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اٍزٜالٍ ٝاٛلاء 

رلٝه هٝا٣خ اث٘خ ثبٗب٣ٞر٢ ك٢ ٤ُج٤ب االهثؼ٤٘٤بد  ٝك٢ ًٝبُخ 

ُِؾِلبء روغ ث٤ٖ اُغجبٍ ك٢ اُؾٔبكح اُؾٔواء ، ٣ل٣وٛب ا٤ُٞٗب٢ٗ 

ثبٗب٣ٞر٢ ، اُن١ ٣٘غنة ا٠ُ اُغٞاٗت اُٖٞك٤خ ٝاُؼوكب٤ٗخ 

ٝاُوٝؽب٤ٗخ اُز٢ ٣غلٛب ُلٟ ثلٝ اُٖؾواء ،  ٝرَزوطت اث٘زٚ 

اُز٢ ؽجبٛب هللا ثبُغٔبٍ ٝاُنًبء، اٛزٔبّ اُوعبٍ " اٗغ٤ِ٤ٌب"

اُن٣ٖ ٣و٣لٕٝ اُلٞى ثٜب ، ٝٛٞ ٓب ٣ٌَْ ٓؾٞها ٖٓ ٓؾبٝه 

اُٖواع اُن١ رَزؾٌْ ؽِوبرٚ ك٢ اعياء ٖٓ ٛنٙ اُوٝا٣خ ٢ٛٝ 

ًٔب ٣ؼِْ اُوواء أُزبثؼٕٞ الٗزبط اٌُبرت، اُوٝا٣خ اُضبٓ٘خ ػْوح 

ك٢ ه٤ٕل اُوٝا٣بد اُز٢ ًزجٜب اُلو٤ٚ ،ٝرؾ٢ٌ عيءا ٖٓ 

ٌٓبثلاد اُْؼت ا٤ُِج٢ فالٍ اػٞاّ اُغٞع ٝأَُـجخ اُز٢ 

اػوجذ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ، ُٝؼِٜب رٌٕٞ عيءا ٖٓ هٝا٣بد 

افوٟ ١ٞ٘٣ اٌُبرت رؤ٤ُلٜب رلٝه ك٢ ٛنا اُؼبُْ أُغٍٜٞ 

أُٞعٞك ك٢ ػيُخ اُٖؾواء ا٤ُِج٤خ ثوهبئوٜب اُؾٚبه٣خ 

ٝٓغزٔؼبرٜب اُز٢ ُْ رٌٖ روزٖو ػ٠ِ اِٜٛب ٖٓ اث٘بء اُجبك٣خ، 

هؿْ اُؼيُخ َّٝبػخ االهٗ ٝأَُبء،  كٜب٢ٛ ا٤ُّٞ، رؾلَ 
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ثبث٘بء اُـوة االٝهٝث٢ ٝاالٓو٢ٌ٣ اُن١ ٣ٔيهٕٞ اؽْبءٛب، 

٣ٝجؾضٕٞ ك٢ عٞكٜب ػٖ َٗؾ ُْغوح اُؾٚبهح أُٖ٘ٞػخ ٖٓ 

ا٤ٍبؿ اُؾل٣ل ٝاٍالى ا٤ِ٤ٌَُٕٞ، كبُِٖؾواء اٝعٚ ال رؾ٠ٖ 

ُٜٝب اٍواه هل ال ٣ََٜ ٍجو اؿٞاهٛب، ٝٓب ٛنٙ اَُوك٣بد اُز٢ 

رَزِْٜ ػبُٜٔب اال ؿ٤٘ ٖٓ ك٤٘ ٛنٙ االٍواه ٝٛنٙ االٝعٚ، 

ٝاما ًبٕ ٢ُ إ اٛل١ ٛنٙ اُوٝا٣خ الؽل، كب٠ُ اٛب٢ُ ّبٛبه ػجل 

اُغٞاك ًٔب ً٘ب ٤َٔٗٚ ٝٛٞ ٓٞهغ ًٝبُخ اُؾِلبء اُز٢ ػْذ ك٢ 

ٛلُٞز٢ ثؼ٘ ا٣بٜٓب، ّٝبٛلد ٓؼبٗبح اُ٘بً اُن٣ٖ ٣٘زيػٕٞ 

ُؤخ ػ٤ْْٜ، ٖٓ ث٤ٖ ٕقٞه اُغجَ ٝاؽواعٚ ، ٝرزَِـ 

اهلآْٜ ْٝٛ ٣زَِوٕٞ اُْؼبة    

 ٝرزَِـ ا٣ل٣ْٜ ْٝٛ ٣وزِؼٕٞ ٗجبد اُؾِلبء ، ٝث٤ؼٚ الٕؾبة 

اًُٞبُخ ، ا٤ُْٜ ع٤ٔؼب َٗبء ٝهعبال ٝاٛلبال ، ٤ّجب ّٝجبثب اٛل١ 

.                              ٛنٙ اُٖلؾبد أُوزجَخ ٖٓ ٓؼبٗبرْٜ 

 أُئُق
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 ـــ 1ـــ 

 

 

كان ما اصابهم شٌئا ال اسم له ، حتى وان اطلموا              

علٌه اسما مثل البطالة فهو لٌس حما بطالة الن هنان اعماال 

ٌمومون بها تتصل بالحرث احٌانا والحصاد احٌانا والرعً 

احٌانا والصناعات الٌدوٌة التملٌدٌة  التً ٌستخدمون فٌها 

موادا اولٌة من الطٌن او الصوؾ او الوبر او المصب او جرٌد 

النخٌل ولٌس بؽرٌب ان ٌعثر بعضهم على عمل له اجر ثابت 

مثل حفر الجبل لمد طرٌك ، او التحاق  انفار منهم فً الجٌش 

او الشرطة ، وربما  اطلموا على هذه الحالة  اسما ثانٌا مثل 

المجاعة ، فالناس مع ذلن ٌؤكلون ، حتى لو كان هذا األكل 

تمرا لدٌما ملٌئا بالسوس ، او شٌئا من جمار النخٌل ، او 

حشائش ٌلتمطونها من بٌن الشعاب ، او لعل هنان من ٌسمً 

هذه الحالة المٌزٌرٌا ، وهً كلمة من مخلفات الطلٌان تعنً 
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البإس ، ومع ذلن فهم ٌتزاوجون وٌمٌمون االفراح وٌطلمون 

الزؼارٌد واالهازٌج الشعبٌة وٌشاركون فً الرلص والؽناء ، 

والبد ان هنان من اعتبر هذا النوع من الحٌاة خواء ورتابة 

وضجرا ، ولكن هنان من جاءتهم االثارة تسعى فً شكل 

حمبلت تجنٌد اجباري فً جٌش موسٌلٌنً ، بعد ان اعلن 

انضمام ببلده الى الحرب الكونٌة فً الصؾ الهتلري، واخذ 

هإالء الناس ولودا لحروبه فانجاهم من حٌاة الرتابة والجمود 

، ومن بمى ظل موجودا داخل عشٌرته او دٌرته او لرٌته 

سمها ما شئت ، ولكن االسم الذي ٌلٌك بها وبهم او بالمكان 

ولاطنٌه ، هو الفخ ، الن الناس فً هذه البماع اطبك علٌه 

الفخ فما عادوا  لادرٌن عل ممارسة اعمال البادٌة بالمعنً 

الحمٌمً الذي ٌجلب الرزق وٌطعم االهل حرثا وحصادا ورعٌا 

عبر كل المواسم والفصول ، الن المطر امتنع اعواما عن 

الهطول اال فً النادر جدا الذي لد ٌتٌح العمل لملة للٌلة من 

اهل البادٌة،  تاركا اؼلب المناطك واالودٌة والنواحً ولد 

امحلت ابارها ونفمت اؼنامها وحدث ان ترافك هذا الجدب 

واالمحال مع انفجار الحرب العالمٌة الثانٌة فاؼلمت البحار 
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وانصرؾ جهد الحكومة الدارة االلة الحربٌة وتوجٌه كل 

الموارد والمٌزانٌات الٌها ، وبمٌت هذه البوادي ومراكزها التً 

تعٌش على تجارة الموافل باعتبارها محطات تلتمً عندها فً 

اٌام الحظ والزهزهة ،  ببل لوافل وال نشاط وال تجارة ، وال 

عمل الهلها اال كتابة رسائل االستجداء للحكومة، ولكن 

الحكومة مشؽولة عنهم بهموم اخرى ، ولضاٌا اعظم شؤوا ، 

وعندما ٌلتفت مسئول من مسئولٌها لٌسؤلهم هل هنان من مات 

جوعا منهم، كان جوابهم الصمت ، النه لم ٌكن هنان من مات 

جوعا بشكل صرٌح وواضح ، ولكنهم جمٌعا كانوا ٌموتون 

بنوع ممنع من الجوع ،  الن هذا الذي ال ٌجد ؼذاء سوى 

حفنة شعٌر محمص ، هو الملٌة ،  لد ٌمتل هذا الطعام احساسه 

بالجوع ، اال ان المداومة على اكله وحده ببل أي مواد اخرى 

تحمل بعض عناصر الؽذاء سٌموت لٌس بالجوع ولكن بسبب 

النمص فً عناصر الؽذاء وهكذا مع من ٌؤكل بعض حشائش 

انهم كبارا وصؽارا . االرض التً ال تصلح لبلستهبلن البشري 

ٌموتون ،وؼالبا ما تسبك الموت حالة من االسهال تصٌب 

االنسان ، ثم ٌكتشفه االهل مٌتا فً احدى الصباحات ، 
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ٌولظونه من نومه فٌظل صامتا جامدا ال ٌجٌب وال ٌستٌمظ، 

ومن بمى عائشا ، فانه ؼالبا ما ٌتحول الى ما ٌشبه الهٌكل 

العظمً ، حٌث ٌكون لد ذاب الشحم ولحك به اللحم والتصك 

الجلد بالعظم ، وتكورت العٌنان داخل محجرٌن تحٌط بهما 

دوائر سوداء ، وهزل الجسم حتى لٌجهده مجرد المشً بضع 

خطوات ، وفً وسط هذه الحالة التً ال اسم لها  جاء الى 

عمك البادٌة رجل اسمه باناٌوتً ، وٌنتمً للجالٌة الٌونانٌة 

بطرابلس، لتؤسٌس وكالة لشراء الحلفاء من البدو، فكان 

انبثاله بٌنهم بداٌة انتمالهم لحالة جدٌدة افضل للٌبل من تلن 

 .الحالة التً ال اسم لها
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 ـــ 2ـــ 

 

 

              ٌبدو المكان فً براعة تصمٌمه كانه خضع منذ 

بداٌة خلك الكون لتخطٌط هندسً عبمري لام به مجموعة من 

نوابػ المهندسٌن  المنتمٌن لمبلئكة السماء ، النه ال فضل 

للبشر فً هذا التصمٌم والبناء ، وان جاءوا فٌما بعد ٌضٌفون 

لمسة هنا واخرى هنان ، وتزاٌدت افواجهم مع كر االٌام 

تستفٌد من جمالٌات المكان وامكانٌاته الطبٌعٌة التً منحتها له 

. الطبٌعة فً سخاء من صانع الكون 

 

                   اسم المكان جنائن العرعار ، ربما لوجود 

ؼابة كثٌفة من هذا النبات العطري الطبً ، فً ازمنة ؼابرة ، 

النه لم ٌبك من من تلن االشجار االن اال الملٌل فً مناطك 

الشعاب، بسبب حادث لدٌم افرغ المكان من هذه الؽابة ، 
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والحادث كما ٌتنالله الرواة جٌبل بعد جٌل ، هو ان جٌشا كبٌرا 

جرده الوالً التركً نامك باشا فً بداٌة العهد العثمانً الثانً 

لبل اكثر من مائة عام ، لسحك تمرد لاده زعٌم من اهل المبلة 

هو الشٌخ عبد النبً ، وفعبل استطاع الجٌش تدمٌر كل النجوع 

والدساكر فً تلن المنطمة التً احتضنت الشٌخ الثائر ودانت 

له بالوالء وامدته بالرجال والبنادق والتموٌن ، اال ان الجٌش 

التركً دفع ممابل ذلن ثمنا فادحا من ضباطه وجنوده المرتزلة 

واالنكشارٌٌن واالتران ، ولجؤ الشٌخ عبد النبً بمحاربٌه الى 

الؽابة فً جنائن العرعار ٌحتمً بها من هجوم االعداء،  

وٌتخذ من اشجار الؽابة ذروعا عند رده للهجوم، وعندما وجد 

الجٌش التركً نفسه عاجزا عن مبلحمة المماتلٌن البدو داخل 

الؽابة ، عمد الى اشعال الحرائك فً الؽابة من اركانها االربعة 

، بحٌث ظلت نٌرانها تستعر لعدة اٌام ، وهو ٌحاصر الؽابة 

وٌلتمط الثائرٌن الهاربٌن من الحرٌك ، حتى اتت النٌران فً 

النهاٌة على الؽابة باكملها ، وبمى مكانها خبلء ممفر تحٌط به 

تلن الجبال التً تشكل اربعة جدران تمتد عالٌا فً الفضاء 

تمبلء اجوازه التً تفصل بٌن االرض والسماء ، وتواترت 
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الحكاٌات التً تروى عن معاصري تلن الحرب ، ان صرخات 

الرعب التً كان ٌطلمها الرجال الذٌن ماتوا احترالا ظلت تتردد  

لعدد من السنوات التً اعمبت تلن الحرب ، وٌزٌد من رعبها 

ولوعتها ان الشعاب كانت تعٌد تردٌدها مع رجع الصدى فً 

اولات مختلفة من اللٌل والنهار الى حد ان اهل البادٌة كانوا 

ٌتجنبون الذهاب لبللامة فً جنائن العرعار ، او رعً الشٌاه 

بها ، بل  ٌانفون حتى من مجرد المرور من تلن المناطك التً 

ترتع فٌها االشباح ، وبمٌت االرض المحرولة التً كانت 

تحتلها الؽابة مجرد ارض خبلء ، حتى بعد ان تؽٌر وجهها 

الرمادي الى وجه تؽطٌه خضرة الرتم والمزاح ، والحرمل 

والثمفت والحنظل والرمث ، او نبتات العجرم التً تعٌر االرض 

صبؽتها الشهباء الصفراء ، فٌبدو المكان بما ٌحٌط به من 

جدران الجبال عبارة عن لاعة عمبللة  تنفع الستخدام ارباب 

العالم المدٌم ٌعمدون فٌها مإتمراتهم ، عندما كان الناس 

ٌجعلون لكل ؼرض فً الحٌاة الها ، او ٌلعبون فٌها العابهم 

التً ٌتماذفون خبللها بالنٌازن والنجوم ، تحٌط بها هذه الجبال 

التً ال تتخذ شكبل دائرٌا كما هو الحال مع سبلسل الجبال فً 
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اماكن اخرى ولكن فً شكل المربع ، وهً جبال ترتفع الى ما 

ٌمكن  تمدٌره بالؾ متر لها  لمم متعددة ذات مستوٌات واشكال 

متباٌنة متنوعة فبعضها تاخذ وضعا متدرجا واخرى لها اشكال 

مخروطٌة  وتبلػ مساحة هذه الماعة ما ٌكن تمدٌره بعشرٌن 

كٌلو مترا مربعا ، والجبال فً اؼلبها عارٌة ، جرداء ، ذات 

احجار صوانٌة تلمع تحت مسمط الشمس نهارا ، وتتلون 

بالوان منازلها التً تتخذ طابعا مختلفا بٌن الشروق والظهٌرة 

والؽروب ، تخالط الصوان فً بعض الموالع المرتفعة طبمة 

من االحجار السوداء ، بسبب اصلها الناتج عن تفجرات 

بركانٌة ، وتبدأ كثافة الؽبلؾ النباتً عند سفوح  هذه الجبال، 

وتزداد هذه الكثافة وتظهر االشجار والنباتات ذات االحجام 

الكبٌرة عند الشعاب ، التً تنمو فٌها مختلؾ النباتات التً 

ٌتعٌش منها الناس عبلوة على ان كثرة المسالن والطرلات 

التً ٌتخذها الناس مخارج ومداخل لهذه المنطمة المسماة 

جنائن العرعار ، اما خارج هذه السفوح والشعاب فبل وجود 

الي امتدادات للؽبلؾ االخضر ، ففً المناطك المرتفعة من 

الجبال ال وجود اال لتلن الصخور المطلة من سمتها العالً ، 
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بتكوٌناتها واشكالها المختلفة ، اما فً السهل الوالع بٌن 

الجبال فارض من الحصى والرمل تتخللها بعض المناطك 

الخضراء والشهباء التً تصنعها بعض النباتات البعلٌة ، او 

عدد من اشجار السدر واالثل والبطم الملٌلة المتناثرة عبر 

الفضاء الممتد بٌن الجبال ، وللفضاء مستوى افمً واحد 

تتخلله فً بعض المناطك ما ٌشبه المرتفعات الخالٌة من أي 

نبات ، وتتركز نباتات الحلفاء وسط الشعاب ، او هذه الخروم 

التً تخترق جدران الجبال ، فً شكل فجوج تتباٌن اتساعا 

وضٌما وعمما وارتفاعا، فبٌن كل مجموعة جبال تتابط بعضها 

بعضا ، تظهر هذه الشعاب ،  التً تمثل المنافذ التً ٌدلؾ منها 

العابرون بشرا وحٌوانا لهذه المنطمة المؽلمة التً احتفظت 

باسمها المدٌم لبل ابادة ؼابة العرعار ، ورؼم اختفاء صراخ 

االشباح اال ان الناس ظلوا على خوفهم من ارتٌاد هذه المنطمة 

اال فً حاالت نادة وباعداد محدودة ، كما بدأت المنطمة فً 

االعوام االخٌرة فمط تجتذب زوار الربٌع ، وهم اناس ٌاتون 

من الدساكر والدشر المرٌبة لمبللاة فصل الربٌع ، أي نصب 

خٌامهم وااللامة بها خبلل اشهر الربٌع الثبلثة ثم العودة الى 
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اماكنهم االصلٌة ، حٌث ٌجلبون اؼنامهم وٌصنعون من 

اؼصان االشجار زرائب لها واحطابا لنٌران موالدهم ، 

وٌتركون االؼنام ترعى فً هذه المنطمة ، وٌردون على بعض 

االبار الجاهلٌة كما ٌسمونها نسبة الى عصور ما لبل الدولة 

االسبلمٌة ، وهً صهارٌج لحفظ مٌاه االمطار مبنٌة منذ 

العصر الرومانً والفٌنٌمً والٌونانً ، وال زالت صالحة الداء 

هذه المهمة رؼم تمادم المرون ، ٌنساب الٌها الماء فً ولت 

الشتاء عبر المسارب التً تتجمع فٌها االمطار عند هطولها 

وتهبط مع المنحدرات لتؽذي هذه الصهارٌج ، وؼالبا ما ٌتم 

استهبلن هذا الماء فً ولت الربٌع ، وال ٌبمى فً هذه 

الصهارٌج شٌئا فً ولت الصٌؾ ، حٌث ٌؽادر منطمة جنائن 

العرعار آخر من بمى فٌها من ضٌفوؾ الربٌع كما ٌسمون 

انفسهم ، الن الامتهم الدائمة فً بٌوتهم المبنٌة بالحجارة فً 

الواحات المتوزعة فوق رلعة الصحراء اما اهل البادٌة ممن 

ٌمٌمون فً نجوع طوال العام فمد اهملوا جنائن العرعار، خوفا 

من اساطٌر االشباح التً تطاردها ، وٌتنالل الناس الروٌات 

عن الصراخ اللٌلً الذي ٌسمعمونه لضحاٌا المحرلة المدٌمة ، 
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والسبب التانً هو ان بئرا من بٌن هذه الصهارٌج ، بئرا 

عمٌما ، ال ٌكاد ٌعرؾ له احد لرارا وال ٌستطٌع ان ٌعرؾ ما 

اذا كان الماء ٌصل الٌه او ال ٌصل ، واذا كان حما ٌصل فانه ال 

وجود لحبال تدرن لاع البئر اذا كان له لاع، والمشكلة ان 

بعض من سالهم الفضإل لبللتراب الترابا خطٌرا من فوهة 

البئر انزلموا سالطٌن ٌبللون حتفهم ، وخرجت اشاعة تمول ان 

هنان ٌدا تخرج من لاع البئر وتنتزعهم انتزاعا من مكانهم 

وتجذبهم الى موتهم فً عمك البئر ، بل ان بعضهم ٌمول ان 

هنان من راى هذه الٌد وٌدعً انها لٌست حما ٌد ادمٌة او 

حٌوانٌة وانما هً هٌكل عظمً لٌد كانها ٌد  احد من االموات 

، مما جعل الناس ٌتجنبون االلتراب من هذه البئر ، بل ان 

واحدا من اهل الوالٌة والصبلح ، جلب اسبلكا شائكة رماها 

فوق فوهة البئر ، وارسل تحذٌرا الهل البادٌة ٌدعوهم الى 

االبتعاد عنها فهً بئر ملعونة ، فلبى الناس دعوته وابتعدوا 

عنها ، بل ابتعدوا عن ارتٌاد هذه المنطمة باؼنامهم او االلامة 

فٌها بخٌامهم ،  ما عدا زائرو الربٌع الذٌن ٌاتون لهذه االلامة 

المإلتة فً هذه المنطمة المهجورة حٌث ٌجدون مراعٌها 
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صالحة الؼنامهم فٌمومون لبضعة اسابٌع ثم ٌرحلون ، بل ان 

بعضهم لم ٌصله تحذٌر الشٌخ وال ٌعرؾ بخبر هذه البئر ، 

فٌكون هذا  الجهل نوعا من الطمانٌنة التً لد ال ٌحظى بها 

العارفون ، ثم جاء ابو فاس متحدٌا احادٌث االشباح ، مبتعدا 

عن البئر التً اكتسبت فٌما بعد اسم بئر الؽولة ، متبعا الممولة 

التً تمول ابعد عن الشر وؼنً له ، فاهملها ولم ٌمترب منها 

. اثناء رعٌه 

          جاء باناٌوتً ، مبعوثا من شركة الحلفاء فً 

طرابلس، الى جنائن العرعار ، لٌحط فٌها رحاله ، وٌإسس 

فوق ارضها وكالته، بعد مسح كامل لمختلؾ مناطك الببلد ، 

لامت به الشركة باالتفاق مع الحكومة التً استلمت حدٌثا 

ادارة الببلد ، حكومة الحماٌة البرٌطانٌة ، وضمن مناطك 

متفرلة ولع علٌها االختٌار لتكون مراكز لجمع الحلفاء ، كانت 

هذه المنطمة الوالعة فً للب الصحراء، بسبب ؼزارة ما ٌنبت 

فً شعابها من هذه النباتات،  لتستؤنؾ بها الشركة نشاطا 

تولؾ لمدة ثبلثة اعوام بسبب الحرب، وبدأ االن بعد  ان انتهت 

الحرب فً هذه المنطمة من العالم ، وتاسست مع مطلع عام 



 18 

حكومة العهد الجدٌد ، وانتدبت الشركة عددا من الوكبلء 43

للمٌام بمهمة تاسٌس هذه المراكز ، التً ٌتم فٌها تجمٌع 

الحلفاء ونملها بواسطة شاحنات الشركة الى طرابلس ، بناء 

على عمد تتعهد فٌه الشركة بشراء االنتاج ممابل هامش ربح 

للوكٌل ال ٌمل عن ثبلثٌن فً المائة ، على شرط ان تحدد هً 

سعر شراء الحلفاء من المنتج الفرد، كما تتولى المٌام بانشاء 

المرافك التً تحتاجها الوكالة والتً تبمى ملكا لها بعد انتهاء 

العمد ، وهكذا جاء الرجل مع فرٌك العمل الذي شٌد سورا 

كبٌرا ٌحٌط بارض مساحتها خمسمائة متر ، بجزء مسموؾ 

بطرٌمة محكمة بصفائح من حدٌد لكً ال تتسرب مٌاه االمطار 

لهذا الجزء من هذه المساحة المسورة المخصصة بجزئٌها 

واالخر الموجود عارٌا  (الهانجر)المسموؾ فٌما ٌسمى 

لتخزٌن ووزن وصؾ الحلفاء وتحمٌلها فً سٌارات الشحن 

التً ستنملها الى العاصمة، كما احضروا له مٌزانا كبٌرا 

لرص  (برٌسا )لوزن الحلفاء ثم الة عمبللة تسمى  (باسكوال )

وحزم هذه الحلفاء فً باالت ٌسهل نملها وشحنها ، وبنوا له 

مكتبا ٌدٌر منه الوكالة ، عند باب هذه المساحة المخصصة 
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كما ٌسمٌها  (تٌندا )للتخزٌن والشحن ، وللمكتب مظلة او 

تصنع ظبل امام المكتب وتمنع دخول الشمس الٌه ، وفً الجهة 

الممابلة ثم بناء بٌت اللامته وبنوا بمحاذاة البٌت حانوتا كبٌرا 

وتم طبلء كل هذه االبنٌة بمادة جٌرٌة ، ذات لون فضً الى حد 

ان اطلك اناس الوكالة على هذه المنطمة من االبٌنة المربع 

الفضً  حتى لبل اكتمالها ، وكانت مهمة الحانوت هً توفٌر 

السلع والبضائع  لمجتمع الوكالة وسد حاجات العائبلت التً 

ٌطمح المشروع الستمطابها كً تموم بجمع الحلفاء ، وبٌع ما 

ٌجمعونه للسنٌور باناٌوتً ، فنظام وكالة الحلفاء لم ٌعد ٌموم 

على تاجٌر عمال ٌجمعون الحلفاء ، كما كان ٌحدث فً فترة ما 

لبل الحرب ،وانما على طرٌمة جدٌدة ، وجدت الشركة من 

خبلل تجاربها السابمة  انها اكثر نجاعة وجدوى ،  وهً 

معاملة العمال حسب انتاجهم ، واالعتماد على الجهود االهلٌة 

للعائبلت البدوٌة والرٌفٌة التً ترٌد جلب رزق لنفسها عن هذا 

الطرٌك ، فتموم بجمع الحلفاء وبٌعها للوكالة ٌوما بٌوم ، 

وبمدر حجم الجهد واالنتاج تكون لٌمة االجر ، وٌبمى التنافس 

.  لتحمٌك عائد اكبر مفتوحا للجمٌع 
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             لبل ان ٌنتهً السٌد باناٌوتً من اتمام ابنٌته وجلب 

عائلته ، بدات المراحٌل التً تنمل العائبلت تحط   فً المنطمة 

المواجهة لدكانه والتً تم تمهٌدها باالت الجرؾ وتسوٌة 

االرض لتكون  مكانا صالحا لنصب الخٌام ، حٌث ازالت هذه 

االالت  االحجار وجرفت النباتات الصحراوٌة مثل العجرم  

والرتم والمزاح والدٌس والعالول والضمران ، وبدأت خٌام 

النجع الجدٌد تنبثك بمبابها الصؽٌرة السوداء فً هذا الفراغ 

. الهائل 

           بعكس مهن كثٌرة اخرى ، ٌتولى العمل بها االب فمط 

العالة اسرته ، او ابنه الذي بلػ سن الرشد ، فان مهنة للع 

الحلفاء ٌستطٌع كل افراد العائلة المشاركة فٌها ، االب واالم 

واالبناء صؽارا او كبارا ذكورا او اناثا ، اال من كان رضٌعا فً 

المماط ، ومعنى ذلن ان الدخل الذي ٌمكن ان ٌصٌبه االب 

وحده سٌتضاعؾ بعدد افراد االسرة ، وهو ما كان ٌشكل 

اؼراء الهل البادٌة ، ونمطة استمطاب  تجعل الناس ٌستنفرون 

انفسهم وعائبلتهم للمجًء واالستفادة من هذا العرض السخً 



 21 

، المشكلة فمط هً ان انتشار الخبرفً البوادي وعبر هذه 

التجمعات البشرٌة الصؽٌرة المبثوثة على رلعة كبٌرة ممدارها 

االؾ االمٌال ، ال ٌحدث اال  من خبلل وسائل محدودة ، بطٌئة 

التوصٌل ، ولهذا لم ٌكن ممكنا ان تؤتً العائبلت فً ولت واحد 

، وكان االمر ٌحتاج الى ان تصل احد العائبلت او ٌصل احدى 

المراحٌل  وتكتشؾ العائلة او عائبلت المرحول مردود ما  تم 

جمعه من حلفاء ، فترسل العائلة او مجموعة العائبلت خبرا 

لعائبلت من االلارب كً تلحك بها ، واذا كان باناٌوتً سٌعطً 

ثمنا لكٌلو الحلفاء  ممداره خمسة فرنكات ،فمعنى ذلن انه 

ٌمكن لعائلة من خمسة افراد  ان ترجع بعائد فً الٌوم ٌزٌد 

عن خمسة وثبلثٌن فرنكا ممابل جمعها سبعة كٌلو حلفاء ، 

وهو مبلػ كبٌر فً الٌوم الواحد ، ٌعادل او ٌزٌد عن مرتب 

واحد من المحظوظٌن الؽاطسٌن فً النعٌم الحكومً ، مثل 

.   افراد الشرطة 

      وبسرعة احضر باناٌوتً افراد اسرته وهم زوجته كاتٌا 

التً استلمت مع ابنتها ذات الستة عشر عاما البٌع والشراء 

فً الحانوت ، وابنه ٌورجو وهو توأم للفتاة ، ٌعاون اباه فً 
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وزن الحلفاء مع عامل ابماه باناٌوتً من فرٌك البناء ، لٌتولى 

وهً الة الضؽط والربط ووضع  (البرٌسا  )مسئولٌة الة 

الحلفاء فً حزم استعدادا لشحنها ،  وبدأ االمر بعشرٌن  خٌمة 

تحولت فً اٌام للٌلة الى ثبلثٌن ثم اربعٌن وبعد ان شاع الخبر 

وانتشر مع مرور االٌام ،  وصل العدد الى ما ٌزٌد عن سبعٌن 

خٌمة وبضعة اكواخ ، ٌخرج اصحابها من بعد 

الفجر،وٌباشرون العمل فً التبلع الحلفاء  الى منتصؾ النهار 

، ثم ٌستؤنفون العمل ، بعد انتهاء فترة المٌلولة التً ٌمضونها 

تحت ظبلل اشجار العرعار بالشعاب ، الى ما بعد ؼروب 

الشمس ، وفً نهاٌة الٌوم  ٌجدون باناٌوتً جاهزا مع ابنه ،  

ذات الماعدة "البسكوال " بؤلة الوزن الكبٌرة التً ٌسمٌها 

الحدٌدٌة التً توضع فولها الحلفاء ،  والتً سرعان ما ارفدها 

بالة اخرى ، بل وثالثة ، لكً ال ٌتاخر فً  وزن ما ٌجمعه 

الناس كل ٌوم من حلفاء ، واستعان باثننٌن من صبٌان النجوع 

، ٌجٌدان المراءة والكتابة ٌعٌنانه فً الوزن ، وٌمنح بانٌوتً 

نفسه كوبونا لصاحب الحلفاء ،بثمن ما تم وزنه ، ٌستطٌع ان 

ٌصرفه ماال من الدكان ، او ٌتماضى به بضاعة ، او ٌدفع به 
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دٌنا او ٌفعل هذه االشٌاء مجتمعة اذا كان المبلػ المرصود فً 

. الكوبون ٌكفً لذلن 

                 وعرؾ الناس امانة ونزاهة باناٌوتً فً الوزن 

، ووفاءه فً سداد الثمن دون تاخٌر ، فاحبوه وتفانوا فً 

خدمة الوكالة ، واالنتفاع مما ٌحصلون علٌه من رزق كرٌم  

.  عن طرٌمها

 

           كان باناٌوتً واسرته ٌتكلمون فٌما بٌنهم باللؽة 

الٌوناٌنة، اال انهم جمٌعا ٌجٌدون الحدٌث بالعربٌة بلهجة ابناء 

باب البحر بطرابلس مع لكنة بسٌطة ، وكان ٌمول لزبائنه ، ان 

هذه المرٌة ولدت لتبمى وتكبر مع االٌام ، فهو بهذه الوكالة 

ٌإسس لمدٌنة جدٌدة ، ٌضٌؾ بها مجدا الى مجاد اسبلفه 

االؼرٌك المدامى الذٌن بنوا فً شرق الببلد البٌنتابولٌس ، او 

المدن الخمس الشهٌرة التً كانت درتها مدٌنة شحات الخالدة 

والبالٌة الى هذا الٌوم ، وهذه هً المدٌنة السادسة التً 

سٌكون مكانها بٌن هذه الجبال ، فً جنائن العرعار ، وسٌاتً 

فً المستمبل من ٌسمٌها مدٌنة بانٌوتً ، نسبة الى مإسسها 
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الذي كان عند لوله لهذا الكبلم ٌعمل جاهدا على استكمال مدٌنة 

المستمبل بدعم من وكالة الحلفاء حٌث استطاع تؤمٌن مولد 

كهربائً ارسلت الشركة عامل فنً سٌبمى الى حٌن تدرٌب 

فنً من شباب النجع ٌتولى تشؽٌله،  

وهو عمل ال ٌزٌد عن ثبلث ساعات كل مساء ، هً مدة تشؽٌل 

المحرن وانارة النجع والوكالة ، والام مظلة صؽٌرة تحمً 

المحرن من المطر والرٌاح مع خزان صؽٌر للولود ، وكانت 

الشركة لد استخدمت الة البلدوزر وشمت طرٌما ترابٌا ٌصل 

بٌن وكالته وبٌن الطرٌك الرئٌسً على بعد عشرٌن كٌلو متر ، 

خلؾ  

الجبل ، اما الماء فمد تم فً هذه المرحلة االكتفاء  بصهارٌج 

الماء الرومانٌة التً تحفظ ماء الشتاء ، ولد باشر منذ مجٌئه 

بتفمدها ونمل الماء الى الفارغ منها بواسطة سٌارات نمل الماء 

وعدا هذه الصهارٌج . ، تجلبه  من ابار ارتوازٌة فً مزده 

وعددها خمسة ، فان هنان عٌن ماء صؽٌرة فً عمك احدى 

الشعاب ، ال ٌمحل ماءها عبر الفصول االربعة ، اال ان ماءها 

ٌاتً شحٌحا فبل احد ٌمصد هذه العٌن اال اذا كان مسافرا نفد 
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. منه الماء وتمكن منه العطش ، فٌمصدها السعاؾ نفسه 

وكان ٌعترؾ بانه لم ٌكن صاحب فضل فً اختٌار المكان ، 

ولكنه مكان اختارته له الشركة، وٌمسم انه لو ترن له االختٌار 

، لما اختار فً الببلد كلها افضل من هذا المكا ن اللامته حتى 

لو لم ٌكن سٌحصل فٌه على رزق ، وسر جاذبٌته هو هذه 

الجدران االربعة من الجبال التً تجعله مكانا خاصا ، زد على 

ذلن انه اكتشؾ لنفسه اسبلفا فً هذا المكان فهنان نصب 

تذكاري لمائد ٌونانً  مات فً هذا المكان والاموا له نصبا 

رخامٌا ٌرتفع اكثر من ثبلثة امتار فوق االرض، وهنان كما 

تمول الخرافات التً ٌتناللها الناس كنز مرصود ومحروس 

بالجان لرب هذا التمثال الذي ٌسمٌه اهل البادٌة صنما، 

وجاءوا الٌه باكثر من ساحر مؽربً ، لفن طبلسمه واجبلء 

حراسه عنه بما ٌتمنونه من تعاوٌذ واوراد ، اال ان كل ساحر 

ٌاتً كان ٌمتنع عن الدخول فً معركة مع هإالء الحراس لائبل 

بانهم شداد ؼبلظ ال ٌموى انسً مثله على هزٌمتهم ، ولهذا 

ترن الناس التمثال دون ان ٌجرإ احد على االلتراب منه بعد 

تلن المحاوالت الفاشلة ، وفوق لمة احد الهضاب المحٌطة 



 26 

بالمكان ، هنان لصر لدٌم ٌسمٌه اهل البادٌة ، لصر الخواجه 

، لم تبك منه اال جدران متهالكة  واعمدة مرمٌة فوق االرض 

، لم ٌجد باناٌوتً حاجة فً نفسه للصعود الٌه ، ولكنه واثك 

منه اثر من االثار الٌونانٌة ،النه راى اثار شبٌهة به فوق كثٌر 

من جبال ببلده الٌونان ، وهو ما ٌثبت ان هذا المكان كان 

مؤهوال باسبلفه ، وانه هو واسرته لٌسوا اال امتدادا الإلئن 

.  االسبلؾ الذٌن مازالت ارواحهم تحوم بٌن هذه البطاح 

    وكان ٌمول احٌانا لزبائنه اللٌبٌٌن الذي ال ٌفهمون احٌانا 

رموزه ومعانٌه المؽموسة فً ثمافة ببلده االصلٌة  

ــ لمد جاء االسبلؾ المإسسون للحضارة الٌونانٌة بناء على 

اوامر االله ،التً نملتها الٌهم عرافة معبد دلفً ، واحس انا 

. اٌضا بان امرا الهٌا هو الذي جاء بً الى هذا المكان 

: وٌستوضحه احد الحاضرٌن متسائبل 

ــ  وما هً دلفً هذه ؟ 

. ــ انها المدٌنة الممدسة فً الٌونان المدٌمة 

ثم ٌتولؾ مستذكرا لبل ان ٌستؤنؾ حدٌثه شارحا لماذا هً 

: مدٌنة ممدسة
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ــ عندما اراد ابوللو ان ٌمٌم معبده امر اربعة طٌور عمبللة ان 

ترحل من الصى اركان االرض االربعة الشرق والؽرب 

والشمال والجنوب ، وعند نمطة اللماء ، حٌث صرة االرض 

ومركزها ، التً هبطت عندها الطٌور االربعة ، بنى معبده 

ومدٌنته ، التً صارت اكثر المدن تمدٌسا ، كما هً مكة 

. للمسلمٌن 

  وٌستنكر بعضهم الممارنة ، متهامسٌن لبعضهم بعضا ، اذ ال 

ٌجوز ممارنة مكة باي مكان آخر فً العالم ، وٌحس بانٌوتً 

بما اصابهم من للك ، فٌبرر ذلن بانها ممارنة استوجبها 

التوضٌح ، وكان الوحٌد الذي ٌناكفه وٌرد علٌه هو االومباشً 

جبران ، وهو رجل طاؾ فً اصماع العالم جندٌا مع الطلٌان ثم 

مع االنجلٌز بعد لٌام الحرب واشتؽل فً البحرٌة مع بحارة 

ٌونانٌٌن وزار مدنهم وجزرهم وٌعرؾ بعض كلماتهم  

وٌستطٌع ان ٌحًٌ باناٌوتً وعائلته ، لائبل لهم فً الصباح 

ــ كالٌمٌرا 

وفً المساء  

ــ كالٌسبٌرا  
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وعندما ٌسمع باناٌوتً ٌتحدث عن االله المدٌم الذي ارسل 

اسبلفه، ثم عاد وتذكر بعد ثبلثة االؾ عام ان ٌرسله الً هذه 

الصحراء ، ٌرد علٌه لائبل 

ـــ تعرؾ ٌا باناٌوتً انه لم ٌكن اجدادكم ٌعرفون هللا ، وانما 

ٌعبدون الهة كثٌرة متعددة بعضها الهة للبحر او البر او الرٌح 

او الخمر او الرلص ، فاي اله هذا الذي بعثن وبعث اهلن الٌنا 

؟ 

 

            فٌدافع عن الهه الحالً الذي ٌعرفه كرجل مسٌحً ، 

ساعٌا فً نفس الولت الن ٌربط بٌنه وبٌن الهة الٌونان 

المدٌمه ، لائبل انه ال ٌجد تنالضا بٌنه وبٌن دٌن اجداده فما تلن 

االلهة المتعددة اال اوجه كثٌرة الله واحد ، لم ٌستطع العمل 

.  البشري ادراكه اال بعد مضً عشرات المرون من السنٌن 

:   فٌمول له االمباشً جبران ، هازئا من دٌن الٌونانٌٌن 

ــ  ال تمل لً هذا الكبلم ٌا باناٌوتً ،النه ٌدخلن دائرة الكفر 

. بدٌنن المسٌحً 
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وٌذكره بانه ال ٌتكلم من فراغ ، وانما عن دراٌة بما ٌموله 

: بعض الٌونانٌٌن عن دٌنهم 

ــ لمد عشت مع بحارة ٌونانٌٌن مازالوا ٌصدلون ان العالم 

تحكمه تلن االلهة المدٌمة التً تمول عنها خرافاتكم وٌعتبرونها 

الهة حمٌمٌة تعٌش فً الٌونان وتسكن جببل هنان ٌسمونه 

صدلنً لمد رأٌتهم عندما . موطن االلهة، فبل تكن وثنٌا مثلهم 

تضرب الرٌح السفٌنة كٌؾ ٌصرخون وٌركعون على الدامهم 

"  بوساٌدون ، بوساٌدون " ٌتوسلون مجهشٌن بالبكاء ، 

ٌستنجدون باله البحر ، ان ٌعطؾ علٌهم وٌولؾ العاصفة التً 

. تضرب السفٌنة 

: فٌرد باناٌوتً ساخر

ــ ال تمل لً ان بوساٌدون خذلكم ، ولم ٌتدخل النماذ سفٌنتكم ، 

لمد فعل ذلن بالتاكٌد ، بدلٌل انن هنا تتكلم معً ، ولم تمت 

. ؼرلا اثناء تلن العاصفة 

: ثم ٌستدرن لائبل 
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ــ انت مسلم اومباشً جبران ، تعرؾ المسٌح وتعرؾ العذراء 

امه وتعرؾ ان رجبل مثلى ٌتبع دٌانة المسٌح ال ٌعترؾ اال باهلل 

. والمسٌح والروح المدس 

   االمباشً جبران ، ال ٌزٌد فً العمر بؽٌرعام او اثنٌن عن  

باناٌوتً البالػ من العمر سبعة او ثمانٌة واربعٌن عاما، واذا 

كان باناٌوتً هو صاحب الوكالة ، فهو ٌمؾ ندا له فً الطرؾ 

الثانً كمائد مجموعة العائبلت التً اوكلت له ان ٌتحدث 

باسمها وان ٌمثلها لذى صاحب الوكالة ، فمد كان هو الذي 

حرض نجعا كامبل من اهل لبٌلته على النزوح الى جنائن 

العرعار ، وهو نجع لوامه  عشرون عائلة  بدوٌة كانت تسكن 

على ضفاؾ  بلدة مزدة ، تحتمً بالسلطات المحلٌة هنان بحثا 

عن االمان ، النها عائبلت ذهب اؼلب رجالها الى الحرب ، 

وظلت خبلل اعوام الحرب تستفٌد مما ٌسمى المرامات وهً 

كٌلوجرامات من الشعٌر تخصصها حكومة االحتبلل االٌطالً 

خبلل فترة الحرب للمعوزٌن من لاطنً البادٌة ، مع تمٌٌز 

خاص لعائبلت المجندٌن ، ثم انتهت مع انتهاء االدارة االٌطالٌة 

هذه المنحة المجانٌة من الشعٌر ، كما عاد الجنود ، او من 



 31 

بمى منهم على لٌد الحٌاة ، الى عائبلتهم دون وجود عمل 

ٌعملونه ،وبٌنهم االومباشً جبران ، الذي وجد نفسه  

مسئوال عن التفكٌر فً وسٌلة للعمل واالرتزاق لهإالء الموم ، 

باعتباره اكبر رتبة من بمٌة المسرحٌن من الجٌش ، واكثر 

خبرة وتجربة ، وٌنظرون الٌه كمرشد ودلٌل لهم ،  

وما ان شاع خبر انشاء وكالة لتجمٌع الحلفاء حتى لاد نجعهم  

الى هذا المكان ، وكان لبل ان ٌؽامر باحضارهم لد لام بما 

ٌستوجب عمله من تحرٌات وجاء بنفسه راكبا جوادا استعاره 

من لرٌب له ، للماء باناٌوتً ، فً بداٌة انشؽاله بتؤسٌس 

الوكالة ، ودخوله بجراراته الى هذا المكان لتسوٌة االرض 

وتشٌٌد االبنٌة ، مستفسرا منه عما ٌحدث ، وعن العدد الذي 

ٌتولع ان ٌستوعبه المشروع ، وعن اسلوب المعاملة ، ولم 

ٌؽادره عائدا الى نجعه طالبا منهم االنطبلق خلفه اال بعد ان 

عرؾ كل االجابات التً نملها الٌهم ، مع تاكٌده ، ان ما ٌموله 

الرجل الٌونانً خبر صحٌح ، سبك ان عرؾ مثله فً وكاالت 

للحلفاء كانت موجودة فً الببلد لبل الحرب وكان هو الذي 

طالب   باناٌوتً بتمهٌد االرض التً اختارها بالتشاور معه  
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لنصب الخٌام وهو الذي اتفك معه على  حك المادمٌن فً 

االنتفاع بمحرن الكهرباء وان ٌمد لكل خٌمة خٌطا به مصباح ، 

ٌنٌرها لمدة ساعتٌن او ثبلث ساعات بعد ؼروب الشمس ، 

عبلوة على مبادرات جاءت من باناٌوتً نفسه ، تضمن 

استمرار العمل وااللامة المستمرة المرٌحة ، لزبائن الوكالة ، 

مثل تعهده امام االمباشً جبران ، بانه سٌمؤل  صهارٌج الماء 

بماء تجلبه السٌارات من مزده ، وباالضافة الى ذلن فمد ذهب 

االمباشً  الى منطمة الشعاب ٌتفمدها  على جواده وٌتؤكد من 

. ؼزارة ما ٌنبت فٌها من حلفاء 

 ورؼم وصول العائبلت  لبل ان ٌكتمل بناء كل منشآت الوكالة 

ولبل ان ٌباشر باناٌوتً فً شراء الحلفاء ، فلم ٌتركهم 

االمباشً جبران ٌضٌعون ولتهم جالسٌن امام خٌامهم 

ٌنتظرون ان ٌبدأ باناٌوتً العمل وانما لادهم نساء ورجاال 

واطفاال ، الى الرب هذه الشعاب لبدء جمع الحلفاء ووضعها 

فً خٌامهم الى ان ٌنتهً باناٌوتً من استكمال المرافك التً 

ٌحتاجها لمباشرة العمل ، واكثر من ذلن فمد مضى ٌتفمدهم 

جمٌعا لٌتؤكد من  اتمانهم لطرٌمة التبلع سٌمان الحلفاء ، 
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وٌموم بتعلٌم من ال ٌعرؾ ، فهً عملٌة بسٌطة ، ال ٌحتاج ان 

ٌجهد االنسان نفسه فً اتمانها ، تبدأ بان ٌحمل الواحد فً ٌده 

لطعة خشب فً حجم وتد صؽٌر ،  ٌمترب بها من نبتة الحلفاء 

التً تنتصب بسٌمانها فً علو متر او اكثر للٌبل ، فٌنحنى 

علٌها وٌموم بلؾ  الجزء االعلى من هذه السٌمان حول لطعة 

الخشب وٌمتلعها ، فتنسل السٌمان من الجذر ، الذي ٌبمى ثابثا 

فً االرض  وهكذا مع ما تبمى من سٌمان النبتة ، الن هذه 

السٌمان اكثر كثافة وؼزارة من التبلعها فً لبضة واحدة ، 

فٌواصل التبلعها كلها لبل ان ٌنتمل الى نبة اخرى ، وهكذا ال 

تبمى بعد التبلع السٌمان اال الجذور التً تستولد فٌما بعد 

اورالا جدٌدة سٌحٌن لطافها بعد مضى فصل من فصول العام ، 

ثم ٌضعون هذه السٌمان فً رزم ٌعودون بها الى خٌامهم ، 

لبٌعها فٌما بعد الى الوكالة ، ونبتات الحلفاء تبدأ اورالا 

خضراء ، وتستمر كذلن طالما هً لم تمطؾ بعد ، ولكنها بعد 

التبلعها وتخزٌنها تتحول الى اوراق ٌابسة ٌمٌل لونها الى 

االصفرار ، حٌث تصل الى الشركة االم فً طرابلس بهذه 
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الحالة ومنها عبر سفن الشحن الى مصانع ورق البنكنوت فً 

. اوروبا 

             لم تمض ؼٌر اٌام للٌلة حتى بدأ باناٌوتً فً شراء 

الحلفاء ، واستمر روتٌن العمل فً الوكالة وانتظمت مواعٌده ، 

كما انتظمت مواعٌد التبلع الحلفاء ومواعٌد فتح الحانوت 

ولفله ، بمثل ما انتظمت مواعٌد صرؾ الكهرباء اثناء اللٌل ، 

وكان عدد الخٌام ٌتزاٌد مع مضً االٌام ، وحجم العمل فً 

الوكالة ٌزداد ، وبدال من سٌارة شحن واحدة تاتً مرة كل 

اسبوع لنمل الحلفاء ، ارتفع عدد سٌارات الشحن الى سٌارتٌن 

ثم ثبلث سٌارات فً االسبوع ، ثم لفز العدد وصار شاحنة كل 

ٌوم ، ونتٌجة للصدالة التً انعمدت بٌن االومباشً جبران 

وباناٌوتً ، فمد انعمدت بٌن اسرتٌهما ، والن لبلومباشً ابنة  

اسمها مرٌم فً عمر انجٌلٌكا ابنة باناٌوتً ، فمد تعلمت االثنان 

ببعضهما ، وطلبت انجٌلٌكا من امها وابٌها ان ترافك ابنة 

االومباشً عندما تذهب مع اسرتها فً رحلة جمع الحلفاء ، 

فوافك االب وخافت االم كاتٌا على ابنتها ، النها تخشى علٌها 

من االفاعً والعمارب التً ٌكثر تواجدها بٌن صخور الشعاب ، 
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فبادر االومباشً الذي كان حاضرا الحوار، ٌرد على  

السٌنٌورة كاتٌا لائبل بان هذه الشعاب هً التً تذهب الٌها 

ابنته مرٌم  التً تراها سلٌمة ال تلذؼها االفاعً والعمارب 

فكان ردها بان بنات البادٌة اكثر خبرة ودربة وشطارةعلى 

التعامل مع مخاطر البٌئة الجبلٌة البدوٌة وتفادي حشراتها 

السامة، بٌنما لم تعرؾ انجٌلٌكا اال المدٌنة وشوارعها الخالٌة 

من مثل هذه المخاطر ، وانتصر االب لخروج ابنته لائبل بانها 

االن تعٌش خارج المدٌنة ، ولٌس  خروجا مإلتا للفسحة 

والسٌاحة ، وانما خروج للعمل والحٌاة ٌستمر اعواما وال 

تستطٌع حبسها فً البٌت لكً ال تتعرض للمخاطر ، ٌجب ان 

ولم تمتنع االم رؼم التدخل الحاسم لبلب اال بعد . تذهب وتتعلم 

ان اكد لها االومباشً ان كلبه االربش سٌكون رفٌما البنته 

وابنتها وهو كلب ربما تعرؾ شدته وشراسته ، ولكنها لد ال 

تعرؾ انه بارع فً اكتشاؾ العمارب واالفاعً ، وطردها بعٌدا 

وهكذا وافمت السٌدة كاتٌا البنتها انجٌلٌكا . عن الدٌرة واهلها  

ان تترن جدران البٌت والدكان وتذهب مع مرٌم واهلها اللتبلع 

الحلفاء فً الشعبة المرٌبة ، الن النظام الذي الترحه 
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االومباشً على المجموعة اال ٌتوزعون فً كل الشعاب 

وعددها ٌبلػ تسع ، بل ٌبدأون بها شعبة بعد االخرى ، وال 

ٌتركون االولى حتى ٌفرؼونها مما فٌها من حلفا ء ، لبل 

االلتحاق بالثانٌة وهكذا مع  كل شعبة حتى ٌكملونها جمٌعا ، 

لٌعودوا بعد ذلن لبلولى التً ستكون لد استعادت اورالها كاملة 

. النضج والطول فٌبدأون معها دورة  جدٌدة

   وكان باناٌوتً سعٌدا بتطور العمل فً الوكالة ، وبالبال اهل 

البادٌة على االنخراط فً التبلع الحلفاء ، واثما ان العدد سٌزٌد 

مع االٌام ، واالنتاج سٌتطور ، وان النجاح سٌكون حلٌؾ هذا 

المشروع الذي البل منذ البداٌة على انشائه بحماس  ورؼبة ، 

ولد عاد لممارسة عادة لدٌمة ، هً كتابة بعض ٌومٌاته ، 

خاصة وان التجربة جدٌدة وتستحك ان تكون موضع توثٌك 

فً ٌومٌات ٌعود الٌها بعد ان تصبح هذه الحٌاة نوعا من 

الذكرٌات ، وكان لد جاء بكراس له ؼبلؾ جلدي اسود ، 

استهل اولى صفحاته بهذه السطور  

جنائن العرعار، اسم ٌستحك ان اتفاءل به ، وسط هذا  ))    

الخبلء 
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المحاط بجبال تشبه تماما جبال اولومبٌا التً تنسب الٌها 

المٌثولجٌا االؼرٌمٌة شرؾ اٌواء االلهة ، الزلت اذكرها وانا 

صؽٌر الطع الطرٌك من االسكندرٌة الٌونانٌة حٌث جذوري 

ومسمط راسً ورإوس آبائً الى العاصمة اثٌنا على بعد 

مائٌتً كٌلو متر ، وعند المرور عودة وذهابا ، كنت امرق من 

تحت جبل اولٌمبن الذي ٌتكون هو اٌضا من حلمة من الجبال 

الجرداء التً تشبه تماما جبال جنائن العرعار ، وربما من هنا 

جاءت هذه االلفة مع المكان ، وهً الفة تتعزز بما كان 

ٌراودنً دائما من مٌل للعزلة واالنسحاب من ضجٌج المدٌنة 

الى سكٌنة هذا الخبلء وهذا البراح المضمخ بعبك الطمؤنٌنة 

والسبلم ، سمعت عما ٌموله الناس من معارن دارت فً هذه 

المنطمة ابٌدت على اثرها ؼابات العرعار، وٌنسب الناس 

ابادتها ولتل رجال المنطمة ، الى الجٌش التركً منذ مئات عام 

حٌث كان هذا الجٌش ٌرتكب فً نفس ذلن الولت مثل هذه 

المجازر فً ارض الٌونان ، فهل البد ان ٌكون الماسم 

المشترن الذي اجده بٌن وطنً االصلً وهذا الموطن الجدٌد 

ٌتصل بجرائم سبلطٌن االتران ، هل هً حما مصادفة ، واذا 
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كانت كلذلن فهل  للمصادفة اٌضا لانون ٌبسط نفوذه على حٌاة 

البشر ، وهل للمصادفة دخل فً اٌصالً الى  هذا المكان ، 

هنان الهة عاشوا فوق جبل االولمب والهة عاشوا فوق هضاب 

جنائن العرعار، انهم حتى وان لم ٌعٌشوا فبلبد ان لائدا 

اؼرٌمٌا ، او كاهنا منذ ذلن الزمان جاء بهم ولام بعبادتهم ، 

بدلٌل وجود اكثر من اثر واكثر من طلل ٌنتسب الى االؼرٌك 

المدماء موجود بٌن شعاب هذه المنطمة ، الماضً موصول 

بالحاضر ، ودورى ان اكون احد حلمات الوصل ، فهل اعتبرها 

مهمة تارخٌة ، اسعى لبلرتفاع الى مستواها ؟  مهمة ال 

ٌفرضها احد على ، وانما اتطوع بنفسً لوضعها فوق كاهلً ، 

لعل فً ذلن شٌئا من الؽفلة ، او شٌئا من الظلم ، ولكنها ؼفلة 

وظلم احبهما واتمبل بحب ما ٌترتب علٌهما من تبعات ، 

وساطلب العون من سٌدتً مرٌم العذراء ، ومن سٌدي 

وموالي ٌسوع ، ولتبارن ٌارب هذا الكون روحً وتحمٌنً من 

(  (مزالك الطرٌك ، امٌن 
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 ــ 3ــ 

 

                           التضى االمر دورة عام كامل ، اربعة 

فصول بالتمام والكمال ، حتى توفر هذا العدد الكبٌر من الخٌام 

. واالكواخ ، واستمر العدد عند رلم تسعٌن عائلة تعمر المكان 

انمضى ربٌع وصٌؾ وخرٌؾ وشتاء ، منذ ان بدأ باناٌوتً 

تشٌٌد وكالته ، وجاء ربٌع جدٌد ، وكانت ارض المبلة وضمنها 

الحمادة الحمراء هً  الفراغ المهول الذي ٌفصل بٌن بري 

طرابلس وفزان ، وكانت دساكر المبلة ونجوعها هً التً 

ترسل افواجا من لاطنٌها الى وكالة باناٌوتً ، فً جنائن 

العرعار ، الؽارلة فً عمك الحمادة ، المندسة بٌن جبالها ، 

التً تشبه جٌبا من جٌوبها السحرٌة السرٌة ، مخفٌا عن 

االنظار ، منزوٌا عن الطرق التً تعبرها الموافل ، وٌبدو هذا 

الجٌب كانه ظهر فجؤة من عالم الخفاء ، لٌستمطب جموع 

الراحلٌن الى فجوجه العمٌمة ، وعادت االلسنة تلهج باسم 

اشجار العرعار ، رؼم ما ٌحكٌه تارٌخ لرن مضى عن 
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المجزرة التً تعرضت لها هذه االشجار ، اال ان ما تبمى منها 

بٌن الشعاب ، بدا كانه هو الذي ٌرسل عبمه الطٌب وارٌجه 

الفواح عبر هذه البوادي الهائلة االتساع ، لٌؽري البشر 

بالمجًء الى هذه المربع من االرض وما ٌحٌط به من شعاب ، 

ما تزال رؼم اعوام الجفاؾ وامحال االودٌة والعٌون ، تحتفظ  

بانواع من النباتات لادرة على مماومة العطش ، تصنع ؼبلفا 

اخضر كان هنان منابع سرٌة تختفً خلؾ الصخور تؽذي 

. جذور ما  به من نباتات واعشاب واشجار 

                وكما بدأ تعمٌر الوكالة بتلن العائبلت العشرٌن 

التً لادها االومباشً جبران ، فمد انتهى اٌضا بما ٌماثل هذا 

العدد من العائبلت ٌحملها مرحول انطلك من جنوب الببلد ، من 

المنطمة الحدودٌة اللٌبٌة التشادٌة فً اوزو ، ومن عاصمة 

تلن المنطمة ذاتها بلدة اوزو ، التً تسكنها لبائل اوالد عثمان 

وهً لبائل لٌبٌة مسلمة ٌختلط فً عرولها الدم العربً بالدم 

الزنجً االفرٌمً ، وٌمود المرحول رجل اسمر اللون ، عظٌم 

البناء الجسدي، ٌحمل هو اٌضا لمبا عسكرٌا جاءه من خدمته 

فً الجٌش الفرنسً  هو السٌرجٌنتً خلٌفة ، ولد اظهر شٌئا 
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من الحنكة والمرونة وهو ٌجد ان االمباشً جبران لد احتل 

مولعا لٌادٌا لبله ، فرضً بان ٌكون مساعدا له ، وبدال من 

نصب الخٌام ، عمد اهل هذه المافلة الى بناء عشرٌن كوخا 

جمعوا لها احطابا من الشعاب ، وؼطوا سموفها بالٌاؾ 

ومصنوعات ٌدوٌة من سعؾ النخٌل مؽطاة باردٌة شمعٌة تمنع 

تسرب المٌاه جاءوا بها معهم لها شكل المباب لاموا بتثبٌتها 

باسبلن الحدٌد وربطها ربطا متٌنا باعمدة الكوخ لكً ال تطٌر 

بفعل الرٌاح، وكان بٌنهم رجل كان ٌشتؽل باحٌاء االفراح 

اسمه الشوشان  أنشؤ من بعض صبٌة هذا المرحول االسمر ، 

فرلة للرلص الشعبً اجاد تدرٌبهم وصار اهل النجع ٌستعٌنون 

بهم فً احٌاء مناسبتهم ، ولم ٌمتصر مجًء الناس  من 

دساكر الصحراء ونجوعها وانما من عاصمة االللٌم مزده 

نفسها ، ولٌس من اطرافها ، فمد جاء شٌخ من شٌوخها هو 

الحاج رضوان ، الذي كان تاجرا ٌملن حانوتا ، اضارته 

سنوات الحرب ،  وشحت موارده بسبب نضوب الزبائن من 

اهل الصحراء الذٌن كانوا ٌمصدون حانوته ، لمماٌضة شٌاههم 

وجمالهم بما لدٌه من بضائع ، حتى الفل دكانه ، وراى االنماذ 
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فً وكالة باناٌوتً فانطلك مع عدد من الاربه ، كما سبمته 

بعض العائبلت ، ولحمت به عائبلت اخرى لٌستمر فً بٌت كبٌر 

اصبح هو اكبر البٌوت ، بل اضاؾ الى البٌت الذي تمطنه 

العائلة بٌتا ٌستمبل فٌه ضٌوفه ، وٌتفرغ فٌه الداء عباداته ، 

وٌدعو احٌانا بعض اصحابه لمشاركته صبلة الجماعة طلبا 

. لبلجر والثواب 

 

وحول هذا البٌت ولرٌبا منه ، وجد اهل النجع براحا استؽلوه 

فً انشاء سوق صؽٌر ال ٌظهر اال مع اول اللٌل بعد عودتهم 

من الشعاب ، كانت رائدة السوق العمة مرٌومة التً طرحت 

اعشابها الطبٌة على صندوق لمن ٌرٌد ان ٌدفع ثمن االنتفاع 

بها  ومع االعشاب عصاٌر ووممطرات الوراق اشجار مثل 

اوراق العرعار ، وثمار مجففة لشجٌرات اخرى مثل الحنظل ، 

ولكل نوع خصائص واسرار فً تطبٌب وعبلج العلل 

واالمراض ، وجاء بعدها من وضع صندولا ٌبٌع فوله بعض 

المشؽوالت الٌدوٌة من اوراق الحلفاء فً شكل حبال وحلمات 

لتمٌٌد جدي او حمار واخر ٌبٌع اوتادا مصنوعة من اعراؾ 
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االشجار ، ورابع ٌبٌع مشؽوالت من الصوؾ او الوبر ، 

جوارب وفانلبلت وطوالً وسٌدة سمراء من اهل اوزو 

احضرت بٌض ما لدٌها من دجاجات لبٌعها وهكذا هو سوق 

ٌومً ؼٌر حانوت الوكالة نشا بموازاته ٌمدم خدمة مضافة 

.  تكمل خدمته وتشكل دخبل اضافٌا لبعض عائبلت النجع 
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  ــــ 4ـــ 

 

                الشعبة فً هذه المنطمة لٌست مجرد شك بٌن 

جبلٌن ، وانما انفراجة تفصل بٌن سلسلة الجبال  ٌبلػ اتساعها 

بضعة امتار ، وتمضى تخترق الجبال حتى تنفذ الى الناحٌة 

االخرى منها على امتداد مائتً متر او اكثر للٌبل ، وتنحدر الى 

ان تصل لرٌبا من سفوح الجبال، فبل ٌزٌد ارتفاعها عن هذه 

السفوح على ثبلثة امتار ، ٌصعدها الناس من لدم الجبل الى 

مستوى الشعبة ، ٌتسلمون صخورا كانها السبللم ، لٌستمر 

عندئد مستوى االرض فً هذه الفجوة الفسٌحة بٌن جبلٌن ، 

حٌث تكتر نباتات الحلفاء ، تحاذي بعضها بعضا ،  لتكون 

الرب فً شكلها الى  جذور الشعٌر او الحنطة ، بل اكثر 

ارتفاعا ، واصلب عودا ، واكثر استمامة ، النها ال تملن سنابل 

فً نهاٌتها تثمل علٌها وتحنً هاماتها ، فتبدو وهً تمٌس 

وتتماٌل بسبب تٌار الهواء الذي ٌصنعه التجوٌؾ بٌن الجبال ، 

كانها  حمل كبٌر من حمول الشعٌر او الحنطة ولت اخضرارها 
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، تمتد عبر ذلن التجوٌؾ وفوق ارضه المنبسطة وتصعد مع 

جانبٌة حتى تبلػ ذلن الحزام االسود المصنوع من صخور 

بركانٌة ، وتصل بٌن الؽبلؾ االخضر الذي ٌؽطً الجزء االسفل 

من الجبل بسمته العالى عند الممم ذات االحجار الصوانٌة التً 

. تشكل الؼلب هذه السبلسل الجبلٌة ما ٌشبه العمائم البٌضاء 

وتشبه الشعاب التسع بعضها بعضا ، كانها ناتجة عن تصمٌم 

هندسً واحد ، ولد تنمل الرواد االوائل من جامعً الحلفاء ، 

فً هذه السنة االولى من عملهم فً وكالة بانٌوتً ، عبر اربع 

شعاب ، أي بمعدل ثبلثة اشهر لضوها فً كل شعبة ، افروؼها 

من كل ما فٌها من حلفاء لٌعودوا الٌها فٌما بعد ، اال انهم االن 

وبعد ان تضاعفت اعدادهم ، ووصل حجم عمالتهم الى هذا 

الرلم الكبٌر ، فسٌتضاعؾ بالضرورة حجم المحصول ، 

وبالتالً سٌحتاجون لتوزٌع انفسهم بٌن شعبتٌن فً كل فصل 

من فصول العام ، ولن ٌإثر ذلن فً استنزاؾ هذا النبات ، 

طالما ان الشعبة التً تم التبلع ما فٌها من حلفاء فً الربٌع 

الماضً ، عادت هذا الربٌع  ملٌئة بالحلفاء كما كانت لبل 

التبلعها، وهكذا هو الحال مع بمٌة الشعاب مما كان مصدر 
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فرح الهل النجع، النهم كانوا ٌضعون اٌدٌهم على للوبهم 

خشٌة اال تصدق المعلومة عن تجدد الحلفاء ، وان ٌنفد هذا 

المصدر من مصادر الرزق ، اال ان االٌام اثبتت لهم انه حما 

وفعبل كما تم اببلؼهم فً البداٌة ، مصدر متجدد ، خصب ، 

سرٌع وؼزٌر فً نمو اوراله ، ال سبٌل الى نفاده ، ٌتمدد 

وٌتوالد على مدى الدهر ، رؼم اعوام االمحال والجفاؾ ، مما 

اعطى مصدالٌة لكبلم امراة عجوز هً العمة مرٌومة ، التً 

تمول ان نبتة الحلفاء ، نبتة مباركة ترعاها مبلئكة السماء ، 

وتشرؾ باذن من خالك الكون على استمرار تجددها وتوالدها 

 .

                 لم ٌكن سهبل على الفتاتٌن مرٌم وانجٌلٌكا  

وؼٌرهما من صبٌان وبنات ،  مجاراة الكبار من اهلهم  فً 

التبلع الحلفاء الن التبلعها ٌحتاج الى جهد ال ٌمدرعلٌه اال من 

اكتمل بناءه الجسمانً ، ولد علمهما  االومباشً جبران كٌؾ 

ٌتجنبا الجذور الؽزٌرة الكثٌفة الخضراء ، وان ٌنتمٌا الجذور 

الصؽٌرة الذابلة ، النها اكثر ٌسرا وسهولة عند االلتبلع ،  كان 

لد عود ابنته على طرٌمة استعمال الوتد فً االلتبلع ، وطلب 



 49 

منها ان تترن الجذور الخضراء الكبٌرة الملٌئة باالوراق 

المكتملة النضج والطول وان تختار فمط نبتات الحلفاء 

الصؽٌرة الذابلة التً لم ترتفع نفس االرتفاع الذي وصلته 

النباتات االخرى النها اكثر ٌسرا وسهولة عند التبلعها، وهً 

مطلوبة مثل ؼٌرها من اوراق ، فً سوق البٌع والشراء، ومع 

ذلن ، فمد كانت ام انجٌلٌكا تتفمد ٌدي ابنتها عند عودتها من 

الشعاب ، وتنزعج لما تراه  ٌعترٌهما من احمرار واحتمان 

بسبب الجهد المبذول فً جمع الحلفاء ، فتعمد الى تدلٌكهما 

بالمراهم ، دون ان تستطٌع منع ابنتها من مواصلة الذهاب فً 

الٌوم التالً الن هذا ما ترٌده وتصر علٌه الفتاة ، ولم ٌكن 

عمل الناس كلهم ٌمتصر على جمع الحلفاء ، فالحاجة مرٌومة 

مثبل ، التً تلهج بالثناء على نباتات الحلفاء المباركة ، لم تكن 

تستطٌع ان تشارن فً جمعها ، الن لها مهمة اخرى تراها 

اكثر ٌسرا ومبلءمة لرسالتها فً الحٌاة ، هً جمع ثمار 

واوراق واؼصان العرعار ، التً تموم اثناء عودتها الى 

خٌمتها بتجفٌفها وطبخها وتمطٌرها وصنع عطور وادوٌة منها 

او عجائن الستخدامها فً كمادات لخفض الحرارة المرتفعة فً 
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اجسام المرضى ، وتسكٌن االم الروماتٌزم ، كما تعتنً اٌضا 

بجمع ما تجده من اعشاب ونباتات طبٌة اخرى مثل البردلوش 

والشندلورة والشٌح والزعتر والحنظل وؼٌرها ، وهنان رجل 

عجوز من زنوج اوالد عثمان المادمٌن من اوزو ، اكتشؾ انه 

ال ٌملن لوة على التبلع سٌمان الحلفاء ، فلم ٌرض بالبماء 

عاطبل ، وانما اتخذ لنفسه مجلسا تحت شجرة عرعار ، واولد 

نارا ، واحضر سخانا كبٌرا ٌعد به الشاي الذي ٌبٌعه فً اكواب 

صؽٌرة لجامعً الحلفاء ممابل لبضة صؽٌرة مما ٌجمعونه ، 

وصار لادرا على ان ٌعود كل ٌوم بمحصول اكثر مما ٌعود به 

اكثر الرجال صحة ولوة مستعٌنا باحد من الاربه على حمله له 

، وهنان اناس ال ٌكتفون بجمع الحلفاء فمط ، وانما ٌلتمطون 

ما ٌمع فً طرٌمهم من نباتات الصبار والعجرم ، لكً ٌعودوا 

بها الى خٌامهم فٌنزعون ما فٌها من اشوان فٌطبخونها الكلها 

ولصنع مرق منها ، وهم ما كانوا ٌفعلونه اضطرارا واحتٌاجا 

فً زمن المسؽبة ، لكنهم االن ٌفعلونه بسبب العادة ، بعد ان 

توفر لهم طعام افضل ٌشترونه من حانوت باناٌوتً ممابل 

وال ٌعدم من رجال النجع من . الكوبونات التً ٌصرفها لهم 
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جلب معه بندلٌته وهو ٌاتً الى الشعاب ، واٌة بندلٌة هً 

موضع ترحٌب وارتٌاح من بمٌة الناس ، ٌستانسون بوجودها 

وٌرونها اداة للدفاع والحماٌة ، لٌس خوفا من لطاع الطرق ، 

النه لٌس لدٌهم ما ٌستهدفه لاطع الطرٌك ، ولكن من ؼدر 

ضبع او ذئب واحٌانا بعض الطٌور الجارحة التً ٌمكن ان 

تستهدؾ فً هذه الجبال طفبل ؼفلت عنه امه ، او لد ٌستهدفه 

او ٌستهدؾ ؼٌره ثعبان اخضر من ثعابٌن الجبال التً ٌطلك 

رؼم ان صاحب البندلٌة , ذات االحجام المهولة " الصل"علٌها 

ال ٌكون لد جاء بها لهذا السبب وانما لبلنتفاع بها فً صٌد 

ارنب او شاة من شٌاه الؽزال اخطؤت طرٌمها الى هذه الشعاب 

، وهً شٌاه ندر وجودها بعد ان اجهز الناس بسبب  المحط 

والجفاؾ على بنً لومها ، فلم ٌبك فً عرض الصحراء 

وطولها اال شٌاه شاردة نافرة ، تركض عشرات االمٌال مبتعدة 

عن أي مكان ٌصله البشر، بسبب ما عاناه اهلها من ؼدرهم 

. وخٌاناتهم
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 ـــ 5ـــ 

 

                  لم تكن العائبلت التً جاءت من اوزو ٌمودها 

السٌرجٌنتً خلٌفة ، كلها ذات ارومة لٌبٌة ، وانما جاء معها 

مرحول صؽٌر من خمس او ست عائبلت بدأت رحلتها من 

عمك الصحراء االفرٌمٌة ، بحثا عن الكؤل والماء ، حتى 

وصلت شرٌط اوزو ، وعندما نفد الكبل ونفمت االؼنام ، لم 

تستطع عائبلت هذا المرحول العودة الى ببلدها فً كانو او 

كانم ، ووجدت السٌرجٌنتً ٌتجه بنجعه الى جنائن العرعار ، 

فاستنجدت بنخوته كً ٌعبر بها البون الصحراوي الى مواطن 

العمل والرزق ، اال انه بدا من الواضح ان لهذه العائبلت 

االفرٌمٌة نزوعا الى التحرر فً العبللات االجتماعٌة ، اكثر مما 

هو موجود لذى لبائل الصحراء اللٌبٌة ،  بما فً ذلن الطوارق 

الذٌن ٌتركون لنسائهم حرٌة ان ٌخرجن سافرات او حاسرات 

الرإوس ، ولكنهم ٌتحفظون كثٌرا فً الامة العبللات الحرة 
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بٌن النساء والرجال ، بٌنما كانت نساء هذه العائبلت االفرٌمٌة، 

ٌخرجن مع الرجال الى الشعاب سافرات ، وحاسرات الشعور ، 

وال ٌتحرجن احٌانا من الكشؾ على اثدائهن وصدورهن خاصة 

اذا كانت الواحدة منهن تملن ذرٌعة ارضاع طفل، مما كان ٌثٌر 

حفٌظة العائبلت البدوٌة اللٌبٌة ، اال ان نساء ورجال هذه 

العائبلت ٌرؼمون انفسهم على احتمال ما ٌشاهدونه من 

تصرفاتهم الهوجاء باعتبارها نوعا من التمالٌد التً تعاٌش 

معها هإالء الناس ، اال ان االمر الذي لم ٌكن مما ان تطٌمه 

المجموعة هو ما ٌحدث من تجاذب جنسً بٌن افراد هذه 

المجموعة من اناث وذكور ، اذ بدأ الناس ٌلحظون كٌؾ ان 

اثنان ٌنتمٌان لهذه العائبلت ، رجل وامرأة ، ال ارتباط شرعً 

بٌنهما ، ٌتسلبلن من الشعبة ، وٌنحدران الى الجانب االخر من 

الجبل ، فً محاولة مفضوحة لبلختبلء بنفسٌهما ، فٌما بدا 

واضحا انه من اجل معاشرة جنسٌة ، بل لم ٌعدم من ساله 

فضوله لتتبعهما وكشؾ ما دار بٌنهما تحت احدى الصخور ، 

وارتفعت اصوات االستنكار واالستبشاع لما ٌحدث ، وهنان من 

تطوع بلفت انتباه بعض الكبار من رجال هذه العائبلت ، الى ان 
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ما ٌحدث ال ٌتفك مع تعالٌم االسبلم الذي ٌدعون انتسابا الٌه ، 

وانه ٌجب احترام تمالٌد اهل هذه الببلد التً جاءوا ٌبحثون عن 

لممة عٌشهم فٌها ، اال انه لم ٌحدث أي شًء ٌنبًء بتؽٌٌر 

سلوكهم ، بل ان هذه الخرولات للمؤلوؾ االجتماعً البدوي ، 

ازدادت تواترا واستفحاال ، اذ ان ظاهرة هذا االنفبلت االخبللً 

لم تبك محصورة فً العائبلت االفرٌمٌة وفٌما ٌحدث بٌن 

رجالها ونسائها ، وانما تجاوزت ذلن الى استمطاب بعض 

شباب العائبلت البدوٌة نفسها ، ممن ولعوا فً ؼواٌة نساء 

منحرفات من العائبلت االفرٌمٌة ، وصار مؤلوفا ان ٌرى الناس 

شابا  بدوٌا من اهل البشرة البٌضاء ، ٌرافك امرأة زنجٌة 

اثناء التبلع الحلفاء ، ثم اذا به ، ٌؽافل الناس وٌتسلل بها هو 

اٌضا خلؾ الجبل ، وظل االمر مثار للك وتكهنات تدور فً 

تكتم وسرٌة ، الى ان حدث ان ذهبت العمة مرٌومة تبحث بٌن 

الصخور عن عشبتها المفضلة الشندلورة ، والتً اكتشفت 

انها تنمو بصورة افضل فً لدم الجبل وبٌن صخوره ، فذهبت 

تبحث عنها فً المنحدرالجبلً خارج الشعبة ، واكتشفت عندما 

وصلت هنان فعبل فاضحا ترتكبه احدى النساء الزنجٌات صحبة 



 55 

صبً من اهل البادٌة ، فصارت تصرخ من هول المفاجؤة 

وتكتح التراب فً الجو لائلة  

ــ ٌا سمً صبً المً 

   ٌا سمً صبً المً  

وهو المول الشعبً الذي ٌشٌر الى مصٌبة حصلت ، فتجع 

الناس حولها اثر سماعهم هذا الصٌاح ورإٌتهم لكتح التراب ، 

لٌشاهدوا المرأة االفرٌمٌة والفتً البدوي وهما ٌركضان فً 

. الخبلء، هربا من الفضٌحة 

 

 

 

 

 

 

 

ــ  6ـــ 
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                      صار ما حدث فً الشعبة ، وما فضحته 

العمة مرٌومة ، موضوع حدٌث بٌن عدد من كبراء النجع ،فً 

اجتماع ،امام ادارة الوكالة حضره السنٌور باناٌوتً ، والحاج 

رضوان ، واالمباشً جبران ، والسٌرجٌنتً خلٌفة ، كما حضر 

رجل من حفظة المرآن ، هو الفمً عمار الذي جاء الى 

االجتماع مترددا ، النه ٌحب ان ٌبمى بعٌدا عن المشاكل ، 

ٌلتمط رزله مع اوالده الثبلثة وامهم ، وتمتصر مشاركاته مع 

النجع على المٌام بدور االمام  مرة فً االسبوع اثناء صبلة 

المجمعة التً تمام فً الخبلء ، متفرعا بمٌة االولات لتبلوة 

المران واداء الفرائض والنوافل فً خٌمته ، ولد جاء بعد ان 

ارسل الحاج رضوان فً طلبه ، الن هنان جانبا شرعٌا ٌعرفه 

اكثر من ؼٌره ، وتناول الحدٌث والعة االمس ، واستبعدوا  

منذ البداٌة الخوض فٌما ٌمكن فرضه مع عماب على الجناة 

االثنٌن كما تطالب بعض االصوات ، التً تصل الى ذكر الامة 

الحد ، وهو كبلم ٌمال دون علم ، الن اللامة الحد شروطا ال 

تتوفر فٌما حدث ، وال وجود لشهود ٌإكدون حمٌمة هذا الذي 

حدث ،بما فً ذلن العمة مرٌومة ، التً وجدتهما فً حالة 
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تلبس، تمول بانها اؼمضت عٌنٌها، وادارت وجهها وجسمها 

مستبشعة ما راته من عري االثنٌن ، وانفلتت مولولة تكتح 

التراب فوق رأسها دون ان تمعن النظر فٌهما ، ثم بادرا 

بالهروب واالبتعاد عن المكان الى حد لم ٌعد باماكن احد ان 

ٌتعرؾ علٌهما ، ولم ٌعد ممكنا معرفة ما اذا كانا لد هربا ام 

. تسلبل تحت جنح الظبلم عائدٌن الى النجع 

     واتفموا على ان ٌصرفوا النظر عن البحث فً معرفة من 

هما ، او فكرة ان ٌتعمباهما باي عماب ، الن ما ٌهم المجموعة 

االن هو تجنب تكرار ما حدث ،  وطالما انه امر ارتبط ظهوره 

بهذه العوائل االفرٌمٌة ، فالً أي مدى ٌمكن الضؽط على هذه 

العوائل ، حتى تؽادر المكان ؟ وهل ٌستطٌع باناٌوتً ان ٌمتنع 

عن شراء الحلفاء منهم ؟ اال انه ال ٌستطٌع كما اخبر اعضاء 

االجتماع ، الن ذلن سٌكون مجازفة ٌمكن ان تجلب له المشاكل 

اذا ما عرفت الشركة انه ٌمتنع عن شراء الحلفاء، من أي 

مصدر كان ، وستعتبره اخبلال بشروط العمد ، ٌجٌز لها التحلل 

من التزامها معه ، والبحث عن وكٌل اخر ٌموم بالعمل ، 

والترح الفمً عمار ان ٌتم استدعاء رإساء العائبلت وافهامهم 
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ان ما حدث ٌجب اال ٌتكرر ، واذا تكرر فانه ال مكان لهم فً 

هذا النجع ، وٌترن االختٌار لهم بٌن االلتزام بالنوامٌس 

واالخبلق ، التً ٌحتكم الٌها اهل هذه الببلد ، او مؽادرة جنائن 

العرعار ، وثم ارجاء االجتماع الى مساء الؽد ، حٌث ٌتم 

. استدعاء ارباب العائبلت االفرٌمٌة واببلؼهم بما اتفموا علٌه 

وكان ٌورجو هو الذي ٌتولى خدمة الرجال وتمدٌم الشاي 

والمهوة ، دون ان ٌشارن فً الحدٌث ، وفً ختام الجلسة ، 

وعندما بدأ الرجال ٌهمون بالنهوض همس شٌئا فً اذن والده 

، الذي تحرن باتجاه االومباشً جبران، ، لٌمول له بصوت 

هامس انه ال حاجة الن ٌترلب ابنته انجٌلٌكا ، لكً تصحب 

مرٌم الى الشعاب ، النها ستبمى لمعاونة امها فً الحانوت 

والبٌت ، وعرؾ االومباشً جبران ، ان باناٌوتً ٌفعل ذلن 

خوفا من هذا االختراق االخبللً الذي حدث باالمس ، فرد 

علٌه لائبل ، بانه ٌكبر فٌه ما اظهره من ؼٌرة على شرفه 

وشرؾ اسرته ، ولكن االمر فً راٌه ال ٌشكل خطورة اذا 

نجحوا فً اٌمافه عند هذا الحد ، اال ان باناٌوتً اصر على 

مولفه ، لائبل ان هذا راي زوجته كاتٌا وابنه ٌورجو، ثم ان 
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للفتاة عمبل آخر ؼٌر جمع الحلفاء ، فلتعد الٌه ، ولٌنصرؾ كل 

. انسان لما جاء من اجله فً هذه الوكالة 

     لم تذهب انجٌلٌكا الى الشعبة فً الٌوم التالً ولم ٌحدث 

اثناء ذهاب الناس هنان أي حدث ٌثٌر الملك كما حدث باالمس 

، ومضى النهار فً روتٌن طبٌعً  عامر بالهدوء والسبلم ، 

وعاد  رجال النجع الكبار الجتماعهم ولد دعوا الٌه ارباب 

العائبلت االفرٌمٌة، الذٌن استمعوا الى ما ٌحمله هإالء الرجال 

من انتمادات لتصرفات عائبلتهم ، وما طرحوه من اسئلة ، 

اجابوهم علٌها لائلٌن بان هنان سوء فهم لبعض عوائدهم التً 

ال تخالؾ تعالٌم االسبلم ، الن تمالٌدهم تجٌز للخاطب ان ٌلتمً 

بخطٌبته وٌرافمها وٌمكن ان ٌختلً بها لتبادل االفكار واختبار 

ما بٌنهما من حب وتفاهم ، وهو ما ال تتٌحه تمالٌد العائبلت 

البدوٌة ، ولكنه ال ٌجافً االخبلق وال الدٌن ، وشككوا فً 

رواٌة العمة مرٌومة  لما حدث خلؾ الجبل ، فهً امرأة عجوز 

، ضعٌفة النظر ، ازعجها ان تجد رجبل وامرأة ٌختلٌان 

ببعضهما فعمدت الى الصراخ وتكتٌح التراب، ومهما كان من 

صحة او عدم صحة ما حدث ، فهم ٌتعهدون بمراعاة كل ما 
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ٌطلبه منهم جٌرانهم ، و ال ٌصرون اطبللا على المٌام باٌة 

ممارسات ؼٌر ممبولة من اهل الببلد ، فمد جاءوا اللتماط لممة 

عٌشهم ببل مشاكل اورؼبة فً استفزاز احد من الناس ، وفعبل 

حدث هذا االنضباط اثناء ساعات جمع الحلفاء ، وصار هنان 

اكثر من رلٌب ٌحرص على منع حدوث أي تجاوز ، اال انه لم 

ٌكن صعبا على شباب النجع ، من اهل الببلد ، االلتراب من 

بعض الفتٌات االفرٌمٌات ، لبلتفاق على موعد معهن ، بعد ان 

عرفوا مٌولهن التحررٌة ، او االختبلط بهن فً حفبلت رالصة 

، تمام فً الخبلء اثناء اللٌل بعد ساعات من عودة الجمٌع من 

الشعبة ، حول نٌران كبٌرة ٌولدونها او تحت ضوء الممر او 

النجوم ، بحجة انها حفبلت ٌجلبون بها شٌئا من الترفٌه 

النفسهم ، وٌحٌون بها التراث الشعبً الهلهم ، وهً التً 

بدأوا فً الامتها منذ مجٌئهم فلم تبللً اعتراضا، اال تحفظا 

بسٌطا ممن ٌحبون النوم مبكرا وٌزعجهم بماءها الى منتصؾ 

اللٌل، فتم االكتفاء بان تكون ثبلث مرات فً االسبوع وان 

تمتصر ساعات الامتها على الساعات الثبلث من اللٌل التً 
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ٌضٌإها نورالكهرباء ، والتً ٌجب ان ٌهجع بعدها جمٌع اهل 

. النجع فً مرالدهم 
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 ـــ 7ـــ 

 

             انتظم مجًء سٌارات الشحن الى  وكالة باناٌوتً ، 

واستمر على روتٌنه الحالً ، وهو شاحنة كل ٌوم ، تؤتً 

مفردة اؼلب االٌام ، وتاتً مرة او مرتٌن فً االسبوع تجر 

ممطورة خلفها ، لشحن ما فاض على حمولة السٌارات المفردة 

من لفائؾ الحلفاء ، وتاتً السٌارة ومعها عدد من العمال ال 

ٌملون على ثبلثة عدا السائك ، بٌنم مساعد له ، وعامل 

متخصص فً تشؽٌل الرافعة التً تاتً مع كل سٌارة شحن ، 

لٌستعٌن بها هإالء العمال فً رص اكبر عدد من  لفائؾ 

الحلفاء فً الشاحنة  ، وببطء تسٌر الشاحنة بحمولتها مع 

الطرٌك المترب الذي شك حدٌثا ، حتى تتجاوز الجبل ، وتزداد 

سرعتها وتاخذ معدلها الطبٌعً عند وصولها الى الطرٌك 

الممهد ، المرصوؾ بمادة جٌرٌة واسمنتٌة ، ٌنمصها االسفلت 

ٌطمون علٌها طرٌك البٌستا، وتتكرر وجوه السائمٌن فً اؼلب 
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هذه الرحبلت ، ولد ٌؽٌب سائك او معاونه ، لٌحل محلهما 

سائك ومعاون ؼٌرهما، اما العمال فهم محكومون بعمل تناوبً 

مع سٌارات الشركة ٌجعلهم فً حالة تبدل دائم ، عدا عامل 

واحد هو الذي ٌتخصص فً خدمة االلة التً ترفع حزم 

الحلفاء ، فهو دائما الفونسو ، الفتى االٌطالً الذي ٌتكلم 

العربٌة باعتباره ٌنتمً للجالٌة االٌطالٌة الطرابلٌسة ، وبخبلؾ 

العمال الذٌن ٌرتدون االوفرول  على الدوام ، فهو ٌعمل فوق 

الشاحنة متحررا من لمٌصه وال ٌحتفظ اال ببنطاله الذي ٌكون 

لصٌرا فً اؼلب االولات ، ٌتخذ مكانه فوق الكرسً المحاذي 

للرافعة فوق الشاحنة ، وٌزداد ممعده علوا ، كلما امتؤل جوؾ 

الشاحنة بحزم الحلفاء ، اذ ٌنتمل بالرافعة والكرسً فوق 

المستوى االول من هذه الحزم التً ٌكون لد اجاد رصها فوق 

ارضٌة الشاحنة ، ثم ٌرتفع بهذه الحزم الى مستوٌات اكثر 

ارتفاعا تصل الى خمسة وستة ادوار فوق مستوى ارتفاع 

الشاحنة نفسها ،  فٌعمد بعد االنتهاء من رصها الى تطوٌمها 

بعدد من االسبلن ٌجٌد ربطها بحلمات حدٌدٌة مثبتة فً جوانب 

. السٌارة ، وهكذا االمر مع الممطورة اذا كانت هنان واحدة 
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    وتاتً الشاحنة فارؼة الى الوكالة اال من حمولة صؽٌرة 

من السلع ٌكون باناٌوتً لد اوصى باحضارها للحانوت، وكان  

الفونسو هو الذي ٌعهد الٌه باناٌوتً بمهمة الوسٌط بٌنه وبٌن 

متاجر طرابلس ، ٌحاسبهم وٌستلم منهم ما ٌرسلونه من 

بضائع وٌعٌد الٌهم فوارغ الزجاجات والبرامٌل والصنادٌك ، 

وبسبب هذه العبللة الخاصة كان هو وحده بٌن العمال من 

ٌحظى بالدخول الى بٌت صاحب الوكالة لمشاركته الطعام مع 

عائلته ، والتضت الحاجة الامة خٌمة فً البراح الموجود امام  

مخزن الوكالة وممرها الرئٌسً ٌمضً بها العمال لٌلولتهم وتم 

فرشها لهم بالبسط والحصران ، والنهم ال ٌشؽلونها طوال 

الولت ، صار شباب النجع ٌؤمونها مساء ، حتى صارت مركزا 

لتجمعهم ، واضطر باناٌوتً تحت الحاحهم ان ٌجلب لهم الة 

لصنع المهوة والشاي ، ومعالؾ ٌضع فٌها علب المشروب 

محاطة بمكعبات الثلج ، واتفك مع اثنٌن من شباب النجع 

ٌتناوبان على خدمة الشباب فً عمل مسائً لٌلً ٌتماضٌان 

اجرا علٌه وٌحاسبان الشباب على ما ٌستهلكونه من مشروبات 

ساخنة وباردة ، فً هذه الخٌمة التً اتخذت تدرٌجٌا شكل 
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الممهى ، واكتمل هذا الشكل بعد اضافة مجموعة من كراسً 

وطاوالت الببلستٌن ٌتم وضعها لٌبل امام الخٌمة لمن ٌرٌد 

استخدامها خاصة اثناء لعب الورق والدٌمٌنو والضاما ، بل ان 

باناٌوتً نفسه احضر رلعة شطرنج وصار ٌعلم اللعبة لبعض 

اصحابه لٌكونوا شركاء له فً لعبها ، وكانت انجٌلٌكا، التً بدأ 

جمالها ٌاخذ كلما تمدمت فً العمرصورة اكثر فتنة واثارة ، 

ولد وصلت االن الى مشارؾ السابعة عشرة ، وؼدت صبٌة 

شدٌدة الجمال والفتنة ، برزت مإهبلتها االنثوٌة باكثر من اٌة 

امراة فً عمرها ، تشاركها االلامة فً هذه البٌئة ، خاصة 

انها ترتدي دون ؼٌرها مبلبسها ذات الطابع االوروبً 

،متحررة من شروط المبلبس النسوٌة االسبلمٌة التً ٌلتزم بها 

اهل النجع ، بسبب انتمائها لدٌن ٌجٌز لها ان ترتدي مبلبس ال 

تحجب شعر الرأس وال ان تستر سالٌها وذراعٌها ، تخطر 

بٌنهم مستمطبة االنظار والملوب ، اال انها ، دونا عن كل 

الناس ، كانت حفٌة بالفتى االٌطالً الفونسو ، تذهب فً 

مشاوٌر كثٌرة بٌن البٌت وسٌارة الشحن عند تعبئتها ، تنمل له 

فنجان لهوة او شاى الذي اعدته فً البٌت واحضرته مصحوبا 
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بمطعة جاتوه ، او كوب ماء مثلج ، مما استنتج معه 

الحاضرون ، وجود عاطفة تربط بٌنها وبٌن الشاب االٌطالً ، 

ولم ٌكن احد ٌجد ؼرابة فً مثل هذا التجاذب بٌنهما ، فكبلهما 

ٌبلئم صاحبه وٌلٌك به ، ما عدا تؤومها ٌورجو ، الذي ٌتربص 

الخته عندما تؤتً الى مكان الشحن ، وٌنهرها ، وٌطلب منها 

حٌن ٌراها والفة لرٌبا من المكان الذي ٌعمل فٌه الفونسو ، ان 

ترجع الى البٌت او الحانوت ، واال تظهر ثانٌة فً هذا المكان ، 

واعترضها ذات مرة وهً تحمل كاس ماء مثلج اللفونسو ، 

ولبل ان تصل وتمد له ٌدها بالكاس ، انتزعه شمٌمها منها 

ورمى بما فٌه من ماء على وجهها مبلبل مبلبسها ، وارسلها 

تبكً الى امها فً الحانوت ، بٌنما واصل الفونسو عمله 

صامتا ، وكؤن االمر ال ٌعنٌه ، ولد بدا واضحا لمن كان ٌرالب 

العبللة بٌنهما ، ان المبادأة كانت دائما تؤتً من طرؾ انجٌلٌكا 

، دون ان ٌظهر الشاب االٌطالً  حماسا ٌماثل حماسها ، ربما 

تثالبل ، وتحفظا ، وحرجا من اهلها ، وربما حما ال ٌجد فً 

نفسه حبا لها ، ٌرد به على ما تعرضه علٌه من حب فً سخاء 

.    وارٌحٌة 
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      لم ٌكن باناٌوتً ٌستطٌع ان ٌستمر فً مكان واحد ، فهو 

ما زال ٌشعر بان جوانب كثٌرة فً الوكالة تحتاج الى مزٌد من 

الجهد الستكمالها ، مع كل ما لام حتى االن بانجازه ، اذ ال ٌكاد 

ٌمضى  شهر منذ ان انشؤ الوكالة اال وثمة شًء ٌضٌفه الٌها 

، وكان آخر ما استطاع انجازه هو استصبلح جزء من االرض 

التً تحٌط بهناجر الوكالة وممر سكناه والحانوت ، واستحداث 

مربعات زراعٌة فٌها ، حٌث ٌتولى بنفسه استخدام خرطوم 

للمٌاه لسمً الزرع والنباتات فً هذه المربعات ، ساحبا الماء 

المخصصة لنمل الماء فً  (البوطو  )من سٌارة الخزان او 

دورات متعالبة من مزدة وتؽذٌة الصهارٌج المبنٌة فً االرض 

، وتعبئة البرامٌل  التً تشبه احواضا معدنٌة ٌستفٌد منها اهل 

النجع وعمال الوكالة فً سد حاجتهم من الماء شربا واؼتساال 

، ولد ؼرس فً هذه المربعات الزراعٌة بجوار الخضار 

الموسمٌة ونبتات النعناع التً ٌفوح عطرها فً ارجاء المكان 

، فسائل نخل وشتبلت زٌتون وتٌن وكروم ، تشً لمن ٌراها 

بصدق نٌة ؼارسها فً البماء هو اٌضا مؽروسا العوام كثٌرة 
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فً هذه االرض فهً فسائل وشتبلت تحتاج الواحدة منها لمدة 

ال تمل عن اربعة اعوام حتى تنمو وتبدأ فً طرح أكلها ،  

واحاط هذه المربعات بحواجز من اشجار التٌن الشوكً، ولم 

ٌمتصر عمله على هذه االعمال الكمالٌة التً تضفً بهاء على 

المحٌط الذي ٌعٌش فٌه ، وانما انتمل باهتمامه الى اهل النجع 

، ٌساعدهم فً اكمال ما ٌحتاجونه من مرافك ، وبعد االنتهاء 

من الماء والكهرباء ، ساعدهم فً اعداد المسجد ، الذي ٌجمع 

الرجال اثناء الصبلة ، والذي  كان عبارة عن خٌمة وضعت 

فٌها االكلمة والحصران ، وعلمت عند السمؾ  فوق اعلى 

ركٌزة بها  لوحة خضراء على شكل هبلل ، وتم الناع الفمً 

عمار لكً ٌتولى رفع االذان ، والمٌام بدور االمام وبالذات 

خبلل صبلتً المؽرب والعشاء حٌث ٌكون الرجال لد فرؼوا من 

عملهم فً الشعاب وعادوا الى النجع ، وكذلن خبلل صبلة 

الفجر لبل مباشرة العمل ، واضحت خٌمة الجامع هً خٌمة 

المناسبات االجتماعٌة ، كما حدث عندما الٌمت اكثر من حفلة 

لختان االطفال ، وكان الفمً عمار ٌتولى ختانهم لسابك خبرته 

اما باناٌوتً فمد كان مسكونا بالملك ، ٌتفمد كل . بهذا العمل 
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شًء بعٌن نالده ، وٌرى دائما وجود شًء نالص ٌنبؽً 

استكماله ، وال ٌتوانً فً السعً جاهدا لتحمٌمه وانجازه ، ولد 

: كتب فً سجل ٌومٌاته 

كم مضى من الولت لم افتح هذا الكراس ولم اسجل فٌه خاطرة 

واحدة ، انه االنشؽال ، فالتؤسٌس شًء شاق ، وشً ء ٌاكل 

الولت وٌستهلن الجهد ، وال تظهر نتائجه اال بعد اعوام 

واعوام ، خاصة تاسٌس المدن ، فهل ٌمكن اعتبار هذه الوكالة  

حما مدٌنة من  مدن المستمبل ابدا ببركة هللا فً تاسٌسها ، 

الٌس خطا ان ابدأ عملً ببناء االوهام لبل بناء االساس 

الحمٌمً لما ٌحتاجه العمل ، هنان مهمة اساسٌة هً الحلفاء ، 

شراءها ونملها للوكالة فً طرابلس، وهو انتاج محدود بطالة 

المنطمة على االنتاج ، وطالة اٌة وكالة فً اي جزء من هذه 

الببلد على هذا االنتاج وما وصلناه االن فً هذه الوكالة هو 

سمؾ ما وصلته اٌة وكالة اخرى ، سٌارة شحن فً الٌوم ، هو 

الصى ما وصل الٌه انتاج اٌة وكالة ، وان نضٌؾ الى هذه 

السٌارة الٌومٌة ممطورتٌن فً االسبوع فهذا شًء ٌفوق كثٌرا 

، ما حدث مع الوكاالت االخرى ، وباعتباري صاحب الوكالة 
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فٌجب ان البل ٌدي وجها وظهرا لهذا االنجاز ، ال استطٌع ان 

الول ان هنان موارد اخرى فً المنطمة ٌمكن ان تموم علٌها 

تجارة او صناعة تجلب مزٌدا من الناس ، ولكن المستمبل بٌد 

هللا ، حتى وان وجدت هذه المصادر فبل شؤن لً بها ، وكالتً  

وكالة للحلفاء ، فلٌات من ٌصنع الفحم اذا شاء ، او ٌكتشؾ 

الحدٌد وٌموم باستخراجه ، او ٌصنع من رمال المنطمة معدات 

واوانً من الزجاج اذا استطاع ولكنه امر لم ٌمدم علٌه احد فً 

السابك ولد الٌمدم علٌه احد فً المستمبل المنظور ، فبل حاجة 

بً الن اشؽل نفسً بؽٌر االنتاج الذي تخصصت فٌه ، والبل 

الناس على العمل فٌه وصار ٌشكل مورد رزق لهم ، بدال من 

حٌاة البطالة والعطالة ، لٌس ما ٌهمنً حما انشاء المدن ، 

وانما هو ترمٌم نفسً ، وبناء حٌاة روحٌة لشخصً تنسجم 

مع ما اطمح الٌه من صفاء وهناء روحً وسبلم وطمانٌنة 

كتلن التً احس بها اولئن االسبلؾ من الرهبان الذٌن كانوا 

موضع فخر اهل اسكندرٌة الن الواحد لضى عمره عائشا فوق 

عرؾ شجرة او وسط حفرة فً الجبل او فً تجوٌؾ صخرة 

من صخوره ، متوحدا مع ذاته ، عابدا ربه ، مكتفٌا به عن 
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بمٌة الخلك ، لد ال اطمح الى ان كون مثل اولئن المدٌسٌن ، 

ورجال هللا االفذاذ ، الن لهم من البركة ما ٌمكن ان ٌؤمروا بها 

الرٌح ان تمؾ اذا كانت تإذٌهم والمطر ان تجؾ ، اذا ارادوها 

كذلن ، ا وان تهطل لتزوٌدهم بالماء ، وٌامروا العشب 

وحشائش االرض ان تنبت فوق الصخور بجوارهم لتكون هذه 

الحشائش طعاما لهم ، وهذه لدرات ال املكها وكرامات اعجز 

عن اجتراحها ، ولكننً اتوق بامكانٌاتً الروحانٌة المتواضعة 

ان اعٌش بما ٌجعلنً مكتفٌا باهلل عن الناس وبحٌاتً الداخلٌة 

عن العالم الخارجً ، ولو بدرجة محدودة ، ال تبلػ حد الكمال 

الذي بلؽه اهل التربٌة الروحٌة الرالٌة ، وال تحرم من بعض 

.  اللذائذ التً احسوا بها ، فلٌكن هو العماد وهو المعٌن
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  ـــ 8ـــ 

 

         فتى فً سن ابنه، اعترض طرٌك االومباشً جبران، 

بعد ان انتهى من صبلة العشاء عائدا الى  خٌمته ، لٌستولفه 

هامسا فً اذنٌه جملة واحدة اربكت االومباشً وجعلته ٌعدل 

عن العودة الى بٌته، وٌتجه بدال من ذلن الى خٌمة المهوة  ، 

التً ؼالبا ما ٌستفرد بالجلوس فٌها شباب النجع ، ٌلعبون 

الورق حتى ساعة متؤخرة من اللٌل وٌستعٌنون بضوء مصباح 

الؽاز بعد انطفاء  محرن الكهرباء ، سٌذهب لٌتفمد ابنه ٌوسؾ 

كان الصبً الذي اعترض طرٌمه لد ابلؽه بان ابنه . هنان 

واعد امرأة زنجٌة وذهب بها خارج النجع ، عند سفح الجبل 

لٌمضً معها لحظات ؼرامٌة ، ولد فاجؤه ما سمعه ، ولم 

ٌستطع تصدٌمه ، كما لم ٌستطع توجٌه اٌة اسئلة للصبً 

ٌستوثك بها مما لاله ، فمد لال الولد جملته كاالطبللة 
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وانصرؾ مسرعا ٌبتلعه الظبلم ، هل كان حما ؼافبل عما ٌفعله 

ابنه ، ناسٌا انه لد كبر وبلػ مبلػ الرجال، ولكن أي مبلػ وأي 

رجال لصبً فً السابعة عشرة من عمره ، واٌن ذهبت التربٌة 

الدٌنٌة التً حرص على ان ٌربً بها ابنه، لٌرتكب اثما كهذا ، 

ال ٌلحك االذي بنفسه وسمعته فمط  بل باسرته اٌضا ، وبابٌه 

الذي ٌرى فٌه الناس مثبل ولدوة لهم ، اذ كٌؾ سٌنظرون الٌه 

اذا وصل الى اسماعهم خبر هذه الفضٌحة، فالصبً الذي 

اخبره بما ٌفعله ابنه ، لد ٌنمل الخبر الى اخرٌن ، ٌنملونه 

بدورهم الى دائرة اوسع من الناس وتكبر الفضٌحة ، وهنان 

ؼٌر الفضٌحة الخطر على حٌاة الولد ، اذ ٌمكن ان ٌثٌر مثل 

هذا الخبر ؼٌرة وحمٌة احد افراد عائلة الفتاة فٌلحك بهما او 

ٌترصد لهما بهدؾ االنتمام منهما، ثم من تراه ٌؤمن على نفسه 

االختبلء بامراة ومعاشرتها بٌن االحراج والصخور عند سفح 

الجبل وفً ظلمة اللٌل البهٌم، حٌث  ال سبٌل الى تبٌن العمارب 

واالفاعً والهوام السامة الضارة، والحٌوانات المفترسة ، انه 

ٌرجو صادلا ، متجها بالدعاء الى خالك الكون ، ان ٌكون الولد 

الذي اعترض طرٌمه كاذبا او مخدوعا ، لم ٌستطع التفرٌك 
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بٌن ابنه ٌوسؾ وبٌن فتى اخر من اترابه، سٌذهب بنفسه الى 

الممهى لٌتؤكد ، وٌتطلع فً وجوه الشباب الجالسٌن هنان 

واحدا واحدا ، فان لم ٌجده هنان فلن ٌسؤل عنه ، لكً  ال ٌثٌر 

ارتٌابهم بمثل هذا السإال ، ووجد عندما وصل الممهى ٌورجو 

ٌتولى خدمة الشباب وخدمة نفسه ، النه كان ٌضع فوق طارمة 

الخدمات زجاجة اوزو بجوارها كاسا ملٌئا بالسائل اللبنً اللون 

، ٌعب منه دون ان ٌشاركه احد من شباب النجع شرب الخمر 

، لخوفهم من اهلهم فٌما ٌرى ، بٌنما ٌشربها ٌورجو دون 

حرج مثلما ٌفعل اهله فً بٌتهم ، فطلب منه كوبا من الشاي 

االخضر المخلوط بالنعناع ، دون ان ٌخشى من ان ٌبمٌه 

الشاي مسهدا ، النه ٌعرؾ االن ، بعد ان بحث بٌن الجالسٌن 

عن ابنه ولم ٌجده ، ان النوم لن ٌواتٌه هذه اللٌلة سواء شرب 

الشاي او لم ٌشربه ، سٌذهب ضاربا وسط المتاهة والظبلم ، 

باتجاه سفح الجبل، مدركا انه جهد ال طائل من ورائه ، فهو ال 

ٌعرؾ مكانا محددا ٌتجه الٌه ، ثم انه لن ٌستطٌع ان ٌنادي 

باسمه ، لكً ال ٌفضحه امام اهل النجع ، اال انه سٌذهب مهما 

كانت النتٌجه ، فمد ٌسمع صوت ابنه ٌطلب النجدة ، فٌكون 
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لرٌبا لادرا على انماذه، وسٌذرع هذا الفضاء ، وسط هذا اللٌل 

الذي ؼاب بدره ، وتضاءل ضوء نجومه بسبب ؼبار احمر 

انتشر منذ المساء وصنع طبمة ضبابٌة ، تحول دون وصول 

ذهب . الضوء المادم من النجوم فً جبلء ولوة مثل بمٌة اللٌال 

الى خٌمته اوال ، واختطؾ البندلٌة ووضعها على كتفه تحسبا 

لحدوث أي شًء ٌوجب استعمالها ، وسار باتجاه الرب 

السفوح ، ٌتعثر فٌما ٌعترض طرٌمه من احجار ونبتات عجرم 

متٌبسة االؼصان ، ؼٌر لادر على ان ٌتبٌن مولع لدمٌه ، 

فالضوء الخافت المتسلل من النجوم ؼٌر لادر على ان ٌمدم له 

ما ٌكفً من االضاءة ، لٌعرؾ طرٌمه ، كما انه ال ٌستطٌع ان 

ٌرى العالم امامه ، اشجارا وجباال وصخورا وكثبانا من 

الرمال، اال على شكل اشباح ، وٌلتفت بٌن الحٌن واالخر  

وراءه ملمٌا نظرة على اضواء النجع منصتا لما ٌصدر عنه من 

اصوات ، لٌستمد منه شٌئا من الونس ، ممابل هذا العالم 

الموحش الذي ٌرتمً امامه ، ومضى حتى اوؼل بعٌدا عن 

الوكالة وعن النجع ، وعندما رأى انه ٌستطٌع ان ٌرفع صوته 

منادٌا ابنه دون ان ٌخشى وصول صوته الى احد من اهل 
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النجع ، صاح باسم ابنه ٌوسؾ  ، وسمع رجع الصدى ، تردده 

الجبال ، فاكتفى بان نادى علٌه مرة واحدة ، واثما انه ال ٌمكن 

ان ٌتفادى ابنه سماعه لو كان حما موجودا فً مكان ما من 

هذه السفوح ، ولد صار االن ٌسٌر بمحاذاة لدم الجبل،  متطلعا 

الى ان ٌرى شبح انسان ٌتحرن امامه ، فلم ٌر احدا، وانصت 

بانتباه فلم ٌتناهى له أي صوت ؼٌر صرٌر الجنادب، وعواء 

ذئب تاتً به الرٌح من اصماع بعٌدة ، ومضى متمهبل بمحاذاة 

الجبل ، ٌطوؾ بكل صخرة كبٌرة تصادفه ، دون ان ٌلحظ شٌئا 

ٌثٌر انتباهه ، فهل كان االمر كله مجرد مزحة من هذا الصبً؟ 

ولكن لماذا تراه ٌفعل ذلن؟ هل لمجرد العبث واللعب ؟ انه امر 

وراى بعد ان لطع مسافة عند . ٌبعث حما على الحٌرة والرٌبة 

سفح الجبل ، انه لم تعد هنان ضرورة الن ٌتمدم اكثر من ذلن 

، الن من اراد ان ٌكون بمعزل عن النجع ، ال حاجة الن ٌبتعد 

اكثر من هذه المسافة ، فهو بالتاكٌد اجتاز المكان الذي ٌمكن 

ان ٌختلً فٌه ابنه وصاحبته ، اذا كان فً الخبر نصٌب من 

الصحة ، واكتشؾ وهو ٌمفل عائدا ، انه لم ٌعد ٌستطٌع ان 

ٌرى اضواء النجع لٌهتدي بها فً طرٌك العودة ، فمد 
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انخفضت به االرض المحاذٌة للجبل الى حد حجب عنه تلن 

االضواء ، وصار علٌه ان ٌضرب عائدا دون ان ٌتاكد حما من 

االتجاه الذي ٌسٌر فٌه ، واستوجب االمر ان ٌمضً فً العودة 

الى النجع ولتا اكثر مما لضاه فً ذهابه ، النه لم ٌستطع ان 

ٌمضى فً طرٌك مستمٌم ، واحتاج الى تصحٌح المسار بعد ان 

انحرؾ اكثر من مرة عن هدفه، خاصة ان اضواء الكهرباء 

كانت لد انطفؤت ، وصار النجع وصارت ابنٌة الوكالة جزءا 

من كثلة الظبلم التً تمؤل الكون امامه، اال انه وصل اخٌرا الى 

خٌمته ، وكانت المفاجؤة ان ابنه كان هاجعا فً الركن 

ارتمى . المخصص لنومه من شك الخٌمة، ؼاطسا فً النوم 

االومباشً جبران مجهدا فوق فراشه ، وانتبه الى الخدوش 

الكثٌرة فً سالٌه ، ففتش عن مرهم مصنوع من رحٌك 

االعشاب دهن به السالٌن واستؽرق فً نوم عمٌك لم ٌولظه 

منه اال  صوت الفمً عمار ٌرفع اذان الفجر ، فمام وتوضؤ 

وعمد الى اٌماظ ابنه ٌوسؾ ، الذي استٌمظ مفزوعا،النه لم 

ٌتعود على االستٌماظ فً مثل هذا الولت الباكر ، فسؤله والده 

. ان ٌنهض وٌتوضؤ لٌرافمه لصبلة الفجر 
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    كان امر هذه الصبلة مفاجؤة للصبً ، ثم ما هذا الوضوء 

الذي ٌمكن ان ٌباشره االن وهو فً هذا الحال ، وعرؾ االب 

سبب حٌرته ، فان كان حما لد الترؾ الحدث االكبر ، فهو 

ٌحتاج الى االؼتسال من الجنابة لبل الوضوء للصبلة ، ومثل 

هذا االؼتسال لٌس متٌسرا دون تحضٌرات ٌتم االعتناء بها 

منذ مساء االمس، اعداد ركن لبلؼتسال وتحضٌر نار لتسخٌن 

الماء وماعون نحاسً لبلستحمام ، ورؼم ان االب اشار الى 

صخرة صؽٌرة من الصوان ٌستطٌع ان ٌتطهر بها تٌمما ، اال 

ان االبن لم ٌكن واثما ان التٌمم ٌمكن ان ٌزٌل الحدث االكبر ، 

وتحت الحاح والده لام ٌوسؾ بالتٌمم مرتٌن مرة الزالة 

الجنابة ومرة للوضوء ، وجمع شجاعته وهو ٌسؤل والده عن 

السبب فً اصراره على حضور الصبلة هذا الٌوم، فاجابه االب 

بان صبلة الفجر جماعة فً خٌمة المسجد امر استحدث اخٌرا، 

واذا ما سهى عنه بضعة اٌام لبل الٌوم ، فانه لم ٌعد ممكنا 

االستمرار فً ذلن بعد ان اصبح تملٌدا ثابتا ، خاصة وانه صار 

رجبل كامل الرجولة ، ٌلزمه الدٌن بان ٌموم بواجب اداء 
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الصلوات الخمس فً اولاتها كل ٌوم ،وسٌتولى فً كل فجر 

. اٌماظه لٌرافمة للصبلة 

 

                   عادا من الصبلة الى الخٌمة ، فارتمى االبن 

فوق فراشه الستكمال نومه ، بٌنما بمى االومباشً جبران ، 

ٌمرأ اوراده ، وٌواصل اداء النوافل ثم صبلة الصبح ، حتى 

استٌمظ بمٌة اهل البٌت ، العداد وجبة االفطار المكونة من 

شاي وخبز ، ولم ٌشؤ االب ان ٌفاتح ابنه بما سمعه عنه وما 

لام به من مؽامرة لٌلٌة بحثا عنه عند سفح الجبل ، اكتفى بما 

حدث فً الفجر ، حامدا هللا ان االمر انتهى عند هذا الحد دون 

حدوث مكروه ، مصمما بٌنه وبٌن نفسه اال ٌؽفل عن مرالبة 

ابنه او ٌسمح الحتمال حدوث شًء كالذي سمعه عنه  مرة 

اخرى ، وسٌحرص على ان ٌرافمه ابنه اثناء صبلة العشاء 

. وصبلة الفجر واال  ٌتركه ٌؽٌب عن عٌنٌه اثناء اللٌل

         اشرلت شمس الصباح وبدأ االستعداد للذهاب باوتادهم 

التً ٌملعون بها الحلفاء وسبللهم وشباكهم التً  ٌجمعونها 

فٌها وحبالهم التً ٌربطونها بها ، متجهٌن الى الشعاب، 
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وفوجً االومباشً جبران بابنته تمؾ امامه ولد وضعت ٌدها 

فً ٌد صدٌمتها انجٌلٌكا ، وعرؾ عندما سؤل الفتاة انها 

توسلت لوالدها وامها ان ٌتركاها تذهب للشعاب ، النها تجد 

متعة فً الذهاب الى هنان صحبة صدٌمتها مرٌم ، ولضاء 

ولت فً احضان الطبٌعة بٌن الجبال ، حتى وافماها على ذلن ، 

اال انه لم تمض ؼٌر لحظات للٌلة، حتى جاء شمٌمها ٌورجو 

ؼاضبا ، طالبا منها ان تعود معه الى البٌت ، رافضا ان تذهب 

مع هذه االخبلط البشرٌة الى الشعاب، ورفضت انجٌلٌكا 

باصرار ان تستجٌب له ، مما حذاه الى ان ٌتمدم منها رافعا ٌده 

مهددا بضربها لٌحملها على العودة الى البٌت بالموة، فاسرعت 

تتوارى خلؾ االومباشً جبران محتمٌة به من اخٌها ، بحٌث 

ولؾ االوباشً حائبل بٌنها وبٌن وصول ٌورجو الٌها ، لائبل له 

بان كلمة والدٌه فوق كلمته بشؤن ذهاب اخته الى الشعاب ، 

ولهذا فان علٌه ان ٌعود من حٌث اتى تاركا اخته تفعل ما ترٌد 

وعندما اراد ان ٌهجم على . بعد ان اخذت اذنا من ابٌها وامها 

اخته دفعه االوباشً فً صدره بموة حتى كاد ان ٌسمط فوق 
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االرض ، ومرؼما تراجع وهو مازال ساخطا ٌتوعد اخته 

. باالنتمام عندما تعود 

     كان االمباشً ، ما زال وهو ٌمود عائلته الى الشعبة ، 

منشؽبل بامر ابنه ٌوسؾ الذي اظهر له وجها جدٌدا ال ٌعرفه 

وظل ٌتلصص النظر الٌه ، من حٌن الى آخر ، وٌرلب اخضرار 

ذلنه الذي صار  الولد ٌداوم على حبللته ، مرتٌن او ثبلث 

مرات فً االسبوع ، وٌلحظ ان هنان تحوالت وتداعٌات 

استوجبتها هذه التحوالت التً كان ٌراها دون ان ٌتولؾ 

عندها اال االن بعد ان  جاء التنبٌه من مصدر خارجً ، 

وانزعج ان رأى ابنه اثناء الطرٌك ٌمترب من انجٌلٌكا ، 

وٌتبادل معها حدٌثا هامسا ، وهً تتمخطر بدالل ، ترتدي 

تنورة ضٌمة تلتصك بعجٌزتها ، ولصٌرة تترن سالٌها 

عارٌتٌن ، ٌتالمان باشعاعات الفتنة ، والولد فً سنها او 

ٌكبرها بعدة اشهر ، ولدٌه فٌما ٌبدو خبرة بتعلٌك النساء ، 

فهً ترنو الٌه بشًء من االنجذاب ، ثؽرها باسم وعٌناها 

ٌفصحان عن اعجاب بكبلمه الهامس ، ومعنى ذلن ان ثمة 

شٌئا ٌمكن ان ٌنمو بٌنهما ، وهو ما ال ٌرٌده االب ، فهو ؼرام 



 82 

خطٌر اذا حدث ، وال مستمبل له، فبل هو لها وال هً له ، 

وكبلهما من دٌن ؼٌر دٌن االخر ، ولوم ؼٌر لوم االخر ، 

وموطن ؼٌر موطنه ، وتمالٌد وعادات ؼٌر تمالٌد االخر وال 

عاداته ، فهً عبللة اذا حصلت ستجلب معها نذر الشر ، فلٌته 

لم ٌسع منذ البداٌة لجلبها مع ابنته ، بل لٌته وافك اخاها هذا 

الصباح على ارجاعها الى البٌت ، ورأى ان ٌكون حازما 

وصرٌحا مع ابنه ، اال انه لم ٌستعجل االمر ، وانتظر الى حٌن 

الوصول الى الشعاب وبدء التماط نبتات الحلفاء ، فالترب من 

ابنه وجره بعٌدا عن بمٌة الجمع ، لٌخاطبه بلهجةؼاضبة لائبل 

: من تحت الضرس 

. ــ لٌس فً كل مرة تسلم الجرة 

ــ لم افهم ٌا ابً  

ــ  اسمع ما الوله لن ، ال تمترب من ابنة باناٌوتً ، وال 

تتهامس معها ، وال تشؽل بالن بها ، هل هذا واضح ؟ 

...... ــ لم الل لها أي شًء ٌمكن ان 

: لاطعه االب بحدة 
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ـــ ال اتكلم عما مضى ، اتكلم فٌما ٌؤتً ، ال تعد للحدٌث معها 

. فً أي شًء ، واتركها وشؤنها 

.  تركه ومضى ٌنتزع اوراق الحلفاء بؽل وحمد 
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  ـــ 9ـــ 

 

             ولفت انجٌلٌكا خلؾ الشاحنة تنتظر ان ٌنتهً 

الفونسو من انهاء رص حزم الحلفا فولها ثم ٌهبط لٌترن 

الثنٌن من زمبلئه العمال مهمة احكام ربط شبكة من االسبلن 

المعدنٌة حولها ، لضمان تثبٌتها فً مكانها فوق الشاحنة ال 

تتاثر بما ٌحدث لها من هزات وما ٌعترض طرٌمها من مطبات 

، وتحركت انجٌلٌكا تمطع على الفونسو الطرٌك لبل ان ٌصل 

الى صنبور الماء لٌزٌل ما علك به من لش وؼبار لائلة له 

بلهجة ٌساورها الؽضب ممزوجا بالدالل  

ــ هل ترانً طفلة امامن ٌا الفونسو ؟ 

كانت تكلمه باللؽة العربٌة ، النها ال تفهم لؽته االٌطالٌة وال هو 

الٌونانٌة ، واللؽة المشتركة بٌنهما كمنتمٌن للمجتمع االجنبً 

فً المدٌنة المدٌمة ، هً اللؽة العربٌة بلهجتها التً ٌتكلم بها 

. اهل باب البحر 
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ــ من لال انن طفلة ٌا انجٌلٌكا ؟ انت امرأة ما شاء هللا ، تتمتع 

. بالعلو واالمتبلء ، كما ٌمول الناس فً باب البحر 

ـــ ولكنن تعاملنً دائما باعتباري طفلة ، ولم اشعر ٌوما انن 

تعاملنً كامرأة ، والزلت عندما تاتً ترمً لً ببعض لطع 

الكارامٌبل  اول ما ترانً  

ــ كنت دائما تمبلٌن علٌها بفرح وحماس  

ــ كان ذلن فً العام الماضً  

ــ  وما الذي جد هذا العام ؟ 

ــ ما حدث هو اننً منذ اسبوع مضى احتفلت ببلوؼً السابعة 

. عشرة من عمري 

ــ  لو كنت اعرؾ لكنت جلبت لن هدٌة بالمناسبة ، ولكن ال 

تؽضبً، ساجلبها لن فً مشوار الؽد ، اما االن فهاتً خدن 

. البله والول لن عٌد مٌبلد سعٌد ٌا عزٌزتً انجٌلٌكا 

        ولم ٌكن هو وال انجٌلٌكا ٌعلمان ان ٌورجو ، كان لد  

خرج من خلؾ الشاحنة وولؾ خلفهما ، ٌسمع ما ٌموالن 

وٌرى ما فعله ٌورجو وهو ٌمبلها فوق خدها ، فانتفض هائجا 

، ثائرا ، وانتصب امام الفونسو ، ٌشتمه وٌسدد له لكمة جعلته 
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ٌفمد توازنه وٌتداعى سالطا فبل ٌحول بٌنه وبٌن السموط فوق 

االرض اال اصطدام راسه بحدٌد الشاحنة ، الى حد ان نزؾ 

الدم من جبٌنه ، فهرعت انجٌلٌكا لبلمسن به وهً تصرخ 

وتشتم اخاها ، ولد تدافع العمال ٌفصلون االشتبان بٌنهما 

وٌجرون ٌورجو بعٌدا عن الفونسو ، وٌاخذ احدهم الجرٌح الى 

داخل خٌمة العمال السعافه ، ومسح الدم الذي ٌسٌل من رأسه 

. ، وتهرب انجٌلٌكا باتجاه البٌت تستنجد بامها 
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      حدث ذلن مباشرة عمب العودة من الشعبة ، ساعة 

المؽرب ومع انطبلق صوت المحرن ٌنشر انوارا تبدد العتمة ، 

وجاءت االم كاتٌا ، وجاء باناٌوتً ٌصطحبان ابنتهما ، ولد 

تركت المرأتان لبلب مهمة االستفسار عن سبب الهجمة التً 

لام بها ابنه ضد الفونسو ، متجها بالسإال بداٌة الى ابنه الذي 

ابى ان ٌرد مباشرة على السإال واتجه بالخطاب الى اخته 

: ٌهددها لائبل 

ـــ اللوم كله ٌمع على هذه التافهة ، فدعونً المنها درسا لن 

.  تنساه

اسرعت الفتاة لبلحتماء خلؾ امها وعمد بانٌوتً الى تكرار 

السإال على ابنه ، ملحا فً معرفة السبب ، فلم ٌزد ابنه على 

: ان لال 

 

. ـــ انه دائما ٌتعمد استفزازي  

 وانتمل االب الى حٌث ولؾ الفونسو وسط عدد من العمال 

ٌحٌطون راسه بمطعة شاش ، ٌحاولون بها اٌماؾ نزٌؾ 

الجرح ، فاعتذر منه عما بدر من ابنه ، واضعا اللوم على هذه 
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الحالة العصبٌة التً تنتابه ، ثم رفع صوته ٌنادي ابنه ان ٌؤتً 

لٌطلب السماح من الفونسو وٌعتذر له بنفسه عن فعلته، 

وانضمت كاتٌا الى زوجها تعٌنه على تحمٌك المصالحة بٌن 

االثنٌن ، ودفعت ابنها فً ظهره كً ٌتجه الى ؼرٌمه وٌمد له 

ٌده  للمصافحة ، وبعد تردد من جانبه والحاح من جانبها ، مد 

ٌده دون كبلم ، وتصافح االثنان ، واعتبر الحاضرون ان 

االشكال بٌنهما لد انتهى ، ومصطحبٌن ابنتهما عاد باناٌوتً 

وزوجته الى البٌت ، ٌرٌدان ان ٌعرفا منها تفاصٌل ما حدث ، 

مدركٌن انها كانت سببا لهذا العران بٌن االثنٌن ، وحاصراها 

باالسئلة حتى ارؼماها على االعتراؾ بما حدث بٌنها وبٌن 

الفونسو، لائلة انها ذكرت بطرٌمة عرضٌة االحتفال بعٌد 

مٌبلدها  فتمدم لتهنئتها مصافحا، طابعا لبلة على خدها ، واعدا 

باحضار هدٌة لها ، وحدث ان خرج ٌورجو من خلؾ الشاحنة 

لٌرى ما حدث فهجم ؼاضبا على الفونسو بتلن اللكمة التً 

اسالت منه الدم ، وكل ما طلباه منها ، بعد ان فرؼت من 

حدٌثها ، هو ان تتجنب الحدٌث مع الفونسو ، او االلتماء به ، 

طالما ان هذا الموضوع ٌثٌر اعصاب اخٌها ، وتنالل الناس فً 
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الوكالة والنجع اخبار المعركة بٌن شمٌك الفتاة وحبٌبها ، 

مضٌفٌن الٌها من خٌالهم ما ٌجعلها اكثر تشوٌما واثارة ، 

فالمبلة على الخد ، انتملت بفضل هذه االضافات ، الى لبلة على 

الشفتٌن ، وتواصل الحدٌث حول هذه المبلة جهرا وسرا فً 

الشعبة اثناء جمع الحلفاء ، وبٌن اناس ٌرون انجٌلٌكا تخطر 

بٌنهم ، متاحة وسافرة الوجه محلولة الشعر ، لمن ٌرٌد ان 

ٌرى وٌتفحص وٌتؤكد من مكامن الفتنة التً اشعلت الحرب 

بٌن شمٌمها وحبٌبها ، ولم ٌكن الناس رجاال ونساء وصؽارا 

وكبارا ٌترددون فً الماء هذه النظرات الفاحصة  علٌها، 

وكؤنهم ٌكتشفون الول مرة مدى لوة انوثتهها وجمال فمها 

وااللك الذي ٌشع من جبٌنها ووجنتٌها واتساع عٌنٌها وطول 

رموشها وانسٌابٌة جسمها وما ٌصدر من االجزاء المكشوفة 

من جسمها كالنحر والصدر والسالٌن من اشعاعات مؽرٌة ، 

وما ٌحتوٌه الجسم من داوئر وتعرجات ونتوءات تنبًء 

باالنوثة فً اوج ازدهارها وتفجرها ، ولم ٌكن االومباشً 

جبران ، الرجل المإتمن على رعاٌتها ، استثناء من هإالء 

الناس الذٌن ارؼمهم الحدث على اعادة اكتشافها، والتلصص 
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على موالع الفتنة فً جسمها وذا كان فً ٌوم مضى لد خشى 

علٌها من ابنه، فهو الٌوم ٌخشى منها على ابنته التً هً 

الرب صدٌمة لها ، خاصة وهو ٌرى نظرات الشبك التً ٌتجه 

بها الرجال النجٌلٌكا ، فهذه النظرات ستجد مرٌم ابنته موجودة 

فً مجال رإٌتها ، ولد ٌنالها نصٌب من هذا االذى واالنتهان 

للخصوصٌة الذي تحمله  هذه النظرات وما ٌرافمها من همس 

.  وشائعات 

    ولم تمض ؼٌر لحظات حتى وصل ٌورجو الهث االنفاس 

الى الشعبة، ٌسؤل عن االومباشً جبران ، ولبل ان ٌنتهً من 

سإاله كان االومباشً لد رآه واتجه الٌه لٌعرؾ سبب مجٌئه ، 

فمال ان والده وامه ارسبله الحضار اخته الى الوكالة  ، النهما 

ٌرٌدانها ان تبمى لمساعدة امها فً افراغ ما احتوته صنادٌك 

الكرتون التً جاءت من المدٌنة تحتوي سلعا لوضعها فً 

الدكان ، والتفت االومباشً الى انجٌلٌكا ٌستطلع رأٌها ، 

فشككت فٌما ٌموله اخوها ؼٌر مصدلة انه ٌنمل رسالة من 

ابٌها وامها النهما دائما ٌوافمان على خروجها الى الشعبة 

واختبلطها باهل النجع وهو وحده الذي ٌعارض، ولكن 
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االومباشً تذكر انه منذ لحظات كان ٌنظرة الى الفتاة متمنٌا لو 

انها بمٌت مع اهلها لتعفٌه من حرج وجودها مع ابنته فً 

الشعبة، وتنمل ببصره بٌن الفتاة واخٌها لٌعرؾ من تراه 

ٌصدق منهما، وبدت له واضحة عبلمات االسراؾ فً شرب 

الخمر على ٌورجو، من خبلل احمرار عٌنٌه وما بمى من اثر 

فً طرٌمة نطمة ورائحة االوزو التً تخرج كلما فتح فمه 

بالكبلم ، ومع ذلن وجد نفسه هذه المرة ٌنحاز لمولؾ االخ 

ضد االخت ، لائبل النجٌلٌكا بلهجة حانٌة ان تستجٌب لما لاله 

اخاها وتذهب معه الى البٌت ، حتى لو كانت هذه رؼبته 

ولٌست رؼبة والدٌها ، لكً تتاكد من ذلن بنفسها، وهنالن 

دائما ٌوم الؽد ، حٌث تستطٌع ان تعود لتستؤنؾ رحلتها 

الٌومٌة الى الشعاب ، دون ان ٌبمى لشمٌمها حك االعتراض او 

الممانعة اذا تبث حما انه ٌتصرؾ بوحً من فكره الخاص، 

وواصل مثل هذا الحدٌث معها حتى طابت نفسها ووافمت على 

. مرافمة ٌورجو فً طرٌك العودة الى الوكالة 

           عاد الناس ٌحنون ظهورهم وٌمدون اٌدٌهم تحمل 

االوتاد ٌستلون بها سٌمان الحلفاء ، ولد انسحب من وسطهم 
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عنصر االثارة ، انجٌلٌكا، بما اسهمت فً تحرٌكه من حدٌث 

النمٌمة والشائعات بكل ما فٌه من تسلٌة وتزجٌة للولت ، فمد 

عاد الولت الى روتٌنه البطًء الثمٌل الذي تآلفوا معه خبلل 

مسٌرة العمل ، بكل ما  ٌنتج عنه من ضجر وضٌك ، وهً 

مسٌرة تواصلت مع اؼلبهم ممن بدأوا مع بدأ الوكالة مدة عام 

كامل ، دون ان ٌكون  فً ادراكهم وهم ٌرلبون انسحاب 

انجٌلٌكا ، وانسحاب ما تبعث به من احاسٌس االثارة فً 

نفوسهم ، ان هنان لحظات اكثر اثارة ستنجم عن هذا 

االنسحاب ، اذ لم تنمض ؼٌر دلائك ال تزٌد عن ربع ساعة ، 

حتى انطلك الصراخ ٌتردد بموة عبر الشعاب ، صراخ امرأة 

ٌاتً من مكان ما لرٌبا من سفح الجبل عند بداٌة الصعود الى 

الشعبة ، وٌتواصل فً الحاح ورعب ، صادرا عن امرأة تطلب 

النجدة ، مختلطا بتموجات الصدى التً تعطً الصراخ مزٌدا 

من الموة وتضفً علٌه شٌئا من الرهبة واالحساس بالخطر 

والفجٌعة ، بحٌث ال تترن مجاال امام كل الناس فً الشعبة اال 

ان ٌتولفوا عن  التماط الحلفاء ، مندفعٌن باتجاه مصدر 

الصوت اسفل الجبل ، وكانت المفاجؤة التً  لم ٌكن احد منهم 
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ٌتولعها او ٌتصور حدوثها ، هً وجود انجٌلٌكا تطلك الصراخ 

، مطروحة ارضا فوق كثٌب من الرمال تحت شجرة رتم ذات 

ازهار صفراء ، تحاول النفاذ من لبضة شمٌمها ٌورجو الذي 

انطرح فولها ولد مزق لمٌصها وتنورتها وحمالتً صدرها ، 

ومازال ٌصارعها محاوال ان ٌمتطٌها الكمال اؼتصابها ، ولد 

ضعفت مماومتها تحت تؤثٌر لكماته وضرباته ، مرؼما اٌاها ان 

تستلم له ، بعد ان افلح فً الدخول بٌن فخذٌها ، ولد ظهر 

عري محاشمه ومحاشمها ، فهرع الٌه الرجال راكضٌن 

ٌرفعونه عنها ، وٌتعاونون على رفع جسمها الؽائص فً 

الرمال ولد نزع احد الرجال عباءته ورماها  فوق جسمها 

العاري ، وهً متهالكة تكاد ال تموى على الولوؾ اال انهم 

اولفوها ، وال تموى على المشً ، اال انهم ساروا بها ، ولد 

تعاون رجبلن ، احدهما االومباشً جبران على اسنادها، حتى 

استطاعت ان تمضى وهً تجر لدمٌها بٌنهما تجهش بالبكاء ، 

واستطاع ٌورجو ان ٌنتزع نفسه من وسط الرجال الذٌن 

امسكوا، ومضى ٌعدو باتجاه الشعبة التً ٌشمها طرٌك 

السٌارات ، منطلما عبره الى الطرٌك الرئٌسً الذي ٌربط 
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الصحراء بالعاصمة ، ركض بعض الشباب خلفه ، ثم تركوه 

بعد ان ٌئسوا من اللحاق به ، وعادوا ٌلتحمون بالركب العائد 

بانجٌلٌكا الى الوكالة دون ان ٌعبا احد من اهل النجع بالرجوع 

الى الشعبة لجلب ما جمعوه من كمٌات  الحلفاء الملٌلة ، 

مصطحبٌن انجٌلٌكا الى بٌت اهلها ، وكانت اخبار  ما حدث لد 

وصلت بطرٌمة من الطرق الى بانٌوتً وزوجته فخرج االتنان 

ٌركضان باتجاه الجمع الذي جاء ٌصحب انجٌلٌكا ، وٌبللٌانه 

لبل مسافة من الوصول بها الى البٌت ، وارتمت االم فوق 

ابنتها تحتضنها ، لحظة وصولها الٌها، وتنفض التراب العالك 

بشعرها، وتنخرط مع ابنتها فً البكاء ، بٌنما ولؾ الوالد 

مصعولا ، ذاهبل ال ٌدري ما ٌمول ، عاجزا عن الماء السإال 

عما شاهده هإالء الناس الذٌن جاءوا ٌصحبون ابنته ، فمد 

وصله من االشارات ما ٌكفً الن ٌعرؾ بالفعل االجرامً 

الفاضح المرعب الذي ارتكبه ٌورجو فً حك اخته ، كل ما كان 

ٌموى على تردٌده جملة واحدة، ظل ٌرددها المرة وراء 

االخرى ، دون ان ٌتعب من تردٌدها ، النه احس بها تعٌد له 

: شٌئا من التوازن والثبات اما هإالء الناس
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نعم . ــ سؤلتله ، سؤلتل الولد الفاسد حال ان تمع علٌه عٌناي 

. سؤلتله ، ال محالة سالتله ، لسما بالسٌد المسٌح سؤلتله 

 

             وبعد وصلة من البكاء استمرت بضع دلائك ، 

تبادلت خبللها االم مع ابنتها تردٌد االهات الحرى وهما 

والفتان  ، تحرن الركب ولد  استلم االب وزوجته مهمة اسناد 

ابنتهما ، ومعاونتها على جر لدمٌها باتجاه البٌت ، حتى 

اوصبلها الٌه ، عندئد تفرق الناس عائدٌن الى بٌوتهم ، 

متخلٌن هذا الٌوم عن العمل ، ولد احسوا بان ممتضٌات  

اللٌالة تستدعً ان ٌتركوا باناٌوتً وزوجته ٌختلٌان بابنتهما 

ٌواسٌانها وٌواسً احدهما االخر ، شاعرٌن جمٌعا بجسامة 

الفعل الذي حدث لهذه االسرة الصؽٌرة ،  فً مولع ؼربتها 

بٌن هذه الشعاب المعزولة عن العالم ، البعٌدة عن ارض 

.  الوطن واالهل 

         حال دخولها البٌت عاودت انجٌلٌكا البكاء الهستٌري ، 

تنتفض وترتعش ، ؼٌر لادرة على ان تتعاطى اال بالبكاء مع 

االم التً تسعى لمواساتها والتخفٌؾ من االمها ، تاخذها الى 
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حضنها وتطرح اسئلة متوالٌة بؽٌة االطمئنان على حالتها دون 

جلست فً البداٌة مع والدٌها فً الصالون . ان تتلمى عنها ردا 

الموجود بردهة البٌت ، وعندما تفالمت معها حالة البكاء 

واالرتعاش ، نهضت ودخلت مسرعة الى ؼرفتها وانكفؤت على 

استبمى باناٌوتً زوجته . سرٌرها تواصل النشٌج واالنتفاض 

للٌبل عندما همت بان تلحك بابنتها ، ٌرٌدها ان تمنح الفتاة 

لحظات للبماء مع نفسها ، علها تعود بعد ان تستنفذ طالتها من 

البكاء ، الى حالتها الطبٌعٌة ، لتستطٌع ان تعرؾ منها على 

وجه التؤكٌد ان كان شمٌمها لد اكمل فعلته المشٌنة معا ، 

متمنٌا على هللا ان تكون ابنته ما تزال تحتفظ بعذرٌتها ، واال 

ٌكون لد حدث ما تنتج عنه نطفة ملعونة ، كان هذا مصدر للمه 

االساسً ، كما ابلػ زوجته التً جلست معه برهة لصٌرة ، ثم 

لم تستطع صبرا ، فلحمت بابنتها تحاول ان تتلمى منها ردا 

ٌجٌب على تساإل اولدها ، اال ان الفتاة كانت ما تزال فً حالة 

من التشنج والحدة والعصبٌة ، فلم تفز منها االم باي جواب ، 

وعندما تكلمت ، لم تمل شٌئا ؼٌر التعبٌر عن اشمئزازها من 

نفسها ، ومن احساس بالتلوث شمل كل جسمها ، وضٌمها من 
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حبات الرمل التً دخلت فً ثموب جسمها وتسللت بٌن طٌات 

شعرها ، ومدت ٌدها الى فوطة الحمام ودخلت الحمام تضع 

ارادت امها . جسمها تحت الدش تزٌل ما لحك بها من ادران 

ان تساعدها فً حمامها ، فصاحت انجٌلٌكا تطلب منها ان 

تتركها فً حالها ، وانتهت تلن الساعة دون ان تفصح المها 

عن حدود ما حصل لها ، ودون ان تستطٌع االم ان تعرؾ هذه 

الحدود من خبلل معاٌنتها لها ، الن الفتاة لم تكن تسح المها 

بااللتراب منها للمٌام بهذه المهمة سواء اثناء اخذها للدش او 

. بعد ذلن وهً تستسلم للنوم ولد احكمت الؽطاء حول جسمها
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 ــ 10ــ 

 

    فر ٌورجو متوارٌا خلؾ الجبال ، ولم ٌعد ، انمضى النهار 

وجاء اللٌل وانمضى دون ان ٌظهر له اثر ، ودون ان تبدى 

عائلته أي نوع من الملك علٌه او الخوؾ على المصٌر الذي 

ٌنتظره، وهو ٌهرب مختفٌا فً الصحراء، بما فً ذلن امه ، 

التً تجنبت ان ترى الناس ، حٌث ابمت بٌتها ممفبل علٌها 

وعلى ابنتها ، تاركة الدكان لبلب ٌمسم ولته بٌنه وبٌن الوكالة 

، ولم ٌكن صعبا ان ٌستعٌن بمن ٌحل مإلتا محل ابنه الهارب 

فً الولوؾ على المٌزان ، ولد عاد الناس فً الٌوم التالً الى 

جمع الحلفاء ، وهم ٌجدون موضوعا زاخرا باالثارة ٌوحد 

احادٌثهم ، هو موضوع االؼتصاب الذي تعرضت له انجٌلٌكا 

من لبل اخٌها ٌورجو ، باعتباره جرٌمة ٌصعب ان ٌجد لها 

االنسان  مثٌبل ٌحدث فً مثل هذه المناطك ، وٌإكد كبارهم 

ممن شهدوا الحروب وسمعوا عن اهوال وكوارث ، انه الول 

مرة فً حٌاتهم تصادفهم جرٌمة من هذا النوع الفاحش ، 
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وٌتساءلون وهم ٌجمعون على استنكارها كبارا وصؽارا ، عما 

اذا كان ؼٌاب مثل هذه الجرٌمة عن بٌئاتهم البدوٌة ، ٌرجع 

الى عمك الوالء للدٌانة الدمحمٌة ، التً تشكل التباعها رادعا 

من الوصول الى هذا الدرن االسفل فً الجرائم االخبللٌة 

والجنسٌة ، اذ انهم ال ٌجدون تفسٌرا لحدوث ما حدث اال فً 

حمٌمة ان ابطال هذه الفضٌحة ٌنتمون الى دٌن آخر ، مع 

اعترافهم وٌمٌنهم ان الدٌن االخر ، وهو دٌن النصارى هذه 

المرة ، البد انه ٌستهجن وٌستنكر وٌستهول مثل هذه الجرٌمة 

التً تستباح فٌها الحرمات وتسمط فٌها االخبلق الى حضٌض 

الزنا بالمحارم ، مهما بدا احٌانا من وجود شًء من التسامح 

فً العبللات االجتماعٌة بٌن النساء والرجال ولبول االختبلط 

بٌن الجنسٌن اكثر مما ٌحدث لدى المسلمٌن ، ولٌس ادل على 

استبشاع هذه الجرٌمة لدى اصحاب هذا الدٌن ،  مولؾ اسرة 

بانٌوتً الرافض لسلون االبن الى حد تمنً الموت له والرؼبة 

فً لتله كما كان ٌردد االب ، ومولؾ االبن المجنون نفسه 

الذي لحمه الرعب من عالبة ما فعل ، فاعطى لدمٌه للرٌح ، 

معرضا نفسه للموت تائها فً الصحراء ، هروبا من العماب 
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كان الحدٌث ٌدور همسا بٌن . الذي ٌنتظره على ٌد اسرته 

الناس فً الشعبه ، لسبب اول هو عامل الحٌاء ، باعتباره 

حدٌثا ٌتعلك بعمل مخجل ، ال ٌخاطب فٌه الصؽٌر كبٌرا ، وال 

تخاطب به االنثى ذكرا ، وكل فئة من الناس تدس رإوسها فً 

بعضها البعض وتتهامس به بٌن انفسها ، والسبب الثانً فً 

عدم المجاهرة واالفصاح عما ٌمولون، ٌتعلك بعائلة ٌعرفونها 

هً عائلة باناٌوتً ، وٌكرهون ان ٌكونوا سببا فً اضافة 

بل كبار اهل . مزٌد من االلم والمعاناة لما تعانٌه بسبب ما حدث

النجع كانوا ٌتدابرون فً كٌؾ ٌجدون سبٌبل لرفع العناء عن 

:  باناٌوتً وعائلته  وٌتابدلون حدٌثا ٌصب فً هذا الؽرض

ــ لمد ابتبله هللا بهذا الولد المجنون ، المدمن لشراب االوزو ، 

فماذا بامكان المسكٌن ان ٌفعل ؟  

لال ذلن االومباشً جبران مخاطبا الحاج رضوان وهم 

ٌتناوالن الشاي اثناء استراحة الؽذاء تحت شجرة العرعار  

ــ لمد هرب الولد ، ولد تهرب البنت بعده ، النها ستجد صعوبة 

فً مواجهة اهل النجع والتعامل معهم كما كانت تفعل لبل 

. الكارثة 
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ــ ال ٌستحك باناٌوتً ما حدث له ، وال تستحك ذلن زوجته 

كاتٌا   

 ــ و ال تستحمه الفتاة ، فهً فتاة عاللة ، جمٌلة ، موضع 

.  محبة وتدلٌل من امها وابٌها 

ــ لوالدها من رجاحة العمل ما ٌإهله لوجود طرٌمة ٌعالج بها 

.  المولؾ

.  ــ ال عبلج وال حل ، اال بان ٌتدبر لها زوجا فً التو واللحظة 

     وهذا ما كان باناٌوتً فعبل لد عمد علٌه العزم ، زوج 

النجٌلٌكا ، ولٌكن الٌوم لبل الؽد ، وعلى ؼٌر عادته ولؾ 

باناٌوتً فً الخبلء عند حافة الطرٌك الذي تسلكه الشاحنات 

الى الوكالة ، ٌنتظر فً للك وترلب وصول الشاحنة ، فً 

لحظة توافمت مع عودة اهل النجع من محصولهم الٌومً من 

عملهم فً الشعبة ، ولد اطلك بعضهم السبلم علٌه ، والترب 

منه االومباشً جبران ٌحٌٌه وٌسؤله عما اذا كان هنان شًء 

ٌدفعه الى ترلب المادمٌن ، فاجابه بانٌوتً بان ما ٌملمه هو ان 

الشاحنة تاخرت عن موعدها ، فخرج ٌتؽلب على الملك 

بالمشً بضع خطوات عبر المدخل الذي ستؤتً منه سٌارة 
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الشحن عله ٌراها وهً تخرج من منعطؾ الشعبة، فمد 

االومباشً اٌضا بصره بذات االتجاه الذي اشار الٌه باناٌوتً، 

وراى خلؾ رإوس التبلل التً تشكل مدخل الشعبة عمودا من 

ؼبار ٌثور فً االجواء فخمن انه ناتج عن عجبلت السٌارة ، 

لبل ظهورها، ولال بشًء من الحماس ٌخاطب صاحبه 

الٌونانً  

ــ ابشر ٌا سٌد باناٌوتً ، فالشاحنة ستظهر بعد للٌل عبر 

المنعطؾ، فانظر جٌدا وسترى انفها ٌسبمها خارجا من وراء 

.   تلن التلة 

                ولم تمض ؼٌر بضع دلاق حتى ظهر انؾ 

السٌارة تؽطٌه ؼبللة من الؽبار بسبب الطرٌك الرملً الذي 

تمخره العجبلت ، ولبل ان ٌمفل االومباشً راجعا لخٌمته تاركا 

البنه مهمة االنتهاء من وزن  محصول الحلفاء واخذ الكوبون 

، راودته رؼبة ان ٌمؾ على سر هذا الملك الذي اخرج 

باناٌوتً الى الطرٌك ٌرلب الشاحنة ، فلعلها تحمل اضٌافا 

ٌنتظر لدومهم ، فهو للك وراءه سبب ، النها لٌست اول مرة  

تتاخر فٌها الشاحنة عن موعدها لبعض الولت ، وانتظر حتى 
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وصلت الشاحنة ، وولفت فً المكان الخاص بها ، دون ان 

ٌهبط منها أي ضٌوؾ ٌنتظرهم باناٌوتً ، فهو لم ٌكن ٌنتظر 

احدا ؼٌر الفونسو ، النه ما ان هبط حتى هرع الٌه باناٌاتً 

وسحبه بعٌدا عن بمٌة رفاله ، ٌتحدث الٌه على انفراد ، وٌطٌل 

معه الولوؾ والحدٌث ، ولم ٌكن صعبا على االومباشً جبران 

الذي عمل اثناء خدمته العسكرٌة فً مهمات تجسسٌة ، ان 

ٌتكهن بما ٌشؽل بال باناٌوتً ، وما ٌمكن ان ٌرٌده من 

الفونسو ، وما هً طبٌعة الحدٌث الذي ٌدور بٌنهما ، بل عاٌن 

اتجاه الرٌح واستدار عائدا الى خٌمته فً حركة التفاؾ ٌكون 

منها لرٌبا من االثنٌن حٌث ٌمكن ان ٌنمل له الرٌح مفردة 

ٌلتمطها من حدٌثهما النه لن ٌكون لادرا على التصنت للحدٌث 

بكامله وكانت هذه الكلمة التً وصلت الى مسامعه لتكون 

مفتاحا لشفرة ما ٌتبادالنه من كبلم هو اسم انجٌلٌكا ، واستمر 

فً طرٌمه عائدا الى بٌته ، دون ان ٌخبر احدا بما رآه وما 

تكهن به ، لكً ٌتوضؤ وٌذهب الى الجامع للمشاركة فً صبلة 

وعندما عاد لٌبل الى المجلس الذي اصبح انعماده .  المؽرب 

بعد المؽرب  عند مدخل االدارة تملٌدٌا ٌومٌا ، لم ٌسؤله عما 
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دار من حدٌث بٌنه وبٌن الفونسو ، او عن اٌة تدابٌر ٌنوي 

اتخاذها ازاء محنة ابنته، فالموضوع مصدر حرج كبٌر لبلب ، 

خاصة اذا تم  الحدٌث حوله فً حضور شٌوخ النجع المتحلمٌن 

حوله ، كما تجنب ان ٌسؤله عن ابنه وعما اذا سمع أي اخبار 

عما حدث له وهو ٌؽٌب فً الصحراء ، بعد ان ارتكب جرٌمته 

النكراء ، كان ٌراه ٌجلس ثم ٌنهض من جدٌد ، دون ان ٌستمر 

على حال ، منشؽبل باعادة توزٌع العمل فً الموالع التً 

شؽرت ، فمد تركت زوجته المتجر كما تركته ابنته وؼابتا داخل 

البٌت ال تؽادرانه ، ؼٌر المكان الذي شؽر بهروب ابنه ، ولد 

بدأ  ٌستعٌن بعمال مإلتٌن من شباب النجع ، وكان باناٌوتً لد 

رأى االومباشً ٌرلبه وهو ٌنفرد بالفونسو عند وصوله 

وٌتفاوض معه ، وعرؾ انه ٌتحرج من سإاله حول الموضوع 

، فتطوع باالجابة لائبل له فً حضور بمٌة رفاق السهرة  

ـــ حمدا هلل فمد وافك الفونسو ، على ان ٌموم بمهمة االشراؾ 

على المٌزان، ولن ٌعٌمه عمله الجدٌد عن االستمرار فً عمله 

. السابك فوق الرافعة 
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ــ الفونسو سٌكون عونا كبٌرا لن ، فهو صاحب خبرة  فً مثل 

هذه االعمال وسٌعتمد على نفسه دون انتظار مساعدة منن كما 

. كان الحال مع ٌورجو

ــ ال ارٌد ان اسمع اسمه ، كنت اظن اننً انجبت ولدا ولم 

اعرؾ انه خنزٌر ولٌس انسانا اال االن ، لعنة هللا علٌه اٌنما 

ذهب ، صدلونً اننً كنت اهم ظهر امس بالذهاب الى  مركز 

شرطة مزده الشتكٌه للرائد السردون لٌنال عمابه تعذٌبا 

.  وسجنا ، ولكن امه الدروٌشة منعتنً من ذلن اشفالا علٌه 

    ٌعرؾ االومباشً جبران ان صدٌمه باناٌوتً لم ٌبلؽه بكل 

شًء ، وان اشٌاء اخرى تم االتفاق علٌها اثناء تلن الولفة 

الطوٌلة مع الفونسو لم ٌشؤ االفصاح عنها ، اال ان الطرؾ 

الثانً فً الصفمة ، بدأ فعبل ٌكشؾ عنها وهو الفونسو الذي 

ذهب صحبة باناٌوتً الى بٌته ، لٌفتح له باب البٌت دون ؼٌره 

وٌبمى فٌه بعضا من الولت ، ثم التضاه العمل ان ٌؽادر الوكالة 

مع الشاحنة التً جاء فٌها ، لٌجلب االؼراض التً ٌحتاجها 

لئللامة الدائمة وترتٌب حٌاته على هذا االساس ، وفعبل ، هذا 

ما حدث ، فمد احضر فً الٌوم التالً ما ٌكفً من مواد البناء 
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لبناء ؼرفة بمنافعها وردهة تتبعها ، ملصمة ببٌت باناٌوتً ، 

مصطحبا معه ثبلثة عمال باشروا فً بناء البٌت الصؽٌر 

الجدٌد الذي سٌكون ممرا اللامته ، وانتهزت السنٌورة كاتٌا 

وجود هإالء العمال فاستعانت بهم فً بناء ركن فً ردهة 

بٌتها خصصته للعبادة وضعت به اٌمونة العذراء وجدارٌة 

للمسٌح وصلٌبا ومكانا للصبلة لٌكون ركنا للعبادة من اجل ان 

تحل البركة ببٌتها واسرتها ولكً تتمً ببركة الٌسوع وامه 

العذراء الشرور وكٌد االعداء الذٌن ٌتربصون باسرتها الدوائر 

. فً هذه االرض الؽرٌبة 

     رشح من حدٌث الفونسو ان هذا البٌت الصؽٌر الذي ٌبنٌه 

سٌكون  عش الزوجٌة الذي سٌضمه مع عروسه انجٌلٌكا ، 

ولد بدا باناٌوتً سعٌدا وهو ٌشارن بهمة ونشاط فً التخطٌط 

واالعداد للبناء البٌت ، وبسرعة انتشر الخبر وازداد تؤكٌدا بما 

فعله باناٌوتً عندما امر بذبح خروفٌن اللامة ولٌمة من لصاع 

االرز والمكرونة لماطنً النجع ، فٌما بدا انه ترتٌب وتهٌئة 

الخراج زوجته وابنته من عزلة البٌت ، والامة احتفال صؽٌر 

بمناسبة خطبة الفونسو النجٌلٌكا ، وتم اعداد خٌمة الممهى 
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لتكون مكانا لبلحتفال ، وتم فرش البراح الذي امامها باالكلمة 

والبطاطٌن والحصران الستٌعاب كل اهل النجع فً لسمٌن لسم 

للرجال ولسم للنساء واالطفال، وبٌنهما ارٌكة جلس علٌها 

الخطٌب وخطٌبته ، وحلمة من الكراسً لجلوس اكابر اهل 

النجع ، وكان باناٌوتً حرٌصا على ان ٌكون حفل الخطوبة 

حفبل كبٌرا صاخبا بزؼارٌد نساء البادٌة والمزمار البلدي 

ٌعزفه عاشور وهو ابرع من ٌعزؾ الممرونة من اهل النجع ، 

جاء ٌحمل سمعته معه منذ ان كان فً مزده ٌحًٌ افراح البلدة 

ومن حوله اعضاء فرلة الشوشان ، ولدر ردد الحاضرون معه 

مماطع الؽناء التً كان ٌمولها ، بعد ان ٌمؤل لربته بانفاسه 

لتتسرب منها هذه االنفاس الى المصبتٌن المربوطتٌن الى 

بعضهما البعض بمادة صمؽٌة الصمة ، ولد اعطى الترانهما 

، " الممرونة " بهذا الشكل ، االسم الشعبً لهذا المزمار وهو 

فٌستخدم عاشور هذه االستراحة من النفخ ، فً اطبلق االؼانً 

: التً ٌرددها خلفه الحاضرون من نساء ورجال 

ؼزاالت جبل  

الٌوم رٌت ؼزاالت جبل  
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خذن للبً كانن  تسؤل  

وانتهت بعد حفلة الخطوبة تلن العزلة التً فرضتها كاتٌا على 

نفسها وعلى ابنتها ، تحت وطؤة االحساس بالعار ، فمد ازالت 

هذه الخطبة ذلن االحساس واعادت الفتاة وامها الى العمل فً 

الحانوت دون ان تعاود انجٌلٌكا ذهابها الى الشعبة مع اهل 

النجع ، وصار للوكالة رجل ٌتولى المٌادة مع باناٌوتً هو 

الفونسو الذي اتخذ  لنفسه مكانا مإلتا لمبٌته داخل هانجر 

الحلفاء الى حٌن االنتهاء من بناء البٌت ، واظهر سلوكا 

مختلفا عن سلفه ٌورجو فً معاملة الناس اثناء لدومهم لوزن 

الحلفاء ، فمد بدى شدٌد الترحٌب عند لدومهم الٌه بحموالتهم 

من الحلفاء ،ٌستمبلهم بود وبشاشة  وٌموم بوزن محاصٌلهم 

وهو ٌداعبهم وٌتبادل معهم الحدٌث دون كلفة وتمتٌر فً 

الحساب ، بل كان كرٌما فً الكوبونات التً ٌمدمها لهم ممابل 

ما ٌستلمه من الحلفاء ، وال ٌتردد فً اعتبار نصؾ الكٌلو 

الذي جاء بعد الكٌلو السادس مثبل ، متمما للكٌلو السابع ، 

وٌصرؾ كوبونا بمٌمة  هذا الممدار ، وصارت له صدالات مع 

اهل النجع ، الى حد ان اصبح ٌذهب الى خٌامهم ٌتفمد صدٌما 
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مرٌضا ، وٌعرؾ ما ٌرٌده من دواء، لٌوصً عمال الشاحنة 

باحضاره له ، ولم ٌكن احد من اهل النجع ٌستخدم الحمن اال 

عند الذهاب الى المستوصؾ المركزي فً مزده ، النه ال احد 

ٌجٌد استخدامها بٌنهم ، وال امكانٌة لحفظها ، فصار هو 

ٌوصى باحضارها للمرضى ، وٌعتنً بحفظ الدواء الذي تعبؤ به 

الحمن  فً ثبلجة الممهى مستعٌنا بموالب الثلج عند ؼٌاب 

الكهرباء ، كما ٌموم بمهمة حمنها للمرٌض منهم فً االولات 

المحددة لذلن ، مما جعله محبوبا من  رجال النجع ٌتوددوه 

الٌه ، وٌسعون لكسب صدالته ، وانتهت فً بضع اسابٌع بناء 

الؽرفة ومنافعها ، فشاهد  ساكنً الوكالة لسٌسا بكامل هندامه 

الكنسً ، ٌاتً مع الشاحنة جالسا بجوار السائك ، وعرفوا 

بطبٌعة الحال انه جاء بالضرورة التمام مراسم الزواج بٌن 

الفونسو وانجٌلٌكا ، فاستضافه الفونسو للمبٌت فً الركن 

الذي كان ٌستخدمه لنومه وانتمل هو الى البٌت الذي سٌضمه 

مع زوجته ، وابدى الفونسو نشاطا وحٌوٌة فً مد اسبلن 

الزٌنة عبر المنطمة التً ٌمام بها حفل الزفاؾ ، مستعٌنا بمن 

كان موجودا من عمال الوكالة ، وهً اسبلن تحمل عمودا من 
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المصابٌح الملونة ، وتم نصب خٌمتٌن لمبٌت الضٌوؾ ، وبدأ 

الرجال فً نحر الخراؾ ، ولد بلػ العدد هذه المرة ست خراؾ 

، ولبل حلول الظبلم ظهر عبر الطرٌك الترابً موكب السٌارات 

كان اولها سٌارة نصؾ نمل تضم افراد عائلة الفونسو وبعض 

اصدلائه االٌطالٌٌن وصلوا ٌؽنون  اؼانٌهم االٌطالٌة وٌصفمون 

وٌصنعون ضجٌجا مرحا ، تبعتهما بعد فترة لصٌرة سٌارتان 

صحراوٌتان من نوع الجٌب، لادمتان من عاصمة المبلة مزده، 

تضمان رئٌس المركز صالح السردون ، ٌرتدي بزته العسكرٌة 

ورمز رتبة الرائد وهو التاج ذهبٌا ٌلمع فوق كتفٌه ، ووسام 

فضً ٌزٌن صدره ، وفً ٌده العصاء الؽلٌظة التً تشبه 

الهراوة ، وهً عصاة ال عبللة لها بعصاة الشرؾ المصنوعة 

من االبنوس التً ٌحملها بعض الضباط من ذوي الرتب العالٌة 

، فهً هراوة ذات خشب مصمول ،  تإدي مهمتها فً الضرب 

والتعذٌب بكلفاءة شدٌدة ، مع كل من ساله سوء طاله لبلمتثال 

بٌن ٌدٌه ، فالسردون ال  ٌستطٌع ان ٌستجوب متهما دون 

استخدام هذه الهراوة ، حٌث ٌصل الضرب الذي ٌموم به الى 

حد كسر العظام او خروج المتهم بعاهة خبلل اٌام من حجزه ، 
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بل ان بعض مرتكبً الجرائم الكبٌرة ، ال ٌخرج من مركز 

الشرطة الذي ٌدٌره الرائد السردون اال الى لبورهم ، النه ٌرى 

ان ال حاجة الن تتعب الدولة نفسها فً الامة المحاكم ، التً 

تنتهً بعد مشوار طوٌل من العناء ، بادانتهم والحكم علٌهم 

بالسجن او االعدام ، فهو ٌموم باعدامهم فور وصولهم الٌه 

. اختصارا للطرٌك وتوفٌرا للجهد والتكالٌؾ 

    جاء هذا الرجل الشهٌر بسطوته ولوة باسه لٌكون احد 

الشهود على عمد الزواج ، او ما ٌسمٌه االجانب افضل رفاق 

العرٌس ، وخدمة لصاحب الوكالة جاء له من عاصمة االللٌم 

بصدٌمه الشٌخ مفتاح شٌخ البلدة، وكبٌر تجارها الٌهودي 

شلهوب ، وجلب اثنٌن من انفار الشرطة بمبلبسهم المدنٌة 

عبلوة على السائك للمٌام بخدمته ومساعدة اهل الفرح فً 

. خدمة الضٌوؾ 

 

     واشتعل محرن الكهرباء ، لتلعلع االضواء الملونة فً 

المكان ، وبدأ تجمع الناس ، وصدحت الحناجر بالؽناء البدوي 

، تطلمه النساء ، بمرافمة الزؼارٌد ، ومزمار عاشور وفرلة 
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الشوشان،  واكثر من امرأة  فً  الجانب الذي تحتله النساء 

واكثر من رجل فً الجانب االخر ٌضربون الطبول ، وارتدت 

انجٌلٌكا فستان الفرح االبٌض فظهرت فً صورة لم ٌكن احد 

ٌستطٌع التكهن بها ، جماال ٌتؤلك تحت اضواء الفرح بهٌجا 

ومشرلا ، كؤنها كائن سماوي تنتمً الى حورٌات الفردوس ، 

وجمٌع الحاضرٌن منبهرون بهذه الزٌنة التً ظهرت بها ، 

وجمالها الذي ابرزته الزٌنة ، وصنع له الثوب الجمٌل اطارا 

ٌلٌك به ، وصاروا رجاال ونساء ٌعلمون ابصارهم بها ال 

ٌرٌدون ان ٌتركوا التحدٌك فً صورتها للحظة واحدة ، بمن 

فٌهم رجل الموة والسلطة المٌجور السردون ، الذي ظل ٌلهج 

بلكمات التسابٌح ٌرتلها فً حضرة ربة هذا الجمال وهذا 

االؼراء لائبل بصوت مرتفع ٌسمعه الناس  

.  ــ سبحان هللا ، ما شاء هللا ، سبحان هللا ، ما شاء هللا 

وبعد ان مدت اسمطة الطعام والشراب وهنؤ الجمٌع باكلهم 

شرابهم ، لام المسٌس بواجبه فً اتمام مراسم العرس مانحا 

االذن للعرٌس بان ٌمبل عروسه حسب التمالٌد االجنبٌة ، امام 

اعٌن كل الحاضرٌن ، وواصل العرس انطبلله بعد اتمام 



 113 

المراسم باكثر ضجة بحٌث تم افساح مساحة للرلص لاد فٌها 

العروس وعروسه عدد من الرالصٌن االجانب بمن فٌهم 

باناٌوتً الذي مضى سعٌدا ٌرالص زوجته كاتٌا ومن حولهما 

افراد عائلة الفونسو ، وحرصا على المحافظة على بعض 

التمالٌد الٌونانٌة التً تجلب الحظ ، امر باناٌوتً باحضار 

بعض الصحون الخزفٌة ، التً صار ٌمذؾ بها فوق احدى 

الصخور الموجودة لدعم اوتاد الخٌمة ، وللدته زوجته فحطمت 

بعض الصحون وسط دهشة فمراء النجع الذٌن ٌرون فً 

تحطٌم هذه الصحون ، اهدارا الدوات ٌتم شراإها بالنمود ، 

فهً بالتالً اهدار للمال من اجل اللعب والعبث ، وخبلل  كل 

الولت استمرت دفوؾ فرلة الشوشان و مزمار عاشور تمدم 

االنؽام السرٌعة الخفٌفة الرالصة  التً تساعد الرالصٌن على 

. ان ٌموموا بتبدٌل خطواتهم على اٌماعها 
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 ـــ 11                                          ـــ 

 

انتهى العرس  
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ذهب العرٌس ٌشبن ذراعه فً ذراع عروسه الى دارهما 

الجدٌدة ، وعاد اهل النجع الى خٌامهم واكواخهم ، اما 

الضٌوؾ المادمون من خارج الوكالة فمد تفرغ باناٌوتً نفسه 

لبلشراؾ على ترتٌب مهاجع مرٌحة لهم داخل خٌام الفرح ، 

فمد ذهبت احدى الخٌام لعائلة الفونسو ، ولد جاءوا معهم 

باسرة السافاري ، وخصصت الخٌمة الثانٌة للسردون وضٌفٌه 

، اما الثالثة وهً خٌمة الممهى التً تركت مفروشة باالكلمة 

والحصران والبطاطٌن فمد خصصت للعمال المادمٌن مع 

الضٌوؾ وسائمهم واصدلاء الفونسو من العاملٌن فً شركة 

الحلفاء ، وكان المٌجور السردون وضٌفٌه، لد رآوا ان 

ٌواصلوا السهر للٌبل بعد انتهاء الحفل ، خاصة وان باناٌوتً 

لرر ان ٌستمر محرن الكهرباء فً العمل لساعتٌن او ثبلثة بعد 

موعده ،  فسحبوا عددا من الكراسً من خٌمة العرس 

وجلسوا فً الخبلء ٌتسامرون تزجٌة للولت الذي كان 

سٌستؽرله اعداد الخٌمة ، وحلت لهم الجلسة فواصلوا 

انعمادها حتى بعد ان جاء باناٌوتً ٌبلؽهم بان الخٌمة جاهزة 

لمبٌتهم ، وسؤلهم ان كان ٌستطٌع ان ٌجلب لهم شٌئا من االكل 
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او الشراب ٌتسلون به ، وعندما رآهم صامتٌن حائرٌن ، 

الترح ان ٌحضر لهم سخانا من الشاي الخفٌؾ االخضر الذي 

تزٌد فٌه كمٌة النعناع على الشاي لكً ال ٌكون مانعا من النوم 

، فوافموا على التراحه ، فارسل لهم السخان مع  علً وهو 

صبً ٌعمل فً الممهى  ومعه عدة اطباق من اللوز المحمص 

والفستك السودانً ولطع الكعن والبسكوٌت ، وسفرة تمبع 

فولها اربعة كإوس زجاجٌة صؽٌرة ، واراد ان ٌمؾ على 

خدمتهم فسؤلوه ان ٌنصرؾ بعد ان اعد كؤسا لكل واحد منهم ، 

وكان الجو فعبل ٌؽري بان ٌبمى هإالء االصدلاء الثبلثة 

جالسٌن فً الخبلء ، حتى بعد ا ن حان اطفاء محرن الكهرباء 

وتبعا له انطفات اضواء الوكالة وحل الظبلم والصمت محل 

النور والضجٌج ، ولم تبك اال اضواء النجوم ، وضوء لمر لم 

ٌصل الى مرحلة البدر الكامل ، ٌطل من جانب االفك ، ولد بدت 

البهجة على السردون ، منتشٌا بالعبك الذي ٌاتً مع نسٌم 

اللٌل ، محمبل بعبٌر اشجار العرعار ، فعبر بكلمات اشبه 

بالهمهمات عن هذا االحساس ، فصادق علٌه الشٌخ مفتاح 

لائبل  
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ــ اال ٌؽرٌنا هذا الهواء الجمٌل الزكً الرائحة ، وهذه السماء 

المرصعة بالنجوم ، التً نحس بها لرٌبة حتى لتكاد تبلمس 

الرإوس ، وهذا الخبلء، وهذا الهدوء ، بان نترن مزده ، 

. وناتً لنعٌش تحت والٌة ورعاٌة السٌد باناٌوتً 

:  فرد علٌه الرائد السردون لائبل 

ــ نعم ، نعم ، خاصة فً جوار هذا الجمال المبهر الملهم البنة 

. صدٌمنا باناٌوتً 

ــ ٌشهد علً سٌدي ربً اننً لم استطع ان احٌد عنها بصري 

. طوال السهرة 

: لال ذلن التاجر شلهوب ، واضاؾ 

ــ اال اننً كنت انظر بطرٌمة الل صراحة ، وشجاعة منن ٌا 

سٌادة المٌجور ، فمد كنت فالتا عٌنٌن فٌها ، كانهما ماسورتا 

. بندلٌة ، ٌرمٌان الرصاص 

فرد الرائد السردون متحسرا  

ــ ولكن ما الفائدة ؟ 

ــ لم افهم  

: لال شلهوب واضاؾ متسائبل 
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ــ ما هً الفائدة التً التً ترٌد تحمٌمها من الحملمة ؼٌر متعة 

. النظر 

فرد علٌه الرائد بؽضب  

ــ الصد انه خطؤ ولم ٌعد هنان امكانٌة لتصحٌحه ، نعم خطؤ 

صرٌح لبٌح ، اذ كٌؾ ٌكون باناٌوتً عائشا معنا ، وٌعطً هذا 

الكنز من الجمال لولد اٌطالً لادم من طرابلس ، لماذا ؟ هل 

خلت المبلة من الرجال ؟ 

فمال شلهوب ٌطرح سإاله بخبت ومكر  

ــ  ومن من رجال المبلة ترٌد ان توده بهذا الكنز ؟ 

ولبل ان ٌجٌب الرائد ، تكلم الشٌخ مفتاح بصوت العمل 

: والمسئولٌة 

ـــ الزواج ستر وؼطاء ، ولد فعل والدها خٌرا بان جاء لها 

. برجل من اهل دٌنها ٌبنً بها 

وبؽضب اكثر حدة لال الكولونٌل السردون  

ـــ وما اهمٌة ان ٌكون العرٌس من اهل دٌنها او ال ٌكون ؟ الم 

ٌكن الشرع كرٌما ورحٌما فاباح بان ٌتزوج المسلم من اي دٌن 

، مسٌحٌة او ٌهودٌة كما فعل سٌدنا الرسول ؟ 
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ــ نحن هنا ال نتكلم عن الحبلل والحرام ، ولكن عما هواكثر 

لٌالة وانسجاما ، واعتمد ان كل من العرٌس والعروس ٌلٌمان 

باحدهما االخر منتهى اللٌالة ، دٌنا وعمرا ومستوى اجتماعٌا 

. وثمافٌا 

 لم ٌعجب كبلمه الرائد السردون ، فمام والفا  

. ــ هٌا ، تصبحون على خٌر 

 

ورؼم الخٌمة التً اعدها باناٌوتً للضٌوؾ الثبلثة ، اال ان 

السردون اصر على اتباع تملٌد ٌموم به كلما خرج الى 

الصحراء ، حٌث لام واتجه الى سٌارته ، فانبثك سائمه من 

مكان ما فً الظبلم ولحك به مهروال ، لٌركب بجواره ، امام 

الممود ، وٌمود السٌارة بضع مئات من االمتار ، حٌث تعود 

السردون فً مثل هذه الرحبلت الصحراوٌة ان تكون سٌارته 

مجهزة بحاجات المبٌت فً العراء ، مستؽنٌا عن ؼطاء الخٌمة 

، منتبذا لنفسه مكانا لصٌا عن الجمٌع ، ٌهنؤ فٌه بنومه ، 

وبجواره سائمه ٌموم بمهمة الحارس ، والخادم الذي ٌلبً 

. طلباته 
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    اجتمعت فً عرس انجٌلٌكا والفونسو ، بعض تمالٌد البدو 

اللٌبٌٌن، وتمالٌد االجانب، طلٌانا وٌونانا ، ولعل اهل النجع 

انتظوروا كما كان متبعا فً تمالٌد االعراس لدٌهم ان ٌعمب 

اي عرض لمٌص  (اخراج الممجة)ساعة الدخلة ، ما ٌسمونه 

نوم العروس ممهورا باثار لطرات من دم البكارة تؤكٌدا لعذرٌة 

الفتاة ، اال انهم اكتشفوا انه تملٌد ال وجود له فً اعراس 

االجانب ، ومعنى ذلن انه ال سبٌل الى ارضاء فضولهم لمعرفة 

ما  اذا كانت انجٌلٌكا  ،لد ذهبت بعذرٌتها الى بٌت الزوجٌة ام 

انها فمدت هذه العذرٌة ٌوم اؼتصاب اخٌها لها ، كل ما حدث 

انها ظهرت فً مساء الٌوم التالً تعمل مع امها فً الحانوت ، 

متؤلمة كؤنها جوهرة ، ترتدي فستانا ٌجر فً االرض ، اسود 

اللون ، بعكس فستان الفرح ، ببٌاضه الشمعً الناصع ، ومع 

الثوب االسود ، وتحمٌما لجمالٌات التمابل والتضاد ، ارتدت 

عمدا من الذهب االبٌض ٌشع كانه االلماس ، ٌحٌط بعنمها ، 

وتتارجح زوائد منه فوق صدرها ، وهو  الجزء االساسً من 

طمم تكمله اسورتان فً معصمٌها ولرطان فً اذنٌها ، 
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ووضعت فً لدمٌها حذاء نساء جمٌبل  انٌما له سٌور بٌضاء ال 

تمل الما وبرٌما عن الطالم الببلتٌنً ، وكانها شاءت ان 

ٌتواصل االنبهار بجمالها وهً ترتدي فستان الفرح لٌبل ، 

وٌبمى موصوال بكبلم الناس وهم ٌتناللون اخبار مظهرها 

الصباحً الجدٌد ، وهو ما حدث فعبل ، الى حد ان الرجال 

صاروا ٌختلمون الذرائع لزٌارة الحانوت وشراء اشٌاء ال 

ٌحتاجون الٌها ، لمجرد االستمتاع بالنظر الٌها ، وبدت هً 

سعٌدة ، تستمبل الزبائن باالبتسام ، وتودعهم بذات االبتسامة 

المشعة التً تكمل االشعاع الصادر من حلٌها ، وكؤنها وجدت 

فً الزواج ، نبعا من السعادة تنهل منه ، وتفٌض بما نهلت 

. على كل من حولها 

    وكان والدها اكثر سعادة منها النه ازال الؽمة التً خٌمت 

على اسرته وكادت تسمم حٌاته ، ولم ٌعبؤ بمصٌر ابنه ، فمد 

سمع طشاش كبلم ٌمول بان ابنه وصل الى طرابلس ، وٌنوي 

العودة الى الٌونان ، واثما انه هنان لن ٌسمع احد بفضٌحته ، 

وٌبدأ حٌاة جدٌدة  بمعاونة فرعً االسرة ، الفرع الموجود فً 

االسكندرٌة من ناحٌة ابٌه ، او الفرع الموجود فً جزٌرة 
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كرٌت من ناحٌة امه ، فلٌذهب حٌث شاء الن المهم بالنسبة 

البٌه ان ٌؽرب عنه وال ٌرٌه وجهه مدى الحٌاة ، ولبل ان 

ٌؤوي لسرٌر ه اخرج باناٌوتً دفتره االسود وكتب بضعة 

اسطر عما ٌجول فً ذهنه من خواطر  

لم ٌكن ممكنا ان افتح هذا الكراس وادون شٌئا فً االٌام 

الماضٌة وانا بٌن شطري رحى تلن المحنة الماسٌة تطحننً 

وتسحمنً كما تسحك الرحى حبة شعٌر ، لم ٌكن ممكنا ان ا 

لوى على مواجهة نفسً ، او الدر ان امسن الملم واصؾ 

محنتً التً لم ٌصنعها لً منافس او عدو وانما صنعها لً 

كائن من نسٌجً ولحمه من لحمً ودمه من دمً ، فكؤن جزءا 

منً ٌمسن سكٌنا وٌذبح  الجزء االخر وٌمزق لحمه نتفا ومزلا 

، االن فمط ولد سخر هللا لً امكانٌة تجاوز المحنة ومعالجة 

االزمة والخروج منها بسبلم ، استطٌع ان اجلس واكتب شاكرا 

هللا ان هدانً للحل الذي انمذنً من العذاب وانمذ اٌضا ابنتً 

وزوجتً ، ومع كل هذه النتائج الطٌبة التً وصلنا الٌها اخٌرا 

، فان الندوب فً النفس بالٌة ، وباناٌوتً الذي تعرض لبلزمة 

وخرج منها ، لم ٌعد نفس الشخص لبلها ، هنان اشٌاء كثٌرة 
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تؽٌرت فً حٌاتً ، بل الول هنان شًء انكسر ، فالبالً على 

الحٌاة فً هذا المكان الذي جئت انشد فٌه السبلم والطمانٌة 

واالمان ، تلون بلون المصٌبة التً حلت بً وباهلً وبٌتً ، 

وكانها رٌح تملب االشٌاء وتجعل اعالٌها اسافلها ، فاٌن حما 

هذه الطمؤنٌة وهذا االمان وهذا السبلم اذا كان العدو داخلٌا ، 

بمعنً من داخل بٌتً واسرتً ، وٌحمل حفنة من دمً ولحمً 

، كٌؾ ٌهرب االنسان من دمه ولحمه وبٌته واسرته ، االثم 

طبعا لٌس على المكان ، فهذه الجبال التً اوت اسبلفا من لبل 

الفً عام ، لم ٌطرأ علٌها ما ٌحول طبٌعتها الى شًء اخر ، 

ولن تضٌك بحمل واٌواء خلؾ ٌاتً الجئا الٌها من سبللة 

اولئن االسبلؾ ، فبل لوم وال تثرٌب وال  عتاب على جنائن 

العرعار ووهضابها وشعابها وما ٌنمو فٌها من نبات كالحلفاء 

الذي ٌمدنا بخبز ٌومنا ، وال لوم وال عتاب وال تترٌب على 

الزمان فهو فً امتداده من االزل الى االبد دائم سرمدي بذات 

البدور والكواكب وااللمار ، تشرق شمسه االبدٌة كما كانت 

تفعل من بدء الخلٌمة وتؽرب دون تؽٌٌر ، تنتمل فً منازلها 

كما تفعل كل عام فً نظام ٌسٌر علٌه الكون ، وتلتزم به 



 125 

الفصول من شتاء وربٌع وصٌؾ وخرٌؾ ، ال ٌلحمه التبدل ، 

انما التؽٌٌر والتبدل هو ما ٌحدث فً نفوس الناس ، وال احد 

ٌستحك اللوم والعتاب والتترٌب اال انفسنا فالطؾ بنا ٌا رب 

. الكون ، واعنا ٌا ٌسوع ٌا مخلص النفوس من ادرانها 
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  ــ 12ــ  

 

   لم تكن فرحة االومباشً جبران ، تمل عن فرحة صدٌمه 

باناٌوتً بهذه النتٌجة التً وصلتها احوال الفتاة بعد الكارثة 

التً تعرضت لها ، وان ٌؽبط والدها النه استطاع بمهارة 

والتدار لفلفة الفضٌحة بهذا الزواج ، ونجح فً ان ٌضع ؼطاء 

فولها ومحاصرة نتائجها ، فلتنجب انجٌلٌكا طفبل االن اذا 

شاءت ، ٌكون ثمرة تلن الجرٌمة التً ارتكبها شمٌمها ، فبل 

احد ٌجرإ ان ٌنسب الطفل الى ذلن االب الذي تحرم النوامٌس 

والشرائع ان ٌكون له ابنا منها ، وال احد ٌمكن ان ٌنكر علٌها 

ان تنسبه لزوجها الفونسو حتى لو لم ٌكن حما من صلبه ، 

ومن ناحٌة ثانٌة فمد افرحه هذا الزواج النه جاء ٌرفع عنه 

عبء اصطحاب الفتاة مع اسرته الى الشعبة واختبلطها بابنه 
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وابنته ، فاذا كان جمالها لد اصاب بالؽواٌة الملعونة المجنونة 

شمٌمها فلم تمنعه الحواجز االنسانٌة واال خبللٌة والدٌنٌة من 

االعتداء علٌها ، فكٌؾ الحال مع فتى فً سنها وٌحل له ان 

ٌتعشمها وٌفتن بها مثل ابنه ، فٌرتكب بدافع هذا العشك 

واالفتتان حمالة االعتداء علٌها ، كما كان مصدر راحة له ان 

هذا الزواج اعفاه من ان ٌراها ترافك ابنته وهً محاطة بتلن 

الدائرة من االتهام والخطٌئة ، الن وجودها مبلزمة لمرٌم ، 

كان ٌمكن ان ٌفسد شٌئا من براءة ابنته ، او ٌنالها رذاذا من 

جو االثارة الذي تثٌره انجٌلٌكا ، ولكنه لم ٌفاتح احدا بمشاعر 

االرتٌاح التً احس بها ، وٌبدو ان طٌؾ ابتسامة كان ٌرؾ 

على شفتٌه وهو ٌمضً فً التبلع الحلفاء لرٌبا من صدٌمه 

الحاج رضوان ، فسؤله الحاج عما ٌجعله ٌبتسم فاجابه لائبل 

ــ تذكرت عرس البارحة ، وكٌؾ اختلطت فٌه عوائد البدو 

. بعوائد الرومٌٌن

ــ  هاهو عرس ٌختلط فٌه الناس ، نساء ورجال ، دون ان 

تتفجر البراكٌن او ٌؽمر االرض الطوفان ، فلماذا ال نمٌم نحن 
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اٌضا اعراسنا بهذا الشكل وتجلس العروس بجوار عرٌسها 

. سافرة الوجه حاسرة الراس امام الجمٌع 

حمدا هلل ان صاحبنا . ــ واٌن نهرب من الفمهاء ورجال الدٌن 

الفمً عمار لٌس موجودا بجوارنا واال  اعتبرن خارجا عن 

. الدٌن بسبب هذا الكبلم 

ــ سامحنً اذا للت لن ان هإالء الفمهاء مخطئون ، فمد رأٌت 

بنفسً اختبلط الرجال والنساء ، عند الكعبة ، الدس مكان 

فوق االرض ، فهل ٌحرم هللا شٌئا حلل حدوثه  فً الدم بٌت 

. من بٌوت عبادته واكثرها شرفا عنده

ــ سٌمضً ولت طوٌل لبل ان ٌتحمك هذا االمر ، فالناس 

تخشى على اعراضها ، والعرض عند اهلنا اكثر اهمٌة من 

. الحٌاة نفسها

ــ االعراض مصونة ، محفوظة ، اال اذا كنت تمصد  حادثا 

كالذي حصل بٌن ابنة باناٌوتً وشمٌمها ، فهو طبعا امر فوق 

. التصور 

. ــ اللهم اسبل سترن علٌنا 
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ــ لو حدث هذا الحادث لعائلة بدوٌة من اهلنا لما كان امام 

. افراد هذه العائلة اال االنتحار 

ــ لد ال تعلم ان باناٌوتً اراد ان ٌؤخذ سكٌنا وٌلحك بابنه 

. لٌمتله 

. ــ هل صار باناٌوتً بدوٌا هو اٌضا 

ــ باناٌوتً عاش منذ صباه فً المدٌنة المدٌمة ، فً باب البحر 

. ، واهلها اشداء فً المحافظة على الشرؾ ولد تعود بعاداتهم 

ــ ان ٌورجو اكثر انؽماسا منه فً المدٌنة المدٌمة ، فهو مولود 

. فٌها 

ــ مجنون ، ال محالة فً انه ولد مجنون ، وما فعله ال عبللة 

. له بالتربٌة ولكن بالجنون 

. ــ الم ٌكن للفتاة دور فً ؼواٌة شمٌمها 

ــ لمد خلمها هللا جمٌلة ، فائمة االنوثة ، فماذا ترٌدها ان تفعل ؟ 

. ال ، ال ، الفتاة طبٌعٌة جدا ، لكن اخاها صبً فالد العمل 

وعاد الحاج رضوان الى حدٌث العرس لائبل  

. ــ هل رأٌت ما كان ٌفعله رئٌس الشرطة المادم من مزده 

. ــ لصدن صالح السردون 
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كان ٌؽرز عٌنٌه فً العروس كانه لط ٌتربص بفؤر ، . ــ نعم 

. ٌرٌد التهامه

ــ وماذا تنتظر من رجل اشتهر بتعذٌب الناس وضربهم 

واالعتداء علٌهم ، بسبب ودون سبب؟ 

ــ وكٌؾ تركته الحكومة فً هذا المنصب ؟ 

ـــ وهل ترٌد الحكومة ؼٌر رجال مثله ، خاصة وانها حكومة 

... اجنبٌة ال ٌهمهاؼٌر حفظ االمن 

فاكمل الحاج رضوان 

. ــ وهو ٌوهمها ان حفظ االمن ال ٌؤتً اال بالمبضة الحدٌدٌة 

. ــ نعم ، هذا ما ٌفعله

. ــ ولكن رئٌسه االنجلٌزي ال ٌفعل مثله 

ــ تمصد نائب الوالً فً مزده ، انه توزٌع ادوار لٌس اال ، 

فهو ٌصدق فٌه المثل ، ما داٌر الذئب ما كاره الكلب ، فهو 

ٌرى وٌعرؾ وال ٌفعل شٌئا ، وعندما ٌاتً من ٌشتكً الٌه من 

السردون ، ٌمول هذا واحد منكم ، تعرفونه وٌعرفكم اكثر منً 

 .

. ــ   ولانا هللا من شرهم 
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شًء ما دفع االومباشً جبران ان ٌرفع راسه من االنحناءة 

التً تفرضها عملٌة التبلع الحلفاء ، وٌنظر فً االفك عند 

منفذ الشعبة لبالته ، لٌمول بفزع لصاحبه الحاج 

ــ ارفع رأسن ٌاحاج رضوان ، وانظر ان كنت ترى ما اراه ،ام 

. هً ضبابة حمراء طبمت على عٌنً 

. ــ  انها ضبابة حمراء تطبك على الدنٌا باجمعها 

ــ هً اذن عاصفة لادمة تنذر بشر كبٌر ، لم نر مثلها فً هذا 

. المكان منذ مجٌئنا الٌه 

ــ ٌجب ان نخرج بسرعة من الشعبة ، لكً ال تصطادنا 

. كل الناس ٌجب ان ٌخرجوا . العاصفة بٌن فتحتٌها 

ــ وان ٌتركوا كل ما جمعوه من حلفاء ، النه لن ٌموى احد 

. على حمل لشة واحدة 

      اخذ كل منهما اتجاها ٌصٌح بالناس ٌطلب منهم مؽادرة 

المكان على وجه السرعة ، فرمى كل رجل وامراة وصبً 

وصبٌة ما فً ٌده وانطلموا للخروج من الشعبة ، ولد بدأ 

بعضهم ٌطلك الصراخ خوفا مما سٌواجهونه بعد للٌل ولد رأوا 

الضباب االحمر ٌؽطً االفك وٌمفل منافذ الشعبة ، واصوات 
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نساء تنادي على اطفالهن فً فزع ورعب ، وٌمسكن الواحد 

منهم عندما ٌجدنه وٌسحبنه وهن راكضات نائحت ، الن هنان 

. خطرا داهما شعروا جمٌعا بالترابه 

    مهلة صؽٌرة اعطتها العاصفة ، لبل ان تبدأ هجومها 

الكاسح ، تلفحهم بؽبارها االحمر ، وتضربهم بحصاها ، وهم 

ٌركضون ولد زاد ركضهم سرعة الن العاصفة جاءت من 

خلفهم ، وحمدا هلل انها كذلن ، الن االمر سٌكون اكثر مدعاة 

للفزع لو ان العاصفة لبالتهم ، لمد وصلت العاصفة لحظة ان 

اوشكوا على ترن الشعبة وراءهم ، وهوامر لصالحهم ، اذ ما 

لبثوا ان وصلوا سفح الجبل حٌث تنكسر حدة العاصفة للٌبل ، 

وٌتضاءل عنفها ، النها وسط شعبة مفتوحة من الجانبٌن 

ستكون اكثر لوة وشراسة، شكرا لبلومباشً جبران والحاج 

رضوان ، لوالهما الصطادت العاصفة اهل النجع وهم ٌنحنون 

على جمع الحلفاء وٌضعون رإوسم فً االرض حتى  تاخذ 

العاصفة بتبلبٌبهم ، لرٌبا من تلن االخادٌد وتحت تهدٌد 

الصخور التً لن تبمى ثابتة بسبب عنؾ العاصفة ، ورؼم انها 

تاتً من خلؾ اظهرهم اال ان ترابها وحصاها ٌتحرن بصورة 
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تجعله ٌضرب وجوهنم وٌدخل فً عٌونهم ، فٌحاولون ابعاد 

الضربات بما ٌفٌض من اردٌتهم واؼطٌة رإوسهم ، ٌؽطون 

بها وجوههم وٌتركون انفراجة او شما ٌتبٌنون بها او به 

.  طرٌمهم الى النجع 

     وجدوا عند وصولهم الٌه ، ان اكثر من خٌمة تهدمت ، 

واكثر من كوخ طار سمفه ، اال ان االؼلبٌة ، صمدت للعاصفة 

ولم تكن تحتاج اال الى لمزٌد من تعزٌز اوتادها بوضع صخور 

فولها وفوق االطراؾ التً ٌمفلون بها مداخل الخٌام وجنباتها 

التً ٌعبث بها الرٌح ، لتكون مكانا صالحا التماء العاصفة ، 

فهو ٌوم مخصوم من ولت العمل ،  كان علٌهم ان ٌمضوه 

جالسٌن داخل الخٌام ، ٌضعون ما لدٌهم من امتعة بٌنهم وبٌن 

الشموق التً تتسلل منها موجات الهواء المحملة بالتراب ، 

واضعٌن صؽارهم فً احضانهم ، ٌمرأون ما تٌسر لهم من 

سور المرآن، وٌستنجدون باولٌاء هللا الصالحٌن ، متوسلٌن 

الى هللا باسمائهم ان ٌمنع عنهم شر هذه العاصفة وٌؤذن 

وانضمت كل عائلة وجدت خٌمتها متموضة او . باٌمافها 

كوخها ببل سمؾ لبلحتماء بخٌمة او كوخ الجٌران ولد استمر 
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بماإهم على هذا الحال طول النهار ؼٌر لادرٌن على اعداد اي 

طعام ، وبالكاد ٌصل الواحد منهم الى مطرة ماء ٌطفً بمطرات 

منها حرلة العطش وٌبل بها جفاؾ فمه وحلمه ، والعاصفة 

تواصل العواء والزئٌر ، كانها ؼابة تزحم بالوحوش المفترسة 

المتعاركة ، حتى تراجع ضوء النهار ، وبدأ ت العتمة تطبك 

على الدنٌا ، وكانت هذه العتمة اشارة للعاصفة بان تتولؾ عن 

زئٌرها ، ومتمهلٌن ، حذرٌن ، بدأ الناس ٌخرجون من خٌامهم 

واكواخهم ، وهم ٌنفضون التراب عن مبلبسهم وٌزٌلونه عن 

وجوههم وٌبحثون عما تسلل منه الى ما تحت المبلبس وبٌن 

خصبلت الشعر ، وٌعاٌنون اثار العاصفة بالخارج ، وما اهالته 

من اتربة ورمال حول خٌامهم وؼطت به المسارب التً سبك 

. ان صنعتها الدامهم بٌن الخٌام وبٌن ابنٌة الوكالة وهناجرها

وباشر عدد من شباب النجع ، ٌمودهم السٌرجٌنتً خلٌفة ، فً 

اعادة بناء االكواخ المتهدمة وترمٌم السموؾ الطائرة ، 

وخرجت العمة مرٌومة من خٌمتها تتفمد ما زرعته من اعشاب 

طبٌة فً احواض امام الخٌمة ، لتجد ان النبتات اختفت 

باحواضها الطٌنٌة تحت التراب فجلست ترفع عنهاالتراب 



 135 

بٌدٌها واحدة واحدة ، وجلبت لها جارتها العمة بدرٌة كاسا من 

الشاي االخضر مدته لها فارتشفته بسرعة وعادت تنزع 

التراب حتى ظهرت اوراق نبتة شندلورة خضراء سلٌمة ، كما 

: كانت لبل العاصفة ، فمالت الجارة تبارن لها سبلمة النبتة 

ــ الحمد هلل ان العاصفة لم تمتلع هذه النبتات الصؽٌرة وهً 

. التً التلعت اشجارا ذات جذور وجذوع  

. ــ الحمد والشكر له ان جاء العماب خفٌفا بهذا الشكل 

. ــ عن اي عماب تتكلمٌن ٌا مرٌومة 

ــ وهل تشكٌن ٌا بدرٌة فً ان العاصفة كانت عمابا من رب 

العالمٌن الهل هذه الدٌرة على المفاسك والشرور التً ظهرت 

. فً دٌرتهم 

ــ فعبل االن فمط انتبهت الى هذه الحمٌمة ، ربنا ٌجعلها نهاٌة 

. ما ٌلحك بنا من سوء

ــ نعم ، هذا ما سٌحدث ، اذا تولفت المفاسك والشرور ، 

. ولكننً احس انها لن تتولؾ 

ــ ولماذا ال تتولؾ ال سمح هللا  

. ــ ال ادري ، ولٌس عندي تفسٌر ؼٌر انه احساس احس به 
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ــ للب المإمن دلٌله ٌا اختً ، وانت امرأة خٌر وصبلح ، فما 

الذي ٌموله لن للبن باهلل علٌن ؟ 

ــ ٌمول ان ٌورجو الذي ارتكب الفاحشة ، رجل مجنون، ولكن 

االخت التً كانت بطلة المصة ، ال تخلو هً اٌضا من عنصر 

. الشر ، انه ٌتبدى واضحا فً عٌنٌها 

ــ وهل تؤملت عٌنٌها وعرفت على وجه الٌمٌن ان هنان شرا 

ٌصدر عنهما؟ 

ـــ ال حاجة الن ٌتؤمل االنسان عٌنٌها ، انهما ٌهجمان علٌن 

. وٌموالن لن بصرٌح عبارة انهما عٌنان ابلٌسٌتان 

. ــ اعوذ باهلل من شر ما خلك 

. ــ انتظري وستسمعٌن المزٌد من هذه المفاسد والشرور 

 وارتفع فجؤة النواح من مكان لرٌب ، نواح امرأة ملتاعة ، 

.  مفجوعة ، كما هو الحال فً حدوث كوارث الموت الفجائً 

كان النواح ٌرتفع من كوخ معزول مبنً بالطٌن والمش 

وكرناؾ النخٌل ، هو كوخ الراعً منصور ابوفاس ،المواطن 

االول كما ٌسمٌه اهل النجع ، ٌسكن مع امراته سالمة التً 

ارتفع نواحها بمجرد ان سكت عواء العاصفة ، تبكً زوجها 
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منصور ، النه لم ٌعد بشٌاههة التً كان ٌؤخذها للرعً ، فً 

الوهاد المرٌبة ، وهرع بعض اهل النجع مسرعٌن الٌها ، 

وعندما عرفوا سبب عوٌلها ، صاروا ٌطمئنونها بان الرجل 

خبٌر بهذه المناطك ولٌس جدٌدا على مثل هذه العواصؾ ، 

فهو ٌعرؾ كٌؾ ٌتمً شرها ، اال انها استمرت فً البكاء ، 

لائلة من خبلل بكائها انها ال تعرؾ منذ الترنت به لبل اربعة 

اعوام  حصول عاصفة بهذا العنؾ وهذه الموة التدمٌرٌة ، 

والن جزءا من سمؾ الكوخ هدته الرٌاح ، انتملوا بها الً 

خٌمة الممهى التً عادة ما تتحول الى مركز لماء وتجمع فً 

مثل هذه المناسبات ، وتركوا للمجموعة التً ٌمودها 

السٌرجٌنتً خلٌفة مهمة اعادة الكوخ الى ما كان علٌه ، 

ووجدوا وهم ٌصلون الممهى ، الفونسو لد استعان بستة رجال 

بٌنهم ثبلثة من عمال الوكالة ، لتوزٌع اطباق ورلٌة ملٌئة 

بالتمر ، على عائبلت النجع هدٌة لهم من صاحب الوكالة ، 

النه ٌعرؾ ان الناس جمٌعا لضوا ٌوما كامبل ببل اكل لصعوبة 

ان ٌموموا بطهً واعداد اي طعام بما فً ذلن طعاما مثل 

السوٌك الذي ٌكتفون بخلطه بالماء وٌتناولونه اثناء استراحة 
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، لسهولة اعداده ، فالعاصفة لم (الزمٌته)جمع الحلفاء واسمه 

تترن الحد فرصة ان ٌفتح فمه مجرد الفتح ، ولهذا كانت وجبة 

التمر ، التً جاءت على سبٌل الهدٌة محل ترحٌب من الجمٌع 

بمن فٌهم مجموعة النساء والرجال التً رافمت سالمة زوجة 

منصور ابو فاس الى الممهى ، طالبٌن منها ان تنتظر هنان 

عودة زوجها ، النه لم ٌكن ممكنا ان ٌتحرن باؼنامه لبل هدوء 

العاصفة ، ولن ٌنمضً طوٌل ولت لبل ان تراه عائدا بهذه 

االؼناء الى النجع ، اال انها  ال ترٌد ان تمتنع بكبلمهم ، 

وواصلت البكاء الذي ٌتحول احٌانا الى نواح ، تطالب وتلح فً 

الطلب ان ٌذهبوا بها للبحث عن زوجها بٌن الشعاب ، وتحت 

تؤثٌر هذا االلحاح اعد باناٌوتً بعض المشاعل ، ودعا عددا 

من الرجال لمرافمته فً رحلة البحث عن منصور ، ومضى 

ٌتمدمهم حامبل مصباحا ٌدوٌا ٌسلط بإرة ضوئه على ما 

ٌعترض طرٌمه من حجارة وكثبان رمال واشجار سدر ورتم 

واثل ، ولد اصرت سالمة على مرافمتهم ، وصارت ترفع 

صوتها بٌن الحٌن واالخر تنادي منصور ، وشاركها فً النداء 

عددا من الشباب ، اال ان منصور لم ٌكن ٌرد النداء حتى وهم 
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ٌصلون الى عتبات الشعبة التً كانوا ٌجمعون فٌها الحلفاء ، 

وكانت هً على معرفة بالطرق التً ٌسلكها زوجها وهو ٌمود 

اؼنامه ، خاصة المنحدرات والتجاوٌؾ الجبلٌة التً ٌكثر بها 

العشب ، الموجودة داخل الشعاب وبٌن الجبال ، وفً حٌن كان 

هو متفرؼا لرعً الشٌاه ال ٌشارن اهل النجع فً جمع الحلفاء 

، كانت هً التً تموم بهذا الدور ، وكان ٌدخل هو بشٌاهه الى 

الشعبة اال انه ٌتخذ مسالن وٌرود مناطك بداخلها ؼٌر مناطمهم 

،  وكان الناس ٌخافون ان تاكل الشٌاه نباتات الحلفاء ولكنه 

كان ٌطمئنهم ان الشاة والنعجة او الخروؾ ٌلتمط االعشاب 

حول نبتة الحلفاء وٌابً ان ٌاكلها فهً ال تدخل فً الؽذاء 

الذي تستهلكه االؼنام ، ولهذا اطمانوا الى ان وجود اؼنامه 

فً الشعبة ال ٌجلب ضررا لمصدر رزلهم ، وكانت سالمه هً 

التً لادت المجموعة الى نفس الشعبة ، واستمرت فً المناداة 

على منصور ، طالبة من الجمٌع ان ٌشاركوها النداء النها 

تعرؾ ان زوجها اذا كان على لٌد الحٌاة فبل بد انه التجا الى 

تجوٌؾ او كهؾ من تجاوٌؾ وكهوؾ هذه الشعبة ، توؼلوا 

فً اعماق الشعبة وصعدوا بعض دروبها وهم ٌنادون اسم 
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منصور ، ولبل ان ٌؤتٌهم ردا منه ، تعالى عواء الذئاب شرسا 

لرٌبا ، فواصلوا النداء باصوات اكثر ارتفاعا ، فبلبد ان هذه 

الذئاب تعوي بسبب دخولها فً مواجهة ما لد تكون هذه المرة 

مع منصور نفسه ، وكانت المفاجؤة ان جاءهم صوته ٌرد على 

ندائهم وٌدل على مكانه ، مختلطا باصوات الذئاب، 

ولادهم صوته الى حٌث كان موجودا فً براح من االرض 

داخل الشعبة تحٌط به تجوٌفات جبلٌة ، حٌت تحاصره 

وتحاصر شٌاهه مجموعة من الذئاب ، وسط ؼابة واطئة من 

نباتات العجرم ذات االحجام المزمٌة ، تشتبن بعضا مع بعض ، 

وتؽطً االرض الحجرٌة لتلن التجوٌفات الجبلٌة، 

بٌنما اطلت الصخور الكبٌرة ، فً سمتها العالً ، كانها ؼٌبلن 

تصنع حلمة حول ذلن البراح من االرض ، متلفعة بالظبلم ، 

تمدم افراد المجموعة بمشاعلهم ، ففرت الذئاب هاربة من 

رإٌتها لمنظر اللهب ، ولد انطلك بعض حاملً المشاعل ٌطارد 

بها الذئاب ، وكان منصور ٌنتفض بردا ورعبا ٌلهج ببعض 

التسابٌح شكرا هلل النماذه ، فمد احتمى هو وشٌاهة داخل هذا 

االخدود ، من عنؾ العاصفة التً هاجمته وهو موجود بشٌاهه 



 141 

لرٌبا منه ، فلم ٌكن امامه اال ان ٌدفع بها داخل هذه التجوٌفات 

الجبلٌة، اال ان العاصفة حركت لطعة من الصخر فً اعلى 

الجبل ، فانحدرت بموة وسرعة عند احدى التجوٌفات ، واخذت 

فً طرٌمها ثبلث شٌاه احالتها الى اشبلء ، ولد حدث سموط 

الصخرة لبل نصؾ ساعة من انتهاء العاصفة ، وحلول اللٌل ، 

فاذا بذئاب الجبل تخرج من كهوفها ومخابئها ولد اٌمظت 

رائحة الدم الناتج عن ممتل الشٌاه شهٌتها لبلفتراس فانحدرت 

تنادي بعضها بعضا فاسرع هو بوضع الشٌاه خلؾ ظهره 

وتصدي هو للدفاع عنها بالعصا التً كانت معه وبرمٌها 

بالحجارة ، فتتراجع ثم تعود حتى تصل لرٌبا منه ومن الشٌاه 

فٌعمد الى ضرب انوفها ورإوسها بالعصا ، واستطاعت ان 

تختطؾ شاة رابعة فتفتن بها ؼٌر الشٌاه التً فتكت بها 

العاصفة ، اذ لامت الذئاب بجرها بعٌدا وااللتهاء بالتهامها 

لمدة من الولت استراح فٌها من هجومها ، اال انها عادت 

تطلك عوائها وتنادي مزٌدا من اهلها وتتكاثر حوله حتى ذهب 

فً ٌمٌنه انه لن تنتهً هذه اللٌلة حتى تهزمه وتفتن منه 

شٌاهه ولد تنتهً بالتهامه هو اٌضا معها ، ولكن هللا ستر ، 
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فلوال مجٌئهم ٌحملون المشاعل لما فرت الذئاب هاربة من امام 

واحاط به اثنان من الشباب ٌعٌنانه على المسٌر ، . نٌرانهم 

فمد كان منهكا متهالكا ، عاجزا عن المشً ، بشكل طبٌعً ، 

فً حٌن عمدت زوجته الى الشٌاه ، التً تصل الى ثبلثٌن شاة 

، ؼٌر ما ضاع منها ، تعٌد تجمٌعها بعد ان توزعت بٌن 

االحماؾ ، اثر الضجٌج والمشاعل والجمهور ، وتدفع بها 

امامها فً طرٌك العودة ، ولد وجدوا اثناء عودتهم اكثر من 

زمزمٌة ماء كانت العاصفة لد طوحت بها واكثر من ؼطاء 

راس واكثر من عمامة امسكت بها اشجار السدر ، وكانوا 

ٌلهجون بالثناء على سالمة النها هً التً اصرت على 

المجًء بحثا عن زوجها فً حٌن كان رأي االخرٌن انتظاره 

حتى ٌعود ، وهو بالتؤكٌد لم ٌكن لٌعود وسط هذه الظروؾ 

التً وجدوها تحٌط به ، وحصار العاصفة الذي لتل بعض 

شٌاهه لبل ان ٌسلمه لحصار الذئاب التً كانت عازمة على 

. افتراسه هو ولطٌع اؼنامه 
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  ـــ 13ـــ 

    فً صباح الٌوم التالً للعاصفة ، لم ٌذهب احد من اهل 

النجع الى الشعبة ، مإجلٌن الذهاب لجمع الحلفاء الى ما بعد 

الظهٌرة ، فمد كانوا منهكٌن بسبب مماومتهم لعاصفة االمس ، 

التً تبلها ذهاب بعضهم النماذ منصور والسهر معه بعض 

الولت ، عبلوة على ان كل شًء اصبح مردوما بالرملة ، ولم 

تكن نباتات الحلفاء استثناء من عملٌة الردم ، فبل بؤس من 

اعطاء مهلة للطبٌعة تستعٌد اثناءها توازنها ، وتموم بارجاع 

االمور التً اربكتها العاصفة الى ما كانت علٌه لبل انطبللها ، 

مع علمهم بان االمر سٌحتاج الى جهد اضافً منهم الزالة 

االتربة من فوق سٌمان الحلفاء لبل ان ٌتمكنوا من التبلعها ، 

ولذلن هم ٌإجلون ذهابهم الداء هذا الواجب الثمٌل ، لدر ما 

ٌستطٌعون ، اال ان شٌئا اثار  فضول اهل النجع ، حدث اثناء 

هذا الصباح االستثنائً الذي جعلوه عطلة اختٌارٌة ، هو ان 

االطفال ولد اخذ وا جمٌعهم عطلة مع الكبار ، بمن فٌهم 

االطفال الذٌن عهد بهم اهلهم للفمً عمار ٌعلمهم المرآن ، 

انطلموا ٌرلصون فً دوائر وٌؽنون اؼنٌة عن انجٌلٌكا تجعلها 
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مسئولة عن العاصفة وهجوم الذئاب فً مزج جمٌل مع وصؾ 

محاسنها حٌث تمول االؼنٌة  

انجٌلٌكا ٌا محبلها  

فً الملب ؼبلها  

ٌسلم  فم اللً سماها  

ٌا محلى بسمتها ونظرتها  

وٌا مبهى ضفٌرتها ٌا ما ابهاها  

وٌا سعد سعود اللى اصبح رالد بحداها 

وامبارن هالزٌن اللً ربً عطاها  

لكن لٌش علٌها جابت  

رٌح المبلً لدٌرتنا 

ولٌش علٌها بسحر العٌن السودة هلكتنا ولتلتنا 

وضباعة وذٌابة فً جٌرتنا  

ٌعووا طول اللٌل علٌنا  

انجٌلٌكا ٌا محبلها ، ٌا مبهاها  

ٌا زٌن النجمة فً سماها 

ٌسلم فم اللً سماها  
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لكن لٌش علٌها لٌش 

  

وعبثا حاول االباء اٌماؾ االوالد والبنات عن لول االؼنٌة ، 

فمد كانوا ٌهربون من مكان الى آخر ، ٌصنعون حلمة رالصة 

من جدٌد ، وٌواصلون الؽناء والتصفٌك والرلص ، وابدى 

بعض الكبار محاوالت لمعرفة مصدر االؼنٌة ، فسؤلوا االطفال 

عن ذلن ، وكان جواب اي طفل ، هو  االشارة الى طفل آخر 

بانه نمل له االؼنٌة ، دون ان ٌهتدي احد منهم لمعرفة المإلؾ 

. الحمٌمً لكلمات االؼنٌة 

 

     ذهب االومباشً جبران ٌتجول لبل ساعة الؽذاء عند 

مبانً الوكالة ، فوجد صاحبه باناٌوتً حائرا ال ٌدري سببا 

لظهور هذه االؼنٌة  وال ٌكاد ٌعرؾ معناها رؼم انه لم ٌكن 

مرتاحا لكلماتها ، فتوسل لصاحبه ان ٌشرح له ما تعنٌه ، فمال 

االومباشً  

ــ الكلمات كلها جمٌلة ، تشٌد بجمال انجٌلٌكا وتبارن هذا 

. الجمال ، وتحًٌ من اطلك علٌها هذا االسم الجمٌل 
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ــ طبعا اسم جمٌل ، معناه مبلن ، او مبلئكً ، شًء له عبللة 

بمبلئكة السماء ، فهل تراه عرفوا معناه ؟ 

ــ لبلسم اٌضا رنٌن جمٌل ، فهم ان لم ٌفهموا المعنً عرفوا 

. جمال  الشكل

ــ نعم هنان كبلم جمٌل ورد فً االؼنٌة ، وكبل م اخر لٌس 

جمٌبل ، الٌس كذلن ؟ 

ــ  نسبة للٌلة جدا ، من الكلمات الؽرٌبة ، وهً اٌضا دخٌلة 

على بمٌة الكبلم الجمٌل ، اذا ما معنى ان تمول لماذا جاءت 

انجٌلٌكا بالعاصفة ؟ 

ــ هذا كبلم ؼٌر جٌد اومباشً جبران ، كبلم وراءه مشاعر 

. حمد وكراهٌة 

ــ ال ال لٌس كذلن ابدا ٌا سٌد باناٌوتً ، كان ما ترٌده االؼنٌة 

هو ان تحمً انجٌلٌكا بهذا الحضور المبلئكً ، الوكالة من 

. الشرور ، وتصونها وتحفظها من العاصفة والذئاب 

ــ ارٌد ان اصدق ما تمول ، الننً ال ارٌد ان ٌكون هذا الكبلم 

. ممدمة لشًء آخر اكثر سوءا 

. ــ لن ٌكون اال الخٌر ٌا باناٌوتً ، لن ٌكون اال الخٌر 
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جاءهما الفونسو ٌمول ان العاصفة منعت البارحة السٌارة 

بممطورتها من المروق عبر الطرٌك الذي ٌمر بالشعبة ، 

ووجدت  الٌوم صعوبة فً ان تتحرن بسبب اكداس الرمال 

التً ؼطت الطرٌك ، وساله باناٌوتً كٌؾ استطاع ان ٌعرؾ 

هذه االخبار ، فاشار الى رجل كان ٌمؾ امام البسكولة ، لائبل 

انه احد العمال ، سرى منذ الفجر ، وجاء على الدامه لٌبلؽهم 

ذلن ، وان السٌارة ستتؤخر ربما لٌومٌن لادمٌن ، الى حٌن 

وصول الة جرؾ تزٌح الرمال واالتربة من الطرٌك وطمؤنه 

بان دورٌة من الشرطة عائدة الى مزده تكفلت بنمل الرسالة 

الى الشركة فً طرابلس ، وظهرت على وجه باناٌوتً تلن 

العمدة بٌن الحاجبٌن ، ورأى صاحبه االومباشً ذلن فمال 

متسائبل 

ــ هل حما ازعجن هذا الخبر؟ 

ــ نعم ، ازعجنً ، الن معنى ذلن عطالة وبطالة للوكلة وفلوس 

. تخرج دون ان ٌمابلها فلوس تدخل 
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    والترب ؼناء االطفال ، وهم ٌلعبون وٌتمافزون وٌعمدون 

حلماتهم الرالصة وٌفضونها وهم ٌواصلون الؽناء ، فخرج لهم 

االومباشً ٌطردهم وٌسوق بعضهم امامه الى خٌمة الجامع 

لٌسال الفمً عمار ان ٌعمد  لهم حلمة تعلٌم المران ، وعاد الى 

خٌمته لٌمود اهل بٌته الى الشعبة فمد حان ولت استئناؾ العمل 

، وكان عارفا ان المهمة هذا الٌوم ستمتصر على رفع التراب 

عن نباتات الحلفاء وان المحصول الذٌن سٌعودون به سٌكون 

ضٌئبل ، اال انها مهمة البد من المٌام بها ، وسارت من حوله 

وخلفه بمٌة عائبلت النجع ، فً شًء  من الكسل واالجهاد 

والنفور من المهمة على عكس مشاوٌرهم السابمة التً تبدا 

مع شروق الشمس ،  اال انهم وككل ٌوم مع التراب الشمس 

من محطة الؽروب باشروا عودتهم بما توفر لهم من محصول 

ضئٌل وكان االومباشً للما على حالة صاحبه باناٌوتً الذي 

تركه فً كدر وضٌك ، فاستانؾ حدٌثه معه فور عودته من 

. الشعبة وانتهائه من اداء صبلة المؽرب 

. ــ احس بان االمور تسٌر فً طرٌك ال ٌبعث على الرضا 



 150 

هكذا تكلم باناٌوتً وهو ٌنمل لصاحبه بعض ٌا ٌدور فً راسه 

من افكار كانها لطع من سحب سوداء ، وواصل كبلمه لائبل  

ــ تعلم ٌا اومباشً جبران كٌؾ جئت الى هذا المكان ملٌئا 

بالحماس واالمل فً ان الوم بتاسٌس مدٌنة جدٌدة ، ولكننً 

مع هذه االحداث ، اشعر بكثٌر من االحباط  ، وهاهً اؼنٌة 

كهذه ٌؽنٌها اطفال دون العاشرة ، تبعث فً نفسً احساسا 

. مإلما بالؽربة 

رد صاحبه محاوال ان ٌعٌد شٌئا من الوهج ٌذٌب سحب االسى 

: فً نفس باناٌوتً 

ــ  ال تمل هذا الكبلم ٌا باناٌوتً ، لتكن هنان عمبات ، ولٌكن 

هنان بعض سوء الفهم ، واحٌانا بعض االلم ، فالطرٌك الى 

النجاح ، لٌس دائما مفروشا بالورود ، كما ٌمول التعبٌر 

الشهٌر ، المهم ان الوكالة لائمة ، وناجحة ، وبدأت صؽٌرة ، 

ثم صارت كبٌرة ،واستمطبت اناسا كثٌرٌن ، وهً تموم على 

. مورد ال ٌنفد ، فلماذا االسى والحزن 

. ــ اننً اتكلم معن تعبٌرا عما احس به ، ال اكثر وال الل 
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ــ سٌتؽٌر هذا االحساس عندما تنظر الى نصؾ الكاس المآلن 

. ولٌس الى نصفه الفارغ

ــ شكرا النن ذكرتنً بما ارٌد ، الكؤس المآلن ، نعم ، هذا ما 

احتاج الٌه االن ، سؤمبل كاسا من االوزو ، اشربه وارٌح به 

. اعصابً للٌبل فارجو االذن 

. ــ اذنن معن 

  ٌنهض باناٌوتً من مكان جلستهما فً البراح الممابل لخٌمة 

الممهى ، فٌدخل الممهى ، وٌمضى الى ما وراء الطارمة ، 

وبدون ان ٌسؤل عامل الممهى ان ٌمدم له شرابا ، سحب 

الزجاجة من مكانها وسكب فً الكاس ممدارا صؽٌرا منها ، 

اضاؾ له الماء فتحول السائل الذي له لون الماء ، الى سائل 

شدٌد البٌاض كاللبن ، وعاد بكاسه ٌواصل الجلوس بجوار 

صاحبه لائبل  

ــ لٌس معنى كبلمً اننً سالفل الوكالة واترن هذا الخبلء 

ٌعود خبلء كما كان ، اننً مستمر فً البماء ، الن هنا توجد 

لممة عٌشً ، ولٌس بامكان االنسان ان ٌخوض فً مجال 

. العمل مؽامرة جدٌدة كل ٌوم او كل عام 
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ــ ان شاء هللا سٌطول بن العمر حتى ترى جناٌن العرعار ولد 

صارت مدٌنة وسٌعترؾ الناس بفضل مإسسها وسٌطلمون 

. علٌها اسمه كما تنبؤت انت ذات 

ــ هل ال تزال تذكر ذلن ، كبلم للناه فً البداٌة وجدوة االمل ال 

. تزال تشتعل

. ــ وهً لن تنطفً ابدا باذن هللا 

ــ ال تنسى انن شرٌن فً تاسٌس هذا المكان ،فمد كنت اول من 

. جاء بمواطنٌن ٌعمرونه 

ــ وهل كنت ساضع لدمً هنا لوال الوكالة ، فانت بهذه الوكالة 

انمذت جزءا كبٌرا من شعب الصحراء من ؼائلة الجوع  

. ــ انت ٌا سٌد جبران ، تتكلم بدافع المودة 

. ــ نعم وهً مودة ال تتنالض مع الحمٌمة ، ادام هللا المعروؾ 

 

كان لد تخلؾ عن جلسة الٌوم بمٌة اعضاء الحلمة التً تنعمد 

حول باناٌوتً بسبب انشؽالهم بمعالجة اثار العاصفة او نتٌجة 

االنهان الذي لم ٌنج منه احد من اهل النجع ، وجاء من خٌمة 

المسجد صوت المإذن ٌرفع عمٌرته باذان العشاء فاستؤذن 



 153 

االمباشً للذهاب للصبلة تاركا باناٌوتً مع كاسه، ومتبرما من 

بمائه وحٌدا  وسط الضجٌج الذي ٌصنعه رواد الممهى من 

شباب النجع ، حمل الكؤس فً ٌده وؼادر دائرة الضوء التً 

تصنعها مصابٌح الوكالة ، ودخل دائرة الممر ونورها ؼٌر 

المشوب باالنوار الصناعٌة، ومضى ٌؽوص وحٌدا فً العتمة 

المضٌئة ، تلفح وجهه انفاس اللٌل المحملة برائحة اشجار 

العرعار ، وٌؽمره الضٌاء الشاحب الشفٌؾ الذي ٌنعكس 

باصفرار لونه على بعض االشجار ونبتات العجرم المرٌبة، 

وتظهر له انعكاسات على صخور الصوان فً لمم الوهاد 

البعٌدة ، تثٌر فً نفسه تلن االلفة التً احس بها مع المكان 

عندما بدأ ٌبنً وكالته وٌهًء بٌته وٌتخذ جنائن العرعار 

موطنا له ومحبل اللامة تستمر طوٌبل كما كان ٌؤمل ، نعم انها 

ال تزال مكانا اللامته والامة اسرته ، ولكن احساسا ٌراوده فً 

هذه اللحظات ، ان هذا المكان الذي ظنه مكانا اللامة طوٌلة 

ربما دائمة، لم ٌعد ٌراه كذلن ، وانما هو مكان طاريء ، 

عارض ، فً حٌاته، وان حاله ، كما بدا له على ضوء ما 

شعشع فً راسه من سائل االوزو، ال ٌختلؾ عن حال من ٌاتً 
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لٌؽرس شجرة فً بٌئة ومناخ وتربة ال تصلح لها، نعم هنا 

ارض تنبت الرتم والسدر واالثل والعرعار ، كما تنبت الشٌح 

والحرمل والثمفت والحنظل والرمث والحلفاء والمزاح والحنظل 

والمندول بازهاره الصفراء، وهً نباتات بعلٌة برٌة فطرٌة 

تعلم اسماءها وتعرؾ على خصائصها واستخداماتها رؼبة فً 

ان ٌتواءم مع البٌئة التً انتجتها ، كما جرب بنفسه ؼرس 

اشجار فاكهة مثل النخل والتٌن واٌضا الزٌتون النها اشجار 

تنتمً لهذه االرض وهذا المناخ وهذه التربة ، اال انه ال ٌمكن 

لنفس هذه االرض ان تنبت اشجار المناخ االستوائً ، وٌبدو 

ان البشر هم اٌضا مثل هذه االشجار لدٌهم مناخ وتربة وبٌئة 

توؼل فً الخبلء ٌنشد الطمؤنٌة . تصلح لهم دون ؼٌرها 

والسبلم الداخلً ، متؤمبل المشهد الطبٌعً الذي ٌحٌط به ، 

مفعما بالعتمة ، التً ٌتخللها ضوء الممر ومن لاوم البماء 

معها من نجوم ، محاوال ان ٌجد فً هذا التامل شٌئا من 

االستؽراق ٌنسٌه هموم النهار التً ظلت تلح على ذهنه ، 

وعندما وصل فً مسٌره الى منطمة لرٌبة من سفوح الهضاب 

، بعٌدا عن الوكالة ومصابٌحها التً لم تعد موجودة فً افك 
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الرإٌا ، طوح بالكاس الذي كان ٌحمله فارؼا ، فارتفع ؼائبا 

فً الظبلم  ثم سمط شظاٌا فوق جزء من االرض الصخرٌة عند 

لدم الجبل ، تصنع التماعات تحت مسمط النور الباهث المادم 

من لبة الكون ، احس بشًء من الراحة والسكٌنة والفل راجعا 

، مولنا انه سٌمضً فً فراشه لٌلة خالٌة من االرق ، اال انه 

لبل ان ٌنام ، صادفة فً ردهة البٌت المكتب الخشبً الصؽٌر 

الذي ٌجلس الٌه عند لراءة االنجٌل او المٌام ببعض العمل 

المكتبً الذي ٌعود به من الوكالة الى البٌت فجلس علٌه ، 

وفتح بمفتاح كان معه اخر درج  فً المكتب ٌحتفظ فٌه بكراس 

له ؼبلؾ جلدي اسود ، ٌحرر فٌه خواطره ، وتناول الملم 

: وكتب

شًء من النشوة احسست به وانا الذؾ بالكاس الفارغ واسمع 

صوت تهشمه على الصخور ، وارى شظاٌاه الزجاجٌة ولد 

انعكس علٌها نور النجوم فتتحول هً اٌضا الى ما ٌشبه 

النجوم الصؽٌرة المرمٌة فوق االرض ، فكٌؾ لفعل تافه مثل 

هذا الفعل ان ٌحدث هذا التؤثٌر فً نفس انسان مثلً كان 

للحظات ٌشعر بثمل الهموم كانه حمل ٌكاد ٌعٌمه عن الحركة ، 
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الى حد اننً متثالبل نهضت من مجلسً احمل الكاس فً ٌدي 

وكانه لٌس كؤسا وانما صخرة اثمل من صخرة سٌزٌؾ ، ثم 

اشعر بعد هذا الدخول فً الخبلء ، اننً اعود خفٌفا كاننً 

صرت كائنا من شعاع 

هل هً تفاهة الهموم التً نحملها ونظن ان لها ثمل الجبال 

فتذوب التفه سبب مثل عدة جرعات من االوزو ، وبضع 

خطوات تحت نور الممر ، والعبث بكاس فارغ ورمٌه فوق 

الصخور ، ام التفاهة لٌست فً الهموم وثملها او خفتها وانما 

خفة عمل االنسان وتحوالته دون اسباب واضحة بٌن مناطك 

الضوء والظبلم ومشاعر االسى والبهجة ، بما ٌعنً انه فً كبل 

الحالتٌن انما هو خاضع الوهام ، فبل حزنه حمٌمً وال فرحه 

حمٌمً وانما هً تهوٌمات وتصورات مصدرها الضعؾ 

االنسانً وهشاشة هذا الكائن المخدوع فً نفسه الذي ٌظن انه 

ٌجب ان اضع هذا االمر فً اعتبارى فبل .  الوى الكائنات 

اسعى لتهوٌل ما اشعر به من حزن وال تهوٌل ما اشعر به من 

بهجة وال اركن او اثك فً اي افكار اظن ان لها شٌئا من 

الثبات والرسوخ الن للوبنا لائمة على التحول والتملب وما 
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نظنه االن شٌئا ثابتا تبوت الحمائك االزلٌة فً الحٌاة اذا به 

ٌصبح فً تحوله اشبه برٌشة تعبث بها الرٌح ، انه شًء فٌما 

. اري ٌتصل بباطل الشؤن البشري فً هذه الدنٌا 

            تدبرت وانا اسٌر متوحدا مع نفسً ما لاله لً 

االومباشً جبران، واراه ٌعرؾ فً كثٌر من اشٌاء هذه الببلد 

اكثر مما اعرفه ، ولدٌه نظرة لبلمور اكثر صفاء من كثٌرٌن 

ؼٌره ، وربما اكثر صفاء من نظرتً لها ، الننً اجلب معً 

الى هذه االرض كثٌرا من االفكار والمعارؾ التً ٌمكن ان 

تفٌض بالوانها على رإٌتً لبلمور ، بٌنما هو ٌستطٌع بطبٌعة 

الرجل البدوي وخبرته العملٌة وعدم توؼله فً االفكار 

والتجرٌد ، ان ٌراها على حمٌمتها ، ولهذا فان من المهم 

استشارته فٌما تشوبه الفوضى من امور فً هذه الوكالة 

. لبلهتداء بالبوصلة الفطرٌة الموجودة داخل رأسه 
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  ـــ14ــ 

 

     انتظم لدوم الشاحنات بعد  ان لامت الجرافة بازالة االتربة 

والرمال من الطرٌك ، كما انتظم العمل داخل الوكالة بعد حالة 

االرتبان الناتجة عن العاصفة ، واجتهد اهل النجع فً تخلٌص 

نباتات الحلفاء من اكوام االتربة والرمال التً ردمتها واحاطت 

بها ، وعادوا الى جمعها بذات الكمٌات السابمة ، وجلبها لبل 

الؽروب الى المربع الفضً ، لوزنها واستبلم كوبونات الثمن 

من الفونسو ، والذهاب بها الى الحانوت حٌث كانت كاتٌا 

وابنتها انجٌلٌكا تمومان على خدمة الزبائن ، ورؼم ان 

االومباشً طرد االطفال واسلمهم الى معلمهم الفمً عمار ، اال 

انه ما ان جاء المساء والتمى االطفال الذٌن انهوا حصتهم 

الدراسٌة فً المسجد ، باالطفال االكبر سنا العائدٌن مع 

عائبلتهم من الشعبة ، حتى مؤلت حلمات الرلص والؽناء النجع 

منتملٌن بها نحو ابنٌة الوكالة ، وجاءت هذه المرة مصحوبة 

بآلة الممرونة ٌعزفها عاشور ، ٌؽرٌه بعض الصبٌان بعزفها 

ممابل لطعة معدنٌة من النمود ، او ببعض مكعبات  الكعن 
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وحلماته  التً  تصنعها بعض نساء النجع ، فٌسحب مزماره 

وٌؤتً معهم ، وتصادؾ ان شاهدوا انجٌلٌكا تمطع الطرٌك بٌن 

البٌت والحانوت الموجود فً ظهر البٌت ، فجاءوا ٌرلصون 

حولها وٌؽنون لها ذات االؼنٌة ، فتخلصت منهم بسرعة 

ودخلت لتلحك بامها فً الحانوت ، ولد صفمت بابه خلفها بموة 

مظهرة ؼضبها مما ٌحدث لها  ولكً تمطع علٌهم فرصة 

مبلحمتها بالداخل ، وسمع ؼناءهم االومباشً ، وهو فً 

طرٌمه للوكالة بعد ان اكمل صبلة المؽرب ، ورآهم وهم 

ٌضاٌمون انجٌلٌكا ، فجاء مسرعا ٌصرخ فً عاشور ان 

ٌتولؾ عن العزؾ ، ماشٌا كاالهبل وراء الصبٌان ، وٌسؤل 

االطفال ان ٌتولفوا عن لول االؼنٌة وان ٌعودوا الى بٌوتهم 

وٌهددهم بالضرب ان استمروا فً اللعب وؼناء االؼنٌة ، 

فتفرلوا واختفوا واولؾ عاشور ٌلومه لائبل  

ـــ ما هذا الذي تفعله ٌا عاشور ، هإالء اطفال ال عمول لهم ، 

ولكنن رجل له عمل ، فكٌؾ تفعل ما ٌجب ان تنهاهم عن فعله 

 .
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ادرن االومباشً ان عاشور لم ٌكن واعٌا بفحوى االؼنٌة ، 

فاعاد علٌه بعض كلماتها ، التً رآها ال تلٌك بان تمال فً حك 

اٌة امرأة ، فمالن بامراة تنتمً لبٌت صاحبهم ورب نعمتهم 

باناٌوتً ، فوعده عاشور ، اال ٌعاود عزفها مع االطفال ، اال 

ان االمباشً لم ٌكن لٌكتفً بهذا الوعد ، وانما طلب منه ان 

ٌمدم لبلطفال اؼنٌات جدٌدة ، من التراث الشعبً ، تنسٌهم هذه 

االؼنٌة فبل ٌعودون لمولها ، وبدوره سٌسال اباء هوالء 

االطفال اثناء لمائه بهم فً المسجد منع اطفالهم ذكر هذه 

االؼنٌة التً ٌستاء منها باناٌوتً واسرته ، وذهب ٌبحث عند 

مكتب الوكالة عن صاحبها  النعماد الحلمة التً سٌحضرها بمٌة 

رفاق السهرة ، وعندما وجده عاكفا على مراجعة دفاتره ، 

اكتفى بان المى علٌه التحٌة ، والفل راجعا مإجبل الجلوس 

معه الى ما بعد انتهائه من عمله ، فناداه باناٌوتً ٌستبمٌه 

لائبل انه اكمل عمله ، وطوى سجبلته وخرج ٌسحب باب 

المكتب خلفه ، ولبل ان ٌبدأ االثنان اولى خطواتها بعٌدا عن 

باب المكتب استعدادا النعماد جلسة االصدلاء ، سمعا صراخ 

انجٌلٌكا لادما من الحانوت ، ثم خرجت هاربة باتجاه البٌت 
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امام زوجها الفونسو الذي خرج خلفها ٌتبعها وٌبلحمها بسٌل 

من الكلمات الؽاضبة ، ٌنطمها بلؽته االٌطالٌة ، فٌما بدا واضحا 

انه سباب لم ٌكن صعبا علٌهما فهم بعض كلماته ، فهرعا 

ٌحوالن دونه ودون الوصول الى زوجته لكً ال ٌشتبن معها 

فً عران باالٌدي النها هً اٌضا التمطت ؼصن شجرة ٌابس 

لبضت علٌه بموة  ورفعت به ٌدها استعدادا للدفاع عن نفسها 

، ولد ولفت لرٌبا من باب بٌتها تلفها العتمة ، وهً تجهش 

: بالبكاء ، فً حٌن صاح باناٌوتً بالفونسو ؼاضبا

ـــ ما الذي حدث ٌا الفونسو ، ما السبب الذي ٌجعلن تشتمها 

. وتحاول ضربها 

ــ ارجون ٌا اونكل باناٌوتً ان تسؤلها هً اوال ؟ 

: فتدخل االومباشً جبران لائبل 

ــ  ال تحول المسؤلة الى لؽز ، لل لوالدها ماذا حدث لصرا 

. للشر

ــ اردته ان ٌسمع منها ما الذي ستموله عن المسخرة التً 

حدثث ، وهً راضٌة بان ٌؤتً عاشور ٌسوله االطفال ، 

. ٌرددون لها االؼنٌات التً تهٌنها وهً ترلص بٌنهم 
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: سؤله باناٌوتً والؽضب ٌلون صوته 

ـــ هل رأٌت ذلن بنفسن ؟ 

ــ  نعم  

: وهنا تمدم االومباشً بشهادته لائبل 

ـــ ال تخطًء ٌا الفونسو ، وال تظلم زوجتن ، لمد كنت انا 

موجودا ، ورأٌتها عندما تصادؾ خروجها من البٌت ووصول 

االطفال الى هنا ، ولد داروا حولها ، فتخلصت هً منهم 

وذهبت مسرعة الى الحانوت ، واشهد باهلل ان هذا ما رأٌته 

. بهذٌن العٌنٌن اللذٌن سٌؤكلهما الدود والتراب 

ـــ ومن تراه ٌعلم ما دار بٌنهما وبٌن الشبان الثبلثة الذٌن 

دخلوا الى الحانوت ؟ 

      لبل ان تواصل النماش ، صاح باناٌوتً بابنته ان تدخل 

البٌت  فتجاوزت عتبة بٌتها ودخلت بٌت اهلها ، ورأى االم 

لادمة من الحانوت ، فخشى ان تضٌؾ اشتعاال للمشهد 

المشتعل ، ولهذا سؤلها ان تمفل الحانوت وتلحك بابنتها فً 

البٌت ، وتترن له معالجة المولؾ ، وطلب من كل من الفونسو 

واالمباشً ان ٌؤتٌا معه بعٌدا عن مناطك الضوء ولد رأى 
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بعض االطٌاؾ لادمة من ناحٌة النجع ، حزر ان من بٌنهم 

اعضاء الجلسة الثبلثة البالٌن اال ان هنان ؼٌرهم ممن اثار 

فضولهم المشهد الذي ٌحدث امام الدكان ، فآثر ان ٌبتعد بهذه 

المنالشة عن الجمٌع ، وفعبل اسرع بالدخول فً المناطك 

المعتمة ٌتبعه االثنان ، ومضى ٌوسع الخطا ولم ٌتولؾ اال 

عندما وصل الى مكان بعٌد عن احتمال ان ٌلحك به احد من 

اهل النجع ، وعاود الحدٌث  متجها بالخطاب الى الفونسو  

ــ كنت تمول ان ثبلثة شبان دخلوا الحانوت ، ثم ماذا ؟ 

ـــ اتساءل عما ٌمكن ان ٌكون لد حدث بٌنهم وبٌن انجٌلٌكا 

داخل الحانوت؟ 

وبؽضب وحدة لال االب  

ـــ هل راٌت شٌئا ٌحدث داخل الحانوت ؟ هل كنت هنان؟ انها 

لٌست زوجتن وحدها ، وانما زوجتً انا اٌضا ، باالضافة الى 

ان التً تتحدث عنها ابنتً ، فمل بصراحة ماذا رأٌت ؟ 

ــ لم اكن هنان، وال اعرؾ ماذا حدث ، ولكن كبلم االؼنٌة 

ٌكون دافعا لمثل هإالء الشبان فً االجتراء على انجٌلٌكا ، 
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ٌكفً ان ٌعاود احدهم كلمات االؼنٌة امامها لٌحدث الضرر ، 

. لمد سمط رداء الحٌاء والعفة 

ــ  ال تتحدث عن شًء لم ٌحدث كؤنه حدث ، فهذا دكان ٌدار 

بهذه الطرٌمة، منذ زمن طوٌل لبل ان تاتً انت الى هذا المكان 

. ، فبل تخترع اشٌاء ال احتمال لحدوثها 

: وتدخل االومباشً لائبل 

ــ ال تصنع ٌا الفونسو من الحبة لبة ، تدمر بها حٌاتن 

. الزوجٌة وهً ال زالت فً بداٌتها 

: واضاؾ باناٌوتً معاتبا 

. ــ ترٌد ان تصنع لنفسن فضٌحة من الشًء 

ــ عاهدنا انن لن تعود ابدا لهذا السلون ، ابدا ، ابدا ، لكً 

اسعى مع والدها الرضائها ، شرط ان تؤتً وتعتذر لها بعد 

. االعتذار لوالدها 

وفً شًء من االرتبان واالحساس باالثم ، لال الفونسو 

ــ اعرؾ اننً عصبً ، وهم ٌسموننً فً البٌت ، الفونسو 

االحمك ، ولهذا فارجو وان تسامحنً اٌها االونكل باناٌوتً ، 

. وان تعطنً رأسن اللبلها 
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عاد الثبلثة الى خٌمة الممهى ، وكان بمٌة زمبلء السهرة لد 

الفلوا راجعٌن الى خٌامهم ، بعد ان احسوا بان الجو لم ٌكن 

مبلئما للسهر ،  وجلس الثبلثة الى  طاولة من تلن المتناثرة 

خارج الخٌمة ، بعٌدا عن الشبان الذٌن ٌلعبون الورق ، وبعد 

برهة لصٌرة، استاذن باناٌوتً فً تفمد امر العائلة ، وعاد 

ٌطلب من االومباشً ان ٌؤتً معه لٌحاول ان ٌمنع معه 

انجٌلٌكا بالعودة الى بٌت زوجها ، اال انها ابت ان تعود ، 

. واستمرت فً بكائها مصرة على مولفها الرافض للصلح 

   واتفك االثنان على ان ٌتركاها اللٌلة لتنام مع امها التً 

ستعمل على تهدئتها وستكون فً الؽد اكثر لبوال لمبدأ التصالح 

، وخرجا الى الفونسو ٌبلؽانه بمرارهما بان ٌتركها اللٌلة حتى 

تهدأ وٌنتهً ؼضبها ، ولد اتضح انه فعبل مد ٌده علٌها فً 

عتبة الحانوت ، االمر الذي لم ٌكن االب واالمباشً لد عرفا به 

اال متؤخرا ، وهو ما اسهم فً اضرام ؼضبها النها لم تكن 

تتولع ان ٌفعل الفونسو معها ذلن ، وسبب لها صدمة لم ٌكن 

. سهبل ان تتجاوزها



 166 

انسحبا الى ركن خارج دائرة الضوء ٌسحبان معهما كرسٌٌن 

ٌجلسان الٌهما دون ان ٌطلبا شٌئا من الممهً ، ٌرٌدان ان 

ٌستفردا بنفسٌهما اال ان رجبل ثالثا وجداه ٌملدهما فً سحب 

كرسٌه وٌنتمل به الٌهما ، واذا به منصور ابو فاس الذي اطلك 

علٌه باناٌوتً المواطن االول ، النه وجده ٌسكن جناٌن 

العرعار لبل تـاسٌسه للوكالة ، وطلب االذن بان ٌنضم الٌهما 

لائبل انه جاء متاخرا لٌشكر صاحب الوكالة على الجهد الذي 

بدله فً انماذه عندما لاد فرٌما من اهل النجع والتحم الشعاب 

لٌبل ٌبحث عنه ، فهو مدٌن له بحٌاته ، ولد الهته المشاؼل فً 

الٌومٌن الماضٌٌن عن المجًء الٌه لٌشكره ، فمد احتاج 

للراحة مما حصل له كما انشؽل فٌما بعد باستكمال ترمٌم 

العشة التً ٌسكنها ، وراى الٌوم انه لن ٌستطٌع ان ٌتؤخر 

اكثر من ذلن فً تمدٌم واجب الشكر للرجل الذي ٌعود له 

الفضل فً انماذ حٌاته ، النه لم ٌكن لٌستطٌع ان ٌواصل 

المماومة لو لم تصل النجدة فً موعدها ، فرد باناٌوتً ٌشكره 

على مشاعره وٌمول انه لم ٌمم اال بالواجب ازاء الرجل الذي 

راد هذه االرض لبل الجمٌع ، وسبمهم بتاسٌس مكان اللامته 
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الدائمة ، وهً المنطمة التً كان ٌخشى الجمٌع دخولها 

والبماء فٌها ، وتخلوا عنها للؽٌبلن واالشباح ، فجاء هو ٌطرد 

منها الؽٌبلن وٌثبت انها مكان اللامة البشر ومورد رزق  

لحٌاتهم فكان المثل والمدوة الذي احتدى به كل من جاء بعده ، 

وانتهز باناٌوتً هذه الفرصة لائبل بانه كان ٌتحٌن الفرصة 

لٌسؤله عما كان موجودا لبل وجود الوكالة ومجًء اهل النجع 

، وهل كان حما ٌتصور هذا الخبلء الذي تحٌط به الجبال مكانا 

اللامة مثل هذا العدد من البشر ، فمال بانه ال ٌستطٌع ان ٌمول 

بانه لم ٌكن خائفا فً البداٌة من مخزون الخرافات واالشاعات 

التً تتحدث عن االشباح وصراخ االموات ، وانه كثٌرا ما تهٌؤ 

له انه سمع مثل هذه االصوات خاصة عندما ٌشتد عصؾ 

الرٌح وكان ٌطمئن نفسه بانها اصوات تصنعها الرٌح حتى لو 

جاءت فً شكل نواح وعوٌل كما تحكً الخرافات الناس 

ٌحاصرهم الحرٌك ، ولعله راي ظبلال تعدو لٌبل على ضوء 

الممر ولكنه اٌضا كان ٌفسرها بانها ظبلل لثعلب ٌركض او 

ارنب ٌفر مذعورا حتى لو كان الظل بحجم رجل الن ضوء 

الممر ٌمكن ان ٌجعل الظبلل كبٌرة وطوٌلة فً بداٌة اطبللته 
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من خلؾ الوهاد ، وهكذا كان ٌطرد مخاوفه ، وٌرفض احٌانا 

تصدٌك ما ٌراه ببصره وما ٌسمعه باذنٌه لكً ٌستطٌع 

االستمرار فً الحٌاة فً هذا المكان ، النه كان دائما ٌجد 

االفضل لرعً الشٌاه ، كما انه لم ٌمترب ابدا من البئر التً 

ٌسمونها البئر الملعونة او بئر الؽولة التً ٌمال انها المسئولة 

عن لتل اناس سمطوا فً عممها السحٌك ، بل رفض ان ٌلبً 

فضوله لرإٌة شكلها واسمطها من حسابه نهائٌا ، وطبعا ازداد 

الونس وتضاءل الخوؾ بزواجه من سالمة وموافمتها على 

الحٌاة معه وسط حلمة الجبال ، وكانت فرحته كبٌرة عندما 

تاسست الوكالة وتوافدت مراحٌل العاملٌن ، النهم ٌاتون لعمل 

ال ٌنتزع الحشائش من افواه اؼنامه ، فهم ٌبحثون عن مصدر 

رزق اخر ؼٌر مصدر رزله وطعام شٌاهه ، ولد استفاد 

شخصٌا من وجود الوكالة فمد صار ما تجمعه زوجته من 

حلفاء رزلا مضافا الى الرزق الذي ٌتحصل علٌه من رعً 

الشٌاه ، مع وجود الحانوت والممهى ووجود الرفمة وتواصل 

المواعٌد ومجالس الدردشة والحكاٌات ، فهو ٌشارن باناٌوتً 

الٌمٌن بان الوكالة هً بداٌة تاسٌس لبلدة جدٌدة ستستمر 
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والح علٌه باناٌوتً . وتكبر وتبمى موجودة بٌن حواضر المبلة 

ان ٌوضح له بصورة افضل ظروؾ الحٌاة فً جنائن العرعار 

لبل مجًء الوكالة ، فمال انها لم تكن منطمة ممطوعة او 

معزولة تماما عن الناس ، النه كان دائما هنان اناس ٌؤتون 

وٌذهبون ، اال انهم لم ٌموموا باختٌارها مكانا للبماء الدائم 

مثله ، فمد استمر بها ال ٌؽادرها اال فً رحبلت مإلتة منذ تسع 

سنوات ، سبع سنوات كان وحٌدا لبل ان ٌتزوج من سالمة ، 

اال انه لم ٌكن فً عزلة فمد كان ٌلتمً باناس بعضهم رعاة 

مثله ، التمى بشٌوخ من اهل هللا جوابون طرلات ، والتمً 

باهل تجارة ولوافل ، والتمى باهل حكمة من شٌوخ البادٌة ، 

مثل الذي جاء ٌتبع اثر نالة ضائعة ، واستطاع ان ٌعتر علٌها 

فً احدى شعاب جنائن العرعار، ولال انه لم ٌبحث عنها فً 

اي مكان اخر ، وانما جاء لٌجدها فً المكان الذي حلم اثناء 

منامه انه راها موجودة فٌها ، وراي فٌه رجبل صالحا من 

اصحاب الرإٌا فساله ان ٌبارن هذه الشعاب والوهاد خاصة 

وانه كان رجبل حافظا لكتاب هللا فصار ٌرتل سور المرآن 

بصوت مرتفع جمٌل لمدة طوٌلة ، ثم اخذ نالته ورجع من 
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حٌث اتى واحس منصور ابو فاس ان المكان صار اكثر امانا 

فاطمؤنت نفسه لبللامة فٌه خاصة ان هذا الشٌخ كان لد جاء 

. فً اول عام من االعوام التً لضاها فً جناٌن العرعار

 عندما عاد الى البٌت كتب باناٌوتً فً دفتر ٌومٌاته السطور 

: التالٌة

ربما كنت احمل استعدادا للتعامل مع مشاكل العمل فً الوكالة 

اال ان المشاكل التً تؤتً من البٌت تكون بالتاكٌد اكثر مدعاة 

للكدر والتعب ، ٌجب ان تتصالح انجٌلٌكا مع زوجها ، ال 

استطٌع ان انسى اننً بذلت جهدا فً اٌجاد هذا الزوج وجهدا 

فً الناعه وال سبٌل الن تخسره الن به شٌئا من الحمالة ، 

جاء منصور ابو فاس الى مجلسً باللٌل ، شاكرا ما لمت به 

من عمل النماذه ، فكان اشبه بنسمة رطبة فً ٌوم لائظ ، الن 

للرجل كما ٌمول اللٌبٌون  مبل ئكة خفٌفة ظرٌفة ، وكانت 

فرصة الن اثٌر فٌه شهٌة الحدٌث عن ماضً هذه الشعاب ، 

ربما هنان اشٌاء تدل على الماضً البعٌد ، اما الماضً المرٌب 

فهو الشاهد الحً علٌه ، وهو حلمة الوصل بٌن الماضً 

والحاضر فً هذه المنطمة من االرض ، من هنا تكون اهمٌته 
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واهمٌة شهادته ، ال ارٌد ان استبك االحداث وال ان استاء مما 

ٌحدث ، فمد علمتنً االٌام ان آخذها كما تاتً ، وان الؽد لٌس 

لناعتً ان . ملكنا ولكنه ملن هللا فلماذا نحمل للما من اجله 

انجٌلٌكا ٌجب ان تعود الى الفونسو ، وهً مهمة ربما تكون 

االم الدر من االب على المٌام بها ، ولهذا فسوؾ اسعى الن 

. تموم كاتٌا بواجبها فً هذا السبٌل 

               وفً الٌوم التالً اعتكفت انجٌلٌكا فً بٌت ابٌها 

ولم تخرج ، رؼم ان  الفونسو كان ٌترصد لها ، لٌتولى بنفسه 

التصالح معها ، وتردد على الحانوت ٌسؤل عنها امها ، اال انها 

نصحته ان ٌبتعد عن طرٌمها ، واال ٌعترضها عند خروجها من 

البٌت ، النه ٌمكن ان ٌحدث مشهد آخر ٌزٌد االمر تعمٌدا 

واستفحاال ، واعدة اٌاه بانها ستواصل مساعٌها لترطٌب 

خاطرها ، راجٌة منه ان ٌبمى بعٌدا حتى ترسل الٌه احدا لكً 

فخرج من .  ٌؤتً وٌاخذ زوجته بٌده وٌعٌدها الى بٌتها 

الحانوت متجها للعمل فً  الشاحنة التً كنت تنتظر ان ٌتخذ 

مكانه على الكرسً المبلزم اللة الرفع ،  ترافمه حالته العصبٌة 

وهٌو ٌرفع رزم الحلفاء ، النه كان نالما على نفسه، نادما 
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على لحظة الؽضب والؽٌرة التً تملكته دون سبب حمٌمً 

.  ٌبررها 

   وكان االومباشً لد نفذ ما عاهد نفسه امام عاشور على 

المٌام به ، فمد تكلم مع اباء االطفال فً المسجد ، طالبا منهم 

منع اطفالهم من العودة الى تردٌد االؼنٌة التً تسًء الى ولً 

نعمتهم واسرته ، وبالػ فً تصوٌر النتائج الوخٌمة التً لد 

ٌحصدها اهل النجع اذا وصل الؽضب بصاحب الوكالة حدا 

ٌجعله ٌمفل وكالته وٌعود الى سابك عمله بطرابلس ، وٌتركهم 

ٌواجهون البطالة والعطالة والمجاعة كما كانوا لبل تاسٌس 

ولهذا ماتت االؼنٌة التً تتحدث عن انجٌلٌكا وحلت . الوكالة 

مكانها االؼانً التً علمها عاشور لبلطفال وصاروا فً مساء 

الٌوم التالً  ٌرددونها بحماس ،رؼم كلماتها التً ال احد ٌعرؾ 

لها معنى ، وكانت احداها تمول  

 

ـــ ٌا العٌن بوزعً  

  بوزعً ٌا العٌن 
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عندما عبل عمود الؽبار ، ٌنبًء  بدخول سٌارة من منعطؾ 

الشعبة التً  ٌشمها الطرٌك  الذي ٌمصد الوكالة ، ذهب فً 

ظن من رأى العمود المشطور الى نصفٌن  انها الشاحنة التً 

تجر الممطورة ، والمتولع وصولها هذاالمساء وهً وحدها 

من ٌمكن ان ٌصنع هذٌن العمودٌن المتعانمٌن فً عمود واحد 

، اال ان العمود الذي واصل زحفه عبر االفك الذي تنعكس 

فوله الوان شمس ؼاربة ذات الوان عسجدٌة ، لم ٌسفر عن 

خروج الشاحنة تتبعها ممطورتها ، وانما عن سٌارتٌن من 

نوع الجٌب ، تمخران بعجبلتهما التراب ، لادمتٌن باتجاه 

الوكالة ، وازداد الفضول فً اعٌن الناس ، ونطمت شفاههم 

بالتساإل الذي ٌعبر عن هذا الفضول مستؽربٌن لهذا االهتمام 

الحكومً بالوكالة الذي استوجب ظهور سٌارتٌن  بدال من 

االكتفاء بسٌارة واحدة مهما كان االمر جلبل ، وكان بٌن هإالء 

المترلبٌن وصول السٌارتٌن ، الفونسو الذي هرع مسرعا الى 

باناٌوتً فً مكتبه ، ٌسؤله ان ٌخرج  لٌستمبل المادمٌن لائبل  

ــ اونكل باناٌوتً ، هٌا اترن ما بٌن ٌدٌن واسرع بالخروج ، 

. فلدٌن ضٌوؾ حكومٌون على وشن الوصول 
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   هم بالتؤكٌد ضٌوؾ حكومٌون ، فبل احد ٌستخدم مثل هذه 

السٌارات الرصاصٌة اللون ، اال الحكومة ، وشركة الحلفاء 

نفسها لم ٌسبك لها ان ارسلت احدا ٌركب مثل هذا النوع من 

واذا جاء مندوب منها فهو ٌؤتً راكبا بجوار سائك , السٌارات 

الشاحنة ، وهكذا خرج باناٌوتً لٌمؾ بجوار الفونسو ، 

ٌنتظران ان ٌعرفا ما تحمله السٌارتان من ضٌوؾ ، وان ان 

ولفت اوالهما حتى تمدم منها باناٌوتً ، وهو ٌهمس فً اذن 

: الفونسو 

. ـــ ادعو معً ان ٌكون السبب خٌرا وراء مجًء هذا الرجل 

فتح الراكب الجالس بجوار السائك ، باب السٌارة وهبط مرتدٌا 

بزته العسكرٌة ورتبة الراٌد فوق كتفٌه وفً ٌده هراوته 

الشهٌرة ، ولد الترب منه باناٌوتً فاتحا احضانه ٌرحب به ، 

الهجا بعبارات الترحٌب  

. ـــ اهبل ، اهبل ، سٌادة المٌجور ، شرفت وكالة باناٌوتً 

ــ اهبل باناٌوتً ، هل كل شًء على ما ٌرام ؟ 

ــ الحمد هلل ، نحن نعٌش تحت حماٌتكم سٌادة المٌجور ، ولهذا 

. فنحن دائما نشعر باالمان 
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: واضاؾ ٌمدم صهره للرائد السردون 

. ــ تذكر الفونسو ، زوج ابنتً 

ـــ طبعا اذكره ، وحضرت عرسه ، ولكنه ٌرتكب مخالفة فً 

. حك المنطمة ، وكان واجبن تنبٌهه الٌها 

وبخوؾ سؤل باناٌوتً  

ــ اٌة مخالفة ال سمح هللا ؟ 

اي انسان اجنبً ٌخرج من محل الامته فً . ـــ التسجٌل 

طرابلس وٌاتً لٌعٌش فً بلدٌة خارجها ، البد ان ٌسجل اسمه 

. فً سجل الممٌمٌن االجانب، التابع للبلدٌة التً انتمل الٌها 

نعم ، علٌه ان ٌاتً الى مركز شرطة مزده وٌبلؽنا بهذا االنتمال 

. كٌؾ تنسى ان هذا ما فعلته انت واسرتن. 

ـــ طبعا جئت وسجلت واحضرت معً رخصة الوكالة ، الكون 

. فً حماٌة امن المنطمة ، اما الفونسو فهو مجرد زائر 

ـ طالما هو هنا ، ٌمٌم وٌعمل ، فبل بد من ان نؤخذ علما 

وواجبه ان ٌحضر جواز سفره . بوجوده ، بشكل رسمً 

االٌطالً ، وٌؤتً لٌسجل اسمه وٌمؤل النماذج المخصصة لذلن 

، مفهوم ؟ 
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. ـــ مفهوم ، مفهوم ، افندي سردون 

واثناء هذا الحدٌث كانت لد ولفت السٌارة الثانٌة وخرج منها 

خمسة من رجال الشرطة ، فنظر الٌهم باناٌوتً بارتٌاب ، 

: سائبل الرائد السردون 

. ــ هل جئت ٌا افندي بهذه الحملة من اجل الفونسو 

ــ ال طبعا ، لٌس من اجله ، وسانتظر  كً ٌاتً لتسجٌل نفسه 

اٌن .  فً المركز باسرع ولت ، لمد جئنا من اجل امر آخر 

انجٌلٌكا ؟ 

وفً فزع سؤله باناٌوتً 

 ــ ماذا تمول؟ هل النجٌلٌكا عبللة بهذه الحملة ؟ 

ـــ ال ، طبعا ال ، انجٌلٌكا العروس الجمٌلة ، ال تخرج حمبلت 

لمد . التفتٌش من اجلها ، وانما عساكر التشرٌفات لتحٌتها 

سافرت ٌوم عرسها دون ان اودعها او اهنئها ، فملت البد من 

. تدارن هذا الخطؤ ، باالعتذار ، والمبادرة بالتهنئة 

ــ انت رجل ذوق وكرم ، شكرا لن ، دعنً استضٌؾ جماعة 

الحملة على مشروب فً الممهى ، لٌرتاحوا للٌبل من مشمة 

. السفر 
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توزعوا  على طاولتٌن .       انتملوا جمٌعا الى خٌمة الممهى 

وامر لهم باناٌوتً بالمشروب ، وجلس بجوار السردون ٌرٌد 

ان ٌعرؾ منه سبب الحملة ، فهمس له بانه ٌجب ان ٌخبره 

بذلن على انفراد ، ولم ٌكن ٌشاركهما الجلسة ؼٌر الفونسو ، 

الذي نهض منسحبا لبل ان ٌسؤله باناٌوتً ان ٌفعل ذلن ، 

وبنفس الصوت الهامس ، مال السردون على باناٌوتً حتى 

لٌكاد ان ٌبلمس رأس الرجل برأسه ، لائبل  

ــ ببلغ من طرابلس ، ٌمول بان رجبل شارن فً مهاجمة لافلة 

جنوب الببلد، هرب من الشرطة الفرنسٌة هنان  وانضم الى 

وكالة الحلفاء هنا، وهو من لبٌلة اوالد عٌشة ، اسمر هللا، 

اسمه ابو عوؾ ، هل لدٌن فكرة عنه ؟ 

. ـــ ال فكرة ابدا ، وال اعرؾ احدا باسم ابو عوؾ 

. ــ بالتؤكٌد جاءكم ٌحمل اسما مستعارا

ـــ وما العمل ؟ 

ــ ال نرٌد المٌام باٌة شوشرة فً الوكالة ، الننا لن نظهر باٌة 

نتٌجة حتى لو لمنا بالتحمٌك مع كل الناس ، واسلم طرٌمة هً 

ان نترن مخبرا هنا ، موجود االن معنا ، وجاء ٌرتدي مبلبس 
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مدنٌة ، ولد احضرنا له معنا الخٌمة واالمتعة التً ٌحتاجها ، 

سٌنصب خٌمته ، وسٌذهب لجمع الحلفاء مع اهل النجع ، 

وسٌموم هو باسلوبه البولٌسً بمهمة التحري والتمصً عن 

اتركه ٌعمل ، فمط ال تبلػ احدا بانه . الرجل فً تكتم وسرٌه

. مخبر

.  ــ سرن فً بئر ٌا سٌادة المٌجور

 ووسط  سحابة  من ؼبار اكثر كثافة مما سبمه ، وصلت 

الشاحنة تجر ممطورتها ، حتى ولفت فً المربع الفضً ، 

فاستاذن باناٌوتً من الرائد السردون ، دلٌمة الستمبالها ، 

انتهزها السردون فرصة لٌذهب لتحٌة انجٌلٌكا فً الحانوت ، 

فهو فً الحمٌمة لم ٌات اال من اجل ان ٌكحل ناظرٌه برإٌة 

جمالها ، وهذا ما انتهى الٌه تفكٌر االومباشً وصدٌمٌه الحاج 

رضوان والفمً عمار ، فمد اثار وجود السٌارتٌن الحكومٌتٌن 

فضول اهل النجع ، خاصة بحمولتها من العساكر ٌمودهم 

السردون ، ولد رآهم الرجال الذٌن اجتمعوا لصبلة المؽرب 

فمرر هإالء الثبلثة من بٌنهم، المجًء الى خٌمة الممهى 

لمعرفة ما ٌحدث ، وعندما التربوا ورأوا السردون ٌتحرن 
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باتجاه الحانوت ، عرفوا ان للرجل نواٌاه المبٌتة ازاء انجٌلٌكا 

وانه جاء لٌواصل عمبل بدأه منذ لٌلة العرس عندما لضى 

الولت كله ٌحملك فً وجهها ؼٌر لادر على رفع عٌنٌه عنها ، 

والن االومباشً جبران ٌشعر بنوع من المسئولٌة ازاء ابنة 

صدٌمه، فمد رأى ان ٌتبع السردون وٌمضى وراءه الى 

الحانوت ، فاستؤذن من رفٌمٌه ان ٌفعل ذلن بامل ان ٌمنع هذا 

الرجل المشهود له بالمسوة وسوء السلون ، من ان ٌتمادى 

فً مضاٌمة الفتاة وامها ، تاركا اٌاهما ٌنضمان الى باناٌوتً 

امام خٌمة الممهى ، وعندما دخل وجد السردون لد مد ٌده 

ٌصافح انجٌلٌكا ، لكنه لم ٌتركها تسحب ٌدها من ٌده ، لبض 

علٌها ، محتفظا بٌدها فً لبضته ، بحجة انه ٌستبمٌها لكً ال 

تتركه لبل ان ٌفرغ من حدٌثه معها لائبل  

ـــ اننً من اجل عٌنٌن الجمٌلتٌن الساحرتٌن ، ولٌس من اجل 

اي شًء اخر ؼٌرهما ، ساصفح عن زوجن واعفٌه من دفع 

الؽرامة، شرط ان ٌسرع بالمجًء الى مزده وتسجٌل اسمه  

كواحد من الممٌمٌن فً منطمة المبلة ، تحت رعاٌة وحماٌة 
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الرائد صالح السردون ، وان لم ٌسرع فلن استطٌع ان اؼمض 

عٌنً عن تنفٌذ المانون مدة طوٌلة ، لولً له ذلن؟ 

:  واخٌرا افلحت فً فن ٌدها من ٌده وهً تمول 

.   ــ ولماذا تمول لً انا هذا الكبلم ؟ اذهب ولله لصاحب الشؤن 

ــ وهل هنان فرق بٌنن وبٌن صاحب الشؤن ؟ 

: وهنا تدخلت االم لتمول ببراءة 

ــ انها تمول لن ذلن النها ؼاضبة للٌبل من زوجها ، وستعود 

. لمراضاته سرٌعا بعون هللا 

ـــ ماذا تمولٌن ٌا سٌدة كاتٌا ؟ ؼاضبة منه ؟ وهل ٌجرإ هذا 

السنكوح على اؼضابها ؟ هذا النؽل الذي ال ٌعرؾ احد من اٌن 

جاء ، ٌؽضبها ؟ الٌس له عٌنٌن وعمل وٌد وللب وانؾ واذنٌن 

، ٌرى وٌشعر وٌسمع وٌلمس وٌشم بها هذا الجمال االلهً ، 

فٌسبح بحمد هللا لٌل نهار ، لنعمائه التً انعم بها علٌه ، بدل 

ان ٌكفر بنعمة ربه وٌؽضب هذا الجمال ؟ 

:  لالت كاتٌا ولد فاجؤها هذا السٌل من الؽزل الصرٌح بابنتها 



 181 

ـــ ال ال ٌاسٌد سردون ، االمر لٌس كذلن؟ انه مولؾ بسٌط مما 

ٌحدث بٌن اي زوجٌن فً العالم ، فارجون ال تلوم الفونسو 

. على اثم لم ٌمترفه 

ـــ اننً اسمه اكثر من اثم ، انه جرٌمة ، ولكن لومً ال اتجه 

به الٌه ، ولكن الٌكما ٌا سٌدة كاتٌا ، انت ووالدها النكما 

. استعجلتما باعطائها لهذا الرجل الذي ال ٌصونها وال ٌستحمها 

 

وهنا راى المبطان ان من حمه ان ٌتدخل ، فاعطى كوبونا 

النجٌلٌكا ، لتصرؾ له لالب صابون وصندوق كبرٌت ونصؾ 

كٌلو سكر وخمسٌن جرام شاي اخضر ومثلها شاي احمر ، 

وعلبة بسكوٌت وعلبة منادٌل ورلٌة  وتعمد ان ٌجعل المائمة 

طوٌلة ، لكً ٌعطٌها فرصة االنشؽال عن الرجل المصوب 

: انتباهه ونظراته لها ، وتدخل ٌوجه حدٌثه للسردون

ــ شرفت الوكالة ٌا افندي السردون ، واتمنى علٌن ان تكون 

محضر خٌر ، فبل تزٌد نار الفتنة اشتعاال بٌن ابنة باناٌوتً 

. وصهره 
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ــ لد ال تعلم ٌا اومباشً جبران اننً اعرؾ باناٌوتً لبل ان 

تعرفه ، واعرؾ اسرته المإلفة من زوجته وابنه وابنته ، لبل 

اي احد آخر فً هذه البطاح ، واستطٌع ان الول من منطلك 

الحرص على مصلحة هذه العائلة ان زواج انجٌلٌكا من 

الفونسو كان منذ البداٌة خطؤ ، ولٌتنً استطٌع الناع العائلة 

. بتصحٌح هذا الخطؤ

ــ وكٌؾ ٌكون هذا التصحٌح برأٌن ؟ 

ـــ بتطلٌمها منه طبعا 

ــ فال هللا وال فالن اٌها الرائد السردون ، اترٌدها ان تصبح 

امرأة طالك فً اول اسبوع من عرسها؟ ال حول وال لوة اال 

. باهلل 

ــ لٌست طالما وانما طلٌمة ، حرة ، تختار من ترضى علٌه من 

. عشرات بل مئات ، بل االؾ الرجال الذي ٌتمنون الفوز بها 

 جازؾ االومباشً جبران بالمول ساخرا ، وساعٌا فً ذات 

: الولت الن ٌجعل السردون ٌكشؾ اوراله 

. ــ لعلن واحد من هإالء الراؼبٌن فً الفوز بها 
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ــ نعم ، ولم ال ، سٌكون شرفا كبٌرا وعظٌما لً ومصدر 

سعادة وافتخار ان اصاهر صدٌمى باناٌوتً ، واحفظ واصون 

شرؾ وجمال ابنته العزٌزة انجٌلٌكا ، سافرش لها االرض 

رٌحانا وورودا ، وساضعها وسط للبً ، واجعل نفسً خادما 

مطٌعا لجمالها وساجعلها اسعد انسانه فً العالم كله ، وساوفر 

لها الخدم والحشم واجعلها ال تطلب شٌئا اال وكان فً الحال 

. تحت لدمٌها 

ـــ اال تستحً من لول هذا الكبلم وانت رجل متزوج لن اوالد 

. وبنات 

ــ ساطلك امرأتً ، ساطلمها بالثبلثة ، لتذهب الى بٌت ابٌها 

واطلب منن اال تعود لمثل هذا الكبلم النن تعرؾ . هً اطفالها 

انً استطٌع ان اطلك صفارتً الفراد الحملة فٌمبضون علٌن 

وٌرمونن فً زنزانة المركز حتى تؤتً زاحفا على لدمٌن طالب 

. منً العفو 

 

      خرجت مدام كاتٌا من خلؾ الطارمة ، تسحب االومباشً 

جبران خارج الحانوت بعد او ضعت فً ٌده كٌس الورق الذي 
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ٌحمل البضاعة التً طلبها ، لائلة له ان ٌترن لها معالجة االمر 

مع االفندي ، وان ٌخرج لكً ال ٌتطور المولؾ  الى عناد ثم 

خرج االومباشً ٌطلب من . ٌتحول العناد الى عران بٌنهما 

باناٌوتً ان ٌذهب النماذ ابنته وزوجته من مماحكات السردون 

، فً حٌن طلب من صدٌمٌه الحاج رضوان والفمً عمار ، ان 

ٌنتمبل معه الى مكان ؼٌر هذا المكان ، النه ٌخشى ان بمى ان 

ٌحدث احتكان جدٌد بٌنه وبٌن السردون سٌكون بالتؤكٌد اكثر 

حدة وعنفا من سابمه ، فساٌراه وعادا معه الى خٌمة الجامع 

ٌنتظرون موعد الامة صبلة العشاء ، وانتمل باناٌوتً بسرعة 

الى الحانوت ، وافلح باللٌن والسٌاسة فً التبلع السردون من 

هنان والعودة به الى الممهى لٌطلب له مشروبا وٌبمى فٌه 

ٌنتظر عساكره الذٌن انزلوا خٌمة زمٌلهم من السٌارة ٌبنونها 

له على اطراؾ النجع ، فهو رجل اعزب ، ولهذا فان خٌمته ال 

ٌجب ان تكون  داخل حرم المكان الذي ٌختلط فٌه نساء النجع  

وكان الحاج رضوان والفمً عمار لد عرفا اثناء جلوسهما . 

مع باناٌوتً امام الممهى  ، بان السردون جاء بحثا عن مجرم 

لال انه شارن فً الهجوم على لافلة فً الصحراء وهرب من 
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شرطة فزان الى هذه الوكالة لٌختبًء بٌن اهلها تحت اسم 

مستعار ، واسر لهما باناٌوتً بان السردون ٌرٌد ان ٌزرع 

شرطٌا سرٌا فً النجع ، بادعاء انه مجرد طالب رزق مثل 

االخرٌن ، لٌكشؾ سر هذا المجرم ، اال ان االومباشً جبران ، 

وبسبب معرفته بالسردون ، رفض ان ٌصدق هذه الرواٌة ، 

لائبل بانه كاذب كاذب ، وانه لن ٌمبض على احد ، النه ال 

وجود لهذا المجرم الذي ٌمول انه جاء متسلبل الى الوكالة ، فبل 

مجرم ؼٌر السردون نفسه ، فهو امٌر اللصوص ولطاع 

الطرق وال تموم جرٌمة اال اذا كان هو مدبرها والمستفٌد منها 

، ٌمتسم مع مرتكبٌها العوائد بالنصؾ ، ممابل ان ٌتستر علٌهم 

، وٌعرلل جهود الحكومة فً المبض علٌهم ، وما حكاٌة هذا 

المجرم المزعوم اال ذرٌعة لكً ٌاتً الى هذا المكان وٌنشر 

الرعب بٌن اهله فً سبٌل الضؽط على باناٌوتً ، وعندما 

سؤله الشٌخان عن الحاجة التً ٌرٌدها السردون من باناٌوتً 

، ابلؽهما بان الرجل افصح صراحة عما ٌرٌد ، امام زوجة 

باناٌوتً وابنته ، فهو ؼٌر راض عن زواج انجٌلٌكا بالفونسو 

، وٌرٌدها زوجة له ، طالبا من اهلها ، ودون حٌاء او خجل ، 



 186 

ان ٌطلموها منه ، خاصة بعد ان سمع من االم ان انجٌلٌكا فً 

. حالة خصام مع زوجها 

. ــ  ال حول وال لوة اال هللا 

ضرب الفمً عمار كفا بكؾ مستؽربا لسلون الرجل االمنً ، 

فً حٌن تساءل الحاج رضوان عن كٌؾ ٌؤمن الفونسو على 

نفسه ، النه ٌستطٌع ان ٌموم بتلبٌسه تهمة تدخله السجن فً 

سبٌل ازاحته من الطرٌك ، وربما ٌسعى لمتله النه ٌعرؾ 

صعوبة ان ٌفارق الزوج زوجته اذا كان كاثولٌكٌا، فرد علٌه 

االومباشً لائبل بان السردون لن ٌستطٌع ان ٌفعل ذلن ، الن 

ببلكلً حاكم الببلد اصدر لرارا ٌحمً به االجانب من انتمام 

رجال الشرطة اللٌبٌٌن ، فمد تكررت الحوادث التً ٌستخدم  

فٌها رجال الشرطة اللٌبٌة سلطتهم فً االنتمام من عنصر 

اٌطالً او ٌهودي سبك ان اساء الٌهم او الحد من اهلهم ، 

فجعل سلطة المبض والمساءلة الي عنصر اجنبً  ممصورة 

على اعوانه ونوابه االنجلٌز ، ولهذا فهو لن ٌكون لادرا على 

المبض علٌه ، او تلفٌك تهمة له، ونائب الوالً فً منطمة 

المبلة وحده من ٌستطٌع ان ٌفعل ذلن ، اما بالنسبة لشروط 
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الزواج الكاثولٌكً فهً ال تنطبك على زٌجة مختلطة مثل هذه 

خاصة وان اؼلب االٌطالٌٌن خارج ببلدهم ٌتزوجون زواجا 

مدنٌا ال ٌخضع لسٌطرة المواعد الصارمة للفاتٌكان داخل 

. الوطن االم 

 عدد    رفع الفمً عمار أذان العشاء وتوافد على خٌمة الجامع

من المصلٌن ، وفوجًء الحاضرون للصبلة بمجًء الرائد 

صالح السردون ، ٌشاركهم صبلة العشاء ، وٌبمى الكمال صبلة 

الشفع والوتر ، ثم ٌمدم لهم الشرطً الذي جاء من المركز 

متنكرا فً المبلبس المدنٌة ، باعتباره صدٌما جاء ٌدله على 

مكان ٌستطٌع ان ٌلتمط فٌه رزله بامان ، مخفٌا مهنته 

الحمٌمٌة كشرطً ، لائبل بان اسمه رشٌد عبد السبلم المطري 

، من عشٌرة المطاري ، التً هً عشٌرة ام الرائد واخواله ، 

فهو لرٌب له ٌحظهم على االهتمام به ومعاونته فً االندماج 

معهم ، مضٌفا بان فً عنمه عائلة من الٌتامً هم عائلة اخ له 

توفاه هللا وترن اطفاال ال عائل لهم اال هذا االخ ، وعندما نهض 

، ولفوا لوداعه ، وان تجنب االومباشً الحدٌث معه ، وشٌعه 

بعض المصلٌن حتى وصل سٌارته وامتطائها جالسا بجوار 
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سائمه ، استعدادا للعودة الى مزده ، وعندما اراد باناٌوتً ان 

ٌجامله ، داعٌا اٌاه ان ٌبمى لتناول العشاء ولضاء اللٌل فً 

الوكالة لدواعً السبلمة ، اجابه ضاحكا  

ــ واٌن هو اللٌل ، ولد ظهر هذا الممر ، زاهٌا كامل االستدارة 

ٌحٌله الى نهار ؟ اما الدعوة لتناول العشاء فهً ممبولة ولكنها 

.  مإجلة الى ٌوم لادم باذن هللا 

 

مضى السردون ناشرا ؼبار سٌارته ، ولحمت به السٌارة 

المرافمة ، تصنع هً االخرى عمودا من هذا الؽبار الذي تمع 

تبادل . علٌه اشعة الممر ، فٌؽذو ؼبارا فوسفورٌا له لون فضً

، عائدٌن الى خٌامهم ، اال "تصبحون على خٌر" الناس عبارة 

االومباشً جبران الذي استبماه باناٌوتً لكً ٌتحدث معه على 

انفراد ، فالبدر الكامل ٌضفً على المكان ؼبللة ذات جمال 

وصفاء ، وٌصنع جوا ٌؽري بالمشً فً هدأة اللٌل عبر الخبلء 

الممتد  العابك بالسبلم والسكٌنة ،  

    عب باناٌوتً جرعة من النسٌم المضمخ بعبك العرعار 

: والشٌح ، واصدر تنهٌدة عمٌمة ، لبل ان ٌمول 
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ــ لم ٌكن ٌنمصنً هذه اللٌلة اال رجبل فً ٌده السلطة الحكومٌة 

. مثل السردون لتكتمل من حولً حلمات الحصار 

. ــ لن ٌستطٌع ان ٌفعل شٌئا لن 

: ردعلٌه صدٌمه االومباشً ، واكمل كبلمه

ــ هذا اذا واجهتم المولؾ متحدٌن متراصٌن ، ولكن االمر 

ٌختلؾ اذا ازدادت حدة الخبلؾ بٌن الفونسو وزوجته وبالتالً 

بٌنكم وبٌنه ،فسٌجد عندئد هذا الثعبان صدعا فً الجدار ٌتسلل 

. منه 

ــ اال ترى انه زرع شرطٌا من اعوانه السرٌٌن بٌننا ،بعد ان 

مهد لذلن بحكاٌة ان هنان مجرما هاربا ٌعٌش بٌننا ، وارى انه 

جزء من خطة ٌنوي تنفٌذها لم  تظهر تفاصٌلها بعد ، فما الذي 

تراه سٌفعل بعد ذلن؟ 

ـــ جمٌل ٌا سٌد باناٌوتً انن على وعً كامل بخزعببلته ، نعم 

، هذا ما كنت الوله اٌضا ، فحكاٌة المجرم الذي ٌختبًء بٌننا 

. مجرد كذب

ــ نعم ، ولكن الهدؾ ، ما هو؟ 
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ـــ  ال ٌهم ، لٌرسم وٌخطط وٌتآمر كما ٌشاء ، فسٌظل الطرٌك 

مسدودا ، الن ٌده مؽلولة بمرار الجنرال ببلكلً ، الذي ٌمنعه 

. من االلتراب من عنصر ؼٌر لٌبً 

ــ لد ال ٌستطٌع المبض على الفونسو ، او استدعائً الى 

. المركز الذي ٌدٌره ، ولكنه ٌستطٌع ان ٌحارب الوكالة 

ــ الوكالة لٌست رهن ارادته ، فهً شًء ٌرٌده الناس 

وٌحتاجونه وٌمثل مصدر رزق لهم ، فً ولت اوصدت فٌه 

مصدار الرزق االخرى ابوابها ، فمن ٌجرإ على محاربة 

الوكالة  ، اال اذا كان مجنونا ، ٌرٌد جلب سخط وثورة الناس 

ضده ؟ 

. ــ  المهم اننً لست مرتاحا لنواٌا الرجل 

ــ نعم ، فهوملًء بالنواٌا الكرٌهة ، لكن لدرته على الفعل 

محدودة ، لمد افصح صراحة على انه ٌرٌدن ان تطلك له 

. انجٌلٌكا من الفونسو ، لكً ٌتزوج بها 

ــ اوال ، ال احد ٌستطٌع ان ٌطلك انجٌلٌكا من الفونسو ، اال 

الفونسو نفسه، ولو حدث وهو امر بعٌد االحتمال ، فلن 



 191 

ٌستطٌع ان ٌتزوج انجٌلكٌا اال االنسان الذي ترٌده هً ، فاالمر 

. خارج نطاق اختصاصً ، ولن ٌنال شٌئا بالضؽط علً

   شاهد االثنان فً البعٌد ، طٌفان لرجل وامرأة ٌسٌران خلؾ 

ظبلن طوٌبلن ٌصنعه لهما البدر المرشوق على حافة االفك ، 

راجعان  الى النجع من منطمة ما فً عمك الخبلء ، تابعاهما 

وهما ٌواصبلن سٌرهما حتى وصبل الى حرم الخٌام فذهب كل 

منهما فً اتجاه ، دون ان ٌستطٌعا فعل شًء لمعرفة من هما 

، ولكنه كان واضحا انهما لادمان من  مؽامرة ؼرامٌة ، هً 

من بٌوت العائبلت الزنجٌة حٌت اتجهت الى منطمة االكواخ، 

والرجل من ابناء البادٌة ، حٌث اتجه الى خٌمة تتوارى خلؾ 

. بمٌة الخٌام
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  ـــ 15ـــ 

عاد باناٌوتً الى بٌته لٌجد ابنته ما تزال موجودة فً البٌت ، 

ؼٌر راؼبة فً العودة الى بٌت زوجها ، وهو ما زاد من للمه ، 

خاصة وان كلمات صاحبه االومباشً ما زالت تتردد فً راسه 

عن مواجهة السردون ونواٌاه الشرٌرة بمولؾ موحد صلب 

انه .  داخل العائلة ، ال وجود فٌه لشماق بٌن ابنته وزوجها 

برؼم ما احس به من سكٌنة بسبب التطمٌنات التً وردت فً 

حدٌث االومباشً ، ما زال خائفا من الرائد الرمادي الشكل 

الذي تتحدث الصحراء عن مكره وخبثه ولدرته على ممارسة 

الشر وحبه الرتكابه ، وهو ٌؤسؾ حما وٌشعر باالسى الن ٌجد 

رجبل مثله ٌعترض طرٌمه،  مع انه ما ترن المدٌنة وجاء 
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ٌبحث عن العزلة بٌن الجبال ، اال النه رجل ٌإثر الهدوء 

والسكٌنة وٌكره الصراعات ، وارتضى بان ٌتخذ لنفسه مكانا 

وسط الصحراء هروبا من  الولوع فً الصراع الذي ٌحكم 

الحٌاة فً  المدٌنة واسوالها ، حتى لو كان هذا الصراع روتٌنا 

مؤلوفا ٌملٌه التنافس بٌه اهل المهنة الواحدة ، مما ٌحدث  بٌن 

موظفً الشركة، وبٌن اصحاب الدكاكٌن ، دون ان ٌنتج عنه 

عافت نفسه كل انواع التنافس . ضرر او ادى الحد 

والصراعات ، فرحب بفرصة االنسحاب من حٌاة المدٌنة 

المدٌمة فً طرابلس واالنتمال باسرته الى الصحراء لتؤسٌس 

هذه الوكالة ، راجٌا من عمله فً هذا الخبلء ،ان ٌوفر له حٌاة 

الرب الى الرهبنة ، خاصة وانه ٌجد هنا بٌئة ال تختلؾ كثٌرا 

عن البٌئة التً شاهدها تزحم بالرهبان والزاهدٌن فً ضواحً 

مدٌنة االسكندرٌة الٌونانٌة التً لضى بها طفولته ، فهو لد 

تهٌا له ان وجوده فً جناٌن العرعار محاطا بمربع الجبال ، 

وسط متاهة الصحراء التً تترامً خلؾ حلمة الجبال ، شٌئا 

ٌولظ فً ذهنه ما شاهده وعاٌنه فً طفولته ، فً الٌونان وما 

سمع عنه عبر حكاٌات امه وابٌه واعمامه وعماته عما ٌفعله 
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رهبان الكنٌسة االورثوذكسٌة الٌونانٌة فً جزٌرة كرٌت 

وساندورٌنً والوس ولبرص ، حٌث ٌذهب الراهب الى ابعد 

المناطك الموؼلة بٌن الجبال الجرداء ، وٌختار هنان كهفا او 

تجوٌفا ال ٌصله باحد ، او  ال ٌستطٌع الوصول الٌه اال للة من 

ناس ، فٌتخذه مكانا لرهبنته ، وال ٌشترط فً مثل هذا المكان 

اال وجود شك صؽٌر بٌن الصخور ترشح منه لطرات من الماء 

تصلح مصدرا لشرابه ، وللٌل من التربة وسط االرض 

الصخرٌة الجبلٌة تصلح النتاج شًء من العشب المابل 

لبلستهبلن البشري كالخس ، ٌكون مصدرا لؽذائه المتمشؾ 

الضئٌل الفمٌر ، ٌمدم له الحد االدنى الذي ٌحتاجه للبماء على 

لٌد الحٌاة ، هكذا كان ٌرى اهل المثل والمدوة ، ممن انمضى 

زمانهم ، وال سبٌل لتملٌد اسلوبهم تملٌدا كامبل ، وال ٌطمح الى 

ذلن، بل ٌطمح فمط المكانٌة االلتراب منهم ، وااللتداء بالمعنى 

الذي ٌمثلونه ، وٌسعون لتجسٌده فً الحٌاة ، فلماذا ٌرمً هللا 

فً طرٌمه رجبل مثل السردون ، ٌفرض علٌه صراعا ال ٌرٌده 

وال ٌحبه، هل ٌحدث هذا من اجل اختبار لدرته على البماء 

والحٌاة والصبر ، ام تراه امتحان لموة االٌمان بمثل هذا 
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االبتبلء ، نعم ، انه ٌخشى الدخول فً صراع مع السردون، 

لٌس لموة منصبه االمنً ، فهو ٌوافك صاحبه االومباشً 

جبران ، على ان هنان حدودا لهذه الموة ، ولكنه ٌدرن انه ال 

حدود عند الرجل لفعل الشر ، وهذا ما ٌخٌفه اكثر ، وعندما 

دخل مختلٌا بزوجته فً ؼرفة نومهما ، جدها اكثر منه رعبا  

بسبب ما راته من اسلوب وؼثاثة الرجل الذي دخل الحانوت 

ٌتحدث بطرٌمة فاجرة داعرة عن رؼبته فً الزواج من ابنتها 

، وهً المرأة التً لم تمض ؼٌر بضعة اٌام على زفافها ، 

فٌتكلم فً حضورها ، مخاطبا امها ، طالبا ٌدها ، ورات ان من 

ٌفعل مثل هذا الفعل ، وٌمول مثل هذا الكبلم ، ال ٌمكن اال ان 

ٌكون انسانا مجبوال على الخسة والنذالة وارتكاب الشرور ، 

وال ٌتورع عن ارتكاب اٌة جرٌمة فً سبٌل الوصول الى 

افصحت لزوجها عما ٌراودها من هواجس ومخاوؾ . اهدافه 

ازاء الرجل ، فطمؤنها الى انه سٌعرؾ كٌؾ ٌعالج المولؾ ، 

وال ٌجب ان تشؽل نفسها بؤمره ، كل ما ٌرٌده منها هو ان 

تسرع بالناع ابنتها بان تعود الى بٌت زوجها ، الن خصامها 

معه ، ستكون نمطة ضعؾ فً صؾ العائلة ولن ٌزٌد االمور 
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اال تعمٌدا خاصة مع وجود رجل مثل السردون ، لادر على 

استؽبلل مولؾ كهذا لصالح الخطط التً ٌرسمها ، فً حٌن ان 

واجبهم ان ٌسدوا فً وجهه كل االبواب والشموؾ التً ٌمكن 

.  ان ٌتسلل منها لخدمة اؼراضه 

     دعاها فً ختام حدٌثه معها ان تنام هانئة البال واال تشؽل 

نفسها بمثل هذه المسائل التً تتعلك بمواجهة الرجال مع 

الرجال ، اال انها لم تهنؤ فً نومها ، وانما بمٌت مسهدة تفكر 

فً طرٌمة تسهم بها فً افساد خطط السردون ، ولم ٌكن فً 

ذهنها لوة ٌمكن االستمواء بها علٌه ؼٌر الٌسوع المخلص ، 

وعمدت فً الصباح الى الذهاب الى ركن العبادة تتوسل بعٌون 

باكٌة ان ٌعٌنها الرب على مواجهة المولؾ الذي ٌتهدد اسرتها 

وان ٌحمً بٌتها من الشرور التً تحٌط به ، والمتمثلة فً هذا 

الضابط الذي زار الوكالة باالمس وما جاهر به من نٌة مبٌتة 

الفساد الحٌاة الزوجٌة البنتها، ثم رأت اال تكتفً بالتوسل 

والدعاء، وان تمضً خطوة اخرى باتجاه استنفار الموى 

الروحٌة ذات االسرار االلهٌة واالستعانة بها فً تحصٌن بٌتها 

ورد كٌد الكائدٌن عن اسرتها وابنتها ، ومن اجل هذا الؽرض 
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ذهبت الى خٌمة العمة مرٌومة ، فهً تعرؾ انها بارعة فً 

عبلج البدن باالعشاب ، وفوق هذا صاحبة لدرات فً التعامل 

مع الموى الخفٌة المجهولة وتسخٌرها لحل معضبلت وعبلج 

مشكبلت ؼٌر امراض البدن ، ولد وجدت المرأة العجوز ما 

تزال تضع السخان على النار تصنع افطارا لنفسها ، 

فصارحتها باالخطار التً تحٌط بابنتها ، والرجل المسئول عن 

الشرطة الذي ٌطاردها وٌرٌد استخدام نفوذه فً افساد حٌاتها 

الزوجٌة خدمة الؼراضه وشهواته ، وترٌد ان تضع لها حرزا 

او تعوٌذة تحمٌها ، او تعمل لها عمبل ٌمنع الشر عنها ، 

فسكتت العمة مرٌومة للٌبل دون ان تجٌب بالرفض او المبول ، 

ثم سؤلتها ان كانت ابنتها انجٌلٌكا تإمن مثلها بجدوى مثل هذا 

العمل الروحانً ، النها ان كانت حما تإمن بذلن فانها ترى من 

االفضل ان تحضر بنفسها لترافمهما فً رحلة لصٌرة سٌمومان 

بها جهة الجبل تتحمك بها البركة لهم الثبلثة ، وان كانت 

انجٌلٌكا تنتمً بافكارها الى هذا الجٌل الجدٌد الذي ال ٌإمن 

بشًء ؼٌر ما ٌرى وٌلمس بنفسه فبل حاجة الحضارها ،  اال 

ان السنٌورة كاتٌا اسرعت لتؤكٌد ان ابنتها امرأة شدٌدة 
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االٌمان بالمسائل الروحٌة ، النها سبك ان انتفعت بمثل هذه 

االسرار ، فمد حدث وهً طفلة فً سن السابعة ، ان اصٌبت 

بداء الحصباء ، ولم تنفع اي حبوب ومراهم مع هذا الداء ، 

وبناء على نصٌحة احدى سٌدات المدٌنة المدٌمة ، ذهبت بها 

الى ضرٌح سٌدي الهدار فوق هضبة باب البحر ، واولدت له 

الشموع وتوسلت له ان ٌشفً ابنتها ، ودهنت المناطك 

المصابة من جلد ابنتها بالشحم المذاب من تلن الشموع ، وفً 

الصباح كان المرض لد زال من كل جسمها ، بفضل بركة 

واسرار سٌدي الهدار ، ولهذا فان ابنتها ستكون على استعداد 

لبلنتفاع باي اتصال مع عالم االولٌاء والصالحٌن ، فذكرت لها 

العمة مرٌومة ، بانها مرة اخرى ستصعد بابنتها الجبل ، كما 

فعلت لدٌما وهً تصعد هضبة باب البحر الى ضرٌح سٌدي 

الهدار ، اال ان الجبل هذه المرة هنا فً جنائن العرعار وفً 

فج من فجوجه ، حٌث ستزور مكانا شرٌفا مثل ذلن المكان ، 

لٌس ضرٌحا وانما نبع ماء ، ٌمع خارج مناطك الحلفاء ، 

وتركتها السنٌورة كاتٌا عائدة الى بٌتها الحضار ابنتها 

لترافمهما فً هذه الرحلة المباركة ، وحٌث ان اهل النجع لد 
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بدأوا ٌؽادرون الخٌام فً طرٌمهم الى الشعبة ، فمد فضلت ان 

تتاخر الرحلة الجبلٌة للٌبل حتى ٌؽادر كل اهل النجع خٌامهم ، 

اذ ال حاجة الن ٌعرؾ اي احد منهم خبر هذه الرحلة ، كما 

اطمؤنت من العمة مرٌومة الى انه لٌس جببل عالٌا ٌصعب 

الصعود الٌه ، وانما فج لرٌب من مستوى االرض ال ٌرتفع اال 

بضعة امتار عن السفح ، ودون ان تفصح لزوجها عن فحوى 

هذه المهمة ، ابلؽته بانها ستزور بابنتها خٌمة العمة المرٌومة 

، ربما تستفٌد ببعض علومها الطبٌة واعشابها التً تستخدمها 

فً العبلج ، لكً ال ٌفتمدهما وٌهتم بامر الحانوت اذا التضى 

ان ٌفتحه الحد الزبناء ، وبمعٌة العمة مرٌومة ، انطلما فً 

الطرٌك الى العٌن الجبلٌة ، ولد جاءت كل منهما ترتدي شاال 

فوق راسها تحوطا لما ٌمكن ان ٌطرأ من تؽٌٌر على الطمس 

اثناء وجودهما فً الجبل ، ولد كانتا على علم بما ٌتداوله 

الناس فً النجع عن وجود عٌن شحٌحة  ترشح منها لطرات 

من الماء فً مكان ماء داخل احدى الجبال المرٌبة من الوكالة 

، اال انه ال احد ٌمصدها للمٌراد النه لد ٌمضً الساعات لبل ان 

ٌمؤل منها زمزمٌة صؽٌرة ، وانه ماء ٌبلػ درجة شدٌدة من 
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النماء والصفاء ، واكثر عذوبة من ماء الؽدٌر نفسه ، فماذا 

تراه ٌوجد من اسرار فً هذه العٌن ، سؤلت السٌنٌورة كاتٌا 

العمة مرٌومة، وثنت ابنتها بسإال مماثل ، فاجابتهما بان 

السر لٌس فً العٌن او فً الماء الذي ٌرشح منها ، وانما فً 

الشٌخة خدٌجة التً تمٌم هنان ، وفهمت كل منهما ان امراة 

العبلج الروحً ، تشٌر الى امرأة بدوٌة مباركة ذات اسرار 

وكرامات اختارت الحٌاة بجوار تلن العٌن ، وتبادلتا نظرة 

استؽراب واندهاش ، النهما لم ٌسمعا بها من لبل ، دون ان 

ٌفصحا باي كبلم ٌشرح سبب االندهاش ، اذ لعلها امرأة جاءت 

حدٌثا الى جنائن العرعار، فلم ٌنمضً بعد ، ما ٌكفً من الولت 

الذي ٌجعل خبر وجودها شائعا بٌن الناس ، ولم ٌعرؾ بهذا 

الخبر اال من لهم اتصال بعالم االسرار الروحانٌة ، مثل العمة 

مرٌومة ، وتولعتا وهما تصعدان خلؾ العمة ، باتجاه الفجوة 

التً تمع فٌها العٌن ، ان ٌظهر امامهما كوخ او عشة او خٌمة 

، اال انهما سارتا خلفها ، وهً تتكًء على عكازها ، تضرب 

به الصخور ، وتسٌر بنشاط وحٌوٌة تتسلك الجبل كانها هً 

االخرى شاة من الشٌاه التً تعودت الحٌاة بٌن الجبال ، حتى 
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اشارت وهً تبشرهما بمرب الوصول ، الى صخرتٌن كبٌرتٌن 

، لائلة ان بٌنهما تمع عٌن الماء ، وسرعان ما ظهرت االرض 

المبللة بالماء ، والتراب والحصى الذي امتزج بما رشح من 

العٌن ، ثم ظهرت تلن العٌن فً شكل لطرات تتسالط من شك 

بٌن رلائك من الصخور ، فً شكل لطرات كالتً ٌستعملها 

االنسان  فً عبلج عٌنه من زجاجة الدواء ، اال انها اكثر 

تواترا وسرعة ، وادارت كل من كاتٌا وابنتها عٌنٌهما تبحثان 

عن الشٌخة خدٌجة التً ورد اسمها فً كبلم دلٌلتهما فً رحلة 

الجبل ، ولكن ال اثر للمرأة المباركة التً تولعتا وجودها عند 

العٌن ، وفاجؤتهما العمة مرٌومة ، عندما بدأت تطوؾ 

بالصخرتٌن الكبٌرتٌن تنادي بصوت مرتفع على الشٌخة 

خدٌجة ، وتسؤلها ان تخرج لها ، واستؽربت المرأتان لسماع 

هذا النداء وهذا الطواؾ ، خاصة وهً تترن الصخرتان 

وتبحث بٌن نبتات الحرمل والشٌح والعجرم، وكؤن الشٌخة 

خدٌجة كائن اثٌري ٌختفً وسط الهواء وبٌن اوراق العشب 

وسٌمان النباتات الصؽٌرة الملتصمة باالرض ، تسؤله العمة 

مرٌومة ان ٌتجسد امامهم حضورا مادٌا فً شكل امرأة ، اال 
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ان الكائن الذي خرج من تحت الصخرة ، لم ٌكن امرأة ، ولم 

ٌكن بشرا وال عفرٌتا من الجن ، وانما كان سحلٌة ، كبٌرة ، 

جمٌلة ، خضراء اللون ، ٌلمع جلدها الناعم تحت مسمط 

الضوء كانه مدهون بزٌوت ربانٌة ، تبحلك فً هإالء الزوار 

بعٌنٌها الصؽٌرتٌن المتولدتٌن ذكاء وحٌوٌة ، تخرج لسانها 

الوردي وتدخله كؤنها تمول بهذه الحركة شٌئا ، ربما هو رد 

على تحٌة العمة مرٌومة اطلمت السبلم على السحلٌة التً 

تسمٌها الشٌخة خدٌجة ، كما طلبت من كل من كاتٌا وانجٌلٌكا 

ان ٌبادرا بتحٌة الشٌخة ، فاسرعت االم لائلة  

ــ  السبلم علٌن ورحمة هللا ٌا شٌخة خدٌجة  

وكررت ابنتها من خلفها نفس التحٌة ، فً حٌن انهمكت العمة 

مرٌومة فً لراءة بعض االوراد ومجموعة من اٌات المرآن 

ختمتها بان اتجهت بالحدٌث للسحلٌة التً كانت والفة تستمع 

باهتمام لما تموله العمة مرٌومة وهً تشرح لها الحاجة التً 

ترٌد لضاءها والمهة التً جاءت من اجلها رفمة هاتٌن 

السٌدتٌن ، واخرجت من كٌس كان معها اؼصان نعنع بري 

اخضر صارت تطعمة للشٌخة خدٌجة وتركت بمٌة تحت الدام 
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السحلٌة،وعادت تتمتم ببعض االوراد والتعاوٌذ ، ثم مدت ٌدها 

فتسلمتها السحلٌة وصعدت مع ذراعها حتى استمرت فوق 

كتفها ومدت فمها فمدت العمة مرٌومة فمها تمبلها وتسؤلها 

االذن بمؽادرة المكان ملمٌة علٌها تحٌة الوداع ، وسالت 

رفٌمتٌها ان ٌموال وداعا للشٌخة خدٌجة ، فٌسرعا الجابتها الى 

ما امرتهما به ، وتنهض فتنتزع بعض االعشاب من تحت 

الصخرة التً كانت تؤوي الٌها السحلٌة ، وتضعها فً الكٌس 

الذي افرؼت منه النعنع البري ، وتبدأ رحلة انحدارها مع 

الجبل ومن خلفها كاتٌا وانجٌلٌكا اللتان انتظرتا حتى وصلتا 

معها الى اسفل الجبل ، لتسؤالها عن معنى ما حدث ، فً هذه 

الزٌارة لممر الامة الشٌخة خدٌجة ، فابلؽتهما بانها لٌست حما 

سحلٌة ، وانما هً امرأة من اهل الخفاء ، تجسدت فً شكل 

سحلٌة لتستطٌع خدمة الناس والتواصل معهم ، فً شكل دبٌبة 

ودٌعة جمٌلة ال تخٌفهم ، وان اول من اخبرها بوجود هذه 

الشٌخة وحمٌمة اصلها وفصلها سٌد من اسٌاد اهل الخفاء ، 

تعرفه منذ مدة طوٌلة ، وتراه مرتٌن او ثبلث مرات كل عام ، 

النه ملن من ملون الجن فً السالٌة الحمراء ، ال ٌستطٌع ترن 
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مسئولٌاته الملكٌة فً تلن االماكن المصٌة ، اال للحظات لصٌرة 

ٌزور فٌها بعض اصحابه من االنس المتفرلٌن فً ببلد هللا، 

وهو الذي كان حلمة وصل بٌنها وبٌن الشٌخة خدٌجة ، بسبب 

وجودهما فً جوار واحد هو جنائن العرعار ، وهً على ٌمٌن 

من ان الشٌخة خدٌجة لد فرحت بهذه الزٌارة النها  تمٌم 

اعتبارا كبٌرا لمن ٌتحمل متاعب الطرٌك وصعود الجبل وصوال 

الٌها ، وستعمل دون كلل على حماٌة انجٌلٌكا من اي شر ٌدبر 

لها ، وسترد كٌد الكائدٌن الى نحورهم باذن هللا، كل ما فً 

االمر انها ستعطٌها هذه االعشاب الطبٌة التً التلعتها من 

مهجع السحلٌة ، كً تموم بتنمٌعها فً ماء ساخن ثم تشربها 

كما تشرب كوبا من الشاي ، وال باس من وضع شًء من هذه 

. االعشاب فً النار لتتبخر به

    لحظة عودتهما الى البٌت ، كان جمٌبل ان تسمعا من االب 

ان الرائد السردون ، تعرض لزوبعة رملٌة فً الطرٌك من ذلن 

النوع الذي ٌنطلك على شكل دوالب ٌدور ، او دوامة من 

عجاج ، كانت لوٌة الى حد لذفت بسٌارته خارج الطرٌك ، 

فانملبت به ، وخرج من الحادث مصابا ببعض الرضوض 
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والكدمات ، كما عرؾ من شلومو البائع الجوال الذي شاهد ما 

حدث وهو فً طرٌمه الى الوكالة ، واعتبرت كاتٌا ان الخبر 

دفعة اولى من وعود الشٌخة خدٌجة ، او عربونا استبمت به 

الزٌارة ، ومصدالا لوعدها بان تحمً ابنتها وتعٌد كٌد االعداء 

واعتزمت ان تمتطع صحنا من . الذٌن ٌرٌدون بها شرا الٌهم 

ؼذاء اسرتها وتهدٌه للسٌد شلومو الذي كان ٌتخذ مكانا لنفسه 

وبؽلته بجوار سور الوكالة مكافؤة له على خبر االنمبلب الذي 

. تعرضت لٌه سٌارة السردون 

               ولد اهتم باناٌوتً بشلومو ضٌؾ الوكالة ، واراد 

ان ٌنتمل معه الى البٌت لٌتناول فٌه صحن الؽذاء الذي اعدته 

له كاتٌا اال انه فضل ان ٌبمى بجوار بؽلته وحمولته من  السلع 

اراحها منهما ووضعهما فوق االرض ،   (عدٌلتٌن)الموجود فً 

تاركا اٌاهما معروضتٌن لمن ٌرٌد ان ٌشتري من نساء النجع 

وصبٌانه ، وجلس باناٌوتً بجواره للٌبل اثناء تناوله للؽذاء ثم 

تركه لزبائنه مإجبل الحدٌث معه الى المساء حٌث انعمدت حلمة 

المجلس الٌومً فاستدعى باناٌوتً شلومو لٌنضم الى الحلمة 

وٌمتع اعضاءها بما ٌتوفر لدٌه من حكاٌات وطرائؾ ٌلتمطها 
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من حٌاته كبائع جوال فً هذه البوادي حتى صار خبٌرا 

بشعابها ونجوعها وابارها واماكن االضرحة فٌها ، وكان 

باناٌوتً حرٌصا ان ٌعرؾ منه ما مر به من اثار فً هذه 

الصحاري تنتمً لبلؼرٌك المدامى ، ولكن نصٌب االؼرٌك فً 

هذا الجزء من الوطن للٌل كما ٌمول شلومو ، الن  دولتهم 

التصرت على الجزء الشرلً من الببلد فٌما سٌطرت 

االمبراطورٌة الرومانٌة على الجزء الؽربً منها حٌث اثار 

لصورهم ما تزال موجودة فوق الهضاب وصهارٌج ابارهم ال 

تزال صالحة لبلستخدام فً السفوح ولبورهم واصنامهم 

الموضوعة فوق هذه المبور ال تخلو منها ضفة من ضفاؾ 

االودٌة الكبٌرة فهً موجودة فً وادي مرسٌط ووادي سوؾ 

الجٌن ووادي االثل ووادي زمزم ووادي ؼلبون ووادي ممدال 

ووادي ؼرؼار ووادي عنتر ووادي منصور التً  تشك 

الصحراء الى البحر، ولبلعهم موجودة فً عدد من الببلد مثل 

المرٌات الشرلٌة ، وابو نجٌم وام العجرم اما مدٌنة لرزة 

المسخوطة فهً مدٌنة كاملة تحتوي على اثار لصورهم 

ومعابدهم وحماماتهم واثار من جاء لبلهم مثل الفٌنٌمٌٌن واثار 
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من عاصرهم وصارعهم من اهل الببلد مثل الجرمنت ، وذكر 

شلومو لباناٌوتً ورفاله ان حاكما ٌهتم باالثار فً بنً ولٌد 

هو الذي جمع فً لصره لطعا من االثار جلبها من الصحراء 

فٌها اثر ٌونانً تمثال للطفل المجنح الذي ٌعتبرونه الها للحب 

، وال ٌدري شلومو من اي مكان جلبه ، لكن كلها اثار خاؾ 

الوالً علٌها من النهب ، فاحضرها من اودٌة زمزم وام 

العجرم ومن مدٌنة لرزه التً تمع تحت ادارته واحتوى 

معرضه على اعمدة لها تٌجان وجدارٌات لتماثٌل ولوحات 

فسٌفساء والواس علٌها الزخارؾ وصور الحٌوانات وتمثال 

لصمر ٌنشر جناحٌه وجرار فخارٌة كانت تمدم لرابٌن لبللهة 

وصنادٌك حجرٌة تحفظ رماد الموتى بعد حرلهم مزٌنة هً 

االخرى بالنموش والكتابات الرومانٌة والفٌنٌمٌة ، وكان تعلٌك 

االومباشً جبران على مثل هذه الحكاٌات ان هذه االثار التً 

ٌنسبها االجانب الى انفسهم فٌها الكثٌرمما ٌنتمً الهل الببلد 

وضرب مثاال باثار اكاكوس وتاسٌلً التً ال ٌجادلون فً 

نسبتها للٌبٌٌن المدامً لسبب بسٌط هو انهم ال ٌستطٌعون 

نسبتها ال للفٌنٌك واال الرومان واال الٌونان النها وجدت لبل 
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ظهور هإالء االلوام فً لٌبٌا ، اال انهم بعد مجًء االحتبلل 

الفٌنٌمً ثم الٌونانً فً شرق الببلد والرومانً فً ؼربها 

اضطر هإالء اللٌبٌون الى التطبع بطبائع مستعمرٌهم وتسمٌة 

انفسهم باسمائهم وتمدٌم الوالء اللهتهم وادٌانهم فصار كل ما 

ٌصنعونه ٌنسب للمستعمرٌن النه كتب بلؽتهم وتسمى باسماء 

تشبه اسماءهم وحمل الوالء اللهتهم فاعتبره علماء االثار 

الؽربٌون فٌنٌنمٌا او رومانٌا او ٌونانٌا بٌنما هو من صنع 

وبناء وابداع اهل الببلد ، وهم الذٌن بموا فً االرض بعد خرج 

هإالء االلوام المستعمرٌن الطارئٌن النه على حد لوله ال تبمى 

فً الوادي اال حجارته ، ولم ٌكن باناٌوتً ٌاخذ كبلم 

االومباشً فً مثل هذه المضاٌا التارٌخٌة مؤخذا جادا النه 

ٌعتبره ٌتكلم عن جهل وبدافع التعصب واالنحٌاز الهل ببلده 

على ؼٌر علم ودراٌة وانتظر حتى حان موعد عودته الى 

البٌت لٌضع بعض افكاره على الورق ، كما تعود ان ٌفعل 

عندما ٌجد ان هنان افكارا او كلمات ٌضٌك بها صدره وٌرٌدها 

: ان تخرج الى النور ، فكتب ٌمول
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         ٌظهر شلومو وٌختفً ، فافرح دائما بظهوره وارى ان 

خٌطا ما ٌشدنً الٌه ، بل ارى شبها فً االلدار بٌنً وبٌنه ، 

انه مولود الب وام  ٌهودٌٌن من لاطنً ؼرٌان ، وماتا عنه 

وهو ال زال صبٌا ، فوجد نفسه ٌعمل صبٌا لتاجر ٌهودي جوال 

ورث عنه  تجارته بعد ان مات ، لكنه ال ٌدري اال صورة 

ؼامضة ومشوشة عن الوطن الذي جاءت منه اسرته ، فهً 

اسرة مهاجرة ، اتبعت كما ٌمول طرٌما لعله ٌنحدر من االندلس 

، وانتملت الى مراكش ثم الى تونس ثم الى طرابلس ثم الى 

الجبل الؽربً وعاصمته ؼرٌان ، وها هو هنا ٌجوب هذه 

البوادي وحٌدا ، ؼرٌبا ، بدٌانته التً ال تربطها اٌة عبللة 

بدٌانة اهل الببلد ،بل لعل من اهل البادٌة من ال ٌضمر له خٌرا 

وال ٌضمر لدٌانته ودا وال احتراما ، ولكنه مع ذلن  ٌطوؾ 

دون وجل وال خوؾ فً هذه البوادي ، ببؽلته حامبل امشاطه 

واخراصه ومراٌاه وعطوره ، ٌعمل براس مال صؽٌر ، لكنه لد 

ٌؽري فً هذه االعوام التً ٌنتشر فٌها العوز وٌجوع فٌها 

الناس ، لاطع طرٌك ، او لص من لصوص الصحراء بالتربص 

به ، ونهب متاعه والسطو على بؽلته ولد ٌصل الحد الى لتله 
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، ولعل هنان من اشباهه من باعة متجولٌن من اللى مثل هذا 

المصٌر ، فمن اٌن ٌستمد الشجاعة ، والمدرة على مجابهة 

االخطار، واالستمرار فً اداء عمله المحفوؾ بالمهالن ، انها 

شجاعة ، لد ٌكون مصدرها السذاجة ولكنها تجعل انسانا مثلً 

ٌؽبط نفسه النه لادر ان ٌحٌط نفسه باسرة ومجتمع وبطانة 

اجتماعٌة تخفؾ من ؼربته وتزٌل اي احساس بالخطر من 

طرٌمه ،  ممارنة بوضع شلومو فً وحدته واسلوب حٌاته 

وهو ٌمضى وحده مع بؽلة تشك به اللٌل وٌواجه معها عواء 

 ).الذئاب ومخاطر اللصوص دون اي حماٌة او وسٌلة للدفاع 

لال فً زٌارته الٌوم ان جاره فً مزده رجل ٌهودي ٌعمل 

حدادا له ابنة ترملت ، فبنً بها وصار له اخٌرا زوجة ٌمٌم 

معها فً بٌت صهره لٌستطٌع ان ٌسافر من اجل تجارته  ، 

 (وهو مطمئن الى انها تعٌش  فً  ونس اسرتها 

    سانام هانئا فً سرٌري ، ولن اخشى كثٌرا من تهدٌد 

السردون ، ساعتبره مثل الذئاب التً نسمع عوائها البعٌد 

لادما مع الرٌح من احدى الشعاب ، فبل ٌثٌر فً النفوس خوفا 

ال اصدق ما ٌموله . ، وال ٌبعث فٌها اي احساس بؽٌاب االمان 
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شلومو عن عدم وجود اثار ٌونانٌة فً شرق الببلد اال ذلن 

التمثال الله الحب ، فالتمثال لم ٌصل الى لصر الوالً سوندرز 

من فراغ ، والحضارة التً انتشرت فً ربوع الشك الشرلً 

من هذه الببلد لد امتزجت ببعض ما تركه الرومان فً ؼرب 

الببلد ، تماما كما حدث للحضارة الٌونانٌة التً  ورثها 

الرومان فً شرق الببلد وامتزجت باثارهم وصار بعضها جزءا 

لمد راٌت بعضا من هذه االثار ، واعمدة المصور . من ثراتهم 

التً لم تكن اطبللا تختلؾ عما راٌته فً جبال الٌونان ، فً 

االسكندرٌة وساندورٌنً وكرٌت ورودس ، ولكن ذلن ال ٌهم ، 

فاذا لم ٌستطع الٌونانٌون المدامى ترن اثار فً هذا الجزء من 

الببلد ، فان هنان ٌونانٌا حدٌثا ، من اهل هذا الزمان ، عازم 

بحك المسٌح وامه مرٌم العذراء، على ان ٌترن شٌئا ٌدل فً 

هذه الوهاد والربوع عن اهل الٌونان وحضارتهم ، واذا كنت 

لد انشؤت مصدرا للرزق للبدو فً هذه المناطك ، فلن اؼادرهم 

اال وهم اكثر تمدما وحضارة الثبت ا ن اهل الٌونان سواء 

انتسبوا للماضً او للحاضر للشرق او للؽرب فانهم لن ٌتخلوا 

عن رسالتهم الحضارٌة التً سٌؽرسونها فً اي مكان ٌصلون 
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الٌه ، حتى لوكانت ارضا ؼبراء شعتاء مثل صحارى جنائن 

. العرعار
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 ــــ 16ــــ  

 

        كان ؼرٌبا ان ٌجد اهل النجع عند عودتهم من الشعبة ، 

ان خٌمة جدٌدة لد الٌمت ، وان صاحب الخٌمة لٌس اال خلٌل 

مكاري ، الذي اكتسب اسمه من مهنته التً اشتهر بها ، 

باعتباره اكبر واؼنى مكاري للحمٌر بمنطمة المبلة ، ومركزه 

بلدة مزدة ، كما كانت هً مركز اسبلفه من اصحاب هذه 

التجارة ، فهو ٌملن مئات من هذه الحمٌر ، ٌبٌعها وٌموم 

بتؤجٌرها الهل المنطمة ، كما ٌموم ببٌعها وشرائها فً مختلؾ 

اسواق الببلد وٌمصده الناس من سكان الجبل الؽربً ، 

ٌستفٌدون من خدماته ، وٌإجرون حمٌره ، احٌانا بالسائس 

الذي ٌمودها ، ووصل عدد هإالء الرجال من سائسً الحمٌر 

ما ٌمرب من خمسٌن فردا ٌعملون تحت امرته، لكن تجارة 
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الحمٌر بدأت تفمد اهمتها ، بدءا من ختام الحرب ، فمد صارت 

تتدفك على االسواق سٌارات نصؾ النمل واالخرى ذات الدفع 

الرباعً ، وسٌارات الشحن ، واؼلبها ٌاتً الى السوق نصؾ 

عمر ، وٌباع باسعار متهاودة ، فهً سٌارات عسكرٌة من 

مخلفات الحرب ، احٌلت الى سٌارات مدنٌة ، وطرحت فً 

اسواق هذا الجزء من العالم ،  بعد ان انتهت الحاجة الٌها 

عمب الحرب وتسرٌح الجٌوش ، وشٌئا فشٌئا صارت الحمٌر 

تتنالص فً اسطببلت صاحبها بعد ان امتنع الناس عن 

تؤجٌرها ، فصار ٌبٌعها بارخص االسعار ٌتخلص من نفماتها ، 

وٌموم باالستؽناء عن الشباب والصبٌان الذٌن ٌسوسونها ، 

ولم ٌستطع ان ٌكٌؾ نفسه ومهنته مع اعمال ما بعد الحرب ، 

فظل ٌنفك من مذخراته ، وٌستنزفها ٌوما وراء اآلخر ، وما 

وجوده الٌوم هنا فً وكالة باناٌوتً ، بٌن فمراء الموم الذٌن 

ٌبحثون عن لممة عٌشهم بالتبلع الحلفاء ، اال  دلٌبل على ما 

وصل الٌه حاله من سوء ، وما بلؽه من انحدار بعد اٌام 

وما ان رآه بعض الرجال ٌتجول فً الوكالة . الزهزهة والرخاء

متنمبل بٌن المتجر والممهى والهناجر، فً عملٌة استكشاؾ 
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لمكان الامته الجدٌد ، ورأوا ما ٌرتدي من اسمال ، حتى 

ادركوا حمٌمة الوضع الذي وصل الٌه ، ولد وجد من بٌنهم من 

البل ٌحٌٌه ، وٌبادر بتمدٌمه الى باناٌوتً ، مشٌدا بمكانته 

عندما كان اكبر مكاري للحمٌر فً منطمة المبلة ، فلم ٌجد من 

صاحب الوكالة اال الترحٌب والتحٌة ، مإكدا له انه سٌجد هو 

واسرته فً هذه الوكالة  اخوة واخوات ٌشكلون اسرة كبٌرة 

تحتضن كل من ٌنضم الٌها ، فؤكد خلٌل مكاري لباناٌوتً انه لم 

ٌؤت لٌكون رلما ٌضاؾ الى ارلام جامعً الحلفاء ، وانما 

لٌإدي خدمة اكبر واكثر نفعا تسهم فً رفع معدالت االنتاج 

وتعم بالفائدة على الجمٌع ، اذ انه ما زال فً حوزته ما ٌربو 

عن عشرٌن حمارا ، احتفظ بها من سائر ما كان ٌملكه من 

حمٌر النها عفٌة لوٌة ما تزال فً سن الشباب ولادرة على 

حمل االثمال بٌسر ودون كلل ، ولد راى استجابة لنصٌحة 

بعض اهل البلدة ، اال تبمى عاطلة هنان ، وانما ٌؤتً بها الى 

الوكالة ، لتمكٌن جامعً الحلفاء من استخدامها فً نمل 

محاصٌلهم ، ولن ٌطلب اٌجارا كبٌرا ممابل تاجٌرها لهم ، فاي 

اٌجار هو بالنسبة له افضل من  الشً ، ولذلن فلن ٌؤخذ ؼٌر 
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نسبة عشرة فً المائة من لٌمة الحلفاء التً سٌحملها الحمار 

، وهو ٌامل ان ٌكون مجٌئه بحمٌره هذه اسهاما فً انجاح 

الوكالة ورفع العناء عن جمهور العاملٌن فٌها ، مضٌفا الى ما 

لاله انه لن ٌتاخر هو واسرته فً المشاركة فً جمع الحلفاء 

باالضافة الى تؤجٌر الحمٌر ، وعندما سؤله باناٌوتً عن مكان 

هذه الحمٌر النه ال ٌراها، اجابه بانها لادمة فً الطرٌك ، 

ٌسولها السائس وٌهتم بتؽذٌتها اثناء رحلتها من مزده متولفا 

بها عند المناطك المعشوشبة ، ولذلن وصل هو واسرته 

. ٌمودون حمارا واحدا ٌحمل عنهم الخٌمة وبعض االدباش 

وانتشر الخبر بٌن اهل النجع عن وجوده ووجود ما جلبه من 

حمٌر لتؤجٌرها بهذه النسبة الضئٌلة فلم ٌترددوا فً تاجٌرها 

وساهمت احٌانا اكثر من عائلة فً تاجٌر حمار واحد لملة هذه 

الحمٌر الى حد ان بمٌة ارباب العائبلت ممن لم ٌتمكنوا من 

الحصول على حمٌر، ذهبوا ٌطالبون خلٌل مكاري بان ٌسعى 

لتزوٌد الوكالة بمزٌد منها، ولم ٌحتفظ هو بؽٌر حمار واحد 

لنفسه ، وصار كل من لام بتؤجٌر حمار ٌبمٌه معه وٌتولى 

االهتمام به وٌتركه ٌرعى فً الشعاب وٌبمٌه مربوطا امام 
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خٌمته اثناء اللٌل وتزوٌده بما ٌحتاجه من شراب وعلوق 

وكانه صاحبه ، وٌمدم لخلٌل مكاري النسبة المتفك علٌها من 

بٌع الحلفاء التً ٌحملها الى الوكالة ٌوما بٌوم فً شكل 

كوبونات مما ٌموم باستبلمها عند البٌع ، ولد وجد الرجل 

نفسه محاطا بالود والتمدٌر ، حٌث افسح له شٌوخ النجع مكانا 

بٌنهم لٌكون احد افراد الحلمة التً تنعمد كل مساء حول 

صاحب الوكالة ، مثله مثل االومباشً جبران والحاج رضوان 

والفمً عمار واحٌانا السٌرجٌنتً خلٌفة ، خاصة وانه ٌنتمً 

لذات المرحلة العمرٌة التً ٌنتمون الٌها ، وكلهم اصحاب 

عائبلت ولهم اوالد وبنات بلؽوا سن المراهمة والشباب ، 

ولخلٌل مكاري ابن مثلهم ، على مشارؾ العشرٌن هو اٌضا ، 

اال ان وجود االبن مع والده فً النجع اثار شٌئا من الملك لدى 

هإالء الشٌوخ ، الن لبلبن سمعة فً العنؾ وسوء السلون 

سبمت مجٌئه ، ورؼم انه لم تبدر منه اٌة بادرة سوء منذ ان 

وصل ، اال ان هنان تخوفا من سجل سٌئاته ، راى شٌوخ 

النجع االفصاح عنه لرفٌمهم الجدٌد بشكل ال ٌستفزه وال ٌثٌر 

لدٌه حرجا وال كدرا ، وتم اسناد المهمة للفمً عمار الذي اتخذ 
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حدٌثه سٌالا لرٌبا من السٌالات التً  ٌستخدمها فً خطب 

الجمعة ، بما ٌرصعها به من احادٌث نبوٌة واستشهادات من 

الذكر الحكٌم ، لائبل ان الحٌاة هنا تفرض على الناس نوعا من 

السلون ٌختلؾ فً اسلوبه عن سلوكهم فً المراكز الحضرٌة 

مثل مزده ، حٌث الفصل كامبل ناجزا بٌن مجتمع الرجال 

ومجتمع النساء ، اما هنا فمد حتمت طبٌعة العمل على الناس 

ان ٌخرجوا بنسائهم واوالدهم وبناتهم فً مسٌرة واحدة وان 

ٌعملوا جنبا الى جنب وهم ٌلتمطون الحلفاء فً مكان واحد ، 

هو دائما شعبة ضٌمة بٌن جبلٌن ، ال تفصل بٌنهم جدران وال 

حواجز من اي نوع ، ورؼم ان االمهات وبناتهن ٌتخذن جانبا 

، وٌتخذ األباء واالبناء جانبا اخر من الشعبة ، فان هنان 

اتصاال وتعاونا وحدٌثا دائرا بٌن الجانبٌن ، فً حدود اللٌالة 

واالدب ، ولهذا فمد كانت المهمة االساسٌة لؤلباء واالمهات 

امام هذا الوضع الجدٌد وؼٌر المؤلوؾ فً اماكن الامتهم 

السابمة عن المجًء للوكالة ، هً افهام اوالدهم وبناتهم ، 

ضرورة االلتزام الصارم بمحاسن االخبلق ، مع تشدٌد الرلابة 

علٌهم ، لكً ال ٌحدث انحراؾ او خروج عن السلون الموٌم 
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بسبب هذا النوع من التجاور الذي ٌصل الى حد االختبلط ، 

وان تضرب النساء الحجاب على وجوههن، وان ٌحترم 

الصبٌان والشبان سمعة واعراض االخرٌن ، واكتفى الفمً 

عمار بهذا الشرح مخلوطا ببعض االحادٌث واآلٌات ، متجها 

بالكبلم الى خلٌل مكاري ، دون اشارة صرٌحة الى ما تناهى 

الهل النجع من سمعة ابنه السٌئة ، فمد وضعه فً الصورة 

التً ٌلتزم بها االباء واالمهات ازاء ابنائهم وبناتهم فً هذا 

النجع ، متعشما ان ٌعرؾ الرجل واجبه فً تشدٌد الرلابة على 

ابنه ، وارؼامه على التزام السلون السوي ، فبل تؽرٌه  حالة 

التواصل بٌن العائبلت نساء ورجاال على استؽبللها فً ارضاء 

شهواته وممارسة انحرافه ، ولم ٌكن خلٌل مكاري عاجزا عن 

فهم ما ٌمصده الفمٌه من حدٌثه ، او ؼافبل عن سمعة ابنه فً 

هذا الصدد ، ولهذا فانه فور انفضاض الجلسة ، نهض مسرعا 

باتجاه خٌمة الممهى ، التً لم تكن تبعد سوى خطوات عن 

مكان الجلسة امام مكتب باناٌوتً ، لٌجد ابنه ٌلعب الورق مع 

الفونسو ، واستدعاه لكً ٌعود معه الى الخٌمة، وفً الطرٌك 

اعاد على مسمعه ما كانه ٌموله الفمً عمار، حول طبٌعة 
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الحٌاة والسلون التً تمتضٌها ظروؾ العمل فً الوكالة ، 

مذكرا اٌاه بانه تجاوز االن سن الطٌش والرعونة ، وٌتولع 

منه سلوكا ٌحكمه العمل واالتزان ، جدٌرا بمن بلػ مثله مبلػ 

الرجال ، فبل ٌرٌد ان ٌسمع عنه شٌئا سٌئا ٌجلب به المشاكل 

لنفسه واهل بٌته ، خاصة وان امامه بدل المهمة الواحدة 

مهمتٌن اثنٌن ، اوالهما ان ٌجتهد فً جمع محصول وافر من 

الحلفاء ٌحصل عن طرٌمه بٌعه بمذخرات تعٌنه فً تكوٌن 

نفسه وبناء مستمبل لحٌاته ، النه سٌجعله ٌحتفظ بكل فلس 

لمواجهة ما ٌرٌده من مصارٌؾ بناء اسرة وبٌت ، وثانٌهما 

ٌموم بمرالبة الحمٌر التً اكتراها اهل النجع ، فهً فً النهاٌة 

حمٌره وحمٌر والده ، التً ٌجب ان ٌحرص على سبلمتها ، 

رؼم وجودها فً عهدة من لام بتاجٌرها ، فبل ٌسمح الحد بان 

ٌسًء استخدامها او ٌهمل فً اطعامها ، النه اذا فعل ذلن 

فسٌتم سحب الحمار منه ، وعلٌه ان ٌبتعد عن طرٌك اي فتاة 

من اهل النجع وٌكتفً بالحرص على اكتساب صدالات الشباب  

امثاله ومعاملتهم بتهذٌب واسلوب نبٌل كرٌم ، ولم ٌكن االب 

اثناء هذا الحدٌث ٌسمع من ابنه اال ردا احدا هو كلمتً حاضر 



 223 

ونعم ، مما اعطاه انطباعا بان موسى استوعب ما ٌدعوه الٌه 

من انضباط والتزام ، فذهب الى مهجعه راضٌا  هانئا ، ولم 

ٌمض على هذا الحدٌث اكثر من ٌومٌن حتى راى االب بمثل ما 

 عراكا ةراى بمٌة الناس الذٌن كانوا ٌتواجدون فً الشعب

شرسا ٌنشب بٌن ابنه وبٌن ٌوسؾ ابن االمباشً جبران ، 

بسبب ان ابن االومباشً شاهد ابن المكاري موسى ٌتبع اخته 

مرٌم  وهً تمتلع الحلفاء، وٌلمً باتجاهها بعض كلمات الؽزل 

، مبدٌا اعجابه برشالة جسمها و جمال ضفٌرتٌها ، فراى فً 

هذه الكلمات اجتراء على اخته وتحرشا بها ، فما كان منه اال 

ان هجم علٌه ، ٌلكمه وٌصفعه ، وٌطرحه ارضا لبل ان ٌنته 

الولد الثانً لما ٌحدث له فٌنهض لٌباشر رد اللكمات 

والصفعات لمهاجمه ، وبسرعة هرع الٌهما بعض الرجال 

ٌفضون االشتبان بٌنهما ، وٌسحبون كل واحد منهما الى مكان 

من الشعبة بعٌدا عن اآلخر ، اال ان االمر لم ٌنته عند هذا 

الحد، وانما انتمل فً المساء الى خصومة بٌن االبوٌن ، فمد 

امتنع االومباشً جبران عن ارتٌاد الجلسة الٌومٌة التً تعمد 

امام االدارة ، وارسل الى باناٌوتً ٌعتذر عن حضور الجلسة 
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بسبب انه ال ٌرٌد ان ٌكون موجودا فً مكان واحد مع خلٌل 

مكاري ، الذي لم ٌستطع رؼم التوضٌح والتحذٌر كبح جماح 

ابنه ومنعه من االساءة العراض الناس ، وكان رد خلٌل 

مكاري ، انه مستعد لتمدٌم االعتذار له عما بدر من ابنه ، 

وٌعده بانه لن ٌتكرر منه أي سلون من هذا النوع ، واذا لم 

ٌرضه هذا المول ، فلٌتفضل االومباشً جبران باببلؼه ما الذي 

ٌرٌده منه ، وسٌستجٌب له فً الحال ، ونمل الحاج رضوان رد 

خلٌل مكاري الٌه فً خٌمته ، لكنه بمى ؼاضبا ، رافضا ان 

ٌؽادر الخٌمة ، لائبل له ان ما حدث جعله ٌفكر جادا فً ان 

ٌنؤى بعائلته عن مولع تلحمه فٌه االهانات ، عائدا الى مكان 

الامته فً ضاحٌة مزدة ، وكان اثر عودته من الشعبة لد اعاد 

الحمار الذي اكتراه من مكاري الى صاحبه ، النه ال ٌرٌد ان 

تجمعه اٌة عبللة مع هذا الرجل ، وابلػ الحاج رضوان عن 

اسفه النه لن ٌستجٌب الٌة وساطة تتصل بالشرؾ ، وال ٌنفع 

مع حادثة مثل هذه اال مماطعة خلٌل مكاري وعائلته ، تمشٌا 

الباب الذي ٌاتً منه الرٌح سده " مع المثل الذي ٌمول 

ولكن الرجل الذي لام بالوساطة رفض ان ٌعود الى "واسترح 
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الجماعة الذٌن ارسلوه بدون نتٌجة ، ملحا على صاحبه 

االومباشً ان ٌمول له الشرط الذي ٌرضٌه لٌنهً هذه 

الخصومة مع خلٌل مكاري ، وردا على الحاح الحاج رضوان ، 

وتحدٌا له ، لال شرطه الذي مفاده ان ؼلطة تتصل بالشرؾ ، 

مثل التً ارتكبها موسى بن خلٌل مكاري ، فً حك ابنته ، ال 

ٌصلحها اال ان ٌتمدم الولد للزواج من ابنته مرٌم  كدلٌل على 

حسن نٌته ، ولد تردد الحاج رضوان للٌبل فً المبول بان 

ٌتولى مهمة نمل مثل هذا الشرط ، النه ٌراه ال ٌتفك مع حجم 

الخطؤ الذي ارتكبه الولد ، ولد ٌكون ظلما له وظلما لمرٌم  

ابنة االومباشً نفسها ، ان ٌفرض علٌها الزواج وٌرؼمهما 

على المبلول به ، بسبب كلمة ؼزل طائشة ذهبت مع الرٌح ، 

ولٌس عدال فً حك خلٌل مكاري الذي لد ال ٌكون مستعدا فً 

هذه الفترة لتحمل نفمات تؤهٌل ابنه، ثم تبعات الصرؾ على 

العائلة التً تنتج عن هذا الزواج ، فابنه مازال ٌعٌش فً كنفه 

ولٌس فً حوزته عمل او دخل ٌجعله مستمبل بحٌاته عن ابٌه 

، اال ان االومباشً افهمه انه ال ٌرؼم احدا على المبول بهذا 

الشرط ، فهو ٌرحب بالمطٌعة بدٌبل عن تنفٌذه ، ثم انه كبلم 
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ٌتوجه به للرجل الذي ارسله طالبا ان ٌسمع شرطه ، فلٌتفضل 

مشكورا بنمله له ، وله وحده حك ان ٌمبل ان ٌرفض دون ان 

ٌلحك حامل الرسالة أي لوم او عتب ، وهكذا وجد الحاج 

رضوان نفسه مرؼما على حمل هذا الشرط الؽرٌب الى الطرؾ 

الثانً ، مع تعلٌك منه ٌمول فٌه انه ال ٌراه شرطا معموال وال 

منطمٌا ، ناصحا المكاري بان ٌطلب مهلة للتفكٌر ٌمكن ان 

تطول حتى ٌتمكن  مع اعضاء الجلسة من ارجاع االومباشً 

عن ضبلله ، وارؼامه على المبول بالمصالحة دون تضحٌة 

منه او من ابنه بمثل هذا الحجم ، اال انه فوجًء بخلٌل مكاري 

، ٌتحمس لمبول الشرط لائبل ، بانه ٌعتبره  ٌوم فرح وهناء ، 

ٌوم ان ٌصاهر بٌتا شرٌفا كرٌما عرٌما مثل بٌت االومباشً 

جبران ، وان فرصة تزوٌج ابنه فرصة كان ٌبحث عن وسٌلة 

لتحمٌمها ، النها ستكون مناسبة لوضع هذا االبن المشاؼب 

الشمً ، امام مسئولٌاته ، واخراجه من مرحلة الطٌش 

واالستهتار بالحٌاة ، الى مرحلة االهتمام بنفسه ومستمبله ، 

ولذلن فهو ٌرحب بهذا الشرط دون تحفظ ، ومع مثل هذه 

االجابة ، لم ٌكن هنان حاجة لكً ٌعود الحاج رضوان الى 
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خٌمة االومباشً ، الببلؼه بمبول شرطه ، وانما ارسال نادل 

الممهى ٌدعوه، الى االلتحاق بالجلسة بعد ان وافك المكاري 

على طلبه وٌرجوه ان ٌاتً لمنالشة التفاصٌل ، وعندما جاء 

لام خلٌل مكاري ٌعانمه وٌمبل راسه طالبا من السماح لائبل تلن 

الجملة التً ٌضع بها الرجل المخطًء نفسه تحت امر صاحب 

: الحك وهً 

. ــ انت الموسى وانا ٌا امباشً جبران اللحم 

           بمعنى انه ٌضع لحم جسمه رهن سكٌن االومباشً 

اذا اراد تمطٌعه واخذ ارطال منه  فسٌمبل ذلن راضٌا سعٌدا ، 

وكل ما طلبه منه وهو ٌوافك على تزوٌج ابنه من ابنة 

االومباشً ، هو ارجاء الزفاؾ الى ان تتحسن حالته المالٌة 

للٌبل ، للوفاء بما ٌحتاجه العرس من نفمات ، اما الفاتحة وعمد 

المران فبل ما نع لدٌه ان تحدث منذ االن تاكٌدا لبلرتباط 

وبرهانا على صدق النٌة من جانبه ، وتدافع اعضاء الجلسة 

ٌبدون استعدادهم للمساهمة فً ولٌمة العرس وذلن بان ٌتمدم 

كل واحد منهم بشاة ٌنحرها ، واضاؾ باناٌوتً الى الشاة 

تمدٌم بعض المواد التموٌنٌة من حانوته متمثلة فً كرتونة من 



 228 

علب الطماطم المحفوظ ، وكرتونه من علب الزٌت وشوال من 

المكرونة واخر من البرؼل الذي ٌصنع منه الكسكس ، وتم 

االتفاق بٌن االمباشً والمكاري على ان ٌتم حفل الخطوبة 

ولراءة الفاتحة ٌوم الخمٌس المادم ، أي بعد خمسة اٌام تبركا 

بلٌلة الجمعة ، وان ٌحدث الزفاؾ بعد شهر ونصؾ من لراءة 

الفاتحة ، وفً ولت من الشهر الممري المادم ٌكون فٌه البدر 

فً تمام اكتماله ، لٌساعد ذلن على احٌاء العرس والمٌام 

بطموسه ، ولم ٌكن أي منهما ، سواء االومباشً او المكاري، 

بحاجة الن ٌرجع الى صاحب الشان او صاحبة الشان ، أي 

العرٌس والعروس ، باعتبار الزواج فً مناطك المبلة ، 

ٌتجاوز ارادة االوالد والبنات ممن ٌعنٌهم االمر ، وٌمتصر 

الراره على كبار العائلة ، وتعود الكلمة النهائٌة فٌه لرب هذه 

العائلة ، ولهذا فلم ٌكن ممكنا ، وال متولعا ، ان ٌرتفع صوت 

من كبل البٌتٌن ٌعارض ما حدث ، وصار ٌمٌنا لدى اهل النجع ، 

ان موسى مكاري ، سٌتزوج مرٌم جبران ، وتم وضع 

الترتٌبات على هذا االساس ، وجاء الٌوم المحدد العبلن 

الخطبة وعمد المران ، فتم افراغ خٌمة الممهى من زبائنها 
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واعداد كراسٌها على شكل صوان كالذي ٌستخدم فً االفراح 

والنه عرس عربً بدوي ولٌس عرسا اجنبٌا كما فً حالة 

الفونسو وانجٌلٌكا ، فمد تم دون اختبلط ، واحتل خٌمة الممهى 

رجال النجع ، ٌتصدرهم الفمً عمار ، وبٌن ٌدٌه كتاب اصفر 

الصفحات ٌمرأ منه الصٌؽة المحفوظة لعمد النكاح ، بما فٌه 

من ممدمات تتخللها اٌات من المرآن الكرٌم واحادٌث الرسول ، 

الى ان انتهى بسإال الولً عن امر العرٌس والولً عن امر 

العروس ، بان ٌرددا وراءه ، كل على حده ، صٌؽة المبول 

بالزواج نٌابة عمن ٌتولى والٌته او والٌتها ، والموافمة على 

ممدم الصداق ومإخره المذكور فً العمد ، ثم ٌمومان بالتولٌع 

على العمد ، ومن بعدهما ٌموم بالتولٌع الشاهدان ، وهما الٌوم 

والضٌؾ الذي داهم صاحب الوكالة باناٌوتً دٌمٌترٌس  ، 

الوكالة بشكل مفاجًء الرائد صالح السردون، ولد وصل 

محموال على سٌارة الجٌب الحكومٌة رفمة سائمه ومعاونه ، 

وحط لبل دلائك من انتهاء الفمً عمار من لراءة الدٌباجة 

التملٌدٌة لعمد المراءة ولحظة ان بدأ فً اخذ موافمة والدي 

العرٌس والعروس ، لادما ، حسب لوله ، ٌلبً نداء الواجب ، 
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النه ال ٌمكن ان ٌحدث عرس فً الوكالة دون ان ٌكون حاضرا 

ٌهنًء اصحابه ، مرددا على مسمع من كل الحاضرٌن ، انه 

ٌضع وكالة باناٌوتً دائما فً طلٌعة اهتماماته ، حرٌصا على 

متابعة اخبارها واحداثها ، مع ان باناٌوتً سال لحظة ان راي 

سٌارته لادمة ان كان احد من عائلة العروسٌن لد دعاه فعرؾ 

انه وصل ببل دعوة ، وخمن ان عمٌله رشٌد الذي لال انه 

ٌطارد مجرما مدسوسا على اهل النجع هو الذي اخطره بوجود 

الحفل، فهو عمٌل موجود لمثل هذا الؽرض وال صحة الدعاء 

ان هنان مجرما ٌطارده ، وباناٌوتً ٌعرؾ ذلن وٌعرؾ ان 

السردون لم ٌات اال فً اطار المطاردات التً لوم بها البنته ، 

مدعٌا حرصه على مشاركة الناس فً افراحهم ، لكن ماذا 

بامكانه ان ٌفعل لرجل من اهل السلطة والدولة مثله ، ؼٌر 

المصانعة والمداهنة واتماء شره بادعاء المبول به والترحٌب 

. بمجٌئه 

        وخوفا من سطوته ومنصبه ، افسح له اهل العرس 

مكانا فً الصدارة ، ووضعوا اسمه فً عمد المران باعتباره 

احد الشاهدٌن ، وكانت فرلة الشوشان جاهزة بطبولها 
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ودفوفها ، كما كان عاشور جاهزا بمزماره الشعبً ، لعزؾ 

وتردٌد محفوظاته من اؼانً االعراس بدءا باالؼنٌة التً تمول 

 :

اشرن والبس تحت البخنوق 

المحزم خاوي جوفه  

من صؽره للبً محروق  

مهبلنً بكلوفه 

 

 وكذلن اؼنٌة

  

  ٌا نوار البولرعون

سحنتٌنً وانا مسحون 

 

: وصوال الى اؼنٌة 

 

سبلمً ارفعه ٌارٌح 

سبلمً ارفعه وصحٌح كبلمً  
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للً خذي للبً  

وهانً ، هاٌم فً البراري هانً  

ورامً  

سبحتً وانسٌح  

سبلمً  

 ارفعه ٌارٌح

 

ودار خدام  الحفل بكؤوس الروزاتا وكعك العبنبر الذي اعدته 

زوجة باناٌوتً ، باعتبارها  صاحب خبرة فً اعداد مثل هذا 

النوع  من  المشروبات و الحلوٌات الطرابلسٌة ، التً ال تكتمل 

االعراس اال بها ، وانتقلت الفرقة بعد تقدٌم وصلتها امام خٌمة 

الرجال ، الى خٌمة النساء ، وسط النجع ، وهً خٌمة اهل 

العروس ، التً كانت تنطلق منها الزغارٌد وغناء  البوطوٌل ، 

وقد اكتسب هذا االسم النه ٌعتمد على المد والطوٌل ورفع 

العقٌرة بالغناء الى ابعد مدى ممكن واعلى طبقة ٌمكن ان ٌصلها 

الصوت البشري ، وكل اغنٌة من البوطوٌل ال تتعدي عبارات 
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قلٌلة تحٌة للعروس او للعرٌس ، ٌرتفع بها صوت اكثر من 

امراة فً وقت واحد 

 ٌجعلن شجره خضراء ، وفٌن المماري ، ٌربح الباٌع هللا

وٌربح الشاري  

تموله احدى النساء من لرٌبات العروس  

فترد احدى لرٌبات العرٌس بتحٌة البن عائلتها لائلة 

 ٌا ؼالً مبرون ، على أّمن وبون ، وعالجماعه اللً مبرون

ٌحبّون 

ولد تولؾ هذا الؽناء الذي ٌتصاعد من نساء الفرح دون ان 

ترافمه طبول وال مزامٌر بمجرد وصول الفرلة ، وانتمل الى 

نوع اسرع اٌماعا ، ٌرافك عزؾ الفرلة ، وكانت اكثر نساء 

الحفل انالة وجماال وزٌنة  ، كما هو الحال دائما ، بما لدٌها 

من لمسة مدنٌة ، اجنبٌة ، تمٌزها على نساء البادٌة ، انجٌلٌكا 

، التً كانت ترلص وتؽنً احتفاء بعرس صدٌمتها مرٌم ، 

ورؼم ان امها لامت بتبخٌرها باعشاب الشٌخة خدٌجة ، اال 

انها كانت خائفة علٌها من حسد النساء، خاصة ان بٌنهن 

امراة المكاري ، ام العرٌس ، ولد بدأ الناس فً النجع 
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ٌتحدثون عن لوة االٌذاء التً تملكها عٌناها ، ولد وصل تاثٌر 

هذٌن العٌنٌن ، الى العمة مرٌومة نفسها ، بكل ما تملكه من 

وسائل التحصٌن والحماٌة لنفسها وما ٌمع فً حوزتها ، فهً 

نظرت الى " تبره " التً نملت ان امراة المكاري واسمها 

احدى النبتات الطبٌة التً تزرعها امام خٌمتها ، ولد ازهرت 

وكبرت وتكونت من ازهارها الزرلاء تٌجان جمٌلة ، فابدت 

عجابها وهو تسلط علٌها عٌنٌها ، فاذا بازهار تلن النبتة 

تتسالط كلها فً لحظة واحدة وتصفر اورالها وٌصٌبها الذبول، 

كان تلن النظرة كانت صاعمة ضربت النبتة ، ومنذ ذلن الٌوم 

صارت ترتل التعازٌم والتعاوٌذ التً تحفظ هذه النباتات من 

العٌن ، وكان خوفها ٌزداد وهً ترى االعٌن تبحلك فً جمالها 

وزٌنتها واعجابا واندهاشا ، فتدعو فً سرها السٌدة العذراء 

والسٌد المسٌح ان ٌصونا ابنتها ، وتاكدت شكوكها من نفاذ 

نوع من الحسد الى ابنتها، حال سماعها بان سٌارة وصلت الى 

الوكالة تحمل السردون ، ولد ظنت ان حادث السٌر الذي ولع 

رته له فً المرة الماضٌة ، ٌجعله ٌفكر كثٌرا لبل ان ٌركب سٌا

نفسها  باتجاه الوكالة ، لكنه لبلسؾ عاد ، عارفة بٌنها وبٌن
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انه ما جاء اال  بؽٌة ان ٌضاٌك ابنتها وٌتحرش بها ، هذا النذل 

الخسٌس ، ولهذا صممت اال تعطٌه فرصة ان ٌراها او ٌلتمً 

بها ، وستبمى ابنتها فً بٌت العرس حتى لو التضاها االمر ان 

تنام هذه اللٌلة واللٌلة التً تلٌها فً خٌمة االومباشً وهً 

ستكون معها ،  لكن الرائد السردون لدٌه برنامج آخر ، سعى 

جاهدا لتنفٌذه رؼم انه ال ٌكره ان تتكحل عٌناه بجمال انجٌلٌكا 

الحبٌبة ، اال ان عدم رإٌتها لن ٌمؾ عائما امام تحمٌك هدؾ 

اساسً من اهداؾ هذه الرحلة ؼٌر رإٌة المراة التً ملكت 

علٌه جماع للبه ، فمد اعطاه الفونسو ، فرصة الضؽط علٌه ، 

عندما تؤخر فً تسجٌل نفسه فً سجل الممٌمٌن الجدد فً 

منطمة المبلة ، كما تمتضى الئحة الممٌمٌن فً الببلد من حملة 

الجنسٌات االجنبٌة ، وفعبل انتحى جانبا بصاحب الوكالة ٌخبره 

بخطورة ان ٌتؤخر صهره الفونسو فً تسجٌل نفسه ، وانه ال 

ٌرٌد ان ٌستصدر امرا من نائب الوالً البرٌجادٌر هٌوز 

بالمبض علٌه لمخالفة اللوائح ، بسبب العبللة الطٌبة التً 

ترطه به ، ولهذا فهو ٌنصحه مخلصا ، تجنبا الي مبلحمات 

لانونٌة لد تضر بصهره ، ان  ٌذهب  معه فً سٌارته الى 
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مزده ، وٌموم فً الؽد بتسجٌل نفسه ووضع تولٌعه فً السجل 

المخصص لذلن ، مصطحبا معه جواز سفره لٌتم التماط صورة 

له ولجوازه ، فتنتهً المهمة بسبلم وسٌضع سٌارة تحت امره 

تعٌده صباح الؽد الى الوكالة ، وفاتحا معا الفونسو بهذا 

االلتراح ، وبتحرٌض وتشجٌع من صهره ، وافك على تنفٌذه 

، وكان السردون جاهزا بسائمه ومعاونه وسٌارته للتحرن فً 

.  ذات اللٌلة عائدا الى مزده مصطحبا معه الفونسو 

  مضت سٌارة الجٌب بهم ، ترتفع وتنخفض وتهتز وترتعش 

مثل مرٌض بالحمً ، عبر الطرٌك المترب ، وعجبلتها تتثٌر 

الؽبار ، الذي ٌتسلل رؼم الزجاج الممفول الى االفواه، منتمبل 

منها الى الحلوق لٌبمى ملتصما بها ، كما تبمى ذرات منه 

عالمة باهداب العٌون ، حتى وصلوا الطرٌك الرئٌسً الذي لم 

ٌكن معبدا ولكنه كان مرصوفا ببعض المواد الجٌرٌة ، اكثر 

اتساعا والل ترابا ، فصار بامكان السٌارة ان تزٌد فً سرعتها 

، وعبر كتل الظبلم التً تشمها السٌارة بانوارها الصفراء 

الشحٌحة المرٌضة ، كان الطرٌك ٌظهر تحؾ به كتل الرمال 

وتظهر شجرة بٌن الفٌنة واالخرى كانها شبح ٌطل على 
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الطرٌك ، وعبر العتمة التً تحٌط بكل شً ، الطرٌك والسٌارة 

ووجوه الرجال داخل السٌارة ، اسفر السردون للفونسو عن 

وجهه الحمٌمً، وجه العدو ، الذي ٌكرهه وٌحسده النه فاز 

دونا عنه بجمٌلة الجمٌبلت انجٌلٌكا ، وافهمه بلؽة صرٌحة 

واضحة ، وفً حضور هذٌن الشرطٌٌن من اعوانه ، اللذٌن 

ٌؤتمران بامره ، وٌبدٌان استعدادهما ، امام الفونسو ، بل 

سعادتهما بتنفٌذ ما ٌؤمرهما به من تعلٌمات حتى لو كان امرا 

بمتل انسان ما ، لائبل له انه االن فً لبضته ، ٌفعل به ما ٌشاء 

، واذا ما لام هذه اللحظة بمتله، وحفر له حفرة فً هذه المفار 

، فلن ٌكون تمة مجال الن ٌعثر له احد على اثر ، بل لن ٌعدم 

وسٌلة اخرى اكثر امانا و نجاعة فً التخلص منه ، بان  

ٌفتعل االن حادثا ٌحدث لهذه السٌارة، وٌمول مدعوما بشهادة 

الرجلٌن انه لتل اثناء الحادث ، وهو خٌار ٌضعه امامه مستهبل 

به الحدٌث ، لكنه سٌتركه جانبا ولن ٌموم بتنفٌذه اال مرؼما ، 

بل كارها ، النه ال ٌتفك مع طبٌعته التً تكره المتل ، 

وسٌعرض علٌه االن الخٌار الثانً الذي سٌكون نعٌما ٌتمرغ 

فٌه، مدى الحٌاة ، اذا سمع كبلمه واستجاب له ، اذ ان هنان 
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منطمة فً الصحراء فً الجبال المحاذٌة لمرٌة طبمة ، وهً 

تمع فً اطار المنطمة االدارٌة للمبلة ، ملٌئة بنبات الحلفاء ، 

ربما بكمٌات اكثر ؼزارة من جنائن العرعار ، ولد تم اببلغ 

شركة الحلفاء ، وتكلٌفها من لبل نائب الوالً بتؤسٌس وكالة 

بها ، على ؼرار وكالة باناٌوتً ، مشترطا هذه المرة ان تعطى 

الرخصة بمعرفة الجهاز االداري لمنطمة المبلة ، التً ستنتدب 

لها رجبل من اهل الخبرة ، ٌكون صاحب الوكالة ، ولن تجد 

االدارة عنصرا افضل منه لتسلٌمه الوكالة ، وسٌتولى 

السردون نفسه اعطائه المبلػ الكبٌر الذي ٌدفعه صاحب 

الرخصة للشركة على سبٌل التؤمٌن ، وسٌعطٌه المبلػ كامبل 

لٌبمى محفوظا باسمه لدى الشركة ، وٌكون ملكه حتى بعد 

انتهاء مدة الضمان وعودة المبلػ الٌه ، وهو مبلػ كبٌر ٌزٌد 

عن خمسة االؾ فرنن ، وستكون الوكالة هً طرٌمه الى 

الثراء باذن هللا ، ٌعرضها السردون علٌه هبة خالصة ممابل 

شًء واحد ال ٌكلفه ملٌما واحدا ، هو ان ٌطلك انجٌلٌكا ، وهو 

ٌرجوه بل ٌتوسل الٌه ان ٌمبل هذا العرض ، وٌعفٌه من البدٌل 

االخر ، وهو ازاحته من طرٌك انجٌلٌكا  وتحرٌرها  من 
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ارتباطها به لتكون حرة تتزوج مرة اخرى ، عن طرٌك لتله ، 

اذ ال سبٌل العطاء المرأة حرٌتها اال عن هذٌن الطرٌمٌن ، 

وهو شخصٌا ٌفضل طرٌك الطبلق ، النه ٌعفٌه من تلوٌث ٌده 

بدمه ، واالختٌار مترون له ، وهو ٌرٌد ان ٌسمع منه ردا االن 

وفً هذه اللحظة ، دون ان ٌكون ملزما بتنفٌذ هذا الطبلق  لبل  

ان ٌضمن  الفونسو حموله كاملة ، وٌضع عمد الوكالة فً 

جٌبه ، بعد اٌداع الضمان فً صندوق الشركة باسمه ، عارفا ، 

ٌمول السردون ، انه لن ٌستطٌع خداعه ، الن ٌده طوٌلة ، 

وسٌلحك به اٌنما كان ، ولن ٌكون اول وال أخر رجل ٌلمى 

حتفه على ٌدٌه ، فهو ٌمتل الناس بحكم العمل وتنفٌذا للمانون 

، وبترخٌص حكومً ، ولن ٌحٌر فً تدبٌر االسباب والوسائل 

لمتله وال توفٌر الشهود الذٌن سٌعٌنونه فً المهمة اذا اظهر 

خٌانته له ، كما انه وبحكم منصبه اٌضا ٌتحكم فً عدد من 

لطاع الطرق ولصوص الصحراء ومجرمٌها الذٌن ٌتصرفون  

باشارة من اصبعه ، وسٌناله اذا اراد نٌله سواء بالمانون او 

خارج دائرة المانون ، وهو هنا االن ، ٌترن له الخٌار كامبل، 

كل ما ٌرٌده منه ان ٌبلؽه بالمرار الذي ٌختاره ، ولم ٌكن 
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الفونسو ٌستطٌع ان ٌعارض، بل لم ٌكن ٌستطٌع ان ٌفتح فمه 

لٌنطك باي شًء ، اذ وجد نفسه للوهلة االولى عاجزا عن 

فتحه لمجرد ان ٌتنفس ، فمد انحبس فً حلمة الكبلم كما 

انحبست االنفاس ، الن ما لاله السردون كتم على صدره حتى 

اشعره باالختناق ، ولم ٌستطع ان ٌمول شٌئا ، او ٌفعل شٌئا 

ردا على عروض السردون اال ان ٌهز راسه موافما على 

العرض الذي لدمه الٌه وٌخرج اصواتا اشبه بالحشرجة ٌفٌد 

بها لبوله له ، ولم ٌصدق بعد ان وصل الى مزده انه مازال 

حما على لٌد الحٌاة، وان السردون تركه ٌرتاح فً ؼرفة 

الضٌافة فً بٌته ، ثم عندما جاء الصباح اخذه معه الى مركز 

الشرطة للمٌام بمهمة التسجٌل والتماط صورة له ولجوازه ، 

وبعد ذلن اوفى بوعده الذي لاله له فً الوكالة ، ووضع تحت 

امره سٌارة الجٌب بسائمها تعود به الى بٌته  فً وكالة 

باناٌوتً ، ولكن هل ٌستطٌع ان ٌسمى ما حدث له االن نجاة 

من تهدٌد السردون؟  

                   اوصلته السٌارة الى باب مكتب باناٌوتً 

والفلت راجعة ، وهرع الٌه صهره ٌساله فً للك عما حدث ، 
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النه لم ٌكن ٌؤمن للسردون ، ولهذا فهو سعٌد بان ٌراه ٌعود 

سالما ، فابلؽه صهره بانه لام فعبل بتسجٌل نفسه فً سجل 

الامة االجانب ، اال ان االمر لم ٌكن ٌبدأ او ٌنتهً عند هذا 

الحد ، فما التسجٌل اال ذرٌعة استخدمها السردون لتحمٌك 

ؼرض آخر كان فً نفسه ، واخبر صهره بما تعرض له من 

تهدٌد بالمتل من السردون ، وما عرضه علٌه من اؼراء ممابل 

ان ٌترن له انجٌلٌكا ، بمعنى ان ٌطلمها ، لٌستطٌع بالتالً ان 

تزوج منها ، وبلهفة سؤله باناٌوتً عما كانت اجابته للسردون 

: ، فمال الفونسو بشًء من المكر والمخاتلة

ـــ ارٌد ان استشٌرن انت ، عما ترٌدنً ان افعل اونكل 

باناٌوتً ؟ 

ــ وهل ٌستحك موضوعا كهذا اٌة استشارة ٌا الفونسو ؟ 

ترفض طبعا ، النه لٌس وحده فً الببلد ، ولم تتنازل  له 

حكومة برٌطانٌا العظمى على حكم الببلد والتصرؾ فً رلاب 

. الناس كما ٌشاء

. ــ انه ٌمول بان الحكومة اعطته ترخٌصا بالمتل 

ــ انه كاذب سافل حمٌر ، اال تعرؾ ذلن ؟  
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ــ اعرؾ طبعا  اونكل باناٌوتً ، وبسبب هذه السفالة والحمارة 

، ٌستطٌع تنفٌد تهدٌده لً بالمتل ؟ 

. ــ البد ان نشتكٌه الى نائب الوالً 

ــ نائب الوالً ٌعرفه ، وٌبمٌه النه ٌخاؾ منه على نفسه ، 

وٌعرؾ انه سٌصبح لتٌبل 

. لو حاول عزله او نمله 

ــ من لال لن مثل هذا الكبلم الفارغ ؟ 

. ــ هنان اناس ٌرددون هذا الكبلم 

ــ  انت خائؾ منه ،الٌس كذلن؟ 

ــ الول لن ان نائب الوالً مرعوب منه ، فكٌؾ بالنسبة لرجل 

ال حول وال لوة له مثلً؟ 

. ـــ ال تمل انن اجبته لما ٌرٌد 

ـــ وهل لدٌن بدٌل ؟ 

ـــ هب انن اجبته حما لتطلٌك زوجتن ، من ٌضمن له انها 

ستوافك على الزواج منه ، او اننً شخصٌا لن ارفض تزوٌج 

ابنتً منه ؟ 
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ــــ هذا طبعا راجع الٌن  اونكل باناٌوتً وراجع النجٌلٌكا ، 

فانتما من سٌدخل فً المواجهة معه عندئد ، بالنسبة لً فكل 

. ما ٌرٌده منً ان اتنحى عن طرٌمه 

ــ وماهو الثمن الذي عرضه علٌن ؟ 

. ــ اوال ، انه لن ٌمتلنً 

ــ وثانٌا ؟ 

ـــ وثانٌا ، فانه ٌتحدث عن وجود مكان فً الصحراء تنبت فٌه 

الحلفاء بؽزارة ، وٌملن اذنا بفتح وكالة فً ٌده رخصتها ، 

. ٌستطٌع منحها لً 

ـــ  هل اعتبر ابنتً انجٌلٌكا طالما ؟ 

. ـــ انها لٌست طالما 

ــ ولماذا وانت فٌما ٌبدو لد اتخذت لرارن ؟ 

. ــ لن ٌحدث هذا الطبلق اال بعد ان استلم عمد الوكالة فً ٌدي 

. ــ لم اكن اظن انن سالط الى هذا الحد 

ــ الفونسو لٌس سالطا ، اونكل باناٌوتً ، الفونسو بائس 

. مسكٌن 
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 ٌنخرط الفونسو فً البكاء وهو ٌكرر كلمتً بائس مسكٌن ، 

فً حٌن ٌتركه باناٌوتً وٌمضً كعادته فً لحظات الكدر 

والضٌك ، متوؼبل فً البراري ، ولد بدأت العتمة تطبك على 

المكان،  

ماضٌا فً طرٌمه حتى احس بنفسه ٌذوب تماما فً الظبلم ولد 

. ابتعدت عنه اضواء الوكالة وابتعد عنها 

     جاء الى هذا المكان ال من اجل الربح واكتساب المال ، 

وانما جاء ٌنشد الصعود فً مدارج الصفاء والنماء متؤثرا بمن 

عرؾ لدٌما من النسان ممن رآهم ٌعتزلون الناس والعمران 

وٌصعدون الجبال لكً ال ٌصلهم ضجٌج الحٌاة وال ٌنسحمون 

تحت مطالبها كما ٌفعل سكان المدٌنة وال ٌدخلون صراعاتها 

ولكن هاهو مهدد باالنسحاق ، مطالب بدخول مٌادٌن الصراع 

حتى وهو ٌهرب الى هذا المربع من الجبال التً تحٌط به من 

كل جانب ، واصوات تاتٌه من خلفه ومن امامه تمول له ال 

نجاة ، حتى لو صنع تمبا فً االرض واختفى فٌه ، ربما النه 

حما تاخر فً هروبه الى الصحراء ، كان ٌجب ان ٌموم بهذا 

الهروب منذ زمن مضى ، ربما لبل الزواج واالنجاب ، كما 
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ٌمول له الخاطر الذي ٌلح علٌه مرة وراء االخرى، ولكن البد 

من حل ،  

الثل ٖٓ ٍج٤َ ُز٤ٌَو االؿالٍ ٝرؾو٤ن االٗؼزبم ، الثل ٖٓ ٛو٣ن 

ٓب ، آب االٕ كبٕ اُٜوٝة ٣جلٝ ٓطِجب ػي٣يا ، ؽز٠ ك٢ ٝٙؼٚ 

االٕ ٝٛٞ ٣٘ي١ٝ ك٢ اُظِٔخ ٣ٝوٟ ؽِوخ اُغجبٍ رؾ٤ٜ ثٚ ًضَ 

ٍٞكاء ٖٓ اُظالّ ، ٗؼْ ًبٗٞا اُٝئي اَُ٘بى ٣نٛجٕٞ ك٢ هؽِخ 

اُؼيُخ ٝاُٜوٝة ٖٓ ْٓبؿَ اُؾ٤بح ْٝٓبًِٜب ، كواكٟ ، ال 

٣ؾِٕٔٞ اال َٓئ٤ُٞخ اٗلَْٜ ، آب ٛٞ ، كبالٓو ٣قزِق ثبَُ٘جخ 

ُٚ ، كٌوح االهروبء ك٢ ٓلاهط اُٖلبء اُوٝؽ٢ ، عبءرٚ ٝٛٞ 

٣وٍق ك٢ ٛنٙ اُو٤ٞك اُؼبئ٤ِخ ، اُز٢ ٣زؼنه ٓؼٜب اُزؾ٤ِن ثؼ٤لا 

ػٖ اهٜٙب ٝاعٞائٜب أُضوِخ ثبالُزيآبد ٝاالؽز٤بعبد 

ٝأُطبُت ، ٝٛنٙ االٍوح اُز٢ اْٗؤٛب ، ٢ٛ اُز٢ ٤َٔ٣ٜب اَٛ 

االعزٔبع ف٤ِخ ، ٝمُي ٣ؼ٢٘ إ رزُٞل ػٜ٘ب فال٣ب افوٟ ، ًٔب 

٣ؾلس االٕ ُؼبئِزٚ ، كبث٘زٚ ٕبه ُٜب ىٝط ، ٝٓغ اُيٝط ث٤ذ 

َٝٓئ٤ُٞخ ، ٝكػي االٕ ٖٓ ٣ٞهعٞ اُن١ رِجَزٚ هٝػ ٤ّطب٤ٗخ 

ال ٣له١ ا٣ٖ ٍبهزٚ ٝٓبما كؼِذ ثٚ ، آب اث٘زٚ كبٜٗب ٓؼٚ ، ُْ 

ر٘لَٖ ػ٘ٚ هؿْ اُيٝاط ، ٝاُج٤ذ اُغل٣ل ، ٌُ٘ٚ ىٝط ك٤ٔب ٣جلٝ 
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، ٤ٌُ اٛال َُِٔئ٤ُٞخ اُيٝع٤خ ، كٜٞ ٣زٜبٟٝ ٓغ اٍٝ ٛجخ ه٣ؼ 

راله٤ٚ ، ٣ٜوة ٖٓ أُٞاعٜخ ٤ُزوًٚ ٝعٜب ُٞعٚ ٓغ هعَ ثِؾ 

اُؾل االه٠ٖ ٖٓ اُقَخ ٝاَُوٞٛ االَٗب٢ٗ ، ٍزٌٕٞ ٌِْٓزٚ 

ٓؼٚ اٗٚ ُٖ ٣َزط٤غ إ ٣ؾبهثٚ ثبٍِؾزٚ ٝاٍب٤ُجٚ اُز٢ ٣غ٤ل 

افز٤به اًضوٛب اٗؾطبٛب ٝكٗبءح ك٢ ٓؼبهًٚ ، ُٞ اهاك ؽوب إ 

٣ٌٕٞ ّو٣وا ٓضِٚ ، ٣ٜٝجٜ ا٠ُ َٓزٟٞ االٍب٤ُت اُٜبثطخ اُز٢ 

رزلن ٓغ َٓزٞاٙ ، ُٔب اٍزطبع إ ٣لؼَ مُي ، ؽز٠ ُٞ اهاك ؽوب 

إ ٣زغوك ٖٓ عبٗجٚ االَٗب٢ٗ ٣ٝزق٠ِ ػٖ ٓجبكئٚ ٝافاله٤برٚ ، 

الٕ ك٢ االٓو ٤ّئب ٣زَٖ ثبُز٣ٌٖٞ ، ٣ٝزَٖ ثطجغ االَٗبٕ ، 

ٝاٍزؼلاكٙ اُلطو١ الٕ ٣لؼَ اٝ ال٣لؼَ ٓب ٣َزط٤غ اٝ ال ٣َزط٤غ 

كؼِٚ ، ٗؼْ ، اٗٚ ٣َزط٤غ اُزل٤ٌو ك٤ٔب ٣غت إ ٣لؼِٚ ٤ُغبثٚ 

اُوعَ ثب٤ٍِجٚ ٝرآٓوٙ ، ٌُ٘ٚ ك٢ اُز٘ل٤ن ، ُٖ ٣َزط٤غ ، ا٤ٌُ 

ثٔولٝهٙ ٓضال  إ ٣ٌزو١ ُٚ هبٛغ ٛو٣ن ٓبٛو ك٢ اُو٘ٔ ، 

٣زوٕل ُٚ اص٘بء ػٞكرٚ ٖٓ اًُٞبُخ ا٠ُ ٓيكٙ ، ٤ٖ٣ٝجٚ ك٢ ٓوزَ 

، كز٘ز٢ٜ ثنُي ًَ أُْبًَ اُز٢ ٣ٖ٘ؼٜب ُٚ ٛنا اُوعَ ٣ٝوّٞ 

ثزول٣ْ اُقالٓ الفو٣ٖ ًبٕ ٖٓله ٙوه ٝام١ ُْٜ ، ٌُ٘ٚ 

" ٍبػخ اُز٘ل٤ن ٤ٍوٟ آبٓٚ هٍٞ االٗغ٤َ ك٢ إؾبػ ُٞهب 
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٢ٌُ٘٘ٝ اهٍٞ ُي ٓب ٣غت إ رَٔؼٚ ، اكؼَ ف٤وا ُُٞئي اُن٣ٖ 

٣ٌوٛٞٗي ، ٖٝٓ ٕلؼي ػ٠ِ فنى ، كبكه ُٚ فنى اُضب٢ٗ 

اٝ ٓب ٣وُٞٚ هللا ثؾَت ٓب ٝهك ك٢ هٝا٣خ " ٤ُٖلؼي ػ٤ِٚ 

اروًٞا االٗزوبّ ٢ُ ، اٗب ٖٓ ٣وّٞ ثٚ ، ٣وٍٞ اُوة " اُول٣ٌ ثٍٞ 

كٜٞ اُن١ افن ػٜلا ػ٠ِ ٗلَٚ إ ٣٘زوْ ُِظِْ ٝأُظ٤ِٖٓٞ ، "  

آب االَٗبٕ كؼ٤ِٚ ًٔب ٣وٍٞ اٗغ٤َ ُٞهب ك٢ ٓٞٙغ آفو، اال ٣ل٣ٖ 

اؽلا ٢ٌُ ال ٣لإ ، ٝػ٤ِٚ كائٔب إ ٣ـلو ُالفو٣ٖ افطبءْٛ ٢ٌُ 

٣ـلو هللا ُٚ اصبٓٚ، ُٜٝنا ٛٞ ٣ؼوف اٗٚ ُٖ ٣َزط٤غ إ ٣ٜجٜ 

ثبفالهٚ ٝٓضِٚ ا٠ُ ؽ٤ٚ٘ ٛنا اُوعَ ، كٜٞ ٛو٣ن ٣ٌٖٔ إ 

ٍ وحٌنذ سٌنطبك علٌه لا٣َزقلٓٚ ٤ُوثؼ أُؼوًخ ٙل فٖٔٚ 

ا٤َُٔؼ ػٖٔ ٣وثؼ اُؼبُْ ٣ٝقَو ٗلَٚ ،ٍٝزٌٞٗبُقَبهح ك٢ 

ٛنا أُؼ٠٘ فَبهح كائٔٚ ٝٛٞ اُن١ اهك ثٔغ٤ئخ ا٠ُ ٛنا أٌُبٕ 

اٗٚ ٣ِّٞ ٗلَٚ ُٔغوك إ رٔوم ك٢ .  ْٗلإ اُوكؼخ ٝأَُٞ

فبٛوٙ اكٌبه رزَٖ ثبُزٜل٣ل ٝاالٗزوبّ ، ٣ٝؼزجو ٓضَ ٛنا االكٌبه 

 . اصْ ك٢ ؽن ٗلَٚ ٝؽن االٍِٞة اُن١ اهرٚبٙ ك٢ اُؾ٤بح 

     ال ٣له١ ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُظوٝف َٛ ٣ِّٞ اُلَٞٗٞ ػ٠ِ 

 ٙؼلٚ ٝا٤ٜٗبهٙ اٝ ال ٣ِٞٓٚ ، ٌُٝ٘ٚ ػ٢ِ ٣و٤ٖ االٕ إ 
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ُٝؼِٚ ٤ٌُ ٤ّئب . اُؾ٤بح اُيٝع٤خ الث٘زٚ ثِـذ ٛو٣وب َٓلٝكا 

ٓيػغب إ ٣ؾلس ٓضَ ٛنا اُلوام ثؼل ٓب اثلاٙ ىٝعٜب ٖٓ ٍِٞى 

٢ٍء اىاءٛب ، ؽز٠ هجَ إ ٣لفَ اُوعَ اُج٢َ٤ُٞ ػ٠ِ اُقٜ ، 

كٜٞ ٤ٌُ ثبُيٝط اُن١ ٍٞف رزؤٍق اث٘زٚ ػ٠ِ كواهٚ اٝ 

٣زبٍق ٛٞ ػ٠ِ افزلبئٚ ٖٓ ؽ٤برٚ ٝؽ٤بح اٍورٚ  ، كول ٕلٓذ 

ثٚ اٗغ٤ِ٤ٌب ٓ٘ن ا٤ُّٞ االٍٝ ُيٝاعٜب ثٚ، صْ ٛبٛٞ ٣ضجذ ثغج٘ٚ 

ٝرقبمُٚ ٝا٤ٜٗبهٙ اٗٚ ٤ٌُ عل٣وا ثٜب ، ٌُٝ٘ٚ اثلا ُٖ ٣َٔؼ 

ٛ٘بى اٍجبة ًض٤وح . َُِوكٝى إ ٣ْٚ اٗغ٤ِ٤ٌب ا٠ُ ؽو٣ٔٚ 

رجوه اػزواٙٚ ػ٠ِ ٓضَ ٛنا اُيٝاط ، ٣ؤر٢ ػ٠ِ هاٍٜب افالم 

ٍِٝٞى ٝٛج٤ؼخ اُوعَ االعوا٤ٓخ ، ٣ٝبر٢ ثؼلٛب اٗٚ ٓزيٝط 

ٕٝبؽت ث٤ذ ٢ِٓء ثبٝالكٙ ٝث٘برٚ ، ٣ٝبر٢ ك٢ أُوبّ اُضبُش 

كبهم اَُٖ ث٤٘ٚ ٝث٤ٜ٘ب ٝٛٞ كبهم ٣غؼِٜب ثٔضبثخ اث٘خ ٖٓ ث٘برٚ 

، ك٤ٌق فطو ُٚ اٍبٍب فبٛو إ ٣ٌٕٞ ىٝعب ُٜب ؽز٠ ُٞ ُْ 

٣َجوٚ اُلَٞٗٞ ُِيٝاط ثٜب ، صْ ٛ٘بى ٍجت هاثغ ٣لكؼٚ 

ُالػزواٗ ٛٞ اُطو٣وخ االثزياى٣خ االعوا٤ٓخ اُز٢ ٣َزقلٜٓب 

ُزؾو٤ن ِٛجٚ ، ٓٔب ٣غؼِٚ اًضو إواها ػ٠ِ هك٘ اثزواىٙ 

ٝاٍِٞثٚ أُٜغ٢ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ ٓضَ ٛنٙ اُوٚب٣ب اُز٢ ال ٣غٞى 
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ك٤ٜب أ١ ٗٞع ٖٓ اُزؼبَٓ ؿ٤و اُزؼبَٓ االَٗب٢ٗ اُوبئْ ػ٠ِ 

اُزوا٢ٙ ٝاُوجٍٞ ٝأُٞكح ث٤ٖ ًَ االٛواف، ٝٛٞ ٝاصن إ 

اث٘زٚ ٗلَٜب ٍٞف روك٘ ثوٞح إ رؾ٤َ ٗلَٜب ا٠ُ ٍِؼخ 

٣ْزو٣ٜب اَُوكٝى ثٔبُٚ ٖٝٓ٘جٚ ٝٗلٞمٙ ، ٝٛٞ ثبػزجبهٙ 

ٝاُلٛب ٖٝٓله اُؾت ٝاُؾ٘بٕ ٝاُؾٔب٣خ ُٜب ك٢ ٠ٚٓ ٖٓ 

ػٔوٛب ، ُٖ ٣زق٠ِ ا٤ُّٞ ػٜ٘ب ، ُٖٝ ٣َٔؼ َُِوكٝى إ 

اَُوكٝى ُٚ هئ٤ٌ ، ٛٞ . ٣لوٗ اهاكرٚ ػ٤ِٚ اٝ ػ٤ِٜب 

اُجو٣غبك٣و ٤ٛٞى ، ٗبئت اُٞا٢ُ ك٢ ٓ٘طوخ اُوجِخ ، ٤ٍنٛت ا٤ُٚ 

٤ٍَٝؼ٠ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ كػٔٚ ، ٛبُجب االٍز٘غبك ثٚ ك٢ اُؾ٤ُِٞخ 

.  ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُْوٝه اُز٢ ربر٢ ٖٓ هعَ االٖٓ ك٢ اكاهرٚ 

 

                   ػ٘ل ػٞكرٚ ا٠ُ اُج٤ذ ، اٗزجٚ ا٠ُ اُطبُٝخ 

اُٖـ٤وح أُٞعٞكح ك٢ هًٖ اُٖبُٕٞ، ٝهاٟ ٗلَٚ َٓ٘بهب 

ُِغًِٞ كٞهٚ ، ٝهل افن اُوِْ ٝكزؼ اُلهط اُن١ ٣ْٚ أُلٌوح 

اَُٞكاء اُز٢ رؼٞك إ ٣ٌزت ك٤ٜب ٤ٓٞ٣برٚ ًِٔب ػٖ ُٚ مُي ، 

: ٝؿٌٔ اُو٣ْخ ك٢ أُؾجوح ًٝزت 
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ال ُْ ٣ٌٖ ٛنا ٓب عئذ ٖٓ اعِٚ ا٠ُ ٛنٙ اُٖؾواء ، ُْ ٣ٌٖ ))

ٛنا ٓب ً٘ذ اه٣لٙ ، ٌُٖٝ اال٤ّبء ٣جلٝ اٜٗب ربفن كائٔب َٓبها 

ثؼ٤لا ػٔب ٗقطٜ ُٚ ، ٝٗغل اٗلَ٘ب ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُؾبُخ ، 

ٓوؿ٤ٖٔ ٠ٚٔٗ ػجو ماى أَُبه ، ٌُٖٝ ُالهاكح ا٣ٚب كٝهٛب ، 

اٝ الثل إ ٣ٌٕٞ ُٜب كٝه ؽز٠ ٝٗؾٖ ٢ٚٔٗ ك٢ ٛو٣ن ال ٗقزبهٙ 

، ٝال ٗو٣لٙ ، ٝال هلهح ُ٘ب ػ٠ِ رلبك٣ٚ ، ٗؼْ ٛ٘بى كائٔب ثغٞاه 

اُؾز٤ٔخ اال٤ُٜخ ٓغبٍ ُِلؼَ االَٗب٢ٗ ًٔب روٍٞ رؼب٤ُْ االٗغ٤َ 

الٕ اُوة ُْ ٣ٔ٘ؾ٘ب ػوال ُ٘زوًٚ ػبٛال كٕٝ ػَٔ  ، ٣ٝجو٠ ُل٣٘ب 

االٍِٞة اُن١ ٗل٣و ثٚ اُٖواع ، ام ًبٕ أَُبه ٕواػب 

ٝٓغبثٜخ ، ؽ٤ش رزلبٝد عٜٞك اُجْو اػزٔبكا ػ٠ِ ٓب اػطبْٛ 

هللا ٖٓ هلهاد ػو٤ِخ ٝٓٞاهك هٝؽ٤خ ٝآٌب٤ٗبد صوبك٤خ ٝػ٤ِٔخ ، 

كٜ٘بى كائٔب ٖٓ ُٚ ؽٌٔخ ٣َزط٤غ رٞظ٤لٜب ، ٝػوَ  ًوّ ثٚ 

االَٗبٕ ث٢٘ اكّ ، َٗزط٤غ اٍزقلآٚ ، ك٤ٔب ٣ؼوٗ ُ٘ب ٖٓ 

ٛ٘بى ثبُزب٤ًل ٓ٘بٛن . هٚب٣ب ػجو ٛنا أَُبه أُلوٝٗ ػ٤ِ٘ب 

٣غت اٍزٌْبكٜب ، ٝاكٌبه ٣غت كهاٍزٜب ، ك٢ اٛبه ٛنا 

أُٞٙٞع ، ٍبثلا ٛنٙ ا٤ُِِخ ثلزؾٜب ٓغ ًبر٤ب اما ًبٗذ ُْ 

رَزـوم ك٢ اُّ٘ٞ ثؼل ، ٝٛجؼب كٕٝ ٓجبُـخ اٝ ر٣َٜٞ  ، كبٗب ال 
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اه٣ل إ إًٞ ك٢ ٓوبّ اُوعَ اُن١ ؽنهد ٓ٘ٚ رؼ٤ِْ ا٤ٌَُ٘خ 

ٝاُن١ ٣زٖٞه اُقطو ؽ٤ش ال ٝعٞك ُِقطو ، ٣ٝقبف ٖٓ اُٚوه 

ؽ٤ش ال ٝعٞك ُٜنا اُٚوه ، كٕٝ اٍزجبم ُالؽلاس ، ٝكٕٝ 

( (اٛٔبٍ ُٜب ؽز٠ ال ربفنٗب ػ٢ِ ؽ٤ٖ ؿلِخ 

 

اهلَ ثبٗب٣ٞر٢ اٌُواً ، ٝكفَ ؿوكخ اُّ٘ٞ ٤ُغل ىٝعزٚ ر٘زظو 

اثلٍ . كفُٞٚ ، ر٢ٚء ك٘به اُـبى ٝرووأ ٕلؾبد ٖٓ االٗغ٤َ 

ٓالثَٚ ، ٝافن ٌٓبٗٚ ثغٞاهٛب ٓزٔلكا كٞم اَُو٣و ٣ٝؾ٢ٌ ُٜب 

ثبفزٖبه ػٔب ِٕٝٚ ٖٓ افجبه أُئآوح اُز٢ ٣لثوٛب اَُوكٝى 

٤ُطِن اٗغ٤ِ٤ٌب ٖٓ ىٝعٜب ، ٤ًٝق اظٜو اُلَٞٗٞ عج٘ب ٝٗناُخ 

رز٤ؼ َُِوكٝى كوٕخ رٔو٣و أُئآوح ، ث٤َو ٍُٜٝٞخ ، ٝكٕٝ 

إ ٣ِو٠ اك٠ٗ ٓؼبهٙخ ، ًبٕ ٣غت إ ٣وّٞ ثٜب اُلَٞٗٞ ، 

ثبػزجبهٙ اُيٝط أُؼ٢٘ هجَ ؿ٤وٙ ثبُلكبع ػٖ ث٤زٚ  ّٝوكٚ، 

ٌُٖٝ اَُوكٝى ، ًٔب افجو ثبٗب٣ٞر٢ ىٝعزٚ ، ُٖ ٣ٜ٘ؤ ثزؾو٤ن 

اؿواٙٚ ، ُٖٝ ٣وطق صٔبه فَزٚ ٝٓئآورٚ ، ٝاما ًبٕ 

اُلَٞٗٞ هل رقبمٍ ٝرواعغ ، كبٗٚ ّق٤ٖب ُٖ ٣زقبمٍ ُٖٝ ٣ٜوة 

ٖٓ أُٞاعٜخ ٢ٚٔ٤ٍٝ ك٢ ٛو٣ن اُزٖل١ ُٜنا اُوعَ اٌُو٣ٚ ، 
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ؽز٠ اُٜ٘ب٣خ ، ٝاهزوػ ػ٠ِ ىٝعزٚ اال رلبرؼ اث٘زٜب ث٢ْء ك٢ 

ٛنٙ أُوؽِخ ، كال ؽبعخ الىػبعٜب هجَ االٝإ ، ثبَٓ إ 

اُلَٞٗٞ ، هل ٣٘زجٚ ُ٘لَٚ ه٤ِال ، ٣ٝزواعغ ػٖ ا٢ُٚٔ ك٢ 

ٛو٣ن اُٜٞإ ٝأُنُخ ، ٣ٝغل ك٢ ٗلَٚ مهح ٖٓ هعُٞٚ ، رؼ٤٘ٚ 

ػ٠ِ ارقبم أُٞهق اُٖؾ٤ؼ ، ٖٝٓ ٗبؽ٤خ افوٟ كول ال ٣لِؼ 

اَُوكٝى ك٢ اُٞكبء ثبُٞػٞك اُز٢ ٝػل ثٜب اُلَٞٗٞ ، ٝرجلأ 

. أُئآوح ك٢ اال٤ٜٗبه ثلؼَ إؾبثٜب اٗلَْٜ 

 

ك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ اٗزظو ثبٗب٣ٞر٢ إ رؤر٢ ٤ٍبهح اُْؾٖ ٝهل كثو 

ك٢ ٗلَٚ آوا ، ٝاٗزظو ، ثؼل إ عبءد ، ؽز٠ أًِذ افن 

ؽُٔٞزٜب ٖٓ هىّ اُؾِلبء ، صْ كػب اَُبئن َٝٓبػلٙ ٝاُؼبَٓ 

اُوبكّ ٓؼٜٔب ، ُز٘بٍٝ اُؼْبء ك٢ ث٤زٚ ، ٢ٛٝ كػٞح روغ فبهط 

اُوٝر٤ٖ ا٢ٓٞ٤ُ ُطبهْ اُْبؽ٘خ ، اٜٗب اٍزض٘بء اهاك إ ٣ؾون ثٚ 

ؿوٙب فبٕب ثٚ ، ٝٛٞ ربع٤َ هؽِخ اُْبؽ٘خ ؽز٠ ٍبػخ 

ٓزولٓخ ٖٓ ا٤َُِ ، الٗٚ هوه إ ٣َبكو ثٞاٍطزٜب ا٠ُ ػبٕٔخ 

اُوجِخ ، ُٔوبثِخ  ٗبئت اُٞا٢ُ ٛ٘بى ، ٣ٝو٣ل إ ٣ِٖٜب ٓغ ِٛٞع 

اُٜ٘به ، ٢ٌُ ال ٣غل ٗلَٚ ٛ٘بى ك٢ افو ا٤َُِ كٕٝ إ ٣غل ٌٓبٗب 
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٣ؤ٣ٝٚ ، ك٢ ؽبُخ ٍلوٙ ٓغ اُْبؽ٘خ ك٢ ٓٞػلٛب ، ٤ٌٍٕٝٞ 

ٓ٘بٍجب ثؼل اٗزٜب ٜٓٔزٚ ٛ٘بى ، إ ٣ؼٞك ٓغ اُظ٤ٜوح ك٢ ّبؽ٘خ 

اُـل ،  ٌٝٛنا هرت ُوؽِخ اُْبؽ٘خ ثؾ٤ش ٝعل ٗلَٚ ك٢ ٓيكٙ 

ٓغ ّوٝم أٌُْ ، َٕٝٝ ا٠ُ ٌٓزت ٗبئت اُٞا٢ُ ٓجٌوا ٝهجَ 

ٍٕٝٞ ٕبؽجٚ ، كغٌِ ك٢ ؿوكخ االٗزظبه ، ؽز٠ عبء ٖٓ 

٣جِـٚ ثٍٕٞٞ ا٤َُل ٤ٛٞى ، ٣ٝؤمٕ ُٚ ك٢ اُلفٍٞ ، كٜٞ ػ٠ِ 

ٍبثن ٓؼوكخ ثٚ ، ٓ٘ن  ثلا٣خ  اُزؾ٤ٚو الْٗبء اًُٞبُخ ، ٝٝعل 

ٗبئت اُٞا٢ُ ٣َزوجِٚ ثؾلبٝح ٝروؽ٤ت ، ٓ٘ٞٛب ثْٔوٝع اًُٞبُخ 

ٝٗغبؽٚ ك٢ اٗوبم ػبئالد ًض٤وح ًبٗذ رٜلكٛب أُغبػخ ٖٓ ٛنا 

ا٤ُٖٔو الٗٚ هلّ ُٜب ٖٓله هىم ّو٣ق ًو٣ْ ، ٝهجَ إ ٣طوػ 

ثبٗب٣ٞر٢ ٌِْٓزٚ ػ٠ِ ٗبئت اُٞا٢ُ ، ٝعلٙ ٤ْ٣و ا٠ُ ٓٞٙٞع 

٣زَٖ ثبُوٖخ اُز٢ عبء ٖٓ اعِٜب ٣ٝغؼَ ٜٓٔزٚ ك٢ ٛوؽٜب 

اًضو ٣َوا ، كل٢ اٛبه اّبهرٚ ا٠ُ اًُٞبُخ ، ٝٓب كزؾزٚ ٖٓ 

اثٞاة اُوىم آبّ اث٘بء اُجبك٣خ ٝػبئالرٜب، اّبه ٗبئت اُٞا٢ُ 

ا٠ُ ؽو٤وخ إ هللا ًبٕ ًو٣ٔب ٓغ ٓ٘طوخ اُوجِخ ، ثبٕ ؽجبٛب ثٞكوح 

ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُ٘جبد أُطِٞة ػب٤ُٔب ٝٛٞ اُؾِلبء ، ًْٝق ُٚ 

٤ًق إ ٛ٘بى ّؼبثب ك٢ اُغ٘ٞة اُـوث٢ ُٔ٘طوخ اُوجِخ ، 
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ٝثٔؾبماح هو٣خ ٛجوخ ، رزٞكو ػ٠ِ صوٝح ٛبئِخ ٖٓ اُؾِلبء ٓٔب 

اٍزٞعت اُْوٝع ك٢ رب٤ٌٍ ًٝبُخ عل٣لح ُغٔؼٜب ٝرٖل٣وٛب ، 

ٝٛ٘ب رلفَ ثبٗب٣ٞر٢ هبئال ثبٗٚ هل ٗٔب ا٠ُ ػِٔٚ فجوٛنٙ اًُٞبُخ 

اُغل٣لح ، ٝػوف إ ٓل٣و االٖٓ ُل٣ٚ ا٤َُل ٕبُؼ اَُوكٝى ، 

٣و٣ل اٍزـالٍ ٛنٙ اًُٞبُخ ُزؾو٤ن ٓآهة فبٕخ ثٚ ، ػ٠ِ 

ؽَبة ث٤ٞد ٣َؼ٠ ُزل٤ٓوٛب ، ٝٓب ٝعٞكٙ ا٤ُّٞ ك٢ ٌٓزجٚ اال 

ُالٍز٘غبك ثٚ ٖٓ اعَ اٗوبم ث٤ذ اث٘زٚ اٗغ٤ِ٤ٌب ٝىٝعٜب اُلَٞٗٞ 

اُن١ اٍزٜلكٚ اَُوكٝى ثْوٝهٙ ، َٓزقلٓب هٞح ٖٓ٘جٚ ، ُٜنا 

اُـوٗ ٝٛٞ أُٖ٘ت اُن١ اػطزٚ  ُٚ ٍِطخ اُؾٔب٣خ اُجو٣طب٤ٗخ 

ُزَق٤وٙ ك٢ فلٓخ أُٞا٤ٖ٘ٛ ٝؽٔب٣زْٜ ال الهٛبثْٜ ٝرل٤ٓو 

ث٤ٞرْٜ ، ٝهل عبء ا٤ُٚ ثبػزجبهٙ هئ٤َٚ اُن١ ٣غت إ ٣ؼوف إ 

اُوعَ ٤ٌُ ا٤ٓ٘ب ػ٠ِ ٛنٙ اَُِطخ ٝال ٗي٣ٜب ك٢ اٍزقلآٚ ُٜب 

ُِٝؾظخ ثو٠ اُجو٣غبك٣و ٤ٛٞى ٕبٓزب ال ٣٘طن ثب١ رؼ٤ِن ، صْ .  

كاً ػ٠ِ ىه كٞم ٌٓزجٚ ، كظٜو ػجو اٗلواعخ اُجبة ٝعٚ اؽل 

ٓٞظل٤ٚ ، كَؤُٚ إ ٣ٜجٜ ا٠ُ ٌٓزت اُوائل اَُوكٝى ٣ٝجِـٚ 

. ثَوػخ اُؾٚٞه ا٠ُ ٌٓزجٚ 
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    كٞع٢ء ثبٗب٣ٞر٢ ثٜنٙ أُٞاعٜخ ٓغ اَُوكٝى ، اُز٢ 

٣لوٜٙب ػ٤ِٚ ٗبئت اُٞا٢ُ كوٙب ، كٕٝ إ ٣َز٤ْوٙ اٝ ٣ؤفن 

امٗٚ ك٤ٜب ، ًٝبٕ ٣ز٢٘ٔ ُٞ رلثو اُجو٣غبك٣و ٓؼبُغخ أُٞٙٞع 

ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ٓوإٍٝٚ ، ك٢ ٝهذ افو ؿ٤و ٝهذ ٝعٞكٙ ك٢ ٌٓزجٚ 

، ٝثبٍِٞة آفو ؿ٤و ٛنا االٍِٞة اُن١ ٣َوع ثزلغ٤و اُٖواع 

ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اَُوكٝى ، ٝكٕٝ إ ٣ؼوف ٤ّئب ػٖ ٓٞهق 

اُجو٣غبك٣و ٖٓ أُٞٙٞع ، َٝٛ ؽوب  ٣َزط٤غ رول٣ْ ٓب ٣طبُجٚ 

ثٚ ٖٓ ؽٔب٣خ ، اما اهاك اَُوكٝى إ ٣طِن ػلبه٣ذ اُْو اُز٢ 

اٗٚ َٓبه عبٗج٢ رزقنٙ االؽلاس ، ًٔب ٛٞ  . ٣قجئٜب ك٢ ٓقبىٗٚ 

اُؾبٍ ٓغ أَُبه اال٢ِٕ ، كٕٝ افز٤بهٙ ، ك٤ٌِٖ ، الٗٚ ُٖ ٣ِٔي 

االٕ اال إ ٣زؼبَٓ ٓغ االٓٞه ؽَت ٝهٝكٛب ػ٤ِٚ ، ٤ٌُٝ ك٢ 

آٌبٗٚ اال إ ٣٘زظو ٓب ٍٞف ٣َلو ػ٘ٚ أَُبه اُغل٣ل ، ُْٝ 

٣ٔ٘ ٣َٞٛ ٝهذ ؽز٠ عبء اَُوكٝى ٓورل٣ب ثيرٚ اُؼٌَو٣خ ، 

ٝثٔغوك إ ُٝظ أٌُزت ٝهاٟ ثبٗب٣ٞر٢، ؽز٠ رولّ ٓ٘ٚ ثقط٠ 

ٍو٣ؼخ ، ٣ِٜظ ثٌِٔبد اُزوؽ٤ت ٣ٝلزؼ مهاػ٤ٚ ٤ُؤفنٙ 

ثبالؽٚبٕ ثبػزجبهٙ ٕل٣وب هل٣ٔب ػي٣يا ، ٝعٌِ ٣وكغ ثٖوٙ 

ثبرغبٙ اُجو٣غبك٣و ٤ٛٞى ، ٤ُؼوف ٍجت اٍزلػبئٚ ُِؾٚٞه ا٠ُ 
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ٌٓزجٚ ، صْ كزؼ كٔٚ َٓزجوب ٓب ٤ٍوُٞٚ هئ٤َٚ ، ثٌالّ ٤ْ٣ل ك٤ٚ 

ثج٘ب٣ٞر٢ ٍٝؼبكرٚ ثبٕ ٣واٙ ك٢ ٛنا اُٖجبػ اُجبًو ثٌٔزت ٗبئت 

اُٞا٢ُ ، ٓئًلا ػٔن اُٖلاهخ اُز٢ روثطٚ ثٚ ، كبٗجوٟ 

اُجو٣غبك٣و ٤ٛٞى ٣وٍٞ ُٚ ثبٕ ٕل٣وٚ اُٖلٝم ا٤َُل ثبٗب٣ٞر٢ 

عبء ك٢ ٛنا اُٖجبػ ٓزغْٔب ْٓوخ اَُلو ا٢ِ٤ُِ ٖٓ ٓؾَ 

اهبٓزٚ ك٢ ػٔن اُٖؾواء ، ُـوٗ ٝاؽل ٛٞ إ ٣ْز٢ٌ ُٚ ٖٓ 

رٖوكبرٚ ،  ٛبُجب ٓ٘ٚ َٓبػلرٚ ك٢ هكػٚ ػٔب ٣و٣ل إ ٣وّٞ ثٚ  

ٖٓ اعزواء ٝاػزلاء ػ٠ِ ث٤زٚ ٝاٍورٚ ، ٣ٝجل١ ٗبئت اُٞا٢ُ 

اٍزـواثٚ َُِوكٝى ٤ًق ُْ رْلغ اُٖلاهخ اُز٢ ٣وٍٞ اٜٗب روثٜ 

ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ثبٗب٣ٞر٢ ٖٓ رغ٤٘جٚ ٓضَ ٛنا اَُِٞى اُؼلٝا٢ٗ ٙلٙ ، 

ٝثِٜغخ ّل٣لح االٗلؼبٍ اٌٗو اَُوكٝى إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى اعزواء اٝ 

اػزلاء ٖٓ ٛوكٚ ػ٠ِ ث٤ذ ٝاٍوح ٕل٣ن ٣ؾزوٓٚ ٣ٝولهٙ ٝال 

٣ؾَٔ ُٚ ٝالكواك اٍورٚ اال اُؾت ، ٝال ك٢ ٤ٗزٚ اٛالهب ٓغوك 

ا٤ُ٘خ اُولّٝ ػ٠ِ ٓضَ ٛنا االعزواء ، ٝإ ك٢ االٓو فطؤ اٝ 

ٍٞء كْٜ ٤ٍوّٞ ثزٖؾ٤ؾخ ػ٘لٓب ٣ؼوف ٛج٤ؼخ ٛنٙ اٌُْٟٞ ، 

كبكٖؼ ُٚ ٗبئت اُٞا٢ُ ػٖ ٛوف ٓٔب هٝاٙ ثبٗب٣ٞر٢ ، ٛبُجب ٖٓ 

ٕبؽت ا١ٌُْٞ إ ٣ز٠ُٞ ث٘لَٚ أًبٍ اُوٖخ ، ٝٛٞ ٓب كؼِٚ 
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ثب٤ٗٞر٢ ماًوا ًَ اُزلب٤َٕ ، ٓجل٣ب اٍزـواثٚ ،  إ ٣زؼٔل ٕل٣ن 

ٓضِٚ، افزبهٙ ٤ٌُٕٞ ّبٛلا ػ٠ِ ػوً اث٘زٚ ، اُو٤بّ ثٜلّ ث٤زٜب 

، ٍبػ٤ب ُزط٤ِوٜب ٖٓ ىٝعٜب، ٤ُوؿٜٔب ٣ٝوؿْ اٍورٜب ، ػ٠ِ 

اُوجٍٞ ثٚ ٛٞ ىٝعب ُٜب ، ًٝبٕ ككبع اَُوكٝى آبّ هئ٤َٚ ، 

اُن١ اٗجوٟ ٣وُٞٚ ثؾٔبً ٝػبٛلخ ، ٛٞ اٗٚ كؼَ ٓغ ثبٗب٣ٞر٢ 

ٓب ٣ٞعجٚ ؽن اُٖلاهخ ٝأُؾجخ ، كِْ رٌٖ كٝاكؼٚ ، اال اٗوبم 

ٕل٣وٚ ٝاٍورٚ ٝاث٘زٚ ٖٓ ٝهٛخ اٝهؼٞا اٗلَْٜ ك٤ٜب ػ٘لٓب 

ىٝعٞا اث٘زْٜ اُؼل٤لخ ، اُغ٤ِٔخ ، اُطبٛوح ، ٖٓ هعَ ثِطغ٢ 

٢َ٣ء ا٤ُٜب ٣ْٝزٜٔب ٣ٝٚوثٜب ٝال ٣ؼوف ه٤ٔخ عٞٛوح ٓضِٜب ، 

ُٜٝنا ٍؼ٠ الٗوبمٛب ٖٓ ثواصٖ ٛنا اُٞؽِ اُجْو١ ، ٝٛٞ ٗٞع 

ٖٓ اُ٘بً ال ر٘لغ ٓؼٚ ُـخ االؽَبٕ ٝاُلَٚ ، الٗٚ ال ٣َزغ٤ت 

ُٜب ، ٝاٗٔب ٣َزغ٤ت كوٜ ُِـخ أُ٘لؼخ ٝاهٙبء ٓب ُل٣ٚ ٖٓ 

اٛٔبع ، ٝهل هأٟ إ ٍبثن رغوثزٚ ك٢ اُؼَٔ ثًٞبُخ ثبٗب٣ٞر٢ ، 

رئِٛٚ ُِ٘غبػ ك٢ اكززبػ ٝرْـ٤َ اًُٞبُخ اُغل٣لح ، ُلزوح 

ٓؾلٝكح علا ، ٝػ٘ل اهرٌبثٚ اٍٝ ؿِطخ ، ٍٞف ٣وّٞ ثطوكٙ 

ٜٓ٘ب ، ٝرول٣ْ اًُٞبُخ ُٖٔ ٛٞ اًضو علاهح ، ٤ٌُٖٝ ٛنا اُوعَ 

االهله ٝاالعله ٛٞ ا٤َُل ثبٗب٣ٞر٢ ٗلَٚ ، ٣ٜٚٔب ا٠ُ اكاهح 
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ًٝبُزٚ اال٠ُٝ ك٢ ع٘بئٖ اُؼوػبه ، أُْٜ ٛٞ رؾو٤ن االٗؼزبم 

الٗغ٤ِ٤ٌب اُغ٤ِٔخ ٖٓ ؽجبئَ ٛنا اُوعَ ، ٝكفَ ػبَٓ اُجٞك٤ٚ ، 

٣ؾَٔ ك٘بع٤ٖ اُْب١ ، كزٞهق اَُوكٝى ػٖ اٌُالّ ، ٝٝعلٛب 

ٗبئت اُٞا٢ُ كوٕخ ٣َؤٍ ثبٗب٣ٞر٢ إ ًبٕ هل كْٜ االٕ اُلٝاكغ 

اُ٘ج٤ِخ ٝهاء رٖوكبد اُوائل اَُوكٝى اُز٢  ظٜ٘ب ٓئآوح 

.  ُزٜل٣ْ ث٤ذ اث٘زٚ

كجو٠ ثبٗب٣ٞر٢ ؽبئوا ث٤ٖ إ ٣وكغ ٝص٤وح أُٞاعٜخ ، ثزٌن٣ت 

اَُوكٝى ك٢ ًَ ًِٔخ رلٞٙ ثٜب، 

اٝ إ ٣غ٘ؼ ا٠ُ أُٜبكٗخ ًَٝت ٢ّء ٖٓ اَُالّ ٓغ اُوعَ 

٣ؼل٤ٚ ٖٓ اُقٖٞٓخ ٝاالؽزواة، ُٝٞ ُٔوؽِخ ٓئهزٚ ، الٗٚ 

٣ؼوف إ اَُوكٝى ُٖ ٣َزط٤غ إ ٣قل٢ ٗٞا٣بٙ اُؾو٤و٤خ ُلزوح 

٣ٞٛخ، 

ٝٓؾبُٝخ ٓ٘ٚ ُِٔٞاءٓخ ث٤ٖ أُٞهل٤ٖ ، هوه اال ٣ٜبكٕ اَُوكٝى 

ا٠ُ ؽل  اُز٤َِْ ثٌَ ٓب ٣وُٞٚ ٖٓ اكزواء ، ٝال ٣ٖلٙ ا٠ُ ؽل 

اُزٞرو ٝأُٞاعٜخ ، كوبٍ هكا ػ٠ِ ٍئاٍ ٗبئت اُٞا٢ُ ، ثبٕ 

ٕل٣وٚ اَُوكٝى افطؤ ك٢ رول٣و أُٞهق اُن١ ٣زَٖ ثؼالهخ 

اث٘زٚ ثيٝعٜب ، الٕ ٓب ؽلس ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ افزالف ٛٞ ٓب ٣ؾلس 
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ث٤ٖ ًَ ىٝع٤ٖ ، ٣ٝز٠٘ٔ ٓ٘ٚ إ ٣زوى اُلَٞٗٞ ٣زلبْٛ ٓغ 

اٗغ٤ِ٤ٌب كٕٝ رلفالرٚ اُز٢ رلكغ اُيٝط ُزط٤ِوٜب ، ؽز٠ ُٞ ًبٕ 

ٓجؼش ٛنا اُزلفَ اُؾوٓ ػ٠ِ هاؽخ ٝٛ٘بء اث٘زٚ ، ٝٛٞ ٣ؼزنه 

ٓ٘ٚ اما اٍبء رل٤َو اكؼبُٚ ٝظٖ فطؤ إ اُلاكغ ٝهاءٛب ٛٞ 

هؿجزٚ ك٢ اُيٝاط ٖٓ اٗغ٤ِ٤ٌب ، هثٔب الٕ ٛنا ٛٞ ٓب ٝهو ك٢ 

مٖٛ اُلَٞٗٞ ٗلَٚ ٝٗوِٚ ا٤ُٚ ، الٗٚ ٣ؼوف إ اُوائل اَُوكٝى 

اًضو ػوال ٖٓ ا٣َؼ٠ ٛنا أَُؼ٠ ٣ٝطِت اُيٝاط ٖٓ آوأح ك٢ 

ٍٖ اث٘زٚ، ُٝٚ ك٢ ث٤زٚ ىٝعخ ٝاٝالك ٝث٘بد ٣ٔؤلٕٝ ػ٤ِٚ ؽ٤برٚ 

 ، .

                ٝاػزجو ثبٗب٣ٞر٢ اٗٚ ؽَٖ ػ٠ِ ٓب عبء ٖٓ اعِٚ 

ػ٘لٓب اٗزٟٞ ى٣بهح ٗبئت اُٞا٢ُ، ٣ٌٝل٤ٚ اٗٚ اكٖؼ ُِوائل 

اَُوكٝى ػٖ هأ٣ٚ اُواك٘ ٝأَُزٜغٖ ُلٌوح ىٝاعٚ ٖٓ اث٘زٚ 

، ٝآبّ هئ٤َٚ اُن١ ٤ٍجو٠ ّبٛلا ػ٤ِٚ ك٤ٔب ُٞ اظٜو ك٢ اُـل 

٤ّئب ٓقبُلب ُٔب هبُٚ ا٤ُّٞ ، ُْٝ ٣ٌٖ ٣ل٤لٙ إ ٣زغبٝى اُؾل٣ش 

ك٢ ٌٓزت اُجو٣غبك٣و ٤ٛٞى ٛنا اُؾل ، كول ٣جل١ اُوائل اَُوكٝى 

ثلٛبئٚ ٝفجضٚ ٤ّئب ، اٝ ٣وٍٞ ًالٓب ْٓٞٛب َٓٔٞفب ، ٣وك ثٚ 

ػ٠ِ ٓب اثلاٙ ٖٓ اٍزٜغبٕ ٝهك٘ ُيٝاعٚ ٖٓ اث٘زٚ ، ُٜٝنا هبّ 
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٣ٖبكؼ ٗبئت اُٞا٢ُ ، ٣ٖٝبكؼ اَُوكٝى ، ٣َٝزؤمٕ ك٢ 

اُقوٝط ػبئلا ا٠ُ ًٝبُزٚ ٓغ اُْبؽ٘خ اُوبكٓخ ٖٓ ٛواثٌِ ، 

كٞعل إ ٗبئت اُٞا٢ُ ٣قوط ُٞكاػٚ ؽز٠ ثبة أٌُزت هبئال ُٚ 

إ ٌٓزجٚ ٓلزٞػ ُٚ ٓؼجوا ػٖ ؽوٕٚ ثبال ٣وٟ اؽلا ٣زؼوٗ ُٚ 

ثبالىػبط اٝ االمٟ  ، ٍٝؼ٤لا ثبُ٘ز٤غخ اُز٢ َٕٝ ا٤ُٜب فوط 

٣ٔال هئز٤ٚ ثٜٞاء عل٣ل ٣ي٣َ صوَ االعٞاء اُز٢ ًجَذ  ا٣بٓب ػ٠ِ 

ٕلهٙ ، ٝٝعل إ  ٛ٘بى ٝهزب ٣لِٖٚ ػٖ ٓٞػل ٓغ٢ء اُْبؽ٘خ 

٣ي٣ل ػ٠ِ صالس ٍبػبد ، كبرغٚ ا٠ُ ٤ٚٓلخ ٤ّـ ا٤ّبؿ 

اُٖؾواء ا٤َُل اؽٔل هوىٙ ، اُن١ ٣ِٔي ث٤زب ٣و٤ْ ك٤ٚ ػ٘ل 

ٝعٞكٙ ك٢ ٓيكٙ ، ٝهل ٖٗجذ آبٓٚ ٓغٔٞػخ ف٤بّ ، ٓلزٞؽخ 

٤ُٚٞف اُوؽٖٔ ، كنٛت ُوٚبء كزوح االٗزظبه ك٢ ا٤ُٚٔلخ، 

ثلأٛب ثبُلفٍٞ ػ٠ِ ٓغٌِ ا٤ُْـ ُزول٣ْ اُزؾ٤خ ُٚ ، الٗٚ ٍجن 

إ اُزو٠ ثٚ ٍٝٔغ ٓ٘ٚ ػبٛو اُض٘بء ػ٠ِ اٗٚ كزؼ ثبة اُؼَٔ 

ُؼلك ٖٓ اث٘بء هج٤ِزٚ ، صْ اٗزوَ ا٠ُ ف٤بّ ا٤ُٚبكخ ٤ُز٘بٍٝ 

اُـناء، عبَُب ك٢ ؽِوخ ٖٓ فَٔخ اٗلبه ، ربر٤ٜب هٖؼخ 

ا٢ٌٌََُ ٓغ فٌٔ هطغ ٕـ٤وح ٖٓ اُول٣ل ، ٝعٌِ ٣لهكُ 

ٓغ اُ٘بً ، َٓزٔزؼب ٓضِْٜ ، ثبُلٝهاد اُضالس ٖٓ اُْب١ 
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االفٚو اُز٢ رؼوت اُـناء ، ؽبٕ ثؼلٛب ٓٞػل اٗزوبُٚ ا٠ُ 

اُطو٣ن اُن١ ٣وٞك ا٠ُ اُٖؾواء ، الػزواٗ ٤ٍبهح اُْؾٖ ، 

ٝػ٘لٓب الؽذ ُٚ ٖٓ ثؼ٤ل ، ٝهق ك٢ ٓ٘زٖق اُطو٣ن ،٣ِٞػ 

ثٌِزب ٣ل٣ٚ ، ٢ٌُ ال رؼجوٙ اُْبؽ٘خ ، ظ٘ب ٖٓ ٍبئوٜب اٗٚ ٓغوك 

َٓبكو ٣جؾش ػٖ ٤ٍِٝخ ٗوَ ، ؽز٠ اهؿٔٚ ػ٠ِ اُٞهٞف 

ٍبفطب ، ٝرؾٍٞ ٍقٜ اَُبئن ا٠ُ ٙؾي ٝاثزٜبط ػ٘لٓب ٝعل 

إ اُوعَ ُْ ٣ٌٖ اال ثبٗب٣ٞر٢ ٕبؽت اًُٞبُخ ، ٣و٣ل إ ٣ؼٞك 

. ا٠ُ ًٝبُزٚ 

 

ــ 17ــ

        

                   اٍزْؼود اُقطو ، ٝفبٕٜٔب اُّ٘ٞ ، ٢ٛٝ روٟ 

اُوِن ك٢ ٕٞد ىٝعٜب هجَ إ رواٙ ك٢ ًِٔبرٚ اُز٢ ثلٍ عٜلا 

ك٢  رقل٤ق ؽُٔٞزٜب ٓٔب ٣ؼزَٔ ك٢ ٕلهٙ ٖٓ ؿٚت ٝؿ٤ع  ، 

ٝك٢ ثٞا٤ًو ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ُنٛبثٚ ٓغ ٤ٍبهح اُْؾٖ ا٠ُ ٓيكٙ ، 

مٛجذ  ًبر٤ب ا٠ُ ث٤ذ اث٘زٜب ال٣وظبٛب ٝإطؾبثٜب ك٢ هؽِخ ا٠ُ 

ف٤ٔخ اُؼٔخ ٓو٣ٞٓخ ، روعٞٛب رور٤ت ى٣بهح عل٣لح ، ا٠ُ 
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ا٤ُْقخ فل٣غخ الٕ ٛ٘بى آٞها رِٞػ ك٢ االكن ال رطٔئٖ ا٤ُٜب ، 

ٝهبكرٜب اُؼٔخ ٓو٣ٞٓخ ا٠ُ ٗلٌ اُٜٚجخ ، ٕبػلح ثٜب ا٠ُ ماد 

اُْن ػ٘ل ِٓزو٠ اُٖقور٤ٖ ٝػ٤ٖ أُبء اُز٢ ر٘ي ٓبء ّؾ٤ؾب  

رؾزٜٔب ، ٝا٤ُْقخ فل٣غخ ، اُز٢ روجَ ػ٠ِ اُؼٔخ ٓو٣ٞٓخ 

روؽت ثٜب ك٢ ؽٔبً ٝٓؾجخ ، ُؾظخ إ رَٔؼٜب ٢ٛٝ رِو٠ 

اُزؾ٤خ ، كزظٜو ك٢ ٍٔزٜب أُجبهى اُغ٤َٔ ، ٝفٚوح عِلٛب 

اُيا٤ٛخ رِٔغ رؾذ َٓوٜ ٌّٔ اُٖجبػ، ٝ َُبٜٗب االؽٔو 

٣ٞإَ هٝر٤٘ٚ اُلائْ فوٝعب ٝكفٞال ، ٓزٞاكوب ٓغ ؽوًخ ػ٤٘٤ٜب 

أُزِٖٖزبٕ ّٔبال ٤ٔ٣ٝ٘ب ، ٝرٌوه ٓغ ًبر٤ب ٝاث٘زٜب ٓب ؽلس 

ُٜٔب ك٢ أُوح اال٠ُٝ ، ٝػبكرب ث٤ٌٔخ عل٣لح ٖٓ االػْبة اُز٢ 

٣زْ ٗوؼٜب  ك٢ ٓبء ٍبفٖ صْ ّوثٚ ، اٝ رؾوهٚ ٝرزجقو اٗغ٤ِ٤ٌب 

ثلفبٗٚ ، كهءا ُْو اُؼ٤ٖ ، ٝاروبء ُؾَل اُؾبٍل٣ٖ ، ٝعبء 

االة َٓبء ٣ؾَٔ ًالٓب ٓطٔئ٘ب ا٠ُ ؽل ٓب ، اىاٍ ٤ّئب ٖٓ اُوِن 

اُن١ ظَ ٓالىٓب ُٜب ؽز٠ ثؼل ى٣بهح ا٤ُْقخ فل٣غخ ، ٗبهال 

ُيٝعزٚ ٓب ؽلس ٖٓ ٛلٗخ ك٢ اُٖواع ٓغ اَُوكٝى ، ٝػ٘لٓب 

ٍبُزٚ ػٖ َٓزوجَ اث٘زٜب ٓغ ىٝعٜب ، اعبثٜب ثبٗٚ آو ٓزوٝى 

ُِيٝط ، ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ االفزجبه ُِلَٞٗٞ ، ٝآزؾبٕ ُٖالثزٚ 
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ٝهٞح ٓؼلٗٚ ، كبما ٗغؼ ك٢ االفزجبه ٝاٍزطبع إ ٣زقن ٓٞهلب 

٤ٍِٔب ٣ؾبكع ثٚ ػ٠ِ ث٤زٚ ٝىٝعزٚ كبٛال ٍٜٝال ثٚ ، ٝاما 

رقبمٍ ٝٛوة ٖٓ أُٞاعٜخ كٜٞ امٕ ال ٣َزؾن إ ٣زؤٍق اؽل 

ػ٤ِٚ ، اٝ ٣ؾيٕ ُلولاٗٚ ، ٤ٍٝؤر٢ الث٘زٜٔب ٤ٖٗجٜب الٕ ُل٣ٜب 

ٖٓ عٔبُٜب ، ٝأَُزٟٞ االهزٖبك١ الٍورٜب ، ٓب ٣ئِٜٛب 

ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ىٝط اكَٚ ٖٓ ٛنا اُيٝط اُن١ اهؿٔزْٜ أُؤٍبح 

اُز٢ ٕ٘ؼٜب ُٜب ّو٤وٜب ػ٠ِ اُوجٍٞ ثٚ ، ثَ َٕٝ االٓو ا٠ُ ؽل 

اٍزغلائٚ إ ٣زيٝط ثٜب ، ٝٛبُٔب إ ٛنا اُلَٖ اٌُو٣ٚ هل 

اٗطٟٞ ، كال  اٍق  إ ٣٘ط١ٞ ٓؼٚ كَٖ افو ٛٞ ىٝاعٜب ٖٓ 

اُلَٞٗٞ ، ٝػِوذ اُيٝعخ ثبٕ ًَ ٓب روعٞٙ ٖٓ هللا االٕ ٛٞ إ 

رقوط اث٘زٜب ٖٓ ٛنٙ اُي٣غخ اما فوعذ كٕٝ ؽجَ ٝاٗغبة ، الٕ 

. ٝعٞك ٛلَ ك٢ اُطو٣ن ، ُٖ ٣ي٣ل االٓٞه اال رؼو٤لا

          ٝاٍز٤وع  ثبٗب٣ٞر٢ ك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ٤ُواهت رطٞه االٓٞه 

، فبٕخ ك٤ٔب ٣زَٖ ثٖٜوٙ اُلَٞٗٞ ، اُن١ ٝإَ ػِٔٚ 

ًؼبكرٚ ًَ ٣ّٞ ، ٝٝإَ اُزوكك ػ٠ِ ث٤زٚ ك٢ هٝر٤ٖ ٛج٤ؼ٢ ، 

كٕٝ إ ٣جِؾ اٗغ٤ِ٤ٌب ثب١ ٢ّء ٣قٔ َٓزوجَ ػالهزٜٔب 

اُيٝع٢ ، ٓٔب اٝؽ٠ ُجبٗب٣ٞر٢ ثبٕ ٛ٘بى رواعؼب ك٢ اُقطخ ٖٓ 
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ٛوف اَُوكٝى ، ثؼل  ٓب ؽَٖ ٖٓ ؽل٣ش آبّ ٗبئت اُٞا٢ُ ، 

ٝٛٞ آو هاٟ ك٤ٚ ػالٓبد رجؼش اُطٔب٤ٗ٘خ ك٢ هِجٚ ، اال اٗٚ 

ٛٔب٤ٗ٘خ  ه٤ٖوح اُؼٔو علا ، ام ثلكرٜب ثؼل ٤ٓٞ٣ٖ ٤ٍبهح ع٤ت 

ؽ٤ٌٓٞخ اهزؾٔذ اًُٞبُخ ثبى٣يٛب ٝؿجبهٛب ٝكفبٕ ػبكٜٓب اُن١ 

ًبٕ ٓؼطٞثب، رؾَٔ ُٞؽخ ّوٛخ اُوجِخ ، ٓٔب ٣ؼ٢٘ اٜٗب ٓجؼٞصخ 

ٖٓ اُوائل اَُوكٝى ، ال رؾَٔ اال ٍبئوب ُٚ امٗبٕ ك٢ ؽبُخ 

اٗزٖبة،   ٛجٜ ٣َؤٍ ػٖ اُلَٞٗٞ ُ٘وِٚ ا٠ُ ٓيكٙ ، ٝثو٠ 

ٝاهلب ثبٗزظبهٙ ؽز٠  أًَ ّـِٚ ك٢ ّؾٖ ٤ٍبهح اُ٘وَ ثوىّ 

اُؾِلبء، صْ اهرلٟ ٓالثَٚ ٝاٗزوَ ٤ُغٌِ ثغٞاه اَُبئن 

ٓزؾوًب ثٚ ٕٞة ٓيكٙ ، ٝٓغ َٓبء ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ، ٝك٢ ٓٞػل 

٣زٞاكن ٓغ ٝهذ رؾ٤ِٔٚ ُوىّ اُؾِلبء ك٢ اُْبؽ٘خ ، اػبكرٚ 

ٗلٌ ٤ٍبهح اُغ٤ت ا٠ُ اًُٞبُخ ٝاهلِذ هاعؼخ ثؼل إ روًزٚ 

ٓـٔٞها ثيٝثؼخ اُلفبٕ اُٖبكه ػٖ ػبكٜٓب أٌَُٞه، ٝاٗزظو 

ثبٗب٣ٞر٢ إ ٣وٟ ٤ّئب عل٣لا ٣ؾلس ػوت ٛنا أُْٞاه ، اال اٗٚ 

ال ٢ّء عل٣ل ٣ؾلس ، ُْٝ ٣ْؤ إ ٣َؤٍ اُلَٞٗٞ ، ٢ٌُ ال 

٣ٚل٢ ا٤ٔٛخ ػ٠ِ رؾوًبرٚ ٣و٢ٙ ثٚ ؿوٝهٙ ، روى االٓٞه 

ر٠ٚٔ ٝٛٞ ٣واهجٜب ٖٓ ثؼ٤ل ، ا٠ُ إ رظٜو آبٓٚ ٗزبئغٜب 
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صالصخ ا٣بّ ٓٚذ ثؼل هؽِزٚ ا٠ُ .  ك٤زٖوف ػ٘لئل ػ٠ِ اٍبٍٜب

ٓيكٙ ، كٕٝ إ ٣قوط اُلَٞٗٞ ػٖ هٝر٤٘ٚ ، ٝك٢ ا٤ُّٞ اُواثغ 

رٌوه ٗلٌ أُْٜل ، ٝاهزؾٔذ اًُٞبُخ ماد ا٤َُبهح ، رؾ٤ٜ ثٜب 

ىٝثؼخ ٖٓ اُـجبه ٝرزجؼٜب ىٝثؼخ ّل٣لح اَُٞاك ٖٓ اُلفبٕ ، 

رؾَٔ ٗلٌ اُِٞؽخ اُز٢ رٌْق ٣ٞٛزٜب اُج٤َ٤ُٞخ ، ٣ٝوٞكٛب 

ٗلٌ اَُبئن ثبم٤ٗٚ أُ٘زٖجز٤ٖ ًبم٢ٗ ًِت ، ٝهل عبء ك٢ ٜٓٔخ 

ال رقزِق ػٖ ٜٓٔزٚ اَُبثوخ ، ٢ٛٝ اٍزلػبء اُلَٞٗٞ ٖٓ هجَ 

ٓل٣و أُ٘طوخ اال٤٘ٓخ ا٤َُل اَُوكٝى ، ٝمٛت اُلَٞٗٞ ٝػبك ، 

ُْ ٣ٌٖ . ًٔب ك٢ أُوح اَُبثوخ ، ٤ُٞإَ هٝر٤٘ٚ كٕٝ رـ٤٤و 

ٌٓٔ٘ب ، إ رٌٕٞ ٛنٙ اُي٣بهاد ثال ٍجت ًٔب ٣٘ظو ا٤ُٜب 

ثبٗب٣ٞر٢ ، ٌُٝ٘ٚ ال ٣واٛب هل عِجذ ُٖبؽجٜب ا٣خ ٗز٤غخ ، ٓغ اٗٚ 

٣زؾوم كٚٞال الٕ ٣ؼوف ٖٓ اُلَٞٗٞ ٓب ٣ؾلس ، ٌُٝ٘ٚ ٣ؤغ 

ٗلَٚ ، ػبهكب إ اُلَٞٗٞ ُٖ ٣جٞػ ُٚ ثبُؾو٤وخ ، ك٤غل إ ٖٓ 

االكَٚ ٝاالعلٟ ثبَُ٘جخ ُٚ ، إ ٣زوى االٓٞه رٌْق ػٖ 

ٗلَٜب ث٘لَٜب ك٢ اُٞهذ أُ٘بٍت ، ٝٓود ا٣بّ ػل٣لح ثؼل 

اُي٣بهح اُضب٤ٗخ ، ال ٣ؾلس اص٘بءٛب أ١ ٢ّء ، ِٕٝذ ا٠ُ اًضو 

ٖٓ اٍجٞع ، ثَ ػْوح ا٣بّ ثبُزٔبّ ٝأٌُبٍ هجَ إ ربر٢ ماد 
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ا٤َُبهح ، ٝهل إِؾذ ٛنٙ أُوح ػبكٜٓب ، ٓزؾوهح ٖٓ ىٝثؼخ 

اُلفبٕ ، ٝإ ظِذ رواكوٜب ًٔب ٢ٛ اُؼبكح ىٝثؼخ اُـجبه، رؾَٔ 

اٍزلػبء عل٣لا ُجبٙ اُلَٞٗٞ ، اال اٗٚ ػ٘لٓب ػبك ، هعغ ٛنٙ 

أُوح ٜٓٔٞٓب ، ٤ًَو اُجبٍ ، ًض٤و اُْوٝك ٝؿ٤بة اُؼوَ ، ا٠ُ 

ؽل إ اػٞاٗٚ ك٢ هكغ هىّ اُؾِلبء ثبُواكؼخ ، ٝٝٙؼٜب ك٢ 

اُْبؽ٘خ ، ٕبهٝا ٣ؾنهٝٗٚ ٖٓ ٍوؽبرٚ اُز٢ رٜلك ثبٌُٞاهس ، 

الٗٚ ك٢ اًضو ٖٓ ٓوح ًبٕ  ٣لكغ ثبُواكؼخ ُالهرلبع كٕٝ ؽُٔٞخ ، 

٣ٝل٣وٛب ك٢ ارغبٙ فب٢ٛ ء ًبك ك٢ اؽلٟ أُواد ٣ٚوة  ثٜب 

هاً اؽل اُؼٔبٍ ، ٓٔب ٣ئًل اٗٚ ّٜٓٔٞ ث٢ْء ٣وِوٚ ٣ٝو٘ 

ٓٚغؼٚ كٕٝ إ ٣لٖؼ ػ٘ٚ الؽل ، ٝثبٗب٣ٞر٢ ٣ْزؼَ كٚٞال 

الٕ ٣ؼوف اَُجت ، اال اٗٚ ُٖ ٣ز٘بىٍ ٣َٝؤٍ اُلَٞٗٞ ، كوٜ 

هبٛؼٚ ، ٝآز٘غ ػٖ رجبكٍ أ١ ؽل٣ش ٓؼٚ ، ٓ٘ن رِي ا٤ُِِخ  

ػ٘لٓب ػبك ٖٓ ٓيكٙ ٣ورؼِ كيػب ٝٛٞ ٣قجوٙ ثٔب رِوبٙ ٖٓ 

رٜل٣ل ثبُوزَ ، ٝاٜٗبه ٓؼزوكب ثقٚٞػٚ الهاكح اَُوكٝى، كوطغ 

رِي ا٤ُِِخ ؽل٣ضٚ ٓؼٚ ُٖٝ ٣ؼٞك ُٔقبٛجزٚ ؽز٠ رَٖ ٛنٙ اُوٖخ 

أُئٍلخ ا٠ُ ٜٗب٣زٜب، ّوا اٝ ف٤وا ، ك٢ٜ هٖخ ٓب رياٍ رغو 

م٣ُٜٞب ُٖٝ ر٘ز٢ٜ اال ثبٗزٜبء ٛنٙ اُؼالهخ أُْجٞٛخ اُوبئٔخ ث٤ٖ 
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اُلَٞٗٞ ٝاَُوكٝى ، اُز٢ روًيد ك٢ أُلح االف٤وح ك٢ ٤ٍبهح 

ع٤ت روؽَ ع٤ئخ ٝمٛبثب ث٤ٖ اًُٞبُخ ٝػبٕٔخ أُوًي ، اال إ 

ا٤َُبهح ٛبٍ ٛنٙ أُوح افزلبإٛب اُن١ ٝعل ك٤ٚ ثبٗب٣ٞر٢ رل٤َوا 

ُْوٝك اُلَٞٗٞ ٝكولاٗٚ ُزٞاىٗٚ ، كٜٞ ؿ٤بة ٣٘ج٢ء ثؾٍٖٞ 

كَْ ك٢ اُقطخ، اٝ ػلٍٝ ػٖ ه٤بّ اًُٞبُخ ، ٤ٙٝب ع آبٍ 

اُلَٞٗٞ ك٢ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ هفٖزٜب ، ٓٔب ٣ؼ٢٘ ٍوٞٛ عبٗت 

االؿواء ك٢ َٓبٝٓبد اَُوكٝى ٓؼٚ ، ٝثوبء عبٗت اُزٜل٣ل كوٜ 

،  ام اٗٚ اٗو٠ٚ اًضو ٖٓ ّٜو االٕ ػ٠ِ ؿ٤بة ا٤َُبهح ، ٝعبء 

ٓٞػل اهبٓخ اُؼوً أُزلن ػ٤ِٚ ث٤ٖ ػبئِخ االٝٓجب٢ّ عجوإ 

ٝػبئِخ ف٤َِ ٌٓبه١ ، ٝك٢ ٣ّٞ ٍبثن ُجلء اُؼوً ظٜود 

٤ٍبهح اُغ٤ت الكاء ٗلٌ أُٜٔخ ، اهِذ اُلَٞٗٞ ٝاػبكرٚ ك٢ 

ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ٌُٝ٘ٚ ٛنٙ أُوح ُْ ٣ؼل ثٔلوكٙ ٌُٝ٘ٚ ػبك ك٢ 

ًٓٞت ٍٜٓٞ هٞآٚ اهثغ ٤ٍبهاد ثلال ٖٓ ٤ٍبهح ٝاؽلح ، ٝعبء 

ٖٓؾٞثب ثبُوائل اَُوكٝى ، ٝهعَ اًضو ا٤ٔٛخ ، ُْ ٣َجن ُٚ 

رْو٣ق اًُٞبُخ ٛٞ اُجو٣غبك٣و ٤ٛٞى ، ٗبئت اُٞا٢ُ ك٢ ٓ٘طوخ 

اُوجِخ ، كول ٗوَ ُٜٔب اُلَٞٗٞ إ ا٤ُّٞ ٛٞ ا٤ُّٞ االٍٝ ك٢ 

اؽزلبالد اُؼوً اُن١ ٣زيٝط ك٤ٚ اثٖ أٌُبه١ ثبث٘خ االٝٓجب٢ّ 
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، ٝالٕ ٗبئت اُٞا٢ُ ٣ؼوكٜٔب ًٔب ٣ؼوكٜٔب اَُوكٝى، كول عبء 

االص٘بٕ ، فبٕخ ٝإ ٗبئت اُٞا٢ُ ، ؽَت هُٞٚ ، ًبٕ ٣جؾش ػٖ 

اٍٝ كوٕخ ٣يٝه فالُٜب ع٘بئٖ اُؼوػبه ، اُز٢ ٍٔغ ٝهوأ ًض٤وا 

ٖٓ اُزوو٣و ؽُٜٞب ، ٝرلول اؽٞاٍ اًُٞبُخ ، كغبء ٛنا اُؼوً 

٣ؼط٤ٚ ٍججب ٝع٤ٜب الرٔبّ ى٣بهح ٛبُٔب كٌو ك٢ اُو٤بّ ثٜب ، ٝهل 

عبء ًجبه اَٛ اُ٘غغ الٍزوجبُٚ ٝاٍزوجبٍ هبئلٙ اال٢٘ٓ ، ًٝبٗذ 

اؽلٟ اُؼوثبد رغو ٝهاءٛب ػوثخ اٌُبهكبٕ ٢ٛٝ ؿوكخ ٓغٜيح 

ثَو٣و ٝكٝهح ٤ٓبٙ ٕٝبُٕٞ ٕـ٤و ٝهًٖ ُِطجـ ٓيٝك ثٔٞهل 

اُـبى ، ًٔب رؾَٔ عٜبىا ُالٙبءح ث٘لٌ أُبكح ، ٣َزقلٜٓب 

ٗبئت اُٞا٢ُ ك٢ ر٘والرٚ ا٠ُ أُل٣و٣بد اُٖؾوا٣ٝخ ، ٝهل ٤ٛؤ 

اػٞاٗٚ ٌٓبٗب ٌُِبهكبٕ ػ٠ِ ثؼل ٓبئز٢ ٓزو ٖٓ اث٤٘خ اًُٞبُخ ، 

ٝهبٓٞا ثز٘ظ٤ق أُلفَ أُئك١ ا٤ُٜب ٖٓ اُؾغبهح ٝٗجبربد 

اُؼغوّ ، ٝاكٖؼ ٗبئت اُٞا٢ُ ػٖ ٤ٗزٚ اُجوبء ا٠ُ ٣ّٞ اُق٤ٌٔ 

، ٛبُجب ٖٓ ثبٗب٣ٞر٢ إ ٣طِؼٚ ػ٠ِ اٍواه ٛنا أٌُبٕ اُغ٤َٔ 

اُن١ ٣غلٙ ٓجٜوا ثٔب رٞكو ُٚ ٖٓ ر٣ٌٞ٘بد ٛج٤ؼ٤خ ، ٝٓب ٣ٌِٔٚ 

ٖٓ ٛبثغ فبٓ ٣غؼِٚ ٓقزِلب ٝٓز٤ٔيا ػٖ ثو٤خ ٓ٘بٛن 

اُٖؾواء اُز٢ ر٘وَ ًض٤وا ث٤ٜ٘ب ، هبئال ثبٕ ٛنٙ اُغجبٍ اُز٢ 
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رؾ٤ٜ ثٚ ٖٓ ًَ عبٗت ًٔب ٣ؾ٤ٜ اُقبرْ ثبالٕجغ ، رغؼِٚ ٌٓبٗب 

ٓؾٖٞها ، ٓؾلك أُؼبُْ ، ٝٓغ مُي ال ٣لول ٓب ٤َٔ٣ٚ ثِـزٚ 

  ، باحثا عن كلمات بلؽته Sense of  spaceاالٗغ٤ِي٣خ   

العربٌة تعبر عن عن معنى االحساس بجمالٌة هذا الفضاء 

المحصور ، اذ ان شساعة االرض هنا ، كما ٌمول ، ال تشبه 

الشساعة المرٌبة والمخٌفة للصحراء الكبرى التً ال حدود لها 

وال نهاٌة على مدى ما ٌصل الٌه البصر ، فهً هنا شساعة 

مستؤنسة ، شساعة لابلة الن ٌتآلؾ معها االنسان ، وٌحس 

انه لادر على التعامل معها دون خوؾ من التوهان فٌها ، 

سشاعة هو الذي ٌسٌطر علٌها ، ال تلن التً ترعب االنسان 

عندما ٌكون بداخلها ، انها هً التً تسٌطر علٌه ، أي على 

حٌاته وحركته ، محاوال وهو ٌمول هذا الكبلم ، ان ٌعوض 

باشارات  الٌدٌن ولؽة الجسد ما ال تستطع نمله لؽة الكبلم ، 

فكان ٌفتح ذراعٌه على وسعهما كانه ٌرٌد ان ٌحتوي هذا 

الفضاء بٌنهما ، وٌرفع راسه ٌدٌر عٌنٌه فً مظاهر الطبٌعة 

التً تحٌط به ، وٌعلو بصوته حتى ٌصل الى حلمة الرجال التً 

صارت تزداد ازدحاما حوله ، ولد شارن اكثر من نفر فً 
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احضار الكراسً ، ووضعها لرٌبا من المكان الذي اختاره 

لتثبٌت الكارفان ، لكً ٌنؤوا بمجلسه عن الدائرة التً تدور 

فٌها مناشط العرس ، فهو عرس كبٌر حافل بشتى انواع 

النشاط ، باعتباره ٌتم بٌن عائلتٌن من اكثر عائبلت النجع 

عرالة ، وتجذرا فً عاصمة المنطمة ، ولذلن فمد تم استدعاء 

اناس من مزدة ، خاصة رجال الخٌالة ، الذٌن جاءوا ٌركبون 

ظهور جٌادهم ، وباشروا فور وصولهم هذا المساء ، اجراء 

مبارٌات العدو بالجٌاد فٌما بٌنهم ، واظهار مهاراتهم فً 

مضمار السباق ، وسط زؼارٌد النساء وؼناء المؽنٌن ، 

واصوات البوارٌد تطلك رصاصها ، دون ان ٌحدد احد 

مصدرها ، وتولؾ اطبللها عندما وصلت سٌارات الحكومة ، 

احتراما للضٌوؾ الرسمٌٌن ، وربما خوفا منهم ، فهو رصاص 

ببل ترخٌص ٌنطلك من بنادق ال ترخٌص لها، اال ان الحكومة 

ال ٌخفى علٌها مثل هذا السبلح فً البادٌة ، وتؽض الطرؾ 

عنه ، ولذلن فان باناٌوتً عندما استؤذن نائب الوالً فً ان 

ٌستمر اهل العرس فً اطبلق نٌران بنادلهم  استكماال لمباهج 

وتمالٌد الفرح اذن له ، وساهم السردون فً تنشٌط هذا التملٌد 
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بان امر مرافمٌه من رجال الشرطة ، باطبلق بعض االعٌرة 

النارٌة فً الهواء ، فرحا وابتهاجا ، كما استمر الملهاد او 

المٌز كما ٌسمونه ، فهو ٌرافك اٌام ولٌالً العرس التً سوؾ 

تمتد الربعة اٌام ، ختامها لٌلة الدخلة ، ولد بدا مع بداٌة 

العرس نحر الشٌاه والجدٌان ، التً ٌتوزع لحمها مصحوبا بما 

تحتاجه والئم العرس من مواد تموٌنٌة ، على عدد من عائبلت 

النجع ، للمشاركة فً تجهٌز الطعام ، والذي ٌتكون ؼالبا من 

لصاع البازٌن والكسكس والمكرونة ، تحمل بعد تجهٌزها 

واعدادها للخٌام التً ٌجتمع فٌها ضٌوؾ العرس واهله من 

نساء رجال ٌتحلمون جالسٌن فوق االرض ، ولد افترشوا 

االكلمة والحصران ، فً حلمات لوامها خمسة اشخاص لكل 

حلمة ، ولد تم اعداد مجلس خاص لنائب الوالً ومرافمٌه 

وكبار اهل النجع ، فرشت فٌه افخر االبسطة وفولها الوسائد 

والمراتب المحشوة باالسفنج ، واثناء العشاء وضعت امام 

اعضاء هذا المجلس ثبلث لصاع من المكرونة تتمٌز عن بمٌة 

المصاع باحجام اللحم الذي وضع فولها اكراما لهم ، وكانت 

هدٌة نائب الوالً ولائد المنطمة االمنٌة ، مجموعة خراؾ 
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نملتها سٌارة نصؾ نمل ، وتم انزالها وتزٌعها مناصفة بٌن 

عائلتً العروس والعرٌس ، وكانت فرلة الشوشان للفن 

الشعبً ٌرافمها عاشور بمزماره الشعبً ، تتنمل بٌه الخٌام 

ٌتبعها االطفال ٌشكلون حلمات كبٌرة للرلص وتردٌد الؽناء، 

وٌتحركون مع حركة الفرلة ، وحان موعد خروج الموكب 

النسائً الذي ٌنطلك من خٌمة اهل العرٌس محمبل بهداٌاه الى 

العروس فً خٌمة اهلها ، وهً المبلبس والسلة التً تحتوي 

على العطور والكحل والسوان والشمع والحناء ، حٌث ٌخرح 

نساء بٌت العروس امام خٌمتهم الستمبال هذا المحمل كما 

ٌسمونه ، بالزؼارٌد وعزؾ الدفوؾ ، وؼناء نساء االفراح او 

الزمزامات ، وباعتبار انه ال وجود فً مثل هذا النجع لنساء 

االفراح المحترفات ، البلتً ٌطلك علٌهن الزمزامات ، فان 

نساء النجع ٌممن بهذا الدور تطوعا ، ثم  ٌتواصل بعد دخول 

الهداٌا الى الخٌمة ؼناء البوطوٌل، بٌنما تموم  فرلة الشوشان 

 .مع مزمار عاشور بمهمة الطواؾ بٌن الخٌام 
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  تواصل فً الٌوم التالً لعب الفرسان بخٌولهم عبر المضمار 

الذي صنعوه بٌن ابنٌة الوكالة وخٌام النجع ، وعلى الجانبٌن 

ٌمؾ النساء واالطفال فً صؾ وٌمؾ الرجال فً الصؾ 

الممابل ، ٌشاركون بالتصفٌك وتردٌد الؽناء وراء الفرلة ، 

وفً مولع بٌن صؾ الرجال ، تم تحضٌر مكان خاص لنائب 

الوالً ومرافمٌه صفت فٌه الكراسً ووضعت مظلة تظلل 

الرإوس وتمٌها من اشعة الشمس ، لمشاهدة الملهاد ، ولم 

ٌتولؾ الفرسان عن العدو اال عندما انتصؾ النهار واشتدت 

حرارة الشمس على بمٌة المشاهدٌن ممن ال وجود لمظبلت 

فوق رإوسهم ، حٌث انسحب الجمٌع الى الخٌام الستراحة 

الؽذاء ، واالحتماء بها من لٌظ المٌلولة ، وظلوا بها حتى 

انكسرت حرارة الشمس ، لرب لحظات االصٌل ، فتفجر 

الفضاء من جدٌد ؼناء وعزفا للطبول والممرونة واطبللا 

لبلعٌرة النارٌة ، بٌنما اخذت حوافر الخٌل تدق االرض بعنؾ 

ولوة وباٌماع سرٌع ٌكاد ان ٌحمك توافما وانسجاما مع 

اٌماعات الطبول ، وكانت هذه اللٌلة هً لٌلة الحناء ، وهً 

نفسها لٌلة النجمة فً اعراس البادٌة ، حٌث تنتظر النساء 
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بزوغ لرص الممر، فٌخرجن فً موكب حاشد وبٌنهن العروس 

، التً تكون لد ارتدت مبلبس العرس التملٌدٌة، فٌما ٌسمى 

البذلة الكبٌرة وهً بذلة موشاة بالفضة ، كما ترتدي ما توفر 

لدٌها من حلً اؼلبها اٌضا من الفضة ، وتكتمل فً جلوتها 

وتمام زٌنتها ، وتتوافد نساء بٌت العرٌس للتعرؾ علٌها، لبل 

ان  ٌشاركن هن اٌضا فً اصطحابها الى جزء من الخبلء 

الممتد بمحاذاة النجع دون ان ٌصطحبن معهن أي مصدر 

للضوء نارا او فنارا ٌولع بالؽاز ، عدا الممر والنجوم ، وهنان 

فً تلن البمعة المختارة من الخبلء ، تبدأ العروس بان تسفر 

عن وجهها كامبل وتتجه به الى اعلى ، شاخصة  الى السماء ، 

وتتجه الى الممر تؽسل وجهها بنوره ، وتفعل مثلها بمٌة 

الصباٌا تبركا بهذا النور ، والسنتهن تلهج بالدعاء الى خالك 

الكون بتحمٌك امانٌهن وهن ٌنشدن الخٌر والهناء والسعادة 

فً الزواج والحٌاة ، وكان اكثر الناس احساسا باالبتهاج 

واالثارة نائب الوالً ، الذي كان ٌمؾ على مسافة بعٌدة من 

موكب النساء ، ٌرالبهن وهن ٌممن بهذا الطمس ، دون ان 

ٌكون باستطاعته ان ٌتبٌن مبلمح الوجوه التً رفعت االؼطٌة 
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شاخصة الى الممر ، كما لم ٌكن ممكنا وهو فً حضرة رجال 

النجع ان ٌكون اكتر الترابا ، مراعاة لما تفرضه التمالٌد من 

االبماء على مسافة بٌن الرجال والنساء ، اال انه مع ذلن كان 

سعٌدا بان ٌرلب هذه المشاهد والمناشط وٌسمع شرحا لها من 

بعض اهل الوكالة ، وٌعود موكب العروس بعد مخاطبة لرص 

الممر بالدعاء وبثه االشواق واالمنٌات ، الى الخٌمة التمام 

طموس الحنة ، وبالذات تحنٌة ٌدي ولدمً العروس من لبل 

احدى نساء النجع التً تموم بدور الزٌانة ، تحت مرالبة 

واشراؾ ام العروس ، التً كانت جاهزة باحضار المنادٌل 

االربعة التً اشتؽل فٌها الممص تمطٌعا لرسم تكوٌنات 

وتشكٌبلت تبمى على شكل ثموب ، وتلؾ بها ٌدي ولدمً 

العروس لبل الصاق عجٌنة الحناء فولها ، لٌتحدد من خبلل 

تلن الثموب نوع الرسوم والزخارؾ التً سوؾ تنطبع فوق 

هذٌن الٌدٌن والمدمٌن ، بعد ان تجؾ الحناء وٌتم انتزاع 

المنادٌل ، وهً زخارؾ وتكوٌنات تتنوع فً جمالٌتها وبهاء 

تخطٌطها متوارثة فً اشكلها التً تنتمل من جٌل الى جٌل  ، 

وتشٌر الٌها بعض العجائز باعتبارها تعاوٌذ مكتوبة بلؽة 
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مجهولة ، تخدم بجوار الهدؾ الجمالً الذي ٌضٌؾ زٌنة الى 

ما تتزٌن به العروس من مظاهر الزٌنة االخرى فً التزوٌك 

والحلً والمبلبس ، هدفا ٌتصل بمحاربة العٌن واثماء شر 

الحسد، وؼالبا ما تمتد الى ٌد الزٌانة التً بٌدها عجٌنة الحناء 

، اٌادي والدام نساء اخرٌات ٌطلبن منها ان تشملهن بفنون 

حنائها ، ولكن لٌس بالضرورة بذات الدلة واالتمان واستخدام 

المنادٌل المثموبة ، فهذا امر ٌجب ان تتمٌز به العروس وحدها 

، ال تنافسها فٌه امراة اخرى، وتواصلت فً الٌوم الثالث 

االحتفاالت التً استهلها بداٌة فرسان الخٌالة صباحا ومع 

المساء بدا االترتٌب  لتلن اللٌلة الكبٌرة التً تسبك لٌلة الدخلة 

، وهً لٌلة النخٌخ ، الرلصة التً تمدمها صباٌا النجع ، ولد 

تم اعداد مكان فً الخبلء المحاذي للنجع ، تعاون الرجال على 

طرح ارضه وتنظٌفها، وبعد ذلن فرشها بكل ما فً النجع من 

اكلمة وبسط وحصران ، وتم تمسٌم المكان الى جزئٌن ، جزء 

لجلوس النساء واالطفال ، وٌمابله جزء لجلوس الرجال ، بٌنما 

خصصت المساحة الفاصلة بٌن الجزئٌن ، لنساء رلصة النخٌخ 

ومن ٌتولى العزؾ والضرب على الطبلة وتردٌد االهازٌج 
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المشهورة فً االفراح امامهن ، ولد تم االهتمام بهذه المساحة 

، باعتبارها البمعة المخصصة لتمدٌم العرض الفنً لهذه اللٌلة 

الكبٌرة وذلن بتركٌز اكبر لد من االضاءة فولها باالضافة الى 

النار التى تولد على مسافة من الحفل وتظل طوال اللٌل 

مشتعلة ٌؽذونها باالحطاب تصنع لهبا فً حجم الجبل ، 

وتوضع فً النار اكبر كمٌة من االعشاب ذات الرائحة الزكٌة 

تفوح بعطرها فً ارجاء  المكان وفرش هذه المساحة من 

وتبخٌرها بالبخور الزكً , االرض بافضل االبسطة والمفارش 

، ورش المحٌط الذي حولها بماء الورد لٌكون مكانا مناسبا  

لجلوس العروس ترافمها مجموعة من الصباٌا ونساء النجع ، 

لٌممن معها باداء هذه الرلصة البدوٌة التً ٌتم فٌها االعتماد 

كلٌا على حركة شعر الراس المتهدل فوق الوجه ، وٌؽطٌه فبل 

تظهر مبلمحه ، وتعتمد فٌه المراة على تحرٌن رأسها لٌؽذو 

الشعر الطوٌل ٌتماوج وٌتماٌل فً رحلة ذهاب وعودة من 

الٌمٌن الى الشمال وبالعكس ، وهً جالسة على ركبتٌها ، 

تصاحب حركة الشعر بحركات ٌدٌها ، ولهذا السبب فان 

الصباٌا والنساء الشابات ، وتمهٌدا واستعدادا لمثل هذه اللٌلة 
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، ٌعتنٌن بتربٌة شعر رإوسهن ، لتكون طوٌلة وٌتعهدنها 

بالطٌب والزٌت البمائها المعة ناعمة ، وٌعتنٌن بتمشٌطها 

وتعطٌرها لبل الحفل لتكون فائحة باالرٌج الجمٌل ، تتهدل فً 

انسٌاب وٌسر ، وتؤخذ العروس مكانها فً منتصؾ الصؾ 

ورفٌماتها ٌجلسن عن ٌمٌنها وشمالها، لتتحرن الرإوس فً 

حركة متناؼمة ومتوافمة مع اٌماع الموسمى ، أي مزمار 

عاشور ودفوؾ فرلة الشوشان ونمرهم بالعصً فوق المصاع 

الخشبٌة ، والنساء خلؾ  صؾ العروس ورفٌماتها ٌطلمن 

الزؼارٌد وٌشاركن بالتصفٌك وتردٌد الؽناء ، وكذللن ٌفعل 

الرجال فً الجانب الممابل ، ولد جلسوا على شكل حدوة 

حصان ،  فً الطرؾ االٌمن من هذه الحدوة وضعت مجموعة 

من الكراسً لٌجلس فولها نائب الوالً والسردون ومضٌفهما 

باناٌوتً وصهره الفونسو وثبلثة هم طالم الشاحنة،وهم الذٌن 

اختلفت مبلبسهم عن االردٌة اللٌبٌة التملٌدٌة التً ٌرتدٌها 

رجال النجع، وكلهم جلسوا على االرض ،  وعاشور جالسا 

بٌن زمبلئه فً العزؾ ، ٌمؤل لربة المزمار بهواء انفاسه ثم 
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ٌترن لهذه المربة النفخ فً لصبتً المزمار فً حٌن ٌؤخذ 

فرصته فً االنشاد مستهبل انشاده بمدح الرسول 

ٌارسول هللا ٌا نعم االمٌن 

ٌارسول النور والنصر المبٌن  

ولبل ان ٌبدأ فً تردٌد لصائد الؽزل الشعبٌة التً ٌحًٌ بها 

االفراح، ولبل ان تبدأ نساء النخٌخ رفع االؼطٌة عن رإوسهن 

، وصلت الى مكان النخٌخ انجٌلٌكا لتشارن فً الرلص وتاخذ 

مكانها بٌن بمٌة النساء المصطفات الداء دورهن فً احٌاء لٌلة 

العرس الكبٌرة ، جاءت تتهادي ، وتتثنى  فً ؼنج ودالل ، 

ولد ارتدت هً اٌضا هذه المرة لباسا بدوٌا ، مشابها لما 

ترتدٌه نساء النخٌخ ، اختلفت عنهن فً الحلً فمط ، فحلٌهن 

فضة تتالك تحت المصابٌح وتنعكس فولها السنة النار التً 

تستعر فً مرتفع من االرض لٌس ببعٌد عن مكان الحفل،    

بٌنما الحلً التً جاءت انجٌلٌكا ترتدٌها ، حلً من ذهب ، مما 

تشتهر بارتدائه نساء طرابلس، مثل لبلدة الشجرة وهً لبلدة 

ذهبٌة مصنوعة من اللٌرات التً تؽطً الصدر كله وتتسلك 

الجزء االعلى من الجسم مثل شجرة ممدة االؼصان ، والدمالح 
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وااللراط والبروش المرشوق فً شكل تاج باعلى الرأس ، 

ومن تحته ٌتهدل الشعر فً كرادٌس على الكتفٌن وخلؾ 

الظهر ، ولفت تتخٌر لها مكانا للجلوس بٌن بمٌة النساء ، 

وهً فً تمام مجدها االنثوي، تترالص السنة النار فوق 

وجهها السافر ، المكشوؾ للنجوم والبدر الساطع ، واعٌن 

حشود العرس من نساء ورجال تشخص الٌها بانبهار،   

وكاظهار لما تتوفر علٌه اسرتها من  نعمة وٌسار ، ارتدت فً 

سالٌها فردتً خلخال من الذهب ، واحاطت خصرها بحزام من 

الذهب،عبلوة على مجموعة من الخواتم الذهبٌة  فً اصابعها 

ترصعها االحجار الكرٌمة ، وخطت بمدمٌن حافٌتٌن لهما لون 

الذهب اٌضا فوق االبسطة ولد افسحت لها الصباٌا مكانا بجوار 

العروس ، ورفعن االؼطٌة على رإوسهن، لتتبدى الشعور 

مسدولة امام وجوههن ، وارخت انجٌلٌكا هً االخرى جدائل 

شعرها الؽزٌر الناعم الطوٌل  الذي كان مفكوكا ٌتدلى حتى 

نصؾ جسمها ، وجعلته ٌنسدل امام وجهها ، وانطلك عاشور 

فً موال طوٌل ، ٌعبر عما رأه، ٌخص بؽنائه انجٌلٌكا ، كانه 

مساق بطالة سحرٌة ٌصؾ جمالها وهً تضع شاال كثٌر 
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الزخارؾ وااللوان بٌن ٌدٌها ، تلعب به اثناء جلوسها على 

: ركبتٌها تباشر الرلص مع بمٌة النساء ، فمضى ٌمول ارتجاال 

ٌازٌن ٌا البس الزٌن  

ٌا جاي من ببلد بعٌدة  

على الصدر البس ذهب  

وفً الساق والٌد والخصر  

والجسم مصبوب صب  

ٌللش فً كسوة جدٌدة  

ثم دفع بانفاس جدٌدة فً المربة ، وانتمل الى االٌماع السرٌع 

ولد زادت حركة اصابعه فوق فتحات المصبتٌن كما زاد اٌماع 

الدفوؾ والنمر بالعصً سرعة ولوة 

مرحب ٌا الوي هالشال 

اسمعنً ٌا بو هدوب طوال 

علٌن الخاطر زاٌد حال 

اعرؾ بالداره خلن زٌن  

مرحب بٌن ومرحبتٌن  

ٌا زٌن وٌا سٌد الزٌنٌن  
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حٌث بدا واضحا ان هذا المؽنً لم ٌعد ٌرى احدا فً العرس اال 

انجٌلٌكا ، ولد شرد للبه وراءها ، وطار صوابه بسبب جمالها 

الذي تجلى فً اكمل زٌنته ، ولم ٌعد ٌعزؾ وٌؽنً اال لها، حتى 

العروس المعنٌة بهذا الفرح ، لم ٌنتبه الى مجاملتها بسطر 

واحد من كلمات الؽناء التً ٌرتجلها ، اال ان احد اعضاء 

الفرلة همس فً اذنه ٌذكره بالعروس ، فنظر خلفه ونظر 

شماله وٌمٌنه كانه ٌعتذر للحاضرٌن ، وطفك ٌرتجل شٌئا من 

: الؽناء ٌخص العروس 

 ػوٍي ٣ب ث٘ذ العٞاك  

ع٤٘بٙ ٖٓ ًَ ٕٞة  

ٝاُٖٞة ٕٞث٤ٖ ٣ب ث٘ذ العٞاك  

ٕٞة أُؾجخ  

ٕٝٞة اُجؼبك 

ٕٝٞة ٛب٢ُِ ٓلبهم ؽج٤جخ  

ٝع٤٘بى ٖٓ ثالك ٝثالك  

ثبؿ٤٤ٖ ٗلوؽٞا ث٤ي  

ٝاُلوػ كوؽ٤ٖ  
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كوػ ك٢ اُوِت ٣بفن ٌٓبٗٚ 

ٝكوػ ُِ٘بً اَُؼ٤لح  

ٝهللا ٣غؼِٚ ػ٤ل ٝاػ٤بك 

ًَٝ ؽل ٣ز٠ٜ٘ ثؼ٤لٙ 

ٝٛبُ٘غغ ا٢ُِ ا٣غ٤ٚ ا٤ُٔؼبك 

ثوًخ هث٢ ر٘يٍ ك٤ٚ  

ٝا٣و٣ٞٚ ػ٠ِ ًَ ٓ٘ٚ ا٣ؼبك٣ٚ  

ٝػوٍي ٣ب ث٘ذ االعٞاك  

  

ٝك٢ ؽ٤ٖ ًبٗذ َٗبء اُوهٔ اُجل٣ٝبد ٣ؾوٕٖ ػ٠ِ اال رظٜو 

ٓالٓؼ ٝعٜٖٞٛ ٖٓ ٝهاء ه٘بع اُْؼو ، كبٕ اٗغ٤ِ٤ٌب ثبػزجبهٛب 

آوأح رقوط ٍبكوح ثؾٌْ ٛج٤ؼزٜب ٝاٍِٞة روث٤زٜب ْٝٗؤرٜب 

ٝػبكاد اِٜٛب ، كبٜٗب ٝؽلٛب ث٤ٜٖ٘ ٖٓ ًبٗذ رزوى اُْؼو 

٣زطٞػ ثؼ٤لا ٤ٌُْق ُِ٘بظو٣ٖ ًبَٓ ٝعٜٜب ، ٢ٚ٣ء ٣ٝجوم ك٢ 

ٝٓٚبد اص٘بء هؽِخ اُْؼو مٛبثب ٝػٞكح ، كٌبٕ ٝعٜٜب اُٞعٚ 

اُٞؽ٤ل ، اُن١ ٣ظٜو ث٤ٖ ثو٤خ اُواهٖبد ، ًٔب اٜٗب ُْ رِزيّ 

ٓضِٜٖ ثبُجوبء عبَُخ ٛٞاٍ اُٞهذ ، الٕ اُ٘ق٤ـ ثبَُ٘جخ ا٤ُٜٖ ، 
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عًِٞ ػ٠ِ اُوًجز٤ٖ ٝؽوًخ ٖٓ اُٖ٘ق االػ٠ِ ُِغَْ رواكن 

ؽوًخ اُوأً ٝاٌُزل٤ٖ ٓغ هؽِخ اُْؼو ، ث٤٘ٔب ر٠ٚٔ ا٤ُل٣ٖ 

ك٢ هؽِخ ٓٞاى٣خ ُؾوًخ اُْؼو ًٔب ك٢ اُوهٔ اُٜ٘ل١ اُن١ 

٣ؼزٔل ػ٠ِ رؾو٣ي اُنهاػ٤ٖ ٝا٤ُل٣ٖ ٝاالٕبثغ اًضو ٓٔب ٣ؼزٔل 

ػ٠ِ ثو٤خ اُغَْ ، ٓب ػلا اٗغ٤ِ٤ٌب ، اُز٢ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼ٤ٜ٘ب إ 

رِزيّ ثوٞاػل اُ٘ق٤ـ ك٢ اُغًِٞ اُلائْ ػ٠ِ اُوًجز٤ٖ، ٝإ 

اُزيٓذ ثبُوٞاػل االٍب٤ٍخ ُِوهٖخ ٢ٛٝ االػزٔبك ػ٠ِ اُْؼو 

ٝرؾو٣ٌٚ ،ٕٝ إ رٌزل٢ ثٚ ٝؽلٙ ، هثٔب ٓؾزل٣خ ثنُي ثٔب هارٚ 

٣ؾلس ٖٓ رط٣ٞو ُٜنٙ اُوهٖخ اُجل٣ٝخ اص٘بء اٍزقلآٜب ك٢ 

اػواً ٛواث٤َِخ ٝرط٣ٞؼٜب الٗٞاع ٖٓ اُوهٔ روّٞ ثٚ اَُ٘بء 

ك٢ رِي االػواً ، كٜ٘ٚذ ٖٓ ٓغَِٜب ٝاهلخ ٝرؾوًذ ثٌبَٓ 

عَٜٔب ، عبػِخ اُغَْ ٣ْبهى اُْؼو ك٢ اُؾوًخ ٝاالٛزياى 

ٝاُوهٔ ، ًٝبٜٗب ػبٓلح ٓزؼٔلح رو٣ل اظٜبه أُئٛالد االٗض٣ٞخ 

ُٜنا اُغَل ، ٝرزوًٚ ٣ؼجو ػٖ ٗلَٚ اكٖؼ ٝاثِؾ رؼج٤و ك٢ ٛنٙ 

ا٤ُِِخ اٌُج٤وح ٖٓ ٤ُب٢ُ اُلوػ ٝاُطوة ، ٝرؾذ ًضبكخ اُ٘غّٞ 

ٝهؽبثخ ٛنا اُٚٞء اُؾو٣و١ اُوبكّ ٖٓ ثله ًبَٓ االٍزلاهح 

ٝػ٠ِ اَُ٘خ اُِٜت اُلائْ االٍزؼبه ، ٝػج٤و االػْبة 
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اُٖؾوا٣ٝخ اُز٢ ر٘زْو كٞم اُوإًٝ ٝر٤ٖجٜب ثبالٗزْبء 

ٝاُقنه ، ٍٜٝٝ ٛنٙ اُؾِوخ ٖٓ اُْؼبة ٝاُٜٚبة اُز٢ ًبٗذ 

رزغبٝة ٓغ ىؿبه٣ل  ٛنا اُؼوً ٝٓب ٣ٚظ ثٚ ٖٓ ػيف ٝؿ٘بء 

ٕٝقت ث٤ٜظ ، ام رؼٞك االٕٞاد ٓغ هعغ اُٖلٟ رجؼضٚ 

اُٜٚبة ًٝبٜٗب هوهد أُْبهًخ ثؾٔبً ٓغ اَٛ اُلوػ ، ًٝبٕ 

ٗبئت اُٞا٢ُ ٣ٖطؾت ٓؼٚ اٌُب٤ٓوا ٓ٘ن ُؾظخ ُٕٝٞٚ ، ٣ؼِوٜب 

ػ٠ِ ًزلٚ ٝال ٣زوًٜب اثلا رـبكهٙ ، ُْٝ ٣ٌٖ اؿِت اَٛ اُ٘غغ 

٣ؼوكٕٞ ٛج٤ؼخ ػِٜٔب ، ُٜٝنا ُْ ٣ٌٞٗٞا ٣ؾلِٕٞ ثٜب ػ٘ل 

رؾو٣ٌٚ ُٜب ، ث٤٘ٔب ًبٕ ٣ٚؼٜب كٞم هًجز٤ٚ ٣ٝلًٝ ػ٠ِ اُيه 

اُن١ ٣ِزوٜ اُٖٞه ُؾظخ إ ٣ؼوف ثبٕ اُؼلٍخ هل ارغٜذ ا٠ُ 

أٌُبٕ اُن١ ٣و٣ل ر٣ٖٞوٙ ، ٣ٝلؼَ مُي ثٌَْ ػل١ٞ ، ٝثلٕٝ 

إ ٣ٚطو ا٠ُ ٝٙؼٜب ػ٠ِ ػ٤٘ٚ ، ٢ٌُ ال ٣ض٤و ؽل٤ظخ اٝ ربئوح 

اؽل ؽز٠ ٖٓٔ ٣ؼوكٕٞ ٜٓٔخ ٝػَٔ ٛنٙ االُخ ، ٝاٍزٔو ٣واهت 

اُؾلَ ٝاُوهٔ ٝاُـ٘بء ؽز٠ َٕٝ اُؾلَ ا٠ُ ٜٗب٣زٚ ك٢ ٍبػخ 

ٓزولٓخ ٖٓ ا٤َُِ ، ٝك٢ اُٖجبػ هاٟ إ اال٣بّ اُز٢ فٖٖٜب 

ُٜنٙ اُوؽِخ هل ِٕٝذ ا٠ُ آفو ا٣بٜٓب كٕٝ إ ٣غٞة ًَ 

أُ٘بٛن ك٢ ع٘بئٖ اُؼوػبه ،  ٝهل عبء ثـ٤خ إ ٣وٟ ٓب ًبٕ هل 
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ٛبُؼٚ ك٢ ٓواعؼٚ ٖٓ ٝعٞك ثؼ٘ اُوجٞه اُوٝٓب٤ٗخ ٝثؼ٘ 

ثوب٣ب اُوٖٞه ٝاال٤ّبء االصو٣خ ٝاُزبه٣ق٤خ االفوٟ ، كووه إ 

٣قٖٔ اُٜ٘به ثٌبِٓٚ ُٜنٙ اُغُٞخ ، ًٝبٕ ثبٗب٣ٞر٢ هل اهزوػ 

إ ٤٘٣ت ػ٘ٚ أُٞاٖٛ االٍٝ ، أ١ اُواػ٢ اثٞ كبً، ثبػزجبهٙ 

اًضو فجوح ٖٓ ؿ٤وٙ ثٜنٙ أُ٘طوخ، ٣واكن ٗبئت اُٞا٢ُ ك٢ 

عُٞزٚ ، ُٜٝنا كول اًزل٠ ثبٕطؾبة اَُوكٝى ٣وٞك ثٚ ا٤َُبهح، 

ٝآبٜٓٔب ٍبئن ٣وٞك ٤ٍبهح افوٟ رؾَٔ أُوّل اثٞ كبً، 

ٝثلا اَُوكٝى ٓجزٜغب ُٞعٞكٙ ٓ٘لوكا ٓغ ٗبئت اُٞا٢ُ ، ٝهاٟ 

ك٢ مُي كوٕخ ٣ٌوٍٜب ٌَُت رؼبٛلٚ ٝرب٤٣لٙ ك٢ ْٓوٝػٚ ، 

ثؼل إ اكٜٔٚ ثٞٙٞػ اٗٚ ٝاهغ رؾذ ٍؾو رِي أُوأح اُز٢ 

اٍزُٞذ ػ٠ِ ْٓبػوٙ ٍِٝجذ ُجٚ ٕٝبه ا٤ٍو ّجبى ٓلبرٜ٘ب 

ُٖٝ ٣ْل٠ ٖٓ اُٞعل اُن١ إبثٚ ثبَُٜل ٝاُوِن اال ثبٕ ٣زؾون 

ؽِٔٚ ك٢ اُيٝاط ٜٓ٘ب، ٝهل عبء مُي ٓزبفوا ه٤ِال ٝثؼل إ 

اًزْلٚ ٗبئت اُٞا٢ُ ٓزِجَب ثبُزي٣ٝو اص٘بء اُووػخ اُز٢ عود 

ٖٓ اعَ هفٖخ اًُٞبُخ ُٖبُؼ اُلَٞٗٞ ، ٝظ٘ٚ ٣لؼَ مُي ٖٓ 

اعَ اُجؾش ػٖ ٕلوخ اٝ رؾو٤ن هثؼ اٝ هجٍٞ هّٞح كبكٜٔٚ إ 

كٝاكؼٚ ًبٗذ كٝاكغ ٖٓ اعَ اُؼْن ٝال ٢ّء ؿ٤وٙ ، ٢ٌُٝ 
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٣لٞى ك٢ ٓؼوًخ اُؼْن الثل إ ٣لٞى اُلَٞٗٞ ثؼول اُْوًخ ٌٛنا 

اكٜٔٚ ، ٌٝٛنا ىٝه اُ٘ز٤غخ ُٖبُؾخ ٝاْٝٛ أُوزوػ٤ٖ اٜٗب 

هوػخ ػبكُخ ػ٘لٓب ٍبُْٜ ًزبثخ أٍبءْٛ ع٤ٔؼب ك٢ االٝهام 

اُز٢ رْ ٤ٜٛب ٝفِطٜب ٝٝٙؼٜب ك٢ ٛجن ٝعِت هعَ ًل٤ق 

ْٜٓٞه ثبُٞهع ٝاُزوٟٞ ٣ٝؼَٔ ٓئمٗب ك٢ َٓغل اُجِلح  الُزوبٛ 

ٝاؽلح ٜٓ٘ب ، كبما ثبُٞههخ اُز٢ رْ اُزوبٜٛب ٢ٛ ٝههخ اُلَٞٗٞ ، 

٤ُلٞى ثؾٌْ ٛنٙ اُووػخ  اال٤ٓ٘خ اُ٘ي٣ٜخ ، ثبُؼطبء ٣ٖٝجؼ 

أُبُي ُؼول اًُٞبُخ ، ٝهجَ اٗزٜبء اُغَِخ ٝفوٝط أُْبه٤ًٖ 

ك٢ اُووػخ ٣لبعؤ اَُوكٝى ثجٌْبرت أُ٘طوخ ٣بر٢ ؽبٓال هواه 

ٗبئت اُٞا٢ُ ثبُـبء اُ٘ز٤غخ ، ٝآوا ٓ٘ٚ ثبؽٚبه اُطجن اُن١ 

٣ؾز١ٞ ػ٠ِ اٝهام اُووػخ ،ٝإطؾت اَُوكٝى اُجبٌّبرت 

ٝٛٞ ٣ؾَٔ اُطجن ث٤ٖ ٣ل٣ٚ ا٠ُ ٗبئت اُٞا٢ُ ٝكفَ ٓؼٚ ؿبٙجب 

٣ؼجو ػٖ اؽزغبعٚ ُوواه اُـبء اُووػخ ، كبما ث٘بئت اُٞا٢ُ ٣بفن 

اُطجن ٣ٝجلا ك٢ كزؼ االٝهام اُز٢ ًبٗذ ًِٜب رؾَٔ اٍْ 

اُلَٞٗٞ ، ٣ٌْٝق ػ٤ِٔخ اُزي٤٣ق اُز٢ اعواٛب اَُوكٝى ، الٗٚ 

ػ٘لٓب ِٛت ٖٓ اُؾبٙو٣ٖ ٝٙغ االٝهام اُز٢ رؾَٔ أٍبءْٛ 

ك٢ اُطجن ، ًبٕ هل اػل ٛجوب ْٓبثٜب ٤ِٓئب ثبالٝهام ٓضِٚ ، ٛٞ 



 288 

اُن١ رْ ٝٙؼٚ ٌٓبٕ اُطجن اص٘بء كٝهرٚ ػ٠ِ اُؾبٙو٣ٖ ٣وٕٓٞ 

ك٤ٚ ثبٝهاهْٜ ، ٝػ٘لٓب عبء ا٤ُْـ اٌُل٤ق ٣ِزوٜ اُٞههخ ًبٕ 

٣ِزوطٜب ٖٓ ٛنا اُطجن ٣ٔز٢ِء ثبٝهام رؾَٔ أٍب ٝاؽلا ٌٓزٞثب 

ك٢ ًَ االٝهام ٛٞ اُلَٞٗٞ ، ٝاٗطِذ اُؾ٤ِخ ػ٠ِ اُغ٤ٔغ ٓب 

ػلا ٗبئت اُٞا٢ُ اُن١ ًبٕ هل اهٍَ اؽل اُؾغبة ٣زغٌَ ثَ 

٣ْٝبهى ك٢ ػ٤ِٔخ اُزي٤٣ق ٣ٝ٘وَ ُٚ افجبه ٓب ؽَٖ، ُْٝ ٣ْؤ 

ٗبئت اُٞا٢ُ إ ٣لٚؼ ٓل٣و االٖٓ  آبّ أُْبه٤ًٖ ك٢ اُووػخ 

ٝاًزل٠ ثبٕلاه هواه االُـبء الٍجبة اكاه٣خ ك٤٘خ ٝػلّ اًزٔبٍ 

ُِْوٝٛ اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ اهبٓخ ٛنٙ اُووػخ ، ٍٝزؼبك ك٢ 

ٝهذ الؽن ، ثؼل ا٣لبء اُْوٝٛ  اُ٘بهٖخ، ٝاكهى اَُوكٝى ام 

ماى اٗٚ ٣ٞاعٚ ُؾظخ ؽبٍٔخ ك٢ ػالهزٚ ٓغ هئ٤َٚ ، هثٔب 

٣زٞهق ػ٤ِٜب َٓزوجِٚ اُٞظ٤ل٢ ، ٝإ أ١ هؿجخ ك٢ اُؼ٘بك 

ٝأٌُبثوح ٝاُزؾل١ ٣غت إ ٣ؤؼٜب ك٢ ٗلَٚ الٜٗب ُٖ ر٘غلٙ  

ٝٛٞ ك٢ ٓضَ ٛنا أُٞهق ، ٝٓغ هئ٤ٌ اٍزطبع االَٓبى ثٚ ك٢ 

ؽبُخ رِجٌ، ٝال ٗغبح ُٚ اال إ ٣ؼزوف ثؾو٤وخ ْٓبػوٙ ٝٗٞا٣بٙ 

، كطو٣ن االٌٗبه ٕبه االٕ َٓلٝكا آبٓٚ ، ٝػ٤ِٚ إ ٣ِزٌٔ 

اُ٘غبح ثبٌُْق ػٖ ؽو٤وخ ٓٞهلٚ ٖٓ اٗغ٤ِ٤ٌب ، ُْٝ ٣غل ٛو٣وخ 
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٣َزط٤غ إ ٣جوه ثٜب ٓبؽلس اال إ ٣غضٞ ػ٠ِ هًجز٤ٚ آب هئ٤َٚ 

ٜٓ٘بها ، رزلكن اُؼجواد ٖٓ ػ٤٘٤ٚ ٝر٤ََ كٞم ٝعٜٚ كٕٝ 

اٗوطبع ، هجَ إ ٣زٌٖٔ ٖٓ اٌُالّ ٓؼزوكب ثؾجٚ اُغ٢ٗٞ٘ الث٘خ 

ثبٗب٣ٞر٢ ، ٛنا اُؾت اُن١ ٤ٍطو ػ٠ِ عٔبع هِجٚ ، ٝعؼِٚ 

ؽبئوا ربئٜب ال ٣ؼوف ٓبما ٣ؼَٔ ، ٤ًٝق ٣لٌو رل٤ٌوا ٤ٍِٔب، 

ُٜٝنا اهرٌت ٛنٙ أُقبُلخ ، ٝهبّ ثزلث٤و ٛنٙ اُؾ٤ِخ ، الٗٚ ك٢ 

ؽبُخ ٖٓ اُزٞٛبٕ ٝاُْوٝك، ال ٣ؼ٢ ٤ّئب ٝال ٣وٟ ٤ّئب ؿ٤و 

ٕٞهح ٓؼجٞكرٚ اٗغ٤ِ٤ٌب ٝال ٣َٔغ اال ٕٞرٜب ٝال ٣ٔؤل ػوِٚ ٝال 

هِجٚ اال ف٤بُٜب ، اُن١ ٣يٝهٙ ٤ُال ٜٝٗبها ٣ٝزوًٚ َٜٓلا ٍبٛوا 

٣ؼب٢ٗ ُٞاػظ اُـواّ ، ٝال آَ ك٢ إ ٣َزٔو ػ٠ِ ه٤ل اُؾ٤بح ، 

كال ٣ٔٞد ُٜٝب ٕٝجبثخ ٝػْوب ٍٜٝلا ٝعٞػب ٝػطْب ، اال ثبٕ 

٣زيٝط ثٜب ، ك٤ؼ٤ل ُٚ ٛنا االهزوإ ثٔؼجٞكح اُلئاك ، ؽ٤برٚ 

أَُوٝهخ أُقطٞكخ ، ٣ٝوعغ ُٚ ٕؾزٚ اُز٢ ٕبهد رؼب٢ٗ 

االٕٝبة ٝاُؼَِ ، ثَجت ٌٓبثلاد اُـواّ ُٝٞػزٚ ، ٝٛٞ ٣وٍٞ 

ُٚ ٛنا اٌُالّ ٓز٤٘ٔب إ ٣ْلن ػ٤ِٚ ٣ٝوؽٔٚ ٣ٝزوًٚ ٣زلثو 

ٍج٤ال ُزؾو٤ن إُٞبٍ ثٜنٙ أُواح ، ٣ٝؼبٛلٙ ثبٗٚ ٤ٍؼٞك ثؼل 

ىٝاعٚ ثبٗغ٤ِ٤ٌب، هعَ االٖٓ اُو١ٞ اُن١ ٣ؼوكٚ ، ٤ٍؼٞك ا٠ُ 
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ٛج٤ؼزٚ ًٝلبءرٚ ٝاُزيآٚ ٝٗياٛزٚ ، ٤ٍؼٞك اَُوكٝى اُن١ 

اٍزطبع إ ٣ؼ٤ل ا٠ُ اُٖؾواء االٖٓ ٝاُطٔب٤ٗ٘خ ، ثؼل إ  

اٍزجبؽٜب اُِٖٞٓ ٝهطبع اُطوم ، ٝاُجو٣غبك٣و ٤ٛٞى ٣ؼوف 

ٛجؼب ٛنا اَُغَ  ُِوبئل اال٢٘ٓ ُٔ٘طوخ اُوجِخ ، ٝٛٞ ٍغَ 

٣َزؾن ػ٤ِٚ اُض٘بء ٝاُزول٣و، ٌُٝ٘ٚ ال ٣غٞى إ ٣ؼط٤ٚ ؽٖبٗخ 

ٖٓ أُؾبٍجخ اٝ ٣ٌٕٞ ٍججب ك٢ اُزـب٢ٙ ػ٠ِ ٓب ٣ورٌجٚ ٖٓ 

ٓقبُلبد ، اال اٗٚ االٕ ٝٛٞ ٣واٙ ك٢ ٛنا  أُٞهق ، ٜٓ٘بها ثٜنٙ 

اُٖٞهح ا٤ُٜٔ٘خ ، عبص٤ب ػ٠ِ هًجز٤ٚ ٣نهف اُلٓٞع ، ُْ ٣ٌٖ 

ٌٓٔ٘ب اال  إ ٣ْلن ُؾبُٚ ، ٣ٜٝ٘٘ ٖٓ ٌٓزجٚ ، ٣ؼ٤٘ٚ ػ٠ِ 

اُٞهٞف ٝاُغِل ، ٛبُجب ٓ٘ٚ إ ٣نٛت ٤ُوربػ ثو٤خ اُٜ٘به ك٢ 

ث٤زٚ الٕ ؽبُٚ ال ٣َٔؼ ُٚ ثبٕ ٣ٞإَ اُؼَٔ ك٢ ٌٓزجٚ ، ربهًب 

. ٓ٘بهْخ أُٞٙٞع ا٠ُ ٜٗبه اُـل 

                     ك٢ ٕجبػ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ًبٗذ ؽبُخ اُـٚت اُز٢ 

اعزبؽذ اُجو٣غبك٣و اصو اًزْبكٚ ُؼ٤ِٔخ اُزي٣ٝو هل ؿبكهرٚ ، 

ٝثلا اًضو اٍزؼلاك ُلْٜ اُلٝاكغ ٝهاء كؼِخ اُزي٣ٝو ، ٝاًضو 

رؼبٛلب ٓغ اىٓزٚ اُز٢ هٝاٛب ُٚ اصو ٝهٞػٚ ك٢ ػْن اث٘خ 

ثبٗب٣ٞر٢ ، ٝهوه ثلال ٖٓ اٍزلػبئٚ ا٠ُ ٌٓزجٚ ، إ ٣ٜجٜ اُلهط 
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ا٠ُ اُطبثن االه٢ٙ ؽ٤ش ٌٓزت اَُوكٝى ، ٍٝؤُٚ ٝٛٞ ٣َزلوك 

ثٚ ، ثؼل إ اؽٚو ػبَٓ اُجٞك٤ٚ اُوٜٞح ، ػٖ ٤ًق ٝٓز٠ 

ؽٖذ ُٚ هٖخ اُـواّ ٓغ ٛنٙ أُوأح ، كبكٜٔٚ اٗٚ ك٢ اُؾو٤وخ 

ًبٕ ٣واٛب ٓ٘ن ٓغ٤ئٜب ٓغ ٝاُلٛب ُالهبٓخ ك٢ اًُٞبُخ ، كٕٝ إ 

رض٤و ك٢ ٗلَٚ ؿ٤و ْٓبػو االػغبة ٝاُـجطخ ، اال اٗٚ ػ٘لٓب 

ؽٚو اُؼوً اُن١ اهبٓٞٙ ُٜب ، ٝفوعذ آبّ اُ٘بً ػوٍٝب 

ك٢ عِٞرٜب ، هاٟ ٗلَٚ ك٢ ؽٚوح عٔبٍ ا٢ُٜ كوك٢ٍٝ ال 

٣٘ز٢ٔ اال ا٠ُ ػبُْ ٖٓ اُ٘ؼ٤ْ أُو٤ْ ، ٝال ػالهخ ُٚ ثٜنٙ 

اُٖؾواء اُـجواء اُْؼزبء ٝٝعٜٜب اٌُبُؼ أُزغْٜ ، كبصبه ٛنٙ 

اُزؼبهٗ ث٤ٖ عٔبُٜب ٝث٤ٖ افزلبء اُجٜغخ ٝاُغٔبٍ ٖٓ ٓالٓؼ 

اُؼبُْ اُن١ ٣ؾ٤ٜ ثٚ ، ٤ّئب ٖٓ اُ٘ؤخ ػ٠ِ ؽ٤برٚ ٝٝاهؼٚ ٝهاٟ 

ٗلَٚ ٣زٖٞه ٤ًق ٍزٖجؼ ؽ٤برٚ ُٞ اؽزٞد ٓضَ ٛنا اُغٔبٍ، 

                   ٝػ٘لٓب هاٟ ك٢ ى٣بهح رب٤ُخ ا٠ُ اًُٞبُخ إ ٛنٙ 

اُؾٞه٣خ ٖٓ ؽٞه٣بد اُغ٘خ ، رؼب٢ٗ ٖٓ ٍٞء ٓؼبِٓخ ىٝعٜب 

ُٜب،  اّزؼَ ؿٚجب  ٝؽولا ػ٠ِ اُوعَ اُغِق اُن١ ٣ؼبِٜٓب ٓضَ 

ٛنٙ أُؼبِٓخ ، ٝؿٔود هِجٚ ْٓبػو االّلبم ػ٠ِ ٛنا أُالى 

اُوه٤ن اُوبكّ ٖٓ ثَبر٤ٖ أَُبء ، ٣زؼوٗ ُٔؾ٘خ اُؼ٤ِ ٓغ 
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ٛنا اُٞؽِ ٖٓ اُٞؽُٞ اُجْو٣خ ، ٝرؾٍٞ االّلبم ا٠ُ ؽت 

عبهف ٓئُْ ٣٘ٔٞ ث٤ٖ ِٙٞػٚ ٣ٝيكاك ٓغ اال٣بّ ٗٔٞا ، ٖٝٓله 

االُْ اٗٚ ؽت َٓزؾ٤َ ،٣ٖؼت إ ٣غل ٛو٣وب ُِزؾون  ٝإُٞبٍ 

، ٛبُٔب إ أُوأح اُز٢ ٣ؾجٜب ك٢ ػٖٔخ هعَ آفو ، ٕٝبه 

ٓٞٙٞع ٛنا اُؾت ٣ْـَ كٌوٙ ٤ُال ٜٝٗبها ، ٤ٛٝق أُوأح اُز٢ 

اؽجٜب ٣يٝهٙ ك٢ اُّ٘ٞ ٝا٤ُوظخ ،ٍٝٔغ ٝٛٞ ٍبٛل ك٢ اؽلٟ 

ا٤ُِب٢ُ ٕٞرب ٣٘جؼش ٖٓ هأٍٚ ٣وٍٞ ُٚ ، ُٝٔبما  ٣ؼزجوٙ ؽجب 

َٓزؾ٤ال ، ك٢ٜ ٤َُذ اٍٝ آوأح رلبهم ىٝعٜب ٝرزيٝط ٖٓ 

هعَ آفو ، ثَ إ ٛ٘بى اٍجبثب اكػ٠ ُٜنا اُطالم ك٢ ؽبُخ 

اٗغ٤ِ٤ٌب ، الٕ ىٝعٜب هعَ ال ٣ؼوف اُ٘ؼٔخ اُز٢ ؽجبٙ ثٜب  فبُن 

إٌُٞ ، ُٝنُي كٜٞ ٤ٌُ عل٣وا ثٜب ، ٖٝٓ ٛ٘ب ثلأد رواٝكٙ 

االكٌبه اُز٢ ٣َٖ ثٜب ا٠ُ رؾو٤ن ٛنا اُٜلف ، ٝٛٞ رط٤ِن 

. اٗغ٤ِ٤ٌب ٖٓ ىٝعٜب ٤ُزيط ٛٞ ثٜب

  ٝهؿْ اُطو٣وخ أَُوكخ ك٢ ػبٛل٤زٜب اُز٢ ٣زٌِْ ثٜب اَُوكٝى 

، ّبهؽب ٓؾ٘خ ػْوٚ الٗغ٤ِ٤ٌب، كبٕ ٤ٛٞى ُْ ٣َزطغ إ ٣ٌٕٞ 

ٓزغبٝثب رٔبّ اُزغبٝة ٓغ ٓٞهق ٕبؽجٚ اُن١ هآٙ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ 

ٓلبههخ ٓٚؾٌخ ، ام ٤ًق ٣ٌٖٔ ُوعَ ك٢ ػٔو اَُوكٝى ، 
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٣َب١ٝ ػٔوٙ ػٔو اٗغ٤ِ٤ٌب صالس ٓواد ، ُٝل٣ٚ اٝالك ٝث٘بد 

اًجو ٜٓ٘ب ، إ ٣وٟ ٗلَٚ ثل٣ال ُْبة ك٢ ٓوزجَ اُؼٔو ٛٞ 

اُلَٞٗٞ ، اُن١ ٣ي٣ل ػ٤ِٚ اٗٚ اع٘ج٢ ٓضِٜب ، ٣٘ز٢ٔ ا٠ُ اُل٣ٖ 

ا٤َُٔؾ٢ اُن١ ر٘ز٢ٔ ا٤ُٚ، ُٝل٣ٚ ٖٓ اُْجبة ٝاُؼبك٤خ ٝاُوارت 

ٓب ٣ئِٛٚ الٕ ٣ٌٕٞ هك٤ن ػٔو ُٜب اَٗت ًض٤وا ٖٓ هعَ ٓضِٚ، 

كؤ١ اٗوبم ٛنا اُن١ ٣وٟ ٗلَٚ ٣وّٞ ثٚ ، اٗٚ ال ٣َزط٤غ اال إ 

٣جزَْ ٍبفوا اىاء ٛنا اُزلكن اُؼبٛل٢ اُوبكّ ٖٓ ٕبؽجٚ ، 

٣ْٝؼو ثبُؾوط ك٢ االكٖبػ ػٖ اكٌبهٙ َُِوكٝى ، اٝ ؽز٠ 

ٓغوك اثلاء ا٤ُٖ٘ؾخ ُٚ ثبٕ ٠َ٘٣ أُٞٙٞع ٣ٝ٘زجٚ الٍورٚ 

ٝروث٤خ اٝالكٙ ٝث٘برٚ ٝاكاء أُٜٔبد اُغ٤َٔخ اُز٢ رزطِجٜب 

ٝظ٤لزٚ اال٤٘ٓخ ، ٢ٛٝ ٜٓٔبد ًل٤ِخ ثبٕ ر٤َ٘ٚ ٛنا اُؾت 

اُؼجض٢ اُن١ ال علٟٝ ٖٓ ٝهائٚ ، اال اٗٚ ُْ ٣ٌٖ ؽجب ػجض٤ب ك٢ 

ٗظو اَُوكٝى ، اُن١ ٠ٚٓ ٣ْوػ ُوئ٤َٚ اُزٚؾ٤بد اُز٢ 

٤ٍوّٞ ثٜب اٖٗبكب الٗغ٤ِ٤ٌب ٝؽوٕب ػ٠ِ ٍؼبكرٜب ، ٝاُٜٝب اٗٚ 

 ٤ٍوّٞ ثلي اهرجبٛٚ ثيٝعزٚ اُؾب٤ُخ ، ٤ٍزوى ُٜب اُج٤ذ ٝاالٝالك

 متكفبل باالنفاق علٌها وعلٌهم،
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وسٌنتمل الى بٌت جدٌد ٌضمه مع انجٌلٌكا ، وستبمى على 

دٌنها اذا شاءت الن االسبلم ال ٌشترط ان تتحول الزوجة عن 

دٌنها ، مضٌفا انه اعد لكل شًء عدته ، وكل ما ٌنمصه هو  

ان ٌساعده البرٌجادٌر هٌوز ، فً مسعاه باتمام صفمة الوكالة 

مع زوجها الذي وافك على تطلٌمها فور استبلمه رخصة 

. الوكالة الجدٌدة 

     وانسٌالا مع هذا المزاج الساخر ، الضاحن ، الذي راى به 

المسؤلة ، لم ٌعترض البرٌجادٌر هٌوز على ما لاله السردون ، 

وفً ذات الولت لم ٌوافمه على خطته ، وانما لال ٌنكافه وٌثٌر 

: مزٌدا من انٌنه وشكواه

ــ اذا كنت سادخل معن فً  ترتٌب هذه الحٌلة ، التً ٌطلك بها 

الرجل زوجته ، وٌنال مكافؤته ممابل ذلن ، وهً كما تمول بهذا 

الجمال االستثنائً ، الست انا احك بها منن ، وانت ترانً هنا 

الرجل االعزب الذي تجاوز حد االربعٌن ، ولارب ان ٌؽادر 

مرحلة الشباب ، وٌكاد ان ٌفوته لطار الزواج ؟ لمد اشفمت 

على انجٌلٌكا ، فلٌكن للبن رحٌما فٌشملنً بهذه الشفمة، وانا 

الذي لم ٌدخل من لبل دنٌا الزواج التً دخلتموها ، ولم ٌنعم 
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برإٌة اطفال ٌنجبهم الى هذه الدنٌا كما فعلت انت وامثالن ، ام 

ترانً ٌجب ان اعٌش محروما مما تتمتعون به؟ 

             لم ٌكن خافٌا على السردون ان  نائب الوالً ٌتكلم 

ساخرا، ولكنه مع ذلن خشى ان تكون سخرٌة ماكرة ، تؽطى 

رؼبة حمٌمٌة فً ان ٌخطؾ منه هذا االنجلٌزي االحمر اللون ، 

حبٌبة للبه ، خاصة وانه اجنٌبً مثلها ٌنتمً الى دٌنها 

وجنسها الرومً ، ولهذا ازداد استعطافا واستكانة وهو ٌمول 

لرئٌسه ، بانه ٌستطٌع وهو الحاكم العالً المدم ، ان ٌجلب من 

ببلده واحدة من جمٌبلت هذا الكون ، وٌبنً بها اذا اراد ، فهو 

الذي ٌسافر الى ببلد العالم وٌرى جمٌبلته وٌختلط بهن ، 

وٌعاشرهن معاشرة االزواج دون زواج ، الن هذا ما تبٌحه 

شرائع ولوانٌن هذه الببلد التً ٌسافر الٌها ، وٌنتمً اللوام 

مثل الوامها ، اما هو فان مصٌره مربوط بهذه االرض 

الصفراء وعجاجها االهوج وصحارٌها الجرداء، التً لم 

ٌؽادرها الى خارج الببلد منذ ان ولدته امه ، ولم ٌر وجها اال 

وجوه اهلها الكالحة التً اكتسبت من فمر االرض وجدبها ، 

فمرا وجدبا ، ولهذا فانه ما ان راى وجها لادما من الضفة 
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الشمالٌة للبحر ، ؼربٌا عن هذه البٌئة الماحلة الماحلة ، وهو 

وجه ابنة باناٌوتً الٌونانً ، حتى اصابه الخبل والهبل ، النه 

لم ٌر وجها جمٌبل فً لفص الرمال الذي ٌعٌش فٌه ، بٌنما هو 

بالتؤكٌد وجه عادي، بمماٌٌس الجمال فً تلن الببلد ، لد ال 

ٌتمٌز عن أي وجه انثوي آخر ، من نساء لومها او االلوام 

. التً جاء منها السٌد هٌوز 

    وضاحكا ، عاد نائب الوالً ، ٌمازحه ، مطالبا اٌاه اال 

ٌسحب كبلمه عن جمال انجٌلٌكا، وسحر هاروت وماروت فً  

عٌنٌها ، وداوئر الفتنة فً جسمها ، ومبلئكٌة صوتها ونور 

االبتسام على تؽرها ، ولهذا فهو االن فً حٌرة مما لاله ، وال 

سبٌل الن ٌحكم لهذه المرأة او علٌها ، ٌنصؾ جمالها او 

ٌظلمه ، اال بان ٌراها ، وال سبٌل الن ٌعده بمعاونته ، 

اوالولوؾ مع اوضد مشارٌعه اال بعد ان ٌتحمك بنفسه من 

مستوى هذا الجمال ، عن طرٌك تدبٌر رحلة ٌمومان بها سوٌا 

الى وكالة باناٌوتً ، لٌمؾ على سر هذه المرأة وٌعرؾ حمٌمة 

سحرها وجاذبٌتها ، ثم نهض ٌؽادر مكتب السردون ، تاركا له 

امر ترتٌب هذه الزٌارة بمثل ما تسمح به الظروؾ  دون ان 
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ٌمترح علٌه موعدا محددا ، ولم تمض سوى بضعة اٌام ، حتى 

جاء السردون بخبر العرس الذي سٌتم بٌن عائلتً االومباشً 

جبران وخلٌفة مكاري ، وكبلهما من معارؾ البرٌجادٌر ، 

وكبلهما ٌرسبلن بدعوة الٌه لحضور العرس ، ولد نملها ، كما 

ٌمول السردون ، له ولنائب الوالً ،  الفونسو الذي وصل الى 

مزده فً اطار المساعً التً ٌبذلها للفوز برخصة الوكالة ، 

وشرح له ان العرس ٌبدأ ٌوم االتنٌن ، لٌنتهً بلٌلة الدخلة 

ٌوم الخمٌس ، وكلها اٌام تصلح للسفر ، اذ ٌكون خبللها اهل 

العرس على استعداد الستمبال الضٌوؾ ، اال ان الواجب 

ٌمتضً لمن ٌسافر ٌوم االثنٌن ان ٌبمى التمام كل اٌا العرس ، 

واال فلٌكن الذهاب ٌوم الخمٌس والعودة فً نفس الٌوم لٌبل او 

فً الٌوم التالً ، والن البرٌجادٌر لم ٌكن لد زار سابما جنائن 

العرعار ، ولد سمع عنها من زوار الوكالة ، ولرا بعض 

التمارٌر عنها ، بما اثار اهتمامه لروٌتها وتفمد بعض معالمها 

االثرٌة ، فمد ابدى استعداده لحضور كل اٌام العرس ، ابتداء 

من ٌوم االثنٌن ، وامر بصرؾ مبلػ من بند النثرٌات فً 

مٌزانٌة مكتبه بما ٌكفً لشراء هداٌا العرس وهً اربعة كباش 
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وتجهٌز سٌارة الكارفان التً ٌستخدمها اثناء الامته فً 

. الصحراء وعدد اخر من السٌارات 

    وهاهما اآلن ، السردون ونائب الوالً ، فً سٌارة الجٌب 

بمفردهما ، بعد ان تحمك للبرٌجادٌر رإٌة انجٌلٌكا فً صورة 

من المجد والجبلل  ، لم تظهر بها من لبل ، وباكثر فتنة ، 

واثارة من كل المرات التً راها فٌها السردون ، ولهذا فهو 

ٌمد بصره فً فضول ، وٌدٌر عٌنٌه بٌن الطرٌك وبٌن وجه 

البرٌجادٌر هٌوز ، ٌرٌد ان ٌعرؾ انطباعه عما رآه ، وجاء 

كبلمه عندما فتح فمه البداء راٌه فٌما رآه متوافما مع ما كان 

ٌنتظره السردون، فمد لال له انه االن ٌفهم بعمك ولوة كٌؾ 

استطاع هذا الجمال ، ان ٌدفع بالسردون الى حافة الجنون ، 

واضاؾ لائبل بان هنان نوعا من الجمال االنثوي له تؤثٌر 

صواعك البرق التً تضرب جذور الملب فٌحدث له ما ٌحدث 

لشجرة تعرضت لصاعمة اشعلت فٌها النار اؼصانا وجذورا ، 

وحل علٌه ... وهو ال ٌمول هذا الكبلم من فراغ وانما ٌموله

نوع من الصمت جعله ال ٌكمل الجملة ، فاستحثه السردون ان 

ٌكمل الجملة التً بداها لٌعرؾ هذا األساس الذي بنى علٌه 
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انطباعه ، فاجابه بان هذا االساس ٌرجع الى ما احس به 

شخصٌا وهو ٌتلمى مثله صواعك الجمال كما تلماها،  معترفا 

بان مارآه اتلؾ لبه وسلب روحه ، واكمل لائبل ٌصؾ ما حدث 

: له بالوى ما اسعفته به اللؽة من تعبٌر 

ـــ وها انت ترانً اجلس  االن بجوارن كائنا ال عمل له وال 

. روح وال للب ، فمد سلبنً جمالها كل ذلن

    افصح نائب الوالً لرفٌمه فً السٌارة بما احس به ، فً 

بمى .  هذه الكلمات التً راى اال ٌفسدها بمواصلة الكبلم 

صامتا ، ولد انتمل ٌرلب التكوٌنات التً صنعتها الجبال ، 

والتً تكاد ان تتحول الى تماثٌل لكائنات جسٌمة عظٌمة مثل 

دناصٌر تحجرت وهً تمؾ على  لوائمها الخلفٌة ، رافعة 

رإوسها التى ال مبلمح لها ، تؽرسها فً زرلة االفك ، وترن 

صاحبه حائرا، ٌختلس الٌه النظر ، ٌترلب بكثٌر من الملك 

والتوجس ، ان ٌعود رئٌسه الى الكبلم شارحا وموضحا ما 

ٌرمً اله بمثل هذا الكبلم ، هل هو حما ادران لعمك ما احس 

به السردون ، وفهم للدوافع التً كانت وراء تصرفاته للفور 

بهذه المرأة ، ام هو ؼرٌم جدٌد ٌكشؾ له اوراله ، وٌدخل 
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اراد ان ٌتكلم مطالبا . ساحة المنافسة على الفوز بهذه المرأة 

رئٌسه بتوضٌح المولؾ، اال ان السٌارة التً تسٌر امام 

سٌارتهم ولفت ، وهبط منها الراعً ، فٌما ٌعنً انه وصل  

الى منطمة تمتضً ان ٌمدم لها شرحا لنائب الوالً ، فاولؾ 

السردون بدوره السٌارة، 

وهبط منها هو ونائب الوالً ، ٌدلمان النظر فٌما حولهما 

وٌحاوالن االهتداء الى مواطن االهمٌة لهذا الجزء من جنائن 

العرعار، اال ان الراعً ، اوضح لهما ، انه سٌمصد بهما 

منطمة اخرى ، من لدم الجبل ، تحول الصخور دون بلوؼها 

بالسٌارة ، سٌسٌرون الٌها على االلدام، مسافة لصٌرة ، 

ومضى وهما ٌتبعانه ، الى صخرة تمؾ على شكل عمود ال 

ٌزٌد طوله عن متر واحد ، وطاؾ بهما حول العمود ، ٌرٌد ان 

ٌرى تاثٌره فٌهما ، وعندما وجد انه لم ٌحدث التؤثٌر الذي 

توخاه ، ابان لهما انه لٌس عمودا مصنوعا من صخر الجبل 

كما ٌبدو ، وانما هو  شجرة عرعار ضاعت اورالها واؼصانها 

ولم ٌبك منها اال هذا الجذع ، الذي تحجر وبمى والفا فً هذا 

المكان ، ولفة طالت بعدد سنوات عمره التً تبلػ المبلٌٌن ، 
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والحكم بان هذا الجذع ٌنتمً الشجار العرعار، النها هً 

االشجار التً اشتهر بها المكان ، والن فً الجذع انسٌابٌة 

وخلو من النتوءات تشبه بما ٌشبه جذوع اشجار العرعار فبدا 

وكانه مصنوع من الرخام بٌنما اشجار متحجرة اخرى ٌمول 

ابو فاس انه راها فً اماكن اخرى تختلؾ عن هذا الجذع ، 

ورؼم معرفة ورإٌة  ضٌفٌه االثنٌن لمثل هذه االشجار 

المتحجرة  فً رحبلتهما الصحراوٌة ، اال ان لدرة هذه النباتات 

والكائنات الحٌة التً تحولت الى حجر تظل تفجر فً االنسان 

عندما ٌراها مشاعر االندهاش واالستؽراب وتتركه والفا فً 

صمت ولفة تامل السرار الحٌاة والؽازها وحمائمها الصادمة 

احٌانا ، فهم هنا ، ٌلتمون بؤثر لشجرة ، عمرها سابك ، لوجود 

االنسان فوق هذه االرض ، فبموا لحظة ٌتاملون جذع الشجرة 

. ، ٌتحسسونه ، وٌتبادلون فٌما بٌنهم نظرات االستؽراب 

      تذكر هٌوز انه لرأ فً تمرٌر صحفً  لزائر االمانً مر 

بارض المبلة  منذ عمود مضت ، وتولؾ لحظات فً تمرٌره 

عند جنائن العرعار ، وتحدث عن شظٌة كبٌرة من نٌزن عمره 

من عمر المراحل االولى للخلك ، سؤل عنه الراعً ، لبل ان 
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ٌركب السٌارة الى مكان جدٌد ، ؼٌر واثك من ان االثر ال زال 

موجودا فعمر التمرٌر لدٌم جدا ، والبد ان احدا من لراصنة 

االثار فً الصحراء لد  عرؾ به عن طرٌك هذا التمرٌر ولام 

بالسطو علٌه كما حدث الثار كثٌرة اخرى، 

اال ان الراعً اخبره بانه على علم بوجود اثر ٌثٌر فضول 

االجانب ، ربما ٌكون هو هذا الجزء من النٌزن ، النه لٌس 

واثما من طبٌعته وحمٌمة اهمٌة االثرٌة ، وحرضه نائب الوالً 

على الذهاب الٌه فركب السٌارة ٌمودها السائك عثمان ، باتجاه 

ذلن الشًء الؽامض، الذي ما ان اولؾ السٌارة واتجه الٌه ، 

فً مدخل احدى الشعاب ، حتى ادرن البرٌجادٌر انه فعبل هو 

ذلن الجزء من النٌزن ، وكان ٌظنه شٌئا فً حجم جذع تلن 

الشجرة المتحجرة ، ولكنه وجد شٌئا ضخما حجمه بحجم لبة 

من لباب المبلع او المصور ، مخروطً الشكل ، كانه تمثال 

مصنوع من البرونز ، ولكنه لٌس برونزا ، وانما مادة نٌزكٌة 

تصلبت وربما تحجرت تشبه ما شاهده فً صور االفبلم العلمٌة 

الوثائمٌة ، وعرؾ السبب فً عدم اعتداء لصوص االثار علٌها 

، الن هذه الشظٌة الكبٌرة من النٌزن السالط من الفضاء 
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الكونً ، منذ مبلٌٌن االعوام ، ارتطمت ارتطاما لوٌا بمنطمة 

صخرٌة من الجبل ، وهً فً حالة اشتعال وؼاصت ؼوصا فً 

هذه الطبمة الصخرٌة ، واذابت بسبب اللهب بعض المعادن 

الموجودة فً هذه الطبمة ، فالتحمت بها واطبمت علٌها 

وصارت جزءا منها بحٌث صار ٌستحٌل فصلها من صخور 

الجبل الصوانٌة ، وزادت عوامل التعرٌة عبر تعالب االزمنة ، 

من تاكٌد هذا االلتحام ، ولن تستطٌع ؼٌر تمنٌات مهولة واالت 

حفر جبارة ان تخترق هذه الطبمات من الصوان وتموم بفن 

هذه التبلحم بٌن المادة النٌزكٌة وصخور الجبل ، ولد تعجز 

هذه التمنٌات عن المٌام بمهمة كهذه ، دون اللجوء الى تفجٌر 

المنطمة بالدٌنامٌت الذي ٌمضً على االثر نفسه ، ولوال هذا 

االعجاز الذي صنعته الطبٌعة لما امكن له او لؽٌره مشاهدة 

انتمل بعدها . هذا االثر المتبمى من عصور ما لبل التارٌخ 

الركب ٌجوب هذا الفضاء بٌن الجبال بحسب رإٌة ابو فاس 

وما ٌمول انه ٌستحك المشاهدة ، مثل صهارٌج الماء 

الرومانٌة ، التً كان انتباه نائب الوالً منصرفا الى ما ٌنمو 

لرٌبا منها من نباتات محاوال ان ٌجد عند الراعً اجوبة على 



 304 

اسئلته حولها ، حتى انتصؾ النهار فمادهم الراعً لرٌبا من 

كوخه ، واحضر لهم وعاء جلدٌا مملوءا بحلٌب الماعز ، 

واحضر مع الحلٌب طبما ملٌئا بالتمركما احضر كلٌما لام 

بفرشه لهما تحت اٌكة من اشجار البطم  لرٌبة من الكوخ 

لٌجلسا وهو السائك معهما لتناول هذا الؽذاء المكون من التمر 

والحلٌب مسكوبا فً لدح خشبً كما احضر كانون الفحم 

وعالة الشاي واعد لهم ثبلث دورات من الشاي االخضر ، 

وبعد لضاء استراحة المٌلولة ، استؤنؾ بضٌفٌه وسائمهما 

اكمال الجولةعبر الخبلء وتذكر بئر الؽولة ، التً تنزوي فً 

ركن بعٌد وفوهتها المسدودة باسبلن شائكة صدئة تراكمت 

فولها االوحال حتى صارت اشبه بكدس من الممامة ، وفكر ان 

كانت على درجة من االهمٌة تستحك ان ٌمود ضٌفٌه الٌها ، ثم 

لرر ان ٌنسى الموضوع فهً بئر مهملة منسٌة وٌجب ان 

تبمى كذلن  واتجه ٌرٌهم ما تبمى من عروق متٌبسة الشجار 

العرعار المؽدورة التً حصدتها محرلة المائد التركً ، ثم 

ابدى نائب الوالً استعداده لمطع مشوار على االلدام متسلما 

الجبل فً عمك احدى الشعاب لٌرى بنفسه كٌؾ تنمو نباتات 
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الحلفاء التً من اجلها تؤسست الوكالة ، واراه ابو فاس كٌفٌة 

للعها،وفً ولت ٌتوافك مع رحلة العروس على الهودج من 

خٌمة اهلها الى خٌمة زوجها ، اخذ الموكب طرٌمه راجعا الى 

ممر الوكالة لٌشهد نائب الوالً هذا الملمح االساسً من 

مبلمح العرس البدوي ، والسردون ٌمود به السٌارة متلهفا 

لمواصلة الحدٌث حول انجٌلٌكا الذي ابماه رئٌسه معلما ، بامل 

ان ٌنتزع منه الموافمة على مساعٌه للزواج منها، اال ان 

المسافة التً لطعتها السٌارة الى مولع العرس ، لم تكن طوٌلة 

بحٌث تتٌح للحدٌث ان ٌؤخذ المدى الذي ٌرٌده السردون ، 

فاضطر مرؼما ان ٌترن الموضوع دون حسم، لٌعطً نائب 

الوالً فرصة ان ٌتفرج على هذا الجزء من طموس العرس، 

وٌتطوع بشرح ما ٌرٌد نائب الوالً فهمه حولها ، فالهودج 

هو كما اوضح له  لٌس اال محفة من الواح خشبٌة مشبوكة 

فً بعضها البعض اشبه بكوخ صؽٌر ، مؽطى بالمفارش 

وااللمشة المزركشة ذات االلوان الزاهٌة ، تم تحمٌله فوق 

الجمل ، وفً الوسط مجلس مرٌح للعروس ، مفروش 

بالحشاٌا والوسائد ، والترب به السردون وهو ٌمود السٌارة 
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من الهودج الذي كانت جلست فٌه العروس ال ٌظهر منها أي 

شًء اال ٌدها المزخرفة بالحناء ، ترمً بها بعض المروش 

على سبٌل العادة ، ٌلتمطها اطفال ٌتمافزون وٌتعاركون للفوز 

بها ، وللجمل زمام ٌموده فتى من الارب العروس ، محفوفا 

باعضاء الجوق الفنً فً اٌدي بعضهم الدفوؾ وعاشور 

مرتدٌا اللباس الوطنً ٌمشً بٌنهم ٌضرب المزمار والنساء 

خلؾ الهودج ٌطلمن الزؼارٌد وٌرفعن عمرٌتهن بالؽناء ، وفً 

الملهاد علً ٌمٌن وشمال الهودج ، الفرسان ٌركضون جٌئة 

وذهابا ، والن المسافة لصٌرة بٌن خٌمة اهل العروس وخٌمة 

عرٌسها فلم ٌكن ممكنا ان ٌنتمل الهودج بها مباشرة الى 

الخٌمة االخرى ، وانما البد لكً تكتمل للعرس بهجته ، ان  

ٌمضى الجمل  وهو ٌحمل العروس فً هودجها لاطعا دائرة 

كبٌرة حول النجع تستؽرق ما ٌمرب من ساعة ، والسٌارة التً 

ٌمودها السردون تسٌر متمهلة مع دورة الجمل ، وامام خٌمة 

العرٌس كانت هنان مجموعة اخرى من النسوة من الارب 

العرٌس وجٌرانه ٌطلمن االؼنٌة الشهٌرة فً التراث الشعبً 

التً تؽنى ترحٌبا بالعروس وهً  
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ٌا مرحبا ٌا ال فٌة  

انشاء هللا تكونً عافٌة 

ٌا مرحبا ٌا امراة اخوي 

ٌا منورة حوش بوي 

اهبل وسهبل ومرحبتٌن  

اهبل اهبل ضوء العٌن 

انت فوق الحاجب والعٌن  

مرحبتٌن اهل بالجودة 

مرحب ٌا صادق  فً وعودة 

لٌن انؽنً هالمجرودة  

 

وفً حٌن دخلت العروس الى خٌمتها محاطة بنساء من اهلها 

واهل العرٌس ، استمر الؽناء واستمرت الزؼارٌد تحٌط بها 

وتتعالى من حولها ، بٌنما كان العرٌس فً هذا الولت موجودا 

فً خٌمة العراسة ، التً كان لد دار فٌها الفرح ، محاطا 

باصدلائه ، ٌؽنون له ومعه الموشحات ، ولصائد المالوؾ 

اللٌبً ، مثل نعس الحبٌب ، وٌا هبلال ؼاب عنً واحتجب ، 
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وٌا لٌل الصب متى ؼده ، الٌام الساعة موعده ، وعندما جاء 

اللٌل وحان موعد العشاء وحضرت لصاع الطعام ، اخذ رفاق 

العرٌس هدنة من ؼناء الموشحات ، لٌموموا باساتئنافها فً 

موعد زفة العرٌس الى عروسه ، فً حٌن اتخذ الرجال الكبار 

مكانا بعٌدا عن الشباب لجلوسهم ، ولد اصر نائب الوالً ان 

ٌشاركهم الجلوس على االرض تاركا الكراسً التً اعدها 

باناٌوتً لجلوسه هو وبعض رفاله لٌتناول طعامه مثلهم من 

لصاع الكسكس التً اعدوها لهم ، وفً انتظار العشاء تسلل 

السردون ٌحوم حول الحانوت وحول بٌت باناٌوتً وبٌت 

الفونسو بامل ان ٌنعم بتكحٌل عٌنٌه بحبٌبة الملب ، اال ان 

الحانوت كان ممفبل ، ولم تنم اٌة حركة عن البٌتٌن الن 

المرأتٌن كانتا فً العرس ، فلم ٌفز بالنظرة االخٌرة التً كان 

ٌمنً نفسه بها ، لبل مؽادرة هذه الربوع ، والنه كان متشولا 

الن ٌاخذ المصادلة على خطته من رئٌسه ، فمد اراد ان ٌمترح 

علٌه العودة بعد العشاء ، ولبل ان ٌفعل ذلن راي الجاسوس 

الذي زرعه فً النجع ٌشٌر الٌه ٌرؼب فً االنفراد به ، 

فانتحى به جانبا ، ٌستمع الى ما لدٌه من اخبار صار ٌنملها له 
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همسا ، مفادها انه لد تناهى الى سمعه ان الفونسو لم ٌكن 

راضٌا عن سلون زوجته وتصرفاتها اثناء رلصة النخٌخ ، 

واستعراضها لجمالها وزٌنتها امام الناس ، خاصة وان بٌن 

الحضور ضٌوفا من المركز ، ٌتطلعون الن تكون فً حوزتهم 

، وراى فً ذلن استفزازا له ، واستهتارا بمشاعره ، وكبلم 

آخر كثٌر اثارها وجعلها تخرج مؽضبة  الى بٌت اهلها ، 

. وتترن له البٌت ، فً آخر اللٌل 

     ووجد السردون ان كبلم الجاسوس ، ٌحتوي على 

معلومات لن ٌستطٌع ابمائها فً طً الكتمان ،والبد ان ٌنملها 

للبرٌجادٌر هٌوز ، فانتزعه انتزاعا من وسط المجموعة بعد 

انتهاء العشاء ، لٌبلؽه ان الفونسو عاد للتنكٌل بانجٌلٌكا 

وتعذٌبها ، وهو ال ٌستطٌع صبرا على هذا االجتراء ، والبد 

من انماذها باٌة صورة واٌة وسٌلة ، ولد استمبل البرٌجادٌر 

كبلمه بابتسامة ساخرة ، النه ٌدرن ان السردون ٌحاول ان 

ٌلبس اؼراضه الخبٌثة لبوس الشهامة والفروسٌة واالستعداد 

النبٌل النماذ امراة ٌعذبها زوجها ، واكتفى باالبتسام دون 

تعلٌك، كما نمل له السردون التراحه بان ٌستفٌدا من نور 
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الممر فً الرحٌل منذ االن ، ووافمه البرٌجادٌر على وجاهة 

العودة الى مزدة هذه اللٌلة ، ولكن لٌس لبل ان ٌفرغ من 

مشاهدة ما بمً من طموس الزفاؾ ، وعاد الى مكانه فً حٌن 

ارسل السردون العساكر المرافمٌن لهما فً الرحلة التخاذ 

الترتٌبات الخاصة بالسفر ، فمضوا ٌربطون الكارفان الى 

السٌارة التً تجرها ، وٌهٌئون الركب لبلنطبلق ، فً هذه 

اللحظة كان رفاق العرٌس لد اخذوه الى نمطة فً الخبلء 

ٌبدأون منها مسٌرتهم لزؾ العرٌس الى عرسه التً تنتظره 

فً الخٌمة المخصصة لهما ، ٌنطلك منها االن ؼناء البوطوٌل 

وتتصاعد منها الزؼارٌد، فً حٌن بدا الشباب بتردٌد اهازٌج 

المالوؾ ، ثم انشاد االؼنٌة الشهٌرة فً اعراس البادٌة 

المسماة رسول الهادي ، ٌرافمهم مزمار عاشور ، حتى وصلوا 

بالعرٌس الى خٌمته ، فانطلك اكثر من عٌار ناري ، وجاء احد 

الرجال بجرة صؽٌرة حطمها امام العرٌس حٌن لحظة اجتٌازه 

عتبات الخٌمة ، ولد اصطفت النساء على الجانبٌن ٌزؼردن 

لبل ان ٌؤخذن طرٌمهن الى خٌمة اهل العرٌس فً الجوار ، فً 

. حٌن عاد رفاق العرٌس الى خٌمة الرجال 
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      اتجه البرٌجادٌر وبجواره السردون الى السٌارة ٌرافمهما 

اشٌاخ النجع ٌمومون بواجب تودٌعهما، وفً ممدمتهم كل من 

االومباشً جبران وخلٌل مكاري ، ٌتلمٌان منهما التهنئة مجددا 

، ولبل ان ٌصعد الى السٌارة ، سحب البرٌجادٌر هٌوز 

باناٌوتً بعٌدا عن بمٌة المودعٌن ، ٌخاطبه بطرٌمة هامسة ، 

لكً ال ٌصل صوته الى اسماع االخرٌن ، معبرا عن انزعاجه 

من تصرفات صهره وسلوكه المشٌن مع ابنته انجٌلٌكا ، 

ورجاه اال ٌؽضب اذا اتخذ صدٌمه السردون بعض التدابٌر 

البعاده عن هذا المكان ، ابعادا ال ٌإذٌه وال ٌتسبب فً لطع 

عٌشه ، وانما ٌوفر له لممة شرٌفة فً مكان آخر ووكالة 

حلفاء جدٌدة ، تثمر فٌها جهوده ، وتظهر فٌها نتائج الدروس 

واتجه بسرعة ٌركب السٌارة . التً تعلمها من وكالة باناٌوتً 

، دون ان ٌسمع ردا من باناٌوتً ، النه لم ٌكن ٌهمه ان ٌسمع 

هذا الرد ، وانما هً كلمات راى ان ٌتحلل فٌها من الوعد الذي 

لطعه على نفسه امام باناٌوتً باال ٌترن السردون ٌتدخل فً 

شئون اسرته او ٌحشر نفسه فً العبللة بٌن ابنته وزوجها 
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الفونسو ، ولد خامره بعض االحساس بالذنب وهو ٌرى ولع 

كلماته مرتسما على مبلمح باناٌوتً  ، ولكنه كان البد ان ٌفعل 

ذلن لٌعطً نفسه حرٌة التصرؾ ازاء ما ٌطرا من تطورات 

. على هذا الموضوع 

    اختار السردون ، حرصا على سرٌة الحدٌث بٌنه وبٌن 

رئٌسه ، ان ٌمود السٌارة بنفسه، طالبا من السائك ، ان ٌلتحك 

باحدى السٌارات االخرى ، ولم ٌتركه رئٌسه ٌنتظر كثٌرا ، فمد 

فتح معه الموضوع فور ان تحركت عجبلت السٌارة مبتعدة عن 

الوكالة ، معٌدا امامه لوة انبهاره بما رآه من جمال انجٌلٌكا ، 

لائبل ان اسمها المبلئكً ، حسب اعتماده ، ال ٌعبر اال عن 

نصؾ الحمٌمة ، الن لدٌها فً شخصٌتها ، بمحاذاة  هذا الشك 

المبلئكً ، شما آخر ابلٌسٌا ، ٌعذب وٌدمر وسحك الرجل الذي 

ٌمع فً دائرة سحرها وفتنتها ، ولذلن فهو ٌلتمس له العذر 

فٌما حدث له من وله ، وٌعطٌه الحك فً ان ٌلجؤ لكل حٌلة من 

اجل الفوز بها ، خاصة انه صار واضحا امامه االن ، ان 

انجٌلٌكا ولعت فً شبان زوج ال ٌعرؾ لٌمتها ، وال ٌمدر 

جمالها، وٌمتضً العدل االلهً ، ان ٌتم تخلٌصها منه ، اال ان 
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هنان مسؤلة ٌرٌد ان ٌصارح به صدٌمه وزمٌله ، وهً انه 

صار مثله ضحٌة من ضحاٌا هذا الجمال المهلن، ؼارلا الى حد 

االختناق فً لجج ؼرامها ، وال ٌرٌد شٌئا من الدنٌا اال ان ٌجد 

نفسه بٌن احضانها ، وهو عشك هبط علٌه فجؤة ، وبشكل 

مباؼت ودون تولع او انتظار ، فمد عاش طوال عمره زاهدا 

فً النساء ، وكان ٌستهجن الزواج من اجل ان ٌرضى االنسان 

شهواته الترابٌة ، وٌرى ان رجبل ٌتزوج من اجل هذا الؽرض 

كمن ٌشتري بمرة وٌضعها فً ؼرفة من ؼرؾ البٌت ، من 

اجل ان ٌشرب كوبا من الحلٌب كل صباح ، وهنان حل اسهل ، 

هو ذات الحل الذي نفعله مع حلٌب الصباح ، اي نشترٌه من 

السوق دون حاجة البتٌاع وتربٌة االبمار ، وكان ٌحصل على 

كاس الحلٌب الذي ٌرٌده ، عبر اجازات ٌموم بها الى جزٌرة 

مالطا كل عدة اسابٌع ، حٌث ٌنزل هنان ضٌفا على صدٌك 

ضابط من ابناء دفعته ، ٌعٌش اعزبا مثله ومثله محبا للتنوٌع 

والتبدٌل فً عبللاته النسائٌة ، ناوٌا ان ٌستمر طوال عمره 

على هذا الحال ، ٌشتري الكؤس بدال من البمرة ، اال ان هذه 

المناعة ضربها زلزال عنٌؾ دمرها دمارا كامبل ، واٌمن بعد ان 
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راى انجٌلٌكا ان هنان مناسبات ال ٌتحمك فٌها ارضاء هذا 

الجانب اال بالزواج ، خاصة اذا كان حبا معجونا  بالشهوة ، 

كما فً حالة عشمه النجٌلٌكا ، النه ال وجود وال سبٌل لتحمٌك 

رؼبته اال عبر امتبلكها بعمد الزواج ، وهو ٌرى ان ما اصابه 

هو نفسه ما اصاب صاحبه السردون ، وان حال كل منهما مثل 

حال اآلخر ، وهو ال ٌمول هذا الكبلم لٌصنع من موضوع 

عشمه النجٌلٌكا لؽزا ممفبل ال وجود لحل له ، وال ٌطلب من 

السردون ان ٌتخلى له عن مكانه ، لٌحتله هو فً لعبة الفوز 

بها ، الن انجٌلكٌا كما ٌراها كنز هو من عثر علٌه وهو من 

تفضل واطلعه علٌه ،وتبمى له االولوٌة فً الفوز بهذا الكنز 

وامتبلكه ، وهو ال ٌطلب فً مثل هذه الحالة من صدٌمه 

السردون اال ان ٌتكرم وٌتعطؾ وٌتنازل عن حصة صؽٌرة من 

هذا الكنز لرئٌسه ، وان ٌفعل ذلن بروح رٌاضٌة اخوٌة ، النه 

بؽٌر هذه الروح ، لن ٌمبل هذه الحصة الصؽٌرة ، ولن ٌرضى 

ان ٌؤخذها عسفا ، وكرها ، من ؼٌر رضاه ، وهو ال ٌملن فً 

هذه اللحظة صٌؽة محددة ، للتعامل مع الحالة ، ولكنه ٌعترؾ 

بان السردون ٌسبمه فً االحمٌة باالنتفاع بهذا الكنز ، 
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وسٌعتبر نفسه مجرد ضٌؾ على موائد فضله ، وال مانع فً 

. ان ٌضع نفسه موضع المتسول لشًء من االحسان ٌمدمه له 

  ظل السردون ٌستمع الى ماٌموله رئٌسه فً حالة ذهول ، 

صامتا ، ال ٌتفوه بشًء ، كؤن ما سمعه اصابه بداء الخرس 

النه ال ٌعرؾ تفسٌرا لما ٌموله الرجل ، وكٌؾ ٌرٌد ان ٌماسمه 

فً حصة من انجٌلٌكا ، هو بالتؤكٌد امر جائز لو انها رالصة 

اخرجها من ملهى الموكامبو فً طرابلس ، وتماسمها بوالع 

لٌلة لكل منهما ، ولكنها امرأة متزوجة ، وابنة عائلة محترمة 

، وال سبٌل للفوز بها واالستمتاع بكنز جمالها اال عن طرٌك 

الزواج ، وعندما ٌتزوج الرجل امراة تصٌر حرما له ، وتصٌر 

شرفا وعرضا ، ربما كان اكثر منطما لو لال انه ٌرٌدها لنفسه، 

وٌمكن ان ٌسوق من المبررات ما ٌشاء ، كما سبك ان تحدث 

مازحا ذات مرة عن عزوبٌته التً تمنحه احمٌة فً الزواج 

عن رجل مثله لضى عمودا وهو فً حالة زواج ، اما حدٌثه 

الؽامض عن الحصص كبٌرة او صؽٌرة فً انجٌلٌكا التً ٌمول 

انه ال ٌملن لها صٌؽة او شكبل، فهو حدٌث ال ٌستطٌع استٌعابه 
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، وٌنتظر ان ٌسمع منه مزٌدا من الشرح ، تاركا له فرصة 

: االسترسال من جانبه دون تعلٌك ، ولد واصل كبلمه لائبل 

ـــ   دعنى اتحدث الٌن بطرٌمة عملٌة ، فانا رجل عملً ، 

واحب ان اتصرؾ مع المضاٌا التً تعرض لً باسلوب عملً ، 

. فانتبه لما الوله لن 

. ـــ كلنً اذان صاؼٌة 

ـــ هنان بالتؤكٌد ثمن ستدفعه لزوجها لكً تمكنه من شراء 

رخصة الوكالة ، الٌس كذلن؟ ثمن كبٌر ، سٌكلفن ثمن ما 

تملكه من ابل واؼنام ، وستدفع هذا الثمن راضٌا باعتباره 

جزءا من مهر انجٌلٌكا ، هنٌئا لن ، ولن اعترض طرٌمن ، 

ولن حرٌة المٌام بالترتٌبات التً تضمن وصول الوكالة الى 

الفونسو بالطرٌمة التً تشاء ، وربما اساعدن فً التوسط لدى 

والدها باناٌوتً ، للحصول على موافمته فً اعطائن ٌد ابنته 

المطلمة ، واضمن لن انن ستفوز بها ، فانعم بما ملكت ٌدان ، 

خذ ما تشاء من , وال تتهاون دلٌمة واحدة فً االستمتاع بها 

ولت الطفاء نار الشوق من هذه المرأة ، التً سكنت حناٌا 

صدرن ، والنه حب معجون بالشهوة الحمراء ، فستمضى 
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لبانتن منها ، وتروي شهوتن ، وستفكر عندئد فً طرٌمة 

تتخلص بها منها ، وهنا الول لن ارجون ال تفعل معها ما فعله 

زوجها االول من تنكٌل بها ، او توجٌه االهانات الٌها والى 

جمالها ، او االنتمام منها بالضرب والتعذٌب النها باعدت بٌنن 

وبٌن اوالدن وبناتن ، لن تحتاج الن تفعل ذلن ، الن هنان 

انسانا هو الرجل الجالس بجوارن ، والذي لن ٌتوانى عن 

عونن فً الوصول الى هدفن ، مستعدا الن ٌران تطلمها ، 

لٌؤخذ فرصته فً الزواج منها ، وسٌدفع لن مهرا ٌعادل خمسة 

اضعاؾ المهر الذي دفعته لها ، ربما تبٌع عشرٌن نالة وجمبل 

، فبل تندم ، سٌكون هنان مائة نالة وجمل بانتظار الٌوم الذي 

تفرغ فٌه منها ، مع مبلحظة صؽٌرة واحدة ، وال الول شرطا ، 

هً اننً باق فً هذه الببلد مدة بماء االدارة البرٌطانٌة التً 

تنتهً رخصة حماٌتها للببلد بعد عامٌن ، فلٌكن نصٌبن من 

هذه المسمة عاما كامبل ، وسٌكون  امامً بعد انتهاء هذا العام 

، عام الضٌه معها ، ثم اودعها بما تستحمه من مإخر الصداق 

الذي سٌضمن لها والسرتها حٌاة رؼٌدة مدى العمر ، الننً 

. اعرؾ لٌمة الجمال واعرؾ كٌؾ اعطٌه حمه 
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     رؼم ؼرابة العرض ورؼم ضٌك السردون من هذا التدخل 

الذي فرض به الرجل نفسه على الموضوع كله ، فان امر 

التعوٌض المالً الذي ٌمترحه ، تعوٌض ٌسٌل له لعاب كل 

انسان ، النه تعوٌض كبٌر بكل المماٌٌس،  والرجل لادر علٌه 

، لٌس فمط بسبب الموارد المتاحة لمن كان فً منصه وما 

ٌحصل علٌه من عبلوات ومكافآت ومخصصات للمصارٌؾ 

السرٌه ، وانما اٌضا النه ٌنتمً الى اسرة من الطبمة الرالٌة 

فً لندن ، وله امبلن ولصور وحدائك تحٌط بهذه المصور ، 

وعمارات ٌستطٌع ان ٌشتري باموالها ، اذا باعها او وضعها 

فً اسواق االستثمار ، مدنا باكملها بمن فٌها من نساء ورجال 

،  ال ان ٌخصص مهرا مجزٌا المراة مثل انجٌلٌكا ٌعرؾ انه 

لن ٌتنازل له عنها بسهولة ، نعم سٌبٌع بعض لطٌع االبل الذي 

ٌملكه ، وسٌبلػ نائب الوالً انه باعه باكمله ، وزاد علٌه 

اؼناما ، لكً ٌجزل له العطاء ، والبد ان ما ٌموله عن االشباع 

الذي ٌصٌب الرجل ، بعد ان ان تصبح المرأة التً ٌتعشمها ، 

ملن ٌمٌنه وطوع امره ، لول صحٌح ، ولن ٌضٌره عندئد ان 

ٌؤخذ الثمن الذي دفعه مهرا ، مضروبا فً خمسة اضعاؾ ، 
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سٌجتهد ان ٌجعلها عشرة اضعاؾ ، ثم انه عام بطوله 

وعرضه ، ٌموت خبلله اناس وٌحٌا اناس ، وتتؽٌر فٌه مصائر 

شعوب ، وتبدأ حروب وتنتهً اخرى ، وال احد ٌدري ، اال 

خالك الكون ، ما ٌمكن ان تجًء به االٌام ، لٌمل له نعم ، 

وٌشترط علٌه ان ٌعطٌه خبلل هذا العام كل ما تراكم من 

اجازاته ، ووسٌبحث له عن مساعد ٌموم بالمهمة بدال منه، 

لٌستمتع بولته مع امرأته الجدٌدة ، وبدال من لضاء شهر 

واحد كما ٌفعل االجانب الذٌن ٌسمونه شهر العسل ، سٌمضً 

ستة او سبعة اشهر عسلٌة ، متفرؼا لها ، الن حجم االجازات 

المتراكمة التً ٌستحما تزٌد عن عدد هذه االشهر ، وٌستطٌع 

ان ٌإجر بستان تٌن فً اخصب مناطك الجبل الؽربً بٌن 

هضابه واودٌته الخضراء فً منطمة مسكة حٌث له اخوال 

ٌستانس بهم وٌعٌش لرٌبا منهم وفً حماٌتهم وعزوتهم ، بدال 

من البماء بها فً هذه الصحارى المجذبة وارضها العجفاء 

المٌتة ، وٌبعد عن مزده حٌث تمٌم اسرته المدٌمة ، وحٌث 

ٌمٌم البرٌجادٌر ، وحٌث اجواء العمل التً ستبلحمه وهو 

ٌمضً اجازته فٌها ، نعم ، سٌهًء نفسه لما ٌمرب من عام 
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من البطالة والكسل والتملب فوق سرٌر الحب ، ثم لٌات بعد 

هذا العام ما ٌؤتً ، سٌترن االمر للظروؾ والمزاج ، ولهذا 

فسٌمول لنائب الوالً انه ٌوافك على الخطة التً ٌمترحها ، 

منتظرا منه ان ٌبدأ فً تنفٌذها والوصول بها الى نتائجها 

بسرعة وفعالٌة ، لكً ال ٌضٌع جزء من العام ، سٌكون 

بالتؤكٌد خصما من حصة البرٌجادٌر فً انجٌلٌكا ولٌس من 

حصته هو ، الن ما كان اوله شرط عالبته السبلمة دائما كما 

 .ٌمولون فً االمثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 321 

18 

 

               طارلً فوق المهري ، ٌخب خبا ، جزء من لثامه 

تعبث به الرٌح وتعبث بفائض المماش من اكمام لمٌصه 

االزرق ، ٌنسدل واسعا هفهافا على جسمه ، من خلفه امرأة 

سافرة الوجه ترتدي جبة ذات لون وردي ، تنتهً بؽطاء 

للرأس ، وبشرة  برونزٌة اكثر انفتاحا من لون بشرة الرجل 

كما اسفر عنها ما ظهر من وجهه ومن ذراعٌه االسمرٌن ، 

ولد اعطى التباٌن بٌن الوان لباسهما ولون المهري االبٌض 

وسواد المماش الذي ٌؽطً المتب الذي ٌجلسان فوله مندمجا 

فً لماش خٌمة سوداء  وسط شبكة االمتعة المتدلٌة على 

جانبً المهري ، مع بمعتان سوداوتان وهما لربتا ماء تتدلٌان 

لرب الشبكة لرٌبا من عنك المهري ، اظهرت هذه التشكٌلة 

اللونٌة التً  تبرق تحت اشعة شمس شدٌدة السطوع ، مظهرا 

جمٌبل لهذا الرجل الطارلً والمرأة الطارلٌة فوق ظهر هذا 

الحٌوان االنٌك الرشٌك ، ولد اولفته الكبلب  الكثٌرة التً 

خرجت الستمباله فً المحٌط المرٌب من النجع فً وكالة 
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لم ٌفعل الرجل شٌئا ولم ٌمل كبلما ٌنهر به الكبلب . باناٌوتً 

النه ٌعرؾ انها لن تستطٌع ان تصل الٌه او للمرأة التً معه 

فً مكانهما العالً فوق المهري ، ولؾ ٌجٌل راسه فٌما حوله 

، كما ولؾ المهري ٌرفع هو اٌضا عنمه فً كبرٌاء وٌنظر من 

علو الى الكبلب التً مضت تنبح ، حتى خرج على صوت 

نباحها زنجً عجوز من احد االكواخ ٌتكًء على عصاه ، 

ومضى ة باتجاه الرجل الجالس فوق المهري ٌنهر الكبلب 

وٌؤمرها بان تنصرؾ عنه ، ملوحا لها بعصاه حتى ؼادرت 

المكان ، وتولؾ امام المهري ٌرد على صاحبه التحٌة ، وٌتبع 

تحٌته بسإال عما ٌرٌد الرجل الطارلً  من مجٌئه الى هذا 

النجع ، فاجابه بانه لادم من جنوب الحمادة الحمراء ، ومعه 

زوجته ، لكً ٌلتمط رزله بالعمل فً جنً نبات الحلفاء ، 

وٌرٌد ان ٌبنً خٌمته فً هذا الجوار ، كما ٌفعل أي لادم جدٌد 

للوكالة ، وٌتمنً ان ٌعرؾ منه ما اذا كان هنان اي نظام ٌجب 

ان ٌتبعه المادم الجدٌد فٌما ٌخص المكان الذي ٌبنً فٌه خٌمته 

، فاجابه الشٌخ الزنجً ، بانه ٌستطٌع ان ٌبنً خٌمته فً أي 

مكان ٌشاء فً هذا الفضاء ، فارض هللا الهل هللا ، مجرد ان 
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ٌترن مسافة عشرٌن مترا ، حرما الخر خٌمة فً صؾ الخٌام 

الموجودة لبله ، سائبل اٌاه ان ٌذهب فور االنتهاء من بناء 

خٌمته ، لتمدٌم نفسه الى السٌد باناٌوتً صاحب الوكالة 

لٌعرؾ منه ما ٌحتاجه عن جمع الحلفاء ونظام البٌع والشراء 

فً الوكالة ، واشار بعصاه الى حٌث توجد ادارة الوكالة ، 

فاستبماه الرجل الطارلً طالبا ان ٌعٌنه فمط على التآلؾ مع 

كبلب النجع ، فابلؽه بانه لٌس محتاجا بعد االن الن ٌخاؾ منها 

، النها ما ان تراه لد تم استمباله من احد لاطنً النجع ، حتى 

تتؽٌر معاملتها له من الصد الى الترحٌب ، ثم مشى بضع 

خطوات ٌرٌه المكان الذي ٌمكن ان ٌبنً فٌه خٌمته ، وظل 

والفا حتى راه ٌامر المهري بان ٌبرن ، عندها فمط  مضى 

باشر الرجل الطارلً . ساحبا نفسه الى الخٌمة التً خرج منها 

فً انزال االدباش ، بمشاركة زوجته ، ومتعاونٌن لاما بنصب 

الخٌمة ووضع  كل لطعة من االدباش فً المكان الخاص بها ، 

ثم ترن المهري باركا ، وترن المرأة تموم بازاحة االحجا ر 

ولطع نبتات العجرم وتنظٌؾ المكان الذي بنٌت فٌه الخٌمة 

واالرض المحٌطة بها ، وانطلك باتجاه مبنى االدارة حسب ما 
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ارشده الرجل ، لٌمدم نفسه الى صاحب الوكالة ، حٌث وجده 

جالسا ٌنظر فً سجبلت وكالته ، فحٌاه وذكر له انه من ابناء 

منطمة المبلة ، ٌرٌد االستفادة مما تمدمه الوكالة من فرص 

العمل الشرٌؾ البناء المنطمة ، وانه ٌنتمً الى طوارق 

الحمادة الحمراء ، واسمه اوسادن ولد تزوج حدٌثا من ابنة 

لبٌلته تانٌرت ، وٌرٌد ان ٌستمل بحٌاته وٌسعى للحصول على 

رزله بجهده الشخصى دون اعتماد على اسرته او لبٌلته ، 

فرحب به باناٌوتً ، واخرج سجبل  كتب فٌه اسمه واسم 

زوجته ، واضاؾ سطرا ٌتعهد فٌه المادم الجدٌد باالستمامة 

ومراعاة االخبلق العامة واحترام جٌرانه فً الوكالة واال ٌفعل 

شٌئا ٌسًء الى الوكالة او ٌخالؾ المانون ، وهو اجراء لام 

باناٌوتً باعتماده بعد ان ثار اشكال العائبلت الزنجٌة المادمة 

من مناطك اوزو ، ولرأ علٌه الكلمات التً كتبها وسؤله ان 

كان ٌرٌد التولٌع او وضع بصمته تحتها ، فمال انه حصل على 

نصٌب من التعلٌم وحفظ جزئٌن من المرآن ، واخذ منه الملم 

فوضع تولٌعه فً السجل ، وشرح له باناٌوتً طبٌعة العمل 

فً الوكالة ، وابلؽه ان كل  جامعً الحلفاء موجودون االن فً 
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الشعاب ، فهم ٌمومون بعمل ٌستؽرق النهار كله وٌعودون فً 

آخر النهار بما جمعوه وال ٌتخلؾ عن الخروج اال من ٌمتضى 

عمله البماء فً الوكالة مثله او العجز مرضا او هرما مثل 

العجوز الذي راه عند اول وصوله ، ودعاه ان ٌعود بعد رجوع 

الناس من الشعاب عند الؽروب ، لٌموم بتمدٌمه لبعض شباب 

الوكالة وشٌوخها ، تسهٌبل الندماجه فً مجتمع الوكالة ، 

وعلى عادة اهل النجع فً احاطة كل لادم جدٌد برعاٌتهم 

وارشاده الى اسلوبهم فً العمل ، واعانته فً التآلؾ  معهم ، 

التفوا حوله ٌجاذبونه الحدٌث كانه صدٌك لدٌم ، وٌاخذونه الى 

الممهى ٌشركونه فً لعب الورق ، وارسلوا نساءهم الى 

زوجته ٌتعرفن علٌها ، وفً صباح الٌوم التالً اخذوه هو 

وزوجته الى التماط الحلفاء ، ووجداهما ال ٌعرفان كٌفة 

التبلعها ، فصرفوا ولتا وجهدا لتعلٌمهما ، هو مع الرجال و 

زوجته مع النساء ، حتى تٌسر لهما  جمع محصول ٌعودان به 

مع العائدٌن فً المساء ، وهكذا فعبل فً الٌوم الثانً ، مما 

اتاح لهما شراء ما ٌحتاجانه من مإونة عن طرٌك الكوبونات 

كبمٌة اهل النجع ، ولد حمما بسرعة اندماجهما فً حٌاة 
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ومجتمع الوكالة ، ولبل ان ٌمضى على وجودهما فً الوكالة 

اربعة اٌام ، داهمت الوكالة فً ضحى هذا الٌوم الرابع كوكبة 

من رجال الطوارق الملثمٌن ، ٌركبون المهاري ، ال ٌحملون 

فولها ادباشا، وال شباكا ، ؼٌر انفسهم وبنادلهم ، ٌسؤلون عن 

صاحب الوكالة ، وٌصلون الى مكتب باناٌوتً ، فٌنزلون عن 

اظهر المهاري، وٌفاجئونه بالسإال عن الطارلً الذي انضم  

الى وكالته منذ ٌومٌن ٌركب مهرٌه االبٌض ، وٌردؾ امرأته 

خلفه ، فاخرج السجل ٌذكر لهم اسمه واسم زوجته ، فابلؽوه 

ان هذا هو اسم الرجل الذي جاءوا لمتله ولتل المرأة التً معه، 

النها لٌست زوجته كما ادعى ، وانما ابنة شٌخ من شٌوخهم 

استدرجها واولعها فً ؼرامه وهرب بها ، وهو لم ٌتزوجها 

ولن ٌستطٌع الزواج بها ، النه ال احد من اهلها ٌوافك على 

ذلن، وان مجلس المبٌلة فً الهروج السود الصى الجنوب من 

الحمادة الحمراء احل دمه ودمها وارسلهم لتنفٌذ هذا الحكم 

الذي ال راد له ، ودون تعلٌك منه على كبلمهم ،  خرج من 

مكتبه ٌنادي علً ، عامل الممهى ان ٌحضر لهإالء الضٌوؾ  

الشاي والمشروب المصنوع من عصٌر البرتمال وبعض 
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البسكوٌت ، وٌبلؽهم بان الولت ولت ؼذاء ، ولد امر باعداد  

الطعام لهم ، ولن ٌخوض معهم فً أي حدٌث اال بعد لبول 

ضٌافته ، وبسرعة جاء علً بالطلبات فانشؽل الفرسان 

الطوارق بتناول هذا االفطار الذي ٌسبك الؽذاء ، ولم ٌكن 

لبانٌوتً من هدؾ ؼٌر كسب الولت ، حٌث اسرع ٌرسل علٌا 

الى الشعبة ، طالبا منه ان ٌمضى بالصى ما ٌستطٌع من 

سرعة فٌبلػ اوسادن بعدم العودة هو وزوجته الى الوكالة الن 

هنان مجموعة ارسلتها لبٌلة الفتاة ترٌد لتلهما ، وان ٌبلػ 

شٌوخ النجع وهم االومباشً جبران والحاج رضوان والفمً 

عمار وخلٌل مكاري والسٌرجٌنتً خلٌفة بالمجًء الى الوكالة 

فً الحال ، وامر عامل الوكالة بان ٌذبح جدٌا وٌنمل لحمه الى 

البٌت لتتولى زوجته وابنته تحضٌره لٌكون جاهزا كوجبة 

ؼذاء لهإالء الضٌوؾ ، ورآهم ٌتبادلون النظرات كانهم 

ٌتدبرون امرا ، وخمن ان هذا االمر ٌتصل بالرؼبة فً تنفٌذ 

المهمة التً جاءوا من اجلها ، فمد بدت وجوههم عابسة وكان 

جلوسهم فً ضٌافة صاحب الوكالة ٌنتظرون ولٌمة الؽذاء ، 

امر ال ٌتفك مع خطورة المهمة بكل ما تحتاجه من حسم وعزم 
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وانجاز ، ولهذا اسرع ٌلح علٌهم فً البماء، متوسبل الٌهم 

ارجاء المسؤلة الى عودة الناس من الشعاب ، النهم ٌتوؼلون 

فً شعاب لٌس من السهل الوصول الٌها ، ثم عرج نحو حدٌث 

ٌعرؾ انهم ٌحبونه ، وهو االشادة بنبل وعرالة لومهم ، 

وابلؽهم ان مإرخا من ببلده الٌونان ، اسمه هٌرودوت ، 

وٌسمونه ابو التارٌخ النه صاحب الدم كتاب فً هذا المجال 

زار لٌبٌا لبل الفٌن وخمسمائة عام ، تحدث عن الجرامنت 

باعتبارهم اصل الطوارق واشاد ببطوالتهم وحبهم للحرٌة الذي 

ٌجعلهم ٌتصدون لكل ؼزو اجنبً لببلدهم ، ورد احدهم بان هذا 

ما ظلوا ٌفعلونه فً العصور الحدٌثه عندما لاوموا الؽزو 

الفرنسً ثم الؽزو االٌطالً ، وصمت باناٌوتً عن لول 

االضافة التً كان ٌرٌد ان ٌمولها للرجل ، بان حربهم ال 

تمتصر فمط على مجابهة الؽزاة ، وانما اشعلوا حروبا مع 

بعضهم البعص ، وهاهم االن ٌرٌدون لتل ابن عم  وابنة عم 

لهم ، بدل التصالح معهما ، وهو سلون همجً ال ٌتفك مع نبل 

كانوا سبعة رجال ٌضعون . وعرالة ما ٌموله التارٌخ عنهم

االلثمة فوق وجوهم ،  فبل تظهر اال العٌون تبرق فً محاجرها 
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، كانها تبحث عن شًء داخل الخٌمة التً انتمل بهم الٌها بعد 

ان عاد علً من مهمته ، لٌبدأ مهمة تحضٌر مزٌد من الشاي 

وتعبئته فً اكواب ٌطوؾ بها علٌهم دون التزام بالدورات 

الثبلث ، الن  هنان ولتا ٌجب ان تمؤله كثرة االكواب لبل ان 

ٌتم تجهٌز الؽذاء ، ولبل ان ٌصل الرجال الذٌن ارسل علً 

الٌهم ، اال انهم رجال كبار فً السن ال ٌستطٌعون مساٌرة علً 

فً ركضه ذهابا وعودة ، اال انهم فعبل وصولوا ، وسمع 

اصواتهم لادمٌن لبل دخولهم الى خٌمة الممهى ، فحمدا هلل انه 

تمكن من االبماء على  هإالء الفرسان المادمٌن فً مهمة 

للمتل ، هادئن ، جالسٌن فً اماكنهم حتى جاء شٌوخ النجع ، 

وهم من اهل البادٌة مثلهم ، وٌعرفون التواصل معهم ، 

بمفردات البدو وتمالٌدهم التً ٌفهمونها اكثر منه، وٌمكنهم 

االعتراض على الجرٌمة التً ٌرٌدون ارتكابها بالمنطك الذي 

ٌدركه اهل البادٌة والنوامٌس التً ٌحتكمون الٌها ، دخل 

الرجال الخمسة ، ٌصافحون فرسان الطوارق وٌرحبون بهم 

فً نجعهم ، مإجلٌن افتتاح أي حدٌث معهم الى ما بعد الؽذاء، 

حٌث تكون النفوس لد هدأت ، وٌكون الطعام لد فعل مفعوله 
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فً اخراج هو الرجال من حالة التوتر والعصبٌة والتهٌج التً 

جاءوا بها ، وادخلهم فً حالة االسترخاء والراحة ، وكان 

جزءا من تمنٌات باناٌوتً ان ٌجعله ؼذاء دسما ، ملٌئا بمطع 

اللحم الكبٌرة ، وصحون المكرونة التً ٌحبها اهل هذه الببلد 

بدوا وحضرا ، النه ٌعرؾ ما لهذه الولٌمة من لدرة على 

التخذٌر على هإالء الرجال المتؤهبٌن للمتل الى حد لو ان 

رئٌسهم عرض علٌهم خٌارا بٌن النوم فً هذه المٌلولة ، وبٌن 

االنطبلق فً اداء مهمة المتل ، الختاروا جمٌعهم ؼفوة 

المٌلولة، اال ان رئٌسم  لن ٌعرض علٌهم خٌارا كهذا ، 

وسٌحاولون بكل لوة ان ٌماوموا االسترخاء والرؼبة فً النوم 

. ، النجاز المهمة التً تتصل بشرؾ المبٌلة وكرامة شٌخها 

كان ٌجلس فً خٌمة الممهى سبعة من ابناء الجنس االزرق ، 

فً عباءاتهم الزرلاء ، ضد سبعة هم اللٌبٌون الخمسة  

وباناٌوتً االؼرٌمً وصهره االٌطالً ، واستهل باناٌوتً 

الحدٌث بعد انتهاء الطعام ورفع االطباق لائبل لزمبلئه شٌوخ 

النجع ، ان هإالء االضٌاؾ االشراؾ ، جاءوا الى الوكالة فً 

مهمة كلفتهم بها لبٌلتهم هً ؼسل العار واسترداد الشرؾ 
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وتنفٌذ حكم مجلس المبٌلة فً اهدار دم اوسادن ، الشاب 

الطارلً الذي انضم لبل اربعة اٌام الى الوكالة وزوجته ابنة 

وهنا رد احد الفرسان الطوارق . شٌخ المبٌلة المسماة تانٌرت 

بعصبٌة وتشنج بانها لٌست زوجته ، وانه اختطفها اختطافا 

. وهرب بها تحت جنح الظبلم ، بعد رفض اهلها تزوٌجها منه 

    كانت االحجبة بعد ان ارتاحوا فً جلستهم ، لد بدت 

واضحة تتارجح فً خٌوط من اعنالهم، وهً احجبة ٌرتدٌها 

الطوارق لتحمٌهم من المتل ، فخطر للسٌرجٌنتً خلٌفة الذي 

ٌحمل حجابا مثل هذه االحجبة ، ان ٌشارن بتعلٌك من وحً 

: هذه االحجبة ، فمال متوجها لهم بالحدٌث 

. ـــ ولكنكم لن تستطٌعوا لتله او لتلها 

فمفز اكبرهم سنا ٌضع ٌده على بندلٌته ، التً ٌسندها بجوارها 

: لائبل 

ــ ولماذا ال نستطٌع ؟ من تراه ٌمكنه ان ٌمنعنا ؟ 

ــ سٌمنعكم الحراس الذٌن ٌحرسونه من اهل الخفاء ، فهو 

. ٌرتدي مثلكم حجابا ٌمٌه الضربات الماتلة ، وكذلن زوجته 

: فرد الرجل بنفس اللهجة العصبٌة 
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. ــ للنا انها لٌست زوجته 

: فتدخل هنا الفمً عمار لائبل 

ــ ومن ادران انه لم ٌتزوج ؟ 

ــ ولماذا ٌخطفها اذا كان ٌملن موافمة اهلها على الزواج ؟ 

ــ الٌس اهل الفتاة مسلمون ؟ اذن فان الشرع ٌبٌح لها ان 

تزوجه نفسها طالما وصلت سن البلوغ ، وٌستطٌع هو ان ٌعمد 

علٌها ، على سنة هللا ورسوله ، طلما توفر الشاهدان والشٌخ 

. الذي ٌكتب عمد النكاح 

     تبادل الرجال السبعة النظرات ، كانهم لم ٌعملوا حسابا الى 

ان  اوسادن ٌستطٌع ان ٌفعل مثل هذا االمر ، وان تانٌرت 

. ٌمكن ان تزوج له نفسها دون حاجة لموافمة والدها 

. ـــ ولكن هذا لم ٌحدث 

ـــ وماذا تمول لو انه حدث حما؟ 

ــ  الول انهما مارلان عاصٌان ، اختارا الذهاب مع طرٌك 

. ابلٌس ، بدال من طرٌك هللا 

ــ اذن فتعلم ان السٌد اوسادن تزوج السٌدة تانٌرت ابنة 

شٌخكم على سنة هللا ورسوله ، وبعمد كامل الشروط ، موجود 
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فٌه ممدم ومإخر الصداق ، وبحضور الشهود ، وبتولٌع الفمٌه 

الذي كتب العمد ، ولمن ٌستطٌع منكم المراءة ، الول ، بان 

هإالء الشٌوخ الذٌن امامكم ، لرروا احضار العمد معهم دفعا 

للشر والببلء وتؽلٌب العمل والمنطك والعدل على الظلم 

. واالفتراء والمتل 

 

    ودفع لهم بالعمد ، الذي صاروا ٌتبادونه وٌدلمون فٌه النظر 

، لبل اعادته للفمٌه ، ولد اولعهم العمد فً حٌرة جعلتهم 

ٌدسون رإوسهم فً بعضها البعض وٌتنالشون بلؽتهم 

. الطارلٌة التً لم ٌكن احد من الحاضرٌن ٌعرفها 

        وما حدث هو انه ما ان وصل مبعوث باناٌاتً الى 

الشعبة وعرؾ الرجال الخمسة حمٌمة المولؾ،  حتى احاطوا 

اوسادن علما بما ٌتهدده من مصٌر، وعرفوا انه فعبل لم ٌكن 

لد عمد لرانه على المرأة التً هرب بها ، ولم ٌصل الى حل 

فٌما ٌجب ان ٌفعله ، ؼٌر ان ٌختبً بها فً هذا المكان الذي 

ٌستطٌع ان ٌجد فٌه عمبل ٌإمن به لوته ولوت المرأة التً 

ٌرٌد ان ٌبنً بها ، فمرروا  كتابة العمد فً تلن اللحظة 
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لمواجهة  حالة الطواري التً تنبًء بالخطر، واستخدام هذا 

العمد النماذه من المتل ، وطالبوه بان ٌختبً مع امراته ، واال 

ٌعود الى النجع ، وسٌبمى ابو فاس معهما  لٌكون الدلٌل الذي 

ٌرٌهما اٌن ٌختبئان وكٌؾ ٌتصرفان وٌتولى جلب ما ٌحتاجانه 

من طعام وشراب حتى ٌؤتٌهما الخبر بزوال الخطر ، وتنازل 

السٌرجٌنتً خلٌفة عن بندلٌته نوع الموزر مع ثبلث اطبللات، 

فاعطاها الوسادن ، للدفاع بها عن نفسه فٌما اذا اضطرته 

الظروؾ الى ذلن ، ووعده اوسادن بان ٌعٌدها له فور عودته 

الى خٌمته الن لدٌه بندلٌة ام حرٌبة ورثها عن والده جاء الى 

الوكالة متسلحا بها ، وابماها مخبؤة داخل الخٌمة مع صندوق 

. من الذخٌرة 

 

   اولع فً اٌدي الطوارق السبعة ، فالتعلٌمات واضحة 

صرٌحة بالمتل ، وال سبٌل الستشارة احد من كبراء المبٌلة ، 

فٌما ٌجب عمله ازاء هذا الوضع الذي لم ٌكن متولعا ، لمد 

لطعوا سبعة اٌام ٌتمصون اثر المهري الذي ٌحمل المارق 

والمارلة ، ومعهم اكثر رجال الطوارق خبرة بمص االثر ، وهو 
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االكبر سنا ، وربما اصرارا على اداء المهمة التً تم تكلٌفهم 

بها ، انضم الٌهم رجل له مكانة عالٌة فً لومه ، هو السٌد 

ٌوبا ، الذي ٌستمد مكانته من انتمائه الى عائلة من سبلطٌن 

الطوارق ، ولهذا فمد علك الرجال بصرهم برئٌسهم ٌوبا 

ٌنتظرون كلمته ، والذي بدا وكؤن العمد الذي لدموه له ، 

والزواج الذي ابلؽوه بانه حدث ، امر ال ٌعنٌه، وال ٌعتد به ، 

الن الزواج فً عرؾ لبٌلته ال ٌكون زواجا اال بموافمة 

العائلتٌن وعن طرٌمهما ، وبشكل اكثر شدة وصرامة فٌما 

ٌخص الفتاة ، وهً فً هذه الحالة لٌست اٌة فتاة ، وانما ابنة 

الشٌخ الذي ٌؤتمر بامره الجمٌع ، وٌطٌعون كلمته ، فكٌؾ 

ٌكون الحال عندما تخرج ابنته عن طوعه ، تعصى اوامره ، 

وتهرب مع الرجل الذي رفضه اباها زوجا لها ، فهل عندما 

ٌتزوج بها ٌكون هذا الزواج لد برأ ساحتها وساحته ، ام هو 

امعان فً العصٌان والتمرد والتحدي ، وفً هذه الحالة ٌجب 

ان ٌدفعا الثمن ؼالٌا ، وٌدفعاه بحٌاتهما ، هكذا هو المنطك 

المبلً الذي ٌعرؾ السٌد ٌوبا ، وكانت وسٌلة الفمً عمار 

اللناعه هً الدٌن ، فما ٌرٌدون فعله هو جرٌمة فً حك الدٌن 
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، النهم ٌسعون لمتل رجل بريء وامرأة برٌئة ، ولكن اصرار 

الرجل الذي ٌتزعم المجموعة ، وٌتكلم باسمها ، اظهره وكؤنه 

ٌرى ان اوامر شٌخ المبٌلة ، وتمالٌد الشرؾ التً ٌحتكم الٌها 

لومه ، الوى واكثر سٌطرة على عمله وللبه من الدٌن ، ومن 

كبلم خالك الكون ، فتركه الفمً عمار لبمٌة اشٌاخ النجع ، 

ٌحاولون معه بمنطك المانون ، فالببلد لها حكومة ، تحتكم الى 

لانون ، تستطٌع تنفٌذه بموة السلطة وسبلح الشرطة ، وهذا 

المانون فوق العادات والتمالٌد التً تحتكم الٌها المبائل ، الن 

الحكومة تحكم كل الناس ، ومثل هذا العمل االجرامً ٌجعلهم 

فً مواجهة الحكومة بسبلحها وشرطتها ، وسٌعرضون 

انفسهم للسجن والمحاكمة ، بل واالعدام فً حالة تنفٌذ 

جرٌمتهم ، افبل ٌجعلهم هذا االمر ٌعٌدون النظر فً لرارهم ؟ 

    وعندما رآى باناٌوتً اصرارهم ، توجه الٌهم برجاء واحد 

، هو العودة الى شٌخ لبٌلتهم ، واببلؼه بهذه المستجدات التً 

اخبرهم بها شٌوخ النجع ، وحمٌمة ان هنان عمد زواج ٌربط 

بٌن اوسادن وابنته مكتوب بالطرٌمة الشرعٌة وعلى سنة هللا 

ورسوله ، فاذا اصر الشٌخ ومجلس لبٌلته على ان الفتاة 
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مارلة ، وزوجها مارق رؼم الزواج ، وٌستحك المتل ، 

فسٌكون لهم عندئذ العذر فً العودة واالصرار على تنفٌذ 

اال ان االعتراض على االلتراح جاء من كونهم ال . المهمة 

ٌضمنون العثور علٌهما بعد هذه المرة ، وجاء رد المكاري 

ساخرا بانه من لال انهم حما ضمنوا العثور علٌهما ، وكان هذا 

التعلٌك الساخر حافزا لبدء جولة من الكبلم الساخن هذه المرة 

،  اال انه كبلم انتهى منذ بداٌته ، الن رجبل ٌحمل مسدسا دخل 

خٌمة الممهى ، وطالب الطوارق السبعة ، وهم مازالوا متكئٌن 

تاركٌن سبلحهم ملمى بجوارهم فً اهمال ، بان ٌمتنع أي احد 

منهم عن مد ٌده الى سبلحه واال اطلك علٌه النار ، فبموا 

متجمدٌن فً اماكنهم ٌنظرون الى بنادلهم بدون ان ٌمدوا 

كان الذي دخل هو رشٌد، العون االمنً الذي .  اٌدٌهم الٌهما 

لم ٌكن . زرعه السردون فً الوكالة ، لٌكون عٌنا على اهلها 

ما فعله رشٌد بهذه المداهمة للجماعة ٌلمى االرتٌاح من 

صاحب الوكالة وشٌوخ النجع ، ولهذا فعندما اطلك رئٌس 

جماعة الطوارق صوتا كانه الصراخ ، ٌتهم مضٌفٌه بالخدٌعة 

، طلب باناٌوتً ، واٌده فً طلبه شٌوخ النجع ، ان ٌخرج 
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رشٌد من الخٌمة وٌتركهم ٌتفاهمون بطرٌمة ودٌة مع الفرٌك 

الطارلً ، وتردد الرجل كثٌرا لبل ان ٌستجٌب لندائهم 

باالنسحاب ، لكنهم الحوا علٌه ، وؼمز له باناٌوتً  من طرٌك 

خفً ، ان هذا اسلم وانجح لخطته ، فمد عرؾ انه خابر 

السردون فً مزده ، وان هنان لوة لد تحركت من هنان ، 

وتحتاج لولت حتى تصل ، وان رشٌد ما جاء شاهرا سبلحه اال 

بعد ان اطمؤن ان رجال الطوارق فً حالة راحة واسترخاء ، 

لكً ٌإخر مؽادرتهم الوكالة ، حتى وصول لوة الشرطة ، 

وكانت وسٌلة باناٌوتً البمائهم ، هً الظبلم ، فمد بدا الضوء 

ٌتراجع امام عتمة المساء ، وال سبٌل امام الفرٌك الطارلً ان 

ٌعرؾ طرٌما او ٌتمصى اثرا او ٌسٌر باي اتجاه ٌموده الى 

ؼرضة فً الوصول الى اوسادن ، فً مثل هذا اللٌل ، الن 

اوسادن وامرأته سٌمضٌان اللٌل هاربٌن فً الشعاب ، بانتظار 

ان ٌشفع لهما عمد الزواج بالنجاة من المتل ، وطالما انه لم 

ٌنفع ، فبل سبٌل امامهما اال االختفاء، استعدادا للهروب فٌما 

بعد ، وسٌبمٌان ٌختفٌان فً الشعاب الى ان تزول هذه الشدة ، 

وكان اهل النجع لد باشروا عودتهم من الشعاب ، وعرفوا 
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باخبار ما ٌحدث ، ووجود المهاري السبعة باركة امام مبانً 

الوكالة ، ولد بدأ باناٌوتً ٌامر عماله بان ٌهٌئوا مكانا لنوم 

الضٌوؾ ، وبدأوا بان اولدوا نارا فً الخبلء المواجه لخٌمة 

الممهى لكً تدفًء المكان وتطرد امواج البرد اللٌلً ، وبدأ 

جماعة الطوارق ٌالفون المكان وٌؤنسون الهله ، خاصة بعد 

ان امر الشٌوخ بانسحاب رشٌد ، الذي عرفوا انه شرطً 

سري ٌرعى االمن فً الوكالة وان االمر لٌس سائبا فٌها ، 

فهنان ضبط وربط وامن ، وعالم ٌختلؾ عن عالم النجوع فً 

الصحراء ،  وكان الشاي االحمر الذي لم تنمطع كإوسه عن 

الدوران ، لد ساعد فً تعمٌك هذه االلفة مع المكان وانهاء 

حالة التوتر ، وجاءت الوجبة الشعبٌة التً ٌصنعها اهل 

المراكز الصحراوٌة من رلائك الخبز المؽموس فً مرق اللحم 

وفولها لطع من ذبٌحة هذا الصباح ، تشكل عشاء شهٌا 

ودسما ٌزٌد من حالة االسترحاء ، وربما االستبلم للنوم لبل 

االوان ، فً هذه المهاجع التً هٌؤها لهم العمال لرٌبا من النار 

وافرشوا المفارش ووضعوا الوسائد واالؼطٌة ، ودعوهم الٌها 

لبل تناول العشاء ، لٌستمر بماءهم فٌها بعد االنتهاء من 
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الطعام ، خاصة وانهم وصلوا هذا الضحى الى الوكالة بعد ان 

لطعوا مفازات صحراوٌة استؽرلت منهم سبعة اٌام ، لم ٌكن 

ممكنا النوم خبللها اال للٌبل ، ولم ٌكن لهم خبللها  اكل اال 

حفنات من الشعٌر المحمص، وباعتبارهم لد وصلوا محطتهم 

االخٌرة فبلبد ان النوم سٌتسلل بٌسر وسهولة الى عٌونهم ، 

وهو ما بدت عبلمات تظهر فً شكل تتاإب اصابت عدواه كل 

المجموعة ، اال ان ما أطار هذا النوم من عٌونهم واعادهم 

جمٌعا الى حالة من التوتر والٌمظة واالستنفار ، هو هذه 

السٌارات التً التحمت لٌل الوكالة بكشافات انوارها  ، وهدٌر 

محركاتها وزوابع الؽبار التً تنطلك من عجبلتها ، حتى 

تولفت اما ابنٌة الوكالة ، وهبط منها اعضاء لوة االمن ، 

بزٌهم الرسمً ، ولوامهم عشرون شخصا ، ٌمودهم المائد 

االمنً للمنطمة الرائد صالح السردون بنفسه ، وانتظموا فً 

حلمة حاصرت المكان وهم ٌمفون  فً حالة استعداد ، وبنادلهم 

فً اٌدٌهم ٌشهرونها امامهم ، وتمدم رئٌسهم ، ٌسال عن 

هإالء الرجال الذٌن ٌهددون االمن ، فاحاط به باناٌوتً 

وشٌوخ النجع ٌصافحونه وٌرحبون به ، لبل ان ٌتحرن لٌاخذ 
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مكانه جالسا فوق كرسً لدمه له عامل الممهى ، لرٌبا من 

المكان الذي تناولوا فٌه الطعام وهٌؤوا جزءا منه لنوم الفرٌك 

الطارلً ، ولد نهضوا جمٌعا والفٌن فً اماكنهم وهم ٌرون 

الرائد السردون ٌموم وٌمد لهم ٌده بالتحٌة وبجواره صاحب 

الوكالة ٌموم بواجب تمدٌمه ذاكرا للجماعة اسمه ورتبته لبل 

ان ٌنتمل لتمدٌمهم له بادئا برئٌسم الذي ذكر بانه بنتمً 

لسبلطٌن الطوارق جنوب الحمادة الحمراء، وعاد السردون 

للجلوس طالبا من اعضاء الفرٌك الطارلً العودة الى الجلوس 

، وهو ما فعله اٌضا بمٌة رجال النجع الذٌن رجعوا الى اماكنهم 

فوق االبسطة بٌنما بمى السردون وحده جالسا على الكرسى 

ولد اخذ وضعا اكثر ارتفاعا ومولعا اكثر هٌبة وهٌمنة على 

الجلسة ، وبادر بالمول متجها بالحدٌث الى رئٌس المجموعة  

ــ ارن تحمل سبلحا كما ٌحمله بمٌة رفالن ، فهل هذه اسلحة 

مرخص بها ؟ 

:  اجاب ٌوبا بثمة ودون وجل وال تردد

ــ هنان اتفالٌات تحكم العبللة بٌن السلطة الفرنسٌة فً 

. الجنوب وبٌن لبائل الطوارق تبٌح لنا حمل السبلح 
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: فرد علٌه السردون 

ــ نعم ، ولكن لٌس فً كل االولات وال فً كل االمكنة ، فحملها 

ال ٌتعدى المنطمة التً تسكنها المبٌلة الؼراض دفاعٌة ، وانتم 

هذه المرة لم تخرجوا بها فمط عن حدود ارض المبٌلة ، بل 

والدخول بها الى ارض خارج الحماٌة الفرنسٌة كلها ، فانت 

هنا فً ارض الحماٌة البرٌطانٌة ، وفً دائرة اختصاص 

الشخص الذي امامن ، هل فهمت ؟ 

ـــ نعم  

. ـــ اذن فان وجودكم بهذا السبلح اختراق صرٌح للمانون 

ثم صاح ٌنادي احد اعوانه  

. ـــ شاوٌش عمر ، تعالوا اجمعوا هذه البنادق 

وبسرعة ، وباسلوب المداهمة والمباؼثة ، انمض الشاوٌش 

عمر وخمسة من عساكره ٌجمعون بنادق الطوارق ، بٌنما 

ولؾ رشٌد خلؾ المكان الذي ٌجلسون فٌه ، شاهرا مسدسه 

فً حركة احترازٌة فٌما لو راودت احد منهم نفسه بالمماومة ، 

بٌنما استمر السردون فً حدٌثه الهاديء ، المطمئن ، بطرٌمة 

ودٌة عن الحدود الوهمٌة التً تفصل بٌن منطمة واحدة مثل 
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الحمادة الحمراء فٌصبح جزء منها تحت ادارة دولة وجزء 

تحت ادارة دولة اخرى ، باعتبار ان هذه كلها اجراءات طارئة 

ومإلتة ستزول لٌفرض الوالع نفسه ، وهو حدٌث ٌستهدؾ 

ان ٌخلك تاثٌرا معاكسا لبلستفزاز الذي ٌحمله سلبه السلحتهم 

 .

ـــ سنعٌد الٌكم بنادلكم وسنساعدكم فً العودة الى اهلكم ، 

ولكن بعد ان نطمئن الى ان االمن مستتب ، وكما تعلمون فان 

. استتباب االمن هو من مصلحة الناس جمٌعا بمن فٌهم انتم 

 

                    سـؤلهم عن المبائل التً ٌنتمون الٌها ، 

وعرؾ انهم ال ٌنتمون  لتلن التً ٌشكل بعض افرادها 

عصابات ترهب الصحراء ، ثم المضاء على بعضها ، وما زالت 

الشرطة على جانبً الحدود بٌن فزان وطرابلس تطارد فرٌما 

صعب المراس ، النه ٌنتمً الى لبائل الهجار التً تسكن جباال  

تسمى بهذا االسم داخل التراب الجزائري، تخرج منها للؽزو 

وتنسحب الٌها بعده ، وعرؾ ان لبائل الهروج التً ٌنتمون 

الٌها ، وهً لبائل طارلٌة لٌبٌة ، كثٌرا ما دخلت فً صراع مع 
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لبائل الهجار ، واراد ان ٌستخدم هذه المعلومات التً ٌعرفها 

عن لبائلهم ، لترطٌب خواطرهم ، بسبب ما هم  فٌه من محنة 

، وما ٌعتمد انه ٌراودهم من احساس بالعار النهم ولعوا فً 

اٌدي الحكومة ، ولد فشلوا فً المهمة التً تعهدوا بانجازها 

امام شٌوخ لبٌلتهم، فاثنى على لبائل الهروج ، وافهمهم ان 

امثالهم ممن ولعوا سابما فً ٌد الحكومة ، ثم برأت ساحتهم، 

عادوا الى لبائلهم التً الامت االحتفاالت تستمبلهم بالفرح 

والؽناء والزؼارٌد، النهم عادوا ٌحملون هذه الشهادة من 

الحكومة بحسن سلوكهم وخلو سجلهم من السوابك ، وهو ما 

سٌحدث لهم ، بل ان هنان احتماال كبٌرا ، كما افادهم ، بان 

ٌعودوا الى لبٌلتهم باخبار تدعو الى الؽبطة ، اذ ان حكومة 

الوالٌة فً طرابلس تدرس التراحا ارسلته لها المنطمة االمنٌة 

فً المبلة ، ٌمضً بانشاء فرلة للهجانة ، تحفظ االمن فً 

المعابر الصحراوٌة ، وال سبٌل الى وجود احد فً الببلد ، 

ٌنافس الطوارق فً المٌام بهذه المهمة ، ومعنى ذلن وجود 

خمسٌن وظٌفة بمرتب شهري مجز ، وال مانع لدٌه من ان 

تكون هذه المجموعة التً امامه من فرسان الطوارق ،  هً 
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نواة هذه الفرلة ، فهاهم رجال ال ٌحتاجون الى تدرٌب ، النهم 

متدربون على المتال ، بل ال ٌحتاجون الى سبلح الن بنادلهم 

موجودة ، ومهارٌهم اٌضا موجودة ، وسٌمنحهم فرصة 

للتفكٌر والعودة الى لبٌلتهم واستشارتهم فً االمر ، بانتظار 

ان ٌكون لرار الوالً بتشكٌل فرق الهجانة لد  وصل من 

طرابلس للبدء فً تنفٌذه ، واستؤذن منهم فً اتخاذ اجراء 

امنً احترازي ، باعتبار ان هنان تهمة موجهة الٌهم بالتهدٌد 

بالمتل ، سٌتم استٌضاحها عن طرٌك كتابة محضر ، ٌتم فٌه 

اخذ تعهد منهم باالمتناع عن المٌام بمثل هذا العمل مستمببل ، 

واعطاء االمان للرجل وزوجته ، لبل اطبلق سراحهم ، 

 .والعودة الى دٌارهم

                    ثم  نهض من الكرسى مستؤذنا باناٌوتً فً 

الذهاب الى الحانوت المكانٌة العثور على نوع من االنواع التً 

ٌفضل تدخٌنها من السجائر ، بٌنما ٌعرؾ باناٌوتً ان الهدؾ 

شًء آخر ؼٌر البحث عن السجائر ، وطالبه بان ٌعتنً 

بضٌوفه حتى ٌعود ، ولم ٌكن الضٌوؾ ٌحتاجون اال لهذه 

االستراحة التً اتاحها لهم السردون ، لٌدسوا رإوسهم فً 
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بعضها البعض ، ٌتحدثون فً همس ، بلؽتهم التً ال ٌفهمها 

احد من الحاضرٌن ، حتى لو التمط كلمة او عبارة ، ولد 

اكتست وجوههم عبلمات الحنك ، ٌنظرون حولهم فً شن 

ورٌبة وحذر ، مما بدا واضحا من خبلله للحاضرٌن ، ان هنان 

مإامرة صؽٌرة ٌنسجونها ، اال ان احدا ال ٌستطٌع التكهن بها 

، الن الحصار محكم علٌهم بحٌث ٌصعب وجود منفذ فٌه ، اال 

ان المإامرة سرعان ما اتضحت خٌوطها ، بعد دلائك للٌلة ، 

وتكشفت واضحة امام الجمٌع ، وعرفوا سر ما كانوا ٌهمسون 

به، فمد عرفوا انهم ولعوا بٌن براثن الحكومة ، وان ال امان 

لها وال لشرطتها ، وال مصدالٌة للكبلم المعسول الذي ٌموله 

صاحب هذه الشرطة ، والنهم ال ٌستطٌعو االفبلت من هذه 

المبضة مجتمعٌن ، فمد لرروا ان ٌتٌحوا الفرصة لواحد منهم 

ولٌكن اصؽرهم ، لٌنفذ  من هذه المبضة هاربا على لدمٌه ، 

لٌستطٌع اببلغ المبٌلة بما حدث ، بدال من ابمائهم فً الظبلم ، 

ال ٌدرون شٌئا عما حدث لهم ، وفعبل  تكلم الفتى الذي ولع 

اختٌارهم علٌه ، ٌستؤذن باناٌوتً ان ٌذهب الى الحمام ، فامر 

باناٌوتً واحدا من عماله ان ٌموده الى مكان دورة المٌاه ، 
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الذي نهض ٌسٌر امامه ٌحمل الفنار ، ودون ان ٌثٌر هذا 

الخروج اهتمام احد من الشرطة ، وما ان الترب الرجل من 

دورة المٌاه ، مبتعدا عن المكان الذي ٌحتشد فٌه رجال 

الشرطة ، حتى اطلك سالٌه للرٌح ، داخبل فً الخبلء ، مختفٌا 

خلؾ سجؾ الظبلم ، لبل ان ٌنتبه احد من رجال الشرطة الى 

هروبة ومحاولة اللحاق به ، او تسلٌط اضواء السٌارات الى 

حٌث هرب دون فائدة ، بٌنما كان السردون ٌمضً ولته فً 

الحانوت ، متحدثا للسٌدة كاتٌا وابنتها، ٌبشرهما بانتهاء 

معاناة انجٌلٌكا مع الفونسو ، فمد افلح اخٌرا فً ارؼامه على 

تطلٌمها ، وسٌكون ٌوم الؽد هو موعد تحررها من هذا الزوج 

البائس وانعتالها من اؼبلل زواجها الفاشل ، لٌنفتح المستمبل 

امامها باذن هللا وتوفٌمه زاهٌا مشرلا ٌعد باحلى المنى واجمل 

الوعود ، واول عبلمات اشراله هو هذا الطالم الذهبً الذي 

ٌحتوي عمدا والراطا وخاتما ، سوؾ ٌتؤلأل  فوق صدرها ، 

وٌزٌن اصابعها، وٌتؤرجع عنمود نور من اذنها ، وفتح 

صندولا اخضر ، مفروش وسطه بمماش الدانتٌبل ، فظهر 

الطالم باجزائه المتوزعه توزٌعا جمٌبل فوق المخمل البلمع 
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االحمرار الذي ٌمثل بطانة الصندوق ، اذ ان هذه هً هدٌة 

السردون النجٌلٌكا بمناسبة انتهاء عهد الظلم واالستعباد 

بالنسبة لها ، وتركهما بعد ان وضع الصندوق بٌن ٌدي كاتٌا ، 

ولبل ان ٌسمع تعلٌمهما او ٌتٌح لهما فرصة ان ٌعتذرا عن 

لبول الهدٌة ، رجع مهٌئا نفسه الخذ الطوارق السبعة 

مخفورٌن الى مزدة ، ولد هٌؤ للمبض علٌهم سٌارة البوكس 

السوداء ، المعدة بصندولها الحدٌدي لهذا الؽرض ، واصدر 

اوامره الفراد الشرطة ، فاحاطوا بمجموعة الطوارق، 

ٌمودونهم الى ركوب البوكس  ، تاركا المهاري فً عهدة 

معاونه رشٌد لٌتولى احضارها فٌما بعد الى عاصمة االللٌم ، 

اما بالنسبة للطارلً الهارب ، فلم ٌكن هنان مجال الٌماؾ 

لحماٌة اوسادن   هروبه ، ولكن البد من تدابٌر احترازٌة

وزوجته ، ٌكلؾ بها الشاوٌش عمر الذي ابماه مع احدى 

السٌارات واربعة افراد من الشرطة ، وامره بان ٌتولى 

بمساعدة اهل النجع ، استدعاء اوسادن وزوجته الى الوكالة ، 

واببلؼه بان الخطر لم ٌنته بالنسبة له ، الن الطارلً الهارب 

سوؾ ٌعود الى المبٌلة ، التً لد تستنفر مجموعة اخرى ، 
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وتستخدم اسلوبا اكثر مباؼتة وخداعا لمداهمته ولتله ، ولهذا 

فهو ٌنصحه بوضع نفسه تحت حماٌة الشرطة فً مزده ، 

وهنان سوؾ ٌجد مكانا آمنا اللامته هو وزوجته بعٌدا عن 

ولم ٌنس السردون لبل مؽادرة الوكالة ان . الخطر الذي ٌتهدده

ٌبلػ الفونسو بان كل شًء جاهز بالنسبة له ، لكً ٌؤتً مع 

الشاوٌش عمر ٌوم الؽد ، الستبلم رخصة الوكالة ، التً 

ستكون تلوٌحة وداع للفمر وبداٌة الطرٌك الى الثراء ، 

وسٌلمع اسمه باعتباره صاحب الوكالة التً سٌعرفها الناس 

. باسم وكالة الفونسو 
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             بكفاءة واتمان بدأ الشاوٌش عمر منذ فجر الٌوم 

التالً انجاز المهمة التً كلفه بها رئٌسه السردون ، ارسل 

رشٌد الشرطً السري الممٌم بالوكالة برفمة المهاري السبعة ، 

الى مزده ٌعٌنه واحدا من عناصر الشرطة الذٌن بموا معه ، 

وارسل عنصرا آخر الى الشعبة مع دلٌل من اهل النجع لجلب 

اوسادن من هنان على وجه السرعة ، وكان هو جاهزا فور 

وصول اوسادن وزوجته لبلنطبلق بهما الى مزده ، وكانت 

المفاجؤة التً تلماها من اوسادن ، هً رفضه مؽادرة الوكالة ، 

لائبل بانه لادر على حماٌة نفسه وزوجته ، وال ٌطلب عونا او 
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مساعدة من الحكومة فً هذا الموضوع ، شاكرا لمدٌر االمن 

لدومه الى الوكالة لنصرته والمبض على المجموعة التً 

جاءت تبلحمه ، ولكنه لٌس خائفا من الرجل الذي فر هاربا 

خلؾ الجبال ، وال من اٌة مجموعة اخرى ٌرسلها شٌخ المبٌلة 

، النه ال ٌشكو ضعفا فً التصوٌب ، وال احتٌاجا للسبلح 

فبندلٌة ام حرٌبة التً ٌملكها ، رؼم انها تنتمً لنوع من 

السبلح انمرض من العالم ، اال انه ٌملن لها مخزونا من 

الذخٌرة ال ٌنفذ وٌعرؾ فً مدٌنة ؼات عائلة تتخصص فً 

صنع نوع من البارود لتعمٌر هذا النوع الذي مازال متداوال 

لدى اهل المنطمة هنان، ٌستطٌع فً اي ولت الحصول علٌه ، 

وهنان فمٌه طارلً من اهل تمبكتو ، التمى به عند زٌارته 

اللارب له فً الحمادة الحمراء ، لرأ على هذه البندلٌة من 

االوراد ودعا علٌها من الدعاء ما ٌجعلها بندلٌة مباركة ، 

تصٌب اهدافها وتحمً صاحبها ، وكل ما ٌطلبه لكً ال ٌكون 

حملها مخالفا للمانون، هو استصدار ترخٌص له بحملها ، 

بالنظر الى ما تعرض له من تهدٌد بالمتل ، كما تعلم الحكومة ، 

. لكً ٌستطٌع ان ٌدافع عن نفسه وعن زوجته بهذه البندلٌة
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   حاول الشاوٌش عمر ان ٌثنٌه عن رأٌه ، اال انه استسلم فً 

النهاٌة لمشٌئة اوسادن ، عائدا الى رئٌسه السردون ، بالرد 

. الذي سمعه ، وتاكٌده على انه لادر على حماٌة نفسه 

    كان باناٌوتً لد عرؾ من زوجته ما لاله السردون ، عن 

الطبلق الوشٌن بٌن ابنته وزوجها، وولؾ ٌرالب الفونسو 

وهو ٌؤخذ مكانه بجوار الشاوٌش عنتر ، فً السٌارة التً 

ستمله الى مزده ، وهو ٌشعر بكثٌر من االسؾ واالسى ، فهذا 

هو الفتى الذي تعشم ان ٌكون ابنا له ٌحل مكان ابنه الهارب ، 

المارق ، ولد انساق هو اٌضا وراء اطماعه وضعفه ، وهذا 

االنسٌاق لن ٌجلب الخٌر له ، مهما كانت الوعود المعسولة 

التً ٌعده بها السردون ، كما لن ٌجلب خٌرا الحد ؼٌره ، 

وبالنسبة لباناٌوتً فما فعله سٌكون مصدر للعناء ، وبابا 

جدٌدا للمشاكل سٌفتحه هذا التهور من الفونسو ، وسٌضعه 

فً مواجهات مع رجال ٌركبون جٌاد السلطة وٌحاربون 

رفع الشاوٌش ٌده مودعا وهو ٌؽادر الوكالة ، وردا . بسبلحها 

. علٌه رفع باناٌوتً ٌده بالتحٌة، وكؤنه لٌس هو الذي ٌرفعها 

كؤن هنان ٌدا ؼٌر مرئٌة هً التً تولت رفع هذه الٌد وهذا 
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ودون ان ٌلتفت الحد ممن كانوا حوله ، . الذراع ، بالرؼم منه 

بمن فٌهم شٌوخ النجع الذٌن تخلفوا عن مرافمة عائبلتهم الى 

الشعبة الكمال ما بدأوه باالمس ، تركهم ومضى باتجاه 

الحانوت ، الن هنان معركة مإجلة مع زوجته ، استحث 

الخطى لحسمها ، واطل من باب الحانوت ٌسؤلها ان تتبعه ، 

فسارت خلفه حتى دخل البٌت ، ٌرٌد ان ٌعرؾ منها كٌؾ لبلت 

وكٌؾ تركت ابنتها تمبل الهدٌة الذهبٌة التً لدمها الٌهما 

السردون ، فمد سؤلها هذا السإال على عجل عنما سمع منها 

حكاٌته ، وتواترت االحداث التً متعته من فتح هذا التحمٌك 

معها مساء االمس ، ورجع الى البٌت متؤخرا وكانت مستؽرلة 

فً النوم فلم ٌولظها، واستٌمظ صباحا لبلها ، لٌكون بجوار 

الشاوٌش عمر وهو ٌباشر تنفٌذ مهماته ، ولم ٌكن امامه ولت 

لفتح الموضوع اال اآلن ، بعد ان انصرؾ اخر افراد الشرطة 

هذا الضحى ، وافهمته زوجته انها لم تكن ترٌد ان تمبل العمد ، 

ولم تكن انجٌلٌكا اٌضا فً مزاج ٌسمح بمبوله ، اال ان الرجل 

لم ٌترن لهما مجاال البداء الرأي ، اذ رمى الطمم بٌن اٌدٌهما ، 

وؼادر الحانوت فً خطوات عسكرٌة سرٌعة ، ولم تستطع ان 
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تركض وراءه الرجاع الطمم الٌه ، او رمٌه امام لدمٌه اذا 

رفض استبلمه ، لكً  ال تصنع مشهدا فضائحٌا امام الحشود 

التً كانت موجودة فً الجوار من شرطة وطوارق واهل النجع 

وشٌوخه ، والطمم موجود فً الحانوت ، فهً لم تعد به الى 

البٌت ، وابنته لم تؤخذه معها ، ورؼم انه ثمٌن ٌمكنه ان ٌؽري 

اي انسان بسرلته ، فمد تركته فً درج من االدراج المفتوحة ، 

لائلة لزوجها بانه ٌستطٌع ان ٌعٌده الٌه اذا اراد ، فابلؽها بان 

هذا ما كان سٌفعله لو عرؾ بامره والرجل موجود فً الوكالة 

، اما االن فان من الصعب ارساله له مع اي مرسول ، الن 

االمر لد ٌزداد تعمٌدا ، وتنشؤ حوله اشاعات والوال ال حاجة 

الحد بها ، وطلما ان احدا لم ٌكن شاهدا على تمدٌمه للعمد ، 

فبل  احد ٌجب ان ٌكون شاهدا على اعادته الٌه ، وبتثالل ؼادر 

البٌت لائبل انه ٌرٌد مهلة للتفكٌر فٌما ٌجب فعله ازاء هذا 

الموضوع ، وعاد الى مكتبه لٌشؽل نفسه بالعمل على ما فاته 

تحرٌره من اوراق وما تعطل عن نمله فً سجبلته من 

معامبلت، وظل حتى انمضى ما بمى من النهار ، مكتفٌا بفنجان 

المهوة او لطعة بسكوٌت ٌحضرها له علً من خٌمة الممهى ، 
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وبمجر ان راى العتمة تكتم انفاس ضوء النهار ، خرج الى 

الخبلء ، بامل ان ٌجد فً وحدته مع نفسه متلفعا بالظبلم ، 

فرصة الستعادة شًء من سبلمه الداخلً ، لعله كان مخطئا ــ 

لال فً نفسه ــ عندما ظن ان فرصة ان ٌمٌم فً مكان ٌمع فً 

عمك الصحراء ، محاطا بحلمة ممفلة من الجبال الساممة التً 

تؽرس رإوسها فً زرلة السماء ، سٌعصمه من مشاكل 

العصر التً ٌربطها الناس بالمدن والضجٌج والزحام وتشابن 

العبللات وتعمدها فً المجتمات المدنٌة ، النه ٌكتشؾ االن ، 

حمٌمة انه لٌس للمشاكل حواجز وال عوازل وال موانع تحول 

بٌنها بٌن الوصول الى صاحبها ، فً اكثر االماكن بعدا عن 

العمران مثل هذا المكان ، اذن لٌس المكان وحده ، وانما شًء 

اخر ، هو الذي عرؾ اهل التبتل والرهبنة الحصول علٌه ، 

حٌن اعتزالهم بٌن الجبال ، لعله موجود فً نفوسهم ، تعززت 

بالعزلة واالعتكاؾ ، موهبة اعطاها هللا لهم ولم ٌعطها له ، 

ولهذا فهو لن ٌحصل على ما حصلوا علٌه حتى لو وضع نفسه 

فً الصى نمطة فً الكون وابعدها عن الناس وصخب الحٌاة ، 

او لعلهم حٌن انسحبوا الى مثل هذه البمعة بٌن الجبال ، كانوا 
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لد فكوا االرتباطات كلها ، ولطعوا الخٌوط كلها ، التً تشدهم 

الى عالمهم المدٌم ، فاعطاهم العالم الجدٌد ، فً ارض العزلة 

والفراغ و الصمت ، نفسه ، وصار لهم حك ان ٌتواصلوا معه 

، فٌفهمهم وٌفهمونه ، وٌستطٌع الواحد منهم عندئذ ، 

االنصات الى نبض الصخور التً تؽطً الجبال ، وانٌن 

االشجار التً تضربها الرٌاح ، وٌفهم لؽة الجنادب والخنافس 

والدٌدان والتً تعٌش فً مثل هذه الشعاب والمفار ، ثم انه ، 

ولٌكن صرٌحا مع نفسه ، جاء الؼراض دنٌوٌة، ٌحاول ان 

ٌشتري خدمة من بشر مثله ، وٌصنع معهم عمرانا وٌبنً 

مجتمعا وٌجلب لهم ولنفسه رزلا ، وٌكون رائدا لمرحلة من 

مراحل التحول التً تشهدها مناطك بدوٌة كهذه المنطمة ، امبل 

اٌضا ،وهو ٌصنع ما ٌصنعه ، اال ٌكون فً ذلن ما ٌتعارض 

مع حمه فً ان ٌجد شٌئا ٌمنحه له هذا المكان ، الذي احبه منذ 

اول مرة رآه فٌها ، ربما شكله المكعب ، المربع ، لدائري ، هو 

سر جاذبٌته ، بكل ما ٌملكه هذا الشكل الملتبس  من اسرار 

الجمال ، نعم ، هنان دائما دوائر ، فً حٌاة البشر جمٌعا تلمى 

بلمستها الجمالٌة على الكون ، كمثل تلن التً ٌصنعها االفك 
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وٌبنً بها خٌمته فوق رأس االنسان اٌنما كان ، فً البحر ، 

فً الحمل ، فً المدٌنة ، فً البادٌة ، وهنان هذا الكون 

الدائري وكوكب االرض  الدائري الذي نشعر به ونشعر 

بوجودنا فوله حتى وان لم نكن نرى له صورة امامنا ، فهنان 

صورة له فً عمولنا، صورة له فً خٌالنا ، ثم هذه الدائرة هنا 

التى تشكل دائرة داخل دائرة الكون واالرض ، ورؼم انها 

الدائرة االصؽر التً لد ٌشكل صؽرها ضؽطا على الوجدان ، اال 

انها لٌست كذلن فً حمٌمة االمر ، فهً رؼم لوتها ،  

ولوة الحدود المصنوعة من جبال ضخمة كانه حٌطان بناء 

كونً الهً جسٌم  عظٌم ، ٌبدو رؼم شكل المربع الذي تبنً 

به حٌطان المعابد فهو محاط بدائرة االفك تحتظنه ، وهً دائرة 

رحٌمة ، ورحمتها تنبع من هذا االتساع ، فهً تحٌط بالبناء 

وتحٌط بن كانسان وسط هذا البناء ، وتمنحن احساسا بالحماٌة 

، ودون ان تشعر معها بما ٌكن ان تشعر به مع الدوائر ذات 

الضٌك ، والحواجز المرتفعة ، التً لد توحً بنوع من 

الحصار ، فالدائرة هنا لٌست حصارا وانما حرٌة ، وهذا 

االتساع وهذه الحرٌة ، ٌشعر بهما االن ، وهو ال ٌرى الدائرة 
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فً  وضوحها واكتمالها كما هً فً النهار ، فمد حجب اللٌل ، 

رؼم الشهب المضٌئة،هذا الوضوح ، وال ٌرى الجبال االن اال 

رإٌة شبحٌة ، وٌرى الفضاء ملٌئا بالكتل السوداء ، التً ال 

ٌستطٌع رؼم وجودها ورؼم ثملها ان ٌلمسها ، هكذا هو الظبلم 

كٌان مرعب ثمٌل لوي ، وتمد ٌدن لتلمسه فتجد انه ال وجود 

له ، انه الفراغ ، فهل ٌكون للفراغ كل هذا الثمل ، كل هذه 

الموة ، كل هذا الكٌان الذي ٌبدو مهوال عظٌما ، ولكنه ال ٌشعر 

باي رعب او خوؾ ، ربم العكس هو الصحٌح ، فاالحساس 

. بالحرٌة والتساع رؼم ظبلل العتمة وكثل الظبلم ال ٌفارله 

               ٌخامره احٌانا احساس بالذنب ، النه التحم هذه 

البادٌة ، بمشروعه الذي ٌؽٌر طبٌعتها ، وٌلوث نماء الهواء 

فٌها ، وٌبدل بعض نوامٌسها بنوامٌس جدٌدة مجلوبة من عالم 

العمران ومجتمعاته ، ولكنه ٌعود وٌمول فً نفسه الٌست هً 

رسالة البشر منذ ان خلمهم هللا ، اي تعمٌر االرض وتؽٌٌر 

وجه الطبٌعة وتحوٌلها الى بٌئة مسخرة لخدمة االنسان 

وتحسٌن معٌشته، الٌس فٌما ٌفعله شٌئا ٌتفك والمهة التً 

كلؾ هللا بنً آدم عندما استخلفهم فً االرض ، اال انه ٌرى ان 
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حجم المشاكل بدال من ان ٌتضاءل وهو ٌنسحب من المدٌنة 

الى الصحراء ، ٌتزاٌد بدل ان ٌتنالص ، وكؤنه ٌجنً حصاد 

شًء زرعه ، اثما او خطٌئة ، وعمبل لم ٌكن مفروضا ان 

ٌعمله ، وٌبحث فً حٌاته عن شًء لام به ٌخرج عن روتٌن 

حٌاته العادي، فلم ٌجد اال افتتاحه لهذه الوكالة وانتماله للعمل 

فً الصحراء ، فهل هو حما ٌتماضى عمابا على مثل هذا 

التحول فً حٌاته ، وهاهً فصول المعاناة التً بدأت مع حٌاته 

الجدٌدة فً البادٌة ، تتبع بعضها بعضا ، فهً لم تنمطع منذ ان 

وطات لدماه هذا المكان ، واخر حلماتها هً هذه الصفمة التً 

عمدها الفونسو مع السردون ، راضٌا ان ٌماٌض زوجته 

بوكالة حلفاء ٌشترون له رخصتها ، وٌتكلفون باعطائه ماال 

كثٌرا ٌبدأ به مشروعه ، فهو ٌعرؾ ثمن الرخصة النه دفع 

مثله فً رخصة هذه الوكالة ، الفرق بٌنه وبٌن صهره انه كان 

رائدا فً هذا المجال فلم ٌكن هنان منافسون له ، بٌنما هو فاز 

على منافسٌه بالتزٌٌؾ والؽش ، وٌعرؾ ان كبار موظفً 

الدولة ، خاصة عندما ٌستفردون بالمناصب فً االرٌاؾ ، وفً 

عزلة الحكومة المركزٌة ، تضٌع لدٌهم الحدود بٌن جٌوبهم 
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الخاصة وبٌن خزٌنة الدولة ، بدءا من نائب الوالً الى 

السردون الى مدراء النواحً ، جمٌعهم ٌستبٌحون المال العام 

، وٌحٌلونه الى مالهم الخاص ، ال فرق بٌن هٌوز االنجلٌزي 

وبٌن السردون اللٌبً ، وبٌن المدٌر البدوي فً نمطة من نماط 

انه ال ٌعرؾ ما الذي ٌجعل نائب الوالً ٌرجع فً . الصحراء 

كبلمه ، وٌؤتً لٌمول الكبلم الذي ٌردده مدٌر االمن ، مع انه 

شرح له كل ما ما ٌدبره الرجل مما هو مخالؾ للمانون 

ومخالؾ لبلخبلق ومخالؾ لبلعتبارات االنسانٌة ، فلمن 

ٌستطٌع ان ٌشتكً الرجل ، بعد ان اشتكاه لنائب الوالً 

االنجلٌزي ، الذي هو  اكثر ثمافة ومعرفة وتمدنا من السردون 

، وٌملن  المنصب االول واالعلى فً المنطمة الذي ٌتمدم كل 

المناصب ، فهو رئٌسه الذي ٌستطٌع ردعه ، ووضع حد 

النحرافاته ، فهل ٌحاول الوصول الى الوالً فً طرابلس 

لبلستعانة به على مماومة هذا الحال الشائه الممسوخ ، ولكن 

كٌؾ للوالً ، ان ٌترن كبلم نائبه ، وٌؤخذ كبلمه هو ، الٌس 

منالضا للمنطك  ان ٌصدله وٌنبذ كبلم نائبه ، على االلل 

بالنسبة للمنطك الحكومً ، الذي ٌمتضً ان ٌستمى الوالى 
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معلوماته من نائبه ال من خصوم هذا النائب ، ومعنى ذلن ان 

وضعه سٌزداد سوءا ، خاصة اذا تحول الوالً ونائبه 

بالضرورة الى خصوم له ، فمن تراه ٌمدر ان ٌواجه حاكما فً 

مولع نائب الملن ، مستخدما الشعار االمبراطوري لبرٌطانٌا 

شعارا له ، ان مثل هذه الخصومة ، ؼالبا ما تحمل معها شرفا 

ٌعادلها جسامة وخطورة ، فمن تراه ٌبلػ هذه المرتبة العالٌة ، 

مرتبة ان ٌكون ندا لنائب الملن فً لٌبٌا ٌواجهه وٌضع راسه 

. براسه 

 

    حملت انسام اللٌل الباردة صوت ذئب ٌعوي ، بٌن الشعاب 

ٌرد على ذئب فً مكان اخر، فبدا له ان العواء  االخٌر ٌؤتً 

من مكان لرٌب ، وانه اوؼل ماضٌا فً الخبلء الى حد 

االلتراب من لدم الجبل حٌث تتكاثؾ اشجار السدر، ٌتصاعد 

منها صرٌر الجنادب التً تحتمً بها ، ومن فولها الشعاب 

بكهوفها التً تؤوي الٌها الضباع والذئاب ، بٌنما تراجعت 

اصوات حٌوانات النجع االلٌفة ، ثؽاء شٌاهها ونباح كبلبها ، 

كما تبلشت اضواإها وترجعت فلم ٌعد ٌظهر لها اي بصٌص 
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خلؾ الظبلم ، فعاد ادراجه متمهل الخطى ، وهو ٌحس انه الل 

انفعاال وهٌاجا مما كان علٌه امره لبل ان ٌؽادر اجواء البٌت 

ولحظة ان دخل صالون بٌته ، راى انه عاد من .   والمكتب 

جولته بحصٌلة من االفكار التً لن ٌضٌره تمٌٌدها فً كتاب 

. الٌومٌات 

لعل اهم ما كانت تموله هذه االنسام الباردة التً تحمل معها  ))

عواء ذئب فً الشعاب المرٌبة، ٌرد علىه عواء ذئب فً شعاب 

ابعد ،  او هذه العتمة التً تسبل استارها فوق جسدي عندما 

اسٌر عبرها فاحس باننً احتمً بها من نفسً ، واخبً عندها 

جزءا من ذاتً ٌرٌد ان ٌبمى مختفٌا وال مرئٌا لجزء اخر من 

ذاتً ، او هذه الصفوؾ من الجبال التً تتحول لٌبل الى اشباح 

تجمدت منذ ملٌار عام ، هو ان الشًء جدٌد ، حتى المشاكل 

التً تطل برأسها وكؤنها تعبر عن معطى جدٌد من معطٌات 

الوالع والحٌاة ، هً مشاكل لٌست جدٌدة ابدا ، بمعنى انها 

مهما كانت جدٌدة فهً جزء من روتٌن لدٌم ، ٌجري بٌن 

ضفتً حٌاتنا ، كما ٌجري ماء النهر فً النهر الذي نراه الٌوم 

فبل نرى جدٌدا عما راٌناه من عام مضى ، وال نشعر بشًء 
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ؼٌر مؤلوؾ طرأ علٌه وجعله ٌختلؾ عما الفناه منه وعنه ، 

رؼم انه ٌتدفك بماء جدٌد فً كل ثانٌة ، فهو بالنسبة لنا نفس 

المشهد ونفس الماء ٌجري بٌن ضفتٌه ، هكذا هً احداث 

حٌاتنا ، مهما جاءت بجدٌد ، فهً فً الحمٌمة لٌست جدٌدة ، 

ولهذا فان هذه التطورات اذا اعتبرناها كذلن ، مثل كبلم نائب 

الوالً الجدٌد وهو ٌسحب كبلما لاله منالضا لكبلم السردون ، 

او ما لالته كاتٌا عن طبلق انجٌلٌكا الوشٌن ، او ما سوؾ 

تسفر عنه مإامرات السردون ، واستجابة الفونسو له ، 

وامتبلكه لعمد الوكالة الجدٌدة ، وؼٌر ذلن من احداث تاخذ 

لالب التطورات الجدٌدة ، ٌجب التعامل معها باعتبارها جزءا 

من روتٌن لدٌم ، حالها حال احداث مرت علٌها بضعة اعوام ، 

دون فزع وال رعب وال خوؾ ، ومواجهتها باعصاب هادئة ، 

دون ان ٌفمد االنسان توازنه وثباته، وكا عبرت تلن االحداث 

التً مرت علٌها اعوام واعوام ، فستعبر هذه االحداث وسوؾ 

نعبرها ، تدور حولنا او ندور حولها ، وهً نفسها سوؾ 

تصنع جدلٌة للتعامل معها ، ستعتنً بنفسها او تعتنً بكلمات 

اخرى بخلك الحالة التً تستجٌب لها وتبعث فً النفس 
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الحٌوٌة والموة التً تجابهها ، كالفعل الذي ٌستدعً رد فعله 

ال . والتحدي الذي ٌخلك فً النفس تحدٌا موازٌا له فً الموة 

لٌس هنان اي سبب للفزع ، او حتى االنزعاج ، الن الفزع او 

االنزعاج انما هما خصم وانتماص من لوة االنسان ، خاصة 

فً حالة االستنفار المادي والمعنوي التً تفرضها علٌه  

( (مبلبسات الحٌاة وٌكون محتاجا معها لكل ما لدٌه من لوة 

 

فً الصباح عندما صحا باناٌوتً وخرج من بٌته الى مكتبه، 

وجد ان الفونسو ٌعود مبكرا ٌحمل معه ورلة طبلله من 

انجٌلٌكا ، مصدلا علٌها من المسم البلدي الحوال المدنٌة فً 

بلدٌة مزده ، ولم ٌفاجؤ اطبللا بهذه التطورات ، وعندما جاءه 

فً المكتب ٌحمل صرة صؽٌرة من اللٌرات الذهبٌة باعتبارها 

مإخر الصداق الذى نص علٌه عمد المران ، لم ٌفتح الصرة 

ولم ٌعبؤ بعد اللٌرات ، ولم ٌجد كبلما ٌعلك به على ما لاله 

الرجل ، مجرد انه استلم الصرة ورمى بها فً درج مكتبه ، 

وكان لد جاء مصطحبا معه شابا ممن ٌعملون ملتحمٌن 

بالشاحنات معاونٌن وعتالٌن ، ولال لباناٌوتً ، مشٌرا للرجل 
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، بانه من اوالد باب البحر ، اسمه شكري ، وانه سٌؤخذ مكانه 

فً العمل ، ولد هٌؤ لنفسه مكانا لنومه فً ذات المكان الذي 

كان ٌمٌم فٌه الفونسو لبل الزواج ، ولد لام بتدرٌبه استبالا 

لٌوم ٌؽادر فٌه الوكالة ، وهو ما سٌفعله بعد لحظات ، طالبا 

االذن من باناٌوتً فً هذه المؽادرة ، لٌواصل العمل  فً وكالة 

ٌكون هو صاحبها ، وعندما لم ٌسمع ردا من باناٌوتً ، انحنً 

على ٌده ٌمبلها ، وٌمبل راسه وٌسؤله السماح ، ثم تركه ولد 

امر شكري ان ٌعود الى هانجر الحلفاء ،  وذهب الى كاتٌا فً 

الحانوت ففعل معها نفس ما فعله مع زوجها ،واكتفً بان مد 

ٌده النجٌلٌكا مودعا ، فرفضت ان تمد ٌدها له وانخرطت فً 

البكاء ، ولد وضعت رأسها بٌن ٌدٌها ثم انكفؤت به على احدى 

. ارفؾ الحانوت 

      كان الفونسو لد جاء فً سٌارة حكومٌة ، وهً التً عاد 

بها حامبل مبلبسه واؼراضه ، ولم ٌكن اهل النجع لد حضروا 

. هذا المشهد ، النهم كانوا جمٌعا لد انطلموا لعملهم فً الشعاب
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                      ورآها باناٌوتً فرصة ان ٌذهب فً هذه 

اللحظات لزوجته وابنته فً ؼٌاب الزبائن ، لٌرى رد فعلهما ، 

: ودخل الحانوت لائبل ، محاوال ان ٌخفؾ من اهمٌة ما حدث 

ـــ لم استطع ان اثك فً هذا الولد ، حتى بعد ان اصبح صهرا 

. لً ، ولهذا لم ٌفاجئنً سلوكه الدنًء

ــ لم ٌكن منذ البداٌة كفؤ النجٌلٌكا ، ولوال ما حدث من هجوم 

اخٌها علٌها ، ومحاولة انزال ستار على ذلن الهجوم ، ما كان 

. هذا الوؼد لٌنال ظفرا واحدا منها 

ـــ هذا نوع من الناس ٌعطٌن فرحتٌن ، فرحة عندما صار 

زوجا البنتنا ، فً ذلن الولت الصعب، وفرحة عند خبلصنا منه 

، فارجون ٌا انجٌلٌكا ال تعتبرٌنها مناسبة للبكاء ، وانما 

. مناسبة للفرح كما للت 

     كانت انجٌلٌكا مازالت تنكفًء برأسها فوق الرؾ ، ولد 

تحول بكاإها الى مجرد همهمة تشبه البكاء ، فاضافت االم 

: تشجعها على التجلد

ـــ صدق والدن فٌما لال ، انه رجل ال ٌستحك ان ٌبكً احد 

.  لفراله 
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ـــ اننً ال ابكٌه ٌا امً  ، وانما ابكً حالنا وحال ؼربتنا فً 

. هذه الببلد

: فاسرع االب بالرد لائبل

ـــ ال تمولً هذا الكبلم ، انها ببلدنها ، وهنا مورد رزلنا ، وهو 

مكان ال ٌختلؾ فً شكله ومناخه عن تلن البادٌة الٌونانٌة التً 

. جاء منها اجدادنا 

ـــ انهم ٌونانٌون هنان 

ـــ ونحن ٌونانٌون هنا ، والناس هم الناس ، هنا وهنان ، 

الفرق فً وجود السًء والجٌد منهم ، وهً تكاد ان تكون 

نسبة واحدة فً العالم كله  

وتدخلت االم لتطمئن ابنتها  

ـــ ها انت هنا ، فً هذه اللحظة ، فً هذا المكان ، بٌن ابٌن 

وامن ، الٌس هذا كافٌا الن ٌطرد اي احساس بالؽربة فً 

حٌاتن ؟ هٌا تعالى ندخل البٌت ، سوؾ تؽسلٌن وجهن ، 

وترتاحٌن للٌبل بٌنما اعد لكما الؽذاء ، وسٌتولى والدن امر 

. الدكان
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    كان باناٌوتً ٌعرؾ ان االمر لن ٌنتهً عند هذه الورلة 

التً جاء بها الفونسو ، او عند مؽادرته الوكالة ببل عودة ، 

وانما هنان تطورات ٌتولع حدوثها مع كل لحظة تؤتً ، ٌجب 

ان ٌهًء نفسه للتعامل معها ، وبٌنما كان ٌتطلع فً الٌوم 

التالً الى المنفذ فً الجبل الذي تؤتً منه السٌارات ، لٌكون 

مستعدا الستمبال هذه التطورات ، اذا به ٌنتبه الى شًء ٌحدث 

فً اتجاه ؼٌر االتجاه الذي تؤتً من السٌارات ، وانما من 

اتجاه  الشعبة التً ٌمتلع فٌها الناس اعواد الحلفاء ، فمع 

الضحى ، وفً ولت ال ٌتفك اطبللا مع ولت عودة الناس من 

الشعاب ، راى افواج اهل النجع تتدافع لادمة باتجاه الوكالة ، 

ٌسرعون الخطى وٌصنعون ضجٌجا بما ٌصدر عنهم من 

اصوات ، وال ٌحملون معهم حزم الحلفاء ،و ال ٌسولون 

امامهم حمٌرا ، فمد تركوا ذلن فً الشعبة ، وجاءوا وكؤن امرا  

جلبل دعاهم للمجًء ، تاركٌن كل شًء وراءهم ، وعرؾ فور 

وصولهم ، طبٌعة هذا االمر الجلل ، وهو وجود رجل لتٌل 

مرمً فً احدى الحفر، وارتال النمل والخنافس والدٌدان 

تزحؾ فوق بماٌا جسمه الن الذئاب والضباع ٌبدو انها نهشت 
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ممدارا من جسمه ،حٌث وجدوه فً مشهد هربت من رإٌته 

النساء وجعلت االباء ٌدفعون باالطفال بعٌدا عنه كً ال ٌورثهم 

الكوابٌس اثناء نومهم ، ولد اهتدى بعضهم الى ان المتٌل لٌس 

اال ذلن الطارلً الهارب من الجماعة التً اخذتها الشرطة 

للتحمٌك وذلن من خبلل الحجاب الذي ظل موجودا والذي كان 

ٌرتدٌه كل اعضاء الفرٌك الطارلً، وٌبدو انه مضروب 

باطبللة فً صدره ، منذ مساء االمس فٌما ٌبدو ، ولد نزؾ 

كثٌرا حتى تكونت بحٌرة سوداء متخثرة من الدم تحت جسمه ، 

. ولد تركوه حٌث هو ، الى حٌن ترتٌب وسٌلة لنمله ودفنه 

وبسرعة سؤل باناٌوتً شٌوخ النجع عند اكتمال عودتهم لعمد 

اجتماع فً صالون بٌته ، وكان اول ما سؤلهم عنه باعتبارهم 

جمٌعا كانوا فً الشعبة ، عما اذا كان احد منهم لد رأى 

اوسادن، فعرؾ منهم ان اوسادن لم ٌظهر فً الشعبة هذا 

الصباح ، النه كما اخبرهم احد جٌرانه ، لم ٌؽادر خٌمته ، وان 

زوجته اخبرت هذا الجار بان زوجها ٌمر بوعكة صحٌة ، ولد 

بمٌت هً اٌضا لبلعتناء به ، وصارح باناٌوتً الجماعة ، بانه 

ٌشعر بان الوسادن عبللة بممتل الرجل الطارلً ، وٌحسن لبل 
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النظرفً  اي شًء ٌتصل بهذا الموضوع ، ارسال مرسول الى 

خٌمته المكانٌة ان ٌتحامل على نفسه وٌؤتً لحضور طرؾ من 

االجتماع ، وعندما ذهب الولد الذي ارسله باناٌوتً الٌه ، 

وجده مرتدٌا مبلبس الخروج ، مستعدا للمجًء معه فً التو، 

وحال وصوله ، لم ٌكن محتاجا لكً ٌسمع اسئلة باناٌوتً عما 

حدث ، فمد اخبر الرجال المجتمعٌن ، بان ما تولعه جماعة 

االمن كان تولعا صائبا، وهو ما كان واثما من حدوثه ، وهو 

ان الرجل الهارب سٌحاول لبل عودته الى شٌخ المبٌلة ان ٌنفذ 

المهمة ، باالنابة عن رفاله الذٌن تم المبض علٌهم ، الن مثل 

هذا التنفٌذ سٌؽطً الفشل ، وٌمسح االحساس بالعار الذي 

سٌبلحمهم ، ولهذا بمى اوسادن فً حالة استعداد لمبللاته ، 

واحس به ٌترصد له منذ وصوله الى الشعبة ، وٌتبعه من بعٌد 

دون ان ٌستطٌع ان ٌتبع زوجته النها كانت ترتدي رداء بدوٌا 

ٌحجب شعرها ووجهها ، ولد اتخذ  الرجل الهارب مخبؤ بٌن 

الصخور فً مكان مرتفع ، ٌحاول ان ٌجد فرصة اللتناصة 

بمجموعة سهام صؽٌرة ذات رإوس مطلٌة بمادة سامة ، 

ٌعرؾ ان بعض فرسان المبٌلة ٌستعملونها وٌخبئونها داخل 
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مبلبسهم ، كبدٌل للبندلٌة اذا حدث وان سلبتها السلطة من 

الفارس ، والنه كان موجودا  وسط مجموعة من اهل النجع 

ٌجمعون الحلفاء فلم ٌكن سهبل التناصه ، اال اذا ابتعد عنهم ، 

والنه كان واعٌا بان هنان من ٌرصد حركته ظل ملتصما 

بالجماعة ، حتى حان موعد  انتهاء جمع الحلفاء ومؽادرة 

الناس للشعبة ، اختار اوسادن ان ٌتخلؾ عنهم  تاركا زوجته 

تعود مع نساء النجع ، وسعى الستدراج الرجل ، منتمبل  بٌن 

الصخور فً محاولة لخداعه واشعاره بانه ٌستطٌع ان ٌستفرد 

به وٌرمً نحوه بالسهم الماتل ، واخذا فً نفس الولت حذره 

منه ، صاعدا الى منطمة اكثر ارتفاعا من مولع اختبائه ، 

محتمٌا بالصخور ، بحٌث ٌستطٌع ان ٌرى الرجل وهو ٌعطٌه 

احساسا بانه ال ٌراه ، وال ٌعرؾ بوجوده ، وعندما باؼته باول 

سهم رماه به ، كان فً حالة انتباه وحذر ، فاستطاع ان ٌتفاداه 

، وٌزحؾ بٌن الصخور متمدما منه ، وعندما رآه ٌرفع ٌده 

بالسهم الثانً ، باؼته باطبللة فً راسه ، من بندلٌة ام حرٌبة 

، وهً بندلٌة ال ٌصدر عنها دوي كبٌر عند اطبلق الرصاصة 

على هدؾ لرٌب، وكان لاصدا ان ٌصنع الل لدر من الدوي ، 
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لكً ال ٌجلب انتباه الناس الٌه ، رؼم ان اهل النجع كانوا لد 

ؼادروا الشعبة ، والعتمة بدأت فً زحفها الحتٌث تطوق 

المكان ، ولم ٌكن فً حالة نفسٌة تسمح بالبماء لدفنه بكل ما 

ٌمتضٌه ذلن من جهد لحفر المبر ، وكل ما فعله ان جره الى 

الرب حفرة وتركه هنان ، عائدا الى خٌمته ، وهو ٌشعر  

باالسؾ النه كان مرؼما على لتل رجل جاء ٌتربص به لمتله 

ولتل زوجته لو وجد الٌها سبٌبل، فهو لم ٌفعل ما فعله اال 

دفاعا عن نفسه ، ولهذا فانه ٌنمل لهم الحادث كما حصل ، ولد 

احضر السهم الصؽٌر الذي كان بحجم السكٌن ٌرٌهم اٌاه ولد 

وضعه فً محفظة جلدٌة ، ممسكا به فً ؼاٌة الحذر بسبب 

نسبة السم الموجودة فً راسه المدبب ، لائبل بانه على ثمة 

من ان اٌة محكمة سوؾ تحكم علٌه بالبراءة ، اذا مثل امامها 

، مستعدا لتسلٌم نفسه الى الحكومة لو جاء من ٌطلب منه ذلن 

، وكان رأي باناٌوتً الذي افضى به للحاضرٌن ، انه ال حاجة 

الببلغ الحكومة بما حدث ، او انتظارها لكً تؤتً بشرطتها 

وسٌاراتها واجراءات التحمٌك التً ستموم بها ، واخذ جثة 

المتٌل لتشرٌحها ، فهم سٌمومون بدفنه فً المكان الذي 
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وجدوه فٌه ، وان ٌتم التكتم على الموضوع فبل ٌؤتً على ذكره 

احد ، ووافمه الجمٌع على ما لاله النهم ممتنعون بما لاله 

اوسادن ، وال حاجة الدخاله فً سلسلة من التحمٌمات 

والمحاكمات التً ال ٌدري احد بما تسفر عنه ، ؼٌر انه ال احد 

ٌستطٌع ان ٌضمن رشٌد ، الشرطً السري التابع للسردون ، 

اال ان خلٌفة مكاري ، الذي تربطه به لرابة بعٌدة ، ابلؽهم انه 

لم ٌعد من رحلته مع المهاري الى مزده ، المهم ان ٌتم التنبٌه 

على كل من رأى المتٌل من اهل النجع ، بان ٌتكتموا على 

الخبر وال ٌؤتً احد على ذكره له عندما ٌعود ، وال الحد ؼٌره 

، اذ  ال ٌجب ان ٌصل مثل هذا الخبر الهله فً جنوب الحمادة 

الحمراء ، النهم لو عرفوا به ، الرسلوا بدل سبعة انفار جٌشا 

ٌركب المهاري لبلنتمام له وتنفٌذ رؼبة شٌوخ الطوارق بمتل 

اوسادن وزوجته ، ولتل كل من ٌعترضهم او ٌمؾ فً طرٌمهم 

حتى لو كان فرٌما من الشرطة ، وبدال من لتٌل واحد ، 

. ستمتلًء هذه البراري بجتث المتلى 
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  وتم االتفاق على ارسال عدد من شباب النجع ٌتولون حفر 

لبر للرجل المتٌل ودفنه ، اال ان الفمً عمار افتى بان الرجل 

مهما كان مخطئا ومهما كان لتله مبررا ، فانه مسلم البد من 

اكرامه اكرام الرجل المسلم الذي ال ٌجوز دفنه اال بعد تؽسٌله 

والامة صبلة الجنازة علٌه ، وحاول االومباشً جبران ان 

ٌتصدى له لائبل بان اموات المسلمٌن ٌموتون فً الحروب 

وٌهٌلون علٌهم التراب فً ممابر جماعٌة ، فمال بان ما ٌجوز 

فً الحرب ال ٌجوز فً السلم ، وهذا النوع من الدفن هو من 

المحضورات التً تبٌحها الضرورات ، وحسما للنماش تم 

تكلٌؾ نفس المجموعة باحضار المتٌل الى الوكالة ، بعد تدبٌر 

خشبة ٌستخدمونها كمحفة ، وتوفٌر مواد مطهرة ذات رائحة 

عطرٌة ، تساعدهم فً لتل الحشرات التً خالطتها وازالة 

الرائحة الصادرة عنها ، وخلؾ ستار من الكتان داخل هانجر 

الحلفاء ، بعٌدا عن اعٌن الناس وفضولهم ، لام الفمٌه عمار 

بمساعدة السٌرجٌنتً خلٌفة باداء طمس الؽسل لما تبمى من 

الجثة ووضعها فً الكفن مع ما توفر من حنوط  ٌدخل فٌه 

الزعفران واعشاب برٌة زكٌة الرائحة ، ولؾ الجثمان بجلباب 
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رجالً ووحمله فوق النمالة التً استخدمت بمثابة الثابوت ، 

وساروا به ، ٌشٌعونه الى مثواه االخٌر ، حٌث حفروا له لبرا 

فً ذات المكان الذي تم اختٌاره لٌكون ممبرة للراحلٌن من 

لاطنً الوكالة ، منذ ان رحل رجل وامرأة طاعنٌن فً السن 

من جماعة اوزو ، وهو مكان ٌمع خلؾ تلة صؽٌرة ، لٌكون 

خارج مرمى النظر ، وهنان صلوا علٌه صبلة الجنازة ، 

وحفروا له لبرا عمٌما سدوه بالصخور واهالوا فوله ترابا 

ممزوجا بالطٌن والحجارة لكً ال تجد الذئاب والضباع والكبلب 

.   طرٌما الى حفره واخراج جثته 

 

                        مهما كان المتٌل انسانا مجهوال ، ال ٌمت 

بصلى الصدالة او المرابة الحد من اهل الوكالة ولاطنٌها ، فان 

مجرد موت الرجل لتٌبل بٌنهم ، مشاركٌن فً تشٌٌع جنازته 

واداء الصبلة على جثمانه ، ودفنه لرٌبا من اماكن الامتهم ، 

ٌثٌر بٌنهم احساسا باالسى ، وٌنشر فوق اجواء الوكالة  ؼبللة 

من الحزن  تجعل النهار ٌجر لدمٌه فً تثالل وبطء وحزن ، 

والمساء ٌؤتً بعتمته بالػ الكآبة ، ٌزرع فً الملوب وحشة 
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وانكسارا ، ولد اختفى جو المرح واللعب الذي كان ٌسود 

المكان فً مثل هذه االماسً سابما ، خاصة فً خٌمة الممهى 

والمناطك المحٌطة بها ، وحل مكانه الصمت ، وكان الناس 

. فمدوا حاسة النطك 

      الموت زائر عابر ، والحٌاة هً االبمى ، وكذلن االحٌاء ، 

فهم ابمى من الموتى ، ولهذا فمد  كان البد للحٌاة ان تواصل 

طرٌمها بعد ولفة لصٌرة اجبلال للموت ، ففً الٌوم التالى عاد 

اهل النجع الى الشعاب ٌنتزعون مع انتزاع اوراق الحلفاء 

لممة عٌشهم ، ومعهم عاد اوسادن وزوجته تانٌرت ، ٌتعلمان 

بسرعة واجتهاد ، افضل طرٌمة النتزاع اكبر لدر من الحلفاء 

كل ٌوم ، بٌنما ٌتركان للمهري حرٌة ان ٌرعى خارج الشعبة ، 

بتؽذى بالعوسج والعجرم والمزاح والصبار ، وصاحب الوكالة 

ماض فً روتٌنه الٌومً ، جالسا فً مكتبه ٌراجع سجبلته ، 

او جالسا تحت المظلة امامه ٌمرأ صفحات االنجٌل ، وٌرفع 

راسه احٌانا وٌمد بصره الى المعبر الذي تدخل منه السٌارات 

الى جنائن العرعار ، متولعا مجًء الشر فً صورة الرائد 

السردون فً اٌة لحظة ، ولكن الٌوم مضى دون ان ٌؤتً ، وال 
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تؤتً مع المساء اال سٌارة شحن الحلفاء، بسائمها واثنٌن من 

مساعدٌه ، ٌمضون جزءا من اللٌل وٌحملون عبوءة السٌارة ، 

ثم ٌؤخذون طرٌمهم عائدٌن الى عاصمة الببلد، وولد استؽرب 

باناٌوتً ان ٌمر ٌوم وٌومان وثبلثة بل اربعة اٌام دون ان 

ٌحدث شًء على جبهة السردون ، مما ٌإكد ان خبر موت 

الرجل الطارلً، لد مضى فً صمت وتكتم ولم ٌصل خبره الى 

احد فً مزده ، واال كان هذا االحد هو السردون نفسه ، ولد 

انه ٌتعاطؾ . اسرع بالمجًء ، جاهزا الثبات سلطته وسطوته 

مع اوسادن ، وٌرى فٌه فتى ، شجاعا ، لوٌا ، نبٌبل ، وٌشعر 

بمسئولٌة  ازاء حماٌته واعفائه من اي عناء ٌحصل له من 

وراء حماٌته لنفسه ، بمتل رجل ٌتعمبه لمتله ولتل زوجته ، 

ولهذا فهو مرتاح لما حدث ، مبتهج لمفل هذه الصفحة التً 

تنتنج عنها متاعب للرجل ال ٌستحمها، ولذ ذهب الٌه ٌزوره 

فً خٌمته مصطحبا زوجته وابنته لمواساة الزوجة الصؽٌرة 

الهاربة من لمع اهلها، النه ٌحس انها ربما تكون اكثر عرضة 

الحاسٌس الخوؾ واالسى من زوجها ، النها بالتؤكٌد الطرؾ 

االضعؾ ، ولد راى ان ابنته انست الٌها ، ودعتها بعد الزٌارة 
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الن تزورها فً بٌتها ، وتمضى جزءا من المساء معها ، النها 

مازالت لم تؤلؾ المجتمع النسائً الهل النجع، ولم تصبح 

عضوا فً حلماته الى ال تنفض اال لتنعمد من جدٌد حول عالة 

الشاي ، وبعد انتهاء الزٌارة تحدثث انجٌلٌكا لوالدها باعجاب 

عن تانٌرت وجمالها ولوة شخصٌتها وكٌؾ استطاعت ان 

تتحدى تمالٌد المبٌلة ، ورفضت الزواج من الرجل الذي 

اختارته اسرتها لها ، وهو نفسه الرجل الذي جاء ٌمود 

مجموعة الفرسان لتنفٌذ مهمة لتلها ولتل اوسادن ، وابت اال 

ان تتزوج حسب هوى للبها ، هاربة مع الرجل الذي احبها 

واحبته ، وكانت المفاجؤة البنته عندما ردت تانٌرت لها الزٌارة 

واستمعت منها الى نوع من الؽناء الطارلً الشجً الجمٌل ، 

تإدٌه بصوت بالػ الجمال ، وتعزؾ عزفا بارعا على الى 

الطوارق التى تشبه الساندوري الٌونانٌة ، وٌسمٌها الطوارق 

امزاد ، وتملن واحدة جاءت للعزؾ علٌها فً بٌت انجٌلٌكا ، 

وافهمتها انه من تمالٌد البٌوت الكبٌرة مثل بٌوت السبلطٌن 

والشٌوخ تعلٌم بناتهم العزؾ على هذه االلة ، والؽناء معها 

حفظا للتراث الفنً للمبٌلة ، كما اسهمت فً اعداد طعام 
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العشاء ، ولامت بتحضٌر طبك من اللحم المحفوظ بالتجفٌؾ ، 

والمخلوط بالخبٌز واللبن الحامض ، واحتفظت له ابنته بجزء 

منه ، وجده لذٌذا وتمنى على ابنته ان تموم تانٌرت بتحضٌره 

مرة ثانٌة فالترحت ان ٌتم ترتٌب جلسة عائلٌة تحضرها 

تانٌرت صحبة زوجها مع كل اسرة باناٌوتً، وتكون فرصة 

لتحضٌر مثل هذا الطبك ، واالستماع لؽنائها وعزفها على الة 

. امزاد 

       نعم ، انه ٌسؽرب لعدم ظهور السردون فً الوكالة كل 

هذا الولت ، حتى لو لم ٌكن سمع بخبر ممتل الرجل الطارلً ، 

فان لدٌه موضوعا اكثر اهمٌة من هذا الخبر ، ٌتصل 

بمإامراته الشخصٌة ومرامٌه الخسٌسة ، فمد اكمل صفمته مع 

الفونسو ، واخذ مصادلة رئٌسه هٌوز على صفماته ومشارٌعه 

، ولم ٌعد هنان ما ٌمنعه من مواصلة السعً لتحمٌك الرؼبات 

التً صارح بها ابنته وصارح بها زوجته ، رؼم انه انكرها فً 

زمن سابك امامه وامام البرٌجادٌر هٌوز ، ولكنه واصل العمل 

سرا من اجل تحمٌمها ، والبد ان هذا التاخٌر فً المجًء الى 

الوكالة لٌس  بسبب عدوله عن الفكرة ، وال  دلٌبل على وجود 
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مشاكل تواجهه فً مساعٌه ، وانما هً ترتٌبات ٌعٌد بها بناء 

االسس الجدٌدة لحٌاته فً المرحلة المادمة ، فهو رجل له 

زوجة واوالد واسرة كبٌرة لد ال تكون فً حالة توافك مع 

اهدافه ، والبد ان ٌجد طرٌمة لتحٌٌد هذه االسرة وتنحٌتها من 

طرٌمه باسلوب ال ٌجلب له المشاكل ، ولعله ٌسعى لتملن بٌت 

جدٌد، سٌكون عن طرٌك السلب والنهب لواحد من المساكن 

الحكومٌة ، ولكن كل مخططاته ، فً النهاٌة ، تحتاج الى 

مولؾ رادع صامد منه هو ، ٌضع به حدا لرؼبات هذا الرجل 

المرٌضة ، وهو مولؾ البد ان تساعده فٌه كل من ابنته 

وزوجته ، النه بدونهما لن ٌستطٌع ان ٌواجه الرجل مواجهة 

فعالة تبطل مشارٌعه ، واهبل بعد ذلن باي عون ٌاتً من خارج 

واتخذ بٌنه وبٌن نفسه . االسرة ، ومن اي مصدر من المصادر 

لرارا ، هو ان ٌجلس جلسة مصارحة مع زوجته وابنته ، 

وٌسعى لتبصٌرهما بالخطط التً ٌرسمها السردون ، والمعركة 

المفتوحة معه التً ستخوضها االسرة بكل اعضائها ، واٌضا 

التبعات الناجمة عن هذا المولؾ ، وانتظر حتى عاد اهل النجع 

من الشعبة محملٌن بما جمعوه من حلفاء لوزنه ، واخذ 
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بطالاتهم الى الحانوت واستبلم ما ٌحتاجونه من بضاعة ممابله 

او نمود فائضة عادت الٌهم ، وحضر للٌبل مع الشٌوخ جلستهم 

، ثم استؤذن معتذرا بالنعاس الذي ٌداعب عٌونه ، وكان لد 

اعطى خبرا مسبما لزوجته ، بانه ٌرٌد مفاتحتها وفً حضور 

ابنتها فً موضوع عائلً اثناء العشاء، وعندما انفرد بهما فً 

حجرة الجلوس داخل البٌت ، لال لها انه ٌتولع فً اي لحظة 

مجً الرائد السردون ، طالبا ٌد انجٌلٌكا للزواج ، الن هذا كان 

هدفه الذي جعله ٌعمد صفمته الشٌطانٌة مع الفونسو وٌؽرٌه 

بالمال وٌشترى له رخصة الوكالة لكً ٌتخلى له عن زوجته 

انجٌلٌكا ، والبد من افهامه ان انجٌلٌكا لٌست بضاعة تباع 

وتشترى ، هذا اوال ، وثانٌا فالسردون رجل له زوجة وله 

واوالد وبنات ، سٌعمد مإلتا الى تطلٌك هذه الزوجة 

وتخصٌص بٌت لها والوالدها ؼٌر البٌت الذي سٌخصصه 

لزوجته الجدٌدة ، لكن ال احد ٌدري ماذا سٌفعل بعد ذلن ، 

وثالثا فهو رجل بدوي ، لن ٌتٌح اٌة درجة من الحرٌة لزوجته 

كتلن التً كان ٌتٌحها لها الفونسو ، رؼم ؼٌرته الشدٌدة ، 

فهو مثبل لن ٌسمح لها ان تخرج سافرة الوجه او تمؾ لتبٌع 
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البضائع لزبائن الحانوت ، ولن تستطٌع ان ترى احدا خارج 

المجتمع النسائً المزداوي المحاصر وراء جدران البٌوت ، 

وستمضى حٌاتها وفك هذا الروتٌن الذي لن تتحرر منه اال  

لفترات للٌلة عند زٌارتها للوكالة او ذهابها مع اسرتها الى 

طرابلس لحضور مناسبة اجتماعٌة اللارب واصدلاء ، او 

لضاء اجازة كل بضعة اعوام مع اهلها فً الٌونان ، تستطٌع 

بطبٌعة الحال ان تحتفظ بدٌنها المسٌحً الن االسبلم ال ٌمنع 

زوجة الرجل المسلم من ذلن ، ولكن رجبل بدوٌا ، شدٌد 

التزمت مثل السردون ، صاحب عملٌة عسكرٌة بولٌسٌة ، 

سوؾ ٌحاول الضؽط علٌها بكل لوة للتحول لبلسبلم ، اما ما 

تنجبه من ابناء فبل سبٌل التباعهم دٌنا ؼٌر دٌن والدهم ، طبعا 

هنان من الفوارق فً العادات والتمالٌد واسالٌب اللباس 

والطعام ولضاء اولات الفراغ ، ما ال حد له ، وٌحتاج من 

زوجة اجنبٌة ترضى بمثل هذه الزٌجة جهدا خارلا للتوافك مع 

عادات وتمالٌد اسرة الزوج ومجتمعه، ولهذا فهو مع رفض 

عرضه بالزواج، عارؾ اٌضا ان امها مع هذا الرأي ، تاركا 

الحرٌة البنته اذا كان لها رأي اخر ان تفصح عنه ، اما اذا كان 
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راٌها من رأي والدٌها ، فان على االسرة ان تتولع الدخول فً 

معركة لاسٌة مع الرجل ، فهو صاحب سلطان فً المنطمة ، 

وهو صاحب الشرطة فٌها ، وتحت ٌده العساكر والسبلح 

والسجون ، ولد افلح لبلسؾ الشدٌد ان ٌاخذ فً صفه الحاكم 

االنجلٌزي لمنطمة المبلة ، ومعنى ذلن انه سٌسعى بداٌة 

لتحمٌك ؼرضه باالؼراء، ولن ٌكون صعبا علٌه دفع اي مبلػ 

ٌطلب منه ، واذا عجز عن تحمٌك ؼرضه بهذه الوسٌلة ، 

فسٌلجؤ الى التهدٌد ، اال ان باناٌوتً ، كما اخبر زوجته وابنته 

، ال ٌستطٌع فً هذه المرحلة ان ٌتنبؤ ، بنوع هذا التهدٌد ، 

ربما ٌسعى لتدبٌر لضٌة ٌسجنه بها ، او مشكلة ٌمفل بها 

الوكالة ، او مشكلة ثالثة تنتج عنها خسائر فادحة للوكالة ، كل 

ذلن سٌهدد به ، ولكن الى اي مدى ٌمدر على تنفٌذ تهدٌده ، 

هذا ما ٌبمى محل تخمٌن وتكهن ، النه لٌس واثما انه ٌستطٌع 

حما تنفٌذ ما ٌهدد به ، وكان كل ما لالته االم، هو انه لرارثمٌل 

على ابنتها ، وانها ترٌد ان تمهلها بعض الولت حتى تمول 

رأٌها ، فهً صاحبة الشؤن فً الموضوع لبل امها ووالدها ، 

وكان رد باناٌوتً على كبلم زوجته ، هو ان رفض انجٌلٌكا 
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لزوج مثل السردون ال ٌحتاج الي تفكٌر، ولكن اذا كان البد من 

هذا الولت ، فانه ولت ضٌك جدا جدا ، الن الرجل سٌداهم 

الوكالة فً اي لحظة ، فهو ال محالة لادم ، ان لم ٌكن هذه 

اللٌلة ، ففً الؽد صباحا اومساء ، راجٌا اال تكون زوجته لد 

طلبت مهلة لتفكٌر ابنتها للتدبر فً المخاطر الناجمة عن 

الرفض ، النه ال ٌرٌد النجٌلكا ان ترهن حٌاتها له بسبب 

المخاطر ، فاذا كان االمر كذلن فلترفضه ولٌذهب خاسئا 

مدحورا تبلحمه لعنة السماء، وكل ما ٌستطٌع ان ٌموله لها انه 

سٌمؾ معها بكل انفاسه، ولن ٌستطٌع ان ٌفرض علٌها نفسه 

. حتى لو جاء ٌحمل مسدسه بٌن ٌدٌه 

      وحدث ما تنبا به باناٌوتً ، ففً صباح الٌوم التالً وصل 

السردون ، اال انه جاء بشكل لم ٌتولعه باناٌوتً وال احد ؼٌره 

، فمد جاء برتل من السٌارات الحكومٌة الصحراوٌة ٌكاد 

ٌوازي الرتل الذي دخل به االنجلٌز الببلد عمب فوزهم على 

لوات المحور ،جاء فً تل ٌبلػ عشرٌن سٌارة ، ال تملكها 

لوات االمن فً المنطمة ، ومعنى ذلن ان استعان بموة تاتٌه 

من ؼرٌان عاصمة اللٌم الجبل الؽربً ، والسبب كما اوضح 
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لصاحب الوكالة ، ان هنان هجوما ٌخطط له سلطان الطوارق 

بعد حبس فرسانه الذٌن ولعوا فً االسر ، فمد تبٌن ان لهم 

سوابك اجرامٌة ، وان طلبا لد تم تعمٌمه بشؤنهم من السلطان 

االمنٌة الفرنسٌة فً فزان ، ولد تم بشؤنهم تطبٌك المٌثاق 

الذي ٌحكم العبللة بٌن الشرطة فً طرابلس واالخرى الفرنسٌة 

فً فزان ، لتسلٌمهم الٌها لمواجهة المضاء ، وانتماما من اهل 

الوكالة الذٌن لبضوا علٌهم ، واوسادن الذي كان سبب محنتهم 

، لرر السلطان تانان ، سلطان الطوارق فً الهروج السود ، 

تجرٌد حملة من مائة فارس لمهاجمة الوكالة ، وما ان سمع 

الرائد السردون الخبر، حتى راى ، حسب لوله ، ان ٌسرع 

باستنفارهذه الموة ، رؼبة فً دفع االذى عن اهله فً الوكالة 

، واصر على ان ٌتم تزوٌده بموة من الشرطة ال ٌمل عددها 

عن افراد الموة المهاجمة، اال ان لوة الشرطة تتمٌز عن 

المهاجمٌن ، بان لدٌها من لوة النٌران ما ال تملكه حملة 

الطوارق، ومع وفرة الذخٌرة ، وحداثة وفعالٌة البنادق والمدى 

البعٌد للتصوٌب الذي ال تجارٌه بنادق الموزر وام حرٌبة التً 

ٌملكونها ، فانه جاء معه بمدفع جاهز البادة المهاجمٌن لو 
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تجراوا على االلتراب من الوكالة ، وهنان من المنابل الٌدوٌة 

ما ٌكفً لشل حركتهم وضمان هزٌمتهم،   فً بضعة دلائك 

. بدال من بضعة اٌام ، لو التصرت المواجهة على البنادق فمط 

                        واختار السردون مولعا فً الخبلء ٌبعد 

مسافة كٌلو متر عن الوكالة ، تجاه الجنوب ، وهً الجهة التً 

ٌتولع ان تؤتً منها حملة الطوارق ، وامر ان ٌكون مولعا 

للمخٌم العسكري ، حٌث بدأ افراد لوته ٌنصبون خٌامهم 

وٌمٌمون المتارٌس امامها وهً اشولة ملٌئة بالتراب ، 

ٌصفونها فوق بعضها البعض امام الخٌم تشبه الجدران ، وفً 

ٌوم واحد اكملوا نصب الخٌام وتشٌٌد المتارٌس وبدأوا فً 

حفر الخنادق والامة الدشن ووضعوا لاعدة للمدفع ، وارسل 

السردون بعضا من العساكر كفرلة استطبلع ترصد المشارؾ 

التً ٌمكن ان ٌؤتً منها العدو ، وعاد اهل النجع مساء 

بحصٌلتهم من الحلفاء ، لٌجدوا الوكالة تحولت الى هذه 

االجواء الحربٌة ، وسمعوا هذا الصخب الذي ٌصنعه الجنود 

وفإوسهم التً تحفر االرض اللامة الخنادق والدشن ، بٌنما 

بدأت كبلب النجع معزوفة النباح ، التً تواصلت بشكل ٌزداد 
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حدة ، وذهب فً اذهان كبار السن من اهل النجع ، ممن لم 

ٌعرفوا سببا لكل هذه الموات ، ان الحرب العالمٌة لد تجددت 

معاركها ، وان طرفا من اطراؾ هذه الحرب جاء لٌجعل من 

مكان الامتهم مٌدانا للمعركة ، وكان السردون جاهزا باعطاء 

البنادق لمن ٌجٌد استخدامها، مثل االومباشً جبران ، او 

السٌرجٌنتً خلٌفة ، اما اوسادن فمد طلب ان ٌستعٌن به فً 

فرلة االستطبلع ، وانتظر واحدا من عساكره كان لد ارسله 

من مزده متطٌا المهري ، وصل مع اللٌل ،  فاشار الى اوسادن 

ان ٌؤخذ هو اٌضا المهري الذي ٌملكه ، وان ٌنطلك االثنان مع 

الفجر، فٌخترلا احدى الشعاب الجنوبٌة ، وٌمضٌا باتجاه 

الطرٌك الذي ٌتولع ان تؤتً منه الحملة الطارلٌة المادمة من 

الهروج السود ، الستطبلع اخبارها ، والعودة بسرعة فً حالة  

ظهور ادنى اشارة تنبًء بمدومها ، ولد تم تزوٌده بمنظار 

مكبر ٌتبادل استعماله مع رفٌمه فً المهمة لرصد  فرسان 

. الحملة 

             واحدث ما رآه الناس من استعدادات حربٌة ، حالة 

من الفزع بٌن اهل النجع ، فتجمع عدد كبٌر منهم ، رجاال 
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ونساء واطفاال ،  امام خٌمة الممهى ٌتسمطون االخبار ، مما 

دعا الرائد السردون بان ٌعتلى كرسٌا لكً ٌراه الجمٌع ، 

وولؾ خطٌبا فٌهم ، لائبل لهم بان ما  ما ٌرونه ٌحدث امامهم 

من استعدادات عسكرٌة ، مجرد خطوة احتٌاطٌة البطال 

وتعطٌل اي خطر ٌتهدد الوكالة واهلها ولاطنٌها ، وانه 

ٌطمئنهم بان هنان لوة لادرة على ردع اٌة عصابة من لطاع 

الطرق ، مهما كثر عدد افرادها ، وهذه الموة الموجودة تحت 

لٌادته ، لم تحشد من اجل استخدامها ، وانما لتكون بدٌبل لهذا 

االستخدام ،اذ ان مجرد وجودها ٌشكل مانعا ورادعا لمٌام 

العدوان ، النه ال احد ٌجرإ على ان ٌضع نفسه فً طرٌك لوة 

لادرة على سحمه ومحمه ومسحه من الوجود ، وهو ال ٌشن 

بان االخبار عن وجود هذه الموة لد وصلت الى اصحاب 

العصابة ، وانها رجعت على اعمابها ،  ولن ٌحدث شًء بعد 

االن ، وهو ٌرجو من الجمٌع ان ٌعودو الى خٌامهم وٌناموا 

هانئٌن فً مضاجعهم ، فعٌن الحكومة ساهرة ال تنام من اجل 

. ضمان راحتهم وامنهم وسبلمتهم 

 



 389 

                    وعندما راى حشد النساء واالطفال والصبٌان 

ما زال موجودا ، استخدم صوتا اكثر ؼضبا وانفعاال ، ولهجة 

حاسمة ساخطة ، فً نهرهم وزجرهم والصراخ فً وجوههم 

بان ٌنصرفوا الى خٌامهم  واكواخهم ، موحا فً الهواء 

بالهراوة الؽلٌظة التً ال تفارله ، فركضوا جمٌعا هاربٌن ، 

عندئد جلس فً طاولة امام خٌمة الممهى ومن حوله شٌوخ 

النجع ٌتبسط  معهم فً الحدٌث وٌشرب الشاي ، لائبل 

لباناٌوتً وهو ٌراه ٌتحرن فً للك بٌن الناس ، باال ٌكلؾ 

نفسه المٌام باي شًء ٌتصل بالضٌافة او توفٌر شًء له او 

لمن معه من عساكر ، الن الموة جاءت بتموٌنها معها ، ولدٌها 

طباخ وادوات طهً ، وانه شخصٌا سٌتناول طعامه مع 

عساكره ، وهنان خٌمة مخصصة لمبٌته ، وال ٌرٌده ان ٌشؽل 

. نفسه او اهله بشًء مما ٌتصل بهذه الحملة 

    ولم ٌكن باناٌوتً فً سره مطمئنا لهذا الحشد من العساكر 

والسٌارات والخٌام والسبلح ، وٌراها لضٌة ٌفتعلها السردون 

، لٌاتٌه فً هذا الموكب المخٌؾ الرهابه ، وٌمضً فً هذا 

الجوار بضعة اٌام ، ٌفرض خبللها سلطانه ، وٌضع البشر 
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والشجر والحجر تحت سٌطرته ، ومن هذا المولع المتعالً ، 

والمكان المتمٌز المهٌمن على من حله وتحته ، ٌعلن رؼبته 

لواحد صؽٌر ضئٌل من رعاٌاه اسمه باناٌوتً ، تعطؾ وتلطؾ 

وتنازل وتواضع ٌخاطبه ، وٌطلب منه الزواج من ابنته انجٌلكا 

، تشرٌفا لها وتكرٌما الهلها ، وعلٌه ان ٌتلمى االمر حامدا 

شاكرا ، وٌلبٌه مسرعا متحمسا ، النه ال مجال للتعاطً مع 

صاحب مثل هذه الموة ، اال بالطاعة واالذعان ، لكً ال تظهر 

منه شبه تمرد وعصٌان ، المر لادم من تلن المشارؾ السامٌة 

نعم ، انه ال ٌظن .  فتناله اللعنة وٌحل به السى انواع العماب 

بان هنان مثل هذه الحملة الطارلٌة ، التً ٌبلػ ممدارها مائة 

فارس ، وماهً اال لصة ملفمة ، امبلها علٌه خٌاله المصاب 

بداء العظمة الكاذبة ، لظنه انها الطرٌمة الناجعة لتحمٌك 

. اؼراضه

                            وتعبٌرا عن احساسه بالطمؤنٌة وسط 

هذه االجواء المشحونة بالتوتر واالستعداد للمتل ، تعمد 

السردون ان ٌؤخذ الحدٌث بعٌدا عن المظاهر العسكرٌة التً 

جاء ٌمٌمها فوق ارض الوكالة ، وبدأ ٌتحدث عن بهاء وجمال 
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الحٌاة فً البادٌة ، كما ٌعٌشونها فً جنائن العرعار، ضاربا 

المثل بهذه الجلسة ، فً هذا الهواء المضمخ بعبٌر االشجار ، 

وهذا المكان الذي تؽطٌه سماء مرصعة بالنجوم ، وانه 

شخصٌا لو صح له ان ٌختار نوعا من الحٌاة ومكانا ٌعٌش فٌه 

لما وجد افضل من حٌاتهم فً هذه الوكالة ، ولكنه ، كما لال 

بشًء من المباهاة ، لٌس حرا فً نفسه ، وال فً المكان الذي 

ٌختاره لحٌاته ، وان ما ٌموم به من عمل كمائد امنً ، ال ٌموم 

به باعتباره وظٌفة ٌتماضى منها مرتبا ، وانما كرسالة ٌإدٌها 

لصالح وطن ٌتهٌؤ لبناء دولته الحرة المستملة  باذن هللا ، 

وٌشارن فً العبور بالببلد ، من مرحلة ما لبل االستمبلل ، الى 

ما بعد انجازه ، وهً مرحلة دلٌمة ، صعبة ، تحتاج الى الصى 

حد من البراعة والحٌلة والخبرة، لكً ال تنتكس المسٌرة ال 

. سمح هللا 

                   ولم ٌكن االومباشً جبران لٌرضى بتمرٌر 

هذا الكبلم دون وضع جملة اعتراضٌة ، تضعه فً سٌاق ، 

ٌخرج به من التمٌز الذي ٌعطٌه السردون لنفسه ، فمال مإمنا 

على كبلم السردون،  مصادلا على صحته ، مضٌفا الٌه بان 
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هنان مسئولٌة مشتركة تفرضها المرحلة على جمٌع المنتمٌن 

لهذه الببلد ، لٌبٌٌن وؼٌر لٌبٌٌن ، ضاربا المثل بهذه الوكالة ، 

معتبرا ان العمل الذي ٌمومون به من خلها ، عمل وطنً من 

الطراز االول ، ٌمودها رجل لٌبً بااللامة ، هو باناٌوتً ، 

الذي جلب  عمبل لكثٌر من العاطلٌن من اهل المبلة ، واتاح لهم 

االنخراط فً هذا العمل الوطنً ، الذي ال ٌمتصر خٌره علٌهم 

وعلى عائبلتهم فمط ، ولكنه ٌفٌض على الوطن كله ، باعتبار 

ان الحلفاء هً المصدر االول للعملة الصعبة للببلد ، وهً 

تحمل الرد الناجع على دعاوى لوى االحتبلل التً ترٌد تعطٌل 

استمبلل الببلد بحجة انها ببلد عاجزة عن تدبٌر موارد تعٌش 

بها ، بٌنما الحمائك تإكد ان ادارة االحتبلل نفسها تعتمد على 

مثل هذه الموارد ، فلوال وكالة باناٌوتً وما تدره من عملة 

صعبة ما استطاعت االدارة شراء مثل هذه السٌارت الهادرة ، 

. وال هذه البنادق الحدٌثه 

                   واثبت حدٌث االومباشً جبران ، ان هذه 

المحطة التً اختارها السردون للحدٌث ، لم تستطع ان تبتعد 

طوٌبل عن موضوع الساعة وهو هذه الموة الرابضة فوق 
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ارض الوكالة ، وبنادلها وسٌاراتها التً اشار الٌها االومباشً 

، واخذ الحاج رضوان خٌط الحدٌث مبدٌا استؽرابه من ذلن 

السلطان الطارلً الذي بلؽت به الؽشامة ، والجهالة ، ان 

ٌتصور ان باستطاعته ان ٌتحدى الحكومة بمجموعة فرسان 

من لبٌلته مهما كان عددهم ، فشرح له السردون ان السلطان 

تانان لم ٌكن ٌهدؾ لمواجهة الحكومة ، وانما لتنفٌذ اوامره 

وتاكٌد سلطته بٌن لومه ، والمٌام بهذه المهمة فً ؼفلة من 

اعٌن الحكومة ، ناسٌن ان للحكومة اعٌنا ترى وترلب وتصل 

اذ كنت " الى مدى ٌؽطى الصى ركن فً صحراء الوطن 

شخصٌا اضع هذا السلطان تحت نظري بسبب ما حدث لرجاله 

وبسبب معرفتً بردود افعال رجال مثله، وصدق حدسً عندما 

وصلتنً اخبار ما ٌرٌد المٌام به من اخبلل باالمن ، فاستنفرت 

"  هذه الموة لتدمٌر خطته 

     وانصت الحاج رضوان لكبلم السردون ، وعندما انتهى 

اتجه بسإاله الى خلٌفة مكاري ، باعتباره صاحب سوابك فً 

التعامل مع شٌوخ الطوارق ، عما اذا كان السلطان تانان هو 

الذي سبك ان تعامل معه ، وهو ٌبٌع بضائع ٌحملها من 
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طرابلس الى شٌوخ جنوب الصحراء ، فاجابه بانه فعبل تعامل 

مع الشٌخ تانان ، وتعرؾ علٌه ، وٌستؽرب االن وهو ٌعرؾ 

انه هو الذي ارسل المجموعة االولى ، النه راى فٌه شٌخا 

حكٌما ، ٌستخدم العمل فً معامبلته ولراراته ، ولٌس العصبٌة 

والؽشامة كما ٌفعل ؼٌره ، اذ انه رجل ٌحفظ كتاب هللا ، وسبك 

نهمان تلمى تعلٌمه على شٌوخ كبار من اهل الدٌن ،   ي  ب

الولً الصالح الذي جرب اهل الصحراء بركاته واسراره ، 

وجعلوا ضرٌحه بعد ان مات مزارا تإمه الموافل ، وٌستنجدون 

باسمه فً ولت الشدة لائلٌن ، ٌاسٌدي عمران ٌا ساكن فً 

درمان ، وهو  الجبل الذي تسمى به المنطمة حٌث دفن ، فٌاتً 

. سٌدي عمران لنجدته وانماذه واؼاتة كل من ٌستنجد به 

ولهذا ٌضٌؾ المكاري ، بانه ٌبدو ؼرٌبا ان ٌرسل هذا الشٌخ 

العالم الصالح مثل هذه الحملة التً ترٌد االنتمام من بشر 

ابرٌاء ٌسكنون هذه الوكالة ، حتى وهم ٌحمون فتى من فتٌان 

لبٌلته ، اعتبره عاصٌا مارلا خطؾ ابنته ، النه ٌعرؾ ان 

حماٌة المستجٌر انما هً شرؾ فً عرؾ اهل الصحراء 

ولٌس جرٌمة ، كما ان المكاري على ثمى من ان السلطان 
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تانان لو علم حما بان الفتى بنى بالفتاة على سنة هللا ورسوله 

. لسامحه وعفى عنه 

                              اال ان هذا الكبلم لم ٌكن لٌعجب 

السردون ، الذي اعترض على اطراء المكاري لسلطان 

الطوارق ، لائبل بان هإالء السبلطٌن جمٌعا ٌشبهون بعضهم 

بعضا ، وال ٌؽٌر التعلٌم وحفظ المرآن الكرٌم فً طبٌعتهم شٌئا 

، الن هذا العلم ٌبمى حاضرا فً المشرة الخارجٌة للشخص ، 

فٌراها المكاري الذي التمى بالسلطان لٌوم او ٌومٌن ، اما 

الذٌن عاشروه وعاشوا تحت سلطته، ٌعرفون كٌؾ ٌتصرؾ 

كل واحد من هإالء السبلطٌن بمسوة ووحشٌة مع اهله ، 

بحجة الضبط والربط ، ومنع االنشماق داخل المبٌلة او الخروج 

على صفها ، فهو مستعد الن ٌموم بتعذٌب الناس وحبسهم ، 

وٌصل االمر الى لتلهم ، وارساله لهذه الحملة المكونة من 

مائة فارس ، لٌس فً الحمٌمة لتبل لرجل واحد هو اوسادن 

الذي صدر االمر بمتله ، وانما هو لتل لكل هإالء الفرسان 

المائة الذٌن ارسلهم ، الن هذا بالضبط ما سٌحدث لهم ، فً 

حالة وصولهم الى هذا المكان ، فاٌن العمل والحكمة لدى مثل 
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وكانت دورة ثالثة من الشاي االخضر ، المعطر .  هذا الرجل 

بالنعناع ، والمخلوط بالفستك السودانً المحمص ، لد حان ، 

فشرب كاسه فً جرعة واحدة ، وبفم ملًء بالفستك ، استاذن 

. فً العودة الى عساكره ، لٌتناول العشاء معهم ثم ٌنام 

                          وكان البد ان تؤتً تلن الحظة التً 

ٌنتظرها باناٌوتً وٌخشاها ، لحظة ان دخل السردون علٌه 

المكتب فً صباح الٌوم التالً ، ٌفاتحه فً موضوع رؼبته 

االلتران بابنته ، واعدا بانه سٌلبً كل طلباتها ، وسٌضع نفسه 

تحت امرها ، وسٌسخر ما فً حوزته من مكانة اجتماعٌة 

ولوة سٌاسٌة ، ورتبة لٌادٌة فً االمن ، لتوفٌر الصى درجات 

الراحة والسعادة والهناء لزوجته، وانه لن ٌمانع بل سٌكون 

سعٌدا سعادة بالؽة اذا ارادت امها ان تعٌش معها لمإانستها ، 

وربما االعتناء فً ولت الحك باطفالها ، بل ولٌته ٌرى صدٌمه 

باناٌوتً ، ٌترن عناء العمل فً الوكالة لمن ٌنوب عنه ، 

وٌاتً هو اآلخر لٌعٌش معه وٌسكن فً عاصمة المبلة ، 

وسٌجد دارة كبٌرة لها فناء واسع ، وترتفع طابمٌن فوق 

االرض ، تصلح للم الشمل ، وهو بٌت لدٌم من بٌوت العائلة ، 
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اشترى حصة االخرٌن الذٌن ٌشتركون فً حك هذا االرث، 

واعاد تجدٌده وتؤثٌته  فصار بٌتا حدٌثا تتوفر فٌه كل الخدمات 

، واستطرد شارحا المزاٌا التً ستستفٌدها الزجة وٌستفٌد بها 

اهلها من هذا الزواج ، بما فً ذلن ثبلثٌن نفرا من الشرطة، 

مستنفرٌن لخدمته وتلبٌة اوامره وسٌجعلهم فً ذات الولت 

بمثابة خدم لها والسرتها ، فهو رئٌسهم الذي ال ٌستطٌع 

وللحظات بعد ان اكمل .  الواحد منهم ان ٌخالؾ له امرا 

السردون كبلمه ، ظل باناٌوتً صامتا ، وعٌنً الرجل الذي 

ٌجلس على كرسً امامه معلمتان به ، تنتظران فً لهفة 

وترلب ما سٌموله ، الى ان استؽرب السردون هذا الجمود ، 

فمال متسائبل فً اندهاش عن السبب وراء صمت باناٌوتً ، 

فبادره الرجل بجملة لصٌرة اجاب بها على سإاله اتخذت شكل 

: سإال استنكاري ، عاد بعدها الى الصمت ، هً

ــ وماذا ترٌدنً ان الول ؟ 

وظنه السردون سٌواصل الكبلم ، اال ان باناٌوتً ، عاد الى 

: جمود التماثٌل ، فاستفزه السردون لائبل 
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ـــ ارٌدن ان تمول على بركة هللا ، وتضع ٌدن فً ٌدي ، 

وتدعنً الرأ الفاتحة شكرا هلل على الفوز بالزوجة التً ٌرٌدها 

. الملب 

 

وهنا تحركت مبلمح باناٌوتً ، فبدت اكثر لسوة مما كانت 

علٌه وهو صامت ال ٌتكلم ، فهً ارتعاشة ؼمرت مبلمج الوجه 

: متوافمة مع حركة شفتٌه وهو ٌمول 

ــ ولكنن للت ، وبحضور نائب الوالً ، وفً مكتبه ، ان هذا لم 

ٌكن هدفن فً ٌوم من االٌام ، وصدلتن فٌما للت ، فكٌؾ تؤتً 

. الٌوم لتمول كبلما ٌنالص ذلن الكبلم 

ــ ال وجود الي تنالض فٌما للته ، كل ما حدث ان الظروؾ 

تؽٌرت ، فمد كانت ابنتن فً عصمة رجل آخر ،وكان الحدٌث 

عن اي خطبة او زواج حدٌث سابك الوانه ، مخالؾ للذوق 

السلٌم ، اما الٌوم وهً امرأة حرة من اي ارتباط ، فاننً اتمدم 

. بكل اعتزاز لطلب ٌدها منن

ــ الم تكن انت الذي سعى لتطلٌمها من زوجها ؟ 
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ــ كان الفونسو رجبل ال ٌستحك ان تؤتمنه على هذه الجوهرة 

المكنونة ، المسماة انجٌلٌكا، هذا ما للته سابما ، وما الوله 

االن بعد ان تخلصتم منه ، وانا لم ارؼمه على تطلٌمها ، انما 

هو الذي كان مصلحجٌا انتهازٌا وهو ٌتزوجها وكان كذلن 

وهو ٌطلمها ، فارجون ان تحمد هللا او ان تصلً له شكرا 

وعرفانا لجمٌل نعمائه النه اكرم ابنتن بتخلٌصها من هذا 

الزواج ، وانه ساق الٌها رجبل  ٌعرؾ لٌمتها ، موجود االن 

. امامن 

ـــ اال ترى ان زواجن من ابنتً زواجا ٌنمصه التكافإ ؟ 

ـــ لماذا ال سمح هللا ؟ هل الننً رجل سبك له الزواج ؟ ان 

هل الننً اكبر . انجٌلٌكا االن امرأة سبك لها الزواج اٌضا 

منها سنا ؟ نعم ، فالمساواة فً السن لٌست مٌزة ، وانظر الى 

زوجها االول ومعاملته الدنٌئة لها رؼم انه فً سنها ، المهم 

هو اننً احبها واعرؾ ممدارها وسارعاها كانها اثمن جوهرة 

فً العالم ، احرسها واصونها بٌن اهذابً ، واعطٌن عهدا 

اما . بذلن، ولن حك ان تؤتً وتؤخذ ابنتن لو خالفت هذا العهد

عن السن فانظر كتب السماء ومسٌرة االنبٌاء من سٌدنا 
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ابراهٌم ابو االنبٌاء الى سٌدنا دمحم آخرهم ، لتجد انهم جمٌعا 

ٌمرون بسلوكهم وسٌرتهم وجود هذا الفرق فً السن بٌن 

. االزواج والزوجات 

             وفً النهاٌة ، عندما وجد باناٌوتً ان السردون ، 

ال ٌرٌد ان ٌرضى باجابته التً تعارض وترفض طلبه ، ارجؤ 

الموضوع لائبل ان صاحبة الشؤن لم تمل رأٌها بعد ، وسٌلتمً 

به بعد ان ٌنمل الٌها رؼبته ، وٌعرؾ ما ستموله له حول هذا 

. العرض الذي تمدم به 

                 انتهز السردون فرصة دخول احد عمال الوكالة 

الستشارة صاحبا فً شؤن من شئون العمل، فمفز خارجا من 

المكتب متجها الى الحانوت حٌث ٌعرؾ انه سٌجد انجٌلٌكا 

هنان، وراى امرأة عجوز من اهل النجع تلتحؾ بردائها داخل 

الدكان ، وعندما رأت رجبل ؼرٌبا ٌدخل الٌه ، اسرعت الى 

الخروج مإجلة شراء ما ترٌده الى ولت آخر ، وصافح هو 

المرأتٌن، متمنٌا ان ٌكون الطمم الذي اهداه الى انجٌلٌكا لد 

وفً صمت اتجهت كاتٌا الى احد االدراج تفتحه . اعجبها 

وتخرج الصندوق االخضر الوبري ، وتمد ٌدها به الى 
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السردون دون كبلم ، ولؾ هو مبهوتا ال ٌمد ٌده ، فتكلمت 

كاتٌا لائلة  

ــ ارجون ان تؤخذ هدٌتن معن ، لمد اعطٌتنً الصندوق 

وخرجت مسرعا دن ان تبمى دلٌمة لتعرؾ رأًٌ ، ولم اشا ان 

اركض خلفن خارج الحانوت العٌده الٌن ، وسط الحشود التً 

كانت تمؤل المكان ، فشكرا النن جئت هذه المرة ، لكً الول لن 

. ، وتمول لن انجٌلٌكا ،شكرا للهدٌة التً ال نستطٌع لبولها 

     

               التربت منه ودفعت الصندوق بٌن ٌدٌه بموة 

وحزم الى حد لم ٌجد معه اال ان ٌفتح ٌدٌه وٌؤخذه منها ، وظل 

ممسكا به ، مبدٌا استؽرابه لهذا المولؾ لائبل انه ٌمدم الطمم 

هدٌة ٌعبر بها عن المحبة التى تجمعه بعائلة باناٌوتً والصلة 

التً ترطه بها ، لكنه لم ٌجد استجابة من كبل المرأتٌن ، 

فالمحبة محفوظة ، والصلة ، كما لالت له كاتٌا ، موضع تمدٌر 

وهنا . واحترام دون حاجة لدخول االطمم الذهبٌة بٌنهم وبٌنه 

اضطر السردون الى استباق االحداث ونمل للمرأتٌن ما كان 

ٌجب ان ٌتركه لؤلب ٌنمله الٌهما فً الولت الذي ٌناسبه ، وهو 
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موضوع مفاتحته فً طلب ٌد ابنته ، ولال لهما ان الهدٌة لم 

تكن اال ممدمة وعربونا لهذه الخطبة ، التً فاتح بشؤنها 

صدٌمه باناٌوتً ، وهو باعتباره ابا محبا البنته ، لم ٌكن ٌرٌد 

ان ٌتورط فً لول شًء لبل ان ٌنمل الٌها الخبر السعٌد ، 

. وٌعرؾ رأٌها ، النها هً صاحبة الشؤن لبل اي احد آخر

وارادت كاتٌا ان تتكلم بطرٌمتها الهادئة الدبلوماسٌة ، خوفا 

من رد ابنتها باسلوبها العصبً وطرٌمتها المتشنجة ، اال ان 

انجٌلٌكا سبمت امها الى الكبلم ، ولكن لٌس بما تولعته االم من 

عصبٌة وؼضب ، وانما بصوت هاديء ، وباسلوب مهذب 

رزٌن ، لالت له بانها تشكره على حسن ظنه بها، واختٌاره لها 

لتنال شرؾ ان تكون شرٌكة حٌاة رجل عظٌم الممام مثله ، 

.... ولكنها كما ٌعرؾ خرجت لتوها من تجربة زواج فاشلة و 

: ولاطعها السردون لائبل 

ـــ طبعا سننتظر انمضاء اٌام العدة الستٌن ، فهو امر طبٌعً 

. تمول به الشرائع واالعراؾ 

: وعادت انجٌلٌكا تواصل ما انمطع من كبلمها 
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ـــ ال اتحدث عن العدة ٌا سٌادة المٌجور ، اتحدث عن امرأة 

مثلً خرجت من تجربة زواج 

 انتهت نهاٌة مإسفة ، وتجد نفسها فً حالة نفور من الزواج 

، ؼٌر لادرة على ان ترد على اي طلب للزواج ، ومهما كان 

صاحب الطلب رجبل عظٌما مثلكم ،بؽٌر جملة واحدة ، هً ال 

.  سبٌل الى ذلن مع االسؾ الشدٌد 

   فوجًء السردون بهذا الرفض الواضح الصرٌح ٌؤتٌه من 

صاحبة الشؤن مباشرة ، وباعتباره رجبل ال ٌنمصه الذكاء 

: والدهاء، اراد اللعب على الولت ، لائبل

ــ ارجون ٌاسٌدة انجٌلٌكا ، ان تاخذي ولتا فً الرد ، فبل حاجة 

لبلستعجال ، ولمد دار حدٌث بٌنً وبٌن ابٌن ارجون ان 

تستمعً الٌه كامبل منه ، الن به شرحا لشروط وظروؾ الحٌاة 

التً اعددتها لن ، ٌستحك منن النظر والتفكٌر ، وساترن هذا 

العمد النه خرج من ذمتً ولن ٌعود الٌها ، اما الرد فنتركه الى 

. ما بعد ان ٌعرض علٌن والدن الموضوع 
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                 ترن الطمم فوق البنن ، امام كاتٌا ، وخرج 

. عائدا الى خٌمته ، ضمن خٌام المعسكر الذي الامه الجنود 

ؼاب الٌوم كله ، دون خروج من مولعه العسكري ، حٌت تلمى  

تمارٌر فرق االستطبلع ، متمترسا بخٌمة المٌادة التً ٌستعمل 

شما منها لنومه ، ال ٌرى اال اعضاء بعثته العسكرٌة ، وفً 

الٌوم التالً ، وفً ساعة الضحى التً ٌعرؾ ان باناٌوتً 

سٌكون فٌها بمفرده فً مكتبه ، اتجه الٌه لٌسمع منه الكلمة 

االخٌرة التً تحمل الرد على طلبه ٌد ابنته ، وافهمه باناٌوتً 

فور دخوله الى المكتب ، انه لم ٌطرأ اي تؽٌٌر على المولؾ 

كما سمعه بنفسه من صاحبة الشؤن ، وانه حاول ان ٌضع 

امامها المزاٌا التً ذكرها له باالمس، اال ان عذرها كان هو 

نفس العذر الذي ابلؽته به ، وهو انها ال تربد ان تخوض 

تجربة الزواج فً المستمبل المرٌب ، ال اعتراضا علٌه ، ولكن 

هذا ما كانت ستموله الي انسان فً الدنٌا حتى لو كان ابن ملن 

الٌونان نفسه ، ولهذا ٌرٌده ان ٌمتنع بصدق ما تموله انجٌلٌكا 

، وال فائدة من ارؼام امرأة على الزواج  الذي ٌجب ان تمبل 

علٌه برؼبة وحب وسعادة، ولعلها ، كما اخبره باناٌوتً ، اال 
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تكون هذه هً كلمتها النهائٌة فً الزواج منه ، وسٌكون هنان 

رأي آخر بعد اجتٌاز هذه المرحلة االنتمالٌة ، فلماذا ، تساءل 

باناٌوتً ٌهديء من ؼضب السردون الذي تحول وجهه الى 

صفحة سوداء كالظبلم ، ال ٌعطٌها شٌئا من الولت حتى تهدا 

كان ٌعرؾ . نفسها وترضى بمعاودة تجربة الزواج من جدٌد 

انه ال ٌمول هذا الكبلم اال تحاٌبل على رد فعل السردون الذي 

ٌدرن انه سٌكون عنٌفا سخٌفا ، ولكن السردون الذى احتمنت 

الدماء فً وجهه وامتؤلت مبلمحه بالؽضون ، لم ٌمل شٌئا ، 

خرج مؽضبا بخطواته العسكرٌة السرٌعة ، ٌصرخ صائحا 

باسم الشاوٌش الذي ٌتبعه مثل ظله ، وكان والفا ٌنتظره فً 

. الشمس خارج المكتب

. ــ شاوٌش عمر 

                 سمع باناٌوتً صوت الشاوٌش عمر الذي جاء 

لصاحبه مهروال ، وهو ٌضرب االرض بمدمه الداء التحٌة 

: العسكرٌة لائبل 

. ــ نعم سٌدي
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                 وسمع السردون ٌرمً باالمر فً وجه 

: الشاوٌش عمر صارخا 

. ــ هٌا ابلػ الجمٌع باالستعداد للسفر ، لمد انتهت المهمة 

                      ثم رآه باناٌوتً ٌعود الى المكتب بنفس 

الخطوات العسكرٌة السرٌعة ، وبنفس الوجه الذي احتمن 

بالدماء السوداء ، لائبل بلؽة صارمة ، ال صراخ فٌها ، ولكنها 

تمترب من فحٌح االفاعً، فتبدو اكثر خطورة ، محملة بنذر 

: الشإم ، اكثر من لؽة الصراخ 

ــ تعودت ان اسعى فً طلب حاجاتً من الناس بالحسنى 

والمعروؾ ، ولكن عندما ال ٌؤتٌانً بنتٌجة ، فهنان دائما  سبل 

. أخرى ٌا سٌد باناٌوتً 

:                وسكت للٌبل لبل ان ٌضٌؾ 

ــ لد ال تعرؾ انهم ٌسموننً فً انحاء المبلة بطائر الشر ، 

. وهو اسم لم ٌؤت من فراغ 

                      وبنفس الخطوات الؽاضبة ، ذات الطابع 

العسكري ، خرج ٌضرب االرض باٌماع صاخب مضى ٌتابعه 

. باناٌوتً حتى تبلشى 
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    ودون ان ٌكون هنان رابط مباشر بٌن رفض باناٌوتً 

لطلبه ٌد ابنته ، وبٌن المهمة التى جاءت هذه الموة العسكرٌة 

الدائها ، فانه بمجرد ان ان تلمى السردون هذا الرد السلبً 

على طلبه ، حتى انهن اعضاء الموة فً تموٌض الخٌام وفن 

التدابٌر الخاصة بالمتارٌس والدشم وردم الخنادق وحمل 

االسلحة وصنادٌك الذخٌرة ووضعها فً السٌارات ، وانضمت 

بعد للٌل سٌارتا االستطبلع ، مما بدا واضحا انهما توصبل 

باشارة انتهاء المهمة ، وفً منتصؾ النهار تماما كانت زوبعة 

من الؽبار، ٌثٌرها فً الفضاء هذا الرتل الطوٌل من السٌارات 

انتهى . متجها الى المنفذ المإذى الى خارج جنائن العرعار 

ذلن الجو الحربً الذي اشاعه رجال الشرطة وسٌاراتهم 

وطرلات نعالهم العسكرٌة فوق االرض، ولد كان اهل الوكالة 

ٌتولعون ان تستمر مهمتهم اسبوعا او اكثر ، خاصة بسبب 

االسلوب الذي استخدمه السردون فً تصوٌر الخطر الداهم 

الذي ٌهدد الوكالة ، ولد كان استؽرابهم كبٌرا وهم ٌعودون من 

الشعاب لٌجدوا ان تلن الموة لد ؼادرت الوكالة ، دون ان ٌترن 

السردون بعضا من اعضاء هذه الموة ، احترازا وتحوطا 
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المكانٌة ان ٌظل الخطر لائما ما ٌزال ، وكان على باناٌوتً 

الذي عرؾ الناس انه الوحٌد الذي استفرد بلماء المائد االمنً 

خبلل ٌومٌن متتالٌن ،ان ٌواجه سٌبل من االسئلة ٌؤتٌه من اهل 

النجع ، عن سبب عودة الموة بهذه السرعة ، وهل حما انتهى 

الخطر ، وماذا كان تبرٌر لائد الموة النسحابه السرٌع 

المفاجًء ، ولم ٌكن ٌستطٌع ان ٌصارحهم باالفكار التً كانت 

تراوده منذ البداٌة عن حمٌمة ان الخطر كان مفتعبل كاذبا من 

اساسه ، اختلمه الرائد السردون السباب ال عبللة لها بسلطان 

الطوارق وهجومه ، كما لم ٌكن ممكنا ان ٌفصح عن معرفته 

بان الخطر الذي ٌتهدده وٌتهدد وكالته لم ٌكن اصبل من فرسان 

الطوارق ، ولكنه من ذات الرجل الذي جاء بادعاء حماٌته من 

هجوم الطوارق ، الرجل الذي ذكر له ان له اسما لم ٌعطه له 

الناس من فراغ وهو طائر الشر ، هذا هو الشر ، وهذا هو 

الخطر ، الذي ٌعرفه باناٌوتً وٌصلً لخالك الكون ان ٌمٌه 

. منه 
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                 فً مساء الٌوم التالً عاد اوسادن من مهمته 

االستطبلعٌة ، عاد دون ان ٌكون على علم مسبك بانتهاء 

مهمة الموة االمنٌة المادمة برئاسة السردون ، عاد مع صاحبة 

استجابة لطبٌعة المهمة التً تمتضى العودة كل ثبلثة اٌام 

الببلغ لائد الحملة بنتائج االستطبلع ، وعندما لم ٌجد لائدا وال 

حملة ، بسبب الؽاء العملٌة ، رجع الى خٌمته لبلؼتسال واخذ 

لسطا من الراحة لبل ان ٌنضم فً اول اللٌل الى مجلس شٌوخ 

النجع ، فً حٌن اتجه رفٌمه فً المهمة عائدا الى لواعده فً 

مزده ، وكان شٌوخ النجع ٌنتظرون لدومه بكثٌر من الفضول 

لسماع تعلٌمه على ماحدث ، باعتباره معنٌا اكثر من ؼٌره بما 

جاءت من اجله هذه الحملة، ولادرا على فرز الباطل من الحك 

فٌما لٌل عن هذا الخطر المادم من جنوب الحمادة الحمراء 

وهروجها السوداء، فاخبرهم بانه ذهب فً هذه المهمة وهو 

ؼٌر لادر على تصدٌك ما لاله لائد المنطمة االمنٌة ، النه 

ادرى من ؼٌره بموة اهل لبٌلته ، اذ انه ٌنتمً الى نجع صؽٌر 

من نجوع الطوارق ال ٌملن مائة رجل مسلح ، وٌعرؾ ان 

السلطان تانان ؼٌر لادر على تجهٌز مثل هذه الحملة ، وال 
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وجود السباب وجٌهة تجعله ٌسعى للتحالؾ مع نجوع لبائل 

اخرى لتجهٌزها ، فهو لٌس فً حرب مع احد ، ثم انه كان 

ؼاضبا لما حدث مع ابنته، وفً ؼمرة الؽضب استجاب 

لتحرٌض عدد من فرسان المبٌلة على راسهم رجل هو ٌوبا ، 

كان ٌسعى للزواج من تانٌرت ، ورفضته ، فكٌؾ ولد انتهت 

لحظات الؽضب وزال تحرٌض ٌوبا ، ٌلجؤ هذا السلطان الحكٌم 

الى ارتكاب مؽامرة كهذه ، وتجرٌد حملة من مائة فارس ال 

وجود لهم تحت سٌطرته ، لمجرد االنتمام من رجل تزوج من 

ابنته ، ولكنه مع ذلن ، لم ٌستطع ان ٌواجه لائد المنطمة 

االمنٌة بشكوكه ، بل وحاول الناع نفسه بان الرجل ما كان 

لٌاتً بكل هذه الموة اال الن هنان خطرا تؽٌب عنه دوافعه ، 

وربما لدٌه معلومات لم ٌفصح عنها ، جعلت هذا الخطر 

محتمبل ، اال انه ٌمول لشٌوخ النجع ، انه ذهب  لتحوٌم هذه 

االرض ، والتمى ببعض الرعاة ، واحدهم راعٌا البل جاء 

ٌسولها من مسافات بعٌدة فً عمك الجنوب ، لم ٌر ولم ٌسمع 

ولم ٌتناهى الى علمه اي خبر اواٌة كلمة عن لوة انطلمت من 

نجع السلطان تانان ، ولد ازداد اوسادن التناعا بعدم وجود 
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مثل هذه الموة عندما تبادل حدٌثا على مدى ثبلثة اٌام مع 

زمٌله فً المهمة االستطبلعٌة ، وهو رجل صاحب فهم وادران 

وٌعرؾ ما ٌدور فً كوالٌس ادارة االمن فً مزده ، بانه ال 

وجود فً رأٌه لمثل هذا الخطر ، وانما هً لوة استنفرها 

الرائد السردون ، الستعراض العضبلت امام زعماء لبائل 

المبلة ، واظهار نفوذه ولوته ، وترهٌب من ٌستهٌن بموة 

الحكومة وللة افراد الشرطة وفمرها فً السٌارات والسبلح ، 

فً هذه المنطمة االمنٌة بالذات ، لٌمول انه لادر فً لمح 

البصر على تحضٌر لوة ضاربة كالتً احضرها ، ولد جاء بها 

هنا لخدمة ؼرض آخر ؼٌر  الؽرض الذي اعلن عنه ، والذي 

لم ٌكن اال تموٌها وستارا وتؽطٌة لعمد االستعراض التً تتحكم 

فً سلوكه، ولكنه سٌواصل من باب االحتٌاط فمط ، الذهاب فً 

مهمته االستطبلعٌة ، لثبلثة اٌام اخرى ، ومع ذلن ٌمول ، لكل 

لاطنً هذه المنطمة ، بان لدٌه كامل الٌمٌن ، وكامل المناعة ، 

بعدم وجود اي خطر على االطبلق ، طالبا ان ٌنام جمٌع الناس 

هانئٌن ، وانه ٌذهب فً مهمته االستطبلعٌة ال بهدؾ اثبات 

العكس ، النه تابث لدٌه ، وال  لٌمطع الشن بالٌمٌن النه ال شن 
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ٌراوده ، وانما فمط ، الحتمال ان ٌكون هنان بعض الشن لدى 

بعض الناس ، ممن اساءهم هذا المطع المفاجً لمهة الموة 

االمنٌة ، لٌثبت لهم ماهو ثابت لدٌه ، وهو ان ال وجود لمثل 

ذلن الخطر ، وال سبب لمثل ذلن الخوؾ الذي اثاره فً النفوس 

. الرائد صالح السردون 
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                          لم ٌبك فً ذهن باناٌوتً من هذا 

الصخب ، اال تلن الكلمة ، او الكنٌة التً وصؾ بها السردون 

طائر "نفسه ، والتً لال ان االخرٌن ٌصفونه بها ، وهً 

، والتساإل بٌنه وبٌن نفسه عن هذا الشر كٌؾ سٌؤتً " الشر

، واي شكل سٌؤخذ ، وكم ٌحتاج من ولت لوصوله الٌه ، وما 

هً الذرٌعة او الذرائع الً سٌستخدمها السردون الطبلق شره 

علٌه ، فهو ٌعرؾ مدى ما احس به الرجل من جرح لكبرٌائه ، 

وما اصابه من صدمة فً عواطفه ، وٌعرؾ اٌضا ما ٌملكه من 

لوة الرتكاب الشر ، وما ٌمع تحت ٌده من مصادره ، وما 

ٌستطٌع ان ٌبرهن به على جذارته باالسم الذي اعطاه له 

ورأى ان الٌات الدفاع فً عمله ، تضع .  الناس ، طائر الشر 

فً مواجهة طائر الشر ، واسمه الذي ٌبعث شحنات التوتر 

والملك فً نفسه ، اسما اخر ٌستطٌع ان ٌسمٌه طائر الخٌر ، 

، الذي " اوسادن"وٌراه مصدرا للراحة والطمؤنٌة هو اسم 

ٌستطٌع ان ٌصنع به لوة اٌجاب تمثل ما ٌمكن ان ٌكون مضادا 

لما ٌمثل السردون من لوة سلب، انه ٌرتاح للرجل ، وسعى 

فعبل لتوثٌك العبللة به ، وتوثٌك العبللة بٌن ابنته انجٌلٌكا 



 416 

وزوجة اوسادن تانٌرت ، وخبلل االٌام الثبلثة االولى التً ؼاب 

فٌها تطوعا للمٌام بالمهة االستطبلعٌة ، انتملت زوجته لبللامة 

مع ابنته فً بٌتها ، واستمرت عندما عاد لمواصلة المهمة 

االستطبلعٌة الٌام اخر ، وهاهو االن ، وهو ٌجلس فً مكتبه ، 

ٌسمع جملة اصوات تتناهى الٌه ، ٌؽلب علٌها ارتفاع بعض 

االصوات االنثوٌة ، ٌستطٌع تمٌٌز صوت ابنته انجٌلٌكا من 

بٌنها ، واثما ان تانٌرت موجودة معها ، وفعبل هذا ما حدث ، 

فمد خرج ٌستطلع االمر ، وراى شلومو التاجر الٌهودي 

, ،المتجول ببؽلته بٌن نجوع البادٌة ، لد وصل الى الوكالة 

واستمطب فور وصوله عددا من االطفال والنساء ، وشلومو ال 

ٌاتً اال فً فترات متباعدة ، النه ٌعرؾ ان الوكالة تملن 

متجرا كبٌرا ال مجال للدخول فً منافسة معه بما ٌحمله من 

بضائع  داخل عدٌلتٌن فوق ظهر بؽلته ، فٌترن الوكالة للتجول 

بٌن بمٌة النجوع ، النها ال تملن متاجر مثلها ، ومع ذلن فان 

حنكته وتجاربه تجعله ٌستطٌع جلب اشٌاء فً عدٌلتٌه ، لد ال 

تجدها النساء فً الحانوت ، فجمهوره دائما من النساء ، 

وبضاعته تخصهن وتخص اطفالهن اكثر من الرجال ، وهو 
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ٌبٌع خلطة متنوعة مما ٌحتجنه النفسهن وبٌوتهن ، ٌبٌع 

العطور والمراٌا والحناء واالمشاط وانواع الكحل والمراود 

والمكاحل والسوان ، كما ٌبٌع اشكاال من الصابون والمراهم 

التً تستخدم فً ترطٌب البشرة ، ومعالجة الشموق فً المدم 

او فً الجلد ، وانواعا من العود والمباخر والبخور والوشك 

والجاوي والحلتٌت واللوبان والعلكة ، واحٌانا انواعا من 

الحلً الرخٌصة الزجاجٌة والخزفٌة والخشبٌة ، والمبلبس 

الداخلٌة والمراهم الخاصة باالطفال الرضع ومراضعهم ، 

وؼالبا ما تجد النساء لدٌه شٌئا مثٌرا او جدٌدا لم ٌصل الى 

حانوت الوكالة ، بل ٌمكن ان ٌجدن بدائل لبعض ما هو موجود 

فً الحانوت اكثر جاذبٌة ورخصا ، فهاهً زوجته كاتٌا نفسها 

موجودة مع النساء تساوم على اشٌاء لتشترٌها منه ، والشن 

انه ان هنان زحاما ٌنتظره عند عودة العائبلت من الشعاب ، 

ولم ٌستعجل باناٌوتً الذهاب لتحٌة باناٌوتً ، عاد الى مكتبه 

، النه ٌعرؾ انه باق ، فهو كلما وصل الوكالة الام فٌها لٌلته ، 

وجاء لمضاء جزء من اللٌل معه ، وهذا ما حدث فعبل ، فمبل 

ان ٌكتمل حضور شٌوخ النجع فً موعدهم اللٌلً ، وصل 
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شلومو لٌكون مع باناٌوتً فً انتظارهم ، لٌزودهم بشًء من 

اخبار النجوع ، وما ٌدور فً البادٌة التً تحٌط بهم من احداث 

وما ٌشؽل اهلها من مشاكل ، وهو ٌمٌم بعائلته فً مزده ، لكن 

عمله هو هذه السلع التً ٌشحنها فوق بؽلته وٌجوب بها 

الصحراء ، فٌكمل بٌعها خبلل اسبوعٌن لٌعود للراحة مع 

االسرة بضعة اٌام ، وٌشحن العدٌلتٌن ببضائع جدٌدة لجولته 

التالٌه ، وٌستؽرب الناس دائما لهذه المساحات التً ٌمطعها 

صحبة بؽلته ، فهو ٌصل احٌانا الى المناطك الحدودٌة فً 

ؼدامس ، وٌعود بدل الحمولة التً ذهب بها بحمولة من سلع 

تشتهر بها المنطمة مثل صناعاتها التملٌدٌة من االطباق 

الملونة والسجاد المصنوع من السعؾ وحمائب وعلب 

مصنوعة من نفس المادة ، وخناجر لها ممابض خشبٌة علٌها 

زخارؾ جمٌلة ذات الوان ، ثم ٌذهب فً مشوار اخر الى فزان 

فٌجلب منها انواعا نادرة من التمور ، وٌتجنب دائما المناطك 

التً ٌحتدم فٌها الصراع بٌن العشائر ، واالخرى التً تتحكم 

فً معابرها عصابات الصحراء ، فبل ٌتجه ببؽلته اال الى 

المناطك االمنة، التً صار له فٌها اصدلاء ٌحبونه وٌرحبون 
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به ، وٌمدمون له الحماٌة اذا احتاج الٌها ، وكان اكثر ما 

استثارهم من االخبار التً جاء بها ،ان السلطات الفرنسٌة فً 

فزان ، اجلت الطوارق من جنوب الحمادة الحمراء ، فً سعٌها 

للسٌطرةعلى الجرٌمة المضاء على مصادرها ،  ومبلحمة 

طوارق الهجار واالستفراد بهم ، لبل اختبلطهم مع الوام من 

طوارق البادٌة ، وتم ترحٌل لاطنً جنوب الحمادة والهروج 

السود الى منطمة نائٌة لرٌبة من الحدود مع تشاد ، هً منطمة 

المطرون ، وصادرت كل اسلحتهم ووضعتهم تحت الرلابة 

الدائمة ، تحت ذرٌعة االستٌطان بوعد ان تفتح مدارس 

ومستوصفات لهم وتخلك فرص عمل لرجالهم، وحرمت علٌهم 

االلتراب من منطمة الوسط حٌت المعابر التً تشك الحمادة 

الحمراء ، ومن اراد السفر فً تجارة او رعً او ؼٌره ، اتجه 

وجهة جنوبة فمط حٌث النٌجر وتشاد ، تامٌنا للمعبر 

الصحراوي الرئٌسً المسمى معبر الحجٌج ، الذي ٌسلكه اهل 

الحماٌة الفرنسٌة المادمٌن من الجزائر والمؽرب والسالٌة 

الحمراء وشنمٌط ووادي الذهب ، وما كان ٌهم اهل الوكالة من 

مثل هذه االحداث ، التً نملها لهم شلومو وٌتداولها اهل 
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النجوع فً الصحراء ، هو ان خبر الحملة التً جردها 

السلطان ثانان لؽزو الوكالة خبر ال صحة له ، حتى اذا تصور 

الناس افتراضا ان لها اصبل صحٌحا ، وان هنان نٌة مبٌتة من 

ذلن السلطان للمٌام بمثل هذه المبلحمة ، وبمثل هذا العدد من 

الفرسان ، وصل نباها الهل حكومة المبلة ، فان التدابٌر 

الفرنسٌة  جعلت لٌام تلن الحملة مستحٌبل ، الن هذا االجراء 

بتوطٌن الطوارق بعٌدا عن الحمادة الحمراء ومنع ارتٌادها 

اجراء جدٌد لم ٌحدث اال منذ اسبوعٌن ، وهو كبلم ٌهم ان 

ٌعرفه اوسادن ، لكً ال ٌواصل هذا الجهد الزائد عن الحاجة ، 

الن ما ٌموله شلومو كبل م موثوق به ، فهو لم ٌحصل على 

معلوماته من مصدر واحد وانما ٌنمل ما ٌتداوله  الناس فً كل 

ما ٌمر به من نجوع الحمادة الحمراء ، وهً نجوع لها لوافل 

وتواصل مع الجنوب ، وٌهمها ما ترتب عن هذا االجراء من 

تؤمٌن للطرق ، واستئناؾ لتدفك الموافل التً تاترت 

. باالخترالات االمنٌة 

      شلومو ال ٌشرب الخمر اثناء تجواله بٌن النجوع ، النه 

ٌحتاج الن ٌكون فً كامل ٌمظته خوفا من التعرض للسطو ، 
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وخوفا من ولوعه ضحٌة لذئب او ضبع من ذئاب وضباع 

الصحراء ، التً تباؼت ضحاٌاها وتهاجمهم ؼدرا، اذا ما مرت 

به لحظة ؼاب فٌها عن الوعً بسبب الخمر ، اال انه هنا فً 

حماٌة الوكالة وصاحبها ، فبل وجود لمثل هذا الخطر وال حاجة 

لمثل هذا الحذر ، ولهذا ٌاخذ فرصته فً االستمتاع بجرعات 

من السائل السحري الذي ٌنسى االنسان مشاكله ، معتمدا على 

باناٌوتً فً اعطائه زجاجة نصؾ لٌتر من االوزو ، ٌمزجها 

بالماء ، وٌستعٌن على استساؼة طعمها ، بجبنة الحلوم 

الٌونانٌة ، ٌعبر بها اللٌلة التً ٌمٌمها فً الوكالة ، فً ركن 

خٌمة الضٌافة أي خٌمة المهوة، والعدٌلتٌن المحملتٌن ببضائعه 

تحت رأسه ، وبؽلته ممٌدة الى وتد امامه تؤكل ما ٌجود به اهل 

. الوكالة من بماٌا الخبز 

 

        فً الٌوم التالً عندما رأى باناٌوتً سٌارة جٌب تمترب 

من ممر الوكالة ، ملفوفة فً ؼبللة حمراء من ؼبار الطرٌك ، 

خبلل الساعات االولى من الصباح ،استعاذ باهلل من الشٌطان، 

فمد ظن انها بشائر الشر التً توعده بها طائر الشر لد  اهلت 
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، باعتبارها سٌارة تنتمً هً اٌضا لبلدارة التً ٌعمل السردون 

لائدا المنها ، اال انها لم تكن كذلن ، فمد عرؾ بمجرد ان ولفت 

ونزل منها سائك مدنً ، ٌتمدم الٌه بتحٌة الصباح بشوشا 

مبسوط المبلمح ، حتى تٌمن انها ال تحمل شرا ، فمد جاء 

الرجل ٌحمل امرا من نائب الوالً باالحتفال ٌوم الجمعة المادم 

بعٌد الجلوس على العرش لملن برٌطانٌا صاحب الجبللة جورج 

السادس،  وهو ٌوم لم ٌكن لد جرى العرؾ على االحتفال به 

خارج االطر الرسمٌة للدولة ، ولكن الحكومة لررت هذه المرة 

جعل االحتفال رسمٌا وشعبٌا ، النه ٌاتً بعد ان ابل الملن من 

مرض خطٌر الم به ، وجاء اٌضا بعد ان خرجت برٌطانٌا من 

محنة الحرب منتصرة على اعدائها دول المحور ، ولذلن فمد 

ارسل نائب الوالً مبلؽا من المال لتؽطٌة نفمات االحتفال فً 

الوكالة ٌتساوى مع المبلػ الذي ارسله لكل نجع من نجوع 

المبائل البدوٌة الكبٌرة ، وهو ثبلثة االؾ فرنن ، طالبا من 

الرجل تسلٌمه لباناٌوتً واخذ تولٌع ٌفٌد باستبلمه فً  السجل 

الذي ٌحمله معه ، ثم انطلك السائك بسٌارته لاصدا نماطا 

اخرى ، وراى باناٌوتً ان ٌضع االمر بٌن ٌدي بمٌة الشٌوخ 
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وحال انعماد مجلسهم نمل الٌهم تعلٌمات نائب الوالً واتفك 

معهم على اسلوب االحتفال الذي لرروا ان ٌكون مسائٌا لكً 

ٌتمكن الناس من مباشرة عملهم فً التماط الحلفاء ، ثم ٌإدي 

الرجال صبلة الجمعة ، لٌباشروا بعذ ذلن التحضٌر للحفل ، 

فالمبلػ ٌكفً لشراء خمس خراؾ ، سٌتدبر ابوفاس الراعً 

اٌجادها لهم ، شرط منحه ثمنها منذ اآلن النه لد ٌحتاج 

لشرائها من رعاة آخرٌن من خارج هذه المنطمة ، مع شراء 

ما ٌكفً من الحانوت من ارز ومكرونة وخضار ، وما ٌحتاجه 

الحفل من مشروبات ، وستتعاون عائبلت النجع كما جرت 

العادة على طهً الطعام ، وستموم جماعة الشوشان باحٌاء 

الحفل الذي سٌمتصر على الؽناء والعزؾ والعاب ورلصات 

ٌإدٌها الشباب وٌشارن فٌها االطفال ، وال مجال لرلص نسائً 

مثل رلصة النخٌخ التً ٌمتصر تمدٌمها على حفبلت االعراس 

، ورؼم ان جماعة الشوشان تشارن فً احتفاالت اهل النجع 

واصحاب الوكالة تطوعا ، اال انها جدٌرة فً مثل هذا الحفل 

الذي ترعاه وتنفك علٌه الحكومة ، كما راى باناٌوتً واٌده فً 

ذلن شٌوخ النجع ، بان تنال مكافاة مالٌة على سبٌل الهدٌة 
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ممابل هذه المشاركة ، ومبلػ اخر صؽٌر لمن ٌستطٌع ان ٌموم 

بتؤلٌؾ لصٌدة شعبٌة بالمناسبة ٌكون حافزا له على ابداعها ، 

ولد ولع االختٌار على العمة مرٌومة، لما لها من باع فً هذا 

المجال ، على ان ٌموم باناٌوتً بمهمة افهامها اسباب الحفل 

وابعاد المناسبة ومن هو الملن جورج السادس وماهو العرش 

، وما هو االحتفال بالجلوس علٌه ، لتكون المصٌدة عمبل فنٌا 

ٌلٌك بالمناسبة ، ٌستطٌع ان ٌموم باناٌوتً فٌما بعد بتمدٌمها 

مكتوبة لنائب الوالً ، لكً ٌستطٌع بدوره رفعها العلى سلطة 

فً الببلد ، بل ٌمكن ترجمتها والوصول بها الى الملن جورج 

السادس نفسه لٌعرؾ ان هنان فً جنائن العرعار ، اناسا 

لاموا بواجبهم كامبل فً االحتفال بعٌد جلوسه على العرش ، 

. الذي ٌؤتً متوافما مع االحتفال باعٌاد النصر على الطلٌان 

                       وجاء ٌوم االحتفال ، وكان من اسباب 

بهجة باناٌوتً ان اوسادن كان لد عاد من جولته االستطبلعٌة 

، فشارن بالؽناء والرلص على المهري ، كما استخدم 

االومباشً جبران حصانا استحضره خصٌصا من مزده ، لكً 

ٌستعرض به بعض مهاراته فً الفروسٌة ، وكان باناٌوتً لد 
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اوصى اهل الشاحنة على جلب الة ماندولٌنا ، كان ٌسلً بها 

نفسه فً طرابلس ، وتركها فً بٌته بباب البحر ، فاحضروها 

له فً جراب لدٌم ، ولد تسلل الؽبار الى مفاتٌحها واوتارها 

ووجدها بعد تنظٌفها ودوزنة اوتارها صالحة للعزؾ ، فمرر ان 

تكون مساهمته فً الحفل بدلائك من العزؾ علٌها ، بٌنما 

مؤلت فرلة الشوشان بعزفها وؼنائها لبلؼانً الشعبٌة كل 

ساعات الٌوم بمشاركة فاعلة من عاشور ومزماره البلدي 

الممرونة ، وكانت المفاجؤة التً اذهلت اهل النجع هً تانٌرت 

التً ارتدت مبلبس نساء السبلطٌن ، واحضرت الة امزاد ، 

ذات الوتر الواحد ، ولامت بالعزؾ علٌها بمصاحبة الؽناء 

الطارلً الذي تجٌده ولفترة تزٌد على نصؾ ساعة ، انسحبت 

بعدها رؼم اصوات االعجاب التً تطالب استمرارها فً العزؾ 

والؽناء، وكان اكثر الحاضرٌن اعجابا بها ، اعضاء الجوق 

الموسٌمى الشعبً ،مبدٌن اندهاشهم كٌؾ اللة موسٌمٌة بوتر 

واحد ان تنتج هذا التنوع اللحنً الحافل بالزخارؾ وااللوان، 

وجاء دور االهزوجة التً اجادت العمة مرٌومة نظمها ، 

واملتها على واحد من شباب النجع لام بالمائها، ولد زادت عن 
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خمسٌن بٌتا، تشٌد بمآثر الملن ، الذي تحتفل البشرٌة ، فً 

مشارق االرض ومؽاربها ، بعٌد تنصٌبه ملكا ، وتشكره باسم 

كل امرأة لٌبٌة، فمدت اخا او زوجا او ابنا علً اٌدي 

المستعمرٌن االٌطالٌٌن، النه انتمم لها وازال كابوسهم من 

.  ارضها

                       وكانت مهمة باناٌوتً فً االٌام التً تلت 

الحفل هً ان ٌبحث عن مرسول ٌحمل هذه االهزوجة الى نائب 

الملن ، ثم رأى عندما تؤخر الولت للٌبل دون ان ٌمر احد ٌلٌك 

ان ٌرسلها معه ، ان ٌذهب بنفسه وٌحظى بشرؾ لمائه ، 

وٌنمل له صورة عما تم فً الوكالة من احتفال واحتفاء 

بالمناسبة ، اال انه ولبل ان ٌحدد ٌوم السفر ، وجد نائب 

الوالً ٌعفٌه من مثل هذه المهمة ، وٌمرر على ؼٌر تولع ، ان 

كان الولت لبل منتصؾ النهار، وهو . ٌاتً الى زٌارة الوكالة 

مازال فً مكتبه وامامه اكثر من سجل من سجبلت وكالته 

والحانوت التابع لها ، لتوثٌك ما تم دفعه من نمود فً الٌوم 

الفارط وما تم صرفه من بضائع ، عندما تناهى الٌه صوت 

سٌارة لادمة الى الوكالة ، فخرج تراوده المخاوؾ التً ال 
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تؽادرعمله بسبب تهدٌدات السردون ، لٌجد ان المادم لٌس 

سٌارة واحدة وانما سٌارتٌن ، وكانت المفاجؤة كبٌرة لحظة ان 

راى نائب الوالً بحده ولده البرٌجادٌر هٌوز نفسه ، ٌرتجل 

من اول السٌارتٌن ، ثم ٌهبط بعده السردون ، لٌشعر بان سببا 

جلبل هو الذي جاء بهما معا ، اال انه لم ٌنزعج ، كما كان 

سٌفعل لو ان السردون جاء بمفرده ، النه مع حضور نائب 

الوالً فان شرور السردون ، ستبمى محبوسة فً لمممها ، 

ؼٌر لادر على اطبللها امام رئٌسه ، ولم ٌستطع باناٌوتً تؤدبا 

ان ٌساله عن سبب الزٌارة ، ولكنه رأى نائب الوالً ٌتكلم 

مزهوا عن عٌد العرش ، الذي احتفلت به الببلد ، وشاركت فٌه 

منطمة المبلة مشاركة فعالة، فانصت الٌه وهو ٌمول انه بعث 

برسالة عن هذه االحتفاالت الى صحؾ لندن التً نشرت اخبارا 

عنها ، وانه ٌسعده ان ٌنمل لباناٌوتً ومن خبلله الى لاطنً 

الوكالة ، ان الملن جورج السادس ، المى خطابا تم نمله عن 

طرٌك الهواء مباشرة ، متجها به الى كافة رعاٌاه فً الكرة 

االرضٌة ، ٌشكرهم على احتفالهم بمناسبة ذكرى جلوسه على 

عرش اجداده ، وٌتمنى لهم دوام السعادة والهناء ، وامر كل 
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ممثلٌه فً المحمٌات والمستعمرات نمل رسالة الشكر الملكٌة 

الٌهم ، وكان رد باناٌوتً هو تلن المصٌدة التً صاؼتها 

لرٌحة العمة مرٌومة ، مكتوبة فً ورق مصمول بالخط الجمٌل 

. الذي ٌجٌد رسمه الفمً عمار 

                        لم ٌكن هنان احد موجود من شٌوخ النجع 

وعائبلتهم ، فجمٌعهم ٌمارسون عملهم الٌومً فً الشعاب ، 

ولم ٌكن هنان اال بعض العمال الذٌن امرهم بالبماء لخدمة 

الضٌفٌن الكبٌرٌن ، واحضار ما ٌمتضٌه واجب الضٌافة من 

لهوة وشاي ومشروب ، الهجا طوال الولت بكلمات الترحٌب 

بضٌفه نائب الوالً ، متمنٌا علٌه ان ٌبمى للؽذاء، فٌمبل الوالى 

مشترطا ان تكون الوجبة ٌونانٌة ، فامر باناٌوتً احد عماله 

بنحر جدي ومباشرة المٌام بشواء لحمه ، فاجمل موائد 

الٌونانٌٌن كما اخبر نائب الوالً تبدأ باللحم المشوي ، 

مصحوبا بالسلطة الخضراء المخلوطة بجبنة الحلوم وزٌت 

الزٌتون مع شراب االوزو ، ولم ٌكن هنان مانع لدى نائب 

الوالً ان ٌبدأ منذ االن بشراب االوزو ، مع مازة الجبنة 

والخٌار والزٌتون ، فٌما اعتبره نخبا ٌشربه معه ، لسبب 
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سٌعرفه باناٌوتً بعد لحظات ، وطبعا لم ٌكن ٌستطٌع 

السردون ان ٌشارن فً شراب االوزو ، مكتفٌا بعصٌر البرتمال 

المحفوظ ، الذي لدم له ، وسؤل الوالً باناٌوتً ان ٌجلس 

بجواره ، وٌتولؾ عن االنشؽال باعداد الؽذاء ، النه ٌحتاجه 

الن ٌنصت لما سٌموله له من كبلم ، مكررا ما اشار الٌه من 

سبب لشرب االنخاب ، مفضبل ان ٌتم هذا الكبلم لبل ان تزدحم 

الوكالة باهل النجع المنشؽلٌن فً  الشعاب ، وهو ٌعرؾ ان 

زمٌله السردون لد سبك وتمدم لطلب ٌد ابنته انجٌلٌكا ، 

وٌعرؾ اٌضا ان طلبه لم ٌجد االستجابة منه ومن ابنته وامها 

، وهو ٌرٌد اال ان ٌعٌد عرض الموضوع فً ضوء جدٌد ، هو 

ضوء معرفته بالسردون ولناعته بعمك المحبة التً ٌحملها 

النجٌلٌكا ، وحرصه على ان ٌضع بٌن ٌدٌها كل اسباب السعادة 

، مع استعداد الزالة كل شًء ٌشكل عمبة فً سبٌل اسعادها 

عند الترانها به ، فمد فن ارتباطه مع زوجته االولى ، وهٌؤ لها 

والوالده منها بٌتا خاصا بهم ، كما خصص بٌتا واسعا انٌما 

جمٌبل لزوجته الموعودة التً سٌتفرغ لخدمتها ، متٌحا لها 

فرصة ان تمضً الولت التً ترٌده مع اسرتها والذهاب فً 
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االجازات الدورٌة الى اثٌنا معها ، ولد فكر الرائد السردون  

فً المهر الذي ٌلٌك بابنته ، وٌتٌح لباناٌوتً االنتفاع به ، 

كثمن لتنشئته وتربٌته لهذه االبنة ، حتى وصلت سن االكتمال 

والنضج واالنثوي ، ولد استشاره فٌما لرر تمدٌمه، ورآه فعبل 

، مهرا الئما ثمٌنا ، ال ٌجوز لباناٌوتً ان ٌرفضه ، ثم مد 

البرٌجادٌر هٌوز ٌده بكؤس االوزو ، ٌمرع به كؤس باناٌوتً ، 

طالبا منه ان ٌنهض وٌمضى معه لٌرٌه هذا المهر ، ولم ٌكتؾ 

بالكبلم ، بل رشك ذراعه فً ذراع باناٌوتً ٌسحبه معه ، 

وٌموده ٌتبعه السردون، الى السٌارة الصحراوٌة المرافمه ، 

وسال احد اعوانه ان ٌرفع المماش الشمعً الذي ٌؽطً باب 

صندوق السٌارة، فاذا بوجود جواد جمٌل ٌلمع سواد شعره 

رؼم عتمة المكان ، والسٌد هٌوز ٌثنً على جمال الجواد ، 

لائبل بان الرائد السردون ، راى ان تمالٌد البادٌة تعتبر امتبلن 

الجواد شرطا من شروط الوجاهة والمٌادة ووسٌلة لبلستمتاع 

بهذه الفضاءات التً تتٌح لصاحب الجواد ان ٌركض به عبرها 

، وٌرجو ان ٌمبل هذا الجزء االول من المهر ، اما الجزء 

الثانً ، وهو اكثر اهمٌة ولٌمة ، وٌكمل مهمة الجواد 
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وٌتجاوزها ، النه ٌنفع ان ٌسمى جواد العصر الحدٌث ، 

باعتباره لادرا على لطع مسافات تعجز الجٌاد عن لطعها ، 

وٌهدٌه الٌه ، عارفا انه رجل حضري ، ٌحتاج الى وسٌلة 

حضرٌة حدٌثة للنمل ، تزاوج بٌن حٌاة الصحراء التً ٌعٌش 

فٌها السٌد باناٌوتً ، والمدٌنة التً ال ٌستؽنى عنها ، وهذا 

الجزء من الهدٌة هوهذه السٌارة الصحراوٌة التً تحمل 

الجواد وهً سٌارة جدٌدة المانٌة الصنع دفعت بها المانٌا الى 

السوق من نوع الفولكس لتنافس الجٌب وتتفوق علٌها وهذه 

احدى سٌارات الدفعة االولى ذات الطابع المدنً النها لم 

تستخدم سابما اال فً المجال العسكري ، ٌمدمها الٌه لتكون 

اداة للتحرر من ربمة المكان ، ٌستطٌع اذا اراد ان ٌنمل بها 

اسرته لمضاء عطلة االسبوع فً طرابلس والعودة فً الٌوم 

التالً ، وٌرضً فضوله لبلؼتراؾ من المعرفة بكنوز 

الصحراء ومعارضها االثرٌة المفتوحة ، عن طرٌك الطواؾ 

عبرها بهذه السٌارة ، وهً سٌارة جدٌدة ، مجهزة باحدث 

وسائل الراحة ، كلفت السردون امواال كثٌرة ، وباع من اجلها 

لطٌعا من االبل، وهو ٌرى ان كل شًء ٌهون فً سبٌل 
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ارضائن وارضاء العائلة ، وسٌوفر بعد ذلن االلبسة والحلً ، 

بما ال ٌستطٌع ان ٌنافسه فٌه اي رجل آخر ، او ٌمدمه عرٌس 

لعروسه فً هذا الجزء من العالم ، ثم لال وهو ٌعود لٌستؤنؾ 

جلوسه ومواصلة الشراب ، بانه لم ٌرض بالمٌام بهذه 

الوساطة ، والمجًء الى باناٌوتً فً وكالته ، اال بعد ان رأى 

صدٌمه الرائد السردون ، ٌتمدم بهذا المهر المشرؾ الذي ٌعبر 

عن مدى تمدٌره الصهاره ، وللسٌدة التً ٌرٌد ان ٌبنً بها 

". راجٌا ان اسمع منن ما ٌفرحنً وٌفرح هذا الصدٌك "

      وببالػ التؤثر ، وبصوت متهدج ٌلونه االنفعال ، تكلم 

باناٌوتً معبرا عن اكباره وتمدٌره لهذا التكرٌم الذي ٌشرفه به 

نائب الوالً ، وهو ٌحضر الٌه فً مكان عمله والامته ، ولن 

ٌكون بامكانه اطبللا ان ٌتؤخر فً تلبٌة اي طلب ٌاتً من اجله 

، لو ان هذا الطلب خاصا به، ولكنه طلب ٌخص شخصا آخر ال 

ٌملن ال شرعا وال لانونا وال دٌنٌا وال مدنٌا ، ان ٌفرص علٌه 

شٌئا كهذا ، ٌتصل باخص خصوصٌات حٌاته ، دون رضاه ، 

وال وجود لؽٌر معنى واحد لتفسٌر لبوله بالمهر ، اذا لال انه 

ٌمبل به ، هو فرض هذه الزٌجة على ابنته ، وهو ما ال ٌرضاه 
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الخاطب نفسه ، وال ٌرضاه نائب الوالً ، وكل ما ٌموله هو ان 

ٌتناول ثبلثهم الؽذاء، ثم ٌسال زوجته وابنته ان تتفرؼا 

لبلنصات للكبلم الذي ٌحب ان ٌموله لهما ، وٌعاهده بانه 

سٌكتفً بالصمت واالستماع  لما تموله صاحبة الشؤن ردا على 

كبلمه ، دون تدخل منه ، ودون ابداء كلمة اعتراض واحدة ، 

بل ودون اي تعلٌك ، فان وافمت فهو سٌكون سعٌدا بهذه 

الموافمة ، مرحبا بمبول الهدٌتٌن الثمٌنتٌن واثما انه ستكون 

فٌهما الكفاٌة عن تمدٌم اي شًء سواء كان ذلن حلٌا اوثٌابا ، 

الن ما تبمى سٌكون واجبا هو الذي ٌتواله ، وسٌجهز ابنته بما 

تحتاجه من مصاغ ولباس ، وتزؾ الٌه بكل بهجة وفرح ، وان 

لم توافك ، فبل ٌملن عندئذ اال االعتذار عن لبول الهدٌة او 

. المهر ، مبدٌا اسفه لنائب الوالً لما تكبده من تعب المشوار

                    ونهض بعد ان لال هذا الكبلم مدعٌا ان لدٌه 

شٌئا ٌستوجب عمله ، وحمٌمة االمر انه ٌرٌد للحدٌث ان 

ٌنتهً عند هذا الحد ، فبل مجال للمط واالطالة فً موضوع 

ٌعرؾ انه محسوم بالنسبة له والسرته ، اال انه سٌلتزم بما 

لاله لنائب الوالً ، وال  حاجة فً هذه اللحظات ان ٌخبر ابنته 
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وزوجته بما حدث ، وسٌترن المولؾ ٌسفر عن نفسه ، 

والبنته ان تعبر عن نفسها فً حضور الضٌفٌن ، تاركا لها 

انه ٌعرؾ رأٌها ، . حرٌة االختٌار، والرد سلبا او اٌجابا 

وٌوافمها علٌه ، وٌتمناها ان تتشبت به ، ولكنها ان رأت فً 

االمر شٌئا جدٌدا ٌستوجب اعادة النظر ، فلٌعطها هذا الحك ، 

. وسٌحافظ على وعده ، باال ٌتدخل فٌما ترٌده وترضاه

     ؼاب عن ضٌفٌه دون احساس بالحرج او االثم النه 

ٌتركهما بمفردهما ، فهما ٌعرفنان ان لدٌه عمبل ، اضافا هم 

الٌه عمبل آخر بتحضٌر مؤدبة لؽذائهما ، فلٌواصل السٌد هٌوز 

، استهبلن االوزو ، الذي لن ٌجده فً اي مكان فً هذه 

الصحراء ، ؼٌر هذا المكان ، ولٌشرب حتى الثمالة اذا شاء ، 

لمد ترن امامه زجاجة عبوءتها لٌترا كامبل ، تصبح باضافة 

الماء ثبلثة لٌترات ، اذا كان لدٌه جوؾ الستٌعابها ، النه لم 

ٌشاركه اال بكؤس واحد مجاملة ، فعبللته باالوزو ، لٌست 

عبللة نهارٌة ،  انما لٌلٌة ولكنها لٌست عبللة معالرة تتواصل 

كل لٌلة ، بل مرة ٌهزه فٌها  الشوق الٌها بعد مسافة من 

االبتعاد ، ثم انهما ٌستفردان به فً ولت ال وجود فٌه الحد من 
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شٌوخ مجلسه ، وهذا االستفراد ال ٌرتاح الٌه ، وهو استفراد 

سٌستمر اثناء الؽذاء ، وبعد الؽذاء عندما ٌؤخذهما الى بٌته 

للماء زوجته وابنته ، راجٌا بٌنه وبٌن نفسه ، اال ٌكون فً 

هذه المواجهة اٌة لسوة بالنسبة للمرأتٌن ، فهً مواجهة ال 

تخلو من حرج ، ولرار احالة االمر الٌهما ، لد ٌحمل شبهة انه 

ٌهرب من المسئولٌة ، اال ان هذا ما التضاه المولؾ وال 

ٌستطٌع االن ان ٌتراجع عما لاله لنائب الوالً،  اال انه راى 

وهو ٌرفع بصره نحو االفك، باحثا عن ذرٌعة ٌنشؽل بها عن 

مصاحبة الرجلٌن ، شٌئا ٌحمل بصٌص امل فً وجود من 

ٌنمذه من عبء ان ٌستفردا به ، راى اوسادن  ٌركب المهري 

عائدا من الشعاب ٌرفد زوجته من خلفه ، وارسل مسرعا 

المهواجً علً ، الذي كان منهمكا فً تحضٌر الشواء ، 

لٌعرؾ ما ٌحدث وولؾ محل الولد ٌرلب النار وٌملب االسٌاخ 

التً تحمل اللحم ، وٌتابع من مكانه البعٌد ما ٌحدث الوسادن 

وزوجته ، فمد رآه ٌؤخذ زوجته بٌن ذراعٌه بعد ان ٌبرن 

المهري ، وٌتجه بها الى الخٌمة ، وانتظر والفا امام خٌمة 

الممهى ٌتلمى صهد النار ، ما ٌاتً به علً من اخبار ، فعرؾ 
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منه ان تانٌرت اصٌبت بضربة شمس ، الى حد االؼماء،  

فانتظر زوجها حتى استعادت وعٌها واركبها على المهري 

وعاد بها الى الخٌمة ، فذهب باناٌوتً مسرعا الى امراته 

ٌسؤلها ان تبحث عما ٌمكن ان تجده فً الحانوت من اسعاؾ 

تاخذه الى خٌمة اوسادن ، النماذ تانٌرت، وبالذات بعض حبات 

االسبرٌن التً ٌعالجون بها ارتفاع درجة الحرارة ، وتترن 

البنتها ما تبمى من مهمات اعداد االطباق المرافمة للشواء ، 

فاصرت ابنته اٌضا على الذهاب مع امها ، فصدٌمتها تانٌرت 

اولى بالخدمة من هإالء الضٌوؾ ، خاصة ان الطبك الرئٌسً 

وهو الشواء ، هنان من ٌتولى تجهٌزه ، كما سبك اعداد طبك 

السلطة ، واذا احتاج الضٌفان الى لهوة فلٌعدها لهم علً بعد 

االنتهاء من الشواء ، وسمع زوجته تتساءل بشًء من التذمر 

عما جاء بهما ، فلم ٌشؤ ان ٌخفً عنها سبب مجٌئهما لائبل  

ان الرجل الذي رفضته انجٌلٌكا جاء هذه المرة معاودا الكرة 

مستعٌنا بنائب الوالً كً ٌتوسط له ، متصورا ان جلب مهر 

كبٌر هو عبارة عن جواد وسٌارة صحراوٌة  سٌمنعان انجٌلكا 
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بتؽٌٌر رأٌها ، ودون تعلٌك اخذت االم ٌد ابنتها تجرها خلفها 

. وكانها تهرب بها من مشهد هذٌن الضٌفٌن

                  تركهما االب تذهبان لبلعتناء بالمرأة المرٌضة 

وعاد لٌباشر بنفسه تمدٌم الؽذاء لضٌفٌه ، فامر علً , 

بتحضٌر االطباق والشون والسكاكٌن ، ولام بوضع الفراش 

الشمعً على احدى الطاوالت واخرج من البٌت طبك السلطة 

الٌونانٌة المؽطاة بالجبنة والزٌت ، وبدأ علً ٌمؤل الصحون 

باسٌاخ الشواء الذي اعطاه خلٌط البهارات واالعشاب 

المجلوبة من الٌونان نكهة ببلد االؼرٌك ، ولونا اجنبٌا ٌختلؾ 

عن طعام اهل هذه المناطك ، كما اضافت المسطردة ذات اللون 

االصفر المجلوبة من الخارج ، زخما الى هذا اللون االجنبً ، 

وجلس بمحاذاة ضٌفٌه ولد سكب لنفسه من زجاجة االوزو 

كاسا ثانٌا مساٌرة لضٌفه نائب الوالً ، واستسلم الضٌفان 

اللتهام اللحم المشوي بشراهة ونهم ، ووضع لهما طبمٌن من 

الحلوى الٌونانٌة المؽموسة فً العسب باعتبارها الجزء الحلو 

من هذه الوجبة الٌونانٌة ، واكملها بالمهوة التركٌة التً ٌصر 

الٌونانٌون على تسمٌتها بالٌونانٌة ، ولم ٌبك بعد اكتمال 
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الولٌمة اال اداء المهمة التى جاء الضٌفان من اجلها ، فنهض 

البرٌجادٌر هٌوز والفا طالبا من باناٌوتً ان ٌموده الى البٌت 

لمواصلة الحدٌث فً حضور صاحبة الشؤن ، والناعها بما جاء 

من اجله ، اال ان باناٌوتً افهمه ان هنان مشكلة صؽٌرة هً 

وجود المرأتٌن فً بٌت اوسادن السعاؾ زوجته المرٌضة 

مرضا طارئا ، لكنه لم ٌستطع ان ٌسؤل نائب الوالً ان ٌعود 

للجلوس ولد نهض من مكانه وسار بضع خطوات فً اتجاه 

البٌت ، فسار ٌموده الى هنان، لائبل له ولصاحبه السردون ، 

ان البٌت بٌتهما ، ٌستطٌعان الجلوس فٌه ، وسٌبعث وراء 

زوجته وابنته ٌسؤلهما سرعة الحضور، اال ان التً جاءت هً 

االم ، لائلة ان ابنتها لم تستطع ان تترن صدٌمتها فً هذه 

الحالة الحرجة ، وراى علٌا والفا بالباب ٌنتظر االمر بتمدٌم اي 

خدمة ٌرٌدها الضٌفان ، فصاح به باناٌوتً ان ٌذهب حاال الى 

خٌمة اوسادن ، وٌطلب من انجٌلٌكا ان تؤتً فورا الن هنان 

امرا عاجبل وكثٌر االهمٌة ٌتطلب وجودها ، ولتترن المرأة 

المرٌضة فً رعاٌة زوجها، وهو لادر على االهتمام بها اكثر 

منها ، ؼاب علً ، وجلس باناٌوتً فً صالون البٌت مع 
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ضٌفٌه ، ٌنتظر على للك مجًء ابنته، وزوجته تختفً فً 

المطبح بحجة انها تعد شٌئا لضٌفٌها ، دون ان تعد اي شًء ، 

وبدال من حضور انجٌلٌكا ، جاء اوسادن ٌطرق الباب وٌدخل 

مسـتاذنا باسلوبه المهذب ، مرفما حدٌثه ، بانحناءة من راسه 

، ومد ٌده ولد رفع اللثام عن وجهه، ٌسلم بحرارة عن 

الضٌفٌن الجالسٌن فً الصالون ، ولد فوجئا بوجوده ، 

باعتبارها جلسة خاصة ، حول موضوع خاص ، ٌمتضً ان 

ٌتم التداول فٌه فً اطار العائلة فمط ، وال مكان لوجود هذا 

رآهما اوسادن ٌنظران الٌه . الرجل الؽرٌب عن الطرفٌن 

باستؽراب واستنكار ، فاعتذر عن مجٌئه ؼٌر المتولع ، لائبل 

بانه لٌس اال رسوال ، جاء ٌبلؽهما رسالة من انجٌلٌكا ، التً 

ارادت تحت اصرار زوجته ان تبمى برفمتها ، كما لم تشؤ ان 

تترن نائب الوالً ٌنتظرها ، وهً ال تستطٌع الحضور ، 

وتمدٌرا له ولمكانته الرفٌعة اصرت على ان ٌحمل عنها هذه 

الرسالة التً تمول ، مع تبجٌلها الكامل له ، واحترامها 

للمساعً التً ٌبذلها والتً من اجلها جاء الى بٌت ابٌها ، 

فانها ال تملن كبلما تموله له ، اال ما سبك ان لالته بوضوح 
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للسٌد السردون ، عندما افهمته انها ال تمول ذلن رفضا لخطبته 

لها او اعتراضا على شخصه ، النها ال تملن له هو اٌضا اال 

االحترام والتمدٌر ، وانما هو شًء ٌتصل بها ، وٌخص 

طبٌعتها وشخصٌتها ، جعلها نافرة من الزواج ، ال تفكر فٌه 

،وال تصبو الٌه ، وال تحس باذنى رؼبة لبلرتباط باي رجل ، 

ولن ترؼم نفسها مهما كان الثمن على الزواج النه لٌس امرا 

ٌخضع للبٌع والشراء وٌتؤثر بالسعر ان كان ؼالٌا او منخفضا 

، وهً تؤسؾ للسٌد نائب الوالً ، وتشعر بالخجل منه ، وال 

تجد الموة على مواجهته ، فارادت ارساله ،اي اوسادن ، 

لٌمول هذه الرسالة ، وٌرجو ان ٌعطٌه نائب الوالً االذن فً 

االنصراؾ، بعد ان ادى هذه المهمة التً كلفته بها السٌدة 

. انجٌلٌكا

خرج اوسادن  

ولم ٌكن هنان مجال الي كبلم ٌموله احد الحد من الموجودٌن 

فً تثالل . تبادلوا نظرات ٌصحبها الصمت . فً صالون البٌت 

نهض نائب الوالً ماشٌا باتجاه الباب ، ولحك به صاحبه 
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السردون ، وخلفهما نهض صاحب البٌت ، وفً صمت سار 

. ثبلثتهم فً طابور بنفس الترتٌب الى حٌث تمؾ السٌارتان

    فً صمت ركب السٌد هٌوز ، وركب بجواره السردون امام 

عجلة المٌادة ، وانطلمت بهما السٌارة ، تتبعهما السٌارة التً 

تحمل الحصان واالعوان ، ولد عبل ؼبار السٌارتٌن ، ودخل 

جزء منه فً فم باناٌوتً ، فصار ٌسعل ولد شرق بهذا الؽبار 

، مستؽربا النه شارن فً تودٌع مواكب من السٌارات الصؽٌرة 

والشاحنات الضخمة التً تجر احٌانا الممطورات ، بكل ما ٌنتج 

عن حركتها من ؼبار ودخان ، دون ان تترن اٌا منها ترابا او 

دخانا تسرب الى حلمه وبمى طعمه الماسخ فً فمه ، مثل هذه 

المرة ، وتكون سببا فً مثل هذه النوبة الحادة المإلمة من 

. السعال 

     نعم ، لعل السبب ، فً دخول التراب الى فمه ، انه لم ٌؤخذ 

حذره ، وابمى فمه مفتوحا ، فمد كان مازال مندهشا لما حدث ، 

النه تولع ان تكون االمور لد تؽٌرت ، ورأي ابنته اٌضا لد 

تؽٌر بسبب هذه الوساطة التً ٌموم بها نائب الوالً ، وان 

هاتٌن الهدٌتٌن ، جعبل بصرها وبصر امها ٌزٌؽان ، وتخضع 
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المرأتان لبلؼراء والطمع ، حمدا هلل ان هذا لم ٌحدث ، وهو 

راض بما حدث ، وراض عن نفسه النه استطاع ان ٌصمد فً 

مواجهة هذه الموجة الكاسحة، العاتٌة  التً حركها ضده 

السردون ، بدءا من الحملة البولٌسة التً استنفرها بشكل ؼٌر 

مسبوق فً المنطمة ، ثم تحرٌكه لنائب الوالً ، واحضاره الى 

هذه الوكالة للوساطة ، ثم تدبٌره لهذه االموال الطائلة التً 

اشترى بها  حصانا من اجمل انواع الخٌول ، وسٌارة ال تملكها 

ولؾ فً وجه االؼراء ، كما اٌضا فً وجه .  اال الحكومات 

التهدٌد الصرٌح ، الذي بدا واضحا ان السردون ارجؤه الى 

ٌموم باستنفاذ كل الوسائل السلمٌة ، وهو سعٌد الن ابنته 

اظهرت هذه الشخصٌة الموٌة ، وهذاالمعدن االصٌل الذي افلح 

فً ان ٌؽرسه فٌها ، معدن ان ٌحترم الفرد نفسه ، واال ٌفرط 

فً جوهره االنسانً ، اال ٌخضع الي اؼراء ٌجعله ٌخسر 

نفسه مهما كان المكسب الذي سٌكسبه ، النه ال وجود الي 

ارباح وخسائر ، فاالمر لن تكون اال خسارة وخسارة ، وهو 

ولهذا فهو . سوق اذا دخله االنسان فبل مجال فٌه للربح ابدا 
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ٌعد نفسه كاسبا ، وهو كسب البنته وكسب السرته ، مهما 

. كانت خطورة ما ستؤتً به االٌام 

     ٌطمئنه للٌبل ، ان كل شًء تم امام شاهد ، هو اكبر 

شخصٌة حكومٌة فً المنطمة ، فبل مجال الي لبس فٌما حصل 

، وال فرصة امام السردون للتزٌٌؾ او االدعاء بشًء لم ٌحدث 

، واي انتمام ٌنوي المٌام به ، او مإامرة ٌنوي تدبٌرها ، فانها 

ستكون االن واضحة ومكشوفة امام نائب الوالً ، معروفة 

. لدٌه اسبابها ودوافعها

وٌتباهى به " طائرالشر"       طبعا ، البد لرجل ٌحمل اسم 

،ان ٌكون على خبرة ودراٌة ، باسالٌب رسم الخطط التً 

ٌتحاٌل بها على شهادة الوالً ، وااللتفاؾ حولها ، ومحاولة 

النفاذ منها الى تحمٌك انتمامه ، ولكن لٌس بالكٌفٌة التً ٌمكن 

ان ٌموم بها فً ؼٌاب هذه الوساطة التً لام بها نائب الوالً ، 

الن االمر سٌكون اكثر مشمة وصعوبة ، ولد تعزز هذا 

الحضور لنائب الوالً ، بحضور آخر ٌراه ال ٌمل اهمٌة فً 

مإازرته وتؤٌٌده ودفع االذى عنه ، هو حضور اوسادن ، لمد 

كان هو اٌضا موجودا ، وٌموم باداء مهمة معاكسة لمهمة 
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نائب الوالً، وباالنابة عن الطرؾ الثانً فً المعادلة ، 

انجٌلٌكا ، وهما االثنان بهذه الصفة ٌشكبلن بالنسبة له سٌاجا 

. ، ٌساعد على االحتماء من طائر الشر ، وتدابٌره ومإامراته 

      اكتشؾ انه رؼم الولٌمة التً اولمها للضٌفٌن ، ولذة 

الطعام الذي نال اعجابهما ، لم ٌكن ٌجد شهٌة لبلكل ، وتظاهر 

مجرد تظاهر بمشاركتهما الطعام ، وٌجد نفسه االن فً حالة 

جوع ، ولد تفتحت شهٌته واشتدت رؼبته لبلكل ، فمرر ان 

تستمر الولٌمة لٌبل ، وان ٌكون ضٌفٌه على العشاء اوسادن 

وزوجته ، خاصة  وان هنان لحما متبمٌا من الجدي المذبوح ، 

البد ان ٌشوى وٌإكل الٌوم طازجا ، وال حاجة لتجفٌفه 

وتحوٌله الى لدٌد ، وهً ولٌمة تتوافك مع الوعكة التً 

تعرضت لها تانٌرت ، ومنعتها ببلشن من اعداد الطعام لنفسها 

ولزوجها ، وارسل من فوره ٌبلػ اوسادن بالدعوة ، واتجه 

الى الحانوت ٌبلػ زوجته كً تموم بالتحضٌر للعشاء بمعاونة 

ابنتها ، لكً ٌتفرغ علً للمهوة التً ستزحم بالزبائن فور 

. عودة اهل النجع من الشعاب
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      وسٌكون عشاء اللٌلة فرصة الن ٌضع اوسادن فً 

الصورة ، لمد عرؾ جزءا منها ، ولام بدور صؽٌر فٌها ، 

ولكن لٌس على علم بكل التفاصٌل التً ٌجب اال تؽٌب عنه ، 

لكً ٌهٌئه فٌما بعد لدور اكبر فً شن اي عدوان ٌشنه طائر  

الشر ، فالسردون رجل ال أمان له ، وال احد ٌمكن ان ٌتنبؤ من 

اٌن ستؤتً الضربة التً ٌوجهها الٌه ، وعلٌه ان ٌكون على 

. حذر

 

    عندما جاء شٌوخ النجع ، اعطاهم فكرة عن الزٌارة 

السرٌعة التً لام بها البرٌجادٌر هٌوز الى الوكالة ، وما بلؽه 

به من شكر الملن لرعاٌاه بسبب االحتفال بعٌد العرش ، 

وافهمهم اٌضا انه جاء ٌصحب السردون متوسطا له فً طلب 

ٌد ابنته ، اال انه احال الموضوع الى صاحبة الشؤن ، التً 

. رفضت الخطبة ولم تمبل الوساطة 

     وظنوا جمٌعا فً البداٌة ان السردون ٌطلب ابنة باناٌوتً 

البنه البكر الذي وصل سن النضج والزواج ، ولكنهم فوجئوا 

ان الرجل المتمدم فً السن ٌرٌدها لنفسه ، فاستنكروا طلبه، 
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واعطوا الحك البنة باناٌوتً فٌما ابدته من رفض ، متفهمٌن 

مولؾ باناٌوتً عندما ترن االمر البنته ، النه فً حالة 

تمالٌدهم البدوٌة ، ٌبادر االب بالرفض دون حاجة فً مثل هذه 

الحالة الواضحة لعرض االمر على بمٌة االسرة ، واالمر الذي 

كان موضوع استؽرابهم ، هو وساطة نائب الوالً فً مثل هذه 

الزٌجة ؼٌر المتكافئة ، التً ٌرفضها اي صاحب عمل سلٌم ، 

اذ كٌؾ ٌرضى ان ٌسوله رجل حاد عن طرٌك الصواب الى 

السٌر فً هذا النهج الخاطًء ، لمد كان اولى به ، ان ٌعٌد الى 

الرجل عمله الؽائب ، وٌثنٌه عن السعً فً هذا الممصد 

الخائب ، ثم انه رجل اعزب ، مازال فً ممتبل العمر ، فمن 

باب اولى ، واكثر منطما ان ٌؤتً لٌخطب انجٌلٌكا لنفسه ، 

عندها سٌكون باناٌوتً محما اذا رحب به ، ونصح ابنته ان 

تعدل عن مولفها الرافض للزواج ، وتمبل بحاكم المنطمة زوجا 

لها ، وتشرط علٌه اسرتها المهر الذي ترٌد ، وممدم الصداق 

البلئك به وبها ، ومإخره الذي ٌضمن مستمبل ابنتهم اذا حدث 

خطؤ او طبلق ، سٌكون رجبل كبٌر الممام مثله ، لادرا بالتؤكٌد 

ولم ٌمل لهم باناٌوتً شٌئا عن . على االستجابة لهذه الشروط 
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سوابك الموضوع ، وال عن توابعه التً ٌتولعها ، النه لم ٌكن 

ٌرٌد ان ٌسبب للما الحد منهم ، داعٌا هللا ان ٌنتهً االمر عند 

هذا الحد ، واذا لم ٌنته ، واحتاج الهل الوكلة ٌصطفون معه 

. فً مواجهة اي طاريء فان لكل حادث حدٌث 

       وكعادته عندما تكون له انشؽاالت عائلٌة ، استؤذن من 

شٌوخ النجع عائدا الى بٌته ، حٌت التؤم شمل عائلته مع 

ضٌفٌهم اوسادن وزوجته حول مائدة العشاء، ولد تعافت 

تانٌرت تماما من وعكتها وتناولت بشهٌة طٌبة عشاءها 

واسهبت اثناء العشاء وبعده ، فً الحدٌث عن زوجها وكٌؾ 

انتزع اهتمامها به منذ بضع سنوات لبل ان تمرر الهروب معه 

، اذ انه كان محور احادٌث المبٌلة كفارس بارع فً المتال 

،رات تانٌرت فً سلوكه تجسٌدا وتمثٌبل حمٌمٌا لسلون 

الفرسان ، اذ هو ٌعفو احٌانا عن خصم تعمد ان ٌإذٌه ، ساعة 

ان ٌكون تحت سٌطرته، ودائم الفوز بالمكان االول فً 

المبارٌات التً ٌجرٌها شباب المبٌلة كنوع من التدرٌب مثل 

المبارزة بالسٌؾ واستخدام الرمح وسباق الهجن ، االمر الذي 

اكسبه محبة واعجاب نساء ورجال المبٌلة ، ال ٌنافسهم فً 
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محبتهم له ، اال االطفال الذٌن ٌهرعون للتحلك حوله عندما 

ٌكون عائدا من سفر ، النهم ٌجدونه ولد جلب لهم الهداٌا على 

استعدداد دائم للعب معهم  ، زد على ذلن ان له صفة عرؾ بها 

فً الصحراء ، هً لدرته على انشاء عبللة مع الؽزالن 

والظباء ، فهً ال تجفل منه ، وتبمى تاكل العشب من ٌدٌه ، 

كما تفعل الطٌر التى ال تفر بعٌدا عندما ٌمترب منها ، بل تمبل 

علٌه وتحط على كتفٌه وتلتمط الحبوب وفتات الخبز من كفٌه ، 

الى حد ان بعض الناس اعتبروه ساحرا ، بٌنما تعرؾ هً ان 

االمر ال ٌعود الي تعاوٌذ والعاب سحرٌة وانما الى ما فً 

شخصٌته من نبل وشجاعة ، ولد حافظ على عهده مع الوعول 

والظباء والؽزالن والطٌور ، فبل ٌذهب الصطٌادها  و ال ٌشارن 

فً اكل لحمها ، وعندما تمدم اوسادن ٌطلب ٌدها  متوافما مع 

رجل اخر هو ٌوبا ، رفض والدها اوسادن النه ال ٌنتمً لسبللة 

ملكٌة مثل ٌوبا الذي نال موافمة والدها ، وكانت هً تعرؾ ان 

ال فائدة من محاولة الناع اهلها باختٌارها الوسادن بدال من 

ٌوبا ، فلم ٌكن امامها اال الهروب معه ، ولد عرضت علٌه 

الفكرة فحذرها من مشمة المشوار ووعورة الطرٌك ، فالمطر 
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كان ٌهطل بؽزارة عندما لررا الهروب ، فاصرت على راٌها ، 

واستطاع اوسادن ان ٌعبر مسافات من البٌد تؽرلها المٌاه 

وتتحول فٌها الرمال الى ارض موحلة تسوخ فٌها خفاؾ االبل 

، اال ان خبرته باالرض وعبللته الحمٌمة بالمهري مكنته من 

ان ٌمطع تلن المسافات لٌبل ، واستطاع عندما شعشع نور 

الفجر ان ٌبتعد مسافة كبٌرة عن النجع ، ال ٌستطٌع لطعها 

فرسان المبٌلة بنفس السرعة ، وهم الذٌن لم ٌكن بامكانهم 

معرفة هذا الهروب اال فً ضحى الٌوم التالً ، وكان هللا كرٌما 

معهما عندما  وضع امامهما ، بعد مسافة من المشً زادت 

عن ثبلثة اٌام ، البائع المتجول شلومو ، ٌمضى لٌلولته تحت 

شجرة اثل ، فانضما الٌه وشاركاه وجبة الؽذاء ، واشار 

التً " علٌهما عندما عرؾ لصة هروبهما ، بوكالة باناٌوتً ، 

" نستطٌع  االحتماء بها ، ووجود عمل نكسب منه رزلا 

كان حدٌث تانٌرت بهذه الفصاحة وهذه اللهجة المحبة      

الصادلة ، مثاراعجاب افراد العائلة الٌونانٌة ، رأوا فٌه دلٌبل 

ساطعا على حمٌمة ما ٌمال عن لوة وحٌوٌة المرأة الطارلٌة 

ودورها المٌادي الذي تتمٌز به على الرجل فً مجتمعات 
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الجنس االزرق ، الى حد ان الرجل فً تلن المجتمعات ٌنسب 

المه بدل ابٌه ، وكانت انجٌلٌكا اكثر افراد العائلة تجاوبا 

وانفعاال مع ما تموله تانٌرت ، بٌنما بمى اوسادن صامتا ، 

مشؽوال بتناول الطعام من تحت لثامه وعٌناه تبرلان حبا 

واعجابا بزوجته ، وهو ٌتابع حدٌثها عنه ، وارادت تانٌرت ان 

تحفزه على الكبلم فمالت بشًء من الفضول الممزوج 

: باالندهاش 

ــ هل حما تعرؾ لؽة الطٌر وتستطٌع ان تخاطب الؽزالن كما 

ٌملول عنن اطفال العشٌرة؟ 

    فاجابها وهم ٌنتملون من طاولة الطعام الصؽٌرة داخل 

المطبخ ، الى الجلوس فً الصالون ٌشربون شاي النعناع 

: الذي اعدته االم 

ـــ هذا كبلم جدٌر بان ٌكون مصدره االطفال ، النه ٌتفك مع 

عالم البراءة والدهشة ، وحمٌمته ان االمر ال ٌتصل بمعرفة 

اللؽة بمدر ما هو حاسة تنمو مع االنسان منذ طفولته ، وربما 

تكون جبلة فٌه وحاسة مولودة معه ، بالمدرة على التواصل 

وبطرٌمة ما فان . مع كائنات االرض االخرى من ؼٌر البشر 
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هذه الكائنات ، بدورها تشعر بهذه الحاسة لدٌه فتتجاوب معها 

، وتستجٌب لما ٌرٌده منها ، بمثل ما ٌكون هو على استعداد 

لما تطلبه منه ، وفً حالتً بدأ هذا التجاوب بالطٌور اثناء 

فترة الطفولة ، وعندما كبرت وصرت اجوب البراري ، نمت 

. عبللة خاصة بٌنً وبٌن الؽزالن 

: وتدخلت انجٌلٌكا لائلة 

ـــ الؽزالن كائنات جمٌلة ، ال ادري كٌؾ ٌجرإ الناس على 

. التناصها وولتلها واكلها

ــ  فعبل ، كان بدء العبللة رحلة صٌد اللتناص الؽزالن ، 

ولكننً فجؤة وجدت ان لطٌع الؽزالن الذي عثرنا علٌه وتهٌؤنا 

الصطٌاده ٌمبل نحوي ، وراٌت ؼزالة من بٌن  ؼزاالته تتجه 

نحوي وكؤنها ترٌد احتضانً ، كانت تلن الؽزالة كائنا جمٌبل 

ٌختلط فً جلدها اللون الذهبً مع اللون االبٌض كانها ترتدي 

وشاحا ، فراودنً احساس باالثم الننً كنت سالتل مثل هذا 

لم اكتؾ ذلن الٌوم باالمتناع . المخلوق البريء البالػ الجمال 

عن صٌد الؽزالن ، بل منعت كل من كانوا معً بالمٌام بالمهمة 

ومنذ ذلن الٌوم توثمت عبللتً بعالم . التً جئنا من اجلها 
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الؽزالن وصرت صدٌما لها ال ٌشارن فً اي عمل ٌسبب لها 

. االذى 

: واضاؾ وهو ٌخص زوجته بنظرة حب

ــ ربما بسبب هذه العبللة التً جمعت بٌنً وبٌن الطٌور 

والؽزالن ،احببت تانٌرت ، الن فٌها شٌئا ٌنتمً للطٌور فً 

انطبللها وتحلٌمها ونعومة ورشالة وحرٌة الحركة لدٌها ، 

وبهاء وبراءة هذه الكائنات التً تعاشر السماء ، وكذلن فان 

. لعٌنٌها شبها عظٌما بعٌون ؼزالن الصحراء 

      ثم لالت تانٌرت وهً ترسل ضحكة ذات جرس لذٌذ ، 

تخاطب انجٌلٌكا وتطلب منها ان تسؤل اوسادن بان ٌؽنً لها 

لصٌدة الؽزل التً صاغ فٌها بعض الكبلم الذي ٌموله االن 

. شعرا وانشده لها فً اول موعد ؼرامً بٌنهما 

     فانضم االب واالم الى انجٌلٌكا ٌدعوانه الى الماء لصٌدته ، 

بٌنما بادر هو فانكر ان ٌكون شاعرا ، اال انه عندما اشرق 

للبه بحب تانٌرت وجد نفسه ودون لصد وتصمٌم ، ٌمول عددا 

من المصائد ، بدءا بهذه المصٌدة التً لال انه صاؼها بلؽة 

الطوارق ، وؼناها على وزن االلحان الصحراوٌة الطارلٌة 
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واستؤذن فً ان ٌمولها اوال بلؽتها االصلٌة ثم ٌترجمها لهم ، 

وفاجاتهم تانٌرت بان اخرجت من جراب كان معها الة امزاد ، 

وبدأت تعزؾ على ذلن الوتر الوحٌد ذي الصوت الشجً ، 

عزفا ٌتوافك وٌنسجم مع الشكل الذي ٌإدي به اوسادن كلماته 

، وولع اللحن فً آذانهم مشابها للؽناء الذي ٌموله الجمالون 

وهم ٌسولن ابلهم فً الصحراء او ٌوردونها على الماء ، 

المسمى الحداء ، وعندما انتهى صفموا بحماس معبرٌن عن 

افتتانهم بؽنائه دون معرفتهم بالكلمات التً سرعان ما نمل لهم 

: ترجمة لمعانٌها على النحو التالً 

هنان تحت ظل طوٌل ٌصنعه كثٌب الرمل الذهبً  

ساعة االصٌل  

جلست انتظر ان ٌحٌن موعد لمائً بن  

راٌت طائر هدهد ٌزهو بالوانه  

وتاج الجمال فوق رأسه  

ٌسبح فً الفضاء االزرق فوق راسً  

فتفاءلت بطائر الهدهد ذان 

الن جماله ذكرنً بجمالن 
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وجناحاه ٌخفمان  

تماما مثل خفمان للبً بحبن 

وبعٌدا فوق الكثٌب الممابل 

انطلفت ؼزالة تركض برشالة وكبرٌاء  

فرأٌت فً عٌنٌها شٌئا من سحر عٌنٌن  

وراٌت انها استعارت رشالة ركضها منن 

فمتى ٌهل طٌفن الجمٌل  

وأرى ذهب الرمل من حولً 

ٌرلص ترحٌبا بالكائن الذهبً الذي ٌحبه للبً 

 

 

21 

 

                      جلس الرائد السردون ٌمود السٌارة بجوار 

البرٌجاد هٌوز،ؼارلٌن فً صمت استمر لعدة دلائك، كانت 

السٌارة لد ؼادرت خبللها وكالة باناٌوتً ، وعبرت الشعبة 

التً تشكل مدخبل لجنائن العرعار، وصوال الى  الطرٌك 
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الرئٌسً الذي ٌمود الى مزده ، دون ان ٌجرإ اي منهما على 

اختراله ، تاثرا وانفعاال عمب تلن الصدمة التً لم ٌكونا 

ٌتولعانها ، الرفض الذي ارسلته الٌهما انجٌلٌكا مما ٌعنً 

. ضربة لاضٌة اطاحت بكل مخططاتهما 

    مرق امامهما ؼراب ٌطٌر على انخفاض ، كاد ٌصطدم 

بزجاج السٌارة ، فحرن بشكله االسود رؼبة السردون للكبلم ، 

: وهو ٌتطٌر من شكله 

ـــ رأٌت ؼرابا مثله فً الصباح ، لبل وصولنا الى الوكالة ، 

فاثار فً نفسً احساسا بالتشاإم، وجعلنً متطٌرا اتعوذ باهلل 

. من بإس هذا النهار

   فرد علٌه البرٌجادٌر هٌوز ، بشًء من المواساة ، بحكم انه 

ٌعرؾ حجم الصدمة بالنسبة لزمٌله ، التً كانت اكثر لوة مما 

حدث له ، فهو صاحب الجزء العاجل من الخطة ، التً جاء 

مستعدا لتنفٌذها فوجد الطرٌك مسدودا ، بٌنما هو صاحب 

الجزء المإجل من الخطة ، الذي لد ٌكون لاببل للمراجعة 

. واعادة النظر 

. ــ لٌس هذا هو نهاٌة الطرٌك 
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ــ وهل هنان حما طرٌك ؟ انه طرٌك مسدود منذ البداٌة ، 

. ورفض الٌوم لم ٌكن جدٌدا فمد سمعته من لبل 

ــ ولد تسمعه مرة ثالثة ورابعة وخامسة ، دون ان ٌكون سببا 

للٌؤس، وما اهمٌة العمل اذن ان لم ٌكن الختراع السبل وجلب 

. الحلول للموالؾ الصعبة والحاالت المستعصٌة مثل هذه الحالة

فلنعط الموضوع ولتا ، ولنعمل فٌه تفكٌرا وتدبٌرا ، وحٌث 

. هنان ارادة ، فهنان دائما طرٌك، كما ٌمول المثل االنجلٌزي 

ــ ال ادري ان كانت امثال االنجلٌز ، تنفع اٌها البرٌجادٌر فً 

. مثل هذه الصحراء 

ــ ال تنس ان الرجل وابنته والعائلة التً تتعامل معها ذات 

اصول اوروبٌة ، ولن نجد مفاتٌح لشخصٌاتهم هنا ، وانما فً 

. تراث الضفة االخرى للبحر

. ــ اال ترى فٌما حدث اهانة لن ولً 

ــ لٌس بالضرورة اهانه ، ولكنه سلون ٌخلو من فضٌلتً 

. الذوق والمجاملة 

ــ ربما النه امر ٌخصنى، اجد فٌه اهانة شخصٌة ، تستحك ان 

. انتمم لها 
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ــ ممن ترٌد ان تنتمم ؟ 

. ــ وهل هنان ؼٌره ؟ باناٌوتً 

ــ ولكنن راٌت كٌؾ جاء الرجل مرحبا ، مبدٌا استعداده للتفاهم 

، ولام بما البد ان ٌموم به اي اب فً مثل هذا المولؾ ، بان 

. احال االمر الى ابنته المعنٌة باالمر

ــ وهل تصدق اٌها البرٌجادٌر هٌوز ، ان هنان ابنة معنٌة 

باالمر وحدها ، انه مجرد توزٌع ادوار ، واسلوب للتخلص من 

. الحرج بشًء من الحٌلة والخداع

ــ ارى ان هنان فٌما تموله تصارع لٌم وتمالٌد بٌن المفاهٌم 

البدوٌة ، والمفاهٌم االجنبٌة ، الن ما تموله عن الحٌلة ٌصلح 

فً حالة ما اذا كان باناٌوتً بدوٌا من لٌبٌا ، وٌخضع اوالده 

وبناته لسٌطرته ، وٌؤتمرون بامره ، لكنه رجل اجنبً ، واب 

مسٌحً ٌونانً ، لٌس فً ثمافته، وال فً دٌانته ، ان ٌفرض 

. زوجا على ابنته 

ــ انه ٌلعب بالتمالٌد كما ٌرٌد، فحٌن ٌناسبه ان ٌكون بدوٌا ، 

ٌستطٌع ان ٌكون ، واذا اراد ان ٌملب السترة وٌرتدٌها على 

الوجه االخر، ٌفعل ذلن وٌظهر بمظهر جدٌد له لون اوروبً ، 
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كانه ارتدى بذلة ؼٌر االولى ، بٌنما هً نفس البذلة ونفس 

. السترة

. ــ ارجون ان تتمهل لبل التفكٌر فً اٌة حمالة تندم علٌها 

ــ لٌكن هو اجنبٌا او ؼٌر اجنبً ، من شمال البحر او من 

جنوبه ، فانا اعرؾ نفسً ، رجل بدوي ، ال ٌمبل ان ٌداس له 

طرؾ ، وال ان تخدشه ذرة اهانة ، وساعتبر الموضوع معركة 

شخصٌة بٌنً وبٌنه ، وانا شاكر لما لمت به من معاونة لً 

حتى االن ، ولن احرجن بان تمؾ معً فً اٌة معركة اخوضها 

. ثؤرا لكرامتً 

ــ مازلت انصح بالترٌث وعدم االستعجال والتفكٌر فً حلول 

. اجدى من االنتمام 

: رأى صاحبه صامتا فؤضاؾ 

ــ انها تمول كبلما ٌستحك التفكٌر ، وتعتذر عن عدم الرؼبة 

فً الزواج بسبب ما عانته من خٌبة فً زواجها االول، فلماذا 

ال نصدق انها حما مازالت تعانً ؼصصا من ذلن الزواج 

وتحتاج الى ولت حتى تتعافً من هذه الؽصص وتنساها ، 
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لتكون مهٌؤة بعد فترة من الزمان للتفكٌر فً الزواج من جدٌد 

 .

. ــ انها فً نظري مجرد اعذار 

ــ اعطها ولتا لتختبر ان كانت اعذارا حمٌمٌة او زائفة ، الٌس 

هذا ما ٌمتضٌه العمل ؟ 

ــ اتبعنا طرٌك العمل طوٌبل ، وحان ان نجرب شٌئا من 

. الجنون

اعتبرها باناٌوتً دعابة ضحن لها ، وانتظر حتى مرت شاحنة 

: فً طرٌمها الى الوكالة ، فمال بعد ان اختفى زئٌر محركها

ــ اعود فالول ال تفمد عملن وانت تتعامل مع هذا الموضوع ، 

ثم ال تفمد صدالتن لباناٌوتً ، الن هذا هو طرٌمن الستعادة 

. االمل فً الزواج من ابنته

ــ ما ٌحز فً نفسً هو ما لمت به من تضحٌات ، فمد بعت كل 

ما املن من ابل ، وفارلت زوجتً وتنازلت لها عن حك رعاٌة 

اوالدي ، لكً اتفرغ للعروس الجدٌدة، وها انا عود ببل امل فً 

العروس ، وارجع الى بٌت جدٌد ببل عائلة وال زوجة وال اوالد 

. ، وال ٌستمبلنً فٌه اال الصمت والفراغ
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ــ لن ٌضٌرن ان تجرب حٌاة العزوبٌة والتحرر من لٌود 

الزوجٌة واعباء االوالد لبعض الولت، كنوع من االجازة ، وها 

انت ترانً اعٌش مثل هذه الحٌاة وانا فً هذا العمر ، دون ان 

اعرؾ زوجة وال اوالد ، وتجدنً امامن لم افمد حاسة من 

حواسً ، واحتفظ بكامل لواي العملٌة ، فبل تؤسؾ لشًء ٌمكن 

ان تحٌله الى مصدر راحة وهناء ، واموالن ال زالت معن ، 

فانت تستطٌع ان تجد ثمنا مناسبا للسٌارة والجواد ٌوازي ما 

. دفعته فٌهما 

عاد السردون الى صمته  

وادار نائب الوالً دفة الحدٌث الى مواضٌع اخرى تتصل 

بعملهما المشترن فً شئون المنطمة، استؽرق منهما كل ما 

. تبمى من ولت الرحلة وصوال الى محطتهما النهائٌة 

      وفً مزده كان على السردون ان ٌتآلؾ مع روتٌنه 

الجدٌد فً حٌاته خارج المكتب ، فهو االن ٌسكن بٌتا ببل عائلة 

وال زوجة وال اطفال ، ولم ٌكن ممكنا ان ٌتراجع عما انتهت 

الٌه االمور من طبلق لزوجته وتخلٌه عن رعاٌة االوالد 

الماصرٌن لها ممابل ما ٌمدمه لها من نفمة، وكل ما استطاع ان 



 461 

ٌموم به من ترتٌب هو ان اختا له متمدمة فً العمر ، لها بٌت 

وعائلة ، التطعت من ولتها ولتا ال ٌزٌد عن ساعة صباح كل 

ٌوم ، تؤتً لرعاٌة البٌت واعداد وجبة له ، ٌجدها فً انتظاره 

جاهزة عندما ٌاتً ظهرا ال تحتاج اال لتسخٌنها ، وتحضر معها 

مرة كل اسبوع امراة تعٌنها على ؼسل المبلبس واالوانً 

وتنظٌؾ ارضٌة البٌت ممابل اجر ، وكان شرٌكه فً صفمة 

الزواج الذي لم ٌتحمك من انجٌلٌكا ، الفونسو ، مازال ٌباشر 

االشراؾ على تجهٌز وكالة الحلفاء ، ٌهًء بالتعاون مع 

الشركة الرئٌسٌة ما تحتاجه الوكالة من ابنٌة ومرافك استعدادا 

الفتتاحها فً ؼضون بضعة اشهر ، وكان فً اثناء هذه الفترة 

التحضٌرٌة ٌسافر الى طرابلس وٌمر فً طرٌمه بمزده ، 

فٌستضٌفه السردون ، لمضاء ولت معه ، ٌستؽله فً الحدٌث 

حول موضوع االتفاق بٌنهما ومدى امكانٌة ان ٌساعده 

. الفونسو فً وضع خطة للمرحلة المادمة 

   اعطاه فً آخر مرة جاء الٌه ، فكرة عن الرحلة التً لام بها 

الى الوكالة ، وفشل نائب الوالً ، الذي اصطحبه الى هنان، 

فً الوساطة التً لام بها من اجله ، ونمل له ما احس به من 
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صدمة وهو ٌتلمى هذه االجابة بالرفض ، مع انه لدم لها مهرا 

لم ٌسبك لرجل فً مناطك المبلة ان لدمه المراة ، وكان نائب 

الوالً هو من حرضه على ان ٌكون المهر بهذه الفخامة ، بل 

جعل فخامة المهر ولٌمته العالٌة شرطا لدخوله فً الوساطة ، 

ومع ذلن عاد االثنان خائبٌن ، وهو ٌسؤله باعتباره شرٌكه فً 

الخطة ان ٌنصحه كٌؾ ٌواجه المولؾ ، باعتباره اٌضا الزوج 

السابك للمرأة الذي خبر سلوكها وعرؾ اسلوب تفكٌرها ، 

. لٌدله على افضل السبل للحصول على موافمتها 

                        واجه الفونسو المولؾ بشًء من الحذر 

والتحفظ والخوؾ من ان ٌكون للسردون نٌة الرجوع عما 

وعده به ، واعطاه له ، لائبل بانه اوفى بكل التزاماته نحوه ، 

واكمل ما ٌخصه من الصفمة ، وما تبمى فانه لم ٌعد مسئولٌته 

، وافهمه السردون ان ما وصل الى ملكه متمثبل فً عمد 

الوكالة والثمن الذي تم دفعه فً الحصول على العمد ، صار 

حبلال ببلال له ، ال ٌنازعه احد فً ملكٌته ، وال ٌمدر احد على 

انتزاعه منه ، وما فاتحه االن فً الموضوع اال باعتباره 

صدٌما ،ٌطلب المشورة من صدٌمه ، وٌرٌده ان ٌخبره بصدق 
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وامانة وصراحة ، عما ٌراه من فرص فً المستمبل ان تعود 

انجٌلٌكا عن رفضها له ، ولبولها به زوجا ، وما هو هذا 

الشًء الذي ٌمكن ان ٌدفع بها للعدول عن مولفها الرافض 

منه ، فافهمه الفونسو ، ان انجٌلٌكا امراة عنٌده، وانه لو طلب 

من ابٌها ان ٌرؼمها على الزواج فلن ٌستطٌع ، النها تربت 

مستملة الرأي ، لوٌة الشخصٌة ، ولن ٌنفع معها اي ضؽط ، 

وبشًء من االسى سؤله السردون ان كان . تمارسه  العائلة

ذلن ٌعنً ان ٌستسلم لمصٌره وٌفمد اي امل فً الفوز بها 

زوجة له ، وعندما سكت الفونسو ، ولم ٌرد ، اعتبر السردون 

ان سكوته هذا ردا ٌمصد بانه فعبل ال امل له ، فانتابته نوبة 

من الهٌاج والؽضب ، ونهض من جلسته فً صالون بٌته ، 

وصار ٌتحرن بخطوات متشنجة ، عصبٌة ، جئة وذهابا ، 

وٌضرب الحائط بمبضة ٌده ، لائبل بانه لن ٌستسلم لمثل هذا 

المصٌر ،  فهو نوع من البشر ال ٌمبل بكلمة ال اجابة على ما 

ٌطلبه ،وسٌجد طرٌمة للفوز بها ، ان لم ٌكن بالرضا فبؽٌره ، 

عارضا بعض الخطط االنتمامٌة ، التً ٌرٌد من  الفونسو ان 

ٌعطٌه راٌه عن اكثرها لابلٌة للنجاح ، لائبل ان هذا المهر 
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الثمٌن الذي عرضه علٌها ، ٌستطٌع ان ٌشتري به فتى ضائعا 

فً عمر انجٌلٌكا ، كانت لد لبضت علٌه شرطة االداب ٌعمل 

لوادا، لضى مدة حكمه فً السجن وخرج ، ٌعمل فً المدٌنة 

وله اصول بدوٌة فً هذه المنطمة ، ٌجٌد الحٌل التً ٌخدع بها 

الفتٌات ، سٌؤتً به لٌمارس خبرته فً االٌماع بانجٌلٌكا 

وسٌجعله فً هذه المرة ٌتزوجها ، ال لٌكون زوجا حمٌمٌا لها ، 

ولكنه زوج رمزي صوري ، النه سٌترن فراشها له ، ولن 

تستطٌع فً هذه الحالة اال ان تستجٌب له ال كزوجة ولكن 

الخطة الثانٌة ، ستؤتً اٌضا . كمومس، ، ٌتاجر بها زوجها 

فمد سعى والدها لتزٌجها بن ، هروبا من " بنفس النتٌجة 

فضٌحتها مع اخٌها ، دعنا نتكلم بصراحة ، واستطٌع انا اٌضا 

ان اجعل والدها ٌسعها لتزوٌجها لً ، عندما العب بشاب 

بلطجً من مدمنً الدخول فً السجن ، اطلك سراحه ، 

واعطٌه حرٌته ، ممابل ان ٌتربص بها وٌموم باؼتصابها وال 

ٌتركها ، اال وهً عارٌة مفضوحة ، ممتهنة ، منتهكة العرض 

والشرؾ، امام كل اهل الوكالة، فهل ٌستطٌع والدها بعد ذلن 

اال ان ٌؤتً راكعا طالبا ان اتزوجها تؽطٌة لفضٌحته ، عندئد 
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ساتزوجها وساعاملها باعتبارها جارٌة ال زوجة النها ارادت 

" المهانة لنفسها ، الفظها بعد ان اطفًء بها نار الشهوة 

                        وعاد للجلوس لائبل لصاحبه ان هذا ما 

جاءه عفو الخاطر ، ولكنه سٌفكر فً مزٌد من مثل هذه الخطط 

النها طالما رفضتنً وانا اتمدم لها بامانة وشرؾ " االنتمامٌة 

، وباكثر االسالٌب لطفا ، فلتجرب اذن رإٌة الوجه الثانً 

عندما اتمدم للفوز بها ارؼاما وؼصبا ، وباكثر االسالٌب مهانة 

"        ومذلة لها والسرتها ، فما رأٌن؟

      كان لد واجه بالصمت السإال االول عن كٌفٌة ان تعدل 

انجٌلٌكا عن رفضها ، ال عن عجز فً وجود االجابة ، ولكن 

عن رؼبة فً اال ٌكون شرٌكا فً اٌذاء العائلة التً صاهرها 

بالمعروؾ ، وانهى المصاهرة بالمعروؾ ، الن لدٌه ردا ، هو 

الذي صار مرؼما االن على االفصاح عنه ، بعد ان ادرن ان 

للسردون بدائل اكثر سوءا وضررا ، فعاد الى الكبلم لائبل 

للسردون بان ما لاله عن معرفته بطبٌعة زوجته السابمة 

واسلوب تفكٌرها لول صحٌح ، ومن والع هذه الخبرة ، 

ٌستطٌع ان ٌمول بانها مرتبطة ارتباطا وثٌما بوالدٌها ، 
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ومستعدة الن تفدٌهما بحٌاتها ، ولد ٌكون حبها الموي لهما ، 

سبٌبل ٌستخدمه السردون للنفاذ الٌها والحصول على ما ٌرٌده 

هنا برلت عٌنا السردون ، وظهرت عبلمات االهتمام . منها 

انتصبت اذناه ، وركز بصره فً وجه صاحبه ، . على وجهه

ولد بمى متجمدا فً مكانه ٌنصت بكل جوارحه لما سٌموله 

الفونسو من شرح للخطة 

التً ٌمترحها ، وملخصها ان ٌسعى السردون لوضع والدها 

باناٌوتً فً محنة وكرب ، وانه ال سبٌل لخروجه من هذه 

المحنة الماسٌة التً ستنعكس اثارها بالضرورة على زوجته 

للما وحزنا ، اال بان تتمدم ابنته لعونه ومساعدته وانماذه من 

ورطته ، بالموافمة على زواجها من السردون ، عندها لن 

تتردد انجٌلٌكا اطبللا، اذا عرفت حما ان هذا الزواج وحده ما 

. سوؾ ٌضمن الخبلص لوالدها من محنته ،بالمبول به زوجا

                               لم ٌكن لدى الفونسو خطة واضحة 

عن ما هً هذه المحنة وكٌؾ ٌمكن صناعتها ، بل هو لم ٌكن 

ٌرٌد اساسا تمدٌم مثل هذا االلتراح المإذي لصهره السابك 

اونكل باناٌوتً كما ٌحب ان ٌسمٌه ، اال بعد ان رأى الخطط 
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الجهنمٌة االخرى التً ٌذخرها السردون له، حٌث ان خطته 

ربما تكو الل اٌذاء ، وتمدم بدٌبل الل ضررا من تلن الخطط ، 

وهو لن ٌتطوع بالبحث عن وسٌلة لتنفٌذ هذه الخطة ، فهً 

مهمة السردون ، اذا وجد لذلن سبٌبل ، وهو ٌتمنى صادلا  اال 

ٌجد اي سبٌل لوضع باناٌوتً فً مثل هذه الورطة او المحنة ، 

بل ال ٌراه حما لادرا على فعل ذلن حتى لو اراد ، فالسردون 

ٌستطٌع بما ٌمارسه من انحراؾ وفساد ان ٌكسب ماال ٌمدمه 

مهرا ، وٌستطٌع ان ٌسعى لتزوٌر رخصة مثل رخصة الوكالة 

، لكنه ال ٌتصور انه ٌبلػ من الموة والسلطان حدا ٌجعله ٌدبر 

بلوى ٌرمى بها فً طرٌك باناٌوتً ، وٌنجو من العماب ، بل 

وٌخرج من هذه المإامرة ، كاسبا ، لابضا على ٌد انجٌلٌكا 

انه برؼم االلتراح الذي ابداه ، فانه واثك من ان . كعروس له 

السردون لن ٌنجح فً تنفٌذه ، ولعله ٌستطٌع ، خدمة لصهره 

السابك ، ان ٌعطٌه فكرة عما ٌحاول السردون تدبٌره له فً 

انه لن ٌمؾ صامتا ازاء ما سمعه من . الظبلم لٌؤخذ حذره منه 

خطط انتمامٌة ٌتفنن فً حبكها ، وسٌمترح خططا ٌنفذها 
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باناٌوتً لمواجهة مخططات السردون ، لكً ال ٌؤخذه على 

. حٌن ؼفلة 

                       وجدت الكلمات التً لالها الفونسو،     

صدى فً نفس السردون ، ورآها تمدم له الماعدة التً ٌبنً 

علٌها خطته فً الفوز بانجٌلٌكا ، وصار محور تفكٌره االن هو 

هذه المحنة التً ٌجب ان ٌضع فٌها باناٌوتً ، وكٌؾ ٌستطٌع 

لٌس . رسمها وتنفٌذها فً اسلوب محكم ٌضمن لها النجاح

افضل من استؽبلل اي جرٌمة لتل تحدث فً المنطمة ، لٌضعه 

بٌن متهمٌها ، ٌزٌؾ له دلٌبل او شاهدا ، ٌستطٌع اذا ما جاءت 

ابنته صاؼرة ، تتوسل ان ٌتزوجها ممابل اطبلق سراحه ، ان 

ٌموم بسحب شهادة الشاهد او بطبلن الدلٌل ، فٌنمذه من التهمة 

وٌعٌده برٌئا الى بٌته ، ولكن المشكلة طبعا فً جرٌمة المتل ، 

النه لد  تمضى االعوام دون حدوثها، وعندما تحدث عبر هذه 

الرلعة الواسعة من ارض المبلة ، فبل ضمان لوجود باناٌوتً 

لرٌبا من مسرحها ، او وجود الجرٌمة لرٌبا منه ، وهو الرجل 

الملتزم بالعمل الدائم فً وكالته ، لد ٌمضى العام دون ان 

ٌؽادرها ، والسردون طبعا لن ٌتورط فً تدبٌر جرٌمة لتل فً 



 469 

الوكالة او فً اي مكان اخر ، لد ترتد علٌه ، ولهذا فمد ٌسعى 

لتورٌطه فً شًء سٌاسً ، ٌسهل ادخاله فٌه ، وٌسهل 

اخراجه منه ، وٌسهل المبالؽة فً خطورته ، كما ٌسهل نزع 

الخطورة عنه ، والشن ان التهمة السٌاسٌة لد تكو اكثر امانا 

بالنسبة لمدبرها ، اال ان الصعوبة هً ان الرجل المستهدؾ 

بالتهمة لٌس مواطنا من اهل المنطمة ، ولٌس مواطنا من اهل 

الببلد ، ٌخضع لسلطة ضابط امن لٌبً مثله ، وانما لسلطة 

اعلى ، هً سلطة ضابط من جٌش االحتبلل ، فبل سبٌل للمبض 

علٌه وسجنه اال بامر ٌصدر من الوالً او من احد نوابه ، 

ولهذا راى ان ٌشرن البرٌجادٌر هٌوز معه ، فً وضع خطته ، 

وكان نائب الوالى هو الذي جاء عرضا على هذا الموضوع 

اثناء مروره به فً مكتبه المر ٌتصل بالعمل ، لال بعد ان فرغ 

 :من منالشة الموضوع الذي جاء من اجله 

. ــ ال تمل انن مازلت تفكر فً االنتمام 

ــ لٌس انتماما ٌا سٌادة البرٌجادٌر ، وانما البحث عن حل ، 

. وفما لنصٌحتن 

ــ وهل وجدت سبٌبل الى هذا الحل ؟ 
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ــ لد ال تصدق ان الفونسو الزوج السابك النجٌلٌكا ، هو الذي 

اشار الى هذا السبٌل ، باعتباره اكثر الناس خبرة بزوجته 

السابمة ؟ 

ــ ماذا لال السنٌور الفونسو ؟ 

ــ لال انها اذا رات والدها ٌعانً من مشكلة ما ،وان ال سبٌل 

الى خروجه من هذه المشكلة اال بموافمتها على الزواج ، 

. وافمت من اجل انماذ والدها الذي تتفانى فً حبه 

ـــ وهل حما ترٌد ان تصنع للرجل مشكلة من الهواء ؟ 

ــ دعابة ، نرٌدها ان تكون مجرد دعابة للرجل ، نمبض علٌه 

. ونضعه ٌوما فً السجن ، ثم نفرج علٌه 

ــ وهل نفعل معه هذا ، جزاء والوالئم الكثٌرة التً الامها لنا 

عندما كنا فً ضٌافته؟ 

ــ نستطٌع ان نكرمه ، ونمدم له والئم اكثر بذخا اثناء وجوده 

. فً الحجز 

ــ وماهً التهمة التً ستتوجه بها الٌه ؟ 

ــ لست انا ، ولكنها الحكومة ، فهً تهمة سٌاسٌة سٌخرج 

. منها باذن هللا، مثل الشعرة من العجٌن 
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ــ وهل لدٌن دلٌك  صالح لصنع مثل هذا العجٌن ؟ 

ــ ما اكثر الدلٌك ، والعجائن فً مثل هذه المضاٌا السٌاسٌة ، 

االتصال بدولة اجنبٌة ،او بحزب من االحزاب المحضورة ، او 

. التخابر لحساب هذه الدولة او هذا الحزب 

ــ تتحدث عن اتهام كهذا وكانه شًء ٌسٌر ، ال ، انت بالتؤكٌد 

. ال تتكلم جادا 

ــ هذا صحٌح ، ال اتكلم جادا ، وانما اتكلم مازحا ، فهً مزحة 

، ودعابة نرٌد ان نضؽط بها على صدٌمنا ، ولٌس بالضرورة 

ان تصل الى السلطات العلٌا ، مجرد اشتباه ، واعتمادا علٌه 

نرسل سٌارة الشرطة لتمبض علٌه ، وتحضره الى هنا فً تكتم 

وسرٌة ، لنضعه فً الحجز لمدة ٌوم ، ثم تعٌده ذات السٌارة 

. الى وكالته

ــ االمر لٌس هٌنا كما ترٌد تصوٌره ، ومسئولٌته تمع بكاملها 

على شخصً ، الننً وحدي المخول اصدار امر ٌتصل بواحد 

مثله من الرعاٌا االجانب ، ثم انه حتى وان بدأ االمر بالطرٌمة 

التً تمولها ، فمد ال ٌنتهً بالسهولة ذاتها ، النه ال ضمان الن 

تؤتً ابنته صارخة مستنجدة بن لتمنح نفسها لن ، وال 
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تتصورها لن تذهب او ٌذهب واحد من اسرتها الى جمعٌة 

الجالٌة الٌونانٌة ، فترفع االمر الى الوالً وتكبر المسؤلة ، 

ولهذا الول لن منذ االن ، ولبل ان تخطو اٌة خطوة فً تنفٌذ 

. حمالة كهذه، ان تنسى الموضوع 

   وتركه ، عائدا الى مكتبه بالطابك االعلى ، عارفا ان 

السردون لن ٌنسى الموضوع ، وسٌظل ٌحاول العثور على 

طرٌمة لبلٌماع بخصمه ، اال ان سلطانه فً مثل هذا المجال 

محدود ، وٌحتاج الي اجراء امنً ٌتصل بباناٌوتً الى عونه ، 

. وهو لن ٌمدم له هذا العون

                 رأى صدفة وهو ٌصعد درجات السلم ، الفونسو 

خارجا باوراق تخصه من احد المكاتب ، فناداه ، جاء مهروال 

ٌصافحه ، فدعاه الى الصعود معه الى مكتبه ، وهنان تبسط 

معه فً الحدٌث ، وطلب له المهوة ، ثم ساله باستؽراب عن 

حمٌمة ما لاله السردون بانه وراء هذا االلتراح الذي ٌمضى 

باختبلق مشكلة تإدي الى سجن باناٌوتً ، لكً تؤتً ابنته 

مستنجدة الطبلق سراحه ، فٌفرض علٌها السردون شروطه 

،فمال ان التراحه لم ٌكن بمثل هذه الصٌؽة ، وان كان ٌشبهه 
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فً المحتوى ، وهو لم ٌكن ٌرٌد ان ٌشٌر على الرائد السردون 

بمثل هذه االستشارة ، لوال ان رأى الرجل ٌفكر بوسائل وطرق 

عنٌفة لبلنتمام ، ٌصل الى حد ارتكاب الجرائم وانتهان 

االعراض ، فرأى نفسه ٌمترح علٌه شٌئا الل تطرفا فً 

معالجة الموضوع الذي صار هاجسا ٌسٌطر على عمله ، 

فحذره نائب الوالً من مؽبة  االنزالق مع السردون فً تفكٌره 

االجرامً ، ال حرصا على سبلمة وشرؾ باناٌوتً فمط ، ولكن 

حرصا اٌضا على سبلمة السردون نفسه ، الذي لد ٌتهور 

ورد الفونسو بان ما . بارتكاب حمالة تحطم حٌاته المهنٌة 

سمعه من الرائد السردون من افكار اثارت الرعب فً نفسه 

وجعلته ٌفكر فً ان ٌذهب فً الرب فرصة تتاح له الى اونكل 

باناٌوتً فً وكالته وٌطلب منه ان ٌؤخذ حذره منه، وٌعطٌه 

فطمؤنه البرٌجادٌر هٌوز ، بانه . فكرة عما ٌدبره له من خطط 

سٌكون شخصٌا بالمرصاد للسردون ولن ٌجعله ٌتمادى فً هذا 

التفكٌر الذي ٌجلب االذى الي انسان سواء كان باناٌوتً او 

ؼٌره ، انطبللا من حرصه على شرؾ الوظٌفة التً ٌإدٌها 

كحاكم عسكري لهذه المنطمة ، واجبه حماٌة المواطنٌن ال 
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االٌماع بهم وتدبٌر التهم المزورة وتورٌطهم فٌها، واٌة خطوة 

ٌموم بها السردون فً هذا االتجاه لن ٌكتفً بكشفها وابطالها ، 

وانما سٌعمل على  مبلحمته ادارٌا ولانونٌا حتى ٌدفع ثمن 

ورجاه ان ٌستمر فً تنفٌذ فكرة الزٌارة التً ٌنوي . انحرافه 

المٌام بها الى باناٌوتً ، واطبلعه على الخطط التً ٌحاول 

السردون وضعها الٌذائه ، ال  بؽرض تحذٌر باناٌوتً منها، 

ولكن بؽرض تطمٌنه بانه لن ٌستطٌع تنفٌذها، الن هنان 

واببلؼه تحٌاتً ورجائً " مسئوال اكبر منه ٌمؾ له بالمرصاد 

بضرورة ان ٌطلعنً شخصٌا على اٌة مضاٌمات ٌتعرض لها 

" من لبل الرائد السردون اللوم باٌمافه عند حده 

               وهنا ابان الفونسو لنائب الوالً حمٌمة ما ٌجهله 

من تفاصٌل العبللة بٌنه وبٌن الرائد السردون ، لائبل انه تعامل 

مرؼما معه ، وخضع مجبرا لتهدٌده ، فمد وازن بٌن التهدٌد 

باٌذائه بل تصفٌته جسدٌا اذا رفض ، ووعده بالمكافؤة اذا 

استجاب ، واختار الحل الثانً ، النه مع الرفض سٌخسر كل 

شً ولن ٌربح شٌئا ، اما مع الحل الثانً فسٌسخر استمراره 

وحٌاته الزوجٌة وسٌربح االحتفاظ بحٌاته وحرٌته ، وسٌتوفر 
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على عمل ٌحمٌه من البطالة ، ولد ٌجلب له رزلا اوسع من 

رزله السابك ، ولهذا فهو ٌرى نفسه ضحٌة من ضحاٌا هذا 

الرجل ، وسواء مضى فً خطة اٌذاء باناٌوتً واسرته او لم 

ٌمض، بسبب علم نائب الوالً بهذه الخطط وتعطٌلها ، فهنان 

بالتؤكٌد اناس آخرون ، ٌإذٌهم وجود الرائد السردون فً هذا 

المنصب ، امس والٌوم وؼدا، وهو واحد من هإالء الناس ، 

فبؤسمهم ومن اجلهم جمٌعا ٌتوسل الٌه ان ٌعمل جهده على 

تخلٌص المنطمة من شروره ، ولن ٌعدم نائب الوالً وجود 

عنصر امنً ، له من االمانة والنزاهة والشرؾ ، ما ٌإهله 

لملء هذا المنصب وتعوٌض الفراغ الذي سٌتركه ؼٌاب الرائد 

بمً البرٌجادٌر هٌوز صامتا ، كؤنه ٌتؤمل كلمات . السردون 

الفونسو ، الذ ي نهض والفا ، ومد ٌده الى صاحب المكتب 

مصافحا ، لائبل انه لن ٌستؽل كرمه فٌؤخذ ولتا اكثر مما اخذ ، 

وخطا نحو الباب حٌث تمهل وهو ٌفتحه وعاد الى الكبلم 

متوسبل نائب الوالً ان ٌفكر جدٌا فٌما لاله له ، وسٌشكر له 

الناس هذا الصنٌع ، راجٌا اٌاه اال ٌصل ما لاله له الى اذن 

. الرائد السردون النه عندئذ لن ٌسلم من شره وانتمامه 
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                         خرج الفونسو وبمى البرٌجادٌر هٌوزر 

مع فكرة ان ٌتخلص من السردون كما الترح الضٌؾ االٌطالً، 

نعم، نعم ، ماذا تراه سٌحدث لو وجد السردون بعٌدا عن 

طرٌمه ، الن ٌكون هذا الطرٌك سانحا ، سالكا امامه فً رحلة 

الفوز بانجٌلٌكا زوجة له ، لمد سمط حمه فً اولوٌة االستمتاع 

بها ، باعتبار ما حدث من رفض له، وهو رفض ال ٌعنٌه ، النه 

جاء ٌتوسط فً خطبتها له ، ولٌس خاطبا اٌاها لنفسه ، وهو 

. ما ٌمكن ان ٌفعله فً مشوار لادم 

                          ابعاد السردون عن الطرٌك ، لبل ان 

ٌتحول من رجل ٌحفظ االمن ، الى رجل ٌخترق االمن وٌصنع 

له المشاكل ، ومن مسئول ٌعٌنه على المٌام بواجب ادارة هذه 

المنطمة التً تبلػ حجم المملكة المتحدة مرتٌن، الى عبء 

نعم ، انه موضوع وجٌه دون شن ، . ٌعٌك وٌعرلل ادارته لها

ٌجب ان ٌفكر فٌه بروٌة ودون استعجال ، الن فً ممدور 

السردون ، اذا تسرب الٌه شًء عنه ، ان ٌفعل اي شًء 

العالته ، ولو فجر حربا اهلٌة فً المنطمة ، او اثار شؽبا 

ٌشعل الحرائك فً مبنى االدارة ، ولهذا فان االجراء بازاحته 
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ٌجب ان ٌكون اجراء اكٌدا حاسما سرٌعا ، ال تردد فٌه ، 

والتدابٌر التً تسبك استصدار لرار الوالً ببلكلً بعزله ، او 

نمله ، ٌجب ان تتم فً صمت وتكتم ، وتعزٌز هذه التدابٌر 

االدارٌة بما ٌمكن جمعه من البراهٌن واالدلة على فساده 

وانحرافه ، بحٌث ال تترن فرصة امام الوالً للتردد فً 

. استصدار المرار المطلوب 

                  هنان محاذٌر تحٌط بالكشؾ عن فساده ، 

خاصة اذا ساق ادلة لدٌمة على هذا الفساد، واهمها انه 

سٌلحمه اللوم النه تؤخر فً الكشؾ عن هذا الفساد وتستر 

علٌه كل هذا الولت ، ومن اجل هذا فسٌكتفً بعملٌة واحدة ، 

ٌستطٌع ان ٌمول انه لم ٌعرؾ بها اال االن ، وهً العبللة التً 

تربطه بجماعة من لطاع الطرق كان وراء انشائها ، وكان 

رئٌسها شرطٌا ترن الخدمة بعد ان عمل اعواما تحت امرته ، 

امده السردون بالسبلح ولدم له الحماٌة ، وهوٌسطو على 

لافلة لادمة من حاسً مسعود ، خارج الحدود ،وداخل التراب 

الجزائري الذي ٌسٌطر علٌه الفرنسٌون ، ولد عرؾ اخٌرا ان 

واحدا من اعضاء تلن العصابة موجود بسجن بورتا بٌنٌتو ، 
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فً طرابلس وٌستطٌع الوصول الٌه عن طرٌك ضابط من 

رفاله هو مدٌر ادارة السجون ، وانتزاع اعتراؾ منه بضلوع 

السردون فً تلن العملٌة ، ربما ممابل وعد باستصدار عفو 

عنه باعتباره شاهد ملن ، وهو تدبٌر سٌلجا الٌه فً حالة 

وجود صعوبة اللناع الوالً بازاحته الن مثل هذا التورط فً 

العمل االجرامً لد ٌمود الى عزل السردون ومحاكمته وهو ال 

. ٌرٌد له مثل هذا المصٌر 

                           لم ٌكن من عادة المستر هٌوز ان 

ٌشرب الخمر بمفرده ، وهو ال ٌجد احدا ٌشربها معه فً البلدة 

، اال اذا جاء زائر اجنبً الٌها ، كما حدث منذ اٌام مع خبٌر 

اثري انجلٌزي جاء مع احدى الموافل االثرٌة ، استضافه للٌلة 

فً بٌته وشاركه الشراب ، عدا ذلن فهو ٌكتفً بالشراب فً 

المهمات التً ٌذهب فٌها الى طرابلس ، وااللامة فً فندق 

الجراند هوتٌل ، ٌستمبل اصدلاءه هنان وٌشاركهم الشراب 

مساء ، وكذلن اثناء اجازاته المتكررة الى مالطا ، او المتباعدة 

الى لندن ، اال انه الٌوم وهو مشؽول بفكرة االستؽناء عن 

خدمات السردون، احس بحاجته الى كاس بعد ان لام خادمه 
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مرزوق ، الجنوبً االسمر ، وزوجته حواء ، وهما ٌمٌمان  فً 

ؼرفة بمنافعها فً الحدٌمة لرٌبا من البوابة الرئٌسٌة  

وٌشرفان على تنظٌؾ البٌت وحراسته واعداد  الطعام له 

ولضٌوفه واالعتناء بالحدٌمة ، فاخرج من الدوالب زجاجة 

الوٌسكً التً استهلن نصفها مع الخبٌر االثري ، وامر 

مرزوق باحضار الصودا والثلج من البراد ، وجلس ٌشرب ولد 

وضع بجواره الرادٌو ، واستمر بالمإشر على محطة تذٌع 

الموسٌمى الكبلسٌكٌة وبدا فً شرب اول لدح ، ولد سرح 

بفكره ٌتؤمل العبللة التً تربطه بزمٌله الرائد السردون ، 

وٌفتش فً داخل نفسه، عن كنه المشاعر التً ٌحملها له،هل 

ٌخامرها شًء من الود ؟ او االعجاب بمدراته التً ٌملكها ؟ 

ومنها مهارته فً التحاٌل ، ورسم الخطط لبلٌماع بخصوم 

االمن ، مما ٌجعله رؼم ضعفه االخبللً ، ناجح فً مهمته 

كمسئول عن االمن فً هذه المنطمة ، ام هً الؽٌرة ، ام هً 

حما الكراهٌة ، حتى اذا لال ان مشاعره نحو السردون تحتوي 

على مزٌج من هذا كله ، فهل حما هنان كمٌة من الكراهٌة 

تخالط هذا المزٌج ، تجعله ٌرؼب فً اٌذائه وازاحته من 
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طرٌمه ؟ ام هً مجرد عملٌات ربح وخسارة ، ٌمٌسها 

بمماٌٌس حسابٌة باردة ، هً مماٌٌس المصلحة التً تعود 

علٌه بابمائه او ابعاده ؟ ام انه استجابة لحس بالمسئولٌة 

والواجب ٌمضى بان ٌبتعد هذا الرجل عن منصبه حرصا على 

الصالح العام ؟ 

                      انه ٌعرؾ الفوارق فً التكوٌن والثمافة 

والعوامل التراثٌة التً ٌنتمً الٌها كل منهما ، والفوارق فً 

التربٌة ، بل الفوارق فً المبادي التً ٌإمن بها كل منهما ، اال 

انه تعود اال ٌجعل هذه الفوارق عائما ٌعوق التواصل والتفاعل 

واالندماج مع الناس فً الببلد التً سالته الٌها خدمته 

العسكرٌة ، فمد خرج من ببلده منذ ان كان ضابطا صؽٌرا 

حدٌث التخرج فً العشرٌن من عمره ، وامضى االن ربع لرن 

ٌعٌش مع الوام تفصل بٌنه وبٌنهم هذه المسافة الثمافٌة 

واالثنٌة والدٌنٌة والتربوٌة دون ان تعٌك انشاء عبللة سوٌة 

بهم ، سواء فً صحارى العراق و االردن ، اوفً مناطك 

الصحراء الؽربٌة المصرٌة ، او عندما جاء منذ خمسة اعوام 

الى لٌبٌا ، وبعد مرحلة اعداد بسٌطة فً مكتب الوالً ، استلم 



 481 

منصبه فً مزده ، ووجد السردون ٌعمل باالنابة فً هذا 

المنصب ، بعد ان انتمال المسئول السابك ، بناء على طلبه 

وخوفا من تهدٌدات كانت تصله من بعض العصابات ، حٌث 

كانت الحالة تعانً من انهٌارات امنٌة خطٌرة فً منطمة المبلة 

،  تعاونت لوات االمن الفرنسٌة والبرٌطانٌة ، وسبلح الحدود 

على الجانبٌن ، فً معالجة الحالة ، وتم ترسٌم السردون مدٌرا 

المن المنطمة ، مكافاة على الجهد الذي بدله فً اعادة استتباب 

االمن فً المنطمة التً ٌدٌرها، واظهر حكمة وحنكة فً 

التعامل مع المبائل الصحراوٌة ، وهً التً كان زعماء 

العصابات ٌستمدون منها الحماٌة ، وجاء بشٌوخ هذه المبائل 

الى عاصمة الصحراء ، مزده ، وجعل كل المعونات المادمة من 

الحكومة ، الى اهالً المنطمة ، تذهب عن طرٌك هإالء 

الشٌوخ ، فضمن والءهم وتعاونهم وزرع بٌن بماٌا العصابات 

، عصابة انشؤها بعلم الحكومة ، ولام بتسلٌحها اٌضا بعلم 

الحكومة ، وٌتماضى افرادها مرتبات من خزٌنة الحكومة ، 

لتموم بمعرفة بماٌا تلن العصابات ورصد حركتها وكشؾ 

مخططاتها وفعبل كان عملها حاسما فً لطع دابر الجرٌمة فً 
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الصحراء ، ولعله استفاد من عملٌات لامت بها تلن العصابة ، 

بعٌدا عن مناطك عملها ، ومن وراء ظهر الحكومة ، لل ان 

تنتهً مهمتها وٌعود افرادها لبلنخراط فً االجهزة السرٌة فً 

عاصمة الببلد ، وربما تجربته تلن هً التً شجعته فً االونة 

االخٌرة ، ورؼبة فً الحصول على اموال كثٌرة ٌواجه بها 

المولؾ المستجد بعد ولوعه فً ؼرام انجٌكلٌكا ، الى تاسٌس 

هذه العصابة التً تعمل لحسابه الخاص، وٌختار مسرحا لها 

فً المناطك الحدودٌة ، بعٌدا عن منطمة المبلة التً تمع تحت 

مسئولٌته، وفٌما ٌبدو فمد زود العصابة بتعلٌماته التً تمنع 

العصابة من التورط فً جرائم المتل واالكتفاء بالسطو ، وهذا 

ما حدث مع  لافلة حاسً مسعود ، حٌث لم تحدث خسائر فً 

االرواح ، بل وصل خبر الحدى نماط الحدود ٌدلهم على مكان 

المافلة المنهوبة لكً ال ٌتعرض افراداها للضٌاع فً الصحراء 

والموت عطشا ، فكان انماذهم واعادتهم الى ببلدهم سببا فً 

لفل ملؾ تلن الحادثة ، وفً سجل انحرافات السردون حادثة 

اخرى ٌمكن  ان  ٌدفع بها ، دون ان ٌكون لها تبعات ٌخشاها 

، وهً تعود الى فترة لدٌمة عندما لاد  حملة لتجرٌد بعض 
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النجوع من  السبلح ؼٌر المرخص به ، فلم ٌمم بتسلٌمه كله 

الى الحكومة ، وخبؤ بعضه لٌموم ببٌعه عن طرٌك  احد اعوانه  

خارج الحدود ، ولعله استخدم بعضا منه لتسلٌح هذه العصابة 

التً لام اخٌرا بتشكٌلها ، وهو ٌعرؾ ان هذه لٌست معلومات 

جدٌدة بالنسبة له ، فمد عرؾ بها فً حٌنها وتؽاضى عنها 

تؽلٌبا لما كان ٌدركه من سجل متمٌز للسردون فً توفٌر االمن 

للمنطمة راى انه ٌؽفر بعض ما سعى الٌه من تربح عن طرٌك 

الوظٌفة، اال انه اذا احتاج الستخدامه الٌوم فانه ٌستطٌع ان 

. ٌدعً انها معلومة لم تصل الى علمه اال اخٌرا

                         احس  وهو ٌتناول الشراب بمفرده ، 

لؽٌاب الندٌم الذي تعود على وجوده فً مثل هذه اللحظات ، 

بضرورة ان ٌموم بعمل لتعوٌض هذه الؽٌاب ، هو كتابة 

الرسائل ، فمد مضى زمن لم ٌمارس هذه الهواٌة ، التً صار 

فً االعوام االخٌرة ال ٌجد احدا اال عمته سامانتا، ٌمارس معها 

هذه الهواٌة ، ودون تواتر وانتظام،باعتبارها اخر من تبمى من 

الدائرة االولى من الاربه ، بعد ان ؼادر والداه الحٌاة ، دون 

ان ٌتركا له اخوة واخوات ، او اعمام وعمات وخاالت ، ؼٌر 
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هذه العمة ، التً ٌثك فً مستواها العملً والثمافً ، وكانت 

اثناء الحرب رئٌسة الجمعٌة النسائٌة لرعاٌة االرامل ، كما 

كانت عضوا فً المجلس المحلً للمدٌنة ، معنٌة بالشؤن 

الثمافً ، ٌدخل فً اختصاصها الامة الحفبلت المساندة 

للمجهود الحربً ،واالشراؾ على المكتبات وؼٌر ذلن مما 

ٌتصل بالشؤن الثمافً المحلً ، اال ان الرسائل تباعدت بٌنه 

وبٌنها ، بحٌث ٌمضى احٌانا شهر وشهران دون ان ٌكتب لها 

، ومن جانبها فلم تكن تتؤخر فً الرد على كل رسالة ٌبعث بها 

الٌها ، فمام من مكانه واحضر الورق والملم ، وواصل جلسته 

على كرسً الصالون ، دون ان ٌرى حاجة لبلنتمال الى مكتبه 

 :

 

 

عمتً سامانتا 

كم مضى من الولت لم اكتب لن ، شهر ، شهران ، 

ثبلثة اشهر ؟ ربما اكثر للٌبل ، اال ان هذا ال ٌعنً اننً 

ال احملن فً للبً ، وافكر فٌن ، واتطلع للكتابة الٌن 



 485 

والتواصل معن ، وارنو الى تلن اللحظة الجمٌلة ، 

السعٌدة، التً استلم فٌها ردن ، المشكلة حما ، او 

السبب فً هذا التؤخٌر ، هو ان الزمن فً مثل هذه 

البٌئة الصحراوٌة ٌفمد اهمٌته ، او ان االنسان ٌفمد 

االحساس به ، فبل ٌشعر بمرور وحداته التً تعودت 

المجتمعات الحضرٌة ان تحسبها بالدلٌمة والساعة 

والٌوم واالسبوع والشهر والسنة ، واخترعوا اجهزة 

لمٌاسه بدلة تصل الى تمسٌم الدلٌمة الى ستٌن وحدة ، 

وهً التً نضعها فً معاصمنا ونعلمها على حوائط 

بٌوتنا ، ونصنع لها ابراجا فً المٌادٌن الرئٌسٌة فً 

المدن ونسمٌها ساعات ، ورؼم اننً اضع واحدة منها 

فً معصمً ، فهً ال تعنً شٌئا ، فالزمن هنا ٌفمد 

حدوده ، وٌصٌر اشبه بماء فً حالة سٌولة ، وهو 

كالماء ال لون له وال طعم وال رائحة ، ولٌس له شكل 

بابعاد مفهومة ومعروفة ، تتشابه اٌامه ولٌالٌه ، بل 

الطمس نفسه، بثباته وروتٌنه ، ٌضٌؾ الى حالة 

الرتابة المكرورة المضجرة ، فهو اٌضا ال ٌتؽٌر اال 



 486 

تؽٌرا خفٌفا مع حركة الفصول صٌفا وخرٌفا و شتاء 

وربٌعا ، ولٌس مثل الطمس فً كورنوٌل ، الذي 

ٌختلؾ من ٌوم الى آخر ، واحٌانا من ساعة الى اخرى 

، وهو هنا فً اؼلبه طمس معتدل ٌشتد لٌظه فً 

نهارات الصٌؾ ، وٌستده برده فً لٌل الشتاء ، 

واحٌانا تتحرن مع المٌظ عواصؾ الرمل تهب من 

عمك الصحراء ، وٌسمونها المبلً ، نسبة الى هذه 

المنطمة ، التً اتشرؾ بمسئولٌتها االدارٌة والعسكرٌة 

، والتً تبعث بهذا المبلً لسائر الببلد ، بل تتفضل 

احٌانا بارساله الى الشاطًء االخر من البحر االبٌض 

المتوسط ، فٌتلماه الناس فً بلدان اوروبٌة مثل 

اٌطالٌا والٌونان ، وجزر مثل مالطا وصملٌة ، وهذه 

العواصؾ ، عادة ما تكون شدٌدة الشراسة والعنؾ ، 

الى حد ٌشعر االنسان معها الى انه سٌموت مردوما 

تحتها ، لٌس فمط اثناء التمائه بها فً طرٌك 

صحراوي ٌركب السٌارة ،حٌث ٌكون الخطر عظٌما 

كما حدث معً فً عدة مرات ، ولكن حتى فً البٌت 
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عندما احس بها تهز جذور الحٌطان وانها ستردم 

البٌت تحت ركام اتربتها ، وال تسؤلٌنً عما ٌفعله بدو 

الصحراء ، فً خٌامهم ، فلعلهم تعودوا علٌها وهً 

وال ٌعادل هذا . تمذؾ بهم وبخٌامهم فً التٌه والفراغ 

الطمس فً بإسه ورتابته وشراسته احٌانا ، اال رتابة 

الحٌاة االجتماعٌة وبإسها ولسوتها احٌانا ، وهً 

تخلو من ادنى تسلٌة ، وال تتٌح أي تنوع ، اذ ال شًء 

ٌشبه ما لدٌنا هنان فً كورنوٌل من حفبلت ٌمٌمها 

الناس فً البٌوت كاعٌاد المٌبلد والزواج ، وال 

مرالص عامة وال حانات وال مطاعم وال مسارح وال 

عروض موسٌمٌة وؼنائٌة ، حتى عندما ٌحٌن موعد 

عٌد مٌبلدي فً الثامن من ابرٌل ، فاننً ؼالبا ال اجد 

احدا اتبادل معه نخبا فً صحتً او اتماسم معه كعكة 

عٌد مٌبلدي ، او ٌسهم معً فً اطفاء الشموع ، 

ولهذا اهرب دائما بهذا العٌد الى خارج هذه البوادي ، 

واضعه دائما ــ ما عدا استثناءات للٌلة بسبب العمل ــ 

فً مخطط االجازات المصٌرة التً الضٌها فً مالطا ، 
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حٌث صدٌمً وابن دفعتً فً العسكرٌة روجر ، الذي 

سبك ان اخبرتن عنه ، رئٌسا لمسم التشرٌفات 

العسكرٌة ، بارع  ــ ربما بحكم وظٌفته ــ فً الامة 

الحفبلت ، ومن خبلله وعبر الامتً معه خبلل هذه 

االجازات ، اجدد صلتً بالحٌاة االجتماعٌة على النمط 

الؽربً ، والجزٌرة كما تعلٌمٌن ال تبعد ؼٌر نصؾ 

ساعة بالطائرة عن طرابلس ، وساذكر استثناء وحٌدا 

لبإس الحٌاة االجتماعٌة فً نواحً المبلة ، وهو 

عندما خرجت للتنزه فً البوادي المرٌبة من ممر 

ادارتً ، ولضٌت ثبلثة اٌام فً وكالة للحلفاء ، الام 

بعض عمالها عرسا ، استمتعت حما  باجوائه وتعرفت 

اثناء حضوره على الوان من الفنون البدوٌة من رلص 

وؼناء وسبالات للخٌول وعادات وتمالٌد ، لم اكن على 

معرفة بها او على علم بما تحتوٌه من تنوع وعمك 

وعلى ذكر هذا العرس فاننً ارٌد ان اعبر لن . وجمال 

ٌاعمتً العزٌزة عن عمٌك شكري النن الزلت تذكرٌن 

لً بعض االنسات الفاضبلت البلتً ترشحٌهن من 
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طرفن ، ربما منذ عشرٌن عاما ، ثم اصبحن االن 

امهات بلػ اوالدهن سن الدراسة الجامعٌة ، الننً كما 

سبك ان شرحت لن ، ال استطٌع الزواج بهذه الطرٌمة 

، اسافر الى كورنوٌل ، السبوعٌن او ثبلثة اسابٌع ، 

واتعرؾ خبلل هذه المدة المصٌرة على احداهن ، 

اتزوجها واعود بها الى ممر عملً الصحراوي  ، لٌس 

فً ذلن انصاؾ لً او لها ، الننً لن اتزوج اال عن 

حب ، ولن اجنً على امراة انجلٌزٌة باحضارها الى 

هذه الصحراء ، اال اذا كان ذلن عن التناع منها ، 

راضٌة بالحٌاة معً بدافع الحب الذي ٌسبك أي اعتبار 

اخر بما فً ذلن المكان الذي تعٌش فٌه ، ولهذا فمد ال 

ٌكون امامً امل فً زواج لرٌب ، اال اذا انتملت 

ببصري وفكري من عالم كورنوٌل ، الى عالم 

الصحراء ، ابحث فٌه عن المرأة التً الترن بها ، 

وهذا ما كنت سافعله منذ سنوات مضت ، لوال انعدام 

فرصة التعرؾ على مثل هذه المرأة ، فهً بٌئة مؽلمة 

، شدٌدة المحافظة والتحفظ على نسائها ، وتفصل 
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فصبل كامبل بٌنهن وبٌن الرجال ، وال سبٌل الى ان 

ٌرى رجل مثلً وجه امرأة اال اذا كانت فً مرحلة 

متمدمة من العمر او فً سن االطفال ، اخٌرا فمط 

حدثت  المعجزة ورأٌت وجه امرأة ، تعٌش فً هذا 

الجزء من الببلد ، رؼم انها اجنبٌة عن هذه البٌئة ، 

تعٌش هنا مع اسرة مهاجرة ذات اصول ٌونانٌة ، 

مسٌحٌة الدٌن ، لها تجربة لصٌرة سابمة فً الزواج ، 

ومع ذلن لن اتردد فً الزواج بها ، لو وجدت منها 

تجاوبا  وحبا، اال انه امر لم ٌتعدى بعد مرحلة التفكٌر 

، وسابلؽن فً رسالة لادمة باي تطورات تحدث فٌما 

ٌخص عبللتً بانجٌلٌكا، هذا هو اسمها ، الول لن هذا 

الكبلم ، الننً ممتنع مثلن ، بواجاهة الفكرة ، فكرة 

الزواج ، باعتبارها عبلجا لحالة الوحدة واالحساس 

بالؽربة ، والمضاء على فراغ الحٌاة ووحشتها فً هذه 

الببلد ، وهذا الجزء الصحراوي البدوي منها ، الذي ال 

المهم ان الحرب لد انتهت ، . ٌصلح اال ان ٌكون منفً 

وهً التً كانت عائما للتفكٌر فً أي شًء خارج 
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محافظة العسكري مثلً على راسه بٌن كتفٌه وجسمه 

فً لطعة واحدة ، وحل السبلم فً العالم ، ورؼم ما 

تحتاجه البشرٌة من جهود الزالة اثارها اال انه حك 

للناس ان ٌمولوا فً اعٌاد الكرٌسماس ما لم ٌكونوا 

لادرٌن على  لوله لمدة ست سنوات الحرب ، وهً 

" فً الملوب المحبة وعلى االرض السبلم " عبارة 

النه لم ٌكن فً الملوب ؼٌر الحمد وااللم والكراهٌة ، 

. ولم ٌكن فوق االرض ؼٌر الحرب وااللتتال 

     ممر عملً فً صحراء الحمادة الحمراء ، حتى 

وان كان اشبه بالمنفى ، فهو افضل حاال من ارض 

المعارن ، خبلل السنوات التً سبمت مجًٌء الٌه ، 

عشت خبللها تحت احتمبلت الموت بسبب لصؾ 

طائرات هتلر ولذائؾ مدافعه ، وانا اعمل على خطوط 

التماس بٌن الجٌوش المتحاربة ، ولعل هذه البٌئة 

الصحراوٌة ستكون ممرا دائما لً الننً خرجت من 

سنوات الحرب والمبٌت فً الخنادق الرطبة اتماء 
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للؽارات ، ببرد فً العظام ، ال ٌصلح له اال الجو الحار 

  .

    والى رسالة لادمة تمبلً محبتً اٌتها العمة 

العزٌزة الجمٌلة سامانتاوانملً تحٌاتً حفٌدن اللذٌذ 

اندرو وحفٌدتن الجمٌلة لٌز وامهما ماجً  ، وتاكدي 

ان لن مولعا فً للبً ال تؽادرٌنه ، وبتعطش وشوق 

المخلص المحب .  سانتظر الرسالة المادمة منن 

                                                                                            

جو 

 

انتهى من كتابة الرسالة ، فرفع هامته واستند بظهره 

الى مسند الكرسً ، بعد ان كان فً حالة انكفاء فوق 

طاولة الصالون ٌكتب الرسالة ، ولد احس باالرتٌاح 

النه ازاح عن صدره بعض ما ٌشؽله من هواجس 

وافكار ، انتزعها من بٌن اضلعه ، والمى بها فً صدر 

المرأة التً كانت حضنا دافئا ٌلجؤ الٌه عندما ان كان 

طفبل ، ٌخرج من بٌت والدٌه ؼاضبا  الن والده عاتبه 
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او نهره ، فٌذهب الٌها فً بٌتها المجاور ، وٌلحك به 

والده ، فٌجد لوما وعتابا من اخته سامانتا ، مهددة 

اٌاه بانه استمر فً معاملة جو بهذه المسوة فسوؾ 

تستبمٌه لدٌها ولن تعٌده الٌه ، ثم تتجه الٌه تساله 

وهو ابن التاسعة او العاشرة ان كان ٌفضل البماء 

معها او مع ابٌه وامه ، فٌرتمً فً حضنها ملتصما 

بها لائبل انه ال ٌرٌد ان ٌؽادر بٌت عمته سامانتا ، 

وبعد ان ؼادر والده الحٌاة وهو ال ٌزال فً الرابعة 

عشرة من عمره ، ثم امه بعد ثبلثة اعوام من رحٌل 

ابٌه ، اصبحت العمة سامانتا هً االم وهً االب 

بالنسبة له ، ثم فمدت هً اٌضا زوجها متؤثرا بجراح 

عاد بها من الحرب العالمٌة االولى ، فصار االثنان 

اكثر احتٌاجا لبعضهما ، ولد الام معها لعام او عامٌن 

حٌث كانت ابنتها مارجرٌت فً التاسعة من عمرها ، 

لبل ان ٌلتحك بمدرسة سانت هٌرست طالبا فً لسمها 

الداخلً حتى تخرج منها ضابطا ، وشؽلت العمة 

سامانتا نفسها بمهمات اجتماعٌة وثمافٌة عازفة عن 
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معاودة الزواج بعد رحٌل زوجها متفرؼة لتربٌة ابنتها 

التً تزوجت منذ اعوام عشرة اعوام وانجبت ابنا هو 

اندرو وابنة هً الٌزابٌت ، وبمٌت عمته سامنتا  تحٌا 

بمفردها فً البٌت الواسع ، وترعى البٌت الذي ورثه 

هٌوز عن والدٌه ، ولامت بتؤتجٌره للبلدٌة كممر 

للجمعٌة التً تتولى هً االشراؾ علٌها ، والتً ترعى 

. شئون ارامل الحروب 

كان مهما ان ٌفصح لها فً هذه الرسالة عن            

رؼبته فً الزواج من انجٌلٌكا ، تلن الجوهرة المدفونة 

بٌن شعاب جنائن العرعار ، لعل الطرٌك صار حما 

سالكا نحو الفوز بها ، بعد رفضها لعرض السردون ، 

وهو رفض اؼضبه للوهلة االولً بسبب الكبرٌاء ، 

النه الوسٌط الذي وضع اسمه ومنصبه فً المٌزان 

لصالح هذه الخطبة ، متوهما ان نصٌبه فً الصفمة 

سٌتضرر اٌضا ،اال    انه االن ، بعد مضً بضعة اٌام 

على ما حدث ، ٌشعر ان هذا الرفض كان ٌحمل له 

سببا للفرح ولٌس الؽضب ، اذ ال حرج االن من ان 
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ٌتمدم ٌطلب ٌدها لنفسه ، سواء بمً السردون فً 

وظٌفته او لم ٌبك ، فبل سبب للحرج ، المشكلة فمط 

انه رجل ال امان له ، واستمراره فً وظٌفته لد ٌتٌح 

له فرصة استؽبللها الفساد زواجه من انجٌلٌكا ،لو 

وجد حما  لبوال منها  ، ولد ٌلجؤ فً لحظة ٌؤس الى 

ارتكاب اٌة حمالة لمنع هذا الزواج ، وسٌجد فً 

االتفاق الذي عمده معه باعطائه اولوٌة الزواج بها، 

ذرٌعة ، ولو بٌنه وبٌن نفسه ، تبرر له شن حرب 

علٌه وعلى انجٌلٌكا ، وهو ما ٌجعل ابعاده من الطرٌك 

، واستصدار لرار من الوالً بنمله الى جهة نائٌة ، 

ودون صبلحٌات ، عمل ٌصب فً صالحه ، وٌزٌل 

عمبة فً طرٌك وصوله الى هدفه فً الزواج من 

 .افروداٌت وكالة الحلفاء

                    البرٌجادٌر هٌوز لم ٌكن ؼرٌبا على 

عالم الصراعات منذ بواكٌر حٌاته العسكرٌة ، متخرجا 

من سانت هٌرست ، ضابطا فً المشاة ، كتٌبة البنادق 

، وبعد فترة اعداد وتدرٌب استمرت لمدة عامٌن داخل 
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مناطك مختلفة من برٌطانٌا ، باشر مهماته فً الفٌلك 

الصحرواي الذي اسندت رئاسته الى الضابط جون 

جلوب الذي صار فٌما بعد جلوب باشا ، حٌث كان 

واحدا من اعوانه المسئولٌن على اخماد عملٌات 

التمرد المبلٌة ضد العرش العرالً ، وشارن معه فً 

اجتماعاته ومخالطته الهل البادٌة وما عمده من 

اتفالٌات معهم ، حتى صار هو اٌضا خبٌرا بالحٌاة 

البدوٌة عارفا بلؽة وثمافة البدو وتمالٌدهم ، التً ال 

تختلؾ كثٌرا من لطر عربً الى اخر ، ولد اهلته هذه 

الخبرة وهذه المعرفة لبلنتمال عشٌة الحرب العالمٌة 

الثانٌة الى المناطك الحدودٌة فً الصى الجنوب بٌن 

مصر ولٌبٌا ، لوضع تحركات الجٌش االٌطالً فً تلن 

المناطك تحت المرالبة ، وهنان تعامل مع المبائل 

البدوٌة علً الجانبٌن ، وصار له اعوان وجواسٌس ، 

ٌنملون له اخبارا من داخل لٌبٌا ، عن تحركات 

الوحدات العسكرٌة االٌطالٌة ، ولد اثار اختراله 

لصفوؾ االٌطالٌٌن ونجاحه فً مهماته ذات الطابع 
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السري ، ؼٌرة ضابط انجلٌزي من حرس الحدود اكبر 

منه رتبة ، وعندما تسببت تلن الؽٌرة فً نمله الى 

المناطك الساخنة من الجبهة ، لم ٌماوم هذا النمل ولم 

ٌصدر عنه أي رد فعل لكشؾ مإامرة زمٌله الضابط ، 

النه جاء متوافما مع رؼبته ، فً االنتمال من تلن 

المنطمة ، التً كانت تثٌر ضجره برتابتها وبطء الحٌاة 

فٌها ، رؼم ما كان ٌحممه من نجاح ، راؼبا فً ان 

ٌكون فً وسط عواصؾ النار والدخان التً تشهدها 

الجبهة ، وتم تنسٌبه الى الخطوط الخلفٌة ، المعنٌة 

بعملٌات  االمداد وشئون الدعم المادي والمعنوي 

لموات المجابهة ، متمركزا فً سٌدي البرانً ، التً 

كانت محطة مإلة لمٌادة جٌش ٌتحرن وٌتمدم وٌامل 

ان ٌنتمل بمٌادته الى موالع ٌكتسبها من ارض العدو ، 

وهو ماحدث فً مراحل الحرب االولى عندما انهزم 

جٌش جرسٌانً الى ان وصل الى مشارؾ بنؽازي ، 

اال ان الفٌلك االفرٌمً ، المادم من المانٌا بمٌادة رومل 

، اعاد جٌش المحور ، الى مركز الحدود ، وتراجعت 
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المٌادة الى برج العرب ، التً اكتظت بالمدنٌٌن 

والعسكرٌٌن وحشود العمال المإلتٌن ، الذٌن تحتاجهم 

ولد خلك , المخازن ومحطات المطار والمستشفٌات ، 

هذا التزاحم ، تنافسا ومماحكات بٌن الضباط انفسهم ، 

تصل الى حد الؽضب من بعضهم بعض ، وهو طرؾ 

فٌها ، اال ان جو المجابهة ، واحتماالت الموت على 

الجبهة ، او تحت لصؾ الؽارات المعادٌة ، وتؽلٌب 

الهدؾ الوطنً ، كانت تذٌب هذه الخبلفات والنزاعات 

، كما كان اٌماع الحرب ، ٌجعل للحٌاة نفسها اٌماعا 

سرٌعا ، بالػ الشدة والعنؾ فً تملباته وتبدالته ، 

باالضافة الى ان حركة الجنود والضباط الصاخبة جٌئة 

وذهابا وحضورا وؼٌابا ، تجعل الخبلفات بٌن الناس ال 

تدوم ، الن الناس ٌنتملون من مكان الى آخر ، وال 

ٌبمون مع بعضهم فً مكان واحد اال لمدد للٌلة ، 

خاصة بعد اشتداد حدة الحرب ، عندما وصل الصراع 

المسلح الى الصى درجاته لوة وعنفا ، وشهدت تلن 

الموالع معارن وصل فٌها عدد المتلى والجرحى 
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واالسرى عشرات االالؾ فً الٌوم الواحد ، مثل موالع 

سٌدي البرانً والعلمٌن، ورؼم استمراره فً البماء 

فترة طوٌلة فً برج العرب كواحد من ضباط االمداد 

المسئولٌن عن مخازن الذخٌرة والتموٌن وحماٌة 

مستودعات الولود ، اال ان الزمبلء من حوله كانوا 

ٌتؽٌرون ، ال سفرا ورحٌبل فمط ، وانما موت وولوع 

فً االسر وؼٌاب فً الستشفٌات بسبب االصابات 

والجروح ، فما اكثر ما رأى ضابطا ٌتفجر صحة 

وشبابا وحٌوٌة وهو ٌتناول معه العشاء فً مٌز 

الضباط ، ثم ٌذهب وٌعود فً الٌوم التالً مجرد اشبلء 

، الن وحدات عسكرٌة موجودة فً برج العرب، هً 

التً كانت تتولى استمبال جثث المتلى من الضباط 

واشبلءهم الممزلة لوضعها فً اكفان وتوابٌت لبل 

والن احتبلل لٌبٌا . دفن الضابط ملفوفا فً علم الببلد 

ودخولها من لبل الجٌش الثامن بمٌادة مونتوجمري 

حدث لبل ما ٌمرب من عامٌن ونصؾ لبل نهاٌة 

الحرب ، فمد دخل مع لوات رئٌسه مونتً الى 
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طرابلس ، وتم توزٌع المهمات التً كان من بٌنها 

تعٌٌن عدد من الضباط نوابا للوالً فً عشر مماطعات 

من منطمة طرابلس ، وكانت اكبر هذه المماطعات هً 

مماطمة المبلة ، لٌكون هو الضابط المسئول عن 

. تسٌٌرها االداري والعسكري ، ونائب الوالً فٌها

                              كان وجوده فً هذا المنصب 

سابما لتعٌٌن الجنرال ببلكلً ، والٌا على طرابلس ، اال 

ان عبللته به توثمت بعد مجٌئه ، من خبلل 

االجتماعات الدورٌة التً ٌعمدها مع نوابه ، واللماءات 

التً تحدث على انفراد معه ، ووجد الوالً عسكرٌا 

محنكا ، واسع المعلومات ، شدٌد التواضع ، تمتزج 

لدٌه الشدة بالحزم، مع طٌبة الملب ، خدم مدة طوٌلة 

فً العالم العربً ، وبالذات فً السودان ، محب للؽة 

العربٌة شؽوؾ فً البحث فً لوامٌسها ، وهو  ما 

جعله ٌعمد ممارنة بٌنه وبٌن رئٌسه العمٌد جلوب باشا 

، الذي ٌشاركه الجنرال ببلكلً هذا الشؽؾ باللؽة بما 

فً ذلن البحث فً لهجاتها العامٌة، كانت احدى مٌزاته 
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انه ٌترن لنوابه هامشا كبٌرا للعمل ، وال ٌتدخل اال 

عند الضرورة المصوى فً االمور التً تحدث فً 

مناطمهم ، ولهذا فهو واثك من انه سٌجد منه 

االستجابة والمبول لحظة ان ٌفاتحه فً ضرورة نمل 

ضابط االمن لدٌه الى جهة اخرى ، وابعاده عن مركز 

المسئولٌة ، لعدم اهلٌته لها ، اال انه البد ان ٌضع 

التراحه للوالً ، فً لالب شدٌد المصدالٌة ، مدعوم 

بالشواهد التً ال تترن أي شن لدى الوالً فً وجاهة 

.  االلتراح

 

                                           22 

 

 رمضان على االبواب

وهو ٌاتً بعد ان انكسرت حدة الحر بوصول الصٌؾ 

الى آخر اٌامه، 

           وفً مثل هذه الحالة لن ٌتسبب الصوم فً عرللة 

الناس عن العمل كامل الٌوم ومواصلة جمع الحلفاء فً 
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الشعاب كما كانوا ٌفعلون سابما ، الن الصٌام والعمل فً اٌام 

المٌظ الشدٌد ، شٌئان ال ٌلتمٌان ، نعم ، ستبطًء وتٌرة العمل 

للٌبل ، وهو ما ٌحدث  مع الصٌام فً أكثر الفصول اعتداال، 

بسبب الجوع والعطش ، ولكن لٌس الى حد  االمتناع عن 

العمل خوفا من االنهٌار والسموط عطشا تحت ضؽط الحر 

باناٌوتً ٌشعر باالرتٌاح لمجرد رمضان ، ال . وضربة الشمس

النه معنً بصومه ، فمد اعفاه دٌنه من ممارسة هذا الطمس 

الذي ٌحرص المسلمون فً وكالته على المٌام به ، وانما 

بسبب انه شهر ٌؤمن فٌه الناس شر اعدائهم، باعتبار ان اؼلب 

اهل الببلد ، ان لم ٌكن جمٌعهم ، ٌمتنعون فً هذا الشهر عن 

ارتكاب افعال تخالؾ السلون الموٌم ، فهو شهر تصل فٌه 

الجرائم الى الل معدالتها ، وٌتولؾ خبلله االحتراب بٌن المبائل 

واعمال الؽزو واخذ الثارات وتصفٌة الحسابات ، وال ٌتم 

استئنافها اال بعد انمضائه واٌام العٌد التً تلٌه،وٌاخذ محترفو 

االجرام والنهب ولطاع الطرق اجازةتدوم بعدد اٌامه ، ومعنى 

ذلن ان باناٌوتً ٌستطٌع ان ٌهنؤ فً نومه خبلل لٌالً هذا 

الشهر الكرٌم ، مطمئنا الى ان التدابٌر التً ٌمكن لطائر الشر ، 
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السردون ، ان ٌموم بها ضده، ستبمى مإجلة او مجمدة ، الى 

ما بعد عٌد الفطر ، ولكن الفونسو ، اختار الٌوم الثالث من بدء 

شهر الصٌام، ولد بدأت الحٌاة تؤخذ روتٌنا مختلفا ، فتتؽٌر 

مواعٌد النوم والصحو، والعمل والراحة ، وتحلو ساعات 

السهر، وتمتد الى ساعة متؤخرة من اللٌل وٌنشط الناس فً 

ابتكار وسائل للعب وتزجٌة اولات الفراغ ، فً هذا الولت، 

جاء الفونسو  راكبا شاحنة نمل الحلفاء ، التً تؤتً فً موعد 

متوافك مع موائد االفطار ، حٌث ال ٌترن اهل النجع ، سائك 

الشاحنة ومرافمٌه ، ٌباشرون طهً وتدبٌر عشائهم ، وانما 

ٌحضرونه لهم جاهزا، وفك برنامج تناوبً بٌن العائبلت ٌؽطً 

كل اٌام الصوم ، ولد استؽرب باناٌوتً مجًء صهره السابك ، 

فمد كانت مؽادرته للوكالة مؽادرة نهائٌة ال عودة بعدها ، 

باعتبار ان له عمبل جدٌدا وحٌاة جدٌدة ٌتطلبان منه تفرؼا 

والتزاما وجهدا متواصبل ال ٌترن له ولتا لبللتفات الى الوراء ، 

خاصة مع مكان واصهار تركهم ترن لطٌعة ولٌس ترن توق 

للتواصل وتجدد العبللات ، وكان هو نفسه الذي لال عن نفسه 

انه ٌرٌد ان ٌعٌش فً المستمبل ولٌس فً الماضً ، ناظرا الى 
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االمام ولٌس الى الخلؾ ، فما الذي استوجب هذه الزٌارة الى 

الماضً اذن ، هكذا تساءل باناٌوتً ، وهكذا نمل ما دار فً 

نفسه من تساإل ودون حرج الى الفونسو ، الذي اجاب ، بانه 

جاء للحدٌث فً شؤن خاص ، اال ان المؽرب كان لرٌبا ، 

ووجبة العشاء كانت جاهزة ، فشارن اهل الشاحنة طعامهم ، 

كما شاركهم شرب الشاي بدوراته الثبلثة ، ووجد بعد ذلن 

باناٌوتً ٌنتظره لٌتمشى معه بضع خطوات على انفراد ، 

ٌعرؾ منه فحوى الحدٌث الخاص الذي اعاده الى هذه البماع ، 

فاخبره بانه جاء النه لم تهن علٌه عشرة االٌام الماضٌة ، ولد 

سمع كبلما من السردون ، ٌرٌد ان ٌرفعه الٌه، ملخصه انه 

ٌبحث عن ورطة ٌضعه فٌها لمجرد الضؽط على ابنته لكً 

تطلب التضحٌة بنفسها وترضى بالزواج منه انماذا لوالدها ، 

دون ان ٌفصح له عن حمٌمة انه اعطى هذه الفكرة للسردون ، 

النه لم ٌجد داعٌا لذلن وال لذكر  دوافعه التً لد ٌصعب على 

باناٌوتً فهمهما ، واضاؾ شٌئا جدٌدا لم ٌكن لاله السردون ، 

وانما هً تولعات خطرت على ذهنه من وحً كبلم السردون ، 

وهً انه منذ اآلن لن تكون للشرطً السري رشٌد ، الذي 
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زرعه السردون فً الوكالة ، مهمة اخرى ، ؼٌر محاولة 

االٌماع بباناٌوتً ، وربما سرلة شًء من بٌته او مكتبه ، 

ٌمكن ان ٌستفٌد السردون بزرعه فً مولع احدى الجرائم ، 

لكً ٌرمى التهمة جزافا وظلما علٌه ، فهو بالتؤكٌد ٌحاول ان 

ٌجد بطالة او جواز سفر او ساعة او خاتما او مسبحة او شٌئا 

آخر  ٌدل على شخصٌته ، وٌحمل بصماته ، لٌعطٌه للسردون 

، ولهذا فهو ٌحذره من رشٌد ، ثم بعد ان سرد علٌه ما اعتبره 

تحذٌرا وتذكٌرا بخطورة عدوه ، واالسالٌب الحمٌرة التً ٌنوي 

اتباعها ، نمل الٌه رسؤلة طمانٌنة من البرٌجادٌر هٌوز ، ٌمول 

له فٌها انه والؾ بالمرصاد للرجل ، وسٌعمل على اٌمافه عند 

حده ، وٌطالب باناٌوتً ان ٌعلمه باي اجراء عدائً ٌسمع بان 

السردون باشره ضده ، او اٌة حركة شرع فً المٌام بها 

. لبلنتمام منه ، لكً ٌتحرن بسرعة لردعه وابطال عمله 

    شكر باناٌوتً الفونسو على اخبلصه الذي دفعه الٌوم 

للمجًء الى الوكالة لتحذٌره ، وابلؽه بنمل تحٌاته وتمدٌره 

لنائب الوالً ، الذي ٌتبث بهذا الكبلم انه رجل على مستوى 

المسئولٌة ، وابلػ الفونسو بانه ال ٌشعر باذنى خوؾ من 
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السردون ، وال ٌستطٌع ان ٌتصور الجرٌمة او الورطة التً 

ٌستطٌع تلفٌمها له ، وٌشن فً انه لادر على صنعها من 

الهواء ، حٌث انه رجل ال ٌؽادر بٌته وحانوته اال مرة كل عام 

او عامٌن ، ومع ذلن فانه سٌعمل جاهدا اال ٌكون صٌدا سهبل 

وبعد ان ؼادر الفونسو الوكالة ، مع .  لمكائده واالعٌبه 

السٌارة التً تحركت  لٌبل ، حاول باناٌوتً ان ٌنسى السردون 

ومإامراته ، وان ٌمضً مع تٌار الحٌاة فً الوكالة وروتٌنها 

الرمضانً الجدٌد الذي بدأ مع اول ٌوم من اٌام الشهر ولن 

. ٌنتهً اال بانتهائه 

                         وبصدق واخبلص ٌحاول باناٌوتً ان 

ٌتواصل مع االجواء الروحانٌة التً ٌعٌشها رفاله المسلمون 

فً الوكالة ، وان ٌندمج مع اجواء الشهر الكرٌم الذي 

ٌمدسونه ،حتى وان كان الشهر ال ٌعنٌه من جانبه الدٌنً 

االجرائً ، وال تكلٌؾ علٌه بصٌامه كما المسلمٌن ، فانه معنً 

بالنواحً االخرى التً تتصل بمحتواه االنسانً وجوانبه 

االجتماعٌة وااللتصادٌة والنفسٌة ،  وال ٌتوانً عن االمتناع 

خبلل ساعات النهار عن االكل والشراب لتعمٌك احساسه به 
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كما لو انه مسلم كنوع من التمرٌن الروحً ، وحرصا على 

المشاركة فً الترفٌه على لاطنً الوكالة ، اضاؾ ساعتٌن الى 

الساعات المخصصة الضاءة الوكالة لٌبل ، فصارت  تسبح فً 

انوار الكهرباء الى ما بعد منتصؾ اللٌل ، ومد اكثر من سلن 

ٌحمل عددا من المصابٌح لتصل االضاءة الى كل الفراؼات 

والطرلات المعتمة ، وعلى المستوى العائلً ، فمد التزم بٌته 

بطهً وجبة واحدة وهً وجبة العشاء تتناولها االسرة فً 

موعد افطار المسلمٌن ساعة ان ٌنطلك صوت الفمً عامر 

ٌرفع اذان المؽرب ، وٌندمج بعد العشاء مع اهل النجع فً 

الحٌاة االجتماعٌة اللٌلة التً تبدأ عادة بخروج االطفال فور 

االنتهاء من وجبة االفطار الى الساحة التً تفصل بٌن خٌام 

النجع وابنٌة الوكالة ، ٌباشرون  بناتا وذكورا العابا مثل المفز 

على الحبل واالستؽماٌة وكرة الٌد  و كرة المدم ، كما تنشؤ 

تجمعات للكبار ، للنساء على حدة وللرجال على حدة ، للصباٌا 

والشابات تجمع ، ولكبار النساء تجمع ، ٌممنها فً المساحات 

الفارؼة امام الخٌام ، كما للشباب تجمع ٌتخذ مولعه فً خٌمة 

الممهى والبراح الذي امامها ، ٌلعبون الورق وٌتبارون احٌانا 
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فً لعب كرة المدم او ٌتجمعون حول مزمار عاشور ، بٌنما 

ٌتؤخر تجمع الرجال الكبار الى ما بعد االنتهاء من صبلة 

التراوٌح ، وٌنعمد اما مكتب االدارة ، مع عدد من اطباق 

الحلوى تاتً من تجمعات النساء ،  وٌستمر عامرا بحدٌث 

الذكرٌات والمصص المستوحاة من التارٌخ الى الدلائك االخٌرة 

التً ٌنطفًء فٌها محرن الكهراء ، ولد تعود العامل ان ٌمدم 

لهم انذارا هو لحظة اظبلم ال تستؽرق اال بضع ثوان ، تسبك 

اطفاء المحرن بربع ساعة كافٌة الٌصال كل واحد من اهل 

وبطبٌعة الحال ، فاجواء السهر والمرح لٌبل . النجع الى مهجعه

، تجعل االستٌماظ ٌتؤخر موعده نهارا عن مواعٌد سائر اشهر 

العام ، باستثناء الشٌوخ الحرٌصٌن على صبلة الفجر فً 

موعده ، فٌستٌمظون لصبلته وٌعودون الكمال نومهم ،كما 

تزداد  فترة المٌلولة وتمتد ضعؾ معدالتها فً اٌام االفطار، 

ٌمضونها نٌاما تحت اشجار االثل والبطم والعرعار ، وتسبك 

النساء ازواجهن فً العودة الى النجع للمٌام باعداد وجبة 

. االفطار 
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                        ولم ٌفعل باناٌوتً شٌئا ازاء تحذٌرات 

الفونسو عدا انه احضر اوسادن ، واخبره ان هنان شرطٌا 

سرٌا زرعه السردون ، داخل مجتمع الوكالة ، وٌرٌد ان ٌكون 

حاضرا وشاهدا على ما سٌموله له لحظة استدعائه الى مكتب 

االدارة ، الن اخبارا وصلت الٌه تمول بان السردون ٌرٌد 

استخدامه فً نسج مإامرة له، وهو ٌرٌد ان ٌتدبر لماء معه ، 

فاجابه اوسادن بانه لادر على ان ٌحكم الرلابة علٌه ، بحٌث 

ٌجعل من الصعب ان ٌموم باي عمل ٌنفع السردون فً 

مإامراته ، اال ان باناٌوتً اثر ان ٌتحدث الٌه مباشرة 

بحضوره ، ولم ٌشر عندما التمى بالرجل الى أي شًء ٌتصل 

بالسردون ومإامراته، بل جدد الترحٌب بوجود رشٌد فً 

الوكالة، الن وجود شرطً مثله ٌجب ان ٌمنح الناس جمٌعا 

احساسا باالمان ، فهو ٌمثل الحكومة ، وٌستطٌع ان ٌكون 

عٌنها التً ترالب وتحرس ، وتمنع االنحراؾ، اال انه رجل 

اعزب ، واجواء رمضان اللٌلٌة ، اجوء تتٌح للناس فرصة 

السمر والسهر واالختبلط البري، بٌن الرجال والنساء فً 

احٌان كثٌرة ، وٌرٌد ان ٌنمل الٌه تحفظات بعض اهل النجع 
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على وجوده بٌنهم دون عائلته ، وخاصة فً هذا الشهر الكرٌم 

، وٌتمنون علٌه ان ٌموم بعمل احدى الخٌارٌن ، احضار 

اسرته لتمضىً هذا الشهر معه وتكون حزءا من مجتمع 

الوكالة ،  او ان ٌذهب الى عائلته فً مزده لمضاء الشهر 

معهم ، فهو حرام ان ٌبمى بعٌدا عن اسرته ، وبعٌدا عمن 

ٌموم بتجهٌز افطاره وسحوره ، وٌرجوه ان ٌؤخذ خبلل هذا 

الشهر اجازة لمضائها مع عائلته ، ومرحبا به بعد انمضاء 

الشهر الكرٌم ، حٌث تكون لد انمضت بانمضائه اجواء 

ولم ٌستطع ان ٌمول شٌئا ٌعارض . االختبلط اثناء السهر لٌبل 

به اللهجة الودودة المهذبة التً خاطبه بها باناٌوتً ، ودون 

ان ٌلتزم فً ذات الولت بتنفٌذ احد الخٌارٌن ، فمد اعتذر بان 

ظروفه العائلٌة ال تسمح له بجلب االسرة من مزده ، فزوجته 

ترعى امه الطاعنة فً السن الى  حد العجز عن الحركة ، ومن 

الناحٌة الثانٌة وهً لضاء الشهر فً مزده ، فهو لٌس حرا فً 

نفسه ٌؤخذ اجازته متى ٌشاء، مع انه ٌحبذ فعبل ان ٌفعل ذلن ، 

لكنه البد ان ٌستشٌر رئٌسه فً العمل اوال ، وهذا ما وعد به ، 

لبل ان ٌؽادر مكتب االدارة ، وبعد مضً ٌومٌن على هذا اللماء 
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طوى خٌمته ونملها عائدا الى مزده فوق ظهر الشاحنة ، ولم 

ٌعد اال بعد انمضاء اجازة العٌد ، وعندها رأى باناٌوتً ان 

عودته ربما تكون اشارة الى ان السردون بدأ ٌباشر وضع 

خططه التآمرٌة مولع التنفٌذ ، فمد صح ما تولعه باناٌوتً بان 

ٌكون شهر رمضان شهر هدنة وتجمٌد العمال الشر ، فلم 

تصل الٌه ادنى مضاٌمة من خصمه ، اال ان عودة الرجل االن ، 

تثٌر توجسه ، الذي ما كان لٌثٌره بنفس الدرجة لو استمر 

موجودا فً الوكالة ، فمد بدت هذه االجازة ، او كان ٌجب ان 

تكون ، نهاٌة طبٌعٌة لعمله السري فً الوكالة ، فمد جاء تحت 

ذرٌعة الكشؾ عن مجرم تسلل الى الوكالة ، واتضح بعد مرور 

اشهر من وجوده ان ال اثر لمثل هذا المجرم ، فما الذي 

ٌستوجب هذا االصرار على وجوده فً الوكالة ، ان لم ٌكن 

مخططا ٌرٌد ان ٌمضى السردون فً تنفٌذه للولٌعة به ، وهو 

مجبر االن ان ٌموم بخطوة معاكسة ضده ، ولم ٌجد فً نفسه 

أي حرج  عندما عمد الى معاودة احضار الرجل لٌبل الى مكتبه 

، وامام صدٌمه اوسادن مرة اخرى ، لائبل له انه ٌعرؾ المهمة 

التً جاء لٌموم بها هذه المرة ، فبل ٌظنه جاهبل او ؼافبل عنها 
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، وبشًء من االندهاش المفتعل ، ابدى رشٌد جهله بوجود اٌة 

مهمة اخرى ؼٌر المهمة التى جاء لٌواصل المٌام بها بعد 

انمضاء اجازته ، فافهمه باناٌوتً بصراحة ان تلن المهمة لم 

ٌعد لها وجود ، حتى لو  كان لدٌه حما او لدى رإسائه شبهة 

لوجود ذان المجرم ، فمد تؤكد االن بعد انمضاء كل هذه المدة 

ان ال وجود اصبل له ، وباعتبار باناٌوتً مسئوال عن هذه 

الوكالة ، فبلبد ان هنان هدفا جدٌدا ، بعد ان سمط العذر المدٌم 

، ٌجب ان ٌعرفه ، فهو هنا لٌس اللتبلع الحلفاء ، الن لدٌه 

وظٌفة تجلب له مرتبا هً وظٌفته كشرطً فً الخدمة السرٌة 

، وعلٌه اذا اراد لبوال من اهل الوكالة وتعاونا منهم ان ٌتكلم 

بوضوح ودون تورٌة او تموٌه او ؼموض عن هذه المهمة ، 

وهنا ابدى رشٌد شٌئا من العناد والتحدي عندما لال ان الرجل 

الذي ٌعمل مثله فً الشرطة السرٌة لٌس مطالبا دائما بالكشؾ 

عن اسرار مهمته ، بل لٌس مخوال من رإسائه بالتحدث لعموم 

الناس عن طبٌعة عمله ، وعند هذا الحد راى باناٌوتً انه فً 

حل من المحافظة على اسلوبه المهذب مع هذا الرجل، طالما 

انه ابدى مثل هذا المكر والعناد ، فمال مستمدا بعض الشجاعة 
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من وجود اوسادن بجواره ، موجها كبلمه لرشٌد ، بانه جاء 

وسمعت كٌؾ " الى هذه الوكالة صحبة رئٌسه الرائد السردون 

ان هذا الرئٌس اوصانً بن خٌرا ، ولدم  لً شرحا وافٌا عن 

المهمة التً جئت من اجلها ، ولد اتضح ان المهمة لم ٌعد لها 

" وجود ، ولذلن الول لن ان وجودن هنا لم ٌعد له ما ٌبرره 

وافهمه بصرٌح العبارة انه طالما ٌرٌد ان ٌلعب دور الرجل 

الؽامص ، وٌحٌط عمله بالسرٌة ، وٌمول انه لٌس مجبرا على 

كشؾ اسراره له ، فان باناٌوتً اٌضا لٌس مجبرا على المبول 

به ، وال مجبرا على التعاون معه ، بل انه والحال كذلن فلن 

ٌتعامل معه اطبللا علً أي مستوى من المستوٌات ، انه ال 

ٌملن هذه االرض ، فهو حر فً البماء فٌها ، ولكنه ٌملن 

الوكالة التً تشتري الحلفاء ، وهو لن ٌشتري منه بعد الٌوم 

أي حلفاء ٌمتلعها ، وٌملن الدكان الذي ٌبٌع السلع للعاملٌن 

بالوكالة ، وهو لن ٌبٌع له شٌئا من الدكان ، وٌملن بٌته 

ومكتبه ومخازن الوكالة وملحماتها كالممهى وؼٌره ، وهو ال 

ٌرٌد وجوده فً أي مكان من هذه االماكن التابعة له ، 

وصارحه بانه سمع كبلما عنه ٌمول ان وجوده هنا من اجل 
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البحث عن ورطة ٌموم بتلبٌسها له ، وهو لن ٌنتظر لٌتؤكد من 

صحة هذه المعلومة ، اوعدم صحتها ، ومن حمه ان ٌتجنبه 

وٌؤخذ حذره منه ، فلٌتفضل ٌبنً خٌمته اٌنما شاء فً النجع 

،وٌذهب مع الناس الى الشعاب ، فهو ال سٌطرة له اال على ما 

ٌملكه ، وٌمول له االن بحضور هذا الرجل الطارلً بانه لن 

ٌؤمن ما ٌحدث له اذا خالؾ التنبٌهات التً لالها له ، ولذلن 

ٌرجوه ان ٌذهب لٌستؤنؾ عمله البولٌسى فً مكان ؼٌر هذه 

الوكالة ، النه سٌبمى منبوذا ، طرٌدا ، وهو ٌعلم ان كل اهل 

الوكالة وسكان النجع ٌإازرونه فً هذا المولؾ ، ثم سؤله 

بلهجة حازمة ان ٌنصرؾ الى شؤنه ، راجٌا اال ٌراه فً هذا 

. الجوار مرة اخرى 

       انصرؾ الرجل مؽضبا ، وراى باناٌوتً صاحبه الطارلً 

ولد بدت عبلمات الدهشة على وجهه ، مستؽربا لما ابداه 

باناٌوتً من حزم وجزم فً معاملة الرجل ، فافهمه ان المسؤلة 

ال تحتمل اٌة مجامبلت، النها هنا على حساب مإامرة تستهدؾ 

هبلكه ، فبلبد ان  ٌظهر امام خصومه شدٌدا لوٌا ، وهو ال 

ٌمصد ان ٌستعرض مولفه الشدٌد الموي على هذا الشرطً 
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الذلٌل ، المرؼم على اطاعة االوامر مهما  كان سخفها ، ولكنه 

ٌمصد سٌده الذي ٌرٌد تسخٌره للشر والجرٌمة ، وهو امر 

ٌنالض عمله الحمٌمً فً حماٌة الناس من الشر والجرٌمة ، 

والنه ٌعرؾ ان هذا االسلوب هو الذي ٌفهمه ضابط بائس مثل 

السردون ، كما ٌفهمه هذا التابع الحمٌر ، وابداء الضعؾ هو 

وابدى . ما ٌرٌدونه منه ، الظهار لوتهم والعبث بضحاٌاهم 

اوسادن اعجابه بمنطك صاحبه ، لائبل بانه ٌسعده حما ان ٌراه 

لوٌا، لادرا على مجابهة النذالة المتمثلة فً هإالء الرجال ، 

واعدا بانه سٌموم بتشدٌد الرلابة على رشٌد ورصد حركته 

.    وسٌعطٌه علما باي تحرن مشبوه ٌموم به

     انتهى اللماء ، فذهب باناٌوتً مستفردا بنفسه ، متحدا 

بالعتمة ،متوؼبل فً عمك الخبلء ، ولد بدت النجوم شاحبة 

فمدت لمعانها ، الن الكون تؽلفه ابخرة لٌست سحبا ولٌست 

ضبابا، وانما طبمة رلٌمة شفافة من شبورة الخرٌؾ ، ولد 

احس بانسام اللٌل تهب علٌه  باردة منعشة ، وتضرب وجهه 

كانها محملة بالطل والندى ، وفكره منشؽل بما ٌمكن ان ٌحدث 

من رد فعل على ما لدمه من انذار للشرطً السري ، انه 
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ٌعرؾ بالتؤكٌد ما سوؾ ٌفعله ، وهو ان ٌرفع االمر لسٌده 

السردون ، ولعله مشؽول فً هذه اللحظة بابراق ما  ابلؽه به 

الى سٌده فً مزده على جهاز المخابرة ، فكٌؾ اذا سٌكون رد 

فعل السردون ، بالتؤكٌد سٌكون الؽضب واالحساس بالمهانة ، 

واهو امر لٌس جدٌدا ، فمد سبك ان اؼضبه واهانه بشكل اكثر 

لوة ، وفً وجهه شخصٌا ، ولٌس عبر ذنب من اذنابه ، 

والسإال لٌس عن لوة هذا الؽضب او هذا االحساس بالمهانة، 

ولكن عن مدى االمكانٌات التً ٌستطٌع استخدامها للتعبٌر عن 

هذا الؽضب ، وهذه المهانة وخاصة وان االهانة هذه المرة ال 

تلحمه بسبب شخصً مثل الخطوبة ، وانما تتصل بما ٌمكن ان 

ٌسمٌه عمبل ، فهو رفض لمندوب حكومً من التواجد فً 

مكان تستدعٌه ظروؾ العمل كما ٌدعً ، ومع ذلن ، فان ما 

ٌملكه للٌل بالنسبة للتعبٌر عن ؼضبه او لبلنتمام على اهانته ، 

فهو لن ٌمدر على تولٌفه ، او حجزه فً المركز ، او حبسه 

احتٌاطٌا على ذمة التحمٌك او المحاكمة ، ولن ٌستطٌع اتخاذ 

اجراء بسحب رخصة الوكالة مثبل ، بل مجرد توجٌه انذار له ، 

امر لٌس من اختصاصه ، وانما من اختصاص نائب الوالً 
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فهل فً مثل هذه الحالة ، ٌستطٌع استصدار لرار من 

البرٌجادٌر هٌوز بمثل هذا االٌماؾ او الحجز ، اال ٌبدو ذلن 

مستبعدا جدا فً ضوء  ما ارسله الٌه نائب الوالً من 

تطمٌنات وتعبٌر عن تؤٌٌده فً هذه المعركة الظالمة التً ٌرٌد 

ان ٌخوضها ضده السردون ببل حك ، وباسلحة المنصب 

الحكومً ولوته ، وجملة ما انتهى الٌله تفكٌره ،هو ان 

السردون لن ٌصمت على ما حدث ، وسٌحاول بشكل من 

 .االشكال توظٌفه فً اطار الحملة التً ٌدٌرها ضده 

: عندما عاد الى البٌت كتب فً دفتر ٌومٌاته 

عادت الحٌاة الى روتٌنها بعد انمضاء شهر الصٌام ، وما  ))

احسست به من طمؤنٌنة تإكدها تمالٌد الناس فً المجتمع 

الصحراوي فً التعامل مع هذا الشهر ، واجد نفسً هذه االٌام 

فً حالة استنفار واستفزاز ، دون ان ارى ان هنان عامبل 

خارجٌا هو الذي اوجب هذه الحالة ، فهً حالة ناتجة عما 

ٌخالجنً من مشاعر نابعة من ذاتً ، بل ان الشرطً رشٌد 

نفسه ، الذي تحول وجوده فً الوكالة الى روتٌن وعادة ، ما 

كان ٌجب لعودته بعد اجازة العٌد ، ان تكون مصدرا للتوتر ، 
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وعامبل ٌحرن نوازع الفزع التً تنتابنً ، ان هً اذن لٌست 

اال حالة شعورٌة نابعة من ذاتً ، بعد ان وجدت نفسً فً  

ؼٌاب االطمئنان الذي ٌشٌعه شهر الصٌام فً النفوس ، 

استشعر الخوؾ من المستمبل ، واستنفر الٌات الدفاع الذاتً ، 

لكً تموم بهذا الفعل االستبالً لبلحداث ، الذي ٌاخذ فً ذهنً 

صورة  العمل الولائً االحترازي الذي ٌصد المتاعب ، فاذا به 

فً حمٌمة االمر ، ٌصبح عمبل تحرٌضٌا ولٌس ولائٌا ، وٌسعً 

( (لجلب المتاعب ولٌس لصدها ومنعها او ابعادها وتفادٌها 

 

                          ما حدث فً الٌوم التالً ، لم ٌكن بعٌدا 

عما تصور باناٌوتً حدوثه ، ؼٌر انه جاء فً صورة الل 

جهامة ولسوة مما كان ٌتولع ، فمد وصلت لبل منتصؾ النهار 

سٌارة جٌب تحمل الفتة الشرطة ، ولفت مباشرة امام مكتب 

االدارة ، وهبط منها السائك ومرافك له هو الشاوٌش عمر ، 

الذي سبك ان زار الوكالة صحبة رئٌسه السردون ، نالبل الٌه 

تحٌات رئٌسه ورسالة شفهٌة منه ، ذات صٌاؼة شدٌدة 

التهذٌب ، تمول بان السردون ٌعتذر عن أي خطؤ ارتكبه 
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الشرطً رشٌد ، واثارت ؼضب صاحب الوكالة الذي طالبه 

بالرحٌل ، وٌرٌد ان ٌعرؾ هذا االثم ، الذي الترفه ضد 

باناٌوتً ، لتذنٌبه ، ومن اجل ذلن فهو ٌرجوه ان ٌحضر الى 

عاصمة االللٌم،  لٌفهم منه ما حدث ، وٌعرؾ ما ٌرٌده بالضبط 

. ، حرصا على صلة التعاون بٌن مدٌرٌة االمن والوكالة

 

                          لم ٌكن باناٌوتً ٌتولع ان ٌتخذ رد فعل 

السردون على رفض المبول بعمٌله ، مثل هذه الصٌؽة المهذبة 

، اال انه مع ارتباحه الى انها لم تتخذ صٌؽة اكثر لسوة وعنفا 

، لم ٌكن مطمئنا لصدلها ، او صدق صاحبها ، ؼٌر مستبعد ان 

تكون ؼطاء لشًء آخر سوؾ ٌسفر عن نفسه حال وصوله 

الى مدٌرٌة االمن ، وٌكون هو عندئذ تحت سٌطرة السردون 

وبٌن الجبلوزة الذٌن ٌؤتمرون بامره ، فكان مولفه متؤنٌا ازاء 

ما لاله الشاوٌش عمر ، ومتحفظا فً اعطاء اٌة اجابة سرٌعة 

، دون ان ٌفصح لهذا المبعوث بشًء من الهواجس التً 

تخامره ، واكتفى بان رحب به باعتباره ضٌفا على وكالته ، 

وجلب له المهوة والبسكوٌت والمشروب البارد ، والح فً 
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دعوته للبماء من اجل تناول طعام الؽذاء معه ، اال ان الرجل 

كان ٌرٌد االسراع فً اداء مهمته ، راجٌا باناٌوتً ان ٌرافمه 

فً رحلة العودة الى مزده ، وستموم ذات السٌارة بارجاعه فً 

اعتذر باناٌوتً عن عدم .  مساء نفس الٌوم الى الوكالة

استطاعته مؽادرة الوكالة فً هذا الولت ، الن هنان نمصا فً 

العاملٌن ، وثمة شاحنة لادمة لنمل رزم الحلفاء الى طرابلس ، 

ٌجب ان ٌكون فً انتظارها وٌشرؾ على تحمٌلها وتجهٌزها ، 

وٌرجوه ان ٌعود الى رئٌسه ، لٌطمئن انه سٌكون لد رتب 

امره بحٌث ٌسافر للمائه فً موعد الصاه ٌومٌن اثنٌن، الزالة 

أي لبس ٌتصل بوجود الشرطً رشٌد فً الوكالة ، وكان رشٌد 

لد طوى خٌمته وبمى ٌنتظر وصول السٌارة التً تحمل 

. الشاوٌش عمر ، جاهزا لمؽادرة الوكالة معه 

     ارجؤ باناٌوتً ذهابه الى السردون ، النه ال ٌرٌد ان ٌضع 

نفسه بٌن ٌدي خصمه دون ترتٌب ، واول مراحل هذا الترتٌب 

ان ٌخطر نائب الوالً بما حدث ، وانه لادم بعد ؼد لمدٌرٌة 

االمن بناء على استدعاء السردون ، مع انه لٌس استدعاء 

رسمٌا وانما دعوة لبلجتماع به من اجل التفاهم على استمرار 
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وجود الشرطً السري الذي وضعه فً الوكالة بحجة تعمب 

احد المجرمٌن ، وكان تفكٌر باناٌوتً ٌنحصر فٌمن ٌجب ان 

ٌحمل الرسالة ، اال انه لم ٌستعجل فً اختٌار هذا الرسول ، 

فهنان ولت للتفكٌر ،  لبل ان ٌذهب مع سٌارة الشحن التً 

تؽادر الوكالة اواخر اللٌلة المادمة ، ولد جاءت زوجته مسرعة 

من الحانوت الى المكتب فور مؽادرة السٌارة تسؤله فً للك 

عن سر مجٌئها ، فابلؽها باختصار بما حدث ، وسؤلته ان ٌؤتً 

معها الى الحانوت لٌطمئن ابنتها التً تركتها هنان فً حالة 

.  خوؾ وتوجس من ان ٌكون السردون ما زال ٌطارد والدها

وهو ذات الملك الذي اثارته السٌارة فً نفوس بعض اهل 

النجع ممن سمعوا بمجٌئها عند عودتهم من الشعاب ، وكان 

اول المادمٌن مستفسرا هو اوسادن ، الذي كان على علم اكثر 

من ؼٌره ، بهواجس باناٌوتً ومخاوفه ، فجاء لكً ٌطمئن 

علٌه ، ولم ٌتردد باناٌوتً فً باببلؼه ما لم ٌبلػ به اسرته ، 

وهو مخاوفه من ان  تكون الرسالة المهذبه التً ارسلها 

السردون ٌطلب منه االجتماع به ، مجرد فخ الستدراجه الى 

للعته فً مزده ، فٌدبر له مصٌبة هنان ، وهنا تدخل اوسادن 
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مبدٌا استعداده لتمدٌم أي عون ٌرٌده منه ، وصارحه بانه ٌملن 

بعض الموي الخفٌة ، التً ال ٌعرفها احد ؼٌره ، علمها له 

المرحوم والده ، ولم ٌصارح بها احدا بمن فً ذلن زوجته ، 

النه لم ٌكون ٌرٌد استخدامها ، خشٌة اثار سلبٌة رآها شخصٌا 

تحدث لوالده الذي اورثه اٌاها ، وهً اوراد وادعٌة وتعاوٌذ 

وطموس  ٌستطٌع ان ٌحضر بها اجنادا من اهل الخفاء ، 

ٌستعٌن بهم فً دفع خطر ٌتهدده ، كذلن بعض التعاوٌذ 

االخرى التً ٌستطٌع ان ٌجلب بها االذى لبلخرٌن ، وهً اٌضا 

تعلمها من والده ، اعطاه اسرارها مع تحذٌر صارم باال 

ٌستخدمها ضد أي انسان  اال اذا تؤكد انه من اهل الشر ، 

فٌستعملها لٌكفً الناس شروره ، ولد لرر بٌنه وبٌن نفسه ان 

ٌطوي هذا السر فً للبه فبل ٌبوح به الي انسان ، بل حاول 

جاهدا ان ٌمسح من راسه هذه التعاوٌذ وٌنساها اال انها بمٌت 

فً ذاكرته كالوشم ال ٌمكن محوه ، وكان مصمما على اال 

ٌستخذم هذه التعاوٌذ، او ٌمترب من عوالمها ، الن والده كان 

ٌدخل احٌانا صراعا مع بعض اهل الخفاء ، ممن ٌخدمون 

اناسا آخرٌن  من خصومه لاموا بتسلٌطهم علٌه ، ولد استطاع 
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هإالء الخصوم جلب االذى لوالده ، عندما اصابوه بداء 

الصرع، الذي فتن به ، الن نوبة من نوبات هذا الصرع داهمته 

وهو ٌضرب فً الصحراء راكبا المهري لبعض شؤنه ، فسمط 

فوق ارض صخرٌة ، ومات اثر ذلن بسبب نزٌؾ فً الرأس ، 

ولهذا السبب آثر ان ٌبتعد عن هذه العوالم والصراعات التً 

ٌجد فٌها رجل ٌتعامل مع اهل الخفاء نفسه مرؼماعلى خوضها 

كما كان الحال مع والده ، محبذا ان ٌعٌش انسٌا ٌتعامل مع 

االن فمط وهو ٌري هذه المبلحمات . االنس ال مع الجن 

الشرٌرة التً ٌبلحمه بها والسردون ، فكر فً ان ٌموم 

باستثناء لهذا النظام الذي فرضه على نفسه ، وٌستخدم هذه 

الموة لمرة واحدة لن تتكرر ، مستهدفا هذا الرجل ، الٌمافه 

عند حده ، وهو مستعد ان ٌبدأ منذ الٌوم الدخول فً الحالة 

التً تإهله للتعامل مع اهل الخفاء ولراءة ما ٌجب لراءته من 

اوراد والمٌام بالطموس التً تمضً صٌاما واؼتساال وتردٌد 

تسابٌح وابتهاالت ، ثم ٌباشر العمل الذي ٌعطل السردون عن 

. المٌام باي عمل من اعمال الشر
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                          وتؤترا بما لاله اوسادن ، تمدم منه 

باناٌوتً ٌؤخذه الى حضنه ، لائبل له انه ٌعتبره اخا اصؽر له ، 

وعاهده على الصفاء والنماء والبماء على العهد الى آخر العمر 

، ورجاه اال ٌفعل شٌئا فً هذا المضمار ، طالما انه ٌكره 

الدخول فً هذه العوالم المسكونة باهل الخفاء ، النه ٌفضل 

   شخصٌا ان ٌموما بمواجهة الرجل باسالٌب العمل والحكمة ،

ال بتلن الموى  الوالعة خلؾ وفوق العمل وهو ال ٌحتاج منه اال 

ان ٌضع عمله معه ، وهما الكفٌبلن بان ٌحمما النصر فً هذه 

المعركة ، ورد اوسادن لائبل بانه ٌمبل منه ان ٌترن االستعانة 

بهذه الموى الخفٌة المجهولة ، مإلتا ، وخبلل هذه المرحلة ، 

دون ان ٌتنازل عن حمه فً استخدامها اذا  ما استطاع 

السردون ان ٌكون مصدر خطر ال سبٌل الى ردعه ودفعه 

بالوسائل االعتٌادٌة ، عندئد فانه لن ٌتردد ولن ٌتنازل عن 

تسخٌر هذه الموى لتعطٌله واٌمافه عاجزا عن أي فعل ، وراى 

باناٌوتً ان اوسادن ، الذي صار شرٌكا فً تحمل اعباء هذه 

المواجهة ، هو اصلح رسول الى نائب الوالً ، ٌذهب الٌه فً 

صباح الٌوم التالً الببلؼه رسالته ، وفعبل سعى ان ٌتؤخر سفر 
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سٌارة الشحن الى ولت الفجر ، لكً ٌتفك وصوله الى مزده 

مع وجود الوالً فً مكتبه ، وٌعود مع الشاحنة المادمة بعد 

الظهر الى الوكالة ، وكما تولع باناٌوتً ، استطاع اوسادن ان 

ٌنهً المهمة بنجاح، حٌث وجد ترحٌبا كبٌرا من نائب الوالً ، 

الن لدٌه اهتماما خاصا ، سٌاسٌا وادارٌا ، بتارٌخ الطوارق فً 

منطمة  الحمادة الحمراء وتخومها الجنوبٌة المسماة الهروج 

السود، واسالٌب حٌاتهم وعاداتهم وتراثهم ، ولدٌه معلومات 

سابمة ٌرٌد ان ٌستوثك منها من مصدر طارلً ، فاجابه 

اوسادن على استفساراته ، وابدى استعداده لتمدٌم مزٌد من 

المعلومات التً ٌرٌدها الستكمال فهمه لهإالء الموم الذٌن 

. ٌفخر باالنتماء لهم 

 

                            وجد باناٌوتً نفسه ٌستطٌع ان ٌذهب 

مطمئن البال للماء السردون ، دون ان ٌخشى ؼدره وخداعه ، 

وان ٌتكلم معه دون وجل او خوؾ ، حول الؽاء مهمة الشرطً 

السري فً الوكالة ، النه ال وجود الي عمل ٌموم به ، وٌتكلم 

واثما من دعم نائب الوالً له ، الذي كان ٌعرؾ مولفه لبل 
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ارسال اوسادن الٌه ، ولكنه راى ان ٌتؤكد من لوة هذا الدعم 

بعد استدعاء السردون له ، فعاد اوساد ٌحمل هذا التؤكٌد ، 

وٌنمل الٌه الدعوة التً وجهها الٌه نائب الوالً بضرورة ان 

. ٌزوره فً مكتبه بعد انتهاء اجتماعه بالسردون 

 

                   وبدوره رأى السردون ولبل وصول باناٌوتً  

الى مكتبه ، ان ٌلتمً الشرطً رشٌد ، ٌنالش معه الهدؾ من 

رؼبة باناٌوتً فً طرده من الوكالة ، وبادره متخابثا بالسإال 

، عما كانت مهمته فً الوكالة، لٌعرؾ مدى فهمه واستٌعابه 

للمهمة التً اوفده من اجلها ، فشرح له رشٌد بانه كان 

موجودا بحجة الكشؾ عن مجرم من لطاع الطرق هرب الى 

الوكالة متنكرا فً صورة واحد من جامعً الحلفاء، ولكنه 

ٌعرؾ ان هذه لم تكن مهمته الحمٌمٌة ، وانما المهمة الحمٌمٌة 

هً ان ٌكون عٌنا ترصد حركات وسكنات انجٌلٌكا وزوجها 

عن ‘ الفونسو ، وتمدٌم تمرٌر عنهما ، وعاود السردون سإاله 

مهمته بعد ان طلك الفونسو زوجته ، وتمدم السردون لخطبتها 

، ورفضت هذه الخطبة  وعما كان تصوره عن دوره فً 
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الوكالة عندئد ، فاجابه الشرطً الذي عمل سنوات تحت امراته 

وبات واحدا من كاتمً اسراره ، بانه ؼضب ؼضبا شدٌدا لهذا 

الرفض ، ورآه ركبل  لنعمة ٌعرضها الرائد السردون على هذه 

العائلة ، وشرفا ال تعرؾ لٌمته ، وصار واثما انها عائلة 

تستحك العماب لهذا الرفض ، ووجوده فً الوكالة ربما ٌكون 

. عامبل مساعدا فً العثور على سبٌل النزال هذا العماب 

                      وؼرز السردون عٌنٌه الحادتٌن الصؽٌرتٌن 

الماكرتٌن فً عٌنً عمٌله ٌسؤله ان كان خبلل هذه االٌام التً 

اعمبت الرفض لد فكر فٌما ٌمكن ان تكون هذه الوسٌلة ، 

فاجابه بان رجبل ٌملن وكالة مثل باناٌوتً ، وٌتعامل بٌعا 

وشرا مع عدد كبٌر من الزبائن ، البد ان ٌمع فً اخطاء ، 

وتنشؤ له مشاكل وخصومات مع الناس ، ومهمته اذا استمر 

فً عمله ، ان ٌنتظر حصول خطؤ كبٌر من جانبه او مشكلة مع 

احد الزبائن ٌمكن الباسها طابعا جنائٌا ، لٌموم عندها باالببلغ 

عنه ، والمبض علٌه ، وٌسعى لتكبٌر ٌالمشكلة ، والبحث عن 

المرائن واالدلة التً تدٌنه ، وسٌتمكن خبلل الامته فً الوكالة 

من معرفة المناوئٌن له ، الستخدامهم فً الشهادة ضده، ولبل 



 528 

ان ٌكمل الشرطً شرح افكاره عن المهمة المكلؾ بها فً 

وكالة باناٌوتً لاطعه السردون منتمبل الى جانب اخر من 

الموضوع دون ان ٌعلك بالسلب او االٌجاب عما سمعه منه ، 

متحدثا عن اجتماعه بصاحب الوكالة ، الذي ٌتولع حضوره 

الى مكتبه هذا الصباح ، طالبا من رشٌد ان ٌحضر االجتماع اذا 

اراد ، سائبل اٌاه عما ٌجب فً رأٌه ان ٌموله لباناٌوتً  ، 

فاجابه الشرطً بانه ٌرٌد ان ٌسمع حدٌثا حازما جازما مع 

الرجل ، ٌعٌد الٌه عمله ، لكً ٌعرؾ ان للحكومة هٌبة ولوة ، 

ولها ارادة فوق ارادة أي فرد مواطنا كان او اجنبٌا مثله ، وان 

لممثلٌها من افراد الشرطة حك التواجد والحضور فً أي 

فداعبه رئٌسه . تجمع سكانً لحفظ االمن وحراسة المانون

ضاحكا ، بانه ٌمول هذا الكبلم النه حرٌص على المروش 

االضافٌة التً ٌحصل علٌها فوق مرتبه من وراء التبلع 

الحلفاء وبٌعها ، فرد بصرامة وجدٌة ، ان ما ٌهمه هو سلطة 

ولبل ان . الحكومة وكلمتها التً ٌجب فرضها على كل انسان 

ٌسمع رأي رئٌسه ، فتح الحاجب الباب ، لائبل بان السٌد 

باناٌوتً موجود بانتظار االذن له بالدخول ،   فطلب منه 
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السردون ان ٌدخله وٌذهب لٌحضر له الشاي ، وفور جلوسه 

على الكرسى لبالة السردون المتربع على مكتبه ، دخل 

باناٌوتً فً الموضوع ، مبدٌا اسبابه التً تجعله ٌعارض 

وجود شرطً فً الوكالة ، ٌكون مصدر للك وتوتر لماطنٌها 

اكثر مما هو مصدر راحة وامان ، وانه لو عرؾ بان هنان 

ضرورة تستدعً وجود مثل هذا الشرطً لكان هو الذي ٌاتً 

مطالبا بتعٌٌن شرطً فً الوكالة ، ولكن الوكالة تعٌش فً 

امان بدونه ، مثلها مثل أي نجع من نجوع البادٌة ، وٌتحمل 

شخصٌا المسئولٌة عن توفٌر هذا االمان ، ثم ان رشٌد ال ٌموم 

بدور الحارس او العساس ، وانما بدور الجاسوس ، فلمن 

ٌموم بمهمة هذه الجوسسة ؟ ومن الممصود بها ؟ واذا كان 

هنان فً السابك شبهة وجود لاطع طرٌك ٌختبًء فً الوكالة؟ 

فمد ثبت انها شبهة باطلة ، فما السبب الذي ٌستدعً وجوده 

اذن ؟ ولؾ ٌستؤذن فً االنصراؾ بسبب ارتباطه بلماء مع 

البرٌجادٌر هٌوز ، اال ان السردون نهض من مكتبه ، ولام 

ٌعترض طرٌمه لائبل له ، بانه لم ٌكمل حدٌثه معه ، وانه 

سٌتعتبر وجود الشرطً فً الوكالة امرا عرضٌا ٌمكن 
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الوصول فٌه الى اتفاق، بعد االنتهاء من حسم لضاٌا اكثر 

اهمٌة ، فعاد كل منهما الى الجلوس ، واستؤنؾ السردون 

حدٌثه الذي انمطع حول الشرطً ، مطمئنا باناٌوتً باال ٌعتبره 

عٌنا علٌه ، وانما عٌن لصالحه ، مضٌفا انه ٌمكن ان ٌجعل 

رشٌد ٌؤخذ تعلٌماته منه وٌنمل تمارٌره الٌه ، وٌضع خدماته 

تحت تصرفه ، فمال باناٌوتً ضاحكا بانه ٌمبل ان ٌكون رشٌد 

تحت امره ورهن تعلٌماته وان اول هذه التعلٌمات ان ٌبمى 

ممٌما فً مزده مع زوجته وبٌن اوالده ، فشارن فً الضحن 

كل من السردون ورشٌد ، وترن السردون الموضوع دون 

حسم منتمبل الى ما ٌرى انه لضٌة معلمة ذات اهمٌة لصوى 

بالنسبة له ، وهً لضٌة خطبته النجٌلٌكا ، لائبل بانه ٌرجو  اال 

ٌكون رفض ابنته لهذه الخطبة رفضا نهائٌا ، وٌمنً نفسه بان 

تتراجع عن رأٌها، وان ٌرى والدها ٌبدل جهدا بهذا االتجاه ، 

النه على ٌمٌن بان المصاهرة بٌنهما ستكون مصدر خٌر كثٌر 

، وابلؽه بان هنان مصدرا جدٌدا للرزق ، ٌرٌد ان ٌكون من 

نصٌب واكالته ، فمد تؤسست شركة مركزٌة على ؼرار شركة 

الحلفاء للتجارة فً الحدٌد الخردة، واخرى فً المماش البالً 
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، وثالثة للتجارة فً مواد متفرلة اخرى ، وان االولى 

ستشتري الحدٌد الخردة العادة تصنٌعه وتصدٌره والثانٌة 

ستعمل نفس الشًء بالخرق البالٌة والثالثة للتحارة فً 

متفرلات مثل العظام لطحنها وتصدٌرها دلٌما لٌكون عنصرا 

فً بعض الصناعات ، وان ترخٌصا موجودا فً مكتبة للتجارة 

فً  هذه االشٌاء ، التً ستكون مورد ربح كبٌر جدا 

فالصحارى المجاورة لوكالته ملٌئة بمخلفات الحروب من 

الحدٌد ، وملٌئة بمخلفات السٌول من الخرق البالٌة ، وملٌئة 

بمخلفات الموافل التالفة فً الصحراء من العظام، مدفونة تحت 

الرمال تنتظر من ٌجمعها ، ولدٌه مصدر اخر للثروة ، سٌبوح 

به له ، النه مازال سرا حكومٌا لم ٌعلن عنه ، وهو ان الدولة 

ضاعفت بسبب الجفاؾ فً منطمة المبلة ، من حصتها فً 

اعبلؾ الحٌوانات التً تمدم مجانا النماذ الثروة الحٌوانٌة من 

االنمراض ، ومعنى ذلن ان بامكانه ان ٌمٌم فً الوكالة حضٌرة 

كبٌرة وٌشتري باسعار رخٌصة االؾ الرإوس من االؼنام لبل 

االعبلن عن هذا الخبر ، الن اصحاب هذه االؼنام ٌسعون االن 

للتخلص منها لبل ان تنفك ، وسٌتعهد له بتؽذٌتها من حصة 
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المنطمة من االعبلؾ ، لتكون جاهزة لنملها لمنافذ البٌع فً 

مختلؾ المدن  خبلل عٌد االضحى المادم ، وهو باب الموال 

طائلة ال حد لها ، وسٌكون هو عونا له ودعما وشرٌكا ٌتماسم 

معه اثمان هذه االؼنام عند شرائها وٌتماسم معه االموال  عند 

.  بٌعها 

                        ظل باناٌوتً صامتا ، ال ٌرٌد ان ٌماطع 

السردون اثناء عرضه لهذه االؼراءات ، عازما اال ٌتورط فً 

أي وعود له بالنظر فً الموضوع من جدٌد ، فهو االن فً 

حماٌة نائب الوالً ، ولن ٌجد فرصة افضل من هذه الفرصة 

لردع السردون عن مواصلة اوهامه ، فالحسم فً مثل هذه 

المضٌة ، اجدى من التسوٌؾ والمماطلة ، ولهذا اجابه بان 

لٌس البنته أي مولؾ آخر ؼٌر المولؾ الذي صارحته به، وال 

ٌستطٌع من جانبه ارؼامها على تؽٌٌر مولفها ، متمنٌا ان 

ٌصرؾ السردون جهده وولته وموارده فً البحث عن امرأة 

اخرى ، طالما انتهت حٌاته مع زوجته االولى ، تتوفر له معها 

السعادة التً ٌنشدها ، معتذرا فً ذات الولت عن الدخول فً 

أي تجارة ؼٌر تجارة الحلفاء التً تخصص فٌها ،وارتبط مع 
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الشركة االم التً تتعهد بتصدٌرها  والتً ترٌده ان ٌصرؾ 

. جهده وولته فً هذا العمل دون سواه 

                    ورؼم ان السردون ابى ان ٌحسم معه 

موضوع الشرطً ، فمد ولؾ باناٌوتً وخطا باتجاه الباب لائبل 

انه ال ٌرٌد ان ٌترن نائب الوالً ٌنتظر اكثر من هذا الممدار ، 

واثما بٌنه وبٌن نفسه بان سٌجد حسما لدى نائب الوالً 

لموضوع الشرطً ، الذي ال عمل له وال ضرورة لوجوده فً 

الوكالة ، وفاجؤه فعبل هذا الترحٌب الحار الذي استمبله به 

البرٌجادٌر هٌوز ، لائبل له لبل ان ٌتبادل معه أي كبلم ، ان 

الحدٌث سٌكون اكثر حمٌمٌة عند االنتمال الى بٌته ، النه امر 

المرأة التً تعتنً بطهً طعامه ان تعد مائدة لهما ،فهو ٌرٌده  

ان ٌإانسه فً بٌته، وعندما اشار باناٌوتً الى ارتباطه بموعد 

سٌارة الشحن التً تعبر مزده فً الطرٌك الى الوكالة ، بادره 

نائب الوالً بالمول ، انه ٌستطٌع ان ٌؤخذ ولته وراحته فً 

الؽذاء ، النه سٌضع سٌارته الخاصة تحت امره ، تنمله متى 

كان جاهزا الى وكالته ، وهكذا لم ٌترن له سببا لبلعتذار عن 

لبول هذه الضٌافة ، والذهاب معه الى بٌته والجلوس فً 
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الصالون ، لٌبدأ فً مشاركته كاسا من الكحول لفتح الشهٌة ، 

لبل االنتمال الى المائدة لشرب نوع من النبٌذ ، ٌملن نائب 

الوالً بعض الزجاجات المعتمة منه ، مهداة من اصدلاء فً 

طرابلس لهم اتصال بمساوسة الكنائس االٌطالٌة ممن ٌتبعون 

تملٌدا كنسٌا فً  اعداد النبٌذ واالحتفاظ به لسنوات عدٌدة، 

وعلى كاس فتح الشهٌة بدأ الحدٌث الذي استهله البرٌجادٌر 

هٌوز باالستفسار عن اللماء بٌنه وبٌن السردون ، النه ٌعرؾ 

ان زمٌله مدٌر االمن ما زال ٌملن موجدة فً للبه ازاء 

باناٌوتً ،  وهذه الموجدة تمؤل راسه باالفكار السوداء التً ال 

تلٌك برجل  ٌحتل منصبا عاما ، وٌسعى الستؽبلله فً تحمٌك 

اؼراض شخصٌة ، ساعٌا الى طمؤنة باناٌوتً ، بانه مهما كان 

السبب الستدعائه ، فانه لن ٌستطٌع ان ٌفعل شٌئا له ، طالما 

ان نائب الوالً موجود فً هذا المنصب ، ولدٌه سلطات تعلو 

سلطاته وتمدر على نمضها واٌمافه عن تنفٌذ نزواته ، وبعد ان 

استعرض باناٌوتً فً اٌجاز ما دار بٌنه وبٌن السردون حول 

الشرطً الذي ٌرٌده ان ٌكون عمٌبل سرٌا فً الوكالة ، ورفض 

باناٌوتً لهذا االسلوب فً التعامل مع الوكالة ، مبدٌا للمه الن 
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السردون ترن الموضوع معلما دون حسم ، افاده نائب الوالً 

بانه ٌستطٌع اعتبار الموضع محسوما ، وان السردون لن 

ٌستطٌع ان ٌخالؾ تعلٌماته اذا ابلؽه بها ، وهً انه ال حاجة 

وال ضرورة لوجود هذا المندوب السري فً الوكالة ، ثم افصح 

لباناٌوتً عن احساسه لائبل بان ما ٌملمه هو ما سٌإول الٌه 

االمر بعد انتهاء عمله ، فهو ٌتبع سلطة انتداب سوؾ ٌرحل 

مع رحٌلها ، بعد عامٌن او اكثر للٌبل ، بٌنما السردون باق 

النه ٌنتمً لهذا البلد ، وعندها سٌكون المجال فسٌحا امامه 

لبلنتمام ، خاصة وان الوكالة لٌست خٌمة ٌمكن نصبها الٌوم 

وتموٌضها ؼدا وانما مشروع التصادي كبٌر ، واستثمار على 

مدى طوٌل ، وعمل ٌتركز فٌه مسمبل باناٌوتً واسرته ، وهنا 

وجد ضٌفه الفرصة متاحة لٌسؤل هذا الصدٌك الذي استضافه 

فً بٌته ، عن سر الموة التً ٌملكها السردون ، وتمنع عزله 

او نمله من هذا المنصب ، طالما هو ممتنع بعدم صبلحٌته ، 

فاجابه بان وجود السردون سابك لوجوده فً هذه المنطمة ، 

وجاءها فً اوج انشؽال كل االطراؾ بالحرب ، ووجود فراغ 

فً السلطة المركزٌة فً لٌبٌا ، مما اطلك العنان لموى النهب 
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والسلب تسٌطر على مناطك كثٌرة فً الببلد ، بما فً ذلن 

منطمة المبلة ، وصحراء الحمادة الحمراء ، حٌت بلؽت 

الجرٌمة فٌها معدالت لٌاسٌة ، ولد اكتسب السردون سمعة فً 

مكافحة الجرٌمة من خبلل الحرب التً شنها على عصابات 

الصحراء ، وتحت لٌادته الشخصٌة المٌدانٌة ، الى حد ٌعترؾ 

فٌه الجمٌع بانه صاحب الفضل فً انماذ المنطمة من تلن 

العصابات وعودة االمن والسبلم الى مسالن الصحراء وتامٌن 

تجارة الموافل عبرها، ونجا باعجوبة من اكثر من كمٌن نصبته 

له تلن العصابات، اصٌب فً احداها بجراح شفً منها بعد 

اال انه ٌعرؾ االن ان عمله لم ٌكن كله  عبلج فً طرابلس ،

صافٌا لوجه االمن والمانون ، وانه تربح من بعض هذه 

العملٌات االمنٌة ، ومع ذلن ظل سجله لدى الدوائر العلٌا فً 

حكومة االنتداب ممورنة بذلن النجاح مما ٌجعل أي التراح 

بتؽٌٌره ٌمابل بنوع من الخوؾ لدى تلن الدوائر من انهٌار 

االمن فً المنطمة وصعوبة تعوٌض السردون برجل تكون له 

. نفس الخبرة  بامن المنطمة
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                              تناوال طعاما من اللحوم المشوٌة ، 

مع زجاجة النبٌذ الذي تعتك لتبلثٌن عاما ، وعادا الى الجلوس 

فً الصالون ٌختمان الجلسة بنفجان المهوة ، ولد انطلمت 

شهٌة نائب الوالً فً االفصاح عن مشاعره ، دون ان ٌفمد 

السٌطرة الى حد الكشؾ بحمٌمة نواٌاه فٌما ٌتصل بخططه 

الخاصة بابنة باناٌوتً ، واكتفى بان تحدث عن رؼبته فً  ان 

ٌستمر فً العمل فً هذه الببلد ، النه بعد سنوات الخدمة 

الطوٌلة فً هذا المناخ ، لم ٌعد بممدوره االنسجام مع مناخ 

مدن الشمال فً برٌطانٌا ، ولن ٌكره ان ٌجد عرضا للعمل فً 

لٌبٌا عمب انتهاء االنتداب البرٌطانً بها، فاالدارة اللٌبٌة 

سوؾ تحتاج لخبراء اجانب ٌساعدون فً تاسٌسها ، وهو 

علً ٌمٌن بانهم سٌرحبون باستمراره فً  العمل مستشارا 

للعناصر الوطنٌة ، اال ان لبوله لهذه المهمة ٌتولؾ على شًء 

واحد ، هو الزواج ، فهو لن ٌستطٌع ان ٌستمر وحٌدا فً 

حٌاته بعد ان بلػ هذه المرحلة من العمر ، وهذه المراة التً 

ستشاركه حٌاته ، لن ٌستطٌع جلبها من برٌطانٌا ، النه لن 

ٌكون واردا وجود امراة تستطٌع المبول بشروط الحٌاة هنا ، 
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ومن ناحٌة ثانٌة فانه لن ٌستطٌع اطبللا وال ٌتصور ابدا ان 

تكون شرٌكة حٌاته امرأة بدوٌة ، خاصة وان شروط الزواج 

فً هذه البٌئة ، وهذه الببلد ، ٌتطلب من الزوج االجنبً تؽٌٌر 

دٌنه الى االسبلم ، وهو شدٌد االرتباط بدٌنه المسٌحً ولن 

ٌرضً تؽٌٌره او ٌمبل الزواج بؽٌر امراة من اهل دٌنه ، ولن 

ٌفكر فً الزواج اال بامرأة مثل ابنته انجٌلٌكا ، وسٌتصل بكل 

من ٌعرؾ من عائبلت صدٌمة تعٌنه على وجود مثل هذه 

الرفٌمة ، التً ستجعل من استمرار بمائه فً هذه الببلد امرا 

ممكنا وٌسٌرا ، وفً هذه الحالة ٌستطٌع باناٌوتً ان ٌطمئن 

الى ان السردون لن ٌستطٌع ، مهما طال المدى ، ان ٌمد اٌه 

.  اصبعا 

 

                          فً ختام اللماء ذكر البرٌجادٌر هٌوز 

لضٌفه كلمة اعتبرها لٌلت لكً تطمئنه الى انه مهتم بما لاله 

عن ضرورة ان ٌتنحى السردون عن هذا المنصب الذي اساء 

استخدامه ، عندما لال له بان  هنان اجتماعا للوالً مع نوابه 

العشرة، سٌحٌن بعد اٌام ، وسٌرى ان كان باستطاعته ان ٌفعل 
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شٌئا لتؤكٌد الشعار الذي رفعته ادارة االنتداب وهو الرجل 

. المناسب فً المكان المناسب 

                          وهو انطباع خرج به باناٌوتً من 

كلمات نائب الوالً  التً تركها ؼامضة دون افصاح عن 

طبٌعة هذا الذي ٌمكن ان ٌفعله عند لمائه بالوالى  ،  وراى انه 

ال ٌحتمل تفسٌرا ؼٌر هذا التفسٌر، اال انه عندما عاد الى 

الوكالة لم  ٌكن ٌشؽل نفسه بهذا الشًء الذي سٌفعله نائب 

الوالً فً طرابلس ، بعد ما استحوذت على تفكٌره تلن الجملة 

التً اشار فٌها الى ابنته انجٌلٌكا ، والتً ٌمول نصها الحرفً 

وكانه لول جاء  بطرٌمة عفوٌة ، واخذ " امرأة مثل انجٌلٌكا"

مكانه وسط الكبلم  عرضا ، من وحً اللحظة ، لٌضرب المثل 

اال ان باناٌوتً كان على . على المرأة التً ٌرٌد االرتباط بها 

ٌمٌن بان الرجل لالها عن لصد وتصمٌم ، وبعد سابك تدبٌر 

وتفكٌر ، النه لم ٌكن ٌستٌطع ان ٌطلبها صراحة منه ، وهو 

الذي جاء منذ اٌام ٌتوسط فً طلب ٌدها لزمٌله السردون ، 

وفً ولت مازال فٌه هذا السردون ، ٌكاكً ، مهددا متوعدا ، 

انه واثك بان . ٌرٌد ان ٌحمك طلبه بالباطل والمكٌدة والرشوة 
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الرجل لم ٌمل كلمته من فراغ ، ولن تنتهً الى فراغ ، فهً 

بذرة ٌزرعها ، وٌرلب لٌرى ثمرتها فٌما بعد ، هً كلمة ، 

ستكون لها تداعٌات وتوابع ، فهً المطرة ، التً تنبًء بمدوم 

لن ٌفتح الموضوع مع زوجته ، ولن ٌفتحه مع .  وابل المطر 

ابنته ، فهو االن ٌشبه عبور الجسر لبل الوصول الٌه كما 

ٌمول المثل ، سٌفعل ذلن عند الوصول الى الجسر ، اما االن 

البرٌجادٌر هٌوز ، زوج . فبل حاجة للتكهن بما لم ٌحدث بعد 

البنته انجٌلٌكا ، امر لم ٌكن لد خطر له على بال ، لعل هنان 

نماطا لصالح هذا الرجل ، اذا تمت ممارنته بالسردون ، فهو 

رجل اعزب ، وهو حاكم ٌحتل المركز االول فً هذه المنطمة ، 

وهو فً حالة اؼتراب فً هذه الببلد مثله مثل اسرته ، وهً 

رابطة تتعزز برابطة االنتماء لدٌن السٌد المسٌح ، بؽض النظر 

عن نوع الكنٌسة بروتستانتٌة او كاثولٌكٌة او مثله كنٌسة 

الروم االرثودكس ، ثم انه لم ٌبلػ من العمر ما ٌجعل زواجه 

من ابنته امرا مثٌرا للسخرٌة واالحتجاج ، نعم هنان فارق فً 

السن ، ولكنه فارق موجود لدى اؼلب االزواج ، انه فارق 

معمول وممبول ، هنان نمطة شدٌدة االهمٌة ضده ، هو انه 
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لٌس مؽتربا ممٌما كما فً حالته ، فهو عسكري برٌطانً ، 

عرضة لبلنتمال من بلد الى اخر او عودته الى ببلده بعد انتهاء 

االنتداب ، ومعنى ذلن انه سٌؤخذ انجٌلٌكا معه ، وهو امر ال 

ترٌده انجٌلٌكا  وال ترضى به امها ، وال ٌعتمد ان رفضه 

ستترتب علٌه اٌة مشاكل كما هو الحال االن مع السردون ، 

سٌاخذ االمر بروح الرجل االوروبً الذي لن ٌعاود عرضه 

المراة لالت له ال ، اما لبوله ، اوه انه امر سابك كثٌرا الوانه 

، ٌكفً انه عاد من زٌارته الى عاصمة المبلة ، ولد زال ما 

. ٌراوده من للك بشؤن ما كان ٌمثله السردون من تهدٌد له

 

                          رأى اوسادن ٌاتٌه مع اول اللٌل ، 

ٌسؤله عن نتٌجة زٌارته الى مزده ، مبدٌا استعداده مرة اخرى 

لمباشرة لراءة االوراد ، ولٌام اللٌل ، صبلة وتسبٌحا ، 

لبلستعانة بمارد من الجن ، ٌردع شر السردون بشر الوى 

منه، ربما مرض ٌتركه طرٌح الفراش ، فمال باناٌوتً ، بعد 

: ان شكر اوسادن على استعداده 
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ـــ سندع امره لواحد من مردة االنس ، ٌتولى امره ، بدل ان 

. نعطٌه شرؾ الصراع مع ملون الجن 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

                    شملت التنمبلت عددا  من المناصب المٌادٌة 

فً المماطعات التابعة لوالٌة طرابلس الؽرب ، وضمن هإالء 

المادة المحلٌٌن المنمولٌن من منطمة المبلة البرٌجادٌر جوناتٌن 

هٌوز ، والرائد شرطة صالح السردون ، هكذا جاء الفونسو 

ٌحمل االخبار لصاحب الوكالة ، الذي لام بنملها لرفاله من 



 543 

شٌوخ النجع ، دون ان ٌخبره الفونسو الى  اٌن تم نمل كل 

منهما ، ولو انه سمع ان الضابط الجدٌد الذي صدر لرار 

تعٌٌنه مكان البرٌجادٌر هٌوز ، هو ضابط انجلٌزي اخر برتبة 

كولونٌل اسمه جون تاور ،وسبب تعٌٌنه انه باحث فً العبللات 

العشائرٌة ، وسٌستؽل فرصة وجوده فً منصب نائب الوالً 

فً منطمة المبلة ، لدراسة العبللات العشائرٌة والتمسٌم المبلً 

والٌات صنع المرار وبنٌة السلطة فً مجتمع المبٌلة ونجوع 

البادٌة ،  ولم ٌتضح لدى الفونسو بعد،  ان كان لهذه التحوالت 

تؤثٌر على عمله الجدٌد كصاحب وكالة الحلفاء فً وادي 

الخٌل، النه فعبل استلم الرخصة وٌنتظر االنتهاء من بناء 

المرافك لمباشرة العمل، وٌتمنى اال ٌنتهز المنافسون له فً 

الرخصة التً فاز بها عنهم ، فرصة تنحٌة السردون ، للطعن 

فً الطرٌمة التً اخذ بها الرخصة ، باعتبارها تمت بطرٌمة 

استثنائٌة،بحسب ما ٌدعون ، كما انه ال ٌعلم بعد ان كانت هنان 

اسباب وراء االطاحة بهذا العدد الكبٌر من المٌادات المحلٌة فً 

المناطك ، ام انها مجرد حركة تنمبلت روتٌنٌة ،  وما ٌراه 

الفونسو مهما بالنسبة له ، وبالنسبة الونكل باناٌوتً هو ان 
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السردون لد تمت ازاحته من الطرٌك ، ولم ٌعد ٌمثل تهدٌدا 

الحد فً هذه المنطمة ، وٌرى انه كان ضحٌة لضؽوط 

وتهدٌداته بحٌث استطاع ارؼامه على تطلٌك زوجته ، وهو 

ٌؤتً  االن  بعد  تنحٌة السردون ، متوسبل  الونكل باناٌوتً ان 

ٌتٌح له فرصة تصحٌح ما حدث من طبلق بٌنه وبٌن انجٌلٌكا ، 

وٌعودا كما كانا زوجٌن ٌحب احدهما االخر ، اال ان االب ، 

الذي رحب به ضٌفا فً الوكالة ، شكر له  ما تجشم من تعب 

الحضور لنمل هذه االخبار المهمة ، رد علٌه بصراحة راجٌا  

منه اال ٌعود الى موضوع زواجه من انجٌلٌكا ، النه ملؾ تم 

لفله وانتهى امره وال سبٌل الى فتحه من جدٌد ، لمد اختار هو 

هذا الطرٌك، وهو الذي اراد الطبلق ودخل فً صفمة مهٌنة ال 

ٌرٌد ان ٌعود الى موضوعها ، وال ان ٌولظ ذكراها ، فمد وطن 

نفسه على نسٌانها ، واهبل باي تعاون بٌنهما ٌتم فً اطار 

العمل وتنسٌك الموالؾ وتبادل المعلومات فٌما ٌتصل بعمل 

. الوكالتٌن 

             عرؾ باناٌوتً فٌما بعد ان هنان مهلة ممدارها 

شهر واحد لبل البدء فً تنفٌذ التنمبلت ، فرأى ان ٌختار ٌوما 
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ٌذهب فٌه لتودٌع البرٌجادٌر هٌوز ، وتمدٌم واجب الشكر له ، 

لما ابداه من مساعدة فً حماٌته من حمالات السردون ، 

وٌسعً اٌضا الى الحصول على مزٌد الطمانٌنة منه ، بان 

السردون لن ٌنتهز فرصة ما تبمى له من اٌام فً المنصب ، 

فً المٌام بعمل بائس ٌائس ضده ، وفعبل وجد نائب الوالً 

ٌرحب به وٌسؤله كما حصل فً الزٌارة الماضٌة ، ان ٌبمى 

معه للؽذاء فً البٌت  ، النه ٌرٌد هذه المرة ان ٌتوسع فً 

الحدٌث معه حول بعض االمور المهمة، وانه كان عازما على 

الذهاب الٌه فً الوكالة وهاهو ٌاتً الٌه وكؤن هنان تواصبل 

روحٌا بٌنهما ، وفً  صالون البٌت ، ومع كؤس الوٌسكً الذي 

استضافه علٌه ، حكى له كٌؾ انتهز فرصة اللماء مع الوالً 

ببلكلً فً طرابلس ، واخذ منه موعدا خاصا خا رج اطار 

اللماء الجماعً ، وفً هذا اللماء الخاص فاتحه فً موضوع 

الرائد السردون ، وكثرة الشكاوى التً ٌتلماها من المواطنٌن 

بسبب استهتاره بالمانون وسوء معاملته للناس ، والترح علٌه 

نمله الى مماطعة اخرى بمسئولٌات الل من مسئولٌة مدٌر 

االمن ، ولد استجاب الوالً لطلبه ، اال انه استؤذنه فً البماء 
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فً طرابلس لٌوم او ٌومٌن ، الن هنان امرا ٌرٌد ان ٌستشٌره 

فٌه ، وفاتحه فٌما بعد ، بان هنان ضابطا منموال من برلة 

للعمل فً طرابلس ، وٌموم بتحضٌر بحث للجهات 

االستخباراتٌة عن بنٌة المبٌلة اللٌبٌة ، وٌرى وبعد ان درس 

هذه البنٌة فً برلة ، ان ٌدرسها فً منطمة المبائل بوالٌة 

طرابلس وهً منطمة المبلة ، مع االستفادة منه فً ذات الولت 

فً عمل تنفٌذي هو نائب الوالى هنان ، ولكنه ال ٌرٌد ان 

ٌفرض االمر فرضا ، بل ٌترن الختٌاره امر االنتمال من ذلن 

المولع الى منصب مساعد الوالً فً طرابلس ، وسٌاتً هذا 

التعٌٌن ضمن حركة تنمبلت تشمل عددا من المماطعات ، فلم 

ٌشؤ االعتراض على هذا العرض ، اال انه طلب مهلة للتفكٌر 

فً المنصب الجدٌد الن هنان بدائل اخرى معروضة علٌه فً 

المطاع الخاص ، وربما ٌجد فً احداها حافزا للمبول ، النها 

تتٌح له االستمرار فً البماء فً هذه المنطمة بعد انتهاء فترة 

االنتداب البرٌطانً للببلد ، ولد اعطاه الوالً هذه المهلة ، 

وٌتولؾ االمر كما افصح لباناٌوتً على رأٌه هو فً 

الموضوع ، وظهرت عبلمات الدهشة على وجه ضٌفه 
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الٌونانً ، النه كما لال لمضٌفه ال ٌستطٌع ان ٌتصور اٌة 

مهمة ٌمكن  ان ٌتولؾ لبول البرٌجادٌر هٌوز لها على راٌه 

اال ان نائب الوالً  بعد ان اعد لنفسه كؤسا  جدٌدا من .  فٌها 

الوٌسكً ، وارتشؾ جرعات منه، استؤنؾ الحدٌث شارحا ما 

ٌمصده بذلن المول ، وهو ان هنان افالا واسعة فً هذه 

المنطمة للعمل الحر ، وهنان شركة فً برٌطانٌا تتاجر بالفراء 

، عرفت ثراء هذه المنطمة من لٌبٌا بالثعالب ، وطلبت منه 

باعتباره حاكم الجزء الصحراوي من والٌة طرابلس ، واكثر 

ابناء لومه خبرة باهلها ولؽتها ، ان ٌنشًء لها محطة تكون 

مهمتها صٌد الثعالب التً تتولى هذه الشركة االستفادة 

بجلودها فً صناعة الفراء ، وهً ترٌد االعتماد علٌه فً 

اختٌار من ٌمود هذه المحطة ، اال انه ٌرٌد ان ٌتفرغ بنفسه 

الدارة هذه المحطة ، بسبب ما تتٌحه من دخل كبٌر ، واٌضا 

النها سوؾ تشبع هواٌته للصٌد ، اما الهدؾ الثالث واالهم 

فهً انها تحمك له رؼبة االستمرار فً االلامة والعمل فً هذه 

الببلد وهذه المنطمة بالذات ، متجوال كما ٌحب وٌشتهً فً 

هذه الفضاءات البلمتناهٌة ، مستمتعا بشتائها الجمٌل ، البعٌد 
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عن شراسة الشتاء فً الجزر البرٌطانٌة ، وٌعتزم ان ٌتخذ من 

ممر وكالة باناٌوتً ، ممرا لمحطة صٌد الثعالب ، طلبا 

للمإانسة وما ٌتوفر من بٌئة صالحة للعمل والحٌاة فً جنائن 

العرعار ، وسٌبنً لنفسه بٌتا كما سٌبنً مرافك للمشروع 

الجدٌد ، وٌاتً هنا الى النمطة التً ٌستفسر السٌد باناٌوتً 

عن معناها ، وهً االستشارة التً ٌتولؾ علٌها لبوله لهذا 

العرض ، وهذه االستشارة تتلخص فً اسم ابنته انجٌلٌكا ،  

فاذا ضمن لنفسه الحصول على زوجة من اهل دٌنه ، تكون اما 

الوالده ، متآلفة مثل انجٌلٌكا مع الحٌاة فً البٌئة البدوٌة ، 

مستعدة لبل ستمرار فً البماء والحٌاة بجوار امها وابٌها ، 

شرٌكة له فً ادارة المحطة المعنٌة بصٌد الثعالب والمتاجرة 

فً فروها ، فسٌكون اسعد انسان فً العالم بمبول العرض 

الممدم الٌه ، وان لم ٌضمن وجود هذه الزوجة ، فسٌرفض 

العرض ، مواصبل عمله الحكومً فً المنصب الجدٌد الذي 

. عرضه علٌه الوالً كمساعد له 

     ودون تردد مد باناٌوتً ٌده الى البرٌجاٌر هٌوز ، ٌعاهده 

بالولوؾ الى جانبه فً انجاح مشروعه وتحمٌك هدفه فً 
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الزواج من ابنته ، وٌبلؽه موافمته على هذا الزواج دون تحفظ 

، ودون شروط ، واعتباره شرفا له والبنته واسرته ، طالما 

اختار االلامة والعمل بجواره فً هذه المناطك الصحراوٌة ، اال 

ان هذه الموافمة من طرفه ، ال تلزم احدا ؼٌره ، وال تعنً انه 

سٌرؼم ابنته على المبول به زوجا دون رؼبتها ، فانجٌلٌكا هً 

صاحبة الحك االول فً الرفض والمبول ، وٌعاهده انه سٌدعم 

. لدٌها طلبه وٌشجعها على لبوله

                     نهض البرٌجادٌر هٌوز والفا ، فولؾ 

باناٌوتً مجاراة له ، وبتؤثر تمدم ٌعانك باناٌوتً عنالا حارا ، 

معبرا عن عمك امتنانه وشكره النه بهذه الموافمة ٌكون لد 

الترب من تحمٌك امنبة العمر بالزواج من امرأة تكمل له 

شرطا من شروط االستمرار والهناء ، وٌرجوه ان ٌتكتم على 

هذه الخطبة ، حتً ٌنتهً الشهر الذي تبدا فٌه عملٌات 

االستبلم والتسلم بٌن المٌادات المدٌمة والجدٌدة ، النه ال ٌرٌد 

استفزاز السردون فً اٌامه االخٌرة ، رؼم علمه انه لم ٌعد 

ٌشكل تهدٌدا وال خطرا ، ولم تعد له اال صبلحٌات شكلٌة ، 

حتى وان بمى منها شًء حمٌمً ، فهو مازال والى آخر ٌوم 
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ٌمضٌه فً  هذا العمل رئٌسه الذي ٌستطٌع ابطال كلمته 

واٌمافه عند حده،  

                      اما بعد ان ٌنتهً الشهر ، فلتمم عندئد 

االفراح فً كل اركان البادٌة ، وٌسمع بالخبر الماصً والدانً 

واهل االرض والسماء ، وسٌموم باعبلن الخطبة فً حفل كبٌر 

، متزامنا مع المباشرة فً بناء البٌت الذي سٌكون عش 

. الزوجٌة لهما فً جنائن العرعار 

 

     ال احد ٌدري  كٌؾ عرؾ السردون بامر ما اسره 

البرٌجادٌر هٌوز اثناء وجبة الؽذاء فً بٌته للسٌد باناٌوتً ، 

عن رؼبته فً الزواج بابنته ، النه جاء الى ممر العمل ؼاضبا 

، والتحم مكتب رئٌسه بوجه ٌحتمن بالدماء السوداء ، 

مستفسرا عن حمٌمة ما ٌمال من انه تمدم لخطبة ابنة باناٌوتً 

لم ٌكن هٌوز مستعدا لمثل هذه المباؼتة من زمٌله فً العمل .  

، ولد ظهرت على وجهه عبلمات االندهاش مما سمع ، ال الن 

ما تناهى الى سمعه كان ؼرٌبا ، ولكن ما رآه حما ؼرٌبا هو 

كٌؾ وصل الخبر ، ومن أي مصدر ، الى اسماع آخر رجل 
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ٌرٌده ان ٌصل الٌه ، ولكنه االن فً مواجهة ما حدث وعلٌه 

ان ٌتصرؾ ، وكسبا للولت سؤل السردون عن مصدر 

معلوماته حول هذا الخبر ، فمد فكر ان السردون ٌمول له ذلن 

على سبٌل الظن والتخمٌن ، اكثر منه على سبٌل العلم والٌمٌن 

، اال ان السردون لم ٌترن لنائب الوالً فرصة ان ٌتفادى 

االجابة ، لائبل انه لن ٌعطً اهمٌة الي مصدر ٌؤتٌه بمثل هذا 

الخبر ، ؼٌر صاحب الخبر نفسه ، ولذلن جاء لكً ٌتؤكد منه 

شخصٌا هل فعل ذلن ام لم ٌفعل ، واراد هٌوز ان ٌكون 

دٌبلوماسٌا ، فمال بان ماحدث لم ٌكن خطبة صرٌحة ، وانما 

مجرد كلمة  وردت  على لسانه عندما جاء ذكر  الحٌاة التً 

ٌحٌاها دون عائلة فً هذه الببلد ، فمال لباناٌوتً انه لو وجد 

ان هنان ظروفا تحتم علٌه البماء فً هذه الببلد ، واراد ان 

ٌبحث عن امرأة ٌبنً بها ، لما فكر اال  فً امرأة تكون على 

دٌنه ، وتنتمً لجزء من العالم الؽربً الذي ٌنتمً الٌه ، مثل 

وجاء الدور على هٌوز ٌسؤل هذه المرة .  ابنته انجٌلٌكا

السردون ان  كان مثل هذا الموضوع ٌستفزه  او ٌجد فٌه ما 

ٌخالؾ الذوق واالخبلق والناموس ، فاجابه السردون بصوت 
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ٌتهدج انفعاال ، ووجه ما زالت تؽطٌه سحب الؽضب ، انه  ال 

ٌرٌد ان تكون هذه المرأة سببا فً أي عران ٌنشب بٌنهما ، 

واذا كان نائب الوالً ما زال ٌرٌد نصٌبه من الصفمة ، فهو لن 

ٌتخلى عن ذلن االتفاق الذي ابرمه معه ، وسٌكون راضٌا ان 

ٌفً بالتزامه نحوه ، بعد ان لضى وطره منها لمدة عام واحد ، 

وانه لن ٌمبل الهزٌمة فً هذا الموضوع ابدا ، مدركا ان لكل 

شٌئا ثمنه ، وان رفض ابنة باناٌوتً له ، ومن خلفها والدها ، 

لٌس اال من اجل تموٌة الثمن ، وسٌعرؾ كٌؾ ٌصل بالثمن الى 

الحد الذي ٌرضٌهما ، وتدخل البرٌجادٌر هٌوز لتنبٌه زمٌله بما 

حدث من تطورات لم ٌعد ممكنا اهمالها ، اثناء النظر والتفكٌر 

فً هذا الموضوع ، اولها حمٌمة ان رفض انجٌلٌكا للزواج منه 

لٌست مسؤلة مهر بعد ان لدم مهرا ٌعجز عن تمدٌمه أي رجل 

آخر فً هذا الجزء من العالم ، ثم انهما االن ولد صدر لرار 

نملهما لم ٌعد لهما لوة ٌضؽطان  لضمان االستجابة الي طلب 

منهما لدى عائلة باناٌوتً او اٌة عائلة اخرى فً منطمة 

نفوذهما سابما،   وانه شخصٌا لو تمدم لطلب ٌد انجٌلٌكا 

ورفضت طلبه ، فبل وسٌلة لدٌه ٌمارس بها أي نوع من 
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الضؽط علٌها ، وال مجال اال ان ٌاتً هذا المبول سواء له او 

للسردون ، اال بالرضا والمبول ، وبناء على كل ما طرأ من 

مستجدات فان رفض انجٌلكا له ، ٌعنً ان االتفاق بٌنهما لد 

سمط ، وكبلهما حر فً ان ٌسعى لتحمٌك هدفه باالسلوب التً 

.  ٌراه 

     نهض السردون والفا ، ولال تعلٌما على ما سمعه من 

: صاحبه ، بصوت ٌلونه االنفعال 

ــ اذن فانت ترٌدها مباراة حرة للفوز بها ، الٌس كذلن ؟  ال 

مانع عندي اطبللا سٌادة البرٌجادٌر ، وعلى بركة هللا نبدأ 

. المباراة 

                  خرج مؽضبا، وانتبه الى ان السردون الول 

مرة ٌتصرؾ امامه بهذه الطرٌمة ، وٌكلمه باسلوب ٌحمل 

معنى من معانً التحدي ، وٌخرج دون ان ٌمدم له التحٌة 

لمد . العسكرٌة ، وتولع ان تكون ؼضبته هذه بداٌة المتاعب 

صدر لرار انتماله الى نمطة ابو نجٌم ، ضابط نمطة هنان، 

ولٌس مدٌرا المن المماطعة ، كما هو منصبه الحالً ، والشن 

انه تكهن بان نمله الى هذه المنطمة المتاخمة للحدود مع برلة 
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، وضآلة المولع المنمول الٌه ، لٌس بالمسؤلة البعٌدة عن 

تخطٌط رئٌسه فً العمل ، ولعل حمٌمة ان النمل ٌشمله بمثل ما 

جاء ٌشمل رئٌسه لد خففت للٌبل من ؼلوا ء الؽضب ضده ، 

ولكنه بالتؤكٌد لن ٌستطٌع ان ٌتخلص تماما من حمده، وهالد 

جاء الٌوم لٌتزود بمزٌد من الولود لمحرن الحمد لدٌه ، فهو 

ٌراه االن بمثابة الرجل الذي سٌختطؾ انجٌلٌكا منه ، رؼم 

علمه ان انجٌلٌكا لم تكن له ، وترفض ان تكون له ،  لو 

جاءها بجبل من ذهب ، اال ان الجنون الذي ٌمنع االنسان من 

ان ٌرى الوالع علً حمٌمته ، لد تمكن منه ، فهو مجنون بها ، 

ولعله ال ٌتصور امكانٌة الحٌاة دون ان تكون هذه المرأة فً 

حوزته ، وها هو لرار النمل الذي صدر بشؤنه ، ٌرمً به الى 

نمطة تبعد مئات االمٌل عن مكان الامتها ، وتبعده مسافة 

اعوام ضوئٌة عن مناطك نفوذه وسلطته ، هذا النفوذ الذي 

صار محدودا ضئٌبل، فماذا بامكانه ان ٌفعل بكل هذا الجنون؟ 

                     لمد كان حذرا وهو ٌدعو باناٌوتً الى ان 

ٌتكتم على امر خطوبته البنته ، ومن جانبه سوؾ لن ٌخبر 

احدا بهذه الخطوبة ، ولن ٌحتفً بها اذا وجدت المبول من 
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صاحبة الشؤن ، اال بعد ان ٌختفً صالح السردون فً ثمبه 

. االسود فً صحراء سرت 

                وراى ان اللٌالة تمتضً تودٌع بعض نجوع 

الصحراء وشٌوخها ، وهو ٌؽادر منصبه ، فنظم رحلة  من 

رحبلت الصٌد التً ٌموم بها فً الصحراء ، تتٌح له اٌضا 

فرصة المرور ببعض التجمعات السكانٌة فً بعض مناطك 

الحمادة الحمراء ، وبناء على لرار كان لد اصدره بالمحافظة 

على الؽزالن وحضر صٌدها ، فمد منع نفسه ، كما منع كل 

مرافمٌه من تصوٌب بنادلهم الى أي ظباء او ؼزالن او وعول 

ممن ٌسمٌها اهل الحمادة بمر الوحش ، مكتفٌا بصٌد الطٌور 

واالرانب والمطط البرٌة ، واستبالا لمهنة صٌد الثعالب التً لد 

تصبح عمبل رسمٌا له ، لام اثناء الرحلة بتوجٌه رفاله 

المكانٌة اصطٌاد  اثنٌن او ثبلثة منها ، وهو ما حدث فعبل ، 

فمد استطاع صٌد ثعلب واحد اصابه فً ممتل ، واحتفظ بجلده ، 

وهو ما فعله رفٌك شرطً ممن  كانوا فً ركبه الذي كان 

عبارة عن سٌارتٌن عسكرٌتٌن تجر احدهما الكارفان الذي 

ٌستخدمه للنوم ، وجعل المرور على وكالة باناٌوتً جزءا من  
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هذه الجولة ، ولم ٌكن السبب هذه المرة تودٌعا ، النه ٌعرؾ 

ان ثمة رابطة من المرجح ان تجدد الصلة بهذه الوكالة ، وانما 

لٌعرؾ فً كلمات هامسة ٌتبادلها على انفراد مع باناٌوتً ، 

ماهو رد انجٌلٌكا على طلبه ، وعرؾ منه انها توافك اذا كان 

واثما من انه ٌستطٌع تامٌن الامتها مع اسرتها فً الوكالة ، 

وعلى اسوأ الفروض االلامة فً طرابلس ، اذا حدث ظرؾ 

ٌمنع استمراره فً العمل فً الصحراء ، وان ٌكون لد فن 

ارتباطه باي عمل ٌحتم علٌه االنتمال خارج هذه الببلد ، وعاد 

فرحا الى مزده ، ٌعد االٌام التً سوؾ تنمضى على انهاء 

مهمته الرسمٌة مع الحكومة ، لٌباشر بعد ذلن  عمله الجدٌد، 

. وٌدخل الول مرة فً حٌاته دنٌا الرجال المتزوجٌن 

                      فاجؤ السردون الجمٌع ، الحكومة واالهالً 

، باعبلن رفضه االنتمال الى نمطة ابو نجٌم ، وكتب مذكرة الى 

الوالً ٌرفض فٌها تنفٌذ لرار النمل ، مبدٌا اسبابا عائلٌة لهذا 

الرفض ، محتجا على الهبوط بمركزه من مدٌر المنطمة االمنٌة 

فً اكبر مماطعات طرابلس ، الى رئٌس نمطة حدودٌة ، 

ملتمسا من الوالً الجنرال ببلكلً ان ٌعٌد النظر فً لراره ، 
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الناتج عن دسٌسة دسها علٌه خصومه ، فً  حٌن ان سجله 

ٌشهد له بجلٌل االعمال التً لام بها فً سبٌل استتباب االمن 

ونشر السبلم والطمؤنٌنة فً الصحراء ، التً كانت لبل 

استبلمه لهذا المنصب ارضا مستباحة من لبل اللصوص 

ولطاع الطرق ، وجاء الرد سرٌعا بان االعراؾ العسكرٌة تنكر 

هذا االسلوب فً االحتجاج ، وان الوالً ٌعطٌه انذارا اخٌرا 

لكً ٌختار بٌن االستجابة لمرار النمل او التعرض لمحاكمة 

عسكرٌة لد ٌترتب علٌه تنزٌل رتبته وربما طرده من الخدمة ، 

وجاء رد السردون حاسما لوٌا، ارسله الى الوالً عن طرٌك 

البرٌد ، ولبل ان ٌصل رده الى طرابلس ، كان هو لد ؼادر 

البلدة لٌبل ، متجها الى عمك الحمادة الحمراء ، بعد ان اخلى 

مركز الشرطة من كل لطعة سبلح وذخٌرة ، واخلى الخزانة 

من كل لرش بما فً ذلن المرتبات الموجودة فٌها على ذمة 

الصرؾ الفراد الشرطة ، ولال فً رده على الوالً انه ٌستمٌل 

من سلطة الحماٌة البرٌطانٌة وٌعلن رفضها واالنخراط فً 

خدمة حكومتها النها حكومة ؼٌر شرعٌة ، ووجود الوالً 
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نفسه ال شرعٌة له ، وانه سٌمود حركة تمرد وعصٌات 

. تجبرلوات االحتبلل البرٌطانً على الجبلء

                       هكذا راى نائب الوالً كٌؾ البس 

السردون استمالته وعملٌة النهب والسطو التً لام بها لمركز 

الشرطة ، لباسا وطنٌا ، واسدل هذا الؽطاء الشرٌؾ فوق ما 

سٌموم به من اجرام ولصوصٌة ولطع للطرق ، فاي اجبار  

هذا الذي سٌموم به لموات االحتبلل على الجبلء ، وهم ٌعلنون 

ان انتدابهم على وشن االنتهاء ، وتسلٌم الببلد لحكومة من 

. اهلها ، ان لم ٌكن تدجٌبل وكذبا  وادعاء 

                 فً الٌوم الثانً لهروب السردون تلمى نائب 

الوالً استدعاء الى طرابلس للتشاور مع الوالً ، الذي طلب 

شرحا لهذا المولؾ الذي اسفر عنه السردون ، فافهمه ان 

هروبه ٌؤتً تاكٌدا للشبهات التً دارت حول تعاونه مع بعض 

العصابات ، كما ٌاتً تصدٌما لما لاله له عن السردون عندما 

طالب بنمله واعفائه من تولً المسئولٌات المٌادٌة ،فهو برؼم 

حمٌمة الدور الذي لام به فً المضاء على عصابات الصحراء ، 

اال انه ابمى بعض الخٌوط فً ٌدٌه توصله بافراد من تلن 
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العصابات ، وهو ٌذهب االن لٌستؤنؾ عبللة لوٌة ووطٌدة 

ربطته ببعض اهل المهنة ، بل ان واحدا من اعضاء هذه 

العصابات ، واسمه رشٌد ، جاء به لٌكون عسكرٌا معه ، ولد 

كان واحدا من الذٌن فروا معه الى الحمادة الحمراء لٌكون 

فردا من افراد عصابته ، وسٌشكل السردون فً مرحلته 

الجدٌدة خطرا حمٌمٌا على االمن ، بسبب الخبرات التً 

اكتسبها كمدٌر لبلمن ، عارفا بوسائل المماومة وامكانٌات 

السلطة واسالٌبها ، ولكً تحمك الحكومة احراز النصر علٌه ، 

فبلبد من حشد لوة كبٌرة، واالستعانة بخبٌر من خبراء االمن 

اللٌبٌٌن ، ٌحتل المنصب الذي كان ٌشؽله ، لٌتولى ادارة حملة 

للمضاء علٌه ، واال فستشهد طرق الصحراء علً ٌدٌه عودة 

. للفوضى وانهٌارا لبلمن ٌصعب السٌطرة علٌه

 

                     كان هبوز لد مهد الطرٌك مع الوالً ، 

لفكرة انسحابه من العمل الحكومً ، متفرؼا للعمل الخاص ، 

وشرح له كٌؾ ان هذا العمل الخاص هو صٌد الثعالب لحساب 

شركة برٌطانٌة تعمل بصناعة وتجارة الفراء ، مإكدا له كٌؾ 
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ان منطمة الحمادة الحمراء تضم مستوطنات من الثعالب 

ستكون مصدرا من المصادر الكبٌرة لمادة الفراء الثمٌنة ، 

وموردا للعملة الصعبة للببلد ، وباعتبار ان الثعالب لن تنفد 

من الصحراء ، مهما كثر اصطٌادها ، فهو ٌتولع ان ٌستمر فً 

هذا العمل سنوات كثٌرة بعد انتهاء حكومة االنتداب ، واجدا 

فً مناخ اصحراء طمسا ٌبلئم صحته ، اكثر مما تبلئمه 

المناطك البارده بسبب ما ٌعانٌه من حساسٌة فً عموده 

ولد وافمه الوالً على وجاهة . الفمري  للبرد والرطوبة 

الفكرة متمنٌا له النجاح فً العمل والحٌاة ، اال انه ، كما لال 

له ، لم ٌكن ممكنا ان ٌتركه ٌمضى دون ان ٌجد طرٌمة 

لبلستفادة من خبرته فً التعامل مع المنطمة التً عرؾ 

خرٌطتها االجتماعٌة والطوبؽرافٌة ، ولذلن فهو سٌعرض علٌه 

ان ٌرتبط بعبللة عمل ذات طبٌعة استشارٌة مع نائب الوالً 

للمنطمة جون تاور ، وهو عمل لن ٌؤخذ منه ؼٌر ساعة واحدة 

فً االسبوع ، ٌلتمً فٌها به لٌعطٌه خبلصة راٌه فٌما ٌعرض 

للوالً من لضاٌا ، واثما ان خبرته ستكون مطلوبة بالحاح فً 

مرحلة المواجهة المادمة مع السردون ، والترح علٌه الوالً 
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ان ٌمر على مكتبه فً الؽد ، عند الساعة العاشرة صباحا ، 

واعجبته . لٌجد لدٌه الكولونٌل جون تاور ، فٌتعرؾ علٌه 

فكرة ان ٌبمى على صلة بالعمل الرسمً ، فهو ٌحتاج لهذه 

الصلة التً ستكون ذات فائدة عملٌة بالنسبة لمحطة صٌد 

الثعالب ،كما ستكون ذات فائدة لتعزٌز حماٌة الوكالة ، خاصة 

وان السردون فً وضعه الجدٌد كرئٌس عصابة تجوب 

الصحراء ، لن ٌكون صعبا علٌه استهداؾ وكالة باناٌوتً 

. بارهابه واجرامه وانتمامه 

                 عندما حان موعد اللماء فً الٌوم التالً ، ولام 

الجنرال ببلكلً بتعرٌفه بالكولونٌل تاور ، وجد رجبل ٌرتدي 

المبلبس المدنٌة ، له مبلمح عذبة رلٌمة ، ال توحً باالنتماء 

لمهنة العسكرٌة ، وعرؾ ان مبعث ذلن جذوره 

االوروستمراطٌة وانتمائه الى عائلة من نببلء االرض الزراعٌة 

فً منطمة كٌنت ، جنوب شرق برٌطانٌا ،  لرٌبا من كانتربري  

حٌث مركز رئاسة الكنٌسة االنجلٌكٌة ، ولد احس باالرتٌاح 

وااللفة معه ، ووجد ترحٌبا منه للعمل المشترن بٌنهما فً 

. مستمبل االٌام 
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                  عاد هٌوز الى مزده لٌواصل عمله الذي تنتهً 

مهلته بعد اسبوعٌن ، ووجد ان علٌه ان ٌتولى بجوار 

مسئولٌاته فً االدارة ، المسئولٌة االمنٌة التً ظل مركزها 

شاؼرا بعد هروب السردون ، ولد تزامن مع وصوله وصول 

شحنة من االسلحة ارسلها الوالً من طرابلس تعوٌضا للسبلح 

  جاءت االخبار بعد كككالذي سطى علٌه السردون،   

ٌومٌن من عودته الى مزده، عن عملٌة سطو فً الصحراء 

لامت بها عصابة السردون ، مستخدما اسلوبا تموٌهٌا جدٌدا ، 

ٌدعً ان ما ٌموم به من سطو انما هو لصالح الفمراء دون ان 

ٌسبب اال الضرر الملٌل لبلؼنٌاء من اصحاب الموافل ، فمد 

هاجم لافلة كانت فً طرٌك العودة من مرزق فً الصى 

الجنوب الى مصراته الساحلٌة فً الشمال ، ولم ٌؤخذ من اهلها 

اال نمودهم وحلً نسائهم ، وترن لهم احمالهم من التمر 

والممح والشعٌر ، عدا نسبة للٌلة من هذه االحمال اعطاها 

لواحد من النجوع ، تابعا لمبٌلة المطري ، وهً لبٌلة فمٌرة 

للٌلة العدد ، لٌشٌع بٌن الناس انه نصٌر الفمراء وال ٌؤخذ اال 
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حك هللا فً هذه الموافل ، وطبعا كان البرٌجادٌر هٌوز عارفا 

باالعٌب السردون ، وارسل تمرٌرا الى طرابلس ، لتنبٌه الوالً 

الى هذه الحٌلة التً ٌرٌد السردون من ورائها كسب الحرب 

الدعائٌة لصالحه ، الستمطاب للوب السدج والمساكٌن  من 

اهل الصحراء ، مبلؽا اٌاه بحجم الموة التً سٌرسلها من مزدة 

لمبلحمة هذا المجرم الهارب ، طالبا منه سرعة ارسال 

التعزٌزات ، وكان لد وضع على رأس الموة ضابطا ارسله له 

نائب الوالً فً ؼرٌان، 

ال ٌعرؾ السردون ولم ٌكن ٌتعامل تحت امرته كما هو حال 

بمٌة العساكر والضباط الموجودٌن فً مركز مزده، وزوده 

بتعلٌماته المشددة بان ٌكون حازما مع اعضاء فرلته،  لئبل 

ٌكون باحدهم ضعؾ او مٌل للسردون لطول عشرته لهم ، وان 

ٌجتهد فً محاصرة السردون، ومبلحمته، والمبض علٌه، 

وتفادي لتله لدر االمكان ، وارسل الموة فً ثبلثة سٌارات 

صحراوٌة ، امبل ان تاتً التعزٌزات الرسال لوات اكبر فً 

االٌام المادمة ،ولد جاءت المعلومات ان السردون ٌتحرن االن 

بموة لوامها عشرة انفار ٌستخدمون الجٌاد ، وهنان احتمال 



 564 

انه ٌستطٌع بهذه الجٌاد ان ٌختفً فً شعاب وعرة لد ال 

تصلها سٌارت االمن ، اال ان المهم ، كما اتفك مع لائد الموة ، 

انهم حتى وان فشلوا فً المبض علٌهم ، فبل ٌرٌد فشبل فً 

محاصرته ومنعه من الحركة ، معزوال فً الخروم الجبلٌة التً 

لجؤ الٌها ال ٌستطٌع مؽادرتها لمهاجمة المعابر وما ٌمر بها 

ولبل اسبوع من انتهاء مهماته التحك به . من لوافل 

الكولونٌل جون تاور ، ٌشاركه المبٌت فً نفس البٌت 

الحكومً ، وٌذهب معه الى المكتب، وٌلتمً معه بشٌوخ 

المبلة، واعٌانها، وموظفٌها ، وٌباشر لراءة الملفات، والتعرؾ 

على المضاٌا المعلمة ، بمساعدة البرٌجادٌر هٌوز ، لٌكون 

جاهزا الداء المهمة لحظة اكتمال عملٌة التسلٌم والتسلم ، ولد 

افهمه انه سٌترن له السٌدة التً تخدم المنزل، وهً امراة 

سمراء متمدمة فً العمر، اسمها حواء ، وزوجها الذي ٌعٌنها 

فً العمل، وٌموم بحراسة البٌت، وٌسمً نباتات الحدٌمة، 

وٌموم بؽسل السٌارة، واسمه مرزوق ، ولهما ابن وابنة 

متزوجان فً احدى لرى الجنوب، وٌمٌمان فً ؼرفة مستملة 

بمنافعها بجوار بوابة البٌت ، ولكنه سٌحتفظ معه برجل ٌنتمً 
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اٌضا الى الفئة السمراء اسمه عثمان، هو سائمه ومرافمه، 

وسٌاخذ تماعدا مبكرا من عمل الدولة لٌتفرغ لمعاونته فً 

. عمله الحر 
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                         لم ٌكن سهبل على باناٌوتً الناع 

انجٌلٌكا بفكرة الزواج مجددا، بعد العرض الذي تلماه من نائب 

كان لد النع امها لبل ان ٌفاتحها فً الموضوع واتفك . الوالً 

مع االم ان الرجل ٌمثل فرصة ذهبٌة لد ال تتكرر ، فهو رجل 

من طبمة الحكام ، لم ٌسبك له الزواج ، وٌنتمً الى نفس 

الدٌن ، وٌرٌد ان ٌعٌش وٌعمل فً هذه الببلد، بل وفً نفس 

مولع الوكالة ، ولهذا فهو ٌطلب منها ان تكون عونا له على 

الناع انجٌلٌكا ، واخراجها من هذه الحالة النفسٌة ، حالة 

النفور من الزواج ، فلٌس كل الرجال الفونسو، وهً ال تترن 

الفونسو لتذهب الى السردون ، كما هو الحال مع العرض 

السابك ، وانما لكً تذهب الى رجل برٌطانً ، صاحب مركز 

كبٌر فً الحكومة ، واذا تركه فالى عمل افضل واكثر تمٌزا فً 

التجارة ، وال شًء ٌعٌبه فً  سلوكه او اخبلله ، كما ال شًء 
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ٌعٌبه شكبل وعمرا ، ثم بعد ان وجد استجابة من زوجته ، 

اتفك معها على طرح الموضوع فً جلسة تجمعهما مع 

انجٌلٌكا ، واستهل االب الحدٌث عارضا رؼبة هٌوز فً 

االلتران بها ، مبدٌا رأٌه االٌجابً فً الرجل ، ومباركته لهذه 

الخطبة ، وعمبت كاتٌا على كبلم زوجها تإٌده و فتضٌؾ هً 

اٌضا مباركتها لمثل هذه الزٌجة ، ومع ذلن فمد جاءت اجابة 

انجٌلٌكا تاكٌدا لمولفها السابك النافر من الزواج ، وسؤالها ان 

تعطً نفسها مهلة للتفكٌر فٌما لااله لها ،وان تفكر بشكل 

خاص فً ظروؾ المعٌشة التً ٌعٌشونها فً هذه المفار،  

فمثل هذا الرفض امر ممبول ومعمول لو انه حدث وهم 

ٌعٌشون فً اثٌنا حٌث فرص االختٌار واالختبلط كثٌرة امام 

امراة فً ممتبل العمر ، ترفض خطٌبا واحدا وثانٌا وثالثا حتى 

تجد الخطٌب الذي تحب وترضى ، ولكنها هنا فً لفر من لفار 

االرض ، وبٌداء تحٌط بها البوادي ، وفرصة مثل هذا الخطٌب 

الذي جاءها االن ، راؼبا فً الحٌاة مع اسرتها فً هذه الفٌافً 

الجدباء ، لد ال تتكرر خبلل عشرٌن او ثبلثٌن عاما ٌكون 

خبللها لطار الزواج لد فاتها ، ولهذا فان والداها ٌدعوانها 
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لمعاودة التفكٌر ، وتركاها نهارا ولٌلة وعادا الٌها فً الٌوم 

التالً وامهبلها ٌوما ثانٌا ، وكانت امها اكثر الحاحا من والدها 

، حتى النت عرٌكتها ، وبمى شرطها الوحٌد هو انها اذا 

تزوجته فانها لن تذهب معه الى أي مكان ٌذهب الٌه ، ولن 

تؽادر اطبللا هذا المكان حٌث ٌعٌش والداها ، وكان هذا هو 

الشرط الذي وضعه هٌوز فً حسابه لبل ان ٌتمدم للخطبة ، 

مستعدا لتلبٌته النه ٌتوافك مع رؼبته الخاصة فً ان ٌبمى 

عائشا فً مثل هذه البٌئة البدوٌة ، وانتهز فرصة وجوده 

لولت لصٌر فً الوكالة اثناء الزٌارة التً عرؾ فٌها هذه 

الموافمة ، ولام رفمة باناٌوتً بجولة فً محٌط الوكالة الختٌار  

افضل مولع لبناء البٌت ، واختاره بعٌدا بضعة مئات من 

االمتار عن ابنٌة الوكالة ، حٌت توجد تبة صؽٌرة ، تعطٌه 

مٌزة االرتفاع على ما حوله ، واٌضا لٌترن لنفسه براحا واسعا 

للبٌت والبنٌة اخرى تحتاجها محطة صٌد الثعالب ، لائبل 

لباناٌوتً انه سٌبنٌه على طراز البٌوت فً برٌطانٌا من 

طابمٌن وله شرفات عالٌة واسمؾ ٌزٌنها المرمٌد االحمر ، 

ومن حوله حدٌمة وبالحدٌمة حوض للسباحة ، وجوسك 
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للجلوس تحت السماء المفتوحة لٌبل وشرب الشاي مساء عند 

اعتدال الطمس ، مع بانجالو لجلسات الصٌؾ اللٌلٌة وحفبلت 

البارباكٌو ، وٌجب ان ٌكون هنان متسع خارج البٌت البنٌة 

اضافٌة جاراجات وزرائب لكبلب الصٌد واسطبل للخٌل مع 

محل لمبٌت العمال ، وبعد ان ترن الوكالة عائدا الى مزده ، 

ظل همه هو ترتٌب االمور لما بعد تماعده المبكر  من العمل 

العسكري ، ومنالشة تفاصٌل عمله الجدٌد مع اصحاب الشؤن 

عند زٌارته لطرابلس ، واالتصال بالمهندس المسئول على 

رسم خرٌطة البٌت والمرافك االخرى لٌباشرعمله وفك الرإٌة 

التً ٌراها هٌوز ووهو ٌفعل ذلن  لبل ان ٌترن منصبه ،كسبا 

للولت ورؼبة فً ان تباشر الشركة اعمال التنفٌذ فً الرب 

. ولت ممكن

         جاء خبر هروب السردون للصحراء ، وتمرده على 

الحكومة ، لٌكون اكثر االخبار اثارة بالنسبة لمجتع الوكالة ، 

وكان موضع حدٌث من باناٌوتً واعضاء جلسته  من شٌوخ 

النجع الذٌن وجدوا فٌه سببا للملك واخذ الحذر ، فالسردون لم 

ٌكن ٌخفً رؼبته فً االنتمام من باناٌوتً ، واصراره على 
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فرض ارادته بالموة علٌه وعلى اسرتها، ولن ٌزٌده مولعه 

الجدٌد اال  جموحا وجنونا فً هذا االتجاه ، والبد من التفكٌر 

لمد جاء ذات . فً وضع التدابٌر الكفٌلة بمواجهة هذا الخطر

مرة جالبا معه تجرٌدة عسكرٌة ٌرٌد ان ٌحمً بها الوكالة من 

خطر الهجوم الطارلً ، الذي لم ٌكن اال هجوما وهمٌا من 

اختراعه ، اما هذه المرة فمد صار هو، وال احد ؼٌره ، مصدر 

هذا الخطر، وٌستحك تجرٌدة عسكرٌة اخرى استعدادا 

لمواجهة حمٌمٌة معه ، وبعد انمضاء الجلسة ، اراد باناٌوتً 

ان ٌستفرد بصدٌمه اوسادن فً حدٌث خاص حول نفس 

الموضوع ، لائبل له انه صار بامكان السردون االن ، ان ٌلجؤ 

هذه المرة لتملٌد من تمالٌد اهل الصحراء فً تحمٌك ماٌرٌد ، 

هو الؽزو ، والبد كما ٌرى باناٌوتً من االستعانة بالحكومة 

لحماٌة الوكالة من هجومه المنتظر ، ولكن اوسادن، الذي 

تربى فً بٌئة بدوٌة طارلٌة ال ٌدخل فً حساباتها اللجوء الى 

الحكومة وال االستعانة بها ضد الخصوم، الترح فكرة الدفاع 

االهلً المائم على تكوٌن مجموعة متطوعً الوكالة للدفاع 

عنها ، وباناٌوتً  ٌدرن وجاهة الفكرة ، اال انها تحتاج 



 571 

المكانٌات ال تتوفر لمجتمع الوكالة بسبب اختبلفه عن مجتمع 

العشٌرة ، نعم هنان نجع، وهنا نجع ، لكن الفرق شاسع بٌن 

النجوع ، نجوع البادٌة التً تعتمد على لوة من ابناء العشٌرة 

لحماٌتها ، تموم على صلة الدم وعصبٌة الرابطة التً تصنعها 

تلن الصلة ، اما  هنا فالناس اشتات ،واعراق ، والوان ، 

التجمعهم اال صلة الجوار التً ٌحتمها البحث عن لممة العٌش 

، ولذلن فهو هنا مجتمع الرب الى المجتمع المدنً الذي ٌعتمد 

فً حماٌته على نوع آخر من العبللات ، ؼٌر العصبٌة 

العشائرٌة وعبللة الدم ، وهً تلن الناتجة عن الدولة 

ولوانٌنها ، فهو هنا مجتمع ال ٌستطٌع ان ٌعٌش بعٌدا عن تلن 

االنظمة ولوانٌنها وحماٌتها ، اال انه ال ٌنكر الصلة التً تربطة 

بمجتمعات البادٌة ونجوعها ، من حٌث البٌئة والظروؾ 

والعزلة بٌن الجبال ، والبعد عن مراكز العمران ، ولهذا فهو 

سٌحاول ان ٌجد صٌؽة تجمع بٌن االلتراحٌن ،التراح اوسادن 

باللجوء للجهد االهلً ، كما ٌحدث فً مجتمع العشٌرة ، 

والتراحه بضرورة االستعانة بالحكومة ، امبل اذا تم ارجاء 

الفكرة الٌام للٌلة فسوؾ ٌعمل على االستعانة بجهود السٌد 
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هٌوز للحصول على هذا العون الحكومً وانشاء لوة من 

شباب النجع تتحصل على السبلح والتدرٌب من مصدر حكومً 

 .

                 وفً الٌوم االول الذي اعمب انتهاء عمله 

الرسمً جاء هٌوز الى الوكالة فً سٌارة صحراوٌة ، ٌمودها 

عثمان ، سائمه الذي تفرغ للعمل الخاص معه ، وعرض علٌه 

باناٌوتً ان ٌستضٌفه فً البٌت الذي كان الامه للفونسو 

وابنته ، باعتبار ان انجٌلٌكا ستعود لبللامة فً بٌت والدٌها ، 

اال ان هٌوز لال انه لم ٌات اال الستمبال شركة المماوالت التً 

ستباشر بناء البٌت ، لكً ٌرٌهم المولع ، وفعبل وصلت 

الشاحنة التً تمل مساحا وبعض العمال ، لمعاٌنة المولع 

والمٌام بحفر االساسات ، حٌث عاٌن معهم المكان ، وتركهم 

ٌبنون هانجرا اللامتهم وٌبدأون الخطوات االولى فً تؤسٌس 

عالمه الجدٌد ، لٌمضى ما تبمى من ٌومه صحبة صهره الجدٌد 

فً المكتب والبٌت ، مبلؽا اٌاه بانه سٌعود الى طرابلس 

الستكمال اجراءات المحطة التً سٌمٌمها لصٌد الثعالب ، 

ولعله ٌؤخذ اٌاما للٌلة على سبٌل االجازة التً تعود ان ٌمضٌها 
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مع اصدلائه فً مالطا ، متسائبل ان كانت انجٌلٌكا وامها 

ووالدها ٌؤمرون بان ٌجلب لهم شٌئا من رحلته فً الخارج ، 

وعندما لم ٌذكر له باناٌوتً أي طلب خاص ، تطوع بالمول انه 

سٌموم باحضار ثوب عرس جدٌد من مالطا لترتدٌه انجٌلٌكا 

ٌوم عرسها ، وهنا فاتحه باناٌوتً بمخاوفه حول العرالٌل التً 

ٌمكن ان ٌمٌمها السردون امام هذا العرس ، االمر الذي رد 

علٌه هٌوز بحزم ولوة لائبل ان السردون لن ٌستطٌع ان ٌفعل 

شٌئا فالببلد لٌست ؼابة ، وهنان دولة لها لانون ٌحمً 

المواطنٌن ، وفاتحه باناٌوتً بااللتراح الذي اتفك علٌه مع 

اوسادن ، ورؼم تطمٌنات هٌوز بان هنان لوة ضاربة من 

عناصر االمن خرجت لمبلحمته ومحاصرته ، ستجعله عاجزا 

عن تنفٌذ تهدٌداته ، اال ان باناٌوتً ظل شدٌد الشن فً ان 

السردون سٌخضع لمثل هذا الحصار الذي تفرضه علٌه 

مجموعة من سٌارات االمن فً صحراء لوامها االؾ االمٌال ، 

النه سٌجد وسٌلة للنفاذ من حصارهم والتسلل الى اي مكان 

ٌستهدفه بالهجوم مثل هذه الوكالة ، لبل ان ٌجدوا فرصة 

ووعده هٌوز بان ٌفاتح الكولونٌل تاور فً امر .  لبلنتباه الٌه 
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المعونة التً ترٌدها الوكالة ، وسٌتولى بنفسه االشراؾ مع 

اوسادن على تاسٌسها عند عودته، معبرا عن راٌه فً انه 

مهما كان خوؾ باناٌوتً من السردون فانه لن ٌشؽل نفسه 

بالوكالة اال فً حالة استفزازه بالامة العرس وهً مرحلة 

لادمة ، سٌكون االستعداد عندها كامبل للتصدي له ،  ولبل 

انمضاء النهار ؼادر هٌوز الوكالة ، تاركا لباناٌوتً واوسادن 

عبء التفكٌر فً حماٌة الوكالة من أي تهدٌد مهما كان 

احتماله كما لال هٌوز ضعٌفا فً هذه المرحلة ، فهما ال 

ٌستطٌعان اؼفال االمر دون اتخاذ اجراء مهما كان ضئٌبل ، 

وتمثل هذا االجراء فً المٌام بؽفارة لٌلٌة على الوكالة ، 

ٌتناوب علٌها سبعة رجال من اهل الوكالة ، ولمٌت الفكرة 

موافمة شٌوخ النجع ، بل تطوع عدد منهم للمشاركة فً هذه 

الؽفارة  مثل االومباشً جبران والسٌرجٌنتً خلٌفة ،  كما 

شارن فٌها باناٌوتً واوسادن ، وتم اختٌار ستة من شباب 

النجع ٌكملون العدد بحٌث تحل الؽفارة لٌلة فً االسبوع على 

كل واحد منهم ٌمضٌها ٌمظا، تحسبا الي طاريء ، ومن كان 
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ٌملن بندلٌة جاء بها ، ومن ال ٌملن تمت اعارته واحدة من 

. البنادق خبلل خفارته للوكالة 

 

    وتتالت االٌام دون ان تتعرض الوكالة الي خطر ،  توارى 

الخرٌؾ وبدا الشتاء ٌطل بلسعاته الباردة، ساد الهدوء خبلل 

هذه الفترة االنتمالٌة التً شهدت ؼٌاب ادارة لدٌمة ومباشرة 

ادارة جدٌدة مكانها ، ولم تظهر اخبارا   عن السردون ، فهم 

لم ٌمبضوا علٌه بعد ، اال ان نشاطاته فً السطو والنهب اٌضا 

ؼابت عن اخبار البادٌة ، فمد جاء شلومو وذهب اكثر من مرة 

دون ان ٌنمل شٌئا عن تحركات تلن العصابة ، ؼٌر ان هذا 

الهدوء وهذا الؽٌاب الخبار السردون لم ٌكن لٌفرح باناٌوتً 

كثٌرا ، فهو ٌعرؾ ان خصمه فً مكان ما ٌضع اذنه فوق 

االرض ٌنصت لدبدباتها  عله ٌتلمى نامة دبدبة لادمة من جهة 

الوكالة ، تنبًء بمباشرة  االحتفال بعرس انجٌلٌكا لٌؤتً متدفما 

بخٌول عصابته ٌداهم كالسٌل هذا العرس ، لكن ما طمؤنه للٌبل 

هو ان سٌارة صحراوٌة عسكرٌة ، جاءت من لبل الكولونٌل 

تاور ، تحمل شاوٌشا اسمه سلٌمان ، كان لد وصل ضمن 
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الموة التً جاءت لتعزٌز مركز مزده، وكان رجبل فارع الطول 

، لوي البناء ، عرٌض المنكبٌن ، حامبل فً سٌارته عشرٌن 

بندلٌة ، وخٌمة ، وشارة للرماٌة والتنشٌن ، وحمولة من 

المواد الؽذائٌة التموٌنٌة ، وبسرعة اعانه اهل الوكالة فً 

نصب خٌمته ، واختٌار مساحة من االرض جعلها مٌدانا 

للتدرٌب والرماٌة بعٌدا عن مجال حركة الناس والحٌوانات ، 

وتم اختٌار عشرة من شباب النجع ، ممن لم ٌسبك مشاركتهم 

فً المناوبة على الحراسة ، وال دراٌة لهم بالسبلح،  لٌبٌدأ 

تدرٌبهم على اسس جدٌدة ، ولٌكونوا نواة الموة االحتٌاطٌة 

الموكول الٌها حماٌة الوكالة ، بمشاركة الشاوٌش سلٌمان ، 

. وباشراؾ ورئاسة اوسادن 

                     ؼاب هٌوز ثبلثة اسابٌع وعاد لٌجد الوكالة 

فً حالة استنفار لمواجهة أي هجوم ٌمكن ان ٌموم به 

السردون الذي ما زال هاربا فً بعض فجوج الجبال ، لم 

تستطع فرق المطاردة العثور علٌه بعد مروراكثر من شهرٌن 

على اختفائه ، ولد امضى الشاوٌش سلٌمان اسبوعٌن فً 

تدرٌب الشباب الذي ابدوا اجتهادا ونجابة فً االنتفاع بما 
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ٌتلمونه من دروس ، ووجد ان الكولونٌل تاور كان كرٌما مع 

هإالء المتدربٌن العشرة عندما طلب منهم التفرغ تفرؼا كامبل 

للتدرٌب ممابل تعوٌضهم مادٌا عن الدخول التً ٌحصلون 

علٌها من جمع الحلفاء، وٌحتفظون بعد االنتهاء من التدرٌب  

ببنادلهم وٌعودون لمواصلة عملهم فً جمع الحلفاء ، فً حالة 

استعداد دائم الي ظرؾ طاريء ٌمتصى استدعائهم للدفاع عن 

الوكالة ، وفً ذات الولت واصل اعضاء الحراسة مناوبتهم ، 

وباعتبار ان هٌوز جاء لٌمٌم بضعة اٌام فً  الوكالة فمد وافك 

على التراح باناٌوتً باستخدام بٌت ابنته خبلل هذه االلامة 

المصٌرة ، الن ظروؾ تجهٌز المحطة ، تمتضى ان ٌتردد كثٌرا 

على طرابلس ، النه حال االنتهاء من تجهٌز البٌت سٌبدأ فً 

العمل ٌعاونه اثنٌن من الصٌادٌن المهرة الذٌن سٌاتون بكامل 

عدة الصٌد من طٌور االفتراس وكبلب الصٌد ؼٌر سٌارتً 

جٌب الستخدامهما فً العمل ، وما تتطلبه عملٌه صٌد الثعالب 

من بنادق صٌد  واستخدام جواد او اثنٌن فً المناطك الشدٌدة 

الوعورة التً ال تدخلها السٌارة، باالضافة الى سٌارته التً 

ٌتنمل بها الن ، وسائمها الذي ٌبلزمه  فً حله وترحاله ، ولد 
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خصص له مكانا لبللامة المإلتة مع عمال البناء ، ٌشاركهم 

مبٌتهم وٌتابع معه اعمالهم وٌنمل الى المساح تعلٌمات رئٌسه 

هٌوز ، وكان مجًء فرٌك البناء لد تبعه ، مجًء شاحنة 

تحمل الة حفر عمبللة تسمى  

مإهلة للؽوص فً اعماق االرض مئات االمتار " الصوندا"

وصوال الى الماء فً منابعه التً تختفً فً الطبمات الصخرٌة 

السفلى ، للحصول على مورد ؼزٌر ودائم للماء ، والنه اتضح 

ان المٌاه ستكون ساخنة وبها نسبة من الكبرٌب ، فمد تم 

االتفاق على بناء بحٌرة صناعٌة امام البٌت الجدٌد ، لتكون 

مكانا لتبرٌد الماء وتصفٌة الكبرٌت الذي سٌبمى فً لاع 

البحٌرة بعد استمرار الماء فٌها فبل ٌطفو اال  الماء الصافً 

الصالح لبلستهبلن البشري والحٌوانً واستخدامه فً سمً 

المؽروسات ،وهً فكرة رحب بها هٌوز لٌس فمط للضرورات 

العملٌة ، وانما لما رآه من انها تخدم جانبا جمالٌا ، فهذه 

البحٌرة الصناعٌة ستجعل بٌته ٌشرؾ علٌها ، وبامكانه ان 

ٌحدث تعدٌبل فٌصنع شرفة كبٌرة تطل علٌها ، ومن ناحٌة ثانٌة 

فوجود الماء فً البحٌرة سٌكون متٌسرا فً كل ولت  
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لٌستطٌع أي عامل ان ٌحمل خرطوما ٌسمى به الؽبلؾ النباتً  

المحٌط بالبٌت ، ولد اثبتت ارض الوكالة ، من خبلل ما زرعه 

باناٌوتً من اشجار ونباتات انها ارض صالحة النبات االشجار 

المثمرة متى توفرت المٌاه ، فلعله ٌستطٌع ان ٌحمك حلما 

صؽٌرا بان ٌنمل الى هذه البٌئة اخضرار وجمال االشجار فً 

كورنوٌل من اطبلل بٌوتها على الماء كما هو حال بٌته وبٌوت 

العائلة المطلة على المحٌط، مستفٌدا فً ذات الولت من دؾء 

الطمس هنا ووجود الشمس المشرلة المشعة فً  فً كل 

وكان اول شًء فعله بعد عودته واستمراره فً بٌت . الفصول 

ابنة صاحب الوكالة ، هو ان لام اثناء وجود باناٌوتً معه فً 

البٌت واحضر له صندوق الكرتون  واخرج منه الفستان البلمع  

البٌاض كالثلج ، فستان الفرح ، هدٌة منه لخطٌبته ترتدٌه لٌلة 

الزفاؾ ، كما اراه مجموعة من الحلً من بٌنها شبكة الخطوبة 

وهً طمم ٌتكون من اسورة وخاتم والراط ودبلتٌن، اراد ان 

تراه خطٌبته ، لٌموم فً االٌام المرٌبة المادمة بتمدٌمه رسمٌا 

الٌها ووضع خاتم الخطوبة فً اصبعها ، اال ان باناٌوتً الترح 

اال ٌمام فرح   بالؽناء والزؼارٌد والموسٌمى ، لكً ال ٌثٌر 
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ضجٌجا ٌلفت االنظار وتصل اخباره الى السردون ، المهم 

حسب راٌه هو ان ٌمام حفل الخطوبة فً اطارعائلً ضٌك ، 

الشهار وتاكٌد هذه الرابطة ، والوفاء بهذا التملٌد الذي ٌسبك 

العرس ، مإجلٌن االحتفال الكبٌر الذي تصدح فٌه الموسٌمى 

وترتفع فٌه العمائر بالؽناء الى حٌن ان ٌحٌن موعد العرس 

الذي سٌمام بعد االنتهاء من بناء البٌت وتؤتٌثه ، ولم ٌكن 

هٌوز ٌعنٌه ان تكون الخطوبة محفوفة بضجٌج الؽناء 

والموسٌمى او ال تكون ، المهم بالنسبة له ان المرأة التً 

سكرت بخمر جمالها الرإوس لد اصبحت من نصٌبه ، موعود 

بها هو وحده، رفٌمة لعمره وشرٌكة لحٌاته ، وبادر بان اتفك 

مع ابً فاس بشراء عدة خراؾ تم نحرها لتكون ولٌمة عظٌمة 

تصل لصاعها الى كل خٌمة وكوخ من خٌام النجع واكواخه، 

واكتفى بحفل صؽٌر صامت فً بٌت صهره باناٌوتً لم تحضره 

ؼٌر اسرة العروس واوسادن وزوجته حٌث جلس بجوار 

. خطٌبته ٌضع خاتم الخطوبة فً ٌدها 
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     وكان ٌؤمل بعد انتهاء الخطوبة ان ٌستفرد بها متنزها 

معها فً فترة الؽروب عبر الخبلء المحاذي للوكالة، اال ان 

والدها مساٌرة لمواعد التعامل فً المجتمع البدوي الذي ٌحٌط 

به ، لم ٌستطع الموافمة على تلبٌة هذه الرؼبة التً ابداها 

السٌد هٌوز ، لكً ال ٌثٌر المٌل والمال ، راجٌا اٌاه ان ٌنتظر 

حتى الامة حفل الزفاؾ ، والن هذا التواصل مع خطٌبته بمى 

محظورا ، فمد ؼادر الوكالة لٌواصل اتصاالته مع مندوبً 

شركة الفراء فً طرابلس ومماولٌها ، وافلح فً الناع المماول 

الذي ٌتولى تشٌٌد المبانً بمضاعفة الجهد واضافة مزٌد من 

العمال واالالت النجاز المشروع باكثر سرعة ، وعاد الى 

الوكالة لٌرالب بنفسه المراحل االخٌرة فً البناء واخذ مماسات 

االبواب والنوافذ وتوفٌر الرخام والزلٌج والمواد الصحٌة 

لتكون كلها جاهزة للتركٌب ، كما لام باكثر من زٌارة الى  

مولع التدرٌب ، وشارن فً تعزٌز هذا العمل باحضار مدفع 

رشاش ، من مركز مزده ، او ما ٌسمى طمطاله ، استطاع 

الفوز بها من خلٌفته الكولونٌل تاور ، الذي ٌلتمى به فً 

اجتماعات تشاورٌة دورٌة، المى دروسا للمتدربٌن عن كٌفٌة 
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استعمالها ، وحضر فً ذات مساء حفل التخرج الذي تمت 

الامته للمتدربٌن واعاطائهم شهادات تحمل اسماءهم ، باتمام 

عملٌة التدرٌب ، واستجاب الكولونٌل تاور لطلبه بان ٌبمى 

الشاوٌش سلٌمان بسٌارته وخٌمته ، للمٌام باعمال الحراسة 

على الوكالة طالما ظل السردون طلٌما لم ٌتم المبض علٌه ، 

وكعادة الطبٌعة فً فصل الشتاء داهم الوكالة اكثر من وابل من 

المطر ، كان ؼالبا ما ٌاتً لٌبل وال ٌستمر لؽٌر ساعتٌن او 

ثبلث ساعات ولكنها كفٌلة باحداث سٌول عبر المسارب التً 

تؽذي صهارٌج الماء، وٌستعد لها اهل النجع باحاطة خٌامهم 

واكواخهم بسواتر ترابٌة تمنع تسرب المٌاه الى داخلها ، وكان 

ٌوم الشجرة الذي تحتفل به الببلد والذي ٌموم فٌه الناس 

بؽرس االشجار لرٌبا فالترح هٌوز على اهل الوكالة ان 

ٌشاركوا فً هذا الٌوم ، وان ٌستفٌدوا بالشتبلت التً ٌتم 

توزٌعها مجانا من مكاتب الحكومة ، وارسل سائمه عثمان الى 

مزده الحضار نصٌب الوكالة من هذه البذور والشتبلت 

للمشاركة فً ٌوم الشجرة طالبا من اهل النجع ان ٌخصصوا 

ساعة واحدة فً الصباح لبل ذهابهم الى الشعاب لهذا العمل ، 
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وتم اختٌار المناطك بمعرفة المساح ومشاركة كل من هٌوز 

وباناٌوتً ، التً ٌتم فٌها وضع هذه الشتبلت والفسائل 

والبذور ، وعندما انتهى اهل النجع من هذه المهمة عائدٌن 

الى شعابهم واصل مع سائمه عثمان ؼرس مزٌد من شتبلت 

وفسائل االشجار التً ٌرٌدها ان تحٌط ببٌته وتكون موجودة 

فً حدٌمته ، بعد ان تكفل جمهور النجع بؽرس تلن التً تحٌط 

بالمولع المرسوم للبحٌرة الصناعٌة ، وهً البحٌرة التً 

سٌبمى حفرها مإجبل الى حٌن االنتهاء من تشٌٌد المرافك 

. االساسٌة للمشروع 

                      لم ٌكن هنان برٌد ٌصل الوكالة ، واي برٌد 

الحد من الوكالة ، البد ان ٌبمى فً انتظار اصحابه بمكتب برٌد 

مزده ، وهو جزء من المجمع االداري الصؽٌر الذي ٌضم 

مكاتب نائب الوالً ومركز الشرطة ، فكان هٌوز لدى عودته 

من طرابلس الى الوكالة ، او خبلل اجتماعه االسبوعً مع 

نائب الوالً ، ٌمر بمكتب البرٌد لٌؤخذ ما ٌخصه او ٌخص 

باناٌوتً من رسائل ، ولد وجد رسالة وصلته من عمته سامنتا 
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، فمرر ان ٌكتب رسالة للرد علٌها ، اثناء وجوده فً ممر 

الامته المإلتة بالوكالة ، لائبل فٌها 

 

 

 

عمتً  العزٌزة سامانتا 

استطعت اخٌرا ، دون اسؾ او اسى ، ان افن ارتباطً 

بالوظٌفة العسكرٌة  الحكومٌة ، ولد حدث ذلن منذ اسابٌع 

للٌلة مضت ، لعلها ستة او سبعة اسابٌع ، الننً تحررت حتى 

من ضرورة احصاء االٌام ومعرفة فً أي  ٌوم من العام هذا 

الٌوم من اجل ارضاء السجل الحكومً الرسمً ، ولم ٌبك لً 

مع العمل الحكومً اال خٌط رفٌع جدا ،  فً شكل استشاري ال 

ٌحتاج منً اال لبضعة دلائك كل اسبوع او كل شهر اذا اردت ، 

ولد الطع هذا الخٌط ٌاضا اذا وجدته ٌشكل عبئا على حرٌتً 

نعم ، لمد اتفمت مع الشركة . فً الحركة واالنتمال والسٌاحة 

البرٌطانٌة لتجارة الفراء، على تزوٌدها بما استطٌع من جلود 

الثعالب التً ساباشر عما لرٌب صٌدها فً براري لٌبٌا ، 
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ممابل اجر شهري ، ونسبة مئوٌة  من ثمن ما اجلبه لهم من 

فراء ، وستكون الشركةهً المنتفع حصرٌا بكل ما ٌتم صٌده 

فً هذه المحطة خبلل العام كله ، وارجو ان تكون اعداد 

الثعالب التً ٌتم صٌدها سنوٌا بعدد اٌام العام فً حدها االدنً 

، ان لم ٌكن اكثر، ولد وضعنا لعملنا خططا خمسٌة ، حٌث 

سٌتم فً السنوات الخمس االولى تسدٌد نفمات التاسٌس من 

صافً االرباح ، وهً نفمات تتحملها الشركة ، وبانتهائها 

ترتفع نسبتً ونسبة العاملٌن معً فً العائد كما ٌرتفع مرتبً 

ومرتباتهم ، ولد اخبرتن فً اخر رسائلً باحتمال ان الدم على 

خطبة فتاة ٌونانٌة االصل تعٌش مع اهلها فً هذا الجزء من 

الببلد ، ولد اصبح االحتمال حمٌمة ، فمد اعلنت خطبتً علً 

انجٌلٌكا ، وننتظر االنتهاء من بناء البٌت اللامة حفل الزفاؾ 

وكنت اتولع ان ٌكون ذلن مع احتفاالت الكرٌسماس ورأس 

العام، وسٌكون شٌئا جمٌبل ، ٌكمل فرحتً لو استطاعت عمتً 

العزٌزة حضور العرس ، ولكننً لن اكون لاسٌا فالتلعن من 

حفبلت التجمعات االسرٌة التً تشهدها هذه الفترة من كل عام 

، وسارجًء العرس الننً صرت واثما االن اننى احتاج لولت 
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اطول العداد البٌت ربما الننً ال اتولؾ عن ادخال التعدٌبلت 

علٌه ، كذل سارجًء الدعوة لحضورن الى عدة اشهر بعد ذلن 

، ربما الربٌع ، حٌث ٌكون الطمس فً تمام اعتدالة وتجود 

الطبٌعة بجمٌل الوانها وعبٌرها ، البد انن االن تفكرٌن كٌؾ 

ٌكون شعوري وانا اخطو خارج دائرة السلطة والمنصب 

الحكومً ، والول لن ان عزائً خبلل كل ما كان ٌواجهنً من 

متاعب فً العمل ، بما فً ذلن العمل خبلل سنوات الحرب 

ولرٌبا من خط النار ، هو اننً الوم باداء واجب وطنً نحو 

بلدي وملٌكً، وانا االن سعٌد بما اجده من راحة الضمٌر الننً 

ادٌت واجبً كامبل ، اال اننً ال اشعر باي احساس بالفمدان او 

التوهان الننً خرجت من ؼطاء السلطة الحكومٌة ، واخذت ما 

ٌسمونه تماعدا مبكرا ،بل بالعكس من ذلن، ٌمؤل   وجدانً 

احساس بالحرٌة واالنعتاق ، وهو ذلن االحساس الذي ٌراود 

كل من ٌصبح سٌد نفسه ، بعد ان كان ولته وساعات عمله 

وراحته مشدودة الرادة رإساء وادارات  اكبر منه ، نعم ، انا 

هو ذلن الرجل الذي اصبح حما وصدلا سٌد نفسه المتحكم فً 

ولت عمله وراحته ونومه وٌمظته ، واعرؾ اٌضا ما ٌجول 
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بخاطرن فً مثل هذه المناسبة وهو ان هذا التحرر من العمل 

الحكومً ٌجب ان ٌمترن بالعودة الى الوطن ، وٌجب ان 

اصدلن المول اٌتها العمة العزٌزة ، ان فً االمر شٌئا من 

االضطرار اكثر من االختٌار ، فما كلمته عنه من برد فً 

العظام اورثته لً لٌالً الشتاء التً كنا نمضٌها فً الدشن 

والخنادق اٌام الؽارات ، وفً منطمة الظهر بالذات، ٌجعلنً 

اخاؾ ان ٌتطور معً المرض اذا التزمت بااللامة فً ببلد 

شمالٌة مثل برٌطانٌا ، فدؾء ، بل ولٌظ هذه البراري هو ما 

ٌوافك صحتً ، ولعلنً شكوت لن من حٌاة الرتابة واالحساس 

بالضجر ، وامل صادلا ان ٌجد الضجر والمبللة عبلجهما على 

ٌد العاطفة التً احملها لزوجة المستمبل انجٌلٌكا ، فهً التً 

ستكون البلسم الذي ٌعالج امراض الوحدة والرتابة والسؤم ، 

من ناحٌة اخرى فاننً فً الحمٌمة لد تآلفت مع الشمس 

الساطعة طوال اٌام العام فً هذه البراري ، كما تآلفت مع البدو 

الذٌن ٌعٌشون فٌها ، وطابع حٌاتهم وهو الرب الى الفطرة 

والطبٌعة ، وال اشعر معهم باي احساس بالؽربة ، كما لن 

استطٌع بعد ان تعودت الحٌاة وسط هذه الفضاءات ان اتآلؾ 
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مع كتل االسمنت وركام المبانً فً المدن الحدٌثة ، طبعا 

الطمس هنا لٌس كله متعة ودفئا واعتداال ، فهان طبعا حاالت 

التطرؾ فً الحر ، والتطرؾ فً هبوب الرٌح التً تصنع 

عواصؾ من الرمٌل تدوم احٌانا لعدة اٌام ، ولٌس ؼرٌبا ابدا 

ان نرى تطرفا فً البرد احٌانا ، ولكن البٌت الذي ابنٌه فً 

جنائن العرعار ، وهذا هو اسم المنطمة ، سٌكون درعا لً 

ولزوجتً وربما الطفالنا فً المستمبل من هذا التطرؾ بكل 

اشكاله ، الننً احاول ان ٌكون فً هندسته ومعماره ، تعوٌضا 

.   جمٌبل لؽٌاب العمران والمدنٌة فً هذا المحٌط الصحراوي 

والن الشركة البرٌطانٌة لتجارة الفراء ، لد خصصت مٌزانٌة 

محدودة لبناء البٌت، فمد اتفمت معهم على اكمال هذه المٌزانٌة 

من مواردي الخاصة ، لٌطابك شكله المواصفات التً ارٌدها ال 

مواصفاتهم هم ، واعاهدن بان اجعله اشبه ببٌوت عائلة هٌوز 

فً كورنوٌل بحٌث لن تشعري بانن انتملت من بٌتن هنان 

عندما تاتٌن لزٌارتً فً هذا البٌت حتى الماء الذي ال ٌؽٌب 

منظره من شرفات بٌتن ستجدٌن معادال له فً بحٌرة 

اصطناعٌة صؽٌرة ٌطل علٌها البٌت، وهنان فً الجوار اناس 
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متمٌزون بدءا بصهري باناٌوتً وعائلته وعائبلت اصدلائً 

. من اهل البادٌة 

       دعوتً لن لائمة ومفتوحة ولت تشائٌن ، واذا تعذر 

علٌن السفر لرٌبا فبل تترٌب علٌن ، وسٌكون واجبا عندئد ان 

اسافر للمائن وساحضر معً زوجتً لكً تحظى بالمباركة منن 

،راجٌا ان تمبلً باالنابة عنً اندرو ولٌز وتبلؽً تحٌاتً 

للعزٌزة ماجً ودمتن للمحب لن ابدا  
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                        لبل حلول شهر ابرٌل ، ومع وصول شهر 

مارس الى منتصفه ، بدأ وجه االرض ٌكتسً حلة جدٌدة ، 

بظهور الوان وصفراء وحمراء وبنفسجٌة ، ناتجة عن ازهار 

تتبرعم او تتفتح فً نباتات الشٌح والرتم والحرمل والزعتر 

والمندول ، وظهور اعشاب الربٌع او معاودتها االنتعاش 

واالخضرار بعد ان كانت مجرد لش اصفر واعواد سوداء مثل 

الجرجٌر والحرٌك وؼٌرها من حشائش تلتصك باالرض ، كما 

اكتست اشجار البطم فً سفوح الجبال وبٌن الشعاب حلة من 

االزهار الحمراء ، وازدادت اشجار السدر اخضرارا بما تبرعم 

فٌها من ثمار النبك لبل نضجها واسمرارها ، وازدادت اشجار 

العرعار كثافة وؼزارة فً االؼصان واالوراق وازهر اكثرها 

ازهارا ذات لون عنبً تمٌل الى الزرلة من حولها تكاثفت 
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شجٌرات المندول تتداخل فً بعضها البعض تؽطٌها طبمة من 

الزهور الصفراء، واضفت كلها لمسة لونٌة على خط االفك 

عبر االركان االربعة فً منطمة جنائن العرعار ، حٌث خاتم 

الجبال المحٌطة بالمنطمة صار االن خاتما تلمع فصوص 

احجاره الكرٌمة تصنع مهرجانا من االلوان ، ٌبرز بٌنها اللون 

االحمر لتٌجان االزهار التً تؽطً اشجار البطم باعتبار انها 

االشجار االكثر طوال ولد ظهور لون زهورها لٌحمك انسجاما 

مع المرمٌد االحمر الذي بنى به السٌد هٌوز سمؾ البٌت 

الجدٌد وارفؾ النوافذ والشرفات، ولد اكتمل واستوى بطابمٌه 

االثنٌن فوق التلة الصؽٌرة مهٌمنا على الفضاءات التً حوله ، 

وجاء الماء ٌكمل الوان اللوحة ، فهذه المساحة الكبٌرة من 

المٌاه الصافٌة الزرلاء ، التً تشكل البحٌرة الصناعٌة 

المحاذٌة للبٌت ، لم ٌمتضً حفرها ورصفها باالسمنت سوى 

عدة اٌام ، وكان الماء الساخن الذي نفذت الٌه االنٌاب 

الحدٌدٌة لصوندا الحفر ، تخترق طبمات من الصخور ، 

لتستخرجه بعد وجوده ربما لمبلٌٌن السنٌن هانئا امنا تحت 

صخوره ، وتحولت الحفرة الواسعة العمٌمة الكبٌرة بعد ان 
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امتبلت بالماء ، الى لطعة من السماء سمطت فوق االرض 

تزٌدها زٌنة وتمبل المناطك التً حولها خصوبة ، وكانت 

شتبلت االشجار الكثٌرة التً اجتهد هٌوز فً ؼرسها مشجعا 

كل اهل النجع على معاونته فً ذلن ، لد انبثمت واظهرت 

حٌوٌة ولدرة على النمو السرٌع بفضل مٌاه الشتاء السابك 

وبشائر الربٌع الذي اهل ، حتى وصل اؼلبها الى ما ٌمرب من 

نصؾ متر ارتفاعا ، ونمت حولها نباتات بعلٌة واعشاب تنمو 

فً الفراغ بٌن الشتبلت لٌسهم ذلن كله فً صنع البساط الذي 

بدا ٌكسو االرض التً كانت كالحة صفراء ؼبراء ، تؽطً 

سطحها االعواد الٌابسة لبنتات العجرم ، وهً نبتات ال تصلح 

 .اال الشعال النار 

. ــ انه ٌوم آخر جمٌل 

هكذا خاطب هٌوز خطٌبته انجٌلٌكا وهما ٌمفان وسط الشرفة 

كانت السماء فولهما شدٌدة . المطلة على البحٌرة الصناعٌة 

االتساع ، بزرلتها الصافٌة التً ال تشوبها اٌة شائبة ، اال فً 

حافة االفك الؽربً حٌث ولفت الشمس على رإوس الجبال 

متمهلة فً انحدارها البطًء خلؾ االفك ولد تبعترث من 
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حولها شظاٌا سحب حمراء عكست شٌئا من لونها على 

الهضاب التً تحتها، ولد بدا المنظر لعٌنٌهما بدٌعا ، فمد انتهٌا 

من ترتٌب االثاث فً البٌت ، وهما االن ٌتفمدانه للمرة االخٌرة 

بعد ان فرغ العمال من تركٌب اخر دوالب فٌه ، فمد اشرن 

انجٌلٌكا ووالدها وامها فً شراء االثاث من محبلت الموبٌلٌا 

االٌطالٌة فً طرابلس ، الصالونات وؼرؾ النوم ولطع االثاث 

واالبسطة وما ٌحتاجه المطبخ من ادوات ، واشرن خطٌبته فً 

االشراؾ على ترتٌبه وتركٌبه ، ومتزامنا مع  تجهٌز البٌت تم 

تجهٌز محطة للكهرباء التً تعمل طوال ساعات الٌوم ، النه 

ٌحتاج لمدد من الكهرباء اكثر مما كان ٌستطٌع ا لمحرن المدٌم 

للوكالة تمدٌمه الداء مهمات راها هٌوز ضرورٌة اللامته 

ولعمله الجدٌد مثل رفع الماء من البئروعمل الثبلجات التً 

ٌحفظ بها جلود الثعالب عبلوة على انارة البٌت ن وتشؽٌل 

اجهزة التكلٌٌؾ فٌه، كما انتهى العمال من الامة ممر لمعاونٌه 

فً الصٌد وممر اللامة الكبلب وطٌور المنص وحظٌرة لما 

ٌمكن استخدامه من جٌاد ،  وصار كل شًء جاهزا فً محطة 

صٌد الثعالب لتباشراداء مهمتها ، اال ان لرار السٌد هٌوز كان 



 595 

منذ البداٌة ان ٌعطً االولوٌة فً حٌاته الجدٌدة للعرس ، فبه 

ٌبدأ عالمه الجدٌد كما كان ٌمول ، بحٌث ٌجد انجٌلٌكا بجواره 

تمٌم معه فً عش الزوجٌة الذي اعتنً ببنائه وتجهٌزه على 

احدث واجمل طراز، وهكذا تم االتفاق مع صهره باناٌوتً على 

تحدٌد موعد العرس ٌوم الخمٌس بعد المادم ، الذي ٌصادؾ 

منتصؾ شهر ابرٌل ،أي بعد عشرة اٌام تخصص للتحضٌر 

للعرس واخطار الضٌوؾ المادمٌن من مزده وطرابلس ، 

وتحضٌرا للحفل استعار هٌوز من مخازن الحكومة فً مزده ، 

ادوات وعدة الطبخ التً تستخدم فً االحتفاالت الرسمٌة، 

للوفاء بالتزامات الوالئم التً سٌمٌمها بمناسبة العرس كما 

استعار من ذات المخازن عشرٌن خٌمة كبٌرة لتكون جاهزة 

الستمبال الضٌوؾ ،وكان الكولونٌل تاور لد سؤل هٌوز فً 

ولت سابك عن الموعد المناسب اللامة حفل تودٌع لمؽادرته 

المنصب ، وحالت انشؽاالته دون تحدٌد الموعد ، حتى الترب 

موعد الزفاؾ ، فمرر الكولونٌل ان ٌصرؾ المٌزانٌة 

المرصودة لؽرض التكرٌم على بعض الجوانب التً تضٌؾ 

مزٌدا من البهجة والشرؾ لعرس سلفه هٌوز، ومن  بٌنها 
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استجبلب فرلة شعبٌة لفنون الرلص والؽناء متخصصة فً 

احٌاء االعراس من بلدة ؼدامس ، عبلوة على شراء هداٌا 

للعروسٌن ، فً شكل تحؾ تعلك على حوائط البٌت جلود 

حٌوانات ومشؽوالت ٌدوٌة من الفضة مشتراة من سوق 

المشٌر فً طرابلس ، ولد وصلت الفرلة فً الٌوم االول لبدء 

االحتفاالت الذي ٌسبك لٌلة الزفاؾ بثبلثة اٌام ،وخصص لها 

احدى اكبر الخٌام الحكومٌة ، لتباشر فٌها تمدٌم رلصاتها 

وؼنائها وعزؾ االتها الموسٌمٌة الشعبٌة ومن بٌنها الطبلة 

والممرونة والؽٌطة والناي وكان مثار استؽراب اهل النجع ان 

تضم الفرلة بعض نساء ٌرلصن وٌؽنٌن من اهل البشرة 

السمراء، فً حٌن خصص البٌت الذي اعاره له باناٌوتً 

الستضافة نائب الوالً  ، ولسٌس جاء من كنٌسة ؼرٌان ، 

بٌنما آثر بعض االضٌاؾ الكبار من مزده مثل الشٌخ مفتاح 

والتاجر شلهوب االلامة فً الخٌام، وكانت مهمة لسٌس 

ؼرٌان هً المٌام باداء طموس عمد المرآن، ولم ٌنس نائب 

الوالى عند لدومه للوكالة للمشاركة فً العرس ، ان ٌحضر 

حمولة حافلة ، وهً شاحنة تؽطى بمماش الخٌام وتلصك 
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بارضٌتها صفوؾ الكراسً الحدٌدٌة ،ٌركبها دستة من افراد 

الشرطة مسلحون بالبنادق الخذ اماكنهم مع فرلة الدفاع االهلً 

لحماٌة الوكالة تحسبا الي حمالة ٌموم بها السردون ، 

ومشاركة من اهل النجع فً احٌاء العرس ، احضروا من مزدة 

عددا من الفرسان ممن شاركوا سابما فً افراح شهدتها 

الوكالة، وفً لٌلة العرس الموعودة، ؼمرت االضواء كل 

انحاء النجع والمحطة وابنٌة الوكالة وما بٌنها من فراؼات، 

وتحول البٌت الجدٌد الذي سٌضم العروسٌن الى ما ٌشبه 

شجرة عٌد المٌبلد التً ٌولدها باناٌوتً امام بٌته فً اعٌاد 

المٌبلد، وزادت البحٌرة المحاذٌة للبٌت فً جمال والك هذه 

االضواء وهً تنعكس فوق مائها ، وفً فضاء لرٌب من 

البحٌرة حٌث نصبت الخٌام على شكل هبلل ، فرشت البسط  

فً حضن الهبلل ومدت الكراسً المخصصة لكبار الضٌوؾ 

لٌجلس فولها نائب الوالى الجدٌد ،وشٌوخ النجع وعائلة 

العروس وعدد من الضٌوؾ واصدلاء العروسٌن المادمٌن من 

مزده وطرابلس ، واستوى العرٌس وعروسه فوق منصة 

عالٌة نصب فولها كرسٌان من كراسً الجلد ومامهما 
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وحولهما اعرام من الورود والزهور ، ولد ارتدى العرٌس 

بذلة السهرة السوداء تزٌنها ربطة عنك الفراشة ، والعروس 

فً ثوب الزفاؾ االبٌض ٌعلو راسها تاج من الذهب االحمر ، 

والضٌوؾ ٌصنعون حلمة حولهما وحول فرلة الؽناء والعزؾ 

والرلص التً تمدم عروضها امامهما حٌنا وتلتفت فً حٌن 

اخر الى  اهل النجع الجالسٌن خلفها وحولها  فوق االبسطة، 

الرجال فً جانب والنساء واالطفال فً جانب ٌحاذٌهم ، ولد 

تصاعدت الزؼارٌد ، ترافمها عواصؾ من التصفٌك للفرلة 

وصٌحات الفرح بٌنما اكثر من امراة متمدمة فً السن مثل 

العمة مرٌومة والعمة بدرٌة ، تطوؾ بالمباخر التً ٌضوع 

بخور زكً الرائحة ووفما للتمالٌد التً ٌمارسها اهله فً 

اعراسهم  سحب العرٌس ٌد عروسه وهبط بها من المنصة 

وولؾ بها بٌن اعضاء الفرلة الفنٌة ٌحتوي خصرها وٌشبن 

ٌده فً ٌدها وٌتحرن معها فً خطوات رالصة مع انؽام 

الموسٌمً ، وفعل مثله بعض الضٌوؾ االجانب من الارب 

باناٌوتً ، الذٌن نزلوا ازواجا الى الحلبة ، فحذا باناٌوتً اٌضا 

حذوهم ساحبا زوجته كاتٌا ٌرالصها مشاركة فً عرس ابنتهما 
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وفرحا بها ، ولد اشعل هذا الجو الرالص حماس الحاضرٌن 

تصفٌما ومشاركة فً الؽناء واطبللا للزؼارٌد وصٌحات الفرح 

،وفً ركن من الساحة كان المسٌس ٌهًء بمساعدة احد 

العمال وبطاولة ولطعة من الموبٌلٌا شٌئا اشبه بالمذبح 

الكنسً واشعل مجموعة من الشموع ٌستعد الداء الطمس الذي 

ٌربط بموجبه العرٌس وعروسه بوثاق الزوجٌة الممدس ، 

ووسط هذا الجو الصاخب الملًء بالمرح ، دوى صوت 

الرصاص ، الذي لم ٌثر للوهلة االولى حفٌظة احد ظنا منهم 

انه مجرد عٌار ناري ٌطلك مشاركة فً الفرح ، ولكن 

الرصاص اشتد وازداد لوة وؼزارة مما اكد للجمٌع انه ال 

ٌنتمً للطابع االحتفالً المعهود فً مثل هذه االعراس الكبٌرة 

، فتولؾ الرالصون عن الرلص متجمدٌن فً اماكنهم ٌنصتون 

للرصاص الذي تواتر فً زخات لوٌة عنٌفة تمابلها زخات 

اخرى كانهما ٌصدران عن طرفٌن متمابلٌن ، ثم تاكد للجمٌع 

ان حربا تدور فً الجوار عندما تعالى الصٌاح وطلبات النجدة 

ممن وصل الٌهم الرصاص خارج الطرفٌن المتحاربٌن ، وحل 

الرعب مكان  الترلب عندما انطفؤت فجؤة كل االضواء ولم ٌبك 
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اال دوي الرصاص ولمعان اطبللاته تضً ء الظبلم من 

مصادرها المختلفة ، ولد اختلط هذا الدوي باصوات الصراخ 

وصٌحات النجدة الصادرة عن جمهور الفرح من نساء ورجال 

، ٌحاولون البحث عن ملجا من هذا الرصاص الذي كان ٌتطاٌر 

فً الفضاء ، فٌرتطمون ببعضهم البعض ، والتحم مكان 

العرس الذي تحول الى ساحة من الفوضى والصراخ ، شبح 

جواد ، ٌشك بصاحبه زحام الفوضى والظبلم ، وامامه ماسورة 

بندلٌة ٌنصبها امامه ٌبحث بها عن هدؾ ٌصوبها الٌه ، ولكنه 

لبل ان ٌتمكن من ذلن ، استهدفه وابل من الرصاص ارداه 

لتٌبل ، فسمط هو وجواده وسط الحلمة التً كانت تحتلها الفرلة 

الموسٌمٌة ، ولم ٌكن صعبا ان ٌدرن الجمٌع ان ما حدث هو 

هجوم عصابة السردون على العرس ، وحدث ما كان ٌخشاه 

باناٌوتً وٌحذرمنه ، لائبل ان السردون باجرامه وجنونه 

سٌجد طرٌما ٌنفذ منه الى الوكالة البطال لران ؼرٌمه هٌوز 

بانجٌلٌكا ، وهو ما حدث بمنتهى الدلة التً تولعها الرجل ، 

ولد تصدى فرٌك الدفاع االهلً مدعوما بموة الشرطة ، 

وولفوا بكل افرادهم جدارا ٌحول دون وصول افراد العصابة 
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الى مكان العرس ، اال ان السردون الذي بدا واضحا انه على 

علم بخرٌطة الوكالة بكل مستجداتها ، ارسل فارسا لٌعطل 

الكهرباء باطبلق النار على المحرن وافساده، وارسل فارسا 

آخر ٌمتحم العرس ساعة اطفاء االنوار ، من اجل ان ٌخطؾ له 

انجٌلٌكا ،فوق حصانه ، وان لم ٌستطع فلٌمتلها وٌمتل عرٌسها 

، فً حٌن واصل هو وافراد عصابته االشتبان مع المدافعٌن 

على الوكالة وتلهٌتهم عن االنتباه للفارسٌن المتسللٌن خفٌة 

من جانبً الوكالة ، اال ان الفارس الذي ارسله لكً ٌخطؾ له 

حبٌبته ، وجد الرصاص ٌترصده فور دخوله مولع العرس ، 

وكان الرصاص لادما من مسدس ٌحمله العمٌد تاور ، وآخر 

ٌحمله السٌد هٌوز ، حٌث كان االثنان جاهزٌن بمسدسٌهما 

لمثل هذا االلتحام بعد ان اجلسا العروس فً مكان آمن خلفهما 

متاهبٌن للدفاع عنها فهً فً النهاٌة المستهدؾ االول من أي 

.                                                                  هجوم ٌموم به هذا الرجل المجنون بحبها

    نجحت دفاعات الوكالة فً طرد السردون وعصابته ، 

لٌتراجع مهزوما بعد ان ترن لتٌبلن من عصابته احدهما 

الفارس الذي التحم بجواده ساحة العرس ، كما ترن لتٌبل من 
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اهل الوكالة هو الفنً الذي ٌعمل بمحطة الكهرباء ، وعددا من 

المصابٌن بجراح خفٌفة عن الرصاص الطائش  اثناء 

.            االشتبان

انطفؤ العرس 

وانصرؾ الضٌوؾ استعدادهم لرحٌلهم فً الٌوم التالً عائدٌن 

من حٌث جاءوا بمن فٌهم الكولونٌل تاور الذي تعهد الهل 

الوكالة بانه سٌضاعؾ الجهود لمبلحمة السردون وجلبه 

للعدالة ، مصدرا اوامره للموة التً جاءت معه بان تبمى 

.       لحماٌة الوكالة من هجوم جدٌد

وتؤجل الفرح  

مع كل مظاهر البذخ والفخامة التً احاطت به ، والتحضٌر 

. الدلٌك الناجح، فمد ضاع العرس

جاءت هجمات السردون لتجعل من المستحٌل وسط ازٌز 

الرصاص ورائحة الدم البشري المسفوح فوق ارض الوكالة ، 

. ان ٌستمر الفرح وٌمضى الى خواتٌمه السعٌدة
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وباكٌة حزٌنة رجعت العروس الى بٌت ابٌها ، فً حٌن ذهب 

السٌد هٌوز لٌمضً  لٌلته االولً فً بٌته الجدٌد دون عروسه 

. التً كانت ستماسمه فراش الزوجٌة 

كان .    مضى بمحاذاة البحٌرة ٌخترق العتمة الى باب البٌت 

اللٌل فً آخر مراحله ، وتباشٌر الفجر تظهر فً شكل شعاع 

ٌنبثك من خلؾ سحب حمراء ، حطت فوق دائرة الجبال التً 

صنعت لوسا ٌضع حافة وحدا لبلفك، وضوء اصفر شاحب ٌبدأ 

فً االنتشار ، ٌؤذن بشروق شمس جدٌدة لٌوم ٌهل على العالم 

. ال ٌدري ماذا ٌحمل له من مفاجآت 
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 ٗجنح ػٖ اٌُبرت 

ّٜٝبكاد ؽٍٞ اٗزبعٚ 

 

اٌُبرت ٖٓ ٓٞا٤ُل ثِلح ٓيكٙ اُٞاهؼخ ػ٠ِ ٙلبم ٕؾواء # 

 1942-12-28اُؾٔبكح اُؾٔواء، ع٘ٞة ٛواثٌِ، ٤ُج٤ب، ثزبه٣ـ 

ألٍوح ٓزٍٞطخ اُؾبٍ، ؽ٤ش ًبٕ ٝاُلٙ ٣ؼَٔ ثبُزغبهح، ًٝبٕ 

اُووآ٤ٗخ ك٢  علٙ اُلو٤ٚ، ٓؼِٔب ُِووإٓ ٝػِّٞ اُل٣ٖ ثبُٔلهٍخ 

 .اُجِلٙ

ؿبكه ثِلرٚ ٓيكٙ ا٠ُ ٓل٣٘خ ٛواثٌِ، ثؼل إ أًَ كهاٍزٚ #  

االثزلائ٤خ ٤ُجلا ْٓٞاه اُلهاٍخ ؿ٤و اُ٘ظب٤ٓخ اُز٢ اهزوٗذ اؽ٤بٗب 

ثبُؼَٔ ؽز٠ أكٚذ ثٚ ٛنٙ اُغٜٞك ا٠ُ ٤َٗ كهعخ اُلًزٞاهٙ ك٢ 

 .1982االكة اُؼوث٢ اُؾل٣ش ٖٓ عبٓؼخ اكٗجوٙ ػبّ 

اُزؾن ثبُؼَٔ اُٖؾل٢ ٓ٘ن ٝهذ ٓجٌو، ٝثلأ ٣ْ٘و هٖٖٚ # 

، ٝك٢ ػبّ 1959اُو٤ٖوح ٝٓوبالرٚ ك٢ اُٖؾق ا٤ُِج٤خ ٓ٘ن ػبّ 
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" اُجؾو ال ٓبء ك٤ٚ " ، كبىد ٓغٔٞػزٚ اُو٤ٖٖخ 1965

ثبُٔورجخ األ٠ُٝ ك٢ عٞائي اُِغ٘خ اُؼ٤ِب ُآلكاة ٝاُلٕ٘ٞ ث٤ِج٤ب 

٢ٛٝ أُغٔٞػخ اُز٢ ؽووذ ُٖبؽجٜب اػزواف أُغزٔغ األكث٢، 

ك٢ اُٖٞٛ اُؼوث٢، ؽ٤ذ ر٘بُٜٝب ًزبة ًض٤وٕٝ ثبُٔوبالد 

ػجل اُوبكه . ٣ٍٞق اكه٣ٌ ٝك. ٝاُلهاٍبد اُ٘ول٣خ ٖٓ ث٤ْٜ٘ ك

ٗوٞال ى٣بكٙ ٝكبهٝم ٤٘ٓت ٝكبهٝم ػجل اُوبكه اُن٣ٖ . اُوٜ ٝك

هأٝا ك٤ٜب اٙبكخ عل٣لح ُلٖ اُوٖخ اُو٤ٖوح ك٢ اُؼبُْ اُؼوث٢ 

ٝاػزجو اُلًزٞه اك٘بٕ اُوبٍْ إ هٖخ اُغواك اُز٢ ٙٔزٜب رِي 

. أُغٔٞػخ ػالٓخ كبههخ ك٢ ربه٣ـ اُوٖخ اُؼوث٤خ اُو٤ٖوح 

 ْٗو اؽٔل اثوا٤ْٛ اُلو٤ٚ، اُلٍٖٞ األ٠ُٝ ٖٓ 1967ك٢ ػبّ # 

ك٢ ٓغِخ اُوٝاك األكث٤خ، ٢ٛٝ  ((كئوإ ثال عؾٞه  ))هٝا٣زٚ 

اُوٝا٣خ اُز٢ أًَ ًزبثخ كُٖٜٞب ْٝٗوٛب ك٢ ٍَِِخ هٝا٣بد 

، أػوجزٜب 2000اُٜال ٍ ثؼل مُي ثَ٘ٞاد ًض٤وح ٝثبُزؾل٣ل ػبّ 

، ْٗو 1991، ٝك٢ ػْ 1985هٝا٣خ ؽوٍٞ اُوٓبك اُٖبكهح ػبّ

ػِٔٚ اٌُج٤و اُضالص٤خ اُوٝائ٤خ اُز٢ ٗبُذ ّٜوح ٝاٍؼخ ٝكبىد 

ثغبئيح اكَٚ ػَٔ اثلاػ٢ ٖٓ ٓؼوٗ ث٤وٝد ٌُِزبة ٝروعٔذ 
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ا٠ُ ػلك ٖٓ ُـبد اُؼبُْ ُزٚغ اٍْ ٤ُج٤ب ػ٠ِ فبهٛخ األكة 

. اُؼب٢ُٔ

رْ رٖؼ٤لٙ ٖٓ هجَ اػٚبء هاثطخ االكثبء ٝاٌُزبة ٝاُل٘ب٤ٖٗ # 

االػالّ  (ٝى٣و )ٝافز٤بهٙ ك٢ اعزٔبع ػبّ ُٖٔ٘ت ا٤ٖٓ 

  اال إ ظوٝكب ّق٤ٖخ ٝػبٓخ ؽبُذ ث٤٘ٚ 1989ٝاُضوبكخ ػبّ

. ٝث٤ٖ ٓجبّوح أُٖ٘ت 

 

اٍْٜ اؽٔل اثوا٤ْٛ اُلو٤ٚ ك٢ رؤ٤ٌٍ ػلك ٖٓ اُٖوٝػ # 

اُضوبك٤خ ٝاألكث٤خ ك٢ ثالكٙ، كول ػَٔ ٓل٣وا ُِؼٜل ا٢ُ٘ٛٞ ُِزٔض٤َ 

 ك٢ رؤ٤ٌٍ ٓغِخ اُوٝاك 1966ٝا٤ٍُٞٔو٠، ًٔب أٍْٜ ػبّ 

األٍجٞع  ))األكث٤خ ٝػَٔ ٖٙٔ ٤ٛئخ رؾو٣وٛب، ٝاْٗؤ ٕؾ٤لخ 

ك٢ ٓطِغ اَُجؼ٤٘٤بد ٝػَٔ هئ٤َب ُزؾو٣وٛب ٝهلّ ( (اُضوبك٢ 

ٖٓ فالُٜب ًزبثب ٕبهٝا ك٢ ٤ِٛؼخ اُؾوًخ االكث٤خ ٝاُْؼو٣خ ٓضَ 

اثوا٤ْٛ ا٢ٌُٗٞ، ٝف٤ِلخ ؽ٤َٖ ٖٓطل٠، ٝع٤ال٢ٗ ٛو٣جْبٕ، 

ٝهٙٞإ اث٣ّْٞٞخ، ًٔب اٍْٜ ك٢ اْٗبء ٓغِخ اُضوبكخ اُؼوث٤خ 

ك٢ ث٤وٝد ٝػَٔ ُلزوح ٖٓ اُٞهذ هئ٤َب ُزؾو٣وٛب ٝاٍزطبع 

ػٖ ٛو٣ن ٛنٙ أُ٘بثو رول٣ْ أهالّ ٝإٔٞاد أكث٤خ عل٣لح ٢ٛ 
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اُز٢ رضو١ أُغبٍ اُلٌو ١ ٝاإلثلاػ٢ ك٢ اُٖٞٛ اُؼوث٢ االٕ، 

ًٔب ٍؼ٠ إلْٗبء ارؾبك ُؤلكثبء ك٢ ٤ُج٤ب ًٝبٕ ٓووه ُغ٘زٚ 

اُزؤ٤َ٤ٍخ ٝر٠ُٞ ٖٓ٘ت األ٤ٖٓ اُؼبُْ ُلزوح ٖٓ اُٞهذ هجَ إ 

٣زلوؽ ُِؼَٔ ثبُٔغٌِ اُو٢ٓٞ ُِضوبكخ اُؼوث٤خ هئ٤َب ُْؼجخ 

اإلثلاع ٝػٚٞ ا٤ُٜئخ أُْوكخ ػ٠ِ ٓغِخ اُٞؽلٙ، ًٔب ر٠ُٞ 

الًضو ٖٓ فَٔخ ػْو ػبٓب هئبٍخ أُئٍَخ اُؼوث٤خ اُق٤و٣خ 

 ُِضوبكخ

ARAB CULTURUL  TRUST 

اُز٢ أهبٓذ اُ٘ـلٝاد ٝأُؼبهٗ أُؼ٤٘خ ثزول٣ْ اُٞعٚ االثلاػ٢ 

ٝاُضوبك٢ ُؤلٓخ اُؼوث٤خ ٝإلاه أُغِخ اُز٢ ًبٗذ هائلح ك٢ 

رول٣ْ األكة اُؼوث٢ ُوواء اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ ٢ٛٝ ٓغِخ األكن 

Azure 

اُز٢ ًبٕ ٣وأً رؾو٣وٛب ًؼَٔ رطٞػ٢ ٛٞاٍ ٍ٘ٞاد ٕلٝهٛب 

ك٢ ُ٘لٕ فالٍ كزوح اهبٓزٚ ثٜنٙ أُل٣٘خ اُز٢ اٍزٔود ػْوح 

. اػٞاّ

اٛزْ ثٌزبثخ أػٔلح اُوأ١ اُز٢ ًبٕ ٣ْ٘وٛب ٤ٓٞ٣ب ك٢ ٕؾبكخ # 

اَُز٤٘٤بد ك٢ ٤ُج٤ب صْ اٗزوَ ثٜنا اُجبة ا٠ُ اُٖؾبكخ اُؼوث٤خ 
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كْ٘و ٓوبالرٚ ك٢ ٓغالد اُلٍزٞه ٝاٌُلبػ اُؼوث٢ ٝاُزٚبٖٓ 

ٝأُٞهق اُؼوث٢، هجَ إ ٣٘زوَ ُْ٘و ٓوبالرٚ ا٤ٓٞ٤ُخ ثٖؾ٤لخ 

صْ ٣ْ٘ٚ  ((ًَ ٣ّٞ ))اُْوم األٍٜٝ ٣ٝؾوه ثبثب ٤ٓٞ٣ب ثؼ٘ٞإ 

ا٠ُ اٍوح ًزبة االٛواّ ٤ٌُزت ُٜب اػٔلح اُوأ١ ًَ 1996ػبّ 

. اٍجٞع

عندما 1965بدأت مسٌرة التكرٌم بالنسبة له منذ عام # 

منحته اللجنة العلٌا لآلداب والفنون الجائزة االولى عن 

 تسلم 1970محموعته المصصٌة البحر ال ماء فٌه، وفً عام 

من رئٌس مجلس الثورة  شهادة تمدٌر الببلد عن انجازه 

تسلم اعلى وسام فً الببلد، كما اسمته 1989االدبً وفً عام 

مجلة المجلة عبر استفتاه اجرته مع المراء الشخصٌة االدبٌة 

وتسلم من دولة الرئٌس عمر كرامً فً بٌروت 1991لعام 

درع معرض الكتاب عن الثبلثٌة الروائٌة التً فازت بجائزة 

 .افضل عمل ابداعً فً المعرض

.. 



 610 

شهدت عواصم كثٌرة ندوات عن ابداعه االدبً فً شمال # 

العالم وجنوبه  وترجمت اعماله للؽات كثٌرة وله فً اللؽة 

االنجلٌزٌة اربع مجبلت تجمع انتاجه المترجم  وهً كاالتً 

5Novels – 30 Short stories – 8 plays – 

The Libyan shortstory ( Research and 

Anthology}    by Ahmed Fagih 

 أُئُلبد

 

البحر ال ماء فٌه -1

اربطوا احزمة المماعد  -  2

اختفت النجوم فاٌن انت  - 3

- امرأة من ضوء - 4

خمس خنافس تحاكم الشجرة -5

مراٌا فٌنٌسٌا - 6

ثبلثون لصة لصٌرة -  7

فً هجاء البشر ومدٌح البهائم والحشرات -  8

حمول الرماد  -9
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ساهبن مدٌنة اخرى  - 10

هذه تخوم مملكتً  - 11

نفك تضٌئة امرأة واحدة  - 12

فئران ببل جحور - 13

فً هجاء البشر ومدٌح الحشرات والبهائم - 14

 الرواٌة االثنى عشرٌة خرائط الروح 15-26

 

ابنة باناٌوتً - 27

بشر وحشرات - 28

هكذا اتذكر هند - 29

لصص من عالم العرفان - 30

صورة جانبٌة لصانع العٌد  – 31

كتاب الومٌض  – 32

مسرحٌتان ساخرتان - 33

المسرحٌات الطوٌلة - 34

المسرحٌات الؽنائٌة - 35

المسرحٌات المصٌرة - 36
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 (نصوص مسرحٌة تارٌخٌة )امام محكمة التارٌخ - 37

 

 

هاجس الكتابة -38

معارن الؽد  - 39

تحدٌات عصر جدٌد -40

نصوص مفتوحه  )تجٌئٌن كالماء وتذهبٌن كالرٌح  - 41

 (بٌن المصة والمصٌدة 

البحث عن لٌلى العامرٌة  - 42

الصحراء واشجار النفط - 43

كلمات من لٌلى سلٌمان  - 44

رحلة طائر بئر الؽنم الى  )شوق االجنحة الى الرحٌل - 45

 (عواصم الؽرب   

حصاد الذاكرة     - 46

العودة الدائمة الى خانة الصفر - 47

مع اٌماع العصر - 48

تجربتً االدبٌة - 49
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االنتماء الشجار النخٌل - 50

سٌرتً الذاتٌة زمن الطفولة - 51

الدخول الى بهو المراٌا - 52

المنعطؾ المادم - 53

امواج اللٌل - 54

خواطر فً االدب والفن - 55

شخصٌات وتارٌخ - 56

سفر االسفار - 57

االنسان اوال - 58

افك التواصل بٌن الشرق والؽرب - 59

المرافًء البعٌدة للسبلم  – 60

سٌاحات فً الصٌن وافرٌمٌا - 61

ما اكثر هذه النوافذ ما اضعؾ هذا النور  – 62

عبٌر تلن االٌام - 63

وجع الرحٌل  – 64

من مفكرتً الشخصٌة - 65

نحو خطاب ثمافً جدٌد - 66
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صمر ٌطارد سحابة سوداء - 67

جولة فً حدائك ابوللو -68

سعٌدا تجري اٌها النٌل - 69

 

بداٌات المصة اللٌبٌة -71

ابناء الماء وابناء النار - 72

كتاب الطؽٌان -73

فً هجاء الطؽاة -74

حٌاة من حبر وورق -75

افك ٌضج بالواس النصر -76

 كتب عن المإلؾ

الروائً فً ثبلثٌة احمد ابراهٌم الفمٌه   السرد تمنٌات- 73

للباحث اللٌبً نصر دمحم سعد 

المصة فً ادب الفمٌه دمحم سالم المزدار - 74

نار الشرق العاشمة - 75

سلطة الخٌال التعزٌمٌة - 76

نافخ الرماد - 77
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خرائط الروح ترسم خرٌطة جدٌدة للسرد العربً - 78

حزمة احبلم - 79

االؼتراب والحلم فً ادب احمد ابراهٌم الفمٌه للباحث - 80

شعبان عبد الحكم 

الثبلثٌة والمؤثور الشعبً - 81

احمد ابراهٌم الفمٌه ودوره الرٌادي فً ادب المصة -82

االبعاد الداللٌة للمكان الروائً فً ثبلثٌة الفمٌه للباحث - 84

بحر ؼٌث احمد علً 

تمنٌة السرد فً رواٌة خرائط الروح - 85

مصباح الشرٌؾ مصباح ا طبٌمة 

الثبلثٌة الروائٌة الحمد ابراهٌم الفمٌه فً منهج التحلٌل  - 86

الفاعلً 

إبراهٌم الصدٌك أحرٌر 

بناء الشخصٌة الروائٌة فً ثبلثٌة الفمٌه - 87

احمد ؼٌث احمد 

الشخصٌة المصصة فً االعمال السردٌة الحمد ابراهٌم - 88

الفمٌه رلٌة عبدالرحمن عكاشة 
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رواٌة خرائط الروح للدكتور ...المتعالٌة المرآنٌة فً ))-89

للباحثة  ( (دراسة فً التناص/ االدٌب احمد ابراهٌم الفمٌه

 ابتسام اسماعٌل الوافً

 فاطمة الحاجً. د– الزمن فً الثبلثٌة - 90

 

 

: شهادات فً أدب الفمٌه

احمد ابراهٌم الفمٌه، ٌحتل مكانة . األدٌب اللٌبً الكبٌر د

مرمولة على الساحة االدبٌة العربٌة، منذ ان اصدر كتابه االول 

 وفاز عنه بالجائزة االولى عن 1965البحر ال ماء فٌه العام 

اللجنة العلٌا لبلداب والفنون، وحتى مجموعته االخٌرة مراٌا 

فٌنٌسٌا مرورا بثبلثٌته الشهٌرة، فهو احد المبدعٌن 

المعاصرٌن الذٌن لدموا اضافة حمٌمٌة للرواٌة والمصة 

المصٌرة بشهادة كبار النماد والباحثٌن العرب الذٌن واكبوا 

رحلته االبداعٌة على مدى العمود الثبلثة الماضٌة، حٌث كانت 

حصٌلة هذه الرحلة ما ٌمرب من ثبلثٌن كتابا بٌن لصة 

ومسرحٌة ورواٌة وممالة فنٌة وبحوث ادبٌة وفكرٌة ولد وجد 
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الكثٌر من هذه الكتب طرٌمه إلى الترجمة إلى لؽات اجنبٌة 

عدة، إلى حد ٌصدق معه المول ان الفمٌه اسهم فً وضع اسم 

ببلده على خرٌطة االدب العالمً 

 ٓغِخ اُْوٝم االٓبهار٤خ

2000     - ٧ - 31 

 

 

تعرفت علٌه عن كثب فً بٌروت حٌن زارها لٌستلم جائزته 

اثناء 

معرض الكتاب العربً الدولً الذي ٌمٌمه النادي الثمافً 

 العربً بشكل

دوري منذ اكثر من اربعٌن عاما، تحاورت معه حول االدب 

 الروائً فً

لٌبٌا والمؽرب العربً، لم ٌذهلنً حدٌثه عن الفن الروائً بمدر 

 ما اذهلتنً



 618 

صوبكزٚ أٍُٞٞػ٤خ ٝؽلاصٚ ػجبهرٚ، رِي اُؾلاصٚ اُز٢ رؼط٢ 

 ًزبثزٚ اُوٝائ٤خ

 بعدا مختلفا عن كبلسٌكٌة الرواٌة العربٌة الحدٌثه

اهدانً ثبلثٌته وؼرلت فً دروبها واشخاصها وحكاٌاتها 

 وتنملت مع بطلها خلٌل

 االمام الكتشؾ انهما واحد فً تفاصٌل كثٌرة، البطل والكاتب

صوت لٌبٌا المثمؾ واالصٌل 

 ٓو٣ْ ّو٤و اثٞعٞكٙ

 بٌروت- مجلة المرأة الٌوم

 

رحلة طوٌلة وصعبة ٌمطعها الفمٌه وهو ٌرسم ترجٌداٌا الزمن 

العربى ٌصوغ تجلٌات األزمة فى مسلماتها األولى ٌعٌد تفكٌن 

 الولائع واألحداث

وٌدعونا للنظر فٌها من جدٌد للنظر فى ذاتنا وفى أسباب أزمتنا 

عبر صٌاؼة 

 المشهد الثمافى العربى فى عبللته بذاته وعبللته باآلخرٌن
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 اكه٣ٌ أَُٔبه١

 مجلة الماهرة

 

 

حما كتب الفمٌه من خبلل اجناس ادبٌة مختلفة، متنوعة، ولكن 

بصمته الخاصة ظلت واضحة فً كل ما كتب، ان روحه 

الشاعرٌة تطل علٌنا خبلل االسطر حتى ولو كانت كتابته من 

نوع النثر ولؽته سلسة وٌستطٌع ان ٌعمد صلة مع الماريء 

وكؤنه ٌجلس معه وٌحاوره فً الفة وحمٌمٌة، لمد تحول الفمٌه 

إلى رمز من رموز الثمافة العربٌة واستطاع ان ٌتخطى حدود 

المحلٌة وان ٌصبح ذا حضور لوي وممٌز فً المحافل الوطنٌة 

والعربٌة والدولٌة، انه لم ٌمؾ عند حدود لرٌته الصؽٌرة، بل 

تشبع بالثمافة العربٌة السائدة فً المنطمة، واستطاع ان ٌنضم 

إلى كوكبة المثمفٌن العرب الذٌن تمردوا على الحدود الجؽرافٌة 

التً اصطنعها االستعمار وان ٌثبت ان الثمافة تموم على 

الوحدة الوجدانٌة بٌن المثمفٌن العرب 

عبد الحمٌد ابراهٌم .د
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االستاذ بجامعة لندن سابما وعمٌد كلٌة االداب بجامعة المنٌا 

فً افتتاحٌة العدد الخاص عن ادب الفمٌه من مجلة الوسطٌة 

التً ٌرأس تحرٌرها 

 

حٌن ٌهتدي أحمد إبراهٌم الفمٌه إلى تجربة مركزة تصلح لكً 

ٌبلور بها 

حدود الوالع إلى المثال الرمز، تتحول المصة عنده إلى لصٌدة 

 من الشعر

المصصً متوترة العبارات شفافة األلفاظ موحٌة الصور ٌكسر 

 فٌها المعنى الواحد

على عشرات من المعانً الجزئٌة المتكاملة التً تحٌل 

 المؤلوؾ إلى شًء جدٌد،

 ٝرغؼَ ٖٓ أُؼبك أَُزِٜي ٤ّئًب أ٤ٕال ٝٓجزٌوا

ػجل اُوبكه اُوٜ .ك

 -  بنؽازي–الحمٌمة -1969/5/17
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وإذا كان كاتبنا لد اتجه إلى األسلوب الشعري الذي ٌعطٌه 

 المدرة على

إن .. التحلٌك والخٌال والشمول، فإنه لد اتجه أًٌضا إلى الرمز

 الرمز الذي

ٌستخدمه أحمد الفمٌه لٌس رمًزا مجردًا أو مطلمًا وإنما هو 

 مستمى

أساسا من ارض الوالع وهو الذي ٌعطى التجرب امتدادها 

الوجدانً والفكري فً نفوسنا 

 فاروق منٌب

  أكتوبر٢٧- الماهرة - صحٌفة الجمهورٌة 

1966 

 

والذٌن لم ٌعٌشوا فترة 

التحدى ا البداعى فى أوائل الستٌنات وخبللها ٌبلحظون ان 

 النمد كان لاسٌا

واالعتراؾ باالخر لم ٌكن سهبل ومع هذا حظى أحمد الفمٌه 

 باحترام نماد لهم
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مكانتهم خبلل تلن الفترة من أمثال الدكتور عبد المادر المط 

 وفاروق عبد المادر

 (.....)وفاروق منٌب الذى كان رائدا لفن المصة الحدٌثة

والشن ان كل هذا االنتاج ٌدل على ممدرة ابداعٌة جٌدة ولمد 

لرأت فى مولع على االنترنت مماال كتبته الجاردٌان البرٌطانٌة 

ونحن النشن فى ذلن  (روحا عبمرٌة)تصؾ اعماله بان به 

 كزؾ٠ ٍالٓخ. ك

 مجلة عمان

 

 

إنه من أكثر كتاب المصة اللٌبٌة تطوًرا، ومن ألدرهم على 

تجاوز 

إنجازاته باستمرار، واإلسهام بهذا التجاوز الدائم فً إثراء 

 المصة العربٌة

 واإلضافة إلى مؽامراتها الحدٌثة، وخاصة

 فً أعماله األخٌرة التً ٌمتحم فٌها آفالًا
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فنٌة ومضمونٌة جدٌدة، وٌضرب بها فً أرض بكر تمع على 

 تخوم الوالع والحلم

وتنحت لسماتها من أدٌم الخٌال، وتإهله ألن ٌكون نسًٌجا 

 وحده فً عالم المصة

 العربٌة

 ٕجو١ ؽبكع. ك

 ١٨- لندن - العرب  /١٩٨٧/١١

 

 ..ولعل مرد ذلن أن هذه الصفحات كتبت بصدق وأمانة

مفعمة .. صفحات نابعة من وجدان صادق وعواطؾ متؤججة

 بمشاعر إنسانٌة،

صفحات إن لم تكن من الشعر فى .. مضخمة بعبارات الحب

 الصمٌم، فهى

 .تحمل أرق صفاته وأعذب أخٌلته وأولع مشاعره

زكى الصراؾ . د

السعودٌة " المجلة"مجلة 
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فٌه .. لعل الشكل عند أحمد إبراهٌم الفمٌه أمٌل إلى الشعر

خصائص الشعر وإٌماعه وموسٌماه، وأنت تعثر فى كثٌر من 

 أعماله على

نصوص ٌمكن التطاعها وتحوٌلها إلى لصائد فٌها شروط 

 المصٌدة وأوزانها وتفعٌبلتها وموسٌماها

 كامل عراب

 مجلة الفصول االربعة

من المصاصٌن العرب المبلئل األكثر إمتاًعا واألكثر تطوٌعًا 

لرهافة فن المصة ببلؼًٌا، وإببلؼًٌا، فى التعبٌر عن الذات 

المومٌة فى إنسانٌتها الرحٌبة 

 عبد هللا ابوهٌؾ.د

  سورٌا–االسبوع االدبً 

 

وأعتمد أن الفمٌه كتب هذه المصص وهو فى لمة تجلٌات 

الكتابة فؤنتج عمبل 

 ٌرلى إلى العالمٌة بلؽته وتمنٌاته وأمكنته وعوالمه
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 ػجل اُوٍٍٞ اُؼو٣ج٢

ٖٓ ؽل٣ضٚ ك٢ اُ٘لٝح اُز٢ فٖٖزٜب ٕؾ٤لخ أٌُْ الكة 

اُلو٤ٚ 

 بادارة الشاعرة الراحلة جنٌنة السوكنً

 

أحمد إبراهٌم الفمٌه شاعر كبٌر ٌكتب المصة والرواٌة ولاص 

وروائى فذ 

 ٌستدعى الشعر وٌستلهمه لٌسٌطر على إبداعه وعلى لارئه

دمحم احمد الزوي 

ٖٓ ؽل٣ضٚ ك٢ اُ٘لٝح اُز٢ فٖٖزٜب ٕؾ٤لخ أٌُْ الكة 

 اُلو٤ٚ

 

كاتب كبٌر وعلى مستوى عالمى وأعتبره فنانًا فى كلماته 

وموالفه ورإٌته 

للحٌاة وهى رسالة كل فنان فى العالم فهو ٌحلم بعالم أفضل 

 ٌحمك السعادة للبشرٌة
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حتى ال تتحول الحٌاة إلى مجرد ... وٌضٌؾ للحٌاة شٌئًا جدٌدًا

 شًء روتٌنى

ورتٌب وكل ما كتبه الكاتب حلم ال ٌنتهى من أجل عالم تسود 

 فٌه العدالة والحب

خلٌفة حسٌن مصطفى 

ٖٓ ؽل٣ضٚ ك٢ اُ٘لٝح اُز٢ فٖٖزٜب ٕؾ٤لخ أٌُْ الكة 

 اُلو٤ٚ

 

أحمد إبراهٌم الفمٌه هو أبو الرواٌة اللٌبٌة المكتملة فنٌا، فً 

رواٌته حمول الرماد التً كانت فاتحة لمإلفها لٌكتب بعد ذلن 

ثبلثٌته الرائعة التً استطاعت أن تخترق الحجب 

على فهمً خشٌم . د

 من محاضرته فً المجمع الثمافً بابً ظبً

نملتها صحٌفة المدس العربً 

أن ٌثٌر الدهشة، والفرحة بهذا – بموة البداهة – إبداع لادر 

العالم الزاهى النبٌل 

 (……)فهو خلك مكتمل
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، خالص االنتساب لسبللته الحكائٌة، التى منحته لوة البداهة 

 وعبمرٌة البساطة،

ٝكزؾذ ُٚ ٛو٣ن أُٔبصِخ ٓغ أؽلاس ر٤ٌْالد كٖ اُوٝا٣خ، ٓغ 

 اٍزوواهٙ ػِىؤٍٕٞ ٖٓ رواصٚ اُؼوث٠

 دمحم حسن عبد هللا. د

من محاضرة عن ادب الفمٌه الماها بنادي المصة بالماهرة 

ونشرها بمجلة الثمافة الجدٌدة 

ػبُْ اؽٔل اثوا٤ْٛ اُلو٤ٚ اُوٝائ٠ ٛٞ ػبُْ ٣ؾٌٔٚ اُٖواع 

اُلائْ ُالَٗبٕ ث٤ٖ اُول٣ْ ٝاُؾل٣ش، ث٤ٖ االَٗبٕ ٝمارٚ، ث٤ٖ 

اُوعَ ٝأُواح، ٝث٤ٖ االث٤٘ ٝاالٍٞكػبُْ ٓزٔوك كائٔب ٣ؾَٔ 

 اىٓبرٚ ػ٠ِ ًبِٛٚ، ٌُ٘ٚ ك٠ ٗلٌ اُٞهذ ػبُْ ٓزطٞه

 ٌعٌش المدٌنة والمرٌة كما ٌعٌش الصحراء

 مجلة عمان- شولً بدر ٌوسؾ

 

فنان ٌرسم باللؽة مجموعة كبٌرة من الصور السردٌة، ٌربط 

من خبللها السابك من 
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الحوادث بالبلحك منها، وٌحلل المشاعر وٌصور المناظر 

 وٌرسم المبلمح

سمر روحً الفٌصل 

مجلة الوحدة 

احمد ابراهٌم الفمٌه ثورة ضد . تشكل اعمال الكاتب اللٌبً د

الرتابة بكل 

 اشكالها

 حسن عطٌة. د

فً الممدمة التً كتبها بتكلٌؾ من هٌئة لصور الثمافة للمجلد 

الذي احتوى االعمال المسرحٌة للفمٌه وصدربعنوان الؽزاالت 

 ومسرحٌات اخرى

 

ولدٌه من الشفافٌة واالنطبلق، واالنسٌابٌة ما ٌضعه فً 

مصاؾ كبار الكتاب 

العرب، لٌس هذا فحسب، فهو صاحب تكنٌن متفرد فً الكتابة، 

 تكنٌن وصل الى
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مرحلة النضج والوعً، ٌإهله الن ٌخاطب جماهٌره فً ؼاٌة 

 الهدوء، وفً ؼاٌة

 الشاعرٌة واٌضا فً ؼاٌة العمك

 محسن الخٌاط

 االٍجٞع اُضوبك٢

 

لبل الكتابة إلٌن، فكرت ملٌا، وبعمك، عن جدوى الكتابة إلٌن، 

وأنت الرمز، والهرم، والنهر، والمحٌط، والحمل، المكتفً 

بنفسه، الذي ال ٌحتاج لكلمات التشجٌع، وال لكلمات المدٌح، 

وال لعبارات التبجٌل، وإن كان ؼٌرن ٌحتاج لمثل هذه الكلمة 

منن، أو لفتة، أو حتى همسة تشجٌع تمال فً ولتها، 

؟ ألٌس هو شخصٌة ...وتساءلت، هذا العمبلق األدبً من ٌكون

؟ الذي رتب لنفسه ممعدا دائما ...من شخصٌات وطنً الفكرٌة

؟ وبنى بٌته ...فً االمتداد العالمً بمفرده، دون معونة من أحد

 األدبً بعرق جبٌنه كما ٌمولون

عمر احمد جبرٌل 
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 من كتابه نافخ الرماد الذي ٌحاور فٌه الفمٌه واعماله االبداعٌة

 

لمد استطاع المبدع أن ٌٍدون سٌرة، وٌكتب ملحمة صحرواٌة ال 

 تمل سحرا

وجما ً ال وعذوبة عن سٌرة عنترة أو تؽرٌبة بنى هبلل، وإن 

كانت تخلو من البطولة الفردٌة ألنها بطولتها جماعٌة فلٌس 

هنالن شخصٌة مركزٌة واحٍدة إذ ربما ٌمثل الجوع الذى أخرج 

النا س من دٌارهم بطبل مركزًٌا، وربما تمثٍل الصحراء 

 هذاالبطل

 جرٌدة تشرٌن السورٌة

 200027ٌونٌو 

 

ازاء هذه الرواٌة التً سٌتعرؾ علٌها لراء االنجلٌزٌة لرٌبا 

نعتمد ان الدكتور احمد ابراهٌم الفمٌه ٌستحك ان ٌكون 

 شخصٌة العام الروائٌة ببل منازع
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مجلة المجلة 

بمناسبة االعبلن عن نتائج االستفتاء الذي اجرته بٌن المراء 

فً الوطن العربً واسفر عن فوز الفمٌه بشخصٌة العام 

 عام صدور الثبلثٌة الروائٌة للكاتب 1991االدبٌة سنة 

 

وتمدٌرا لعبمرٌته فً مجال االبداع االدبً تمرر منحه هذه 

الجائزة لحموق االنسان لٌنضم لمائمة المٌادات الفكرٌة واالدبٌة 

التً فازت بها هذا العام 

 مفتاح االسطى عمر. د

 امٌن عام الجائزة اثناء حفل التوسٌم

 

 العام 1970بمناسبة االحتفال بعٌد العلم االول فً هذا العام 

الدولً للتربٌة تمرر منح االخ احمد ابراهٌم  الفمٌه هذه 

الشهادة تمدٌرا النتاجه فً مجال المصة المصٌرة 

ولد سلمه الشهادة 

 1970 سبتمبر 2رئٌس مجلس لٌادة الثورة بتارٌخ 
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وبعد احتجاب استمر خمس عشرة عاما تعود جائزة االبداع 

التً ٌمدمها معرض الكتاب العربً ببٌروت الفضل عمل 

ابداعً تمدمت به دور النشر المشاركة فً المعرض، ولد 

عكفت لجان كثٌرة على فحصه لٌنتهً االمر إلى لجنة علٌا 

تمرر الفائز وكان العمل الفائز بهذه الجائزة لهذه الدورة هو 

الثبلثٌة الروائٌة الصادرة عن دار رٌاض الرٌس تالٌؾ الكاتب 

. العربً اللٌبً الدكتور احمد ابراهٌم الفمٌه

مدٌر المعرض االستاذ دمحم لبانً 

اثناء حفل توزٌع الجائزة التً استلمها الكاتب من دولة 

 الرئٌس عمر كرامً رئٌس وزراء لبنان عام صدور الرواٌة

 

للؽة الفمٌه الشعرٌة الساحرة ممدرة عالٌة فً تصوٌر هواجس 

النفس ونفعاالتها واستبطان اعمالها مما ٌساعد على  كشؾ 

الجانب الوجدانً للشخصٌة وعبللة هذه المشاعر الدفٌنة 

بالحدث توترا وهدوءا وسرعة وبطئا 

شعبان عبد الحكم دمحم . د
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 من كتابه االؼتراب والحلم فً ادب احمد ابراهٌم االفمٌه

 

 

ٌاسٌد االزمنة الجمٌلة 

اٌها البدوي المتسربل بالعباءة العربٌة 

ٌا من لم تؽٌرن العواصم والمدن الؽربٌة 

اٌها الشاعر الحالم 

ٌا من عفرتن مزده برمالها والمارها 

الدكتور احمد ابراهٌم الفمٌه 

 لن التحٌة والسبلم

 

 

امٌنة البارودي 

االهداء الذي اوردته فً كتابها 

- لراءة فً بعض ادب احمد ابراهٌم الفمٌه - حزمة احبلم 

الصادر فً سورٌا 
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هنان شًء من العبمرٌة فً كتاباته 

الجاردٌان البرٌطانٌة 

 تعلٌماعلى مجموعة الكتب الصادرة للكاتب باللؽة االنجلٌزٌة

 

إلى عبمرٌة لصصٌة وإنسانٌة ال أعترؾ بؽٌرها فى عالمنا 

العربً 

ٌوسؾ ادرٌس . د

 فً اهداء للكاتب اعادت نشره بخط ٌده صحٌفة اخبار االدب

 

لم ٌنل احمد الفمٌه تشجٌع ٌوسؾ ادرٌس من اجل المجاملة بل 

العتماد ٌوسؾ ادرٌس ان الفمٌه موهوب وٌمتح من مناطك 

االبداع العمٌمة داخل النفس البشرٌة وال ٌخضع لموالب مسبمة 

وضعها النماد أو حدود ابداعٌة ولؾ عندها المبدعون، إنما 

 المصة عند الفمٌه مثلما هى عند ادرٌس رحلة اكتشاؾ

الدكتور رأفت حسن رستم 

" احمد الفمٌه ودوره الرٌادي فً المصة اللٌبٌة"من كتابه 

 جزء من اطروحته للدكتوراه فً جامعة المنٌا
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انكم تمودون بلدا زاخرا بمعالم الحضارة ورموزها وٌكفً ان 

نذكر من بٌن هذا المعالم الحضارٌة الحدٌثه   االدٌب والروائً 

اللٌبً 

الدكتور احمد إبراهٌم الفمٌه الذي ارى فٌه صنوا  لكبار الكتاب 

 فً العالم

 واحد عمالمة

ادباء الرواٌة فً العصر الحدٌث  من امثال جارسٌا ماركٌز 

 ملتمسا منكم ان تعمل لٌبٌا على نشر

وترجمة رواٌاته وانتاجه االدبً النه اعظم تعبٌر عن روح 

 الشعب اللٌبً وا رلى

رسالة ٌتلماها العالم من لٌبٌا عن عمك انتمائها للحضارة 

 الحدٌثه

 الدكتور رفعت السعٌد
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رئٌس حزب التجمع ورئٌس لجنة الشئون الخارجٌة بمجلس 

الشوري المصري مخاطبا رئٌس الوفد اللٌبً الذي زار 

 المجلس

 

كان الكاتب الراحل الدكتور ٌوسؾ ادرٌس  ٌعتبرنً وٌعتبر 

احمد 

ابراهٌم الفمٌه افضل كاتبٌن بالنسبة له من كتاب المصة فً 

 العالم العربً وكان

ٌمول انه ٌرٌد منً ومن احمد الفمٌه ان نكمل ما لم ٌستطع 

 اكماله، فً مجال

االنجاز المصصً والروائً، هذه كانت وصٌة ٌوسؾ ادرٌس، 

 وحٌث اننً

شخصٌا صرت امٌل إلى اسلوب المتماعدٌن فً الحٌاة، فاننً 

الول لصدٌمى احمد 

ابرهٌم الفمٌه اننً ساضم صوتً لصوت ٌوسؾ ادرٌس والول 

 ان المهمة موكولة
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له وحده لتحمٌك مزٌد من التطوٌر والتحدٌث والتجوٌد على 

 طرٌك االنجاز

المصصً والروائً، وهذا االحتفال باصدار خمسة كتب من 

 ابداعه إلى لراء اللؽة

االنجلٌزٌة ٌإكد انه ٌسٌر على الطرٌك الصحٌح 

الطٌب صالح 

اثناء االحتفال الذي الامه النادي العربً للكاتب  بمدٌنة لندن 

بمناسبة صدور خمسة كتب مترجمة للؽة االنجلٌزٌة من اعمال 

الفمٌه 

 

 

اود ان اعبر عن اعجابً الشدٌد بكل ما ٌكتبه احمد ابراهٌم 

حٌث بدات عبللتً بابداعه منذ ان شاهدت مسرحٌته الؽزاالت 

تعرض فً لندن وفتنتنً تلن المسرحٌة وصرت ابحت عن ادبه 

 واستمتع بمراءته واضعه فً الئحة افضل المبدعٌن
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باللؽة العربٌة فً ولتنا الحاضر  فاذا كان هإالء المبدعون 

الكبار عشرة فهو واحد منهم واذا كانوا ثبلثة فمط فهو واحد 

 منهم

صبلح نٌازي . د

الشاعر ورئٌس تحرٌر االؼتراب االدبً اثناء االحتفال الذي 

 الامه النادي العربً للكاتب  بمدٌنة لندن

 

تعرفنا من خبلل الثبلثٌة الروائٌة الحمد ابراهٌم الفمٌه كٌؾ انه 

احد اصحاب االنجازات الكبٌرة على طرٌك السرد الروائً 

الحدٌث فً العالم العربً 

الشاعر ادونٌس 

خبلل تمدٌمه للكاتب اللماء محاضرته عن المعتمد ابن عباد فً 

 مراكش
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اكتشفت من اسلوبن 

انن كاتب ؼنً بروح الشعر، وروح الشعر هً اعظم هبة 

 ٌمنحها هللا لمن ٌحب

 مساهمة الشاعر صبلح عبد الصبور

 1965فً تمدٌم الكتاب االول الحمد ابراهٌم الفمٌه عام

 

وتإكد  مسرحٌة الفمٌه لعبة الرجل والمراة ان االبداع 

المسرحً 

فً تجربة الفمٌه ال ٌمل عمما وتالما وجودة عن ابداعه فً 

المجاالت االخرى، فهو 

ٌكتب فً كل مجال من هذه المجاالت وكانه ٌكتب فٌه على 

 سبٌل التخصص

احمد عباس صالح 

اثناء المحاضرة عن االبداع المسرحً فً تجربة الفمٌه التً 

ساهم بها فً الندوة التً الامها المجلس االعلى للثمافة فً 

الماهرة عن ادب احمد ابراهٌم الفمٌه تحت اشراؾ الوزٌر 

 الفنان فاروق حسنً واستمرت لمدة ٌومٌن
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لؽة بلورٌة ممطرة، ونادرة بٌن الروائٌٌن العرب، الذٌن 

ٌمع اكثرهم فً االنثرٌة، أو االنشائٌة، وهً على شعرٌتها لؽة 

 روائٌة

جورج طرابٌشً 

من شهادته المثبتة فً الؽبلؾ االخٌر للثبلثٌة الصادرة 

 1991عام

 

 هذا البطل رمز لوي، للوعً الشمً عند االنسان العربً

المتمزق بٌن هذه العوالم المتعددة إلى درجة انه عجز، خبلل 

 لرنٌن من الزمان،

 .عن االنتمل من حالة السكون إلى حالة الحركة

 محً الدٌن صبحً. د

من شهادته المثبتة فً الؽبلؾ االخٌر للثبلثٌة الصادرة عام 

1991 
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 فً رصٌده سبع عشرة رواٌة، وعشر مسرحٌات، وخمس

لّصة لؤلطفال والفتٌان، وأكثر من مائة لّصة  وعشرون

ثبلثٌن كتاباً، ومئات  بٌن لصٌرة، وآالؾ المماالت الموّزعة

 البرامج المسموعة والمرئٌة، ومشاركة فً مئات المإتمرات

والدولٌة، وأعداد ال تحصى من جوازات السفر التً  العربٌة

العالم، فهو كاتب  عواصم تحمل تؤشٌرات دخول إلى أؼلب

 .مولع بالسفر

استهّل رحلته السندبادٌة بالعمل مستشاراً إعبلمٌاً فً لندن 

وتولّى رئاسة . ومسإوالً عن بناء لاعدة إعبلمٌة وثمافٌة

فً برٌطانٌا، ورئاسة تحرٌر مجلّة « المجلس الثمافً العربً»

الثمافٌة الصادرة من برٌطانٌا باإلنكلٌزٌة، وتعنى « أزٌور»

فلسطٌن »السٌاسٌة و« الفجر العربً»بنشر األدب العربً، و

، وهً مطبوعات أصدرها باللؽة اإلنكلٌزٌة؛ كما أشرؾ «الحّرة

، وأسهم فً «الملتمى»على مجلّة تصدر بالعربٌة هً 

االشراؾ على مجلّة ٌصدرها مكتب الجامعة العربٌة باللؽة 

وعرض على مسارح لندن عدداً . اإلنكلٌزٌة، هً شإون عربٌة

، وأخٌراً «زائر المساء»و« الؽزاالت»من المسرحٌات هً 
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، كما صدرت له  خمس رواٌات مترجمة إلى «ؼناء النجوم»

اإلنكلٌزٌة عن بعض كبرٌات دور النشر فً لندن ونٌوٌورن، 

وخمس مجموعات لصصٌّة ومجموعة مسرحٌات، وصارت 

 .لندن ممّراً ثانٌاً له بعد طرابلس

الشاعر نوري جراح 

 مجلة الشاهد اللندنٌة

 

٢ٚٔ٣ اُلو٤ٚ ثْلبك٤خ ُـزٚ ٤ُيهع ك٢ اهٗ اُوٝا٣خ اُؼوث٤خ 

 ّغوح ثآالف اُضٔبه

 

 دمحم  سٌؾ الرحبً

 (مماالت ونصوص )احتماالت 

 2000ٌناٌر - مسمط 

 

فاؼتراب أحمد إبراهٌم الفمٌه وأحبلمه ال تفترق عن اؼتراب 

المتنبى وأحبلمه التى كلما انكسرت على شوكة الوالع اجتهد 

فى أن ٌلملمها وٌمٌم بناءها من جدٌد 
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صفوت عبد هللا الخطٌب . د

جامعة المنٌا – رئٌس لسم اللؽة العربٌة ووكٌل كلٌة اآلداب 

فً ممدمته لكتاب االؼتراب والحلم 

 فً أدب أحمد إبراهٌم الفمٌه المصصً

 

 

أحمد إبراهٌم الفمٌه، لٌبدع . من رحم المصة المصٌرة خرج د

عمبل روائًٌا 

٣ولّ ثٚ اٙبكخ عل٣لح إلٗغبىاد اُوٝا٣خ اُؼوث٤خ . ًج٤ًوا ٝكنًا

 اُؾل٣ضخ كٜنٙ اُضالص٤خ

الروائٌة هى كتاب ا لحٌاة، وجماع الحكمة الممطرة، وهى 

 عصارة فكره وفنه

 وثمافته وخبراته الوالعٌة والحسٌة والنظرٌة

احمد دمحم عطٌة 

 لبرص-  مجلة المولؾ العربً 

 

ٌخٌل لى أن الفمٌه فى حالة اشتبان .
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مستمرة مع المشهد الثمافى العربى، بدءا من عموده الٌومى 

 الذى كان ٌكتبه تحت

، وانتهاء ١٩٦٦فى جرٌدة بطرابلس، عام " نوالٌس"عنوان 

 بعموده الٌومى الذى

 "الشرق األوسط"كان ٌحرره فى جرٌدة 

ألحمد إبراهٌم " حدائك اللٌل"وأما   (.... )حتى عهد لرٌب

الفمٌه فهى لمة من لمم اللعب الفنى بؤلؾ لٌلة ولٌلة 

 خلدون الشمعة. د

 مجلة الثمافة السعودٌة

 

ٌجعل عمله محراكا لعدد من األنشطة العملٌة واالنفعالٌة تفضى 

إلى ما ٌمكن أن 

نسمٌه لذة النص أو لذة التلمً، وهى لذة تؤتى من خبلل التنمل 

 بٌن مستوٌات

 مختلفة من مكونات النص

 لندن- العرب - زٌد الشهٌد 
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وتطور أحمد إبراهٌم الفمٌه المستمر جعله ٌخطو خطوات 

واسعة حتى دخل بإنتاجه 

المارة األوروبٌة، وجعل للجماهٌرٌة صوتًا مسموًعا فى مجال 

 المصة والرواٌة

 واألدب بصورة عامة وهذه مناسبة طٌبة لتحٌته

 وان اشد على ٌدٌه متمنًٌا له دوام

 اُ٘غبػ ٝاالٗزبط ٝاُز٤ٔي ك٠ ك٤ٗب اإلثلاع ٝاُقِن ٝاإلْٗبء

دمحم العٌساوي الشتوي 

 الكاتب والوزٌر السابك للتعلٌم فً ندوة الشمس

 

ٌنهل أحمد الفمٌه من الذاكرة االنثروبولوجٌة وابنٌتها العمٌمة 

صوًرا 

 ونماذج تكاد تلتصك بجذار ذاكرتنا العربٌة

عزازي على عزازي 

 العربً
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فالمصة لدٌه لٌست أحداثا مكثفة وحشدا من المشاهد المتبلحمة 

وكفى، إنما 

هى تواصل ألنفاس المصة بجدارة الفكرة ولهث وراء جوهر 

 الموضوع حتى ٌنهى

مدٌحه المشاكس للشخوص بضدٌهما وإلى استسبلم الجٌاد 

 المتلهفة عند طرؾ

 السإال مرة أخرى/ المسافة الملؽومة بالدهشة مرة والحٌرة 

الفصول االربعة - عبد هللا الماي 

إنه ٌمتحم تضارٌس جؽرافٌة الجوع والموت من أعرض أبوابه 

وٌدرج 

خبلل ذلن الصراع اإلنسانى ضمن إطار أشمل هو الصراع 

 الكونى لكائنات

 اُطج٤ؼ٤خ ٝهٞاٛب اُطج٤ؼ٤خ ٝاُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝاُ٘جبر٤خ

 فاضل تامر

فً كلمة التمدٌم لرواٌة فئران ببل  جحور 

 الصادرة عن رواٌات الهبلل
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لمد أمتعنا الروائى الكبٌر بعمل 

آخر جمٌل ٌضاؾ إلى أعماله السابمة عامة أثرى بها األدب 

 الروائى اللٌبى

 واألدب العربى

 اخبار االدب- احمد الخمٌسً . د

 

هى أول رواٌة متكاملة تبرز فٌها عبمرٌة الفمٌه على تحلٌل 

نفسٌات 

 اُْق٤ٖبد ٝٓب ٣٘زبثٜب ٖٓ رـ٤٤و

 الهادي احنٌش. د

 فً معرض دراسته عن حمول الرماد صحٌفة المؽرب العربً

 

كانت  مسرحٌة صورة الكاتب الذي الذي لم ٌكتب شئا

افضل عمل تمثٌلً تم تمدٌمه فً مهرجان هذا العام ممارنة بكل 

العروض 

التمثٌلة االخرى التً ال تعتمتد فً تسوٌػ نفسها على الرلص 

 والموسٌمى
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الصجفً الرومانً سكوت استونكا 

تعلٌما على المسرحٌة التً لام الكاتب بتالٌفها وتمثٌلها وشارن 

بها فً  المهرجان الدولً للمسرح برومانٌا 

 كما جاء فً النص المترجم المنشور بصحٌؾ اٌبلؾ

 

The Ambassador obtaining the artistic 

Acknowledgement through lengthy 

applause at the end، 

Although the part played by him was not 

easy at all. The script 

Written by El Fagih is inspired from his 

own life 

Alexandra Elias 

حمك السفٌر اعترافا فنٌا من الجمهور من خبلل التصفٌك الذي 

 استمر لمدة طوٌلة
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فً ختام العرض المسرحً الذي لدمه مع العلم بان الدور الذي 

لام بتمثٌله لم ٌكن دورا سهبل اطبللا، وهو النص المسرحً 

الذي استوحاه الفمٌه من حٌاته الشخصٌة 

 

ٕؾ٤لخ افجبه اُزبٍؼخ ا٤ٓٞ٤ُخ اُز٢ رٖله ثبُِـخ االٗغ٤ِي٣خ ك٢ 

 ثٞفبهٍذ

تعلٌما على الحفاوة التً لماها الفمٌه من الجمهور اثناء تمثٌله 

 للمسرحٌة

التً لام تمدٌمها عندما كان رئٌسا للبعثة الدبلوماسٌة لببلده 

فً رومانٌا 

Ahmad Ibrahim al-Faqih ،a novelist I had 

asked to see ،was in town. His 

autobiographical trilogy (I Shall Present 

You with another City ،These Are the 

Borders of My Kingdom and A Tunnel 

Lit by a Woman) has won him renown 

throughout the Arab world. Like 
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numerous Arab writers inspired by the 

nationalist wave of the 1960s ،he became 

disaffected after the Arab defeat in the 

Six-Day War. Many Arab intellectuals ،

writers and poets are alienated from both 

their own societies and the West. Few 

have embraced religion. Al-Faqih’s first 

novel opens: ‘A time has passed and 

another time is not coming.’ The final 

sentence of the trilogy is: ‘A time has 

passed and another time has not come 

and will not come.’ He told me that he is 

close to finishing a ten-novel work. ‘I’ve 

just been appointed ambassador to 

Romania. As you can imagine there is 

not much to do there ،so I will have 

plenty of time to finish it.’ 
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Tariq Ali 

The new left review- London 

احمد ابراهٌم الفمٌه هو الروائً الذي سالت ان اراه اثناء 

زٌارتً إلى لٌبٌا، وكان موجودا فً طرابلس فً تلن الفترة، 

ساهبن مدٌنة اخرى، هذه  )ثبلثٌته ذات الصلة بالسٌرة الذاتٌة 

اكسبته شهرة على (تخوم مملكتً، نفك تضٌئه امرأة واحدة

امتداد العالم العربً، وهوعلى ؼرار كتاب عرب ال حصر لهم 

تؤثروا باالموجة المومٌة فً الستٌنٌات، اصابته مثلهم حالة 

 1967انتكاس بعد هزٌمة حرب االٌام الستة فً عام 

كثٌر من المثمفٌن العرب والكتاب والشعراء عاشوا حالة 

اؼتراب مع مجتمعاتهم ومع الؽرب اٌضا وللة منهم احتضنوا 

 .الدٌن

زمن مضى " ٌفتتح الفمٌه رواٌته االولى فً الثبلثٌة لائبل 

زمن " واخر سطر ٌنهً به الثبلثٌة هو " وزمن اخر ال ٌاتً 

واخبرنً انه فً سبٌله "   مضى وزمن اخر ال ٌاتً ولن ٌؤتً

الن ٌنتهً من رواٌة متعددة االجزاء تتكون من عشر رواٌات  

وحٌث انه لد تم تعٌٌنه سفٌرا لببلده فً رومانٌا، فانه ٌمول لً  
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بانه لن ٌكون امامه عمل كثٌر فً مثل هذا المنصب كما ٌمكن 

ان اتصور، ولهذا فساملن كثٌرا من الولت النهاء رواٌتً 

حسبما لال 

طارق على 

لندن - مجلة الٌسار الجدٌد

 

احتفى المثمفون العرب فى برٌطانٌا باألدٌب اللٌبى أحمد 

إبراهٌم الفمٌه بمناسبة 

صدور بعض أعماله المصصٌة واألدبٌة إلى اللؽة االنجلٌزٌة، 

 ولد تجمع فى لاعة

الكوفة بلندن عشرات المثمفٌن واألدباء والشعراء العرب 

والبرٌطانٌن فى احتفالٌة 

ثمافٌة بؤعمال الفمٌه ومسٌرته األدبٌة وانجازاته فى مجاالت 

 المصة المصٌر ة

 ٠والرواٌة والمسرح والنمد 

وركزت الكاتبة البرٌطانٌة سوزانا طربوش على لراءة مجمل 

 أعمال الفمٌه وتمدٌم
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لراءة نمدٌة لها فى هذه االحتفالٌة التى احتضنتها لاعة الكوفة 

ودعا إلٌها النادى 

العربى، ولسوزانا لدرة كبٌرة على متابعة أعمال الكاتب 

 والؽوص فى

رموزها والدالالت المرتبطة بها حول مظاهر البٌئة واالتصال 

 مع الؽرب والعودة

 ٠إلى رموز الوالع الثمافى العربى فى مختلؾ أوجه الحٌاة 

مجلة الثمافة السعودٌة 

 

أولى مفردات فن أحمد الفمٌه، خفة الٌد المصصٌة والمدرة 

على استدراج المارئ 

وسحبه إلى حٌث ٌرٌد له الكاتب أن ٌكون، وخفة الٌد هذه كان 

 الرومان ٌعرفونها

 أ" الفن هو اخفاء الفن: " بالممولة المشهور ة

على الراعً . د

فً ممالة باالهرام تحت عنوان احمد ابراهٌم الفمٌه ومنحى 

جدٌد فً فن المصة 
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وهو الجزء الوحٌد الذى تم إصداره حتى اآل - فى الجزء األو ل

ترجمت - ن

 الموسوعة

لثمانٌة عشر علًما من أ عبلم لٌبٌا، منهم من الٌزال ٌواصل 

عطاءه فى 

أحمد )وهم ستة - أطال هللا أعمارهم_ مٌادٌن األدب والفن

 إبراهٌم الفمٌه، خلٌفة

التلٌسى، على صدلى عبد المادر، على فهمى خشٌم، على 

 مصطفى المصرائى،

ومنهم من لضى نحبه بعد حٌاة زاخرة بالبذل  (دمحم الزواو ى

 والعطاء فى مٌدان

الكلمة والنضال 

عبد هللا ملٌطان . د

فً مجلة الدعوة االسبلمٌة ترحٌبا بصدور موسوعة اعبلم 

العرب 
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 ًً كاتًب لٌبً  وعرب

ٌفرض حضور صوته وٌكسب بفنه أدب المص العربى شاعًرا 

 مكانًٌا متناؼًما مع

 تنوعات الجؽرافٌا وتملبات زمن الحدث

 لندن- النالد-  شرٌؾ الربٌعً  

 

كاتب ممتدر مسٌطر على 

٣َٝٔؼ ٠ُ . أكٝارٚ، فج٤و ثل٘ٚ ٝثٔٞٙٞػٚ اُنٟ ٣ؼبُغٚ ٛ٘ب

 اُٖل٣ن اُلو٤ٚ

صحٌح أنه كات . بؤن أعترؾ بؤنه ٌعتبر اكتشافًا بالنسبة لى

 ذائع الصٌت منذ

سنوات طوٌلة مضت، لكننى بكل صدق وصراحة لم أكن لرأت 

 له إال بعض

هٖٔ ه٤ٖوح، ٝٓوبالد، ٝؽ٤٘ٔب اٍزِجز٠٘ ٛنٙ اُوٝا٣خ ّؼود 

 ثللاؽخ اُوط٤ؼخ

 المائمة بٌن جزر الثمافة العربٌة



 656 

 ٓغِخ االماػخ- ف٤و١ ِّج٢ 

 

وبتشوق ومتعة عكفت على لراءة هذه الثبلثٌة التى تمثل 

انجاًزا 

تمزج الرواٌة الوهم بالوالع والحمٌمة .(..)فى هذا المجال 

بالخٌال وتنتمل فى حرٌة بٌن مستوٌات الحلم والذاكرة، 

والوالع مما ٌجعل هذه الرواٌة أحدى شوامخ األعمال األدبٌة 

وٌمنحها لوتها الجاذبة التى تسٌطر على المارئ فبل ٌترن 

المراءة لبل الوصول إلى السطر األخٌر، أنها معالجة جدٌدة 

 ومتؤلمة وإضافة جلٌلة إلى رصٌد األدب العربى

 المستعرب الصٌنً لى رونػ جٌان

 مترجم اعمال الفمٌه إلى الصٌنٌة

 ،

 

من اهم " أحمد إبراهٌم الفمٌه"ٌعد األدٌب الماص والروائى 

األدباء اللٌبٌٌن 
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المعاصرٌن، فلمد ذاعت أعماله ال فى لٌبٌا وحدها، وإنما فى 

 مختلؾ العواصم

العربٌة عبر ما لدم من لصص لصٌرة ومسرحٌات، ومماالت 

 وهذه الثبلثٌة(......)نمدٌة ورواٌات

تمثل ذرة أعماله اإلبداعٌة، وترتفع باسم صاحبها إلى مصاؾ 

كبار األدباء لتماهٌها 

مع الهموم الكبرى لئلنسان العربى 

 شمس الدٌن موسى

  الماهرة–مجلة الثمافة الجدٌدة 

 

الفمٌه له لدرة على الوصؾ الدلٌك وعلى تكثٌؾ األشٌاء 

وعلى 

 الرإٌة البعٌدة للشخوص واألماكن

ادرٌس الخوري 

الشرق االوسط اثناء الندوة التً الامتها الصحٌفة  للكاتب فً 

 الرباط

 



 658 

 

البد من تمدٌم واجب التحٌة لدار النشر التً لامت بنشر هذا 

العمل 

االبداعً العربً الكبٌر، واالشادة بكاتب الثبلثٌة الذي اسهم فً 

 وضع الرواٌة

العربٌة على خرٌطة االدب العالمً واثما من ان  هذا العمل 

 سٌنمل إلى الحٌاة

الصٌنٌة نبض ومشاعر واحاسٌس المواطن العادي فً الوطن 

 العربً، وٌمدم

صورة صادلة عن الحٌاة فً جزء من هذا الوطن، مما ٌسهم 

فً تعرٌؾ الماريء 

 الصٌنً بجانب مهم من الحٌاة العربٌة

 الدكتور مصطفى السفارٌتً

سفٌر فلسطٌن فً الصٌن، ورئٌس 

 اللجنة االعبلمٌة الثمافٌة التابعة لمجلس السفراء العرب

 عند مشاركته فً االحتفاء بصدور ثبلثٌة الفمٌه فً الصٌن
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Singing of the Stars" is an enigmatic little 

playlet by Ahmed Ibrahim Al-Fagih and 

directed by Wilma Marcus Chandler that 

balances gentleness and commitment 

against lust and selfishness under the 

pressure of fear and danger. 

A strong performance by Avondina Wills 

contrasts well with Lisa Hadley’s nicely 

cynical characterization in this quirky 

little story that moves from romantic 

interlude to impending doom ،

accompanied by ubiquitously raucous 

news reporters and sweetly singing 

stars. 

BY ANN BENNETT  

SENTINEL THEATER REVIEWER 
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ؼناء النجوم مسرحٌة لصٌرة مبهمة بملم احمد ابراهٌم الفمٌه 

لامت باخراجها وٌلما ماركوس شاندلٌر التً وازنت بٌن 

اللطؾ وااللتزام فً مواجهة الشهوة االنانٌة تحت ضؽوط 

الخطر والخوؾ، اداء لوي من افونٌدا وٌلز مع اداء بنفس 

المستوى من لٌزا هادلً بتشخٌص ساخر البطال هذه المصة 

الؽرائبٌة الصؽٌرة التً تتحرن من بداٌة رومانسٌة إلى ببلء 

لادم، متوافما مع المداهمة الصاخبة لفرٌك من االعبلمٌٌن 

 وتصاعد الؽناء الجمٌل الصادر عن النجوم

النالدة الفنٌة لصحٌفة سٌنتٌنال 

تعلٌما على المسرحٌة التً لدمها مسرح مدٌنة سانتا كروز فً 

امرٌكا من تالٌؾ احمد ابراهٌم الفمٌه 
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Books unlimited 

Customer Rating 

 

 شهادة من مولع كتب ببل حدود

 لكتابplays 8للمإلؾ

  نجوم4ومنحه درجة 

مع نموذج لتعلٌك المراء الذٌن منحوه هذه الدرجة 

Drama with a difference  

Perhaps it is a very good chance to read 

scripts of such finesse and magnificence 

coming from the Arab world reflecting 

ideas and thoughts and visions of 

humanitarian nature with the subject 
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matter of a universal outlook that can 

catch the interest of the reader from 

every corner of the world although they 

are translated works but you feel as if 

they were written originally in English I 

enjoyed reading the 8 plays and look 

forward to seeing them on stage 

Omar Alian Shalashy  

Reviewed on 04 June 2008 

 س
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كلمة للؽبلؾ االخٌر  

رلٝه هٝا٣خ اث٘خ ثبٗب٣ٞر٢ ك٢ ٤ُج٤ب االهثؼ٤٘٤بد  ٝك٢ ًٝبُخ 

ُِؾِلبء روغ ث٤ٖ اُغجبٍ ك٢ اُؾٔبكح اُؾٔواء ، ٣ل٣وٛب ا٤ُٞٗب٢ٗ 

ثبٗب٣ٞر٢ ، اُن١ ٣٘غنة ا٠ُ اُغٞاٗت اُٖٞك٤خ ٝاُؼوكب٤ٗخ 

ٝاُوٝؽب٤ٗخ اُز٢ ٣غلٛب ُلٟ ثلٝ اُٖؾواء ،  ٝرَزوطت اث٘زٚ 

اُز٢ ؽجبٛب هللا ثبُغٔبٍ ٝاُنًبء، اٛزٔبّ اُوعبٍ " اٗغ٤ِ٤ٌب"

اُن٣ٖ ٣و٣لٕٝ اُلٞى ثٜب ، ٝٛٞ ٓب ٣ٌَْ ٓؾٞها ٖٓ ٓؾبٝه 

اُٖواع اُن١ رَزؾٌْ ؽِوبرٚ ك٢ اعياء ٖٓ ٛنٙ اُوٝا٣خ ٢ٛٝ 

ًٔب ٣ؼِْ اُوواء أُزبثؼٕٞ الٗزبط اٌُبرت، اُوٝا٣خ اُضبٓ٘خ ػْوح 

ك٢ ه٤ٕل اُوٝا٣بد اُز٢ ًزجٜب اُلو٤ٚ ،ٝرؾ٢ٌ عيءا ٖٓ 

ٌٓبثلاد اُْؼت ا٤ُِج٢ فالٍ اػٞاّ اُغٞع ٝأَُـجخ اُز٢ 

اػوجذ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ، ٝرٖٞه ٓغزٔؼب ر٘ٞػذ اػواهٚ 

ٝصوبكبرٚ ْٝٓبهثٚ ٝٓوبٕلٙ ك٢ اُؾ٤بح ٌُٝ٘ٚ اُزو٠ ك٢  ٛنا 

اُؼبُْ  اُو٢ٖ  اُجؼ٤ل أُؾٖٞه ث٤ٖ اُغجبٍ ، رؾ٤ٜ ثٚ أُلبىاد 

اُٖؾوا٣ٝخ ك٢ ػيُخ اُؾٔبكح اُؾٔواء ثوهبئوٜب اُؾٚبه٣خ 

ٝٛنٙ اُزغٔؼبد اٌَُب٤ٗخ اُز٢ ُْ رٌٖ روزٖو ػ٠ِ ٖٓ اث٘بء 
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اُجبك٣خ، ٝهؿْ اُؼيُخ َّٝبػخ االهٗ ٝأَُبء، كبٕ اُٖواع 

 .ث٤ٖ اُ٘بً ٣َٖ ا٠ُ أٝط أُؤٍبح ٝاُل٤ٚؾخ

 

 

 

 

 


