معَّاز الضيعة
طالئع ِّ
ُّحاسي املفلطح ،عينان ثعلبيتان
الزجنار يف ذلك الوجه الن ِّ
رأسه كالبطيخة ،وحول أنفه األفطس بُ ٌ
ثور زرقاء كأهنا ُ

ذات ُك َّم نني دو َن الكوع ،ليس يتخلَّى عن عصاه ،أحيانًا يعرضها
أفرم يلبس عبَاء ًة َّبراقة َ
كح ُ
فوق شاربني كئيبني ،مفر ٌ

كالرمح ،وطورا ميدُّها فوق كتفيه حتين عليها األصابع ،ما رأيته َّ
يتعكز عليها إال بعد وقعة الذئاب.
ً

يصف قطيعه كالعسكر امل َد َّرب ،إذاشرَدت عنزة يناديها بامسها فتعود إىل مست ِّ ٍ
أصاب القرن،
ماهر إن شاء
ُّ
َ
ُ
ُ
قرها ،رام ٌ
َ
ُ
ِّ
للعاصية من حجر ُجليات ،وإذا عصى ال َكَّر ُاز
أصاب الفخذ ،ويُصيب املقتَل إن كان قَ ِّرًما إىل اللحم ،فالويل
وإن أر َاد
َ
َ
مكعب يُهرول ليُلقي على التيس
فهناك املسئولية العُظمى و
احلساب العسري ،عصا زعروٍر هتتَُّز يف اهلواء ،ور ٍاع كأنه مرت َّ
ُ
ٍ
التيوس تَ نقبَل اآلداب.
ً
دروسا مسلكية يستفيد منها كل فرد من أفراد الرعيَّة ،و ُ
ِّ
كحفيف أور ِّاق اخلر ِّ
ِّ
ما َّ
وقع حو ِّ
كتساقط املطر على السطو
يف الصفر ِّاء ،و
عائدا عند الغروب ،فهو
افر القطيع ً
ألذ َ
ِّ
ِّ
الكلب يرو ُ وجييء بينهما .يف
ب صامت،
ُ
يف الليلة اخلرساء .موك ٌ
القطيع بني مدبَرين :ال َكراز أ ََمامه والراعي خل َفه ،و ُ
يشك يف وسطه الناي ،ورأس ال َقصبتني املضمومتني ٍ
ِّ
كتف الراعي سطلُه وهو مزنَّر باجلر ِّ
باد من عبِّه .املوكب ميشي
اب ُّ
ُ ََ
ُ
ِّ
نني اجلرس املعلَّ ِّق يف عُنُق ال َكَّراز ،وعلى ال َكَّراز مهابةٌ تفيض على
سم ُع َّإال ر ُ
اهلويناء ،والزعيمان ال يتكلمان ،ال َ
صوت يُ َ

َجنَبات الدرب ،فهو ال يلتفت البتة كأنه ُّ
دس أن مياشيه ين ُك ُزهُ
حيس طعم الزعامة حتت أضراسه ،إذا حاول ُربَ ٌع أو َس ٌ
قامه .أَما األنُثى فال ُُياشنها ،وال بأس عليها إن اخرتقت َّ
خط العظمة.
بقرنه العظيم ،فيعرف َم َ
يفكر مبشاكل خطرية ،كان صوت ِّ
ِّ
فأس ِّرعُ إىل استقباله،
قدومه ن
جرسه يُعلن َ
ُ َ
من رأى ال َكَّراز ميشي بأبَّ َهة وجالل َخالَهُ ُ
َ
حامض،
مر وحديثه
ومىت غاب عين شغلين املعَّاز الظريف ،يداعب سائليه عن احلليب واللنب وعينُه على رعيته ،لسانه ٌّ
ٌ
ِّ
كنت
ب
ليس َ
َّ
يعبث األوالد بقطيعه َ
كثريا ما ُ
هناك من حيتشمً ،
ليغض َ
ويسب ،ولكنه ال ينثُُر ُد َرَره الغوايل ما مل يتحقق أ نن َ
ط يف مواضيعِّه؛ مارست ذلك معه ُم َّدةً ،فصار يأتيين بال
نت ُأو ِّسع عليه يف احلديث ليتبس َ
أدعوه إىل السهرة فيجيء ،وُك ُ
دعوة ،وسقطت كل كلفة ما بيننا.

ٍ
اسم ،ويف عنزايت
احدا ،فقال :ال َّ
احدا و ً
قطيعه و ً
عجبت ملعرفته َ
تتعجب ،أعرفُهم مثلَما تعرف تالمي َذك ،ولكل واحدة ٌ
ٍ
املطيعةُ والعاصيةُ واهلادئةُ و ِّ
بنت حالل
مثل البشر ،تغافلين وتغزو السكاء آدميةٌ جداُ ،
َ
الورشة ،عندي عنزة شقراءُ تتلصص َ
أبدا .وقال بصوت مسموع :اهلل يرضى عليها! ولكن امللحاء شيطانة ،بنت حرام ،هلا حركات تشيب الرأس،
ال تُتعبين ً
سودت وجهي عند الضيعة .فقلت له :اذحبها.
لت عيين عنها هتجم وتنتش ،هلل يقصف عمرها ،هي وحدها َّ
إذا َغ َف ن
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هني ،كل سنة بطن ،ختلِّف ثالثة أربعة ،اثنني ثالثة ،خلفها
فتهدَّلت شفته السفلى وقال كاملستهزئ :أذحبها! احلكي ِّ ٌ

أعظم فحل يف املسكونة.
اليوم َج ندي ،إ نن هلل أعطاه العُ نمَر الكايف ،كان َ
ِّ
وجئنا ليلةً على ِّ
اس
ذكر اجلِّ ِّن َّ
فتبسم وقالُ :
ظهر يل شيءٌ منهم ،قالوا إهنم اختفوا ملا َكثُرت األجر ُ
مسعت عنهم وما َ
يف البالد ،ومع هذا أَنا ِّ
هبزة
كثريا .ورأيته مرًة يضرب ال َكَّرازضربًا عني ًفا ،فقلت له :ما عرفت يا خمايل؟ فأجاب َّ
ُ
أصلب ً
كتف عنيفة مستغربًا ،فقلت :الشريعة احلاضرة ِّ
يضرب
بت ال َكَّراز كما ضربته اليوم .فقهقه وجعل
تغرمك وحتبِّسك إذا ضر َ
ُ
ومن ِّ
خرب؟
يرّب ال َكَّراز كلما َّ
األرض برجليه ويصفق على ركبتيه ،وطفرت الدموع من عينيه ،وملا هدأ ن
ت ثورته قالَ :
َ
يعصيعلي ال َكَّراز أُقِّيم عليه
كل خطرٍة
نتشكي إىل املدير! بأية لغة حناكيه حىت يفهم؟ مث أغرب يف الضحك وقالُّ :
َّ

علي؟ ال َكَّراز! قلت :الناطور .فغضب وصا  :الناطور!
دعوى! مث افتكر ً
ومن يشتكي َّ
قليال وقال :طيِّب يا سيديَ ،

تسمع ما
جديدا ،فقلت له:
الناطور يضرب األوالد وال نشتكي عليه ،شريعة عوجاء .قال هذا وسكت ينتظر حديثًا ً
ُ
يقول هذا الشاعر الفرجني عن الراعي؟ فقال وقد هدأت فورتهِّ :
هات خربنا .فقلت :يصف اهلواءَ املعطَّر الذي تتنشقه،
نار الشمس غنيمة ،ما كان عندنا
وأشعةَ الشمس املطهرة اليت تنسكب عليك حرارهتا احمليية …فقاطعين ً
قائال :حقاً ُ

شاب املفيد َة اليت تأكلها .فقال :قُ نل له جييء يرعى مع العنزات،
املناظر اجلميلة اليت تتمتع هبا و َ
األع َ
ُ
خربها .قلت :و َ
الكلب األمني الذي تعاشره .فقال :حيسدنا على
القطيع املخلص الذي
ُ
عندنا ما يكفينا ويكفيه .قلت :و َ
تسوسه ،و َ
ِّ
تعجب،
يفهمها ،و ُ
أسرعت لكيال َ
ع نشرة الكالب ،اجلنون فنون! وترمجت له القصيدةَ كلها بلغة ُ
يقاطعين ،فكان أحيانًا ي ُ
وأحيانًا يستهزئ ،وأحيانًا ِّ
الشاعر نسي ِّزبل املرا
انتهيت قال يل :ولكن
يصد ُق على قول الشاعر بإحناء الرأس ،وملا
ُ
َ
ُ
وصنَّة املعزى .فأجبته :لست أقول لك شيئا من عندي ،هذا املكتوب أمامي .فقال :أنت صادق ،و ِّ
ِّ
لكن هذا مثلك ال
ً
مر ٍ
يعرف من حياتنا إال َّ
ات وما وال  «،العدَّاد » عندي عشاء ليلة ،أمس استعرنا
صب والغناء ،ال يعرف ِّأّن أنام َّ
دق ال َق َ
عشرة أرغفة .ال يذكر كيف هنرب من وجه ما يصيبنا أيام ِّ
الربد والثلج ،نسي املرض الذي يُ ِّ
فين املعزى ونعلِّ ُق اجلرس
قاعدا على
على الكلب ،تعجبكم حياة امل َّعازة يف الربيع ،وملا ميعكنا املطر وال نالقي مغارة نلطي هبا ،يكون الشاعر ً
َ
النار يتدفَّأ.
يوما بسؤال غريب ،سألين إن كان مساع القدَّاس يف الراديو يُ ِّ
غين عن حضوره يف الكنيسة ،فعجزت عن
وجاءَّن ً
قلت :فيه حكاية حلوة ،حكاية مر ٍأة
اجلواب ،فوجم ومغمغ :ما ترقَّينا شيئًا .وبعد هنيهة قال :ما ُ
اليوم؟ ُ
يقول كتابك َ
ٍ
و ِّ
أختُها َّ
قد َام فراشها على جلد
أخ ٌ
فم ِّرضت وماتت ،فركعت ُ
أختها .فرتبَّع وأنصت ،فقلت :كان ملرأة ُ
ُ
ت عزيزة عليها َ
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وغَّ ،وكان
فس ِّم َع ربُّنا واستجاب .كان
عصفور ُمنَّط ف َفرفَ َر َّ
ٌ
أسد تسأل ربَّنا حبرارةٍ أن حيمي َ
مجيع َمن يف تلك الغرفةَ ،
ِّ
أختُها امليتةُ عينَنيها وطلبت
فعاش وأخذ « برنيطتها » على يدور يف الغرفة ليهرب ،وفتحت ُ
على رقبتها فرو ثعلب َ
َّ
وهنض ،فقلت :ما لَك؟
فل ُّ
تعجبًا وقال :يا ربَ .
األكل ،ولكن األسد مل ميه نلها َ
فعاش وأكل اجلميع .فأرخى فكه َ
األس َ
ذئب وقشرةُ حيَّة كبرية ،أخاف أن تصلِّي بنت عمي يف ِّ
جلد ٍ
ساعة رضا ،فيقوموا ويأكلوا
اقن عُ ند .فقال :عندي يف البيت ُ
ُ
العنزات .وخرج من الباب وهو يضحك.
فروا ،فقلت :فروك يذكرّن بعاموس النيب .فقالَ :من يدري ،رمبا أصري نيب آ ِّخر زمان .فقلت
وجاء َّ
يلبس ً
مرة وكان ُ
له :أكثر األنبياء قاموا من بني الرعيان .فضحك وقال :اهلل جيرب خاطركِّ ،
صرت راعيًا ،كلنا
كنت َمعَّ ًازا واليوم ُ
أمس ُ

رعيان ،من كبرينا إىل صغرينا ،منَّا َمن يرعى يف البيوت ،ومنَّا َمن يرعى يف ُ ِّ
مثل الرباغيث ،ومنَّا َمن يرعى يف اجلبل
العب َ
دليال.
مثل املعزى.
ألثبت إن كان يعين ما يقول ،فما تبينت يف وجهه ً
فتفرست َ
ُ
األقَرع َ

بعض سؤاالت فهل جتاوب عليها؟ فقال :اسأل.
وقلت له َ
ذات يوم :يف هذا الكتاب ،وأشرت إىل جملة أماميُ ،
قلت :ما أ ُّ ٍ
فورا :ساعةَ ترجع املعزى إىل البيت وبطوهنا مزَّكرة مثل عرانيس الذرة .فقلت:
َلذ ساعة يف حياتك؟ فجاوب ً
وأبشع ساعة؟ َّ
قليال وقال :ساعة أَرجع وتكون حرميت غائبة ،واملعزى عطشانة ،وبطين الزق بظهري من اجلوع.
ففكر ً

فقلت :وأصعب ساعة؟ فضحك وقال :ساعة أَنسى الضبوة يف البيت وتنسى أن تعطيين سيكارة .وصعَّد دخان سيكارته
ٍ
ٍ
أسرته فقلتَ :من مع املعزى اليوم؟ فأجاب :الصيب .فقلت :تكثر الوحوش يف األيام
حلقات
حلقات ،فانبسطت َّ
الباردة .فأجاب :معه غدَّارة تفلق الصخر ،وهو يصيب عني الدوري ،شب يُرضي خاطرك.
عم الثلج فيه كنت مستجريا بالنار فإذا ٍ
يطل.
ويف يوم َّ
مبناد يصيح :يا مارون عبود .فردوا عليه ،فأجاب :قولوا له ُّ
ً
املعاز اليوم؟ قل لشاعرك الفرجني يعمل نشيدة جديدة.
فأسرعت إىل الباب فصا ّب من اجلبل املقابل :أيش رأيك حبياة َّ
عز املرعى وتكاثرت عليهم
ودام الثلج يف تلك السنة زهاءَ شهر ،فتضايق أصحاب املواشي
املعازةَّ ،
وخصوصا َّ
ً
معازنا و ِّ
انقض ذئب ضا ٍر على املعزى وكاد أن يفرتس الراعي ،لو مل يغامر
ابنه معركة حاميةَّ ،
بينها وبني َّ
الوحوش ،فكان َ
ابنه ويصرع الذئب برصاصة من غدَّارته .وجاء الناس لنجدهتما ،فرا فريق يبحث عن القطيع املذعور املشتَّت ،وفريق

عد؟
محلوا املعَّاز اجلريح ،وملا استلقى على قفاه يف زاوية بيته قال يل بصوت يرجتف :أحتسد املعَّازة ب ُ
فقلت :السالمة غنيمة.
وتلحف.
فأجاب :هلل يسلمكَّ ،
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