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نصوص روائية

فرس العائلة

محمود شقير
للب ّر ّية أعرافها التي ابتدعها أبناء بسطاء .عبد اهلل هو أحد هؤالء األبناء .وهو لم
راضيا عن استمرار حياته في الب ّر ّية .فالريح التي تقبض على الغيوم من أذيالها
يعد ً
جالبة معها املطر ،لم تعد حتضر إال لتعيث خرا ًبا في مضارب العشيرة ،واملطر منقطع
عن الب ّر ّية أو هو شحيح في أحسن األحوال .واألغنام ج ّفت ضروعها ،وسبل العيش
أصبحت أكثر صعوبة ،وعسكر االنكليز ال يغيبون عن العشيرة حتى يظهروا في
أفقها من جديد.
وبالتوجه غر ًبا إلى مشارف
قرارا بالرحيل،
ّ
لذلك ،اتخذ عبد اهلل بعد طول تفكير ً
القدس .هناك ميكن ألبناء عشيرته العثور على عمل .لم يكن قراره سهالً ،فهو ولد
في الب ّر ّية وعاش طفولته وشبابه فيها ،وهو اآلن كهل ،وله فيها ذكريات.
يؤجل تنفيذ القرار .قالت
أ ّمه صبحاء لم توافق على الرحيل ،ما جعل عبد اهلل ّ
حتب مغادرة الب ّر ّية حيث ولدت وعاشت .وقالت كيف ميكنها مغادرة املكان
إنها ال ّ
الذي يحتضن قبر زوجها؟ وكيف ميكنها العيش في مكان آخر بعد هذا العمر؟ هي
محمود شقير ،كاتب وقاص من فلسطني.
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التي لم تزر القدس إال عد ًدا قلي ً
ال من امل ّرات ،ولم تغادر الب ّر ّية إال حينما ذهبت إلى
احلج صحبة زوجها .بذل ابنها جهو ًدا مضنية إلقناعها
بيت اهلل احلرام لتؤ ّدي فريضة ّ
بالرحيل ،ووعدها بأن يأتي بها إلى الب ّر ّية ك ّلما رغبت في زيارة قبر أبيه.
وعمه عبد اجلبار وآخرون من أبناء
ظ ّلت أ ّمه متم ّنعة ،وكذلك زوجته مثيلة ّ
مرتاحا لتم ّنعهم ،فهو اآلن مختار العشيرة .بعد أشهر من
العشيرة .لم يكن عبد اهلل
ً
مختارا ،وقد م ّر على ذلك سنوات ،وهو اآلن يشعر
احتالل االنكليز للبالد أصبح
ً
قريبا من املدينة ومن دوائر حكومة االنتداب .في زمن األتراك
باحلاجة إلى أن يكون ً
محمد هو مختار العشيرة ،وكان االبتعاد عن مراكز ّ
احلكام مطلو ًبا آنذاك
كان والده ّ
انصياعا للحكمة التي تقول :ال مت ّر من قدّ ام حاكم وال من ورا بغل .واآلن ال بدّ من
ً
مغادرة الب ّر ّيةّ ،
جديدا ابتدأ منذ أن أصبحت البالد حتت حكم االنكليز،
ألن زم ًنا
ً
ومنذ أن تزايدت الهجرة الصهيونية إليهاّ ،
وألن اخلطر هو اخلطر في الب ّر ّية وفي غيرها
من أماكن البالد.
حتمست للرحيل الذي يق ّربها من
عمه بعد موت أبيهّ ،
مهيرة ،زوجة أبيه ،وزوجة ّ
القدس ،ألنّها وقعت في ح ّبها منذ زيارتها األولى لها .أخته من أبيه ،معزوزة التي
شجعته على الرحيل .معزوزة منذ أن أنهت حدادها على
كبرت ولم تتز ّوج بعدّ ،
حبيبها الذي قتل وهو يخدم في ق ّوة احلدود ،لم تظفر بعريس ،فلم ّ
يكف نهداها عن
الهديل .ملعزوزة نهدان مثل حمامتني بيضاوين .ينام النهدان في النهار ويستيقظان
في الليل ،يطلقان هديلهما الذي ميأل البيت ويفيض نحو اخلارج فيسمعه اجليران.
معزوزة رغبت في مغادرة الب ّر ّية ّ
لعل نهديها ينسيان لغتهما ويتو ّقفان عن الهديل،
لكن أ ّمه واآلخرين
ولهذا السبب ّ
شجعت أخاها على تنفيذ قراره من غير إبطاءّ ،
يحب الب ّر ّية مثلهم ،وهذا ال يعني البقاء فيها إلى أبد اآلبدين.
أوقعوه في بلبلة ،فهو ّ
كان ك ّلما ألحَ ّ وا عليه بالبقاء فيها يغادر مضارب العشيرة وي ّتجه نحو اخلالء الفسيح
على صهوة فرسه .تركض الفرس في السهل وصو ًال إلى سفح اجلبل ،والسماء مج ّللة
بغيوم بيضاء حيث ال مطر ،والقحط يأكل وجه األرض .ينزل عن فرسه ويقودها على
مهل ،ثم يجلس فوق صخرة مط ّلة على املضارب وعلى اجلبال البعيدة وعلى املدى
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املمتدّ نحو الغرب ،وال تغيب عن باله األيام التي قضاها هنا وجعلت حلياته مذاقًا ال
ينساه.
وهو يعي أن للبر ّية أعرافها التي ابتدعتها أجيال متعاقبة من أبنائها .هو أحد هؤالء
ظل منذ شبابه ّ
األبناءّ ،
املبكر متأ ّه ًبا ملواجهة الوحوش بالكالب اجلارحة وببنادق
قدميةّ .
احلب على من حوله بأسلوبه اخلاص.
وظل معن ًّيا بإغداق ّ
القصي من
ينصب بي ًتا من شعر املاعز في الطرف
في أ ّيام الصيف القائظة ،كان
ُ
ّ
نباحا ّ
متقط ًعا ،ويجثم قطيع املاعز الذي
بيوت العشيرة ،ته ّر من حوله كالبه وتنبح ً
ميلكه في الفسحة الترابية املترامية أمام البيت ،أو في احلظيرة احملاطة بسلسلة حجر ّية،
تنبعث منه أصوات تتراوح بني طقطقة أسنان املاعز وهي متضغ ما جتت ّر من طعام ،وبني
ثغاء بعض اجلديان أو تناطحها العابث الودود ،أو «بعبعة» تيس هائج يحاول عنزة
متم ّنعة .وال يندر أن تهبط على طرف احلظيرة بومة ،تطلق نعيبها املشؤوم ،يركض
عبد اهلل نحوها ،يطردها ،ويستعيذ باهلل من الشرور.
بعد أن تنشر العتمة رداءها اخلفيف على الب ّر ّية حتت قمر متأللئ في السماء،
ّ
ًّ
ألي عراك.
يخف الضجيج وتضطرم نفس عبد اهلل مبشاعر شتى ،ويبدو
مستعدا ّ
يبدو في الوقت نفسه ّ
يتفحص بعينيه احلا ّدتني أطراف
متعط ًشا للحظات من اللذةّ ،
حتس ًبا من ذئب غادر أو من سارق ،فال يرى أو
السهول الساكنة في جالل الليلّ ،
يحس ما يكدّ ر صفوه ،ينضو عنه ثوبه ،يتبدّ ى بالشعر املتكاثف على جسده كأنّه
ّ
من وحوش البر ّية ،يسارع إلى زوجته املستلقية في فراشها ،يع ّريها بال استعصاء ،كما
لو أنّها كانت تنتظره ،يتألأل جسدها حتت النور اخلافت الذي يرسله القمر ،يلتحم
بها وهي ترسل حمحمات خافتة مثل فرس ،ويشعر بأنّه سلطان هذه الب ّر ّية الشاسعة.
يتحسسه كما لو أنّه يستعجل قدوم طفله األ ّول.
متتدّ يده إلى بطنها،
ّ
تهمد حركته إلى جوارها ،وال يغفو على الفورّ .
ّ
ويتذكر ما
تطل عليه الهموم،
قاله الضابط التركي لوالده حينما داهم مضارب العشيرة بح ًثا عن الشباب إلرسالهم
إلى احلرب .غادر الشباب املضارب في اللحظة املناسبة واختفوا في اجلبل .عبد اهلل
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أيضا في اجلبل .وقال الضابط ّإن أخ ّوة الدين تفرض على ّ
كل رعايا السلطنة
اختفى ً
أن يه ّبوا للجهاد .قال :هذه امل ّرة أنتم مطالبون بالدفاع عن القدس .لم يستجب
محمد ،والد عبد اهلل ،لهذا الكالم .ولم يستجب ملا هو ّ
أقل شأ ًنا من ذلك،
الشيخ ّ
فحينما ذهب بعض أبناء جيرانه في الب ّر ّية من عشائر السواحرة ،ومعهم التاجر
اليهودي املقدسي يتسحاق إليشار وابن القدس حسني احلسيني ،إلى مدينة الكرك
في شرق األردن لشراء القمح من هناك ،والعودة إلى فلسطني لتزويد اجليش التركي
يحب
مبا يحتاجه منه ،فإنّه لم يوافق على الذهاب معهم ألسبابه اخلاصة .صحيح أنّه ّ
لكن كالم الضابط لم يه ّز مشاعره ،وهو لم ي ّتخذ موقفه من عدم الذهاب
القدس ّ
إلى الكرك وكذلك موقفه هذا اعتباطً ا ،ففي مداهمات سابقة ملضارب العشيرة اقتاد
األتراك أربعة من أخوته واثنني من أبنائه مع آخرين إلى حروب السلطنة .وكانت
نتيجة ذلك بالغة الفداحة :قتل ابناه وثالثة من أخوته ،والرابع مت ّرد على أوامر ضابطه
التركي فأودع السجنّ ،
ومتكن من الفرار بعد أن واجه املوت غير م ّرةّ .
ظل ّ
يتغذى
ّ
باحلشائش واجلنادب والسحالي وهو تائه في الدروب البعيدة ،إلى أن ُق ّيضت له
العودة ،فلم تكد زوجته تعرفه ،وحينما عرفته احتضنته أمام الرجال ،في مشهد
ال لألبناء ولألحفاد ك ّلما حانت ساعة
ظ ّلت صبحاء ،أ ّم عبد اهلل ،تتحدّ ث عنه طوي ً
سمر .لم يستجب الشيخ ،ولم ّ
يرف له جفن ،وهو يستمع إلى كالم الضابط .قال
له :كفاية علينا أوالدنا وإخوتنا اللي انقتلوا في احلرب.
قال الضابط :يعني ،لن تنصروا إخوانكم في الدين ،ولن تدافعوا عن القدس!
لم يجبه الشيخ ،فاملوقف لم يعد بحاجة إلى إيضاح .سادت حلظة صمت ،أخذ
الضابط التركي يتف ّرس في وجوه أبناء العشيرة الكهول الواقفني أمامه ،ولم يكن فيهم
سن اجلند ّية .في ما مضى كان بوسعه أن يكون أكثر تشدّ ًدا معهم .اآلن،
واحد في ّ
لم يعد ذلك ممك ًنا خوفًا من مت ّردهم ،بعد اخلسائر التي تك ّبدوها في حروب السلطنة،
وبعد أن ضعفت قبضة السلطنة على العشائر التي جتد لها مالذًا في اجلبال الوعرة
وفي األماكن النائية ،لذلك ّ
ظل ملتز ًما جانب احلذر .ابتسم ابتسامة صفراء ،حدّ ق
في وجه الشيخ وسأله :أنت مختار العشيرة؟
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 نعم.نص ًا مكتو ًبا في ورقة :بهذا حتكم أنت وأبناء العشيرة
قال في استعالء كمن يقرأ ّ
على أنفسكم بأنّه ال قيمة لكم ،وستظ ّلون جنكلة مثلما أنتم اآلن.
ّ
ظل الشيخ صام ًتا ،ما جعل الضابط التركي موق ًنا من أنّه لم يعد َث ّمة كالم ميكن
ّ
بالذل حينما عرف ّأن القدس كانت
أن يقال .كاد عبد اهلل ينفجر من اإلحساس
محور الكالم .نقلت له َّ
كل ما قيل والدتُه صبحاء التي كانت تصغي إلى كالم
الضابط وهي واقفة خلف ردن البيت .ر ّدد عبد اهلل الكالم م ّرات عدّ ة كما لو أنّه
يعذب نفسه على وقع الكالمّ :
ّ
نهب للدفاع
رح ً
نظل جنكلة ،بد ًوا ّ
ال ال قيمة لنا ،وال ّ
عن القدس! وقالت له أ ّمه ّإن الضابط بعد أن تل ّفظ بكلماته ،ضغط على بطن حصانه
محمد ومن معه :تف ّرقوا من أمامي يا
بحركة غاضبة من ساقيه ،وصاح في الشيخ ّ
جنكلة ،تف ّرقوا.
ابتعدوا مفسحني في الطريق للضابط وللعسكر الذين مرقوا فوق خيولهم
مسرعني .ثارت خلفهم سحابة من غبار انعقدت فوق البيوت وحظائر األغنامّ .
ظل
الرجال يرقبون اخليول املتراكضة عبر السهل ،وحينما ابتعدت اخليول ،وانقشعت
محمد برأسه
سحابة الغبار ،عادوا إلى النظر في وجوه بعضهم بعضاً .أطرق الشيخ ّ
توجه إلى املضافة وتبعه اآلخرون.
نحو األرض ،ثم ّ
جلسوا وتأ ّمل الشيخ ما جرى وشعر بامتعاض .فقد أحلق الضابط إهانة به
حتمس
وبعشيرته .وحني عاد عبد اهلل وبق ّية الشباب إلى املضارب قيل كالم كثيرّ .
عبد اهلل وعدد من أبناء العشيرة لفعل سريع ،فهم لم يحتملوا اإلهانة ،وأدركوا ّأن
نصرة األتراك في الدفاع عن القدس واجبة عليهم ،فلماذا الته ّرب من هذا الواجب
والتنصل من الدعوة للجهاد؟ حاول الشيخ تخفيف العبء عن نفسه ،دخل في
ّ
مماحكات مع من حوله .قال البنه عبد اهلل :كنت جيت من اجلبل وتك ّلمت مع
الضابط.
 لو جيت وتك ّلمت ما خلصت من زعلك.صمت الشيخ حلظة ،وراح يبحث عن تبريرات :ال تنغ ّروا بكالم الضابط عن

 | 220الكرمل الجديد |  | 3خريف 2012

القدس ،اسألوني أنا عن األتراك وظلم األتراك.
الحظ أنهم استم ّروا في صمتهم ،فازداد حماسة ملوقفه :سمعتوا عن السفربرلك،
وعن اجلوع؟
 سمعنا.وحصة السلطنة من قمحنا وشعيرنا؟
 نسيتوا ضريبة العشر ّ ال ما نسينا.علي.
 ط ّيب ،ما دام انكم مش ناسيني ،ليش تعتبون ّرغب عبد اهلل في مناكفة أبيه :أنت يا والدي ناقم على األتراك.
 نعم ،أنا ناقم.محمد عن موقفه .وحينما وجد عبد اهلل ّأن
استم ّر احلوار ولم يتراجع الشيخ ّ
مواصلة الكالم لن تفضي إلى نتيجة ،واصل مناكفته ألبيه وقال :صدق من قال جدّ نا
هما إ ّياها بالكفرّ ،
وظل
أبو لهب (قالها أحد اخلصوم مندّ ًدا بعشيرة العبد الالت ،م ّت ً
رجال العشيرة يتناقلون هذا الكالم على سبيل املزاح).
ابتسم الشيخ رغم ما يعتريه من ألم ،وقال:
 اذكر اهلل يا عبد اهلل. ال إله إال اهلل.بحث الشيخ بني اجلالسني عن أخيه عامر الذي هرب من سجن األتراك ،فلم
ّ
يتمكن
يره .الذ بالصمت ولم يعد يصغي إلى ما يدور في املضافة من كالم .ولم
عبد اهلل من تصحيح غلطة أبيه ،حاول ذلك في األسابيع التالية ،تشاور مع بعض
دفاعا عن
أبناء العشيرة،
مقترحا عليهم اإللتحاق باجليش املرابط على جبهة القتال ً
ً
محمد إلى ما
القدس ،فأبدوا استعدادهم للقيام بهذه املهمة .وحينما انتبه الشيخ ّ
ينوي ابنه واآلخرون اإلقدام عليه ،تصدّ ى لهم ومنعهم من مغادرة مضارب العشيرة،
اخلاصة ،وكان عليه أن يخ ّفف من
فانصرف عبد اهلل على مضض إلى النظر في شؤونه ّ
قلق فاطمة التي أجنبت طفلها بعد سبعة أشهر من الزواج.
فاطمة كانت قلقة وخائفة من الفضيحة ،وعلى العكس منها كان زوجها عبد
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اهلل ،ابتهج أثناء عودته من املرعى والنسوة يباركن له باملولود .فاستقبال العائلة ملولود
ذكر يع ّزز مكانتها ،ويخ ّفف من وقع اإلهانة التي لم يستطع هو ووالده نسيانها.
جالسا في املضافة
ترك القطيع ميضي نحو احلظيرة ،ومضى إلى بيت والده .وجده ً
على فرشة من صوف ،ومن حوله عدد من رجال العشيرة .جلس بني الرجال وهو
يتل ّقى التبريكات .تنحنح الشيخ محمد ،وسأل :ما اسم املولود يا عبد اهلل؟
محمد.
قال من غير تر ّددّ :
أحنى الشيخ رأسه وقد أثقلته النشوة.
وحملمد احلفيد.
حملمد اجلدّ ّ
اندلعت في فضاء الب ّر ّية الزغاريد ،وغ ّنت النساء ّ
مع ذلك ،لم يسلم شرف فاطمة من م ّر الكالم .راجت شائعة تقول إنّها كانت
ال قبل الزواج .وظ ّلت الشائعة تسري من بيت إلى بيت حتى ّ
تدخل الشيخ
حام ً
محمد واعترض سريانها اللئيم ،وكان لهيبته أثرها على أبناء العشيرة ،فاعتبروا الولد
قدر من الشجاعة .ورغم ذلك،
ُسباعياً ،وقالوا ّإن الولد السباعي
يشب وهو على ٍ
ّ
استم ّر الهمس في جلسات النساء.
عبد اهلل لم يكترث للهمس .ولن ينسى ذلك اليوم عند سفح اجلبل :هو الشاب
اململوء عفو ّية وبراءة يرعى أغنام أهله .وعلى مسافة منه ،ترعى فاطمة أغنام أهلها.
هي األخرى مملوءة عفو ّية وبراءة ،ثوبها ينساب على جسدها باسترسال ،وخدّ اها
وحيدا معها .ذلك يحدث في العادة ،والسماء كانت مج ّللة
متو ّردان .وجد نفسه
ً
بالغيوم ،فكأنها تهب غطاء ملن يريد التك ّتم على أمر ما.
 ص ّبحك اهلل باخلير يا فاطمة. يسعد صباحك يا عبد اهلل.جلس فوق العشب ،وقال لها :اتركي األغنام ترعى ،واجلسي.
مفتوحا على
جلست بالقرب منه ،شعرت بخجل وبشيء من اخلوف ،وكان اخلالء
ً
احتماالت ش ّتى .دار بينهما حديث ّ
متقطع عن الرعي واألغنام ،عن املطر والغيوم،
عن األماكن البعيدة التي تقع خلف اجلبال ،وعن النساء والرجال الذين يعيشون
رغدا من حياتنا هنا .هذا ما يقوله الذاهبون إلى القدس لبيع الصوف
هناك حياة أكثر ً
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وحليب األغنام.
ضحكت وهي تستمع إلى حديثه عن الشقاء الذي حتياه العشيرة في هذه البرية
متس القلب .تداخل قطيعه مع
النائية .شعر بارتياح وهو يصغي إلى ضحكتها التي ّ
قطيعها حتى لم يعد ممك ًنا التمييز بينهما .ولم ينتبه إلى القطيع ،انتبه إلى ُح ّمى
شمر ثوبه وبان جسده األسمر الفتي .ارتبكت
تسري في بدنه لم يشعر بها من قبلّ .
مرارا في السنوات
فاطمة أل ّول م ّرة وهي تلمح تكوينات جسده .عبد اهلل فعل ذلك ً
املاضية وهو طفل يرعى األغنام ،فعل ذلك أمام فاطمة وأمام غيرها من البنات لدوافع
أي التباس :م ّرة لكي يبول ،وأخرى لكي يسبح في بركة ماء ،وثالثة لكي
ال حتتمل ّ
يع ّرض بدنه للشمس .ولم يكن يشعر بأ ّية ُح ّمى تسري في بدنه ،وفاطمة لم تكن
أي اهتمام .هذه امل ّرة ،ارتبكت
تعير انكشاف جسده أمامها وأمام غيرها من البنات ّ
وأشاحت بوجهها عنه.
جذبها إلى جواره حتى المس جسدها جسده .متدّ دت على العشب ومشاعر
مبهمة تعتريها .التحما فوق العشب على نحو لم يتو ّقعاه ،ولم يعرفاه من قبل ،وظال
يحسان سوى وجيب الدماء التي تسري في عروقهما.
كذلك وق ًتا وهما ال ّ
بعد أن همدت حركتهما ،واجنلت األحاسيس احلارقة التي اضطرمت في
جسديهما ،بكت فاطمة واضطربت :شو اللي عملته؟
بدا مسكون ًا باخلجل :ما قدرت أمنع نفسي.
 أ ّمي رايحة تنجن إذا عرفت.قال لكي يطمئنها :رايح أتز ّوجك.
لم تصدّ ق أذنيها :تتز ّوجني!
 ما تقبلني الزواج بي؟ أقبل ،واهلل أقبل.أبهجتها فكرة الزواج التي لم تدر بخلدها من قبل ،أو ربمّ ا استبعدت وقوعها مبثل
حذرا في تعاملها مع عبد اهلل ،ظ ّلت
هذا االستعجال .وفي ما بعد ،أصبحت أكثر ً
ّ
تذكره بوعده لها شهرين كاملني ،تصدّ قه حي ًنا ويخيب أملها فيه حي ًنا آخر .وذات
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جتمع رجال العشيرة وبعض رجال العشائر املجاورة في ساحة وسط املضارب.
مساءّ ،
وهن في
جتمعن في مكان قريب من الساحة لالستماع إلى أحاديث الرجالّ ،
النسوة ّ
حالة من التح ّفز والتر ّقب .خ ّيم الصمت كأمنا إلعطاء املناسبة ما تستح ّقه من جالل.
حجر وهي مطرقة برأسها إلى األسفل ،ورموشها تنسدل فوق
جلست فاطمة على َ
عينيها الواسعتنيّ .
رف جفناها ورمقت عبد اهلل وهو جالس أمامها على حجر .سدّ د
نظرات غامرة نحوها ،وقالِ :
أنت على حجر وأنا على حجر.
بلعت ريقها وقالت :أنا األنثى وأنت الذكر.
صدورهن مثل سريان النسيم
زغردت النسوة حاملا سمعن كلماتها التي سرت في
ّ
محمد أعيرة نار ّية من بندق ّيته احتفاء باملناسبة ،تبعه بعض
في احلقول .أطلق الشيخ ّ
أفراد العشيرة في إطالق أعيرة نار ّية من بنادقهم ،جعلت قطعان املاشية جتفل في
مرابضها ،واضط ّرت الكالب إلى االحتماء بحواشي املضارب.
حطب كثير أشعلته العشيرة في
ليال احتفاء بعرس عبد اهلل.
سهرت العشيرة سبع ٍ
ٌ
ليالي العرس ،والرجال انتظموا في السامر وسحجوا ،ثم عقدوا حلقة الدبكة ودبكوا
على أنغام الشبابة ،والنساء رقصن وغ ّنني وزغردن .والبنات اللواتي لم يتز ّوجن بعد،
يخترنهن عرائس ألبنائهن.
أظهرن مفاتنهن أمام أ ّمهات الشباب لع ّلهن
ّ
ولم يفارق عبد اهلل زوجته طوال األشهر األولى للزواج .اعتاد أن يصطحبها معه
إلى املرعى .ميضيان النهار م ًعا ،يأكالن الطعام م ًعا ويشربان حليب األغنام م ًعا،
واألغنام ترعى على مقربة منهما ،ثم يجمعان الزعتر الب ّري م ًعا من سفح اجلبل.
ويعودان إلى اجللوس فوق العشب وهما متالصقان ،يتبادالن الكالم املهموس،
ويستعيدان املتعة التي مارساها هنا في اخلالء .عبد اهلل يبدو في غاية االنتعاش،
وفاطمة كذلك ،لوال بعض مشاعر من خشية وإحساس باإلثم ج ّراء ما فعلت قبل
الزواج ،يعتريها هذا اإلحساس فجأة ثم تقصيه من وعيها كي ال ّ
يعكر عليها بهجة
اللحظات التي تقضيها مع زوجها وال تتك ّرر في ّ
كل األوقات.
ال خاف ًتا كأنها تن ّبه عبد اهلل إلى أن الوقت ميضى
ه ّزت الفرس رأسها وأطلقت صهي ً
وهو مستغرق في تأ ّمالته .ه ّز رأسه هو اآلخر ونظر إلى املكان الذي جمعه بفاطمة
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أ ّول م ّرة هنا فوق العشب قبل سنوات .اآلن ال يوجد عشب ،أرض جرداء فقط تنتظر
مصم ًما على إقناع أ ّمه بالرحيل.
املطر وليس ثمة مطر .ركب فرسه وعاد إلى املضارب ّ
محمد أباه ،ولم يطلب
محمد .لم يستشر ّ
الوحيد الذي رحل نحو الغرب هو ابنه ّ
إذ ًنا من أحد .افتقده أبوه ذات صباح ،ولم يعثر عليه في مضارب العشيرة وال في
محمد نحو الغرب ،قيل إنّه في القدس ،وقيل إنّه في يافا
األماكن القريبة منها .مضى ّ
يعمل في مواخيرها حيث تكثر اليهود ّيات ونساء من جنس ّيات أخرى .وكان هذا
مبعث قلق لوالده وخوف من املجهول ،مع أنه ال يصدّ ق حتى اآلن ّأن ابنه الذي حتدّ ر
من صلبه ميكن أن يعمل في ماخور.
في طريقه إلى املضارب م ّر مبقبرة العشيرة .هنا يرقد زوج حفيظة األخير وثالثة
من أقاربه الذين قتلوا بسببها .هنا قبر والده الشيخ محمد ،وقبر جدّ ه الشيخ عبد
اهلل قتيل املاء ،وقبر جدّ ته مهيوبة التي لم تكن مثلها أية امرأة .هنا قبور األجداد
ّ
يتذكر كم تألّم والده من كلمات
واجلدّ ات .قرأ الفاحتة على أرواحهم جمي ًعا وهو
الضابط التركي!
محمد كلما ّ
تذكر ذلك املوقف أمام الضابط شعر بألم واستياء ،ولم
كان الشيخ ّ
ّ
فكأن
يخ ّفف من أمله واستيائه سوى ذلك اجلندي التركي الذي احتمى بالعشيرة،
الشيخ كان على موعد معه .إذ قبل أن تنتهي احلرب ّ
وحتل الهزمية بتركيا ،وصل علي
أوغلو مضارب عشيرة العبد الالت وهو بادي التعب شديد اإلعياء .استجار بالشيخ
وقال إنه ّ
قادرا على االلتحاق باجليش الذي انسحب من مواقعه
ضل الطريق ،ولم يعد ً
وأعاد التموضع في مكان جديد .قال إنّه ّ
مل حياة العسكر ولم يعد يطيق املشاركة
في احلروب .لم يقل إنّه هرب من احلرب كي ال يسخر منه رجال العشيرة .تعاطف
وخصص له زاوية في مضافته ينام فيها ،إلى أن ّ
يتمكن من تدبير
معه الشيخ وأجاره ّ
أحواله على نحو ما.
واحدا من أبنائها.
غير ّأن مقام علي أوغلو في العشيرة طال ،وأصبح مع الزمن
ً
أمرا يستدعي بقاءه هناَ ،
وخ ّمن
اعتقد الشيخ ّ
محمد منذ البداية أن وراء علي أوغلو ً
أنه هارب من اجليش ،ولذلك فهو يخشى العقاب وال ّ
يفكر بالعودة إلى موطنه ،رغم
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ما في ذلك من معاناة ،وبالذات حينما يستبدّ به احلنني إلى أهله.
يحب اإلفصاح عنهّ .
ظل مينحه عطفه
ولم يبحث الشيخ مع علي أوغلو ّ
أي أمر ال ّ
مختارا للعشيرة،
ورعايته ،وفي ما بعد حينما أصبح عبد اهلل ،ابن الشيخ محمد
ً
ّ
وتوطدت عالقته مع الدوائر احلكومية ،قدّ م إلحدى هذه الدوائر أوراق علي أوغلو
حسان عبد اهلل ،فأصبحت لديه هو ّية
ممهورة بختمه وهي حتمل اسمه اجلديد :علي ّ
عنت بقاءه في البالد وحمته من عسكر االنكليز ،ومع ذلك ّ
ظل اسمه
فلسطينية َش ْر ْ
محمد ذات مساء:
املتداول بني رجال العشيرة ونسائها :علي أوغلو .قال له الشيخ ّ
أنت يا علي ولد من أوالدنا.
علي بأدب واحترام :تسلم يا عمي الشيخ.
ر ّد عليه ٌّ
ّ
اطمأن له رجال العشيرة وهو يروي نت ًفا من سيرة حياته في قريته البعيدة ،وصار
يالزم املضارب حينما يغادرها الرجال إلى املراعي أو إلى أشغال أخرى تتط ّلب غيابهم
عن بيوتهم ،فال يكون فيها أثناء النهارات الطويلة سوى النساء واألطفال وبعض
كبار السن من الرجال وعلي أوغلو ،الذي كان ّ
ينظف حظائر األغنام في الصيف وفي
الشتاء ،ويحرص على تف ّقد األقنية احمليطة باملضارب كي ال تدهمها أمطا ُر الشتاء.
كان علي أوغلو مداو ًما على أداء الصالة ،ولم يكن في سلوكه ما يجعله ّ
محل شبهة
أو ارتياب.
وبدا ّأن حياته استق ّرت في البرية ،لك ّنه ّ
شجعته على
ظل يشعر باحلاجة إلى امرأةّ .
ذلك كثرة الزيجات في العشيرة ،كما لو ّأن رجالها لم ُيخلقوا إال للزواج بالنساء
اللواتي يتباهني بكثرة إجناب األوالد.
ولم يستطع منع نفسه من التحديق في أجساد النساء كلما خرجن إلحضار املاء،
أو اجتهن نحو األغنام حللبها أو لتقدمي الطعام لها .كانت طبيعة احلياة في الب ّر ّية حيث
القسوة وشظف العيش تدفعه إلى ذلك ،وكان طقس الب ّر ّية املتن ّوع واتساع املدى
فيها يشعل األشواق في قلبه ،فيجعله مشدو ًدا إلى الرغبات اجلسدية التي تبحث عن
إشباع .ولطاملا أعجبته األجساد املمشوقة امللفوفة في ثياب سوداء ،أجساد يح ّرض
وكثيرا ما
حجبها وإخفاؤها على التفكير في النقيض املتمثّل في الكشف واإلظهار.
ً
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ه ّيجت عواطفه العيون الواسعة واخلدود التي م ّوهت شمس البرية بياضها البهيج.
وهو ال ينكر بينه وبني نفسه ّأن ثمة نساء في العشيرة يرسلن إليه ك ّلما حانت فرصة
تنم عن عواطف مشبوبة ،وفيها رغبات ال حتتاج إلى دليل أو برهان.
مواتية نظرات ّ
علي أوغلو لم يكن ميضي مع تلك النظرات إلى النهاية لسبب وحيد :الوفاء ملن
واحدا منهم .ثم إنّه ال يستطيع أن يحزر ما ّ
تفكر فيه هؤالء النساء،
أجاروه واعتبروه ً
نظراتهن املغوية مج ّرد لعب باألعصاب.
فلرمبا كانت
ّ
محمد لتزويجه من إحدى
وظ ّلت ّ
تلح عليه فكرة واحدة :التق ّرب من الشيخ ّ
بنات العشيرة .علي أوغلو يريد امرأة ينام في فراشها باحلالل .هذا ما كان ير ّدده
في األشهر القليلة املاضية .مع ذلك ،سيظهر من بني أبناء العشيرة من ي ّتهمه بإقامة
عالقات خف ّية مع بعض النساء ،وسيولد في العشيرة بعد إقامته في مضاربها أطفال،
ّ
ّ
املشككون ّأن لهم مالمح علي أوغلو ،في حني سيظهر في الوقت نفسه من
يؤكد
يقول ّإن هذا التشابه ٌ
كن
ناجت عن وحام النساء ،اللواتي حبلن بأطفالهن في وقت ّ
يرين فيه علي أوغلو الطويل القامة صاحب الشعر األشقر والعينني الزرقاوين.
بعد انتظار ،ظفر علي أوغلو بامرأة ،وقال إنه مدين مدى احلياة للشيخ محمد
الذي لم يعد مستق ًّرا على حال .صارت تتناوشه أفكار ش ّتى وحسابات .وقد
خطرت الرغبة في الزواج م ّرة سابعة بباله .رمبا كان السبب راج ًعا إلى البلبلة التي
أعقبت حواره مع الضابط التركي وظ ّلت تطارده فترة طويلة ،أو إلى تكثير الذكور
هم بإبداء هذه الرغبة ثم وجدها مربكة له ،فآثر
في العائلة ،أو إلى األمرين م ًعاّ .
تأجيلها ريثما يتز ّوج ابنه عبد اهلل الذي أخبره برغبته في الزواج من امرأة ثانية ،كما
لو ّأن ذلك كان ر ّد فعل على حالة الضعف التي ظهرت عليها العشيرة في اآلونة
أي اعتراض ،بل ّإن فكرة انبثقت في رأسه فجأة .بحث عن عبد اهلل
األخيرة ،فلم يبد ّ
قريبا من حظيرة األغنام ،قال له :نز ّوجك ونز ّوج أخوتك الثالثة.
فوجده ً
 أخوتي صغار يا والدي. ال مش صغار ،أكيد بلغوا مبلغ الرجال من سنة وأكثر.سببا ملزيد من االعتراض على كالم أبيه .ليتز ّو ْج إخوته ،ولتعمر
لم يجد عبد اهلل ً

نصوص روائية | فرس العائلة | 227

البري َة أعدا ٌد كبيرة من هذا النسل املبارك ،ولتجد الصبايا متعتهن احلالل مع أبناء
عمومتهن وأبناء أخوالهن ،ومع أبناء العشائر األخرى الراغبني في تغريب النكاح
ليكون لهم أوالد أقوياء.
 مثل ما تريد يا والدي ،خير وبركة.اقترن عبد اهلل بابنة أحد شيوخ العشائر .لم يكن رآها من قبل .قالت له أ ّمه
صبحاء :من شدّ ة جمالهاّ ،
تفك احملكوم باإلعدام عن حبل املشنقة.
متحم ًسا للزواج بالفتاة .والفتاة نفسها لم تكن تعرف عن
كلمات أ ّمه جعلته
ّ
عبد اهلل شي ًئا ،أ ّمها قالت لها إنّه ابن شيخ يعرفه أهل الب ّر ّية ك ّلهم ،وبعض النساء قلن
محب للنساء عطوف عليهن .قلن ذلك انطالقًا من شغفه بزوجته
لها ،عبد اهلل هذا
ّ
ّ
كثيرا باألمر ،بل إنها تغاضت عن وجود زوجة أولى
األولى فاطمة ،ولم تفكر الفتاة ً
تلح عليها في ليالي أرقها.
لعبد اهلل ،وكانت راغبة في الزواج منذ أن بدأت الشهوة ّ
بنى عبد اهلل لزوجته اجلديدة بي ًتا على مقربة من بيت زوجته األولى ،وانقطع عن
فسرت بعض النسوة ذلك بأنه عائدٌ جلمال
اخلروج إلى املضارب سبعة أيام بلياليهاّ .
مثيلة ولقدرتها على اجتذاب الذكر إلى فراشها أطول مدّ ة ممكنة .حينما وصل هذا
جديدا ٌ
آخذ في االنتشار فوق هذه
ال
الكالم إلى مسامع الشيخ محمد أدرك ّأن جي ً
ً
البرية ،ما جعله يشعر بشيء من البهجة ،وراح ّ
يفكر في الزواج م ّرة أخرى.
في زمن سابق ،امتلك الشيخ محمد اجلرأة على تنفيذ هواجسه في احلال .هذه
امل ّرة ّ
تلكأ ألسباب عدّ ة ،ثم وجد أنه أصبح أسير تداعيات متضاربة .وبدا مش ّتت
الذهن ،ميضي ساعات طويلة ّ
كل يوم محدّ قًا في د ّوامات الغبار التي تثيرها الرياح،
أحدا وال يستمع إلى أحد .كانت تؤ ّرقه بني احلني واآلخر اإلهانة التي تل ّفظ
ال يك ّلم ً
بها الضابط التركي.
وذات صباح ،انحدرت الدموع من عينيه ،فب ّللت شعر ذقنه الفض ّية ،وق ّرر في
التوجه إلى ّ
مكة املك ّرمة ألداء فريضة احلج .قال
حشد من أبنائه وبناته وأقاربه
ّ
تسح من عينيه :مالك أبيض زارني في املنامّ ،
وبشرني بأني مقبل
والدموع ما زالت ّ
على زيارة بيت اهلل احلرام وقبر رسوله عليه السالم .وقال إنه لن يذهب إلى احلج،
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إال بعد أن يتز ّوج بإحدى بنات العشيرة وحتبل منه ،ثم يغادرها ضار ًبا في الصحراء،
متوج ًها بقلبه وعقله إلى بالد احلجاز.
ّ
لم يناقشه أحد ممن استمعوا إليه في ما قال .كلمة الشيخ ال تصير اثنتني رغم
بعضا وقالت
اختالف الظروف واهتزاز القناعات السابقة .األبناء تل ّفتوا نحو بعضهم ً
عيونهم ّ
كل ما لم تقله ألسنتهم :أبوهم ق ّرر الزواج وال را ّد ملشيئته ،والبنات ابتسمن
والدهن العمر
ابتسامات ماكرة حاولن تغليفها بالطلب إلى رب العاملني أن يهب
ّ
املديد.
غدرا أثناء عودته من املدينة ،بعد
اقترن بامرأة في السابعة والعشرين ،قتل زوجها ً
لصوصا قتلوه لكي ينهبوا ما معه من مال.
أن باع فيها عد ًدا من اخلراف .قيل ّإن
ً
حدبت مهيرة على الشيخ الذي يكبرها بثالثني سنة ،وجعلته يتذ ّوق طعم احلياة من
ظل مالز ًما لها شهرين كاملني قبل أن ّ
جديدّ .
يحل موعد ذهابه إلى احلج ،ما أثار
غيرة نساء الشيخ األخريات .وما أثار غيرتهن كذلكّ ،أن ملهيرة مشية ناعمة ،فهي
تدرج على األرض بسالسة واسترخاء ،وأثناء ذلك تتساقط من بني ساقيها كرات
ذهبية مثل أقمار صغيرة ،والنساء يحاولن التقاط الكرات ،ينحنني نحو األرض فال
يعثرن على شيء ،وحينما تغسل رأسها ّ
فإن املاء النازل من خصالت شعرها يتح ّول
إلى خيوط من ذهب ،والنساء يحاولن القبض على اخليوط وال يعثرن عليها ،وتبلغ
وهن يرين الذهب وال يظفرن به ،فيستعذن باهلل من الشيطان
بهن احليرة منتهاها ّ
الذي يوسوس في صدورهن ،وال يتو ّقفن عن االنشغال بأمر مهيرة ،ويستق ّر رأيهن
أخيرا على ّأن ما يتساقط من بني ساقيها هو دم احليض الذي ين ّز من أسفل بطنها ،وال
ً
يلبث أن يتالشى في حلظة خاطفة ،وصرن يلصقن بها التهم ك ّلما اصف ّر العشب في
املراعي واحلقول ،فأينما مشت وهي حائض فال حياة للعشب ،ما جعلهن يهمسن
في جلسات النميمة بضرورة منع مهيرة من مغادرة بيتها كي ال تلحق أذى بالعشيرة
محمد با ًال لكالم النساء ،ولم
وبالطبيعة التي تعتبر حضنها احلنون .لم يلق الشيخ ّ
يغب عن بال مهيرة كيدهن ،فهي ليست طفلة ساذجة ،ولهذا احتاطت ّ
لكل شيء
وظل أمرها يح ّير نساء العشيرة ،فلم تكترث ّ
بد ّقة وانتباهّ .
لكل ما قيل عنها وما
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سوف يقال.
وافق الشيخ على تزويج علي أوغلو واحدة من بنات العشيرة .كانت لدى حفيظة
ابنة جتاوزت الثالثة والعشرين ولم يأتها ّ
خطاب .قال له :أز ّوجك زريفة.
وافق علي أوغلو على الفور وقال :هذا شرف لي يا عم.
وصل اخلبر حفيظة التي قتل بسببها عدد من الرجال ،كان آخرهم زوجها الذي
اغتيل قبل سبع سنوات .تو ّقعت أن يرمي واحد من أخوة زوجها عباءته عليها معل ًنا
رغبته في الزواج بها ،فلم يحدث ذلك ،ولم تكترث ملا آل إليه حالها ،أقصت شهواتها
بعيدا وواصلت حياتها في بيتها مثل أ ّية أرملة ،ور ّبت من دون تذ ّمر بناتها األربع
ً
وابنها الوحيد .طلبت من ابنتها أن تغتسل وترتدي ثوبها املط ّرز اجلديدّ .
سخنت
زريفة املاء على النار ووضعت اللقن املعدني الدائري في قرنة البيت ،ووقفت وسطه
واغتسلتّ ،
ومشطت شعرها ثم جمعته في جديلتني ،ولبست ثوبها املط ّرز .نظرت
ِ
عليك ،ما أحالك!
إليها أ ّمها بارتياح ،وطبعت قبلة على جبينها وقالت :اسم اهلل
محمد وعدد من رجال العشيرة .خطبوا زريفة لعلي أوغلو .وبدا
جاء الشيخ ّ
األمر مفاج ًئا لكثير من البنات اللواتي اعتقدن ّأن إقامة علي أوغلو في مضارب
العشيرة لن تطول ،إال أنها طالت .وسوف يتز ّوج م ّرتني بعد موت زريفة إثر مرض
مفاجئ لم ميهلها طويالً.
اقترن بزريفة ،وعاشا م ًعا ثالث سنوات ،ولم يرزقا بأطفال .كانت زريفة متك ّتمة
على عالقتها بزوجها ،رمبا خوفًا من احلسد أو خشية من تكاثر الشائعات التي
بإمكانها إفساد أجمل العالقات .لم تعرف النسوة الفضول ّيات شي ًئا عن تفاصيل
تلك العالقة ،رغم محاوالتهن الدائبة استدراج زريفة للكالم ،فلم تتجاوب معهن
أي س ّر من أسرارها ،ما جعلهن يحملن في قلوبهن ضغينة لها،
ولم تكشف أمامهن ّ
لم متاثلها سوى تلك الضغينة التي سيحملنها في ما بعد لوضحاء ،زوجة عبد اهلل
التي لن يقترن عبد اهلل بعدها بأ ّية امرأة.
فخارا.
حتسست مهيرة بطنها ،وقالت للشيخ إنها حبلى ،فامتأل
وذات ليلةّ ،
ً
احتضنها كما لو أنه ما زال شا ًّبا في العشرين .وفي الطريق إلى بالد احلجاز ،كانت
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مهيرة ّ
حتتل ح ّي ًزا واس ًعا في قلبه وهو يقطع الصحراء.
توجه الشيخ في رهط من أبناء عشيرته وبناتها نحو
قبل رحلة احلج بيوم واحدّ ،
واجبا ميليه عليه ضميره
القدس ألداء صالة اجلمعة في مسجدها .اعتبر هذا األمر ً
وتكفيرا عن عدم تلبية الدعوة التي
وجتديدا لتع ّلقه بها ووالئه لها،
جتاه املدينة،
ً
ً
يهب للدفاع عن املدينة النعدام
ّ
وجهها الضابط التركي إليه للدفاع عنها .الشيخ لم ّ
ثقته في حكم األتراك وفي قدرتهم على حمايتها .وبالفعل ،وكما أثبتت األيام،
فإنهم لم يستطيعوا حمايتها .سقطت املدينة بأيدي االنكليز ،سقطت فلسطني
مدحورا .واملدينة ظ ّلت تواصل
ك ّلها بأيديهم ،وانسحب اجليش التركي مهزو ًما
ً
خيرا ،إال أنها ما
حياتها .صحيح أنها أصبحت حتت سيطرة محت ّلني ال يضمرون لها ً
زالت هناك رغم ّ
كل شيء ،وباإلمكان زيارتها والصالة في مسجدها ،وما زال الشيخ
ّ
يتذكر ما تناقله رجال العشائر في اآلونة األخيرة عن تخريب اجليش التركي للبيت
الذي تقيم فيه بنات سيدنا الشيخ صالح في أريحا ،وحتويله إلى إسطبل خليولهم،
فما كان من بنات سيدنا الشيخ الولي الصالح من أولياء اهلل إال أن عاقبنهم بتمكني
عسكر االنكليز من هزمية األتراك وطردهم من البالد.
ركب الرجال اخليول واجلمال والبغال واحلمير ،ومشت النساء خلف الرجال.
مت ّنت مهيرة لو أن الشيخ يردفها خلفه على فرسه الشهباء ،فالطريق طويلة وهي ال
حتتمل أن متشي ّ
كل هذه املسافة ،وتلك هي امل ّرة األولى التي تزور فيها القدس .ما
الذي سيحدث لو أنّه جعلها تركب الفرس؟ وما العيب في ذلك؟ تركب خلفه،
ّ
يحتك جسدها بجسده أثناء سير الفرس.
وتشعر مبزيد من احلنان حينما
كان الشيخ في تلك األثناء مشغو ًال بهواجسه ،فهو على وشك أن يبدأ رحلة
مختلفة في حياته ،رحلة فيها انتباه للحياة اآلخرة ،وفيها توبة عن الذنوب ،وتغيير
احلج وزيارة بيت اهلل .فالشيخ كانت تغريه احلياة الدنيا
لنمط السلوك الذي يقتضيه ّ
إلى حدّ كبير ،انهمك فيها من دون تر ّدد أو استنكاف .وكانت لديه أطماع ونهم
ّ
استغل حاجة أقرب الناس إليه من أبناء عشيرته
إلى مت ّلك األرض وامتالك النساء.
ومن أبناء العشائر األخرى الذين كانت سنوات القحط تدفعهم إلى البحث عن لقمة
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العيش ،فيضطرون إلى رهن أراضيهم أو بيعها بأبخس األثمان .كانت لدى الشيخ
ثروة ورثها عن أبيه ،ولطاملا حتدّ ثت عشائر البرية عن جشعه الذي ال يقف عند
فصاعدا
حد .اآلن يشعر وهو على وشك تغيير املسار بأنه جتاوز احلدود ،ومن اآلن
ً
أحدا .ولن يراجع املاضي ويعود عن ظلم اقترفه
لن يتطاول على رزق أحد ولن يظلم ً
واملهم لديه ما سوف يكون ،ثم إنه على قناعة بأن
أو باطل ارتكبه .ما مضى مضى
ّ
أبناء عشيرته اغتفروا له ما بدر منه جتاههم ،ولن يطالبوه بأي شيء ،رمبا كانت في
قلوبهم أحقاد كامنة ،ورمبا كانت في أنفسهم مرارة من تص ّرفاته .لكنه يعتقد أن
كثيرا مما كان يعتمل في نفوسهم جتاهه.
الزمن أنساهم ً
ولم يكن الشيخ طام ًعا في تكثير أمالكه وحسب .كانت له نزوات قبل الزواج
حصة
وبعده .حينما كان في سن املراهقة انهمك والده الشيخ عبد اهلل في تأمني ّ
محمد في مطاردة النساء .كان
العشيرة من املراعي ومن موارد املياه ،وانهمك ّ
يتع ّقبهن وهن ذاهبات إلى البئر أو إلى البركة جللب املاء .يتأ ّمل جمالهن مثل املهووس
ويطلق كالم الغزل من غير حت ّفظ أو احتراس .ولم يقصر مغامراته على بنات عشيرته،
وإمنا جتاوزهن إلى بنات العشائر األخرى .كان ينتظرهن لدى عودتهن من املدينة،
ليشجعهن على االقتراب منه
يتقمص شخصية ضرير أبله
ويبتدع حي ً
ّ
ال شتى ،كأن ّ
قريبا منه ويطعمنه من احللوى التي
من غير خشية أو حذر .يشفقن عليه ويجلسن ً
تغريهن شخصيته البلهاء بالتح ّلل من االعتبارات
اشترينها من املدينة .وفي األثناء
ّ
حرجا في التعبير عن
التي حترص عليها النساء،
ّ
فيتبسطن في احلديث معه وال يجدن ً
احلساس ،وهن يطلقن
رغباتهن ،وهو يستثمر حاجتهن إلى ذلك فيضرب على الوتر ّ
لرغباتهن العنان فيصلن معه إلى حدود بالغة االنكشاف ،وهو يقود الد ّفة بخبث
وذكاء ،ويقضي أوقا ًتا ممتعة معهن تتك ّرر بني احلني واحلني.
وحينما بلغ به التمادي حدوده القصوى ،عشق امرأة من عشيرة الرواجفة اسمها
حفيظة (ستصبح في ما بعد زوجة ألحد أبناء عشيرته) ،انتشر صيت جمالها في
البرية ،وتزاحم ّ
اخلطاب على بيت أبيهاٌّ ،
كل منهم يريدها لنفسه .وحينما عشقها
عمها الذي قتل غر ًميا له ّ
ظل
محمد ابن الشيخ عبد اهلل ،كانت متز ّوجة من ابن ّ
ّ
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مت ّي ًما بها إلى أن خسر حياته ج ّراء ذلك .اعتاد محمد أن يركب فرس أبيه ويذهب
قريبا من املضارب إلى أن تأتيه حفيظة،
إلى مضارب الرواجفة بعد الغروب .يكمن ً
يقضي معها ساعة ثم يفترقان .وذات م ّرة ،بلغت بها الرغبة في كسر املألوف حدّ
وهن يغ ّنني في بيت العرس الذي سيكون
مراهنته على اخلروج للقياه من بني النساء ّ
محمد من رغبتها في التحدّ ي وطاب له أن يدخل هذا
ألحد أبناء عشيرتهاّ .
تعجب ّ
الرهان .تس ّلل عند بزوغ القمر من الشرق ،وكمن على مقربة من البيت الذي كانت
النساء محتشدات فيه يرقصن ويغنني:
من بني البيوت/و ْلفي َم َرق خ ّيال/من بني البيوت
ما قلت له فوت/اهلل على قليبي/ما قلت له فوت
تك ّررت األغنية عد ًدا من امل ّرات ،وتلتها أغنية أخرى وهو ينتظرها .سمع صوت
حفيظة وهي تبادر إلى إطالق األغنية وتتبعها بقية النساء:
َبس ارفع ايدك/س ّل ْم سالم احباب/بس ارفع ايدك
ولو كنت أريدك/ويش تنفع احلراس/لو كنت اريدك
تك ّررت األغنية مثل سابقتها وهو ينتظر ،وراحت حفيظة تهاهي:
ويها ،جيت اغ ّني وقبلي ما حدا غ ّنى
ويها ،بقاع وادي فيه الطير يست ّنى
ويها ،ريتك يا عريس بهالعروس تته ّنى
ويها ،وتظل سالم ويظل الفرح ع ّنا
ثم أطلقت زغرودة وتبعتها على الفور زغاريد النساء.
وبينما واصلت النساء ترديد األغاني انس ّلت حفيظة من بينهن وخرجت من
محمد طيفها قاد ًما نحوه من مسافة ما ،وقبل أن تصل إليه فوجئ
البيت .رأى ّ
بعدد من شباب عشيرتها على مسافة منه ،وقد انتبهوا إلى وجود فرسه قرب صخرة
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أحس باخلطر بدنو منه .الحظت
في املكان .مشوا نحوها وسبقهم هو إليها حينما ّ
محمد الفرس ونكزها ومضى
حفيظة ذلك فتراجعت وعادت إلى بيت العرس .ركب ّ
مسرعا ولم يعرفوه ،فأتبعوه رصاصة من بندقية كانت معهم ،فأصيب في كتفه إصابة
ً
طفيفة ،ولوال أنّه ّ
واحدا من القتلى الذي
متكن من الهرب في اللحظة املناسبة ،لكان ً
ذهبوا ضح ّية اللهفة على وصال حفيظة .وكان سيكون قتيل النساء مثلما كان أبوه
الشيخ عبد اهلل قتيل املاء .تك ّتم الشيخ على إصابة ابنه ،وحينما أدرك أنه قد يوقعه
عما
في مشكلة أو قد يفقد حياته ج ّراء نزواته املتك ّررة ،بادر إلى تزويجه لع ّله يثنيه ّ
هو فيه .ولم ّ
يفكر باختيار واحدة من بنات العشيرة زوجة له ،كان معن ًّيا بتمتني
أواصر العالقة مع عشيرة أخرى .قيل له إن لدى شيخ املطالقة ابنة جميلة تليق بأن
محمد على اقتراح أبيه .خطب صبحاء وأعجبه
تكون زوجة البنه .ولم يعترض ّ
محمد الذي ورث
جمالها وأصبحت زوجته األولى ،وستأتي بعدها ست زوجاتّ .
الزعامة عن أبيه ،ظ ّلت عينه فارغة كما يقال ،ولم يرتدع عن مالحقة النساء .لك ّنه
همسا غير قليل كان يدور حول هذه النزوات في
كان متك ّت ًما على نزواته ،مع ّأن ً
مجالس النساء .وكان بعض هذا الهمس يصل إلى أقرب الناس إليه ،يحاول نفي ما
يقال ويواصل حياته غير مكترث للهمس أو للشائعاتّ .
وظل كذلك حتى جاءه
خبر مقتل أبيه عند بئر املاء .آنذاك اعتقد أنه أوغل في النزوات ولم ينتبه ملا يحيط
بعشبرته من حتدّ يات ،فوجد أن من واجبه االنتباه إلى من هم حوله .انتبه حي ًنا
وواصل االستيالء على أراضي اآلخرين حي ًنا آخر ،وظ ّلت تتجاذب سلوكه أهواء
شتى .وهو اآلن آسف على ّ
بأي حال.
كل ما بدر منه من تص ّرفات لم تكن مقبولة ّ
بعيدا ما في رأسه من هواجس وذكريات .وبدا كما لو أنّه
نفض رأسه ليقصي ً
َخ ّمن ما ّ
تفكر فيه زوجته التي متشي خلفه ،وكان ينبغي عليه أن يو ّفر عليها مغ ّبة
حرصا على اجلنني الذي زرعه في بطنها .أوقف الفرس بالقرب من
التعب منذ البداية ً
صخرة ،وقال لها :اركبي يا مهيرة.
شعرت بالزهو وهي تعتلي الصخرة ،ثم تعتمد على جسد الشيخ قبل أن يستق ّر
جسدها فوق الفرس .ركبت خلفه وجعلت ساقيها مضمومتني على جهة واحدة من
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ظهر الفرس ،واستق ّرت يدها عند خاصرة الشيخ ،وشعرت بأنها مشمولة باألمان.
والشيخ شعر بابتهاج ّ
ألن زوجة شا ّبة تركب الفرس خلفه ،وترسل إليه رسائل خافتة
بأي كالم.
من يدها من دون أن تبوح ّ
وانضم إليه بعض
قطع موكب الشيخ السهول واجلبال ،وم ّر مبضارب للعشائر،
ّ
أبنائها .واقتربوا من قرى بيوتها مش ّيدة من حجارة بيضاء ،ومشوا في شارع عريض،
ورأوا عربات عسكرية فيها جنود غرباء تسير في الشارع بني احلني واآلخر .جنود شقر
لم تل ّوح وجوههم حرارة الشمس إال قليالً ،وعلى أكتافهم بنادق .قال الشيخ بصوت
عم الصمت كما
سمعته مهيرة وعدد من الرجال :عشنا وشفنا عسكر االنكليز .ثم ّ
لو ّأن املوقف ال يسمح مبزيد من الكالم.
اقتربوا من سور القدس ،وربطوا دوابهم في خان داخل السور ،ومشوا في سوق
روائح اللحوم املشو ّية والبخور
تتوزّع على جانبيها احلوانيت ،وداعبت أنو َفهم
ُ
والبهارات .ورأوا على يسار السوق كنيسة للمسيحيني الفلسطينيني ،وبعد مئة متر
كان كنيس لليهود الفلسطينيني.
بدت مهيرة مدهوشة مما ترى ،ومت ّنت لو أنها تأتي إلى هذه املدينة م ّرة ّ
كل أسبوع،
أو ّ
كل شهر .وغبطت أهلها الذين يعيشون فيها ،واعتقدت ّأن حياتهم أفضل من
حياتها التي حتياها هي وعشيرتها في البرية .وعرفت في ما بعد أن أهل املدينة هم
جزء من الشعب الذي تنتمي إليه .عرفت أنها ال تنتمي إلى عائلة العبد الالت
الصغيرة ،وإلى عشيرة العبد الالت الكبيرة وحسب ،بل تنتمي إلى شعب يسكن
املدن وقرى الفالحني ومضارب البدو .عائلتها وعشيرتها أيضا تنتميان إلى هذا
الشعب .ثم ّ
ال ّ
ألن العسكر
تذكرت العسكر الذين رأتهم في العربات ،وارتبكت قلي ً
يحكمون املدينة التي أح ّبتها منذ الوهلة األولى ،وقد تتع ّرض ألذى على أيدي
اجلنود ،وحينما سمعت زوجها يقول بهمس مسموع :قدّ يش لها هيبة القدس!
انتعش مزاجها وغالبت مخاوفها واطمأنّت وقالت بعذوبة تركت أثرها في نفسه:
واهلل انك صادق يا شيخ.
أي كالم .اكتفت بأن
أيضا لم تقل ّ
لم يضف الشيخ إلى كالمه ّ
أي كالم ،ومهيرة ً
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ّ
ولكل أبناء العائلة والعشيرة الذين مشوا بصمت
مت ّنت في س ّرها اخلير لها ولزوجها
غاصة بجموع املص ّلني من
في السوق ،واجتهوا إلى املسجد األقصى ،وكانت ساحاته ّ
الرجال والنساء .اختاروا لهم مكا ًنا بني اجلموع وص ّلوا ،وحمدوا اهلل ألنه وهبهم
نعمة الصالة في القدس.
كثيرا بعد أن
بعد الصالة ،انتشروا في أسواق املدينة .أكلوا وشربوا وتك ّلموا ً
انقشعت الرهبة من نفوسهم على نحو ما .مهيرة كانت مستمتعة إلى أبعد حدّ
وعيناها تتم ّليان البشر واألماكن واألدراج واألسواق واحلوانيت .أكلت وشربت
وتك ّلمت وراقبت الشيخ مبو ّدة وحنان ،وهو يأكل ويشرب ويتك ّلم بصوت مسموع.
ولم يبخل عليها الشيخ بتا ًتا ،ل ّبى ّ
كل رغباتها ،وهي رغبات بسيطة على أية حال:
طربوشا أحمر على رأسه،
اشترت حلوى من بائع حلويات في باب خان الزيت يضع
ً
وقماشا مل ّو ًنا من بائع كهل في حارة النصارى يضع نظا ّرات ط ّب ّية على عينيه،
ً
وكؤوسا مختلفة األحجام من بائع في طريق الواد يضع
وصحو ًنا ومالعق وسكاكني
ً
طاقية صغيرة سوداء على رأسه ،وعادت إلى الب ّر ّية وفي نفسها شغف باملدينة ال
ينتهي.
***
ولم تكن هذه هي حالة صبحاء التي لطاملا أبدت عدم ارتياحها من مهيرة كلما
حتدّ ثت عن ضيقها من العيش في الب ّر ّية .تقول لها :انت شو بيع ّرفك في البرية؟
انت من بنات امبارح .فال تدخل مهيرة مع ض ّرتها السابقة في نقاش احترا ًما لعمرها
ولعالقتها املديدة بالب ّر ّية ،مع أنّها هي األخرى لم تعد امرأة شابة بعد ّ
كل هذه
حتب الب ّر ّية وال
السنوات ،وبعد أن تق ّلب عليها ثالثة أزواج .وهي تدرك ّأن صبحاء ّ
بعيدا منها ،كالشجرة التي نبتت في مكان ثم منت وكبرت،
تستطيع ممارسة حياتها ً
زعت من مكانها لتُزرعَ في مكان آخر فإنّها قد متوت .وصبحاء ليست مقتنعة
فإن ان ُت ْ
راغبا في الرحيل .صحيح ّأن القحط يصيب
حتى اآلن باألسباب التي جتعل ابنها ً
البرية بني سنة وأخرى ،فيزداد شقاء ساكنيها ،وصحيح ّأن العيش فيها أصبح أكثر
تظل َّ
لكن اإلقامة فيها ّ
خطرا من السكن على مشارف املدينة .ففي الب ّر ّية
قسوةّ ،
أقل ً
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ّ
ّ
التحكم في العشيرة ،وفيها ال يأتي عسكر االنكليز ّ
كل يوم
يتمكن األتراك من
لم
إلى مضارب العشيرة ،وال يأتي املهاجرون اليهود.
مرارا وما زال
وهي تعي ّأن ابنها ال يريد فرض الرحيل عليها باإلكراه ،حاول ً
يحاول إقناعها باحلسنى بضرورة الرحيل .يشرح موقفه من عسكر االنكليز ويقول:
خطرهم واقع يا أ ّمي على البرية وعلى مشارف املدينة .وأرضنا هناك إن لم نُقم عليها
فقد يطمع فيها املهاجرون اليهود ويستولون عليها .واأل ّم تصمت وال تستم ّر في
مجادلته ،تقول وهي تستذكر زوجها في محاولة لعدم االستمرار في اجلدال :اهلل
يرحم روحك يا شيخ محمد.
ّ
وتتذكر
تسمعها مهيرة وهي تت ّرحم على روح الشيخ .تت ّرحم هي األخرى عليه،
ذلك الصباح حينما غادرها إلى بالد احلجاز ،كان ذلك كأنّه يحدث يوم أمس مع ّأن
سنوات كثيرة م ّرت منذ ذلك الصباح .بكت مهيرة وهي ترى القافلة تغادر مضارب
العشيرة ،وغ ّنت مع نساء العائلة في توديع احلجاج:
وبح َفظ اهلل يا حجاج بيت اهلل بحفظ اهلل
َ
وبح َفظ اهلل
تروحوا وترجعوا لنا بالسالمة َ
أيضا:
غ ّنت معهن ً
يا رايحني القبر ويش وصفة حجاره
سعيد من راح قبر النبي وزاره
وقالت لهن بعد أن تو ّقفت عن الغناء :ما أصع َبك يا يوم الفراق!
غير أنها شعرت بالعزاء ألنّها حبلى بطفل الشيخ وطفلها الذي سيكبر في بطنها
خاليا ملهيرة وحدها،
أثناء غياب أبيه .وآنذاك ،بكت حليمة كي ال تترك امليدان ً
وألنّها تو ّقعت أن يصطحبها الشيخ معه ألداء فريضة احلج .الشيخ لم ّ
يفكر في ذلك،
وحينما فاحتته حليمة باألمر صدّ ها ولم يدخل معها في نقاشّ ،
ألن لديها أطفا ًال من
واجبها االعتناء بهم .حليمة قالت :ميكن ملهيرة أن تعتني بهم ،والشيخ لم يصغ إلى

نصوص روائية | فرس العائلة | 237

كالمها .قال إنه ال يح ّبذ ذهابها معه .اصطحب زوجته األولى أ ّم عبد اهلل ،احترا ًما
لعمرها الذي يؤ ّهلها للذهاب إلى احلج ،وألنها ثكلت بولدين قتال في احلرب ،ولم
يعد لديها أطفال صغار.
بدت صبحاء مرتاحة لقرار الشيخّ ،
ألن أوقات ًا صعبة م ّرت عليها بعد زواجه
ست نساء (ماتت واحدة وط ّلق اثنتني) ،مهيرة هي األخيرة بينهن .كان
املتك ّرر من ّ
الشيخ ينقطع عن زيارتها ،فتبدو مهجورة ليس لها شأن بني الزوجات .تتب ّرم وتثير
مشكالت للشيخ ولنسائه األخريات ،تضطرب أحوال العائلة وتتس ّرب أخبارها إلى
ويهم مبعاقبة صبحاء ،يقترب منها متو ّع ًدا
بقية عائالت العشيرة .يستاء الشيخ
ّ
مهدّ ًدا ،وحينما يالحظ أنّها غير مكترثة لتهديده ووعيده ،يتراجع ،وال يلبث
ّ
ّ
وتبش له ،تضع
فتهش
أن يصل إلى تسوية معها .يخلع نعليه ويجلس في بيتها،
املساند احملش ّوة بالصوف خلف ظهره وتضع املخدّ ات عند رأس الفرشة لكي يتكئ
عليها ويرتاح .تغلي القهوة وتقدّ مها له ،ثم تطبخ اللحم على نار احلطب لكي
ّ
عائدا إلى
يأكل هني ًئا مري ًئا،
ويظل عندها تلك الليلة وال يغادرها إال في الصباح ً
بيت واحدة من زوجاته األخريات .يغيب عنها أسابيع وال يعود إليها إال حينما يقع
شجار جديد تثيره صبحاء (أثناء ذلك ،ال ينقطع عنها ابنها عبد اهلل ،فهو يعي كم
هي مح ّبة للسمر ولسرد األخبار وللتعليق على فضائح النساء .تسرد ما تشاء من
حكايات :حديدون اللي ما حدا بيقدر يقبض عليه ،عواد والغولة اللي ضحكت
على عقله وقالت له أنا أختك وصدّ قها وما سمع من مرته .مرته واوالده هربوا والغولة
هجمت على ع ّواد وأكلته ،والبنت املزيونة اللي ما كانت زوجة أبيها حتبها وتآمرت
عليها ،بس ربنا وقف معها وحماها ،وجبينة اللي خطفها الغول وحبسها في قصره
ثن.
ثنّ ،
لوال حبيبها اللي أجا وقتل الغول بضربة واحدة من سيفه ،الغول قال لهّ :
احلبيب قال له :ما علمتني ا ّمي (ألن الضربة الثانية حتييه) .حكايات عديدة ترويها
كل صباح ّ
صبحاء البنها ،وأخبار تتجدّ د ّ
وكل مساء ،وحينما ينتهي ما لديها من
أخبار لتلك الليلة تصمت وال يتب ّقى لديها سوى السخرية من بعض األشخاص ،فال
حماد فإنها تلفظهَ :خ ّماد.
تذكر أسماءهم إال مح ّرفة أو مجزوءة ،فإذا ذكرت اسم ّ
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يقول لها عبد اهلل :يا أمي ،اسمه َح ّماد.
دجال.
خماد هذا شخص ّ
تر ّد عليه وهي مص ّرة على موقفها :ألَ ،خ ّمادّ .
يسكت وال يستم ّر في مجادلة أمه ،وهي تواصل حتريفها ألسماء من ال ترضى
عنهم من الرجال والنساء ،أو ابتداع ألقاب لهم ولهن .وفي بعض األحيان ،تبدأ
أي شخص قبل أن تذكر اسمه ،لكي تستدرج من يستمع إليها
احلديث عن ّ
يقصر عمره.
لالستفسار عن الشخص املقصود ،فتقول :اهلل ّ
يسألها عبد اهلل :من هو يا أمي؟
تقول :أبو رقاب (املقصود هو أبو عقاب ،الذي اشترى عشرين عنزة من زوجها
ولم يسدّ د إال نصف ثمنها).
وتقول :اهلل يجعل مثواها النار.
 من هي؟ حبيطة (املقصودة هي حفيظة التي لم تبارك لها باحلفيد اجلديد).وال يندر أن تخرج صبحاء عن منهجها هذا في الكالمّ .
تتذكر ولديها عبد اهلل
الكبير وعبد اهلل الصغير ،تسترسل في احلديث عنهما ،وتذكر ما كانا يتم ّتعان به
أيضا أن تبدأ الكالم من حلظة محدّ دة ثم تواصل إشباع هذه
من خصال .ال يندر ً
اللحظة وهي ّ
متلذذة مبا تقول ،ما يدفعها إلى سرد احلكاية الواحدة أو اخلبر الواحد
م ّرات وم ّرات ،وابنها عبد اهلل يصغي ويواصل اإلصغاء).
قريبا من
ال بلون الصحراء ،وركبت صبحاء جم ً
محمد جم ً
ركب الشيخ ّ
ال سار ً
جمل الشيخ .ومن خلفهما سار عدد من نساء العشيرة ورجالها وهم يركبون اجلمال
حملوها مبا يحتاجونه أثناء مسيرة طويلة إلى اجلنوب.
التي ّ
قمة جبل قريب من املضارب ،وتبعه عدد كبير من رجال العشيرة
صعد عبد اهلل ّ
ونسائها وأطفالها ،ومعهم علي أوغلو .نظروا بعيون حزينة صوب القافلة التي تنتظرها
مصاعب َج ّمة على طريق ليست آمنة في أغلب األحوال ،فإذا جنا الشيخ ورفاقه من
خطر الوحوش ،فقد ال ينجون من غارات ّ
قطاع الطرق ،وإذا استطاعوا مغالبة هؤالء،
فقد ال يستطيعون مغالبة تق ّلبات الطبيعة ،أو الثبات أمام وطأة األمراض.
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ش ّيع عبد اهلل والده ووالدته واجلمع املوغل في النأي عن مضارب العشيرة ،وهو
يشعر بثقل املسؤولية امللقاة على عاتقه منذ اآلن ،باعتباره أكبر أبناء الشيخ ،والوريث
يسهل طريقهم.
الشرعي لزعامة العشيرة بعد أبيه .قال بصوت مشوب باألسى :اهلل ّ
ر ّددت من بعده أصوات :آمني يا رب العاملني.
محمد آلخر م ّرة خلفه قبل أن تغ ّيبه الطريق عن املضارب .شعر
تل ّفت الشيخ ّ
مبرارة الفراق منذ اللحظات األولى ملغادرته زوجاته وأبناءه وأقاربه ،مع ّأن وجود
صبحاء معه يع ّزيه وينسيه بعض همومه التي تزايدت بعد مقتل والده .لو ّأن والده
جتش َم ابنه ّ
لم ُيقتل وهو بعدُ كهل له هيبته ،ملا ّ
كل هذا العناء ،وملا تصدّ ى لألعباء
سن ّ
مبكرة.
وللمخاطر دفاع ًا عن العشيرة ،في ٍّ
بينما كان الشيخ عبد اهلل يركب فرسه ويقترب من بئر املاء ،على مبعدة أميال
من مضارب عشيرته ،برز له عدد من فرسان عشيرة الفرارجة واشتبكوا معه وأردوه
مستحكما بني العشيرتني بسبب املراعي وموارد
ال ثم الذوا بالفرار .كان العداء
قتي ً
ً
اشتمت
املياه .سقط الشيخ صري ًعا ،وظ ّلت فرسه حتمحم بالقرب من جثّته ،وحينما ّ
تشب رافعة قائمتيها األمام ّيتني إلى أعلى ،كأنّها تطلب
رائحة دمه املتخثّر ،راحت
ّ
النجدة .وحينما لم يصل أحد ،انطلقت تعدو مثيرة النقع خلفها ،ولم تتو ّقف إال
فادحا
أمام مضارب العشيرة .أبصر ّ
أمرا ً
محمد فرس أبيه تعود من دونه ،فأدرك ّأن ً
وقعّ ،
جديدا منذ هذه اللحظة .استصرخ أبناء العشيرة:
وأن حياته دخلت منعط ًفا
ً
وين راح النشامى؟
جاءته أصواتهم من ّ
كل اجلهات :ابشر ،إحنا معك.
ه ّبوا يبحثون عن الشيخَ .خ ّمنوا من هم القتلة ،فق ّرروا اإلغارة على عشيرة
الفرا ْرجة ،ووقعت مصادمات تك ّبدت فيها عشيرة الشيخ القتيل خسائر أخرى.
محمد يعلم ،وهو يقود أبناء عشيرته ،أن ال طاقة له على إحلاق الهزمية
كان ّ
همة العشيرة أمام وطأة اخلصوم ،وكادت ترفع رايات ّ
الذل
بقتلة أبيه .تصدّ عت ّ
واالستكانة ،لوال أن ه ّبت عشائر من عرب السواحرة وهي :الشقيرات واجلعافرة
والسرا ْوخة ،مدفوعة بالرغبة في حقن الدماء ،فأخذت عطو َة ٍدم بني العشيرتني
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املتقاتلتني ،ثم أعقب ذلك صلح أسفر عن اتفاق على صيغة ّ
تنظم حقوقهما
بالتساوي في املراعي وموارد املياه.
رغم هذا الصلحّ ،
محمد بعد أن ورث الزعامة ،يعتقد ّأن دماء أبيه
ظل الشيخ ّ
هدرا ،وبات يؤ ّرقه اإلحساس بضعف عشيرته أمام
الذي كان مختار العشيرة ذهبت ً
العشائر األخرى ،فق ّرر اإلكثار من الزوجات ،الستيالدهن أعداداً كبيرة من األوالد.
ّ
بكرت زوجاته بحمل البناتّ ،
وظل نسله من البنات في ازدياد إلى أن جاءه عبد اهلل
األول ،فق ّرت به عيناه ،ثم جاءه عبد اهلل الثاني وبعده عبد اهلل الثالث الذي بقي على
قيد احلياة بعد أن حصدت حروب السلطنة أخويه ،ولهذا ّ
يتحسب من دخول
ظل
ّ
املخاطر ،فكان موقفه الذي اتخذه أثناء استنجاد الضابط التركيّ .
تذكر علي أوغلو،
وأيقن ّأن خذالنه للضابط هو الذي دعاه إلى منح اجلندي الهارب من اجليش إقامة
في مضارب العشيرة.
وحينما قتل الشيخ عند بئر املاء ش ّقت مهيوبة ثوبها عن صدرها .هالة مريعة
نشرها املوت على الصدر والوجه والقوام .نثرت شعرها حتى ّ
غطى وجهها وكتفيها،
ونعفت التراب على رأسها .لطمت وجهها وحفرت خطوطً ا دامية بأظافرها على
خدّ يها .بكته نساء العشيرة ولطمن خدودهن حز ًنا عليه ورثينه بأصوات ملتاعة:
يا نايحه نوحي عليه نوحي
اللوح
عبد اهلل ا ّمدّ د على ِ
ْ
وازعق يا ِ
غراب
زقزق يا عصفور
ْ
ِ
خراب
الشيخ فا َرقنا وعيشتنا بعده
ولم يفارقها احلزن .كانت تزور قبره ّ
كل صباح ،حتدّ ثه عن أحوالها ،تستذكر أ ّيامها
معه ،وهي على يقني من أنّه يسمع كالمها ،حتدّ ثه عن أخبار العشيرة وتسرد عليه
ّ
كل شيء بالتفصيل ،ثم تصمت وهي جت ّفف دموعها ،وتطلق متتمات خافتة :يا
حسرتي عليك يا عبد اهلل.
كانت أنوثتها في متام نضجها حينما رحل عنها الشيخ ،وهي األكثر تألّ ًقا بني
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بنات جيلها .كانت عف ّية اجلسد ،جميلة ،قليلة الكالم ،حازمة في مواقفها .تقدّ م
لها ،منذ بلغت الرابعة عشرةّ ،
خطاب من أبناء عشيرتها ومن عشائر أخرى ،ولم
تقبل أ َّيا منهم .ظ ّلت مص ّرة على أنها لن تتز ّوج إال من رجل فارس مقدام ،وكان
الشيخ عبد اهلل هو الرجل .منذ أن رأته عند بئر املاء اندلعت في قلبها رغبة جامحة،
وقالت لنفسها :هذا هو  .وتز ّوجته.
استم ّر حدادها عليه سبعة أعوام ،رفضت خاللها ّ
اخلطاب الذين جاءوا إلى أبيها.
لبست السواد وظ ّلت ممتنعة عن ممارسة الفرح ،ال تذهب إلى األعراس ،وال حتتفل
ال من عشيرة زوجها
أخيرا ،تز ّوجت رج ً
بحلول األعياد ،وال تبارك المرأة مبولودً .
وأجنبت منه ولدين .التحق األصغر منهما بثورة  ، 36وكانت له مواقف مشهودة
حتدّ ث عنها الناس طويالً .وكانوا ينسبون شجاعته إلى شخصية أ ّمه املتف ّردة ،فيع ّلقون
على ذلك قائلني باعتزاز :هذا مهيوب بن مهيوبة.
وهي ما زالت تذكر كم كانت معتدّ ة بجمالها! ما يضفي على هذا اجلمال رصانة
وبهاء .رآها الشيخ عبد اهلل وهو يقترب من بئر املاء لكي يسقي فرسه .كانت متأل املاء
في قربتها ومعها بنات أخريات .طرح عليهن السالم ورددن عليه السالم ،ومألت
مهيوبة الدلو ودلقت املاء في احلوض ،وفي األثناء ،تأ ّملت بنظرة خاطفة وجه الشيخ
وشعرت باجنذاب إليه .تأ ّمل الشيخ جمالها وأعجب بها وهي تنشل املاء من البئر
وتدلقه في احلوض .قال مع ّل ًقا ّ
لتخطي عتبة الصمت :الفرس عطشانة.
ابتسمت وقالت :خ ّلها تشرب.
راقته رنّة صوتها .سألها :من أي عشيرة أنت؟
قالت بخفر وحياء :من عشيرة الرماضنة.
قال :أنا أعرف زعل أبو رمضان.
قالت :هو أبي.
في املساءّ ،
حل الشيخ ومعه عدد من رجال عشيرته ضيوفًا على الرماضنة ،وحينما
ُقدّ مت له وملن معه القهوة امتنعوا عن شربها إلى أن يلبي زعل أبو رمضان طلبهم.
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وعدهم بأن يل ّبي طلبهم إن كان مبقدوره تلبيته ،طلب الشيخ عبد اهلل يد مهيوبة
تعبيرا عن اللهفة ونفاد الصبر) .فاستجاب زعل
(خالف العادات املرع ّية وجاء بنفسه ً
ألن مصاهرة الشيخ عبد اهلل ٌ
أبو رمضان لطلبهّ ،
شرف له ولعشيرته .مهيوبة حمدت
اهلل في الس ّر وفي العلن ألنها صادفت الشيخ عند البئر ،فعرفها وجاء يخطبها في
احلال.
املقصبة ،وكان ميشي
خرجت في يوم عرسها من بيت أبيها وهي متل ّفعة بعباءته ّ
إلى جوارها ويقودها من يدها والنساء يغ ّنني من حولها:
قومي اطلعي قومي اطلعي حلالك
واحنا دفعنا حقوق أبوك وخالك
ساعدها في الركوب على ظهر جمل .مشى اجلمل ،ومن أمامها راح الرجال يغ ّنون،
كن يرتدين أجمل
والنساء من خلفها يغ ّنني ،والبنات اللواتي لم يتز ّوجن بعدّ ،
وهن ينظرن نحوها ،يغبطنها ويتم ّنني اليوم الذي يركنب فيه
مالبسهن ويغننيّ ،
ّ
اجلمل ،مثلما تفعل هي اآلن.
م ّرت الفاردة مبضارب عدد من العشائر ،استضافت أوالها العروس ومن معها،
وأوملت لها وليمة تدلّل على كرم غير منقوص ،وقدّ مت لها بق ّية العشائر التي لم
تظفر باستضافتها مبالغ من مال ،وانتهى بها املطاف في مضارب عريسها مع ّززة
مك ّرمة ،في كنف زوجها الشيخ ،إال أنّه قتل بعد عشرين سنة ،فلم تهنأ بالعيش معه
وق ًتا أطول .كانت تشتهي أن تعيش معه مئة عام.
وما زالت تذكر كيف تغ ّيرت طباع الفرس بعد مصرعه .ظ ّلت تقف في مربطها
أ ّيا ًما وهي ساهمة واجمة ،حتدّ ق ببالدة نحو األفق ،كأنها حتاول أن تستذكر ما حدث
للشيخ .بعد ذلك ،أخذت حتمحم وتخبط األرض بقوائمها.
وذات مساء ،قطعت مرس الك ّتان ،وانطلقت تعدو عبر املضارب مبتعدة إلى حيث
قبر س ّيدها .وقفت حتفر ترابه بحافرها ،ثم لم تلبث أن رفعت رأسها إلى السماء،
كأنها تستغيث بق ّوة مجهولة إلنقاذ الشيخ مما ّ
حل به .وبعد أن اعتراها اليأس ،عادت
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متأسيات ،يسارعن إلى ربطها،
إلى مضارب العشيرة مطأطئة الرأس ،لتراقبها النسوة ّ
متسد رقبتها وتق ّبل عينيها،
يقدّ من لها التنب والشعير .تقف مهيوبة بالقرب منهاّ ،
وتتأ ّمل جسدها .تغمر الفرس رأسها في عليقة الشعير ،ثم ترفعه في عصبية ،ومتعن
في الصهيل الذي يستم ّر إلى ساعات الليل املتأخرة.
م ّرت على الفرس فترة هدوء ،وبدا أنها نسيت ّ
كل شيء ،فلم تعد النسوة يسمعن
صهيلها إال في أوقات متباعدة .ولم تستم ّر على هذه احلال ،قطعت املرس ذات ليلة،
وانطلقت تعدو .وفي الصباح افتقدتها العشيرة .بحث الرجال عنها في الفيافي
والقفار ،سألوا عنها العشائر األخرى ،ولم يعثروا لها على أثر .استم ّر بحثهم سبعة
فتأسوا عليها .وبكتها مهيوبة.
أسابيع ،اعتقدوا أنها ماتتّ ،
فصل من رواية بالعنوان نفسه قيد النشر.

