ساندت اﻷجداد فقدرها اﻷحفاد

ودمية الدرمكي

قبل البدء ،ليسمح يلّ القاري بتعريف عن صاحبة هذه
القصة أو الشخصية اليت كانت وراءها وعاشت تفاصيل تلك
احلقبة من الزمن ،بكل ما فيها من أصالة ومكانة وقيمة حيث
كانت احلياة ما زالت بكراً ،والعالقات اإلنسانية صافية،
والتواصل والرتاحم واإلخاء واملحبة الكبرية جتمع الناس
و ُتلمهم يف مكان واحد.
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يف تلك احلقبة من الزمن عاشت هذه الشخصية حياة خمتلفة
بالرغم من صعوبتها وقساوة الطبيعة من حوهلا،إال أهنا
كانت سهلة وبسيطة وآمنة ،فقد كانوا مجيعا ًكاجلسد الواحد
جريانا ًوإخوة وأنسابا ًجتمعهم اﻷماكن مرة وتفرقهم مرة
ليجتمعوا بعد ذلك مره أخرى من جديد فكلهم كانوا عشرية
وأبناء عمومة طافوا العديد من اﻷماكن فرتكت يف أرواحهم
ذكريات مجيلة.
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واآلن لنتوقف لنحكي قصة منطقة من املناطق اليت ارحتلت
إليها ،فلكل مكان ارحتلت إليه ميزة ومالمح خاصة ،سواء كانت
يف شكل العراقيب أو اﻷشجار أواآلبار أو طبيعة اﻷرض أو حىت
الناس واﻷهل.

هكذا كانت "رماح"
نتحدث عين!
ولنتوقف قليال ًحىت
ُ

لكن ال تزال ذكريات "رماح"مرتسخة يف ذاكريت حيث ُتعرف
َ
"رماح" بأهنا حمطة البدو ،يف الصيف أو الشتاء أحيانا ً ،فيُستظل
بأشجار الغاف الكبرية اليت توجد يف املكان ،واليت تبدو كخيمة
كبرية شاسعة احلجم واﻷغصان حيث يربطون فيها حبال
خيامهم ويثبتوهنا ،ويوجد فيها بئر وعرقوب .فما من ما ٍر
قد سلك طريق العني ذاهبا ً أو عائدا ًإىل أبوظبي إال وقد لفتت
انتباهه تلك الشجريات الست املخضوضة بني الكثبان الرملية
الصحراوية ،فهي شاخم ٌة ُتقاوم ظروف الصحراء القاسية ،ومتنح
املكان شاعرية وصفاءً نادرين ،وتؤنس الراحلني يف وحشة
الصحراء والسيما غافات "رماح" الست.
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فبالنسبة يلّ!

شاب يف مقتبل العمر يتيم الوالدين قد اخرتت العيش
أنا ٌ
والتنقل مع أهلي من البدو ،وقد ارحتل يف بعض اﻷحيان
وحدي ملسافات قصرية حىت استكشف اﻷرض والصحاري
وأكسب من اﻷصدقاء الكثري.
ويف أحد اﻷيام قطعت مسافة تقارب ( )٦٣كيلو مرتا ً قضيتها
مشيا ًوترحاال ً إىل املجهول وكنت أقطع يف اليوم مسافة ()٣٠
كيلو مرتا ً وقد استغرقت رحليت ما يُقارب اليومني حىت أصل
إىل "نقره" اليت هي املنطقة الرملية اليت تعرف مبالحمها
اخلاصة سواء يف شكل العراقيب والتالل أو اﻷشجار أو اآلبار
وطبيعة اﻷرض حبد ذاهتا.
وكانت هذه املنطقة تشتهر بأهنا حمطة السرتاحة احلضاضري
القادمني من العني والعائدين إىل أبوظبي.
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مستكشفا املكان ،فإذا
فشددت اهلمة وهرولت حنوها
ً
ُ
بشجرة ٍ
غاف كبرية احلجم تستحوذ عىل أغلبية مساحة املكان
و ُتشعر الناظر باﻷنس واالستقرار .ففي هذه الفرته ال أنىس
أيام اخلري اليت كنا نعيشها حيث أننا أختذنا هذه اﻷماكن
آنذاك سكنا ًلنا يف هذه املناطق.
فإذا يب ألّعب معها وحوهلا حىت حيني وقت املغرب ،وأنام حتت
ظلها وبعد ذلك أتسلق أغصاهنا كي ألتقط احلنبل آلخذه
معي يف طريق العودة إىل "رماح" لكي حتوله النساء إىل طحينة
ونصنع منه خبزا ً حلو املذاق.

ولقد تغري جمرى حيايت بعد ذاك اليوم فكنت أقضي أسبوعا ً
يف "النقرة" وأسبوعا ًآخر يف "رماح" جاعال ًمن يوم اجلمعة
والسبت يوما ًللسفر بينهما فبعد صالة اجلمعة أهرول ﻷمجع
أمتعيت سالكا ًدرب العودة.
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ومير الزمن يب ،وبعد أن كربت فلم يعد يهمين اللّعب
قل ترحايل وذهايب إىل "النقرة" فعدت وأنا
واملرح ،فقد ّ
ك ِسيف احلال وقد كنت حمتاجا ًللمال ،وموسم القيض لم
حين بعد كي أبيع الرطب وأكسب من ذلك املال احلالل.
وحني جلست حتت ظلها وأطلقت تنهيدة تعب فإذا بصوت
يراودين ويناديين :أين كنت كل هذه املدة؟ تعال وتسلق
وخذ من مثاري.
أغصاين والعب حتت ِظاليل ُ
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َ ِ
صغريا ِﻷلعب ح ِولك ،فأنا
كت حبسرة وقلت لم أعد ً
فضح ُ
أريد بعض املال ﻷن عل ّي ديون قد حان موعد سدادها ،وال يلّ
حول وال قوة ،فال أملك من املال إال ما يُعينين ويُعني أُسريت.
وإذا بالشجرة ُجتيبين :أنا ال أملك املال ،ولكنك قد حتتطب
من جذعي ،فقد حان فصل الشتاء وزاد االحتياج إىل الضوء
ِ
كالبناء والطبخ.
للتدفئة و غري ذلك من االحتياجات اﻷخرى

فارتسمت االبتسامة عىل وجهي وأنا أشكر الشجرة وأُسارع
كي أمجع من احلطب ما أحتاج إليه وأسلك بعد ذلك طريقي
عائدا ً اىل الديار.
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ثم َمت ُر اﻷيام ثانية وأعود إىل املكان نفسه ً
حمتاجا ،وقد
أصبحت رجال ًلكنين يف هذه املرة عُدتُ وأنا أمحل عىل كتفي
طفلي ،وزوجيت معها بِكر ِيتُنا مريم ووقفتُ شاكياً مهومي
للشجرة ،مرددا ً هلا :ها قد اشتد احلر وجف الطوى فلم يعد
هناك دا ٍع لإلستقرار وحان موعد الرحيل.

فإذا بالشجرة تقول يل :هذه هي أغصاين وجذوعي فاربط ِ َّيف ِحبال
خيمتك وثبتها وكما ترى هنالك الطوى ،فهل تستقر هنا؟
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مهت اﻷسرة بسعاد ٍة تنصب خيامها ،وترتب عفشها وتأخد
ّ
من املكان مأوى هلا ،فتعايشنا مع املنطقة وتأقلمنا عليها
وعشنا حل َوها و ُم ّرها يف كل الظروف واﻷحوال.

واآلن حان موعد حلنا وترحالنا فكان اهلاجس الذي يشغلنا
هو تأمني املاء ،فهو سر احلياة يف اﻷرض اليت نعيش عليها
والذي بعد مدة من الزمن قد نتعرض للجفاف نتيجة
استزنافه باستمرار بسبب احتياجاتنا وحاللنا من املواشي.

وإذا بنا نسم ُع يوم ًا من اﻷيام أصوات الرجال بالبشارة:
"ابشروا باملاء احللو".

فقد كان للبدو خربة واسعة يف معرفة نوع الرتبة اليت سيجدون
فيها مياها ًعذبة وميسكون باملشاه ،وهو وعاء مصنوع من
خوص النخل يتم نقل الرمال به من مكان آلخر بعد احلفر
باجتاه العني اليت تظهر ،وتتدفق العيون بعدها يف اآلبار من
الشرق للغرب .ليكون هذا املأوى واملروى اجلديد.
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ومع مرور الوقت واﻷيام وتسارع السنني والدهور يقف
ولدي حممد وأنا وقد أهلكين الشيب و َك ُرب ُ
ت يف السن أمام
َ
م
تلك اﻷشجار نتبادل أطراف احلديث و ليسألين حممد ن
هي تلك الشجرة؟
ضحكت وقلت بصوت قد بان عليه االشتياق :هي تلك
ُ
القبائل اليت جاورتنا يف البادية فقد عاشوا يف فرجان خمتلفة
وهي كانت أحد تلك الفرجان حيث التعارف والتواصل
واالجتماع عىل اخلري واحلب والتعاضد والتعاون عىل مجيع
اﻷعمال وتبادل الطعام والشراب واالنتصار للجار إذا
تعرض ٍ
ﻷزمة أو حادث ما ،فقد كانوا رجاال ً قد تتلمذوا عىل
أيدي أكابر رجال القبائل البدوية فاكتسبوا منهم الشجاعة
واملهابة واإلقدام والكرم.
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