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 )قزحل(

 قريتي عجوٌز ُمَتصابَِيةٌ 

 أمحد عكاشبقلم: 

ما أظنَُّك تعرُف قرييت يا سّيدي، فهَي أقلُّ ُشهرًة مْن أْن يعرَفها اّلذيَن ال 
يقطُنوَن يف الُقرى اجملاورِة هلا، وهَي أيضًا أصغُر مْن أن تُ ْثِبَت مْوقَعها اخلرائُط 
الطُُّبغرافّيُة، مَع أنَّ ِمساحَة أراضيها ُُمتّدٌة هكتاراٍت شاسعًة على هاتيَك اجلباِل 

ُهوِل املنبسطِة، وعلى ذلَك الوْعِر اخَلِشِن الغينِّ املوطّأ ِة، وعلى تلَك السُّ
باحلجارِة البازلتّيِة الّسوداِء، فأرُضها تفرتُش بِقاعًا تَ ْعيا الطُيوُر اجلوارُح عن بُلوِغ 
غايِتها، فكيَف هلا َأْن تقطَع بُقعًة حتَت الّشمِس مْن قريِة )التّ نُّونِة( غرباً، إىل 

َص جنوباً، إىل قرية ) الّداِر الكبريَِة( شرقاً، إىل قرييْت )اخلُربِة مصفاِة مح
الّسوداِء( َو )ِسنيسَل( ََشااًل ؟!. أجْل يا سّيدي، هذه املِساحاُت اليت ينحِسُر 
عْن مداها البصُر، هي أرُض قرييت، أظنَُّك َعَرْفتها اآلَن، إّّنا قريُة )ِقْزِحَل(، فَ َلْو 

ارِتَك مْن )مِحَْص( أصيَل يوِم صْيٍف، وَوضعَت الّشمَس أّنَك انطلْقَت بسيّ 
ِنْصَب عينيَك يف طريِق )ِمْصياَف( فلْن تلَبَث أكثَر مْن عْشِر دقائَق حّّت تبُلَغ 
جسرًا حيمُل امَسها )ِجسَر ِقْزحَل(، فبعَد اجلسِر بقليٍل سيفَتُح لَك ِذراَعْيِه 

صٌة صغريٌة نُقَش عليها اسُم قرييت، ُمْنعَطٌف على َِشاِلَك، إْذ ُتطالُعَك َشاخِ 
وبعَد أْن ُتسرَّح نظَرَك دقاَئَق مخسًا يف ُسهوٍل ذاِت تُربٍة سوداَء، ستجُد نفَسَك 

 يف )ِقْزِحَل(.
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هذِه الَعُجوُز املتصابيُة اليت كانْت بُيوتاُُتا احلجريُّة املطلّيُة بالّطنِي ُتكّلُل قُ نََّة 
قًا بأذياِل َثوِب أُّمِه )جباِل لُبناَن الّشْرِقيَِّة(، بدأْت [ َتلٍّ صغرٍي ما يزاُل ُمتعلّ 1]

هوِل احمليطِة  بُيوتاُُتا حتُبو ُروْيدًا حينًا بْعَد حنٍي يف أرَبِع جهاِت القريَِة، فوَق السُّ
 هبذا الّتلِّ، فرتاها اآلَن َمنثُورًة حوَل الّتلِّ كما تتناثُر اهلَاَلُة حوَل القمِر.

يا سّيدي، فهي قدميٌة قدميٌة، ُولدْت يف عْهِد )الّروماِن(، اّلذيَن  )ِقْزِحُل( عجوزٌ 
استْوطُنوا )سوريَّة( َرَدحًا مَن الّزمِن، وكاَنْت صبّيًة تُ ْزهى حُبسِنها، فهُم اّلذيَن 
شادوا بُيوَُتا مَن احلجارَِة املنحوتِة، واألعمدِة الّصخريِّة الِعمالقِة، فآثارُُهْم ما 

 خرائَب رومانّيٍة يف أحِد أحياِء القريِة ُيسّميِه اأَلهُلوَن )اجلَاِغلِّْق( تزاُل ماثلًة يف
 ، وال نزاُل حّّت اآلَن جنهُل مْعىن هذا االسِم الغريِب.[2]

لِ  )قزحَل( ميَزٌة تُفاخُر هبا ِسواَها مَن الُقرى، هَي )نسيُمها( الّنقيُّ العليُل، وال 
رِها إىل جبٍل صخريٍّ مغّطًى باخُلضرِة على  عجَب يف ذِلَك، فالقريُة تّتكُئ بظهْ 

كرِّ الُفصوِل، وهذا اجلبُل بَدْورِِه ينتهي بالبْحِر املتوّسِط، والَبْحُر ميْتدُّ غْربًا إىل 
، فما عساَك تُقوُل يف نْسمِة هواٍء قْبَل َأْن تعبُ َر إلْيَك َخَفَقْت  احمليِط األطلِسيِّ

ْخَضرَِّة، جبناحْيها فوَق احمليطاِت والِبحارِ 
ُ

، وُتادْت فوَق اجلباِل الّشمِّ امل
فحَمَلْت إليَك يف أحضاِّنا أريَج أزاِهرَي ونباتاٍت شّّت؟. هْل يْبقى فيها ِمَن 

وخباّصٍة يف ليايل  –الغُباِر والّرواِئِح ما ُيسَتْكَرُه؟. ففي األماِسي والعِشيَّاِت 
ا غادَر لِتَ وِِّه إْحدى ِجناِن تنُعُم فيها بنسيٍم ُمعطٍّر ُمقطٍّر كأنّ  –الّصيِف 

 األْرِض.
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( املتمثَِّل يف هذا الّنسيِم الّناعِم ُهَو اّلذي أْغرى األمرَي  ولعلَّ هذا )العطاَء اإلهَليَّ
الُعْثماينَّ )ِسناَن ِقْزِحَل( بأْن حيطَّ رِحاَلُه يف هذِه القريَِة، ويُقيَم فيَها إقاَمًة ال 

َرُحها حيًّا وال مّيتاً،  ففيها عاَش ُعُمَرُه، وِفيها غادَر إىل بارِئِِه، ويف )جّبانَِتها( يب ْ
ُوورَِي الثّرى، وهاُهَو ذا قربُُه ما يزاُل إىل اآلَن قائمًا فيها قُبالَة داِر البلديِّة، وال 
لطاِن  غْرَو أنَّ هذِه القريََة محَلِت اسَم هذا األمرِي الُعْثماينِّ الذي عاَش زمَن السُّ

 .[3]وَِّل( بعَد أْن غادَر الرُّوماُن إىل غرْيِ رْجعٍة )َسليٍم األ

كما وَرَد يف الَقاُموِس –أهُل هذِه القريَِة ِمْن َعِشريِة )الت ُّرُْكَماِن(، َوالت ُّرُْكَماُن 
ُروَزآباِديِّ  : جيٌل ِمَن التُ ْرِك آَمَن ِمنُهْم يف َشهٍر واِحٍد ِمائَتا أْلٍف، -احمليِط لِلَفي ْ

ُبوا  َف إىل )تُ رُْكماٍن( ُُثَّ صاَر: )تُ رُْكمان(.فُلقِّ  بِ  )تُ ْرُك ِإمياٍن(، ُُثَّ ُخفِّ

إذا عاشرتَ ُهْم زمنًا فستكِشُف أن َُّهْم ُبسطاُء طيِّبوَن ُمساملوَن..، مييلوَن يف 
ُُممِلِهْم إىل الّسذاجِة، حّّت يف ُخبِثِهْم ومكرِِهْم تراُهْم يتخابَ ثُوَن يف براَءٍة، 

هاِء اّلذي َيدَُع احلِليَم َحرْياَن،  ومْيكروَن يف ِطيبٍة، وقَ لَّما يصدمَك أحُدُهْم بالدَّ
 أْو بالِعدائِيَِّة اليّت تنُفُث يف اآلخريَن مُسّاً ُزعافاً ال بُ ْرَء منُه.

َهُؤالِء الت ُّرُكماُن يا سّيدي فُقراُء، يعتمدوَن يف عْيشِهْم على موسٍم زراعيٍّ 
رِة البْيضاِء، صيفيٍّ واحٍد يف العاِم كُ  عرِي والذُّ لِِّه، يقتِصُر على الَقْمِح والشَّ

ويقتصروَن يف ُخضارِِهْم على )املِْقثاِة( اليِت يتفّكهوَن صيفًا مبا فيها مَن الِقثَّاِء 
وِر(  ، وقلياًل َما مُيهلونَُه حّّت يَغُدَو ِبطِّيخاً، وَقْد يزرُعوَن يف ِنطاٍق [4]و)الَعجُّ

َضيٍِّق )البنُدورَة( الَبعليََّة َو)الَقرَْع( لُِنْدرَِة املِياِه يِف أراِضيِهْم، وما سوى ذِلَك فُهْم 
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جتَ ُهْم، َيْضربُوَن يف ِفجاِج اأَلرِض يعمُلوَن ُأجراَء ليناُلوا ناِفلًة مْن ماٍل تسدُّ حا
َوأْغلُب ظيّن أنَّ فقَرُهْم هذا وراَء ما يُذاُع عن )خُبِْلهْم(، فهْم ال ََيدوَن يف 
ْيِف، َأِو اْستقباِل الغرباِء،  بُ ُيوُِتِْم أْو ُجُيوهِبِْم ما ُيشّجُعُهْم على الرّتحيِب بِالضَّ

َنا يِف نعِتِهْم بِقْولَنا: َعلى أنََّك َقْد تْلَقى فيِهْم أُناسًا نَ ْغِمطُُهْم حقَُّهْم إذا اكت َ  َفي ْ
رَوِة الّسامَقِة يف اجُلوِد، وحْسُبَك بِ  )آِل  )إّّنْم ُكرماُء(، فهْم ينتسُبوَن إىل الذِّ

 الصُّويف( ِمثااًل شارداً يف النَّدى والّسخاِء.

، فحاشا ِلِمثلي أْن َيُذمَّ -ال مَسَح اللُ –َما قُلُت ما قُ ْلُت يف الت ُّرُكماِن قْدحًا 
بيَل أماَم َذِوي  قْوَمُه، لكيّن سارْعُت إىل اإلْقراِر هبِذِه املثْ َلَبِة حّّت أقطَع السَّ

 اإِلَحِن، َواملتَصيِّديَن يف املِياِه اآلسنِة.

يف الرَّبيِع، َفَصبََّحُه  [5]فَ َقْد َرَوى يل َأحُدُهْم ُمازِحاً، أنَّ ضْيفًا نزَل بِِقزِحالويٍّ 
َم َلُه  بِ  )احَلويِش(، وُهوَ  طََعاٌم يُ تََّخُذ ِمْن َأْخالٍط ِمَن النَّباتاِت، ويِف الَغداِء َقدَّ

)احَلويَش( أَيضاً، وَكاَن )احَلويُش( َعَشاَءُه كذِلَك، َوَصباَح اليَ ْوِم التَّايل أْكرَم 
َفُه بِ  )احلويِش( على عادتِِه، َفما َكاَن ِمَن الضَّْيِف إالَّ َأْن  باَدَر الِقزْحالِويُّ َضي ْ

 ُمِضيَفُه الَقْوَل:

ملاذا تُ ْتِعُبوَن أَنْ ُفَسُكْم بِالطَّْبِخ؟! اُْربطيِن حِبَْبٍل َوُخْذين إىل َأحِد ُحُقوِلِكُم -
 الَقرِيَبِة، َوأَنا أَْرَعى ُهناَك بِنَ ْفِسي.

 ُيشرُي الّضيُف بذلَك إىل عادِة الرّيفّينَي يف َرْعِي هَباِئِمهْم.
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، َوَسْطوٌة أَيَُّة َسطَوٍة، َكاَن ألْهِل )ِقْزحلَ  ( إىل عْهٍد لَْيَس بِالَبعيِد، ِعزٌّ َوَأيُّ ِعزٍّ
َوَمنَ َعٌة يُقرُّ هلْم هبا الَقاِصي َوالّداين، َوما ذلَك إالَّ ألّّنم كانوا يدًا واحدًة يِف 

ارِِهْم، فَ َقْد  السرّاِء َوالضرّاِء، َوأْغلُب الظَِّن أّّنْم َدرُجوا َعَلى ذلَك ُمْنُذ نُ ُعوَمِة أظف
ْطِح  اْش( أِي: السَّ َكانُوا َيتمُعوَن يف ِصَغرِِهْم ِفْتيانًا وفتياٍت يف )بُ يُّوْك َضمَّ
َياُن الَقْريَِة ُمْعَظَم  ِة بُ ُيوٍت ُمتالِصَقٍة، ََيَْتِمُع فيِه ِفت ْ الَكِبرِي، وُهَو َسْطٌح َكِبرٌي لِِعدَّ

يَ َتماَزُحوَن َوََيْتِصموَن َويتَصاحَلُوَن، يَ ْلعُبوَن بِ  َّنارِِهْم يَ َتعاَرُفوَن َويَتصاَدُقوَن وَ 
َحِل( َوُمكّعباِت الَعْظِم  ، فَ يَ ْرحبوَن َوََيسروَن، َحّّت إذا َعّضهُم اجلوُع [6])الدُّ

بنابِِه، َعادوا إىل بيوُتْم ليأُكلوا ما َيدونَُه ويعودوا ُمسرعنَي إىل ناديهُم الَيوميِّ 
اْش(، فَ  َحَل، )بُ يُّوْك َضمَّ إذا أسدَل الّظالُم عليهْم َستائَرُه َوما َعادوا يرْوَن الدُّ

ُهُم اإلعياُء.  َعادوا إىل بُيوُِتْم وقْد هدَّ

اْش  الّسْطُح الَكبرُي(، َهذا النَّاِدي الِبداِئيُّ الّساذَُج، هذا امللتقى  -)بُ يُّوْك َضمَّ
َوِل العربّيِة( اليْوَم َعِن االضطالِع الّرحُب اجملّاينُّ، أّدى َدورًا تَ ْعِجُز )َجامعُة الدُّ 

بِِه، جَنََح يِف ََجِْع أهِل القريِة صغاراً، فتآَلفْت قلوهُبْم كباراً، زّودهْم بذكرياٍت 
ُموّحدٍة ُُمبّبٍة يف ُمقتَبِل أعمارِِهْم، فَتقاربْت ُطُموحاُُتْم وُدُروُب حياُتْم فيما 

( حيظى ِمْن َمعارِفِه مبَهابٍَة، بقَي مْن أعمارِِهْم، فَِلَتآلُِفِهْم هذ ا كاَن )الِقزِْحالِويُّ
اْش( جديٍد مْن سبيٍل؟.  فَ َلْيَت ِشعري، أما إىل )بُ يُّوْك َضمَّ

َشايلَّ القريِة، وعلى بعِد بضعَة عشَر مرتًا منها، كاَن مثََّة ُحفرٌة كبريٌة طُوهلا 
متتلُئ شتاًء بِاملاء، فَتصرُي عشراُت األمتاِر، َوُعمُقها يُقارُب مخسَة عشَر ِمرتاً، 
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مسبحًا لِلّشباِب صيفاً، فينشؤوَن حُيِسُنوَن الَعْوَم َويتفّننوَن ِفيِه، فال ََتُد واحداً 
 فيِهْم َيَشى َأْن يُ ْقحَم نفَسُه يف املاِء، َوَلو كاَن يِف البحِر نفِسِه.

ونَُه(، صخرةٌ  كِل، ُطوُل  وكاَن يِف ُمنتَصِف َهذا الرَّاِم )كما كانوا ُيسمُّ ُمكّعبُة الشَّ
ْخرَة الكبريَة(، ضلِعها ِمرْتاِن تَ ْقريباً،  فإذا امْسُها عنَدُهْم )بُ ّيوْك قَ َيا(، وتْعين: )الصَّ

َضِحَلِت املِياُه يف الرَّاِم، وَشرَعْت تُنِذُر بِالنُُّضوِب، تبدو الّصخرُة كاجلزيرِة وسَط 
هلا والُوقوِف علْيها، فتدوُر َحوهَلا وفَ ْوَقها ، يتنافُس الّساحِبوَن يِف احتال[7]املاِء 

فاِع َعِن احِلَمى،  َمعارُِك َحاِميٌة، يكتِسُب فيها املشارِكوَن قُ وََّة اإلرادِة، َوشيَمَة الدِّ
فلْيَت ِشْعري، َهْل إىل ذلَك )الرّاِم(، َوِإىل تلَك الّصخرِة )أَتَاِن الضَّْحِل( ِمْن 

 سبيٍل؟!.

ِحُل(، كْم كاَن أهلوِك ُعظماَء، ُعظماَء يِف حلُْمِتِهْم، ُعظماَء يف لِل أنِت يا )ِقزْ 
تَعاُوِّنْم، ُعظماَء يف ُسُبِل عيِشهْم، لل أنِت يوَم كاَن َأحُد رجاالِتِك يعلو َعِشيًَّة 
رِة البَ ْيضاِء  سْطحًا ُمشرِفًا من ُسطوِح بُيوتِك، ويُ َؤذُِّن يف النّاِس أنَّ حَصاَد )الذُّ

يوَم غٍد سيكوُن يف احلقِل الُفالينِّ مْن ُحقوِل القريِة، وأنَّ االجتماَع َمثاًل( 
لالْنطالِق صباحًا سيكوُن قُرَب )الرّاِم(، أْو يف ساَحِة القريَِة، أْو يف..، فرتى 
أهَل القريَِة يُ ْرِهُفوَن الّسمَع للّنداِء، حّّت إذا ما بلَغُهُم النِّداُء راُحوا يتَداوُلوَن 

ورقُدوا ليلَتهْم وُهْم عارُفوَن عمَلُهْم يف اليوِم التّايل، فِإذا انْبجَس الفجُر  اخلرَب،
 تسمُع مههماُِتْم تتوافُد من كلِّ َحَدٍب وَصوٍب:
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ملاذا تأّخَر عاّلُن إىل هِذِه  -َأَحَضَر ُفالٌن؟  –صباُح اخلرِي  –صباُح اخلري  -
 مريٌض... قْد ال يأيت ُفالٌن الَيوَم ألنّهُ  -الّساَعِة؟ 

 حّتَّ إذا ادَّاَرَك النَّاُس إىل املْوعِد، يُنادي املنادي:

 أِن اغدوا على حرِثكُم اآلَن. -

وينطِلُق املوِكُب فال تسمُع إالّ ضحكًة هنا، أو نداًء هناَك، أو صالًة على النَّيِب 
ً من موضٍع آخَر، حّّت إذا بلُغوا احلقَل املنُشوَد، وق دا فوا َجيعاً ُهنالَك، أو تَشهُّ

رِة َشاكريَن الَل، فال َيشرُعوَن بعمِلهْم إالَّ بعَد أْن  أماَمُه يتأّمُلوَن عناقيَد الذُّ
 يطمِئنُّوا ِإىل الِتئاِم ََشِل الرَّكِب كافًّة، ُُثَّ تأيت اإلشارُة مَن املسُؤوِل: أِن انطلقوا..

 أرأْيَت قائَد جيٍش يُوعِز إىل ُجنِدِه َأْن َهُلّموا ؟!.

 مثُل َذلَك يكوُن مَن املسؤوِل، ومَن احلَاِصديَن؛ لقِد اْنطلقْت شرارُة املعركِة.

لِل أنتْم يا أهَل )ِقْزحَل(، ُهْم يف أعماهِلْم كّلها يتسابُقوَن ويتنافسوَن، ال ِلشْيٍء 
إالَّ لِيْزُهَو بعُضهْم على بَ ْعٍض )َلَقْد َسبْقناكْم(، لكْن حنَي تَ ْفرُُغ عائِلٌة ِمْن 
حصاِد حْقِلها، وَتمُع أمتعَتها وتأخُذ سبيَلها آيبًة إىل القريِة، مكدودًة 
عْطشى، وميرُّ املوكُب الّصغرُي املرَهُق حبْقٍل ال يزاُل قائمًا على ُسنبلِه، ويعرُف 
الرّكُب أنَّ صاحَب هذا احلقِل تأّخَر يف حصاِدِه إّما ِلكرِب احلقِل أْو لِقّلِة 

ٍة ُأخرى، حيَنها ينسى املرهُق إرهاَقُه، ويتشاغُل العطشاُن احلَصَدِة، أو ألّي علّ 
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عْن عطِشِه، وَذوو األعذاِر عْن أعذارِهْم، ويُقبُل اجلميُع على حْقِل جارِِهْم 
حصادًا وََجْعاً، فحبُّ اخلرِي يُنسيِهْم تَ َعبَ ُهْم، والَغرْيُة على مصلحِة إخواِّنْم 

ْم، ألَْيَس هذا برّبَك يا سّيدي يف تلَك الّصُدوِر تدُعوُهْم إىل ُمغالبِة أهواِء ذواُتِِ 
 أنفَس مَن الّذهِب واألْلماِس؟.

 أال تَتجّلى اإلنسانّيُة واإلخاُء يف هذا أنَقى ِمَن املاِء الّسلسبيِل يف عنِي َمْنبِعِه؟.

مبقدورَِك اآلَن يا سّيدي أْن تتخّيَل مشاعَر صاحِب هذا احلْقِل وُهَو منكبٌّ 
يَ ْرَفضُّ بَدنُُه كلُُّه عَرقاً، يأخُذ احلَرُّ بِه مْن كلِّ جانٍب، هلفاُن  على حصاِدهِ 

َيشى أْن ُتدامهَُه ُقطعاُن األغناِم يف كلِّ حلظٍة، لِتغتاَل مْنُه مثَر حْقِلِه، وعيُنُه ترى 
وأُُذنُُه تسَمُع، فهَو حيثُّ َمْن مَعُه على اإلسراِع يف حصاِدهْم، ُيسابُق الرُّعاَة 

زيَن، ويف غمرِة اّْنماكِه وقْد ُسِقَط يف َيِدِه، يرفُع هامَتُه فريى أنَّ األمَر على الغا
، فهذا جارُُه قُبالََتُه مدَّ لُه يَد العْوِن وأْسعَفُه، وإذا ُهَو مْثُل جريانِِه  غرِي ما يُظنُّ

هْم يف أوبِتهْم إىل أمتَّ حَصاَدُه، وَسِلَم َلُه مومِسُُه مْل يغرْم مْنُه شيئاً، ومْل يتخّلْف عن
حى.  قريِتهْم يف ذلَك الضُّ

لَك اآلَن يا سّيدي أْن تتخّيَل املشاعَر اليت تعَتِلُج يف الصُُّدوِر حنَي تقُع تلَك 
.  الُعُيوُن يف هاتيَك العُيوِن، وحنَي ُتصافُح تْلَك األكفُّ هاتيَك األكفَّ

فُّ اجلميَع ُدوَن متييٍز، فكَأنَّ يف أْتراِح أهِل )ِقْزحَل( َترى َعَجباً، فَاحلُزُن يلُ 
املصاَب ُمصاُب اجلميِع، وكَأنَّ الفقيَد فقيُد اجلميِع، يف حياُِتُم املْأُلوفِة قْد َتُد 
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ا املتوَّفَّ منهْم  لِلفْرِد الواحِد ُُمّبنَي وأنصاراً، وقْد َتُد َلُه َشانِئنَي وُمناوئنَي، أمَّ
عًا مكر  وباً، داعيًا لُه بِالّرمحِة والَقُبوِل، فكَأنَّ املوَت فتكاُد ال ترى َلُه إالَّ ُمتفجِّ

ُر الصُُّدوَر ِمْن َأْوضاِر اإِلَحِن، كأنَّ املوَت ُسلطاٌن يُقوُل لِلُمَتباغضنَي:  ُيَطهِّ

ُه.- وا اآلَن لَتِئدوا ُهنا َضغائَِنكْم، َولُِتؤدُّوا للمّيِت حقَّ  كفاكْم تدابُراً، وهُلمُّ

 يتَِّسُع لِلُمعزّيَن، فإذا ما مُحَل على األكتاِف تسابَق اجلميُع فرَتى بيَت املتوَّفَّ ال
حلْمِلِه، وتنافُسوا يف تشييِعِه، هنا تْصفو الُقلوُب وتدمُع العُيوُن، وتتصافُح 
ْلواِن، ُهنا  عاِء لِلميِِّت بِاملغفرِة، وِلَذويِه بِالسُّ ، وتَ ْلهُج أْلِسَنُة اجلميِع بِالدُّ األكفُّ

حقاِد، هنا ال وْقَت لتصِفَيِة احِلساباِت، هنا املكاُن رحٌب َشاِسٌع ال مكاَن للَ 
 فقْط للحبِّ والّتعاوِن.

ويف املقربِة ترى شباَب القريِة َجيعًا يتباَرْوَن يف الّسعِي إلعداِد املْسكِن األخرِي 
، لِفقيِدِهْم، منهْم مْن حيفُر، ومنهم من حيمُل احِلَجارََة ما َكبُ َر منها وما َدقَّ 

ومنهم من حيمُل املاَء، ومنهم مْن يأيت بِاأَلزهاِر َواألغصاِن اخلْضراِء،.. وال 
أجُد يف نفسي حاجًة ألْن أُعِلَن َأاّل أحَد منهْم ميُدُّ َيَدُه فَ يَ ُقوَل: أُريُد على ما 

 فعْلُت أجراً.

أحٍد يِف َهِذِه الَقْريَِة فهذا مَن احملّرماِت الَقِبيَحِة اليت ال يُ ْعقُل أْن َتُدوَر يف َخَلِد 
وقِف.

َ
 يف مْثِل َهذا امل
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إْن كاَن ُحزُن فرٍد مْن )ِقزحَل( ُحزنًا ِللهلنَي كافًّة، فَ َفرَُح أحِدِهْم ُهَو فرٌَح 
 ِللهلنَي كافًّة أيضاً.

ْبَكِة(، تبدُأ بعَد صالِة  فقْد جرْت عاداتُ ُهْم َأْن يُِقيموا يف أفراحِهْم حَلَقاِت )الدَّ
ْصِر َأْو بعَد صالِة املْغرِب، وتْستمرُّ إىل ُمنتَصِف اللْيِل أو َقريباً من ذلَك، وال الع

َتَسْل عِن اِّنماِك النّاِس وانِشغاهِلْم يوَمها هبذا الفرِح، فَ َهمُّ الّشباِب األوَُّل 
ً َوإناثاً، يَ ْنِصُبوَن وْسَط احلَلَقِة عمودًا خشبّياً  يُعّلُقوَن علْيِه  َواأَلَهمُّ األناَقُة، ذُكورا

َأْو أكثَر ِلإلنارِة لياًل، فما كانِت الكهرباُء يف تلَك األيّاِم قْد  [8])ُلوكس( 
آَنَسْت لياليَ ُهْم، فرتى الفتياِت رّصْعَن ُرؤوَسُهنَّ وُصدوَرهنَّ باحلِِليِّ الّذهبّيِة 

ّّت لَتكاُد مَتَسُّ آذانَ ُهْم الربّاقِة، وترى الفتياَن َقْد أَماُلوا على ُرؤوِسِهْم )ُعُقَلُهْم( ح
، تِيهًا َو)ِغوايًَة(، وتْرَتجُّ األرُض حِقيقًة حتَت أقداِم [9]حتَت )ُسُلكاُِتِْم( 

بّيكِة(، وقْد َيّصاعُد الغُباُر حقيقًة أيضاً، أنا اآلَن يا سّيدي ال أقوُل هذا  )الدَّ
اِقَع كما كاَن، األرُض َقْد ُمغاالًة يف الّتعبرِي، أْو شططًا يف الَوصِف، بْل أنُقُل الو 

، والغُباُر قْد ينعِقُد فوَق الّدابكنَي، وذلَك ألنَّ احلماسَة تبُلُغ أْوَجها، وألنَّ  ترتجُّ
تعبرٌي صاِدٌق عِن  -يف اْعتقاِد هُؤالِء الفتيِة  -الفرََح فَ رٌَح لِلجميِع، وألنَّ هذا 

 الُرجولِة احلّقِة.

وهْم  –اسًة حلظَة يتقّدُم )الزَّّماُر( و)الطّباُل( أهبى حَلظاِت الّدبكِة وأكثُرها مح
مَن )الرّْأِس( وُهَو الّداِبُك األوَُّل الذي يَ ُقوُد حلَقَة  -أُناٌس مْأجوروَن مَن الغَجِر 

ْبكِة،  الّداِبكنَي، ويَنحُنوَن أماَمُه ُمتأّملنَي حترُّكاِت أقداِمِه إعجاباً خبربَتِِه يف َفنِّ الدَّ
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ُج فِلهِل )ِقز  حَل( يف هذا الَفنِّ صيٌت ذائٌع بنْيَ َمْن يَعرُِفهْم، حيَنها يتأجَّ
النَّاُس، وَتِدبُّ احلماَسُة يف النُّفوِس، وتشتدُّ وطأُة األقداِم يف قْرعها على 
األرِض، .. ترتَِفُع األْذرُُع وتُلّوُح مبِنديٍل أْو)ِمسَبَحٍة( أْو غريِها، ويتثىنَّ اجِلسُم 

َمْشكوٌل بِاحلِزاِم..  [11]، وطَرُف )الُقْنباِز([10]طواُع كاألُفْ ُعواِن اللَّنّيُ املِ 
والرّْأُس مرُفوٌع ِبكربياٍء ُُمّبٍب، واْعتداٍد بِالنَّفِس غرِي ُُمّرٍم، فهذا موِضٌع حيُسُن بِِه 

موُخ. ، وََيُمُل فيِه الِكربِياُء والشُّ  َتْصعرُي اخَلدِّ

و البيك( شآبيَب الّرمحِة، فإْن كان لكّل مْيداٍن سقى الُل َجَدَثِك يا )أُمَّ كرم
بكة )أّم كرمو( ِبال  (1)فُرسانُُه، ولكّل ِمنرٍب )َسْحبانُُه( ... ِبال ُمدافٍع، فللدَّ

 ُمنازٍع...

ال تُقْل إنَّك ال تعرفها يا سّيدي، فهي يف )قزحل( أشهر من نار على علٍم؛ 
السماء، حنيلٌة معروقة، ال تُفارُق  عجوز حُتاكي قامُتها قامَة ََنلٍة ضاربٍة يف

البسمُة ثَغَرها األفْ َوَه، إاّل أّّنا من النوابغ الذيَن ال ُيشقُّ هلْم ُغباٌر يف الّدبكة 
 وُضروِب أفانيِنها، ..

َضِنينٌة مبوهبِتها، تُصوُن قداسَتها مَن االبتذال، فال تَ ْقبُل أن )َتْدُبَك( إالَّ إذا 
الِل كّلما أمعَن  أشبعها النَّاُس تَ ْقريظاً  ومتلُّقًا واستعطافًا .. ومُتْعُن يف الدَّ

ل، وال تستجيُب لرغبتهم إالَّ إذا مُحَلْت إىل الّساحة محاًل،  احلاضرون يف التَّوسُّ
بكة، وَتُِْل فيما  أْو ُجّرت إليها جرّاً، غرَي َأّّنا ما إْن تتبّوْأ مكاَّنا يف حلقِة الدَّ

                                                           
1
 ة ، فَِكهة ، من أهل القريةِ بَْرزَ  ،، عجوز  )َعْبد الكريم بوزغالن( أُمُّ كرمو: هي أمُّ  -
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، حّّت تضَع يدك على السّر الكامِن خلَف هذا حوهلا نظرُتا الفاحصَة تلكَ 
، فهذا امليدان هو حقيقًة ميداُّنا، وهذه الّذرَوُة الّسامقُة يف هذا  الّتمّنِع والّدلِّ

 الفنِّ هو حقيقًة ُمتبوَُّؤها، فال َيُرُؤ ابُن أُنثى وال ابنُتها على منازعتها فيِه.

ّرٍد، وَمْشهٍد َفذٍّ يندُر أْن َيود الزَّماُن ويتنادى القوُم ِلُمعاينِة َحَدٍث َجَلٍل ُمتف
 مبْثِلِه:

 أمُّ كرمو على األوَِّل .. أمُّ كرمو على األوَِّل .. -

 وهل هذا بالقليِل ؟!.

 وُتومُئ إىل الطّباِل والزّمار: أِن اْدنُوا ميّن .. 

ِمعاها ومُتْلي عليهما تَ ْوجيهاُِتا الّصارمَة يف العْزِف، وتطلُب إليِهما َأْن ُيس
، أقّرُْتما  الّلحَن الذي سيعزفان، و.. تُرهُف الّسمَع، فَإذا مسعْت منهما ما يسرُّ

ْتهما الّلحَن على أدائهما ومضْت يف شأّنا .. وإذا مل يُوافياها مبا تبغي، عّلمَ 
الذي تريد .. ويعزفان هلا من جديٍد .. وترهُف الّسمَع من جديد..حّّت 

 ربُِتا األصيلة .. حينها ...تسمَع منهما ما ينسجُم مع خ

 ترفُع )أمُّ كرمو( يَدها تُ َلوُِّح باملِنديل ...

حاِجِر اأَلحداُق، تُتابع برهافٍة وِحْرٍص كلَّ ما 
َ

فتشرئبُّ األعناُق، وتُدوُر يف امل
يبدُر عنها، وقبل أْن ُتِبَط بذراعها قرهَبا حُتّرُك قدميها حركًة صغريًة وئيدًة ... 
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أّّنا رشيقٌة تكاُد تُقيُم الّدنيا حوهلا وال تُقعدها، فمهاراُت  حركة صغرية، إالّ 
، واحلاذقون العريقوَن يف بابِه...  الّدبكِة هذه يَ ْفَقُهها أرباُب هذا الفنِّ

وميضي الوقُت طوياًل بطيئاً، و)أّم كرمو( مْل تربْح مكاّنا، ومْل تُغادْر موقَفها إالَّ 
تسمُع من أولئك الّصفوة العارفنَي مبواطن  بضع خطواِت، ومن َعَجٍب .. أنَّكَ 

ًا على عهود مضْت كانت فيِه )أُمُّ كرمو( ونظراؤها  اجلمال يف هذا الفنِّ ترمحُّ
 رجاالت ذاك العهد وحسناواته.

رمحِك الُل يا )أُمَّ كرمو( يا علمًا من أعالم قرييت، فال تزال األرُض حتنُّ يف 
فنسَمُع هلا يف بعض األُمسّياِت ما ُيشِبُه حننَي الّساحة إىل إيقاعات فنَِّك، 

 النَّاقِة إىل َفِصيِلها.

ماُط(، وهَو طعاٌم حُيّضُر  ُم فيِه )السِّ ُُثّ يأيت أصيُل اليوِم األخرِي ِمَن العرِس، فُيقدَّ
ِكباٍر   عادًة مَن )الرُبُغِل( املْطُهوِّ مبَرِق اللَّحِم، يُقّدُم يف ِقصاٍع كبريٍة، ويُتوُّج بِِقطعٍ 

مَن حلِم اخلِراِف، إىل جانبِه اللَّنُب )الرّائُب(، وُيشِرُف على َطْهوِِه املَهَرُة ِمَن 
، يف مكاٍن  الطّباخاِت يف القْريَِة، تُوضُع الِقصاُع على هيئِة )مِساٍط( أْي َصفٍّ

يف هذِه  رحٍب كالبيادِر، وهَي قريبٌة مْن بُيوِت القريِة، ويَ ْنُدُر َأْن تُقّدَم املالعقُ 
املواسِم، فَاألكُل بِاألَْيدي، كما كاَن صّلى الُل عليه وسّلَم يَأكُل، وكما كان 
الّصحابُة ِرضواُن الِل عليِهْم يأكلوَن، ويأكُل أهُل القريِة وُضُيوُفهْم أَجعوَن مْن 

ها.  هذا ال  )الّسماِط(، وُهَو يف الَواِقِع مْن أشهى األطعمِة وألذِّ
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َوْسَط َحَلَقِة الّدبكة،  [12]قُبيَل ُغروِب َشِس ذاَك اليْوِم يُ ْؤتى بِالعريِس 
ويتجّمُع حوَلُه الّشباُب، ويأيت حاّلُق القريِة لِيحِلَق لِلعريِس حِليَتُه، َمْشُفوعاً 

)أبو  ِبَزغاريِد النِّساِء أَْهِل الَعريِس وُمقرَّبيهْم، ُُثّ يأيت )أَبُو رِماٍح(، وما أدراَك منْ 
، ُهو الوحيُد يف [14]، َرُجٌل ِطواٌل ِطرِّماحٌ [13]رماٍح(؟ إنّه مسَّاُن القريَِة 

ِة، بْل ُقْل إّن اجلميَع َيهُلوَن أداَء هِذِه  القريِة الذي حُيِسُن القياَم هبَّذِه املهمَّ
 املهّمِة، َيَلُع َعِن )العريِس( ما علْيِه مْن ثياٍب، ويُبقي على قميٍص أبيَض قصريٍ 

  –يستُ ُر العورَة، ويُ ْؤتى بِثياِب العريِس اجلديدِة، َوأَغالها وأَجُلها )الُكْدِشيَُّة( 
ُُثَّ يتناوُل )أَبُو  -كما ُيسّميها األهُلوَن، ويف أماكن ُأخرى ُتسّمى ) الّداِمُر(

هَو رماٍح( قطعًة مْنها يرفُعها بُيمناُه ويُلّوُح هِبا عاليًا لرياها احلاِضُروَن َجيعاً، و 
ُب  يُرّدُد بِاللُّغِة الرّتكمانّيِة احملّببِة ُدعاًء ال حيفظُُه وال يُ ْتقُن أداَءُه إاّل ُهَو، ويُعقِّ

ونْ  )َأْي: لَِيُكْن، َأْو: لَِيْحُدْث.  .[15]احلاِضُروَن إثْ َرُه بصوٍت َلُه رننٌي: أُوصُّ
 فهَي مبثابَِة َقولِنا: آمنَي(.

َثوبَُه، ويتناوُل ِقطعَة ثِياٍب جديدًة ُأخرى، يرفُعها  ويُ ْلِبُس )أَبُو رِماٍح( العريسَ 
وْن(. وَهكذا َمَع ُكلِّ قطعٍة، إىل أْن  ويُلوُِّح هبا داعياً، ُُثّ يهتُف اجلميُع: )أُوصُّ
يستكمَل العريُس ارِتداَء مالِبِسِه، فُيقِبُل أحُد أصدقائِِه يُعطّرُُه، ويُعطُّر الّشباَب 

 العْطِر. [16]نَة حوَلُه حّّت يُفرَِغ ُجو 
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هنا تصرُي رئاسُة َحلقِة الّدبكِة لِلعريِس، يدوُر دورًة كاملًة، فإذا حاوَل الّتملَُّص 
قَ ْبَل هذا ُأْكرَِه على اسِتكماِل الّدْورِة، وإْن كاَن بِالّدبكِة مَن اجلَاهلنَي، وهلا مَن 

 .[17]القالنَي 

 الُعْرُس َقِد انتهى. حنَي يفرُُغ )العريُس( من رئاسِة الّدبكِة، يكونُ 

)قْزحُل( ياسّيدي ُمتصابيٌة، هي عصريٌّة تُواكُب الّتطوَُّر، فصنابرُي املاِء متُل اآلَن 
بُيوَُتا، والَكهرُباُء تتْلأُل يف مصابيِحها، والرّائي )الّتلفاُز( يتصّدُر قاعاُِتا، 

ين موامَسها، وفّ َرْت هبذا واجلرّاُر الّزراعيُّ حيُرُث ُحقوهَلا، واحلّصاداُت اآللّيُة َتَ 
لِلفاّلحنَي اجلُهد والوقَت، َوالّتعليُم ما قبَل اجلامعيِّ مبُذوٌل فيها، وكثرٌي مَن 
األهلنَي اآلَن غَدْوا ُكّتابًا َوأطّباَء وُمهندسنَي َوُضّباطًا َوِمْهنّينَي َمَهَرًة يف كلِّ 

 َميداٍن.

َد الطُُّفولِة، إنَّ َسهرًة واحدًة َمَع آٍه يا )ِقْزحُل( يا َمْسِقَط الرّْأِس، يا َمهْ 
 [19]يف الّصْيِف، حتَت ُضوِء القمِر، فْوَق )ِشكارٍة(  [18]اأَلصدقاِء اللِّداِت 

 ِمْن شكاراِت القمِح، يف بيادرِِك املبارََكِة، لَتْعِدُل الُعْمَر.

 1111/ 11/5-عجمان: النعيمّية  –أمحد عكاش 

روُة َوال-[1] ُة، ورَْأُس اجلَبِل.الُقنَُّة: الذِّ  ِقمَّ
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اجلاِغّلُق: يف الّلفِظ الرتُّكمايّن هلذا االسم: اجليُم مزيٌج َبنَي اجلِيِم َوالّشنِي، -[2]
 وُهَو َصوٌت غرُي َمْوجوٍد يف العربّيِة.

ِإنَّ      Ülkü Özel Akagündüzتقوُل الصحيفُة الرتكيَُّة:  -[3]
لطاِن اسَم )قزحل( أتى مِن اْسِم األمرِي العث ماينِّ الذي عاَش فيها زمَن السُّ

 .Sinan Kızhıl)سليٍم األوَِّل(:

وُر، وُهَو الِبطِّيُخ اأَلْصَفُر قَبَل أْن يبُلَغ -[4] يِه بعُضُهْم: الَبجُّ وُر: ُيسمِّ الَعجُّ
ُنْضَجُه، ومْل أجْد لُه يف العربّيِة أصاًل هبذا املعىن، ويف ِبالِد الّشاِم ُيْطِلُقوَن كلمَة 

ٍة َلّما تَ ْنضْج بَ ْعُد.)  َعْجٍر( على ُكلِّ فَاكهٍة ِفجَّ

(، َوالصَّواُب: -[5] درجت العادة أْن ينسبوا إىل )ِقْزِحل( بِ  )ِقزِْحالِويٍّ
.)  )ِقْزِحِليٌّ

ُمكّعُب الَعْظِم: ِقطعُة عْظٍم ُتْستخرُج مْن َساِق األغناِم املْذبُوحِة، يَ ْلعُب -[6]
ُقوِد.هبا الّصبيُة ِمْثَل )الطُّ  ْقِش( بِالن ُّ  رَِّة والن َّ

اِء َوبَ ْعُضها َخارَِجُه )أتَاُن  -[7]
َ

يَ ُقوُل العرُب َعِن الصَّْخرِة بَ ْعُضها يِف امل
 الضَّْحِل(.

اللُّوكُس:ِسراُج زَْيٍت يَ ْعَمُل بِ  )الِكريوسنِي(، وُهَو َجيُِّد اإلنَارِة، َولكْن .. -[8]
 َلُه َدِويٌّ ُمْزعٌج.
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لُ  -[9] ُك: ِغطَاٌء لِلرّأِس، ُتسّمى يِف الِعراِق )الُكوِفيََّة( منُسوبًَة ِإىل السُّ
 )الُكوفِة(.

 األُفْ ُعَواُن: ذََكُر احلَّياِت.-[10]

: لِباُس الرِّجاِل ِمْن َأهِل الّشاِم، يُلبُس فوَق الِثياِب، ويكوُن الُقْنَبازُ  -[11]
َمْشقوقاً مْن أََماٍم، يُ َلفُّ َجانُِبُه األَْيَسُر فَ ْوَق اأَلمْيَِن، َوَيُشدُّ الّرجُل َوَسطُُه بِالّشاِل 

 فَ ْوَق الُقْنَباِز.

ٌس وِهَي َعُروٌس، لكينِّ الَعُروُس: ُتْطلُق على الذّكِر َواألُنثى، فَ ُهَو َعُرو  -[12]
آثْرُت َأْن أَُقوَل )عرِيٌس( َدْفعًا للَّْبِس، وَجْريًا على ما َدرَجِت العادُة يف تسميِتِه 

 بالقريِة.

اِم ُهَو البّقاُل، وِمْهنُتُه )الّسمانَُة( َِتُد ِعْنَدُه يِف -[13] الّسّماُن: يف ِبالِد الشَّ
 َمتجرِِه ُكلَّ َما حَتتاُجُه.

 الِطرِّماُح: الطَّويُل املْفِرُط يف الطُّوِل. -[14]

عاَء بِالرّتكمانّيِة، مَع ترَجِتِه العربّيِة أْن يُوافَيين  -[15] أرجو ُّمْن حيفُظ هذا الدُّ
 بِه، وأنا لُه مَن الّشاكريَن، فهذا من غايل تُراثنا، ومن أخصِّ ُخُصوصّياتنا.

بِاجلِْلِد َيَضُع ِفها الَعطَّاُر ِطيَبُه )ُزجاَجُة  اجلُونَُة: َسلٌَّة َصِغريٌة ُمَغطَّاةٌ -[16]
 الِعْطِر(.
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 الَقاِلنَي: املبغضنَي الَكارِهنَي.-[17]

[18]- .  الّلداُت: ََجُْع الّلَدِة: وُهَو املَماِثُل يف الّسنِّ

 الّشكارُة: َكْوَمٌة كبريٌة مَن قصِب الَقمِح َأِو الّشعرِي يف البَ ْيَدِر. -[19]

 انتهى


