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اإلهداء

كرًها نفسه، اإلنسان يكره كما كرهته، أحياٍن ويف أحببته، الذي الشعب إىل
الحب! أعمق من ا مشتقٍّ

خ. ر.





مقدمة

منها يفيد أن كاتب يستطيع التي العربية األساطري هي وكثرية التَّاريخ، قصص هي كثرية
أدبي. لعمل حية مادَّة اليوم

من هي إنما القارئ، أيها يديك، بني أضعها التي القصص هذه أنَّ أزعم أن أريد وما
من منا فلعل تذكريًا، أنفسنا بها أذكر أن قصدت ولكني الخطري، الشأن ذي األدبي العمل

أفدت. مما خريًا منها يفيد أن يُحسن
القطعة تستغرق فال فرتات، يف الصغري الكتاب هذا إىل تقعد أن القارئ، أيها ويكفيني،
لذة من املكافأة ببعض — أرجو كما — ظفرت وقد منها وتخرج وقتك، من اليسري إال منه

فكرية. فائدة أو عربة، أو فنية،
الذهن، فيه يرسح ما أمتع من وأساطريه العرب تاريخ أن عىل متفقني هذا بعد وأظننا
— رسيع قصيص وجه عىل ولو — األساطري وهذه التاريخ هذا تعرُّف إىل بحاجة وأننا

واإلعجاب. الحب من حقه هو بما كله ذلك لنقابل

خوري رئيف





فينيقيا قبل فينيقيون

قديم، تاريخ كل يف ننتهي حيث إىل وننتهي القديم، العربي التاريخ شعاب يف أدراجنا نعود
بداية. من للحكاية بد ال ولكن الضباب، وينعقد الطرق فيه تضيع منقطٍع عند

قبل عرش الرابع القرن نودِّع وقفنا العرب، جزيرة شبه من الجنوبي الجزء يف نحن ها
عرش. الثالث ونستقبل امليالد،

1. مستقالٍّ يكون أن يستطيع الهند طريق عىل أمه تلده الذي كان الزمان ذلك يف
التاريخ، يف رصيًحا ذكًرا لها نقرأ التي العربية الدول أوىل املعينية، الدولة هي وهذه
القدم. من بكثائف امللتفة الدنيا تلك يف التجارة رشايني أعظم من رشيان يغذيها نشأت

البحر! يُقال أن عندي وأوىل عادًة، الصحراء، قيل العرب، قيل وإذا
أسواقها إىل العربية الجزيرة شبه خالل فتمر الهند من تصدَّر التجارية البضائع كانت
ألن العظمى؛ التجارية املحطات إحدى وحرضموت اليمن وكانت والعالم، األدنى الرشق يف
العرص، سفن يف املالحة عىل عصيٍّا كان — واألمواج املزاج العصبي وهو — األحمر البحر

الحجاز. عرب شماًال اليمن من طريقهم يتابعون التجار فكان
الذي املعيني ار البحَّ هذا عند وتقف الدنيا، إىل الطيب يورِّدون املعينيني سنرتك ولكن
االسم، يف والهنود، العرب يتنازعها التي املياه رقعة ومخر الهند، يف البنجاب زار طاملا

العربي. البحر وطوًرا الهندي، البحر تارًة لها فيقال
الزمن، وضباُب املحيط ضباب الخيال، يف عنه، لنا ينشق الذي ار البحَّ هذا عند تقف
داغاما فاسكو لقي الذي العظيم ار البحَّ مجيد، بن أحمد سلف وهو السندباد، سلف هو

دورته. الزمان دار أن بعد أيًضا، العرص، هذا ويف 1
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رأس عرب قد فاسكو وكان امليالدي، عرش السادس القرن ذرور قبل الربتغايل الة الرحَّ
وأعانه مجيد بن أحمد فصادفه الرشقي، األفريقي الشاطئ محاذيًا وسار الصالح، الرجاء

العباب. ثنايا يف الطريق وتعرُّف املالحة م تفهُّ عىل
التي الغرائب تلك بعض لسألناه إذن املعيني، ار البحَّ هذا لغة نفهم كنا لو وحبذا
واآلدميني، وتزاوجهنَّ املاء بنات عن ثنا فحدَّ الذهنية، البحارة حقائب عادًة بها تمتلئ
وإنها العربية، اآلداب يف البحر قصص يف نقرؤه مما ذلك غري ثنا وحدَّ ، بإحداهنَّ وزواجه

كتاب. دفتي يف يوًما جمعها يجب بحيث واملتعة الطرافة من َلقصص
أحد أمام — للغرابة! ويا — املرة هذه ولنقف فلنرتكه، لغته نفهم ال دمنا ما ولكنا

النقوش.
موفق رجل فيه عثر موضع إىل نسبًة الحجر» نقب «نقش ب العلماء اه سمَّ أثر هو
الصخر، صفيح يف محفورة سطور عىل العرب جزيرة شبه يف ولستيد» «جيمس اسمه

معينية! كتابة هي وإذا قراءتها، إىل األثريون فاهتدى أوروبا، عىل وأذاعها فرسمها
أيها لك، أو يل كتب َمِعني ار تجَّ أحد يكون أن نأمل ال دمنا ما يهمنا فلن محتواها أما
الخط هو فخطها انتباهنا، يحبس بأن جدير الكتابة شكل ولكن بمرياث! صكٍّا القارئ،
الكتابة بني انقضت بعيدة شقة يمثل وهو العرب، مؤرخو يدعوه كما الِحْمرَيي أو املسند

بالحروف. الفينيقية والكتابة الهريوغليفية، أي الصورية، املرصية
طوال ين، مرصِّ العرب ظل هنا ومن خطَّاًطا، ال اًما رسَّ بدأ اإلنسان أنَّ املعِجب ومن
فيها وتأنقوا األنواع منه واشتقوا الجميلة، الفنون من فنٍّا الخط اعتبار عىل كلها، العصور

وأبدعوا.
يكتب أن شاء إذا فكان املرصي، اإلنسان هو رسًما رسم بل خطٍّا خطَّ إنسان وأقبُل
أن إال الصورية، إىل أقرب كتابة وهي املقطعية، الكتابة جدَّت ثم بشكلها، رسمها حمامة

كلمة. من مقطًعا بل كلمة، تكون ال فيها الصورة
الحروف. استعمال فهو الكتابة يف التطور أدوار من دور آخر أما

املقطعية، والكتابة الصورية، الكتابة إىل منه بالحروف الكتابة إىل أدنى املسند والخط
حرًفا. وعرشون تسعة وأبجديته

اخرتعوا الذين هم الفينيقيني أن عىل ُمرصٌّ فالتاريخ محرجة! ورطة هذه ولكن
ومغاربها. األرض مشارق يف فانترشت اليونان اقرتضها ومنهم األبجدية،
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فينيقيا قبل فينيقيون

األبجدية، ة قصَّ وإحداها حلقاتها، من الكثري ضاع مفككة قصص من التاريخ يف وكم
إال يعرف ال كذلك فالتاريخ بائه، وألف التاريخ مبدأ عن الكثري يعرف ال اإلنسان كان وإذا

اإلنسان. باء ألف عن اليسري
القصة هذه يف الفراغ ملء إىل فيها فوفقوا مغامرة، غامروا املؤرخني بعض أن غري

الطريفة.
كاد دور إىل وصلت بعدما الهريوغليفية، عن املسند الخط قبسوا املعينيني إن قالوا:
جزيرة شبه يف ُوجدت نقوش الرأي هذا وأيَّد بالحروف، الكتابة إىل املقطعية الكتابة يتعدى
ألنها سيناء؛ جزيرة بشبه وثيقة للمعينينيصالت وكانت املسند، بالخط شبًها تحمل سيناء

مرص. وبني بينهم التجاري الطريق عىل كانت
سيناء جزيرة شبه من أبجديتهم هم أخذوا هل كله؟ هذا يف شأنهم ما والفينيقيون،

العربية؟ الجزيرة شبه يف البحرين من معهم حملوها أنهم أم أيًضا،
عىل كانوا فالفينيقيون التاريخ، ظالم بعض عن تتزحزح كثيفة سدول أخذت لقد
لبنان شواطئ يف كانوا أنهم أو لبنان، شواطئ إىل ينتقلوا أن قبل الفاريس الخليج شواطئ
يف جنوبًا انحدروا يكونوا أن الطبيعي ومن الفاريس، الخليج شواطئ إىل ينتقلوا أن قبل
حملوها كتابة منهم واقتبسوا سفنهم، يف وعملوا باملعينيني فاتصلوا العربية، الجزيرة شبه

األبجدية! فكانت نوها2 وحسَّ لبنان شواطئ إىل
الفينيقية الخصومة أصحاب عىل وجب األقل، عىل معقولة وهي الحكاية، ت صحَّ فإذا

باء. األلف زعزعتها أن بعد الخصومة يُمتن سببًا يلتمسوا أو نظًرا، يبدلوا أن العربية
عىل عصوًرا ازدهروا الفينيقيني، قبل فينيقيني املعينيون سيبقى يشء، كل برغم ولكن
وال اليد عىل يخف خطٍّا يبتدعوا أن التجارة مصالح واقتضتهم الهندي، املحيط شواطئ

الجيب. حقوق يغبن
أوًال، يُخرتَع، لم شيئًا باء األلف تكون أن — املرة هذه يل األنكى — األنكى أن غري

«الفواتري». لكتابة بل شكسبري، أو القيس امرئ شعر لتدوين

إىل الحيس من انتقالة تمثل بالحروف فالكتابة البرشي، العقل تطور يف جبارة وثبة ا حقٍّ كان وتحسينها 2

بالحروف الكتابة بينما عليه، واملدلول الدال بني شكلية قرينة عىل تحافظ بالصور الكتابة ألن التجريدي؛
وتمكن بالرمز الفهم عىل وقدرته التجريدي الفكر محض عىل وتقوم الشكلية الرابطة هذه من تخلو رموز
مثًال، الشجرة أو البيت رسم تؤدي أن الصورية الكتابة عىل السهل فمن واملجرَّدات، املعنويات أداء من

ذلك. إىل وما والتسامح والحضارة اإلنسانية فكرة أداء عليها يصعب ولكن
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مأربوبلقيس

نفسها!» بلقيس امللكة كأنِك هللا، «سبحان
وإما سخرية إما لها لجارة نسائنا من امرأة تقولها الكلمات بهذه يسمع لم أيُّنا

تعظيًما؟
هذه؟ بلقيس هي فمن

… مهًال
بالقليل حتى القناعة لنا ُكتبت لقد نقنع. أن ويجب املكان هذا غري من نبدأ أن يجب

التاريخ. معلومات من
السبئية. الدولة مقامها فتقوم الزمان مرسح تخيل املعينية الدولة أخذت

ثم املعينيني، أنسباء وأهلها املعينية، جانب إىل أوًال نشأت العمر طويلة دولة كانت
امليالد. قبل ٦٥٠ السنة حوايل ورثتهم

— آثارهم من الصامت املثقل األثر هذا — قرصرصواح يستنطق أن يستطيع ومن
عاصمة مأرب فهذه القطع، كل بنا يقطع لم الحظ أن عىل اليوم؟ اليمن يف الخريبة بلدة يف

الشاعر: فيها يقول التي السبئيني

األح��م��ر ال��ذه��ب س��ق��ف��ه��ا وف��ي ب��ال��رخ��ام ن��طَّ��ق��ت ق��د وم��أرب

املدينة صفحة أن غري الشعر، إال منهما لنا يبَق فلم األحمر، الذهب وأما الرخام، أما
بالتجارة االهتمام إىل ينرصفوا لم السبئيني أن ويظهر انطماًسا. كلها تنطمس لم املجيدة

علم. بال زراعة وال الزراعة، فأعزَّوا وحدها
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ما لدينا ليس الذين جنودها أيًضا وللهندسة املجهولني، جنوده عظيم يشء لكل إن
آثارهم. إال وجودهم يفرض

وبنوا، بلقا هضبتَي عىل اليمن، يف يوًما، وقفوا الذين املهندسني نعرف أن لنا فهل
ورأوا العرض، يف ذراًعا وخمسني مائة من نحًوا يمتد الهضبتني بني العميق املضيق فرأوا
يف وتضمحل تضيع حتى زاخرة، سخية قوية خالله فتندفع عليه تتوافد الشتاء مياه

أمامه؟ السهول
عظيمة أرًضا ل حوَّ عظيًما ا سدٍّ فأنشئوا الشعر، نظم غري خاطر لهم بدر وهكذا

جنات.
من أساطري بها اتصلت حقيقية، أسطورة أو أسطورية، حقيقة السد هذا كان لقد

العقل. به ويعبث بالعقل يعبث الذي اآلخر النوع
أن زعم وفريق عاد، بن لقمان بانيه أن زعم ففريق بنائه، حول فتنة الرواة وأوقع
تجعل النقوش أن عىل واحد، باٍن السدِّ هذا ملثل يكون ال أن وطبيعي بلقيس. الباني

أبوه. قبله من املرشوع بدأ باين» أمارا «يثئي اسمه سبئيٍّا ملًكا منشئه
آخر. فصل يف إليه نعود ريثما الرضع ويمأل الزرع يروي اآلن السدَّ فلندَِع ولكن

بلقيس. إىل ولنلتفت
تولت وقد السبئي، العرش تولوا الذين امللوك من — يُقال فيما — املرأة هذه كانت
السرية، سيئ هدهاد وكان رشحبيل. بن هدهاد الحكاية سمته الذي عمها ابن بعد العرش
الدور دار فلما قتلهن، ليلٍة شهوَة منهن أشبع إذا حتى ويتزوَّجهن، النساء يتخريَّ فاحًشا،
صاحبة هي فأصبحت قتاله، قرصه يف رجلني له أكمنت بأن مكيدة له حبكت بلقيس إىل

العرش.
عيناه، عليه وقعت الشاعر أن نحسب وال الدنيا، أعاجيب إحدى فهو العرش هذا أما

دقيًقا: وصًفا لنا وصفه ذلك مع أنه إال

وف��ري��د ب��ج��وه��ر ك��لَّ��ل��ت��ه ب��اًع��ا ث��م��ان��ون راف��ع ع��رش��ه��ا
ت��ق��ي��ي��د أيَّ��م��ا وب��ال��ت��ب��ر وي��اق��وٍت ق��يَّ��دت��ه ق��د َوِب��ُدرٍّ

العرش هذا إىل بلقيس عليها تصعد كانت التي السلَّم لنا يذكر أن نيس الشاعر أن غري
الباسق.
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وبلقيس مأرب

أن فأحبَّت الكبرية، وبحكمته اإلرسائيليني ملك بسليمان بلقيس سمعت الرواة: قال
تلقاه.

بلقيس عن هدهده من سمع قد — املعجزات اص قصَّ ذمة عىل — سليمان وكان
غيبة غاب األرض، تحت املاء مخابئ يتجسس كان الذي الذكي، الهدهد هذا فإن وعرشها،

وعرشها. وقرصها سبأ ملكة لسليمان فوصف وعاد
ما صحة بها تخترب األحاجي له وأعدت سليمان، إىل الهدايا نفائس بلقيس وساقت

الحكمة. من عنه ذاع
الغلمان فألبست ووصائف، ُوصفاء األشياء جملة يف إليه أهدت إنها الرواة: وقال
فريق، من فريًقا يُميِّز أن منه وطلبت الغلمان، لباس الجواري وألبست الجواري، لباس
بإحدى اآلنية من املاء تحفن الجارية فكانت وأيديهم، وجوههم يغسلوا بأن جميًعا فأمرهم
صبَّت ساعدها غسل أرادت وإذا وجهها، عىل تنرشه ثم األخرى، اليد إىل تنقله ثم يديها
ثم يديه، بكلتا اإلناء من يغرف فكان الغالم أما الساعد، باطن عىل وجعلته صبٍّا املاء

الساعد. ظهر عىل وجعله تحديًرا املاء حدر ساعده غسل أراد وإذا وجهه، به يرضب
زجاج من رصح ببناء فأمر أيًضا، اختبارها هو شاء سليمان عىل بلقيس أقبلت وملا
وجلس املكان صدر يف عرشه أقام ثم السمك، فيه وألقى املاء تحته وأجرى البياض، نقي
لتكمش فرتدَّدت ماء، عىل قادمة نفسها خالت الرصح بدخول بلقيس ت همَّ فحني عليه،
قدمها وألقت التشمري من ا بدٍّ تجد لم ولكنها ترددها، وزاد شيئًا فتذكَّرت الطويل، جلبابها
ابتسامة شفتيه عىل وطافت قوارير، من ممرد رصح إنه امللك، فناداها ة اللُّجَّ تخوض

الطويل. جلبابها فيمنعه يشهد أن يُِحب كان ما ساقيها من شهد أنه ذلك عابثة،
فسألته بسؤال، سليمان تُعجز أن وأرادت الحنق ببعض أحست بلقيس أن يف شك وال
بإجراء أمر ثم الحكيم، امللك فتحريَّ السماء، من ينحدر ولم األرض من ينفجر لم ماء عن
وال هو األرض من ال ماءً دونك لها: وقال قارورة منه فمأل عرًقا جلدها د تفصَّ حتى جياد

السماء. من
بالحكمة! له فأقرَّت

حاربت بريطانيا أن لوال اإلرسائييل وامللك السبئية امللكة بني القصة تنقطع كادت وهنا
من نسختني الغنائم جملة يف وأخذت تيودورو، النجايش فهزمت ١٧٦٨م سنة األحباش
الرابع، يوحنا النجايش إىل النسختني إحدى ردت ثم الحبشة، تاريخ هو قديم كتاب

الربيطاني. املتحف يف باألخرى واحتفظت
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بلقيس عن لغرائب القديمة، الكتب من غريه ويف خصوًصا، الكتاب، هذا يف وإن
وسليمان.

النساء، عىل االنفتاح سهل قلبه باب وكان رآها، ملا أحبَّها الحكيم امللك أن جاء فقد
األحباش. نجاشيُّو إليه ينتسب الذي الجدَّ فحملت فتزوَّجها،

دافعته ولكنها فيها، الرغبة لها أظهر سليمان أن لسانها، عن ُحكي أو بلقيس، حكت
منهن. واحدة محض تكون أن عليها فعزَّ نسائه كثرة رأت ألنها ومانعته

القرص وانرصف بلقيس، وأكلت فأكل ثقيل، بعشاء دعا الحيلة، إىل سليمان فعمد
س تتلمَّ فنهضت الليل، سكون يف السبئية امللكة يوقظ بالعطش وإذا النوم، إىل فيه ومن

اليابس. حلقها به تبلُّ ما عىل تعثر فلم رقادهم، عميق يف والخدم خاٍل والقرص املاء
حجرة يف إال ماء القرص يف ليس لها قلن جميًعا أنهن عىل الجواري، بعض نبَّهت

امللك.
عىل وأقبلت العطشني؟ أيُّ ولكن كربياءها، وثلم نفسها كرس أن العطش يلبث فلم
النجاشيني. جدُّ أشهر بتسعة بعدها ولد التي املباركة الليلة وكانت تقرعه، سليمان باب

بالتفصيل. القصة هذه وقائع عىل سليمان امللك يوافق هل ندري ولسنا
يجعلها أو نفسها تجعل بأن بأس فال سمراء، حلوة، جذَّابة، كانت بلقيس أن فالحق

طالبة. ال مطلوبة الحكاية أصحاب
الرواة باعرتاف كانت فقد ما، شيئًا بها ُخدع بأنه سليمان امللك احتجَّ ربما ولكن
طويل؛ جلباب تحرصعىل أبًدا كانت لذلك ساقيها؛ يف الشعر بكثرة بُليت َشْعَراءَ، أنفسهم
مياًها املكان أرض وظنت سليمان، عىل الرصح بدخول ت همَّ ملا التشمري يف ترددت ولذلك
يف امللك إىل جالسة وهي األيام أحد يف وقحة ريح فاجأتها أن حظها سوء يف وزاد جارية،
ظهر فقد جوارب، الساقني عىل يكن لم وملا الجلباب، فأزاحت أوروشليم، يف قرصه باحة

الشعر. كثافة فيهما
وارتباكها. خجلها سليمان والحظ األرض! تبتلعها لو األنثى امللكة ودَّت

ساقاها كانت بالدها، إىل بلقيس رجعت وملا الشعر، يزيل دواء عن نساءه فسأل
ناعمتني. ملساوين

قصريًا. جلبابها وكان
أربع، أكفٍّ محطَّ الطويل جلبابها أطراف من قصَّ سليمان امللك أن اليمن يف وشاع

وتيمنًا. تربًكا القماش واستبقى
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نجًما يستقبل العربية الجزيرة شبه يف باألفق وإذا امليالد، قبل الثاني القرن أواخر كانت
كما يشء، كل يف وورثتهم السبئيني أقرباء الِحْمرَييني، نجم هو ذلك الضوء، المع جديًدا

قبلهم. من املعينيني هؤالء ورث
األرض. ويحيي السحب ماء يحبس يزال ال العظيم املأربي السدُّ كان

الشمال. إىل طريقها تشق تزال ال التجارة قوافل وكانت
أوغوسطوس! القيارصة: طليعة أمام روما، يف نحن وإذا الجو، بنا ينتقل وفجأة

الهند طريق عىل يولدون من ترتك أن تأبى سلطة الدنيا يف تتعاظم بدأت وقد
وشأنهم.

العادة. مألوف غري عىل بحركة ينبعثون مرص يف وممثلوها أمًرا، لتصدر روما إن
املقاتلني من آالف عرشة يبلغ السالح مايض الصفوف منتظم رومانيٍّا جيًشا يودعون إنهم

أقدامهم. وطء تحت بأرسها الدنيا اهتزت الذين
الجيش، هذا لواء له ُعقد الذي هو املرموقني، الرومان القادة أحد غالوس، وإيليوس

امليالد. بعد ٢٤ السنة يف النرص، إىل مطمئنٍّا قويٍّا به فزحف
العربية! الجزيرة شبه إىل أين؟ إىل

االتصال واسطة عىل ترشف التي الِحْمرَيية الدولة عىل القضاء روما، وهمُّ همهم، كان
وخرياتها. اليمن ننَس ال … ثم األدنى، والرشق الهند بني



العرب مع

صدًرا يضيقون أيًضا، تجارية مصالح أهل وهم البطراء، يف األنباط العرب وكان
أهدافها، إىل الحملة يرشد دليًال وزيرهم وأنفذوا الرومان، عليها فمالئوا الِحْمرَيية، بالدولة

والشقيق. الشقيق بني املاء تفسد بأن لجديرة إنها التجارة! أخبث ما
النبطي والوزير «اسرتابون»، الشهري الجغرايف يرافقه غالوس، إيليوس جيش واندفع

«سنالتواس». اسرتابون سماه الذي
الصحاري حالفتهم فائدة، أحسن الحرب يف بالدهم طبيعة من العرب وأفاد
بني متكافئة غري القوى تكون حني القتال أساليب من أسلوب بخري واستعانوا وحالفوها،

العصابات. أسلوب نعني املتحاربني،
إىل يتجاوزها وأن نجران، يحتل أن واستطاع أشهًرا، الروماني الجيش توغل وطال
كانت صفوفه أن عىل آنذاك، الِحْمرَييني عاصمة «ظفار» قلب إىل طعنة مسدًدا الجنوب،
فما والتعب، العطش سيف بها يفتك وبما منها العصابات تنهش بما يوم بعد يوًما تقل
قد كان حتى فريستهم يريدونها التي املدينة أسوار إىل تنظر أن الرومان عيون أوشكت
نشاطه، أنفق أنه غالوس إيليوس وعرف معنوياتهم، جميع يف الشامل االنهيار صدَّعهم
تالفيًا التقهقر خطة يتخذ أن إال استطاع فما تقع، أن توشك الحقيقية املعركة أن مع

حكيًما. وكان املحدق، للفناء
املنشار يقرض فلسوف قدومه، يف سلكها التي الطريق إيابه، يف سلك، إذا أنه وأدرك
األحمر، البحر شاطئ من موضع إىل واتجه الطريق، فاخترص قرًضا، جيشه بقية العربي

مرص. إىل األمواج يكافح أن وآثر الزوارق استقل حيث
بعد! من الفاتحون ينَسه فلم العربية، الجزيرة ألقته درًسا حملته ختام وكان

آثارهم، من الشامخ األثر هذا نزور أن أخلقنا وما حياتهم، ملألوف الِحْمرَييون غ وتفرَّ
الدنيا. يف السحاب نواطح أوىل كان فلربما

امليالد. بعد األول القرن يف يمنيني، بدويني القارئ، أيها ولنكن،
صنعاء! يف غمدان قرص هو ها

عن منها الطبقة علو يقل ال ا، عدٍّ عرشون إنها طبقاته: إىل انظر حديثًا. بناؤه تمَّ لقد
واسرتح األلوان، بزاهي املرشبة الحجارة منها تطالعك األربع واجهاته ل وتأمَّ أقدام، عرش
وسمعت الريح انبعثت وإذا النظر، عىل لنيِّ ناعم فإنه الصقيل، الرخام هذا عىل بعينيك
نحاس، من ُصبَّ أسٌد القرص، بناء يف الزوايا، أحجار من حجر كل فعىل ترتعد، فال زئريًا

زئريًا. فيجاوبها الريح، به تمر
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الِحْمرَيي، للملك ة امُلَعدَّ الحجرة داخل خالله من لنرى السطح، إىل صعدنا لو وحبذا
واحد، حجر من صفيح سطحها أن تصدق، ال أو تصدق، أن ولك القرص، ُحَجر أعىل فهي

كالبلور. شفاف صخر وهو
الحرض وهؤالء بدويان! أننا نسينا لقد للشيطان! تبٍّا … تبٍّا ولكن نصعد، بنا هيا
بها يعتصمون التي حصونهم من حصن غري هذا قرصهم وما آن، يف ويخافوننا يزدروننا

دوننا.
بدويان! ونحن السطح، إىل الصعود نستطيع لن إننا للشيطان! تبٍّا
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كولومبسالرشق

فرأت املسيح، قبل األول القرن أيام من يوم ذات األفريقية، القارة بقاع من بقعة أفاقت
رحالهم. فيها حطُّوا قد الغرباء من طائفة

الجزيرة شبه جنوب يف الشواطئ أحد غادروا ِحْمرَييني عربًا هؤالء الغرباء كان
يف املقابل الشاطئ من مكان إىل الفتيلة بسواعدهم وجذَّفوا زوارقهم وركبوا العربية،

الغرب.
الحبشة. يف واستقروا

أغراس من غرس وأبكر دولتها، بناء يف حجر وأول الحبشية، األمة نواة فكانوا
األرباح. وقاسموها األعمال وشاركوها الِحْمرَيية، بالدولة عالقات لهم واستمرت مدنيَّتها،

رون. يتذمَّ أخذوا ثم
واألرباح األعمال من الكربى بالحصة ألنفسهم يستأثرون أنسباؤهم فالِحْمرَييون
وشد مرص، يف البطالسة الشمال: يف جريانهم شطر األحباش نظر اتجه وهكذا التجارية،
الذي العظيم الرشيان عىل وإرشافها الِحْمرَيية، الدولة من يتضايقون البطالسة كان ما
يعملون املرصيني من الكثريون وأقبل حارة، يًدا األحباش إىل فمدُّوا بالهند، العالم يربط

التجاري. الحبيش األسطول يف
يوم الناس لها ينتبه لم بسيطة حادثة إىل رسيعة إيماءة التاريخ كفُّ تومئ وهنا
انحطاط فاتحة تكون أن لها ُقدِّر حادثة ولكنها وقوعها، بعد نسوها أن لبثوا ما ثم وقعت،

الِحْمرَيية. الدولة
يوًما دخل والرومانية، اإلغريقية بني األصل ضائع مرص، سكان من رجًال إن قيل
بحرية ثقافة وتلقى األحباش سفن بإحدى فلحق البحر، واستهواه البطالسة، خدمة يف

رائعة.
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ركب أنه ذلك الرشق. كولومبس لقب لهما استحق وعبقرية جرأة عن عقله تفتق ثم
أن الناس فيها حسب أشهٌر وانطوت العباب، غمار يف وبنفسه بها وقذف سفينة، يوًما

انتظاره. عن ينتظره من وكفَّ افرتسه، العباب
من هبوًطا هبط وكأنه اإلسكندرية ثغر مقابل األفق يف يوًما الح سفينته رشاع ولكن

الجلد. زرقة
الهند، وبلغ أمواجه وكعم رياحه، وتحدَّى األحمر، البحر الجريء ح املالَّ هذا مخر لقد

غانًما. سامًلا وانقلب
العمياء، عىل مغامرة يكن لم هيبالوس التاريخ سماه الذي ح املالَّ هذا عمل أن عىل
ثنايا يف وتبني مواقيت، عىل تهب فوجدها األحمر، البحر يف العواصف دراسة أتقن فإنه

نفسها. عىل السفن فيها تأمن خفية مسالك العباب
هيبالوس أثبته ما عىل فبنوا البطالسة، من وانتزعوها مرص، الرومان غزا أن وكان

األحمر. كالبحر املراس قويِّ َشِكٍس بحر يف املالحة قواعد من
يمر كان الذي العظيم الرشيان هذا — بالهند االتصال طريق أن الِحْمرَييون ورأى
نجمهم عىل الشحوب أمائر والحت والتكمش، النضوب يف أخذ قد — فيغذِّيها بأرضهم

املتألق.
إرضام يف يزيد الروماني االستعمار وظل األحباش، أنسبائهم غارات عليهم وتوالت

الشقيقني. الشعبني بني الحريق
من نحًوا اليمن يحتلوا أن امليالد، بعد الرابع القرن أواسط يف األحباش، فاستطاع
بالِحْمرَييني يهيب أبًدا كان نداءً أن غري طويًال، أمًدا دام حبيش احتالل أول وهو قرن، ربع

الكفاح. إىل
الِحْمرَييون فطرد النري، من واالنعتاق الوثوب روح األمم، يف الطبيعي الروح هو ذلك
النجم تبقي أن من — التبابعة دولة أو — األخرية الِحْمرَيية الدولة وتمكنت األحباش،

حال. كل عىل نور ولكنه شاحب، بنور يشع األفق، يف بازًغا الِحْمرَيي
الفرَّة. بعد بالكرَّة يحلمون وهم إالَّ اليمن من يفروا لم األكسوميني األحباش أن غري
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امليالد. بعد ٧٠ السنة يف عنوة وفتحها أورشليم، عىل الحصار طيطش رضب
أن إىل وجوههم عىل هاموا جماعة منهم فنجا وأهلها، املدينة عىل نقمته نار وصبَّ

الِحْمرَييون. وفيها اليمن، بلغوا
فيها. قدٌم لها وثبتت اليمن، إىل اليهودية انتقلت وهكذا

فكان ويعاقبة، نساطرة من املسيحيني بني سوريا يف املذهبية النزاعات واشتدت
العالم فساد يرون الذين وبات العربية، الجزيرة شبه إىل بأنفسهم يفرُّون املضطَهدون
فيها ينصبون عزلة مواضع العربية القفار بعض من يتخذون الوشيكة نهايته ويتوقعون

العبادة. إىل وينقطعون لهم، صوامع الخيام
هضبات فوق باملطر، املنذر الفضاء ظلمة يف الربق ملعان الشاعر القيس امرؤ رأى وملا
ووحشته. الليل عتمة يف بالصحراء خيمته قعيد وهو الرهبان، أولئك أحد رساج تذكَّر نجد،
فيميون. اسمه يعقوبيٍّا راهبًا العربية التجارية القوافل إحدى فيه أخذت يوم وأقبل
نسطورية دينية بعثة اليمن إىل فوصلت امليالد، بعد ٣٥٦ السنة من آخر يوم وأقبل

البيزنطيني. عاصمة القسطنطينية من قدمت
به زوَّده الذي باملال الكنائس من عدًدا ينشئ البعثة، رئيس فيلوس، الراهب وراح

البيزنطي. اإلمرباطور
هذه تلبث ولم التبابعة، الِحْمرَييني دولة يف الدينية الخالفات من صفحة وبدأت

للمصالح. رت وتسخَّ السياسية باألغراض اختلطت أن الخالفات
املسيحي. بالدين تدين التي األكسومية الحبشية الدولة إىل فمالوا املسيحيون أما
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البيزنطي لإلمرباطور كما ولها البيزنطيني، الروم صديقة هي الحبشية والدولة
الِحْمرَيية. الدولة تقويض يف مصلحة

استطاعوا إذا وتهويدها الِحْمرَييني مملكة حفظ إىل شديًدا ميلهم فكان اليهود وأما
اليهودية. نواس ذو امللك فاعتنق سبيًال، ذلك إىل

ال جماعة اليهود ويرى الحبيش، الخطر يف يفكر كان أم دينيٍّا اقتناًعا دافعه أكان
يؤيدونه؟ وال لليمن حبشيٍّا فتًحا يتمنون

التاريخ. شفتا لها جواب عن تنفرج لم مسألة تلك
الجملة. يف وسريته نواس ذي عىل يصدره عام بحكم يبخل لم التاريخ أن إال

كان أنه غري واستقاللها، الِحْمرَيية الدولة عىل يغار عربيٍّا ِحْمرَييٍّا امللك هذا كان لقد
الدولة. أضاعتا وفظاعة حماقة فاقرتف السياسية، الكفاءة قليل

األحاديث. يتناقلون اليمن يف والناس األول، ترشين هو الشهر ،٥٢٣ السنة
حنًقا الفكرة بهذه إليه أوحوا الذين هم امللك من املقرَّبني اليهود بعض إن قائل: فمن

النصارى. عىل
عازم فهو والبيزنطيني، باألحباش النصارى تعلُّق من تأكد امللك بل كال، قائل: ومن

منهم. ينتقم أن عىل
عىل امللك يقدم أن يتمنون واألحباش فالبيزنطيون شأنها، الغريبة لليد إن قائل: ومن

عظيمة. حملة عليه ليجردوا الحماسة يوقدوا أن لهم فيتسنى األمر، هذا مثل
والفظاعة. الحماقة هذه يقرتف لن امللك إن قائل: ومن

عنه. نكوص ال عزًما قطع امللك أن الخرب جاءنا بل آخر: فيجيبه
هوًال نجران فشهدت امليالد، بعد ٥٢٣ السنة من ترشين، أيام من يوم أقبل ا وحقٍّ
الساعات تلك من ساعة يف واحد، مزيج يف ذلك كل وإيمانًا، بطولًة وشهدت وهمجية،

التاريخ. يجهلها ال التي العجيبة العنيفة الحاشدة
يف عظيمة نار فأرضمت أمر ثم األرض، يف واسًعا أخدوًدا فحفر نواس ذو أَمر قيل:
شجعانًا يستقبلونها فكانوا واحًدا، واحًدا النار، أشداق إىل نجران بنصارى ودفع األخدود،

املنكر. البرشي التحريق بهذا أمر الذي املخلوق ويتحدَّون يتحدَّونها صابرين،
ثعلبان. الرواية ته سمَّ رجل إال الضحايا من ينُج ولم

يوستني اإلمرباطور فقابل القسطنطينية، أتى حتى حقًدا، ويغيل فمىضينتفضرعبًا،
الهائل. النبأ وأخربه األول
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نفسها السنة هذه ويف راعشة، بيٍد خطها رسالة الحبشة ملك إىل يوستني فأنفذ
ألف سبعني من نحًوا صفوفها يف تضمُّ حبشية حملة تحركت — امليالد بعد ٥٢٣ —

أرياط. بقيادة اليمن إىل البحر وعربت رجل،
،٥٢٥ السنة يف إال يستسلموا فلم سنتني، القتال تابعوا ولكنهم الِحْمرَييون، واندحر

أَبرهة. بقيادة الحملة تجددت أن بعد
يف ودخل البحر، إىل بجواده ركض ملكه بانهيار أحسَّ حني فإنه نواس ذو أما

املتوَّجني. الحمقى تاريخ ويف األمواج
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قال: وطني يمني حدَّث
وأبرهة. أرياط القائد بني فوًرا نشب الخالف ولكن اليمن، اكتساح يف األحباش أفلح
عليهم. وتُظهرنا األعداء بريح تذهب فتنة وقوع وانتظرنا فريق، منهما لكل وتحزَّب
أرياط تقدم فقد رسيع، وجه عىل ت انفضَّ أنها إال قرناها، ذرَّ أن الفتنة تلبث لم ثم
الحبيش الجيش أن أخربني الحال شهود من رجًال أن غري شاهًدا، أكن ولم للرباز، وأبرهة
أبرهة، وخرج أرياط، وخرج صنعاء، يف ساحة بينهما تفصل متقابلني، فريقني اصطف

نهار. من ساعة وتصاوال
عليه وكرَّ عينه، من وجانبًا أنفه رشمت بحربة خصمه فرمى غفلة، أرياط وانتهز
بطعنة أرياط الغالم فعاجل عدوه، وراء له غالًما أكمن قد كان أبرهة أن إال قتله، يريد

القاضية. كانت
فقال: انربى شيًخا حبشيٍّا ولكن يتناهشان، الفريقان وأوشك عظيم، هياج وانبعث

الدماء. فاحقنوا أعداء بالد يف ونحن النجايش، إىل مرجعه يشء هذا
األعىل. القائد وهو أبرهة وبات

أبرهة، صنعه بما علم ملا غيًظا ر تسعَّ النجايش فإن أمل، من جديد منفذ لنا أضاء ثم
إن فقلنا: يطؤها، التي األرض وليطأنَّ دمه، ولرييقنَّ ناصيته، ليجزنَّ أقسم بأنه وسمعنا

األعداء. بني واقعة شك ال الحرب



العرب مع

النجايشحتى بقَسم سمع فما الدهاء، يف قارًحا داهية كان أبرهة الخبيث هذا أن غري
قارورة ومأل عروقه من عرًقا وفصد ، ُحقٍّ يف وجعله بيده فجزَّه ناصيته شعر إىل عمد
مجزوزة، فهاكها ناصيتي أما يقول: إليه وكتب النجايش إىل كله بذلك وبعث صغرية،
بقدميك فطأها منها يشء الكيس ففي اليمن أرض وأما القارورة، من فأرْقه دمي وأما

عبيدك. من عبد فأنا وبعد الكريمتني،
تاًجا. رأسه عىل وجعل ألبرهة، األمر وصفا النجايش، خاطر فطاب

الحجاز. إىل للرحلة الناس من كثري واستعد الحج موعد فيه حان يوم وجاء
مشقة فيتكبَّدون الحجاز، إىل الناس يجذب الذي هذا جاذب وأي أبرهة: فتساءل

بأرضهم؟ ليست أرض يف األموال وينفقون السفر،
ومجتمع بفرض، قيام الحج وموسم الكعبة، مكة ويف مكة، الحجاز يف له: فقيل

تجارية. مصالح ويقضون العرب فيه يتالقى
الوثنية، وقبَّح عام، كل يف يحجونه عظيًما معبًدا اليمن يف للناس ألبننيَّ أبرهة: فقال
الحجاز. عن الحج يرصف أن استطاع هو إذا عليه ترجع التي بالدنانري يحلم كان ولكنه
مأرب مدينة وزار صنعاء، يف بديع طلق مكان عىل اختياره وقع حتى األمر طال وما

صنعاء. إىل وحملها الفخمة، النفيسة، البناء مواد خرائبها من فانتقى
لديه واجتمع العظيم، املعبد إنشاء عىل بهما يستعني قيرص، وإىل النجايش، إىل وكتب

الرائع. اليشء واملرمر والفضة الرخام من
العقول. تدهش التي زينتها وتلبس وتشمخ، جدرانها تعلو بالكنيسة وإذا

عظيم. رزق الحجاز عن وتحوَّل الناس، إليه يتوافد ا محجٍّ «القليس» وأصبحت
إليها. الحج مقاومة يف ونشطوا «القليس» عىل أكثرهم وسخط الحجازيون فغضب

الكعبة. فيهدم الحجاز، عىل ليحملنَّ فأقسم األرشم، ثورة وثارت
األعياد أحد صباح ُوجدت «القليس» أن من يوًما سمعناه ما صحة ندري ولسنا

بأبرهة. نكاية فقيم بني من رجل لوَّثها مقذَّرة،
شطر ٥٧١ العام يف جيشه فساق الحبيش، يطيق أن استطاع ما آخر ذلك فكان
٥٧١ العام أصبح الذي الصيت الذائع الفيل ومنها األفيال، مقدمته يف وجعل الحجاز،

التاريخ. يف عامه
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أبرهة عىل فخرجنا للقتال، وحمية يقظة العرب يف فدبَّت حديثه: مستأنًفا اليمني قال
أبرهة أن غري حقيقته، عن للعدو تضليًال نفر» «ذا يناه سمَّ باسل إنسان يقودنا طائفة يف
كلما ولكن الحبيش، الجيش من راعنا ما رشَّ كانت األفيال أن وأشهد قائدنا، وأرس هزمنا
فلما ومهالكها، الطريق مصاعب وآذته وينوشه، يساوره عليه خارًجا وجد أبرهة تقدَّم
فاز ثم دليًال، له يكون أن أكرهه عليه، الخارجني أحد وهو الخثعمي، حبيب بن نفيل أرس

إلرشاده. ع تطوَّ رغال، أبو له يقال بخائن الطائف يف ثقيٍف بني من
من هاشم، بني من املطَّلب، لعبد إبًال جنوده من جماعة ورأى مكة، يبلغ أن وأوشك

واستاقوها. بها فأحاطوا قريش،
شيبة ذا فأقبل طلبه، يف أبرهة فبعث بمكة، التي البطحاء شيخ املطلب عبد وكان

وقور. وطلعة جليلة
بغيتنا، وأنتم نأتكم لم إننا له: قال ثم لقدومه، واحتفل الحبيش عينا به فامتألت
وأنتم البيت، وبني بيننا فخلُّوا الناس، إليه يحجُّ الذي البيت هذا نهدم أن نريد ولكننا

وأموالكم. وأعراضكم أرواحكم عىل آمنون
من واستاقوها جنودك بها أحاط وقد إبيل، ردَّ طالبًا جئتك إنما املطلب: عبد فقال

املرعى.
ما غري فوجدتك الشيخ، أيها رأيتك ملا قلبي يف أعظمتك كنت وقال: الحبيش فاشمأز
إبل؟ من برشذمة مطالبًا تأتيني ثم عندكم، املقدس البيت خطب الخطب أفيكون حسبتك،

صاحبها. فأنا اإلبل أما يحميه، ربٌّ للبيت يقول: وهو املطلب عبد فأطرق
مكة. دخول عىل عازم وهو الحبيش وبات إبله، بردِّ أبرهة فأمر

ولكننا الجبال، مخارم إىل املكيني أكثر وانرصف واجفة، قلوبنا وكانت اليمني: قال
هوه وجَّ إذا السري يأبى الحبيش الجيش مقدمة يف األفيال من فيل كان عجيبًا: أمًرا سمعنا
موضع عن َعِمَي أنه عىل دلَّت متقاعسة، حائرة، خطوات خطا احتثوه فإذا مكة، شطر

عيناه. وأضاءت للسري نشط اليمن جهة حوَّلوه فإذا قدمه،
الجو يف صعدت بطيور سمعنا كله، هذا من أعجب بيشء وسمعنا اليمني: قال ثم
بأرجلها تحمله كانت صغريًا حًىص وأفلتت األحباش، فوق فحوَّمت البحر ناحية من وأقبلت

فمات. هرأه، إال حبيش لحم من موضًعا يصيب ال الحىص فكان ومناقريها،
عىل فنكص جنوده، من الباقية البقية ينقذ أن رأى أبرهة بأن الخرب ذاع أن لبث وما

اليمن. إىل عقبيه

31



العرب مع

الطريق، طول يف عليه الخارجون آذاه أبرهة جيش إن يقول: من سمعُت وقد
وباء فيه فشا أن عتَّم وما ضعيًفا، منهوًكا كان مكة بلغ فلما الزحف، مشاق وأجهدته
أُصيب التي الرضبة بهذه نفسه يمني وطني كل وهنأ محطمة، فلوًال وتقهقر فجال خبيث،

األعداء. بها
الوطني. اليمني حديث انتهى

مناقريها من بالحىص األحباش قذفت التي الطيور شأن يف عرصي مؤرخ ونظر
والغارات والقنابل بالطائرات يحلم القدم منذ كان لقد لإلنسان! يا فقال: وأرجلها،

الجوية!
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الطلعة ويضء فتًى للقليس، البناء مادة منها ليحمل مأرب زار ملا أبرهة، حاشية يف كان
الزاخرة. والحمية املتقد، بالذكاء سيماؤه تنطق

برجولته وأُعجب محيَّاه، يف الصباحة ل فتأمَّ نظره، اسرتعى إال إنسان يراه يكن لم
عليه. تحوم التي الكآبة تلك تفسري يف حار ربَّما ولكن العارمة،

ريحانة سيف، أم انتزع قد أبرهة كان ولنئ والجاه، النعمة من ذروة يف أمري فسيف
كله، ذلك يجهل أنه بسيف فالعهد يزن، ذي مرة أبي زوجها، عصمة من علقمة، بنت
يقينه وكل بغمدان، منزله يف أبرهة لدى وهو نفسه عىل أفاق وقد أبوه، يزن ذا أن ويجهل
أخوه هو إنما أبرهة من أمه نسلته الذي «مرسوًقا» أن يقينه وكل والده، الحبيش القائد أن

وأمه. ألبيه
األخرية؟ األعوام يف وجهه قسمات عىل وطفت منه الكآبة أخذت حتى به فماذا

اغتصب الحبيش القائد أن فتبني حقيقتها، عىل األمور يعرف أن استطاع أنه يف شك ال
ولم وسادتها. ِحْمرَي أرشاف من يزن ذو هو إنما أباه أن وعلم اغتصابًا، والده من أمه
عنه، غاب بما له تبوح أن اضطراًرا أمه اضطر ولكنه كلها، األرسار هذه عىل غريب يُطلعه
برشته نفسه قرارة يف يحسد مرسوًقا أن يعلم وكان ونافسه، مرسوًقا أخاه عالج يوم ففي
الطبيعة شاءت إذ محظوًظا ذاته يعتقد كان سيًفا أن غري واسترشاق، بياض إىل الضاربة
ثم ل، وتحمَّ أغىض الكالم يف أخوه عليه قسا فلما أبرهة، ألبيه ال ألمه، برشته تجيء أن

أباه. وشتم شتمه مرسوًقا فإن وأقعده، أقامه شيئًا سمع
كال! أبرهة؟ وهو أباه مرسوق يسبَّ أن أيمكن الربق: كلمع خاطٌر ذهنه يف فلمع

الحبيش. القائد غري أباه أن فاملرجح وإذن،
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يشء، بكل إليه أفضت حتى عنها يهدأ لم اليوم ذلك ومنذ أمه، إىل سيف وانطلق
صدره يف وقام بالعربات، عيناه فانفجرت يزن، ذي أبيه عن مثريًا محزنًا حديثًا وحدثته

االنتقام. إىل عنيدة همة وحرَّكته الهب، حقد
يف مدينة فأتى اليمن من فرَّ به، واستبدَّ أبرهة اضطهده ملا أباه، أن ثته حدَّ لقد
وغريهم، لخم بني من اليمن عرب من قوم إليها نزح قد كان الحرية، لها يُقال العراق

ملًكا. فيها فأنشأوا
كرسى، له يُقال الذي الفرس ملك إىل بأبيه انطلق الحرية ملك أن كيف حدثته ثم
حتى ماطله ولكنه الوعود، الفرس ملك فوعده واألحباش، أبرهة عىل يعينه أن فناشده

مقهوًرا. حزينًا مات
وأمجادها املدينة عن سمع طاملا مأرب! يزور أبرهة حاشية يف اآلن سيف هو وها …
أيغلبنا بهم: وثيقة صلة عىل أصبح الذين اليمنيون الوطنيون له قال طاملا العظيم، وسدها
عاجزين أنقعد إليها؟ هاجروا أجدادنا من نفر إال الحبشة أمر أول وما األحباش، هؤالء

مأرب؟ وسدِّ غمدان قرص بناة ونحن
املياه يخزن صامًدا يزال ال السدُّ وكان العظيم، السدَّ يشاهد أن إال سيف وأبى

أبرهة. أصلحها فتوق بضعة عليه طرأت وقد الغامرة،
ورسبت وهدأت اجتمعت أن بعد الصافية، املياه غمر يلحظ الشاب األمري وقف
الجبارة، السواعد وبنتها اقتطعتها التي الضخمة الحجارة يتأمل وراح القرار، يف أكدارها
وجهه أسارير تطلقت هنيهة ويف بالده، يف والعظمة الِجدِّ آثار من أبرص بما قلبه فكرب

يشء. ه وسالَّ يشء أعجبه َمْن ابتسامة وابتسم الكآبة، قبضة من
األمري؟ يبتسم ولَِم به: أحاطوا ممن اليمنيني أحد إليه فأرسَّ

أمريًا أن عجوز من سمعت فقد الجرذ، بأسطورة السد هذا ذكَّرني األمري: فأجابه
املكان، هذا فأتى يوًما ركب السماء، ماء عامر بن عمرو مزيقيا، يل ُسمي أمرائنا من
البالد وتخرب السد فيفيض سينقبه أنه فأدرك السد، يف أسنانه ينشب جرذ إىل فنظر
النزوح، من بد «ال له: وقال الخرب فأخربه بابنه ودعا بيته إىل راجًعا فقفل العباد، ويتشتت
سأزجرك، فإني فأْغِضبْني الوجهاء لديَّ اجتمع فإذا أرضنا، بيع من ذلك قبل بد ال ولكن
فيه يلطمني بلد يف أقيم ال أن وحلفُت ه! ذالَّ وا صحت: قد فتجدني والطْمني، س فتحمَّ
وجهاءنا أن وأظن بخس، بثمن للبيع أرضنا عرضت قد تجدني ثم نهاًرا، جهاًرا ولدي
األرض وباعا املهزلة، الرواية، واالبن األب مثَّل ا وحقٍّ وسيشرتون»، غضبي سيغتنمون
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ربما حجارته من حجًرا زحزح الذي الجرذ بفعل انفجر أن السد يلبث لم ثم ورحال،
املناذرة وهم وأصبحوا كثري، خلق الناس من فنزح الرجال، من خمسني سواعد إىل احتاج

الشام. يف والغساسنة العراق يف
املناذرة ظلمنا ما شد ثه: ملحدِّ وقال يضحك بأن لنفسه سيف األمري أذن وهنا
قد نعلم، من وهم أوطانهم، عن فيُبعدهم السدِّ عىل يغلبهم جرذًا جعلنا حني والغساسنة
بهم دفع الذي الجرذ ليس كال! منظورتني، عربيتني دولتني ألنفسهم ينشئوا أن استطاعوا
ترميمه، عن ليعجزوا كانوا ما فإنهم قبل، من نُقب قد السد، هذا كان ولنئ النزوح، إىل

يصلحه. أن أبرهة فاستطاع هذا زمننا يف نُقب ولقد
البحر ذللت الرومان سفن إن يتمتم: وهو سيف وجه عىل فطفت الكآبة وعادت
يكون أن قبلنا كنا إذا األحباش يقهرنا أن بدًعا ليس … الهند طريق عنا وحوَّلت األحمر

بالدنا. عن جالنا الذي هو الجرذ
بها. تُزَعج فال األمري أيها أسطورة إنها به: يحيطون الذين أحد فأجابه

كافأنا ما بئس الهمم، مدى من وصور العقول، من قطٌع األساطري ولكن سيف: فقال
خرَّبه. الذي الجرذ بأسطورة فقابلناهم العظيم السد هذا لنا بنوا أجداَدنا، به

أيها همم، لنا تزال وال عقول، لنا تزال ال سيف: كالم مغزى أدرك وقد الرجل، فقال
تجد! اطلب الجرذان. أساطري بغري لنكافئ وإننا األمري،
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كرسى األمريسيفعند

قبل، من أبوك هلك كما هالكك فيه أظن أمًرا تطلب تزال ال «إنك لولدها: سيف أم قالت
مكة، عن جيشه بفلول أبرهة ارتدَّ يوم بالخروج هممَت ولقد بني، يا بنفسك فارفق
اليمنيون الفتية هؤالء يغنيك فليس آنئذ، بني يا رأيت ما ونعم تفعل، ال أن رأيت ثم
ولو بمغبون، األحباش ملك يف أنت فما وبعد، التمرد، إىل بك يدفعون الذين سون املتحمِّ
ألبيك: قال ملا والسالح بالجند اليمنيني إمداد ينوي عنه تتحدث الذي هذا كرسى كان

والسدر».» األثل موامي يف بجييش أغامر أن «أكره
يستسهل ال سيف وكان مستشريًا، أتاها كلما ابنها تخاطب سيف أم كانت هذا بمثل
كله خوًفا ليس العجوز كالم أن يدري كان بل نشدانه، عىل نفسه عكفت الذي الهدف

امرأة. وضعف وهراء
مؤاتية، جميعها الظروف هي وها نكوص، وال تردُّد فال العزم عقد قد كان أنه عىل
ليس ومرسوق مرسوق، العرش فاعتىل يكسوم، وولده َخَلفه ومات أبرهة، مات لقد
أن ويحسبون البالد، عىل مخيًِّما الهدوء يرون زمنه يف واألحباش الخطري، الكفؤ بالرجل

الدهر. أبد لهم مستتب اليمن ُملك
وصاحبه سيف، موىل هذا ونوال رسي، مجلس إىل عتيك بن نوال فيه دعا يوم وكان

لسيف. املوالني اليمن زعماء من نفر املجلس فشهد القوي، ورجله
الروم، قيرص إىل أنت لجأت فلو أباك، خذل األمري، أيُّها كرسى، إن هؤالء: أحد قال
وكفانا أحراًرا فبتنا البالد، برتك ألَمرهم أو عليهم، ألعانك األحباش من له خري أننا وعرَّفته

الثورة. مئونة ذلك
سمعه. الذي كالكالم ساذجة ضحكة سيف فضحك
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بملك إال لنا استعانة فال الجدال، بنا يطول ال أن يجب قال: آخر زعيًما ولكن
مصالحه، اقتضتها ألسباب األحباش يؤيد الروم ملك دام وما الروم، عدوُّ ألنه الفرس
كرسى يُقنع أن يستطيع األمري وأظن نفسها، لألسباب بتأييدنا خليق الفرس ملك فإن
تبدَّل قد فالزمان قبل، من ينجح لم األمري والد كان ولنئ صداقتنا، يف منفعة من له بما
الحرية ملك إىل األمري فليمِض عندهم، الكالم مقبول الحرية وملك قوة، أشد والفرس اليوم،

املربور. سعيه وليسَع
املجلس. عليه انفضَّ الذي بالقرار الزعيم نطق وكأنما

جانبه وإىل نشيطة، ناقة يركب يزن، ذي بن سيف األمري غرَّته يف خرج صباح وكان
الحرية. طريق يف السري يغذُّ وكالهما نوال، مواله

وضحك فاته، ولكنه طلبه يف فبعث اليمن، من سيف خروج إىل مرسوق وتنبه
أبيه. ميتة يموت أن إال يأبى رجل هذا إن يقول: وهو مرسوق

إليه وشكا املنذر، بن النعمان ملكها وقابل الحرية، خرضة عىل ومواله سيف وأطلَّ
الحبيش. االحتالل عسف من اليمن تلقى ما

تمكث أن شئت فإذا ملكنا، يف مكرًَّما حياته العم، ابن يا أبوك، قىض النعمان: فقال
والسعة. الرحب فعىل لدينا

فاتحني عىل مستنجًدا أتيتك وإنما ملجأ، ألتمس بنفيس هاربًا آتك لم سيف: فأجابه
شد يف منفعة لكرسى وأعرف كرسى، عند مكانة لك أعرف وأنا وقومك، قومي يظلمون
رضبة األحباش وطرد الفرس، أعداء والروم الروم، صنائع فاألحباش األحباش، عىل أزرنا
ومنبتكم. أصلكم فإنها اليمن، وشكر شكري واغنم كرسى لقاء يل د فمهِّ الروم، نفوذ عىل

العم. ابن يا وكرامة حبٍّا النعمان: فقال
ينتظر العظيم، امللكي قرصها يف املدائن، يف نفسه وجد أن سيف األمري يلبث ولم

كرسى. بمقابلة اإلذن
امللك. يدي بني فمثل له، أُذن ثم

فاجتاحها بالده، الحظ خان ِحْمرَي بني من رجًال امللك، أيها لتذكر، إنك سيف: قال
امرأته، األحباش قائد غصبه وقد مستغيثًا املدائن فأتى العذاب، مرَّ أهلها وأذاقوا األحباش،
وعًدا تلقى أنه سمعت ولقد والدي! امللك، أيها ذلك، االنتظار، غم يف نحبه قىض ولكنه
اليمن من األحباش إخراج وإن الحر. وعد هو الذي الدَّين عليكم فلنا باملعونة، أكيًدا
الشديدة، املكايدة وبينهم وبينكم أعدائكم، ألد وهم الروم، نفوذ بها يمنى قاسية لصدمة
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ذمتهم يف لكم تضيع فلن غنية، ة خريِّ وبالدهم باملعروف، ووفاء معروف، أهل اليمن وأهل
أجلهم. من تبذلونها جهود

والعزم املكبوت الحزن وتأمل الكالم الرتجمان إليه نقل ملا كرسى وجه فانبسط
نفسه، قرار يف ثقيل ألم من يحسه ما وأحسَّ الجميل، العربي األمري هذا محيَّا يف الصادق
الروم، نفوذ وإضعاف اليمن من األحباش طرد يف مصلحة الفارسية للدولة أن ا حقٍّ ورأى
وفالة؟ قفر موحش، فراغ وجلها الشاسعة، املسافات وبينهما اليمن، من املدائن أين ولكن
حني إىل ورصفه بصلة، له وأمر خاطره، فطيَّب يسوءه، بما سيًفا يواجه أن أبى أنه غري

آخر.
القرص. خدم عىل منرصف، وهو ينثرها، فجعل الصلة، سيف حمل

وأرض الذهب، أطلب أتيتك ما فأجابه: يصنع، ما سبب عن وسأله كرسى إليه ه فردَّ
مظلومني. لقوم الغوث أطلب جئت ولكني ذهب، بالدي

األمري زعم التي البالد تلك من ب خالَّ بارق له وبرق مروءته، وأكرب كرسى، فأعظمه
ذهب! أرضها أن العربي

للنظر. مرازبته جمع وأخريًا وجوهه، عىل األمر يقلِّب الفاريس العاهل وراح
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وكأن اليمن، عىل الحملة وقضية سيف األمري شأن يف يفاوضهم مرازبته، إىل كرسى جلس
سجونك، يف قال: الطريف، االقرتاح بهذا أحدهم فتقدم سابق، تفاهم عىل كانوا املرازبة
له يستحق ذنبًا اقرتف من إال منهم وليس املحاربني، من ألف، بل ثمانمئة، امللك، أيها
األحباش، لقتال حملة منهم ز وجهِّ فأخرجهم مشتاق، الطليق الفضاء إىل وجميعهم املوت،

ُظلموا. فما تلفوا وإذا فذاك، نجحوا فإذا
كهذه؟ حملة يقود ومن قال: ثم مليٍّا، كرسى فأصغى

ووهرز وقيادتها، الحملة لتدريب ع يتطوَّ وهرز األسوار أن سمعنا املرازبة: فأجابه
العربي. باألمري اإلعجاب عظيم
باملوافقة. كرسى فأشار

زوا وجهِّ الرماية، ها وأخصُّ القتال فنون عىل وُدرِّبوا سجونهم، من املحابيس وأُخرج
السالح. بأنواع

يختلفا، ال أن عىل وسيف وهرز تعاهد وقد املدائن، من الصغرية الحملة تحركت ثم
يظفرا. أو يموتا أن عىل بل

املقاتلون ركب والفرات، الدجلة مصب عند العرب، شط الحملة سري بلغ إذا حتى
الريح، بعصف سفينتان فتحطمت حرضموت، ساحل إىل وأبحروا السفن من ثمانية
أمرهم وهرز إن وقيل: الرب، إىل الباقون الجنود ونزل رجل، مائتي من نحًوا الحملة وفقدت

وراءهم. يلتفتوا لئال السفن بإحراق
إىل بعضهم يميش اليمنيون وجعل سيف، األمري بقدوم اليمن إىل األخبار وطارت
كفيلة عظيمة حملة ومعه الفرس بالد من عاد سيًفا أن بينهم فيما ويتناقلون بعض،
ويلحقون خفية فيتسللون السالح، يجمعون اليمنيون الفتيان وطفق األحباش، بطرد



العرب مع

بالتاج، رأسه وزيَّن األلوف، عرشات بلغ جراًرا جيًشا فأعد مرسوق إىل الخرب ونمى بسيف،
نتيجتها أن يعترب معركة إىل وزحف الفيل، وركب جبينه، عىل تتحدَّر ساطعة لؤلؤة وعلَّق

مقررة.
والسيف، الرمح مع أمهر ونحن اب، نشَّ رماة الفرس أنتم لوهرز: قال قد سيف وكان
فإذا قتالنا، إىل ساقهم يمنيون هم إنما مرسوق جيش من سنلقاهم الذين هؤالء وأكثر
أنت فكن إلينا، فانحازوا دعوناهم العرب من معي َمن وبارشهم بنفيس أنا بارشتهم

املقدمة. يف نحن نكن املؤخرة يف ورجالك
الطليعة. يف والعرب سيف وكان وهرز، فوافقه

فقال: الحبيش، امللك عىل االستخفاف دالئل الحت حتى مرسوق جيش ظهر فما
عىل وأنا أقاتله ال وهللا واحدة؟ لقمة جييش يلتقمها الرجال من بحفنة املجنون «أيقابلني
هاتوا بل جمًال، يل هاتوا «بل فصاح: رأيه عن تحوَّل ثم أركبها»، فرًسا يل هاتوا فيل،

املغرور؟». املدَّعي هذا به ألقى ما خري الحمار فإن حماًرا،
فخالطت الرجال من الحفنة تلك انقضت إذ عجبًا، رأى أن لبث ما مرسوًقا أن عىل
إىل كان سالًحا ويرى عربيٍّا نداءً يسمع وجعل حسابًا، للموت حاسبة غري جيشه طالئع

عليه. ينقلب جانبه
هذا نشابهم الفرس رماة أحكم فلقد حماره، وحول حوله اب النشَّ من مطر انهلَّ ثم
الرش، ليقوه حوله فالتفوا باألحباش وصاح مرسوق فارتاع النفس، يف لغرض اإلحكام
الوقعة تطل ولم تبعثر، من وتبعثر تساقط، من فتساقط ذريًعا، فتًكا النشاب بهم ففتك

هزيمته. ت وتمَّ الحبيش الجيش عرى انحلَّت حتى
أن وهرز فأبى واطئًا، املدينة باب وكان صنعاء، حتى زحفه الظافر الجيش وتابع

الباب. اهدموا فصاح: رايته وينكس بالباب يمر
جزاء أول ذلك أيكون اليمنيني، وجوه وشحبت البناء، صنعة ُحْسن إىل سيف فنظر

الفاتح؟ األجنبي عىل الفاتح باألجنبي االستعانة
يداعبها مرفوعة ورايته وهرز ودخر الباب، هدم يقرَّ أن إال سيف استطاع وما

النسيم.
به فبعث الكثري، اليشء منها له فسيق والهدايا، األموال طلب أن فعل ما أول وكان

كرسى. إىل
الجزية وافرضعليه للفرس، األمانة عىل وعاهده سيًفا، ج توِّ يقول: كرسى إليه فكتب

الفرس. من قومه ج يتزوَّ وال قومه، من الفرس ج يتزوَّ وأن عام، كل
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إىل أجنبية سيطرة من اليمن وانتقلت راجًعا، وقفل ملكه به أمره ما وهرز فنفذ
الوفود وجاءته غمدان، يف ِحْمرَي بني من أجداده عرش عىل سيف واستوى أجنبية، سيطرة

مهنئة.
غدروا يديه، بني وجمازين خوًال فجعلهم إذاللهم، أراد الذين األحباش بعض أن عىل

فقتلوه. به
اإلسالم. نهض حتى مباًرشا حكًما البالد حكم إىل الفرس وانقلب
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هاشم املطلببن وعبد َيَزن ذي سيفبن

نًرصا كان ولكنه وحسب، يمنيٍّا نًرصا األحباش عىل يزن ذي بن سيف األمري نرص يكن لم
أقصاها. إىل أقصاها من جزيرتهم شبه يف به وتحدثوا العرب له اغتبط عربيٍّا،

الحجاز. وفد مقدمتها ويف الظافر، األمري تهنِّئ غمدان قرص إىل الوفود وأرسعت
هاشم؟ بن املطلب عبد األبطح شيخ من الحجاز وفد يخلو أن يمكن وهل

فقال: الكالم افتتح الذي هو املطلب عبد الشيخ كان سيف، يدي بني الوفد مثل فلما
فصيح. حلو طويل كالم يف املرزئة، وفد ال التهنئة وفد نحن

فيه ما عىل سمعه، الذي الكالم هذا يستطع ولم وجهه، يف والحزن لبث سيًفا أن غري
ألم. من نفسه يخالج ا عمَّ يرصفه أن وإخالص، وصدق وفصاحة حالوة من

ورايته املدينة دخول يستطيع كي بهدمه وهرز أمر الذي صنعاء باب قلبه يف حزَّ لقد
مرفوعة.

بمن دعا ثم املطلب، عبد من عينيه ومأل ترحيب، خري بالحجازيني سيف ب ورحَّ
الضيافة. دار إىل الجميع ل حوَّ

الوقت، من منفسًحا سيف ووجد القادمون، قلَّ إذا حتى تتالحق، والوفود شهر ومرَّ
طويلة. خلوة به فخال املطلب، بعبد فأتاه الضيافة، دار إىل برجل بعث

نًرصا إليك ساق هللا أن مع نروم، ما عىل لسَت امللك، أيها بك، كأني املطلب: عبد قال
العرب. بك وأعزَّ غلك، وشفى أعدائك، عىل

تزعم ثم باألمور، لعارف إنك الشيخ، أيها إيلَّ، اصغ وقال: ابتسامة، سيف فاغتصب
استبدلنا أننا إيلَّ ويُخيَّل األحباش، طردنا لقد بي؟ أعزَّهم وكيف العرب، بي أعزَّ هللا أن
ريب ال آتية فالساعة ذلك ومع األحباش، حكمنا كما الفرس وسيحكمنا بأسياد، أسياًدا

فيه؟ قابلتني يوم أول يف عيني منك مألُت ملاذا تعلم هل الشيخ، أيها إيلَّ، اصغ فيها،
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أو أعجبتك، شيبتي أن ظننت وقد األمر، يف أفكر أن يفتني لم املطلب: عبد فأجاب
مكة. أبواب عىل وهو أبرهة قابلت يوم خربي تعلم أنك حسبت

عىل وهو أبرهة قابلت يوم وخربك العم، أيها تُعِجب، شيبتك مبتسًما: سيف فقال
أعزَّهم هللا أن تزعم الذين العرب أن آخر: لسبب النظر أدمت أنني عىل مشهور، مكة أبواب
هاجس إيلَّ يوحيه ما هذا جديد، وعقل جديد، وإيمان جديدة، يد عىل ولكن سيَُعزَّون، بي

جيلٌّ. خفيٌّ
تحسُّ غالٌم بيتك يف ولد هل غريب: بسؤال وفاجأه املطلب عبد وجه يف سيف ونظر

عجبًا؟ أمره من
وجهه. يف التغريُّ وبان الشيخ فارتعش
شيئًا. يكتمه ال أن سيف عليه فألحَّ

وهو عنه، تسأل الذي الغالم هذا مثل بيتي يف ولد أجل يقول: املطلب عبد فاندفع
فيه زحف الذي العام والدته عام وكان الدنيا، إىل خرج قد يكن ولم أبوه مات حفيدي،
وأتتنا ه، أمُّ وضعته مما بأيرس طفلها تضع لم ا أمٍّ أن النساء وذكرت الكعبة، يطلب أبرهة
تصدَّع، حتى ارتجاجة أصابته كرسى إيوان إن فقيل صوب، كل من باألعاجيب األنباء
جيل من ويوقدونها الفرس يعبدها التي النار إن وقيل رشفة، عرشة أربع منه وسقطت
إن وقيل غاضت، ساوة بحرية إن وقيل سنة، ألف منذ مرة ألول االنطفاء أصابها جيل إىل
يف وانترشت دجلة قطعت قد عرابًا، خيًال تقود صعابًا، إبًال نومه يف شهد فارس موبذان
العرب. ملك وقيام الفرس، ملك بانتهاء لكرسى ذلك ل أوَّ الكاهن سطيًحا إن وقيل البالد،
ننتظره، الذي املنتَظر لهو هذا حفيدك إن املطلب: بعبد وصاح سيف، عينا فرتقرقت
شديًدا، عنتًا سيلقى وإنه عظيًما، لشأنًا له إن املطلب، عبد يا تستطيع ما بخري ده فتعهَّ
بحبل كأني ولكن يده، يدي وأجعل أمره، ظهور فأدرك األجل يف يل يمدَّ أن إال أتمنى وما

األوان. قبل بي سينقطع الحياة
أم الزهو، أهي تساوره، التي العواطف هذه حقيقة يدري ال املطلب عبد فأطرق
مسارب من مرسبًا يرتك ال شعور يف مجتمًعا ذلك كل أم والقلق، الخشية أم الغبطة،

فيه؟ تغلغل إال النفس
األحباش به غدر سيًفا امللك أن يسري أمد بعد سمع مكة، إىل املطلب عبد قفل وملا
مقدمها! بقرب أنبأته منيَّته كأن املطلب: عبد فقال فقتلوه، ازيه وجمَّ خوله جعلهم الذين

بني. يا صديًقا خرست لقد يتمتم: وهو الصغري، حفيده رأس عىل بيده ومسح
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التبابعة. الِحْمرَييني أيام اليمن ويف زلنا، ما الجاهلية يف نحن
مسألة عن ونتحدث قديمة، هي كم ونرى حديثة، مسألة عن سنتحدَّث ذلك، ومع

حديثة! هي كم ونرى قديمة،
عىل الوطأة شديد — اسمه؟ من يعنينا وما — ِحْمرَي ملوك أحد كان الراوي: قال
ستقتله الرعية بأن فينبئونه الغيب، يفتشون ان الُكهَّ وكان أيديها، يف ملا ابًا غصَّ الرعية،
إىل ملك عن مالوا ان ُكهَّ عن خربًا سجل بأن التاريخ واغتبط سريته، عن يقلع لم هو إذا

شعب.
ومن فقال: الغيب، يفتشون ا حقٍّ وظنهم انه، كهَّ به جاءه بما يحفل لم امللك أن إال

اليوم. خالل من الغد رأوا إنما أنهم درى وما الغيب؟ يعلموا أن لهم أين
عىل السائلون وازدحم الفقر، فيها وعاث الجمر، عىل جوره من تتقلب رعيته ولبثت
وعيونًا لونها، فرَّ وجوًها فشهدت يوًما وأطلت امرأته، فسمعتهم ويشكون، يئنون بابه
يلقون ما يلقون وهؤالء الرغد، العيش يف نحن له: فقالت بصيصها، البؤس يطفئ كاد

أتباًعا. لك زالوا وما كانوا وقد سباًعا، عليك يصريوا أن ألخىش وإني الجهد، من
حكمة عرفت أما اعة، سجَّ أصبحِت أراِك به! لك علم ال شأن لها: وقال منها فضحك
مجال لرجلها لترتك مقتنعة، غري املرأة تسكت كما فسكتت، يتبْعك، كلبك ع جوِّ الحكماء:

كالمه. بروعة إعجاب
من فالنًا أو جذيمة، بن عامر يُدعى رجل سمع يف الجملة هذه وقعت أن واتفق
عىل مفكًرا كان ولكنه هذا، عامر وظيفة عن شيئًا الراوي لنا يذكر ولم فوعاها، الناس،
يرى أن ينتظر وكان وخضوًعا، استسالًما فرأى ممتعًضا الناس بني عامر وخرج األرجح.



العرب مع

يعدو ال الشعب هذا امللك، أصاب لقد رسه: يف وقال ففوجئ ساعة، بعد تقع وثورة فورة،
يتبْعك! كلبك ع وجوِّ كلبًا، يكون أن

عىل ُمِرصٌّ جذيمة بن وعامر صمت، يف جها وينضِّ األشياء ي ينمِّ الذي الوقت وانقىض
أيًضا. هو رأيه أصبح الذي امللك رأي

عن ا جدٍّ متأخر إما ألنه يفاجأ أن إال للمفكر وظيفة ال وكأن أخرى، مرة فوجئ ثم
متقدِّم! أو الركب

بالثورة! الشعب انفجر
عن رأسه دحرجت أنها ذلك امللك، عىل وقًعا أشدَّ بالطبع، كانت، املفاجأة ولكن

حسابه. يف جذيمة بن عامر خطَّأت أن عىل تزد لم هي بينما كتفيه،
ما «الكلب» من بدر كيف ليعلم وجوهه عىل األمر يقلب وأقام يقبل، لم عامًرا أن غري
ربما عجب؟ وأي فقال: طبيعية، جد طبيعية، املفاجأة جعل تفسري عىل وقع ثم منه، بدر

شبَعه. ينل لم إن الظالم سيده بمخنق الكلب أخذ
أن عىل بعض، رأي يف كلبًا الشعب يزال ال — كلها التاريخ ثورات بعد — اليوم وإىل
أما املفكر، جذيمة بن وعامر الِحْمرَيي امللك فاجأ كما هؤالء، يفاجئ أن يلبث ال الكلب هذا
جذيمة بن عامر وأما رأيًا، يعطي أن عىل قادًرا يبقى فال رأسه، فيتدحرج الِحْمرَيي امللك
ثم مسبوًقا، أو سابًقا فيكون اإلرساع، وعند اإلبطاء عند يفاجأ أوًال، فيفاجأ العميق، املفكر

ظامله. بمخنق الكلب يأخذ أن يف عجبًا األمر آخر يرى ال
حال! أي عىل واقًعا، الظالم بمخنق األخذ دام ما علينا، ما ولكن
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تُبَّع ان حسَّ هو فهل ان، حسَّ اسمه الِحْمرَييني امللوك من ملك بذكر هذه، حكايتنا، تبدأ
رأت الحكاية أن أم غريه، ان حسَّ هو أم كندة، مملكة فأقام نجًدا وبلغ جديًسا غزا الذي

ان؟ حسَّ باسم فدعته عنه، تتحدث الذي الِحْمرَيي للملك اسٍم من بد ال أن
القارئ. أيها شئت ما ظنك ليكن
نفسها: الحكاية نسمع وتعال

نقمة أسباب دامت وما ان، حسَّ ملكهم عىل ِحْمرَي بني من األرشاف، أي األقيال، نقم
النقمة. سبب لذكر موجب فال امللوك، عىل كثرية األقيال، وغري األقيال،

أخو وهو عمرو، األمري إىل فمشوا عدوِّهم، من بها ينتقمون وسيلة األقيال والتمس
له: فقالوا عهده، وويل ان حسَّ

هيبتك تليق أفما بالتاج؟ رأسك يليق أفما اآلن؟ امللك أنت تكون أن يمنعك وما
واحدة. يد وأنت ونحن اقتله، أو أخاك فاخلع بالعرش؟

أخوه. انًا حسَّ أن عمرو ونيس
أعوام. منذ نفسه يف كان كبيتًا أثار األقيال كالم وكأن

وأكثر التاريخ عرفه يشء فذلك امُللك، أجل من أخاه أخ يقتل أن غريبًا يكون ال وقد
الغريب ولكن أخيه، قتل عىل أمريًا األرشاف من نفر يحرِّض أن الغرابة يف وأقلُّ معرفته،

ُرعني. ذا الرواية سمته الذي القيل هذا ملثل وجه القضية هذه مثل يف يظهر أن ا حقٍّ
فعلتهم، قبح أنكر حتى األقيال أصحابه فعل بما يسمع يكد لم ُرعني ذا إن قيل

به. همَّ عما ينهاه عمرو إىل وأرسع
اآلن ولكننا اإلرشاد، حسن واعًظا عرفناك طاملا له: وقالوا منه فضحكوا األقيال أما

السياسة! يف نحن آخر، يشء يف



العرب مع

عىل ولو والتاج، العرش من اليوم يل بد ال له: وقال وجهه يف فقطب عمرو األمري وأما
ألرثه. أعيش أنني يُدريني وما أخي، جثة

األمري. أيها ضمريك وضمريك؟ ُرعني: ذو فقال
عمرو. يفهمها لم لغة تلك فكانت

يقفه يزال ال الذي املوقف ذلك السنني مئات منذ ووقف ُرعني، ذي نفس فانكرست
ونه يسمُّ ما بني محتوًما، يبدو الذي العجيب، الطالق هذا يف حائرون وهم القلب، طيبو

والضمري. السياسة
يف انًا حسَّ أن عرف أنه عىل له، تدبر التي املكيدة إىل انًا حسَّ ينبِّه أن ُرعني ذو وأحبَّ
يقتل أن أو عمًرا، ان حسَّ يقتل أن بني الفرق وما بالقتل، أخاه سيعالج الحال هذه مثل

انًا؟ حسَّ عمرو
الحياد. هو يقفه موقف خري بأن قىض أن صاحبنا لبث وما

من واملستقبل؟ األقل؟ عىل ضمريه يُريض أن واجبه من أليس يشء: إىل فطن ثم
قبيح يف لألقيال مواطئًا يكن لم ُرعني ذا أن يصدِّق ومن املستقبل؟ عنه يتكشف ما يدري

العمل؟ فما فعلتهم؟
طواها ثم سطرين، فيها وخط بيضاء صحيفة إىل ُرعني ذو قام أن النتيجة وكانت
هذه عىل تختم أن األمري، أيها سألتك، له: وقال عمرو األمري إىل وحملها محكًما طيٍّا

عندك. يل وديعة وتستبقيها بخاتمك املطلوبة الصحيفة
الضمري! راحة أحسن ما يقول: وهو ُرعني ذو وانزوى

بعده، من األمر صاحب وأصبح انًا حسَّ أخاه عمرو فقتل مجراها، الحوادث وجرت
سكرة السكرتني، وسكر يتشهاه، كان الذي العرش عىل وقعد يتمناه، كان الذي التاج لبس

النرص. وسكرة امللك
أنهم يذكر األقيال، لديه اجتمع كلما عمرو وجعل طويًال، تدوما لم السكرتني أن إال
يقني عىل كان ولقد نفسه؟ عىل يأمنهم فكيف أخيه، قتل عىل وأعانوه حرَّضوه الذين هم

الغدر؟ إال قتله أكسبه فهل أخيه، وفاة بعد امللك بلوغ من
الليل. هبط كلما القرص زوايا من عليه يزحف أخيه شبح وطفق

الليل: هدأة يف إليه يهمس بات ضمريه وكأن ويستيقظ، ينام الذي الضمري به وثار
أنت. تنام فلن أنا، استيقظت لقد
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نفسه فطيَّبوا الكهان، إىل وعمد لدائه، الدواء عن يفتش مذهب كل عمرو وذهب
شجاًعا كاهنًا إال مشعوذين، جميًعا فوجدهم كهانتهم، فنون واستعملوا األمر، عليه لوا وسهَّ

امللك. أيها أخيه قاتل به يُجزى ما أيرس هذا له: قال
خلق دماء منهم فسفك عزمه وأنفذ بهم، فيبطش األقيال يدعو أن عىل أخريًا فعزم

ُرعني. ذي إىل وصل حتى كثري،
فوقفت تنتِه، فلم أخيك قتل عن نهيتُك لقد امللك؟ أيها بريئًا أتقتل ُرعني: ذو له فقال

حياد. عىل
األقيال. سائر رأي كان رأيك ولكن نهيتني، أنك أذكر ال عمرو: فقال

خازنك، إىل وسلمتها بخاتمك عليها ختمت وديعة امللك، أيها يل، ُرعني: ذو فأجاب
بها. يأتنا فمره

ُرعني ذو تسلَّمها فلما له، يخرجها أن خازنه فدعا املطوية، الصحيفة عمرو وتذكر
الشعر: من بيتان فيها فإذا إياها، وأقرأه امللك حرضة يف ها فضَّ

َع��ي��ن! ق��ري��ر ي��ب��ي��ت م��ن س��ع��ي��ٌد ب��ن��وم؟ س��ه��ًرا ي��ش��ت��ري م��ن أال
ُرَع��ي��ن! ل��ذي اإلل��ه ف��م��ع��ذرة وخ��ان��ت غ��درت ِح��ْم��يَ��ر م��ا إذا

ُرعني. ذي عن وخىلَّ عمرو، فصمت
أمدها، طال صمتة عمرو صمت فقال: الحكاية، يكمل أن إال أبى الرواة بعض أن غري
يقيض كما وبريء الظواهر، تقيض كما بريء إنك الكلمات: بهذه ُرعني ذا خاطب ثم
، وسكتَّ بكلمة ففهت يقع برشٍّ علمت لقد بربيء: لست فإنك ذلك ومع أقتلك، فلن الُعرف،
من سائًرا مثًال كتبته ما يصح وقد رأسك، لك ليسلم بعد فيما بها تحتجُّ صحيفة وكتبت

وتنزيًها. تربئة لك يصح ال ولكنه األمثال،
وأمام ضمريي، أمام يل تكون بحجة إال أفكر لم امللك، أيها كال، رعني: ذو فأجابه

حياد. عىل ووقفُت الناس،
يقع الجريمة يف املشاركة رضوب من لرضب الرشِّ وجه يف الحياد إن عمرو: فقال
من يوم يف يستطيعوا، أن إال كلها القضية من همهم وما السواء، عىل ذَّج والسُّ الخبثاء فيه
بقينا ولقد النهاية، نعرف كنا لقد حق، عىل كنا لقد وللناس: ألنفسهم يقولوا أن األيام،

الجبني! ناصعي هلل والحمد
القضاة من كان ولكنه عميق، صوابي بحكم ينطق قاضيًا ساعتئذ عمرو امللك وكان

وحسب! غريهم، عىل الحكم يحسنون الذين
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عىل دم من سفكه الذي بعد عمرو امللك وهدأ الضمريية! األزمة األزمة، هذه وانحلت
ألخيه. انتقم الذي العادل بامللك يلقبه بعٌض وبدأ دم،

صديقي، يا العادل»: «بامللك املعجبني السياسيني من أصدقائه ألحد ُرعني ذو وقال
السيايس: الصديق فأجابه نفسه، برأس القطع يف يبدأ أن العادل امللك هذا عىل كان لقد
املذنبني؟ رءوس ويقطع العدل يقرَّ أن استطاع ملا نفسه رأس قطع لو أنه ترى أال ولكن

العجيب. املنطق هذا أعجبه ألنه ُرعني؛ ذو فسكت
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الصخر يف مدينة

الوزير إىل ينظر الِحْمرَييني، عىل حملته يف إيليوس رافق الذي الجغرايف، اسرتابون كان
واتهام. ارتياب نظرة اآلخر، هو الحملة، رافق الذي النبطي

كانوا األنباط أن ذلك للرومان، صادًقا مرشًدا يكون أن أبى النبطي الوزير ولعل
وطأته. بثقل فيسحقهم عليهم ينقلب رومانيٍّا نًرصا يخشون وكانوا كالعرب، عربًا

لهم يقال قوًما هاجمت قبائل التاريخ، مرسح عىل ظهروا ما أول األنباط، ظهر
األنباط وأنشأ امليالد، قبل السادس القرن حوايل البطراء موقع منهم وانتزعت اإليديوميني،

التجارية. األعمال غذاء عىل العربية الجزيرة شبه من الشمال يف عاشت دولة
يشء. كل هذا ليس ولكن

إزميل عىل املطرقة وقع يسمع أنه إليه يخيَّل اليوم البطراء خرائب أمام الواقف إن
الصخر. يف بكاملها مدينة ينقر وهو العامل،

وصقلها؟ وتدويرها األعمدة، هذه نحت أتقنت التي تلك بارعة ثابتة يٍد أية
ثالثة ترتفع هضبة عىل قاحلة عظيمة صخرة اختارت التي تلك عجيبة نفٍس وأية

قدم؟ آالف
املطامح. من مطمح كل عىل والحصانة املنعة تؤثر كانت نفٌس أنها يف ريب ال

اإلسكندر خلف الذي انتيغونوس، حاول موقف: من أكثر يف منعة البطراء أبدت ولقد
الهمة. كسري عنها فارتدَّ يفتتحها أن سوريا، عىل ملًكا املكدوني

حروبه أثناء بالخيَّالة ه ليمدَّ ملوكها بأحد قيرص يوليوس استنجد أن قوتها من وبلغ
مرص. يف
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افتتح الذي وهو الثالث، حارثة ملكها أيام اتساعها أعظم البطراء دولة اتسعت …
أوغسطس كان ما ملًكا الرابع حارثة ابنه وكان السلوقيني، سيادة عنها وخلع دمشق

العظيم. النارصي الطفل البقر ِمذَْود استقبل ملا إمرباطوًرا، قيرص
الذي الحاكم كان دمشق، سور خارج إىل ة وقفَّ بحبل يتدىل بولس الرسول كان وملا

الرابع. لحارثة ممثًال نبطيٍّا بمطاردته، أمر
قواته يف كان الشهري، حصاره أورشليم مدينة طيطش اإلمرباطور حارص وحني

األنباط. ملوك أحد بها أنجده جواد وألف املقاتلة، من آالف خمسة
روما ولكن مرص، يف البطالسة صداقة بعد متينة صداقة روما البطراء صادقت

صديقتها. باستقالل تضايقت
نجمها أخذ أخرى بمدينة بل بالبطراء، يمر ال آخر طريًقا يسلك التجارة تيار وأخذ

تدمر. مدينة هي بالصعود،
محق عىل تراجان اإلمرباطور عزم األثيم، االستعماري الغضب نوبات من نوبة ويف
الروح من يسيغ أن يستطيع مما بأكثر تتشبث كانت الصخرية فاملدينة األنباط، عاصمة

االستقاللية.
ولكن رهيبًا، داميًا القتال وكان امليالد، بعد ١٠٦ السنة يف وحارصها عليها زحف
الرومانية الفيالق لها وكالت العطش، فنوَّخها املاء، شحيح كان حصانته عىل املدينة موقع
أن عىل وانتقاًما، تشفيًا وخرَّبها تراجان اإلمرباطور دخولها من فتمكن قاتلة، رضبات
الرائعة آثاره وصمدت اه، تحدَّ البعيد، املايض يف يوًما الصخرة، نقر الذي العامل إزميل

للدهر.
يشء. كل هذا ليس ولكن

بخيولهم قديًما مرص احتلوا الذين (الهيكسوس) الرعاة من هم األنباط إن يُقال فقد
الريان، ى املسمَّ الفرعون، منهم وكان وتضعضعوا، املرصيون لها دهش التي الخاطفة

اإلرسائييل. يعقوب بن يوسف استوزر الذي وهو
الفرعون منها أخرجهم حتى سنة خمسني من نحًوا مرص يف الهيكسوس وأقام
مملكتهم أقاموا حيث البطراء واحتلوا العربية، الجزيرة شبه إىل سيناء عرب فعادوا أحمس،

الخالدة. مدينتهم وأبدعوا
رغم العربية يتكلمون اليومي حديثهم يف كانوا فاألنباط النظريات بعض ت صحَّ وإذا

الكتابة. يف اآلرامية استعملوا أنهم
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منها، قريب يشء أو اليوم، وأنت أنا أتكلمها التي الدارجة اللغة هذه عربية؟ وأية
بعد العربي التاريخ خالل صفاته له بقيت شعب األنباط أن النظرية هذه يؤيد ومما
عىل أفراده اقتصار صفاته إحدى وكانت والعباسيني، األمويني أيام ويف محمد النبي ظهور
ويكثرون ونهم يعريِّ الشعراء بات بحيث الفصحى، إتقان يف وضعفهم العامية، العربية

مداعبتهم.
إىل بالنسب ترتفع أنها اليوم، األردن رشق يف الحويطات، عشائر تذكر هل ندري وال

املرموق؟ وعرصهم األنباط،
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فيجدون وأنقاضها، تدمر خرائب عىل يعرِّجون طويلة عصوًرا السورية الصحراء بدو ظل
هياكل ويجدون األشجار، متسقة غابة شبه يف اآلخر إىل واحدها ُصفَّ ضخمة أعمدة
والنحت البناء يف رصفت فائقة ومهارة جبارة قوة ويلمسون األصم، الصخر يف منحوتة
من وبتسخري األنبياء، من نبي بإرشاف الِجنِّ عمل من يشء كله ذلك أن فقدروا والصقل،

هللا!
تدمر. لبناء اإللهية العزة بمشيئة الجن أخضع الذي هو سليمان النبي إن فقالوا:

فأنشده: الحرية، ملك النعمان، يدي بني الذبياني النابغة ووقف

أح��د م��ن األق��وام م��ن أح��اش��ي وال ي��ش��ب��ه��ه، ال��ن��اس ف��ي م��ل��ًك��ا أرى وال
ال��ف��ن��د ع��ن ف��اح��دده��ا ال��ب��ري��ة ف��ي ق��م اإلل��ه: ق��ال إذ س��ل��ي��م��ان، إال
وال��ع��م��د ب��ال��ص��ف��اح ت��دم��ر ي��ب��ن��ون ل��ه��م أذن��ت ق��د أن��ي ، ال��ِج��نَّ وخ��يَّ��س

املعروفني، األبطال من ألكثر التاريخ صنع يف ساهموا الذين املجهولني األبطال إن ا حقٍّ
الصحراء؟ واحات إحدى يف هي حيث تدمر أنشأ الذي فمن

املجهولني. لألبطال التسمية بهذه بأس ال ؟! الِجنُّ
،﴾ َحيٍّ ءٍ َيشْ ُكلَّ اْلَماءِ ِمَن ﴿َوَجَعْلنَا املاء؟ املستغَرب؟ املكان هذا إىل جذبهم الذي فما
إحدى عىل واقعة آنذاك، ازدهرت التي العربية املدن كجميع تدمر، كانت فلقد والتجارة؟
القوافل جلبة عىل وتصحو تنام كانت األدنى، والرشق األبعد الرشق بني التجارية الطرق

والليايل. األيام تتالحق كما منها، وتصدر عليها، ترد
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امللك ذكرها التي هي أنها ويرجح الفاتحني، أنظار األنظار، إليها طمحت ما شدَّ
قبل ١١٠٠ السنة من الباقية نقوشه أحد يف آمرو، تدمر باسم فلرس» «تغالث اآلشوري
أنطونيوس مرقس الروماني القائد حلم كما إليه، ها بضمِّ فلرس» «تغالث حلم فهل املسيح،

و٤١ق.م؟ ٤٢ السنة بني عليها هجم إذ عاًما، وخمسني وسبعة بألف بعده
بنفسها. املعتزَّة الصحراوية املدينة سأخضع أنطونيوس: مرقس قال

كال. تدمر: وقالت
خائبًا. الروماني القائد فارتدَّ

الرحى، ي ِشقَّ بني وهي استقاللها، بتمام املدينة تحتفظ أن املمكن من يكن لم ولكن
ظل عليها فخيَّم والرومانية، الفارسية بهما: نعني الدنيا، يف إمرباطوريتني أضخم بني
،١٣٠ السنة يف هادريان اإلمرباطور وزارها امليالدي، العهد أوائل منذ الروماني النفوذ
مندرج جزء وهي أمد عليها ومر هادريان، تدمر اها وسمَّ باإلمرباطورية إلحاًقا فألحقها

اإلمرباطورية. جسم يف
العظيمة. لنهضتها مقدمة إال يكن لم — للغرابة! ويا — كله ذلك أن عىل

أن فكان والرومانية، الفارسية اإلمرباطوريتني بني نارها تخمد ال الحرب استمرت
هزيمة فالرييانوس الروماني باإلمرباطور فأوقع األول، سابور اإلمرباطور الفرس يف برز
هو تدمري عربي بطل غري لفالرييانوس الثأثر يستطع فلم أسريًا، عليه وقبض شنعاء،
الفرس. عاصمة املدائن أسوار حتى ٢٦٥ السنة يف األول سابور طارد السميذع، بن أُذينة
الذي غلينوس، الروماني اإلمرباطور واعرتف تدمر، نجم وأرشق أذينة، نجم فأرشق
قائًدا وأقره باإلمرباطور، فلقبه معروف، من أذينة أسدى ما بعظيم فالرييانوس، خلف
وشمال سوريا عىل مبسوطة أذينة سلطة باتت وهكذا الرشق، يف الرومانية للفيالق أعىل
تدمر وباتت أيًضا، وأرمينيا الصغرى وآسيا مرص إىل اتسعت وربما العربية، الجزيرة

فارس. ومدائن واإلسكندرية روما تباري وقتها، يف الدنيا مدن أعظم من مدينة
من ا رسٍّ مرصعه يزال وال أذينة، البطل إىل امتدت أن تلبث لم مغتالة يًدا ولكن
قتله، ابنه إن ويقال بالسيف، مقتوًال فوجد ،٢٦٧ السنة يف حمص جاء فقد األرسار،
امللك. وجه لها ليخلو مقتله دبَّرت التي هي زنوبيا زوجته إن ويقال أخيه، ابن ويقال
من إزالته عىل عملت التي هي روما تكون أن والطبيعي الَحْدس، من َلرضوٌب كلها وإنها
موته، بعد زنوبيا، امللكة اتخذته الذي واملوقف وسلطانه، بأسه تعاظم من خوًفا الوجود،
فليس ا، ً قرصَّ جميعهم أذينة أوالد وكان الجريمة. يف منها اشرتاك أو مماألة عىل يدلُّ ال

أباه. قاٌرص ولٌد يقتل أن املنتظر من
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صنٌم)، (الالت الالت وهب ولدها باسم زنوبيا وملكت أذينة مات حال، كل وعىل
لبوءة. قلب قلبها أن عىل مثقفة، حسناء، امرأة العرش صعدت التي األنثى هذه وكانت
أسلحة بخري زين املجهَّ املقاتلني من ألًفا خمسني عن يقلُّ ال تدمريٍّا جيًشا لديها رأت
رجلها أن وتذكرت لزوجها، الثأر شهوة فيها وتحرَّكت روما، من ضعًفا وآنست العرص،
ولم الرومانية، اإلمرباطورية سيادة عن منفصل بتدمر، خاص مستقبل إىل يتطلَّع كان

بطولة. أصغر وال طموًحا أقل هي تكن
وهي، اإلسكندرية، فاحتلت ،٢٧٠ السنة يف مرص عىل بها وزحفت جيوشها فقادت
وكأنها والبطالسة كليوباترة إىل بها ينتهي أفريقي عرق فيها كان فقد عربية، كانت وإن
ثم وأنطونيوس، قيرص يوليوس بجمالها نت دجَّ التي تها جدَّ تذكرت النيل وادي دخلت ملا
نفسها السنة يف وزحفت، روما، عىل إمرباطور أول أصبح الذي أوكتافيوس عليها قىض
بالفيالق ودفعت الثانية، عاصمتها أنطاكية من وجعلت الصغرى، آسيا َشْطَر أيًضا،

وزباي. زبده الكبريين بقائديها موفقة جد وكانت أنقرة، حتى وراء، إىل الرومانية
واإلرشاق. الصعود يف أوَجه العربية تدمر كوكب بلغ لقد

مهادنة سرية العربية امللكة مع فسار أوريليانوس، اإلمرباطور روما عرش توىل ثم
األخرى اليد ويجمع مخمل، من ناعًما قفاًزا يديه إحدى يف يلبس كان ولكنه األمر، أول يف

الرضبة. ليكيل
القائد فهزم الجرارة، بجيوشه أوريليانوس تحرَّك حتى ٢٧٢ السنة تقبل كادت وما
تدمر أسوار إىل وتقدم حمص، وقعة يف هزمه ثم أنطاكية، من مقربة عىل معركة يف زبده

نفسها.
اللبوءة! ملكتها وثبتت العنيدة املدينة صمدت ما وشدَّ هائًال! الحصار كان ما شدَّ

الحياة. لك ضامن وأنا استسلمي، يقول: زنوبيا إىل أوريليانوس فأرسل
املوتني. أقبح املعنوي، املوت املوت، هو االستسالم إن فأبت!

وأذرع ، تخفُّ واملؤن ، تقلُّ الذخرية إن يوم، بعد يوًما ظالًما يزداد بات األفق أن عىل
تكلُّ. الشجعان

تقصد كانت جنودها، من نفر ومعها حالك، ستار تحت خرجت عزًما، امللكة عزمت
وأعدائها. أعدائهم الرومان، عىل لتستنجدهم الفرس

الفرات. تعرب وهي وطوَّقتها أدركتها فصيلة فأنفذ بأوريليانوس، اتصل نبأها أن إال
.٢٧٢ السنة السنة، تلك ربيع يف استسلمت تدمر، واستسلمت
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بشحوب أشبه خرضة ولكنها الطالعة، بالخرضة تكتيس التدمرية الواحة كانت
الفرق؟ ما للسخرية! يا ذهب، من سالسل بسالسل، الصحراء لبوءة وُقيِّدت الخريف،

الظافر. لإلمرباطور أقيم الذي املهرجان يف وعرضت روما، إىل وسيقت
إىل حرية من حالهم تغري ورأوا إهانة، من بملكتهم لحق بما التدمريون وتسامع
زينة منها ونزع مدينتهم، ر ودمَّ عليهم، الكرة أوريليانوس فأعاد فثاروا، وطأطأة، خضوع
الرشقية للشمس هيكًال شيَّد حيث روما إىل الزينة ونقل للشمس، املشيَّد البديع هيكلها

انتصاره. ذكرى
حبال وترسل تدمر، خرائب فوق يوم، كل ترتفع الحقيقية، الرشقية، الشمس وترك

… املوحش هيكلها إىل أشعتها
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واملَناذرة الغساسنة مؤرخني: «حمرض»

ما فباع مأرب، سد يقرض املشئوم الجرذ ذلك السماء، ماء عامر، بن عمرو مزيقيا أبرص
حوايل والبلقاء، حوران إىل بقومه ونزح — الحكاية حكت ما عىل — اليمن أرض يف يملكه

امليالدي. الثالث القرن أواخر
فنشبت الديار، تلك إىل النزوح يف قومه وسبقوا سبقوه قد العرب من قوًما ووجد
وهو جفنة، عهد كان فلما وقومه، عامر بن عمرو بتغلُّب انتهت الفريقني، بني مناوشات
وُعدَّ قواعده، عىل مستقرٍّا الغساسنة، ملك الجديد، املْلك برز عامر، بن عمرو أبناء من

مؤسسه. جفنة
وتالحقت ودمشق، مأرب بني التجاري الطريق موارد عىل دهًرا الغساسنة وعاش
من التجارة عنهم يرصف املالحة تقدم كان ، يشتدُّ جزيرتهم شبه يف العرِب وتملمُل األيام،
سبل عليهم تضيِّق الصحراوية، الطبيعة عليها تغلب التي أرضهم، وكانت البحر، إىل الرب
خصبة بأرض اتصلوا جزيرتهم، شبه حوايش قطعوا إذا أنهم يتسامعون وكانوا الرزق،

والشام. العراق جهة يف ة خريِّ
يقعون التخوم، عىل يسطون وأخذوا أرضهم من الخروج إىل تشوُّقهم ازداد ولذلك

الطائرة. الطيور كأنهم ويرتفعون
فاستمالوا الدائم، القلق مصادر من مصدر املتوثبني البدو هؤالء أن البيزنطيون ورأى

مملكتهم. تخوم عىل األمن تضمن قوة وجعلوهم الغساسنة، إليهم
يف املناذرة دولة فاصطنعوا العراق، جهة يف نفسه بالقلق الفرس أكارسة وشعر
يمنية قبيلة ولخم اللخمي، نرص بن عدي بن عمرو أقامها التي الدولة وهي الحرية،

غسان. كأختها الشمال إىل اليمن هجرت
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كل مصلحة وافق فقد الحروب، بينهم تهدأ ال أعداء والفرس البيزنطيون كان وملا
جانب انقض كلما الصدمة أول تتلقى صغرية دويلة حدودها عىل تقيم أن الدولتني من

هجوم. يف جانب عىل
الغساسنة بني عداءً فأصبح بالَعدوى، والفرس، البيزنطيني بني العداء وانتقل

واملناذرة.
باملناذرة تتصل وأسطورية تاريخية قصص من غني موسم عند هنا لوقفنا شئنا ولو

الشعراء. عىل وأياديهم العمرانية ومنشآتهم بحربهم والغساسنة،
نقاشهم إىل فنصغي املؤرخني، من منعقًدا مجلًسا سندخل آخر، شيئًا سنفعل لكننا

املرة! هذه يشء، عىل يتفقون املؤرخني ولعل والغسانية، اللخمية الدولتني شأن يف
متأثرين الحضارة، يف بعيًدا شوًطا غسان بنو قطع «لقد الغساسنة: مؤرخ قال
الدمار يد أن عىل املاء، أقنية وا وشقُّ واملسارح، والكنائس القصور فشادوا بالبيزنطيني،
قصائد تكاد وال حوران، يف منثورة ضئيلة آثار إال اليوم منها يبَق فلم بأعمالهم عبثت
حضارتهم، منها نتلمح مطالت لنا تفتح الذبياني، والنابغة ثابت بن كحسان احيهم، مدَّ

بالظالم». عيوننا وتعصب الضيقة، املطالت تلك وجهنا يف تنغلق حتى
متأثرين أيًضا الحضارة يف بعيًدا شوًطا لخم بنو قطع «ولقد املناذرة: مؤرخ فقال
من وليس الرواة، أجمَع كما العرب، جزيرة شبه إىل الكتابة أدخلوا الذين وهم بالفرس،

املناذرة». بناهما اللذين القَرصين والسدير، الخورنق اسَمي يجهل عربي قارئ
شأو يبلغوا لم املناذرة بأن االعرتاف فيجب ذلك «ومع الغساسنة: مؤرخ فردَّ

الحضارة». منطلق يف الغساسنة
ال كله هذا أن «عىل فقال: إمساًكا، نفسه يمسك كان أنه بدا مؤرخ انربى وهنا
بعًضا يمزق بعضهم وكان أجنبيتني، دولتني خدمة يف كانوا واملناذرة الغساسنة أن ينفي
والحارث السماء، ماء بابن امللقب اللخمي الثالث املنذر كان الدولتني. هاتني أجل من
والفرس، البيزنطيني من وتحريض بتحريك يصطدمان األعرج، الغساني امللك الثاني،
،٥٤٤ السنة يف العزى لإللهة ضحية فيذبحه الحارث، ولد أرس إىل املنذر، أحدهما، فيوفق
ويُخرج قنرسين، عند يقع آخر الصطدام سنوات، عرش طوال الثاني، الحارث فيتأهب
أقسموا الغساسنة الفرسان من مائة بالبياض وتكفن بالطيب لتُدهن حليمة الحسناء ابنته
املنذر، عىل الدائرة ودارت املعركة، اضطرمت إذا حتى املوت، أو الظفر عىل وتعاهدوا
فكافأه يوستينيانوس، البيزنطي اإلمرباطور إىل اتجه ثم فذبحه، عدوِّه إىل الحارث تطلع

«… الضخمة األلقاب من بلقب
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التاريخ يف واملناذرة الغساسنة قيمة «إن حديثه: استأنف ثم سكتة، املؤرخ وسكت
الدولتان، هاتان به اقرتنت الذي العميق باملعنى بل بذاتهما، دولتيهما يف ليست العربي
وتنظيم وبنائها، الحضارة القتباس كفؤ شعب العرب أن عىل واملناذرة الغساسنة دلَّ لقد
كان التي العربية الحيوية عىل واملناذرة الغساسنة دل لقد املعارك. وكسب الجيوش

قوية». حيوية حال كل عىل كانت ولكنها والبيزنطيون، الفرس يستغلها
ال تاريخها، من والشقاء النحس أدوار يف حتى جميعها، الشعوب أن يف شك «وال
عىل انطباًقا بأقل ليس قياس وهذا الحيوية، مظاهر من مظهًرا الوجوه، من بوجه تُعدم،
الفرس صنائع عاشوا أنفسهم والغساسنة املناذرة أن ويكفي غريهم، عىل منه العرب
زهم ويحفِّ ضمائرهم، ينبضيف االستقاليل بالدافع وا أحسُّ أن لبثوا ما ولكنهم والبيزنطيني،

بالهدم». يعالجوهم أن والبيزنطيون الفرس فرأى وجودهم، فرض إىل
الحارث، بن املنذر عىل الثاني، طيباريوس البيزنطي، اإلمرباطور قبض «وهكذا
البيزنطيني كفاح يواصل أن الغساني النعمان خلفه وحاول صقلية، جزيرة إىل فحمله
ضعضعتها، رضبة الغسانية اململكة أصابت وبذلك القسطنطينية، إىل وُحمل أسريًا فوقع
يف وفلسطني سوريا قطَرْي أبرويز، كرسى أيام الفرس، اجتاح أن ضعضتها يف وزاد
الغساسنة مملكة م رمَّ املفقودة األرض هرقل استعاد ا فلمَّ امليالدي، السابع القرن طالئع
عىل فوجد اإلسالمي، العربي الفتح وأقبل وحسب، مصالحه لخدمة تكفي بحيث ترميًما،

األيهم». بن جبلة يُدعى الخطر قليل أمريًا الغساسنة
حظ من بأحسن الفرس من املناذرة حظ يكن «ولم فقال: حديثه مؤرخنا وتابع
النعمان عىل لتقيض ما، بحجٍة الكرسوية الدولة تذرَّعت فقد البيزنطيني، من الغساسنة
إياس فنصبوا العرب، بانشقاق الفرس واستعان الرابع، املنذر ابن قابوس، أبي الثالث،
الحال كانت وتلك وينهى، يأمر فاريس حاكم ومعه الحرية، عىل واليًا الطائي قبيصة بن

.«٦٣٣ السنة يف العراق الوليد بن خالد فتح يوم
بالدولة يسمحوا لم العرب «ولكن أردف: ثم قصرية، انقطاعة املؤرخ وانقطع
الرضبة لها فردُّوا املنذر، بن النعمان العربي بامللك هواها عىل ف تترصَّ أن الفارسية
إعدادهم يف وساعد أنفسهم، من ثقة عىل جعلهم نرص أول فكانت فيها، قوا ُوفِّ برضبٍة

الدنيا». بها أدهشوا التي الكربى للوثبة املعنوي
قار ذي حديث يف نأخذ لن أنَّا «عىل مستدرًكا: فقال يشء إىل فطن مؤرخنا وكأن
رأيي يف فإنها إهماًال، أهملتموها أو نسيتموها أنكم يظهر عربية بدولة أذكِّركم أن قبل

كندة!» بني دولة تلك العربي، التاريخ يف املغزى لعظيمة

63



العرب مع

عجىل بنظرات فدار الجالسني، جماعة من كالمه موقع يتبني أن مؤرخنا وأحب
حديثه: استأنف ثم الوجوه، يتصفح

الذين هم فقليلون ، التفتُّ كيف الوجوه عىل ترتسم االستفهام عالمة ألرى «إني
الواقع.» نُشهد تعاَلوا ولكن فيه، جعلتُها الذي املوضع هذا يف الكنديني مملكة يجعلون

نحو وزحف حملًة، تبَّع حسان أعدَّ فقد التبابعة، من بتأييد كندة بني دولة «نشأت
عنهم، البحرية املوارد انقطاع بحكم التبابعة، وكان العربية، الجزيرة شبه يف الشمال
يف انتهت لكانت النجاح لها أتيح لو ع توسُّ سياسة وانتهجوا الرب إىل اتجاًها ازدادوا قد
قوي، أمري يرأسهم كندة بنو تبَّع، حسان حملة يف وكان الجزيرة، شبه توحيد إىل الواقع
حكاًما كندة وبني املرار آكل ترك اليمن، إىل تبَّع حسان انقلب فلما املرار، بآكل لُقب
ولكن الحضارة، من عظيًما مبلًغا بلغوا الكنديني أن أزعم ولست الشمال، يف يحكمون
الفوىض، من للنظام استنباط محاولة قيامهم وكان أجنبيٍّا، ال عربيٍّا كان دولتهم مصدر

الجزيرة». شبه يف والقبائل الديار لشتات لمٍّ ومحاولة
وقال: الجالسني، يف نظراته فأدار مؤرخنا عاد وهنا

الكنديني أن واضٍح وجدُّ العربي، التاريخ يف الكنديني لدولة أراه الذي املغزى هو «هذا
واملناذرة والبيزنطيني الفرس عداء ومنها التبابعة، دولة سقوط منها كثرية، ألسباب فشلوا
امرئ والد الحجر، اتفق كما عليهم القبائل وثورات تدبريهم سوء ومنها لهم، والغساسنة
عليه فانتفضوا بالعصا، أسد بني من اإلتاوة له يجمعون جباته بعث إذ الشاعر، القيس

العربي». التاريخ يف دولتهم مغزى من ينال ال أمر الكنديني فشل ولكن وقتلوه،
إال غريه، من كلمة يسمع أن ع توقَّ وكأنه الختام، سكوت املرة هذه مؤرخنا وسكت
كثرية! معانَي للصمت إن موافقة؟ صمتهم كان فهل صامتني، ظلوا املؤرخني سائر أن
الحارض.» من مادًة املايض إناء تمأل «إنك له: يقول املؤرخني أحد من صوت ارتفع وبغتًة
الحارض ففي ذلك ومع املايض، من مادًة الحارض إناء نمأل أن من خريٌ «ذلك فأجابه:
املايض م لتفهُّ كان ملا واملستقبل الحارض فهم إىل الشوق ولوال تنَكر، ال مادٌة املايض من

أمام!» إىل النظر من جزء هو وراء إىل والنظر معنًى،
تعزَّينا ولكن قال، ما عىل زميلهم وافقوا هل نعلم ال ونحن املؤرخني، مجلس وانفضَّ

والقدر. القضاء أحكام من حكٌم املؤرخني اختالف بأن
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الثاني. رسغون اآلشوري امللك عهد إىل يرجع نقٍش يف للثموديني ذكر أقدم يعرض
عىل شعواء حملة حمل أنه التفاخر، يف اآلشوريني امللوك أسلوب عىل رسغون، حدَّث

امليالد. قبل ٧١٧ السنة يف أي ملكه، من السابعة السنة يف فأخضعها ثمود،
الطبيعي. التاريخ كتابه: يف الثموديني بذكر بليني، العالم وألمَّ

شبه من الشمال يف ديدن، عاصمتهم كانت الذين اللحيانيني، أن العلماء ج ويرجِّ
الوثيق. النسب بصلة الثموديني إىل يمتُّون كانوا العربية، الجزيرة

التاريخ. عرفهم البائدة العرب من قوٌم الثموديني إن لنقول: هذا وكل
الحجر، عاصمتهم وكانت والشام، الحجاز بني التجارة طريق عىل مساكنُهم أكانت

اليوم. صالح مدائن أو
القليل. املاء وهو الثمد، من وثمود ديارهم، يف املاء لقلة ثموًدا وا وُسمُّ

املثل بقصد القرآن يف وردت التي قصتهم لوال عنهم، نعرفه ما كل يكون يكاد وهذا
الرائعة. العربية النفائس إحدى فكانت القصة، هذه يف الرواة ع توسَّ وقد والعربة،

وطالت وازدهرت، ثمود، بعدهم األرض رت عمَّ عاد عىل العقيم الريح أتت ملا قيل:
فجعلوا ، حيٌّ والرجل البيت فيخرب املتني، البيت يشيد منهم الرجل كان حتى بنيها أعمار

الجبال. صخور يف املنازل بون ينقِّ
مفسدين، األرض يف وعاثوا مذهب، كلَّ البطُر بهم وذهب بأنفسهم، العجُب وداخَلهم
عن القليل املاء ويحبسون التجارة، قوافل عىل ون ينقضُّ راحوا أنهم ذلك معنى ولعل

فقرائهم. عىل أغنياؤهم ويعدو املسافرين،
مجلجلة. صافية نقية أصواتهم وترتفع املصلحون يظهر الحال، هذه مثل ويف

املنَكر. عن ناهيًا الخري، إىل داعيًا صوته وارتفع صالح، النبي وظهر
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أصبحوا ثم الزراية، موضَع كانوا مستضَعفون قليٌل إال العادة مألوف عىل يتبعه فلم
االضطهاد. موضَع

والوجهاء، الزعماء من نفر يف صالح، إىل جواس، بن عمرو بن جندع ثمود، ومىشسيِّد
التصديق، عىل الهنيِّ باألمر هذا وليس إليه، يوحي هللا أن يدَّعي رجل إنك جندع: وقال
إىل طريق عن فنتحوَّل نتبَعك، أن علينا باليسري وليس ألفنا، ما غري عىل حملنا لرتيد وإنك

ا. حقٍّ نبيه كنَت إن عليك بباخل هللا وما هللا، نبي أنك تشهد بآية فجئنا طريق،
اآلية؟ جاءتكم إذا تؤمنون وهل صالح: فأجاب

نؤمن. فقالوا:
بهم ولحق بها، وخرجوا أصنامهم فحملوا الثموديون، يعيِّده الذي العيد وأقبل
لقد له: فقال صالح إىل جندع والتفت الدعاء، أحرَّ أصنامهم الثموديون ودعا صالح،
الجبل، عن املنحازة الصخرية الهضبة هذه إىل وانظر ربك، أنت فادُع أصنامنا دعونا

ناقة. تلد فاجعلها
الهضبة، تحرَّكت فقد عجبًا: يشهدون بالقوم وإذا ربه، إىل يبتهل صالح فراح

عظيًما. َسْقبًا ولدت أن لبثت ما عظيمة ناقة عن فانشقت صخرتها ضت وتمخَّ
يُقال ثالثة ولكن القوم، من جملة وآمَن آمنُت! فقد أنا أما ثمود: سيد جندع فقال
الثمودية األصنام أصحاب هم وكانوا صالًحا، يصدقوا أن أبو ورياب، والخباب ذؤاب لهم:
بئس آلهتكم؟ تُنكرون هضبة من خرجت ناقة أجل أمن صائحهم: فصاح بها، ينتفعون

دين! لكم يُقرُّ ال أنتم القوم
القديم. عىل أرصَّ وفريق بالجديد، آمن فريق عىل األمر وانجىل

يسري، نَزٌر ماؤه مكان يف وأنتم كثري، ماء من لها بد ال الناقة هذه صالح: وقال
َلغزير. درَّها فإن شئتم، ما الناقة من احلبوا ثم لكم، ويوًما لها، يوًما البرئ فاجعلوا

يوًما ماءها فترشب باسمها، ى تُسمَّ أصبحت التي البرئ ترد والناقة األيام وتالحقت
يحلبون الثموديون وأقام التايل، اليوم يف ثمود ألهل املاء وترتك قطرة، فيها تبقي ال حتى

ويغتذون. آنيتهم فيملئون الناقة
املوايش، أصحاب من الثموديني، بعض لبث فما خاصة، الفقراء ناقة كانت وكأنها

الفقراء. برزق األغنياء ضاق وقديًما بها، برموا أن
ولتنزل يومني، من يوًما برئنا َلتفرغ الهائلة الناقة هذه إن املوايش: أصحاب قال
إنها ثم الجبل، رأس يف الشمس مسقط إىل مواشينا وتُذعر الظل فتحتل القيظ يف الوادي

به. تقتات ما ملواشينا ترتك تكاد فال والشجر، العشب لرتعى
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النساء. يف دبَّت، ما أول الحماسة، ودبَّت قتلها، عىل النية وعقدوا
صالح، تصديق أبوا الذين األصنام أصحاب أحد ذؤاب امرأة وهي عنيزة، فتحرَّكت
امرأة وهي صدوق، وتحرَّكت فاتنات، ِحساٍن بناٍت أمُّ وكانت كثري، غنٌم ولزوجها لها وكان
فلما األموال، سبيله يف وأنفق بصالح، ا رسٍّ زوجها فآمن زوجها، إىل بأنعامها عهدت غنية
استطاع ما فبجهٍد أوالده، عنه وأبعدت زوجها، عن وانفصلت الغيظ، أكلها باألمر علمت

إليه. ردَّهم املسكني
وقالت صالًحا، رفضوا الذين األصنام أصحاب أحد وهو بالخباب، صدوق واتصلت
بفاعل، لسُت لها: فقال زوًجا، أقبلك الخبيثة الناقة هذه فاعِقْر ترى، كما جميلة إني له:

تطلبني. الذي األمر هذا يف ظهريك ولكني فاعذريني،
إن ومالها بنفسها ووعدته مهرج، بن مصدع ى يُسمَّ لها عم ابن إىل صدوق فاتجهت

فوافقها. الناقة، َعقِر إىل أجابها هو
وكان بناتها، من ببنٍت فأطمعته سالف، بن قدار له يُقال رجًال فدعت عنيزة أما
أنه الرواة ذكر االحتشام، قليل بنفسه، الزهو عظيم القامة، قصري أزرق، أشقر هذا قدار

زنى! ابن
هالك بأن الثموديني فأنذر للناقة، تُدبَّر مكيدة بأن قبل من أحسَّ قد صالح وكان

هالكهم. الناقة
هذا يف منهم فسيولد أوالدكم، إىل انظروا فقال: ، رشٌّ الناقة يصيب لن له: فقالوا

أمتْناه. إال الشهر هذا يف ولد لنا يولد ال فقالوا: يُشقيكم، شقيٌّ الشهر
ه. يمسَّ أن أبوه أبى واحًدا إال جميًعا، أماتوهم أوالد للثموديني وولد

سالف. بن قدار ذلك فكان
يف ويشبُّ الجمعة، يف غريه شباب اليوم يف يشبُّ مخيفة، رسعة يف يكرب قدار وجعل
يف استوى حتى السنة، يف غريه شباب الشهر يف ويشبُّ الشهر، يف غريه شباب الجمعة
نموِّه، رسعة مع القامة، قصري ظل كيف أما القامة، قصري أزرق أشقر رجًال أعوام بضعة

… العجيبة فهنا
واملوافقة الصلة ت وتمَّ عليه، تعتمد الذي بالرجل كلٌّ وعنيزة، صدوق املرأتان، وأقبلت

سالف. بن وقدار مهرج بن مصدع بني
إحداهن: دعوا نسوة ثالث الرواة بعض فأضاف كافيتني، تكونا لم امرأتني أن ويظهر

وقدار. مصدع فعشيقتا األخريان أما ثمود، يف بامللكة أشبه وكانت ملكة،
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فقوال املرأة، الرجل يطلب ملا فطلباكما وقدار، مصدع سكر إذا للمرأتني: ملكة وقالت
الناقة. تقتال أن قبل انا تمسَّ ولن ملكة، لحزن كئيبتان الليلة نحن لهما:

وقدار. مصدع لدى الغضب وقدة يف زاد مما ذلك فكان
قدار، إىل ينظرون راحوا فقد عليه، للتشنيع افتتحوه باب من صالح أعداء وأفاد
قتل إىل دفعنا حتى الخطب وعظَّم الشهور، من شهر يف علينا، ل هوَّ صالًحا إن ويقولون:
آذانًا، صالح عىل التشنيع هذا ووجد كقدار، اليوم لكانوا عليهم أبقينا أننا ولو موالينا،
هم رشُّ فانقلب السوء، بنية إليه ومشوا صالح، لقتل سوا وتحمَّ أوالدهم، قتلوا الذين وسخط
أوالدهم، قتل عىل حملهم صالًحا إن القائلون: وقال التشنيع، حملة فقويت فماتوا، عليهم
عليهم انقلَب هم رشَّ ولكن بصالح، الفتك يريدون فريق وقام قتَلهم، حتى ذلك يكفه لم ثم

املغتالون. عنه فكفَّ جماعة لصالح وانترص أيًضا،
حبُكها وظل ا، رسٍّ تُنَصب خيوطها ظلَّت للناقة تدبَّر كانت التي املكيدة أن عىل

مستمرٍّا.
وعدت التي بناتها بإحدى عنيزة وخرجت ماألَهما، ومن ومصدع قدار خرج يوم ويف
عن صادرة وهي الناقة، طريق عىل شجرة جذع يف قدار وكمن قبالته، فوقفت قدار، بها

أخرى. شجرة جذع يف مصدع وكمن البرئ،
فعقرها. بالسيف قدار عليها وشدَّ نافذ، بسهم مصدع أصابها حتى الناقة مرَّت فما

معتِصًما. الجبل رأس إىل ففرَّ فصيلها أما
تدركوا لم إن َلهالكون إنكم فقال: لصالح، واعتذروا العظيم، بالَحَدث الناُس َث وتحدَّ

فصيلها.
بسهم. قلبه فنظم بالفصيل، لحق مصدًعا أن غري

ونه. يُسمُّ كانوا كما جبار) يوم (أو األربعاء يوم وفصيلها الناقة مقتل وكان
مؤنس يف فغًدا، أيام، ثالثة بعد الهالك تنتظروا أن إال لكم ليس صالح: فقال
يف تسودُّ ثم الجمعة) (أو العروبة يوم تحمرُّ ثم وجوهكم، تصفرُّ الخميس) يوم (أي:

األحد. صبيحة الفناء يُدرككم ثم السبت)، (أو شبار
أرادوا الخميس نهار وجوههم اصفرَّت فلما ون، مستِخفُّ به وهم صالح، عنهم وذهَب
وتحنَّطوا نوا فتكفَّ بأنفسهم الثموديون واشتغل مكني، حمى يف كان أنه إال وقتله، اتباعه

املوت. ينتظرون وأقاموا
السماء. من صيحة عليهم ووقعت الفناء، فيهم دبَّ حتى األحد أقبل فما
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تحمل وانطلقت شللها، عنها فخلعت الرعب استفزَّها مقعدة جارية إال تنُج ولم
بلسانها الواقعة ووصفت والشام، الحجاز بني ما حدُّ وهو الِقرى، وادي إىل الهائل النبأ

الروح. أسملت حتى رشبت فما ماءٍ، رشبة حولها َمن استسقت ثم املتلجلج،
صعقه منه خرج فلما الحرم، حماه ، غنيٌّ ثمودي رجل مكة، يف هللا، حرم يف وكان

ذهب! من غصن معه وُجعل فُدفن، املوت،
بمكة. فلحق عاد إنه ويقال فلسطني، يف الرملة إىل فسار صالح أما
نع؟ الصُّ هذا بقوم هللا يصنع ناقة أجل أمن التاريخ: من سائل وسأل

الثمودي مع دفن ولقد هاضمه، عىل ُسمٌّ الفقراء رزق ولكنه كال! مجيب: وأجابه
دماء كانت لو يودون لألوىل وتحديًا بالذهب، سخريًة ذهب، من غصن بمكة مات الذي

لهم! ذهبًا البرش
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التاريخ، ذاكرة من تاريخهم سقط وقد وحرضموت، عمان بني األحقاف يف عاٍد قوُم ظهر
وكفى. القدم، يف املثل يُرضب وبهم قدماء، فهم

وبسطة القوة شدة من وأُوتوا وحرضموت، ُعمان بني األحقاف فظلَّت منازلهم أما
وقيل: ذراًعا، ثمانني بل سبعني، منهم الطويل طول فبلغ قط، بٌرش يؤَت لم ما القامة

ذراًعا. ستني منهم القصري قرص وبلغ مائة،
قاعدة عىل رقبته، أسطوانة فوق كالقبة، واحدهم رأس كان حتى رءوسهم وكُربت

كتفيه.
وتفرخ. فيها تبيض الطري، لسباع أعشاًشا تصحُّ كانت حتى عيونهم وعظمت

الغرور. رياُح فيها ونفخت مناخُرهم واتسعت
الفضاء. متنفس فتسدُّ وتصعد األرض، صدر تثقل املباني وبنوا

بأصنامهم. وضلُّوا القرآن، عنهم قال كما جبَّارين، بطش وبطشوا
عاد. بن شداد يومذاك ملكهم وكان منذًرا، مذكًِّرا هوًدا إليهم هللا فأرسل

به؟ آمنا نحن إذا ربك عند وماذا تزعم؟ كما فيهلكنا منَّا أقوى ومن لهود: شداد فقال
الخري ألهل فعنده ربي وأما بالبغي، أنفَسكم مهلكو فأنتم هالككم أما هود: فأجاب
شداد، فضحك السعادة. غري فيها الحياة تعرف ال واللؤلؤ، واليواقيت بالذهب بُنيت جنة

ربك. كجنة جنة بناء عن عاجًزا أراني ما وقال:
إىل فأنفذ جميعها، ملكها اد شدَّ وكان يومذاك، صغرية الدنيا وكانت الراوي: قال
ونبش الناس، أيدي من والنفائس الحيل وَغَصب الذهب، له استخرج من كلها املعادن
فرضبوا رجل، ألف فارس كل مع الفرسان، جبابرة من ألًفا أرسل ثم املدفونة، الكنوز
طلقة الهواء، طيبة الرتبة، زكية بقعة فوجدوا عدن جبل إىل وصلوا حتى األرض يف
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عميًقا أساًسا واحتفروا فراسخ، عرشة منها جانب كل مربعة مدينة فخطُّوا املشارف،
رفعوه سوًرا شيَّدوا ثم األرض، وجه عىل ظهر حتى اليماني الجزع بحجارة رصوه
رضبته إذا فصار بالذهب، املموهة الفضة بصفائح خارج من وه وغشَّ ذراع خمسمائة

البعد. يف تُشع ضياء من كتلة إال منه العني تتبني فلم وبريقه، وهجه اشتد الشمس
حيِّز يف الشامخة القصور وبنيت للحراسة، منارة ألف السور عىل أقيمت ثم
والياقوت، الزبرجد من األعمدة وجعلت والعظماء، للرؤساء قرص ألف مائة فبلغت السور،
نفائس من امَلصوغة األشجار وغرست املدينة، من وجه كل يف للماء املجاري واشتقت
عجيب، بتدبري وتغرِّد مناقريها تفتح والجوهر اللؤلؤ من الطيور عليها ونصبت املعادن،

وصفاء. تألًقا تزيده كريمة حجارة املاء مجاري يف وذرذرت
إناء وال بساط وال ستار يبَق فلم ملدينته، الدنيا من واآلنية الفرش بنهب شداد وأمر

الناس. منازل من نُهب إال قيِّم
هللا! جنة بها يُباهي عاد بن شداد بناها التي الجنَّة أو العماد» ذات «إرم واكتملت

إىل النقلة يريد وسار والعظماء، الرؤساء من مهيب موكب يف يوم ذات شداد وركب
جنته.

الجنة ليست فيقول: اآلفاق، من يناديه صوتًا أن إليه ُخيِّل حتى يبلغها أن أوشك فما
ولكنها األرض، يف الناس عىل بمستحيلة السعادة وليست شداد، يا السعادة، مع إال بجنة
تسعَد أن شئت وقد مادتها، وغُزرت زكت ذائقوها كثر كلما الطيبات، من غريبة طيبة
ولكنك بها، ونكلت الدنيا ونهبَت الجنة هذه لك فبنيَت وعظماؤك، ورؤساؤك أنت وحدك
الوافد، عىل ويخفى بعيد، من يتألأل رسابًا مدينتك ستكون السعادة، تذق ولم ستموت
إن غريهم، شقاء عليهم صها فينغِّ الناس، بشقاء ألنفسهم نفر يطلبها التي كالسعادة
الظمآن، صدر يجدها التي للحرقة مرَّة صدره يف تنسكب املرتوي يجرعها التي الكأس
عبده، قيد سالمة عىل يسهر أن من له بد ال الذي السيد يغلُّ العبد يغلُّ الذي القيد وأن
الناس هم وسكانها جنة، تكون لن هي أو بأرسها، الدنيا هي جنتك شداد، يا رويدك

ألحد! سعادة ال أو جميًعا، األرض ألهل والسعادة سكان، لها يكون لن هي أو كلهم
الكالم هذا يذكرني ما شد شداد: وقال املوكب، وأصغى مليٍّا الصوت إىل شداد أصغى
املوكب، يف بأصحابه واتصلت نفسه إىل زحفت الرهبة ولكن ، يستخفَّ أن وشاء بهود،

هالكني. رصعى معه ومن شداد فخرَّ وصواعق، برعود رت تفجَّ اآلفاق وكأن
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الرؤساء فيها يظفر أن أراد أرضية، جنة عن خربًا العماد ذات إرم مدينة ولبثت
ولن الرساب، يظهر كما إال تظهر ولم فخفيت الناس، حساب عىل بالسعادة والعظماء

كلهم. الناس ويدخلها كلها، الدنيا هي تصبح حني إال تظهر
ينشدها، فخرج اليمن يف إبل له رشدت األنصاري قالبة بن هللا عبد ولكن الراوي: قال
ريثما إال فيها يمكث أن استطاع فما خاوية، فوجدها ودخلها، العماد ذات إرم عىل فعثر
معاوية. أو الخطاب، بن عمر للخليفة: فأراه اللؤلؤ وحمل املنثور، لؤلؤها بعض يلتقط

وكآبتها، وصمتها فراغها خيش ولكنه األرضية، الجنة وحده دخل اإلنسان فهذا
عجل. عىل وغادرها منها شيئًا فالتقط

! وتغريَّ اصفرَّ قد معه حمله الذي اللؤلؤ ووجد الراوي: قال
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إرم أبواب عىل وموكبه شداد بمصري عاد قوم يتعظ ولم مذكًرا، منذًرا عاد يف هود وأقام
العماد. ذات

النحاس من كصفيحة السماء فيها احمرَّت أعوام ثالثة عنهم املطر هللا فحبس
ى. امُلحمَّ

إال الكالم يستطيعون كانوا فما حلوقهم، ويبست وجوههم، من البشاشة وغاضت
مبحوًحا. همًسا

فابتهلوا إليه لجأوا ديارهم قحطت إذا والعرب الحرام، البيت مكة يف قائل: منهم وقال
أال بمكة، االستسقاء عىل عطًشا املوت تؤثرون بكم وكأني باملطر، فجادتهم السماء إىل
معاوية وسيدهم العماليق وبمكة الفناء، يدركنا أن قبل الحرام البيت إىل وفًدا نرسل فهيا
ترون كما أختنا ابن فالرجل عاد، قوم من الجبريي بنت ناهدة إال معاوية أم وما بكر، بن

أخواله. ونحن
سبعني بلغ وفًدا فاختاروا الكالم، هذا من أحسن موقًعا عاد قوم من كالم وقع فما
مكة أتى حتى الوفد وانطلق فيهم، الوجاهة أهل من وغريه عاد بن لقمان بينهم رجًال
الوالئم، لهم وأولم استقبال، خري معاوية فاستقبلهم بكر، بن معاوية عىل ضيًفا وحلَّ

الغناء. بأطيب فأمتعتاهم الجرادتان، لهما يُقال له قينتني وأخرج
الشعبان نيس وقديًما ألجله، جاءوا عما وذهلوا ورشاب، وسماع طعام عىل الوفد ولبث

العطشان. والريَّان الجوعان،
الهون أوفدوهم الذين النفر وهؤالء عاد، من أخوايل هلك بكر: بن معاوية فقال
أن يزعموا أن من خوًفا بالواجب أذكِّرهم أن أستطيع وما ضيويف وهم بشهواتهم،

عيلَّ. ثقلت ضيافتهم
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نسوا. ما فيذكروا به نغنِّهم شعًرا لنا هيِّئ قينتاه: له فقالت
الشعر: هذا فنظم نفسه إىل معاوية فخال

غ��م��ام��ا ي��م��ن��ح��ن��ا ال��ل��ه ل��ع��ل ف��ه��ي��ن��ْم ق��م وي��َح��ك ِق��ي��ل ي��ا أال
ال��ك��الم��ا ي��ب��ي��ن��ون ال أم��س��وا ق��د ع��اًدا إن ع��اد، أرض ف��ن��س��ق��ي

القينتان أقبلت والطعام، الرشاب إىل العادة مألوف عىل الوفد جلس فلما القينتني، نهما ولقَّ
من ِسنة يف كان وكأنه الوفد أعضاء أحد انتفض حتى قيل اسم لفظتا فما البيتني، فغنتا

نوم.
وبالءَهم، قومنا نسينا فعلناه! ما بئس فقال: الوفد، رئيس وهو هذا، قيٌل واندفع

علينا. تتكرَّم السماء فلعلَّ الغمام، ولنستسِق الساعة، منذ الحرام البيت إىل فلنخرج
هود. بنبيِّنا نؤمن لم إن خريًا بالغني أرانا ما الوفد: من عضو فأجابه

فنهض بيننا، نفَسك ودسسَت ا، رسٍّ بالرجل آمنَت إنك جانب: كل من به فصيح
فاعتزلهم.

عاد، بن لقمان وتخلَّف بهود، آمن الذي الرجل وتخلَّف الحرام، البيت إىل ونهضوا
الوفد. تبعا ثم

يختلف دعاءً قيل بلسان يدعو الوفد وجعل ا، خاصٍّ دعاءً يدعو بهود آمن الذي وجعل
الدعاءين. عن

الكلمة؟ اختالف يبلبلها أيًضا السماء فهل حرية، يف وقعت السماء وكأن
حمراء، وواحدة بيضاء، واحدة األدعية: عدد عىل سحب ثالث الفضاء يف ونشأت

سوداء. وواحدة
املظهر. فغرَّه باملاء! حبىل إنها السوداء، اخرتنا لقد قيل: فصاح

املغيث، ونه يسمُّ واٍد من عليهم فطلعت عاد، قوم أتت حتى السوداء السحابة وسارت
اه. مسمَّ يطابق قبل من اسمه كان

بالخري. فتبارشوا
يف وتدفع واألشجار، املنازل تقتلع وقوة الضواري، زئري لها تهب، بعاصفة وإذا
أتت إالَّ حياة أو خرضة تمس فال جهنم، من أنفاسها وكأن وحيوان، إنسان بكل الفضاء

عليها.

76



العقيم الريح

غري الناس يقبل كما املوت عىل وأقبلوا النهاية، قاربت دنياهم أنها عاد قوم فعلم
العاصفة، ذرَّتها التي الرمال طبقاُت آثارهم ودفنت ودفنتهم طائعني، وال مختارين

الكتمان. شديد األرض من صدر عليهم وانطوى
فأساء ُخريِّ أنه قيٌل علم عاد، بفناء النبأ جاءهم فلما بمكة، كانوا الذين الوفد أما
ووقع فطارت فنفخها شفتَيه بني كانت روحه وكأن عاد، ماتت كما أموت فقال: االختيار،

ميتًا.
هود مكان عن ففحص قلبه، يف فُقِذفا والصدق، الرب يؤتى أن بهود آمن الذي واختار

به. فلحق
استطعت ما فألعيشنَّ العقيم، بالريح قومنا مات وقال: الطويل، العمر لقمان واختار
عمر وبني القطر، يمسها ال بعرات سبع بقيت ما يطول عمر بني السماء ته وخريَّ الحياة،

السبعة. األنرس عمر وطلب البعرات، فاحتقر أنرس، سبعة آجال امتدت ما يمتد
بلغ حتى غريه أخذ مات فإذا فريبِّيه، بيضته، من خرج إذا الذكر، الفرخ يأخذ فكان

لبد. وهو السابع النرس
إنما النرس هذا مدة من ينفرط يوم كل أن وعرف األخري، نرسه هذا أن لقمان وأدرك
حرصه فاشتدَّ تتالحق، أنفاسه هي إنما الطائر هذا أنفاس أن وأحسَّ ته، مدَّ من ينفرط
فتعرِّض الجبل فوق بعيًدا تطر فال عمري، آخر إنك ويحك قائًال: ناجاه ما وكثريًا عليه،
واملطر الشمس وقع من آلويتهن إذن السبع، البعرات اخرتت كنت ليتني لألذى، نفسك
النسور، أجنحة عىل عمري علَّقت يوم أحمق كنت إنني أََال الدهر، فحفظتهن الريح، وفعل
ومطرها الدنيا شمس من كنٍّ يف كالبعرة دهره يعيش أن يقبل من للبعرات! تبٍّا ولكن

وريحها؟
إىل ونظر وهنًا، نفسه فوجد لقمان أفاق يوٍم ويف الدهر، من طوى ما لبد وطوى
العزم خائر الجبل رأس إىل فمىش جاثًما، يره فلم طار، إذا لبد يقع كان حيث الجبل

يضطرب. وهو طرية فطار لبد، انهض فزجره: ملًقى، نرسه فأبرص
إن أال يوم، يف العقيم الريح أفنتها إن عاد عىل أسفنا لبد، عىل أبد أتى لقمان: فقال

بطيئة. ولكنها عقيم، لريح األبد
قاربوا إذا الناس يغزو الذي اليأس هذا له، معنى ال الذي اليأس هذا نفسه وغزا

لحظة. آخر يف كلها، الدنيا يف رأيهم يقولوا أن قبل يموتوا أن فيأبون املوت
منقار فمه وحاذى اآلخر، هو فهوى منه، قريبًا األرض خبط جسد وقع لقمان وسمع

مخلبه. يده ومست لبد،
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خالف. واملخلب البرشية اليد بني وكان فرق، واملنقار اإلنساني الفم بني كان ولكن
الفم أما باالنحالل، قانًعا منحالٍّ املخلب وكان باالنطباق، راضيًا منطبًقا املنقار كان
ترتكونني ال ملاذا جوهرية، أخرى كلمة يل يقول: يزال ال املوت برغم فكان اإلنساني،

يكتمل! ملا رضوريٍّا عمًال لها أن تدَّعي املوت برغم فكانت البرشية، اليد وأما أنطقها؟
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وعسُفهم. رؤسائها ظلُم أبادها البائدة العرب من قبيلة نواجه أخرى مرة
أم اندثر، بمعنى َطَسَم الفعل من اسمها الرواة اشتقَّ هل ندري وال َطْسٌم، هي تلك
املندثر؟ أي الطاسم، الرَّبع يقولون شعراؤنا فأصبح اسمها، من طَسم الفعل اشتقوا أنهم
تناهى رجل ِعمليق، له يقال ملك عليهم وكان اليمامة، أرض يف طْسم منازل كانت

الغاشمة. والسرية السفاهة يف
تذوق جديس وكانت َجِديس، تُدعى البائدة، العرب من أخرى قبيلة طْسم من وكانت

عمليق. يد عىل العذاب مرَّ
يأخذ أن إال وأبى فطلَّقها وزوجها، َجديسية امرأة بني الخالف نشَب الرواة: قال
دفًعا، ووضعته تسًعا، حملته ولدي هذا للملك: وقالت ِعمليق، إىل فحاكمته ولدها، منها

مني؟ ينزَعه أن يريد له فما شفًعا، وأرضعته
وليًدا إال طائًال، منها أصْب ولم كامًال، املهَر أعطيتُها لقد امللك، أيُّها زوجها: فقال

منها. بنزِعه إال رضيُت فال خامًال،
فانطلقا. غلماني، جملة يف الولد وأجعل الخصام هذا من سأريحكما ِعمليق: فقال

بأبيات إال لنفسها تثأر أن تستطع ولم القلب، كسرية املرأة وانرصفت الرجل، فمىض
فيها: تقول شعر من

ظ��ال��م��ا ه��زي��ل��ة ف��ي ح��ك��ًم��ا ف��أن��ف��ذ ب��ي��ن��ن��ا ل��ي��ح��ك��َم َط��ْس��ٍم أخ��ا أت��ي��ن��ا
ع��ال��م��ا! ال��ح��ك��م ي��ب��رم ف��ي��م��ا ك��ن��ت وال م��ت��ورًِّع��ا ال ح��كَّ��م��ت ل��ق��د َل��َع��م��ري

نساء يا أَعندكنَّ ما وصاح: غضبًا صدره غىل بالشعر ِعمليق سمع فلما اسمها. و«هزيلة»
بعلها. قبل لقيتها إال عذراء منكنَّ ت ُزفَّ ال وهللا َجديس،
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ا، حقٍّ عنيدًة كانت جديسية صبية ُزوِّجت حتى دهًرا، ذلك عىل َجديس وأقامت وأقام
النساء يزيِّنها أن وغاظها النفور، الجامحة أي موس، الشَّ باسم منها أليَق الرواة يجد فلم

يتغنَّني: وهنَّ ِعمليق منزل إىل موكب يف بها يسريوا ثم زينة، أحسن

ُم��ع��ِج��ب ألم��ر ال��ص��ب��ح وب��ادري ف��ارك��ب��ي وق��وم��ي ب��ِع��م��ل��ي��ق أب��دي
م��ه��َرب! م��ن ع��ن��َده ل��ِب��ك��ر وم��ا ت��ط��ل��ب��ي ل��م ال��ذي ت��ل��ق��ي��ن ف��س��وف

تلك من أقبح تجد ولم والغبطة، العذوبة أنغامهن ويف يتغنَّني، كن أنهنَّ غاظها أجل،
عمليق، املفرتس هذا معها يبيَت أن جنونَها وأثار الذليلة، والغبطة الجميلة األصوات
عمليًقا تغالب وهي هزيع بعد الليل من هزيًعا فقطعت الذل، بهذا قوُمها يرىض وأن
تصنع أن الصبح، بزغ إذا عزمت، ولكنها استطاعت، فما بهيميته، عنها تدفع أن وتحاول
عىل عفافهنَّ عمليق نحَر إذا الجديسيات، كانت فلقد قبلها، جديسيٌة تصنعه لم شيئًا
وكان والعار، بالخزي مرسبالت الرءوس مطأطئات أزواجهن إىل ينطلقن بهيميته، مذبح
يوم إىل خلقت يوم من الدنيا ناموس كأنه األمر، واقع إىل مستسلمني يتلقونهنَّ أزواجهنَّ

واالستسالم. الخضوع هذا مثل عىل نفسها توطِّن فلن هي أما ، تضمحلُّ
يف تغمُده خنجر من فارغة يدها ألن تتحرَّق؛ عمليق وجه إىل نظرت إذا وجعلت
مسلوب أنه حنٍي يف يحسُّ فاإلنسان ذلك ومع اإلنسان، يف همجية إنه السالح! ويح صدره،

سالح! بال كان إذا اإلنسانية
منها ينتظر وكان فريسته، سبيل عمليق فخىل األوىل، األنوار اآلفاق يف انبثقت وأخريًا
أن بعد به تلتف كساء ستلتمس أنها يقدِّر وكان العطاء، بعض لتسأله لحظة تقف أن
وغادرت نار، من حاقدة بنظرة صعقته أنها غري وبينه، بينها العراك يف ثيابها تمزَّقت

الطريق: يف تولول امللطَّخة املمزقة الثياب بتلك املكان

ب��ال��ع��روس؟ يُ��ف��َع��ُل أه��ك��ذا َج��دي��س م��ن أذلُّ أح��د ال

شعًرا، شفتَيها إىل وصعدا الجريح، ضمريها أعماق من انفجرا وحقدها سخطها وكأن
السياط: لسَع بنشيدها قومها وتلسُع تنشُد فطفقت

ال��رم��ل؟ ع��دد ف��ي��ك��ُم رج��ال وأن��ت��م ف��ت��ي��ات��ك��م ي��ؤت��ى م��ا أي��ج��م��ل
ب��ع��ل إل��ى ال��رج��ال ف��ي ُزفَّ��ت ع��ش��ي��ة ع��ف��ي��رة ال��دم��اء ف��ي ت��م��ش��ي وت��ص��ب��ح
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ال��ف��ع��ل! ب��ذا ن��ق��رُّ ال ل��ك��ن��ا ن��س��اء وك��ن��ت��م رج��اًال ك��ن��ا أن��ن��ا ول��و
ال��ج��زل ب��ال��ح��ط��ب ال��ح��رب ل��ن��ار ودبُّ��وا ع��دوك��م أم��ي��ت��وا أو ك��راًم��ا ف��م��وت��وا
ال��ه��زل م��ن وم��وت��وا ق��ف��ر ب��ل��د إل��ى ��ل��وا وت��ح��مَّ ب��ط��ن��ه��ا ف��خ��لُّ��وا وإال
ال��ذل ع��ل��ى م��ق��ام م��ن خ��ي��ر ول��ل��م��وت األَذى ع��ل��ى م��ق��ام م��ن خ��ي��ر َف��ل��ل��ب��ي��ُن
ال��ُك��ْح��ل م��ن ت��ع��اُب ال ن��س��اء ف��ك��ون��وا ه��ذه ب��ع��د ت��غ��ض��ب��وا ل��م أن��ت��م وإن
ول��ل��ن��س��ل ال��ع��روس ألث��واِب ُخ��ل��ق��ت��م ف��إن��م��ا ال��ع��روس ط��ي��ُب ودون��ك��م
ال��ف��ح��ل! ِم��ش��ي��َة ب��ي��ن��ن��ا ي��م��ش��ي وي��خ��ت��ال داف��ًع��ا ل��ي��س ل��ل��ذي وس��ح��ًق��ا ف��ب��ع��ًدا

ينادي! الِعرض صوت سمعوا لقد بعض، إىل بعضهم ومىش َجديس، أهل فهاَج
هذا عمليق سامنا ما ووهللا منا، بأعز طْسم ليسْت قوم، يا موس: الشَّ أخو وقال

يُقبل. ال ما وقبولنا وتنابذنا تفرقنا لوال الَخَسف
بهم. لنا طاقة فال السالح، ووفرة العدد كثرة معهم طسًما إن مجيب: فأجابه

إيلَّ فوضتم ولو بالحيلة، أخذناهم وجاًها، لهم أخذُنا يكن لم إن الشموس: أخو فقال
يثلجكم. ما لرأيتم األمر هذا

وأرشاف عمليًقا إليها أدعو وليمة ألقيمنَّ فقال: إليه، األمر تفويض عىل فأجمعوا
الحلل، بفاخر مجلببني مطيَّبني إال يأتوننا أحسبهم فما غرورهم، لتعلمون وإنكم قومه،
فقتلناهم، عليهم ثرنا السكر دار فإذا محجوبة، مخفاة سيوفنا معنا فسنحمل نحن أما

فأبدناهم. طْسم باقي عىل وخرجنا
الرأي. قرَّ ذلك وعىل

وتزهر الطيب روائح منهم تفوح طْسم وأرشاف عمليق أقبل الوليمة، يوم كان فلما
ة. العدَّ أعدُّوا وقد جديس أهل واجتمع ألوانها، يف حللهم

وسايرهم الواثق، املغرور رشب وطْسم عمليق ورشب الكئوس، وُملئت الطعام وبُِسط
َجديس. رجال

وأبواب ، طسميٍّ إىل جدييسٍّ من أو جدييسٍّ إىل طسميٍّ من جافية كلمة كانت ثم
وفتكت وقوعه، مهيئًا كان ما فوقع وولوجها، فتحها عىل املرء يعزم حني كثرية الخصام

فرصة. وآنس اقتداًرا نفسه من أحسَّ الذي املظلوم املستضَعف فتكة بطْسم جديس
وفيها اليمن بلغوا حتى أوجههم، عىل هاموا قليلون، إال الطسميني من ينُج فلم

التبابعة. الِحْمرَييون
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بلغت أنها ذلك املصري، سوء إىل انحدرت أن األخرى، هي لبثت، ما جديًسا ولكن
كان تسنُّمها بعد الصاعد غفل فإذا هوَّة، عىل ترشف ة قمَّ والنرص عليه، فنامت النرص

الهوة. إىل عنها ينقلب بأن حريٍّا
فاستغاثوه تبَّع، حسان ملكها لقاء إىل فيها فسعوا اليمن إىل الطسميون لجأ

وأطمعوه. واستنفروه
الرزق مورد عنهم وجفَّ األحمر البحر يف املالحة ت تيرسَّ أن بعد التبابعة، وكان
شبه داخل يف يقع ما بكل العناية وتلزمهم الرب نحو بهم تتجه سياسة ينتهجون البحري،

العربية. الجزيرة
منازلهم. وقصد جديس عىل تأديبية حملة تبَّع حسان فجرَّد

نسائها. يف كلها ُجعلت كفاءاتها أن جديس القبيلة هذه أمر غريب ومن
— اليمامة زرقاء — الزرقاء لها يُقال امرأة جديس نساء بني وكان الرواة: قال

ثالث. لياٍل مسافة عىل الراكب ترى أن تستطيع
يرفعوا بأن جنده فأمر إليه، لجأوا الذين الطسميني من بخربها تبَّع حسان سمع وقد

خرضاء. أغصانًا زحفهم يف
فأرسلت جديس، منازل من لياٍل ثالث مسافة عىل أصبحوا حتى مسريهم يف وظلوا
غابة ألشهد «إني قومها: فأنذرت زاحًفا، شجًرا ترى بها فإذا البعد، يف برصها الزرقاء

الزرقاء. خرفت لقد وقالوا: منها فسخروا الرش!»، رائحة ألشتمُّ وإني عليكم، تقبل
دماءهم. وسفك بهم فأوقع بجنده، تبَّع حسان باغتهم حتى الثالث الليايل انقضت فما

البائدة. العرب جملة يف طْسم، كأختها جديس، ودخلت
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أطلَّ حتى جده مرصع انتظر أنه أم ُعدي؟ جدُّه ُقتل ملا الخطيم، بن قيس ُولَد قد أكان
بساطتها! يف كلها املشاكل ليت ولكن مشكلة، تلك الوجود؟ عىل

طفًال كان أنه إال ُولد، حتى الخطيم أبيه مقتل ينتظر لم قيًسا أن موقنون أننا عىل
مزرعة من عليه وتنفق ده، تتعهَّ األرملة أمه إال له يبَق فلم بوالده، األيدي من يٌد فتكت ملا

يثرب. مدينة يف زوجها خلَّفها نخيل
ومع ونشاًطا، قوة ويزداد يوم بعد يوًما ينمو فكان َده، تعهُّ األرملة األم أحسنت وقد
لها وخطر نموه، رسعة ويف فيه تفكر ساعة ذات يف وقعدت وذكاء، فهًما والنشاط القوة
قتًال، مات كليهما أن عرف فإذا ه، وجدِّ أبيه عن فمستخرب الشباب، إىل صائر بد ال ابنها أن
لحق وربما األخطار، أشد عىل نفسه بذلك فحمل الثأر منهما وطلب القاتَلنْي عن بحث
عليها، أن وأحست اإلرمال، مرارة قبل، من ذاقت، كما الثكل مرارة فأذاقها الهالك، به

الناشئ. ابنها عن األمر حقيقة بها تسرت حيلة تبتدع أن لساعتها،
بحيث عليها األحجار من فأكثرت املنزل، باب عند تراب من كومة إىل نهضت وهكذا
فال وأبيك! جدِّك قرب هذا البنها: تقول الحني ذلك منذ رشعت ثم قرب، أنها رائيها يشك ال

تقول. ما صدق يف ريب يتداخله
واشتدَّ بنيته فقويت الشباب دور بلغ حتى األيام، مع الناشط نموه يف قيس واستمر
والقوة، الشجاعة مآتي يف وينافسهم القبائل شباب من غريه يخالط وأصبح ساعده،
نازع أن مرة له فاتفق الجدِّي، النزاع من يشء إىل املنافسة هذه تؤدي كانت ما وكثريًا
شدة جعلت لو لك خري الفتى: له فقال ساعديه، بشدة والكربياء التيه عليه وأظهر فتًى
وجدي أبي وهل له: وقال قيس، وجه يف الدم فصعد وجدك، أباك قتل َمن عىل ساعَديْك

أمك! اسأل أن الفتى عليه فردَّ قتلهما؟ الذي ومن قتًال؟ ماتا
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وجهه مالمح يف رأت الدار، داخل رجله وضع ومذ أمه، إىل الخطى حثيث قيس فعاد
منه. يبدر ما تنتظر وجعلت برصها فيه فأثبتت بمحذور، أنبأها تغريًا

الناس، يموت كما ماتا بني! يا فقالت: وجدي، أبي مات كيف أخربيني أماه! فقال:
أمارات من وجهها عىل فاض ما إخفاء تستطع لم ولكنها املنزل، باب عند قربهما وهذا
فأخذ حقيقة، عنه تسرت أنها وعرف وارتباكها دهشتها قيس ورأى واالرتباك، الدهشة
أماه، يا ملاذا، وقال: عليه، وانحنى صدره إىل رأسه وجعل األرض، يف مقبضه وركَّز سيفه
حتى السيف هذا رأس عىل صدري ألحملن تخربيني، لم لنئ وهللا بالواقع؟ تخربينني ال
ما إنفاذ عن يحجم لن أنه دلها ما صوته ونربة عينَيه بريق يف وكان ظهري، من يطلَّ
أن بني يا صحيح فقالت: الرس، بكشف له ل تعجِّ لم هي إن العاقبة سوء وخشيت يقول،
ولكنه اسمه، أجهل رجل أبيك وقاتل مالك، اسمه رجل جدك وقاتل قتًال، ماتا وأباك جدك
قوم من جدك قاتل مالًكا أن وأزيدك البحرين، قرى من هَجر يسكن القيس عبد بني من
له ذاكًرا خداش يكون أن بد وال خداش، إىل حياته يف أحسن قد وأبوك زهري، بن خداش
وال يعينك، فإنه املعونة، واسأله إليه فانطلق الثأر، طلب عىل عازًما كنت فإن إحسانه،
عامل ولكني الثأر، طلب عىل عازم أني يف تشكِّني وهل لها: فقال بنفسك، وحدك تخاطر

اليوم! منذ زهري بن خداش إىل فذاهب بنصيحتك
من فقال: كثري، عدد إليه فاجتمع بقومه، ونادى نخيله مزرعة إىل قيس خرج ثم
لشأن ماٍض ألني غيبتي، يف أمي نفقة عىل ويقوم غلتها فيأكل هذه مزرعتي يأخذ منكم
يعول ملتسلِّمها املزرعة بقيت هلكت وإن إيلَّ، عائد فملكي سامًلا رجعت فإن شئوني، من
وامتطى ومزرعته، أمه عىل باله فاطمأن منهم، رجل ذلك إىل فأجابه تموت، حتى أمي منها

الفالة. يف وانطلق له بعريًا
فقصده، منزله إىل واسرتشد زهري بن خداش مكان إىل اهتدى حتى السري به يطل ولم
تحتها يقعد شجرة إىل فعمد حني، بعد يعود خداًشا وأن امرأته، إال فيه ليس أن له فقيل
خداش امرأة نادى إنه ثم السفر، عناء من يسرتيح ظلها يف واستلقى خداش، ضيوف
ليس أن علينا يعزُّ وقالت: بعينها ورمقته خبائها من فأطلت طعام، من شيئًا وسألها
بصحفة إليه فبعثت لديك، ما فهاتي أبايل، ما فأجابها: التمر، بعض إال يليق طعام لدينا
إليها، وردَّها الصحفة إىل األخرى وأعاد فلقة فأكل فلقتني وفلقها واحدة فأخذ التمر، من
حتى الصحفة تمسَّ ولم بها، تعجُّ اشتدَّ ذلك منه رأت فلما بعريه، بركوب الوقت يبدد وقام

زوجها. يرجع
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عجيب من كان بما وأخربته التمر، وفلقة الصحفة فأرته لحظة، بعد خداش ورجع
الغرباء طعام أكل تحرَّم وقد عظيم، شأن طالب رجًال إال أظنه ما لها: فقال الضيف، أمر

الصحفة. يف ما يلتقمان معها وجلس شأنه، يدرك حتى
وقال خداش فلمحه بعريه، راكبًا املنزل من العني مرمى بُعد عىل يطلع بقيس وإذا
دنا كلما يتأمله خداش فرشع وهللا! أي وقالت: برصها فمدَّت ضيفك، هو هذا لعل المرأته:
الخطيم، قدم القدم بهذه كأني لها: فقال البعري ظهر من مدالة قدمه ورأى منزله، من
مستأذنًا، رمحه بسنان وقرع إليهما وصل أن قيس يلبث ولم القديم، اليثربي صديقي
وذكر به، ب ورحَّ له فبشَّ أجله، من قدم بما وأخربه خداش إىل نفسه فعرَّف ودخل
من رجل جدك قاتل مالًكا إن له: قال ثم مساعفته، يف رغبة وأظهر إليه، والده إحسان
من ا حقٍّ منه تستويف دمَت ما عليه وسأعينك غد، منذ به فلنبدأ لقريب، منا وإنه قومي،

حقوقك.
خداش قال الطريق ويف قصدهما، إىل وخرجا الثاني، اليوم غرة يف باكًرا ونهضا
لعملك، أنت فتهيأ بالحديث، فأشغله إليه سأجلس الرجل نلتقي حني إني هذا! يا لقيس:
يكون أفال قيس: فقال عنقه! عىل بسيفك أنت فارضب فخذه، عىل بيدي رضبُت إذا حتى

قدرت. كيف فخذه العدو، هو العدو إن خداش: فأجابه غدًرا؟ ذلك
شتى فنون يف معه وخاض خداش إليه فجلس الرجل، التقيا حتى سريهما عىل وظالَّ
األخرى وجعل سيفه، مقبض عىل عينيه إحدى جعل وقد واقًفا قيس وبقي الحديث، من
بها فأهوى الحديث، ة حدَّ يف يده خداش رفع وبغتًة اإلشارة، منه ينتظر خداش يد عىل
عىل يتدحرج برأس وإذا الرجل، عنق عىل به وأهوى سيفه قيس فرفع جليسه، فخذ عىل

األرض!
البطش يريدون قيس عىل فاجتمعوا املنكر، املشهَد رأوا ناس منهم مقربة عىل وكان
ا حقٍّ استوىف ولقد جده، قاتل إال قتل ما فوهللا دعوه، قائًال: واعرتضهم خداش فهبَّ به،

عنه. فخلُّوا حقوقه، من
فلم اآلخر، العدو من يثأران حيث البحرين، إىل بالسفر يفكران وخداش قيس وعاد
العدو، مسكن وفيها هَجر، قرية إىل انتهيا فلما وسافرا، عدَّتهما أكمال حتى قليًال إال يلبثا
سبيل، عابر أنك له وازعم فاقصده عرفته فإذا خربه، م فتشمَّ انطلق لقيس: خداش قال
وحده تبعك فإذا لك، لريدَّه غريه دون قصدته وأنك متاًعا، لك نهبوا قومه من لصوًصا وأن
يسألك أن من بد فال والسخرية، الضحك فأظهر معه بأصحابه دعا وإذا مأربك، منه نلت
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وال حتى بأصحابه، اللصوص إىل يخرج ال عندنا القوم رئيس إن له: فقل السبب، عن
الرجل أرى فما وتهيبًا، له خشيًة نهبوه قد كانوا ما اللصوص فريدُّ بسوطه، بل بسالحه،
لنا فنبتدع املكان هذا إىل جميًعا فقدهم يفعل لم فإن بالرجوع، أصحابه آمًرا إال عندئٍذ

بهم. للظفر حيلة
فأثارت خداش، لقنه بما فبدأه عدوه، منزل إىل اهتدى حتى يزل ولم قيس، فانطلق
فلما شدقيه، ملء يقهقه بقيس إال يشعر فلم أصحابه، دعوة إىل وبادر الرجل، الحميُة
وأمر الغضب بدم الرجل وجه فرشق أيًضا، خداش لقنه مما شيئًا زاده السبب عن سأله
الواقعة: حقت وهناك خداش، موضع إىل قيس فقاده وحده، معه وخرج باملكوث، أصحابه
يتصبَّب وسقط روحه فلفظ خارصة! من فأنفذها خارصة يف بحربة عدوه قيس طعن

… الرمل فينقع جرحه
ويطلبوه صاحبهم القتيل قوم يفتقد أن خافا ولكنهما راجعني، يقفال أن وأرادا
يطرأ لم القوم جاء إذا حتى هما، حيث يختبئا أن األفضل ورأيا الطريق، يف فيدركوهما

آخر. موضع يف يطلبونهما فراحوا نفسه، املوضع يف وأقاما قتاله أنهما بالهم عىل
وقيس صَدرا حيث إىل قفال ثم حني، إىل فيها ا فاندسَّ رمل دارات إىل ماال وهكذا

شعره: ينشده

شفاءها. أصابت قد بنفس فأبْت

يستوىف حق والثأر الثأر، العرب عىل ُعيِّب طاملا العرص: هذا من راوية قال وهنا
يف للعرب يكن ولم لضحيته، الجاني من لتثأر الحكومة الناس ابتدع ولقد الجناة، من
ما كثريًا الحكومة ولكن … ولكن بعد، فيما للناس أصبح كما لهم تثأر حكومة جاهليتهم
عدوه البدوي العربي ويقتل أجمعني، الناس من لفئة، أو لنفسها، فثأرت حدها تجاوزت
بأسلحتها شعبًا حكومة وتقتل وفوىض، وحشية ذلك فيسمى مهضوم، لحق ثأًرا بخنجر
الكلمات أشبه ما وتنظيًما، تمدينًا يسميه من العمل هذا فيجد النري، حمل أبى ألنه
إذا باألفيون، متَّجر وكم الحدود! عرب الجمارك يف لتهريبها بالرصر تلصق التي بالدمغات
صيدليٍّا! أو طبيبًا الرجل وحسبت دواء! الكلمة: قرأَت صناديقه، عىل الدمغة إىل نظرَت
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له كان وتخومه، العراق عرب عىل الساسانية الدولة وعامل الحرية ملك املنذر، بن النعمان
ولهوه، أنسه لساعات اصطفاهما كندة، بن مسعود بن وعمرو املضلل بن خالد نديمان:

نهار. أو ليل يف فراقهما يطيق ال فكان بهما، تعلقه واشتدَّ
أساءا نديميه أن له وخيل مأخذ، كل السكر منه أخذ حتى وطرب يوًما رشب ولكنه

عنقهما. السياف فرضب بقتلهما، فوره من فأمر األدب، حرضته يف
بقتلهما؟ أمرت قد أَوليس له: فقيل نديميه فطلب التايل، اليوم يف النعمان صحا ثم

الجثتني! إليك
الغريني، اهما سمَّ قربيهما فوق جميلني بناءين ورفع بدفنهما وأمر شديًدا حزنًا فحزن
عام كل من له موافق يوم كل وألجعلنَّ نعيم، يوم لهو وطربت فيه رشبت يوًما إن وقال:
بقتل فيه عرفت يوًما ولكن عطاءه، وأجزلت أكرمته إال وافٌد فيه عيلَّ يفد فال نعيم، يوم
أحٌد يأتيني فال بؤس، يوم عام كل من له موافق يوم كل وألجعلنَّ بؤس، يوم لهو نديَمي

الغريني. بدمه وطليت قتلته إال
يرسُّ نعيم يوم متعاقبان: يومان عام كل يف له طواًال، أعواًما النعمان ُسنَّة تلك فكانت
قتله. إال أحد يزوره فال ويغضب فيه يغتمُّ بؤس ويوم عليه، الوافدين ويرسُّ نفسه به

حمر من حمار له فعرض البادية، إىل صيد نزهة يف بحاشيته خرج أن يوًما واتفق
صبيب، بمطر السماء وفاجأته عنهم، وانفرد أصحابه عن بَُعَد حتى فطارده الوحش،

عفراء. أبي بن حنظلة له: يقال طي من رجل خيمة إىل فلجأ
العرب عادة وتلك اسمه، عن يسأله أو يعرفه لم وإن ترحاب بأحسن الطائي فتلقاه

الضيافة. يف
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غريها، شاة له تكن ولم أذبحها، ثم ألحتلبها الشاة هذه قدِّمي المرأته: الطائي وقال
خبًزا. منه تصنع عندها دقيق إىل انرصفت ثم فأطاعته،

يدركه أن ينتظر ولبث امتأل، حتى منه فأكل طيبًا الطائي طعام النعمان ووجد
خيمة يف تلك ليلته النعمان فبات املساء وأقبل موضعه، إىل يهتدوا لم ولكنهم أصحابه،
عرفتني، أحسبك ما ، طيٍّ أخا يا له: قال الصباح طلع إذا حتى مريًحا، نوًما ونام الطائي،
أو الَخَوْرنق يف فائتني ضيافتك، حسن لك شاكر وإني الحرية، ملك املنذر بن النعمان أنا

يرضيك. ما عندي لك وسيكون دير،1 السَّ
هللا. شاء إن امللك، أيها سأفعل الطائي: فأجاب

إليه وصلوا قد أصحابه وكان بؤسه، يوم يف يأتيه أن من يحذِّره أن النعمان ونيس
وانرصف. فركب

امرأته: له فقالت عياله، وجاعت حاله وساءت نكبة أصابته حتى زمانًا حنظلة ومكث
زيارته إىل دعاك قد أَوليس عليك، وأنعَم لعَرفك بنفِسك وذكَّرته الحرية يف النعمان أتيت لو

له؟ ضيافتك حسن عىل ليجزيَك
مشقة. بعد فبلغها الحرية، يطلب ساعته من وقام امرأته رأي حنظلة فاستصوب

هلك إىل بنفسه يسعى الغريب األعرابي هذا من يَعجبون والناس امللك عىل واستأذن
النعمان! بؤس يوم كان فاليوم محقق،

؟ طيٍّ أخا يا اليوم بك جاء ما وصاح: بكفٍّ ا كفٍّ النعمان ق صفَّ يديه بني مثل فلما
الحبيبني، نديَمي بقتل فيه ُعرفت الذي بؤيس يوم هو األسود؟ النهار هذا غري يف أتيت هالَّ
قاتلك فأنا الغريني! بدمه وطليت لقتلته قابوس ولدي اللحظة هذه يف يل سنح لو وأقسم
امللك،2 أيها اللعن أبيت حنظلة: فهتف لك، أقِضها الدنيا من حاجتك سْلني ولكن محالة، ال

نفيس؟ بعد بها أصنع فماذا الدنيا من حاجتي أما فيه، أنت بما علٌم يل يكن لم
ذلك. غري إىل سبيَل وال مقتول، أنت األمر، ُقَيض النعمان: قال

ديوني، وأيف أودِّعهم أهيل إىل فيه أعود عاًما امللك، أيها لني، أجِّ إذن حنظلة: قال
إليك. وأرجع

كفيًال! أِقم النعمان: قال

الحرية. يف للخميني قرصان دير والسَّ الَخَوْرنق 1
لعنًا. أجله من تستحق ما تفعل أن امللك، أيها أبيت، ومعناها: امللوك مخاطبة يف تُقال كانت دعاء كلمة 2
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الحال؟! هذه مثل يف امللك، أيُّها بالكفيل، يل وَمن حنظلة: قال
الكلبي، أجدع بن قراد يُدعى امللك مجلس يف فتى وثب حتى كالمه أتمَّ ما أنه غري

ضمانه. عيلَّ اللعن، أبيت للنعمان: فقال
الطائي. يرجِع لم إن قتلك من بدَّ ال قراد، يا امللك: قال

امللك. أيها رضيت قراد: قال
أهله. إىل ومىض فأخذها ناقة، خمسمائة لحنظلة ووهب قراًدا، النعمان فاحتجز

إال أراك ما لقراد: النعمان قال واحد، يوم إال األجل من يبَق ولم الحول3 حال فلما
لرجع. رجوًعا أراد لو فالطائي … فتى يا هالًكا

… امللك أيُّها رويدك قراد: قال

ق��ري��ب! ل��ن��اظ��ره غ��ًدا ف��إن ول��ى ال��ي��وم ه��ذا ص��در ي��ُك ف��إن

مثًال. قوله فذهب
ولكن الطائي، ليسلم يقتله أن يشتهي وكان قراد، بقتل النعمان أمر الغد كان ملا ثم

يومه. يستويف حتى القتل فيه تنفذ أن لك ليس له: قالوا وزراءه
جانبه إىل النعمان وسيَّاف النطع،4 عىل إزار يف قائم وقراد موحًشا، ثقيًال النهار ومرَّ

تغيب. أن الشمس ينتظر
إال له يبَق لم قراًدا كأن وبدا احمرار، يخالطها صفرة الشمس أشعة واصفرَّت

يعيشها. لحظات
بعضهم: وقال املوت! من فرَّ وقد يرجع لن وقالوا: الطائي عودة من الجميع ويئس
أمر يف يعرفه ال أعرابيٍّا يكفل أن لقراد ينبغي كان ما آخرون: وقال املروءة! جزاء هذا

الحياة. عليه تتوقف
كأنما السري يغذُّ بعيد، من شخص للناظرين فجأة الح الشمس تغيب أن قبل ولكن

. الجنُّ تحمله
حتى استمهلوه الحارضين أن غري قراد، بقتل الحاسم أمره يُصدر أن النعمان وأراد

إليهم. املجدُّ الراكب هذا يكون من يتبينوا

السنة. دارت 3

بالسيف. عنقه رضُب يُراد من عليه يُقام كان جلد النطع: 4
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الطائي! عفراء أبي بن حنظلة ا حقٍّ هو وإذا
بعد املوت إىل دعاك الذي ما ويَحك! به: وصاح الدهشة من النعمان عينا فاتسعت

منه؟ أفلتَّ ما
امللك. أيُّها الوفاء حنظلة: له فقال

ركبتَه! صعب مركب من له يا الوفاء؟ إىل دعاك الذي ما ولكن قال:
فكيف ، برشٍّ ا رشٍّ أجازَي ال بأن عيلَّ يقيض ِدينًا يل إن امللك، أيها ِديني حنظلة: قال

وَغْدر؟ بخيانة مروءًة أجازي
هو؟ فما عجيب، ِديٌن ذلك النعمان: قال

امللك! أيُّها مسيحيتي، –
رجل وحنظلة املروءة، يف تناهى رجل قراًدا إن قال: ثم لحظة، النعمان فأطرق
أطلقوا َلعمري، ال اللؤم! مثال أكون أن لنفيس أأرىض أكون؟ ماذا وأنا الوفاء، يف تناهى
إىل التفَت ثم بؤس، يوم اليوم بعد يل يكون ولن الغريني، اهدموا حنظلة، أطلقوا قراًدا،
إياه. فعلِّمني ِدينك عىل اليوم بعد وأنا يُتبَع، بأن جدير فإنه هذا ِدينك أما له: وقال حنظلة
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اليمن ملوك به هزم الشمال عرب من حلًفا قاد التغلبي ربيعة بن كليب أن الرواة يروي
أن ويؤكدون امليالدي، الخامس القرن يف ذلك ويجعلون َخَزازى، معركة يف وعمالهم

الشمال. لعرب وعمالهم اليمن ملوك ظلم هو الحرب هذه يف السبب
له غريه ظلم عىل اإلنسان ثورة أن يعنينا فالذي ، يصحَّ لم أم الخرب أصحَّ وسواء

أخرى! مسألة فتلك غريه يظلم حني نفسه عىل ثورته أما فيه، فطرٌة
وعمالهم، اليمن ملوك مقارعة يف كليب بطولة عن حدَّثونا الذين الرواة بأن ذلك
عليهم، واستطال انتصاره، بعد العرب قلوب يف الرهبة أوقع كليبًا أن يحدثوننا عادوا

بالرئاسة. االنفراد وأراد
بالغريبة. ليست قصة محلِّه: يف ليحلَّ ظامًلا خلع ثائر

وجعلها أجودها، فاختار املراعي يف وطمع املراس، شديد شجاًعا كليب وكان قالوا:
ينبح، صغريًا كلبًا اتخذ سياج، بأعجب هذا حماه وسيَّج يدخله، أن ألحد يجوز ال له حمى

الكلب. نباح يبلغه الذي الحدَّ يخرتق أن أحد يجرس فال
فقيل: بحماه، املثل وُرضب هنا، الصغري كلبه باسم ي ُسمِّ إنما كليبًا إن فقالوا: وزادوا

كليب. حمى من أمنع
مذعورة، فطارت لها، بيض عىل ًة قربَّ فيه فرأى الحمى، بهذا يوًما طاف أنه وذكروا

يخاطبها: وأنشأ بيضها إىل عادت حتى ى فتنحَّ

تستنكري، وال ا رشٍّ تحذري ال
واصفري، فبييض الجو لك خال

تنقري. أن شئت ما ري ونقِّ

األمان! أعطاها لقد
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ترعى بأن صدًرا يضيق كان الطري، بأحد الرفق هذا رفق الذي املهيب السيد ولكن
برئه. ماء من برشفة ظمأه إنسان أو حيوان يبلَّ أو حماه، يف عشبة ناقة

عند وأقام مرَّة، ببني نزل خمر، بن سعد له يقال َجْرم، من رجًال أن يوم يف فحدث
بالبسوس. ب تُلقَّ منهم عجوز

فأكلت كليب حمى دخلت حتى ترعى فخرجت رسابًا، اها سمَّ ناقة هذا لسعد وكانت
ة. القربَّ عش ووطئت ماءً ورشبت عشبًا

خرب ما به: فصاح مرَّة، بني فتيان وأحد امرأته، أخا جساًسا ولقي كليب، فغضب
رأيتها لنئ وائل،2 بأنصاب1 فأقسم البسوس، خالتك عند لضيف إنها اسمع الناقة؟ هذه

مرَّة! بني يا عيلَّ تجرأتم بالكم ما رضعها، يف سهمي وضعت الحمى، تطأ اليوم بعد
وعندك خالتي، لضيف ناقة تقتل املبلغ، هذا بك بالغًة األمور أرى ما اس: جسَّ ردَّ

وحميمنا. وقريبنا صهرنا فأنت الجليلة، أختى
بعد ِحماي تدخل رأيتها إن الناقة هذه قاتل إني الجليلة، لكم تشفع لن كليب: أجابه

أقول. ما عني فافهم اليوم،
وجفوة. غيظ عىل وافرتقا

فانطلقت رضعها، إىل سهمه وسدَّد حماه، فتطأ تعود الناقة رأى حني كليب وهاج
شديد. وخوار عجيج ولها البسوس ِفناء يف بركت حتى ولبنًا دًما رضعها يشخب

باملوثِّبات؛ العرب تها سمَّ أبياتًا وتنشد تولول الرأس كاشفة البسوس إليها فخرجت
البسوس قول الثأر لعاطفة إيقاًدا وأشدَّها األبيات أوجع وكان قوم، عىل قوًما وثَّبت ألنها

لضيفها:

أم��واِت! ال��ج��ار ع��ن ق��وم ف��ي ف��إن��ك وارت��ح��ل ب��ن��ف��س��ك ت��غ��رر ال س��ع��د ف��ي��ا

بأموات. الجار عن لسنا أننا تعلمي خالة، يا رويدك سمعها: ملا جساس فصاح
كليبًا أن يوًما بلغه حتى الحمى، إىل خروجه ويرتقب بكليب يرتبص ذلك بعد وأقام
كليب وسقط صلبه، يف سنانه فدقَّ الحمى، دخل وقد فأدركه أثره، يف فجدَّ ِحماه، إىل ركب

ماء! برشبة جساس يا أغثني ونادى: برجله األرض يفحص

األصنام. األنصاب: 1
وبكر. لتغلب جامعة قبيلة وائل: 2
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اس جسَّ عن دفاع

الساعة. قبل املاء استسقاءَك عقلت ما بظمئك! ُمْت فأجابه:
ثم مرَّة، بني إىل كليب أخو املهلهل يقودهم التغلبيون ومىش وائل، بني يف الرش وثار
سنة. أربعني من نحو طوال والرماح بالسيوف املوت الفريقان وتساقى جميًعا، بكر إىل
وأشأم البَسوس من أشأم بالشؤم: يشء نعت يف تبالغ أن أرادت إذا العرب فكانت

اس! جسَّ من
مظهر اس جسَّ فيها ظهر مشهورة، شعبية قصة يف الحرب هذه أخبار العرب ت وقصَّ
بناقة. قتل الذي والبطل للغدر، الضحية مظهر كليب فيها وظهر للفتنة، واملثري النذل

جساًسا أوجد وهل فقال: معناها، القصة هذه إىل ردَّ العرشين القرن يف راوية ولكن
الثائرين! غلوُّ يكن لم الظاملني غلوُّ لوال كليب؟ غريُ
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أن خشيَة كلها تفاصيلها عىل نرويها أن هنا نستطيع فال وطويلة، ا جدٍّ قديمة الحكاية
روايتها. قصدنا التي األخرى الحكاية عن تشغلنا

أشياء، إىل وأشار واستقوى التاريخ، يف مرَّة ظهر إنسانًا نتصور أن نستطيع ولكننا
سابقة ذلك فأصبح كرستُها! يَده إليها مدَّ فمن فُحزتُها، يدي إليها مددُت يل، هذه قال:
ال أكرب وفريق يل! هذه فيقول: أشياء إىل يشري فريق وبات بعد، من الناس عليها درج

يل! هذه فيقول: األشياء تلك مثل إىل يشري أن يستطيع
به يقنع أن يحاول الكالم من بمنطق فريق كل واعتصم العويصة، املشكلة ووقعت

إقناًعا. أشد هو املنطق من آخر بنوع النهاية يف احتفظ ولكنه اآلخر، الفريق
املشكلة. لتسوية بالخري السعاة من كثريون وانربى

حاتم بالخري السعاة هؤالء من برز فقد الجاهلية، أياَم العربية، الجزيرة شبه يف أما
فإذا بذَّاًال، سخيٍّا وكان ا، ُموِرسً رجًال حاتم وكان كالكَرم، املشكلة يسوِّي ال فقال: الطائي
يعني أن يف اجتهد ورضع، زرع من الرزق موارد ويبست الربد اشتد أو القحط وقع

الواسعة. قدرته وسعته بما الفقراء
أحد ليجاريه يكن ولم املعوزين، بعبء قومًة ليستطيع يكن لم وحده، حاتًما، أن عىل
من قليًال نفًرا إال ينفع أن طاقته، رغم يُطق، لم حاتًما أن الغاية فكانت وسخائه، بذله يف
فقراء والفقراء مات، ملا ومات امرأته، وبني بينه الحال ساءت ما وكثريًا الحاجات، ذوي

أغنياء. واألغنياء
عروة هو ذلك العويصة. املشكلة يحل أن أيًضا، الجاهلية زمن يف آخر، رجل وأراد

العبيس. الورد بن
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شيئًا يملكون ال الذين الصعاليك عىل وأبى التسوية، يف حاتم طريقة عروة كره لقد
كرماء. األغنياء كان إن األغنياء، بكرم يعيشوا أن

أَسنَّة يف رزقنا نجعل تعالوا للصعاليك: يقول الربد، وقسا القحط، وقع إذا وبات
حتى األغنياء بأبواب نطوف خالفوا: الذين وقال خالف، وفريق وافق، ففريق رماحنا.

األزمة. وتنجيل الغمة تنكشف
فيه: يقول الذي شعره عروة فأنشد

م��ج��زِر ك��ل آل��ًف��ا ال��م��ش��اش ُم��ص��اف��ي ل��ي��ل��ه ُج��نَّ إذا ص��ع��ل��وًك��ا ال��ل��ه ل��ح��ا
ال��م��ت��ع��ف��ر ج��ن��ب��ه ع��ن ال��ح��ص��ى ي��ح��ت ن��اع��ًس��ا ي��ص��ب��ح ث��م ع��ش��اء، ي��ن��ام
ال��م��ت��ن��ور ال��ق��اب��س ش��ه��اب ك��ض��وء وج��ه��ه ص��ف��ي��ح��ُة ص��ع��ل��وًك��ا ول��ك��ن
ال��م��ش��ه��ر ال��م��ن��ي��ح زج��ر ب��س��اح��ت��ه��م ي��زج��رون��ه أع��دائ��ه ع��ل��ى ُم��ط��الٍّ
ال��م��ن��ت��ظ��ر ال��غ��ائ��ب أه��ل ت��ش��وُّف اق��ت��راب��ه ي��أم��ن��ون ال ب��ع��دوا إذا
ف��أج��در ي��وًم��ا ي��س��ت��غ��ِن وإن ح��م��ي��ًدا ي��ل��ق��ه��ا ال��م��ن��ي��َة ي��ل��َق إن ف��ذل��ك

تعبة بعيون يواجهون، جماهري فيها فجعل لوحة، عرصيٌّ مكسيكيٌّ رساٌم وضع ولقد
تلمع الذهب وسالسل بالفضة، عة مقمَّ عيص عىل يقبضون نفًرا بالية، وثياب مكدودة
قبضاتها تهز وفئة مستعطية، ضارعة أيديها تمدُّ فئة فئتان: والجماهري صدورهم، عىل

مهدِّدة. ساخطة
فطائفة طائفتني: إىل الصعاليك م قسَّ لوحته، يف الرسام كذلك شعره، يف وعروة،
ذات وطائفة عظام، من لها يُلقى ما بنهش فتكتفي الذبائح فيها تُذبَح التي املنازل ترتاد

اغتصابًا. رزقها فتغتصب تنقضُّ وإباء بأس
يف بها يرضب عصابة زعيم عاش الصعاليك، من الثانية للطائفة رئيًسا عروة وعاش
الصعاليك، عروة ي ُسمِّ حتى أتباعه، بني ويقسمها املورسين أموال فيتناول غازيًا، اآلفاق

الصعاليك. وأبا
روى حديثه. عىل فنتكئ األغاني، صاحب إىل نرجع أن هنا أخلقنا وما الراوي: قال
والضعيف، والكبري املريض دارهم يف تركوا أجدبوا إذا قوم يف كان عروة أن الفرج أبو
ويقيم بهم فيُعنى ة، الشدَّ يف عشريته، من الناس دون من هؤالء أشباه يجمع عروة فكان
الريح َقْرص تقيهم شجر من حظرية عليهم يرضب أو إليه، يأوون األرض تحت نفًقا لهم
فأغار به خرج قوته، فتثوب ضعيًفا أو فيربأ مريًضا يكون كأن منهم، قوَي فمن والربد،

96



قرنًا عرش أربعة منذ الرشيف» «اللص

السنة، وذهبت وألبنوا الناس أخصب إذا حتى نصيبًا، ذلك يف الباقني ألصحابه وجعل
ضاقت أن فاتفق غنموها، كانوا إن غنيمة من نصيبه له وقسم بأهله إنسان كل ألحق

فأنشد: السنني بعض يف الحال بعروة

ب��ال��رح��ل ال��م��ط��ي��ة ح��ي��ازي��م وش��دِّي وب��غ��ي��ت��ي ال��ب��الد ف��ي ارت��ي��ادي ل��ع��ل
وب��ال��ب��خ��ل ب��ال��ع��ق��وق ع��ن��ه��ا ي��داف��ع ه��ج��م��ة رب إل��ى ي��وًم��ا س��ي��دف��ع��ن��ي

ناقتني شديد، شتاء يف عشريته، صعاليك من قوم مع وهو له، قيَّض هللا أن فزعموا
مكان من بهم يتنقل وجعل األخرى، عىل متاعهم وحمل إحداهما، لهم فنحر دهماوين،
من مائة صاحب رجًال له قيَّض هللا إن ثم ماوان، له يقال بموضع بهم فنزل آخر، إىل
وامرأته، إبله وأخذ فقتله الناس، ألبن ما أول وذلك قومه، حقوق من بها فرَّ قد اإلبل
النياق فحلب وراءه، خلَّفهم ممن الحظرية أصحاَب باإلبل فأتى النساء، أحسن من وكانت
نصيب مثل وأخذ بينهم، يُقسمها أقبل عشريتهم من دنوا إذا حتى عليها، وحملهم لهم
أخذها، شاء فمن نصيبًا، املرأة تجعل حتى نرىض ال والعزَّى، والالت ال فقالوا: أحدهم،
إن وأنه صنيعته، أنهم يذكر ثم منهم، اإلبل وينتزع فيقتلهم عليهم يحمل بأن يهمُّ فجعل
راحلًة إال اإلبل عليهم يرد أن إىل أجابهم ثم طويًال، فأفكر صنع، كان ما أفسد ذلك فعل
له فجعل منهم، رجل ع تطوَّ حتى عليه ذلك فأبوا بأهله، يلحق حتى املرأة عليها يحمل

نصيبه. من كانت راحلة
هذا إليهم أحسن معرش من اإلطاقة هذه يطيق عروة أعظم كان فما الراوي: قال
كالناس ناس — وآخًرا أوًال — أنهم فزعم فيهم، نظمه شعر بغري يقابلهم ولم اإلحسان،

ويتموَّلون. يمرعون حني
يف الروايات، كتَّاب يفكر أن وقبل قائًال: فأردف التأمل، يف مذهبًا راويتنا وذهب
الورد بن عروة سبقهم الرشيف»، «اللصَّ دعوه الذي العجيب الخلق بذلك هذا، عرصنا
يحلَّ فلم أغنياء، واألغنياء فقراء والفقراء كحاتم، مات عروة ولكن وعصور، بأجيال

املشكلة.
يومذاك. حل لها يكن لم املشكلة إن سكتة: بعد الراوي أضاف ثم

عصابٍة من أكون أن آلثرت اليوم، املشكلة حل وُضح يكن لم لو مبتسًما: وزاد
عروة! كعصابة
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ا، حقٍّ حمزة أبا يكون أن يشتهي وكان حمزة، له يكون أن غري من حمزة أبو اسمه كان
شبَّ إذا حتى وابتساًما، مرًحا خيمته فيمأل يديه، بني ينمو ذكًرا طفًال امرأته له فتلد
عطاياها الناس تمنح التي الحياة جميًعا، الناس أم العجيبة، األم هذه عىل عونًا له صار

آن. يف وتخذلهم وتسعفهم، وتحرمهم،
عناد، من مدبرة خطة عىل تسري كانت وكأنها رجاءه، تخيِّب أن إال أبت امرأته ولكن
امرأته أن غري حمزة، وجه بوجهه يلقى أن األشهر التسعة بعد توقع رحمها، امتأل فكلما

سمعه. حجاب رصاخها يمزِّق بأنثى إليه دفعت
شاذة؟ قسوة بنيها عىل الحياة فيها قست التي الصحراء هذه يف بالبنات يصنع وما
دهمه أو الغزو طلب إذا عنه يغنيهن وماذا به؟ تميش والسنُّ يُطعمهن أن له وكيف

األعداء؟ أيدي يف سقطن إذا به يلحق عار وأي الغزو؟
البنات، حشوها يكون ال امرأة له فيتخذ يجفوها، أو امرأته يطلِّق أن حمزة أبو وعزم
خيمته. جوانب املنكر صياحها يمأل التي الجديدة البُنيَّة هذه يئد بأن نفسه حدثته وربما
ضمري الضمري، خبايا يف يدور ما م يتشمَّ عجيب، مخلوق الدنيا يف كاملرأة وليس

. األخصِّ عىل الزوج
أن يجتهد الخيمة، داخل يف يرتفع صوتًا حمزة أبو سمع حتى دقائق تمِض ولم

نغماته. من نغمة كل عىل وتفيض تطفو أن إال تأبى التي الكآبة قراره يف يغرِّق
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بُنيَّتها: تنشد وهي امرأته، صوت ذلك كان

ي��ل��ي��ن��ا ال��ذي ال��ب��ي��ت ف��ي ي��ظ��ل ي��أت��ي��ن��ا؟ ال ح��م��زة ألب��ي م��ا
أي��دي��ن��ا! ف��ي ذل��ك م��ا ت��ال��ل��ه ال��ب��ن��ي��ن��ا ن��ل��د ال أن غ��ض��ب��ان
ف��ي��ن��ا! زرع��وه ق��د م��ا نُ��ن��ب��ت أُع��ط��ي��ن��ا م��ا ن��أخ��ذ وإن��م��ا

وحرَّك الشعُر مس لقد الصمت، يغمره ساهًما مطرًقا ولبث الصوت، كآبة بنفسه فتعلقت
وهو اإلنسان يف اإلنسان يقظة تتم كيف ولكن البدوي، هذا أعماق يف النائم اإلنسان اللحُن

فقري؟
مع الحادثة له اتفقت الذي البدوي هذا، حمزة، أبو كان هل ندري ال الراوي: قال

إياه؟ هو يكون أن يف بأس أي ولكن الشاعر؟ الفرزدق جد صعصعة
فقال: جفائها، عىل صربًا يستطع ولم امرأته طالق عىل يُقدم لم حمزة أبا وكأن
أسمع أن قبل وهللا، وأدتُها بنتًا ولدت وإن فذاك، غالًما ولدت فإن أخرى، تجربة ألعيدنَّها

صيحة. أول منها
معلَّق وصاحبنا التسعة، األشهر وتالحقت الخصبة، املرأة رحم وامتأل عام وانطوى
ويقسم بصبي، إليه دفعت هي إن الطيِّبة الوعود امرأته يعد والرجاء الخيبة بني النفس

أنثى. ولدت إذا الخيمة يف ساعة ابنتها ترى لن أنها لها
وليدها، تدفع أن تستطع لم املرأة أن إال املخاض، معها أقبل التي الليلة وأقبلت
حمزة: ألبي يقلن والنساء ثالثة، ليلة وكانت ُعرس، عىل تزال ال والوالدة ثانية ليلة وأقبلت
وتسلم األمر ن يهوِّ أن ربك ادُع ولكن بصبي، جاءت إال امرأة عىل والدة ت تعرسَّ فما أبرش!

حمزة. أم لك
ويطعم خيمته، داخل يف النساء ولغط امرأته صياح يسمع ساهًرا، صاحبنا وبات
ليلة فقال: الساحة، يف بََركتا ناقتان عليه طلعت وبغتًة بموت، ت همَّ كلما فيحييها النار
سمينني، فصيلني وتلقى فنتجهما الوضع، تعالجان هما فإذا إليهما، ونهض وهللا، خري

ناره. عىل ينتظر وعاد
ناقتني يطلب الشاعر، الفرزدق جد صعصعة، الشيخ خرج أن الليلة تلك يف وكان
حتى السري به زال فما الصحراء، مدى يف وانطلقتا وجع، من فجنَّتا املخاض أخذهما له
حمزة أبي صاحبنا عىل فأقبل جهتها، إىل بعريه فحثَّ وتيضء، تبوخ نار عىل بعد من أطلَّ
امرأة وصوت الخيمة داخل النساء لغط وسمع املتالعب، اللهيب ظل وجهه يعكس قاعًدا،

ع. تتوجَّ
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ناقتني يل طالبًا خرجُت وقد املوَقدة نارك إليك حملتني له: وقال صعصعة فحيَّاه
الوضع. أهبَّة عىل

تكون؟ فَمن فصيلني، وضعتا وقد عندنا، ناقتاك حمزة: أبو فردَّ
مكانته. لعظم به ب ورحَّ البدوي فوثب بنفسه، صعصعة فعرَّفه

كنت إن أعينك أن أقسمت وقد نساء، ولغط امرأة رصاخ ألسمع إني صعصعة: وقال
حاجة. يف

الوضع. فيها تعالج التي الليايل ثالثة وهذه تلد، امرأتي إنها حمزة: أبو فأجاب
كانت إن حمزة: أبو فصاح الوليد! خرج الوليد! خرج تقول: امرأة صوت ارتفع وهنا

فيها. أُواريها الساعة منذ حفرة لها وألحفرنَّ صوتها، سمعُت فال بنتًا
الغيظ. من وجهه وتقلَّص بنت، أنها حمزة أبو فأدرك ثقيل، صمت كالمه فتال

حية؟ ابنتك أَوتدفن صعصعة: فقال
والسنُّ فقري وأنا رسب، منهنَّ وعندي بالبنات، أصنع وما حمزة: أبي جواب فجاءه
مني. فاشرتها الوليدة بهذه حفيٍّا أنت كنت ولنئ ترى؟ كما الشباب شوط بي قطعت قد
وقال: سلبًا، رأسه حمزة أبو فهزَّ ، ناقتيَّ بإحدى اشرتيتها شئت إن صعصعة: فقال

الناقتني. فخذ إذن، صعصعة: فردَّ بناقة، بيعها من خري موتها
إني تحتك، الذي البعري وتعطيني فقال: حمزة، أبي وجه عن الغمامة تنقشع وبدأت

السن. شابَّ حسنًا، أراه
فإذا منزيل، إىل عليه أعود أن يل تأذن أن رشط أعطيكه، وقال: صعصعة، فوافقه
عنك تبني حتى البنية هذه إىل تحسن أن منه تحلَّة ال ميثاق عليك ويل مني، فخذه وصلت

زواج. أو بموت
عىل صعصعة، كالم سمع ملا بكى حمزة أبا أن لنا يذكروا لم الرواة إن الراوية: قال
بعد ت ُرسَّ وأبوَّة بالجميل، وعرفان مجروحة، عزة من شهيقه وكان بالبكاء، شهق ا حقٍّ أنه

حزن.
املكرمة. صانع يرىض كما نفسه عن راضيًا منزله إىل صعصعة وانقلب

البدوي هذا ليس فقال: دنياه، يف عليه ًعا موسَّ وكان غناه، كثرة يف صعصعة وفكر
اشرتيتها، إال وأدها أبوها يريد ببنت علمت فال وَضنَك، فقر من بناته يئد الذي بالوحيد

افتديتها. فقال: اشرتيتها، كلمة ساءته ثم
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العرب، من أحد إليها يسبقه لم مكرمة هذه أن تذكر ملا نفسه عن رًىض وازداد
تكون أن لها ينبغي كان التي املكرمة تلك عليه أفسد ربما بالزهو شعوره إن يقال وقد

استحقه. ملن طبيعي حق بالزهو الشعور أن عىل خالصة،
بما فخًرا الدنيا فمألَ — الشاعر الفرزدق وهو — صعصعة حفيد زمان، بعد وجاء،
بفتوح يفخروا أن كفاهم الذين اآلخرين العرب أبناء من واحًدا كان ولكنه جدُّه، صنع

شاعرهم: قال بما عابئني غري الجدود،

ف��ع��ل��وا! م��ث��ل��م��ا ون��ف��ع��ل ت��ب��ن��ي، أوائ��ل��ن��ا ك��ان��ت ك��م��ا ن��ب��ن��ي
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العروبة إنسانية عنرتة:

نعرف إننا القول: ونعيد له نقول وقد عنرتة، عن حديثه نسمع أن إال راويتنا علينا يأبى
علينا تليت األظفار، ناعمو صغار ونحن الجبل يف قصته علينا تُليت املعرفة، خري عنرتة
من علينا وتليت قرانا، ط تتوسَّ التي السنديان شجرات إحدى تحت حلقة يف كتاب من
سبية وليد عنرتة نعرف إننا املدن، مقاهي يف سمعناها ثم الشتاء، مواقد حول اتنا جدَّ أفواه
غليظ العينني، متَّقد البرشة، فاحم عبًدا فجاء العبيس، شداد أبيه من به حملت حبشية،
املاشية عىل غارة فوقعت يرعاها، باملاشية ألحقه كرب فلما إنكاًرا، أبوه فأنكره الشفتني،
واقٌف وعنرتة العبسيني، عىل تدور الدائرة وكادت واملغريين، العبسيني بني القتال وانتشب
يُحسُن وإنما ، الكرَّ يُحِسُن ال العبد عنرتة: فقال عنرتة! يا كرَّ أبوه: به فصاح ناحية،

! والرصَّ الحالَب
! حرٌّ وأنت كرَّ أبوه: فصاح

الغارة، عنهم وردُّوا العبسيني، جانب به فرجح بالحرية، سمَع ملا املعركة فخاض
له. مشهوًدا فارًسا عنرتة وأصبح املاشية، واستنقذوا

يزوِّجه فلم سواده، كره مالًكا عمه ولكن وأحبته، أحبَّها عبلة تدعى عم ابنة له وكانت
ثائرها ثار التي الحرب يف البطولة بغار رأسه ويكلل املعارك يخوض عنرتة فعاش بها،
رجولة يفيض الذي الشعر ينشد باملواقع، الحافلة حياته خالل وكان، وذبيان، عبس بني
بقايا تطفو كما العصور، وأنقاض الرواة شفاه عىل بقايا منه تطفو فظل وحنينًا، وأمًلا

العباب. عىل السفن



العرب مع

فإن حديثه، نسمع أن إال علينا يأبى ولكنه ونعيده، القول هذا لراويتنا نقول قد
املعاني. فاتتنا فلربما القصة نعرف كنا وإن باملعاني، غنية قصة لعنرتة

الحب هذا عنرتة ، ويُحبُّ العربي، الشعب أحبَّ ملاذا بالكم يف خطر هل راويتنا: سأل
الدهر؟ عىل الثابت الرائع

يعربِّ لم عميقًة صالت والشعب عنرتة بنْي أن ذلك قائًال: فأردف جوابًا ينتظر ولم
منبوذ بأنه أحسَّ طاملا والشعب منبوذ فعنرتة فيها، شك ال حقيقة وجودها ولكن عنها
وشعره، بفروسيته فرًضا نفسه يفرض أن واستطاع مرٍّا، جهاًدا عنرتة جاهد ولقد أيًضا،
يستطيع اآلخر املنبوذ بأن أمًال بل للشعب عزاء — املنبوذ هذا انتصار — انتصاره فكان

أيًضا. االنتصار هو
— طبيعة! أقول كدت — صفة عن إعالن لعنرتة العرب حب إن ثم راويتنا: وأضاف
وطاملا سوداء، سبية ابن أسود فعنرتة إهمالها، أو نسيانها يصح ال العروبة صفات من
مستوى إىل ر التصوُّ يف رفعه قد العربي فالشعب ذلك ومع لونه، بسواد ون املعريِّ ه عريَّ
وحفظ الفضيلة، يف العالية امُلثل من مثًال وجعله بالبطولة، له واعرتف الرجولة، يف مجيد
بهذا واملؤمنني العرقية مذهب يتحدَّى أن أراد العربي الشعب وكأن به، وتغنَّى شعره

الضالل.
يرسم أن نيتشه فردريك اشتهى فقال: الحديث، العرص بمنكرات عارًفا راويتنا وكان
من تجسيد أنهم يعلنون كثريون وظهر األشقر»، «الوحش ر فصوَّ الناس، إليه ينهد مثًال
الفارس عليه تؤثر زالت ما — ُسئلت لو — اإلنسانية ولكن األشقر، الوحش لهذا ودم لحم

عنرتة. األسود
طفحت الذي الحبيب العربي األمري فنلقى قليًال، الجاهلية نتخطى أن يف بأس وأيُّ
يتحفنا بديعة لحكاية له وأن زائدة! بن معن هو ذلك والجود، الفروسية بأنباء السري عنه
يف هبرية بن عمر بن يزيد إىل منقطًعا كنت قال: العربية، النفس من جهة لنا ويكشف بها
جعفر، أبي عهد ثم العباس، أبي عهد وكان العباسيني، إىل الحكم فانقلب أُميَّة، بني عهد
هبرية، ابن إىل بنفيس فانحزت واملنصور، هبرية ابن بني الحرب عقبتها خصومة ونشبت
الشمس يف وأقمت دمي، عىل خوًفا وبرصها األرض سمع بني فغصت املنصور، وغلبَنا
التغلغل أريد بعريًا وامتطيت صوف، من جبَّة ولبست لحيتي، وخففت وجهي، ُدبغ حتى

الحرس. عيون من نفيس عىل آمنًا وخلتني البادية، يف
وقبض أناخه حتى الجمل بخطام فأخذ دنا سيًفا، متقلِّد بعبد، إال أشعر لم أني غري
وقلت فيه فتفرَّست املؤمنني! أمري بغية وهللا أنت فأجابني: هذا؟ يا شأنك ما له: فقلت عيلَّ،
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يل: وقال ناصعة، أسنان عن م فتبسَّ ببال، املؤمنني ألمري يخطر ال فمثيل هذا يا دْعني له:
كان عقد إىل يدي فمددُت يجهلك. بالذي أنا فما نفسك، تجاهلت إن زائدة، بن معن أنت
إذا املؤمنني أمري لك يبذل ما أضعاف قيمته تساوي جوهر هذا أُذنه: يف وهمسُت معي
قد فحسبته طويًال، وتأملَّه فتناوله دمي. تضييع يف سببًا تكن وال فخذه إليه، بي دفعَت
سأسألك أني غري العقد، هذا قيمة تقدير يف حق لعىل إنك فقال: إيلَّ نظر أنه إال به، ُريش
كثرة عنك شاعت فقال: لك. بدا ما َسْل فأجبته: عنك. خلَّيت صدقتني فإن يشء، عن
ال! فأجبته: وهبت؟ أنصفه فسألني: ال! فأجبته: كله؟ مالك وهبت فهل رجل، يا الجود
هذا أما له: فقلت الُعرش. بلغ حتى يسألني وهو ال، ال، أجيبه: فكنت أثلثه؟ السؤال: فأتبع

فنعم! املقدار
من رزقي وليس املشاة، من جندي وهللا إني شيئًا. تصنع لم قال: ثم قليًال، فأطرق
ودمك فاستبقه، أقدِّر، ما عىل دينار بألف العقد وهذا درهًما، عرشين من بأكثر الخليفة
تخلو ال الدنيا أن ولتعلم الناس، يف سمعتك ولحسن لنفسك وهبتك فإني محقون، عليك
من عيلَّ أهوُن لهذا به: أهتف وأنا يعدو وانطلق بالعقد، إيلَّ ورمى منك. أجَوُد هو ممن

الوريدين! قطع
بلعته. أرًضا فكأن أثر، عىل له عثرت فما الزنجي ذلك فطلبت املنصور، عيلَّ صفا ثم
عنه يتحدث أن كريمة لسجية وهللا فإنها حقيقة، العبد هذا كل فإن راويتنا: قال
فَرًضا العبد كان وإن الحكاية، يطوي أن يستطيع كان وقد اإلكبار، هذا بمثل معن
هذه بمثل الناس دون من زنجيٍّا أمريٌ يخصَّ أن أكرم لسجية وهللا فإنها معن، افرتضه
مثل يضفي السنني مئات منذ جعلته العربي الفارس يف عميقة َإلنسانية إنها ا حقٍّ الشهامة،
وينكرون التمدن أوج ألنفسهم يدَّعون أقوام اليوم يقوم بينما زنجي، عىل اإلنسانية هذه

أيًضا. البيض من غريهم عىل بل وحسب، السود عىل ال اإلنسانية،
الناس، من سواه عىل اإلنسانية ينكر من القائل: قول من بأحسن هؤالء عىل ُردَّ وما

يعلم. لم أو عِلم نفسه، عىل اإلنسانية ينكر
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الحرب، هذه إال حديث للناس يكون ال أن أوشك امليالدي، السادس القرن من السنة تلك يف
طال فلقد املشئوم، السباق أثر عىل ذبيان، وبني عبس بني بني أعوام، منذ أوارها املندلع
أو عبسية أُمٌّ تبقى فال السيف يحصدها فتيانهما زهرة كادت حتى القبيلتني بني التناحر

ولوعته. الثكل مرارة ذاقت إال ذبيانية
آخر أمر إىل الحرب عن الحديث رصف مرَّة، بني سيد عوف، بن الحارث ولكن
لجليسه فيقول وجاهه، بماله معتزٌّ وهو ج، يتزوَّ أن يريد فهو استئثار، كل ه بهمِّ استأثر

فريدُّني؟ ابنته، العرب يف أحد إىل أخطب أتراني خارجة! يا املرِّي: سنان بن خارجة
الطائي َالم بن حارثة بن أوس إن نعم، الجواب: أتاه حني دهشته كانت ما وشدَّ

بناته. إحدى إليه خطبَت إذا يردُّك
حارثة بن أوس إىل بنا ارحل غالم! يا بغالمه: وصاح فوره، عىل الحارث فوثب

عني. لحظة تبطئ ال الطائي!
يشء عىل يلوون ال واندفعوا خارجة، بن سنان وركب غالمه، وركب الحارث، وركب

أوس. ديار بلغوا حتى
بك. مرحبًا الحارث: رأى حني أوس فقال

بقبول. تؤنسني حتى أنزل ولن أوس، يا خاطبًا جئتك لقد أيًضا، وبك الحارث: ردَّ
هناك.1 وهللا لسَت صاحبي: يا أوس: أجاب

املكان. هذا يف حاجتك تُصْب لم أنك يعني: 1
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الشفتني. مقفل مغموًما وانرصف الحارث فارتبك
وقف الذي الرجل َمن فسألته: غضبًا، وجهه يف فتبينت امرأته، عىل فدخل أوس أما

الكالم؟ بينكما يطل فلم عليك،
املرِّي. عوف بن الحارث ذلك عبس،2 أخت يا لها: قال

عليه؟3 تعزم لم بالك ما العرب؟! سيد عوف بن الحارث ردَّت:
استحمق! الرجل إن أجابها:

وكيف؟ قالت:
خاطبًا. أتاني إنه قال:

ج تزوِّ لم فإن عوانس؟ تبقيهنَّ أن تريد أنت أم بناتك، ج تزوِّ أن أَوتريد به: فصاحت
منك. كان ما فاستدرك أرسع إذن؟ ج تزوِّ فمن عوف، بن كالحارث سيًدا

كان ما أتدارك فكيف الطلب، يف غلوِت قد عبس، أخت يا أراِك، إطراق: بعد أوس ردَّ
الرجل؟ جبهُت وقد مني

يكن فلم كالم، فيه يتقدَّم لم بأمر فجأتني أنك له فتقول الساعة، تلحقه أجابت:
فيتبعك. جواده عنان يثني أنه وسرتى سمعت، ما إال الجواب من عندي

الحارث. أثر يف وركب أوس، فخرج
نحوهما. يسعى أوًسا فرأى فتلفت وراءهما، جواٍد خبب سنان بن خارجة وسمع

أثرنا! يف يسعى الرجل أرى له: فقال الحارث عىل فأقبل
امِض! به؟ شأننا وما الحارث: فردَّ

عيلَّ اربع عوف! ابن يا به: صاح السري، يحثُّ زال ما الحارث أن أوس رأى فلما
ساعة.

وإن تغضْب، فال رجل، يا فجأتني إنك له: وقال أوس منه دنا حتى الحارث فوقف
. تحبُّ ما عندي لك

كان إن ألوس: وقال أساريره، فأرشقت الحارث، وجه عن انقشعت سحابة فكأنَّ
الساعة. معك عائد فأنا ذلك،

عبسية. أوس زوجة كانت 2

بإلحاح. تْدُعه لم 3
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للضيوف، أعدَّها خيمة إىل سنان بن وخارجة وغالمه عوف بن الحارَث أوٌس ودعا
خيمة يف ينتظر الرجل هو ها عبس، أخَت يا أصبِت، لقد لها: فقال زوجته عىل دخل ثم

بناتنا. كربى يل ادعي الضيوف،
من عوف، بن الحارث هذا بُنيَّة! يا لها: قال أبيها يدي بني صارْت فلما فدعتْها،

تقولني؟ فما إياه، أزوِّجك أن أردت وقد خاطبًا، جاءني العرب، سادات
أبي. يا تفعْل ال قالت: ثم لحظة، فأطرقْت

ولَِم؟ بالدهشة: عيناه واتسعت قال،
ما فريعى ه عمِّ بابنة ولست العهدة،5 بعض خلقي ويف ة،4 ردَّ وجهي يف ألن قالت:
يكره ما مني يرى أن آمن وال منك، فيستحي البلد يف بجارك وليس رحم،6 من بيننا

فيطلِّقني.
الوسطى. أختك يل وادعي عليك، هللا بارك بُنيَّة، يا قومي قال: ثم أوس، ففكَّر

الحارث أزوِّجك أن رأيت بُنيَّة! يا أبوها: لها فقال أختها، وحرضت الفتاة فغابت
رأيك؟ فما خاطبًا، أتاني فإنه العرب، سادات من عوف بن

يجد أن آمن وال صناعة، بيدي وليست خرقاء، أني تعلم فأنت أبي، يا أعِفني أجابته:
فيداريك. بلدك يف جارك هو وال ا، حقٍّ يل فريعى عمي ابن هو وما فيطلِّقني، يكره، ما يفَّ

الصغرى. أختك بهيسة، يل وادعي عليك، هللا بارك قومي، أبوها: قال
قبلها. من أختيها به خاطب بما فخاطبها عليه، أقبلت أن الصغرى لبثت فما

عليه. عزمَت ما يف أبي، يا امِض، فأجابته:
ما منهما الرجل يرى أن فخافتا أختيك، عىل األمر عرضُت ولكني وقال: أوس فعجب

فيطلِّقهما. يكره
أبًا، الحسيبة خلًقا، الرفيعة يًدا، الصناع7 وجًها، الجميلة وأنا أخاف؟ وعالَم فردَّت:

عليه! هللا أخلف فال طلَّقني فإن

القبح. إىل ة ردَّ تعني 4
الضعف. العهدة: 5

قرابة. رحم: 6

الصناعة. يف الحاذقة يًدا: الصناع 7
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بنتي بهيسة، زوَّجتك إني للحارث: فقال الضيوف، خيمة إىل خرج ثم أوس، فضحك
جميًعا. أُخيَّاتها من قبلتك التي فهي الصغرى،

أبرح ولن عيلَّ، يشهدان وغالمي سنان بن حارثة وهذا قبلت! وإني الحارث: فأجاب
عرويس. معي أحمل حتى

شأنها. من وتُصلح بنتها تهيئ أن فأمرها امرأته، إىل أوس فعاد
عروسه. إليه بعث ثم فيه، وأنزله للحارث فُرضب ببيت أمر ثم

ًال. معجِّ خرج حتى هنيهة عندها الحارث يلبث فلم
حارث؟8 يا بأهلك أبنيَت سنان: بن خارجة فسأله

وإخوتي؟ أبي أعند رجل! يا حياءَك قالت: حتى منها دنوُت ما فإني وهللا، ال فأجابه:
فأخجلتني. … يكون ال وهللا هذا

بها. ل ترحَّ إذن، خارجة: له فقال
رفيقاه. يصحبه الحارث بها وانطلق قومها، الفتاة وودَّعت

ولكنه ناحية، بعروسه الحارث انتحى أوس، ديار من مسافة عىل أصبحوا فلما
عاد. أن يلبث لم

بأهلك؟ بنيَت أتراك خارجة: فسأله
ال األَخيذة؟10 والسبيَّة الجليبة،9 باألَمة يُفعل أكما يل: قالت وهللا، ال جوابه: فكان

بمثيل. تليق التي الوالئم وتولم الغنم، وتذبح الجزور،11 تنحر حتى وهللا،
تنجب.12 أن وأرجو وعقًال، ة همَّ الفتاة هذه يف ألَرى إني حارث! يا خارجة: فقال

ودعا الطعام، وهيأ والغنم، اإلبل فأحرض دياره، أتى حتى رحيله الحارث وتابع
بعروسه. ليخلو فرغ ثم الناس،

يردعك؟ ورشف تنهاك، مروءة رجل، يا عندك، أما بقولها: فجبهته

الزواج. فعل أتممت هل بها: يُقصد سؤال صيغة 8

رشاءً. املجلوبة الجارية الجليبة: األَمة 9
غزو. يف املسبيَّة املرأة األخيذة: السبية 10

النياق. الَجزور: 11
النجباء. األوالد تلد تنجب: 12
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شاءت إذا املرأة

املال من أحرضت أني ترين قد لها: فقال نفسه استجمع ثم يحري، ال مكانه يف فجُمد
ولَم تريدين؟ هذا بعد فماذا الحاشدة، الجموع ودعوت الطعام قصاع ومألت يرضيِك، ما

الكريم؟ السيد وأنا ورشيف بمروءتي تعرِّضني
هذه بعًضا؟! بعضها يْقتل والعرب للنساء، تفرغ كريم؟! وأي سيد؟! أي أجابت:
للدم تحتجُّ واألرض عبًسا، تفني أن توشك ذبيان وتلك ذبيان، تفني أن أوشكت عبس
السيد أنت ويومئٍذ السفه، هذا عن وانَهُهم بالصلح، بينهم فامِش القوم إىل اخرج املراق،

الكريم!
عرًقا. جبينه د يتفصَّ الحارث فخرج

حارث؟ يا بأهلك بنيَت لعلك فسأله: سنان بن خارجة ولقيه
وهللا. ال جوابه: فكان

حارث؟ يا ولَِم وقال: خارجة، فُدهش
يقتل والعرب للنساء، أفرغ ألَني ورشيف بمروءتي عرَّضت فتاة كاليوم رأيت ما –

بعًضا. بعضهم
فاعل؟ أنت فماذا وعقًال؟ ًة همَّ الفتاة هذه يف إن لك قلت أما –

بالصلح فأسعى ذبيان، وإىل عبس، إىل أميش أن إال سبيل خارجة، يا بقي، وهل –
بينهما؟!

يدفع بأن أقسم فلقد سنان، بن هرم هو امَلْحَمدة هذه يف رشيًكا لك أعرف وإني –
… الحرب عن القبيلتان ت كفَّ إذا القتىل ديَّات ماله من

قتيل كل دية فتضاعف مايل من أدفع فأنا الديات، استقلُّوا لعلهم الحارث: قال
الدماء. ونحقن

بعري. آالف ثالثة هي فإذا الديات، حسبوا إنهم خارجة: قال
بنا. هيا ندفعها، سنان بن وهرم فأنا بعري! آالف ثالثة لتكن –

القتىل ديات ويدفعا وذبيان، عبس بني يصلحا أن سنان بن وهرم عوف بن للحارث وقدِّر
الدماء. ويحقنا الرش، ويحسما بعري، آالف ثالثة القبيلتني من

امرأة. بفضل كلُّه ذلك وكان
ذراعيها له فتحت بالنبأ، يبرشها بهيسة عروسه عىل عوف بن الحارث دخل وملا
والغنم الجزور نحرت يوم ال بحقي، قمَت اليوم العرب! يف بالسيد أهًال وقالت: تعانقه،

عرس. يف بطونًا ومألت
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فقال الدماء، وحقن البالء دفع يف املرأة هذه حديث من كان بما الناس وتسامع
شاءت! إذا َللمرأة يا أحدهم:

الخري! تشاء أن عىل ثاٍن: وقال
بها تتجدَّد ا، أُمٍّ دامت ما الحياة تدمري تشاء لن الخري! إال تشاء ال ولكنها ثالث: فقال

الحياة.
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يجعل أن الفرس، ملك كرسى عند نفوذ من له كان وبما بدهائه زيد، بن ُعَدي استطاع
عدي، حجر يف ُربي قد النعمان وكان إخوته، باقي دون الحرية عىل ملًكا املنذر بن النعمان

وإعظام. بإكرام ه فخصَّ العرش تويل ويف تربيته يف فضله له فعرف
املنذر أبناء من آخر ولًدا العرش يويل أن يودُّ كان مرينا ابن يُدعى رجًال ولكن
بالقسط ُعديٍّا وخصَّ شديًدا، سخًطا سخط يوفق لم فلما بنفسه، تربيته عىل هو أرشف
إىل يتقرب فجعل الغنى، يف الغاية بلغ غنيٍّا هذا، مرينا، ابن وكان سخطه، من األكرب
واعية، أذنًا وأعاره النعمان عليه عطف حتى الهدايا، تحف إهدائه يف ويرسف النعمان

وخديعة. مكًرا فيه أن عىل الرجل! ِنعَم يقول: ُعَدي، ذكر إذا مرينا ابن فبات
عىل كتاب نص روا زوَّ أنهم ذلك املكائد، أخبث من مكيدة وأعوانه مرينا ابن ونسج
فأطلعوا بالكتاب جاءهم من وا دسُّ ثم كرسى، لدى قهرمان إىل وأرسلوه ُعدي، لسان
به وقذف ُعديٍّا واستزار النعمان فغضب بملكه، وتعريض له شتم فيه فإذا عليه، النعمان
الحرية ملك إىل الفاريس امللك فبعث بكرسى، يستغيث ُعدي، أخو ، أُبيٌّ فانطلق السجن، يف
فأطلق كرسى أمر أَنفذ ثم قتله، من سجينه إىل النعمان فدسَّ عدي، بإطالق فوًرا يأمره

الجثة! رساح
ُعديٍّا أن النعمان أدرك ثم دمه، عىل خوًفا الولد ففرَّ زيًدا، اه سمَّ ولد لُعدي وكان
الذي الندم، له يقال الذي العجيب الغسل بهذا ذنبه عن ر وكفَّ فأسف عليه، مكذوبًا كان

القانون. يد فوق وهم يذنبون من يستعمله
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نفسه، عن فسأله ُعدي، مالمح فيه عرف غالًما فلقي للصيد، النعمان خرج أن واتفق
وأعطاه بالطه إىل وحمله بأبيه، حلَّ ما عىل الحزن له فأظهر عدي، بن زيد هو فإذا
منزلة له أصبحت أن يلبث ولم الفاريس، البالط يف زيد فشبَّ كرسى، إىل قدَّمه ثم العطايا،

امللك. لدى قبله من أبيه
به ليوقع الفرص وترقب له، يغتفرها ولم بأبيه، فعلته للنعمان ينَس لم زيًدا أن عىل

كرسى. عند
عىل تؤثَر التي املرأة صفة فيها مكتوب رقعة الفرس ملوك خزانة يف كان أن وصادف
فرٌس الناس وأكثر الجميل، بالوجه يتربَّكون الفرس وكان الراوي: قال النساء، من غريها
صفتها تطابق امرأة له تكون أن وودَّ الرقعة، تلك عىل يوًما كرسى وعثر القبيل، هذا من
زيًدا ولكن العرب، أرض من املرأة طلب يف يبعث أن بباله يخطر ولم قرأها، التي الصفة
الحرية، ملك األكرب املنذر كتبها وجدتها التي الرقعة إن امللك، أيها له: فقال فرصة آنس
فابعث رشوان، أنو إىل فأهداها الجمال، فذة جارية الغساني األكرب الحارث من غنم وقد

املراد.1 وفق جارية إليك يبعث النعمان إىل أنت
ترصف أن أخىش ألنني القارئ، أيها عليك، أتلوها فلن الرقعة يف املكتوبة الصفة أما

فيه! نحن ما متابعة عن ذهنك
أنفذهما فلقد الحرية، إىل املدائن من ينطلقان فاريس ورجل بزيد فإذا أيام، وانقضت
عقله فشغلت عليها عثر التي الصفة صفتها تطابق بامرأة النعمان من ليأتياه كرسى

ه. وحسَّ
بُرم الفاريس، امللك كتاب قرأ فلما النعمان، أمام وَمثال الحرية، ورفيقه زيد وبلغ
وسأل الفاريس فسمع حاجته؟ امللك به يكفي ما فارس وعني السواد مها يف أما وقال:
بلفظة و«العني» «املها» لفظتي وترجم بحرفه، الكالم زيد له فنقل هذا؟ معنى ما زيًدا:

البقر! ومعناها الفارسية، «كاوان»
لن عقدها عقدة يف ق وفِّ قد بأنه الناس أعلم وزيد املدائن، إىل ورفيقه زيد قفل ثم
يسألك: الحرية ملك النعمان إن لكرسى: الفاريس وقال النعمان، مخنق عىل تشتد أن تلبث
عنك. انرصفنا كما إليك نعود نحن فها حاجتك؟ به تكفي ما وفارس السواد بقر يف أليس

رضاًما. فتزداد وقوًدا ناره يطعم زيد وراح غيًظا، كرسى صدر فامتأل

الثاني. أبرويز كرسى هو زيد يخاطبه الذي كرسى كان 1
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وسالحه أهله فحمل إليه، يدعوه كرسى كتاب وأتاه كرسى، بغضب النعمان وسمع
بني يدخلوه أن وسألهم فيهم، متزوًجا وكان ، طيٍّ بني إىل فلجأ متاع، من عليه قوي وما
من طيٍّ بنو فخاف طلبه، يف الجيش ه وجَّ إذا الفاريس امللك من ويحموه املنيعني، جبليهما

كرسى. بطش
بكبري فاجتمع شيبان، بني يف ا رسٍّ نزل حتى القبائل وطاف عنهم النعمان فارتحل
الخرق أظن ما له: قال ولكنه هانئ، فلبَّاه واستجاره مسعود، بن هانئ هو كربائهم من
هالكك فيه يكون قد أمر عىل هجوًما نهجم أن يل أو لك ينبغي وما الراقع، عىل اتسع قد
أنني عىل ذمامك، رعي من تملًصا أريد أنني هذا من تفهم أن أحبك وما سًدى، وهالكي
اليقني، وأخربته الهدايا إليه وحملت كرسى إىل انطلقت فلو عليه، مكذوبًا رجًال رأيتك
أن من لك خري فذلك متَّ ولنئ ملًكا، عرشك إىل ولعدت السلم، مع النجاة يف حظ لك لكان

. ذلٍّ إىل عزٍّ من وانقلبت الحال بك ساءَت مخلوًعا تعيش
يف يمكثن هانئ: فقال بحرمي؟ أصنع فكيف الرأي، ِنعم رأيك النعمان: فأجابه

رمق. قومي ويف ويفَّ أحد إليهنَّ يخلص ال حفظي
التي فيلته من عليه هياًجا أقل كرسى يكن فلم كرسى، إىل ه وتوجَّ النعمان، فقبل

.٦٠٢ السنة يف بدمه وعجنته فوطئته أرجلها تحت طرحته
خلَّفه ما يجمع أن وأمره الحرية، عىل الطائي قبيصة بن إياس كرسى واستعمل
فأجاب النعمان، تركة منه يطلب مسعود بن هانئ إىل إياس فأرسل إليه، فينقله النعمان
صاحبها، إىل إال يردَّها أن له ينبغي فما أمانة استودع رجل إما رجلني، أحد إني هانئ:

ا. حقٍّ الحالتني يف عيلَّ ألحد أرى وال وبهتانًا، افرتاءً قيل ما عنه قيل رجل وإما
بكر بني من العرب وطفق ثائرته، فثارت كرسى إىل هانئ بجواب إياس فبعث
يف يغريون بكر، بني من وبطن هانئ قوم وهم شيبان، بنو وطفق السواد، عىل يغريون
عىل حملة تجريد يف كرسى ففكر الفارسية، الدولة خارصة وينخسون املغريين طليعة
يوم يف تميم، ببني رشوان أنو كرسى سلفه قبله من أوقع كما بهم ليوقع البكريني،
خلًقا منهم وذبح فطوقهم باليمن، عامله إىل ه سريَّ قد كان متاع عىل اعتدوا إذ الصفقة،
الثاني سابور عهد إىل بالذاكرة رجع أبرويز كرسى ولعلَّ بالبحرين، املشقر حصن يف كثريًا
من أكتافهم وخلع ساداتهم، من كثريين عىل فقبض املنكرة، حملته العرب عىل حمل حني
مدينة وبنى عاصمته، دخول العرب عىل وحظر األَكتاف؛ ذو سابور ي فُسمِّ مواضعها،
أنشأ عظيًما خندًقا واحتفر مسلَّحة، قاعدة وجعلها الفرات وسط يف جزيرة عىل آلوس
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مملكته ن وأمَّ الحرض،2 مدينتها وافتتح العربية، الضجاعمة دويلة وقرض القالع، عليه
العرب. غارات رش من

ذاكرته، يف األمس تاريخ من الصفحات هذه الثاني أبرويز كرسى قلَّب ربما أجل،
فأبرويز خريًا، الروية يف رأى ولكنه سابور، فعل ما تجديد إىل شهوة عليه ت أَلحَّ وربما
أن يعلم وهو قوى؛ من تبذل كانت ما بذل عىل قادرة تبَق لم الفارسية الدولة أن يحسُّ
إمرباطور بابنة زواجه لوال أنه يعلم بل العرش، يف طمًعا الداخلية للفتن معرَّضة بالده
عىل يقيض أن باألمس استطاع ملا له، الرومية الجيوش مساعدة ولوال موريقي، الروم
الروم وبني بينه الحال كانت فإذا وطرده، العرش منه واغتصب عصاه الذي بهرام القائد

الزمان؟3 مباغتات يعرف فمن اليوم، سلًما
سيًدا وكان الجدَّين، ذي بن خالد بن مسعود بن قيس كرسى عىل َوَفَد أْن وحدث
عىل به تستعينون وإقطاًعا ماًال ولقومك لك أجعل الفاريس: امللك له فقال وجيًها، عربيٍّا
لم ولكنه قيس، فريض السواد؟ عىل غاراتكم أفتكفيني زمانكم، وقحط أرضكم جدب

يسريًا. أمًدا إال الغارات قطع يف ينجح
بكر، بني عىل الحملة يف الطائي قبيصة بن إياس واستشار كرسى، صدر فطفح
فريميهم وتفرًقا، غفلة منهم يجد حتى الحيلة، واتِّباع واملالينة، الصرب إىل إياس فدعاه
من رجًال إال أراك ما له: وقال إياس نصيحة كرسى تُعجب فلم العجم، من بفرسان

عنهم. العقاب دفع لرتيد وإنك أخوالك، بكر وبنو العرب،
حزازات عىل النفس طوى قد زرعة، بن النعمان اسمه تغلبي رجل كرسى عند وكان
العرب معرش بنا إني الفاريس: للملك فقال والبكريني، التغلبيني بني البَسوس حرب من
بكر بني لوجدت القيظ ميعاد وارتقبت العدة أعددت فلو القيظ، يؤذينا ما أشد لخبري،
منهم وأمكنتك بالجيش فعاجلتهم الفراش، تهالَك قار ذو له يُقال ماء عىل يتهالكون
بتسيريها، تأذن التي الحملة مع فأنطلق الزحف، يأزف أن إىل عندك مقيم وإني الفرصة،

كرسى. فوافقه

أثًرا. أيًضا ى وتُسمَّ 2

موريس، أو موريقي اإلمرباطور زوجته أبا خلعوا أن لبثوا ما الروم ألن أبرويز، حدس يخطئ ولم 3

الطاحنة. حروبها من حرب رحى الدولتني بني فدارت أبرويز، له فانترص
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أنهم الفاريس امللك علم إذا حتى قار، ذي موضع البكريون فقصد القيظ أيام وجاءت
فعقد الحملة، تعبئة يف أخذ قار، ذي حنو يُدعى الذي املكان يف ليلة، مسرية عىل منه باتوا
قوة الفرس ملوك جعلهما كتيبتان (وهما والدورس الشهباء عىل الطائي قبيصة بن إلياس
التنوخيني العرب من الدورس ورجال الفرس من الشهباء رجال للمناذرة: تابعة عسكرية
قائد وهو للهامرز، وعقد والنمر، تغلب بني عىل زرعة بن للنعمان وعقد األخص)، عىل
عىل خنابزين، يُدعى فاريس، لقائد وعقد األساورة، من ألف عىل السواد، ييل كان فاريس
إىل يرسله كان الذي املتاع قافلة وهي اللطيمة، معهم فسريَّ املناسبة، وانتهز أيًضا، ألف
أولهما: غرضني، إىل الحملة من يرمي كان الفاريس امللك أن يبدو هنا ومن باليمن. عامله
قوافله، عىل االعتداء من تخويفهم وثانيهما: مملكته، تخوم عىل االعتداء من العرب منع

املحتل. البلد اليمن وبني بينه آمنة الطريق لتصبح
بالعدد هذا وليس وفرس، عرب من آالف خمسة حوايل الكرسوي الجيش وزحف

وأوفره. العتاد أمتن من عتاده وكان واملحيط، الزمن إىل نُسب إذا القليل
فنزل إليهم زرعة بن النعمان مىض بكر، بنو ينزلها التي األرض الجيش شارف فلما
ما أتاكم لهم: فقال مسعود، بن هانئ ومعهم شيبان بني من القوم ولقي له، أخت بابن
رهنًا امللك إىل فادفعوا بعض، من أهون بعضه والرش كرسى، جنود من به لكم طاقة ال
جميًعا. تهلكوا أن من خريٌ كثريكم قليلُكم يفتدي وألن عنكم، ويكفُّ يعفو فلعله منكم

أمرنا. يف ننظر جوابهم: فكان
لريوا كلهم البكريني وفود ينتظرون قار ذي ببطحاء وأقاموا بكر، بني يف الخرب وبثوا

يفعلون. ما يف رأيًا
ثعلبة بن حنظلة وعليهم عجل بنو منهم ظهر حتى قوم، بعد قوم بكر، بنو وقدم
النعمان هذا له: وقالوا الرأي، وسألوه سيِّدنا، هذا يصْح: لم من يبَق فلم العجيلُّ، سيار بن
الفالة. ركوبنا إىل أَميل مسعود بن وهانئ البطش، من كرسى نوى بما أنبأنا زرعة بن

قد الحر وكان بحمرة، الوجه مرشب البطن عظيم الهامة، ضخم أصلع حنظلة وكان
بصوت ورصخ العرق يمسح جبينه عىل بيده ومرَّ فقعد احتقانًا، وجهه وزاد عرقه د فصَّ
بطحاء البطحاء، بهذه أرجلها فارس تجرنَّ فال حويل، تضجُّ أصواتًا ألسمع إني مغضب:
أما القتال، وجه غري وجًها أرى ال إني يرتدد. نَفًسا أو نربة لكم أسمع وأنا قار، ذي
نسائنا وسبي رجالنا ذبح فهو كرسى إىل االستسالم وأما عطًشا، املوت فهو الفالة ركوبنا
وفرِّقه سالح من النعمان أودعك ما أخرج له: فقال هانئ إىل حنظلة التفت ثم وذرارينا،
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أهون إال السالح هذا أرى فال املوت كان وإن عليك، رَدْدناه الظفر كان فإن املقاتلة، يف
أرواحنا. بجانب مفقود

هذا، يا وسمعت شهدت إنك به: فصاح واقًفا زرعة بن النعمان فوجد حنظلة ودار
عنا. فامِض لقتلناك، فتخربه، أرسلك من إىل ترجع أن نريدك أننا ولوال رسول، أنك ولوال
رت وتفجَّ سالح، من لديه ما ع يوزِّ مسعود بن هانئ وجعل زرعة، بن النعمان وانطلق
سيار بن ثعلبة بن حنظلة وكان األغوار، يف محبوسة كانت قوة، من ينابيع النفوس يف
عامرة، زاخرة فتفجرت أقفالها، الينابيع تلك عن فكت التي السحرية اليد صاحب العجيل
يكون الفرد فالبطل العبث، من عبثًا حنظلة جهد لذهب املحبوسة الينابيع تلك وجود ولوال

حوله. من وبني بينه التجاوب — يوجد أو — يجد ما بمقدار أثره
ب. وتأهُّ يقظة عىل ليلتهم الجميع وبات

النشاب، عندهم ما أفتك رماة الفرس أن بينهم، كان نزيل من البكريون، وعلم
الفرس رصف فإذا الخيل، من قطًعا قطًعا أي: كراديس، للمعركة يتكردسوا أن فقرروا
ال حتى الفرس، عىل أخرى كراديس أو كردوس شدَّ عليه وهجموا كردوس إىل نشابهم

الرضبة. عليه تقع أين من وال يرضب، أين العدو يعرف
تستعملها التي الوضن إىل حنظلة فنهض املعركة، يوم وهو التايل، اليوم وأقبل
عىل يستحيل كي كلها الوضن قطع ثم امرأته، وضني بقطع فبدأ األينق، ركوب يف النساء
مكانه خىلَّ إذا أنه منكم كلٌّ فليعلم أال وصاح: الرجال، فرَّ إذا األينق عىل الفرار النساء
وبادروا ضيق، ملدى وإنه املوت، أو الظَفر بني ما مدى يف فقاتلوا للسبي، حليلته أْسَلم فقد

أوقع. فذلك بالشدة العدو
الحكمة، هدوء فيها كلمات فأرسلها بالقتال، قنع وقد مسعود بن هانئ ونهض
الظفر، أسباب من الصرب وإن القدر، يدفع ال الحذر إن فقال: الحكماء، برود فيها وليس

نيَّة! الدَّ وال املنية
عجلية: امرأة فصاحت والبالء، البأس عىل الحضِّ يف النساء أصوات وتعالت

ال��ن��م��ارق ون��ف��رش ن��ع��اِن��ْق تَ��ه��ِزم��وا إن
وام��ق! غ��ي��ر ف��راَق ن��ف��اِرق تُ��ه��زم��وا أو

متقابلني، الجانبان ووقف األفيال، ومعه النظام، وفق تعبئة عىل يسري الفرس جيش ودنا
عربي فارس له انربى حتى طويًال يلبث فلم للرباز، العرب يتحدَّى فاريس أسوار وخرج
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عربي فارس له فانربى الرباز، إىل يدعو بنفسه وخرج الهامرز فاغتاظ صلبه، فدقَّ طعنه
رصيًعا. فألقاه الحوفزان، هو

كانوا الذين العرب بعض أن حتى الفرس، أعضاد يف وفتَّ العرب شجع مما ذلك وكان
صفوفهم، إىل صفوفهم وا يضمُّ أن فعزموا قومهم، إىل الحنني هزَّهم الفاريس الجانب يف

شاعرهم: قول الكرسوي، الجيش مع وكانوا إياد، بنو وتذكر

وال��ن��ع��م ال��خ��ي��ل ح��ول��ه��ا إي��اد ق��ب��اب أص��ب��ح��ت س��اب��ور ب��ن س��اب��ور رغ��م ع��ل��ى

أن قبل العذاب، منها ذاقوا ما وكثريًا بأسهم، الفارسية اململكة أذاقوا ما كثريًا واإلياديون
بكم نلحق أن إليكم، أحبُّ أيٌّ يقولون: البكريني إىل فبعثوا مرتزقة، جنوًدا لها تجندوا
إلينا أحب بل البكريون: فأجابهم جانبكم؟ إىل فننتقل املعركة اشتداد ننتظر أن أم الساعة

للعدو. ودهشة ضعضعة أشد فإنه املعركة، غمار يف تنتقلوا أن
الفرس يستطع ولم املعركة، عنفوان يف بكر ببني إياد بنو ولحق الفريقان، والتحم
أول فذاقوا وشدتها، الرضبة رشاقة مع والتجمع، التفرق رسعة يف العرب يجاروا أن
وهيأهم وجرَّأهم بأنفسهم العرب ثقة أيقظ حافًزا ذلك وكان العرب، بهم أنزلها هزيمة
له، ولكن ويعتربها، اإلرادات يزن والتاريخ لها، وأعدَّهم التاريخ لهم أعدَّها قريبة لساعة
مفاجأة كان كما للفرس، مفاجأة كان قار ذي يوم أن والربهان الخاصة، إرادته بالنتيجة،

وأعظم! أشدَّ كانت املفاجأتني أي نحكم أن يسري وغري للعرب،
ملا الفارسية الكرسوية عىل ناقمني خاصة، والنصارى عامة، العرب وكان الراوي: قال
الجزية ضاعف أن امللك هذا فعله مما وكان األكتاف، بذي امللقب الثاني سابور بهم أنزله
يف العربيات النرصانيات الصبايا خرجت قار، ذي يوم وقع فلما النصارى، عىل السنوية

الرائع. باالنتصار فرًحا زينة أكمل
يوم أول «هو ويقول: قار ذا يذكر هللا عبد بن محمد كان حتى وقت يمِض ولم

نُرصوا». وبي العجم، من العرب فيه انتصفت
بيوٍم يذكِّراننا باقيان رمزان هللا عبد بن محمد وكلمة النرصانيات الصبايا فرح وكأن

الحيف. ودفع الوجود إثبات أجل من العربية الكلمة فيه اجتمعت
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بلدة دخلت قال: أنه أحدهم عن نقل الغريبة، الحكاية هذه لألبشيهي املستطرف كتاب يف
أعاله إىل وسطه ومن واحد، بدن أسفله إىل وسطه من إنسانًا بها فرأيت اليمن، بالد من
ويتالطمان ويتقاتالن ويرشبان يأكالن وهما أيٍد، وأربع ووجهني برأسني مفرتقان، بدنان

ويصطلحان.
الشقني. أحد يف عزاءك هللا أحسن يل: فقيل ورجعت قليًال، عنهما غبت ثم قال:

به؟ ُصنع وكيف فقلت:
اآلخر الجسد ورأيت قطع، ثم ذبُل حتى وترك وثيق حبل أسفله يف ُرِبط فقيل:

… وراجًعا ذاهبًا بالسوق
العمر، من مطلع يف أزال ال وأنا الغريبة الحكاية هذه قرأت العرص: من راوية قال
كذب عن الكثري سمعت قد وكنت انفتاح، بعض إال الحياة عىل تنفتحا لم وعيناي
أساء ما شدَّ نفيس: يف فقلت واإلغراق، والغلو للمبالغة حبهم وعن العرب، القصاصني
االعتداء؟ هذا مثل املعقول عىل إنسان يعتدي أن يعقل وهل راويتها، إىل الحكاية ناقل
الطبيعة؟ عىل مفضوح تزوير هو إنما الحكاية نعتته الذي املخلوق هذا أن يجهل ومن
القدرة وأن غوَّاص، غري العربي العقل وأن سطحية، العربية الروح أن أسمع طفقت ثم
من يوم يف وكدت العظيمة، بالقدرة ليست الفكر عميقات عن الفني التعبري عىل العربية
وكانت الحياة، عىل انفتاًحا تزداد كانت عيني أن إال سمعت، الذي هذا كل أصدق أن األيام
األَديب يستطيع ال القائل: قول صحة وأدركت كنت، مما خريًا قارئًا أصبحت أن النتيجة
أو أديب، يف غنى أو فقر وكم الصالح، القارئ عن يستغني أن استغنى، مهما املفكر، أو
الحكاية إىل فألتفت اليوم أعود أنا وها القارئ، يف غنى أو فقر إال الواقع يف هو إن مفكر،

اليمن. بالد من بلدة يف عاش أنه ُروي الذي املخلوق حكاية الغريبة،
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إىل وسطه من واحًدا إنسانًا اليوم أتمثله أني عىل الشاذ، املخلوق أقول أن أريد كنت
من أَعجب أراني منه أَعجب أن من وبدًال أعاله، إىل وسطه من اثنني وإنسانني أسفله،
وسطه من واحد الحقيقة يف هو إنسان وكل الطبيعة، عىل تزويًرا أجده كنت كيف نفيس

أعاله! إىل وسطه من اثنان هو ثم أسفله، إىل
األفكار فيهما تجول برأسني اثنان هو أيٍد، وأربع ووجهني برأسني اثنان هو أجل!
عاملة أيٍد: بأربع اثنان هو ومنافَقني، صادَقني بوجهني اثنان هو ومتناقضة، مؤتلفة
أكل ربما بل اثنان، أكل أكل إذا اثنان هو وهادمة، بانية وآثمة، للخري خادمة وكسىل،
اثنان هو واحد، وظمئ واحد رشب ربما بل اثنان، رشب رشب وإذا واحد، وجاع واحد
باٍك واحد منصور، وواحد مقهور واحد ويصطلحان، ويتالطمان بينهما فيما يتقاتالن
يهرم نفسه، عىل املنقسم الشخص هو اثنان، هو غافر، وواحد حاقد واحد ضاحك، وواحد
عالج عالج، إىل اآلخر فيحتاج رضًرا، أو اآلخر عىل خطًرا فينقلب يمرض، أو منه واحد

فيُقَطع. يذبل حتى أسفله يف وثيق بحبل املريض أو الهِرم فرُيبَط مستأصل، جراحي
ألقاه كيف لرأى شقه، عنه ُقطَع يوم اليمني املخلوق شاهد كان الراوية أن ولو
لنفسه نفسه من يحتاج اإلنسان أن لرأى ثم القرب، إىل حمله وكيف والنعش، الكفن يف
الدافن منه يكون وأن الجنازة، نفسه من لنفسه يقيم أن ويحتاج الجراحي، العالج إىل

والتجديد. الحياة سبيل يف ذلك وكل واملدفون،
ُقطع وقد السوق، يف وراجًعا ذاهبًا اليمني املخلوق رأى يوم انتظر الراوية أن ولو
ثم املقطوع، الشق موضع يف ينبت آخر ا شقٍّ لرأى هنيهة انتظر أنه لو اآلخر، شقه عنه
الشخص ولرأى تنموان، جديدتني ويدين ينمو، جديًدا ووجًها ينمو، جديًدا رأًسا لرأى
ولن املوت! حتى لها ر ُسخِّ الحياة، سنَّة فقال: نفسه، عىل وانقسامه ازدواجه إىل يعود

تبديًال. الحياة لسنة تجد
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من سفر عن يتحدثوا أن وقلَّ صقع، إىل األرض يف صقع من سَفٍر عن الناس يتحدث
جيل. إىل جيل ومن عرص، إىل عرص

أو العرشين، القرن إىل الوقت مسافة تخطَّى الجاهلية من عربي هذا صاحبنا ولكن
الجاهلية. إىل القهقرى الزمان طوى العرشين القرن من عربي هو

الذئاب وسمع الشنفرى، أو القيس امرئ كليِل ليٌل عليه ووقع الصحراء، وخاض
الصمت أن إليه وُخيِّل وفراغ، ظالم من به يحيق ما عليه أفاضه بإحساس وانغمر تعوي،
وأصبح صوب، إىل صوب من األصداء يتلقى فأقام بَجْهر، وينادي بهمس يتحدث حوله

الشعر. وشياطني والغيالن الجن عن القصص يقص
صحرائه. يف ليله من أجدى كان نهاره أن إال

لهيب، من بساًطا تحته تبسط مشبوبة، نار من كرة فوقه والشمس يميش، اندفع لقد
الدنيا فتساوي الظمأ، حلقه يف وتسكب العينني، عصب يكدُّ بريًقا أمامه الفضاء يف وتنرش
عىل ا، حقٍّ املاء له تنبع الدنيا يرى هو وإذا الرقراق، بالسلسبيل ويحلم ماء، قطرة عنده
األلوان كأغرب ألوانًا املاء مع ويشهد ويدعوه، صفاء يتألق املاء ويرى بعيد، غري بُعد
يقع البارد وبالعذب محياه، يمسح البليل بالنسيم يحس وكأنه الراحة فيستشعر وأفتنها،

فينقعها. غلته عىل
أخرى، مرة له ويتمثل منه، يهرب حتى باملاء يلحق فال لهفان، شيًقا يسعى ويسعى،
يتبعه، ويظل فيتبعه، األلوان، بعجائب محفوًفا الصفحة، المع صافيًا، بعيد، غري بعد عىل

الرساب. أنه يعلم حتى
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وتهزئني أبناءك تعذِّبني ما شد ناقم: وقلب جاف حلق من للصحراء يقول ماذا؟ ثم
الرساب ويضمحل للحنان، فيه أثر ال الذي صمتها عىل الصحراء فتبقى قاسية، يا بهم

أمره. افتضح الذي كالوهم
ال بساط كأنها والصحراء ويميش، الحياة، حب كعناد بعناد نفسه صاحبنا فيحمل
فيتهم ونضارة، خرضة عىل أطلَّ قد نفسه يجد به وإذا أمامه، يُنرش حتى وراءه يُطوى

آخر! رساب آخر! رساب أعماقه: يف ويقول الصحراء، ويتهم عينَيه،
وجوده، حقيقة يف يجادله النبات فيلمس والنضارة، الخرضة يدرك أن يلبث ال ولكنه

اليقني. يصدق أن يف ًدا مرتدِّ إصبعه فيه فيغمس املاء، ويرى
يتنازل ال واليقني بذاتها، تقنع حقيقة فالوجود بكالم، ينبسان ال واملاء النبات أن غري

للشك.
العشب، بساط عىل وينام وجهه فيسقي براحتيه، ويغرق املاء، عىل بشفتيه فيكبُّ
أبناءك تعذِّبني ما شدَّ قبل: من يل قلت الصحراء! «أنا السكون: من يأتيه صوتًا ويسمع
فتمنَّيت بحرِّها تلفعك والشمس ظمآن كنت أخطأت؛ ولقد قاسية. يا بهم وتهزئني
تصدق أن لك كان وما الخيبة، يف فوقعت فصدقت، بالرساب لك فلوَّحت يت، وتشهَّ
عليهما ر زوَّ وعيننَي بنفسها، تبجحت وشهوة بذاتها، دت تمجَّ أمنية تخييل إنه الرساب،
وفيها الواحة هذه عىل أقبلت ولقد م، تتوهَّ التي النفوس أكافئ ال وإني املكدود، العصب
ونسيت اللني، األخرض عىل واسرتحت مشبوبة، شعلة صدرك من فأطفأت والعشب، املاء
هذه ولكانت النبات، هذا نبت وملا لغاَض، يٌد ده تتعهَّ لم لو املاء هذا أن نسيت تفكر، أن

وتبدع». تنشئ التي اليد أكافئ إني الزوال، من زواًال والنضارة الخرضة
الرساب، فيك عرفُت الصحراء، أيتها وعرفُت الصوت، «سمعُت وقال: العربي فتحرَّك
أنك وفهمت مثلك، الحياة أن أو كالحياة أنك فهمُت الرمز، وفهمُت الواحة، فيك وعرفُت

وواحة. رساب مثلك، الدهور أن أو كالدهور
وأينما األرض، بقاع من كنت وأينما املصيبة، من رشٌّ وعزاءٌ هنيهة فجماٌل الرساب أما
وأدخلني رسابه، يشء كل من جنِّبني «اللهم الدعاء: هذا فسأدعو الزمان، عصور من كنت

الواحة»!» يف منه
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