خفَق ــَمُع يف ثناي تُْس

     عندئــٍذ رفَّ يف جَنَبــات املغــارة شــبُه نَفثــٍة مــن دخــان أو حفيــِف منديــٍل حريــرٍي 

يراقــص لحظــه ثــم يَفــُر ُمنطلِقــا نحــو الفضــاِء املُلَتِحــِف بعبــاءِة الليــِل الداكنــِة .

: وطواٌط مذعور.       َهمَهَمت بعُضهنَّ

     وَغْمَغمت بعُضهن: روٌح تفارُق َجَسَدها....

*    *     *



7 

فدعان

ــر عــى  ــال ، ينســدل شــعره األســود ضفائ ــا ، جمي ــال ، لطيف      كان يف الخامســة ، طف

منكبيــه ، تنتهــي بخيــوط حريريــة ملونــة ، تزهــو فــوق رأســه طاقيــة مشــغولة باإلبــرة ، 

مزينــة برســوم العرائــس الراقصــة واألطيــار واألزهــار مزخرفــة ، تعلوهــا رشابــة حريريــة 

كأنهــا وردة ربيعيــة.

     أبــوه شــهيد ســقط يف معركــة املزرعــة تــاركا طفلــه الرضيــع يحبــو... وانقلــب حــزن 

األم العــروس إىل حنــان متدفــق ، تحضــن طفلهــا مثلــام تحضــن دجاجــة فرخهــا األزغب، 

تخــاف عليــه مــن النســيم الرطــب إذا مــر،  وحجــب الشــمس إذا احمــر.

ــه  ــراه رجــالً شــاباً ، صــورة عــن أبي      كــم متنــت أن يكــر ولدهــا ســنة يف أســبوع ل

بشــعره املنســدل ضفائــر حــول كتفيــه ، بشــاربيه املعقوفن ، وقامتــه املزهــوة الفارعة...

     وهــا هــي قــد بــدأت تجعــل مــن ولدهــا طفــالً شــبيهاً بالرجــال بطاقيتــه وشــعره 

وهــذا الثــوب مــن املقصــور األبيــض الفضفــاض بكميــه الواســعن وردنيــه اللذيــن يكنس 

بهــام األرض ، أمــا حزامــه فقــد كان مقلــام مزخرفــاً مــن الصــوف.

ــه  ــق علي ــا نطل ــال فكن ــه مــن األطف ــا نحــن أتراب      كان اســمه الحقيقــي جدعــان أم

االســم البــدوي فدعــان ، فقــد كان جدعــان يبــدو لعينينــا بضفائــره ومقالعــه وأردانــه 

أشــبه مــا يكــون بــأوالد البــدو املورسيــن ، متناســن أننــا قلــام شــاهدناه حافيــاً وأنــه 

ــا !... قلــام شــاهد النعــال يف أقدامن

     كان جدعــان يعلــق ، غالبــاً إىل كتفــه حــامال مــن الجــوخ األزرق الســاموي ، يف حجــم 

بيضــة النعامــة ، يحشــوه بالزبيــب والقضامــة وامللبــس ، وفتــات الكعــك وأصنــاف أخرى 

مــن الحــالوات ال نعرفها !...

     كان كرميــا  يحــاول دامئــا أن يطعمنــا مــام معــه ولكننــا نعــرف أنــه يتيــم وأن مــن 

يــأكل مــال اليتيــم يحرقــه ربــه ويــذرى رمــاده يف الفضــاء . ومــع ذلــك فقــد كنــا نالطفــه 

أحيانــا ، نجــر بخاطــره ، نأخــذ الحبــة والحبتــن ونحــن نــكاد نرتجــف خوفــا مــن تذريــة 

رمادنــا يف الفضــاء !...

     كنــا شــلة مــن األطفــال ، تغرينــا مــن جهــة مدرســة الشــيخ أيب زيــن الديــن ، خيمــة 

ــون ،  ــون ويدمدم ــات يهمهم ــان وبن ــا صبي ــوم تحته ــز،  يتك ــعر املاع ــن ش ــعة م واس
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بعضهــم يبــي وبعضهــم يضحــك خلســة ، بعضهــم يســمع درســه بصــوت جهــوري كأنــه 

ــة ، نســوق  ــا الفــالة الواســعة الالمتناهي ــة كانــت تغرين ــاً ومــن جهــة ثاني يلقــي خطاب

إليهــا خرافنــا التــي كانــت تزيــد عــن عددنــا واحــدا أو اثنــن أو تنقــص عنــا واحــدا أو 

اثنــن !..

ــر  ــاف خط ــا نخ ــن بدورن ــم ، ونح ــن املخي ــرا ع ــاد كث ــا باالبتع ــا أهلن ــمح لن      مل يس

االبتعــاد رغــم كل إغــراء ، نكتفــي بــأن منــي نهارنــا قــرب غديــر صغــر تكتنفــه صخــور 

ــه ،  ــا للوصــول إلي ــة من ــر، فشــلت كل محاول ــا عــش صق مرتفعــة ملســاء ، يف أحضانه

هبوطــا مــن فــوق أو تســلقا مــن تحــت ، ومــن ثــم فقــد طاملــا روى الصيــادون مــن 

ــر  ــزال ينق ــى الغ ــه ، ويحــط ع ــرق يخطف ــب كال ــى األرن ــض ع ــر ينق ــا أن الصق أهلن

عينيــه ويطرحــه شــبه مشــلول عــى األرض ، لقــد كان كل واحــد منــا أكــر مــن األرنــب 

ــا مل نكــن أكــر مــن الغــزال وال أقــوى .. ولكنن

     كان الغديــر مســبحا لنــا نبــرد فيــه ، ثــم نجلــس عــى حافتــه عــراة تحــت أشــعة 

الشــمس الضحــى ، زادنــا مشــرك ، ال نســتأثر وال نــره ، وال ننــى أن نرمــي إىل املــاء 

بعــض فتــات طعامنــا ، حســب التقاليــد الصحراويــة “وللــامء مــن زاد الكــرام نصيــب” ..

     كانــت أم جدعــان تســمح لطفلهــا أحيانــاً بــأن يرافقنــا إىل الغديــر ، توصينــا بــه كثــراً، 

ــب ، وبعــد أن تبســمل  ــا وقطعــة مــن حنجــرة ذئ ــوق صــدره حجاب ــق ف بعــد أن تعل

حولــه عــرات املــرات وتحوطــه بأدعيــة تســتنر املالئكــة واألوليــاء لصيانــة وحيدهــا 

مــن كل ســوء !..

     وتعلم الرعاة الصغار بعض “علوم” الصحراء:

     معرفــة الجهــات األربــع ـ الحــذر مــن الســيول املفاجئــة  ـ إصابــة األهــداف باملقــالع 

ـ  عــدم التفريــط باملــاء ، فــإن ربــع الزمزميــة أو املطــرة ، عــى األقــل ، يجــب أن يظــل 

ــك  ــل تضــع يف فم ــرب ب ــن ال ــر م ــال تك ــا ، تحســبا للطــوارئ ، وإذا عطشــت ف مليئ

ــيل  ــك فتس ــا يف فم ــر، تجيله ــور الصغ ــة العصف ــم بيض ــاء يف حج ــاء ملس ــاة بيض حص

اللعــاب وتخفــف مــن العطــش ـ معرفــة وقــت العــودة ونســميه املــرواح ،.. تقــف ، 

وظهــرك إىل الشــمس الجانحــة نحــو الغــروب وتتحــرك إىل األمــام أو إىل الخلــف حتــى 

يصــل ظــل رأســك إىل جــذع شــجرة أو صخــرة تنصبهــا خصيصــا ، ثــم تقيــس بقدميــك 

ــة ـ  ــة وملح ــودة واجب ــت الع ــد أصبح ــدام فق ــرة أق ــن الع ــإذا زاد ع ــك ف ــول ظل ط

معرفــة األعشــاب النــادرة التــي تــؤكل أو التــي تصلــح للفطائــر ، واألعشــاب التــي تفــرز 
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مــا يشــبه الحليــب إذا جرحتهــا ، تصنــع منــه لبانــاـ  علــكاـ   فيــه بعــض ذرات مــن الرمل 

بــدال مــن الســكر، ومــع ذلــك فلقــد كان يلــذ لنــا أكــر فأكــر...

     ومررنــا ذات صبــاح بأغنامنــا القليلــة أمــام خيمــة أم جدعــان التــي كانــت تحلــب 

نعجتهــا الوحيــدة املربوطــة دامئــا إىل وتــد..

     توقفت أم جدعان عن الحليب ، والتفتت إلينا بصوت يكاد يختنق: 

    ـ  ال أحــب أن يذهــب جدعــان اليــوم .. بــرت يف نومــي أحالمــا مزعجــة ، أنــا خائفــة 

ــه.. خائفة !.. علي

     مل يبــك جدعــان ومل يعــرض ... لعلــه ال يرغــب هــو أيضــا يف أن يبتعــد هــذا الصبــاح 

عــن التنــور املتوهــج . وقــد اختمــرت يف ركــن مــن أركان الخيمــة صينيتــان مــن العجــن 

الــذي كاد يطفــح عــى األرض...

     وانطلقنــا نتســابق ونغنــي ، ونحــن نلتفــت نحــو أم جدعــان وهــي تحمــل عجينهــا 

ــه  ــا ، لعل ــان يتبعه ــرى جدع ــور ، ومل ن ــو التن ــه نح ــا وتتج ــى خره ــها وع ــى رأس ع

ــب الطــازج الســاخن املحــى بالســكر!... منهمــك يف رشب الحلي

ــا  ــرة مســتديرة جوانبه ــور ـ  حف ــة التن ــرب حاف ــا ق ــت أم جدعــان عــى ركبتيه      جث

ــة  ــن أرغف ــرق العج ــاء  ـ ت ــا والرف ــر الغض ــفلها جم ــج يف أس ــاء ، يتوه ــة ملس مصقول

ســميكة ـ طالمــي ـ  تلصقهــا عــى جوانــب التنــور ثــم تخــرج مــا نضــج منهــا وتلصــق 

مكانــه رغيفــاً جديــداً ، وهــي متســح العــرق املتصبــب مــن جبينهــا ، ثــم تبللــه بقطعــة 

مــن قــامش تغمســها يف طاســة كبــرة تــرد فيهــا يديهــا املحرقتــن مــن حــن آلخــر..

     أخرجــت أم جدعــان آخــر رغيــف مــن التنــور ، بعــد ســاعات مــن العمــل املرهــق، 

وجلســت تســريح قليــال ، ثــم تناولــت صحنــا مــن نحــاس ، فيــه قطعــة مــن عجــن ، 

راحــت تقطعهــا قطعــا صغــرة ، ثــم تحولهــا إىل دوائــر أو أصابــع أو مثلثــات ، تلصقهــا 

عــى جوانــب التنــور بعنايــة وحــذر ، وكلــام ســقطت واحــدة منهــا ناضجــة فــوق الجمــر 

الــذي بــدأ يعلــوه الرمــاد، كانــت أم جدعــان تنحنــي حتــى يلفــح الحــر وجههــا ومتــد 

أصابعهــا الناعمــة تلتقــط الكعكــة مــن قلــب التنــور...

     كان كعــكاً حقيقيــاً مــن طحــن القمــح والحليــب والســكر ، وقــد ســبق ألم جدعــان 

أن وزعــت علينــا منــه فتــات الكعكــة والكعكتــن...

ــز لهــا بعــض الطراميــس  ـ       واقربــت عجــوز مــن أم جدعــان تطلــب منهــا أن تخب

أرغفــة ســميكة مــن طحــن الــذرة والشــعر .
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     طــال جثــو أم جدعــان أمــام التنــور ســاعة أخــرى ، وعندمــا عــادت نحــو خيمتهــا، 

وهــي تحمــل تلــة صغــرة مــن األرغفــة الشــهية ، وتخفــي يف ثنايــا مملوكهــا ، إزارهــا، 

ــدة كل  ــا وهــي عائ ــادي وحيدهــا جدعــان ، عــى عادته الكعــك الســاخن ، راحــت تن

مــرة مــن التنــور...

     مل يجــب جدعــان!.. لعلــه نائــم ، وهــي ال تريــد أن تكــرر النــداء يك ال تحرمــه لــذة 

النــوم ـ  لــذة القيلولــة!..

ــن  ــا ع ــش بعينيه ــت تفت ــم ، وراح ــبي قدي ــدوق خش ــوق صن ــز ف ــت الخب      وضع

جدعــان ..

     الخيمة صغرة ال يضيع فيها الطفل ..

     وأحســت بالــدم يتدفــق إىل رأســها ، وأحســت بقلبهــا يخفــق كأنــه الطائــر الذبيــح... 

رفعــت صوتهــا.. جدعــان ، .. جدعــان!..

     ال جواب..

     والتفتت إىل مربط النعجة ... ال نعجة، وال رباط !..

     تحاملت عى نفسها وراحت تسأل الجران والجارات ..

     من رأى جدعان ؟..

     ال أحد !..

     أخذت األم تولول .. ابني !.. وحيدي !..

     وتجمع أهل املخيم يستفرسون ..

     وانطلــق الخيالــة القالئــل يجوبــون الكثبــان واألوديــة ، وهــرول الرجــال يفتشــون 

هنــا وهنــاك ..

     سألونا ، ونحن نعود بأغنامنا نحو املخيم هل رأيتم جدعان ؟

     قلنا.. ال... وارتجفت قلوبنا خوفا.

     ويف املساء كنا نشاهد بعض املشاعل تلمع هنا وهناك !

     ويف الصبــاح عــاود الخيالــة والرجــال جوالتهــم وعندمــا عــاودوا قبيــل املســاء واجمن، 

ــة برســوم العرائــس  ــرة ، مزين ــة مشــغولة باإلب ــده طاقي كان واحــد منهــم يحمــل يف ي

تعلوهــا رشابــة حمــراء كأنهــا وردة ذابلــة.....
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الشيخ أبو زين الدين

     نصــب املجاهــدون املنفيــون القالئــل الخيــام وبيــوت الشــعر يف واحــة مهجــورة مــن 

صحــراء نجــد ، تظللهــا نخــالت خمــس .

ــة  ــول حزين ــض الخي ــام وبع ــرة وأغن ــامل كث ــد ج ــم املتباع ــول املخي ــرت ح      وانت

منهوكــة،  وتحركــت بــن أطنابــه نســوة منهمــكات يف أعاملهــن اليومية الكثــرة ، وأطفال 

ــة  يلهــون حفــاة وشــبه عــراة ، أمــا الرجــال فقــد تجمعــوا حــول القهــوة املــرة والرباب

ــوق  ــه ف ــه مطروحــة أمام ــارس ، بندقيت ــة شــبح ف ــة مرف ــوق رابي ــام انتصــب ف ، بين

الــرسج ، يحــرس املخيــم ، مــن نــزوات ثــارات قدميــة ، أو مــن ركــب غــزاة جوالــن .

     ويف نجد ، ال مفر من الصالة !..

ــدي  ــة بعي ــة الدامي ــارك املتواصل ــلمتهم املع ــن أس ــال الذي ــؤالء الرج ــر ه      وكان أك

ــالة !... ــد بالص العه

ــباب  ــاون الش ــار وتع ــة أمت ــه بضع ــتطيال طول ــي مس ــل الذهب ــوق الرم ــوا ف      خطط

والنســاء يف بنــاء جــدار مربــع مــن اللــن ، بعلــو قامــة الرجــل ، يف الجهــة الجنوبيــة مــن 

املســتطيل ، ثــم رســموا فــوق ذلــك الجــدار بالصبــاغ ، قنطــرة ترمــز إىل محــراب .. 

ــي ،  ــا للمص ــر حرم ــذي اعت ــتطيل ال ــارج املس ــم خ ــون نعاله ــال يخلع      كان الرج

يفركــون أقدامهــم وأيديهــم بالرمــل ، ويســتعدون للصــالة خلــف اإلمــام صفــا أو صفــن 

، يقلدونــه يف حركاتــه وســكناته فــإذا انحنــى انحنــوا ، وإذا التفــت ميينــا التفتــوا ميينــا ، 

وإذا التفــت شــامال التفتــوا شــامال .  وعندمــا يبــدأ اإلمــام بنفــض الرمــل عــن ركبتيــه 

ــة وأحاديــث  ــه عرفــوا أن الصــالة قــد انتهــت فانرفــوا إىل القهــوة املــرة والرباب ويدي

البــداوة عــن الحــب والحــرب .

ــر إذا كان  ــد أذك ــن ومل أع ــن الدي ــم الشــيخ أيب زي ــا باس ــيخا معروف ــام ش      كان اإلم

ــه . ــروف ب ــه املع ــذا لقب ــده أوالد أو كان ه ــا وعن متزوج

ــة ، متامســكة كجــذع ســنديانة  ــة مربوع ــا ، بقام ــر، شــيخا مهيب ــا أذك      كان عــى م

فتيــة ، وبعاممــة تبــدو ضخمــة ، ولحيــة كثيفــة عريضــة بيضــاء تغطــي عنقــه ، وقســام 

مــن صــدره .



12 

     هــا هــو اليــوم ، يتقــدم صفــوف املصلــن ، إمامــا خاشــعا ، ســاجدا ، راكعــا ، 

مستســلام، مســتكينا ، يعجــب منــه كل مــن عرفــه ، كيــف يتحــول الفــارس املســتقل 

ــادئ .. ــع ه ــل ودي ــد ، إىل حم الحاق

ــة الرائعــة يف املعــارك، ينتخــي وينخــي .  ــون يذكــرون مواقفــه البطولي      هــم ال يزال

“اليــوم وال كل يــوم” ... “عفــي النشــاما ، عفــي !” .. يخفــي عاممتــه يف خــرج فرســه 

ــرسج  ــه يف ال ــط جبت ــابقة ، ويرب ــة س ــم يف معرك ــدل األده ــد أن تجن ــة ، بع الحديدي

خلفــه ، ثــم ينطلــق ملوحــا ببندقيتــه املــوزر ، يهــدر كالجــامل ، وهــو يتحســس يطقانــه 

ــوذة  ــبيها بخ ــق ، ش ــه الحلي ــدو رأس ــن ، ويب ــفتيه العريضت ــول ش ــد ح ــم الزب ، فيراك

ــة .. روماني

ــال  ــم أطف ــأن يعل ــرع الشــيخ ب ــا يت ــه ، أكــر فأكــر ، عندم      ويعجــب كل مــن عرف

املخيــم القــراءة والكتابــة .... ويتســاءل ســكان املخيــم ،  إذا كان الفــارس الظامــئ إىل 

ــال، قــد تحــول إىل إمــام فهــل يســتطيع أن يتحــول إىل معلــم ومــرب ؟... القت

     نصبــوا للشــيخ بيــت شــعر واســعا ، ليكــون مدرســة ! وتوافــد األطفــال بنــن وبنــات 

ــام  ــوق ـ ك ــن الط ــب ع ــد ش ــم كان ق ــل إن بعضه ــاال ب ــم أطف ــوا كله ــه ، مل يكون إلي

تقــول العــرب ـ يجلســون فــوق الرمــل الدافــئ ، أو فــوق جلــد خــروف أو حصــرة مــن 

ســعف النخــل ، البنــات يف ركــن والصبيــان يف ركــن آخــر ، يف أيديهــم ألــواح مــن التنــك 

ــام  ــة واألعــداد وكل ــالم الغــزار ، واألصبغــة الحــروف األبجدي ــح ـ  يخطــون بأق ـ الصفي

ــة ، وراحــوا  حفظــوا درســا أو خيــل إليهــم أنهــم حفظــوه مســحوا اللــوح بخرقــة مبلل

ــة ، وإذا  ــوا إذا ضحكــوا ، ضحكــوا خفي ــاذا كان ــد ... وال أدري مل ــدرس الجدي ــون ال يكتب

بكــوا جهــروا بالبــكاء !...

     طلب سكان املخيم كتبا من القدس للمدرسة العتيدة ..

     جــاءت كتــب كافيــة ولكنهــا متعــددة األنــواع واملســتويات ، ولعلهــا بعــض مــا كســد 

وتكــدس يف رفــوف املكتبــات أو مــا نســقته مديريــة معــارف فلســطن !..

     مل يتأفــف الشــيخ ، ومل يتذمــر ،... وزع الكتــب عــى تالميــذه وبــدأ يعلمهــم .. كل 

ثالثــة أو أربعــة يف كتــاب ، وكل واحــد أو اثنــن منهــم يف صفحــة مــن ذلــك الكتــاب... 

ــذ أو  ــل كان كل تلمي ــن ، ب ــال أو فصل ــن ، فص ــا أو صف ــة صف ــن املدرس ــذا مل تك وهك

تلميذيــن فصــال مســتقال ، ومــع ذلــك فقــد كان الشــيخ نشــيطاً يقضــاً ، يســتدعي هــذا 
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أو ذاك ، يســتمع إليــه أو يعلمــه الــدرس الجديــد يســاعد هــذه الفتــاة ويؤنــب تلــك 

بــال قســوة وال عصبيــة  !...

     وال أذكــر أنــه كان يحمــل عصــا أو خيزرانــة ... لعلــه ظــل بعقليــة الفــارس الــذي ال 

يــرب إال فارســا مثلــه   ...

     كانــت املدرســة إذن كتابــاً يف خيمــة وكانــت طريقــة الشــيخ يف التعليــم هــي 

طريقــة الكتاتيــب ، إال أنــه كان يعــوض عــن كل ذلــك ، مبحبتــه حتــى الشــغف ،  ملهنــة 

ــو  ــا ل ــم متمني ــة يف إنجاحه ــة الخالص ــه الصادق ــذه ورغبت ــى تالمي ــوه ع ــم وحن التعلي

أنهــم يســتطيعون أن يربــوا العلــم كــام يغبــون مــن طاســة مــاء بــاردة يف يــوم قائــظ .

ــراءة  ــل الق ــاب سالس ــن كت ــدة م ــة واح ــه يف صفح ــن آل طربي ــال يل م ــت وزمي      كن

نــدرس بــل نحفــظ عــن ظهــر قلــب ، مقالــة طويلــة لألمــر شــكيب أرســالن يف اإلقتصــاد 

الســيايس !...

     كان درســنا كل يــوم ســتة أســطر ، ال تزيــد وال تنقــص ، ألقيــه عــى مســمع الشــيخ 

كاملــاء املنســاب بــال تــردد أو تهيــب .

ــر  ــروف الج ــض ح ــدرس إال بع ــامت ال ــن كل ــرف م ــن أع ــي مل أك ــة ، أنن      والحقيق

ــدرس ،  ــي ال ــدي يعلمن ــة .. كان وال ــن أو ثالث ــن حرف ــة م ــردات املؤلف ــيطة واملف البس

ــاين !.. ــوم الث ــا يف الي ــه خطاب ــب ، ألقي ــر قل ــن ظه ــا ، ع ــه غيب فأحفظ

     ومــع األيــام ، مل أعــد أحفــظ الــدرس كلــه ، فقــد اكتشــفت أن الشــيخ يســمع مــن 

ــة األوىل ، ثــم يســتمع إىل  زميــي ، وهــو أكــر منــي ســناً ، أوال ودامئــا ، األســطر الثالث

خطــايب يف األســطر الباقيــة !... وهكــذا اكتفيــت بحفــظ األســطر الثالثــة التاليــة ، أرددهــا 

بثقــة ويــرس.... ولعــل زميــي اكتفــى بــدوره بــأن يحفــظ األســطر األوىل، يرددهــا مثــي 

كالببغــاء ، تــاركا األســطر التاليــة للببغــاء الصغــر !... 
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العودة

     ال مطر !..

     ال زرع وال مرعى !

     ال عمل وال مورد رزق !..

     وتحلق رجال املخيم حول النار املتوهجة والقهوة املرة .

     ال ربابة وال سمر

     الوجوه حزينة متجهمة، السبحات تطقطق ، رتيبة متثاقلة

     هذه واحتهم ، واحة النبك يف وادي الرسحان ،...

     ال أمــل يف الرحيــل إىل واحــة ثانيــة ، وال مجــال للضيــف ألن يشــهر ســيفا ينتــزع بــه 

مــن مضيفــه املــاء والحيــاة !..

     وقــرر الرجــال بعــد أن طــال وجومهــم وطالــت مشــاوراتهم ، أن يتخلــوا عــن 

زوجاتهــم وأوالدهــم ، يعيدونهــم إىل الديــار ، ويســتمرون هــم ، يف تحــدي الصحــراء ، 

ــلمن !... ــدي املستس وتح

     آه !.. كم تطلب هذا القرار من شجاعة !...

     اعتــاد الرجــال إن يبتعــدوا عــن زوجاتهــم وأوالدهــم طلبــا للــرزق . أمــا أن يصمــم 

الرجــال عــى إبعــاد نســائهم ، وفلــذات أكبادهــم عنهــم ، فــإن مثــل هــذا التصميــم ال 

يحتملــه إال األشــداء األشــداء !..

ــل ،  ــدأت االســتعدادات للرحي ــة ، ب ــة متباطئ ــب ، وحــركات حزين      ويف هجــوم رهي

للفــراق الــذي قــد يطــول والــذي قــد ميتــد إىل األبــد !..

     وبــدأت الجــامل ، ســفن الصحــراء ترغــي وتزبــد، وتــرب بأذنابهــا الرمــل ، كأمنــا 

هــي تحتــج عــى هــذا العقــال يف ركبهــا ، وهــذه األحــامل التــي بــدأت تتكــدس فــوق 

ظهورهــا !..

ــى ،  ــن دم ــال م ــم أطف ــة كأنه ــة وال حرك ــال ضج ــاك ، ب ــا وهن ــع األوالد هن      وتجم

ــا  ــون اللحــف والبســط إىل اســطوانات يلفونه ــاء واألمهــات ، كيــف يحول ــون اآلب يراقب

ــا  ــرة ، يركزونه ــرة أو شــبه دائ ــا دائ ــل مــن صــوف أو مــن شــعر ، ويصنعــون منه بحب

ــد حــول بطــن  ــال أو ســيور متت فــوق ظهــر الجمــل ، تحيــط بالســنام ، ويثبتونهــا بحب
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الجمــل وعنقــه وذيلــه ... وســيعرفون بعــد قليــل أن هــذه الدائــرة ـ  هــذه الحــرة  ـ 

ســتحضنهم يف رحلتهــم الطويلــة ، الطويلــة مثلــام يحضــن العــش الفــراخ ، وســيرح 

بعضهــم ألســتاذهم ورفاقهــم مــا هــو الغبيــط ، الــذي مــال بامــرئ القيــس وصاحبتــه !..

     وبــدأ الرجــال يفكــون عقــال الجــامل ، فتحركــت وراحــت تكــون قافلــة مــن نســاء 

وأطفــال ، يجهشــون بالبــكاء ، ويلوحــون باأليــدي واملناديــل ..

     وحــاول الرجــال أن يخفــوا دموعهــم ، ميســحونها بطــرف كوفياتهــم أو أصابعهــم ، إال 

أنهــا رسعــان مــا انحــدرت متالحقــة حــارة ، تبلــل اللحــى وتتســاقط فــوق الصــدور ...

     وابتعدت القافلة وئيدة حزينة ....

     واختفت الواحة واملخيم !..

     وانطلــق بعــض الفرســان يتقدمــون القافلــة أدالء ، وطليعــة إنــذار ، وتباطــأ بعضهــم 

اآلخــر يؤمنــون مؤخرتهــا مــن أي طــارئ !..

     رمــال تتلوهــا رمــال ، رساب يلمــع وشــمس وهاجــة تشــوي ، وســكون مهيــب خائــف 

ال تقطعــه ســوى همهمــة عاصفــة رملية عابــرة ...

     ويأمــر األدالء باالســراحة عندمــا تشــتد الهاجــرة ، فينـــزل الركــب وميــد الجمــل رقبته 

فــوق الرمــل الناعــم كأنــه يحــاول أن يغفــو وأحاملــه فــوق ظهــره ، وتلــف املــرأة رأســها 

مبملوكهــا، مبئزرهــا ، تســتظل بــه ، وهــي تظلــل طفــال نامئــاً أو مســتلقياً عــى ركبتهــا ...

     ومــع الغــروب ، تبــدأ املرحلــة الثانيــة ، تســتمر الليــل كلــه ، حتــى الضحــى ، عندمــا 

تشــتد الهاجــرة ..

     وانطلقت القافلة بسكون وهدوء وبطء .

ــا  ــة ، وأخــذت عيونن ــرة املحرق ــد شــمس الظه ــا ، منعشــا ، بع ــدا املســاء لطيف      وب

ــل الفضــاء الواســع الســاكن الصــايف ... تتأم

     مــا أشــد ملعــان النجــوم !.... مــا أجمــل القمــر ... مــا أحــى هــذا النســيم ، البــارد ، 

يداعــب خدودنــا وشــعورنا !...

     ملاذا مل نشعر مثل ذلك يف املخيم ؟!

     لعــل األرض كانــت تلهينــا عــن الســامء ، أمــا اآلن ونحــن أقــرب إىل الســامء ، فإننــا 

نحــس أكــر فأكــر بجاملهــا وعظمتهــا ...

     وفجــأة ، ويف ســكون الليــل ، انطلــق صــوت أحــد األدالء عاليــا ممطوطــا : “حططــوا 

يــا عيــال” !.. 
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     ازداد وجوم الركب ، وتهامست النساء : ما الخر ؟!

     وران جو من الخوف والقلق !..

     ما الخر ؟!

     يجب أن تنتهي املرحلة الثانية عند برئ تائهة يف الصحراء  ...

     واختلفت األدالء يف الوجهة التي توصلهم إىل تلك البرئ ....

     قال أحدهم: “يجب أن ننحرف نحو اليمن”

     وقال اآلخر: “يجب أن نتابع باتجاه الشامل ، شامل “نحر” .

     ومل يســتطع أحدهــام أن يقنــع اآلخــر ، لهــذا كانــت األعــراف يف مثــل هــذه الحالــة 

أن تتوقــف القافلــة حتــى الفجــر، وعندئــذ تظهــر معــامل األرض ويصبــح تقريــر الوجهــة 

أمــرا ممكنــا ..

ــب  ــن الرق ــرة م ــه ف ــت علي ــد هيمن ــب ، وق ــل الرك ــقر ، ترج ــر األش ــع الفج      وم

والقلــق.. وبــدأت الهاجــرة تشــتد ، لكــن األدالء مل يســمحوا بالتوقــف ... لــن يتوقفــوا 

إال عنــد البــرئ حيــث يســقون الجــامل والخيــول ، وميــألون القــرب التــي كان أكرهــا قــد 

أصبــح فارغــا جافــا ...

ــت بعــض األحــامل عــن ظهــور  ــل الغــروب ، وأنزل ــرئ، قبي ــزل الركــب حــول الب      ون

الجــامل ، وبــدأت حركــة نشــيطة ، متســارعة ... دالء تفــرغ ، ودالء متــأل ، جمــل يزاحــم 

رفيقــه ، وجــواد يصهــل كأنــه يطلــب املــاء ، ونســاء يحملــن القــرب املنتفخــة يربطنهــا 

بعنايــة وحــذر فــوق ظهــور الجــامل ، وأطفــال انهمــك بعضهــم يف التهــام رغيــف وبضــع 

ــم أو  ــل الناع ــوق الرم ــون ف ــوا يراكض ــم وراح ــوا أرغفته ــرون حمل ــر ، وآخ ــات مت حب

يتمرغــون فيــه ..

     ومل يطــل التوقــف يف هــذه املرحلــة ، فالليــل رطــب بليــل ، والنهار محــرق معطاش!.. 

وامتــدت الرحلــة أيامــا وليــايل ، مــرت فيهــا القافلــة بواحــة أو واحتــن ثــم بــدأت تصعــد 

قليــال ، قليــال ، باتجــاه سلســلة مــن الجبــال ، بــدت مــن بعيــد زرقــاء داكنــة .. وبــدأت 

الحيــاة تــدب عــى األرض ، هنــا أغنــام ترعــى ، وهنــاك قطيــع مــن الجــامل ، وهنالــك 

بضعــة بيــوت مــن شــعر يتاميــل بينهــا دخــان أزرق شــفاف ، ومــن ثــم كومــة ضخمــة 

مــن البيــوت الحجريــة القدميــة الخربــة املهجــورة ...

ــة ، وعندمــا خيــم عــى  ــة الزرقــاء شــبه وردي ــال الداكن      ومــع الغــروب بــدت الجب

ــم .. ــرداء أرجــواين قات ــزال هــي موشــحة ب الســهل الواســع ظــالم رمــادي ، كانــت ال ت
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     وبــدأت الجــامل تتباطــأ ، وبــدأت تشــتد تأرجحــا ، واهتــزازا ، فــاألرض قــد أمســت 

وعــرة ، والربــة صلبــة ، بعــد أن ودعــت الرمــال الناعمــة ...

     وبــدأت القافلــة تفــرق ، بعضهــا يتجــه رشقــا أو شــامال ، وبعضهــا يتجــه غربــا ، كل 

نحــو قريتــه ، ومل يكــن مثــة مجــال للــوداع فالليــل دامــس ، والقلــوب حزينــة كســرة ...

ــا ســنبيت  ــا أنــه ضــوء ـ لوكــس ـ وأنن ــا مــن بعيــد ضــوء مشعشــع ، عرفن ــدا لن      وب

ــا . ــد أقربائن ــة املشــقوق ، عن ــة ـ قري ــك القري ــا يف تل ليلتن

     ونــزل أخــي الكبــر يقتلــع شــيئا مــن األرض ويرميــه إلينــا يف “حرتنــا” أو غبيطنــا، 

وهــو يقــول : كلــوا حّمــص أخــر يــا أوالد !.

     تناولــت عرقــا منــه ... وضعتــه يف فمــي ، كــام هــو ،  إنــه مالــح مــر ، أحــرق لســاين 

وشــفتي ،.... فلــم أحــاول أن أذوقــه مــرة أخــرى ، يف حــن كانــت أختــي الكــرى متضــغ 

ومتضــغ برسعــة ورشه ، وأنــا أعجــب منهــا كيــف تحتمــل مثــل ذلــك امللــح !...

     لقــد ســبق أن ذاقــت الحمــص األخــر ، قبــل بضــع ســنوات ، فهــي تعــرف الطريقــة 

ولعلهــا انشــغلت بنفســها عنــي فلــم تنتبــه ملــا قــد حــدث يل ...

     ودخلنا القرية، وحططنا رحالنا يف بعض دور أقاربنا ، وكانت ســالمات واستفســارات 

وكانت دموع ، وكان عشــاء ...

ــى  ــام ، حت ــرز والعظ ــن الســمن وال ــع ، وتنظــف األرض م ــا كاد “املنســف” يرف      م

توافــدت النســوة وتراكمــن يف املضافــة الواســعة وبــدأ البــكاء والعويل والنــدب والتنهد، 

يندبــن أخــي الثــاين ، الــذي مل ميــي عــى موتــه ، عليــال منهــوكا ، بضعــة أشــهر ، ثــم 

يندبــن أخــي األكــر الــذي استشــهد يف معركــة الســويداء الثانيــة ، ومــن ثــم راحــت كل 

واحــدة مــن النســوة تنــدب أخاهــا أو أباهــا ، بألحــان حزينــة جامعيــة أحيانــا ، فرديــة 

أحيانــا أخــرى ، وعبــارات تفجــع وحــرسة ...

     أحسســت برغبــة يف البــكاء ، ولــن أبــي أمــام النســاء ، فتكومــت يف طاقــة تحــت 

“اليــوك” وأدرت وجهــي نحــو الجــدار ، ورحــت أذرف الدمــوع بصمــت ... وغفــوت ، 

غفــوت ويف أذين دوي ألحــان النــدب والتفجــع   ... وال أدري أكان ذلــك كابوســا أو أن 

النســوة النائحــات مل يغمــض لهــن جفــن تلــك الليلــة !...
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بدوي يف لبنان
  

      ويف السويداء ، بدأت املناحات من جديد !..

      مناحات ليلية ، تستمر حتى ساعة متأخرة !..

     ويف الليلــة الرابعــة ، توقفــت النســوة عــن النــواح ، ثــم انرفــن مبكــرات ، عندمــا 

أطــل زوج عمتــي الشــيخ أبــو محمــود، قادمــا مــن عاليــه ، مــن لبنــان !...

     طالت السالمات واألحاديث ، وسمعته يقول لوالديت:

 ـ ســليامن بــك أبــو عــز الديــن كلّفنــي بــأن أســألك إذا كنــت ترغبــن يف أن يتعلــم أحــد 

األوالد يف عاليــة عــى حســاب الجمعيــة التــي يرأســها !..

     مل تجــب، واعتقــد بأنهــا مل تفاجــأ .. فقــد ســبق لســليامن بــك أن كتــب إىل أيب يف 

الصحــراء بهــذا الشــأن ، ولكننــي أحسســت بأنهــا تــكاد تختنــق ، قبــل أن تجيــب ...

     هذا ولدها البكر شهيد يف معركة السويداء ...

     وهذا ولدها الثاين، مأمته ال يزال قامئا ...

     وهذا ولدها الثالث ينتـزع من حضنها ...

     آه ما كان أشد احتاملها للمصائب والكوارث !..

     ما أعظم إميانها، تبي رسا وال تشتي، تنوح إذا انفردت بنفسها وال تولول ...

*     *    *

     يف اليــوم الثــاين كانــت تخيــط يل قميصــا جديــدا مقلــام أبيــض وأحمــر ، كان يثــر 

ــة بالدمــوع !.. ــه ، كانــت مبلل حســد أوالد الحــارة ، إال أن أذيال

ــدي ،  ــيخ بي ــك الش ــا أمس ــا ، عندم ــال ثوبه ــك بأذي ــي ، أمتس ــق بأم ــاذا مل ألتص      مل

ــويت ؟!.. ــي وأخ ــن أم ــدين ع ليبع

ــد أن أظــل  ــة وال أري ــرا ، إال أننــي كنــت يف الثامن      لقــد كنــت أحبهــم ، أحبهــم كث

ــن !... ــن الدي ــام ، أو ببغــاء يف خيمــة الشــيخ أيب زي راعــي أغن

     كانــت بعــض املخــازن ال تــزال مقفلــة يف شــارع املدينــة ، الــذي أســر فيــه ألول مــرة، 

شــارع أملــس صلــب ... وكانــت النســاء متكومــات ، لهــن صاخ وضجــة حــول مــكان 

يأخــذون منــه املــاء ... إنــه مل يكــن بــرئا ، إذ ال حبــال هنــاك وال دالء !... لقــد ســبق يل 

أن ســمعت الكبــار يتحدثــون بــأن املــاء يف بالدنــا تســيل فــوق األرض ، يف كل مــكان، يف 



19 

بعــض أشــهر الســنة ، ويف األشــهر األخــرى ال تســيل إال يف أماكــن متفرقــة مــن البــالد !...

     ويف ســاحة البلــدة، رأيــت شــيئا يشــبه الخيمــة ! ولكنــه مــن حديــد ، لــه أربــع قوائــم 

مســتديرة ، وإىل جانبــه شــبه بيــت قوامئــه مســتديرة أيضــا ، ولكنــه أكــر حجــام ولــه 

ــام! عّشــام! نوافــذ مــن زجــاج ، إىل جانبــه شــخص يــرخ بأعــى صوتــه1*: عشَّ

     ســادت الفــوىض يف الغرفــة الحديديــة الكبــرة املزدحمــة بالشــيوخ واألطفال والنســاء 

والرجــال ، والســالل الصغــرة والديــوك الصاخبــة ، ولكنهــا مــا لبثــت أن هــدأت عندمــا 

صعــد إىل مقدمــة تلــك الغرفــة الواســعة ، شــخص يلبــس زيــا إفرنجيــا وعــى رأســه يشء 

طويــل مســتدير أحمــر كأنــه ســطل حليــب ، لــه ذيــل أســود يتأرجــح ميينــا وشــامال !..

     وانطلــق صــوت يجــأر مــن أمــام، متقطعــا أوالً ، ثــم رتيبــا عنيفــا ، وبــدأت الغرفــة 

تهتـــز، ثــم إذ هــي تتحــرك ببــطء . ثــم برسعــة ، ثم برسعــة أكــر ، كأنها “بســاط الريح”، 

يف حكايــات جــديت ، ال تؤرجــح كالجــامل ، وال تخــض كالخيــول ، إال أن لهــا رائحــة غريبة 

مل أتعودهــا ، نغصــت عــي متعــة الســفر ، فقــد ظللــُت طــوال تلــك الرحلــة أشــعر مبــا 

يشــبه الغثيــان ، وبرغبــة يف أن أغمــض عينــي محــاوال أن أنــام ، إال أننــي كنــت اخطــف 

النظــر ، إىل الســهول الذهبيــة حــويل ، تتــاموج ســنابلها ، وإىل قوافــل الجــامل تواكــب 

الطريــق متــد أعناقهــا متهاديــة ، وقــد مطتهــا حتــى تــكاد تالمــس األرض ، أكــداس مــن 

القــش ، تتناثــر بعــض ســنابلها عــى الــدروب !..

*     *    *

     مل أر شيئا كثرا من دمشق !..

     رأيــت بنــاء كبــرا لــه قبــاب بيضــاء ، وجــدارا رفيعــا ، مســتديرا ، يرتفــع عاليــا  ، عاليــا 

يف الســامء ، ثــم يســتدق حتــى ينتهــي بهــالل ، باهت اللــون !..

ــون  ــون ، يصل ــم يدخل ــه الضخمــة ، ث ــام بوابت ــال أم ــاس يخلعــون النع ــت الن      ورأي

ــاء !.. ــك البن ــر مســتدير يف وســط باحــة واســعة مــن ذل حــول غدي

     ال شك يف أنه مصى ! أين هو من مصى مخيم الصحراء !..

     كانــت رائحــة البنزيــن ال تــزال تزعجنــي ، وكان بــاص بــروت عــى وشــك االنطــالق، 

فــأرسع إليــه خــايل وهــو يــكاد يجــريّن ...

*     *    *
* إىل الشام، إىل دمشق!...  1
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     الطريــق هنــا ، يصعــد وينحــدر ، منعطفاتــه خطــرة ضيقــة ، تتلــوى حينــا يف قلــب 

الــوادي بــن جبــال صخريــة جــرداء ترتفــع حولــه كالجــدار ، وترتقــي الســفوح أحيانــا ، 

فتبــدو الهاويــات تحتهــا مخيفــة موحشــة !..

     وتوقــف البــاص قــرب نبــع يف ميســلون ، وفتــح الســائق غطــاء مــن أمــام ، ثــم غطــاء 

آخــر صغــرا ، فانطلــق دخــان أبيــض ، وتســاقط رذاذ حــار ، ثــم راح يغــرف مــن النبــع، 

ويســكب فــوق الغطــاء ، فأحسســت بالخــوف وأنــا أرى الرجــل يطفــئ “الحريــق” ومل 

أســتطع أن أتصــور انــه كان “يســقي” البــاص... الجمــل يــرب والحصــان يــرب.. أمــا 

بســاط الريــح فلــم تــرو لنــا الجــدة أبــداً أنــه يــرب !..

ــة ـ  ــة الجميل ــة اللبناني ــتورة ـ القري ــة يف ش ــل ثالث ــة، ب ــرة ثاني ــاص م ــف الب      وتوق

ــوا.... ــوا ويرب ــزلوا ليأكل ــأن ينـ ــا ب ــركاب هن وســمح لل

     قال الشيخ: ابق هنا وأنا اشري لك شيئا تأكله !..

     قلت: أحب أن أحرك ساقي، وان انشق الهواء !..

     مــا كادت قدمــاي تالمســان األرض ، وميــأل نســيم الغــروب صــدري حتــى تــالىش كل 

مــا كان يب مــن اضطــراب ، وبــدأت عينــاي تتفحصــان املــكان بدهشــة ..

     ما أعجب ما رأيت يف شتورة !

     هــذه ســيدة تقبــل، بــال منديــل وال حجــاب، شــعرها يتكــور فــوق رأســها بــال ضفائــر، 

ذراعاهــا عاريتــان وســاقاها مكشــوفان، خداهــا وشــفتاها أشــد حمــرة مــن شــفاه بنــات 

بــالدي ومــن خدودهــن ومــن ثــم فهــي تحمــل ســيكارة، تنفــث دخانهــا يف الهــواء وهــي 

تحــادث رجــال عجــوزا بــال شــاربن وال لحيــة: يلبــس مــا يشــبه الطنجــرة فــوق رأســه، 

ــه  ــد يلبــس لباســا ضيقــا ال يغطــي حتــى ركبت ولهــا رف مســتدير واســع، وخلفهــام ول

فيبــدو وكأنــه كــريك أو مــا نســميه يف بالدنــا “أبــو ســعد” !..

     شــدين الشــيخ مــن يــدي بــيء مــن العصبيــة ! لعلــه ظــن أننــي أطيــل النظــر إىل 

املــرأة !.. ســامحه اللــه !..

     هــا هــو دكان خضــار وفواكــه ! أكــوام فــوق أكــوام ، وصناديــق تلــز صناديــق !.. إال 

أنهــا مرتبــة ومنســقة !.. مــا أكــر أصنافهــا !.. مــا أشــهى ألوانهــا !.. مــاذا أعــرف منهــا ؟ 

الرتقــال، لقــد ذقتــه مــرة !.. ثــم البصــل والبطاطــا !.. ثــم مــاذا ؟! مل أعــد أذكــر أننــي 

اعــرف صنفــا آخــر مــن تلــك األصنــاف املتأللئــة الشــهية، املغريــة !..
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     وهــذا دكان واســع، تنبعــث منــه روائــح الشــواء والســمن، وتتكــدس يف زاويــة منــه 

أكــوام الكبــة املحمــرة وهــرم مــن الــرز، إىل جانــب هــرم مــن قطــع اللحــم الناضجــة ! 

وصــواين عامــرة بــكل مــا هــو شــهي ولذيــذ !.. يتحــرك صاحبهــا خلفهــا يأخــذ مــن هــذه 

ويغــرف مــن تلــك، وقــد ركــز فــوق رأســه اســطوانة مــن قــامش أبيــض.... وهــو أيضــا 

كهــل بــال شــاربن وال لحيــة !.. 

     طلب الشيخ من صاحب املطعم رغيفا بلن وزيت !..

     فتلمظت وقلت يف نفي:

     ـ لن يف الصحراء !.. ولن يف شتورة يا شيخي !..

     وهــذه الصــواين ذات األلــوان الذهبيــة، واألبخــرة العطريــة أال توحــي لــك بــيء؟! 

وعــدت أحمــل “عــرويس” يف يــدي، بــيء مــن خيبــة األمــل والحــرسة، ومــع ذلــك فقــد 

وجدتهــا لذيــذة، وشــهية... إنهــا ألــذ مــن عرائــس اللــن التــي تعودتهــا!... لعــل الخبــز 

هنــا أطــرى؟ لعــل اللــن هنــا ألــذ !؟... أو لعلــه الزيــت ؟... وقــد يكــون كل هــذا، وقــد 

يكــون الجــوع هــو الــذي منحهــا تلــك اللــذة !...

     ومــر البــاص بطيئــا، أمــام نــاس يجلســون عــى كــرايس يف الهــواء الطلــق، يربــون 

ويدخنــون وهــم يســتمعون إىل آلــة ذات بــوق كبــر ينطلــق منــه غنــاء جميــل، وألحــان 

موســيقية، بعضهــا مثــل ألحــان الربابــة !..

     وفجــأة، اشــتعلت، دفعــة واحــدة، عــرات القناديــل عــى جانبــي الشــارع !.. غريــب 

ــدة !.. مل  ــة واح ــة دفع ــح العالي ــذه املصابي ــعلوا ه ــاس أن يش ــتطيع الن ــف يس !.. كي

أشــاهد ســلاّم يوصــل إىل تلــك القناديــل املعلقــة، ومل أر يــدا متتــد بعــود ثقــاب إليهــا!.. 

ــم  ــط الحل ــي أخل ــل إيل أنن ــد خي ــاس وق ــرد النع ــاول أن أط ــا أح ــي، وأن ــت عين وفرك

باليقظــة !.. لــن تســتغرب شــيئا بعــد اليــوم، يف بــالد العجائــب والغرائــب، أيهــا البــدوي 

ــل  ــال مندي ــيدات ب ــالم، س ــة ال يف األح ــك، يف اليقظ ــأم عين ــت ب ــد أن رأي ــر، بع الصغ

أبيــض وال حجــاب، ورجــال بــال شــوارب أو لحــى، بســاط الريــح يــرب مثــل الجــامل، 

وقناديــل تشــتعل بــال كريــت، وآلــة تغنــي، وتلعــب عــى الربابــة !..

*     *    *

     ويف مفــرق عاليــة نــزل زوج عمتــي، ونزلــت خلفــه، وصــاح الســائق: هــل معكــم 

أغــراض عــى الســطح؟... أغــراض..
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ــال  ــادى الخ ــة.. ون ــن دجاج ــف م ــل صة أخ ــا أحم ــه.. وأن ــت بعباءت      الشــيخ يلتف

يف ظلمــة الليــل: “عربجــي”.. فتحــرك حصانــان يجلــس خلفهــام شــيخ ويف يــده ســوط 

يفرقــع بــه يف الهــواء، يختلــط بريــر متالحــق، وطقطقــة ســنابك الخيــل فــوق األرض 

امللســاء الصلبــة..

ــايل  ــت خــايل يف أع ــة مــن خــان الشــيخ إىل بي ــك الرحل ــا أعظــم تل ــا أشــهى، وم      م

ــة  ــع صافي ــل منعــش، والســامء تلم ــة قصــرة... النســيم بلي ــدت رحل ــدة... وإن ب البل

ــت الســكون..  ــل يف هــدأة الســكون إيقــاع مشــوق.. قل ــك، وطقطقــة الخي أمــام عيني

ــام مبكــرة،  ــاف، تن ــدء حركــة االصطي ــذاك، بالرغــم مــن ب ــة، آن نعــم فقــد كانــت عالي

ــا.. ــور، كــام نقــول يف بالدن ــام مــع الطي تن

*     *    *

ــق  ــدة... تحل ــا الجدي ــذه الدني ــف ه ــارع اكتش ــت إىل الش ــايل، خرج ــوم الت      ويف الي

حــويل األقربــاء، وأوالد الحــارة، وســمعت بعضهــم يتهامســون “بــدوي صغــر”، “بــدوي 

صغــر”، وبــدأ  بعضهــم يغمــز بعضــا، وبعضهــم يتحــرش.. وأخــذت بــدوري أتأملهــم..

     كان بعضهــم يلبــس الــروال والقنبــاز، وكان أكرهــم يلبســون ذلــك البنطــال القصــر 

الضيــق الــذي كان يحيلهــم، يف نظــري إىل كرايك..

     لقــد كنــت حقــا بدويــا صغــرا يف لبنــان. قميــص طويــل مقلــم باألحمــر واألبيــض 

ــرة مســتديرة مــن الشــعر يف  ــة ـ  وإال جزي ــه ـ كذل ــة يف مقدمت ــق، إال خصل ورأس حلي

أعــى قمــة الــرأس، رمبــا نســميها شوشــة.. ال أذكــر..

     كان ال بــد إذن مــن غطــاء للــرأس حتــى ينمــو شــعري مثــل شــعورهم فكانــت طاقية 

بيضــاء مــن قطــن، وكان البــد مــن رشوال بــدال مــن هــذا القميــص املقلــم الــذي كاد 

يحولنــي إىل “قرنــدس” إىل “مهــرج”.. إال أننــي مل أســتطع أن أحتمــل الــروال طويــال.. 

كانــت تكتــه ـ أو دكتــه ـ تضايقنــي وتــكاد تخلــق يل مشــكلة.. وكان شــكله يحيلنــي إىل 

بطــة ســوداء، ثقيلــة الخطــى، الصقــة بــاألرض..

     مل يبقى أمام البدوي الصغر من خيار..

     وهكــذا انطلــق، ذات يــوم، إىل الشــارع يلعــب مــع أوالد األقــارب والجــران “كركيــا” 

جديــدا بــن مجموعــة مــن الكــرايك...

     ومــر يف الحــارة شــاب صغــر يحمــل رزمــا، بعضهــا مشــوي وبعضهــا أخــر، وهــو 

يصيــح بأعــى صوتــه..”أم قليبــاين.. خــرا ومليــاين”..
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     واشــرى واحــد مــن األوالد رزمــة، وأخــذ يرمــي قشــورها ويــأكل حبوبهــا، فضحكــت 

وأنــا أتذكــر الحمــص األخــر الــذي أحــرق، تلــك الليلــة، لســاين وشــفتي.. وتشــجعت، 

فاشــريت رزمــة خــراء... يشء لذيــذ.. إال أن هــذا الــره حرمنــي الـــ “األســكا” يف ذلك 

اليــوم الحــار “فالخرجيــة” مل تكــن تحتمــل أم قليبــاين “واألســكا” يف يــوم واحــد..

ــم قطعــة مــن النحــاس  ــون بأصابعه ــت عمــي منصــور، يحرك ــت األوالد يف بي      ورأي

األصفــر، فيندفــع منهــا املــاء خيطــا رفيعــا بطيئــا أو حبــال صاخبــا يــدوي، يربــون منــه 

أو يغســلون أيديهــم.. وإذا حركــوه حركــة ثانيــة انقطــع املــاء واختنــق الصــوت الهــادر..

     وتذكــرت بــرئ الصحــراء حيــث تتــدىل الحبــال مثانــن قامــة مثــل حبــال الفــرزدق، قــد 

تصيــب املــاء وقــد ال تصيــب..

     أعجبنــي إبــداع هــذه التــي يســميها النــاس اســام لطيفــا “حنفيــة” والتــي يســميها 

ــا،  ــي، ألفتحه ــت عم ــت بي ــا غافل ــور”, وطامل ــن “الصنب ــم الخش ــذا االس ــون به املتزمت

ــق، وأذين  ــا املتدف ــر مائه ــي مبنظ ــع عين ــد، أمت ــوم الواح ــرة يف الي ــن م ــا عري وأغلقه

ــادر الطــروب.. ــا اله بصوته

*     *    *

     وأُْدِخلْــُت مدرســة الجامعــة الوطنيــة يف عاليــة عــى نفقــة جمعيــة خريــة. أحسســت 

ــوح  ــم، ول ــر، وكــريس للمعل ــأين محظــوظ، مدرســة مبقاعــد ومن ــذ لحظــة دخــويل ب من

ــك بعطــف مــن  أســود وصــور عــى الجــدران، وكتــب موحــدة.. وأحسســت فــوق ذل

املعلمــن وتشــجيع ومــن ثــم برعايــة وعنايــة مــن “الريــس” صاحــب املدرســة، فقــد 

ــته  ــمعة مدرس ــى س ــا ع ــته، حريص ــا يف مدرس ــي قضيته ــنوات الت ــالل الس ــه خ عرفت

الربويــة واألخالقيــة، مثــل حرصــه عــى تدقيــق حســابات املدرســة كل ليلــة، وحيــدا يف 

غرفــة عملــه املتواضعــة..

     وذات يــوم تهامــس الطــالب بــأن “الريــس” ســيحر إىل املدرســة “فيلــم ســينام”.. 

كان أكرهــم يعرفــون كلمــة “ســينام” ولكنهــم ملــا يشــاهدوها بعــد.. 

     ودخلنا قاعة املطالعة الواسعة...

ــة  ــة متجه ــوف طويل ــض يف صف ــا ببع ــق بعضه ــد والتص ــب املقاع ــر ترتي ــد تغ      لق

ــوار،  ــم أطفئــت األن ــرة، ث صــوب صــدر القاعــة حيــث انتصبــت “ملحفــة” بيضــاء كب

وظهــرت عــى “امللحفــة” صــورة مدينــة ثــم صــورة جبــل... يــا خســارة الفرنكــن عــى 

صــور مكــرة مثــل صــور الكتــب واملجــالت.... ولكــن... ولكــن الصــور بــدأت تتحــرك... 
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ــوب ونحــن نشــاهده.. والزهــور  ــع مــن األنب ــاء يندف هــذا رجــل يســقي زهــوره... امل

تتاميــل... ثــم يــأيت رجــل آخــر مــن خلــف البســتاين يســر بحــذر عــى أنبــوب املطــاط 

فيتوقــف املــاء... يحــاول البســتاين أن يعــرف الســبب، يتفحــص طــرف األنبــوب... يرفــع 

الرجــل الثــاين قدمــه عــن األنبــوب، ونحــن نــراه، فيندفــع املــاء غزيــرا يبلــل البســتاين... 

فنضحــك..

*     *    *

     ويف مرة ثانية جاء “الريس” بفيلم قيل أنه يتحرك ويتكلم أيضا.. 

ــان  ــاك ألح ــت هن ــا، وكان ــة ال نعرفه ــون بلغ ــا يتكلم ــخاص هن ــل كان األش      وبالفع

موســيقية جميلــة، ولكنــه كان فيلــم “حــب وغــرام”... هــل كان فيلــم “آنــا كارنينــا”، 

ــن  ــا م ــل يعانقه ــوم، واملمث ــاب الن ــا بثي ــر أحيان ــت تظه ــة كان ــم أن املمثل ــا... امله رمب

وقــت آلخــر..

     يظهــر أن “الريــس” مل يكــن قــد شــاهد هــذا الفيلــم مــن قبــل.. ولــذا فقــد 

أرسع يقــف بجانــب آلــة العــرض، يدخــل عدســتها يف طربوشــه، كلــام بــدا لــه منظــر 

ال يعجبــه... ولكــن الفيلــم كان رسيعــا فــال يســتطيع طربــوش “الرقيــب” أن يخفــي إال 

القســم األخــر مــن املشــهد.. وال أزال أذكــر أن الســينام مل تدخــل املدرســة بعدئــذ ســنة، 

أو بضــع ســنوات..

*     *    *

ــى  ــة، ع ــة العبادي ــور قري ــك، يف ضه ــزور ســليامن ب ــوم، ن ــال، ذات ي      وأخــذين الخ

مشــارف طريــق الشــام كان يجلــس خلــف طاولــة يكتــب، وقــد تكدســت حولــه الجرائد 

والرســائل والكتــب..

     مل أعــد أذكــر مالمحــه، إال أننــي ال أزال أذكــر أن أحــد أقربــايئ جــاء يخــرين، ذات 

يــوم بــأن ســليامن بــك قــد دهســته ســيارة...

ــدوي  ــا الب ــك أيه ــس حظ ــا أتع ــا.. م ــا أيض ــتني أن ــيارة دهس ــأن الس ــت ب      أحسس

الصغــر.. مــن يدفــع عنــك أقســاط املدرســة بعــد اليــوم.. وظللــت بضعــة أيــام ال أظهــر 

ــدري  ــي، وص ــة يف عين ــا مظلم ــي... الدني ــي إىل مهجع ــن صف ــة.. م ــات املدرس يف باح

ــن. ــق حزي منطب

     واســتدعاين رئيــس الجمعيــة الجديــد، يوســف بــك النجــار، إىل مصيفــه يف العباديــة، 

ربــت عــى كتفــي ثــم قــال:
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     ـ لــن نتخــى عنــك، ســتتابع دراســتك طاملــا أنــت مجــد وناجــح.. هــل تتغــذى معنــا؟ 

عندنــا اليــوم “ملوخية”..

     مل أســمع بهــذا االســم مــن قبــل ومل أعــرف أنــه صنــف مــن أصنــاف الطعــام إال بعــد 

أن أجلســني بجانبــه إىل املائــدة..

     قلت: اسمح يل بيء غر امللوخية..

     قال: أعرف أن املشايخ األجاويد ال يأكلون امللوخية... فتشجعت وقلت: 

ـ املشكلة هي أنني ال أعرف كيف آكلها..

     ابتســم، وقــال، هكــذا:  أخــذ صحنــي، ووضــع فيــه طبقــة مــن الــرز وطبقــة مــن 

الكعــك، وطبقــة مــن اللحــم ثــم هــذا “النعنــع” األخــر والبصــل والخــل..

     امللوخية لذيذة ولو أن املشايخ يجتنبوها كام يجتنبون الخمر وامليرس...

*     *    *

ــا ناعــام، ولكــن  ــدأ املطــر يتســاقط لطيف ــاردة، وب ــف تهــب ب ــاح الخري ــدأت ري      ب

الريــح مــا لبثــت أن أخــذت تــزأر، واألمطــار تســح “كأفــواه القــرب” ســاعات متواصلــة، 

غزيــرة عنيفــة.. ملــاذا تحتكريــن هــذه األمطــار يــا جبــال لبنــان؟..

     ملاذا ال تسمحن لبعض الغيوم بأن تصل إىل الصحراء..

     ومــع فصــل األمطــار بــدأت الجبــال تكتــي حلــة بيضــاء ناصعــة تلمــع كالفضــة، 

عندمــا تتســلل إليهــا أشــعة الشــمس مــن خــالل فجــوة يف الســامء...

     وتقدم الثلج يقرب من الساحل، وبدأ يسقط يف عالية، يسقط فوق رأيس... 

     أحببت الثلج نظيفا لطيفا هادئا، مراقصا، موحيا:

     يا ثلج قد هيجت أشجاين.

               ذكرتني أهي “بحوران”

     وذات يــوم جــاء إىل دكان عمــي، الشــيخ داود طليــع ، يطلــب مــن عمي، وقد عشــت 

يف بيتــه ســنتي الدراســة األوىل بــأن أقــي عطلة رأس الســنة يف بيتــه يف بروت...

     مل يكــن يف البيــت أطفــال، ومل يكــن هنالــك نســاء ســوى والــدة الشــيخ داود العجــوز 

تهتــم بأخيــه املريــض العاجــز، وكان كال الرجلــن عزبا...

     أخــذين الشــيخ إىل املدينــة، اشــرى يل بدلــة جديــدة لهــا صفــارة، ثــم حــذاء جديــدا 

وجــوارب جديــدة...
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     قلت وهو يقودين بيدي يف طريق العودة إىل البيت:

     ـ أحب أن أشاهد البحر.

     كنــت أشــاهده مــن عاليــه، ولكنــي ظللــت أتشــوق ألن أراه مــن قــرب، عــن كثــب 

كــام يقــول اللغويــون.. أخــذين إىل املينــاء ـ إىل البــور.. شــممت رائحــة البحــر...

     مل تكــن منعشــة.. رأيــت البواخــر والقــوارب وطيــور البحــر والبحــارة وحركــة الشــحن 

والتفريــغ... ورأيــت البحــر يرتفــع ويتقــدم صــويب، ويــرب الحافــة الحجريــة بصخــب. 

فخفــت وتراجعــت مســتعدا للهــرب إذا اســتمر البحــر يف تقدمــه صــويب..

     رحمــك اللّــه يــا شــيخ، ملــاذا تأخــذين إىل بحــر املينــا، ال إىل بحــر ســان جــورج أو ســان 

ســيمون لقــد ظــل الشــيخ جبليــا متمســكا بتقاليــد الجبــال الشــوفية، وتقاليــد العائلــة 

رغــم إقامتــه الدامئــة يف بــروت..

     وسأظل أذكر، ما حييت، آخر زيارايت له..

     كان مريضا، شبه عاجز..

     أخذ ميسح الدموع من عينيه وهو يتمتم:

    ـ يا سالمة.. لو كانت صحتي جيدة كنت أمتىش أنا وإياك حيث تشاء..

     لعلــه كان يعــود بذاكرتــه أربعــن ســنة إىل الــوراء، عندمــا أخــذين مــن يــدي يشــري 

يل الثيــاب الجديــدة ويعرفنــي عــى البحــر.

     رحمه اللّه ما كان أشد وفاءه وأعمق حنانه..    
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هدية أم

     يــا ســت أم نايــف أنــا نــازل اليــوم للبــالد 2)1( ، إذا أحببــت أن ترســي أي يشء للولــد، 

بيتنــا بجانــب املدرســة، البــاب بالبــاب . . .

ــا إىل  ــاز مفاجــأة ألم نايــف ، وكانــت تلطفــه بحمــل الهداي ــارة الشــيخ ب      كانــت زي

ــب...  ــام املصائ ــا أم ــدت، كعادته ــا تجل ــا، إال أنه ــا محرج ــكا له ــة مرب ــد يف املدرس الول

مــدت يدهــا إىل عبهــا، ثــم أخرجــت ، بعــد برهــة مــن التفتيــش شــيئا، وضعتــه يف يــد 

ــه . .”.   الشــيخ، وهــي تقــول: ”ســلم علي

     ولكنهــا، نســيت عــى خــالف عادتهــا يف التأديــب، نســيت أن تقــول شــكراً بحمــل 

الهديــة. ويف عاليــة، اســتدعى بــاز “البــدوي الصغــر” ووضــع يف كفــه شــيئا صغــر يلمع، 

ثــم ربــت عــى كتفــه، وهــو يقــول : “أمــك تســلم عليــك...”

     ضممــت يــدي عــى الهديــة، وانطلقــت إىل مهجعــي دون أن أودع الشــيخ، وأعتقــد 

أننــي نســيت أيضــا أن أقــول لــه شــكرا...

     دفنــت رأيس يف الرسيــر، شــبه محمــوم، وراحــت الدمــوع تنســاب بســكون غزيــرة، 

ــة  ــن القضام ــيئا م ــا ش ــل إىل ولده ــك، أن ترس ــود، وال ش ــف ت ــت أم ناي محرقة...كان

والزبيــب علبــة راحــة ممســكة، كنـــزة صــوف ... 

     ولكن...

     الــدار مصــادرة، صادرتهــا الســلطة املحتلــة، قــررت نســفها، كــام نســفت أمثالهــا مــن،  

الــدور، إال أنهــا عــادت فاكتفــت بتهديــم قســم منهــا وتحويلــه إىل ســاحة عندمــا رأت 

أن تســتفيد مــن الغــرف الواســعة، لتجعــل منهــا مدرســة تنــر فيهــا، وعــن طريقتهــا 

لغتهــا وأهدافهــا...

     صادرتها بال أي تعويض أو أجرة..

     األمــالك، وإن كانــت قليلــة، ضئيلــة املــردود، مصــادرة أيضــا، ال يســمح لنــا حتــى 

بالتقــاط الســنابل الســاقطة يف أرجائهــا.. 

     املســتودع الــرسي، تحــت املضافــةـ  املــوزعـ  الــذي خبأنــا فيــه أمثن أشــيائنا، الســجاد 

والبســط والفــرش، وصناديــق الثيــاب واملؤونــة وكل مــا مل نســتطع أن نحملــه معنــا قبــل 

)1( ظلــت كلمــة »البــاد« يف جبــل حــوران ـ الســويداء ـ »لبنــان« باألخــص »الشــوف« ألن النازحــن إىل جبــل حــوران كانــوا يف أكثريتهــم يف لبنــان ـ مــن   2

الشــوف......
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أن نهجــر الســويداء املهــددة باالحتــالل، إىل القــرى الجبليــة. ومــن ثــم إىل واحــة األزرق، 

فالصحــراء... هــذا املــوزع، وقــد كنــا نعلــق عليــه آمــاال كبــارا، وجدنــاه منهوبا..

     قال بعضهم:  السلطة نهبت.. 

     وهمس آخرون: ال تصدقوا..

     ال مــورد، ال عمــل،... الجئــون يف غرفــة مــن دار خــايل أيب ســليامن يف حــي القبــو... 

الجمــل الــذي حملهــم مــن الصحــراء، باعــوه، اشــروا بثمنــه الكســوة الروريــة للبنات، 

ومؤونــة بضعــة أشــهر...

     ليس هناك أي يشء يباع أو يرهن..

ــاز، إال أن  ــود أن ترســل شــيئا مــا إىل ولدهــا مــع الشــيخ ب      كــم كانــت أم نايــف ت

ــر... ــا فارغــة تصف ــة إليه ــة الالجئ ــا مفعــام، والغرف ــا كان مليئ قلبه

     كــم متنــت لــو اســتطاعت أن ترغــم تلــك النفــس الكبــرة عــى أن تســتدين، ولــو 

علبــة راحــة مــن أجــل ولدهــا...

     ولكنها لن تستدين... لن تستدين شيئا ال تقدر عى إيفائه... 

ــاء  ــرس العش ــا دق ج ــويداء، عندم ــم يف الس ــوم حوله ــكاري تح ــت أف ــذا كان      هك

ــة... ــم املدرس ــت إىل مطع ــدة ونزل ــت املخ ــة تح ــت الهدي فدسس

     كان الطعــام شــهيا تلــك الليلــة، وكان ســخيا أيضــا... مــأل يل واحــد مــن رفاقــي صحنــا 

عارمــا، وأنــا يف شــبه ذهــول... مــددت يــدي إىل الرغيــف، أخــذت منــه قطعــة، ظلــت 

بــن أنامــي برهــة... أخــذت امللعقــة، دسســتها يف فمــي... مل أســتطع أن أمضــغ.. أنــت 

مريــض؟ 

     ... مريض نعم..

ــة  ــن يف غرف ــل الجئ ــورد وال عم ــال م ــا، يف الســويداء، ب ــت أتصــور األم وأطفاله      كن

صغــرة واحــدة مــاذا يأكلــون يف هــذه الســاعة التــي تتــاموج فيهــا، هنــا، أبخــرة اللحــم، 

والــرز والخبــز الطــازج أمــام عينــي ويف أنفــي؟ ..

     تركــت رفاقــي يأكلــون، ويتهامســون، وعــدت إىل فــرايش، أبــي بســكون، وأشــد مــن 

جديــد عــى قطعــة صغــرة مــن فضــة، عــى الفرنكــن اللذيــن حملهــام الشــيخ بــاز مــن 

الســويداء إىل عاليــة هديــة مــن أم إىل ولدهــا...

اه.. ما كان أقى هديتك وما أمرِّها يا أمي...      أوِّ
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محيط املحيط

     قال الشيخ الفقيه، الشيخ الكبر:

ــا املشــايخ األجاويــد، ســيدي هابيــل يف جبــال       نحــن بعــد غــد، ســنزور مــع أخوتن

ــا إىل الجبــل... هــل تحــب أن آخــذك  ــاك ســوف يذهــب بعضن ــردى، ومــن هن وادي ب

معــي إىل الســويداء..

     قلت: أمتنى.. 

     قــال، وعــى فمــه ابتســامة عريضــة، تختفــي تحــت شــاربيه ولحيتــه الغزيــرة، ويف 

عينيــه بريــق، مل أر بريقــا أصفــى منــه وال أكــر وداعــة...

     ولكــن أخوتنــا املشــايخ ال يقبلــون بــأن يرافقهــم أي شــخص، صغــر أو كبــر، باللبــاس 

الفرنجــي، وال أي شــخص بــال طاقيــة أو عاممة...

     عــدت إىل عمتــي، أســتنجد بــروايل القديــم، وطاقيتــي الســابقة. قالــت: الطاقيــة 

موجــودة لكــن الــروال راح مــن زمــان..

     قلت: رشوال جديد

     فكرت قليال ثم قالت:

     من أجل ليلة واحدة، رشوال ملس،  ثم ترميه، ال.. 

     أعرك رشوال خالك..

ــروال  ــكلة ال ــب ملش ــن أحس ــي.. ول ــي إىل أه ــون يف طريق ــدا أك ــة.. غ ــا للفرح      ي

ــي.. ــة ومت ــاب.. ليل ــروال أي حس ــة ال ودك

ــم لبســت  ــدة، ذات الصفــارة، ث ــة الجدي ــي الفرنجي      ويف الغــد الباكــر، لبســت بدلت

الطاقيــة، كانــت ضيقــة إىل حــد مــا، ثــم بــدأت مبســاعدة عمتــي ألبــس رشوال الخــال، 

أو هــو يلبســني.. كان رشواال جديــدا واســعا، متعــدد الطيــات يكنــس “قرقــة” األرض، 

دكتــه عــدة أذرع، دارت حــول خــري، أو باألحــرى حــول أضالعــي العليــا تســع دورات.

     وهكــذا غطــاين الــروال، وفــاض أذرعــا عــن ميينــي وعــن شــاميل ومــن بــن قدمــي 

حتــى ُخيــل إيل أننــي أغــرق يف بحــر أســود وأن رأيس يبــدو فيــه جزيــرة صغــرة بيضــاء..

     وهكــذا أطلقــت عــى ذلــك الــروال، بينــي وبــن نفــي اســم “محيــط املحيــط” .. 
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كيــف أســتطيع أن أمــي عــدة كيلــو مــرات مــن بيــت الخــال إىل محطــة القطــار وأنــا 

أجرجــر هــذه الخيمــة الســوداء املقلوبــة..

     شــد حيلــك .. النــاس نيــام وأنــت شــاب صغــر نشــيط .. حملــت جــزءا مــن الــروال 

ــم  ــارة ، ث ــات أوالد الح ــيا لتعليق ــي تحاش ــن وجه ــام م ــه قس ــي ب ــي ، أغط ــى كتف ع

أرسعــت الخطــى، قــدر اإلمــكان، ال ألتفــت ميينــا وشــامال، حتــى وصلــت املحطــة الهثــا 

منهــوكا، قلقــا، إال أننــي وصلــت ســاملا مــن أي ســخرية أو تعليــق..

ــل حقــل مــن أزهــار األقحــوان األبيــض، متــوج  ــاح، مث ــك الصب ــت املحطــة، ذل      كان

ــم البيضــاء... باللحــى والعامئ

     كان املشــايخ عــى موعــد وهــا هــم يتصافحــون، ويتبــادل بعضهــم تقبيــل األيــادي، 

ــدة بينــام توجــه “منــدوب” عنهــم، إ+ىل مكتــب املحطــة ليقطــع ســبعن  مــرات عدي

ــرة أو أكر!.. تذك

     رحــت أفتــش عــن الشــيخ الكبــر!... كان املشــايخ متشــابهن عامئــم بيضــاء فــوق 

ــراء  ــا حم ــاءات قصــرة مخططــة طوالني ــلة، عب ــى مسرس ــوىس، لح ــة بامل رؤوس حليق

وبيضــاء، أو بيضــاء وســوداء، رشاويــل مــن امللــس ســوداء، بعضهــا زرقــاء واســعة، زنانــر 

عريضــة مــن الصــوف األبيــض الناعــم، وأخفــاف محليــة الصنــع مفتوحــة مــن الخلــف 

مرّوســة أحيانــا مــن األمــام...

ــا،  ــا، الهث ــه نحــو دمشــق، بطيئ ــروت يف رحلت ــل مــن ب ــد أقب      وهــا هــو القطــار ق

صاخبــا، ينفــث نــارا ودخانــا ورمــادا وهــا هــم الــركاب البروتيــن قــد أخــذوا ينـــزلون 

ــات القطــار!.. ــة، إىل عرب ــن العجل ــيء م ــدأ الشــيوخ يصعــدون، ب ــم ب ــن ث ــه، وم من

ــاول أن  ــض، أو أح ــت أرك ــي، ورح ــوق كتف ــط ف ــط املحي ــن محي ــام م ــت قس      رفع

ــر... ــيخ الكب ــن الش ــش ع ــة، أفت ــة إىل عرب ــن عرب ــض م أرك

ــكاد تنقطــع... شــددت عليهــا  ــأن دكــة الــروال تفرقــع، وأنهــا ت وفجــأة، أحسســت ب

ــة الــروال باليمنــى... بيــدي اليــرسى، ورحــت أشــد عــى بقي

ــايك، فانطلقــوا يصفقــون ويهتفــون: أشــط  ــاء ارتب ــون الخبث      والحــظ األوالد البروتي

رشوالــك يــا شيخ...أشــط رشوالــك يــا شــيخ ..!
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     كانــت أمهاتهــم يتضاحكــن حولهــم، ويتغامــزن ســافرات أو مــن خلــف منديــل أو 

كــف تغطــى الفــم والذقــن، أمــا اآلبــاء فإنهــم مل يفعلــوا أي يشء ضــد وقاحــة أوالدهــم، 

وكأنهــم يشــاركونهم تلــك الســفاهة...

     آه ! كــم حدثتنــي نفــي بــأن أرشــفهم جميعــا بســيل مــن الحجــارة، بالجمــش، كــام 

نقــول يف بالدنــا، وأرض املحطــة مليئــة بأكــوام الحىص...ولكــن عجــالت القطــار بــدأت 

تتحــرك، وال بــد مــن الوصــول إىل عربــة الشــيخ الكبــر!...

     األيام بيننا يا أوالد الحرام!

     ثــم متتمــت، يــا لــه مــن تهديــد فــارغ... “راحــت بجلــدك” أيها الشــيخ الصغــر، وبعد 

أن رحــت ألهــث، وأحــاول أن أمســح عرقــي املتصبــب مــن الجهــد واالرتبــاك والغيــظ، 

وأخــرا... ملحــت يــدا تلــوح مــن إحــدى عربــات القطــار الــذي بــدأ يتحــرك، فاندفعــت 

نحوهــا، وتعلقــت بحافــة النافــذة، فامتــدت األيــدي لســحبي إىل داخــل العربــة!..

ــة، ومحرجــة وخطــرة.. فقــد امتــالء محيــط املحيــط  ــة الســحب صعب      كانــت عملي

هــواء وتحــول إىل بالــون يتــاموج حــول النافــذة رافضــا أن يدخــل. يف حن كانــت أصوات 

األوالد البروتــن تــردد: لحنــا جديــدا: طــر رشوالــك يــا شــيخ!..

     وأذعــن محيــط املحيــط أخــرا، مجامــال أو مرغــام فتســلل إىل داخــل العربــة، وارمتــى 

عــى مقعدهــا، بال حــراك..

     كنــت أمتنــى أن أتخــذ مــن الشــبكة التــي تحمــل الحقائــب يف العربــة، رسيــرا يل، 

بــدال مــن املقعــد  الخشــبي املتقلقــل، وقــد ســبق يل أن فعلــت هــذا يف ســفرة ســابقة 

إىل الشــام.. أمــا اآلن فــإن هــذه األمنيــة لــن تتحقــق، وأنــا غــارق يف محيــط املحيــط، 

ال أســتطيع رفعــه إىل فــوق، ولرمبــا ال تتســع لــه شــبكة العربــة، ومــن ثــم فهــذا هــو 

املفتــش يقبــل متنقــال مــن عربــة إىل عربــة...

ــه كان  ــة، ولعل ــن العصبي ــيء م ــا ب ــدأ يثقبه ــدة، وب ــدة واح ــر واح ــذ التذاك      أخ

ــوي: ــت نح ــم التف ــر ث ــبب أو آلخ ــزا” لس “مرنف

     بطاقتك يا شيخ!..

ــأن املحاســب قــد قطــع بطاقــات كل  ــا حــاول الشــيخ الكبــر إقنــاع املفتــش ب      عبث

ــى يقطــع للشــيخ الصغــر،  ــة حت ــرح العرب ــدا ال ي ــش ظــل معان املشــايخ، إال أن املفت

ــال بطاقــة... بطاقــة مضاعفــة الثمــن، غرامــة لوجــوده يف القطــار ب
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     وال أدري إذا كان الشــيخ  املحاســب قــد نــي أن يقطــع يل بطاقــة، أو أنــه ال علــم لــه 

بوجــودي، أو أنــه قطــع ســبعن بطاقــة أو أكــر لســبعن شــيخا أو أكــر وأن هــذا الشــيخ 

الصغــر ميكــن أن يركــب معهــم القطــار مجانــا،”ع البيعة”!..

*      *      *

     توقــف القطــار توقفــا، اســتثنائيا عنــد جــرس محطــة الكهربــاء يف وادي بــردى لينـــّزل 

املشــايخ يف أقــرب نقطــة إىل مقــام ســيدي هابيــل، ثــم بــدأ يتحــرك مــن جديــد، فارغــا 

تفرقــع عرباتــه، وترنــح ذات اليمــن، وذات الشــامل، وهــو ينفــث دخانا وبخــارا ورشرا...

     خلــع املشــايخ عباءاتهــم، رموهــا عــى أكتافهــم، وأخــذوا يتســلقون ببــطء ومشــقة 

ــل الصخــري الشــديد االنحــدار، بعضهــم يعتمــد عــى عــي مــن  وحــذر، ســفح الجب

الســنديان وامللــول، وبعضهــم ينحنــي ليتمســك يف تصعيــده،  بالصخــور خشــية التزحلق.

     آه كــم كنــت خائفــا أن يعيقنــي محيــط املحيــط عــن اللحــاق باملســرة املتباطئــة 

كان أكرهــم شــيوخا مســنن يحاولــون قبــل أن يودعــوا هــذه الحيــاة الدنيــا، أن يكســبوا 

ــة ومــا أشــقها! وأوليائهــم  بالتعــب واملشــقة رىض األولياء...فــام أكــر زياراتهــم الديني

معتصمــون يف أعــايل الجبــال كأن مقامهــم عــش مــن أعشــاش النســور...

ــر  ــت إىل آخ ــن وق ــددين، م ــوايت، ويه ــل خط ــي، ويثق ــط يرهقن ــط املحي      كان محي

بالتدحــرج، عندمــا يعلــق طــرف منــه بصخــرة هنــا أو شــجرة شــائكة هنــاك ومــع ذلــك 

فلــم أكــن “األخــر زمانــه” وال القائــل: إذا نحــن رسنــا ســارت النــاس خلفنــا.

  ومــع الغــروب كان أوائــل الركــب قــد بــدأوا بتقبيــل جوانــب املقــام، ومــن ثــم بــدأوا 

يســريحون عــى األرض العــراء، وهــم ميســحون العــرق املتصبــب مــن رؤوســهم الحليقة 

ــن أعناقهم... وم

    كان مقــام ســيدي هابيــل آنــذاك، عــى مــا أذكــر أربعــة، جــدران عاليــة، بــال ســقف، 

وال بوابــة، تحيــط بباحــة مســتطيلة يف وســطها رضيــح الــويل، تغطيــه بعــض األقمشــة 

امللونــة نــرت الريــاح رشائــط منهــا يف جوانــب املقــام الواســع تتكــدس حولــه شــموع، 

أو بقايــا شــموع، غطــت حجــارة املقــام الكلســية بطبقــة مــن الدهــن املحــرق والدخــان 

ــي  ــاء النب ــن دم ــت م ــا رشب ــل إنه ــنديانات قي ــالث س ــام ث ــب املق ــم... وإىل جان القات

هابيــل، أول حفنــة مــن دمــاء فــوق هــذه األرض التــي ســيغمرها مــع الزمــن، طوفــان 

متالحــق مــن الدمــاء...
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     مــا أجمــل الغــروب يف تلــك البقعــة الســاكنة، الهادئــة، ومــا ألطــف ألوانــه... حافــة 

الســامء ورديــة أرجوانيــة، وســفوح الجبــال الجــرداء ذهبيــة، وجوانــب الــوادي ظــالل 

ــا،  ــة متاموجــة، تلمــع مــن خاللهــا أحيان ــة شــفافة، تنســحب فــوق خــرة داكن رمادي

صفحــة فضيــة مرقرقــة مــن النهــر الخالــد، ينســاب متعرجــا، مراقصــا، ال نســمع منــه 

إال ترنيمــة خافتــة، ووشوشــة ناعمــة تقــرب مــن حــدود الســكون!..

     ومــا أجمــل املســاء يف تلــك البقعــة الســاكنة الهادئــة ومــا أنقــى صفــاءه...ال يشء 

إال حفيــف النســيم البــارد املنعــش حينــا والقــارس أحيانــا، وال ضــوء، إال أضــواء النجــوم 

تلمــع ملعانــا خافتــا، وكأمنــا هــي تتناجــى يف خيمتهــا األبديــة الشــفافة الزرقــاء!... 

     ملــاذا يتســلق هــؤالء الشــيوخ الشــعاب العاليــة، مخاطريــن بحياتهــم باذلــن مــن 

الجهــد فــوق مــا يســتطيعون...

     إنهــم يؤمنــون بــأن اللّــه هــو يف كل مــكان، ويف كل زمــان، إال أنــه يخيــل إيّل، أنهــم 

ــون  ــال، يتل ــرب إىل الســامء، يف ذرى الجب ــوا أق ــام كان ــه، كل ــرب إلي ــم أق يحســون بأنه

صلواتهــم وأدعيتهــم ويرتلــون أناشــيدهم بانفعــال وحامســة.

     غفــوت، فــرايش محيــط املحيــط وغطــايئ عبــاءة الشــيخ الكبــر، ورحــت أحلــم بلقــاء 

األهــل، وبشــتى األحــالم اللذيــذة املتداخلــة، تهدهــدين همهــامت الشــيوخ، يجهــرون 

بالصــالة حينــا ويهمســون بهــا أحيانــا، مردديــن األدعيــة وقوفــا أو مســتندين إىل جــدران 

املقــام، ال يغمــض لهــم طــرف، وال تفــر لهــم حامســة!...

     وأطل الفجر جميال، كأشهى ما يكون الجامل، ..

     يتــدرج نــوره تدرجــا ســحريا ناعــام بطيئــا رماديــا، ثــم أشــيب، ثــم فضيــا، خيوطــا 

مــن فضــٍة وذهــب، ثــم غالئــل مــن أرجــوان... ويبــدأ الــزوار يســتعدون لتوديــع املقــام 

ــت  ــي كان ــم الت ــى لحاه ــرارا ع ــم م ــررون أكفه ــم مي ــملن، وه ــه، مبس ــن اللّ حامدي

النســائم النديــة العطــرة تداعبهــا برقــة..

     اتكلنا عى اللّه!..

     وبــدأت حركــة العــودة، بطيئــة متثاقلــة أيضــا، فالجفــون مل تغمــض وتعــب التصعيــد 

باألمــس مل يتــالش، واملنحــدر شــاهق، “خطــر املزلــة هائل”..

     وأرسعــت إىل خلــف ســنديانة أخلــع عنــي، الطاقيــة أدســها يف عبــي، ثــم أخلــع عنــي 

محيــط املحيــط، وأكــوره شــبه خيمــة الكشــاف ، مســتعينا بالدكــة حبــال مــن مســد، ثــم 
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أشــد عــى كتفــي، كــام يفعــل الكشــافون فأبــدو مــن جديــد “كركيــا”، يحمــل حقيبــة 

ســوداء هائلــة...

     وبدأت أسابق الركب يف املنحدر، خفيفا نشيطا...

     أكــر الشــيوخ الذيــن تجاوزتهــم مل يعرفــوين. لعلهــم ظنــوا أين طليعــة لبعــض 

الكشــافن الذيــن كانــوا ميــرون بالقــرى الجبليــة، مطبلــن مزمريــن منشــدين أو مخيمــن 

ــايل  ــم، يف اللي ــران املخي ــول ن ــون ح ــون ويهزج ــون، يرقص ــور والزيت ــجار الح ــن أش ب

ــة!.. الدافئ

     وعرفني بعضهم، ونظروا إيل نظرة  شزراء عنيفة..

     ارتجفوا لرؤيتي كأن سلكا من الكهرباء قد مسهم، قدحت عيونهم رشرا!..

     يا ضياع التعب!.. لن يقبل الويل زيارتهم!.

     لــن يقبــل اللــه ترعاتهــم وصلواتهــم عندمــا يرافقهــم هــذا البنطــال الفرنجــي!..

وأخــذت أتباطــأ فقــد ســمعت مــن بعيــد ، مناقشــة حــادة خلفــي... وتظاهــرت بأننــي 

أســريح فــوق صخــرة، وقــد همنــي أن أســمع الحــوار:.

     هذا ال يجوز يا شيخ، أفسدت زيارتنا!.. اللّه يسامحك!..

ــى عصــاه  ــوكأ ع ــو يت ــال، وه ــم ق ــة، ث ــر، ابتســامته الوديع ــم الشــيخ الكب      وابتس

ــرة: ــة القص الغليظ

ــل  ــل، احتم ــذا طف ــم أن ه ــام، ث ــا املق ــن ودعن ــت! ونح ــارة انته ــيخي! الزي ــا ش      ي

ــى آداب  ــة ع ــايل، محافظ ــل الع ــه الجب ــلق ب ــة، وتس ــت إىل املحط ــن البي ــروال م ال

الدين،..الرجــاء التســامح!..

     وأحسســت بــأن الشــيخ الناقــد ال يرغــب يف التســامح، فقــد ظــل مقطــب الجبــن، 

ــر يبتســم ، ويداعــب  ــام كان الشــيخ الكب ــر يب بين ــدة وهــو مي ــي بنظــرة حاق يحدجن

ــده الناعمــة...  شــعري بي

     لقــد كان متســامحا، رحــب الصــدر، رسيعــا إىل الخــر، ســاعيا إليــه، إال أنــه يظــل يف 

الحــق عنيــدا ال يحيــد، وال يقبــل املســاومة.

*      *      *

     كان الــوادي قــد بــدا يســتيقظ، صيــاح الديــوك، نــداءات القرويــن حركــة الذهــاب 

واإليــاب...
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     ومــا أن بــدأت طالئــع موكــب املشــايخ تقبــل عــى القريــة حتــى تراكــض الفالحــون، 

يحملــون صناديــق املشــمش والســالل، هاتفــن:

     الركة يا حرات املشايخ... الركة!..

ــه  ــه خركــم، عــوض اللّ ــة، يحملهــا بيــده ويتمتــم: كــر اللّ      كان الشــيخ يأخــذ الحب

ــه يوفقكــم!..  عليكــم، اللّ

     ما أعمق إميان هؤالء القروين باملشايخ وما أشد ثقتهم بهم!..

ــن  ــه الفارغــة، منتظــرا قــدوم املشــايخ الذي ــا بعربات      ويف املحطــة كان القطــار واقف

كانــوا قــد تواجــدوا يف املحطــة قبــل موعــد القطــار بدقائــق قالئــل...

ــال،  ــادا طوي ــرا ح ــارا وصف ــا وبخ ــارا ودخان ــث ن ــد ينف ــن جدي ــار م ــق القط      وانطل

ــا... متقطع

     ورفعــت خيمتــي املكــورة، ووضعتهــا يف شــبكة العربــة، وقفــزت خفيفــا رشــيقا إىل 

فــوق غطــايئ عبــاءة الشــيخ الكبــر، ومخــديت محيــط املحيــط...

*     *         * 
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عندما مترجلت

      كنــا ثــالث أصدقــاء بــن العــارشة والثانيــة عــر مــن العمــر، نلعــب معــا ونذاكــر 

ــه  ــاب حجرت ــب ب ــق املراق ــاء، ويغل ــأ الكهرب ــد أن تطف ــع بع ــا يف املهج ــوش مع ونوش

ــر.. ــا املهجــع الكب ــة مــن زواي الخشــبي، يف زاوي

     خطر لنا أن نقوم برحلة عى األقدام إىل قرية “بحمدون” أو باتجاهها...

     ال أدري ملــاذا اخرنــا الســر فــوق قضبــان الســكة الحديديــة الوعــرة املقفــرة ال فــوق 

ــا أســعدنا  ــا م ــن. كن ــن والقروي ــد امللســاء الزاخــرة بالســيارات واملكاري ــق املعب الطري

ومــا أخفنــا!.

     ننــط فــوق القضبــان وفــوق العارضــات والحــىص مثــل العصافــر الدوريــة نغنــي، 

نصفــر، نــروي النــكات، نعــب هــواء الجبــال بصدورنــا الفتيــة عبــا، ونــرسح أنظارنــا عــر 

الجبــال املتاموجــة واألدويــة الســحيقة املتعرجــة ، والقــرى الجبليــة املعلقــة يف الســفوح، 

لوحــات ملونــة يف إطــار هائــل مــن الخــرة، تســتند إىل ســتائر ســاموية شــفافة زرقــاء! 

جلســنا نســريح يف ظــل تينــة عــى حافــة الطريــق، منســح عرقنــا، وننفــض الغبــار عــن 

أحذيتنــا املغــرة..

     أقبــل مــن الكــروم البعيــدة، شــاب يحمــل بيــده عصــا ثخينــة طويلــة كأنهــا عمــود 

خيمــة وراح يتفحصنــا بعينــن محمرتــن، وجبــن مقطــب وهــو يتكــئ عــى عصــاه!

     انفجر يرخ يف وجوهنا..

     حرامية.. رساقن.

     نحن حرامية رساقن؟!

     أنتم!

     ولكــن مــاذا نــرسق؟ التــن مــا يــزال فّجــا، ال ميكــن أن يــؤكل! وكــروم العنــب ال يــزال 

حرمــا، وهــي بعيــدة عنــا.. انظــر حولنــا ويف أيدينــا وعــى شــفاهنا، هــل تــرى أي أثــر 

لرسقــة تــن أو حــرم! قــال: ال أفهــم: أنتــم حراميــة وبــس. ســأربطكم يف هــذه التينــة 

إىل املســاء.
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     ثم أخذ يفك حبال كان يتحزم به، وهو يلوح بعصاه الغليظة امللساء..

     قلت يف نفي: ملاذا ال نهرب!

    ولكنــي رفضــت فكــرة الهــرب، ألن الشــاب أرسع منــا، وألن يف الهــرب إثباتــا للرسقــة 

ومــن ثــم فــإن الهــرب عــار، فقــد طاملــا ســمعت الرجــال يف الخيــام يثنــون عــى الشــجاع 

الصامــد، ويعــرون الهــارب، يف أســامرهم ويف األشــعار التــي يغنونهــا عــى الربابــة:

     وملاذا ال أمترجل!

     املرجلة إذن هي الحل األوحد!

     ونهضُت واقفاً وأنا أصخ:

     نحن طالب مدرسة، لسنا حرامية... فاهم!

ــي،  ــاد يتفحصن ــه ع ــه، ولكن ــوريت يف وجه ــر، بث ــاب أول األم ــور الش ــىء الناط      فوج

فأيقــن بأننــي ال أشــكل عليــه خطــرا، ونظــر إىل رفيقــي وقــد خــي أن يثبــا مثــل وثبتي، 

إال أنــه رآهــام يبكيــان ويتوســالن.

     عندئــذ تــرك الحبــل ينســاب عــى األرض، وأمســك يــدي بيــده اليــرسى وهــزين هــزا 

عنيفــا، كأنــه يريــد أن يرمينــي.. وكان يف يــدي عصــا قصــرة أو رمبــا كانــت مســطرة، ال 

أذكــر رفعتهــا يف وجهــه مهــددا، منتظــرا مــن رفيقــي النجــدة واملــؤازرة، ولكنهــام كانــا 

يجهشــان بالبــكاء ويرتجفــان رعبــا.

ــم أهــوى بعصــاه عــى ظهــري وهــو  ــدي بعنــف، ث ــزع الناطــور العصــا مــن ي      انت

ــدم: يدم

     أنت، ال تعرف ترب!

     أحسســت بــأن ظهــري يــكاد ينقصــم، وأن بعــض فقــرايت قــد تكــرست وكــدت أســقط 

ولكنــي تحاملــت عــى نفــي، التقطــت عصــاي مــن األرض، وانســحبت مــن املعركــة 

ذليــال مهزومــا متوجعــا.

ــا مــن  ــن مرفقــي، ورست أجرجــر خطــاي باكي      أســندت ظهــري بالعصــا، أمررهــا ب

ــق العــودة.. ــق الســيارات، يف طري ــدا نحــو طري ــر واألمل، مصع ــظ والقه الغي

     ومــا كــدت أبتعــد بضــع خطــوات حتــى ســمعت رفيقــي يتوســالن إىل الناطــور وهــام 

ميعنــان يف البــكاء والترع.
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     نحن من “الكحالة” وهو “حوراين”. 

     حوراين!..

     هكذا تتنصالن مني!..

     تنكراين ثالثا قبل أن يصيح الديك!..

     وأحسســت، وأنــا أســر يف طريــق العــودة، حــاين الظهــر كســرا، دامــع العــن، بــأن 

صداقتنــا قــد تحطمــت، مثلــام تســقط مــن الســقف فجــأة، ثريــا نفيســة تتناثــر حطامــا 

بــن قدميــك!
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املضّخة

     يف أيامنــا، كانــت الفحــوص الرســمية، يف مراحلهــا الثــالث، تجــري خطيــة وشــفهية، 

ــا، والتاريــخ، والعلــوم، الرياضيــات كلهــا باللغــة  ــا، الجغرافي وكانــت كل موادهــا تقريب

الفرنســية. وكانــت الفحــوص الشــفهية مــن الناحيــة النفســية، أصعــب وأكــر إرهاقــا. 

ــأن  ــا نحــس ونحــن ننتقــل مــن غرفــة إىل غرفــة، ومــن فاحــص إىل فاحــص، ب فقــد كن

مصرنــا معلــق بخيــط عنكبــوت معلــق أحيانــا مبــزاج الفاحــص الــذي قــد يكــون باســام 

مشــجعا، أو عابســا مقطبــا، والــذي قــد يكــون لــه، كالنعــامن ملــك الحــرة، يومــان، يــوم 

نعيــم مــن جــاءه فيــه يغنــم، ويــوم بــؤس، مــن جــاءه فيــه يعــدم.

     ولهــذا كان بعــض مديــري املــدارس يرافقــون طالبهــم، ويرابطــون يف قاعــات مركــز 

الفحــص، اســتعدادا لنجــدة، أو لحــل مشــكلة أو ســوء تفاهــم بــن فاحــص ومفحــوص.

     ومل تكــن تكتفــي بعــض املديــرات أو األمهــات باملرابطــة أو املراقبــة مــن بعيــد، بــل 

كانــت الواحــدة منهــن متســك الطالــب أو الولــد مــن يــده وتنتقــل بــه مــن فاحــص إىل 

فاحــص وهــي متــأل الغرفــة ابتســامات وعطــرا.

     كنــت أنتقــل وحــدي، وأنــا أشــعر بــيء مــن الحســد، وبــيء كثــر مــن عــدم تكافــؤ 

الفــرص!.. ويف غرفــة الفيزيــاء ســألني الفاحــص عــن أنــواع املضخات وكيــف تعمل.

     والحقيقــة أين كنــت مهمــال دروس العلــوم إىل حــد مــا، فقــد شــغلتني كتــب األدب 

والشــعر عنهــا كــام شــغلت أكــر أبنــاء جيلنــا آنــذاك..

     وأعــرف بأننــي مل أحســن اإلجابــة، ولكنــه منحنــي فرصــة ثانيــة عندمــا طلــب منــي 

أن أرســم نوعــا واحــدا مــن أنــواع املضخــات...

     وبدأت أرسم....

     كان رســم الخطــوط وتناســقهام جيــدا، إال أن طريقــة عمــل املضخــة وكيفيــة انفتــاح 

صامماتهــام وانغالقهــا مل تكــن علميــة بــكل تأكيــد!

     وعندما توقفت عن الرسم، اكتفى الفاحص بأن قال:

     آسف، مضختك ال تشتغل!..

     أحسســت بأننــي كنــت معلقــا أمامــه بخيــط عنكبــوت وهــا هــو الخيــط ينقطــع 

ــا يف عينــي وانطفــأت شــعلة الحامســة يف صــدري!.. فأهــوي وقــد اســودت الدني
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ــط يف القاعــة  ــا ويراب ــه ـ يرافقن ــود ـ رحمــه اللّ ــارون عب ــك” ـ األســتاذ م      كان “البي

الكــرى.

     أرسعــت نحــوه أطلــب النجــدة، فقــد خشــيت أن يســجل الفاحــص عالمــة الصفــر 

ــت  ــام كان ــا، مه ــب وحده ــب الطال ــأن ترس ــة ب ــواد كفيل ــن امل ــادة م ــت يف أي م وكان

ــل الشــفاعة وال يســاوم...  ــر ال يقب ــازة، فالصف ــدة أو ممت ــواد األخــرى جي ــات امل عالم

     كان رحمــه اللــه  يتمــىش يف الــرواق بقامتــه املربوعــة، وقــد تــرك طربوشــه الضخــم 

ــه، مــن وقــت آلخــر إىل جيــب  ــة، وهــو ميــد يــده، كعادت يســريح عــى منضــدة قريب

ــه الواســعن، ثــم  ــة العطــوس، ويحشــو منخري ــاول منهــا علب ــة، يتن ــة الكهل ــه البني بزت

يــرب فــوق صــدره بكفــه الجبليــة الثخينــة، رضبــات بطيئــة متتابعــة، ينفــض ذرات 

العطــوس فــال يزيدهــا إال إنتشــارا، ثــم ميســح شــاربيه وذقنــه التــي كان شــعرها كــام 

يقــول “يحلــف عــى القــرد بــأن ال يبيــت ليلــة تحــت الجلــد”...

     كنــت أســمي “البيــك” بينــي وبــن نفــي “الناســك”. فقــد حــدث كثــرا أن مــررت 

أمــام غرفتــه الصغــرة العلويــة، حيــث كان يعمــل وحيــدا دامئــا، يكتــب، ويــدق مقاالتــه 

بنفســه عــى آلــة كاتبــة صغــرة أرهقهــا العمــل املزمــن، وحيــث كانــت تعلــق لوحــة 

وحيــدة بنفســه كتــب عليهــا بالخــط الفــاريس: “اعمــل الواجــب وال تخــىش العواقــب”، 

وحيــث كان يتدفــأ “البيــك” أو “الناســك” يف األيــام الشــديدة الــرودة فــوق نــوع مــن 

“بابــور الــكاز” ذي صينيــة نحاســية مقعــرة. وال أذكــر أين رأيتــه باســام، ولكنــي كنــت 

أعــرف أن قلبــه الكبــر كان دائــم االخــرار واالبتســام...

     أدرك “البيــك” مــن بعيــد أن هنــاك مشــكلة وأننــي أســتنجد بــه، فبــادرين بلهجتــه 

الكرسوانيــة قائــال: “ايــش”!.

     قلــت، وأنــا أحــاول أن ال أظهــر الجــزع الــذي كان يربــط لســاين: املضخــة مل تشــتغل 

بيك! يا

     مــا احتــاج البيــك أن أرشح لــه أكــر، فقــد فهــم املشــكلة “عــى الطايــر” كــام نقــول 

ــطء: ال  ــه بالعطــوس وينفــض صــدره بب ــد، منخري ــن جدي ــال ويحشــو، م ــا، ق يف بالدن

تخــف، أنــا أشــغلها!

     وضــع طربوشــه الضخــم املائــل إىل الســمرة، فــوق حاجبيــه العوســجين، ثــم 

ــا فحــويص يف الغــرف األخــرى بشــجاعة  ســار متجهــا نحــو غرفــة الفيزيــاء وتابعــت أن

ــان. واطمئن
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القبو

     القبو واسمه الكامل قبو املقاطيع

    و”املقطوعــة” عنــد بنــي معــروف يف لبنــان وســورية هــي األرملــة أو البنــت اليتيمــة 

أو املطلقــة ألنهــا أصبحــت بــال معيــل بعــد مــوت الــزوج أو الوالــد فكأنهــا غصــن قــد 

قطــع مــن شــجرة.

     وســكان جبــل العــرب اشــتهروا بلقــب بنــي معــروف الشــتهارهم ببعــض الفضائــل 

ــور  ــن تقاليدهــم تتعصــب للذك ــر ولك ــن املنك ــى ع ــروف وتنه ــى املع ــي تحــث ع الت

ــة  ــد الجاهلي ــا تقالي ــامال. ولعله ــاث ـ إج ــاب اإلن ــى حس ــم ع ــز له ــراث وتتحّي يف امل

ــة العريقــة املحافظــة وقــد أقــرت  تســلّلت إليهــم عــر العصــور مــن أرومتهــم العربي

لهــم الســلطات يف ســورية ولبنــان بحــق التوريــث الكيفــي فاملــويص يــويص ملــن يشــاء 

وكــام يشــاء ووصيتــه نافــذة تحميهــا األعــراف الســائدة والنصــوص القانونيــة الرعيــة 

وإن ظلــت مخالفــة للــرع.  

     وهكــذا كان هــذا القبــو مخصصــا لألرملــة املقطوعــة أو للبنــات املطلقــات أو 

املرمــالت يَقــرْن فيــه بائســات ذليــالت حتــى ينقذهــن املــوت بينــام إخوتهــم الذكــور 

ــدان... ــه الوال ــا ورَّث ــرات م ــون بخ ينعم

     كان ال بــد مــن هــذه املقدمــة يف الحديــث عــن القبــو ألنــه “قبــو املقاطيــع”.. كان 

ــى  ــى الجــدران حت ــن األســاس حت ــارة م ــن الحج ــا م ــة كله ــة واســعة مبني ــو غرف القب

ــة، مغطــى مــن  ــان الجبلي ــة لبن ــر مــن أقبي ــل الكث الســقف، ســقف بشــكل قــوس مث

ــات  ــا مكعب ــن خالله ــرت م ــا فظه ــرأ بعضه ــس ته ــن الكل ــة م ــة رقيق ــل بطبق الداخ

ــة. ــة رطب ــة داكن الحجــارة عفن

     لهــذا القبــو بــاب ضيــق قليــل االرتفــاع كأمنــا عنــاه الســيد املســيح بقولــه “ادخلــوا 

مــن البــاب الضيــق” ونافــذة منخفضــة واحــدة مربعــة ذراع  بــذراع. 

     لــذا كانــت أشــعة الشــمس ال تتســلل إىل بعــض أركانــه إال خلســة كاللــص الحــذر 

لحظــات محــدودة مــن العــام. أمــا النــور فبصيــص هنــا أو هنــاك بينــام تظــل بعــض 

األركان األخــرى يف ظلمــة رسمديــة إال إذا اقــرب منهــا ضــوء مصبــاح بــرويل أو ذؤابــة 

رساج يف بعــض املناســبات..
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     زوايــا داكنــة رطبــة مجهولــة يــرسح وميــرح فيهــا البعــوض والحــرات، وتراكــض يف 

ظلامتهــا الفــرئان رشــيقة مرحــة.

ــل بعــض أقاربنــا فســمحوا ألرستنــا بالســكن يف “قبــو املقاطيــع” بعــد لجوئنــا إىل       تفضَّ

بلدتهــم “عالْيــة”! أليســت أرستنــا مقطوعــة  أيضــا: األب يف املنفــى منــذ بضــع ســنوات 

ال ميلــك إال عباءتــه وســيفه ومــا تجــود عليــه وعــى أمثالــه مــن بقايــا الجهــاد األكــف 

املهجريــة والقليــل مــن أصحــاب األريحيــة املقيمــن.

     واألخ الكبــر شــبه عاجــز يف املستشــفى ببــروت واألوالد صغــار واألم ثاكلــه بشــابن، 

هّدمــت ســلطات االحتــالل قســام مــن دارهــا الواســعة يف الســويداء وصــادرت القســم 

الثــاين وطردتهــا هــي وأوالدهــا منــه ووضعــت يدها عــى أراضيهــا الزراعيــة وحرمتها كل 

ذرة مــن غالتهــا انتقامــا مــن زوجهــا الثائــر املكابــر ومــن ولديهــا الشــهيدين، وســحقت 

الثــورة واملنــايف والتريــد املتالحــق كل مــا كانــت متلــك مــن مــواٍش وأثــاث أو حتــى 

فضــة أو ذهــب وأجهــز مــرض ابنهــا الشــاب عــى كل مــا تبقــى لهــا وهــا هــي اآلن ال 

متلــك حتــى الصحــن الــذي تــأكل فيــه.

ــجاعتهن  ــات وش ــر القديس ــرارة بص ــة وم ــت كل صعوب ــا تحمل ــل صغاره ــن أج     م

ــة  ــاء والثق ــة واإلب ــض بالكرام ــل ينب ــه ظ ــحوقا ولكن ــا مس ــا ممزق ــن. كان قلبه وإميانه

ــه. بالل

     أمــا أنــا فقــد كنــت أعيــش تلميــذا داخليــا يف املدرســة الجامعيــة يف عاليــة “خبــزي 

ــاء أيب  ــة مــن أصدق ــك بفضــل جامع ــل وذل ــر املث ــايئ يف الكــوز” عــى تعب ــوز وم مخب

الكــرام ترعــوا بتعليمــي ورعايتــي.

ــي  ــي يف “ح ــر ألزور أه ــد الظه ــبت بع ــب كل س ــه أو املراق ــتأذن املوّج ــت أس      كن

ــم. ــت معه ــة وأبي ــدة عالي ــاين مــن بل املشــايخ “ الحــي الفوق

     كنــت أذهــب إليهــم كل ســبت حامــال معــي الرتقالــة الوحيــدة املخصصــة يل بعــد 

ــا  ــال وأحيان ــة أطف ــد العشــاء يتقاســمها ثالث ــة الحــالوة املخصصــة بع ــداء أو قطع الغ

أربعــة.

     مل أكــن أتــردد يف الذهــاب إليهــم واملبيــت عندهــم رغــم كل العــذاب الــذي كنــت 

ألقــاه يف تلــك الليــايل وخاصــة ليــايل الربيــع وأوائــل الصيــف. فالبعــوض كان آفــة البلــدة 

آنــذاك. وكان ناديــه املفضــل “قبــو املقاطيــع” حيــث ال كهرباء تبهــر عينيــه وال خادمات 

يالحقنــه بالطــرد والتقتيــل وال ناموســيات تحــول دونــه ودون فريســته.. ولعــل األملــان 
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يف الحــرب العامليــة الثانيــة كانــوا قــد مــروا مبثــل هــذه التجــارب عندمــا أطلقــوا عــى 

طائراتهــم لقــب “البعوضــة” “موســكيتو” فهــي تئــز وتــن وتــدور وتقــرب وتبتعــد تــن 

ثــم تنقــض فتلســع وتهــرب مؤرقــة مرهقــة محطمــة لألعصــاب، أزيرهــا وأنينهــا أشــد 

فتــكا مــن لســعتها الالذعــة كاإلبــرة املســمومة..

     والبق كان اآلفة الثانية يف البلدة آنذاك.

     وكان عرينــه الــذي ال يٌقهــر “قبــو املقاطيــع” يعيــش يف كل مــكان يف الســقف، يف 

ــم يتســلل إىل  ــا ث ــرا رهيب ــر تكاث ــة ويتكاث ــو الرابي الجــدران، يف الخشــب، يف أرض القب

الفــراش أرتــاال متالحقــة ميتــص الدمــاء بحقــد كأنــه ينتقــم لقتــاله فــال يشــبع وال يرتوي.

     كانــت األصابــع تتلمســه، تقبــض عــى الواحــدة منــه وتعرهــا بحــدة وحقــد فتنفجر 

ويتطايــر دمهــا بــل الــدم املســلوب رذاذا عــى اللحــاف أو عــى املخــّدة مصحوبــا برائحة 

كريهــة نتنــة تشــمئز منهــا النفــس ولكنهــا ال تلبــث مــع الزمــن أن تتعودها.

     مــا أعجــب قــدرة األطفــال عــى احتــامل األذى ورؤيــة جانيــه!.. وكيــف عجــزت تلــك 

الجيــوش الجــرارة مــن البعــوض والبــق عــن اإلجهــاز عليهــم يف معــارك ليليــة متالحقــة 

غــر متكافئــة.

     صحيــح أن الصغــار كانــوا يبادهــون بالهجــوم، هجــوم ثــاليث يســحق كل بقــة قــد 

يصادفهــا وكل بعوضــة تتــاح لــه أن يصيبهــا ولكــن البــق املاكــر يظــّل يربص حتى ســاعة 

متأخــرة مــن الليــل والبعــوض يظــل أشــد حــذرا وأرسع حركــة ولكــن تلــك الحــرات 

ــوم  ــا بعــد أن يكــون الن ــة تقريب ــال مقاوم ــا املعاكــس ب ــا تعــود فتقــوم بهجومه جميع

والتعــب قــد اســتبد باألجفــان الصغــرة املرهقــة.

     هنــا يبــدأ دور األم. تحمــل مصباحهــا البــرويل وتنتقــل بــه بصــر عجيــب مــن زاويــة 

ــة يف  ــة تارك ــوي محرق ــة فته ــة أو البعوض ــن البق ــه م ــة زجاجت ــرب فوه ــة تق إىل زاوي

الجــو رائحــة خفيفــة مــن شــواء كريــه.

ــة  ــاح والعزمي ــلحة باملصب ــذه، املس ــة ه ــا الليلي ــول دوريته ــت تط ــم كان      ال أدري ك

ــن  ــة تحــوك الصــوف بصمــت ودأب عجيب ــة الصبّي ــا الطفل ــام تظــل ابنته ــرة بين الصاب

ــامل.. ــا عــى االحت ــاري األم يف صرهــا وقدرته ــا هــي تب كأمن

     لقد كانت تلك الطفلة الصبية عمود البيت، يدان من فضة وقلب من ذهب.



44 

املظاهرة األوىل

     كان ذلك يف مطلع الثالثينات 

     وكانــت مدرســتنا “الجامعــة الوطنيــة يف عاليــة” تجمــع بالفعــل عــددا مــن الطــالب 

ــورية واألردن  ــراق وس ــة والع ــرة العربي ــودان ومــن الجزي ــن مــن الس ــرب قادم الع

وفلســطن.. مدرســة نشــيطة مزدهــرة.

     وكنت آنذاك يف الصفوف االبتدائية األوىل.

     أذكــر ذات يــوم مــن أيــام الخريــف البــاردة أن بعــض الطــالب تجمعــوا أمــام لوحــة 

اإلعالنات.

     كانت حروف اإلعالن كبرة تٌقرأ من مسافة عرة أمتار توقفت وبدأت أقرأ.

     غدا 

     يف ذكرى وعد بلفور املشؤوم 

     تقرر اإلرضاب

     والقيام مبظاهرة 

     يف باحات الجامعة

ــرة  ــة األخ ــدا” والكلم ــة األوىل “غ ــن الكلم ــالن إال كلمت ــك اإلع ــن ذل ــم م     مل أفه

“الجامعــة” أي املدرســة الجامعــة ـ مدرســتنا.

     كّررت القراءة مرة ومرة

     ظل اإلعالن طالسم..

     هل أسأل؟ ومن أسأل؟ 

     لقد عز عي أن أسأل

     ملاذا يفهم اآلخرون معنى هذا اإلعالن وأنا ال أفهم؟!

ــام  ــه في ــال تذكرت ــال وطوي ــّر ثقي ــل م ــن اللي ــب، ولك ــد قري ــر. فالغ ــأكابر وأنتظ     س

بعــد بدأنــا نــدرس األدب: ليــل امــرئ القيــس، املشــدود نجومــه بأمــراس كتــان والليــل 

ــت ليــس مبنقــض..”. ــى قل ــذي تطــاول حت النابغــي ال

     بدا الصباح عاّديا متاما.
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ــا   ــن صباح ــنوات: االثن ــر س ــي طــوال ع ــة ه ــدد والوجب ــت املح      الفطــور يف الوق

ــر وشــاي.. ــش بزع مناقي

     ولكــن الــيء غــر املعتــاد هــو أن الطــالب تركــوا حقائبهــم يف غــرف النــوم ونزلــوا 

إىل الباحــة األماميــة مثنــى وثــالث بــال حقائــب وال أوراق وال مقــامل، وقــد ارتــدى القليــل 

منهــم الكوفيــة املنقطــة والعقــال األســود واألقــل لبســوا الدشداشــة الواســعة أو العباءة 

ــة الفضفاضة. العربي

     يف الثامنة دق الجرس دقات رتيبة متقطعة كأنها دقات أجراس النعي.

     وبدأ التالميذ والطالب يتجمعون قبالة الدرج الذي يتوسط مساكن الطالب.

     وعــى ســفرة الــدرج وقــف بضعــة طــالب مــن الشــباب عرفــت منهــم عــي ســعد 

الشــاب الــذي يعــرف اســمه ويعــرف شــخصه كل تالميــذ املدرســة الجامعــة ألن األفــواه 

كانــت تتناقــل آنــذاك إنــه “مل ميــر يف تاريــخ املدرســة الجامعيــة شــاب أذىك مــن عــي 

ســعد ولــن ميــر!”.

     كان عــي مــن جنــوب لبنــان شــابا بشوشــا متواضعــا متــن البنيــة ربــع القامــة وضــع 

يــده اليــرسى عــى حديــد الــدرج وبــدأ يتكلــم ارتجــاال كأنــه يغــرف مــن بحــر..

     لقــد كان ذكيــا حقــا فقــد اســتطاع أن يفهمنــا حتــى نحــن الصغــار ما معنــى اإلرضاب 

يف هــذا اليــوم ومــا معنــى املظاهــرة ومــا معنــى وعــد بلفــور املشــؤوم بكلــامت وتعابــر 

يخيــل إلينــا أننــا نفهمهــا ولكننــا نعجــز عــن ترديدها.

ــا  ــرأ تطوراته ــه يق ــة الفلســطينية كأن ــن القضي ــور وع ــد بلف ــن وع      كان يتحــدث ع

ــوح. ــاب مفت ــد يف كت ــد البعي ومســتقبلها البعي

     كانت كلمته تقاطع بهتافات مدوية:

     عاشت فلسطن حرة عربية.. عاشت عاشت عاشت.

     يسقط وعد بلفور.. يسقط يسقط يسقط 

ــوح يف  ــات تل ــا وبعــض الكوفي ــزون قبضاتهــم عالي ــار يه      وكان بعــض الطــالّب الكب

ــدة فــوق أمــواج البحــر الصاخــب.. الهــواء كأرشعــة قــوارب بعي

     ثــم تقــدم مــن املنصــة ـ ســفرة الــدرج ـ أســتاذ صفنــا وهــو يــزرر معطفــه ويســّوي 

طربوشه!
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ــا، وإن       بــدأ يتكلــم بحامســة وانفعــال فتحمســنا معــه، كيــف ال وهــو أســتاذ صفن

مل نكــن نفهــم فعــال مــا يقــول؟ ولكّنــه عندمــا بــدأ يتحــدث عــن الجهــاد واملجاهديــن 

بــدأت أشــعر أننــي أفهــم كلامتــه حتــى األعــامق.

     انطلــق يــرّدد يف ثورتــه الحامســّية مقطعــا مل أعــد أذكــر كلامتــه ولكننــي ال أزال أذكــر 

معانيــه، كان يقــول هكــذا تقريبا:

     “أيها األخوة االعزاء

ــو  ــمه ـ ه ــر اس ــه مل يذك ــر ـ ولكن ــب صغ ــف طال ــدة يق ــم املحتش ــن صفوفك      ب

ــوا أن  ــن عرف ــن الذي ــك املجاهدي ــورة الســورية ـ أولئ ــن مجاهــدي الث ــن مجاهــد م اب

ــه والوطــن”.. ــذل الدمــاء يف ســبيل الل ــا ب ــة وإمنــا يحققه املظاهــرات ال تحقــق الحريّ

     بــدأ قلبــي يخفــق بشــدة وأحسســت أن الدمــوع تطفــر مــن عينــي وكان عــي أن 

أمســحها خفيــة بطــرف كمــي وكنــت أحــس أن وجهــي بــدأ يحّمــر ويحــرق..

     ثم تابع أستاذ صفنا خطابه:

     “علينــا أيهــا اإلخــوة األعــزاء أن نرفــع عــى األكتــاف هــذا الطالــب الصغــر ونســر 

بــه يف مظاهرتنــا هــذه رمــزا للجهــاد يف ســبيل اللــه والوطــن... 

ــؤدي إىل  ــي امل ــدرج الخلف ــو ال ــا نح ــة مراجع ــلل خفي ــت أتس ــاء كن ــذه األثن      يف ه

ــث. ــق الثال ــا يف الطاب مهجعن

     ملاذا انسحبت؟ هل كان ذلك تواضعا وهربا من الشهرة املحرجة؟

     هــل كان ذلــك خجــال؟ مل أدر وال أدري حتــى اآلن أي ســبب لهــذا االنســحاب ولكنــي 

أذكــر فقــط أننــي اختفيــت خلــف نافــذة املهجــع أختلــس النظــر إىل املتظاهريــن مبزيــج 

مــن االرتبــاك والحــرة والحــزن واالعتزاز..

     رأيتهــم يتلفتــون يشــرون بأيديهــم ويبحثــون بعيونهــم وتركــزت أنظارهــم حــول 

ــوا  ــر تابع ــم الصغ ــى زميله ــور ع ــن العث ــا يئســوا م ــه وعندم ــت في ــذي كن ــكان ال امل

ــم تنحــدر نحــو ملعــب الجامعــة وهــم يلوحــون  ــدأت صفوفه ــة وب ــم املدويّ هتافاته

ــم. ــم وكوفياته بقبضاته

     دار املتظاهــرون حــول امللعــب يف صفــوف شــبه منتظمــة يهــدرون كالبحــر الصاخــب 

ويتقدمــون كالغيــوم تتفجــر يف أرجائهــا رعــود مدويــة متالحقة.
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     يف الــدورة الثانيــة حــول امللعــب كان البحــر الصاخــب أقــّل صخبــاً وأمواجــه أكــر 

تباعــداً وكانــت الغيــوم أقــل كثافــة والرعــود أقــل حــّدة ويف الثالثــة كان البحــر الصاخب 

قــد هــدأ تقريبــاً والغيــوم بــدأت تتباعــد ثــم تقــدم شــاب يقــرأ برقيــة موجهــة مل أعــد 

أدري إىل مــن أو أيــة جهــة ولكنــي اذكــر أنهــا كانــت برقيــة شــعرية:

وللحرية الحمراء باب          بكل يد مرّجة يدق!

ــت  ــد تراخ ــات وق ــات زراف ــون زراف ــدؤوا يتفرق ــم ب ــداً ث ــرون تأيي ــق املتظاه      صّف

قبضاتهــم وســكتت حناجرهــم وتثاقلــت خطواتهــم، ومــن ثــم ســاد باحــات الجامعــة 

وملعبهــا ســكون أشــبه مــا يكــون بســكون الليــل يف غابــة صغــرة بعــد عاصفــة عاتيــة 

عابــرة.

     كانــت املظاهــرات التــي شــهدتها بعــد ذاك شــبيهة إىل حــد بعيــد بــأول مظاهــرة 

شــهدتها مدرســتنا الجامعيــة الوطنيــة يف عاليــة:

     أمــواج مــن الطــالب تتالحــق ثــم تهــدر صاخبــة ثــم تتــالىش رويــداً رويــداً أو غيــوم 

تتجمــع وتتدافــع وتــدوي ثــم تتــالىش رويــداً رويــداً يتبعهــا ســكون أشــبه مــا يكــون 

بســكون الليــل يف غابــة صغــرة بعــد عاصفــة عابــرة بانتظــار الثــاين مــن نوفمــر مــن 

العــام القــادم.



48 

يف الطريق إىل مسقط الرأس

     ســألوين يف كــراج “الســويداءـ  دمشــق” وهــم يشــرون إىل شــاب قصــر القامــة أنيــق 

بشــوش ذي شــاربن مهّذبن:

     هل تعرفه؟

     قلت: ال

     تبّسموا ثم قالوا:

     ـ هذا صهرك! زوج أختك الكرى!

     تفرســت فيــه مــن جديــد. كان يحمــل أصيصــا فيــه شــبه شــجرة صغــرة اصطناعيــة 

تحمــل أجاصتــن أو أكــر، يبــدو أنهــا هديــة لعروســه.

     قلت يف نفي: يبدو أنه شاب لطيف!

ــاول أن  ــال وهــو يح ــة واالحتشــام ق ــن الُغْرب ــيء م ــي أحسســت تجاهــه ب      ولكن

يبتســم:

    - ســيارات الكــراج الثالثــة ســافرت ومل تبــق إالّ ســيارة شــحن مــا رأيــك تســافر معنــا؟ 

هــل تســمح يــا حــرة الشــيخ؟!

     قــال ذلــك وهــو يلتفــت نحــو الشــيخ الكبــر الــذي كان ينتظــر عربــة الخيــل تقلنــا 

إىل قريــة جرمانــا.

     هــّز الشــيخ عاممتــه الضخمــة وهــو يبتســم ابتســامته الناعمــة العفويــة املشــجعة 

ومتتــم بلهجتــه املتدفقــة كشــالل الصفــا:

    - عى بركة الله يا بني!.. الصبي وداعتك!

     قــادين صهــري مــن يــدي إىل باحــة الكــراج الضّيقــة يف منطقــة خربــة قريبــة مــن 

ســاحة الحريقــة.

     كانــت ســيارة الشــحن جاهــزة محّملــة بقضبــان الحديــد وكان “ابــن الباشــا” صاحــب 

الحديــد يتناقــش مــع صاحب الســيارة.

     فهمــت مــن الحديــث أن الســائق يرغــب يف أن نســافر فــورا بينــام اعــرض “ابــن 

ــف  ــل منتص ــفر قب ــتطيع الس ــد وال يس ــة بع ــغاله يف املدين ــز أش ــه مل ينج ــا” بأن الباش

ــل. اللي
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     أحس صهري باإلحراج ولكنه ال يستطيع أن يقول شيئا:

     الســّيارة اســتأجرها صاحــب الحديــد فــام دخلــه هــو؟! ومــاذا يســتطيع أن يفعــل 

ســوى االنتظــار

     ومل أعــد أذكــر كيــف مضــت ســاعات االنتظــار تلــك. رمّبــا مــى قســم منهــا وأنــا 

أغفــو يف مكتــب الكــراج فــوق مقعــد خشــبي وقــد غطــوين بغطــاء ســميك هــل كان 

فــروة أو بســاطا مل أعــد أذكــر!

     يف أعــامق الليــل ســحبني صهــري مــن يــدي وأنــا نصــف نائــم ثــم رفعنــي إىل أعــى 

الســيارة فــوق قضبــان الحديــد.

     كان ابــن الباشــا يجلــس بجانــب الســائق وهــو ملّثــم ملتــف بعباءتــه الحريريــة أمــا 

األربعــة اآلخــرون وأنــا وشــخصان آخــران ال أعرفهــام فقــد مّتددنــا عــى مشــمع الســيارة 

فــوق الحديــد ثــم جــاء املعــاون يلفّنــا جميعــا بأذيــال املشــّمع ويحزمنــا بحبــل طويــل 

ثخــن حتــى ال نتعــرّض للســقوط إذا غفونــا!

     هدرت السيارة وانطلقت يف سكون، بطيئة مرنّحة تّن تحت حملها الثقيل.

     كانــت الســامء صافيــة والنجــوم أكــر إرشاقــا وارتعاشــا، تــكاد تقطفهــا اليــد لقربهــا، 

والهــواء بليــال رطبــا مثــل النســيم الربيعــي رغــم  رائحــة الغبــار املتطايــر عــى جانبــي 

الطريــق. وكنــت أحــّس بأننــا نعتــي شــيئا مثــل بســاط الريح يرنــح بن األرض والســامء.

     كانــت عيوننــا مســّمرة يف الســامء نســاهر النجــوم بصمــت العابــد املتأمــل نغفــو 

لحظــة ثــم نســتيقظ لحظــات كلــام ارتطمــت الســيارة بحفــرة أو نتــوء ومــا أكرهــا!

     كنــا نلمــح بعــض األضــواء الخافتــة يف ســفوح التــالل ونســمع أحيانــا عــواء كلــب 

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــيارتنا العرب ــت س ــد ظل ــد وق ــن بعي ــا م ــيارة أو ينبحه ــب الس يواك

تعكــر صفــو ذلــك الليــل الهــادىء الغــارق يف الســكينة والظــالم بأنينهــا الهــادر ولهاثهــا 

ــان  ــكان والزم ــون امل ــمع يُخّمن ــون باملش ــون املكفن ــة املوثق ــل األربع ــع... وظ املتقط

ــرة... ــا كث ــا ويخطــئ أحيان ــا، يصيــب حين تخمين

     مــع الفجــر كانــت الســيارة تقــف قــرب نبــع “املزرعــة” تحــت أقــدام الســويداء نــزل 

ــاءب  ــن الباشــا” وهــو يتث ــة وتبعــه “اب الســائق يغســل وجهــه ويــروي ســيارته الالهث

ويفــرك عينيــه ثــم تكــرّم املعــاون فأفــرج عنــا فاتجهنــا نحــو النبــع بخطــوات ثقيلــة كأن 

أقدامنــا مل تعــد جــزءا مّنــا.
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     كانــت قمــم الجبــال مــن الــرق تبــدو مكللــة بنــور رمــادي، أمــا الســفوح والســهول 

فقــد ظلــت مغلّفــة بغاللــة مــن بقايــا الليــل وســحائب مــن الضبــاب الشــّفاف املتحــرك 

ــع االمتداد. الشاس

     هــل أثــارت “املزرعــة” آنــذاك يف نفــس الطفــل ذكريــات البطولــة الرائعــة قبــل بضــع 

ســنوات؟! هــل عبقــت يف أنفــه رائحــة القتــى والدخــان والبــارود؟! مل يعــد يذكــر ألن 

نظــره وفكــره ظــال مشــدودين نحــو مســقط رأســه ـ الســويداء ـ الغافيــة عــى الســفح 

تراقــص يف جنباتهــا بعــض املصابيــح مثلــام تلتمــع عــى أثــواب عــروس مســتلقية قطــع 

مــن الحــي الراقــة املتناثــرة...

     يف تلــك اللحظــة تذكــر أن إخوتــه الصغــار ينتظــرون منــه أن يحمــل إليهــم شــيئا مــن 

لبنــان! أي يشء! وهــا هــو اآلن يــأيت فــال يحمــل إال قلبــا مشــُوقا ودموعــا ترقــرق مــن 

فرحــة اللقــاء وباقــة صغــرة مــن الزهــور الريــة اختطفهــا مــن جنبــات النبــع..     

     هذا كل ما استطاع أن يحمله إىل مسقط رأسه بعد سنتن من الغياب!
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العيد يف عاليه

     يف الثالثينات، كانت عاليه قرية كبرة يف الشتاء ومدينة صغرة يف الصيف

     لهذا كان عيد األضحى فيها يختلف باختالف الفصول.

     عيــد حزيــن باهــت يف الشــتاء بســبب األمطــار والثلــوج و الــرد القــارس. وعيــد ثقيل 

الظــل يف الصيــف ألن األهــايل يؤجــرون بيوتهــم يف هــذا الفصــل، ويحــرون أنفســهم يف 

غرفــة ضيقــة أو غرفتــن، وأحيانــا يف خيمــة بــن كــروم العنــب والتــن.

ــد يف  ــع أو الخريــف ويظــل العي ــو إال يف الربي ــه، يحل ــد، يف عالي      لهــذا مل يكــن العي

الخريــف أحــى.

     املصيفــون ارتحلــوا وتركــوا البيــوت ألصحابهــا، بعــد أن ســددوا القســط األخــر مــن 

اإليجــار.

     وملــاذا ال يكــون العيــد حلــوا عندمــا يكــون البيــت واســعا، والجيــب عامــراً والجــو 

لطيفــاً.

     كان العيد يبدأ قبل موعده بعرة أيام، وأعتقد انه ال يزال كذلك.

     األيــام العــرة التــي تســبق العيــد تســمى ُعــْر العيــد، ويف ُعــْر العيــد تبــدأ ربــات 

البيــوت يف عاليــة بصنــع كعــك العيــد التقليــدي، عجــن مــن الطحــن والســمن والســكر، 

يصنعونــه ضفائــر أو دوائــر صغــرة، ويشــرك يف ذلــك العمــل أفــراد األرسة كلهــا صغــاراً 

وكبــاراً، ثــم يحمــل إىل الفــرن ليخبــز. 

     ومــا كان أشــّد الزحــام يف أيــام العيــد. وهــم يصنعــون أيضــا املعمــول وهــي 

ــة مــن الســميد والســمن محشــوة بالجــوز والســكر مســبوكة يف قوالــب خاصــة  عجين

مــن الخشــب تخبــز يف الفــرن وتغطــى بالســكر الناعــم يتهادونهــا يف األعيــاد ويكرمــون 

ــك معداتهــم دامئــا. ــاً يرب ــا عــى األوالد كرم به

     ويف أمســيات ٌعــّر العيــد يــردّد األهــايل إىل “املجلــس” أو “الخلــوة” يقيمــون فيهــا 

الصلــوات حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل وأحيانــا حتــى الفجــر.

     يف عاليــة مجلســان ـ أو أكــر ـ مكانــان للعبــادة عنــد بنــي معــروف الذيــن يطلقــون 

عــى أنفســهم لقــب املوحديــن.
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ــت  ــس بي ــت شــهيب، واألخــر مجل ــس بي ــه اســم مجل ــق علي      أحــد املجلســن يطل

ــة. الفقي

     ولكنــي ال أدري ملــاذا مل أذهــب أبــداً إىل أي مــن هذيــن املجلســن فقــد كنــت أفضــل 

دامئــا أن أعيــش أيــام العيــد يف الخلوة.

ــاس  ــدق الن ــه أص ــه الل ــي، كان رحم ــوة زوج خالت ــيخ الخل ــر، ش ــيخ الكب      كان الش

ــوب. وأصفاهــم وأبســطهم وأشــجعهم وأشــدهم حامســة لعمــل الخــر وتقريــب القل

      مل يكــن يعــارض يف لبــس البنطــال واالحتفــاظ بشــعر الــرأس أمــا األكريــة الســاحقة 

مــن املشــايخ فانهــا كانــت تعــارض هــذا الــزي االفرنجــي وال تســمح ملــن يرتديــه بــأن 

يــدوس عتبــة املجلــس.

     ويظــل منبــوذاً مطــروداً مــن مجالســهم حتــى يلبــس الــروال أو القنبــاز، وحتــى 

يحلــق شــعر رأســه باملــوس.

     لهــذا قــّل املــرّددون عــى مجالســهم ومل تكــن املجالــس تعمــر إال يف عــر العيــد 

حيــث تزدحــم قاعــة املجلــس الواســعة مبشــايخ الرجــال يف جهــة ومشــايخ النســوان يف 

جهــة ثانيــة يفصــل بينهــم ســتار واســع مــن القــامش.

     الشــيوخ يدندنــون بصلواتهــم، بعضهــم وقــوف وبعضهــم جلــوس وبعضهــم يغالــب 

ــرات باملناديــل البيضــاء الواســعة الســميكة وشــاالت الصــوف  النعــاس، والنســاء متدث

البيضــاء املحليــة، جالســات عــى الســجاد أو الحصــر ملتحفــات ببطانيــات صوفيــة أو 

رششــفاً أو يحاولــن إســكات طفــل أزعجتــه الزحمــة وهديــر املصلّــن.

ــان مســائيتان، يف الســاعة أو الســاعات األوىل  ــد فرت ــس يف عــر العي      وكان للمجل

يســمح لــكل النــاس ـ تقريبــا ـ بالحضــور، تتــى بعــض املواعــظ التــي تحــث عــى الزهــد 

ــا  ــرون منه ــا، ينف ــاة ومباهجه ــذات الحي ــار مل ــا واحتق ــع عــن حطامه ــا والرف يف الدني

ــل للســادة القادمــن  ويحــذرون مــن مفاتنهــا، تنشــد فيهــا األشــعار الدينيــة التــي تهلّ

مــن الــرق ـ مــن خلــف الســد ـ فــوق خيولهــم املطهمــة بأعالمهــم الخمســة ورماحهــم 

الســمهرية وســيوفهم املرفّيــة، يطهــرون األرض مــن مفاســدها وميلؤونهــا عــدال 

ــهم  ــن األس ــة م ــات واألزق ــون الباح ــام تك ــامً، بين ــوراً وظل ــأِلت ج ــد أن ُم ــة بع ورحم

ــاين. ــارود وبالصخــب الصبي ــئ األجــواء برائحــة الب ــة فتمتل الناري

ــابات  ــباب والش ــجيع الش ــا تش ــظ، وهدفه ــرة الوع ــا ف ــمى غالب ــرة تس ــذه الف      ه

عــى الزهــد والتقّشــف، ويطلــق الشــيوخ عــى كل مــن مل ينضــم إىل حلقاتهــم لقــب 
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“جاهــل”، ويعتــرون كل مــن يدخــن أو يــرب الخمــر أو يتكلــم كالمــاً غــر مــؤدب 

ــة. ــه االجتامعي ــت مرتبت جاهــال مهــام كان علمــه ومهــام كان

     ويعــرف “الّجهــال” تلقائيــا أن عليهــم أن ينرفــوا بعــد أن ســمعوا الوعــظ وبعــد أن 

شــاركوا يف األناشــيد واألشــعار الدينيــة التــي ال يصاحبهــا ـ بالطبــع ـ أي آلــة مــن آالت 

الطــرب وال أي صــوت نســايئ.

     وال يبقــى يف الفــرة الثانيــة غــر املشــايخ والعجائــز اللــوايت شــبعن مــن الدنيــا إال 

أقلّهــن.

     أمــا الخلــوة ـ خلــوة الشــيخ نــاص الديــن ـ فقــد كانــت يف أقــىص مرتفعــات بلــدة 

عاليــه ـ وال تــزال ـ قاعــة واســعة إىل حــّد مــا يف وســطها رضيــح الشــيخ تكســوه بعــض 

قطــع مــن القــامش، وتتكــدس عــى جوانبــه شــموع أكرهــا هزيــل أو متكــرس، وتغطــي 

ــة وبعــض الفــرش يجلــس  ــة والقطني ــا ســجادات قدميــة وبعــض البســط الصوفي أرضه

فوقهــا الشــيوخ الزائــرون.

     ويف الغرفــة الثانيــة األقــل إتســاعاً، كانــت العجائــز الزائــرات يجلســن أو يســاعدن 

يف تهيئــة الطعــام وأحيانــا الغســيل وتركيــب املالحــف ألن أكــر القادمــن كانــوا يبيتــون 

ليلتهــم أو بضــع ليــال يف جــوار رضيــح الشــيخ يــرّددن صلواتهــم يرجمون ويســتغفرون.

ــراحة يف  ــون باالس ــم يكتف ــال فإنه ــا الرج ــال أم ــد األطف ــو عي ــه ه ــد يف عالي      العي

ــاء. ــل واألقرب ــض األه ــارة بع ــم أو زي بيوته

     العيــد ال يفرحهــم إذ ال فــرح يف هــذه الدنيــا الفانيــة وال مــرسّة يكتفــون بــأن يلبســوا 

ثيابــاً جديــدة مــن الجــوخ األســود أو امللــس، وأحذيــة ســوداء أو جزمــات عاليــة ســوداء 

ــكات النحاســية ويوزعونهــا عــى أقربائهــم الصغــار أو  ــؤون جيوبهــم بالفرن ملاعــة، ميل

يتحســنون بهــا عــى الفقــراء. ومل يكــن هــؤالء الفقــراء قالئــل.

     يف ســاحة عاليــة كان األوالد يتجمعــون ـ الصبيــان فقــط ألن بنــي معــروف شــديدو 

املحافظــة ال يســمحون باملخالطــة أو كانــوا ال يســمحون بذلــك يف الثالثينــات.. وكانــت 

ــة  ــة الفضفاض ــدة امللون ــاب الجدي ــي بالثي ــي تكتف ــت أو يف الح ــى يف البي ــات تبق البن

وربطــة الشــعر الورديــة أو البيضــاء.. وتحــاول بعضهــن أن تبــدو عروســات صغــرات، 

فقــد كان تزويــج البنــت يف الرابعــة عــرة أو أكــر بقليــل شــائعا محبــذاً.

     عاليــة بلــدة محرومــة مــن الســاحات العامــة، بــل هــي حرمــت نفســها ألنهــا تحــاول 

ــك  ــار وذل ــاري أو اإليج ــاء التج ــا للبن ــر منه ــن األرض وكل ش ــة م ــتغل كل بقع أن تس
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عــى حســاب املرافــق العامــة، حتــى أن الســاحة نفســها ـ ســاحة عاليــه ـ كانــت مفــرق 

طريقــن أحدهــام يتجــه نحــو “حــارة املشــايخ” والثــاين يتابــع نحــو “ســوق الغــرب” ومل 

يكــن لهــا مــن الســاحة إال االســم.

ــات  ــعال املفرقع ــاراة يف إش ــي املب ــاحة ه ــية يف الس ــليات األوالد الرئيس ــت تس      كان

وإطــالق مسدســات الفلــن ـ التقويــص أو التقويــس والتجــول يف الشــارع الرئيــي يف 

ــة. ــات امللون ــون ويقوســون ويلوحــون بالبالون ســيارات الشــحن وهــم يغن

ــك  ــل فرن ــن األوالد مقاب ــتطاع م ــا اس ــاحنته م ــرص يف ش ــاحنة ي ــب الش      كان صاح

ــروت ـ  ــق ب ــى طري ــى ملتق ــن الســاحة حت ــادة م للمشــوار الواحــد، وكان املشــوار ع

ــودة يف الشــارع نفســه. ــم الع ــا يســمى خــان الشــيخ ث دمشــق أو م

     كانــت أغــاين املعّيديــن مــن األوالد هــي خــالل األعيــاد املتعاقبــة التــي أتيــح يل أن 

أشــارك فيهــا:

      وهي ال تتعدى الهتافات التالية:
اليوم العيد ومنعّيد3)1(

نذبح بقرة السّيد4)2(
والسيد قرابتنا5)3(

منذبح لو دجاجتنا6)1(
دجاجتنا الهنديّي7)2(

بتسوى ألفن وميي8)3(

أو: طريق صيدا منعرفها

كلها ورق ليموين 

حاجي تبي وتنوحي

بكرا مرنجع يا عيوين

)طريق مدينة صيدا نحن نعرفها(

)تحف بها أشجار الليمون(

)1( )ونعّيد، حنتفل بالعيد(.   3

)2( )السيد: رمبا هو السيد عبد اهلل األمري التنوخي الذي يقدسه بنو معروف ويزورون ضرحيه يف بلدة عيبه للتربك وإيفاء النذور(. )قرابتنا هو قريبنا(  4

)3( )قرابتنا هو قريبنا(  5

)1( )نذبح له(  6

)2( )اهلندبة نوع أمحر كبري من الدجاج البلدي(.   7

)3( )يساوي مثنها ألفن ومئة قرش(  8
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)يكفي بكاء ونواحا(

)سوف نعود غدا يا حبيبتي(

           ولعلها من أغاين املهاجرين إىل األمريكيتن

           وكانت العودة تختتم غالبا بهذه املقطوعة

      رحنا وجينا مبسوطن

      الحمد اّل ع السالمي

      )ومبسوطن: مرسورين(

     )الحمد لله عى السالمة(

     كان املشــوار يبتــدىء غالبــا مــن ســاحة البلــدة حتــى خــان الشــيخ ومل يتجــه بطريــق 

“ســوق الغــرب” أبــدا عــى مــا أتذكــر: هــل كان ذلــك بســبب تعــرج الطريــق وانحــداره 

وشــدة خطورتــه عنــد حــارة النصــارى؟ أو تجنبــا ملــا قــد يحــدث مــن مشــاكل الســر أو 

املفرقعــات أو التحرشــات يف ذلــك الحــّي.... ال أعــرف متامــا، ولكنــي اعــرف أن طوائــف 

ــا أظــن مصلحــة  ــا عــى م ــزاور وتعامــل يومــي مبعثه ــام وت ــام ت ــه عاشــت يف وئ عالي

البلــد املشــركة يف أن تبقــى مصيفــا هادئــا مزدهــرا.

     ولعل يف ذلك شيئا من الوطنية الضّيقة.

     كان بعــض أوالد عاليــة يجــرؤون عــى الوصــول إىل بــروت أيــام العيــد يتوجهــون 

نحــو حــرش بــروت، حيــث القالبــات والدويخــات واملراجيــح.

      )واألراجيــح( وألعــاب الســحرة والشــعوذة وحيــث لعــب الســيف والــرس بــن دق 

الطبــول ونفــخ املزامــر حيــث “الزيطــة والزنبليطــة” كــام يقــال يف مــر

ــة وال  ــال ضج ــد ب ــة العي ــا قيم ــر، وم ــواج الب ــوان وأم ــج واألل ــب والضجي      الصخ

ألــوان.. وعندمــا يعــودون تبــدأ املفاخــرة مبــا رأوا ومــا ســمعوا مــام يثــر حــد اآلخريــن 

ــض  ــع يف بع ــث يتجم ــروت حي ــول إىل ب ــه الوص ــتطيعون في ــد يس ــوقهم إىل عي وتش

شــوارعها أصحــاب الطنابــر وهــم يرخــون بلهجتهــم البروتيــة أو بــاال حــرى بلهجــة 

ــرُش”. ــرُش يُ ــة “َع الُح ــة البروتي املصيطب

     )يعني أجرة الشخص بالطنر من الشارع حتى بروت قرش واحد(.

     لقــد كان ركــوب الطنــر مبصاحبــة موســيقا أجــراس الحــامر املزركــش ووقــع حوافــره 

القويــة وفرقعــات الســوط يف الهــواء، أجمــل بكثــر مــن ركــوب ســيارة الشــحن حقــا. 
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العيد يف السويداء

     مل أشــاهد العيــد يف الســويداء، وأنــا طفــل. إال مــرة واحــدة. إنــه يشــبه يف مراســمه 

الدينيــة عاليــه ولكنــه، يف الحيــاة االجتامعيــة يختلــف إىل حــد كبــر.

     الحلــوى ال تصنــع يف البيــوت وإمنــا تشــرى بكميــات كبــرة جاهــزة مــن الدكاكــن 

وهــي غالبــا مــن شــتى أنــواع الســكاكر “وكعــك الغريبــة” الطــري تحــت أســنان العجائز 

يضعونهــا يف جفــان واســعة جــدا مــن النحــاس يســمونها املناســف ويزينونهــا بصحــون 

الزبيــب وامللّبــس والقضامــة...

     هــذه املناســف مــن الســكاكر والكعــك يجدهــا الزائــر معرّمــة يف كل بيــت تقريبــا، 

تــكاد تكــون للمنظــر واملباهــاة وال يُالحــظ نقصانهــا إال عندمــا ميــر بهــا أفــواج الصبيــة 

الذيــن يــدورون مــن بيــت إىل بيــت يحملــون أكيــاس طويلــة مــن القــامش أشــبه مــا 

تكــون بجــوارب نســائية يجمعــون فيهــا مــا يقــدم إليهــم صاحــب البيــت مــن ســكاكر 

وقضامــة وملّبــس )بفتــح البــاء وتشــديدها( وال أدري مــاذا يصنعــون بغنامئهــم هــذه 

ــدف  ــل اله ــا ولع ــن أن يبيعونه ــا وال ميك ــا كله ــتطيعون التهامه ــد ال يس ــم بالتأكي فه

األســايس مــن هــذه الجــوالت هــو املبــاراة يف الجمــع والكســب.

     اهتــامم األوالد يف الســويداء باملفرقعــات أقــل مــن اهتــامم أوالد عاليــة ملــاذا؟ 

هــل ســئموا صــوت البــارود بعــد ثورتهــم الهائلــة التــي دامــت ســنتن أو أكــر والتــي 

ــاء ال  ــان وشــامل ســورية... أو أنهــم بســبب فقــر اآلب ــد لهيبهــا حتــى شــواطئ لبن امت

ــر وال  ــاحنات وال طناب ــويداء ال ش ــرة؟ ويف الس ــات واف ــروها بكمي ــتطيعون أن يش يس

أراجيــح وال قالبــات، لهــذا ظــل عيــد األطفــال، كــام أذكــر، مقصــورا عــى ثــوب جديــد 

ــا. ــه اللحــم والكثــر مــن الحلويــات الرخيصــة غالب وطعــام يكــر في

ــع كل  ــوىت. تجتم ــذكار امل ــد لت ــادة، إىل عي ــد، ع ــون العي ــم يحول ــار فأنه ــا الكب      أم

عائلــة يف بيــت زعيمهــا أو أحــد زعامئهــا، ومــا أكرهــم ثــم يتنقلــون أفواجــا أفواجــا إىل 

كل بيــت مــات أحــد أفرادهــا منــذ ســنة أو أقــل، يجــددون التعــازي بكلــامت مقتضبــة 

ــا مــن  ــت يفتحــون جــراح أصحابه ــت إىل بي ــن بي ــال م ــة ويســتمرون يف االنتق تقليدي

جديــد.

     العيــد يف الســويداء عيــد لتــذكار املــوىت، وهــو عيــد  اللحــم والســكاكر أيضــا يف هــذا 
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ــكاد يكــون  ــى ي ــع أكــداس مــن اللحــم والرغــل ويكــرون مــن اللحــم حت ــوم تُصْن الي

عمليــة انتقــام مــن أيــام حرمــان ســابقة الن اللحــم الطــازج مل يكــن متوفــرا دامئــا يف 

البلــدة، فقــد اعتــاد األهــايل أن يعيشــوا طــوال أيــام الشــتاء وأحيانــا أيــام الســنة عــى 

لحــم الغنــم املقــدد ولهــم يف أعــداده طريقــة خاصــة، وال تــزال متبعــة يف بعــض بيــوت 

البلــدة ويف أكــر قــرى املحافظــة. 

ــم  ــد لح ــال عي ــبة لألطف ــزال بالنس ــه ال ي ــن ان ــذة وأظ ــويداء ل ــد يف الس ــد للعي مل أج

ــة. ــال بهج ــال طــرب وب وســكاكر ب
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