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 المهام الموازية:

 باحث في التاريخ واألدب المغربي؛ -

تاريخ القبائل في شمال المغرب محاول صدر له كتاب تحت عنوان: " -

 ". عن دار نور للنشر؛التركيب

 "؛غمارة التاريخ المحاصرالطبع، تحت عنوان: "  كتاب قيد -

 "؛الشلحة الغمارية إرث تاريخي يحتضر"تحت عنوانقيد االشتغال كتاب  -

 "؛شمسة أميرة من زمن األسطورةرواية قيد االشتغال تحت عنوان: "  -

نشرت له عدة مقاالت وحوارات مضمنة في مجالت وجرائد مغربية  -

 وعربية؛

 رئيس جمعية الباحث للدراسات والتنمية المجالية؛ -

 اء بمدينة تطوان. عضو في فدرالية جمعيات األحي -

مجلة )المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية  في تحريرالعضو  -

دورية دولية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 (.برلين -لمانياأ ستراتجية والسياسية واالقتصاديةاال
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  إلى عبق روح والدي  

طيف مر من هذه الدنيا تاركا حكايات كل إلى 

  على الرصيف تروى

 -أهدي ثمرة هذا العمل-.
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 يداعبحفيده الذي  أحضانه وبين العجوزالشيخ  جلس

ه أذن في يهمستارة  مستمرة، ابتسامة في البيضاء لحيته

 :قائال رقيقال هبصوت

 يداعب وتارة ،الغماري األمير قصة جدي يا لي احك -

  :قائال رأسه غطاء

 جدي؟ يا "الرزة" تلبس لماذا -

 همس الجد في أذن حفيده قائال:

حكاية األمير الغماري علي بن يا ولدي لك سأحكي 

جبال ، ورحلة أجدادك القدامى إلى ال-األندلسي المجاهد-راشد 

 .لك أي حكاية عدني أنك ستنصت، وإال لن أحك ،الغمارية لكن

 رد قائال:، ثم انظر الحفيد إلى جده مسرور

 حتما سأستمع يا جدي. -
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جبال نحو ال نظر الحفيد اوجهم أشار الجد نحو األفق

 :له بصوت عميق قائال، بهما المحيطة

 هل ترى تلك الجبال؟ -

 رد الحفيد:

 أراها يا جدي. ،نعم -

 فقال له الجد:

قصص أبطال غمارة العظماء، تروي إنها يا بني  -

ن عأبطال كرسو حياتهم من أجل إنقاذ الوطن، من أجل الدفاع 

 ن عن الوطن قلة.ره ضد الغزاة في زمن كان المدافعوثغو

 لم يدرك الحفيد معنى الكالم، فقال لجده:

 أتمم يا جدي. -

في ضعف شديد، فقد  البالد تكان ،م1415في سنة  -

ن ركانه، حتى أأبين  الفوضىكثرت الفتن حين ذاك، وانتشرت 

 .عداءالجميع كان يعتقد أن المغرب سيسقط لقمة سهلة في يد األ

د قائ في الساحة برز األوضاع المقلقة،في خضم هذه 

ل حفز النفوس من أجأثار قلوب مغاربة الشمال، و، همام بطل

 هذا الوطن. ربوع يهدد المهيب الذي صار   دفع الخطر

التي أخذتك -مدينة شفشاون  بنىأنه  ،هفكان أول ما فعل

ونادى في أهل غمارة  ،إليها لزيارة قبر خالك أنت وأختك

ليبية التي والجبال من أجل إعالن النفير العام ضد القطعان الص

رحل على إثرها و ،بدأت تزحف على جيوب الشمال المغربي

 من أهاليه السالمين. جزء
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ة المضطربة والمحفوفة بالمخاطر، وأثناء هذه النشأ

 حيث كان ،ك عائالت أندلسية فرت من بالد إسبانياهنا تكان

ي ، لقد أذاقوهم األمرين لكسابقا يعمل -رحمه هللا- والدي

ذا هكوا نهم فضلوا أن يفروا بدينهم على أن يتريتركوا دينهم، لك

 النور.

في منخفضات ومرتفعات الجبال  وبعد أيام من السير 

ق، وصل هؤالء إلى ئية والمليئة بالوحوش وقطاع الطرالنا

 سواحل األندلس الجنوبية وركبوا أول سفينة متجهة للشمال

ا شرو، ومنها انتالغمارية المغربي، ونزلوا في قبيلة بني زيات

هم في أرجاء الشمال المغربي وتعايشوا مع أهله، واصطفوا مع

 ضد العدوان الصليبي.

علي بن راشد ان الشاب الحسني األندلسي موالي ك

ا لن الجهاد شمال وغربيبني قلعة شفشاون ويهيئ الجنود ويع

 ثث لنوع جديد من المقاومة الشرسة ضد الكيانوجنوبا، ويؤ

سي لة غمارية جديدة بمفهوم أندلاالستعماري، راسما بذلك دو

ن عربي غماري )أمازيغي( جديد، فقد نجح في لملمة الغماريي

لق تحت راية الدفاع المقدس عن البالد، كما تمكن أيضا من خ

 جيل جديد من المحبين لبالدهم والمدافعين عنه.

 ،فبنى الحصون والقالع، وأعلن الجهاد في كل القبائل

لترحاب والفرحة، فما كان منهم إال فاستقبلته قلوب شيوخها با

 الجيشتحاق بجيش هذا البطل، فكان لأن قدموا أبنائهم لال

لقد  ،الغماري األندلسي من أقوى الجيوش في الشمال المغربي

طنجة وعلى أسوار مدن سبتة  أرق البرتغاليين في أحواز

هجمات كثيرة على القرى  والعرائش، وتمكن من رد وأصيلة

حتى لقب  ،خن في العدو الغاصب أسرا وقتالكما أث ،منةاآل
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بمعية لمدينة التي اختط عمرانها بيديه شفشاون، نسبة ل بأمير 

الغماريين المحيطين به، لتكون قبلة للجهاد المقدس ضد القوى 

 الطاغية الظالمة.

في هذه األثناء كانت األندلس تعيش فترة االحتضار، 

راء جمن معاناة كبيرة وكان أجدادنا في مدينة إشبيلية يعيشون 

 منهم وتمكن الهجمات العصيبة التي قتل على إثرها الكثير 

ان آخرون من الفرار بصعوبة أمام زحف القوى الطاغية، لقد ك

من البحر، وكانت األندلس محاصرة من  االمغرب محاصر

 خوفا من نجدة جديدة االثنينالبر، لقد قطعوا الوصل بين 

 ة لملفتريين، إال أن المغرب في تلك اللمغاربة إلخوانهم األندلس

عت بنجدة األندلس التي تدا بالكفما  ،نفسه إسعافيتمكن من 

بلي بيين من أجل تصفية أي تهديد مستقوعليها أموال كل األور

 ..دي.لهم، إنهم يعرفون أننا ال نستسلم، نموت أو ننتصر يا حف

يحرك الحفيد يد جده ويقول وهو غارق في نشوة 

 ائال:اإلنصات ق

 ؟ماذا حدث بعد ذلك ،أتمم يا جدي -

بعد أن اختط األمير موالي اعلي بن راشد شفشاون  -

فكر في إنشاء قاعدة  ،وبعض الحصون المحيطة بأحوازها

ا وصلوقد كان أجدادك  بذلك،بحرية بقرية ترغة، وحينما بدأ 

قرية ، فرقة استقرت بالانقسموا إلى ثالث فرقإليها، حيث توا 

ون امدينة تط اتجهت نحو وثالثةبني ازناسن ت قصدأخرى و

 ي.ندلسالمنظري األالقائد التي كانت حديثة البناء، والتي جددها 

كان أجدادك من الفرقة الثانية، حيث حجت إلى قبيلة 

وظلت بين جبالها تحفظ أهاليها  ،بني ازناسن الريفية الغمارية
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علم فإنهم  القرآن وتعلمهم العلم، وبما أن أجدادك كانوا أناس

الترحال  كانوا ال يستقرون بمنطقة معينة، بل كانوا كثيري

فحج جدك األكبر إلى قرية تجكان كعادة أهل غمارة اليوم، 

 بني منصور الغمارية ليدرس العلم.بقبيلة 

ائها إلى أن أصبح من أهم علم علىبقي هناك يدرس  

 فزوجه أهل القرية من إحدى بناتهم واستمر هناك أعالمهم،

ب من أهل بني زيات ليدرسهم حفاده بطلأإلى أن هاجر أحد 

ة قبيل، الذي بقي في ال، ولم يكن ذاك الحفيد سوى أب جديالعلم

ق حدى بنات القبيلة، فرزتزوج هناك إ ، حيثمدة عشرين عاما

 .وأختان منها بأخ جدي الكبير

في حادثة مؤلمة بعد أن  بعد أعوام قليلة توفي أبوه

، أثناء باالستسالم امر الجنود اإلسبانرفض االنصياع ألو

حمل  جدي فوالدعملية االجتياح اإلسباني لجبال غمارة، 

السالح ضد الغزاة المستعمرين مع جيش الخطابي، واستمر 

 معه إلى أن قتله الغزاة.

التي أصابها نوع  زوجتهلديد ترافق ذلك مع مرض ش

تي التي نتجت عن الصدمة الالجانبية من القلق والرضوض 

 ايامأ ي أبنائهازوج، فتوفيت بدورها، وبقتلقتها جراء وفاة ال

ة حو وجهالقرية ن إال أن غادر منه ، فما كانعلى ذلك الحال

ه مجهولة، إلى أن أخذت بيده نفس طيبة تولت تربيته وتعليم

فضل رعي األغنام على صوت مهنة الحدادة، إال أنه كان ي

 المطرقة.

 نظر الفتى إلى جده قائال:

 ؟!وهل جدي أيضا حداد  -
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 أتمم الجد كالمه في ابتسامة عارمة:

 نعم يا بني، لكن الحدادة قديما كانت ضعيفة، وليس -

بيل كما تراه اليوم، فقد كان الحداد يصنع أمورا بسيطة من ق

 مورصفائح البهائم واألقفال وأسنان المحراث وغير ذلك من األ

ة لتهبمك الحديد ونار السهلة، ولم تكن الحدادة تحتاج سوى سبائ

 .مهنة، أما اآلن فهناك العجب العجاب في هذه الاتقوم اعوجاجه

لى أن تزوجت على ما هو عليه إاستمر أن الحال المهم 

لى إأعمامي ووالدي، ثم ولدت أنا واستمر الحال تي وأنجبت جد

 .تولدت أنأن 

 مسح الجد فورة رأس حفيده، وقال:بعد أن  

أجدادك طالب علم، فتكون ذلك  هل تود أن تكون مثل -

 ؟األفق

 رب.اتأمل الطفل عيون جده وابتسم في استغ

 أي أفق يا جدي؟  -

 :قائال بتأمل إليه ونظر حفيده الجد احتضن

 األفق ذاكب تكون لعلك انظر إلى ذلك األفق البعيد،

 .السني

 جده، قاله ما يفهم فلم محتار، ذهول في الطفل ابتسم

 :قائال حنانبته لحي أنامله ولمست

  جدي؟ يا أفق أي -

 ؟!الجبل سوى أرى ال أنا
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 :قائال حفيده أنف وداعب بدوره الجد ابتسم

 لالجبا هذه تاريخ أن الحقيقة لكن ذلك، لك يبدوا قد -

 أن حفيدي يا ولك أهلها، وصمود بصمودها يشهد تاريخ

لهم و حفيد، يا أسود إنهم الجبال، هذه أهل وشكيمة قوة تتصور

 ارثونه منذ القديم، وعليك أن تحافظ عليه.إرث يتو

 :قائال استغراب في جده إلى الحفيد نظر

 أفق؛ -

 أسود؛

 إرث؛ 

 هل أنت بخير يا جدي؟ 

 الغرفة في به تحتفظ الذي المذياع في سمعت جدي،

 ترى يا فكيف المغرب، في كلها ماتت األسود أن المجاورة

 يا ونيكذب هل، اكهن بقيت إن جدي يا تأكلنا قد الجبل؟ في تبقى

 جدي؟

 ،أمامه يقف أن منه وطلب بتمعن حفيده إلى الجد نظر

 :قائال وابتسامة حياء في الطفل نهض

 جدي؟ ولم يا -

 :أذنيه في وهمس حضنه إلى بحب حفيده الجد أخذ

 أرى لكني صغيرا، طفال تزال ما أم كبرت هل رىأل -

 .المسجدكتاب  إلى ندخلك أن حتاجوت كثيرا كبرت أنك

 إليه مكشرا فقال: ن يد جده ونظرم يده الحفيد أزال
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المسجد يا جدي فيه فقيه غليظ يضرب األطفال، وقد  -

أتى أخي في الصباح مدما في قدمه، فهل تفرح حينما 

 الفقيه؟ "يسلخني"

 مسح الجد على رأس حفيده وقال:

يا بني إن المسجد فيه روح النبي، وتمنعك عن  -

ي د تتعرض لغضب هللا إن تماديت فالذهاب له يغضب هللا، وق

 رفضك.

 :الحفيد جده والدموع تنهمر من مقلتيه قائال عانق

 وهل يحب هللا أن يرى األطفال يضربون؟ -

رفع الجد وجه حفيده ومسح دموعه وابتسم في وجهه 

 قائال:

ن لن تذهب إلى المسجد، لكنك ستلج المدرسة، فربما ل -

 ر.لدواوى كما يكافئ أبناء ايضربك األستاذ، وربما كافأك بالحل

تهلل وجه الصبي وقبل راحة جده وسارع نحو جدته 

 .المدرسةليزف خبر خروجه من محيط البيت إلى محيط 



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  9 

 

2: 

 

 

 

 

 

 

 اشتد م،1989عام من أبريل شهر من الخامس اليوم في

 الطقس، برودة بسبب األلم وازداد المخاض، ألم حفيظة باألم

 هذه مثل في برودة تزداد غماريةال القبيلة أجواء أن خصوصاو

 الحاجة زوجها، أم نادت أن منها إال كانما ف ،سنة كل من األيام

  :"الجميلية فاطنة"

 ؛خالتي -

 ؛خالتي 

 ؛خالتي 

 ؛المخاض إنه 

 .المخاض 

 نم كان فما المتوقدة، األم نبرة األمر تأكيد من زاد 

 ،ياتيالز محمد الحاج زوجها على نادت أن إال فاطنة الحاجة

 .الغماري عصفورة مدشر فقير
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 ؛سيدي الحاج -

 سيدي الحاج. 

الذي  خبراللسماع  ةغرفة في لهفالخرج الفقير من 

 يثلج صدره.س

ن أببرها خوأ ب إلى القابلة لال ارحيموااعليك بالذه -

 فيظةحالتوليد، ف بلوازمن تأتي أأخبرها تلتحق حاال بالبيت، و

 . اإلنجاب من قريبة

 قائال:زوجته  هتف في وجه

 ؛الحمد هلل -

 .الحمد هلل 

 بير.كالخير إال وقد أهديتنا الاليوم تطوي نهار يا ربي  

 عانقها معانقة حميمية وقال:، ثم أخذ يد زوجته

 لود الجديد.وأخيرا سيبشرنا هللا بالمو -

 الحريري بزيها القبيلة مولدة رحيمو لال حلت هكذا

 به للذهاب ماء وجلب ار،الن بإيقاد فأمرت العتيقة، ولوازمها

 يم،الحك الذكر من بينات آيات عليه يتلو كي القرية فقيه إلى

 نم كانفما  ،المقبل واالبن الموجوعة األم على البركة تحلل

 :مناديا هتف أن إال الشيخ العجوز

 بركتهف المسجد، فقيه المفضل السي عند سأذهب أنا -

 .مجربة معروفة فيه هللا بارك
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 صراخهاو األم، ألم بين التوليد اتإجراء استمرت

قوانين  تفاصيل رويت عسيرة لحظات كانت للقلوب، المكسر

 يؤكد وقدر بالرحم، يتشبث ابن بيندخول البشرية لهذه الحياة، ف

 وال تستمر المراوغة، الحياة، لمالمسة الخروج ضرورة على

 .لالنتظار بينهما للمراوغة وقت

 الساعات وفي يل،الل طيلة المعاناة استمرت هكذا 

 الواقع، جدار المولود رأس شق الفجر، طلوع من األولى

 رحةف كانتف ابنها، لسالمة األم واطمأنت بعده، الجسد واندفع

 رالقد له يسر إن موسى يسميه أن هلل نذر أن بعد أكثر الجد

 .الحياة دنيا إلى الخروج

 الكثير، حياته من الغربة أخذت الذي األب غياب في

 الوالدين حتى ال ولما المولود، لقاء تفاصيل عهم ودفنت

 . هكذا كانت أجواء ذاك الصباح البارد المثلج.والزوجة

 ضديع من تجد ال ألم بالنسبة صعبة الوالدة كانت 

 فوكلت الكثير، عمرهما من الدهر أكل عجوزين غير أنفاسها

 ة،عد مذاهب الحياة معالم مقاومة في ارتوس هللا، إلى أمرها

 الح هي هكذا طواعية، عن تغادر هي وال للحياة تستلم يه فال

 .شفشاون إقليم من النائية الجبال هذه في السمورية هذه

 من يرافقه وما الوالدة، وجع من األم ارتاحت أن بعد

 .الزوج أب نادت متكررة، مضاعفات

 ؛محمد سيدي  -

 ؛خالي 

 ؛خالي 
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  تسميه؟ أن قررت ماذا 

 هللا نبي اسم يحمل أن قررت ي،ابنت يا لك أقول ماذا  -

 الليلة مكابدته و خصاله، نفس على سيكون أنه وأظن موسى،

 يلكن سهلة، تكون لن حياته أن يظهر مميتة،ال وجاعاأل لهذه

 معالم من الكثير سيبعث أنه وأظن سيقاوم، أنه أظن

 موسى اسم كان ولهذا أحببته، فأنا الواجهة، إلى خصوصيتنا

 تقررين؟ فماذا ،ابنتي يا له مرافقا

 في معك أختلف ولن أسير، سنتك على خالي يا أنا -

 أن نسيت لكني ،نبلك في هللا وبارك فيك، هللا فبارك هذا،

  زوجي؟ من رسالة ترد ألم أسألك،

 الةرس إال منه نرى ولم ثانية، المرة، هذه غيابه طال  -

 .به حل قد يكون ما أعلم وهللا واحدة،

 .أحواله على ويطمئن ابنه يرى حتى هنا، كان لو أتمنى -

 طمةفا البنته يتهؤر مع الحياة له عادت زوجك ،بنيتي يا -

 .سىمو ابنه يرى حينما فرحا سيلتهب أنه واألكيد محمد، وابنه

 .معافى سالما إلينا هللا أعاده  -

 قدوم من البيت زوايا تهدأ لم ،الثاني اليوم صباح في

 فواجاأ أفواجا يتوافدون الكل القريبة، والمداشر المدشر ساكنة

 لواتيال األمهات تهنئة في عادتهم هي هكذا النفساء؛ زيارة على

 .الوالدة حديثو هم

أول  هي، فاطمة لال السيدة -حفيظة– الشابة أم كانت 

 سمعت أن بعد للبيت حجت حيث من وفد على البيت صباحا،

 شيشالح ينقل كان الذي مومن،عبد ال ابنها من مباشرة الخبر
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 بيت من مر عودته طريق وفي الريف، إقليم إلى مدشره من

 نقل أن إال منه كان فما بمولود، فراشها ازدان قد فوجدها أخته،

 من يصل من أول هي الجدة لتكون والدته، لبيت الخبر

 .الزائرين

 في ةالمناسب ألن الهدايا، أنواع بشتى البغال ت  ل  م   ح   

 انك التي ابنتها الصغيرة، لةالجمي ابنتها فهي عظيمة، رأيها

 نساء باقي أمام تتنافس أن والبد جمالها، من يغار المدشر

 مجفف وتين لوز من الثمينة، هداياها عرض في المدشر

 جدة،ال زيارة كانت هكذا .غالية وألبسة جديدة، وأواني وزبيب،

 .معا والهدايا بالحب مثقلة زيارة

 ؛"هدا كبير انهار بنتي" - 

 ؛مبروك 

 جدك هدية أنسى لم الحياة، في ابنة أعز يا بروكم 

 )اسبانيا(. الكفر ةدول من حديثا القادم

 أماه؟ يا جراحه التأمت هل  -

 الماضية الحرب هواجس لكن .البعض ،البعض  -

 يا وله للوطن، مؤلمة حربا كانت دماغه، في تعشعش مازالت

 أن ويتمنى حال، أفضل في اآلن هو هلل الحمد لكن ابنتي،

 بصفة تهانيه لك أنقل أن مني طلب وقد خير، بألف تكوني

 وكله المدشر، أبواب من خرجت أن إلى رافقني وقد شخصية،

  .الصغيرة حفيدته أجل من دموع
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 أتمنى نيأ وتعلمين جدي، أحب كم أماه يا تعلمين إنك

 ليرى تدريجيا صحته تتحسن أن أتمنى كما هنا، إلى يحضر أن

 .عليه بركتهب ويطمئن حفيدته، ابن

  أماه؟ يا معك يأتي ألم وأبي  -

 أن قبل الخميس ليلة غادر أباك أن لك أقول أن نسيت -

 دهيعيل -إدريس -الصغير بأخيك ذهب أنه والحقيقة أخوك، يأتي

 .الغمارية زيات بني بقبيلة العلمية المدرسة إلى

 أنتف أبدا، الغياب يطيل ولن الليلة، سيأتي أنه أكيد  -

 ديمةالق عادته في يزال ما إنه ،-حفيظة– ابنتهب يامهه تعلمين

 تسمع يتيبن يا وهللا النتن، المسخ كلبذ أنفه يمأل مازال ،(طابة)

  .والدك يسمع وال أصواتي، الصخور

 نس،الد هذا من يتطهر سنراه فقريبا أماه، يا تقلقي ال -

 أماه؟ يا الحج في اتفكر ألم

 ؟المباركة هزيارت في النجاسة هذه يزيل لعله -

 البقاع تلك يزور حينما يتغير اإلنسان إن يقال -

  .هحيات في السيئة العوائد من الكثير عن ويقلع بل الطاهرة؛

 نأ والواجب عتيا، العمر من بلغنا لقد ذكرتني، وهللا -

 حول النقاش معهم سأفتح وقريبا األمر، بهذا إخوتك يقوم

 تلك ةلزيار متشوق لقلبفا األمر، هذا بها سنباشر التي الكيفية

 .الطاهرة البقاع

 الوادي نحو األنظار تلقي بدأت الغرفة نافذة لىع

 .عميق بعمق تتأمله الكبير،
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  المتغيب؟ الزوج ذاك يحل متى

 لهمك واألهل غيبته، في ازداد والمولود له، اشتاق القلب

 بالد في احرسه ربي فيا العزيز، ذاك إال هنا، حاضرون

  .الغربة

 إلى مكانها من ترنحت وهكذا السماء تناجي انتك هكذا

 الوديع، الطفل لصمت نئتطم لعلها الغرفة، من مظلمة زاوية

 .ندالس عن ةبغي في أبيه، عن ةبغي في ازداد الذي الطفل لهذا

 بطلعتها الزوج والدة فدخلت الغرفة باب انفتحت

 .المهيبة

  ألم؟ أي من تشكين هل الغالية، ابنتي حال كيف -

 عن تسأل وهي هنا، الباكر الصباح في حلت ابلةالق

 لعلها الطبيعية، عشاباأل من ببعض أتت وقد الصحية، حالتك

 !ابنتي يا وهنت فقد الهزيل، جسدك تريح

 سيحل قريبا الغياب، طول رغم الغائب في تفكري ال

 ذهبت أقدارنا النساء فنحن باالنتظار، أنفاسك تزعجي فال هنا،

 وحبهم تارة، الزمن خصومات كسرهات ق،والشو االنتظار بين

 .أخرى تارة لنا

 .حماتي أعلم -

 على السيطرة وال لكظمه، سبيل وال الشوق هو لكن، 

 .خيوطه

 إرسال من منعه طارئ حصل حتما الغياب، أطال حتما

 هللا. قدر ال خطاب
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 له سنطمئن وقريبا ببعيد الغد فما بنيتي يا تنزعجي ال -

 لنبتةا هذه بزرع واالكتفاء بيته بلزوم حينها وسأنصحه ولقربه،

 .محصولها على والعيش الخبيثة،

 كل توافد فقد المهنئين، الستقبال نفسك جهزي ،واالن

 تلك يتلبس أن تنسي وال تهنئتك، أجل من القريبة المداشر أبناء

 وتناسب تناسبك فهي الحج، من خالك بها جاء التي القندورة

 .النحيلة جسمك بنية

 مستعدة غير أني رغم بالالزم سأقوم ،خالتي اي حسنا- 

 .البارحة بي ألم صداع بسبب

 عضبب لك تأتي أن القابلة من سأطلب احسن ،هآ -

 استعادة على تساعدك لعلها المجاور، الحقل من عشاباأل

 .بنتي يا جديد من عافيتك

 ي،ابنت يا مباركة فهي الحج، قندورة تلبسي أن تنسي ال 

 .المقدسة البقاع تلك رائحة فيها أن تنسي وال

 .الحساد عيون عنك تبعد حتى تبركا، البسيها 

 بين طريقها القوى الخائرة األم شقة متعثرة بخطى

 سنيتهام اللواتي الجارات عيون تتبعها العتيق، المبنى أدرج

 اكتفت بل هؤالء، نظرات إلى تنتبه لم لكنها ،بينهم فيما

 الهاب يثير ما فهناك أخرى، تارة وباالبتسامة تارة، بالمعانقة

واتي ، اللالبدويات النسوة هؤالء تفاهات عن تفكيرها يبعد وما

 .ال هم لهن سوى القيل والقال

 سوى تكتفي ال الوسط، في واستقرت المسير أكملت 

 المجلس صخب ازدياد وأمام باإلشارة، إال ترد وال باالبتسامة،
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 أن لو وتمنت تأثيره، وازداد الصداع ازداد األصوات وهدير

 بين الوحدة اعتادت فقد المتوالي، الصخب هذا يقطع مانعا

 النقاشات هذهأما  وفاطمة، محمد- ابنيها وبقرب بيتها، جدران

 .النساء مجالس عن وبعدا نفورا إال تزيدها الف ،الفارغة

 :-الزهراء فاطمة- الصغيرة الطفلة نادت فجأة

 لي عتهصن أنك لو وحبذا فطوري أتناول لم ،أمي -

 !أيام ثالثة منذ تحلب لم فالبقرة بنفسك،

 وتركت ابنتها إلى كبيرين وعطف بحنان المرأة نظرت

 ابنتها يد وأخذت الصاخب، هديرهن يكملن النسوة جمهور

 .الحضيرة نحو طريقها وسلكت

 باقي من سوءا أكثر األوضاع كانت الحضيرة في

 لصراخا في أخذت حتى سيدتها البقرة رأت أن فما البيت،

 هاوضعيت من عتقا كان عليها وفودها كأن الحبل، قطع ومحاولة

 :قال من وصدق .البئيسة

 ."األحيان بعض في اإلنسان من أوفى الحيوانات"

 منذ بها م  ت  ه  ي   لم التي المسكينة البقرة النحيفة األم عانقت 

 جفونها وقبلت والعلف، األعشاب من بعضا فناولتها فترة،

 مبتسمة، شاخصة وهي اإليه تنظر وجلست ،صباح كل كعادتها

  :ايهأذن في وتهمس تعانقها، حجرها في وابنتها

  أماه؟ يا أبي يعود متى -

 عاد اإذ ،أماه يا أبي يأتي أن أريد أماه، يا ألبي اشتقنا

 .أماه يا سألومه أبي
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 بدموع وابتسمت الصغيرة، لطفلتها بحنان األم نظرت 

 الصغيرة، الطفلة جبهة قبلتو ويسرى، يمنة تتأرجح متوقدة

  متعثرة: بكلمات اللحظة وأتمت

 .سيعود حتما طفلتي، يا سيعود حتما -
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هذه األيام،  صباح كل مفزوعا من النوم كعادته نهض

 بين يهمس بدأ ثم وذلك بسبب كوابيس طاردت سكون ليله.

 رىوتارة أخوعيناه تتجهان تارة نحو الباب،  ىواألخر الفينة

 النافذة، نحو

 ؛حفيظة -

 ؛محمد 

 .فاطمة 

 يسمعني؟ من أال

 أعادت صورة قديمة لسيدة إسبانية جميلة رشيقة مثبتة

 سللتت التي والنوافذ الجدران تأملعلى الحائط الرشد لعقله، ف

 أن كم رأىف أشعتها، من بعض الواقي الغطاء ثقوب بين من

 .باردة اليوم األجواء
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 الجبال في الشتاء فصل أحوال إلى الذكرى به رجعت ثم

 بيت حول واألحباب األهل تجمع من يرافقه وما الغمارية،

 .مؤثرة ومستملحات طريفة حكايات من يصاحبه وما النار،

 مبالغيو الملبد والجو القارس، البرد لكن وتذكر، تذكر

 ما عميق، ذهول في ويتساءل القديمة، ذكراه يراجع تركه

  المنيعة؟ الجبال كتل وبين األرض هذه بين المشترك

  اإلنسان؟ أم التاريخ هل

 الشوق؟ أم البعد هل

 والترقب؟ االنتظار تراه أم

 نهأ إال لجواب،إلى ا يهتدي فلم عديدة مرات ةالكر أعاد

 اهافحو لينسى يكن لم التي الوالد وصية تذكر تنهد عميق وبعد

 :أبدا

 أهل بينو أرضنا،ب ليست أرض في نحن بني يا تذكر"

 من اطردون الكفار وأولئك األندلس، بالدنا من نحن نا،أهل غير

 ،األندلس األندلس، هي أرضنا أن بني، يا تذكر أال ديارنا،

 أن أو األندلس، أرض عبق تنسى أن إياك تنسى، أن وإياك

 ".تربتهامن  بعض جلب تنسى

 تذكرت عيونه تومازال ،قائمة بذهنه الوصيةت مازال

 لكن ،فحواهان الوصية وجدية قسمات األب وهي تسرد مت

  األرض تلك إلى يهتدي ترى يا كيف

قريتهم  سيعرف وكيف موطن األجداد األول؟–

 ال كلمات بقايا إال جده وصية من يعرف ال وأبوه المخربة؟

 ؟ غير
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 للمرام؟ يهتدي وكيف كيف 

 وهكذا باستمرار، مخيلته تطرق األسئلة استمرت هكذا

 في، الجدران بين لنملا يسير كما تسير تهتأمال كل تصار

 .ومحدد مرتب تراص

 .الباب جرس رنين على إال يستفق لم

 .مفضل مفضل، -

 ينتظرك القديس وأظن للعمل، للذهاب حان الوقت

 .العادة كما بشوق

 حسننا ،بعد فطوري أتناول لم أني لدرجة نسيت، آه -

 .بك وألتحق سريعا فطورا سأجهز

 .جاهزا وأكون ساعة الربع

 شبهت هنا األجواء الثقيلة، بالجالبة تأتي أن تنسى ال -

 .الغمارية الجبال برودة زمهريرها في

 ذاك؛ هو نعم، -

 عطاياها؟ ندرة رغم الجبال لتلك اشتقنا كم

 أمي باب أطرق الغد من وجدتني وإال تذكرني ال -

 .المسكينة

 .ههههه -

 .كعادته القديس ابتسم وإال فتى يا أسرع هيا -
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 وأكمل الجديد، عمله نحو الخطى يحث صديقه أسرع

 .محفظته في االحتياط وتجهيز الفطور إعداد المفضل

 اليز ما إشبيلية في الجو يكون السنة من الفترة هذه في

 العمل حركة يشل األحيان بعض في الثلج أن حتى برودته، في

 يالمغرب اللباس لبس أن إال المفضل من كان فما ،والتنقالت

 مغربي مغترب كل شأن ذلك في شأنه هعمل نحو وسار األصيل

 .دالبال تلك في

 ،صباح كل كعادته تيموس األب وجد ،الكنيسة أمام

 ويستمع الصبية رؤوس على بالبركات ويلقي الزوار يستقبل

 ناداه المفضل لمح وحينما مستمرين، ووقار بصمت للجميع

 :كبير بحب

 .مفضل مفضل، -

 عن دكأقع الشديد البرد أن ظننت الخير، صباح

 الكنيسة حديقة تكنس أن تنسى ال برؤيتك، جدا فرح .المجيء

 ،الباب عند الزوار تركها التي الورود تأخذ وأن المجاورة،

 .ثمنها من واعتش بعها لك، فهي

 للتقبي ذهب البادية أهل وكعادة بحب، المفضل إليه نظر

 له تعبيرا رأسه وقبل رفض المبتسم الراهب لكن احتراما، يديه

 بعمق إليه ونظر المغترب، البدوي لهذا الشديد حترامها عن

 يف األخالق هذه وأن النصرانية، دين على أنه لو وتمنى شديد

 .عظيم دين مبادئ من فيض غيض إال تمثل ال عمقها

 هموم إلى االستماع زاوية إلى القديس يتجه أن وقبل

 :مهموس شبه بصوت المفضل نادى المسيح، رعيا
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 .الىتع مفضل، مفضل، -

 في وقال مستمرين، وتوتر باستغراب المفضل نظر

 :نفسه

 االعتيادية؟ األمور مني طلب أن بعد األب يريد ماذا

 :كبير بحنو له قال

 .به أشاركك نأ أحب أمر فهناك بني، يا تعالى -

 والمدينة الكنيسة هذه من فردا أصبحت أنك بما

 هعن حدثتني مما بعض في أفيدك أن أتمنى فإني والوطن،

 .سابقا

 كناشا يشبه ما وجدت القديمة، الكتب بعض أطالع وأنا

 لولع كنيتك، تشبه كنية يوجد وفيها قديمة، أندلسية ألسماء

 .قال فيما محق أبوك

 .لدعواته استجابت السماء لعل -

 نكرم أن الواجب فإن منا، فرد أنك وبماربما، لكن  -

 أبنائهب الرحيم الوطن إن سابقا، مخطئين كانوا ولو حتى أبنائنا

  .المقولة هذه فتذكر بني، يا الخالد الوطن هو

 .يا سيدي الكتاب هذا معا لنرى واآلن -

 خلت، عصور إلى تعود قديمة وثائق عن عبارة إنها -

 أمتنا تاريخ حول األسرار من مجموعة ثناياها بين وتختزن

 حدث ما ضمنها ومن تاريخية، أحداث من جرى وما اإلسبانية،

 رغبات فيه تحكمت وتعذيب، وطرد قتل من هنا كمألجداد

 .اآلخر البعض ونزوات البعض،
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 األنبياء، باقي وكذلك للسالم، بعث بني يا المسيح إن

 ألعمالهم شرعنة عن دائما يبحثون بني يا الناس لكن

 .اآلخر إقصاء أجل من االستئصالية

 .يفعلون عبثا لكن، 

 كتبت طورس غير منه يعرف ولم الكتاب المفضل تأمل

 ولو شرحا القديس من وطلب محتواها، يفهم لم لكنه باإلسبانية،

 .ابتسامة بهمسة القديس فأذعن ،لها بسيطا

 .تتسرع ال ولدي، يا حسنا -

 .الحديث بالمعنى إسباني أو أندلسي، ولدي يا أنت

 .باستغراب المفضل يعترض 

 كما ولست غماري، مغربي أنا ،األب حضرة يا ال -

 رافاتخ مجرد يعتقده ما أن العزيز لوالدي أقولها ئماودا تقول،

 .قديمة

 .بإعجاب إليه وينظر تيموس األب يبتسم

 .والتمنع الرفض صفة البربر أولئك من أخذت أظنك -

 قديما اإلعجاب أثار شعب غمارة بربر أن الحقيقة

 .تفعل أن وترفض تجتث، ولن تنهزم، لن أمة إنها ومازالوا،

  تيموس؟ األب أيها غمارة تعرف وهل -

 أرض أقدامهم وطئت من أول وهم أعرفها ال وكيف -

 إسبانيا؟
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 ومملكتهم، اإلسبان غرور يحطم إسالمي كيان أول إنهم

 .بني يا أنوال واقعة إلى ذلك في واستمروا

 قيمة، ذا شيء تيموس األب حديث من المفضل يفهم لم

 يف قولال فأتم له، قال كما االنتساب خرافة يكمل أن ورجاه

 :القضية

 apellidos de"-اب: كت حسب بني يا أنتم -

familias Tetuanies"- كييرومو للباحث دراسة وهي 

 وقراءتي التطوانية، لألسر العائلية األسماء وتضم ريطفاخين،

 وبالتالي عائلتك؛ كنية وجود إلى انتباهي أثارت الدراسة لهذه

 هذه من كوأجداد فأنت النسب، قضية حول أبيك قول يصدق

 الميالدي، عشر الخامس القرن أواخر في طردتم وقد األرض،

 .هنا أراضيكم وماتزال

 .غيركم ألناس لكن،

 والعربي استيطانا، البربري المغربي، صديقي يا أنت

 هويته من مجرد إسباني سوى لست أصال؛ واألندلسي لغة،

 نالفاريي أجدادك لدعوات استجابة األرض لهذه وعودتك األم،

 .اإلسبانية التفتيش حاكمم جحيم من

 جده أن غير تيموس األب كالم من المفضل يفهم لم

 في وأنه الحرب، بسبب رحلوا وأنهم األرض، هذه سكن الكبير

 .قح مغربيا ليس األصل

 .تواجهه األسئلة وبدأت ذهنه، في اآلراء تضاربت هنا

  سيطردنا؟ فهل المخزن، عرف إن ماذا

 رض؟األ هذه إلى سيجلينا هل
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 األرض تلك في محبيه وكل وأهله سيفعل وكيف

 يصفها؟ كما المقدسة

 على وعزم مخيلته عن األوهام هذه المفضل طرد

 لهمأص وأجداده أنه لنفسه وأكد يراه، كما الخطير السر كتمان

 لهجت اللحظة لحد مازالت التي ،الغمارية منصور بني قبيلة من

 لعجوزا هذا هرطقة وأن وتعامال، وثقافة كالما البربرية باللغة

 .إال ليس أوهام مجرد الغمارية القبيلة في الشيخ وذاك هنا،

 التي بالثلوج امتأل الذي للممر تكنيسه المفضل أكمل

 لأج من الحثيث سعيه وأمام الماضية، الليلة طيلة تسقط ظلت

 بين ةغائب نفسه كانت الثلوج، من المتراكمة األكوام تلك إزالة

 األمي الوالد بين والحقل، الحقل بين الجلوس واترن الجبال، تلك

 اضيةالر البشوشة والزوجة الحازمة، الريفية والوالدة الحكيم،

 شتاقا اللذان ومحمد، الزهراء الطفلين وبين القدر، تجليات بكل

 .السماء بقدر الحتضانهما

 .الذكرى أخذته هكذا 

 مع يتواصل لم أنه تذكر واحد، يوم كأنه مرت سنة وبعد

 نتاج وه األيام هذه أنفاسه انقباض وأن طويلة، فترة منذ العائلة

 .ءالسما صوب عيناه ترنحت ثم قليال ففكر ،هامع التواصل عدم

 تيموس األب سيكتب اوغد رسالتي، اليوم سأكتب حتما 

 .المجال هذا في خبير فهو باإلسبانية، العنوان

 لتجو الدير وخارج داخل المارة أعين كانت المساء في

 فتارة مالبسه، الرثة الفقير هذا شخصية حول صامت تأمل في



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  27 

 

 وتارة األكل، له يمدون وتارة القليلة، بالبسيطات عليه يجودون

  كضيف. يدعونه أخرى

 لكراسي وتلميع كنس الغماري، الدرويش يوم كان هكذا

 ىعل للورود وبيع الغريبة، تماثيله في شاخص وتأمل الدير،

 .لالجبا أعالي تستوطن أسرة جلأ من ،ماليو نهاية في القبور

 .متراصة حثيثة بخطى قاسم صديقه إليه تقدم

 أنه ترى أال الدير؟ هذا في العمل حال كيف صديقي -

 الرهبان؟ مع ملاتتع أن الخطر من

 أال مللهم؟ عن الناس إخراج إلى بالدنا في سعو فكم

  معا؟ واألهل الوطن ينسيك قد الدير في عملك أن ترى

 ذاكرته واستحضرت قاسم، لصديقه بعمق المفضل نظر

 ينةالمد جدران كانت .إشبيلية إلى فيه وصل الذي األول اليوم

 .األلم حد، إلى جدا غريبة إليه بالنسبة

 أن حينها تمنى كم للوطن؟ يعود أن حينها تمنى كم

 أبدا؟ يعود وال غمارة جبال بين يستقر

 أحدا رفيع الكان  أنه خصوصاو ،عصيبة أياما كانت

 أي ،(holla) كلمة سوى اللغة من يعرف وال هنا، أهله من

 كل جالس، كل مترجل، كل الكلمة بهذه يسأل فظل ،مرحبا

 .الناس هؤالء لغز حل على القوية فراصته تنفعه ولم .ناظر

 :السابقة أبيه مقولة في فتأمل

  هنا إلى ننتمي ونحن منا، هؤالء أن" 
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 وردد العكس، يقول مر واقع سوى المحتوى من يفهم لم

 :صمته في

 فيخر فهل كذلك، منا هم وال وثقافة لغة منهم، أنا فال

 الوالد؟

 قبلة أنه له قيل الذي المسجد عن بحثه خضم في وهو

 له تبين الحجم، متوسطة صومعة لمح المغاربة، من للمسلمين

 بسرعة نحوه الخطى فحث عتيق، مسجد أنه بعد اقترابه منه

 .تكذيبه عدم ويحاول سرابا محل كأنه جنونية،

 المارة النزعاج وال المرور شرطي لزجر يكترث لم

 .اإلسبانية الحياة مفتاح إلى أسرع بل البدوي؛ سلوكه من

 األجواء هتقتل وإال المتبقي، األمل إنه المسجد، إنه

من شدة  م، فقد تورمت قدماهترح ال التي المدينة هذه في الباردة

 استحال مع هذا الحال أن يزيد صبرهالبرد وكثرة المشي، و

أكثر، فقد خطرت له فكرة تسليم نفسه لألمن، لكنه تجاهل 

 .الفكرة، وأصر على المقاومة

 المكان أن كم ورأى الناس، من خاويا شبه الفضاء كان

 ينقصها التي غمارة، جبال في هللا بيوت عكس ومرتب، نظيف

 يبته،ر أثار دخله الذي المسجد شكل أن إال .االهتمام من الكثير

  ؟آخر شيء أم مسجد ترى يا هذا فهل

 وال التماثيل وال المساجد في الكراسيؤية ر يعتد فلم

 !المسجد قلب في بحذاء فقيها حتى

 :نفسه في وردد كثيرا، هفرائص ارتعدت

  للصالة؟ آخر نمط األخرى لألمم يكون أن يمكن هل
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 تعاليمال عمق في بدلوا الناس هؤالء يكون أن يمكن هل

  اإلسالمية؟

 هللا؟ بحق هؤالء من

 منه اقترب حتى، كبير جنوح في الكثيرة تساؤالته لبثت

 .االسبانية باللغة واستفسره الدير، صاحب

 بني؟ يا تريد ماذا -

 التي الوحيدة بالكلمة وأجاب شيء، الدرويش يفهم لم

رض هذه هقدما وطئت نأ ذمن ذهنه في علقت  .األأ

 (hoolla) -رحبام بمعنى. 

 لم وأنه جائع، أنه األب ليفهم يديه بكلتا يشير وصار

 .يومين منذ يأكل

 في كتفيه على وربض المفضل سلوك في األب تأمل

 .الثاني الطابق إلى به ليلتحق إشارة

 بالكثير مجهز األول، الطابق غير الثاني الطابق كان

 أوراق فضية، أواني ضخمة، مكتبة الغريبة، المقتنيات من

 في الوحيد المكتب حول موقدة شموع قديم، أثاث ة،مكتوب

 .الشارع على المطلة الغرفة

 نالمسلمي أن اعتقد لكنه شيء، الطابق بنية من يفهم لم

 في السوي نهجهم على يستمروا ولم هنا، عاداتهم من غيروا

 .والثقافة العبادة

 الحليب من مكون بطعام فخرج المطبخ إلى األب دخل

 والحليب الخبز أخذ كيف المفضل يحس مفل الرطب، والخبز
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 استغراب في يتأمل تيموس واألب كبير، نهم في والتهمه

 .عميق

 بل الفطور، حصة من شيء تيموس األب يتناول لم

 .حديث أو كالم أي دون فقط، بالتأمل اكتفى

 تيموس لألب نظره رفع أكله، من المفضل انتهاء وحين

 .مبتسما

 "اعليك يخلف ربي" -

 .مسرورة بابتسامة تيموس ألبا أجابه

 .والعافية بالصحة -

 والسلسلة الرجل لباس في كثيرا المفضل استغرب

 غياب وعن المسجد، تغير سبب عن وسأله عنقه، حول المعلقة

 رمةمح أنها العلم مع المسجد، قبل في التماثيل ووجود السجاد

 .المغرب في المساجد في

 .كبير بحنان إليه تيموس األب نظر

 .دير في ولدي يا أنت مسجد، في لست ولدي يا نتأ -

 دير؟ معنى ما دير، -

 شكله في شبيه وهو المسيحيون، فيه يتعبد مكان إنه -

 .األخرى المميزات بعض له أن إال بالمسجد،

 المسجد، عوض ديرا قصد لقد القصة، المفضل فهم

 األب سألف األرض؟ هذه من شبر أي يعرف ال وهو يفعل فماذا

 :تيموس
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  أبتاه؟ يا المسجد أجد أين -

 أحدهم يستقبلك وقلما هنا، من بعيد ؟ المسجدالمسجد -

 الليلة، هذه هنا تبيت أن األفضل ،لهذا ،األجواء هذه في

 .عمل عن تبحث أن إلى ،الليالي من وغيرها

 .المغرب من أنك تظهر لغتك ونمط لباسك -

  ؟أيها األب المغرب أنت تعرف وهل -

 إلى أتوق اآلن اوأن أحضانها، بين ولدت وقد ،أعرفه -

 .العربية الديار تلك احتضان

 .الطريق غدا الرب ويفتح أكلك أكمل

 .الطيب األب أيها أكملته -

 .اللحظة هذه الطعام تناول أريد ال افأن حصتي كل -

 واتكأ الحليب، كل المفضل أكمل والجوع الرفض وبين

 األرضية برودة رغم عميق نوم في وغفى الباردة األرض على

 .الخشبية

 وتهاطل البرد قساوة من يحميه سقف غير يريد يكن لم 

 .الثلج
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 في البادية أهل عادة على صاخبة العقيقة أجواء كانت

 ،ةموعز أي بدون تأتي المحيطة المداشر كل فتجد .الجبال تلك

 سبح أربع إلى ذبيحة من العقيقة، تكاليف وتزداد الهرج فيكثر

 عصيدة من العزيمة وليمة تتكون ما اوغالب البيت أهل قدرة

 نالغماريي عادة كانت هكذا .فوقها لحم مع جميل بشكل مهيئة

هم ها بقرون عديدة، فهم في عاداتبلوق الثمانينات أواخر في

ربية ، وتميز العادات العالبربريةيمزجون بين أصالة العادات 

ن ارييرز شخصية الغماألندلسية، وبين هذا التمازج المتكامل تب

 .األصيلة

 لخروج انتظارا الغرفة باب صوب العيون كل توجهت

 محمد سيدي الجد كان جده، وتهنئة مباركته أجل من الصبي

 نسبة تي،الزيا بالفقير القبيلة اهل يناديه مباركا، عظيما إنسانا

 اهجره التي ،-الغمارية زيات بني قبيلة- ازدياده مكان إلى

 .والده وفاة عدب صغير طفل وهو
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 تهنئه الفرح، المبتسم الفقير حول تتحلق الجموع كانت

 مع أخرى، تارة للصبي وكريمة مديدة بحياة وتدعوا تارة،

 .بالصبي المحيط الغطاء في تدرج نقدية هدايا

 ،الحسني الشريف سيدي المبارك الشيخ إلى الفقير تقدم 

 فعر أن إال منه كان فما المولود، لهذا صالحة دعوة منه وطلب

 :وقال السماء إلى يداه

 .وصمت"، سلف لخير خلف خير اجعله اللهم"

 رالموق للشيخ ابتسم بل الطلب؛ عن كلمة الفقير يزد لم

 الصالة قبيل من دينية أمور في يحدثه وصار بقربه، وجلس

 اءفقر فيها يتناقش التي الدينية األمور من وغيرها والصيام

 .طقةالمن تلك في الزوايا ومريدو

 شرف على المقامة للوليمة نفسها تهيئ موسى أم كانت

 لها هاأهدا التي القديمة القندورة تلبس فكانت الجديد، المولود

 زوجها لباس الخشبي الصندوق من وتستل تارة، جدها

 أن إلى احتيارها في فظلت أخرى، تارة الجزائر في المصنوع

 زوجها قشقي وزوجة فاطمة لال جارتها من كل الباب ولجت

 .فاطنة

  الممر؟ بين ينتظرك الكل حفيظة يا بعد تلبسي ألم -

  !!ألبس فيما احترت وهللا -

 .كثيرا بك يليق فاألبيض كثيرا تفكري ال -

 الزواج بين فليس ،البيضاء ةالقندور تلك لبسياال،  -

 .فرق أي الوالدة وبين
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 إلى وسارعت شقيقها، زوجة توصية حفيظة سمعت

 وتنظيف اإلفريقي بالكحل عيونها وتكحيل القندورة لباس

 .بسيط تعطير مع سول،اوالغ بالماء وجهها

 رالكثي توافد حيث الليل، قدوم بعد الوليمة صخب ازداد

 عدد من الجد فزاد العشاء، على الطلب وازداد الزوار، من

 ال ،تجلياته بكل كريم فالجد يتحفظ، أن دون المذبوحة األكباش

 من أكثر كان ولو خيرا فيه يرى أمرا شيناق وال طلبا يرفض

 .طاقته

 يالت األرض لهذه األول القدوم منذ يفعل أن تعود هكذا

 .ارتواء أفضل منها وارتوى الخير، فيها رأى

 العازفين قدوم الصخب كسر األجواء صخب وأمام 

 وازدادت والهرج الصخب فكثر والطبول، ميراالمز على

 النساء، وكذا الرجال نبي الرقص مظاهر فتنامت األصوات،

 .النسوي والعيوع الجبلية، العيطة صوت ارتفاع مع

 من األفراد كل فيها يتبارى كحلبة الدار وسط فصارت

 .غيرهم عن بها يتميز التي مواهبهم إبراز أجل

 ففضل للحفل، كثيرا يكترث لم المفضل شقيق أحمد العم

 اءةقر يحاول وصار النار، بيت سقف تحت ظليلة زاوية أخذ

 نم يفهم فلم للكتب، قراءته قلة بسبب بالغة بصعوبة الرسالة

 لقايد،ا أمام الوقوف منه طلبوا اللذين أسماء غير القايد رسالة

 .كثيرة أسئلة ذهنه في فتنامت
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 لهم أسلم أن أيودون زوجتي؟ إخوة يستدعيني لماذا

 وصل الحد ألهذا شرائها؟ أجل من أبي كافح التي األرض

 الحدود؟ الناس بهؤالء

  !!!للسجن بإدخالنا يهددونا إنهم

 أختهم وزوج السن في الكبير والدي يدخلون وهل

  للسجن؟

 .أختهم فسأقتل فعلوا إن وهللا

 عشر اإلحدى أنهم كل ما فهمه من محتوى الخطاب

 وأنهم أرضهم، على بالترامي يتهمونهم من أصهاره فردا

 .وعدوانا ظلما أرضهم أخذوا وإخوته

 :بادية وكآبة حزن في أنفاسه بين فهمس

 كان ومتى  بالغصب؟ أحد رضأ أخذنا متى هللا، يا

  ها؟يلع يتحاكمون حتى أرض أي عمران ألوالد

 .غير ال لقطاء أنهم يعرف الكل

 األمر في فهل األمر؟ هذا فعل أنفسهم لهم تسول فكيف

 أعرفه؟ لم شيء

 .أهلل يا

 رذمةالش هؤالء استطاع لما المفضل أخي هنا كان لو

 ،اللعين للقايد يذهبوا أن استطاعوا ولما واحدة، بكلمة ينبسوا أن

 الناس أراضي على االعتداء في دعمهمهو اآلخر  يستطيع وأن

 .بدون حجة أو دليل
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 أهلل؟ يا فيه صرنا منز أي

 !!!القرابة من تستحيي وال ربها من تخاف ال الناس

 وتبص قادما أبيه ظل له تراءى والتفكير الخوف وبين

 .كعادته حفيف

 الرعود فرقتهم الناس وحيدا؟ هنا تفعل ماذا ولدي -

  العشاء؟ تتناول ألم وحيدا؟ هنا تجلس وأنت

  سبيلهم؟ حال إلى الناس ذهب هل ،أبي -

 جرالف وبين بيننا الوقت، إلى تلتفت لم ولدي يا أظنك -

 .طويل وقت منذ ذهبت والناس ساعة، نصف

 ألتقي أن نسيت لقد مر، وقد بالوقت أشعر لم أظنني -

 .واإلخوة العائلة

 يأنن رغم يأتوا لم لماذا بني، يا زوجتك أهل أرى لم -

 بنفسي؟ للوليمة عزمتهم

 من أربعا، عليه وصل   المسمى هذا على شطب ابتاه يا -

 وتلك بتة،بال نعرفهم وال زوجة أهل لنا ليس ،هاته اللحظة

 ال اثالث اطالق نهاألطلق المجرمين أولئك إلى ذهبت إن الزوجة

 .نهفي رجعة

 هذه تقول ولماذا وعيك؟ في أأنت بني؟ يا تقول ماذا -

 زوجتك؟ أهل عن األمور

 على منحك وأال بالتريث، يأمرنا هللا إن بني، يا هللا اتق

 .فهم ءسو أو شجار من انطالقا الناس
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 الفهم، سوء أو الشجار عند يقف األمر كان لو أتمنى -

 .األرض ابتاه، يا رضباأل يتعلق األمر

 أرض على أحدهم اعتدى هل ،لي اشرح بني؟ يا كيف -

 زوجتك؟ أهل

 .المرة هذه المعتدون همبل  ،أبتاه يا ال -

 من؟ وعلى ،كيف -

 ؟الورقة هذه أترى -

 نعم أراها بطبيعة الحال، وما الجديد فيها؟

 قدف .السالم عبد وأخي نتوأ أنا لنا، استدعاء هي -

 يطلبون االن وهم أرضهم، على بالترامي تيزوج أهل اتهمنا

 المفضل أخي اشتراها التي األرض أي، أرضهم لهم نعيد أن

 .سنين خمس منذ

 بني؟ يا اعتداء وأي أرض؟ أي -

 أهل وكل أحد، على نعتدي ولن لم أننا يعرف الكل

 ا.سريرتن صدق على يشهدون المدشر

 همدراب يباعون فهم ،أبت   يا المجرمين بهؤالء تثق ال -

 .الشرفاء بعض من اللهم بالشهامة، يتمتعون وال معدودات،

 بني؟ يا عليها بالترامي يتهموننا أرض أي -

 .احديث المفضل أخي هاك  مل   التي األرض إنها -

 !!!! البراري تقصد هل -
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 .بتأ يا نعم -

 كانت أنها يعلم المدشر أهل كل البراري أرض لكن -

 يكذب فلم وضعيتها، وتسوية تحفيظها تولى من وأخوك غابة،

 بني؟ يا الناس هؤالء

 .والدي يا الطمع إنه -

 ذهبأ لعلي بني، يا أمراالغد  في هللا ويفعل وتوضأ قم -

 في أن أعلم فأنا ،الغي هذا عن ويتراجعون الغد في عندهم

  .الواقع باألمر سيقبل وأنه نخوة والدهم

 في وهم عنجيتهم، من ذهابك فسيزيد ،أبي يا تفعل ال -

 .المفضل أخي بدون األضعف الحلقة ونحن قوة، موقف

  !شيء تفعلون ال أخيكم بدون، أفهم ال أنا -

  .الصبر ارزقني هللا يا

 .بالسجن مهددون نحن أبي، يا تفهم ال أنت -

 كيف؟ -

 .، وكما تسمعابتاه يا السجن -

 السن؟ في طاعنا شيخا يسجنون وهل -

 جزو من حتى يستحيوا لم إنهم ،بت  أ يا أكثر ويفعلون -

 هؤالء عند سواء األمر ؟كبير لشيخ جفنهم وسيرق أختهم،

 .أبدا هللا من يخافون ال إنهم القوم،

 حاد: بزفير كلماته اتبع ثم ،هنيهة الفقير صمت
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 .ومسعرها الفتنة موقد هللا لعن أال الحرب، بدأت -

 .واسعة كبيرة هللا فرحمة ،بني يا انهض

 وجهه مطرق كلو المسجد، إلى بنهوا األب من كل ارس

 منهما واحد كل حالو شديد، عمق في يفكر األرض، إلى

 :يسأل

 العمل؟ ما

 بسؤال الموقف صمت ابنه، وكسر تفكير األب قطع

 عريض،

 حادث له وقع أتراه مراسلتنا؟ في أخوك تأخر لماذا -

  ما؟

 جكانيالت الصمد عبد بالسيد التقيت لقد ،أبت   يا أظن ال -

 أخي، عن وحدثني البارحة، الزاوية مدشر في ألهله رسع في

 .دير في يعمر وأنه بخير، إنه وقال

 بني؟ يا دير معنى ما دير، -

 .النصارى فيها يصلي كنيسة إنها -

 أولئك من عليه أخاففأنا  غيره؟ عمال يجد ألم -

 .النصارى

 التي األولى المرة هذه فليست والدي، يا تخف ال -

 .فيها يغترب

 .وكثيرا بل المرة، هذه الغيبة أطال فقد بني، يا ال -

  .سيأتي وقريبا غير، ال أشهر ثمانية إنها -
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 بعض الصامد عبد مع أرسل أقول لك بأنه أن نسيت -

 .المال

 ام أما معافى، يأتي أن سوى منه نريد ال نحن بني يا -

 .عباده على أحن فاهلل ،آخر بابا هللا يفتح أن إلى يكفينا لدينا

 النصارى، أولئك عقله على يؤثر ال أن أتمنى المهم، -

 إيمان ةقو أن إال البلدة، أهل تنصير قصد هنا إلى قديما أتو فقد

 لناسا يغرون هللا لعنهم لكنهم خائبين، يعودون جعلتهماألهالي 

 الو بالمال ال اللعين الكافر ذاك يغريه أال تمنىأو بالمال،

 .هللا خلق ما شر فالنساء بالنساء،

 .سواه لنا فليس الدعاء، من والد يا أكثر -
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 في للصالة نفسه يهيئ المفضل كان ،جمعة وككل

 لبدويا جلبابه ويلبس فيتعطر إشبيلية، مدينة في األكبر المسجد

 وبلغته تطوان، من القادم أخوه له أهداه الذي وطربوشه

 خسب ثمنب لكن ،كهنا األصدقاء أحد من اشتراها التي الرمادية

 .يتوقعه لم

 ذاك في كثيف زحام أمام المسجد نحو طريقه شق هكذا 

 األزقة بين اعتيادية غير حركة وجود الحظ حيث اليوم،

 ية،التفتيش لحمالتها الشرطة تكثيف أيضا الحظ كما والشوارع،

 فانصرف يجيب، كيف يعرف وأال شرطي يوقفه أن فخاف

 .بين الجموع المتزاحمة بسرعة

 من الكثير اتتخلله طريقا المسجد إلى ريقالط كانت

 تطل التي األزقة بين المرور يختار دائما فهو الجميلة، المناظر

 ليسبح تارة النهر إلى ينزل األحيان بعض في بل النهر، على

 بأجواء العادة هذه وتذكره السمك، بعض ليصطاد أخرى وتارة

 م،وأعظ أكبر إشبيلية أنهار أن إال البادية، في العيش
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 إلى أضف الخفيف، بالخفيف يكتفي كان لهذا أشد، وخطورتها

 البدوي سباحة طريقة من الناس استغراب تضايقه من ذلك

 .ومكانه سباحته ولباس

 نلك حة،اللسب إغراء وأكثر صفاء أكثر النهر مياه كانت

 ا،عقباه يحمد ال برد نزلة هجوم من يخاف تركه الشديد البرد

 هبةالذا السفن ومراقبة فقط، المياه ومداعبة بالتأمل فاكتفى

ن م ليراقب هناك، الكبير الجسر هندسة في والتطلع والقادمة،

 هاب تفوق التي الفذة تهيوعبقر األوربي اإلنسان عظمة خالله

 .المغربي اإلنسان على

 ،لمسجدإلى ا اإلسراع وجوب تذكرفي خضم غفوته و

 قدسية على محافظا ليظ كي الحزب، قراءة يفوته ال حتى

 يذكره الذي الوحيدالمكان  هو فالمسجد والجمعة، الجماعة

 صوت فوق المسجد في يرتفع صوت ال حيث الوطن، بأجواء

 الحياة تفاصيل كل في أثرو فالمغاربة المغربي، التأثير

 يالمالك المذهب تمثيل في كبير بشكل ساهموا بل االسبانية،

 كل تفصار التعبد، وأ السلوك وأ المعاملةب سواء ،تجلياته بكل

 لمونالمس كل فتأقلم المالكي، والمذهب بالثقافة تدين المساجد

 .األجواء هذه تفاصيل وأعجبتهم بل الجديد، الجو مع

 من ةرباالمغ وخاصة بالمصلين، غاصا المسجد كان

نة س خالل كبير بشكل المنطقة على توافدوا اللذين الريف، أهل

 أحداث من شهدته وما سمي بانتفاضة الشمال، فيما م،1984

 تقاناالح من للتخفيف الهجرة باب الدولة فتح عنها نتج مؤلمة،

 .المغربي الشمال أرجاء بين المنتشرة والعطالة االجتماعي
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 عن المغربي االقتصاد إنعاش في هؤالء وقد ساهم

 على السنوي توافدهم خالل من الصعبة، العملة جلب طريق

 .الصيف عطلة قضاءقصد  البالد

 مبتسمة بنظرة -الفقيه- الريفي صديقه المفضل أملت

 وأطرق الموقف يطق لم الذي الفقيه توتر من زادت شاخصة،

 .مالمحه

 يهالفق هذا مع جمعه الذي اليوم يتذكر مفضلال زال فما 

 يف المبيت منه طلب ألنه إال لشيء ال المسجد من طرده الذي

 من نكا فما الطرقات، أرصفة على المبيت عوض المسجد

 :له قال أن إال الغليظ الريفي الفقيه

  هم؟انتاع فالطلبة أدراك فما احرام، فغمارة الخير -

 في كالم الفقيه، واضطربت أحاسيسه مفضلال يطق لم

 إال ،متهكرال االنتقام محاوال يديه بكلتا عليه جمفه ،الموقف ذاك

 هبالرا هذا مع االجتماع له يسرت بأن عليه تفضلت األيام أن

 لريفيا الفقيه كان اليوم، ذاك ومنذ ،الحادث هذا فتناسى لطيب،ا

 روقا في ويطرق الغماري، الفقيه يرى حينما نفسه يتمالك ال

 كان مفضلال أن إال ،وغلظته سذاجته عن العفو ملتمسا كبير

 :باديته في الطلبة ألسن على المتداول بالمثال يجيبه

 أهل"ة: يافالر أما ."والحضارة العلم أهل" :غمارة -

 ."والرديفة المكحلة

 ويستعيض يغلي الريفي الفقيه يجعل كان ما وهذا 

 الشيء السباب من فيها غاضبة ريفية بكلمات ويعبر غضبا

 .الكثير
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 :ائالق بلغته يجيبه كان المسالم، ولطابعه المفضل نأ إال 

 .تقول ما أعرف -

  :متسائال يرتجف الريفي الفقيه جعل ما وهذا

  الغماري؟ أيها بالريفية لك أين من ليك،ع باهلل -

 .مبتسما الغماري المفضل إليه نظر

 أننا تنسى وال أنت، زرتها مما أكثر الريف زرت -

 أهل معشر يا إنكم هكذا؟ جاره الجار يعامل وهل جيران،

 .اإلسالم عن بعيدون الريف

 المفضل بين طيعةق خلق في سببا الحادثة هذه كانت

 .دائم خصام في وجعلتهم لب ،والفقيه الريفي

 أقام أنه في شك المسجد تحية المفضل أنهى أن بعد

 بسبب الريفي الفقيه فيها ولعن وتبتل، خشوع في معالمها

 :صمته في وردد، الموحشة األيام بتلك تذكيره

 .الوجود من الريافة يقطع هللا -

 ألبيه وأن الريف، من أمه أن المقابل في تذكر لكنه 

 جذوره فإن المولد غماري كان وإن وأنه ،أيضاريفية  جذورا

 .األم أو األب طريق عن سواء الريف، من

 وكان .الحزب حلقة في ودخل اهتماما المسألة يعر لم 

 أو الجزائر أو المغرب من الحلقة حول يوجدون من أغلب

 تفرق تجعلك قراءته وعنف المغربي القارئ لهجة لكن تونس،

 القراءة، قوة بميزة يعرفون غاربةالم كان فقد ،الحاضرين بين

درجة  ويحترمونه الفقيه يقدسون أنهم كما ن،آالقر قارئ وحب
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كبيرة، هكذا هي عادات أهل المغرب وإن كان الفقيه ال يعرف 

 .من الدين سوى كتاب يتلى وحركات تقام

 اإلمام صعد حتى الحزب قراءة من الطلبة انتهى أن وما

 حول يتمحور خطبةال موضوع نص وكان المنبر، إلى

 الشقاق عن واالبتعاد المسلمين، اإلخوة تصالح في الترغيب

 هأخي مفارقة من متخاصم كل حذر كما ،فيها والغلو والعصبية

 بعد فعل فيما النظر يعيد المفضل جعل ما وهذا ثالث، فوق

 بعد منه العفو يطلب أن وقرر ،سابقا للعفو الريفي الفقيه طلب

المفضل  مشى اإلمام وسلم الخطبة انتهت وحينما .الصالة

 حون وغادر العفو منه وطلب رأسه وقبل الريفي الفقيه باتجاه

 .جمعة صالة كل بعد كعادته النهر

 تهاطلب وتنبئ بالغيوم، لةمكل اليوم ذاك أجواء كانت

 مهأما شاق بغد وكذا القارس، بالبرد مليء آخر ليلوب ثلج،ال

 تعبه من سيزيد ة. وماالكنيس إلى المؤدية الطرقات لتنظيف

 منه يحتاج ما وهذا ،ى الكنيسة بشكل كبيرعل الزوار توافد

 سيدة على اللصوص أحد هاجم فقد .الشديدين والحرص التيقظ

 اللص لكان هللا، لطائف ولوال الكنيسة، إلى المؤدية الطريق في

 لقتلا جرائم تكثر البالد هذه ففي .الناري بسالحه المفضل قتل

 بيطل كان لهذا األسلحة، من الخطيرة األنواع هبهذ المروعة

 من فائدة فال مظلم، شارع زاوية كل عند السالمة هللا من

 .الخطيرة المواقف هذه مثل في الرجولة استعمال

 سمع غيومه، المتكاثفة األفق نحو تأمله غمرة في

 سيناديه أحدا أن يصدق فلم النهر، بين يتردد اسمه المفضل

 إنه .الذهول أشد ذهل رأسه أدار وحينما الد،الب هذه في باسمه

 األبيض.  بجلبابه الريفي الفقيه
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 يناديه؟ لماذا لكن،

 الفقيه مع يتصالح أن وقرر الصواب جادة إلى رجع هل

 الغماري؟

 .الظن لبأغ هذ اعلى يكون ربما 

 قليلة خطوات خطى بل الموقف، حول كثيرا يتساءل لم

 عليه، مسلما الريفي الفقيه نحو

 محند.ا سيدي أهال -

 في قبائل الريف كثيرا، ويعني به امحند متداولفاسم 

كان  ،به ولتعلقهم الشديد .العامة اسم النبي صلى هللا عليه وسلم

، نائيةتلك المناطق ال في ي به الناس أبنائهماسمه أغلب ما يسم

د ل تج" بامحند، موحند، امحمدي، امحمد ..." :فتجدهم يسمون

  ي الغالبة في معجم التسميات.هذه األسماء ه

"أما ،-الغماري الدرويش- المفضل سيدي أهال -

ي الذ الدرويش، فكلمة لها معنى صوفي تعني الفقير، أو التلميذ

طلح ة، وكان هذا المصيتلقى مبادئ التصوف من شيخ الزاوي

ذه هفي  متداوال بشكل كبير في هذه المناطق، إال أنه قل كثير

 ".األيام

 بني؟ يا لالحا كيف 

 وتذكر للتأمل أجلس ،جمعة ككل عمي، يا ترى أنت -

 .والعباد البالد

 الظالمة؟ األصقاع تلك تتذكر أمازلت -

 ؟يحبونني ومن أحب من فيها لي أفعل، ماذا -
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 أخرى؟ مشاغل أي لديك هل، ولدي يا صدقت -

 على وأعرج الضروريات، بعض القتناء سأذهب ال، -

 .البيت

 غمارة بين المصاهرة يوم اليوم عي،م ستتغذى اليوم -

 .والريف

 :قوي بصوت وصرخ نفسه، الغماري الفقيه يمسك لم

 مصاهرة؟ أي واألرض السماء بين وهل ،إيه -

  االستمرار، وسر الوصل، صلة المطر، إنه نعم، -

 .بني يا هيا

 .قادمةال مرةال في أستطيع، ال ال، -

محند موالي ا وحق معي، ستذهب باهلل أقسم ،ال -

 .لتذهبن معي

 بأعز قسمأ فقد الغليظ، الريفي قسم الفقيه يقاوم لم

 ال إهانة سيعتبره طلبه ورفض والنبي، هللا بعد لديه شخص

 بعض توفير إلى بحاجة كان مفضلال أن ذلك لىإ أضف تغتفر،

 لهيرسس مما بعضا له سيوفر الريفي الفقيه مع وغداءه المال،

 في ةالغذائي المواد أن وخصوصا .النائية الجبال تلك في ألهله

 .بلده مع بالمقارنة غالية األصقاع هذه

 زاد كبيرة، بحميمية يتحدثان الرجالن جلس البيت، في

 على كبير حرص مع للريفية، الغماري الفقيه تقانإ زخمها من

 على أن يعرج دون الريف، أهل قاموس يعجب ما بكل التلفظ

التحدث  الريف هلأ يرفض التي الحساسة األمور من بعض
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 يتعلق ما خصوصا .ذكرها من كثيرا نويستحيوبل  حولها

 أن الريف أهل عادة كانت، فاألشخاص بين الفاحش بالسب

  .الفاحش الكالم فيها يذكر التي المجالس من يفروا

 بعض حيث إن تختلف، كانت الجبال أهل عادة أن إال

 ندو ،يءبذ فاحش بكالم أبنائها بين يتلفظون األهالي كانوا

 على القرى كل تليس أنه إال األهل، أو األب لوجود مراعاة

 منها، النائية وخصوصا القرى بعض كانت بل واحد، نسق

ليها. ع تربت التي والقيم واألعراف لتقاليدل ميالة محافظة قرى

 أكثرالعكس، تكون القرى القريبة من المدن أكثر تميعا و وعلى

 التحضر ال يزيد أهلها إالسالطة للسان وقوال للفحش، كأن 

 .بعدا عن الحضارة

 نم الفقيه طلب الريفي، الفقيه حياة حول كثير كالم بعد

 في الغماري فابتسم المفضل نفسه، عن له يتحدث أن المفضل

 :قال رهيب. ثم عمق

 األخير وفي حجرة منها تسقط يوم وكل قنطرة، الحياة -

 وصلت نيأن أي القنطرة، نصف على أقف أنا وها .تنهار

 سن يكون قد الثالثين، معنى ما تعلم وأنت عمري، من الثالثين

، المهم لكن الكهولة، أبواب طرق بداية يكون وقد الشباب،

 .عني التفاصيل كل لك سأقول

 ولد كذلك وأبي غماري، أصل من الزياتي، المفضل أنا

 لمو أبوه توفي الغمارية، زيات بني قبيلة من غمارة جبال في

 اجره أن بعد السادسة يبلغ لم وهو أمه وتوفيت امسة،الخ يبلغ

 في الغمارية، سلمان بني قبيلة إلى -بخت بني- بلدته من

 .الغماري -عصفورة -بمدشر واستقر م،1912سنة
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 إلى أصوله تعود شخص مع األولى مسيرته بدأ هناك

 نينس بضع منذ توفيت وقد له، كأم اعتبرها أم مع القبيلة، تلك

 المدشر، أهل عند والتخميس األغنام رعي لىع تربى. خلت

 ركبي أب ومع تلد، تكن لم تبنته أم مع بسيطة، سرةأ كنف في

 هي بفتاة فرزق عمره أواخر في تزوج األخالق، عظيم السن

 .أمي من أخت

ته أبيه التي رب زوجة قامت المتبني، األب هذا توفي لما

 فضير سالماإل وألن .بالتبني بيه الثانيةأة جبتزوجيه من زو

 تزوج أبي أن وخصوصا صائبا، قرارا األم قرار كان التبني

 وكلل التوافق، عدم بسبب بطالق األولى المرة كللت مرتين،

  .زوجته بوفاة الثاني

 أخيو وأنا األكبر أخي ولد أمي، من زواجه وبعد

 بالدار أدرى وأنت واحد، بيت في اآلن نستقرو .األصغر

 .الكبيرة

 من بل العلم، وطلبة للعلم المحبين الناس من وأبي 

 على يوما أقف ولم الطلبة، وخدمة المسجد بزيارة الشغوفين

 إلى يسارع دوما كان بل أدائها، في التهاون أو للصالة تأخيره

 صومعة أعلى من سقط هأن حتى المسجد، في الصلوات أداء

 كان بصدد ماحين ولعلك تعرفها،- المضيق خميس جامع

 جدرانها. ، وصبغاترميمه

 نعم، ومن ال يعرف ذاك المكان؟ -

 أصوله تعود فأبي ريفية، أصول من كالهما وأمي أبي -

 زيات بني قرية إلى منها أتى حيث منصور، بني قبيلة إلى

 .تزوج أن بعد هناك واستقر العلوم، لتدريس
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 ة،الريفي زناسن بني قبيلة من قدم فقد أجدادي أحد أما 

 .العلمية تجكان قرية في العلم طلبل الطلبة هجرات إطار في

 .القبيلة بين نسبه وانتشر استقر وهناك

 علم،ال لطلب أبنائها هجرة بسبب الترحال كثيرة فعائلتنا 

 ةالغماري القبائل تعرف وأنت يرتحلون، ال اللذين هم وقليل

 .بالقرآن وعالقتها

 من منا ال يعرف خنشة التخنيش؟ -

 نفسه، بالمدشر ،م1960 سنة ولدت فقد أنا أما -

 .والدي ربت التيو ،الثانية أميفي كنف  هناك وترعرعت

 وتعلمت القرية، لمسجد أبي أدخلني التمدرس سن بلوغي وعند

 ريةعلى يد فقيه الق القرآن وحفظ الكتابة مبادئ أولى هنالك

سيدي المدني أخنداف الغماري السلماني نزيل المدشر 

ني، محمد األيوبي العمرا المذكور، ومن بعده الفقيه العالمة

 ه تعلمت مبادئ الكتابة والقراءة.ييد وعلى

 ية،وقد انتقلت للتخنيش في كل من قبيلة بني خالد الغمار

محمد حيث اتممت جزءا من حفظ القرآن عند الفقيه العالمة 

لى إليست بالقليلة انتقلنا وبعد أشهر  أعرصات بمدشر تاشكا.

 ى يدعل -بني سلمان–دنا فيها مدشر ازليمن من قبيلتنا التي ول

يلة الفقيه الحسين الزلجمي. وبقينا من مسجد إلى آخر ومن قب

 أخرى نوطد ما حفظناه.

 األصغر وأخي أنا توجهنا بالكثيرة، ليست سنين وبعد 

عن الفقيه العالمة سيدي أحمد الكرافطي،  الكرافطة قبيلة إلى

 المنطقة ألن عنده. التخنيش أجل من ،نزيل مدشر دار قرمود

 العلمية الموارد حيث منضعيفة  منطقة بها كنا التي
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 أسلوب وله العلوم، من متمكنا فقيها تجد وقلما .والتدريسية

 الجبال فقهاء مع الدراسة كانت بل .الطلبة تدريس في حديث

 الوصية ينفذ والفقيه بالقتل، يوصي األبف يطاق، ال جحيما

  .اآلن ولحد الجبال تلك حال هو هكذا.

 فيها نرى لم سنوات ثالث حوالي الكرافطة في مكثنا

 حفظ وشرعنا في قلب، ظهر عن القرآن بها وحفظنا األهل،

 منها تمكنا وحين العلوم، بعض أساسيات تعلمو المتون بعض

 رائشيسيدي أحمد الكرافطي الع الفقيه نادى علينا وفهما، حفظا

 نناأل حيل،الرب لنا آذنا البقية، عن بمعزل الليالي إحدى في

 نبي البقاء من فائدة ال لهذا أجله، من جئنا ما على حصلنا

 وهي من تقاليد تلك األصقاع، فحينما .الجدران هذه ظهران

يبلغ الطلبة ما يؤهلهم لفتح باب جديد سواء على مستوى 

ه، نادي الفقيه الطالب وحدعمق في العلوم، يتالتدرير أو ال

ك ، فيكون الطالب بعد ذلفيكتب له إجازة خطية موقعة باسمه

ولوج لواإلمامة، وكذا مؤهال متمكنا من الحفظ ومؤهال للتدرير 

 المعاهد الدينية األكثر تعمقا.

 عند وغادرنا األمتعة حزمنا بل هناك، الليلة نكمل لم

 كانت الباكر، الصباح في األربعاء سوق لنصل الفجر،

 إلى المبكرين بعض من اللهم المارة، من يةخال الطرقات

 .الجميع قبل السوق إلى يخرجون اللذين أو الحقول،

بعد أن أشرفنا على السوق لم يكن فيه سوى بضع خيام 

يل من الشاحنات والحافالت القديمة، لمهترئة منتصبة، وق

قصدنا خيمة لبيع المأكوالت، وتناولنا صحن عدس ونصف 

استقلنا شاحنة لبيع ، بعد هذه الوجبة المترفة بفرنكينخبز 

لمواشي لتوصلنا إلى السوق المركزي، وهناك وجدنا ا
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الكثيرة، والصخب األكثر. وبعد شد وجذب نلنا تذكرة  الحافالت

 الرجوع لمسقط الرأس.

ة، الطريق المؤدية إلى الطريق الرئيسية غير مهيئكانت 

ج فكان الوصول للبيت أشبه بساعة في الجحيم، فروائح الدجا

وث ناهيك عن القمل والبرغمألت المكان،  الرثةوالمالبس 

 البؤساء.  البدويينالمتطاير من مالبس 

بعد أن وصلنا إلى محطة الحافالت، وجدنا األجواء 

ا، دامنتغيرت كثيرا، فقبل ثالث سنوات أتينا إلى المدشر على أق

دماي قا طأ فيهتينا في الحافلة، وكانت أول مرة تأما اليوم فقد أ

 تي ونشوتي بالرغم من تلكحافلة عمومية، وال تسأل عن فرح

 ب فيالقاذورات التي تعبق من الحافلة وركابها، إال أن الركو

 حد ذاته انجاز ال يضاهيه أي انجاز.

باب نزولنا من الحافلة لم نستقل الحافلة المتجهة لبعد 

رة لساحبرد، بل آثرنا أن نقوم بزيارة لمدينة تطاون، المدينة ا

 وقفناأنهم بالخروج من الباب  الجميلة كما يقال لها، لكن ونحن

شرطيان فهمس لنا بلغة عربية دارجة تختلط فيها اللكنة 

 اإلسبانية، قائلين:

 إلى أين؟ -

 فقلنا لهم بقلب مفزوع:

 سنتمشى ونعود إلى قبيلتنا. -

 فرد الشرطي بوجه متجهم،  -

رشا البدويان باألدوية، فرائحة القذارة تفوح منهما،  -

 مل تكاد تتطاير منهما.وجيوش البرغوث والق
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رشا الفرصة للكالم، بل  الغليظلم يمهلنا عامل الصحة 

وال تسأل  .ومالبسنا بمسحوق أبيض ذي رائحة كريهة رؤوسنا

 عن عدد البراغيث والقمل التي تساقطت منا ونحن في الطريق

 لساقية عمومية في المدينة العتيقة تسمى "القنا".

أمامه سور  واسع بدرب -الشريش–بعد أن وصلنا إلى قنا 

نزعنا مالبسنا الرثة، وغسلنا أجسامنا من رائحة  .طويل

 ينظرون إلينا باستغراب وتعجب، أما المارةاألدوية، فكان 

، ونحن "نيالجبلي"األطفال فلم يكن يضيعون فرصة نعتنا ب

ا تلفت، بل غسلنا أجسادن رغم ذلك ال نلقي لنظرات الناس أي

لى ع وعلقناهالتراب األحمر والحصى، بالماء جيدا، ومالبسنا با

من  ن تجف ونحن في غفوة نوم نرتاحأجدار القنا وانتظرنا إلى 

 تعب اليوم.

بعد أن جفت المالبس انطلقنا نستكشف المدينة بمالبس 

 لحالنا، ومتألم مستهزئين برثة تضحك األطفال أمثالنا، ف

 لىكانت تسير هذه الجولة التي فتحت قلوبنا ع لوضعنا مشفقو

 ها موجودة أصال.أنمعالم جديدة لم نكن نتصور 

ان بعد انتهاء الجولة عدنا إلى محطة الحافالت بوسط تطو

لنا وسأالغليظ، الباب لمحنا الشرطي الحديثة "األسنشي"، وعند 

 في تعجب:

 وجوهكما أيها القذران؟نظف مالبسكما ومن  -

 ؟ءهل سرقتم الصابون، أم جاد به أحد التطاونيين الكرما

 أجابه أخي األصغر عبد السالم بصوت جهوري عنيد:
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ب ال هذا وال ذاك، لقد غسلنا مالبسنا بالماء والترا -

 والحصى، على عادة أهلنا في البادية.

قهقه الشرطي اإلسباني بصوت مرتفع، ثم أردف في 

 منخفض:وجههما بصوت 

  هيا، انطلقا أيها القذران. -

نا المادة القذرة غادربعد أن اطمئنا إلى أننا لن نرش ب

البوابة بسرعة الضوء، وتوجهنا نحو الحافلة المتجهة إلى 

ها من أكثرالقبيلة، وبدورها لم تكن أفضل من سابقاتها، بل كانت 

لك ت قذارة وبؤسا، ناهيك عن الوجوه التي تركبها، فال أعاد هللا

 األيام البئيسة.

 حتفر كانت وكم ،في مساء ذلك اليوم البيت إلى وصلنا

 ،الجميع بنا رحب حيث المدشر، إلى بقدومنا كبيرة أهلنا

 وبعض الكريم للقرآن بحفظنا االفاحت بسيطة مأدبة وأقيمت

 .علومه

 تكان التعليم، طور إلى التعلم طور من خروجنا وبمناسبة

 انتهاء فبمجرد ،أصعب بعدها تيأسي ما لكن ،طيبة اللحظات

 يذهب نأ منا واحد كل أمرا ،لكلينا هللا حفظه الوالد نادى دبةالمأ

 األرض تلك ففي للشرط، طلبا مناسبا يراه الذي المكان إلى

 وتدريس األرض فالحة سوى شيئا الناس يعمل ال الطيبة،

 .مالقد منذ عادتهم هي قراهم، خارج القرآن

 مني طلبت فبالصدفة الريف، مع حكايتي ستبدأ هنا

لت لها إحدى الجارات فقد قا للريف، أتجه نأ هللا حفظها الوالدة
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أن ولدها ذهب إلى هنالك ووجد المساجد شبه فارغة في ناحية 

 لهذا حفزته على المضي نحو تلك المنطقة.الحسيمة، 

 في الصباح الباكر، حزمت أمتعتي، وفي لحظة الوداع

 ةمفهومال الغير الكلمات من بعضا مسامعي على الوالدة قرأت

تما أصعب مما واجهت التي ستكون ح الطريق في لي كدعوات

 سابقا في مسيرتي الدراسية.

 والمداشر الفجاج بين سهلة الطريق تكن لم الحقيقة

 الحسيمة، نواحي إلى غمارة من .للشرط فرصة عن للبحث

 األشجار، بين مرة أبيت ؛بحثأ األقدام على طويتها مسافات

 .المساجد في ومرات القبور، بين وأخرى

 اهتديت نأ إلى تمر،مس رعب في يوم كل أعيشكنت 

 ثيوحيث استمر مك ،في نواحي الحسيمة قرية في مسجد إلى

 طابة.والوعظ والخ التدريس كاملتين، تعاطيت فيهما نسنتي افيه

 جذوري أن خصوصاو ،كثيرا يجلونني األطايب أهلها كان فقد

 .أخرى جهة من البيت أهل ومن جهة، من الريف من

 فجأة قاطعه الفقيه قائال:

 غمارية؟ خدعة هي أم ،ا تقوله حقيقيم هل -

 .يكذب أظنه وال الوالد، لي قاله ما هذا -

 إلى السفر على عزمت السنتان انقضاء بعد ،المهم

 لشراء يكفي المال من مهما قدرا جمعت أني وخصوصا بلدتي،

 أن إال التجارة، أجل من األبقار بعض والقتناء رض،أ قطعة

 وقد ؛عندهم المكوث يمن وطلبوا اعترضوا المدشر جماعة

 :قائال بقربي جثا أحدهم أن لدرجة أحبوني
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 من تحرمنا وال الخلوق، الشريف أيها ابنتي أزوجك -

 .الكريم وجهك

 بابتسامة له وقلت رأسه، قبلتم ث فعله، من ستحييتا

 :ولهجة جبلية طيبة

 .هللا شاء نإ خير ايكون -

 قاطع الفقيه الريفي المفضل قائال:

 هناك؟ تستقر لم ولماذا -

 مكسرة. قهقهة المفضل في أكمل

  .بالتفاصيل لك يسآت أنا ،تتسرع ال -

 :الريفي الفقيه أجاب

 .غماري يا بصمت استمع أنا ،ناحس -

 الغمارية، القبيلة إلى وتوجهت أمتعتي حزمت أن بعد -

 كانت ؛الخمسية القبيلة ها وبينبين متوترة هنالك األوضاع كانت

 ال كارثة بوقوع تنبئ وكانت بل أشدها، على الكالمية الحرب

 .تافهة كالعادة سبابواأل هللا، قدر

 من نزلت-المضيق  خميس- سوقال السوق،بباب 

 اغاص السوق وكان صحوا، الجو كان باألمتعة، محمال الحافلة

 قال المارة أحد سألت حينما لكني السبب، عرفأ لم .بالناس

 :لي

 سوق إقامة منع وسيحاولون قادمون، األخماس -

 أتى إن الجيش ويقال حاضرون، غمارة أهل وكل المضيق،
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 هذه وغير هنا، إلى طريقه في وهو التعزيزات، من بالكثير

، وربما تنشب حرب شيءيعرف أي  ال البسيطة المعلومات

 ضروس بين القبيلتين.

فكثيرة هي األخبار  ،العابر هذا ألقوال أكترث لم

ا هذ بعد قررتف بات.المناس لوطة التي تضخم في مثل هذهالمغ

 .حديثا المستحدث المقهى ؛السوق مقهى في أجلس أن التعب

 من فارغ شبه بات الذي المقهى في للجلوس مكاني أهيئ وأنا

 .مؤلف شبه صوتا أسمع بي ، إذاالزوار

 .المقدس بالريفي أهال -

 ؟!الريف في كنت أني يعرف فمن نفسي، في ذهلت

اللهم  هناك، إلى توجهت أني يعرفون ال األهل وحتى

 من، تطاون أحواز إلى سأتجه أني ظن الكل ؟من الوالدة فقط

 ؟!كنت أين يعرف

 بنبرة يعيد الصوت سمعت حينما دهشتي زادت

 :ضاحكة

 واألولياء عين، فوقها عين كل تدبر، ال تخمم ال -

 .قبلة متخطهم

 سيدي إنه أكثر، دهشت المخاطب نحو استدرت حينما

 لكن. سلمان بني أولياء أمير التاوراتي، ريالمنصو المفضل

 لكن أولياء، األولياء أن صحيح هناك، كنت أني عرف كيف

 بمكاني؟ أعلمه فمن وإال أيضا؟ الغيب يعلمون هل

بصوت  يردد وهو الطاهرتين، هيدا على تقبيل أكببت

 أجش:
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 الحالوة؟ جيبت بالعايل، السالمة اعلى -

 :له وقلت باستحياء، عيناي رفعت

 أحبابهم؟ الناس ينسى وكيف -

 .حسابي على الغداء اليوم سيدي، يا اجلس

 :كعادته جدية ابتسامة في رد

 ماأ هللا، شاء إن شهرا بعد والغدا فقط، الحالوة ال، -

 أو أكبر، ربي لكن مجين، األخماس راسك، واحزم اجمع اآلن

 ء،األوليا اتكلموا إذا أو عيطت؛ السما خائبين، ارجعوا غدي

 .بالنتائج والعربون الصمت، إال الجهالء على فما

  الجليل؟ شيخنا يا قلت ماذا -

 ،كرالبا الصباح في بأبيك التقيت العزيز، أيها يهم ال -

 ه.أنا أباك مشتاق لك أكثر من اشتياقي أيها الفقي الحقيقة

 النافعة والثمرة المسؤولية، تحمل على درااق أصبحت

 ،لكن اسمك نفس له ربما ،صديقك أمام لها ستنظر التي هي

 .لألكارم مشتل وبيته لألسرار حافظة شجرته

 .األتقياء مع والبركة هللا، على توكل

 األخماس قدوم عن به تلفظ ما سوى حينها منه أفهم لم

 في دائما وكنت شيء. منه أفهم لم الكالم بقية أما للسوق،

 ،األدب تقليل أو الردود أتحاشا الطيب الشيخ هذا مع حديثي

 وال يهمذنؤ أن يجب ال الناس هؤالء ألن الوالد، لوصايا امتثاال

 حالهم، في تركهمن وأن منهم نسمع أن يجب بل لهم، نسيئ أن

 لم أني رغم .الهائج البحر من أكثر يكونون يغضبون حين فهم
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 سيجعلني بعد من تيأسي ما أن إال الترهات، هذه أصدق أكن

 .أخاف

 غفوة في الجليل الشيخ لكالم سماعي بعد غرقت

 كان .باألكل النادل مجيء بعد إال منها أستيقظ لم صغيرة،

 ذاب وربما أشعر، أن دون المقهى قد غادر الجليل الشيخ

 .عمي يا يذوب وحقا يذوب، إنه لقاء، كل في كعادته

 قررت صغيرا، كنت أذكر أني في يوم من األيام حين

 وله جدا، معظي أنه العامة يقول الذي الشيخ هذا أتبع أن

 ىسو يراني أحد يكن ولم الليل، عتمة في تبعته .عدة كرامات

 لسرعةا بهذه يتحرك أنه أعلم أكن لم بعيد من أراقبه وأنا .هللا

 بداخلي، الرعب وخلق دهشتي من زاد ما بل خر،آل مكان من

خندق – عندنا يسمى خندق من القرب إلى وصل حينما أنه

 أشعر ولم عظيم، وغبار شديد ريح بالمكان عصف -السحوت

 ممدد على الفراش مسلوب الراحة البيت في وأنا إال بنفسي

 .والعافية

 قلب في وجدوني بأنهم الحادثة من سنين بعد لي قيل 

 أن دون أيام سبعة مدة بقيت وأنني ،صخرة على مياه مستنقع

 .الواقعة تلك ىأنس لم ،مفزعة تجربة كانت أنطق، وال أتكلم

 .عها منييسم من أول وأنت

 له أين فمن وإال ،فعال جليلأمره  إن جليل، الشيخ وذاك 

 ؟العظمة بهذه

 بعيد، من عارمة فوضى لمحت الغذاء أكملت أن بعد

 والحجارة العصي من الكثير أيديهم في بالمئات يقدرون أناسا

 يستطيعوا لم المخازنية وأن األخماس، إنهم قيل والسكاكين،



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  60 

 

 أشده على القتال وأن القبيلتين، بين بدأ العراك وأن مقاومتهم،

 .السوق مدخل عند بالحجارة

 حالة توقفني لم لكن أتأمل، وقفت األحيان، تلك في 

 ضد المقدسة الحرب في المشاركة على المتعبة السفر

 .القدم منذ الغمارية للقبيلة اللدود العدو ،األخماس

 امتألت وقد الصيف، أيام عز وفي شديدة الحرب كانت 

 وفجأة للمصالحة، أثر أي نرى ولم وعويال، صراخا نياالد

 حاالري وهبت بالغيومالسماء  تلبدت وبدون سابق إنذار،

 حتى بل ،يهطل بشدة المطربدأ و كثيف، غبارتحرك و

 انتك، الحجم بهذا كلها حياتنا في نره لم الذي "التبروريري"

 !كالحجر منه قطعة كل

 ىنر ولم الحرب، وانقضت فجأة الجموع تفرقت 

  .الواقعة تلك بعد حضورا لألخماس

 في البارزة اليد لديهم كانت غمارة أولياء إن ويقال

 أعلم. وهللا الكون تسخير

 تذكرت باألحبة، ولقائي البيت إلى رجوعي بعد لكني

 :الحكيم الشيخ قول

 لكن مجين، األخماس راسك، واحزم اجمع اآلن أما"

 إذا أو عيطت، اسملا خائبين، إرجعوا غدي أو أكبر، ربي

 والعربون الصمت، إال الجهالء على فما األولياء، اتكلموا

 ".بالنتاج

 .المرة هذه خائبين األخماس ورجع حكيما كان حقا

 القبيلتين؟ بين الحرب سبب وما -
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 األحد لسوق تهديدا المضيق سوق تعتبر األخماس -

 دافعت وقد الخميس، سوق وجود رفضت لهذا دركول، نيبب

 .خائبة رجعت أنها إال رحها،ط عن

 ينهبون خطيرين، كانوا األخماس أن أبي لي ويحكي -

 كانوا أنهم كما السيبة، أيام في والمواشي والدور البيوت

 ةالفتر تلك في واألطفال العجائز يقتلونو النساء، يغتصبون

 كانت من وحدها األخماس وليست المغرب، تاريخ من الحرجة

مفرطة العداوة ال كانت القبيلتين بين وةالعدا بسببو لكن تفعل،

  .نمن كال الطرفي الخطيرة السلوكيات هذه مثلب تفرض القيام

 كد من ابعدنا هللا ولدي، يا منا يحفظ ربي "السيبة، -

 ."األيام

 ."ان  م   ان  ابعد   هللا "عمي، يا نعم -

 الريفي، الفقيه ابنة صوت الفقيهين كال حديث أوقف

 تقرارهااس قدم من رغم، فبالالجميل التقليدي ابردائه تألقت التي

قليدي، باس التل، إال أنها مازالت تلبس الاإلسباني المجتمع بين

 .وربما حاكت تفاصيله بكلتا يديها، هكذا تصور المفضل

 نادت الفتاة من وراء الباب:

 الفقيه؟ سيدي -

 أجابها األب بصوت معتز وفخور:

 .بنيتي اي ادخلي -
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 منتصف في فتاة الفقيهين سمجل نحو تقدمت

 ال وكيف .رقيق مبسم ذات طيبة، خلوقة جميلة فتاة العشرينات،

  الريف؟ من وهي رقيقا يكون

 لالجما إنه كثيرا، ذهل نحوها عيناه المفضل رفع حينما

 .؟!حقا الريفي

 لم ة كثيرة،ئلإال أنه سرعان ما عصفت في ذهنه أس

 اتعاد من ليست عادةال وهذه القدوم، من الفتاة الوالد يطلب

 الريف؟ أهل

  علي؟ ابنته أيعرض 

 ب.إال أنه لم يلقى للسؤال جوا ،نفسه في مفضلال تساءل

 إنسان أني له أوضح أن ويجب التباسا، األمر في إن

 في والثالث ابنان ولي ثانية، جوأتز أن وعيب متزوج،

 .الجبال أهل شيم من ليس األمر وهذا الطريق،

 .جديد من نفسه تهحدث المقابل في لكن

 لتعددا أليس ثانية، تزوجت لو وماذا رقيقة، جميلة الفتاة 

  الغربة؟ هذه في وخصوصا، حالال

 لالستقرار وأضمن أفضل األجواء هذه في الزواج إن

 هذه سوى بناءاأل من يملك ال الفقيه أن وخصوصا األسري،

 .الرقيقة الجميلة

 :الريفي الفقيه صوت تفكيره قطع
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 دوالب مفعول، الرحمان قدر فما تفكر، وال نيب يا كل -

 ثيرا،ك تفكر ال .النائية الجبال تلك إلى فيه تذهب يوم يأتي أن

 .بطال يصير ال النهايات في يفكر فمن

 المنتظر، والمولود محمد، فاطمة، لكن عمي، يا نعم -

 األمر ليس .ووالدين عائلة ذلك إلى أضف أبا، ينتظرون

 .تتصور التي بالسهولة

 ةابتسامب نظره ورفع ،عميق تأمل في الريفي الفقيه وجم

 باهتة،

 لما وإال خير، األمر في لكن بني، يا أعزبا ظننتك -

 .القدر جمعنا

 .ببعيد الغد فليس عمي، يا غدائنا لنتناول -

 .ببعيد ليس حتما -



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  64 

 

6: 

 

 

 

 

 

 

 القرية نسوة اجتمعت الكبير النهر عن بعيد غير

 لأحوا إلى البيت أمور من اليومية، الحياة أمور في يدردشن

 العيش وقساوة العرائس، مع الحماة بواقع ومرورا األزواج،

 .الفراش أسرار باألغرب، وانتهاء واحد، سقف تحت

 تصرخ المدشر، في الحديثة الزوجة السعدية، كانت

 بات،العاز أو المتزوجات سواء حولها، المتحلقات الفتيات أمام

 حياتها مسيرة نع مقتضبة ورةص من زوايا لهم واصفة

 قويال المليح الشاب زوجها مع األقدار القتها وكيف القصيرة،

 حياةو عامة، النساء حياة في الليالي بأعظم تذكرهم كما الفحل،

 ليلة أو العزوبية، على القضاء ليلة خاصة، المدشر نساء

 .األنثوي الرعب

 زوجها، وفحولة رجولة عن كبير بفخر تحكي كانت

 اتياللو أو القول، يعارضنها اللواتي الفتيات كل على ترضوتع

 :بقولها الجميع على تجيب فكانت استحياء، بالسكوت ينصحنها

 .مفتخرين أمامي ستصرخون وحتما تجربون، قريبا -
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 على كالم السعدية ردال من أنفسهن النسوة تتمالك لم

 وتشبثن لها، العنان أطلقن بل مكتومة، ضحكاتالجريء ب

 كل على جائز النساء بين فالمجون يقعن، لكيال ضهنببع

 الصمت فتلزمن حاضرات، العجائز تكون حينما إال األحوال،

 سألت وال .الحاضرين على هللا لعنة حلت وإال ،لهن واالستماع

 يكون مباركة، شريفة تكون العجوز حينماعن حال النسوة 

 .، بل وطاغيامستتبا المهابة مع الصمت

 بسؤال السعدية سؤال علىبحسد مضمر  فاطمة أردفت

 .متهكم

 النساء، تردع مصيبة زوجك لدى الدرجة لهذه وهل -

 ؟-سراق بني- فتاة يا قائم الضد أن أم

 يحمد، بني فنحن اآلن أم قديما، قسر بني كنا -

 لم إن األشجار على أو شئت، إن الغسيل حبل على وعليقيها

 .-شرفيةاأل- زياث بني فاطمة يا غسيل حبل لك يكن

 حتما الباقي، تعلمين وأنت البغل، مثل قوائمه زوجي -

 أعرف وأنتن تؤخذ، مقاييسها على واألمور أقرب، ستكون

 .بالمعاني

 السعدية لكن فاطنة، سريرة من الفتيات جموع ضحكت

 :شديد بهدوء وردت عمق، في ابتسمت

 .أحمد وأحمد بغل، البغل -

 ترغد الجموع بين من وفرت نفسها، فاطمة تتملك لم

 :وتلعن وتسب

 ....السراق بنت السفيهة، المجرمة، الحرام، بنت -
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 تكمل وأكبت االلتفات، من الكثير السعدية تعرها لم

 ةوخشون المرعبة، وأهوالها خلةالد وليلة الجنس حول حديثها

 .العارمة الفرحة خضم في الفتيات وتألم الزواج،

 ؛بالغ تمامباه السعدية منصتين حول يتحلق الكل كان

 أشبه تهاوحيا والعشرين، الثالث ربيعها تبلغ لم التي الفتاة إنها

 اإلنسان صيريف ؛عنها يتعلق ما كل لك تروي مفتوح، بكتاب

خبار ، تلقي أتلفازية مذيعة يتأمل كأنه ألشجانها يستمع حينما

 .الظهيرة

 البيت بأهوال وتنتهي الصبا جنون من حكاياتها تبدأ 

 ل،الكسو الحماة- حياتها مصيبة تذكر أن تثنيتس وال القديم،

 .تهدأ ال التي وطلباتها

 بشوش، طيبة ةامالح مادامت "النهاية، في تقول لكنها 

 ."ابتسامتها مع تذهب أحزاني فنصف

 يعشن نساء القرية بنات من وكغيرها السعدية كانت

 تجالسهم كانت فحينما حفيظة، رأي حسب متقدمة مراهقة

 سالنف عن ترويحا القهقهة من وبعض االبتسامو بالنظر تكتفي

 .الحزن عن لها وتغريبا

 من زاد حادا، اكتئابا تعيش وهي زوجها رحل أن فمنذ 

 أنه هذا كل من واألدهى غيابه، ظل في له ابن والدة زخمه

ة ؟كانت األسئل!سؤال حتى وال مرسلة، رسالة ال وإلى اليوم،

 ل مراحل التشكيك،وتتنامى إلى أن تص تتصارع في مخيلتها،

  :وتكرر دواخلها في تقولف

 اآلن؟ يفعلها فهل ،مدة منذ يفعلها لم
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  وراءه؟ الكل ويترك ويغترب يرحل أن أيمكن

 من الشنيعة فكاراأل هذه طردت ما سرعانإال أنها 

 :كبير بيقين ، وتتبعهارأسها

 يترك لن وكذا يتركنا، ولن أبنائي، يحب يحبني، إنه 

 .رجال مواقفهم عند والرجال شهم إنه .الطيبين والديه

 التقت الذي األول اليوم لتذكر اللحظات تسعفها لم

 أن القرية ألهل يحلو كما الزياتي المفضل بعيون عيونها

 لأسف في ألم جراء من تصرخ فاطمة ابنتها أتت فقد ينادوه،

 ستفسرتها األم قائلة:ف قدمها،

 ؟ما بك فاطمة، -

 .السبب هو ومحمد ميقد أسفل في شوكة انغرزت -

 .الروضة في تجري كانت التي هي فاطمة أمي يا ال -

 الروضة؟ في تفعلون كنتم ماذا كيف، -

 .المالئكة لعبة نلعب كنا -

 المكان؟ ذاك عن تبتعدوا أن لكم أقل ألم -

 الشموع لنشعل الذهاب منا طلبت التي هي آسية، إنها -

 ،العتمة من يهماقبر يضيئان أنهما وقالت أختينا، قبري على

 إكرامية بهمديه وأنه إخوته، يزور من على يرضى هللا وأن

 .ذلك على

 الروضة؟ غابة الشموع نيران تلتهم أن تخافون أال -
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 حفظ والذي .حجاراأل على الشموع نضع نحن أمي -

 .النيران هذه من سيحفظنا اتمح العتمة من إخوتنا

 نالمكا ذاك إلى أخرى مرة تذهبي أن إياك بنياتي، يا -

 .المخيف

 المكان؟ ذاك من إخوتنا نأخذ أن يمكن أال ،أمي -

 تتحدثف الحزينة، األم عيون من ساخنة دموع تهطل

 .بالغة بصعوبة

 يف فوق، إنهم األعلى، بالرفيق التحقا بني يا إنهما -

 مبتسمون اآلن وهم الرفات، سوى هنا منهم يبق ولم السماء،

 .فرحتنا يراقبون يوم وكل لنا،

 الصغار؟ بإخوتي ألتحق أن يمكن هل أمي، -

 بصوت ردتو كبير عناقب الصغيرة ابنتها األم تضم

 .هامس

 بالد في ضائع أبوك رحلوا، إخوتك أنت، حتى -

 ؟! وحدينا تتركينا أن تودين وأنت الغربة،

 السماء فمنظر عندك، يوم كل سأرجع اأن ،أمي يا ال -

 .أجمل أختينا روضة وحقا جميل،

 .أخرى مرة التفاصيل هذه تذكري ال ،بنيتي يا جوكأر -

 في وتردف بصمت أمها دموع الصغيرة الفتاة تمسح

 حزينة. ابتسامة
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ق   أخرى، مرة أمي يا أغضبك لن -  هو أخي، على وأل ح 

 .عليه نركب كي الروضة، إلى "مموس "الكلب يأخذ الذي

 .نذهب لن أننا نعاهدك أمي

 بغضب له وتقول خفيفة، صفعة محمد األم تصفع -

 عارم:

 حتما إنك المسكين، الكلب ذاك تترك أن لك أقل ألم -

 .شقي فتى

 .مموس كلبي أترك لن أمي أحبه، إني أمي -

 :له وتقول ،أكثر األم غضب يتضاعف

 المسكين؟ جدك مثل أعور تصير أن تحب هل -

 محمد؟ يا "تفقصني" أن تريد إنك

 على باد زنوالح عينيه من تنسكب والدموع الطفل يرد

 وجهه:

 على أركب أن يريد ال محمد عمي ابن لكن أمي، يا ال -

 يعض وأنا ال وكلبي ،صغير حصان لدي وأنا الحصان،

 .صباح كل أبردعه

 .دمك المتص والدك، هنا كان لو -

 أرجوك، الكلب، أبردع أني لوالدي تقولي ال أرجوك -

 .أرجوك

 .له سأقولها بل -
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 في فتهمس األم رأفة معه وتزداد الصبي، بكاء يزداد

 :رقيق بصمت أذنيه

 .بني يا تعالى -

 قائلة: قلقله من وتهدئ دموعه تمسح

 تقلق لن أنك عاهدني لكن ،شيء أي أقول لن اصمت -

 .بني يا حرام فذاك أخرى، مرة الكلب

 .أمي يا يرفض ال لكنه -

 .بني يا كبير أنت اصمت -

 .فاطمة اسألي مني، أكبر وهو صغير، أنا، ال، ال -

 كبيرين: واستغراب استنكار في فاطمة ترد

 .شيء أعرف ال أنا ،أمي -

 :ابنتها وتنادي األم تضحك

 .بنيتي يا تعالى -

 الكلب مع أبيها قصة لهما وتروي واالبنة الطفل تحضن

 :قائلة فتحكي للعائلة، الوفي الكلب" شيبيبو"

 كالب مع يلعب أبي،- أي محمد، جدكم كان قديما

 ما ليفع أن أراد ما ماووي واألدية، الشغب كثير وكان القرية،

 .جدي- أي ألبويه، كان لطيف، كلب مع تفعله

 ال التي األفعال هذه على نهره أن لجدي سبق وقد

 .هللا يريدها
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 لكالم يستمع أن يرفض دائما وكان يتعظ، لم أبي لكن

 .جدي

 العذاب ويالت البيت كلب أذاق أن يوم ذات وحصل

  :له وقالت نهرته، جدتي لمحته وحينما. ليهع ركوبه بسب

 .بني يا تؤذيه ال الكلب، سيعضك -

 أن إلى ذلك، في واستمر أمه، لكالم أبي يلتفت لم

 وتعب الجوع ألم يتحمل لم الذي المسكين الكلب غضب

 :يصرخ أبي وصار عينيه، من فعضه أبي، وثقل الجري،

 عضني الكلب، عضني أمي، ،أمي -

 .الكلب

 تجد فلم الصوت، مصدر إلى سرعةم جدتي خرجت

 انهارت الوعي، عن غائب وهو دمائه، في مضجرا أبي سوى

 .وهولها الصدمة جراء من باكية جدتي

 وحينما -اعلي ملالمع- القرية، طبيب إلى جدي به أسرع

 ، ورد قائال:المعلم تأسف ابنه، جدي له قدم

 .حالريا مهب في ابنك عين الكثير، نفعل أن يمكننا ال -

 .المعلم أيها النزيف لنوقف المهم، -

 الذي األلم يوقف لم لكنه النزيف، أوقف بسيطة بأدوات

 قلب في راسخا ألما طبعت التيو األليمة الحادثة تلك رافق

 .جدكما
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اعتدائه  والسبب أعورا، اللحظة تلك منذ جدكما فصار

على كلب مسكين، فارحم يا بني من في األرض، يرحمك من 

 .في السماء

 .حيرة في الطفل سأل عد هذ الحكايةب

 للكلب؟ حدث ماذا أمي، -

نحو السماء ثم توجهت  عيناهاتنهدت األم ورفعت 

 لعيون الطفل وقالت له بصوت متألم وجاد:

 .بالخماسية جدي قتلهلألسف،  -

 .أمي الخماسية معنى ما -

 خنزيركال الحيوانات، بها يقتل للقتل، أداة ببساطة إنها -

 يؤذي مسعور حيوان كل بها يقتل كما رانب،واأل والحجل

 .بني يا اإلنسان

 هز الطفل رداء أمه ثم أتبع ذلك باستفسار:

 المسكين؟ كلبنا أمي يا سنقتل فهل -

 عنادك في استمريت إذا لكن الحل، بطبيعة ال، ال -

 .سنفعل

 رد الطفل على جواب أمه بقلق كبير:

 .أفعل لن أمي، يا، ال، ال -

 فقد أخوتكم، لنزور الروضة، إلى سوية بسنذه واآلن -

 .تربتهم أر   لم طويل وقت مر
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 ابتسما الطفالن وأخذى برداء أمهما قائلين:

 .أسرعي أرجوك أمي، هيا -

 لإلسراع؟ داعي فال قريبة، الروضة مهال، -

 سألت فاطمة أمها قائلة:

 بإكرامية؟ هللا يكرمه إخوته يزور من حقا هل أمي، -

 .بعد فيما وربما ن،اآل ربما نعم، -

أحزان  تكسرت فاطمة جو السعادة بزلة لسان أعاد

 :بقولها األم للواجهة

 يعود؟ ولن ذهب أبي أن حقا وهل -

 أجابت األم في صدمة وهلع:

 الكالم؟ هذا لك قال من -

 .الخليفية الحاجة بنت أسية إنها -

 سيتركنا حقا فهل نصرانية، سيتزوج أبي أن تقول -

 أبي؟

 م والدموع تتهاطل على مقلتيها:نظرت األ

 لك ارسل لقد قريبا، وسيعود ذهب أبوك بنيتي، يا ال -

 المالبس من الكثير لكما سيحضر هأن فيها يقولو رسالة،

 .النصرانية والحلوى

 أجابت فاطمة في زهو كبير:

 ؟!ة نصراني حلوى -
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 حلو طعمها جدا، جميلة كبيرة، حلوى هي ،نعم -

، كانت أشبه صغارا كنا حينما جدي بها يأتي كان .المذاق

 باللحم المجفف.

 عمي ابن إن أيضا؟ بحصان لنا أبي سيأتي وهل أمي -

 دبال من أبي لنا يأتي أن أتمنى .حصانه على أركب أن يحب ال

 وجدي وأبي وأنت أنا عليه نركب كبير، بحصان النصارى

 .فقط

 فطنة من تضحك األم جعل بسؤال تمنيه أردف ثم

 له،وفضو الصبي

 ذاهبين نكون حينما وأنت أنا عليه سنركب وهل أمي

 للتسوق؟

أجابت األم بعد أن نجحت في تكسير أحزانها، 

 والصدمات التي رافقتها هذا الصباح بقول مختصر:

 .ستركبون كلكم -

 من منعتك وإال أخرى، مرة الكالب تقرب ال وأنت -

 .أبيك حصان ركوب

 :قائال خجل في تكور محمد

 .أمي احسن -

 .سكانها تزعجوا وال اصمتوا للروضة، وصلنا اآلن

  ! سكان -

 أمي؟ سكانها هم من
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 طيبون، هم تزعجوهم، فال باألشباح، مليئة الروضة -

 :ورائي رددوا فقط المكان، هذا في تتحدثوا ال لكن

 بسم هللا الرحمان الرحيم. -

 ...(.المرسلين لمن إنك الحكيم، والقرآن ياسين)
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 إنه الغمارية، الجبال في ترتفع الحرارة درجات بدأت

 عز في الفالحون يكون السنة من الوقت هذا وفي ماي، شهر

 السحرية النبتة تزرع بدأت المنطقة أن خصوصاو نشاطهم،

 غير للتصدير بل الشخصي؛ لالستعمال ليس (،الهندي القنب)

 .خارجه أو البالد داخل سواء القانوني

 من جعل السرعة وبهذه الهندي بالقن زراعة تطور إن 

 علماء أن وخصوصا السلطة، طرف من صعبا أمرا ردعه

 أنهم الظن وأغلب يعترضوا، لم الجماعة أهل وكبار القبيلة

 .المعارضة على الصمت وفضلوا المحصول، نعمة ذاقوا

 العتيق المسجد سقيفة تحت مساء كل الجماعة تجتمع

 مرورا القرية، ساحة المستجدات على فتناقش أغلب بالقرية،

 والعراق فلسطين في يقع ما بكل وانتهاء الوطن، بمستجدات

 .هذه األيام

 كذلك الحاضرين وعدد أكثر، الحديث صخب كان اليوم

 انطباع إعطاء الجماعة يلزم، الذي الجديد المستجد إن أكبر،
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 األخرى القرى أمام لها قيمة ال وإال ،عنه ألفرادها واضح

 .ومؤيد معارض بين أراءها تراوحت والتي المجاورة،

 بصمت، مطرقين القبلية شيوخ جلس الزاوية في

 ويتأسفون القضية، نحو البعض وعصبية الشباب هرج يتأملون

 أهل لكبار فرصة إعطاء دون دنيوية أمور نحوهم النجرار

 الملتزم الشاب -التاغي المفضل -العالم وعالمتها القرية

 .الرزين المعتدل

 الحاج إنه الزاوية، من جهوي صوت صرخ ةفجأ 

 طرف من صمت صراخه رافق الزياتي، محمد الفقير

 ينب الكبيرة لمكانته أو لسنه لكبر سواء له تقديرا الحاضرين

 .القبيلة أبناء

 فتركو بدلوه، أدلى منكم كل تحدث، منكم كل أبنائي، -

 جدوني فربما النازلة، هذه في يقررون القرية وكبار العلم أهل

هذه  تنسوا وال .عليه نتوافق ما إال يكون ولن ،حال اله

 أن يجب بل ،دائما السبب هو المادي العوز ليس ،المالحظة

 يمثل من تعلمون وأنتم سلطة، أعلى فهو الشرع، إلى نلتفت

   .اللحظة هذه في الشرع

 قائال: الفقيه وتدخل الجميع، صمت

 لوب،الق يرضي ما إال يكون ولن بيوتكم، إلى اذهبوا -

 .المثل قال كما "عرقوبيه من يعلق كل. "أحد ضد فلسنا

 في يثرثر منهم القليل وظل الجماعة أغلب انسحب

 ة،مغلق حلقة في والفقيه، الدوار أهل فتكتل .جانبية مواضيع

 .يبدأ أن الفقيه من طلبوا وكعادتهم
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 حزينة: زفرة في وتكلم الفقيه صمت

 هذه في الفتاوى مرجع ،الزلجمي العياشي الفقيه حتى -

 عن تسأل ال الفقر يتحدث حينما .وغرسها العشبة أغرته الجبال

 .الجميع عارضني ولو الحق سأقول لكني النتائج،

 الضرر من وفيها ،العلم أهل بإجماع حرام العشبة -

 حقدال من مزيدا إال الدوار أهل بين تزرع ولن الكثير، الشيء

 .هللا عن والبعد والبغض والحسد

 .لكم والقرار كالمي، انتهى

 من الحاضرين أحد تحدثبعد انتهاء الفقيه من الكالم 

 :قائال الجماعة كبار

 .الفقيه كالم اتباع الواجب من أنه أرى أنا -

 الدبلوماسيين الجماعة أهل ألحد حديث أعقبه

 :قائال

 تؤيد فرقة فرقتين، ننقسم أال يجب أنه أرى أنا -

 .تعارض وفرقة

 :بقوله لقبيلةا من آخر شخص أردف

 .االختيار حرية للجميع نترك أن يجب أنه أرى أنا -

 للنقاش حضر مجاور مدشر عن نائب تحدث بعد ذلك

 :قائال الكيف زراعة مصير في

 على إنها القبيلة، أهل من مونالمعد سيفعل وماذا -

 .قليال ولو الفقير، تغني األقل
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 :بقوله العمراني الحاج هعضد

 .تزرع أن يجب ،الحق -الصديق- مع -

 قائال: الزياتي الفقير الحاج تدخل

 هأن يرى منكم من القرار، على نصوت أن أرى أنا -

 زراعتها؟ نمنع أن يجب

، مساندين قرار زرع أصابعهم أشخاص سبعة رفع 

 .العشبة، كما درج أهل الجبال على تسميتها

عدد  عدب عال بصوت الزياتي الفقير تحدث ثم

 :قائال ،مرة من أكثر المصوتين

 صوتوا على قرار أشخاص سبعة ،هللا عباد يا اشهدوا -

 .زرع العشبة

 :الثانية المرة نادى ثم

 الدوار، ألهل الخيار نترك أن يجب أنه يرى منكم من -

 .فليمتنع شاء ومن فليزرع، شاء من

 .أصابعهم خرونآ سبعة رفع 

 قائال: ونادى جديد، من العدد عد

 .هللا عباد يا ار الثانيالقر أشخاص يساندون سبعة -

 هذه في الحاسم الصوت هو الفقيه صوت، وكعادتهم

 هلأ حلقة مسير الزياتي الفقير تكلمبعد التصويت  .الظروف

 :الجماعة
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 الفقيه؟ أيها تقول ماذا -

 ىإل أغلبهم ميول فالحظ بتأمل، الجميع إلى الفقيه نظر

 ونيك وأال الحياد على يبقى أن وآثر الهندي، القنب زراعة

 :قائال فعقب الجماعة، من متعصب ألي طعما

 نزرع ال كي االختيار، حرية للناس نترك بأن أرى -

 .الناس بين العداوة

 .يعبالجم عليم وهللا فليمتنع، شاء ومن فليزرع، شاء من 

 لألعلى، متجها السقيفة تحت من الزياتي الحاج نهض

 .الناس في يؤذن وأخذ

 أن منهم البعض ظن تىح مستغربين، القرية أهل اجتمع

، بل ة، ولم يظنوا أن األمر سيحل بهذه البساطةوفا القرية في

 أنقذ ألنه كان سيد الرابحين،مريرا، لكن الفقيه  توقعوا صراعا

 من جهة، وترك الكرة في ملعب الجميعمن عداء البعض نفسه 

  من جهة أخرى.

 الحاج نادى الجماعة أهل حلقة حول الجميع تحلق حينما

 فيهم: ياتيالز

 من .أحرار أنكم قررت الجماعة إن القرية، أهل يا -

 .فليمتنع شاء ومن فليزرع شاء

 نهاإ لكم، ونقول شيء، كل من ذمتنا نبرئ أننا إال 

 .والسنة القرآن بنص ثم،آ ثم،آ وزارعها حرام،
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 نيك لمإذ  المرة، هذه الجماعة قرار من الجميع استغرب

 في منهم الكثير فتساءل مواضيع،ال هذه مثل في عادةالك حاسما

 .رهيب صمت

 أمام سلطتها، وانهيار موقفها، بضعف أحست أتراها -

 ؟!القانون سلطة

 على تساؤل اآلخر: الجماعة من مثقفي رد بعض

 بعد كثيرا ضعفت وسلطتها الجماعة إن حتما -

 نأ إال قبله، كانت التي نفسها الجماعة تعد ولم االستقالل،

 ةحداث تقاوم ومازالت أبدا، تفقد لم رمزيةال الجماعة سلطة

 .المدن نحو القرى أهل وهجرة العادات،

بعد قرب انتهاء االجتماع وبين تعالي صخبه، تعالى 

 :قائال الشجرة تحت جالس عشريني شاب صرخ

 وهو الحشيش العياشي سي غرس لماذا الحاج، سيدي -

 ؟رسهاغ لما حراما كانت فلو الغمارية؟ القبيلة علماء أكبر

 بصمت: فرد بقلق، الحاج إليه نظر

 نم منتدب بل بعالم، فلست القرية، فقيه اسأل ،بني يا 

 .القديم نظامنا وفق القرارات عن للتبليغ الجماعة أهل

  :قائال الحاج بكالم الشاب استخف

 .تعد ولم دفنت قديمة كلمات ؟ بل هي!نظام -

 وسوعب بحزم ردمن العاجزين ف الشابلم يكن الفقيه 

 :كبيرين
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 يوما؟ درست هل بني، يا -

  القبلة؟ مكان تعرف هل 

 للسؤال؟ أهل أنت وهل

 وأهله؟ العلم على تتطاولون لماذا

 .األتقياء قلوب يخربون اللذين هم أمثالكم

 :قائال عقب بعد هذا الكالم الحاد

 وتناوله زرعه حرام الحشيش المدشر، أهل يا اسمعوا -

 ءسوا العلماء، وباجتهاد السنة،و القرآن بنص وبيعه، وحمله

 .وغيرها القبيلة أهل علماء

 وهللا .أحرار فأنتم جهتكم، من أما الشرع، جهة من هذا

 ه:ل فأقول العياشي الشيخ بفعل يتحجج ومن .الجميع على رقيب

 :بالحرف لي وقال بنفسي، معه جلست 

 .وحملتني جعلتني الظروف ولكن حرام، هي -

 لوهتقو أن عليكم وحيف يقل، لم ما الرجل تقولوا ال لهذا

 .يقل لم ما

 الزياتي الفقير إال تباعا، وغادروا الجميع صمت

 اجتماع كل عند المعتاد صمتهم في جلسوا السن، كبار وبعض

 :أحدهم أردف ثم، مصيري

 الجديد؟ الوباء هذا سيزرعون أنهم تعتقدون هل -

 :الزياتي الحاج قال
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 .سيفعلون المنطقة ءابنا من الفطناء أن أعتقد ال -

 :الزياتي الفقير على سؤاله أحدهم أعاد ثم

 األرباح؟ في والطامعون والشباب -

 .سيفعلون الظن أغلب لكن، النتائج لك أضمن لن -

 فعلوا؟ إن الجبال هذه على سيحل الخراب أن تظن هل -

 ذهبت وإذا البركة، ينسف الحرام لكن مؤكد، شيء ال -

 أن لنا وخير القلوب، من ستذهب حتما األرزاق من البركة

 يكون ولن ضبابي، المستقبل إن .فالعبرة النتائج، وننتظر نتأمل

 .الماضي من أجمل القادم

 ودائمي المتوفر، على العيش يرفضون فالشباب أكيد، -

 ركوت الهجرة في الرغبة أو المسمومة المادة زراعة في الطمع

 .األرض هذه

 .يقع ما مؤلم نعم -

 الشباب؟ رحيل بعد األرض هذه يعمر من ،نظرك في -

 عن بمعزل هؤالء يتصرف أن الطيش من أليس -

 ؟!نوالوط والتاريخ األرض اتجاه الواجب

 األراضي هذه هللا يترك ولن .بالقضاء مرتبط المصير -

 يقل دق الدهر، أمد إلى ستعمر وحتما اسمه، فيها يذكر ال خاوية

 .حكيمنا يا ينتهوا لن لكن الرواد،
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 غادر البارحة .مفزع الواقع أما غير، ال دعاء يبقى -

 بيطل وغدا العدد، يزداد يوم وكل سكانها، من اثنان القرية

 نفعل؟ ترى يا فماذا الرحيل، األبناء

 وطيشها؟ للرياح نركع أم باألرض، نتشبث هل 

 لهذه هللا سيعوض حتما لكن بالسهل، ليس الموضوع-

 .بها المحدقة هاتاإلكرا رغم بها يتشبث من األرض

 يحدث أمرا. هللا لعل -
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 داره، قلب هز صخب ضوء على الزياتي الفقير نهض

 المبكر الصباح هذا في ترى يا يقع ماذا نفسه، في وتساءل

  المشرق؟

 الجبال الخارج، إلى ونظر الصغيرة الغرفة نافذة فتح

 مموس قدوم عن تنبئ واأليام بالقمح، مصفرة أصبحت المحيطة

 .الخير موسم إنه السابق، الموسم من بكثير وأطيب بل طيب،

 في البلدية الغرفة وغادر الجبلية جلبابه الحاج لبس

 أبناءه ونادى الدار قلب في جلس المعتاد، صمته

 :بعد أن اجتمعوا متحلقين حوله، خاطبهم بقول

 ما لكن يحتمل، يعد لم الوضع أن أعلم أبنائي،يا  -

 العمل؟

 اتظنن هلف القبيلة، قائد أمام الوقوف يحسن ال كالكما

 المحكمة؟ أمام ستقفان أنكما
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 هتف ابنه أحمد قائال:مباشرة بعد سؤال األب، 

 .ابنك شطارة وستعرف الرسوم، سلمني أبي، -

 .أبنائه تسرع من يخفف حزن في األب أجابه

 هبهذ أدراك فما حرفا، تقرأ أن تحسن ال إنك بني، يا -

 القديمة؟ الرسوم

 التصرف وحسن والتبصر والحكمة شيء، الشجاعة إن 

 .منكما كل يتقنه ال ما وهذا آخر، شيء

 .بعد فرصة تعطني لم أنت أبي، -

 هذا في فرصة أعطيك أن الحكمة من أن ترى وهل

 الرهيب؟ الموقف

 يدخلونا أن يودون الجماعة أبي، يا الحق معك -

 .السجن

 ماذا؟ -

 .بالحرف تسمع ماك السالم، دعب أخي يا السجن -

 ب:ااستغر في أخوه تساءل

 أليسوا؟ -

 .الطمع لكنه نعم، -

 نأ يهمنا ما بقدر المصاهرة أمر أبنائي يا يهمنا ال -

 .واحدة كتلة نبقى

 تحسر: في أحمد ابنه رد
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 .هنا أخي كان لو -

 مرافقين: ودمع تحسر في وتحدث أبناءه في األب تأمل

 .أبنائي يا أعلم   -

 بقوله: الحديث سياق مالسال عبد غير

 ؟!بعد منه رسالة تصل ألم -

 :كبيرين وألم حزن في أحمد أجاب

 .شيء يصل لم المال بعض غير -

 :بقوله ابنه جواب الوالد أعقب

 لبقاءا استجدى لما وإال عنا، شغلته التي أشغاله ألخيكم -

 .المدة هذه من أكثر هناك

 .أجلنا من مليم كل يوفر إنه أخي، طبيعة أعرف -

 !سريرته أعظم ما -

 :مكتمل غير كالم في السالم عبد تحدث

 ؟...تظن وهل -

 :ألخيه ينظر وهو أحمد أجاب

 إنه صاحبته، أنك رغم جيدا، خاكأ تعرف ال أنت -

 أبي: طاولة على ماله كل يبسط سفر كل من يأتي حينما

 أبتاه؟ يا كذلك أوليس -

 :حارة بدموع ابنه سؤال على األب رد
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 أو أمانتي، خان أن له يسبق لم ذلك من ثروأك نعم، -

 .أحد أرض على يستولي أن في فكر أو األرض، في طمع

 .القانعون هم قليل حقا، -

 وجهتم حول ستفسرهماو أبناءه يحمله فيما األب تأمل

 :قائال

 أبنائي؟ يا هناك تحضرون ماذا -

 .المسننة المناجل وبعض العصي، بعض -

 ترى؟ يا لما -

 يكون ولن اليوم، أرضنا على يهجموا أن قرروا لقد -

 .حيينا ما ذلك لهم

 األدوات بهذه وأبنائهم الرهط ستواجهون وهل -

 ؟ ! أبنائي يا تحلمون أم عقل ألكم فقط، وبساعدين

 :غاضبا األكبر االبن أجابه

 الرعب يخلق كان المفضل، أخي أن أبي، يا تنسى ال -

 لحقل فالبد أياديهم، كثرت ومهما اثنان، اآلن نحن ؛وحده فيهم

 .ينتصر أن

 متأسفا: األب أجابه

 الحكمة؟ أين لكن أبنائي، يا ينتصر الحق أن صحيح -

 .أبت   يا الحكمة قبل والتراب والعرض الكرامة -
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 قدومي فانتظروا المواجهة، من مفر يكن هناك لم إذا -

 .البلوط شجرة عند

 :معا وسأاله بعضهما في تأمال

 ؟أبي يا تقول ماذا -

 .شابا زلت ما العدم، لدرجة أشخ لم تسمعان، كما -

 أبتاه!يا  للمزاح الوقت ليس -

 .بالحرف لكما أقول ما ونفذا أعلم، -

 أزواجهم عيون تشيعهم مطبق، صمت في الشابان خرج

 سؤال ألف ذهنها يطرق منهن واحدة وكل الخائفة، الحزينة

 .مصيرو

 ابلهيق وبكائهن حزنهن، تسبق النساء دموع كانت

 والنساء للموت، ذهبوا فالرجال .الموقفخطورة ب وعيهن

 الجبال هذه حالواقع و هكذا .األبواب على المصير نتظرنت

 أو باألرض األمر تعلق ما إذا وخصوصا السيبة، أيام منذ

 .العرض

 مر واقع على الكريهة بظاللها تلقي السايبة، إنها بقايا

 هي وها، زخمها عز في المنطقة تلك أولياء أحد قال كما أليم،

 .مغاير وزمان صيغ في ولو جديد من تعود أطيافها

 اتجاه في األرض تحرث، أحمد السي أقدام كانت

 إلى عودةوال التقهقر دائم فكان أخوه أما المقابلة، العدوة أراضي

 .بالمصير والجهل بالخوف الشعور إنه .الوراء

 شيء؟ أي القدر يغير وهل -
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 .المرتبك أخيه وجه في مدأح السي تساءل هكذا 

 :مستمرين ورعش ارتباك في أخوه أجابه

 نعود؟ أال -

 صاح األخ األكبر بصوت قوي:

 أخي؟ يا بك ما -

 .هاعقب حمدت ال ما يقع أن أخاف -

 المصير؟ من تخاف كنت إذا المدينة من جئت لماذا -

 .أرغمتني من هي زوجتي، إنها -

 أن قبل دفنكست حتما حقك، بدون إليها ستذهب وهل -

 ؟ ! الدار عتبة تدخل

 أخي؟ يا أفعل فماذا مشتت، إني -

 .سنتغلب وحتما ،حق بدون أرضك يحتل من نحو تقدم -

وعينه ألخ الصغير نحو ترعة قريبة وهتف نظر ا

 صوب األفق:

 البلوط؟ شجرة هذه أليست -

 رد األخ األكبر قائال:

 .هي، نعم -

 قائال: أدار عبد السالم وجهه نحو أخيه وحدثه

 .أبونا قال كما لننتظر إذن -
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 :ساخرا أخوه أجابه

 ليقاتل؟ عجوز على تعول وهل -

 .بحل يقبل لعله ولكن، ال، -

 خائفا؟ أراك -

 .أمه عليه تخاف ال من الخائف -

 .تناقشني وال تقدم، يستأصل أن يجب الجبان بل -

 .لهقو تنسى وال أبي، سأنتظر أنا -

 :قائال ألخيه أحمد أذعن

 .ننتظر سوف ناحس -

 ،أبوهما أقبل أن إلى ،ينتظران طويلة مدة الشابان ثمك

 .ما شخص معه بل اعتقدا، كما وحده ليس لكن

 :قائال أحمد تساءل

 المرافق الشخص ترى يا يكونس من وحده، ليس أبي -

 له؟

 .مستغربا السالم عبد فأجابه

 .وإمامها القرية شيخ أنه لي يبدو -

 .أعتقد ال، ال -

 ؟يكون من نإذ -

  يكون؟ من ونتأكد يقدما حتى لننتظر -
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 أحمد بذهول: صاح

 ؟!الحكماء شيخ إنه -

 :استغرب فيعبد السالم  رد

 تقول؟ ماذا -

 .التاوراتي المفضل سيدي إنه -

 .تقريبا عام منذ نراه لم إننا أبي؟ وجده كيف -

 :قائال أحمد استغرب

 .مةأز كل دعن الجليل الشيخ هذا لنا يظهر هللا، سبحان -

 كل من واألعجب الشخص، هذا أمر عجيب نعم، -

 .ألبي مقربا صديقا يكون أن ذاك،

 .واحد قلب وعلى بل ،ةواحد نفس إنهما -

 .تظاراالن أعياهما اللذان الشابان نحو الشيخان كال تقدم 

 يدي يقبالن نحوهما الشابان أسرع حتىا اقترب إن ماو

 .واليسر والبركة ءالدعا منه ويطلبان األثيل، الشريف

 .بسيطة بكلمات سوى يجيب الشريف يكن لم

 ."الغائب ديال بالفضل محلولة محلولة،" -

 الخطوة عن استفسرا لكنهما المعنى، الشبان يفهم لم

 .المقبلة

 :الحيكم الشيخ فأجاب
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 .وقوته هللا عدل ويكفي المميتة، دواتاأل هذه اتركا -

 دينية أمور حول يدردشان الجليالن الشيخان تقدم

 اتصل ما اللهم أبدا، األرض أمور إلى يتطرقا ولم متنوعة،

 يةالغمار الجبال أرض ال المباركة األرض يذكر أثر أو بحديث

 .النائية

 أحمدالسي  سأل ،األخرى العدوة نحو طريقهما وفي

 :يدعوه كما الحكماء سيد

 عمي؟ يا الحج إلى ذهبت هل -

 اء:السم إلى ينظر وهو الحكيم فأجابه

 أني يعلم وأبوكما والحلم، اليقظة بين لكن زرته، -

 رالحج وكذا النبي قبر قبلت أني أيضا يعلم مؤمن وكل زرته،

 .داألسو

 أحمد، السي ذهن تحير ألغازا األجوبة هذه مثل كانت

 علموي بالجواب، يظفر لن أنه يعلم ألنه االستفسار، عن فيسكت

 سوى أصله من يعرف وال تعريف، بطاقة لشيخل ليس هأن أيضا

 نهع يعرفون ال ذاك وغير الغمارية، بوزرة بني قبيلة من أنه

 .شيء

 :قائال وسأله أخيه كتف السالم عبد هز

 شيء؟ يقول مما تفهم هل، أخي -

 عميق: همس في أحمد رد

 .ألغاز في ألغاز أجوبته كل اليوم، إلى -
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 هذه يقول ماذا يعرف أخي والمفضل أبي وحده لكن،

 .الحكيم

 الحكيم؟ يقول ماذا المفضل يعرف حقا وهل -

 ذاك ومنذ حادث، له وحدث يوم، ذات تبعه أنه يروى -

 بةالعاق كانت وإال الحكيم، نحترم أن المفضل ينصحنا اليوم،

 .مؤلمة

 الواقعة؟ تفاصيل لك قص وهل -

 .يوما عشرين لمدة غيبوبة في بقي أنه تسمع ألم -

 ماذا؟ -

 من هم الجن أن ويقال يشرب، وال يأكل ال كان نعم، -

 .إطعامه يتولون واكان

 خي؟أ يا االفتراءات هذه تصدق حقا وهل -

 نع يمنعه كان ومن يطعمه؟ كان من نظرك في -

 المخيفة؟ الروضة بحيرة قلب في أجلسه من بل، الحديث؟

 البحيرة؟ ماذا، -

 فقدي أن كاد صعبة، أيام أخينا على مرت. البحيرة ،نعم -

 ريةق دفين الشريف، سيدي وبركة هللا، لطائف لوال عقله، فيها

 .الغمارية أسراس قاع

 :قائال أخيه وجه في السالم عبد تساءل

 األسرار؟ هذه كل عني أخفيتم لماذا -
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 كان أمامه، األمور هذه نذكر أن يحب أخي يكن لم -

 بأحد أحس إذا أياما البيت ويغادر بل كثيرا، ويغضب يثور

 .أن تذكر الحكايةبعد  حاله على يعطف

 والمساجد؟ الطرق في مصروعا أخي سقط وكم

 كةبر لوال .العافية على هلل وحمدا األمرين، عانى لقد 

  .أشد المعاناة لكانت الشريف،

 إن معه ونفنى يفنى أن إلى الشريف بركة ستستمر نعم،

 .هللا شاء

 :قائال الحديث دفة السالم عبد غير

 ؟ةالقائم ةالمشكل الحكيم سيحل هل ،أخي -

 ال؟ وربما ربما، -

 معنا؟ لقدومه الداعي ما إذن، -

 ومن طلبه، يرفض أحد وال الجميع، من محترم إنه -

 .ضنكا معيشة يلقى يفعل

 تقول؟ ما أحقا -

 لك وسيقول المرتضى، بن الحسين صديقك سل نعم، -

 بتنيي أن فيه قرر الذي اليوم في الشريف مع له وقع ما تفاصيل

 البناء، بوقف الشريف نصحه لقد .-ارزين تل -في له دارا

 رياح هبت الواقعة، تلك من أيام بعد لكن صديقك، منه فسخر

 كانت لقد؛ الخراب إلى بالبيت انتهت عاصفية، وأمطار

 .وانهيار تصدع فيها وحدث هشة، األرض
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 على هؤالء كالم نأخذ أن يجب األحيان بعض في

 .الجد محمل

 جسده. تمأل يرةوالقشعر السالم عبد أجاب

 ؟!أخي يا تقول ما احقأ -
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 حياته في يفكر القديم مكتبه كرسي على المفضل جلس

 تغير قد طوارئ من عليها استجد وما والحديثة، القديمة

 أثره تنسف قد خطوات على مقدم إنه الجذور، من أساساتها

 جهة من األبد وإلى الغربة حضن في وترميه جهة، من القديم

 المستجد؟ الجمال هوى ويتبع ماضيه، في يفرط فهل ى،أخر

 هكذا التراجع ماعدا الحب، ملكة في ممكن شيء كل

 .يقول كان

 لك سيهبه وحتما غني، إنسان أبوها الجمال، رائعة إنها 

 صهينق فلن القلوب هذه بين عاش ما وإذا وفاته، عند يملك ما

 ذلك إلى أضف الحياة، كريم النفس سعيد سيكون بل خير، أي

 .الكثيرة ومتطلباتها القبيلة عذاب من نتهييس أنه

 هي جديد من القرار صياغة يعيد يجعله كان ما لكن،

 أم أي نحو التفاتة كل عند مسامعه تطرق التي األصوات تلك

 واألباء األطفال يسمع حينما وخاصة قربه، من يمرون وأب

 ينادون:
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 .أمي أبي،

 التساؤل على تجبرهو جديد من له تعود الذكرى كانتف

 : حسرة في

 الغربة بين ويستلقي أجله، من تحترق قلوبا يترك كيف

 أرياحية؟ بكل

 فيتنهد االثنان، أبنائه وضعية حول التساؤل دائم كان

 :قائال بهموم القديم والمعاصر بحزن مثقل

 نم اسمه؟ سيكون ترى يا وماذا الجديد؟ الفتى ازداد هل

 ونهعي ستكون كيف أمه؟ والد أم ،أبوه أم أمه، اسما؟ له سيضع

 ومتى؟ متى  أبي؟ بكلمة ينطق متى يتمشى؟ متى وضحكاته؟

 وبين الكرسي على ستلقىاف ذهنه في األسئلة تكاثرت

 :رةحي في يتساءل ثم يحذفها، وتارة كلمة، تارة يخط قلم يديه

 بين سأضع ماذا ترى؟ يا القلوب لهاته سأسطر ماذا 

 ريف؟ال من سيتزوج كمأبا إن لهم أقول هل أنافقهم؟ هل أيديهم؟

 .حييت ما الوالد برضى أحظى لن حتما

  العمل؟ فما 

 ؟دون عروج على الموضوع كعادتي لهم أأكتب

 بين لتمر تتصدع أن تأبى والحروف أكتب، ماذا لكن،

 حينما خصوصا صعبا، األمر صار حتما األفكار؟ سحاب

 .الهوى وجموح النفس، بنفاق يرتبط
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 في فتساءل المستمر، الهاتف رنين فكيرهت حبل قطع

 :نفسه

 دأح أيكون الليل؟ من المتأخرة الساعة ههذ في يرن من 

 أهاليهم؟ إلى رسائل لهم أرسل أن يودون اللذين صدقاءاأل

 .المتصل قد أخطأ في الرقم يكون ربما

 :قائال وأجاب الهاتف حمل

 .ألو -

 :قائال المفضل كلمة على ميلج رقيق صوت رد

 موجود؟ المفضل السيد نعم، لوأ -

 أختي؟ المتكلم من ذا،أنا  هو نعم -

 ...يا يا الفقيه ابنة ،أناأنا أنا، -

 من؟ -

 .بالذكر تفضلت كما -

هذه  الفقيه في ابنة اتصال سبب من المفضل استغرب

 :قائال على اتصالها فرد الساعة المتأخرة من الليل،

 فاتصلت؟ طارئ طرأ هل -

 فقط؟ حالك على طمئنأ أن أردت ،ال -

 أتمنى كما استفسارك، على أشكرك بخير، أنا، ال، ال -

 الوالدين؟ حال كيف .وسعيدة طيبة ليلة لك
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 أبي تعلم فأنت ألتصل، الفرصة واستغلت نائمان، هما -

 .الريف من

 االستفسار؟ عناء نفسك تكلفين لم لكن أعلم، -

 .الخط انقطاع سوى يسمع ولما كثيرا، الهاتف صمت

 بين من وخرج كثيرا، الغرفة ظلمة في المفضل تأمل

 :بسيط تساؤل دماغه أروقة

 علينا؟ تتجسس كانت أتراها ؟الهاتف رقم عرفت كيف -

 : بعض ضحكة مدوية همس

 .وهللا عظيم كيدهن إن -

  هللا؟ يا الحل فما 

 الخروج يستجدي وكالنا النفق، نفس في واقعين فكالنا

 هل يكون وال األمر، يتطور وربما اإلعجاب، أو الحب أزمة من

 .الريفي الفقيه ألمر الرضوخ سوى حل

 ترى؟ يا أستشير فمن

 تيموس، األب غير يجد فلم يعرف، فيمن كثيرا تأمل

 األمور؟ هذه في يعرف غيره ومن

 يعترف؟ كي الصغير الدهليز ذاك في سيدخل هل ،لكن

 ينهى ما بفعل يلزمه الواقع لكن ليفعل، بمسيحي ليس إنه

 ؛يغتفر ال وتعصبه تمنعه ثمن كان وإال اإلسالمي، الدين عنه

 هو يحبه لما إال يوجهه ولن للخير، محب إنسان تيموس واألب

 اآلن هو وها سابقا، والتشرد الموت من أنقذه فقد له، ويرتاح
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 تكون ولن األولى، تكون لن هذه والتي أزمته في به سيستنجد

 .األخيرة

***** 

 متوارية شمس مع دبار الجوو ،حداأل صباح اليوم انك

 ة،المقبل الساعات فيه تحسنب ينذر الطقس أن إال السحب، بين

 صباح، كل عند كعادته عمله في يجد   المفضل جعل ما وهذا

 يذهب دأح كل في فهو متأخرا، تيموس األب يأتي أن إلى

 ويعم الصغار فيوصي عنهم، المتخلى لألطفال ملجأ لزيارة

 .والدعاء بالبركات عليهم

 شعور، بدون نزلت مطر قطرة المفضل عمل سير قطع

 كلما هعند معهود بدعاء السماء إلى يده رفع أن إال منه كان فما

 : رمطالقرب نزول ب أحس

 ."نافعا صيبا اللهم "-

 وبعض التائهة األوراق من الساحة كنس في استمر

 انك ما وغالبا الصغيرة، األشجار بين المنتشرة القطط فضالت

 من معدة أقفاص إلى فينقلها الجريحة، الطيور بعض يجد

 أكثر منذ المغرب في البيطرة درس الذي تيموس، األب طرف

 في الحيوانات من الكثير عنده يوجد لهذا سنة، خمسين من

 سور،للك جبر من الكثير، منه المفضل تعلم وقد الكنيسة، حديقة

 .للحيوانات وإطعام بالجروح، واعتناء

 باألجواء يذكره ألنه أكثر، يبهجه العمل هذا كان 
 يقضي كان حيث صباه فترة في خصوصا لقرية،في ا الحميمية

 يرالخناز وكذا البرية، واألرانب الطيور صيد في لحظاتها جل

 .المتوحشة البرية
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 بين تتساقط التي األوراق سوى الصباح ذاك يجد لم

 شاردةال القطط لمرور تتبعه ذلك إلى أضف واآلخر، الحين

 ،هاحديقت في للتبرز أو للراحة إما ةالكنيس ولوج تحاول التي

 أمرا عمله من يجعل ألنه أكثر، المفضل يغضب كان ما وهذا

 مخلفات بتنظيف يتعلق األمر كان إذا خصوصا متعبا،

 القطط هذه مع دائم صراع في كان لهذا الشريدة، الحيوانات

 في مرالم تقتحم راهات حتى الوقت من الكثير تمهله تكن لم التي

ال و الطويلة بعصاه يطاردها كان ما سرعان أنه إال منه، غفلة

 .يترك لها المجال للمقاومة

 باب إلى الكنيسة باب من الراجلين ممر تنظيف كان

 نم له يطمئن الذي والعمل جهة، من يتقنه الذي العمل الخروج

 عضبب عليه يغدقون الزوار من الكثير يجعل ألنه أخرى، جهة

 .فيها المبالغ ولدروشته مالبسه، لرثاثة وذلك اإلكراميات،

 أو الكنيسة في الموضوعة للورود بيعه إعادة أن كما

 خاصة بها، ال بأس بسيطات عليه تذر القبور على الموضوعة

 إال أقل، يكون ثمنها أن فرغم ،الورود بائع إلى بها ذهبحين ي

 الزوار ستوىم قدر على أكثر، أو وجبتين بثمن تفي أنها

 .الميت مع وكرمهم

 يتمايل وبدأ ،خطوات المفضل الفضالت كيس أثقل

 قربب وقف األزبال حاوية لبلوغ الحثيث سيره وفي، نتيجة ثقله

 :له وقال تيموس، األب

 ل ُِّف ّللَاُ الا يُكا : )هللا قول تسمع ألم طاقتك، فوق تحمل ال -

ا  (.ناْفًسا إِّاَل ُوْسعاها
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ية سأله المفضل في اآل قراءةمن  وبعد انتهاء األب

 تعجب:

 ! سيدي يا القرآن آيات تعرف أحقا -

 أسلم، كدت ضعف لحظة في أني حتى الكثير، أعرف -

 الكيس معك ألحمل انتظر .زمانه درويش يا القدر تدخل لوال

 يتضرر فربما طاقتك، فوق تحمل ال دائما، لك أقول الثقيل،

 حدث ترى يا فماذا ا،جيد تأكل ال أنك أرى الهزيل، جسدك

 ؟عكم

 .حوله أحدثك أن أود كنت ما هذا -

 .بابا لنا الرب ويفتح األزبال حاوية في الفضالت لنرم -

 .حسنا -

 وافتتح بالناس، الغاصة الكنيسة نحو تيموس األب تقدم

 مزيدا لهم متمنيا الناس، لكل عام بدعاء وانتهى كعادته، القداس

 .تالحموال واألخوة والهداية الحب من

 داأفرا الكنيسة تغادر الجموع بدأت القداس انتهاء وعند

 أن تحب هموما لها أن حالها من تبين عجوزا إال أفرادا،

 .تيموس األب تشاركها

 حتى طوال ساعات واستمرت االعتراف دهليز دخلت

 بين يختلج عما لإلفصاح دوره منتظرا القعود المفضل مل

 العجوز هذه ورطة من أخطر ورطته فربما ،صدره أقفاص

 أشواط سوى القبر وبين بينها يبقى ولم عظامها، هرمت التي

 .قليلة
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 أرهق من العجوز بقاء مدة طول وال الوقت ال أنه إال

 ام،األي أغلب في العجوز هذه من كثرأ انتظر فلربما انتظاره،

 شعوره جعل يالذ هو المواقف وصعوبة اإلفصاح هول لكن

 الحكيم تيموس األب جواب ىوحت الدرجة، لهذه متأزما

 لسلببا سواء حياته، ترميم في األكبر األثر له سيكون الحنون،

 قديعت و بل كثيرا، تيموس األب رأي يحترم فهو باإليجاب، أو

 يكثر الذي القرية، فقيه أوامر تنفيذ من أوجب أوامره تنفيذ أن

 التغزل إلى ذلك يتجاوز بل المتزوجات؛ النساء مع الحديث

 والتمائم، الحروز بكتابة األمر يتعلق حينما وخصوصا بهن،

 اإنسان فقد وجد فيه تيموس؛ األب في يراه لم يكن ما وهذا

 تغليس وال مقابل، أي منهم يطلب وال أتباعه ينافق ال ،اصادق

 بعقولهم والتالعب الضعفاء نهب أجل من الروحية سلطته

 .تهماوقناع

 أزمته مجريات سرد إمكانية من كثيرا مقتنعا يكن لم

 جعلته وخطورتها المشاكل ثقل أن إال تيموس، األب على

 ولم ،الكثير وهبه الذي الغريب الحكيم هذا مع بمشاركتها يغامر

 ناعامت هو يستغرب جعله ما أهم أن إال القليل، سوى منه يطلب

 يخص فيما المفضل، وقناعة رغبة في التأثير عن تيموس األب

 المفضل يتشبث أن على حريصا كان بل ،والتقاليد الدين

 فروضه على المداومة إلى ينبهه كان بل .الدينية بمبادئه

 ،واحد واد في تصب كلها األديان أن على له مؤكدا الدينية،

 مادامت والدوافع الوسائل يهم وال إليه، والتقرب هللا عبادة هوو

 .وتقديسه وحبه هللا، ادةعب وهي واحدة النتيجة

 صعبا، أمرا االعتراف دهليز من االقتراب كان

 جلس. المسيحية الديانة معالم بتعاليمه يزاحم لمسلم خصوصا
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 األب ظل سوى المظلم المكان من يرقه لمف صغير كرسي على

 .الخشبي الشباك وراء من المنبعث تيموس

 :للمفضل تيموس األب فقال

 .أسمع أنا بني يا تحدث -

 .بالجواب لفظتي أن قبل اكثير صمت

 وزوجتي أطفالي نار نارين، بين واقف أبت يا أنا -

 فماذا ،أحبتني التي المحبوبة حب زاحم حب نارو المحبوبة،

 أبتاه؟ يا سأختار

األب تيموس فحوى السؤال، فرد على  يستسغلم 

 المفضل قائال:

 قلبك؟ لك يقول ماذا ،بني يا -

 الجبال تلك إلى العودة بين كثيرا، محتار قلبي -

 لغربةا بالد في البقاء وبين جديد، من ظهرانها بين واالستقرار

 فماذا يئن، القلب صار . لقدجديدة وحياة أخرى إنسانة مع

 ؟أبت   يا سأختار

 مفضل؟ يا األولى زوجتك أتحب -

 عليه وقعت ما وأول أبنائي، أم وهي أحبها ال وكيف -

 بين المستمر جلوسها دائما وأتذكر ،سنوات عشر منذ عيناي

 على أقدم لعلي المرتفع أعلى إلى تنظر ة الظلرفواال الشجرتين

 اعيونه في المستعر الشوق ويزيد رؤيتي، عند فتبتسم محياها

 .نحوها المستمر هيامي ومن لها، حبي من

 .لكل آالمي ترياق نعم ترياق، أبت يا إنها 
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 فتى؟ يا قناعاتك من لتغير حدث ماذا لكن، -

 هي هنا قضيتها التي المدة طول ولعل اإلعجاب، إنه -

 الفاضل؟ األب أيها تقترح فماذا ذلك، في السبب

 بها؟ إعجابك سبب وما الثانية؟ الفتاة من -

 تعلم وأنت الريف، أهل من فتاة حب في وقعت إني -

 في واقعة أيضا هي وحتى أخالقهن، وقوام الريفيات، جمال

 بزيارتي ارتياحها عن لي وعبرت البارحة هاتفتني وقد حبي،

 .البال مشتت اآلن وأنا لها،

 فبين تظن، كما السهل باألمر ليس بني يا الحل إن -

 األولى: حياتين بين تختار أن وعليك سحيقة، هوة الوادين

 االأمي معالمه وعن عنه فتبعد الثانية أما الوطن، إلى تنتمي

 رضاأل هذه إلى يأتوا أن سيقرران أبواك أن أظن وال وأميال،

 .أبدا

 فتى؟ يا بحياتك لفاع أنت فماذا 

 ابنان، لي وأن خصوصا أفعل، ماذا أعرف أعد لم -

 ؟ال أم ولد هل أدري وال الطريق، في والثالث

 قلب في وقدرها األبوة حظوة تعرف أبت يا وأنت

 أكره وأعجب، أحب وأصيب، أخطئ إنسان، أنني إال اإلنسان،

 .وأنفر

 لك يقع ما أن تظنن وال بني، يا اإلنسان طباع هي -

 ما سنجد وحتما وضعك، أقدر إني بل تأمالتي، عن معزلب

 .جروحك يضمد
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 ؟أبت يا الحل ما -

 اإلنسان يتزوج أن يجوز اإلسالمي الدين في أن أعلم -

 إلى الجديدة بزوجتك وتذهب بذلك تبادر ال فلما زوجتان،

 القديمة؟ وزوجتك أسرتك مع وتتعايش القرية،

 .لمطلقوبا زوجتي، قلب أكسر أن أستطيع ال -

 ال؟ ولم -

 بمصيبة الشجرة تلك تحت انتظارها أكسر كيف -

وهو  ،تنتحر وربما ذلك، لي تغفر لن حتما ها،كبرياء تجرح

 ةالوحيد فهي مكروه، أصابها إن لنفسي هغفرأ األمر الذي لن

 قلبها؟ أخذل فكيف الناس، كل بين من تفهمني كانت التي

 خذل؟ست القلوب فأي نارين، بين أنك ترى أال -

 أتزوج أن في أفكر بل ،اأحدهم سأخذل أني أظن ال -

 بقةالسا زوجتي وأترك الغربة، في معها أعيش وأن الفقيه ابنة

 .أمرها تتدبر

 ياءأبنائك األبر ذنب فما ذلك، فعلت لما مكانك كنت لو -

 بني؟ يا وأمهم

 أناو الجبال تلك نحو به أقبل وجه لي ليس أفعل؟ وماذا -

 .األمر هذا على

 في بل قلبك، في حضورا أكثر المرأتين أي نظرك في -

 ؟كروح أعماق

 .أبت   يا كذب بال -
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 بني؟ يا نضحك نحن وهل -

 ارتأث الفقيه ابنة أما وأبنائي، الغمارية زوجتي إنها -

 .المقاومة على أصمم لم إن حبي تنهي وقد إعجابي،

 هللا غضب تكلفك قد بغلطة بني يا الماضي تنسف ال -

 .وارتاح حقه حق ذي لكل اعط العباد، بغض قبل

 أبتاه؟ يا ترى فماذا -

 ء،تشا ما بينها من واختر بني، يا لمشكلتك حلول لديك -

 .هناك أو هنا سواء بني، يا ظلمات فالظلم تظلم، ال لكن

 .لالستماع متشوق فأنا أبت   يا بالحلول تفضل -

 اسمع يا بني: -

 مأ السابقة ياتكح تكمل أن تود هل تقرر، أن يجب: أوال

 ؟ال

 ستختار؟ الحياتين أي تختار أن يجب :ثانيا

 بالموضوع أهلك إخبار إمكانية تطرح أن يجب :اثالث

 بالهم. يتشوش ال كي

 .تدوم التي هي الناس بين الصراحة :رابعا

 دتو فهل أوال، قناعتك من فينطلق لك المناسب الحل أما

 مع وتعيش ستتزوج أنك أم وابنيك؟ زوجتك عن تنفصل أن

 الزوجتين؟

 فترتاح؟ الجذور من الثانية الزوجة مسألة تنهي أم 
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 .تقرر لم دمت ما قائمة الحلول وكل 

 المناسب؟ الحل ما أبت   يا نظرك في ،لكن -

 ىأر لكني بني، يا لك يختار فالرب ،شيئالك  أقول لن -

 كزوجت وحتى ووالديك ألبنائك منفعة األخير االقتراح في أن

 .كثيرا اتحبه التي

 .هناك حل دائما حتما لكن نختار، أن السهل من ليس -
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 المتنازع األرض من قريبة ترعة على الجميع وقف

 وعة،والمتنالكثيرة  أسلحتهم متأبطين الخصوم لهم فبرز عليها،

 .وعصي ومناجل فؤوس من

 الجميع ونادى كبير، صمت في الحكيم الشريف ابتسم 

 :عال بصوت

 ؛نتماطلو فال فرعون أتباع سقط كما تسقطون اليوم -

 وبالقل أعمى الطمع نأ أم يطول، ال الظلم ظالم أن ترون أال

 ؟العيون قبل

وردات  أصواتهم تعالتف، الشيخ إلى الجموع لتفتت لم

 وبين لسالحه، منزل وبين ،لحضوره مستغرب فعلهم فبين

 ذونسيأخ واحد، رأيهم لكن الجموع نوايا اختلفت له، متأبط

 .الموت بحد ولو األرض،

 أكبرهم: ونادى باستغراب إليهم الحكيم نظر
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 قومك؟ كبير ألست ،-العمراني السي- تعالى -

 الناس؟ أراضي على الترامي فلم أعقلهم؟ ألست

 صرخ الشيخ العجوز في وجه الحكيم قائال:

 .ذلك يثبت عنها عنااودف أبنائي، أرض أرضي، إنها -

 الحجة؟ وما -

 .ترى كما الحجة -

 به سيلفظ مما خائفة مصفرة شاخصة الوجوه كانت

 نهمإيما بل الغد، حتى ينتظر فلن أحدهم على دعا فلو الحكيم،

 صمت في يتراجعون جعلهم وبفعاليتها دعوته بصدق

 .آخر صمت في ويطرقون

 العكس؟ كان لو وماذا -

 أحد رضاأل يطأ ولن مقتنعا، أنا دمت ما يهمني ال -

 .وأبنائي غيري

 أرضك؟ حقا هي وهل -

 .أبي عن ورثتها وقد أرضي -

 والدليل؟ -

 .القبر في أبي اسأل -

 وأنت حقا، لك وصيره الباطل لك غلف الشيطان إن -

 تشخص يوما عليكم أخاف وإني مبين، ظالل في اليوم وابنائك

 .العيون قبل قلوبكم فيه
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 انوناق للبالد جعل الذي هلل والحمد يريد، ما الكل ليفعل -

 .المظلوم يحمي

 :ويسأل صمت، في الحكيم يبتسم

 مظلوما؟ أوتراك- 

 .نعم -

 .التقيتهم اللذين الممثلين أكبر إنك وهللا -

 تقول األوراق أن هي الحقيقة لكن تريد، ما تصور -

 .العكس

 الشيخ؟ بيت في القايد مع مؤامرتك تقصد هل -

 من تخرج الكلمات وصارت العمراني السي وجه اصفر

مغبر، لقد عرف الحكيم بما جرى،  هامس متقطع بشكل فاهه

 وانكشف اللثام عن الخيوط، وها هو أمام الجموع مثل الذي

نه فازداد خفقه، وازداد اضطرابه، لكتعرى كيوم ولدته أمه، 

لن  مع ذلك استجمع قواه وعزم على المقاومة، قائال في نفسه:

 يأخذوها ولو بالقوة. فصاح في وجه الحكيم قائال:

 ماذا؟ -

 على يوأسف الشريف، ابن الشريف أيها تسمع كما -

 .أسالفه قيم يمثل ال شريف

 لي رضاأل لكت الحكيم، سيدنا يا هرطقتك تهمني ال -

 .نفسه إال يظلمن فال إليها يقترب من وكل
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 عنقه وشد نحوه مهرولة خطوات في أحمد السي تقدم

 .األرض من اقترب إن بالموت إياه مهددا خشبية بعصا

 وقوع دون حال الحكيم أن إال ،عليه األبناء هجم

 ألالف بسوء العمراني السي توعد لكن، الجموع ففرق مجزرة،ال

 :له قائال أيام، بعد ولو

 النساء غطاء يلبسك من هو الشريف، قدوم انتظر -

 .وسواكهن

 في للشريف وقال شديد بتهكم العمراني السي ضحك -

 :احتقار نبرة

 يا بيننا واأليام المفضوح وكذبك بدجلك أنخدع لن- 

 .األفكار قارئ

 .فانتظر ،ببعيد الغد وما بيننا ستكون نعم -

 السلبية النتائج تشيع المتخاصمين جموع انطلقت

 وال المغتصبة، بأرضه ظفر الزياتي الحاج فال ورائها،

 .عليها واستولوا كليا باألرض ظفروا اآلخرون الجماعة

 اعوالخد والسطوة القوة قانون النائية، األرض هذه ففي 

 .السائد هو وممتلكاتهم الناس رقاب في والتحكم

 بجاره ليوقع ممتلكاته من جزء منهم البعض يبيع وقد

 .القبيلة أهل أمام به ليتشفى أو بالسجن،

 على بظاللها تلقي تزال ما السيبة وأعراف قانون إنه 

 لني من طوال سنوات رغم األسيرة الخالبة الجبال هذه

 .بالوطن والظفر االستقالل
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 يمروا أن أبنائه من الحاج طلب البيت إلى طريقه في

 علل األسبوع بريد عن يسألوه وأن للقرية المجاور البقال على

 :أسرع كان االبن جواب أن إال إليهم، رسالة أرسل ابنه

 .البارحة سألته ،أبي يا بريد يأت لم -

 .آتى قد يكون لعله اليوم، اسأله -

 .سأفعل ناسح -

 لك وآتي هنالك الوضع ألتفقد المسجد على أمر هل -

 ؟اليوم الذهاب تستطيع لن أنك أرى ستجد،ا ام بكل

 .كذلك أظنني بني، يا ستفعله ما خيرا -

 كل مقصوده، نحو طريقه والوالد االبن من كل أكمل

 ملكي أحد وال الخطب، هذا إليها سيؤول التي النتيجة في يفكر

 مل حاضرا كان فلو البعيد، الغائب من اللهم ل،للمشك مفتاحا

 .فعلتهم لفعل الفرصة هؤالء استغل

 :قائال الحكيم الزياتي الفقير خاطب

 عنا؟ هممظل سيسحبون نهمأ تظن هل الحاج، سيدي -

 أشواط هنالك تزال ما اآلن، ليس لكن سحبون،نسي -

 الغي، عن الرجوع فرصة تنتهي ولم والرد، األخذ من عديدة

 .الغائب ذاك رجوع من لهمال

 .واتجرؤ الم سيدي يا هنا ابني كان لو -
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 اإلرادة مسلوبي على سوى يتسلطون ال فهم أعلم، -

 مالهم من أقوى فاهلل بقوتهم تغتر ال لكن الحال، وضعاف

 .القايد دائرة في ونفوذهم

 .مستقيما فيهم أحد ترك لما هنا المفضل كان لو -

 ما أحد غزو يحتمل ال هو فيهم، أحدا لقتل بل -

 .القبيلة أمام وسمعته وعرضه بأرضه أدراك فما لخصوصياته،

 بني مدشر غزا الذي الشرقي ذاك ،الزياتي ولد إنه -

 .ومثاليته سلوكه وحسن ونبله بصدقه سلمان

 .هللا بركات من بركة سوى فلسنا خيرا، هللا جزاك -

 زوجتي أن أظن الحاج، سيدي يا الداخل إلى تفضل 

 .الغذاء لنا تهيئ

 في ألنظر الزاوية إلى سأذهب فأنا والعافية بالصحة -

 نم لي والبد للزاوية، السفلي الجدار غزت التي األعشاب شئن

 .المعتاد جمالها في تبقى كي أرضيتها، وتسوية قطعها

 .آخر بابا هللا ويفتح الغذاء لنتناول هيا -

 .ناحس -

 وه الذي األجر في الحكيم ليزاحم الفرصة الفقير استغل

 :قائال فخاطبه فعله على مقبل

 مثل على حريص أني تعلم فأنت معك، سأذهب وأنا -

 .األمور هذه
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 يدك فيها تدخل أن دون عمال أعمل أن يوما تود أال -

 استشاراتك؟ من وبعض

 قل مهما الخير فعل على حريص الحاج سيدي يا إني -

 وحب بل لي، كبير شرف فهو لك، مزاحمة كان ولو شأنه،

 .صديق صادق لرجل كبير

 .الزياتي أيها أنت الصديق ونعم -

 والحكيم زوجها بعودة متفاجئة الجميلية العجوز خرجت

 بالغة: وطمأنينةوهي تهمس بفرحة كبيرة  بخير،

 .تفضلوا تفضلوا، محمد، سيدي ،الحاج سيدي -

 .فيه نراك أن كبير يوم فاطنة، لال أهال -

 .كعادتك لبيتا شرفت فقد أيضا، ونحن -

 .الطيب الريفي وأباك قلبك هللا رحم -

 .اخير هللا جزاك -

 زوجها، ويد الشريف يد تقبيل على العجوز أقبلت

 منها تدلت التي العنب دالية تحت المعتاد مكانهم وهيئت

 يستقر وتحتها ،العنب الطازجة وعناقيد المخضرة هاأغصان

 .صغيرةووسادتين، ومائدة  زربية من مكون عادي فراش

 وكيفية األرض، مصير في يتمتمان الشيخين كال جلس

، وعيونهما ال تفارق الدماء إراقة دون بحكمة التصرف

األرض، فال الحكيم يريد سوءا ألسباط النبي، وال الفقير 

، وبين العدوتين تستعر نيران ابنهصهار ألالزياتي يريد أذية 

 .الهموم
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 الحلويات وبعض الشاي ينيةبص فاطنة السيدة تقدمت

 ذينالل القبيلة أشارف من للضيوف خصيصا تهيأ التي التقليدية

 .الكبيرة الدار على مرارا يفدون

 الذي القبيلة كبار أعظم من الحكيم الشريف أن وبما

 حسب واجب إكرامه فإن ،شخصه قبل اسمه الناس يقدس

أشد  ، وكل القبيلة، بل وتنفيذ رغباته الغريبةالبيت أهل عرف

إكرامه، حتى أنه يدخل البيوت دون استئذان،  واجب من

ل قفي بيت أبيه، في جو  االبن ويعيش بين األهالي كما يعيش

 .نظيره

 واستئناس للشاي تناول يصاحبه الشيخين حديث استمر

 فكان ؛الزياتي الشيخ وحياة القبيلة حياة في أحداث من يدور بما

 النزاعاتو للمشاكل دواء يكون أن قبل للقلوب دواء الحكيم

 منه الناس يقرب مضمونه وسالسة خطابه بنبل فهو الطارئة،

 الذنوب ومواجهة النفس إصالح بأهمية يحسون ويجعلهم

 رةدائ بذلك فتحيط قلوبهم من تتمكن ال حتى الشهوات ومقاومة

 .حياتهم هللا عن والبعد الظلمة

 موعد، بغير اآلذان انطلق مساء الثالثة الساعة مع

 آلنا في متسائال يتأكد، الخارجي الباب إلى قيرالف الجد فخرج

 فسه:ن

 ؟هللا يا القرية في يحدث ماذا -

 أحدهم؟ توفي أتراه -

 :الحكيم الشيخ فأجابه
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 حد على مريض بينهم ليس القرية أهل أن أعلم لكني -

 !علمي

 نحو طريقه أحمد السي فتح، الصغيرة األشجار بين

مع  حوهما والدظر ن، فنينتكبير وحسرة حزن في الباب

 :ينسكب من مقلتي، فخاطب الجالسان قائال

 في -البزراتي أحمد- سي السيد الفقير صديقك أبتاه، -

 سكنهوأ هللا رحمه للتغسيل، انتظاركما في والجماعة هللا، ذمة

 .جنانه فسيح

 كيف البارحة، معي كان أكبر، هللا أحمد، صديقي من، -

 بني؟ يا ومتى

 كان حينما السوق مدخل عند ضربته إن صاعقة يقال -

 رالقد فكان غزيرا، المطر كان حيث بيته، نحو باإلسراع يهم

 .أعطى وما أخذ ما على هلل والحمد جرى، حيث

 يتمكن ولم أيضا، يمتطيه كان الذي الحصان قتل وقد 

 .العاصفة تكرار من خوفا منه االقتراب من العامة

 صالحين،ال خير وهو أرضه، في هللا سر بني يا إنه -

 .الواسعة برحمتك اشمله رب فيا

 لبيت وأتوجه ثيابي سأغير للوضوء، الماء بني يا جهز

 .الفقيد

 ؟هذا مثل قدرا للفقيد هللا ساق لماذا أبتاه، -

 يسأل ال الذي وهو آياته، يجعل أين بني يا يعلم هو -

 .بني يا يسألون وهم يفعل، عما
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 .وجل عز الباري قدرة جلت هنا

 :ئالقا قاطعهماف الجلي، الشيخ أنين وابنه ألبا كالم قطع

 .أمرا الجلل مصابه في يجعل هللا لعل -

 :وحزن سكون في الجليل الشيخ فرد

 رهاختا وقد وأشرفهم، القبيلة في الناس أصدق لمن إنه -

 .قدرال بهذا راضون ونحن هللا، يختار من ونعم هوارج إلى هللا

 .هللا يختار ما نعمو الحاج، سيدي يا نعم -

 ألستطلع المسجد إلى الحاج سيدي يا سأسبقك نا،حس -

 سنتوجه الدفن وبعد الفقيد، بيت إلى عليك أعرج ثم األمر،

 ةشجر تحت ندفنه أن الحكمة من أنه وأظن الزاوية، إلى سوية

 .الزاوية

 .ووصيته بل أمله، كان هكذا -

 .وصيته حققنا إن سنفعل وخيرا -
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 الضفادع نقيق سوى يكسره ال كعادته لعلي الليل هواء

 يةصاف السماء البعيدة، الجبال في تعوي التي الذئاب وأصوات

 والجداول الخنادق في بوفرة تجري والمياه السحب، قليلة

 العام كان فقد أكبر، صبيبه صار النهر وحتى المحيطة،

 أتى إذا خصوصاو جيد فالحي بموسم ينبئ وهذا ممطرا،

 .طيبة أكثر أثره فسيكون ه،بدايت قبل الزوج

 كما االنتظار شجرة تحت حفيظة تتأمل كانت هكذا 

 كلبها مادام اإلنسان، من وال الجن من ال خوف دون سمتها،

من مكان  االقتراب على أحدهم مغامرة فإن ،بقربها الشرس

 لىإ محالة ال سيعرضه قليلة لسنتمترات ولو حارس البيت نفوذ

 .عقباها تحمد ال اتمضاعف إلى به يؤدي قد عض

 إلى ونظرت الواسع لباسها في تتعثر العجوز خرجت

 مستفسرة: ابنها زوجة

 بعد؟ تنامي ألم -
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 خلفها؟ الصوت إلى نظرت -

 وطفلي األطفال نام وقد أنم، لم لالفاطنة، أهال -

 .الصغير

 .األيام هذه تنامين وال متعبة، أراك -

 يغادره احينم اإلنسان شعور يكون كيف تعلمين أنت -

 .يحب من

 لغدا في منه رسالة تردنا فربما، كثيرا بالك تشغلي ال -

 .الغد بعد أو

 ترد؟ لم وإن -

 .ذلك يفعل يدي على ربيته الذي ابني أن أظن ال -

 :كبيرين وآسى بتحسر حفيظة ردت

 إلى تنظري أن ولك خطيرة، النصارى إغراءات إن -

 زوجوت المقعدين يهووالد وزوجته ابناءه ترك الذي الفاضل ابن

 رومية؟

 فالضعي شبابنا على بظاللها تلقي البالد تلك فساد إن 

 .أماه يا

 .ابنتي يا هللا يحفظه أن أتمنى -

 .مينآ -

 العقيقة؟ بعد عليك يمروا ألم ووالديك -
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 أنت .الصباح في مومن أخي سوى أرى لم ،ال -

 عشر منذ عادته وهي األسبوع، في مرة كل يزورني ،تعرفين

 .مرت سنين

 كثيرا، بنفسه يغامر لكنه لطيف، ظريف شاب أخوك -

 .الخطيرة المغامرات هذه عن يتوقف أن وأتمنى

 .الشباب ما أدراك وما الشباب ،أماه يا تعلمين أنت -

 .شيء كل على قادرون نهمأ يعتقدون ،نعم -

 ىإل ينظرون وال أزواجهم، إلى يلتفتون ال الرجال إن -

 وبين بواباأل على ينتظرن يضلن اللواتي كلىالث أمهاتهم معاناة

 .النوافذ

 البيت أمور نتولى الجبال، هذه في الحياة سنة هي -

 لمنييؤ وما .والبلدان المدن بين السفر هم ويتولون والضيعات،

 المآسي؟ هذه تنتهي فمتى دائم، قلق في منا كال أن

 له؟ مناسبة فتاة على أمك تبحث ألم

 .الزواج يرفض إنه -

 والعشرين؟ الثانية سن تجاوز وقد الزواج يرفض ولما -

 .إسبانيا إلى إنه سيذهب يقول -

 هناك؟ يفعل وماذا -

 .رومية يتزوج أن يريد -
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 لبالد االنتماء سعار قلوبهم ركب األيام هذه شباب -

 همأفعال هونكر النصارى نكره كنا ،أيامنا عكس على النصارى،

 .الدنيئة

 خالتي؟ اي تكرهونهم كنتم لما -

 لك وصفها كما الحداثة بمظاهر تغتري ال بنيتي يا -

 .جدك

 .األولى الحروب في حدث عما اسأليه بل

 خالتي؟ حروب أي -

 اللمحات بعض لك سأذكر طويلة، قصة إنها بنيتي يا -

 .نهاع

 طيبة، مثقفة شعوب إن النصارى يقول جدي خالتي، -

 يرتتغ معاملتهم أن أيضا ويقول تعتدي، وال الناس حق تأخذ ال

 .عليه سابقا كانت عما كثيرا

 وجه تجميل يمكن وال مستعمر المستعمر ،بنيتي يا -

 .االستعمار

 .لوحوشا هؤالء أكره لماذا لتعرفي اسمعي

 الريف في قبيلتي على اإلسبان هجم، م1926سنة في -

 طفلة كنت أني وبما بأكملها، القرية ودمروا ،(جميل بني)

 تحت دهليز في أمي خبأتني ،ىصغرلا وأختي أنا صغيرة

 وجيوش اللصوص هجوم اتقاء الوالد أعده كان األرض،

 .االحتالل أو المخزن
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 الدهليز إلى تنزل أن أمي رفضت اللحظات تلك في 

 .لها توسلنا رغم

 ،يحتضر وهو جريح، والدي أن مفاده خبر جاءها فقد

 القائمة المعارك ضراوة بسبب انكسرت الخطابي جيوش وأن

 .االحتالل وجيوش المستعمرين بين

 ما وكثيرا السالح، حمل على متدربة شابة أمي كانت

 أي من نفسها حماية وكيفية استعماله طرق الوالد علمها

 نواكا القرية نساء فكل القرية، في الحال كان وهكذا اعتداء،

 .العدو مقاتلة وفن بالبنادق الرماية فن يتعلمون

 وسارت حصانها فوق لتوترج والدي لباس أمي لبست

 البيت، عن ساعات أربع تبعد كانت التي المعركة أرض نحو

 ناأوصت وقد ونحن، خالتي سوى ليحرسه البيت في يتبقى ولم

 ليال حذرين نبقى وأن أتي،ت أن إلى الدهليز في لنظ أن أمي

 اقترب ما وإذا االقتراب، على اللصوص من أحد يقدم لكيال

 يصدر الذي البارود حرق قبيل من حيل إلى فأرشدتنا أحدهم

 .لألمان الدهليز في االختباء وكذا مرعبا، صوتا

 ترجل على قليلة ساعات سوى تمر لم األثناء تلك في

 الطائرات هدير نسمع بدأنا حتى المعركة أرض نحو أمي

 مكان كل في يقذف الكور كان القرية، تعم االنفجارات وصوت

 بيوت فاحترقت لمقاومة،ا ومواقع األهالي بين تمييز بدون

 ديثاح أبي بناه الذي النار بيت من أجزاء كبيرة ودمرت كثيرة،

 .المقاومة بجيوش يلتحق أن قبل
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 أكبر والراجمات المدافع وقوة الطائرات أصوات كانت

 ورشاشات بنادق سوى يجدوا لم اللذين المقاومين صمود من

 .أنفسهم عن للدفاع هزيلة

 ،الغازية بالجيوش مطوقة كلها القرية كانت الصباح في 

 .واحد أسير وال جرحى أو قتلى إما المقاومين وجميع

 .عميقين وألم بحزن خالتها حفيظة سألت هنا

 للنساء؟ حدث ماذا خالتي، -

 مسكوبة كثيرة وبدموع لالفطنة، ةالحاج انحنت هنا

 في مازال واأللم لتروى سهلة الحكاية تكن لم .إليها نظرت

 الحرب أيام كانت الحادث، على طويلة سنين مرور رغم قلبها

 .الجبال هذه بين رأته ما أسوء

 :مقلتيها من تنسكب والدموع فأجابتها

 دبع إال األخبار تصلنا لم الصباح كلذ في ابنتي، يا -

 نارال بيت في المقاومين أحد وجدنا فقد الليل، من متأخر وقت

 تيخال حملتهف جدا، بليغة جروحا مجروحا وكان مختبئا المدمر

 في الفضل لها كان بدائية، إسعافات له وقدمت الدهليز نحو

 .الحياة قيد على بقائه

 أو قتلى الرجال فأغلب القرية، واقع عن لنا حكى لقد

 لاالحتال وجنود األهالي، من ينتقم والمحتل ،مأسورين جرحى

 صغير بين يفرقون ال ناظرهم، عليه يقع من كل يغتصبون

 .وكبير

 يغتصبها، أن أراد لضابط شريفة فتاة قتل عن ناحدث وقد

 الصدمة، هول من فروا اللذين الجنود إلى برأسه خرجت فقد
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 إنها يقال الحادثة، تلك بعد توجهت أين إلى يعرف وال

 .أظن ال لكني انتحرت،

 إلى الخروج وعدم البيت بلزومعلى إثرها  ونصحنا

 وتالبي أمام حركة أي تكشف آليات لهم ألن الخارج

 دق مثير أي وتجنب النار إشعال بعدم نصحنا كما ،(المنظار)

 .البيت لتفتيش المحتلين جيوش يجذب

-السيد  أبي عن المقاوم ذاك سألتلكني وبفضولي 

 عيناه شخصت ثم برهة صمت يعرفه؟ هل -الجميلي محندا

 :عميق بحزن فأجاب الصدمة، لهول

 الجميلي؟ محندا موالي ابنت أنت هل -

 :فأجبته

 .نعم -

 خديجة؟ السيدة هي أمك وهل -

 قلت له والدموع تغرغر والقلب يخفق:

 نعم، هي، هل وقع لها حادث سوء؟ -

 :أجاب المقاوم ونبضات األسى ترتسم على مقلتيه قائال

 عنها، لكما تحدثت التي الفتاة تلك سوى ليست أمك إن 

 المعركة، ساحة من أمكما فحملته بليغة، جروحا جرح وأبوكما

 لها تتعرض القرية إلى طريقها وفي حصانها، على ركبتهأو

الصغير  الوادي بين مرج في حاصرتها التي المشاة من كتيبة

، فأنزلوا المنال سهلة أمكما أن الكتيبة وظنت ،وقرية مجاورة

 .بنادقهم وطلبوا منها الترجل
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قيتها تفاجئوا بسلسلة من الطلقات النار من بند مأنه إال 

 نيتساقطو برغبات االنتقام الجنود المنتشينت البدائية جعل

 .اآلخر تلو الواحد صرعى،

 من أكثر البندقية استعمال في ماهرة أمكما كانت لقد 

 .المحترفين الجنود

 الذخيرة، نفاذ بعد إال تستلم ولم جنود، عشرة أسقطت

 وهيجان غضب خضم وفي هنا، من قريب مركز إلى نقلت وقد

 يجهز أن أمر كبير، باستفهام رةالخسا تلقى الذي الضابط

 تقتل التيالعفيفة  المرأة هذه اغتصاب أجل من غرفة الجنود

 أن يكون كل أصر بذلك، لقدلم يكتفي  الجنود، بل هؤالء كل

 .الجريح زوجها وأمام ذلك

السماء رفضت أن تلبي طلبات الكلب الخسيس،  لكن

 يدةبع ةقري في ودفن الطريق، في األخيرة أنفاسه لفظ الوالدف

 قاذهإن عدم تعمدوا وربما. إنقاذه من يتمكنوا ولم قريتنا، عن

 مهاجمةال الكتيبة في العشر الجنود قتلت التي أمكما من انتقاما

 .القرية على

 احتفاال خمرية لليلة أمكما تجهز أن الضابط طلب لهذا

 الغرفة في .العربيد ذاك وصفها كما الجبال لبوة على بالقبض

 التي المقتنيات من وكثير الكامل بسالحه حتفظي الضابط كان

 أمكما كون أن الساذج ظن الضابطقد و .العوام بيوت من نهبها

نفسها. وحين الحظ قبوال منها على  على تدافع لن فإنها أنثى

ممارسة الحرام، اهاجت نفسه وأراد أن يثب عليها مثل 

 تالموحش المنقض على فريسته. فما كان منها إال أن استغل

 سكينا ستلتأ حتى منها يقترب أن كاد فما. الدنيئةرغبته 
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 جسده عن رأسه فصلتموضوعا في الجدار بقصد الزينة فو

 هاربين ولولم يتمالكوا أنفسهم  اللذين الجنود أمام به وخرجت

 .والخوف الصدمة هول من مرعوبين

 هربتنود الحامية الصغيرة فج فاستغلت فرصة تشتت

 .اللحظة حد إلى مصيرها رفيع وال الموقع ذاك من

 تقول أردفت لالفطنة في هذه األثناء من حكي الحاجة

صغرها في  حدث ما ترى كأنها عينيها نم تنسكب والدموع

 .أمامها ماثال

 لكن وخالتي، وأختي أنا كثيرا بكينا الليلة تلك في -

ليلة أكثر ، فطالت تلك المنا أخذ مما شيء لنا ليرد يكن لم البكاء

ة لحظ يلة في الحياة، فأن يفقد الناس روحين يحبهما فيمن أي ل

 .واحدة، فذلك عمق األسى، ونبض الجرح

 في القرية تزور أن خالتي قررت الباكر الصباح في 

 من حذرها المقاوم لكن بها، أحد يشعر أن بدون تامة سرية

 ذلك، وخاطبها قائال: فعل مغبة

 أحذركالمجرمين،  تعرفين هؤالءإنك يا بنيتي ال  -

أ من مغبة الذهاب إلى القرية، اتركي األمر حتى تهد

 األوضاع قليال.

 الجندي حصان وركبت تفعل، أن رفضت لكنها

، لقد نفذت المؤن بعض جلب أجل من السوق إلى وخرجت

 .أغلب المؤن، واألوضاع في محيط القرية كانت مأساوية

 صاخبة أصواتا سمعنا االنتظار منال طو ساعات بعد

 .األرضي الدهليز في نختبئ لناعج ما وهذا البيت، ولح تحوم
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 المستعمرين لكن، هذه المرة مع ،عمتي جاءت فقد

 :ويعيرونها قائلين يضربونها كانوا اللذين

 ة؟العاهر أبنةقذك، قولي لنا أين نقولي للعاهرة أن ت -

 تكلمي، وإال اقتلعنا رأسك من الجذور. 

 قتلت التي ابةالش أخت هي خالتي أن الجنود عرف لقد

 واينتقم أن البد كان لهذا بيتها، البيت أن وعرفوا الضابط،

 ، انتقاما لصديقهم الضابط المجرم.منها

 البيت، في يسكن من حول أختي مع التحقيق بعد

 هي البيت غادرت أختها وأن وحدها، تسكن أنها لهم صرحت

 .حولهما معلومات أي لها وليس وزوجها

 ااغتصابه على تناوبوا لهذا ها،كالم يصدقوا لم لكنهم 

 .األخيرة أنفاسها لفظت أن إلى اآلخر، تلو الواحد

 جرى ما كل إلى نستمع نحن وكنا رهيبا، مشهدا كان

 ياللك أفواهنا يشد المقاوم ذاك وكان الدهليز، جدار وراء من

 مصير رأى أن بعد مصيرنا من كثيرا خائفا كان صوتا، نصدر

 .خالتي

 بالحرارة نحس بدأنا الصاخبة واتاألص هدأت أن بعد

 ليزالده في نختبئ لم ولو انتقاما، البيت أحرقوا لقد ترتفع،

 .خالتي مصير مثل مصيرنا سيكون كان ،األرضي

 الدهليز من خرجنا الحريق هدأ أن وبعد الصباح في

 البيت وجدنا قريبة، ترعة إلى يؤدي سري ممر له كان الذي

 من كثير بكيت لخالتي، وال للمواشي أثر وال مسودا، ركاما

 .الصدمة هول
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، يتيمتين وأختي أنا بقيا خالة، وال أب وال أم الف

 والمستقبل حالك وسط هذه الظلمة المخيفة.

 برع بنا ارتحلف عيسى، السيد بيدنا أخذ األثناء تلك في

 هذهب واستقرينا هنا، إلى وصلنا أن إلى طويلة وأليام الجبال

 .أبي عن وال أمي عن شيء أعرف لم اليوم وإلى القرية،

 :وحزن مرير استغراب في حفيظة أجابت

 .االحتالل جراء من كثيرا عانيتم لقد ،حقا -

 في وبقي اعتقلوه فقد األمرين، عانى خالك وكذلك -

 التعذيب تحت الطرقات شق في يعمل سنين سبع السجن

، لقد كانت الحربي السجن من فر أن إلى والتعنيف والحكرة

لى حزينة على الشعب والدولة المغربية، والحمد هلل عأياما 

 .نعمة االستقرار

 ال احتالل فهو حسناته حسنت مهما بنيتي يا االحتالل إن

 .وظلمهم األبرياء وقتل الخيرات نهب على إال يقوم

في تمازج مع حديث الحماة شد الفضل ذهن حفيظة 

 فسألتها عن مصير األم قائلة:

 ؟القرية من رحيلكم بعد أمك عن خبر يصلك ألم -

 .بنيتي يا اآلن وإلى، ال -

 ؟يا خالتي أنقدكم الذي المقاوم ذاك مصير ما -

 سنة، ثالثين منذ توفي لقد الشجرة، تلك تحت يقبع إنه -

 يرضى ال شريفا، إنسانا كان. بخالك تزويجي تولى من وهو

 معركة إبان اهوالد قتل اآلخر هو .الظالمين يحب وال الظلم



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  131 

 

، في الهجمة األولى المناطق الريفية، أمزيان محمد يفالشر

لهذا كان حنونا في تربيتنا، ولم يسبق له أن ضربنا أنا وأختي، 

 .بل كان كثير الرأفة والحب، إنه نسخة من أبي

 خالتي؟ يا الخطابي جيوش كانت كيف -

 وهي الخطابي الكريم عبد جيوش تذكرأ زلت ما -

 ذاك كان أوكارهم، بوترع النصارى مواقع نحو تزحف

 .وأسدها الريف أيقونة الصنديد المجاهد

 إال أنها الخطابي، جيوش الغمارية القبائل ساندت وقد

نت من . لقد عابنيتي يا المساندة هذه جراء من باهظا ثمنا دفعت

 قصف الطائرات التي كانت تنفث السم فال تترك سوى القتلى

 المتواطئين والمشوهين، وعانت بعد ذلك من جور القياد

 ارانتش من ذلك أهله اقبل معاناة ذلك إلى أضف .والمتخاذلين

 .الشمالية القبائل ربوع والالنظام في السيبة

 ساد، وجالء طخمة الفلكننا اليوم أفضل حاال بعد جالئهم

 .، وأمان اليوم رحمة كبيرة ال مثيل لهاوالخائنين

 ردت حفيظة على تنهيدة الحاجة قائلة:

 ؟صعبة بةالسي أيام -

 زمغر الظالمين في هللا رحم وال صعبة، من أكثر إنها -

 .بنيتي يا إبرة

 مبهج والمستقبل معنا، وسيذهب ماض الماضي -

 .خالتي

 .بنيتي يا أمي أنسى لم لكني يكون، قد -
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12: 

 

 

 

 

 

 

 بعض يتصفح قديمة مجلة إلى ينظر مكتبه خلف جلس

 جبالو الغمارية الجبال بين يسرح كان تفكيره أن إال أوراقها،

 .معا الريف

 سوى منها يعرف ال وجوه بين تتسكعانف عيناه أما 

 يعتبر كان الذي بطلال -حسين صدام- العراقي الرئيس صورة

 العربي للنضال أيقونة بمثابة العربي اإلنسان ذهن في

 األحداث صورته كما الصهيوني، العدوان ضد المستميت

 درةنعاش فيها العالم العربي  تيالفترة ال تلك في التاريخية

 .المدافعين عن أولى القبلتين

 بين من انتباهه أثارت التي الوحيدة هي الشخصية هذه 

 ، فال يمكن ألي عربي أن يغيب عنه ما فعله هذاالوجوه كل

البطل، لقد استطاع فعل ما لم تفعله أي دولة عربية في 

دود رغم تاريخها، لهذا كانت محبة الناس له تتجاوز الح

 .استهجان األنظمة العربية له وألفعاله
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 قبل أصدقائه مع العراق زار يوم الصورة فتذكر بهذه

 يدانم في المتطور البلد هذا فمثل مباركة، زيارة كانت سنتان،

 لدانالب في له مثيل يوجد ال التحية والبنيات والصحة التعليم

 ثراء،ال والإنه بلد الم  .اإلفريقي الشمال في وخاصة العربية،

 نهأ كما توقعاته، كل فاقت طائلة أمواال البقاع تلك من جلب

 متواضع، بيت واقتناء مطعم شراء من قصيرة فترة في تمكن

 .الوطن إلى ويعود شيء كل يبيع جعله الحنين أن إال

 ىعل اآلن األوسط الشرق أيقونة كان الذي البلد هو وها

 الوطن عاشه ما روتذك الحرب، تذكر. الهاوية من حفرة شفا

 حكاه وما رأى حسبما عظيمة أهوال من وبعده االستعمار قبل

ن من كل فقال في قرارات نفسه: حفظ هللا بالد الرافدي .والده له

 سوء، وجعلها في تطور وازدهار مستمر.

 هكعادت الليل ظلمة ليجالس السكني الحي حديقة إلى نزل

 .لماأل نسيان عليه ويستعصي النوم يغادره حينما

 نم إال الزوار، من فارغة الليلة في تلك الحديقة كانت 

 ىمأو األطفال ألعاب مكان من تتخذ التي الضالة الكالب بعض

 .ليلة كل عند لها

 :نفسه في فقال الشريدة الحيوانات تلك تأمل

 بأهل عالم عالمين، بين شريد اآلن، مصيري هو هكذا

 .جديدة تاةوف غربة ظل في خرآ وعالم وأطفال، وأب وأم

 الحياة؛ في المسرفة الرغبة تجسده العوالم صراع إنه 

 .والمدن العواصم بين التجوال حياة من االستراحة في حتى بل
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 أن يمكن فال الراحة، وقت حان أنهب وأحس الترحال تعب لقد

 .نفسه يلي عما بعيدا المفرغة، الدوامة هذه في يستمر

 تعده وإفريقيا الجميلة، والفتاة بالجنة تعده أوروبا

 أهل وخالفات األرض تعب مع والوالدين، واألبناء بالزوجة

 .الكثير الكثير حياته من تأخذ أخرى وجوالت القرية

 أخرى صيغة يجد أن يحاولوهو اآلن  السفر مل لقد 

 .للحياة

 حياته؟ فيها يتمم العوالم وأير، سيختا القرارات فأي

 ورأى الثاني، الطابق من الهاتف رنين تفكيره حبل قطع

 .الجيران جدار الرنين يخترق أن قبل المكالمة على يرد أن

فصعد أدرج العمارة بسرعة الضوء، دخل الصالون 

بلطف،  الصغير، ونظر إلى الهاتف العتيق، حمل السماعة

 :قائال وهتف

 معي؟ من، ألو -

 :المتصل فأجابه

 .الفقيه الريفي ابنة أنا ،ألو -

 والدين؟ال حال كيف مرحبا آه، -

 .عليكم يسلمان هلل الحمد -

 معك؟ الحياة هي كيف -

 .بالخالص إلينا تقترب حتى الحياة نصارع -
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 .فتاة يا بأوانه شيء كل -

 األمر؟ في تفكر وهل -

 .تعرفينها تأن ظروف لي لكن نعم، -

 .شيء كل فوق الحب لكن أعلم، -

 .القرار من متأكدا لست لكني يكون، قد -

 كذلك؟ كيجعل الذي وما -

 .الماضي إنه -

 الجبال؟ تلك تحب الدرجة ألهذه -

 .الجبال تلك سكني من قولي بل -

 .عجيب -

 فتاة؟ يا األمر في العجيب وما -

 .كثيرا تحبها أنك الشك واإلخالص، الحب إنه -

 .العبادة لدرجة -

 هي؟ النساء أي -

 العرق خالصةو البربرية، الجبال عصارة إنها -

 .وتالم حد  إلى  بل اإلدمان، درجة إلى ساحرة إنها األندلسي،

 .تحبها تزال ما أظنك -

 .أقدسها أني لك أقل ألم -

 الوجود؟ هذا في الرجال من النوع هذا يزال ما وهل -



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  136 

 

 ؟يكون قد -

 قلبينا؟ بين ستجمع وكيف -

 وال الحياة، من إحداكن أحذف أن الخالصة هي -

 .ذلك على لي استطاعة

 ترى؟ فماذا -

 تكفينا حكمة لنا تسخر لعلها للسماء األمور كلنتر -

 .الصراع خالصات

 نلتقي؟ متى -

 .أتنزه الملوكية الحديقة ساحة في وجدتني -

 .ساعة نصف بعد قدومي انتظر -

 اآلن؟ ستأتين وهل -

 .قدومي انتظر نعم، -

 وأبوك؟ -

 عمتي توفيت فقد المغرب، إلى ذهبا وأمي أبي -

 .البارحة

 .أجركم هللا عظم -

 .رب يا مينآ -

 .أنتظرك -

 تأمل زاوية في ودخل شديد، ببطء الهاتف سماعة أنزل

 تخنق كأفعى عنقه حول تلتف األوربية فالحياة واحتيار،
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 بحر في غرقهي قد يالذ المستجد هذا أمام فاعل هو فما خياراته،

 .بالعهود الوفاء من معها مفر ال التي التعقيدات من

 عساه فما المآسي، من الكثيرب عليه مقبلة الحياة إن 

شيع هكذا سأل نفسه وهو ي السريعة؟ المتغيرات هذه أمام يفعل

 نظراته خارج النافذة.

 الظل، رةفالوا البلوط شجرة ظل تحت جلسفي الحديقة 

 هاتحت تجلس كانت التي محبوبته شجرة ،هحب بشجرة تذكره إنها

 ينح له تبتسم كانت العمق من وبابتسامة قدومه، منتظرة

 شاخصتان وعيناها جالسة يلمحها األربعاء، باب من يقترب

 .لحوظةالم بهيبته تظفر لعلها النقل، سيارات من النازل تراقبان

 هانفس لتجهز الغرفة إلى تسبقه البيت إلى يقترب وحينما

 جماال محياها على تظفي كانت لكنها بسيطة، ةزين بأدوات

 .لبحارا وراء ما إلى االنتماء ذاك يبرز عذريا

 .أبوها يقول كما واألندلسيين البربر خالصة إنها 

 باب خلف من إليه تنظر يراها البيت إلى يدخل وحينما

 يقبلو والديه غرفة إلى فيدخل سواه، يفهمها ال بإشارة الغرفة

 واحتضانهم أبنائه تقبيل على ويعرج منهما واحد كل رأس

 حدث ما كل لهم ويحكي والديه يجالس وحينما شديد، بعمق

 .زوجته ليزور ينتقل أن والدته له تشير معه،

 تلك باب نحو يتحرك حينما شديدا خفقانا قلبه يخفق وكم

 ابتسامة في الغرفة يلجف رهيب، صمت في الباب يدق الغرفة،

 الذي جبينها مقبال رأسها ويرفع أنفاسهافيها  يحتضن مستمرة
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 بادية بالتع مظاهر بدت حتى جماله من الكثير األيام أكلت

 .محياه على

 من ويخرج كبيرين، وفرح حب في يديها يحتضن ثم

 ءجز كل ويقبل الهزيل، عنقها على يعلقها ذهبية سلسلة جيبه

 :عميق حزن في لها ويقول يديها، من

 .األندلسي ابنة يا لك اشتقت -

 :األرض نحو عيونها مطبقة عميق حياء في فترد 

 .عزيزي يا الشوق قتلني -

 في ويسبح الزوايا صمت في الغرفة ظلمة يحتضن

 كما الشهم زوجها تستقبل الحور كانت هكذا الحب، غيابات

 .دائما تصفه

 وجدال صخب ليلة في العائلة تجتمع الليل وفي

 .وأصدائها القبيلة وواقع وقساوتها الغربة حول وحكايات

 بعد، الفتاة تأتي ولم ساعة، من ألكثر انتظاره استمر

 صمت يكسر األشجار بين رقيقا صوتا سمع ابمهاتفته هم وحين

 .المكان

 .عزيزي -

 من؟ -

 .أنا -

 .غاليتي أهال ،آه -
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 المستغرب جسده على جثت بل ليتنفس، ثانية تمهله لم -

 .معا ناالثنا وغاب غاب، لقد كيانه، من جزء كل تقبل



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  140 

 

13: 

 

 

 

 

 

 

 في ضبابيةال األجواء كانت يوليوز، شهر في وكعادتها

 ساحل من منه أتت الذي المكان نحو تتراجع اكرالب الصباح

 ام بأصولهم المدشر أهل عالقة وكأن .المتوسط األبيض البحر

 قبيلة بين تربط التي والجزر المد عالقة لها تؤرخ زالت

 رامضط اإلنسان الظاهرة هذه فتترك .االستيطان وقبيلة األصل

 يف هاوتراجع المساء في الضبابية الكتل طلوع في التأمل إلى

 ساحل في النهر مصب بين وجزر مد عالقة كأن الصباح،

 .الجبال أعالي في النهر منابع وبين تجساس

 نحو الضبابية الكتل تراجع تتأمل حفيظة عيون انتصبت

 التي ةاإلنساني الحياة فلسفة بذلك لتلخص منه، أتت الذي مكانها

 ةالحيا تزهر المرحلتين بين وما إليه، وتنتهي عدم من تبدأ

 .شوكا تنغص أو ورودا

 من نصيبها أخذ محاولة حولها تتجمع األغنام كانت

 صياحها ذلك ليكثر بعد معه، المسحوق الخبز وبعض العلف

 .وتنافسها
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 وإخوتها هي تنافسها وتتذكر األغنام إلى حفيظة تنظر

 هاأبو أو جدها بها يأتي التي الحلوى على صغيرة كانت حينما

 إلى برفق وتسوقها األغنام وسرؤ على فتربض .السوق من

 تسوق تنتهي أن وبعد جوعها، إشباع أجل من فارغ مكان

 الماء حيث الوادي، من القريبة المراعي صوب األغنام

 .كبيرة بوفرة جدةاوتم واألعشاب

 نأ دون قبل من تعرفه كأنها المكان نحو األغنام تتسابق

 عن غتزي من أما ،يسرة أو يمنة تلتفت أو الطريق عن تزيغ

 .اعوجاجها ليقوم ينتظرها شرسا كلبا فتجد طريقها

 هادئة، دافئة ورياح جميل بيوم توحي الخالبة المناظر

 الحبلىو المائلة السنابل فتزيدها بالمدشر المحيطة األراضي أما

 يةإمكان ينالفالح فرح من يزيدف ،ورونقا جماال القمح بحبات

 .هرالش هذا في طاراألم تتساقط لم إن جيد فالحي بموسم الظفر

 من البيت مخزون أن إلى تشير المؤشرات كل كانت 

 يكفي أن درجة إلى بالغرض سيفي وربما جيدا، سيكون القمح

 زراعة كلفة من سترتاح وبالتالي .نالقادمتي نالسنتي إلى

 الزيتون أشجار بعض لتشتري منه بعضا تبيع وربما األرض،

 المادة هذه شراء هايجنب آخر دخال ولتخلق المحاصيل لتنوع

 .غماريال اإلنسان حياة في األساسية

 الجبال خلف تتسلل الشمس ألشعة األولى الخيوط بدأت

 فترافق شروق الجبلية، القرية في حاالصب بداية عن معلنة

 قلاللتحا إما المجاورة، الحقول إلى الرعاة خروج مع الشمس

 .النهر أمام األغنام لربط أو المحيطة بالجبال
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 بقطيع كل بها يلحقن النسوة بدأ النهر إلى وصولها مع

 عن وأ لحومها أو حليبها بيع من يعتاش التي أبقاره أو أغنامه

 أو األرض حرث أجل من يربونها التي العجول بيع طريق

 همأ بين من العجول فتربية األعراس؛ في لحومها من االستفادة

 تكان إذا وخاصة ،كبيرا اشأن البدويون يوليها التي األمور

 نالثيرا مصارعة مباريات في حتى تستعمل فقد جيدة، نوعيتها

 .العادات بهذه تحتفي التي األماكن في

 فبسطت ،لعائلةل المخصصة مراعيال إلى وصلت

 مكونة بسيطة مائدة تنظم وجلست ابنيها من بالقرب فطورها

 والخبز الزيتون وزيت الجبن وبعض وقهوة حليب من

  .الذرة من المصنوع

 هذه عن يستغنى ال حيث النواحي؛ هذه فطور هو هكذا

 .األساسية المكونات

 ءأدا على لتطمئن أبنائها األم نادت الفطور تهيئ وبعد

 األماكن في األغنام فربط بها، أوصتهم التي مهمتهم

 يقوم من أن خصوصا الهين،ب ليس أمر للرعي المخصصة

 لعمل،ا لهذا ازهمإنج تراقب األم كانت لهذا أطفال، األمر بهذا

 ة،البقر مع أو األغنام مع التعنت من تحذرهم الوقت نفس وفي

 رأكث معهم الحيوانات لتكون الحيوانات، بحب دائما فتوصيهم

 .تطويعا وأكثر لينا

 من واثنين األغنام من رؤوس ست القطيع تعداد كان

 القطيع هذا الصغير، عجلها مع وبقرة صغارها مع الماعز

 مدخولها منمهم  وجانب الصغيرة، العائلة وةثر هو الصغير

 وغالبا توائم، األغنام هذه ولدتارتفاعا كلما  ويزداد. السنوي



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  143 

 

 تلد حينما كبيرة البيت فرحة تكون حيث كذلك، األمر يكون ما

 جنس كان إذا البيت فرحة وتزداد حملين، الغنيمات إحدى

ر من بيع فبيع األكباش أو التيوس يدر دخال أكب .ذكرا الحملين

 الماعز أو الغنم.

 أجل من للمواشي تربية البادية، أهل حياة هي هكذا

 وزراعة. تباع حينما ثمنها وكذا ولبنها ولحومها صوفها

 القمح وزراعة القطاني زراعة بين تتراوح متنوعة لمحاصيل

 .أنواعها بكل الخضر تزرع الصيف وفي والذرة، والشعير

 حيث الربيع، صلف في فتكون األشجار زراعة أما 

 من كل طغيان فنجد معروفة، شبه أشجارا المزارعون يزرع

 غرس ظاهرة أن إال وغيرها، والمشمش والتين اإلجاص

 بين الهندي القنب زراعة تجذر بسبب تتراجع الفواكه أشجار

 .األهالي

 كنل بالمقايضة، فتتم النواحي هذه في التجارة أغلب أما 

 ةزراع ظاهرة انتشار بعد راجعيت بدأ التجارة من النوع هذا

 لهذه ةالتقليدي الحياة على الظاهرة قضت هذه فقد الهندي، القنب

 ات،العاد من دخيل بنوع لهم الحياتية الدورة وعوضت القبائل،

 محصول السنة، في محصولين يزرع الغماري اإلنسان فصار

 مع الهندي، للقنب آخر ومحصول والذرة، والشعير للقمح

 .والفواكه الخضر محاصيل لزراعة تدريجي غياب

 كانت بل الحياة، هذه عن بمعزل حفيظة السيدة تكن لم

 وترعى وتزرعها األرض تحرث فكانت قلبها، في تتعايش

 مع وتسويقها المواشي بتربية وتهتم وتغرسها، األشجار

 .والحليب والزبدة كاللبن األخرى الحيوانية المنتوجات
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 به تدر ما كل في رةبالتجا اهتمامها ذلك إلى أضف

 كالعنب للفواكه ومحاصيل وزيتون زيت من األرض

 ثثال إلى تقسمه فكانت والشعير القمح أما وغيرها، واإلجاص

 صغيرة وقسمة .يباع وقسم يستهلك، وقسم يخزن، قسم :أقسام

 بسيطة منتجات سوى السوق من تتسوق تكن لم لهذا للصدقة؛

 والسكر والمالبس والغاز الرومي والزيت السمك قبيل من

 .األخرى الصناعية المنتجات من وغيرها والشاي،

 أخاه محمد أخذ الفطور تناول من العائلة انتهاء بعد

 إليه تنظر أختهو يضحك وهو يداعبه وبدأ حضنه في الصغير

 :قائلة وجهه في فتصرخ حمله، طريقة من وتضجر

 .األصغر أخي يحمل كيف يعرف ال أخي ،أمي -

 إلى ولدها قائلة:فتلتفت األم 

 .وانتبه جيدا، أخاك احمل، محمد -

 السلوك هذا من أختي تنتهي متى لكن أمي، حسننا -

 يئس سلوك الناس في والحديث النميمة أن جدي قال لقد السيئ؟

 أفعل؟ ما كلب تشي أختي أمي يا فلماذا عنه، االبتعاد وجب

 .األطفال أمام بالنمامة يصفني إنه ،أمي -

 بهذه البعض بعضنا نصف أن األخالق من ليس ،بني -

 .األوصاف

 .صفها إلى تنحازين دائما أنت ،أمي -

 إفحام من تمكنت نهاأل نصر ابتسامة فاطمة تبتسم

 .اتالصغير الغنيمات نحو تأمل في ترد أمها أن إال أخيها،
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 كل تنقلي ال هذا المشاكس وأنت تراقبين بنيتي، -

 لقد األخبار، بعض تحمل أن للقطط اترك ،هعن األخبار

 كلبه وصدر أخيك صدر وضاق األخبار بكل استأثرت

 .المشاكس

 وتجلس مرتفع بصوت محمد ويضحك األم تضحك -

 .حزينة غاضبة فاطمة

 .اليوم بعد عنه شيء لك أقول لن أمي، -

 .شيء كل ليس لكن قولي، بنيتي يا ال، ال -

 :تأفف في محمد يتحدث

 أنت؟ حتى ،أمي -

 .والكالب القطط صائد نراقب أن وريالضر من عم،ن -

 قطا أصطد ولم الذباب، سوى أصطاد ال أنا ،أمي -

 بعد؟

 الذباب؟ تصطاد كيف القرية، في فتى أسوء أنت -

 .القرية ابن صالح، علمني لقد -

 ؟ !الكوارث صاحب يا ستصاحب غيره ومن -

 .أمي طيب فتى إنه -

 :وتقول أمها لحضن فاطمة تتسابق
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 قاله ما هذا فوضوي، فتى صالح ،أمي ي ياقلت كما -

 لهما معيج أن للفقيه البد يفارقه، يكاد ال ومحمد اليوم، الفقيه

 .الدين

 :ألخته قائال غضب في محمد يصرخ

 ؟بعد النميمة من تملي ألم -

 .تصرفاته إلى انظري ،أمي -

 :قائلة نالطفلي ماأل تزجر

 غلمشا فلدينا ،األواني هذه جمعااو كما،كلي اصمتا -

 بيت،ال إلى باألواني اذهبا وأنتما المعزات، تلك سأحلب .كثير

 .قليل بعد سآتي أني لها فقوال جدتكما عني سألت وإن

 ضرع من أشرب أن تسمحين هل لكن أمي، يا احسن -

 البقرة؟

 :وتقول شديد، بعمق األم تضحك

 .اليوم ليس -

 قائال:يرد األم على تهكم أمه 

 ومتى يا أمي؟ -

 فاع صوت األم وابنتها ضحكا من سذاجة محمد،يزداد ارت

 وتجيبه حفيظة وهي تشير له أن يذهب إلى البيت قائلة:

 .الغد في الغد، في -
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 فالتين التين، محصول لجني مهيئة الظروف كل كانت

 ،وبيعه تجفيفه تم إذا وخصوصا ثروة، يساوي المناطق هذه في

 يقوم نأ يجب ما أهم من يعتبر ألنه .الشتاء فترة إلى تخزينه أو

 المادة هذه ألنالصيف.  أواخرفي فترة  الجبلي اإلنسان به

 مركالت الجبلية، المجتمعات موائد في األكل نظام في أساسية

 .والوسط الجنوب أهل موائد في

 يستغل منه، كثيرة أشجار الزياتي أهل لدى ويوجد

 تكفي بها، بأس ال أرباحا فيذر التجارة، في منتوجه أغلب

 لمدد ضرورية حوائج عوضت وربما مهمة، أغراض ناءالقت

 .طويلة

 هذه يةالحم قصوى أهمية يولون المنطقة أهل كان لهذا

 وفضول الماعز فضول من أو التعرية عوامل من األشجار

 ونيستغل اللذين هؤالء الزياتي، أهل ثروة على الحاقدين بعض

 نهب بين فسادا المحاصيل هذه في فيعيثون المفضل غياب

 .وتحطيم

 في كل المواشي ربط من فاطمة أم انتهت حينما لهذا

 فأزالت القديم، للبيت المقابلة األرض على عرجت زاويته،

 الجذوع بعض وقلمت ،هابعض عن الضارة األعشاب بعض

 .تصلح ال التي القديمة الجذوع بعض وقطعت تضر، التي

 في غرستها التي الزيتون شتالت تفقد إلى انتقلت ثم

 صارت التي الشتالت منظر من ابتهجت وقد الماضي، العام

 قادمال العام أن الظن وأغلب الباسقة، بأوراقها السماء تزاحم

 تعطي أن على الصغيرة، الثمار لبعض نتاجهاإ بداية سيكون

  .المقبلين ميناالع في الزيتون من بها بأس ال حصصا



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  148 

 

 ةلمثق كانت التي الغدان أشجار على تمر أن األم تنس لم

 سنين، عشر من أكثر منذ كعادتها سطلين فقطفت بالخيرات،

 ازوجه أب إلى الثمار بعض تأخذ كي المكان على تعرج فدائما

 الفطور، مائدة على الطرية الناضجة الثمار هذه يعشق الذي

 .يديه كد على يفطر حينما افرح وسيكون

 وعادت حصانها ركبت الثمار قطف من االنتهاء بعد

 أملتت ووقفت وبيتها، العدوة بين الرابطة لوعرةا الطريق بين

 هإن سنين، عشر قبل مرة أول ولجته الذي القديم البيت حالة

 بقل في كانت التي التين وشجرة الزوال، إلى طريقه في اآلن

 صارا والنار التبن بيت وأن األرض، قلب في صارت الدار

 بضعة سوى معالمه من يبق لم البيت وأن مستوية، أرضا

 .قليلة سنوات من ألكثر تصمد لن درانج

 بالبناء، العهد الحديث البيت نحو طريقها استأنفت

 ابالتر نقل في هإخوانو وزوجاها تكبدته الذي العذاب تتذكرف

 انك كم تذكر يفتها لم ثم بعيدة، أماكن من والخشب واألحجار

 ال وأنهم الشاقة، األمور لهذه المرأة تسخير في قساة الرجال

 ةالمرأ أما للدردشة، المساجد خلف الجلوس سوى شيئا نيفعلو

 .تقريبا شيء كل فهي

 القفص يدخل أن قبل اإلنسان ألخيه اإلنسان ظلم إنه 

 تعيش أن النائية، الجبال هذه في المرأة قدر إنه وبعده، الفضي

 .ليالق إال قلبها يبهج وال شاء، متى يسخرها الرجل، يد في أداة

 فما الرجال، كبقية ليس زوجي ،دائما تقول أنها إال

 ألحدهم، جانبية نظرة أي من عليها يغار كان كيف تتذكر زالت

 كثيرا تبتسم أنها حتى األميرات، معاملة يعاملها كان كيف بل



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  149 

 

 على وأنه الشمس، من لها وقاية للمظلة وضعه تتذكر حينما

 .بخطامه ويأخذ حصانه زوجته يركب القبيلة أهل عادة غير

 األنحاء، هذه في زوجته يركب زوجا ترى ما وقليال

 تعطي ل،أجيا بعد أجياال الجبال هذه توارثتها قديمة تقاليد إنها

 .الكثير الشيء المرأة قدر من وتنقص حق، كل الذكورية

 وتقول معها، زوجها تعامل بحسن دائما حفيظة تفتخر

 ياقاس يكون أن يمكن ال الصالح الزوج أن وعالنيتها سرها في

 مع متعاونا يكون أن الصالح الرجل على يجب بل سوال؛ك وال

يهما ، ومحبا لها وألوالده وعطوفا علوالضراء السراء في أهله

 لدرجة الموت.

 تأزما يخلق أن البد اآلخر على أحدهما كفة ميل وأن 

 فإنه ةسكين الزواج جعل هللا دام ما وأنه الزوجية، العالقات في

 أن ال يجبوأنه  اآلخر، رأي احترام منهما كل على يجب

 .تطيق ال ما المرأة تحميل أجل من سلطتهم البعض يستغل

 المجتمعية األوساط بين األفكار هذه مثل تداول وكان

 ةثور الكثيرين نظر في ألنه بالرفض، يقابل المناطق تلك في

 تركوا الذين السلف وإرث األجداد تقاليد على صريحة

 نم العادات هذه وتغيير .يالغمار اإلنسان حياة على بصماتهم

 مما أكثر وتطالب الرجل على تتقوى المرأة يجعل أن شأنه

 .تستحق

 المنطق هذا ترفض كانت العالمة الوجوه بعض أن إال

 وواجبات حقوق لهما الجنسين من إن كال وتقول الكالم، من

 وال ضرر ال رؤية وفق اآلخر احترام منهما كل على وأنه

 تركيع أجل من للدين الذكورية لطةالس استغالل وأن ضرار،
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 األمور القاسية من الكثير أداء في كحيوان واستعمالها المرأة

 من نوع هو بل بصلة؛ ونظامه لإلسالم يمت ال أمر هو

 الرجالية والسلطة للدين المقيت واالستغالل التعصب

 .السالفة واألعراف

 النصوص قراءة إلى األهالي يدعون أغلبهم وكان 

 االستغالل رغبات عن بعيدة متبصرة فاحصة قراءة الدينية

 .كان أي من أكثر رحيمين تعاملهم في يكونوا وأن والتعصب،

 في المرأة لتسخير الغماري المجتمع نظرة كانت هكذا

 والرعي والحصاد الحرث قبيل من أعمالها غير أعمال

، أكثر منها رجولي جهد إلى تحتاج التي األعمال من وغيرها

 .ال أنثويإلى استرج
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 مومنه القرية أهل توافد البزراتي أحمد الحاج دفن بعد

 أهله مواساة قصد الفقيد بيت إلى القبيلة وحكيم الزياتي الحاج

 نسيجتمعون م في منتصف الليلو العزاء بواجب القيام ومن ثم

 .بالتقصيرة يسمى ديني حفل عبر الفقيد ذكرى إحياء أجل

 القبيلة أفراد أحد موت كان ،المغاربة كل وكعادة 

 بينهم فيما يتزاورون القرية، أهل فيها يجتمع مناسبة

 مينالمتخاص من الكثير فترى التعقل، من نوعا فيها ويستعيدون

 دفن حب في اآلخر أحدهم يعانق، فتجدهم رشدهم إلى يعودون

 سباتالمنا هذه في ترى كما .بينهم علقت التي والكراهية الحقد

 الدراهم بعض نيل أجل من يتقاطرون الفئات كل من الطلبة

 مثل يف به يظفرون ما أن إال عودتهم، بعد للفقيه يعطونها التي

 لبق في مرقالب والمبلل المجفف اللحم قطع هي المناسبات هذه

 ءهؤال على البيت أهل بها يجود والذي الذرة، دقيق من عصيدة

 .الصبية
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 مدو، لبشك القرآن صوت يرتفع الليل منتصف في

 يثح منه؛ جزء أو كله القرآن يحفظون إما القرية سكان فأغلب

 أكثر القرآن، تدرير بامتهان القديم منذ معروفون نالغماريي نإ

 الو ذلك، في األمثالبهم  ضربت وقد المغرب، في قبيلة أي من

 .أو اثنين طالب من يخلو بيتا تجد

 هسيرتف عن ينفصل الجبال هذه في القرآن تحفيظ أن إال 

 العلوم، لبعض مقتضبة ودراسة تحفيظ هو بل علومه، وتنمية

 ناذر، قليل ذلك وغير والمنطق، والتفسير والصرف كالنحو

 أو فاس إلى يغادر أن عليه فيجب أكثر التعمق أراد ومن

 هذه مثل إلى أبنائها ترسل التي األسر هي وقليلة. تطوان

 تمامإ أمام انعام تقف الشحيحة المادية فاإلمكانيات األماكن؛

 ئمباد وتعلم القرآن بحفظ فيكتفون لدراستهم، الشباب هؤالء

 سلمان نيب قبيلة في منها يوجد ال التي القليلة المعاهد في العلوم

 التدريس. ورغم وجوده إال أن األكثر على واحد معهد سوى

 .العالمية المستجدات يساير ال قديم عتيق جدرانه بين

 اء،األرج هذه في المنتشرة العملة هو الكريم القرآن كان

 ونينطلق العلوم مبادئ ويتعلمون القرآن الشباب يحفظ وحينما

 منهم يتطلب ما وهذا للعمل، مسجد عن للبحث رحالت في

  .قبائل عدة إلى قرى بين تتراوح قد بعيدة لمسافات السفر

 حيث جهات، ثالث على المسجد في الفقيه ويشتغل

 ومدررا لألوقات، فقيها ويعمل ة،الرجالي الجالبيب يخيط

 .الحروز كتابة ذلك إلى يضيف منهم وبعض للقرآن،

 األنواع بهذه المناطق هذه تتميز أن بالمستغرب وليس 

 بتعاطي القدم منذ شهيرة غمارة فمنطقة الجانبية، األعمال من
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 الوجوه من الكثير بينها برز وقد أبنائها، بين والشعوذة السحر

 .المضمار هذا في

 اخرأو في للقبيلة واالجتماعي التعليمي الواقع كان هكذا

 نمطين بين يتعايشون الغماريون كان وهكذا العشرين، القرن

 المجتمع، حياة تغادر أن تأبى قديمة عادات :العادات من

 تاحواالنف والثقافة والدين الحداثة لباس لبست حديثة وعادات

 بذلك ليمهد ه؛عوالم تهدأ لم مستمر صراع في اآلخر، على

 معالمه من بعض ترك وإن الماضي، قيم عن تدريجيا لالنسالخ

 يتحم كانت التي االنغالق فسياسة .قديمة رؤيا مجرد كونفسي

 هورظ أمام اآلن متاحة تعد لم الجبال هذه في الغماري االنسان

 المجلة وظهور المواصالت وتطور الكهرباء وانتشار التلفاز

 .والجريدة

 هو اآلباء خوف يثير كان وما ستتطور، نإذ فالحياة 

 العادات من نمط زحف أمام والقيم، والعادات األبناء مصير

 ونح رحالتهم تأثير طريق عن األبناء جلبها والتي الدخيلة،

 .البالد خارج ومن المملكة قلب

 مهما حيزا تأخذ كانت التي عيالمواض أبرز هذهكانت 

 نم فلتين بدأ الذي صاعدال وشبابها القبيلة شيوخ نقاشات من

 الدين وجود رغم التحرر نحو ويسعى الماضي، قيود

 .والوالدين والتقاليد واألعراف

 وتفسيرها الظواهر عن التساؤل صار الصمت فعوض 

ممنوع  كل- نظرية استفحال أمام االهتمام محور مجملها ونقد

 والقرى القرية شباب تمنع لم الكبار سطوة فحتى .-مرغوب

 بسط إلى الشيوخ انقاد بل الخبيثة، النبتة زرع من ةالمجاور
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 الحرية لمبدئ اختيارهم وما االستسالم، على كدليل لهم األيادي

 توجههم وأن السلطة، ضعف على دليل أكبر إال االختيار في

 .وقوتها الجماعة سطوة سقوط بداية كان األمر نحو

 الجماعة قوة في رهيب ضعف عن ينبئ فالحاضر 

 العصور طيلة المغربية القبائل في تحكمت التي وأعرافها

 .السالفة

 الجماعة؟ دور سينقرض فهل

 من فارغة عابرة رمزيات مجرد مجمله في سيبقى أم

 محتوى؟ أي

 وجودها؟ جدوى هو فما كذلك كان وإن 

 وصار الخشنة الوسادة على الحاج سيدي الشريف اتكأ

 الضيقة، القاعة بهم غصت اللذين الحاضرين لمجموع ينظر

 قيهالف انتهاء بعد الكلمة سيأخذ أنه القاعة مسير إلى وأشار

 .العياشي سيدي الجليل

خطبة  محتوى من العياشي سيدي الفقيه انتهى أن وبعد

 القبر وعذاب له الجيد اإلعداد وضرورة الموت حول وعظة

 تانتقل ثم الكريمات، اآليات من بعضا الطلبة تال، وأهواله

 ،األيسر جيبه من ورقة استل الذي الحكيم السيد إلى الكلمة

 ثم أعقب ذلك بتأمل في الحضور شديد، بعمق إليها ونظر

 .تنسكب مقلتيه على عووالدم

 اعترت التي الحالة حول الحاضرين من كثير تساءل

 على يحزن أو أحد، على يبكي قبل من يرى لم والذي الحكيم،

 أن يعدو ال أنه الكثيرون اعتقده بل ألحد؛ درسا يعطي أو أحد
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 استقبالهم على القرية درجت اللذين األميين المجاذيب من يكون

 بالتوقير القبيلة أهل عرف في يحظون كانوا واللذين القديم، منذ

 .والتقدير واالحترام

 رهيب، صمت في الحضور لجميعالحكيم  نظر

 في أخرى ورغبات الحديث، في متواصلة رغبات تصاحبه

 .للحاضرين النظر في ستمرارواال الصمت، جماح كبح

 البعض: قالف 

 .الحكيم سينطق وأخيرا -

 الشيخ يجلس كان حيث الغرفة زاوية إلى الحكيم نهض

 فبكى رأسه، وقبل عنده وجذبه رأسه، عند ووقف الزياتي،

 يف ورد الحاضرين، أمام قواه انهارت أن إلى الزياتي الشيخ

 منهار: خشوع

 الحضرة! خادم إال أنا ما -

 سبيل؟ من لألميين هلو 

 شيء، أي الحكيم الشيخ سلوك من الحاضرون يفهم لم

 ،في نظرهم مجذوبا سوى يسل شخص من استغرابهم زاد بل

 .تكلم واآلن

 والشيخ الزياتي الشيخ بين مكانا الحكيم الشيخ أخذ

 للفافةا إلى الطيب الشريف فنظر القديمة، اللفافة وفتح الشريف،

 في له وقال رأسه، وقبل الحكيم الشيخ إلى ونهض وتعجب،

 :متواصلة صدمة

 هو؟ أأنت -
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 :الحكيم قال 

 .نعم وهللا -

 :قال -

 وكيف؟ -

  :قال

 فعل. شاء ماو ،هللا قدر -

 ال نظرة في الحكيم إلى ونظر الطيب، الشريف صمت

 المجال له وفتح الماضي، في عميق وتأمل عجب من تخلو

 :فقال بالكالم، فيها استأذنه بإشارة

 الماضي، أبواب من باب سينفتح أيها األحباب اليوم -

 بين متناولة تكن لم التي الحيثيات من الكثير لكم تضحتوس

 كلمتسي واآلن الخاصة، خاصة بعض من اللهم األذهان،

 تيالزيا والدرويش أنا كنا قديمة، حكاية عن الحكيم الدرويش

 من رأكث منذ لها أبطاال البزراتي والمتوفى التوراتي والحكيم

 .سنة ستين

 .الوصية صاحب فأنت التوراتي، سيدي يا تفضل

 ،عيونهم في فابتسم المستغربة، الجميع إلى الحكيم نظر

 .كثيرا إليها ونظر القديمة، اللفافة وفتح

 الخط أن والظاهر تفهم، تكاد وال تقرأ، تكاد ال فهي 

 ةاللغ هي المضمنة اللغة أن إال ،قديم مغربي به كتبت الذي

 .الغمارية الشلحة أو الغمارية، البزراتية
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 الشريف حفيد وصية يدي بين م،يالكر الحضور أيها -

 .وزرةب بني قبيلة دفين ،الفياللي أحمد بن محمد سيدي الفياللي،

 بني قبيلة في القرآن ندرس كنا األربع نحن أننا الوصية وسياق

 فادص وقد المذكور، السيد ذاك آن التحفيظ شيخ وكان بوزرة،

 عةأرب إال نكن ولم المسجد، في المذكور الشيخ بنا اجتمع أن

 .أشخاص

 القرى أهل عادة وعلى العاشرة، سن في نزال ما كنا 

 وقد مختلفة، أماكن من القرآن دراسة على نتوافد كنا الجبلية،

 .العلم طلب بيننا جمع

 ،هللا مهرح الفياللي الشريف حفيد ان  س  ال  ج   الليلة تلك وفي

 الدعاء منه طلبنا وقد أحد، على تخفى ال التي بركاته نالتنا وقد

 وصية سوى تكن لم الدعاء صيغة أن إال سننا، حداثة على

 وأن األرض في أسيح أن أوصاني فقد منا، كال بها أوصى

 ما فكان ،العلوم تحصيل من أنتهي نإ ما التعبد مقامات مسألت

 .به أوصى

 بني جبال في تقريس أن الزياتي الشريف من طلب وقد 

 .انك ما له وكان ،احميدا بن أحمد سيدي عند أميا مريدا سلمان

 لكل محجا البحر من يتخذ أن الطيب بالشريف وأوصى 

  .قال ما له فكان ،عليل

 وبحفظ فاس إلى بالذهاب البزراتي أحمد سيدي وأوصى

 .فعل فحقا القلوب، تجتمع أن إلى األمانة
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 وهؤالء أيديكم، بين بها أوصانا التي الوصية هي وها

 واحد سقف تحت نحن نجتمع أن الصدف غريب ومن أهلها،

 .نحن من نعلم أن دون

 يالماض من يعيد يوم وكل أحبابي، يا دوامة الحياة إن 

 .الكل يعيد لن لكنه اللحظات، بعض

 العفيف الشريف الفياللي، أحمد سيدي حفيد مات

 يهعل وما قلوبنا، من بركته تمت ولم الزاهد، العالم الظريف

 .الشريف ذاك دعاء سببه وانبساط خير من اليوم نحن

 من تستغربوا ما بقدر الحكاية، من تستغربوا ال

 .أصحابها استغراب

 يالزيات أحمد سيدي الزاهد العابد الشيخ وبين بيني إن

 الوصية أصحاب من أنه أعرف ولم سنة، عشرة خمسة صداقة

 .تيالولغا الطيب والشريف تيالبزرا الشريف وكذلك اليوم، إال

 هذا سبب هي ترون التي اللفافة هذه تكون أن العجيب ومن

 كيفو الجليل، الشيخ كتبها كيف نتذكر نزال ما إننا االجتماع،

 .بعد عشرة الحادية سن يبلغوا لم اللذين األطفال أوصى

 بصدق اإليمان وإن محقق، لشيء األولياء كرامة إن

 فعل كل عن االبتعاد وجب لهذا رد،ف كل على ألوجب أحوالهم

 .هللا بنور يرون ألنهم الناس، هؤالء يمس

 :أقول ولكني منهم، أحد أني أدعي ال إني 

 .هللا عباد من عبدا أكون أن أتمنى

 :يلي ما الوصية مضمون أما
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 :وحده هلل الحمد

 أنتم الخافقة، القلوب معشر الناظرة، الجموع معشر

 بيكتا وصلكم وإن األفعال، قبل بالقلو يراقب وهللا تنظرون،

 ه،برحمت هللا شملهم ممن أنكم فاعلموا األجل، قضاء بعد هذا

 المحمدي السرمدي النور شملهم اللذين هؤالء أن واعلموا

 يدة،العت الجبال هذه أزهار إال هم ما الربانية، الوصية بحمل

 خيرل خلف خير هللا يرحمكم فكونوا تنطفئ، ال التي وقناديلها

 .فسل

 ه،أحسن فيتبعون القول يستمعون ممن هللا يرحمكم فكانوا

 أنو الجنان، طريق لكم ليضيء النور لكم جعل هللا أن وأعلموا

 .أثره ينقضي فلن بعضه، ذهب وإن النور هذا

 والسالم

 الحسني الفياللي محمد بن أحمد السيد ربه عبد كتبه

 ".البوزراتي

 كل توافد حتى اللفافة محتوى يكمل الحكيم يكد لم

 سريرته صدق على وتقديرا احتراما يديه ليقبلوا الحاضرين

 يحظى كان الذي الكبير االحترام ذلك إلى أضف .جذوره ونبل

سر ، فقد جمع بعد هذه الحكاية بين الالساكنة من طرف من به

 الرباني، والسر اإلنساني.

 :يقول أردف ثم

 ألوعار،وا الجبال بين تربى يتيم ابن أنا الناس، أيها -

 في وطمعي قليل، زادي .الغابات في الوحوش أرافق زلت وما

 أن في منا واحد كل كطمع كبير، المحبة مقام في االرتقاء
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 الفضائل بعض نلت وإن وأنا .الجليل والثواب بالمغفرة يحظى

 .ربه رحمة يود مذنب سوى فلست

 أولياء كل بسم ننادي الطيب، المكان هذا في وإننا

 وأصحابه النبي ورضا هللا رضى أن السبع، ريةالغما الجبال

 ترك من كل على ومريده، الجليل الشيخ ورضى وأوليائه،

 وأن وصدق، محبة عن واحتضنه وصديقه جاره مع خصومته

 الفياللي أحمد وسيدي وأوليائه وأصحابه ورسوله هللا سخط

 لوصايا يمتثل أن ورفض وتجبر طغى من كل على ومريديه،

 .النبي

 الحب وليكن بعضكم، لتعانقوا هللا يرحمكم فقوموا

 اآلن من وليكن االجتماع، هذا عنوان خاءيواإل والسالم

 والسالم الحب موسم الفياللي، أحمد سيدي موسم فصاعدا،

 .والتصالح

 والدموع والذهول الفرح وعالمات الجميع نهض

 ويبكي اآلخر، البعض البعض يعانق منهم، كل مقل من تنسكب

 تجديدا أو الغفران لطلب إما اآلخر، صدر على منهم البعض

 .الرحم وصلة للمحبة

 بعضهم، أيدي بالوصية المشمولون ربعةاأل الفقراء أخذ

 سنقول، ما الجميع فليسمع الطيب، سيدي الشريف الشيخ وقال

 .الحضور أيها

 نفتح وأن حميدة، ربانية سنة نحيي أن قررنا إننا -

 لطيبةا البادرة هذه تكون وأن م،العل لطلب للطلبة القرية أبواب

 .الفياللي الشريف بركة الستمرار إيذانا
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 بيه أن اقترح قد الزياتي أحمد سيدي المريد الشيخ إن 

 يسيد الزاهد العالم العارف الشيخ ضريح أمام الواقعة أرضه

 ةإشبيلي- مسجد لبناء القبيلة أهل تصرف تحت البزراتي أحمد

 .الصالحين دعاء رةثم سيكون والذي ،-اإلسالمية

 بادرة كل في هللا وبارك الطيب، جمعكم في هللا بارك 

 .خير

 ىتعط وأن الذبائح، تذبح بأن سنأمر هللا، شاء إن وغدا

 كل من نطلب كما السبيل، وعابري والمعترين للفقراء صدقات

 شيوخنا دعوات تشملنا افغد وأبنائه، أهله يفرح أن فرد

 .األجالء

 خرىاأل الجبال في الفساد كان إذا نهإ لكم، أقول وإنني 

 .الركب إلى يتجاوز لن فهنا العنق، بلغ قد

 .عليها ومن األرض هللا يرث أن إلى ستبقى دعوة وهي

 .فيكم هللا بارك
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 رث غطاء بين متسللة األولى الشمس خيوط تانبعث

 يبالي ولم مكسرة، فالنافذة الغرفة؛ عن الطقس عوامل يحجب

 تجنب بالستكية، بقطعة بتغليفها اكتفى بل الحها،بإص أبدا

خطت أولى انعكاسات الخيوط  .المطر قطرات الغرفة

بته، على بعض خدود حبي والمثبتةالمترامية بين جدران الغرفة 

أنار  مشرق جديد يوم مالمح رسملتبدوا بعد تأمل غزاال ي

 بكلكله على اجتماع قلبين في حضن قدر واحد.

 هذه حدود إلى الغطاء تحت يبقى لم كلها حياته في 

 .عرسه ليلة من اللهم الساعة،

 إنها الحائط، على المعلقة القديمة الساعة إلى نظر

 ، لقدالصبح صالة بعد يصلي ولم صباحا، السادسة الساعة

 .الفجر صالة عنفعال  غفى

 أن قبل أوال يستحم أن عليه أن تذكر في المقابل لكنه 

 بمالمح لكن جديدة، عرس ليلة كانت السابقة فالليلة يصلي،

 المغامرة؟ هذه نتيجة هي ما اآلن، يعي وال محرمة،
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، بعمق تأملها نائمة، مازالت التي العشيقة إلى نظر

 .فساحت عيونه بين تضاريسها جيئة وذهابا

 نساناإ تختار ترى يا فلما العمر، مقتبل في تزال ما إنها 

 متزوجا؟

 العنوسة؟ من الخوف أهو 

 التي يه كبلتها التي وأعرافها الريفية الثقافة قيود نإ أم 

 الدارجة؟ يتحدث إنسان أول جسد على ترتمي جعلتها

 يدها زالت وما بصدره، يحيط الجميل يدها يزال ما

 يف الرغبة وعدم التملك، إلى إشارة- في بيده، حيطت ىخراأل

 ولاأل الحب إنه حب، كأي ليس لكن ،هتحب إنها .الكنز هذا ترك

 .الحسنة والنوايا والصدق المغامرة من بالكثير المشمول

 السر؟ مفتاح منها أخذ وقد يفعل فماذا 

 المجتمع ونظر بمفهوم عورة عورة، اآلن إنها 

 !أحد اإليه ينظر فلن المنفتحة، أبوابها يحتضن لم وإن المغربي،

 الخيارات من وتوجس النتيجة، محصلة من اختنق 

 .هستقبلم فيها وضع التي الصعبة

رشاش  فتح الحمام، إلى ونهض الغطاء بين من تسلل

 ال ساعة، من أكثر هتحت واستمر باردا، حماما وأخذ المياه

 .المتشعبة الدوامة هذه في المطاف به سينتهي أين إلى يعرف

 على قادر هو وال الماضي، نسيان على قادر هو فال

 .الجديد الواقع مع التأقلم
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 التي القديمة بمنشفته نفسه فونش البارد، حمامه أكمل

 .له خصيصا اقتنتها التي زوجته من كتذكار بها يحتفظ

بعد أن أنهى االستحمام خرج من الحمام واتكأ على  

 ادموع عيناه وذرفت شديد، بتأمل إليها نظرجداره، ثم صار ي

 من الحلوى سرقة عن نفسه يحاسب صغير طفلإلى  هحولت

 .الضمير حاسبه أن بعد متجر

 ولعشيقته له الفطور تهيئ إلى وانصرف دموعه مسح

 رجة،الد هذه إلى معها سيصل أنه يوما يفكر لم والتي الجديدة،

 اوكذ له، االستجابة وسرعة الموقف سرعة احتياره من زاد بل

 .النتائج من الخوف

 كله؟ هذا بعد سيحدث فماذا 

 الطري الجبن وبعض المحمص الخبز من القليل جهز

 م؛النو غرفة إلى أدخلها ثم وحلوى طحينية، نةالساخ والقهوة

 .نائمة تزال ما حبيبته أن الحظ لكنه

 ليقبل وانحنى السرير علىبجانبها  الفطور وضع 

 عيونها الوردية السمراء ففتحت المترنحة، السوداء جفونها

 .وردية بابتسامة

 .بحب إليه فنظرت بشوق إليها نظر 

 خديجة فيكت بملمسي تشعر تزال ما يداه كانت

 التي الغريبة الريفية للكلمات واعيا زال ما وعقله الجذابتين،

 يف استغرق أنه وتذكر الماضية، الليلة في محمومة بها همست

 .طويال عيونها في التأمل
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 خدوده تمسح فأخذت بصمت، حركاته سكون راقبت

 على فردت المتحركة، كوامنه هيجان وتراقب الصلبة،

 قوافل ضمن وأدرجته القلق يضف أنسته بقبلة اضطرابه

 .العشاق

 يالت هذه الفتيات أي روحه، تهدأ لم لكن اضطرابه هدأ 

 المخملية؟ األحاسيس من النوع هذا اإلنسان في تشعل

 العشق هاوية إلى باإلنسان تسرح التي هذه القلوب وأي

 ؟الجنوني

 بأثار فحدق السرير، بجانب مائدة على الصينية وضع

 ورغبة حنو في صدره إلى خدودها وضم ،عيونها على الشوق

 ارتقائها من زاد متكاملة رغبة في العشيقان غاص .مستعرة

 محرمة تفاصيل مجرد كونه رغم بينهما المستعر الحب قداسة

 !إال ليس

 كبير، وبأدب الخلف إلى بإرجاعه العنيفة قبالته ردت

 لقتخ أن قبل االحترام من بالكثير مملوءة ابتسامة في وقالت

 .العنيفة المشاعر من لمزيدا

بدأت  بطني عصافير فإن ،الحلوى من بعضا لي قدم -

 .تزقزق

 يف القهوة سكب المائدة، من بالقرب وجلس لقولها ابتسم

 إلى نظرثم  مصاحبة، بابتسامة منهما ورشفا الفنجانين،

 :وقال اليسرى، بعهاأص

 يدك؟ بين يشع الخاتم ذاك نرى متى -

  :فردت
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 .عبكمل في الكرة -

 ارتدت ثم حماما أخذت الفطور تناول من انتهت أن بعد

 القطن، من المصنوعة البيضاء وبلوزته الواسع، بنطلونه

 .الواسع قميصه ولبست

 :الجلدي الجاكيت تجرب وهي تفقال

 وسمرة قوية، وعضالت واسعين، كتفين له أن الحقيقة -

 .الجبلية مالمحه قوة تبرز ظاهرة

 .الخلف إلى وعقصه شعرها، لها ونشف مشط 

 رةنظ عينيها، في الجديدة النظرة فتلمس المرآة إلى نظر

 .الغامضة العميقة المعرفة

 الطويل، عنقه تتأمل وهي ابتسامة فمها على وارتسمت

 لم ةالسابق الليلة في هااإي امتالكه أن إال المهيبة، وقامته

 من دوزا بينهما، المتوقدة المشاعر عنفوان من زاد بل يفزعها،

 .السيطرة عن األمور وخروج الموقف تسعر

 أتقر المائدة أمام خديجة كانت الطعام غرفة دخل عندما

 يالت الرواية المنفلوطي، لطفي مصطفى لمؤلفها قديمة رواية

 .العراق ثم الكويت إلى رحلته طريق في مصر من اقتناها

 محتواها يتصفح أن له يحلوا التي الوحيدة الرواية 

 من زوجته مع عاشه ما مع مضامينها تناسبت يوالت دائما،

  .مقدسة أنها يرى مشاعر
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 جهة، من اإلنسانية المعاناة من جانبا تلخص إنها 

 من الحب لمبدأ واإلخالص والصدق الوفاء من آخر وجانبا

 .أخرى جهة

 ،الرواية مضامين تأمل في الظاهر شرودها تأمل

 :بالكتاب قائال تعلقها جنون وقاطع

 الكتاب؟ بكأعج هل -

 لك أصف أن أستطيع ال نيإ حتى ،محزنة رواية إنها -

 .وريقاتها اتصفح حينما إحساسي

 تفاصيلها، بكل اإلنسانية المأساة تلخص رواية إنها -

 إنسان، كلبه  يتصف أن يجب التي المثل أيضا تبرز كما

 من ،المبادئ لهذه االنقياد نحو طريقه في يعتريه قد ما وكذلك

 .المشاعر في فتورو الصواب، عن وانزياح شاعر،الم في زلل

 على انسكبت التي الدموع كثرة هو استغرابي أثار ما -

 !معالمه تختفي تكاد الكتاب أن حتى الكتاب، هذا أوراق

 من استغربت الكتاب قرأت فكلما الحياة، دموع إنها

 تحقيق وهو ،سامي هدف لها التي الشخصيات تصرفات

 عالجام أن إال رؤياه، حسب السعادة ىير منها وكل .السعادة

 زخارف اتجاه أخطائهم وأن بالحب، يؤمنون كونهم هؤالء بين

 .رمق آخر إلى لقلوبهم اإلخالص من تمنعهم لم الدنيا

 ايهف تتحكم قد اإلنسانية، القلوب بين األزلي الصراع إنه

 دقة.إال أنها تبقى في عمقها صا واألحقاد، والمصالح النزوات

 .طيبة دائما النتائج تكون ال لهذا
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 فأغلبهم الرواية، شخصيات كل مصير تتأملي أن ولك 

 .والقدر الحياة ظلم وطأة تحت الموت مصيره كان

 علمن وكلنا نبيال، الهدف دام ما ساميا يظل الحب أن إال

 ،والرذائل النزوات عن بعيدا أساسه كان ما الراقي الحب أن

 .نحوه جهامت القلب من نابعا جوهره كان وما

 عوالم في حضور المشاعر هذه لمثل أن ترى وهل -

 اليوم؟

 .المعنى وستعرفين قلبينا، جنون تأملي -

 !بعد لنتيجة أتوصل لم لكني أتأمل، حتما -

 حيائك معالم عن الستر غطاء تكشفين جعلك الذي إن -

 الذي نفسه هو ومضمك قلب سوى الحياة من له ليس رجل أمام

 أجل من القيود تحدي على جرأة لها فتاة قلب أتقبل جعلني

 .تحب من مع العيش

 نبي فقدتها التي بهجتها من بعضا للنفس أعدت حقا إنك 

 .الملعونة الغربة جدران

 لها يقرأ وهو أصابعهما وتالمست القهوة، لها صب

 :قباني نزار لكاتبها بلقيس، قصيدة أبيات من ابعض

 بوسعكم وصار قتلت، فحبيبتي

 الشهيدة قبر على كأسا تشربوا أن

  اغتيلت وقصيدتي

 "القصيدة؟ تغتال األرض في أمة من وهل
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 .خديجة -

 :تقول وسمعها لعينيها التفت

 القصيدة؟ تغتال األرض في أمة من وهل

 .منحني صمت في أجابها

 الكثير. يوجد -

 :وأردف ابتسم، ثم 

 الحبيب؟ ترين كيف -

 :فأجابت

 فما عزيزي، يا كقلب ربوع بين من األحزان تالشت -

 االبتهاج؟ هذا سبب تراه

 :فسألها وجنتيه إلى تصعد بالدماء أحست لكنها

 بخير؟ أنت هل -

 .العزيز حبيبي يا تأكيد بكل -

 في وضمها الحركة، سريع شرس أسد مثل ذراعيه فتح

 .مبالغ غلو

 أن له سبق التي األلوان من مزيجا سترتها على الحظ

 :فأجابت يوما، الريف زارت إذا عما فسألها رآها،

 أشعر دائما كنت ولكني عديدة، أماكن إلى سافرت لقد -

 .صيف كل في زرته كلما الريف زيارة إلى باللهفة



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  170 

 

 العيش قساوة رغم العشق أرض االنتماء، أرض إنها 

 جامتزا األرض بتلك إعجابي يثير وما الصخرية، نهاكتال بين

 .اللغات وحتى والثقافات األلوان

 .فريد ولغوي وثقافي اثني تجانس إنه

 الريف؟ من هو هل تلبسينه، الذي هذا ردائك -

 نسائه أن كما الريف، أسواق في كثيرا شاهدته فقد

 تلكب التشبث تحبين ترى يا فلما التقليدي، اللباس هذا يلبسن

 إلى صلتوو بل مثقفة، متعلمة إنسانة كونك رغم األصول،

 ؟!الدراسة من عالية درجة

 ،المفترضة زفافي ليلة في تقليدية أكون أن أردت لقد -

 المقتضبة؟ اإلجابة بهذه أجيب أن غرورك يرضي فهل

 يف حتى العائلة تقاليد على المحافظة على حريصة فأنا 

 .نحوك الالمتناهية أشواقي واستعار جنوني لحظات

 !أغرب للحياة ورؤياك غريب، تفكيرك نمط -

 .العزيز أيها نفسينا على أثره للحب لكن أكون، قد -

 .بقبلة فمه نحو واحتضنهما البارزة يديها عروق لمس

 :ظاهر غرور في ورد

 ينب جولة لنا واليوم ابتهاج، النهار وفي سر الليل في -

 .البحر وشاطئ النهر ضفاف

 .إضافية سمرة وستكتسبين بشرتك، لون ستغيرين اليوم 



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  171 

 

 ةجاذبي مدى ابتسامتها وأظهرت يديها، إلى ذقنها أسندت

 :مازحة وقالت فمها،

 أمواج بين بالتجوال اليوم هذا إفساد على تجرؤ هل -

 النهر؟ وضفاف البحر

 فتختطف حبك في نصرانية تقع أن أخاف سيدي يا إني 

 .احتماله على حيلة للقلب ما وهذا قلبي بين من عيونك

 بهذه وخصوصا إشبيلية، نساء ستختطفني بالطبع -

 المالبس؟

 كبيرين، وشوق بحنان يداه خذتوأ لرده كثيرا ضحكت

 انطباعه: على وردت مغرورة، قبلة راحتيه على ولثمت

 .الجوهرة أنت أميري، أنت -

 القرار؟ وما -

 .الجبال أمير يا الضفاف بين جولة فلدينا ترجل، -

 ألبس؟ أن تودين ماذا -

 ثةرثا فال المحتال، أيها هندامك سينظم من أنا اليوم -

 .النصرانيات عيون ستسقط بةومها تأنق بل اليوم،

 القرار؟ من متأكدة أو -

 .المعتوه أيها لك حبي من متأكدة أني كما نعم، -

 .المحبين كورنيش إلى ،حسنا -

 الزرقاوات! عيون مع صراع فلدينا أسرع -
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 .الثالثة الفتاة مع موعد مع سأكون اإذ -

 .اليوم المستشفى ستزور ربما -
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 األخيرة الساعات مع فارغ شبهمالقة  دينةم كرنيش كان

 المكنونات بعض عن للتعبير مناسبا الوقت فكان النهار، من

 دبال من البعيدة األصقاع هذه في الناس أن وخصوصا الدفينة،

 تصرفال في الحرية بل غيرهم؛ يفعله إلى ما يلتفتون ال أوروبا

 ناثني لعشق يكترث من تجد وقلما تصرفاتهم، على يغلب ما هو

 المغاربية البالد عكس على جانبية، نظرة إليهما ينظر أو

 قعان إن عقباه يحمد ال ما إلى يصير قد فاألمر والمشرقية،

 .عابرة قبلةبهاثغر لثم أو الشارع في حبيبتهحبيب 

 اسالن قلوب على لها والتقاليد، واألعراف العادات إنها

 جدهمت منها، التفلت فرصة يجدون وحينما وموثق، موثق ألف

 دون قبل، من رسموها التي الحدود كل لنقض موعد أول مع

 دةللسعا تحقيقا الهدف مادام والنتائج، لألسباب يكترثوا أن

 .المحرمة

 تارة، للسماء يرفعها البحر، شاطئ نحو بيدها أخذ

 .أخرى تارة صدره بين ويدفنها
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 وأغالل التقاليد قيد من واالنعتاق الحرية إنها 

  .األعراف

بق اللحظة، وسمسم الخلود بين أقاليم الدنيا إنه ع

 األربع، ولما ال الخمس.

 المحتار البئيس قلبه في تخلق الزرقاء عيونها كانت

، معها يبستم كله البحر فإن ،ابتسمت إذا وخصوصا أزمة،

ئ فتصير األجواء معه في تلك اللحظات تتبخر، فال أصول يتك

أمام زخات عليها سوى بقايا صراع قديم يرفض الصمود 

 ساحق لتلك المواثيق المقدسة.بئ بانجراف نارتدادية ت

، وهكذا سطر معها الريف لؤلؤة إلى ينظر كان هكذا 

ياه مالمح التباري، وهكذا عقدت على قلبه ألف عقدة، وعلى رؤ

نه ألف غمامة وغمامة، وعلى مستقبله ألف عالمة استفهام، لك

 .النجاةزال يجازف لعله يصل لشط  رغم الحواجز ما

 على وتنهال تارة، شفتاه تقبل مستعر بشوق إليه نظرت

 والكبت جهة، من الشوق إنه أخرى؛ تارة عنقه من جزء كل

 .أخرى جهة من العشرينيات أواخر إلى وصل الذي

 رةالمتناث الغيوم من القليل من إال صافية السماء كانت

 ولاأل اللقاء معالم بذلك السماء لترسم واآلخر، المكان بين

 تحت فجلسا االفتراضية، والعوالم اإلسمنتية الجدران خارج

 إلى طريقهما في أخذاها التي الحاجيات بعض أمامهما مظلة

 .المكان

 جديدة شخصية له رسمت التي الجديدة مالبسه خلع 

 .أزرق قميص قصير، شورت–، العربي العالم عن بعيدة
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 في اقتنته الذي -المايو– لبست أن بعد يديها أمسك -

 :لها فقال البحر، شاطئ إلى الطريق

 ؟بين أمواج  حياتك في مرة سبحت هل -

 :له قالت

 .نعم -

 عليها: فرد

 أيتها الشريرة؟ وأين -

 :قالت

 .أحضانك بين -

 وجهه، عضالت متانة كشف مرتفع بصوت قهقه

 بين أخذها واستمر تقاطعات محياه تختلف من شدة الضحك، ثم

 نحوه، الواضح ميلها فضحت يالت عيونها فدمعت أحضانها

 .بشخصيته وتيممها

 أخرى: بصيغة جديد من السؤال فأعاد

 البحر؟ أناملك فيها لمست مرة آخر ماهي -

 :باستحياء فأجابته

 .نيلتعلم العزيز أيها معك اليوم وأنا أبدا، ألمسه لم -

 :فقال ردها، من كثيرا ضحك

 .أعرف ال النهر سباحة غير وأنا -

 بالغريق؟ استنجد الغريق أن عنىبم لي أتقول -
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 .كذلك تقولي أن يمكنك -

 أن من أفضل فذلك الشاطئ، على لنتمشى إذن، -

 .الحبيب أيها هؤالء أعين بين أضحوكة تجعلنا مهزلة نرتكب

 كشالل تتدفق المنطلقة آهاتها فكانت صدره، إلى ضمها

 ناإلنسا أنفة من مهيبة مالمح بخجلها راسمة ل،اع من ينسكب

 .وعزته يفيالر

 مكترثة غير الشاطئ ضفاف على وسارت يمناه تأبطت

 الذي المتاجر أحد من اشترته الذي المحتشم المايو بنوعية

 سيدات يناسب وال قديم، النوع هذا بأن صاحبها لها صرح

 .سبانيةإ

 .غيره ترفض جعلها حيائها أن إال 

 ضفاف نحو فأخذها بالسباحة، تغري هادئة المياه كانت

 أن إال منة،اآل السباحة مبادئ من بعضا يعلمها وبدأ ئ،الشاط

 أن إال مستمرين، ورعب خوف في تتراجع يجعلها كان اهخوف

 الممتلئ الجسد هذا وجود هو قليال تطمئن يجعلها كان ما

 لها يطلق ىأخر رةاوت تختنق، لكيال يحملها فتارة بقربها،

 .لها رسمها التي اآلمنة المنطقة في لتتعلم العنان

 الإ تتخرج لم التي الفتاة فهي تفكيرها، بنمط معجبا كان

 إلى كبير بينهما المعرفة وفارق ،لوجيوالتكن المعهد من حديثا

 تقني ال الذي الجبلي هذا أحبت ذلك ورغم المقارنة، عدم درجة

 .فيه يعيش الذي واقعه ذلك إلى أضف أبوها، يتقنه ما سوى

 والحاضر؟ الماضي بين يوازن فكيف 
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 ها،في عاشا التي والبيئة الحياة ونمط المعرفة فارق غمر

 نهإ. قلبيهما يجمعا أن استطاعا والهيام والعشق الحب أن إال

 الرغبة، أمام يتقلص الضفتين ثقافة بين الكبير الفارق

 أن بد ال الحب أن إال عال،ال هادرجات إلى ارتقت مهما فاإلنسانية

 .الدونية دون ما إلى ينزلها

 ،الظاهر في رقي اإلنسانية، للعالئق نظرته انتك هكذا 

 .الباطن في وحيوانية

 عيونه التقت أيام بالماضي، تذكره ابتسامتها كانت

 على بقوة ينهمر والمطر شتاء الفصل كان فقد األندلسية، بعيون

 .بيتها سقف

 في ةالشرعي موالعل معا درسا فقد، ألخيها صديقا كان 

 ضبع إلى احتاج أن يوما حصل قدو بقريتهما، المحيطة الجبال

 صديقه دخل أن بعد البعيدة قريته إلى يوصله الذي الوقود

 الوقود من عضاه بتسلم كي أخته صديقه أوصى حيث للبيت،

 .البيت إلى لعودته الالزم

 اعميق أثرا المخملية الزرقاء العيون تركت وبانصرافها

 وقامرف يوصف، ال الذي حيائها ازخمهم من زاد نفسه، في

 .تستكين ال متينة شخصية نع تنبئ متزنة قوية بنظرة

 إنها بل الطلبة، طرف من يقال كما المثير السحر إنه 

 السحر بريق أن حتى القبيلة، هذه بنات بين الجميالت أجمل

 .يصفون كما عيونها بين من يتسلل

 مختفيا؟ السحر هذا كان فأين 
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 عيونها ترفع أن بدون القنديل وسلمته البيت من خرجت

 جسدها رجوع وتأمل بالوقود، المملوء القنديل فأخذ نحوه،

 .ثابتة متيقنة بخطى المرفوق الهزيل

 .أثرها قلبه يشيع ولم شخصها، عيونه شيعت 

 هناك، إلى العودة فكرة له طرأت البيت إلى طريقه في

 لذلك، سببا يختلق أن والبد بعيونها، الجميلة الجنية أسرته فقد

 نم بيتها نحو طريقه شق ثانية، الوقود ملئ من أكثر يجد ولم

 :فنادى جديد،

 ؛حفيظة -

 .حفيظة 

 عشر، الخامس ربيعها تكمل لم التي الفتاة خرجت

 .باستفهام إليه ونظرت

 تريد؟ وماذا بك، ما -

 القنديل سقط فقد الوقود، لي تملئي أن أريد -

 .منه الوقود وفرغ

 األمر أن ىإل وتنبهت مكره، فعرفت بخبث إليه نظرت

 .متهور شاب من خدعة يكون أن يعدو ال

 .القنديل هاتي ناحس -

 في به تبحر أخرى نظرة إلى شوق وكله القنديل سلمها

 .والعشق الهيام بحر

 ثانية. تكررت األولى النظرة نفس أن إال
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 عالمة أي دون الحديث في وحياء الشخصية، في قوة 

 .الوصال في رغبة أو اإلعجاب على

 وقالت متكامل، إشراق في له تبتسم خرجت ئةهنيبعد 

 :ماكرة ابتسامة في

 .أخرى مرة تعود أن أمل ولنا القنديل خذ -

 :بالرغبة مليء منخفض صوت في رد

 .نبغي ما هذا -

 في وقعت الفتاة أن فظن األخير، ردها من استغرب

 وأن يعتقد، كان مما أسهل جرى األمر وأن مشاعره، أسر

 .المستقبل وربما والحب، للوصال صريحة دعوة حديثها

 الليل ظلمة في المتصلة األشجار بين طريقه أخذ

 وصلو الداخلية، ثيابه تبللت أن بعد اشتد الذي البرد وزمهرير

 .عظامه إلى والبرد البلل

 ىعل خطير فاألمر به يستظل مكانا يجد لم إن أنه فتيقن

 .المرض وطأة تحت أسبوعا يجلس وربما صحته،

 ما والثلوج السنة، من األول شهرها في اءالسم كانت

 يرا،كث الرؤيا تحجب والغيوم الريفية، الجبال قمم تعتلي تزال

 شبه مالظال هذا في فالحركة به، يهتدي قنديل للمرء يكن لم فإن

 !الموت درجة إلى مخيفة بل مستحيلة؛

 ،-الدرقاوي -الرحالي العربي سيدي مقبرة إلى وصل 

 المطر زخات من ليحتمي به يحيط عريش تحت وجلس

 .انتهى أن إلى يخف، القنديل نور بدأ وفجأة العاصف،



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  180 

 

 رةالم الكرة أعاد يشتغل، لم لكنه القنديل تشغيل أعاد 

 .جدوى بدون لكن والثالثة، الثانية

 وقته، الوقت يكن لم الذي الخلل هذا في استغرب

 أن يستطيع هو فال الطريق، منتصف في طرأ أنه وخصوصا

 بيتال إلى طريقه يشق أن وال الثالثة، للمرة صديقه عند يرجع

 .والمظلمة الماطرة األجواء هذه في

 األموات، رفات بين البقاء سوى خيار من أمامه يكن لم

 .ليرتاح الضريح قبة إلى يدخل وأن

 األموات رفات بين النوم في المرء يفكر أن فبمجرد 

 الظروف هتضطر أن أدراك فما معا، والخوف الرعب يثيره

 ذلك؟ إلى والممطرة الباردة

 القارس، البرد شدة تحت التجمد مصيره كان فربما 

 .عقباها تحمد ال مضاعفات وربما المرض، وبالتالي

 فيه مهيئة البيت أمور كل ووجد الولي، قبر إلى دخل

 ؛بيتك في كأنك (بطانيات موقد، شاي، شموع، أواني، زربية،)

 ،فيه النوم في يغامر أال لمرءا على تفرض المكان هيبة لكن

 بهذه المقبرة في النوم فإن كثيرة، المغريات كانت فمهما

 وحدة يداوي أحد أي وجود وبدون األوقات هذه وفي الظروف

 .مؤكد انتحار ذاته حد في فإنه اإلنسان

 ،األموات بين النوم في مانع له يكن لم المفضل أن إال

 ماليو يتذكر ومازال ،وتكفينهم األموات تغسيل على درج فقد

 قرية اليدلتق امتثاال فيها روح ال جثة أمام ينام أن منه طلب الذي

 .الريف في
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 يرمي وجعلته مواقفه، من الكثير صقلت التجارب هذه 

 مغامرة، أي على يقدم لن فإنه وإال خلفه، والتوجس بالخوف

 .األقران بين يتميز أن يستطيع ولن

 أن إلى المكان هذا في يبقى أن سوى خيار له يكن لم

 إلى المساء في ينطلق ثم البيت، إلى فيغادر الشمس، تشرق

 ."أجلزم" في الديني المعهد

 مبللة شبه مالبسه كانت المكان، فأضاء شمعتان أشعل

 .الموقد وأشعل فنزعها بالكامل،

 الستقبال األضرحة يهيؤوا أن القرى أهل عادة كانت

 المجاذيب لبعض قراراست محط لتكون وكذا السبيل عابري

 في تجهز التي األضرحة هي وكثيرة .لهم مقرا يجعلونها اللذين

 قد مفروشاتها أن حتى والتنافس، الكرم من بكثير المناطق هذه

 .القبيلة في البيوت أرفع تنافس

 مفروشات سرقة على القبيلة سكان من أحد يتجرأ وال 

 هذال فعلوا، إن عليهم ستحل اللعنة أن يعتقدون ألنهم الضريح،

 الجبليين، هؤالء نفوس في كبيرة األضرحة قدسية كانت

 .قلوبهم في عظيمة األولياء ومكانة

 ،الموقد في أشعلها التي النار تحت مالبسه علق أن بعد

 ذأخ ثم قليال، ولو تجف كي منها بالقرب األخرى مالبسه سحب

 يلالقند تذكر ثم النحيل، جسده فيها ودس البطانيات من بعضا

 .يفحصه وبدأ فأخذه المفاجئ، وعطبه

 من فاستغرب عطب، أي فيه يجد فلم بالكامل، فتحه 

 .أكثر األمر
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 ؟به لعب ما جانا أن أم سحرا، يكون أن يمكن هل

 لمه أن إال القنديل، إلى قربهاو صغيرة شمعة أشعل

 :وتساءل ،آنية في الوقود فأفرغ يشتعل،

 مغلقا؟ الوقود منه ينفذ الذي المكان كان ربما

 في وتساءل ،الشمعة ضوء تحت القنديل فتحة تأمل

 :نفسه

 نأي فمن ضرر، أي به ليس والقنديل بها، بأس ال الفتحة

 النحس؟ هذا تسلل ترى يا

 لوو أبدا يفسد ال الوقود لكن فاسدا، الوقود يكون ربما

 !سنين بعد

 كعادته؟ به أحاط النحس يكون أن يمكن هل 

 تعليش لم الوقود لكن النار، قدمو في وأفرغه الوقود أخذ

 .حجمها وتقلص النار أطفأ بل

 .السبب فعرف النتيجة، من اندهش 

 !ماء كان لقد بالوقود، القنديل تمأل لم اللعينة

 :بشدة وصرخ

 !عظيم مكرهن إن لمكرهن، لوي 

 أمل ولنا القنديل خذ -للقنديل تسليمها أثناء مقولتها تذكر

 سابق عن فعلتها وقد تعلم، كانت لقد -أخرى مرة تعود أن

 وال حمل، نظرة في أفعى هي بل ظن، مثلما تكن لم إصرار،

 .الصغيرة الذئبة هذهحب  في يقع أال لرجل يمكن
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 لالمقاب لكنها في فاز، أنه يظن وجعلته عليه ضحكت لقد

 غضب وفي الضريح جدران بين الليل يبيت األخير في جعلته

 .الرثاء درجة إلى بالشماتة وإحساس

 من األمر يستسغ لم غماري، طالب من تسخر ذئبة

 ردهي لم أمر هو ربما :نفسه في وقال القبة، إلى فنظر الجذور،

 .نابين األخوية للصداقة وخيانتي تهوري نتاج هو وربما هللا؛

 وحمالن يردن، حينما شريرة أفاعي النساء، هم هكذا 

 .أيضا يردن حينما ضعيفة

 أوجه؟ من للحياة وكم 
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 مراحيض إلى  دخال بالمناشف، نفسيهما تجفيف بعد

 لحبا أثر ومن المالح، الماء أثر من فاستحما لالستحمام، معدة

 للقيم والتنكر الخالعة دنس بذلك يمسحان كأنهما والهيام،

 .فيها غرقا التي واألعراف والثقافة

 لباس ولبسا أخرى، بمنشفة نفسه منهما كل نشف

 :يقول احالهم كأن السهرة،

 .سهر المساء وفي بحر، اللحظة

 المشوية، اللحوم فيه تقدم مطعم إلى امطريقه في كانا

 .أحدهم نادى عندما البحر، وفواكه سلطات مع

 باستفسار؟ لي هل صديقي، -

 هيبة، والهيام الحب زادهما زوجان أمام نفسيهما وجد

 .رقيا المصاحبة وحب التطلع وزادهما

 على مطلة واجهة في مكان نجد أن يمكن هل -

 البحر؟



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  185 

 

 .قصدكما نفس عن نبحث كذلك نحن آه، -

 نا؟يإل تنضمان هل إذن -

 .مستفسرا عشيقته إلى نظر

 .بيديه تعلق في فردت

 .ذلك يمكنكما نعم -

 أحوال حول يثرثران وهما األعلى، نحو طريقهما شقا

 على يطل مناسبا مكانا وجدا أن وبعد ،ةلقما في والحياة الطقس

 إشارة في الرجل، على فسلم المفضل أخذ البحرية، جهةالوا

 .التعارف إلى

 منذ إشبيلية في أعمل المغرب، من المفضل أنا -

 .إشبيلية من خديجة زوجتي وهذه سنة،

 ملؤها الحيرة ابتسامة في خديجة إليه نظرت

 .واالستفهام

 .مهذبة تعارفيه حركة في الزوج أردف ثم

 جئنا ليندا، زوجتي وهذه هوالندا من مارك أنا -

 أن ويسرنا بكما، فمرحبا العسل، شهر لقضاء هنا إلى

 .اللحظات هذه تشاركانا

 .مكسرة ابتسامة في المفضل فأجاب

 لالجمي اليوم هذا في نجتمع أن ويشرفني بكما، مرحبا -

 .يوليوز شهر من

 المغرب؟ حال هو كيف -
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 قبل؟ من زرته وهل -

 تكشافية؟اس رحلة في سنتان، قبل ... نعم -

 إذن؟ زرت المناطق أي -

 .شفشاون ...مكناس ...فاس -

 شفشاون، من بالقرب أقظن اأن مدينتي، زرت إذن -

 المدينة وجدت فكيف كيلومترا، خمسين سوى عنها بعيدا ولست

 ترى؟ يا

 أستقر أن أود وكنت القلوب، قبل العيون تسحر إنها -

 .األنفس تشتهيه ما بغير جرت الظروف لكن بها،

 المغرب؟ أعجبك ن،إذ -

 .احتيار نظرة في زوجته إليه نظرت

 األماكن؟ أفضل هوالندا إن تقل ألم -

 .الهولندية الزوجة غيرة من المفضل فضحك

 .زوجته سؤال من ابتسم الذي الزوج أردف ثم

 .أجمل وأميرتها وهوالندا جميل، العالم كل -

 في له وقالت ،الهولندية الزوجة خدود إلى الدم صعد

 :عابر مزاح

 .رأسك كسرت لكنت ذلك تقل لم لو -

، واتكأ المفضل الغيورة الزوجة رد من الجميع ضحك

 على خديجة في إشارة إلى كظم المعاني السابقة.
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 ومن العالمية، األكالت بتقديم مشهورا المطعم كان

 ةالرومانسي األجواء ذلك إلى أضف المغربية، األكالت ضمنها

 .بليةالج بالموسيقى الشبيهة الفلكلورية الموسيقى تضفيها التي

 وسط المناقشات أصوات ارتفعت األرجاء كل ومن

 .الشواء ضباب

 الحساء لتختار بنفسه خديجة المفضل فاصطحب

 حلم وقد بحرية، فواكه الزوجان واختار .واللحم والخضراوات

 المشوي، اللحم من شرائح طلب عندما شفتيها على ابتسامة

 البطاطس من والقليل المقلية، البطاطس ببعض يضاأ ورغب

 .الحلوة

 البحرية الفواكه تكون أن المفضل طلب الحال وفي 

 عادة غير على جيد، بشكل ومقلية طازجة، لخديجة المقدمة

 .مشوية نصف مأكوالتهم تكون أن يحبون اللذين إسبانية أهل

 أحمر، نبيذا يطلبان الزوجان وجد للطاولة عودته وعند

 :له فقالت ملفت، بشكل فابتسمت خديجة، إلى بدوره نظرف

 بين ودرست عشت أني تنسى وال قبل من ذقته لقد -

 بعأتط أن الطبيعي ومن سنة، وعشرين ناثنا لمدة الناس هؤالء

 بعض مالمسة على األحيان بعض في أتجرأ وأن بطباعهم،

 .عندهم والعادية عندنا الممنوعة األمور

 :الوق كبير، بتعجب ضحك

 الجودة، بهذه ليس لكن مر، ما غير النبيذ ذقت وأنا -

 .التأثير من القوة هذهب وال



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  188 

 

 ؟قتهوذت أين -

 الكبائر؟ من أنه ترى بالد فيهل  

 بل ذاته، حد في المرغوب هو الممنوع الشيء هناك -

 ومن الرجولة، ناقص عنه الممتنع ريعتب األماكن بعض في

 المشروبات هذه تجربة ىإل الناس الفضول يأخذ أن الطبيعي

 .الممنوعة

 :وقال حديثهما، قلب في مارك تدخل

 بدون النبيذ شرب وأن مسلمان، أنكما أعلم -

 بنبيذ أنصحكما لكنني مشكل، لكما يخلق قد تعود

 بل القليل، سوى العقلية قدراتكما من يأخذ لن مخفف،

 .النشوة من بحر في بكما سيطوف

 :متجهم بصوت ليندا ردت

 !الحب مراقي في العلوم يدخل بدأ وه وها -

 .وجوههم عضالت برزت حتى الجميع ضحك

 :لها تدخل أول في خديجة وأردفت

 جماال، تزيدك غيرتك ولكن غيورة، إنك حقا -

 .مارك مثل وطيب متعلم زوج وجود مع وخصوصا

 جملة تكمل أن وقبل إطرائها، على خديجة ليندا شكرت

 منها، كؤوسا لهم فصب النبيذب النادل تقدم إطرائها على ردها

 بين زواج األول كون رغم ،منهم كل زواج بمناسبة فاحتفلوا

 بين ما اوشتان السماء، أيادي بين والثاني البابا، أيادي

 .الزواجين
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 مبالغة، بشهية المشوي اللحم تناول في المفضل انهمك

 :قائال له كأسه يرفع وهو مارك وابتسم

 .يةاألزل سعادتكما نخب نخبك، -

 األطفال عدد عن ليندا سألتهما حينما هماكلي قلب خفق

 ،بهما يرزقا أن يتمنون الذين

 اللون ذي بالزيتون مملوء صحن في منهما كل وحدق

 .األبيض

 :قائال خديجة إلى نظر

  !أطفال -

 ليندا عيون يواجه أن قبل جانبية نظرة نحوها فاختلس

 .رأيهما لمعرفة المتشوقة

 خجولة: ضحكة في خديجة ردت

 ربما الموضوع، حول نتحدث ولم بعد، العدد نحدد لم -

 بأمور اآلن أرهقه ان أريد ال فأنا القادمة، السنوات في

 .األطفال

 وقال ،المحمر هاخد وقبل خصرها من خديجة سحب

 :نللزوجي

 محبته إلى إشارة في عشرة، وربما واحد، ربما -

 .لألطفال

 .حزين جهمت في وردت العدد، من ليندا استغربت

 !أطفال حضيرة عشرة، -
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 زوجها ورد الساخر، ليندا وصف من الجميع ضحك

 :بقوله استغرابها على

 سلالن بتنظيم يهتمون ال األزواج حبيبتي يا الشرقفي  -

 .التخمة تبلغ أن إلى تلد المرأة تظل بل مثلنا،

 بخديجة الضحك واشتد أكثر، ليندا غرابة زادت

 في واألخرى الفينة بين بخصرها يمسك كان الذي وعشيقها،

 .والحب التملك إلى إشارة

 الجميع كؤوس طلب الرئيسية، األطباق من االنتهاء بعد

 .محلية أعشاب مع تركيةال قهوةال

 يصغي الوقت نفس وفي القهوة يحتسي المفضل كان 

 ارأنه ز حيث ،مغامراته عن له تحدث الذي مارك حديث إلى

 سرقة قصة عن له تحدث أنه ىحت .العالم بلدان من الكثير

 وأنه الحمراء، مراكش ساحة في مدرب قرد طرف من ساعته

 رتقد ال التي الساعة لكانت هنالك، الشرطة رجال فطنة لوال

 .معدودة ببسيطات بيعت قد بثمن

 كل كان مابيته نحو وخديجة المفضل انصراف وعند

 التي -توجوليي روميو- مسرحية لمشاهدة دعوة يحمل منهما

 اتفاقية في أعمالها لتعرض جاءت هولندية فرقة عليها تشرف

 ة،الفرق في فاعل عضو مارك أن وبما ،مالقة بلدية مع ثقافية

 .بالمجان لهما مقدمة كانت الدعوة فإن

 :لخديجة فقال

 المسرح؟ معنى وما المسرح، -

 :ماكرة ابتسامة في خديجة ردت
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 مراكش؟ زرت وهل -

 :قال

 .كثيرة مرات في نعم، -

  :فقالت

 الحكي؟ حلقات رأيت وهل -

  :قال

 .جدا جميلة وهي نعم، -

  :تفقال

 كثيرا تختلف لكنها نفسها، الحكي حلقة هو المسرح -

 ولهم ،هذه الحلقة يمثلون اللذين الممثلين يحتضن فالمسرح هنا،

 .فيها يمثلون خشبة

 أماكن في يجلس بل بالممثلين، يحيط فال الجمهور أما

 مشتركة، روابط والمسرح الحلقة بين وما ر،للجمهو مخصصة

 .الحلقة من أكبر المسرح أن إال

 .توضيحك حسب كثيرا سنضحك إذن -

 قصة وتمثل رومنسية، فالمسرحية ال، وربما ربما، -

 .قديمة عشق

 ! بالفلسفة بدأنا -

 .الحقيقة ولكنها فلسفة، ليست -

 .الدعوة سنلبي ،المهم -
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 يمنعان وإال هناك، يزاالنما  ياوالد يكون أن أتمنى -

 .وأهله الريف ثقافة تعرف فأنت الذهاب، من

 ؟الحل ما إذن -

 .ويتأخرا األقدار تتصرف أن ربك ادع -

 قلب في الليل ظلمة في طريقهما اوشق منهما كل ضحك

 التي والقطط المتشردين بعض من إال الفارغة، الشوارع

 .السماء اءوصف الليلة سكون لتكسر ةالمزعج تهااصوأب تصدح

 له لتحكي هكتف على واتكأت الحي حديقة في جلسا

 كانت التي المرحومة، جدتها عن سمعتها التي الحكايات بعض

 في الريسوني ضريح بجوار يدفنها نأ دوما والدها توصي

 .يفعل لم إن تشمله لن الرحمات فإن وإال ،"تمسمان"

 لها تركتها ما وكل تملك، ما كل هي الجدة هذه كانت

 موتحتر بل عليها، وصاياها وتفرض لها، قلبها تعطي لسماء،ا

 من اآلن عليه هي ما وكل الياء، إلى األلف من تقول ما كل

 رحلت التي الطيبة العجوز تلك لوال يتحقق أن كان ما فضل

 الجبلي هذا كسرها عزلة، الفتاة على ففرضت عامين، قبل

 .البريء

 .واستفسرها استغراب في إليها نظر

 أسرار؟ كتلة راكأت -

 :له قالت

 .ةعميق بئر بئر، بل -

 :وقال ،أحضانه بين أخذها
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 .أفضل ودفنه ماض، الماضي -

 .صدره على لتستقر عيونها من تنهمر والدموع فقالت

 سيان وكنت هذا قبل دفنت ليتني ويا أوجد، لم ليتني يا -

 .منسيا

 :وقال كبير، بحب جبهتها وقبل رأسها رفع

 الحزن؟ هذا لم -

 :فردت

 .ترحل أن أخاف -

 بقربك؟ وأنا أرحل كيف -

 من فتقرر قلبك إلى طريقه الحنين يشق أن أخاف -

 األحضان وإلى العربي، اإلسالمي غربك إلى مغادرتنا جديد

 .تنتظرك التي

 .تقلقي فال إشبيلية اخترت لقد -

 :أكبر بحزن ردت

 تنتظر؟ التي والعيون -

 .اأمر لقلبينا يجعل هللا لعل -

 يفعل؟ وهل -

 .المعجزات يخلق ربما -

 سوى القوة من لهما ليس بئيسين قلبين على يحن أتراه -

 ؟!والترجي الدعاء
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 .لصالحنا تتصرف األقدار ولعل أبغي، ما هذا -

 قائما الشراب تأثير فمازال بصعوبة، كتفه على اتكأت

 إلى كبير ببطء العمارة اتدرج فصعدا المرهق، جسديهما على

 مل الذي العصفور إلى ونظر هافتحف الشقة، باب لىإ وصال أن

 المكان خنق الذي صوته كان حيث الصباح، من طعامه يتناول

 .ذلك على يبعث

 كأسي ليعد المطبخ ودخل األريكة على خديجة أجلس 

 .اليوم مغامرات وعناء اإلرهاق، شبح عنهما ليبعد شاي

 له ونظرت العصفور طعام وجلبت خديجة به لحقت

 :وقالت بشوق

 تريد؟ العصافير من وكم -

 :هاخد على قبلة يطبع وهو فأجاب

 .عشرة األكثر وعلى اثنان -

 .الجواب من االثنان ضحك -

 :وردت

 قطة؟ تجعلني أن تريد وهل -

 :يحتضنها وهو لها قال

 .أفضل عصفورة ربما -

 :مسلية وابتسامة بمكر جوابه على فردت

 ؟األربع تتجاوز لن ،إذن -
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 :فأجاب

 ؟الحساب تتقنين ،ذنإ -

 :وةوحض زهو في فقالت

 ؟منك أكثر ربما -

 يبلل ال كي بسرعة وخرجت الماء بعض عليها رش

 .مالبسها

 العرج حول واستفسرته العصفور إلى الطعام قدمت ثم

 .عنده الواضح

 :لها وقال

 كنت البيت، إلى به وجئت مزرية، حالة في وجدته لقد -

 مع يختفيس العرج ذاك لعلو قاوم، لكنه يعيش، لن أنه أظن

 .جديد من حرا ليعيش سراحه أطلق ثم األيام،

 ؟بلدتك كأبناء العصافير تأكل ال أنت إذن -

 بعيتط فاإلنسان ال، الحال بطبيعة هنا أما نعم، هناك -

 .فيه يشيع الذي المحيط بطبائع

 تغيرك من اليوم شاهدته وما ،يناسبك التمدن إذن -

 الباطن، في متحضر الظاهر، في ويبد أنك لي أثبت المفاجئ

 ولجني العطف، لكسب خدعة مجرد الرثة المالبس قصة وأن

 ؟المال من ممكنة حصة أكبر

 نحو بفنجانه ينزل وهو ورد الستنتاجها، اكثير ضحك 

 :الطاولة
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 .السر كشفت لقد -

 .هنا تستقر أن قبل عديدة أماكن زرت أنك الظاهر -

 من أكثر زرت اآلن ىوإل ترحال، حياة فحياتي نعم، -

 .عواصم خمس

 .باستغراب إليه نظرت

 ؟!تقول  ماذا -

 ! عواصم خمس

 تبرح لم أنك األولى سذاجتك بسبب ظننت التي وأنا

 .بالمرة الجبال

 :وقال عنه، الستنتاجها كثيرا ضحك

 والقاهرة وطرابلس وتونس الجزائر من كال زرت لقد -

 لالستقرار أذهب أن وأنوي مؤخرا، ومدريد وبغداد، والكويت

 أنوي ال نافأ هناك، إلى معي تذهبي أن أردت إن فرنسا، في

 .طويال المكان هذا في المكوث

 .جديدا أمرا فيك أكتشف ثانية كل جميل، جميل، -

 قطيعة؟ الجبال وبين بينك ستخلق وهل

 .سأفعل الذي ما يحدد فقرارك نعم، وربما ال، ربما -

 ،زرت عواصم عديدة فأنا قبل، من أزرها لم فرنسا، -

 .مني أبي بثقافة أعلم فأنت ولكن رغم ذلك

 فقط وجسده الريف، قلب في وروحه قلبه فأبوك أعلم، -

 .هنا
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 باإلسبانية، بيتنا في نتحدث نأ يرفض زال ما إنه -

 سىنن أن يمكن وال والمستقبل، التاريخ هي الريفية إن ويقول

 هذا نيويزعج .آخر كوكب إلى ذهبنا ولو حتى الماضي،

 .األخرى الثقافات يقصي الذي التفكير

 هويتنا من جزءا نضيع فأن حق، على أبوك كان ربما -

 يرسنص وبالتالي المحيط، مع ونتأقلم سنضيع ناأن معناه فهذا

 .منه جزءا

 منه؟ جزء أننا تنفي وهل -

 الثقافة هذه عن ونختلف مغاربة، نحن األخير في -

 لنا، ينظرون فهكذا تنعنا،ام أو بذلك أقررنا سواء كثيرا،

 .عنهم مختلفون

 ويستحيل بينهم، اندمجت لكني لهم، نظرتك هي ربما -

 .إسبانية غير أكون أن

 :أجاب ثم خاطفة نظرة إليها نظر

 عصبيته تمثلين فأنت أبوك، بك يفعله ما تستحقين -

 .الريفية

 األريكة، على الموجودة بالوسادة تضربه هنحو نهضت

 كل تقبيل في فغاص ،بعيونه عيونها وأحاط برفق يديها فأخذ

 فغابا واالشتياق، الشوق مشاعر منهما كل فاجتاح منهما، جزء

 كبته منهما واحد كل ليدفن المكان، وسحر الموقف هيبة بين

 .غريمه ماضي بين
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 اليوم هذا لكن صباح، كل كعادتها باكرا حفيظة نهضت

 مع الرأس في صداعو الظهر، في مبرح ألم نهوضها رافق

 ىإل المرافقة اآلالم هذه كل أرجعت أنها إال بسيط، ارتجاف

 تولساعا الحقل، في عملها خالل البارحة تكبدته الذي التعب

 .طوال

 التي مالبسه وغيرت وفاطمة، محمد ابنيها أيقظت

 هكعادت همالبس بلل الذي لمحمد صفعة مع لكن بالبول، تبللت

 أمه لكن النوافذ، رسيك كاد ببكاء ةالصفع رافق لكنه صباح، كل

 الوضوء مكان إلى به وذهبت يده أخذت بل لبكائه، تكترث لم

 .فعلته على له جزاء باردا حماما له وأعطت الغرفة في

 ،تصطك بشدة وجسده وأسنانه الحمام من محمد خرج

 :يقول وهو

 .الكرة أعيد لن أمي، -

 :له فقالت
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 .صباح كل تقول هكذا -

 .أعدك ماليو لكني -

 :فاطمة فتدخلت

 إلى به تذهبي أن يجب الجديدة، مالبسي بلل لقد أمي- 

 .الحضيرة

 :مخنوقة بابتسامة األم فأجابت

 .المتسخ هذا تناسب ربما الحضيرة، -

 هامسا هاحضنفي  ارتمىف مالبسه، محمد لبست تبدأ

 .أذنها في

 أبي؟ يعود متى أمي، -

 :له وقالت بحب واحتضنه أمه ضحكت

 .غد بعد وربما غدا، ربما

 .بيديه لها وأشار الكالم، معنى يفهم لم

 .أمي يا األصابع على األيام عدد عدي -

 .معه تعد فأخذت

 .أربعة ثالثة، اثنان، واحد، -

 .أيام ربعةأ هنالك سيبقى إذن -

 .أكثر بل -

 .جدي حساب طريقة عن تختلف حسابك طريقة أمي، -
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 .بني يا ماهر جدك -

 .أمي ةكسول أنت إذن -

 .أمية بل ،ال -

 وهيأت الشمس، إلى وأخرجته الفراش األم جمعت

 الشمس كانت المجاور، الحقل إلى معها ستخرجه الذي الفطور

 الحقول نحو طريقهم منتصف في والفالحون شروقها، بداية في

 دأب الذي البارحة، ألم والسبب اليوم، تأخرت لقد المجاورة،

 تفحص كي القرية حكيمة لىع ستنادي ربما تدريجيا، يزداد

 الدرقاوي، أحمد السيد ضريح ستزور وربما النحيل، جسدها

 .المبرح األلم من تريحها بركة لسره كان فربما

 حكمتوأ كبيرة، آنية في الحليب وجمعت البقرة حلبت 

 توجمع المطبخ، ونظفت الموقد، في النار تأوقد ثم إغالقها،

 .وغسلتها األواني

 إلى والبقر، البهائم روث وفاطمة محمد من كل أخرج

 موسم كل بداية عند سمادا الستعماله الروث تجميع مكان

 ادليك المار أن حتى الروث برائحة المكان امتأل وقد .فالحي

 .القوية رائحته من يختنق

 األم هيئت هوتكنيس البيت تنظيف من االنتهاء بعد

 وادي،ال على المطلة الشرفة إلى وحملته للعجوزين، الفطور

 جلوسهما شكل وكان هناك، من جميال الوادي منظر كان

 اهنر قلما الذي الحب من نوعا بإخالصهما يمثالن فهما أجمل،

 .اليومية حياتنا في
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 األم-لالرحيموا  والسيدة العجوزان من كل شكر

 وتنظيف إعداده مشقة وتكبدها للفطور هاتتهيئ على -حفيظة

 والفالحة، الناس أحوال عن الحديث في استغرقا ثم البيت،

 واإلعدادات األبواب، على أصبح الذي الحصاد موسم وبداية

 .المنتوج سالمة لضمان الالزمة

 الماعز قطعان أخرجا قد الطفالن كان الخارج في

 اهاشتر وحمار الصغير، والعجل ةالبقر إال يتبقى لمو والغنم

 اهجإخرا أمر اوترك ،منهم يخافان وألنهما أسبوع، قبل جدهما

 الحيوانات مع األطفال يتعامل أن ترفض التي أمهما، إلى

 .الكبيرة

 البقرة، حبل وفكت ،الحظيرة على األم عرجت

 ثم الجد، اقتناه الذي الجديد الحمار حضيرة نحو وخرجت

 تهأركب حضر وحينما ابنها، ونادت البيت، ساحة إلى أخرجتهما

 :له وقالت الحمار، على

 كي أجلك، من خصيصا حمارال هذا جدك اشترى لقد -

 رأيتك إن فصاعدا اليوم ومن الكالب، ركوب عادة تترك

 .أبدا ابني كأنادي فلن كلب ظهر تركب

 اهامس لها وقال كبيرين، وحنان بحب أمه الطفل عانق

 :أذنها في

 .أحبه أنني لجدي قولي -

 المجاورة، الضفة في العائلة مراعي نحو الكل خرج

 العامة، من الطريق فراغ من لهمال عادية، األجواء كانت
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 أن والبد كثيرا، عنهم تأخرت وقد المراعي، إلى سبقها فالجميع

 .مسامعها فاتت األمور من الكثير تجد

 ةالفتر هذه إلى تجمعهم كان بعيد، من النسوة حلقة رأت

 لك وتسير قصيرة لفترة يتجمعون ما فغالبا العادة، غير على

 رضأ على يهجموا أن مخافة اماألغن مراقبة إلى منهن واحدة

 فإن ةالماجن الفتاة حول متحلقين يزالون ما أنهم وبما مجاورة،

 .اعةالس هذه إلى بقائهم سبب وهذا بينهم، متداوال خبرا هنالك

 القديم، للبيت المجاور الوادي إلى المواشي وصلت

 :أمه محمد سأل ثم الصافية، مياهه من فارتوت

 الوادي؟ مياه نم أشرب أن يمكن هل ،أمي -

 :أمه فأجابته

 إن تخنقك فقد الحشرات، من احذر لكن بني، يا يمكنك -

 .ابتلعتها

 القطيع أكمل ثم ليشرب، الوادي إلى الجميع نزل 

 .المرعى نحو طريقه

 فصل لقرب وذلك أعشابه، أغلب ذهبت قد المرعى كان

 أطراف على الكثيفة الشجيرات من غابة وجود لكن الصيف،

 من بعض وألخذ الماشية، رمق لسد كافيا كان عائلةال أراضي

 ال الذي للماعز خضراء أخرى أعشاب مع البيت، إلى الحطب

 .التبن يأكل

 كامل على تطل مرتفعة ربوة على العائلة جلست

 مراقبة وبالتالي هناك، من تظهر الحيوانات كل كانت المرعى،
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 ذئب من أو أحدهم، عليها يقدم قد سرقة من خوفا شيء، كل

 .األغنام إحدى قتل يحاول

 أكثر القطيع كان العائلة لدى شرس كلب وجود ومع

 يبحث شريدا ذئبا يشاهدون فقلما ارتياحا، أكثر والجميع أمانا،

 .المكان هذا في فريسة عن

 الطري الحليب من أساسا المكون الفطور األم جهزت

 والمربى الزيتون زيت وأيضا والخبز، الجبن من وبعض

 لاألطفا بعض ونادت المائدة، على أبنائها جمعت ثم ،البلدي

 من بالقرب صغيرة بحيرة في السمك يصطادون ذينلال

 .المرعى

 بالمائدة التحقوا الذين لألطفال الحليب األم أفرغت

 لم أنهم بواافأج الصيد، حصيلة عن وسألتهم المتواضعة،

 اليوم طوال سيبقون وأنهم واحدة، سوى السمك من يصطادوا

 .الغداء لتهيئ تكفي سمكات خمس على يحصلوا تىح

 :بسؤال االبتسامة وأعقبت الصبية وجه في ماأل ابتسمت

 هنا؟ أنكم والديكم يعلم وهل -

 .أصغرهم أجاب

 أننا لهم ونقول والدينا، علم بدون نأتي دائما نحن -

 .والمغامرة للعب هنا نأتي لكننا للمسجد، ذاهبون

 :لألم وقال بالغة، بصعوبة كبيرهم نطق

 فربما والدتنا، تخبري ال ،حفيظة خالتي يا أرجوك -

 .التين شجرة على أرجلنا من أبي علقنا
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 :الثالث وأضاف

 .والعشاء الغداء طعام من الحرمان فمصيري ،أنا أما -

 بهم تشي ال كي ويترجون يبكون األم صوب اتجهوا

 :قالتو بيديها، وجوههم األم فرفعت لوالديهم،

 وأال البحيرة إلى تأتوا ال أن شريطة كنل ،سأفعل -

 التصرف تحسنوا وأن أهاليكم، بإذن إال المسجد عن تتغيبوا

 .لكالمهم اإلنصات مع معهم،

 ير،كب بفرح األم يدي يقبلون وأكبوا كثيرا، األطفال فرح

 .كبيرين بنهم والخبز الحليب من تبقى ما على انهالوا ثم

 من واالستغراب دةبالمشاه اكتفياف ،ومحمد فاطمة أما

 ربش ال تأكل خراف نهمأ وظنوا الثالثة، األطفال أكل طريقة

 وكاتالسل هذه مثل على يتعودا فلم الشراهة، بهذه األكل يلتهم

 .بيوتهم في

 .أمه أذن في محمد همس

 بالمالبس؟ ذئاب هذه هل أمي، -

 في له وقالت ابنها، تساؤل من كثيرا األم ضحكت

 :استغراب

 بني؟ يا كذل تقول لم -

 .االستفهام بروح ممزوجة طفولية براءة في أجاب

 بشراهة، تأكل من وحدها الذئاب نإ جدي، يقول -

 .الشكل بهذا الخبز وتمزق
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 أكون بأن وينصحني يعلمني كان كيف جدي تري ألم

 ؟األكل طريقة في بالذئاب أتشبه وأال إنسانا

 ال تقل مثل هذه األمور يا بني. -

 بحس على سباع أظنهم بل الذئاب، اقواف أمي يا لكنهم -

 .جدي لي حكى ما

 أنا ألكلت هنا أنت تكوني لملو و ترحم، ال فالسباع

 .وأختي

 حضانهاأ بين وحملته ابنها، استنتاج من األم قهقهت

 :وقالت

 يعلمهم، جد للجميع ليس هألن الناس نعذر أن يجب -

 .الطيب جدك وجود على هللا فاحمد

 :لها وقال ،أمه جبهة الطفل قبل

 .أمي يا أحبكم -

 :له وقالت عنيفة ضمة في أخذته

 .أمك منك تضيع أن تخاف أال -

 رغم عميق حزن في ورد الكلمة، بقية لتكمل يتركها لم

 .سنه حداثة

 وأب الروضة، في يعيشون إخوة ثالث لنا أن يكفي -

 .إسبانيا في يعيش

 فمن الروضة، إلى إخوتنا عند أنت تذهبين وحينما

 صباح؟ كل سيحممني ومن الفطور، لنا هزسيج
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 طفلها على وردت مسكوبة، دموع في األم ضحكت 

 الصغير:

 .البعيد ذاك أجل ومن أجلكم، من سأصارع -

 النساء بعض جلس األم مائدة من المقابلة الجهة في

 ماأل بمائدة المحيط الصمت جدار تكسر عالية بأصوات يتحدثن

 .وأطفالها

 وجمعها فطورها من األم اءانته لمحوا أن وبعد 

 مستجدات آخر حول ثرثرتهن لتشاركهن نادوها لألواني

 .القبيلة في النسائية النميمة

 ألسرارها مشاركتها عدم على األم تالم ما وكثيرا

 لي ليس- كلمة بقول وتكتفي صغيرة، كانت ولو حتى المنزلية

 الوقت نفس وفي النساء، تزعج كلمة وهي -هلل والحمد مشاكل

 هؤالء مع وكبيرة صغيرة لكل امشاركته عناء عنها تبعد

 ةساع القبيلة أرجاء كل بين بالخبر يجولون لواتيال النسوة

 كان مأساوية مشاكل من العادات هذه جلبت وكم .سماعه

 .الصمت على اللسان سالطة فضلن نساء ضحيتها

 مرض النسوة حلقة في الدائر الحديث موضوع كان

 المعالجة وطرق األيام، هذه في الكثير يحصد الذي السرطان

 توقف كي اإلنسان ابتكرها التي الحديثة الوسائل وأهم والوقاية،

 بطلعتها زبيدة الحاجة تدخل لكن المرض، هذا وانتشار امتداد

 هللا بأقدار تذكرهم فتابعت يصمتن، الشابات جعل البهية

 ألمر يقول حينما تعالى وأنه شاء، ساعة يصرفها التي وأسبابه

 انقضاء على إشارات إال هي ما الموت أسباب وأن. فيكون كن
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 هذه على اإلنسان لهذا نزول أول منذ محتوما كان الذي األجل

 .البسيطة

 :وقالت الموت أسباب عن بالحديث حفيظة عقبت

 افربم اللقاء، موعد نعرف وال منا، كال يالحق الموت -

 ينظرفل جباهنا، لىع مكتوبة وأقدارنا غدا، وربما اليوم نغادر

 .جوارحه عملت ما إلى منا كل

 واألمراض، الموت عن الحديث صغيرة شابة أوقفت

 :بقولها وأردفت

 عن فحدثونا بأجل، يقضي الكل للموت، وما مالنا -

 تالبيو في التعب مللنا فقد الحب، وليالي واألعراس الزواج

 ةإيجابي لطاقة نحتاج فنحن الموضوع، غيروا المراعي، وبين

 .اآلخرة في التفكير وتعب الدنيا شقاء عنا تبعد

 أحوال عن الحديث على المشاشتي بنت هدى أردفت

 أنهو إسبانيا، من عشيقها قدوم عن وتحدثت القبيلة، في الرجال

 ادلواتب وقد أسيفان، قنطرة من بالقرب الفيض، عدوة في التقاها

 .األمور من الكثير حول الحديث

 من الكثير وعن هناك السفر أجواء نع لها حكى وقد

 أن لها قال حيث النصارى، بها يتميز التي الخصوصيات

 دروسهن يتابعن ذكيات وأنهن بالفطرة، ساحرات النصرانيات

 الدوار بنات بين كبير فرق هنالك وأن الجامعات، أرقى في

 .الفتيات وتلك

 هدى إعجاب على شديد بغضب رحمة ردت

 :قائلة متلون غاضب برد ذلك وأعقبت الشقراوات، باألوربيات
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 يطأ وال الخمر، يشربن ال الغماريات أن شرفا يكفي -

 .الحرام أوالد مع يتسكعن وال أحد، شرفهن

 أعقبت ثم المدشر، بنات على غيرتها من الجميع ضحك

 .متزن برد رحمة كالم على حفيظة

 نعمم أن يمكننا وال وعشب، شوك عزيزتي يا األرض -

 القاانط األمم تلك بفساد سلمنا وإن أخرى، وانحالل أمم بفساد

 وإال .كمفإننا سنكون ظالمين عند ذاك الح اثنين أو فتاة فعلة من

 يسأل محرم؟ بدون بعشيقها هدى التقاء تفسرين ترى يا فبماذا

 نم أليس للبيت؟ باطالخ قدوم اإلنسان ينتظر أن المروءة من

 ات؟يالسلوك هذه مثل نرى أن العار

 حبأ لكني االنحالل، أو خالقاأل بفساد أحدا أتهم ال أنا

 ة،تبالب سليمة ليست التعميم ظاهرة إلى أن بصيرتكم أنير أن

 .يغرغر أن إلى هللا رحمة في اإلنسان وأن

 مصاحبين، وتوجس بغضب حفيظة إلى رحمة نظرت

  ا:له وقالت

 ؟عذرية بدون تزوجت أنني إلى أتلمحين -

 :استغراب في حفيظة فردت

 !علمي في يكن ولم هذا لأق لم -

 رحمة، سؤال من يضحكون هم فإذا الجميع إلى نظرت

 :قالت ثم حفيظة، ودهشة احتيار ومن

 .اغتيابهم وال الناس ظهور في الحديث شيمي من ليس -
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 الرضا وعدم والحسرة الغضب ودموع رحمة ردت

 .خديها على تنهال

 في سامحكأ لن وهللا قلت ما تقصدين كنت فعال لو -

 .دارينال

 .كبيرين وثبات ثقة في حفيظة ردت

 ما أقول لكني أحد، بظهر متغطية وال بخائفة لست -

 .به أؤمن

 .أعرف أن أريد وال أعرف، ال أنا

 :فقالت كبير حزن في رحمة تحدثت

 يعلم هللا ولكن عذرية، دون تزوجت أني يتهمني الكل -

 .المنتقم وهللا الحقيقة،

 بافتخار المكلومة تاةالف عيون تمسح وهي حفيظة ردت

 .كبيرين وثقة

 والفضيلة باءواإل الكرامة هي عزيزتي يا الشرف -

 ترمي أن أما. الحب لهذا واإلخالص والحب والصدق النزاهةو

 .ةبالد بعدها ما بالدة فهذه زجاج من وبيتك بالحجارة الناس

 والمغفرة، البكاء من فيض أمام حفيظة رحمة ضمت

 .المقابلة الجهة في بعنف يتصاعد هدى صوت كان المقابل في

 انةخي تغلفين أتراك ؟الخبيثة أيتها بكالمك تقصدين من -

 عدم ستدعين أنك أم الباطلة، اإلتهامات بهذه لك زوجك

 زوجك؟ بخيانة معرفتك
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 مصدر إلى فالتفتت جارتها، قالت ما حفيظة تفهم لم

 .الصوت

 في حفيظة زوج خيانة عن حديثها تواصل هدى كانت

 .ودهشتها حفيظة وتسمر ذهول أمام الغربة، دبال

 فرجعت سمعته، ما هول أمام الصمود على تقو   لم 

 لم قواها لكن الشجرة، بجذع تتمسك كي الوراء إلى خطوتان

 .اعليه مغشيا األرض على فسقطت تسعفها

 لم لكنها إيقاظها، أجل من حفيظة حول الفتيات تحلقت

 لم لكنها ،منه عضاب ورشوا الماءب جاؤوا تستجيب، تكن

 .جدوى بدون لكن المقطع بالبصل جاؤوا ب،تستج

 .مخيف فزع في وقالت إليها إحداهن نظرت

 تكون...؟ أن يمكن هل -

 :وقالت بغضب، هدى دفعتها حتى كالمها تكمل لم

 وإال تقولين، ما حصل قد تكون أال تمني السبب، أنتن -

 .السجن الجميع مصير فإن

 ئهنبكا أمام البيت، إلى حمار رظه على النسوة هاتحمل

 .عقباه يحمد ال ما إلى األمور تطور من وخوفهن

 ونويسأل الموضوع الجسد حول يحلقون األطفال كان

 نأ الصغار نةبطمأ الفتيات فتجيب ،بأمهم حل ما حول الفتيات

 ضربة بسبب ارادو يكون أن يعدوا ال مراأل وأن بخير، أمهن

 .ترتاح أمهن وأن شمس،

 :لهن وقال جده حمار بخطام مدمح أخذ
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 لزيارة تذهب فربما أمي، لدعاء استجاب هللا لعل -

 .وتتركنا الروضة في إخوتي

 :له وقالت شديدين وخوف بغضب أخته نهرته

 .والنحس مالشؤ نذير يا اسكت -

 ينتظر الجد كان البيت إلى النسوة جموع وصلت حينما

 حمارال ظهر على ةالمسجا األم إلى نظر الباب، أمام ابنه قدوم

 :شديدين وصراخ حزن في فقال

  ابنتي؟ بال ما -

 ابني؟ روح بال ما
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 وجدا العميق، نومهما من العاشقين أيقظت قوية دقات

 الحاو عينيهما، فتح على قادرين غير وهما يستيقظان نفسيهما

 .جدوى بدون لكن ايتحرك أن

 :لها وقال بعنف نحوه أخذها

 ويجعلني نحوك، يأسرني فالحب الباب، يكسر اتركيه -

 .عكأضال بين أجثوا

 رقيق: بهمس نهرته

 جزاء كان وإال الباب، يطرق من إلى وانظر اذهب -

 .المعتوه الكسول أيها عملك خسران السهرات هذه

 .يعلوا صديقه صوت ازداد

 المفضل؛ -

 المفضل.

 استيقظت؟ هل 
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ذي ال ويعي موقفه ال ،تماما يستيقظ جعله صديقه صوت

لعمل با التفكير وزاده إسراعا نحو الباب ه يحسد عليه، أما ما

 ومصيره، وخصوصا أنه لم يذهب من يومين.

 :الفور على المفضل قال

 .قادم إني لحظة، نعم، -

 الباب فتح النوم، قميص يرتدي وهو الباب نحو أسرع

 :وقال

 مسرعا نفسي سأجهز المتأخرة، الساعة لهذه نمت لقد -

 .بك وألحق

 بين آخر يوما تتغيب أن تريد ال كنت إن نا،حس -

 .شبيليةاال الشقراء بتلك أنت محظوظ ،مالقة شواطئ

 .تهكمه على ورد باستغراب صديقه إلى المفضل نظر

 الخبر؟ أوصلك -

 :صديقه أجاب

 .تعتقد مما أسرع -

 ماذا ليقرر عليه واتكأ وراءه الباب المفضل أغلق

 يحمد ال منحى تسلك أن قبل راألمو يرتب أن فعليه سيفعل،

 .سوالياب األخضر ستحرق فحتما تطفأ، لم إن فالنيران عقباه،

 في باالحتياط ودس فطوره، وحضر المطبخ إلى دخل

 مائدة على ووضعها الصينية جهز ثم للعمل، مخصصة محفظة

 .الفراش من قريبة
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 :له وقالت بعنف، فعانقته حبيبته شفاه قبل

 .الثواني هذه أحضانك من تحرمني ال أرجوك -

 .حارقة بابتسامة طلبها على فرد

 .كله العمر لدينا -

 مستعرة بقبل ممزوجا شديدا قااعن فعانقته نحوه فنهضت

 ونح بالتوجه له أذنت ثم قلبها، دفتي بين كبيرة حظوة تبرز

 .الدير في عمله

 :وقالت برقة يداه سحبت للعمل، مالبسه لبس حينما

 مغربية وجبة لك سأجهز بشوق، اليوم أنتظرك -

 .حبيبي تتأخر فال أصيلة،

 القبل هذه ورافق شفاهها، على متواصلة قبالت لثم

 .محموم بعناق

 .الباب وراء من خديجة عيون تشيعه عمله نحو خرج ثم

 رينتظ تيموس األبف عادتها، على الحياة كانت الدير في

 وضعت أواني على يسكبه ماء يديه وبين كبير، بفرح قدومه

 على الصيف ففصل منها، تشرب كي للطيور صيصاخ

 .تدريجيا اهن ترتفع والحرارة األبواب،

 للطيور والحبوب بالمياه المملوءة األواني هذه وضع 

 اللذين الطيور، من للعديد محجا العتيق الدير فناء من يجعل

 هذا من ينفرون ال فهم بهم، تيموس باأل ورحمة وداعة ألفوا

 ترى حتى تنزل تكاد ال فهي المغربية، رالطيو عكس اإلنسان،

 طائرين من إال النشاب، أو بالحجارة عليها يهجمون أطفاال
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 من فهما واللقالق، السنونو طائرا: وهما المغرب، في مقدسين

 يحبسون المحسنين من وكثير واعتداء، أكال المحرمة الطيور

 للقالقا عليها تبني التي العالية البنايات وخاصة عليهما، اأمالك

 .أعشاشها

 وقال الغماري للمفضل مغايرة بنظرة تيموس األب نظر

 :له

 ،أبيك أمل ستحقق كبيرة، مفاجئة سأعطيك اليوم -

 عن مهما أمرا اكتشفت اليوم أيضا، أجدادك أمل وستحقق

 .هوجدت ما لنناقش المكتب في معا سنجلس المساء وفي عائلتك،

 نفسه: في لوقا بغرابة، تيموس األب إلى المفضل نظر

 هاتناقل التي خرافةال وما العجوز هذا سيجده الذيا م -

 أبيه؟ عن أبي جد

 ثم للدير، الخلفية الحديقة نحو وذهب بالموافقة أومأ

 .أخرى إضافية خدمة عن ليسأله تيموس األب إلى التفت

 :له وقال تيموس األب ابتسم

 .شيء أريد ال ارتياحك غير -

 يومالهذا أن  إال كعادته، يرالد في عمله المفضل استأنف

 نم ليطلبوا الكنسية على الجيران بعض توافد بسبب متعبا كان

 تعرضا كلبين جروح تضميد في مساعدتهم تيموس األب

 يف مصغرة بعملية القيام إلى احتاج مما مأساوي، سير لحادث

 العملية كانت الكلبين حظ ولحسن تيموس، لألب خاصة غرفة

 .مجددا السير من انسيتمكن وربما ناجحة،
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 المريضة، القطط من وبعضا الكلبين المفضل أطعم

 عالجهم على تيموس األب يسهر الجناح راومكس وعصفورين

 من ةسيبالكن الخاص الممر نظف ثم ،الهم العناية وتوفير

 تماثيل ولمع الكنيسة، كراسي ورتب المتساقطة، األوراق

 .العذراء والسيدة المسيح

 كرسي على جلس الكنيسة قلب تنظيف من االنتهاء بعد

 لتمثالا وذكره المسيح، ابنها تحمل العذراء السيدة تمثال يراقب

 .نهع غياب في اآلن ولدا أنجبت محالة وال التي حفيظة بزوجته

 به رحلت مسكوبة دموع مع السماء إلى عينيه رفع ثم 

 والتي زوجته، مع فيها يجتمع كان التي التين شجرة نحو

 في زوجته قضتها التي انيوالث وعلى حبهما على شهدت

 .أوربية وأخرى عربية عواصم بين المغترب زوجها انتظار

 ووجه وجهها ولمس العذراء السيدة تمثال إلى نهض

 :وقال كبيرين، وحزن برقة صغيرها

 تماح وهذا األندلسية، األميرة تلك لتشبهين إنك وهللا -

 .حديثا المزداد الصغير ذاك سيشبه

 األب مكتب حيث الثاني بالطابق التحق ثم لكنيسةا ترك

 أسرار من األب اكتشفه ما حول معه الحديث ، قصدتيموس

 .القديمة عائلته حول

 مصاحبين، وتكاسل عياء في الطابق أدرج صعد

 .تيموس األب نادى المكتب من مقربة على أصبح وحينما

 .أبي أبي، -
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 لىع والجلوس بالدخول له وأذن تيموس األب خرج

 أخرج عتيق صندوق بفتح كالمه أتبع ثم المتحرك، الكرسي

 .جدا قديم أنه منظره من يظهر كتابا منه

 فصيحة، عربية بلغة المكتوب الكتاب تيموس األب فتح

 :للمفضل وقال

 بقرية استقر وقد أجدادك، ألحد يعود كتاب هذا -

 التي عائلتك عن يتحدث كتاب وهو .إشبيلية لمدينة مجاورة

 تؤرخ وهي المسلمة، العائالت بين كبيرة حضوة لها تكان

 وصايال تؤرخ أنها كما القشتالين، اإلسبان يد في المدينة لسقوط

 الكتاب وكتب وصيته كتب الذي البنه يحتضر كان الذي جدك

 يعمل أكاديمي مصدر من البارحة الكتاب وصلني وقد أيضا.

 .مدريد جامعة في

 بأرض التفريط عدمب أبناءه يوصي أنه الوصية ومجمل

 األعداء، مواجهة في والثبات بالصبر يوصيهم كما األندلس،

 في اإلسالم بالد من طردهم إلى الحد بهم وصل وإن حتى

 .األندلس

 إسبانية جذوره أن حكى جدك أن استغرابي أثار وما

 الداخل، الرحمان عبد يدي على كان أجداده إسالم وأن قحة،

 .ةمختلف ومدن طيلةيلطو األندلس عن الدفاع في ساهموا وأنهم

 .عنها الدفاعو األندلس ينسوا أن أبنائهم على يجب ال وأنه

 قد مسجد في وهو عهده، على يزال ما جدك قبر أن كما

 المغرب على الحرب أعلنت التي الكاثوليكية األميرة حولته

 زرت أنني إال كنيسة، إلى المشهورة وصيتها في والمسلمين
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 السماء أن والحقيقة .هناك جدك قبر ورأيت البارحة، الكنيسة

 :وصيته ختام في جدك قال فقد أجدادك، لدعوات استجابة

 يأحفاد أحد يعود أن فالبد المدينة، احتلوا وإن وحتى"

 ."اآليات من بعضا رفاتي على ليقرأ

 .أهلها عن األندلس غربة في تحقق هرجاء وكأن

 غير الجآ جدك قبر تزور أن تنسى ال ،ولدي يا فهيا

 .الكثير القدر الرحمات من عليه تنثر وأن عاجل،

 الكتاب نسخة وحمل تيموس األب يدي المفضل قبل

 بقوله: أعقب ثم وقبلها،

 .نسير سيرهم غير على ونحن أبطال، أجدادي -

 :تيموس األب فقال

 .معك هللا مادام ،تحزن ال -

 عنوان له يكتب أن تيموس األب من المفضل طلب

 عن ألبيه سيحكي للمغرب سيعود فحينما جده، ورليز الكنيسة

 اهووصاي األكبر، جده كتاب عليه سيقرأ بل اكتشفه، الذي سره

 .بعده من أحفاده بها أوصى التي الكثيرة

 يتأمل الحديقة مقعد على جلس البيت نحو طريقه في

 هل ،سيفعل فماذا أخرى، تارة المفتوحة والنافذة تارة، الكتاب

 بأسرته؟ تحقويل خديجة سيترك

 يكون؟ ما ليكنو معه سيأخذها هل

 قلبه؟ ميول زوجته ستتفهم هل



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  219 

 

 ؟أصال الريفية تربية األوربية الفتاة أبواه سيتحمل هل

 :وقال جديد من فكر ثم

 فإن منا، قريبا الريف ومادام ريفيا، أمي أصل مادام

 أن أبي على عرضت إذا وخصوصا ممكنة، التوافق إمكانية

 .المشاكل لتجنب جديدا بيتا أبني

 الذي الجديد بالحل فرح وهو الشقة أدرج صعد

 بيتين في االستقرار مع فالزواج خديجة، على سيقترحه

 .محتما أمرا وصالهما من وسيجعل المشكل، سينهي منفصلين

 والمفروشات ،مفتوحا الباب كان الشقة إلى وصل حينما

 :فنادى ذلك، سبب حول تساءل مبعثرة،

 خديجة؛ -

 .خديجة

 أنت؟ أين 

 إعداده، نصف في األكل فوجد المطبخ إلى دخل

 مغادرة سبب حول فتساءل مكان، كل في مبعثرة واألواني

 .األكل تجهز أن دون خديجة

 نهأ إال والديها، قدوم إمكانية فكرة جهةاالو إلى برزت 

 ومن أيام، ثالثة قبل سوى يغادرا لم فهما الفكرة، استبعد

 .السرعة بهذه يعودا أن المستحيل

 النافذة نحو فتوجه مرتبة، فوجدها النوم غرفة إلى دخل

 ثم الغروب، إلى تميل كانت التي الشمس في يتأمل وبدأ وفتحها

 :نفسه في قال
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 وداع؟ بدون تغادر أن يمكن هل

 تفعل؟ أن يمكن هل

 .له تركها إمكانية ذهنه عن وأبعد األمر، من استغرب

 األولى ن،رسالتي وجود وتأمل الفراش على جلس

 من وبالضبط المغرب، من أنها كتابتها من يظهر أصفر بغالف

 روأث الغالف، من مجردة العكس، على كانت والثانية عائلته،

 .عليها الدموع

 خديجة مغادرة سبب كون من مرعب شعور خالجه

 في سيكون فماذا ذلك، من استغرب لكنه للمحتوى، قراءتها

 تسأل؟ نأ بدون ترحل حتى أمور من الرسالة

 زوجته عن حدثها أنه كما عنه، شيء كل تعرف فهي

 ا؟وداع له تقول أن بدون تغادر تركها الذي فما أطفاله، وعن

 والتي الدموع، أثر عليها يزال ما التي الرسالة فتح

 من بعضا الدموع أزالت وقد مرتب، غير حزين بخط كتبت

 وقلبه العنوان من األولى الحروف يقرأ بدأ المكتوبة، حروفها

 .بالغة بصعوبة تتصاعد وأنفاسه يخفق



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  221 

 

20: 

 

 

 

 

 

 

-حبيبي العزيز-من خديجة إلى المفضل   

 تحية حب وإخالص؛

 أما بعد:

 سواء، عندي فهو مزقتها أو هذه رسالتي أقرأت سواء

 أحاسيسي أثقلت التي عائلتك رسالة تقرأ حينما وخاصة

 .بتكوبصح معك سابقا فعلته ما كل في النظر أعيد وجعلتني

 األمور جميع ؟مفضلي يا بعدك من بالحياة أفعل ماذا

 انقطعتقد ف األبد، إلى وربما فقدتك أن بعد ورائي جعلتها

 .لما رأيت المحال دنياي من دنياك أسباب

 مستقبل في معك أرتحل وأن لك، أعيش أن أحب كنت

 أنفاسك كانت يوم أفكارك لي رسمته الذي المخملي حياتك

 .الخفاقة مشاعرنا فيه اختلطت عمق في بأنفسي تختلط

 ال مواضع إلى أحالمنا يعكس ما وبينك بيني لاح ،لكن

 .نحوها نحلق أن نريد



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  222 

 

 من بثورة حياتي إمتالء بقربي وأنت أحس كنت

 لكنك رمق، آخر إلى معك أشاطرها أن أود كنت التي المشاعر

 .مرتبط وبزوجتك متحد، وبأهلك متصل، بمغربك الحبيب أيها

 ايبدني تذهب قد أنانية أجل من قلوبا أكسر أن لي يبيط فكيف

 خرتي؟آ قبل

 بلور حبك ألن صهرا ويصهرني يذيبني الوجد يكاد

 نفحاتي تذيبه ووجدانية حرارة أقل كاإلبريز غدا حتى قلبي

 رضع الذي وهو كذلك يكون ال وكيف ،على هبوبه المتواصلة

 ا،أبد ولةالطف حب يعادل حب وال عليه، وانفطم الحلي من حبك

 .جسمه عن القلب أفق يضيق حتى الجسم نمو ينموا أنه إذ

 رؤياه، في طفولي المخملية، لعيونك حبي هو هكذا

 ارتقاءه وحتى انطالقه لحظة في وفطري نمطه، في عذري

 .وسموه

 فتصعد تنموا طلعتها، في كالشمس حبيبي يا الحب

 نل احبن أن أعرف لكني الهاوية، نحو تنزلق أن إلى تدريجيا

 نسلم أن علينا يجب لكن .فخر من بمداد كتب ألنه ينزلق،

 .حياةال تناول في عدميين كنا وإال شيء، لكل الحتمية بالنهاية

 أرقى اإلنساني الشعور الحبيب، أيها لي قلت وكما

 شعور، أي يضاهيه ال نحوك زوجتك وشعور الشعور، أنواع

 اللظال تلك تحت فانتظارها. بك شعوري عهد حداثة رغم

 .النفوس وسمو القلوب رقي تظهر

 تجد فربما المنتظر، الجبلي بغربك ق  ح  ل  ال الحبيب أيها

 لي يطيب وهل .لتشفى عيونك تنتظر الفراش طريحة خليلتك

 لزوجها؟ محبة موت سبب أني علمت إن خاطر
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 الركوع على عشقا، الموت أفضل الحبيب أيها إني 

 ركنتشا أننا سوى لها ذنب ال بريئة قلوبا يكسر طفولي لشعور

 .واحد قلب حب في

 فأفواه مغربك إلى اذهب الجبلي، المغربي الحبيب أيها

 تود مشتاقة فعيون الجبال تلك إلى اذهب قدومك، تنتظر عدة

 يجةالنت على أندم لن لكني يوما، القرار على أندم قد. وصولك

 في الريف عقلية تركت التي أنا مصيري من تقلق فال .أبدا

 .المثل من اآلخر الجانب في صتوغ جانب

 تعيش أن لك كتب فقد للقرار، تلتفت وال اذهب ،حبيبي

 يةاألندلس العيون بتلك تلتقي أن لك وفخر األحضان، تلك بين

 تحت األميرة تلك تجالس أن لك وفخر عنها، لي حكيت التي

 .التين شجر ظل

 فلن أهلي، علم بدون فرنسا إلى سأغادر أني ىتنس وال

 لتيا اللعينة الجوهرة تلك بفقدان أخبرهم وأنا خاطرلي  يطيب

 طيةالمتوس الثقافة من جدران أمام بالي يرتاح ولن يقدسونها،

 إذن بدون ترميمها على أمي وساعدته حولي أبي بناها التي

 .مني

 اخترت األمل، أنت وكنت طريقي اخترت ،حبيبي

 .الطريق أنت وكنت مساري

 مسار سيغير حتما أمر ىعل مقدمة اليوم أنا ،حبيبي

 عشق سوى ذلك في عون لي يكون ولن الجذور، من حياتي

 فيةو الليالي، لتلك وفية سأبقى أني وأعاهدك منه، أقتات صرت

 .الموت درجة إلى وفية القليلة، اللحظات لتلك
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 عيون ولتكن إلعاقتي، تلتفت وال الحياة غمار خض

 .الحياة هذه في لك معين خير الجبال

 .االختيار فاحترم ،الطريق اخترت حبيبال أيها

 .خديجة حبيبتك

 وحزن غضب في هعيني تغطي والدموع الرسالة أنزل

 يف ودسها المنهمرة، الدموع أثر على الرسالة تبللت مستعر،

 وبؤسهم، المحبين عطش يروي مكظوما صراخا وصرخ جيبه

 .شديدين وتردد بخوف الثانية الرسالة تناول ثم

 هي فإذا الرسالة زاوية إلى ونظر ديدج من الغالف فتح

 لةالرسا وضرب العنوان إكمال يستطع لم السالم، عبد أخيه من

 .صارخا الغرفة أرجاء بين يدور وصار األرض نحو

 ؟لم ياربي لم

 ؟لم ربي يا لم

 الموت؟ يحبني من كل أمصير

 وخوف شجاعة في الرسالة وتناول السرير نحو عاد ثم

 .العنوان إلى نظر ثم الرسالة فتح مترافقين،

* * * * * 

  من عبد السالم إلى أخي المفضل:

 طيبة تحية

 :بعد أما
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 عليك يسلم الزياتي، المفضل سيدي الكبير العزيز أخي

 األبناء،و واألهل واإلخوان الوالدان فيهم بمن األهل كل

 يهاأ قريبا عليهم تفد أن يتمنون كما بخير، تكون أن ويتمنون

 .العزيز

 على تزال ما الحبيب يا أخي تركتها التي الجبال إن

 فقد غيبتك، في حصلت التي المتغيرات بعض من اللهم ،حالها

 نبيب تيمنا بموسى الوالد سماه الطلعة بهي جميل ولد لك ازداد

 عقيقة المزداد للصبي العائلة أعدت وقد السالم، عليه موسى هللا

 ينتظر ال جيدة، صحة في اآلن وهو الموقرة، بعائلتنا تليق

 .الكريم وجهك من إطاللة سوى

 التي العمل حياة عليك ألنغص أكن لم ،العزيز أخي

 نم اكثير أشاركك أن علي يفرض الواقع أن إال حديثا، بدأتها

 للتح شخصك إلى تحتاج والتي القبيلة، في حدثت التي األمور

 .يبةالعص لحظاتها في العائلة يساند غيرك يوجد وال منها، جزء

 أرضنا على أحمد أخينا أصهار اعتدىلقد لعزيز،ا أخي

 ىحت بل ،مهددة وحدها األرض وليست سنتين، منذ ملكتها التي

جماح  تكبح لم وإن بالسجن، مهددون فكلنا االثنين، ونحن والدنا

 ربماو يستطيع، أحد يوجد ال فإنه أراضينا نحو المتزايد طمعهم

 .ذلك من أكثر إلى األمر بهم تمادى

 آخر، خطيرا خبرا لك أنقل أن أحب يز،العز أخي

 سندك، إلى وتحتاج بخير، ليست األيام هذه في فهي زوجتك،

 إلى تتركها أن ترفض التي الشاقة األعمال بها تؤدي وربما

 هذه وفي زوجتك، صحة تعلم فأنت. الطبيب به أشار ما حدوث
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 الجانبية التأثيرات ولعل مبرحة، بأوجاع تحس بدأت األيام

 .لها المرض معاودة سبب هو النفسي والتأزم

 األعظم، العالمة موت أشاركك أن أحب العزيز، أخي

 في هللا توفاه فقد البوزراتي، أحمد السيد بوزرة بني قبيلة سيد

 المحيطة الزاوية قلب في الثرى ووري المنصرم، األسبوع

 بقرب بني كما. الناس من غفير حشد حضرها وقد بالمدشر،

 من مجموعة عليه أشرف العلوم لتدريس جديد معهد ضريحه

 قبلة ليكون قصيرة، مدة بعد يكتمل ولعله القبيلة، أولياء كبار

 .العزيز والدي أمنية وتحقيق الشرعي العلم تدريس في

 فال قبل، ذي من أكثر لك محتاج البيت إن العزيز، أخي

 قشو في فكلهم وإخوانك، ووالديك أهلك نست وال الغياب، تطل

 دبع أقفرت فقد التين، شجرة تحت ينتظرون مازالوا وكله لك،

 .السجن في وتجدنا تأتي فربما الغياب، تطل ال .غيابك

 .الزياتي السالم عبد :المحب أخوك

 كتبت لقد أخيه، خط يتأمل وبدأ يديه بين الرسالة أخذ

 من الكثير أن يعني وهذا صاحبه، توتر يظهر بخط الرسالة

 .ذكر مما أهول ينتظره ما وأن بل تقل، لم األمور

 مقلتيه، على تذرف والدموع يتأمل النافذة خلف جلس

 يفعل؟ فماذا

 تلك حب يضيع أن يجوز وال الريف، حب ضيع فقد 

 .منتقصا كان وإال الجبال،
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 مرض على وركز طوال، مرات الرسالة يقرأ جلس

 إلى المرض بعودة يقصد ماذا نفسه، في وتساءل زوجته،

 زوجته؟

 إلى الدم فصعد القريب، الماضي إلى اكرةالذ به رجعت

 مغشيا وسقط الصمود على ىيقو   لم فرائصه، ارتعدت وجهه،

 .عليه

****** 

 ملطخا وجهه وجد فيها نام التي الغفوة من نهض حينما

 هوجه وامتأل الوعي، وفقد السرير حافة على سقط لقد بالدم،

 .عميقا يكن لم الجرح أن هحظ ولحسن بالدم، ورأسه

 كل يغطي الدم كان وجهه، إلى فنظر المرآة نحو نهض

 .يهعل ظاهر واالنكسار الحزن وأثر تقريبا، وجهه

 المياه تحت جلسثم  ،ابارد احمام وأخذ جههو غسل

 أرقت التي القديمة بالذكرى يرجع طويلة، للحظات الباردة

 زوجته تنجب ال نبأ الطبيب نصحه حينما السابقة، حياته

 وخصوصا صحتها، على خطيرا يكون دق ذلك نأل األطفال،

 .واكتئاب تعب ذلك فقار إذا

 تتجسد، المأساة هي وها الطبيب، لوصية يكترث لم

 ترى؟ يا لحبيبته سيحدث فماذا

 هو لمحها نظرة أول منذ أحبها التي زوجته مصير كان

 هم األخير ففي وإخوته، والده لمصير يكترث لم الشاغل، شغله

 على صبر له ليس لكنه .تالءاالب على وسيصبرون رجال
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 مصيره كان وإال حياته، من أمه بعد إنسانة أعظم مغادرة

 .أيضا الموت

 نفسه فهيأ زوجته، إلى المرض رجوع فكرة نزع

 يقصد أن قبل تيموس األب يودع أن وقرر بلده، إلى للرجوع

 على وليترحم هناك، من ألبيه التراب بعض لجلب جده قبر

 .هناك أغلبهم دفن لذينا السابقين أجداده روح

 قتل من كثيرة، هواجس طاردته فقد الليلة، تلك ينم لم

 .ألبنائه وضياع لزوجته وموت ألخويه وسجن ألبويه

 لتلك الشوق دموع فيها اختلطت مأساوية، ليلة كانت

 .والممات بالسجن العائلة يهدد مصير من خوف مع الجبال

 يموس،ت األب دير وقصد سفره لوازم جمع الصباح في

 .الصباحية طقوسه أداءه بعد الكنيسة على يعرج حتى وانتظره

 عن واستفسره المفضل هيئة من تيموس األب استغرب

 :فأجابه وجهته،

 .أعود ال بمارو أبتاه، يا سأغادر -

 والسبب؟ -

 مع له حدث وما الرسالة نص في جاء ما له حكى

 دبال في أهله ينتظر وما فرنسا، إلى سافرت التي خديجة

 .المغرب

 ثم المفضل، مأساة فيه سىوأ حزن في األب عيون رقت

 وأن بوالديه، يعتني وأن القرية، أهل على يسلم بأن أوصاه
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 تربة أباه يشارك أن بضرورة ذكره كما لهما، سند خير يكون

 .األجداد

 تيموس، األب لوصايا موافقته عن ليعبر المفضل انحنى

 الدعاء همن وطلب ،واالحترام الحب مألها بدموع وابتسم

 .غانما سالما قريته إلى ليصل

 طاكسي عن ليبحث خرج تيموس، األب ودع أن بعد

 .تيموس األب عنها تحدث التي ةالمجاور القرية إلى ليقله

 القصر أراضي كبير حد إلى تشبه القرية أرض كانت

 ،كبير بشكل فيها الزراعة وانتشار الجمالية حيث من الكبير

 نأ حتى العتيقة، شفشاون منازل القديمة هابيوتات تشبه كما

 .المنطقتين بين يفرق يكاد ال الرائي

 على مطلة ربوة في كانت بعيد، من الكنيسة شاهد

 ءالبنا متواضع دير إلى يؤدي حجري ممر ولها العام، الشارع

 به يوجد وال فارغا، كان الدير أن إال قديمة، صومعة عليه

 .قديمة مهدمة معالم سوى

 خطا لمح ،بالبناء تحيط التي القديمة الجدران تأمل

 الطقس عواملتواتر  بسبب بالغة بصعوبة قرأه أصيال، عربيا

 آل" بيت :كلمتان كله النص من فهم جلها، على أتت التي

 ".الزياتي

 بعضها يتأمل الخرائب فوق يجول وبدأ المكان من تيقن

 اوةقس رغم األيام هذه إلى اآلخر البعض صمود من ويستغرب

 وراء حوش وجود الحظ ثم الطقس، وعوامل الطبيعة
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 وأربع مرتفعة، مواضع أربعة من يتكون حوشا كان الخرائب،

 .قديمة أنها تأملها خالل من يظهر شواهد

 على نقش ما قراءة يحاول بدأ ثم حجر على جلس

 .الكرنيتي الحجر

 محمد سيدي األعظم المجاهد أبناء قبور يستقر هنا "

  م:وه الزياتي،

 ؛الزياتي اإلشبيلي الرحمان عبد -

 ؛الزياتي اإلشبيلي القادر عبد -

 ؛الزياتي اإلشبيلي هللا عبد -

 .الزياتي اإلشبيلي الجبارعبد  -

 وبأس بشدة الصليبية الحمالت واجهوا اللذين

 على الهجوم وأثناء القرية حصار في توفوا وقد كبيرين،

 عام من جةالح ذي شهر من الرابع في إشبيلية مدينة

 ".راجعون إليه وإنا هلل إناأربعمئة وثالثين وألف. 

 مقدمة في الموضوع الشاهد هذا خالل من عرف

 وأنهم األكبر، جده أبناء هم هؤالء أن المنخفض الحوش

 كانت القرية عن أبيه قصة وأن قريتهم، عن دفاعا استشهدوا

 .وفصال أصال الفيحاء إشبيلية سليل وأنه صحيحة،

 قبر على واألدعية البينات اآليات من بعضا يقرأ جلس

 جده، فيه يوجد الذي الدير قلب إلى عرج ثم الراحلين، أجداده

 االسم أن كما األولى، هيئته في يزال ما بسيطا، قبرا كان
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أن يقف  إال أبى الذي قبره شاهدة على منقوشا يزال ما العربي

 .الدهر عوامل أمام ثابتا

 هذه إلى ساقه الذي القدر لويتأم جده قبر يتأمل جلس

 الثوب من كيس في ووضعها التراب من حفنة أخذ ثم األرض،

 جيب في وضعه ثم .تيموس األب له أهداه الذي الحريري

 .الجلدية المحفظة

 نأ أبى الذي وتاريخها العائلة، إرث يمثل التراب فهذا 

 كالظروف ليست ظروف وفي جديد من صياغته ليعاد يختفي،

 .السابقة

 نظر ثم ،جديد من قراءتها وأعاد حبيبته رسالة خرجأ

 أطراف في حفرة حفر ثم منها، جزء كل تبلل والدموع إليها

 كما ألبد،ا إلى إشبيلية حب بدفن اناإيذ الرسالة، فيها ودفن القبر

 .أجداده وبين بينه الصلة المغرب أرض إلى عودته ستدفن

 ساءلوت يحب، من وقدر أجداده وقدر قدره في استغرب

 نفسه: في

 محتم؟ أمر الفراق هل

 والتفت القديم، الحجري الممر بين طريقه جديد من شق

 أال نفسه عاهد فقد األخيرة، للمرة أجداده إرث يتأمل الخلف إلى

 في حياته من تبقى ما يكرس وأن األحزان، أرض إلى يرجع

 بزوجته واالعتناء أرضه، على والحفاظ أبناءه، رعاية

 .ووالديه
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 لىع توافدوا الذين القبيلة بأهل غاصا العائلة بيت كان

 كل كانت .ابنه زوجة معايدة أجل من الزياتي الحاج بيت

 ثقيل البيت أصاب الذي فالمصاب مكتئبة، حزينة الوجوه

 التي المشاكل ظل وفي البيت صاحب غياب في وكئيب محزن

اك ذن بدون البئيسي البكريين وابنيه البيت صاحب من كال تهدد

 .السند

 تنفع ولم الوعي، عن الغائبة األم حول الجميع تحلق

 األم مكينت في للقرية التقليدية الطبيبة لالرحيموا الحاجة عقاقير

 ركس في الفقهاء بركة تنفع لم كما غيبوبتها، من النهوض من

 .جديد من للحياة وإخراجها الغيبوبة هذه

 حفيظة أم صرخت شيء أي فعل عن الجميع عجز أمام

 ابنتها على والخوف والشفقة بالحزن مملوء عال بصوت

 نويحتاجو صغارا، لونايز ما الذين أوالدها من ثالثة ومصير

 .الكثير غياب يعني األم وغياب للرعاية،

 أبي؟ يا نفعل ماذا -
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 العمل؟ ما تحتضر، ابنتنا

 قطرات عنها يمسح حفيدته إلى وملكالم الجد نظر

 اآليات من بعضا يقرأ وصار جبهتها على تجمعت التي العرق

 كنل الغائبة، هذه جسد في سحريا مفعوال تأخذ لعلها الكريمات

 .تذكر فائدة بدون

 إرجاع عن جهوده عجز بعد لهم وقال الجميع إلى نظر

 :األم جسد إلى الحركة من بعض

 نفعل؟ ماذا -

 :هنيعي من تنهمر والدموع حفيظة أب تحدث 

 الخير، أبو أحمد سيدي ضريح ىإل نأخذها أن أفكر -

 فضريح غيبتها، وتوقظ احركته فتنعش عليها تحل بركته لعل

 أن وأرى يديه، على الكثير شفي وقد ببركته، مشهور الولي

 الشمس، غروب قبل هنالك إلى لنصل اللحظة الخطى نحث

 .هكذا ابنتنا نترك أن المعقول من فليس

 بسبب ميعالج وهاجم -المومن عبد- حفيظة أخو تدخل

 :لهم وقال الساذجة اعتقاداتهم

 فقد اللحظة نسعفها لم إذا أختي جماعة، يا أرجوكم -

 .القديمة الترهات عن حديثا وكفاكم وأخرى، ساعة بين تموت

 حذره وقد أختي، مرض حول صهري مع الطبيب تحدث لقد

 ما تتحمل أن من حذره كما الوالدة، مغبة من ةمر ما غير على

 كال تتكبد جعلتموها لكنكم ونفسية، جسدية تعابأ من تطيق ال

 هذه في تماديتم وإن الطبيب، لنصائح تام تجاهل في العذابين،

 .الغد صباح في الدفن أختي مصير سيكون الخرافية االعتقادات



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  234 

 

 الحقيقة سماع حين والعويل الصراخ من نوع ساد

 صحة على عكسية ثارآ من تهاونهم به يؤدي قد وما المؤلمة،

 .مريضةال

 للعائلة حصان على وأخذها أخته المومن عبد حمل

 المستشفى إلى بها يذهب كي العام الشارع إلى ليوصلها

 ئلتينالعا أهل من الكثير به والتحق شفشاون، لمدينية اإلقليمي

 .مواصالته بوسيلة كل قارب،واأل

 مدينة إلى الذاهبين موكب القبيلة وأهل العائلة شيعت

 وباقي األم وعويل بكاء عليه طغى يبره صمت في شفشاون

 أيادي وبدأت صهيله فعلى ،بالحصان تشبثوا الذين النساء

 .إبعادهن تحاول الرجال

 الوقورة وسيدتها القبيلة جوهرة ضياع من يخفن كانوا

 بسيط كان ولو يحب، من ضياع يحتمل أحد فال الصامتة،

 .القيمة

 من كل حوله وتحلق دموعه يذرف الزياتي الحاج جلس

 بكائه، وسبب الجميع بكاء سبب حول يستفسرانه ومحمد فاطمة

 عدم حول وطمأنتهم رؤوسهم وتقبيل بمعانقتهم يكتفي فكان

 .الريبة يثير شيء يأ وجود

 ه:عيني من تنهمر والدموع محمد حفيده تحدث

 الروضة؟ إلى بأمي ذهبوا هل ،جدي -

 حفيده استنتاج من واستغراب بحزن الجد نظر

 :وقال صدره إلى وضمه
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 يوف أبيك الستقبال المدينة إلى ذهبت أمك ،حفيدي يا -

 .يتبك وال تحزن فال معه، سترجع الغد

 :له وقالت جدها ذراع حفيدته هزت ثم 

 بعد تكلمنا أن تستطيع لن أمي نأ صحيح هل جدي، -

 اليوم؟

 .األمر عن يتحدثن القرية فتيات سمعت لقد 

 :تيهمقل من تنهمر والدموع الجد أجاب

 البيت إلى قريبا ستأتي والدتك أن لك قلت ،يتعزيز -

 .ونيكذب فأغلبهم الناس، لكالم تستمعوا وال للحزن، داعي فال

 المعوذتين يقرأ أوبد صدره إلى حفيديه كال الجد ضم

 الحساد عيون من أحفاده لتحفظ البينات اآليات من وبعضا

  .والمغتابين

 :له وقال الجد دموع الحفيد مسح

 تبكي؟ فلماذا غدا وأبي هي ستأتي أمي أن بما جدي، -

 :لحفيده فقال باهتة بابتسامة حزنه العجوز كسر

 .تنسكب دموع للفرح حتى بني، يا الفرح دموع إنها -

 وفي الدار قلب إلى مسرعا الحاج ابن دخلفي المساء 

بصوته المرتفع كالعادة، المرفوق  يصرخ وهو مغلف يديه

 :بدموع وهلع بارزين

 .أبي أبي، -

 :استغراب في الحاج رد
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 أخيك؟ وجةلز طارئ حدث هل بني، يا هنا أنا -

 :أحمد ابنه أجاب

 .والدي يا أسوء بل  -

 :قال

 هو؟ وما- 

 .بيأ يا جنسسن وربما الجلسة، وغدا القايد، استدعانا لقد

 العمل؟ فما 

 من األيام، هذه في عةمجتم المشاكل تأتي ،بني يا -

 إلى أرضنا، على المجرمين استيالء لىإ أخيك زوجة مرض

 يأ عنه معرفتنا وعدم أخيك غياب ثم بالسجن، إيانا تهديدهم

 .شيء

  سنفعل؟ ماذا -

 وأنا رجال، أنتما بني، يا هلل أمرنا سنسلم حتما -

 غريبة وليست يبة،الس فترة في قبل من السجون مع تعايشت

 ضاألر أن من متيقنين دمنا ما نخاف لن لهذا ،مثلي رجل على

 .أرضنا

 يلةالل عليهم أهجم أن وأفكر ية،دقبن اشتريت أبتي، يا -

 .جميعا صفيهمأو

 نناأ سنعلمهم بل للظلم، فرصة لهم نترك لن بني، يا ال -

 .القضبان وخلف الواقع في رجال

 ونرتاح؟ األرض نسلمهم أال -
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 يا فعلت إن إنك جسدنا، من جزء نسلمهم نأ تقصد هل -

 .منك بريء وأنا مني بريء فأنت بني

 .القضبان خلف يتكرؤ أحتمل الأنا  -

 داراألق لكن خلفه، أبنائي يةرؤ أحتمل بني يا أنا وال -

 كتار هللا أن أظن وال للذنوب، ممحصة تكون ولعلها ساقتنا،

 .جميل فصبر عبده

 لم فأخي وحده، البيت نترك وأن نسجن أن أخاف -

 كوني قد وربما عليه، هافي نطمئن برسالة اليوم إلى منه نتوصل

 .طارئ حياته ىعل طرأ

 افربم أخيك، قدوم وانتظر الشائعات، بني يا تصدق ال -

 .يديه على الخير يكون

 ؟أبي يا سننتظر كم -

 أبناءه؟ حياة وتضيع حياتنا، تضيع أن إلى

 يفعلها؟ كأخا أن تظن وهل -

 .لإلنسان عدو الشيطان إن -

 .أرحم ربنا لكن، -

 علينا ليحل هللا إلى وتضرع أبي يا ءالدعا أكثر -

 .الحيلة وقلت الكرب وعظم األلم زدادا فقد رحماته،

 .يخيب لن هللا في رجاؤنا -
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 الطفل من بالقرب وجلس ابنه غرفة نحو الجد نهض

 جده بأصابع يمسك الطفل كان يديه، يداعب وأخذ الصغير

 .يزيلهما أن ويرفض بقوة،

 هوأجلس الدار لبق نحو به وسار الطفل الجد حمل 

 في ويتساءل إليه ينظر وتارة اعبهيد تارةثم صار  بقربه،

 :قلبه أعماق

 القدر، بهذا ضحك لما ينتظره ماذا الطفل هذا يعلم لو 

 فيه قلت زمن في معجزة يحدث ولعله حكيم، عليم هللا لكن

 .المعجزات
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 مطار في المدرج رصيف بين طريقها الطائرة شقت

 تراب لمعانقة المفضل أشواق ارتفعت ومعها ولي،الد طنجة

 عرفي ال اآلن وهو سنة، لمدة غاب فقد أحبابه، ومالقاة الوطن

 عشر خمسة قبل وصلته التي الرسالة احتوته ما سوى عنهم

 كل تكون أن تمنى شيء، أي عنهم يجهل ذلك وغير يوما،

 .يرام ما على العائلة

 الركاب أخذو المطار مدرج على الطائر حطت حينما

 أطل الطائرة درج إلى للنزول متراص صف في أماكنهم

 عافالد في واستغرب سنة، قبل ركبها التيها باب من المفضل

 علهج الذي والدافع اإلسبان بالد إلى للذهاب يغامر تركه الذي

 .السرعة بهذه يعود

 أكثر تقربه المطار مدرج نحو بها ينزل خطوة كل كانت

 البوغاز مدينة طنجة، مدينة تأملي وقف الوطن، حضن من

 واشتم التراب من حفنة وأخذ األرض على ركع ثم الساحرة،
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 بالك فما مفرحة، األرض هذه إلى العودة هي كم وتذكر ،عبقها

 .األهل حضن إلى بالعودة

 المحيطة الغابات كانت تطوان مدينة نحو طريقه في

 الها،ح على الضيقة الملتوية والطريق تركها، كما بالطريق

 بكت بما قانعين مطمئنين يعيشون البدوية حياتهم في والناس

 .لهم هللا

 الفالحية المنتوجات بعض يبيعون يزالون ما القرويون

 ايسوقه منهم الكثير ومازال الطريق، أرصفة على والحيوانية

 جلب أجل ومن أكبر، ربح توفير أجل من تطوان مدينة إلى

 من وغيرها والشاي كروالس الطبخ كزيت األولية المواد

 اتالصناع توفرها وال األرض تنتجها ال التي البيتية األمور

 .تطوان أو طنجة بأحواز المحيطة القرى في البدائية

 الذي المقهى في وجلس متعبا، الحافلة من المفضل نزل

 تغير أي يلحظ لم السوق، على عرج كلما فيه يجلس نأ اعتاد

 بدلته نفس في واجيهالق محمد العم يزال فما معالمه، في

 على أسبوع كل األرض تفترش التي الخيام تزال وما وعمله،

 نفس اقتناء على يعرجون المداشر أهل نفس يزال كما حالها،

 .الحاجيات

 ثقافة بين الفصل نتاج هو به أحس الذي التغيير لكن

 جعلته والتي الماضية، السنة طيلة فيها عاش التي األندلس

 أليام المتقدمة الحضارة معالم يتذوق ساناإن آخر، إنسانا

 تمام مختلفة بيئة في حياة،لل مختلف بطعم فيحس معدودة،

 وال هله،أ إلى بلدته، إلى يعود اآلن أنه إال بيئته، عن االختالف

 .قليلة دقائق سوى عنهم يفصله
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عنه  ليبعد الخفيفة القهوة من كأسا النادل من طلب

 ظرن البعيد، مدشره صوب بعينه توجه ثم به، ألم الذي الصداع

 طبعت ذكريات قديمة، ذكريات يسترد كأنه عميق بتأمل إليه

 .اللحظات هذه إلى وصل أن إلى حياته، مسار

 عند وتركها هحاجيات حمل السفر وجع من ارتاح أن بعد

 ثم تأففه، وعدم صمته يضمن حتى سخي بقشيش مع النادل

 نم كل فيه يتخبط لذيا المأزق ليحل القيادة مركز إلى انطلق

 .ووالده إخوته

 مفتوحة القيادة وأبواب حارقة، الشمس شعةأ كانت

 غفا أن بعد وجهه عن الذباب يطرد البوابة أمام والعسكري

 المسكين العسكري حالة من المفضل فضحك عميقة، غفوة

 .عميق نوم في فغاب التعب أنهكه الذي

 كتفه: هز أن بعد النوم من المفضل أنهضه

 .محمد سي محمد، يس -

 مفزوعا: العسكري عليه رد

 من؟ -

 .نائما أكن لم القايد سيدي 

 يبتسم: وهو المفضل عليه رد

 .المفضل صديقك أنا القايد، لست -

 أردف ثم ،حارا عناقا وديا المفضل العسكري عانق

 له: يقول
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 كأن يقولون واكان الناس وأغلب أبدا، ترجع لن ظننتك -

 .الكاذبين على هللا لعنة لكن نصرانية، ستتزوج

 :له وقال عال، بصوت المفضل قهقه

 .وغباء سذاجة قيل ما كل وبالتالي إلي، تنظر أنت -

 العسكري: عليه رد

 .أفضل لكان فعلتها لو -

 :وقال المفضل تأمله

 أن يستطيع لن حتما لكن اإلنسان، يتغير الغربة في -

 الوطن لك،ذغير  يقول من وكاذب وأهله، وبيئته جذوره ينسى

 .الوطن هو

 :له وقال بحب المفضل العسكري عانق

 أن أحب مآزق فهناك الشريف، الوطني أيها اجلس -

 .اعنه أحدثك

 :بقوله المفضل أردف

 .أستشيرك جئت لهذا أعلم، -

 :وقال بالغ باهتمام العسكري إليه نظر

 .الحل تعرف فأنت تعلم، دمت ما -

 مستفسرا: المفضل فقال

 يطلب؟ وكم -

 وحزن: يأس بنظرة العسكري أجابهف
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 .كاش ،سنتيم ونصف مليون -

 متيقن: بصيغة المفضل له قال

 ،مثله ولك ،آخر مليونا وللباشا مليونا، له أعطي -

 درهم. أالف خمسة والقائد وللشيخ

 الوسيط؟ أيها هذا يرضيكم فهل 

 :له وقال باستغراب، العسكري إليه نظر

 ؟!حقا تقول ما أتعي -

 :له قال

 على أحصل أن شريطة أقول، مما ومتيقن نعم، -

 المحكمة من للحكم األصلية النسخة وعلى مربوحة، القضية

 بقشيش ولك أنت، األمور بكل تتكلف وأن ،قبل الغد اليوم

 .يرام ما على األمور جرت إن الخير في مصاحب

 له: وقال وجهه تمأل الفرح وأسارير العسكري إليه نظر

 ،العمر خبر له وأنقل القايد عند سأدخل حاال، انتظر -

 .عليه سيكافئني حقا

 بدون وفتح بابه القايد مكتب إلى يهرول العسكري دخل

 العرض هذا المفضل، قدمه الذي العرض للقايد وحكى استئذان

 داريةاإل الوثائق جمع تولى بمارو أبدا القايد يقاومه لن الذي

 .السحر إنه المال، إنه بيديه،

 األوراق كل كانت االنتظار من ساعات ثالث بعد

 أخيه صهر أبناء تتهم التي القايد أوراق وكانت مجهزة،
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 الهندي القنب وبزراعة جهة من المفضل أرض على باالعتداء

 مرفوقة المفضل، إلى يسلمها القايد بيد أخرى جهة من

 منما  وهذا القادم، األسبوع المحكمة أمام للمثول باستدعاء

 .القضبان وراء سنين خمس ونيقض يجعلهم نأ شأنه

 الذي الفساد حجم وتأمل الحكم، نسخة إلى المفضل نظر

 الداخل، من يتحسر وخرج العمومية، باإلدارة يحيط كان

 ويتساءل:

 أجل من وملتوية خبيثة مسالك الناس يسلك لماذا 

 الغير؟ أرزاق وأخذ واالحتيال النصب

 من ةملتوي مسالك سلوك على الشرفاء يرغمون ولماذا 

 حقوقهم؟ إعادة أجل

 نيرشو حينما إال الناس إلى تلتفت ال اإلدارة ولماذا 

 والمصالح؟ بالمال إدارتها قبور

 .والمبادئ القيم تغيب اإلنسانية تغيب حينما حتما 
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23: 

 الخامس، محمد اإلقليمي المستشفى إلى حفيظة دخلت

 ابنتهم، جلب في العائلة تأخر سبب عن األطباء واستغرب

 نجاتها فرص وأن خطيرة، حالة في ابنتهم أن لألهل رحواوص

 هذه مثل في المعجزة يفعل نم وحده الدعاء وأن ،ضعيفة

 .الحاالت

 عملية لها وأجريت العمليات غرفة إلى حفيظة أدخلت

 كان .القلب في ثقب ومعالجة المخ، في نزيفال لوقف جراحية

 قوية صدمة عن ناتجا األطباء تشخيص حسب األول النزيف

 الطبيب رفض وقد قديم، فهو القلب ثقب أما األم، أصابت

 هذا على تبقى أن وفضل خطورته، بسبب لمعالجته التدخل

مام لكن أ .حياتها المريضة وتخسر العملية تفشل أن على الحال

لهم ن جعإصرار األخ على القيام بالعملية الثانية مهما كلف الثم

 ة.يقررون القيام بالعمليتين مرة واحد

 ،العمليات غرفة إلى دخلت التي ابنتها تودع األم جلست

 افيهم النجاح وإمكانية واحد، وقت في عمليتين ستجري والتي

 ةنظر آخر لتلقي المكلومة ماأل المختص الطبيب نادى ضئيلة،

 بنتها،ا وجه عانقت العملية، إلى بها يدخلوا أن قبل ابنتها على

 براءة إلى ونظرت ،-ظةحفي زوج وأب أم- العجوزان متقد ثم

 جسد األطباء يسحب أن قبل بحرارة وعانقتها هاناب زوجة

 .العمليات غرفة نحو المريضة

 جنسيات من العملية على المشرفون األطباء كان

 إلى ميدانية بزيارات يقومون األطباء فهؤالء مختلفة،

 أجرى وقد االستقالل، أواخر منذ المغربي الشمال مستشفيات
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 يدفعونه مقابال يجدوا لم لمغاربة نوعية عمليات ممنه الكثير

 .المكلفة العمليات لهذه الباهظة األثمان بسبب

 نجح ،متواصلة ساعات ثالث األولى العملية استمرت

 اأزالو أنهم كما المريضة، مخ نزيف وقف في األطباء خاللها

 مكان خاطوا ثم ،ر منهاأليس الفص في تكوم الذي الدم أثر

 .األخطرو الثانية العملية أنفواواست الجرح،

- اإليرلندي الطبيب جبهة من يتصبب العرق كان

 عدة على أشرف وقد ن،سنتي منذ المغرب إلى قدم الذي -مارك

 عةواس شهرة اكتسب وقد بالنجاح، أغلبها كللت مجانية عمليات

 .سنه حداثة رغم المنطقة أهل بين

 مشواره بدأ أن منذ العمليات من النوع هذا يصادف فلم

 في همن البد أمرا اإلنسانة هذه بجسد المغامرة فكانت المهني،

 .حياتها ينقذ بديل أي غياب ظل

 كانت مطلقة، وبمهارة الصدر، عظم بشق العملية بدأت

 ،حفيظة الشابة لقلب تتيح التي اإلجراءات أنجزت قد أصابعه

 .مجددا يخفق أن توقفه، منذ

 وضعت التي واتاألد مناولة نحو يده راحة مارك مد

 .اإلبرة حاملة يديه في

 النور وتحت. األخيرة المرحلة من االقتراب تم لقد

 أجل من األبهر مارك ثقب للظل، المانع للمصباح األبيض

 تالموجا وراقب عليها، يحتوي كان يالذ الهواء بقايا إفراغ

 متألا وعندما .القلب تجاويف تعبر كانت التي الدماء من األولى

 .الثاني الفرنسي للجراح إشارة أعطى اما،تم القلب
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 إزاء الخفقان في القلب شرع صغيرة كهربائية وبصدمة

 تظمان ثم .العضلية الرجفة من وبنوع أوال، باستحياء .الملقط

 .عادي شبه األمر فصار. القلب خفقان سير

 القفص شمل للجمع المخصص الخيط على مارك نادى

 .الصدري

 ما وكل قسمين، إلى مقسوما الصدري القفص كان

 تخبئ صغيرة آالت كأنها تبرز عضالت من الجسم بداخل

 .مبدع خالق عظمة

 ثم التخدير، وطاقم الجراحين إلى مارك نظر -

 ابتسم قائال:

 .نجحنا لقد -

 اإلذن الفرنسي الجراح فطلب الجميع، االبتسامة رافقت

 هذا في أحد يشاركه أن رفض مارك لكن الصدر، بخياطة

، الخطيرة العملية هذه في ينجح مرة فألول ،الصعب راالنتصا

 .أحد فيه يشاركه أن يرد لملهذا 

 األخير الخيط ربط الصدري، القفص شراعي جمع ولما

 .والتميز االنتصار على دلت يةفوالذ ونظرة برقة

 وجهه، في وابتسموا مارك نجاح حول الطاقم تحلق

 :مرددين

 .وبطل وهللا بطل -

 :بقوله الطاقم كالم على لفرنسيا الجراح أعقب ثم
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 وبال مارك، يا أنت المغرب في الجراحين سيد -

 .منازع

 ورتب الطيبة، مجهوداته على الطبي الطاقم شكر

 نهأ للجميع وقال منهم، واحد كل يفعل أن يجب ما على أوامره

 ناذرال الحدث وبهذا المعجزة بهذه العائلة يخبر من أول سيكون

 .الحدوث

 الطبية مالبسه وغير يديه نظف أن بعد الطبيب توجه

 عةمجتم العائلة كانت االنتظار، غرفة إلى المؤدي الممر نحو

 يقرآن مصحفا يتأبطان والعجوزان مقلها، من تنهمر والدموع

 تعيشهما ل اتخفيف تكون اآليات هذه لعل العملية بداية منذ القرآن

 .هيرغحل  الذي الو بالدعاء، الطبيب أوصاهم فقد ابنتهم،

 :لهم وقال كبيرة برقة الطبيب ابتسم

 إيقاف استطعنا وقد ناجحة، األولى العملية كانت -

 قمنا ناأن كما للمخ، األيسر الجانب معالجة من تمكناكما  النزيف

 .ىاألول العملية نجحت وقد فيه، تكوم الذي الدم من بتنظيفه

 وقد واجب، أكمل على جرت فقد الثانية العملية أما

 .ألبهرا الوريد في آخر ثقبا أصلحنا أننا كما القلب، ثقب ناجالع

 ... فهي ابنتكم حالة أما

 وتد حتى الشابة األم لحالة تقييمه يكمل الطبيب يكد لم

 مستغيثات، نحوه يسرعن الممرضات ورأى اإلنذار أجراس

 .وبسرعة األمر يعالج أن وعليه جانبية، مضاعفات وقعت فقد

 أن بعد جديد من وتولول ختصر العائلة الطبيب ترك

 أن حتى .لحياتها ابنتهم استرجاع في جديدا أمال لنفوسهم أعطى
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 يصطدم أن كاد منعه وبعد بالدخول اإلذن طلب المريضة أخ

 .له أهله منع لوال البواب مع

 التي عائلتها وحياة األم حياة من عصيبة لحظات كانت

 ،األضرار بأقل ولو العملية، من سالمة عافية خروجها تنتظر

 أن نالثم كان ولو جديد، من ابنتهم يرو أن سوى لديهم يهم فال

 .يملكون ما كل يبيعوا

 تشغيل وطلب اإلنعاش غرفة إلى بسرعة الطبيب دخل

 ىعل وتشغيله الكهربائي الصاعق بجلب أمر الالزمة، األدوات

 إنعاش يحاول وصار المريضة صدر وكشف المئتين، الدرجة

 .جدوى دون كنل جديد من أنفاسها

 الدرجة على الجهاز يشغلوا أن الثانية للمرة طلب

 .ينأندريال بحقنة المريضة يحقنوا وأن ئة،ام الثالث

 لكن والخامسة، والرابعة الثالثة للمرة إنعاشها حاول

 .جدوى بدون

 مقلتيه، بين تختلج والدموع األرض على الطبيب سقط

 ريتج األقدار هي وها ته،ابقدر اإليمان إلى غروره قاده لقد

 .المريضة ماتت لكن العمليتان، نجحت لقد أراد، ما عكس

 لألقدار أن سوى للنتيجة منطقي تفسير أي يجد لم 

 .وتقرر األحكام في تبث التي وهي وتصاريفها أحكامها

 فارق الذي المسجى الجسد إلى اإلنعاش طاقم نظر

 المريضة، وجه أحدهم وغطى كبيرين، وتأثر بحزن الروح

 عادة غير على بينات آيات من يحفظ ما ببعض يتمم بدأو

 .الممرضين
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 الممر في أن وخصوصا جدا مهيبة اللحظات كانت

 ياةح إنقاذ أجل من الماهر الطبيب في ثقتهم وضعوا كثر أناسا

 فماذا الذريع، بالفشل عمله وكلل المرة، هذه أخفق لكنه ابنتهم،

 يفعل؟

 حوله تحلقوا الذين األهل إلى التخدير طبيب خرج

 المريضة، إنعاش نتيجة معرفة أجل من سخية ودموع بحزن

 :الطبيب فقال

 سبيل في أكبر جهدا وبدلنا العملية، نجحت لقد -

 .الحظ لسوء فقدناها لكن المريضة، حياة على المحافظة

 واختلطت والمرج، الهرج وكثر المكان، الصراخ عال

 مغما نساءال بعض سقطت أن درجة إلى باألحزان الدموع

 .المصيبة وهول أثر من عليهن

 وثالثة أبناء وثالثة مغتربا رجال وتترك تذهب أ م   

 .بالسجن مهددين رجال
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 إلى المؤدي الفرعي الطريق نحو طريقه المفضل شق

 فعيرت بناء من إال عادتها، على المدشر أجواء كانت. المنزل

 ذيال الجديد لجامعا أنه والظاهر القديم، الضريح من بالقرب

 زءبج أبوه تبرع والذي الدينية، العلوم تدريس أجل من سيبنى

 .بناءه إتمام أجل من وماله أرضه من

 في دائما زوجته تحتها تجلس كانت التي الشجرة لمح

 ةالفتر هذه في اتواجده عدم من استغرب لكنه قدومه، انتظار

 حتت مساء كل تجلس أن عادتها من كانقد ف المساء، من

 اهباذ أو ما بلد نحو مسافرا كانأ سواء قدومه النتظار الشجرة

 لىإ ذلك سبب أرجع فقد يكترث لم لكنه ما، غرض لقضاء

 .كأبيه مشاغبا طفال كان وربما الطفل، بتربية انشغالها

 دقائق في التين شجرة وبين النهر بين المسافة قطع

 تتح من الراحة قسط أخذ أجل من تعبه واستغل معدودة

 ا،هن إلى زوجته قدوم انتظار أجل من وربما ة،ارفالو ظاللها

 .دقيقة ولو ظاللها تحت الجلوس فرصة تضيع ال فهي
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 من زاد عميق نوم في وغفا الشجرة جذع على اتكأ

 نحو طريقه في قضاهما اللذان الماضيان اليومان تعب عمقه

 .البيت

 له تقدم زوجته رأى جميلة، أحالما رأى نومه أثناء

 له يبتسمان أبواه رأى مالمحه، من كثير في يشبهه جميال الطف

 .الدائم والتوفيق بالرضى له يدعوان وهما رقة

 الذي بعقده نحوه تتقدم زوجته لمح غرة حين على ،لكن

 :له قائلة السابقة رحلته في لها أهداه

 .الشهم أيها األمانة إلى فأحسن لك، العقد هذا -

 ،تكلمه لم السبب، عن واستفسرها ذهول في إليه نظر

 :له وقالت األبيض العرس ثوب في ابتسمت بل

 .األمانة تنسى فال غدا، سنلتقي لكن اليوم، سأغادر -

 معها، ليذهب تنتظره كي يناديها مفزوعا نحوها أسرع

 الضفة نحو ولوجه معها واستحال ،أغلق قد كان الباب لكن

 .األخر

 :قائال دممح ابنه صوت على مفزوعا نهض

 أبي، -

 .أبي 

 أنت؟ هذاأ 

 :له وقال كبير، شوق في ابنه المفضل احتضن

 .روحي لك اشتقت ابني، لك اشتقت -
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 :له فقال وأمه، إخوته عن سأله ثم

 في بك ليلتقوا وجدي وخالي هي البارحة ذهبت أمي -

 .جدي قاله ما وهذا شفشاون،

 ابنه يد فأخذ منه، واستغرب ابنه كالم من األب فزع

 .يحبها كان التي اإلسبانية الحلوى األغراض بين من وأخرج

 أذنيه: في وهمس

 .بني والعافية بالصحة -

 .البيت نحو وتوجها أبيه خد االبن قبل

 ياتآ يتلو دموعه في غارقا مازال األب كان البيت في

 ألمت ما جراء من العائلة وألم زوجته ألم من تخفف لعلها بينات

 في وصرخ قواه، تسفعه لم عيناه رفع وحينما خطوب، من بها

 فرحا: ابنه وجه

 .الحبيب ابني عيني وقرة حبيبي -

 وجهه من كل يقبل وصار بقوة ابنه األب احتضن

 والدموع خشوع في ابيه يدي تقبيل على مكب واالبن ورأسه،

 :قائال بقوة، تبلله

 الوفير، بالخير وعدت عدت، أنا وها لكم، اشتقت أبي -

 األرض، أوراق هي وها السجن، يف بالكالب أزج أن عدكأو

 .السجن في بهم ستزج التي وراقاألو

 نم االبن فعله ما وابنه األب بين المشاعر زخم من زاد

 .وأبيه إخوته أجل

 كئيب، حزن في األب أجاب
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 .بالخير حنييتر قلبي يا نتأ وها المر، أذاقونا لقد -

 جميع أخرج أن بعد أبيه حضن في مفرغا االبن أجاب

 :له وقال ،أمواله

 ،سنتيم ماليين عشرة األنذال أولئك على خسرت لقد -

 .السجون غيابات يلجوا أن البد أبدا، أرحمهم ولن

 :قائال ابنه إلى بحب األب نظر

 إلى أخيك أصهار ندخل أن نرضى لن الحبيب، ابني

 الناس؟ عنا سيقول فماذا السجن،

 .يهمني فال شاءوا، ما ليقولوا -

 ن؟بالسج يهددوكم ألم

 رأسه: مطأطئ األب فأجاب

 .بني يا نعم -

 نل وهللا ،أبي يا ال سيرحمونك؟ كانوا أنهم تظن وهل -

 .األنذال هؤالء تربيت من البد .يفعلوا

 .رحيم فاهلل بني، يا رحيما كن -

 .الحكم في تتسرع ال لكن مصيرهم، ستقرر أنت ،أبي -

 .بني يا تمهل لكن وغضبك، اندفاعك أعلم أنا -

 من إال فارغ، شبه فوجده البيت إلى مفضلال نظر

 :قائال أباه فاستفسر والدجاج، األغنام صوت

 أبي؟ يا وأبنائي وزوجتي أمي أين -
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 :قائال مقلتيه بين تختلج والدموع ابنه إلى األب نظر

 دخلت لقد وإخوتك، وأصهارك هي المستشفى في أمك -

 .خطرة حالة في وهي غيبوبة، في زوجتك

 ونهض الرؤيا، محتوى من وفزع أبيه إلى االبن نظر

 النهوض على قواه تسعفه فلم صعوبة،ب الجدار على يتكئ

 قادر غير وهو بغزارة تنهمر والدموع أبيه إلى ينظر وجلس

 .الكالم على

 الطريق من تقترب إسعاف سيارة صوت سمعا فجأة

 ينتظر لم ،البعض بعضهما إلى ونظرا همااقلب قفز الفرعي،

 .ليتحقق القريب الصوت نحو يركض فنهض ساراستف أي االبن

 .البيت من تقترب وهي الجنائز، سيارة صوت الصوت كان لقد

 طريقه وفي السيارة، نحو بجنون فأسرع زوجته، مصير عرف

 .البيت من قريبة حفرة في عليه مغشيا سقط
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 وقوة الصدمة جراء من به ألمت التي الغيبوبة من أفاق

 لمواأل الحزن وعالمات حوله تتحلق العائلة كل فوجد الحادثة،

 أباه: فسأل قلبه، تعتصر

 روحي؟ دفنتم هل -

 الدموع: يذرف وهو أبوه فأجابه

 .العميق الجرح أثر من تعافيك انتظرنا بل يبني، ال -

 من طلب ثم زوجته، ليودع يحمله أن أبيه من طلب

 .زوجته لدفن يتهيئوا أن الجميع

 حول والجموع ليال، العاشرة ىإل تشير الساعة كانت

 نإ ما المحيطة والقرى القرية اجتمعت لقد .تزايد في البيت

 .متألمة الوجوه وكل حزينة، الوجوه فكل بالخبر، علموا

 وذرف وقار، لحظات في المبتسمة زوجته إلى نظر

 منها يطلب منه، جزء كل مقبال وجهها على الدمع تلو الدموع



شــبيـلـيـةسلــيـل إ  المودن موسى   

 

2018الناشر:المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين. ألمانيا/  257 

 

 ألمه، فازداد صراخه، زاد بدونها، يعيش لن أنه ويؤكد .العفو

 .واأللم الحزن أثر من عليه مغما مجددا وسقط

 الفجر ساعات مع إال يستفق ولم مجددا، إخوته حمله

 جرح ففيه رأسه أما بالكامل، مجروحا وجهه كان األولى،

 .بليغة إصابة كانت لقد .عميق

 من أكثر ئةملي األبواب فوجد كبيرة، صعوبة في نهض

 :قائال وإخوته أبواه فنادى السابق،

 .مستعد فأنا هيا -

 في زوجته دفن يراقب وهو التين شجرة تحت جلس

 لقد راه،ت أن قبل دفنها لقد ،فيه يدفنها أن منه طلبت الذي المكان

 .حياةال وذهبت دفنها لقد وتهدأ، أشواقهما تلتقي أن قبل دفنها

 كلما الطاهر جسدها عن التراب إزالة على يكب كان

 امرفوق األلم فكان الرفات، على التراب تغطيت الشباب ادأر

 باح حياتهم في رأو فما العامة، قلوبا يعتصر الفقهاء بأصوات

 .الحكيم لهم قال هكذا يروه، لن وحتما. قبل من هذا مثل

 من طلب نفسه، وهدأت بالتراب، القبر غطي أن بعد

 اقيالب يترك وأن زوجته، قبر على األندلس تراب ينثر أن أبيه

 .مستقبال قبره على لينثره

 .متألما ابنه إلى األب نظر

 الحبيبة، غادرتنا أن بعد المغادرة تريد ذلكك نتوأ -

 اكأدر فما ابني، زوجة فقدان مأساة احتمال على قدرة لي ليس

 .بابني نفسه
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 قائال: أبيه إلى نظر

 .أبي يا أعيش أن ستطيعأ ال -

 وخاطبه منه ءجز كل وقبل صدره، إلى ابنه احتضن

 قائال:

 ؛أنت إال -

 .أنت إال 

 وكان بالمفضل، اشتدادا يزداد الوجع كان المساء في

 ففليخ القرآن يقرأون والناس به، تحيط وهي عائلته إلى ينظر

اته، فلم يكن يلتفت لحي مصيره، بقرب يعلم كان لكنه ألمه، من

 :قائال ابنيه رأسي على يربضبل كان 

 .ولداي يا أحبكما -

 رالصغي بنهإـب يأتوا بأن ينادي واألخرى، الفينة بينو

 :قائال يحتضنهلو منه، جزء كل يقبللو وضحكاته، جماله ليرى

 .يشتد عودك ألرى األيام تسعفني لم الحبيب، ابني -

 وكل األم طرف من وعويل صراخ الكالم هذا يرافق ثم

 لموأ زوجته، فراق وألم الشاب، هذا ألم يحتملوا فلم الحاضرين،

 .هللا قدر ال فراقه

 :قائال وابتسم الجموع إلى نظر

 فأنا أنفسكم، وأمام هللا أمام الشهود أنتم الحضور أيها -

 الطرف في المهدم القرية مسجد لبناء أموالي من بجزء أوصي
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 من مدخوله يكون وأن زوجتي، مسمى على يسمى وأن األخر،

 .الدين يوم إلى عليها جارية صدقة الفالنية األرض

 الثالثة، بأبنائي يهتموا بأن وإخوتي والدي أوصي كما

 كما تربية، أفضل يربوهم وأن تعليمهم، على يسهروا وأن

 .متكاتفين متحابين تكونوا بأن أوصيكم

 وصرخ: األلم به اشتد حتى كالمه، يكمل يكد لم

 .وأماه وارباه، -

 :له وتقول بقوة، تحتضنه األم نهضت

 .ابني ،ابني -

 .أنفاسه ببرودة أحست أن إلى تعانقه ظلت

 وارتقت الحياة، ابنها فارق لقد مذهولة، إليه نظرت

 .السماء إلى روحه

 أجواء واختلطت والعويل، بالصراخ المكان ضج 

 .األلم بأجواء الحزن

 وسكان والفقهاء والطلبة المريدون اجتمع المساء في

 لمواأل الحزن كان مهيبة، جنازة في المجاورة والقرى القرية

 .الوجوه على باديا

 يدفن أن أوصى حيث التين شجرة تحت المفضل دفن

 من ابعض ونثر األب تقدم الدفن، مراسم إتمام وبعد وفاته، قبل

. همقلتي على تنهمر والدموع ابنه قبر على األجداد أرض تراب

 أباه؟ الفراق ألم يقتل وهل ابنه، الحب قتل لقد
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 بعضهما في بدورهما نظرا اللذان ابنيه إلى نظر

 .غزيرة عينيهما من تهطل والدموع

 التراب يحوي الذي الحريري والكيس أبوهما فتكلم

 :قائال بيمناه

 رتقيأ حينما قبري، على انثروه األجداد تراب هذا -

 .ما يوما

 :قائال أباه فاحتضن إليه ونظر الكيس أحمد أخذ 

 بعد حبيب فراق على قدرة لنا فليس أبي، يا أنت إال -

 .أخي قفرا

 االبن مع وروحه وقلبه قائال وأعقب األب إليهما نظر 

 .غادر الذي

 الحياة؟ ستطيب هل المبسم، غادر أن بعد -
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نظر الحفيد إلى جده موسى والدمع يترقرق من عينيه، 

وسرعان ما أسرع إلى حضنه وصار يجهش بالبكاء ويصرخ 

 بشدة قائال:

 جدي، ألهذه الدرجة تألمت؟ -

 هذه الدرجة عانيت؟ أل 

 ألهذه الدرجة غامرت؟

 إننا بدونك يا جدي كنا سنكون غثاء مستحيال. 

لم حمل الجد حفيده بين ذراعيه، ونظر إليه والحزن واأل

 يعتصر قلبه الخفاق، ثم بادره بالقول:

أنت يا ولدي لست سوى طيف من أطياف إشبيلية، -

ى لست سوى همس من همسات الجبال الغمارية، لست سو

 سحابة من سحب الجود تهاطلت علينا بعد عسر سنين مفصلية.
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اشتد عناق الصغير على جسد الجد الكهل، وصرخ بين 

 راحتيه التي قبض عليهما بشدة:

 جدي أحبك، جدي أنت مثلي األعلى. -

مسح الجد على رأس الصغير برفق وحب، وأدنى رأس 

 الصغير نحوه، ماسحا دموعه المنسكبة، وقال له:

تي ل، سأريك يا حفيدي كل أثار ومعالم الحكاية التعا -

سردتها عليك، سأريك روضة أجدادك، وشجرة البركة التي 

ل منسددفن بينها والدي، وسأريك أيضا بيتهما المحاذي للنهر ال

من بين الجبال، اليوم يا حفيدي سأريك أماكن األحداث، 

 وسترى بنفسك معالم الحكاية.

ل الصغير، ونهض نحو ضج المكان بصوت فرحة الطف

 بوابة البيت المستدير، وصرخ نحو جده قائال:

 جدي، اليوم سنبني الحكاية. -

نظر الجد نحو الصغير، وتذكر نفسه حينما كان 

صغيرا، حينما لم يجد سندا سوى عجوزين وأعمام تشضى 

كر األلم والتشرذم، تذ فبينهم الخالف، واستشرى بينهم أطيا

 يت له عن قسديتهم المتداولة إلىرقة الوالدين، وقصصا حك

اليوم على كل لسان، ثم انحنى قليال والدمع على مقلتيه 

 تنسكبان، فنظر إلى السماء، وقال:

ه نعم الحمد هلل على نعمه التي ال تبلى، والحمد له على -

 التي ال تنتهي.

 ابتسم الطفل في وجه جده وخاطبه قائال:
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 هل عدت يا جدي إلى الماضي لتتحدث؟  -

 ألم تقل لي أننا سنجسده معا اليوم؟

 أم أنك أخلفت وعدك يا جدي؟

ن، أخذ الطفل بكلتا يدي الجد، وقبلهما بعمق وحب كبيري

 وقال له:

يا جدي الماضي، ولنعش المستقبل بفرح  ىإنس -

ندفن أطياف إشبيلية، بين  يوسرور عظيمين، وتعالى يا جد

 .تيندفتي روضة األندلس المحاذية لشجرة ال

نطلق الحفيد وجده نحو الروضة، وسارا في رحلتهما ا

 .لىلدفن األطياف المؤلمة، وانتهت بذلك أطوار الحكاية األو

 والحقيقة أنها لم تنتهي بانتهاء دفن طيف أو أطياف 

 مؤلمة طليقة، بل هناك الشاهد والخرائب، بل هناك الشجرة

 والدفائن، بل هناك التربة.

كاية، لكن ال يظن بأن قد تنتهي الفصول األولى للح

 التي سينسجها المستقبل ستنتهي، فالتاريخ ىالفصول األخر

ر يعيد نسج نفسه بنفسه، وحتما سيختار تفاصيل أخرى، ويختا

 :وجوها أخرى، فاألرض كم يقال

 "البد أن تجذب أصحابها"

 م.2017من غشت عام  30حررت يوم: الخميس 

 

 



 


