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نخاف  غريبة  جمهولة  مغارة  نف�س  كّل  "يف 
دخولها"

�شفيان ال�شفياين

ل  لكي  ينامون  اأنا�س  الأر�س  هذه  يف  "�شيكون 
يت�شّرب وعيهم فيدل على ما يحملون من احلق"

املدّونون

احلظ" موهبته  كانت  من  تعاند  "ل 

لبنى

الزمن،  �شري  عن  منحرفة  حلظات  "التاريخ 
والباقي تفا�شيل"

املدّون حكمت النواي�شة
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جنواء)•(

�أّي  �أّن...(  )�حلقيقة  بـ  كالمهم  يبدوؤون  من  �أكره   -
كذبهم  يبدوؤون  �لذين  �أولئك  مثل  تكن  ال  حقيقة؟  

بهذ� �لتعبري؟  

-  كيف �أبد�أ �إذن؟  

�لقلوب  �إىل  �لق�ص�ص  تدخل  باخلرب  ال  باالإن�صاء،   -
جناحا  متتلك  �أن  "عليك  قـــل:  ��ــصــتــئــذ�ن،  دون 
�لّرجيف  تلّف  �لتي  �ل�صباب  غاللة  به  ته�ّص  خارقا 
�قرتبَت  كّلما  بعينيك  تق�ّصرها  �أن  عليك  بعيد،  من 
�نز�حت ق�صرة... عليك �أن تر�ها مبطًئا ك�صائر على 

)•( عزيزنا القارئ: ت�شتطيع اأن تقفز اإىل العنوان الالحق )الزعيم( دون قراءة 
هذه النجواء، وما هي اإل اأمانة ُكّلفنا بو�شعها يف الن�س، واجتهدنا اأن تكون 

هنا، ولك اأن ل تقراأها.
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فاأجمل  و�صوق؛  مغالبة  بعد  تدخلها  لكي  تعبٍة  ناقة 
�حلقائق ما كان بعد مغالبة و�صوق... قل هذ� �أو قل 

مثله لتكون �لرجيف �صائقة ماتعة... 

حلظة  �أ�صطاد  �أن  ��صتطعت  �إن  هــذ�  مثل  �صاأقول   -
�صافية تكون فيها �لرجيف خارج قلبي...

-  ال تنتظر �للحظة، �ذهب �إليها... �ذهب �إليها بكل 
�لقادر  هو  وحده  فالغمو�ص  غمو�ص،  من  �أوتيت  ما 

على �إي�صال �حلقائق �لتي تريدها... 

ولكن، من �أين �أبد�أ؟    -

منها، منها متاما عندما تكون بعيدة ت�صكن �ملخيلة   -
وتد�عب ما تريد لها من �أحالم �صاردة... 

هل تعني �أن �أبعدها لكي تقرتب؟    -

رّبا ورّبا ال �أعني ذلك؟   -

-  لغز هذ�؟  
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ونف�ص  نف�صك،  يف  فالرجيف  �أحجية...  وال  لغز  ال   -
�لعا�صق بخيلة ... 

و�إذن؟   -

�ترك �لقلم ينقر يف �ل�صفحات ما ي�صاء، وال تخن   -
�أّي غمو�ص؛ فهو فر��صات ون�صمات عبري تت�صابك يف 
�حلروف، ولها، �إن مل تكن �أنت، لها من ي�صتطيع �أن 

يقر�أها... 

ال قلم يل...   -

قلم عقلك...  -

-  و�لنا�ص؟ 

�أّي نا�ص؟   -

�لقّر�ء...   -

�كتب لهم �حلكاية، فاإن نفذو� منها نفذو�، و�إن مل 
ينفذو� فاإّنك ل�صت ملوما... �صيقولون حكاية جميلة �أو 

قبيحة... ولن يقولو� مل ي�صعفنا يف �صيء...
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 ما ر�أيك يف �أن �أقول: هناك يف �لبعيد �لغائر �مل�صوب 
�ل�صر�ب  وغاللة  �ل�صماء،  وزرقة  �ل�صحر�ء  با�صفر�ر 
ال  �لرجيف..  حيث  �لعط�ص...هناك  �لظامئ  �أمــام 
معنى الأّي مو�صيقى، وال لون الأي زهرة �إن مددت ل�صانك 
هناك،  �لكوبياء...  بقلمك  �جلمال  هّددت  �أو  لتتاأّمل، 
وتتز�حم  و�حلنني...  �ل�صغف  بحّمى  �لكلمات  تتعّرق 
على دّكان �ل�صفاه مثل نعاج على معلف، هناك ت�صقط 

�لكلمة وترّن رنينا كاأّنها جر�ص... 

بد�أت �لطريق...   -

�لكتابة عناء...   -

�حلقيقة  خّنا  نحن  �لتدوين..  و�إّنــا  �لكتابة  لي�ص   -
بالتدوين... 

حرّيتني...  -

-  �حلرية مفتاح...

-  �أ�أ�صكُن يف �حلرية؟ 
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-  ال...  لي�ص هذ� و�إّنا �خرْج من �لّرجيف... 

كان ياما كان...   -

كاّل.. فما كان كان، مالك و�أهله؟    -

يكون قد يكون... ح�صنا...   -

هل �ال�صتباق تدوين؟  -

�أمل  �لالحقة،  �لكتابة  �لكتابة،  مهاد  �ال�صتباق  ال،    -
يقل �بن خلدون: �لظلم موؤذن بخر�ب �لعمر�ن؟  

نعم، وما عالقة ذلك با نحن فيه؟    -

�قر�أ كالمه جّيد�... �أدخل عليه )كان( مّرة، ويكون   -
)مّرة(... 

فهمت...  -

لت  حت�صّ �أّنــك  �إىل  مطمئّن  فاإّنني  فهمت  كنت  �إن    -
على جهل كاف يجعلك ت�صتطيع �لكتابة...

-  �أعلم �أّنني �الآن ال �أدرك �صيئا... 
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�بد�أ على بركة �هلل....   -

و�صاأكون  حكايته،  يكتب  �لـــذي  ـــر�وي  �ل و�ــصــاأكــون   -
مّني،  و�لــرجــيــف  �ل�صماوة  �إخـــر�ج  على  حري�صا 
�صاأنحاز �إىل ذلك �لغائب �لذي ركب فر�صه يف ليل، 
�أهله فر�صا متعبة نقلت  �إىل  �أر�صلها  �أتعبها  وعندما 
فار�صها �إىل حيث ال يدركه �لقوم، وعادت لتنّبئ عنه 
وتر�صل دموعها مدر�رة ثالثة �أّيام، كاأّي �إن�صان فقد 
حبيبه... عادت �ل�صقر�ء �إىل �ل�صماوة، وخّيم �صمت 
�أ�أكله  �لتكّهنات:  ل�صوت  �ملجال  مف�صحا  �حلقيقة 
�لذئب �أم �نتمى �إىل قّطاع طرق، �أم �صقط ومات...؟  
ومــالذ�ت  و�لــوهــد�ن  �ل�صعاب  يفت�صون  �لقوم  كــان 
�خلائفني، وكانت ليلى تفّت�ص قلبها... وكان �لطفل 
مع  يبحث  يعي،  وال  يعي  يدرك،  وال  يدرك  �ملوهوب 
من  خاليا  خائبا  يوم  كّل  �أّمــه  �إىل  ويعود  �لباحثني، 
خرب يفرحها، ويفرج هّمها... لتبد�أ حكايته... ويبد�أ 
تعّلقها به يفوق �أّي تعلق... �إّنه ر�صائلها �إليه، وطوق 
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�حلكاية  �قرتبت  كّلما  �لغام�صة  و�أجوبتها  جناتها، 
منها، �أو �أ�صارت �إليها بطرف:

�أر�ه يف  �أبوك �صيعود يوما ما...  "�أبوك ما مات ... 
عينيك... �صيعود فال تخذله... وال تهدر عقلك يف ما 
�أنت  طفال...  ل�صت  �أنت  عقولهم...  به  �الأطفال  يهدر 

عمود �لبيت �إىل �أن يعود عموده..." وتبكي...

فــر�ــشــك  امـــتـــط  يـــخـــونـــك...  الــظــفــر  جتــعــل  "ل 
واترك واأنت يف اأوج قّوتك، فاحلكايات التي متّجدك 
اأو  وهــن،  اأ�شابك  اإن  طرفها  �شتلوي  التي  ذاتها  هي 
ظفرت  ما  هذ�  الراكنون"  اإليه  يركن  ما  اإىل  ركنت 
�لذي  �الأب  بذلك  �أفّكر  و�أنــا  وليلتي  يومي  �صحابة  به 
يلّف  �لغمو�ص  تارًكا  قوما  وترك  وزوجــة،  حبيبة  ترك 
�حلكاية، وما كان به حاجة �إىل �أن يرتك... وما به من 
�صعف... و�ل�صّر عندها، عند تلك �لتي �آثرت �أن تكون 

كما ت�صاء...

• • •
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عيم الزَّ

وما  �لعاّمة،  تتد�وله  ما  غري  كثري  عنه  ُيعرف  مل 
�ل�صباح،  يف  ينه�ص  كان  فقد  يــوم،  كّل  منه  يتوّقعونه 
ويتجّول يف �أحياء �لرجيف ودهاليزها، يكّلم هذ� ويكّلم 
هذ�، وي�صاأل ذ�ك عن �أحو�له، ويبت�صم لهذ�، وي�صتف�صر 
عن بع�ص �الأمور كاأن ي�صاأل عن جتّمع �لنا�ص يف مكان ما، 
�أو تغّيب �أحد �لتجار �أو �ملر�بحني عن �ل�صوق... هو من 
�لتو��صُع �ملهابَة؛  �لتي مل مي�صح فيها  �لنادرة  �حلاالت 
كم�صريه  مفرد�  �ل�صوق  م�صريه يف  كان  تو��صعه  فبقدر 
يف موكب، �لكل يتهلل ويرّحب ويحاول �أن يحظى بكلمة 

�أو �بت�صامة يف هذ� �مل�صهد �ملتكّرر يومّيا...

حّتى يف ليايل �لرجيف �لباردة �لقار�صة، كان يحّب 
�أن ي�صري يف �الأزّقة و�ل�صو�رع يتفّقد �أحو�ل �لنا�ص، وال 



16

�أهله  �أّن  بلغه  �إذ� ما  �لبيوت  �أحد  �أن يقرع باب  يتو�ين 
يعانون �صائقة، �أو ينق�صهم �صيء... فاإذ� ما عاد �إىل 
�أو جملة  �إىل طاولته، وكتب يف دفرته عبارة  بيته رَكَن 
ل عليها يف تاأّمالته �ل�صاردة، لتكون �أ�صا�ص روؤيته  حت�صّ
يوم،  كّل  يعقد  كان  �لذي  �لرجيف  جمل�ص  يف  وكالمه 
وبع�صها  للت�صلية،  بع�صها  �ل�صّتى،  �الأحاديث  يف  وتدور 
�لرجال  من  �أّنه  متاما  يدرك  كان  �لّرجيف...  ل�صوؤون 
كان  يــ�ــصــاوؤون،  كما  تاريخهم  يكتب  �أن  ينبغي  �لذين 
يدّون تاريخه، ويريد لكل حادثة حتدث معه �أن ت�صبح 
ة تروى، ثّم ت�صاف �إىل ما تغّلف به �صخ�صيته من  ق�صّ
�الأول، وهذ�  ولكّنه �صانعها  ة،  �لق�صّ �بن  �أحاديث، هو 

من غر�ئب �الأمور...

�أوقفته �مر�أة مّرة يف �لطريق قائلة:

يا �صفيان... يا �صفيان..  -

قد  كــان  ولكّنه  يخاتله،  �أمــر�  وخ�صي  قلبه،  �رتعد 
اأمر  اأّي  من  تن�شحب  اأن  دّون يف ليلته �لفائتة: "قبل 
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ــال وكـــرمـــا... ول  حتـــنّي مــا يجعل انــ�ــشــحــابــك تــفــ�ــشّ
تاأّمل   ... كلمات"  من  عجينة  النا�س  قلوب  اأّن  تن�س 
�ملر�أة �ملنادية فوجد فيها عالمات �لعقود من �ل�صنني؛ 

فاطماأّن قلبه:

نعم يا �أّماه...  -

�أنعم �هلل عليك يا ولدي... يل عندك حاجة.  -

مق�صّية...  -

�أ�أقولها على �ملالأ؟  -

لك ما ت�صائني...  -

بلغني �أّن حربا �صتقومون بها، و�أّن ولدي �لوحيد �أحد   -
فر�صانها...

، فما من حرب، و�إن كانت �حلرب فاإن  ال تكملي يا �أمُّ  -
�بنك وكّل وحيد لي�صو� من فر�صانها.

�ملــر�أة  باأمر  نف�صه  يحّدث  و�أخــذ  وم�صت،  �صكرته 
و�بنها �لوحيد، كيف فاته �أن يعالج �الأمر، ولكّنه عفى 
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عن نف�صه الأّنه مل يكن من رّو�د �حلرب وال من دعاتها... 
حَمَد �هلَل على ما يف نف�صه، وم�صى...

�ملكّلفني  �ملــز�رعــني  �أحـــد  �لــ�ــصــوق  يف  لقيه  ومـــّرة 
و�آثار  �رتباك،  عالمات  �لرجل  على  وكانت  باحلر�ثة، 

تعب، �أوقفه مناديا: 

يا �صفيان  -

نعم يا �أخي  -

�أنا �أحد �ملكّلفني يف �حلر�ثة، ولك عندي كلمة.  -

�أ�صمعك، قلها.  -

باملاأثور  وياأتي  باحلديث،  ي�صرت�صل  �لرجل  فاأخذ 
ة بو��صم  من �الأقو�ل، و�ملعروف من �خلرب�ت �خلا�صّ
�صابقة مل  ــى على ذكــر جتــارب  �أت ثــّم  ـــزرع،  و�ل �ملطر 
�ملــطــر،  قــبــل  ــة  ــر�ث �حل ــال  ــم �إك �لــنــا�ــص  فيها  ي�صتطع 
ففاجاأهم �ملطر وحرثو� بعده؛ فخ�صرو� ن�صف �ملو�صم، 
�صعر،  من  قيل  ما  على  �أتــى  حتى  �حلديث  يف  وت�صّعب 
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دون  �حلديث  عن  �إيقافه  ويحاولون  يتاأّففون  و�لنا�ص 
جدوى، و�لزعيم و�قف يتاأّمل �لّرجل وينّقل عينية بني 
و�لو�قفني  �ل�صارع،  �ل�صائرين يف  و�لنا�ص  وهياأته  فمه، 
�لّرجل، وطال �حلديث،  ر�أيه فيما �صمع من  ينتظرون 
دون �أن يقطعه �صفيان، حتى تبنّي له �أّن مر�د �لرجل �أن 
يقول �إّنهم تاأّخرو� يف �حلر�ثة ويخ�صى �أن ينزل �ملطر 
قبل �أن ينهو�، وعندما �أنهى �لرجل حديثه �لطويل �لذي 

�أخذ من �لزعيم ن�صف يوم، قال �صفيان:

وهل ي�صمعك زمالوؤك يف �حلر�ثة كما �صمعتك؟  -

كّل يوم.  -

�إن كنت كّل يوم متتعهم بهذ� �حلديث فاإننا �صنتاأخر   -
كثري�، ورّبا لن نحرث �الأر�ص.

بني  جلبة  وحــدثــت  ما�صيا،  بوجهه  ــاح  و�أ�ــص قالها 
مل  فيما  �مل�صتمعني،  �لو�قفني  يف  و�صحك  همهمات 
ي�صعر �لرجل با �أحدثه، بل حمل يف نف�صه بع�ص غيظ 
كما  �لنا�ص،  �صرى يف  �لذي  و�ل�صحك  �لهمهمات  على 
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حمل �صعور� باالإهانة... و�أّما �صفيان، فقد �نتابه �صعور 
�أّنها  يــدرك  �لتي  �ملــوجــزة  بعبارته  فــِرٌح  فهو  غريب، 
�أّنه فَر�َص  نادم على  �لق�ص�ص، وهو  ة من  �صتكون ق�صّ
لعد�وة مع �أحد �أبناء �لّرجيف... �أنهى جولته م�صرعا، 
تّيار  جرفك  "اإذا  ودّون:  �الأثري  ودفرته  بيته  �إىل  وعاد 
الُعْجب فقاوْمه باملعروف"... ويف جمل�ص �مل�صاء �أر�صل 
يف طلب �لّرجل، و�عتذر منه �أمام �ملجل�ص، و�أخربه �أن 
و�إّنا  �حلر�ثة،  لي�ص  مكانه  الأّن  �حلر�ثة،  عن  يتوّقف 
معّلما  يجعله  ما  و�ملوعظة  �حلكمة  من  فلديه  �لتعليم، 

يحّدث �لتالميذ باآثر �لرجيف، وتاريخها.

• • •
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ذاكرة ليوم �سياأتي

كرة  �حلكاية  ــدور  وت ة  �لق�صّ من  ة  �لق�صّ تتنا�صل 
و�آمالهم  �أحالمهم  من  حّملوها  بقوم  مّرت  كّلما  ثلج، 
�حلكاية  ت�صري  حتى  وغ�صبهم،  و�صخطهم  وهمومهم 
فيها...  ب�صماته  و�صع  يف  �جلميع  ويــربع  حكايات، 
�صنع  ومــا  و�الأمـــل...  و�لغ�صب  �ل�صغف  بنت  �حلكاية 
�الإن�صان حكايته �إال الأّنه �أر�دها... ومن يرى �حلكايات 
له  لي�ص  ومــن  حكاية،  له  لي�ص  �ملنظور  هــذ�  غري  من 
حكاية هو غري موجود، فال وجود دون حّيز، و�حلكاية 
�حلكايات  ومن  �لزمان،  من  �ملمتّد  يف  �الإن�صان  حّيز 
ما يكون حكاية �جلمع، ومنها ما يكون حكاية �ملفرد، 
وعلى �لبارع �لذي ي�صوغ حكايته �أن يتنّبه �إىل ثغر�تها، 
وميالأها با ال يريد، هكذ� ت�صبح قريبة من �حلقيقة، 
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�أن�صاٌف  نحن  نريد،  ال  با  تكتمل  د�ئما  فاحلقيقة 
نكتمل عندما نقول ما �أردنا، وال �كتمال على وجه هذه 
فارو حكايتك كما  �إال يف �حلكاية،  �كتمال  �الأر�ــص، ال 
قابلة  يجعلها  ما  �لثغر�ت  من  فيها  لهم  و�ترك  ت�صاء، 
ال�صتيعاب ما ي�صاف �إليها، هنا �كتمالك، فال تدري من 

�لذي �صيكتب عنك.

بــني �لــ�ــصــمــاوة و�لــرجــيــف كــانــت �حلــكــايــة، وكــان 
�ل�صغف، وكان �الأمل... فالرو�ة لي�صو� كاذبني، و�إن كان 
�ملدّونون،  هم  �لكاذبون  �صحيحا...  لي�ص  يقولونه  ما 
هم �لذين يحّولون �ل�صغف �إىل كلمات، ويحولون �الأمل 
يف  �ل�صائرة  �حلقيقة  وي�صجنون  للتاأّمل...  حروف  �إىل 
�لكلمة �لغائرة... تلك هي �حلكاية... من �أين بد�أت؟ 

كل حكاية تبد�أ بوالدة. �أين �نتهت؟ لن تنتهي... 

• • •

ال ت�صبه بادية �ل�صماوة �أّي بادية، وال ي�صبه �صفيان �أّي 
�صفيان، هذ� ما قاله �لر�وي، وهذ� ما خلخل �ل�ّصغف، 
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�إننا  لنا  ليقول  بغتة  �الآذ�ن  يــزور  �لــذي  �لطنني  ونهنه 
هناك، يف مكان ما، يف حكاية ما، على ل�صان �أحد ما، 
يوّزعنا على م�صتمعني، وال نعلم �أّيهم ي�صّدق ما ال نعلم 
ما هو...  يف تلك �لبادية، حيث يحرتب �لقوم على �أي 
�صيء، وي�صطلحون على كلمة �صاردة كاأّنها �ل�صحر، وما 
��صطلحو� على �لكلمة وال على �صحرها، و�إّنا �أ�صلحهم 
�لّتعب، فالتقطو� �لكلمة وجعلوها وتد� يف بناء �حلكاية 
�مل�صتمرة، وجعلو� ما بينها وبني حرب جديدة ��صرت�حة 

لتد�ول �حلكاية، وتوريثها... هناك، يف �لبادية...

بدوي،  �صعر  بيت  ويف  �ل�صماوة،  بادية  يف  "هناك، 
�مــر�أة،  �صر�خ  على  ن�صوة  وتلتّم  �صعر،  بيوت  يتو�ّصط 
�إّنــه  قيل  فقد  �أي�صا،  �لنباهة  وكانت  ـــوالدة،   �ل كانت 
تكلم فور والدته وقال: �صباح �خلري... وتد�ول �لنا�ص 
مقوالت �أخرى له ُبعيد والدته، ولكّن �ملرّجح لدينا بعد 
�ال�صتق�صاء �أّنه قال �صباح �خلري فقط، وهو �إيذ�ن باأّنه 
مولود خمتلف، مغاير لل�صائد، مع �أّن �إحدى �ل�صاهد�ت 
و��صمها )لبنى( ت�صّر على �أّن من قال )�صباح �خلري( 
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لي�ص هو، و�إنا طفل ح�صر حلظة �لوالدة، وكان يبحث 
�ملر�أة  يتجمعن غالبا عند  �لن�صوة  �أّمه، وقد كانت  عن 
�صعيفة،  رو�يتها  �ملر�أة  تلك  علينا،  ما  و�صعها،  حلظة 
�ملولود  �أم  وبني  بينها  �أن  تبنّي  �لتمحي�ص  خالل  ومن 
)ليلى( �صغينة، فقد كان ميكن �أن تكون هي �أم �لولد؛ 
ذلك �أّن �أبا �لوليد )غيهب( قد تقّدم خلطبتها، ولكّنه 
)ليلى(  و�صعتها  ورقــة  مفعول  بتاأثري  ــه  ر�أي عن  عــدل 
بالتعاون مع �أحد �مل�صعبذين، �صرفت بها نظر �خلطيب 
عن )لبنى( تلك، ووجهته �إىل نف�صها، يقال هذ� ويقال 
�أكرث منه وتدخل �لعفاريت و�جلن و�ل�صحر و�لتعازمي، 
ة غريبة، حيث عدل عن  فق�صة لبنى وغيهب كانت ق�صّ
�لزو�ج ليلة �لزو�ج، وتركها فري�صة لل�صك و�لظن، وما 
لبث �أن تزّوج ليلى، وال �أحد يعلم �ل�صبب، ال يف هذه وال 
يف تلك، كل ما تعرفه لبنى �أّنها حتّب ذلك �لغادر، وكّل 
ما تعرفه ليلى �أّنها حتّب ذلك �لتارك �لفارك، وتتكاثر 
�ملقوالت و�لتكّهنات، حول �لزوج، وحول �ملولود، فنحن 
�أمام مولود �صيكون له �صاأن، وكل من له �صاأن �صتحيطه 
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�الأ�صاطري و�لرّتهات، و�صتتبارى �الأخيلة يف �حلط من 
لكن  يــطــول...  يطول،  و�حلديث  رفعها...  �أو  مكانته 
�ملولود  و�أن  �ل�صماوة،  بادية  يف  كانت  �ملحققة  �لــوالدة 
�لنباهة مبّكر�، فقد حلب عنز�  ظهرت عليه عالمات 
�حلادثة؛  هــذه  يف  قيل  ما  قيل  وقــد  �صنتني،  �بــن  وهــو 
�لتمحي�ص،  بعد  �أحــد،  يوّثقها  مل  �حلــادثــة  �أّن  ذلــك 
بر�أي �لعني، و�إنا قيل وقيل، ومل ن�صل �إىل �أي �صخ�ص 
هي  )ليلى(  �أّن  �إىل  و�صلنا  وقد  عينه،  بــاأّم  ذلك  ر�أى 
ببع�ص  �أهتّم  كنت  )بينما  وقالت:  ة،  �لق�صّ روت  �لتي 
�صاأن �لبيت، وكان �صفيان حويل يلهو وميرح، وهو �بن 
�إنني �صمعته ي�صيح:  ثّم  �ن�صغلت عنه برهة،  �ل�صنتني، 
ماما... ماما ... حليب... وهنا هرعت �إليه فوجدته قد 
�أمامه،  �لعنز �ملربوطة  �لبيت وحلب  تناول ماعونا من 
�أن يكون  �أّي �صخ�ص ممكن  �أفت�ص عن  �أن  وقد حاولت 
هو من قام بذلك، ولكّنني مل �أجد �أّي �أحد قرب �لبيت، 
هو  �صفيان  �أّن  و�ل�صك،  و�لفرح  بني �حلرية  وتبنّي يل، 
من قام بذلك، حفظه �هلل، منذ والدته وهو ياأتي بكل 

�لغر�ئب و�لطر�ئف، حفظه �هلل...(
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�ملحققة  �لــوالدة  ولكّن  ويطول،  يطول  �حلديث  نعم 
مفرط  ذكّيا  كان  �لطفل  و�أن  �ل�صماوة  بادية  يف  كانت 
�لذكاء، فقد قيل �إّنه حفظ معلقة زهري بن �أبي �صلمى 
وهو  �ملعّلقات  معظم  وحفظ  �صنو�ت،  ــع  �أرب �بــن  وهــو 
�بن  وهو  �لكرمي  �لقر�آن  و�إّنه حفظ  �صنو�ت،  �صت  �بن 
�بن  وهو  �لعرب  �أ�صعار  كل  حفظ  و�إّنــه  �صنو�ت،  ع�صر 
بحفوظاته  يحّدث  ر�ويــا  و�أ�صبح  �صنة،  ع�صرة  ثالث 
ترد  مل  �أّمه  ولكّن  �أي�صا،  �ل�صعر  يف  ونبغ  �ملجال�ص،  يف 
�أن ي�صبح �صاعر�، ووجهته �إىل �أعمال �لقيادة و�لوعظ 
و�الإر�صاد، حتى قيل �إّن كبار �لقوم كانو� ياأخذون بر�أيه 
من  ذلــك  على  �أدل  وال  �صنة...  ع�صرة  �صبع  �بــن  وهــو 
لل�صرورة  هنا  نذكرها  حادثة  وهي  �لرجيف،  حادثة 
�أن  �إىل  ن�صري  �أن  بــّد  ال  نذكرها،  �أن  وقبل  �لتوثيقية، 
مو�صوع حفظه للمعلقات و�لقر�آن �لكرمي مل يتحقق منه 
�أّن فالنا  ي�صاع  قد  كما يف �حل�صر،  �لبدو،  ففي  �أحد؛ 
كاأنها  فت�صري  �الإ�صاعة  تكرب  وقــد  وكــذ�،  كــذ�  يحفظ 
منها،  �لتحّقق  على  �أحد  يجروؤ  ال  وحلظتئذ  �حلقيقة، 
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�أحد  �إّن  ولكّن ما و�صلنا من رو�يات رو�ية �صاذة تقول 
�لرو�ة )حّماد( قد �صاأله يف �ل�صعر فتلجلج، و�صاأله يف 
�لقر�آن فلم يجب �ل�صائل، ون�صب بع�صهم هذه �لرو�ية 
�إىل  �إىل �حل�صد، وبع�صهم �صكك بها، و�أما من ن�صبها 
�حل�صد، فقد ��صتند �إىل �أّن ذلك �لر�وي )حماد( �لذي 
رو�ها كان يقتات برو�يته، فقد كان بّكاًء موؤّجر�، يروي 
من �أجل ما يح�صل عليه من در�هم، وقد قيل �إّنه كان 
يبكي باالأجرة �أي�صا، مع �أّن ليلى طرف يف هذه �لرو�يات 
رو�يــات،  �أّنها  �إال  حّماد،  �لر�وية  قدر  من  حتّط  �لتي 
�أّننا  ناأخذها على حممل �جلّد، ذلك  �أن  ولنا  وتــروى، 
ي�صطع  �أخــذ  قد  �صفيان  �أّن  منها  ن�صتخل�ص  �أن  ميكن 
جنمه، مما �أثار حفيظة ذلك �لر�وي، خوفا على م�صدر 
عي�صه، فاأخذ يلفق على �صفيان... و�أّما من �صكك بها، 
فاإنا يقول �إّن �صفيان وحّماد مل يلتقيا، ف�صفيان مل يكن 
يجال�ص  كان  و�إنا  يجال�صهم،  يكن  ومل  �لــرو�ة،  يلتقي 
كبار �لقوم وعلماءهم، وياأخذ منهم ويعطيهم، كما �أّن 
�صفيان،  يلمع جنم  �أن  قبل  تويّف  قد  كان  �لر�وية  ذلك 
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ومل نتحقق من هذه �جلزئية، ذلك �أن �لر�وية �ملق�صود 
�إليه يف ما قيل بــ )�صند �لر�وية( مل  )حّماد( و�مل�صار 
حتى  مبا�صرة،  عنه  �صمع  �أو  حّدثه  �أو  �لتقاه  من  جند 
�إّننا مل جند له رو�ية قد رو�ها، و�إنا وجدنا كّل ذكره 
�إّنــه  عنه  وتقول  �أيدينا  بني  �لتي  رو�يته  يف  حم�صور� 
يطول،  و�حلديث  وجللجه...  فاأفلجه  �صفيانا  �خترب 
�لتي عال  �لرجيف  �إىل حادثة  �لعودة  بد من  ولكن، ال 

فيها وبها �صاأن �صفيان بني �لنا�ص..."

فاأبناء  ت�صويق،  من  وما  ت�صويقا،  هذ�  �لــر�وي  قال 
يف  وي�صعونه  �متد�ده  من  �لزمن  ي�صرقون  �حلكايات 

جيوبهم، يطول وينق�ص كما ي�صاوؤون..

• • •
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حديث الّرجيف

به  ين�صغل  بــا  نن�صغل  �خلــريــف،  مــائــدة  على  كّنا 
و�أنــني  �لف�صول،  ��صرت�حة  فاخلريف  مثلنا،  هم  من 

�لتبّدالت، قلنا له: حّدثنا عن �لرجيف.

مل يتنحنح، على عادة �لرو�ة، ومل يبد �لفرح �لغامر 
يحا�صر،  كاأّنه  تكّلم  بالكالم،  مليئا  كهال  �جتاح  �لذي 
وبد�أ �صمته يتحّول �صيئا ف�صيئا �إىل ذلك �لذي عرفناه 
�أن  يــوّد  كان  �لــذي  �ملعلم  ذلك  �لتاريخ،  ملبحث  معّلما 
يكون �لدر�ص من تاأريخه هو، ال من تاأريخ �ملوؤ�ص�صة �لتي 

تعطيه معا�صه... 

من  له�صبة  نهاية  يعّد  �صخري  طــّف  "�لرجيف 
ه�صاب جبال �ل�صر�ة و�متد�دها، حيث تت�صّرب �لغيوم 



30

�إليهم  فتلقي  �لنا�ص،  وعط�ص  �جلبال  برد  �ل�صاعدة 
�ل�صحر�ء  على  م�صّلمة  ومت�صى  مطر،  من  حتمل  با 
خالية �لوفا�ص، خلعت دكنتها و�صارت غالالت بي�صاء 
جّد�  مرتفع  �لرجيف  وطــّف  بعيد�...  بعيد�  تتال�صى 
ويطل على �لغرب، فيما �متد�ده �له�صبي �إىل �ل�صرق، 
و�ل�صرق حيث �صهول موؤتة �لتي وقعت فيها معركة موؤتة 
�لو�دي عميق جد�،  �لغ�صا�صنة،  �مل�صلمني و�لروم/  بني 
وقد �تخذت �لطفَّ  �إحدى �جلماعات م�صتقّر� لها، الأّنه 
يوفر لها �حلماية من جهتني، �لغرب كّله، من �ل�صمال 
�لغربي �إىل �جلنوب �لغربي، وقيل ثالث جهات، ذلك 
لتلك  �الأمــن  قلق  وكان  د�ئــرة،  ن�صف  ي�صبه  �لطف  �أّن 
ماأكلها  �ل�صرق  ويف  �ل�صرق،  من  �إال  ياأتيها  ال  �جلماعة 
�ل�صرق  �أّن �لرتكيز على  ومرعى حيو�ناتها، مما يعني 
�صيكون م�صاعفا، فهو باب �لقلق وباب �لرزق، ومن هنا 
�أخذت �جلماعة منعتها وقوتها، و�أخذت تفكر بالتو�صع 
�صيئا ف�صيئا، وذلك لتو�صعة م�صاحات �ملر�عي، وتو�صعة 
خطوط �حلماية ليكون مركز �جلماعة يف عمق جغر�يف 
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�أمر  وهذ�  �لقبيلة،  �أقل  ومل  )�جلماعة(  قلت  �آمــن... 
يطول �صرحه، ذلك �أّنهم لي�صو� قبيلة باملعنى �لقر�بي، 
و�إّنا هم جماعة ت�صّكلت مع �لزمن من فاقدي �لقبائل؛ 
فقد قيل �إن �لقبائل �ملرتّحلة كانت ترتك �ملري�ص على 

)د�ر �لعرب(..."

وما د�ر �لعرب؟  -

�لرحيل،  بعد  �ملــنــازل  بها  �ملق�صود  �لعرب  "د�ر    -
فالبيوت هي �خليام �لتي ي�صنعونها من وبر �جلمال 
يبنونها/  ــو�  ــان وك �لــغــنــم،  و�ــصــوف  �ملــاعــز  و�صعر 
ين�صبونها يف �الأماكن �لتي يرونها منا�صبة يف ذلك 
�صتوية،  م�صاكن  هناك  حيث  �ل�صنة،  من  �ملو�صم 
وم�صاكن  خريفية،  وم�صاكن  �صيفية،  وم�صاكن 
ربيعية، وكانو� يختارونها وفق تو�فر �لع�صب و�ملاء، 
تـــدّل على  �آثــــار�  يــرحــلــون يــرتكــون  وكــانــو� عندما 
�مل�صاكن، منها مثال �حلو�ص �لذي كان يحفر حول 
�خليمة يف �ل�صتاء لكي يكون جمرًى للماء وال تغرق 
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�لنار �لذي كانو� يحفرونه يف  �خليام، ومنها مكان 
ن�صف  يتجاوز  ال  قليل  بعمق  د�ئرّية  حفرة  �الأر�ــص 
�ل�صرب، �أو �لع�صرة �صانتمرت�ت، وال يزيد قطرها عن 
ن�صف مرت، و�صبب �حلفرة لكي ت�صّكل وعاء يحفظ 
ويغطي  �خليمة،  يف  يتطاير  فــال  و�لــرمــاد  �جلمر 
�صق�صق  �إذ�  حتى  ليحفظه  �لليل  يف  �جلمَر  �لرماُد 
�لرماد  ــاإز�لــة  ب �خليمة  �لبيت/  �أهــل  قــام  �لفجر 
يبقى  يرحلون  وعندما  جديد...  من  �لنار  و�إحياء 
�خليمة  مكان  يجعل  �آخر  �أثر  يبقى  كما  د�ال،  �الأثر 
ظاهر� للعيان من بعيد، وهو �أّنهم كان )يرب�صون( 
�حلاجة  عن  ز�د  ما  وكل  باملاء،  �لرت�بية  �الأر�صية 
�لوقت  ومع  �لرت�ب،  على  ير�صونه  كانو�  �صو�ئل  من 
مييل �لرت�ب �إىل �لتما�صك، وي�صبح �صلبا �صيئا ما، 
وعندما  حجرية،  �صفاة  بعيد  من  ير�ه  من  ويخاله 
يرحل �لقوم يبقى �ملنزل/ مكان �خليمة د�ال عليها، 
وي�صتطيع �لعارفون �أن يحّددو� ثر�ء �صاحب �خليمة 
على  لتدل  د�ئرية  �صبه  تكون  كــاأن  �الأثــر،  �صكل  من 
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�أّنها من خيام �لرعاة، �أو مكان )برزة( وهي �خليام 
�ملتزوجني  للعر�صان،  ت�صنع  كانت  �لتي  �ل�صغرية 
حفرة  �الأثــر  �لد�ئرة  منت�صف  يف  كان  و�إن  حديثا، 
�أو فقر�ء �جلماعة، و�أّما  نار فهي من خيام �لرعاة 
�إن كانت د�ئرية بال حفرة نار، فاإّنها )برزة( ل�صكن 
حياتهم،  بد�ية  خلوة يف  يتخذونها  �لذين  �لعر�صان 
بعيد�  �حلميم  للقاء  ة  خا�صّ م�صاحة  فيها  يجدون 
عن �لبيوت �ملفتوحة على م�صر�عيها، وتتخذ للنوم 
و�لد  بيت  يف  وي�صربان  وياأكالن  ح�صب،  و�لقيلولة 
يدل  فاإّنه  م�صتطيال،  �الأثــر  كان  �إن  و�أّمــا  �لعري�ص، 
للنار،  حفرتان  فيه  كــان  ــاإن  ف كــبــرية،  عائلة  على 
فاإّنه من زعماء �جلماعة، ويقال له يف �لبادية �الآن 
)�ل�صّق( منزل �ل�صيخ �أو زعيم �لقبيلة، فاإن كان فيه 
�لغنى،  فاإّنه يدل على  �أو ثالث،  �أخرى، ثنتان  حفر 
�لتي  �الأماكن  �الأر�ــص  يحفرون يف  كانو�  �أّنهم  ذلك 
و�للنب: يحفرون يف  �لزبد،  يخّزنون فيها حما�صيل 
�لذي  �ملق�صود  �جللد  حلجم  تت�صع  حفرة  �الأر�ــص 
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يخّزن فيه �ل�صمن، و�جللد هو من جلود �حليو�نات 
تتم دباغته وخياطته باأحجام متنوعة وفق �حلاجة، 
�أو  �ل�صمن  �أو  �للنب  �أو  �حلليب  حلفظ  وي�صتخدم 
لت�صهيل  �حلليب  لــرتويــب  ي�صتخدم  كما  �لــزبــدة، 
�أو  �أحيانا لنقل �ملاء  ��صتخر�ج م�صتقاته، وي�صتخدم 
حلفظ �ملاء بارد� يف �أيام �ل�صيف، �إذ تعّباأ �لقرب يف 
ثّم حتفظ يف  �لدنيا،  �لفجر وقت درجات �حلر�رة 
مكان بعيد عن �ل�صم�ص حتتفظ فيه بربودتها لبقية 
�لنهار، وعودة �إىل �حلفر يف �خليام �أو يف �آثارها بعد 
خمزنهم  �الأر�ــص  جعل  �لنا�ص  �عتاد  فقد  �لرحيل، 
يحفرون  �ل�صهلة،  �لقريبة  و)ثالجتهم(  �لــوثــري، 
وهذه  �لغاية،  وفق  وتت�صع  ت�صيق  حفر�  �الأر�ــص  يف 
�حلفرة يفر�صونها با يجمعون من �أور�ق و�أغ�صان 
مقاربا  وت�صبح  �ل�صيخ،  �أو  �ل�صيح  �أو  �لو�صباء  نبات 
�صكُلها �صكَل ع�ص �لع�صافري، مدحّوة ممّهدة جيد�، 
�صيء جديد  ل  وكلما حت�صّ فيها �جللد،  ي�صعون  ثم 
من �لزبد �أو �ل�صمن �أز�لو� �لنبات عن �جللد، وفتحو� 
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بابه و�صبو� فيه �ملح�صول، ثّم �أغلقوه بربط �لفّوهة 
بخيط من ليف �أو من جلد، و�أعادو� تغطيتها، وميزة 
�لزبدة  حتفظ  �أّنــهــا  �لتخزين،  من  �لطريقة  هــذه 
�إىل �حلفر  نعود  بحر�رة منا�صبة، غري متذبذبة... 
وعددها، فهي كّلما كرثت يف �لبيت �لو�حد كان ذلك 
دليال على �أن �صاحب �لبيت ثري، ولديه �لكثري من 
�ملحا�صيل �لرعوية... و�إذ� ما رحلت �جلماعة تركت 
يحّددو� طبيعة  �أن  �لعارفون  وي�صتطيع  �لد�ل،  �الأثر 
�ملنزل/  �لـــد�ر/  �لــربــع/  �لفريق/  �حلــي/  ت�صكيل 
�لعرب، وهي كّلها ت�صميات الآثار �جلماعة �لر�حلة، 
و�أهّم ما كانو� يرتكونه، قدميا، �ملر�صى، حيث كانو� 
�أكان من  �صو�ء  �صفر،  يقدر على  ال  كّل من  يرتكون 
�الإن�صان �أو من �حليو�ن: �لكالب و�ملاعز �أو �خليل �أو 
غريه، يرتكونه ويرحلون، فاإن �صفي حلق، و�إن مات 
مات، ونادر� ما كان �ملرتوك ميوت يف �أر�صه، ذلك 
�أّنه �صيحاول �حلياة، وي�صري ما ��صتطاع، ومنهم من 
من  �صيء  فيه  كان  فــاإن  �الإن�صان،  ة  وخا�صّ ي�صفى، 
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�صباب �صّب عن �جلماعة، وطفق يبحث عن جماعة 
يغالب  تــركــوه  مــن  على  بحقده  حمتفظا  جــديــدة، 
�ن�صجاما  و�إنا  كرها،  �أو  تركوه حقد�  وما  مر�صه، 
تاأبه  وال  �لــقــوي،  حتــّب  �لــتــي  �لطبيعة  قــو�نــني  مــع 
بال�صعيف، هكذ� يقولون، وهي مقولة ي�صوبها كثري 
من �ل�صك، ويقال �إّن كثري� من �جلماعات �لتي عرفت 
�ملرتوكني...  هــوؤالء  من  تت�صكل  كانت  بال�صعاليك 
وجماعة �لرجيف من هوؤالء على �الأغلب، حيث �إّنها 
�صيفا  �لرجيف  �لبقاء يف  و�آثــرت  �لرحيل،  تقبل  مل 
و�صتاء، ربيعا وخريفا، ور�أت يف �لرحيل ق�صوة غري 
وحفرت  لل�صتاء،  بيوتا  �لطني  ف�صّيدت من  م�صّوغة، 
�الآبار لالحتفاظ بياه �ل�صتاء لف�صل �ل�صيف، كما 
�أّن �صحناتهم و�أ�صكالهم ال تدل على و�صيجة قر�بّية، 
�صاحب  ومنهم  �ل�صمر�ء  �ل�صحنة  �صاحب  فمنهم 
�لق�صار،  ومنهم  �لطو�ل  ومنهم  �لبي�صاء،  �ل�صحنة 
يتميزون  �أّنهم  كما  �مل�صلوع،  ومنهم  �ملربوع  ومنهم 
بــذكــاء جــمــاعــي، وهـــذ� ال يــتــو�فــر يف �جلــمــاعــات 
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يكون  �لقر�بّية  ذكاء �جلماعات  �إن  �لقر�بّية، حيث 
حم�صور� يف عدد حمدود، يوكل �إليهم �لتفكري نيابة 
�ملحدود  �لعدد  هــذ�  عقول  فتتمّرن  �جلماعة  عن 
مبد�أ  وفــق  �لبقية  عقول  تت�صاءل  بينما  وتن�صط، 

�الإهمال و�ال�صتعمال..."

تنّهد، و��صتمعنا...

�أمانهم  م�صاحات  تكون  ال  �أن  يحاولون  "�ملرحتلون 
م�صاحات  تو�صعة  يحاولون  �مل�صتقّرون  بينما  و��صعة، 
ذلك  �إىل  ��صتطاعو�  مــا  �حلــمــايــة  وخــطــوط  �الأمــــان 
�مل�صتقّرة  �لرجيف  جماعة  �تخذت  هنا  ومن  �صبيال، 
مبد�أ �لتو�صعة، و�صارت �لرجيف مدينة بعيدة يف �لعمق، 
بع�ص  وكانت  و�لــغــز�ة،  �لطامعني  متناول  عن  بعيدة 
�جلماعات جتد يف �لرجيف قّوة ميكن �لتحالف معها، 
وعندئٍذ يطلبون ذلك، فيقبل �لرجيفّيون م�صرتطني �أن 
�أو قريبا منها، و�إنا  ال يكون ��صتقر�رهم يف �لرجيف 
و�أماكن  �لرجيف  ملر�عي  �ملحّددة  �مل�صاحة  حدود  على 
ن�صاطهم �لزر�عي، فاإن قبلت �جلماعة �جلديدة، فاإّنه 
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حماية  توفر  هي  فيما  �خللف،  من  حماية  لها  يوفر 
�لرجيف  جماعة  بنت  وهــكــذ�  �الأمـــام،  مــن  للرجيف 
ي�صولون  فر�صانها  و�أ�ــصــبــح  �جلــغــر�فــيــة،  �أعــمــاقــهــا 
ويجولون يف م�صاحات و��صعة من �الأر�ص �لتي تو�ّصعت مع 
�لزمن وتو�ّصع �أحالفها... وقد قيل �إّن جماعات كبرية 
�لرجيف  غــزو  حاولت  �ملرتّحلة  �لكبرية  �لقبائل  من 
ولكّنها مل ت�صتطع �لو�صول �إليها، الأّنها �صارت حماطة 
باالأحالف �لتي �صّكلت خطوط حماية ب�صرية وطبيعية، 
كما يقولون يف �جلغر�فيا �لع�صكرية... ن�صطت �لرجيف 
يف �لزر�عة كما يف بع�ص �ل�صناعات �ل�صرورّية كما يف 
�لتجارة، وحباها �أمنها �أن ت�صّكل مر�كز جتارية لتبادل 
و�أ�صو�ق  لالأغنام،  �أ�صو�ق  لديها  ف�صارت  �ملحا�صيل، 
و�أ�صو�ق  للحبوب،  و�أ�ــصــو�ق  لالإبل،  و�أ�ــصــو�ق  للخيول، 
عاّمة  و�أ�صو�ق  لالأقم�صة،  و�أ�صو�ق  وم�صتقاتها،  لالألبان 
مدر�صة  �لرجيف  يف  و�أ�صبحت  �لنا�ص...  حلاجّيات 
وماآثر  و�ل�صعر  و�لكتابة  �خلط  �حلافظون  فيها  يدّر�ص 

�لعرب..."
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ة الرجيف ونباهة �سفيان ق�سّ

اإّنــهــم  اأبــنــائــكــم،  كــاأحــد مــن  لي�شوا  الق�ش�س  اأبــنــاء 
م�شلوخون من �شروط الزمان واملكان والجتماع. 

املدّونون
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�صفيان،  جماعة  �أفــر�د  �أحــد  بني  حادثة  "وقعت 
وو�حـــــد مـــن جــمــاعــة �لـــرجـــيـــف، فــقــتــل �لـــــذي من 
ح�صان  �نزلق  فقد  خطاأ؛  �لرجيفيَّ  �صفيان  جماعة 
على  عر�صا  فجاء  بغد�د  �صو�رع  �أحد  يف  )�ل�صفياين( 
و�حلائط،  �حل�صان  بني  كــان  �لــذي  �لرجيفي  ج�صد 
فــوره،  من  ومــات  باحلائط،  �لرجيفي  ر�أ�ــص  ف�صرب 
و�أخـــذو�  �لــقــوم،  �حتا�ص  رجيفي  �أّنـــه  ــرف  ُع وعندما 
يقّلبون �الأمر يف كّل وجوهه، فالرجيفيون قّوة ال ي�صتهان 
هذ�  كل  بعيدة  وهي  حتى  �لقبائل،  كل  وتخ�صاها  بها، 
�جلماعة  ر�أي  و��صتقر  و�ل�صماوة،  �لرجيف  بني  �لبعد 
�لرجيفيني  يبلغ  ثالثا  طرفا  للرجيف  ير�صلو�  �أن  على 
يحكمون  با  وقبولهم  باخلطاأ،  �ل�صفيانيني  �عــرت�ف 
جو�ر  وجهاء  من  �ملــكــّون  �لثالث  �لطرف  وذهــب  بــه، 
�لرجيفيون  فقبل  باالأمر،  �لرجيفيني  و�أخرب  �ل�صماوة، 
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�ل�صلح، وحّددو� موعد� ياأتي فيه �ل�صفيانيون معتذرين 
�ل�صحر�ء  �أعر�ف  كما جرت  للحكم،  قابلني  معرتفني 
وقد  �حلادثة،  �آثــار  وُتطوى  �ل�صلح  ويتّم  وتقاليدها، 
�ل�صفيانيون،  فيه  ياأتي  �لذي  و�ل�صهر  �ليوم  حتديد  مّت 
قا�صدين  �ل�صفيانيني  وجهاء  خرج  �ملحّدد  �ملوعد  ويف 
�لرجيف، وبعد م�صرية �أ�صبوعني �قرتبو� من �لرجيف، 
وهنا حدث �حلادث �لذي دّل على نباهة �صفيان، فقد 
نكث  لقد  �رجعو�  "�رجعو�  بهم:  ي�صيح  رجــل  لقيهم 
�لرجيفّيون وعدهم، و��صتقر �أمرهم على عدم �ل�صلح، 
معتدين،  غز�ة  يعّدونكم  و�صوف  بكم،  يرتب�صون  وهم 
�الآر�ء:  وت�صاربت  جلبة  حدثت  منكم"...  وينتقمون 
�أم ي�صتمرون يف �مل�صري �إىل �لرجيف؟ وغلب  �أيرجعون 
ثّم  �أ�صلم،  �لعودة  �صالمة..  "�لعودة  �جلماعي:  �لر�أي 
نرى بعد ذلك ما �لذي �صيحدث". �إال �صفيان، �لفتى، 
و�أ�صغر �أع�صاء �لوفد �صّنا، فقد ر�أى �أّن �لعودة حماقة 

و�نتحار:

حماقة  �حلــال  هذه  مثل  يف  �لعودة  �إن  قــوم:  "يا 
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و�نتحار، و�إن كان من موت فلنمت على �حلق �لو��صع 
ال على �حلق �مللتب�ص، و�أنا �أرى �أن ن�صتمر يف م�صرينا، 
فاإن كان ما قال هذ� �لرجل �صحيحا، فاإن �لرجيفيني 
�صيحملون وزر قتل �صيوف �ل�صلح، و�إن كان خطاأ، فاإننا 

نكون قد جّنبنا قومنا عار� ودمار�...

يا قوم: �إّنني �أرى ما �أقوله ر�أي �لعني، و�أرى �أّنه لو كان 
�أظّن  وحذرنا...  ملا جتّر�أ  �لرجل �صحيحا  حتذير هذ� 
�أّنه ال ي�صتطيع  �أّنكم تعرفون باأ�ص �لرجيفيني وتعرفون 
�أحد �أن يف�صي �صّر� من �أ�صر�رهم، كما �أّنهم لي�صو� من 
قال  ما  �أر�دو�  ولــو  يــغــدرون،  يجعلهم  بكان  �ل�صعف 
�أن يفعلوه يف  �ل�صوؤم هذ�، ملا خجلو� من  �لرجل، نذير 
�لذين  فحلفاوؤهم  ديارنا...  يف  كان  لو  حتى  مكان  �أي 
يقومون معهم بال�صّر�ء و�ل�صر�ء كثريون، ويقومون �إن 
قالو� لهم قومو� دون �أن ي�صاألو� �أي �صوؤ�ل... يا قوم... 
��صمعوين... وال تكونو� خزيا بني �لنا�ص، فاإن �أ�صررمت 

على �لعودة فعودو�، و�صاأكمل �لطريق وحدي..."
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كان وقع كالمه موؤثر�، وقد �أحدث جدال: �لكبار قالو� 
�إنه عدمي �خلربة و�لتجربة و�صوف ياأخذنا �إىل �لتهلكة، 
و�ل�صغار �ملقاربون له يف �لعمر �أعجبهم كالمه، ولكّنهم 
ترّددو� �إال و�حد� �أو �ثنني قاال �إنا معك، و�صنكون معك، 
هنا حترك �لقوم كّل فريق يف �جتاه، �الأول و�الأكرث عائد� 
�لرجيف...  باجتاه  �الأمام  �إىل  و�لثاين  �أتى،  من حيث 
حتى  �لفريقني،  من  كل  خطاها  خطو�ت  �إال  هي  ومــا 
عادو�  �أن  لبثو�  ما  ثم  ح�صابه،  يعيد  �الأول  �لفريق  بد�أ 
وتر�صدهم  �لكبار،  حتفظ  مع  �صفيان  �إىل  لينظّمو� 
�أّن  مع  خمطئا،  �صفيان  يكون  �أن  يف  �لدفينة  ورغبتهم 
هذه �لرغبة تعني هالكهم، ولكّنها رغبة على �أي حال؛ 
الأن نقي�صها �أن ي�صود �صفيان �لقوم دون منازع، وعندما 
لو  مــاذ�  �صفيان:  �لقوم  �صاأل  �لنفو�ص  يف  �لقلق  ت�صّلل 
�لتي  �لتهلكة  كان كالم �لرجل �صحيحا؟ ما �لعمل مع 
تقودنا �إليها؟ وهنا �أخربهم عن خّطته: "نقبل عليهم، 
فاإن ر�أينا فيهم �صوء نّية �أو نفرة، و�لنفر�ت لها دالئل، 
فاإننا �صنقوم بقلب مالب�صنا، ورفع ر�يات �ال�صت�صالم، 
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ذلك  الأّن  �إيذ�ئنا؛  على  �لرجيفيون  يجروؤ  لن  حينئذ 
�أوذي  �أن  �لعرب  عن  عرف  فما  عليهم،  عــار�  �صيكون 
وهناك  �لرجيف،  �إىل  كّلهم  �لقوم  و�صار  م�صت�صلم"... 
�أعد  وقّد  �الحتفايل،  �ال�صتقبال  وكان  �ملفاجاأة،  كانت 
�لقاتل،  عن  فيها  عفا  طيبة  كلمة  �لقتيل  �لرجل  و�لد 
وترحم على �ملقتول، و�أ�صر �جلميع على �ل�صفيانيني �أن 

يبقو� يف �صيافة �لرجيف ثالثة �أيام....
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�سحك و�سالة

�ال�صتقبال  وبعد  �لرجيفّية،  �ال�صتقبال  �صاحة  يف 
�ملده�ص �لذي تلقاه �ل�صفيانيون عند �لرجيفيني، وقبيل 
�أن ياأوو� �إىل مكان �ل�صيافة �نفرد �صفيان ي�صّلي، و�أخذ 
�مل�صهد  �صار  حتى  �ل�صفيانيني  �إىل  يت�صلل  �ل�صحك 

غريبا، نا�ص ي�صحكون ورجل يف و�صطهم ي�صّلي!!

ي�صتنكرونه،  �لــرجــيــفــيــني  كــبــار  جــعــل  �أمــــر  وهـــو 
ويت�صاءلون: ما �الأمر، رجل ي�صّلي و�أنتم ت�صحكون، ما 

�الأمر؟

�لت�صّرف،  �أ�صاءو�  �أّنهم  �لقوم  وتنّبه  �لوجوم،  فعاد 
�ل�صفيانيني  �أحــد  فانربى  �الأمـــر،  تو�صيح  من  بــّد  وال 

ح �الأمر، �ل�صحك و�ل�صالة: يو�صّ
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 "�ل�صحك فرح؛ ذلك �أّننا جنونا من عار كاد يلحق 
بنا ودمار، و�أما �ل�صالة، ف�صفيان ي�صّلي �صكر� هلل على 

ما �آلت �إليه �الأمور...

 وعندما طلب �لرجيفييون �لتو�صيح �صرح �ل�صفيايّن 
�إىل  قــاد  �لــذي  ور�أيـــه  �صفيان  موقف  و�صرح  ة،  �لق�صّ
�ل�صلح و�لت�صالح و�لت�صايف... هنا �جتهت �الأنظار �إىل 
�صفيان �لذي �أكمل �صالته، و�أخذ �لرجيفييون يعانقونه 
وعال  �صّنه،  ورجاحة عقله رغم �صغر  بحكمته  فرحني 
�صفيان:  �صاأل  �لرجيفيني  زعيم  �إّن  حتى  بينهم،  �صاأنه 
فرحا  �صفيان  �لدنيا  ت�صع  ومل  �صديقا؟  تتخذين  هل 
�صديقا؟  �صيدي  يا  بي  تقبل  وهل  يقول:  وهو  وحبور� 
وهنا �حت�صنه �لزعيم �لرجيفي، وبد� �الأمر كعقد بني 

رجلني: �ل�صاب و�لزعيم.

��صمه،  ولكّنهم حملو�  �صفيان،  �ل�صفيانّيون بال  عاد 
و�أمــا  �حلــادثــة،  تلك  مــن  �ل�صفيانيني  ��صمهم  و�ــصــار 
زعيمهم  �تخذه  وقــد  �لرجيف  يف  بقي  فقد  �صفيان، 
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�أن �أو�صى  �إال  �صديقا، و�أ�صّر على بقائه، وما كان منه 
معه  تعي�ص  لكي  باأّمه  ياأتوه  باأن  �لعائدين  �ل�صفيانيني 
هنا، يف �لرجيف... عادو� يحملون �خلرب �ملفرح، ولكّل 
�أن  و��صتطاع  �صاب  �صفيان  �أّن  فرحون  �ل�صباب  فرحه: 
يحقق ما يحقق، ويعطيهم دفعة �أمل كبرية يف �حلياة، 
و�ل�صيوخ و�لوجهاء تخّل�صو� من �صاب طموح كان ميكن 
�أن يكون زعيمهم بال منازع...وقد يكونون غري فرحني، 
�هلل �أعلم، ولكن هكذ� كانت بد�ية �صفيان يف �لوجاهة 
ة قد تكون عار�صة، ولكّنها قد �صكّلت له  و�لزعامة، ق�صّ
وجلماعته نقطة فا�صلة يف تاريخهم، و�صار هذ� �لتاريخ 
و�أهــّم  �لرجيف،  بعد  وما  �لرجيف،  قبل  ما  مق�صوما: 
�آثاره �لباقية �لغريبة، �أن �جلماعة �صّميت بال�صفيانيني، 
با�صم  جماعة  ت�صّمى  �أن  �ل�صدف،  غر�ئب  من  وهــذ� 
�صاب من �صبابها، ولي�ص با�صم جّدها، و�صبب �لت�صمية 
كّلما  كانو�  �ل�صلح،  بعد  عائدون  وهم  �ل�صفيانيني  �أّن 
مّرو� بقوم و�صاألوهم عن ن�صبهم قالو�: نحن من جماعة 
ة،  �صفيان، وعندما ُي�صاألون: من �صفيان؟ يروون �لق�صّ
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و�نت�صار  �له�صيم،  يف  �لنار  �نت�صار  ة  �لق�صّ فانت�صرت 
�أخبارهم  �إّن  حتى  جاّفة،  �صحر�ء  يف  �الأمــطــار  خرب 
�صبقتهم �إىل �ل�صماوة نف�صها، وعندما و�صلوها و�أر�دو� 
يعرفون  �ل�صماوة  �أهــل  وجــدو�  جــرى  با  يحّدثو�  �أن 
ة كّلها مع بع�ص �الإ�صافات �لتي مل يجد �لقادمون  �لق�صّ
باأ�صا من بقائها، كتلك �الإ�صافة �لتي تقول �إّن �لزعيم 
�لرجيفي يريد �صفيانا زوجا البنته، �أو تلك �لتي تقول: 
جليو�صهم،  قائد�  �صفيانا  �صيجعلون  �لرجيفيني  �إن 
حتى  الأوالدهــم،  مرّبيا  �أر�دوه  �إّنهم  تقول  �لتي  تلك  �أو 
�أعجبت  �إحدى فتيات �لرجيف قد  �إن  �لتي تقول:  تلك 
ب�صفيان وطلبت من �لزعيم ��صتبقاءه ليكون زوجها..."

�خلريفي...  �لنهار  نهايات  و�أدركتنا  �لتعب،  �أدركه 
كربنا،  وكّنا  بال�صغف،  �مللل  نقاوم  وكّنا  خم�صة،  كّنا 
يف  عــادة  يحدثه  ما  فينا  �لزمن  و�أحــدث  كربنا،  نعم، 
�ملن�صحبني من �صروطه... �نف�ّص �ل�صامر... ومل تنف�ّص 

�حلكاية...
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الرجيفّيات

"معروف �أّن �لرجيفّيات هّن من يخرتن �أزو�جهن، 
على غري عاد�ت �لعرب �ل�صارية، و�لرجيفّية �إن �ختارت 
باالأمر،  وتخربه  �إليه  تذهب  فاإّنها  لها،  زوجــا  رجــال 
وما عليه �إال �أن يو�فق؛ ولي�ص من �ملروءة �أن ال يو�فق، 
�لق�ص�ص  من  وكثري  �أعــزبــا،  �أم  متزّوجا  �أكــان  �صو�ء 
�لرجال قد حظي بع�صرين  �أن بع�ص  ُتروى عنهم  �لتي 
�أو ثالثني �مر�أة، ول�صن كّلهّن من بنات �لرجيف، فقد 
كانت بع�ص بنات �لعربان �ملحالفة للرجيف يفعلن ذلك 
باأن يخرتن من �لرجيفيني �أزو�جا لهّن كما تفعل بنات 
�أ�صباب  من  �صببا  �ل�صائر  �لعرف  هذ�  وكان  �لرجيف، 
زيادة �لن�صل يف �لرجيف وحت�صينه �أي�صا، وجعل بناهم 
كما  جميعهم،  �لعرب  بني  ممّيزة  و�جل�صدّية  �لفكرّية 
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�لــّرجــال  بع�ص  عنو�صة  يف  �ملبا�صر  غــري  �ل�صبب  �أّنـــه 
�لذين مل يجدو� من يخرتنهم، بع�صهم تزّوج من خارج 
�لرجيف، وبع�صهم بقي عزبا، و�أّما �لذين تزّوجو� من 
وتذكر  ذلك،  يف  �الأمّرين  عانو�  فقد  �لرجيف،  خارج 
بع�ص �لرو�يات �أّن �أحدهم قد طلب يد �مر�أة من غري 
�لرجيف، فوقفت �أمامه يف جمل�ص �أهلها و�صاألته: �أنت 
�أنت  بل  فقالت:  بّخور.  �أنــا  فقال:  �صر�صور؟  �أم  بّخور 
�لرجيفيات.  بك  لتعّطرت  بّخور�  كنت  ولو  �صر�صور، 
وتهام�ص  يجّر خيبته،  ونه�ص م�صتاأذنا  �لرجل،  فخجل 
يت�صاحكون،  وهم  �صر�صور...  �صر�صور  �صر�صور  �لقوم: 
�إىل �أن �أ�صبح ��صمه �صر�صور�، وقد كان ذكّيا جد�، ومل 
�أو نقطة �صعف، فكان ي�صمعهم  يجعل من �ال�صم عيبا 
�صر�صور،  �صوته:  ر�فعا  فيقول  �صر�صور،  يتهام�صون: 
نف�صه  يعّرف  و�أ�صبح  �ال�صم،  الزمــه  حتى  وي�صحك، 
ة  �لق�صّ �لتي �صمعت  �لرجيفية  �أبناءه من  �إّن  به، وقيل 
منه  و�أجنــبــت  وتــزوجــتــه  لنف�صها  فخطبته  وهــّزتــهــا، 
�أو عيال  �أبناوؤه منها �صارو� ي�صّمون �ل�صر��صرة،  �أبناء، 
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ة �لتي  �صر�صور، وكان يعتّز هو و�أبناوؤه بذلك الأّن �لق�صّ
كانت ُتروى يف �خليبة وف�صاد �مل�صعى هي �مل�صوؤولة عن 
�نتف�صت  �لتي  �لكرمية  �ل�صهمة  �لرجيفية  من  زو�جــه 
�لرجيفّية،  �ملر�أة  هي،  و�أّما  �لرجيف...  رجال  لكر�مة 
فقد عال �صاأنها بني �لرجال و�لن�صاء، و�صارت م�صرب 
مثل يف �النتماء و�حلفاظ على كر�مة �لرجيف و�أهلها، 
�لن�صاء وحتّدثهن  به  ت�صتقبل  لها جمل�ص خا�ّص  و�صار 
ة تطول... �أتعرفون  با ترى من حكمة وماآثر... و�لق�صّ

ما �ل�صر�صور؟

قال �أحدنا، وكّنا خم�صة، �ل�صر�صور هو �حلز�م �لذي 
ُي�صّف فيه �لعتاد...

�صحك... ثم �أملح �إىل �أن �جلامعة �لتي تخرجت فيها 
هي �لتي عّلمتي �الأ�صلحة و�لعتاد بدل �أن تعّلمني قر�ءة 
كّلما  ين�صرح  �لذي  �صدره  ي�صرح  ما  وجد  ثم  �لتاريخ، 
�صحك  علمه،  من  ل�صيء  يقابله  من  عند  حاجة  وجد 

و�ن�صرح، فاال�صتطر�د �أ�صبح مطلوبا...
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��صما  له  �أجد  مل  �لر�ئحة  كريه  نبات  "�ل�صر�صور: 
عــادة  على  و�إنـــا  �أ�ــصــال،  مــوجــود  غــري  ولعّله  علميا، 
يف  لتقابل  معنى  ذ�ت  غــري  حــروفــا  ينحتون  �لــعــرب 
تف�صري  هو  �ملو�صيقى،  يف  منها  �لقريبة  �لكلمة  �ملعنى 
من  كثري�  �صمعت  ولكّنني  علمي،  �أّنــه  �أجــزم  وال  مّني، 
و�لثانية  معنى  ذ�ت  �الأوىل  تكون  �ملت�صاحبة  �لكلمات 
بدر،  مثل: حذر  �الإيقاع،  ت�صبهها يف  ولكّنها  معنى  بال 
معنى  تفيد  وبـــدر:  ��ــصــتــعــّدو�،  معناها  �الأوىل  فحذر 
�صمعنا، وكنا نار�ص �للعبة �مل�صّماة بهذ� �ال�صم )حذر 
من  �لع�صا  ميلك  مــن  وي�صيح  �صغار،  ونحن  بــدر( 
�لفريق �الأول: حذر. فريّد �لفريق �الآخر: بدر. فيقذف 
�لع�صّية بالع�صا، وال �أحب �ال�صتطر�د، ولكن من �ملفيد 
�لذي �أر�ه �أن �أكلمكم عن )�حلذر بدر( تلك، وهي من 
وهي  �الجتماعي،  بالبعد  تتمّيز  �لتي  �لطفولة  �ألعاب 
�لع�صّية  ن�صع  كّنا  فقد  �آن،  يف  وريا�صة  ت�صلية  لعبة 
�ل�صغرية على حجرين متقابلني، وكل طرف منها على 
طرف �أحد �حلجارة، ويقوم �لر�مي بو�صع ر�أ�ص �لع�صا 
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�لكبرية يف �الأ�صفل بحيت تالم�ص �لرت�ب لي�صرب بها 
وكّلما  �لهو�ء،  يف  لتطري  �الأ�صفل  من  �ل�صغرية  �لع�صا 
كانت �ل�صربة قوّية كانت �مل�صافة �لتي تقطعها �لع�صّية 
�خل�صم،  على  �أ�صعب  كانت  �أبعد  كانت  وكّلما  �أبعد، 
�أن يقذف �لع�صّية بالع�صا �لكبرية  �إن �لر�مي بعد  �إذ 
�ل�صغرية،  كانت  كما  �حلجرين  على  �لكبرية  ي�صع 
وقوعها،  �ل�صغرية يف مكان  �أن مي�صك  وعلى �خل�صم 
ويقذف بها بيده باجتاه �لع�صا �لكبرية لي�صقطها عن 
�حلجرين، و�إن مل ي�صقطها ت�صّجل عليه نقطة، ويكون 
خا�صر�... وتعاد �لكّرة �إىل �أن ي�صقط �خل�صم �لع�صا 
�الأدو�ر، في�صري �خل�صم  تبادل  يتّم  �لكبرية، وعندئذ 
�ل�صغرية  يتلقى  من  و�الآخــر  �لكبرية،  مي�صك  من  هو 

لكي ي�صقط بها �لكبرية... و�ل�صرح يطول".
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اأّم �سفيان: لو مل تكوين... لكنت

وفخر�،  فرحا  �صفيان  �أّم  )ليلى(  �لدنيا  ت�صع  "مل 
و�صل  �أن  ومــا  البنها،  �نتظرته  �لــذي  �ليوم  جــاء  فقد 
�أجمل  ــدت  �رت وقــد  ��صتقبالهم  يف  ر�أوهــا  حتى  �لقوم 
حّتى  �لزعيمات،  �أو  �مللكات  وقار  وت�صّنعت  مالب�صها، 
�إّنها جل�صت مع �لوجهاء يف خلوة �ال�صتقبال �لتي �أعّدت 
كما تعّد يف مثل هذه �حلاالت، وكانت ت�صتمع �إىل �لر�وي 
�لذي يحّدث با ح�صل وهي تهّز ر�أ�صها فخر�، وجتيل 
عينيها يف �لقوم لرتى �أين �صارت مكانتها �الآن بعد هذه 
�صفيان  و�صّية  �إىل  �حلديث  و�صل  وعندما  �حلادثة... 
�لقوم  �لتفت  معه  لتعي�ص  �لرجيف  �إىل  �أّمــه  تاأتي  بــاأن 
ير�فقك  �أن  توّدين  من  �لوجهاء:  �أحد  و�صاألها  �إليها، 
ة  �لتي �صارت ق�صّ �ملفاجاأة  كانت  وهنا  �لرجيف؟  �إىل 
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ة، فقد قالت و�ثقة متيّقنة: "لن �أبرح  �أخرى على �لق�صّ
�ل�صماوة، و�صاأبقى هنا... هنا ولدت، وهنا �أموت...هنا 
�صرب �صفيان لباءه،  وهنا تنّف�ص نبوغه و�صار ما �صار، 
حفظه �هلل، وي�صتطيع �أن ياأتي �إىل هنا يف �أي وقت، و�أما 
�أن �أغادر �ل�صماوة الأكون عنده يف كنفه، فاإنني �صاأ�صّيق 

كنفه... وال �أريد لكنفه �أن ي�صيق بعد ما �صار..."

مو�فقني  ر�أ�صيهما  هـــّز�  �حلــا�ــصــريــن  مــن  �ثــنــان 
ي�صبه  حديثها  كان  فقد  �لباقني،  عند  و�أمــا  فاهمني، 
�لرجيف مع  تكون يف  �أن  �مــر�أة  �جلنون: كيف ترف�ص 

�بنها �لذي �أ�صبح مقّربا من زعيم �لرجيف؟

�نف�ّص �ملجل�ص بعد �لفرح و�ل�صخب، و�إقامة �لوالئم 
... غّنى من غّنى، ورق�ص من رق�ص، وطوى �لكا�صح 
بعد  �ل�صماوة  �صاأن يف  له  ليكون  �ملوجة  ما عنده وركب 

حادثة �لرجيف...

ويف �لليل، يف �أعماقه �لبعيدة �لتي تقّرب كّل بعيد، 
وتوؤجج نار �ل�صوق و�للهفة، نه�صت �أّم �صفيان فزعة من 
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مليئا  ح�صنها  يف  يجل�ص  �صفيان  ر�أت  فقد  ر�أتــه،  حلم 
بالقّوة و�لفتّوة، وير�صع من ثديها...  وعندما تلّم�صت 
ثوبها من �ل�صدر وجدته مبتاّل حليبا... وكانت ليلتها 
�لليالء... فلم تنم، ومل يهد�أ لها بال، وحّدثت نف�صها 
�صفيان...  حيث  �إىل  و�لذهاب  قر�رها،  عن  بالعدول 
فر�صتها  و�غــتــنــام  �لــبــقــاء...  نف�صها  تنازعها  فيما 
ليلها،  �ل�صماوة  �صم�ص  �صّقت  جاءتها...  �لتي  �لذهبية 
فيما  جديد�،  يوما  معلنة  �أرز�قها  �إىل  �لطيور  و�صارت 
جّهزت �أم �صفيان ناقتها قا�صدة �إحدى �لن�صاء �للو�تي 

ُعرفن بتف�صري �الأحالم:

يف  وجلو�صه  �بنك  روؤيتك  �أما  �بنتي:  يا  "��صمعي 
و�أمــا  �الأم،  و�صوق  ــر�أة  �مل �صوق  �ل�صوق:  فهو  ح�صنك، 
�الأم،  ال  �ملــر�أة  �صوق  فهذه من  كان مبتال،  �أّن �صدرك 
�لقلب...  يف  هو  ما  تتبعي  وال  �ملــاء،  �إىل  �ملــاء  فاتبعي 
خري  �بنتي،  يا  خري  يربحه...  لن  �لقلب  يف  ف�صيبقى 
�لرجال  جمل�ص  يف  باالأم�ص  كنت  لقد  �هلل...  �صاء  �إن 
تخا�صمك  �أن  �إىل  �ملـــر�أة  نف�صك  دفــع  ما  وهــو  رجــال، 
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رجــل،...  وفيها  �مــر�أة  فيها  و�لنف�ص  ثيابك،  وُتر�صع 
و�لّرجل رجــل... فكوين  �مــر�أة،  �ملــر�أة  تبتئ�صي...  فال 
�ملر�أة يا �بنتي... كوين �ملر�أة... وال تفّكري كالرجال... 
�لذي  �ل�صعر  �صيحّذرك  وغد�  �حلليب،  حّذرك  فاليوم 

�صينبت يف وجهك..."

مل ترتك للمف�ّصرة جماال لتكمل حديثها، فقد عرفت 
�إىل �أين ي�صري، وعرفت �أّن �ملف�ّصرة ما هي �إال حكيمة... 
تقر�أ �لنف�ص وال تقر�أ �حللم... عادت مطمئّنة، ترّتب يف 

نف�صها م�صّوغات قر�رها باملكث: 

"لو ذهبُت �إىل حيث يريد �صفيان، �صاأكون جمّرد �أم 
�ل�صم�ص  ت�صله  ال  �لذي  ظّله  �مل�صت�صار، يف  �أّم  �صفيان، 
�إال �صدفة... لن �أكون �ل�صيخة ليلى... هو �بني وتفخر 
كّل �لن�صاء با �صار له، وتر�صى كل �لن�صاء �أن يكّن يف 
�لز�وية �لتي ال ُيرين فيها �إال كونهن حم�ص رحم خرج 
منه �البن، وبنى نف�صه ... و�أنا و�صفيان نعرف من �لذي 
بنى ومن �صاحب �لف�صل... ال �أريد من ف�صله �أن يقّدم 
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يل �لهد�يا و�الأعطيات وحتى �حلنان... �أريد �أن �أكون 
�أنــا... فمّني خرج ما يعّظمون وهو بع�ص مّني، فكيف 
يريدون �أن يختفي �لكّل تكرميا للبع�ص... �صاأبقى هنا، 
و�صيكون هو هناك كاّل مكتمال، و�أنا هنا كّل مكتمل..."

كادت �لناقة تلقيها �أر�صا حني جّفلها ثعلٌب �أفزعته، 
فيما  للناقة  �لقيادة  تركت  قد  �أّنها  )ليلى(  و�كت�صفت 
تريد...  ما  �إىل  وهو�ج�صها  �أفكارها  بقيادة  �ن�صغلت 
و�أعادت  �لطريق،  �إىل  �لناقة  و�أعــادت  هّزت �خلطام، 
�أفكارها �إىل �أفكارها... وحزمت �أمرها... وكان لها ما 

كان...
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احلكيمة اأو الداهية

�لنهار،  مّرت �صنة، �صنة كاملة، و)ليلى( �صيخة يف 
يف  و�أما  �ملحتاجون،  بيتها  ويوؤّم  �لن�صاء،  جمل�صها  توؤم 
بعيدة،  �إىل بالد  وليدها  �لتي ذهب منها  فاالأم  �لليل، 

و�لزوجة �ملرتوكة يف عنفو�ن �صبابها...

هل  �صفيان،  �أبا  يا  �أنت  �أين  غيهب،  يا  �أنت  "�أين 
�بنك  خرب  و�صلك  هل  �صفيان؟  �إليه  و�صل  با  �صمعت 
نف�صك  حتّدثك  هل  �لرجيف...  م�صت�صار  �صار  �لــذي 
�إىل  تخربين  ومل  فجاأة  تركت  عندما  ظلمتني  بــاأّنــك 
�أين... �أين �أنت؟ هبني فعلت ما فعلت لكي �أحظى بك 
�أال تعّد هذ� حّبا؟ مَل مْل يقّربني منك هذ� بعد  زوجا، 
�أن عرفت �حلقيقة، وبعد �أن و�صو�صت لك تلك �لعجوز 
�ل�صمطاء باأّنني قد ��صتخدمت �ل�صحر لكي تتزّوجني؟ 
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�أوهمتك  �أّنها  بّد  ال  �ل�صمطاء؟  �لعجوز  تلك  �أّنها  بّد  ال 
باأنني ��صتخدمت �ل�صحر لكي تتزّوجني... �آه لو تعرف 
�حلقيقة! هل تعرف �حلقيقة؟ هل عرفت �حلقيقة؟ و�إن 
يكن... كّلنا خّطاوؤون... هل وجدت مّني غري �لفر��ص 
هجرتني  هل  �لفقري؟  وتذلل  ــري،  �الأث و�لريق  �لوثري، 
طوعا؟ �أم �أّن ما جاء به �ل�صحر �صياأخذه �ل�صحر... ال 
بّد �أّن ذلك قد مّت... �إذن �ذهب فال �أ�صف عليك، وتزّوج 
من تريد، لكّنك لن تنجب �صفيان �آخر... �آه يا غيهب 
كم �أحتاجك �الآن... �آه كم �أحتاجك... �أتدري ما �صوق 
�ملر�أة؟  �أم �أّنك بلعت �صحر� �آخر فظْلت يف غيبوبته... 

�آه كم �أحّبك! كم �أحب! و�أوّد لو �أقتلك!"

�ملحايد،  ــر�وي  �ل ذّمــة  وعلى  �ل�صباحات،  �أحــد  يف 
�أبناء  �أحد  �ل�صماوة هرج ومرج، فقد �عتدى  حدث يف 
ر�أ�صه،  ف�صّج  �ل�صفيانيني،  �أفر�د  من  فرد  على  �لقبائل 
يحمل  ك�صري�  وعـــاد  بــغــد�د،  يف  �لنا�ص  �أمـــام  و�أذّلــــه 
�الأحمق  ذ�ك  قبيلة  على  مزلزل  بــرّد  ويحلم  حكايته، 
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كّلها... �نت�صر �خلرب كالنار يف �له�صيم، وتد�عى �لقوم 
�إن  قوّيا  �لــرّد  يكون  �أن  �لــر�أي  وكــان  �ملوقف،  لتد�ر�ص 
�إال  يومني...  خالل  لالعتذ�ر  �ملعتدية  �لقبيلة  تاأت  مل 

)ليلى( �لتي وقفت خطيبة حترف م�صار �لقر�ر:

"يا قوم... �أر�أيتم �أّنكم بقر�ركم هذ� ت�صّجلون نقطة 
جتل�صو�  �أن  �لقر�ر؟  بئ�ص  ــه  و�أّن تاريخكم؟  يف  �صود�ء 
ب�صبابكم  تذهبون  يعتذرو�  مل  فاإن  �ملعتذرين،  بانتظار 
للحرب معتمدين قوة �تكائكم على حلف �لرجيف... يا 
�أّن  �لعرب  �صي�صّجل  ففي �حلالتني  بائ�ص،  قر�ر  له من 
فيكم �صعيفا ُيعتدى عليه يف �أ�صو�ق بغد�د... و�صيتكّرم 
عليكم �ملعتدي باأن ير�صيكم كما ير�صى �الأطفال، �أو �أن 
تدخلو� �صبابكم وم�صتقبلكم يف حرب بد�يتها خمزية... 

بئ�ص �لقر�ر يا قوم... بئ�ص �لقر�ر..."

هنا نه�ص رجٌل م�صنٌّ حانقا: وما ترين يا �مر�أة؟

�بتعلت �الإهانة �ملبّطنة، وعرفت �أّن �الآذ�ن قد �صّنفت 
ملا تقول، و�نطلقت:
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من  نحن  نذهب  �أن  �جلليل،  �ل�صيخ  �أيها  "�أرى 
قد  �بننا  �أّن  بحّجة  �ملعتدية،  للقبيلة  ونعتذر  فورنا، 
و�صيتد�ول  نعتذر،  قّوتنا  موقع  من  و�أننا  �بنهم،  �أهان 
�أذّل  �لــتــي  للقبيلة  ــذرو�  �عــت �ل�صفيانيني  �أّن  �لــعــرب 
تنا  ق�صّ و�صتكون  كّلها،  ة  �لق�صّ �صنقلب  �بنها...  �بُنهم 
�لنا�ص يكمل من عنده...  تهم... و�تركو� خيال  ال ق�صّ
�صيقول �خليال �إّن �بننا هو �ملعتدي، و�إّنه ��صتند �إىل قّوة 
قبيلتنا و�صمعتها فقام با قام به، ولكّن قبيلتنا حكيمة، 
با  و�لتزمت  �عتذ�رها،  قّدمت  لذلك  �لعرب،  وتقّدر 
تان، فما  يطلبه �أهل �ملعتدى عليه...  �أمامكم �الآن ق�صّ

ة �لتي تريدون �أن ُتروى عنكم؟" �لق�صّ

من  منهم  �لــرجــال:  وتهام�ص  برهة،  �صمٌت  �أطبق 
قال: مع �أي �صيطان ق�صت ليلتها �لبارحة؟ فيما متتم 
�لذي حتّدث؛  �صياطينها هو  �أحد  يكون  �أن  بّد  ال  �آخر: 
فما هذ� بر�أي �مر�أة... متتم �آخر جلاره: �صن�صبح بعد 

قليل قبيلة )ليلى(... فمن �صفيان مع �أّمه؟!
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عرفْت ما يدور يف �الأنف�ص، و�أعادت �ل�صوؤ�ل: هاتان 
تكم؟  تان، فاأّيهما ق�صّ ق�صّ

وغــرّي هيئته،  ــه،  ر�أ�ــص �حلــانــق  �مل�صن  �لــرجــل  رفــع 
وتنحنح معلنا �لبدء بالكالم: نعم �لر�أي يا �أّم �صفيان، 
نعم �لر�أي! ثّم �إىل بقّية �حل�صور: �أنا �أوؤّيد ما قالته �أم 
�صفيان، �أن نكون �الأعلى خري من �أن نكون �الأدنى، و�أن 
نعتذر خري من �أن ُيعتذر لنا، و�أن يقال �إّن لدينا �صبابا 
�أحمق خري من �أن يقال �إن لدينا �صبابا ُي�صرب ويهان 

يف �أ�صو�ق بغد�د... من يوؤّيد هذ�؟

علت �الأ�صو�ت بالتاأييد، و�أخفى �حلاقد حقده لكي ال 
يجرفه �لتّيار... و�صار هذ� �لقر�ر و�حد� من �أ�صاطري 
�ل�صفيانيني... ومل يجروؤ عربّي �أن يتعّر�ص الأحدهم... 
و�صارت �أم �صفيان حكيمة �لقبيلة و�صيختها... �صفيان 
يف غرب �لعرب وهي يف �صرقهم... و�الأ�صاطري ترتى... 
قبل  �لنا�ص  يتد�ولها  ق�ص�ص  �إليها  ُن�صبت  فقد  وُتتلى، 
ُيروى  �إذ  �لكلب،  قاتل  ة  �لدنيا، منها ق�صّ �إىل  جميئها 
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�أّنه يف يوم من �الأيام جاء �أحد �صفهاء �حلي وقتل كلب 
فالنا  �إّن  لها:  وقالو�  �حلكيمة  �إىل  فذهبو�  �حلر��صة، 

قتل كلبنا. قالت: �ذهبو� و�قتلو� من قتل �لكلب.

�أن �حلكيمة خّرفت،  ر�أو�  �لر�أي، وقد  فلم يعجبهم 
وتقول كالما غري م�صوؤول. وبعد مرور �صهرين �أو يزيد 
�إبال  �ل�صفيانيني  من  و�صاقو�  �لل�صو�ص  هجم  قليال 
ة  ق�صّ لها  وحكو�  �حلكيمة  �إىل  �لقوم  ففزع  وغنما، 
قاتل  �قتلو�  فقالت:  و�الأغنام،  �الإبل  و�صرقة  �لل�صو�ص 
يفعلون  ال  وبقو�  ك�صابقه،  �لــر�أي  يعجبهم  فلم  �لكلب. 

�صيئا.

ثم كان �أن هجمت عليهم قبيلة �أخرى، و�صبت بنتا 
�حلكيمة  �إىل  �أخـــرى  ــّرة  م ذهــبــو�  وهنا  بناتهم،  مــن 
فجل�ص  �لكلب.  قاتل  �قتلو�  فقالت:  ة،  �لق�صّ لها  وروو� 
�لقوم يفكرون يف هذ� �لر�أي، وهذه �حلكيمة هل جنت 
�صاأطيعها  وقــال:  �أحدهم  قام  هنا  �صحر؟  �أ�صابها  �أم 

و�صرنى بعد ذلك ما يحدث.
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فقام �إىل �صيفه وذهب �إىل قاتل �لكلب وقال له: �أنت 
قتلت كلب �حلر��صة ور�أي �حلكيمة �أن �أقتلك، وقتله.

ثّم  �لكلب،  قاتل  لقد قتلت  �إليها قائال:  �لرجل  عاد 
ماذ�؟ ماذ� تريدين لكي تدلني بدلوك با حّل بنا؟

قالت: فلي�صر �خلرب يف �لعربان: قتلو� قاتل كلبهم.

و�صار �خلرب يف �لعرب: قتلو� قاتل كلبهم، قتلو� رجال 
بكلب... وعندما �صمع �لل�صو�ص �خلرب قالو�: �إن كانو� 
يعرفون  بنا عندما  �صيفعلون  فماذ�  بكلب،  قتلو� رجال 
�حلقيقة، ويف عتمة �لليل ت�صّللو� و�أعادو� �لغنم و�الإبل.

ما حدث  �لبنت  �صبت  �لتي  �لقبيلة  �صمعت  وعندما 
بنا  �صيفعلون  قتلو� رجال بكلب، فماذ�  �إن كانو�  قالو�: 
�ليوم  �ل�صبّية، ويف  �أعادو�  ليل  �بنتهم، ويف  وقد �صبينا 
�أّن  �لــقــوم  �أدرك  وهنا  ل�صيخهم...  خطبوها  �لــتــايل 

حكيمتهم لي�ص لديها �إال �لر�أي �ل�صو�ب... 
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�ل�صفيانية حتى  �إىل �حلكيمة  ق�ص�ص كثرية تن�صب 
�إّنها �أ�صبحت تفوق حكماء �لعرب وبلغاءهم و�صعر�ءهم 
�لتي  و�لعرب  �لق�ص�ص  بها كل  �أل�صقو�  �إّنهم  بل  كّلهم، 

يحفظها �لعرب.

• • •
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�سفيان ال�سفياين: امل�ست�سار

العدل يف الق�ش�س غريه يف احلياة.

الراوي
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مل ي�صبق الأحد �أن �صّمي ن�صبة �إىل نف�صه �إال �صفيان 
�ل�صماوي �لذي ورد  �ل�صفياين، فهو �صفيان �بن غيهب 
ة، ومالأ ��صمه �الآفاق يف  ذكره غري مّرة يف هذه �لق�صّ
�لكتب ويف �أحاديث �لرو�ة و�ل�صعر�ء �ملتنّقلني، حّتى قيل 
بتاأّمل  و�كت�صف  له خاطر جميل،  �إن خطر  �إّن �حدهم 
�صفيان  قال  قال:  عباده،  �هلل  يلهمه  مّما  حكمة  �صارد 
�صفيان  الأّن  �صفيان؛  �إىل  �حلكمة  ون�صب  وكــذ�،  كــذ� 
�أن  �الآخرين  وعلى   �لزمن،  وجنم  �حلكمة،  منبع  هو 
يذوبو� كّلما �قرتبو� مما ��صتهر فيه، هذه حكمة �لعربّي 
حكاية،  ظّل  يف  م�شرتخيا  تنم  ومقاديره �ملقّدرة، "ل 
�حلكاية  بطل  اأبطالها"  بــه  ا�شتهر  مبــا  ت�شتهْر  ول 
يقتل و�حد�، و�خليال يتكّفل بقتل �الآخرين، وقد نظلم 
نتكّلم عنه هنا، يف  ولكّن �صفيان عندما  �صفيان بهذ�، 
على  �أحد  يجروؤ  ال  �لذي  �صفيان  غري  هو  ة  �لق�صّ هذه 
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كّل  عند  توّثق  �لكتابة  �ل�صفاهة،  عدّو  �لكتابة  كتابته، 
�الأمم، ولكّنها متحو عند �لعرب، وكل حماولة للكتابة 
يقبع  لكل حكاية  وتدقيق  �صفاهة،  لكّل  هي حمو، حمو 
على  بهم  تل�صق  من  ويــرتّبــع  �لن�صيان،  يف  �صانعوها 
عرو�ص �الأخيلة يف ليايل �لرو�ة، ويف تاأّوهات �مل�صتمعني 
�إىل �لبطل  �أحالمهم يف �لو�صول  �لكر�م وهم يغالبون 
�لذي ال ميكن �لو�صول �إليه... �حلديث يطول، يطول... 
�أ�صبح  �أن  بعد  �صفيان  �أهــل  �صار  مــقــّدرة،  و�ملقادير 
�ــصــارو�  عــنــدهــم،  م�صت�صار�  �لرجيفيني  مــن  مــقــّربــا 
�الأن�صاب،  تاريخ  يف  مّرة  والأّول  �إليه،  �أنف�صهم  ين�صبون 
�لثمانني  جاوز  كهل  �صيخ  ن�صبة  ميكن  �الأفكار،  ولي�ص 
�إىل �صاب يف مقتبل �لعمر، كما حدث مع �بن �ل�صماوة 
مّت  ع�صائري  �صلح  �صّك  يف  بنف�صه  عّرف  �لذي  خلف، 
هذ�  يكون  وقد  �ل�صفياين(،  )خلف  باأّنه  �لب�صرة  يف 
�أهون كثري� من تعريف �صفيان نف�صه بهذ�، فقد �لتزم 
و�صار  �ل�صفيانيني،  ي�صريو�  باأن  �أهله  عليه  تو��صع  ما 
مّما  نف�صه،  �إىل  منت�صبا  �ل�صفياين،  �صفيان  �أنا  يقول: 
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وبن�صبه،  به  و�لهمز  باللمز  �ملتاأّدبني  من  كثري�  �أغــرى 
مل  ولو  باملر�صاد،  �ل�صفياين(  )ليلى  لهم  تقف  مل  لو 
ق�صيدة  و�لــوديــان  و�ل�صهول  و�لقفار  �ل�صحارى  تهز 
ة عن �فتخار غيهب  �لفخر �لتي تد�ولها �لعامة و�خلا�صّ
�أن  �صفيان  حد�  ما  �ل�صفياين،  �صفيان  بابنه  �ل�صماوي 
ي�صع جائزة مقد�رها مئة جمل وناقة من كر�ئم �الإبل 

�لعربّية ملن يعلمه عن مكان �أبيه.
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غيهب ال�سماوي يحلم بال�سماوة

عندما يكون البن �شفيانا، فاإن الأب قمني 
باحلكاية.  

الراوي
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و�حلــزن  �لفاجئ،  بال�صحو  م�صوبة  حلظة  "يف 
م�صبعا  �ملعتاد،  �ليومي  عمله  من  عاد  �أن  بعد  �ملقيم، 
�لدقة  وعن  �لرجيف،  متّدد  عن  �ل�صوق  يف  �صمعه  با 
�أد�ئهم  يف  �لرجيف  �أهــل  عليها  يكون  �لتي  و�لتنظيم 
فري�صة �حلج �أو �صّنة �لعمرة، وما يقوله �لنا�ص عنهم، 
وهم يرونهم خمتلفني منّظمني ذّو�قني يف لبا�صهم، ويف 
�لذي  �ل�صماوي،  غيهب  عاد  م�صربهم...  ويف  ماأكلهم، 
��صمه �الآن تارك بن مرتوك �لعربي، عاد م�صدود� �إىل 
بلد عا�ص فيها، و�ألقى بذرة �أ�صبحت علما، و�أي علم، �إّنه 
�إليه  �إىل نف�صه، وتنتمي  �ل�صفياين �لذي ينتمي  �صفيان 
�لع�صرية كّلها، بل حتى �لع�صائر �لتي جاورت �لع�صرية 
هذ�  كّل  يعرف  الأب  كيف  �صفيانية...  با�صمه،  �صارت 
عن �بنه، وي�صمعه مع كّل وفد قادم من �لرجيف، كيف 
له �أن يحتمل... كان يتعّمد وفد �لرجيف، ويجيل ب�صره 
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�لذي تركه يف  �لطفل  ي�صتطلع فيها �صورة  �لوجوه،  يف 
كاد  مّرة  �لنا�ص...  ة  ق�صّ بعد  ما  و�أ�صبح يف  �ل�صماوة، 
من  �ملالمح  قريب  �صاّبا  ر�أى  عندما  �أمــره  يف�صح  �أن 
�أبناء �ل�صماوة، من �أقاربه هناك... �قرتب من �ل�صاب 

ليفتعل معه حديثا، �صاأل �ل�صاب:

هل �أنت من �ل�صماوة؟  -

�أي �صماوة؟  -

�صماوة �لعر�ق.  -

�أق�صد  ولكّنني  �لعر�ق،  يف  �إال  �صماوة  ال  �أن  �أعرف   -
ت�صغريها بتنكريها، �أال ترى �أّننا حجاج �لرجيف؟

�أرى، ولكن يا ولدي �أعرف �آخر ي�صبهك يف �ل�صماوة.  -

وثّمة من ي�صبهني يف م�صر �أي�صا... �للهم �إيّن حاج.  -

�ملعذرة يا ولدي.  -

ال باأ�ص...   -
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بن  ـــارك  )ت قــام  فيما  �صبيلة،  يف  �لــ�ــصــاّب  م�صى 
مرتوك( ي�صتطلع �لعيون �لتي يعرفها يف �حلرم، وميّني 
كان  �لرجيفي...  يخاطب  وهو  �أحد  يره  مل  بــاأّن  نف�صه 
�لنا�ص م�صغولني كّل يف عمله... �طماأّن، ووعد نف�صه �أن 
ال يكّرر �حلديث مع �أي رجيفي، حتى لو كان ولده �لذي 
ودليال...  حّماال،  عمله  ليمار�ص  عــاد  عنه...  يبحث 
�لرجيفي،  �ل�صاب  تتابعان  ت�صتقّر�...  مل  عينيه  ولكّن 
وت�صتطلعه مفّت�صة عن ر�ئحة �أو ملمح �أو عالمة فارقة 
مفاجئ،  �صديد  باإعياء  �صعر  �بــنــه...  ــه  �أّن بها  يتيّقن 
�أخذت �لدنيا تتحّول فيه عينيه �إىل غبا�ص تاّم، حاول 
ك�صري  بيته  �إىل  عاد  جــدوى...  دون  قــو�ه  ي�صتجمع  �أن 
جمع  مــنــه...  بــّد  ال  ما  على  عازما  مهموما،  �لنف�ص، 

�أبناءه �حلجازيني حوله:

ت�صمعوه  مل  كالما  لكم  �صاأقول  �أبنائي،  يا  "�أتدرون 
مرتوك  بن  تارك  ل�صت  �أنا  و�حفظوه،  فُعوه،  قبل،  من 
عمر  عن  ويزيد  �أعماركم،  من  �ال�صم  هــذ�  �لعربي، 
و�أنــا  غيهب،  �حلقيقي  ��صمي  ون�صف،  �صنة  �أكربكم 
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من بادية �ل�صماوة، هل �صمعتم عن بادية �ل�صماوة؟ �أنا 
و�لد  �أنني  لكم معرفته هو  �أوؤكــد  ما  و�أهــم  من هناك، 
�أخوكم  �الأب...  من  �أخــوكــم  وهــو  �ل�صفياين،  �صفيان 
�حلقيقي... �لذي يبحث عنكم ليل نهار... الأّنه يبحث 
ولكّن  وتــطــول...  تــطــول،  ة  و�لق�صّ نــهــار...  ليل  عّني 
يحرتمونني  كانو�  و�إن  بحاله،  لقيطا  ترتك  ال  �لعرب 
ما  �أو  �لعمل،  يف  �إخال�صي  على  بناء  ويقّدرونني  �الآن 
يتفاخرون  �صياأتي  يوما  فاإّن  و�أمانتي،  ر�أوه من �صدقي 
فيه باأن�صابهم، و�صتكونون بال ن�صب �أو فخر... �أنتم من 
�أ�صرف �لعرب، ومن روؤو�صهم... ون�صبكم �صفيايّن �الآن، 
و�صماوّي �صابقا، �أي �أّنكم من �ل�صماوة �أ�صال، و�إن �أردمت 
�أن تكونو� �صفيانيني فاأنتم �صفيانيون ن�صبة �إىل �أخيكم 

�صفيان �ل�صفياين... "

كان �الأوالد يتحّلقون حول �أبيهم �لذي جمعهم طالبا 
ته  ق�صّ لهم  �صريوي  الأّنه  يقول  ما  �إىل  �ال�صتماع  منهم 
�لتي حفظها يف �صدره طيلة مكثه يف �حلجاز،  لقد بد� 
لهم  وبــد�  �حلــجــازّي،  �لنهار  ذلك  يف  خمطوفا  وجهه 
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كثري�،  وجهه  يف  �ل�صيب  تنف�ص  قبل:  من  يــروه  مل  كما 
ودّب �صفار يف وجهه، وكانت كلماته تتفّلت من ل�صانه 
�أّمهم ت�صتمع  كما تتفّلت �لغريبة من �لقطيع... وكانت 
كلماته كاأّنها تتعّرف رجال جديد� مل ي�صبق �أن ر�أته يف 
حياتها... وكان �أن �فتعلت حدثا يربك �مل�صهد، ويوقف 
ما يرويه �الأب، الأّنها مل ترد �أن تكون �آخر من يعلم، �أو 
الأمر �آخر يف نف�صها... فقد �ّدعت �أنها تعرّثت و�أخذت 
ت�صيح �أملا، وهنا توّقف �ل�صارد عن �صرده، و�صارت �ملر�أة 
مو�صوع ذلك �ليوم �إىل �أن غابت �صم�صه، فاّدعت �أّنها 
تعافت، وتريد �أن تنام... ذهب �الأوالد �إىل مناماتهم، 

وبقي تارك، زوجها قربها ... 

ما �لذي حدث؟  -

��صاأل روحك.  -

ماذ� تق�صدين؟  -

�أبنائي وتبد�أ حتّدثهم با بد�أت  �أن جتمع  كيف لك   -
قبل؟  من  بهذ�  حتّدثني  مل  �أّنــك  غريبا  �ألي�ص  به؟ 
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�أعــرف عنك  ال  و�أنــا  �ل�صنني  تعي�ص معي هذه  كيف 
�صيئا؟

كنت �أوّد �أن �أحّدثك �أي�صا، ولكن مل حتن �لفر�صة..  -

�لذي  ومــا  عاما؟  ع�صر  �صتة  يف  �لفر�صة  حتن  مل   -
جعلها حتني �الآن، يف هذ� �ليوم؟ ومَل مل تبد�أ بي؟ مل 

�أردتني �آخر من يعلم؟ 

ال �أدري، وال �أ�صتطيع تف�صري ما حدث، ولكّن ما �أعرفه   -
�لتنف�ص،  يف  ب�صيق  �صعرت  خاطفة  حلظة  يف  �أنني 
لعّله  �أ�صر�ره  وطاأة  من  �أخّفف  وقلت  �صدري،  �صاق 
مل  �إذ�  و�ل�صّر  ثقيل،  حمل  �الأ�صر�ر  قليال...  يرتاح 

يف�ص ينخر عمر حامله...

ه  تق�صّ بــد�أت  ما  �صّر�  لي�ص  هذ�  تتحّدث؟  �صّر  عن   -
�أنت  هل  معك...  ع�صتها  خديعة  هذه  �الأوالد،  على 
من تزّوجته؟  �أر�ك رجال غريبا... رجال مل �أعرفه 

من قبل...
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قلت لك لقد �أثقل �ل�صّر �صدري و�صاق به، ويف حلظة   -
�أو�صكت �أن �أنهار فقلت: فالأتخّفف...

�الأّمارة  نف�صك  �صّدقت  كاأّنك  تتخّفف؟  )مقاطعة(   -
�لــذي  �ــصــدرك  �أ�ــصــّدقــك،  �أن  وتــريــدين  بالُعجب، 
�أثقلك، كما تّدعي، لي�ص فيه ما يثقلك، فقد فّرغته 
�إّنها نف�صك  كل ليلة من لياليك منذ ولدنا �الأول... 
�الأّمارة بالُعجب ال �صدرك �لذي �أفرغته يف �صدري 

كّل ليلة...

كانت ليلة ليالء... بد�أ ظالمها يف �حلجاز، و�نتهى 
�أ�صرقت �ل�صم�ص على عائلة يف  يف فيايف وقفار عندما 
يخت�صمان  و�مر�أته  رجل  �ل�صيوخ،  �صوق  �إىل  طريقها 
يف  حل  عن  بحثا  �أوالدهما  مع  وي�صري�ن  حكاية،  على 

�أر�ص غري �الأر�ص، ومكان غري �ملكان.
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احلجازّية

اأمانات، وهي لي�شت لنا، نحن نقيم فيها  الأماكن 
ثم ترتكنا وترحل. ل اأدري من القائل. 

الرواي
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)1(

عندما يتقا�سمك هّمان قل لهما: احرتبا.

وهناك، �ذهب �إىل هناك، حيث ت�صتطيع �حلكايات 
وحدها �أن ترفو ما ت�صقق من جلد �حلياة.

�حلكايات هي �لطبيبة �حلكيمة �لتي جتعل �ملا�صي 
جتعلهم  �أو  �ملتعبني،  �لقلقني  من  وتفّرغه  قبوال  �أكــرث 
حمّببة...  ريا�صة  ميار�صون  كاأّنهم  قلقهم  ميار�صون 
ولن حتّدثك �حلكايات عن )عود �ل�صلب( �لذي �صلب 
ب�صار بن برد و�للوح �لذي رمي عليه يف �لنهر لي�صل �إىل 
�أهله يف �لب�صرة، وال عن جلد �حلالج  �أو قتله وتقطيعه 
و�صلب ر�أ�صه وروؤية �أ�صحابه له ما�صيا ر�كبا حمار� بعد 
موته يتهم من يظّنون �أّنه مات بالغباء، �حلكاية ال تريد 
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�أن حتّدثك عن �جلاحظ، وال عن �لتوحيدي... وال حّتى 
عن ملجاأ �لعامرّية �لذي طبخ �ملتح�صرون �الأوغاد فيه 
�لنا�ص  �لذي جعل  �لت�صّرد  �لنا�ص طبخا، وال حّتى عن 
�لعرب  ربيع  يف  حياة  وال  �آمــال  وال  �أحــالم  بال  �أرقاما 
�الأخري وخيبتهم... �صاأعود �إىل حكايتنا... وال ترتّددو� 

�إن �أردمت �لترّبم...

كدنا �أن نقول: )يف �حلكايات �صتجد �أبا �لعرب وتقف 
معه على ج�صٍر يف )�صّر من ر�أى( ومتار�ص �ل�صخرية... 
لن ت�صتغرب ما ميار�صه ها�صمّي نبيل، و�بن عّم �خلليفة، 
من �صخرية وت�صويه للمت�صل من �لو��صح �ملتد�ول ... 
�آخــر غري مــوجــود... ويف �حلكايات لن  و�إيــجــاد عــامل 
�أبا  يح�صد  الأّنــه  ذلك  يفعل  هذ�  �لعرب(  )�أبــا  �إن  تقول 
�حلكايات  يف  �لعالء...  و�أبي  و�ملتنبي  و�لبحرتي  مّتام 
�ل�صروط  ي�صعون  كانو�  غريهم  �آخرين  يكره  �صتجده 
�لتي ينبغي �أن تتحّقق يف من ي�صعد ومن ينزل عن �صّلم 
�ل�صهرة... �أبو �لعرب ها�صمي نبيل، ولكّنه كان يقف على 
ج�صر �صّرر من ر�أى، �أو �صامّر�ء، ويلقي حكايات �صخيفة 
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ال معنى لها، ويلتم حوله �لنا�ص ي�صحكون، فيما ميار�ص 
هو �صحكه �خلا�ص يف نف�صه، وميار�ص �أمله وقد �رتقى 

�صّلم �ل�صهرة من هم �أقل منه �صاأنا وموهبة... 

و�صتكون  �لرجيف،  �صتكون  وحدها،  �حلكايات  يف 
�أحدهم  ير  رجلني مل  بني  �لتو��صل  و�صيكون  �ل�صماوة، 
�الآخر �أو ي�صمع به... ويف �حلكاية وحدها، ت�صتطيع �أن 
ورّبا   ... و�صرتى  �إذ�...  �حلكاية  �إىل  فام�ص  ترى... 

�صت�صمع ...(
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)2(

�سوق ال�سيوخ

مل يكن �لهرج و�ملرج �لذي عّم �صوق �ل�صيوخ عادّيا، 
فريقني،  �نق�صمو�  فالرجال  �لعادي،  �ل�صباح  هذ�  يف 
فريق  منهن  و�نق�صم  �لفريقني،  بني  �نق�صمن  و�لن�صاء 
ثالث ير�قب �مل�صهد وي�صحك �صحكا ه�صتريّيا... و�أما 
يف  ي�صتطيعون  �ل�صوق  يف  ركنا  �تخذو�  فقد  �الأطفال، 
�ملو�د  �أيديهم من  يقع يف  �ل�صر�خ وقذف �جلميع با 
غريهما  و�لبندورة...  �لبي�ص،  �ل�صوق:  يف  �ملعرو�صة 
مل  للجميع...  متاحة  �أ�صبحت  �لتي  �ملعرو�صات  من 
نف�صه،  �ل�صيوخ  �صوق  حتى  قبل،  من  هذ�  �صوٌق  ي�صهد 
وهو �ل�صوق �لذي �أقيم على ربوة ليكون مركز� جتاريا 
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مهّما... كان �ليوم، ذلك �أو هذ� �ليوم، غري عادّي، ومل 
ي�صبق �أن �نق�صم �لنا�ص هذ� �النق�صام �لغريب �لعجيب، 
ولكّنه حدث،  حّتى يف �حلكايات ي�صعب ت�صّور ذلك، 
به  وم�صت  �لركبان...  به  �صارت  حديثا  و�صار  حــدث 
�إليه...  �لذ�هبة  و�الأخــرى  �ليمن  من  �لقادمة  �لقو�فل 
ويقال �إن ذلك �ليوم كان �صببا يف حتّول طرق �لتجارة، 

و�صار �صوق �ل�صيوخ حمطة يف طريق �لتجارة... 

ـــر�أة حجازية  �أ�ــصــل �حلــكــايــة، فهو قــدوم �م ـــا  و�أّم
وقد  �أطفالهما،  ومعهما  �لــعــر�قــي،  زوجــهــا  ير�فقها 
حتّينو� �لفر�صة �لتي يكون فيها �ل�صوق يف �أوج ن�صاطه، 
ويكون �لنا�ص معظمهم يف �ل�صوق بني مت�صّوق، وباحث 
�ملت�صّوقني ويت�صّلى ب�صورهم  و�آخر ير�قب  عن حكاية، 
�ملتحّركة، يف تلك �للحظات �لتي ال تتكّرر يف �الأ�صو�ق 
مــّرة و�حـــدة، وبعدها  و�إّنـــا تكون  �لــيــوم،  على مــد�ر 
ويعود  �أدر�جــهــم،  �ملت�صّوقون  ويعود  �ل�صخب،  يخفت 
�ملر�قبون و�لباحثون عن �حلكايات �إىل بيوتهم، ظفرو� 
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�أو ق�صو� يوما ثقيال �صيكون لو مل يرتادو�  با ظفرو�، 
�حلجازية  �لغرباء،  دخل  �للحظات  تلك  يف  �ل�صوق،  
يف  و�صاحو�  عاليا،  مكانا  و�تخذو�  و�أبناوؤها،  وزوجها 
�لنا�ص: يا �أهل �ل�صيوخ... يا رجال �ل�صيوخ... يا ن�صاء 
هلّمو�  �إلينا،  هلّمو�  �ل�صيوخ...  �أطفال  يا  �ل�صيوخ... 
و�حكمو� بيننا... كان هذ� �صوت �ملر�أة �حلجازّية، و�أما 
�لرجل، فقد كان يقف بجانبها، �صاخما، معافى، كاأّنه 
غري معنّي با يحدث و�صيحدث، و�أما �الأطفال، فكان 
�لر�أ�ص،  مطاأطئ  يقف  ع�صرة  �خلام�صة  �بن  �أكربهم 
وقد �أعيته �حليلة يف �أن يوّفق بني �أبويه، و�أما �الآخرون، 

فكانو� ينحزون بكاء جّو�نيا موجعا... 

جتّمع �لنا�ص، و�صّنفو� �الآذ�ن، وهّياأو� �لقلوب ل�صماع 
يف  جتمعو�  �أمرها...  من  كان  وما  �لعائلة  هذه  حكاية 
مثل  �لد�ئرة  منت�صف  يف  �لعائلة  �صارت  حتى  دو�ئــر، 
خطيب وثني مقّد�ص �صيبا�صر موعظته، وكان �أن �بتد�أ 

�لرجل �لكالم:
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وكثري  �الأيــــام،  مــن  يــوم  يف  منكم  و�حـــد�  "كنت 
على  ال  �حلقيقة  على  بنف�صي  عّرفت  لو  يعرفني  منكم 
لكم  و�أحــكــي  هــذ�،  كــل  �ــصــاأجتــاوز  ولكّنني  �لتقريب، 
حكايتي كاأّنني ال �أعرف منكم �أحد�... يا قوم، يا �أهل 
يتزّوج  مل  �أّنــه  �كت�صف  رجل  يف  تقولون  مــاذ�  �ل�صيوخ، 
نتيجة  كان  �بنا  و�إجنابه  زو�جه  و�أّن  باإر�دته،  وينجب 
�أحّبها،  �لتي  �ملر�أة  �صحرّي، �صرفه عن  �صيطاين  عمل 
و�أتى به المر�أة مل يحّبها، ومل يجد فيها �إال مزيجا من 
تقولون  ماذ�  رجل،  وعقل  �مــر�أة  و�مــر�أة: جمال  رجل 
�إىل  و�ل�صكان  �ملكان  وغادر  �حلقيقة،  �كت�صف  وقد  به 
غري غاية، باحثا عن مكان ي�صتطيع فيه �أن يكون �آخر، 
��صمه  ينكر حّتى  و�أن  يكون جديد�، جديد� متاما،  �أن 
ون�صبه لكي يكون ذلك، ماذ� تقولون به وقد فعل هذ� 

على وجه �حلقيقة، ال على �ملجاز؟"

�صاح �أحد �حل�صور: هذ� رجل ملول

�آخر: هو على حق، و�أ�صو�أ ما يالقيه �لرجل �خلديعة.
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�آخر: �مر�أة فعلت ذلك الأّنها �أحّبت، و�ملر�أة �إن �أحّبت 
فعلت �الأفاعيل...

فعلت  �لتي  باملر�أة  يفّكر  مل  �أنــايّن،  رجل  هو  �آخــر: 
�إّنه  ت�صّكلت...  بعائلة  يفكر  ومل  �أحبته،  الأّنها  فعلته  ما 

�أنايّن..

نف�صه  وجــد  رجــل  هو  و�إنــا  �أنانّيا،  لي�ص  هو  �آخــر: 
خمدوعا، ورّبا فقد حبيبته ب�صبب تلك �خلديعة... قد 

ال �أفعل ما فعل، ولكّنني �صاأفعل �صيئا على �الأقل...

�صاحت �مر�أة: لكي نحكم ال بّد �أن ن�صمع �صوت �ملر�أة 
�ل�صوت  ن�صمع  مل  ما  عرجاء  �حلكاية  خدعته...  �لتي 

�لثاين لكي مت�صي �حلكاية على قدميها...

�رتفعت �الأ�صو�ت يغلبها تاأييد ما قالته �ملر�أة... وهنا 
رفعت �ملر�أة �لتي تقف مع زوجها يف �لو�صط �صوتها:

خادعة  بد�ية  هذه  �ل�صيوخ...  �أهــل  يا  قــوم،  "يا 
هذ�  يف  �إليكم  جميئنا  حكاية  حكايتنا،  و�أما  للحكاية، 
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ليوم، فا�صمعوها مّني... ما ر�أيكم برجل يتزّوج �مر�أة 
ر�أت فيه زوجا منا�صبا، وعرفت �أّنه مينّي مّدة �صتة ع�صر 
عاما، ال تعرف �صوى �أّنه رجل مياين �ختلف مع �أهله، 
وجاء �إىل �حلجاز مبتعد� عن �إغ�صاب �لو�لدين، وجور 
�الأعمام... �أتى �إىل �حلجاز وبد�أ حياة كّلها عمل، وكان 
منهم...  فــزّوجــوه  وتقديرهم،  �لنا�ص  �حــرت�م  حمط 
على  �ل�صبية  هــوؤالء  منه  و�أجنبت  ذلك،  على  تزّوجته 
ذلك، ما تقولون فيه �إن كان مدى �صتة ع�صر عاما يخفي 
�أ�صله حتى عن زوجته... ما تقولون �إن كان �أن �كت�صفت 
�كت�صفت  �ليماين،  زوجــة  لها  يقال  كــان  �لتي  �ملـــر�أة 
و�أي  �لعر�قي،  زوجة  و�إنا  �ليماين،  زوجة  لي�صت  �أّنها 
عر�قي... ولو عرفتم منه هو الختّل هذ� �ل�صوق كّله... 
ولكان يومكم هذ� يوما مل تعرفه �لعرب.... ما تقولون 
�أو  بالزوجة �لتي �نخدعت �صتة ع�صر عاما؟ هل ترتك 
تفرك... وما تقولون بهوؤالء �ل�صبية �لذين ال ذنب لهم 
حّتى  تف�صري  �أي  لها  �أجــد  مل  �لتي  �أبيهم...  �أنانّية  �إال 

�الآن؟"
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ت�صاربت �الأ�صو�ت، و�صعر كبري �لتّجار �أّن ور�ء هذه 
معلنا  �لهو�ء  يف  ع�صاه  فرفع  جلال،  �أمــر�  �لهمهمات 
وجوده، يف �إ�صارة �إىل �أّنه يطلب �لهدوء، ويطلب �لكالم، 
و�صيئا ف�صيئا �أخذ �ل�صمت ي�صود �ملكان، وهناك، على 
�لنا�ص،  �لنظر يف  يجيل  و�أخذ  وقف،  عالية  دكان  دّكة 
" يا  �لد�ئرة...  و�صط  وزوجها  �ملــر�أة  تلك  �إىل  ويعيده 
هذ�  مثل  ر�أيتم  هل  �لعرب،  حكماء  ويا  �ل�صيوخ،  �أهل 
�ليوم... هل ر�أيتم رجال و�مر�أة يحتكمون �إىل �لعاّمة؟ 
ماذ�  �ليوم؟  �أر�هــا  �لتي  هذه  مثل  حمكمة  ر�أيتم  هل 
دهاكم؟ مالذي تريدونه يف حتّلقكم حولهم �ليوم؟ هل 
�إن كان ذلك، فمن منكم  �أن حتكمو� بينهما؟  تريدون 
باحلكم...  �صينطق  �أيكم  �حلكم؟  عنده  �صيكون  �لذي 
ة، و�إن هذ�  �إن �الحتكام �إىل �لعاّمة فتنة للعاّمة و�خلا�صّ
�أنف�صكم،  تتد�ركو�  �إن مل  �صيقيم  ب�صر  ينذر  �أر�ه  �لذي 
وتر�صدو� هذه �ملر�أة وزوجها �إىل �الحتكام �إىل حمّكمني 

ني... " �أكفاء خمت�صّ
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له  ي�صمح  ومل  نهره،  ولكّنه  مقاطعته،  �لرجل  �أر�د 
بالكالم، و�أكمل كالمه

�لعاّمة  يف  حتتكما  �أن  �ملعيب  من  �ألي�ص  "و�أنتما... 
�لذين  �الأطــفــال  هـــوؤالء  مــن  تخجال  �أمل  �ملـــالأ،  وعلى 
بينكما  �لعاّمة  تنق�صم  �أن  تـــوّد�ن  وهــل  ير�فقونكم؟ 
بهذه  �أردمت  و�إن  ��صتمّر�...  ذلك  �أردمت  �إن  وحتــرتب؟ 
�أعتى  يحّلون  فيها من �حلكماء من  فاإن  �لبلدة خري�، 
�الألغاز... و�أنتم يا �أهل �ل�صيوخ: هل تريدون �أن تنّغ�صو� 
حياتكم؟ هل تريدون فتنة جمانّية لتحرتبو�... �إن �أردمت 

ذلك ��صتمّرو�.. "

يا كبري  �لعقل  تقوله عني  "ما  �أحد �حلكماء:  �صاح 
�لتجار، و�أرى �أن ت�صّكل حمكمة لتحكم بني �خل�صمني... 

ولدينا من �لق�صاة ما لدينا"

جلده  يهر�ص  وهو  وي�صتمع  ير�قب  كان  رجل  �صاح 
تفّوتا هذه  �أن  تــريــد�ن  هل  هــذ�،  " ما  وثــبــور�:  فرحا 
�لفر�صة على �لنا�ص... مل ال يحكم �لنا�ص... مل ال يكون 
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لنا نحن �لعاّمة دور يف يوم من �الأيام... هل يحق لكما 
�أن ت�صّككا بحكم �لعاّمة وتلمز� بقدرتها على �لتمييز... 
�إّنه يومنا... يوم �لنا�ص ... و�صوتهم �لذي ال بّد �أن يجد 

�صد�ه... "

�صاح كبري �لتجار: �خر�ص.

�صاح رجل �آخر من �لعاّمة: �خر�ص �أنت... ل�صنا يف 
جمل�صك �أو يف حلقتك لتكمم �أفو�هنا.

�صاحت �مر�أة: هذ� يوم �ملر�أة لت�صمعو� �صوتها.

زغردت ن�صاء طربا للعبارة..

همهم رجاٌل م�صتائني، و�آخرون فرحني...

تعالت �الأ�صو�ت، وتالطمت �لعبار�ت، و�صار متييز 
مــوؤّذن  حــاول  �لعبث...  من  �صيئا  �الأ�صو�ت  من  �صوت 
�لبلدة �أن يوؤذن للظهر بغري موعد، ومل يفلح يف �إي�صال 
و�لرجل  �لتجار  كبري  عاند�  �للذ�ن  �لرجالن  �صوته... 
 ... يوؤيدهما  مــن  حولها  �لتف  بـــوؤرة  �ــصــار�  �حلكيم 
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و�لتف  بوؤرة  �صارت  �لن�صاء  �صوت  �أعلنت  �لتي  و�ملــر�أة 
حولها جمع من �لن�صاء... �الأطفال �أعجبهم ما يجري، 
وجتمعو�  و�ل�صحك،  �لفكاهة  روح  دمائهم  يف  و�صرت 
ت�صّكلت  فيما  خاليا  �ل�صوق  و�صط  �صار  ـــة...  ز�وي يف 
من  تكّونت  م�صطربة  �لو�صط  يف  بــوؤرة  �ال�صطفافات، 

كبري �لتجار وحكماء �صوق �ل�صيوخ...

�أهل  يا  جئنا  لهذ�  " ما  �حلجازّية:  �ملــر�أة  �صاحت 
�ل�صيوخ... ما لهذ� جئنا..."

�أهل  من  �حلكم  �طلبي  " �إذن  �لتجار:  كبري  �صاح 
�حلكم ال من �لعاّمة".

من  كــّل  و�لــرجــال  �لن�صاء  قبل  مــن  �صيحات  علت 
بوؤرته....

تعالت �صحكات �الأطفال...

��صت�صعر �أهل �لتجارة �خلطر، و�أغلقو� حماّلهم...

للحكم بفد�حة ما  �لتي جاءت طلبا  �لعائلة  �صعرت 
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ولكن  يعتلونها،  كانو�  �لتي  �لدكة  عن  نزلو�  به،  قامت 
�لعاّمة �صرخو� بهم: " �بقو�... �بقو� ... "

�أم�صك �لفتى �لكبري �بن �حلجازّية و�لعر�قي �أخوته 
و�أنزلهم عن �لدّكة، و�نظّمو� �إىل �الأطفال، وبقي �لرجل 

و�ملر�أة مكانهما بوؤرة ل�صر�ع و�صيك...

عتبا  مليئا  �صوتا  �ملر�أة �حلجازّية خمرجة  �صاحت 
وحزنا:" ما �لذي فعلته بنا ؟"

�أمل  �ملجنونة...  فكرتك  �ألي�صت   " زوجــهــا:  �صرخ 
تطلبي �الحتكام للنا�ص؟"

�صرخ �أحد �حلكماء: " �نزال �أّيها �لغبّيان ... �نزال... 
ال بارك �هلل فيكما".

��صتجابة  ينزال  �أن  �أر�د�  جناة  بق�صة  يتعّلق  وكمن 
لند�ئه... ولكن هيهات... تعاىل �ل�صر�خ من �الأركان: 

�بقو�" " �بقو�... 
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وقار  عليه  �حلكماء  من  رجل  جو�رهما  �إىل  �صعد 
وفيه ثقة ورفع يديه م�صتدير� يطلب �لهدوء...

يكاد  ب�صوت  �حلديث  بد�أ  وهنا  قليال،  �ل�صوق  هد�أ 
�أركان �ل�صوق..." لقد �نق�صمنا، ومن يقول  يو�صله كّل 
�أهل  يا  ولكن...  بغربال...  �ل�صم�ص  يخفي  ذلك  غري 
�ل�صيوخ... هل توّدون �أن ت�صمعو� ر�أيي يف ما نحن فيه؟ 

هل توّدون؟"

جاءت �الأ�صو�ت: متقاطعة متو�فقة: " تكّلم، تكّلم... 
قل.. ن�صمع... هّيا... "

رفع �صوته لي�صل �أق�صى مدى: " على �لرجال هناك 
�أن يختارو� من ميّثلهم، وعلى �لن�صاء هناك �أن يخرتن 
من  يختارو�  �أن  هناك  �الأطــفــال  وعلى  ميّثلهن،  مــن 
ميّثلهم، ونحن حكماء �ل�صوق نختار من ميّثلنا، ونعقد 
ويعود  �الآن..  �أر�ها  �لتي  �لفتنة  ونئد  غد�...  �ملحاكمة 
�ليوم كل زوج وزوجته... و�إال دخلنا يف غرب�ء ما قبلها 

غرب�ء، ود�ح�ص تن�صف كل �لدو�ح�ص... ".
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"يا  �أكــمــل:  وبحكمته  �أثـــر،  مــن  �صيئا  �صوته  لقي 
ميثلكم،  من  �الآن  �ختارو�  هناك  �لرجال  �أنتم  قــوم.. 
�أبنائي  و�أنتم  �لن�صاء هناك �خرتن من متّثلكن،  و�أننت 

�الأطفال: �ختارو� من ميّثلكم..."

�صوق  �هلل  ـــد�رك  وت جمع،  كــّل  يف  همهمات  �صرت 
�أبرز كل جمع من ميّثله،  �إذ  �ل�صيوخ من كارثة كبرية، 
�جلميع  يحبها  عجوز  �مـــر�أة  ر�أي  على  بناء  �لن�صاء 
�أن تكون �ملر�أة �حلجازية �صاحبة �لق�صّية هي  �خرتن 
من متّثلهن، وجهرن ب�صوتهن و�أيديهّن ت�صري �إليها: " 

هذه من متّثلنا".

ــّرجــال مــن بينهم رجــال يــبــدو �أكــرثهــم  و�خــتــار �ل
قال  فيما  "هذ� من ميثلنا"،  �أبــرزوه:  حتّم�صا وكالما، 
ميثلنا  �أن  �أرى  �مل�صطنعة:  �ملجاملة  �صبيل  على  هو 
�لرجل �لغريب، الأّنه �صاحب �لق�صّية، وما كان كالمه 
هذ� على وجه �حلقيقة، ولكّن �لرجال �غتنمو� �لفر�صة 
�صائحني: نعم �لر�أي، نعم �لر�أي. وهنا �أ�صقط يف يده، 

وقبل باأن ميثلهم �لرجل �لعر�قي.
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و�أما �الأطفال، فقد �ختارو� �بن �حلجازية و�لعر�قي 
من  يقع  �أن  ميكن  �ختيار  �أغــرب  وهو  ممّثلهم،  ليكون 
�أطفال، ولكّنهم �أطفال �ل�صيوخ، �طفال �ل�صيوخ �لذين 
كانو� يتمّتعون بيزة �أّنهم ي�صمعون كّل ما يدور يف �ل�صيوخ 
دون �أن يكونو� ذوي �إربة، �أو �صهوة، وهم �لقادرون على 
�إنقاذ �صوق �ل�صيوخ مما هو فيه... لقد �ختارو� �لفتى 
ظفرك...  مثل  جلدك  يحك  ال  ر�أيـــه:  �صمعو�  عندما 
قالها... و�صكت، ولكّنهم مل ي�صكتو�... قال �أحدهم وقد 
بدت عليه عالمات قيادة: "هي ق�صيتك يا �أخانا، و�أنت 
�أدرى بها، وال تظّن �أننا نختارك لنتخّلى عنك... نحن 
نختارك الأنك �الأقدر على �أن ت�صرح �لق�صية... �صمعنا 
�أدرى ب�صعابها، و�أنت من مّكة  �أهل مّكة  �أهلنا يقولون: 

و�ل�صعاب �صعابك".

�نف�ّص �جلمع على �أن تكون �لعائلة �صاحبة �مل�صكلة 
�صيفة على �أهل �لبلدة، تختار �لنزل �لذي تريده، و�أن 
بال�صمت،  �جلميع  يلتزم  غد�،  علنية  �ملحاكمة  تكون 
�إال �ملمثلون، ويكون �حلكم للعاّمة، ينحازون  وال ينطق 
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تكتمل  وعندما  حّجة،  �ملمثلني  �أقــوى  عند  ويتجّمعون 
�حلجج يتم �إح�صاء �ملنحازين لكل جهة، و�ملمثل �لذي 
يريده،  �لذي  باحلكم  �صينطق  �لنا�ص  �أكرث  �إليه  �نحاز 
ي�صادر  �أن  به  و�أر�د  �لرجل �حلكيم،  به  �أ�صار  ما  هذ� 
�ل�صوخ  على  غريبة  حماكمة   ... �أي�صا  �لغد  م�صكلة 
غدً�  و�إن  لنز�ع...  وف�ص  وقته  يف  حّل  ولكّنها  و�أهلها، 

لناظره قريب... 
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ليلة ليالء مّرت...

دخلت �لعائلة حان �لبعيد، �أو خان �لبعيد، وهو خان 
كانت  من  به  ي�صتقبلون  �لقرية،  �صيوف  من  ة  للخا�صّ
ة، �أو من كان غريبا ال يعرفون عاد�ته  لديهم منزلة خا�صّ
وتقاليده، ففي هذ� �خلان خيار�ت كثرية لل�صاكن، كاأن 
يطهو طعامه بنف�صه، �أو �أن ينام كما �عتاد: على �الأ�صّرة 
�أو على �الأر�ص، كما �أّن �ملر�فق فيه فيها �ملك�صوف وفيها 
�لعائلة  دخلت  �لعربي...  وفيها  �لعجمي  وفيها  �ملغلق، 

خان �لبعيد، وكانت �لليلة �لليالء...

ال �أحد من �أهل �ل�صيوخ ��صتطاع �أن يحّدد �أو يحّدث 
عّما مّت يف تلك �لليلة، وال �أحد وجد �أثر� يف �صباح �ليوم 
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�لتايل للعائلة �صاحبة �لق�صّية، حّتى �إّن كثريين �صّدقو� 
�أن يقوله  �أّنهم كانو� يحلمون، وكثريين قالو� ما ميكن 
�لعقالء: لقد عاد �إىل �لعائلة ر�صدها، وعادت �أدر�جها 
و�لتوّقع، حّتى  و�لتوّهم  �للغط  و��صتمّر  �إىل �حلجاز... 
وقف �لرجل �حلكيم �لذي �أ�صار عليهم ب�صكل �ملحاكمة، 
�لقرية، وقف و�صط  �أهل  �لذي �ختري من  �لوحيد  وهو 
�أهــل  يــا  �صالمتكم  على  هلل  "حمد�  �صائحا:  �جلمع 
�ل�صيوخ... كانت فتنة نزعها �هلل بطيبتكم، و�إميانكم، 
�أن تد�رككم �هلل لكان �حلال غري �حلــال... هل  ولوال 
�الأحــالم... ون�صتعني  هو حلم؟... مل ال نف�ّصره تف�صري 
�لتي جعلت من بلدتنا ممّثال و�حد�؟... وها  باالأقد�ر 
�أن يدير حماكمة يغيب  ينبغي  �لوحيد �لذي  �ملمثل  �أنا 
طرفاها، �ألي�ص هذ� حلما �أو بع�ص حلم، ف�ّصروه تف�صري 
�الأحالم، و�صتجدون �أّنكم حمظوظون؛ �إذ �إن �ملمثل هو 
من تختارونه قا�صيا يف كثري من �مل�صكالت �لتي مّرت 
�حلق  بــاأّن  ق�صيت  �ل�صيوخ...  �أهــل  يا  �ل�صيوخ...  بها 
يتنازل  و�أن  يت�صاحلا  �أن  عليهما  و�أّن  و�لرجل،  للمر�أة 
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ولي�ص  لالأطفال  �مل�صتقبل  الأن  �أنانيته  عن  منهما  كّل 
لهما، فاإن حدث �أن ر�أى �أحد منكم �أّيا من �لعائلة �لتي 
يبلغه حكمي... حمد�  �أن  فعليه  �حللم،  ي�صبه مرورها 
وعا�صت  عمله...  �إىل  كّل  وليم�ص  �صالمتكم،  على  هلل 
غربية...  وال  �صرقّية  ال  عهدمتوها...  كما  �ل�صيوخ 

عا�صت �ل�صيوخ.
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عندما يكون العْتُب متاأخًرا يكون حلًوا بطعم 
العلقم

�أنت تخّمنني ما يدور بر�أ�صي، ولعّلك �صت�صلني �إىل   -
ما يدور...

وما �أدر�ك ... ما �أدر�ك با �أخّمن؟  -

�ل�صنون، �لزمن لي�ص لعبة عابرة... �لزمن نحن، يف   -
كّل حلظة يتغرّي فينا �صيء، وجمموع هذه �الأ�صياء هو 

نحن... 

هل هذه فل�صفة؟ �أم هي هروب مما تتوّقع؟  -

وهل تعرفني ما �أتوّقع؟  -
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يا  ر�أيكم  �أعرفه فهناك م�صكلة، على  �إن مل  نعم...   -
�أهل �لعلم.

وما �لذي يجعلك و�ثقة من �صدق حد�صك؟  -

هو لي�ص حد�صا، هو معرفة؟  -

ما �لذي يجعلك و�ثقة من معرفة �صيء هو يف �لغيب؟  -

لو كان يف �لغيب لكنت �أنت غيبا.  -

ومن �لذي يتمنطق �الآن؟  -

ما  �أتــدري  �أتــدري؟  معك،  �لغام�صة  �حلياة  تلميذة   -
�أعرف عنك؟ �أتعلم ما �لذي �أعرفه عنك؟

هل توّد �صماع حكايتك مّني؟

ومن �أين لك �حلكاية؟  -

منك... كنت تنام يف ح�صني وتروي �حلكاية نائما،   -
وكنت م�صتمعة خفيفة �لظل، �أ�صمع و�أربط �الأ�صياء... 
كنت معك و�أنت معهم يف منامك... كنت معك و�أنت 
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تعاتب ليلى، وترّد على عتابها... كنت معك الأر�ين، 
وقليال ما ر�أيُتني... ولكّن هذ� �لقليل هو �لذي جعلني 
�أ�صتمّر معك... كنت جتل�ص كمن يخطب، وترجو �هلل 
�أن يكون �صفيان ن�صخة منك ال من ليلى... كنت تبكي 
وتبكي عندما ت�صحو ... وكنت �أ�صاركك �لبكاء و�أكاد 
�أختنق كي ال �أ�صعرك �أّنني �صمعت �صئيا... كنت �أتتّبع 
ما �آل �إليه حال �صفيان، و�أرجو �هلل �أن ال ياأتي �ليوم 
�لذي ي�صحبك �إليه... كنَت ت�صرخ يف �لليل: �صفيان 
مّني، �صفيان مّني... وكنت �أ�صمت، و�أبتهل �إىل �هلل 
�أبنائك مّني ما يجعلك تفتخر بهم...  �أن يريك يف 
كنت تر�صم على �لرت�ب �أمام �لبيت خر�ئط متحوها 
وكنُت  �أر�ك...  �أو  �الأوالد،  �أحد  �إليك  يت�صلل  عندما 
و�لرجيف،  �حلجاز  بني  �مل�صافة  تر�صم  �أّنــك  �أدرك 
و�أنــا  وكنت،  وكنت  كنت  و�ل�صماوة...  �لرجيف  �أو 
�أع�ّص على �الأمل، و�أفر�ص ب�صاط �لريح لكي ت�صرتيح 
عليه... هكذ� كنَت، هل �أتلو عليك تفا�صيل معي�صتك 
عن  عليك  �صاأتلوها  يل  ت�صمح  كنت  �إن  ليلى...  مع 
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دمعك  تغالب  جل�صت  �لتي  ة  �لق�صّ قــلــب...  ظهر 
�صاألت  لو  ة  �لق�صّ تلك  الأبنائك،  برو�يتها  تهّم  و�أنت 
ها  بق�صّ يحفظونها  �إّنهم  لــرووهــا...  عنها  �أبناءك 
معرفة  توّد  �أنت؟ هل  من  وق�صي�صها... هل عرفت 
مر�فعتي  �ل�صيوخ  �أهل  ي�صمع  �أن  توّد  هل  �ملزيد... 

هذه؟؟

كان يجه�ص بني يديها مثل طفل �أذنب ذنبا عظيما... 
يف  ينظر  �أن  يقوى  ال   ... ر�أ�صه  يرفع  �أن  على  يقوى  ال 
�أر�د  كالما...  يجد  مل  لكّنه  يتكّلم  �أن  �أر�د  عينيها... 
فما  �الأبناء  يف  ب�صره  �أجــال  �الإر�دة...  يجد  مل  ولكّنه 
ر�آهم  مّرة  �أي  من  و�صالفة  قّوة  �أكرث  �إّنهم  عرفهم... 
�أّول  ير�هم  كاأّنه  �أو  �أبــنــاءه...  لي�صو�  كاأّنهم  فيها... 

مّرة...

�صعد، يا ولدي، ما تقول؟  -

ة  �أقول ما قالته �أّمي، و�أزيد �إننا كّنا ندرك �أّن �لق�صّ  -
�لتي ترويها لنا �أّمنا عن �لرجيف، وزعامتها، وعن 
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بها  ن�صعر  كنا  نا...  تخ�صّ عّنا...  وباديتها  �ل�صماوة 
منك...  لنا  �أّنــهــا  لنا  يخطر  مل  ولكن  مّنا،  جــزء� 
�أن يكون  �لذي مل يطق  �لفار�ص  �أّنك  �أّنك بطلها... 
خمدوعا... �أّنك �لرجل �صاحب �الأنفة �لذي �صّحى 
�لذي  �أنت  �أّنك  لكر�مته...  �نت�صار�  ميلك  ما  بكّل 
ما  �ل�صهرية:  قولتك  وقلت  ليل،  يف  فر�صك  �صددت 
بني على باطل فهو باطل... �أّنك �أنت �الأب �لذي مل 

يلتفت ور�ءه كاأّنه ينّفذ �أمر رّبه... 

يف �الأثناء نه�ص �البن �الأو�صط، �صعيد ممّثال:

ة �إىل  "�أتذكرون كيف كّنا نبكي عندما ت�صل �لق�صّ
فر�صه،  قيد  �ملقد�م  �لفار�ص  فيها  يفّك  �لتي  �للحظة 
قبلة  ويطبع  �لبيت،  �إىل  فيعود  تغالبه،  دمعة  ويغالب 
على جبني �صغريه، ثّم يعود وقد تبّلل �صدره من �لدمع، 
ولكّنها �لكر�مة: �لكر�مة يا �أبنائي... ركب فر�صه و�صابق 
�أ�صرقت  حتى  جهة...  غري  �إىل  و�الأمــل  و�حللم  �لريح 
عليه �ل�صم�ص يف �أر�ص غري �الأر�ص... وحتت �صماء غري 
�ل�صماء... ال يعرف فيها �إال نف�صه وفر�صه... فر�صه هي 
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�لتي  فر�صه  تــرك...  با  يربطه  �لــذي  �لوحيد  �ل�صيء 
رك�صت كّل �لليل حتته... حتى خارت �أقد�مها، ومل تعد 
�أر�حها  �أن  �لتي تركها بعد  قادرة على حمله... فر�صه 
من تعبها... وجعلها ت�صتعيد قّوتها... تركها الأّنه يعرف 
�أّنها �صتعود �إىل �أهله بخربه... وخاطبها كمن يخاطب 
ت�صاألو�  �لقوم وقويل لهم: ال  �إىل  عاقال ر��صد�: عودي 
�أيتها �لنعامة،  عنه، هو بخري ما د�م ال ير�كم، عودي 
كان...  لو  ليرتك  كان  ما  �لتارك  �أّن  و�أخربيهم  عودي 
�أّمة،  �لقلب كفيل بقلب حياة  �إّن جرحا يف  لهم  وقويل 
فما �حلال مع عائلة؟؟ وقويل لهم: �إّن �لفار�ص هو �لذي 
ال يقيم على خمّباأ، وال ينام على فر��ص خديعة... قويل 
�صار  عندما  �فرتقنا  فقد  فار�صي...  يعد  مل  �إّنــه  لهم 

�صائق ناقة، تخرّيها وركبها... مل يعد فار�صي..."

يبكي �لرجال، وما �أحّر بكاء �لرجال!... كان يجه�ص 
�إىل  �ل�صعود  وحتــاول  �لقلب  ت�صق  تنهيد�ت  ويخفي 
هو�ء...  عن  بالبحث  م�صغول  �صدر  فيعيدها  �ل�صفتني 
�أن  حــاول  �صيئا...  يقول  �أن  حــاول  م�صى...  وقـــف... 
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يحب�ص �لدمع �لذي بلل �صدره... حاول حاول وحاول... 
يبحث  �ل�صيوخ...  �صوق  ــة  �أزّق يجوب  �خلــان  من  خرج 
عن ن�صمات �حلجاز �لتي كانت ت�صعفه بهو�ء غري هذ� 
�لتي  لفر�صه  ظّنها  �أو حركة  ناأمة  �صمع  كّلما  �لهو�ء... 
ال�صع  بارد  �لن�صيم  مثل جرمية...  �أبناوؤه  عليه  �أعادها 
يف �صوق �ل�صيوخ... و�لهو�ء مزيج... قدماه �حلافيتان 
تتلّم�صان ريحا تقذف به خارج �ملعمورة كّلها... وعيناه 
تفّت�صان يف �ملكان عن ب�صاط ريح... عن فر�ص ت�صتطيع 
دون  �ملهامه  تقطع  ناقة  عن  كــّلــه...  �لليل  حتمله  �أن 

كلل... عن موت فجاءة يجعل �الأ�صياء مثل حلم... 

�أن  ت�صتطيع  ليال،  بغد�د  يف  كما  �ل�صيوخ،  �صوق  يف 
يف  وكلبا  وقّطا  جرذ�  ر�أى  للطبيعة...  �آخر  وجها  ترى 
�لكلب  بني  يتدحرج  �جلــرذ  ر�أى  ومــز�ح...  حب  حالة 
�إىل  به  ويقذف  يد�عبه  �لقّط  ور�أى  كرة،  مثل  و�لقط 
�لكلب... ر�أى �لطبيعة تعلن �أّن ما تر�ه يف �لنهار، وما 
حتفظه من �الأمثال ما هو �إال رغائب دفينه قالها �أول 
مقطوعة...  �أو  جمروحة  �أو  حزينة  نف�صا  لي�صّلي  قائل 
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�جلــرذ  نف�صه  ر�أى  �صيئا...  يـــدرك  يعد  مل  �أنـــه  ر�أى 
�مل�صاهدة،  يف  غرق  و�لقط،  �لكلب  بني  يتدحرج  �لذي 
كان  �جلــرذ...  فياأكل  �أحدهما  ينق�ّص  �أن  ينتظر  كان 
�أن يفرت�ص �لكلب �لقّط، ولكن ما ر�آه كان غري  ينتظر 
ذلك ... فقد �فرتقو� كاأ�صدقاء حميمني... وحد�ص يف 
ليلة  يف  قادمة  للعبة  موعد�  بينهم  �صربو�  �أنهم  نف�صه 
�أعجبته  �جلــرذ...  يكون  �أن  فكرة  �أعجبته  قــادمــة... 
فكرة �أن ت�صيح �ملقوالت كما ت�صيح �لزبدة على �ل�صكر 

على �لطحني لتكّون قطعة حلوى... 

تلّم  مثلما  ــنــاءهــا  �أب تــلــّم  �الأّم  كــانــت  �خلــــان،  يف 
يزلزل  �صامت  بكاء  ــان  وك فــر�خــهــا...  �حلجل  �أنــثــى 
معّلقة  �لدموع  تغالب  �لتي  �الأعني  وكانت  �جلــدر�ن... 
�لد�خل  وكان  �لقادمة...  �لناأمة  ت�صتطلع  �لباب،  على 
�الأب... وقد قّيد يديه بقيد بعري... وجل�ص بني يديها... 

�الأمل  مي�صح  وال  �لدمع...  مثل  �لدمع  مي�صح  ال   "
�إىل  �ركبوين  �أنا جملكم...  �أنا جملك...  �الأمل...  مثل 

دى... حيث ت�صاوؤون... و�صّج �ل�صّ
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لبنى

كتابٌة  العاقلة  الكتابة  اأن  الأمر  يف  ما  "واأهّم 
حمقاء...ا�شاألوا الكّتاب العقالء... اإّنهم اأحمق من 

عا�س على الأر�س..." 

�لراوي
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حدث  و�إن  �لعا�صقني...  بني  كر�مة  وال  كربياء  "ال 
قلبه  �إىل  �لع�صق  يجد  مل  �أحــدهــمــا  ـــاإّن  ف كــانــتــا،  �أْن 
و�لع�صق  و�أر�ــص،  تــر�ب  و�لكربياء  �لكر�مة  �صبيال... 
�صماء ومطر... �لكر�مة و�لكربياء �أ�صياء خارج �لذ�ت 
�لعا�صقة... ولو كان عا�صقا ملا قّدم كر�مته على �أن يزيل 

�لظلم عن حبيبته... 

�إّنه ي�صبه حلما طرّيا ناعما قطَعُه فزٌع مقيم، ومرثّية 
�ل�صنني... غياهب  وغياهب  �لوجه  ممتّدة يف جتاعيد 

�ل�صنني... يف �لغياهب �صرخت:

�حلبيب...  �أّيها  �أنت  �أين  �لغيهب...  �أّيها  �أنت  �أين 
�لبديع  �لغايل  �خلائن  �خلائر  �ل�صعيف  �أيها  �أنت  �أين 
رّمانة  يا  �أنت  �أين  �الأنــاين...  �ل�صاذج  �لتافه  �جلميل 
�أيها  �أنت  �أين  و�لغد...  و�الأم�ص  �ليوم  و�أيقونة  �لقلب، 
�حللم ... �أين �أنت �أيها �لذي �أكرهك... �أكرهك... �أين 
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�أنت... �أحّبك... �أحّبك حد �لوجع، حّد �صياع �لعمر... 
�لنظر�ت  حد  ورفيقا...  �صديقا  �ملمتد  �ل�صد�ع  حّد 
�أو عر�صت  �إن خطرت يف �صوق  ت�صيلني وحتّطني  �لتي 
يف بال... �أين �أنت؟... �أين �أنت الأقول لك ما جتّمع لدّي 
�جلبان  �أيها  �أنت  �أين  و�أ�صئلة؟  وح�صرة  و�أمل  وجع  من 
حبيبته  عن  يتخّلى  �لعامل  يف  رجل  يوجد  هل  �لتافه، 

مرتني؟...."

غيابة،  بــال  عميقة  عليها  تقف  �لتي  �لبئر  كانت 
موح�صة م�صتوح�صة ترّدد �ل�صدى كمن يبحث عن كلمة 
يرّددها �ألف عام �أو يزيد... تلّم�صت بيديها رقبة �لبئر 
بحثا عن غيابة �أو ما ي�صبه... ال �صيء.. فالرقبة مل�صاء 
ماأمن عن  �صتكون يف  �أّنها  �طماأنت  �لعمق...  نازلة يف 
منذ  �آخر  طريقا  �تخذت  �لتي  �لقو�فل  وعن  �ل�صّيارة، 
�آخر حلف بني �لرجيف و�مل�صاغب، حيث ��صتقّر �لقر�ر 
بحماية  �مل�صاغب  عرب  �لقو�فل  دروب  تكون  �أن  على 
�لطرق  كــّل  على  نفوذهم  ب�صطو�  �لذين  �مل�صاغبيني 



125

برجالهم �ل�صلفني، و�إميانهم باأن �الأر�ص �صيء و�لوطن 
ة تطول... �صيء �آخر... و�لق�صّ

�صدى  �إىل  تتحّول  كلماتها  كانت  �لعميقة  �لبئر  يف 
مطرب ي�صتفّزها للمزيد... وكانت تزيد... تزيد... 

زهــاء  ��صتمّرت  و�لــرجــيــف  �مل�صاغب  بــني  �حلــرب 
ومتّكنها  �أحالفها  يف  �لرجيف  قــّوة  �صنو�ت...  ع�صر 
يف �الأر�ــص، وقوة �مل�صاغب يف خروجها عن كّل حلف، 
طريقته...  على  قّوته  بنى  كّل  �الأر�ــص...  يف  وتبّددها 
�لتح�ّصب  فــرط  من  قلعة  تكون  �أن  �أو�صكت  �لرجيف 
تكون  �أن  �أو�صكت  و�مل�صاغب  للم�صاغب،  �أبدته  �لــذي 
رجالها  تخّفي  فرط  من  مكان  يف  موجودة  غري  �أر�صا 
و��صتهانتهم باالأر�ص... يلتقي �لرجيفّيون بامل�صاغبيني 
�ملرتوكني،  من  ت�صكلو�  فالرجيفّيون  �لت�صّكل،  �أ�صل  يف 
�ملرتوكون  كان   ... �ملهّم�صني  من  ت�صّكلو�  و�مل�صاغبّيون 
�صعافا و��صتعانو� با متلك �الأر�ص و�لطبيعة ف�صارو� 
و�لعمل  بــاجلــد و�الجــتــهــاد،  بــنــو� دولــتــهــم  قـــّوة، فقد 
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للعمل  ي�صتفّزها  �لنفو�ص  يف  �لغائر  و�لنق�ص  �لدوؤوب، 
من  تركو�  �أّنهم  تركهم  ملن  تثبت  حّتى  و�لعمل  و�لعمل 
باأغنامهم  �لر�حلني  �لتاركني  و�أّن  منهم،  �أح�صن  هم 
و�لرتحالت  �ل�صحر�ء،  حطب  �إاّل  هم  ما  و�أنعامهم 
�لكثرية، تاأكلهم مع �لزمن، �أو تبقيهم على قيد �لرحيل 
ـــار�ت  وزي �لف�صول،  تــبــّدالت  مــن  �ملــرجتــف  �خلــائــف 
و�أ�ّص�صو�  �لرجيف،  �أبناء  �ملرتوكون،  �جتهد  �لقحط... 
�ملرحتلني  خــوف  �حلــيــاة، وحمــط  �صارت مركز  دولــة 
و�أملهم يف �آن، يخافونها، ويلجئون �إليها �إن �حتاجو� �أو 

��صتّد عليهم وقع �حلياة وتبّدل ف�صولها.

�صّر  على  بنو  �أقــويــاء  كانو�  فقد  �مل�صاغبّيون  و�أّمـــا 
جتّمعهم، و�صنعو� مما تناثر من مقوالت عن �الأجماد 
قلوبهم وعقولهم عليها،  و�أغلقو�  لهم،  �ل�صابقة مدّونة 
على  قادرين  لها،  وفّيني  يكونو�  �أن  ل�صهولة  �رتــاحــو� 
للتاريخ،  مر�جعة  باأي  ت�صقط  مقوالت  وهي  تنفيذها، 
وللفكر �لذي تناثرت منه، ولكّن �ل�صّر �أ�صهل د�ئما، فهم 
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�لعظيمة،  و�لن�صو�ص  �لتاريخ،  ملر�جعة  بحاجة  لي�صو� 
�لتي  �لنتف  �إىل هذه  بحاجة  و�إنا هم  بها،  و�لتم�ّصك 
و�قتن�صو�  يــ�ــصــاوؤون،  كما  وف�ّصروها  عليها،  جتّمعو� 
من  �ملو�تية  �لفر�صة  حانت  �أن  �إىل  �لتاريخية  �لفر�ص 
�لنا�ص  وت�صتت  �الأور�ق،  و�ختالط  و�لظلم،  �ل�صياع، 
�الأر�ـــص...  يف  ــال  �رحت وعلى  �صّر  على  �صباأ...  ــدي  �أي
�لق�ص�ص  �صنعت  �إذ  �أر�ــص،  لهم  �صارت  وبال�صدفة 
يف  �جلـــّن  كــمــغــارة  خمــيــفــة...  مهيبة  ــا  �أر�ــص حولهم 
�لق�ص�ص ، فقد �أ�صيع يف �لق�ص�ص �أّن �الأر�ص �ملرتوكة 
�ل�صحر�ء  يف  �ملمتّدة  و�الأر�ـــص  و�لبحر،  �جلبال  بني 
يلزمهم  ما  كّل  وفيها  �مل�صاغبة،  �صكن  هي  �مَلْهَمِه... 
من �أمن وما يحتاجون من �إمد�د... ورّكب �خليال لهم 
�ل�صحر�ء  يف  �لر�كب  �إن  حتى  بها،  يطريون  �أجنحة 
 " �صاهده...  عّما  �لعجائب  روى  �صاملا  عاد  �إذ�  وحيد� 
و�صاألني  �أين خرج...  �أدري من  ال  م�صغبيٌّ  �أمامي  قفز 
مّرة  �أعــود  �أاّل  فاأو�صاين  �حلــج...  فاأجبت  وجهتي  عن 
�أخرى من هذه �لطريق... وعندما رفعت ر�أ�صي الأعده 
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بذلك بني �خلوف و�خلوف مل �أجده �أمامي ... ومثلما 
خرج يل �ختفى..." 

�صدى  �إىل  تتحّول  كلماتها  كانت  �لعميقة  �لبئر  يف 
تزيد...  تزيد...  وكانت  للمزيد...  ي�صتفّزها  مطرب 
ي�صاعف  �ل�صدى  كان  �لــكــالم...  غري  �ل�صدى  وكــان 
�حلزن و�الأمل، ويحّوله �إىل �أغنية قادمة من بعيد، من 
�أ�صد�ء بعيدة المر�أة �أخرى... ل�صوت �آخر مل تعهده... 
كان �ل�صدى جالء للروح... وتنقية للنف�ص... كان يعاند 
بذ�تها...  لبنى  �صعور  ويعّمق  �لــقــر�رة،  عميقة  �لبئر 
كانت �صوتا، وكان ل�صوتها �صدى، وكانت �لدروب �لتي 
للغد...  �ليوم  �أمر  �تركي  �أن  ت�صتفّزها  خلفها  تركتها 
وقطعت  جفلت،  مــّرة  �أّول  �ملــر�آة  يف  نف�صه  يرى  وكمن 
تناغمها �لعميق مع �ل�صدى، و�رتّدت عن �لبئر، تلّفتت 
وعاد  غيهب...  �لكّرة:  �أعــادت  �أحــد،  من  وما  حولها، 
�لكّرة  �أعادت  �ل�صدى غيهب هب هب هب هب... ثم 
و�أعاد �ل�صدى �لكّرة... تر�جعت، وتر�جعت، ثم عادت 
�إىل �لبئر.. غيهب وعاد �لبئر: هب هب هب ب ب ب ، 
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تر�جعت، و�أقفلت عائدة على موعد قطعته بني نف�صها 
و�لبئر، عادت يف درب مل تطاأها �إال قدماها منذ ذلك 
�لو�قعة  تلك  ومن  �لقو�فل،  دروب  غرّي  �لــذي  �حللف 
�لتي �صار فيها �صفيان م�صت�صار� يف �لرجيف... مل تعد 
�ل�صماوة حمتاجة �إىل طرق �لقو�فل لكي تعي�ص، ففيها 
وكمن  يكفيها...  ما  �لرجيف  مع  حلفها  خــري�ت  من 
�إىل  تزحف  �ل�صماوة  كانت  د�فــئ،  ح�صن  �إىل  يزحف 
�إىل  �لغرب،  �إىل  ون�صاطها  بعمر�نها  تزحف  �لغرب... 
�لدرب �لتي توؤدي �إىل �لرجيف، وجتيء بالقادمني من 
بيتها  �إىل  �لبكر...  دربها  يف  لبنى  عادت  �لرجيف... 
حيث تنتظرها عالمات �ال�صتفهام يف �أح�صن �الأحو�ل، 
و�الأ�صئلة عن عدم �لزو�ج يف حاالت �لود، و�لتخّر�صات 
باأي  تقبل  مل  �لتي  �جلميلة  �لفتاة  حول  تنتهي  ال  �لتي 

طالب زو�ج... 

�أطيقه...  �أعد  فلم  �صّري...  �صاأودعك  بئر...  "يا 
�أخاديدها...  �لنف�ص  يف  حفر  �لــذي  �ل�صّر  �صاأودعك 

ولك �أن تذيعه �أو ال تذيعه... يا بئر...
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يف  كانت،  �لتي  �لفجيعة  تلك  بئر،  يا  �لو�قعة  تلك 
مع  موعد  على  كنت  حياتي،  يف  �الأغـــرب  �لــيــوم  ذلــك 
فرحي، وكنت على موعد مع يد �لغيهب لتقرتن بيدي، 
والأمر ما، كانت �لفاجعة، وكان �أن مل ياأت �لغيهب، ومل 
�أحو�لهم...  �أ�صو�أ  يف  �أهلي  كان  �أن  وكان  �أهله...  ياأت 
ويف �أرد�أ خيباتهم... وكان �أن �صرت حمّل �صّكهم، و�أنت 
تعرف يا بئر، فرط ما فيك من �أ�صر�ر، �أّن �لفتاة �لتي 
تطلب للزو�ج، ثّم يرتكها �خلطيب �صتكون مثار �صك، 
و�حتقار... وتعرف يا بئر �أّن هذ� ال يهّمني كثري�، و�أّنه 
�لذي  �حلبيب  يف  تكمن  فجيعتي  و�أن  فجيعتي،  لي�ص 
�ل�صّر  �أّن  تعرف  ليلى...  �إىل  �ملجنونة  �لريح  حّولته 
هو  �ل�صمطاء  �لعجوز  وتلك  ليلى  �إال  يعرفه  مل  �لــذي 
�مل�صيبة و�صبب ت�صاعفها، ح�صنا يا بئر، �أر�ك ت�صعف 
يف �صد�ك، �أر�ك ترخي �آذ�نك ... �صاأحّدثك، و�صاأقول 
�لتي لديك ناق�صة...  لك ما توّد �صماعه... فاالأ�صر�ر 
�لقلوب  والأّن  بالكتمان...  �آّمار�ت  �لنفو�ص  الأّن  ناق�صة 
�إال  �الأربــع  حجر�تها  من  تفتح  ال  �أ�صر�رها  تعطي  �لتي 
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يا  �لتفا�صيل...  تغيب  �لباقيات  �لثالث  ويف  و�حــدة... 
بئر، �ملر�أة �لتي عقدت حلفها مع �ل�صيطان لتخون حبيبي 
�صو�ها...  �صاحرة  وال  �ل�صاحرة،  هي  �مل�صتقبل  وزوج 
هي  �صحر�...  منه  تطلب  لكي  باأحد  تثق  مل  �لتي  هي 
ر�أت غيهب يحييني  مّرة  �أّول  �ل�صحر منذ  تعّلمت  �لتي 
�للحظة  تلك  من  بي...  وولهه  �ن�صغاله  يخفي  �أن  دون 
نف�صها على  وتدّرب  تتعّلم  �لطفولة... وهي  �لغائرة يف 
�ل�صحر... على تلك �للحظة �لتي تقود فيها �حلبيب �إىل 
حظريتها... �أعرتف �أّنها كانت �أجمل مّني، و�أّنها كانت 
�لكالم،  يف  ��صتجاباتها  وعذوبة  منطقها،  يف  تفوقني 
وقبولها لدى �الآخرين، ولكّنها مل حتظ بقلب غيهب يف 
يوم �الأيام، �إال ذلك �ليوم �لرهيب، �ليوم �لذي �صقطُت 
فيه يف هاوية �ملجهول �لغريب �لقاتل... يوم �أن ن�صجت 
هي خيوط �للعبة... �تفقت مع �ل�صاعر �لذي �صاح يف 
ليل غيهب... لبنى ... و�فتعل لقاء بلبنى ... بل �فتعل 
�أكرث من �للقاء... ون�صج خياله �ملاأجور ما ن�صج... كان 
ميكن �أن تكون ق�صيدة عابرة من �صاعر مري�ص، ولكن، 
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�أعّد  �أن يحملها �صاعر جّو�ل، ويغّنيها يف جمل�ص �صمر 
��صتعد�د� لزو�ج غيهب من لبنى، فهذ� طرف �للعبة... 
�جلميع �صمع �لق�صيدة، ومل يبد �أحد منهم �أي عالمات 
و�الأ�صماء  عابر...  �صاعر  مع  عابرة  ق�صيدة  تعّجب، 
كان  عا�صق...  ومئة  لبنى  مئة  �لعرب  وعند  تت�صابه... 
ميكن �أن تكون �الأمور هكذ� ... لوال �أن كان ما كان... 

�أتدري يا بئر �الأ�صر�ر؟ �أتدري ما كان؟

ي�صبه  مــا  تــرتــدي  منامه،  يف  �إلــيــه  ت�صّللت  �أن  كــان 
لبا�ص �لقّدي�صات، و�أفزعته من نومه وهي تقول: ��صاأل 
لبنى... وم�صت  �ل�صاعر عن  ��صاأل  لبنى،  �ل�صاعر عن 
عينية  �لعا�صق  فــرك  ــاأت،  ت مل  كاأّنها  خفيفة  م�صرعة 
لي�صتبينها، ولكّنه مل يجدها، ومل يجد �إال ذلك �خليال 
�لذي ز�ره... خرج م�صرعا عّله يلحق بها... ولكّنها مل 
تكن... مثل طيف �ختفت... ومثل كارثة �أقام ما ر�آه يف 
�ل�صديد و�ل�صحو... ال ت�صبه  �لنعا�ص  فزعة نومه، بني 
تلك �ملر�أة يف تلك �لليلة �أي �مر�أة ر�آها من قبل... ومل 
ي�صبه يف تلك �لليلة �أّي رجل غد� خطبته مّمن �أحّب... 
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 " �لبيت...  ــاء  �أرج يف  �صد�ها  يــرتّدد  �لكلمات  كانت 
ز�رته  علوّية  يد�  �أن  �أح�ّص  لبنى"  عن  �ل�صاعر  ��صاأل 
لتوقظه، ثّم �أح�ّص �أنه �أ�صغاث �أحالم، ثّم خا�صم ر�أ�صه 
�لو�صادة و�ل�صدى يرتّدد: ��صاأل �ل�صاعر عن لبنى... مل 
تعد �لو�صادة و�صادة، كما مل يعد �لفر��ص فر��صا... �إّنه 
�إبٌر تل�صعه... نه�ص، و�إىل م�صرب �ل�صيافة كانت خطاه 
وقت  من  مت�صعا  يجد  مل  �ل�صرعة....  فــرط  تت�صابك 
ينتعل فيه حذ�ءه... حافيا و�صل، حافيا دخل �مل�صرب، 
�لفارغة... حافيا خرج من  �ملنامات  حافيا جتّول بني 
�ل�صاعر  عّل  �نتظر  حافيا  �لوفا�ص...  خايل  �مل�صرب 
مثل  توّزعه  �لظنون  كانت  حاجة...  لق�صاء  ذهب  قد 
كم�صة هباء... وكانت عيناه تتخا�صمان يف �النتظار... 
وكانت يد�ه ترجتفان... وكان �أن مل ياأت �ل�صاعر �لذي 
�أر�د �أن ي�صتفهم منه عن لبنى �لتي غّنى ق�صيدتها... 
يــرتّدد... غ�صل وجهه  �ل�صوت �صدى  يعد  �أن مل  وكان 
باء بارد يف باب �مل�صرب... طار �أثر �لنعا�ص... وطار 
�ل�صاعر  ��صاأل  �لقلب:  يف  �ل�صوت  وغار  �ل�صدى،  معه 
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لعّلها قدماه،  لبنى...  �ل�صاعر عن  ��صاأل  لبنى....  عن 
�أو لعّلها ريح م�صّخرة، �أو لعّله جناح �لغ�صب �لذي حمله 
ومل  �حلم�صي،  �جلــّن  ديك  يكن  مل  لبنى...  بيت  �إىل 
يكن عنرتة �لعب�صي، كما مل يكن �ل�صنفرى �لذي �أ�صبح 
�صعلوكا الأّن فتاة �أهانته... مل يكن �أّي و�حد منهم، كان 
هو �لغيهب �لذي ي�صري حافيا مل يعد ي�صعر باأقد�مه... 
مل  قليل  قبل  غ�صلهما  �للتان  فعيناه  خديعة،  تكن  ومل 
تخذاله... من بعيد عنه، قريب من بيت لبنى كان خيال 
فر�ص ميتطيها خّيالها... وكان �أن دخل طيف �مر�أة �إىل 
بيت لبنى، فيما هّز �خلّيال عنان فر�صه و�نطلقت ت�صابق 
�لّريح... هذ� ما قاله يل حلظة �أّن جّن جنوين ومل �أعد 
�أحتمل... حلظة �أن �أوقفته كاأي جمنونة يف �لطريق... 
ونزلت �إىل �أقد�مه �أ�صاأله �الإجابة عن �صوؤ�يل: ملاذ� ... 
ملاذ� ... )ملاذ� ( �لتي جعلت �أيامي وليايّل �إبر� وغيابات 

�آبار... ودهاليز ومتاهات يف غياهب �جلنون... 

�الآن  �لكارثة،  عرفت  �الآن  ة،  �لق�صّ �كتملت  �الآن   -
يزحه  مل  لو  يكون  �أن  ميكن  كان  �صوؤ�ل  عن  �أجبَت 
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جــاءت  �لليلة  تلك  )ملــــاذ�(... يف  �ملــوجــع  �لــ�ــصــوؤ�ل 
وكّلها  �لدخول  و��صتاأذنت  �لفجر،  قبيل  �إيّل  ليلى 
بالدخول  لها  �أذنــت  وعندما  مريبات...  عالماتها 
�صنني...  غائبا  �بنا  �أّم  حتت�صن  كما  �حت�صنتني 
�إنها مل ت�صتطع �لنوم...  ثم روت يل ما جاء بها... 
تريد  و�أّنها  خطبتي...  على  حت�صدين  �أّنها  و�صعرت 
�أن تبارك يل وتطلب م�صاحمتي، فقد جفاها �لنوم، 
و�أقلقها �لندم، و�أيقنت �أن �لغيهب من ن�صيبي، و�أن 
�أنقى  �لوفاء  و�أّن  �أبقى،  �ل�صد�قة  و�أّن  منا�ص...  ال 
للقلوب... ن�صف م�صّدقة كنت، و�أّجلت �لتفكري يف 
�أمرها �إىل حني... كان �لفرح ميالأ علّي با يجعلني 
�إ�صاءة...  �أو  �صيء  �أي  عن  و�أترّفع  و�أ�صفح  �أ�صامح 
وكان �أن �ّدعت �أّنها �الآن �رتاح �صمريها... وباركت 
يل وخــرجــت... خــرجــْت... ونـــُت.... نت فرحة 
منت�صرة ظافرة �صيدة �صلطانة ال �أدري كيف ميكن 
فيها  كنت  �لتي  �للحظات  تلك  يف  نف�صي  �أ�صف  �أن 

�أطري فرحا ب�صروع زو�جنا....
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�أنت نِت، فيما �أنا �أرك�ص �إىل �أن ت�صّققت قدماي،   -
مل ي�صعفني عقل يف �أن �أركب فر�صا... �نطلقت خلف 
�لفر�ص �أريد �أن �أم�صك بها، �أم�صك بفار�صها، �أ�صتبني 
�حلقيقة... ناأى �لفار�ص يف �ملهمه بعيد�... ناأى كاأّنه 
�إبر�... وبذور  مل يكن... ناأى وترك طيفه يف عيني 
وعدت  �ل�صعب...  �ملهمه  �لبعيد  يف  ناأى  �نتقام... 
�لذباب  ي�صكنه  ودماغي  دمــا...  تنزفان  وقدماي 

�الأزرق... وقلبي �صجرة خاوية يف مهب ريح... 

كنت بانتظارك فار�صا ي�صّق عنان �ل�صماء ويختطفني   -
�إىل جنان �حلب...

وكنت �أتوّعدك ب�صربة ال ت�صفني منها...  -

ما زلت �أنتظرك...  -

ما ز�لت �ل�صربة توجعني... يا لرد�ءة �حلظ... يا   -
لرد�ءة �حلظ...
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م�صى وهو يرّددها يا بئر... وتركني �أغالب قهري... 
تركني وقد �صارت �ملجرمة �صيدة،  �صارت تلك �ل�صيدة 
ماء  ي�صفح يف جمل�صها  و�ل�صوجلان،  �ل�صولة  �صاحبة 
ويتذلل  �لكربياء،  قيم  عينيها  �أمام  وت�صتباح  �لوجوه، 
�أمامها من كّن �صيد�تها، كما يدين لها �لرجال �لرجال، 
فر�صانهم وحكماوؤهم،  �صارت تلك �لقلعة �ل�صعبة �لتي 
حتر�صها هاالت �لرعب، وهاالت �لتقدي�ص... ملن �أ�صتكي 
وق�صاتها يرون كل من يحاول �أن يقرتب منها حا�صد� 
�أو حاقد� �أو غيور�...؟ من �صي�صّدقني لو حّدثت؟ �أيف 

�أ�صر�رك ما ي�صبه �صّري يا بئر؟ 

حّتى ذلك �جلبان �لذي �أحببته، مل يقف لي�صّدقني 
�أجنب  كــان  طيفه  حّتى  بــاال...  يعرين  مل  يكّذبني،  �أو 
ما  كّل  وكان  هائمة...  ومتنيته  نائمة،  متنيته  منه... 
�أح�صل عليه طيفا �أبله جبانا، مل يقو �أن يقول كلمة... 
وعندما �أعفيه من �لقول و�أبد�أ كان يهرب كاأي جبان... 

�أو تدرين يا بئر �أّن طيف �جلبان جبان مثله؟
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�أيتها �لبئر، جئتك الأ�صكن قر�رتك... جئتك لتكوين 
�لرحم �لذي يعيدين �إىل �الأر�ص... �لذي �أدخله الأغادر 
�حلياة، وها �أنذ� �أترّدد ... ل�صت خائفة من �ملوت، وقد 
ع�صت ما هو �أق�صى من �ملوت، �إّنني �لعا�صقة، �لعا�صقة 
ال  �لعا�صقة  �صورهن...  للعا�صقات  تعيد  �أن  تريد  �لتي 
تنتحر ... �لعا�صقة تزرع �الأمل... �لعا�صقة حتتمل ما مل 
يحتمله عا�صق... �أنا لبنى... ل�صت لبنى قي�ص... ل�صت 
�إيّل...  ين�صب  �لــذي  هو  �لرجل  رجــل...  �إىل  من�صوبة 
لبنى...  غيهب  �إّنــه  لقيل  عا�صقا  ع�صقته  من  كان  ولو 
كّلهم  كانو�  هكذ�  نف�صه...  �إال  يع�صق  مل  جبان،  ولكّنه 
يكتفون  ويكونون...  كانو�  وكثرّي، هكذ�  قي�ص، وجميل، 
�إليهم  ي�صار  باأن  منه  يكتفون  باحلكايات،  �لع�صق  من 
وكتب  وتـــاأّوه  ع�صق  يقال  بــاأن  منه  يكتفون  بالبنان... 
�صعر�... من مات منهم ع�صقا؟ من كان منهم م�صتعّد� 
الأن ميوت يف �صبيل ع�صقه... �إّنهم كذبة كبرية يرّددها 
�لرجال ويتناقلونها لتعّزز تلك �لنزعة �حلقرية فيهم... 
بحثا  �لعا�صقني  حكايات  �أ�صمع  �صرت  �لرجل...  نزعة 
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�ل�صائعة...  ة  �لق�صّ �أنا  �أجدها...  فلم  �ملر�أة  فيها عن 
�لال  �أنــا  نف�صه...  �لرجل  بها  يحّلي  �لتي  ة  �لق�صّ �أنــا 
�لال  يحدثه  �أن  �لذي ميكن  وما  �صيء...  �لال  �صيء... 

�صيء �إذ� �نتحر؟؟
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مغارة اجلن

يف  ع�صيقته  يلتقي  كــان  �لعا�صقني  �أحــد  �أّن  يحكى 
ويتهام�صان  وبينها،  بينه  �ل�صيف  ي�صع  �ملغائر،  �إحدى 
باحلب و�لوله و�ل�صوق �إىل �أن يكتفيا، ثم تعود هي من 
�لرعاة،  �أحد  ر�أها  طريق، وهو من طريق، وذ�ت مّرة 
يف  يحّدث  و�أخــذ  بها،  �للحاق  �أو  معرفتها  ي�صتطع  ومل 
و�صار  �ملغارة...  يرتّقبون  �لف�صولّيون  و�صار  �الأمــر... 
يفعل؟؟؟  مــاذ�  بي�ص...  حي�ص  يف  �لولهان  �لعا�صق 
فّكر وفّكر وقّدر، وكان تقديره �أّن �ملغارة يجب �أن تكون 
م�صكونة، ي�صكنها �جلن، لكي ينّفر �لنا�ص منها، و�فتعل 
�لفتاة  ي�صبه  ما  �أّن  �لق�ص�ص  عنها، من هذه  ق�ص�صا 
جتري  �أخذت  منها  �قرتب  وعندما  نادته  قد  �جلميلة 
باجتاه �ملغارة، وحلقها، ولكّنه عندما �قرتب من �ملغارة 
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ر�أى �لفتاة تتحّول �إىل عنز، ثّم �إىل طائر، ثّم �إىل حيو�ن 
مل ير مثله من قبل، فدّب �خلوف يف قلبه، ووىّل هاربا 
تتبعه �أ�صو�ت �أقد�م تكاد تلت�صق بقدمه �إىل �أن �قرتب 
من �لقرية... حيث خّفت �أ�صو�ت �الأقد�م  �لتي تتبعه ثّم 
تال�صت، ومن يومها مل يعد يجروؤ على �أن ينظر نظر� 
جمّرد� جتاه �ملغارة... وهنا، بعد ق�صته هذه وق�ص�ص 
عن  �لق�ص�ص  يبتدع  �جلماعي  �ملخيال  �صار  غريها 
�إىل  �ملغارة بعدها ملكه �خلا�ّص  �ملغارة، و�صارت  هذه 
مّدعيا  �ملغارة  يعي�ص يف  �أن  وقّرر  �حلبيبة...  تزّوج  �أن 
�أن �صرط قبول ع�صيقته �لزو�ج منه هو �أن يق�صي �أيام 
زو�جه �الأوىل يف �ملغارة... ف�صار بطال، و�صارت زوجته 

بطلة �أي�صا �إذ �إّنها �أنقذت �أهل �لقرية من خوفهم...
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عنه مّرة اأخرى

ل تعاند من كانت موهبته احلظ

ول  افتحه  الــقــوّيــة  الــريــح  يجلب  الــذي  "الباب 
دعها  الـــّريـــح...  اأن حت�شر  ولــكــن ل حتـــاول  تــــرتّدد، 
تتك�ّشر بني الأبواب وال�شبابيك، ومتّر مل تاأخذ معها 
�شيئا... واحللم الذي يراودك ويفزعك اقطع �شلته 
الوقت يالعبك  باحلياة... كن كما تريد... ول تدع 
ويلعب بك... لي�س على الأر�س ما ي�شتحق اأن يزرعك 
الن�شاء... ل  للندم غري  باب  الندم... ول  يف حديقة 

باب للندم غري الن�شاء..."
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�أن  �لذي �عتاد  �ليوم على دفرته  كتب مدّونته لهذ� 
يهبها  قاعدة  عليها،  ي�صري  قاعدة  يــوم  كــّل  فيه  ي�صع 
�أو�مره... ومل يحدث  مكانة �ملوّجه �لذي ينبغي تنفيذ 
�لقو�عد... مل يحدث، فقد  تلك  �أن خالف قاعدة من 
�آمن  ي�صاء...  كما  �لرجيف  حادثة  بعد  حياته  عا�ص 
كل  يخدع  �أن  ي�صتطيع  باأّنه  و�آمن  �الأقــد�ر...  ب�صناعة 
�لنا�ص كل �لوقت... �آمن باأّن هناك �أ�صياء مل ُتقل، ومل 
يكتبها تاريخ، ولكّنها هي �لتاريخ، وهي �لتي ينبغي �أن 
من  دّونها  �لتي  �لن�صاء  قاعدة  و�أّما  تكتب...  �أو  تقال، 
ل �إليه يف يومه... وما ��صتطاع به �أن  ليلته، فهي ما تو�صّ
ينت�صر على �لرجل �لفحل �لذي يتنّف�ص بني �أ�صالعه... 
منه  و�أخذن  للرجيفّيات �جلميالت،  م�صدود�  بد�  فقد 
و�أخذنه كّل ماأخذ، حتى �إّنه عاد مل يدر ما �صيكتب يف 
مدّونته �ليومية... �حتا�ص و�لتا�ص، وجل�ص �أمام �أور�قه 
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�إىل ما  ل  �إن مل تكونا �صاعتني، حّتى تو�صّ قر�بة �صاعة 
كتبه، وتخّل�ص من نو�زع �لرجل �ملر�هق فيه... و�صتوؤثر 
بع�ص  حياته  �إىل  وت�صيف  بعد،  ما  يف  �لو�قعة  هذه  به 
�لرجال  �إحلــاح  يقاوم  وكــان  يتزّوج،  فهو مل  �الأ�ــصــر�ر؛ 
�لوقت  يحن  )مل  يعرفونها:  باتو�  �لتي  بعبارته  عليه 
بعد... مل ياأت �لن�صيب(، ولكّن كالما كثري� قيل عنه 
يف هذ� �لباب، كاأن ُيروى �أّنه عقيم لي�ص له بالن�صاء، �أو 
كانت  �لرجيف  خارج  بها  يقوم  �لتي  زيار�ته  �أن  يروى 
قيل  �إطفاء رغباته، كما  �أو يف  �لن�صاء،  �لبحث عن  يف 
�إّنه متزّوج من غري �لرجيف، �أو �إّن له ع�صيقة يف �إحدى 
�ملدن �حلو��صر... كالم كثري قيل، ومل يتعب �أحد نف�صه 
يف تتبعه يف زيار�ته �لتي يّدعي فيها �أّنه يزور و�لدته يف 
�ل�صماوة، بينما هو مل يرها طيلة حياته بعد خروجه من 

�ل�صماوة، وحادثة �لرجيف �مل�صهورة.

مّرة و�حدة ر�فقه �أحد �لرجال يف �صفرته، �أ�صّر �أن 
يزور معه �ل�صماوة، و�أوقعه يف ما يخ�صاه، ولكّنه تذّكر 
مقولة دّونها يف دفرته: "ال تدع �أحد� يحملك يف طريق، 
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�ن�صب �حلكاية �صركا، ودع قدميك حتّدد�ن �لطريق"، 
مع  �ل�صماوة  زيــارة  من  فنجا  ذ�كرته،  �أ�صعفته  هكذ� 
�لطارئ  ورفيقه  �صاحبة  يحّدث  �أخــذ  عيان،  �صاهد 
عجائب  وروى  كثري�،  �صعر�  قــر�أ  وجهته،  ين�صيه  با 
�لرو�ية، حتّدث عن مدن كبرية، مدن  �أثناء  �خرتعها 
و�أمــان،  باأمن  فرد  كّل  فيها  يعي�ص  �لتي  �لرجيف  غري 
يقوم بو�جباته وياأخذ حقوقه، كيف بد�أ �حلديث وكيف 
وجهتهما  يغرّي�  باأن  على طلب �صاحبه  باملو�فقة  �أنهاه 
كان  كيف  ح  تو�صّ ة  �لق�صّ هذه  دم�صق؟  �إىل  وي�صافر�ن 
يهيئ �الأمور لتبدو كاأّنها �صدفة عابرة، و�لو�قعة يرويها 
�ل�صفر،  من  عــاد�  �أن  بعد  �أ�صحابه  على  �لرجل  ذلك 
�لتي  �لرحلة  عن  يحّدثهم  �أ�صحابة  مع  �جتمع  عندما 

قام بها:

ير  يزر دم�صق مل  �الأحالم، من مل  " دم�صق مدينة 
�صيئا يف حياته.

دم�صق؟ �أمل تذهبا �إىل �ل�صماوة؟  -
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يا  دمــ�ــصــق  �إىل  رحلتنا  كــانــت  ــهــا،  �أر�ــص نــطــاأ  ومل   -
�أ�صدقائي.

�إىل  �صتكون  �لــرحــلــة  �إن  تــقــوال  �أمل  كــيــف؟  ولــكــن،   -
�ل�صماوة كما �عتاد �صفيان؟

قلنا، وخرجنا من هنا على هذ�، ولكّن �صفيان �أخذ   -
كبغد�د  مــدن  عن  تعرفونه  �لــذي  باأ�صلوبه  يحّدث 
ودم�صق، وعن �لنا�ص كيف يعي�صون فيها، و�أّنه ذهب 
وهاله  �لرجيف،  �إىل  ياأتي  �أن  قبل  مّرة  دم�صق  �إىل 
كّل  من  فيها  عجيبة،  مدينة  فهي  فيها،  �صاهده  ما 
�صيء، فيها �مل�صاجد و�ملالهي و�لب�صاتني، و�حلو�ة، 
ي�صمعون  فيها  �لنا�ص  ي�صهر  �لتي  و�ملقاهي  و�لرو�ة، 
�حلكايات �لعجيبة... فعر�صت عليه �أن نغرّي �صفرنا 
و�فق  ولكّنه  �لبد�ية،  تلّكاأ يف  �إىل دم�صق...  ونذهب 
موؤّجال �صفره �إىل �ل�صماوة للمّرة �لقادمة، وهذ� ما 
من  لها  ويا  دم�صق،  �إىل  �لرحلة  �صارت  وهكذ�  مّت، 
مدينة! فهي ذ�ت �أبو�ب يف كل �جتاهاتها، وقد دخلنا 
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من باب كي�صان، وهو �الأقرب �إىلينا، وهناك تدخل 
يف  وت�صري  بدينهم،  يحتفظون  �لذين  �ليهود  حي 
�ملغّطاة،  و�أ�صو�قها  باحلجارة،  �ملر�صوفة  �صو�رعها 
ويهولك و�أنت ت�صري يف �أحيائها �أّنك ال ترى �لبيوت، 
و�إنا ترى دم�صق �صغرية يف كل بيت، و�لفرق بينهما 
هناك  �لنا�ص  يعرفها  ــو�ب  �أب �صبعة  لها  دم�صق  �أن 
بباب توما، وباب �جلابية وباب كي�صان �لذي دخلنا 
�ل�صرقي  و�لباب  �لفرج  وبــاب  �ل�صالم  وبــاب  منه، 
�خلارجي  لل�صور  �الأبــو�ب  وهــذه  �لفر�دي�ص،  وبــاب 
�آمنة مطمئنة، وفيها  �لذي يحيط �ملدينة، ويجعلها 
كل ما حتب �أن ترى، ومن مل يزر دم�صق وير ما ر�أيت 

فاته عمره... 

وكيف ن�صاوؤها؟  -

ل�صن كالن�صاء، �إّنهن خيام �صود�ء ت�صري على �الأر�ص،   -
فاإن  قادك حظك،  �إذ�  �إال  �صيئا،  �ملــر�أة  ترى من  ال 
باأجمل  �هلل  رعاك  يا  فتمّتع  �حلظ،  موهبة  قادتك 
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�صور �لن�صاء على �الأر�ص، تكاد �ملر�أة منهن �أن تكون 
خد�جا خدجّلا جترحها ن�صمة �لهو�ء... 

هذ� يعني �أّن موهبة �حلّظ قادتك �إىل �إحد�هن؟  -

كاّل، �صمعت.  -

حّدثنا با �صمعت، كيف كان ما �صمعت.  -

�ل�صام  يف  يتزّوج  �أن  �أر�د  �إذ�  �لغريب  �إن  يقولون   -
وهنا  برغبته،  ويخربه  �مل�صاجد،  �أئّمة  �أحد  يق�صد 
�إحــدى  مع  لقاء  له  يرّتب  ثــّم  مــوعــد�،  هــذ�  يعطيه 
�خلّطابات، وهذه �صتقوده �إىل زيارة �لعائالت �لتي 
ــر�أة  �مل تــرى  �أن  ميكن  وهــنــاك  بناتها،  زو�ج  تنوي 
�لدم�صقية، بجمالها �الأّخاذ، وخجلها �ل�صاحر، فاإن 
مل تعجبك، �صتبلغ �خلاطبة لرتيك غريها... وهكذ� 
ميكن �أن ترى ن�صاء �ل�صام... فاإن ��صتقّر �أمرك على 

�إحد�هّن تتزّوجها.

و�الأ�صل و�لف�صل، �أال ي�صاأل عنه �أهل دم�صق؟  -
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نعم ي�صاألون، وقيل يل لي�ص كّل عائالت دم�صق، ميكن   -
�أن تزّوج بناتها كما قلت، و�إنا عائالت حمدودة، من 
فقر�ء دم�صق ذوي �الأ�صول �لبدوّية �لتي ��صتقّرت يف 
�ملدينة بعد �لفتوحات، فال هي عادت �إىل باديتها، 
�لرّقة  �ملدينة  من  �أخــذت  مدنّية،  �أ�صبحت  هي  وال 
�ل�صجايا،  �لعي�ص، وبقيت يف قر�رتها بدوّية  ونعومة 
بدوّية �لطباع... وكّل ما �أخذته ن�صاء هذه �لعائالت 
�أي  يبدين  وال  وجوههن،  يغطني  �أن  هو  �ملدينة  من 
�ملحّللني  على  �إال  زينتهن  �أو  �أج�صامهن  من  �صيء 

و�ملحارم...

يا له من كالم خبري!!!  -

يخفيه،  حــديــث  �إىل  يــجــّر  ـــه  �أّن �لــرجــل  �أدرك  هنا 
�أخرى عن حد�ئق دم�صق،  �إىل م�صارب  فقاد �حلديث 
�ملتنّوعة،  �الأم�صار  من  ورّو�دهــا  �لعامرة،  و�أ�صو�قها 
و�صماحة جّتارها، وكيف يغرون �ل�صاري بطيب �لكالم 
من  يقفز  يكاد  وقلبه  �حلــديــث  و�أنــهــى  ومع�صوله... 
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�صدره ليعود هناك، حيث ترك �لدم�صقّية �لتي �صلبت 
عقله وقلبه... و�أ�صّر يف نف�صه �أن ير�فق �صفيان يف كّل 
ملجاأ  خري  �ملخرب  هذ�  يف  �صفيان  وجد  فيما  �صفر�ته، 

الإ�صكات �لنا�ص عنه، وجلم تكّهناتهم.
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التعّرف

يا وليدي: قي�س قبل ما تغي�س، وخّم املراح
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�لرجيف،  على  )�صفيان(  تعّرف  �لبدوية  بذ�كرته 
مكان  غزو  �أو  �صكنى  يقّررون  ال  �لبدو  �أّن  ذلك  وكــان 
�أو  �حل�صر،  �أهل  عند  �لع�ص�ص  �أو  �ملرتادين،  بعثو�  �إال 
يعرفو�  �أن  هـــوؤالء  ومهّمة  غــريهــم،  عند  �جلو��صي�ص 
ويتعّرفو�، ثّم يقّدمو� �مل�صورة... وقد يقول قائل �إّن هذ� 
عند  يكون  �أن  يف  �صري  وال  �ل�صليم،  �لتخطيط  �أ�صا�ص 
�لتي  �لبدوية  �ملقولة  �صري...  ال  �صليم،  تخطيط  �لبدو 
�صوف   ( �لرجيف  �الأوىل يف  �أيام مكثه  �صفيان  رّددهــا 
�أخّم �ملر�ح(... و�ملقولة عرفها من �لبدو �لذين يرّبون 
يدخلها  وفجاأة  تكون جائعة  فاالأغنام عندما  �الأغنام، 
مبا�صرة،  بــاالأكــل  تــبــد�أ  ال  فاإّنها  مــرعــى،  يف  �لــر�عــي 
يف  �لرك�ص  متار�ص  �له�صترييا،  مثل  ي�صيبها  و�إّنـــا 
�أو  �آخر �ملكان �ملع�صب،  �إىل  كل �الجتاهات حتى ت�صل 
�خل�صب، �أو تتباعد بحيث ت�صعر باخلوف ثّم تعود لتلتّم، 
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بتوؤدة  باالأكل  تبد�أ  ثم  ف�صيئا،  �صيئا  باال�صتقر�ر  وتبد�أ 
كاأنها لي�صت هي �لتي كانت ترك�ص رك�صا ه�صتريّيا قبل 
قليل... ومع �أّنها �أغنام، وغري عاقلة، �إال �أّنك ميكن �أن 
�إّنه �صلوك قريب من �صلوك  تف�صر هذ� �ل�صلوك، ذلك 
�الإن�صان، وقد ورد يف �الأمثال: )حزين وقع ب�صّلة تني( 
كناية عّمن ت�صيبه �لنعمة مفاجاأة، وكذ� �الأغنام، فجاأة 
تتاأّكد،  �أن  تريد  وعّلها  ترتبك،  وفجاأة  �ملرعى،  ياأتي 
و�لتف�صري�ت  �مل�صتوح�ص...  جوعها  توّطن  �أن  تريد  �أو 
كثرية، ولكّن �مل�صهد نف�صه ي�صّميه �لعارفون: خّم �ملر�ح، 
ويطلق �لكبار للرعاة هذ� �الأمر: )دعها تخّم �ملر�ح(، 
�ملرعى  يف  �لغريب  �لن�صاط  هــذ�  �أ�صابها  �إن  يعني 
�جلديد، فدعها ت�صتطلعه جيد� لكي تهد�أ، وبغري ذلك 
لن تهد�أ لو حاول �لرعاة تهدئتها... هذه �لذ�كرة هّد�أ 
ي�صيبه  ما  �لرجيف  يف  ر�أى  فقد  نف�صه،  �صفيان  بها 
�له�صترييا... طرق، وحد�ئق، ومتاجر،  بالهو�ص وربا 
يف  ي�صريون  ونا�ص  وم�صاطب،  مياه،  وقنو�ت  و�آبـــار، 
مق�ّصمة  �ملز�رع  مطمئّنني...  هادئني  و�ل�صو�رع  �الأزّقة 
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ــاكــن لرتبية  بــاأ�ــصــالك وجــــدر�ن حــجــريــة، هــنــاك �أم
�لزر�عة  وملنتوجات  للزر�عة...  و�أخــرى  �حليو�نات، 
ال  �أ�صو�قها،  و�الأغــنــام  �الأغنام  وملنتوجات  �أ�صو�قها، 
تختلط �الأ�صو�ق... مدينة بدوّية، وبادية مدنية... قال 
يف نف�صه: )�صاأخّم �ملر�ح(... قبل �أن �أبدي ر�أيا يف �صاأن، 
�لغريبة...  �لعجيبة  �حلياة  هذه  )تخّمني(  �أن  وقبل 
من  وب�صاتينها  و�أزقتها  �لرجيف  �صو�رع  يف  ي�صري  كان 
�إىل �مل�صاء، يدّقق �لنظر، وي�صّجل يف ذ�كرته  �ل�صباح 
لكّل تدبري... و�صار  �أن يجد تف�صري�  ما يرى، ويحاول 
يعرف �لرجيف معرفة ت�صبه معرفة �لرجيفيني، ورّبا 

�أكرث من كثريين منهم...

كان  �مل�صتطلع،  تعّرف  �لرجيف  فر�صان  �إىل  تعّرف 
�لتي  �حلــركــات  ذهنه  يف  ويحفظ  تدريبهم،  يــر�قــب 
يقومون بها يف �لتدريب، مل يرد �أن ير�ه �أحد متدّربا، 
ف�صل  عليه  ي�صّجل  ال  لكي  نف�صه  على  يتدّرب  �أن  �أر�د 
يتدّرب،  خلوته  يحفظ �حلركات، يف  كان  �أحــد...  من 
جاء  �أن  �إىل  �حلــركــة،  �أتقن  ــه  �أّن يوقن  حتى  ويــتــدّرب 
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عندها  �صاهدها...  �لتي  �لقتال  حركات  معظم  على 
�أّنه ال ينق�صه  ليكت�صفو�  �أن يدّربوه معهم،  طلب منهم 
تدريب، و�أّنه يتقن حركات �لقتال كاأي فار�ص منهم... 
�إليه مهّمة تدريبه: ال  �أوكلت  فقد قال له �ملدّرب �لذي 
�أدري من يدّرب من؟ �أنت تتقن بع�ص �حلركات �أف�صل 
مّني... هّز ر�أ�صه، وعرف �أّن هذه �ملقولة �صت�صاف �إىل 
با�صطناع  مغرما  كــان  عــنــه...  تــروى  �لتي  �لق�ص�ص 
�لق�ص�ص... ولكّنها لي�صت من ن�صج �خليال، و�إنا كان 
بطلها...  يكون  �لتي  ة  �لق�صّ حلــدوث  �لظروف  يهيئ 

هكذ� تعّود �أن يعزز �لهالة �لتي له عند �لنا�ص...

�متلك ��صت�صعار� كان يقول عنه حد�ص �لبدوي، فيما 
هو �أكرث من ذلك بكثري، فقد عرف �أّن �لزعيم يوّد �أن 
يزّوجه �بنته �لوحيدة؛ فد�همه �لقلق: "هل هربت من 
مقولة �بن ليلى �لتي كانت تقال عّني ليقال يل هنا زوج 
هيفا؟ يا لتعا�صة ما �أنا فيه!! ال بّد مما لي�ص منه بّد... 
" و�نطلق يبحث لهيفا عن عري�ص، عري�ص من قومها، 
منه...  يهرب  ما  �صّر  ويكفيه  و�لــدهــا،  ويقنع  يقنعها 
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ونبل،  فرو�صية،  �ملــطــلــوب:  �ل�صخ�ص  وجــد  وعندما 
�لزعيم  �بنة  لــريى  �مل�صادفات  ي�صنع  �أخــذ  وجمال، 
بلقاء�ت  ويوقعهم  لالثنني،  �خلطوط  ير�صم  وتــر�ه... 
باالآخر...  منهما  كّل  وقع  حتى  �صدفة،  �أّنها  يح�ّصون 
مّما  هو  وجنــا  �لزعيم،  �بنة  �ملختار  �لفار�ص  ــزّوج  وت

يخ�صاه...

كتب يف �أحد �الأيام: " �الأقد�ر لالأمور �لعظيمة، و�أما 
�لتفا�صيل، فتدبري وبركة، فال ترتك �لتفا�صيل تر�صم 
حتى  ت�صاء،  كما  بالوقت  تلعب  �أن  ت�صتطيع  �الأقــد�ر... 
�إّنك ت�صتطيع �أن توؤجل عيد �الإفطار لو تدّبرت �الأمر... 
�مل�صاحة  يف  تــدبــري�ت  تفا�صيله  ولكّن  قــدر،  �الإفــطــار 

�ملتاحة للم�صتخلف باالأر�ص... وهكذ� كّل �الأ�صياء"

كثرية  ق�ص�ص  تروى  �ملدّونة  هذه  على  �لداللة  ويف 
هذ�  حتــت  �أو  �ل�صياق  هــذ�  يف  ــروى  ت ال  ولكّنها  عنه، 
�أ�صر�ره  من  و�صياقاتها  مدّوناته  عناوين  الأّن  �لعنو�ن، 

�لتي مل ي�صاأ �أن يطلع عليها �أحد�....
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بني  من  �نتخابا  قائدها  تنتخب  �لرجيف  �أّن  �أدرك 
�أّن �لزو�ج �صوف يجعله  �أحكم �لفر�صان، و�أدرك �أي�صا 
يف جهة ما من �لرجيف، وكان �حللم �لذي ير�وده �أن 
ن�صيبا  يكون  �أن  يرد  كّلها، مل  �لرجيف  �أعلى من  يكون 
�أّن حتت مياه  �أي�صا  �أدرك  جلماعة من �لرجيف، فقد 
يف  موغلة  بــدوّيــة  �أعماًقا  و�لن�صاط  و�ل�صكون  �لدعة 
�لتق�صيم و�لتقا�صم، و�أّن هوؤالء �لذين نبذو� �لقبائل �أو 
�نتبذتهم ما هم �إاّل باحثون عن جمد بديل، ورّبا يفكر 
قبيلته  �إىل  ب�صاأنه  ليعود  �صاأن  ذ�  يكون  �أن  منهم  كثري 

منتقما الأب �أو جلد �أو للذ�ت... 

ما �أ�صعده يف �لرجيف �أّن �لزعامة فيها ال تدوم يف 
وذلك  �صاءت،  متى  زعيمها  تنتخب  فالرجيف  عائلة، 
�لزعيم مل يعد قادر� على  �أن  �لعقد  �أهل  يقّرر  عندما 
�لعاّمة،  لي�ص  فهم  �لعقد،  �أهــل  ــا  و�أّم �صوؤونهم،  �إد�رة 
ت�صويتا  لي�ص  و�ختيارها  �لعاّمة،  تختارها  نخبة  و�إنا 
�ل�صّري،  بــاالقــرت�ع  �أو  �ملــعــروف،  باملعنى  �نتخابا  �أو 
�أحدهم نريد فالنا يف �لنخبة ويزكيه  باأن يقول  و�إنا 
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�أن تنتخب �لنخبة نف�صها من �لعامة من  �أو  �الآخــرون، 
�لبالد،  �ــصــوؤون  بــه  تدير  ــذي  �ل جمل�صها  �إىل  ت�صيفه 
حتى  كذلك  �الأمر  وبقي  �لنخبة،  بر�أي  مقّيد  و�لزعيم 
جاء �صفيان، فقد تغرّيت �الأمور كثري�، يف عهده، و�صار 
للرجيف زعيم و�حد، �أمره نافذ، وقر�ره ال يرّد، ولي�ص 
�إىل  �لنخبة  فيه، وحتّول جمل�ص  �لثقة  يطرح  �أن  الأحد 
�ملتنّوعة،  �ل�صوؤون  يف  �ال�صت�صارة  يقّدمون  م�صت�صارين، 
فاأمر  كّله،  ذلك  يفعل  �أن  �صفيان  ��صتطاع  كيف  ــا  و�أّم

�آخر... يطول �صرحه وال يق�صر... 

��صمه  طــوى  ــذي  �ل �لرجيف،  زعيم  �تخذ  عندما 
�لن�صيان، عندما �تخذ �صفيانا �صديقا مقّربا قّربه من 
مو�ظبا  و�صار  فيه،  ع�صو�  �صار  حتى  �لنخبة،  جمل�ص 
على �حل�صور و�مل�صاركة يف مناق�صة �الأمور �لتي كانت 
�لكالم،  ثّم  �ل�صمت  و�صيلة  لنف�صه  �تخذ  وقد  تطرح، 
�آخر �ملتكّلمني، ويوحي للحا�صرين  كان ي�صمت ليكون 
ي�صتفيد  كان  ولكّنه  لهم،  �حرت�ما  قبلهم  يتكّلم  ال  �أّنه 
من كّل ما يقال، حتى �إذ� ما جاء دوره باحلديث، كان 
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حم�صوله من �ملعرفة �أكرث من حم�صولهم كّلهم، وكان 
ر�أيه مبنيا على ما �صمع وعرف �أثناء �جلل�صة، وهو ما 
�لنقباء  من  و�حد  كل  حول  �لدقيق  �حلد�ص  من  مّكنة 
�لذين يح�صرون جمال�ص �لزعيم، و�أكرث من ذلك، �صار 
لر�أيه ويختارونه، ويتحنّي  يعرف كيف يجعلهم مييلون 
�لفر�ص ليكون �صيد �ملجل�ص، وقد �ختار �لطريق �ملمّهدة 
لذلك باأن �قرتح يف �أحد �ملجال�ص �أن تكون �لنخبة من 
بالزر�عة،  خمت�صا  �أحــدهــم  يكون  كــاأن  ني،  �ملخت�صّ
و�آخــر  و�الأحــــالف،  بالقبائل  و�آخـــر  بالتجارة،  و�آخـــر 
بال�صناعة... لقي �القرت�ح قبوال ح�صنا، و�أخذ �ملجل�ص 
يتغرّي �صيئا ف�صيئا، ومل ميّر �أكرث من ثالثة �أعو�م على 
�لرجيف حتى �صار �ملجل�ص مكّونا من خرب�ء خمت�صني 
وثالثة يعرفون بكل �الأمور، و�أما �لثالثة فكانو� �لزعيم، 
يختار  كان  و�صفيان...  �مل�صّنني،  �لرجيف  �أعيان  و�أحد 
ثّم  وي�صادقه،  �لــزر�عــة،  يف  �لبارعني  �لعاملني  �أحــد 
ع�صو�،  هــذ�  ي�صبح  ــّم  ث �ملجل�ص،  حل�صور  ير�ّصحه 
ول�صفيان �لف�صل يف ع�صويته، وهكذ� �أد�ر �ملجل�ص حتى 
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كانت له �لكلمة �لعليا فيه، حتى �إن عرث �لزعيم عرثة 
بو�صفه  �صفيان  �إىل  �الأعــني  تطّلعْت  ما  خطاأ  �أخطاأ  �أو 
من ينبغي �أن يكون زعيما، وهكذ�، ويف �ل�صنة �لر�بعة 
كان �صفيان �لزعيم، و�صار �لزعيم �لذي �ختار �صفيان 
�صديقا و�أبقاه يف �لرجيف، �صار م�صت�صار�، وع�صو� يف 
�ملجل�ص، وكان ذلك يف �صنة �جلر�د، وهي �ل�صنة �لتي 
�لرجيف، فقد  باأعد�د مهولة حقول  فيها �جلر�د  غز� 
بقدوم  �لقوم  علم  عندما  �الأمر  لتد�رك  جل�صة  عقدت 
و�إنا  �صيئا،  �صفيان  يقل  تلك �جلل�صة مل  �جلر�د، ويف 
ما  �أخطر  �الأمــر  فهذ�  �لـــر�أي،  �لزعيم  يقول  �أن  �أر�د 

يكون...

"يف �لق�صايا �لكربى ال تقحم نف�صك وتعر�ص �آر�ءك 
�لكربى  فللفنت  �آر�ءهــم،  �الآخــرون  ي�صتنفذ  �أن  بعد  �إال 
�ملغري،  �لعاّمة  �صوت  يعلو  حيث  بالغرور،  �إغــر�وؤهــا 
�لريح،  ركــوب  عــن  للباحثني  مغريا  ب�صاطا  وي�صبح 
ولكّنه ب�صاط �خلديعة �لذي تثقبه �لعاّمة بال�صرعة �لتي 

�أجنزته فيها"
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تذّكر هذه �لتدوينة ونف�صه تغالبه يف �أن يطرح ر�أيه، 
ف�صمت، و��صتمر �لقوم يتد�ولون �الأمر، و�الأعني ت�صرئب 
�إليه، ولكّنه �عتذر عن �لكالم الأّن خربته ال ت�صعفة يف 
�لرجيف،  م�صارف  على  �جلــر�د  ر�أي...  له  يكون  �أي 
و�قرت�ح �لزعيم �أن يو�جه �لرجيفّيون �جلر�د باملعاول 
كان  �القرت�ح  هذ�  �أر�صهم،  عن  يرّدوه  حّتى  و�لفوؤو�ص 
فر�صة �صفيان �لتاريخية، مل يبد ر�أيا، و�إنا زرع ت�صاوؤال 
ملزما  يكون ذلك  �أن  دون  مو�فق،  �أّنه غري  به  لي�صجل 

لالأخذ به، فقد قال:

�أخ�صى �أن يطول تدّفق �جلر�د طويال.  -

ثالثة؟  يومني؟  يــوم؟  �صيطول؟  وكم  �لزعيم:  قال   -
�صنكون له باملر�صاد...

ر�أي  على  �الإجــمــاع  ب�صمته  وكــان  �صفيان،  �صمت 
�الأخ�صر  �جلــر�د  �لتهم  فقد  كــان،  ما  وكــان  �لزعيم، 
�ملجل�ص  �جتمع  وعندما  �لزعيم،  ر�أي  وف�صل  و�لياب�ص، 

لتد�ول �الأمر �قرتح �صفيان �حلل:
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�لد�ء" هي  كانت  بالتي  "د�وها 

��صر�أبت �لعيون �إليه، و�الآذ�ن �صّنفت، و�أخذ ي�صرح:

"بالنار ن�صتطيع �أن ندوم ويتناق�ص �جلر�د، فلن�صو 
وال  جوفه،  يف  �صار  فغذ�وؤنا  وناأكله،  بالنار  �جلــر�د 

�صري يف ��صرتجاعه"

وقع �لر�أي كال�صاعقة على �لقوم، ولكّنه ر�أي �صفيان، 
�ملمّهد بتعب �لقوم و�صجرهم، وبحثهم عن خمرج: 

وهل يوؤكل �جلر�د؟  -

�صمعت �أّن �لنا�ص �أكلو� �جلر�د عندما غز� �أر�صهم،   -
مما �أ�صهم يف طرده، �أو �لق�صاء عليه.

ولكّنه حمّرم.  -

من حّرمه؟ فما هو بناب وال خملب، هو بحر��صفه   -
من  طعامه  �أن  عن  ف�صال  طائر،  وباأمعائه  �صمك، 

�أطيب �لطعام، �أمل ياأكل حقولنا؟
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�أيام معدود�ت، وكان �جلر�د قد �ختفى كاأن مل يكن، 
و�أخذت �حلقول ت�صرتد بع�صا من عافيتها، وبد� �صفيان 
�لزعيم �قرتح، جمامال،  �إّن  له، حّتى  منقذ� ال منازع 
�أن يكون �صفيان مكانه، ويا له من �قرت�ح!! كاأّن �لقوم 
"ينبغي  بعبارة:  �لرجل  نطق  �أن  فما  ينتظرونه،  كانو� 
تعالت  حتى  �أنا"،  ال  �صفيان  يا  �لزعيم  �أنــت  تكون  �أن 
�الأ�صو�ت موؤّيدة، قافزة على ذ�كرة �ملجاملة، وذ�كرة 

�للغة كّلها، وهنا دفع �لزعيم �الأمر �إىل نهاياته:

من  ـــت  ر�أي مــا  بعد  ولــكــّنــنــي،  جمــامــال،  "قلتها 
�أعلن  �أنــا  وهــا  مكرها،  �أقولها  �أن  �أريــد  ال  تاأييدكم، 
�أمامكم �أّنني �أر�ّصح �صفيان الأن يكون زعيم �لرجيف، 

فما ترون؟

ولكّن  �لكالم،  يف  دوره  ياأخذ  �أن  �صفيان  حاول  هنا 
�أن يتحّدث من نر�ّصحه  �لزعيم �نتهره قائال: مل نعتد 
�عتدنا،  هكذ�  �لزعيم،  نكّلف  نحن  �لرجيف،  لزعامة 

�أم تريد �أن تغرّي قو�نيننا؟
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�لقوم  �أجمع  عندما  �إال  يتحّدث  ومل  �صفيان،  �عتذر 
تلجلج،  �لّزعيم،  كّلهم عليه، وطلبو� منه كلمة بو�صفه 
كما هي  مدّوية  �صريعة  �الأمــور  تكون  �أن  يتوّقع  يكن  مل 
ملثل  يدّونه  كان  مما  �صيء  عن  ذ�كرته  يف  فّت�ص  �الآن، 
هذه �ملو�قف، فلم ت�صعفه ب�صيء، �صكر و�أطال يف �ل�صكر، 
وقال قولته �ل�صهرية: لن �أكون �إال و�حد� منكم، ولكّنني 
لن �أكون و�حد� من �صعفاء، قّوتي من قّوتكم، وعزمي 
�لّرجيف،  وقلبي  �صوتكم،  جماع  و�صوتي  عزمكم،  من 
�أهلها و�أر�صها وقو�نينها و�إجناز�تها �لعظيمة... ثّم عاد 
لل�صكر م�صتذكر� كل ما يعرف ويحفظ يف هذ� �ملجال، 
و�نف�ّص �جلمع على فرح، ونادى مناد يف �الأزّقة و�الأحياء 
�صفيان  �لرجيف،  زعيم  �ل�صفياين  �صفيان  و�الأ�صو�ق: 
�ل�صفياين زعيم �لّرجيف... و�نت�صر �خلرب يف �الأحالف 
و�أقيمت  �أجنبته،  �لتي  �ملـــر�أة  تلك  �إىل  تناهى  حّتى 
�الأفر�ح يف �ل�صماوة كّلها، وحمل حّجاج �لرجيف معهم 
�لعام،  ذلك  �إّنه يف حّج  قيل  حّتى  لزعيمهم،  دعاءهم 
عندما �صّلى �إمام حجاج �لرجيف فيهم يف �حلرم ودعا 



168

لزعيمهم �صّج كل �مل�صلني بالتاأميم، كاأن �صفيان زعيم 
�لعرب كّلهم... وهذه رو�ية جاءت متاأخرة، ومل نتحقق 
منها، ولكّنها تفيدنا با كانت مكانة �لزعيم �لرجيفي 
�ل�صفياين يف حينه؛ �إذ مل ي�صبق �أن �أ�صطرت �لعرب �إال 
من كان ي�صتحق �صيئا من هذ�... وما �أ�صطرت �لعرب 
�أحد� �إال لرتمّم ما ميكن �أن يكون مثلبا يف �صخ�صه �أو 

م�صريته... 
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يحلم بوالده

كانت ليلته تلك لي�صت ككل �لليايل، بد� �لنوم ترفا 
ملوقف  خيانة  �الأريكة  على  �جللو�ص  وبد�  له،  م�صّوغ  ال 
�لفرح، وبد� زعيم �لّرجيف �جلديد خائنا �إن مل يتفّقد 
�أحياءها، و�أ�صو�قها، ودهاليزها، حّتى يف تلك �ل�صاعات 
وقلقا... م�صى  �لتي مل متّر مثلها عليه ثقال  �لليل  من 
تخونانه،  وكــادتــا  قدماه  �صّجت  حتى  وم�صى  وم�صى 
فغالبهما حتى و�صل فر��صه، و�نهار نائما كمن ��صتاق 

�لنوم �أياما وليايل. 

يف تلك �لغفوة �لتي كانت �أو كادت جاءه طيف �أبيه، 
مهفهفا،  �أبي�ص  ــا  زّي يــرتــدي  �لــفــار�ــص،  بهابة  جــاءه 
وفرحا،  نور�  ي�صّع  ووجه  مبت�صم،  فم  عن  لثامه  ويفّك 
يليق  ــوم  ن فــال  �صفيان،  يــا  "�نه�ص  ــه:  ل ليقول  جـــاءه 
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بزعيم �لعرب، ال نوم يليق بزعيم �لعرب"... وتد�خل 
ب�صوت ن�صوي يتغلغل يف كيانه: "زعيم �لعرب... زعيم 

�لعرب..."

ينه�ص،  �أن  حـــاول  بــالــ�ــصــوت،  مي�صك  �أن  حـــاول 
ولكّنه  �نفعال،  �أّي  يبدَي  �أن  حــاول  ي�صرخ،  �أن  حــاول 
على  تقويا  مل  ويــديــن  يــخــرج،  ال  ب�صوت  مكّبال  كــان 
كلمة  هي  �لنهو�ص...  يف  ت�صعفاه  مل  وقدمني  �حلركة، 
�صكون  يف  �صد�ها  دّوى  �لتي  )�أبيييييييييييييييييي( 
�أو  ر�أى  مّما  ير  فلم  كابو�صه،  من  و�نت�صلته  �لرجيف، 

�صمع �صيئا، غ�صل وجهه، وتناول دفرته ودّون:

قدم  بك  عرثت  �إن  نهاياتها  �إىل  �الأمور  تدفع  " ال 
�لتي  للكلمة  و�فر�ص  �لزلقة،  ب�صاط  ��صحب  كلمة،  �أو 
فالكلمات  �إليه،  بالعودة  يغريها  ما  �حللق  من  طــارت 

�إن �صعرت باحلنني تعود" 

�لكلمات بخط  �لثالثة خّط على  قر�أها مّرتني، ويف 
�لكوبياء ما ميحوها، ومل يرد �أن ميّزق �ل�صفحة، �أر�دها 
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�صفحة ممحّوة ال يعرف ما حتت تظليلها �إال هو، و�صّج 
نه�ص،  مــرّوع...  ب�صيء  يذكره  كاأّنه  نف�صه  يف  �صد�ها 

وكامل�صرمن �صار، حتى دّق باب �لزعيم )�ل�صابق(...

ولكّنه مل  ليلته،  نام يف  قد  �ل�صابق  �لزعيم  يكن  مل 
يتوّقع �أن يكون �أول من يطرق بابه يف �ل�صباح �لزعيم 
وحــّل  �لــرجــالن،  تقابل  �ل�صفياين،  �صفيان  �جلــديــد، 

بينهما �صمت، ولكن �لرجيفي فاجاأ �صيفه: 

�أهال و�صهال زعيمنا، تف�صل �دخل.  -

�أ�صعد �هلل �صباحك بكل خري..  -

�صباح �الأنو�ر يا زعيم، تف�صل و�دخل.  -

ح�صنا، جئت الأدخل...  -

وبعد �أن جل�ص �ل�صيف، وبقي �مل�صيف و�قفا ليقّدم 
خدمة �ل�صيافة طلب منه �صفيان �جللو�ص، ولكّنه �أ�صّر 
جلو�صه  على  �صفيان  �أ�صّر  فيما  �ل�صيافة،  تقدمي  على 

قربه و�إال �صيغادر، كعادة �لعرب يف مثل هذه �ملو�قف.
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واأنا مل اأمن

"مل �أمن ليلة �لبارحة، فما ح�صل مل يكن يف ح�صباين،   -
�حتللت  و�أنني  ة  خا�صّ �الأيــام،  من  يوم  يف  �أرده  ومل 
ما ح�صل يل من  كل  �صبب  هو  �لــذي  �لرجل  مكان 
�أنا فيه، كيف و�صعتني يف هذ�  خري، و�صبب كل ما 

�ملوقف �صاحمك �هلل؟

و�إنــا  مّت،  ما  على  �آ�صفا  ل�صت  ولكن  �أمن،  مل  ــا  و�أن  -
�أتاأّمل كيف ��صتطعت يف �أربع �صنو�ت �أن تكون زعيم 
�لرجيف؟ ال يحدث هذ� �إال يف �لق�ص�ص... كيف؟ 
كاأّنها  �لـ )كيف(  �أ�صاهر هذه  وكيف؟ وكيف؟ كنت 
مفتاح �ملغاليق، ومل �أجد حتى �ل�صباح �إال ما وجدته 

منك كالعادة: �ملفاجاأة �لتي مل تكن يف �لبال...
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�أّي مفاجاأة؟  -

�أن تكون �أّول طارق لبابي يف هذ� �ل�صباح.  -

جئت الأقول لك �إّنني على ��صتعد�د �أن �أر�ّصحك من   -
جديد يف جمل�ص �ليوم لزعامة �لرجيف، فل�صت �أنا 
من يفعل باليد �لتي �متّدت �إليه ما حدث باالأم�ص...

ما ز�لت �لـــ )كيف( ترّن يف ر�أ�صي؛ فاأنت مل تفهم   -
�لرجيف بعد...

مل �أفهم �لرجيف؟؟  -

ومل  �الأمــام،  �إىل  ت�صري  فالرجيف  تفهمها؛  نعم، مل   -
تلتفت ور�ءها يوما من �الأيام، ولو �لتفت �لرجيفيون 
ما  �إىل  وملا و�صلو�  ملا حّققو� ما حّققوه،  �لور�ء  �إىل 

و�صلو� �إليه...

�أعرف ذلك، ولكن...  -

ال تعرف ذلك، وحمى �هلل �لرجيف منك...  -
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�أنت غ�صب مّني �إذ�...  -

�الأيــام،  من  يــوم  يف  واليــة  �أطلب  ومل  غ�صبا،  ل�صت   -
�لتي  فــاالأنــا  منك،  �لرجيف  على  �أخ�صى  ولكّنني 
ال  قــوّيــة  فيك  لة  �ملتاأ�صّ ــبــد�وة  و�ل كــبــرية،  ت�صكنك 

تغرّيها �لرجيف...

كّل هذ�؟  -

هذ� �لكّل.  -

�أقول  �أنذ�  فها  مني،  �لّرجيف  على  تخاف  كنت  �إن   -
لك �إّنني ل�صت متم�ّصكا با �آلت �إليه �الأمور، وها �أنذ� 

�أعطيك �لر�ية و�لفر�ص، و�صاأعلن �ليوم...

�الأمـــور  نــدفــع  �أن  �لــرجــيــف  ــعــّودنــا يف  ت تــعــلــن،  ال   -
�أو  لــلــبــكــاء،  جنل�ص  �أن  نعتد  ومل  نــهــايــاتــهــا،  �إىل 
ورّبا  الأمــر طــارئ، خويف طــارئ،  �لقو�نني  نخرتق 
بالعجب،  ـــار�ت  �أّم فالنفو�ص  ذ�تــّيــة؛  لــنــو�زع  يكون 
وخّد�عات... �إن كنت توّد �أن حتفظ موّدتي فاحفظ 
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�لرجيف وقو�نينها، وال ترتكها تتحّول �إىل زعامة يف 
رجل...

كيف يل ذ�ك؟  -

�أنت ت�صاألني؟  -

ومن �أ�صاأل؟  -

�أنت تعرف �جلو�ب، وتعرف ما هو �أكرث و�أكرب منه.  -

هل هذه ثقة �أم �أّنك حتّملني ما ال طاقة يل به، �أو ما   -
مل �أكنه؟

�أربع �صنو�ت مّرت عرفتك فيها، وعرفت �أّي �إن�صان   -
تخّبئ يف د�خلك...

يبدو �أّنني لن �أثنيك عن قر�ر�ك...  -

ثنيي عن قر�ري عار على �لّرجيف، ولو كان غريك   -
�لّرجيف،  �بــن  ل�صت  فــاأنــت  خمتلفا،  �الأمـــر  لكان 
�أعــر�ف  عن  تر�جع  زعيما  تن�صيبك  عن  �لرت�جع 
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�لقر�بي،  و�لتفكري  �الأعــر�ق  �نتبذت  �لتي  �لّرجيف 
و�تخذت لنف�صها قو�نينها و�أعر�فها �لتي تعرفها.

�متّد �حلو�ر بينهما �إىل منت�صف �لنهار، و�نتهى على 
ا ل�صفيان، و�أن  �أن يكون �لزعيم �لقدمي م�صت�صار� خا�صّ
تتبّدد  �إال بعد م�صاورته، وبذلك  ال يتخذ �صفيان قر�ر� 
ويزيح  و�أعــر�فــهــا،  وقو�نينها  �لرجيف  على  خماوفه 

�صفيان عن كاهله تخّوفا يثقل ظهره، ويربك حكمه.

كتب عندما عاد �إىل بيته مرتاحا ملا مّت �التفاق عليه:" 
حممل  على  تعريفه  فخذ  بنف�صك  ما  �أحــٌد  عّرفك  �إن 
�جلّد، و�نظر �إىل نف�صك بعينه، فاالآخر مر�آتك"... ثّم 

نام... نام نوما عميقا....

ليلة  ثالث �صنو�ت من �ل�صجر و�لرتابة مّرت، وكّل 
ي�صاأل نف�صه: من �أنت، وماذ� تبتغي بعد؟

�صار يف �لنا�ص �صرية �لعدل و�ملحّبة و�الأب و�لقائد، 
وكان يرّدد يف نف�صه: " هذ� للنا�ص، وماذ� عّني؟ من �أنا 
�الآن؟ �صابٌّ ال ُيحدُّ طموُحُه يف قف�ص زعيم!!!" وكانت 
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مّرة  �لعرب"،  تفارقه:" زعيم  ال  عبارة  روحه  ترّن يف 
ومــّر�ت  �أبيه،  ب�صوت  تاأتيه  ومــّرة  �أّمــه،  ب�صوت  تاأتيه 
كثري�ت تاأتيه ك�صخرية كبرية على �صفة �مر�أة مل ي�صبق 

�أن ر�آها يف حياته...

�ل�صنون مت�صي، و�حلال هي �حلال، كتب يف يوم من 
جّردها  عرفتها،  فقد  نف�شك  عاندتك  "اإن  ــام:  �الأّي
اأثقالها، و�شاِفها؛ فالنف�س  واأرحها من  اأحمالها  من 
اإّل اإذا حّلقت خفيفة" ... و�أ�صمر  احلرون ل ت�شالح 

�أمر�.
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مفتاح اخلّفة بيدك

فّكر مّرة: �إن تركت �لزعامة �أو مّت من �صيخلفني؟ 
ومن يقوم على �أمر �لّرجيف؟

يف  يخلفه  من  يــرّب  مل  ــه  �أّن و�كت�صف  �ل�صوؤ�ل  �أّرقــه 
�لزعامة، كان وقع �الأمر عليه كال�صاعقة: �أين يذهب 
تذهب  و�أيــن  �إجنــازه؟  و�أفنيت عمري يف  بنيت  ما  كّل 

�لّرجيف؟

ــر�ر؟  ق على  ي�صتقر  فلم  حــولــه،  مــن  يــتــاأّمــل  �أخـــذ 
لونه،  و�ختلف  هزل،  قلبه...  �إىل  يت�صلل  �حلزن  و�أخذ 
وال  ليل  ليله  �الأركان، ال  ُمزلَزل  �لذهن،  �صارد  و�أ�صبح 
�مل�صت�صار  فاأخذ  م�صت�صاره،  �نتباه  �أثار  ما  نهار،   نهاره 
فاأخربه  �ملوعد،  وجاء  و�فق،  طارئ،  الأمر  موعد�  منه 
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�مل�صت�صار �أّن �الأمر �لطارئ هو حالة �لزعيم، حيث بد�أ 
يظهر للعيان �أّنه على غري حاله، و�أّن �أمر� جلال يوؤرقه، 
�صاركه  باالأمر...  فاأخربه  للم�صت�صار  قلبه  ورّق  و�فــق، 
ياأتيه بحّل يف �ل�صباح، ويف  �أن  �مل�صت�صار قلقه، ووعده 
�لزعيم  يّدعي  �أن  حّله:  يحمل  �مل�صت�صار  جاء  �ل�صباح 
�لـــذي �صيجري، وعــنــد ذ�ك  مــا  ويــر�قــب  مـــات،  ـــه  �أّن
�لزعيم،  و�فق  �جلماعة...  يف  زرعه  ملا  يطمئن  �صوف 
ب�صال�صة  �الأمــور  ومّتت  �خلرب،  �أعلن  �لتايل  �ليوم  ويف 
وحزن، وبعد �لدفن �لوهمي عادت �جلماعة �إىل جمل�ص 
�لعز�ء، ود�رت �الأل�صن بالتكهنات حول خليفة �لزعيم، 
وكّل يطرح ��صما، و�أعلن �مل�صت�صار �إّياه �أّنه ال يرغب باأي 
من�صب، و�أنه يرغب يف �إد�رة دّفة �لنقا�ص لكي ي�صتقر 
على من يخلف �لزعيم... و�فقو�، و�قرتح نخبة لالأمر 
تت�صاّد  �الآر�ء  وكانت  �لنخبة،  جمل�ص  و�نعقد  وو�فقو�، 
وتت�صارب، وعند �قرت�ح كّل ��صم يتم �العرت��ص ل�صبب 
�أو �آخر، و�أوجه �الأ�صباب �أن �ال�صم �ملختار لن يكون على 
م�صافة و�حدة من �جلميع.... و��صطرب �الأمر و��صتد 
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يتخلله  وجدل  نقا�ص  �لتايل،  �ليوم  �صباح  �إىل  و�حتّد 
��صرت�حات ق�صرية، وحتزبت �لنخبة، حزب �لزر�عة، 
وحزب �ل�صناعة، وحزب �الأعمال، وحزب �لتجيي�ص ... 
و�أدرك �مل�صت�صار �أّن �الأمر �صيفلت من يده ويد �لزعيم 
�لذي كان ير�قب متنّكر� ب�صفة كاتبا تابعا للم�صت�صار 

لتدوين �حلدث و�لنقا�ص... 

لن  الأّنها  �الأ�صماء  جتــاوز  يتّم  �أن  �مل�صت�صار  �قــرتح 
�ل�صابق،  �لزعيم  مو��صفات  تدوين  يتم  و�أن  جتــدي، 
وكانت  �ملو��صفات،  تلك  عليه  تنطبق  عّمن  �لبحث  ثّم 
�لزعيم  مو��صفات  كــّل  يــرد  مل  �جلميع  �أّن  �ل�صدمة 
و�صعو�  �لــتــغــيــري...  على  �جلميع  �أ�ــصــر  بــل  �ل�صابق، 
بعد  �أحــد  على  تنطبق  مل  لكّنها  جــديــدة،  مو��صفات 
كان  حيث  حظا،  �الأقوى  من  �صخ�صية  مئة  ��صتعر��ص 
لكل �صخ�صية منتقدوها، مما ��صطر �أحد �مل�صت�صارين 
حّبة(،  )�أبو  ��صم  يعر�ص ))�صاخر�((  �أن  �ل�صاخرين 
�ال�صم  �ملوجودون  �صمع  وعندما  تطول،  �ال�صم  ة  وق�صّ
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وهنا  عليه،  �التفاق  ومت  �صاّلته...  و�حد  كل  فيه  وجد 
مل يبد �مل�صت�صار �ل�صاخر للحا�صرين �أّنه ذكره �صخرية، 
ال  وهو  �الآن،  �لزعيم  و�أ�صبح  عليه  �جلميع  �أجمع  فقد 
يريد �أن يورط نف�صه مع �لزعيم �جلديد!... ب�صم على 
مو�فقتهم وهو ي�صحك يف قلبه... ول�صان حاله يقول: لو 
كنت �أعرف �أّن هذ� ما �صيتم القرتحت �أحد �ملعتوهني 

�ملقّربني مني...

بالتفكري  من�صغل  �جلمع  من  فرد  وكــّل  �الأثــنــاء،  يف 
�لزعيم  بها  )يغّف(  �لتي  �الأن�صب  �لطريقة  عن  بحثا 
وو�صط  تنّكره،  من  )�الأ�صيل(  �لزعيم  خرج  �جلديد، 
يطلبون  فبد�أو�  �الأمر،  لهم  �صرح  و�نك�صافهم  ذهولهم 
�الإذن لالعتذ�ر، لكّنه مل ي�صمح لهم، بل �أّيدهم يف ما 
ذهبو� فيه قائال: لو كنت �أعرف �أن بديلي هذ� �ملعتوه 
�الأهبل لرتكت �لزعامة مبكر� ... �ليوم �أنهيت حكايتي، 

فلتبد�أ حكايتكم...
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�ل�صفياين  �صفيان  عند  �ل�صخرية  موهبة  تفّجرت 
ب�صخرّياته  �صيته  وذ�ع  و�صكله،  ��صمه  غــرّي  �لـــذي 
)�أبو  �جلديد  �لزعيم  �إىل  �أخباره  وو�صلت  �لطريفه، 

حّبة( فاختاره م�صت�صار�... 

وغيهب  �ل�صماوية،  وليلى  �ل�صفياين،  �صفيان  ــا  و�أّم
وحملتهم  ــة،  �لــقــ�ــصّ �صكنو�  فقد  ولــبــنــى،  �لــعــر�قــي، 

�الأ�صاطري �إىل �أزمنة عميقة عميقة...
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وانتهت احلكاية اأو بداأت

كّنا خم�صة، وكان معّلَمنا �لذي عاد �إىل �لقرية بعد 
رحلة تعب، وم�صو�ر طويل من �الآمال و�الأحــالم، وبعد 
ووَجَدنا م�صتمعني بررة،  �لر�وي،  �إىل مهنة  �هتدى  �أن 

كّل و�حد مّنا له حكايته... �صاألناه:

�أين �لّرجيف يف �خلريطة؟  -

�أين �خلريطة؟  -

و�أنت  بالدمع  عيناك  تغرورق  كنت  �لتي  �خلريطة   -
تقّلبها.

�أينها؟  -

علم  يف  )عجبة(  �أّنــهــا  تعلن  كنت  �لتي  �خلريطة   -
�جلغر�فيا.
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ذ�ك زمان فال تثقلوين.  -

و�أين �صفيان؟  -

�أ�صكنته �حلكاية، وعليكم �لتدوين، يجب �أن تدّونوه   -
�أ�صميته  �صيئا  لكم  كتبت  �حلــكــايــة...  يــغــادر  لكي 

جنو�ء... �صعوه يف �حلكاية �أينما �أردمت.

ن�صي �لع�صا �لتي كان يتوّكاأ عليها، ون�صي �أن مي�صي 
م�صية �لكهول �ملتعبني، وغادرنا خفيفا كمن نف�ص عن 
�أم  ــدّون،  ن �أم  �أنكتب  و�حرتنا:  كثار...  �أحماال  ظهره 
نرتك �حلكاية كما حكاها �لر�وي... بعد تلك �حلرية 

هذ� ما كان.

�نتهت بحمد �هلل
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الأ�سدقاء

يف التا�شع من ني�شان يف العام ال�شاد�س ع�شر 
بعد الألفني

بقيع املزار/ موؤاب

عنهم العبد الفقري اإىل اهلل

حكمت بن عبدالرحيم بن حامد النواي�شة
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