ِ
خ َّفةُ ْأقبُم
(ثق ُّم ُص ظمياء الطود  ،حيواهتا السابقة ،مك َم َّرة ماثت قت ًال)

حاكها  :بن َثَل برجاس
يروهيا  :فرحان ريدان

الصفحة  1من 11

F.Ridan

1

 ..وكانت ربب الكزبرة ،أضاؼ برجاس،وكاف زوجها ثعلبا يف األناضوؿ،وسلجوقيا أياـ اؼبماليك،ودرزيا
العَّراد
أياـ ديغوؿ ..ومن أظبائها :أروى اؼبعمر،ظمياء الطود،سافو بنت رومولوس ..وكاف اظبها ؼبيا بنت َ
اودت راىبا غنوصيا  ،عن نفسو ،عشرين عاما،وقد
يوـ فصلوا رأسها دبنشار بادح .ويف بصرى الشاـ ر ْ

ثعابُت
عاشت يف شهبا طبس سنُت مث قتلتها أمها وؼبا تزؿ طفلة  :رأهتا تأكل من طنجرة كباس َ
.عرفت اهنا ىي  ،قتلْتها يف الليلة ذاهتا:خنقْتها وىي نائمة.غَت أف
مذحبة،مسلوخة
بعضها ْ
بعضها َ
ويكدـ ُ
ُ
ت بنتَها يف بئر ىورا وأهنا عادت لًتاىا أمامها سبضغ اػبروب صامتة ،ونفى
برجاس يشك يف أف َّ
األـ َرم ْ

للضباع شرؽ ُر ْصبة العبد يف ُرقَّة
،يف مضافة ناىي،أف يكوف اؼبربوكي ىو الذي َّ
لف أختو يف خرقة وتركها ّ

اؼبقرونُت.لكنو أكد،وىو َمن ىو ،أف رصبةَ العبد قربُ جلمود  ،أخيها التوأـ  ،ألف ظمياء الطود ،ويف صبيع

عظامو
الذي،قي َل،يظهر يف
تل غيلةً و
أجياؽبا،مل تأت إىل الدنيا وحدىا.و ي
ُ
ْ
الليل،يفرد َ
اعبٍت الذي قُ َ

ط بُت
،بعد،الراب َ
يفهم ُ
وينتحب،مث يهيم بُت رجوـ اؼبقرونُت ..لن ىبوض حكايتو ألنو ،ىو،برجاس،مل ْ
ُ

َّـ قهوة ُمّرة
اغبكايتُت.
ْ
ضعو،هنض ناىي وقد َ
فانطلقت صيحات اإلعجاب من صبيع اغباضرين ،قدَّروا توا َ
يشرب أح ٌد من الفنجاف ذاتو ْبع َد برجاس،ىوى
ىز الفنجاف وأعاده .وكي ال
لربجاس  .تناوؿ القهوة مث َّ
َ

،أطبق نايف علبة
ناىي بالفنجاف على ببلطة األرض اؼبنحوتة يف الصخر،فابتهج اغباضروف ؽبذا التبجيل َ
وقدمها لربجاس ،وهنض فضلو فأو َلعها ،ومن
التنباؾ اؼبفضضة،بلَّ َل الورقة بطرؼ لسانو َّ ،
لف سيجارة َ

ت الكلمات حىت فاض
الحت
باب اؼبضافة اؼبفتوح
قناديل شهبا كأهنا معلقةٌ يف الفراغ َّ ،
شح ْ
ْ
ُ

،وىو،برجاس،يروي وال يف يس ُر،يلفظ الكلمة موجفا قلوهبم ،وإذ يتوتر
يصمت
الصمت،ف ُه ْم يصمتوف إذ
ُ
ُ
أنفاسهم كالطاغية  ،شاحباً أرواحهم كالغسيل .
اإليقاعُ،أو ُ
وبتدـ ،يصمت بَغتةً ،حابسا َ
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يكو ُف ىذا
بظهوره الواضح يف عيز النهار،وعويلو يف رصبة العبد،وسبكينو أبناءَ الناس من رؤيتو يف التجسد ْ ،
ِ
ص ُعد الذين ىاؽبم
ي
وغامر بقرمز العتمةَّ ،
اعبٍت قد َ
وفر َط بالغموض اؼبش ّْع.وأىايل تل ُ
حاد عن نواميس اعبنَ ،
كبلـ الرعاة وقفوا واصبُت ،أما األوالد فما إف رأوا إىل ارتعاد أىلهم حىت اندفعوا شرقا  ،فاخًتقوا اؼبقربة
ُ
وحطاـ البطم،مث اجتازوا طريق الكابنت كاربييو حىت إذا
على كتف التل،وتقافزوا ح ْدراً فوؽ الصخور ُ

انبسط السهل أمامهم ركضوا صوب رصبة العبد،وانطلقوا يف سهل ىورا كأهنم يتسابقوف.تردد الكبار مث

ظهر فضوُؽبم على وقارىم،زبففوا وتبعوا األوالد.وبأكفاؽبن الرجراجة،وأثدائهن اؼبندلقة،وأرواحهن الفاترة
َ

خلف الرجاؿ  ،فنزلن التل وثرثر َف فوؽ السهب وأثبلـ العدس تتقدمهن ريوؼ بنت كايد
ر ْ
كضت النسوة َ
وىندة بنت مشلكاف.وعلى أقدامهم،وعصيهم،ربامل اؼبكاسَت والعُ َّج ُز وجرجروا أطرافهم إىل صخرة

ٌ َّ
س
وحاؿ لوُهنا،وبُت قدميها
وصلت أـ عويضا قبلهم ،يف يدىا عكازة
اؼبنطار ،وقد
نصلت َ
ْ
ْ
طحلب تكل َ
وتفشى بقعا نافرة ؽبا ملمس القنبيط،وأماـ عينيها امتدت الدنيا شرقا حىت العراؽ ومشاال حىت جبل
تتبُت سوى أىلها ور ِ
كضهم الراعش يف
ت وعيناىا عالقتاف بالر ْصبَة  ،فلم َّ ْ
الشيخ " يا إماـ الزماف" ؽبثَ ْ
الس ْرج
سهل ىورا " مثل عسكر الفرنساوي يوـ ًّ
سطح اؼبياه يف مطخ َّ
ىجوا من القلعة " َى َج َس ْ
ت ،و َ
التمع ُ

ت
وطبزت على الصخرة
،استندت إىل عكازىا
رت القصدير اؼبذاب
وفرَد ْ
ْ
ْ
فتذك ْ
ْ
،طرحت العكاز قرهبا َ
شخوصو
ص
رفعت عجيزهتا
ْ
كفيها يف وجو القنَّبيط مث ْ
َ
وسحبت جسدىا ذباه اؽباوية وكاف السر ُ
اب يرقي ُ
ِ
التل،وتتلوى عند التقائو
ع
َّ
وربزـ ج ْذ َ
يف خربة األوس،وطر ُ
يق الكابنت كاربييو اؼبرصوفة حبجارة الدبش،تلتف ُ
مَت متخذة مسارىا اؼبتقلقل ،راظب ًة َّ
اغبد الشرقي لسهل
بالسهل،مث تستقيم وتندفع مشاال ذباه ْ
ض ْ
ىورا،حائلةً بينو وبُت ُرقة اؼبقرونُت وصخورىا الصلدة ،السوداء والبلصفة،واليت تربض يف رىبة،وتتخذ يف
أنفاسها.
ضوء القمر
َ
أشكاؿ كائنات عمبلقة ذبثم حابسةً َ

الدجاج فوؽ بُ ْسط البيوت،وعلى بيادر
السطوح،وزرؽ
البابونج فوؽ
صعُد،وارتعش
َ
أقفرت األزقةُ يف ي
ْ
تل ُ
ُ
ُ
ت ناقةٌ وىي تعلك ..
هنض ْ
اؼبزار َ

ِ
نصار .
وجو َّ
س ّْد ْبوَزْؾ وال!  .صر َخ فضلو يف ْ
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كانوا يقطعوف الليل يف مضافة ناىي،وكاف فضلو يقوؿ إنو بينما كاف يقتلع ال يشي َح واعبِْزؿ يف ُرقَّة

رجبلً يًتبع وسط دائرة الرسم
َ
اؼبقرونُت،إقًتب من الرسم الغريب ووقف يف ظل رصبة العبد كي يبوؿ،رأى ُ

ويلتهم عروؽ كزبرة،وإذ َح َّل َّ
دكة شروالو رفع الرجل رأسو وسألَو  :دخاف! معك دخاف؟ ..رمى لو العلبة
ُ

اؼبفضضة وابتعد قليبل وبَاؿ.عاد ليأخذ علبتو فباغتَو الرجل:ال أعرؼ كيف ألفها! وطوح لو بالعلبة.التقط

اعو فوؽ حائط الرسم،فبلحظ
فضلو العلبة يف اؽبواء و َّ
لف لو سيجارة .هنض الرجل ليأخذىا َ :م َّد ذر َ

يد الرجل تنتهي بأظبلؼ كتلك اليت للماعز،فقاطعو نصار:ل ّفها ولك فضلو ! وقاؿ مزعل ابن
فضلو أف َ

يسمع،ورمق مًتوؾ
"اعبٍت اللّي يف رصبة العبد ىو ابن ىارات" فلم يعليق أح ٌد،وتظاىر ناىي بأنو مل
َ
بندرّ :

برجاس هنضوا صبيعاً ووقفوا صامتُت.
دخل
عطا َ
ُ
ابن ُج ْرُى ْم بطرؼ عينو،وإذ َ

اجت
أمامو ُ
عروؽ الشعَت،مث م ْ
اغبصاد،ونصب جرىم خيمةً يف السهل.يف اليوـ السابع ار ْ
بدأ َ
تعشت َ
اندفعت أمامو يف حركة مباغتة،مث ذىل وىو يرى ثعباناً
ْ
واضطربت،ظن أهنا زوبعة عابرة،لكن َحيَّةً ضبراءَ

زروع السهل،اشتبكا والتفَّا،اقبدال أماـ عينيو ما يوحي دبعركة عاتية ،
أسود يطاردىا يف ضراوة.دار َّ
َ
ا،رعشا َ
ِ
العبد،التف الثعبا ُف الصفا ومرعباً واندفع
ت اغبيةُ مبتعد ًة ذباه رصبة
َّ
،فانسلَّ ْ
التقط َ
حجراً صلداً ملئ كفيو َ
أسو .استجمع
رفع رأسو اؼبتَّقد فوؽ حجارة اغب ّد،ضربَوُ ُجرىم بكل ما أويت من رعب َ
فرض َخ ر َ
خ ْل َفها،وإذ َ
ش.
يرذبف ويرى إليو كيف
عنق الثعباف وىو
يتقلص ،مث َّ
ُ
شجاعتَ َ
و،د َّؽ َ
يتجم ُع أقواسا غليظة ،ويبُْوُر،ويًتعَّ ُ
ُ
بعد ساعة،وصل ابنُوُ اظباعيل وبمل الزوادة وقربةَ ماء،وركض الطفل كي يتفرج على اغبنَش الذبيح.سأؿ

رد جرىم.أشار الطفل بيده الصغَتة غاضباً :ما يف شي!.هنض
أباه  :وين؟" .قدامك عند القعقور" َّ

أطر َؽ مفكراً،لفظ نواة التمر يف كفيو.وينو؟أعاد
جرىم وىو يبضغ ،فلم هبد للثعباف أثراً.توقف عن اؼبضغ و َ
سبتم جرىم.
الطفل سؤالو .اهلل أعلمَ .

أعمار
توسل اظباعيل إىل أبيو أف يسمح لو باؼببيت يف اػبيمة كي يتفرج على النجوـ وىي هتوي حامل ًة َ
يبيت معو يف السهل .قاؿ :
الناس،لكن جرىم َّ
س أمراً مريباًوال يريد البنو أف َ
توج َ
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ب الغيوـ
"ياهلل ياروحي ..ارجع ع البلد ..ياهلل مثل الذيب "  .عاد اظباعيل ذباه تل صعد و ُ
الغسق يذ يى ُ
ص
حجراً على قطاة
ى،مرًة
فوؽ وادي الَتموؾ.رآهُ جرىم وىو يبتعد َّ
َّ
ويتله َّ
ُ
يضرب َ
عالية،ومرًة يًتبَّ ُ
الصبح،ش َعَر جرىم كأف صوتاً يناديو،هنض على عجل،فرأى
باعبنادب قبل وثوهبا.وإذ
تؤلألت قبمةُ
َ
ْ

ي عسكري مهيب ينتظرونو قداـ اػبيمة صامتُت.ربرؾ قائدىم ذباه رصبة العبد يف ُرقَّة
رجاالً يف ز ي

يتبعو،وخي َل إليو أنو يف موكب،وأف اعبنود األربعة اآلخرين يسَتوف
اؼبقرونُت ،ف ِه َم ُجرىم أف عليو أف
ُ

خلفو.وما إف َّ
،حلَّ َق،مث َح َّ
ط كما الطائر بُت رصبة العبد
فكَر أف يرفع َ
تفع يف اؽبواء َ
قد َموُ ويبشي ،ار َ

صمت
كالنسائم،وجسدهُ خفيفاً كالبهجة،وكاف ضوء القمر يفضض
وصخرة العيوطة.كاف ربلي ُقو رشيقا
ُ
َ
التماع دل ٍو معدين مقلوب.دخل قائدىم
الرقة،حىت أف جرىم ميَّػَز عروؽ الدردار من عروؽ اؽبندباء،ورأى
َ
يف صخرة العيوطة،دخل من صفحتها اعبنوبية،اؼبلساء،السوداء والبلصفة،ودخل جرىم خلفو،فانفتح
اؼبشهد على قصر ملكي ألالء،يتوىج فيو الذىب،وتنسرب يف ثناياه إشراقات نور شفيف،وهباء ِ
آسٌر.مث
ُ
ٌ
ؼبح جرىم،يف ركن من القاعة الفسيحة،رجبل
يف رىبة،جلس ملك يف يده صوعباف على عرش مهيبَ .

أحس بسخونة مباغتة
أسود ُم َس َّجى،طويبل َّ
أبيض،مث َّ
َ
وقوي البنية،ورأسو معصوبة باألبيض،ردبا كاف شاشاً َ
وجهو:شبة امرأةٌ تنظر إليو،إىل عينيو خاصة،
بُت عينيو،كأف أحداً يسلط على جبهتو شعاعاً َّ
وىاجاً،أدار َ

هبتذب
اؼبس َّجى يف صمت،وإهنا ناحلة متَّشحة بالبنفسج،أو القرمزي اؼبعتم،اللوف الذي
ُ
إهنا واقفة قرب َ
ِ
ودخلت صبيةٌ كأنو
نطق اؼبلك  .ارتعش جرىم
ْ
حديثي النعمة،وإهنا تنظر يف عيٍت جرىم " .رام ْن " َ ..
َّح ِصباً،ويُشع
اإلشراقة
وجلست عن يسار اؼبلك.الحظ جرىم أهنا فتية،يضوعُ ُ
ْ
ندى،ويتفت ُ
جسدىا ً
خصرىا،وظبع اؽبواء َّ
َّث يف
،وتندلق على
البطاؼ سنونو  ،تئن
ُ
ب ،ويتأن ُ
بابوقباً..وأ َّ
ُ
روحوُ
يتعذ ُ
حس أف َ
َ َ
اؼبسجى قليبلً يف اؽبواء،ورآىا
ت جثةُ َّ
تفع ْ
حضورىا ،ويصرخ يف حضرهتا :شذا استبد ...شذا استبد  .ار َ
صمت .
ئية،وظلت عالقة يف اؽبواء قداـ اؼبلك،وراف
جرىم تتقدـ كأمبا ربملُها رافعةٌ غَت مر
ٌ
ْ

ارذبفت اعبثة :
ىارات !  ..نطق اؼبلك و ْ
حامل الصولجان
المر َدة فجعلتُ َ
َ
كنت مارقاً من َ
ك َ
الح ْوُر الهندباء
ظلَّلْتُ َ
ك مثلما ظلل َ
ك  ،ابنتي ،األميرة رامن
فتطاولت كي
تشرب رامن  ،سيدتَ َ
َ
َ
ُع ْد إلى عماء الهيولى
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وطاجن طين الطَّارة
ض ْم
ترم ْد كي َ
َّ
ض ْم ِ ..ر ْ
فوقك أبناءُ الناس ِ :ر ْ
يبول َ

جرىم الذي ال يعرؼ القراءة،قاؿ ىذه الكلمات ببل خطأ ،كأنو وبفظها ،أو ُح يفظَها ،حكاىا قبل

كنت أكذب .فقلنا
عشرين عاماً يف مضافة القميزي بوغناـ حبضور برجاس( وقاؿ يومها:يلعن والدي إذا ُ

ض ْم " .ورأى جرىم حجرين
اؼبلك " ِر ْ
نطق ُ
أوضح برجاس أف اعبثة ذابت ما إف َ
لو:إنت كبَت الق ْدر ) و َ
،فاقشعر
الصاع
واقفُت يف اؽبواء،يف اغبيز الذي كانت ت ْشغَلُوُ اعبثة،األوؿ كرأس َج ْدي،والثاين حبجم َّ
َّ
ت بقعة ىواء مقابل
عنق الثعباف على حجارة اغب ّد َّ
.شع ْ
اغبجر ذاتَو بيديو اإلثنتُت َ
ود َّؽ َ
بَ َدنُوُ:لقد ضبَ َل َ

تدوُر وربط فوؽ
ت
ْ
ية،لص َف ْ
اغبجرين،و ْ
اء،تبعْتها ٌ
ووقفت يف اؽبو َ
انبثقت قطعةُ ذىب دائر َ
قطع أخرى،راحت ْ

ش اغبجراف،وارتفعا قليبلً،كأف ميزاناً ْتر َج ُح منو َك َّفةٌ
سابقاهتا،مك يونةً عاموداً،يرتفع ويتنامى،إىل أف ار َتع َ
ِِ
أظبر  ،كالصَّرة.
على أخرى،ف ِه َم جرىم أف
الذىب لو َ ..
َ
كيس خاـ َ
ووج َد َ
نفسو قداـ اػبيمة،ويف يده ُ
َّ
رت
وطلبت إليها أف
ص ُع ْد  ،يوـ جاءهتا امراةٌ غريبةٌ
َ
تساعدىا ألف " حرمة َتع َّس ْ
ْ
ظبعو عن قابلة ُ
تذكَر ما َ

اؼبدماكُت،ودخلت أـ
كايد،دخلت يف اعبدار اغبجري األسود ذي
قادهتا الغريبةُ إىل خربة
والد ُهتا " ْ .
ْ
ْ
أت نسوًة يتحلَّقن حوؿ امراةٍ يف اؼبخاض  ".زوبوا ىيك " قالت بلهجة
خليل الدَّاي وراءىا.ر ْ
ت نظرًة فاحصة على الوالّدة ففهمت أف يف بطنها
آمرة،فنهضن مذعورات يف قفزات أقرب إىل النط.أل َق ْ
َ

ت اؼبرأة.صرخت اـ خليل يف وجهها" :قومي  ..فيزي! " خافت اؼبرأة
توأماً،قالت ؽبا " :قومي"
فتقاعس ْ
َ
ت اؼبولود األوؿ الذي كاف
ووقفت وىي تئن،فزجرْهتا اـ خليل  " :بدييش إظبع صوتِ ْ
أخرج ْ
ك " فأخرسْتهاَ .
َّ
ت النسوة وشكر َف َّأـ خليل
اج الثاين جهداً أكبَػَر  ..إهنما ذَ َكراف صغَتاف  .هنض ْ
رُ
ب إخر ُ
أسو متقدما،وتطل َ
اؼبعرؽ
ت إحداىن ويف يدىا طاسةُ كباس فبلوءة بقطع َّبراقة
طرؼ إزا ِرىا اعبورسيو َّ
.رفعت أـ خليل َ
ْ
مث اقًتبَ ْ
فأفرغت اؼبرأة طاستَها يف اإلز َّ
قد َمها يف حذائها،فإذا
ت أف تُ ْد ِخ َل َ
ت اـ خليل كبو الباب،وأوش َك ْ
ار.اذبَ َه ْ
ْ

س
فرديت اغبذاء ويركض
ود َّ
َ
هبما،فانعقد لسا ُهنا ،مث ركض الوليد الثاين َ
بأحد الوليدين يضع قدميو يف َ

متخالفُت،ظه ُر أحدنبا لآلخر،وراحا يتدافعاف باألكواع،ويتجاذباف اغبذاء،مث قفز
قدميو يف اغبذاء،صارا
ْ

وتأملو،مث
كتف أـ
خليل،نظر إىل طربوش اؼبخمل األضبر ربت غطاء رأسها،رفعو قليبلً َّ
أحدنبا وتسلَّ َق َ
َ
أعاده ووضعو على رأسها وأخذ يطبطب عليو بكفيو الصغَتين كأنو دربَ َّكة.قفز أخوه إىل الكتف
َ
ونبس َّ
ؽبا:دراقة!  .صمت قليبلً
الثاين،وصار َّ
يتفر ُج على ْ
وجو أـ خليل،مث حشر َ
إصبعوُ يف أذهنا َ
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اسم أـ خليل  :تفاحة ! .ويبدو أف الصغَت قد أخطأ يف الصورة
و
َ
أضاؼ:سفرجلة! ..واغبقيقة فإف َ

ضة من أفكار أـ خليل .األفكار اليت يتلقَّاىا اعبن،على شكل صورة،من دماغ
البصرية،الصورة اؼبتحير َ

احة! ..وال شك أنو عرؼ اظبَها بدقَّة،لكنو
نبس الوليد ُ
األوؿ:وحو َ
الكائن البشري ما إف يهجس هبا َ .

نطق بذلك رببباً.هنضت األـ شبو عارية،فانزلق الصغَتاف عن كتفي أـ خليل وركضا
أراد أف يدلي َعها،وقد َ

أت أـ خليل كيف يرتقي كل منهما يف اؽبواء،مرفرفاً بأطرافو كطائر الطنَّاف،ويرضعَّ .
رت أف تًتؾ
فك ْ
إليها.ور ْ
ٌ
ِ
هنرب،يف نومنا،من
حذاءىا وزبرج حافية،لكنها مل تكن قادرة على تنفيذ ىاجسها،كانت ُم َس ْرمبَة،مثلما ُ
ِ
ِ
ت من ىذه
ذئب.وىي،أـ
خليل،مثْػلُنا صبيعاُ ،
تنطق :بسم اهلل الرضبن الرحيم كي تػُ ْفل َ
تعرؼ أنو يكفي أف َ
احدة،أحست
الدوامة،لكنها مشوشة،زبتلط الكلمات يف رأسها وتدور،وال تستطيع التقاط مفردة و
َّ
َّ

حدود،وال
أت بياضاً ال
انفاسها،ر ْ
كالنعاس،اكببس ْ
َ
ت ُ
بعجزىا،ووىن قواىا،وتبلشي نفسها.باغتَها شيءٌ
َ

ت
لو،وجدت نفسها ترؼ يف العدـ.وإزاء ىذا اغبصار اؼبطبق،واؼبباغت
ْ
لروحها،انتفض ْ
َ
قر َار،وال انتهاءَ
صوهتا مل
ت عينيو،غَت أف َ
فتح ْ
وصرخ ْ
َ
ت " :يا موالي العقل" .كاف صوهتا يطن يف أذنيها غبظةَ َ
ِ
نفسها قداـ دارىا،يف
فوج َد ْ
ىبر ْج،أبداً،خارج حلقها.قالت كالغرقى  ":ال إلو إال أنت سبحانك " َ
ت َ
ِ
الدار عن بِْركة اغبجيج .الركة الرومانية ذات األدراج اؼبنحوتة.وقفت ربت
الزقاؽ الضيق الذي يفص ُل َ

بصل.أفرغت إز َارىا يف الزقاؽ وركضت إىل
ارىا،نظرت فيو،رأت ما يشبو قشور
القنطرة ذاىلة،انتبهت إلز
ْ
ْ
البيت الغريب،حيث كاف أبوخليل واألوالد يغطوف يف النوـ.عندما هنضت يف الصباح َّ
ت إزارىا قرب
فك ْ

كضت إىل الزقاؽ :
َّت على حجر
الباب،فوقعت لَتةٌ ذىبيةٌ
ْ
العتبة.حارت.فكرت قليبلً مث ر ْ
الصفة،ورن ْ
ْ
َ

أت لصخات روث طريَّة  ،وديكاً يػَلُم بدجاجة.
ر ْ

َّ
ودخل
خليل.شد أصابعو على عُنق الكيس
"ال! "..صر َخ جرىم يف ِسيرِه،وىو لن يكوف غبياً كأـ
َ
بصَرهُ يف الس ُهب،أصخى،مل تلتقط أذنُوُ أدىن نأمة،ومل َير سوى الصمت.لكنو
َ
اػبيمة.استدار.أجاؿ َ
ما،عُت تراقبو،كاف متأ يكداً،لقد ؼبح ىذه العُت بطرؼ عينو،لكن،أين ىذه
ب.شبة،يف مكاف
ٌ
أح ٍّ
َ
س انو ُمراقَ ٌ
لق داخل اػبيمة،خرج ودار
التفت ور ْ
َّـ خطوًة خارج اػبيمة،نظر إىل البعيد،دار و َ
اءه،حب َ
العُت؟تقد َ

القمر قريباً كما مل َيرهُ من قبل،وكاف
القمر صرخ مرتعباً " :والاااؾ! " َ
ح ْوؽبا،وإ ْذ َ
وقفز يف اؽبواء.كاف ُ
أبصَر َ
يب يف ثنايا
وبدؽ فيو،فيو ُ
القمر يُنق ُ
اجسو مكشوفةٌ،وأف َ
ىو,جرىم،بشكل خاص،ويف صمتَ .ش َعَر أف ىو َ
ِ
صفير،لكنو
ن ْفسو،فأراد أف يُ َ
ثبت لنفسو،وردبا للقمر،أنو ليس خائفاً.راح يتمشَّى بُت عروؽ الشعَت ويُ َ
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مفضوحةٌ َّ
؟سحب العلبة اؼبفضضة
تصيرؼ أكثر تلقائية،مل ال يد يخ ُن لُفافَةً
الحظ أف ىذه اغبركةَ ُ
.فكَر يف َ
َ

تعشت
وى َّم بسحب ورقة لفافة،فار ْ
كيس اػباـ ربت إبطو،فتح العلبة َ
من جيب شروالو ْ
األس َود،وضع َ
ِ
ط،والذي
أصابعُوُ بَػ ْغتَةً،ضغط العلبة بُت
الفعل البسي َ
كفيو،فش َل َّ
،مرًة أخرى،يف سحب ورقة.أذىلو أف ىذا َ
إقبازه،فشعَر
عاجز عن
،كل ىذا اعبهد،و َّ
اعتاد القياـ بو دوف تفكَت،وبتاج منو،اآل َف َّ
كل ىذا الًتكيز،وأنو ٌ
َ
يبوؿ
برغبة يف التبوؿ.وضع العلبةَ يف َح ْل ِق ِو .فَ َّ
غَت مكًتث،أوخائف،راح ُ
ك دك َة شروالو.وكي يبدو َ

األيسر.اقشعر بدنُو
اكتشف أنو يبوؿ يف شروالو،جهةَ الفخذ
ويدند ُف " :يا َّإماين ريتك بػُ ْوْر" ،لكنو
َّ
َ
واجتاحْتو ُضبَّى.ركض إىل اػبيمة،أو إنو َّ
كض إىل اػبيمة،ووبفر بيديْو حفرةً عميقة على شكل
فكَر أف ير َ
ِ
،رش عليها ماء
ص،أسقط
الكيس يف اغبفرة َ
،أىاؿ فوقو تربةً ضبراءَ ناعمةً َّ
جرة،أو فراغ َّ
َّ
اعبرة يف قالب ج ّ
َ
حصى ملساء ناصعة وغطَّاىا بشمائل الشعَت..وضع َّ
تناىت إىل
فرش فوقها
ـبدتَو فوقها وناـْ .
القربةَ،مث َ
ً
ادين،فتح عينيو ورأى الشمس بارتفاع ناقة واقفة,ف ِه َم أف عليو أف ينهض،لكنو كاف
اغبص
ظبعِ ِو أغاين َّ
َ

أسو على اؼبخدَّة،رأى يف الس ُهب،ومن فضاء
َّت
دائخاً
،أغمض عينيو برى ًة امتد ْ
َ
ضحى.حُت صحا،أدار ر َ
ً

قاعود
باب اػبيمة،بدويَّةً شبشي ذباه رصبة العبد ووراءىا ناقة بيضاء.إهنا ناقة وليست بعَتاً،فق ْد عبَػَر بػَ ْع َدىا ٌ
رىم.جلس على
أدار رأسو كبو اػبيمة،خيمة ُج
صغَت يتبَػعُها سانباً ُ
.خي َل عبُرىم أف القاعود وقف قليبلً و َ
َ
بعد ليلتها.استلقى.حاوؿ النوـ فلم هبرؤ
َ
يبتلك اعبرأةَ على مواجهة النهار،كالعروس َ
األرض،أدرؾ أنو ال ُ

على إغماض عينيو،وعاوده اإلحساس بأنو مراقب.وأنو لو َس َها،فإف شيئاً ما  ،كائناً ما ،سي ْد َنبُوُ..اػبيمة

ص بو،يرعبُوُ
.فكر أف ير َ
كض خارج اػبيمة،لكن اػبارج يًتبَّ ُ
تضج بالصمت وعيناه تراقباف الزوايا يف ذعر َ
يرذبف،ويتعرؽ يف ٍ
ؽباث ؿبموـ.
ربتها،ضم ركبتيو إىل صدره وأخذ
وتكوَر
أكثر .سحب البطانية الرمادية َّ
َّ
َّ
َ

لود ياصابوف " .جاءه الصوت ضعيفا كأنو من أصقاع نائية،لكنو كاف واضحاً،وصافياً،وحقيقياً ِ
،وم ْن
" ْج ْ
يقو ُد بغلتَو السوداء وينادي
ىذا العامل.فالبائع َّ
علن عن وصولو إىل تل ُ
صعُ ْد.وقد رأتو زاد اػبَت ْ
اعبو ُاؿ يُ ُ
على بضاعتو َ " :معنا أساور..معنا صابوف..معنا ُكحل ..معنا يانسوف  ..جلود يا صابوف " ..

ؼ على صاحبها :
ظبعها جرىم يف
َّ
السهل،وتعر َ
وكاف ُ
ينطق صابوف ويبُطها  :صابوووف  .وىي النربةُ اليت َ

أنشد سانبا :
قبم العبيدي
.صمت برجاس مث َ
َ

يقولوف بأرض حوراف قبم العبيدي

حايش ملوؾ اعباف بالبتَّار
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صرى،وحُت ماؿ إىل
صوب بُ ْ
كانت ربث ناقتها البيضاء ذباه تل شيحاف،وكاف العبيدي يغذ السَت جنوباً َ

سبتم برجاس وصمت.استبدؿ ناىي كأس برجاس بكأس
عُت
ْ
اعبهَت،تقاصرت اؼبسافةُ بينهما ".اؼبسافة" َ
جديد ساخن.رشف برجاس رشفة وقاؿ " :القاعود بَس لَ َم ْح العبيدي ركض َؿ عندو " .غَت أف البدوي َة
القاعود،تأم َل آثار قوائمو
َّ
ت العبيدي ىيئةُ
زجرتْوُ  .ارذبف القاعود وتوقف ،استدار وعاد إليها مرغماً .لفتَ ْ
فنظرت إليو البدويةُ نظرَة ذئبة.مل
ترج َل العبيدي عن بغلتو
على الًتبة الرطبة  :إهنا آثار أقداـ آدمية َّ .
ْ
ع ىاألرض ؟ " .
وش طلَّعِ ْ
يشك يف أهنا من اعبن،ومل تشك،ىي،يف أنو َ
ك َ
كش َفها.خاطبَها":يا بنت ! ْ

ت يف عينيو كأهنا
،كاؼبغزؿ،وغرَزه يف
صلَ
ف.سحب ُرؿباً فوالذياً صغَتاً
األرض،فنظر ْ
ب.ذباىلْتو يف َ
فلم ُذب ْ
َ
َ
َ

اغبضور " :اللهم صلي على ؿبمد "
قدميها.نبهم
األرض ربت
فالبسفت
الرمح
ْ
ُ
ُ
تتحدَّاهُ ،أو تُرىبُوَ .د َّؽ َ
َ

دؽ الرمح بقوة وصاح هبا آمراً :
 -فُ يكي عن الولد !

قتل ابٍت الوحيد ىارات
 ُجرىم َقتل ثعباناً ..فكي!
 -جرىم َ

َّ
اظباعيل
،وظهَر منها
القاعود يف زوبعة غبار،ما إف
ودؽ الرمح.فركض إليو
ْ
انقشع ْ
ُ
ت َ
صارت قُػ ْربَوُ حىت َ
ُ
ف العبيدي ".ال إلو إال اهلل " صاحوا صبيعاً يف صوت واحد يف مضافة ناىي..
ابن جرىم  ،والذَ خ ْل َ
ُ
،توجوَ العبيدي إىل دار جرىم يتبعو اظباعيل.قاؿ المرأة جرىم  ":ىايت يل
صعُ ْد َّ
وفَػ ْوَر وصولو إىل ي
تل ُ

لت
.سبلم َل عطا يف جلستو،ونظر
منس َ
برجاس إىل عطا.قاؿ عطا" :أنا ضبَ ُ
ف كباس بسبع حلقات" َ
ُ
َ
ود".ذبح
األس
اؼبنسف من دار فايز بومغضب" .مث قاؿ العبيدي
ْ
الظباعيل":امسك ذاؾ الديك ْ
َ

اظباعيل يف مركز دائرة
الديك يف اؼبنسف ومؤلهُ باؼباء،مث َس َّجى
اؼبنسف.انطلت ىذه اػبدعةُ البصريَّةُ
َ
ْ
َ

ط يف ْبرَكة
أت
اظباعيل يتخبَّ ُ
ت امرأةُ
دـ،فتخام َد ُ
شًت ْ
على اعبنية،إذ ر ْ
حقدىا..ظن ْ
َّت أنو قضى .ا َ
َ
َ
ت إليو أف
جرىم شبانية أرطاؿ من القمر
ت منها قميصاً ضافياً ،ألبَ َسْتو الظباعيل،وطلبَ ْ
الدين.صنع ْ
َ

األوالد صاخبُت ..وأكلوا اظباعيل .
اكض
األوالد
ىبر َج إىل الساحة كي يأ ُك َل
ُ
ُ
نذرىا.تر َ
الذكور َ
ُ
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خطف
..فابن مهيد
َ
ازرَة تل ُ
َ
وص َل اؼبفيزع من دومة جندؿ صائحاً من فوؽ حصانو طالباً مؤ َ
ص ُع ْد ُ
العراد،شيخ اللجاة.
األمَتَة ؼبيا بنت َّ
جوابوف،
أوضح
ُ
كس َارة،ؿباربوف َّ
برجاس.ورجاؿ اب ِن مهيد َّ
عيب صاحبهاَ ،
مل تكن صفةُ " َك َّس ْار " تُ ُ
كروـ فيليبوس يف شهبا..يغَتوف ويفروف.
ينهبوف القمح يف سهل ىورا،وبيوت اغبضر يف بصرى ،و َ

صمت برجاس وعيناه ربملقاف يف طحلب اػبابية
وابن مهيد
،ومطاعٌ بينهمَ .
ُ
أخطرىم،وأشدىم ضراوًة ُ

سم ُع إال انسكاب الشاي يف الكؤوس،وىسيس اللوكس اؼبعلق
يف مضافة ناىي،وصمت اعبميع فبل يُ َ
حشر طرؼ
بقضيب فوالذي يتدىل من السقف .رشف برجاس
َ
األس َ
رشفتُت،عدؿ عقالو ْ
ود،مث َ
وج ِو فضلو،مث يف وجو نصار.هنض فضلو وتصاحل مع
مشاغو الرمادي ربت العقاؿ ونظر يف ْ
أجهش نصار ":تواخذنيش يا خيي " .هنض
نصار،تعانقا ربت ضوء اللوكس،بكى فضلو،و َ
ع أفضالكم بُكرا "  .ردوا" :إنت صاحب
برجاس.وقفوا صبيعاً.دعاىم عطا إىل داره ":تفضَّلوا َ
ع خَت .
الفضل" .قاؿ برجاس  :تصبحوا َ
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أبيض الوجو وذو شعر
...أما يف َحَّراف العو
ابن مهيد من أىل اؼباء.وأنو ُ
اميد،فيس ْو ُد اإلعتقاد ،أف َ
ُ

يوؼ،تعتمد على
مر كأبناء الروـ،وىذا ما ترفضو ريوؼ بنت كايد،ألف ىيئة ابن مهيد،وفْ َق ر
ُ
ذىيب ُْؿب ّ
ِ
مثل اغبنيش
الناظر من اؼبو يحدين فلسوؼ يرى وجهاً مكفهراً " يلص ُ
دخيلة الناظر إليو،فإف كاف ُ
ف َ
خربوين،ظبعوىا من شيخ العقل " .
ظبعت ذلك يف صفد " صباعة سادقُت َّ
وتعتقد فئةٌ
ُ
األسود "وىي ْ
ْ

ذبوب
ـبلوؽ
ابن مهيد ٌ
ٌ
جهيض،أموُ صوفيا  Sophiaاليت ُ
غامضة تعيش يف خرائب األوس أف َ
فحبلت بو دوف
ت رغبتُها
ائر النائية على زبوـ األنوار العُلوية،وأهنا َّ
استعر ْ
ْ
ربر ْ
قت لنار الفحولة،و َ
الدو َ
ٍ
نجب
َّدت
رضى
َّ
طاقات كونيةً..و ْ
تو َ
ليدىا،الذي ارتعبَ ْ
أظبَ ْ
النور.شع ْ
ت للخارج،بد َ
ت منو آ َف رأتْوُ :يُ ُ
اؼبدج ُج باغبماقة  ،وىناؾ من يقوؿ أف اظبَوُ حارت بن ترماح ألنو
بعضهم أهنا أظبَْتو َّ :
ُجنداً ،ويزعم ُ
س،وحاصراهُ يف السماء الرابعة ،وأف ابن مهيد ببل أب:
العقل َّ
حار أين يز ُ
َ
يغ عندما فاض ُ
،وتنزَؿ النَّػ ْف ُ
الس ْلوط " .
" أب ليس  ..إبليس "  .أ َّما برجاس فق ْد َ
ظبع من القميزي أف " ابن مهيد من عرب ّْ

العراد " امرأة مثل قلب النهار،امرأة
..وفضبلً عن كوهنا أمَتة ابنة أمَت،فق ْد كانت الشيماء،زوجة َّ
توزف قبيلة " قاؿ برجاس .ؼبيا ليست بنت الشيماء ،ؼبيا ابنة العراد من زوجتو األوىل :الفهيدي.مث
اجها،وحُت يباغتُها
سهب يف وصف ؼبيا.فهي أمَتةٌ َم ْلولة،سرعاف ما
ُ
ينحرؼ مز ُ
أ َ
ِ
ها،فتنقلب لبوًة ضارية..وكثَتاً ما
ش يف ثنايا ن ْف ِس
ويعير ُ
يتسلَّ ُل َ
َّج ُر ُ
الض َ
ُ
،هبتاحها،ويتفشَّى يف دمها،مث َ
الناس يف نبيذ الفجر،على الشرفة الشمالية لديواف أبيها،جالس ًة يف صمت على اؼبصطبة،
رآىا ُ

نبيذ،،خرجت الشيماءُ من الدار،من بوابتها الشرقية،على كتفيها
وعيناىا عالقتاف بغيمة .وذات
ْ

ت أهنا تأخ ُذ َّزواد ًة للرعاة.
عباءةٌ بالية،ويف يديها سلَّتاف،رأهتا ؼبيا وىي ْتعبُػ ُر ربت
القنطرة،وفهم ْ
َ

َّ
الزوادة؟أال يقلي ُل ذلك من ىيبتنا؟ "..
أح َد اؼبكاريَّة،أو اؼبرابعُت،حبَ ْمل َّ
فكَر ْ
تأم ُر الشيماءُ َ
ت ":ؼباذا ال ُ

ظبعْتوُ ؼبيا ومل ُذبب َّ .
ت
يف ىذه اللحظة ،استيقظ َّ
فكَر ْ
العراد ونادى على الشيماء " :أـ ضرار ! "َ .
ْ
كيف أف أبيها ال ينادي الشيماء ِ
باظبها اؼبباشر،وال يناديها " أـ غديػ ْر" ،ضرار ابن الفهيدي،ضرار
توأـ ؼبيا،أما غديَّر فأخوىا من أبيها،غدير ابن الشيماء،وىو،يومها،مل يكن يف الدار،كاف فىت يافعاً
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ت:
يعيش معظم أيامو يف مضارب أخيو ضرار.حيث يستهويو الصيد،وفن السيف " ..ؼبيا ! " َّ
رد ْ

لت على الدرجات اغبجرية اؼبنحوتة،السوداء واؼبعشوشبة .
"يوبا " ..ونز ْ

ت
األس َود.التفتَ ْ
اقًتبَ ْ
ت الشيماءُ من بيوت الرعاة،وصار بوسعها أف ُسبيػَز الناقةَ البيضاء من فطيمها ْ
أسو ودار
قالت " :
صبحك باػبَت يا األجبر " َّ
ْ
ينظر إليهاْ ،
..ىز اغبصا ُف ر َ
ناحية اغبصاف األجبَر،رأتو ُ

يف اغبظَتة دورتُت..القاىا الرعيا ُف والنسوةُ َّ
اغببلبات..تسابقوا للسبلـ عليها..ضبلوا عنها الزوادة،ويف
ت جلبةُ خيوؿ،بدا واضحاً أهنا إحدى غارات
اقًتبَ ْ
اللحظة اليت أحاطوا هبا فرحُت ،عبل ٌ
صياح،و َ

أمامهم قطعاف اؼباشية،وبوش اإلبل..
اندفع فرسا ٌف ملثموف واجتاحوا
َّ
َ
اؼبضارب،ساقوا َ
الكسارة ..فق ْد َ
فارس
" قشوا اغبِليي واغببلؿ" قاؿ برجاس.ورات الشيماءُ َ
احد اؼبغَتين يفك عناف األجبر،مث َ
اقًتب ٌ
ها،تأم َل َصباؽبا،والعباء َة البالية على
كبَت فيهم،ردبا
أمام َّ
كبوىا،ف ِه َم ْ
َ
قائدىم،أوقف حصانو َ
ت أنو ٌ
َ

كتفيها..مث خاطبَها :

ت:
َّ
رد ْ

ك بَلو العبا
يا بنت ! ْإؿ لبَّ ِس ْ

يبلى ِ
بسيف من يبيٍت الشَّايف

يك حليلة؟
يا بنت!عزبا؟ والَّ ان ْ

رَّماف ِ
ِ
خطاؼ *
هند ْؾ للعقل
ُ

ِ
يعز القاصر
آين حليلة م ْن ّ

يعطي عطا اؼبعبود ريب الكايف

ىسع هبيك م ّش يو ٍح ِب ردونو إنتو اغبباري وىو لكم ح َّو ِ
اؼ **
ُْ
ْ
َّ ْ
َ
ْ
يعرؼ أهنا
ابن مهيد بشحمو وغبمو،قاؿ برجاس.ومل تكن ىي تعرفو،ومل يتوقَّ ْع،ىو َّ
،ردىا،وال ُ
كاف ُ
العراد،وال يستطيع احتماؿ ِ ِ ِِ
يتمرج ُل على امرأة.
الشيماء زوجة َّ
ْ
وصفو،ورجالو،باغبباري،وىو،بالطبع،ال َ
.........................................................................................
* تُنسب البن مهيد
نسب لزوجة األمَت بنيَّاف
** تُ ُ
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رجبلً يبتطيو
،حار،مث لوى عناف حصانو و
ْ
ابتعد.نظرت الشيماء ذباه األجبر،فرأت ُ
مل ُهب ْ
ب َ

اندفع إليها،سقط اللص
ليسرقو،نادتْ " :
تاع يا األجبر "  .رفع اغبصاف قائمتيو األماميتُت بغتةً و َ

يتأمل ماجرى.كربت الشيماءُ يف عينيو،هبَرتْو جبَماؽبا،وىدوئها،
على األرض.توقف ُ
ابن مهيد وراح ُ
ورزانتها،وشجاعتها،وحصاهنا،واعتدادىا بزوجها.هنض اللص وركض ذباه الشيماء،يف ؿباولة السًتداد
ابن مهيد.توقف مرغماً،و َ
ابتعد مغتاضاً.و َ
ؼبح ُ
،فانتهره ُ
ابن مهيد خيَّاالً يطَتُ
اغبصاف،وردبا ؼبآرب أخرى َ
ابن
كبوهُ،والحظو أيضا ُ
البطافاً ويتقد ُ
بعض فرسانو الغزاة،فاستداروا خبيوؽبم،وسيوفهم ؼبواجهتو.لكن َ
َّـ َ
العراد منفرداً.
العراد،وأف اؼبواجهة ٍّ
ربد شخصي لو،فثنا رجالو عن التدخل:سيواجو َّ
مهيد عرؼ أنو َّ
الكسارة "
"عسى ما بيك شر؟ "َ .
سأؿ العر ُاد زوجتو.قالت " :من اهلل خبَت..دونك البوش وراس َّ

وأشارت إىل ابن مهيد.وقاؿ برجاس إف يف إشارهتا تنبيها لزوجها من أف خصمو ال يستهاف بو ..
ابن مهيد عن حصانو وأوقعو أرضاً ،مث قفز وكاد يهوي عليو بالسيف
يف اعبولة اػبامسة،اقتلع العر ُاد َ

ت ابن مهيد:
ويقتلو عندما قالت الشيماء " :ىونك يا العراد.عندي كبلـ والزـ اف يسمعو ".خاطبَ ْ
َّد بالرباري قلوقي
وعمرؾ تبد ْ

ك خفوقي
تبغي حبلؿ الناس ما بَ ْ
طلبت إىل زوجها:
مث ْ
ِ
يالعراد َعفية مقتدر
ف َّ
ع ّ

انت اللي ع ْقلك للناظور ْسبُوقي***
و َ

مهيد،نظرت يف عينيو وقالت :
بت من ابن
ْ
بعد ذلك  ،اقًت ْ
قم َيبَّاي! ُرّْد البوش بالطيب
ْ

والنمر ما يدانيو طوؽ ال يسلوؽ

ربقد عليو،وألف التحنا َف
وبرأي برجاس أهنا قالت لو "يبَّاي" وىي تعٍت ما تقوؿ،ألهنا التستطيع أف َ
ِ
مامها بأهنم أطفاؿ،وينادوهنا" َيبَّا "
متأ ي
ص ٌل يف طبعها،وقد كاف الرجاؿ،دبن فيهم كبار ال يسن،يشعروف أ َ
مد َحْتوُ بأنو مبٌِر َّ
،وحذ َرتْوُ من الوقوع يف
وصفْتوُ بأنو ببل قلب،لكنها َ
وىي مل تبلغ الثبلثُت.صحيح أهنا َ
.........................................................................................
*** (عقلك للناظور ْسبوقي) للشاعر علي عبيد
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ض خيوؽبم الذي :
ابن مهيد رآىم،والح َ
ظ رْك َ
ْ
ىو كابَر.ففرساف دومة جندؿ يقًتبوف،و ُ
األسر إ ْف َ
"يشبو ىبوب القطا ".مث عرضت صلحاً واضحاً ِ :
أخذت وينتهي األمر.وابن مهيد الذي
أع ْد ما
َ
َ ْ ُ
.أحس أهنا أموُ َّ
حقاً،فانقاد ؽبا
ت " يبَّاي"
ع
أرىب
َ
الرجاؿ َّ
َّ
البادية،غمَرتْوُ عذوبةٌ راعشة ُم ْذ نط َق ْ
،ورو َ
َ
َ

الصلح طائعاً.
كالطفل،وارتضى
َ

ؼبح الرعاةُ،أثناء وجودىا،فارساً ُوبَ يوُـ يف البعيد،والحظ
صارت ؼبيا َّ
تًتد ُد على اؼبضارب..ولطاؼبا َ

الفارس من التخوـ.و َّ
العراد
اقًتب
حقد اب ِن مهيد على َّ
أك َد برجاس أف َ
ُ
بعضهم بريقاً يف عينيها كلما َ
ُ

خطف ؼبيا.ىو
أصبل من ؼبيا.ابن مهيد
َ
مل َ
يهج ْع.وللعراد ابنتاف:ؼبيا وأميمة.أميمة بنت الشيماء.وىي ُ

يعرؼ أف فرساف
نفسو.فقاـ خبطف ؼبيا من مضارب الرعاة.كاف ُ
ال يريد إيذاء الشيماء،ال تطاوعُوُ ُ

أحد رجالو
،بعث َ
غادر َ
جندؿ،والعراد،وابنيو:ضرار و ْغ َد ػي ْر ..موجودوف على مقربة.وحىت ال يقاؿ أنو ٌ
.وتعرؼ
الرد "
منك َّ
إىل َّ
ُ
يطلب يَ َد األمَتة ؼبيا.إنو يف اؼبضارب ينتظر َ
العراد ليقوؿ لو ُ " :
ابن مهيد ُ

الديٍت.الرجل منهم ال هبرؤ على الزواج من امرأة ليست من
الباديةُ كلها أف ألىل جندؿ مذىبهم
ُ
ِ َِّ ِ
أمَتَهتم البن مهيد.ىو،إذف ،إعبل ُف حرب.
ملتهم.فكيف يزوجو َف َ

اؽبجانة بقيادة ابن مهيد
تطاـ ُ
األوؿ بُت موجة اػبيَّالة اليت يقودىا العراد من جهة،وفرساف َّ
كاف االر ُ
رؤوس
من جهة أخرى.وقاد ضر ُار عشرةَ فرساف واخًتؽ رفوؼ اػبيالة باحثا عن
َّ
أختو..شاجا َ
احملاربُت،ؾبندالً أعىت الرماحُت.واقتحم غد ير ميمنة ابن مهيد،وسرعاف ما ضعضع صفوفهم،وباعد

ِ
ب مشاؿ شرؽ اػبالدية.
أمام
بُت اؼبقاتلُت وقادهتم،مث
ْ
َ
ظهرت لو الغلبَة،ففروا َ
و.وطاردىم حىت تل إشيه ْ

وكاف ضرار نبَس لصديقو عطا الزير َّ " :
تأكد إف كانت ؼبيا تقاوـ خاطفيها " .واغبقيقة فإف ضرار
َ

انتزعها من
أمرهُ:
سيقتل أختَو سواء ُخ ْ
طفت عُنوًة ،أو عن طيب خاطر!.فما إف َ
حسم َ
كاف قد َ
َ

حربو إىل
تدوُر
أيقن ُ
عليهم،بادر ُ
رجاؿ ابن مهيد أف الدائرة ْ
أحد آمري ْ
َ
اػباطفُت حىت قتلها..وحُت َ

ع
إشعاؿ النار يف حقوؿ القمح يف سهل ىورا،عند ذلك َأمَر َّ
ص ُع ْد َ
العر ُاد كايد بوضبداف  " :فيز ْع تل ُ
ابن مهيد،وىو يريد
فص َل
قموحهم " .وقد َّ
برجاس يف ىذه النقطة.فالعراد كاف قد حسم اؼبعركة َ
وىَزَـ َ
ُ
يطلب مساعدهتم يف اسًتداد ِع ْر ِضو.شبة ْفر ْؽ.
من الفبلحُت إطفاء اغبرائق يف ؿباصيلهم ،ىو مل ْ
دموُ
األمر اآلخر اف ضرار مل ْ
يذبح ؼبيا دبنشار بادح.من أين يأيت دبنشار يف ُس ُهب ىورا؟.كاف ُ
ٍ
فبلحات
الشرؼ؟.رأى
يبنح ؼبيا ىذا
َ
قتثل امرأ ًة بالسيف؟ؼباذا ُ
يفور،رفع سيفو ليقتلها مث استدرؾ.أي ُ
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بنت!
هبم ْعن الكزبرة الربية واؽبندباء ويف يَ ِد
مذعور
َّ
إحداىن نػَبػ ْو ٌ
ت .أشار ؽبا ضرار  " :يا ْ
ُ
ات،كن َ
النبوت من يَ ِدىا،توقَّ َع أف وبَُّز عنُ َق ؼبيا بضربة
ت مهاين بوفاعور وىي ترتعد،أخ َذ
َرّوحي جاي ".اقًتبَ ْ
َ
واحدة،دبحاولة واحدة،لكن النبوت كاف بادحاً.وىذا ما قالتو ظمياءُ بنت سيطاف الطود بعد عشرين

ت حىت
عاماً " :بالنبوت ذحبتوين".وظمياء الطود ىي  :ىي :ؼبيا بنت العراد! .اليت ما إف ذُحبَ ْ

.وم ْذ
.نطقت يف
ت
َّ
وحلَّ ْ
ْ
ْ
صْ
تقم َ
ت يف امرأة أخرى  :ظمياء سيطاف الطود ُ
روحها َ
اػبالدية.انتقلت ُ

بش على سطح التبَّاف وتنادي
كانت ظمياء
ْ
طفلة،الحظت أمها غرابة أطوارىا.وكثَتاً ما كانت تتعر ُ
ظمياء.خنت
َّد
َ
وجبل حقيقةَ
يف ُحرقة  " :مهييييد ! ".لكن الذي َ
حد َ
ث بعد ذلك بد َ
َ
الشكوؾ َ
سيطاف الطود ابنو نايف،شقيق ظمياء وتو َأمها،ومثل كل فبلحات اػبالدية جاءت مهاين بوفاعور

كذئبة،ورشقْتها بأقذع الشتائم :
َّت عليها
َ
لتبارؾ.ما إف رأهتا ظمياء تدخل الدار حىت انقض ْ

"انقلعي من ىوف يا كلبة ".ركض سيطاف وصاح بظمياء " :اخرسي ويل! يقطع عمرؾ" .مث قاؿ

ت يف ضراوة:
ؼبهاين" :تفضلي أـ معضاد ..ال تواخذيها طفلة..تفضلي البيت بيتك" لكن ظمياء َّ
رد ْ

مكاهنا.أيقنت أف ىذه الطفلة ىي،حقاً،ؼبيا.
رت مهاين يف
ت
َّ
".تسم ْ
" شو جابك َؿ ىوف يا أـ نبػ ْو ْ
ْ

ظ يف
تصمت
ؼبيا،م ْذ صارت يافعة،صارت
أكثر،وتتح َّف ُ
انصر ْ
ُ
َ
فت.لكن ُ
قالت ":طهور مبارؾ " و َ

ضمر،أو فيما َّ
ب مع
كبلمها،ومل يع ْد دبقدور أحد أف َ
تفك ُر.ويف أياـ الربيع كانت َ
تذى ُ
يعرؼ ما تُ ْ ُ

أكثر يف سهل
بنات يف مثل عمرىا إىل
ُ
السهوؿ،ذبمع مثلُ ُهن اؽبندباء والعكوب،لكنها كانت تتوغل َ

ع الكزبرة؟".نزلتا
ىورا باذباه رصبة العبد.وذات
ضحى قالت ألنصاؼ بنت خزاعي" :بًتوحي معي َ
ً

من الدرب الصخرية الضيقة اليت تلتف حوؿ صخرة الزاعقة .وإ ْذ صارتا يف السهل،قالت ألنصاؼ :
ع ال َكروسا" وىي تقصد طريق الكابنت كاربييو.ضحكت أنصاؼ وقالت ؽبا:
"خلينا نتمشَّى َ

ونظرت يف عيٍت أنصاؼ
توقفت عن اؼبشي
" َكروسا؟ كأنك من دومة جندؿ ".غَت أف ظمياء
ْ
ْ

مٍت؟ تضريب شو بقرة "..تابعتا سَتنبا مشاالً،وعندما وصلتا
غاضبة.قالت أنصاؼ سبازحها " :زعليت ي
حاجة.
قرب رصبة العبد
ْ
التفتت ظمياء شرقاً ذباه الرصبة وقالت  " :استنييٍت شوي" ،كأمبا تريد قضاءَ َ

دفع أنصاؼ ؼبناداهتا":ظميااا "
الذَ ْ
ت شرؽ رصبة صغَتة على مقربة من رصبة العبد،لكنها تأخرت،ما َ
تبحث عن عظامها،وأهنا
ت  " :جاي  ..جاي " .ومل ىبطر يف باؿ أحد أف ظمياء
يف اؼبرة الثالثة َّ
ُ
رد ْ

ذابت،خطر ألخيها
اختفت مهاين بوفاعور كأهنا حبَّةُ م ْل ٍح
ما تزاؿ تعشق ابن مهيد،وتنتظره.ويوـ
ْ
َ

علق
حببلً ُ
فواز أف يبحث عنها يف بئر ىورا.أخ َذ ْ
وقص َد البئر ليبلً.بعد ساعتُت شعر أف ثقبلً َ
وخطافاً َ
الصفحة  15من 11

F.Ridan

يف اػبطَّ
رجاؿ الدين الصبل َة على
اؼ.سحب اغببل فلم تفاجئو جثة مهاين اؼبنفوخة.رفض ُ
َ

البئر،رمْتها ببل
ت مهاين إىل
تعرؼ أف ظمياء الطود
جثماهنا.اعتربوىا منتحرة.لكن أنصاؼ ُ
استدرج ْ
َ
َ
صيحات مهاين.
ىدأت
ت على اعبرف اغبجري.مل تغادر البئر حىت
ْ
وجلس ْ
ُ
تردد َ

ولطاؼبل حكى القميزي بوغنَّاـ اغبكاية ذاهتا،وىويُس يميها:حكاية ؼبيا وشبلي التل.يف حُت يسميها

ت
برجاس:حكاية بنت العراد.ونفهم من حكاية القميزي أف ظمياء الطود،ويف ليلة
مقمرة،اقتحم ْ
َ
القبائل.دخلت اؼبضافة ويف يدىا
السمار،وزعماء
ْ
مضافة أخيها ضرار اليت كانت تزدحم بالضيوؼ،و ّ

بصقت يف
ار،نظرت يف عينيو مثل لبوة،مث
عظامها أماـ ضر
كيس خاـ أظبر،مل تلق
ْ
ْ
ْ
التحية،أفرغت َ
وجهو وقالت  :بالنبوت ذحبتوين .وزبتلف ىذه النهاية كثَتاً عما ىي عليو يف حكاية برجاس.وال

يقتصر الفارؽ على النهاية،أو اسم اغبكاية.القميزي يأخذنا إىل مناخات أخرى،ويبدأ اغبكاية من
تطوعو باعبيش
زمن آخر،وأوؿ كلمة ينطقها  " :البورتزاف " .مث يوضح سانباً  " :والدنا اللي َّ
الفرنساوي "  .وعنده أف اعبنراؿ أندريا قد استثمر كتيبيت البورتزاف حىت كاد أف ىبمد الثورة،إذ كاف
يدفع هبم إىل مقدمة كل ضبلة يشنها على الثوار،ودحاـ شاباين الذي كلفو صقر اعبُْرُنبي بقيادة

ابن خالتو مًتوؾ يف اعببهة اؼبعادية،وكاف على يقُت من
الثوار يف معركة بيار القطا رأى أخاه ضامن و َ

يب يف البورتزاف،ىل يعطي شارة اؽبجوـ؟ىذا يعٍت ؟أنو سيقتل أخاه
أف كل مقاتل يف صباعتو لو قر ٌ

جبماعتو؟..ظبع الثوار صوتو ـبنوقاً،وراجفاً ومًتدداً  " :انسحبوووو ! " لكن بعد
ضامن.ىل يفر
َ
احُت،وسبعة سيَّافة
وقتل اعبميع :أربعة
َّ
فرساف،ورم َ
فوات األواف.فق ْد أطبق أندريا قبضتو عليهم َ
ودحاـ.ج َّن جنوف صقر اعبرنبي الذي كاف يف الوقت ذاتو يداىم قطار اعبنود الفرنسيُت قرب
ُ

اؼبسمية ويبنع تقدمهم كبو اعبنوب.مل يسمح لرجالو بأخذ قسط من الراحة،قادىم يف شعاب
اللجاة..انتظر حىت خيم الليل مث انقض على قلعة ىيت حيث

بأعجوبة..فر مع
جنودأندريا،ومستودعاتو،ومكتبو،وحظائر خيلو،وأحرؽ القلعة دبن فيها.قبا أندريا
َّ
وحراسو.
قلة من معاونيو َّ
ويف معركة بوساف ازبذ داىش عزيز قراراً ـبتلفاً  :أعطى أوامره بإطبلؽ النار على كل من يف اعببهة
تل ؿبمد صبوؿ ومرشد القضماين من البورتزاف وجنود فرنسيوف آخروف  ،وىنا  ،أيضاً ،
اؼبعادية  ،قُ َ

أشعل فتنةً بُت عائلة عزيز من جهة  ،وعائليت صبوؿ والقضماين من
استثمر أندريا النتيجة يف صاغبو َ :
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تل يف ىذه الفتنة سبعةُ رجاؿ  .لقد كاف رجاؿ الثورة أماـ خيارات صعبة  :إما
جهة أخرى ! ..وقد قُ َ

االنسحاب والفرار من مواجهة أندريا  ،وإما أف يقتلوا ذويهم من البورتزاف لتشتعل الفنت بُت العائبلت يف

القرى والبلدات  ،ومعٌت ذلك أف أندريا رابح يف اغبالُت  .ىنا  ،يقوؿ القميزي  ،يأيت دور شبلي التل
ومعو ريداف وىاب والفيت اعبزائري األخضر بشَت  ،الذين فَروا بأسلحتهم من اعبيش الفرنسي وانضموا
إىل صفوؼ الثوار  .فقد وضع صقر اعبُرنبي ىذه اؼبعضلة بُت يدي مستشاره  ،وساعده األيبن  ،إبراىيم
الرمشاين الذي تربطو صداقة قديبة بشبلي التل منذ أياـ الدراسة يف باريس  .ويف حُت عاد إبراىيم إىل

زبرج شبلي من كلية اغبقوؽ وانضم
سوريا  ،تراف ُقو زوجتو الفرنسية  ،لينخر َط  ،فيما بعد  ،يف الثورة َّ ،
إىل القوات الفرنسية العاملة يف السنغاؿ كعضو يف ىيئة استشارية وبرتبة مبلزـ  .وبالطبع فإف اؼبشاغل
حجبت أخبار الصديق عن صديقو  .غَت أف قوات فرنسية نُقلت من السنغاؿ إىل اعبزائر أوالً مث
الكثَتة
ْ

كتب استقالتو وقدمها لديواف اؼبفوض
إىل سوريا تالياً وكاف شبلي يف تعداد ىذه القوات !  .لكنو َ

السامي غداة قصف الطائرات الفرنسية لدمشق  . ...وإبا َف خدمتو يف اعبزائر ..كاف شبلي قد التقى

شباناً جزائريُت سيقوا إىل اػبدمة اإللزامية يف اعبيش الفرنسي  ،وكاف األخضر اظباعيل واحداً منهم .
تعارفا يف الدورة التدريبية  ،يف حقل الرماية بالبندقية نوع ترامبلو اؼبزودة دبنظار تسديد وجهاز لقذؼ
توطدت مودةٌ بُت الرجلُت إىل درجة أف األخضر  ،ذات مساء  ،دعاه إىل بيتو ،
القنابل اليدوية  .وقد
ْ
أحدىم أؼب َح يف حديثو إىل ثورات ضد
ويذ ُكر شبلي أف أشخاصاً آخرين كانوا يف تلك السهرة  ،وأف َ

ظ شبلي جدية األخضر يف عملو فقد كاف يقود فريقاً صغَتاً مهمتو الًتفيو عن
الفرنسي  .ولطاؼبا الح َ
اعبنود..وقد رأى شبلي بعض اؼبشاىد الكوميدية  ،والفقرات الفنية اليت يقدمها األخضر  ،والحظ أيضاً
أف معظم ىذه اؼبشاىد  ،واغبوارات  ،ومبلبس اؼبمثلُت  ،وفقرات اؼبوسيقى  ..كأمبا تتظافر لتقوؿ شيئاً
واحداً  :اغبرية !  .شبلي على اقتناع أف األخضر فناف أصيل  ،وأف دماثةَ خلقو ،ودعاباتو  ،ورشاقتو
على اؼبسرح  ..موشاةٌ بأسى ،وحزف شفيفُت  .شبلي وببو حقاً  ،لكن األخضر درس الفن اؼبسرحي يف
موسكو  ،وشبلي ىبشى أف يكوف شيوعياً ! ..إنو وببو وال يريد أف يكو َف ملحداً ! ..صحيح أف شبلي
عاش وتعل َم يف أوروبا وعرؼ أناساً كثَتين  ،بيضاً وسوداً  ،بوذيُت وقساوسة  ،مثقفُت ومبلحدة ،

راىبات وبنات ليل ..وصحيح أيضاً أنو من أسرة غَت متدينة يف ؾبدؿ مشس لكنو يف طبعو ،ين ُفر من
األفكار اليت تشكك بوجود اهلل أو مكانة أنبيائو  ،لكن ىذا النفور مل يبنعو من التعاطف مع الثورة
وىاب يصنع البواريد  ،وقناديل الكَتوسُت  ،ويقلع األضراس  ،ويتاجر باػبيوؿ
البلشفية  ! .وكاف ريداف َّ
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اغبماد  ..ولو آراءُ طريفة برجاؿ الدين مل يُفصح القميزي عنها !
..واشتهر كصياد هبوب اللجاة وأرض َ

 .تطوع ريداف يف اعبيش الفرنسي ليخفف األعباء عن أبيو الذي يُطعم تسعة أفواه يف أياـ ماحلة  .وكاف
فىت ؿببوباً يف معسكر اؼبسميَّة  ،وربطتو عبلقات ضبيمة جبنديُت آخرين  :بطرس القطامي وأضبد بكري

يتعرؼ األخضر إظباعيل  ،أوؿ ما يتعرؼ  ،على بطرس القطامي
ونبا فارساف يف كتيبة اػبيالة  ،ولسوؼ َّ
يف األياـ األوىل من وصولو إىل ثكنة اؼبسمية  ،مث تتوطد عبلقتو باجملموعة  ،وال يًتدد يف اإلشادة بأفرادىا
وامتداحهم قداـ شبلي التل  . ..ويف حُت كانت سوريا ربت الوصاية الفرنسية كانت األردف خاضع ًة
أدرؾ الثوار السوريوف حقيقة األحقاد التارىبية وضراوة الضغائن اؼبضمرة بُت باريس ولندف
لئلقبليز  ،وقد َ
وتباغت اغباميات الفرنسية
رفوؼ من فرساف الثورة تطَت البطافاً
 ،واستثمروىا لصاغبهم  .فقد كانت ٌ
ُ

وتفر إىل األردف  .ربت مرأى وظبع  ،ومؤازرة اإلقبليز !  .ولكن إىل مىت ؟ كاف إبراىيم الرمشاين قد طرح
السؤ َاؿ على نفسو أوالً  ،وكاف يدرؾ أف يوماً سيأيت ُيبنع فيو الثوار ،وقادةُ الثورة من العبور إىل األردف ،
اىيم صقراً اعبرنبي باألمر  ،القميزي ال يعرؼ  ،لكنو يؤكد أف الذين انشغلوا أكثر من
ردبا َ
فاتح إبر ُ

سواىم يف البحث عن إجابة  :شبلي التل  ،األخضر إظباعيل  ،بطرس القطامي  ،اعبهيمي بن تلَد

تبتعد عن حكاية برجاس  ،مثلما الحظوا أف حكاية
برجاس ! والحظ اغباضروف أف حكاية القميزي ُ
ت
برجاس ال تشَت إىل ىذه األحداث  ،قلة منهم الحظ ْ
ت أف برجاس من أبطاؿ حكاية القميزي ! صم َ
يسمع ىواجسهم  ..مث قاؿ  : " ..اعبهيمي نشمي  ..والنشمي ال يتحدث عن
القميزي  ..بدا كأنو ُ

نفسو ! " ..وعاد القميزي إىل صمتو مث قاؿ بغتةً "  :كاسًتو ! " ووسط دىشة اغباضرين أوض َح
القميزي  " :ىذا حصاف الكولونيل لوسياف قائد معسكر اؼبسمية ! "  .فقد زَّوَد الفرنسيوف وحداهتم

نصيب اؼبسمية طبس مهارى وعشرةُ أحصنة  ،أح ُد األحصنة
خبيوؿ جديدة شحنوىا يف البواخر  ،وكاف
ُ

هنش اغبصاف وأخ َذ
ُ
أسود فاحم ،وقوائمو غليظة ..ناف َسو حصا ٌف على أنثى حائل  ..فما كاف منو إال أف َ
غ
اعبنود بأف يشجوا رأس اغبصاف األسود بالفأس  ،مث أخذ دما َ
يلتهمو ! وإ ْذ رأى لوسيا ُف ذلك أمر َ
قررت ؾبموعة شبلي التل التمرد على الفرنسيُت
أطعموُ غبصانو كاسًتو  ! ..ويوـ ْ
اغبصاف بكفَّيو و َ

وداىم األخضر إظباعيل ـباز َف األسلحة
نفسو  :كاسًتو .
واالنضماـ للثورة  ،أخ َذ ريداف َّ
َ
وىاب اغبصا َف َ
صناديق الذخَتة وضبَّلوىا
وبطرس القطامي ومزيد العقباين
وسحب أضبد بكري
فأخ َذ البنادؽ اغبديثة
َ
َ
ُ
على ثبلثة بغاؿ  ،لكن ؾبموعة من اغبراس باغتتهم فقاؿ أضبد  " :خذوا الذخَتة واتركوين "  ..قاد

تأخرت نصف ساعة ،
انتظر ؾبموعة ريداف وىاب اليت
ْ
بطرس صباعتو جنوب شرؽ ذباه بيار القطا و َ
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ب اػبَروب
دخل ريداف إىل إسطبل كاسًتو رآه
حارس سنغايل  ،قاؿ ريداف  :إذا كن َ
ٌ
ت تريد أف ذبل َ
فحُت َ
أحرس كاسًتو !  ..لكن السنغايل رفض أف يتهاو َف يف أداء مهمتو
للحصاف بإمكانك أف تذىب وأنا ُ

فاضطُر ريداف أف يقتلَو  ،قتلو خبنجر وأسنده إىل اغبائط وأسرع ي ُفك عناف اغبصاف  ،لكن قريباً للسنغايل
وبدث
دخل اإلسطبل ويف يده
وقف ذاىبلً  ..مث استوعب ما ُ
صحن معكرونة  ،وإ ْذ رأى قريبو مقتوالً َ
ُ

وأوشك أف يصرخ فباغتو ريدا ُف باػبنجر ذاتو  ..مث امتطى كاسًتو وانطل َق يف السهب .
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ما إف التأـ مشلُهم  ،األخضر وبطرس ومزيد وريداف وأضبد  ،حىت بدأوا يف بناء دفاعاهتم  ،واؼبرابض
البديلة  ،وكيفية الوصوؿ إليها  ،وطرؽ اإلمدادات  ،وتنظيم اغبراسة  ،ومراقبة ربركات الفرنسيُت .
وكانت رصبةُ العبد والصخور احمليطة هبا يف ُرقَّة اؼبقرونُت مبلذاً آمنا َؽبم  .وكاف بطرس وريداف نبا اللذاف
اختارا ىذا اؼبكاف َّ
وقبل أف يقرر أفر ُادىا موعد
وقدما تصوراً واضحاً لؤلخضر اظباعيل قبل سبرد اعبماعة َ

أماكن تواجدىم كل يوـ  . .مستفيدين من معرفة ريداف دبخابئ
،
وتفاصيل الفرار  .وكانوا ي
يغَتوف َ
َ

مرًة أف رأوا  ،من مكامنهم  ،دوريةً فرنسية  ،تأىبوا
ث َّ
اللجاة وعبلقاتو بالبدو يف أرض اغبَماد َ .
وحد َ

صمت
اقًتبت الدورية أكثر فقاؿ األخضر  :ال تطلقوا النار إال إذا ىاصبونا  ،سا َد
وأخذوا وضعاً قتالياً ،
ٌ
ْ
مهمتهم ال تتعلق بنا  ..لسنا ىدفهم  .وبالفعل ،
يقوؿ األخضر :
ثقيل  ،و
انقضت ساعة قبل أف َ
ْ
ُ
ِ
غَتت الدوريةُ مسارىا وانعط َفت ذباه تل شيحاف مشاؿ شهبا  .وبعد يومُت من ىذه اغبادثة كانت
األخضر صباعتو
أمر
ُ
اعبماعةُ على زبوـ بركة السرج الصخرية عندما الح من بعيد فرسا ُف أربعة َ .

باالبتعاد عن اؼبياه وازباذ مرابض خلف الصخور احمليطة  ،ربركوا على الفور وانتظروا  .شبة ضابط فرنسي
ويطناف وجندياف  ،كل على حصانو  ،لكن كل جندي يقود بغبلً ؿبمبلً بصندوقُت  ،قاؿ بطرس  :ىذه
رد األخضر  :ال تطلقوا النار  .قاؿ أضبد  :نستطيع
بواريد ترامبلو قصَتة  ،أو ذخَتة رشاش مًت اللوز َّ .
اقًتب اعبنود من اؼباء  ،ترجلوا
أف نقتلهم ونأخذ الصناديق  .أك َد األخضر  :إذا ىاصبونا فلسوؼ نرى َ .

وتركوا خيوؽبم تشرب  ..مث تابعوا طريقهم  .قاؿ أضبد  :كاف بوسعنا السيطرة عليهم  ،أجابو األخضر :
قائدنا !  .التفتوا إىل األخضر واصبُت
ليس اآلف َ ..
فقاؿ ريداف وماذا ننتظر ؟ رد األخضر  :ننتظر َ

ومستوضحُت  ،وبدا األخضر كأمبا قاؿ ذلك غَت عامد  ،أو كأمبا َّ
زؿ لسانو ،لكن ىذا األمر كاف
ُ

واحداً من ىواجس ثبلثة تقل ُق األخضر  ..وعندما  ،بعد صمت  ،سألو بطرس :
ب األخضر على الفور  :شبلي التل
عفواً سيدي َ ..من قائدنا ؟  ..أجا َ
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جعل رصبة العبد مركز اإلمداد  ،واالنطبلؽ الرئيسي للثوار  ،وكاف
وقد ازب َذ األخضر اظباعيل قراره بأف َ

س كل االحتماالت  .. ،ويف سعيو ؼبنع اؼبخربين ،
من الطبيعي أف وبيطها بعناية خاصة  ،وأف يدر َ
اقب ربركات الفبلحُت
والفضوليُت  ،وعيوف الفرنسيُت من االقًتاب من الرصبة خطرت لو فكرة  .ر َ

ظ أهنم ال يقًتبوف من الرصبة والصخور احمليطة هبا  ،فأراضيهم الزراعية يف اؼبناطق السهلية اجملاورة ،
فبلح َ
أوضح لو ريداف وىاب أف بعضهم
فلماذا  ،إذف  ،يرى بعض األشخاص يدخلوف إىل ُرقة اؼبقرونُت ؟ ..
َ

الشيح ،أو اعب ْزَؿ الستخدامو حطباً يف التنور  ،ويف ىذه اغبالة ترى ُخرجاً منتفخاً على ظهر ضبار
يقتلع
َ

شيح  ،أما بِركة اؼباء فهي على طرؼ الرقة  ،ومن أرادىا فبل حاجة بو للتوغل داخل
 ،وفوؽ اػبُرج زكيبة ْ
أبيض من حرير
الرقة  .ارتدى األخضر اظباعيل
أصفر وقميصاً َ
مبلبس ذات ألواف فاقعة  :سرواالً َ
َ

ينس اكسسوارات اؼبمثلُت .تسلَّ َل
الصف  ،وكاف واضحاً أنو  ،يوـ سبرده وفراره من اعبيش الفرنسي  ،مل َ
ف
الر ْس َم و
تأمل الزريبة الدائرية اؼبهجورة َّ ،
ْ
أفكارهُ خ ْل َ
انساقت ُ
إىل ُرصبة العبد عصراً  ،حاـ حوؽبا َ ،
ؼبح َّ
دخل األخضر إىل الرسم
فبلحاً يدخل بُت صخور الرقة وىو ُ
ىواجسو َ ..
يسوؽ ضباراً أمامو َ ،
ط بعض عروؽ اػبس الربي والكزبرة  ،مل يكن يتوقع أف يقًتب الرجل ذباه الرسم ،
بع والتق َ
الدائري تر َ

خطرت لو فكرة فقاؿ للرجل :
يقوؿ لو  :السبلـ عليكم !  ..رد  :وعليكم السبلـ  ،مث
لكنو فوجئ دبن ُ
ْ
دخاف !  ..معك دخاف ؟!  ..فرمى لو الرجل علبة فضية  ،واألخضر يف األصل ال يدخن !  ..كاف

وسأؿ نفسو  :ماذا لو كاف ىذا الرجل
ذلك أشبو بدعابة  ،لكن األخضر دفع االحتماالت إىل مداىا َ ،
أسود وينتهي بأظبلؼ
ُـبرباً ؟  .أخر َج
األخضر اكسسوارات اؼبمثلُت  ،ارتدى قفازاً يكسوه وبْػٌر ُ
ُ
الرجل ألخذ علبتو قاؿ األخضر  :ال أعرؼ كيف ألُف سيجارة وطوح بالعلبة
كأظبلؼ اؼباعز  ،وإذ عاد ُ
ٍ
دخل يف روعو
..وبعد أف َّ
الرجل لفافةً  ،هنض إليو َّ
وتعم َد أف يريو كيف تنتهي يداه بأظبلؼ ليُ َ
لف لو ُ
عل ىذه اغبيلة تنطلي عليو فيُخرب الناس  ..وىباؼ اؼبخربوف والفضوليوف فبل يقًتبوف
أنو من اعبن ! َّ ..
حدث مع فضلو يف ُرقة اؼبقرونُت  ،قاؿ القميزي  ،كاف صحيحاً  .غَت أف اعبٍت يف
من اؼبوقع !  ..وما َ
حكاية فضلو مل يكن سوى األخضر اظباعيل .
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