الفالحة عند األنباط
حمدان الكبيسي
رُبٔنذ ْزِ انذساسخ يسأنخ ارمبٌ انُجؾ نحشفخ انفالحخ ٔرفُُٓى ثٓب ،ال سًٍب انشغش
ٔرـؼًٍّ ٔركضٍشِٔ ،اسزُجبؽ إَٔاع عذٌذح ٔيفٍذحٔ ،راد لًٍخ غزائٍخ ٔؿجٍخٔ .لذ
اسزخهض انجبحش عمّ يؼهٕيبرّ ٔاسزُزبعبرّ يٍ كزبة "انفالحخ انُجـٍخ" الثٍ ٔحشٍخ.
اٌ ْزِ انذساسخ أيبؿذ انهضبو ػٍ يسأنخ ارمبٌ انُجؾ نهفالحخٔ ،ػًهٍبد إَجبد انضسع،
ٔإطالػ انشغش ٔانضًبس ٔدفغ اَفبد انضساػٍخ ػُٓبٔ .سكضد انذساسخ ػهى شغش
انضٌزٌٕ انزي ػبنظ انُجؾ شحزّٔ ،لهخ ٔسلّ ٔصًبسِ ثـشٌمخ غٍش يكهفخ نهفالحخ .رنك آَى
أخزٔا يمذاس كف يٍ صًش انضٌزٌٕ األسٕد انُبػظٔٔ ،ػؼِٕ فً أطم شغشح انضٌزٌٕ
انزً ٌالحظٌٕ آَب حبنذ ،أ اٌ حًهٓب ثذأ ٌممٔ ،رمم أٔسالٓب .فٍؼًذٌٔ ػهى ٔػغ كف
يٍ انضٌزٌٕ فً أطم ْزِ انشغشح ثؼذ اٌ ٌضٌحٕا انزشاة ػٍ اطهٓب ،صى يب ٌهجضٕا اٌ
ٌؼٍذٔا انزشاة انى ٔػؼّ انسبثك ،صى ٌسكجٕا ػهٍّ يمذاساً يُبسجبً يٍ انًبءٌٔ .كشسٌٔ
سكت انًبء نٍهزٍٍ يزٕانٍزٍٍٔ ،كبَٕا ٌغذٌٔ شغش انضٌزٌٕ انزي ػبنغِٕ ثٓزِ انـشٌمخ لذ
كضش ٔسلّٔ ،رشؼجذ أغظبَّٔ ،غهظذ ػشٔلّ ٔغبطذ فً األسع .فٍكٌٕ رنك سججبً
فً ؿٕل ثمبء انشغشح ٔكضشح صًشْب.
ٔػبنغذ ْزِ انذساسخ يسأنخ ارمبٌ انُجؾ فٍ رشكٍت األشغبسٔ ،يُٓب شغش انضٌزٌٕ.
ٌٔجذٔ آَى سبسٔا فً ْزا االرغبِ خـٕاد كجٍشح ٔدلٍمخ ٔيذسٔسخ كً رظٓش ػُذْى
إَٔاع عٍذح راد اَزبعٍخ ػبنٍخ َٕػبً ٔكًبً .فكبَٕا ٌأخزٌٔ يٍ شغش االرشط غظُبً ثسكٍٍ
يبع ،ػهى ٍْئخ سأط انمهى انزي ٌكزت ثّ انكبرت .صى ٌأرً انفالػ انُجـً انى شغشح
انضٌزٌٕ فٍمـغ يٍ أغظبَٓب غظُبً ،صى ٌحفش فً انًٕػغ انزي لـغ يُّ حفشاً ٌكٌٕ
ثًمذاس يب ٌغٕص فٍّ غظٍ االرشط انزي سجك اٌ لـؼّٔ ،نٍكٍ أخزِ ْزا ٔانمًش ثذساً،
صى ٌشش انًٕػغ ثمهٍم يٍ انًبءٔ ،ثؼذئز ٌشكت غظٍ االرشطٔ ،كبَٕا ٌفؼهٌٕ اٌ ركٌٕ
ػًهٍخ انزشكٍت ْزِ فً شٓش شجبؽ ،أ فً األٔل يٍ آراسٔ .ثؼذئز ٌٕسق غظٍ االرشط
ٌٔضًش ثؼذ سُزٍٍ أ صالس ارشعبً ػهى شكم صٌزٌٕ ،را سائحخ صكٍّٔ ،نّ فٕائذ ؿجٍخ
كضٍشح ػبنغزٓب انذساسخ.
كًب اٌ انذساسخ أٔػحذ اٌ انُجؾ أدسكٕا أصش انٕٓاء ٔانًبء ٔثؼغ انكٕاكت ػهى
انُجبد .

