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 حیث تعیش الصقور

ن الزمرد والیاقوت یسكنھا أناس من ـاور مــي فأتخیل مغــابتدأت المشاعر تعصف ب
ھناك في أعالي جبل صنین تحت شماریخ الصخور الناتئة حیث تعیش  ،ارــور ونــن

ان.ــالصقور والعقب  

 ة جبریة طویلة في بیروتــبعد إقام ،ارئ الى الضیعةــوكان سبب ذلك صعودنا الط
ي كان ـنتیجة إقتران أبي بأمي الت ،ديـن أبي وجــفرضھا علینا ذلك الخالف القدیم بی

زال یعتبرھا سوقیة من العامیة ال تلیق بنسبھ الكبیر. ولكن وسطاء الخیر ـجدي وال ی
 وجّ من الطبائع ولینوا ماــفقوموا ما اع ،د عشرین سنة ونیف من القطیعةــتدخلوا بع

رضي جدي المشھور فــي الضیعة بصالبة مواقفــھ وقسوة صلب من المواقف حتى 
ى بیروت وحملنا معھ في ذلك الصیف الالھب في المدینة حیث ـفحضر ال قــراراتھ،

اء.ــاء وال كھربــال م  

ً باإللفة الموجودةأعجبت كثی ً ـبین أھ ــرا الي الضیعة فالجائع یستطیع أن یطلب طعاما
والعطشان یستطیع أن یعرج الى أي  ،لــبالخج ن أي بیت یصادفھ دون أي شعورــم
ر لھ ست البیت ویضاحك الفتیات ویمازحھن دون زل لیشرب الماء والقھوة وتبصّ ـمن

ً مد ــة أحــأن یثیر ریب ن أماسي الضیعة وكیف یخرج ــأو حتى غیرتھ. تعجبت أیضا
ر الباسقة ـالصنوبار ــق الظلیل تحت أشجــى ذلك الطریــالشبان والصبایا زرافات ال

رن الضحكات ــال فتــد واألزجــادیث والقصائــدور األحــرحون وتــرجون ویمــفیھ
ان تعقد حلقات الدبكة على قارعة الطریق إذا صادف ــي بعض األحیــوف ،بالعشرات

 أحد الشبان الذین یحسنون العزف على المجوز أو الشبابة.

فجعلني أأرق في اللیل وأحلم أحالم یقظة  ،يالي واستفز مشاعرـار خیــولكن الذي أث
ت الذین یتركون الضیعة طوال ن بعض العائالـدي عــي النھار حدیث جــمتواصلة ف

وا یزرعون القمح ــرود صنین حیث ال زالـــالي جـــي أعــاك فـــف لیعیشوا ھنالصی
التي یروون عنھا ن الینابیع الكثیرة ـاه مـــوفر المیــوعة لتــوالحمص والخضار المتن

ي الماء ورأس البطیخ یتشقق ــدر عندما تستقر لحظة فــد تخــار المدھشة. فالیــاألخب
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ة اللون. والبعض أكد أن اللون الخمري ینتشر ــدام الصبیة البیضاء تصبح خمریــوأق
 في كل أنحاء الجسد ویعطیك طعم سالفھ من مذاق الشفتین.

ار وأغنام ألن العشب في األعالي ــماشیتھا من أبق ال جدي أن تلك العائالت تأخذــوق
ً أخضر ط ى طریقة ــوزال أو خیم علــن الــل مــري، وأما بیوتھم فھي عرازیـــدائما
ارة عند جدي عن ھذه العائالت خبر حمدان الذي نصب ــر إثــر األكثــالكشاف. الخب

ً من الشعر بخمسة أعمدة وكأنھ شیخ قبیلة  شمریة. وھو یحرص على في األعالي بیتا
ً في منقلھ الكبیر، ومع  دق قھوتھ بالمھباج وتحضیرھا على جمر سندیان متوھج دائما

د أبیاتــوة یجــالقھ ً إنتقــر على الرباب ویقصّ اھا بعنایة من تغریبة بني ھالل وسیرة ـا
عنترة مع سحبات میجنا وعتابا وبعض المواویل البغدادیة. وحمدان ھذا كانت جعبتھ 

ً بأخبم ال ـار الفروسیة المدھشة التي تتخللھا مآس عاطفیة جرت بین رجــملوئة دائما
واج البحار الموشى ـد أمــار الغضب وعذارى خلقتھن الطبیعة من زبــن نــصنعوا م

ة إسمھا سمیرة أخرجھا من المدرسة بعد ـبأرجوان الغروب الدافئ. وكان لحمدان إبن
ءة والكتابة بالعربیة والفرنسیة وحفظھا عشرات القصائد راـاإلبتدائیة ولكنھ علمھا الق

ار شبان الضیعة ألنھا تستطیع أن ــوالسیر، وكانت سمیرة رغم قسوة نشأتھا قبلة أنظ
وشموخ، فكأنھا أمیرة تنظر الى  دّ ــاد واألعراس رقصات فیھا تحــي األعیــترقص ف

ل وتزھو بنفسھا كالطاووس.ــالناس من ع  

كانت األرض ترتج  ،ةـة البعلبكیة وتغني الدلعونــبكــى حاشیة الدعل أما عندما تمسك
ھا ــات ضحكتــن رنــع مــزل بیت األضلــان تزلــلوب الشبــتحت ضربات كعبھا وق

ور عینیھا المفطورتین على كثیر من الغنج والدالل. جمحت ــواویلھا وحـوتأوھات م
ً بعد مشاھدتي لعرس ـارة یومــي اإلثـــب في الضیعة رقصت فیھ سمیرة حتى رقص ا

وفي  دّ ـراتھا تحــي نظــر، فــروني وأكثــمعھا البشر والحجر، كانت شامخة كما أخب
اة عرفتھا في المدینة، إقتربت ـویة طاغیة لم أستطع مقارنتھا بأي فتــبسماتھا دالل أنث

ً أن أعرفھا بنفسي وأتجاذب معھا أطراف الحدیث وـمنھا مرتی لكني تجابنت ن محاوال
ً فاقتربت مني في ـع، ربما شعرت ھــفي المرتین فكنت أرتعد ثم أتراج ي بذلك حدسا

ة العرس وسلمت بدالل.ــنھای  
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ً بالق - وتصبحون ة ال تلیق بكم ـون الضیعة وكأنھا تافھــریب.... تتركــریب الغــأھال
ماسكت وأجبتھا.وإبتسامة السخریة على شفتیھا ولكني ت ينأوالد مدن... ھكذا بادرت  

ً في المدینة.ــب - ل أتینا الضیعة لنكحل أعیننا بأنوار جمال علوي إفتقدناه كثیرا  

ة، ثم ـي الجامعــاشرة الفتیات األجنبیات فــھ الكتب ومعــل ھذبتــق برجــجواب یلی -
ً حتــضحكت وأدارت عنقھا غنج لھا تالمس وجھي فأحسست بالدنیا ــى كادت جدائــا

من النظرة األولى. ھٌ ــمول وعرفت أني عاشقٌ  كلھا تدور  

ً فــوا سیمكثون قلیــسألتھا إن كان ودة الى الجرد، فأجابت أنھم ـل العــي الضیعة قبــال
ر ثم إبتسمت وقالت:ــل الفجــسیغادرون قبی  

ا صیادین فعندنا الكثیر من الحجل واألرانب ـالوا إلینــي، تعــي األعالــسننتظركم ف -
ً للصیاد الجسور.وبعض  الغزالن أیضا  

أوه:ـــا أتــأجبت وأن  

ً ھذه مسألة محسومة. - سنزوركم حتما  

تحسن مداعبة القوافي فھل ھذا صحیح؟ قالوا لي أنك شاعرٌ  -  

ً، وتمتمت سمیرة وھــأجبتھا بأن ي تغادر: ـي أعیش الشعر وإن كنت ال أنشده إال قلیال
ً ویأكل الشعیر. في مساء الیوم ــیحمل ذھبمن یكتب الشعر وال یعیشھ كالحمار الذي  ا

ً على حمدان لیومین أو ثالثة ــي سأزور الجــدي أنــي قلت لجــالتال رد وسأحل ضیفا
ً وطلب مــق جدي فــل. وافــلیعلمني صید الحج ن الرجل الذي یرعى لھ كرومھ ـورا

ثلي من علیّة ق بضیف محترم مــلي الحصان ویزودني بمؤونة تلی دّ ــولھ أن یعــوحق
ً واسعة في ـوم مع ھدیة نفیسة لحمدان الذي یحترمھ جدي كثیــالق ً ألنھ یملك أرزاقا را

ً عامــاھا كرومــالضیعة أبق ً وجنــا ي الوقت الذي أھمل فیھ الكثیرون ـائن غضة فــرة
ارت ثم باعوھا لألغراب وتجار المدینة مراكز عمار بأبخس األثمان. ــأرزاقھم فب
كان التعب قد أخذ مني كل مأخذ مع أني بقیت  ،ل الغروبـرد قبیــالي الجــوصلنا أع

ً على األقدام.ــأكث ً ومرافقي المسكین یكدح الى جانبي سیرا ر الطریق راكبا  
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 ً ال أدري ماذا تردد  إستقبلتنا سمیرة وضاحة الجبین طلقة المحیا، وقفت أمامھا محملقا
ً أزرق عــنت تلبس بنطاي من عبارات التحیة والسالم، كاــشفت رف كیف یكشف ــاال

ً كاد ینقطع أمــور بالسمنة، الخصر كان دقیقــن إكتناز ردفیھا دونما شعــبخبث ع ا ــا
ً الــصدرھا فكان ناھ ً الى فوق وفي ـى بكبریاء وعنــى األعلــدا ً مشرئبا اد، أنفھا دائما
ود. قالت لي وھي تضحك:ــرق وقصف رعــعینیھا ومیض ب  

ً أم ترــد یــ تمأال - ً تكادك مصافحا ره مصافحة اآلنسات؟ــك أصولیا  

ً یسري في  َ عذبا ً دافئا عندما مددت یدي ألحتضن راحة یدھا برفق وحنان خلت خدرا
ً وطمأنینة ـروق عینیھا تتحول الى نـة فإذا ببــبشرتي، نظرت إلیھا ثانی ور یقطر أنسا

ا الى بیت ــدي ثم دعتنــا من یــإستردت یدھ ــان ناعس،وإذا بالرعود تسیل أنھار حن
وة المرة واستأذنت لتنادي على أبیھا الذي كان بالجوار یشتم ــا القھــالشعر وقدمت لن

ً یدع ً.ــراعیھ المھمل الذي أضاع صاعورا ً إختطفھ وولى ھاربا ي أن ذئبا  

ً وعبــل حمدان بألف أھـــدخ ً وسھال ل، سكب لنا ـبارات ترحیب لم أسمع بھا من قــال
ً ویحضر القصبة والفتائل للقمة ـة ثم نــوة ثانیــالقھ ادى على الراعي أن یذبح لنا جدیا

 سریعة حتى یحین وقت العشاء الذي سیدعو إلیھ كل األقارب في الجرد.

دأ المدعوون یحضرون من الساعة السابعة وكلھم قد ارتدى مالبس جمیلة ال تبدو ـإبت
ً وآخر دربكة وثالث ــولفت إنتباھي أن أحر، ــعلیھا مظاھر الفق د الرجال یحمل عودا

وز، فقلت لنفسي إن السھرة ستكون عامرة ودسمة باألفراح.ــمج  

بعد أكل المنسف ورفع األطباق غنى لنا حمدان وھو یجر على الرباب بعص القصید 
أنت  و یقول: أسكتــده وھــاب من یــزع الربــوالمواویل حتى أتى شیخ رعشن وانت

 بضجر شیخوختك ودع األوالد یغنون ویرقصون.

األفعوان وترقص كود ونزلت صبیة الى الساحة تتلوى ـكة یرافقھا العــالدرب دأ دقّ ــب
ل الى كل واحد وتغمزه بخبث وتتابع الرقص، ــرات ثم تمیــرة وردفیھا مــجدائلھا م

ي ثم ـالمس شعرھا وجھى ــي برأسھا حتــل ثم تنحني فتمیل علــفوجئت بالصبیة تقب
ي یدي فنھضت الى ـال. أسقط فــن باإلمتثــتدعوني للرقص والجمیع یصرخون آمری
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ى القلیل من الجرك الى رقص بلدي جربتھ ـن الدبكة الــم قلیالً  زجــالساحة أخذت أم
ستمر بضع فقون مستحسنین محاولتي، بعد خجل إوكان الجمیع یص ،ةـمرتین أو ثالث
ً عندما قــأشعر بالشجلحظات بدأت  ام رجل في یده كأس عرق وقدمھ ــاعة خصوصا

ھ مقفى وصرخ الجمیع مھللین وعاودت الرقص بجرأة أكثر، إقتربت من ـي، شربتــل
ي عینیھا كل ما أملك من عاطفة مخزونة ــاولت بنظرة خاطفة أن أسكب فــسمیرة ح

التصفیق ال ـزال شارد، عــدي فقفزت كغــي أعماقي ثم إبتسمت بخبث مددت لھا یــف
م تدور بسرعة فینفلش ــھا بقسوة ثــأرداف زّ ــذت سمیرة تھــر والصراخ وأخــوالصفی

ولي فتقترب وتبتعد لتعود وتجذبني ـذ بیدي لتدور حــرھا كمروحة صینیة ثم تأخــشع
رة، قلت لنفسي لماذا ال أستفید من بعض حركات ــن مــر مــى تالصقنا أكثــإلیھا حت

رك، كنت ألف ذراعي على خصرھا وأدور بھا دورة ثم ـروك والشارلستون والجــال
دي لیتأرجح شعرھا بكثیر من الغنج والدالل.ــى یــوي خصرھا علــأل  

اة بكأس عرق جدید وصاح الشبان مقفى ـي الحضور، قامت فتــذ الحماس یدب فــأخ
بدأ المجوز یعزف واألیدي ى وعال الصفیر، في ھذه اللحظة ـمقفى شربت الكأس مقف

ة الرقص البلدي وبدایة الدبكة البعلبكیة.ــتتماسك معلنة نھای  

أمسكت بیدھا وبذلت أقصى ما  ،ى الحاشیة وأخذت تغني الدلعونةــمسطت سمیرة عل
ّ الحماسي العارم ـدو خفیفــدي من جھد ألبــعن ً، كنت كلما أتى الجزر بعد المد ً بارعا ا

ً وجــدو رجــقات ألبأوزع النكات والتعلی ولیس شرابة خرج ولكني وفي  مّ ـوده مھــال
ن تحت األقدام ــم دحــقنرر فیھا یــمتفجرة كان الش دّ ــي موجة مــمنتصف الدبكة وف

ً م رط التعب، سكبوا العرق على وجھي وقمت ألستریح ــن فــالغاضبة سقطت أرضا
الجمام.دان الذي بادرني بفنجان قھوة مليء حتى ــبجانب حم  

ً وجمر السندیان یتوھج ـف ً باردا ي الساعة الحادیة عشرة كان النسیم الغربي یھب عذبا
ادر الجمیع وذھبت سمیرة الى الخیمة المجاورة، إشعل حمدان غلیونھ ــفي المنقل، غ

ال: ــيّ وقــر إلــان بعمق ثم نظــذ یعب الدخــوأخ  

ً من الضوضاء تتمزق فیھ ـلنفسك سجن ھ، لقد اخترتــكری ي المدینة، شيءٌ ــتقیم ف - ا
مومیاء أحسنوا  ــن نفسكال المدینة وشكلیاتھا، ال تجعل مــن عقــأعصابك، إنطلق م
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ي الكتب، سر في ھذه الجرود ــرأ عنھا فــال كما تق ش نفسك كما تحسھاـتحنیطھا، ع
حدث ون الحساسین، ثم تأوه حمدان وكأنھ یـور واألشجار وعیــرف على الصخــوتع

ع.ــنفسھ وتاب  

اس، اآلخرون الوضع السیاسي واإلقتصادي ماذا یعنیك من ھذا، ألست ـاة، النــالحی -
ً لیحلم بك ــن دونــرون یعیشون مــاس اآلخــاة، إن النــنفسك الحی ك، أنت لست خبزا

ً لیطمئن إلیــائع، وال كلبــالج ً لیقبر فیك السكارى تأوھاتھم، ــا فال ك الراعي، وال نھدا
ك.ــد بــة ألحــحاج  

دان ولكني حاولت معارضتھ فقلت:ــوأعجبتني فلسفة حم  

نقطعت السلسلة، جتمع وإذا ما ضعفت حلقة وانكسرت إاإلنسان حلقة في سلسلة الم -
ي البشر وتشطب الحضارة اإلنسانیة؟ــاع بنــد أن تلغي إجتمــفھل تری  

ال:ــونھ وقــن غلیـة مــدان مصات عمیقــحم ومصّ   

أتحسب نزوح الناس من الضیع الى المدینة حضارة، إنتقالھم من فالحین یتعاملون  -
مع األرض الشریفة الى سماسرة وعمال فنادق وبارات حضارة، بالمناسبة جدك من 

و یستعین بالغرباء كي ال تبور أرضھ، أال یخجل أبوك من ـر مالكي المنطقة وھــأكب
وتعیشون في بیت كالعلبة وال تعودون الى الضیعة  ك تافھ ھو وزوجتھـي بنــالعمل ف

ره فماذا تنتظرون؟ــة قبــراء، بیتكم سرایا وجدك على حافــأم  

ً یا ع - ً تكره أمي ألنھا غریبة؟ــولكن أال تقسو علینا قلیال م حمدان؟ ھل أنت أیضا  

ة ففسدت تنعم في المدین ،أما والدك فھو بالتأكید ال یملك رجولة جدكأنا ال أعرفھا، -
ر فیك، إني خبیر بالخیول فأعرف الحصان األصیل من ـي أتوسم الخیــھ ولكنــطبائع

ل وصمت وعاد لیحشو ــر المنقــي جمــر فـــدان، نظـــد حمــ، وتنھلھــھ وصھیــطلت
ً فصھل حصان في العتمة وترامى من الخیمة المجاورة ــالنسیم رق ونھ، ھبّ ــغلی راقا

غني:رة یــصوت سمی  

رــوم سھم البصــي الملكــــقلب ي إذا رمىــا حبیبي ذاب قلبــی   
اي وھج الدررــرت عینـــأبص اــــــد كلمــــھ عیـــؤادي فیــفف   
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ن بحة القصب الجریح، ألیس كذلك؟ـــم ھ شيءٌ ــدافء فی ذبٌ ـــھا عــصوت -  

اء:ـــسمیرة الغنھ وتابعت ــع حشو غلیونــدان رأسھ ولم یجب وتابـــحم زّ ـــھ  

رــاب السحــل ثیـــس اللیــألب اــن إن بسمــر فاتـــھ ثغـــفی   
ر في كؤوس العنبرـو خمــفھ ىــوة معسول اللمــأسمر الح   

 

ات ثمرة معاناة أحاسیسھا فابتسمت ثم تنھدت وأنا ـتحققت أن سمیرة شاعرة وأن األبی
م:ـــأتمت  

بین هللا والناس، كم أحب الشعر وكم أحب منشدیھ.ة ـلوال الشعراء النقطعت العالق -  

ال:ـــدان وقــي حمــإلتفت إل  

ي نظرتھا بریق غضب راعف وفي لفتاتھا ـة، فــة الجردیــذه اإلبنـــل تعجبك ھــھ -
ئ یجعلھا ناعمة كالمخمل، أجبتھ بلھجة ـھا الدافــرون ولكن صوتــرس حـــوح فــجم

ة:ــجازم  

ً إنفجر في عتمة عمري الباردة فمأل عمري ـم ذ رأیتھا ألولـــم - رة أحسستھا بركانا
ً ورعــبروق ام، أیھا العم ـيّ أحسست أني أحببتھا من ألف عــدما سلمت علــودا، عنــا
ً لك؟ــدان ھل تقبلني قریبــحم ا  

ول:ــو یقــدان وھــضحك حم  

ً وتسد فوھتــق بركانــأن تعان - حت شالل من لھب ھ بشفتیك شيء جمیل، أن تقف تـا
بریة فتمتطیھا بدون سرج ولجام شيء یلیق  اره الكاویة، أن تروض مھرةً ــلتستحم بن

ك من أجل ـي عمرك لما فكرت بالنساء، تبیع حریتــو كنت فــل مثلك، ولكني لــبرج
ً، تلك الرعــبرق خالب ق كون وراءھا إال ضعف ود قد ال ید یخدعك وال یسقط مطرا

ق، رمز العبودیة . وانفعل حمدان ـر طاحون في العنــم، المرأة حجوعھــد وخنــالعبی
ى األرض.ــوبصق عل  
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ي قالب إمرأة، أال ـار اآللھة المقدسة تجسدت فــرأة، إنھا نــن سمیرة لیست إمــولك -
ً كحدّ ــدھا الذي یقطع حینــتسمع صوت نشی ً كشال حریر.ــالسیف وینساب حین ا ا  

قبل أن أبارك لكما، یا صدیقي حاذر الحسناوات إنھن منافقات أقولھا للمرة األخیرة  -
ول لك الواحدة أنھا متیمة بك حتى الھیمان ثم ـال السیاسة، تقــن رجـــر مــیكذبن أكث

ز في وجھك كنمر جریح تمزق قلبك بفجورھا.ــدھا لسبب تافھ تقفــتج  

ً؟ل لي بوضوح أتقبــن الجواب یا عم حمدان قــلماذا التھرب م - لني قریبا  

ً فــل أن أرى لك جــلیس قب - راب ضیعتي.ــي تــذورا  

ً؟ - تریدني أن أتنازل عن شھادتي الجامعیة ألعیش فالحا  

ً فدعھ یثمر ھنا أعمال ومشاریع، إصنع مزرعة أبقار نموذجیة ـإذا كنت تملك عق - ال
نقف رة، مزرعة فطر كروم معلقة، إمتط حصان جدك وتــل ورد وأشجار مثمــمشات

ً لي.ــبی ن كرم وبستان وصنوبر، ھكذا فقط أرضاك صھرا  

رة تحب المدینة؟ــوإن كانت سمی -  

ً وأنا رجل خائب.ــیكون جھدي ق - د ضاع عبثا  

:ــى كتف حمــضحكت وضربت عل ً دان قائال  

دك یا عم حمدان لتباركنا.ــأعطني ی -  

ك.ـــا تنادیــاءھا إنھــأال تسمع ثغ -  

وز أحمق.ــعجال تضیع وقتك مع   

 

 كمال یوسف سري الدین

٢٠٠٥-١-١٢بزبدین   

 


