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ذاكرة

ّ
ّ
لكفررمان ...زهرة برية حمراء ودوار يهتف للخبز والحرية
أصــل االس ــم :الــرمــان ،اســم الشجر الـمـعــروف ،أو قرية ّرم ــون أو ّرمــانـا،
( rummãnaسريانية) ،وقد كان شجر الرمان ،وعلى وجه التدقيق
زهره الجميل ،الجلنار ،رمز هذا اإلله السامي القديمّ ،
ورمون أو رمانا كان
إله العاصفة والبرق والرعد (ربما ٌ
اسم مشتق من رعم وهو إله النبت
والخصب ،فيكون االسم :قرية الرمان .ترتفع  450مترًا عن سطح البحر،
في الشمال
من أعمال قضاء النبطية ،وعلى مسافة  3كلم منها َ
الشرقي ،وقدقال الشيخ سليمان ظاهر عام  ١٩٣٤عنها« :أخذت مكانًا
عمرانيًا ّ
بهمة الزعيم يوسف بك الزين ،وزادها تحسينًا جره إليها قسم
من ينبوع نبع الطاسة .فشاركت النبطية في االزدهار ،والبلدة قديمة
وفيها آثار تدل على قدمها ،منها :قلعة دير عجلون ،وبرج كفررمان،
والسويداء ،وبرج الميذنة وتتبعها تلك ّ
طهرة» .لكن عروس القرى
تلك لم تحب البيك ،أغوتها زهرة ّبرية حمراء في الحديقة :كفررمان
المنجل ،كفررمان المطرقة ،كفررمان الكالشينكوف ،كفررمان
المحاريث الموجهة إلى القلوب السمينة الفاجرة ،كفررمان انتفاضة
 ،١٩٧٢كفررمان الميبر ،كفررمان حكمت األمين
مزارعي التبغ عام
ً
يطوف على الفقراء ليال بالسماعة وربطة الخبز ،كفررمان الرصاص
يزغرد عند تلة السويداء ،كفررمان الدوار يهتف ،يرقص ،يغني للحرية
والخبز ،لزمن وردي حسبنا أنه أفل إلى غير رجعة.
محمد ناصر الدين

ّ
(لكفررمان ودوارها)
َ
َ
كان من عشرين ْ
عام
«كان ياما
ٌ
ُ
أجمل من َم ْليون عامْ
قرية
ِ
ُ
النهر
ينحني بني يديها
ُ
والريحان ُيهديها السالمْ
الغيم أمتارًا،
قطيع
ِ
وهي أدنى من ْ ِ
وأعلى َفي املقام
من مدينة*»...

أحمد والحسناء ()1950

«من دون عنوان»
للفنان اللبناني
حسن جوني (زيت
على كانفاس ـــــ
 60 × 120سنتم)

قرية الــرمــان ،كان
مــن أعلى تلة تشرف على ً
أحمد يبصرها تغتسل عارية في «السبلة»،
ّ
عليه أن يقطع الوعر كله مشيًا على قدميه،
ليصل إلى الــوادي ومنه إلى سوق النبطية.
أوصته أمه أن يشتري ّ
حب «املاش» لتسمني
ال ـب ـق ــرة .امل ـ ــرأة ال ـع ــاري ــة ف ــي األس ـف ــل أج ـهــزت
على ذاكــرتــه بأكملها« .مــاش مــاش» أوصته
ّ
أمـ ــه ،ه ـكــذا ت ـ ـ ّ
ـردد الـكـلـمــة م ــن «خ ــل ــة زي ـنــب»،
آخـ ــر ن ـق ـطــة ف ــي ال ـح ـبــل ال ــرف ـي ــع ح ـتــى تـصــل
ّ
إل ــى ال ـســوق .ظ ــل أحـمــد يـلـهــج بالكلمة على
لسانه .عند كعب الــوادي كانت الحسناء قد
ّ
بصياد
ت ــوارت خـلــف الـحـقــول .الـتـقــى أحـمــد
السمك قــرب الجسر« .مــاش م ــاش» ،سمعها
الصياد وقــال ألحـمــد هــذه تعويذة النحس.
قــل« :تــاتــي كـبــار وأرب ـعــة زغ ــار» واغ ــرب عن
وجهي .وصــل أحمد إلــى أول كفررمان وهو
ّ
يردد ما أوصاه به الصياد .مرت جنازة عند
ّ
أول البيوت ،ردد أحمد «تالتي كبار وأربعة
ّ
بعصيهم .قل
زغار» ،فانهال عليه أهل الفقيد
«مات الله يرحمه» أال ترى الحزن في الوجوه،
قــالــت ل ــه األرمـ ـل ــةّ .
ردد أح ـمــد م ــا أوص ـت ــه به
األرملة ،ليجد كلبًا ميتًا في منتصف الطريق
ُ ً
ـا أزعجته رائحة الجيفةَ .
طرده
ويلتقي رجـ
ً
الرجل قائال إن الرحمة ال تجوز على الكلب.
قل «كلب وراح من الدرب» أيها املعتوه .وصل
ّ
أحمد إلــى دكــان الحلق قــرب الــدوار ،أراد أن
يحز ذقنه التي صــارت كجميزة الحقل .كان
البيك يصفف شـعــره ،وأحـمــد ي ـ ّ
ـردد الجملة
العجيبة .انهال عليه رجال البيك بقبضاتهم

ّ
من هو هذا الرجل الملثم،
الذي يطرق باب الفقراء
ً
ليالُ ،يخرج ّ
سماعته وكيس
األدوية ،يستمع إلى
أوجاعهم بقلبه ،وتعبث
يده بلحيته الكثة؟
تقول الحكاية إن قلب
مريم في تلك الليلة ّ قد
شرب نهر الزهراني كله

وأوصـ ـ ــوه أن ي ـق ــول «ن ـع ـي ـم ــا» .وص ــل أحـمــد
إل ــى س ــوق النبطية ليجد لـصــا ك ــان التجار
قــد أوس ـعــوه قـصــاصــا ،قــال لــه أحـمــد :نعيمًا
نعيمًا .رجع أحمد بخفي حنني عند املغيب
إلى سجد ،يبكي على الحسناء التي اغتسلت
بدمع عينيه.

العين والمخرز ()1771
ويــن مير الحرب يوسف يــوم صــال من عرب
صاليم عالوادي نزل
في جيوش عدادها تسعني ألف أو تزيد عداد
خوفا ان هزل
جــاهـلــن ال ـح ــرب م ــا يـ ــدروا ال ــزم ــان مــؤمـنــن
الدهر وصروف النكل
يا علي الفارس يعارك في الجموع شبه ليث
صال وأشجع من بطل
وأذه ـ ـ ــل األب ـ ـطـ ــال رك ـ ــض ال ـص ــاف ـن ــات لـعـبــت

الفرسان في ذاك املحل
كانت عساكر األمـيــر يوسف الشهابي تنزل
كالسيل ،وك ــان جيش األمـيــر يـنــزل فــي أربــع
فـ ــرق ،فــال ـفــرقــة األول ـ ــى وه ــي امل ـق ـ ّـدم ــة وفـيـهــا
األمـ ـي ــر ي ــوس ــف ف ــي أول ال ـج ـي ــش .وال ـف ــرق ــة
الـثــانـيــة ،وه ــي الـجـنــاح األي ـمــن كــانــت تصير
ف ـ ــي طـ ــريـ ــق ج ـ ـبـ ــاع  -فـ ـح ــوم ــن  -ف ـح ـب ــوش
فالنبطية وتحرق القرى والدساكر والبيوت
فــي طريقها .والـفــرقــة الـثــالـثــة ،وهــي الجناح
األي ـس ــر كــانــت تـسـيــر ف ــي طــريــق ال ـع ــرق ــوب -
فامليذنة فالجرمق  -فكفرتبنيت فالنبطية.
والفرقة الرابعة ،وهي القلب كانت تسير في
طريق جرجوع فعربصاليم فالنبطية.
وك ــان ــت قـ ــوى ال ـش ـيــخ ع ـلــي الـ ـف ــارس وأخ ـيــه
ّ
الشيخ حيدر الـفــارس مؤلفة من فرقتني من
ال ـف ــرس ــان وع ــدده ــا خـمـسـمــايــة م ــن األب ـط ــال
ّ
املجربني كانت تقيم معه في قلعة الشقيف،
وفرقة املشاة وعددها ألف مقاتل من الشبان
املـتـمــرنــن عـلــى تـســديــد الــرمــايــة جـمـ َـعـهــا من
ال ـن ـب ـط ـيــة والـ ـض ــواح ــي .وع ـس ـك ــر ال ـج ـي ـشــان
بجيشهما في الضاحية الشرقية من البلدة
فــي أرض تسمى (ق ــادش) الـتــي عــرفــت بعد
امل ـعــركــة  -بـعــريــض ال ـق ـهــوة  -ول ــم ت ــزل بـهــذا
االسم حتى اليوم ألن عسكر يوسف الفارس
شرب فيها قهوة النصر والظفر.
وع ـقــد ال ـش ـيــخ ع ـلــي ال ـف ــارس ديـ ــوان م ـشــورة
م ــن خ ــواص ــه وكـ ـب ــار رج ــال ــه ،وخ ـ ّـي ــره ــم بــن
ال ـت ـس ـل ـيــم والـ ـ ـخ ـ ــرب ،ب ــل ب ــن املـ ـ ــوت ال ــذل ـي ــل
والحياة الـعــزيــزة ،بــن حــرب مجزية أو سلم
مـخــزيــة وراء ه ـ ــا سـبــي ال ـن ـســاء واالسـتـعـبــاد
ّ
وأخيرًا دمار البالد ،فاختاروا الحرب وصلوا
جميعًا صالة املــوت ودعــوا الله أن ينصرهم
ويخذل العدو الباغي عليهم .وصلت مقدمة
املهاجمني إلى النبطية وفيها األمير يوسف
ال ـش ـهــابــي ،فــاحـتـلــت الـضــاحـيــة الـغــربـيــة من
ال ـب ـلــدة ،ون ـصــب األم ـي ــر س ــرادق ــا كـبـيـرًا على
البيدر األعلى قرب الجبانة ،وأصبح الناس
يــرون مخيم األمـيــر وفــي أعلى الـســرادق كرة
من الذهب تشع في نور الشمس .واجتمعت
ّ
ّ
ف ــرق ال ـج ـيــش كــلــه ف ــي ك ـف ــررم ــان وات ـخــذت ـهــا
مركزًا .وملا انفرد األمير الشهابي عن الجيش
وآوى إلــى ســرادقــه آمنًا مطمئنًا كأنه يسير
شــه ،رأى الـقــائــد
فــي نــزهــة مـعـتـزًا بـكـثــرة جـيـ ّ
الـصـعـبــي وه ــو ال ـبــاســل امل ـحــنــك أن الـفــرصــة
سانحة ّ
فعول على الهجوم بالفرسان بعد أن
كانت الخطة دفاعية ،وخشي بادرة الحماس
من الشبان املشاة فأمر بحبسهم في دارة آل
الفضل في النبطية ،وأمر قائدهم أن يوصد
األب ــواب وال يــدع أح ـدًا يـتـحـ ّـرك إال بــإشــارتــه،
وع ـ ـ ّـب ـ ــأ خـ ـي ــالـ ـت ــه ت ـع ـب ـئ ــة ح ــربـ ـي ــة م ـح ـك ـم ــة.
فــأحــاطــت بـفــرقــة األم ـيــر مــن جـهــات ثــاث من
الغرب والشرق والجنوب تاركًا جهة الشمال
لـيـسـهــل ط ــري ــق الـ ـف ــرار واالن ـس ـح ــاب وب ــدأت
امل ـع ــرك ــة ب ــإط ــاق ال ـ ــرص ـ ــاص ،ف ــذع ــر األم ـي ــر
يوسف ،وتشوش جنوده ،فالتجأ إلى الفرار
راكبًا بغلة ال يلوي على شيء .نقب الشباب
ـدار ال ـخ ــان الـشـمــالــي ف ــي دارة آل الـفـضــل،
جـ ّ
وتعقبوا العدو واشتبكوا معه في ساحات
ثــاث (فــي الـجــزائــر) شمالي البلدة( ،ووادي
بــو نـعـيــم) شــرقـيـهــا ،وب ــن زي ـتــون كـفــررمــان.
وكان جيش الشيخ ناصيف املؤلف من ثالثة
آالف مقاتل قد وصــل إلــى قــرب قرية شوكني
وهناك التقى بكشاف يقول« :علق الشر ،علق
الشر» أي دارت رحى الحرب ،فأسرع برجاله
سالكًا طريق زبدين ،ودخل البلدة من الجهة
الغربية ليدهم مقدمة الجيش املخيمة غربي
ال ـب ـل ــدة ،وت ـن ـكــب ع ــن ط ــري ــق «ن ـب ـعــة حـبـيــب»
ألنها مضيق واقــع بني جبلني وســار بخيله
خببا إلى ساحة العراك ورأى الحرب قائمة
ع ـلــى ق ــدم وسـ ــاق فـهـجــم ه ـج ــوم املـسـتـمـيــت،
ولم يليث العدو أن لوى عنانه متقهقرًا إلى
كفررمان .وملا مالت الشمس تحاجز الفريقان
وأسدل الليل سدوله فانتشر جيش ناصيف
والفارس يوقد نار الحرب ويهزج بالعتابا...

«من دون عنوان» للفنان اللبناني حسن جوني (زيت على كانفاس ـــ  90 × 60سنتم)

ّ
وفـ ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ت ـعــقــب ج ـيــش نــاصـيــف
ال ـن ـصــار األ ّم ـيــر الـشـهــابــي ف ــأدرك ــه فــي عقبة
جرجوع ،فقنع رأسه بالرمح ثم عفا عنه.

ّ
مسدس الكولونيل ()١٩٨٥
«أربع مطاحن داروا والهوا غربي
أربع نهورا ما يشفو ظما قلبي»
كان هذا الحداء من أمه مريم آخر ما خطر في
بال علي قرب املطحنة عند الوادي األخضر،
ح ــن ان ـك ـشــف أم ــر مـجـمــوعــة امل ـق ــاوم ــة الـتــي
تعبر النهر في آخر كفررمان ،إذ عثرت رجل
ّ
«الدوار»
مصطفى ،أحد أفرادها ليسقط في
م ـح ــدث ــا ج ـل ـبــة ع ـظ ـي ـمــة .ان ـت ـب ــه ال ـكــولــون ـيــل
اإلســرائ ـي ـلــي ابــراه ـيــم ح ـيــدو ورج ــال ــه أعـلــى
الجسر ،وصارت املجموعة التي في األسفل
«محروقة» مثل كف اليد .أراد جنود العدو
أن يـعــالـجــوهــم بــالــرصــاص لـكــن الكولونيل

ّ
أح ـ ّـب أن يـصــفــي حـســابــا شخصيًا مــع علي.
ال تـ ّطـلـقــوا ال ـنــار ،ســأصـفـيــه بـمـســدســي هــذا.
«جني» جبل الريحان ،هكذا كان جهاز األمن
اإلسرائيلي يسمي املقاوم الذي أذاقهم «زوم
الــزي ـتــون» فــي جـبــل الــرفـيــع وإقـلـيــم الـتـفــاح.
أفلت علي من أيديهم مرات عديدة ،واستذكر
حيدو أن جنديًا على الحاجز أخبره مرة أن
امـ ــرأة مـحـجـبــة م ــرت عـلــى ال ـحــاجــز مـكـتـ ٌ
ـوب
على تذكرتها «زينب الخميني» :إنها ساعة
الثأر لـ «جيش الــدفــاع» على املخرب« .أربــع
م ـط ــاح ــن داروا» ...ي ـق ـت ــرب ال ـك ــول ــون ـي ــل مــن
طرف الجسر ،كان علي قد أوصى «جورج»،
ً
املقاوم األخير البعيد قليال بإشارة من يده
أن يتركهم ملصيرهم ليحصدهم الرصاص.
صــرخ «ج ــورج» بــأعـلــى صــوتــه «ح ـيــدووو»،
فــارت ـبــك ال ـكــولــون ـيــل لـيـعــالـجــه ع ـلــي بـطـلـقــة
ف ــي جـبـيـنــه م ــن األسـ ـف ــل .س ـقــط ال ـكــولــون ـيــل
مــن أع ـلــى الـجـســر وش ـقــت املـجـمــوعــة طــريـقــا
نـحــو كـفــررمــان ليختفوا مــن بـعــدهــا بحيث
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ال يـ ـع ــرف الـ ـج ــن األزرق ب ـم ـك ــان ـه ــم ...ت ـقــول
ال ـح ـكــايــة إن ق ـلــب م ــري ــم ف ــي ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة قــد
ّ
شرب نهر الزهراني كله.

«طالما السماعة موجودة
في عنقي فلن يقتلوني»
()١٩٨٩
ّ
مــن هــو ه ــذا الــرجــل امل ـلــثــم ،ال ــذي ي ـطــرق بــاب
ً
ليالُ ،يخرج ّ
سماعته وكيس األدويــة،
الفقراء
يـسـتـمــع إل ــى أوج ــاع ـه ــم بـقـلـبــه ،وت ـع ـبــث يــده
بلحيته الكثة؟ «قلبي عم يوجعني يا ّ
قباري»،
«خدي هالحبة يا حجة بكرا بترجعي جديدة
وبيرجع قلبك يدق متل الطبل لـ «بو حسني».
سقط الثلج سميكًا تلك الليلة في موسكو ،كان
الفتى الجنوبي يفكر في عصفور عند نبعة
«شقحا» ،عند سهل امليذنة في «كفرموسكو».
ً
ّ
حدق حكمت األمني مطوال في البحر ،في ذلك
النهار من عام  .١٩٨٩الطبيب األحمر املطارد
من كل أجهزة األمــن يـ ّ
ـود لو أن البحر يجيبه
على مسألة أنسته لبرهة الطائرة التي تحوم
في السماء ،فوق مركز الجبهة الشعبية على
تــل الرميلة« .هــل كــان تروتسكي على حــق؟»
أراد الطبيب الوسيم أن يطرح ثاني أسئلته
الصعبة عـلــى الـبـحــر ،عــن الـبـيــك وق ـصــره في
قرية الــرمــان البعيدة .الطائرة تقترب :ليلى،
منى ،جـمــال ،كانت أسـمــاء أوالده تطفو فوق
ّ
املوج حني مزقه الصاروخ.

ْ
«قم ّ
تأمل ْ*
ُّكل من َ
مات على جلجلةِ األوطان ْ
قام
َ
العصافير على ا ِلـتـ ِّـل ،وال مــاتَ
ُ
لــم تـ ُـمـ ْـت هــذي
ْ
الحمام
ِّ
َ
َ
أسلمت إلى التل يديك
أنت
فانحنى ،حتى دنا من مقلتيك
ً
ّ ّ
َ
وجه َك املحروس ،بالرمل ،قليال ،كي
ثم غطى
ْ
تنام»
*من قصيدة «فتى الرمان»
للشاعر محمد علي شمس الدين
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