
 

 
 

 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 1

  ســـلوم فؤاد للدكتور" األمس ظالل من" كتاب من قصة
  --- تراثية  قصص --- 

   

 .يـعـد لــم... عـــــاد
  

   .بنيها األرض تدفر 
  األرض؛ بأمهم صدراً األبناء يضيق

  !ويكفرون... يعبدونها. يحبونها
  ...يكفر ألمعهم
  ...يكفر أصلبهم
  ...يكفر أضعفهم
 والعبادة الكفر بين كان ودائماً. الكافرين شيم فمن الهجرة وأما ،فواحد الكفر أما كثيرة، األسباب
  .ذابح السيف، كحد رقيق حاجز

  من؟ شيم فمن العودة، أما
ثمن؟ وبأي  

   
 السفر، 1"سمسار" نقد واألجداد، اآلباء بأرض الكافرين وأحد بلدتي، من الّذي نادر، خليل

 منذ عليه، اتّفقا ما على مؤكّداً وسأله ثانية، ذهبية عثملّية ،"خريرو حسن" البيروتي 2"القبضاي"
  :مؤخّرة وثانية مقدمة واحدة ،3"النّاولون" عدا عثملّيتين، مقابل" البرج خان" في أسبوع،

-       اتّفقنا؟ ما متل" الساو" ع  
  :الواثقة البيروتية بلهجته حسن أجاب
 4"جمعو" نطرنا كنّا ما الساو غير ع كان لو. الساو ع ييعن الساو ع مبارِح؟) قلنا( ألنا شو       -
  .البرازيل في باولو سو يقصد كالهما

   
                                                             

  .فارسية. السوق  1
  .صل عربيعامية من أ. شديد القبضة  2
  .يونانية. أجرة المركب  3
  .أسبوع. جمعة  4



 

 
 

 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 2

 رمةـكع الرصيف على المجتمعين المسافرين تشفط بيروت ميناء في الراسية الباخرة كانت
 من كبيرة بملحفة المصرورة ثيابه بقجة كتفه على يحمل الصاعدين، مع خليل صعد... الرمل
 على أصر يودع؟ من... مودعاً يلوح لم. دمعاً يزرف  لم. الوراء إلى يلتفت لم. 5"الزريقة" الخام
 ذلك سيارة السحماء، بغلته على حنّا بو المكاري مع وحيداً بيروت إلى يأتي أن على بقوة أهله

  ...الخطّ على الزمن
  

 وصريرة الكتف، على ثيابه صرة معه بيروت يترك غرباء، بين غريباً وحاد، بين وحيداً اآلن،
 عزماً يحمل كان صدره، في لكن. ثيابه تحت بطنه، لحم على بها يتزنّر الفئات، كّل من نقود،
  !البرازيل في أخرى، بالد في ينشده النّجاح، على

  
 اجزالح إلى وقف. الباخرة إقالع ينتظر السطح، إلى صعد و الحوائج عنبر في صرته خليل وضع

خاصرة إلى سباقاً، المندفعة، األمواج إلى أسفل، إلى نظر. وصدره بمرفقيه متّكئاً الحديدي 
 على رغوةً األمواج وتنشر... البحر والى البحر من. البحر إلى متعانقاً حطاماً المرتدة السفينة،

 على الراكد الهواء سخونة يلطّف الرذاذ عّل خليل، وجه حتّى رذاذها وترفع السفينة، أذيال
  ... خليل رئتي وفي السطح،

  
 الشّرقي، األفق على وتفرش، األرجواني، باألحمر الغربي األفق وتصبغ الغروب إلى تميل الشّمس
 يمسح رطباً غبشاً وتترك الشّاحب، بنورها العالية القمم تضيء لبنان، جبال على ذائبة أشعة

  ...الداكنة  الحرجية المنحدرات
  

 ظهره وأدار المضطربة، نفسه بأمواج ضاق الّذي صدره السفينة حاجز عن المسافر يلخل رفع
 المثقل صدره من. رويداً رويداً، العتمة في يغرق راح الّذي الغربي األفق إلى نظر. الحاجز إلى

  :فخنقهما الدموع، من موجتان اندفعت
  .يبكون ال الرجال خليل؟ يا تبكي       -
  :العونات في يسارع كان. قيادي مزاج ذا جسوراً، شاباً كان ،عنه يحكى خليل،

                                                             
  .قماش رقيق جيد يميل لونه إلى الزرقة  5



 

 
 

 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 3

 أول خليل يكون حارقة؛ النيران اندلعت إذا جارفاً، السيل طاف إذا غامراً، الثّلج سقط إذا
  !النّفوس جيشان هدأ وقد إالّ الساحة يترك ال المنجدين،

  
  ...البلدة وجوه فكرهه يعتدلوا؛ تّىح والربط، الحلِّ أهل يعصى ممانع، صعب، خليل! الهوشات في
 المتجبرة، الوجيهة، العائلة أطراف من طرف إلى ينتسب القطران، تاجر يوسف، الشّيخ أبوه، كان

 البغلة على المكاراة في أباه يساعد خليل وكان. المستعلي سلوكها يهضم خليل يكن لم والتّي
   .البادية إلى الجبل من والقطران والخشب البلدة، إلى الجرد من والتّبن الحنطة عليها ينقل. الزرقاء
  .أعضائها أصغر كونه مع يرأسها، وكان إليه، ترتاح كانت القافلة خليل يرافق كان عندما

  
 قامة على البدن رقيق النّظرات، نافذ العينين، ضيق الوجه، أبيض شبابه؛ مطلع في حينئذ كان،

  .المزاج عصبي مرتفعة،
   

**********  
   

 لبنان، جبل في المتصرفية، أهل يغوي البحر بدأ األخير ربعه إلى عشر التّاسع القرن وصل دماعن
 على بعيداً وترميهم األبناء تسرق الموانئ، في المراكب، صارت. العثمانية الشّامية الواليات وأهل
 كسب عن راألخبا تحمل الديار، إلى تتوالى المكاتيب وكانت. والشّمال المغرب في شاطئ كّل

 من... والقرى األحياء في والتّشهي الحسد فتثير األهل، إلى السخية 6"البوالص" وتحمل وفير،
 تستهوي فكرة بعيدة، ولو غنية، بالد إلى السفر في رأى الّذي خليل الطّموح، أهل الشّبان، جملة

. حاجبيه فقطّب سف،يو الشّيخ فوجئ... برغبته والديه فاتح. أحالمه وتدغدغ المغامر، مزاجه
  :صائحة انفجرت األم! شارباه واهتز 7"شفتر"

  ! 9"الهفى" لبالد والد خلّفت ما أنا. الضيعة برا 8"فشخة" بتطلع ما أل       -
  :قال. الشّيخ األب تماسك

  .كافينا اهللا. عايشين. عال الشّغل. خير بألف وياك نحنا عليك؟ صاير شو ابني؟ يا ليش      - 

                                                             
  .تحويل مالي. المفرد بوليصة  6
  .مطّ شفتيه عالمة على اإلستياء  7
  .سريانية. خطوة  8
  .عامية من أصل عربي. الهالك. الضياع  9



 

 
 

 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 4

  .لقدام شي نعمل الزم". مطرحك واقف يا: "لكن. ربنا خير كتر دايماً. إي       -
  .وتخسرنا بتخسر. تخاطر ال. فيك عيني مفتّح أنا. علينا مليحة هيك الدنيا       -
  .وبرجع قرشين بعمل. بطول ما. مطرح غير حظّي جرب خلّيني. منّي عليك ما       -
  !عيني؟ تشوفك و جعتر حتّى عيش بتكفلني       -

  ...الشّيخ حنجرة في الكالم بقية الدمع خنق و
  :كالم نصف فمه من فخرج بالغصة، اختنق وخليل
  .طويل عمرك هللا انشا       -

  
 وجهها تغمر مقعدها مسند إلى مالت الوحيدة خليل أخت غير! مبحوح صمت هيمن. الكالم انقطع

  ...اآلن حاصل السفر كأن. وتزفر تشهق لق،ق في جائية رائحة األم. وتنشج بزنديها،
   

 مهابة شاربيه، بلّلت الّتي الصامتة، الدموع زادته الّذي الحزين والده وجه عن بعينيه مال خليل
 أدهشه كم بل. أبيه خاطر يكسر أن عليه يصعب كم! آه. السفر فكرة ويلغي يضعف،  كاد. كسيرة

 حقيقتنا لنا تجلو كيف ضعفنا، لحظات لها يا. العبادة من قربت درجة إلى يحبه أنّه فجأة يكتشف أن
 يفرج البيت أمام السطيحة إلى وخرج ضعفه على تغلّب خليالً لكن! ذواتنا بمعرفة فنغتني الداخلية،

  :عزمه من يشدد سليم، الصغير، أخوه به ولحق. صدره ضيق
-       بي ثق. مطرحك أنا. معهم سأبقى. أخي يا إطمئن.  
  :له وقال خطوات، مشيا رأسه، قبل. خليل فغمره
  .بك أثق. عليك أعتمد. بهم أهتم. مطرحي أنت       -
  .بال لك يكن ال. نعم       -

  
 العائلي، المنزل على نشرت مؤثّرة، مشاهد تلته وقد السفر، على النّية إعالن يوم كان المشهد هذا

  ...المعهود بجلده خليل تحملها الحزن، من سحباً والجيران، األهل منازل وعلى
  

 يصرف أن فيحاول ، وحيداً ينوء المؤلم، اإلنسالخ وطأة تحت الباخرة، ظهر على هو، ها اآلن،
  !قليالً يرتاح لعلّه المستقبل، في الواعدة اآلمال وإلى الماضي، في السعيدة اآلفاق إلى ذهنه
  ...!هيهات لكن،



 

 
 

 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 5

   
 فانكسر الميناء، رصيف عن انفصلت. اإلقالع صفّارة اللّيل، منتصف حوالي الباخرة، صفّرت
 حاجز على المتوتّرتين بقبضتيه وضغط أسنانه، على خليل كز... متأوهاً الرصيف على الموج
 تكد لم يده لكن الوداع، تحية يحييه أن يريد لبنان، قبالة كفه، فتح يمناه، رفع. أخيرة مرة السفينة

 العنبر إلى ينزل فانفتل جسده، تأخذ برد برعشة أحس. جنبه على خائرة قطتس حتّى كتفه تبلغ
  ...ومستيقظ نائم بين لكوابيسه، مستسلماً ثيابه، صرة على رأسه سانداً األرض على ليتمدد

   
 فينسيه آخر، إلى وتقلع ميناء في به الباخرة ترسو! شهرين طيلة وسماء ماء بين معلّقاً خليل بقي

 إلى ركن ما إذا لكن، والبلد؛ األهل وداع من كان ما والحين، الحين بين يواجهه، ذيالّ الجديد
 يصادف البلدة، أزقّة في سائراً نفسه يرى فكان أحالمه، في تراوده والبلد األهل رؤى كانت النوم،
 أغصان أفياء تحت 10"المقاصل" جدران على يقيل ودجاجاً المعشبة، المشاعات صوب تغدو أبقاراً

. البيوت حول تتعاضض وكالباً األخمام، أبواب أمام المزابل على تتهارش وديكة الكثيفة، بطمال
 الصبايا وِللَغط والسنديان، العفص أغصان في أزواجاً المعندلة البالبل ألصوات يطرب وكان
 شاطئ عند الدلب أوراق على الخفيف المطر ولهمس العين، درب على رائحات الجرار، يحملن

 وإذا. يتعرق بجسمه فإذا فيستيقظ، ورقبته، جبينه على شعره، من تسرح، بالقطرات فيشعر هر،النّ
 قوية، زند 11"تربعه" الكنيسة جرس إرنان على يفيق عليها، ينام الّتي ذراعه في بخدر أحس ما

 في النسيم هزه وقد أنفه، في الحبق نفحات إلى منامه، في يرتاح، و ليعود نومته، من فيسوي
  .المطحنة باب عند الدواب روث رائحة يشم أو الصيف، عشايا

  
  ...بها ينتشي بالده من رائحة فكّل الشّميم، هذا يزعجه كان وما

   
 لياٍل في الوالدي، منزله سقف تحت نائم وهو لحافه، على يتقطر 12"بدلف" يحلم كان ما وكثيراً
 مما يقلق كان أو الهطول، بداية عند السطح ةحدال في قصر ألنّه الضمير بوجع فيحس ماطره،
 صدرٍ من أبيه قحيح أو البغلة، لبطته الّذي جسمه رضوض من الصارخ أخيه صوت من يسمع
 وهي المتعبة، أمه تنهيدات سماع عليه يعز كان وكم أسنانها، ألم من أخته بكاء أو الرشح، أثقله

                                                             
  .ه بأنواع من النبت يقصلون منه للماشيةبستان أمام أبواب الزرائب يزرعون. المفرد مقصل  10
  .تجعل دقاته أربعاً أربعا  11
  .سريانية. تقطّر الماء من السطوح الترابية  12



 

 
 

 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 6

 في تشقعها طازجة، ملكومة، أو مهلولة بأرغفة ءملي 14"لكن" من تنقل ،13"الطراحة" على جالسة
  ...القشوية
 بمسبحته، فيستنجد اآلخر، بعضها كوابيس من مذعوراً يهب أو بعضها إلى يرتاح كان رًؤى

  .والبلد األهل وعن عنه المكاره اهللا يبعد أن راجياً يصلّي،
   

**********  
   

 شاطئ على خليل نزل عندما األول عامها بذكرى فلتحت البرازيل، في االتّحادية، الجمهورية كانت
 لها ير لم بحماسة ويرقصون وينشدون يشربون المزينة الشّوارع في النّاس كان. باولو الساو
 وعبيداً أحراراً ونساء، رجاالً بالمحتفلين، تضيق ساحات، كأنّها الواسعة، الشّوارع كانت. مثيالً

  .ريفها في البن مزارع من توافدوا أو لمدينة،ا في منازلهم من خرجوا محررين،
 حتّى أيام، خالل خليل، تفرج... ورخاء حرية عهد الوليدة الجمهورية في يتوسمون سعداء، كلّهم
 هذه تجمع الّتي بالروح مشاعره وانتشت المواطنين، من الحماسة عدوى إليه وانتقلت. فضوله شبع

 وتأثّر ذلك، فأعجبه يخصه، شأناً فرد كّل يعتبره إذ عام، شأن حول البشر من الكاثرة الكثرة
  .يناسبه الّذي المكان إلى جاء أنّه سعيداً، واكتشف، وناسها، البالد هذه وأحب كثيراً،

   
 وال االحتفاالت؛ انتهت أن بعد الشّغل، على ليهجم خليل أمام عائقاً البالد، تلك في اللّغة، تكن لم

 ما البلدة في اإليطالية الكرملية الرسالة نزول على مضى قد كان شاباً، فر،سا عندما! الغربة حتّى
 بالعربية، والكتابة، القراءة فيها يتعلّم أترابه، مع مدرستها يرتاد خليل كان. قرن نصف على ينَّيف

 الدوام خالل تّالميذال بها يتشافه األم، اللّغة تكون فكادت اإليطالية اللّغة أما. الفرنسية اللّغة ومبادئ
،ا والحساب، والجغرافيا التّاريخ يدرسون وبها المدرسييشعر خليالً جعل مم مع األلفة من بشيء 

 بها يتزنّر الذهبية، اللّيرات من بحفنة عليها فاستعان الغربة، أما. اإليطالية توأم البرتغالية، اللّغة
 أعواناً فكانت وطموحه االقتحامي، ومزاجه معهودةال خليل جرأة وأما. الثّياب تحت لحمه على
  .النّشيط العمل ساحات اقتحام على

   

                                                             
  .عامية. فراش للجلوس  13
  .فارسية. وعاء من نحاس للعجين أو الغسل  14



 

 
 

 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 7

 من كثيرون إليها سبقه قد كان إذ البرازيل؛ أرض إلى المشرق، من الواصلين، أول خليل يكن ولم
 المدينة من تاجر لهم يمألها ،16"بالكشة" يتاجرون البالد، تلك أهل تعبير حد على 15"التوركو"

 ظهورهم على كشّاتهم حاملين المدينة، خارج الشّاسعة، البراري في بها فيجولون البضاعة، بأنواع
 المخازن أصحاب مع األرباح يتقاسمون ويعودون أغراض، من فيها ما المزارع أهل من يبيعون،

 نبإيما وصمد المشقّات قاسى. وباع تجول. الكشّة خليل حمل... جديد من لهم يمألونها الّذين
 عنقه، في بخيط الكرمل، سيدة ثوب ثوبها، حامالً العذراء مستشفعاً اإللهية، بالمشيئة واثقاً قوي،

 األهل يتذكّر بالوطن، يحلم كان الموحشة، الطّويلة، الدروب في... جيبه تفارق ال مسبحته
 وتتحلّب قنه،ذ طرف عند وتتجمع الخدين، تبلّل الدمع مجاري فتنطلق الصبا، ومالعب واألصحاب

 المتصالبتان الحمالتان فتترطّب ظهره، فوق الصندوق ثقل تحت المشدود المطبق صدره على
 األفكار بلبلت ما إذا خليل، وكان... ودمع عرق من الكتفين، فوق من الصندوق تشدان اللّتان

 على الةبالص يستعين جيبه، من المسبحة يسحب صدره، باألسى ضاق ما وإذا رأسه، السوداء
 الطّريق، حافة إلى يميل أكثر، بقلبه استبد ما إذا وكان،... رأسه من األسود الفكر شياطين طرد
 الوسيع، المدى في مداه، على منطلق أو أحياناً، خافت وبصوت عليه متّكئاّ يرتاح صندوقه، ينزل
 حاول" عتابا" من أبياتاّ يغنّي أو الذّاكرة، أعماق من يستلّها مواويل يزفر أو" فراقيات" يدندن

  .اآلفاق وتنائي الدروب، امتداد وعلى المعزولة، الفلوات في يسير وهو تركيبها
   

 استقدمهم الّذين الزنوج كان. مؤاتية الشّاسعة، الفيافي تلك في الزمن، ذلك التّجارة، ظروف كانت
 في يعملون بقوا لكنّهم ليلة؛ق سنوات منذ تحرروا قد البن مزارع في ليعملوا كعبيد البرتغاليون

 لوقت وتوفيره المال، ادخار على تعلّم قد يكن لم حينذاك، والزنجي،. أجر لقاء األسياد مزارع
 الرخيصة بالزينة أكثرها يتعلّق سلعٍ على يده، إلى وصوله فور منه، يحصل ما ينفق فكان الحاجة،
  ...عاألسبو نهاية عطلة في يجتنيها العابرة والملذّات

   
 في لذّته كانت بل المتوفّرات، بالملذّات المدينة، يقطن وهو يعبأ، العطل، أيام يكن، فلم خليل أما

!... الطّفولة منذ قلبه في منزرعاً إيماناً به يسقي األحد، صباح قداس يقطعه هنيء، كسٍل معاقرة
 سلعاً التّجار سلع إلى مضيفاً هاأنواع يغني بعشق، يزاولها الرابحة، تجارته إلى اإلثنين فجر ويعود

                                                             
  .يطلق البرازيليون اسم توركو على كل عربي  15
  .لفظة برتغالية. الصندوق  16
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 واشترى التجار بضاعة عن استغنى كافياً ربحاً جمع فلما. أرباحه في يزيد مما لحسابه، يشتريها
 أياماً فيها يغيب أن ألف التي البراري أطراف في المرغوبة البضاعة حمل من يريحه قوياً" كديشاً"

 عن فاستغنى المدينة، في واسعٍ متجرٍ فتح من همكّنت صغيرة ثروة جمع حتى ويبيع ويشتري يبيع
 متجره، ببضاعة يزودهم بلدته أبناء من جدداً كشّة حاملي إليها يرسل وصار البراري ريادة

  .األرباح معهم ويتقاسم وبخبرته،
   

. األولى سنواته في دخل قد العشرون الجديد، القرن كان الوطن، أرض إلى خليل وصل عندما
 تتحفز أوروبا ذئاب. يحتضر عثمان، بني دولة ،"المريض الرجل". "قاعدة ايمةق" البالد كانت

 الرجل" على يتآمر من منهم: حراك في كذلك، كانوا، البالد أهل. الجثّة على لالنقضاض
 يمد أن يريد المتآمرين، على يتآمر من ومنهم الموقع، وتحسين األوضاع تغيير في أمالً ،"المريض
ـّة  كان. الشّيخوخة فراش على كان أيضاً خليل، أبو... مصالحه ينقذ بعمر ليمد ديدج بنفس الجث
 ربه مالقاة إلى فيذهب أخيرة، مرةً ويضمه، ليراه خليالً ولده ينتظر أن يريد جسمه، وهن يغالب
 يذهب خليل بلقاء األمل كان. العودة طريق في البحر نزل خليالً أن يعرف كان. مطمئنّاًً بسالم،

 أن، األيام، مستعجالً تغيب، شمساً ويودع شمس، طلوع ينتظر كان. معاً والنفس الجسد بألم
 فيفي لتسرع، يدفعها وكأنّه جسده بهز يهزها الباخرة، يستعجل وخليل. ولدي فيصل اخلصي،

 آخذاً توفّي، الشّيخ لكن!... عدت لقد أرأيت؟: له وليقول وديعته، اهللا يأخذ أن قبل لوالده، بوعده
  .اللقاء خسارة من وحسرة وداع حسرة: حسرتين قبره إلى معه

  
 مراً بكاء بكى. الوالد لوفاة األربعين بذكرى الجناز موعد حلول من أيام عشرة قبل خليل وصل
  .فيهم األعز إالّ واألصحاب األهل يعانق وهو

  
  .تفالاح غير من وتزوجها قريباته إحدى خليل اختار بقليل، األربعين، بعد

   
**********  

   
ـّق أن الحلم على صار. الوطن في خليل أيام طابت ـّق الكبيرة األحالم. يتحق  بالجرأة تتحق
 التى البلدة، سوق من قريبة أرضٍ وقطعة نقدية سيولة فوقهما ويمتلك. يعدمهما ال خليل. والعمل
 طيبة وسمعة البرازيل، في سبةمكت تجارية مهارة وبفضل. بالبضائع مأله كبيراً محالً فيها ابتنى
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 من يمتلك بما حياتهم أمور يسهل الشّباب، على بسعة ينفق وصار تجارته؛ ازدهرت الوطن، في
 مختلف في بل العمل، من الفراغ بعد يقصدونه للرجال محجاً دكّانه صار حتّى وأريحية، يسارٍ
  .شأن كّل في األحاديث ويتبادلون زهر،ال يلعبون أو الباب أمام 17"الجاربه" يشربون النّهار، أوقات

   
 مع شكّل الديمقراطية، ومبادئ الحرية عن مثيرة أفكاراً يحمل البرازيل من عاد قد خليل كان ولما

 العثمانية، السياسة على للمعترضين ناشطاً محوراً المنفتحين الشّبان عمومته أبناء بعض
 طرابلس، في فرنسا قنصل  du cousso يرعاها كان التي الفرنسية السياسة مع والمتعاطفين

 الموالين جماعة من المشايخ، كبار كان المقابل، في. والحين الحين بين البلدة يزور كان والّذي
 وكان. القضاء مركز في 18"السنجقدار" يعضدهم الّذين الجوار بكوات مع يتحالفون العثماني، للحكم

 كان بينما مشايخها، مع متآخين متآلفين، باستمرار، البلدة لىإ ويجيئون يروحون أولئك، البكوات،
 بساط له اتّسع وما الصيد، ومواسم النّسيم له طاب ما مكرماً، عزيزاً ويبقى فيها، يصطاف كبيرهم
 بزي الجديد، القادم هذا نشاط إلى مرتاحاً الكبير البيك هذا يكن ولم. ثمار سخاء من الصيف

 بين يتدلى المزخرفة، الساعة يحمل الذّهبي وبالسلسال رأسه، فوق المستديرة بقبعته األوروبيين،
 استياء من له يكن كان ما فوق منه، عينه احمرار من زاد مما األعلى، وجيبها 19"الساكو" عروة

 من القادم المعمل، صاحب لألفندي، ومشاكسته الحرير معمل في للعمال بدعمه معرفته من
 الكبار وللمشائخ للبيك يؤمن والّذي ،"العذب الماء فرنجي" عليه يطلقون انواك والّذي بيروت،
... النّاس لكّل خالفاً للبيك، مهاوداً يكن لم بدوره وخليل. العامالت أجور من يقتطعها نقدية جعالة
 األصهب، حصانه على خليل، دكّان أمام وجيئاته، روحاته في يمر، أن اعتاد قد هذا كان فلما

 رجال وبضعة شمال، وعن يمين عن فارسان يرافقه المفضض، 21"السلبند"و 20"بالدنادش" لمزينا
 يسير، حيث القرويين، قلوب في الرهبة يلقي الموكب كان. خادمين يديه بين ويجيئون يروحون

 رعب ما إذا حتّى صدورهم، على وأيديهم ومرتين، مرة له ينحنون الدكّان، أمام الرجال، له فيقوم
. المشهد عن راضياً خليل يكن لم. باللجام الممسكة يده من صغيرة بنهزة يكاد، يومئ، قريباً، البيك

                                                             
  .برتغالية. ضرة تنقع بالماء الساخن فيمتصه الشارب بقشة أو ما شابهعشبة مستح  17
  .تركية. وهي وظيفة إدارية عثمانية تعادل وظيفة القائممقام. حامل علم األمير  18
  .إيطالية. جاكيت. سترة  19
  .تركية. أضاميم من الخيوط الملونة توزع على أطراف أسرجة الخيل للزينة  20
  .صالب على صدر الحصان لألبهة من الالتينيةسيورة من جلد تت  21
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 رجال من بصمت، ساخراً، يبتسم، جالساً فيبقى الخاصة، بطريقته رضاه عدم عن يعبر كان
  .األلقاب تستعبدها تزال ال بالد في للرجال، يسجدون يكادون

   
**********  

   
  .بالدنا أدب بيعرف ما! أجنبي لوعق       -
  .خليل عند الهيبة قلّة مبرراً جماعته أمام البيك يردد كان
  !فاصلة ليلة وكانت ...
  
 من بضعة فوق متّكاً الكبير البيك كان الشّيخ، نسيبه يزور اجتماعية، مناسبة في خليل، جاء لما

 البيك، ماعدا الرجال، فنهض المساء ةتحي خليل ألقى. الدار صدر في  المشقوعة الوثيرة، الفرش
ما إذا حتّى الواقفين يصافح خليل مر سلّم المتكئ، البيك، أمام مر ته طرف إلى يده بمدبإيماءة قبع 
 ومد غضباً، البيك استشاط. القاعة من جانب في كرسي على ليجلس وعبر. يرفعها أن يريد من
 مترجياً، ذقنه على بيده ومسح مستنكراً، الدار حبصا إليه فنظر بسحبها، يهم عصاه، إلى يده

  ...غيظه البيك فكظم
  

 منحنين البيك، على مسلّمين يقبلون السامرين، يستعرض وهو يبتسم واثقاً، مجلسه في خليل وكان
  .كراسيهم الى ويمضون فيفعلون ليقبلوها، يمدها الّتي يده على
لخليل البيك 22"شالها" ليلتئذ.  

  
 بين قلّبها. لمها. 24"طبنجة" 23"فشكة" بابه عتبة على فإذا خليل، أصبح اللّيلة، تلك من لياٍل بعد
 ونزل جيبه في الفشكة وضع ثم! الرسالة وصلت لقد: برأسه هز. جبينه قطّب. شفتيه مطّ. يديه
  .الدكّان إلى

 البلدة بانش أعداد تتزايد أخذت حتّى الظّهيرة إلى وصلت إن وما النّهار، ذاك شمس ارتفعت
   :بلهفة واحدهم يسأل مستطلعين، خليل، دكان إلى المسرعين

                                                             
  .سريانية. رفعها ليحتفظ بها من أجل المحاسبة، وتقال بمعنى التربص والتهديد  22
  .تركية. عبوة من بارود وخردق أو رصاص. خرطوشة  23
  .تركية. بندقية قصيرة  24
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  مظبوطة؟ الخبرية ؟ سمعنا شو       -
 السائل، عيني أمام يعرضها والسبابة، اإلبهام بين بطرفيها يمسك جيبه، من الفشكة خليل فيخرج
  :يقول
  ؟ 25"شفتها       -
  .طبنجات عنّا ما. 26"مرتينات" سالحنا نحنا. فشكهن هادا. شفتها       -
  : آخر ويعلّق
  !مواصيلن؟ وصلت هون لحد       -
  : وثالث
  !بيوتنا؟ في يهددوننا       -
  :ورابع
  !فينا طمعناهن!  علينا الحقّ       -

  :وخامس
  .[ 27"ملفّاهن" اللي ع الحقّ       -

  ...... وسابع وسادس
  

ـّفاق على الشّباب فكأن العصر، جاء  الكراسي على الجالس منهم. الدكّان أمام مهرواتج. ات
 واحد شعور... الحائط إلى واقف بعضهم. حجارة على أو مقلوبة طبول على ومنهم. الصغيرة
 الغضب: األسنان على تسحق أسنان. الصدور في تقرع قلوب. مكفهرة وجوه... الغضب: يجمعهم

  . يتنفّس أن يريد
  

 وجه احتقن... أحد يحي ولم أحد، كالعادة، يقف، فلم. سانالفر موكب وصل عصراً، كالعادة،
 المرافقان الفارسان وتحسس. جنوبهم على طبنجاتهم بأعقاب ضغطوا. رجاله عبس. الكبير البيك

   !صامتة حرب ُأعلنت. سيفيهما قبضتي
   

                                                             
  .سريانية. رأيتها  25
  .ةبندقية حربية من صنع مدينة سان مرتان في فرنس  26
  .سريانية. يسمح لهم بزيارته. يستقبلهم  27
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 أمام الفكّة، بعد ويتجمهرون، خليل، بيت حول السهر يتناوبون البلدة شبان صار اللّيلة، تلك منذ
 العيون، تشزر عيون بل السالم، يرد من وال سالم، ال.يوم كّل يتكرر والمشهد... الدكّان باب

  .يتوعد والكيد تتنامى، واألحقاد
  

   :الموقف في الشّيخ مع البيك تداول
  .منو نخلص الزم صار! قرايبك تخّنها       -
  !عملت؟ شو" فشكتك" شفت ما كيف؟       -
  عملت؟ شو       -
  .حواليه الشّباب جمعت       -
  وينن؟ جماعتكن أنتو       -
  !جماعتو صاروا" فشكتك" حكاية بعد. جماعتنا كانوا جماعتو       -
  !كلّن يتربو الزم       -
  .كلّنا منخسر هيك بالغلط؟ الغلط منحارب! بيك يا ولو       -
 فيه ويتربى زمان، من قرايبك يتربى الزم كان! تساهلكن لوال بيخسرنا حدا كان ما نحنا     -

  . 28"البجم"
  ؟ كمان بهالحكاية مناخيرو 30"يدز يطلع" 29"كوسو" دي ل حجي نعطي ناقص ؟ بيك يا ولو      -

  : الشّيخ وتابع البيك فسكت
  .عندي دبارو ...مبسوط إالّ بتكون ما خاطرك ريح. بيك يا بالك طول       -

   
 البلدة، في العباد، على يتسلّط أن تعود قد فهو خليل، نسيبه على غامر حقد لشّيخا نفس في كان

 له. يعترض أو يحاجج أو يحاسب من فال ويلهط، وينهي يأمر. هانئاً وحيداً، يرتزقون، ما وعلى
 والثمار البيادر في المعلومة الهدايا له. العمال أجور وفي الحرير معمل صاحب مكسب في حصة
 الفقراء عزائم وقوى وحدانيته، فخلخل خليل جاء. جناء كّل وفي... والعسل والحمالن انواأللب

 فال. بحقّ ليس وذلك حقّ هذا وأن حقوقاً لهم أن يعرفون فصاروا المظلومين، وعضد والمساكين
 النّقد من محموله من تأتيه كانت خليل قوة! باطالً والباطل حقّاً الحقّ ليكون فقط الشّيخ قول يكفي

                                                             
  .عامية. متوحشون  28
  .قنصل فرنسا في طرابلس، سبق شرحها  29
  .دس: فصحها. عامية. أدخل  30
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 بين ما وشتان. المقايضة على المعاملة وقامت السائل النقد فيهما ندر ومكان زمان في المعدود
 يقوم نقده والّذي المسائل، في يحسم جيبه في نقده الّذي! معلّق وموسم جامد وعقار تدور سيولة
 بنقود نفسه الشّيخ استعان كم بل! خيبات من التّأجيل في وكم مؤجل، حسمه وموسم عقار على
. خليل يضن فال االقتراض، سبيل على النّقود يطلب كان. كبيرات ملمات في مواقفه ليحسم نسيبه
لة سندات مقابل بالنّقود نسيبه يمدفع مؤجليست القرضة أن يعني تعبير وهو" التّيسير غب"لِـ الد 
 مجانية، سخية، ألنّها الشّيخ من مقبولة االقتراض في الطريقة تلك كانت. مهذّبة سخية، صدقة إالّ

 عن الدفاع في بها ويتقوى عينه، بها يكسر خليالً بأن عارف ألنّه صدره توغر كانت لكنّها
   كيف؟ ولكن! طريقه من يحذفه لو تمنّى فكم. الصعاليك

   
الشّيخ يستطيع أن غير من عام، مر فالظّرو تسعفه ولم الوسائل أعوزته. البيك مع لعهده وفاء .

 صديقه بصدقية معرضاً ملغّزاً، يقول المحضر، في خليل سيرة أحدهم 31"جاب" كلّما البيك، وكان
  :الشّيخ
-       ون يا الوعد ع32كم  

   :أيضاً ملغّزاً، الشّيخ ويجيب
  .القلوب وتشفى المرغوب يحصل ما بد ال       -

 فيه تقرع األولى العالمية لحربا طبول كانت وقت في ينتهي، أن العام ذلك صيف كاد       -
ة الواليات أنحاء في أصداؤها وتضجة العثمانيفأرسل العراق، أرض في اإلنكليز نزل. الشرقي 
. دمشق فدخل الباقية، الواليات ليحمي سوريا إلى باشا جمال بقيادة الرابع جيشهم العالي الباب

 دون ويحول فيحتلّها السويس قناة على بحملة يقوم أن قرر مصر في اإلنكليزي الجيش ولشغل
 في عساكره أرسل تلك حملته في والذّخائر، الرجال إلى احتاج فلما. الشّام بالد في اإلنكليز تمدد
 إلى المتوجه التركي الجيش لخدمة جماعات الرجال ويسوقون الميرة يجمعون واألرياف المدن

ـّرعة   .الت
   

  !وقياتالس إنّها!  33"السفربرلك" إنّه
                                                             

  .عامية. جلب  31
: الكمون قائالً والكمون نبات مطيب لألكل ال يحب الماء، فعندما يروي الزارع هذه النباتات يتجاوز. كناية عن الوعد الذي ال يتحقق  32

  .ع الوعد يا كمون: فصار، بعدئذ يقول عندما يتجاوزه. أنت بكرا منسقيك
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 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 14

   
 يقع من يسوقون كانوا الّذين العساكر من هرباً العميقة والغابات البعيدة األودية في الرجال وتفرق

  !الضغائن تنفّست و. مكان كّل في والوشايات المكائد وتفشّت... أيديهم في
 34وبرطل ر،للمختا الهدايا قدم. أحياناً مضاعفاً، العسكري، البدل دفع يسار، من يملك بما خليل،

 الشعير أعدال وأرسل فاخرة، مآدب لضابطهم ومرات مرات وأدب المقيمين، العسكر 35"شاويشية"
  .السوقيات من نفسه ويحمي الخيانات شر ليأمن ذلك كّل فعل. لحصانه

   
  !؟ الخيانة مع أمان من هل لكن
  . البيك هحليف وغليل نفسه غليل فيشفي بوعده ليفي هينة الشّيخ فرصة جاءت اآلن
 باب خليل أقفل. طارئ أمر في معه ليبحث خليالً نسيبه يستدعي 36"خوليه" أرسل عشية ذات

 األمر هذا يكون أن عسى ما:  متوجساً الشّيخ، نسيبه دارة إلى" الخولي" مع ومشى الدكّان
  الطّارئ؟

 وأطبقوا الوارفة الميس شجرة ظالل تحت من رجالة أربعة خرج الدارة، اتّجاه في المنعطف، عند
 هول من أقشعر الّذي جسده إلى الطّويلة بواريدهم 37سنكات موجهين الجهات، كّل من خليل على

  .المفاجأة
  .38متلوب ، متلوب       -

  :صرخ استنكر، احتج، خليل، صعق 
  .كوشان معي ، 39كوشان معي. البدل دفعت البدل، دفعت       -
  ....40سوسولن سوسولن       -

يعرف ال كالماً، يفهم ال جديد عسكر. الحراب رؤؤس فوخزته الكوشان، ليخرج جيبه إلى دهي مد 
  .األوامر ينفّذ أحداً،
  !خليل يد في أسقط
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 ؤاد ســلومالدكتور ف  -  من ظالل األمـس  - لم يعد... عاد 15

  !الرجال؟ أين
  !الخولي تبخّر! الشّيخ نسيبه بخولي يائساً يستنجد حواليه نظر

   
 لجمع المصادر الخان صوب يدفعونه وإحساسه، قلبه المتخشّب العسكر أيدي في وحيداً، خليل،

. النساء. األصحاب. األنسباء. خليل أهل جاء. الشّيخ دارة في القيامة وقامت. 41"الداشرمه"
 الشّيخ جواب لكن. لخدمته أنفسهم رهنوا له، أمالكهم رهنوا. استعطفوه. بالتوسط طالبوه. األوالد
  :عجيب بهدوء نارجيلته دخان ينفث كان والّذي الدائم،
  ....رباح الصباح. رباح الصباح... عليكن ما. بالكن طولو       -

   
  .جفونه ملء نام من قلب في وسالماً وبرداً! ليله ينم لم من قلب في محرقة ناراً الصباح وطلع
   !الصباح ريح تصفر كان الخان وفي

  
   .!يعد ولم خليل ذهب!  أخذوه
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