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 تصًيى انغالف نهفُاٌ :
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 الفصل األول 
 

األزمنة السحيقة، امتدت تأثيراتيا تحت رماد القروف، ووضعت بصماتيا عمى 
عت فوىاتيا، وتراكمت حمميا بيف المكاف، انطفأت البراكيف األولى المتأججة، واتس

منعرجات جباؿ الشعرا  واستحالت مع توالي العصور الجيولوجية سيبًل بازلتيًا، 
تحيطو رعوش جبمية، واحراج نضيرة.  مف الجية الشرقية عمى مطؿ السيؿ 
الغربي، نيضت رابية عالية؛ تراكبت فوقيا بيوت مف الحجارة، اقتمعت مف 
الصخور الصمدة الناتئة التي أبقتيا البراكيف الخامدة جوبات متناثرة ُسميت الحارة 
الواطئة منيا بحارة غويراف الوطا والحارة العميا بحارة )غويراف المزار( وفي قمة 
الرابية تبدت سنديانة ىرمة، بأغصانيا المقشرة، كأنيا مخالب نسر كسرتو األياـ 

فتوتو ربطًا محكمًا، ونتفت ريشو. وعمى جذعيا الدىري، ُربط شاٌب في ريعاف 
وعري الطرؼ األعمى مف جسده اليزيؿ  المدمى بآثار قضباف مف الرماف المدف، 
تمؾ القضباف تركت خطوطًا ُزرقًا في جانب وخطوطًا حمرًا نازفة في جانب آخر، 
وكانت شمس أيموؿ القائظة المنذرة برحيؿ الصيؼ، تمقي ظبلليا الغروبية فوؽ 
الجسد الُمدمى الذي كاف ييدر فوقو رجٌؿ ذئبي السمات، يفتؿ شاربيو الطويميف 
كذنب جحش صغير كمما تعب مف الضرب، أو تكسر قضيب الرماف، ليأتي بآخر 
أشد صبلبة، ولـ يكف أحد يتجرأ أف يتدخؿ اليقاؼ ىذا الرجؿ، رشيد بؾ مبارؾ 
 اآلمر الناىي الذي يممؾ وأسرتو األراضي والدواب والبشر الذيف يعمموف مرابعيف
في حارة غويراف الوطا، ولـ يكف ىذا الشاب المصموب عمى جذع السنديانة إال 
غيبلف الجعفي االبف البكر البراىيـ الجعفي مف أسرة الجرود المياجريف، الذيف 
تقاذفتيـ الفمواُت واالضطياد العثماني، إذ قتؿ السمطاف عبد الحميد األخوة الثبلثة 
رميًا بالرصاص نتيجة دسيسة قاـ بيا أحد عمبلء الدولة ، روعت الحادثة  إبراىيـ 
الجعفي وظؿ يجترىا في ذاكرتو، ويتمبلىا في أسى مفجع كمما خبل لذاتو، راحت 
عيناه الواجفتاف تراقباف ابنو المصموب عمى جذع السنديانة في تمزؽ غريب، 
وانداحت بحيرة الذكريات في قحؼ رأسو، وانتشرت في العراء المجنوف جثث أخوتو 

ثبلثة، وقد غربميا رصاص العثمانييف، وكانت الخطوط المدماة فوؽ جسد ابنو ال
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تحفر في سراديب ذاكرتو المفجوعة الخطوط ذاتيا التي رسميا الطغاة، عبر 
القروف في جسـ اإلنسانية الحزينة، وكاف التأوه المجروح الذي ينفثو ابنو بعد كؿ 
ضربة عنيفة، وتمزؽ في الخبليا، ينقمو إلى قفار الخوؼ القديـ، يـو ُجرَّ أخوتو 
وراء قرابيس الجنود القساة، وارتسـ فوؽ وجوىيـ الرعب الذليؿ، يـو صمبوا عند 
المغيب، في ىذا الوقت ذاتو، الذي ُيصمب فيو ابنو. أحس بدوار مقرؼ يكتسحو، 
ودموعو تتساقط مف عينيو، دوف أف يقدر عمى أف يبدي حراكًا، ولو تقدـ خطوة 

و أضعاؼ ماينالو ابنو غيبلف الجعفي مف الضرب المبرح. حاوؿ أف واحدة، لنال
يصـ أذنيو عف فرقعة الضرب، وصوت الجمد الذي ينيش المحـ. كاف رشيد مبارؾ 
يكشر عف أنيابو فرحًا، كمما رأى الدموع تنيمر ثخينة فوؽ خد األب المعروؽ الذي 
أىزلو الزمف، ليتمذذ برؤية الضحيتيف معًا، وكاف المغيب ُيموف جبية غيبلف 
الجعفي وتضاريس وجيو، بموحات مغرقة بالحزف، وااليحاء الناطؽ مما يرتسـ في 
األعماؽ، وينعكس فوؽ كوى الجسر، فتبرز المعالـ أكثر شخوصًا، وتتجمى بوارؽ 
الحدس أشد تعبيرًا، عيناف واسعتاف سوداواف كفحمة الميؿ، في األغوار السحيقة، 

جبية عريضة كأنيا ُقدَّت مف صخور جباؿ الشعرا،  تسبح فييما دموع متألقة،
تناثر فوقيا شعر حالؾ طويٌؿ، اختمط بالدـِ والتراب، وأنؼ أقنى يبرز في ىذا 
الوجو كأنو رعش ناتئ، ينتيي بفـ مطبؽ عمى إرادة مصممة عمى الوصوؿ إلى 
غايتيا، غير أف التعذيب الوحشي، أحدث شرخًا في تصميميا، وترؾ ندوبًا دموية 
 فوؽ الشفتيف المتيبستيف. اقترب رشيد مبارؾ مف الفتى المدمى وصرخ بو صائحًا: 

تحاوؿ أف تقفز فوؽ طبقتؾ وابنتي خضراء مبارؾ لف تسقط في وىادكـ   -
ووحولكـ النتنة مثمكـ، آويناكـ أييا الجرود المارقوف، أسكناكـ بيوتًا تضمكـ بعد أف 

حوش. أطعمناكـ مف قمح أرضنا وغبلليا، كنتـ سارحيف في الفبل والبراري مثؿ الو 
بعد أف أكمكـ الجوع والعري والميانة، الدـ الذي يجري في عروقنا، نحف آؿ مبارؾ 
يختمؼ عف دمكـ المجبوؿ بالذؿ. ابنتي خضراء الغالية سأزوجيا إلى أغنى وأرفع 
شخصية في ىذه الديرة أو إلى أحد أوالد عميا البلئقيف بيا، ولف أكتفي بجمدؾ 

 وحدؾ المرة القادمة بؿ سأجمد أباؾ، وأحبس أىمؾ في زرائب الدواب..
جثـ رشيد مبارؾ فوؽ كرسي مف القش، وقد ناؿ منو التعب مف ىوؿ الضرب 
المبرح لضحيتو، درج سيكارة تبغ مف عمبة فاخرة مفضضة الجوانب راح يمجيا في 
و دناءة وحش شبع مف فريستو وامتصاص دميا. فتح غيبلف الجعفي عيني

المقروحتيف وأجاليما في اآلفاؽ، تراءت لو الظبلؿ الطوالنية التي يخطُّيا الغروب 
بيف جوبات جباؿ الشعرا، والغبشة المتكدسة في األغوار الشديدة العمؽ، والجمع 
الغفير الذيف يحدقوف بو مف كؿ جانب، وخضراء الغاوية بمباسيا الطويؿ وزنارىا 
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األرجواني، وأبوه في وقفتو المتضرعة المسحوقة، كأنيا جميعيا أساطير تحدث في 
طقوس اإلنسانية األولى وأنو بروميثيوس المنشور في الحكايات الميثولوجية 
العتيقة، الذي أخبره عنو معممو نبيؿ السواحمي في إحدى األمسيات عمى بيادر 
غويراف الوطا. شخصت في ذىنو فكرة التمرد والتضحية في أعمى امثوالتيا، 

نيو ثانية حتى ال يغوص في حمأ العالـ الخارجي، والعمؽ البشري الذي أغمض عي
يدب عمى جسده المراىؽ ليمتص منو تفتحو البدئي، أوغؿ في المسالؾ الخفية، 
شعر بأنو ينزؿ إلى عالـ سحيؽ، الغاب القديـ في الخميقة األولى، غرائز االمتبلؾ 
المتوحشة تدفع قابيؿ ليقتؿ أخاه ىابيؿ، ويمتمؾ المرأة المتوقدة في عروقو حنينًا 
إلى االلتصاؽ ببرزخ الجسد اآلخر، وتجديفًا عمى القرباف الذي لـ تقبمو اآللية، 
أفزعتو القيعاف المظممة في البحيرة الداخمية، أفزعو صقيع الخواء في حقيقة 
العبلقات البشرية، والميؿ إلى الذئبية والتحكـ في مسار الخميقة، أنات المسحوقيف، 

يس الجمود المحروقة فوؽ المجامر، ضراعات وجوه مطموسة المبلمح تولوؿ نس
في صحارى القسوة واليمجية. عصؼ بو إحساس مقرؼ بأف القيـ العميا المصموبة 
، وأف الحياة التي عاشتيا اإلنسانية في ظؿ  فوؽ آفاؽ ىذا العالـ ىي حمـ موىـو
العذاب والعبودية ىي كذبة عريضة. وطفا مف جديد بإحساسو الخارجي إلى عتبة 
البارحة، يـو رأوه مع خضراء في غابة المزار، يحوش ليا ثمرات الزعرور البري، 
ويجمع ليا باقة مف زىيرات خريفية، لـ تجفؼ روح الصيؼ مف نداوة براعميا، 
وتقاذفتو تساؤالت في تبلفيؼ دماغو.  وماذا لو أحب خضراء وأحبتو؟ ىؿ يعرؼ 

س القمب البشري يخفؽ لمحب والجماؿ واحتضاف الجنس الحب طبقات وفوارؽ؟ ألي
اآلخر أينما وجد؟! ألـ تكف خضراء زميمتو في المدرسة، خمس سنيف، قبؿ أف 
تتفتح أنوثتيا، ماذا جنت يداه عندما لمحيا مصادفة في الغابة؟ وىو يمتيـ حروؼ 
كتاب أعاره المعمـ لو، ألـ يحفظ عف ظير قمب حديث الحكمة القديمة )إف الناس 
سواسية كأسناف المشط وليس لعربي فضؿ عمى أعجمي إاّل بالتقوى(. التمع ىذا 
الحديث في ذاكرتو كبريؽ ليمة داجية، وغاص في تأمبلتو مسائبًل: أية سواسية ىذه 
التي نفذتيا شرائع اإلنساف؟! رشيد مبارؾ يصمي كما يزعـ كؿ األوقات، ويصـو 

ة، اليوة عميقة جدًا بيف النظرية والسموؾ ويبتيؿ، ولكف بفعمو يغاير روح الشريع
.كؿ شرائع الوجداف لف تدخؿ العزاء إلى قمبي، إال إذا تجسدت في سموؾ 
أصحابيا، قذؼ تمؾ العبارات األخيرة في الخواء الداخمي، ارتعش وجدانو الديني 
مف ىذا الحوار. لمس شرخًا شاقوليًا في عفوية ُمعتقده الذي حاوؿ أف يبنيو أبوه 
يماف العجائز، صعد مف جديد مف  ابراىيـ الجعفي عمى صخرة ىشة، مف التسميـ وا 
رعوش نفسو وشعاب األعماؽ، وفتح عينيو، والتقط العالـ الخارجي، فتبلمح المعمـ 
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نبيؿ السواحمي يحدؽ إليو في ألـ أخرس، وتتشربو نظرات حزينة مف الجموع 
وقضـ كؿ عروؽ الحياة في  المحتشدة حولو، إنو فريسة آؿ مبارؾ، يتوخوف أكمو،

جسده، عصؼ بو إحساس غاضب، أف يرى المعمـ صامتًا أمامو، ال يبدي حراكًا 
أماـ ىذه الميزلة، فأطبؽ جفنيو، يسحؽ الصور المنزوفة في الداخؿ، أمو وطفا 
تشعؿ سراجًا تنكيًا في مغارة قريبة مف غويراف الوطا يـو تدلؼ البيوت الطينية مف 
ىوؿ الشتاء ويتسرب البمؿ إلى الفرش والمؤونة الشتوية، وييرب الجرود إلى رحمة 
المغارة، ويمكثوف ليبلت طويمة، والريح تزمجر، تقرع طبواًل أسطورية، والمطر 
يتساقط في وحشية، فيغمر السيوؿ والبيوت المنخفضة، وتناـ العائبلت في أرضية 

يبة التشكؿ في قعر المغارة، ويميث السراج التنكي بزبالتو، فيحفر أشباحًا غر 
الصخرة وتجاويفيا العنكبوتية، وتصدى األساطير المبثوثة في عقوؿ األطفاؿ، 
برجع صيحات األغواؿ، واستطاالت القوة الخفية وراء األزمنة العتيقة. أقشعر جسد 
المصموب أماـ ىزات عنيفة في شعره الذي أمسؾ بو رشيد مبارؾ وغدا يشده 
ليممصو مف جذوره. ىذا الشعر الفاحـ الطويؿ الذي كاف يتباىى بو غيبلف الجعفي 

 أماـ صبايا القرية وبنات ىموؾ الفارعات، وصرخ بو ميددًا ومنذرًا: 
سأكشؼ سوءتؾ أماـ ىؤالء النسوة ليبصقف عمييا، وأدعؾ عاريًا كما جمبتؾ 
أمؾ يتفرج عميؾ كؿ مف في الحارتيف، إذا لـ تقسـ باليميف المعظـ عمى مزار 

، ولف تحاكييا ولو  جدي الشيخ اسماعيؿ بأنؾ لف تقترب مف خضراء بعد اليـو
ذا سمعت غير ذلؾ، فسأقتمؾ رميًا برصاص مسدسي ىذا وأريح القرية  بيمسة، وا 
مف حشرة قذرة، ولدت في مزابؿ غويراف الوطا. أصاب الرعُب غيبلف الجعفي 
حينما شعر بأنو سيتعرى أماـ النسوة والجمع المتزاحـ، ويبصقوف عمى سوءتو في 
عري قبيح، ويبقى معارة القرية إلى نياية عمره، وقد ناؿ منو ىذا التيديد أكثر مف 
سياط الجبلد. أحس بخجؿ كريو عصؼ بو غثياف ميووس، تشخص أمامو العالـ 
فئرانًا جائعة تقرض بأنيابيا مابيف فخذيو لتقتؿ رجولتو إلى األبد، وسحقو أكثر مف 

فعؿ النسوة واآلخروف، أحس بيد رحمة تمسح الدـ ذلؾ أف خضراء تجبر عمى مات
المتخثر عف فمو وجمده المشروخ في بعض جوانبو فأبصر والده بقمبازه الممزؽ 

 وطربوشو المتسخ ذي الشرشوبة المقطوعة، ييمس في أذنو: 
ال تتردد. أقسـ لو يا ابني عمى ذلؾ، نحف معتروف ال حوؿ لنا وال طوؿ  -

أماـ أسرة رشيد بؾ مبارؾ. ال تيبس راسؾ، الفضيحة قادمة والنسوة يحضرف 
بصاقيف ليصمنؾ بعار يبقى طويبًل يرددنو عمى التنانير ويحكينو بجانب المواقد 

 الشتوية. 
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انفجرت دموع ثخينة مف مآقي غيبلف الجعفي كانت متأبية عمى االنفجار، 
مسكنة رغـ الضربات المبرحة، وأدمتو أكثر مف قضباف الرماف، مظاىر الذؿ وال

الميينة التي يتردى بيا الجرود، والخوؼ الذي يعشش في عروقيـ وتصوراتيـ أومأ 
بالموافقة والقبوؿ، وتقدـ رشيد مبارؾ في زىو طاووس  وقد ارتسمت عمى مبلمحو 
عبلمات الفوز واالنتصار، وفؾ عقدة الحبؿ، وأطمؽ يدي غيبلف الجعفي مف 

 عقاليما، وزعؽ معتزًا بفوزه: 
قبؿ يدي ورجمي وبوس األرض أمامي، فأنتـ الجرود الذيف تربيتـ عمى  -

 فتات موائدي، ونتاج أرضي، ال تأتوف إال بالجمد والسوط والميانة. 
طغت خاطرة متمردة في ذىف غيبلف الجعفي وحاوؿ أف يرفض تقبيؿ رجمّي 
رشيد مبارؾ ولكف والده المسكيف أمسؾ برأسو وشده إلى أسفؿ حتى المست شفتاه 

ّياف الجزمة العونية البلمعة وتركت خطًا أحمر باىتًا عمى أطرافيا، وانيض الدام
غيبلف الجعفي وىوال يقوى عمى الوقوؼ وأمسؾ بو والده ابراىيـ الجعفي وأيوب 
السارح مف ذراعيو وقاداه إلى مزار الشيخ اسماعيؿ مبارؾ وىو يكاد ال يتوكأ عمى 
رجميو مف شدة اإلعياء والضرب الوحشي، وخمفيـ حشد مف األىالي في مقدمتيـ 
أحمد النقي شيخ القرية ومقيـ الطقوس الدينية، وزلمة رشيد مبارؾ وكاسر رشيد 
مبارؾ الولد البكر، وحميد مبارؾ أخو رشيد وابنو يوسؼ المتباىي بقوتو وعنفوانو 
والخاضع لتأثيرات عمو والموعود بالزواج مف خضراء وىموؾ الغاوية ذات السمعة 

وابنيا نادر األعرج وسرحاف الخميط وجماعة مف الفبلحيف مف حارة غويراف الرديئة 
الوطا. كاف الحشد يمشي متباطئًا وكأنو في جنازة، ليشيد قسـ اليميف. وكانت 
شمس الغروب تمممـ آخر شعاعاتيا الصفراء عف رؤوس الجباؿ المغرقة في 
صمت األعالي وتكفف ىذا الجمع المعرِّج عمى المزار الثاوي فوؽ سرحة مرتفعة، 
بغبلئؿ الغبشة، كأنيا أبت أف تكوف شاىدًا عمى ميزلة بشرية، تتشكؿ في جانب 
شديد التخمؼ مف ىذه األرض المموَّعة، التي مازالت عبلقة إنسانيا، تيبط في 
ذالؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف ببل  مياوي الوحشية األولى، ومستقنع العبودية، وا 

آكؿ فييا القيـ والنواميس العميا، وتسود شريعة الغاب، رحمة، في عبلقة ذئبية تت
ويمغ القوي بدـ الضعيؼ، كأف كؿ الرساالت السماوية، وصيحات المصمحيف 
اإلنسانييف، ذىبت أباديد، كصوت يموت في مغاور الزمف الغريب وفي جب 

 الغرائز األولى. 
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 الفصل الثانً 
 

انكفأ غيبلف الجعفي بعد ىذه الحادثة إلى سراديب الصمت واإلغراؽ، وراح 
يحفر في أعماقو أو جارًا مف التأمؿ والقراءة المتواصمة في الكتب التي كاف يمدُّه 
بيا نبيؿ السواحمي والذي كاف يسكف غرفة مف غرؼ المدرسة المؤلفة مف غرفتيف 
 إحداىما لمسكف واألخرى لمتعميـ. كاف موقع المدرسة بجانب الغابة الصغيرة التي
تجثـ فييا قبة الشيخ اسماعيؿ مبارؾ الجد األوؿ ألسرة مبارؾ، وعمى مقربة مف 
القبة، أقيمت تكيُّو منعزلة يركف إلييا محمود مبارؾ الصوفي النزعة الذي آخى بينو 
وبيف الجف، واعتزؿ عالـ الزواؿ، بعد أف ساح في البراري، وخالط كما تزعـ 
الروايات الفبلحية األشباح النورانية واألصوات الخفية، التي يسترؽ منيا السمع 
والمناجاة المشبوحة في الميالي العاتمة، تحت ظبلؿ الصنوبر، وقد حكى عنو 
الفبلحوف في جوبات الشعرا أنو كاف يستحـ في العتمة عاريًا عند نبع الصفا 
وينادي أشياء غير مرئية، ويربض مثؿ صخرة، فوؽ مطبلت األودية وتعتريو 

وتزبد شفتاه وُيموِّح بيديو في فراغ مجنوف، ثـ يعود إلى حالو  نوبات الصرع،
الطبيعية، كأف شيئًا لـ يحدث. كاف غيبلف الجعفي يراقب الشيخ محمود مبارؾ في 
ىدأتو، وتطغى عميو تساؤالت عما يدور في رأس ىذا الشيخ الغريب األطوار الذي 
عاؼ مممكة الدنيا، وترؾ ألخيو المتسمط رشيد مبارؾ األمبلؾ الواسعة واألراضي 
الممتدة، ولـ يبؽ لو إال حاكورة المزار، وغرفة صغيرة ليا باب شمالي وتكية عمى 
شكؿ جامع مربع دوف مئذنة، تسكف الغرفة امرأتو العاقر زليخا الميموسة مثمو، 
التي ال يعمـ عنيا أي شيء قبؿ مجيئيا منذ عشريف عامًا، مف احدى القرى 

غويراف الوطا، وتصرفاتيا المريبة التي لقيت انسجامًا مع البعيدة، وتوطنيا في 
عقمية صاحب التكية وتقمباتو المفزعة، وكاف رشيد مبارؾ يؤمف ألخيو الشيخ 
مؤونتو ولباسو مقابؿ تنازلو عف األمبلؾ وكانت لمشيخ محمود مبارؾ حاالت 
خاصة، يصعب فيميا، يبزغ فييا الصفاء وحسف المعاممة لمتبلميذ الفقراء اآلتيف 
مف القرى البعيدة إلى المدرسة، إذ كاف يبلطفيـ ويجمب ليـ الخبز المغموس 
بالزيت، وفي الحاالت المعتكرة يتمبسو شيطاف، وُيظير أقسى ضروب العنت 
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والقسوة، وال ُيفيـ مايجري مف تقمبات ىوج في قحؼ ذلؾ الرأس الكبير الذي يعتمر 
أحيانًا وشديد االتساخ أحاييف أخر.  طربوشًا أرجوانيًا، فوقو شاش يبدو ناصعاً 

وتروي حكايات القرى، أف الشيخ محمود مبارؾ كاف يتميز في غابرات أيامو بعقؿ 
راجح وثقافة دينية واسعة، ولكنو وقع مف رعش جبمي عمى رأسو، عندما كاف 
يطوؼ في الجباؿ الصطياد الغزالف والحجؿ، فحدثت لو رّجة في دماغو، وضعت 
بصماتيا عمى سموكو، وغدا يذىب في غيبوبة الصرع، فييرُب منو األطفاؿ، 
وصار يُحسُّ بقدـو ىذه األوقات الخاصة، فيمجأ إلى تكية ال يخرج منيا إال بعد 
أياـ، أو ُيسرع إلى المغارة الكائنة وراء الجبؿ، يتحنث فييا أياـ الصيؼ والخريؼ 

منو ويصحب معو زّوادة ويشرُب مف اليبنوع ويمتقط "ثمر" البموطة اليرمة ويأكؿ 
تكفيو زمنًا، وقد تألـ لما جرى لغيبلف الجعفي، ألّف رابطة خفية تشده إليو، ترجع 
إلى سنيف قديمة، حينما كانت وطفا أـ غيبلف الجعفي في ريعاف فتوتيا صبية 
مغرية، ينظرىا الشيخ محمود مبارؾ أثناء احتطابيا مف الغابة، ويساعُدىا في جمع 
الحطب، ويغمره ُعرييا ذو الرائحة الغريبة التي كاف يتندر بيا في حاالت سكره، 
ويتمتـ أسفًا عمى ماضي حياة، ذىب ولف يعود، ولـ يدر غيبلف الجعفي سَر ىذا 
العطؼ الذي يكنُّو لو ىذا الشيخ، وخاصة أف حادثة الصمب والتشيير بو، تركت 

مبارؾ، يبقى كؿ فصؿ  في أعماؽ الفتى ندوبًا وكراىية ينزاف حقدًا عمى عائمة آؿ
الخريؼ يتجنب التكمـ مع خضراء التي كانت معو في غرفة المدرسة، غير أنو 
كاف يييـ في مروج عينييا الخضراويف وتبيره سمرتيا المتألقة، التي تنضُح فييا 
روح الصحراء البلىبة، وبخدىا األسيؿ الذي تسبح فيو شامات ثبلث، تقودؾ إلى 
ليفة العناؽ وحنيف الممس المدلو، وخصرىا األىيؼ المتكسر في مشيتيا، كأنيا 
نخمة متأودة في بداية عمرىا. كاف كمما أبحر في رؤية عينييا، ساقتو أحبلـ 
المراىقة إلى جزيرة منسية في المحيطات الدافئة، واكتسحو شعور غامر بأنو لف 

ي الخواء، يناؿ منيا إلى بالحمـ، فطاسة حارة تدفئو وطاسة باردة تجعمو مقرورًا ف
وينسرب إلى وجاره الخائب كخمد يحفر سرادبو، يجتر في صمت الخيبة كؿَّ 
أوىامو. كانت المراقبة شديدة، والتُّرصد إزاء أي حركة منو، فَيَغض الطرؼ حينما 
يرى أحدًا ينظر إليو، حتى الطرؼ ممنوع عميو، البراكيف تغمي في داخمو، وبنات 

 الشوؽ يحنف ظامئات إلى لحظات مف المقاء المنفرد. 
لـ يبؽ أمامو، إال أف يبرز في الدراسة ، ويتفوؽ عمى أقرانو. وىبتو الطبيعة 
عينيف جميمتيف فاحمتيف نجبلويف، يممع فييما سراب شاعري، وحاجبيف مقوسيف 
كثيفيف كأدغاؿ الجباؿ المنيعة عمى االحتطاب، وجبية عالية ترود فييا قابمية 

أسود، كانت كؿ مبلمحو تنـ عمى فرادة، وجيو  إمكانات ذىنية، ويغطييا شعر
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الحنطي الذي تشوبو حمرة خفيفة. شفتاه الذابمتاف الرقيقتاف، أنفو األقنى ذو 
القّسمات اليونانية، الذي ورثو عف أمو، حتى أنو بمجممو، كاف صورة عف عمو 
يونس الجعفي الذي قتمو األتراؾ رميًا بالرصاص مع أخوتو، وقذفوا بجثثيـ في 
ديسة شائكة خمؼ ىذه الجباؿ، بعد حرقيا تحولت أجسادىـ رمادًا ثـ قبورًا، 
وصفائح مصقولة، وشواىد مف الرخاـ األبيض، تبرز مف بعيد، وكأنيا مناراٌت 
توحي بأف ليبًل مف الظبلـ والطغياف خيـ عمى مسالؾ قروف مف اليمجية. ورغـ أف 

فإنو كاف متيف األعصاب قوي  جسد غيبلف الجعفي كاف يميؿ إلى الُيزاؿ والنحافة
العضبلت، زاده التحدي انشدادًا  وتحفزًا، كاف يقضي معظـ النيارات مع معممو 
نبيؿ السواحمي، يشعؿ لو النار، ويشقؼ لو الحطب اليابس، ليصطمي بو في 
الوجاؽ الريفي، ويؤمف لو مؤونتو مف غويراف الوطا، ويجيء إليو بالبيض البمدي 
والسمف والحميب، ويمتقط لو ثمرات البموط كستناء الفقراء، وكاف شتاء غريٌب لـ 
يمر مثمو منذ خمسيف عامًا كما تقوؿ عجائز القرية. َمَسَح اآلفاؽ بالزميرير 
العاصؼ، استحالت فيو األرض صقيعًا يابسًا، وغدا التراب جامدًا كصفحة بممورية 

رًا عمى الرجوع إلى شديدة االنزالؽ وانقطعت الدروب ولـ يعد غيبلف الجعفي قاد
بيتو، إذ داىمو الزميرير وحاصرتو عناصر الطبيعة اليائجة بعيد الغروب فطمب 
منو معممو أف يمضي ليمتو في غرفتو وبجانب التكية، كانت البرودة تقضّقض 
العظاـ وتنخُر في األوردة، والميؿ زىرٌة سوداء، ترتجؼ في العراء الجبمي، والريح 
طبوٌؿ رجوجيٌة تولوؿ في العالـ الخارجي، والقنديؿ ذو الزجاجة المكسورة في 
 األعمى، ترتجؼ ذبالتو أماـ لياث الريح حينما ابتدر المعمـ نبيؿ السواحمي قائبًل: 

 ىؿ لي أف أبثؾ حقيقة كنت أخفييا عنؾ، أثأر لؾ مف آؿ مبارؾ؟  -
جحظت عينا غيبلف الجعفي، التمع فييما وميض راسب، بانت عمى مبلمحو 

التعجب واالستغراب، وىو الذي رأى بأـ عينيو أف معممو لـ ُيبد حراكًا أثناء  آيات
 ربطو إلى السنديانة وجمده، وأردؼ: 

إف الغريؽ يتمسؾ بقشة. حقدي عمى طاغية آؿ مبارؾ يغمي مثؿ البركاف  -
الذي أخبرتني عنو بأنو كاف مشتعبًل في األدوار الجيولوجية األّولى وانطفأ تاركًا 

 حممو، أما أنا فمازالت حممي مشتعمة في قمبي..
درج المعمـ نبيؿ السواحمي سيجارة مف عمبة صدئة، وأشعميا مف ذبالة 
السراج، وتكّوـ حوؿ الوجاؽ عمى بساط حائؿ، وأمر تمميذه أف يجمس بقربو،ويشعؿ 
النار بالحطب اليابس، ونفث عدة نفثات مف سيجارتو، وتعالت أبخرة نارنجية ليا 

اف الجبمي الذي تنتجو حواكير القرية، وعبير الصنوبر الذي ُيعمؽ مذاؽ الدخ
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بأغصانو الدخاُف األخضر، ليجفؼ بوقدة الصيؼ ويمتص رائحة الغابات الغافية 
في جوبات الشعرا، سافر بعينيو وراء فحمة الميؿ الزميريري، غاص بمخبآت اآلتي 
النضالي والمعوقات الشرسة التي تنتصب في دروب الحياة المقبمة قبؿ الوصوؿ 
إلى تحقيؽ األىداؼ السامية التي ربط بيا نفسو برباط مميت ال تنفصـ عراه حتى 
آخر عمره، وىمس قائبًل: في ذروة الشدة، وبؤرة العاصفة، ولد حزب ثوري السمات 
عربي النزوع، حمؿ عمى كاىمو رسالة العودة الى التاريخ، وحرؽ جسور التخمؼ 

زالة رواسب عصور االن حطاط وتحطيـ نير الفقر والظمـ والجوع عف المسحوقيف وا 
ونسؼ التخـو اإلقميمية وقد ارتبطت بمبادئو رباط الجنيف برحـ أمو. سرح غيبلف 
الجعفي في وقدة النار الممتيبة،في األثفية."الوجاؽ" غاص في جمرات حمر كانت 
ترمي شرارات ال معة مع عواء الريح، وترسـ استطاالت شبحية متراقصة فوؽ 

 الجدار، تنقؿ الرائي إلى مغاور األساطير العتيقة. وغمغـ قائبًل: 
معنى ىذا سنغرس البذور في تربة الفقراء والمرابعيف، وتتوالد األجنة  -

الجديدة في أذىاف المعتريف في حارة غويراف الوطا والقرى المسحوقة وربما ال تثمر 
 ؿ. في جيمنا ىذا، وسنجازؼ بالحاضر مف أجؿ المستقب

ارتجفت شفتا المعمـ نبيؿ السواحمي والسيجارة في فمو ارتجافًا قمبيًا، وأوغؿ 
بناظريو في الجمرات المزغردات في األثفية، وراف صمت متأمؿ،وراح غيبلف 
الجعفي يتأمؿ معممو كأنو يراه أوؿ مرة، تزحمو مبلمحو المعبرة، عيناف عسميتاف 
ثاقبتاف، شعر خرنوبي ابتدأ الصمع في مقدمتو، ينحسر عف جبية عريضة سمراء 
فوقيا ظبلؿ أفكار وتوجسات بعيدة، أنؼ ضخـ تبرز مف كوتيو شعيرات دغمية، 
ينتيي بفـ حزيف، ارتسمت فوقو انقباضات إرادة، برزت الوجنتاف كأنيما صخرتاف 
محفورتاف بجبؿ عظمي. اشاح بنظرتو عف تقري مبلمح معممو وسمرىا بالحّوار 

عف الجدار، فظير كأنو تضاريس خارطة قديمة العيد، انطفأ  المتآكؿ الذي تشقؽ
السراج مف ىوؿ ندب الريح في الوجاؽ الصاعد إلى السطح وتفننت النيراف الياربة 
في رسـ تبلويف بدائية، وشخصت في ذاكرتو صور السنيف الماضية، يـو كاف 
المطر يطوؼ عمى سطوح البيوت الطينية، فينسرب إلى  سيباط المنازؿ، ويبمؿ 
المؤونة مف البرغؿ والطحيف، "وسدونات" التيف اليابس، وتسبح المواعيف والفرش 
في سيبلت الوكؼ، وتعُـّ الظممة زواريب الحارة المنخفضة، ويدب الرعب الكوني، 
خوفًا مف مستقبؿ جوع قادـ وخشية عمى الصبياف الصغار الذيف كانوا يرتجفوف 

مف الماعز، دىمتو العاصفة الثمجية فوؽ مف البرد والصقيع والوكؼ مثؿ قطيع 
منحدرات جباؿ الشعرا وجعمتو ال يدري إلى أي اتجاه يسمؾ. مزؽ حجب الخواطر 

 الداخمية صوت المعمـ نبيؿ السواحمي وىو يقوؿ: 
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حقًا سنجازؼ بالحاضر مف أجؿ بزوغ فجر جديد، وقد ال يطمع ىذا الفجر  -
في زمننا بؿ بعد موتنا، وربما سيقطؼ أحفادنا ثمار عطائنا الصامت. الميؿ 
، القدر الُمصمت  طويٌؿ، وركاماُت عصور االنحدار مازالت تغمفنا بمفيوماتيا الصـّ
عمى رقابنا وأرواحنا ينثر خوفًا غيبيًا عمى مصائرنا، غايتنا أف نثقب كوًى لمنور 
والتقدـ، وقد نتحطـ ولكف لف نيـز أبدًا... وأشعؿ سيجارتو مف جديد، بعد أف 

طفأىا رذاذ بمؿ خارجي انسرب مف الوجاؽ الطيني، وشرع يفرقع بيف األغصاف أ
المحترقة، ُقرع الباب الخشبي قرعاٍت متشنجة أذىمتيما. نيض ، نبيؿ السواحمي، 
أزاؿ المصراع الحديدي مف خمؼ الباب وفتحو. شخص شبح الشيخ محمود مبارؾ 

 مف وراء العتمة، ونادى كأنو في العراء الجبمي: 
ال أطيؽ زمجرة ىذا الميؿ القطبي وحيدًا، نامت امرأتي الميبولة، ال يطيب -

شرب كأس العرؽ إال مع صوت أنسي، كرىت مصاحبة الجنيات المشرورات في 
قحؼ رأسي، إذا لـ تأتيا إليَّ سأكسر ىذا الباب وأترؾ الزميرير يعضكما بأنيابو 

 البيض. 
 غيبلف الجعفي موضحًا:  وانكفأ راجعًا الى تكيتو، وأشار المعمـ إلى

ىذه أوقات الصحو الشديدة التي تعبقيا نوبات الصرع. أصبحت أعرؼ 
سموكو في كؿ دقائقو، العالـ اإلنساني يتمبسو في تمؾ األوقات، يعانؽ كؿ شيء، 
تنيمر أمطار التعاطؼ مف بحيرة ال شعوره، قبؿ أف تصطخب شطآنيا بجنوف 

 الصرع وطفو الزبد، ىمَـّ قبؿ أف يعود ثانية ويكسر الباب.  
يتبدى العالـ الخارجي في أقصى عريو الغاضب، ظبلاًل غريبة ينثرىا القمر 
الشتوي فوؽ سفوح الشعرا. وغابات كريستالية تممع تحت بصيص نوره الشاحب 
كأنيا منافذ كيوؼ مسحورة يضرـُ بيا الجُف مواقدىـ وقرابينيـ، فتخرج لمعات منيا 

يمية، والريح ُتْعِوؿ، كأرغونات اسطورية في بحار الشماؿ، إلى المسالؾ والشعاب الم
رغـ أف السحاب الكثيؼ ناـ عمى أكتاؼ الجبؿ، وعادت السماء القديمة إلى 
صفائيا، وانقطع وابؿ المطر، وتشكمت لوحات األساطير األولى بيف الفجوات 
والحنايا الصقيعية، وكاف "غيبلف الجعفي" مبيورًا بيذه الموحات التي ترسميا 
الطبيعة الجبمية، مختزنًا بمخيمتو المتفتحة روائع التموينات الطبيعية. كاف باب 
التكية مفتوحًا، وفي الزاوية الشرقية، التمعت نار مشبوبة في "وجاؽ" ريفي، طيف 
برسـو بدائية، وانطباعات أصابع معروقة، غاب أصحابيا وغادروىا، بقايا مف 

يبلف الجعفي منذ عشر سنوات أف يدخؿ ىذه القش األصفر والطيف. لـ يتجرأ غ
التكية. كاف ذلؾ في رفقة أمو "وطفا"، يـو كاف صغيرًا، تشرَّبت عيناه كؿَّ 
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مرتسمات التكية لما دخميا تحت جنح ىذا الميؿ، المكتبة الخشبية التي تبرز في 
الزاوية الغربية وقد اشرأبت منيا الكتب الصفر والمخطوطات القديمة، السرير 
الحديدي ذو العرائش وقد اعتراه الصدأ، الطاولة الواطئة، "السكممة" التي يرتاح 
الشيخ باألكؿ عمييا قريبًا مف األرض، الكراسي القشية مف نبات "السعدي" وخشب 
التوت الورسي الصفرة. وكاف الشيخ قد قسـ التكية الواسعة إلى غرفتيف األولى 

األعياد، والثانية خاصة بو يمبث كجامع صغير ال يؤمو أحد ليصمي بو إال في 
فييا، وينفصؿ عف امرأتو "زليخا"، التي تناـ في الغرفة الشمالية وحدىا. فحياتو 
المتقمبة، ومساُر سموكو الغامض، وسرحاتو في الشعاب، جعؿ امرأتو تخاؼ أف 
تناـ معو في غرفة واحدة، فتضرعت إليو أف يقسـ التكية إلى قسميف بجدار مف 
الحجارة السميكة، وأف يعيش لياليو مايحمو لو، ولوال خوفيا مف "أخيو رشيد مبارؾ" 
ليجَّت منو إلى القرى البعيدة، ألف النداءات التي تسمعيا أحيانًا، والمخاطبات 
المجيولة التي يسوقيا زوجيا في صمت الدياجي وحيدًا، خمقت فييا رعبًا كافيًا، 

سانية واحتضاف كؿ شيء. استقبميما ماخبل أياـ الصحو الُمَتِسَمة بالرضى واإلن
الشيخ محمود "مبارؾ" استقبااًل حافبًل بالمودة والتقدير، حتى أمسؾ بيد غيبلف 
الجعفي، وأجمسو بجانب نار الوجاؽ ووّسع مكانًا دافئًا لممعمـ نبيؿ السواحمي، وأتى 
بقرمة ريحاف يابس وأطعميا لمنار،  وتعالت زغرداُت االشتعاؿ، وانتشؿ مف تحت 
السرير ألفية مف العرؽ المقطر مف عنب األودية الغافية تحت أقداـ جبؿ الشعرا 
حيث تكثر األعناب، وتقطُر خفيًة في األماكف الميجورة، ويضاؼ إلييا اليانسوف 
وتّسَحْب مرات عدة، وكمما ُسِحَبت بواسطة "الكمكي"  طاب طعميا وزاد ثقميا في 

كأسيف مف العرؽ المُسمَّس، وطفت  الحمؽ، وتفشت نشوتيا في العروؽ، صبَّ 
حبيباُت فضيٌة فوؽ السطح، وتوىجت بانعكاسات نار األثفية، وانتشرت روح 
،ومزجيا بصبات مف الماء البارد مف كوز فخاري، وانتفض ضباٌب جبمي،  الكرـو

 وفار في قمب الكأس المزبدة. 
أحس غيبلف الجعفي بأفَّ ضبابة تجتاح مخيمتو، وتقوده إلى تراجيع طفولتو، 
يـو كاف صغيرًا، يحتطب مع والده في الغابة، ويجمع الُقَرـ لميالي كوانيف دىميما 
الضباب مرة وغاب عنو والده، وغدت المشخصات أغوااًل مشبوحة، وانتابو ىمع 
غريٌب، وصرخ مستغيثًا كأنو في دوامة نير ىائج، أسرع والده إليو، احتضنو وافرخ 

ىذه الحادثة، يزحؼ إلى مخيمتو، وينشر جناح طير مف َرْوعو، وظؿ الضباب بعد 
ِؼ خواطره، نداء الشيخ محمود  الرَّخ في حكايا )ألؼ ليمة وليمة(. أخرجو مف َنزّْ

 مبارؾ وىو يترع الكأس حتى الثمالة:
روح الكرـو تنفذ إلى كياني، تخمؽ فيَّ دوافع صوفية الحتضاف العالـ. -
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يطيب لي الشرب وأنا عاٍر في غابة الشعرا بجانب جدوؿ ماء رقراؽ، في 
صبحيات نيساف الغرير، أتشمس وأترع الكأس حتى ُأَغيَّب، وقتئذ تسكنني فرحٌة 
شبيية باختبلئي بامرأة غريبة، وسط تمؾ الجوبات المنعزلة، كـ يصيب الخوؼ 
الماريف ىناؾ، وخاصة النسوة المواتي يحتطبف مف الغابة عندما يرينني أمارس 

 وأشرب الكأس وأستحـ بروح الكرـو في سكرة اإلحساس الخاص. طقوسي العارية، 
درج مف عمبتو سيجارة وأعطاىا لممعمـ، ولؼ ثانية ودّسيا في فمو، أشعميا 
مف طرؼ المحراؾ المتوقد، وأمرىما أف يسكبا الكأس حتى الثمالة في جو فييما؛ 
ألف ذلؾ بداية الطقس التصوفي حسب تعبيره، واعتراىما الخوؼ مف ىذا الطمب، 
لكف نظراتو البلىبة قتمت إحجاميما، وانسكبت الكأساف في الجوفيف. شعر غيبلف 
الجعفي الذي لـ يتعود عمى تمؾ الحاالت الخاصة بنار خفيفة تسري في داخمو، 
تبلىا دؼُء انشراح، انكشؼ عنو خجمو، غدا يبرؽ ذىُنو، وامتؤلت الكأس ثانية، 

 مسموعة وىمس قائبًل في مواربة:  ارتشؼ الممعمـ نبيؿ السواحمي رشفات
أتمارس ىذا الطقس الصوفي كما تقوؿ، منذ زمف بعيد يا شيخ محمود!  -

! وخاصة أنت مف أعياف آؿ مبارؾ  أليس ىذا منكرًا، وقاتبًل لصحتؾ وتوازنؾ؟
 وشيوخيا المعدوديف. 

قيقو الشيخ قيقيات ىستيرية، واستمقىعمى قفاه مف الضحؾ، والتمعت في 
عينيو الزرقاويف سحابُة برؽ وارتجفت شفتاه بشكؿ ضارع، وتقمصت أصابع يديو 
، خشي المعمـ أف تكوف تمؾ المظاىر بداية  بييكؿ مخمب قط يريد أف ينقضَّ
، استرد الشيخ ىدأتو، غابت عاصفة مبلمحو الغائرة ، تراجع كحمؿ  الصرع المأزـو

شؼ رأسو عف طربوشو وديع إلى طبيعتو، شد لحيتو الطويمة التي غزاىا الشيب، ك
المحاط بشاش أبيض  داللة المشيخة، انحسرت جمدة رأسو المحموقة عمى الصفر، 
اتكأ عمى مخدة وسخة بجانب الطاولة الواطئة، ومّص حوافي الكأس، كأنما 
يداعب شفاىًا خمرية،وسرح في البعيد، ليتذكر خيطًا مف الذكريات المحفورة في 

 تربة الماضي وىتؼ بصوٍت متحسر: 
كاف ذلؾ منذ ثبلثيف عامًا، الشباب تنور جبمي يفور، الجنس يتنزى مني  -

كثيراٍف في موسـ التبلقح، جسدي، جذع شجرة الشربيف ييزأ بالصخور مف متانتو. 
، لعميف ينجبف شبييًا بي وطمبًا لمراودتي. كاف  نسوة القرى يبلحقنني ليتوحمفَّ عميَّ

، نسوة، غزالف  وطيور، تسري جمرًا الصيد حممي، شيوتّي إلى اقتناص أي شيء
 ، في عروقي، العالـ ممؾ يدي، جاه وغنى وشباب، كانت بنت العنقود محرمة عميَّ
كما تعممت مف الحكمة القديمة )الخمرة رجٌس مف عمؿ الشيطاف فاجتنبوه(.، 
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أوغمت َمرَّة في دغؿ كثيؼ، نفرت غزالة لـ أشاىد في حياتي أجمؿ منيا، بيضاء 
بة بخطوط رمادية، ليا طمعة آنسة في بداية تفتحيا، تبعتيا، كانت أرشَؽ مني  مشرَّ
بيف الصخور، زاحمتيا في مكاف اليبيف ماخمفو، أسرعُت في قفزي، الصخور 
حريرية المممس، نعناع بري أفعمني، انزلقت قدمي، ىويُت مف أعمى رعش 

كـ صخري، سقطت في السفح المنحدر، كسرت رجمي، وقعت عمى رأسي، لـ أدرِ 
بقيت مغميًَّا، ُعِثَر عميَّ مطروحًا، رأسي ينزؼ دمًا مف الخارج، رجمي ُجبرت، ولكف 
مابداخؿ رأسي لـ يجبر. أشعر منذ ذلؾ الوقت أف شخصيف يتعاركاف في تبلفيؼ 
دماغي؛ أحدىما شديد الصحو، يقودني إلى المألوؼ  وحياة النمؿ، واآلخر يحب 
الطفر في البلمكاف، إني مسموب اإلرادة إزاءىما أتفرج عمييما في غرابة، وأخفؼ 
، واقتفاء آثار المتصوفيف  مف حدة صراعيما، بترع الكؤوس وسرياف روح الكرـو
المسحوريف في ىباتيـ وسرحاتيـ الخاصة. أغمؽ كٌؿ مغارَتو، خيمت سكينة 
متأممة، خفت صوت الريح في الغابة الكريستالية، غرؽ الشيخ محمود مبارؾ في 

نفسية، راح يترصد فّوارات الذكرى في أعماقو؛ صورتو في ريعاف شبابو، أوجاره ال
يطارد نسوة القرى المواتي يحتطبف مف الغابة الكائنة وراء سفوح الجباؿ، ينشرف 
رائحة ذات مذاؽ مثير، يشميا الشيخ محمود عف كثب، وينقميا الربيع إليو نزوعًا 
إلى التأرجح فوقيف عمى مرجات االعشب النامي وراء المنعطفات والخموات 
غماضة المذة، وىبت  العجيبة، وتقري تمؾ البرازخ الجسدية في ذروة االشتياء، وا 
كوثر مف بينيف جميعًا فوؽ رماد ماضيو، فتاٌة في السادسة عشرة مف عمرىا ترعى 
عنزاتيا؛ النيداف مكوزاف في بداية تفتحيما، زغبيا الحريري، طعـ جسدىا الفائر، 

وادي، حمامًة بيضاء، كؿ تنانيف االغتصاب التيبت في أقاصي داىميا في ال
عروقو، الحمامة كوثر ابنة أحد الفبلحيف، اختمت بجسميا، تركت عنزاتيا عمى 
ىواىا، غدت تتأمؿ عرييا الغاوي في غبطة، تحت وقدات شمس أيار الدافئة، 
وتَُفمي قميصيا مف البراغيث السود التي كانت تتكاثر في الصيراف وبيف روث 
القطعاف. اختبأ وراء صخرة دىرية، أوغؿ في رصد عرييا، تقرى كؿ حنايا جسدىا 
في نشوه االختبلء، غابة ممتفة األشجار، صمت األعالي، ال تقطعو إال زمزمات 
نحبلت برية، قرقرير معدني يتصاعد مف اليوات السحيقة، حركة النماء تيسيس 

التنور، انقض عمى الحمامة المراىقة، في داخؿ األشياء، اعتراه شعور غابي، فار 
افترسيا في عنوة، سحؽ براعميا البكر، انتشر قرمزىا القاني فوؽ المرجة، سحرتو 
إغماضتيا المصموبة مابيف ذروة النشوة وذروة الخوؼ، واعدىا أف يتزوجيا، اعتاد 
جسدىا عمى االختبلء، أثمر جنينًا، راح ينمو في رحميا، وأخمؼ وعده بالزواج 
منيا، لـ تطؽ صبرًا عمى الفضيحة، رمت بجسدىا )الخائف( مف أعمى الرعش 
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الصخري، وابتمعتيا الغيراف والصخور المدببة، تناقمت القرى أسباب انتحارىا، ورأى 
بعينيو أعضاءىا الميشمة ولحميا الممزؽ. لّوح بيديو في زاوية الغرفة، ليبعد عنو 

ؿ أف يدلقيا في جوفو، ليغيَِّب كائنات األشباح الحزينة، وىرع إلى األلفية، وحاو 
 تتعارؾ في داخمو. 

وأقعى كذئب مجروح قرب الوجاؽ ووضع كفيو فوؽ عينيو، غاص في 
التأمؿ، مقمبًا صفحات مف تمؾ األطبلؿ والذكريات القديمة. موصدًا باب كيفو مف 
جديد. تناغـ المعمـ نبيؿ السواحمي،  مع مناخ التأمؿ، أبحر في موجات الماضي 
ومساراتو، تراءت لو في المخيمة انطاكية وبساتينيا، نير العاصي ينساب خيوطًا 
فضية بيف الخضرة الغامقة، وأفعمتو رائحة الميموف وعبؽ األزاىير، انتفضت أمو 
مف رماد السنيف، بمنديميا القزي المطرز بنمنومات زاىية األلواف، الوجو المغضف 

ليتـ الذي عاناه بعد وفاة والده. أمو قارعت الذي جرده الزمف مف نضارتو،  قسوة ا
الخطوب مثؿ فبلح عنيد، سنبمت في حقوؿ القمح، سقت األرض بعرقيا، ركشت 
تحت وقدة الصيؼ الحارؽ، اعتصرت التراب ثمارًا، ونباتات فصمية كانت تبيعيا 
في سوؽ انطاكية لُتّؤمف لو أف يتعمـ في مدارسيا. طغت حكاية الموائي الذي 
صرخ قبؿ أف يمفظ أنفاسو سجموني عربيًا، وانساب شريط مأساوي في مخيمتو، المدُّ 
المغولي الجديد استوطف دار األسبلؼ العرب، وامتد إلى الجذور التاريخية محاواًل 
اقتبلعيا. المعمـ التركي دخؿ الصؼ أوؿ مرة، ىدد كؿ تمميذ يتكمـ العربية، بالطرد 

لخزرية حاصرتو، فراغ بموف الظبلـ تأكمو، والعقاب. الجدراف الصفر ذات العيوف ا
، لـ يقدر عمى التكيؼ والتعمب  قيمو الموروثة عف مروءة الصحارى، راحت تتأقـز
كرقـ أصـ، غادر المرابع األولى، ومطبلت انطاكية ومروج الزيرة وبساتينيا، قذفو 
القدر معممًا مع لفيؼ مف أترابو، واستقر في قرّية غويراف المزار بالقرب مف 
منحدرات الشعرا. توقؼ في تمؾ السرحات، عند جسد يحتضر، لـ يدر لماذا تسمقتو 
صورة أمو. رآىا في أرضية بيتو خمؼ الحدود طريحًة، تتضرع إليو،  بعد أف 
رفضت ترؾ األرض التي ترعرت فوقيا، ثقبو مف الداخؿ وجييا المكفف بصفرة 

يابني لتساعدني في احتضاري؟  الموت، نداٌء بموف الياوية يتناىى إليو: )أيف أنت
عزرائيؿ يمدُّ يده إلى رقبتي ليقبض روحي، أنا وحيدة، آه آه يانبيؿ!(. انتفض 
المعمـ نبيؿ السواحمي كالمقرور. لسعو صقيع األعالي، أرعبتو النداءات المبيمة، 
أحس إحساسًا غريبًا أف أمو تحتضر وحيدة تحت سقؼ البيت البعيد، أمسؾ 
محراؾ النار، وراح يشؽ الرماد، يحدث خطوطًا متوىجة، انعكست عمى وجيو 
ضراوة حزف غير مجرب، وتقطرت مبلمحو أسى واعتصارًا فوؽ كبلليب الطاحونة 

 الوثنية، والتقط غيبلف الجعفي معنى ذلؾ االعتصار، وىمس قائبًل: 
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صورة مأساة، انعكست عمى وجو، حممتني إلى خوؼ غولي، يـو كنت ولدًا  
ا في الجوبات الغائرة، ويصيبني النعاس فأناـ تحت أفياء البموطة أرعى عنزاتن

اليرمة، وتغيب الشمس، وراء الجباؿ الغربية، وتحؿ العتمة قبؿ أوانيا، فأستفيؽ 
وكأني في عالـ مسكوف باألشباح والغرابة، فتصيبني رعدة مف خوؼ غامض، 

 ذكرتني مبلمحؾ بو...
شعر المعمـ نبيؿ السواحمي بكابوس فوؽ صدره، ودلؽ الكأس في جوفو حتى 

 الثمالة،وأردؼ قائبًل: 
لـ أفيـ لماذا تداعت إليَّ صورة أمي تحتضر، تتخبط ضارعة إليَّ مف  -

األبعاد، ألعينيا في غروب حياتيا، سبع سنيف مرت، ولـ أسمع أيَّ نبأ عنيا، 
انقطعت حباؿ الوصؿ منذ ىجرتي مف المواء السميب، نأت الدار وذكرياتيا 

 مخضت عف رؤى أمي تموت في القفر التاريخي. وت
سرَّح الشيخ محمود مبارؾ نظراتو في الفقاقيع الطافية فوؽ كأسو، قشر بذور 
الكوسا المجففة، رمى بقشراتيا في النار وابتمع لبيا، وارتشؼ رشفات مسموعة 

 وصرخ في انفعاؿ: 
إيماني بالحاسة السادسة ال يتطرؽ إليو الشؾ، قموبنا تحدثنا عف مصائب  -

مترصدة بنا، وتقع حتمًا، قرأت في كتب التصوؼ أف مف تشؼ روحو يعانؽ 
الوجود، ويذوب فيو، يرتفع عف النظرة الدودية المحسوسة ويصبح مثؿ الباشؽ 
يحمؽ في الجو، ويرى أدؽ األشياء تتحرؾ تحتو. وتروي الحكايات الشعبية أف 

صفا سكنًا لو، كاف يتنبأ بمخبآت الشيخ صالح الشعراني الذي اتخذ ريحانة نبع ال
المستقبؿ، ويتبصر مف يأتيو ليتبرؾ بو عف بعدمسافة ثبلثة أياـ، ويناجي شخوصًا 
ال يراىا غيره، وتحكى عنو المعجزات الخارقة، ومازاؿ حوشو ماثبًل ىناؾ، ال 
تطفئ أقوى الرياح ذبالة سراجو التنكي الذي يممؤه أىؿ القرى بالزيت، تبركًا وخوفًا 

 مف عقابو، والموت حؽ مكروه، وأمؾ وراء الحدود، وكؿ شيء مصيره لمزواؿ.
نيض إلى الدمجانة الموضوعة في نافذة مف الجدار السميؾ، وفتح سدادتيا   

الخشبية، وفاحت رائحة العرؽ المتخمر، ومؤل األلفية منيا، وأترع الكؤوس ورفع 
ى سماتو، عيناه نخب مسامريو. وكاف الصحو الذي يسبؽ العاصفة يريف عم

الزرقاواف مثؿ قاع المحيط، يتألؽ فييما بصبوص غريب، شفتاه الغميظتاف تنزواف 
بالشيوة الكمبية، تذكراف بالفتحات الداخمية المرأة ال ترتوي، أنفو المقوس إلى 
األماـ، كمخمب نسر يتييأ لبلنقضاض عمى أفعى ترصدىا في اليواء. سرى خدر 
لذيذ في شروش غيبلف الجعفي الذي لـ يتعود عمى تمؾ السيرات الطويمة.  تدفقت 
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أحبلـ مف كواه النفسية. خضراء مبارؾ بجانبو يبوح ليا بحبو األوؿ في ظؿ 
الصخرة التي سماىا صخرة الحب الخائب، تشرقو رنواتيا الخضر، وتجعمو يرتطـ 

تيف بالقاع، مف بحيرتو الخفية، تجمده بمرآتيا، المعس العنابي في شفتييا المحرم
عميو يممع كفمقتيف حمراويف "لطاب" تيف شديد النضوج، الشعر الميمي المنسرح فوؽ 
خد أسيؿ، السمرة الصحرواية العجيبة التي تنقمؾ إلى واحات الجاىمية األولى كؿ 
ىذه األشياء البازغة، مع استحالة الزواج منيا أو االنفراد بيا، تشرَبو شخص 
سيزيؼ المكتوب عميو العناء الضاري بحمؿ الصخرة األسطورية مف قمة الحمـ إلى 
قاع الواقع المرعب. عقدة خوؼ مف الخوؼ تكونت في تبلفيؼ دماغو، صوار 
باب حديدي صدئ يّنؽ في مسامعو، دوائر األفاعي الرقطاء تراقبو. وشاية واحدة 
كافية ألف تقتمو مجمودًا بالسياط، وتيجر عائمتو مف القرية، وترمي بالمؤونة إلى 

ؼ الزواريب. أخرجو مف كوابيسو الحممية ذات االيقاعات اليمجية، نداء الشيخ طر 
 محمود مبارؾ يزعؽ صارخًا: 

قوموا نرقص الدبكة، حؿَّ وقت الحركة، ىات شبابتؾ ياغيبلف وأطرد الروح -
الثقيؿ، واجعمنا نشؼَّ مثؿ البمور النقي، العالـ كمو في قبضة يدي. ليت وطفا أمؾ 
ىنا، رغوة جسدىا القديـ، تبلحقني ببياضيا، كؿ صبايا الماضي يمرحف في 

 شراييني. 
نيض مثؿ شاب في فتوة عمره، كمش بيده المعمـ نبيؿ السواحمي راح ُيوقع 
خطواتو عمى لحف الشبابة، يترنح في دبكتو يمنة ويسرًة. غيبلف الجعفي أبرع مف 

رب جبمي بيف ينفخ في القصب، غدا يبدع بتنويعات االيقاعات ويتموى مثؿ د
األحراش، ويميب ثقوب الناي كؿ أشواقو وخيبتو، ويقطع األلحاف بمواويؿ منيا 

 ذوب الحنيف والرعشة إلى حمـ مييض وأمؿ خائب ال رجاء في تحقيقو: 
 

 ٌالقاعدي بالقمر
  

 وغٌم السما لحافك 
 

 والنجم صارلك َكَمر  
 

 تٌضم أعطافك 
 

 طلِت وطال الهجر
 

 وال حد عدا شافك 
 

 ٌارب نسمة هوا 
 

ع حبٌبً لٌا    ترجِّ
 

ظمت المواويؿ الشعبية، وبحة الشبَّابة الحزينة، ورائحة المجمرة البخورية، التي 
أراؽ فييا الشيخ محمود مبارؾ كؿ مالديو مف مدخرات المزار، وعبؽ األلفية مف 
 العرؽ المسفوح، كميا تصدى في قمب ذلؾ الميؿ الصقيعي، حتى طفا الزبد فوؽ فـ
الشيخ، وحمَّت نوبة الصرع، وارتمى الجسد، يتخبط باألرض، وقد تمبستو غولة 
غريبة مف القروف السحيقة، ورفت وطاويط غير مرئية، وخبت جذوة النار في 
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الوجاؽ الريفي، والذ المسامراف بالفرار، حتى التحفر في ذاكرتييما تمؾ التخبطات 
نياية الضعؼ اإلنساني، والتّردي إلى أسفؿ السافميف مف المسكنة والمذلة، وحتى 
ال تذبؿ كؿ التماعات تمؾ الميمة المعيودة، ارتمى كؿ منيما في فراشو، محاواًل أف 
يفتح كوى مشرقة عمى مستقبؿ أكثر إغراقًا بالحدوس المتفائمة، واألحبلـ الوضيئة 

تنقع التي تحوكيا المخيمة لتُفمت مف شراؾ الواقع، ونظرتو السكونية الراسبة في مس
الجمود، وتحجر القيـ، وصنمية التقاليد واألعراؼ، وخنؽ المعنى الحقيقي لئلنساف 

 المعاصر. 
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 الفصل الثالث
 

الشتاء الشيخ مشى بعكازتو البيضاء، نشر ثمجًا كثيفًا فوؽ بيوت الدفش في 
حارة غويراف الوطا، الرياح الذئبية حممت طوفانًا مف المطر، الذي لـ يعيده مف 
قبؿ سكاف ىذه النواحي.  "سرحاف الخميط" الذي نيَّؼ عمى السبعيف مف العمر لـ 
يشيد شتاء مرعبًا كيذا الشتاء، مجاري المياه، استحالت سواقي طافحة، جرفت 
معيا الزروع، وبيوت الفبلحيف انسمخت عنيا طبقتيا الطينية، وانسكب الوكؼ مف 

فأرضية البيوت صارت حفرًا مف  البيوت الببلنية، وجرى فوؽ المداميؾ السود،
الطيف الذائب والوحؿ، والمؤونة التي ادخرىا أصحابيا منذ الصيؼ، أصابياالتمؼ، 
"سدونات" البرغؿ والطحيف طمَّيا الماء، عنابر التيف الراكنة في الزوايا، انسرب 
إلييا المطر وجعميا مثؿ وحؿ معجوف. حتى قطعاف الماعز وبقرات الحارة ألَـّ بيا 
الجوع. صار الجميع يزحفوف إلى غابة السندياف ليمرشوا أوراؽ الشجر ويطعموىا 
لحيواناتيـ، أو يممؤوا بطونيـ أحيانًا، عمَّت النكبة كؿ شيء، الميالي استطالت 
كاألبد القطبي. حظيرة أيوب السارح طبَّقت عمى قطيعو مف الماعز والبقر، 

ويراف الوطا في عمؽ مغارة واختفت تحت ركاـ الطيف والخشب، تزاحـ أىالي غ
"التمر"، وانحشروا مع مواعينيـ وفرشيـ وبقايا مؤنيـ التي أمكف إنقاذىا وأصبح 
ىذا التجويؼ الصخري المستطيؿ ممجأىـ األميف طواؿ الميالي الشتائية ال يخرجوف 
إلى بيوتيـ إال ليتفقدوىا في النيارات المريضة التي تتكشؼ فييا الشمس سويعات 
قميمة، وكاف الحصار عميقًا، واألحاديث طويمة، فأسرة آؿ الجعفي، مؤلفة مف األب 
ابراىيـ وامرأتو وطفا وابنو غيبلف، ومف ابنتيو رباب الشقراء التي تشابو أميا 
وسحاب السمراء التي صورة مماثمة عف أخييا، وقد ركنت تمؾ األسرة في الزاوية 

شخصية الغامضة قد انضـ إلى أسرة الشمالية مف المغارة الواسعة، وأيوب السارح ال
الجعفي بعد أف طبَّقت حظيرتو، عمى قطيعو اليالؾ، وتروي القصص عنو أنو 
تزوج نساء كثيرات خارج الحدود، أما ىموؾ الغاوية األرممة مع بناتيا الثبلث 
اشتياء، ونجبلء، ولمياء، وولدىا األعرج نادر فقد استقروا في وسط المغارة، 
وانحاز إلييـ أحمد التقي شيخ الحارة وامرأتو مريوما وولده الوحيد درويش. وفي 
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مدخؿ المغارة خيَّـ سرحاف الخميط العميؿ المخمص آلؿ مبارؾ مع امرأتو نظيرة 
وابنتييا بمقيس ونعامة وأوالده الثبلثة جابر وجبير وقرعوش ذي االندفاعات 

ة والتباىي بالقدرة عمى الجنسية الغريبة، والجنوف بأشياء النساء ومبلبسيف الداخمي
إروائيف، وكانت األـ العجوز، بريبياف تشؽ العتمة بسعاليا الجاؼ وأنينيا الدائـ 
واحتضارىا الطويؿ، وكانت النار دائمة االشتعاؿ، والدخاف المتصاعد مف 
الحطوبات المبممة، يرسـ أبخرة كثيفة، ويعكس أشكااًل مرتعشة فوؽ الجدراف 
الصخرية، كأنيا أشباح الماموت المرسومة في كيوؼ اإلنساف األوؿ. وكانت 
تراجيع المطر كوقع المطارؽ فوؽ سطح المغارة، وأنيف األعاصير التي تتسرب 
مف خبلؿ الشقوؽ السرية، تنفث في النار نفثات شيطانية، وتمّوح بفزاعات متراقصة 

تى بدت بيف تجاويؼ الدىاليز البازلتية التي حفرتيا أدوار جيولوجية متعاقبة، ح
الشخوص العائمية وىي تحيط بدائرة النيراف كمثؿ الجماعات الطوطمية في بدء 
الخميقة، وكانت أباريؽ البابونج الصدئة تغمي عمى األثافي الحجرية، وتسمع 
بقبقات النقيع المغمي إلى خارج الدائرة النارية، وُيترع أيوب السارح ويصبُّ كأسيف 
مف النقيع الحار، إحداىما لو واألخرى البراىيـ الجعفي وينفخ في البخار الصاعد، 

 ويحممؽ في جوؼ المغارة وييمس قائبًل: 
لـ أشيد مثؿ ىذه الشتوية منذ أياـ "سفر برلؾ" يـو كنت شابًا في أوؿ عمري 
مع عصابة، "الشتا"، نيجـ عمى البيوت المنفردة، وننقب سطوحيا، وندخؿ عمى 

ف العنابر، ونذبح دجاجيـ، ونسوؽ قطعانيـ، أصحابيا ُنَرّوعيـ، ونأخذ مؤونتيـ م
وننطمؽ في براري الدنيا الواسعة، ونقطع الطرقات حتى وصمت بجسدي ىذا الذي 
تراه، إلى اليمف مقبرة األناضوؿ، ولقد اقتادني جنود األتراؾ مف قريتي، الساحمية، 
إلى ماوراء الصحارى العربية، وُجْبُت السراب البلمع وبحيراتو الموىومة، وحوصرنا 
في شعاب اليمف الوعرة، وىربت مع لفيؼ مف أصدقائي، وشكمنا فيما بعد عصابة 
ضد األتراؾ، ورمينا بأنفسنا في وحوؿ سفر برلؾ ومجاعتو القاتمة، واشتريت شرشًا 
مف فداف مذبوح بخمسة "مجيدي"  وداومت عمى العمؾ فيو، ألخفؼ مف وطأة 

 ال يعيدؾ يا أياـ "سفر برلؾ"! الجوع وبعتو بعد ذلؾ بسبعة مجيدي، اهلل
انطوى أيوب السارح عمى ذاتو، يمسعيا بشريط مف الذكريات األسية، ودرج 
إبراىيـ الجعفي مف عمبتو الصدئة سيجارتيف مف تبغ جبمي، أنتجتو حواكير غويراف 
الوطا، وَتسَّمد ببعراف الماعز، وعمؽ بأشجار الصنوبر، ولّوحتو شمس الجباؿ، 
وتضرج لوف التبغ بحمرة األصائؿ الغاربة، وصار طعـ السيجارة ثقيبًل، ينسرح في 
الحمؽ، وينشر عبؽ الصيؼ. ناوؿ أيوب السارح إحداىما ودسَّ األخرى في فمو، 
فأشعميما مف بصة نار في األثفية، راحا ينفثاف في متعة بائنة، سحائب مف 
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ميا بقايا الرياح في المغارة. اشتمت ى موؾ الغاوية األرممة، الدخاف النارنجي، تدوِّ
الممقبة بقبارة الرجاؿ كما يقاؿ عنيا، مذاؽ الدخاف المسكر الذي اشتيرت بو 
حواكير ابراىيـ الجعفي وعنايتو القصوى، بشكو وتنقيتو، وسقايتو لنبتاتو في شير 
آب المحرؽ، تناىت إلى مسمعيا مقاطع مف حديث أيوب السارح، وكانت تشغؼ 
بالقصص والحكايات الممزوجة بالخياؿ، والمميئة بالشبؽ والشيوانية، حتى أف 
حكاية الحّماؿ والبنات في ألؼ ليمة وليمة كانت تسكرىا، وتتمثؿ أزواجيا الثبلثة 
الذيف قبرتيـ، وتراكيبيـ الجنسية، وكيؼ كانوا يتخبطوف بيف فخدييا، كأف جنونًا 
 أصابيـ، وكانت في أويقات خاصة، تتحدث عف حركات كؿ واحد منيـ،
واندفاعاتو البركانية، وجؤاره الوحشي،  وكانت مف النوع النسائي الذي ال يشبع مف 
الجنس حتى أضحت ليا معرفة عميقة بطبائع الرجاؿ، ومواطف إثارتيـ ونقط 
ضعفيـ، رغـ أنيا لـ تكف جميمة ومتناسقة األعضاء، لكنيا تميزت عف اآلخريات 
بنظرتيا النيمة التي تنبثؽ مف عينييا الفاحمتيف البلمعتيف، وشفتييا الممتمئتيف 
وعجيزتيا المترجرجة التي تشدىا بحزاـ ضيؽ، فتبرز كثباف رمؿ ناعـ مف خبلؿ 
فساتينيا المشدودة. رحؿ زوجيا األخير عنيا في العاـ الماضي مسمواًل وترؾ ليا 
بناتو الثبلث وابنو األعرج القمئ الجسـ، اقتربت مف أثفية ابراىيـ الجعفي ووسعت 

جسميا مكانًا بأف زحزحت أيوب السارح عف تربيعتو، فأبعدت غيبلف الجعفي عف ل
 الدائرة النارية والجمرات المزغردة، وصرخت بصوت آمر: 

ماىيؾ قاؿ اهلل في كتابو، بتتسموا وحدكـ، بتشربوا أفخر الدخاف، وبتمّموا  -
كؤوسكـ بنقيع البابونج والبنفسج، ماضيكـ أييا الرجاؿ، بيسكف بيف نيودنا، ورائحة 
آباطنا، نحف بنات حوا، وتبقى أحبلمكـ معششة بيف طيات لحومنا، وىدىدات 
بوساتنا، أنا بفيمكـ جيدًا، جربت منكـ الكثير، ىات ادرج لي سيجارة وأشعميا. 

 شيوة التدخيف والحكايا وطعـ البابونج كميا بتأكمني في ىذي المغارة..
صة، وىو يعرؼ طبيعتيا ووقاحتيا خشي ابراىيـ الجعفي مف كمماتيا القار 

غير المحدودة، وعرييا المفضوح الذي ضجت بو زواريب غويراف الوطا والقرى 
المجاورة، حتى الُنسيات كف يخفف مف العمقة معيا، ويتحاشيف العراؾ معيا ولـ 
تكف واحدة تقوى عمى منازلتيا في شد الشعر، ميما كانت المرأة قوية، فإنيا تسقط 
تحت قدمييا مصروعة، ومنتوفة. أخرج ابراىيـ الجعفي عمبة التبغ مف تحت المباد 
الصوفي، وقدميا إلييا فتحتيا، تشممتيا، فاح عبؽ التبغ الجبمي في خياشيميا، 
أغمضت عينييا في متعة لتستعيد حممًا مقبورًا في ذاكرتيا، درجت سيجارة كبيرة 

وأشعمتيا بمحراؾ متقد في وقضمت نياية الورؽ بأسنانيا الصفر، بممتيا بريقيا، 
طرفو، أخذت سحبة طويمة مف الدخاف الذي غرؽ في أسناخ رئتييا، وضربت ركبة 
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 أيوب السارح بكؼ مبلمس وقالت في ليجة متأثرة: 
ىات، خبرني عف مغامراتؾ التي شحنت بيا األرض، ركعت النسوة بيف  -

رجميؾ ىائمات، الميؿ طويؿ جدًا، والنـو في ىالمغارة، مابييجي إال عند وجو 
الصبح. سدوف التيف الخضيري، ياحسرتي عميو، خربو الوكؼ، مضيت طواؿ 
الصيؼ، وأنا أجمع الكعيبات وأسطحيا حتى تجؼ، ضاع تعبي، عنبر الطحيف 
المسنبؿ مف أراضي آؿ مبارؾ، راح مع سياؿ المطر، ىيؾ نحف الفقراء بتيبط 

لتخمة، قوؿ لي مف وزع األرزاؽ بيوتنا الطينية، وبيت مبارؾ بينعموا بالراحة وا
حتى جعمنا نحف المعتريف صايميف كؿ الدىر عف كؿ ممذات الحياة، ماعدا الشيوة 

 الجنسية، نتساوى فييا مع الكبلب والحيوانات. 
تيدج صوت ىموؾ الغاوية، وبانت عمى مبلمحيا ارتسامات حزف دفيف وقير 
تاريخي، لـ يعيدىما أيوب السارح عمى وجييا، وأومضت في عينييا السوداويف 
بوارؽ دموع لـ تنسكب، وسمَّرت ناظرييا في غيبلف الجعفي وسافرت في خاطرىا 
بعيدًا، تذكرت صباىا األوؿ، جدائؿ شعرىا الطويؿ المزينة بشريط أصفر مف القز، 
فستانيا الطويؿ المزركش، خصرىا األىيؼ الذي يحيطو زنار وردي، منتيانيا 

يبرز نيداىا المكوزاف في بداية تفتحيما، الحريؽ القصير فوؽ صدرىا، حيث 
الجنسي يتغمغؿ إلى جسدىا األسمر الفائر كحيوانات برية في ذروة تبلقحيا، 
ترامت إلييا الصور كأنيا تحدث في الساعة الحاضرة."ضرغاـ" شاب مراىؽ مف 
أترابيا اختمى بيا وراء الصخرة المختبئة في قمب الغابة، كانا يرعياف معًا قطيع 
الماعز، دىميما وابؿ المطر، أصدت الغابة بالرطوبة، والنغمات الربيعية الحموة، 
اعتصما إلى ظؿ الصخرة خوفًا مف البمؿ، تسرب إلييما دؼء مسحور، أحسا 
بارتعاشات غريبة، وشوؽ ممح إلى إطفاء حريؽ المراىقة، انسجما في إيقاع 

ة األولى، تداخبل مثؿ حيوانيف مجنوف، جثما عارييف مثؿ آدـ وحواء في بدء الخميق
فتييف، أسكرتيا الفطرية الضاجة في عروقيا، ىمد االحساس بالزمف، انسحقت 
بكارتيا، اعتصر نيداىا مثؿ عنقود العنب، لـ تدِر لماذا حفرت ىذه التجربة أعمؽ 
األثر في ذاكرتيا؟! األنيا األولى في بداية مراىقتيا أـ ألف صاحبيا ضرغاـ 
المسكيف الذي امتمكيا وكسر عينيا بقواه الجنسية، قد لبطو حصاف سيده اآلغا 
وأودى بقواه وأفقده رجولتو التي كاف يتباىى بيا عمى بنات القرية، وىرب ال يموي 
عمى شيء تاركًا خمفو مرابع طفولتو وذكرياتو، محت األياـ كؿ مرتسماتو في لوحة 

أغمضت ىموؾ الغاوية عينييا الحياة، ومات منسيًا في مفاوز ىذا العالـ الفسيح، 
لحظة، وقابمت صورتي الشابيف، ضرغاـ في المد األوؿ، وغيبلف الجعفي في المد 
الثاني، ولـ تفيـ لماذا ينتصباف أماميا في انسجاـ واحد؛ وكانت كمما أوغمت في 
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تقري مبلمح غيبلف الجعفي، اشرأبت صورة مالكيا األوؿ بعرييا الكامؿ، وتشيَّت 
نفسيا أف تعيد الكرة مع شاب آخر، اشتدت الريح عواء في العالـ الخارجي، 
غمغمات مخنوقة تأتي مف الشقوؽ، نواح ليمي بعيد تصدى بو األودية والجوبات 
الغائرة، روح الصقيع تسربت إلى زوايا المغارة، ولـ تقدر مواقد النار المشتعمة أف 

ر الحطوبات الجافة توقؼ زحؼ ىذه الروح الكانونية. راح الجميع يطعموف النا
التي جمعوىا مكادس مف الحطب، حتى تقييـ غوائؿ البرد الشديد، بحر مف العتمة 
يموج في الخارج، تنعكس عميو أضواء النيراف المنبعثة مف المغارة، فتشكؿ فراغات 
مف القروف الغابرة، ومخالب أبالسة وذيوليا الطويمة، مف رواسب البلشعور انطمقت 
جنيات بألواف متباينة، كؿ يراىا حسب مخزونو مف التخيبلت واألوىاـ، كائنات 
غريبة نصفيا األعمى بشكؿ رأس إنساف، والنصؼ األسفؿ بجسـ نمر مفترس، 
ارتفع صوت ابراىيـ الجعفي ينادي أحمد التقي بأف يأتي ليتسامر معيـ في 
حمقتيـ، الرعب القديـ مف غضب الطبيعة لؼ الجميع، جعميـ ينسوف حزازاتيـ 

خبلفاتيـ السابقة، المنافع كميا تذوب والعداوات تختفي كأنيـ ُيبحروف في سفينة و 
تشرؼ عمى الغرؽ، وتحوطيا أمواج عاتية كالجباؿ الرواسي تنذرىـ بالموت، الرعد 
يجمجؿ في عمؽ المغارة، يحدث رجات في أرضيتيا وسقفيا كأنيا نداءات الياوية. 
انفتحت البوابات الخفية، وانقذفت رواسب مف طقوس عتيقة، وعادت فييا عبادة 
قوى الطبيعة إلى سابؽ عيدىا، متخطية أبعاد القروف الموغمة في القدـ، حاوؿ 
أيوب السارح أف يبدد مف ضرواة ىذا االحساس الزاحؼ مف مدافف الماضي، 
وممارسات اإلنساف األوؿ، وعباداتو لممغاليؽ التي ال يقدر أف يسيطر عمييا، 

رؽ المختبئة بيف طيات ثيابو وارتشؼ منيا رشفات متبلحقة فتناوؿ بطحة الع
 وىمس قائبًل: 

ياه، ياه! كـ أتمنى أف تعيدوا لنا شريحة مف تاريخنا المأساوي فنؾء  -
الجروح يغبطني أثناء محاصرة الطبيعة لنا، ويرميني في جب المأساة، فالعزؼ 
الحزيف بعد أف ُطبَّقت الصيرة الطينية عمى قطيعي، ىو المناخ المناسب لمزاجي 

 .  اليـو
حؾ الشيخ أحمد التقي أرنبة أنفو، سافرت عيناه في العتمة الراسبة عبر زوايا 
المغارة، واندلقت لوحات درامية مف خرائب الماضي البعيد، سكف فييا العجز 
والكبت وأحبلـ اليقظة المريضة، واالنبعاج الروحي السقيـ، تنحنح الشيخ الممطـو 

ر األحداث، ويزيد عمييا مف نسج خيالو كؿ مرة، رقعة كبيرة، بالماضي ليجت
 ومشيدًا مثيرًا، يتوقد البكاء والتحسر، وقاؿ في تألـ مسحوؽ: 
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كاف ياماكاف في سالؼ األياـ ممة معترة، تسكف الديرة الشرقية، عربية  -
األصؿ واالنتماء، تمتد جذورىا إلى بقايا الحمدانييف الذيف دافعوا عف شرؼ األمة 
، ومازالت  العربية في تمؾ العيود القديمة، وضج التاريخ بمآثرىـ القتالية ضد الرـو
الكتب الماضية تنطؽ ببطوالتيـ مع سيؼ الدولة الحمداني حتى صدؽ بيـ المثؿ 
)الصخر سقيناه دمًا( وجاءىـ الجراد العثماني، ال يبقي وال يذر، وحصد السبلطيف 

ا فروعيـ، وتراكمت تموؿ مف الرؤوس المقطوعة، األتراؾ بخوازيقيـ وىمجيتيـ بقاي
وىرب أسبلفنا أماـ الجراد األصفر يختبئوف نيارًا ويسيروف ليبًل في المتاىات. 
سكنوا الكيوؼ والغابات عيودًا مجنونة، كادوا ييمكوف في مخاضات نير العاصي 
والتواءات جبؿ الشعرا، وتناثرت عف أجدادنا خوارؽ التكيؼ مع أقصى البيئات، 
قاوموا العري والحفا، والجوع، حتى صارت أجساميـ رماحًا مسنونة، ال تعبأ 
بالفواجع، المطارؽ المتبلحقة صقمتيـ، رغـ كؿ المحف والمخاوؼ، رّسخوا أقداميـ 
في شعاب ىذه الجباؿ وأغوار األودية، وفي األماكف التي يصعب الوصوؿ إلييا، 

 خية التي مازلنا نعيشيا. وغويراف الوطا جزء مف ىذه المأساة التاري
ساد صمت وراء ىذه الكممات التي ساقيا الشيخ أحمد التقي، جالت دموع 
ممتيبة في العيوف، أحس غيبلف الجعفي بمخيمتو الفتية بأف خفافيش ليمية مف 
أوجار القروف تمطمو بعماء التعصب، وترتسـ أشباحيا السود عمى شاشة التاريخ 
كغولة في الحكايات العتيقة، تقتؿ البراءة، وتخيؼ األطفاؿ، وانبرى والده ابراىيـ 
الجعفي، يغرؽ في تأمبلت ممطومة بالحزف، وتتسمقو خواطر كئيبة مف الماضي، 
أجداده الذيف قتميـ الجراد األصفر، دميـ الميدور مازاؿ ماثبًل في جذور الريحانة، 

ة، خرجت مف تمتص بقايا عظاميـ ورميـ أجسادىـ، نفث مف سيجارتو نفثات طويم
 أنفو، وتأوه قائبًل: 

ال تذكروني بالماضي، و تصمبوني عمى رماؿ القفر اليمجي، نزيؼ بموف 
الجمر المحترؽ ينزُّ مف جروحي، الثبلثة مف أجدادي قتموا في ىذا القفر، اخترؽ 
الرصاص قموبيـ وأحرقوا في "دْيَسة" السفح، صارت جثثيـ رمادًا، وزرعنا ريحانة 
عمى بقاياىـ. وشبت الريحانة، وامتؤلت األودية برائحتيا الطيبة، وخضرتيا 
المغرقة، ىناؾ الناس يتبركوف بيا، يقطعوف أغصانيا الغضة، ليغسموا بأوراقيا 
موتاىـ، ويزرعوا قسمًا منيا عمى قبور أحبائيـ لعميا تورؽ، ولـ يكتؼ الجراد 

مناضميف العرب في األصفر بما نكبنا بو في سالفات أيامنا، بؿ شنؽ األحرار وال
بدايو ىذا العصر يـو السادس مف أيار، وعمقت أراجيح األبطاؿ، وشنفت أسماع 

 التاريخ أناشيدىـ قبيؿ الموت، ومازالت ظبلليـ محفورة في الذاكرة العربية. 
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تيدج صوتو، تدحرجت دمعتاف مف عينيو فوؽ لحيتو التي تسرب إلييا 
الشيب، أخرج أيوب السارح قنينة العرؽ مف سترتو الداخمية، فتح سدتيا الفمينية 
بفمو، ارتشؼ رشفات مسموعة، كفنت محياه كآبة حائرة وجاؿ بعينيو في سقؼ 
المغارة التي تترشح منيا قطرات مف الوكؼ، وتمتمع تحت ضوء النار البلىبة، 

 وأردؼ كمف ينادي في غيابة الجب: 
مف نير إال ويتمقانا نير ال أفيـ ماالذي حؿَّ بنا نحف العرب، ال نكاد نخرج  -

آخر في رقابنا. كوابيس سبلطيف عثماف، جعمتنا مسوخًا، نتردى في مستنقع الجيؿ 
والعجز والظبلـ، وكوابيس االستعمار الغربي، زحفت إلينا بكؿ آليتيا، وخنقت كؿ 
قتنا عشائر وطوائؼ، وداست سنابؾ فرنسا عمى مآثر تاريخنا.  صوت لمحرية ومزَّ
إف مف يطمع عمى مسمسؿ نكباتنا، يشعر بأف لعنة نزلت بنا. انظروا إلى ىذه 
"الجورة" في كتفي، وىذه الندبة في ظيري، إنيما مف آثار تمؾ المعارؾ التي ال 
تنتيي، شؼَّ لحمي، واشتويت عمى تنور التجارب، ولكف مازالت إرادة القتاؿ وحب 

 لحرب. المغامرة، يتمشياف في عروقي، فأحمـ بمعمعة الرصاص وطبوؿ ا
قيقيت ىموؾ الغاوية، قيقيات عريضة، وظيرت أقاصي أسنانيا التي تحافظ 
عمى بياضيا بفركيا بأوراؽ الشجر التي تمنحيا نصاعة كما تدعي، وحكت 

 عجيزتيا، وتنحنحت ساخرة: 
راحت قوتؾ، يا أيوب السارح، بيف مناطحة النسواف بمنقارؾ، وبيف مناجزة  -

 الفرساف برصاصؾ، أكمتؾ الفموات، وتضخيـ الحكايات، وفي كؿ عرس لؾ قرص. 
وأغرؽ الجميع في ضحكات عالية، تمتيا سكينة مطبقة، شقيا الشيخ أحمد 

 التقي بقولو: 
في بحر ىذا األسبوع، يصادؼ عيد رأس السنة الشرقية، ىؿ نسيتـ ىذا  -

 الطقس المحمي، عندما كنا نسمف الخرفاف والعجوؿ لنذبحيا ونشعؿ النيراف ونقيـ
الفرح والدبكة، ويتصالح األعداء، ونتبارؾ بمزار الشيخ اسماعيؿ ونعيِّد رشيد بؾ 
مبارؾ ونقدـ لو األكباش، ىؿ نسيتـ ماعميكـ مف الواجبات، أـ محنة ىذه االسنة 

 ضربت عميكـ العماء، وقد نسيتـ حتى الحميب األمومي الذي رضعتموه. 
أغمؽ كؿ منيـ بوابتو الخارجية، وسافر في دنيا الذكريات، واكتسحت ىموؾ 
الغاوية ذكرى مومضة قفزت مف رعوش السنيف، يـو عيِّدت رشيد بؾ مبارؾ منذ 
عشريف عامًا، وكاف دبيب الصحة والعافية ينفر في عروقيا، وينبض في قمبيا 
سيؿ كاسح إلى الرجاؿ األغراب، إنيا تحب الغرابة، وتمؿُّ الرؤية الواحدة 

، كانت وقتئذ ترتدي فستانيا البرتقالي المثير، وتحيط والتشنجات الجنسية الرتيبة
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خصرىا األىيؼ بزنار أحمر، وترخي جدائميا الثبلث بشكؿ ذيؿ حصاف، وتفرؾ 
وجييا بالصابوف المطيب الذي أىداه ليا رشيد بؾ مع زجاجة مف العطر، ألنو 
يريدىا قبؿ أف يضاجعيا أف تكوف ذات رائحة طيبة، تثير القابمية. تمثمتو وىو 
يتخبط بيف رجمييا، ويتأوه مف متعتو الراعشة، ولكف الصورة التي انطبعت في 
ذاكرتيا أكثر، ىي صورة الضابط الفرنسي األشقر الشعر ذي العينيف الزرقاويف 
مثؿ أعماؽ المحيط، طمب االختبلء مف رشيد بؾ مبارؾ فقدميا إليو، أصابيا 

في المبلمسة، قادىا إلى العمية  االرتباؾ، لـ تكف تعرؼ لغتو وال طريقة األجانب
المنفردة، شعرت بيديو الناعمتيف تمسح مواطف اإلثارة فييا، واشتعمت نار الوجاؽ، 
كانت النوافذ ذات المقابض البرونزية مغمقة، عيد الميبلد تشرؽ فيو شمس شتوية 
عجيبة في ىذا الفصؿ. مطبلت ثمجية تبرؽ وراء العمية، إنيا المرة أألولى التي 
تدخميا، ألف رشيد بؾ إذا اشتياىا كاف يتواعد معيا في الفصوؿ الدافئة، بالمقاء 
بيا وراء الغابة وبيف سرحات الجوبات المعشوشبة، ولذتو تتضاعؼ حينما 
يؤرجحيا بيف الحشائش، وحواسو مفتوحة لمريح، والشمس وخرير المياه، والستحماـ 

خ جسدىا ونعومة رممتيا الفطرية، الطيور في المنابع البعيدة، وقتئذ كاف يفمي براز 
وقمما كاف يشتيييا في الشتاء والفصوؿ الباردة، إذ كاف يفضؿ إمضاء الشتوية في 
بيتو المدني، ابتسمت ىموؾ الغاوية مف تصوراتيا واسترجاع ذكرياتيا،  ومدت يدىا 
إلى بطحة العرؽ التي برزت عنقيا مف ستّرة أيوب السارح وكّبت في جوفيا 
سكبات منيا، وغاصت مف جديد في طيات الماضي. الضابط الفرنسي األشقر 
أمرىا أف تتعرى كما ولدتيا أميا. لـ تفيـ ماعناه بكمماتو األجنبية، ىاجميا في 
عنؼ، مزَّؽ "منتيانيا" األحمر عّراىا في عز الشتاء، أجمسيا عمى أريكة وثيرة. نار 

منيا في البداية، بؿ جمس الوجاؽ تمقي ظبلليا الدافئة عمى المكاف، لـ يقترب 
قبالتيا، وغدا يشرب الكأس ويشير إلييا، وينقر عمى حممتي نيدييا النافريف، نقرات 
موقعة، ويغمس فمو في دائرتيما محاواًل أف يمتصيما، كأنو طفؿ يموب ظمأ إلى 
ثدي أمو، أجج فييا مالـ يؤججو غيره، لـ يحاوؿ أف يضاجعيا، بؿ اكتفى بالتفرج 
عمى عري جزيرتيا، أشارت إليو أف ينغمس في رممة جزيرتيا البلىبة، ولكنو رفض 
في نفور، وأبقاىا ساعة عمى ىذه الحاؿ، تحترؽ بنزوىا الداخمي، وأخيرًا أجبرىا 
عمى أف تنبطح عمى صدرىا وراح يمرر بكفيو الناعمتيف عمى عجيزتيا، حاوؿ أف 

متنعت، ولبست ثيابيا، يمتطييا مف الخمؼ، لـ تتعود عمى ىذا النمط مف قبؿ، فا
وخرجت ال تموي عمى شيء. استفاقت مف سرحات التذكر، وأدارت عينييا، صوب 
أيوب السارح وىمست في أذنو ببعض العبارات، فاستمقى عمى قفاه ضاحكًا، 
وتمادى في الضحكات حتى ظف الحاضروف أف مسًا مف الجنوف قد أصابو، ولـ 
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يدروا ما النجوى التي حدثت بينيما، غير أف أيوب السارح قرصيا مف فخذييا في 
 شدة وقاؿ: 

يبدو أف ىؤالء األغراب يحبوف التمويف في ركوبنا، التركي كما قرأت في  -
بعض الكتب، كاف يمتطي ظير العربي في األستانة ويقوؿ لو: "امِش يا أخانا في 

عمى  الديف" والفرنسي يكتسح عاداتنا، ويريد أف يمتطينا بطريقة أخرى، يا حسرتي
أياـ زماف، يـو كنا سادة الدنيا، ومدوخي األباطرة، أحقًا أننا مف نسؿ أولئؾ الذيف 
رسموا وىج المروءات والفتوح؟ ونقشوا في ذاكرة التاريخ )المنية وال الدنية!( لقد 

 فتحوا خزائف نفوسيـ األبية، ففتحوا العالـ...
تيدج صوتو، غّص بصور مأساوية، راح يجتر حسراتو، لـ يطؽ صبرًا، 
استمقى عمى فراشو الذي نشؼ عنو البمؿ، وغطى رأسو، تسرب النعاس إلى الجميع 
ماخبل بريبياف العجوز أـ سرحاف الخميط التي كانت تئف مف أوجاعيا، وتزحـ 
المغارة بتأوىاتيا، وتتحشرج أنفاسيا في صدرىا، كأنيا صوت مخنوؽ في العراء 

ات الجنسية الميووسة، يراقب شبح في حيف كاف قرعوش حفيدىا، ذو االندفاع
ىموؾ الغاوية وىي تخرج مف باب المغارة بحجة قضاء حاجة، واندفع وراءىا 
خارجًا، وفي ظؿ صخرة مجوفة، تعربشت عمييا شجرة غار قديمة، انحشر 
االثناف، وتداخبل، في بعضيما بعضًا، كأنميا كمب وكمبة، منعقداف في ذروة 
شبقيما، راحا؛ يميثاف في متعة مجنونة، في الوقت الذي كانت الجدة تمفظ أنفاسيا 
األخيرة ويسمع صوت خبطيا في أرضية المغارة، وقبؿ أف تودع ىذا العالـ 
الغريب، في ميزلة بشرية، يموت في نيايتيا بعضيـ، ويندفع في وسطيا بعضيـ 
اآلخر، ليقتنص حزمة مف رعشات فطرية، يتعارؾ فييا الموت والحياة، وتظؿ 

ز سائدة، تسطع منيا قابمية الحياة رغـ كؿ ضروب البؤس والجوع وضنؾ الغرائ
العيش، وتشمخ فييا إرادة الحياة، رغـ كؿ فجائع ىذا العالـ المشحوف بالنقائض 

 والمفارقات واعتصارات الطاحونة الوثنية. 
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 الفصل الرابع

 عٌد الرابع من نٌسان الشرقً  
ىبت الطبيعة مف مرقدىا الشتوي واشتعمت أضواء الشمس مع األنساـ 
البيض، واستحالت ثموج الشعرا أغنيات في السفوح، وحمّقت أسراب السنونو في 
فضاء الزوردي الرؤى منذ عودة الربيع، وتفتحت أزاىير البنفسح عف براعميا، 
وعبقت الغابات بعبير مسكر، وظيرت الدروب التي كانت مختبئة خمؼ ركاـ 

إلى سالكييا، أف يمشوا فوقيا ليحتطبوا مف األحراج ماكسرتو الثموج، وراحت تومئ 
رياح الشتاء الماضي، الذي تميز بضرواة لياليو، وىوؿ أمطاره وثموجو، وسقوط 
سواميؾ بعض البيوت مف تتابع الوكؼ وقصؼ الرعود، أزىرت شجيرات الموز في 
بساتيف آؿ مبارؾ وأرىفت القموب، بغمغمات النماء في قمب األشياء، وتوجو جميع 
سكاف القرى المجاورة إلى مقاـ الخضر، ليحتفموا كعادتيـ في كؿ عاـ، بعيد الرابع 
مف نيساف الشرقي، ذلؾ العيد النيروزي الذي تتوىج المخيمة عف حكاياتو القديمة، 
وعف لقاء األحبة بيف مرابعو، وكاف المقاـ يبعد سبعة كيمو مترات عف غويراف 

المطؿ عمى آفاؽ شاسعة، وعمى الجبؿ فسحة تتسع  الوطا صوب الجبؿ العالي
لسباؽ الخيوؿ، واحتضاف آالؼ مف البشر، وبجانب المقاـ غابة مف السندياف 
والصنوبر وأجمات مف الريحاف والببلف البري يتفيأ القادموف  ظبلليا، ويتفجر مف 
نياية فسحة المقاـ الجنوبية، نبع ماء دافؽ، يفيض بيف الغابة، وينساب بشكؿ 
شبلؿ صغير بيف أحراش السفح وشعابو. كاف سكاف القرى، يرتدوف الثياب 
الممونة، ويييؤوف األطعمة المذيذة لذلؾ اليـو المشيود، يقيموف مراسح الدبكة عمى 
صوت المزامير القصبية، وقرع الطبوؿ الغجرية، يغنوف ويسكروف، وتندلع مواويؿ 

مقاءات الخفية، توقدت خياالت غيبلف الحب المولو، ووالئـ المواعيد واألحبلـ وال
الجعفي بعودة الرابع مف نيساف، وتفتح شوقًا ضاريًا إلى لقاء خضراء مبارؾ في 
ىذا الموسـ المبلئـ، وراح يحوؾ األحبلـ، وينمنـ الخياالت، وكاف الصدع العميؽ 
الذي حفرتو حادثة صمبو عمى الشجرة، قد تضاءلت ىواتو وخفتت انفعاالت 
األعماؽ. اقترب مف أمو وطفا واحتضنيا بشكؿ رحماني لـ تعيده منو بعد 
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الحادثة، وغمر يدي والده بقببلتو، وشدَّ جدائؿ أختو رباب الشقراء الصبية الناىضة 
التي كانت في السادسة عشرة مف عمرىا، يفيـ المتقصي لمبلمح جماليا  أف بذور 

عينييا المغرقة في الشيخ محمود مبارؾ الشرسة، تموح مف خمؼ سماتيا، خضرة 
الصفاء، أىدابيا الوطؼ تحاكي أىدابو، أنفو المقوس الدقيؽ، شفتاىا الغميظتاف 
المشوبتاف بحمرة الغسة، تنقمؾ إلى نمطية شفاه آؿ مبارؾ، ورغـ ذلؾ التشابو لـ 
يكف غيبلف الجعفي، يرتاب بطيارة أمو وطفا، وترسب بو شعور أف االشتياء أثناء 
الوحاـ، كما تتناقمو النسوة، يفعؿ فعؿ السحر في الوليد الجديد، غير أف ولعو 
بأختو سحاب كاف أشد عمقًا، ألعميا نسخة شبيية بو و بأبييا،  أـ ال ستشفاؼ 
ذكاء لماح في عينييا السوداويف المتيف تبرقاف مثؿ بصبوص ليمي، تناىت دقات 

تراجيع الطبؿ الرجوج مف مقاـ الخضر، منذ بزوغ الشمس، وأصدت األودية ب
الربيع، وانثاؿ القرويوف في الدروب والشعاب، الشباب بقنابيزىـ الحريرية 
المخططة، وعقاالتيـ السود، وشمبلتيـ البيض اليفيافة التي تحركيا أنساـ ندية، 
الصبايا المواتي ارتديف الفساتيف النارية التي تحاكي قوس قزح بألوانو، وسراويميف 
الحمر الطويمة، وزنانيرىف المزركشة التي تضـ الخصور الييؼ، حتى يظف الرائي 
أف بنات السويد وأوروبا الشمالية، تركف آثارىف مطبوعة فوؽ ىذه الخصور منذ 
الحروب الصميبية، وكانت نمنمومات المناديؿ وخرزاتيا تبرؽ في المدى الربيعي، 
وتعكس ورد الخدود، كأنيا تكتب مقولة )احذروا الحب في الربيع فإنو جارؼ 
كالموت( ارتدت ىموؾ الغاوية فستانيا القديـ الذي كانت تختزنو في صندوقيا 
الجوزي، لتمؾ األياـ المعيودة بالفرحات، وألبست بناتيا الفساتيف التي أىداىا إلييف 
رشيد بؾ مبارؾ. كانت اشتياء اكبرىف في الثامنة عشرة شديدة السمرة، ذات وجو 
مدور مثؿ لعب األطفاؿ، وفـ صغير خاتمي تغطيو شفتاف حمرواف كعناب بري 
داني القطوؼ، وعينيف شيبلويف بيما أىداب طويمة، وقامة فارعة مثؿ حورة يافعة 
تتمايؿ خمفيا عجيزة أكثر بروزًا وغواية مف مفاتنيا األخرى. أما نجبلء فكانت 
حنطاوية الموف، تزىو بجدائؿ شعرىا الميمي، وضمور خصرىا، متوسطة القامة، ال 

إال باتساع عينييا الفاحمتيف كعيني أميا، وكانت ال تتجاوز السادسة عشرة تنفرد 
في بداية تفتحيا، أما لمياء فكانت صورة مصغرة عف رشيد بؾ الذي ناطح أميا 
كثيرًا في الخموات ، ذات عينيف زيتونيتيف، يشوبيما التماع أخضر، وقامة بادية 
أكثر مف عمرىا، وشفتيف ممتمئتيف يخالطيما لعس أسمر، تنقمؾ إلى سمرة خضراء 
مبارؾ حتى أف غيبلف الجعفي كاف يدقؽ في مبلمح لمياء وتستيويو شفتاىا 
المكتنزتاف، وتحمبلنو إلى خضرائو الفاتنة، وكانت في الثانية عشرة تعد بمشروع 
صبية متناسقة األعضاء. كانت أسراب القرى المجاورة، تنصبُّ في الطريؽ 
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بجانب مقاـ الخضر، اىدودرت سيارة رشيد مبارؾ  المرصوؼ بالحجارة المار
السوداء ذات الماركة القديمة التي أىداىا إليو المستشار الفرنسي لخدماتو السرية 
وصداقتو المتينة مع فرنسا، وراحت تقرقع فوؽ الطريؽ المرصوفة، التي أمر بشقيا 
المستشار الصديؽ، حتى الطريؽ العاـ، بغية نقؿ األخبار والسرعة في مداىمة 
الوطنييف الذيف يرغبوف في التحرر مف ربقة االستعمار الفرنسي، وتدعيـ 
االنفصالييف الذيف يحمموف ببقائو. غير  أف دماء الضحايا التي أريقت عمى مذبح 
الحرية، طواؿ ربع قرف، أزىرت نجومًا حمرًا ثبلثًا، يـو الجبلء األغر، رغـ كؿ 

والنفوذ في الحكـ المسمى وطنيًا. إذ انتقؿ  ذلؾ، بقي آؿ مبارؾ يتمتعوف بالسمطة
رشيد مبارؾ في سرعة البيمواف، مف خانة العمبلء والضالعيف مع فرنسا، إلى خانة 
الحزب الوطني الذي ترأس الحكـ، وصادؼ أف كاف يـو عيد الجبلء موافقًا لعيد 
الرابع مف نيساف حسب التقويـ الشرقي، كأف ىذا اليـو الربيعي حمؿ في رحمو 
والدتيف معًا؛ والدة الطبيعة في ذروة نمائيا، ووالدة فجر الحرية لشعب رفض 
الخنوع، وسبلسؿ العبودية، وكاف كاسر رشيد مبارؾ، يسوؽ سيارة ذات رفارؼ 
عريضة، يتباىى بيا، وبجانبو امرأتو الباريسية التي التقطيا كما تقوؿ الروايات مف 

درس الحقوؽ في بعثة خارجية ولكنو أحد المبلىي الرخيصة، يـو كاف طالبًا، ي
أخفؽ في دراستو وعاد بيذه المرأة التي كانت ترتدي فستانًا شفيفًا وتترؾ شعرىا 
األحمر عمى كتفيا النحيؿ، وتبدو إشراقة جسدىا البض والتماع عينييا المغرقتيف 
بالزرقة. وكاف يجمس بجانب المرأة األجنبية "ماريا" األخ  األصغر زاىر مبارؾ 
الذي كاف في مقتبؿ العمر، يتباىى بشبابو، ال يرى العالـ إال مف وراء خد أنثوي، 
وبروز نيديف فائريف، ولـ يكف يتورع عف اقتراؼ أي مف المحرمات، وكاف مأخوذًا 
ببياض جسد ماريا، والرغوة الصابونية الناعمة التي تبرؽ مف جمدىا، أما المقعد 

مبارؾ، التي كانت تمبس فستانًا بنفسجيًا، الخمفي فقد ضـ مف اليميف خضراء رشيد 
يوحي بألواف الغروب، وتضع عمى رأسيا منديبًل شفقيًا منمنمًا بخرزات متعددة 
األشكاؿ تبرؽ في الضحى، كأنيا ومضات نار جبمية، في عتمة داجية، يمييا في 
الوسط أخوىا طاىر رشيد مبارؾ، الذي اتسـ وجيو بالطيبة، والبعد عف بيارج 
الدنيا، ألف اىتمامو كاف منصبًا عمى الكتب، واالطبلع عمى التراث القديـ، وفي 
الطرؼ األيسر كاف يجمس ابف عمو يوسؼ ابراىيـ مبارؾ المغرور بقوتو 
وجاذبيتو، إذ كاف مضرب المثؿ بقوة عضبلتو، رأس كبير يكسوه شعر خرونبي 

ز مف منخريو كثيؼ، تبرز في تجويفو عيناف كبيرتاف شيبلواف وأنؼ طويؿ، تبر 
شعيرات كأدغاؿ محروقة، وتندلؽ مف حوافي فمو شفتاف وحشيتاف مشوبتاف بسمرة 
محمرة، تنماف عمى شيوانية كاسحة. كانت السيارة تسير في بطء، وسط أسراب 
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الجموع الريفية الذاىبة إلى مقاـ الخضر لتشارؾ بالفرحة، وتقضي سحابة نيارىا 
في مسارح الدبكة والرقص واالستمتاع بمحظات مف عمرىا، تمسح فييا عباب 
الشقاء الطويؿ، وتتفيأ بظبلؿ واحة، فترة قصيرة، بعد قطعيا صحارى العمر 
البائس الذي يتنزى منو الفقر، والوكؼ والحزف المأساوي، وكاف المعمـ نبيؿ 
السواحمي يمشي مع مجموعة أيوب السارح وغيبلف الجعفي، مأخوذًا بتمؾ التألقات 

ي يرسميا أبناء الريؼ وبناتو فوؽ صفحة الوجود، شاعرًا بأف الطبيعة الصباحية الت
ميما قست، والظروؼ االجتماعية ميما استشرت، فمف تميت في األعماؽ كؿ ذلؾ 
النزوع اإلنساني إلى الفرح والمتعة، فاالنصيار في القطيع يؤجج شعورًا باألمف إزاء 

 الذئاب المترصدة والكوارث المحيقة المنذرة، ولّوح بيديو في الفراغ الحمو، قائبًل: 
، وبيوتيـ  - كـ ىو رائع! أف يخرج معّذبو األرض مف قواقعيـ المميئة باليمـو

الطينية المسكونة بروائح الدّواب والعتمة، إلى العالـ ليتشّربوا إشراقات متفائمة، 
ة تطرد الروح الثقيؿ مف صفحة أياميـ الرتيبة، األزاىير وحركة النماء والخضر 

اليانعة انبثقت مف رحـ شتاء ضار، وترمد بطيء. بيوتكـ في عز كوانيف المثمجة 
أضحت غربااًل ال يقي الوكؼ، وجوعات بموف الحرماف، امتصت كؿ نضارتكـ، 
خرجتـ بكؿ ما في حوافز الحياة، لترقصوا اليـو أناشيد الربيع، في عرس الطبيعة، 
وبجبلء المستعمر عف األرض، ووالدة إنساننا الجديد مع صباح الحرية، الذي 

 أطمع ثبلث نجـو حمر في رايتنا الوطنية. 
تطمع أيوب السارح في اآلفاؽ الزرؽ، وانسياب الضياء الشمسي مف خمؼ 
جباؿ الشعرا، فتداعت لو أطبلؿ الماضي، ومآسيو المحرقة التي تضطـر خيبة في 

 داخمو، وىتؼ كمف يناجي في البراري القديمة. 
روب االضطياد، حممت السبلح ضد األتراؾ بعد السادس قاتمت كؿ ض -

مف أيار، ىزتني الحماسة بعد شنؽ األحرار، وأىدر دمي، لوال ىذه الجباؿ 
المنيعات لتغربؿ جسدي بالرصاص، وحاصرنا الجراد األصفر في أماكف عدة كنا 
نتخمص مثؿ الخمد الذي يحفر سراديبو في األرض، وذىب استعمار قديـ ليحؿ 
محمو استعمار جديد، واشتعمت الثورة في ىذه الجباؿ، ورميت نفسي في تنورىا وما 
زالت آثار بشراغي والقدموس مطبوعة في ذاكرتي، وانجمى االستعمار الفرنسي عف 
أرض الوطف، وبقي أعوانو، وظؿ رشيد مبارؾ يمتص جيودنا، ويترفو نسمو عمى 

ف بخور الزيارات وواقعيف في حساب شقائنا، ال أدري إف كنا نحف المعتريف، قارطي
 الخطيئة. 

زمرت سيارة آؿ مبارؾ تزميرات مجفّمة، دّوى صداىا في السفوح وفي آذاف 
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العابريف الذاىبيف إلى مقاـ االحتفاؿ. كاف كاسر مبارؾ يجري ىذه األالعيب، لينبو 
الماريف عمى الدرب، إلى أنو يركب سيارة وىـ يمشوف وأنو مف طبقة في األعمى، 
ف رحؿ  وطبقتيـ في األسفؿ، وأف دالة أسرتو عمى الحكـ، مافتئت قائمة، وا 
المستعمر. كانت السيارة تزحـ الجموع، وترغميـ عمى االنحصار في زوايا 
رغاميـ عمى الخروج أحيانًا منيا، والمجوء إلى الصخور المدببة،  الطريؽ، وا 

ضراء مبارؾ، وأجمات الشربيف والببلف، تسمرت نظرات غيبلف الجعفي بمبلمح خ
بشعرىا الذي يتراقص عمى كتفيا، حينما تيب نسيمات الجباؿ وتحركو سرعة 
السيارة، ارتعد حنقًا، تنزت كؿ شرايينو بؤسًا، حيف تبلمح إصبع، يوسؼ إبراىيـ 
مبارؾ، تنغرز في خصبلت شعرىا المتطاير، أحس أف وجو العالـ يستحيؿ بثورًا 
كامدة، والربيع الذي كاف تفتحًا في األعماؽ، ينزو برائحة عدمية، أحبلمو التي 
كاف يحوكيا في مخيمتو عف روعة االحتفاؿ، غدت تتأقـز عف كوابيس مف الغيرة 
القاتمة، الروابي المزىرة، والغابات العبقة بأريج أخضر، والريؼ الضحياف 
بامتدادات الشمس، ونشيج الشبابات الرعوية بيف المنعطفات، كميا ارتسمت صورًا 

ة، أغمؽ بوابتو عمى طوؼ مف المشاعر المبيمة، لـ يفيـ كنييا وال ينبوعيا راحم
الغوري، حاوؿ أف يحاصر ىذا الطوؼ، بتطمعاتو إلى أرداؼ اشتياء ابنة ىموؾ 
الغاوية  التي كانت تصعد مع بناتيا تمة منعرجة، تختصر الطريؽ، ارتد إلى 
داخمو، راح ينغؿ مثؿ حيواف ضرير في سراديب نفسو ىامسًا: )ما الفرؽ بيف تكوز 
"اشتياء" وبرازخيا، وبيف مفاتف خضراء، المحـ البشري واحد، الدـ الذي يجري في 
العروؽ كمو أحمر، ىؿ يمكف أف يكوف دـ الطبقات العميا دمًا مف نوعية خاصة، 
صبغياتو زرقاء؟ الزغب الشعري المتصاعد مف ينبوع جسدييما، وانحناءات 

ىو واحد، ربما كانت شفتا خضراء أحمى مقببًل. لقد لثميما اإلبطيف، والفخذيف، ىؿ 
مرة في عمره، يـو اختمى بيا قبؿ صمبو وتمرغ بمعسيما الشيدي البارد، لـ يزؿ 
طعمو في خبليا ذاكرتو، لـ تنؿ كؿ أحزاف العالـ، وضربات قضيب الرماف 
الموجعة، مف باكورية تمؾ القبمة األولى، التفت يسرة ويمنة، حتى يتأكد أف أحدًا لـ 
يسمع تساؤالتو، وسافر في تمؾ المطبلت المعشوشبة، والتيـ نصاعة أزىار 
العرموط البري في الشعاب، وأغرؽ نظراتو في تكوز نيدي اشتياء، وبروزىما مف 
خبلؿ منتيانيا، الضيؽ، لعمو يبعد تمؾ الحرقات الداخمية، لكف عبثًا، ارتطـ بتمؾ 

نصبتو  خضراء مبارؾ لو، راح ييتز كنبتة الربوات الخضر، وتخبط في شراؾ 
"سمبيف" أيبستيا حرارة آب المياب. الحظ أيوب السارح المرتسمات المجبولة بالقمؽ 
الحزيف الذي ينحفر في وجو غيبلف الجعفي وىو يراقب بنات ىموؾ الفائرات مثؿ 
أميف وتعجب مف ىذه المفارقة، الغريبة في سموكو، والعالـ يضج بفرحتي الطبيعة 
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واإلنساف، وتنحى بو صوب صخرة دىرية، تعربش عمييا النعناع البري وأردؼ 
 قائبًل: 
لماذا ىذه المرتسمات الشديدة الحزف والقمؽ، تنبثؽ مف وجيؾ في ىذا  -

الزمف الربيعي، التيـ مفاتف بنات ىموؾ حاوؿ أف تكنس ضباب الحزف، برؤية 
ج، حسب قوؿ الشاعر، ونجبلء ذات اشتياء وردفييا المذيف تمطـ بيما ديباجًا بديبا

الخصر األىيؼ، كأنيا بقية مف لقاح بنات السويد في رحـ شرقنا منذ الحروب 
الصميبية، ولمياء السوسنة التي لـ تتفتح كؿ براعميا، لماذا كؿ ىذا الرعب الحزيف 
في نظراتؾ؟  لماكنت مثمؾ في سنؾ، كانت تسكنني تنانير مف الميفة، واألحبلـ، 
كنت أقتبسيا مف الرنوات ورعشاتيا الواعدة، ومف الشفاه وتمويحات الوعد بالتقبيؿ، 
ومف استدارة أرداؼ تعج بجنوف الغرائز، ومف رائحة أنثوية، مازالت، تدفعني رغـ 
كيولتي إلىػ التحميؽ، وقطع السبعة بحور مف أجؿ ضمة تحممؾ إلى رفيؼ الجنة 

 الموىومة.
وقطؼ باقة صغيرة مف نعناع بري  باف حنو غريب فوؽ وجو أيوب السارح 

وغمر خياشيمو بيا، وسطع مذاؽ غريب في رئتيو، فأعطاىا لغيبلف الجعفي ليُعب 
مف نسغيا، ويوصد صدوعو الحزينة، ولكف ماحدث كاف عكس ذلؾ، تداعت 
صور المقاء في مخيمتو؛ الغابة الخريفية تئف بمعزوفة الرحيؿ بنبع الصنوبر الغافي 
بيف الجوبات، يوسوس تحت عرائش الديس الوحشية، أنغاـ خفية تتصاعد مف 
رعوش األرض وىّواتيا، طيوؼ أرواح غير مرئية، خفيفة ترؼ في العمؽ القديـ، 
شبابتو المعيودة تشنؼ أذف الصباح الضبابي ببحاتيا الشفيفة، التي تنقمؾ إلى 

اتو خرائب المدائف المنسية، قطيع الماعز، يضيع بيف الجوبات، وُتْسمُع قضم
لؤلوراؽ، لـ َيْدِر كيؼ حضرت خضراء ألعميا روح الخريؼ أججت فييا التوقاف 
المفجع إلى اكتناه الطبيعة في عرييا، أـ ترصدتو مف عمية والدىا في غويراف 
المزار حينما قاد قطيعو في نيار جمعة، ألف راعي القرية كاف مريضًا، واضطر 
. كاف  األىالي إلى توزيع أياـ الرعي وكتب عميو المقدر أف يرعى في ذلؾ اليـو
حضور خضراء مبارؾ كاسحًا في فستانيا  البنفسجي، ومنديميا الحريري المطرز، 
عيناىا الخضرواف سكبتا عمى خرائب الخريؼ معنى متألقًا، شفتّاىا الممتمئتاف 
أنضجتا العناب البري قبؿ أوانو، شعرىا الميمي رسـ دوائر حموة في الغابة العارية، 

ىت الطبيعة عف نفثات الحنيف، إلى اقتناص شيء، في القمب اإلنساني، كاد تأو 
غيبلف الجعفي يحمؽ في آفاؽ منيعة، ينوس فييا قنديؿ الحمـ، وصبلبة الواقع، 
اختميا في مغارة لنبع الصنوبر، تحت عريشة برية كانت استجابتيا رحمانية، بثيا 
كؿ أشواقو، أنطؽ الشبابة القصبية كؿ رعشاتو، احتضف كفييا الحمامتيف، قالت 
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 لو: الحب الكبير يقاس بمقدار مايضحى مف أجمو. 
لـ يفيـ سر ىذا التناغـ المباغت، كانت نظراتو تمتقي مع نظراتيا، أثناء 
دخوؿ الصؼ.. وأثناء االنصراؼ، وكاف حبو يترعرع مف جانب واحد كما كاف 

لغزًا مبيمًا يصعب  يظف. غير أف ىذه المقيا كشفت لو عف أف المرأة مازالت
ادراكو، تّوج ىذا المقيا بقبمة متفردة، اجتمع فييا اليأس واألمؿ، والواقع والمحاؿ. 
أخرجتو مف أحبلـ اليقظة، يد نبيؿ السواحمي وىو يربت عمى كتفو وييمس قائبًل 

 في أذنو: 
ليس ببعيد موعد خروج االنكميز مف فمسطيف. سيصادؼ ذلؾ منتصؼ  -

أيار القادـ. ىؿ سيوجو العرب قواىـ لنصرة أبناء جمدتيـ، أـ يتقاعسوف عف الميمة 
القومية، أفكر باالنتماء إلى المقاومة وخوض معركة الشرؼ، أليس مف الذؿ 
التاريخي أف تستوطف حفنة مف شذاذ اآلفاؽ، بعثرتيـ الدروب أرضًا انقطعوا عنيا 

بأف فمسطيف ممؾ  آالؼ السنيف، وأف يبثوا أساطيرىـ الدينية في عقمية الغرب
تاريخي ليـ،  وأنيا أرض الميعاد، كيؼ يحدث ىذا ونحف مائة مميوف عربي، 
أشعر بإحساس غريب أف خيانة تتكوف، وأف ماحدث في دويبلت األندلس، 
سيتكرر في المشرؽ فالذاتية العربية المتضخمة التي ال تنصير في بوتقة الوحدة، 

 سر مف أسرار فجائعنا المتبلحقة. 
درج أيوب السارح سيجارة مف عمبتو الصدئة المميورة بنقوش أثرية، بمؿ 
طرفيا بريقو، قضـ أطرافيا بأسنانو، أشعميا بقداحتو الصوفانية ذات الفتيؿ 

 األصفر، وردَّ في سخرية بائنة:
دعنا مف ىذه الكوابيس، في ىذه األوقات الخاصة، اليـو خمر وغدًا أمر،  -

حو الكوانيف السود مف ذاكرتنا، قرأت كثيرًا مف سننظؼ الزنجار عف أيامنا، ونم
الكتب الصفر، ومارست الحياة بكؿ ضراوتيا، وصمت إلى حدود اليمف أخذني 
األتراؾ عنوة، ولـ ينبت الشعر عمى وجيي، اقتادوني إلى الصحارى والفيافي رأيت 
السراب، ورمااًل بموف العطش، وتفسخ جمدي عني، وعايشت القردة، وامتصصت 
القات، وىربت مع ستة مف جنود ىذه المناطؽ، الكتب ال تمنحؾ إال الصور 
الباىتة عف الحياة، فرعشة مف الممارسة تساوي عندي قراءة عشرات مف الكتب، 
انظر إلى تمؾ األرداؼ المتموجة، والنيود ذات المناقير الحمر، والخدود المصقولة 

دى مف كؿ ىذه اليمـو كمرايا لـ تغبشيا األنفاس المسعورة، إنيا اليـو أج
 والكوابيس، المستقبؿ كشاؼ، تمتع بالساعة التي أنت فييا.

أسرع بخطواتو صوب ىموؾ الغاوية حتى حازاىا، وأخذ مكانًا بينيا وبيف 
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ابنتيا اشتياء، التي كانت عمى  غير عادتيا تنظر ساىمة في المدى، ترتسـ في 
 عينييا خاطرة مغامرة مشوبة بالقمؽ، تمسح بادراؼ ىموؾ وقاؿ في ليجة متيكمة: 

ياه ياه! مازالت لدونة جسدؾ غضة، رغـ كؿ اليمـو والضيؽ، ورحيؿ  -
األزواج عنؾ، لـ يتجعد جمدؾ الناعـ، ورغـ ما تخبط فوؽ برازخؾ مف رجاؿ، 

 مازالت خبلياؾ متفتحة لممبلمسة والطعاف...
ىموؾ  قيقو قيقيات عريضة، أصدت ليا التمة الصاعدة إلى المقاـ، فيمت

الغاوية، كنو ىذه القيقيات، واجتذبتو خارج الطريؽ الضيؽ الذي ال يتسع ألكثر 
 مف اثنيف، وعضتو في أذنو، حتى كاد الدـ يحتقف بيا، وىمست في تحد: 

وحؽ ىا المقاـ، لو اختميُت بؾ وراء تمؾ الصخرة الكبيرة، لما تجرأت عمى  -
رفع صوتؾ، اعترؼ يابف السارح بأف رجولتؾ ىمدت. وصرت كالتيس المي 
يمعمع، وال طاقة لؾ عمى الضراب، أما أنا فالشباب يسير في عروقي مثؿ جمرة 
نار، وصوت الشبابة والعتابا والميجانا، وفروقات عمى دلعونا، ولياليا، ومواويؿ 
، ىي  العشؽ )بتييجني( مثؿ القطط في شير شباط. اشتياء بنتي محيرتني اليـو

نتيا وتفتح جسدىا، اهلل يستر، قمبي عما يحدثني بشي عمى غير الخميرة، رغـ زي
مابفيمو، وابني نادر األعرج صار ينقد تصرفاتي، واألياـ مثؿ مخمب ذئب يريد أف 

 يفـر لحمي واحسرتي عمى أياـ الجيؿ والغوى، ومناطحة الرجاؿ. 
سار الجميع إلى المقاـ. تناىت إلييـ رجات الطبوؿ، ونشيج الربابات، وبحات 
النايات، وضجيج الغجر، وقد حطوا خيميـ الممزقة بجانب الغابة، ليبيعوا غرابيميـ 
ومصنوعاتيـ الجمدية، وأساورىـ الممونة، ويمقوف ودعاتيـ التي تنبئؾ عما يضمر 
لؾ القدر مف مخبآت. غصت ساحة المقاـ بالجموع القادمة، كأنيا السواقي تغيب 

يرت قبتو المطمية بحّوار جديد، في األنيار الكبيرة، وتنفرش عمى الضفاؼ، وظ
كأنيا عمامة شيخ مييب، كاف قطيع مف العجائز يتبركوف، بالعتبة، ويمثمونيا 
بشفاىيـ المقشرة الحائمة الموف، ويتناولوف الخمعة الخضراء مف يد خادـ المقاـ 
ويقبموف يده، ويغدقوف ماتيسر مف القروش المقدوحة زكاة عمى المقاـ. وكاف 
بعضيـ يقدـ قرابيف مف الخرفاف، يذبحيا الشيخ الخادـ ويناؿ نصيبو األوفر منيا، 
الغبار مف الطرؼ الشرقي، يتصاعد مف حوافر الخيوؿ المتسابقة، وجريد النخيؿ 
ييتز في اليواء، يوسؼ ابراىيـ مبارؾ يعتمي صيوة جواده "غبياف" كأنو فارس في 

عمو، وزاىر بف رشيد صحارى الجاىمية، ويتباىى بقوة جسده أماـ خضراء ابنة 
مبارؾ، يركب فرسًا مثؿ حمامة محجمة قوائميا بالسواد، ويصطؼ بجانب ابف 
عمو، وعشرات المتسابقيف عمى خط واحد ينتظروف بدء السباؽ، وجموع الناس 
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اتخذت مرتسـ صفيف متقابميف متباعديف عف بعضيما، لتفسح المجاؿ لممتسابقيف 
أف يمعبوا الجريد كما يشاؤوف. كاف غيبلف الجعفي والمعمـ نبيؿ السواحمي وأيوب 
السارح وأىالي غويراف الوطا يقفوف عمى الصؼ اآلخر الموازي، ليتفرجوا عمى 
السباؽ، كانت خضراء في فستانيا البنفسجي الرائع التموينات، تظير وكأنيا أميرة 
مف أميرات العرب، وعمى وجييا سيماء الكبرياء والعزة، انطمقت الخيوؿ مثؿ 

لريح، وزاد الغبار تطايرًا، غيبَّ المشخصات وراءه، لـ تبْف منيا إال ظبلؿ شبحية ا
تممع في الضحى. حاوؿ غيبلف الجعفي أف يشعر خضراء بوجوده، ولكنيا تعامت 
عنو، تجاىمتو، فتسرب إليو إحساس حنظمي، وىبط إلى داخمو، وراح يمسع نفسو 
سائبًل ومجيبًا: "لماذا يا إليي خمقتني مف عائمة شديدة الفقر والمسكنة؟! لماذا حكـ 
عميَّ أف أحمؿ صميبي منذ والدتي؟! قذفت في براري بؤسي خضراء مبارؾ ذات 
الغنى والنسب المتعالي، والفتنة الكاسحة. لماذا َيْعُمؽ قمبي بالمستحيؿ" وتنزت 
دموعو مف عينيو، أحس بأف شخصًا مجنونًا يقيقو بالفراغ مف خمفو، انجمى الغبار 
في عودة المتسابقيف عف "عبياف" حصاف يوسؼ ابراىيـ مبارؾ، يشرُّ الخيوؿ ويبزغ 
في المقدمة، وراكُبو يتبلعب بالجريدة كأنيا رمح سميري، وتتمقاه خضراء وتقدـ لو 
باقة حمراء مف زنابؽ برية، وتمسؾ بعناف فرسو حتى ينزؿ عف السرج ويتمسح 
بشعرىا الميمي المسترسؿ، صحارى مف المرارة والخيبة، ال حدود ليا، انتصبت 
أمامو، خنجر بدائي يطعف جسده. استحاؿ العالـ الخارجي ظبلاًل باىتة، ألواف 
الفساتيف، ورائحة الصبايا، ورجات الطبوؿ وبحات المواويؿ، ونصاعة الربيع، كميا 
أشياء راحمة ال معنى ليا، انتبذ مكانًا قصيًا عف الضجة، ىبط إلى نبع الحورة، في 

سفؿ السفح، وانزوى في قمب رعش دىري، بكى في صمت مقرؼ، انسمت صور أ
الماضي في مخيمتو بكؿ دقائقيا؛ مدرسة غويراف المزار في أوؿ نشوئيا، رشيد 
مبارؾ مع صديقو الكولونيؿ الفرنسي، يقصاف الشريط الحريري لتأسيس أوؿ مدرسة 
في ىذه المنطقة الجبمية، أىالي المنطقة اصطفوا عمى الطريؽ المفتوح جديدًا 
المؤدي إلى ساحة المدرسة. كاف في صحبة والده ابراىيـ الجعفي يتفرج عمى ىذا 
االحتفاؿ الرسمي، كـ صفؽ الجميع لرشيد آغا مبارؾ، وىتفوا باسـ الضابط 
الفرنسي صديقو، حيث أقيمت المراسح، ورجت الطبوؿ، واىتزت غابة الشيخ 

وترنحات أبو الزلؼ، وفي ضوء قمرة تشريف  اسماعيؿ بمواويؿ العتابا والميجانا
الشفافة تبلقى بخضراء التي كانت طفمة آنئٍذ، شديدة الحركة، تنتقؿ مف مرسح إلى 
آخر، وتراقب العالـ بعينيف تغمرىما دىشة بريئة لـ يكنو سر تمؾ المشاعر التي 
عصفت بو، وىو يترصد عينييا المرجيتيف المتيف كاف شعاع مف البدر التشريني 
يخبُّ في أنسيما، ويتراقص فوؽ شعرىا الميمي المسترخي عمى كتفيا  الناحؿ، 
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بشكؿ جدائؿ ثبلث، لـ يدر عمؽ تمؾ الرعشات التي جذبتو إلييا، رغـ أنو لـ يكف 
قد أدرؾ الحمـ، كاف يسمع بآؿ مبارؾ وتعالييـ وغناىـ، ويرى محمود مبارؾ 

ي التي تسري فييا روح الصيؼ، يزورىـ، ويسير ليبًل عندىـ، والسيما في الميال
وتغني الصبايا وجدىف وأشواقيف في عمؽ الكرـو وتغمغـ الطبيعة بأغنيات 

 الجنادب وخرير المياه في الجوبات المنخفضة. 
كاف يرميو في جب الحيرة، السبب المبيـ الذي يدفع بالشيخ محمود إلى 
تمضية السيرة في بيتيـ الطيني الوضيع، وفوؽ مصطبتيـ المسقوفة بأوراؽ 
القصب البري، وأغصاف الصنوبر المقطوع مف الغابة، ويزيده تساؤاًل، حينما يممح 
أمو وطفا تتأممو في حزف، ويسمر ناظريو في ضاحي وجييا، وينغرز بيما في 
مؤخرتيا المترجرجة، كأنو يريد أف يعرييا بنظراتو الساىمة، ويسترسؿ غيبلف 

فحاتو. المدرسة تفتح، يمتقي مع خضراء في الجعفي، زوايا ىذا الماضي، يقمِّب ص
صؼ واحد. الحب يترعرع في صمت الرنوات، المعمـ نقوال أوؿ مف عّمـ في 
المدرسة، كاف طاعنًا في السف، مذعنًا لكؿ أوامر آؿ مبارؾ، ودمية في أيدييـ، 
يأكؿ مف فتات أطعمتيـ، ومعازميـ، كاف يجيد الفرنسية، ولكف معرفتو بالعربية، 
ضعيفة، يتغنى بعظمة أمجاد فرنسا وتاريخيا، ويمزج المغتيف في لكنة غريبة، يقاؿ 
عنو: أنو تربى في مدارس الجزويت في لبناف، واختاره المستشار الفرنسي بطمب 
مف آؿ مبارؾ، ووساطة الكولونيؿ الصديؽ. كاف أكره  ماعنده أف يتحدث عف 

قابميف لمتحضر، وىذا مادفع  مآثر العرب وتاريخيـ، ويصفيـ بأنيـ برابرة وبدو غير
غيبلف الجعفي إلى المغاالة في حب التاريخ العربي، واإلغراؽ في ترتيؿ القرآف 
جادة المغة العربية في قواعدىا البسيطة، مف خبلؿ دراسة الشرتوني  وحفظ سوره، وا 
بأجزائو األربعة، حتى أنو كاف ينزؿ مع والده إلى قرية التبلَّت التي قبر بيا أعمامو 
الثبلثة الذيف قتميـ األتراؾ في زمف ىمجي، ويمضي أيامًا عند خالو الشيخ عمراف 
الذي اشتير بعممو وزىده وتقواه، وكانت مكتبتو تضـ تراثًا تاريخيًا خصبًا، 
ومخطوطات دينية وفمسفية، وقد وجد فيو خالو، مواىب كامنة، وذاكرة القطة 

كاف غيبلف الجعفي غارقًا في ماضيو ومشروعًا إنسانيًا ُيبشر بعطاء واعد، بينما 
يستمطر منو الصور، وُينزؼ منو التداعيات، إذ بو يسمع حركة عند نبع الحورة 
وكركرة ضحكات أنثوية، فخرج مف مكانو، فممح اشتياء ابنة ىموؾ تسترخي فوؽ 
صدر رجؿ غريب، يمبس الزي العسكري الرمادي وقد نفرت شعراتو الغابية مف 
خبلؿ قميصو المفتوح، وبانت حيوانية في حركاتو، وىدىداتو لنيدييا وتمرغو 
بجسدىا وشفتييا، ومداعبتو ليا. فانتفضت عمى صوت الحركة، وأنيضت رأسيا 
بسرعة وغطت ماعري مف جسدىا. التفتت خمفيا كظبي أجفمو صياد مباغت، 
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حممقت مذعورة، ارتبكت في موقفيا، تعرفت عمى غيبلف الجعفي. أبعدت الرجؿ 
 ب، ونطقت في مذلة: الغري

سأشرد مع ىذا العسكري المي عرفتو مف عيد الزىورية الماضية وتواعدنا  -
عمى الزواج، والسكف بالمدينة، واهلل ضجرت مف الحياة مع البراغيث والوكؼ 
والفقر. أمي ال تطاؽ.. آؿ مبارؾ أنيكونا بطمبات مقرفة والنيؿ مف أجسادنا، لي 
عندؾ طمب أبوس يديؾ فيو، ال تخبر ماشفت، قبؿ غروب الشمس، سبلمي إلى 

 غويراف الوطا، وجيراف البؤس، وقوؿ ألمي أف تسامحني.
نيضت مف مكانيا واتجيت غربًا لحؽ بيا الرجؿ المزىو بصيده، غدا ظميما  

يختفي وراء الروابي، وييبط في السيوؿ المفتوحة عمى زرقة البحر، أحس غيبلف 
رتو، وميؿ كاسح إلييا لـ يفيـ لو تعميبًل، لماذا الجعفي بحسرة طافية عمى فراؽ جا

يأسؼ عمى اشتياء ولـ يجد في حياتو أي ميؿ نحوىا، بؿ كاف يمقت تمؾ السمرة 
 الغامقة التي تمسح وجييا، وذلؾ الوجو المدَّور كمعب األطفاؿ الذي ال تعبير فيو. 
عرَّج مف جديد عمى المقاـ، كانت الظييرة تشتعؿ، والعرؽ يتصبب مف أجساـ 
الراقصيف، والقادموف إلى العيد مف القرى البعيدة، انكفأوا إلى أفياء الغابة، فتش 
عف أختيو، فوجدىما تفيئاف إلى جذع السنديانة العتيقة تتفرجاف عمى قرد صغير 
مدرب، يقمد بحركاتو المرأة الصبية، التي تعجف الطحيف والمرأة العجوز بحركاتيا 

عمى صوت الدؼ ويشير إليو ليقـو بتمؾ التقميعات،  الضعيفة، كاف صاحبو يرقصو
وكاف نبيؿ السواحمي وأيوب السارح مأخذويف بتمؾ الرشاقة القردية، وقد بيتا لما 
رأّيا غيبلف الجعفي قادمًا وعمى وجيو تساؤالت وأسى مبيماف. نيره أيوب السارح 
كعادتو، وتصاعدت مف فمو رائحة العرؽ، ترنح رأسو قميبًل، سحب قنينتو 
المعيودة، فؾَّ سدادتيا الفمينية، ارتشؼ منيا رشفات مسموعة، مسحيا بكمو ومدىا 

 إليو قائبًل: 
ىذا حميب السباع، ينشر قابمية صوفية إلى االمتداد والفرح، يزيؿ صدأ  -

، يخترع تبلويف مف األحاسيس، ال شيء ينسيؾ رعب الواقع إال دبيبو في  اليمـو
 واسنا لف نصؿ إلى الصحو المسحور..عروقؾ، إذا لـ ندمر بعض ح

افتر ثغره عف ابتسامة ساخرة، قبض عمى يد غيبلف الجعفي، سحبو إلى 
جذع السنديانة، أسند ظيره عمييا، وضع قنينة العرؽ أمامو وصرة مف البذورات 
وخبزات فييا حبلوة نفيشو، كاف أيوب السارح يمزمز بيا، ويتعجب الناس بميمو إلى 
ىذا النوع مف الطعاـ مع العرؽ الحميبي، سرعاف ما افترش شممتو، ميدَّ األرض، 
نزع عقالو عف رأسو، التمع شعره األشيب الذي تشوبو شعيرات سود كأنيا بقية 
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أحبلـ فضية ترتعش في غبشة الكيولة، عصفت بغيبلف الجعفي قابمية قاتمة إلى 
مخالب وحش  تغييب ذاتو، والتطويح بتمؾ الكوابيس الجاثمة عمى صدره، كأنيا

أسطوري، أمسؾ بالقنينة وصبَّ نصفيا في جوفو الظامئ إلى التخدير، غرغرت 
عيناه بدموع خانقة، تعجب المعمـ نبيؿ السواحمي مف ىذا التصرؼ الميموس، وىزه 

 قائبًل: 
ىكذا يشرب الذيف يريدوف أف يغمقوا كؿ نوافذ حسيـ بالعالـ. ماعيدتؾ تتوخى 
أف تدمر حواسؾ. ماالذي أودى بؾ إلى ىذه الياوية، أِمف أجؿ امرأة مف أسرة 
مبارؾ، يمفؾ الضياع، وتيرب حتى مف أىمؾ، فيذا التصرؼ نقيض لدرب الرسالة 

 التي نود أف نحققيا.
أْنَشَدَه أيوب السارح مف كممات المعمـ في ىذه األوقات الخاصة، وألوى  

سرعة مجنونة صوب شفتيو انقباضًا، وأفرغ مافي القنينة بكرعة واحدة، ونيض ب
الدمجانة الممموءة عرقًا، وطمب مف البائع أف يمؤل لو قنينتو كانت الدمجانو 
مطروحة إلى جذع خرنوبة برية وارفة الظؿ جثـ حوليا لفيؼ مف السكارى، تناىى 
إليو صوت أليؼ لديو، لـ يميزه في البدء، حتى تقرى صاحبو الذي نيض مرحبًا، 

 واحتضنو في حرارة لقاء مباغت بعد فراؽ طويؿ، وىتؼ قائبًل: 
منذ زمف بعيد لـ أشاىد حضرتؾ يا أيوب، ىؿ نسيت أياـ سفر برلؾ.  -

عصابات "الشتا" والمجاعة الكبيرة، يـو كنا كالكبلب المسعورة، نفتش عف 
"القريصة واليبولة"، ونحاصر البيوت المنعزلة مف األغراب، وننقبيا مف سطوحيا 

ؽ بالحباؿ المتينة، أوؼ يازماف! تتذكر يـو حوصرنا في الطينية، وننزؿ مف الوجا
الحرشة وأمر الشاويش التركي بحرقيا عندما أعيتو الحيمة باصطيادنا؟ كيؼ شبت 
النار في األشجار الصنوبرية، وشعرنا بأننا وقعنا في شراؾ الموت حرقًا، واهلل لوال 
الُمغر العميؽ في قمب األرض، ويالمي سيؿ عمينا اليرب، لكنَّا في عداد الموتى، 

 ولطمع العث عمى قبورنا.
ارتعشت ذكريات الماضي مف مراقدىا، اىتزت بحيرة األعماؽ الكامنة، شعر 
أيوب السارح بأف طوؼ الماضي يذىب بو بعيدًا، ومغاليؽ المخيمة تفتح مصاريعيا 
عف زماف متخمر بالفجائع والممارسات الخاصة، فيفا قمبو إلى أعشاب ذلؾ الزماف 
العتيؽ؛ َوَرَبت عمى كتؼ صاحبو، "دّواس الميالي" الذي كاف نموذجًا حيًا لممغامر 
البالغ الجرأة، ال يعتريو خوؼ مف خموات الميالي المعتمات، وال ظممة كوانيف السود 
في األحراج المقفرة والمقابر المنعزلة، وليذا أطمؽ عمييا دواس الميالي الذي كاف 
دًا،  يياجـ الضبع في وجره، ويقنص األفاعي في أدغاليا، وبقي سنيف عدة  ُمطرَّ
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بعد أف أىدر األتراؾ دمو، وُأْعِفي عنو بعد خروجيـ مف البمد، وعمؿ كشوباصي 
في مزارع األغوات، يخيؼ مف يتجرأ عمى النيؿ مف أرزاقيـ وأشجارىـ، ورغـ 

اليتامى مظيره القاسي فقد كاف يضـ قمبًا رحيمًا بالفقراء والمستضعفيف، ويساعد 
والمعوزيف، كفو سخية فبل يبخؿ بشيء، وكاف أقصى متعو المنحرفة، أف يتنصب 
إلى تأوىات النساء وىو يضاجعيف، ويسكر برعشاتيف وانشدادىف إليو في جنوف 
شبقيف، إذ كاف يعيد تمؾ الصور ويفمييا في غطبة، لـ يقتنع أف يرتبط بواحدة 
منيف، ألنو كاف يؤمف أف اإلنجاب عممية تافية، والحياة ال تستحؽ أف نجني عمى 
مف بعدنا، ولما كبر في السف لجأ إلى العرؽ المسمس ذي اليانسوف الوفير، 
والمستقطر مف العنب الجيد، وصار يجمع اآلخريف مف الشباب ينادميـ ويحكي 
ليـ عف مغامراتو في اقتناص النساء، والطرائد والمخاطر. استغرؽ الصديقاف في 

شر نشارتو وجزئياتو في لذة غامرة، وكانا كمما انتييا إلى وصمة نبش الماضي، ون
حزينة، شربا خمفيا كرعة مف القنينة، وشاركا غيبلف الجعفي في سكرتيما الموحية، 
حتى نفذت السكرة إلى صميمو، ولـ يكف معتادًا عمى ىذا النمط، فأحس بأف الدنيا 
تدور وأف العالـ األصـ الذي كاف يحاصره بشخص خضراء قد أخذ يتنوع في 
تعذيبو، وتنبثؽ منو العيناف المفترستاف، وتستحيبلف شبحًا مفزعًا، ومخمب قط بري، 
يتييأ لبلنقضاض، لّوح بيديو في القفر النفسي كأنو يتوخى أف يبعد ىذا الشبح، 
الحظ أيوب السارح الرعب المبثوث في مبلمحو، واالنتحارات الصغيرة التي تطغى 

 فو وقاؿ مؤنبًا: عميو، فيزه مف كت
أي لوف مف الرعب ألمحو في وجيؾ؟! أي غوؿ تمبَّسؾ واستقر في  -

محجري عينيؾ؟! ظننتو ممؾ الموت ينقضَّ إلى حنجرتؾ لينتزع روحؾ مف 
 جسدؾ. عبَّ جوفؾ مف ىذا الترياؽ وأبعد ىذا الغوؿ عنؾ.

يَا، وزاد عمييا مف األلفية حتى تكوف أشد فاعمية،  تقدـ بالقنينة بعد أف خضَّ
وأعطاىا لغيبلف الجعفي الذي صبَّ قسمًا منيا في جوفو فاستراح قميبًل عمى جذع 

 الخرنوبة وىمس في ضراعة: 
إنيا ىي التي تعرفيا، زحفت بعينييا إليَّ مف خرائب الخريؼ، تقمصت  -

شبحًا يريد أف يبلشيني، ويضغط عمى صدري، إنو العالـ الذي تجسد فييا بكؿ 
غواياتو، ماكنت أتخيؿ أنيا قادرة برنوات حالمة تقدميا إلى صنوؼ عذاباتو، و 

مخيمتي، أف تسحقني، تصيرني نبتة "سمبيف" يابسة يخشخش فييا فراغ الموت 
والجنوف، نحف نجيؿ سحر األشياء وفعاليتيا مادامت حاضرة لدينا، وحينما نشعر 

 بإمكاف بعدىا عنا، تقفز في غيابيا وتصبح أكثر حضورًا. 
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استشاط أيوب السارح غضبًا، اكتسحو عاصؼ مف األسى، بصؽ عمى 
األرض، أومضت في عينيو بارقة حناف دفيف. نيره بصوت مسموع، ونادى كأنو 

 في العراء البعيد: 
أتسقط مف أوؿ ىزة؟! مثمؾ مثؿ التينة المخوَّرة تقع عند أوؿ رعشة مف  -

حًا قويًا، الشجرة، سوؼ تحتاج إلى كؿ مطارؽ التاريخ حتى تجعؿ جسدؾ رم
مازالت حكاية أحد رفاقي محفورة في قحؼ رأسي. يـو ىربنا مف عسكر تركيا، 
وكنا في اليمف وقتئذ كنا نقاتؿ رغمًا عنا، ببل معنى فتمقفتنا الصحارى، والقفار 
المترامية، وتشققت جمودنا مف ىوؿ الظمأ والجوع، وفي أحد الكيوؼ في جباؿ 
السراة نقرت أفعى ىائمة مرقطة، إصبع أحدنا، فوضعيا عمى صخرة بازلتية، 
وشير سكينو الياطقاف، وانقض عمى إصبعو، فانفصمت عف كفو، والدـ يتفجر مف 
يده اليسرى، وربطيا بكـ قميصو الممزؽ، وعاد إلينا كأف شيئًا لـ يحدث ونطؽ 
بكممات مازلت أذكرىا: الرجولة الحقة تجعؿ أجسادنا حرابًا مسنونة، وتصير أيدينا 

 سيوؼ قاطعة...نصوؿ 
كشر دّواس الميالي تكشيرة صفراء، وانكشفت أسنانو المنخورة، وتطمع إلى 
صفحة البحر الغربي، فطالعتو غيـو سود، راحت تنتشر في الفضاء، وشعر 
بحدسو الطويؿ ومعايشتو لتقمبات الفصوؿ، بأف ىذه الغيـو الربيعية تحمؿ في 
طياتيا أناشيد مطرية، تسكبيا الطبيعة كؿ عاـ في عيد الرابع مف نيساف أو بعده 
بأياـ، كأنيا تريد أف تشارؾ اإلنساف في طقس الفرح، لّوح بيديو وانغرزت عيناه في 

 اآلفاؽ البحرية، وصرخ كمف يستوقد الذكريات الخالية. 
الطبيعة المي عما تنذر بالمطر، حممتني إلى براري سفر برلؾ، جزمتي  -

ار الخارجي، لحمة قدمي تشققت، وماتت. صرت تمزؽ نعميا مابقي منيا إال اإلط
أدوس أشواؾ البرصيف، والديس البري، دوف إحساس بيا، في إحدى المرات نزؿ 
عمينا المطر بشّدة، ركضنا فوؽ أرض مميئة بالشوؾ والببلف فوجئت بأف قدمي 
اليمنى عما تعرقمني في المشي، فوقفت فإذا أفعى مغبرشة، عمقت أنيابيا في لحمة 
قدمي الميتة، فأسرعت بيرس رأسيا بمشط قدمي، وكشطت أنيابيا مف المحمة 
الميتة، بسكيني الحادة حتى ال يتسرب السـ إلى العروؽ الحية. وكاف معنا، في 

غربمو  -تمؾ الغارة "فراس الغوري" مضرب المثؿ بالشجاعة والجسارة المي
في ىاالجفنة، الرصاص، واحزني عميو، مف عصابات الشتا المناوئيف لنا، وبقي 

حتى تفسخت جثتو، ماقدرنا عمى دفنيا وأكمتيا النسور والضباع، مف يوميا وذكراه 
تييج البكاء في عيني وترميني في جب الحزف.. واألسؼ عمى شاب في بداية 
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 تفتحو، انقصؼ ومات.
خبط برجمو األرض، بدت تشنجات ميموسة، في مبلمح وجيو، غّطى عينيو  

بيديو، راح ينشج باكيًا، تعجب أيوب السارح مما أصاب ربيب صباه وىو يعرؼ 
أف كؿ أىواؿ الحياة ومصائبيا ال تبكيو، وأمسكو مف كتفو وحنا عميو في أخوة 

 مقتولة بالرحمة وقاؿ: 
أواه أواه! أتبكي يا دواس الميالي يا أبا األىواؿ والرعب والجسارة، عرفتؾ  -

الشعرا ورعوشيا. ماذا حؿَّ بؾ؟!  فيما مضى، صمبًا كعروؽ الشربيف، قويًا كصخور
 عرفتؾ ال تيـز ولو تحطمت....

 نينو دّواس الميالي مف دموعو، ومسحيا بكـ قنبازه وأجاب: 
 أوؼ أوؼ إنو الزمف، يأكؿ أحبلمنا، واعتزازنا بقوتنا. -
واحسرتاه مات أكثر المي عايشتيـ، وطمع العشب عمى قبورىـ، زنوبة ذات  -

الردفيف، والرعشات الجنسية الخاصة، استحاؿ جسميا دودة في قمب األرض، 
خزامى ذات القد األىيؼ مثؿ حورة الينابيع والجدائؿ الشقراء كنت تقوؿ عنيا إنيا 
بقية أميرات الشماؿ في جبالنا الشرقية، انسحؽ قدىا، وأصيبت بالشمؿ مف جّراء 
د وقوعيا مف رعش صخري، وىي اآلف عجوز يبكيؾ منظرىا وفراس الغوري سي

الجسارة وفارس الميؿ والغزوات، كاف يحمـ بجمع برطيؿ ابنة عمو مف المغامرة 
والسطو، تغربؿ جسدو، وتفسخت جثتو، وانقبر حممو، وكاف قد خبّرني بأنو بدو 

 يتوب، ويرجع إلى صوابو ألف البرطيؿ كاد يكتمؿ.
اعتصر إحساس دفمي كياف غيبلف الجعفي، أف عمره  في ىذه الجمسة زاد 
عشرات السنيف، وأف محنتو ليست إال ىباء أماـ محف اآلخريف، فغشيو خجؿ 
كريو، وأمسؾ عودًا يابسًا، وراح ينكأ التراب، ويتممى ىياكؿ األوراؽ التي تساقطت 
في الخريؼ الماضي، ويفتتيا في عبثية ممجوجة، انتزع أيوب السارح قرصًا مف 

جزئيف منو إلى نديميو،  الشنكميش المزعتر مف جيبو، قسمو ثبلثة أجزاء، ناوؿ
 تنشؽ رائحة الزعتر، في الصرة التي كاف يضع فييا أرغفتو التنورية، وتممظ قميبًل: 

رائحة ىذا الزعتر البري، أعادتني إلى مراىقتي األولى. حواسي كانت  -
مفتوحة عمى العالـ، كنت كمما مررت برابيتيف متباعدتيف يفصؿ بينيما درب 
صغير غير مأىوؿ، قفزت في ذاكرتي صورة أنثى منفرجة الساقيف، صخور 
الرابيتيف البيض كانت تستحيؿ في وىج شبقي إلى نيديف بطريف بارزيف في ىذه 
ّياىا أف نتبلقى في مرجة الزعتر البري، كانت خادمة  األويقات الخاصة، تواعدت وا 
في تباشير عمرىا، تعمؿ لدى أسرة إقطاعية، مقابؿ مئات مف الميرات، يقبضيا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 46 - 

الدىا الفبلح، كؿ عاـ ليطعـ أبناءه الصغار الكثيريف، ولكف ابف سيدىا الشاب، و 
لعب عمييا، افتضَّ بكارتيا، طردىا بعد اكتشاؼ أمرىا، أسكت والدىا مقابؿ خمس 
تنكات مف القمح وبعض الدراىـ. غير أنيا تعممت أشد الحركات إثارة لممتعة 
واالنسجاـ، بيف رائحة الزعتر تصاعدت رائحتنا الفطرية كحيوانيف صغيريف 
تبلصقتا في ضمة واحدة. تبلشى الزمف، وفنيُت سويعات في اكتشاؼ... الجسد 
وتحوالتو وجنوف المراىقة، ومازاؿ ذلؾ الطعـ عالقًا في ذاكرتي، كأنو حدث 
البارحة. باعيا والدىا إلى أحد تجار الرقيؽ والمحـ األبيض، وغابت في مسالؾ 

في ببلد النفط كمما أغرقت في سكراتي، واشتممت رائحة السنيف، وصارت أميرة  
الزعتر، تصاعدت كنافورة بممورية في ذاكرتي مشحونة بالموعة، ارتجت بحيرة 
األعماؽ، ارتطمت أمواجيا في شطآف نفسو، شعر بأنو قشة صغيرة في ميب ريح 
الزمف، يد غولية تمسؾ بخناقو. غثياف أصفر بموف التحسر يتمشى في عروقو، 
فنيض مف مكانو ماسكًا يد غيبلف الجعفي، راح يدور عمى المراسح، ويتمسح 
بالنسوة؛ القدر راح يقيقو ساخرًا منيما، طيؼ خضراء مبارؾ تمسؾ بيد يوسؼ 
مبارؾ وترقص معو، وجدائميا تترنح عمى وجيو وكتفو، وىي مأخوذة في حركاتيا 

س غيبلف الجعفي بأنو وقد تورد خّداىا ؛ وزىت شفتاىا بممعة إغراء ساحرة. أح
وسط صحارى ال حدود ليا، تنوشو ذئاب، تعوي مف حولو، وتذرو الرمؿ في 
عروقو، الرمؿ الرمادي يزحؼ بشكؿ فزَّاعات، ويرتسـ بصورة غريمو يوسؼ مبارؾ 
يقيقو مف خمفو ضحكات الفوز والشماتة، مخيمتو التي أليبتيا السكرة، فتقت 
صدوعًا ال نظير ليا مف األغوار والعذابات، ال يدري ماذا يفعؿ؟ أيبكي وقد 
الحظتو عف كثب، أيمزؽ ثيابو؟ وىو ال يممؾ غيرىا؟ أيطعف جسده بخنجر وىو ال 
يممكو اآلف، فرَّ ىاربًا صوب مغارة السفح، وانطرح مغشيًا واختفى العالـ الخارجي، 
ماتت الضجة، تساقط المطر شديدًا، استفاؽ عمى نداءات تناديو وىو بيف نصؼ 
الوعي، عاد إليو صحوه، انزاح الضباب الذي كاف يتمشى في تجاويفو، عرؼ أنو 
نداء معممو نبيؿ السواحمي وأيوب السارح، فيرع إلييما وبصحبة أختيو، أقفؿ راجعًا 
إلى قريتو يجرجر قدميو كمف فقد أبويو، كاف عيد الرابع قد انفضَّ وتفرؽ الناس 
إلى ضياعيـ ومساكنيـ، حامميف معيـ وقدات مف المتع المذيذة تقييـ غوائؿ زمف 
رتيبي، كاف المساء ينشر غبشتو، وروح المطر الربيعي ترؼ في األجواء الجبمية، 
فيتسرب البمؿ إلى األصبغة، ويمسح الحمرة عف الخدود والشفاه النسوية ويذيب 
الكحؿ في العيوف، ويجري إلى األثواب الداخمية التي ترتدييا النسوة ويجعؿ طيات 
فساتينيف الخارجية مبلصقة ألجسادىف، ومظيرات تراكيب برازخيف، وبروز 
أردافيف، وكانت الجموع المنثورة عمى الدروب والمفارؽ وبيف األحراج، أشبو بقطيع 
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مف الماعز يرتعي فوؽ القمـ، فاجأتو عاصفة مطرية وكانت ولوالت النسوة المواتي 
فقدف أحذيتيف، وغطاء رؤوسيف، وسيبلف مساحيقيف فوؽ وجوىيف، تختمط مع 
ىميمات الطبيعة الغامضة والرعود القاصفة، كأف القدر الذي يمطو وراء األياـ 
ضبع فبلة قد اقتنص طفبًل وادعًا، وىو يرتعي سحابة نياره في فرحو اإلنساني مع 
أترابو، واقتاده إلى الغابة المشحونة بالرعب، وراح يكركره في خاصرتو، ويضحكو 

ؿ أف يمتيمو في جوفو، ويقضقض عظامو في مأساة عريضة، حتى الموت قب
ضمت المفارقات األزلية بيف الحياة والموت، والفرح والعذاب، واألمؿ واليأس، في 
ممحمة الصراع الطويؿ البلمتناىي، الذي عاشتو اإلنسانية منذ بدء الخميقة وحتى 

 نياية آخر األزمنة.
 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 48 - 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 49 - 

 
 
 

 الفصل الخامس 

 العرس المأساوي 
دارت عجمة األياـ الىثة، بعيد عيد الرابع مف نيساف.  امتد نصؿ بموف 
و أربعاء ذئبي بنواجذه، تناىى إليو عقب  المأساة إلى صميـ غيبلف الجعفي، عضَّ
عودتو إلى زيارة خالو الشيخ عمراف أف عرس خضراء مبارؾ سينعقد في تمؾ 

زىرة حالكة، يمطـ شحوبيا صفحة  الميمة، العالـ الخارجي انقذؼ أغوااًل سودًا، الميؿ
مخيمتو المتوقدة، تنز الصور الحزينة مف دماغو، مثؿ خوصات زيت  في مكبس 
الزيتوف، وينثاؿ رماده في شرايينو، انشطار غريب مثؿ تصدعات الزالزؿ، تغمغؿ 
إلى كيانو، شعر بأنو ييبط إلى تمؾ الدركات السفمى مف البلشعور كأنو أورفيوس 
األسطوري ينزؿ إلى العالـ السفمي المظمـ، غيراٌف تفتح أشداقيا، وتنقذؼ أماـ 
بصيرتو، عيوف مخثرة بالغدر، تحمؿ خناجر حادة، تمطو وراء صخور بدائية، ندَّت 
عنو آىاٌت، وغمغمات كممات )آه.. آه... ال قرار ليذا الميؿ الخنزير، ال نياية 

، أكاد أستحيؿ مسخًا، حمـ الحب األوؿ  مات في العراء، خضراء لمحزف الممطـو
صحوة الضوء، تتزوج رجبًل آخر( بدائي مف أكمة لحـو البشر في القفر القديـ، 
ينقض عميو، يحمؿ رمحًا مسنونًا، صرخ كمف يغرؽ في الرمؿ المتحرؾ: )أمي 
أمي... أكاد أجف( أمسكتو أمو وطفا واحتضنتو، لتمتص رعبو الكوني، وبثت فيو 

 دفقة حناف لعميا تخرجو مف قمقمو المسكوف بالخواء، وىمست قائمة: 
سنؾ صغيرة يا بني، عمى شرب ىالسـ الممزوج بالحبلوة. نصحتؾ، ال  -

تعمؽ قمبؾ بواحدة مف آؿ مبارؾ، واهلل ىي أفعى بصورة امرأة سمَّيا يسيؿ برفات 
 عينييا الخضراويف، حاوؿ أف تنساىا، ياقرة عيني فالزمف بمسـ لمجروح..

ناظريو في ساموؾ البيت المجدور، التقطت عيناه صورة  سمَّر الوالد الشيخ
الحية السوداء التي تختبئ، منذ سنيف طويمة، خمؼ الببلف والطيور والقصب 
البري، وتمرح في السقؼ، وقد ألفتيا العائمة، وكانت نظرتيا الجامدة المشفقة عمى 
حالو مف وراء الساموؾ، تمؤل ذاكرتو بالتداعيات الوحشية التي سببيا ليـ آؿ 
مبارؾ، اإلذالؿ المعجوف بالقير، تسخيرىـ في العمؿ ببل مقابؿ عبر حواكيرىـ 
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التي تنجرؼ سنابميا كؿ عاـ، إرغاميـ عمى تكبيس جيادىـ الصعبة المراس، 
الكدح المريع في األراضي الجبمية، مبلحقتيـ لنساء غويراف الوطا أماـ عيونيـ، 

حتى أنيـ لـ يتركوا امرأة مقبولة الشكؿ، إال وراء الصخور، وجفنات الغار الظميمة، 
غوائيا وتعريو ينبوعيا، وأخيرًا ينيالوف عمى أغمى مشروعات  وحاولوا اقتناصيا، وا 
حياتو، فيقوضونو ويرمونو في ىاوية البلوعي، ويتركوف ابنو الذي حاؾ حولو نسج 
األماني البيض، مطروحًا أمامو تعتصره الوساوس وتأكمو أفعى مبارؾ أشد ضراوة 
وسمًا مف أفعى الساموؾ، اقترب مف ابنو، وراح يقرأ سورة )يس( وكؿ ماحفظو مف 
التعاويذ ليخرج العفريت الذي عشش في عروقو، ويزيؿ رعشات البرداء مف جسده، 
ويمرر أصابعو الرحيمة بيف خصبلت شعر ولده، ويسكب دموعو في صمت، 

بو أنؼ ابنو المغشي عميو، وأخيرًا  ويمسؾ قرنًا مف الثـو الجبمي الحاد، وُيَنشِّؽُ 
استفاؽ غيبلف الجعفي مف العتمة، صعد مف أغواره المبيمة، والتفت يمنًة ويسرًة، 
رأى والده بجانبو، يحتضنو في قمؽ شرس، ويفرؾ لو جبيتو، وأمو وطفا تكبس لو 
رجميو وأختيو تحممقاف بو مأخوذتيف بشحوبو وتصدع نفسو، كانت الموحة المأساوية 
التي رسمتيا النار  في الوجاؽ وتراقص األشباح عمى الحيطاف الطينية، والسراج 
التنكي البلىث، وصورة عائمتو المنكوبة الحانية عمى جرحو النفسي، والمباد الحائؿ 
المطروح في الزاوية، وجمود عيني أفعى الساموؾ، والقصب والببلف المسوداف مف 

في قرمات الريحاف وشبابتو المعمقة في الدخاف في السقؼ الطيني، وطعـ النار 
وتد الجدار ذات الثقوب الثمانية، ورائحة الثـو الحادة، ومذاؽ غمغمات الميؿ 
وأصداء تراجيع طبوؿ بعيدة كميا إرىاصات صادمة لفتح دروب الوعي، ومبلمسة 
العالـ الخارجي والتقاط أبعاد المكاف الذي غاب عنو زمنًا غريبًا، وأشار إلى أختو 

 رباب ىامسًا: 
ال تخافي، اذىبي في ىذا الميؿ الممموء بانتحاراتي، الصغيرة إلى غويراف  -

المزار وقولي لممعمـ نبيؿ السواحمي وأيوب السارح أف يأتيا إلي بالسرعة القصوى، 
 إني أحتاج إلى قشة أتمسؾ بيا وأنا أتأرجح بيف شقي ىاوية سحيقة....

كوب، تممس مع ابنتو رباب الدرب أطبؽ عينيو مف جديد، نيض األب المن
المعتـ، المتعرج صوب غويراف المزار، خشي عمى ابنتو أف تذىب وحدىا في غمرة 
ىذا الميؿ المجنوف الذي أغرقو بأحاسيس الفجيعة، وترقب مصائب جديدة، ألف 
الزمف ومايحممو في طياتو مف المفاجآت، عممو درسًا بميغًا، أف المصائب تأتي 
مجموعة، وتنصب عمى رؤوس المفجوعيف. بنات نعش المواتي شغؼ بسرحاتيف 
السماوية، منذ طفولتو، ظيرف أماـ عينيو بنقاب إنساف شامت، واليبلؿ الذي تسمؽ 
قمـ الشعرا وىو في المحاؽ، بدا جمجمة بدائية صفراء، لـ يعد لذلؾ الميؿ الراكد 
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غويراف، كاد  وراء األشياء أي طعـ، الدرب الذي قطعو آالؼ المرات إلى مزار
يغيبو فيضيع بيف المطاوي والمنعرجات، ولوال ابنتو التي مازالت تحتفظ بصفاء 
ذاكرتيا، لظؿ يتخبط في العتمة التي تزيدىا الغابات والمرتفعات المحيطة بالسيؿ، 
دكانو وقتامة. عرَّج عمى السفح، طالعتو مسارح الدبكة، وراء غابة الشيخ اسماعيؿ 
نيراف مشتعمة تمسح المبلمح. فانوس معمؽ في غصف السنديانة الضخمة يرسـ 
صورًا مشبوحة مف بعيد، الطاوالت المحشوة بالمأكوالت واألطايب وزجاجات الخمر 
والعرؽ المسمس مف كرـو العنب الجبمي، تصطؼ ىناؾ أماـ آؿ مبارؾ وضيوفيـ 

د التقي الغرباء عف الديرة، لـ ُيدَع مف غويراف الوطا إلى الحفؿ إال الشيخ أحم
والمعمـ نبيؿ السواحمي وأيوب السارح، شعر ابراىيـ الجعفي بحرج وضيؽ ال نظير 
ليما في حياتو، انتابو خجؿ مقرؼ أف يأتي في ىزيع الميؿ ببل دعوة، كاف يتمنى 
أف تخسؼ بو األرض، لـ يره المحتفموف ألنو كاف آتيًا مف قمب الظممة، وىـ في 
بؤرة الضوء، اختبأ خمؼ جذع شجرة البموط اليرمة الراقدة عمى عتبة المزار، 
انسمت ابنتو صوب الضوء، خمؼ الطاوالت والكراسي، راحت تفتش في توجس عف 
نبيؿ السواحمي، وأيوب السارح، وجدتيما في آخر الصؼ الثاني بجانب محمود 
مبارؾ يتمايبلف مف السكر، ألمَّت بيا حيرة قاتمة كيؼ تبتدئ، ارتجفت شفتاىا، 

رائحة العرؽ المسمس وتطمعت وسط الحمقة، تبلمحت عيناىا خضراء أفعمتيا 
مبارؾ مكممة بمباس أبيض شديد الشفافية، كأنيا شبح ضوئي يمتمع في الوسط 
عمى كرسي عاٍؿ، وبجانبيا عريسيا يوسؼ مبارؾ يتبادالف النظرات الميموسة، 
ويتشرباف مواعيد آخر الميؿ، ليغتبطا بخموة الزواج الذي أقسـ رشيد مبارؾ أف 
يدمجو مع الخطبة في ليمة واحدة. عصؼ برباب غثياف مقرؼ، ساؿ حقد أصفر 
في شرايينيا، كادت أف تبكي أسى لما حؿ بأخييا العاثر الحظ، اقتربت مف نبيؿ 
السواحمي وأيوب السارح المذيف بوغتا بمجيئيا في ىذه األوقات الغريبة، وىمست 

 في خفوت: 
، يكاد عقمو يطير، روحوعما تنازع وفاجعة غيبلف أخي، يطمب النجدة -

 كبيرة راح تحؿ بيتنا...
ىرولت وراء الصفوؼ الخمفية، اختفت في العتمة كأنيا شبح مطرود غيبتَّيا 
المسالؾ النازلة إلى غويراف الوطا مع والدىا المسحوؽ، ثقبتيما مف الداخؿ 
أحاسيس مجيضة بأف ال جذور ليما في ىذه القرية المعينة وأف المستقبؿ ىو راكد 
كالحاضر، إذا لـ يغيروا المكاف، ويترحموا جميعًا في أرض اهلل الواسعة، وتولد 
تصميـ في عائمة، الجعفي عمى أف تفتش عف مأوى أكثر دفئًا ورحمانية، يقييا 
الرسوب في مياوي المسوخية النفسية، ويبعدىا عف كونيا أرقامًا ميتة ال معنى 
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ؿ وريقات ذابمة، تنحدر بيا سيوؿ جبؿ الشعرا، لتقذفيا في لوجودىا، تعبر الحياة مث
 مطاوي النسياف، ورعوش االنحدارات قبؿ انصبابيا في البحر البعيد. 

*** 
"الفجر الشاحب" نقيؽ الضفادع المعدني، صياح الديكة، معمعة عنزات  
سرحاف الخميط في الصيرة، ىدير الجداوؿ المنسابة في سفوح الشعرا أشبلُء 
أصوات غامضة تتعالى مف البرية المخيفة. كميا كانت في آذاف عائمة الجعفي 
كقرع نواقيس جنائزية تنبئ بكارثة تحؿ بيـ، الشخوص المتراقصة ظبلليا فوؽ 
جدراف بيت الدفش الشبيية بحبمى منتفخة في الشير السادس، والنار في الوجاؽ 

متمع بصاتيا تحت عمى غير عادتيا في ىذا الفصؿ، تنتحب فييا الجمرات، وت
 الرماد. 

المعمـ نبيؿ السواحمي وأيوب السارح يحنواف عمى غيبلف الجعفي وينشراف في 
مخيمتو الممتاثة التي تفور بالصور القاتمة، مسوغًا لمتماسؾ واالستمرار وتقبؿ 
الصدمة. كانت ىموؾ الغاوية أكثر القابعيف في الزاوية قدرة عمى تحريؾ خيط 
التفاؤؿ وانتزاع الضحكات واالبتسامات ومسح الموقؼ بغبلئؿ مف النكات البلذعة، 

 إذ ضربت عمى عجيزتيا المترجرجة ومسدت مابيف فخذييا وقالت: 
كـ ىـ مجانيف نوع ىالرجاؿ! لو عرفوا الجورة واحدة، ولو تنوعت النسواف،  -

ماطار عقميـ ىيؾ، حيؼ عميؾ يا غيبلف أف توقع في جورة ماتختمؼ عف غيرىا، 
كؿ والطعـ كميا ِشراؾ بتنصبيا المرأة لصيد الزلـ. إذا بدؾ بنتي نجبلء بجعمؾ فالش

تترجرج فوقيا، وليا مثؿ رممة بنت آؿ مبارؾ، المي كادت تطير عقمؾ مف رأسؾ، 
 ياحيؼ عميؾ...ياحيؼ عميؾ......ياقمة عقمؾ....

قيقيت ضاحكة، حتى استمقت عمى قفاىا، وسحبت سيجارة ممفوفة مف طبقة 
ابراىيـ الجعفي، وغدت تدخف في صمت وتراقب عيني غيبلف الجعفي في حزف 
مقيور، وبشفقة بائنة، سافر أيوب السارح بنظراتو إلى ىموؾ الغاوية التي لخصت 
المأساة كميا بأسموبيا الخاص، وتداعت إليو في لييب النار وفرجاتيا، صورة المرأة 

و، وأمضتو بالشوؽ والتباريح األولى التي عشقيا، وفجرَّت أحبلمو وأثارت كوامن
وحرقة الجوى، وأضاع زمنًا نفسيًا ال حدود لو في ترقب المحظات المتوىجة التي 
يحظى بالترجرج فوؽ الجزيرة الفطرية التي أجادت التعبير عنيا جارتو ىموؾ، 

 وأردؼ قائبًل: 
كـ رميتني يا ىموؾ في تداعيات كانت منسية في قعر الزمف، وأرعبتني  -

ف الغبلئؿ الشفيفة التي ننسجيا  بالعري الحقيقي، إف أحبلمنا أجمؿ مف واقعنا، وا 
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حوؿ جسـ المرأة وأشيائيا الخاصة، أشد توىجًا وعذوبة مف طعـ عرييا النوعي 
المكرور، كـ ناطحت مف األجساد األنثوية حتى وصمت إلى ىذا القفر في عبلقتنا 

التنانير الجبمية بالتوقد بالجنس اآلخر الذي تفور حولو أحبلمنا كما تفور 
واالشتعاؿ، وبعد أف نكشؼ كؿ عريو، ينتابنا القرؼ والسأـ ونفتش عف برازخ أخر، 
نتوىـ فرادتيا وخاصيتيا، ورغـ ذلؾ مازلت أحف بشكؿ ميووس إلى تجارب جديدة، 

 وأتممس جسـ المرأة الناعـ، ورائحة فوراتيا وتخبطاتيا المتنوعة. 
أمسؾ بالمحراؾ المتفحـ في رأسو، غدا يضرب الجمرات الحمر في الوجاؽ، 
فتتناثر رمادًا في القعر، ال حظ نبيؿ السواحمي تمؾ المعاني التي أضرميا 
بحركاتو، أوغؿ بعيدًا في السقؼ األسحـ مف الدخاف، انكشفت عينا أفعى 
الساموؾ، وسقط في بؤبؤىا الجامد، بريؽ النار، وتحركت قميبًل مف وراء الطنب 

اف يعرؼ سابقًا أف ىذه الحية أليفة، تناقمت عنيا الحكايات الغريبة، الخشبي. ك
أنيا تنزؿ مف السقؼ في غياب األسرة، وكانت تيز السرير الخشبي حيف تسمع 
بكاء األطفاؿ حتى  أف وطفا األـ لمحتيا مرات عدة، تمؼ ذنبيا حوؿ إطار 
السرير الخشبي، وتيزه في حنو، وتسكت الرضيع غيبلف وتيدىد مف بكاء ابنتييا 
المتيف جاءتا إلى الدنيا مف بعده، وىاىي ذي اآلف، تشاىد مف السقؼ المأساة، 
وتحس بالحزف الحيواني، وتريد أف تشارؾ األسرة في محنتيا، بعدما استحاؿ 
األطفاؿ كبارًا، وتداعت إليو أسطورة الخميقة األولى مف سراديب الماضي، وطفت 

ية إلى األب آدـ وتذيقو طعـ جسدىا المتوىج، صورة حواء تطعـ التفاحة الفطر 
وتكشؼ لو عف عرييا الخاص، ورمانتييا الشفقيتيف، فيتوه في الخطيئة والمعصية، 
ميا اهلل، بإيعاز مف الحية، وكانت اليبطة  وتغريو باألكؿ مف الثمرة التي حرَّ
التعيسة والضياع في أقاليـ الميؿ والنيار، ومعاناة السقوط في تضاريس الجسد 
الكثيؼ وفحيح الشيوة، لـ يدر لماذا ترتبط الحية األفعى في ذىنو بالمرأة؟ ألعؿ 
الحية كانت امرأة في الزمف السحيؽ، كما يقوؿ أصحاب التقمص، وأشبعت جسدىا 
متعًا عمى حساب روحيا، فأوغمت في اإلثـ، وأكمت بنيدييا كؿ ممذات العالـ، 

ة وراء الساموؾ لـ يمت كؿ نزوعيا وانطفأت في الحمأ المسنوف، وتقمصتيا حي
إلى احتضاف مأساة اإلنساف، ثقبتو ىذه التداعيات المفارقة، أراد أف يقطع تمؾ 
الخيوط العنكبوتية العتيقة، فتسمقت نظراتو مبلمح رباب المتفتحة كسوسنة الجباؿ 
عمى إطبللة الصباح. شعر بأنو يطرد الروح الثقيؿ مف تبلفيؼ دماغو، تسممت 
، وبقبؽ غمياف الماء في اإلبريؽ الصدئ،  حـز فجرية مف شقوؽ الباب اليـر
وتصاعدت رائحة بنفسجية مف خبلؿ النقيع، حممتو إلى مرجة البنفسج والزوفا 
الكائنة وراء الغابة، صبَّت األـ وطفا النقيع الحار في كؤوس خشبية نحتيا األب 
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بإيقاع رتيبي أنيس.  الجعفي مف الشجيرات الطرية ولبابيا، وتعالت االرتشافات
اكتسحت غيبلف الجعفي أحاسيس التعاطؼ، كشطت عف أعماقو تمؾ الغمة 
القاتمة والمزوجة الوحمية، وافتر ثغره عف ابتسامة، شعر أف روح القطيع تسري في 
عروقو فتمنحو الدؼء الرحيـ، بعد أف كاف يتردى في صقيع الخيبة، وتمفُّو قشعريرة 
البرداء والغثياف األصفر. صفت سماء البحيرة في دىاليز نفسو الخفية. رانت 
سكينة فوؽ الموج الذي كاف يصطخب، ويرتطـ في أوجاره، ويحدث ىزات تحتية، 
كما السفينة التي تعصؼ تحتيا التيارات، فتدوميا وتجعميا أشبو بقشة مترنحة، 

شة اندىش مف تمؾ التحوالت وتساءؿ في داخمو )أيف اختفت تمؾ الفزَّاعات المتوح
التي قضمت أعماقي، وتمؾ الجرذاف الساكنة ىناؾ في السراديب المبيمة؟ أيف ذلؾ 
الرعب الغولي الذي طغى بوحمو الرخو، وانعكس أشباحًا غريبة تنعب في الفضاء 
الكامف في خفايا ذاتي؟ أيف ىربت خفافيش الميؿ البدائي وصور االنتحار 
والموت؟!( ندَّت عنو تنييدة، تدحرجت عمى شتفتيو آىة مجروحة، وال مس العالـ 
الخارجي بكؿ مشخصاتو، وخيمت عميو طمأنينة السطوح، وبروز األشياء 
بمحسوساتيا. ترجـ نبيؿ السواحمي مغزى تطمعاتو التي تطوؼ حوؿ شبابتو 

 القصبية، والميفة المشدودة إلييا فربت عمى كتفو، وىمس في أذنو:
صب باحتداـ نفسؾ وترسـ ىؿ لؾ أف تسمعنا صوت أعماقؾ، وتميب الق -

لنا البراكيف الخفية التي اشتعمت في حناياؾ، وىسيس الحمـ العاطفية، ودوَّي الرعد 
القاصؼ الذي تأتى مف تمؾ الزالزؿ والتحوالت التي اعترتؾ؟ إنيا الطريؽ المجدي، 
لتخفيؼ الضغوط عف تمؾ اليزات الُمْسترة فمتحاوؿ أف تجسد ذلؾ وترسمو بالمحف 

 واإليقاع لكي تمتصو ويخّؼ ثقمو اليمجي عف القيعاف المجيولة. 
أمسؾ شبابتو، وراح ينفخ فييا، ويمتقط أصابعو عف الثقوب، ويفجر 
األنغاـ،وينفث حمـ العواطؼ، ويحمؿ أنيف البحيرة الكامنة، ويحيؿ األمواج التي 
كانت فريدة، إلى موسيقا مفعمة باإليحاء، انفتحت مصاريع كانت مغمقة، عصفت 

ألب ابراىيـ الجعفي ذكريات منذ أربعيف عامًا والتمع شريط كأنو مدينة مطموسة با
تحت خرائب األزمنة في رماؿ الصحراء وسفَّت الريح عف وجييا، فتبدت معالميا؛ 
المجاعة الضارية في أياـ سفر برلؾ، التشرد المريع في البراري، عصابات الشتا، 
التي كانت تنقب البيوت الطينية مف سطوحيا وتنزؿ إلى الناس فتسمبيـ مؤنيـ 
ومواعينيـ، وتغتصب البنات البكر أماـ عيوف األىؿ، وحينما ىرب أبوه محمد 
الجعفي مف الطاعوف الذي اجتاح القرى، وأصبح البشر يموتوف في الطرقات دوف 
أف يجّدوا مف يقبرىـ، وضاقت الدنيا بمف فييا وسقط مطر ربيعي مثؿ تمؾ األياـ، 

اقي أنيارًا، وعصؼ اليبلؾ بالعائمة، فمجأت إلى عبَّارة صغيرة فوؽ وصارت السو 
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ساقية، وانحشرت في ظميا ىروبًا مف المطر، وكانت أمو خولة تخرج حممتييا 
وتضعيما في فـ أخيو الرضيع عمَّار لتنسيو بكاؤه وبممو، وكاف إبراىيـ الجعفي آنئذ 
في الثامنة  مف عمره وأختو ريما في السادسة، وفاجأىـ السيؿ، وانقض عمييـ 
كوحش كاسر وقذؼ بيـ مف الجية الثانية لمعبارة، وتمسكوا بأغصاف الزيزفوف 
النامية ىناؾ، ولكف الرضيع عمَّار ابتمعو السيؿ وغاص في األودية، وُجنت أمو 
ومزَّقت ثوبيا، دقت عمى صدرىا، ولولت، ذرفت الدموع مدرارًا... انبرت تفتش في 

السيؿ ببل جدوى، تحممؽ في سماء كانت غائمة، وكشفت عف الطيف الذي غادره 
سمائيا العتيقة، وتموح بيدييا في فضاء شامت وتصرخ: اشبعي مف قرباني يا ىا 
السماء الحاقدة، وابتمع فمذة كبدي يا ىممتخبي وراء الغيب. كاف كمما أوغؿ غيبلف 
الجعفي في تبلوينو اإليقاعية، وتضاريس الموعة التي تسري في األشعار الشعبية 
والموالي وسكابا ورعشات الحنيف في ثقوب القصب، أوغؿ والده معو في قعر 
الماضي، وتذكر حادثة العبارة المشؤومة، وغرؽ أخيو الرضيع، وابتبلع السيؿ 
لجسده الغض، وغيابو في الطيف والطمي. لـ يفيـ لماذا خطرت لو بحات الربابة 

قديـ الذي ورثو عف أمو خولة التي امتؤل في جنوف مفاجئ؟ نيض إلى الصندوؽ ال
فميا بتراب المقابر، وأخرج الربابة مف غطائيا الباىت، ودوزف أوتارىا، ومسح 
غبارىا، وأقعى بجانب الوجاؽ، وارتسـ عمى وجيو ظؿ مف يودع األرض ويرحؿ 
عنيا، وتناوحت الربابة في بحاتيا مع شبابة ابنو القصبية، وامتؤل البيت الطيني 
بنوافير النغـ، وسطعت معاني قصية مف خمؼ تمؾ اإليقاعات وأحست وطفا األـ 
أف عبلئـ الرحيؿ واليجرة مف جديد في أقاليـ المكاف تكمف في بحات الربابة، وأف 
ابراىيـ الجعفي يقرع نواقيس الرحيؿ كما ىي عادتو، عندما تممؤه الفاجعة والقرؼ 

مـ ال قبؿ لو أف بتحمؿ ليبيا، والسأـ مف المكاف، ويتفجر بركاف األعماؽ بح
وتزحؼ الجدر السود والمعِّوقات في طريؽ حياتو، فييرب إلى أمكنة جديدة، لعمو 
يجد في التراب الجديد واألرض التي لـ يألفيا مف قبؿ، بواكير حياة، وأجنة تتفتح 
عف رشيـ يوحي بقابميات جديدة، تتخطى جحيـ اآلخريف، وترحؿ في حماسة 

 صوب آفاؽ مكانية اكثر دفئًا واحتضانًا لمأساة اإلنساف المسحوؽ.
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 الفصل السادس 
 -الرحٌل-

اقتمع آؿ الجعفي جذورىـ مف غويراف الوطا، بعد أف مكثت آثارىـ ومواضع 
أقداميـ وعنكبوت أحبلميـ في ذلؾ البيت المبني مف الدفش والحجارة غير 

تحت التوتة منذ أكثر مف عشريف المصقولة، الذي أقامو األب إبراىيـ الجعفي 
عامًا بمساعدة محمود مبارؾ. شعرت وطفا بأف قمبيا يتصدع وينخمع مف مطرحو، 
حينما حممت المواعيف عمى ثبلثة دواب مف الحمير المستعارة، ووضعت فرشيـ 
الميترئة فوؽ ظيورىا، وصار قطنيا األصفر يتطاير مف بيف الرقعات الممزقة، 
وحممت صناديؽ منخمعة بقايا أغراض قديمة فوؽ الدابة الفتية. اجتمع سكاف 
غويراف الوطا حوؿ الراحميف. بكت ىموؾ الغاوية وانتحبت ابنتاىا نجبلء ولمياء، 
وأسرع سرحاف الخميط وأوالده إلى الوداع وتبرع جابر ابنو بأف يوصؿ الفرشات 

أقسـ أيوب والمواعيف إلى مقر العائمة الجديد، ويعيد  الحمير إلى أصحابيا، و 
، بعد أف ُطَبّقت حظيرتو  السارح أنو سيياجر معيـ، ألنو ال جذور لو ىنا بعد اليـو
. وتناىى صوت الرحيؿ إلى مسامع نبيؿ السواحمي فغمرتو  في الشتاء المنصـر
موجة مف الحزف، واستفيـ عف الجية التي يقصدونيا في رحيميـ، واستقرت في 
ذىنو خاطرة أنو ينتقؿ بعدىـ إلى مدرسة قريبة مف منزليـ الذي يحموف فيو. أما 
الشيخ محمود مبارؾ فكاف أكثر المودعيف الذيف أظيروا تأثرًا. كاف يحممؽ في 
حسرة بأرداؼ وطفا، وفستانيا المكشكش وزنارىا الحريري الذي كاف يحتضف 
خصرىا الذي ما زاؿ أىيؼ يومئ بالغواية. كانت كمما مشت في خطواتيا، أحس 

نبش مدافنو، وتبدو عارية أمامو في ميب ريح الشعرا تحت الجفنة، بأف ماضيو ي
منذ ثمانية عشر عامًا زاحميا، كانت تحتطب في الغابة، ورائحتيا الفطرية تنتشر 
في خياشيمو، تغمغؿ جسده بكؿ عنفو وانتصابو إلى تبلفيؼ جسدىا الفتي، 
واعتصره وانسابت الرعشات وتناغمت أوراؽ الحور المصفقة مع رعشاتيما. حممؽ 
مف جديد بأوالد إبراىيـ الجعفي وىمس في داخمو وىو يودعيـ إلى ما وراء التبلؿ: 
)أي منيـ يسري فيو دـ آؿ مبارؾ أكثر؟! ال أدري كـ مرة انغرزت فييا، ما زاؿ 
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حنيني إلييا مجنونًا. لماذا يا إليي. ال ندرؾ حضور األشياء في اشتعاؿ إاّل بعد 
لماذا أليب الرحيؿ في أعماقي كؿ ىذه البراكيف؟! وأيف كاف  إيذانيا بالرحيؿ عنا؟

راقدًا كؿ ىذا العاصؼ مف المشاعر( أوغؿ معيـ في سفرتيـ، حتى اختفت معالـ 
غويراف وتضرع إليو الراحموف أف يعود أدراجو وأمسؾ بو األب الجعفي مف قمبازه 

 وقاؿ لو:
ال يميؽ بؾ وبمشيختؾ وانتمائؾ إلى آؿ مبارؾ أف تذىب في وداعنا أكثر  

مف ذلؾ، ولف ننقطع أبد الدىر عف غويراف وجيراننا القدامى. برزت أماميـ تمة 
ىي آخر حدود غويراف وتشبث الشيخ أنو سيودعيـ عمى سفحيا الشرقي. وتثاقمت 

 وطفا في مشيتيا عف الركب حتى صارت بمحاذاتو وأسرَّت بكممات مؤنبة إليو. 
ينا منكـ آؿ مبارؾ والدىر غوؿ يبتمع كؿ شيء ارجع إلى مشيختؾ كفانا ما لق

ولف تنقع قرف خرنوبؾ فّي بعد اليـو ونحف قاصديف قرية عيف الغار وراء تمؾ 
 التموؿ العالية.

أسرعت تغيب في الركب. انزوى وراء صخرة تكمميا جفنة شبيية بتمؾ التي 
زاحميا فييا منذ زمف، وامتمكيا، أقعى كذئب مجروح وتأمؿ قافمة الرحيؿ التي 
غدت تغيب وتظير وراء الجوبات الجبمية، فطفرت مف عينيو دموع، وسالت عمى 
قمبازه الحريري، وانحنى كمف يعتصر عمى طاحونة وانحؿ الشاش، وسقط 
الطربوش عف رأسو، ونظر في النبع الجاري تحت أقداـ الصخرة، ولمح صورتو 

وسمع ضحكات  تنعكس في الماء، تحت شعاعات الشمس، وأنتابو خوؼ ىمجي،
مف خمفو ليا رنيف السنيف الخوالي، واعتراه طوؼ مف الذكرى، ونزؿ إلى قيعاف 
خفية، وتبلمح وطفا تسبح عارية في بحيرة األعماؽ التي يتناثر رذاذىا األبيض، 
فيمتزج مع إشراقو جسميا البض، ويحاوؿ أف يسبح خمفيا ليمسكيا، ولكنيا 
تستحيؿ يمامة برية تيدؿ فوؽ البحيرة وترفرؼ بجناحييا فوقو، وتطير في البعيد 
البعيد وراء مسالؾ وبراري بموف الزمف الذي يمضي وال يرجع. وتعالت الضحكات 
مف حولو، الماضي يزحؼ بأشيائو التي ال تنسى، وطعمو الراحؿ الذي ال يعود، 
والحاضر المفعـ باألسؼ عمى مشخصات حموة تبلشت في غمرة الرحيؿ، 

د ال يمنح لمعة أمؿ في نسيج حياتو المكرورة، عرج عمى أعمى والمستقبؿ المسدو 
الرابية، ليمتقط آخر نظرة مف ىذه القافمة التي عبرت غابة الصنوبر، وصعدت إلى 
السفح الذاىب إلى عيف الغار. والتفت أيوب السارح إلى وراء المشخصات فابصر 
الشيخ محمود مبارؾ يموح بيديو في فراغ مجنوف وقد انحسر رأسو فاقترب مف األـ 

 وطفا وىتؼ في سخرية:
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يبدو أف أزمة السويداء تتمبس الشيخ وأف عاصؼ الماضي يخمعو مف -
شروشو، أسرعوا ِلُنغيب قبؿ أف يخمع ثيابو كميا، ويمحقنا شبحًا عاريًا، فنحمؿ 

نظرت وطفا إلى أعمى  -تبعات ضياعو وسط ىذه الشعاب الصخرية التي ال ترحـ
صورة الشيخ وىو يموح بيديو في فراغ الشعرا، فتصدع شيء في الرابية، التقطت 

داخميا وغمرتيا أحاسيس مفاجئة مقتولة بالرحمة. شرقت بالدمع، اختمت خمؼ 
شجرة عزر، بحجة أنيا تقضي حاجة، أفرغت شحنة عواطفيا في دموعيا 
المترقرقة، ومسحتيا بمنديميا القزي، وىرولت تخب في المسالؾ. أمسؾ /غيبلف 
الجعفي، بشبابتو برجاء مف أيوب السارح وراح ينفخ فييا، ويميبيا ذوب مشاعره، 

 وانطمقت ترانيـ ساحرة مف حنجرة رباب ذات الصوت الحنوف:
 

 سكابا ٌا دموع العٌن سكابا 
 

 طرٌق عٌن الغار ٌا مسلً الحبابا 
 

تداعت إلى أيوب السارح صور كانت راسبة في قعر الذاكرة، عنت لو نفحات 
ار ورائحة الخزامى أثناء عبوره بوادي نجد، يـو كاف ىاربًا مف مقبرة األناضوؿ، العر 

وتائيًا مع رفاقو في الفموات. لـ يفيـ لماذا سطعت ىذه الرائحة في خياشيمو مع 
إيقاعات سكابا في ثقوب الشبابة الرعوية وغناء رباب، وتغمغؿ في داخمو سائبًل:  
لماذا تداعت إلّي نفحات الخزامى والعرار مف غيابة الزمف وحدىا دوف غيرىا، وفي 
مخيمتي مبلييف الصور والرعشات. ياه. ياه!؟ ما زلت غامضًا عني بعد رفقة 

ىناؾ في  -طويمة مف المصاحبة والعراؾ مع األياـ أييا الشبيو بي، الكامف ىناؾ
خفاياي المجيولة( ىموستو خاطرة أف يقطؼ باقة مف البنفسج المتخفي وراء 

 ناعمة تنزلؽ فوقيا األقداـ بسرعة تمبله إبراىيـ الجعفي صارخًا:صخور 
يظير أني سأفقد عقمي وتوازني إذا بقيت معكـ، أو أشرب مف نير الجنوف -

 الذي تتردوف فيو، أىذا وقت قطؼ األزاىير ونحف في سفرة مضنية.
اختفت الخاطرة في ذىف أيوب السارح واكتفى بأف لممـ باقة صغيرة وقدميا  

إلى رباب الجميمة ذات الشقرة األخاذة والصوت الرخيـ، والتي بدت في فستانيا 
الطويؿ المكشكش، وسرواليا األحمر كحورية مف ببلد الشماؿ. أوقؼ غيبلف 
الجعفي  النفخ في شبابتو، واستبانت خريطة جديدة لممكاف وتراجعت كؿ معالـ 

 غويراف. وساأؿ والده مستفيمًا:
 ار/ كثيرًا عف ىذه القمـ؟ وىؿ أمنت لنا فييا مطرحًا؟!أتبعد قرية /عيف الغ-

 سرح األب ناظريو في تمؾ اآلفاؽ الجبمية وأجاب مبشرًا:
وراء ىذه التمة المتجية صوب الغرب، وبيف ىذه الصدوع سنحط رحالنا كما -
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كاف أجدادنا البداة يرتحموف في المكاف، ويضربوف خياميـ طمبًا لمماء والمرعى 
إلبميـ. أما تذكر أف لي ابف عـ اسمو بدر الجعفي يسكف ىناؾ، ولو يد تطوؿ في 
ىذه الناحية، ويممؾ حواكير واسعة، ويدير أمبلؾ األغوات في عيف الغار وقد أمف 

 لنا بيت الدفش بجانب قبة الشيخ نجـ الريحاف.
التيـ أيوب السارح/مرتسمات تمؾ التضاريس، وغيب باصرتو في تمؾ 

بؿ الشعرا الغربي ينزلؽ في انحدار، ويكّوف ىوات سحيقة الفجوات الشاقولية، ج
ومطبلت، ويتياوى أحيانًا في بطء فتنبسط في تياديو سطوح مستوية ألرٍض كمسية 
وبازلتية تعشش بيف منعرجاتيا القرى الراكعة تحت أقداـ القمـ، وما وراء الشؽ 
الجبمي الشمالي، ترامت قرى أكثر تحضرًا، مآذف تبرؽ في الفضاء بنصاعتيا، 
وبيوت مشرعة لمشمس والريح، مبنية مف حجارة مصقولة كأبنية آؿ مبارؾ، وطريؽ 
مفروش باألسفمت يتموى بيف القرى كتموي أفعى شديدة السواد. وما وراء الشؽ 
الجنوبي، تتعربش قرى ذات طابع تخمفي، مبنية بالطيف، وحجارة الدفش غير 

تمسيا، ولـ تزؿ راكنة في الظؿ المنحوتة، كأف حضارة اإلنساف الحديث لـ 
التاريخي كما ىي حاؿ غويراف الوطا وبيف الشقيف المنفصميف، ينحدر نير سيمي 
مف أعمى الجبؿ، ويختفي وراء الروابي الساحمية. وكانت الغابات الحرجية، تركف 
حوؿ ضفاؼ النير، الحور والصفصاؼ الباكي، وعرائش الدوالي والشربيف وجفنات 
الغار، وفي السفوح تمتد غابات الصنوبر والسندياف واألشجار البرية، عمى 
وحشيتيا األولى. وفي نياية األفؽ الغربي البعيد، تبلصؽ زرقة السماء مويجات 
البحر، والشطآف التي تبدو كأسطوؿ بحري ييُـّ باإلبحار صوب محيطات مجيولة، 

 ونّدت عف غيبلف الجعفي شيقة طويمة وأومأ مسائبًل:
 في وضوح، قرية عيف الغار مف ىذه التضاريس؟أيف تكمف -
 في الشؽ الجنوبي، وعمى السفح الموازي لمنير-
 يظير أف ىناؾ فرقًا حضاريًا شاسعًا بيف الشقيف-

غاص إبراىيـ الجعفي في المرتسمات الكائنة أمامو، وشخصت أمامو 
المفارقات بكؿ دراميتيا. اإلىماؿ المتعمد الذي نزؿ عمى رقاب الجرود الساكنيف 
في الناحية الجنوبية مف النير، الدروب الوعرة بيف الصخور، السطوح الترابية التي 
تنمو فوقيا الحشائش وتسبب ثقوبًا شتوية، يسري مف بيف ببلنيا وسقفيا البمؿ الدائـ 
والوكؼ المعيف، ويضطر ساكنوىا إلى طمييا كؿ عاـ ودحرجتيا حتى تستوي مثؿ 

 نع نفسو:الكؼ، وىتؼ كمف يريد أف يق
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ىذا قدرنا، وتمؾ قسمتنا منذ اآلؼ السنيف، ولف نجد ميربًا مما كتب لنا في -
 الموح المحفوظ.

وأشار إلى السنديانة الرابضة عمى المنعطؼ الشرقي مف عيف الغار والتي 
تجاور قبة الشيخ نجـ الريحاف وتنفتح عمى النير السيمي الذي يفصؿ بيف عالميف 

 وأردؼ قائبًل:
ىناؾ سترسو سفينة عمركـ، وتجدوف مستقرًا لكـ وسط جماعة مف -

المستضعفيف في األرض أمثالكـ. االضطياد األسود الذي حاؽ بنا قد حاؽ بيـ، 
وتقشرت جمودنا في القفر كما تقشرت جمودىـ، وترسبت في أذىاننا جميعًا صور 

. الذكريات المعجونة بالنفي والتشرد واألياـ الجائ عة المكرورة الحصار المر كالزقـو
 التي صيرتنا في مأساة واحدة.

أغرقت العائمة في صمت مييب، لـ يقطعو إال صوت حوافر الدواب التي 
يسوقيا /جابر الخميط/ وىي ترتطـ بحصباء الدروب الصخرية، وتطقطؽ لتدـو 
، وكانت شمس المغيب، قد انحنت صوب الزرقة البحرية لتغطس  الصمت المأزـو
فييا، وراحت تمممـ بقايا أشعتيا الغافية عمى رؤوس الجباؿ، وتشكؿ نوافير مف 
الغبشة البنفسجية والحمرة القانية، تنذر بالرحيؿ كأنيا تودع عالمًا مف األرض لتبزغ 
في مكاف آخر، كما حاؿ آؿ الجعفي الذيف ودَّعوا أمكنة قديمة ليبزغوا في مكاف ما 

ويمضوف أعمارىـ مصموبيف مف ىذا العالـ الراكد، حيث يفقس الناس كالبراغيث، 
عمى جدر العيش البائس ومناطحة الواقع التعيس، لعميـ يقدروف أف يثقبوا كوى 
جديدة في ىذه الجدر التي تريف بظبلليا الكثيفة وقتوميا، عمى مشروعات حياتيـ 
القصيرة التي تتبدد في تأميف العيش، وانتزاع المقمة المغموسة بالدـ، ومحاولة 
تحريؾ ىذا الواقع الكئيب في مجازفة إنسانية إذ يظؿ اإلنساف مربوطًا بيف قطبي 
رحى وثنية تطحف في دوراتيا الحيوات، وتبقى المحاولة مفتوحة عمى مستقبؿ تطمع 
بيف ثناياه أجنة فييا قابمية لمتغيير وتحطيـ نير التابو والمحرمات، ورفع التكفير، 

راد األصفر التركي الذي اقتطع عف أناس، ال ذنب ليـ ال أنيـ قاوموا بشراسة الج
 -األرض وممكيا لعناصره، وتمردوا عمى طغياف السبلطيف، وخوازيقيـ ورفضوا

شرائع الغاب التي تحؿ لمقوي الغريب عف الديار أف يمتيـ التراث األصيؿ، ويحيؿ 
السكاف الحقيقييف إلى مسوخ، موصوميف بالكفر والشر، وأف يجمد التاريخ العربي 
في قوالب عصور االنحدار، ويتمزؽ مزقًا تتردى في حمى المسكنة والذؿ 

 والضياع.
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 الفصل السابع 

 المقر فً عٌن الغار
كانت قرية عيف الغار تتسمؽ مثؿ قطيع مف الماعز السفح الجنوبي مف نير  

السبع وتتناثر البيوت بيف جفنات الغار والريحاف وسناسؿ الديس البري في نمطية 
ع بيف المنبسط الذي ينفتح فيسمح بإقامة البيوت المتقاربة المبنية مف واحدة، وتضي

الدفش والحجارة الغشيمة، والتي كاف أغمبيا مسقوفًا بالقصب البري والطيوف 
والببلف، وقد ُطيَِّف السطح والجدراف بالتراب األبيض الممتزج بقش التبف الذي 
يمسؾ الطيف. وكانت الجدراف المتشكمة مف ىذه الحجارة، تبدو منتفخة غير 
متناسقة تنذر بالسقوط كمما دوى الرعد وأومض البرؽ في الشتاءات التي ينزؿ فييا 
المطر مثؿ أفواه القرب ويجرؼ الحصا الصغيرة. وكانت المقبرة تتوسط أجمؿ 
مكاف في القرية، وبجانبيا قبة الشيخ نجـ الريحاف الذي ال يعرفو أحد ولكف 

نو الساطعة تتغمغؿ إلى مخيمة الساكنيف في منعرجات معجزاتو الخارقة وبراىي
السفح، وتمقي الميابة والجبلؿ في أعماؽ القموب. وكاف سكاف عيف الغار يفخروف 
بأف أصوليـ عربية ترجع إلى سبللة أمير عربي توضع في سنجار زمنًا، وزحؼ 
إلى ىذه الجباؿ المنيعات بجيوشو وأزاؿ عنيـ اإلبادة والطغياف، وتجذروا منذ ذلؾ 
الزمف في شعاب الجباؿ والغابات واتخذوا الخموات مبلذًا ليـ وعانوا ما ال يتحممو 
شعب في التاريخ مف الحصار والمبلحقة والتنكيؿ المستمر، وترسب في عقميـ 
الجمعي التخوؼ مف اآلخريف األغراب، وأسقط الخازوؽ التركي في خياالتيـ، 

ى أف ترانيـ شعرائيـ المنكوبيف، تتسرب إلى كوابيس مف القتؿ والذبح الجماعي، حت
نايات القصب، ومواويؿ العتابا في أفراحيـ وأتراحيـ، كأنما كتبت عمييـ المسكنة، 
وكانت قربى وأواصر تشدىـ إلى أىالي غويراف الوطا والقرى الجنوبية وفبلحي 
الجرود المنتشريف مرابعيف لدى أغوات قرية العثمانية الترؾ. وكانت مزاراتيـ بمسمًا 
لجروحيـ، ومشفى ألمراضيـ، يحوكوف حوليا أنسجة الخوارؽ، ويموذوف بيا في 
أوقات ضيقيـ وكاف عزاؤىـ الكبير يتبمور بإيمانيـ غير المحدود، بأنيـ ورثة 
األئمة العرب الذيف ىمكوا قتبًل وفي الزمف األوؿ، وفي الناحية الشمالية الموازية 
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ية عمى مرتقى، ينبسط في األعمى، وتمتمع فوؽ لنير السبع تجمعت قرية العثمان
أرضو البيوت المبنية مف الحجر الصمد المنحوت، تظمميا عرائش الدوالي 
والصنوبر، ويبدو الترتيب والتنظيـ ظاىرًا في تمؾ المصاطب الرحبة، والعيوف 
المصبوبة ذات األقنية والمصبات الحجرية األنيقة التي تتدفؽ منيا المياه العذبة. 
كاف سكاف ىذه القرية وتوابعيا الشمالية مف بقايا األتراؾ الذيف اقتطعوا بفرمانات 
السبلطيف أخصب األراضي وتشكمت بفعؿ مرور الزمف إقطاعات واسعة، شممت 
الحواكير واألراضي والغابات التي تجاور النير مف الضفتيف، وتمتد حتى تبلصؽ 

الذيف يتشابكوف في قربى مع آؿ أمبلؾ غويراف المزار التي يمتمكيا آؿ مبارؾ 
عثماف بؾ القانوني إذ أف مبارؾ الجد تزوج جيياف ابنو عثماف بؾ، وتعمقت 
أواصر القربى بيف األسرتيف اإلقطاعيتيف. استقرت عائمة إبراىيـ الجعفي بجانب 
المقبرة التي تتوسطيا قبة الشيخ نجـ الريحاف فالبيت الذي سكنوه ىو أحد بيوت 
الدخنة التي كاف يستخدميا آؿ عثماف لتدخيف التبغ قبؿ تصديره، غير أف الطمب 
مف ىذا النوع المدخف توقؼ، وُسمـ إلى بدر الجعفي ليرممو، ويطينو، وُيسكُِّف فيو 
مف يريد مف الجرود واألغراب القادميف، وكاف بدر الجعفي عمى صمة طيبة مع 

غار وعينًا مف عيونيـ، أغوات العثمانية، ووقافًا عمى أرزاقيـ في قرية عيف ال
يشرؼ عمى البيادر وتذرية القمح، ويرشـ كومات القمح حتى ال يسرقيا المرابعوف، 
ويرسؿ الحصة لممالؾ ويحاسب ببل رحمة الفبلحيف الذيف لـ ينالوا مف أتعابيـ 
المضنية ما يقيـ أودىـ. لذا كانت صعوبة الصخور وقمعيا، وتعزيؿ الحواكير مف 
الحجارة وقمة التحصيؿ مف نتاج األراضي، وبناء الرعوش الصغيرة كؿ عاـ، كميا 
طاحونة ىمجية تيرس أجساـ أولئؾ الكادحيف، وتصير أعمارىـ قصيرة، تتبلشى 
في العراء.. وال يكاد الفبلح يبمغ الخمسيف حتى يذوي، وتعصؼ بو أمراض شتى 

نو منيـ، ثـ يموت. وقد استطاع بدر الجعفي بشطارتو وقسوتو عمى الجرود، رغـ أ
وبمصو بعض النتاج مف األغوات، أف يبني بيتًا واسعًا مف ثبلثة سواميؾ، ويفرش 
أرضيتو بالمباد الصوفي، ويرتب الفرش النظيفة، ويجعؿ مف سرحة أحد السواميؾ 
منزواًل لمضيوؼ اآلتيف مف الجية الشمالية لنير السبع وكاف المنزوؿ يبعد ضربة 
مقبلع عف القبة التي استقر عمى مقربة منيا ابف عمو إبراىيـ الجعفي وعائمتو. 
وكانت مقبرة القرية توازي السفح الشرقي وتركع عمى أقدامو التي انتشرت حوليا 
غابة مف السندياف والشوح. وعمى إطبللة نير السبع توضعت العائمة الجديدة، 

ي نقمو ومكثت ثبلثة أياـ في حـر القبة، قبؿ أف ُيطمى البيت بالحّوار األبيض الذ
غيبلف وأيوب السارح مف ضفاؼ النير عمى ظيور الدواب وقد امتنعت وطفا األـ 
أف تدخؿ بيت الدخنة قبؿ تحويره وتطيينو بالتراب النظيؼ ألف األرواح الشريرة 
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تقطف وفؽ معتقدىا، في المزابؿ واألمكنة القذرة والسواقي النتنة، والخرائب المنسية، 
بعد أف تفارؽ قمصانيا البشرية وأخوىا الشيخ عمراف في قرية التبلت المشيور 
رًا،  بعممو وتقواه، طبع في ذاكرتيا أف ال تسكف بيتًا جديدًا، إال ويكوف نظيفًا وُمَحوَّ
وأف تذبح عمى عتبة بابو قربانًا ولو كاف عصفورًا صغيرًا. ورغـ أف الربيع وصؿ 

بور المتناثرة في غابة ذروتو في الروعة والبياء، وتفتحت أزاىير المونس فوؽ الق
السندياف، وغنت العصافير فوؽ األحراج المتاخمة لمنير أعذب أغنياتيا وتأرجت 
جفنة الزيزفوف برائحة واخزة، والتمعت الخضرة في مرجة المزار، ولكف وحشة كئيبة 
ظمت مترسبة في أعماؽ األسرة، ما خبل األب إبراىيـ الجعفي الذي استأنس بجواره 
لقبَّة الشيخ نجـ الريحاف وراح يتمتع بالجموس تحت تمؾ السنديانة الضخمة التي 
تحتاج إلى حبؿ طويؿ حتى يزنرىا،  حتى يتقوؿ المسنوف أف الشيخ صاحب القبة 
ىو الذي غرسيا منذ زمف بعيد ال يحّد عميو أحد ممف يسكف في قرية عيف الغار 

لخارقة وانو كاف يوغؿ وأنو تصوؼ، والذ بالصمت والتأمؿ، وانبثقت عنو البراىيف ا
ليبًل في الجبؿ وحده، ويناجي أخوتو مف األرواح الطاىرة التي صفت مف كدر 
الجسد، وجعمتيا المعاناة المضنية، تنتصر عمى نزعاتيا األرضية وتشؼ حتى 
أضحت نجيمات مضيئة، تتؤلأل في كبد السموات البلمتناىية وتزور أحيانًا، 
إخوتيا مف الموحديف الذيف لـ يصفوا بعد، وتنزؿ عمييـ شيبًا نورانية في خمواتيـ 
إف كانوا أحياء، وتتساقط عمى قبورىـ أشعة مشرقة، يراىا الساىروف في الميالي 
المظممة كتمة مف ضياء، ويوغؿ الرواة في الحديث عف براىينو ومعجزاتو أنو كاف 

ًا مف فتيؿ يقضي أيامو ولياليو في جفنة الريحاف مكاف قبتو الحالية، ويشعؿ سراج
الزيت وال تقدر كؿ األعاصير وعنؼ الشتاء أف يطفئاُه. ليذا تظؿ أكداس الحطب 
في غابتو طواؿ الفصوؿ، وال يتجرأ أحد أف يمسَّيا، أو يحرؽ غصنًا منيا، إال في 
أوقات األعياد والقرابيف والوالئـ الدينية التي يطبخ فييا البرغؿ والمحـ وتذبح الخراؼ 
الُمسَّمنة، ويوزع الطبيخ والمحـ عمى القرية في غضائر فخارية، وتمتمئ المخيمة 
الشعبية بالحكايا عف الشيخ نجـ الريحاف أنو كاف يرى القادميف إليو عف بعد ثبلثة 
أياـ، ويقرأ التعاويذ عمى الموسوسيف والمجانيف، ويضربيـ بالصرامي واألحذية عمى 

جب خوارقو أف أحد  الوالة رؤوسيـ حتى يخرج العفاريت والجف منيـ، ومف أع
األتراؾ، أىمؾ الرعية وانتيؾ األعراض، واستباح الصبايا، وأثقؿ الناس بالضرائب، 
حتى ىاـ البشر عمى وجوىيـ في البراري، ولـ يجدوا مغيثًا إال الشيخ نجـ الريحاف 
، وقد صنع قوسًا صمبًا مف  الذائع الصيت وبراىينو التي ال تصير إال لذوي العـز
شجر الزرود، ونحت نصبًل مف شجر الشربيف، وقرأ فواتيحو وتعاويذه، وحرؽ 
البخور في مجمرتو الخاصة، وتبتؿ في العبادة ثبلثة أياـ وسدد سيمو إلى جية 
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الوالي الظالـ الذي كاف يبعد عنو مئات الكيمو مترات، وفوجئت الحاشية التي كانت 
ر الوالي، ويصيب منو في القصر، بسيـ يأتي مف غامض عمـ اهلل، ويخترؽ صد

مقتبًل، وظف غيبلف الجعفي أف والده يتحدث عف ىذه الخوارؽ، ويكرر روايتيا، إما 
ما ليغرس في  ليسوغ سكناىـ الموحش بجانب المقبرة والركوف إلى بيت الدخنة، وا 
قموبيـ التقى والخشية مف ىؤالء الجيراف الموتى الذي يمقوف بظبلليـ المشبوحة 
تصورات مخيفة في ذىني أختيو الغضتيف المتيف صارتا قصبتي غاب ترتعشاف 
حينما تحدث خشخشة في القبة أو حوالييا، أو حينما يصّر بابيا العتيؽ، وترسبت 
تساؤالت كبيرة في عقمية غيبلف الجعفي عف الجف والخوارؽ، وغدت تتصارع في 
، أعماقو الصور عف وجود مستقر فكري يموذ بو، أحّس أف تصوريف متناقضيف

يزحماف عقمو، تصور غرسو نبيؿ السواحمي بأف ال وجود لشيء ال يقع عميو 
ف الطبيعة تسير وفؽ قوانيف أزلية ال  الحس، أو يتناغـ مع العقمية اإلنسانية، وا 
يمكف لمخارقيف في كشوفيـ الروحية أف يغيروا مف قوانينيا، وتصور آخر مغاير 
عميؽ الجذور، يمطو وراء ال شعوره، يتمثؿ فيو أف نواميس الطبيعة، يخرقيا أولياء 
اهلل، وأوصياؤه في األرض، ويغيروف مف قوانينيا المألوفة، وأف الجف أقواـ كانت 
بشرية في الذرو األوؿ وسخرىا النبي سميماف الحكيـ لمشيئتو، ولكنيا اختفت فيما 
بعد في أماكف ميجورة ومواضع خالية، وسكنت السواقي  الموحشة، والجفنات 

ية والبراري التي قمما يطأىا انسي. ولكف أيوب السارح الذي عجف الحياة الجبم
وخبزىا عمى تنور المعاناة، دشف سكنى ىذا البيت، بجمب ألفية عرؽ مف العنب 
الذي سمسو سويمـ الدرويش خفية بكمكتو المنعزلة في جوار أعالي نير السبع قبؿ 
وصولو إلى الجسر الكفري الذي يوصؿ ما بيف القريتيف العثمانية، التركية وعيف 
الغار( كاف مكاف الكمكة مستورًا بيف جفنات الغار وتحت مغارة عميقة في جوؼ 
الجبؿ، اتخذىا سويمـ مكانًا لو ولعائمتو ومنعزاًل عف العيوف وجواسيس السمطة. 
وكانت أقرب المواقع إليو قبة الشيخ /نجـ الريحاف/ والمقبرة وبيت/ إبراىيـ الجعفي/ 

د، وقد اغتبط /أيوب السارح بيذه الجيرة، ونطؽ بكممتو المعبرة في إحدى الجدي
الميالي الساجية التي التيـ فييا صمت المقبرة، وسقطت نيازؾ عمى األفؽ الصافي 
الذي يخاؿ الناظر إليو أف السماء تمتصؽ باألرض. وىتؼ بعد أف تسربت إليو 

 السكرة وتغمغمت إلى أعماقو الخفية:
الجسد بعد رحيؿ الروح عنو، يتفتت ترابًا نخرًا، والقبور التي يسكنيا الجسد -

البالي ىي شواخص، تذكرنا بأناس مروا عمى نير الحياة، كـ مرعب أف نجعؿ 
الموتى الذيف ال حراؾ فييـ، يسمموف حياتنا، يقفزوف أشباحًا عمى شاشة مخيبلتنا، 

الراكد الذي أرعب  زمف الجف قد مضى في ظبلـ التاريخ، فبل تحركوا المستنقع
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نوعنا البشري، وصمبو عمى فزاعات الدروب. كـ قرأت مف الكتب وبموت مف 
التجارب ألصؿ إلى برزخ الحياة والموت، والجسد والروح وقديمًا سمعت حكمة 

 بميغة تقوؿ )اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدًا واعمؿ آلخرتؾ كأنؾ تموت غدًا(.
صب كأس العرؽ، المصنوعة مف الشجر، في جوفو، تسمقت عيناه السنديانة 
الضخمة، اعتراه إحساس بالتأقـز أماـ جبروتيا، وصغره حياؿ فروعيا، وتقادـ 
السنيف عمييا وأوغؿ في داخمو ىامسًا )كـ أنا صغير بجسمي أمامؾ أييا السنديانة 
الفارعة. كـ تعاركت مع روح الفصوؿ وما زلت راسخة في التراب، ال تحسيف بيوؿ 

ا أنا الذي سرح في أقاصي الدنيا وامتؤل بالفجائع واآلماؿ، فإف روح الزمف. أم
 الزمف تثقمني بإحساس القمؽ الدائـ، وترَّبص كابوس الموت.

ارتعب غيبلف الجعفي مف ارتسامات غريبة كانت تعكسيا النار التي أشعمتيا 
األـ وطفا لتطبخ لمعائمة طبخة البرغؿ، عمى وجو أيوب السارح الذي راحت 
ارتسامات وجيو تتقطر بتعابير غامضة، حزينة، يخالطيا الشر، حتى أف رباب 
اعترتيا أحاسيس بأنيا في حضرة المقاـ الذي زارتو في الرابع مف نيساف المنصـر 

 وقالت:
شايفتؾ مثؿ مصموب فوؽ خشبة، ياعـ أيوب، وبصبوص عينؾ يشرؽ -

 بالحزف، بشيء مجيوؿ مالو حدود. 
دييا المتكوزيف جديدًا، مثؿ براعـ الزنبؽ الجبمي حممؽ أيوب السارح في ني

وسرح في خصائؿ شعرىا األشقر المشبوب بحرائؽ األصيؿ، وبشفتييا الزىريتيف 
المتيف يتوؽ النحؿ  إلى أف يحط عمييما، فنبضت عروقو وىفا قمبو إلييا. لـ يدرؾ 
سر ىذه الفتنة مف قبؿ، وأوغؿ مف جديد في مغارتو الداخمية، وىو يرتشؼ طيفيا 
الشديد العذوبة، تحت ألسنة النار الجبمية وقد نيضت لتساعد أميا في إضراـ النار 
حتى تستوي طبخة البرغؿ في سرعة وبرز العراؾ بينو وبيف الكوابح االجتماعية، 
وأحس بأنو في غيابة بحيرة عميقة الزرقة، ُمَعرَّى مف ثيابو كما جمبتو أمو، تسبح 

لريش، بيف ظبلؿ مونقة، وحقؿ مف أزاىير الزنبؽ حولو بجعة بيضاء، ثمجية ا
البري، يرؼ فوؽ الشط الخضير. وقد امتد كؿ شيء في جسده وتفتحت كواه عمى 
العالـ، ليمسؾ بالبجعة البيضاء، التي كانت تقترب وتبتعد في التماع عجيب، حتى 
أضنتو المحاولة في إمساكيا، ونبيو مف حمـ اليقظة ومف سكرتو المجنونة، صوت 

 األب إبراىيـ الجعفي: 
أراؾ، ذىبت بعيدًا في سكرتؾ، ىذا العرؽ المسمس وليد ىذه الجباؿ، -

مشيور بشدتو حتى أف بعضيـ، يعتصره مف حب اآلس، ويبدو أف سويمـ الدرويش 
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خدعؾ ىذه المرة بعرقو المكرر. حاوؿ أف تمؤل بطنؾ باألكؿ، ألف الشرب عمى 
 السكرة.الجوع يفتؾ بوعيؾ، ويزيد مف تأثير 

تجمعت األسرة حوؿ صينية الطعاـ والخواشيؽ الخشبية تطقطؽ وىي تصدـ 
أطراؼ المقبلة الفخارية التي يجود بيا طبخ البرغؿ، وكاف أطيب الطبخة إلى 
غيبلف الجعفي البرغؿ المحروؽ في أسفؿ المقبلة الذي يذكره دومًا بثمرات البموط 
التي تتساقط عف أماتيا، وتجمع لتشوى عمى نار الوجاؽ في الميالي الشتوية وتممظ 

 في مذاقو. وقاؿ:
ال أفيـ السر الذي يسوي البرغؿ المحروؽ في قعر المقبلة رائع المذاؽ. كـ -

أشتييو دومًا يا أمي! رغـ أني أكرر أكمو كؿ يـو فبل أكرىو، كما ىي العادة في 
 األصناؼ األخرى.

يكنو سببو حينما لمح نيض أيوب السارح قبؿ أف يشبع، اعتراه غثياف لـ 
رباب التي كانت تشحف مخيمتو بحضورىا الكاسح، تتممظ بالطعاـ ويسيؿ الزيت 
عمى جوانب فميا، انتبذ مكانًا قصيًا عف صينية الطعاـ القشية واستند عمى طرؼ 
المصطبة الترابية، ودرج سيجارة مف عمبتو الصدئة وأشعميا في صمت الميؿ 
الساجي، ونيراف رعوية تثب في الدغؿ الشمالي مف قرية العثمانية. ودخؿ في بوابة 
معتمة مف زوايا نفسو وتساءؿ في حواره الداخمي ]ما ىذه المفارقة في فيـ ذاتي؟ 
كنت أتحرؽ شوقًا إلى عرييا، وأتخيؿ دنيا ساطعة بيف تكوز نيدييا، وانفراجاتيا 

بيضاء وسط السحرية، وأتميؼ في سبحات أحبلـ اليقظة إلى اإلمساؾ بالبجعة ال
بحيرة منعزلة، فما حالي، أىبط إلى القرؼ والمقت، لما سمعت صوت تممظيا 
بالطعاـ، ورؤية الزيت يسيؿ عمى جوانب فميا، ما ىذه األشياء الخفية؟ التي تكوف 
رغباتنا وميولنا، وتشكؿ خيوط الحب والكره في خفايانا. كـ مّر مف سنيف! وما زاؿ 
الجانب الكبير مف ذاتي يكتنفو الغموض وعدـ الفيـ في تقمباتو يا إليي. أيف يكمف 
إنساني الحقيقي[ واستفاؽ مف تساؤالتو المتأممة عمى لكزات رباب لكتفو وىي تقدـ 

 لو فنجانًا مف الزوفا:
فاشرب الزوفا ونقيع  -قمت عف الطعاـ قبؿ أف تشبع يا عمي أيوب-

 البنفسج، بعرؼ أنؾ تحب ىالنقيع...
ي قمب أيوب السارح كأنيا شوكة البرصيف البري في انغرزت كممة يا عـ ف

لحمو، عصؼ بو غضب مقيور، جعمو يكّب الفنجاف فوؽ أرضية المصطبة، فار 
تنور في كيانو، التيب حريؽ في شعاب نفسو، غطَّى عينيو بيديو حتى ال يرى 
أحد انفعاالتو، تزاحمت عميو صور الداخؿ )معنى ىذا أني أصبحت شيخًا، ال 
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تقوليا النساء، إال لمف يكبرىف بكثير، أو محـر عمييف(. حارت رباب في تفسير 
موقفو، تراجعت إلى الخمؼ مذعورة مف تصرفو الحظت أميا وطفا ذلؾ التغير 

 المفاجئ، وأنبتيا قائمة:
ولؾ شو فعمت يا مغضوبة؟ وقريضة ! أنت دومًا ساذجة شو قمت لو؟ حتى -

 صار في ىدي الحالة المشؤومة؟
ة األسرة إليو، ربتت عمى كتفو وطفا وعانقو غيبلف الجعفي أسرعت بقي

ومسدت يديو سحاب وانتزع إبراىيـ الجعفي الربابة مف الوتد الخشبي المغروس في 
الجدار الحواري، وأمسؾ الوتر وشدَّه، ليصبح أكثر رىافة في إخراج األلحاف، 
ات، وأصدت المقبرة،  واىتزت الكائنات اليرمة خمؼ الميؿ، وتناوحت  واندلعت البحَّ
الغيراف وضفاؼ النير، وتبرعـ في مسمع أىالي قرية عيف الغار إحساٌس بأف 
ىناؾ أسرة جديدة توضعت بجانب القبة، وتآخت مع الموتى والسكينة والعتمة، 
لتدّوـ في الذاكرة قدـو أناس اليخافوف مف ىوؿ المقابر وجزر الصمت األبدي بؿ 

لطرب، وبحات الربابة التي كانت تجّرح وجو يرسموف في عمؽ الوحشة دوائر ا
الصمت، وتخمؽ ألؼ إلياـ عف أف الروح الثقيؿ، والعزلة الكابية، والسأـ المقيت، 
تحتاج إلى قدرة عمى التكيؼ، وكسر القشرة الخارجية لثمرة الحياة، والوصوؿ إلى 
المب اإلنساني العميؽ، المغمؽ عمى األحبلـ الكسيحة، والذكريات القديمة والخوؼ 
مف المجيوؿ الفاغر الشدقيف، ىذه العناصر كميا، جعمت سفينة ىذه األسرة 
المقتمعة مف غويراف الوطا تترنح في رسوىا الجديد مصموبة بيف برازخ الماضي 
دراؾ مخبآتو.  المشحوف بالحزف، وبيف شعاب مستقبؿ مبيـ يصعب اكتناه مساره وا 

 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 69 - 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 71 - 

 
 
 

 الفصل الثامن 

  قرٌة العثمانٌة
في اآلفاؽ الشمالية مف نير السبع وعمى منسرح مف األرض وفوؽ التموؿ 
المزدانة بعرائش األعناب، وجفنات الرياحيف، وكرـو التيف والزيتوف كانت تركع 
قرية العثمانية وتمتد بيوتيا قطيعًا مف الغنـ األبيض المغسوؿ جديدًا. وكانت 
المصطبات تجثـ أماـ البيوت المطمية بالكمس األبيض مثؿ شرفات المباني 
الفمورنسية وكاف شارع إسفمتي وحيد يخترؽ تمؾ القرية التي تنـ معالميا عمى أف 
مفارقات سحيقة بينيا وبيف عيف الغار نسجتيا ظروؼ غير طبيعية مف االضطياد 
واإلىماؿ والنسياف نزلت عمى قرية عيف الغار وتركتيا تتردى في زوايا الزماف 

عف دائرة التطور البشري، والمشاىد العابر يستنتج أف القرى  السمحفائي، والخروج
الجنوبية مف النير خيمت عمييا عتمة القروف الراكدة واإلىماؿ المتعمد مف قبؿ 
والة آؿ عثماف الترؾ الذيف سموا القرية باسميـ، ومنحوىا العطاءات وأقطعوا أىميا 
األراضي الواسعة وغمروىا بنعماىـ، وطفا عمى السطح إقطاعيوف مف صمب 
تركي، يعيثوف في األرض فسادًا يتخذوف مف الجرود العرب الساكنيف جنوب 
النير، عبيدًا ليـ، يعاممونيـ معاممة الدواب، ويمتصوف أتعابيـ ويمغوف بدمائيـ، 
ويستبيحوف أعراضيـ، وكؿ امرأة مف الجرود حبلؿ ليـ، يترصد شباب العثمانية 

اوير النير، ويحتميف بالصخور، وبيف أدواح بنات الجرود وىف يغتسمف بيف دو 
الدلب والحور وأجمات الديس البري، ورغـ الموانع فإف عيوف الساكنيف شماؿ 
النير، تترصد مفاتف العري، وتتممى في دفاءة مواطف الزغب النسوي الذي ينتؼ 
في الخموات الجنوبية، وكانت ذاكرات األحياء مف الجرود مميئة بحوادث 
االغتصاب والقتؿ، ومفاجأة العاريات مف أبناء جمدتيـ. ليذا آثر الكثيروف منيـ أف 
ينقموا الماء عمى ظيورىـ أوظيور دوابيـ مف دواوير النير حتى يجنبوا بناتيـ 
جرائر التمصص واالغتصاب وكسر األعراض وظمت االنتياكات اليمجية سائدة 

عمى السطح إال تغيير طواؿ عصور السبلطيف وفترة االنتداب الفرنسي، ولـ يبرز 
 طفيؼ في عيد الحكـ الذي سمي وطنيًا.
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كانت المدرسة اإلعدادية الوحيدة في الناحية، تقع وسط قرية العثمانية،  
وعمى مرتفع مف األرض، يطّؿ في مداه عمى قرية عيف الغار وحواكيرىا. ىذه 
اإلعدادية، أرغمت أبناء القرى البعيدة عمى تجشـ المشاؽ وقطع األودية والسواقي 
لموصوؿ إلييا. كـ أىواؿ قاساىا غيبلف الجعفي وأمثالو مف أبناء القرى، بغية 
التزود بالعمـ! وكـ مضايقات بموف الحصار، انصبت عمى أبناء الجرود، لينالوا 
الشيادة اإلعدادية التي تؤمف ليـ وظيفة متواضعة تقييـ غوائؿ الجوع والذؿ، 

ي تمؾ األزمنة صمة الوصؿ بيف الجماعتيف والحرماف. فالجسر الكفري تبّدى ف
المتباينتيف في الدـ الذي كاف يجري في عروقيما وفي العادات المتكمسة التي 
حفرتيا القروف، وتوضعت ظواىر اجتماعية مختمفة. فعمى الجسر المبني منذ زمف 
ال يحده أحد في المنطقتيف، مشت أقداـ بشرية فوؽ حجارتو وقنطرتو العالية، 
وتبلشت مثؿ تراجيع أصوات تموت في الضباب الخريفي. بيف فجوات ىذا الجسر 
الكفري كما سماه األقدموف، استظؿ العابروف وقطاع الطرؽ. كـ أناس في أياـ 
سفر برلؾ ُشمحوا وذبحوا عمى حجارة ىذا النير، َوُرمَيْت جثثيـ في دواويره! وكـ 

والديس البري الكائنة  اغتصاب بطعـ الرغبات المراىقة حدث بيف جفنات الغار
تحت قنطرتو، كاف غيبلف الجعفي وأبناء ديرة الجنوب، يحسوف بأف ىذا الجسر 
معمؽ بيف قارتيف، في الشماؿ منو تستوطف الخشية والرعب الكوني والخوؼ مف 
األغيار، ورواسب الماضي المفعـ برائحة الدـ والتعصب التركي األعمى. كـ لياؿ 
بموف الميالي القطبية أمضاىا سكاف جنوب الجسر، وىـ يتحدثوف عف الجروح 
المنزوفة في القفر والحصار، والتعذيب، واغتصابات العنؼ، وعقد النقص 
وأساطير الخوؼ مف مستقبؿ مجيوؿ. كميا ترسبت في العقؿ الجمعي لفئة الجرود 
وتجمت بشكؿ عدو متربص يمطو وراء صخور الشماؿ مف الجسر الكفري لـ 

البل شعور الصبلت المعيشة، وبعض مظاىر التبلحـ في  تخرجو مف سراديب
إطار الوطف والمواطنة وال إطبلؽ شعار الديف هلل والوطف لمجميع، ولكف تأسيس 
الحزب الثوري في قرية العثمانية أخفت مف تأجج الخوؼ والحذر التاريخييف، وقد 
تأسس بواسطة شباب عاشوا في الغرب ودرسوا في جامعاتو، واستأنسوا بوقدة الثورة 
الفرنسية، في الحرية والعدالة والمساواة، وتأثروا بطروحات فختو القومية، واإليماف 
برسالة جديدة لمحياة، تعيد لئلنساف مكانتو تحت الشمس، وآمنوا بأف العدالة 
االجتماعية ينبغي أف تسود، وترفع أنيار العبودية عف أكتاؼ المسحوقيف. وكاف 

ا الحزب الثوري أيوب السارح الذي أسرع إلى االنتساب أكثر الناس استجابة ليذ
إليو والدعوة لو، واعتبره فرصة تاريخية ال تفوت. وانبثت المبادئ الثورية في 
مناخيا المناسب. وانسرب إلى ذىف غيبلف الجعفي إيماف عميؽ بأف عصور 
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االنحدار التي رانت عمى العقؿ العربي يجب أف تنحسر، وأف النفؽ الَعرقي، الذي 
غّيب بصراعاتو وظممة تعصبو، كؿ جماالت الحياة ومعانييا، ينبغي أف ينفذ إليو 
نور التقدـ واالشتراكية. وكانت المعاناة ضارية في نشر الرسالة في ديرة العثمانية 
ولدى أزالميـ في ديرة عيف الغار ألف العقوؿ التي تصمبت رؤياىا، واقتصرت عمى 

د، وأنماط التفكير، يصعب تغييرىا، وتحتاج إلى كؿ المكرور مف العادات والتقالي
المطارؽ والمخارز لمنفوذ إلى عتمات القروف الراكدة، وكانت عيف الغار مؤلفة مف 
عدة حارات متناثرة، وحارة المشائخ تجاور الجبؿ مف الجية الجنوبية الشرقية 
ويسكنيا آؿ الخصيب وىي أكثر األسر أصالة وليا جذور دينية في إقامة الطقوس 
والصموات عمى الموتى، وفي األعياد السنوية، وكانت منحازة إلى ذاتيا وتشتمؿ 
عمى أسرتيف، تشدىما أواصر قربى، حتى أف أكثر الزيجات كانت تحدث  بينيما، 
فعميد األسرة الشيخ أحمد الخصيب يتولى أراضي الوقؼ المنذورة لؤلسياد  

ولو ثبلثة أبناء، حمزة ووحيد وعمار المحاطيف بيالة القدسية والجبلؿ الديني، 
وبنتاف ىما: عمياء وزينب، وأسرة ابف عمو محمد الخصيب وتشتمؿ عمى سعيد 
ومنتجب الخصيب وابنتيف ىما نجوى وصبا الخطيب وأسرة بدر الجعفي وتتألؼ 
مف أوالده الثبلثة عنفواف وليث ومازف ومف ثبلث بنات ىف ثناء وربيعة وماجدة 
الجعفي وتسكف الجية الغربية الجنوبية، أما الحارة التحتانية المتاخمة لمجسر 
الكفري والمطمة عمى قرية العثمانية فكانت تشتمؿ عمى أسرة الغشيـ ، والصواف 
وآؿ برقروت وكاف جميعيـ يعمموف مرابعيف لدى أغوات العثمانية الذيف يممكوف 

ث. وكانت سيطرة األراضي والحواكير، حتى بيوت الدفش التي تسكنيا األسر الثبل
األغوات طاغية، إذ يحؽ ألي أغا أف يطرد مف يشاء مف مرابعينو، وفي أي وقت 
كاف، كـ طرد أناس في عز الشتاء، وتحت المطر والريح العاصفة، وخارج بيوتيـ 
ذا  ببل مأوى في أزمنة ىمجية، إذا لـ ينصاعوا إلى إرادة األغوات األتراؾ، وا 
استحسف أحد األغوات امرأة المرابع، فويؿ ليا إذا لـ تستجب، فيسحبيا عنوة إلى 
جفنات الغار، ويقضي شيوتو منيا، وليذا ظير خميط غريب مف أوالد الحارة 
التحتانية، وفي أقصى الجنوب المؤدي إلى غويراف الوطا تعرشت بيوت الجرود 
عمى السفوح وبيف غابات البموط والشوح والسندياف، وفي انعزاؿ مييب عف حركة 

حياة، كأنيـ مرميوف في صحراء العزلة، يستنبتوف األرض، ويعزلونيا مف ال
الحصى، ويشقوف الصخر ويعتصروا منو لقمات ممزوجة بالمرارة والعمؿ الدؤوب 
بتعمير المصاطب ومنع جرؼ التربة، وزرعيا بالدخاف البمدي الذي يجدد في ىذه 
الحواكير المسمدة بزبؿ الماعز الجبمي، وتوضعت عائمة سويمـ الدرويش بأقصى 
المغارة الشمالية الشرقية المشرفة عمى  أعالي نير السبع وقد شممت عائمة سويمـ 
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عمى خمسة أبناء ذكور: حمداف، نبياف، دغماف، شجاع، رافع، وأربع بنات ىف: 
وحيدة، جميمة، حزينة، رابية، ومف تحت ىذه المغارة التي يسمع منيا ىدير الماء، 

مف عروؽ الصخر، يتجمع نير سيمي، يشكؿ دواوير، ويتدفؽ ينبوع جارؼ 
وشبلالت صغيرة في منحدره السحيؽ، ويضيع في اآلفاؽ الساحمية، حيث تركف 
المدف، وتبص المراكب الميمية فوؽ الصفحة الزرقاء، مثؿ حباحب خريفية، تموح 
في دياجير الغابات النائية، وكانت المقبرة تجثـ بجانب قبة الشيخ نجـ الريحاف في 
الوسط مف ديرة الجرود، وعمى مقربة منيا، سكف ابراىيـ الجعفي وعائمتو بعد 
ىجرانيـ مف غويراف الوطا ولـ يجد األب مكانًا آمنًا أكثر مف مجاورة القبور بعد 
الحؿ والترحاؿ في أقاليـ األماكف، وضراوة اإلنساف. وقد اتخذ أيوب السارح وغيبلف 

اخمة لمقبة، مأوى ومناسبًا لبلجتماعات السرية الجعفي شجرة البموط الضخمة المت
والدعوة لمحزب الثوري. وكاف أشد المقاوميف النتشاره بدر الجعفي وأسرتو. وحارة 
المشائخ كانت ضالعة سرًا ضد ىذا التشكؿ الحزبي ولكنيا لـ تمارس في البدء 
المقاومة والتيديد البادييف، وانكبت عمى تكممة عمارة قبة الجد األوؿ الممقب بشيخ 
الجبؿ جعفر الخصيب وكاف سكاف الجرود يبيعوف بقراتيـ، ويرىنوف بناتيـ 
خادمات عند أغنياء المدينة، ليتبرعوا ويوفوا النذر عف أرواحيـ لمقاـ شيخ الجبؿ، 
وكـ حكيت معجزات وخوارؽ عف قدسية ىذا الشيخ، وبراىينو عمى شفاء المرضى 

قامو، ويتبركوف بمثـ ضريحو، ويقدموف والمعتوىيف الذيف يزورونو، يبخروف م
القرابيف والخراؼ، نذورًا لو، حتى روي عنو أف عممو الوافر تحتضنو رسائؿ عديدة، 
مفعمة بالتأمبلت العميقة، في سبر أغوار الحياة ومشحونة بالشعر الصوفي 
ولواعج الحنيف إلى الذات اإلليية، والتخمص مف أدراف المادة، واالرتقاء إلى عوالـ 
الصفاء، واكتناه أسرار، نقطة المقاء بيف الزماف والبلزماف، حتى أف بعض 
الطاعنيف في السف مف الجرود رآه بأـ عينو، متجميًا بصورة شفافة، وبمحية بيضاء 
كالثمج، يستظؿ بالغارة الخضراء، أماـ الكيؼ الدىري في أقصى غابة حارة 

ت تحتطب في الغابة، وأوغمت المشائخ، وروت وحيدة بنت سويمـ الدرويش أنيا كان
بعيدًا، فتراءى ليا شبح الشيخ بيف الصخور البيض، في جمبابو األخضر الطويؿ، 
وشاشو الناصع المنعقد فوؽ طربوش أرجواني. وأصابتيا الرعدة، وراحت تيذي، 
وتغمغـ بالحكايا عف الشيخ الذي لمحتو بمحيتو الثمجية، وعينيو المتيف تتوقداف مثؿ 
نجمة الصبح، وعافت الطعاـ والشراب، وقادىا والدىا سويمـ الدرويش إلى حارة 
الشيخ أحمد الخصيب وسرد لو حكايتيا، والتابعة التي تتمركز في داخميا، وأمسؾ 
الشيخ الكوب الممموء بماء النبع الذي طمع مف األرض، عند قبر الشيخ جعفر 

لكممات الخفية، الخصيب لما أقدموا عمى تشييد القبة الجديدة، وتمتـ بعض ا
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والتعاويذ السرية وعمؿ حرزًا مف الورؽ، عمؽ في صدر وحيدة الدرويش، وتماثمت 
لمشفاء وذىبت عنيا الرعبة بعد أياـ عدة، وأوصيت أف ال تقرب بعد ذلؾ مف كيؼ 
الغارة، وتحتطب ىناؾ، ألف سر اهلل في خمقو ومف تجاوز حدوده، سقط في الحيرة 
وفقداف نفسو، وانتشرت ىذه الحادثة كالنار في اليشيـ بيف الجرود، وزيد عمييا 
الكثير، ونسجت حوليا المخيمة الشعبية مسوحًا مزدانة بالمعجزات والخوارؽ، وفي 
إحدى الميالي الصيفية، احتضنت أرض عيف الغار شبحيف حقيقييف، كانا يزرعاف 

ريحاف خطواتيما بيف الشعاب الصاعدة مف الجسر الكفري إلى قبة الشيخ نجـ ال
حيث يسكف ابراىيـ الجعفي وعائمتو، ويقودىما في خطا متوجسة، أيوب السارح 
تحت ظبلؿ الميؿ الذي يضوع برائحة غامضة. أشعة القمر وىو في أيامو األولى، 
بيف سرحات الغابة، فيستحيؿ العالـ كونًا مشبوحًا مفعمًا باأللغاز والموحيات، كانت 
روح الصيؼ تطوؼ بيف ىسيسات األوراؽ وخبلؿ اليدير الميمي عبر مساقط 
النير، وتذوب في زرقة سموات، تطؿ منيا تمؾ الصوامت األزلية الممتمعة في قبة 
البلنياية، فيتحوؿ العالـ الخارجي سمفونية ريفية مسكونة باالمتداد واالحتضاف 
العميقيف وقابمية جديدة لنثر بذور في رحـ األرض واإلنساف، تحت الفيء القمري 

احب: وترنحات بقايا أوراؽ السنديانة العتيقة، بجانب قبة الشيخ نجـ الريحاف الش
كاف المقاء األوؿ، ونقطة البدء لمتحرؾ الجنيني لنشوء الحزب الثوري في عيف 
الغار. أسرع ابراىيـ الجعفي وغيبلف ابنو إلى استقباؿ الضيؼ الجديد. حممت رباب 
المباد الصوفي الحائؿ الموف، وفرشتو تحت السنديانة، وبجانب شجرة الغار التي لـ 
ينؿ مف خضرتيا الخريؼ، ووضعت فوقو شرشفًا أبيض ممزؽ األطراؼ وأمسكت 
بالتكايا المحشوة بالقش، وركزتيا فوؽ الغطاء، تسمقت عيناىا في َولٍو نبيؿ 
السواحمي اعترت خداىا حمرة الخجؿ، أبعد معمـ قرية )غويراف الوطا( تمؾ 

ى ال يبلحظ الجميع ذلؾ الولو المسمَّر في عيني رباب وىمس النظرات عنو، حت
 قائبًل:

جئتكـ بمناضؿ فذ، غني عف التعريؼ، وىو الدكتور األخضر العربي الذي -
اطمع عمى تاريخ الثورات في العالـ، وفيـ وسائؿ تشكيميا وتنظيميا وىو قائد فكري 

 في الحزب الثوري.
حممؽ غيبلف الجعفي في مرتسمات الدكتور األخضر العربي فطالعتو تحت 
ذبالة القنديؿ، عيناف متألقتاف سوداواف تسبح فييما رؤى مستقبمية متفائمة، حاجباف 
دغمياف يمتداف حتى جانب فوديو، رأس ضخـ مدور لـ تبؽ عميو إال بقايا 
خصبلت شعر، تبدو كأجمة صغيرة وسط قفار جرداء، يظير اكتئاب عميؽ 

حو، تممع أسنانو البيض فوؽ شفتيف منقبضتيف عمى وتصميـ فوري مف خبلؿ مبلم
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إرادة. كاف معتدؿ العضبلت أميؿ إلى القصر يوحي بالجبلؿ والوقار. افتر ثغره 
عف ابتسامة معبرة، وأجاب ضاحكًا: منحني الرفيؽ نبيؿ السواحمي صفات اتوؽ 
إلى تحقيقيا، فحبو الزائد لي أضفى عمي أبعادًا أحمـ أف أصؿ إلييا. جئتكـ سرًا 
لى المناخ  تحت جنح الظبلـ ألف البذور الثورية في بدايتيا تحتاج إلى السرية، وا 
الصامت والتربة المناسبة إلنباتيا، حدثني عنيا طويبًل نبيؿ السواحمي وأعطاني 
صورة واضحة، بأنكـ التربة الصالحة، ونقطة البداية في قرية عيف الغار وأنتـ 

والتعذيب عمى رحى الطاحونة الوثنية، ما لـ  الجرود، تحممتـ مف الصمب اليمجي
 تتحممو إال الجماعات القميمة في تاريخ اإلنسانية.

تطمعت األـ وطفا إلى سمات الدكتور األخضر العربي، وقفزت إلى ساحة 
شعورىا، مف رميـ الماضي، كممات الشيخ محمود مبارؾ وىو يقوؿ ليا، ويشعر 
بالشفقة والرحمانية إزاء  الجرود كـ نكبوا، وأذلوا وشردوا في األرض ببلمسوغ، 
ولكف رغبتو في أف يعرييا، ويتممى فخذييا، ويغوص في لحميا الدافئ، تفوؽ كؿ 
مكامف الشفقة والرحمة بيـ. وأخرجيا مف دىاليز الماضي ونزؼ عقدىا، صوت ، 

 أيوب السارح وىو يقوؿ في تميؼ:
رؽ المسمس مف كمكة يفقد ىذا الميؿ طعمو، إذا لـ نسكب في عروقو الع -

سويمـ الدرويش وال يطيب السمر، وال تنبت بذور الثورة إال في جموة الخمرة، وال 
تغتسؿ عتبات الحس إال بكركرات األقداح، أنا لست قدكـ في النظريات وامتداد 
الحروؼ والمجردات. ولكف الحياة أدركت ذاتيا بالممارسة لممعاناة. سمخ اآلخروف 
جمدي مرات عدة، ونبتت مكاف السمخ قروف مناطحة استعجمي يا سحاب السمراء 
واجمبي معؾ الكؤوس الخشبية وأنا سأخرج ألفية العرؽ، المخبأة في غارة جارنا 
المقدس الشيخ نجـ الريحاف. تفنف الصيؼ بعرض معزوفاتو الرائعة، َغنَّت 
عصافير برية في لحؼ الجبؿ أشجى أغانييا، غمغـ ينبوع المقاـ في حارة 

مشائخ، غمغمات مبيمة ذابت في المدى المشبوح وامتزجت مع ىدير نير السبع ال
ومساقطو الموغمة في أحشاء األرض، وبثت نسيمات العشايا أرغنيا في األدغاؿ 
الجبمية، وانثالت شيب المعة، عبرت نير المجرة، ومرت فوؽ القبة، واحترقت في 
المدى الميمي. ارتعشت ذبالة القنديؿ الزجاجي المسور، بزجاج شفيؼ ذي إطار 
تنكي يمنع تسرب اليواء، ولكف ثقوبو العدة، لـ تحؿ دوف دخوؿ نفثات العشايا 
إليو، أوغمت رباب في مبلمح المعمـ نبيؿ السواحمي، وراحت تمتقط تعابير وجيو، 
وسرت في عروقيا نبات شوؽ خفي، يحنف نزوعًا إلى احتضانو، خفؽ قمبيا 

د األعالي، تبلقت العيوف في ولو الحب الصامت، خفقات طير جريح، داىمو بر 
أحست بأف شيئًا خفيًا يدغدغيا يحاوؿ تعريتيا بيف فجوات جبؿ الشعرا، أحاسيس 
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عذراء بموف االختبلء البكري، رجؿ مميء بالعنفواف، يؤرجحيا بيف مرجات العشب 
الشديدة الخضرة التي تنمو بيف الصخور، ويفمي جسدىا في عزلة االختبلء، ونشوة 
التعرية، إنيا األحاسيس ذاتيا التي انتابت أميا وطفا لما مزؽ عرييا الشيخ محمود 
مبارؾ وراح يتفرج بسكره المجنوف عمى تضاريسيا. ويدغدغ في ليفة البدائي 
طيات لحميا الرخص، شعر أيوب السارح بحدسو النسائي أف رباب الطالعة عمى 

ارسيا، وتتوحـ عمى مرآه، فغاص في الحياة الجديدة، تشتيي في صمت المأخوذ ف
داخمو، وجرع الكأس األولى ببل مزج بالماء، وصبَّ الثانية، ونيؿ منيا نيبلت 
مميئة بالحزف والغضب والغيرة، نيضت األـ وطفا تبعتيا رباب. تناىت إلى الجميع 
نقنقة ديؾ وجمبة في الحائط الشمالي لمبيت. فيـ ذلؾ الشيخ ابراىيـ الجعفي. خرج 
صوب الجمبة، كاف الديؾ الوحيد، يتموى في يدي رباب وتقدـ السكيف إلى أبييا 

 الذي قاطعيا ميددًا:
ويمؾ: ىذا منذور لمقاـ جعفر الخصيب صاحب المعجزات. نذرناه يـو -

 قدمنا إلى ىذه القرية، فكيؼ يفعؿ بنا إذا لـ نوؼ النذرلو؟!
 تدخمت رباب في شراسة وقالت:
ضرة. تجمعت أسرة غويراف الوطا كميا. وما بدؾ تشوؼ أجمؿ مف ىا الح

عندنا شيء يميؽ بإطعاميـ إال ىا الديؾ. مقاـ سيدنا جعفر الخصيب يغفر لنا ىذه 
 المرة. ويؤجميا حتى يفرجيا اهلل.

انتابت األـ وطفا عاصفة مف الحنيف إلى أياـ الميبلدية القديمة. حينما كاف 
الشيخ محمود مبارؾ يعيدىـ ويغمرىـ بالحبلوة النفيشة والدبس، ويصحب معو 
الديوؾ لذبحيا، وطبخيا مع ىريسة الحنطة. وتممظت كأنيا تشرؽ تمؾ المرقة، رغـ 
بعد السنيف، في ولع حزيف، وتتممى الشبؽ في عيني الشيخ محمود واالشتياء 
الكاسح، وىو يحدؽ بيف مرتسماتيا ويتمظى حالمًا. عصؼ بيا إحساس مف الحنو، 

 توخى أف تقدـ أغمى ما لدييا إلى فارسيا المرجو وىتفت:أدركت أف ابنتيا ت
سأسنبؿ في حواكير المشائخ، وأجمع ثمف ديؾ آخر نوفيو لممقاـ. قريضة. -

يا بنتي، ذكرتني بحوادث مضت، انشحنت في ضموعي، إتكؿ عمى اهلل يا شيخ 
 ابراىيـ، واذبح ىا الديؾ.

تمتـ األب كممات غير مسموعة وقرأ الفاتحة وجير: سبحاف مف َحمَّمؾ لمذبح 
وانقضَّ عمى الديؾ المربى، وقطع رأسو برىافة حد السكيف التي يشحذىا دومًا 
/بالسبلط/ الحجري القاسي، نيض غيبلف ابنو، وجمع الحطوبات التي احتطبيا 
مف غابة الجبؿ والتي ليست وقفًا ألحد المقاميف، أما الشجر الوقؼ فبل يجرؤ أحد 
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ال في األعياد الرسمية. اشتعمت النار في ظؿ السنديانة مف الجرود عمى قطعو إ
اليرمة، انكشفت في أجمى معانييا، واستبانت تعابير حزينة في وجو الدكتور 
األخضر العربي وتراقصت ألسنة النار المتقدة فوؽ ضفائر /رباب الشقراء/ واحمر 
الخداف تحت وىج الجمرات. شعر أيوب السارح بعد الكوبيف مف العرؽ بأنو أماـ 
إلية النار في عرييا األسطوري. لـ يدر لماذا تألقت في قحؼ رأسو خضراء مبارؾ 
يـو كانت ترتدي الثوب البنفسجي في عيد الرابع، وترقص بيد ابف عميا يوسؼ 
مبارؾ وقد وىجتيا شمس الربيع، بأنشودة السحر والغواية، والتيب جسدىا اشتياء. 

بلؿ النار، وُوِضعت ألفية العرؽ وانفتحت تصاعدت رائحة الشواء، مع رقصات ظ
سدادتيا الفمينية، فوؽ السكممة الخشبية التي اشترتيا وطفا يـو عرسيا، وجمس 
الضيوؼ حوليا، وجمبت سحاب السمراء ذات الجدائؿ الغجرية، صحوف الزيتوف 
المصمود، والسمؽ الجبمي المرشوش بعصارة السماؽ، أمسؾ أيوب السارح الكوب 
الخشبي الممموء بالعرؽ ونيض واقفًا وقد استبانت فوؽ مبلمحو مرتسمات األسى 

 وانفعاالت مضطربة تحت رماد أحاسيس ممتاعة وجأر:
كأسؾ يا دكتور. ىذا العرؽ ثمثو سويمـ الدرويش عدة مرات وينقي تينو مف -

المساطح في القرى الساحمية ويأتي صافيًا كدفقات الينبوع في المغارة العميا. وال 
ـ لماذا يحّرمو اهلل في كتابو الكريـ، ما داـ الصديؽ الوفي لممحزونيف والفقراء، أفي

وأنيسًا لؤلغراب في غربتيـ وشقائيـ، وما دامت المشيئة اإلليية تبشر بو 
 لمصالحيف أنيار مف خمر لذة  لمشاربيف.

جفؿ ابراىيـ الجعفي مف ىذه التجديفات التي يسوقيا أيوب السارح وانتابو 
 غيظ مكبوت ورّد قائبًل:

يظير أنؾ سكرت يا أيوب قبؿ األواف وأنيار الخمر التي يعنييا اهلل، في -
تصوري، ليست الخمرة الكثيفة المسكرة التي تقصدىا أنت بؿ المذائذ الروحية 
النابعة مف معرفة اهلل وتطبيؽ مفيـو التقوى واإليماف، وما الجنات الموعودة 

المصفى والغمماف كالمؤلؤ المنثور، والظبلؿ  والحور العيف، وأنيار مف العسؿ
 األبدية، األرموز لتمؾ المذائذ الروحية، أليس كذلؾ، برأيؾ، يا دكتور؟!... 

غاص الدكتور األخضر العربي في األشياء التي تحيط بو، والتقط بحواسو 
تيويمات الصيؼ، والميؿ المفعـ بالموحيات، والنار المشتعمة تحت السنديانة 
الضخمة وعبؽ بخور في الغضارة العتيقة المسندة إلى حوش القبة، وتكشيرة الفناء 
البادية بيف القبور المكمسة، والجدائؿ المتراقصة عمى كتؼ رباب وتَضوُّغ زىرات 
برية في األعالي كاف يحمميا نسيـ الصبا الشرقي، عمى جناح أثيري شفاؼ إلى 
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وانبثاؽ عصفور ليمي بزقزقتو األنوؼ، وصياح بنات آوى بيف األوجار السحيقة، 
المفاجئة بيف ظبلؿ الغابة ونسيس الحطوبات في النار، وزغردات الجمرات في 
اإلثفية الطينية، لممـ مف نسيج تأمبلتو، وارتشؼ رشفات مسموعة مف العرؽ 

 المثمث، وتمزمز بو حتى تشرَّب مزاقو في ىدوء وأردؼ مجيبًا عف سؤاؿ األب:
في قديـ الزماف نزلت حكمة تقوؿ قميؿ مف الخمر يفرح قمب اإلنساف. ولكف -

نزعات السكرة الدائمة في العمؽ اإلنساني لـ تكتؼ بالقميؿ، وبيذا القميؿ امتؤلت 
األديرة بدناف الخمرة المعتقة، وعمَّْت الخمارات المكاف ولـ تحرميا في البدء الحكمة 

إلنساف في شربيا حتى القرآنية  وال تقربوا الصبلة وأنتـ سكارى. ولـ يتوازف ا
صارت تشرب عقمو وصحوتو، ونزؿ التحريـ الكمي ليا، غير أف في الخمرة 
المتوازف شربيا، قابمية صوفية لبلمتداد، ونشوة لمخروج مف كثافة الجسد الصفيؽ، 

 وغسؿ عتبات الحس، صوب رفَّات الشعر والفف واإللياـ. 
ات النار، ومج منيا مجات  تنحنح نبيؿ السواحمي، أشعؿ سيجارة مف َبصَّ

 سريعة، وحممؽ في جنبات الميؿ، وأضاؼ قائبًل:
ال تعنيني التأويبلت، وطبيعة الخمرة الكامنة وراء ىذا العالـ، وجوىرية  -

المذائذ تحت ظبلؿ الجنات المجيولة، التي لـ يأت أحد منيا ويخبرنا، نحف 
ع بذورًا انقبلبية، األحياء، عف مكاف وجودىا، وال عف زمف حصوليا، بؿ جئنا لنزر 

الجبمي، أكثر الممؿ ىرستيا  -سكاف الجرد-قد ال نجد حصادىا، وممة الجرود 
الطاحونة، عاشت في الجحيـ األرضي، وىي أحوج إلى أف تستعيد أبسط حقوقيا، 
وتناؿ شيئًا مف العدالة ولف يكوف ذلؾ إال بحزب ثوري، فالعبيد عبر العالـ نيضوا 
مف مراقدىـ، ليحطموا أنيار العبودية، وما زاؿ الجرود قابعيف في أحراش عزلتيـ 

نزوائيـ وتكمساتيـ الدىرية.  وا 
سقط نيزؾ فوؽ الجبؿ، شؽ الميؿ بشظاياه، انتشرت ساحة مضيئة فوؽ 
القمة، خيمت سكينة جبمية بيف الشعاب الغابشة وأحدثت كممات /نبيؿ السواحمي/ 

العربي أصابعو األنيقة، محدثًا صدى في األعماؽ الراكدة. فرقع الدكتور األخضر 
 صوتًا لزجًا، وىمس كمف يخاطب في العراء روح التاريخ:

كؿ رسالة أرضية أو سماوية، تحتاج إلى أجنَّة جديدة وأناس يحتضنونيا، -
معنى وجودىـ يستخمص منيا ُيرخصوف كؿ شيء في سبيميا. تبتدئ مف نقطة، 
وتمتد مف بذرة، تتكاثر أجنتيا، انتصرت الدعوة اإلسبلمية كما تعرفوف باإليماف 
والعطاء، والصبر عمى تحمؿ العذابات، واليجرة الطويمة والفداء بالنفس والنفيس 
مف أجؿ الرسالة. وامتدت المسيحية بالتبلميذ الذيف سافروا بكممات المخمص إلى 
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آفاؽ األرض، وتحمموا أنياب األسود الضارية في ساحات روما، وىؤالء المريدوف 
 ؿ قدوة فمنستخمص الِعَبر مف مسار حياتيـ ومواقفيـ.األوائ

أبرقت خاطرة في ذىف أيوب السارح، لؼ سيجارتيف مف عمبتو الصدئة وضع 
األولى بيف شفتي ابراىيـ الجعفي والثانية دسيا بيف شفتيو وصرخ بصوت جبله 

 السكر:
الرساالت أفيميا جيدًا، التاريخ العربي اإلسبلمي أحفظ مساره عف ظير 
قمبي. كؿ الرساالت تظير إنسانية وجميمة، ولكف محنتيا في التطبيؽ. اليوة التي 
انحفرت في ذىني ىي البعد بيف المبادئ والممارسة، فمنبدأ بمف ليـ مصمحة 

آؿ الصواف. وآؿ -بالثورة، واالنقبلب عمى الواقع مف الحارة التحتانية آؿ الغشيـ 
 الفقراء الرثة.برقروؽ. وعائمة سويمـ الدرويش إنيـ طبقة 

سرح في ضفائر شعر رباب غرؽ في تقاطيع وجييا األسيؿ، تأججت في 
قمبو حسرة المفارقة بيف السنيف. ىي في ميعة العمر، وىو في كيولة تنزلؽ رويدًا 

ىامسًا في أعماقو ]آه.. آه. لو  -إلى شيخوخة. ىبط إلى درجات نفسو الداخمية
أعود شابًا في العشريف لما فاتني اقتناصيا، واعتصار الحمرة التي في وجنتييا( 

 ونيض كمف بو مسٌّ ولوَّح بيديو قائبًل:
تعشوا سآتيكـ بسويمـ الدرويش، وولديو حميداف، ونبياف وابنتيو وحيدة، 
وجميمة المتيف تجيداف الغناء عمى دلعونا، ويا أـ الزلؼ والفروقات الشعبية، ألف 

 ىذا الميؿ لو ما بعده.
وعقالو يترنح، وشممتو البيضاء، ترفرؼ وسط الغاب  غاب وراء العتمة،

الجبمي، سافر الدكتور بعينيو البلمعتيف وراء شبح أيوب السارح، وىو يغيب خمؼ 
 الميؿ ونادى في حنو:

بمثؿ ىؤالء الناس المندفعيف حماسة وممارسة، تصؿ الرساالت واألحزاب إلى 
حرؽ المراحؿ وتحقيؽ أىدافيا. تكمف العفوية واإلندفاعية البدئية، والقدرة عمى 
التحرؾ في عروؽ ىؤالء، إنيـ يتجاوزوف أصحاب الفكر والنظريات المجردة، 
يحيموف األفكار إلى واقع والنظرية إلى ممارسة. كـ انحني احترامًا إلى شخوصيـ 
المجربة وأقداميـ المصيقة بالتراب الشعبي. سمعت بحكايا عنيـ شبيية باألساطير، 

يف، كانوا ييجموف عمى دبابات فرنسا بسيوفيـ ورشاشاتيـ، فييـ ممف بمغوا الست
تتجمى الحياة بأعمؽ خصوبتيا، وتصارع الموت لتنتصر عميو بالموت في سبيؿ 

 قيميا.
شدت األـ وطفا مف تجاعيد فستانيا المكشكش الطويؿ، وأنزلت مف انحناءاتو 
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البلصقة حتى ال تبيف المرتسمات، ويستشؼ الرائي الخط المنزلؽ، وقالت في 
 ترحيب:
أىبًل وسيبًل بكـ. ىؿ وقت العشا.  سيطّوؿ أيوب حتى يرجع، بدنا نترؾ  -

 لو الحصة مف الديؾ حتى يعود مع جيراننا، خايفة أف يبرد المحـ.
انيمؾ الجميع بالطعاـ، ولـ يعد مسموعًا إال صوت التممظ وقرقعة الخواشيؽ 

ـ طبيعة نبيؿ السواحمي بأنو ال يحب في المتبؿ، وكأنيـ في مأتـ، وتعرؼ وطفا األ
الكبلـ عمى الطعاـ، وينطوي عمى ذاتو حينما تتحرؾ أضراسو. غير أف الدكتور 
األخضر العربي شعر  بثقؿ ىذا المأتـ الطعامي وأراد أف يبدد مف ىذا التممظ، 

 وقاؿ:
في الغرب ال يعرفوف ىذا المتبؿ مف الحنطة، وال أكمة البرغؿ مع العدس.  -

المطبخ الشرقي مشيور في الغرب، بأنو يتفنف بصنع الطعاـ واإلمتبلء البطني 
بأطيب المأكوالت، لعؿ بطوننا نمت عمى حساب أدمغتنا، وممذاتنا اقتصرت عمى 
الكثيؼ الجسدي منيا، فمتع الموسيقا، ورؤية التماثيؿ وما فييا مف الرىافة 

ف، والرقص الرشيؽ، والجماؿ، والموحات التصويرية في المتاحؼ وعمى الجدرا
واألجواء الناعسة، كميا مناخات تخمؽ متعًا خاصة، نحف في الشرؽ نموب عمى 

 أكمة دسمة ونسعى إلى تكرارىا.
، وازدرد المقمة في انفعالية مفاجئة ووقؼ  انتفض نبيؿ السواحمي كمف بو مسٌّ

 عف الطعاـ وقاؿ:
ليس مف يفتش عف المقمة، ليسكت جوع معدتو، وال يكاد يجد ما يقيـ أوده، -

كمف يتقمب في ُنَعمَيات الحياة، وينوع ممذاتو الطعامية. قبؿ أف نفتش عف الممذات 
الجمالية والمتع العميا، ال بد لنا أف نمؤل بطوننا وحاجاتنا الجسدية، إف مف يجوع 
ويعرى، ويميث وراء المقمة ال يقدر أف يتسامى إلى صعيد المتع العميا، ىؤالء 

جباؿ مثؿ شاخص، ودليؿ واقعي عمى البؤس التاريخي والجوع سكاف الجرد وال
 الطويؿ والحرماف والقير.

غابت نجيمات السماء الصيفية، جفمت طيور ليمية، حطت بجانب الغابة 
النازلة صوب قبة نجـ الريحاف، أصدت أصوات بشرية تيدودر مف مغارة سويمـ 
الدرويش وتشؽ حجاب الميؿ، أطؿ أيوب السارح وىو يحمؿ ألفية عرؽ، وينجرُّ 
خمفو األب سويمـ وولداه حميداف ونبياف وابنتاه وحيدة وجميمة. كانوا يسيروف في 
عجمة. وضع أيوب السارح األلفية بجانب السكممة، مؤل الكأس منيا وقاؿ رافعًا 

 ومموحًا:
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بصحتكـ جميعًا. جئتكـ بالدراويش. ىؤالء ليـ المصمحة الحقيقية بالثورة. -
والتغيرات الثورية، قامت عمى أكتافيـ، الطبيعة والفقر والزمف الراكد،  كؿ الرساالت

والطعاـ الواحد المكرور الذي ال يتبدؿ طواؿ السنيف لوال البرغؿ وسدونات التيف 
واليواء النقي، وخبز التنور، وصفاء الماء في الينابيع لتفسخت أجسادىـ ضمورًا 
والنقرضت، لوال المغارة الرحيمة المطينة بسواعدىـ ألكميـ الوكؼ وزميرير 
األعالي، ولكف أجسادىـ تكيفت مع المناخ القاسي، وُقدَّت مف الصخر. شمْر عف 

وشّوفيـ كفؾ البازلتية التي أكمت مف الصخرة شقفة،  -يا حميداف -ساعديؾ 
ارفعي منديمؾ عف جمتؾ  يا وحيدة لتبرز في وجيؾ سمات الجبؿ وصبلبتو، وأنت 

ضبلت يدؾ المفتوحة كعروؽ السندياف في قمة الشعرا، وانت يا أرنا ع-يا نبياف 
سويمـ الدرويش يا أبا اليوؿ، افرد شممتؾ، تنبعث الميالي والعتمات وعواء الذئاب، 
وغمغمات الجباؿ، ميزومة أماـ صرامة وجيؾ، وانت يا جميمة يا سوسنة البراري 
ارفعي صوتؾ ]عمى دلعونا، عمى دلعونا وعمى أـ الزلؼ[ يخجؿ الوتر ويتحسر 
القصب، وتطرب العصافير، ويترنح شيخ الجبؿ سكرًا، وتنسكب مف الميؿ أرغنات 

 ميّومة.
وانفتؿ ناىضًا، والكأس بيديو، وصبَّيا في جوفو، وكأنو يريد أف يغيِّب صحوة 
الغيرة في تضاريسو النفسية، ويستقطب الجميع بحركاتو. أشار إلى أسرة سويمـ 

مرسح الدبكة ويفتتحوه. ابتدأت الحمقة، أمسؾ بمنديؿ صغير  الدرويش ليشاركوا في
أحمر. يموح بو حوؿ النار، ويترنح في رقصتو وأومأ إلى غيبلف وسحاب الجعفي، 
ليندفعا إلى الرقص والغناء، وأغفؿ رباب قصدًا، ألنو كاف أماـ ناريف، نار الغيرة 
التي تكوي أعصابو، والنار المشتعمة في الخارج. وراح يدور حوليا في حمقة. 
تنحنح قميبًل، سكب كوب العرؽ بجوفو دفعة واحدة، ارتسمت أشعة ندية في عينيو. 
غنى في توجع المرتحؿ الذي أكمو الحنيف إلى أعشاب زمف عتيؽ، اخضوضر 
بالمجد أحقابًا مزىرة، واعتراه الذبوؿ بعد ذلؾ، وقد حفظ ىذه األغنية وال يعمـ مف 

 ألفيا:
 

  لتُعٌدنَّ ما مضى
 

 لُنحٌٌنَّ ما اندثر 
 

 لٌذاعنَّ فً الدنا 
 

 عن حبٌب لنا خبر 
 

امتمؾ غيبلف الجعفي جنوف عجيب، ركض صوب الصندوؽ الخشبي وأخرج  
شبابتو القصبية، وحمؿ الربابة ووترىا المرىؼ، ورماىما في حضف والده، راح ينفخ 
ويجرِّح وجو الميؿ بأنات القصب. وزاحمتو الربابة ببحاتيا التي تحرؾ عروؽ 
الحجر، وتجاوبت األصداء وترنحت روح الطبيعة، واصطفقت أوراؽ شجرة البموط، 
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بجانب القبة وتمايمت وريقات الغارة الشديدة الخضرة، وأصدت الشعاب الجبمية 
باألغاني والفروقات الشعبية، ورفعت جميمة صوتيا السحري في آماد العتمة 

غاني الحزينة تكمف مأساة عريضة في الموحية وأحس الضيفاف أف في ىذه األ
العقؿ الجمعي لسكاف الجرود. خرجت األـ وطفا عف ميابتيا، وارتعشت أقداميا، 
تذكرت طبوؿ آؿ مبارؾ في أفراحيـ، وتجاوبت مع الفروقات التي كاف أيوب 

 السارح يغير مف خواتميا:
 

 لٌالٌا ٌا لٌا 
 

 ٌا لٌلى الثوروبا  
 

 أنت الدالل بٌلبق لك 
 

 وأنا العذاب علٌا  
 

تغمغمت سكرة طاغية في كياف الجميع. انصير الدكتور األخضر العربي 
ونبيؿ السواحمي في أتوف ىذه الحميا الشعبية، وشاركا في الرقص والغناء 
والتصفيؽ، وزالت الفوارؽ بيف الحاضريف، وتآخت بحات الربابة التي كاف يديرىا 

وثقوبو الحّرى مع انسيابات صوت األب ابراىيـ الجعفي مع رعشات القصب 
جميمة وا نصبت في  ثالوث إيقاعي منسجـ امتد طويبًل في الذاكرات التي غدت 
تجتره وتعيده، وتفتحت ألؼ زىرة كانت مغمضة في قفار العيش الرتيبي وأزىرت 
نجمة الصبح كفمقة الرماف فوؽ عيف الغار وترنـ الدكتور األخضر العربي بصوتو 

 األجش، وقد غمرتو النشوة.
 

 أرى موطَن األحرار قد طال لٌلُه 
 

 غدا ٌشرُق الصبحاِن البعُث والفجر. 
 

 
رددت الرعوش وذرا جباؿ الشعرا، وغابات الممزؽ الغربي، ودواوير نير السبع 
والمزارات المقدسة، تراجيع تمؾ الميمة المشيودة وكتبت عمى صفحة الزمف الراكد، 

ر العزلة والقير عف أعناقيـ. وأف اإليماف بالرسالة أف الجرود نيضوا ليسحقوا أنيا
الجديدة، يقاس بمقدار ما يضحى مف أجميا، وأف البذور قد طمرت في التراب 
المبلئـ لمنماء، حيث تتوالد مف رشيميا حركة الحياة، وقدرت تأثيرات ىذه الميمة أف 
تنقش في العمؽ بدايات دوائر تنداح وتتسع حتى تبلمس أقصى الجيات، فتوىجت 
أزاىير الحزف والفقر وانطمقت مف عقاليا، الكوابيس واألحبلـ المجيضة، وامتزجت 
ليفة الغيرة، ومواويؿ الجنس بإشراقات األمؿ اآلتي مف شرفات الزمف الجديد، في 
معزوفة، إنسانية متفائمة يتساوى فييا الناس جميعًا، بعيدًا عف شرانؽ التعصب، 

رة عف حقيقة مضيئة، تصفع الجمود والتكمس وىي أف والحقد والعقد الصفراء، معب
اإلنساف في زمف ما ىو غير اإلنساف في زمف آخر وأف الصيرورة تمسح الناس 
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 واألشياء.
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 الفصل التاسع 

 ضامة المغارة 
دارت عجمة الزمف تحمؿ في دورانيا رسـو مصائر إنسانية جديدة انسحبت 
عمى عيف الغار تمؾ القرية المنسية بيف سفوح جباؿ الشعرا بزواج أيوب السارح مف 
جميمة بنت سويمـ الدرويش ذات الصوت الساحر الذي اجتذبو منذ السيرة، وذات 
السمرة الغامقة والعينيف المغرقتيف بالسواد، المتيف تنقبلنؾ إلى أعرابيات الصحارى 

جانب المغارة الجنوبية، والفطرية األولى، تزوجيا بسرعة، واشترى أرضًا صغيرة ب
مف أغوات العثمانية، وبنى بيتًا مف حجر الدفش سماه ضامة المغارة فوؽ إطبللة 
مشرفة عمى جانبي نير السبع، عمى مقربة مف دوَّار المجنونة ذلؾ الدُّوار الذي 
كونتو مساقط النير السيمي اآلتي مف منحنيات الجباؿ وسبلسميا. كانت غابة مف 
شجر العزر والصنوبر البري، تحيط مف الجية الشمالية بالضامة، وقد ساعد آؿ 
الدرويش صيرىـ الجديد بنقؿ المدود الخشبية، وبنشر بعض األشجار الصنوبرية، 
وتقشيرىا وتعمير ىذه الضامة وسقفيا بالببلف والطيوف واألشواؾ الكثيفة، وتطيينيا 

اصع. بتراب خاص يتحمؿ الوكؼ والبمؿ، وتحوير جدرانيا بالطيف األبيض الن
وأثمر الجيد الذي بذلو الدكتور األخضر العربي بافتتاح مدرسة ابتدائية في الحارة 
التحتانية، مؤلفة مف غرفة واحدة واسعة، نقمت إلييا المقاعد وعيف فييا نبيؿ 
السواحمي معممًا ومرشدًا ثوريًا في الخفاء وقد تزوج مف رباب الجعفي وبنى غرفة 
متسطيمة بجانب مزار الشيخ نجـ الريحاف ومبلصقة لبيت عمو، أما غيبلف 
الجعفي فراح يمضي أيامو بالذىاب إلى قرية العثمانية لينيؿ مف العمـ ويتزود 
بالمعارؼ مف تمؾ اإلعدادية التي تقع وسط تمؾ القرية. كانت جدر سود بموف 
التقاليد والجمود، تحاصره حينما كاف يبث أفكار ثورية في أذىاف زمبلئو حتى أنو 

بع ضربًا مف أىؿ القرية مرات عدة، وىدد بالطرد، ولكف المدرس فجر الشريؼ أش
يمانو الصميمي بروح التغيير والثورة عمى  بشخصيتو القوية، وثقافتو الرحبة، وا 
الواقع وعناكبو، كاف يحميو مف الطرد واالضطياد، ويدافع عنو، ويحممو 
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المنشورات ليوزعيا سرًا في قرية عيف الغار وبيف المرابعيف الفقراء الذيف يمتصقوف 
بتراب الكدح والظمـ. كاف جسر الكفري ىو مفترؽ الطريؽ بيف عالميف متباينيف كـ 
تدرأ مف لزبات المطر وزخاتو، تحت قناطر ىذا الجسر!؟ كـ أصغى إلى ىدير 
السيؿ في األغوار البعيدة! لـ يدر لماذا كاف ىدير السيؿ يرتبط في ذىنو بيدير 

ؿ رواية الفوالذ سقيناه وغوركي بخواطره وطفولتو وصيحات الثوار الثورات وفصو 
في سيوب آسيا، وأميركا البلتينية، ومئات النشرات المميئة بروح التمرد، وتصوير 
شراقات الدعوة إلى الغد الوحدوي، كـ تصور نفسو  أحزاف المنبوذيف في األرض، وا 
يطير ليحتضف األرض المموعة، وينسؼ التخـو المصطنعة بيف األقطار العربية، 
وينصير في مد اإلنسانية الرحبة. ما أىوؿ انفعاالت المدرس فجر الشريؼ وىو 
يشرح التاريخ العربي القديـ، وغروب األندلس، ومموؾ الطوائؼ، وعتمة عصور 
االنحدار والطغياف وسبلطيف آؿ عثماف، وغدر االستعمار الغربي، وخطورة 

ف، وطرد الشعب صاحب الحؽ مف بياراتو االستعمار االستيطاني في فمسطي
وأرضو، وتراثو، ورميو تحت الخياـ. كانت كمماتو مسكونة بالوجع التاريخي 
والدؼء الثوري، تتفجر في عنؼ وثقة، تبصُّ عيناه العسميتاف في مؤؽ عينيو 
الغارقتيف في تأمبلت بعيدة، ويبرز أنؼ أقنى كأنو قّد مف صخر، وتنسحب شفتاف 
رقيقتاف عمى فـ تمسحو إرادة بوذية مصممة، وتشمخ جبيتو العالية، صوب أبعاد 
فكرية بعيدة، رست فوقيا تجاعيد، موَّجتيا معاناة وعراؾ مع الزمف واندلقت في 
وجيو سمرة مشوبة، بحمرة خفيفة، وانسرب إلى بعض شعره الخفيؼ شيب فضي، 

ويمسؾ كؿ مف  يؤذف برحيؿ الشاب قبؿ أوانو، وكاف تعبير جميؿ ينفر مف مبلمحو
يراه بيد خفية. في عصر يـو خريفي استدعى غيبلف الجعفي إلى زيارتو في العمية 
الجنوبية مف قرية العثمانية المطمة عمى جنبات عيف الغار وعمى الدرج الحائؿ 
الموف التقى برابعة أخت أستاذه. الشعر ليمي االنسياب، العيناف صحراويتاف 
ُمغرقتاف في سواد المقؿ والوجو يميؿ إلى السمرة الخمرية، تنساب فيو نعومة 
األماسي الرخية في غوطة دمشؽ، القد ممتمئ أميؿ إلى القصر ينتيي بعجيزة ذات 
شكؿ إجاصي. شفتاف ممتمئتاف عمى عكس أخييا، كرزيتاف تحمبلف إلى الرائي 
 الشوؽ الممح إلى التقبيؿ. كانت معالـ اإلغراء فييا أكثر مف الجماؿ. شعر غيبلف
الجعفي، عندما جمس فوؽ الخواف الخشبي بأف حدسًا خفيًا غدا يتبرعـ في أعماقو، 
دوف أف يجدلو تفسيرًا، يوحي بأف ىذه الفتاة الغريبة عنو، سيكوف ليا فيما بعد دور  
في حياتو اآلتية، اقترب األستاذ فجر الشريؼ مف غيبلف الجعفي ودسَّ في يده 

 رزمة سرية مف المنشورات، وىمس في خفوت:
إنيا منشورات ممنوعة، تصور المآسي التي يبلقييا الرفاؽ في سجوف -
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الشيشكمي، ينبغي أف توزع سرًا في الميؿ، بعيدًا عف عيوف السمطة مف حركة 
التحرير. جاءتني البارحة مف دمشؽ، تمتيب سطورىا بتصوير واقعة جسر فكتوريا 

وصدورىـ العامرة، وسحؽ  حينما تصدى المناضموف إلى دبابات السمطة بإيمانيـ
بعضيـ تحت جنازيرىا، وبعضيـ ارتمى في نير بردى. ولف تكوف وحدؾ في تأدية 
ىذه الميمة، وسيأتي حساـ حاتـ ويوزعيا في العثمانية وأنت توزعيا في عيف الغار 

ذا اصطادتؾ السمطة فالـز الصمت حتى الموت.  وجيات الجرود وا 
نسانًا آخر يتعممؽ في  أحس غيبلف الجعفي بأف مخاضًا جديدًا يتقمَّصو، وا 
كيانو. ذىب زمف األقواؿ واألحبلـ، وانكشفت التجربة وتبدى: عري الواقع، يزحؼ 
إلى جسده الغض، سيقدـ عمى المخاطرة، ويحمؿ المنشورات السرية ورأى لوف 

 المخاطرة الجديدة والقفز في ميب األقدار. 
 مف أيف أبدأ بالتوزيع؟ 
 لشريؼ رماد غميونو، وأليب الشعمة فيو وقاؿ: نفض األستاذ فجر ا

أبدًا مف ضامة أيوب السارح وأمسح قرية عيف الغار وألصؽ منشوراتؾ فوؽ -
عتبات بيوت الدفش عند الحارة التحتانية وتنبو إلى جواسيس السمطة، وعيونيـ في 
حارة أقربائؾ بدر الجعفي وأوالده فاألغوات والسمطة يسيراف في خط واحد، كما 
وصمتني األخبار، وسأوكؿ لغيرؾ ممف مارسوا ىذه الميمات سابقًا بنشرىا في قرية 

 العثمانية. 
تحسس غيبلف الجعفي المنشورات في صدره، وانطمؽ ال يموي عمى شيء 
قافزًا الدرج، سارحًا في األزقة الترابية عبر قرية العثمانية، ىابطًا الرعوش، والتبلت 

الجسر الكفري الذي يفصؿ بيف عالمي التوجس  المؤدية إلى عيف الغار عابراً 
والطمأنينة، كانت زمزمات الظييرة الخريفية تخيـ عمى تمؾ المنحدرات الغربية التي 
تبرز في منخفضاتيا كرـو التيف والعنب في أواخر موسميا، رائحة األوراؽ الصفر 
الذابمة قبؿ أوانيا، تعبؽ في العراء الساخف. ثمرات تيف راجعي، ثقبتيا الزنابير، 
وراحت تمتص عسميا في نيـ، عروؽ بنفسجية بموف الموت تتمثؿ بشكؿ أشباح 
تومئ بخاطرة الزواؿ. أراد ضحياف يبرؽ في المرورى واليوات الفاغرة. تحت التينة 
التي ما زالت ثمارىا، تتأخر في النضج، لمح أموف بنت الغشيـ تفمي جسدىا وقد 

صحراوي، تعتصر نيدييا في حركة مجنونة،  انحسر فخذاىا السمراواف عف لييب
وتتقمب كأنيا تشوى عمى تنور جبمي، راح يراقبيا في دىشة، إنيا المرة األولى التي 
يرى فييا امرأة، تجري طقوسيا الجنسية الخاصة بيا. جسد طري في ريعاف تفتحو، 
ينزؼ شيوة وعرقًا، أنات بموف الجؤار البقري تتصاعد مف فجواتو الزنخة، رائحة 
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وحشية كرائحة قطيع الماعز وقت المقاح، تفعـ البرية الخريفية، اعتصارات بكر، 
تنفذ مف خبلياىا، عيناف فاحمتاف، تتفتحاف فيرى مف كثب دموعًا متوىجة ال 
تنسكب وتغمضاف مع االعتصار، فيتمثؿ كائنًا بوىيميًا، يعتصر نفسو شيوات 

يؿ في أعضائو لـ يفيـ جمرية. شعر بحزف عاصؼ، يسري في عروقو، وبتنم
سببيما، كاف مبيورًا بمنظر امتزجت فيو الوحشة والقدسية معًا، حبس غيبلف 
الجعفي أنفاسو وىو يتأمؿ ىذا االعتصار الفطري والتقمب الجمري، حتى نيايتيما، 
وانفراج األزمة عف ابتسامة غبيطة، وتيالؾ عمى رعشات خاصة، رحمت معيا إلى 
دنيا االنتشاء، وىبطت بعدىا أموف الغشيـ إلى مياوي اإلنطفاء والندـ. رفعت 
لبيستيا المرقعة الطويمة، جمعت فخذييا أسدلت الستار عمى عرييا عادت إلى 
حاليا الطبيعية، نيضت لترى ما حدث لعنزاتيا، تبلقت عيناىا بعيني غيبلف 

اؽ الجعفي انتابتيا ىزة المباغتة، سرحت في الظييرة الخريفية، التقطت مف اآلف
الساخنة صورة عنزاتيا، وىي تركع تحت السنديانة العتيقة في قيمولة ىادئة، 

 وابتدرت مسائمة:
ولؾ صار لؾ زماف ىوني؟! خمؼ شجرة التيف الراجعي، ىؿ شفت شي؟ شو 
حاؿ صدرؾ منتفخ؟ كنت بقرية العثمانية، سمعت عنؾ أنؾ عما تقرأ في 

 اإلعدادية، وال تمر بحارة التحتانية.
ابتسـ /غيبلف الجعفي/ ابتسامة مواربة، حممؽ في لبيستيا المرقعة المفروكة 

 وقاؿ: 
منذ كنت تمارسيف عادتؾ الجميمة، تعتصريف جسدؾ الفائر، المنتفخ مثؿ -

حبات قمحكـ، حينما ينسمؽ في الدست، وتتفتح فمقتاىا لقد بيرتيني بتموجاتؾ عمى 
ينني بدوامة جسدؾ التنوري، العشب الناعـ، وكدت تحرقينني بأنفاسؾ الحرى، وتميب

لو ال حمـ اهلل. أما صدري المنتفخ فبل شأف لؾ بو، وسأمر دومًا إلى حارتكـ، بعد 
 اآلف.
خيمت سكينة خرسا، حتى طفت فوقيا زمزمات نحبلت برية، وتصاعدت  

رائحة مريضة مف مروري تجمعت فييا مياه آسنة، واختمطت مع قيمولة العنزات 
ووساخة جمودىا، وامتزجت مع نزيؼ وريقات متساقطة عف أماتيا، باف حزف 

 مقيت فوؽ مبلمح أموف وندت عنيا آىة انحصار وقالت في براءة:
لؾ عندما يتفتح جسدي المراىؽ، يفور مثؿ نار السمقة ويحاصرني شيء -

بطعـ الميب، وما بعرؼ شو بدي سوي فيو؟! وحؽ قبة نجـ الريحاف، إذا بقي ىيؾ 
 ا الحافة الغربية، وأتخمص مف ىا النار المشتعمة فيو.فاير، بدي إرميو مف ى
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ىرولت صوب السنديانة التي تقيؿ تحتيا عنزاتيا، ممزقة حجب صمت 
الظييرة الخريفية ومحدثة أصداء شبيية بوقع حجرة في بركة راكدة. بينما كاف 
غيبلف الجعفي يعرج عمى البراري والطمعات الحادة التي تؤدي إلى ضامة المغارة 
عند أيوب السارح، ليمقي ما بجعبتو مف المنشورات الممنوعة. حينما كانت مخابيط 
الغساالت تقرقع في دواوير النير، وشجيرات الديس بثمراتيا العنابية وأشواكيا، 
تغطي مع الدغؿ البري، أشباح نسوة يغتسمف في العراء بعيدًا عف األعيف 

عد مف ىذه األغوار، ويرسـ المترصدة بيف جفنات الغار، كاف دخاف نحيؿ يتصا
غمامات نارنجية في أفؽ ساخف، ويبلمس في ارتفاعو مغارة سويمـ الدرويش 
ويذىب أباديد في شعاب جبمية. كانت مساقط النير، وىو في انحداره، تحدث 
غمغمات مختنفة، تذوب مع بقبقات كمكة بني سويمـ، التي يثمث بيا عرؽ التيف 
والعنب بعيدًا عف أعيف الدرؾ ورائحة اليانسوف المسكرة تفحـ الخياشـ بعبؽ متفرد، 
وتختمط مع رائحة النسوة والصابوف الممتزج مع أوراؽ الغار ورغوتو النافذة، سطع 
في مخيمة غيبلف الجعفي حمـ عجائبي وانتابو إحساس بقدرتو عمى الطيراف، وأف 

ف مف خبلؿ ىذه الموحات التي فجر  ىا الخريؼ في كياف بعدًا ثالثًا لؤلشياء راح يتكوَّ
الناس، طقوسًا عارية، فييا تكمف البدئية األولى. تبلمح عف قرب أيوب السارح 
عمى باب المغارة يعشؼ الحشائش الشوكية، ويزيؿ ذلؾ الدغؿ المتراكـ عمى بابيا، 
خشية تسمؿ الحيات المبرقشة إلى ضامتو في الميالي الساجية يـو يختمي بامرأتو 
جميمة بنت سويمـ التي لـ يرو ظمأىا الفطري إلى المناطحة ولـ يسكت أناتيا 
الضارعة إلى اإلشباع، حتى كاف يغمؽ فميا أحيانًا حتى ال يسمع أىميا تمؾ 
التأوىات المجنونة التي تتصاعد مف عرزاؿ الضامة وىدير الخشب المنيوؾ تحت 

 آلية الغريزة، وتداخؿ األجساد.
ف العشؼ، وطرح القالوشة أرضًا، ولما أبصر غيبلف الجعفي آتيًا، توقؼ ع

وفتح ذراعيو مرحبًا، وأدرؾ مف انتفاخ الصدر أف منشورات مدسوسة ىناؾ، مف 
 خبلؿ ممارستو الطويمة، تممسيا في فرح ظاىر وىتؼ قائبًل:

أرجو أف تكوف قد حممت معؾ ما يغطي حارات عيف الغار وجيات -
الجرود، سأعمقيا ليبًل فوؽ عتبات حارة المشائخ، وأجعؿ بيت بدر الجعفي عميؿ 
السمطة، وزلمة أغوات قرية العثمانية، يرتجفوف مف حروفيا، سأقرأىا لعائبلت 
واف، وبرقروؽ، وما يبقى منيا، إلى بيوت  الحارة التحتانية، بيت الغشيـ، والصَّ
الجرود القبمية حتى غويراف الوطا واسمع بيا قبة الشيخ نجـ الريحاف ومقاـ جعفر 

 الخصيب.
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ؾ بالجعبة، دخؿ الضامة، نشر محتواىا مف المنشورات في الزاوية أمس
الغابشة تحت العرزاؿ، وتقرَّاىا كمف يتحسس كائنات حية تيتز تحت أناممو، 
وتستحيؿ فييا الحروؼ نبضات قمب، ونداءات المسجونيف مف رفاقو تقفز بيف 
السطور، وتتمثؿ أمامو. حممؽ بو غيبلف الجعفي كمف يراه أوؿ مرة. التيمت 
نظراتو تمؾ التضاريس المحفورة في وجيو، المعبرة عف عراؾ أيوب السارح مع 

 األياـ وىمس قائبًل:
أوصاني األستاذ فخر الشريؼ أف أوزعيا في صمت وأكوف حذرًا مف  -

عيوف الجواسيس المواليف لمدكتاتور، وىي منشورات تضج بتظاىرات المناضميف 
وانكشافيا سيؤدي بنا وبالمنظمة في ىذه الديرة،  ومواقؼ العيف التي تقابؿ المحزز،

ويؤخر خطوات النضاؿ في ىذه المرحمة العصيبة. دّس أيوب السارح الجعبة في 
كومة القش تحت العرزاؿ الخشبي الذي سواه بيديو وجمع قوائمو مف أشجار الحور 
النامية في دوار المجنونة عمى حوافي النير السيمي، ونصبو في زاوية الضامة، 
ورفعو عف األرض حتى ال يسري البمؿ إلى الفرشة الوحيدة التي يناـ عمييا مع 

 امرأتو ونادى قائبًل:
صيرؾ نبيؿ السواحمي غائب عف الساحة في ىذه األياـ. ومنذ تزوج أختؾ  -

المصونة، ضعفت حماستو في العمؿ النضالي في قرية غويراف الوطا، كاف أشبو 
غاة، يا حسرتي عميو، لما شاؼ أختؾ ىا المباركة، بجمرة متوقدة وثورة عمى الط

 نسي ىاالشيمانة أعني الرسالة ومتطمباتيا.
شعر غيبلف الجعفي بأف في كممات أيوب السارح حقدًا دفينًا عمى صيره 
يعود إلى زمف زواج أختو رباب حيث انقطع عف زيارة بيتيـ بجانب المقبرة، حتى 
أنو يمر بجانب قبة الشيخ نجـ الريحاف، وال يدير وجيو صوبيـ، ويغمز دومًا مف 
شخصية صيره المعمـ نبيؿ السواحمي أماـ الجرود في القرية التحتانية، كأف خفاشًا 
أسود سكف في قمبو، وغيَّر مف سموكو مع أسرتو، وخفت تمؾ العبلقة الحميمة التي 

 كاف يظيرىا رفيقة لو، وأجابو في حنو بائف:
أفراد، ىكذا عمَّمنا أستاذنا فجر الشريؼ وينبغي رسالتنا أكبر مف وجودنا ك -

أف نصير أنفسنا في مسارىا، وننسى أىواءنا وأحقادنا الخاصة، مف أجؿ امتدادىا، 
 وفيضيا الكبير.

تسربت إلى أنفو رائحة العرؽ المثمث في المغارة والتقطت عيناه محتويات 
الضامة. العرزاؿ الخشبي بقوائمو األربع، الصندوؽ المزركش الذي يحتوي عمى 
ثياب، جميمة بنت سويمـ. الخواشيؽ الخشبية المتناثرة في أرضية الضامة، مواعيف 
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وقصعة فخارية لعجف الطحيف، بعض الصحوف الزجاجية األثرية التي احتفظ بيا 
أيوب السارح كذكرى عف رحيمو في أقاليـ المكاف، دمجانة عرؽ منسوج ظاىرىا 

ء تمؾ المسالؾ الجبمية، وتحت قنطرة الجسر بأغصاف الريحاف الذي ينبت ورا
الكفري وأرجؿ ذبابات مسحوقة في جدار الضامة المطمي بالحوار، ووجاؽ طيني 
في الزاوية وقد أسودت أعاليو وبدت فوؽ تعرشاتو المخروطية، رسـو أصابع 
نحيمة، طبعت فوقو عندما كاف الطيف طريًا. رغـ اتساع ىذه الضامة في داخميا. 
لـ يدر لماذا أطمؽ عمييا ىذا االسـ، وىي أشبو ببقية بيوت الدفش في عيف الغار 
وال تتبايف عنيا إال بارتفاعيا فوؽ صخرة ضخمة، حتى تبدو مف بعيد أنيا منحوتة 
برعش الجبؿ، كطير الرخ الخرافي، يموج بيف جزر الواؽ الواؽ المنشورة في طيات 

، وتتراقص أشعتيا فوؽ قمـ ألؼ ليمة وليمة. كانت الشمس تنحدر نحو المغيب
الشعرا، ومساقط النير السيمي تيدر في اآلفاؽ، وتمتزج مع أغنيات الخريؼ 
وبراكيف الشمس البنفسجية، تطبع الكوف بأحاسيس غروبية راحمة. صرخ أيوب 

 السارح كمف بو مس مف ىذه األحاسيس:
الميؿ قادـ، بعد رحيؿ الشمس، وتحت قمرة تشريف المتفتحة. سنؤدي  -

الميمة. نبدأ بالصاؽ المنشورات فوؽ البيوت المنفردة البعيدة، ونمسح الحارة 
التحتانية، وىناؾ محمود الغشيـ، ونصير الصوَّاف حامد برقروؽ ولفيؼ مف 
المرابعيف المتحمسيف الذيف ليـ مصمحة بالثورة، وسنأخذ رأي صيرؾ العزيز نبيؿ 

السابقة التي يتبجح بيا. وما تبقى  السواحمي بمسار الميمة لعمو يفيدنا، بممارساتو
 سنمصقو عمى عتبات بيوت /قرية العثمانية/ القريبة مف الجسر.

ارتسـ ظؿ جميمة سويمـ فوؽ باب الضامة الغربي، أمسكت بالعتبة، باف  
عمى وجييا توجس مريب، انفتحت عيناىا في جحوظ مذعور. تألؽ في مؤؽ 
عينييا المغرقتيف بالسواد وميض ناحؿ، وارتعشت شفتاىا ارتعاشة طائر مجروح، 

 وغمغمت بكممات ممؤىا الحزف والخوؼ: 
ولؾ أيوب!؟ ما اكتفيت مف المشاكؿ، وحؽ قبة الشيخ نجـ الريحاف إذا -

مسكوؾ ىا المرة، الذباب األزرؽ ما عارؼ ويف أنت؟ ما خميت واحة في صحراء 
كاف لؾ فييا قناؽ العرب، حتى تموؿ اليمف الوعرة، وجباؿ لبناف العالية، إال و 

وذكر. كّسرت القنوف جناحؾ وما تبت. وبعد عدة شيور، بيصير عندؾ ولد: ما 
ترحـ حممي في بطني: سمعت كؿ الحديث وتوزيع المنشورات اهلل يسترؾ. ىاالمرة 

 بتكوف القاضية.
أزاح أيوب السارح القش عف الجعبة، وأبعد امرأتو عف باب الضامة، ونزؿ 
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صوب حارات الجرود، وبقمب مفعـ باإليماف، دار سبع دورات حوؿ قبة الشيخ نجـ 
الريحاف كما يفعؿ الناس حوؿ الكعبة، وبصحبتو غيبلف الجعفي الذي حاوؿ أف ال 
يراه أبواه، وكانت ليمة تشرينية والقمر في تمامو، يرسؿ أشعتو مف جباؿ سامقة، 

سيمي، ويمتمع ويتعربش كقنديؿ ساطع الضياء فوؽ الصخور، وبيف فجوات النير ال
فوؽ مقاـ الشيخ جعفر الخصيب وحارة المشائخ الغافية في أحضاف الشعاب 
الجنوبية، المطمية بحوَّار أبيض ساطع، وينحدر شعاعو فوؽ أعمى قبة الشيخ نجـ 
الريحاف، وتنسؿ أضواؤه إلى سطوح الحارة التحتانية وبيف دواوير النير المظممة 
بغابة الحورو السندياف البري، وتحت قنطرة الجسر الكفري الراكع تحت أقداـ 
حواكير الحارة التحتانية، كانت ظبلؿ أربعة مف رفاؽ، سكنت فييـ روح أمتيـ، 
يتقاسموف المنشورات عمى بعضيـ بعضًا، ليوزعوىا، ويمصقوىا عمى عتبات 
البيوت، مجازفيف بوجودىـ، لعميـ يحركوف سكونية التاريخ الجامد، يكتبوف عمى 

جديدة ميبلد حركة حضارية، ويرسموف صبحًا مشرقًا لموحدة العربية صفحاتو ال
ولمعدالة االجتماعية والمساواة في ليالي الظمـ والقير والتفريؽ الطائفي والعرقي، 
وكوابيس االضطياد الطويمة، وخنؽ الحرية، والمحاسبة عمى لياث الكممة 

 المتمردة.
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 الفصل العاشر 

 االعتقال والسجون 
أشعة باىتة تنسرب مف غرفة التحقيؽ في سجف الشيخ حسف في دمشؽ 
القديمة، ظبلؿ مرتجفة تتراقص فوؽ تمؾ الجدراف المريضة التي تختنؽ في زواياىا 
النفوس البشرية، ظبلمية عصور الترؾ تجوس بيف ثناياىا، وتنشر رائحة االنسحاؽ 

ممطخة بآثار الدـ، والطغياف األصفر. ثبلثة شخوص محصورة في وسطيا. طاولة 
ينتفخ خمفيا ضابط التحقيؽ، كبالوف أسود، تبرؽ عيناه الحالكتاف بالسواد، ىمجية 
وتممظًا إلى الفريسة، كرباج جمدي غميظ مصبوغة أطرافو بالدـ، يربض كأفعواف 
مرقش تحت أكداس الحشائش اليابسة ينتظر أف ينقض، ببلط ناصؿ تكسرت عمى 
جوانبو األياـ وتخبطات المساجيف ورصات الفمقات عمى األرجؿ المرفوعة 
والمربوطة بحباؿ خشنة وعصى قاسية، النتزاع االعترافات قسرًا. غيبلف الجعفي 
شعر بأنو في منزلؽ موحؿ، يخونو جسده الُمدمَّى الذي لـ يجرب مف قبؿ تمؾ 
الممارسات الوحشية التي ينقصؼ بيا جسده الواىي، كدمات زرؽ ونزيؼ جمدي، 

يب منطبعة فوؽ خبلياه. كاف ينظر إلى معمميو الواقفيف بحذائو، نبيؿ آثار تعذ
السواحمي، وفجر الشريؼ، المذيف تبديا مف ىوؿ التعذيب كفزاعات الفبلحيف 
المنصوبة في جوبات مزروعة، تخيؼ القادميف إلييا، وجو صيره ممطـو بحفر 
المكمات، جفناه متورماف حتى ال يرى بصيص العينيف إال بجيد ممعف، شعر 
معروؾ مف الشد والضرب، شفتاف ترابيتاف اختمط بيما الدـ المخثر ونفثات 
النيكوتيف. شخص أستاذه فجر الشريؼ يبدو كغصف مقصوؼ عف شجرتو األـ، 
غير أف التماعًا متحديًا ظؿ، يشرؽ في عينيو، وينعكس عمى جبيتو التي انطبعت 

دائري مفجوع. نيض الضابط فوقيا آثار لطمات ومسامير أحذية عسكرية، بشكؿ 
العقيد شوكت، خرج مف خمؼ الطاولة، تناوؿ الكرباج المبرقش، فرقعو في اليواء 
فرقعات مريبة، استبانت كرشو المندلقة، أبرؽ في عينيو غضب لئيـ، كشر عف 
ة في فكيو، انسربت مف كيوؼ بعيدة عفاريت  شدقيو، برزت أسانو الذئبية المعوجَّ
القروف الخالية، وراحت تنطمؽ مف قمقميا، تحت األرض بأرجميا، وتعتصر مخيمة 
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غيبلف الجعفي برجـو مف الماضي، صار جسده ينزؼ، يبعد عنو، يئف خارج 
شعوره كاف كمما ينياؿ عميو الضرب، يغوص في تجربة مريعة، ويتناىى إليو وقع 

سكف المخابيط الميمية، في دواوير نير السبع، لشياطيف سود ليا أذناب طويمة، ت
في مغاور النير وفي مرشاتو، تحدث عنيا الساكنوف في لحؼ الجباؿ، وتوىميا 
، تحمؿ  سويمـ الدرويش وىي تركض عارية في ميمو الميؿ القمري، وتنعب كالبـو
المخابيط الخشبية القاسية، وتقرع صفحة الماء المنزوي وراء الصخور الدىرية كما 
يقرع الجسد بالكرباج. غاب وقع المخابيط في مخيمة غيبلف الجعفي.  استقر 
الكرباج عمى الطاولة وقد تمطخ بدـ الفريسة، غدا ضابط التحقيؽ شوكت يميث 
تعبًا، وقد أفرغ شحنة غضبو في تمؾ الشخوص الثبلثة البادية أمامو، كاف كذئب 
الفبل، شبع مف النيش، وأقعى ليجتر، ويريح أنيابو المعوجة، أخرج سيجارة مف 

نيقة، وأشعميا بقداحة ذىبية، ونفث نفثات نارنجية تصاعدت دوَّامات عمبة أمريكية أ
في فراغ الغرفة. استنقع الزمف في مخاضة موحمة، ارتد الثبلثة إلى ذاكراتيـ 
يحفروف فييا، ويمضغوف بأعينيـ حركات الضابط وتجشؤاتو المتكررة، وتممظو 
خراجو مف فمو، كآلة بخارية صدئة، تنفث مف ورائيا دخانيا  بسحائب الدخاف، وا 

 المزنجر، ضرب الطاولة ضربات جنونية، وجأر بصوتو األجش:
عاؿ، عاؿ؟! مناضموف آخر زماف، سأجعؿ جمودكـ تتقشر وعتمة السراديب -

تأكمكـ، والزنزانات المنفردة تزحؼ إليكـ، وتمسعكـ بأفاعييا الخفية، ستتعفنوف 
الزعيـ العادؿ، سأالحؽ  ىناؾ، جزاء منشوراتكـ الداعية إلى التمرد عمى سمطة

أذنابكـ أيوب السارح وحميداف الدرويش في عيف الغار وحساـ حاتـ في قرية 
 العثمانية زبانية الحزب الثوري المراىؽ.

انبثقت غبطة مفاجئة في مخيمة غيبلف الجعفي وقفزت إلى وعيو صورة أيوب 
السارح يتخفى كعادتو في معاصي الشعرا، يختبئ في الكيوؼ ويناـ في األحراش، 
ويتقرى كؿ يـو مبيتًا جديدًا بيف جفنات األدغاؿ البرية، يوغؿ بعيدًا في عروؽ 
األرض، يقطؼ ثمار الغابات ودواـ البموط، وثمرات الديس الكرزية، وينتقي 
الحشائش المفيدة، ويجعميا طعامًا لو تقيو غوائؿ الجوع، إنو كما عرفو، أبو 

الميالي، المظممة التي تتقطر العتمة مف كثافتيا،  األىواؿ والدروب المقفرة، ودوَّاس
ويييـ في لجتيا عواء الذئاب الضارية. الحظ الضابط شوكت العاتي ظؿ ابتسامة 
متشفية تتزيا فوؽ شفتي غيبلف الجعفي فييج فيو سورة الغضب وأمسؾ الكرباج 
وراح يفرقعو في اليواء ليخيفو وييمي بضربات مبرحة فوؽ جسـ الفتى الناحؿ 

 وزعؽ كمف خالطو الجنوف قائبًل:
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حتى أنت أييا الفتى الضامر، الصغير في تجربتو، تتجرأ عمي، تنغرز -
عيناؾ في وجيي، تظير ظؿ ابتسامة، سأسحقؾ تحت ضربات كرباجي كما 

 تسحؽ ذبابة كريية.
شعر غيبلف الجعفي بأف جسده يبعد عنو، وأحاسيسو تغيب في خبلء 

ويدور، والغرفة دوَّامة مريعة والسقؼ يطير في  مريض، والعالـ الخارجي يدور
كابوس عفريتي، والشخصاف العزيزاف عمى قمبو، يغيباف في ضبابة كثيفة، وأخيرًا 
وقع مغشيًا عميو فوؽ الببلط الحائؿ الموف، والدـ ينز مف فمو وجروحو. استفاؽ 
عمى ماء بارد يبمؿ رأسو، ويتسرب إلى بنطالو وقميصو، تداعى إليو صوت فجر 

 الشريؼ يدوي تحت فرقعات الكرباج وسياطو، وينير الضابط الجبلد صارخًا:
أجسامنا أوعيتنا الوحيدة التي تتممكوننا مف خبلليا، تعذبوننا بواسطتيا، -

تشوىوف معالميا بأساليبكـ اليمجية، ولكف أفكارنا ورسالتنا وتصوراتنا لموجود، 
بات التاريخ لـ تمت وىج الرساالت يستعصي عميكـ تغييرىا بيذه السيولة. كؿ عذا

وبزوغ صيحاتيا، ومواقؼ أصحابيا. لف تزيدونا إال إصرارًا عمى الشيادة في سبيؿ 
 مبادئنا وأىدافنا العميا.

اقتيد إلى خارج الغرفة، سمع وقع أصداء تندرج في أقبية الشيخ حسف، نبؽ 
مف خمؼ باب حديدي ظؿ عمبلؽ متوحش، تقدـ محييًا الضابط شوكت العاتي 

 وقاؿ:
 سيدي، ىؿ تسمح لي، أف أتشفى مف ىذا المارؽ، وأدوس رقبتو؟ -

أومأ ضابط التحقيؽ إيماءة آمرة، تناوؿ الرقيب الممقب بالوحش السوط مف 
فوؽ الطاولة، وبصؽ بيده ليزداد حماسة، وانصب بضرباتو عمى المعمـ نبيؿ 

ممئ بالمفارقات  السواحمي الذي تحمؿ أكثر مما كاف يتصوره جبلدوه، فماضيو
والتشريد بعد سمخ المواء في أواخر الثبلثينيات، كؿ ىذه الظواىر تفاعمت لتجعؿ 
مف جسده شجرة شربيف تعبث بتمؾ الضربات المريعة التي كاف ينزليا عمى الجسد 
الصامد. راح الدـ يسيؿ مف وجو المعمـ، وينسرب إلى صدره، ولـ ينبس بأي تأوه 
أو استرحاـ. شعر غيبلف الجعفي بأف صيره يتعممؽ في ناظره، ويستحيؿ  شجرة 
شديدة الصبلبة تتكسر عمى جذوعيا أنواء الزمف، وصدمات األنذاؿ، وتعنو أماـ 
صمودىا أفانيف التعذيب. سمر ناظريو في الضابط المحقؽ والدـ يصبغ ثيابو 

 وقميصو الذي تمزؽ عند الظير، وىتؼ وىو رافع الرأس في تحد بائف: 
كـ أييا الجبلدوف! لف تطفئوا الشمس بأفواىكـ وأساليبكـ ولف تنالوا تفوه عمي-

مف أفكارنا، وسيأتي الزمف المشيود، تطمع مف جروحنا ألؼ نجمة، ويولد مف 
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مواقفنا صباح شديد السطوع. دروب األنبياء والمصمحيف الثوار وعشاؽ الحرية، 
 كميا دومًا معمدة بالدـ والعطاء حتى الموت.

تأثيرات الكممات، دّبت كالسحر في أوصاؿ غيبلف الجعفي وعصؼ بو خجؿ 
مقيت مف انييار جسده الضامر أماـ ضابط التحقيؽ، نيض واقفًا في تحد غريب، 

 وبزغت فوؽ معالـ وجيو صورة نسر يريد أف ينقض. 
وضعت في معصـ المعمـ نبيؿ السواحمي سمسمة مف الحديد، ورفس مف 

يب وحشي ذي النضوات الحديدية كاف ينطوي الخمؼ رفسات ضارية مف حذاء الرق
بيا جسد صيره الذي وقؼ عمى عتبة الباب، ورنا إلى غيبلف الجعفي وصرخ 

 بمؿء فيو:
ال تخؼ يا غيبلف إف المستقبؿ لنا، ثوار ىذا العصر ىـ أنبياؤه. إذا خرجت -

قبمي مف ىذا السجف، فاىدي سبلمي إلى اختؾ رباب والعائمة جمعاء، وأطمب منيا 
حراجات.  المغفرة لما سببت ليا مف آالـ وا 

غاب خمؼ الجدراف السميكة التي عشش في زواياىا عنكبوت الِقَدـ، يجرجره 
عتاة ىذا العصر، وبقي غيبلف الجعفي واقفًا وقد دّبت بو حياة جديدة، وانكسرت 
صدفة الخوؼ في داخمو، واستحاؿ عينا شرسة تقابؿ المخرز، وتقضـ بأجفانيا 

شة الضابط المحقؽ شوكت العاتي. مسح الدـ المخثر عف جوانب فمو غير المرتع
وجبيتو، بأطراؼ شممتو الممزقة التي كاف يعتمر بيا ويمؼ بيا وجيو، استنقع 
الزمف، حاوؿ الضابط أف يييمف عمى ضحيتو، ويرىب الفتى الماثؿ أمامو ألنو 
كاف أصغر المعتقميف سنًا وطراوة. راح يتبختر أمامو في بوطو العسكري، ويفرقع 
كرباجو في الفراغ ولكف ال جدوى، غاص غيبلف الجعفي بعيدًا عف الجو الكريو 
لى قعر طفولتو ومراىقتو، فتبدت لو  الذي يحيط بجسده ، وسافر إلى الماضي وا 
المغارة في غويراف الوطا، المطر ييمي، طوفاف نوحي غمر بيوت الدفش، وكفت 

لسخاـ" الغرابي مف الببلف والطيوف المذيف السقوؼ الطينية، تساقط الشحوار "ا
أسحمتيما أدخنة الوجاؽ والحطوبات الرطبة وحشرجات الجدة بريبياف واحتضارىا 
المأساوي، وخبطات رجميا في أرض المغارة أماـ شبح الموت، وىبوب نار الغرائز 
بيف فخذي ىموؾ الغاوية ونيتيا أف ترطب رحميا بعناؽ كمبي مع مرعوش الخميط 
في العراء المطري، لتتناغـ معزوفة الغرائز وانتفاضتيا مع وقع المطر خارج 
المغارة، في الوقت الذي كانت الجدة تفارؽ روحيا العالـ ويغوص جسدىا، 
المنطفئ في برودة الموت. لـ يفيـ لماذا انقذفت ىذه الخاطرة، وتمؾ الحادثة إلى 

عمييا قائبًل ]خرجت  سطوح شعوره. كـ كاف يتباىى بيا مرعوش الخميط ويضيؼ
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روح جدتي مف جسدىا في الوقت نفسو كنت أمتمؾ ىموؾ... النارية وأحمؽ مع 
رعشاتيا المنسوجة بدبؽ الغريزة[ تبلمح الضابط النظرات المسمرة في سقؼ الغرفة، 
والشرود الذي يعتصر غيبلف الجعفي فالتيب غضبو، واقترب منو، وصفعو بكؿ 
قوة عمى خديو، فترنح يمنة ويسرة، ولـ ييو إلى األرض، ولبطو لبطات قاسية، 
ودفعو خارج الغرفة، أمسكو اثناف مف الزبانية، اقتاداه إلى الممر فالسرداب اليابط 
إلى الزنزانات المقيتة، والكوى الضيقة وفتحا لو بابًا حديديًا، ورمياه كنفايات في 

تقضقض أشياء العتمة الخاوية. نفذت إلى خياشمو روائح مريضة، وصوت فئراف 
نخرة، وبراغيث سود تقفز، وتعضو في العتمة، غرؽ في كوابيس ال يعمـ مداىا، 
أحس بأف جسده، مف شدة التعب والمعاناة، يوغؿ بعيدًا عنو في صحراء ال نياية 
ـ في  المتدادىا، تخيـ عمييا ظممة ال نجـو فييا، تحّوـ حولو الخفافيش، وتدوِّ
، بأجنحتيا الجمدية الشديدة السواد، وتممس في عمؽ ىذه  الصمت المرجـو
الصحراء البلمتناىية مف الوحشة، رؤى الشيخ جعفر الخصيب الذي رأتو وحيدة 
سويمـ أثناء تطوافيا في البرية، وقد شفاىا مف جنونيا، غدا يبرؽ شخصو المقدس 
في قحؼ رأسو ويشّع بدفقات مف الضياء والتسويغ لمعنى الحياة، وييمس في أذنو 

كبيرة محفوظة ]ظممات الوحشية البشرية ميما قست، وطغياف العالـ ميما كممات 
امتد سحيقًا كميا، مجتمعة ال تطفئ شعمة اإليماف الحؽ، وال تميت وقدة الروح 

 الشفيفة التي تخترؽ الحجب الكثيفة، وتطري المسافات المكانية والزمانية[.
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 الفصل الحادي عشر 

 تحت ظالل الخابور 
ىبت أعاصير القدر، مف جديد، لتغير مسار سفينة الرفاؽ الثبلثة وترمييـ 
في بوادي الجزيرة، عمى ضفاؼ نير الخابور بعد أف قضوا أيامًا كئيبة، وراء 
القضباف الصدئة في سجف الشيخ حسف واكتووا بنار التعذيب واإلذالؿ، وقذفت 

في الديرة الشرقية، وتبعو السمطة بالمدرس /فجر الشريؼ/ منفيًا إلى مدينة الحسكة 
بعد أسبوعيف المعمـ نبيؿ السواحمي إلى المدينة نفسيا. وخرج غيبلف الجعفي 
بعدىما بشير واحد، ألف مخابرات السمطة، عثرت عميو، وىو بجـر توزيع 
المنشورات مباشرة في حارة بدر الجعفي الشديد التعصب لحركة التحرير، وأحد 
دعاتيا المتحمسيف ورست سفينة القدر بالثبلثة بيف ظبلؿ الخابور، بعد أف قرر 
ابراىيـ الجعفي ووطفا األـ أف يبعدا ابنيما غيبلف إلى مكاف قصي عف عيوف 
السمطة بعد أف الحظا عميو التصدعات النفسية الغريبة، ومظاىر االكتئاب 

.  والصمت الدائميف، والصراخ الكابوسي أثناء النـو
لخمسينيات، أشبو بقرية كبيرة تحتضف نير كانت مدينة الحسكة في أوائؿ ا

الخابور، وتناـ عمى ضفافو الشرقية، والشوارع الضيقة تعـو بالوحوؿ إذا أمطرت 
السماء، وأصدت الفموات بأغنيات رطبة ويصير المشي المستنقعي عائقًا عف 
الوصوؿ بيف الحارت أثناء فصؿ الشتاء، ويتناثر الغبار الجحيمي مع لظى الشمس 
الصيفية، وىبات الريح الصحراوية اآلتية مف أقاصي جنوب الّرد. والمدينة في 
زوايا الشماؿ الشرقي مف سورية تبدو مكانًا قصيًا لمنفي في ذلؾ الزمف. وفي 
الشماؿ منيا انبسط مطار ترابي، سوتو مداحؿ ثقيمة، وجعمتو ميبطًا لمطائرات 

وفي الجية الشمالية الغربية الصغيرة التي ال تحط بو إال مرة واحدة في األسبوع، 
تتوسد المدينة ومبانييا الحكومية ضفاؼ الخابور ذي العجيج الدائـ والزرقة المغرقة 
في الصفاء لشدة غزارتو، وينفتح الجسر في تمؾ الجية، ويوصؿ بيف الشرؽ 
والفموات الممتدة إلى أبعاد دجمة وبيف الغرب المغرؽ في االمتداد صوب الرقة، 
ودير الزور، وفي الجية الجنوبية الشرقية، انتشرت مباني مف طابؽ واحد، مشيد 
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أكثرىا مف الحجر المبني المجفؼ، وأكثر ساكنييا مف األغراب واآلتيف مف 
األقاصي النائية لبلسترزاؽ، وعمى رابية مف األرض المحاذية لمنير، برزت ثكنة 

ء المقوى والحجر عسكرية، بناىا الفرنسيوف وأشادوا غالبية سقوفيا مف التوتيا
الترابي المجفؼ، وخططوا ليا دىاليز وأقبية توصميـ بماء النير، وبعد نزوحيـ 
تشكمت مف ىذه الثكنة مدرسة سميت بمدرسة العشائر ضمت أبناء البدو في 
جنوب الرَّد والقاطنيف جبؿ عبد العزيز، وأبناء الخياـ السارحيف في البوادي بيف 
نيري دجمة والفرات والذيف ينتجعوف مواطف الكؤل والمراعي ألغناميـ وجماليـ، 
وفي نياية الرابية مف الجنوب: امتدت بساتيف آؿ موري وظبلؿ الصفصاؼ الباكي 
تغفو في حضف الشطآف، وتستمر أغنية االحتضاف األزلي في تراجيع أمواه 
النير،وتناغميا مع رعشات الظبلؿ اليالكة، وفي الجنوب الشرقي يميث نير 

عد أف استنفد قدرتو عمى االمتداد وضاع حممًا مواتًا في براري الجزيرة /جغجغ/ ب
العميقة اإلتساع، وتبلشى خائرًا في مصبو الوحمي جنوب الحسكة، وبيف الضفاؼ 
الشرقية لمخابور العظيـ بيف مدرسة الغسانية ونير جغجغ ترامت حارات األغراب 
واآلتيف مف الفجاج البعيدة،  أشباه بيوت سكنيا الفقر واإلىماؿ وعدـ التنظيـ، 
وحتى كانت تبدو مدرسة الغسانية في ممتقى تمؾ الحارات كمنارة مومضة، وخط 
حضاري بيف تمؾ االحواش المستطيمة الربداء، ذات الغرؼ المتراكبة واألبوب 
المنخورة. وفي تمؾ الحارات الشعبية المنزوية وراء مدرسة الغسانية، رست سفينة 

ف وحطوا الرحاؿ بيف ىذا العالـ الغريب وفي تمؾ الزوايا المنسية، األغراب المناضمي
فاستأجروا حوشًا واسعًا مؤلفًا مف أربع غرؼ محاطة بجدار كاب مف الحجر المبني 
المتقشر الذي طبع فوقو الزماف قبمتو الصفراء. كانت فسحة سماوية تفصؿ بيف 
الغرؼ األربع المتقابمة، اثنتاف منيما، تطبلف بنوافذىما عمى الخابور واألخرياف 
مف الجية الشرقية تتراءى منيما بساتيف آؿ موري وبعض المنعطفات المتدرجة 
التي ينحرؼ فييا النير صوب الجنوب الشرقي. كاف حائط لبني مف الداخؿ قميؿ 
اإلرتفاع يحجر بيف الغرؼ األربع، ويسمح بممر ضيؽ بيف الشقتيف المتواضعتيف 

ذات األوراؽ المتيدلة، تغفو فوؽ الجدار وتمقى ظميا في  وشجرة الصفصاؼ الباكي
الفسحة السماوية، وكاف باب حديدي رمادي الموف، ضخـ الرتاج، يتصدر باب 
الحوش، وتمتصؽ بو مطرقة صغيرة بشكؿ كؼ أعظمي مجرود مف المحـ. سكف 
األستاذ فجر الشريؼ وأختو رابعة في الغرفتيف الشرقيتيف، واستقر المعمـ نبيؿ 
السواحمي وزوجتو رباب الجعفي في الغرفتيف الغربيتيف، ولحقيما بعد شير ونيؼ 
غيبلف الجعفي واستقر في الغرفة الصغيرة الشمالية، بعد خروجو مف السجف 
مضائو في غياىبو سنة مديدة كاألبد، اتسعت فييا مداركو واكتوى بتجربة،  وا 
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يع األولى مف السجف أنضجتو ونقمتو إلى عمؽ الحياة، وابتمى بطعـ األساب
االنفرادي الذي القى فيو األىواؿ، ولسع نفسو كالعقارب حتى أف تمؾ األسابيع 
الضارية، شيدت تمؾ التصدعات المفجعة في خفايا ذاتو وبنائو النفسي، وتعمـ 
دروسًا مضنية في التأمؿ الطويؿ، وصراع أنات الياوية، وترصد رفات غورية مف 
الغاب اإلنساني وأدغاؿ البلشعور، وتكشيرات األغواؿ المختبئة تحت سراديب تمؾ 
الحجرة المبيمة، وبواباتيا المتصمة بفتحات الشعور، ومبلمسات العالـ الخارجي، 
فأصبح الميؿ بعد خروجو مف السجف اإلنفرادي  وانصياره بالنيار مع رفاقو في 

قطة لعوالـ األقبية متعسرًا عميو وشبو محاؿ، وصارت مخيمتو شديدة االمتداد، ال
غريبة، تركبيا وفؽ منظورات، يمتزج فييا الوىـ بالواقع، كؿ شيء فيو ازداد رىافة 
وميبًل إلى األرتياب باآلخريف، القشرة اليشة تصدعت واستباف عري األشياء، 
وانكشفت البذرة التي كانت مختبئة في كنو أعماقو. لف يخيفو بعد تمؾ الشروخ 
النفسية أي شيء مف ىوؿ الوجود.  أبوه الشيخ ابراىيـ الجعفي وأمو وطفا أجبراه 
عمى الذىاب والعيش في براري الجزيرة خوفًا عميو مف أف يقع في شراؾ السمطة 
مف جديد، وساعده عمى القبوؿ بفكرة الرحيؿ عف قريتو اختفاء أيوب السارح عنيا 

تعددة في وىجرتو إلى المغرب العربي واستقراره في طرابمس الغرب بعد نقبلتو الم
أقاليـ الميؿ والنيار كما تتناقؿ الحكايا القروية المتضاربة حوؿ مكاف وجوده. ارتحؿ 
غيبلف الجعفي إلى شطآف الخابور، واستقر في غرفة صغيرة كانت شجرة 
الصفصاؼ الباكي، تتسمؽ جدرانيا، وتمقي ظبلليا المتيدلة فوؽ الفسحة السماوية، 
ويتناغـ حفيؼ وريقاتيا أثناء ىبوب ريح الصبا الشرقية في األصباح المنعشة، مع 
نسيج أمواه الخابور وغغماتو التائية في األبعاد. كـ كاف يطيب لو في مقره أف 
يفعـ األماسي ويشنؼ آذاف العالـ، بصوت نايو القصبي، وبحات ربابة والده التي 
، اصطحبيا معو مف عيف الغار لتظؿ ذكرى تستوقد الحنيف إلى الديرة الغربية

ومرابع غويراف الوطا ورنوات خضر، غابت وراء أسجاؼ السنيف، وتركت نفح 
ذكريات حموة تطارد الشبح الثقيؿ الذي يترصده مف الداخؿ، كاف يشعر بأنو يحتاج 
إلى زمف مديد، حتى يستعيد براءة الحياة، ويمؤل الصدوع النفسية، القاتمة، ببوارؽ 
مف األمؿ األبيض، والثقة باإلنساف، وقيََّض القدر لو واحاٍت ظميمة مف الحنو، 
وىدآت ساجية مف التصالح مع نفسو، وتجمت رابعة الشريؼ شاطئًا حانيًا، وسط 
عاصؼ الغربة ونجمة صبح، تطمع مف ابتساماتيا السمر، ومف أىداب عينييا 
لى اعتصار مبيور غير مجرب.  السوداويف المشتعمتيف شوقًا إلى حب بكر وا 

يتاف الممتمئتاف تنفرجاف عف فـ خاتمي، وتوحياف بتناغـ فطري كانت شفتاىا الكرز 
مع عجيزتيا المتموجة، وبرازخ جسدىا وفتحاتو، المتمظية بشيوة الحياة وفوارات 
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الشباب، كانت جبيتيا العريضة كجبية أخييا فجر الشريؼ تنقمؾ إلى قابمية 
مُب سر مف  اللتقاط األبعاد الفكرية واالستجابة إلى نوازع الجسد المتمرد. وىذا الصَّ
أسرار ىذه المفارقات بيف االستعبلء الفكري واليبوط الناري في غرائز الجسد 
الممتيب. بدأ دوالب الزمف يدور يحمؿ في دوراتو مرتسمات مصائر انسانية. شرع 
االستاذ فجر الشريؼ يدرس مادة التاريخ العربي في ثانوية الحسكة الوحيدة لمذكور 

لطمبة دوائر مشرقة عف االنتصارات التي حققيا العرب في أذىاف آنئذ ويرسـ في ا
صباح اإلسبلـ األوؿ، وعف امتداداتيـ عبر تخـو المعمورة، وتردييـ في مستنقع 
عصور االنحطاط الذليمة، ويحاوؿ أف ينفخ في الرماد الخابي بقايا ومضات مف 
المروءة والنخوة، والدعوة إلى جمع الشتات، وتكنيس عقمية مموؾ الطوائؼ، الغافية 
في القعر النفسي، كاف غيبلف الجعفي يفتح كؿ كواه عمى تمؾ المآسي والضبلؿ 
التاريخي الذي تسرب مف كيوؼ عصور االنحدار، وبروز الفردية في أقصى 
تسمطيا وطغيانيا. كاف بوده أف يمتيـ ثقافات العالـ، ويعرج عمى الفكر اإلنساني 

، وقد انضجتو عتمة السجف، وجعمتو أكبر عمرًا ومحطاتو، فيو والزمف في سباؽ
مف سنو المعيود. كانت رابعة الشريؼ تتمقى العمـ في ثانوية البنات وتنافسو في 
البروز، واالجتياد، أما نبيؿ السواحمي فقد عيف معممًا في مدرسة العشائر 
االبتدائية، المحاذية لمنير. كانت المنابت البشرية مختمفة والمدينة أشبو بخابور 
مختمط األمواه والمشارب والِسحف،  اآلشوري القديـ ينبعث مف قمب التاريخ، وبزيو 
الخاص، واعتزازه بممكو في تؿ تمر، وتبايف قصبة رجمو عف فخذه طواًل وقصرًا، 
والكردي ذو الطوؿ الفارع، والمنكب العريض، والجبية الضيقة، واألعرابي اآلتي: 

ة، وميمو إلى النحافة، وبعينيو البلمعتيف الشديدتي مف جنوب الّرد بسمرتو األصيم
السواد، وعباءتو المنسوجة مف أصواؼ الغنـ ووبر الجماؿ والمادريني اآلتي مف 
أقصى الشماؿ وخمؼ الحدود الذي تمازجت بو عروؽ وأقواـ شتى، والديري ذو 
السمرة الغامقة المشربة بالصفرة، وترفدىـ نحؿ ومياجروف مف شواطئ المتوسط 
ذي الزرقة البحرية، ومف ضفاؼ العاصي وبردى والمحافظات األخر. في ىذا 
الممتقى العجيب، بدت الحسكة وكأنيا بابؿ أخرى مف الميجات، وبقايا ُلَغيَّات 
ُمْندَرسة، وتقاليد في المباس والعادات متباينة. كاف غيبلف الجعفي يحس في 

نة تحت رماد القروف، وتفتح أعماقو بأف أطبلؿ الماضي، تعيد مدائنيا المدفو 
بواباتيا عف أحياء أخبلؼ، ما زالوا يتحركوف، ويمشوف فوؽ األرصفة الترابية، 
ويستقوف مف أمواه الخابور، ويطشوف بذور القمح في أحشاء تربة الجزيرة المترامية 
األطراؼ، وينمو في أعماقيـ الحنيف إلى تراثيـ المنقرض ويحفروف في شراسة، 
إلظيار مدائنيـ الموروثة، والحفاظ عمى سماتيا ويحمموف بالعودة إلى النافورة التي 
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لى تشكيؿ كيانات خاصة بيـ. لـ يدِرُكْنَو األسباب التي تجعمو يحزف  ولدوا منيا، وا 
وتنالو نوبة مف غضب كامف. حينما كاف يتبلمح المفارقات الكائنة في ىذه 

ومنازعيا القومية، سأؿ مرة  المجموعات البشرية، والتبايف في سحنيا وطقوسيا،
أستاذه فجر الشريؼ وكميـ جالسوف في أرضية الفسحة يتبردوف بنداوة العراء، 
ويتأمموف لمعاف النجـو في قبة البلنياية، وكانت أوراؽ الصفصافة الباكية، تساقط 
في فسحة الحوش وزغب قمرة تشريف، يسطع في قفار الجزيرة، ورائحة الخابور 

 تمتزج مع ىميمات بعيدة. وقاؿ وىو ينزع الوريقة اليابطة فوؽ رأسو:
أكؿ الوطف العربي الذي نيدؼ إلى توحيده، ونجمع شتاتو الرحب، عمى -

 ىذه الشاكمة مف التمايز والمفارقات العرقية والطائفية؟
وحـو األستاذ فجر الشريؼ بناظريو في اآلفاؽ الميمية، ومروج السماء  

، تنبض بيا نجيمات كحباحب تسري في عمؽ الميؿ، البلمتناىية، الشديدة الصفاء
وأصاخ بمسمعيو إلى أنيف الضفاؼ، وأشعؿ غميونو المعيود، ومرر شفتيو فوؽ 

 مبسمو الفضي وىمس قائبًل:
مف ىنا تنبع قيمة رسالتنا إلى الحياة، وتحفزنا الدائـ، وتجاوزنا لذواتنا -

الخاصة، وقدرتنا عمى تطيير أنفسنا مف رواسب عصور االنحطاط وصيرنا 
شوائبنا اإلقميمية، وانفتاحنا عمى الوطف الرحب، وتكنيسنا لبقايا الحدود الموىومة، 
بيف دويبلتنا، مموؾ الطوائؼ ما زالوا ينسموف في دمائنا نزوعًا نحو التشرذـ لتسمير 
حركة التاريخ، وتضخيـ الذات الفردية فوؽ كؿ االعتبارات، إننا نحتاج إلى كؿ 

يخ والمعاناة، لنسمو إلى صعيد رسالتنا السامية المشحونة بحب مطارؽ التار 
اإلنسانية، وتذويب األنا المتضخمة فينا وخنؽ السادية المريضة، ليذا ال أفكر 
بالزواج قريبًا، ألني تزوجت في قناعتي المبادئ العميا، وأىدافي البازغة، والمعاني 
المستخمصة مف وجودي. التمعت دمعة في مؤؽ عينيو، أبت أف تنسكب، تسمر 
المعمـ نبيؿ السواحمي بشخص األستاذ الذي بدا في ىذه األجواء الميمية، كأنو 
صوت نبوي آت مف الغابر النقي، والبراءة األولى، لتقديـ الضحية ذاتيا قربانًا عمى 

 مذبح العطاء الذي ال يحد، وأومضت في ذىنو خاطرة وقاؿ:
لصخور الصمدة في مسيرتنا ونضرب أننا نناطح ا -أال ترى معي يا رفيقي-

في سراب المحاؿ، ونحفر في جباؿ التراكمات، وترشحات العصور وافرازات 
السمبيات كوى لمنور والتقدـ لئلنساف العربي الجديد. أتصور أننا باعمارنا القصيرة 
لف نتممى مرأى ىذا الحمـ العريض، إال إذا أعدنا صياغة ىذا النمؿ المتبايف. 
فاإلقميمية، والطائفية، والقبمية، ما زالت طوطميات، تعشش في نظرتنا، وتكمف 
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 كأفاع في جذور أنفسنا.
أخرجتيـ مف ىذا الحوار الدائر عمى مرمى مقبلع مف الخابور، قرقعات 

 فناجيف الشاي فوؽ الصينية النحاسية، ونداءات رباب الجعفي:
لعطرة والقرفة أعددت الشاي عمى الطريقة الديرية الثقيمة، ووضعت فييا ا-

 لعميا ترضيكـ في مذاقيا.
تقدمت بالصينية، وسحب كؿ منيـ فنجانو، وراح يرتشفو في متعة، ويدخف 
وراء كؿ رشفة سحابة مف النفثات النارنجية. إما مف الغميوف الجوزي المفضض 
في مبسمو أو سيجارة "بافرا" مف عمبتو. في حيف أف غيبلف الجعفي ورابعة الشريؼ 
كانا يتبادالف نظرات غورية ويرتشفاف في صمت كؤوس الغزؿ ويحنواف عمى برعـ 
غض يتكوف في صمت األعماؽ، وعمى رعشات بكر ذات غموض لذيذ، تشتعؿ 
في األقاصي النائية مف النفس اإلنسانية. كانت ترجيعات الخابور ورائحة الميؿ 

نتفاضات الخريفي وأبخرة دخانية، ومذاؽ الشاي العطري، ورنوات، حب وليد، وا
جنيف في رحـ رباب الجعفي كميا معزوفة إنسانية، تحمؿ في طياتيا بذور مصائر 
جديدة، يحتوييا القدر وشباكو المجيولة، ويؤكد المقولة األزلية، لئلنساف ونيايتو، 
آه يازوحي ال تطمحي إلى الخمود، فوؽ ىذه األرض المموعة، ولكف استنفدي حدود 

 الممكف. 
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 الفصل الثانً عشر 

 رفات حب جدٌد
كرونوس الزمف وحش أسطوري يأكؿ أبناءه، يغيبيـ في أحشائو، وتدور 
مصائرىـ في حمقاتو الدائرية، ولعبتو األبدية مازالت مستمرة، تطوؿ أعمار الجباؿ 
ماء، ويحدث التغيير بطيئًا فييا، ويقصر عمر  والبحار والصحارى واألشياء الصَّ

عمر تمؾ الصوامت، والمظاىر الطبيعية، وتتراكض اإلنساف، فيبدو ومضات في 
األياـ سريعًا في حوش األغراب، وتتمخض رباب الجعفي بوليد اسمتو غفار صورة 
مصغرة عف جده إبراىيـ الجعفي، كاف فرح سكاف الحوش بقدومو عميقًا، وتتكدَّس 
آثار الفصوؿ ورتابتيا، ومرئيات نير الخابور، في مخيبلت أولئؾ الساكنيف 
النازحيف مف مرابعيـ إلى شعاب الجزيرة، وسيوبيا الرحبة. وقادت العشرة الطويمة، 
والرنوات المكرورة، إلى أف انحفر حب خفي في قمبي الشابيف المتجاوريف، ونمت 
غرسة الحب في صمت الميالي الساجية والتحديقات المتأممة في العيوف الممتمعة، 

سد اآلخر، وخفاياه! وأصبحت شجرة تنسج األحبلـ وتبمورات الخياالت حوؿ ج
الصفصاؼ الباكي، معزوفة دائمة، يصيخاف بمسمعييما إلييا وتتعانؽ أيدييما مف 
وراء الجدار الفاصؿ بيف الشقتيف، وصارت غمغمات الخابور أرغنًا ناطقًا بالعشؽ، 
ينفخ في الصفاؼ، فيصدى قمباىما بارتعاشات غامضة، وىيمات رفيفة، كأنيا 
أجنحة فراشة قزحية األلواف. كانت األحبلـ تختبئ في عروقيما، نزوعًا إلى زواج 
مقبؿ ينبغي أف ال يكدَّر، بيبات الجنس المفاجئة، والتياـ كؿ الخوابي المميئة بعسؿ 
الحمـ، قبؿ األواف، وأف يؤجؿ ذلؾ إلى االقتراف الرسمي، وخاصة أف التجربة المرة 

رؾ ال يني ينزؼ صورًا ورفات التي وصؿ فييا النصؿ مغمده مع خضراء مبا
أشواؽ مجنونة، تيمي في مخيمتو وتسقط فوارات لييب في قمبو، وتسافر مروج 
عينييا الخضراويف في شرايينو نزوعًا إلى المستحيؿ الذي ال يتحقؽ. كاف كمما 
ارتحؿ في ضفاؼ الخابور عند المغيب، واستظؿ بأفياء أجماتو المتكاثفة، ورنا إلى 
شمس النيار، تطرح في الفيافي الشاسعة، غبلئميا الشفقية، وترشؽ الغروب 
ببحيرات نبيذية فتشكؿ لوحات شاعرية، قفزت إلى ذاكرتو غويراف الوطا ومكاديس 
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البيادر والغابة المتناثرة عمى أقداـ السفح، وخرير الينبوع المختبئ خمؼ الصنوبرات 
وخضراء مبارؾ في  الضخمة، وبنفسجات ماوراء الصخور، المتفتحة في استيحاء.

وشاحيا العنابي، ترسـ شفقًا في خطواتيا المتيادية، وسمرتيا الوحشية، وشفتييا 
المتيف تومئاف باالعتصار، وشموخيا الغريب الذي يتمنى الرائي أف يعفِّره في 
إغماضة الجنس، ويجعؿ الجسد المغرور الجامح، المتفتح مف جميع نواحيو، يركف 
إلى الترويض، تحت لمسات الحب الوانية. كانت رباب أختو، تدرؾ عمؽ الّدوامة 
التي يتردى بيا، والقمؽ المبيـ الذي يترشح مف مرتسمات وجيو، فتدعي أنيا 
بحاجة إلى مشوار غروبي عمى ضفاؼ الخابور الجنوبية، وتصحب معيا رابعة 
ذ الشريؼ وأخاىا الذي تعصؼ بو رياح داخمية، وتحمميما ابنيا الصغير غفار وتنتب

مكانًا قصيًا عنيما، بحجة أنيا تريد أف تحوش األعشاب البرية التي تؤكؿ، 
القريصة والخبيزة، في فصؿ الربيع، وبقايا البطاطا والثمار التي نسييا زارعوىا، في 
فصؿ القيظ، وكاف الوقت خريفًا وتحت خميمة مف أشجار الحور والصفصاؼ 
المحاذية لمنير، اعشوشبت مرجة صغيرة في قمب الخريؼ، بمياث الخابور، 
وكانت الوريقات الصفر تتساقط عف أماتيا في وقع غريب، يثير حرائؽ مف 
المشاعر، ويميب األجنة الراقدة في القموب، بيقظة فكرة الرحيؿ، وامتزاجيا 
باقتناص الحياة قبؿ الزواؿ. كاف نيـٌ مجنوف، بركاني االمتداد يمور، في أعماؽ 

بكؿ حواسو روح الخريؼ، وتتفتح بواباتو الشعورية  غيبلف الجعفي حينما يحتضف
كميا، عمى رائحتو التي تحمؿ إليو مذاؽ االغتصاب، لؤلشياء الراحمة. كانت رغبة 
ىائمة، ال يعمـ سببيا، تكتسحو، ليفترس جسد رابعة الشريؼ، ويتأرجح فوؽ 
برازخيا،  التي كانت تفصح عف سخونتيا، النداوة المتألقة في عينييا، واأللؽ 
الساحر في شفتييا، غير أنيا أدركت بغريزتيا، مايتحرؾ في عروقو، ومدى عمؽ 
اليقظة فيو فابتعدت عنو خطوات، وخمعت حذاءىا النسائي، ومّدت رجميا في الماء 
المنساب، وراحت تبترد مف روح الخريؼ المؤججة طعـ حرائؽ مصموبة بيف 

لتياميما سريعًا آلخر قطرة مف خواطر الرحيؿ، وخواطر ىبات الحياة التي تتوخى ا
 خمرة الخوابي الجسدية. سّرحت ناظرييا في عباب الخابور، وقالت: 

إنو الخريؼ يرسـ لوحتو، بأوراقو المتساقطة، وغيومو المندوفة مثؿ قزعات  -
القطف المتفتح في سيوب الجزيرة، ورائحتو الخاصة. إنو يحممني إلى غوطة 
دمشؽ، وعبؽ الكرـو في أواخر الصيؼ، وعبير األرض المسقية تشحف القموب 

 بطعـ ال يوصؼ. 
أمسؾ غيبلف الجعفي بقبضة مف الوريقات الصفر، وسحقيا بأصابعو 
 فانبعثت خشخشة ىشة، وطفا فوؽ سيمائو حزف ماٍض بعيد، وىتؼ في عصبية: 
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، يسري في مخيمتي أشواقًا مجنونة إلى احتضاف العالـ، يييج  - الخريؼ اليـو
صى مف رعشات ميموسة، يصمبني حنينًا إلى دواوير نير السبع، بي ماال يح

وتراجيع المواويؿ البرية في جوبات غويراف الوطا، ويدفعني إلى رحيؿ ال محدود 
خمؼ الجزر الموىومة في المحيطات الدافئة، والتأرجح فوؽ شطآف جزر الكناري، 
مع ىيمات شعراء الرومانس، وارتشاؼ الصمت المتألو في ذرا النيرفانا البوذية، 
أكاد أجف مف اىتزاز مويجات البحيرة المدفونة في أعماقي، اعذريني يا رابعة 

 الشريؼ مف ىوؿ ىذا الصمب بيف الحب والموت. 
لفظ كممة الحب في رحمانية، سافر بعينيو إلى مرتسمات وجييا المعبر، 

، بانت شفتاىا غاص في بريؽ عينييا البلمعتيف، افترَّ ثغرىا عف ابتسامة االقتناص
الكرزيتاف، وأوماتا باالعتصار، نقؿ ناظريو إلى أصابع رجمييا المغمورتيف بنفثات 
الخابور الباشة فتمثمت أمامو حمامات شديدة البياض، وانحسرت الركبتاف عف 
نصاعة بضة في البشرة التي تتميز بنعومتيا الشاميات األصيبلت المنشأ، ونفحت 
في مخيمتو أنساـ الغوطة ودمر، ووادي بردى، وبدت رابعة الشريؼ في بموزتيا 
البنفسجية، وشعرىا الميمي المنساب، كحوريات نوفالس التي تقرأىا في عوالمو 

 الشعرية. 
انحنى فوقيا في ليفة اإلنساف األوؿ إلى أنثاه، وراح يمتص  كؿ تفتحيا 

لممفوؼ، الخارجي، ويعزؼ عمى شفتييا أنشودة التناغـ والتفتح، ويتممس جسميا ا
 فندت عنيا آىات آتيات مف الغابات األولى: 

قبؿ أف تميت فكرة الرحيؿ نداءات جسدي، وتطفئ  -اعتصرني، ياحبيبي -
روح الخريؼ سراجي المشتعؿ في ثنايا عروقي، اشتويت عمى حممؾ طويبًل، 
غنيت مع عرائس "موسو" وغزليات العفة مع الشريؼ الرضي، وتيت مع قصص 
ابف أبي ربيعة ونعمياتو، كنت مترددًا في حبؾ لي، كأف شراكًا أنثويًا اصطادؾ، 

 وىرب ببل عودة، وتركؾ تتخبط في أحابيمو.
شعر غيبلف الجعفي، في العبارة األخيرة بطاسة مف الماء البارد تندلؽ فوقو،  

سمع ضحكات خضراء مبارؾ ترفُّ خمفو، انقطع حبمو في منتصؼ البئر. سمر 
، وفي الضفة الثانية، رأى طيفيا ُيبحر صوب جنوب ناظريو فوؽ عباب النير

الرَّد، وعينييا المرجيتيف تثقباف المكاف، وشاليا الشفقي يرسـ دوائر موىومة، يمّوح 
بخاطرة الوداع. خشي مف تصدع في كيانو، غمرتو برودة وغثياف، استحاؿ جسد 
رابعة الشريؼ الذي كاف منذ فترة يسحره، شيئًا راحبًل ال يعنيو كثيرًا، وانفنى في 
انفعاالتو الداخمية، وراح يبكي في صمت، كطفؿ فاجأتو العاصفة وحده عمى 
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دروب مقفرة، لـ يكتنو خفايا ذلؾ السموؾ، حممقت بو رابعة الشريؼ مندىشة، 
نيضت إليو، تتمسح بو، تمرر أصابعيا الناعمة فوؽ نقرتو، تداعب خصبلت 

سكبة فوؽ خده، وانحسر فستانيا عف شعره الباقية، تترشؼ بشفتييا الدموع المن
فخذيف غضتيف، لعمو يستأنس بزبدىما المتألؽ، ولكف الصدود كاف بائنًا، فنيرتو 

 في حنو، وساءلتو متميفة: 
أي ساحرة تسكف في داخمؾ؟ ما الذي حدث لؾ؟ مبلمح وجيؾ ترميني في  -

متاىة مفزعة، ينزؼ منؾ خوؼ مبيـ، كضحية مسموبة مف إرادتيا، تطرح فوؽ 
 مجمرة وثنية. 

حممؽ في العباب مف جديد، وتداعت إليو صور المقبرة، وغمغمت أجراس 
غويراف الوطا، وىميمت سيوؿ المطر في سدونات التيف والبرغؿ، وعنابر 
الطحيف، في بيوت الدفش، وتناىت مف بحيرة الماضي المصخطب دقات الطبوؿ 

ف عميا، وسرى في حمؽ وتواقيع المزامير في ليمة زواج خضراء مبارؾ مف اب
 غيبلف الجعفي طعـ الدفمي، وارتعشت شفتاه ارتعاشًا قمبيًا وأجاب قائبًل: 

شيء مف قيعاف الماضي، وفجائعو، ارتطـ في السطح مف شعوري  -
وانفتحت بوَّابات كامنة، وأمسكت في خناقي فزاعات الدروب، وأغواؿ واقع بموف 
الحنظؿ، وارتسمت فوؽ العباب النيري، أشياء عزيزة حتى الكره، تجّمى فييا شفؽ 
غارب، وعبؽ المروج الخضر، وطعـ الحمـ الذي ييرب مثؿ السراب البعيد، وال 

 يرجع..
افتر ثغر رابعة الشريؼ عف ابتسامة موحية، وعاودت تمرير كفيا وراء رقبتو، 

 وىمست في خفوت حمو: 
فرازات السرا - ديب المنفردة، مف أجؿ كوابيس األعماؽ، وتراجيع الماضي، وا 

وعتمة السجوف الراسبة، وغدر اآلخريف، تقتؿ روح تمؾ المحظات التي نسمو بيا، 
فوؽ تفاىات العيش الرتيب إلى احتضاف رفيع قد ال يعود التماعو ثانية بالوتائر 

 ذاتيا. أية ىشاشة في كيانؾ ال أفيميا؟! أجيضت الحمـ في ذروة ارتعاشو. 
انفمتت كظبية مذعورة بيف دغؿ الضفة، وراحت تغرؼ الماء بكفيا، وتغسؿ 
وجييا، وتبترد مف الحمى التي كانت تعـو في شرايينيا، وتغمؽ  فتحات عروقيا 
التي كانت مستجيبة لبلحتضاف، انتابت غيبلف الجعفي ندامة محرقة، حاوؿ أف 
يقترب منيا، ويراودىا في لمساتو، لكنيا نفرت منو، أمسؾ بيدىا في رفؽ، فأبعدتيا 

قسوة، تناىى إلييما بكاء الطفؿ غفار، وىدىدات أمو رباب وقد حممت عمى في 
ظيرىا حمبًل خفيفًا مف بقايا ثمار الصيؼ، وخضرواتو، وانصبَّ الجميع في 
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الدروب الذاىبة إلى حوش األغراب الذي تنسجـ فيو تحوالت الفصوؿ، مع تحوالت 
الذات اإلنسانية التي ال تقطع نير الحياة مرتيف، بؿ يرسـ الزمف الجيـ عمى 

 صفحاتو المرىفة، والدات ومخاضات في الصيرورة، بعيدة األغوار، والتنوعات. 
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 الفصل الثالث عشر

 مخاضات جدٌدة
أجنة الوعي العربي، راحت تتوالد، رعشات الماضي التميد، أياـ الزىو في 

ريخ مف جديد، بعد الفجر الصحراوي األوؿ، انسابت تحفزًا صوب العودة إلى التا
عتمات عصور االنحدار. المتأمؿ لؤلحداث التي كانت تطفو عمى سطح الوطف 
العربي، آنئذ، يظفُّ أف معجزة تتبرعـ في العمؽ، وتيز الوجداف، عمى صحوة 
قومية، تمسح ظبلمية القروف، والتقوقع في حمزونية الركود، ىبت ممارسة الصحو، 
بقياـ الجميورية العربية المتحدة، بيف القطريف مصر وسورية وامتدت الفرحة إلى 
الذات العربية، وأصدت فجاج الجزيرة الفسيحة، بتباشير العودة إلى التاريخ، أحس 
فجر الشريؼ، ورفاقو بأنيـ يولدوف والدة جديدة مف رحـ أمتيـ، وغّنى الخابور 

في أغنيات الخصب، وتمايمت ضفافو الخضيرة بالنماء، وأنبث ربيع قبؿ أوانو 
اإلنساف والطبيعة، أقيمت المراسح البدوية، وانثالت األغنيات المعبرة عف الفرح 
الحقيقي، والحنيف إلى البطولة األولى التي افتقدىا العرب منذ عصور النكوص، 
وتناغـ الحبيباف رابعة الشريؼ، وغيبلف الجعفي مع ىذه المخاضات، فانسابت 
أحبلـ تدمج الذاكرة بالرغبة، وتييج راكد الجذور بقدـو الربيعيف، وتكنست عفونة 
المعاناة واألشباح مف مخيمة غيبلف الجعفي، وانتابو شعور بالتحميؽ، فوؽ فّزاعات 
الماضي، وأدغاؿ البلشعور، وانصبَّ مع خطيبتو رابعة الشريؼ في منسرح ىذا 
السطوع مف الغبطة، فوضع خاتمو في إصبعيا اليمنى، بعد أف جرت حفمة 

بيت أخييا فجر الشريؼ الذي توَّج تمؾ األياـ السعيدة بتمؾ الخطوبة،  متواضعة في
واحتضنت أعشاب الخابور جسدي الخطيبيف، تفجرت في عروقيما أحاسيس 
غامرة، بأف الدىر سكت بفجائعو عنيما فترة، وكاف الزمف عصرًا، حيف اقتربت 
رابعة الشريؼ مف الضفة اليسرى، ونزعت حذاءىا البني الذي اشتراه ليا مف سوؽ 
القامشمي، كانت ترتدي فستانًا ناري الموف، أىداه إلييا في حفؿ الخطوبة، وقد 
اشتراه مف تاجر حمبي مرىؼ الذوؽ باختيار األلواف، المست أمواه الخابور 
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بقدميا، راحت تدغدغ المويجات المتكسرة عمى جذوع الحور والصفصاؼ، وتحدث 
ة بصفحة الماء السطحية، تناىت إلى بقبقات صوتية، نتيجة الحركات المحتك

مسمع خطيبيا، كأنيا وقع المخابيط فوؽ الثياب المختمطة بأوراؽ الغارة في دواوير 
نير السبع، فتداعت إلى مخيمتو المنفتحة عيف الغار وطيوؼ مراىقات عاريات، 
يغتسمف في عراء الخريؼ، وأوراؽ السنديانة العمبلقة تتساقط فوؽ أكتاؼ تمؾ 
الصبايا المحترقات بقيظ تشريف األوؿ، باألوار المتميب الصاعد مف أجسادىف 
الفتية، شوقًا إلى فارس ذكّري، يأتي مف وراء ضباب الحمـ، ممتطيًا جواده 
األبيض، أوغمت فيو رفات مخيمتو الميتاجة إلى ينبوع الصنوبر في غويراف الوطا، 

حمـ غارب لـ  ويـو كانت خضراء مبارؾ تطعمو مف رنوات عينييا، سكبات
يتحقؽ، انقبضت مبلمحو، تغيرت مرتسمات وجيو، فتسمقتو أشباح ذلؾ الماضي 
المتصدع، لحظت رابعة الشريؼ وىي في ذروة انطبلقيا تمؾ الكآبة الرانية، 
فأمسكت بو، أجمستو بجانبيا، واحتضنتو بكمتا يدييا، انحسر فستانيا فوؽ ركبتييا، 
عربدت سمرة صحراوية غاوية، استباف ظؿ رحمة ورسـو خارطة جزيرة بدائية لـ 
يسكنيا أحد بعد، غمغمت شفتاىا بارتعاشة، فار التنور عمى السطح، تمتمت قائمة، 

 وىي تشد شعره بحركة عصبية مرتجفة: 
لف أتركؾ تفسد بمخيمتؾ، ألوىية تمؾ المحظات البلمعة. لف أسمح ألغوار  -

دعؾ مف كوابيس الماضي،  ماضيؾ، أف تزحؼ إلى شفؽ تمؾ األويقات الخاصة،
وأناتو المتوجعة، سنبني مستقببًل، بيتًا عمى ضفاؼ الخابور، أو عمى شطآف 
المتوسط، وتكوف أمواجو الزرؽ أرغنًا، أو مسكنًا حانيًا عمى الغوطة، سنوفر أحد 
الراتبيف، بعد أف عينا معمميف في ىذه المدينة، ال تخؼ مف المجيوؿ، واركف إلى 
حضني الدافئ، سأغيَّب مف ذاكرتؾ أفعواف زمف مضى يتربص بؾ، سأدغدغ 
ليَّاليؾ بمتع حموة وأجعؿ سرير الزوجية، يئف تحت تواقيع جسدينا المتناغميف لف 

، إلى قفار الخواء...  تيرب مني، بعد اليـو
أطبقت عمى شفتيو، تعتصره، وتشده إلى جسدىا الفائر، تتممس مواقع 

فة رعشات طيرانية ترفعو فوؽ كثافة الحساسية فيو. شعر بداور غريب، بر 
المادة.الرعب الكوني يختفي ويحؿ مكانو تقبؿ سخي لموجود. غويراف الوطا تخمع 
جسدىا القاتـ، وتمبس ثوب الرياحيف الربيعية، حتى المغارة التي لجؤوا إلييا في 
أثناء الطوفاف الشتوي، ونمت الحشائش الخضر بيف شقوقيا التربة، مرجة الشيخ 
نجـ الريحاف المميئة بالقبور الداكنة، تزىر فوقيا نبتات المونس ذي العبؽ 
الصوفي. استرخى مسحورًا بيف يدييا، راح في غيبوبة متألقة، انفتحت كواه عف 
رفات شديدة السطوع، ىمس في داخمو قائبًل: )يا إليي! أيف كنت تختّبئيف أّيتيا 
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نبعت؟! أّيتيا الطيور الجميبلت!  الرفات الحموة، يالمروعة! مف أي المخابئ السرية،
مالي أرى وجو العالـ القبيح يتوارى؟ أيتيا الينابيع المكنونة كيؼ تدفعيف أحيانًا 
نادرة، رؤى عجائبية؟! وكيؼ تغمريننا بكوابيس سود، تجعؿ الحياة غير مقبولة، 
وتصيريف العيش خريفًا يحاصرنا بحرائؽ غاباتو الممتيبة، آه آه ، ذاتي مصموبة 
عمى رحى تياريف متناقضيف، مغطس بارد تتفشى فيو روح كانوف، ومغطس دافئ 
يستدعي انتعاشات، مفرحة، ذاتي غريبة عني، يصعب تحميميا وعقمنة نزعاتيا، 
صعدت عبارة )يصعب تحميميا وعقمنة نزعاتيا( إلى مسمع رابعة الشريؼ، ىزتو 

 مف تداعياتو، أخرجتو مف براري داخمو، وصرخت في جنوف: 
قؿ لي بربؾ أيف كنت؟ بدواوير عيف الغار، أـ بقفار الخريؼ في غويراف  -

الوطا، أـ كنت تترصد الرنوات الخضر في لحؼ جبمكـ الشعرا، إني أشفؽ عميؾ، 
 أف تضيع جماالت تمؾ المحظات البلمعة التي ال تعود. 

أبرقت عيناىا بدموع، اختمطت بيما، بقايا رعشات االحتضاف، وبروؽ 
االختبلء والخوؼ القمؽ عمى ىروب سعادة ال ترجع، اقتنص معاني البروؽ في 

 عينييا دغدغ حممتي نيدييا النافريف، كمنقار حمامة برية. وقاؿ: 
غمرتني تساؤالت عف بحيرة ذاتي الخفية، عف المغزى الذي يحاصرنا كنوع  -

يا بشري، ويضيؽ فيمنا عف تفسيره، لماذا نحف في مرحمة مف أيامنا، نتصالح في
مع العالـ، وتشرؽ بنا أحبلـ غبيطة؟! ولماذا نحف في زمف آخر، ننشحف بمرارة 
الحنظؿ، وخفافيش العتمة، وكوابيس األشباح؟! أحقًا أف في سحيؽ ذواتنا مفارقات، 

 يصعب عمينا تحميميا كما سمعت؟
مرت بكفييا الناعمتيف، وراء نقرتو، غدت تدّومو بإيقاعات لدنة، وتسمر 
ناظرييا في القشعريرات المذيذة التي تتزيا فوؽ مبلمحو، وتنقميما في غواية إلى 
تمؾ النفضات المترنحة، أغمض عينيو أماـ نظراتيا العارية، استرخى في قيمولة 

 البقر الوحشي، واقتربت شفتاىا مف أذنو، وتمتمت: 
لف تفترس أغوالؾ المتربصة في مخيمتؾ طعـ ىذه األويقات، سأخبزؾ  -

أشويؾ، وأخرج مف قمقمؾ المصدوع تمؾ العفاريت، وأصيرؾ كائنًا عمى تنوري، و 
ينزو شوقًا، تتقرى جزيرتي، وتنغرس في رمضاء الرماؿ، سأغير مف نمطية 
سموكؾ، الحياة قصيرة جدًا، والشباب مرحمة سرابية، سرعاف مايغوص في شيخوخة 
مدمرة، اإلنساف يموت حيف يفقد قدرتو عمى حوؾ األحبلـ، سأىجيؾ حروفًا كما 

 أىّجي تبلميذي الصغار في المدرسة بابا .....ماما.....
، نداءات أمو وطفا إلى أبيو الشيخ الجعفي،  تداعت إليو ببل سبب مفيـو
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تتضرع إليو أف يطأىا في ليالي كانوف، والمطر الحزيف يتساقط فوؽ السقؼ 
ـو ضيعتو، الترابي في غويراف الوطا، كاف العالـ، وقتئذ في نظره، ينتيي عند تخ

ويتبلشى عند ذرا تمؾ الجباؿ، كاف يجيؿ كؿ شيء عف نفضات الغريزة وروعة 
الدغدغات التي تنتاب الرجؿ حينما يختمي بامرأة، وافتر ثغره عف ابتسامة خجمة، 

 وأماؿ بوجيو عنيا، وىتؼ: 
انعجنت ذاكرتي، بأسطورة الخمؽ األوؿ؟ آدـ في اليبطة األولى، أكؿ  -

التفاحة المحرمة، انفصؿ بعيدًا، عف حوائو في األرض، راحت تفتش عنو 
كالميووسة، تقطع المتاىات، تجوب البراري، تحترؽ شوقًا إليو، ولما شارفت عمى 
مطبلتو، تظاىرت بأنيا زاىدة برؤياه، أسرع إلييا آدـ بكؿ قواه، ناشرًا عمى قدمييا 

تحرقف بجمرة العناؽ، أزاىير التياعو وحرقتو، أنتف لغٌز محير، تبديف العفة، لما ت
 وتشتييف فارسًا آخر في الوقت الذي، تنغمسف في أوار فعؿ الحب. 

سقط في بؤبؤ عينييا المنيريتف نجـ ليمي، خبَّ في أنسييما شراع زورؽ ىانئ 
في بحار دافئة، استرخت شفتاىا العنابيتاف كثمار أواخر الصيؼ التي تومئ 

 باالعتصار والغرابة، وغمغمت في كممات عاتبة: 
تحوكوف دومًا تخيبلت مريضة عنا، ترسموف خيوطًا وحكايا عف غدرنا،  -

وُتضفوف حولنا ألغازًا مبيمة، لـ ُيضطيد كائف في التاريخ كما اضطيدنا. مسار 
العالـ القديـ مشحوف بعذاباتنا، دوائر الحريـ المحبوسات في ظبلـ التاريخ  يتمتع 

في الزوايا، وسوقيف سبايا في الحروب بعرييف الرجؿ النافذ، اغتصاب النسواف 
الظالمة، واتياميف دومًا، ونسج الظنوف حوليف كميا شواىد عمى ظمميف، 

 وحصرىف في توابيت التابو والمحرمات. 
زقزؽ عصفور صغير، ذو أجنحة ممونة فوؽ شجيرات الصفصاؼ الباكي، 
أزكمت أنفييما رائحة غريبة مف الجنوب، محممة بروح السيوب الشاسعة، تناىت 
إلى مسمعييما أصداء قصية المنبع، امتزحت مع ىميمات الخابور الغامضة، 
سرحت غيـو شباطية في اآلفاؽ البعيدة، شكمت مف سرحاتيا في المخيمة ىيئات 
طيور خرافية، ىائمة الحجـ، تطير في الجوزاء، وترسـ ظبلليا المرتجفة فوؽ 

، انحج بت الشمس وراءىا، تغير الجو في الجزيرة وفيافييا، إزدادت كثافة الغيـو
سرعة مذىمة، تبدد الصحو، ادليمت السماء، زحفت تمؾ الغيـو مف جية الرقة، 
ارتطمت زحوفيا لتكوف بروقًا المعة، يتبعيا ىزيـ رعود أحس الخطيباف، بمذاؽ 
تمؾ التبرعمات المطرية، تحدث في زواج مظاىر الطبيعة وعرسيا المطري، 
فانتابيما إحساس مجنوف بأف يتناغما مع ىذا العرس. شعر غيبلف الجعفي بأف 
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موجًا مف اإلثارة والييجاف الجنسييف، يعج في جسمو، وأف رغبة فردية تمتمكو، وأف 
)أمّوف بنت الغشيـ( بعرييا الكاسح تومئ إليو مف خرائب الماضي، ليطفئ لييبيا 

لميمة النضالية التنوري، ويتغمغؿ إلييا. يومئذ كاف يحمؿ المناشير المقدسة، وا
تكتسحو، لـ يطؽ صبرًا كأنو أراد أف ينتقـ مف نكوصو، آنئذ، عف االستجابة لذلؾ 
النداء المميوؼ الذي كانت ترتجيو ابنة ضيعتو في الحارة التحتانية، لف يعيد ىذا 
النكوص ثانية، توىج عرس المطر في مخيمتو نزوعًا مفترسًا، أف ال يؤجؿ متعة قد 
ال ترجع ذروة استجابتيا، انحسر الفستاف الناري، التمعت بروؽ سمراء، انكشفت 
البكورية األولى، وطراوة النعناع البدئي، تمزقت العذرية خشعت رابعة الشريؼ ليذه 
الطقوس المغرقة في حبلوتيا واستجابت لتمؾ السكرة، أغمضت عينييا الناعستيف، 

مة ا لتي لـ تذقيا مف قبؿ، لتحتفظ في نسغ ذاكرتيا بخمرة تمؾ الدغدغات الميوَّ
استكاف الزمف، غاب العالـ الخارجي، انيمر المطر، وراح يعزؼ بقيثارتو الندية 
فوؽ الجسديف الممتصقيف في ضرواة، وينسفح بيف عروقيما، ظمت الطبيعة تمطر 
بوقع رطيب، واالحتضاف اإلنساني يتجاوب مع أمو األرض، مف سمفونية عميقة 
جدًا، يجتاز فييا الحب والجسد المتفتح، نواميس التقميد واألعراؼ، وىمجية 
 االنتظار، لتتبلحـ األرض واإلنساف في عناؽ التناغـ والتوحد، واالمتداد الخصب. 

*** 
قمؽ مأزـو تسرب إلى السراديب النفسية، وخيبة خفاشية الموف، استنقعت  في 

مـ القومي، صميـ االستاذ فجر الشريؼ، بعدما تممس قبؿ غيره، بوادر انسحاؽ الح
وانفصاؿ قادـ في عروؽ الوحدة، خريؼ يزحؼ بممارسات خاطئة، ليغيب جماالت 
الربيع، ويكنس وىج األحبلـ، عيوف زجاجية بموف الخيانة، والتمصص، غدت 
يابو منيا، شعور بالمحاصرة والتضييؽ  تراقبو، وتبلحقو في أثناء ذىابو إلىالثانوية وا 
عمى الشرفاء المناضميف طفا عمى السطح، ليحفر في األعماؽ، ميبًل إلى التقيؤ 
والغثياف مما يحدث مف تجاوزات أبناء األقميـ الجنوبي، خرائب مستقبؿ مفجع تخيـ 
بصورىا القاتمة عمى حياة الثورييف، وتفجر فييـ خوفًا غامضًا مف خنجر مسمـو 

ربية يطعف الوحدة في الظبلـ. اجتمع رفاؽ األمس في منتصؼ الميؿ في الحارة الغ
مف الجسر حيث امتدت بيوت متواضعة ألناس مياجريف أغراب لمممتيـ األقدار، 
وحمـ الثراء، والفقر األسود في قراىـ النائية، إلى التوضع في ىذه األماكف التي 
كانت تعتبر منفية في تمؾ العيود. وفي بيت غيبلف الجعفي المستور عف عيوف 
جواسيس السمطة، والذي سكنو بعد إعبلف زواجو مف رابعة الشريؼ واإلسراع بو، 
خيفة أف يكوف رحميا قد استجاب بكميتو إلى نداء الجنس، يـو المطرة، فعمؽ بو 
، وقد اختار غيبلف الجعفي وامرأتو مكاف ىذا  وليد يحمؿ نذير افتضاح مشؤـو
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البيت ألنو يعانؽ الضفاؼ الغربية لمخابور، ويتجاور مع مجموعة مف جرود 
ينقصيـ دؼء األمف واالستئناس في مفاوز الجزيرة الشديدة الساحؿ، الذيف 

االتساع. وكاف بعضيـ يدعي قرابة والده بدر الجعفي وأنيـ سبللة أجداد قتميـ 
األتراؾ، وأحرقوا جثثيـ في ديس قرية التبّلت، كانت مصطبة الدار واسعة شبيية 
بمصطبة بيتيـ في عيف الغار، تكمميا حورة ذات ورؽ عريض، وشجرة صفصاؼ 
ذات امتدادات رحبة، تبلمس بأغصانيا المتيدلة سقؼ الغرفتيف المتيف بنيتا بالمبف 
المجفؼ. كانت قمرة تشريف تسبح فوؽ أمواه النير المتدفؽ، تنعكس مرايا سرابية، 
وأشباحًا راقصة بيف بساتيف آؿ موري، وحوؿ الضفاؼ الشرقية، وتختمط  مع 

أسداؼ السكينة صوت األستاذ فجر الشريؼ ىميمات ليؿ الجزيرة المييب. شؽَّ 
واندلقت عمى جبيتو الصمعاء، مرتسمات قمقة، وارتشؼ مف فنجاف القيوة المرة 

 رشفات مسموعة وقاؿ: 
حممكـ أييا المناضموف لـ يؤِت ُأُكَمو، لـ يترسخ في أرضية الواقع، سيحدث  -

انفصاؿ في قمب الوحدة، ماترونو مف ممارسات خاطئة سيؤدي بيذا الحمـ الذي 
نمنمناه  في مخيمتنا صباحًا وردي السمات. عناكب االنفصاؿ والردَّة تحوؾ في 
العتمة أنسجة سودًا، وتدفع العجمة إلى مياوي التفتت. آف األواف، أف أخرج مف 
ىذا المنفى، وأكوف في بؤرة األحداث، استجابوا طمبي بنقمي إلى دمشؽ، لنعيد 

التشظي الذي حدث في صفوفو، بعيدًا عف عيوف تنظيـ الحزب الثوري، بعد ذلؾ 
 مخابرات السّراج  ومبلحقتيـ لممناضميف. 

اغرورقت عيناه بالدموع، قفزت سحنات رفاقو المميئة بالندوب مف أعماؽ 
ذاكرتو، راحت تمطـ ذاتو مف الداخؿ، تزحؼ إليو مف عتمات سجف الشيخ حسف 
ومنافي تدمر، تناديو لينقذىا مف لجج التعذيب، قمع األظافر، رعشات الكيرباء في 
المناطؽ الشديدة الحساسية، خنقيـ بالماء التفنف بأساليب متطورة لجعميـ 
يتصدعوف نفسيًا، ارتسمت عمى مبلمحو صورة بوذي، يقدـ عمى مجمرة كبيرة، 
ليحترؽ جسده بمييبيا، التقط نافع الديراني المعاني العميقة، لتمؾ التمميحات، وىو 

ف العنيديف الذيف اكتووا بوحشية االغتراب في السجوف المنفردة، أحد المناضمي
 وواكبوا مسيرة النضاؿ األوؿ وجأر بصوتو األجش: 

صقمنا أجسامنا رماحًا مسنونة، منذ أياـ الجامعة، ومازالت قابميتنا لمتحدي،  -
كامنة في عروقنا، انغرست بذور ىذه المبادئ في صميمي لما كنت طالبًا في 
جامعة دمشؽ، الحرارة والحماسة واالندفاعة األولى لـ تخؼ رغـ أني أصبحت 
كيبًل بعمري الزمني، ولكف شباب النضاؿ مازاؿ غضًا، يتحرؾ في داخمي نزوعًا 
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إلى تجاوز جسدي، ومتعي الصغيرة، سأليب سيوب ىذه الجزيرة مف دجمة إلى 
السارحيف في  الفرات بنار الوعي واليقظة، سأمد جذوري الفكرية حتى إلى البدو

 جنوب الرَّد، وحوؿ البحيرة المالحة. 
سقطت شرارة مومضة في عيني طراد الرداوي، وكاف أكثر المناضميف بساطة 
وعفوية، وقد تتممذ عمى يد فجر الشريؼ، وتنصت إلى كمماتو المسكونة بالوجع 
القومي، مف خبلؿ الحوارات والنقاش، وكاف في جذوره األولى ينتمي إلى قبيمة 
شمر التي ترود فيافي الرَّد وجنوب الجزيرة، وتتسـ باألصالة وىتؼ في صوت 

 تمسحو بحة صحراوية صادقة:
سأحمؿ البذور الثورية إلى تمؾ السيوب، وأغرسيا في عقوؿ البداة  -

والحضر بأف الوحدة العربية قدرنا، وأف اإلنسانية غايتنا الرحبة، وأف العرب لف 
وا إال بتبلحميـ وانصيار دويبلت الطوائؼ وذوبانيا في يعودوا إلى التاريخ كما كان

األفؽ القومي، ولف يخرجنا مف عفونة عصور االنحدار إال حزب ثوري، يرسـ 
 ميبلد حركة حضارية جديدة.

ربت األستاذ فجر الشريؼ عمى كتفو، بانت غبطة متفائمة فوؽ سيمائو، 
 وأشعؿ سيجارة مجيا في عصبية، وأردؼ قائبًل: 

سأرحؿ غدًا إلى ميمتي في دمشؽ الفيحاء، سنحاوؿ أف نجمع الشتات في  -
الحزب الثوري، ونمتقط أنفاسنا، ونعيد التنظيـ إلى بنية الحزب. إف عيونًا مخاطية 
ف وجوىًا صفرًا يتقطر منيا السـ، ترمي  بموف التشفي، تترصدنا في كؿ مكاف، وا 

الوحدة، تمؾ الوحدة التي  أحابيميا لتصطادنا، وتتيمنا بأننا انفصاليوف وأعداء
اعتصرنا أعمارنا عطاء عمى مذبحيا، ال شيء أقتؿ لئلنساف، وأشد فتكًا مف 
اتيامو بأنو عدو  لما يعبده، ويمتصؽ بو حتى الموت، أحُس بأني بالع موسى 
حادة، معمقة في حمقومي، ال أتحمؿ محاصرتيا، لي، وال أقدر عمى رمييا خارج 

 روحي. 
انسربت حزمة مف نور القمر الفضي، عبر شجرة الحور الباسقة، وخشخشت 
أوراقيا أماـ أنساـ البوادي، وانسابت شخوص مشبوحة، عمى شاشة الميؿ، كأنيا 
أشباح مطموسة المبلمح، تقيـ طقوس الوداع، وتحرؽ البخور الضبابي في شعاب 
 الجزيرة، عبلمة الفراؽ والنأي. انتفض نبيؿ السواحمي المعمـ مف مكانو، مشى
خطوات عدة فوؽ المصطبة، وتأمؿ الرفاؽ الجالسيف عمى الحصيرة ذات التفرعات 
األسطورية، وصّعد ناظريو بتمؾ األبخرة النارنجية، التي تتصاعد مف لفافات  
يمجيا مدخنوىا في غمرة القمؽ. لـ يفيـ لماذا خطرت في ذىنو لوحة العشاء 
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الرباني في العيد الجديد وصورة المسيح تتماىى في مخيمتو مع صورة فجر 
 الشريؼ وىمس في صوت خافت: 

يبدو أف نقمة نوعية في التنظيـ تنتظر الحزب الثوري، تقويـ عميؽ لما  -
حدث مف انقسامات وانشطار بعد حمو، اختيار دقيؽ لنوعية المناضميف وأساليب 
النضاؿ، تبديؿ األسماء باألرقاـ والنعوت في بعض المناطؽ، صنوؼ المخابرات 

ؽ ممارستيا، تطورت عّما كانت عميو في بداية الخمسينات. الحصار يشتد وطر 
كحرائؽ الغابات، ميمتي ستكوف في قرى الساحؿ. بعد أسبوع سأرحؿ مف ىنا، بعد 
السعي الدائب الذي قاـ بو الرفاؽ في قيادة التنظيـ لنقمي سرًا ببل ضجة، سأبيع 
أغراضي التي ال أقدر عمى حمميا في أسواؽ الحسكة، وما تبقى سأعيده أمانة 
لديكـ. عصؼ بكياف غيبلف الجعفي شعور خانؽ، بأف رمبًل متحركًا يتيافت تحت 
قدميو، وأف طعـ اغتراب قديـ بالبلجدوى، يطفو عمى سطح شعوره وأف الطاحونة 
الوثنية تدور برحاىا محاولة اعتصاره. لـ يجد تعميبًل ليذه االعتماالت المصدوعة 

قو، دخؿ الغرفة دوف استئذاف، استمقى عمى الخواف الخشبي التي تسري في عرو 
الميزوز، انفتحت مغاليؽ مبيمة، انصبَّت عميو مف الداخؿ تساؤالت مضطربة، 
ىمس في ذاتو المشروخة )معنى ىذا سيرحؿ أغمى أعزائي في ىذا العالـ! كيؼ 
يمكنني وحدي أف أجذؼ في زورقي الممزؽ الشراع؟! ستمنحني زوجتي بعض 
العزاء والسمواف ولكف ىذا غير كاؼ( خرج مف بحراف تساؤالتو، ال حظ امتداد 
أصابع ناعمة إلى نقرتو، ودغدغات حموة تنساب في عذوبة ريح الصبا الشرقية. 
شعر بأف الرمؿ المتحرؾ بالخواء واليباب ييرب مف رعشة تمؾ الدغدغات 

باح الضباب واالغتراب األصفر، ينقشع مف صفحة شعوره، كما تمحو شمس الص
المتراكـ في قعر األودية، التقطت رابعة الشريؼ عمؽ األسى والصدوع القائمة في 
بنية زوجيا النفسية، وأسرعت إلى أخييا وأسرَّت في أذنيو ببعض الكممات، فنيض 
عف المصطبة، وأنار الغرفة بكبسة عمى زر الكيرباء الذي كاف قد أطفأه غيبلف 
الجعفي عمدًا حتى ال يكشؼ عريو الشعوري، ويتيـ باليشاشة والوىف. حممؽ في 
المبلمح المعتصرة التي مرت عمييا عاصفة، وتركت بقايا مف الحزف القمؽ، مّر 

 بكفو فوؽ جبية صيره، وقاؿ في عتاب وتأنيب: 
ياحيؼ عميؾ، ينبغي أف نعد أنفسنا ألشد الممارسات قسوة، وأف نتعود  -

أعزائنا، دوف أف ينكشؼ أمرنا، أف نصقؿ عمى الدفف الميمي لجثث رفاقنا وأغمى 
نفوسنا حتى تتحمؿ أضرى النكبات. إفَّ رحيؿ أغمى أحبائنا عنا، ىو أبسط طرؽ 
المعاناة لممناضؿ، حتى الرحيؿ األبدي في ُعرفنا، ليس إال بداية حياة. نموت لتولد 
في استمرار مبادئنا، لف أتخمى عنؾ يا غيبلف، وسأسعى في نقمؾ إلى العاصمة، 
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 وستسكناف معي في بيتي في ركف الديف وتتابعاف دراستكما العميا، إذا بقيت حيًا. 
اعترى غيبلف الجعفي حنو كاسح، واحتضف أستاذه بامتناف، وخرجا متشابكي 
األيدي، تمحقيما رابعة الشريؼ وقد غمرتيا فرحة وضحكة بادية. التفت نبيؿ 

 السواحمي إلى رفاقو اآلخريف وأردؼ مازحًا: 
لو أعمـ أف الزواج الشامي يوصمني إلى ىذا الغنج والدالؿ، لما تزوجت إال  -

شامية، ولكف تجري الرياح بما ال تشتيي السفف، غير أني لست آسفًا يا غيبلف 
عمى الزواج مف أختؾ، بعد تمؾ العشرة الطويمة، وأصالة الشيء باستمراره ونتائجو، 
ونريد أف تسمعنا أنيف ربابتؾ التي أورثؾ إياىا والدؾ، وأف تسقينا مف ألفية العرؽ 
التي أرسميا إليؾ، مع بعض المياجريف مف بني الجعفي، العرؽ المثمث في مغارة 
بيت سويمـ الدرويش. إف فييا روح عيف الغار، وعبؽ الصنوبر، ورفات الظبلؿ 

 اليانئة في جفنات العنب ومساطح التيف. 
دادة الفميف، تصاعدت رائحة نيض مسرعًا، سحب األلفية المخزونة، فتح س

ساطعة، أحضرت زوجو الكؤوس الشفيفة التي اشتراىا مف أسواؽ القامشمي 
بمناسبة زواجو، ووضعت السكممة الخشبية فوؽ الحصيرة، ووضعت المساند، 
ومدَّت العشاء المتنوع، والبذورات المحمصة، واندلؽ العرؽ المخزوف في تمؾ 
الكؤوس، وامتزج مع ماء الخابور المصبَّر ليبًل في الخابية، والتمع حميب صاؼ 
مف ىذا االمتزاج، والتيب الميؿ بحنو الربابة ومواويؿ الفراؽ، وانصير الجميع في 
بوتقة الفرح الحقيقي، وخرجوا لحظات مف قعر ىموميـ التي تنتظرىـ عمى مشارؼ 
مستقبؿ غامض، وتألقت أصداء الربابة، مع غمغمات ليؿ الخابور، وبصيص 

مات سارحة في قبة البلنياية، وامتزجت مع أجراس الرعاة، وىي تدندف في نجي
براري الجزيرة الموحشة مف خبلؿ ىذه األجواء الجميمة، وسكبات الكؤوس في أفواه 
الميموميف، ومع انتشار السكرة في العروؽ كانت تتوالد معزوفة رحبة اآلفاؽ، 
تكمف فييا تجاريب الماضي، وتشوفات اآلتي، ونداءات الغيب الصارخ بمساف 

 الزمف....
إيو ! أييا الثائروف، قد ال تجدوف في أعماركـ القصيرة تحقيؽ رسالتكـ وقد  -

يستحصد بذوركـ، ونتاج جيودكـ، انتيازيوف أغراب عنكـ ليـ قواـ مخاطي ولكف 
قدركـ أف تعتصروا أعماركـ، عطاء ببل مقابؿ، وشيادة ببل رسـو وفواتيح، وموتى 

 وال تماثيؿ.  ببل قبور،
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 الفصل الرابع عشر 

 الفراق 
رياح الدىر َىبَّت عاتية، فطوحت بمصائر الرفاؽ، وتمزؽ الشمؿ بعد تمؾ 
الميمة، عاد المدرس فجر الشريؼ إلى دمشؽ، سكف في حي "أكرادجوا" في منطقة 
شعبية، شماؿ شرقي المدينة، جبؿ قاسيوف بصخوره الكابية، يبدو شيخًا دىريًا 
غضنتو السنوف، تركع تحت قدميو تمؾ البيوت المحفورة في جوفو، وتطؿ عمى 
الغوطة ذات األلؽ األخضر، كاف جسر كيكية الترابي، يربط بيف عالميف متباينيف، 
عالـ الخضرة، والعالـ الصخري، وقد توارثت أسرة الشريؼ، رقعة مف ىذه 

ىذا الجبؿ، لما  الصخور، وبنى األب محمد فجر الشريؼ ثبلث غرؼ في لحؼ
قدـ مف وعر حمص وتمركز في العاصمة، وعمؿ موظفًا في إحدى الدوائر 
العقارية، وقدر بشطارتو أف ينتزع تمؾ الرقعة الصخرية المطمة ليستوطف بيا، وقد 
اضطر إلى بيع أقساـ منيا، ولـ يبؽ لو إال ىذا البيت المتواضع في تمؾ األزقة 
الضيقة، تركو البنو وابنتو، قبؿ أف يعود إلى قريتو، ويدفف ىناؾ عمى ضفاؼ 
العاصي حسب وصيتو، وفضؿ االبف فجر الشريؼ سكنى البيت، ألف ذكريات 
طفولتو وشبابو مدفونة بيف تمؾ الجدراف، وأصابع أعزائو، مطبوعة فوؽ كؿ زاوية 
مف تمؾ الزوايا، وألف أىالي الحّي البسيطيف، يكّنوف ألبيو، حسف التذكر والتقدير، 

ا كاف يقدـ إلييـ مف الخدمات والعوف في تطويب دورىـ، غير أف ىذه الدار لم
الصغيرة المرشوقة في وسط ذلؾ الحي، كانت تتسرب إلى حيطانيا الرطوبة، وقد 
حدث تشقؽ في بعض جوانبيا نتيجة عدـ الصيانة، واليجراف ليا، ولما دخميا 
، بعد نزوحو، ليستقر بيا، عصفت بو ألواف غريبة مف االنفعاالت  عصر يـو
تداعت إليو رائحة غاب محروؽ، وطعـ نسياف دفيف، الغبار المتراكـ فوؽ األسرة، 
المواعيف المسودة، الرطوبة المترشحة مف الشقوؽ، والنازفة عمى الجدراف، كخارطة 
منسية تآكمت أطرافيا. الوحشة والمزوجة، وروح أشياء غير مرئية، كانت تكمف 

رتطـ بشباؾ العناكب بانطباعات أسية، ألناس رحموا عف ىناؾ في عراء الغرؼ، وت
ىذا العالـ، وأبقوا لمساتيـ الخفية فوؽ مقابض األبواب ومصاريعيا، كانت راقدة في 
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صمت مييب، األشياء التي بدت ساكنة فوؽ الرفوؼ والزوايا الغابشة، خمعت 
نسيجيا اليامد واستعادت حركتيا في حضور العائد إلى بيتو بعد زمف مديد، صورة 
أبيو وأمو المعمقة بصدر الجدار، راحت تثقبو مف الداخؿ، وترسـ دوائر مأنوسة، 
وسط ىذه األشياء، المشحونة بالكآبة، أمو الشامية األصؿ ذات الوجو الناصع،  
والرىافة في المبلمح، ذات العينيف الموزيتيف المتيف يخالطيما شعاع أنيس، وبشرة 

قة أماسي الغوطة، وبقايا سبلالت عبرت عمى ىذه ناعمة، امتزجت في صنعيا ر 
الربوع، وتركت سماتيا الخاصة. أنبير أبوه ذو المنبت الفبلحي، الذي قدَّ جسده 
مف وعر حمص وصخورىا البازلتية، بمبلمح أمو الرقيقة، وألؽ عينييا الموزيتيف، 
وتيدؿ شفتييا المكتنزتيف، وىفا فؤادىا إليو بالمقابؿ، ُأخذت بصرامة سماتو، 
وسمرتو البدوية، وعضبلتو المفتولة وسحر عينيو السوداويف، المتيف تكمف وراؤىما 
رجولة، تعشقيا المرأة. تحدت كؿ التقاليد، تمسكت بو، منحتو كؿ مخزونيا 
العاطفي، وتزوجتو. حممؽ فجر الشريؼ بصورة أبويو الراحميف، لـ يدر لماذا 

ما نشاىد صور أناس غربوا عف تتصدع مغاور الذكرى عف حسرة مفجوعة، حين
الحياة، وتركوا معالـ وجوىيـ محبوسة في إطار فوتوغرافي، ولماذا يتمسؾ بنا 
حضوُرىـ الكاسح، أكثر مما كانوا في مسار الحياة؟ غاص في قيعاف ذاتو وارتطـ 
بتمؾ التساؤالت الحائرة، وىمس في صوت شبو مسموع: )أألف أولئؾ الراحميف عنا، 
والُمغيبيف في جزر الصمت األبدي، يوقفوننا أماـ أنفسنا عراة، ويشحنوف مخيبلتنا 
بفكرة الزواؿ، وىشاشة النياية اإلنسانية وببلدة مصائرنا؟! أـ ألف ىؤالء يضرموف 
أعماقنا بأف الطريؽ مسدود وأف كؿ أحبلمنا التي غزلناىا تستحيؿ سرابًا ىاربًا، 

جى عودتيـ، أكثر مف األحياء والحاضريف وظبلاًل مرتجفة، أـ أننا نفتقد الذيف ال ُتر 
أمامنا، فحضور موتانا األعزاء عمى قموبنا، يكتسح وجودنا دومًا بذكريات مفعمة 

 بالحنيف والشوؽ إلى المحاؿ(...
شعر بأنو يخاطب ذاتو بصوت مسموع، فانتابو عاصؼ إحساس بأف أغوااًل 
جاىمية تنبثؽ مف خمؼ كثباف الربع الخالي، ومف قصائد الشعر الموغؿ في القدـ، 
ليا أذناب أفاٍع برؤوس بشرية، تحاوؿ أف تمدغو فييرب إلى تداعيات أكثر إضاءة، 
قرية العثمانية، وعميتو المطمة مف الجية الجنوبية عمى عيف الغار، والثانوية التي 
كاف يعمـ فييا التاريخ العربي، وتنقمب التداعيات إلى صفحة ُمَربَّدة، سجف الشيخ 

سّؿ بعتمتو الداجية، إلى ذلؾ النزؼ الصوري ويتبلمح ضابط المخابرات حسف ين
شوكت العاتي، يقفز فوؽ لجج تمؾ التداعيات، بكرباجو األفعواني، فتصؿ تمؾ 
الفرقعات إلى مسمعو، وترتطـ بجمده، كأنيا حدثت البارحة، وتحؿ مكانيا صورة 
صيره غيبلف الجعفي ترؼ حولو، وترتسـ فوؽ الجدار المتآكؿ، ويمحي الطيؼ 
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مف أىدابو، وتتسمؽ زوايا مخيمتو أختو رابعة الشريؼ فييمس في أعماقو: "أيف 
أنتما، أييذاف المصيقاف بي  لصوؽ الشجرة بأرومتيا؟ أييذاف المرفآف األميناف إني 
أتوؽ إلى الرسو عمى شاطئيكما؟ أيف أنت يا أختي الوحيدة؟ إني أحتاج إليؾ في 

لخجؿ مف ذاتو، ومف وىف النوع البشري، وىشاشة التركيب قفري النفسي(.اعتراه ا
في البنياف الموروث، وأخرجتو مف دّوامة خواطره، قرعاٌت عمى الباب الخارجي، 
واستفاؽ بكميتو عمى صوت يناديو مف ثقوب الباب، )افتح، لقد مممت االنتظار(، 
بتو أذنو، فتح الباب، برز شخص  تغمغؿ ىذا الصوت المعيود إلى سمعو، وتشرَّ
رفيقو القديـ عمراف البموي الذي افتقده، منذ زمف سجنو معو في قاووش واحد وقد 
تناىى إلى عمراف البموي نبأ مجيء فجر الشريؼ إلى دمشؽ، وحمولو في الحارة 
التي شيدت أزقتيا الضيقة شخصييما، وأصداء أقداميما، فوؽ صخور قاسيوف، 

رفقة طويمة وتخمرات ذكريات طفولية، وسفوحو المجدورة. كانت روابط نضالية، و 
تشدُّىما برباط وثيؽ، سرعاف ماتبلشى غبار السنيف، ومارسمو النأي المكاني 
والزماني عف صفحة نفسييما، وانمسح ماعمؽ عمى زجاج الزمف مف تراكمات 
وندوب، وانجمت األعماؽ عف صفاء عجيب، وتعانؽ الرفيقاف في حنو ظاىر، 

 وىتؼ عمراف البموي بصوتو المعبر عف فرحة المقيا، قائبًل: 
منذ خروجنا مف سجف الشيشكمي لـ نتبلؽ، شطَّ بنا البعد، طوَّحتنا الحياة  -

في شعابيا الغريبة، وأمسكتنا فكوؾ العيش بنواتئيا، وقذفنا في المعبة األزلية، 
غدونا ندور في دوالبيا العتيؽ؛ تزوجت بعد خروجي مف السجف، ُرزقُت بثبلثة 

أتعرؼ ىدى بنت جيراننا في الحي؟ كنت تمدح سماتيا، لقد تزوجتيا،  أوالد،
وغصت في مطاوي المعبة، رحمت إلى بمداف الخميج، وّدرست ىناؾ، حّوشت 
مايقيني غوائؿ الحاجة ويجعمني قادرًا  عمى أف أزيؿ صدأ الحرماف والفقر األسود، 
وأف أتابع نضالي مف أجؿ أىدافنا البعيدة، ببل خوؼ مف الجوع، وقد سمعت بأف 

 حزبنا الثوري، سيعيد نشاطو، ويمممـ شتاتو.
غار فجر الشريؼ في مبلمح رفيقو القديـ، ليتقرى صدؽ مايقوؿ، بعد أف 
تكدر النبع، ونفذت مخابرات السراج إلى ضمائر كثيرة، واشترتيا، وضعت منيا 

وسألو وىو عيونًا عمى المناضميف، ليحمموا إلييا أدؽ تحركاتيـ وخيوط تنظيميـ، 
 يحس بخجؿ مف سؤالو: 

أحقًا أف قسمًا مف الرفاؽ الذيف حبسوا معنا في الخمسينات، قد استحالوا  -
جواسيس لمسمطة، وعيونًا زجاجية ال ترحـ، وساقوا رفاقيـ إلى الميالؾ، وغياىب 

 السجوف، وكونوا شمبًل ظاىرىا الرحمة، وباطنيا العذاب.
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أخرج عمراف البموي مف جيبو، عمبة سجائر بافرا، وانتشؿ منيا سيجارتيف، 
وضع إحداىما في فمو، واألخرى قدميا إلى رفيقو، وأشعميما مف قدَّاحة فاخرة. 

 وأجاب قائبًل: 
الصفاء الثوري الذي كاف يسكف قموبنا، في أواخر األربعينيات قد تكدر  -

ف بعضو واالندفاعة البركانية صوب األىداؼ، اعتراىا شيء مف الخمود فالزم
يضع بصماتو عمى عقولنا، والصيرورة بمفتاحيا السحري، تخمؽ فينا مخاضات 
متجددة وتكشؼ عف معادننا وأصالتنا، أنت تعرؼ خالد الحامدي وىيثـ الجارودي 
لقد كانا في قاووش واحد معنا في سجف الشيخ حسف، وكانا أشد الناس حماسة، 

ظيارًا لمتمسؾ بمبادئ الحزب الثوري...  وا 
غصَّ حمقو برعشة انفعالية، باف ذعر في معالـ وجيو، ساد صمت حزيف 

 وىمس فجر الشريؼ مستفيمًا في استغراب: 
 ماذا حدث ليما حتى سقطا ذلؾ السقوط المريع؟ مازلت أتذكرىما جيدًا.  -

 ابتمع عمراف البموي. سحائب الدخاف، وأخرجيا مف منخريو، وأردؼ قائبًل: 
أصبحا أدواتيا الطّيعة، تفننا في تعذيب اقتنصتيما مخابرات السراج، و  -

رفاقيما السابقيف، حرؽ الجسد، نسؿ األظافر، التغطيس حتى االختناؽ في الماء، 
الَجْمد الوحشي، وتحريؽ األعضاء التناسمية. لقد حدث لي فصؿ جينمي مع خالد 
الحامدي، مازالت صورتو تؤجج فيَّ الغثياف، والبكاء األخرس، والكفر بالقيـ 
الشرقية، اقتادني إلى زنزانة تحت األرض، اتيمني بأني مف الحزب الثوري، مارس 
عميَّ أساليب النازية المتوحشة، مزؽ جسدي بمشاريطو وكبلباتو الحديدية، أدخؿ 
الكيرباء في شرجي، حاوؿ أف يبوؿ في فمي، أخرجني مف سعيره كتمة ميشمة 

في تمؾ الدىاليز المظممة، وقد جسديًا ونفسيًا، ولوال الوسائط والشفاعات لتعفنت 
 سمعت مؤخرًا بمجيئؾ مف فجاج الجزيرة فأتيت ألشاىدؾ سرًا. 

بصَّت خيوط مف دموع وغضب، في عيني فجر الشريؼ، ارتمت في مخيمتو 
أرجؿ التتار، وىـ يتسموف بقطع الرؤوس، وينتشوف بحرؽ األجساد والمدائف، 
وتسمقو دوار غريب، وتداعت إليو خاطرة غيبلف الجعفي حينما كاف يقوؿ: )في 
البرية الخالية، ال شيء يرعبني، إال أف أصادؼ وحدي إنسانًا غريبًا عني، كؿ 
وحوش جباؿ الشعرا، لـ تخفني كما أخافني يومًا عابر سبيؿ مقطوع، ذاؾ الذي 

 يسمونو، بشبييي في النوع(....
اسيس المقيورة، ارتجفت يداه، ارتجافًا قمبيًا، اعتمؿ في داخمو بركاف مف األح

أمسؾ كأسًا شفيفة، رشؽ بيا الجدار المتآكؿ، تشظت قطعيا، سمع صوت 
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انسحاؽ العالـ الخارجي، أفرغ روعو، ىدأت أمواج نفسو، تعجب عمراف البموي مف 
ىذا التصرؼ الغريب، التقط فجر الشريؼ معاني تمؾ التساؤالت التي ارتسمت فوؽ 

 معالـ رفيقو ىتؼ كأنو في خبلء ممتد: 
ال تتعجب مف تصرفي ىذا في مثؿ ىذا الزمف الضاري، تسود فيو تبدالت  -

مجنونة، وتوقعات غير مرتقبة، تتيشـ صور أعزاء لنا نؤطرىـ في سويداء قموبنا، 
ونتممس فييـ بزوغًا، فإذا ىـ يستحيموف مسوخًا وكبلبًا لمسمطة، ويتردوف في 

ياه رفيقي درب واح  دة...الياوية، كما فعؿ بؾ مف كنت وا 
امسؾ عمراف البموي خصبلت شعره، وراح يجرب اقتبلعيا، كأنو يريد أف 
يقتمع صورًا كريية مف ذاكرتو، يـو وقؼ عاريًا، أماـ خالد الحامدي الذي حاوؿ أف 
يبوؿ في فمو، ويضع بوطو الجمدي عمى وجيو، ويتيمو بأنو يعمؿ مع الحزب 
الثوري، بصؽ في األرض، باف ذعر كوني في عينيو غّطى وجيو بيديو، حتى 

 يتقي رذاذ تمؾ الصور، وصرخ كمف يتوخى إخراج قيح مدمى مف حوصمتو: 
الطاحونة الوثنية، التي أسميتيا أنت، اعتصرتني بكبلليبيا الحجرية،  -

وقساوتيا الضارية، ومفارقة سموؾ أصحابيا. لما وقفت أماـ المخابراتي رفيؽ 
ء إلىحزب كاف ىو فيو، وسجف مف أجمو، ال األمس، وغدا يوجو إليَّ التيـ باالنتما

شيء يقتمني كالمفارقات، مف كاف في ذروة الجاىمية عدوًا، لموحدانية ينتقؿ في 
سرعة بيمواف إلى ذروة اإلسبلـ. ومف كاف في أقصى اليميف، يركب الموجة ليتسنـ 
مناصب أقصى اليسار، إنيـ حرباويو التاريخ، يجيدوف المعبة والقفز عمى الحباؿ، 
ويشيموف بروؽ التغيير، إنيـ الزئبقيوف ذوو القواـ اليبلمي أنتيازيو الُفَرص 

 والتسمؽ، وديداف المزابؿ التاريخية.
ارتجفت السيجارة بيف أصابع عمراف البموي، وسقطت عمى األرض، سحقيا 
برجمو، تقاطرت دموعو في صمت انخذالي، أحس بقرقعة دواليب الطاحونة 

 تفي رفيقو، وقاؿ في رحمانية: تعصؼ بكيانو، تمسؾ بك
زبانية السمطة ذوو العيوف الزجاجية يحاصروف لياث الكممة وثقوب  -

األبواب والنوافذ، ويتصيدوف الحروؼ، ويفسرونيا وفؽ نوازعيـ، يحفروف المكائد، 
يضعوف الشباؾ المموىة فوؽ الفَّوىات، أخشى عميؾ مف غوائؿ ىذه المرحمة، 
طبلبؾ في الثانوية التي تدرس فييا، ينقموف كؿ كممة تقوليا ويضيفوف إلييا 
أحقادىـ، ويقدمونيا تقارير سرية، فالتمس طريقؾ في حذر، إني أخاؼ عميؾ،  مف 
كبلليب الطاحونة وأصحابيا الذيف ال يرحموف، سألتقي بؾ في الميالي اآلمنة، في 

 رفقة مف لـ يسقطوا في ىاوية الفساد..
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األزقة الشعبية، ابتمعتو منعطفات حارة  خرج ال يموي عمى شيء، غاب في
كيكية الضيقة، ممتفتًا دومًا خمفو خشية أف يكوف أحد المباحث يترصده، مشحونًا 
بقمؽ مبيـ، شاعرًا بأنو إذا وقع في الفخ ىذه المرة، بعد أخذ التصريح منو فسيذوب 
في األوكسيد، ويرمى كقاذورة في مجارير سرية، أو يصب في عمود أسمنتي، ال 

 يعرؼ حتى الذباب األزرؽ مكانو وخَبرَه، ونيايتو المفجعة...
*** 

زحؼ كانوف الشتائي، بمياثو الصقيعي إلى سفوح قاسيوف، وسفت الريح نتؼ الثموج 
المتساقطة فوؽ السبلسؿ الجبمية، إلى المنحدرات، واستبانت دمشؽ في غبلئميا الثمجية 

بعد العاصفة، يريف عمى العاـل  كعروس مكممة بالبياض، وكاف الصحو الذي يأتي
الخارجي، ويبدو في القبة البل متناىية، القمر الشتوي كأنو جمجمة صفراء، يجوب أفؽ 
السماء الباردة، ويتسمؽ منحنيات قاسيوف وصخوره األزلية،  حينما قرع باب المدرس فجر 
الشريؼ، قرعات عنيفة، تنذر بكبسة أمنية، كما كانت تسمى في تمؾ اآلونة، انتابتو 
الحيرة، عصؼ بو خوؼ متوجس، تردد في فتح الباب، غير أف الطرؽ كاف عاصفيًا، 
والباب المتداعي، ال يحتمؿ كثيرًا ىذه الجزمات الفوالذية، كاف يرتدي منامتو الصوفية 
ومعطفو السميؾ، وأسرع إلى المغبلؽ الداخمي وحمو مف حمقتو، وانفتح الباب عف وجوه 

، أذىمتو مسدسات دوالبية ترفع في وجيو ورشاشاف تشيكياف خمسة في زييا الخاكي
صغيراف، ُيصوباف إليو، وسيارة عسكرية تركف في الزاوية، وتناىى إليو، أف رجبًل غابيًا، 
مفتوؿ الساعديف، ذا جثة ضخمة وقوة بغمية، يجره إلى السيارة، ويرمي بو في مؤخرتيا، 
وـل تجده نفعًا ترجياتو بأف يسمح لو بأف يغير ثيابو، ويأخذ معو أغراضو التي يحتاجيا. 
حممؽ في ىذه الوجوه التي تتنزى وحشية، وتنغرز الذئبية في مبلمحيا، شعر بأنو ذاىب 
إلى مسمخ عريض وعنت لو خاطرة نيتشو: )إف اإلنساف المعاصر ىو أعرؽ في قرديتو 

ذئاب التي مف القردة(، وأغمض عينيو وغار في قيعاف نفسو ليبعد عنو مظير ىذه ال
تنوشو قبؿ افتراسو، وىمس في داخمو: )لماذا احتجاجي؟ مادـا ىذا قدري الذي اخترتو 
كمناضؿ، وىذا الطريؽ الصعب، ىومسمؾ جميع الثائريف عبر التاريخ، كـ قاسى األنبياء 
والرسؿ مف التعذيب والمكابدات واالغتراب الموحش حتى وصموا إلى تحقيؽ رساالتيـ! 
وكـ تقفعت جمود المفكريف والمصمحيف الثائريف تحت السياط واكتووا بنيراف العذابات، 
وحاصرتيـ العزلة المميتة، وكوابيس الزنزانات المنفردة(، فأخرجتو مف تأمبلتو ضغطو 

 عمى وجيو، وجؤار ذئبي يصؿ إلى أذنيو: 
ولؾ..... ظاىر عما تشتمنا في باطنؾ. شفافؾ عما تمتـ بمسبتنا، واهلل بدنا  -
 جمدؾ عف لحمؾ، وقت ما بتقرصؾ كبلليبنا الحديدية، بنشوفؾ نجـو الضير...نسمخ 
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استتنقع  الزمف، دّومت فجر الشريؼ انفعاالت مقيورة، ألمَّت بو أحاسيس 
بأنو في الربع الخالي، تبتمعو رمالو المتحركة مف قدمو رويدًا رويدًا، وأصداء 
وحوش مفترسة تعوي في القفر، تتقدـ إليو لتسحؽ عظامو، استفاؽ عمى أيد فظة، 
ترميو خارج السيارة ذات الغطاء األصفر، وتسحبو إلى المقر المركزي لؤلمف، رأى 
نفسو أماـ العقيد ىيثـ الجارودي الضابط المشيور بجبلفتو وحجرية قمبو، تفحصو 
في قمؽ بائف ليقابؿ بيف الصورة التي يدفنيا في مخيمتو عف ذلؾ الشاب الذي كاف 

ادئ الحزب الثوري، وبيف الصورة الجديدة التي تباينت عما كانت متحمسًا لمب
عميو؛ الشارباف الفاحماف يبرزاف في ىذا الوجو الضخـ كذيؿ جحش صغير، 
والعيناف الزجاجيتاف الجامدتاف، كأنيما عينا صقر جارح يريد أف ينقض عمى 
فريستو، مف األعمى والوجو المجدور، كأنو ُقدَّ مف صخر ناتئ، والشعر الكثيؼ 
صورة عف غاب نصؼ محروؽ، والشفتاف المنقبضتاف، تتممظاف دناءة إلى الولوغ 
في دـ ضحية جديدة، قفزت مف أدغاؿ الذاكرة رقصات الينود الحمر في األفبلـ 
األمريكية، وىـ يدوروف حوؿ الضحية المصموبة عمى عمود الموت والنار، 

لخافت، أماـ العقيد المتجيـ، يمقي ويموحوف بأقواس النشاب والرماح، ضوء النيوف ا
ظبلاًل شبحية فوؽ الجدراف، ويضخـ مف ميابة األشياء، وسياط بموف المحـ 
البشري، منثورة في الزاوية، مكتب شديد الفخامة، ُصفت فوقو ىواتؼ متشابكة، 
يتصدر غرفة التحقيؽ. أنات بشرية، تتصاعد مف الغرؼ األخر، وترتفع أحيانًا 
لتستحيؿ استغاثات ضارعة، وقع سياط خشنة تتناىى مف الغرؼ التحتية. ولوالت 
أناس لـ يقدروا أف يتحمموا ىوؿ التعذيب، تذوب في األقبية والقواويش، كميا كانت 
تضفي صورًا مسوخية، ودخوؿ عالـ أورفيوس السفمي المعاصر، حيث يستحيؿ 

، وتفننيـ بانتزاع اإلنساف دودة كبيرة يدوسيا اآلخروف، بأقداميـ وآالتيـ الجينمية
االعترافات منيا. حممؽ ىيثـ الجارودي بسمات ضحيتو، ليتممس نقط الضعؼ كما 
تتممس الضبع جسارة مف تودُّ افتراسو، نيض مف وراء مكتبو، مشى في الغرفة 
خطوات صارمة، سمرَّ ناظريو في الفريسة، طالعو التحدي القديـ ذاتو، وصبلبة 
الصخور التي ال تنسحؽ بسرعة، لكزه بجزمتو الفاخرة، ذات النضوات الحديدية 

 عمى مفصؿ ركبتو، وابتدره قائبًل: 
سأسحؽ جسدؾ، أييا الحرذوف المدرس ىذه المرة، لف تنجو مف زنزانتي  -

التي تطورت أساليبيا عما كانت عميو أياـ زماف، أخبرتني التقارير الصادقة بأنؾ، 
ا، تخبرنا، عما يحدث بيف المرأة تعيد تنظيـ حزبؾ الثوري، الجدراف تنطؽ عندن

وزوجيا، عندما يضاجعيا، ومايسره الوالد البنو، واألخ ألخيو، لـ تشبعؾ قرية 
العثمانية، وال شعاب الجرود، حتى وال فجاج الجزيرة. مف دعواتؾ المشبوىة، إلى 
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 التنظيـ والعودة الموىومة إلى التاريخ كما تتقوؿ مبادئكـ. 
انقمب عمى قفاه، وىو يضحؾ ساخرًا، عاد إلى مكتبو، وأخرج مف درجو ممفًا 

 وراح يقتفي مسار حياة الموقوؼ. 
 ىؿ أبوؾ مف وعر حمص، ومتزوج امرأة شامية األصؿ.  -
 نعـ... -
 متى انتميت إلى الحزب الثوري؟  -
 منذ كنت طالبًا في ثانويات دمشؽ.  -
 ومناطقيا؟  متى أوكمت إليؾ ميمة التنظيـ الثوري في قرية العثمانية -
منذ أياـ طغياف الشيشكمي، وبعيد زحؼ دباباتو عمينا، فوؽ جسر فكتوريا،  -

 ولوال أني قفزت في نير بردى، لما رأيتني أمامؾ.  
سافر فجر الشريؼ بعينيو في الفراغ، وانقذفت مف رميـ الماضي طيوؼ 
رفاقو الذيف كانوا أمامو في التظاىرة، وىـ يدفعوف الحديد بصدورىـ العزالء، 
ويحفروف فوؽ ذرا قاسيوف أسطورة أف العيف تحطـ المخرز والمحـ المعجوف 
بالتصميـ ييـز الفوالذ ويفمو، وانتابو إعصار مف التعممؽ، واستحالت أعضاؤه 
الممطومة، رماحًا، ال تميف، وموقفًا يبتغي الشيادة، وال يبالي بالموت وأردؼ مضيفًا 

 عمى كبلمو: 
كنت أنت في ذلؾ الزمف، تنتّمي إلى التنظيـ الثوري بكؿ فخر كاف ذلؾ، و  -

نفسو الذي تحاربنا باالنتماء إليو، وطمبؾ باالنتساب مازلت أحتفظ بو بيف ذاتيات 
 الرفاؽ الماضيف. 

ىبَّ المقدـ واقفًا، كأف نارًا قد شبت فيو، باف ذؿ وضيع، وخوؼ مف ماٍض  
يتوخى قبره، حتى ال يؤثر بمنصبو المخابراتي، ضرب عمى المكتب ضربات 

 انفعالية وصرخ: 
أنت تفتري، لـ يكف في ماضي ذلؾ اليراء، لـ أسقط بتمؾ التفاىة يومًا،  -

 ماكرىت شيئًا في عمري كراىيتي لكـ، وألحبلمكـ الطافرة وطروحاتكـ الفجة. 
خيمت سكينة دبقة، اعترى فجر الشريؼ شعور بأف الطاحونة الوثنية تنيش 

عتصره بألؼ لوف مف الخيبة، يقودىا حربائيو الوجوه، انتيازيو في قمبو، دواليبيا ت
العصور الذيف يجيدوف تسمؽ الحباؿ، ويتحينوف الفرص، ويعيدوف تركيب قواميـ 
اليبلمي، وفؽ مسار القوة، يتربصوف بدوائر األفاعي، ويطحمبوف أنفسيـ نعااًل في 
اقداـ األقوياء والقائميف عمى رأس السمطة، سرح طويبًل في شعمة النار التي كانت 

 تنتفض في الموقدة المربعة، وردَّ عميو في ىدوء غريب: 
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بإمكانكـ أف تسحقوا أجسامنا التي بيا تحاصروننا، وتحاولوف إذاللنا، إنيا  -
وسيمتكـ المادية في قيرنا، أما أفكارنا وقناعتنا ورؤيانا في الوجود فمف تقدروا ميما 

 ي قواويشكـ، وتجعموىا رىينة لكـ. بمغتـ مف القوة، أف تحبسوىا ف
مشى ىيثـ الجاردوي صوب الزاوية، انتزع سوطًا في رأسو مقرعة صمبة تمُبسو 
إحساس باالفتراس، انياؿ ضربًا عمى ظير فجر الشريؼ الذي صمـ عمى أف 
يموت شييدًا، وال يطمب الضراعة والشكوى، وحاوؿ أف يخرج جسده الكثيؼ مف 

 دائرة تفكيره، ويعطؿ تماسو معو، لكف عبثًا ماكاف يحاولو. 
ألَـّ التعب بالعقيد رجع إلى مكتبو، رفَّ الجرس الذي خمفو، نبؽ مف الباب 
ثبلثة رجاؿ ذوو أجساـ متوحشة، وكروش مندلقة، وعضبلت سنديانية يتنزى مف 
وجوىيـ ميؿ سادي إلى التعذيب، حيوه بتحية عسكرية، وبقرقعات أحذية مستعدة، 

 ئبًل:أشار إلييـ قا
وا ىذا النذؿ الذي يحفر في األساس، السقاط الجميورية، ويعيد تنظيـ  - جرَّ

 ممغى في قواميس وحدتنا، اسحبوه إلى القاووش األشد عتمة وعزلة. 
اجتاح فجر الشريؼ غثياف أصفر، بدت الطاحونة تدومو،  تزوير التاريخ 
يقضـ إيمانو بالعدؿ اإلنساني، أحس بأنو في نياية التاريخ القديـ يقاتؿ مع العبيد 
في سيوؿ روما، مع اسبرتاكوس في حصاره، ويدافع عف الحسيف في كرببلء، في 
ذروة العطش المقيور، وغاص في داخمو ىامسًا: )الشيء أقتؿ لشرفاء اإلنسانية 
وثوارىا، مف أف يتيموا، ويحكـ عمييـ بالموت بتيـ العداء والخروج عف المبادئ 

عمارىـ مف أجؿ تحقيقيا وتنفيذىا. مف أجؿ قياـ ىذه والقيـ التي ضيَّعوا أ
الجميورية ضحى الحزب الثوري بذاتو عمى مذبحيا، وىذا المخابراتي ىيثـ 
الجارودي يدمي جسدي بكرابيجو، بالتيـ ذاتيا( ارتطـ ىيكمو العظمي بجدار 
قاووش صمب. ترسُب في فراغو ظممة كانونية. كاف الثبلثة العتاة، قد رموه 
كصندوؽ نفاية فوؽ الجدار األسود، اكتسحو  إحساس بأف رجمو اليسرى انفصمت 
عنو، جزء مف جسده خرج عف إرادتو حاوؿ أف يحرؾ ىذا الجزء ببل جدوى، رجمو 
اليسرى انشمت مف رجة  رأسو في الحائط، ورميو كنفاية. راح يتممس منفذًا في 

ا ضوء خافت، وأشباح العتمة، كوة صغيرة في أقصى الزاوية الشمالية، ينسرب مني
متراقصة حاوؿ أف ينيض، غدرت بو رجمو، غار منتحبًا في أغوار ذاتو السحيقة، 
بّوابات منسية فتحت مصاريعيا، فّوارات مف ذكريات أياـ المراىقة اندلعت مف 
مكامنيا، يـو كاف في قرية والده عمى ضفة العاصي، تنبض في قمبو أحبلـ بعيدة، 
ينسرح في رعونة ذلؾ الزمف الفضي، تنشحف مخيمتو بجزر بكر، لـ يطأىا ذكر، 
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وبقطيع مف الحور الشقراوات يتأرجحف عمى رمؿ الشاطئ، عرايا في بدئية الحياة 
األولى، يومئذ وقع في فخ حديدي نصبو الفبلحوف، الصطياد الثعالب والضباع 

الفخ، التي تخرب المواسـ، وتأكؿ الدجاجات والفراخ، الرجؿ اليسرى ذاتيا، عضيا 
وانقبض بكماشتو عمييا، حاوؿ أف يفمتيا مف قبضتو الحديدية، لكف عبثًا، ظؿ الفخ 
يحبسيا في إطاره غدا يصرخ، ويستغيث في ذلؾ القفر، تتناقؿ األصداء صوتو، 
نير العاصي يغمغـ، يبتمع تمؾ الصرخات، األحبلـ تيرب ببل عودة. آنئذ عصؼ 
بو غضب وحزف، بأف رجمو اليسرى خانتو، الرجؿ نفسيا تسقط في اليبلؾ، فبلح 
نبيؿ المناقب، رآه عبر الضفة الغربية يزحؼ بالفخ، ينيض ويقع. تناىى إليو 
الصوت المستغيث، عبر المخاضة إلى الضفة الشرقية، حنا عمى رجمو، خمصيا 
مف احبولة الفخ، انقطع النزؼ الصوري مف الداخؿ، وطفا فجر الشريؼ عمى 

 و. الواقع الوغد المحدؽ ب
وخاطب رجمة اليسرى، بصوت مسموع: )مف يخمصؾ ىذه المرة. الرحمة ماتت منذ 
زمِف السفمة، أنِت اآلف في قبضة األوغاد انفصمت عني، وأنا في المحنة، أرجوؾ أف 

رادتي، ألنني أكثر حاجة إليؾ مف أي وقت مضى(.  تعودي إلى حضني وا 
ظمت الرجؿ اليسرى صامتة، كأنيا صخرة صماء، ببل حركة، رست ظممتاف 
ديجوريتاف حوؿ فجر الشريؼ. ظممة الخارج، القاووش المميء بالرطوبة والبراغيث 
السود، والصقيع الذئبي، وروائح عفنة، وعزلة عف اآلخريف.المحبوسيف الذيف نقموا 
إلى أماكف أكثر أمنًا واستئناسًا، وظممة الداخؿ المصموب عمى عطالة شمؿ الرجؿ 

ستقبؿ مجيوؿ لمناضؿ في العالـ الثالث، لـ يكف لو مف اليسرى، وعمى ضباب م
ذنب اقترفو، إال أنو صمـ عمى أف ال يمتوي وأف يرتفع إلى صعيد رسالتو التي آمف 
بيا، ويرسـ في شعاب الحياة طريقًا مستنيرًا، إف الموت في سبيؿ الرسالة 
المستخمصة مف المعنى الكبير لموجود اإلنساني، ىو الطريؽ الوحيد لموصوؿ إلى 

 صعيد الرسالة. وتجاوز اإلنساف ذاتو. 
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 الفصل الخامس عشر

 التخاطر
عويؿ الريح الكانونية، في سيوب الجزيرة الممتدة، يتغمغؿ إلى حارة الخابور 
الغربية، والميؿ الخنزير يجثـ ىناؾ وراء القفار، والنير الفائض يزمجر حوؿ 

لصفصاؼ والحور، وبساتيف آؿ موري. الضفاؼ وتمطـ أمواىو الفائرة شجيرات ا
وتندلع أشباح متراقصة مف امتزاج العتمة واألضواء الشاحبة فوؽ مدينة الحسكة، 
حينما كانت رابعة الشريؼ في غفوة، ترقد بجانب زوجيا وتستفيؽ مذعورة عمى 
نداء بعيد، ييزىا مف أرومتيا، فتطرح المحاؼ جانبًا، وتخرج إلى الغرفة الثانية، 
حيث طاولة الكتابة، وأريكة خشبية طرح فوقيا فراش صوفي، وفي الزاوية مكتبة 
مخمعة، تطؿ منيا كتب حسنة التجميد، أىداىا إلييا أخوىا بمناسبة زواجيا. المرآة 
المشبوحة فوؽ الطاولة بإطارىا الشاحب، شيء غريب يمؼ الغرفة، ويرؼ، فوؽ 

يقشعر، دوائر بموف  السقؼ، صورة أثيرية تدب فوؽ الجدار األبيض. جمدىا
الخوؼ تتمشى في عروقيا، امتداد غير مألوؼ، ينفتح أماميا، كؿ خبلياىا قياثير 
مرىفة، لتقبؿ شيء آٍت مف األقاصي، عقميا ومدركاتيا، وقابميتيا لمتمقي كميا 
انّصبت في بؤرة ممتمعة، حدس مشرؽ لـ تعيده مف قبؿ، يمسح كوى حّواسيا، 
تكشؼ المخاض عف صورة فجر الشريؼ يرسؼ في قاووش شديد الظممة يئف، 
يمسؾ رجمو اليسرى المعطوبة، يرتطـ بأرضية مميئة بالجرذاف والصقيع والعفونة، 
أحست بو يرؼ حوليا، حاولت أف تحتضف صورتو، ببل جدوى حاؿ مف التمباثية 
غير المفيومة، تقمصتيا، ظؿَّ يحدؽ فييا بعينيف دامعتيف اليرؼ ليا جفف. 

ة بصوت أثيري: )أنا في محنة يا أختي، حاولي أف تأتي إلّي( تجسدت الصور 
كررىا مرات عدة، اختفى وراء الجدار، أصاب االنبيار التمباثي مخيمة رابعة 
الشريؼ، ركضت مرعوبة، إلى غرفة زوجيا النائـ، ىزتو في جنوف، استفؽ 
استفؽ.. فتح زوجيا عينيو، تأمميا في ىمع، كانت تنشج كطفؿ داىمتو العاصفة 

 وحيدًا في برية خالية، تيمي دموعيا فوؽ صدره، ناداىا في حيرة: 
 ماذا ألـ بؾ؟ ىؿ ىو كابوس عفريتي، زحؼ إليؾ مف براري خياالتؾ؟  -
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ىزىا في عنؼ، أبعدىا عف صدره، مسح شعرىا اإلنسيابي في أنس، رفعت 
رأسيا وىي تحدؽ في الجدار لعميا تسترد الصورة التي تبلحقيا أجابت في 

 ارتعاش: 
أخي فجر الشريؼ كاف ىنا منذ لحظات، رأيت صورتو بعينييا، تمشي  -

فوؽ جدار الغرفة الثانية، قاووش بموف الموت كاف يحاصره، رجمو اليسرى 
 معطوبة، في عينيو ذعر كوني، وضراعُة َمْف عمى شفير ىاوية. 

 ناداني بصوت أثيري: )أنا في محنة ياأختي، حاولي أف تأتي إلي(...
تذكر زوجيا حاالت مشابية كانت تنتابو في سجنو االنفرادي، أناس يزحفوف 
إليو مف خمؼ الجدراف، رأى أمو وطفا تدب مرات عدة مف خبلؿ فرجات الشبابيؾ 
الحديدية، ويسمع صوتيا في وحشة الصمت الميمي تناديو: )ال تخؼ يابني، إف 

ني أراؾ مف وراء األبعاد( سرح غيبلف الجع في فوؽ تضاريس الحائط قمبي معؾ، وا 
المبمؿ، كمف ينقب في الزمف البعيد، ويجوس في غابات بدائية طواىا النسياف وقاؿ 

 في انفعاؿ: 
ليست رؤاؾ غريبة عني، حدثت لي أمور تمباثية لما كنت في السجف.  -

أمي رفت حولي مرات عدة، نفذ أيوب السارح إلى زنزانتي مف معصاه في جباؿ 
الشعرا، تشوفتو بأـ عيني، صورة مجموة فوؽ الجدار، خاطبتو مف سجني، 
وخاطبني مف منافيو البعيدة، إف وراء مادتنا الكثيفة وحواسنا المحدودة، دنيا خفية، 
مترسبة في قيعاف ذواتنا، ورثناىا عف القروف الخالية وتبمورت في العقؿ الجمعي، 

الداخؿ، والندوب  أرجوؾ افتحي النافذة، لنطرد تمؾ االعتصارات التي تأكمنا مف
القديمة التي مازالت عالقة في زوايانا الخفية كأجراس خافتة، تدندف بالغموض، 

 والخواء، والغاب البدائي. 
ترددت في فتح مصاريع النافذة، أبحرت في عيني زوجيا، التقطت أطبلؿ 
قمؽ بعيد، كاف يصمبو عمى عمود العزلة والوحشة، فتح النافذة في عصبية ظاىرة، 
تناىى إليو جؤار العالـ الخارجي في عري عناصره النادبة، وصرخ كمف مؤله 

 شعور باالمتداد، والتوازف بيف عالمي الداخؿ والخارج المحتدميف: 
الخابور الشيخ الجميؿ، تجتاحو فرحة امتبلؾ الضفاؼ والنير، بمممكة  -

حرية، الميؿ الفاحـ، واالمتداد صوب آفاؽ أشد فيضًا ورحابة. ىناؾ أرغونات س
تتصاعد مف جوفو الفيَّاض، وتذوب في مغاور جنوب الرَّد وتحتضف جبلؿ الفرات 
في لقاء عجيب، إني بحاجة إلى جنوف خارجي دومًا يتوازف مع ريح أعماقي، 
يطيرني مف احتدامي الداخمي، ويمتص العاصفة في كياني. كمما غرت في قحؼ 
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رأسي، رأيت مخابراتيًا، يقعي ىناؾ، يتمبلني بسوطو، يتيددني ببوطو ذي السوار 
الحديدي، وماصورة أخيؾ الذي تجمى لؾ فوؽ الجدار إال مظير التخاطر، النادر 
الوقوع لمحاسة السادسة، التي افتقدناىا نتيجة طغياف الحواس الخمس ، عمى 
مدارات مشاعرنا، ينبغي أف ترحمي غدًا إلى دمشؽ وتستجيبي لطمبو، وتساعديو 

ا إلى عيف الغار في الفرصة االنتصافية، ألتممس مافعؿ في محنتو، وأذىب أن
 الزمف بأىمي، وأعزائي. 

عصؼ حنيف ميووس في عروؽ رابعة الشريؼ لما نفذت إلييا كممة الرحيؿ 
والبعاد، امتطتيا شيوة مدمرة إلى مضاجعة زوجيا، وتكوزت بشكؿ الخوؼ عمى 

 غبطة راعشة، تنسؿ مف أصابعيا، وتذىب وال تعود. 
أحست بأف القدر يمتيـ زىوة أحبلمنا، يقوض بيوتاتنا الرممية، التي بنيناىا 
عمى شطآف المراىقة، ال يمكف لنا أف نتحممو إال بالتحاـ جنسي ذي طعـ ناري، 
نيرب فيو مف مجابيتو، باالعتصار والنزو، وشدَّت زوجيا إلييا، ونادتو في تميؼ 

 حواء األولى:
دؼء شفتي، امتمكني كما يمتمؾ  اعتصرني، ياحبيبي، غيب شفتيؾ في -

الخابور، الضفاؼ باالمتبلء والفيض، غيبني لعمي أنسى كؿ ىمومي وارتطامي 
 بطريؽ قد يكوف مسدودًا...

ازداد عويؿ الخابور عنفًا، التمعت بروؽ، كانت تكشؼ أسجاؼ العتمة 
بوىجيا، تراكضت غيـو داكنة في قمب الميؿ، انيؿ وابؿ مف المطر، تأجج في 
مخيمة غيبلف الجعفي شبؽ. أوصد النافذة، عرَّى زوجتو مف غبلئميا، تشرَّب بعينيو 
 مراياىا النيرية، الرابضة، دغدغ سمرة نيدييا النافريف، غمغـ في فرحة االفتراس: 

روح المطر تييج فيَّ شيوانية خاصة، أشعر أف أمي األرض تتفتح كؿ  -
 ا الطينية، ألذوب رعشة فييا،عروقيا، ألغمرىا بجسدي، وأحمؿ المقاح إلى رحمي

وأمتمؾ العالـ لحظات ال معة، وتتناغـ إيقاعاتي مع تراجيع المطر والريح والميؿ 
الجميؿ، كما حدث لما افترست عذريتؾ فوؽ الضفاؼ، وأحابيؿ المطر تتساقط 
عمى جسدينا المتداخميف، قد يتجمع كؿ فرح العالـ وحزنو في بؤرة تمؾ المحظات 

 التي تمر كالشياب الثاقب، وقد ال يعود مذاقيا أبدًا، ويتكرر. 
تعانؽ الجسداف في رحـ األرض وانصيرا في نزوة الطيف، لحظات خارج 
الزمف، وكانت كوابيس الرحيؿ والفراؽ، تترصدىما وراء متعتيما العاجمة، لتطوح 
بيما في قفار المستقبؿ المجيوؿ، وينوشيما قدر أبمو، ويسوقيما مصير خفي 

مغزى العميؽ لمعالـ، بشكؿ أسطورة عتيقة، أف الصمب ىمجي ودائـ في ويبرز ال
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أسطورة اإلنساف الثنائي، جزؤه األسفؿ مسكوف، بثور جامح، يتبلعب بو فحيح 
الغرائز، والتوقاف المجنوف، إلى التمرغ في خبايا أنثى، والجزء األعمى بشكؿ وجو 
فراط الشيوة، وسيظؿ ىذا  إنساف، يحاوؿ أف يتخمص بالعقؿ مف عصؼ الجنوح، وا 
الصمب، رحى دائمة الدوراف، تطحف في مسارىا، أحبلمًا خضرا ِعَذابًا، وشوقًا 
مخبواًل إلى متع ىاربة، مستحيمة الدواـ، وندمًا خائبًا بأف الحمـ المنمنـ بنوافير 
الكبت، أكثر جمالية مف الواقع العاري المشخص، وأف األنثى التي يستحيؿ 

غناء اإلمساؾ بجسدىا، أع خصاب الخياؿ، وا  مؽ خصوبة، في تيييج األحبلـ وا 
 عممية اإللياـ واإلبداع. 

*** 
غربة داكنة بموف الخواء، تغمغمت إلى صميـ غيبلف الجعفي، بعدما أصبح 
وحيدًا في مفاوز الجزيرة إذ حاصرتو أحاسيس ذات استطاالت غولية، وصار 
يخشى مف المكوث وحده، وسط تمؾ الميالي المميئة بالتوجس، والخوؼ مف 
مبلء جوفو منو  الخوؼ. حاوؿ أف يخدر مخيمتو بتعاطي شرب العرؽ الثقيؿ، وا 
واليروب مف ىواجسو، لكف السكرة في أقصى مداىا، كانت تفتح بّوابات غريبة في 
نزولو إلى تمؾ األغوار السحيقة، وينتشر رذاذًا أسطوريًا، أثناء تحديقاتو بتمؾ 

مة، كاف كمما ازداد في السكرة قمت قدرتو عمى إغبلؽ األشياء المتربصة في العت
تمؾ الّبوابات السرية، وأمست طبقات ذاتو الجوانية، مسرحًا لعراؾ ضار. ولـ يجد 
مبلذًا لو، إال الفرار إلى قمب الضجيج األنسي، ولجأ إلى رفيقو نافع الديراني، 
فارتمى في مقيى الدير يشرب الشاي وفؽ الطريقة الديرية، ويدخف النارجيمة 
ويصغي إلى بقبقات الماء في زجاجيا ويستأنس بصوتيا، ويشارؾ في األحاديث 
الشعبية، ويرجع إلى بيتو بعد ىزيع مف الميؿ، وال يكاد يستمقي عمى فراشو، حتى 
تعاوده المخاوؼ، وتمسي مخيمتو رادارًا، ىائؿ االلتقاط، ومعمبًل يفرز صورًا ال 

جتيا الخاصة. حتى نير الخابور الذي عشؽ حدود ليا، وتمسح الجدار بمزو 
تيويماتو في الدجى، استحاؿ غواًل أزرؽ يناديو مف وراء الشطآف ليرمي بجسده 
فيو، وتغيبو المجج اليائجة إلى األبد. وانفساح آفاؽ الجزيرة، الذي كاف يخمؽ في 
كيانو، دّوامات تنقمو إلى صحارى، وواحات الجاىمية األولى، وحداء الشعراء البداة، 
وترانيـ القصائد المشحونة بالوقوؼ عمى األطبلؿ، وبكاء الدمف الخوالي، والتذكر 
الضارع إلى أمسيات الحبيبة، ومضاربيا الراحمة. كؿ ىذه األشياء العزيزة الضاربة 
في جذور الماضي، استحالت رمبًل متحركًا يكاد يبتمعو في وحشة مدمرة، فقرر أف 

سمـ مفاتيح بيتو إلى نافع الديراني، وأف يبيع لو  يياجر إلى عيف الغار بعدأف
مواعينو ويدفع عنو ماترتب مف أجار، وسيخبره غيبلف الجعفي ىاتفيًا إلى المدرسة 
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بما سيؤوؿ إليو وضعو، وخاصة أف الفرصة االنتصافية عمى األبواب ويسعى 
جاىدًا إلى االنتقاؿ إما إلى مدينة دمشؽ أو إلى مدف الساحؿ أو يأخذ إجازة ببل 
راتب بسبب حالو الصحية غير المتوازنة، ألف حاجتو إلى العالـ اإلنساني عميقة 
جدًا، وأف ال شفاء لو مف ىواجسو، إال أف يذوب في محيط ىذا العالـ، ويغرؽ في 
رحمانية الحنو الذي افتقده منذ مراىقتو. كاف في وداعة رفيقاه المعمماف، وبعض 

الغربية، كاف صباح شاحب، يكفنو صقيع الضفاؼ  األغراب مثمو في حاره الخابور
بنقاب أسطوري شبيو بمناخ بحار الشماؿ، وجنياتو الضبابية. لمَّا ركب في باص 
باىت الموف مف كثرة الغبار المتصاعد مف الطريؽ الترابي الذاىب إلى دير الزور، 
وألقى نظرة أخيرة عمى مرتسمات نير الخابور وأشجاره التي تفيأىا زمنًا، وتداعت 
إليو نفثات الحنيف وتألؽ في ذاكرتو الصمة القشيري مف روابي نجد، وحنايا 

 الماضي البعيد وتمتـ في صوت خافت بيذيف البيتيف: 
 

 ولٌست عشٌات الحمى برواجع 
 

 إلٌك ولكن خلِّ عٌنٌك تدمعا 
 

 بنفسً تلك األرض، ماأطٌب الربا
 

 وما أجمل المصطاف والمتربعا 
 

جمؼ، كاف يجمس بجانبو فصحا عمى نفسو، وسرح طويبًل  لكزه أعرابي
بناظريو في تمؾ البراري الشاسعة، التي ال شجر فييا، وكاف الباص ينيب تمؾ 
السيوب المغطاة بندؼ صقيعي، ويتوجو إلى دير الزور، الغافية عمى شاطئ 
الفرات حينما كاف غيبلف الجعفي ينيب ذاتو مف الداخؿ، ويوغؿ في شفافية زمف 
بعيد، ويتقرى في مخيمتو تضاريس ببلد العرب الجنوبية، ويعيد في ذاكرتو قصائد 
الجاىمية، والحداء الميمي المشحوف بإيقاع الرجز، وعزيؼ الجف في العراء الرحب، 
ونجيمات شديدة الممعاف، معمقة في أذف الجوزاء، وانثياؿ كثباف الرمؿ الناعمة، 

قة، وأرداؼ بنات الصحراء المتموجة والبقر الوحشي، والظباء البيض الرشي
بالصحة، والعيوف النجؿ لصبايا الجاىمية، والغواية تندلؽ شيوة مف شفاىيف 
المعس، سمَّر نظراتو في صبية بدوية ذات سمرة غاوية، تجمس في المقعد المقابؿ، 
الوشـ المنمنـ حممو إلى مضارب الخياـ في الصحارى العربية، الشفة الممتمئة التي 
توحي باالعتصار، أفعمت خيالو برقصات األقبية في الجنوب اإلسباني، وتمايبلت 
الخصور الييؼ واإليقاع الغجري، والبريؽ الشيواني الذي كاف يندلؽ مف عينييا 
الفاحمتيف، مؤل خواطره بالتثبت والغزؿ الماجف، الصاعد مف حكايا ابف أبي ربيعة، 

نثالت كؿ تمؾ التداعيات حوؿ أعشاب ذلؾ ولقائو الميمي بمحبوباتو. لـ يدرؾ لماذا ا
الزمف العتيؽ، ومرتسمات الشخوص الغابرة، ونسي حاضره المفجع واغترابو 
الموحش. أخرج سيجارة مف عمبتو، وأشعميا بثقاب مف الكبريت وأعطى لجاره 
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األعرابي واحدة أخرى مجيا األعرابي في التياـ  حتى خرج الدخاف مف أنفو، 
 وتممظيا كمف يتذوؽ طعمًا طيبًا، وقاؿ في صوت أجش: 

د أبي عربي قح، قبيمتنا مف - واهلل زيف ىالدخاف، "أني" مف أعراب جنوب الرَّ
شمَّر األصيمة المي مابتعرؼ الفاينة، أصولنا تروح بعيد إلى قيعاف الجزيرة العربية، 

 ونجد العدية، وأنت أنت حضري. 
ليتعرؼ عميو. السمرة حممؽ فيو غيبلف الجعفي، تقرى مبلمحو القاسية، 

الغامقة شمرية، تعابير الوجو، واألنؼ ذو األرنبة الضخمة، العيف الفاحمة كسواد 
حب الديس الناضج في أواخر الخريؼ، البساطة المباشرة التي ال تعقيد فييا، 
الفخر التاريخي باألصالة، كميا سمات شمرية، كاف قد عّمـ تبلميذ منيـ في مدرسة 
 العشائر وعرؼ مبلمحيـ، وذكاءىـ الفطري، ونبالة خصائميـ، فأجابو في تعاطؼ: 

جميؿ أف يفتخر المرء بقومو، وأجمؿ منو أف يتشبو بيـ في مناقبيـ،  -
أخبرني تبلمذتي عف أصولكـ، ورحبلتكـ المتنوعة، وحروبكـ مع ىجناء الجزيرة، 

كـ، يقتحـ األغيار مرابعكـ في جنوب الرد، ويقتمعونكـ مف مضاربكـ، ومراعي
ومشاربكـ، كما اقتمع العرب مف إسبانيا، وفمسطيف وستطردوف كما طردوا، وتشكؿ 
دويمة غريبة، تمتد حتى ماوراء دجمة، إنو خطر ماحؽ يحدؽ بكـ وبأمثالكـ، يا 

 أبناء شمر...
خيمت سكينة، كانت تقطعيا ىزات الباص فوؽ طريؽ غير معبد، وصرير 
عجبلت ورغاء إبؿ في تمؾ البوادي، أزاح األعرابي شممتو، وحرؾ عقالو، وتنحنح، 

 وأبرقت عيناه في غضب، وقاؿ بميجتو البدوية: 
دريت واهلل ماتعني، قبيمة شمر مايخفى عمى شيوخيا شيء، ماتناـ عمى  -

ضيـ، غاراتيا تشيد عمى صمودىا في الييجا وساحة الحرب، أرض الجزيرة زيف. 
مى الشجعاف، وأختي ىالزينة وأمثاليا مانغادرىا ولو بقمع العيوف، بموت أني والنشا

 بتبقى تصوف عرض القبيمة وشرفيا. 
رنا غيبلف الجعفي رنوات حانية الى تمؾ الشمرية المميئة بالوشـ، والخطوط 
الزرؽ المنتشرة في تقاطيع وجييا المعبر، وبتمؾ األقراط الفضية في أذنييا 
ومنخري أنفيا. فقفزت إلى شاشة مخيمتو صورة الشاعر الضميؿ امرئ القيس مف 
جذور الجاىمية األولى، يتربص في دارة جمجؿ عند الغدير، يتممى عري عنيزة 
وحوارياتيا مف البدويات. لـ يدر لماذا قادتو تمؾ الخطوط الموشومة، إلى عمؽ 
الجاىمية. كاف جسر دير الزور المعمؽ، قد بدا أمامو، وىدير الفرات المتعالي يعج 

المترنح عصفور قد عمؽ بقضباف الدبؽ، مف جانب وراح  مف تحتو، كأنما الباص
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يرفرؼ محاواًل التخمص مف جانب آخر، نير الفرات بعجيجو الغولي ولججو الفائرة 
تحت الجسر، أوحى إليو بأنو يسمع أنيف المحيطات في األعالي القصية، ىوى 
بناظريو إلى المجة الزرقاء في وسط النير، ونقميما إلى الخطوط الزرؽ الموشومة 
في صفحة خد األعرابية، فأحس أف المجة السحيقة تناديو مف األدنى والمعس 
الغاوي فوؽ شفة الشمرية يومئ إليو أف يعتصره، وكبل التياريف يتجاذبانو في غواية 
جارحة، بأف يمقي بمصيره في أحدىما، فارتطـ جبينو باإلطار الخارجي لمباص، 

ساؿ دمو، وأشفقت عميو الشمرية، فناولتو لفرط التحديؽ في تياريف مفارقيف، و 
منديبًل وردي الموف مف عبِّيا، ليمسح قطرات الدـ السائؿ. توقؼ الباص، بعيد 
الجسر، نزؿ ركاب دير الزور، تبلقت عينا الشمرية بعيني غيبلف الجعفي، 
واحتضنت رنواتو الحزينة النافذة، وشعرت بخفقاف قمبيا، بحنو إنساني خفي، يسري 
في عروقيا، فأشارت إليو أف يبقي المنديؿ معو، دوف أف يبلحظيا أخوىا 
األعرابي، لعؿ ريحًا مف الذكرى تسفو يومًا إلى جنوب الرد. وابتمعت شخصيا 

 الراحؿ، البيوُت الترابية، واألزقة الضيقة، وىمس في داخمو، قائبًل: 
وأيقظت رؤى  "شكرًا لؾ أيتيا البدوية، لقد أفعمت ذاكرتي، بالموحيات القديمة،

غافية، كنت بحاجة قاتمة لبلستئناس بيا، والتأرجح فوؽ حشائش واحات خضيمة، 
منشورة في براري الحياة األولى، تعشش فييا األحبلـ الناعسة واألساطير والشوؽ 
المضني إلى استرجاع أزمنة  طازجة، غابت في شعاب الماضي البعيد، وأضحت 

 أصداء حموة الرجاء في عودة شخصاتيا الراحمة.
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 الفصل السادس عشر 

 عٌد رأس السنة الشرقٌة 
الطقوس القديمة بقدـو السنة الجديدة وفؽ التقويـ الشرقي، ظمت ماثمة في 
عيف الغار، ومحفورة في صخور التقاليد والعادات، والتمعت قبة الشيخ نجـ 

فوؽ المنحنيات الريحاف بندوؼ الثمج األبيض الذي تساقط منذ يوميف وأبقى آثاره 
وبيف المقبرة المكممة بسدوؿ ناصعة البياض، وفوؽ الجسر الكفري. كاف شخص 
غيبلف الجعفي، يتأمؿ أصيؿ شمس مريضة، ويبلحظ في ذىوؿ، خطوط الثمج 
التي تطرز الطبيعة بوشاح أسطوري ويسرع الخطا صوب شجيرات البموط 
والسندياف في الغابة العتيقة التي تساقطت ثمراتيا الكستنائية فوؽ األديـ الثمجي. 
التقط بضع دوامات منيا، فتح قشرتيا مضغ لبيا الممزوج بمرارة مستساغة، تداعى 
في ذاكرتو شريط مف ماضي مقبور، تذكر أموف الغشيـ وىي تمارس الجنس عمى 
طريقتيا الخاصة، واقتحـ حواسو نشيش رائحة لحـ في الحارة التحتانية، وشواء 

مؿ إليو مذاؽ كمكة بني سويمـ ويانسونيا الثقيؿ، وتناىت إليو ورائحة عرؽ مثمث ح
أصداء طبؿ رجوجي في حارة بني الخصيب، ومواويؿ وفروقات وتراجيع عتابا 
يقاعات رقصات رشيقة في األفؽ الشتوي، وأنيف شبابات ومزامير،  وميجانا وا 
ومراسح دبكة في الجنوب مف القرية، غدا يتذكر األعياد الدينية واألعياد الفصمية، 
ويقمب روزنامة الزمف، وتوقؼ عند عيد شتوي كاف يحدث طقسو في ذروة الشتاء. 
وعطَّمو قسـ مف الجرود وغاص في داخمو ىامسًا: )ما أبمدؾ أيتيا الذاكرة، نسيت 
أجمؿ عيد. طقسو المتناغـ مع روح كانوف المتمرد، وقمة الشتاء العاصؼ، نسيت 

ياد عمى قمبي، أييا الفرح الحقيقي في قمب كانوف عيد السنة الشرقية، أقدس األع
المظمـ، والصقيع المثمج، يانداء الرقص، والشواء، والسكر الحمو. والتصافي مف 
الكدر، كـ دافعت عنؾ، لتبقى وتستمر، رغـ تعطيؿ بعضيـ لؾ. كيؼ غيبتؾ 
الميالي مف مخيمتي، وكدت ال أميزؾ. ال تؤاخذني إنيا الغربة والنأي، والسجوف، 
وفجاج الجزيرة البعيدة(، أخرجو مف دوامة نفسو، وقع خطوات وحركات فوؽ سيقاف 
شجيرات البموط التي لـ يطمَّيا الثمُج، أصاخ بمسمعيو إلى تمؾ الخشخشات 
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المتصاعدة مف قمب الغابة، فطالعو شخص امرأة تشيؿ صبيًا عمى ظيرىا، وتمسؾ 
زية، وتجرؼ الثمج عنيا، وتضعيا كيسًا بيدىا اليسرى، وتمتقط ثمرات البموط الجو 

 في الكيس ترفع عقيرتيا بالغناء بمواويؿ، وأغنية عمييا مسحة القديـ: 
 عالعٌن شمالك شمالً 

 
الِ   ٌَّ  ٌا أبو الحطاطه من

 
 علواه ٌالمٌت لو تحٌاي

 
 وٌعود زمانً األولِ  

 

ارتسمت دوائر مف أسى دفيف، وتمنيات خضر بالعودة إلى أزمنة غابرة  
وسمَّر نظراتو بالمرأة التي كانت تضع منديبًل منمنمًا بخرزات المعة عمى رأسيا، 
وتمؼ خصرىا األىيؼ بزنار أحمر، يبرز مخمفيا المتموج، وقد توقؼ بنظره عند 
انحناءاتو وتبلقت النظرات وافترَّ ثغرىا عف ابتسامة مشرقة، وأنزلت ولدىا عف 

 ظيرىا، وقالت في استحياء وترحيب: 
ؾ دومًا حظي طيب معؾ، بشوفؾ في ظؿ ىالغابة مف يـو ولؾ ىي -

ماشفتني تحت شجرة التيف الخضيري، وعـ أتمرجح فوؽ الحشيش الناعـ، 
وجسمي، ياحسرتي، فاير مثؿ التنور، واهلل تزوجت بعديف، مف عامر الصواف، 
وىالصبي ابني، واليـو عيد رأس السنة، وبدنا دوامات البموط، نشوييا عالنار، 

 ونسير مع الجيراف والفرحة حتى طموع الشمس...
اختفت وراء جذوع البموط الضخمة، تمتقط الثمرات، ويترنح ابنيا عمى ظيرىا 
وتمتمع نمنومات منديميا أماـ شعاعات الشمس الغاربة، فوؽ مسارب الغابة 
ورؤوس األشجار العالية. امتدت غبطة كاسحة إلى أعماؽ غيبلف الجعفي، وأحس 

ف العالـ، والذوباف فيو، ولـ يستقر عمى تعميؿ لتمؾ الغبطة بميؿ إلى احتضا
الجارفة فغاص مسائبًل نفسو: )لعميا مف طقوس الفرح في ىذا العيد الشتوي 
، أـ لعميا مف تمميو أموف الغشيـ وىي  والمصادفة السعيدة  بمجيئو في ىذا اليـو
تفعـ الغابة بغنائيا المشحوف بالحنيف والميفة، أـ لعميا الشمس في ذروة غروبيا، 
تنشر بقايا نورىا في األعالي، وتممممو عف السفوح والوىاد، في إيقاعات متنوعة 
شديدة المدونة، تشترؾ في توالدىا وخمقيا، الطبيعة المغموسة بالبياض الناصع، 
واإلنساني في أموف وغنائيا المتميؼ، والزمف في مخاضة الجديد، والشمس في 

 المدنؼ عف ىذه األرض األـ المموعة(.. مصرعيا الغارب، ورحيميا
*** 

تصالح غيبلف الجعفي مع العالـ في تمؾ اآلونة، وخفت ذلؾ التصدع 
النفسي، وانغسمت كواه الصدئة، أحس بوالده جديدة تنتابو حينما تحّمَؽ بو والداه 
وأختو سحاب وخطيبيا عنفواف بف بدر الجعفي وانسربت إليو فرحة شبيية بفرحتو 
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القديمة، عندما كاف يتعرى في مراىقتو ويسبح في دواوير بني سويمـ، ويستحـ في 
ضحى ربيعي، وتعبؽ أزاىير برية في منخريو، ويتنشؼ  بضياء، شمس األعالي، 
وتدغدغو مويجات النير السيمي، كانت أحبلـ المراىقة وقتئذ نوافير قزحية الموف، 

اسيسو الماضية، يدأمو وطفا تطيِّره إلى جزر الواؽ الواؽ، وأخرجتو مف سبحات أح
تحتضنو في ليفة مجنونة، وىي تكاد ال تصدؽ مثولو أماميا، وتعتصره في حنو 

 جارؼ قائمة: 
يابني واهلل طّولت ىالمرة، سمعنا أنؾ تزوجت امرأة شامية وىي معممة  -

مثمؾ، ونسيتنا، ونسيت عيف الغار ومرباؾ، ومرجة الشيخ نجـ الريحاف، ولوال 
حمدو برقروؽ اآلذف في المدرسة المي بتدرِّس فييا، ماعرفنا عنؾ إال األخبار 

 القميمة...
طفت عمى سطح ذاكرتو، صورة ذلؾ اآلذف، وىو يحاصره في غبلظة. كـ 
مقت تمؾ الفضولية السمجة التي تتأصؿ في طبع ابف ضيعتو الذي تناقؿ عنو 

كات المعمميف في الرفاؽ أنو عميؿ، يكتب تقارير لممخابرات، وينقؿ إلييـ كؿ تحر 
المدرسة وأقواليـ، ومنذ ذلؾ الحيف تحاشاه غيبلف الجعفي وحاوؿ أف يبتعد عنو 
مااستطاع، وعنَّت عميو خاطرة حموة، فأغرؽ أصابعو في جدائؿ أمو، وشدىا في 
رفؽ، كما كاف يفعؿ في ماضيات أيامو وطفولتو األولى واشتـ رائحة أزاىير برية، 
كانت أمو تقطفيا وتشميا، وتدىف شعرىا بذوبيا المعطر، وتمزجيا بخميط الحناء، 
لتغييب الخصبلت الشائبة. شعر بأنو يعود طفبًل تغسمو، بالطست النحاسي الذي 

 ورثو والده عف جده الجعفي وأجاب في رحمانية: 
شخوصكـ لـ تفارقني أبدًا، في نزىاتي عمى ضفاؼ الخابور، كنت أراؾ يا -

ية، وتقدميف مع المجة الزرقاء، وتأتيف مع الشفؽ أمي، ترفيف حولي فراشة ربيع
في ىدآت الميؿ وأغساؽ الفجر طيفًا شفيفًا  -ياأبي-األحمر. وكنت أتبلمحؾ 

عميؽ التقى، يحممني إلى مغاور النساؾ، ومعابد اليند النرفانية، وأنت ياسحاب 
كنت أرمقؾ، سحابة غربية، تغدقيف عميَّ رفارؼ حموة مف أشذاء غويراف الوطا 

 وطعـ زىيرات المونس في حضرة الشيخ نجـ الريحاف.... 
زغردت الحطوبات وقـر األشجار اليابسة في الوجاؽ الريفي، وفار الماء في 
اإلبريؽ، وانتشرت رائحة نقيع البابونج والبنفسج، في أجواء البيت الطيني، وسرى 

وانشالت  دؼء ناعـ، في العروؽ وتراقص وىج النار فوؽ ساموؾ البيت المجدور،
خياالت طرية ليا طعـ الطفولة وسحائب الورود المتفتحة التي كاف أترابو في 
غويراف الوطا يصنعوف منيا قبلئد وأطواقًا ممونة وأراد عنفواف بف بدر الجعفي 
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 خطيب أختو أف ُيدِّؿ بعممو وثقافتو وميولو فساءلو في تردد: 
أتنظـ الشعربأسموب الحداثة المعاصرة ؟ يبدو أنؾ استوعبت مسالؾ ىؤالء  -

الشعراء المحدثيف، ودراستي لمحقوؽ في جامعة دمشؽ حالت دوف نظمي لقصائد 
 مف ىذا النوع الجديد، الخارج عف أنماط الوزف والقافية. 

غمى مرجؿ الماضي، وانقذؼ رذاذ أسود مف كره لسبللة بدر الجعفي يـو 
لمعتريف مف الجرود، ودعاة كانوا سماسرة ألغوات العثمانية ومتعاليف عف شكاوي ا

مخمصيف لحركة التحرير، وسمطة الشيشكمي، وىـ الذيف كمشوُّه لمسمطة ألنو يوزع 
المناشير ضدىا، وحممؽ في والده معاتبًا عمى ىذه الخطبة. أدرؾ والده ما يدور 
في ذىف ولده، فأمسؾ لحيتو بيده، ومررىا عدة مرات، راجيًا أف يكبت جماح ذلؾ 
الرذاذ مف الممارسات الميينة التي اقترفتيا بحقيـ أسرة عمو الجعفي والتقط معاني 
تمؾ الترجيات التي يومئ إلييا والده مف طرؼ خفي، فكبس جرحو بالممح، وأردؼ 

 قائبًل في أسى: 
لسُت واهلل بشاعر. ولـ أنظـ في حياتي بيتًا واحدًا، غير أف عتمة السجوف  -

واإلبحار الدبؽ في الزماف والمكاف واعتصارات  واالغتراب في أقاليـ الميؿ والنيار،
، صّيرت مني قيثارة ُمرىفة، تعزؼ عمييا أية نأمة مف ريح الحياة واإلنساف،  اليمـو
ال في انسجاـ التجربة  إيقاعات وصورًا، تبلمس ماتسمونو شعرًا، وماروعة الشعرا 
الشعورية مع القيـ التعبيرية التي يشعيا المفظ والعبارات، وُيموسقيا اإليقاع، وتسبح 
فييا الصور والظبلؿ، ونتصؿ بنسيج الكوف الرحب، ونحس بعمؽ البلنياية، في 

 حبة رمؿ مف مشاعرنا، وبعظمة المحيط في ارتعاشة مف أحاسيسنا. 
تنحنح األب إبراىيـ الجعفي وقرَّب يديو المعروقتيف مف الوجاؽ الريفي  -

 جمرات النار المتوقدة وقاؿ راجيًا:  الذي تزغرد فيو الحطوبات البميمة، وتأمَّؿَ 
باهلل، دعونا مف النقاش الحاد في ىذا اليـو السعيد، فالسيرية تنتظرنا عند  -

ابف عمي بدر الجعفي، وستقاـ وليمة بمناسبة عيد الميبلدية، وتنتصب مراسح 
الدبكة، وتشعؿ النار الجبمية، وسط المراسح ، وربما يَشرُِّؼ المقاـ سيدنا أحمد 
الخطيب ليشارؾ الناس بفرحيـ وقد ُدعيت األسر البارزة في ىذه الناحية مف حدود 

 العثمانية حتى أقصى غويراف الوطا لتشارؾ في ىذه الوليمة وذات الشأف والقيمة.
تعالى نشيش الحطب المبمؿ، وعبقت رائحة الشوح وقـر الريحاف في األنوؼ، 

عندما تمقُف بالدخاف المفرـو  وأخرج عنفواف الجعفي عمبة فاخرة تدرج السجائر
وورؽ الشاـ الرقيؽ، ولؼ سيجارتيف مف دخانو المنقى مف حواكيره المشيورة بمذاؽ 
دخانيا الطيب ذي الموف الشفقي، ألنو كاف يسمدىا مرتيف بزبؿ الماعز، ويعمؽ 
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خيوطيا بأغصاف الصنوبر، وقدَّـ أحداىا إلى غيبلف الجعفي الذي أشعميا بمحراؾ 
متقد بطرفو، وراح يمج نفثاتيا المتموجة في فضاء البيت، الذي لـ يتغير فيو 
شيء، حتى الساموؾ السندياني، والمدود المقطوعة مف أحراج الشعرا مازالت عمى 
دت، وباف ىباب نار قديمة فوؽ ىيكميا الفاحـ، والسيباط  حاليا، إال أفَّ حوافييا اسوَّ

عًا عما كاف عميو، ألف أمو وطفا تطينو الطيني لـ تتبدؿ ىيئتو إال أنو ازداد ارتفا
كؿ عاـ، وتسدُّ الحفر التي تحدث فيو، وتضع بصماتيا فوؽ زوايا الوجاؽ. عّنت 
في ذىنو ذكرى أياـ قطع المدود وتثبيت الساموؾ، مع أيوب السارح الذي لـ 

 يشاىده منذ زمف بعيد، وأضاؼ سائبًل:
 أودُّ أف أسألؾ يا أبي عف إنساف كاف لصيقًا بنا كثيرًا ، ماذا حدث لو.. -
 تعني أيوب السارح... -

 أومضت عيناه في حنو وقاؿ: 
 حقًا إنو الذي أعنيو، ماذا فعمت بو األياـ؟  -

 حؾَّ األب مؤخرة رأسو، وسّوى شممتو، وأجاب: 
يغيب سنة كاممة في دنيا اهلل الواسعة، وال يقرُّ عف المكاف الذي يغيب فيو،  -

ًا مف امرأتو أنو يتنقؿ في الصحراء الكبرى، وعبر شعاب ولكف تناىى إليَّ سر 
المغرب العربي وشواطئو، ويمضي ىنا شيورًا، ويغيب مف جديد، وقد َعمَّر غرفة 
واسعة بجانب ضامتو المعروفة، وصار لو ثبلثة أوالد. والحبؿ عمى الجرار، وقد 
اشترى أرضًا صخرية مف أغوات العثمانية، وزرعيا بالتفاح والريحاف الجوي، 
وتحسف وضعو المعيشي، وامرأتو جميمة بنت سويمـ تسكف الغرفة مع أوالدىا، 
وبجانب أىميا، ويمدىا بالعممة الصعبة، ويصرفيا بالميرات ويسألني دومًا عف 

 أخبارؾ..وىو اآلف غائب منذ أكثر مف خمسة أشير، ولف يعود قبؿ الصيؼ...
الكره لشخصية أيوب أبرقت في عيني عنفواف الجعفي مبلمح الغضب و 

 السارح وارتفع صوتو في انفعاؿ كأف عقربًا لسعتو: 
ال يعجبني تركيب ىذه الشخصية، وال سرحاتو الطويمة عبر األصقاع. ال  -

يستقر في مكاف، وال تضبطو مرابط الزوجية. تصور أنو يغيب عف امرأتو سنة 
 كاممة، واليعاشرىا إال شيورًا قميمة...

تطاير الشرر مف عيني غيبلف الجعفي، وحاوؿ أف يردَّ في عنؼ، لكف 
نظرات أختو الضارعة، وتمسيدات والده عمى ذقنو بأف يزرعيا بيا ىذه المرة، 
ومبلمح أمو المبتيمة أف يمؼ الحديث، ويطوي بساطو، ورغـ ذلؾ كمو، ردَّ عميو 
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 في تيذيب: 
لتمؾ  معرفتي بأيوب السارح ترجع إلى أياـ طفولتي، واستيعاب اآلخريف -

الشخصية يبدو سطحيًا، يكفيو أنو شحف عمره بالتنقبلت، وتحدَّى في عري صادؽ 
سمطة زمانو وأغنى مساره بالممارسات، وقاتؿ في كؿ الجبيات دفاعًا عف الكرامة 

 والقيـ العميا، ولو طعـ منفرد، ال ُينسى أبدًا...
رنا عنفواف الجعفي إلى خطيبتو سحاب رنوات حانية، وأغوتو مبلمحيا 
المعبرة التي انعكست عمييا توىجات النار، عيناف سوداواف فييما سراج ندي 
بالتألؽ، شفتاف تشوبيما حمرة المعة، وجو أسمر حنطي، يمازجو لوف خمري 
فيزيده بياًء، ركز ناظريو في منقاري نيدييا البارزيف المذيف لـ يعتصر نسغيما 

 لـ ُيتح لو لعقيا بعد، وىتؼ: الفطري، تشربيا كمف يتممظ إلى شيدة مف العسؿ 
ستكوف ساحة منزولنا قد امتؤلت بالوافديف، وحطوبات سفح الشعرا،  -

وقرمات شجرىا، المخبأة لتمؾ الطقوس، وقد التمعت نيرانيا واستطالت أشباح 
الراقصيف في المراسح، وانعجنت رئة الميؿ برائحة نشيش لحـ الخواريؼ المسمنة، 

 ىمموا، ىمموا، قبؿ أف يفوتكـ أجمؿ المشاىد والراقصات....
اختفى وراء حواكير آؿ الجعفي، لبست وطفا األـ الفستاف القديـ الذي أىداه 
إلييا الشيخ محمود مبارؾ وال تمبسو إال في المناسبات الخاصة. وتزينت سحاب 
بالمنديؿ المخرز ونمنوماتو المبرقة، وأحاطت خصرىا األىيؼ بزنار برتقالي الموف 

ف مخممي طويؿ، أىداه إلييا خطيبيا، أما األب فارتدى القمباز الحريري فوؽ فستا
ذا الخطوط الطوالنية، واعتمر بالشممة الجديدة، التي اشتراىا مف سوؽ البازار في 
المدينة، ولكف الذي لـ يغير شيئًا مف لباسو، ىو غيبلف الجعفي الذي تعود عمى 
البساطة، واالىتماـ بالمضاميف دوف السطوح، وفؽ منيج معممو فجر الشريؼ، 
واكتفى بحمؽ ذقنو، وترتيب شعره. أْسَرت العائمة ليبًل، عبرت قبة الشيخ نجـ 
الريحاف، نشر األب كمشة مف البخور في المجمرة الفخارية، واشتعمت وقدة فييا، 
وعبقت رائحة صوفية في مخيمة غيبلف الجعفي، تسمقو إحساس غامض، بأنو في 

الميجور، يرعى غنماتو في العراء، عند غبشة الفجر، ويسترؽ سفح النبي ِببّلت 
السمع إلى خفايا الطبيعة، وىسيسات الحركة في الغابة، ال ستقباؿ الشروؽ، 
والقابمية الشفيفة إلى التحميؽ تييمف عمى حواسو، وتنفتح كواه الداخمية عمى الذوباف 
في العالـ الرحب. كـ كاف يتمنى أف يبقى ىذا االحساس طويبًل! غير أف وقع أقداـ 
أختو وأمو، بحذائييما، ونضوات نعمييماالحديدية.وارتطاميما بصخور الطريؽ، بددا 
مف لدونة ىذا اإلحساس المومض. كانت شرارات النار الصاعدة مف مراسح 
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الدبكة، تمقي بروقًا مرتعشة عمى شاشة الميؿ المبرقع، بتمازج الضياء والعتمة، 
رات تمؾ الميبلدية وطقوسيا، وكاف بدر الجعفي وأوالده مف انصبَّ الجميع في مدا

الذكور يستقبموف الوافديف مف القرى، ويعينوف ليـ أماكنيـ وفؽ قيمتيـ االجتماعية 
وبناتو الثبلث، ثناء، ربيعة، ماجدة، يرعيف الوافدات مف القرى وأىالي الديرة مف 
النساء، تناىى إلى مسمع غيبلف الجعفي زمور سيارة آتية مف ناحية جسر الكفري 
وأشعة أضواء تندلؽ منيا، وترسـ أشباحًا ليمية فوؽ منعرجات الحارة التحتانية. 
توقفت سيارة بيجو طحينية الموف، عمى مقربة مف مكاف الفرحة، نزؿ منيا رجبلف 

 وامرأة واحدة. 
تراكض بدر الجعفي وأوالده الستقباليـ بعد أف خصصت ليـ طاولة في 

ؿ طاولة غيبلف الجعفي، الذي شعر بحيرة وارتباؾ وىو يتأمميـ، الصدر، مقاب
انفتحت دمامؿ الماضي المميئة بالصديد، والممارسات اليمجية، والفجائع 
الميموسة، جزمة رشيد مبارؾ مازالت انطباعاتيا النفسية في رقبتو وفي سويداء 
روحو، قضباف الرماف تئز في نفسو، وتأكؿ جسده، مراىقتو المشنوقة فوؽ جذع 
السنديانة العتيقة، أحبلمو المجيضة في يباب غويراف، كؿ ىذه الكوابيس قفزت مف 
خرائبيا الدبقة، أخرجتو مف دوامة الماضي إلى حيز الواقع الممموس، شوبشات 
دبدوب القرباطي، وىو يمسؾ عشرات الميرات ويصرخ: )شوباش لرشيد بؾ مبارؾ، 

ف خضراء مبارؾ شوباش آلؿ مبارؾ شوباش ليوسؼ مبارؾ شوباش لست النسوا
جميعًا( اصطخبت بحيرة األعماؽ، التي كانت غافية، ارتجؼ قمب غيبلف 
الجعفي، حتى كاد ينخسؼ، حينما رف في أذنو سماع اسميا، تبلقت نظراتو بعيني 
خضراء مبارؾ، وافتر ثغرىا عف ابتسامة ساحرة، سافر بعيدًا إلى ينبوع الصنوبر 
يـو لثـ ىذا الثعر العذب المورد، ومرر بشفتيو فوؽ ىذيف الخديف األسيميف، 
واحتضف ىذا الخصر الخيزراني، وشنّؼ أذنييا بنايو الرعوي، وأحس بامتبلكو 
لمعالـ، ضمف لحظات شديدة االلتماع وغاب بعدىا في صقيع ظبلمي ال حدود لو. 

عميؽ انسحقت أحبلمو، تردَّى في السجوف والزنزانات والمنافي، حدث التصدع ال
في ذاتو، والخوؼ مف الخوؼ. حاوؿ أف يستعيد بريؽ رابعة الشريؼ وخمواتو معيا 
تحت ظبلؿ الخابور، وانصياره في جسدىا المتفتح تحت أنشودة المطر الربيعي، 
وروح البوادي الشاسعة، تدفعو إلى أحتضاف المفاتف البكر ال مرأة محبة، استسممت 
إليقاع األنشودة في مطاوي برازخيا المستجيبة، ألوتار العزؼ الفطري، غير أف 
ىذا البريؽ بدا خافتًا حياؿ لمعاف الشفةالمعسولة لدى خضراء مبارؾ ورنواتيا 
الخضر المميئة بالوعود، المنثالة مف مقمتييا، والسمرة الغجرية ذات الغواية 
المتفردة، كميا أججت حنينًا مجنونًا إلى االحتراؽ مف جديد فوؽ مجمرة حب 
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إذ استيقظت ُكوًى كانت مغمقة، وانفتحت أشداؽ زمف غريب، تصالبت فيو  خائب،
غزارة الحب األوؿ مع ضراوة الفجائع والنكوص إلى ىوات التصدع، كاف كمما 
بيا بعينيو، ازداد ىذا التصالب عنفًا، حاوؿ أف يتيرب مف نظراتيا الثاقبة  تشرَّ
لضموعو، شعر أف برقًا يمتمع في عينييا، ويرُج أعماقو، وأف حريقًا يحاصره في 
غاب مقفر، أتربة الزمف وانطباعات الذكريات عمييا، انصبت في مخيمتو كأصداء، 
تنبعث مف رميـ الماضي، عفونة السجوف، ىينمات ظبلؿ الخابور، والئـ جسد 
رابعة الشريؼ زوجتو، ونعومتو، امتداد السيوب وموحياتيا، استغناؤه بالتجارب، 

سفتيا بروؽ عينييا المرجيتيف، واستباف قاع نفسو، كأفَّ كؿ ىذه االنطباعات ن
فاجعة حبو ليا حدثت البارحة. الحظت األـ وطفا غوؿ تمؾ النظرات، وخشيت 

 عمى ابنيا مف تأثيراتيا الساحرة، فيمست في أذنو قائمة:
ولؾ ابني كفانا، واهلل، ماعانينا مف عائمة مبارؾ، خايفة يصير فيؾ  -

ماصار يـو زواج ىالساحرة، شايفي وجيؾ عما ينطحف وينعصر، والماضي 
التعيس عما يتزاوؿ أماـ عينيؾ مثؿ الغولة المتقمصة بصورة صبية فاتنة، برضاي 
عميؾ، قـو نبعد مف ىوني، ونقعد بمكاف ال يشوفونا، وال نشوفيـ، ونقضي 

عميؾ مف  -ياحسرتي-ىالسيرة، واهلل يمضييا عمى خير، بايف عميؾ ماشفيت 
 المخفي...ىالمرض 

شدَّت األـ ابنيا إلى حضنيا، خيفة أف يغرؽ في رنوات موج سندسي، 
أمسكت بيده، وسحبتو إلى طاولة تحت شجرة الجوز المعراة، بعيدًا عف شخوص 
آؿ مبارؾ وأجبرت زوجيا وابنتيا سحاب أف يمحقاىا إلى المرفأ األميف، التقطت 
خضراء مبارؾ مغزى ىذا التصرؼ، واعتبرتو شيئًا يمسَّ بحضورىا، فانحنت عمى 
ابف عميا، وبثتو بعض الكممات، فأخرج مف محفظتو كمشة مف الميرات، وتقدـ 
بخطوات متثاقمة، يتيو بشبابو، ويتباىى بأصمو، نحو الطباؿ الَنَوَري، ودفع إليو 
الكمشة، ارتفعت الشوبشات تشؽ حجب الميؿ شوباش لرشيد مبارؾ، شوباش 

وباش آلؿ مبارؾ جميعًا ورددت تمؾ السفوح لخضراء مبارؾ لست الكؿ، ش
والجباؿ، أصداء طمقات مف مسدس دوالب كاف يحممو يوسؼ مبارؾ، وازدادت 
رجات الطبؿ شدة، وفاحت دناف الخمر، وألفيات العرؽ، ولعبت السكرة بالرؤوس، 
وأزيمت الكمفة بيف الجميع، ودبت الحماسة في العروؽ. وانحطـ جدار الحشمة 
الذي كانت تقيمو األعراؼ والتقاليد االجتماعية وانضـ الوافدوف إلى المراسح، كما 
ىي العادة في طقوس الميبلدية، يرقصوف في شبؽ وجنوف، بعد أف طيرت ألفيات 
يقاعات الطبوؿ والغناء المسكوف بنجوى الحب  العرؽ، وجرار الخمر المخزونة، وا 

المكبوتة تحت ستار  والتوجع، مف الكبت والخجؿ، وتفجرت الشيوات والخياالت
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التابو والمحرمات، وانيدمت صروح الطبقية وتساوى الجميع، أماـ ىذا االنصيار 
الطقسي المقدس، اندفع رشيد مبارؾ إلى مقدمة المرسح، أمسؾ المنديؿ األحمر، 
ولّوح بو، وكمش يد ثناء بنت بدر الجعفي ذات الخصر األىيؼ المشيورة بجماليا 
ونعومة بشرتيا واقتادىا إلى المقدمة، وتبعو صيره يوسؼ مبارؾ واقتاد سحاب ابنة 
عميا إلى حمبة الرقص التي انشالت إلييا خضراء مبارؾ وأومأت إلى غيبلف 
الجعفي أف يمسؾ بيدىا في المرسح، وتيادى الحفؿ في دوامات الرقص، وتمايمت 

دلعونا  خصور الصبايا مع إيقاعات المزامير ورجات الطبوؿ، وفروقات لياليا وعمى
وأـ الزلؼ. أحس غيبلف الجعفي بمعانقة كفو ليد خضراء مبارؾ أف بروقًا شديدة 
الحبلوة واالرتعاش، تسري في جسده، وأف مبلمستو أثناء اىتزاز الرقص الستدارة 
عجيزتيا النافرة، ومبلصقتو لوجييا، وغوصو مف قرب في مروج عينييا، وقد 
تنّدت بحمى النشوة، ىذه المشخصات الشفيفة كانت فوؽ مايتصور، وأف األحبلـ 
المزىرة التي بمورىا في مخيمتو عف طيفيا، عبر تمؾ السنيف، غدت تبلمس الواقع، 
أدرؾ أف مراقصتو ليست جنية ال يمكف أف تممس بؿ أف عرقيا وطعـ إبطييا، 
وزفراتيا المتصاعدة، ورائحة أشيائيا الناشزة التي كانت حواسو تتشربَّيا، أرست في 

و، وثقبت تمؾ الرؤى األسطورية التي كاف يسكبيا عمييا وتبمورىا المخيمة بجسد نفس
نوراني، وأنو لو غاص مرة واحدة بعرييا، وتممى تضاريسيا الجسدية، النفنت تمؾ 
الكريستالية المضيئة التي يضفييا عمييا، وانيتؾ العري المييف لمنوع اآلخر، 
وأوصافو المكرورة، استنتجت األـ وطفا بغريزتيا، أف شفاء ابنيا مف ولو حبو الذي 
كاد يدمره، يكمف في تفحصو جسد خضراء عف قرب، ومبلمستو أعضاءىا 
وتحسسو نيدييا، وردفييا النافريف، وتشممو عرقيا الزنخ، ليذا اندرجت في 
المرسح، تمسؾ بيسراىا يد ابنتيا سحاب وبيمناىا يد خضراء وتترؾ المجاؿ البنيا 

وليتو، وتدفعيا عمدًا صوبو أثناء ترنحات الراقصيف الذيف أف يتحسس مفاتف م
كانوا يظيروف حوؿ النار الممتيبة، بظبلليـ الطوالنية المشبوحة، كأنيـ أسراب 
الجنيات في الغابات الميجورة التي تتحدث عنيا الحكايا الشعبية. كاف كمما دار 
المرسح دورة واحدة شعر غيبلف الجعفي أف طوقًا مف حبؿ السحر، راح ينحؿ وأف 
جرحًا قديمًا في قمبو، ومخيمتو، غدت ىوتاه الفاغرتاف تقترباف مف بعضيما، وأف 
غبطة مريض، انتابو صحو الشفاء مف مرضو العضاؿ الخفي، انسابت في كيانو، 
وأف ساحرتو كانت تسترخص مفاتنيا لو، إما نتيجة أف اختبلط الخمور والويسكي، 

كانت إثارة حبو ليا، وتيييج ما أطفأتو األياـ في غيَّب وعييا، أو أف غايتيا 
أعماقو، كانت نار الحطوبات تخفت، وتعـ الغبشة المراسح، ويتسمؿ بيديو إلى 
أشيائيا، ويمرر بشفتيو فوؽ ضاحي وجييا، ويشتـ رائحتيا الخاصة، ليقابؿ ذلؾ 
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مع انسياباتو الشعورية يـو لقائو بيا عند ينبوع الصنوبر. عصفت بو أحاسيس 
مغايرة، إف األشياء التي نتولو بيا، والمقاءات المتفردة بمف نحب، تفقد توىجيا، 
حينما نراىا مبذولة لنا، فروعة االختبلء بالمرأة أوؿ مرة، وتقبيمو ليا، ال تنبع مف 
مفاتف جسدىا، بؿ إف الحرماف مف لقائيا، وانسداد المنافذ في الوصوؿ إلييا، 

حباطات النفس وراء تخـو ال محاؿ في احتضانيا، وانطباعات األمكنة وا 
ورومانسيتيا، كما حدث في لقائو الوحيد معيا، كؿ ىذه التراكيب التي بمورتيا 
، نقابًا إثر نقاب، مع مبلمستو لجسدىا،  الخياالت عف خضراء مبارؾ تتساقط اليـو
وانتقامو مف سحر ىذا الجسد الذي كاد يودي بو في مرحمة مف حياتو إلى مياوي 
الجنوف، كانت إمارات االنتصار تمسحو بيالة مف الشموخ، والتتويج بإكميؿ مف 
الغار، بعدما تفحص عف قرب تمؾ المفاتف التي كانت تيموسو، مسد بيديو عمى 
ماكاف مستعصيًا لمسو والدنو منو حتى في المناـ، أدرؾ أف تمؾ الفقاعات الممونة 

ويدًا، لمَّا ال مسيا بإصبعو، التي طفت فوؽ بحيرة أيامو صارت تنبعج رويدًا ر 
وثقبيا بمبلمستو الحسية ليا، كاف يكرع مف قنينة العرؽ التي في جيبو، وتغرقو 
غبطة طيرانية، يشعر في انسيابيا بأنو استحاؿ فراشة شديدة الرشاقة، تسبح فوؽ 
مروج الربيع في منحنيات الشعرا، وأف جسمو الكثيؼ يفقد وزنو، وأف نفؽ الزمف 
المظمـ، يتكشؼ عف آماد رحبة االتساع، وأف مامرَّ مف الماضي ال يعادؿ إشراقة 
مف تمؾ المحظات.. أمواه العالـ المغرقة في العذوبة، والصفاء، تنصب في 
شرايينو، فزَّاعات الدروب التي أرعبتو تختبئ في أوجارىا، ضحكات الصوت الخفي 

ة، وأنو قادر عمى أف مف ورائو، تيرب، الصدوع السرية، تممكو إحساس بكر بالقو 
يقتمع تمؾ الجوزة التي كانت طاولتيـ تركف تحتيا. تعجب مف ىذا االنصيار 
الرحماني، وىذا الصفاء الذي يتمبَّسو وىو بالقرب مف موليتو التي أشار إلييا 
زوجيا أف ترجع إلى مكانيا المرموؽ، سحبت يدىا ببل وداع، وىي تجرجر ذيوليا. 
انفضَّ المرسح، بعد أف تسرب التعب إلى الراقصيف، انتبذت أسرة إبراىيـ الجعفي 
مكانيا تحت الشجرة، وأسرؼ غيبلف الجعفي في كرع الكؤوس، وانسحب بمشاعره 
خارج الحفؿ لتمثؿ ذلؾ المخاض الغريب، والنوبات الشعورية الجديدة، والذ بصمت 

لقاسية مغتبط كمف امتمؾ جسد امرأة، كاف منيعًا عميو. لـ تطؽ طبيعة كانوف ا
امتداد تمؾ الفرحة في الجانب اإلنساني، فاحتدمت عناصره، وانقمبت ىدآتو، ىبت 
الريح الغربية مف الشاطئ البحري وحممت روح المطر بيف سحائبيا الكثيفة، 
وغمفت السماء الزرقاء القديمة بستاريف، ستار الميؿ الذي انقضى أكثر مف نصفو، 
وستار حبائؿ المطر التي راحت تغزليا الريح، وتسفُّيا في األودية وفوؽ حنايا 
السفوح الجبمية. خبت النار التي كانت مشتعمة، وفضت مراسـ الدبكة،  وتبلشت 
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الفرحة المسكرة، وعاد الناس إلى قراىـ وبيوتيـ، يتخبطوف في مفاوز الميؿ الكانوني 
تؤل كأف شيئًا لـ يحدث مف قبؿ. عاد غيبلف الجعفي إلى بيتو مع أسرتو، وقد ام

بمشاعر رحبة، وأف الصدوع التي مزقتو طويبًل، خفتت حدتيا، وأف بركاف الحنيف 
الميووس إلى جسد امرأة ساحرة قد فقد بريقو البلمع. وقفت أمو عند حدود المقبرة، 
وىمست في أذنو قائمة: )وحؽ ىالولي لو فميت جسدىا تحت ضوء الشمس 
وعريتيا مف ورقة التوت وغمدت قرنؾ بيف طياتيا، وشميت رائحة الزنخ لمنوع 
الواحد المكرور، ماصار فيؾ ىالفصؿ المجنوف، الزواج يا ابني مقبرة الحب، 
والتوىـ أكبر مف الواقع، والغريزة قاتميا اهلل مابترحـ(.. شد عمى يد أمو في حنو 

 وامتناف، وأغنية المطر تصدى في كيوؼ الميؿ، وأردؼ قائبًل: 
تي كانت ممتمئة بالقيح القديـ، قد انفقأ بعضيا بأف الدممة ال -ياأمي-أحس  -

وأف الصدوع التي كانت شاقولية بموف الياوية السحيقة، قد خؼَّ انحدارىا. ولكف ال 
أدري ماذا يخبئو المستقبؿ مف تغييرات في قشرتي الروحية، وما ترسمو زالزؿ 
الزمف اآلتي مف تبدالت وحرائؽ، ومحاصرات في غابة الحياة، واجترار انطباعات 

 مأساوية ترسبت في خرائب نفسي الشديدة التحوؿ، والتبدؿ....
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 الفصل السابع عشر 

 الرسو على سفح قاسٌون 
تبدى مسار األياـ، عف خروج فجر الشريؼ مف سجف المزة وقواويشيا 
المعتمة وغدرت بو رجمو اليسرى وانفصمت عف إرادتو مف ىوؿ الضرب عمى 

 الرأس. 
اوية مف حارة كيكية، يمسع نفسو بعقرب الخيبة، بعد أف انطوى انطرح في ز 

حمـ الوحدة، وانحسر المدُّ إلى كيوؼ دويبلت الطوائؼ واإلقميمية، وسرت روح 
الخريؼ في أواخر أيموؿ القاتـ، وتعانقت كآبة الطبيعة مع حزف اإلنساف. وعمى 
الشرفة الصغيرة المطّمة عمى الغوطة، وبساتينيا المتشحة بالصفرة والذبوؿ كاف 
فجر الشريؼ يتممس في مأساوية لوحات الغروب التي ترسميا يد الخريؼ فوؽ 
اآلفاؽ، وينيش أعماقو غوؿ غريب مقذوؼ مف خرائب الميثولوجيا العتقية، ويرُش 
في عينيو نزيؼ دموع خرساء تسمرت في الجفنيف، وكاف غيبلف الجعفي وزوجتو 

منيا المأساة، وينتابيما شعور بالصمب اليمجي  يحممقاف بيذه المرتسمات التي تنزُّ 
واألسؼ عمى صرح وحدة، أْزَرْت بيا عدة مصحفات، وقوى ضئيمة، كأنو أكواـ مف 
القش واليشاشة. لـ تطؽ رابعة الشريؼ ذلؾ الصمت المطبؽ، وتمؾ االنتحارات 

 الشعورية، وىتفت قائمة: 
يحممني ىذا الغروب المريض إلى نفؽ التاريخ، يـو سقطت غرناطة  -

األندلسية، وتفتت شمؿ العرب، واندحروا إلى ماوراء جبؿ طارؽ، ومف بقي منيـ، 
ابتمعتو محاكـ التفتيش، وغيّبو أنيف المجازر التي لـ يشيد ليا التاريخ مثيبًل، لماذا 
ُسوُس التفرقة ينخر في جذورنا، ويمزقنا دويبلت متصارعة؟؟ أتساءؿ ىؿ ىناؾ 

، واستبلب خفي في شخصيتنا؟ يدفعنا إلى أف نمجأ إلى خمؿ في عقمنا الجمعي
ف بيا ضد أبناء جمدتنا، وحتى ىذا الزمف لـ نصؿ إلى أية وحدة  األغراب، نتحصُّ
فيما بيننا. تبلشت كؿ نداءات الوحدوييف في القفر التاريخي، كأنيا أصداء ميتة.. 

 أشعر بأف ىناؾ َرَصَدًا فتاكًا يحوؿ بيننا وبيف الوصوؿ إلى أية وحدة...
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تفرست في مبلمح أخييا المقيور، طفرت دمعتاف مف عينييا، ارتعشت 
ارتعاشة عصفور عمؽ جناحاه عمى ِخْمٍؼ مف الدبؽ، واكتسحيا الغروباف معًا، 
غروب الشمس اآلفمة، وغروب الوحدة بيف القطريف. تزيت فوؽ مبلمح فجر 

نظراتو بيف وجو الشريؼ، ارتسامات مف يعتصر بيف شقي رحى صّوانية، نقؿ 
 أختو المنزوؼ حسرة، وبيف رجمو اليسرى المعطمة، وىمس في توجع: 

سر أزمتنا كامف في تضخـ فرديتنا، وتمويف ىذه الفردية بشعارات الفرادة  -
والتألو، والوحدانية، في خفايانا نزوع جاىمي إلى تقديس الفردية، واالنضواء تحت 
معالـ السطوة، ولثـ مواطف أقداـ األقوياء، حتى تسممت إلى روحنا الجماعية، أمثاؿ 
بغيضة عامية )المي بيتزوج أمي أسميو عمي. واليد المي مافيؾ عمييا بوسيا وادع 
ليا بالكسر (.منذ ألؼ سنة، واألغراب يسيطروف عمينا، ويتحكموف بنا، ويفترسوف 
 قيـ الصحراء القديمة، التي ضجت بنا في مرحمة بعيدة، ونزوعًا إلى الحرية
والمروءة والذود عف حياض الكرامة، حتى ابتمينا بحكـ السبلطيف األتراؾ الصفر 

 الذيف دمروا حضارتنا ودنسوا تراثنا، ورمونا نفايات في متاىات التاريخ. 
مؤل غميونو المعيود مف الدخاف المعطر، راح ُيَكبُِّسو بممقط خاص مسطح في 
رأسو وأشعمو بثقاب، وسحب منو سحبات متواصمة، تعالى منو الدخاف النارنجي، 
نفث نفثات في فراغ مقيت، أخرج غيبلف الجعفي لفافة مف التبغ الجبمي الذي 
يحمؿ في طياتو الشقر المفرومة بدقة، روح عيف الغار، وحواكير المقبرة، وأشعميا 
بقداحتو في التياع بائف، انتشر عبؽ خاص. سافر بعينيو وراء تمؾ الدوائر 

بشباؾ عنكبوت في زاوية الشرفة، وانقذفت صور المأساة العربية الدخانية، فارتطـ 
إلى مخيمتو، عبر التاريخ، وشباؾ األغراب تتساقط فوؽ الرؤوس لتقتنص كؿ 

 بوارؽ أحبلـ الوحدة، وجمع الشتات،وتأوه كالممسوع: 
متى.. يا إليي نخرج مف نفؽ التاريخ؟ ونثقب الشباؾ التي تحاصرنا،  -

 وتحيمنا أقزامًا واعدادًا صماء، أماـ الصيرورة وآفاؽ الكتؿ الكبرى...
طف جرس الباب طنينًا راجفًا، تزايؿ شخص خمؼ ثقوبو، ركضت رابعة 
الشريؼ صوب العيف الساحرة، دؽَّ قمبيا دقات متسارعة، تراءى ليا شخص لـ 

 تعرفو مف قبؿ سألت في تميؼ:
 مف الطارؽ.. -
 أنا عمراف البموي... -

ة، ىمست في أذف أخييا  باسـ الطارؽ، أومأ باإليجاب تراجعت إلى الشرف
أزالت المصاريع، توجيت بالطارؽ إلى الشرفة، احتضف الرفيقاف أحدىما اآلخر 
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اغرورقت عيوف بالدموع، انتشرت رحمانية لدنة في األعماؽ، تبرعمت غيمة وادعة 
فوؽ وجو فجر الشريؼ، مّد جسور التعارؼ بيف الحاضريف، استعاد رنة صوتو، 

 وسأؿ: 
 ما األخبار األخيرة يا عمراف؟  -
غشيتنا في البداية ظممة حزف مقيور، ولكف الوحدوييف امتصوا الصدمة،  -

اعتبروا أف المناخ أصبح أكثر مناسبة لمتحرؾ ورتؽ اليوة التي حدثت، وذلؾ 
بمنظور مدروس وأشد واقعية، وبشروط أبعد عف العفوية، الحقيقة أف االنفصاؿ 

ال لما أوبِعَد الوحدويوف، وأقصوا عف مواقعيـ، وُقِذفوا إلى كاف في قم ب الوحدة، وا 
غياىب السجوف والمعتقبلت وحرقت أجسادىـ، وما رجمؾ الُمَعطَّمة إال شاىد صدؽ 

 عمى ما أقولو...
رنا فجر الشريؼ إلى غبشة المساء، التي يغزليا الطقس الشمسي الغارب، 
ويبث فييا غسقو المييب، ويمقيو مشخصات راجفة فوؽ الغوطة وجباؿ حرموف، 
وحؾَّ مؤخرة رأسو كما ىي عادتو عندما يوغؿ في التأمؿ، ونشر كمماتو الممونة 

 باالنفعاالت: 
الشيء أرعبني، واعتصرني عمى رحى "باطوس" حجري، وخريزتو  -

الصوانية الصمدة، إال عدـ إتاحة الفرصة لي بأف أدافع عف دولة الوحدة، كنا 
ئبيف عف حمايتيا.المخاض بوالدتيا كاف عسيرًا جدًا، قضينا زىوة أعمارنا جميعًا غا

في خمؽ المناخات المناسبة إلقامتيا، ضحينا بتنظيمنا مف أجميا، تحدينا في كؿ 
عري المعوقات واألعاصير التي كانت تعصؼ ضدىا في ىذا العالـ، وابتمعتنا 
السجوف والمنافي قربانًا عمى مذبحيا، عذرية الوحدة في لدونتيا األولى واندفاعات 
الجماىير العفوية، صوب تكوينيا، أكبر الصروح التي أقاميا العرب في ىذا 
العصر، يصعب أف نعيد تمؾ العذرية في المشاعر إلى سابؽ عيدىا األوؿ، 

 والمرء ال يقطع النير مرتيف.
أطبؽ بأسنانو عمى شفتيو حتى كاد يدمييما، وخيمت سكينة متوجسة، 

ب غسؽ حزيف فوؽ أكتاؼ قاسيوف، وارتسمت جدائؿ ىندية فوؽ التبلؿ وانسح
المتعرجة، نفض الرماد المنطفئ في غميونو وأمؤله مف كيس الدخاف، وأشعمو 
بقداحتو المفضضة القديمة العيد ومجَّ مجسات طويمة، والتقط بعينيو سرب طيور 

 مياجرة،وسافر في فراغ البلنياية وقاؿ: 
ىذا قدرنا، سنظؿ نحمؿ صخرة رسالتنا إلى األعالي، وتتدحرج كصخرة  -

سيزيؼ إلى الوىاد اإلقميمية، لف نيأس ألنو ال يأس مع الحياة والثوري األصيؿ 
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حركة دائمة، يحفر بمعاناتو، بصمات التطور فوؽ أقسى التقاليد واألعراؼ 
المتقوقعة، يقبض الجمر ويطفئو براحتو، يصير محجر عينيو منفضة لسجائر 

، تقوؿ األوغ اد، وال يقير. يخونو جسده بالشمؿ في بعض أعضائو وال ينيـز
 الحكمة: السمؾ ال يفسد إال مف رأسو، 

قفزت في مخيمة غيبلف الجعفي تداعيات مف جب الزمف: سقراط وىو في 
ذروة الصحو، يشرب كأس السـ، ويرفض اليرب. الحسيف يقدـ إلى الشيادة برضاه 
وىو مدرؾ نيايتو، ويزرع رأسو الكريمة في تربة الشيادة، لتولد أجنة وحياة أجمؿ 
يمانو في  نسانية، وسميو غيبلف الدمشقي، ُيقطع إربًا إربًا، وال يبيع قناعتو وا  قيمًا وا 
سوؽ النخاسيف والسيروردي، وبرونو، وغيفارا وآالؼ الضحايا مف المتميزيف 

اقًا وسطوعًا وتقدمًا. يصفعوف الموت بمواقفيـ لتتناسؿ الحياة اإلنسانية األكثر إشر 
حممقت امرأتو رابعة الشريؼ بعينيو، اقتنصت نجومًا تممع مبحرة في اآلماد 
التاريخية، ومركبًا شبحيًا يسبح في تألقات الدموع، وينسحؽ بيف جفنيو المقرحيف 
بالفجائع. أمسكتو مف يده بعصبية راعشة، قادتو إلى الغرفة الداخمية، وىمست في 

 أذنو: 
رأيت النواقيس المفجعة، تقرع في عينيؾ، حممتني إلى البراري، صمبتني  -

عمى مفارقات غريبة، مرَّ مركبؾ الشبح الذي حدثتني عف رؤاه طويبًل، بمجج 
تخيبلتي، تكونت تمباثية مريعة بيني وبينؾ، أدخمتني إلى نفؽ التاريخ،  ومأساة 

لى جسدي، ولكنؾ المتمرديف المتفرديف بقيميـ ومواقفيـ، لـ تكتِؼ بالدخوؿ إ
تدخمني إلى تداعياتؾ القاسية، أخاؼ أف تمحي شخصيتي فيؾ، وأصبح أصداء 

 في قفارؾ. 
خرجت إلى الشرفة، تسفح دموعيا، تشدُّ شعرىا، تنزؼ صورىا في مسمع 
أخييا، وقد اعترى االندىاش غيبلف الجعفي، وتعجب مف جنوف تصرفيا. ربت 
فجر الشريؼ عمى كتؼ أختو، نينو مف دموعيا، أوغؿ في زرقة سماء الزوردية، 
سقطت في بؤبؤ عينيو المتأممتيف، ومضات مف المستقبؿ البعيد، تألقت في روحو 
شفافية اآلتي، بدت كمماتو كأنيا آتية مف ضباب الغيب وحدوسو، نفخ في يديو، 

 وغمغـ:
ستأتي خرائب أزمنة، تتفارؽ أنفسكـ عف بعضيا، ويتبلشى التخاطر  -

الكثافة الصفيقة، ويدب السأـ، وترفع أفاعي الشكوؾ ألسنتيا الشفيؼ، وتحؿ 
السامة، وتبتمع حنو الحب ورحمانيتو، وتخيـ ليالي ببل نجـو عمى أيامكـ، يعصؼ 

 بكؿ اغتراب أسود،وقتئذ تذكروني... 
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انزلؽ وحؿ رخو، في كياف غيبلف الجعفي، أصابو دوار بموف الُيوى الفاغرة، 
، وأف  شعر بأف قدميو تتخبطاف في الوحؿ الرمادي، تحت سماء خاوية مف النجـو
زوجتو تطارده وقد حمت شعرىا، ومزقت سترتيا، فاعتراه ماكاف قد اعتراه يـو زواج 
خضراء، مف ىبات ميووسة، وأحس بحاجة إلى التنزه في المكاف، ليتخمص مف 
ىذا االنحصار الخانؽ، استوعب فجر الشريؼ، مرتسمات ىذا االنحصار فوؽ 

 ، وقاؿ: وجيو
اسرح في المكاف، وتقرَّ أزقة ىذه المدينة، واذىب مع عمراف البموي فيو  -

 خبير بعرييا، وتضاريس أحيائيا....
نيض األثناف، انصبا في األزقة، وافترقا عند ساحة أكرادجوا، وغاص غيبلف 
وحيدًا ببل ىدؼ، كاف كمما أوغؿ بعيدًا في قمب المدينة، تسمقو شعور، بأف ىذا 
االنحصار النفسي، تمتصو الضجة الخارجية، ورائحة الصخب البشري، وتخفؼ 
مف غموائو غبشة المساء الشاعرية، التي اندلقت سحائبيا الراحمة صوب جبؿ 
الشيخ الذي يشخص ظمو البعيد فوؽ خارطة المساء، ككائف أسطوري عمبلؽ ينفخ 

 ألبدي األخضرار.مف رأسو دخانًا مدمى، وغمائـ مسافرة إلى جباؿ لبناف وأرزه ا
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 وصلة تارٌخٌة: 
صراع عمى السمطة، مسح مسار الستينات، تقمبات حادة كمساقط جرؼ 
شاقولي، زحفت إلى إنساف ذلؾ الزمف، أسؼ مقيور عمى صرح دولة الوحدة، 
اعتمؿ في وجداف الجماىير العربية، واستحاؿ حركة دائبة إلعادتيا، صار 
االنفصاؿ خشبة عائمة وسط موج مف الغضب والسخط، تتبلعب بيا التيارات 
العاصفة، اغتنـ الحزب الثوري تمؾ المرحمة المترنحة  لممـ شتاتو، أعاد تنظيـ 
قواه، برز حرؽ المراحؿ في المخيبلت، استعاد لدونة نضالو مع القوى الوحدوية 
األخرى، تسارعت األحداث في دّوامة نير الحياة الصاخب، انتشت البذور  التي 
انغرست في تربة الجماىير، تقوقع االنفصاؿ في سراديب ضيقة، محاواًل لجـ تمؾ 
التيارات الوحدوية، ولكف عبثًا، غدت الصيرورة تحفر في أقصى صخور القطرية، 
متغيرات، واالنفتاح عمى آفاؽ أكثر رحابة واتساعًا، ومع معزوفة الربيع، وتباشيره، 
أثمرت نضاالت الثوار، وتفتحت األجنة التي غرسيا المناضموف، وسكبوا دماءىـ 
وتضحياتيـ في أرومتيا التي أينعت، وأمسؾ الحزب الثوري دفة السفينة وسط 
أعتى األمواج والتكمسات االجتماعية المتحجرة. وكاف العراؾ ضاريًا والمعوقات 
التي أفرزتيا عصور االنحدار والظبلمية التاريخية، عاتية وعنيفة. وشيدت تمؾ 

، مآثر نضالية، ومواقؼ شامخة، قؿَّ نظيرىا في تاريخ الثورات، ووفؽ المرحمة
معطيات قوانيف الجدؿ تسرب الصراع عمى السمطة، إلى بنية الحزب التنظيمية، 
والنظرية، وانشطر إلى أجنحة بيف يميف ووسط ويسار، وطغت اليزيمة الحزيرانية، 
عمى جميع األحداث وانصعؽ  الوجداف القومي مف ىوؿ تأثيراتيا، وترسبت في 
العمؽ مشاعر االحباط والغربة والنفي، وقفزت االتيامات مف أوجار الخيبة، 
محاولة إيجاد التسويغ والتحميؿ لما فجع بو العرب مف ارتكاس إلى الخمؼ، والردة 
إلى خرائب عقد النقص المعتمة، حتى نفذت ىذه األحاسيس اليمجية واإلحباط 

ًا. ووقعت اليزيمة، كالصاعقة في صميـ فجر الشريؼ، الرمادي إلى المرىفيف قومي
وانسحؽ جسده أماـ تمؾ الفواجع التي أصابت اإلنساف العربي، ولـ يقدر أف يحتمؿ 
برجمو المعطمة، وأعصابو المنيكة االنيدامات غير المتوقعة، فآثر الرحيؿ عف ىذا 
العالـ، ومات مسكونًا باألسى والخيبة، ودفف في مقبرة ثاوية في جبؿ قاسيوف. 
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وانتقؿ غيبلف الجعفي مع زوجتو إلى المدينة الساحمية، واشترى حديقة صغيرة عمى 
مقربة مف البحر، بنى فييا قبوًا، واستمـ ميمة نضالية. كاف صمبًا في مواقفو 
كصخور جباؿ الشعرا التي أنبتتو، لـ يشـ  بروؽ األحداث ووجياتيا، ولـ يستوعب 

ت كالقطط تأكؿ أبناءىا، وأف الصيرورة في قوانيف الجدلية، مقولة التاريخ، إف الثورا
ف مف طبيعة المسارات السياسية، المرونة، واتخاذ  تمسح الناس واألشياء، وا 
المواقؼ المناسبة لحركة التاريخ، فتصدى في كؿ عري، لممتغيرات الجديدة، وراح 
يجذؼ بمركبو الممزؽ الشراع عكس التيار، فانطرح في عتمة السجوف مع عمراف 
البموي، وىرب صيره نبيؿ السواحمي إلى شماؿ أفريقيا، ليقضي أيامو في التعميـ، 
متنقبًل بيف مدنيا وواحاتيا. واستقر الدكتور األخضر العربي في باريس، ينفخ في 
الرماد، ويتعكز عمى ماضيو، ويترصد األحداث. وىبط غيبلف الجعفي إلى 

أحبولة ال فكاؾ منيا في الواقع المنظور، تاركًا الزنزانات المقيتة، بعد أف وقع في 
عيف الغار وأطبلؿ ذكريات محفورة في شعاب الشعرا وىسيسات ينبوع الصنوبر، 
واألنساؽ الشاعرية، ووالده الشيخ الذي أخنى عميو الزمف، وأمو المفجوعة بغيابو، 
ومخمفًا وراءه زوجتو رابعة الشريؼ وحيدة عمى شط األياـ في ذلؾ القبو مع ابنو 
ناصر تنوشيا الغربة والحاجة، وتحـو حوليا الذئاب لتغتصب طيارتيا، وتحرؾ 
أحبلـ العودة، مصموبة في الخواء، والقفر، ال يمتمع في مسالكيا أي شعاع يخبرىا 
متى يرجع زوجيا إلييا ومتى ينقشع الميؿ السحيؽ في ظممتو، بعد أف فقدت أخاىا 

تتبلعب بيا أمواج الحياة وتسفيا األقدار إلى  وزوجيا ومرفأىا وأضحت قشة عائمة
 مصير مجيوؿ، وىوات صفر فاغرة األشداؽ والمفاوز. 

 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 057 - 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 058 - 

 
 
 

 الفصل الثامن عشر 

 الخروج من السجن 
تقيأتو عتمات السجوف، بعد عشر سنوات ونيؼ مف القير المريض والعزلة 
الكابية، ومما ال يحصى مف مراقبة األياـ، وعدىا مف كوى ضيقة، تكسَّر عمى 
قضبانيا الصدئة لياث الزمف المكرور، الشروؽ الفاجع، والمغيب الداكف، والميؿ 
ذو االستطاالت األخطبوطية، تقشر كؿ شيء في كياف غيبلف الجعفي شعاراتو 
العريضة التي اعتصرت خضرة شبابو األوؿ، انكفأت إلى دىاليز اإلحباط في 

، تسربت إلييا اليشاشة، مثؿ برعـ غض لفحو القفر النفسي، ثقتو بالعالـ الخارجي
زميرير شتاء قاس. وأحبلمو المنمنمة بوىج نيساف، ارتدت إلى مغاور الحسرة 
والفجيعة. لـ يصدؽ أنو أفمت مف الشرؾ العنكبوتي الذي ىوى فيو. وتبلقى  
خروجو مف السجف مع نفثات أيموؿ في شجيرات الميشة البحرية ذات السمات 
األستوائية، بضخامتيا، وتدلى جذورىا. األوراؽ أرغف بحري منزوؼ، يصدى بطعـ 
األشياء الراحمة. البحر الذي ركع في محراب أمواجو التي كانت تحتضف فروع 
األشجار الضخمة، وتغتسؿ الصخور بزبدىا، ُخنؽ نداؤه بعيدًا بحاجز مف 

مف سفوح االسمنت والحديد، وتكمست زرقتو تحت ركاـ الحجارة الكبيرة المقتمعة 
لى زوايا  الجباؿ الصخرية، أحس باالغتراب المضني، ينفذ إلى مساـ جمده كمو، وا 
نفسو التي تترشح منيا عفونة الزنزانات الرطبة والرتابة الخانقة، كؿ شيء تغير في 
غيابو، خبلؿ تمؾ الدورة الزمنية المديدة، كاألبد القطبي. حيث حشر بيف أربعة 
جدراف عاتمة، مدة عشر سنيف، ألنو لـ يتكيؼ مع المعبة، الغروب الذي أحبو منذ 
مراىقتو الكئيبة، كاف ينشر وشاحو المتوىج فوؽ زجاج البنايات الجديدة التي 
طمعت بعد غيابو، ويييج فيو الحنيف القديـ، أمسؾ بصرة ثيابو، التي أببلىا تقادـ 

ظؿ الشجرة الزمف وعفونة الزنزانات، ووضعيا بجانبو عمى المقعد الخشبي، تحت 
االستوائية، وراح يراقب حركة الحياة التي افتقدىا في الجانب اإلنساني، مراىقات 
بموف األحبلـ، ىيؼ الخصور، تندلؽ مناقير حمامات برية بيف صدورىف 
المشرئبة، وتتموج أردافيف في غواية ساحرة، يقشرف البذور، ويرميف قشورىا فوؽ 
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الببلط الحائؿ. شباب تتأكميـ نوازعيـ، وينتفض أوار رغباتيـ البلىبة، وىـ 
يسمروف أنظارىـ بيف طيات تمؾ المرتسمات الشفيفة التي تتألؽ بيف الردفيف 
والنيديف، وتضفي عمييا المخيمة تبمورات كريستالية مسكونة بميب التنانير المثيرة 
لمدؼء الراعش، وفوؽ المرجات الصغيرة انطرح لفيؼ مف المسنيف والمتقاعديف 

نشرتيـ أنواء العمر كنفايات مرمية في زوايا النسياف واإلىماؿ. حاوؿ أف الذيف 
يتعرؼ عمى أحد مف ىذه الوجوه الماثمة أمامو، ولكف عبثًا ببل جدوى، كاف يرتطـ 
بجدار الزمف ورتابة الساعات الرممية. غار عميقًا في حزنو، ألف زىوة عمره، 
أضاعيا في الخواء والوىـ. التيمو عاصؼ مف الغضب والتعاسة لما آؿ إليو 
وضعو المزري، شعر بالصوت الخفي يقيقو خمفو، ىذا الصوت المريب، قفز مف 
غابات ال شعوره، وظير كشبح خرافي في عتمة السجف الكيفي يـو كاف وحيدًا في 
زنزانتو المنفردة، يمممـ كؿ أوراؽ ماضيو، ُيقطع بيا الزمف، ويتسمى بنشرىا حتى ال 

طبؽ، قبؿ أف يخرج إلى السجف الجماعي، وقتئذ وفي تمؾ يصاب بالجنوف الم
الفراغات المرىفة كحد خنجر مسنوف، أحس بأف تصدعًا غريبًا كموف الياوية حدث 
في قيعاف نفسو، وغدت صور وسواسية تنز في األبعاد المجيولة، تموجو بألؼ 
ناب مف الخواطر المميئة بحطاـ الحنيف، والحب الخائب، واإلحباطات المرتكسة 
في القفر النفسي، وغدر اآلخريف ونيشيـ لماضيو النضالي، ونقائو. وانتابو خوؼ 
مف الخوؼ، وىمس في داخمو، مشيرًا إلى الصوت الخفي )اغرب عني قميبًل، أييا 
المسكوف في طيات ذاكرتي، أييا الشبح المحاصر أكاد أىمؾ سأمًا منؾ. ليتني 

واي مف قيقياتؾ، أنت سر جنوني، أقدر أف أمحوؾ مف ىوات األعماؽ وأنظؼ ك
والشرؾ الذي أوقعني بو األوغاد، أرحني منؾ، سأعود إلى واحتي البيتية، لعمي 
استرد بعض ذاتي الواثقة بالغد اإلنساني، ميما كانت الظروؼ(، تمفت يمينًا 
وشمااًل خيفة أف يكوف أحد الناس يبلحظ حواره في باطنو، غاب الصوت الخفي 
مف ورائو، كعفريت قمقـ في ألؼ ليمة وليمة. ونيض مسرع المخطا صوب قبوه 
القديـ الثاوي تحت البناية التي كانت مؤلفة مف طابقيف، يـو أودع السجف. 
واجتاحتو الدىشة، لما وقؼ أماـ البناية الجديدة التي ارتفعت إلى سبعة طوابؽ، 

ديف بربريتيف فاعتراه غثياف مريع، وغضب مقيور، بأنو كاف خارج الحياة، وأحس بي
تشداف عمى خناقو، وبأف قمبو مطرقة صدئة، ترف في الضباب الكثيؼ. كانت 
رجبله النازلتاف إلى القبو وحديقتو نصؼ المسورة، كأنيما نبتتا سمبيف تميث فييما 
ريح الشماؿ الباردة، براكيف اليعمـ مداىا، مف االنفعاالت والمشاعر، وعصفت بو، 
حيف تبلمح زوجتو رابعة الشريؼ جالسة، عمى األريكة األثرية التي اشتراىا في 
ماضي أيامو، ترفأ ثوبًا طفميًا تفتؽ مف وسطو، وفي الزاويتيف المتقابمتيف بيف طرؼ 
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الحديقة وداخؿ الشرفة المقبية، كانت طفمة في الثامنة ، تميو بدحرجة كرة صفراء 
مره، الذي يتمقفيا، متوسطة الحجـ، تقذفيا برجميا إلى فتى في الثانية عشرة مف ع

ويعيدىا إلييا. بحيرة الذاكرة ارتجت مف قيعانيا، حطاـ األحبلـ والرؤى، ونفثات 
الحنيف التي سبح فييا غيبلف الجعفي وكررىا، وعاش عمى أطبلليا في سجنو 
الكيفي، ارتطمت عمى غيرما كاف يتصور بصحراء الجفاؼ، والبلمباالة. كأف 
النأي الغريب، وآالؼ الممارسات المريضة، وليالي الترصد المديدة، والحاجات 
اليومية التي يفرزىا الجسد، والكبت الجنسي، والمأكؿ والممبس، وطفميف مرمييف في 
مخالب العوز كميا برزت مياوي ومتاىات شديدة اليباس، امتصت حرارة المقيا. كؿ 

لزنزانات الدموع التي احتبسيا غيبلف الجعفي في سجنو، وتأبَّى عمى سكبيا في ا
المظممة، انفتحت دمامؿ مآقييا في صورة مأساوية قؿَّ نظيرىا، أدىشت رابعة 
الشريؼ الزوجة التي عرفتو في ماضيو النضالي، الشجرة الصمبة ذات األرومة 
التي تتكسر عمى صبلبتيا محف الزمف، حممقت بعينييا إلى مبلمح زوجيا، لتقابؿ 
ىمجية المؤثرات التي انطبعت فوؽ سيمائو، الشعر األسود ذو الخصبلت 
المنسابة، والذي كاف مركز غواية، تتشيى البنات أف يمررف بأصابعيف بيف 
تموجاتو، كما كانت تتشياه عمى ضفاؼ الخابور، قد تساقط خريفًا راحبًل في عتمة 
األقبية، ولـ يبؽ منو إال صمعة، وأطبلؿ شعيرات جانبية، تنعكس عمييا أضواء 

والعيناف المتاف كانتا تمتمعاف بالشاعرية، ودروب األحبلـ الواعدة النيوف الحميبية، 
باعتصار الحب مف خوابيو الجنسية، استحالتا ذبالة حباحب تمضي في الدجنة، 
وتموحاف بشباب غارب، والوجو الذي كاف ينضح بالرجولة والتعبير، تحوؿ تجاويؼ 
عظمية، تترشح منيا، عفونة األياـ المكرورة، ورائحة الترصد اليائس، واعتصارات 
الطاحونة الوثنية  وراء القضباف الصدئة، والقامة الرمحية، تشوىت بعض فقراتيا 
تحت السياط والجمد، فانحنت حدبة بائنة التشويو، سحقتو نظرات زوجتو المميئة 
بالشفقة، فأطرؽ إلى الببلط الحائؿ، كأنو اقترؼ ذنبًا كبيرًا ال غفراف لو، وأراد أف 

ىذه الدوامة، فسافر بعينيو إلى الحديقة التي غرسيا بأصانيؼ الورود يخرج مف 
والشجيرات، وحاوؿ أف ينقؿ بيا ريؼ الجباؿ، وىينمات الظبلؿ الجبمية، إلى 
أرضية القبو ومسكنو المدني، غير أف مارآه كاف فاجعة لو. فالورود اختفت 

 بغالبيتيا والشجيرات كادت تنقرض، إال مابسؽ وارتفع مف أشجار السرو. 
راف صمت بموف المقابر البعيدة، وتوخى أف يبدد مف وحشية ىذا الصمت، 
فأمسؾ بيد ابنو ناصر الذي تركو ابف عاميف الذي عزت رحـ أمو أف تمده بسبب 
ضيؽ تمؾ الرحـ، وأمراض العقـ المتنوعة، جثا األب العائد عمى ركبتيو، وراح 

ا، حاوؿ الفتى أف يتممص مف ىذا يتمسح بو، ويشتمو في حنو الناقة عمى فصيمي
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الغريب عنو، تدخمت الزوجة لتفتت ضراوة تمؾ المأساة التي تردى بيا األب 
 السجيف وانعكاسيا عمى العبلقة األسروية، وقالت: 

 ىذا أبوؾ يا ناصر وقد غادرنا منذ عشر سنيف في السجف المقيت.. -
  ال أتذكره يا أمي إال مثؿ الضباب، ماذا فعؿ حتى حبسوه كؿ تمؾ المدة. -

ارتسـ في أعماؽ غيبلف الجعفي غوؿ مف الحزف األخرس، ونظر إلى عروؽ 
التينة البنفسجية التي غرسيا قبؿ سحبو إلى السجف الكيفي بعاميف، وكاف ميعاد 
 غرسيا متوافقًا مع عاـ ميبلد ناصر ابنو. وتحشرجت غصات في حمقو، وأجاب: 

سجنت، ولـ أستجوب حتى أدرؾ األسباب  حتى اآلف ياابني، ال أدري لماذا -
 القانونية الموجبة لحبسي طواؿ ىذا الزمف المديد. 

أمسكت رابعة الشريؼ بخصبلت مف شعرىا وراحت تشدىا في عنؼ، 
وتعتصر دمامؿ ذاكرتيا، المميئة بالممارسات اليمجية التي أسقطيا اآلخروف عمى 
 حياتيا، وتفجرت أنات طويمة مشحونة بالقير، واالستبلب النفسي، وجأرت قائمة: 

ألنؾ تجذؼ دومًا ضد التيار، وال تحسف اتخاذ القالب الذي يطمب منؾ،  -
إنؾ لـ تتعمـ كيؼ تتكيؼ مع الظروؼ لو لـ تكف عنيدًا، "تنحًا" لما أصابتنا ىذه 
الفواجع كميا. تصور لو لـ أتقاَض راتبًا، ماذا كاف حدث؟ أوذينا بغيابؾ، ومورست 

ضارية مف المنغصات، حتى ابنؾ ناصر البكر لحقو اسمؾ  عمينا أصناؼ
كوصمة عار، ناؿ الشيادة االبتدائية، وانغمقت أمامو السبؿ، وتعقد نفسيًا ولـ يقدر 
أف يتابع دراستو، رغـ أني بذلت كؿ جيودي، واضطر إلى أف يعمؿ في مرآب، 

 لتصميح السيارات...
أحس غيبلف الجعفي بأنو مرمي في اليباب، كجيفة نتنة، تأكؿ مف لحميا  

النسور، تحت سماء حاقدة، وأف ماحاؽ بأسرتو فوؽ ماكاف يتصور. وأف مراجؿ 
الحقد التي صبيا اآلخروف ىي فوؽ ماتوىمو، وأراد أف يغير مف دوراف ىذه 
األحاسيس المفجعة، فأمسؾ بالطفمة عفاؼ التي ولدت بعد دخولو  السجف ومرر 

اعتراه خوؼ مف أف يكوف األوغاد، امتمكوا أصابعو في طيات شعرىا األحمر. 
زوجتو في غيابو، واستغموا ضمعيا القاصر وظروفيا الصعبة، فقذفوا بطعميـ 
المسمـو بيف فخذييا، وراح يحممؽ في الطفمة. الشعر األحمر، العيناف الزرقاواف، 
البشرة الفاقعة البياض، السمات البعيدة عف مرتسـ األبويف، كميا تنبئ عف خيانة 

 حدثت، وىو بعيد في غياىب السجف. سأؿ في ليفة: 
 كـ عمرؾ يابنتي؟  -
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 ثماني سنوات، كما قالت والدتي... -
 استدركت األـ في سرعة بائنة، وارتجفت شفتاىا قائمة: 

 بؿ تسع سنيف ونيؼ ياعفاؼ... -
حاوؿ غيبلف الجعفي أف يتجاوز ىذا الشرؾ الزمني الذي نصب لو. انتابو 

تداعت األحداث إلى ذاكرتو، وتذكر أف مقامو في السجف كاف غثياف أصفر، 
عشر سنيف، وشيريف متكامميف، استقرت نظراتو بيف فجوات جسد زوجتو، وتوقؼ 
عند التضاريس، فعصؼ بو إحساس بأف أغرابًا مطموسي المبلمح، تأرجحوا بيف 
تجاويؼ الجزيرة، وتمموا عرييا وسدوىا. لـ يدرؾ ماذا يفعؿ؟ رأى زىرة عبيتراف 
ذاوية، قطفيا، غدا يتمسح برائحتيا المتبقية، تبلمح وريقات خريفية ميتة ىابطة في 
أرضية الحديقة، راح يذروىا في ميب ريح المساء، ويتنصت إلى خشخشتيا 
المسكونة بطعـ الزواؿ والعدـ. خشيت امرأتو مف تصرفاتو غير المفيومة، وزعقت 

 كحيواف ممسوع: 
الحبوس الطويمة، قد التيمت توازنؾ والميالي أخاؼ أف تكوف عتمات  -

المكرورة كمذاؽ الحنظؿ الصحرواي، جذبتؾ نحو المياوي السحيقة وغيبت وعيؾ، 
 فتكوف فجيعتنا أضعافًا...

ركض صوب المفة القماشية الممزقة األطراؼ، وفؾ عقدىا، وأخرج رزمة مف 
األوراؽ المتكدسة التي صبغتيا الرطوبة وتكدس األياـ بموف رمادي قاتـ، وتحولت 
الخطوط الرصاصية إلى خارطة حائمة، يصعب قراءتيا إال بعد تمعف وجيد، 

 ورمى بالرزمة الورقية بيف يدي زوجتو وناداىا قائبًل: 
اقرئي بعض صفحاتيا، تخبرؾ بأني ازددت غورًا في التجربة اإلنسانية،  -

لفكرية والمست وغصت في أضرى المسالؾ الشعورية، ووقفت عمى جرؼ اليوات ا
رائحة الخواء، وألواف الحصار الذي انسدت فيو كؿ دروب العالـ، وارتسمت ألؼ 
فزاعة في سجني االنفرادي، ووقفت أماـ الموت وجيًا لوجو. فمـ يرتجؼ جسدي 
الذي كاف مثخنًا بجروح السياط والجمد بأية ىزة مف وجؿ وخوؼ، بؿ ىرعت إلى 
الموت بكؿ ثبات، ليحصدني بمنجمو المرىؼ، ورغـ ىذه اليوات الشعورية 
والظبلمات المتراكمة، لـ أفقد توازني وقدرتي عمى االستمرار والتفاؤؿ. غير أف 
اختبلطًا ريبيًا بالعمر بيف تسع وثماف رماني في جب االختبلؿ، وأفقدني  حماستي 

 عمى االستمرار. 
سافرت رابعة الشريؼ في مرتسمات وجيو، عبر التجاعيد التي تنضح 
باألسى الصامت، وأفزعتيا تمؾ التعابير النابعة مف ىذا الوجو الذي مرت عميو 
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آالؼ الميالي الرتيبة، وتكرار اإلحباط النفسي، وتوىج الحنيف وانطفاؤه في دوامات 
الحسرة والقبض عمى الفراغ األجوؼ، شعرت بشفقة قاتمة إزاء ىذا الرجؿ الذي 

 أضحى غريبًا عنيا، وندَّت عنيا آىات محترقة بالخيبة: 
مبلمحؾ الخارجية، خارطة وجيؾ الجديد، عيناؾ المترشحتاف بكؿ أحزاف  -

العالـ، شعرؾ المتساقط الذي حولتو الغربة، والترقب المحصور، كؿ ىذه 
التضاريس المتآكمة والُجرؼ المنزاحة عف مواقعيا األصيمة أعممتني بما حدث لؾ، 

ساني. ولسُت بحاجة إلى أف أقرأ ما في وساقتني إلى أنفاؽ نائية في األلـ اإلن
حزمتؾ الورقية مف معاناة وبراكيف متفجرة مف المشاعر، لقد شبعت قراءة المآسي 
والحروؼ والتجاريب المغموسة بالدـ واإلذالؿ مف بعدؾ، فدعنا نبني حياة جديدة، 

 ببل شكوؾ مريضة وعقد وىواجس سود...
ىبت نسيمات بحرية، وراء الغروب الشمسي، ونفذت روح الميؿ إلى القبو 
األرضي، وتسرب دؼء باألماف إلى نفس غيبلف الجعفي، واعتراه شعور بأف 
العتمة الجاثمة في زوايا بيتو ليا طعـ خاص، يختمؼ عف طعـ آالؼ الميالي 
الفارغة التي كانت تسقط عميو في سجنو، وانقذفت في عروقو أحاسيس مطمئنة، 

خدع الزوجي الذي غادره منذ زمف بعيد، شعر بأف حينما اختمى بامرأتو، ودخؿ الم
العالـ ليس كمو قفرًا، بؿ ىناؾ دومًا شعاع مف األمؿ، يثقب دجنة اليأس، وينفذ إلى 
صميـ العتمات النفسية، ويرسـ مقولة تعبؽ بالضياء، إذا لـ تعجبؾ حياتؾ فغيرىا، 
وتصالح مع ذاتؾ، يظير العالـ أمامؾ أقؿ قبحًا، وتختفي ضخامة التشوييات التي 

 رمتؾ في جب البل جدوى والضياع. 
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 الفصل التاسع عشر

 انشطار األسرة وتمزقها
نفث أفعواف المحرمات والتابو الشرقي عف الشرؼ والعفة، سمـو شكوكو في 
أرومة غيبلاف الجعفي. ولـ يقدر أف يتكيؼ مع الواقع الجديد. وازدادت الفجوات 

نة في مخيمتو، وتصور أف كثيريف مف األغراب نفذوا إلى اتساعًا. وتنزى وحؿ الخيا
عري زوجتو، وضاجعوىا في استجابة منيا. وراح الصوت الخفي يسرح في أقصى 
مداه، ويقيقو مف خمفو، وينيش كومات األماف واالستقرار، ويفتتيا ذرات مف 
االرتياب بكؿ شيء. وأضحت فكرة الرحيؿ في المكاف، وتقصي المدينة بأزقتيا 
وشوارعيا وحدائقيا، الميؿ الكاسح الذي غدا يجتاحو ويريحو، ويبعده عما ينغؿ في 
قمبو مف وساوس وقمؽ مبيـ. وكاف أصدقاؤه القدامى الذيف عايشيـ في غابرات 
أيامو، ومدَّ إلييـ يد المعونة، وبثيـ أفكاره المتمردة، يتيربوف منو، ويخافوف مف 

تقتنصيـ العيوف الزجاجية التي تحصى كؿ السبلـ عميو، والوقوؼ معو، خيفة أف 
حركة ولياث كممة. كانت حديقة المنشية بشجراتيا الضخمة ذات  الرفات 
االستوائية مبلذه في األصائؿ واألصباح الخريفية. أقعى ذات يـو عمى مقعد في 
الظؿ، واسترسؿ في تأمبلتو، غاص في بحراف الماضي، جمس الصوت الخفي 
وراءه، متمفعًا بالسواد، اشرأبت الطفولة األولى مف مكامنيا، ولحقتيا نزوات مرحمة 
المراىقة ومحاولة قطؼ نجـو المحاؿ، وتراءت غابة الشيخ إسماعيؿ في األعالي 
تغني بيا الريح، وتنشر رائحة صوفية مف الغضارة التي تتوقد ببصات النار، 

ومغاورىا، وبرزت  وحبات البخور البمورية، وقفزت غويراف الوطا مف أوجار المخيمة
الشجرة.. التي ربط بيا يـو محنتو األولى، وأزَّت قضباف الرماف فوؽ جمده وأكمت 
منو شقفة ، وامتزجت بيميمات، والد خضراء مبارؾ وزعيقو المنتقـ.  وانزاحت 
أتربة الماضي، وتداعت الصور كأنيا شريط سينمائي حدث البارحة، وتساقطت 
وريقات مف الشجرة الضخمة، التي تبدو شروشيا الحمزونية كأنيا ما موث ما قبؿ 
التاريخ، واستفاؽ عمى أقداـ رشيقة تدـو صمت الميشية في ذلؾ الصباح الخريفي، 
وتبلمح امرأة كيمة تمسؾ بيدىا اليمنى سمسمة المعة، ربط بيا كمب ذو فرو أبيض 
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ي بجوار نظيؼ، يبرز في شكمو الدالؿ والعناية الفائقة. جمست عمى المقعد الخشب
الجذع الكبير تحت الشجرة الفارعة، كانت تضع عمى عينييا نظارتيف سوداويف، 
وترتدي فستانًا ىفيافًا ورسيَّ الموف يحاكي سنابؿ القمح في طقس الحصاد، 
وتغطي رأسيا بشاؿ بنفسجي، وكانت معالـ جماؿ غارب ترؼ عمى وجييا 
الغجري السمرة الذي ينتيي بشفتيف عنابتيف ما زاؿ المعس القديـ يكتنفيما بشيوة 
التقبيؿ. حدَّقت إليو المرأة الكيمة، وأزاحت نظارتييا عف عينييا الخضراويف المتيف 
ما زالتا تومضاف بغسؽ األياـ البعيدة. اىتزت بحيرة األعماؽ، تكشفت المرتسمات 
كميا التي كانت في غيابة القاع، زحفت غويراف الوطا وغابة الشيخ إسماعيؿ إلى 

رأسو بشكؿ فاجعي، وغمغـ ينبوع الصنوبر، وأصدت بحار الناي القصبي،  قحؼ
وتجمع الماضي في بؤرة مكثفة، والحظ أف شفتييا ترتجفاف، وعينييا تغيماف في 
دموع مسمرة، والزماف تكدس في رعشيا، والمكاف أنفنى في حضور مدىش. 
انفمتت السمسمة مف يدييا، أعتقت كمبيا مف قبضتيا، ليسرح في مرجة الحديقة 
وبيف المقاعد الخاوية، نيضت في ولٍو بائف، لـ يكف يخطر بباٍؿ غيبلف الجعفي، 
وتبلقت األصابع في سبلـ دافئ، وىزَّت يده في حميمية غير مرتقبة، وغادر 
مقعده، وجمسا معًا، كٌؿ عمى طرؼ المقعد الخشبي، تحت ظؿ الشجرة االستوائية، 

غدا يتقراىا عف كثب، يفمي تضاريس التي غرست منذ أكثر مف نصؼ قرف، 
وجييا، يقابؿ بينيا وبيف خضراء الماضي، التي غادرىا منذ زمف ترامى إليو 
سحيقًا كاليوي المصمتو، ليتممى ما يتركو الزمف فوؽ مبلمحنا وأوعيتنا الجسدية 
وتراكيبنا النفسية، ويجيض فينا ما نسجنا مف خيوط األحبلـ الفضية، وما حكناه 
مف األماني المتوىجة التي أطفأتيا رياح الحياة وتصاريؼ الدىر، وأكداس 
المعاناة. وأوغمت عيناىا في خريطة وجيو المنزوؼ؛ ىاليا الرعب الكوني المترشح 
منو، وانحطاـ الوعاء الجسدي الذي كاف يتباىى بو؛ الشعر األسود المسترسؿ عمى 

ف شعيرات، كأنيا وريقات جبيتو استحاؿ صمعة ربداء، لـ يثبت عمييا إال بقايا م
تيف في أواخر الخريؼ، العيناف الصحراوياف الشديدتا الحّور، صارتا بصيص 
حباحب في عتمة كابية، والجسد المراىؽ الذي كاف ينزو قابمية لمعشؽ، واحتضاف 
العالـ، ويضج نايو بنغمات المحبة واالمتداد، عصفت بو شيخوخة مبكرة. جالت 
بعينييا الخضراويف في اآلفاؽ، والتقطت البحر الذي تراجع عف شاطئو، وتحجرت 

 ومضة خضراء مسكونة بالحزف، وندَّت عنيا حسرة وقالت:
إنؾ تغيرت كثيرًا يا غيبلف، استحمت رسمًا آخر، ما كنت أتصور أف  -

الزمف يضع بصماتو عمى وجوىنا بيذا الشكؿ المخيؼ، حتى نكاد ال نعرؼ 
 بعضنا.
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 تفرده وحده بيذا التغيير الضاري، وتمدَّ واختارت ضمير الجمع حتى ال
النصؿ أكثر عمقًا. شعر بعطؼ شديد عمى نفسو التي استطاعت أف تتحمؿ كؿ 
ىذه الفظاعات والممارسات السادية التي مارسيا اآلخروف عميو. نشر مف 

 حوصمتو المقيحة بالقير والقمع عبارات متوجعة:
أتسمعيف بأيوب النبي المنشور في الحكايا الدينية العتيقة كرمز لممحف  -

 والصبر والبموات.
 أحنت رأسيا باإليجاب قائمة:

حكاية بمواه ومحنتو، تشربتيا ذاكرتي منذ كنت يافعة، ولقنني إياىا عمي  -
 الشيخ محمود مبارؾ مرات عدة مف كتبو الصفر، وما زلت أذكرىا بتفاصيميا.

 ة التي ال تحد؛ وىتؼ:تنيد غيبلف الجعفي تنييدة طويمة، مذبوحة بالمعانا
أنا أيوب ىذا العصر، لكنني لست بنبي، تقشر جمدي تحت جمد السياط،  -

حدثت صدوع متغورة في بنياني النفسي، تصوري أني مكثت عامًا كامبًل وحدي 
في زنزانة منفردة. الميؿ أبدي العتمة، والرطوبة والصقيع الشتائي، والعزلة، كوابيس 
ىمجية قمما يتحمؿ قيقياتيا الذئبية النوع البشري، إال ويصيبو المس. كنت أمضي 
الميالي والنيارات التي ال أميزىا، في استعادة ما احتوتو ذاكرتي مف أشياء وتركيبو 
مف جديد بمبلييف الصور، اعتصر مف الجدراف السميكة، والكوى الضيقة، 

، واالعتقاد والضجة الخارجية لصوت اإلنساف في الزنزانات األخرى، قابمية لمتحمؿ
 بأني لـ أفقد كؿ عقمي، ووعيي بأني موجود مف خبلؿ تداعياتي.

اجتاحت رحمة إنسانية، عروؽ خضراء مبارؾ، شعرت بأف يد بدائي مف 
عصور ما قبؿ التاريخ، تعتصر قمبيا، وتمتد إلى خناقيا، وأف جسدىا يستحيؿ 
ريشة في ميب ريح سوداء. أرادت أف تخرج مف داومتيا ومف نفؽ األحاسيس، 
فأخرجت سيجارة مف عمبة مارلبورو أنيقة، ودستيا في فميا، وأشعمتيا في حركة 
عصبية بائنة، وأخرجت أخرى وناولتيا إلى غيبلف الجعفي الذي اقترب منيا 
ليشعؿ سيجارتو، حتى أوشؾ أف يبلمس خدييا، راحا يمجاف األبخرة في صمت 

مشاعر ىانئة إلى شراييف غيبلف الرنوات، ويتبادالف النظرات المحمومة. تغمغمت 
الجعفي أحس بأنو يتصالح مع العالـ لحظات وامضة، ويستحـ في ضحى ربيعي 
بأفواه ينبوع الصنوبر، ويعرج عمى مروج فاقعة الحمرة مف شقائؽ النعماف تمتمع 
شفقًا مدمى، وخضراء مبارؾ تقطؼ باقات مف ىذه المروج الممتدة، وتتمسح 
بشفتييا البلعستيف فوؽ تمؾ الوريقات الناعمة، وتمررىا عمى خدىا األسيؿ، أوغؿ 
في مؤقي عينييا مف جديد، تأمؿ مدى الغواية التي بيما؛ ليمتقط جزيرة وسط خضـ 
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الحياة المضطرب القمؽ، حاولْت أف تسكب رنواتيا الحانية فوؽ روحو المعطوبة، 
و أف تنتشمو مف لعمو يسترد شيئًا مف إيمانو باآلخريف. كانت تحاوؿ بتمادييا مع

دوامة الطاحونة الوثنية التي عركتو عمى دوالبيا أزمنة الىثة بالعزلة والتصدع 
واالرتطاـ بالبلجدوى، قشة طافية ال وزف ليا، أحبلـ يقظة مرتدة إلى المياوي 

 السحيقة، فسألتو تساؤؿ العارؼ:
أتسكف القبو األرضي في العمارة ذات الطبقات السبع، الراكنة ىناؾ وراء  -

 المندوبية؟
وأشارت إلى البناية التي تتراقص فوؽ شرفاتيا المطمة، شعاعات الشمس، 
ويمتمع خط الزرقة الذي يزنرىا، ويظير مف أفاريزىا األنيقة. أجابيا بصوت 

 مرتعش:
إنو قبوي األرضي الذي اشتريتو مع حديقتو، أياـ العز قبؿ دخولي السجف،  -

غير ُمميسيف، وبعد عودتي، فوجئت بيذه  ولـ يكف قد اشيد فوقو إال طابقاف
الطوابؽ السبعة التي طمَّت بعموىا قبوي، ونفذ صخبيا الدائـ إلى كياني. لقد 

 يا سيدتي. -تعودت عمى االنفراد والعزلة المتوحشة
 افتر ثغرىا عف ابتسامة حزينة، وقالت:

إف شجراتؾ الكازورينا، التي أالحظيا تنمو كؿ عاـ، وتمتد رؤوسيا حتى  -
تبلمس شرفات طابقي الثالث، وتمقي بترنحات ظبلليا في الظييرات وأشباحيا في 

 الميالي المقمرة، فأشعر بروحؾ تنساب في الخفاء وتبلمسني.
ىؿ تعمميف أني زرعتيا منذ اثني عشر عامًا، وأتيت بفسائميا مف مزرعة  -

وكاف ىذا محااًل،  خاصة. وكانت آنئذ رغبة تتآكمني، ألنقؿ الغابة الجبمية إلى ىنا،
فاكتفيت بغرس تمؾ الفسائؿ والورود التي ذوى أكثرىا، وبقيت شجرات الكازورينا 

 رمزًا لحضوري الدائـ بعد غيابي، بيف الجدراف السميكة طواؿ ىذه المدة.
أوغمت بنظراتيا في الصفحة البحرية البعيدة، التقطت مرتسمات زوارؽ صيد 

 عند حد األفؽ، غرغرت عيناىا بدموع مسمرة، وليجت قائمة:
أعمـ كؿ شيء عنؾ، المراكز التي تسنمتيا في الحزب الثوري، والوظائؼ  -

التي تنقمت إلييا، وأياـ عزؾ الغارب، وامرأتؾ   المّدرسة الشامية األصؿ، وترديؾ 
في عتمة السجوف، أنا اخترت السكنى بجوارؾ منذ سبع سنيف، وأترصُد عائمتؾ  

تنيض باكرًا، وترتب البيت، وتذىب إلى مدرستيا، وابنؾ  مف األعمى. زوجتؾ التي
البكر الذي يعود آخر النيار متسخ األثواب، يظير أنو يعمؿ ميكانيكيًا وينغمس 
. إنني أحصي أياـ سجنؾ المديدة، وأتفحص الوجوه الغريبة  في الزيوت والشحـو
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التي تدخؿ قبوؾ وتخرج بعد منتصؼ الميؿ. وبخاصة وجو شاب أحمر الشعر ذي 
عينيف شديدتي الزرقة، كنت أصادفو أحيانًا عمى عتبة البناية، وأشعر بمقت لو ال 

 أدري سببو.
انتفضت كؿ غرباف الشؾ مف دىاليزىا مع كممة الوجوه الغريبة تدخؿ قبوي 
أثناء غيابي.  وامرأتي وحدىا، تنيشيا العزلة، وترعى بيف فخذييا شيوة عارمة، 

سمع قيقيات الصوت الخفي، ترف في دماغو،  وتتكوى عمى جمرىا الغريزي.
فتقوقع مثؿ حمزوف في دائرة صدفتو وىمس في داخمو )األوغاد انتيزوا فرصة 
غيبتي في العتمة، حاصروا زوجتي بيداياىـ ومعسوؿ كمماتيـ، عرفوا نقطة 
الضعؼ، نفذوا بمييب غرائزىـ إلى صدوعيا، تمموا عرييا المشبوب، اعتاد جسدىا 
المحاصر عمى ىذه األنماط، صارت دمية بيف أيدييـ. ومف سقط مرة في مستنقع 
الخيانة تعود تكرار ىذا السقوط(. تعالى صوتو الداخمي حتى تناىى إلى آذاف 
خضراء مبارؾ التي أدركت مف العبارة األخيرة عاصؼ ىذا العراؾ الذي يصطرع 

 في أعماقو، وأرادت أف تخفؼ  مف شكوكو وحيرتو القاتمة.
. ال تمؽ بنفسؾ إلى الجحيـ، وال تشوه ثقتؾ بزوجتؾ، حاوؿ أف أرجوؾ -

تحمؿ ظروفيا، وتتسامح معيا في قسرية تمؾ الظروؼ، وقديمًا ىتؼ السيد المسيح 
أماـ رجـ مريـ المجدلية )مف منكـ ببل خطيئة فميرجميا بحجر(. تسمر الجميع أماـ 
خطاياىـ. والتفت إلييا مكمبًل انيضي يا ماري، لقد غفر الرب لؾ ألنؾ أحببت 
كثيرًا، إذا احتجت إلى مساعدة، فزوجي يوسؼ مبارؾ وأنت تعرفو، قد أصبح 

 يمسؾ زماـ المسؤولية، ويمنح التقويمات السياسية وبواسطتو تدار األمور.
نادت كمبيا فوكس، أمسكت بسمسمتو الفضية بيدىا اليسرى، وصافحت يد 

راء شجرات الحديقة، ووقع خطوات غيبلف الجعفي في رحمانية. راح ظميا يغيب و 
حذائيا الجمدي، يرف فوؽ الحجارة المرصوفة، وكمبيا ذو  الشعر الطويؿ ييتز فوؽ 
الحشائش، وأردافيا اإلجاصية ترسـ دوائر غواية وترؼ زائد. اكتسحت غيبلف 
الجعفي خيبة ممزوجة بالقير، تداعت إليو حكمة قديمة )أغنياؤكـ وذوو الشأف 
منكـ في الجاىمية ىـ أغنياؤكـ وأولياء أمركـ في اإلسبلـ، وال بديؿ لذلؾ(. وأحس 
في تمزؽ بأنو في منافي الربذة مع أبي ذر الغفاري تأكمو الغربة وتحوش جسده 
رياح صفر ذات مذاؽ رممي. تدفقت دموعو في صمت، أخرج سكينو الحادة مف 

الوثنية خرائب  جيبو. غدا يحفر فوؽ المعقد الخشبي في ىيجاف مأساوي )الطاحونة
األزمنة( ويكرر قراءتيا مرات كثيرة وفي كؿ مرة يبرز حرفًا كاف مطموسًا. ولما 
انتيى مف طقسو التراجيدي المشحوف باألسى واألسؼ عمى نضالو الطويؿ الذي 
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قطؼ ثماره األغراب ووجدوا أواف الحصاد، فاستحصدوا ما زرعو بدمو، وشقائو. 
رجع إلى قبوه، يجرجر أقدامو وأطبلؿ عمره. وقد صمـ أف ينيي ىذه الميزلة، 
ويعود إلى قريتو عيف الغار يبني حياة جديدة، يتوازف فييا مع الطبيعة والجباؿ، 
ونير السبع، ونجيمات المساء، وقبة الشيخ نجـ الريحاف. التي لـ يغمرىا التموث، 

جر ويحتضف أمو/ وطفا/ التي تنتظره ىناؾ عمى مطبلت الشيخوخة وشعابيا، ويي
 العالـ البشري الذي مدَّ خناجره إليو، وأخمؼ بوعده لو، وعركو بسجونو الطويمة.

*** 
انسمت أفاعي الشكوؾ، إلى البنياف النفسي لغيبلف الجعفي، وغدت تنبش 
بأنيابيا السود كؿ ومضة مف الثقة بامرأتو، وقبعت غولة مترصدة، وراء كؿ حركة 
تثيرىا رابعة الشريؼ. المرايا التي تنظر فييا لتتممى وجييا، وترش عطورًا أنثوية 
فوقو، صارت تثقبو مف الداخؿ، بارتعاشات مريبة، وتساؤالت محاصرة. وقمـ الكحؿ 
الذي تجيمو في أنيس عينييا وأىدابيا، ليرسـ آفاقًا مف الغواية التي كانت تحمو لو 

نوف. في ماضيات األياـ، أمسى خنجرًا يحزُّ في لحمو، ويثير أعصابو حتى الج
وانحسار الفستاف عف فخذييا السمراويف، المتيف كانتا تسحرانو فيما مضى، تحوؿ 
ضحكة صفراء، تنقذؼ خمفو، وتتداعى خواطر محزنة، تنزلؽ في شرايينو حوارات 
داخمية ىامسة: "كـ عمى برزخ ىاتيف الفخذيف تأرجح أناس ، أثناء غيابي، وعروا 
ينبوعيا البدئي، وأنا مطروح في الزنزانات المقيتة وترسبات العتمة، أمثاؿ ذلؾ 
الوغد ذي الشعر األحمر والعينيف الزرقاويف(. خرج مف حواره الداخمي، ضرب 
، تمرغ بوجيو في المحاؼ، راح  عمى رأسو ضربات مجنونة، ىرب إلى غرفة النـو
يجيش ببكاء صامت، ويرتفع صدره بزفرات الىبة، وانقمب عمى ظيره، وأغرؽ 

ار الحائؿ. طالعتو خيوط عنكبوت في الزاوية، وفي الشؽ الرطب، نظراتو في الحو 
تبلمح عنكبوتًا تدور فوؽ الزاوية، ترسـ خيوطًا واىية لتجد صيدىا. تصور أف 
اآلخريف عناكب يزحفوف إليو، والعالـ شرؾ مف الفخاخ المنصوبة في غابات 
األحياء، الصطياد ما يمتمكو، وأنو يستحيؿ مسخا، ويتقمص رتيبلء تزحؼ فوؽ 
أطبلؿ مدينة ميجورة، في صحراء المتناىية األطراؼ. سافر بعينيو المتعبتيف إلى 
صورة مسمرة فوؽ الحائط، صورة زوجتو في بواكير شير العسؿ، يده اليمنى 
تحتضف الخصر األنيؽ، ووجيو المغرؽ بالسعادة، يتشرب مبلمحيا، ويطوؼ حوؿ 

اؽ غريب بموف الشوؽ كاف يسطع في شفتييا الممتمئتيف بشيوة االعتصار، وانبث
الصورة، يضفي عمييا غواية مستحبة. كـ غرؽ في جمالية ىذه الصورة الممزوجة 
بزمف الخابور، وىينمات الضفاؼ، ووقؼ أماـ عرييا الجميؿ، يـو كانت رابعة 
الشريؼ تسكف مخيمتو طيفًا عذبًا، يقيو غوائؿ ما أبقتو مأساة حبو األوؿ. بيد أف 
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إبحاره في ىذه الصورة غدا يفتؽ حسرات ال قرار ليا، ويخمؽ دوامات مف خيبة، 
وفزاعات دروب مظممة. نظر الصورة كالممسوع. غار في داخمو، مترنحًا كالقشة 
اليابسة في ميب ريح شرقية. وحاور نفسو في تمزؽ: )لماذا أنت أيتيا الصورة 

، مذاؽ األشباح المفزعة، وكشكشة األفاع ي الممساء في شجيرات تحمميف إليَّ اليـو
الديس البري، وتبثيف في مخيمتي تصورات فحمية، عف السقوط اإلنساني، وتنشريف 

آه! كـ  -أمامي رذاذًا موحبًل يتنزى في عروقي طريقًا محاصرًا حياؿ المستقبؿ، آه
عزيزة عمى قمبي!؟ كـ كاف يسكنؾ الوجد الخضير، والحب  -أيتيا الصورة  -كنتِ 

المولو، وترؼ في ثنايا جسد صاحبتؾ، األحبلـ المترفة، والمواعيد الخضر 
باقتناص الجسد الفائر، ووليمة نوافير فجواتو البضة السرية، ومبلمسة رواسبو 
وسفوحو الناعمة. كيؼ استحالت  عينا صاحبتؾ الغوييف، وأشياؤىا، الساحرة، إلى 

سيمة خواء صقيعي، تعشش فيو كوابيس الشؾ؟ وكيؼ تحولت رمزًا لشقائي. وو 
لتعذيبي(. لطـ رأسو بالجدار لطمات قاسية، انفجر دـ دافؽ مف بعض جوانبو. 
نيض كمف تمبَّسو شخص ممسوس، خمع الصورة مف موضعيا، راح يحطميا في 
انتقاـ دفيف، ويسكب دمو المفجوع فوؽ مرتسماتيا، ليغيب كؿ مبلمحيا. سمعت 
رابعة الشريؼ أصداء ذلؾ الحطاـ، أذىمتيا المأساة، شعرت بأف ليؿ الشكوؾ ابتمع 
كؿ المعالـ، وكنَّس بعتمتو كؿ ضوء لممعاشرة ومتابعة الحياة. انحنت في إشفاؽ 
ميموس عمى جروحو الدامية ورأسو الذي كاف يقطر دمًا، وأحضرت شاشًا أبيض، 
وضمدت تمؾ الجروح، ورمت بالصورة الميشمة في زوايا الغرفة حتى ال تصب 

تمرر بأصابعيا خمؼ رقبتو كما كانت تفعؿ في  الزيت عمى الحريؽ، وانبرت
الماضي يـو كاف يثور ويتفجر غضبا. أنيضتو مف كتفو، أو سدتو في السرير 
بر فَّاسو تحت إيقاعات جسدييما  القديـ الذي شيد شير الزواج األوؿ، وصرَّ
غماضة المذة. حممقت  الفائريف المذيف كاف قيثارىما يرسؿ أجمؿ أنغاـ الرضى، وا 

 بعينيو المشحونتيف بكؿ األلـ اإلنساني، وقالت في تحسر:
يبدو أنؾ لـ تتصالح مع نفسؾ، وتتكيؼ مع واقع جديد. خياالتؾ السود  -

تدور في رأسؾ، بأني اقترفت جريمة ال تغتفر أثناء سجنؾ، ولنفرض جداًل، أف 
ظروفًا خارجة عف قدرتي عمى االحتماؿ، حاصرتني، وأسقطت مف طيارتي أليس 

فَّارة بأال تخنؽ كؿ بريؽ لمعيش معًا، وتجعؿ ظممة راسبة تأكؿ كؿ توىجات ىناؾ ك
عزيزة عمينا، ماضينا ليس ممكؾ وحدؾ حتى تشوىو. إننا غزلنا خيوطو معًا في 
زمف عصيب، منذ تعارفنا في قرية العثمانية. وكاف أخي الذي قضى نحبو، بمثابة 
الجسر الذي أوصمني إليؾ، وتحدى كؿ األعراؼ. وتعرؼ إلى أي مدى كاف 

غرغرت عيناىا بالدموع، غطتيما براحتييا حتى ال تظير كؿَّ وىنيا  -يؤثرؾ 
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وانسحاقيا أمامو. خيمت سكينة قبرية. طفا تصميـ صخري عمى إنياء مأساة 
غيبلف وتسمقتو إرادة مصممة عمى التغيير، وتجاوز واقعو االنتحاري، انحسر 

ميا فعمت ىذا االنحسار، ألنيا تدرؾ نقطة فستاف رابعة الشريؼ إلى األعمى، ولع
ضعفو ولـ تكف ترتدي شيئًا. واستباف زغب الفجوات الطرية الذي كاف يثيره. غير 
أف قرفًا بموف الغثياف والتقزز قفز إلى مخيمتو، وتخيؿ األحمر العينيف الزرقاويف، 
يدغدغ ىذه الفجوات، ويتممى حناياىا في غبطة مف يختمي بامرأة جديدة عميو. لـ 
يطؽ صبرًا، دّوامات بشكؿ اليوس ىّوات فاغرة ورمادية تناديو ليرمي بنفسو في 
قاعيا الصخري المدبب. خنجر بدائي يمطو في قعر ذاتو، يتربص بو. شيء قذر 
يتنزى حيوانية، يمطخ شرفو، ويعتصر امرأتو، ويشغؿ غيابو. المخيمة راحت تضخـ 

ير يحمؿ تواقيع جسديف سقطا في األبعاد، والحركات واألنات، وصرير السر 
الخطيئة. لـ يقدر عمى حصر تمؾ الصور في قارورة، بؿ انفجرت كقيح أصفر في 
دممة خبيثة. صرخ كالمجنوف. قيقيات الصوت الخفي، صارت نواقيس جنائزية 
ونعيب، غرباف في فموات ميجورة، اندفع إلى رقبة امرأتو ليخنقيا. ولكنيا غادرت 

 السرير، ووقفت في الزاوية، مذعورة. وجأر كذئب جريح:
آف األواف، أف ننفصؿ، ال حيمة لي في ىذه األشباح التي تبلحقني،  -

سأنحر زرقة العينيف المنغرزتيف كنصؿ لئيـ في أعماقي. حاولت أف أجد مسوَّغًا 
لتمؾ الشيوة التي سكنت جسدؾ، وأنا في غياىب السجف، غير أني ارتطمت 

قي وتابو المحرمات، وفكرة أف استحيؿ ديوسًا، ومسخًا بتكمسات مدلوؿ الشرؼ الشر 
ذليبًل. كوابيس بطعـ الحنظؿ تتآكمني. مف سوء الحظ أنؾ ظممت عقيمة طواؿ ىذه 
السنيف التي كنت تداويف عقمؾ، ولـ تنجبي إال في ىذه الفواصؿ الزمنية القذرة. 
وابنتؾ ال ابنتي حصيمة تمؾ المأساة، وغرابية سوء الطالع. وليست المرة األولى 
التي أطعف بيا. طعنت في حب قديـ، وغدرت بي صاحبتو. طعنت في نضالي 
وأودى بي إلى اليبلؾ والتمزؽ، وخانني أعز الناس وتخّموا عني، وابتمعت ظممة 
السجوف كؿ بريؽ تفاؤلي بالتغيير، أنت طالؽ ثبلثًا، ثبلثًا، ثبلثًا، فارحمي عني 

معي. وسأعود إلى أمي وطفا ومرابع عيف  وخذي ابنتؾ معؾ. وآخذ ابني ناصراً 
الغار. وأبيع ىذا القبو، وأحاوؿ أف أتكيؼ وأتوازف مع بقية البراءة في الطبيعة 

 الحانية، وبيف سفوح الجباؿ البعيدة.
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 الفصل العشرون

 التمركز فً عٌن الغار
انشطرت األسرة بموف األشداؽ الفاغرة إلى شطريف ممزقيف. وعادت رابعة 
الشريؼ إلى لحؼ جبؿ قاسيوف، لتمضي بقية عمرىا ىناؾ مع ابنتيا، تحركيا 
دوَّامات الذكرى. وغادر غيبلف الجعفي المدينة الساحمية التي كانت شاىدًا عمى 
المأساة في الجانب اإلنساني. بعد أف باع قبوه وحديقتو وذلؾ بصحبة ولده ناصر. 

و القديمة في عيف الغار، عند أمو وألقى بعصا الترحاؿ وثقؿ الماضي في مرابع
وطفا التي تخبو شمعة عمرىا نحو المغيب. ووضع كؿ ما جمعو مف أساس بيتو 
وفرشو في سيارة بيكآب. بعد أف منح زوجتو كؿ أدوات الكيرباء واألشياء الثمينة. 
وأزمع عمى أف يتقشؼ، ويبعد إفرازات المدينة عف حياتو، ويعيد صياغة ذاتو، 
ويحاوؿ أف يرتؽ تمؾ الصدوع العميقة التي أحدثتيا صروؼ الزمف في كيانو، 
وينظـ بوَّابات ال شعوره، ويغمؽ سراديب تمؾ اليواجس الخفية التي تنسرب بشكؿ 
كوابيس مخيفة، تدفعو أحيانًا ببل إرادة إلى أقرب ىوة سحيقة ليرمى بجسده فييا. 

ا كحمـ نارية تسري في تتبلعب بمصيره أحاسيس انتحارية، ال يدري كيفية انقذافي
دماغو. كانت ليفتو إلى مرابع عيف الغار تطفو كرغوة صابوف ساطعة، فوؽ تمؾ 
األحاسيس الداكنة، فتغسؿ مف عفونتيا، وتخفض مف حدتيا االنتحارية. بعد أف 
مرت عشر سنيف ونيؼ، لـ يتمرغ بعتباتيا، ويشـّ رائحة سفوحيا وأحراشيا، ولـ ُيتح 
لو أف يحضر وفاة والده الشيخ الذي تناىى إليو نعيُّو مؤخرًا وىو في ظممة 
السجوف، راحت البيكآب تنيب األرض، وتتراكض خمفيا القرى الساحمية، والطرؽ 
اإلسفمتية تمتوي أفعوانية. والبنايات الجديدة تتسمؽ السفوح والتبلؿ ويمتمع قرميدىا 

ر في سنفونية األحمر أماـ شعاعات الشمس، ويمتزج مع تمايبلت الظبلؿ الخض
منقولة مف األرياؼ األوربية. تممكت الدىشة غيبلف الجعفي وىو يمتقط مرتسمات 
التطور في البناء الحديث وظيور طبقة جديدة مف المترفيف والتجار الذيف اغتنوا 
عمى حساب الشعب، حتى عرَّج عمى قرية عيف الغار، واجتاز الجسر الكفري 
فطالعتو األبنية العصرية في الحارة التحتانية. آؿ الغشيـ تمدمدوا في المكاف 
واختفت بيوت الدش، وحمت محميا المباني القرميدية الزاىية بمونيا الخمري. 
وغابت المزابؿ، لتبدو محميا حدائؽ مزروعة بحقوؿ التفاح والكرز، وبرزت حارة 
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بيت الصّواف في أزىى جماليا، قصورًا ذات طابقيف بشرفات ذات أنماط غربية، 
ورىا حدائؽ مف الورود، وغابات مف األشجار المثمرة والممرات المرصوفة تس

بالببلط والحجارة الناصعة البياض والواجيات المرمرية التي اقتمعت إما مف مقالع 
إيطاليا، أو مقالع البتراء األثرية في األردف، وامتدت عائمة بيت برقروؽ حتى موازاة 
النير، السيمي مف الجية الغربية. وانتيزت كؿ مف العائبلت الثبلِث الفرص 
السانحة لكسب الماؿ غير المشروع، مف تيريب البضائع مف لبناف، والمتاجرة 
بالمخدرات، واستخداـ المنصب والثراء العجوؿ كآؿ الصواف. كانت سيارات فخمة 
تجثـ أماـ تمؾ البيوت وسبللـ فضية الموف تمتمع مزىوة بأناقتيا. والطرؽ اإلسفمتية 

وي كخيوط سود توصؿ القرى فيما بينيا. وأصابو الذىوؿ مف أف غابة السندياف تمت
التي كانت تحيط الحارة التحتانية قد اقتمعتيا الجرافات وانغرست مكانيا مزارع 
الفواكو والتفاح بأنواعيما المتعددة، وكانت قصور رامز الصواف وأخوتو، أكبر 
المباني زىوًا وامتدادًا، كأنيا في تصميميا طائرات شديدة الضخامة، تريد أف تطير 
بأجنحتيا الصخرية، صوب األودية واألماكف المنخفضة، وكاف رامز الصّواف قد 
ذاع صيتو في الناحية، وارتفع في سمـ الشيرة والغنى فأغدقت عميو الدنيا باألمواؿ 
ذا أخذت فتشت، وصارت الركباف تقصده،  والميابة. والدنيا إذا أعطت أدىشت وا 

اوُؿ اسمو، وقد شؽ الطرؽ الجبمية في معاصي الشعرا، وارتبطت عيف الغار تد
بغويراف الوطا. وتقاربت المسافات بيف القرى التي كانت مقطوعة، ومشرورة في 
تمؾ الشعاب. وأقيمت االستراحات عمى مطبلت مشرفة، وازدحمت ضياع الجرود 
بالوافديف. وخمعت نساؤىـ الزي القديـ والمباس الطويؿ وطغت موضة العري في 
تقصير المبلبس فوؽ الركب. والتمعت األفخاذ النسوية في وجو الريح والشمس، 
بعد أف كانت مغطاة باالحتشاـ. وحممت فتيات الجرود األزياء األوروبية إلى 
نيودىف وأردافيف، وتزييف وجوىيف بالمكياجات الغامقة، وتظميؿ أىدابيف 

براز م فاتنيف وشد خصورىف ببل وازع وال خجؿ، ورموشيف، وتكحيؿ عيونيف وا 
وسرت تقميعة العري الغربي إلى تمؾ المناطؽ التي كانت نائية عف الحضارة، ولكفَّ 
التغيير بقي عمى السطوح الخارجية والمظاىر القشرية دوف أف يتغمغؿ إلى 
الجذور، ومكث عمى السطح كتقميعات طافرة في تنويع الطعاـ والتباىي بو، وفي 
األلبسة التي كانت تأتي تيريبًا مف الخارج. وزحمت السيارات بموديبلتيا العصرية 
كؿ واجية قصر واستراحة في عيف الغار ومطبلت فاتنة في مناطؽ الجرود. ظمت 
ثبلث نقاط مف ىذه القرية، لـ ينفذ إلييا التغيير ال في السطح وال في العمؽ إال 

يت الترابي الذي يجاور المقبرة، ومغارة قميبًل؛ حارة المشائخ في أقصى الجنوب، والب
سويمـ الدرويش وجوارىا ضامُة، أيوب السارح الذي لـ يضؼ عمييا إال غرفة 
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منحوتة بالصخر، ومطبخًا مقببًا بالتوتياء، كاف الوقت عصرًا. وتشريف الخريؼ 
ينفخ بنايو بيف الشعاب، حيف أقعى غيبلف الجعفي وابنو ناصر عمى المصطبة 
الترابية، وأنزؿ أمتعتو وفرشو وأغراض بيتو، التي لمميما بعد عراؾ طويؿ مع 
الحياة، كاف الباب مقفبًل، ورائحة بخور تتصاعد مف المقبرة فييجْت فيو ىذه 
الرائحة ذات الطعـ الغيبي دوائر الحنيف إلى مقابر الماضي، وسطعت ذكرى والده 

يووس الذي غابت عنو المتوفى مع رفات تمؾ الرائحة، وأسرع صوب المقبرة كالم
الجيات، فتراءى لو قبر ترابي وشجيرة ريحاف نامية، تظمؿ القبر وغضارة حائمة 
مكسورة مف طرفيا، يتصاعد منيا البخور، وامرأة كأشباح المقابر في المخيبلت 
الشعبية، تعتمر بإزار أسود، وبثياب سود، تركع بجانب القبر، تقطؼ أغصاف 
الريحانة الغضة، وتغمسيا في تراب القبر، وتحرؾ بعود صغير جمرات الغضارة 
ليندلع عبؽ البخور في تمؾ األجواء الجنائزية، كمما خفتت دوائره النارنجية. سمعت 
وقع خطا وراءىا، حممقت بابنيا القادـ الذي لـ يشاىدىا منذ عشر سنيف ونيؼ. 

ارتجافات اىتزت بحيرة األعماؽ، ارتعشت أمواج األياـ في الداخؿ، ارتجفت يداىا 
الظبلؿ المشبوحة في الميالي المقمرة، صعقت مف ىوؿ المفاجأة، فتحت ذراعييا 
الناحمتيف، ارتمت في حضنو، انيمرت الدموع المحبوسة، بممت الخديف، راحت 
تعتصره، تشمو، تدور بأصابعيا حوؿ وجيو، تتقراه في حنو مجنوف، تضمو في 
ليفة، تشعر بأنيا تمده مف جديد وتتمخض بو. أنات كاوية بموف اليجراف البعيد، 
والنأي الممتد كالميالي الكانونية، تفجَّرت مف صميـ األـ وطفا، والمست تراب القبر 

 ىامسة:
بيموت أبوؾ وال تشوفو، وال تحضر موتو، وحؽ ىاالقبة،  -ىيؾ يا ابني -

شفت نجـو الضير بغيابؾ، لوال أختؾ سحاب القريبي مني، والمي تسعفني بكؿ 
كنت ىمكت مف زماف. وبنتي التانية رباب ىاالبعيدة، الساكنة ببلد المغرب، شيء ل

مع زوجيا، نبيؿ السواحمي: بتمدني بالماؿ، بواسطة أيوب السارح المي رجع مف 
مدة، وصار عندو، شمعة أوالد، واشترى حاكورتيف بمحؼ الجبؿ، ودومًا بيسألني، 

اشترى ىا الحاكورة الشايفا مف المساعدة، والزكاة.  -عنؾ. وأبوؾ، اهلل يرحمو
 زوجتؾ ويف ىي ما شايفتيا معؾ؟ 

سافر غيبلف الجعفي بعينو في تعاريج جباؿ الشعرا، وارتد بطرفو إلى 
مرتسمات عيف الغار الجديدة، تبلمح شعاعات شمس اأًلصيؿ تنعكس فوؽ زجاج 
قصر رامز الصّواف وتشتعؿ براكيف أسطورية مف الميب، فانتابتو عاصفة مف 

لبكاء واإلشفاؽ عمى نفسو، شعر بأف القرميد األحمر الذي يسقؼ بنايات الحارة ا
التحتانية، ينفذ إلى دماغو شرارة حمراء، تغمي في قمبو حسرة كاوية، عمى أنو 
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ناضؿ مف أجؿ رسالة، زرع أجنتيا، سكب فوقيا نجيعو لتنمو، وارتمى مف أجميا 
في غياىب السجوف، وتصدع بنيانو النفسي في غيابة الجب االنفرادي، وترؾ 
امرأتو، وابتمعتو الشكوؾ ببراءتيا، وانتيز اآلخروف شجرة  الرسالة وتسمقوا عمييا، 
وقطفوا ثمارىا، واستمبوه كائنًا ميشمًا، مرميًا في خواء الغربة، والحصار الدائـ، 
مو،  كنفايات عفنة ال جدوى منيا. أحس بدواليب الطاحونة الوثنية، تدور بو، تدوَّ
وأف الصوت الخفي ينبؽ في أوجاره المعتمة، ليمسعو بسياطو المحرقة. خشي أف 
 ، تبلحظ أمو شيئًا مف حالو الغريبة. فؾَّ ذراعييا عف رقبتو، نيض كمف بو مسٌّ

 حممؽ في صفائح القبر الداكنة، وقاؿ في غضب مفاجىء: 
عودي إلى البيت يا أمي. أدخمي أغراضي إليو ىناؾ ابني ناصر ينتظر  -

فوؽ المصطبة. سأخمو إلى نفسي قميبًل. وأنخؿ ىمومي في صمت خاص. 
 وأصفي الحساب مع ذاتي..

انفتؿ يركض بيف القبور، يحاوؿ أف يبعد تمؾ القيقيات الضاحكة مف خمفو، 
والصوت الخفي يبلحقو في شراسة ليمسؾ بتبلبيبو العاقمة ويدمرىا، لـ يعيده مف 

عيو، ليغيّبو، تمسح بجدار قبة الشيخ نجـ الريحاف، قبُؿ بيذه الذئبّية والنفوذ إلى و 
فتح الباب العتيؽ، وركع أماـ الحضرة، احتضف القبر المقدس، انسكبت دموعو، 
في غزارة، أغمض عينيو، خشخشت نسمات في وريقات شجرة البموط المتساقطة 
بيف القبور. صرَّ باب القبة صريرًا مييبًا، وانغمؽ، محدثًا صدى، زمزمت بعد ذلؾ 
سكينة عميقة. انسرب إليو إحساس أميف بأف روحًا أثيرية تحنو عميو، وأف التصدع 
العميؽ، يخفت شرخو الشاقولي، وأف الشيخ نجـ الريحاف يرسـ دارة مف الشفافية 
والوىج الروحي، تكنس الضبابة السوداء التي كانت مخيمة عمى ظممة أعماقو. 

فرد يتمشى في شعاب ذاتو، فييمس صفاء عجيب يغسؿ الرذاذ القاتـ. وصحو مت
في داخمو: "سأغير مف ىذه التراجيع المفجعة التي قذفني بيا واقعي الُمنَيؾ، 
، وممارساتو المرعبة، وصدوعو البشعة، سأفتح كوًى أماـ  المرتبُط بنسغ ماضيَّ
عوالـ أشد نصاعًة، وقابمية لبلمتداد الروحي، سأجرُب بوارؽ فوؽ جسدي، وماديتي 
الكثيفة، لعمي أجد فييا منارات مممعة تقيني غوائؿ التصدع النفسي". تسمقتو 
أحاسيس جديدة ذات مذاؽ صوفي، تممَّس حوش القبر المغطى بأثواب خضر، 
فسرت فيو قشعريرة آتيٌة مف أبعاد خفية، وشعر بأف القبر يستحيؿ قموبًا تنبض 

وقو، وميبًل إلى تحت أصابعو، وأف شيئًا يمسو، ونارًا غير محرقة، تنتفض في عر 
معانقة الوجود الرحب يتأكُمو،      استقرت في خفاياه إغفاءة ىادئة، لـ يذؽ 
طعميا منذ زمف بعيد، وىبط في نـو عميؽ، رأى نفسو غارقًا في حمـ: صحراء 
مترامية األطراؼ، يعتصرىا جفاؼ بموف العطش، لحـو بشرية متفسخة يخرج منيا 
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الدود، عظاـ منخورة برزت فييا تجاويؼ اليباب، وفي واحاتيا نسوٌة عارياٌت، 
يضاجعيف أناٌس بأشكاؿ القردة، ويمحسوف بألسنتيـ حممات النيود الذابمة وفي 
جوانب أخرى، رجاؿ قرقا شّيوف ينضحوف بالقسوة واليمجية، مدججوف بالسيوؼ 
وف كائنات بشرية، تظمميـ البراءة والضراعة، ويضعونيـ فوؽ  والسياط، يجرَّ

ؽ المسننة كالحراب التي تخترقيـ مف األسفؿ إلى أعمى رؤوسيـ، وفي الخوازي
الزوايا الرممية، أقبية سجوف معتمة، ذات أبواب حديدية مطمية بالسخاـ، تخرج منيا 
نداءات مستغيثة واختناقات لزجة، وفي الوىاد التي أغبشت آفاقيا قميبًل انطرحْت 
قطعاٌف مف البشر، نساًء، ورجااًل، يتداخموف مع بعضيـ كما الطقوس القديمة في 
السفاح الجماعي. فانقبضت أعماقو في الحمـ، واعتراه كابوس مرعب، وغثياف 
مقرؼ، مف الكيوؼ البدائية، واجتاحتو شفقة قاتمة عمى النوع البشري، وىو في 
. وأحس أف اختناقًا فاحمًا، يتحشرج في نسغو ويكاد يخنقو، وىو  طيات النـو

ف ممف يفكو مف ىذا الكابوس الخانؽ، فتبلمَح ذاتو تطوي ىذه يستجير ويطمب العو 
الصحراء المغروزة بالقردية، ومسوخية اإلنساف، وتقؼ عمى شاطىء آخر نير 
مغرؽ بالصفاء، تترامى خمفو جناٌت شديدة النضارِة، وعوالـ مدىشة لـ يرىا مف 
قبؿ، وتراءى لو الشيخ نجـ الريحاف بمحيتو الثمجية، تبرؽ في عينيو نجمة المساء 
الزاىرة، ويمتمع محياه بميابة دىرية، ويمسؾ بعصا بيضاء، يرتدي مسوحًا أخضر، 
يبث في المكامف الخفية كممات ليا مذاؽ تراجيع األجراس البعيدة في الغسؽ 
الغابش: "لف تجتاَز يا ابف الجعفي ىذا الجسر األزلي، وتعرَج عمى تمؾ الجنات 

ير إال إذا نظفَت كوى حواسؾ، وأًعَدت صياغة ذاتؾ التي تتشربيا عيناؾ وراء الن
وانسجاميا، وتطيرَت مما عمؽ بؾ مف رواسب تمؾ الصحراء والتواءاتيا اليائمة". 
استفاؽ عمى صرير الباب تفتحو أمو في ليفة، قفز إلى بوابة نفسو شعور اغترابي، 
كمف يناـ غروب الشمس في برية وال يستفيؽ إال عمى ىميمات الميؿ تصدى بيا 
البرية الخاوية. وقفؿ راجعًا مع أمو، وىو يحتضنيا في حنو عجيب، وييمس في 
مسمعييا كممات كبيرة لـ تفيميا ولكف أحست بقيمتيا: "ولدُت مف جديد في نومي 
يا أمي، اكتشفُت عوالـ رائعة البيجة وراء حواسي. وأنا في حضرة الشيخ نجـ 

منحني المصالحة مع نفسي وتقمباتيا الريحاف، سأجرُب الوصوؿ إلييا، لعميا ت
 المريعة.

*** 
صمـ غيبلف الجعفي عمى التعامؿ مع الحياة بمنظار جديد، بدأه بالحوار مع 
األرض، وشرع بتعزيؿ الحاكورة التي اشتراىا والده أثناء غيابو، واقتمع الصخور 
المبثوثة في تربتيا، وأمسؾ بفأسو في ىمة بائنة، ينتزع الحصا الصغيرة،. يكوميا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 078 - 

في الوسط، ويأتي ابنو ناصر ويمميا في قفة مطاطية، ويرمييا خمؼ السياج 
 . الخشبي الذي أقاماه معًا مف األغصاف التي قصفتيا الريح في الشتاء المنصـر
تناىى الخبر إلى أيوب السارح فجاءه عند شروؽ الشمس، وىو يتعكز عمى عصاه 

فراء وىي تتمسؾ بو في غنج. قرَقع المعقوفة في أعبلىا، تمحقو ابنتو الصغيرة ع
عصاه فوؽ صخرة السياج، لينِبئو بقدومو، أصدى الماضي بتراجيعو، قفزت 
الصور القديمة مف مدافنيا، شبَّت حرائؽ الذكريات في غابة الماضي، راحت 
تحاصره، تمسعو بألؼ لوف، وتخبزه في العراء، تسمر في أرضو، رمى بالفأس مف 
يده. فتح أحضانو بكؿ اتساعيا، ليضـ رفيقو إلى صدره، انسكبت دموع متآخية مف 
آفاؽ عينييما، وبممت خدييما المعروكيف. صاح أيوب السارح في لوعة قاتمة كمف 

 يمزؽ لحمو:
الطاحونة الوثنية، ضرَّستنا ىذه المرة، بأنيابيا، طحنتنا تحت دواليبيا  -

قروف مف الزمف  أنشبت كؿ سطوة كبلليبيا في بنيانا النفسي والجسدي. مرت
النفسي، ولـ التؽ بؾ، ارتميت في الصحارى الكبرى العتصر منيا األمف والمقمة، 
تنقمُت مع الطوارؽ، ارتحمت في المكاف، ضمتني مممكة أوباري التائية في 
السراب. سكنت مرحمة في "سبيا" وعممت متعيدًا، وتعايشت مع صيرؾ نبيؿ 
السواحمي في أقاليـ المغرب العربي، بعد أف ىرب، وحكـ عميو بخمسة عشر عامًا، 
وىناؾ في المدينة األثيرية /صبراتو/ قد استقر معممًا، وصار لو أربعة أوالد، 
واستساغ مرارة الغربة واالرتحاؿ في شعاب المكاف، بعد أف نبذه الوطف، أما أنت 

 فوقعت في غيابة السجوف، ودفعت الضريبة غالية ببلمقابؿ.
تزت أصابعو، بصؽ في األرض، أحنى رأسو في اعتراه سعاؿ جاؼ، اى

كآبة، استباف شعره األبيض. تفرس غيبلف الجعفي في مبلمح وجو أليفو، خد 
معصور كيفي السمات، شارب أشيب بكاممو، شفتاف ذابمتاف، فـ حزيف يغطي 
أسنانو الصفراء، جبية مثمومة شققتيا محاريث الزمف، ظير ىزيؿ أخنى عميو 
مرور األياـ، فترؾ فوقو حدبة شائخة كاف كمما تقرى مممحًا مف مبلمحو، قفزت 
صورة مف مسار العمر ورجع السنيف إلى خاطره، أراد أف يفتت مف عاصؼ 
األحاسيس المقيورة التي ألمت بو، فالتقط بعينيو وىج أشعة الشمس فوؽ قصر 

انية، وغدا رامز الصوَّاف وتألؽ القرميد األحمر فوؽ المباني الحديثة في الحارة التحت
يقابؿ في مخيمتو القصور الشامخة الماثمة اآلف مع بيوت الدش الترابية التي 
صارت مف مقابر الماضي، ويقارف األسماؿ البالية التي كانت ترتدييا بنات الحارة 
التحتانية مع الفساتيف الباريسية ذات األلواف الصارخة والموديبلت الحديثة التي 
تمتمع فوؽ "الفير ندات" المرمرية، وتضـ أجسادًا نسوية، وتبرز التماعات بضة 
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فراطًا متكمفًا في إظيار المفاتف. أخرج مف حوصمتو المقيحة وانبياره الشديد بما  وا 
 حصؿ مف طفرات، كممات ممزوجة بالغرابة والتساؤؿ المضني:

سبحاف مغير األحواؿ! كيؼ صارت الدنيا في عيف الغار غير الدنيا،  -
كثيرة في غيابي، وأثناء سجني وقد فاتنا القطار، وأصبحنا رسومًا وتحولت أشياء 

. ما زالت إرادة الحياة منبثة في عروقي كمخالب  مف الماضي. لكف يمينًا لف أىـز
 نسر يريد أف ينقض، سأتابع الشوط ولو عمى بقية رماد احتراقي.

ربت أيوب السارح عمى كتؼ غيبلف الجعفي، نفض الغبار الذي عمؽ بو، 
 أشار إلى الجسر الكفري وىتؼ:

إنو الحبؿ السري الوحيد الذي يربطنا، ويشدنا إلى التعايش المكاني، وتبادؿ  -
المصالح، وأف التطمعات الثورية التي نشرناىا في قرية العثمانية وعيف الغار، 
استحالت أصداء خافتة، وتفاقمت عقد التعصب  والحقد، وحمت غريزة التجمع 

امح واالنضماـ إلى الوحدة الوطنية، ونبقت خفافيش التاريخ القطيعي محؿ التس
األسود، وفتاوى الذبح والقتؿ عمى اليوية، مف أوكارىا المظممة. وانطوى شعار: 

 الديف هلل والوطف لمجميع في غياىب الكره لآلخريف وتكفيرىـ.
باف ذعر وأسؼ في مبلمحو. ليث مف ىوؿ االنفعاؿ، كفنتو خيبة. التقط 
غيبلف الجعفي رىافة ىذا الخنجر المترصد الذي يطعف بو الجرود، والفاجعة 
المغولية اآلتية، التي تنتظرىـ، والمصير الداكف الزاحؼ مف وراء جباؿ الضغينة، 
والعقد المتورمة، وفتاوى التكفير التي تنبث في أحشاء العتمة لتسوغ إبادتيـ 

 وتيجيرىـ. وأردؼ في حزف:
د العرب لـ يستفيدوا مف تجارب الذبح والقتؿ معنى ذلؾ أف جماعة الجرو  -

الجماعي، والتيجير إلى معاصي الجباؿ، والسبي العاري لنسائيـ والمجاعات أو 
مذابح التفتيش، والحصار التاريخي، والخوازيؽ العثمانية. ما زالت تمؾ الجباؿ 
الوعرة، والمغاور المخيفة، والسناسؿ المقامة في تمؾ السفوح شاىدة عمى مآسييـ 
القريبة. أتنطْؽ تمؾ الحواكير كـ اعتصر فييا مف الجيد اإلنساني لتجمع كومات 
مف التراب الصالح لمزراعة. سْؿ بيوت الدش كـ مف األعماؿ الشاقة والتعب 

! إذ نقموا سواميكيا ومدودىا مف الرعوش   اإلنساني والموت انسكبت في أساسيا
موشات نير السبع،  جروا حجارتيا  الجبمية الحادة االنحدار، حمموا طينيا مف

الغشيمة مف سفح المجنونة وانسحقت عظاـ بشرية تحت أعباء ثقميا. كؿ شيء في 
ىذه الشعاب ينطؽ بمسمسؿ العذاب والشقاء. ورغـ كؿ المحف والمعاناة لـ ينتزع 

 الجرود التعساء العبر والعظات، التي تقييـ غوائؿ المستقبؿ.
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شفطت سيارة مرسيدس سوداء في الحارة التحتانية أماـ قصر ُعقاب الجبؿ 
رامز الصّواف الناىي في الديرة وتعالت ضجة ثاقبة ونزؿ مرافقة لو، طواؿ 
كشجيرات الحور الفتية، مف سياراتيـ المرافقة، وىـ يحمموف الرشاشات حوؿ 
أكتافيـ، والمسدسات حوؿ نطاقيـ، يزمجروف زمجرة وحوش الغابة، فتح اثناف 

الخمفي لسيارتو. خرج عقاب الجبؿ رامز الصواف يتباىى كطاووس منيما الباب 
بعباءتو المزركشة، وخطوطيا المذىبة. كاف أميؿ إلى القصر والضخامة، عرفو 
غيبلف الجعفى منذ كاف يافعًا، يقرأ في المدرسة التي افتتحت في عيف الغار، ويمر 
بصيره المعمـ نبيؿ السواحمي ويستعير منو الكتب التي ال يقدر عمى شرائيا مف 
شدة الفقر، ويأتي بصحبة أمو "عجوره"، ليحؿ لو المسائؿ الحسابية المستعصية 
عميو. تسارعت لوحات الزمف الماضي في نقبلتيا، توقفت الموحة عند رامز 
الصواف الفتى؛ برأسو الصغير، وعينيو الواسعتيف العسميتيف، وأنفو الناتىء كصخرة 

بأشداؽ الذئاب، تتراخى فوقو شفتاف زنجيتاف، تتقطر في رعوش الشعرا، وفـ أشبو 
منيما رغبات سادية مؤجمة. وكاف أكثر ما يميزه عف التبلمذة عرض منكبيو، 
وقدرتو عمى التحمؿ. كانت "عجورة" األـ مف الممزؽ الشرقي؛ طويمة ممتمئة ذات 
عينيف ماكرتيف، ووجو شديد السمرة، اكتوى بشمس سيوؿ الغاب والعاصي، ووىج 
األرض في آب المحرؽ، ترود في صفحتو الكامدة شامات ثبلث كحبات العنب 
األحمر. وكاف أنفيا البارز ذو المنخريف الواسعيف، يظمؿ فتحتيو دغؿ مف الشعر 
الفاحـ. وكانت تممظات مكبوتة، ومؤجمة القتناص اآلخريف، تظير فوؽ شفتييا 

ـ، يرقد في كيانيا، جوع إلى السميكتيف المتيف توارثيما عنيا ابنيا. كاف جوع عا
التسمط، واالبتزاز وعبادة الماؿ، وجعؿ الغاية تبرر الواسطة، وقد بثت في أبنائيا 
الذكور الثبلثة، مسار ىذا السموؾ: رامز راجح رامح، وبصقت في أفواه بناتيا: 

عندليب. فجئف صورة عنيا. وكاف زوجيا غالب يخضع لتأثيراتيا،  -كوثر -نورا
ويعتبرىا فيموية في ممارساتيا، فيي المسترجمة وصاحبة الحؿ والربط. ارتفعت 
زخات مف الرصاص أماـ قصر آؿ الصواف، ودّومت الصمت الخريفي في ذلؾ 
الصباح، وجفمت الصور في مخيمة غيبلف الجعفي، وأخرج سيجارة مف عمبتو 

االثناف  المميورة بكممة حمراء، وناوليا إلى رفيقو، ودسَّ األخرى في فمو، وانقاد
إلى المصطبة الترابية، وجمسا عمى كرسييف مف الخشب بمي قشيما وأتت األـ 
"وطفا" بإبريؽ الزوفا المغمي، عمى الصينية القديمة التي أىداىا إلييا الشيخ محمود 
مبارؾ، تعموىا أربعة كؤوس صغيرة، ووضعتيما أماميما وأقعت فوؽ إطار 
المصطبة، وعبقت بيا نيراف الذكرى، وجرى في عروقيا حنيف متوىج إلى براري 
الزمف الخالي، ومسارب غويراف الوطا، وأطؿَّ مف قعر السنيف شبح الشيخ محمود 
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الذي امتؤل اآلف فمو بتراب اليجراف، يزاحميا في الغابة المنعزلة، يـو كاف الشباب 
يضج في شرايينيا، قابمية الحتضاف الوجود، وانخطافًا نحو المغامرة والتجدد، 

طفرت الدموع مف عينييا، وعادت إلى واقعيا الماثؿ، وحدقت إلى الشخوص و 
المترامية أماميا، ونقمت نظراتيا في سماء مغرقة بالصفاء، وغمغمت قائمة مف 

 وراء دموعيا:
ياىا الكامف وراءىا. شكرًا لؾ، يا جارنا  -شكرًا لؾ، ياىا السماء البعيدة -

عاد الغريب بعدىا السجف الطويؿ إلى بيتو، والتقى  -المقدس الشيخ نجـ الريحاف 
 الحبايب بعد طوؿ غياب.

ضمت حفيدىا ناصَر إلى صدرىا، عانقتو في َوَلو ظاىر مسََّد أيوب السارح 
شعر ابنتو عفراء تممس نضارة وجنتييا، طبع قببلت عمى وجييا، طفت عمى 

 سيمائو حسرة موجعة وقاؿ في حرقة:
ه الحياة! أأنجب أوالدًا قاصريف وأنا في ىذه ياه! ياه! ما أغرب مفارقات ىذ -

السف؟! عفراء ابنتي كاف ينبغي أف تكوف حفيدتي. أوالدي الخمسة: سامر، 
سوسنة، سعاد، سمير وىذه العفراء، ما زالت أعمارىـ مشرورة بيف السنيف السبع 
وما بيف العشريف، يعتصرني دومًا شعور مقيور، بأف التقادير تمعب بنا، ترمينا في 
متاىات التحسر عمى ما فات. ماذا يفعؿ ىؤالء القصار بعد موتي.؟ لوال أني 

 حوشت ليـ كـ دينار في غربتي واشتريت ليـ حاكورة بجانب المغارة. 
أحنى رأسو في ضراعة، انقبضت أساريره، ارتعش فكاه، تداولو سعاؿ جاؼ، 

ضراوة، أبرقت عيناه في غضب، رمى ببقية السيجارة تحت جزمتو، سحقيا في 
كأنو يريد أف ينتقـ مف شيء خفي، الحظ غيبلف الجعفي االنتحارات الصغيرة التي 
تمـ بصاحبو، وبقبقات السخط التي تغمي في مرجؿ نفسو، فنيض مف مكانو وجمس 
بجانبو وربت عمى كتفو، ومرر كفيو فوؽ شعره الثمجي، وخفؼ مف غمواء زمنو 

 المحاصر، وناداه كمف ىو في القفر:
التخؼ مما لـ يأِت بعد. أفعمت ذاتؾ بالتجارب، التقطت دروب العالـ  -

بسيرؾ المتواصؿ. طويت مرايا السراب، وأخضعت معاصي الجباؿ حتى األطمس 
ومغاور اليمف، وأكمت قدماَؾ مف نواتىء الصخور، وتقشر جمدؾ مثؿ األفاعي، 

النييارات، وما زاؿ الطريؽ أمامؾ يحمؿ عدة اختيارات، غايتنا اليـو أف نمنع ا
ونردـ اليوات بيننا وبيف أىالي العثمانية ومناطقيا، ونقرع أجراس الخطر في 
مسامع الجرود لما يحيؽ بيـ مف مخاطر، وبما يرسمو ليـ زبانية رامز الصواف 
وأعوانو المتاجريف بمستقبميـ، وبقائيـ الذاتي، والمستفيديف مف تمؾ المعبة الخطيرة 
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وننفخ ببوؽ التآخي، ونعيد ما قوضتو ممارسات التجاوز والخطأ، وندعـ الجسر 
 الكفري حتى ال ينيدـ التواصؿ فيما بيننا. 

باف خجؿ كريو فوؽ مبلمح أيوب السارح، سرى نبض الشباب القديـ في ذلؾ 
الجسد المعصور. أشعؿ سيجارة، تأمؿ شعمة قداحتو مميًا. ألصؽ شعرات ذقنو 

غرارة الطفولة، سافر بنظراتو إلى تغضنات الشائبة في جدائؿ ابنتو الصغيرة، اشتـ 
وجو األـ واحتضانيا حفيدىا ناصر في رحمانية حتى ال تريد أف تفمتو رغـ تممممو 

 مف موقفيا وأردؼ قائبًل باستحساف: 
ما قمتو بمغ حد الروعة، إنؾ غير قابؿ لمفساد. آالؼ الميالي كالسيوب -

اآلسيوية، أمضيتيا في السجوف والزنزانات، ولـ تنؿ مف رؤياؾ المتفائمة باإلنساف، 
ولـ تبعدؾ عف إنارة الزوايا التي أنت فييا. ما تراه مف ممارسات ذئبية، ومفرزات 
عقد النقص لدى أبناء الحارة التحتانية سيقذفؾ إلى المياوي والكفر بالقيـ العميا ولو 

 إلى حيف.
أماـ بيت  زمرت سيارة الندروفر في المنعطؼ الصاعد إلى المقبرة، توقفت

غيبلف الجعفي. نزؿ منيا أربعة رجاؿ مفتولي العضبلت يحمموف رشاشًا، وثبلث 
بندقيات روسية، بادروا بإطبلؽ رشات، مف الرصاص في الفضاء إرىابًا، تتممظ 

 وجوىيـ دناءة وعبثية، يصرخ أحدىـ في ىمجية:
 مف منكـ /غيبلف الجعفي/؟ -
 ماذا تريد؟ -
 لتحضر فورًا معنا إلى قصر األفندُي. -

 ولولت وطفا األـ ضارعة، وناحت مستجيرًة: 
بوس أيديكـ ما تجرجروه. تفقع جمده مف عتمة السجوف والقتؿ. ما لو مدة  -

 طويمة خارج مف السجف.
أبعدوىا عف أقداميـ، دفروىا حتى سقطت عمى حافة المصطبة، نزؼ فميا 

نابؾ أحذيتيـ، نزلوا المشروخ، حاوؿ غيبلف الجعفي أف يدافع عف أمو، لبطوه بس
عميو لكمًا، جروه مف ثيابو المتسخة، رموه في السيارة، حاوؿ أيوب السارح أف 
يتدخؿ راجيًا منيـ أف يطمقوه لكف عبثًا. درجت السيارة حتى القصر، اقتيد األسير 
البريء إلى قاووش تحت األرض، حيث يسجف رامز الصوَّاف مف يشاَء مف مناوئيو 
في الناحية. كاف القاووش زريبة لمبقر، تحؿ فيو العتمة حتى في الظييرة، لـ يكف 
لو متنفس إال كوة في الجدار الشرقي. رائحة مزبمة تنفذ إلى خياشيـ غيبلف 
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الجعفي، وصوصة جرذاف نتنة. لزوجة كريية تخدش، إحساس بالتقيؤ انتابو، 
خ غثياف أصفر اعتراه مف خبلؿ ىذا المكاف الجحيمي، تنقؿ في سجوف الشي

حسف، وتدمر، والمزة، ولـ يشاىد مثؿ ىذا القاووش المرعب، تممس الجدار المزج، 
شعر بأنو في بوابة العالـ السفمي مع أورفيوس في أساطير األوليف. غمرتو تعاسة 
وغضب مقيور. سمع قيقيات مف خمفو، الصوت الخفي، يعادوه مف جديد ىامسًا 

! ماذا فعمت حتى حاقت بؾ كؿ ىذه الفجائع. أقرطت بخور   في داخمو. يا لمغرابة
كؿ المقامات المقدسة؟! أمزقت أكفاف كؿ المؤمنيف الموتى؟! أأوغمت في المحاـر 
والموبقات، أحفرت القبور لتناؿ مف الميتات؟! أشاركت في مقتؿ الحسيف بكر 
ببلء؟ أىتكت عري المحصنات؟ أتعاممت مع الموساد والموبي الصييوني. وخنت 

رية، أبعت نفسؾ ورسالتؾ في سوؽ النخاسيف والخونة"؟. تصاعدت القضايا الجوى
ىا، ىا، ىا كقرع جنائزي في الدفف الميمي، أحس غيبلف الجعفي ببحيرة أعماقو 
تصخب، وأف وطاويط ممسوخة تطير فوقو، تحاوؿ أف تغرقو، بجمودىا السود، وأنو 

 يمطـ جدراف القاووش، لطمات عنيفة، ويصرخ في الخواء، متحديًا:
لف أكوف حذاًء يتخذ القالب المناسب ألقدامكـ. لف أكفر باإلنساف الطيب 
البسيط، ألنو غاية الحياة وىدفيا البعيد، قسمًا سأظؿ أركض وراء شمس الحرية، 

 وأفتح أحضاني لريح اإلنسانية والتقدـ، واستشؼ كوى النور والتفاؤؿ.
لـ يفيموا مف ىذه  تعالت األصداء في القاووش، تناىت إلى المرافقة الذيف

الكممات إال أنيا استغاثة، اختفى الصوت مف ورائو خمؼ العتمة. سمع صوت أمو 
وطفا تقرع باب القاووش بابتياالت ضارعة، ونداء أيوب السارح فوؽ درج القصر. 
فتح باُب القاووش، جرَّ المرافقة جسد غيبلف الجعفي المنيؾ. طرحوه في غرفة 
واسعة سموىا غرفة التحقيؽ، في وسطيا طاولة جوزية فخمة وعمى كرسي ابنوسي 
المع، أقعى رامز الصّواف في عنجيية جاىمية، تبرؽ عباءتو المزركشة عمى 
كتفيو، وتزىو بأشرطة مذىبة، وأمامو عصا معقوفة. قمب شفتيو بازدراء وقرؼ، 
كأنو يشـ رائحة كريية، حممؽ بتعاٍؿ في سحنة غيبلف الجعفي الحائمة، وثيابو 

 تسخة، وجسده المعصور واثبلـ الزمف المحفورة فوؽ جبيتو وقاؿ:الم
يظير أنؾ شخت قبؿ أوانؾ، وصرت رثًا كخرقة بالية. وخريج الحبوس،  -

سيظؿ مراقبًا تحت أنظارنا. لنا عيوٌف ثاقبة تحصي كؿ التحركات، كؿ مف يجذؼ 
خارج تيارنا، ومعاكسًا لنا، سأسحقو بجزمتي ىذه، كدودة حقيرة تنمو عمى المزابؿ، 
لـ تتعمـ دروس المرونة، رغـ ما نزؿ بؾ مف مصائب وتشريد، ولوال أنؾ جاري في 

 ىذه القرية، لطرحتؾ في حبس ال تخرج منو أبدًا.
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حاوؿ غيبلف الجعفي أف يرفع رأسو الجبؿ، تدنو مف رقبتو والكرباج المرقش 
مبارؾ يجمده كأفعى رقطاء تركف في الزاوية، فتداعت في ذاكرتو صورة رشيد بؾ 

بقضيب الرماف، ويربطو بالسنديانة اليرمة، والخطوط المغموسة بالدـ، تنطبع فوؽ 
ظيره النحيؿ، ونسوة غويراف، وجمع غفير مف األىالي، يتمموف تمؾ الدراما 
المفجعو، تراكضت الصور مف رميـ الماضي كأنيا حدثت البارحة، أبوه المعتر 
الذي امتؤل فمو بتراب المقابر، كاف يدني برأس ابنو ليقبؿ الجزمة العونية البف 
ف اختمفت الشخصيات  -مبارؾ كما تحاوؿ أمو وطفا أف تقـو بالفعؿ نفسو وا 

 مولولة:
إحفظ لي ابني الوحيد. وىا الشيخ نجـ المقدس ما  -يا سيدي -دخيمؾ -

قاسى أيوب النبي أكثر منو، ونحف جيراف مف قديـ زماف، وقرايبيف، كـ مرة زرتنا 
بيتنا، يـو كاف أبوه عمى قيد الحياة. أنا واقعة عميؾ وبوس تراب رجميؾ وىا في 

 الدنيا غرورة غير هلل ما دامت.
عصؼ إحساس مقيت في أرومة غيبلف الجعفي، إنو استحاؿ دودة كبيرة 
يتسمى بيا اآلخروف، ومسخًا ىابطًا عف صعيد إنسانيتو، فبرز لو وجو العالـ مميئًا 
بالقبح والعدوانية، وأصابو قرؼ وميؿ إلى أف يتقيأ ذاتو. فخانتو عيناه، وانسكبت 
دموع غير إرادية فوؽ خديو. إنو كاف يتقيأ اإلنساف المعاصر، أمر عقاب الجبؿ 
طبلؽ سراحو. أمسكتو أمو بيمينو، وأيوب السارح بشمالو وصار  بفؾ وثاقو، وا 

المسوخية. وراحوا يتعكز عمييما، بعد أف خارت قواه مف الخيبة ومظير التردي في 
جميعًا ُيعرَّجوف صوب المقبرة. كاف الشفؽ الشمسي الغارب ينشر نبيذه األرجواني 
فوؽ قمـ الشعرا، وقبة الشيخ نجـ الريحاف تبدو مركبًا أبيض يبحر في المساء. 
سرى االنتعاش في عروؽ غيبلف الجعفي، استعاد بروقًا في كيانو، وىتؼ عندما 

 حاذى بيتو وحواكيره، صارخًا:
إنو الغروب عينو الذي يحمؿ إليَّ غروبًا دائمًا، وفجائع تترى.  قسمًا  -

سأبدلو بطموع مشرؽ، تمتمع فيو بوارؽ حياتي وسط الدياجير وممارسات األوغاد، 
وأرسـ قدرًا جديدًا، أشد سطوعًا وتفاؤاًل، يستشرؼ اإلنساف الحقيقي المسكوف 

كؿ المعوقات والجمود، وذئبية الغاب، وعقد  بالتحدي، والحرية، والثورة الدائمة عمى
 النقص التاريخية.
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 الفصل الواحد والعشرون

 الحوار مع األرض  
انكبَّ غيبلف الجعفي عمى الحوار مع األرض، نفذت إليو حكمة ناضجة: إف 
نيا تمنحو مف ترابيا التعامؿ الصادؽ، والعطاء المقابؿ، بزغ  الحوار معيا أجدى، وا 
ىذا التعامؿ معيا، بتعزيؿ الحواكير كميا مف الحجارة، وبناء /السناسؿ/ الحجرية 
لحفظيا مف الجرؼ والسيوؿ، وابتدأ يغرسيا بفسائؿ التفاح والكرز، وحفر بئرًا 
ارتوازية، بجانب المقبرة، وتدفؽ الماء مف قعرىا، ووضع "خابية" عمى عتبة قبة 

ّوار الذيف يفدوف مف القرى؛ ليقدموا الشيخ نجـ الريحاف وأمؤلىا ماًء، ليشرب الز 
القرابيف والنذور عمى اسمو. واشترى سيارة سوزوكي صغيرة، بثمف بيتو الذي باعو 
في المدينة، وانبرى ينقؿ نتاج األرض والخضروات مف قرى الجرود إلى أسواؽ 
/العثمانية/التركية، ويمد جسورًا مع أىالييا، ويبني الثقة التي زعزعتيا تجاوزات 
حديثي النعمة في مناطؽ الجرود، وتشفيطات سياراتيـ الفخمة، وممارسات 
المراىقيف منيـ. اكتشؼ في أحد تنقبلتو الجنوبية، استراحة رائعة اإلطبللة، تغفو 
عمى المنحنى المؤدي إلى غويراف الوطا. عمى مقربة مف نبع الصنوبر. أوقؼ 

وغؿ بعيدًا في مرتسماتو، سيارتو، حممؽ في المكاف الذي كادت معالمو تندثر، أ
اشتـ رائحة النعناع البري بيف فجواتو، تراكضت األياـ في ذاكرتو، راح ينبش 
الماضي يتقرى غيابة ُجبِِّو، شخصت مف رماد السنيف صورة خضراء مبارؾ 
بوشاحيا البنفسجي، لما كاف العالـ انسيابات حموة تجري في عروقو، والمراىقة 
نزوعًا ممتيبًا الحتضانو، وامتدادًا بريئًا إلى اإلبحار صوب المستحيؿ، يومئذ كاف 
يرعى غنماتو في غابة الصنوبر، وينفخ بنايو القصبي، فيفجر رؤًى بعيدة وحنوًا 
ناعمًا إلى االنصيار في حضف دافىء، وروح الخريؼ توقد تنانير مف المشاعر 

ة مبارؾ حمامة الغامضة، والتصالب العنيؼ بيف الموت والحياة. وقتئذ داىمتو ابن
ُأنسية وادعة، شعَّت عيناىا الخضراواف بألؽ عجيب، تيدلت شفتاىا بكرز الجباؿ، 
تكوَّز نيداىا المراىقاف بمييب االعتصار،     فار تنورىا وانساب ظبلاًل المعة، 
ورحيقًا ُمعتقًا فوؽ شفتييا، حينئذ قادتو إلى جفنة الغار، سقتو مف دنيا خمرًا غريبًا، 
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أطعمتو ثمرات مدىشة العذوبة، فتّقت فيو براعـ كانت مغمضة، أبحرت بو إلى 
جزائر جنيات العرائس في مبلحـ اإللياذة واألوديسة وأساطير بحار الشماؿ، تركت 
في بحيرة أعماقو مغاور سحيقة مف الحنيف والشوؽ إلى أعشاب ذلؾ الزمف. 

خارجي ومبلمستو استفاؽ مف رؤاه وأحبلمو النائية، صعد إلى بّوابة العالـ ال
الحاضرة، فطالعتو دموعو، وىي تّسح عمى وجيو، بكاء أخرس بطعـ الرحيؿ 
المدنؼ، واإليغاؿ في خرائب أزمنة ال تعود إالَّ بومضاٍت المخيمة. سمع قيقيات 
مف خمفو، وصوت الشبح الخفي، يدنو منو، ىامسًا في الصميـ: "ستظؿ تبكي في 
القفر، تندب أطبلؿ الذيف غادروؾ، وأبقوا قرع أجراسيـ في عنقؾ، ستبقى مصموبًا 
عمى الطاحونة الوثنية، حتى نياية عمرؾ، كيؼ تفر مف قدرؾ الذي يحاصرؾ؟. 
عتمات الزنزانات التي أناخت بكؿ وحشيتيا وغربتيا، في شرايينؾ، اآلخروف الذيف 
كدَّروا نبعؾ، عّروا امرأتؾ أثناء غيابؾ، وغاصوا في رحميا. البؤس الذي حفر 

، ورموؾ أ وجاره في مخيمتؾ، نعاؿ األوغاد داست رقبتؾ في غياىَب ُسوِد ببل نجـو
في الفيافي تميث وراء المقمة، كيؼ تيرب مف حظؾ التعيس؟!، يا مثيمي". تسمؽ 
غيبلف الجعفي ببصره إطبللة االستراحة، انتابو الخوؼ القديـ مف الصدوع، درج 
بسيارتو الصغيرة، صوب االستراحة األنيقة. صعد الدرج الحجري، جمس عمى 
كرسي مف الخيزراف، عبقت في أنفو رائحة القيوة التي يشغؼ بيا، وبنكية حب 
الياؿ الممزوج بنقيعيا. لؼَّ سيجارتو مف العمبة التي ورثيا عف والده، وال زالت 
يا في ليفة،  حروؼ اسمو األولى مطبوعة فوؽ طبقتيا العميا، أشعؿ السيجارة، مجَّ

ا مف أنفو. دنت منو امرأة، ذات ردفيف متموجيف، كالبطات المسمنة، نبقت أبخرتي
حممؽ في تضاريس وجييا، تداعت إليو أشياء مرت في ماضيو، رجع إلى نفسو 
يسأليا في خفوت: )يا إليي! ليست صاحبة ىذا الوجو غريبة عني، أكاد أعرفيا 
وال أتيقف، تبًا لؾ أييا الذاكرة! كـ صرت تخونينني، يظير أنني ىرمُت(. عاود 
سبره لمبلمحيا، شدَّ شعر ذقنو الذي خالطو الشيب، التمعت في قرار غيبلف 
ذكريات كانت منسية، تذكر الرابع مف نيساف، دقات الطبوؿ في أصباح الربيع 
الوليد، سباؽ الخيؿ في ساحات المزار العالي، يوسؼ مبارؾ يناؿ قصبة السبؽ. 

زماـ حصانو ) عبيَّاف( وتقدـ لو باقة مف خضراء مبارؾ في زىوة شبابيا تمسؾ ب
ورد بري، يومئذ لسعو ثعباف الغيرة، انتابتو أحاسيس الدونية، ىرب إلى نبع الوادي، 
يجتر آالمو بعيدًا عف الضجيج، وىا ىي ذي صاحبة الوجو، الماثؿ أمامو، تنبؽ 
مف الماضي صورتيا، وقد تعرى فخذاىا، ومدَّ شاب عسكري يده إلييا يداعبيا، 
وقرب فمو مف حممتي نيدييا النافرتيف، وغدا يمتص منيما رحيقيما المتفتح في 
إغماضة الغريزة. بعد أف استرخت أعصابيما، عف صدى تأوىات، وتنييدات، 
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ورعشات مسكونة بالشيوة، تذكر اشتياء بنت ىموؾ الغاوية التي شردت مع 
الداعر، إال بعد عسكري ال رتبة لو، وترجتو أف ال يخبر أىميا بذلؾ الفصؿ 

 المساء. قطعت سمسمة تداعياتو بقوليا:
 شو بتريد تشرب؟ -
 فنجانًا مف القيوة المرة. مف فضمؾ. -
 وجيؾ ما ىو غريب عني. ويف شفتؾ؟ -
أوه! ىؿ نسيت عيد الرابع مف نيساف، وفصمؾ العاري، يـو حفظت سرؾ  -

 عف أمؾ حتى المساء.
 اعتراىا خجؿ مقيت، احمرَّ خداىا، عضَّت بأسنانيا عمى شفتييا وقالت: 

 ولؾ أنت ابف إبراىيـ الجعفي، وأمؾ وطفا. -
 أومأ برأسو، إلى األسفؿ باإليجاب، صرخت مندىشة:

 أمي. أمي. تعالي شوفي مف ىا الشخص. -
خرجت امرأة طاعنة في السف، مف الباب، ترتدي تنورة شفقية الموف، وقميصًا 

وقد صبغت شفتييا ووجييا بحمرة قانية، أصفر فاقعًا، وتنتعؿ حذاًء فاخرًا، 
ومسكرت أىدابيا، وكحمت عينييا، وقصَّت شعرىا الذي كاف يسترسؿ في جدائؿ 
وضفائر أربع، وربطتو بشكؿ ذيؿ حصاف، واستبانت عجيزتيا المكوزة كما كانت 
في سابقات أياميا. وبدت عمييا إمارات النعيـ والرفاىية. كانت سبلسؿ ذىبية 
شديدة األناقة تطوؽ جيدىا، وأقراط زنجية، غالية الثمف، تيتز في أذنييا، وكانت 
سيجارة مارلبورو تحترؽ بيف أصابعيا. صافحتو بحرارة حميمية، شدَّت عمى يده، 

 ومرت بكفيا فوؽ شعره الذي خالطو الشيب، وأردفت قائمة: 
حسرتي عميؾ! شايفتؾ ىرماف قبؿ األواف، وجيؾ مغضف مثؿ قشرة التفاح  -

ببلنو. وشعرؾ الجميؿ المي كنت تفتف فيو النسواف، أكمو الشيب والصمع، ما بقي الد
فيؾ مف الحر الماضي غير عينيؾ، سمعت بموت والدؾ، ورحُت لمعزا، وما 
شفتؾ، والحمد هلل صرنا أغنياء، وخمعنا ثوب الفقر. صيري نعيـ المرزوقي ابف ىا 
الزمف، تاجر بكؿ شيء حتى المخدرات والتيريب مف تركيا ولبناف، وحالتو اليـو 
 فوؽ الريح، واشترى أراضي في غويراف الوطا وبنى ىا األستراحة الي شايفيا اآلف.
جمست قبالتو، َتّمبلىا عف كثب، تبلمح في عينييا بريؽ الشيوة القديـ. تذكر 
حكايتيا مع الضابط الفرنسي يـو عراىا حتى مف ورقة التوت، ومّسد عجيزتيا 

اد أف يمتطييا مف الخمؼ، فتمنعت عف ىذا الطقس الجنسي الشاذ، المترجرجة، وأر 
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وىربت مف العمية. كاف كمما تفرس في مبلمحيا، تداعت لو صور غافية في أتربة 
السنيف، الحظْت نظراتو الساىمة، سحقت سيجارتيا في النفاضة الزجاجية الزرقاء، 

 وزعقت: 
ولؾ غيبلف شايفتؾ عما تفميني، وتنغؿ في جسدي، سمعت أنؾ طّولت في  -

الحبس، ومضيت زىوة شبابؾ بيف قضبانو الحديدية، ولؾ شو بدؾ مف ىا 
السياسة، وقمة العقؿ، تركت أمؾ وطفا األرممة وحيدة تجابو المصايب، ويمي عمييا 
كـ قاست في غيابؾ وبعد موت والدؾ. وحؽ ىا الشيخ إسماعيؿ لوال بنتيا رباب 

ؼ الدروب، تشحذ ببل معيف.  لكف اهلل لشاع فييا الذكر، وسارت عمى حرو 
مابيقطع بأحد، بيرزؽ الدود في قمب الجممود. وبّدي حّضر لؾ فنجاف قيوة 

 ماصاير متمو في ىالديرة. 
نيضت مف مكانيا كظبية نافرة، لـ يضع الدىر عمييا بصماتو القاسية، 
غابت خمؼ الباب، حدَّؽ غيبلف الجعفي في عمؽ ذاتو، يسوطيا بتأمبلت حزينة، 
قيقو الصوت الخفي مف ورائو، وىمس في داخمو: )ىؿ تساءلت عف عمة اإلخفاؽ 
في حياتؾ، لماذا يسير األغبياء، والجاىموف، إلى األماـ، وتحسف أوضاعيـ، وأنت 
تسقط في المأساة العريضة، أبحرت في دنيا العمـ، وأمضيت ميعة شبابؾ في 

نت  الكوابيس والفجائع، ولـ تقبض إال عمى الخواء. وشققت الصخور الصمبة وكوَّ
أسباب النماء والنيوض في أقسى الظروؼ، وزرعت أفكارؾ الثورية في األدمغة، 
وانيدَّ كاىمؾ مف العطاء واستحصد اآلخروف زرعؾ، وقطفوا ثمرات جيدؾ، 
ولفظوؾ جثة في العراء(. أصاب الدوار غيبلف الجعفي، شعر بأنو يتقيأ نفسو في 
عالـ ذرائعي، يمسخ كؿ فرد فيو اآلخر، ويسقطو في إطار التشيؤ، ويجعمو وسيمة 
لمصعود عمى رماده، وتشويو تاريخو. انقطعت سمسمة تأمبلتو، بمجىء ىموؾ 
الغاوية وىي تحمؿ صينية القيوة، وبرفقتيا ابنتيا اشتياء، وصيرىا نعيـ 

 المرزوقي، ووضعتيا أمامو عمى الطاولة، واقعى الثبلثة، وأردفت األـ قائمة:
بعرفؾ عمى صيري. وىا دا ابف جيراف الرضى في غويراف الوطا، سابقًا،  -

 وبظف ىدي المرة األولى المي بتشوفوا بعضكـ فييا.
حممؽ غيبلف الجعفي في معالـ وجيو، عرفو منذ الوىمة األولى في جفنة 
ينبوع الوادي وىو يعري اشتياء مف خطيا الُمحرَّـ، وتبرؽ في عينيو نزوة القطط 
في فصؿ تبلقحيا. أخرجت ابنتيا سيجارة مذىبة بأطرافيا، ودستيا في فميا 

 وأشعمتيا بقداحتيا الغالية الثمف، وغمغمت:
فوا عمى بعضيـ، شافنا  -يا أمي -ما بظف - أنيا المرة األولى المي تعرَّ
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 غيبلف يـو شردت، وفاجأني يـو الرابع مف نيساف في الجفنة. 
عصافير في البرية، خشخشت أوراؽ  خيَّـ صمت متقطع، انداحت زقزقات

الخريؼ المتساقطة فوؽ أديـ الحراج، عبقت رائحة عدمية في نظرات غيبلف 
الجعفي، وىو يغوص في خارطة غويراف الوطا التي غادرىا منذ زمف بعيد، 
وتراءت لو األبنية الجديدة، بسقوفيا القرميدية الخمرية الموف، تمتمع في حارة آؿ 
مبارؾ، وبعض بيوت الدفش في غويراف الوطا ما زالت عمى حاليا منذ تركيا. 
الحظت ىموؾ الغاوية تطمعاتو، قادتو إلى سطح المتنزه، حيث بانت مرابع طفولتو 

 عارية وأشارت بإصبعيا قائمة:
شايؼ ىا القصر بطوابقو الثبلثة، بجانب غابة الشيخ إسماعيؿ بجنب  -

تو خضرا اهلل زاد في غناىـ. المدرسة القديمة، ىادا قصر يوسؼ مبارؾ وزوج
شايؼ ىا القصر المزروع حد السنديانة المي أكمَت عمييا الفمقة، ىادا ألبناء رشيد 
بؾ مبارؾ المي أصابو الشمؿ النصفي، والعياذ باهلل. بعد كؿ الجاه والعزة، وىادي 
الدنيا الغروره، غير لربي ما دامت. أما صاحبؾ الشيخ محمود مبارؾ منذ زماف 
صابتو الفزعة، ودار عمى الحروؼ، وآخى جنيات السواقي، وصار في الرعوش 
يصرخ، ويخوَّؼ النسواف، حتى اختفى أثره. آؿ مبارؾ بيقولوا التحؽ بعالـ السماء 
وطمع نجمة. وناس بيقولوا، طار مع الريح، إلى ببلد مجيولة. وبدو يعود ثانية 

دى جعير مقموب مثؿ والنسّيات المي بيبعدو صوب مغاور الشعرا، بيسمعف ص
صوتو، وناس شافوه مع أربعة مجانيف، عراة، زوج مف الذكور وزوج مف األناتي، 
يدوروف في معاصي الشعرا، والعياذ باهلل. ورغـ ىذا كمو، راحوا  سوولو قبة ذات 
طنة ورنة، شايؼ ىادا الممّمع مثؿ بصبوص في قمب الميؿ، بجنب التكية القديمة. 

 واهلل ىي ذاتيا.
احتسى غيبلف الجعفي فنجاف القيوة، درج سيجارة مف عمبتو، أشعميا في 
عصبية، انزلؽ وحؿ أسود في شرايينو، الماضي ينتفض، يتنفسو في اليواء، 
يتممسو في الغابة التي كاف يرعى فييا، يتشربو في الينابيع المنعزلة التي كاف 

شخوصًا  يستحـ بيا في ضحى صيفي، بعيدًا عف األعيف، ويسبح في مخيمتو
تو ىموؾ مف كتفو، ودمدمت:  دخانية يصعب لمسيا حاضرة كؿ الحضور. ىزَّ

ولؾ، شو صار لؾ؟! ويف كنت؟! شايؼ ىا البناية بحّد مغارة النمر، ىي  -
لقرعوش الخميط، نسيت ليالي الزميرير، وفحمة كوانيف، يـو كانت تحمينا مف 
لزبات المطر، وطبوؿ الريح، والبرد بييري المحـ، يـو كنا نشعؿ النيراف داخميا، 
ويجتر أيوب السارح حكايا سفر برلؾ وشرب القات في ببلد اليمف والقرود المي 
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تنط فوؽ الشجر، ومغامراتو الحموة مع النسواف، واهلل ىا الشخص طريؼ. ولؾ 
 ويف قذفو الدىر؟!

حممؽ فييا غيبلف الجعفي، تداعت لو صورة  قرعوش الخميط ذي االندفاعات 
العنيفة، والعضبلت المفتولة، والميؿ الكاسح إلى امتبلؾ أية امرأة يطأىا،  الجنسية

كما حدث معيا، كما في غابرات السنيف،  ليمة كانت جدتو بريبياف تمفظ آخر 
أنفاسيا، وتحتضر، كاف ينجحر مع ىموؾ الغاوية في جوؼ صخرة خارج المغارة، 
يستنزفيا رعشات وانتفاضات شديدة الحبلوة، وينزلؽ بجسده إلى رحميا الممتيبة. 

 وأجاب قائبًل:
ال شيء ينسى، الماضي قطعة منا، يزيده النأي لمعانًا، وحنينًا إليو. ىؿ  -

نسيت أزواجؾ الذيف قبرتيـ؟ وغيرىـ ممف حفروا في عروقؾ وذاكرتؾ أشياء 
جميمة. أما أيوب السارح فقد نتؼ ريشو الزمف وسرحاتو في المكاف، واستقرأ خيرًا 

 ب مف مغارة سويمـ الدرويش.بالقر 
سقطت لمعة وامضة في عينييا الفاحمتيف، وباف تأثر فوؽ سماتيا وجالت 

 دموع في عينييا، وىميمت:
واهلل، ما زالوا ىنا في قحؼ رأسي، ىا المي ذكرتيـ، وليالي مغارة النمر  -

عما تَُنمِّؿ في شروشي، وصورىا ىوني مقبورة، يا حسرتي عمى ما فات. والفحؿ 
مف الرجاؿ ىو المي بيترؾ أثر في الذاكرة ما بتمحي، ما بدي غمؽ أكثر أماـ 
صيري وبنتي. ولؾ ابف الجعفي ىؿ عمرؾ بتنسى خضراء مبارؾ الميَ طمَّعت 

 عقمؾ مف رأسؾ، ولوال حمـ ربؾ لدرت مثؿ غيرؾ عمى الحروؼ والجنوف. 
ية والصدوع تذكر غيبلف الجعفي ليمة زفاؼ بنت مبارؾ، وقرع الطبوؿ الجنائز 

النفسية التي انحفرت في داخمو، كادت األحاسيس ذاتيا تطفو مف متاىات 
الماضي، وتيدـ ما بناه مف سدود النسياف، خاؼ أف ينفجر السيؿ المحبوس، كما 
حدث فيما سمؼ، فنيض موّدعًا، ىبط الدرج كمف أصابو مّس، أوشكت قدماه 
تنزلقاف، غير أف ىموؾ الغاوية أمسكتو، وودعتو حتى باب سيارتو، وىمست في 

 أذنو:
ولؾ إذا بدؾ تشوفيا، وتممي عينيؾ منيا، تعاؿ عصر كؿ جمعة إلى ىا  -

 االستراحة، حتى أجعمؾ تتبلقى معيا. سبلمي إلى أمؾ وطفا وجيراف الماضي.
أدار المحرؾ، تموى بسيارتو السوزوكي بيف المنعطفات، التيـ في جنوف 

لخمؼ، والجوبات السحيقة، وأوغؿ في تأمبلتو، المرئيات التي كانت تسوطو مف ا
فتزايؿ لو شخص شفيؼ دخاني، عمى رأس شير صخري يومىء إليو. اقشعر 
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جمده، أحس بأنو يمتد في عالـ غريب، تكشؼ لو الشخص عف أبيو إبراىيـ 
الجعفي الذي مات منذ زمف بعيد، بقمبازه الناصع البياض، في إشراقة عجائبية لـ 
يرىا مف قبؿ فيو. نزؿ مف السيارة، ركض وراء الطيؼ، ليحتضنو، لـ يممس إال 

 :  الفراغ، سمع صوتًا كأنو آت مف وراء الغيـو
برضاي عنؾ، ال تنبش الماضي، وتحفر حفرًا تقع فييا، وال ترجع  -يا بني -

إلى غويراف الوطا، حتى ال تبتمع الغيراف، والرنوات الخضر، توازنؾ، وتسقط في 
 فاوز الجنوف إلى األبد.مياوي البلوعي، وم

اختفى الطيؼ الرحيـ، في شعاب الشعرا، درج غيبلف الجعفي راجعًا إلى بيتو في 
عيف الغار، محمبًل بتياويؿ الظبلؿ، والطيوؼ الشفيفة، بأف ال عودة إلى نبش الماضي، 
والنفخ في الرماد الخابي، الذي ال جدوى مف توقده مف جديد، ألنو يحمؿ إليو في طياتو، 
جنوف القمؽ واليموسة، والتردي في حمأ مسنوف، والنزوؿ إلى المياوي المعتمة، وبوَّابات 
األعماؽ المستعصية عمى الفيـ، واندفاعاتيا البلشعورية في غياىب النفس، البعيدة 

 األغوار التي ال قرار لقيعانيا التي ما زالت مجيولة.
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 حاشٌة تارٌخٌة ثانٌة

 -التحوالت -
موج المحيطات العاتية، ىبت أعاصير التحوالت عمى اإلنسانية، وحاوؿ كما 

العرب أف يثأروا لميزيمة الحزيرانية، ويزيموا عقد النقص التي تربت في العقؿ 
الجمعي نتيجة ليا. وزحؼ الجيشاف السوري والمصري إلى أرض فمسطيف 
ليحرروىا مف ربقة الصييونية، ويرسموا شفقًا حطينيًا آخر. وكانت حرب تشريف، 
التماعة المروءة في الوجداف العربي، ومنارة في لجج تاريخنا المنكفىء. غير أف 
ثمارىا أتمفت في حينيا، أرادىا أسُد دمشؽ العظيـ تحريرًا وحاكـ مصر آنئذ 
تحريكًا، وانكشؼ عري المواقؼ وجوىر األنظمة، وارتمى السادات في أحضاف 

عف شقيقاتيا بعد التماع المد الناصري فييا. اتفاقية كامب دايفد، وانسمخت مصر 
يراف داـ تأججو ثماني سنوات، وحرقت  واستعر بركاف حرب مدمرة بيف العراؽ وا 
الحمـُ ووسائؿ الدمار الشامؿ، معالـ حضارة البمديف المتجاوريف واستنفدت، قواىما، 
وغطَّْت جثث القتمى أىوار البصرة، ومستنقعات الجنوب، وَعمَّت الخرائب منطقة 
الصراع، وأحدث حاكـ العراؽ شرخًا شاقوليًا، ينز صديدًا بمسمسؿ األلـ والتمزيؽ، 
والضغينة، وكاف كبل الشعبيف المسمميف ضحية تمؾ الحرب الظالمة. وظؿَّ العالـ 
يتفرج عمى الديكيف المتقاتميف ببل جدوى، لقد ىشما بعضيما بعضًا في مأساة 

شعو اليمجي في بيع األسمحة، واستنفاد ثروات عريضة، أوقدتيا أحابيؿ الغرب وج
يجاد السوؽ المناسب لتجارتو الحربية. ولـ يكد اوار الحرب يخمد  دوؿ الخميج، وا 
بيف الجاريف التاريخييف، ويكفكؼ كؿ منيما جراحو، ويعيد بناء ذاتو، حتى سّولت 
عقد االستعبلء المتورمة،  ووسوسات، شيطاف الغرب إلى حاكـ بغداد، أف يحتؿ 
أرض الكويت في زمف غير مناسب، وسط أجواء عالمية مضطربة. ووقع العراؽ 
في الفخ، ودمرت آلتو الحربية، وىمؾ جنوده البواسؿ في صحراء الجنوب، عطشًا، 
وجوعًا، ومذلة. وفرضت ضريبة باىظة عمى كؿ شيء فيو. مات أطفالو مف فقداف 

واحتضارات مزرية، دوف أف األغذية والحميب، وتفسخ مرضاه أنينًا وضراعات، 
يجدوا الدواء ليـ، وعمت كارثة الحصار، وانقذؼ شعب بكاممو في مياوي الجوع، 
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والعض عمى البطوف، والسقوط في براثف المذلة، والنفي والتشريد. وواكب ىذه 
الرحى السوداء، تغيرات جذرية في عمؽ العالـ الشرقي وثوابتو، إذ حدث زلزاؿ في 
البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي في االتحاد السوفياتي وفي المعسكر 
االشتراكي، وسقطت مرتكزات الماركسية فييا، وانطفأت أكبر منارة كانت الشعوب 
المستضعفة المقيورة، تمجأ إلييا، وتناؿ منيا الدعـ والصداقة لمجابية الغرب 

ىوى لينيف عف االستعماري، انحطـ ىذا الصرح العنيد، كأنو مف الكرتوف اليش، و 
عرشو، وانسحؽ تمثالو، الرامز إلى انتصار البمشفية، وانحصر المد الماركسي في 

الصيف، وفيتناـ الشمالية وأمسكت أمريكا الرأسمالية بمصائر  -زوايا /كوبا
الشعوب، وغدت قدرًا أحادي البعد، وعصا غميظة، تيرس بنبوتيا النووي، 
وتيديداتيا المرعبة، إرادة اإلنساف، وامتدت ضغوطيا في المنطقة العربية إلى إبراـ 
اتفاقية سبلـ إرغامي بيف الييود والعرب، وأتيح المجاؿ لمصييونية، أف تدخؿ مف 
الباب العريض إلى الدويبلت العربية، الممزقة الشراع في بحر لجي مف المفارقات، 

يع إلى رحـ والتصدعات في المواقؼ العربية المتباينة، وانقذؼ مف جديد مبدأ التطب
عادتيا إلى  األمة العربية، واعتصار وجودىا وخيراتيا وتقزيـ دورىا ووحدتيا، وا 
حظيرة الغرب، وجيتو الموبي الصييوني. وكانت الصراعات الطائفية، قبؿ ىذه 
األحداث، بعشريف عامًا قد التيبت في أرض لبناف وأحرقت مبلمح حضارتو 
وأودت بمئات األلوؼ، مف أبنائو تشريدًا، وذبحًا عمى اليوية، وتيجيرًا إلى أقاصي 
الدنيا، ودفع شعب لبناف الثمف غاليًا، وامتدت الحرائؽ والنزاعات إلى البمقاف 
وتمزقت يوغوسبلفيا إلى دويبلت طائفية وعرقية، وتيدمت وحدتيا الوطنية، 
وسقطت في لعبة األمـ، واالنحيازات الدينية، وتكدست الجثث في الجبؿ األسود، و 

فتضحت كؿ المحرمات، وسادت شريعة الغاب، وكشر اإلنساف عف ذئبيتو ا
وتعصبو، وتوقدت المشاعر الدينية والقومية التي كانت راقدة في شعب الشيشاف 
المسمـ، وسالت الدماء في القوقاز. وزحؼ الروس بعددىـ وعدتيـ، ليبيدوا شعبًا 
صغيرًا، بعدده. أراد االستقبلؿ عنيـ. وأبدى مف ضروب المقاومة والصمود ما 
أبير العالـ وأعاد إلى المخيبلت حكاية قرطاجنة الفينيقية، وتصدييا لمروماف، في 
أخصب مبلحـ البطولة والفداء، وانكفأت األحزاب الثورية في العالـ الثالث، لتعيد 
توازنيا بعد الحرب الباردة، وتمتقط أنفاسيا، بعد أف باغتتيا التحوالت السريعة، 

غة ذاتيا، وبناءىا التنظيمي، في ترقب وترصد، لما تخبئو خرائب وتعيد صيا
رىاصات مصموبة عمى جدر المستقبؿ،  األزمنة القادمة مف تقمبات مصيرية، وا 
وآفاؽ الصيرورة التي تطحف بيف براثنيا، كؿ وىـ الثوابت، وقدرة األنظمة عمى 
االستمرار. ألف كؿَّ شيء إلى تغيير وتحوؿ. واإلنساف في زمف ما ىو غير 
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اإلنساف في زمف آخر، إال الذيف، صيروا ذواتيـ في رسالتيـ العميا، وقميؿ ما ىـ، 
وأصبح معنى وجودىـ كمو مستخمصًا مف روحيا ومسارىا، ومرتبطًا بيا حتى 
الموت. وبقيْت سورية األسد كوة الضياء في ليؿ االستسبلـ والتطبيع، تدافع عف 

رغـ الضغوط الشرسة، تومىء بالخطا الصامدة، شرؼ األمة العربية، تأبى الخنوع 
تميز بيف سبلـ الشجعاف واستسبلـ الميروليف، وترسـ دوائر راسخة. إف إرادة 

 الشعوب عمى المدى الطويؿ ىي القضاء والقدر وال مرد ليما. 
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 الفصل الثانً والعشرون 

 انعكاسات التحوالت. 
أخطبوط الزمف بأرجمو السبع، غدا يشكؿ األياـ والسنيف، ويعتصر أعمار 
البشر، ويمّوف حيواتيـ، انعكاَس تحوالت، وارتكاسات في المسار البشري، حتى 
تقشرت اعتصاراتو ومفارقاتو عف تغيرات في الواقع الحياتي والسياسي والديني، 
تكشفت عف ظيور طروحات، مشدودة إلى الخمؼ، ومستميمة مف عيود تاريخية 

صبة، وُقطعت األشجار المثمرة إال في األعالي، وىمؾ بعيدة، وممارسات  متع
الناس جوعًا. حتى أف الفتياف مف الجرود كانوا يدوروف كالمسعوريف، ويرتقوف 
األماكف الوعرة، يمتقطواف ثمرات البموط والسندياف، ويجعموف لبابيا طحينًا وخبزًا، 
ويقتمع بعضيـ الحشائش البرية والجذور، يمرشوف أوراؽ الشجر ليسدوا رمقيـ بيا، 
ورمؽ أسرىـ، وكانت أجساد المسنيف والعجزة والمرضى، تموت في عراء جبؿ 
الشعرا ومعاصيو. وتحت رعش دىري، لماموت ما قبؿ التاريخ، انحشر غيبلف 
الجعفي وابنو، وأيوب السارح وأوالده، وأبناء سويمـ الدرويش وعائمتو، وفي وسط 

، كانت وطفا األـ، تحتضر، ويتحشرج الفسحة التي شكميا الرعش مف الداخؿ
صدرىا بزفير الموت، وكاف وجييا الترابي، ينزؼ بحزف مقيور نيايتيا. وعيناىا 
تشخصاف في جوؼ ىذا الرعش الماموتي، وتمسحاف  الغبشة الصباحية التي ترود 
األفؽ الشرقي، وما وراء نير العاصي، والسيوب المترامية األطراؼ. اقترب منيا 
ابنيا غيبلف الجعفي، احتضنيا في أسى، أسند رأسيا عمى صدره، وضميا في 

 حنو متمزؽ، ومسدَّ شعرىا األشيب، وىمس في أذنيا:
أمي.. أمي ال تتركيني، أنا أحوج الناس إليؾ في ىذه الفترات العصيبة.  -

سنعود إلى بيتنا بجوار المقبرة. نبني ما دمره البغاة، سنجدد الحياة، ونعيد كرة 
رجوؾ ال تموتي في ىذه األياـ، حتى أقدر أف أعمر لؾ قبرًا بجانب العمر، أ

والدي، جديرًا بؾ، وأحفر شاىدة مرمرية، تبقى شاخصة، تعبر عف اسمؾ ومسار 
 حياتؾ، وأوفي النذر عنؾ لمشيخ نجـ الريحاف وأدعو الناس إلى أسبوعؾ.

ْْ عيناىا في جوؼ الرعش الكامد، رفعت يدييا الواىيتيف، أمسكت  تسمرْت
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برقبة ابنيا، واحتضنتو، انغمر وجييا المنزوؼ بوجنتيو، اعتصرتو في حسرة، 
 طبعت قببلت فوؽ جبينو، غمغمت بصوت ضبابي مخنوؽ:

ولف تطمع الشمس عمي، وصيتي ىذا المعتر  -خمصت حياتي، يا ابني -
ناصر وبناتي المي ما بعرؼ تحت أي سماء عايشيف. وصيتي تعود إلى مزرعتؾ، 

دـ، والدنيا ما انتيت بعد، يا ابني.. وتخمي جسور المودة والرحمة مع وترمـ ما ى
جيراف الرضى الحاضريف معؾ. وحتى ال تتعذب بنقؿ جثتي عبرىا الجوبات 
والسناسؿ الوعرة. اقبرني في ظؿ ىا الرعش، وسط جفنة الريحاف المي بتسكف 

 ريحتو في قمبي مف يـو كنت، ظغيرة.
راحت وطفا األـ في غيبوبة. نعب بـو فوؽ شجرة بموط عالية، سرحت 
ضبابة خريفية في األودية والشقوؽ المنخفضة، وأخفت وراءىا المعالـ، وتركت 
ذيواًل أسطورية، تموج فوؽ أعالي األشجار، وتنحسر عف أشباح تركض بيف 
المنحنيات. أحس غيبلف الجعفي أف يدي أمو استرختا عف رقبتو، وأف برودة  

، وأف أنفاسيا التي كانت تتحشرج، قد سكنت، تقرى صقيعية سرت في جسدىا
نبضات قمبيا، أدرؾ أنو توقؼ إلى األبد. نظر في عينييا الشاخصتيف الجامدتيف، 

 فمفتحتو ريح الموت، واعتصرتو انتحارات صغيرة، ذات ميسـ عدمي فصرخ:
 لقد ماتت، لقد ماتت. -

انيمت مدامعو، في أسى غير مجرب، حتى كاد يشرؽ بيا. تجمع حولو كؿ 
مف كاف تحت الرعش. ندبتيا نسواف بني سويمـ بفروقات مميئة باألسؼ، وغنت 
جميمة مف قمب مجروح أغانييا الحزينة، وذاب صوتيا الرخيـ في ضبابة الخريؼ. 
ورددتو الجباؿ الغافية عمى حمـ كئيب، وتناغمت التراديد مع ىميمات الفجر، 

تمع ثمرىا األصفر تحت نوافير وغنى شحرور فوؽ شجرة زعرور بري كاف يم
الضياء اآلتية مف الشرؽ، وتجاوب الندب الصباحي، مع مواويؿ أميات الجرود 
المواتي فقدف أوالدىف أ ثناء زحؼ أرجؿ الجراد  وارتسمت في اآلفاؽ المحروقة، 
وعبر الجانب اإلنساني، مأساُة شعب، قضت األقدار، أف ينسكب دمو أنيارًا، 

 ويذبح ببل رحمة.
*** 

وقدـ الدكتور األخضر العربي ونبيؿ السواحمي، المنفييف خارج البمد منذ زمف 
بعيد إلى المشرؽ، ليطمعا عف كثب عمى ما حدث فعبًل. وفي صوره متخفية. 
وتحت جنح ليؿ آذاري المبلمح وفي مكاف منعزؿ في جبؿ الشعرا، يسمى نبع 

مغارة سويمـ  الصفا، وعمى فسحة معشوشبة، ومستورة عف اآلخريف، وخمؼ
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الدرويش في الجية الشرقية منيا، اجتمع الدكتور األخضر العربي برفاقو القدامى 
مف قرية عيف الغار ومناطؽ العثمانية. وكاف المقاء حارًا ومأساويًا، امتزجت فيو 
دموع الفرح والتساؤؿ عف األحواؿ ومجريات األمور. وكاف أيوب السارح يتعكز 
عمى عصا معقوفة، ويدؽ بيا األرض، وقد بدا بمحيتو الثمجية الطويمة التي تتوسد 
صدره الناحؿ،  وبجبيتو العريضة، وعينيو الغائرتيف المتيف تروُد فييما ِعبُر األياـ 
ومآسييا،  كأنو نبي توراتي آت مف أتربة العيد القديـ. مسد لحيتو بحركة عصبية، 

 وتنحنح قائبًل: 
ح. وىو عمى الجمجمة، والمسامير دقت ذكرني ىذا االجتماع. بالسيد المسي -

 في جسده، وارتعاشات األلـ، بمغت ذراىا، فتوجو بنظراتو الفارعة إلى السماء قائبًل:
! ونفيتما نفسكما إلى  )إليي لماذا تخميَت عني؟(. وأنتما لماذا تخميتما عنا؟

 -وأشار إلى غيبلف الجعفي -الخارج، ودفعنا نحف الثمف. وىذا التعيس الحظ 
أمضى زىوة عمره في الزنزانات، وانصبَّت عميو رجـو مف العذابات، وانقصؼ 
شبابو بالتصدعات والريب، وقيقيات الماضي مف خمفو. ومغارة الضنية ستظؿ 
تمقي بكوابيسيا الكالحة إلى آخر الدىر، ودفع الجرود ضريبة دموية، قؿَّ نظيرىا 

و عمى رماد احتراقنا، في التاريخ. ورغـ ىذا كمو لـ نيأس مف طموع فجر ول
 واحتراؽ بيوتنا.

أجيش بالبكاء، شرؽ بالدمع، مات صوتو في صدره، خيمت سكينة، أغمؽ 
كؿ منيـ باب كيفو، زمزمت نحمة برية ضائعة عف سربيا، تأرجت حرشة نبع 
الصفا بعبؽ أخضر، امتزجت بو أنساـ بيض، وبرودة منعشة، وكاف ال زورد 
، وىسيسات النسغ في الطبيعة يتحرؾ في عمؽ  السماء منمنمًا بمصابيح النجـو
األشياء، إيذانًا بقدـو ربيع الفصوؿ، أزاح الدكتور األخضر العربي نظارتيو عف 

 عينيو، وسرح وراء الميؿ المتحرؾ في العالـ الخارجي، وىتؼ في حزف مقيور:
لـ تكونوا وحدكـ في الحصار والحرائؽ. كنا نتمزؽ لمويبلت التي نزلت  -
باالنقسامات التي حاقت بحزبنا الثوري، الغربة، والنفي، والقمؽ الغريب، بكـ، و 

عششت في عروقنا، وقضمت معاني حياتنا، البراكيف والزالزؿ، وتفتت الدوؿ، 
والتحوالت التي حدثت في الجانب اإلنساني، خبلؼ ما كنا نتصور، والحروب 
الطائفية وذبح الناس عمى اليوية، وسقوط المعسكر االشتراكي، كميا شكمت 
منعطفات حادة وصدوعًا غائرة يصعب رتقيا ويظير أف القوانيف الموضوعية، 
ومحاولة ضبطيا مسار اإلنساف، غير عممية، وغير صحيحة إذا لـ تضع في 
حسبانيا تأثيرات الشروط الذاتية وتقمباتيا، وىينمات األفراد ودورىـ الفعاؿ في رسـ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 099 - 

ما فات، ولكف لنخط المستقبؿ بروح جديدة، حركة التاريخ. ما جئنا لنبكي عمى 
ونرسخ الوحدة الوطنية بيف فئات الشعب.  وبقايا المتعصبيف يريدوف أف ييدموا 
جسر الكفري إلى األبد كآخر رموز تبلحمنا، وتعايشنا المشترؾ. وذلؾ بعيد 
منتصؼ ليؿ السابع عشر مف نيساف، المصادؼ لذكرى جبلء المستعمريف عف 

 أرضنا فما رأيكـ في ذلؾ؟! 
تشظت الصور مف مراقدىا في مخيمة غيبلف الجعفي وتناثرت كدخاف 
الحرائؽ الذي عَـّ قرى الجرود وقصور آؿ الصواف وأبنية آؿ الغشيـ وبرقروؽ 
ومنزوؿ بدر الجعفي.. وتكايا آؿ الخصيب، والحريؽ الذي أتى عمى جزء مف بيتو، 

ىا المرمرية، وقبة الشيخ نجـ واألشجار التي قطعت، والقبور التي تحطت شواىد
الريحاف، التي تصدع جانب منيا، وغربميا الرصاص.. وقبة الجد جعفر الخصيب 
التي تقوضت بعض زواياىا، وطار شاىد ىبلليا الحجري، وبقيت العثمانية 
وقصور آؿ مبارؾ، محافظة عمى سبلمتيا، عصية عمى التيديـ والتحريؽ، ألف 
منطؽ الغالبية والكثرة والبطش، ىو الذي يسوُد تاريَخ اإلنساف. فتح طبقتو المعيودة 
المكبوسة بتبغ حواكيره، وانتزع منيا لفائؼ، ووزعيا عمى رفاقو، وأشعميا بقداحتو، 
ونفث نفثات دائرية، وتسمؽ بعينيو مرتسمات رفاؽ األمس، ورفع ومضات قداحتو 

د شديدة التقمب في وجو صيره نبيؿ السواحمي يتقراه وىو بجواره، وقد مضْت عيو 
ولـ يره، فطالعو وجو مف الرمؿ المتحجر، حفرتو األياـ، ينز بتعابير النفي، 
والتشرد، لوحتو الصحراء الكبرى، والتنقؿ بيف واحاتيا ومدنيا، وانحسر شعره 
األشيب إلى الخمؼ، وتكيفت عيناه في مؤقييما، وظؿ شعاع أنيس يخُب 

 وسطيما. أومأ غيبلف الجعفي بيديو الراعشتيف، إلى الحاضريف، وقاؿ:
تقشر جمدي مف أىواؿ المعاناة؛ في السجوف، والسراديب االنفرادية،  -

والحصار، ونفذ إلى مساـ نفسي االعتصار والخوؼ مف الخوؼ، والقيقيات مف 
خمفي، وتخمى عني أحبتي ورميت في ميمو الموت البطىء، ولكنني لـ أكفر بقيـ 

يا، وشحذت جسدي عمى مسف مرىؼ، حتى أضحى حركتنا الثورية، والوفاء لنظرت
رمحًا مصقواًل، وطمقة جاىزة في بندقيتيا غير أني أريد أف أتعرؼ إلى بعض 

 الوجوه الحاضرة، التي قد أموت معيا في معركة واحدة. 
دّوـ الدكتور األخضر العربي  أبخرة سيجارتو في الفضاء الميمي، وتراءت 
شباؾ عنكبوت وراء سبحاتيا، وحؾَّ أرنبة أنفو، وكاف متكئًا عمى مرجة العشب، 

 فاستوى جالسًا وأجاب:
يظير أني لـ أحفظ دروس المجامبلت، رغـ أني أفنيت عمري في أوروبا  -
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وجؿَّ مف العيَب فيو. ولؾ كؿ الحؽ أف تتعرؼ إلى رفاؽ المصير الواحد، وىؤالء 
ت تعرفو مف قرى بالترتيب ىـ عمر الخالدي، أبو بكر الراوندي، وحساـ حاتـ وأن

يميا منصور مف  ، وا  العثمانية. وىذاف المذاف بقرب شجرة الشوح ىما جورج نعـو
 المناضميف القدامى.

تنحنح نبيؿ السواحمي. حّرؾ يديو في انفعاؿ، قطؼ أقحوانة مف نبتة صغيرة، 
راح ينزع عنيا وريقاتيا، كما كاف يفعؿ في ماضيات أيامو ككشؼ لمحظ، حتى 

 أنيى آخر وريقة مف الوردة، وتكشؼ عف حسف الطالع، وأردؼ قائبًل:
ىذه الوردة بمسار تويجاتيا، أجابت بنعـ ليذا المقاء. أمضيت سنيف نفسية  -

متطاولة كالقروف الرتيبة عمى سيؼ الصحارى الكبرى، وعمى سواحؿ ليبيا وقفارىا 
لى الممتدة، فمـ أتنصت إلى ىسيسات نبع يجري مف قمب األرض الرممية، وال إ

ريحانة تضوع بأرج قدسي، حتى خمدت أحاسيسي كذرات الرمؿ. وفي ىذه الميمة 
أشعر بأني أولُد مف جديد مع لدونة ىذا المقاء. وقدـو ىذا الربيع، فنرصَّ صفوفنا، 
وننتزع أشواؾ الطائفية والفئوية مف أذىاننا، ولنطيْر حواسنا، مف مفرزات عصور 
 االنحدار، ولنعد أنشودة الوحدة الوطنية، ونيتؼ بكميتنا: الديف هلل والوطف لمجميع. 

مرؽ شياب المع في مطاوي سماء مغرقة بالزرقة، ومرَّ فوؽ الرؤوس وأضاء 
فسحة مف المكاف، وسقط كما يخيؿ إلى الرائي، بجانب قبة الشيخ نجـ الريحاف. 

 واستدرؾ الدكتور األخضر العربي معبرًا:
رة مف النور بمروره في سماء ىذا ىذا الشياب احترؽ ليضىء، ورسـ دائ -

العالـ، ونحف، ينبغي أف نتشبو بو، نحترؽ لنضىء، نموت لتورؽ مف دمائنا 
شجرات يانعة وثمارنا ضجة، قد ال نقطفيا، نحف، بؿ األجياؿ اآلتية بعدنا، ىذا 
ىو طريؽ أصحاب الرساالت، طريؽ أنبياء العصور، والمصمحيف االجتماعييف، 
ورّواد الثورات، الوقت قد أدركنا، وأخشى العيوف المتمصصة. وىذه ىي الخطة التي 
رسمناىا لمدفاع عف جسر الكفري والتترس بيف ضفتي النير، والمواقع التي يتربص 
لى المقاء في ليؿ السابع عشر مف  كؿ منافييا، واألسمحة، ستصمكـ في حينيا. وا 

 أحٌد.نيساف، ولننفض كذوب الممح في الماء دوف أف يمتقط تحركنا 
ابيا البلمع، تناوؿ رزمة مف  أمسؾ بحقيبتو الخضراء الصغيرة، فتح سحَّ
الورؽ، ووزعيا عمى كؿ واحد مف رفاقو، وتصافحوا جميعًا عمى الوفاء بالعيد، 
وتناثروا في الشعاب، وغابت أشباحيـ، وراء غبشة الفجر، بيف الرعوش والسناسؿ 
ومساقط نيرالسبع، فأخفتيـ معاصي الشعرا. أىدودر أيوب السارح وغيبلف 
الجعفي، ومعيما نبيؿ السواحمي إلى عيف الغار. وكانت ديكة آؿ سويمـ الدرويش 
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تصيح بصوتيا المعدني كوكو. ري. كو والفجر خطوط حمار وحشي، ترتجؼ في 
المراقي الشرقية، شّبابات رعياف يروحوف بقطعانيـ صوب األدوية والرامات التي 

ر الناحؿ في المحاؽ ثمرة زعرور صفراء    قضـ الزنابير يتجمع فييا الماء. والقم
بعض أجزائيا. وأشذاء أزاىير، مخممية الرؤى، تثير الحمـ القصي إلى جزر القمر 
التي تنضح بالعطور. ونداء المؤذف: اهلل أكبر، في الجامع الوحيد الذي أشاده آؿ 
الخصيب يتيادى كصوت نبوي مف خمؼ العصور، يدعو إلى الوحدانية، والتآخي، 

 والمحبة.
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 الفصل األخٌر

 االستشهاد
أياـ نفسية بطوؿ الدىور، تجرجرت ساعاتيا ودقائقيا، ترقبًا وترصدًا، وتبدت 
بوصمة الزمف فييا، باردة، بطيئًة كسمحفاة، في المرتقى الصخري. وقد أوفى 

ة سيارة الدكتور األخضر العربي بنذره وعيده، وأرسؿ األسمحة في حينيا مع حمول
بيكآب مف الذخيرة والرشاشات، والقنابؿ اليدوية، والبندقيات الروسية، مصحوبة 
ببياف ناري العبارات، يدعو إلى المقاومة والدفاع حتى الموت عف الجسر الكفري 
وأف يتّرس الرفاؽ الجرود في الجانب الجنوبي منو، والرفاؽ مف العثمانية وقراىا في 
الجانب الشمالي منو، ومنع نسفو ميما كمؼ مف تضحيات: وتجمع الرفاؽ الجرود 
ومف معيـ، في ضامة أيوب السارح ووزعوا األسمحة عمى أنصارىـ، واستدؿ كؿ 
منيـ عمى موقعو، ومرافقو. وتفرؽ الجميع ليبًل بسرية كاممة، عمى أف يكوف المقاء 
ف غدًا في منتصؼ الميؿ القادـ عمى الضفة الجنوبية مف الجسر. عصفت بغيبل

الجعفي مشاعر مبيمة، لـ يحسَّ مف قبؿ بوتيرتيا الحادة، بيذا الشكؿ وبرىافة ىذا 
المذاؽ المتفرد. شوؽ أخضر إلى احتضاف الوجود بموف البروؽ الشديدة الممعاف، 
ميؿ كاسح إلى لثـ شواخص القبور التي يعرؼ أصحابيا، تواجد غريب أشبو 
بتواجد الصوفييف الذيف يستشفوف برازخ التقاطع بيف األزؿ والزماف، بيف البلمتناىي 
والمتناىي، انسياب حمو كرفات الطيوؼ ترقرؽ في مخيمتو، نبع ببل ماء مرئي، 
غنَّى وراء األشياء، نسغ خفي، أصاخ بكميتو إلى ىسيساتو في الجذور. العالـ كمو 
تغيرت وتيرة مذاقو، وانكشفت أشياء وراء عتبة الحواس. تذكر قوؿ معممو فجر 

يؼ إف المشرفيف عمى الرحيؿ عف الحياة، ُترىؼ أحاسيسيـ، وتتفخـ رؤاىـ، الشر 
يتذكروف كؿ نأمة أو حركة مرت بيـ. وتصير حواسيـ، نسرًا يحمؽ في األعالي، 
ويتسامى فوؽ الرؤى الدودية، فيطموف عمى كوى أشد اتساعًا وتحميقًا، مما كانوا 

 عميو في حياتيـ العادية".
لـ يقدر عمى أف يتحمؿ مشاعر ىذه المناخات الغريبة التي لـ يبلمسيا مف 
قبؿ بيذه الشدة، فدخؿ إلى بيتو خائفًا، مرتعشًا كرسوؿ في العيد القديـ فاجأه 
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الوحي وىو في ذروة تأمبلتو وعزلتو. كاف نبيؿ السواحمي متيقظًا يطرؽ بؤبؤ عينيو 
شيء، شاردًا وراء بمطرقة جفنيو الرَّافيف. وقد أسند رأسو إلى ذقنو، محدقًا بالبل

 أفكاره فاقترب منو غيبلف الجعفي، وربَت عمى كتفو ىامسًا:
مالي أراؾ ساىمًا؟! أتخاؼ أف تموت؟ بماذا توغؿ في التفكير؟ ألـ تقؿ لي  -

بأف أوالدؾ األربعة قد كبروا، وحوشَت ليـ ما يكفييـ مف الدنانير، وأودعت مالؾ 
 باسمؾ وباسميـ في المصارؼ. ونياية كؿ شيء إلى الموت والفناء.

فؾَّ ذقنو مف كماشة يده، رفع رأسو في فتور. التقطت عيناه الصدع الذي 
. وأجاب في أسى:  أصاب سطح البيت، أثناء الغارة العثمانية في الصيؼ المنصـر

بقيُت أمّني أختؾ وأوالدي بالعودة إلى ىذه المرابع، كنا نقتات وسط الرماؿ  -
وأف نشيد بيتًا أنيقًا بعد ىذه الغربة، بجانب ىذا المزار،  بأحبلـ العودة إلى المشرؽ،

وأف نجمع الشمؿ بعد ىذا الفراؽ النائي. يظير كما تقوؿ حكمة متأممة أحفظيا: 
)إف األرواح ال تتصؿ ببعضيا إال في الماضي. واألجساد تعيش في الحاضر، 
والمستقبؿ تسكنو األحبلـ ورفيؼ األماني المستحيمة التحقيؽ، ميمنا المدنؼ إلى 
الطفولة، يختزف في ذاكرتنا المتع الحموة في ماضينا. عمياء ىي العيف التي إذا 
أغمقت أجفانيا، ال تممح خمؼ بؤبؤىا صورة عزيزة عمى قمبيا، صماء تمؾ األذف 
التي ال تسكنيا تراتيؿ الميؿ وأغنيات النيار، ُمرة ىي الشفة التي ال تسترد ثمار 

وة. ولكني غدًا قد تموت أحبلـ زوجتي وأوالدي التي تركتيـ الحقوؿ الشديدة الحبل
في سبيا الصحراوية وحيديف، ينتظروف عودتي، ونقميـ إلى ىذا المشرؽ الساحر. 
سمعت بفاجعة مغارة الضنية فجئت أتبّيف حقيقة األخبار، والتقيت بالدكتور عمى 

 متف الطائرة اآليبة إلى المشرؽ العربي.
انتابت غيبلف الجعفي شفقة رحيمة عمى صيره. سحؽ أسنانو ببعضيا 

 بعضًا، فرقع أصابعو كصوت الممح في النار، زفر زفرات حارقة، وتمتـ قائبًل:
إذف لف تموت غدًا وتترس خمؼ شير الغابة فمف يناؿ منؾ الرصاص.  -

ومف كاف مثمؾ، وعنده ىذا المخزوف مف أحبلـ العودة، وحمؿ قارورة أحبلـ زوجتو 
بغي أف ال يريقيا بيذه البساطة، وأف يبقي عمى ىذا المخزوف حتى وأوالده، ين

يرتطـ بقساوة الواقع، وينفد مف تمقاء ذاتو. أما أنا فالماضي قيقيات مف خمفي، 
وصدوع تيددني دومًا باالنفصاـ، والحاضر حصار الماضي وكوابيسو، بقي لي 
خيار واحد، أف أطمع المستقبؿ، وتتفتح ألؼ زىرة، مف الوحدة الوطنية، ولو عمى 

 رماد جسدي وموتي.
نيض إلى زاوية البيت، كسر القشرة الخارجية التي تكسوىا. أخرج ألفية عرؽ 
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مخزوف منذ زمف، قبؿ وفاة أمو، سحب السدادة الفمينية عنيا، فتش في النممية عف 
األكواب الخشبية التي نحتيا والده مف لباب الشجر، منذ أياـ غويراف الوطا. 

، عبقت األرض بمذاؽ أواخر الصيؼ، صبَّ العرؽ انتشرت  رائحة الكرـو
 المتخمر، كرع ثبلث كؤوس صرفًا صرخ كأنو في فبلة منقطعة:

تعاؿ، يا صيري الحالـ، تعاؿ يا ابني ناصر. اليـو خمر وغدًا أمر. إذا لـ  -
تنيضا سأكسر ىذه األلفية عمى رأسيكما. فمنتناوؿ قرباف الرحيؿ قبؿ مجيئو، ال 

 عاش، مف مات صاحيًا الميمة.
التمعت نجمة في عينيو، كما تمتمع نجمة الصبح بشخوصيا المذىبة قداـ 
الفجر. والتيبت مخيمتو ببروؽ تمر فوؽ الغابة. وأمر ابنو أف يأتيو بشبابتو القديمة، 
لينفخ فييا، فالميؿ لو رائحة متفردة ال تناـ، وأف يعزؼ ىو عمى أوتار ربابة جده 

مت اإليقاعات الحزينة، واسترقت الشيب أسماعيا في سماء ربيعية الجعفي، تناغ
مغرقة بالصفاء، وتيافتت فوؽ قبة الشيخ نجـ الريحاف لتذوب انطفاًء  وترمدًا في 
حنيف الربابة، والتياب القصب وتراجيعو، التي أيقظت أشباح الموتى الذيف رحموا 
وأبقوا رفاتيـ الحموة في المخيبلت. وظمت التراديد تشّنُؼ مسامع الميؿ، وشماريخ 
الجباؿ، والقبة البيضاء، وتحمؿ في ذاتيا طعـ الرحيؿ والوداع والحسرة حتى غطَّ 
الثبلثة في نـو عميؽ، وسكرة ال حدود ألبعادىا، يتصالب فييا الماضي بكؿ نأماتو 
وتوجعو، والحاضر بكؿ ترقبو ووحشتو، والمستقبؿ بكؿ حدوسو وتنبؤاتو المتبرعمة 

 شاء الغيب.في أح
*** 

أومضت أوؿ إشارة في مغارة بني سويمـ الدرويش أطمقيا أيوب السارح، إيذانًا 
بالنزوؿ إلى الجسر الكفري والتترس وراء الصخور المشرفة عميو، اىدودر حماة 
الديار مف أبناء الحزب الثوري، في منتصؼ ذلؾ الميؿ المفصمي، الذي تتصالب 
فيو مصائر وحدة وطنية، ونياية مجموعة سكنتيا روح أمتيا، كعقارب ساعة 
منتصؼ الميؿ. أخذ كؿ منيـ موقعو المحدد لو، وجيز سبلحو وأمفَّ ذخيرتو. 
تترس أيوب السارح في مكاف مرتفع يطؿ عمى الحارة التحتانية، ليقتنص كؿ مف 
تسوؿ لو نفسو باليجـو عمى الجسر، وكأنو استعاد شبابو األوؿ، وقدرتو عمى 

تقانيا بأنو يصيب اإلبرة المعمقة في استخداـ السبل ح، وكاف مف حسف الرماية وا 
شجرة وعمى عشرات الخطوات، ويصطاد الطير في قبة السماء، ويقتنص 
بصبوص الميؿ وىو يؤوب في الدجى. كما كاف أترابو يتحدثوف عف براعتو. وأنزؿ 
ابنو سامر معو، ليمؤل لو البندقيات بالذخائر، ويعاونو إذا ازدحـ القتاؿ. واتخذ 
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غيبلف الجعفي وابنو ناصر، وحميداف الدرويش موقعًا عمى الدرب المؤدي إلى 
الجسر مباشرة، وتوزع الرفاؽ اآلتوف مف العثمانية وقراىا عمى المواقع في الجبية 
الشمالية مف الجسر. كاف البدر تمًا مكتمبًل، كدارة نورانية، تسبح في فضاء 

، وصوت قرقرير يصدى بيما الميؿ، وبرودة ناعمة البلنياية، ونقيؽ ضفادع معدني
تتغمغؿ في العروؽ، وضبابة خفيفة، كمياث طفؿ غرير فوؽ زجاج شفاؼ، 
تتصاعد مف مساقط نير السبع وشجيرات الدلب والحور تتمايؿ كأشباح مترنحة 
أماـ ىبات أنساـ الضفاؼ. وكواكب السماء تممع كالنيراف الجف والعفاريت في 
شراقو، كأنو عريس  حكايا )ألؼ ليمة وليمة كاف غيبلف الجعفي في ذروة صحوتو وا 
ترقب انصراؼ المدعويف، ليختمي بعروسو، ويدخؿ إلى مخدع الزوجية. وكاف 
يروي لنبيؿ السواحمي. وابنو ناصر، وابف سويمـ الدرويش، ومجموعة مف رفاقو 

 ة، قائبًل:الحارسيف، لقنطرة الجسر، رؤياه العجيبة، وحممو في منامو البارح
أعجب ما رأيت في حياتي، ويكاد ال يصدؽ، إال لمذيف شفَّْت حواسيـ،  -

وصفْت أرواحيـ، كما كاف يقوؿ خالي عمراف ووالدي. وذلؾ أني رأيت في منامي 
البارحة وبعيد الفجر، حممًا غريبًا. الشيخ نجـ الريحاف بذاتو، تجمى لي بصورة 
شخصية، بقامتو المديدة، ولحيتو الثمجية الموازية لصدره، وجبتو الخضراء، 
وبإشراقة عينيو البلمعتيف. كتمؾ النجمة التي فوقنا، وىمس في أذني، )سأقاتؿ 
معكـ غدًا، وأحمؿ بروؽ الصواعؽ بدعائي لكـ، وألقي في قموب دعاة التفرقة 
 .) والتمزيؽ، الرعب واليمع، واهلل مع الجماعة والوحدة. وسأخرج مف قبري اليـو

مد الحاضريف، قؼَّ شعرىـ توزعت رعشات الحمـ بيف المدافعيف عف اقشعرَّ ج
الجسر، وغمت مراجؿ الحماسة في صدورىـ، وآمنوا أفَّ النصر قادـ، وتمؾ الموقعة 

 مستميمة مف روح موقعة بدر الكبرى.
استرد غيبلف الجعفي أنفاسو، وحممؽ في السماء المميئة بتمؾ الصوامت 

 األزلية، المعمقة في أذف الجوزاء، كأقراط مف الضياء البلمع، وتابع حديثو:
وأغرب مف ذلؾ، أني استيقظت مف نومي، وقبضت عمى كمشة مف  -

البخور، ألحرقيا قربانًا في الغضارة، عمى مشيد الشيخ نجـ الريحاف وفوؽ قبره، 
 فوجئت ويا لمغرابة، أف قبر الشيخ متصدع وأف شخصًا ما خرج مف لحده.

غيمة أثيرية ذات امتدادات عجائبية في صميـ  انبير الجميع، سادت
المدافعيف، خيمت سكينة متأممة. مزقتيا زحوؼ مف الشماؿ والجنوب. دّوى 
الرصاص في األودية، انيمر كزخات البرد الشتوي، تطايرت شظايا، حوؿ 
الضفتيف، أبدى المدافعوف مقاومة ممحمية عف الجسر، كاف أيوب السارح يطمؽ 
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رصاصو الصائب عمى كؿ مف يتحرؾ، ويخمده. مضت ساعات ال يمكف قياسيا 
بالزمف العبودي المؤلؼ مف دقائؽ وثواٍف، دامت الرشقات تئز فوؽ رؤوس 
المدافعيف حتى باف أوؿ خيط أبيض مف الفجر، واخترقت رصاصتاف رئة غيبلف 
الجعفي، وثبلثة رأس حميداف الدرويش فخر صريعًا. وسحب ناصر والده المصاب 

لصخرة ليقيو زخات الرصاص. أظير المدافعوف صمودًا حير المياجميف إلى ظؿ ا
الذيف أغاروا ثانية مف الجبيتيف لحصار الجسر ونسفو، وانيالوا عمى مترس أيوب 
السارح الذي كاف رصاصة يقنصيـ، ويسيؿ دماءىـ، وزحموه بوابؿ مف الرصاص، 
فأصابوا مقتبًل مف ابنو سامر وىو يقدـ الذخيرة لوالده فأردوه قتيبًل. انفجر غضب 
األب كحمـ البركاف، وازداد تحفزًا وثأرًا، وانبرى يبلحؽ فموليـ المنيزمة حتى غابوا 
وراء الغبشة، وتفرقوا في شعاب عيف الغار الجنوبية، في حيف أبدى ثوار الضفة 
قوا المياجميف مف قرية  الشمالية مف الجسر مقاومة شرسة، وتشبثوا بمواقعيـ، مزَّ

نية شرَّ ممزؽ، وأثخنوىـ بالجراح، وجعموىـ يفروف مذعوريف مف ىوؿ العثما
المعركة. وعمى الضفة الشمالية مف النير، سقط أربعة قتمى مف الحزب الثوري 
. وكاف الفجر قد  ىـ: حساـ حاتـ، عمر الخالدي، وأبو بكر الرواندي، وجورج نعـو
بزغ، واندلقت حمرة شفقية فوؽ قمـ الشعرا. وكاف غيبلف الجعفي يحتضر تحت 
الصخرة المحاذية، ويحتضنو ابنو ناصر. ويحممؽ في الصوت الخفي الذي أتاه 
ىذه المرة مف أمامو بداًل مف خمفو، وكاف يبتسـ، ابتسامة عذبة بداًل مف قيقياتو، 
وييمس في أذنو: "آف لنا أف نفترؽ ياصنوي وأغيَِّب قيقياتي الخمفية مف ورائؾ إلى 

ني رمزًا خالدًا وفكرة انعتقت مف كؿ الصدوع واالنييارات، وأمسيت األبد. لقد تجاوزت
منارة دائمة اإلشراؽ في ذاكراة األحياء واآلتيف، وربيعًا إنسانيًا ال يعرؼ التمزؽ 
والموت، وتجاوزت الطاحونة الوثنية وخرائب األزمنة وكبلليبيا، وممارسات 
األوغاد". واختفى وراء أمواه النير السيمي. احتضف غيبلف الجعفي ابنو ناصر في 
حنو الراحميف، وأمره بأف يرفع لو رأسو، ليمقي آخر نظرة عمى الدنيا. كاف الجمع 
مف الرفاؽ األحياء، قد تجمعوا حولو، وحاولوا وقؼ النبع الدموي الذي يتدفؽ مف 
صدره. وحنا عميو الدكتور األخضر وأيوب السارح ونبيؿ السواحمي، يسعفوه، ولكف 

 ى. ىمس في صوت خافت كأنو أنيف ناي بعيد:ببل جدو 
حياتي انتيت. طمع ىذا الفجر مف ىذه الينابيع الدموية الشييدة. بقي  -

الجسر الرمز، أقبرونا، تحت ىذا الجسر شيداء الشماؿ في شمالو، وشيداء 
الجنوب في جنوبو، واحفروا لي قبري في ظؿ ىذه الجفنة مف الغار الدائـ 
االخضرار. أوصيكـ بشيئيف غالييف، أوليما رسالتي، أف تتابعوا الدرب النضالي، 

ابتسـ ابتسامة فوؽ الموت، وىوى بجسده  -وثانييما أف ترعوا ابني الوحيد ناصر
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إلى مياوي الخمود، والفناء، وانطفأت الشعمة التي أغدقْت، عمى العالـ كؿَّ 
سطوري معاناة عطائيا، ومخزونيا مف الضياء ونبؿ المواقؼ وترمدْت كالفينكس األ

نسانية.  واحتراقًا لتولد مف ترمدىا حياٌة أشد سطوعًا وا 
*** 

مكث الجسر الكفري شاخصًا في وجو الدىر، تتكسر عمى قنطرتو ودعائمو 
أنواء الَحَدثاف والسنيف، دوف أف تناؿ مف بقائو ورسوخو. وظمت مواكب اإلنساف في 
قرى العثمانية والجرود، تمرُّ فوقو في قداسة، تتممى سبعة قبور؛ أربعة في الشماؿ، 
وثبلثة في الجنوب، ترؼ كمنارات المعة في دياجير المحف، والجزر التاريخي، 
أنقذت مركب الوحدة الوطنية مف التحطـ عمى شاطىء صخور مدببة كالخناجر، 
وسط أعتى الرياح اليوج. وفي كؿ جمعة، عند الغروب، يتبلمح سكاف الحارة 

ار، شبح امرأة مسربمة بموف الحداد، توقؼ سيارتيا السوداء، التحتانية مف عيف الغ
وتنزؿ تحت الجسر، توقد نارًا، ترمي بخورًا في غضارة حائمة، تركع في خشوع 
أماـ قبر غيبلف الجعفي وتقرأ الفاتحة، وتسرُِّح بناظرييا الخضراويف إلى شمس 
المغيب، وتييـ وراء دنيا مف التأمبلت والغور في الماضي، وتتناغـ أشعة دموعيا 
المنسكبة فوؽ مدافف الزمف الذي ال يعود مع نوافير الشمس الغاربة، والتماعاِت 
أمواه النير المنسابة تحت الجسر الكفري الماثؿ كما رد جبار مف صميـ التاريخ، 

 يستقبؿ الشروَؽ المتوىَج، ويوّدع الغروب اآلفؿ، في ممحمة الديمومة، والبقاء.
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 انىطُيت  -رقى االيداع في يكتبت األسد 

 

دمشؽ: اتحاد الكتاب العرب،  -.رواية / سميماف كامؿخرائب األزمنة :
 سـ . 24ص ؛  208 - 0998

 

 ؾ ا ـ خ  8033119560 -2 ؾ ا ـ خ   803313 -0

 كامؿ - 4   العنواف -3

 مكتبة األسد          211/5/21-ع 
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 هذا الكتاب
 

انبعيد  روايت تزصد حياة حافهت بذكزياث انًاضي
وانىسيط وانزاهٍ، يجسدها بطم انزوايت انًدعى 
غيالٌ انجعفي يٍ خالل ظزوف انقهز أياو 

 انعثًاَييٍ، وانفزَسييٍ وعهد يا بعد انىحدة.
روايت تؤرخ نًزاحم يهًت يٍ حياتُا، وتستحق 

 انىقىف عُدها وانتأيم في يُعكساتها.
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