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 برتقالة ابن سعیدة

ا ت��وفّي الّش��یخ "    أنی��ف " ف��ي خیمت��ھ " بع�ین الش��یلیة " ، اقتس��م أبن��اؤه  لّم�
الثالثة ما تركھ من إرث قلیل . كان العجوز فقیرا ، وق�د ال یحت�اج الم�رء للبح�ث 
كثیرا من "مسكرة " إلى " الكف "  ومن " أدَجْدَجلّي " إل�ى " زنین�ة " لیج�د 

ا ط�ول حیات�ھ ، عربیا أقّل منھ ثراء . لم یترك بعد موتھ إالّ خیمتھ التي عاش فیھ
 وحماره الّرمادّي الّصغیر، مرافقھ في سنواتھ األخیرة .  

استحوذ " حسي " االبن األكبر عل�ى الخیم�ة ، وأخ�ذ " جم�ار" االب�ن الث�اني    
الحمار الّرمادي . ولّما جاء دور ابن سعیدة أصغر أبناء الفقیر " أنیف " ، أخ�ذ 

المتواضع ثیابا ألّن الشیخ دفن  أخواه یبحثان لھ عن نصیب . لم یجدا في مسكنھ
بمعطف�ھ الوحی�د ، ول�م یك�ن یمل�ك أوان�ي ألنّ�ھ ك�ان ال یأك�ل إالّ ثم�ارا یقطفھ�ا م��ن 
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النّخل وأشجار الكوك التي تمأل جنبات الطّرق ، وال یشرب إالّ ماء الینابیع بكفیھ 
 ول��م یخلّ��ف نق��ودا وال أطعم��ة م��ن أّي ن�وع ألّن " أنی��ف " تواع��د م�ع الفق��ر  .
ورغم ذلك استمر االبن�ان یبحث�ان ف�ي الخیم�ة . اكتش�فا برتقال�ة ق�ّدماھا ألخیھم�ا 

 الّصغیر قائلین :
ھذا نصیبك  من إرث والدنا . حاول أخانا أن تقبلھا ، فنحن لم نأخذ أكثر م�ن  -   

 حقّـنا ، ثّم طرداه  من المنزل وأغلقا الباب خلفھ .  
ویھ ، ومعاملتھم�ا القاس�یة ، ابتع�د فلما الحظ ابن سعیدة القسمة المجحفة ألخ   

باكی�ا ، ومش�ى وس��ط األعش�اب ط�ویال ح�امال مع��ھ م�ن اإلرث برتقال��ة ھ�ي آخ�ر 
ة  ن ی�ذھب ؟  وكی�ف یلب�ي حاجات��ھ ؟ ق�رر متابع� ذك�رى أبی��ھ . س�أل نفس��ھ إل�ى أی�
إحدى الشعب التي یعرفھا جیدا لیصل إل�ى مدین�ة " مغ�وم " ، ویبح�ث فیھ�ا ع�ن 

، وك�ان ال�ـمكان مقف�را ، و اب�ن س�عیدة یمش�ي ب�بطء ، شغل . أسدل اللیل ظالمھ 
وفجأة ، انتبھ إل�ى أن�ھ ق�د ظ�ل طریق�ھ وأص�بح ال یعل�م أی�ن یس�یر . ح�اول معرف�ة 
اتجاھ�ھ فل��م یفل��ح . ل�م یج��د ب��دیال إال الجل�وس عن��د ج��ذع نخل�ة وانتظ��ار ش��روق 
الش�مس . ل�ّف جس��مھ ببرنس�ھ ، واستس�لم . وھیھ��ات أن ی�زوره الن�وم والج��وع 

بعنف على ابن س�عیدة المس�كین . ت�ذّكر أن�ھ یمل�ك برتقال�ة ، فبح�ث عنھ�ا یسیطر 
 في ثنیات ثوب حزامھ الواسع .

 عندما آكل ھذه البرتقالة لن یبقى لي شيء من ذكریات أبي .    -   
ھكذا فكر ابن سعیدة ، ولكن لما اشتد بھ الجوع قرّر أكلھ�ا ، ولم�ا ع�زم عل�ى    

یعلو كأنشودة سحریة في سكون اللیل الساخن إزالة قشرتھا ،  سمع صوت ناي 
 . نطقت البرتقالة فقالت : 

عیدة ، اعل��م أن ل��ي الق��درة عل�ى التح��ول إل��ى ع��دد   -    ال تتن��اولني ی��ا اب��ن س�
المتن�اھي م�ن األش�یاء  مھم�ا كان�ت كروی�ة الش�كل وذھبی�ة الل�ون ، ف�إن عرف��ت 

 استعمالي صرت غنیا .
لم یعد یع�رف كی�ف یتعام�ل م�ع ھ�ذه الفاكھ�ة ألّم العجب والخوف بابن سعیدة و   

األعجوبة . أمسكھا ب�ین یدی�ھ ، وطف�ق یلمس�ھا ف�ي فض�ول ق�وي وس�ط الظ�الم ، 
 ولم یجرأ على استعمالھا بأي شكل من األشكال .

سأنتص�ر دون ش�ك  -ص�رخ بھ�ذه التمیم�ة  -لو أستطیع أن أج�د طریق�ي  فق�ط  -  
 ب واللیل ، ودون نجوم وقمر .على فقري ، لكن ھیھات وأنا تائھ وسط األعشا

ولم یكد ینھي ھذه الكلمات حتى طارت البرتقالة من بین أص�ابعھ ، وعل�ت ف�ي    
السماء ، وبعد برھة إذا بقرص قمر یضيء وسط السحب لینی�ر طری�ق المس�افر 

 المسكین ، فصاح حینئذ متعجبــا :
 آه ! آه ! هللا أكبر . -  
ساجدا ، وتابع سیره تحت ضیاء القم�ر ف�ي  ألقى ابن سعیدة جبینھ على الثرى   

اتج�اه " مغ��وم"  والفرح�ة تغم�ره بم�ا یمل��ك م�ن س��لطة عجیب�ة ، وھ��و یتض��ور 
جوعا فكر في ما قد یلّم بھ من أسف وحسرة ل�و ض�یّع ھ�ذه البرتقال�ة الش�ریفة . 
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كئب على أخویھ الذین طرداه بقسوة دون طعام ، فكم تمنى لو ك�ان رغی�ف خب�ز 
شعیر ، أو جرة ماء ، أو جبن ضأن ال غیر . وبینما ھو یحدث نفس�ھ جھ�را بھ�ذه 
الكلمات إذا بالبرتقالة تعود من تلقاء نفسھا ، وتستقر ف�ي ی�ده . ص�رخ م�ن ش�دة 
الفرح وأمسكھا بحدة بین أصابعھ ، ولكنھ لم یكن یمسك برتقال�ة . وف�ي لحظ�ة ، 

كأن�ھ أًخ�رج  أصبح ابن سعیدة یلمس خبزا دائریا فضیا تنبع�ث من�ھ رائح�ة عط�رة
م�ن ف�رن الخبّ�از لت�ّوه . جل�س عل��ى جان�ب الطری�ق ووض�ع الخب�ز أمام�ھ ، وف��ي 
حینھ ، امتألت یده للم�رة الثانی�ة ، فالح�ظ أن�ھ یق�بض عل�ى ج�رة كروی�ة م�ن جل�د 
ناعم بلون زعفراني مملوءة بماء زالل . وما كاد ینتھي من وضع الجرة بجان�ب 

ال�ذي تمن�اه . ج�بن ك�روي تغطی�ھ  الرغیف حتى وجد في ی�ده ج�بن النع�اج الط�ري
قشرة صفراء المعة . أك�ل اب�ن س�عیدة وش�رب ، وش�كر هللا عل�ى كرم�ھ ، وت�ابع 

 سیره نحو " مغوم " . 
�دائق الزھ���ور     �دخل المدین���ة ق���رب ح� �ى نفس���ھ بم� �اكر ، ألف� وف��ي الص���باح الب�

والیاسمین . مرت بجانب�ھ فتی�ات ص�غیرات متحجب�ات ك�ّن متجھ�ات إل�ى الن�افورة 
كن تح��ت بّزات��ـھن ، فانتب��ھ إل�ى أن برنس��ھ الق��دیم ، وك��ل أس��مالھ ال وھ��ن یض��ح

 تمنحھ مظھرا الئقا ، فتمنى برنسا جدیدا ، وثوبا وحذاءا قشـیـبـیـن .
 ھیھات ! ال أملك في جیبي سكة واحدة . -  
وفي الحین ، خرجت البرتقالة من ثنیات حزامھ لتستقر في كفھ . رأى العربي    

تصغر وتصغر إلى أن أصبحت قطع�ة ذھ�ب . دخ�ل أح�د دك�اكین الصغیر البرتقالة 
" مغوم " ، فاشترى ثیابا فاخرة ، وأسلحة ، وجوادا بھیّا أس�ود ، ول�م ی�نس أن 

 یشكر هللا ویستغفره ، ویصلي على رسولھ محمد .
فخور بھیئتھ وھو على ظھر حصانھ ، ج�اب اب�ن س�عیدة ط�رق " مغ�وم " ف�ي    

یین والعّجاب م�ن تح�ت أق�واس وأعم�دة المم�رات زھو ، وأسرع جّم من الفضول
والمساجد وأقدام الصوامع ، ومن كل مكان لمعاینة فارس غریب یرتدي عمامة 
شرقیة في فخر ، ویتمنطق بسیف مقّوس مزخ�رف بخی�وط ذھبی�ة وفض�یة رقیق�ة 
. توقّف أمام قصر رئیس المدینة السلطان عمر بن العریش ، األكبر قوة ونف�وذا 

البلد ، یملك قصرا من المرمر المرّصع بالذھب والفسیفساء ، لھ من كل شیوخ 
ة  ھ می�اه ثّجاج� ة عل�ى الح�دائق المزھ��رة ، ویعبرھ�ا ج�دول ب� ش�رفات عالی�ة مطل�

البن�ت المحبوب�ة للس�لطان  –تندفع بقوة ، وفي أعلى شرفة بالقصر تلعب یـمالح 
عیدة جلَ�َب ف�رح الّص�بایا -عم�ر  ا . س�مع اب��ن س� فوق��ف عن��د  ب��الكرة م�ع قریناتھ�

ع نظ�رات عینیھ��ا برھ�ة . ل��م  م�دخل ال�بالط ، ورف��ع عینی�ھ ف��ي اتج�اه ی�ـمالح یتتبّ�
یستطع ابن سعیدة مشاھدة وج�ھ بن�ت الش�یخ ألن بی�اض خمارھ�ا یحج�ب فمھ�ا ، 

 وخدیھا ، وجیدھا ، وال یسمح إال ببروز عینیھا الناعستین الرائعتین .
إلى ص�دیقاتھا س�قطت م�ن أعل�ى  وفجأة ، صاتت الفتاة ، فالكرة التي رمت بھا   

عیدة م�ن أعل��ى  الش�رفة إل�ى الج��دول لتجرفھ�ا ق��وة المی�اه الدافق�ة . ھ�بط اب�ن س�
حص��انھ ، عب��ر ب��اب القص��ر وأس��رع نح��و الج��دول یأم��ل إنق��اذ ك��رة الس���لطانة 
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الصغیرة من المیاه ، لكن اللعبة أبعدتھا الدوائر المزب�دة لخفتھ�ا . وف�ي األوان ، 
أخفاھ�ا ب��ین ثنای��ا ث��وب حزام�ھ . وض��عھا عل�ى كف��ھ ، وإذا ت�ذكر البرتقال��ة الت�ي 

بالبرتقالة تحلّق بسرعة إلى علو الشرفة وتستقر بین األصابع البیضاء لیمالح . 
 صاحت األمیرة الشابة في إعجاب . –أخواتي ، أخواتي تعالین لتنظرن  -  
 تعالین لمشاھدة جمال الكرة الذھبیة ! -  
ل قد أخذت شكل رقة كرة ذھبیة وھي تنطّ برف�ق وابتھ�اج فالبرتقالة كانت بالفع   

 أطلت یـمالح من العلو على حدائق القصر فرأت فارسا على صھوة جواد أسود 
 وسألتھ 

أیھا الفارس الجمیل ، من الذي بعث بھذه الكرة البنة عمر بن عبد العریش ؟   
 ، ویده على قلبھ . أنا یا أمیرة األمیرات ، أجابھا ابن سعیدة في انحناء

وفي الحال ، أعطت یـمالح أمرھا للعبد األسود " دجیـوال " إلحضار الف�ارس    
 أمام السلطان عمر ، ورخصت البن سعیدة ما لِسن بھ قولھا :  

اذھب للسالم على أبي السلطان ، واطل�ب من�ھ ی�د ابنت�ھ ی�ـمالح ، اذھ�ب وهللا  -  
 یحرسك . 

لذي بعث إلیھ زوجة محبوبة ، ابنة أمیر غن�ي وق�وي ابتھج ابن سعیدة بالحظ ا   
 یلبي كل ما ترغبھ یمالح . ولما وقف في حضرة عمر بن عبد العریش خاطبھ :

باسم هللا األكبر ، ورسولھ محمد ، أطلب منك ید األمیرة یمالح ، ابنتك المتألقة  -
بین صاحباتھا كجشرة الورد المزھرة وسط أقحوان الحقول . 

 من تكون أیھا الفارس الغریب ؟ -       
اسمي ابن سعیدة ، ابن  " أنیف " ، ولدت " بعین شیلیة " ، ما وراء  -         

 بلد الشركي . (كـ : بثالث نقط ) 
ھ بح��دائق قص��ري ، وعل��ى  -          اء ف�ي الحف��ل ال��ذي أنظم� ش�رفنا ھ��ذا المس�

ھا الخامس�ة عش�ر ، وغ�دا شرف ابنتي المحبوبة الت�ي تكم�ل ف�ي ھ�ذا الی�وم س�نت
 سأقول لك ھل تستطیع أن تحظى بید یمالح . 

شاء السلطان عمر أن یمنح لنفسھ الوقت ألن�ھ یتمن�ى ت�زویج وریثت�ھ الوحی�دة   
 من أمیر مغربي غني ، وصاحب جاه وصیت واسع .

سیدي عمر ، سأحظر ھذا المساء للحفل ف�ي ح�دائقك  -قال ابن سعیدة  -فلیكن  -

لطان وب�رح المك�ان . ولم�ا ح�ّل اللی�ل ع�اد إل�ى القص�ر . وج�د الح�دائق حیا الس�   
تفوح بعطر الورود والیاسمین وزھ�ور األقح�وان ، وھ�ي ف�ي احتفالی�ة ، وخری�ر 
المیاه المتدفقة تمأل نافورات المرمـر ، وضیاء الف�وانیس ین�تظم ِط�وال األش�جار 

لراقص��ون فك��انوا والعش�ب كاألف��اعي الناری��ة الطویل��ة . وأم��ا الموس��یقیون وا
ینعش�ون الش��جیرات بأص��وات نغ��م الطب�ول واألناش��ید ، والخ��دم یص�بون القھ��وة 
العربیة المعطرة في الفناجین الصغیرة المطرزة أق�دامھا بالنح�اس . وم�ن أعل�ى 
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الشرفة كانت األمیرة یمالح تراقب االحتفال الذي أقیم على شرفھا ، وابن سعیدة 
 یق حلیھا اللؤلئي . یلمح رفرفة حجابھا األبیض ، وبر

وحوالي منتص�ف اللی�ل ، انطف�أت القنادی�ل المض�یئة للح�دائق لنف�اذ زیتھ�ا ال�ذي   
یوقدھا لساعات عدی�دة ، ولم�ا ك�ان المس�اء قمری�ا ، ف�إن الس�ماء بقی�ت س�وداء 

 كسماء العاصفة .
نح�ن اآلن نغ�رق ف�ي الظلم�ة . علین�ا أن  -قال الس�لطان عم�ر -مع األسف  -     

 ء والرقـص ، فیمالح كانت تتمنى دوام الحفلة اللیل كلھ .نوقف الغنا
 إن أمنیة األمیرة باإلمكان أن تتحقق أیھا السلطان عمر ، إذا أذنت لي .   -     

نط��ق اب��ن س��عیدة بھ��ذا وھ��و یخ��رج م��ن حزام��ھ البرتقال��ة ص��احبة التغی��رات   
 المتعددة ، وناشدھا بصوت خافت :

ة الس�حریة ، اعمل�ي عل��ى إن�ارة  الحدیق�ة لألمی��رة برتقال�ة ، أیتھ�ا البرتقال�� -    
 یمالح .
�ق باألش���جار،          وف��ورا ، انقس���مت البرتقال��ة العجیب���ة إل��ى أل���ف ج��زء عل�

والش�جیرات ، والنبات��ات ، والعناقی��د المزھ��رة . وف�ي أق��ل م��ن برھ��ة ، أض��اءت 
المص�ابیح الكروی�ة الالمع��ة ك�ل أرج�اء القص��ر، وانبع�ث منھ�ا لھ�ب فض�ي حی��ث 

 سیم المحمل بالعطور یأرجحھا برفق .الن
ن فرحھ�ا . وبع�دھا اس��تأنف        وم�ن أعل�ى الش�رفة ، ص��فقت یم�الح معب�رة ع�

الحفل ، وأجلس السلطان عمر الفارس على یمین عرش�ھ البھ�ّي . وق�دم الطع�ام 
السلطاني تح�ت خیم�ة م�ن الحری�ر الم�زركش برس�وم جمیل�ة . ووزع�ت أص�ناف 

ھ الب��ن الم�أكوالت اللذی��ذة ، والش��را ب الراق�ي للم��دعوین ، وق��دم الس�لطان كأس�
 سعیدة معلنا بصفة رسمیة :

 أیھا الغریب النبیل ، نقبل أن نمّدك ید األمیرة ابنتنا . -    
وفي نفس الھنیھة ، أحضر خدام السلطان إلى الخیمة متسولین ضبطا بم�دخل    

 الحدائق یسرقان لیمون وتمر معالیھ .
نھ مذعورا لما عرف أن السارقین أخواه  "حّسي " و وجم ابن سعیدة في مكا   

 " جمار " اللذین طرداه بفظاظة من المنزل األبوي .
 لیلقیان في السجن ، صاح عمر بحدة وغیض . -    

ت�ردد اب�ن س�عیدة برھ�ة خائف�ا م��ن أن یعرف�ھ األخ�وان ، وبق�ي منقس�ما ب��ین       
، واإلشفاق عل�ى م�ن ك�ان  الرغبة في االنتقام مما لحق بھ في الماضي من أذى

 العجوز ینادیھما ببنّي . انتصرت الرحمة ، فنادى ابن سعیدة :
أیھا السلطان عمر ، باسم ابنتك یمالح التي تحتفل الیوم بعید میالدھا السعید ،  -

أع��ف ع��ن ھ��ذین الم��ذنبین ، واتركن��ي أرافقھم��ا بنفس��ي إل��ى أب��واب القص��ر ، 
 وجازاك هللا العظیم خیرا على نبلك .

 أجابھ عمر : 
ابن سعیدة ، صھري ، لن أرفض لك طلبا  . -
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أبع�د اب�ن س�عیدة أخوی�ھ خ�ارج قص�ر الس�لطان ، وع�ّرف بنفس�ھ  "لحّس�ي " و   
 "جمار" المرتعدین والمذعورین .

 سامحنا ، نستحلفك باہلل ، قال األخوان في رجاء . -
نفس�ھ أن یم�الح غفر ابن س�عیدة لھم�ا ألن�ھ ك�ان طیّب�ا ، وك�ان یعل�م ف�ي ق�رارة   

األملود ستوافقھ على صفحھ . وأمّد  " حسي" و" جمار" قدرا كبیرا من المال 
حت��ى ال یفك���را ف���ي الس���رقة ، وع���اد   إل��ى خیم���ة عم���ر حی���ث التحق���ت یم���الح 

 بالـمدعوین ، وبأمر من أبیھا . 
ا ب��الكالم المق��دس     لطان الخطیب�ین لیش��ربا ف��ي ك��أس واح��د ، ویتلفظ� دع��ا الس�

البرتقال�ة  –وأم�ام الحاض�رین  –عدھا قّدم اب�ن س�عیدة لألمی�رة یم�الح المعتاد ، ب
السحریة التي صنعت غناه ، وقادت األفراح إلى مصیره .

 Contes من المجموعة الحكائیة : « حكایات لألیام الممطرة   »لسنة 1924م
 pour les jours de pluie

  Madeleine FAVERGEAT  en 1924  للكاتبة : مادلین فافركییت

تـقـدیـم متأخر 

الـسـماء تـمـطـر . القطرات تسقط ، تالمس األرض واألقدام . إنھا ت�رقص        
 على العشـب واألوراق وزجـاج النوافـذ .

وحقیقة الــســماء تـمـطـر ، ھل تسمعھا ؟ أرید أن أنقل إلیك حكایة من حلم       
  إن الحكایات تنسینا تعب الطریق ، تدفّئنا ، وتزرع فینا األمــــــل .

 قـطـرات المطر تمتعنا ، والحكي یستھوینا في كل األیــام الــمــمــطـــرة .     
العـصـفـور المرتعد في وكنھ یعشق المطر والنشید ، وأح�الم األطف�ال ترت�اح      

 للــحـكـایـات .
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