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تقدمي
تتناول رواية «الفريج» للكاتب وال�شاعر العربي ال�سوري الراحل �إ�سماعيل تامر،
التي ن�صدر طبعتها الثانية ،مراحل مهمة مر بها املجتمع القطري ،بدء ًا مبرحلة
الغو�ص ،مرور ًا بك�ساد الل�ؤل�ؤ و�سنوات الع�سرة ،تلك التي خرب فيها الإن�سان اخلليجي
�شظف العي�ش وقلة الرزق ،و�صو ًال �إىل الطفرة االقت�صادية التي بد�أت يف اخلم�سينيات
وال�ستينيات.
جاء احلوار يف الرواية باللهجة العامية ،وذلك جلعلها �أقرب �إىل �أحداث الرواية
و�شخو�صها ،وكان ذلك هدف ًا من �أهداف الكاتب كونه يعمل يف الت�أليف الإذاعي
وامل�سرحي ،بالإ�ضافة �إىل عمله الأ�سا�سي يف الإخراج الإذاعي ،وقد �أوجد فيها ذلك من
املتعة واجلذب ملتابعة القراءة ال�شيء الكثري ،كما �أنها ت�شتمل على الكثري من الكلمات
وامل�صطلحات التي كانت ت�ستخدم قدمي ًا يف زمن الغو�ص على الل�ؤل�ؤ ،ويف ذلك �إحياء
لهذه املفردات وتعريف للن�شء بها.
لقيت الطبعة الأوىل من الرواية ،التي �صدرت عام  2001ونفدت ن�سخها� ،إقبا ًال
كبري ًا عليها ،خا�صة من قبل طالب املدار�س ،وهذا ما تهدف �إليه �إدارة البحوث
والدرا�سات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والرتاث� ،أن جتد كتبها القبول واال�ستمتاع
بقراءتها لدى املتلقي� ،آمل ًة �أن يتلقاها اجليل اجلديد ّ
ويطلع عليها ليعرف ما كان
ويرتحم عليهم ملا ق ّدموه� ،شاكر ًا
يعي�شه �آبا�ؤه و�أجداده وما عانوه من �شظف العي�ش،
ّ
اهلل �سبحانه على ما �أنعم به عليه.
لقد حر�صت �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية على جتاوز الأخطاء التي وردت
يف الطبعة الأوىل ،فحظيت الرواية مبراجعة م�ستفي�ضة� ،آملة �أن جتد الإدارة �صدى
جلهدها لدى القارئ ،و�أن ت�ستعيد بهذه الرواية جهد ًا خمل�ص ًا لكاتب عربي عا�ش بيننا
و�أخل�ص مل�سرية الثقافة العربية.
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
5
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االنتظـــــــار
كان الوقت �صباح ًا ،ثمة ريح خفيفة تلعب ب�أوراق ال�سدرة الكبرية التي تنت�صب يف
�ساحة الفريج ،كعادته راح �أبو ح�سني �صاحب الدكان القريب من ال�سدرة يو�صي �أحد
ي�صاعد الغبار ويزعج
ال�صبية الذين يلعبون قريب ًا منها �أن ير�ش املاء حولها حتى ال ّ
اجلال�سني ،فرمبا كان املاء مر�شو�ش ًا على الأر�ض يوحي ببع�ض «الرباد» يف تلك الأيام
من �أواخر �صيف اخلليج.
كان الوقت �صباح ًا يف زمن يعود �إىل ثالثينيات القرن املا�ضي ،و«الفريج» يتهي أ�
ال�ستقبال �أوالده العائدين من الغو�ص بعد �أن �شارف املو�سم على نهايته ،على ميني
ال�سدرة غري بعيد عنها يقع بيت «الطوا�ش»(� )1أبي خالد الذي �سافر قبل يومني على
حممله ليم ّون املراكب يف «الهريات»( )2التي يلف عليها يف مثل هذه الأيام القريبة من
نهاية مو�سم الغو�ص ،من جهة �أخرى ي�شرتي اللآلئ من «النواخذة»( )3الذين يرتبط
معهم عادة ،ومنهم �أخوه �أبو حممد النوخذة.
�أبو خالد عرف يف الديرة بوداعته وتعقله ،يحب ال�سفر ،يكره املغامرة �إذا مل تكن
هناك �ضرورة حتتمها ،يف الأربعني من عمره ،رزقه اهلل بولده خالد قبل ع�شر �سنوات،
ذلك ال�شقي الذي كان موعود ًا بال�سفر مع �أبيه �إىل الهريات ،لكن �أمه �أم خالد منعته
يف �آخر حلظة ،فهي تريده خلدمتها �أثناء غياب �أبيه ،ورمبا كان هناك �سبب �أعمق من
ذلك ،وهو تعلقها ال�ضمني بولدها الذي مل تنجب غريه من ال�صبيان� ،إىل جانب بنتني
�إحداهما (ح�صة) والأخرى (هنود).
يلتفت �أبو خالد وهو يف عر�ض البحر �إىل خمي�س الذي يرافقه دائم ًا يف �أ�سفاره
()4
خلدمته ،املعروف ب�سذاجته ،مل يكن �أهبل ،بل رج ًال ب�سيط ًا موهوب ًا مبهنة «القالفة»
( )1الطوا�ش :تاجر الل�ؤل�ؤ.
( )2الهريات� :أماكن الغو�ص.
( )3النوخذة :ربان ال�سفينة.
( )4القالفة :جنارة ال�سفينة.
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و�إ�صالح ال�سفن ،يخدم اجلميع دون متييز ،لكن �أبا خالد الر�أ�س بالن�سبة �إليه ،فهو ال
ين�سى معروفه وف�ضله عليه و�أنه ويل نعمته ،كذلك ال ين�سى ب�شكل خا�ص �أنه وعده مرة
بتزويجه من ال�صبية فاطمة ،تلك اليتيمة العرجاء التي تعي�ش يف بيت املطوع( ،)1كان
عرجها ب�سبب ك�سر ُجرب ب�شكل ع�شوائي يف طفولتها ،ومل يهتم �أحد مل�شيتها العرجاء يف
تلك ال�سنوات التي �ش ّكلت طفولتها ،لكنها عندما �أ�صبحت �صبية �أح�ست بنق�ص فادح
عن بنات جن�سها ،و�صارت تتحا�شى النظرات التي تتطفل �أحيان ًا ب�سخرية و�أخرى
بعطف �إىل ذلك العرج الذي ال ذنب لها فيه ،مما كان ي�سبب لها مرارة و�أمل ًا ال ت�ستطيع
�أن تختزنه يف �أعماقها ،لكن خمي�س ًا هو الوحيد الذي مل ي�أبه مل�شيتها التي تثري �ضحك
الأطفال ،بل مبا يح�سه من تعلق عفوي بريء نحوها ،مل يكن يكتم تعلقه بها بني �أهل
الديرة كلهم ،ولكن من يهتم به حق ًا؟ ،من يهتم برجل �ساذج يعي�ش على الإح�سان،
يكد طوال ال�سنة يف �أعمال مرهقة دون �أن يح�صل �شيئ ًا ذا فائدة ،لأنه مل يتعود يف
حياته كلها �أن يرف�ض طلب ًا ،كانت كلمة «�إن �شاء اهلل» العفوية على طرف ل�سانه جاهزة
دائم ًا� ،أما فاطمة فهي تقدر خمي�س ًا ،لكن �أمرها مل يكن بيدها ،بل بيد املطوع الذي
تعده مبثابة �أبيها ،فهو الذي تعهد �أن ي�ضمن لها حياتها بتزويجها مبن يرى �أنه �أهل
لها ،ويكفل ما يراه منا�سب ًا حلياتها� ،أما خمي�س فلم يكن يخطر يف بال املطوع على
الإطالق.
�أبو خالد كان ي�ضحك ل�شتائم خمي�س العفوية على العنزة املذعورة من ا�ضطراب
البحر ،فقد تعود �أبو خالد �أن ينقل يف حممله بع�ض اخلرفان لتوزيعها على النواخذة
قبل القفال( )2وعنزة حلوب ًا من �أجل حليبها الذي يقدم له مع اخلبز يف ال�صباح ،وكان
على خمي�س �أن يرعاها ،لكنها هذه املرة كان ذعرها وا�ضح ًا لدرجة �أنه كان يخ�شى
�أن تفلت من عقالها يف �إحدى قفزاتها �إىل البحر ،ولي�س من عادة �أبي خالد �أن يعاتب
( )1املطوع :رجل الدين يف احلي.
( )2القفال :نهاية املو�سم.
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خمي�س ًا على �شيء من كلماته العفوية التي ال حت�سب ح�ساب ًا لأحد ،لأنه (م�سكني)
ح�سب ر�أيه ،وكان هذا كافي ًا كي يحتمل منه كل �شيء.
يتجه خمي�س �إىل �أبي خالد بعد �أن �أحكم ربط العنز ،وبلهجة بريئة:
 عاد يا عمي وهقتنا يف هالعنز ،ج ّنه الب�سها عفريت ،ما تهدا موليه ،ول يا كايفال�شر.
 تخاف من البحر يا خمي�س ،املهم ال تن�سى حتط لها �أكل زين عل�شان احلليبيكون وافر.
 قربنا نو�صل الهري ،عند �أخوي بو حممد ،ماهب باجي غري القليل.وال ين�سى خمي�س تخوفه من تغري اجلو ،في�شري لعمه �أبي خالد باجتاه الأفق
الداكن:
 ما ت�شوف يا عمي �شلون ال�سما متغري لونها..؟ويهز �أبو خالد بر�أ�سه م�صدق ًا ،لكنه يبقى حمتفظ ًا بهدوء و�سكينة من تعود على
البحر:
 اهلل يعني على هاليومني الباجيني.لكن خمي�س ًا ال يريد لهذه الفر�صة من احلوار مع عمه �أبي خالد �أن تنقطع عند
هذا احلد ،فهناك �أمر يف داخله يلح عليه دائم ًا وال ين�ساه:
 احلمد هلل ،ال�سنة املو�سم زين..وعلى الفور يدرك �أبو خالد املغزى الذي يجعل خمي�س ًا يكرر �أمامه �أن «املو�سم
زين» ،في�ضحك �أبو خالد خلمي�س الذي يرتقبه:
 ايه ..يطري علي ،لي�ش تييب �سرية املو�سم ،لأين وعدتك �أزوجك يف هاملو�سم �إذاكان �أزين من العام؟ ،خال�ص يا خمي�س �أنا وعدتك �أزوجك هال�سنة يعني بازوجك.
11

لكن خمي�س ًا ال يكتفي بذلك ،بل ي�ستدرجه �أكرث:
 اي ..وبعد يا عمي..وي�سايره �أبو خالد �ضاحك ًا:
 من فاطمة اللي يف بيت املطوع ،ها ..ا�ستان�ست احلني..؟ويذهب خمي�س راق�ص ًا من الفرح ،ال ي�صدق ما ي�سمع ،بينما ي�ضحك �أبو خالد
وهو ينظر �إليه نظرة عطف ترتجم كلمته التي يقولها يف �إثره :م�سكني.
احلقيقة مل يكن ذلك اجلو الذي تخوف منه خمي�س ي�شغل باله فقط ،كان ي�شاركه
يف تخوفه �أي�ض ًا املطوع على الرب ،وذلك بعد �أن ا�ستيقظ ذلك ال�صباح والحظ تغري
الهواء والغبار الذي يثريه يف «براحة( )1الفريج» على غري العادة يف مثل تلك الأيام من
�أواخر ال�صيف ،والذي �أخافه �أكرث �أن الهواء ال ي�سلك جهة معينة ،بل يلتف على كل
اجلهات ،بعد «الريوق» توجه ليجال�س �أبا ح�سني �أمام دكانته ،بعد �أن منعه الغبار من
اجللو�س حتت ال�سدرة حيث يف�ضل ذلك.
اجلميع ي�شعر بالوح�شة يف الفريج لغياب الرجال عنه ،ويت�شوق �إىل تلك الأيام
التي ينتهي فيها املو�سم على خري كي تطيب اجلل�سات وال�سمرات ويعود الفريج �إىل
حياته.
�أبو ح�سني ،ذو اخلام�سة والثالثني من العمر ،ال�ساخر دائم ًا ،الذي ال يهتم لأمر
ال يجد فيه منفعته ،يحاول �أن يزيل خماوف املطوع بكلمات معتادة دون �أن يقطع
تثا�ؤبه:
 كلها يومني ويرجعون لنا بال�سالمة يا مطوع. �صج ا�شتقنا نيل�س( )2مع الربع ،الفريج بلياهم ما ينفع.( )1براحة� :ساحة.
( )2نيل�س :جنل�س.
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 اي �صحيح..يرجع �أبو ح�سني لتثا�ؤبه ولفرك عيونه املحمرة ،بينما يبت�سم املطوع يف �سره ،وقد
�أدرك �ضمن ًا ما يعني ذلك لرجل تزوج حديث ًا� ،شغوف بالن�ساء ،ال ي�شبع منهن يف ليله
ونهاره مثل �أبي ح�سني ،الذي ينتبه للمطوع في�ستفزه ذلك ،لكنه يحاول �أن يتعلل �أمامه
ب�أمر لإبعاد ذهنه:
 البارحة ما رقدت.وي�سايره املطوع:
 �شدعوه يا بو ح�سني..ويجيب �أبو ح�سني برنفزة مفتعلة:
 وقظتني زوجتي تقول �إنها �سمعت �صوت يف البيت ،وقمت ن�ص الليل ادور فوقال�سطح ويف حوطة الدب�ش( ،)1لكني ما ح�صلت حاجة ،والظاهر �إنها خوافة� ،أنت تدري
توها وغريبة عن البيت..
ويوافقه املطوع دون نقا�ش ،بعد �أن وجد الفر�صة �سانحة لي�س�أله عن �أوالده من
زوجته الأوىل:
 �إال �أقول يا بو ح�سني ..اهلل اهلل يف عيالك� ،صالح وحممد و�سلمى ،ترى يقولونيل �إنك جا�سي عليهم..
ينتف�ض �أبو ح�سني كالذئب:
 النا�س تبي تتكلم وب�س ،وحتط نف�سها يف اللي ما يخ�صها..ثم كمن يحاول تغطية الأمر باملبالغة يف ت�صوير عواطفه نحوهم:
 �أنا عيوين لهم ،لكن هم رو�سهم ياب�سة يا مطوع.( )1الدب�ش :البقر والغنم.
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�شي يهون..
 ما عليه ،و�سع �صدرك وكل ّكعادته ،يرى �أبو ح�سني نف�سه ك�أن اجلميع يح�سده:
 �أهل الفريج يبغون علي �سالفة ،عاد حمد �سواها غريي وتزوج مرة ثانية.حديثهم ال�صباحي هذا يقطعه حفيف ثوب مقرتب ،يلتفتان �إىل م�صدره فيجدان
�أمامهما �أم خالد خارجة من البيت ،يبادرها �أبو ح�سني برتحيب مبالغ:
 اهلل ي�صبحج باخلري يا �أم خالد..يلحقه املطوع:
 هال يا �أم خالد ،ها خري؟رغم ق�سوة املالمح وال�شخ�صية الطاغية� ،إال �أن ذلك ال يخفي جمال �أم خالد،
التي كانت يف �أواخر الع�شرينيات من العمر ،ت�س�ألهم بحرية وا�ضحة:
 �أدور ولدي خالد ما ادري عنه وين..؟ي�شري لها �أبو ح�سني �إىل ال�سكة البعيدة:
 �شفته يلعب مع اليهال( )1يف الرباحة.وقبل �أن تن�صرف ي�ستوقفها املطوع:
 باخربج يا �أم خالد ،ترى ولدج ما هب حافظ درو�سه.تهز ر�أ�سها وهي تكتم نرفزة و�صرب ًا:
 خلني �أجوفه وي�ستوي خري ،من رخ�صتكم..ال يخلو �أبو ح�سني من نظرة ت�أملية عندما ينبه املطوع:
 الفرق كبري بني �أبو خالد و�أخوه النوخذة بو حممد ،يا مطوع كل له طبع يختلفعن الثاين...
يوافقه املطوع:
( )1اليهال :الأطفال.
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بو حممد ريال وج�سور ،لكنه اهلل يخليه ع�صبي وايد(.)1
 �أنا �أ�شهد �أن كالمك �صحيح.يتذكر املطوع �أمر ًا ن�سي �أن يخرب به �أبا ح�سني:
 تدري �إن ولدي جا�سم �أم�س ياي من البحرين ،ويقول �إن اجلابان ت�صنع القما�ش(الل�ؤل�ؤ) وتبيعه بثمن رخي�ص بعد.
يلتفت �أبو ح�سني م�ستغرب ًا كيف ي�صدق املطوع مثل هذه الأخبار:
 خل عنك هال�سوالف ،عاد �أنت ت�صدق هاخلرابيط يا مطوع.. �شدراين ،ولدي حلف يل انه �سمع هالكالم يف البحرين.. ال ال مهب معقول ،ما �أ�صدق.. على كيفك..ويتململ املطوع متهي�أ ليذهب..
 �شفيك.. �أبي �أروح البيت..وقبل �أن يذهب يتذكر املطوع �أمر ًا �آخر:
� -صحيح ،برز يل الدوا اللي و�صيتك عليه ،عل�شان �أم جا�سم عيونها تويعها

()12

وايد يا بو ح�سني.
 الع�صر تلقاه بارز ب�إذن اهلل� ...إن �شاء اهلل. على خري ،عيل �أنا باطر�ش لك فاطمة وعطها �إياه. انزين..( )11وايد :كثري.
( )2تويعها :توجعها ،ت�ؤملها.

15

وال ين�سى �أبو ح�سني �أن ي�س�أل املطوع قبل ذهابه:
 �إال �أقول �صج تبي تزوج فاطمة حق خمي�س؟.ي�ضحك املطوع لأبي ح�سني الذي ال ي�ستطيع تغيري طبعه:
 عاد �أنت امي ّود( )1علينا �سالفة الزواج ،اهلل يهداك ب�س ،زين ،مع ال�سالمة.. مع ال�سالمة..يذهب املطوع ،بينما ين�صرف �أبو ح�سني لرتتيب �أغرا�ض الدكان ,يغطي قلة التمر
قبل �أن يهجم عليها الذباب ،الدكان يعرب متام ًا عن �شخ�صيته ،فرغم الفو�ضى التي
تنت�شر فيه �إال �أنه ال ين�سى حاجة �أبد ًا ،حتى لو كان قد و�ضعها منذ �سنني ،كذلك ال
ين�سى �أن ي�سجل ح�ساباته على الآخرين يف دفاتره ،كل الفريج مدين له ب�صورة �أو
ب�أخرى ،فهو ال ين�سى دين ًا على �أحد ،فاملال عزيز عليه ،ورمبا كان هذا �سبب �شقاء
�أوالده من زوجته الأوىل ،لعدم اهتمامه بحاجاتهم املالية ،لقد �صاروا �شباب ًا ،فلماذا
يحتاجون �إليه ،ي�ستطيعون تدبري عمل مثل باقي النا�س ،فلماذا يطلبون م�ساعدته..؟!
بد�أ الغبار يزداد بفعل الريح ،و�صار يدخل الدكان ،لقد ا�ستحم هذا ال�صباح وال
ي�ستطيع �أن يعيد الكرة ،فاملاء يف البيت ال يكفي لذلك� ،صار اجللو�س يف الدكان �أمر ًا
�صعب ًا وخانق ًا ،الزبائن نادرون هذه الأيام ،ملاذا يبقى هنا ،ي�ستطيعون �أن يطرقوا باب
بيته عند احلاجة ،مللم نف�سه و�أغلق الدكان ،ثم التفت حوله هنا وهناك قبل �أن يذهب
للبيت:
 اهلل يعينهم يف الهريات� ،أكيد اجلو انقلب عليهم...هناك يف املغا�ص ،حيث يقبع مركب النوخذة بو حممد ،جل�س ثالثة من الغا�صة
يف فرتة راحتهم حول ال�سريدان( )2يرتع�شون من الربد ب�سبب التيار البارد ،وا�ضطجع
( )1اميود :جم ّود ،ما�سك.
( )2ال�سريدان :موقد النار.

16

بع�ض البحارة على املحار وراح يف �إغفاءة ،بينما راح �آخرون ين�صتون ل�صوت «النهام»
اجلريح الذي ي�ستحث م�شاعرهم ،ليتوافقوا معه يف نغمة تعرب الآفاق لت�صل �إىل الرب
الذي ا�شتاقوا �إليه .النوخذة �أبو حممد كان يجل�س مع «املجدمي» و�أمامه القدو(،)2
وقد فر�ش على الب�ساط قما�شة خا�صة عليها اللآلئ التي ُجنيت يف املو�سم ،ترتاوح
بني حبات �صغرية ال قيمة لها و�أخرى كان يفرزها وي�صنفها ويع ّدها للبيع ،فهي الرزق
واملح�صول ،كان داكن الوجه ،يف نحو اخلام�سة والع�شرين ،له �شارب ثقيل يزيد يف
تقدير عمره ،وعينان ال تثقان ب�أحد ،ثقيلتا احلركة ،لكنهما حادتا النظرات ،ال حتيدان
عن هدفهما ،كلماته حا�سمة ،ترافقها نربة توحي بالغرور والكربياء ،لي�س من عادته
�أن ي�ضاحك بحارته ،لكنه مل ي�أكل حق �أحد منهم ،وهذه �سجية فيه مميزة.
عندما خبت النار يف ال�سريدان� ،أ�سرع �أحد البحارة الثالثة بو�ضع احلطب لتبقى
م�شتعلة ،وبجانب الرع�شة التي �سببتها لهم التيارات الباردة يف القاع ،كان هناك قلق
وا�ضح على وجوههم� ،أحدهم هو ال�شاب «حمد» ،يف ال�سابعة ع�شرة من العمر ,حملته
ال�صدفة ليكون «غي�ص ًا» ..فقد كان وما زال يف�ضل حياة الرب على البحر� ،إال �أن �أباه
الذي كان مرتبط ًا مع �أبي حممد مر�ض فج�أة وعجز عن الوفاء بالتزامه ،مما دعا
ولده ال�شاب حمد ليخاطر بنف�سه التي ال تعرف اخلوف من �أجل �سداد ديون �أبيه التي
�سبق �أن ا�ستلفها من �أبي حممد ،كان حمد يحب نظم ال�شعر ال�ساخر ،و�سخريته تخفي
طموح ًا ال حدود له ,انتبه حمد لزميله ح�سني يعطيه �إحدى حبات التمر ,بينما يتقرب
�أكرث �إىل النار فارك ًا يديه الياب�ستني:
()1

 ما ينغا�ص اليوم ،البحر دايف والقوع بارد.وبت�صرب ،يهز ر�أ�سه حمد وهو ينظر �إىل الأفق البعيد:
( )1النهام :مطرب ال�سفينة.
( )2القدو :النارجيلة ال�شعبية.
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 باجي يومني على القفال.لكن حمد يتذكر �أمر ًا �أقلقه:
 القوع مدلخ( )1وايد ،ما ين�شاف �شي ،حمد يقدر يعرف املحارة من خلربه.لكن رفيقهما جا�سم ال يهتم للأمر كله ،بل مبا �أ�صابه من برد ،في�شري �إىل ح�سني
(مرجتف ًا):
 واللي يخليك يا ح�سني زيد احلطب يف ال�سريدان ،الهوا بارد...وبحما�س يندفع حمد:
 �أنا الزم �أروح �أعلم النوخذة بو حممد..لكن ح�سين ًا ي�ستوقفه كرجل خبري بطباع النوخذة:
 حمد !...ا�سمع ن�صيحتي وال تروح حق النوخذة.لكن حمد ال يبايل بالأمر كعادته ،ففي �أعماقه نزعة �إىل امل�س�ؤولية� ،إنه ال ي�ستطيع
�أن ي�سكت عن هذا الأمر ،وت�شيعه نظرات ح�سني وجا�سم بينما يذهب �إىل النوخذة �أبي
حممد الذي كان قلق ًا على ت�أخر �أخيه �أبي خالد ،فقد بد�أت امل�ؤونة التي لديه بالنفاد،
وحتى ماء الفنطا�س( )2مل يعد يكفي �أكرث من يوم �آخر.
عندما يقرتب حمد منه حميي ًا يجيبه بتثاقل ،وال ي�صدق النوخذة �أذنيه عندما
ي�سمع كلمات حمد� ،إذ كيف يحق لهذا الطفل املغرور الذي ال خربة له يف البحر �أن
يح�شر �أنفه فيما ال يخ�صه وي�شري عليه ب�أحوال البحر والهواء ك�أن النوخذة ال يدري
بها ،وال يتمالك غ�ضبه في�صرخ يف وجه حمد �آمر ًا �إياه باالن�صراف و�أال يعود �إىل هذا
املو�ضوع مرة ثانية حتى ال يقطع ل�سانه ،يتحامل حمد على نف�سه راجع ًا من حيث جاء،
( )1مدلخ :متعكر.
( )2الفنطا�س :خزان املاء.
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كان يعتقد �أنه �سيالقي تقدير ًا من النوخذة حل�سن مالحظته ،ال �أن يتهمه ب�أنه يريد
�أن «يفتك» من ال�شغل ويحر�ض البحارة على ذلك حتى يرجعوا مبكرين �إىل الرب الذي
ا�شتاقوا �إليه.
كان ميكن حلمد �أن يع�شق البحر ،لكن الظروف جعلته ينقم عليه ،فهو يحب
الأ�سفار حيث تتجدد الأماكن والرزق ،ال �أن يبقى يف مكان واحد ملدة �أ�شهر� ،إن �شعوره
ب�أنه جاء رغم ًا عنه بفعل الواجب �إىل البحر هو الذي جعله متح�سر ًا على �أحالمه ،مع
�أنه كان وما زال يعتقد �أنه رجل حمظوظ� ،أمل تكن �أمه تقول ذلك دائم ًا �أمامه ،كل هذه
اخلطرات كانت تت�ضارب يف وجهه املحتقن وهو يرجع خائب ًا �إىل زميليه ح�سني وجا�سم
اللذين راحا ي�شنعان عليه خيبته ،وهو يتحمل ذلك مفتع ًال ابت�سامة �ساخرة تكاد تنطق
بالبكاء ،وال مباالة حتاول �أن تقطع الطريق على غ�ضبه املكبوت ،ثم كمن ال ي�ستطيع
ال�سكوت �أكرث من ذلك يبلغ زميليه ال�ضاحكني بقراره الأخري:
 يا �إخوان ،لني اهلل كتب يل �أعود الرب ..عمري مهب «دا�ش»( )1البحر مرةثانية.
وينفجر زمياله بال�ضحك ،بينما يعلو �صوت النوخذة منادي ًا ب�صب القهوة للبحارة،
وهذا يعني تقدمي التمر قبل القهوة� ،إنها فر�صة للراحة ول�سد الرمق ينتظرها البحارة
بفارغ ال�صرب...
حاول حمد �أن «يحرد» عن القهوة لي�سجل موقف ًا ،لكن اجلوع الذي يح�سه ال يرتك
له جما ًال لإبداء ذلك املوقف ،لأن �أحد ًا لن يهتم به �ساعتها ،طوى حمد كربياءه املجروح
وم�شى �إىل حيث يجل�س اجلميع متحلقني حول �صحن التمر ،ومد يده على ا�سم اهلل.
بعد ظهر ذلك اليوم رجع الغوا�صون �إىل البحر الداكن الذي بد�أ موجه ي�ضرب
حواف ال�سفينة بقوة �أكرث ,ورغم الأ�صوات التي ت�ستثري الهمم هنا وهناك� ،إال �أن املحار
( )1دا�ش :داخل.
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كان قلي ًال ،فهناك �شكل من احلياة ال يتوقف على �سطح ال�سفينة ،فالغا�صة يغط�سون
�إىل القاع يكافحون التيارات الباردة وانعدام الر�ؤية ،رغم �أنهم يف النهاية ال ميلأون
�شيئ ًا يف �سلة املحار التي ترافقهم ،و«ال�سيوب»( )1يقلبون �سلة املحار مبا فيها على
«ال�سطحة» بحركة �إيقاعية ي�صاحبها الدعاء اجلماعي بالرزق ،والنهام ال يكف عن
متزيق الأنغام يف جراحات �صوته ،والنوخذة ال يريد �أن يتوقف �شيء من هذه احلياة
حتى يف �أق�سى الظروف ،فرمبا جاء الرزق من حيث ال يحت�سب ،ورمبا جاء اليومان
الباقيان يف املو�سم مبا مل ت� ِأت به ال�شهور املا�ضية.
�أخري ًا تهلل وجه النوخذة �أبي حممد عندما �سمع �صوت �سامل يب�شره ب�أن مركب
�أخيه �أبي خالد قد ظهر �أمامهم ،وقد �أنع�ش ذلك �سائر البحارة ،الذين هللوا جميع ًا
ملركب �أبي خالد وهو يقرتب من �سفينتهم ،فله مكانة خا�صة لدى البحارة جميع ًا ،عدا
عن �أنه يجلب �إليهم الطعام الوافر اجلديد واملاء النقي ,و�أهم من ذلك كله �أخبار الرب
الذي ي�شتاقون �إليه ومي�ضهم احلنني �إليه..
�أ�شار النوخذة �أبو حممد لبع�ض البحارة الأقوياء بربط حبال مركب �أبي خالد
مبركبهم ،و�أو�صاهم باحلذر وهم ينقلون امل�ؤن من �أن ي�سقطوها يف البحر بفعل الهواء
الذي يلعب بالأمواج ،تعانق �أبو خالد مع �أخيه النوخذة عناق ًا طوي ًال ,و�سلم على
البحارة جميع ًا وهو يقول لهم� :أب�شروا بالزاد الطيب ،الأهل كلهم بخري ،ومن هذه
الكلمات التي تبعث الأمل ,بينما راح النوخذة ي�شرف على نقل الزاد واملاء �إىل �سفينته,
منتبه ًا �إىل خمي�س الذي يرافق �أبا خالد يتنحى جانب ًا كمن ال يريد ال�سالم عليه ،ومن
عادة خمي�س �أن «يزعل» وي�أخذ على خاطره ،لكن عندما يقرتب منه الآخرون ويبد�أونه
حتى ولو بطريقة مفتعلة ين�سى كل �شيء ويرجع �إىل �سذاجته ،وبافتعال وا�ضح �س�أله
�أبو حممد النوخذة عن زعله وعدم �سالمه عليه ،وك�أن خمي�س ًا كان يرجو �أن ي�س�أله
( )1ال�سيب :م�ساعد الغوا�ص.
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النوخذة ،لأنه ال يطيق الزعل يف داخله ،وبلهجة وديعة معاتبة يجيبه:
 عل�شان �أنت «�سطرتني»( )1قبل الد�شة ،ما اتّذكر؟ زين زين ...لك احلق ...وما لك �إال طيبة اخلاطر.وي�سمع �أبو خالد وهو يقرتب من �أخيه هذا احلوار ،فيتدخل �ضاحك ًا:
 ما تقدر تر�ضيه يا بو حممد� ،إال ان جان ت�سعى معانا يف زواجه.وي�ضحك �أبو حممد مربت ًا بيده على كتف خمي�س الذي تغمره ال�سعادة والفرح
عندما يعده �أبو حممد �أي�ض ًا مب�ساعدته يف الزواج ،لكنه يقطع عليه كل ذلك عندما
ي�أمره بلهجة جادة مل�ساعدة �سامل يف نقل الزاد ،مع التحذير بـ «�أن يتحمل �أن يطيح
�شيء يف البحر» ،وال يفوت النوخذة �أن ي�س�أل �أخاه عن �سبب الت�أخري يف و�صوله ،فيجيبه
ب�أن الهواء كان ال�سبب ،وي�س�أل �أبو خالد �أخاه عن املو�سم ،فيهز �أبو حممد ر�أ�سه:
 احلمد هلل ..زين..هذه الكلمة تعني كثري ًا من االحتماالت ،فرمبا كان املو�سم عادي ًا �أو مربح ًا ،وهذا
كله يتحقق عند جرد احل�ساب يف جل�سة تو�ضع فيها املكاييل وتفرز الالىلء وت�صنف،
كان �أبو حممد �شخ�صية منوذجية ،فهو يحرتم بقناعة �أخاه الكبري ،وال يفكر �أبد ًا
يف معار�ضته ،كما هو �ش�أنه مع كل من هو �أكرب منه ،ويتبا�سط فقط مع من هم يف
مرتبته ،لكن من هم دونه يف املرتبة ،فهو �سيد بال منازع ،ال يقبل معار�ضة ،فهو يعتقد
�أنه حقق مرتبته تلك بال�صرب واجللد وبرتكيز جهده فيما يخ�صه ،وعلى الآخرين �أن
يكونوا كذلك �إذا هم �أرادوا �أن تعلو مراتبهم ،لذلك كان �ضمن ًا ي�ستغرب طبع �أخيه
الذي يتبا�سط مع البحارة دون حاجز ر�سمي ،وقد كان وجود �أبي خالد بني البحارة
عامل راحة لهم يف وقت �شغل ورزق يجب �أن ال ينقطع لأي �سبب ،لكن �أبا حممد كان
(� )1سطرتني�:ضربتني.
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معتاد ًا على �أن ال يخالف كلمة لأخيه الكبري ،عدا عن �أنه هو الذي علمه ودربه على
�صنعة البحر..
ينتبه �أبو حممد �إىل البحارة وهم ينفجرون بال�ضحك ،ويرى حمد بينهم ،فيدرك
�أنه ال بد قد علق على �أمر ما� ،إنه ال يطيق حمد هذا ،ذلك ال�شاب املغرور ،ولوال �أنه
ي�سدد عن �أبيه ديونه ملا ارتبط معه� ،إن همته يف ال�شكوى �أكرث من العمل.
يف هذه الأثناء يعلو املوج ،وبفعل الهواء ت�ضرب موجة جانب ال�سفينة ،فينت�شر
رذاذها على �سطح ال�سفينة ،في�شري �أبو خالد لأخيه النوخذة بقلق:
 �أقول بو حممد ،ما ت�شوف �شلون اجلو تغري ،طالع الغيم هناك.. �أنا من مدة ،وقلبي ينقزين ،والبحارة يقولون �إن القوع مدلخ ،لكني قلت باجييومني ي�صربنا اهلل عليهم.
 ال يا خوي� ..أنا من ر�أيي ت�سارعون بالقفال قبل ال ي�صري �شي اّول �شي اهلل اليقوله ،بعدين ما يفيد الندم.
وك�أن هذا التحذير املتكرر على م�سامع �أبي حممد ال يزيده �إال عناد ًا على عناد،
ك�أمنا ي�ستعذب يف داخله خوف الآخرين ،بينما هو يت�صنع ال�شجاعة:
 عاد �أنت يا خوي �صار قلبك �ضعيف من يوم �صرت طوا�ش.ويبت�سم �أبو خالد:
 «اتهقا»(� )1أنا جذيه ،يعني هذا جزانا يوم علمناك على البحر.ثم كمن يريد تغيري املو�ضوع ،ي�س�أل �أبو حممد �أخاه عن املغا�صات الأخرى التي مر
بها ،فيطمئنه �أن املو�سم جيد ،وقد ح�صل على �أح�سن «القما�ش» من بني �سائر التجار،
فقد كان �أبو خالد معروف ًا لدى جميع النواخذة الذين يت�سابقون لبيعه حم�صولهم ،لأنه
( )1اتهقا� :أتظن.
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يدفع �أ�سعار ًا جيدة ،واجلميع يثق به.
يحاول الغا�صة العودة �إىل الغو�ص ،لكن اهتزاز ال�سفينة وارتفاع املوج مينعهم،
عدا عن �أن القاع �أ�صبح معتم ًا متام ًا ،وال ي�ستطيع املجدمي �أن ي�سكت �أكرث من ذلك،
في�أتي �إىل النوخذة لإخباره بواقع احلال و�إنذاره من هذا اجلو ،وي�ستحث �أبو خالد
�أخاه ،لأن اجلو ينذر بعاقبة خميفة ،والذي �أزعج النوخذة �أكرث عندما �سمع املجدمي
يحذره من «الدالوب»( ،)1وقد �أكد �أبو خالد ذلك التحذير ،وما هي �إال حلظات حتى
ت�أكد كالم املجدمي ،فقد ارتفع املوج و�صار �أكرث عنف ًا ،والهواء ميلأ ال�شراع يحاول
متزيقه� ،أما ال�سفينة فقد ا�ضطربت و�ساد الهرج على ظهرها والدعاء املت�صاعد من
هنا وهناك..
�سارع �أبو حممد وهو يحاول �أن يتما�سك �أمام بحارته لي�أمرهم ب�أن يرفعوا
«ال�سن»( ،)2فال�سفينة قد تنقلب �إذا بقيت مربوطة �إىل القاع واملوج ي�ضربها من كل
جانب ،وراح �أبو خالد ي�شجع البحارة وي�ساعدهم بحكم خربته املا�ضية ،لكن �أحد
البحارة ي�صرخ من مكانه وهو يحاول رفع ال�سن:
 ال�سن �شاير( ..)3ال�سن �شاير.هذا يعني �أن املر�ساة عالقة يف القاع وال ميكن رفعها ،وعلى الفور بادره النوخذة
�آمر ًا:
 ق�ص «اخلراب»( )4يا جا�سم ،ق�ص اخلراب.ويق�ص البحار احلبل حتى يتخل�صوا من املر�ساة العالقة ،وبد�أت ال�سفينة ال تطفو
( )1الدالوب :الإع�صار.
( )2ال�سن :املر�ساة.
(� )3شاير :عالق.
( )4اخلراب :احلبل.
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كما ينبغي ،وراحت متيل على �أحد جوانبها بفعل تيار الأمواج ،في�صرخ �أبو حممد
بخمي�س و�سامل �أن مي�سكوا بـ«ال�سكان»( )1جيد ًا ،وي�شري عليه �أبو خالد بتخفيف احلمولة
قدر الإمكان.
مل يعد با�ستطاعة النوخذة �أن يتم�سك بعناده �أكرث ،فا�ست�سلم خلربة املجدمي
و�أخيه و�صار متعاون ًا �أكرث من الأول ،وفع ًال خفف البحارة احلمولة الزائدة ،لكن
الأمواج �سدت عليهم ر�ؤية الآفاق ،فمرة ت�صبح ال�سفينة فوق الأمواج و�أخرى تهبط
بهم ،و�أخذت الرياح ت�ضرب ال�شراع بقوة حتى متزق طرف منه ،وفج�أة ت�ضرب موجة
عالية ظهر ال�سفينة فتجرف بقوتها امل�سكني �سامل ًا ،وي�ستطيع خمي�س �أن يتم�سك بكل
قوته بال�سكان كي ال ينجرف معه ،وي�سمع اجلميع �صراخه وهو يخربهم ب�سقوط �سامل
يف البحر ،لكن من ي�ستطيع �إنقاذه يف تلك اللحظة ،لقد ابتلعه املوج ،بع�ض البحارة
امل�ساكني نزلوا �إىل اخلن يف باطن ال�سفينة ليحتموا من عنف املوج ،كان حمد متم�سك ًا
بقوة بالقرب من «الدقل»( )2كي ال يجرفه املوج الذي �صار ي�ضرب �سطحها ،ومل ينتبه
�أحد �إىل القرقعة التي ت�صدر عن الدقل بفعل املوج والريح ،وما هي �إال حلظات حتى
انك�سر ،ور�أى �أبو حممد ب�أم عينيه �أخاه �أبا خالد وهو ينهر�س ب�ضربة الدقل املك�سور،
لكنه مل يعد يعي �شيئ ًا بعد �أن �أ�صابته عار�ضة خ�شبية على �أم ر�أ�سه ففلقت جبينه و�سقط
ال يدري ب�شيء ،و�أ�صاب الدقل حمد يف فخذه فك�سرها ،ولكن �أحد ًا مل ي�ستطع �سماع
�صراخه ،وما هي �إال حلظة حتى جرفه املوج لي�سقط يف البحر ،وراح يحاول التعلق ب�أي
�شيء يطفو وهو ي�صارع املوج� ،صارت ال�سفينة كق�شة و�سط الأمواج ،وا�ستطاع من بقي
حي ًا على ظهرها �أن يهبط �إىل قاعها حمتمي ًا من الأمواج العالية� ،أما خمي�س فقد بقي
مع املجدمي مت�شبث ًا بال�سكان وهو ال ي�صدق لوعته ،لقد مات �أبو خالد ،لكن املجدمي
نهره ،فلم يكن الوقت منا�سب ًا للأحزان ،بل لل�صراع من �أجل البقاء يف و�سط الريح
( )1ال�سكان :موجه ال�سفينة.
( )2الدقل :ال�صاري.
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والأمواج العاتية.
يف الليل هد�أت العا�صفة وا�ستطاعت ال�سفينة �أن ت�صمد ،ونزح البحارة املاء من
قاعها و�ألقوا من كان على ظهرها ميت ًا يف البحر بعد ال�صالة املخت�صرة عليه ،ورغم
التعب والإرهاق �إال �أن املجدمي ظل متما�سك ًا ليحاول �أن ي�صل بال�سفينة �إىل الرب،
بينما كان خمي�س منزوي ًا يبكي بحرقة.
ويف باطن الليل ،راحت ال�سفينة املثخنة باجلراح بفعل العا�صفة تتهادى �إىل الرب،
بينما راح البحارة الباقون على قيد احلياة يتناوبون التجديف يف تلك الليلة الثقيلة.
يف الرب كان ال�شاطئ يحمل كثري ًا من الأخبار املتفرقة على رمله ،التي تعرب ب�صمت
عن هول الكارثة ،فقد حمل املوج قطع اخل�شب املك�سورة من املحامل و«الدرامات»
الفارغة والأكيا�س ،وا�ستطاعت بع�ض ال�سفن �أن تنجو من ال�ضربة بعد �أن التج�أت
مبكر ًا �إىل ال�شط�آن ،ووردت الأخبار البائ�سة من بع�ض البحارة الذين و�صلوا �إىل الرب
عن النكبة التي حلقت باملغا�صات ،فقد كانت ال�ضربة عامة �شملت �أمواج اخلليج وغرق
كثري من ال�سفن يف قاع البحر.

()1

كانت الن�ساء يجل�سن �أمام ال�شاطئ ي�ست�شرفن الأفق البعيد بنظرات مل�ؤها الي�أ�س
واحلزن ،بينما راح بع�ض الرجال ومعهم الأطفال يالحقون ما تقذفه الأمواج من �آثار
النكبة ،وانت�شر الدعاء �إىل جانب الوالويل املفجعة.
�أم خالد جل�ست على ربوة �صغرية حتت�ضن ولدها بقوة منذ ال�صباح الباكر
وحتاول ما ا�ستطاعت �إبعاد الدموع عن عينيها املحمرتني ،كان قلبها يلهج بالدعاء ،مل
تكن تريد �أن تفقد الأمل بعودة �أبي خالد ،فكثري ًا ما �صادف الأهوال يف البحر خالل
ال�سنوات التي عا�شتها معه ،لكنه كان يعود يف النهاية ،غري �أنها هذه املرة حت�س �شيئ ًا
خميف ًا يف �أعماقها ال جتر�ؤ �شفتاها املرجتفتان �أن تنطقا به.
( )1الدرامات :الرباميل.
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هناك على «الدكة»( )1املال�صقة لبيت النوخذة القريبة من البحر ،جل�س املطوع
و�أبو ح�سني يرتقبان الأفق ،وبني حلظة و�أخرى ي�ضرب �أبو ح�سني كف ًا بكف ،بينما
ال يلتفت له املطوع ،جاء �صالح وحممد �أوالد �أبي ح�سني من جولتهم على ال�شاطئ،
و�أخربا املطوع �أن �إحدى ال�سفن قد عادت مك�سرة تك�سري ًا� ،أو�صاهما املطوع �أال يتكلما
بهذه الأخبار �أمام احلرمي حتى ال يلوعا �أكبادهن ،يحاول �أبو ح�سني ت�صبري املطوع
فيقول له �إن النوخذة �أبا حممد لديه �أح�سن البحارة يف الديرة ،وحممله قوي ،وهو
�شاطر ولديه خربة بالبحر ،ال بد �أنه جنا والتج�أ �إىل �أحد ال�شط�آن ،لكن املطوع يهز
ر�أ�سه مت�ضايق ًا من كالمه ويتهمه بالتخريف ،فالبحر مليء بالأهوال وال �أحد ميلك
ال�شطارة عليه مهما تعمقت خربته ،فرب العاملني هو الذي يحفظ ال �شطارة النوخذة،
وي�ست�سلم �أبو ح�سني لهذا الكالم وهو يقول :ال حول وال قوة �إال باهلل.
�صرخ �أحد ال�صبية عندما �شاهد مركب ًا يلوح يف الأفق ،اندفع النا�س الذين كانوا
ينتظرون على �أحر من اجلمر ،بع�ضهم خا�ض يف املاء مع الدعاء وذكر اهلل ،و�شيئ ًا
ف�شيئ ًا كان يقرتب املركب ،وبد�أت عالمات النكبة تظهر عليه ،فال �شراع ،والبحارة ال
�صوت لهم وال حركة على ظهره ،لقد كان مركب النوخذة �أبي حممد ال غريه ،واندفع
النا�س مل�ساعدة بحارته الباقني على ظهره ،و�أم�سكوا باحلبال ليجروه �إىل ال�شاطئ،
وكان �صوت خمي�س الباكي ي�صل �إىل م�سامع النا�س ،وانفجرت الن�ساء بالبكاء والعويل
بعد �أن و�ضحت امل�أ�ساة على املركب ،و�صار النا�س يتناقلون اخلرب ،مات �أبو خالد،
طاح عليه الدقل� ،سامل راح البحر مع ح�سني وجا�سم ،وحمد فقد بني الأمواج ،مل
يبق غري املجدمي وخمي�س وبع�ض البحارة� ،أبو حممد �أنزلوه من املحمل فاقد الوعي
م�شدوخ ًا يف ر�أ�سه بجرح غائر ،و�سرعان ما �أو�صلوه �إىل البيت ،وقد ذهب معه �أبو
ح�سني لعالجه ،واجتمعت بع�ض الن�سوة حول �أم خالد التي راحت تبكي بحرقة وهي
( )1الدكة :امل�صطبة.
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حت�ضن ولدها وجل�ست على الأر�ض ك�أمنا ك�سر ظهرها من هول امل�صيبة ،بينما جتمع
�آخرون حول خمي�س الذي راح ي�صف ما حدث وهو يبكي بحرقة حتى نهره املطوع و�أبعد
الآخرين عنه وهو يقول لهم �إن البكاء حرام والرحمة واجبة الآن ،مل ي�ستطع �إكمال
كالمه ف�أ�شاح بوجهه وابتعد عن املكان.
تلك الليلة �أطبقت بعتمتها على �سكان الديرة ،مل ي�سمع �صوت ال�سامر كما يف
الليايل اخلوايل عقب عودة البحارة من مو�سمهم ،بل كان الأنني اخلافت هو الذي
حتمله الن�سائم ،يا ليت لو �أن الأمواج اكتفت ب�ضياع املو�سم والرزق ،يا ليت الريح
ك�سرت املحامل والأ�شرعة ،ويا ليتهم عادوا ولو قطعة حلم حية ،لكن الأمنيات تزيد
يف الأوجاع بعد �أن حدث وانتهى كل �شيء ،و�أغفت الديرة مقهورة حمروقة الأنفا�س يف
عتمة تلك الليلة.
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�صباح جديد
ما �أ�سرع ما تعود احلياة �إىل طبيعتها يف �أر�ض اخلليج ،فثمة فل�سفة ب�سيطة
مرت�سخة بعمق يف وجدان النا�س ،املوت واحلياة من ق�ضاء اهلل وقدره ،والرزق مق�سوم،
هذه القناعة و َّل َدت ر�ضى وت�سليم ًا عجيبني ،فمهما كربت امل�صيبة فما لها يف النهاية
غري كلمة ال حول وال قوة �إال باهلل و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،ال طقو�س وال خرافات وال
احتفالية ،ولي�س هناك من �شخ�ص كائن ًا من كان بعزيز على اهلل عز وجل.
يف ذلك ال�صباح مل يتخلف الأطفال عن موعدهم للتجمع يف براحة الفريج واللعب
حتت ال�سدرة ،ت�شاركهم الع�صافري يف ذلك ،ورغم احلزن الذي حل ب�أم خالد على
فقد الغايل� ،إال �أنها مل ت�ستطع �أن متنع ولدها خالد ًا من االن�ضمام ملجموعة الأطفال
ليلعب معهم ،ورغم حزنه الطفويل وبكائه يف تلك الليلة �إىل جانب �أمه �إال �أنه �سرعان
ما ن�سي ذلك متام ًا يف ال�صباح ،فالأطفال ال يحتملون الك�آبة وال احلزن ،لأن الطفولة
بحر غزير امل�شاعر ،لكنه بال قاع عميق.
خرج خالد من البيت يحمل «الفالتية»( ،)1بينما راح �آخر من الأطفال بالفخ
يغطيه بالرتاب وي�ضع فيه دودة حية لإغراء الع�صافري ،ورغم هذه العدائية ال�سافرة
جتاهها� ،إال �أن الع�صافري كانت وما زالت حتب الأطفال وال تهرب من �أمامهم.
�أما �أبو ح�سني فقد عرف كيف ي�ستغل الأطفال متام ًا ،فهم ير�شون املاء �أمام
الدكان ،ويفر�شون الب�ساط حتت ال�سدرة ،ويرتبون �أغرا�ض الدكان وي�ساعدونه يف
نقلها ،كل ذلك من �أجل حالوة موعودة يقدمها لهم بعد جهد جهيد ،ويف النهاية تكون
ياب�سة عفى عليها الزمن وهي مطوية يف دكانه ،لكن �أ�سنان الأطفال ال تعرف الياب�س
وال املكروه ،وكثري ًا ما ندد املطوع ببخل �أبي ح�سني جتاه الأطفال ،غري �أن لر�أيه دائم ًا
تعليل ،لذلك يقوله بحما�سة لتغطية هذه التهمة ،وهو �أن الأطفال عليهم �أال يتعودوا �أن
( )1الفالتية� :أداة ل�صيد الع�صافري.
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ي�أخذوا �شيئ ًا دون مقابل ،ثم �إن عني الطفل فارغة وال ت�شبع ،ي�ضحك املطوع وهو يدرك
�أن ال �شيء ميكن �أن يغري الطبع الذي جبل عليه �أبو ح�سني.
لقد ن�سي �أهل الفريج يف ذلك ال�صباح امليت من �أجل احلي اجلريح ،فاحلي �أف�ضل
من امليت ،واحلق يقال ،فقد �سهر �أبو ح�سني �إىل جانب �أبي حممد الذي كان ال يدري
بحاله من الهلو�سة التي كان عليها ب�سبب ذلك اجلرح الغائر يف ر�أ�سه ،توقف النزيف
عندما و�ضع �أبو ح�سني كمادات من املاء وامللح جعلت �أبا حممد يقفز دون وعي من
�أثر امللح الكاوي جلرحه ،و�أح�س �أبو ح�سني �أن اجلميع برهن �إ�شارته يف ذلك املوقف،
فهو �صاحب الكلمة النافذة ،ودوا�ؤه هو الرجاء بعد �إرادة اهلل ،ورغم احلزن الذي �أمل
ب�أم خالد� ،إال �أنها ر�أت �أن من واجبها االطمئنان على �صحة �أبي حممد ،وبعثت لها �أم
جا�سم امر�أة املطوع فاطمة كي ت�ساعدها يف الطبخ وتنظيف احلو�ش والغ�سيل وما �إىل
ذلك ،اجلميع يرتاح لفاطمة ،فهي طيبة وقليلة الكالم ،تخدم ب�إخال�ص ،خ�صو�ص ًا
عندما تكون عند �أم خالد.
فاطمة �أ�صبحت م�سند ًا لهموم �أم خالد بعد �أن �أ�صبحت جوانب البيت ال ت�شيع �إال
الذكرى يف نف�سها ،كل �شيء �أ�صبح موح�ش ًا ومقلق ًا ،خا�صة عندما يقرتب العتم ،لقد تغري
احلال� ،أ�صبح العتم كابو�س ًا ال حياة فيه �إال ل�صوت الكالب البعيدة وال�صرا�صري.
غابت �ضحكات الرجال� ،أ�صواتهم التي كانت متلأ املجل�س ،ذهبت بهجة الليل يف
�أعماق البحر ،لقد عزاها النا�س ،لكنهم كانوا م�شغولني �أي�ض ًا ببيوت كثرية لتعزيتها
يف الديرة ،فامل�صيبة مل تكن على ر�أ�سها وحدها ،و�إن �شغلت عن م�صائب الآخرين
بداهيتها ،مل تكن ديرتها وحدها تعي�ش هذه امل�صيبة ،بل بلدان �أخرى على �شط
اخلليج ،لوعتها �ضربة الهواء ،لقد م�ضى النا�س �أخري ًا كي يلملموا جراحاتهم� ،أما هي
فيلزمها �أن تفت�ش كل يوم عن عزاء كي ال يقتلها ذلك اجلرح.
ذهبت فاطمة �إىل «اجلليب»( )1القريب من ال�سدرة ،كي جتلب املاء لبيت �أم
( )1اجلليب :البئر.
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خالد� ،أنزلت الدلو �إىل املاء ،املكان هادئ ال �شيء يعكره �إال �صرير احلبل على البكرة
احلديدية التي ت�ساعد يف �سحب الدلو من اجلليب ،يف هذه الأثناء انتبهت فاطمة �إىل
حركة �شخ�ص من خلفها ،عندما ا�ستدارت وجدت خمي�س ًا يبت�سم لها ،كان هذا �أول
لقاء لها به بعد احلادث:
 خمي�س ،هذا �أنت..؟ثم ت�شعر ك�أمنا ينتظر منها كلمة �أخرى ،فتبت�سم له:
 احلمد هلل على �سالمتك.يقرتب خمي�س منها:
 �شلوجن يا فاطمة. بخري ،و�أنت �شلونك احلني؟! احلمد هلل� ،أ�شوى!..ينتبه لها وهي حتاول �سحب الدلو من اجلليب فيم�سك عنها احلبل:
 �شت�سوين ،هات عنج!.. ت�سلم يا خمي�س ،من وين ياي؟ كنت يف بيت النوخذة بو حممد. ا�شلونه احلني..؟ �أ�شوى ،دوا بو ح�سني ما يف مثله.ي�صب املاء يف الوعاء الذي جلبته فاطمة معها ثم يقف يهز ر�أ�سه متنهد ًا..
 �شفيك يا خمي�س..؟ يا ح�سافة على بو خالد.30

 اهلل يرحمه!.. راح وراح وياه اللي وعدين به. �شلي راح وياه يا خمي�س..؟ي�شعر خمي�س �أن فاطمة فهمت عليه من �ضحكتها التي تخفيها يف وجهها ،وبطريقة
�أقرب لل�سذاجة يكرر جملته الأخرية:
 اللي وعدين به.مت�شي فاطمة ،بينما يحمل خمي�س الوعاء اململوء �صوب بيت �أبي خالد ،وت�أخذه
منه عند الباب وتدلف �إىل الداخل بعد �أن �أغلقت الباب.
للمرة الأوىل ي�شعر خمي�س �أن لرجوعه �سامل ًا معنى عند فاطمة ،فالفريج مل ي�شعر
بعودته بني زحام العائدين ،مل ي�س�أل عنه �أحد غري فاطمة ،ترى هل يجود الزمان عليه
مبن يقنع املطوع بتزويجه �إياها� ،إنه ال ميلك �شيئ ًا غري قلبه الربيء ،لكن من يهمه
ذلك حق ًا يف الفريج بعد �أبي خالد..؟
يف ع�صر ذلك اليوم ،عاد جا�سم ابن املطوع �إىل البيت من �سفرته �إىل البحرين،
دخل البيت دون �أن ت�شعر به �أمه ،رمى �أغرا�ضه بال مباالة يف ركن احلجرة وجل�س
متعب ًا مكدود ًا ،كان يف الع�شرين ،عيناه توحيان بالغمو�ض ،ع�صبي املزاج ،تدخل �أمه
احلجرة فتتفاج�أ به ،ال ينه�ض لها ،لكنها اعتادت عليه ،فهي تعرف طباعه جيد ًا
وت�شفق عليه ،حماول ًة دائم ًا م�ساعدته يف مواجهة �أبيه الذي ي�شكو منه دائم ًا ،جتل�س
�إىل جانبه ،تنظر �إليه ب�إمعان كمن تتفح�صه ،ي�س�ألها م�ستغرب ًا:
 �شفيج ميا..؟ غري ثيابك يا ولدي لأنهم و�سخني وايد ،عندنا ماي ،قوم ت�سبح وانا باحط لكلقمة تاكلها.
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لكنها تلحظ عليه االنزعاج وامللل عندما ينفخ الهواء ،فت�س�أله بقلق:
 �شفيك يا ولدي..؟ ع�سى ما �شر..؟فيجيبها باقت�ضاب:
 ما فيني �شي!..لكنها من خربتها به تدرك �أن هناك �أمر ًا يخفيه يف داخله:
 �شلون كانت �سفرتك..؟وباقت�ضاب كعادته:
 زوينه!.. يبت الأغرا�ض اللي و�صاك عليها بو ح�سني للدكان..؟ �إيه يبتها!..تبقى الأم مركزة عينيها عليه ،بينما هو يحاول �أن يتحا�شاهما ،ثم كمن ال يجد
مهرب ًا:
 ميا �أنا مليت من هال�شغلة و�أبي �أفتك منها!..ت�صدم الأم بهذه الكلمات ،فهي تدرك وقعها على �أبيه الذي �صار له مدة يجاريه
وي�ؤمن له العمل بعد الت�سلف والتو�سط لدى الآخرين ،ثم ي�أتي جا�سم ليخرب كل
�شيء ،كم مرة تقلب يف الأ�شغال !..لكنه مل ي�ستقر يف واحدة منها ،حتاول الأم مداراة
الأمر حتى ال ي�سمع املطوع ،لكن جا�سم كان م�صمم ًا ويقول كلماته بثقة دون خوف من
العاقبة ،تعاود الأم الرجاء:
 واللي يخليك ال تييب طاري هال�سالفة جدام �أبوك!..� -شي�سوي �أبوي يعني..؟ زهقت يعني زهقت� ،إذا كان خايف على البانو�ش

()1

( )1البانو�ش :من �أنواع ال�سفن.
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عيال بوح�سني �صالح وحممد يتمنونه� ،أما �أنا من اليوم و�ساير �أبغي �أدور يل على �شغلة
ثانية اهنيه يف الرب.
ت�صفق �أم جا�سم كف ًا بكف وهي ال جتد حيلة غري «ال حول وال قوة �إال باهلل» ،بينما
ينه�ض جا�سم ،يبد�أ يف خلع مالب�سه املت�سخة دون مباالة ويذهب لالغت�سال ،يف الوقت
الذي تقوم الأم ب�صرب وا�ضح بجمع مالب�سه املتناثرة ك�أمنا ت�ؤكد لنف�سها �أن ولدها لن
يتعلم �أبد ًا.
جل�ست �أم خالد �أمام وعاء الغ�سيل يف احلو�ش لتغ�سل ثياب ولدها خالد ،بينما
راحت فاطمة ت�شعل النار يف احلطب لتطبخ ،وبني حلظة و�أخرى كانت �أم خالد ت�سرق
نظرة متمعنة نحو خالد الذي يلعب يف احلو�ش ،مل يكن ي�شبه �أباه يف �شكله ،لكن �ضحكته
فيها الكثري من �ضحكة �أبيه ،كان رقيق اجل�سم ،لكن �أع�صابه قوية ،دائم ًا يحاول �أن
يقوم ب�شيء �أكرب من احتماله ،ك�أمنا يريد �أن يثبت لها رجولته وب�أنها ت�ستطيع االعتماد
عليه ،كانت متعلقة بولدها خالد يف حياة �أبيه ،فكيف يكون تعلقها به بعد وفاته؟!� ،أما
ابنتاها فرغم �أنها حتبهما وال تبخل عليهما ب�شيء من عاطفتها� ،إال �أنها ال تتعلق بهما
تعلقها بخالد ،فهي حت�سب كل حلظة يف غياب ولدها عنها ،ورغم �أن ابنتها ح�صة التي
تكرب خالد ب�سنتني حتاول دائم ًا �إثارة انتباه �أمها وافتعال امل�شاكل مع �أخيها لغريتها
منه �ضمن ًا� ،إال �أن �أم خالد ال ت�ستطيع �إال �أن تتحيز لولدها خالد يف النهاية.
�أما هنود ،وهي �أ�صغر من �أخيها ،فهي رقيقة جد ًا ،بالكاد ي�سمع �صوتها يف البيت،
تف�ضل دائم ًا االعتزال يف احلجرة مع �ألعابها الطفولية ،وبينما ت�أخذها الأفكار تنتبه
لولدها خالد وقد اقرتب من احلطب امل�شتعل والدخان ،فت�صرخ عليه لكي يبتعد،
فيقرتب منها ويجل�س بجوارها ،بينما هي حتاول �إكمال الغ�سيل� ،إال �أنها حت�س ب�أمل يف
ر�أ�سها يعاودها كالبارحة ،فت�أخذ رباط ًا من القما�ش تع�صب به ر�أ�سها ،وترى ح�صة
ابنتها �أن خالد ًا يجل�س بجوار �أمه فتقرتب هي �أي�ض ًا لتجل�س �إىل جانبه ،وتدرك الأم �أن
جميئها �ستكون خامتته م�شكلة بينهما ،فت�شغلها برتتيب احلجرة ،وعندما ترد عليها
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ب�أنّ احلجرة مرتبة ت�أمرها باالبتعاد واجللو�س مع �أختها هنود ،تذهب ح�صة منطوية
على نف�سها وتهز الأم ر�أ�سها كمن �أح�س بالندم ،لكنها ال ت�ستطيع �شيئ ًا الآن ،ويقطع
عليها �صوت خالد ما هي فيه:
 يمُ ه� ،صج �أبوي �سافر وايد يف البحر..؟رغم ح�سا�سيتها عندما يذكر ا�سم زوجها �أبي خالد �أمامها ،لكنها ال ت�ستطيع �إال
�أن تكتم حرقتها �أمام خالد ،فتتوقف عن الغ�سيل وقد احمرت عيناها:
 �إيه ميك..وقبل �أن يبادر خالد بال�س�ؤال الثاين كعادته تقطع عليه ا�سرت�ساله:
 مرة ثانية لني جبت طاري ا�سم �أبوك قول اهلل يرحمه� ،شتقول؟يكرر خالد �أمامها ب�إذعان ما تنتظره منه �أمه:
 اهلل يرحمه!..تعتدل الأم يف جل�ستها وهي ت�سرح بعيد ًا:
 �أبوك اهلل يرحمه �سافر وايد ،ما خال مكان.ومببالغة وتهويل عن البعد تكمل الأم:
 يقولون و�صل زجنبار والهند.وبا�ستغراب يعاود ال�س�ؤال وقد حركت �شوقه:
 زجنبار والهند ،وين ذي البالد؟! ما ادري عنها ميك ،بكره لني عمك تعافى ا�س�أله عنها وهو يعلمك.وي�صل خالد �إىل ال�س�ؤال الأهم الذي ما زال غام�ض ًا بالن�سبة �إليه:
 �صج ميه ،منهو كان �أ�شطر يف البحر عمي وال �أبوي اهلل يرحمه..؟34

تنهره �أمه حتى تبعده عن هذه املقارنة ،فلي�س هذا ال�س�ؤال من �ش�أنه:
 ا�شتبي بهال�سالفة؟ حت ّمل تطريها مرة ثانية! وغري جذي ما �أبيك تييب طاريالبحر جدامي مرة ثانية ،فاهم!..
ال يجر�ؤ خالد على معار�ضتها ،بل ي�ست�سلم ملا ت�أمره به حتى ال تغ�ضب ،وين�سحب
من عندها ليعاود اللعب يف احلو�ش ،بينما هي ترجع لإكمال الغ�سيل الباقي ،يتطاير
بع�ض الرذاذ فتم�سحه عن جبينها بذراعها ،هل كانت تعني ما قالته لولدها عن البحر
حق ًا؟! �أم �أنه كان جمرد انفعال عابر؟! ذلك ما كانت �أم خالد تعرف جوابه حق ًا يف
داخلها الذي بات يحقد على البحر ،لذلك �ستمنع ولدها خالد ًا من التعلق به ما دام
يتعلق بها� ،إن ذلك هو انتقامها الوحيد من البحر الذي �سرق منها زوجها للأبد،
ولكن هل ت�ستطيع ذلك؟! تتوقف للحظة عن الغ�سيل ،ثم كمن قررت �أمر ًا ترجع ثانية
للغ�سيل ،تفركه بقوة!.
ت�أتي فاطمة وقد بدا عليها التعب ،جتل�س �إىل جانبها ،حتاول م�ساعدتها يف
الغ�سيل:
 ما عليه يا فاطمة� ،أكاين خل�صت الغ�سيل ،ما باقي غري هالثوب.وتنظر �أم خالد �إىل وجه فاطمة وقد �أثر فيه الدخان من احلطب الرطب ،فتم�سح
على �شعرها ب�إ�شفاق �صادق:
 اهلل يقدرين يا فاطمة واعو�ضج تعبج معاي.ويبدو على فاطمة الإنكار ملا ت�سمع:
 ال تقولني جذيه يا �أم خالد� ،أنا عيوين لج.�شي ،اهيه بعد بروحها،
�شي وال ّ
 �أقول يا فاطمة ،ميكن �أم جا�سم حمتاجه لج يف ّميكن م�ستحية تقول لج.
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 �أنا بامر عليها لني طبخت الغدا. ما عليه يا فاطمة� ،أنا عنج اهنيه ،وانتي روحي عندها احلني وارجعي«زتات»(.)1
 زين يا عمتي. قويل لها �إين �شرهانة( )2عليها وايد. �إن �شاء اهلل.. �أقول فاطمة� ،شعندنا من اخلرفان؟ �ست خرفان يا عمتي ،و�أم�س يابوا لنا خروفني. من طر�شهم؟ ما ادري� ،صبي كان يقودهم ودخلهم البيت ،ويابوا لنا بعد كي�سني عي�ش وكي�سحب ودهن ،املريه خري وايد يا عمتي.
 اهلل يرحمك يا بو خالد� ،صارت النا�س تطر�ش حق بيتك املريه من كل مكان. يا عمتي �أبو خالد اهلل يرحمه راعي معروف ،والنا�س تقوم بالواجب ،وهذيعادة الأجداد.
 ال حول وال قوة �إال باهلل.ترتك فاطمة �أم خالد لتذهب �إىل بيت املطوع ،يلحقها خالد ،فتعده ب�أنها راجعة
على الغداء لتجل�س معه وحتكي له الق�ص�ص له ولأختيه ،وتو�صيه ب�أال يزعج �أمه
ب�شيطنته و�إال زعل منه املرحوم �أبو خالد ،يرتكها وقد �أثرت فيه ،كانت فاطمة قريبة
من قلب ال�صبي خالد وال يخالف لها كلمة.
( )1زتات :ب�سرعة.
(� )2شرهانة :عاتبة.
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�أما �أم خالد فقد �سرحت بعيد ًا� ،إىل تلك الأيام اخلوايل التي كان فيها زوجها
يبعث بال�سر الأموال واحلالل للنا�س الذين �أملّت بهم امل�صائب ،وها هي الآن وقد دار
الزمان دورته ير�سل لها النا�س الذين يعرفون �أبا خالد بامل�ؤونة التي زادت عن حاجتها،
ورغم �أنها تعرف �أن ذلك واجب ًا متبع ًا يف الديرة ،ويبدو على كل النا�س� ،إال �أنها كانت
ت�شعر بجرح عميق ي�ستفز كربياءها الذي ُقدر �أن يطويه احلزن ويلفه ال�سواد.
مل ي�صدق املطوع ما �سمع عن �أن ولده جا�سم يريد �أن يرتك البحر ،فقد �أعجزه
هذا الولد ،لأنه ال ي�ستقر يف مهنة حتى يرتكها لأخرى� ،أحرجه و�س ّود وجهه مرات
كثرية �أمام النا�س ،من �أين ي�سدد الآن �سلفة البانو�ش؟ ور�أ�سمال الب�ضاعة التي كان
يريد املتاجرة بها �إذا مل يعمل جا�سم ،حاولت امر�أته تهدئته دون جدوى� ،أما جا�سم
الذي كان يتوقع غ�ضب والده ال�شديد فخرج من البيت قبل و�صول �أبيه حتى ال ي�ضطر
�إىل مواجهته ،بل كالعادة� ،أمه هي التي تتلقى ال�صدمة بد ًال عنه.
كان املطوع غا�ضب ًا وحزين ًا يف الوقت نف�سه لأنه �صدم بهذا الولد الك�سول الذي
ال يقدر م�س�ؤولية وال يتحملها ،كيف �سيعي�ش من بعده �إذا كان على هذه احلال ،كيف
�سينظر النا�س �إليه ،هل �سي�صدقون �أنه ولد املطوع ،ذلك الرجل الذي يحتاج النا�س
جميع ًا �إىل ن�صيحته ويقدرونها ،غري �أن ابنه يتهرب منها ،يا �سبحان اهلل كيف تكون
املفارقات� ،أوالد �أبي ح�سني �صالح وحممد يو�سطون النا�س كي يقنعوا �أباهم الذي
يبخل عليهم بر�أ�سمال ب�سيط ي�ستطيعون �أن يبد�أوا حياتهم به وي�ستقلون عن احلاجة،
واحلقيقة مل ي�صدق �صالح وحممد نف�سيهما عندما �سمعا �أن جا�سم �سيرتك العمل
على البانو�ش ،وخافا على هذه الفر�صة �أن ت�ضيع من بني �أيديهما �إذا تهرب والدهم
�أبو ح�سني من م�ساعدتهما يف ذلك ،لكن �أبا ح�سني مل يكن متحم�س ًا �أبد ًا مل�شروعهما،
خ�صو�ص ًا عندما علم �أن ذلك �سيكلفه �أن يعطيهم بع�ض املال مل�ساعدتهما ،فتهرب من
الأمر متام ًا ،مدعي ًا كعادته �أنه ال ميلك ما ًال وعليهما �أن يدبرا نف�سيهما� ،أما ال�صغري
حممد فقد انطوى على نف�سه دون �أن يعار�ض �أباه ،لكن �صالح ًا كعادته ال يكتم م�شاعره
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داخل قلبه لع�صبيته ،ومل يكن �أبو ح�سني حمتاج ًا �إىل �أكرث من ذلك حتى ينفجر غا�ضب ًا
بوجه ولده �صالح الذي ال يطيقه وينعته دائم ًا ب�أنه «طالع لأمه» ،والواقع �أن �أبا ح�سني
كان م�شحون ًا بطبيعته على �صالح من قبل زوجته ،لأنه ال يحرتمها ويحر�ض �إخوته
عليها ،وعندما حاول �صالح �أن يدافع عن نف�سه �أمام �أبيه مبنطق احلجة ،عد ذلك �أبو
ح�سني وقاحة وحماولة منه ملحا�سبته ،فزاد غ�ضبه وا�شتعل �أكرث ومل يدر عن نف�سه �إال
وقد خلع عقاله و�أخذ ي�ضرب �صالح ًا وحممد ًا ،وعندما اندفعت �سلمى باكي ًة لتقف مع
�أخويها ،مل يرتكها �أبو ح�سني و�ضربها.
يف هذه الأثناء كانت فاطمة تعرب �أمام بيت �أبي ح�سني ،ف�سمعت ال�صراخ ينبعث
من البيت ،وعرفت �أن �أبا ح�سني كعادته ي�ضرب �أوالده ،ور�أت خمي�س ًا عاجز ًا ال ي�ستطيع
�أن يتدخل خوف ًا من غ�ضب �أبي ح�سني ،و�أ�شار لها �أن ت�سرع لإخبار املطوع ،لأنه ما من
�أحد غريه يجر�ؤ على التدخل و�إيقاف �أبي ح�سني عند ح ّده ،مل يتمهل املطوع عندما
�سمع اخلرب من فاطمة ،بل خرج م�سرع ًا يق�صد بيت �أبي ح�سني ،فهو يعرف �أنه ال
ت�أخذه �شفق ًة يف �ضرب �أوالده عندما يكون يف �سورة غ�ضبه ،وعندما و�صل املطوع وجد
خمي�س ًا ينتظره ليدخل معه.
كان �أبو ح�سني ينهال بال�ضرب على �صالح بعقاله ،بينما حممد ال�صغري يقف
يف ركن احلجرة يبكي بحرقة وعالمات العقال وا�ضحة على ج�سمه ،ومل ي�ستطع �أبو
ح�سني اال�ستمرار يف �ضربهما بعد دخول املطوع ،فقد �أم�سكه من ذراعه بقوة وهو يقول
له:
 حرام عليك ذبحت العيال ،ما فيك رحمة� ،صلي على النبي واذكر اهلل!..ومي�سك خمي�س حممد ًا ،مي�سح على ر�أ�سه مهدئ ًا ،بينما �صالح ال ينب�س ببنت
�شفه ،لكن وجهه يكاد ينفجر من الأمل.
يقف �أبو ح�سني متعب ًا ،تارك ًا العقال ي�سقط �إىل الأر�ض ،يبعده املطوع عن احلجرة
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ليخرجا �إىل احلو�ش ،ويلتفت له املطوع ب�أ�سف:
 و�ش عل�شانه؟! ما ت�شوفهم �صاروا �شباب� ،أنت مواعدين �أكرث من مرة مات�ضربهم يا بو ح�سني.
 يبون يحا�سبوين ،ويناح�سون( )1خالتهم� ،أنا �صربت عليهم ،لكن خال�ص ما بقيعندي �صرب.
 �صل على النبي واذكر اهلل� ،صل على النبي. اللهم �صلي على حممد و�آل حممد ،ال حول وال قوة �إال باهلل.ثم كمن يحاول تربير املوقف ،رغم �أنه يعرف �ضمن ًا �أنه لن يقنع �أحد ًا ،فهذه
لي�ست املرة الأوىل التي ي�سوق فيها مثل هذه التربيرات:
 يبون ي�شتغلون �أنا ما عندي مانع ،لكن ما عندي فلو�س �أ�ساعدهم ،من وين يلالفلو�س يا مطوع..؟
يحاول املطوع تهدئته� ،إال �أن �أبا ح�سني يزفر الهواء ب�ضيق:
 كله من اخلبيث �صالح ،اهوه ال�سبب ،امن ّغ�ص علي عي�شتي!..ويهز املطوع ر�أ�سه �أ�سف ًا:
 عاد ت�ضربهم هال�ضرب يا بو ح�سني ،ذوال ما لك غنى عنهم. ما لهم عندي �شي. �شهالكالم ،انت ريال عاقل� ،أوالدك لهم حق عليك ما دام �أنت قادرت�ساعدهم.
 من وين يا مطوع من وين!!؟( )1يناح�سون :يعاندون.
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كان املطوع يعلم طبع �أبي ح�سني الذي يبد�أ بالإنكار التام وافتعال الغ�ضب ،لكنه ال
يلبث �أن يرتاخى وي�ست�سلم عندما ي�شتد ال�ضغط عليه ،وي�س�أله املطوع:
 �شنهو ال�شغل اللي يبونك ت�ساعدهم عليه..؟ يقولون �إن ولدك جا�سم ه ّون عن ال�شغل على البانو�ش ،ويبون ي�شتغلون عليه.وتلتمع عينا املطوع ،فقد جاءه من ينقذه من ورطة البانو�ش:
 يا ليت يا بو ح�سني.وي�ستدرك �أبو ح�سني ليقطع على املطوع الطريق:
 �أنا من احلني باقول لك يا مطوع� ،أنا ما عندي �شيء �أعطيهم.لكن املطوع يح�سم الأمر:
 تعطيهم وغ�صب عليك بعد ،و�أنا �ضامن لهم ،كلها �سفرة واال �سفرتني وبريدونلك فلو�سك.
ويبدو على �أبي ح�سني اال�ست�سالم للأمر الواقع ،فينادي املطوع �صالح ًا وحممد ًا
ويخربهما �أن البانو�ش حتت ت�صرفهما ليعمال عليه ،وقد جاءت هذه الكلمات بل�سم ًا
ي�شفي جراحهما ،ويذهب خمي�س معهما ليتفقدوا املركب وي�ساعدهما يف �إ�صالحه
وجتهيزه بعد �أن اتفق معهما املطوع على �أن يكون املربح منا�صفة بينه وبينهم ،ويهز
ر�أ�سه املطوع وهو يرى فرحتهما:
 يا �سبحان اهلل ،نا�س تدور ال�شغل لو بال�ضرب واملهانة ،ونا�س يتوفر لها ال�شغلوت�شرد عنه.
جل�س �أبو ح�سني ينفخ الهواء ،لقد كان را�ضي ًا عن م�شروع املطوع ،لكنه كالعادة
ال يقدم على �أمر جديد �إال بعد �أن يحا�صر متام ًا وال يبقى له منفذ للتم�سك بحر�صه،
�إنه لي�س بخي ًال عندما يثق متام ًا �أن هناك فائدة تلوح لعينيه ب�شكل وا�ضح ،لكن ق�سوته
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مع �أوالده وال مباالته مب�شاعرهم كانت طابع ًا مميز ًا يف �شخ�صيته ،ويلحظ املطوع،
بعد فرتة هد�أ فيها �أبو ح�سني� ،أنه يعاين �شيئ ًا ال ي�ستطيع البوح به� ،شيئ ًا م�ؤمل ًا ،وعندما
حاول املطوع اال�ستف�سار غمغم بطريقة غام�ضة ،ثم نه�ض متحجج ًا بالذهاب �إىل
الدكان ،فرتكه املطوع حلاله.
كان �أبو ح�سني يعاين الندم لأنه ق�سا بال�ضرب على ولده حممد رغم �أنه يحبه،
�إنه ين�سى نف�سه حني يبد�أ بال�ضرب وال ي�ستطيع التمييز ،لقد فعلها �أكرث من مرة ،وكان
ولده حممد هو ال�ضحية التي ين�صب عليها غ�ضب �أبيه� ،إنه يرى فيه �صورة �أخرى
منه ،هل ينتقم من نف�سه دون �أن يدري؟ ،قطع ًا �سيحاول ا�سرت�ضاءه بعد فرتة ،كما
يفعل عادة ،لكن هل �سيفهم ولده معنى ذلك؟� ،إنه يجد �صعوبة كبرية ،بل ا�ستحالة،
يف الإف�ضاء لولده مبكنون م�شاعره ،ال ،هذا ال يجوز� ،أين �أنا؟! ،مل ي�ستطع �أن يبقى يف
الدكان فدخل البيت وافتعل م�شكلة مع زوجته اجلديدة و�ضربها ،و�أح�س بعدها بارتياح
�أكرث ،فقد �أطف�أ بع�ض ًا من «حرته»(.)1
بد�أ �أبو حممد يتعافى من جرحه بعد �أن �ألزمه الفرا�ش خم�سة ع�شر يوم ًا� ،أ�صبح
قادر ًا على الكالم ،لكن ارتعا�ش ًا خفيف ًا يفاجئ �شفتيه يف بع�ض املرات ي�ضطره �إىل
ال�سكوت حتى ال ي�ؤخذ عنه �أنه �صاحب عاهة ،لقد و�صله العزاء مت�أخر ًا ب�أخيه الكبري
�أبي خالد وبحارته وخ�سارته املادية ،كل �شيء ّ
تبخر ب�سرعة ،لكن اخل�سارة املادية ميكن
تعوي�ضها ،فالعادة �أن ي�ساعد التجار والنواخذة بع�ضهم بع�ض ًا ،و�أبو حممد متعود على
ق�ساوة العي�ش وترفه ،ال يهمه �أن يبد�أ من ال�صفر ،مل يكن هذا ما يهمه عندما خال
بنف�سه وراح يبكي بحرقة تعبري ًا عن ندم عميق يف وجدانه ال ي�ستطيع �أن يكا�شف به
�أحد ًا حتى ال يلومه النا�س ،عندما حاولت زوجته �أن تداريه طردها من حجرته ،فهو
مل يكن يف يوم من الأيام يطيق �أن ت�شاركه زوجته يف �شيء.
( )1حرته :غ�ضبه.
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كان لديه �إح�سا�س عميق مب�س�ؤوليته عن الكارثة التي ح ّلت ب�سفينته� ،أمل يتم�سك
مبكابرته وعناده �أمام حتذير البحارة؟ ،كانت لديه فر�صة كافية للجوء �إىل بر قريب
لو �أنه مل يرف�ض ذلك التحذير ،لقد طر حمد ووبخه لأنه حاول �أن يلفت نظره �إىل اجلو
املتغري ،ملاذا مل ي�سمع ذلك التحذير؟! ،هل كان رج ًال طماع ًا ج�شع ًا يريد ا�ستنزاف
املغا�ص �إىل �آخر يوم يف املو�سم ،ال ،فكل النا�س تعلم �أن �أبا حممد لي�س من طبعه
الطمع ،هل كان يريد �أن يثبت للآخرين �أنه رجل ج�سور ال يخاف البحر؟ ،رمبا كان
ذلك من طبعه ،رمبا كان اعتقاده ب�أن النوخذة يجب �أن ال يختلط بالبحارة و�أن ال
ي�شاورهم فيما يتخذ من قرارات حتى جتيء القرارات حا�سمة ،وقد كان يف �شخ�صية
�أبي حممد ما ي�ساعد على ذلك متام ًا.
�أر�سل �أبو حممد يف طلب ابن �أخيه خالد لرياه ويكون بجانبه ،وعندما و�صل خالد
املتهيب من عمه �ضمه �أبو حممد �إليه بقوة و�أبقاه �إىل جانبه ،بني احلني والآخر يلتفت
�إليه ويربت على كتفه ،بينما خالد الطفل يتمنى يف داخله حلظة اخلال�ص من هذا
املوقف ،ف�أبو حممد يخ�شاه الأطفال يف الفريج وال يجر�ؤون على التجمع حوله لأنه
�ضجر وع�صبي وي�صرخ كثري ًا ،رغم �أنه يف الواقع يحن يف داخله �إىل طفل يحمل ا�سمه،
فزوجته ال تنجب غري البنات ،وهذا ما جعله ال يطيق زوجته ويعتقد �أنها بلهاء �ساذجة،
وهو يف الواقع منذ زمن طويل يقدر �شخ�صية �أم خالد ،فقد كان يراها منوذج ًا للمر�أة
التي يتمنى �أن ت�شاركه حياته ،لكنه من ناحية �أخرى ال يطيق ال�صرب على زوجة قوية
ال�شخ�صية ذات كربياء ،لأنه �سي�صطدم معها حتى و�إن كان يحبها.
ذهب خالد ليلعب مع الأطفال حتت ال�سدرة بعد �أن وعد عمه �أن ي�أتي كل يوم
لزيارته واجللو�س بجانبه رغم ا�ستغرابه ذلك ،وبعقلية طفل بريء راح يخرب �أ�صدقاءه
الأطفال �أن عمه تغيرّ كثري ًا من �صوبه بعد �أن جرح يف ر�أ�سه ،كان يف املا�ضي ي�ؤنبه
دائم ًا �إذا ر�آه يلعب ،ويطرده من ال�سكة ويقطع عليه �صحبته للأطفال الآخرين ،ومرة
حاول خالد �أن يعاند عمه ،فكان �أن فرك �أذنه و�ضربه على قفاه ،وعندما حاول �أن
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ي�شتكي لأبيه ،غ�ضب ونهره لأنه جتر�أ على معاندة عمه ،غري �أن �أمه يومها احت�ضنته
وظلت مقهورة طوال ذلك النهار.
كان يحلو خلالد كثري ًا �أن يرافق خمي�س ًا �إىل ال�سيف كي يراه يعمل يف جنارة
ال�سفن و�إ�صالحها ،كان يحب خمي�س ًا لأنه ال يبخل عليه �أبد ًا باجلواب عن �أ�سئلته التي
ال تنتهي عن البحر و�أق�سام ال�سفينة ،كان ال�شوق يبلغ مداه لدى خالد عندما يروي له
خمي�س عن �أ�سفار والده �أبي خالد الذي كان خمي�س يرافقه دائم ًا.
تغري النا�س كثري ًا بعد وفاة �أبي ،هذا ما كان يردده يف نف�سه ،الحظ �أن املطوع ال
ي�شتكي لأمه عند تق�صريه بالدرو�س كعادته ،و�أبو ح�سني يعطيه حالوة من الدكان دون
�صحبته من الأطفال ،وهذا عمه �أبو حممد ي�ضمه �إىل �صدره ويح�س ب�أنفا�سه املحرتقة
عند عنقه وي�ؤكد عليه �أن يراه كل يوم ،عندما ذهب �إىل �أمه لي�س�ألها عن ذلك كله،
تبك من قبل.
احرتقت عيناها بالدموع� ،ضمته �إىل �صدرها وهي تبكي كما مل ِ
• • •
هذا ال�صباح �سافر �صالح وحممد �أوالد �أبي ح�سني على املركب الذي �أعطاهما
�إياه املطوع ،بعد جتهيزه �أعطاهما �أبو ح�سني مرغم ًا الفلو�س التي وعدهما بها �أمام
ين�س �أن يو�صيهما بجلب الأغرا�ض التي يحتاج �إليها للدكان من عي�ش و�سكر
املطوع ،مل َ
ودهن وما �إىل ذلك ،خ�صو�ص ًا التمر احل�ساوي امل�شهور يف الديرة ،ودعهما املطوع عند
ال�سيف ،بينما تهرب �أبو ح�سني� ،أما �سلمى فقد كانت تبكي لأنها �ستبقى وحدها يف
البيت �أمام خالتها.
جاء امل�سافرون �إىل ال�شواطئ القريبة ب�أغرا�ضهم ودوابهم ليحملوها على املركب،
بع�ضهم �أو�صى �صالح ًا بجلب ما يحتاج �إليه من �أغرا�ض ،كان �صالح ال تنق�صه اخلربة
يف البحر ،عمل عدة �سنوات على املراكب مبهن خمتلفة ،وخرب جميع الأماكن يف اخلليج
وكيف يهتدي �إىل وجهته� ،أما �أخوه حممد فلم يكن بهذا امل�ستوى ،لأنه مل ي�سافر كثري ًا،
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لكنه ي�ستطيع م�ساعدة �أخيه دون كلل ملا يف طبيعته من �صرب وجلد وعدم ي�أ�س ،وملزيد
من الثقة �أخذ �صالح معه �أحد البحارة القدماء ليهتدي بر�أيه يف جتربته الأوىل كقائد
مركب ،عموم ًا كانت الأخطار حمدودة بالن�سبة �إىل هذه املراكب ،لأنها كانت ت�سافر
دوم ًا قريب ًا من ال�شط�آن وال تبقى كثري ًا يف املياه العميقة.
عاتب املطوع �أبا ح�سني لأنه مل يخرج لوداع ابنيه ،فقد كانا ب�أم�س احلاجة لكي
يقف معهما ويبارك رحلتهما ،لكن �أبا ح�سني مل يكن من ذلك النوع الذي يظهر عاطفته
�أمام �أوالده ،بل كانت الالمباالة التي يعي�شها تخفي كثري ًا من العواطف املكبوتة التي مل
يتعود �إظهارها ،غمغم �أبو ح�سني مت�ضايق ًا من العتاب ،فهز ر�أ�سه املطوع وم�شى عنه
كمن يقول :ال فائدة.
• • •
منذ فرتة الحظت فاطمة �أمر ًا غريب ًا على جا�سم ،مما جعلها تتوج�س خيفة منه،
بالأم�س بينما كانت تكن�س احلو�ش انتبهت جلا�سم يتابعها بنظرات �شرهة وهو يزدرد
لقيمات الريوق التي بدت ك�أنها تقف يف حلقه ،واليوم حاول �أن مي�س يدها بطريقة
مفتعلة ك�أمنا ي�ستغفلها �أو يعدها �ساذجة ،لكن ملاذا يفعل ذلك..؟ مل تكن هذه عادته،
كان دائم ًا منطوي ًا على نف�سه ،م�شغو ًال مع �أ�صحابه ،ال يرجع �إىل البيت حتى ينام
اجلميع ،مل تعد فاطمة مطمئنة �إليه� ،أمر ما يف عينيه ال�شبقتني يفزعها ،هل يظن �أنها
ق�صرية �ضلع لي�س لها ظهر يحميها ف�سولت له نف�سه �أن يتطاول عليها؟.
كانت حتدث نف�سها بحزن� ،إنها تخ�شى �أن تكلم �أم جا�سم يف الأمر ،لعلها ال
ت�صدقها ،فهو ابنها على كل حال ،وهي تداريه وتدللـه دائم ًا ،لكنها واحلق يقال ال يهون
عليها �أبد ًا �أن يحدث لها مكروه ،رمبا يراجع جا�سم نف�سه وينتهي املو�ضوع بطبيعته،
ال داعي لإثارة امل�شاكل ،مل تدر ب�أم جا�سم وهي تقرتب منها ،جفلت فاطمة ملجرد
�شعورها �أن �شخ�ص ًا يقرتب منها:
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 �شفيج يا فاطمة ،ا�سم اهلل عليج.. ال ب�س تخرعت( ،)1تبغني �شيء عمتي؟. بغيتج تروحني حوطة الدب�ش وحتلبني البقرة ،من يومني ما حلبناها و�أخافمتر�ض �إذا ت�أخرنا عليها.
 �إن �شاء اهلل عمتي.ت�أخذ فاطمة ماعون احلليب ،تذهب �إىل اخلرابة ،بينما ي�شيعها جا�سم دون �أن
تدري بنظرة ذات مغزى ،يحاول �أن يخفي ا�ضطرابه قبل �أن تلحظه �أمه التي ذهبت
وهي تفرك عينيها لإ�شعال احلطب يف املوقد لتح�ضري الغداء.
اخلرابة عبارة عن حو�ش تهدم بع�ض �أطراف �سوره الرتابي لقلة العناية ،وحجرة
�سقفها ينق�صه بع�ض الأخ�شاب ،كان خمي�س ي�أتي �إليها يف الليل لينام فيها ،هناك يف
طرف احلو�ش على ميني احلجرة عري�ش من �سعف النخيل وزريبة للبقر ،بينما ميرح
يف احلو�ش زوج من املاعز وبع�ض اخلراف ،مل تلحظ �أم جا�سم ولدها وهو ين�سل خارج ًا
من البيت� ،إن اخلرابة هي املكان الوحيد الذي ي�ستطيع فيه مراودة فاطمة عن نف�سها
دون �أن يدري �أحد� ،إن لها ج�سم ًا جمي ًال لوال عرجها ،ال �أحد يهتم بها يف الديرة ،ال
بد �أنها تطمع مبن يهتم بها� ،س�أعطيها فلو�س ًا ،لكن ماذا لو ف�ضحتني..؟ ال� ،إنها لن
تفعل ذلك ،لقد �سكتت عندما الم�ستها ،ال بد �أنها را�ضية ،ملاذا �أبحث يف البعيد وعندي
هنا هذا ال�صيد الثمني؟ ،لن �أخرب «الربع» عنها ،بد�أت تلك الأفكار امل�ضطربة تراود
جا�سم يف طريقه للخرابة ،فج�أة انتبه �إىل اقرتاب خمي�س منه بابت�سامته ال�ساذجة،
من �أين طلع هذا اجلني الآن..؟ كان جا�سم ميقت خمي�س ًا ويراه ثقي ًال عليه ،كثري ًا ما
حاول �ضربه بالرغم من حتذير �أبيه ،بب�ساطة ي�س�أله خمي�س وهو يقرتب منه:
 وين رايح.( )1تخرعت :من اخلوف والرعب.
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 و�أنت �شيخ�صك؟ ،مالت عليك وعلى �أهلك.علي؟.
 لي�ش مع�صب ّ �أقول لك اجنلع اّول با�سطرك.يتحا�شاه خمي�س الطيب الوديع وهو ال يعرف �سر هذه الع�صبية يف جا�سم ،بينما
يبتعد جا�سم عن ناحية اخلرابة حتى ال يثري انتباهه �إىل مق�صده ،حني ابتعد خمي�س
ناحية اجلليب راح جا�سم يلف حول املكان لفرتة قبل �أن يدلف �إىل اخلرابة.
يكف املاء للطبخ ،ف�أخذت �أم جا�سم املاعون وخرجت من البيت لعلها جتد
مل ِ
خمي�س ًا عند اجلليب كعادته كي يجلب لها دلوين من املاء ،حني ر�آها راح يغمغم مت�شكي ًا
كعادته ،فهزت ر�أ�سها مبت�سمة ،بينما خمي�س يرفع �إليها عينني يائ�ستني:
 خمي�س ،هات لنا دلوين ماي.وينه�ض خمي�س ليواجه �أم جا�سم ،وب�سخرية يعلن م�شكلته:
 خمي�س هات ماي ،خمي�س ودي ماي ،ذي �شاطرين فيها.ت�ضحك �أم جا�سم:
 �أوه �أوه خمي�س ،م�ستحمق اليوم. ايه م�ستحمق.وكمن تعامل طف ًال:
 �شتبغينا ن�سوي عل�شان نر�ضيك؟.وعندما ي�سمع هذه الكلمات ينقلب حاله �إىل رجاء وتو�سل:
 واللي يخ ِّليج يا �أم جا�سم ،ما يف غري �شغله وحدة تر�ضيني و�أنتي اللي تقدرينت�ساعديني فيها.
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تنفخ الهواء من �صدرها كمن �سمعت هذا الرجاء �أكرث من مرة:
 �أنا �سبق وقلت لك يا خمي�س �إن ال�شغلة كلها يف يد عمك املطوع.ي�ضرب يديه على جنبيه من ال�ضجر ،بينما ت�ضحك �أم جا�سم:
 انتي تقولني يل عند املطوع ،واملطوع يقول عندج ،وفاطمة تقول عندكم� ،أنا �أبي�أقط روحي يف هاجلليب و�أفتك منكم كلكم.
ت�ضحك له ب�إ�شفاق:
 زين زين ،هات لنا دلوين ماي وعقب ي�ستوي خري.ثم كمن تذكر �أمر ًا �آخر ،يرتك احلبل ويلتفت لأم جا�سم:
 �أقول �أم جا�سم ،خلج تدرين ،ترى ولدج جا�سم ع�صب علي وبغى يطقني. جا�سم ما له حق ،متى هالكالم؟! قبل �شوي ،جفته مي اخلرابة ،ولني بغيت �أكلمه اغتاظ علي.وقد فوجئت:
 تقول عند اخلرابة؟.�شي وال �شي.
 �شفته حمتا�س( ،)1قلت �أك ّلمه ميكن يبي ّعندما �سمعت �أم جا�سم �أن ولدها عند اخلرابة �أح�ست ب�شيء �أفزعها ،فاطمة
هناك لوحدها ،فما الذي يفعله جا�سم يف تلك الناحية؟� ،إنه ال يذهب هناك عادة،
وقبل �أن تت�صل هواج�سها �صرفت خمي�س ًا و�أو�صته ب�أن يو�صل املاء �إىل البيت بعد �أن
وعدته ب�أنها �ست�سرتد حقه من جا�سم� ،أخذ خمي�س دلوي املاء �إىل بيت املطوع ،بينما
اجتهت �أم جا�سم دون �أن يدري بها �أحد �إىل اخلرابة.
( )1حمتا�س :حمتار.
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هناك كانت فاطمة جتل�س على حجر بجانب البقرة بعد �أن و�ضعت املاعون حتت
�أثدائها ،راحت حتلبها ،بينما ا�ست�سلمت البقرة لأكفها ك�أنها ترتاح من كابو�س ثقيل،
مل ت�شعر فاطمة بجا�سم وهو يت�سلل �إىل اخلرابة ،فقد كانت تدير ظهرها جلهة املدخل،
غري �أنها انتبهت مذعورة ل�شخ�ص يحاول تطويقها بذراعيه من اخللف ،بينما جفلت
البقرة قالبة املاعون ،عندما ا�ستطاعت التخل�ص من �أنفا�سه املحمومة ا�ستندت �إىل
حائط قريب وهي ت�ضع يدها جهة قلبها من �أثر املفاج�أة ،بينما وقف جا�سم لهنيهة
باك حمروق ال يخلو من عتاب
ي�ستجمع �أنفا�سه هو الآخر وينتظر رد فعلها ،وب�صوت ٍ
عميق ت�صرخ يف وجهه فاطمة:
 جا�سم ،لي�ش �سويت جذيه� ،أنا ح�سبة �أختك ،لي�ش �سويت جذيه؟.واد �آخر ،فاقرتب منها ثانية:
لكن جا�سم كان يف ٍ
 �أرجوج يا فاطمة� ،أنا باعطيج فلو�س!..وم ّد يده �إىل جيبه ليعطيها النقود ،لكن فاطمة �صرخت به:
 اجنلع ياللي ما ت�ستحي ،يلله ّول انت وفلو�سك معاك.
لكنه مل ي�أبه لها ،حاول الإم�ساك بها ،بينما هي احتمت بالبقرة و�صارت تخاتله،
لأن قدمها العرجاء ال ت�ساعدها على اجلري� ،صرخت:
 �إذا ما تيوز بانادي على عمتي �أم جا�سم!..وبلهجة الواثق:
حمد ي�سمعج ،فاهمة؟ ،فاطمة تعايل ،واهلل العظيم ما
 ناديتي اّول �صارختي ّ�أعلم �أحد بال�سر اللي بيننا ،تعايل �أرجوج.
كان كل ذلك ي�ستفز كربياءها املجروح واملخزون يف �أعماقها ،ف�صرخت به:
 جب يا امللعون� ،أعوذ باهلل منك.مل يعد جا�سم يتمالك �أع�صابه فانفجر �ساخط ًا عليها:
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 عريه وبعد تتدللني� ،أخذي.وانهال عليها �ضرب ًا بال رحمة بعد �أن �أم�سك بها من �شعرها ،بينما راحت ت�صرخ
ب�أعلى �صوتها ،وهو يحاول �أن يبعد ذراعه عن �أ�سنانها ،ويحاول �إغالق فمها ،ومل
يد ِر جا�سم �إال و�أمه داخلة ب�سرعة بعد �أن �سمعت ال�صراخ ،انتبه مذعور ًا ل�صوت �أمه
احلا�سم..
 جا�سم �شت�سوي؟ انت �شت�سوي يا امللعون..؟!�أفلت جا�سم فاطمة التي جل�ست متهالكة ت�ضرب على ر�أ�سها باكية بحرقة وتلطم
وجهها ،بينما جا�سم يحاول �إبعاد �أمه عنه ب�صوت مرجتف:
�شي واهلل العظيم� ،أنا كان ق�صدي ..ميا �شتمتني.
 ما �سويت ّ�صفعته �أمه على وجهه مما �أخر�س ل�سانه متام ًا:
 اجنلع �أقول لك ،اجنلع ،اليوم باراويك �صنع اهلل مع �أبوك.مل ي�صدق نف�سه جا�سم ،فان�سحب ممتث ًال بخنوع:
 �إن �شاء اهلل� ،إن �شاء اهلل.�أخذت �أم جا�سم فاطمة بذراعيها ،احت�ضنتها برفق وحنو وهي تت�أمل حلالها:
علي� ،أنا باراويه ،بل ،بل� ،أعوذ باهلل منك يا �إبلي�س.
 ما عليه يا فاطمة ،حقج ّراحت فاطمة تبكي بحرقة بعد �أن �أ�سندت ر�أ�سها على �صدر �أم جا�سم:
 ع ّباله �إذا كنت عريه باكون رخي�صة وما يحق يل �أرفع را�سي..وبتفهم �صادق حلالها راحت تهز �أم جا�سم ر�أ�سها بت�صرب بينما كانت تربت على
ر�أ�س فاطمة:
علي،
 ال ّميج ،منهو يقول جذي؟ ،احنا نعرفج كلنا �إجن من �أ�شرف البنات ،حقج ّ�أنا باراويه ،قومي معاي يا فاطمة نروح البيت..
وقبل �أن تنه�ض ا�ستوقفتها �أم جا�سم وقد تذكرت �أمر ًا:
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 �إال طمنيني عنج� ،صار �شي غلط.فهمت فاطمة ما تعنيه �أم جا�سم فهزت ر�أ�سها بالنفي ،مما �أراح عيني �أم جا�سم
القلقة:
 تعايل ميج نروح البيت ،و�إذا �أحد �س�ألج لي�ش ويهج جذيه قويل �إن البقرة جفلتوانتي حتلبينها و�صابتج ،ما نبغي النا�س ت�سمع يف هال�سالفة.
 �إن �شاء اهلل عمتي.ذهبت �أم جا�سم مع فاطمة �إىل البيت ،يف الطريق التقاهما خمي�س الذي مل
ي�صدق عينيه وهو يرى وجه فاطمة مزرق ًا عند وجنتها اليمنى ،وقبل �أن يتكلم بادرته
�أم جا�سم بقولها �إن البقرة �أ�صابتها بعد �أن جفلت ،و�أمرته �أن يذهب �إىل اخلرابة
لرتتيب املكان وربط البقرة و�إيواء الغنم التي ذعرت بعد مطاردة جا�سم لفاطمة ،كان
خمي�س ي�سمع �أم جا�سم ،لكن قلبه كان متعلق ًا مبا �أ�صاب فاطمة التي كانت تبكي وهي
ت�ضع يدها على وجهها ،وبغ�ضب عفوي راح خمي�س �إىل اخلرابة ليم�سك ع�صا وينهال
�ضرب ًا على البقرة..
• • •
مل يرتك خالد مكان ًا يف البيت �إال وبحث فيه ذلك اليوم عن ال�ص ّرة التي و�ضع
فيها عدة «احلداق»( )1و�أفخاخ ال�صيد ،امل�شكلة �أنه ال يجر�ؤ �أن ي�س�أل �أمه عنها لأنها
�سبق ونبهته مرات كثرية �إىل �أن يرتك هذه العادة� ،إنها ال تريده �أن يرتبى على حب
البحر الذي متقته ،حتقد عليه ،يكفيها ما فقدت ،تذكر خالد يف دوامة بحثه �أن �أمه
حفرت حفرة �صغرية يف مكان ما وراء احلجرة ال�شمالية ،ال بد �أنها دفنت �صرتي
هناك� ،أخذ حديدة �صغرية ت�ساعده على احلفر وذهب يبحث عن �ضالته ،وبينما هو
كذلك كانت عينا �أمه تراقبانه من نافذة حجرتها دون �أن يدري بها� ،إن عينيها ال
( )1عدة احلداق� :أدوات ب�سيطة ل�صيد ال�سمك.

50

تكادان تفلتانه من �أ�سرهما يف ليل �أو نهار ،لكن هذا ال�صبي ال يقدر حر�صها عليه،
دائم ًا ي�شكو خوفها الذي تطارده به ،مل تكتمل �سعادة خالد عندما ا�ستطاع �أخري ًا �أن
ينب�ش ال�صرة ،فقد وجد �أمه واقفة فوق ر�أ�سه ،مما جعله يرتكها بخيبة �أمل وا�ضحة،
برزت ح�صة �أخت خالد التي ترت�صد الفر�ص كي جتد �أخاها معاقب ًا من �أمها ،لكن
هناءتها مل تكتمل� ،إذ نهرتها �أمها و�أبعدتها عن املكان لتذهب مك�سورة �إىل احلجرة،
بينما خالد يتوعدها يف داخله ،اقرتبت منه �أمه مقطبة الوجه ،بينما �أطرق هو وحنى
ر�أ�سه �إىل الأر�ض ،وب�صوت مليء بالعتاب:
 ميه خالد� ،أنت تبيني �أزعل عليك؟.وبنكران طفويل يجيبها خالد:
 ال ميه ،ما �أبي �أزعلج. عيل لي�ش ما ت�سمع كالمي؟. �أنا ميه؟!. اي ،لأنك تخالف كالمي اللي �أقوله لك� ،أنا كم مرة منبهة عليك �إنك ما تروحالبحر وال حتدق؟.
 ميه كل ربعي يروحون البحر ويحدقون ،لي�ش �أنا ال؟!جتد الأم �صعوبة بالغة يف �إفهامه خوفها وخ�شيتها عليه من البحر:
 ميك بعدين تعرف ،املهم ما ابيك تروح البحر وخال�ص ،و�إذا كنت حتبني الزمتطيعني وب�س ،وال تريدين �أزعل عليك؟.
كانت تعرف تعلق خالد بها ،لذلك حا�صرته بكالمها متام ًا ،مل ترتك لرغبته
العفوية يف الذهاب �إىل البحر الذي يحبه خالد �إال �أن تذهب عميق ًا يف وجدانه ،حاول
�أن يجد منفذ ًا يوفق فيه بني رغبته وتعلقه بها �إال �أنه ف�شل ،وبخيبة وا�ضحة:
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علي.
 ال ميه ،ما ابيج تزعلني ّكانت تلك هي الكلمات التي تنتظرها الأم:
 عيل خل عنك �أغرا�ض احلداق ذي وال ت�س�أل عنها مرة ثانية ،فاهم؟. �إن �شاء اهلل ميه..ين�صرف خالد بعد �أن و�صته �أال يبتعد عن البيت كثري ًا ،قال لها �إنه �سوف يجل�س
مع خمي�س ،مل متانع يف ذلك� ،أحزنه �أن يرى نف�سه وحيد ًا �إال من رغباته التي يح�سها
جمروحة دون �أن يدري ،ملاذا كل ذلك؟ رمبا لو عرفت �أمه �أن خمي�س ًا هو البديل الآخر
لرغبة البحر عند خالد بحكاياته عن �أ�سفاره مع �أبيه ملنعته من ر�ؤيته.
انتهبت الأم �إىل �صوت الباب ،حاولت ح�صة �أن تفتحه لكن �أمها منعتها ،ثم عرفت
�أن الطارق هي �أم جا�سم ،ففتحت الباب وا�ستقبلتها بالعناق:
 تف�ضلي يا �أم جا�سم ،حي اهلل من يانا. ت�سلمني يا �أم خالد ،توين �شايفة خالد برع ،لكن ايبني ما هب عادي ،ما ادري�شباله؟!
 كان يبي يروح البحر يحدق مع ربعه ،ب�س �أنا منعته. لي�ش يا �أم خالد؟ ،اجلو وايد زين. ال يا �أم جا�سم ،ما �أبي خالد يحب البحر ويتعلق فيه. احنا من ا�ستوينا عاي�شني على البحر يا �أم خالد. اهلل ال يحدنا( )1عليه ،الدنيا وا�سعة والرب �أ�سلم يا �أم جا�سم. م�سكني ،ال تكونني قا�سية عليه هال�شكل يا �أم خالد واللي يخليج.( )1يحدنا :يجربنا وي�ضطرنا.
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 �آخ يا �أم جا�سم ،واللي يخليج ما �أحب ا�سمع طاريه.�شعرت �أم جا�سم �أن عليها �أن تخت�صر هذا احلديث ،فهي تعلم �أن �أم خالد تعني
ما تقول ،و�أنها ُقهرت للأبد ،ت�شري لها �أم خالد:
 حتبني تقعدين يف احلو�ش وال نقعد داخل يا �أم جا�سم؟. ال ،نقعد يف احلو�ش ،اجلو زين. تف�ضلي.جل�ستا على ب�ساط مفرو�ش فوق امل�صطبة التي تت�صل بحجرة �أم خالد:
 �شلون املطوع. بخري وين�شد عنكم. �سمعت ان ولدج جا�سم خال البحر ،تدرين ،زين ما �س ّوى. �شن�سوي ،عيزنا معاه يا �أم خالد ،و�أبوه �شايل الهم من وراه. ا�ش فيكم عليه ،بكره يح�صل له �شغل قريب منكم ويف الرب� ،شتبغون �أح�سن منجذيه..؟
 يا �أم خالد جا�سم ما ي�ستقر على ر�أي ،وال يبي ي�شتغل ال يف البحر وال يف الرب،جا�سم هذي� ..شاقول ب�س يا ربي!!..
تلحظ �أم خالد على وجهها كالم ًا �آخر عندما فتحت لها �سرية ولدها ،فت�ستحثها
�أم خالد على الكالم:
 ا�شفيه يا �أم جا�سم؟ لي�ش مت�ضايقة؟ فيه �شيء خا�شته( )1يف قلبج؟ ب�صراحة مت�ضايقة وايد وقلبي حمرتق يا �أم خالد ،و�أنا يايتج عل�شان �أ�سمع�شورج.
( )1خا�شته :خمفيته.
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 خري يا �أم جا�سم ،ع�سى ما �شر؟! ولدي جا�سم ما اغ ّبي عليج �س ّوى فعله �شينه ،لكن احلمد هلل �إين حلقت عليه. يا كايف ال�شر� ،شم�سوي جا�سم؟! حلق فاطمة لني اخلرابة ،وكان يبي يغلط معاها ،ويوم عيت عليه قام م�سكهاو�صار ي�ضرب فيها ،لكني حلقت عليه ومنعته عنها.
 ال حول اهلل ،جا�سم ي�سوي جذيه؟ ،ما �أ�صدق! ما ادري �شلون �أواجه املطوع بال�سالفة يا �أم خالد ،خايفة ال يطيح من القهر. ووين جا�سم احلني؟! �شرد من البيت مثل عادته حتى ال يواجه �أبوه. �أنا ما عندي راي غري �أنكم تزوجون فاطمة ،حرام قعدتها يف البيت مع جا�سم،و�إن لزم الأمر �أنا م�ستعدة �أقول حق املطوع تيي تقعد معاي يف البيت.
 يعلم اهلل �إن املطوع يعدها ح�سبة بنته و�أعزّ. �أدري يا �أم جا�سم ،لكن اللي �صار �صار ،والزم تفكرون احلني �شلون تدارونال�سالفة.
 يا ليت �أحد يتقدم لها يا �أم خالد ،لكن انتي تدرين م�شكلتها. لي�ش تدورين بعيد يا �أم جا�سم؟ �شق�صدج؟! �أنا �أجوف �إن خمي�س ي�ستاهلها ،و�أبو خالد اهلل يرحمه كان مواعده يزوجه�إياها.
 خمي�س يا �أم خالد؟!54

 �شفيه خمي�س يا �أم جا�سم؟ ،وبعدين �أظن ان فاطمة ما عندها مانع يف خمي�س،�سئليها وخذي ر�أيها� ،صحيح �أن خمي�س فقري ،لكنه ر ّيال خمل�ص وويف ،من تبني يتقدم
لها �أح�سن منه يا �أم جا�سم؟!
 �أنا باقول حق املطوع هال�شكل. �إيه ،وبها الطريقة بتوايهون م�شكلة وحتلونها يف الوقت نف�سه. اهلل ي�ساعدين على هاليوم.تتهي�أ �أم جا�سم للذهاب �إىل بيتها قبل و�صول املطوع ،تودعها �أم خالد للباب وقد
�أقنعتها متام ًا بوجهة نظرها.
هناك يف البيت وجدت فاطمة جتل�س بوجوم ،فاقرتبت منها �أم جا�سم ،جل�ست
�إىل جوارها ،وبحنو بالغ و�ضعت يدها على وجهها:
 �سمعيني زين يا فاطمة ،اللي �صار �صار ،وي�شهد اهلل �إين ماين برا�ضيه منولدي جا�سم على فعلته ال�شينة ،لكن احلني الزم نطالع جدام!!
بحرية وا�ضحة تلتفت لها فاطمة:
 �شتق�صدين يا عمتي؟! �أق�صد حمد يحمي املرة وي�صونها �إال الر ّيال ،وانتي الزم تختارين اللي يكتبهلج رب العاملني وتتزوجينه.
 �أتزوج؟! ا�شعليه يا بنتي ،الزواج �سرت للبنت ،و�أنا �أخاف عليج ،وابلي�س ميج ما مات. لكن يا عمتي..وتقاطعها �أم جا�سم:
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 ال حتاتني( ،)1احنا ما نتخلى عنج ،ولوال خويف عليج ما فكرت يف هالأمر. وعمي املطوع؟ �أنا الليلة باكلمه عنج ،املهم �شرايج يا فاطمة يف خمي�س؟مل ت�صدق فاطمة �أذنيها ،كيف اقتنعوا �أخري ًا بخمي�س:
 خمي�س؟!ال ترتكها �أم جا�سم لتفكريها: هو �صج فقري ،لكنه يبيج و�إن �شاء اهلل ي�سعدج ،و�أنا باعطيكم اخلرابة ت�صلحونهاوت�سكنون فيها� ،شرايج؟!
 �إن �شاء اهلل. �شمعناتها ذي؟! -موافقة يا عمتي!!.

( )43حتاتني :تقلقني.
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جرب اخلواطر
لأول مرة بعد �شهر من احلادث يخرج �أبو حممد من بيته ليجل�س حتت ال�سدرة مع
املطوع بعد �أن تعافى جرحه ،كان اجلو لطيف ًا يحمل الأن�سام الرقيقة التي كانت حتمل
معنى خا�ص ًا عند �أبي حممد ،وبعد �أن ي�أخذ نف�س ًا عميق ًا يلتفت �إىل املطوع:
�صج البيت ي�ضيق اخللق ،زمان واهلل.
 ياهّ ، تدري يا بو حممد ،ما كنت م�صدق �إن جرحك يطيب يوم اين �شفته ،لكنالظاهر �إن دوا بو ح�سني ما عقبه دوا.
 بو ح�سني عنده �شغلتني حمد يف الفريج يقدر يناف�سه عليهن ،الأوالنية ما يقدري�صرب عن الزواج ،والثانية الدوا �شلون يخرتعه ويركبه حمد يدري؟!.
 اي �صج ،لكني اجوف يا بو حممد جنك حا�سده على ال�شغله الأوالنية.يتململ �أبو حممد يف جمل�سه ،ينتبه �إليه املطوع:
 �شفيك..؟ ت�أخر علينا بو ح�سني. عنده �شغيالت يف الدكان بيخل�صها وبيي ،كنك به. وين خمي�س ،ما �أ�شوفه..؟ احلني �أخليه يجي� ،شتبغي منه؟! �أبيه يروح ي�شتغل يف املحمل� ،أخرنا الرقاد. الحق على ال�شغل يا بو حممد ،انت الزم ترتاح احلني وال تهتم. ما ي�صري يا مطوع ،باقي �أربع �شهور وند�ش البحر ،الزم او ّبد البحارة و�أدورهم،وانت تدري احلال.
 �إن �شاء اهلل كل �شيء يتدبر.57

يتنهد �أبو حممد بعمق كمن تذكر مفارقة يف املا�ضي:
 وكنت �أقول حق نف�سي املو�سم زين ما يف مثله� ،سبحان اهلل �شلون يتغري احلال. ال ت�أ�سف على اللي فات ،خلك يف احلا�ضر احلني.يف هذه الأثناء يقدم عليهم �أبو ح�سني:
 ال�سالم عليكم. يا هال بو ح�سني ،حياك. تف�ضل ،وين الفاله( )1يا البخيل. �صرب �شوي ،و�صيت خمي�س �إييب التمر معاه.ي�ضحك �أبو حممد للمناو�شات بني املطوع و�أبي ح�سني:
 زمان واهلل.وكمن يريد الهرب من مواجهة املطوع ،يلتفت �أبو ح�سني �إىل �أبي حممد:
 �شلونك احلني يا بو حممد..؟ �أ�شوى ،احلمد هلل..ثم كمن وجد مو�ضوع ًا ي�ضايق به املطوع ي�س�أله �أبو ح�سني:
 �أقول يا مطوع� ،شم�سوي مع خمي�س؟! تراه ياين اليوم وقعد ي�شتكي منك. ال حول اهلل ..يعني ما تدري عن �سالفة خمي�س يا بو ح�سني؟!بال مباالة وا�ضحة:
 ما هب زين عليك ،ز ّوجه فاطمة وافتك. الأمر لك ،تزوج النا�س كلها �أ�ص ًال ،ما حتاتي غري يف هال�سالفة.ي�ضحك �أبو حممد لهذا احلوار ال�ساخن بينهما ،ثم كمن تذكر �أمر ًا بخ�صو�ص
( )1الفاله :نوع من ال�ضيافة ،متر �أو غريه.
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خمي�س:
 تدري يا مطوع� ،أخوي بو خالد اهلل يرحمه كان مواعد خمي�س يزوجه فاطمةيل خل�ص املو�سم.
 يا جماعة هالبنت �أمانة عندي من يوم تيتمت وهي ر�ضيع وما �أقدر �أفرطفيها.
�أبو ح�سني ال يعجبه الكالم وبال مباالة وا�ضحة:
 يا مطوع اهيه عريه وهو خبل ،يعني ينا�سبون بع�ض.يظهر الغ�ضب على املطوع لهذا الكالم ،بينما يغمز �أبو حممد لأبي ح�سني كي
يوقف اجلدال معه..
 �شهاالكالم ذي؟ ما تخاف رب العاملني� ،صج �إنها عريه ،وال هو بعيب ،لكنهابالعقل والرزانة ما فيها ق�صور.
يتدخل �أبو حممد بينهما:
 احلني �شعلينا من خمي�س وفاطمة يا جماعة ،ما ي�سوى نقزر( )1وقتنا يف�سالفتهم.
 هالأيام املطوع م�ستحمق علينا ما ادري لي�ش! بو ح�سني يوز عن �سوالفك ب�س ،خلني �أروح. وين يا مطوع؟ هاذي بو ح�سني ما ينزعل منه. ابي �أحلق ال�صالة و�أروح البيت ،من ال�صبح و�أنا برع. ما تبي متر..؟ احلني خمي�س بييبه. �أكيد و�صيته يت�أخر به� ،أدري بك.( )1نقزر :من�ضي ونقطع الوقت.

59

ي�ضحك �أبو حممد بينما ين�صرف املطوع وهو يهز ر�أ�سه كعادته� ،أما �أبو ح�سني
فيجد الفر�صة مالئمة لكي ي�أخذ راحته يف الكالم دون �أن يحتاط لنظرات املطوع ،كان
�أبو حممد ين�سجم مع �شخ�صية �أبي ح�سني ،يف�ضي �إليه بهمومه اخلا�صة ،يرتاح �إليه،
كثري ًا ما �ساعده مادي ًا� ،أما �أبو ح�سني فقد علمته الأيام متى يرفع ر�أ�سه �أو يخف�ضه،
لكن بظرف ولباقة تبقي على بع�ض كربيائه ،كان يخفي يف داخله وح�ش ًا مفرت�س ًا
مق�صو�ص الأنياب والأظافر ،ت�شرد كثري ًا ،انتقل من ديرة �إىل �أخرى ،وعانى ما عاناه
�إىل �أن و�صل به الرتحال �إىل هذا الفريج قبل خم�سة ع�شر عام ًا ،ظل يف داخله قلق ًا ال
يعرف االطمئنان ،حري�ص ًا حتى مع �أوالده ،ال مبالي ًا �إال بجديده ،يدو�س على ما�ضيه
من �أجل حا�ضره ،هناءته ال�شخ�صية ومتعته هي كل ما يهمه �ضمن ًا..
تنبه �أبو ح�سني لأبي حممد وهو يتثاءب:
 هاه �أبو حممد� ،أجوف ياتك النودة(.)1 الرقاد على الفرا�ش خالين �أح�س جني متك�سر يا بو ح�سني. ب�س يومني ثالثة وبت�صري مثل احل�صان.يغمزه �أبو ح�سني مبغزى ،وي�ضحك له �أبو حممد..
 عاد وين التمر يا بو ح�سني..؟ �أكيد خمي�س هاخلبل ن�سي ييبه ،لكن باراويه ،يبيني �أ�سعى يف زواجه بعد ..ماعليه.
 ب�صراحة كن املطوع كا�شفك� ،أنا باروح البيت. احلني باطر�شهم لك البيت يا �أبو حممد ،ب�س عاد ال توقف بعد �أنت مع املطوع�ضدي.
يذهب �أبو حممد ،بينما ي�أخذ �أبو ح�سني امل�ساند والب�ساط من حتت ال�سدرة
( )1النودة :النعا�س.
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لريجعها �إىل الدكان ،كان لديه هاج�س ينمو مع الأيام �أن �أهل الفريج يح�سدونه
ويقفون �ضده ،كل ذلك لأنه ي�سمع اللوم والعتب لت�صرفاته الطائ�شة و�إهماله لواجباته
وم�س�ؤولياته ،لكن �أبا حممد كان الوحيد الذي يراعي �أبا ح�سني ،على عك�س �أخيه �أبي
خالد الذي مل يكن يهمه منه �إال �أنه �شخ�صية يحب اجللو�س معها وي�أن�س بها ،وكان �أبو
ح�سني يدرك ذلك ،ويعتقد �أنه ما دام حمافظ ًا على الر�أ�س فال يهمه الباقي.
وقبل �أن يذهب �إىل البيت يتناول وعاء الدهن اخلالدي وب�أ�صابعه ي�أخذ لعقتني،
ين�س �أن مي�سح �أ�صابعه بخرقة بالية� ،أغلق الوعاء
كان يعتقد �أنه يجلب القوة ،مل َ
وو�ضعه يف مكان �أمني ،فهو كثري ًا ما ينكر حتى على �أ�صحابه وجود الدهن اخلالدي
لديه� ،إذ مل يكن متوافر ًا �إال بكميات قليلة.
النا�س �أجنا�س ،هكذا قال لنف�سه ،و�أنا �أحب اجلن�س القوي ،مي�سح وجهه و�شاربه
وهو ينظر �إىل العتم الذي بد�أ يظلل الفريج ،ي�شعر بانقبا�ض لر�ؤية العتم يجعله ب�شكل
�آيل يتحول وي�ستخدم لهجة ورعة اعتاد تكرارها ب�سرعة تعرب عن توج�سه وقلقه ،يغلق
باب البيت خلفه وك�أمنا يخ�شى �أن يبقى وحيد ًا يف العتم ،ي�صرخ على زوجته وهو عند
الباب ملجرد �أنه قادم ،كمن يريد ك�سر الكابو�س الذي يطفئ �شعلة النهار.
ا�ستغرب املطوع عدم وجود فاطمة على الع�شاء ،وعندما ا�ستف�سر عنها قالت له
امر�أته �إنها ذهبت للنوم ،فقد تعبت من �شغل النهار ،واحلقيقة �أن فاطمة مل ترد �أن
يرى املطوع الكدمات يف وجهها� ،آثرت �أن ترتك �أم جا�سم تتوىل �إفهامه الأمر� ،أما
�أم جا�سم فقد انتظرت حتى يكمل املطوع ع�شاءه الب�سيط ،لكن القلق كان وا�ضح ًا يف
عينيها وحركات يديها الع�صبية ،مما �أثار انتباهه ،ف�شرب قلي ًال من املاء وا�ستند �إىل
احلائط وهو يحدق النظر يف وجهها:
 يف �شي يا �أم جا�سم؟�أربكها �س�ؤاله الذي مل تتوقعه..
 ال ال ،ك ّمل ع�شاك احلني يا بو جا�سم.61

�شي يف
علي ّ
 احلمد هلل �شبعت ،ا�شفيه يا �أم جا�سم؟! قويل ..ال ت�صدقني يخفى ّويهج� ،أنا �أعرفج.
 فيه مو�ضوع بغيت ا�ست�شريك فيه و�أنا �أجوفه �ضروري. �شنهو هاملو�ضوع؟ فاطمة يا بو جا�سم.. �شفيها فاطمة؟ البنت كربت و�صارت يف �سن الزواج!! اي �أكيد. و�أنا �أجوف �إن زواجها �أ�سرت لها ولنا يا مطوع. �صحيح ،ب�س حم ّد تقدم لها للحني ،يف حد كلمج يف مو�ضوعها؟ �أنا اليوم تكلمت مع �أم خالد ،وتكلمت مع فاطمة بعد ووافقت. وافقت ..منهو اللي وافقت عليه يا �أم جا�سم؟ خمي�س يا مطوع.كمن ي�صعب عليه الأمر:
 خمي�س؟! �شفيه خمي�س يا مطوع؟ ،طيب وكداد وويف ،و�أكيد بيتغري مع الزواج. يعني ما تعرفني �شتقول النا�س عليه؟ ما هب عيب يا بو جا�سم ،يعني عل�شان هو فقري وم�سكني ما له �أحد ت�شوفونهناق�ص بنظركم؟
 يا �أم جا�سم �أنا مهب واقف �ضده ،لكني خايف على فاطمة ،هي �أمانة برقبتيوما �أبي �أفرط فيها� ،أنا �أقول ننطر ميكن نالقي لها واحد ثاين.
62

 يا بو جا�سم فاطمة را�ضية بخمي�س وموافقة عليه ،وخمي�س �إذا انحرم منهابيموت قهر.
 ال حول وال قوة �إال باهلل. بعدين بيني وبينك منهو بتح�صل غري خمي�س ،وانت تدري بحالتها. زين زين على خرية اهلل. �أنا من رايي نعطيهم البيت العتيج «اخلرابة» ي�صلحونه وي�سكنون فيه ،منهبي�ستفيدون ومنه بيحافظون عليه.
 ونعم الراي يا �أم جا�سم� ،إن �شاء اهلل باكر باجوف خمي�س و�أكلمه. م�سكني� ،أكيد بيطري من الفرح.لكن املطوع يفاجئ زوجته:
 �أم جا�سم ،بغيت �أ�س�ألج ،لكن ال ِّعلي.
تخ�شني ّ
 تف�ضل ا�س�أل. �أنا قلبي ينقزين من هال�سالفة. �شلون يعني؟ لي�ش اليوم ما غريه طرت لج هال�سالفة ،ق�صدي الزواج؟وال جتد بد ًا من م�صارحته:
 ب�صراحة اليوم اهلل �سرتها علينا ،وال جان علوم. �شق�صدج؟ حلقت على البنت قبل ال ي�صري �شني وخل�صتها من ولدك جا�سم اللي كان ناويعليها نية �شينة.
 جا�سم؟ ،ال حول وال قوة �إال باهلل ،هذا واهلل اللي ما ح�سبناه عليه ،وينهاحلني؟
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 �شرد ما ادري عنه. يا الهي�س يا ج�سوم ،بعد ما ابغيه يد�ش البيت عقب اليوم ،هذا اللي قا�صر ،يبيي�س ّود ويهي جدام النا�س.
 ما عليه و�سع �صدرك ،واحلمد هلل اللي �سرت وال �صار �شي. �شا�سوي فيه؟� ،أنا عيزت معاه!!. كنت �أول �أداري عليه و�أحبه ،لكن احلني ما ي�ستاهل. فو�ضت �أمري فيه لرب العاملني.مل ينم املطوع تلك الليلة ،بل ظل يتقلب مهموم ًا يف فرا�شه ،مل ي�صدق متى يطلع
الفجر حتى يذهب �إىل ال�صالة ،قبل الأذان ذهب �إىل امل�سجد ،جل�س �أمام املحراب
يقر�أ القر�آن على �ضوء ال�سراج ،كانت الهموم جتي�ش يف �صدره ،رغبة يف البكاء مينعها
جتلده و�صربه� ،أغم�ض عينيه بعد �أن �أثقلهما نعا�س خفيف ،ا�ستند بر�أ�سه �إىل العمود
وهو يدعو اهلل �أن يفرج كربته ،انتبه �إىل خيوط ال�ضوء التي جاءت تك�شف مالمح
الفجر الأوىل من خالل نوافذ امل�سجد ،بادره �شعور مريح عندما ر�أى خمي�س ًا يجل�س
منطوي ًا على نف�سه يف �آخر امل�سجد ،قال يف نف�سه :رمبا تكون فرحة هذا امل�سكني هي
العو�ض مما �أعانيه من هموم ،رمبا تقربت �إىل اهلل �سبحانه بفرحة هذا امل�سكني الذي
يعلق كل الآمال على كلمتي ويو�سط النا�س من �أجل موافقتي ،لن �أكون ال�سبب يف موت
قلبه� ،أح�س براحة ت�سري يف كيانه ورع�شة خفيفة جعلته ي�صحو من نعا�سه ،ابت�سم يف
�سره مت�صور ًا كيف �ستكون فرحة خمي�س عندما ي�سمع اخلرب.
انتهت ال�صالة ،بد�أ امل�صلون يغادرون امل�سجد ،وعندما قام خمي�س ليغادر �أ�شار
�إليه املطوع ،فتوقف عند الباب ،كان وجهه ير�سم غ�ضب ًا م�صطنع ًا بعد �أن �سمع من �أبي
ح�سني �أن املطوع مل يوافق على زواجه من فاطمة ،حني و�صل املطوع �إليه ظل مطرق ًا يف
الأر�ض ،ابت�سم املطوع ،قال له �أن مي�شي معه �إىل الرباحة ،كان اجلو لطيف ًا وال�صباح
يف �أوله ،بع�ض املارة يقطعون الطريق بهدوء �إىل �أ�شغالهم ،الع�صافري بد�أت يف �صخبها
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بني �أغ�صان ال�سدرة الكبرية ،التفت املطوع �إىل خمي�س املرتقب:
 قل يل يا خمي�س ،كم من واحد ا�شتكيتني له يف الفريج ،ها؟ ال تخاف.برباءة يجيبه خمي�س:
 ما بقى �أحد بالفريج ما ا�شتكيتك له يا عمي ،ب�س انت ما يهمك فيني ،لكن�شوف �أنا للحني ما ا�شتكيت لرب العاملني.
 خال�ص �أنا �أبي �أفك هالعقدة اللي بيني وبينك يا خمي�س.مل ي�صدق خمي�س ما ي�سمع ،ففتح عينيه مرتقب ًا:
 �شلون؟ �أنا ابي �أعطيك البيت العتيج عل�شان ت�صلحه وتعي�ش فيه �أنت وفاطمة� ،شرايكاحلني..؟
 واهلل يا عمي..؟ و�أنا علي �أ�ساعدك عند هل الفريج عل�شان عر�سك� ..شتبغي بعد؟ببكاء ممزوج بالفرح يقبل يديه ووجهه ،بينما ي�ضحك له املطوع ويبعده عنه..
 اهلل يخليك عمي ويطول عمرك.من فرحته مل ي�ستطع خمي�س ال�صرب على م�شاعره ،فذهب يجري �صارخ ًا ومغني ًا
يف �أنحاء الفريج ،منادي ًا جميع النا�س وهو يطرق على �أبوابهم ب�شدة ،مما جعل بع�ض
النائمني ي�ستيقظون مذعورين ،مثل �أبي ح�سني الذي خرج له مغ�ضب ًا بهراوة كبرية،
وعندما مل ي�ستطع اللحاق به �ضربه بها عن بعد ،لكن خمي�س ًا كان قد ابتعد واختفى
يف �أنحاء الفريج.
مل يكن اجلميع غا�ضبني على خمي�س لأنه ت�صرف بهذا ال�شكل العفوي ،بل �ضحك
بع�ضهم كثري ًا عندما ر�أى �أبا ح�سني يطارده بالهراوة ،و�آخرون �أ�شفقوا عليه� ،أما
فاطمة فتمنت لو �أن الأر�ض ان�شقت وابتلعتها حلرجها من ذلك املوقف الذي راح يتندر
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به �أهل الفريج.
�أبو ح�سني ر�أى ذلك اليوم نح�س ًا عليه ،وزاد الطني بلة عندما جاء املطوع طالب ًا
منه تربع ًا لعر�س خمي�س ،حاول �أن يعرت�ض ،لكن املطوع كان حا�سم ًا ،فت�شاغل �أبو
ح�سني ليهرب من املوقف ،رمبا ا�ستطاع الفكاك من خالل ت�أخري هذا الأمر ،بينما
ذهب املطوع يدور على �أهل الفريج ممن لديهم القدرة على امل�ساعدة ،مل يت�أخر �أحد
بامل�ساعدة من �أجل خمي�س وفاطمة� ،أم خالد قدمت لهم بع�ض الب�سط والفر�ش وامل�ؤن،
و�أعطت خمي�س ًا بع�ض املالب�س املتبقية لزوجها �أبي خالد ،و�أعطت فاطمة �أي�ض ًا بع�ض ًا
من مالب�سها لأنها مل تعد حتتاج �إىل كثري منها ب�سبب �ألوانها الزاهية ،مل يق�صر �أي�ض ًا
�أبو حممد ،بدا الأمر ك�أنه �سجال بني �أهل الفريج� ،ساعد بع�ض العمال خمي�س ًا يف
�إ�صالح وترميم اخلرابة بعد �أن ق�سموا مكان ًا خا�ص ًا لـ «الدب�ش» ،و�أُ�صلح �سقف احلجرة
و ُرتب احلو�ش والعري�ش� ،صارت اخلرابة بعد �أيام بيت ًا جمي ًال ب�سيط ًا.
مل ي�ستطع �أبو ح�سني الإفالت طوي ًال من مالحقة املطوع له ،وا�ضطر �آخر الأمر �أن
يدفع لعر�س خمي�س بعد �أن حو�صر من اجلميع ومل يجد من ي�سانده يف موقفه.
بعد ثالثة �أيام ُز ّف خمي�س �إىل عرو�سه فاطمة بب�ساطة �شديدة ،كان اجلو يغلب
عليه ال�ضحك ولعب الأوالد� ،أعار املطوع خمي�س ًا «الب�شت»( )1لكي ُيزف به ،وبدا خمي�س
للمرة الأوىل مرتب ًا بعد �أن ح�سن �شعره يف ذلك اليوم ولب�س املالب�س اجلديدة� ،شعر
ب�أهميته للمرة الأوىل يف حياته ،مل يكن ي�صدق نف�سه ،كان الفرح يتجلى وا�ضح ًا يف
ين�س �أبو ح�سني �أن ي�أخذه جانب ًا ويفهمه كيف يعامل زوجته يف ليلتها الأوىل،
عينيه ،مل َ
واد �آخر ،ي�سرح بعيد ًا �إىل تلك اللحظة التي جتمعه وفاطمة
�سمع خمي�س كل هذا وهو يف ٍ
للمرة الأوىل يف حجرة واحدة.
بع�ضهم عد م�شاركته يف الزفة من قبيل النكتة واملرح ال �أكرث وال �أقل ،فلم يكن
خمي�س يعني بالن�سبة �إليهم �أكرث من مادة للمفارقات امل�ضحكة.
( )1الب�شت :عباءة رجالية.
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فاطمة جل�ست تنتظر يف احلجرة مع امر�أة املطوع و�صول خمي�س ،و�أم جا�سم
كانت حتاول الت�سرية عنها بني احلني والآخر� ،إال �أن فاطمة كانت يف قرارة نف�سها
تن�شد ذلك اليوم الذي ت�ستطيع فيه الت�أثري يف خمي�س لكي ال ي�ستغله الآخرون بهذه
الب�ساطة� ،إن حبه لها ال يعني �شيئ ًا بالن�سبة �إليها �إال �إذا كان رج ًال حمرتم ًا من
الآخرين� ،شيء ما يدفعها بقوة �إىل التعلق بامل�ستقبل قبل �أن ت�صارع احلا�ضر ،لأن هذه
اخلرابة التي حتولت �إىل بيت يجمعها وخمي�س ًا �سوف تكون �أول حافز لها لكي تن�سى
ُيتمها يف املا�ضي ،كان الت�صميم ميلأ كيانها ك�أمنا �أرادت �أن تتحدى اجلميع �ضمن ًا
بزوجها خمي�س وباخلرابة التي �أ�صبحت بيت ًا.
عندما و�صل خمي�س ان�سحبت �أم جا�سم و�أغلقت الباب خلفها ،تناهت �إىل احلجرة
�أ�صوات النا�س الذين بد�أوا يغادرون املكان بني �أ�صوات ال�ضحك و�ضجة الأطفال ولغط
الن�ساء ،مل يجر�ؤ خمي�س على االقرتاب من فاطمة ،ن�سي جميع ما �أو�صاه به �أبو ح�سني،
كانت فاطمة تبدو له جديدة كل اجل ّدة هذه املرة ك�أمنا يتعرف عليها للمرة الأوىل،
بد�أ يبحث عن الكلمات التي يبد�أ بها ،لكن الذاكرة كانت تخونه بني فرتة و�أخرى ،كان
يرى عينيها تلتفتان �إليه ،وقبل �أن مي�سكهما تتحوالن �إىل �شرودهما ،جل�س �إىل جانبها
وهو يبت�سم لها ،لكنها مل تبادله �سذاجته ،اقرتب منها ،انكم�شت ،خاف عليها ،كان
يخ�شى �أن يت�صرف ت�صرف ًا يغ�ضبها ،فهو ال يطيق ذلك ،وبتلعثم وا�ضح تقرب منها
ببع�ض الكلمات:
علي؟
 فاطمة ،انتي زعالنة ّكيف تفهمه �أنه يحق لها �أن ت�ستحي على �أنوثتها يف هذه الليلة؟!� ،إن التلميح ال
يفيد مع خمي�س ،وعندما كرر �س�ؤاله بتخوف مل جتد بد ًا من �إجابته:
 ال ،لي�ش �أزعل عليك؟انفرجت �أ�ساريره عندما �سمع هذه الكلمات امل�شجعة� ،أراد �أن ي�صف لها حبه على
طريقته وبحما�س وا�ضح:
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 ورا�سج يا فاطمة اللي تبينه �أييبه لج.الحظ �أنها تتحول عنه بعينيها كي ال يرى �ضجرها:
 انتي ما ت�صدقيني� ،شويف �أنا ميكن �أكذب على غريج ،لكن عليج ال.ت�ضحك فاطمة من طريقة كالمه لأنها ال جتد ما تقوله ،بينما هو ي�أخذه ال�سرور
كل م�أخذ ل�ضحكتها:
 اي جذي� ،أبي �أجوف �ضحكتج يا زينها.توقفت عن ال�ضحك وقد خطر لها خاطر:
 خمي�س ،لو طلبت منك طلب ت�سويه؟ انتي �آمري وب�س!�شي من غري ما ت�شاورين فيه.
 �أنا �أبيك تعاهدين �إنك ما ت�سوي �أي ّعلي.
 ب�س جذي!! من عيني ذي قبل ذي� ،أنا عل�شاجن لو ي�سطروين ما ّعندما ت�سمع كلمته الأخرية ت�شعر بجرح يف كربيائها:
 خمي�س ،من عقب اليوم ال تقبل �أحد ي�سطرك ان جان حتبني ،وال بازعلعليك.
 ال واللي يخليج ،لو �أحد ي�سطرين عقب اليوم غري �أ�شق بطنه.علي ،وجذيه بيفهمون
 ال ،ماهب جذي� ،أنت قول لهم ما �أقبل �أحد ميد يده ّعليك ،واللي ما يبغي يفهم ال تقرب �صوبه وال تخدمه.
�أ�صابه العجب والده�شة:
 �أول مرة �أ�سمع كالم هال�شكل� ،صج �إن الزواج ف ّله وونا�سة.ت�ضحك فاطمة ،فقد �أ�صابت هدفها� ،ضحك لها خمي�س ،مل يكن يهمه يف احلقيقة
�إال �أن يبقى �إىل جانبها.
•••
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�شيء ال ي�صدق ،يا �سبحان اهلل ،هل هذا معقول؟ الذي له عمر ال تقتله ال�شدة،
ذلك ما تردد على �أل�سن النا�س يف الفريج بعد �أن جلب لهم �صالح ابن �أبي ح�سني
خرب ًا �أكيد ًا ب�أن «حمد» ،ذلك البحار الذي �أ�صابه الدقل لدى انهياره وقذفه �إىل البحر
املتالطم الهائج ،حي ويعي�ش يف البحرين بعد �أن �أنقذه «�سنبوك»( )2لأهل البحرين،
فبينما هو يجاهد يف الرمق الأخري ا�ستطاعوا �سحبه باحلبال بعد �أن تعلق بها ما بني
املوت واحلياة ،امل�سكني كان فخذه من الورك مك�سور ًا ،جربوه ،لكن منطقة الك�سر
كانت �أ�صعب من �أن تجُ رب بطريقة ب�سيطة ،مل يبخل عليه �أحد بالزاد وال بال�سكن،
()3
�إىل �أن �أ�صبح قادر ًا على الرجوع �إىل ديرته ،التقى �صالح ًا �صدفة عند «الفر�ضة»
وعرف منه �أنه �سريجع على �أحد املحامل قريب ًا �إىل �أهله وع�شريته.
كان امل�شهد م�ؤثر ًا جد ًا عندما �سمعت �أمه باخلرب ،فقد راحت ت�صرخ وتلهج
بالدعاء والبكاء امل�ؤثر والفرح اله�ستريي� ،أنع�شتها الن�سوة باملاء عندما �أغمي عليها،
�أما �أبوه املري�ض فحمد اهلل على جناة ولده بعد �أن كان ي�شعر بالذنب ،لأن ولده حمد
كان يغو�ص من �أجل �سداد ديونه وارتباطه الذي عجز عنه لدى النوخذة �أبي حممد
خفي بالت�شا�ؤم
الذي هلل مع الآخرين لدى �سماعه اخلرب ،لكنه فيما بعد راوده �إح�سا�س ّ
مل ي�ستطع �إبعاده عن هواج�سه ،وهو �أن حمد هذا ل�سانه طويل ،يقر�ص يف اخلفاء ،ماذا
لو �ألقى اللوم على النوخذة يف تلك امل�صيبة؟� ،أمل يحاول حمد لفت نظره �إىل اجلو
قبل �أن يطرده النوخذة ويوبخه ،قطع ًا �سيطعن فيه� ،سيقول النا�س �إنه كان هناك
فر�صة كافية للجوء �إىل الرب ،لكن �أبا حممد النوخذة عاند اجلميع حتى النهاية ،ال
بد �أن النا�س �سيت�أثرون بهذا الكالم« ..ما علي منه وال من غريه» ،ال يهمني �أحد ،ملاذا
ينج �أحد منها،
�أت�صور ال�شر قبل حدوثه� ،إن النا�س تعرف �أن الكارثة كانت عامة ومل ُ
�إن �أحد ًا ال ي�ستطيع �أن ي�ؤثر يف �سمعتي يف البحر ،هل كان ينق�صني رجوع حمد للفريج
(� )1سنبوك :نوع من ال�سفن القدمية.
( )2الفر�ضة :امليناء.
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حتى يع ّكر علي عي�شتي؟!.
غري بعيد عن النوخذة ،جل�س �صالح مع املطوع يناق�شان ح�سابات الرحلة ،كان
املطوع يبدو را�ضي ًا متام الر�ضى بينما �صالح يقدم له الفواتري وحا�صل الربح� ،أبو
ح�سني يحاول بني احلني والآخر �أن يقرتب منهما بريبة وا�ضحة على وجهه ،لكنهما
مل ي�شركاه يف احل�سابات ،يبتعد واخليبة متلأ وجهه ،بع�صبية يطرد الذباب الذي
حاول التجمع فوق قلة التمر املك�شوفة ،يغطيها ،لكن �صالح ًا كان لديه هم �آخر ي�شكوه
للمطوع:
 �أقول عمي بو جا�سم ،انا اهلل ي�سلمك الأغرا�ض اللي يبتهم حق �أبوي للدكانباجي ن�ص ح�سابهم يف ذمته.
 خال�ص يا ولدي ،هو قال لك جدامي �إنه بيعطيك ح�سابك كله عقب يومني. يا عمي هو يقول جذي جدامك ،ب�س بكره يخلف كالمه ويوخرين يوم ورا يوم،وملا يقرب ال�سفر بيقول ما معاه فلو�س وال�سالم.
 على كيفه عاد� ،أنا اللي م�س�ؤول عنهم ،انت ما لك خ�ص ،يوم و ّال يومني وباراويك�شلون با�سحبهم منه وهو يطالع.
 اهلل يخليك يا عمي ،برخ�صتك� ،أنا بروح �أودي حق خمي�س قلة متر هدية منيحق عر�سه.
 ت�س ّوي خري يا ولدي ،وقول له على ل�ساين ال ي�سويها �سالفة قعدة البيت ،اّول ماله غري الع�صا ،وباطالعه و�ش ي�سوي.
ي�ضحك �صالح لكلمات �أبي جا�سم املطوع ،يبتعد ،بينما يدعو له بالتوفيق وهو
يتح�سر �ضمن ًا على ولده جا�سم الذي مل يفلح يف �شيء ،من يوم احلادثة وهو ال يجر�ؤ
على مواجهته ،يعرف �أنه ي�أتي يف غيابه �إىل البيت وتهيئ له �أمه الطعام ،م�سكينة ال
تعرف الق�سوة� ،إنها ال ت�ستطيع �أن تخفي عطفها على ولدها بتات ًا ،جا�سم يعرف �أن �أمه
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ال ت�ستطيع اال�ستمرار يف غ�ضبها لأكرث من يومني ،متى يعقل ذلك الولد؟ يتنهد املطوع،
يلحظ �أبا حممد الذي ترك مكانه و�أخذ طريق ال�سيف ،ما باله اليوم؟ ما الذي ي�شغل
باله؟..
ينتبه املطوع من ت�سا�ؤالته على �صوت �أبي ح�سني الذي يقرتب منه ،يجل�س �إىل
جانبه ،تبدو عليه الع�صبية ،يحك �شعره من حتت «الغرتة» بني احلني والآخر ،يلتفت
�إليه املطوع م�ستغرب ًا:
 �شفيكم اليوم �أنت وبو حممد يا بو ح�سني ،غريب طبعكم. و�أنا �شدراين ،ا�سال بو حممد وهو يعلمك. ولي�ش �أنت م�ستحمق هال�شكل؟!ينكر �أبو ح�سني ،يحاول �إخفاء ع�صبيته دون فائدة� ،آمله �أن ال يجد ولده ال�صغري
حممد ًا عائد ًا مع �أخيه �صالح ،مل ي�ستطع �أن يف�صح عن ذلك حني �أخربه �صالح �أن
�أخاه حممد ًا بقي يف البحرين بعد �أن ا�ستبقاه �أحد ال�صاغة املعروفني يف ال�سوق ليعمل
عنده يف الدكان ويتعلم املهنة ،مل يقتنع �أبو ح�سني بذلك رغم �أنه قال �أمام اجلميع
«اهلل يوفقه» بطريقة ال تظهر ت�أثر بالأمر ،لكنه بينه وبني نف�سه مل ي�أخذ الأمر بهذه
ال�صورة ،ولدي حممد يهرب من مواجهتي والعي�ش بجواري� ،أنا �أح�س بذلك ،لقد
�أخط�أت بحقه ،لكنه يعرف متام ًا �أنني �أحبه �أكرث من �صالح ،فهل �أ�ستحق كل ذلك منه
حتى ال يرجع �إىل هنا؟ ،قد ال يرجع �أبد ًا ،هل يرتكني �أوالدي هكذا لأعي�ش وحدي دون
�أن ي�س�ألوا عني؟..
يلكزه املطوع منبه ًا:
 كله حتاتي� ،شفيك؟! وين �شردت؟!يهز ر�أ�سه عالمة الأ�سف للمطوع:
 اخلبل ما رجع ،قال يبي ي�شتغل يف حمل �صايغ هناك بالبحرين عل�شان يتعلم71

ال�صنعة ،عباله ال�شغلة لعبة ،ذوله ال�صاغة �أنا �أعرفهم ،ياهلل ياهلل يعلمون �شغلتهم
حق �أوالدهم ،لو يقزر عمره كله عندهم بيتم خادم وال يعلمونه حاجة.
ال يقتنع املطوع بكالمه الذي تتبدى فيه ال�سخرية ،و�إن كان �أبو ح�سني ال يعنيها
حقيقة..
 لي�ش يا بو ح�سني ،ولدك حممد ذكي ما �شاء اهلل عليه ،ويل حط باله يف ال�شغلة�أكيد بيتعلمها ،وذي �شغلة لها م�ستقبل و�سوقها ما�شي.
ي�سكت �أبو ح�سني للحظة ،لي�س لديه ما يقنع به املطوع بعدم جدوى هذه املهنة
فيما لو تعلمها ولده حممد ،لأنه �ضمن ًا مقتنع مبا يقوله املطوع لو �أخذ املو�ضوع بعيد ًا
عن عاطفته التي ال تظهر على وجهه �أبد ًا جتاه ولده ،فاملهنة نادرة وقليل من يتعلم
�أ�صولها ولها �سوق رائجة ،لكنه ال يلبث �أن يفجر املو�ضوع مرة �أخرى ،لكن بطريقة
خمتلفة:
 كان احلق على �صالح� ،أنا �أدري به يبغي ايتخال باملحمل بروحه ،وعل�شان جذي�أقنع �أخوه حممد يتم يف البحرين يتعلم هال�شغلة.
ال يقبل املطوع هذا التف�سري الذي يتجنى به �أبو ح�سني على ولده �صالح ،فهو
يعرف م�سبق ًا ح�سا�سيته جتاه ولده الأكرب:
 يا بو ح�سني انت هال�شكل تتجنى على ولدك �صالح ،الظلم ما ير�ضى فيه ربالعاملني ،امل�سكني �أجر له بحار ي�ساعده يف املحمل بدل �أخوه حممد ،وهال�شكل زاد عليه
امل�صروف ،و�أنت �أدرى لي�ش يتخلى عن �أخوه ما دام ينفعه يف �شغل املحمل لوال �أنه
حا�س ومقدر م�صلحة �أخوه يف هال�شغلة اجلديدة.
يحمر وجه �أبي ح�سني غيظ ًا ،لأنه ال ي�ستطيع �أن يجعل املطوع �أو �أحد ًا من النا�س
يجاريه يف كالمه الذي يقوله دون �أي اعتبار �سوى النفعاالته امل�شتبكة يف داخله ،ثم
ال يرتك املطوع �أبا ح�سني الذي �سدت �أمامه املنافذ قبل �أن يلفت نظره �إىل �أمر عميق
الداللة:
72

 يا بو ح�سني� ،أنا من زمان حا�س �أنك تتجنى على ولدك �صالح ،مع �إنه امل�سكنيطيب وقلبه نظيف وما يحب يكون عالة عليك �أو على غريك ،لي�ش ت�سوي فيه جذيه؟
يوم رد من ال�سفر ما الحظت عليك �إنك قلت له احلمد هلل على ال�سالمة ،معقولة؟
�شم�سوي معاك �صالح..؟ يا ليت عندي ولد مثله ،هو قلبه عليك و�أنت ما حت�س به.
يتنهد �أبو ح�سني عميق ًا وهو يهز ر�أ�سه مكابر ًا:
 �صالح ذي عقرب رمل� ،أنت ما تعرفه يا مطوع� ،أنا اللي اعرفه و�أفهم عليه،طالع على �أمه.
ينفجر املطوع بغيظ على طريقته:
 �شهاالكالم يا بو ح�سني اهلل يهداك ،و�شفيها �أم �صالح اهلل يرحمها حتىتكرهها هال�شكل ،ما يكفي �إنك هجرتها �سنني وحرقت قلبها ،كل يوم ولك �سالفة،
�شي من
وعقب قطيتها على �أهلها لني مر�ضت وماتت اهلل يرحمها ،ويا ليتك ترد ّ
حقوقها عليك و�إنك ما تق�صر على عيالها.
يبقى �أبو ح�سني مكابر ًا للنهاية:
 �أنا ما ق�صرت عليها وال على عيالها يف �شي يا مطوع ،و�إذا حد له حقوق عندييروح القا�ضي.
مبرارة و�أ�سف يلتفت �إليه املطوع:
 يا ح�سافة يا �أبو ح�سني ،لو كان ال�ضمري حي النا�س ما ت�ضطر تروح القا�ضي..يبتعد املطوع تارك ًا �أبا ح�سني قبل �أن ي�شتبك معه يف جدال وخ�صام ال جدوى منه،
فهو يعرف �أن �أبا ح�سني �سوف يظل مكابر ًا للنهاية ،هذه عادته ،يا �سبحان اهلل ،هناك
�أوالد تفر�ش لهم الطريق يف كل خطوة بالورد ،لكنهم يبتعدون عنه �إىل �آخر مليء
بال�شوك ،و�آخرون ..ال يقدر املطوع على متابعة ت�أمالته ،لأنه �سيخل�ص �إىل احلزن
والأمل على ولده جا�سم ،ال يجد غري «ال حول وال قوة �إال باهلل» قادرة على �أن تنطق
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بحاله اليائ�س ،مل �أبخل على جا�سم ب�شيء ح�سب علمي� ،إذا ق�سوت عليه فمن �أجل
م�ستقبله و�سمعته بني النا�س ،كان ي�ضطرين دائم ًا �إىل هذه الق�سوة بت�صرفاته رغم
�أن �شفقتي عليه كانت تختبئ وراء ق�سوتي ،ال يجوز للأب �أن يظهر عواطفه جتاه ولده،
فالأم كفيلة بذلك ،لكن ال يجوز �أي�ض ًا �أن يبخ�سه حقوقه� ،أو ال ي�شد على يديه ويباركه
حني يقوم بعمل جيد ،لكن ولدي لي�س له �شيء من ذلك كله ،كثري ًا ما حفظته القر�آن،
لكنه مل يبق يف ذاكرته ،كان يحفظه �أمامي فقط ،وعندما �أتركه ليومني ين�سى ما
حفظ متام ًا ،ك�أن ر�أ�سه م�صمم على �أن يبقى فارغ ًا متام ًا ،بودي لو تباهيت بولدي
بني النا�س ،ما �أجمل �أن متدح النا�س ولدك �أمامك ،لكن �أحد ًا ال يذكره �أمامي ،ك�أنهم
يتحا�شون ذلك مراعاة مل�شاعري ،متى يعقل جا�سم؟ لوال امل�سكينة �أمه لطردته من
البيت وقطعت كل �صلة بيني وبينه وترب�أت من جميع �أعماله ،لكنها �ستموت من القهر
عليه� ،أعرف ذلك! ،ما ذنبها �إذا كان قلبها ال يقدر على كره ولدها ،حتى �أنا لن �أر�ضى
عن نف�سي يف ذلك ولن �أر�ضي رب العاملني ،ف�صلة الرحم واجبة على الأب واالبن ،ال
فرق ،يجب �أن �أتفاهم معه ب�أي �شكل� ،س�أقول لأمه ذلك حتى تقنعه ،رمبا يهديه اهلل
�سبحانه �إىل طريق اخلري ويرحمنا ب�صالحه وا�ستقامته� ،س�أكون وا�ضح ًا معه ،رمبا
يخفي عني �شيئ ًا� ،س�أقول له يا ولدي �أنا حا�ضر لكل �شيء وال �أبخل عليك ،لكن حاول
�أن تكون عاق ًال من �أجلي و�أجل �أمك ،ال بل من �أجلك ومن �أجل �سمعتك وم�ستقبلك ،لن
�أتركه ي�ضيع مهما كان الثمن.
يبدو �أن هذا القرار قد �أراح املطوع من هواج�سه ،مل تكن �أم جا�سم يف البيت،
رمبا ذهبت �إىل �أم خالد ،ال ب�أ�س� ،س�أريح ر�أ�سي قلي ًال� ،أ�شعر بالنعا�س ،لأنني مل �أمن
بعد �صالة ال�صبح« ،يا اهلل يا رب توفقنا وترحمنا يا رب العاملني» ،متتم بهذه الكلمات
عندما �أ�سند ر�أ�سه وراح يف �إغفاءة عميقة.
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عودة الغائب
عم اخلرب
بعد يومني و�صل حمد �إىل الديرة على �أحد املحامل العابرة ،وما �أن ّ
حتى تقاطر النا�س وفود ًا لزيارته يف بيته ،كان اجلميع يحمدون اهلل على رجوعه �سامل ًا
بعد �أن كان يف عداد املوتى ،مل يكن اهتمام النا�س بزيارته نابع ًا من �أهميته ،بل لأنهم
يريدون ر�ؤية ميت عاد �إىل احلياة ،فالنا�س تتعلق بهذا النوع من الرجال ،لأنهم يبعثون
يف النفو�س �أم ًال �ساحر ًا بقوة احلياة ال ي�ستطيع النا�س تف�سريه وفهمه لأنه ي�ستع�صي
على منطق احلوادث ويقهر جميع الظروف اليائ�سة.
للمرة الأوىل وجد حمد نف�سه م�سموع الكلمات عندما ر�أى �أعني اجلال�سني حوله
متعلقة به مبهورة بق�صته التي راح ُي�سهب فيها ويطيل ،والنا�س تردد بني الفينة
والأخرى يا �سبحان اهلل ،يا اهلل ،واحلي ال تقتله �شدة ،ومن هذا القبيل ،كان النوخذة
�أبو حممد م�ضطر ًا لأن ي�سمع مع اجلال�سني حوله ق�صة حمد دون �أن يتاح له ،وهو
الذي يت�صدر اجلل�سات� ،أن ينب�س ببنت �شفة ،ورغم �أنه �أظهر ال�سرور بعودته حني
عانقه طوي ًال �أمام احلا�ضرين� ،إال �أن حمد مل يخف تثاقله من النوخذة الذي يبالغ
يف تقديره والرتحيب به يف بيته ،بل كان يتحا�شاه عندما تلتقي نظراتهما وين�صرف
�إىل احلا�ضرين ،والد حمد جل�س بجانب ولده معتز ًا به �أمام النا�س ،فهذا �أول يوم
يح�س �أن لبيته �ش�أن ًا بني النا�س ،مل يكن �أحد يق�صده من قبل �أو يهتم بزيارته ،حتى
يف �أوقات مر�ضه ،لقد بعث له النا�س بامل�ؤن والزاد ومل يق�صروا حتى ي�ستطيع �أن يقدم
لهم واجب ال�ضيافة.
كان حمد يح�س بكربياء خا�ص يف �أعماقه ،تبدى �أكرث ما تبدى عندما كان ي�س�أله
�أحد من النا�س عن حال �ساقه املك�سورة التي يعرج منها ب�شكل وا�ضح ،كان يجيب
بال مباالة وثقة زائدة ب�أن ك�سره �سيلتئم مع الوقت و�سيم�شي ب�شكل طبيعي بعد فرتة
ق�صرية ،مل يحاول �أحد �أن يجادله يف ذلك ،حتى �أبو ح�سني الذي يعد نف�سه طبيب ًا
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بارع ًا ،كان با�ستطاعة حمد �أن يوهم النا�س بكل �شيء ما دام قد عاد �إىل احلياة،
بالرغم من �أنه كان يعلم يف قراره نف�سه �أنه �سيبقى �أعرج باقي حياته كلها ،وهذا ما
�سبب له �شرخ ًا يف �أعماقه وزاد من حقده على النوخذة �أبي حممد! ،و�إذا كان النوخذة
قد �سبب له ك�سر ًا �أعطب ج�سده ،فقد �صمم حمد على �أن يك�سر الهالة التي حتيط
بالنوخذة ،ال بد من تدمري �سمعته بني البحارة الذين فقدوا زمالء لهم ب�سبب مكابرة
�شخ�ص عنيد.
مل ين�س حمد تلك الكلمات التي �أذاقته املرارة �أمام البحارة عندما �شتمه �أبو
حممد و�أظهره ك�أمنا هو رجل ك�سول ال هم له �إال تعطيل الآخرين عن رزقهم من �أول
املو�سم الذي دخله من �أجل �سداد الدين عن �أبيه املرتبط مع �أبي حممد ،من بداية
املو�سم و�أبو حممد يكيل له النظرات املهددة ،خا�صة عندما يرى جتمع البحارة حوله
وتلهفهم لأحاديثه ال�ساخرة ،وكثري ًا ما ف�ض تلك اجلل�سات ب�أمر مفتعل �صادر من بني
�شفاهه ،كل ذلك حتى ال يتيح لأحد غريه �أن يتجمع النا�س حوله.
رحم ُة اهلل على �أبي خالد ،مل يكن مثل �أخيه �أبي حممد� ،صحيح �أنه مل يعا�شره
كثري ًا ،لكن �أباه يذكره باخلري دائم ًا ،فقد رافقه يف �سنوات كثرية ،وعندما و�صل �أبو
خالد �إليهم كان يتعمد ال�سالم عليهم واحد ًا بعد الآخر ،لقد قتل �أبو حممد �أخاه كما
قتل باقي البحارة ،وال�شاهد هو �أنا حمد ،لن �أترك �أحد ًا دون �أن �أخربه مبا فعل �أبو
حممد قبل �أن ي�ضرب الهواء ال�سفينة وحتدث الكارثة.
لكن ما الذي �سيفعله حمد بعد هذا ك ّله؟! فالرزق يبقى هاج�س ًا �أ�سا�سي ًا بعد كل
الأحالم املخزونة يف �أعماق الإن�سان ،ال ي�ستطيع �أن يح�صل على لقمة عي�ش بتحطيم
�سمعة النوخذة �أبي حممد وح�سب ،عليه �أن ي�سعى ليجد عم ًال يتنا�سب وعرجه ،قبل كل
بعمل على الرب ،و�إذا كان ال بد منه فليكن عم ًال على �سفينة
�شيء �سيبتعد عن البحر ٍ
جتارية.
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جميع هذه الأعمال التي يقرتحها ال حتقق له ما يكبته يف داخله من طموح �إىل
القوة والنفوذ ،على املرء �أحيان ًا �أن يتقبل واقعه مهما كانت مرارته على النف�س،
امل�ستقبل خمبوء واحلوادث ال تتك�شف فج�أة عن مغزاها ،بل ي�أتي كل ذلك بالتدريج.
من يدري؟ رمبا جاء يوم يكون فيه حمد �صاحب النفوذ الأول يف الفريج ،هذه
الفكرة راقت كثري ًا له وهو يجل�س م�ستند ًا �إىل احلائط وقد ابتعد متام ًا عما يدور يف
املجل�س من حديث عابر ،لكنه خالل ذلك يتذكر �أمر ًا جعله ي�ستوي يف جل�سته ،تنبه له
بع�ض احلا�ضرين عندما هم باحلديث:
 تدرون يا الربع �شللي جفته يف �سوق البحرين؟يلتفت احلا�ضرون بع�ضهم �إىل بع�ض با�ستغراب ،فقد كانوا يتوقعون �أن يحدثهم
أمر مل
عن �أمر جديد تذكره يف ق�صته عندما �صارع الأمواج ،لكن حمد يطلع عليهم ب� ٍ
يخطر لهم على بال..
 �أنا �شفت بعيني ذي عند واحد من التجار اللولو ال�صناعي.كان املطوع �أول من تكلم و�سط ذهول اجلميع:
 �شفت يا بو ح�سني �أن كالمي وكاد ،هذا حمد بعد �شاف� ،شاف اللولوال�صناعي.
اجلميع ا�ستنكروا ما ي�سمعون واتهموا حمد بالتخريف و�أنه يريد �أن يعبث بهم،
ما عدا املطوع الذي تذكر ما قاله له ولده جا�سم يف �أحد االيام �إن بالد ًا بعيدة ا�سمها
«اجلابان» تنتج ل�ؤل�ؤ ًا �صناعي ًا و�سوف ينزل �إىل الأ�سواق ،مل يحتمل �أبو ح�سني �أن
ي�ؤكد املطوع ذلك ،بل التفت �إىل النوخذة �أبي حممد كي يقول كلمة حا�سمة يف هذا
الأمر ،يف الوقت الذي كان �أبو حممد يتمنى لو خلع حذاءه و�ضرب به حمد على ر�أ�سه
املخرف ،لكن حمد يتابع دون �أن ي�أبه جلو اال�ستنكار الذي حوله وقد �أح�س بن�شوة
غامرة لإح�سا�سه بالتف ّرد:
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 اللولو ذي حمد يقدر يفرقه عن الطبيعي ،ورخي�ص وايد.هنا يجد �أبو حممد نف�سه مرغم ًا على �أن يقطع جماملته امل�صطنعة حلمد ،يقف
م�ستعد ًا ملغادرة املكان بازدراء بعد �أن �أ�شار لأبي ح�سني كي يتبعه ،وقبل �أن يذهب
وبوجه يكاد يفرت�س حمد:
 يا ليتك ان�صبت يف ج�سمك ب�س ،كنا القينا لك عالج ،لكن الظاهر �إنك ان�صبتيف عقلك بعد.
ين�سحب �أبو حممد ومعه �أبو ح�سني وكثري ممن ال يجر�ؤون �إال �أن يكونوا ظ ًال
لذوي النفوذ ،بينما بقي املطوع الذي ر�أى حمد وك�أن ذلك مل ي�ؤثر فيه بتات ًا ،بل تب�سم
بطريقة �ساخرة ك�أمنا يتوعد اجلميع ،غادر املطوع املكان بعد �أن هن�أ حمد بال�سالمة
مرة �أخرى ك�أمنا يحاول موا�ساته وهو يقول له:
 كان الأوىل ما تييب طاري هال�سالفة يا ولدي.ظهر الغم وا�ضح ًا على وجه الأب الذي انف�ض العز من حوله ،تطلع �إىل ولده
بنظرة مل�ؤها العتب جعلت حمد يلملم نف�سه ويذهب �إىل حجرته غري عابئ ب�شيء،
رمبا �أ�ضافت تلك احلادثة التي جنا منها حمد ب�أعجوبة لديه �إح�سا�س ًا خا�ص ًا ب�أن له
قدر ًا خا�ص ًا يحميه ،رمبا كان طموحه املختزن يف �أعماقه ب�أ�شد احلاجة �إىل مثل هذا
الإح�سا�س اجلديد.
•••
كانت اجلل�سة يف بدايتها ،واملطرب ما زال �صوته يف عنفوان لياقته ،احلا�ضرون
ي�شاركونه بالرتداد والت�صفيق ،بينما بقي �أحدهم خارج ًا يرقب املنطقة املوح�شة حتى
ال يك�شفهم �أحد وحتدث ف�ضيحة ينقلب فيها عايل البيت على �سافله ،كانت جل�سات
الطرب م�ستنكرة يف ذلك الوقت ا�ستنكار ًا �شديد ًا بني النا�س ،ال يجر�ؤ �أحد على �إظهار
ذلك علن ًا ،حتى �أن املطرب و�صل �إىل البيت وهو يخفي عوده حتت الب�شت ،املدعوون
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ت�سللوا �إىل البيت يف عتمة الليل� ،أ�صوات الطرب والغناء كانت ت�سمع ب�شكل خافت يف
اخلارج لأنهم �أغلقوا باب احلجرة ب�شكل حمكم ،مل تكن هناك نوافذ لل�ضوء ليبقى
العتم وال�صمت �ستار ًا يحر�س من ناداهم الليل جلل�سة طرب.
كانت عينا جا�سم متعلقة ب�أوتار العود التي لعبت بها �أ�صابع املطرب برباعة ،ليته
ي�ستطيع العزف بهذه الطريقة ،منذ فرتة يختل�س الأوقات كي يعلمه �صديقه را�شد
العزف على العود ،لكن ما يتعلمه اليوم ين�ساه متام ًا بعد يومني ،فال بد من التمرين،
وهذا م�ستحيل ،لأنه ال ي�ستطيع �أن ي�أخذ عود ًا �إىل البيت ،ف�سوف يك�سره �أبوه وحتدث
ف�ضيحة �أخرى ال تقل عن الأوىل ،وهو ال يريد �أن ت�صل الأمور �إىل هذا احلد.
�إن حاله عجيب ،حتى �أ�صدقا�ؤه الذين يجدون وقت ًا لطربهم و�أن�سهم لديهم
�أعمالهم التي ا�ستقروا بها وا�ستطاعوا بطريقة ما التكيف مع واقعهم ،على الأقل ح�سب
الظاهر� ،إنني ال �أ�ستطيع اال�ستمرار على هذه احلال ،و�أ�صدقائي ال ي�ستطيعون التكفل
بي �إىل ما ال نهاية ،و�أبي ما الذي جناه حتى �أحرجه دائم ًا �أمام النا�س مب�شاكلي ،ملاذا
تركت املركب لأوالد �أبي ح�سني ،لقد عاتبني بذلك حتى �أ�صدقائي وقالوا �إن جمنون ًا
ال يفعل فعلتي ،رمبا كانوا على حق ،ف�أنا �أت�صرف كاملجانني �أحيان ًا ،لكنني ال �أق�صد
ذلك ،حتى �أنني ندمت على كل ما قمت به ،ولكن للأ�سف بعد فوات الأوان ،لقد غلطت
كثري ًا بحق فاطمة ،غلبتني ال�شهوة ،ليتني ما فعلت ذلك� ،صديقي را�شد ن�صحني ب�أن
العاقل هو الذي ال يقرتب من معارفه ،فع ًال ،فالإن�سان ال ينف�ضح مع الغرباء ،ياه ،مل
ي�ستطع جا�سم البقاء داخل احلجرة التي راح كل واحد فيها �إىل عامل ن�سيانه بينما
املطرب ال يتوقف عن الغناء ،مل يهتم �أحد بان�سحابه من اجلل�سة ،كان ي�شعر بال�ضيق
ويتمنى �أن يلفحه الهواء البارد ،ذهب مي�شي على غري هدى مقرتب ًا ما �أمكن من
جدران البيوت حتى ي�ستطيع اال�ستناد عليها فيما لو زلقت رجله �أو ا�صطدم ب�شيء يف
تلك الليلة املعتمة ،ما الذي يجعله مت�ضايق ًا هكذا حتى ين�سحب من اجلل�سة فج�أة مع
�أنه كان من�سجم ًا يف بدايتها ،متنى لو يوافقه �أبوه ويثق به من جديد� ،سوف يعود �إىل
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املركب وي�أخذه من �صالح ابن �أبي ح�سنيَ ،مل ال؟ �إن �صالح ًا لي�س �أحق مني باملركب،
لكن هل ي�صدقني �أبي؟ حتم ًا ال ،فهذه عادته ،خيبت ظنه �أكرث من مرة ،ورطته كثري ًا،
�أمي قالت يل بالأم�س �إنه يريد التفاهم معي ب�أي �شكل ،يا اهلل ما �أطيب والدي� ،إنه
م�ستعد دائم ًا لكي ي�ساحمني ،ماذا لو كنت ولد ًا لأبي ح�سني ،هل كان ي�ساحمني حق ًا؟
م�ستحيل! �س�أنام الليلة يف البيت و�أ�سبق �أبي �إىل �صالة الفجر ،عندما يراين يف امل�سجد
لن يعاتبني �أبد ًا ،بل يتهلل وجهه ويعفو عني� ،إنني ال �أ�ستطيع �أن �أجعله غا�ضب ًا مني� ،أنا
ال �أريد �إيذاءه �أبد ًا ،لن �أقطع �صلتي ب�أ�صدقائي� ،أ�ستطيع مداراة الأمر ،نعم �أ�ستطيع
ذلك ،خ�سارة تلك اجلل�سة ،املطرب �صوته كريه� ،إال �أنه فنان يف العزف على العود،
ليتني �أتعلم العود ،ما �أكرث ما �أمتنى ،ما �أقل ما �أح�صل عليه ،حقيقة قالها ب�أ�سف،
توقف هنيهة عن امل�سري حني اقرتب من البيت ،الفريج موح�ش يف عتمة الليل ،كل
�شيء �ساكن ،اجلميع ينام بعد �صالة الع�شاء ،مل يكن باب البيت مغلق ًا ،دلف �إىل
حجرته ،وجد وراء الباب ع�شاء ب�سيط ًا و�ضعته له �أمه قبل �أن تنام ،ما �أطيب �أمي،
�إنها ال ت�ستطيع النوم دون �أن ترتك يل ع�شائي� ،أكل بع�ض اللقيمات الباردة رغم عدم
�إح�سا�سه باجلوع ،ال يهون عليه �أن يرتك ع�شاء الوالدة دون �أن ي�صيب منه �شيئ ًا ،ك�أمنا
يتربك به ،و�ضع ال�صحون خارج احلجرة ،ترك بابها مفتوح ًا حتى ي�سمع �صوت امل�ؤذن،
�أغم�ض عينيه وقد �أح�س بنوع من الراحة للمرة الأوىل يف حياته ،ينوي �أن يفعل �شيئ ًا
حمدد ًا ،للمرة الأوىل يبعد �أفكاره التي ال تتحقق من �أجل �أفكاره التي ميكن حتقيقها
وجتعله متفاهم ًا مع من حوله.
مل ي�سعد املطوع مثلما �سعد عندما ر�أى ولده جا�سم وقد �سبقه �إىل �صالة الفجر
دون �أن ي�ضطر �إىل �إيقاظه ،دعا اهلل �سبحانه �أن ي�أخذ بيده ويهديه� ،أثلج قلبه �أكرث
�أن جا�سم اقرتب منه �آخر ال�صالة وقبل ر�أ�سه ويده طالب ًا �أن ي�ساحمه ،واعد ًا �أن ال
يكررها ثانية� .أجل�س املطوع ولده جا�سم �إىل جانبه وهو يطلب الهداية له ويكرر ذلك
ب�صوت ال يخلو من ال�شفقة.
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 ا�سمعني زين يا ولدي ،عفى اهلل عما م�ضى ،واحنا عيال اليوم� ،أنا اللي �أبغيهمنك تعقل وت�شوف م�صلحتك ويكون لك كلمة بني النا�س.
�سبق جلا�سم �أن �سمع هذه الكلمات على ل�سان �أبيه ،لكنه كان يتوقع ذلك..
 �إن �شاء اهلل يبه بكون عند ح�سن ظنك. �أنا ما �أبي كالم يا جا�سم لأين �شبعت منه� ،أبغي فعل. يبه� ،أنا م�ستعد �أرجع للمركب ا�شتغل عليه.مل تعجب هذه الفكرة املطوع ،بل القت ا�ستنكار ًا:
 �شلون عقب ما اتفقنا مع �صالح ،ال يا ولدي ،املركب ال تفكر فيه ،و�صالح ي�شتغلعليه احلني ،وب�صراحة �أنت ما ت�صلح للبحر.
فع ًال مل يكن جا�سم ي�صلح للبحر ،هذا يعرفه عن نف�سه قبل كل النا�س:
علي.
 زين يبه� ،أنا م�ستعد حق كل �شيء ت�شور به ّال يعجب املطوع هذا اال�ست�سالم من ولده� ،إنه �إما خارج عن �إرادته �أو م�ست�سلم ًا
متام ًا لها..
 يا ولدي جدامك يومني ثالثة ت�شاور نف�سك فيهم وتهتدي �إىل ر�أي يفيدك ،ذي�شغلك يا ولدي وانت �أدرى باللي ي�صرفك.
 �إن �شاء اهلل يبه؟ وفيه �شيء مهم بعد. �شنهو يبه. اتزوج وتخليني �أ�شوف عيالك ،ان جان تبغي ر�ضاي. �أتزوج..؟81

 اي يبه ،البيت وا�سع علينا ،والزواج يخليك ت�ستوي راعي بيت ،والعرو�سبارزة.
 منهي يبه؟! �أنا تفاهمت مع �أمك وجفنا �إن �سلمى بنت بو ح�سني فاهمة وت�صلح لك ،و�أبوهاقنوع يدور الزهايد(.)1
 يبه �أنا.. �أبغي الزبدة ،خال�ص يا ولدي �صار الزم تك ّون نف�سك وت�صري ر ّيال ،هاي اللي�أبغيه منك.
 �إن �شاء اهلل يبه ،على �أمرك.مل يكن بو�سع جا�سم متى �أراد التفاهم مع �أبيه �أن يقول �أكرث من ذلك ،وا�ستقر
الر�أي له �أخري ًا �أن يعمل يف ال�سوق عند �أحد التجار الكبار الذي وافق �إكرام ًا لأبيه
املطوع.
للمرة الأوىل يفر�ض على نف�سه �أن يفكر ب�سلمى بنت �أبي ح�سني� ،إنه ال يعرف عنها
�شيئ ًا ،كانت متحجبة داخل بيتها ،لكن الذي يعرفه هو �أن �أباها يتمنى اللحظة التي
تفارقه فيها ليتخل�ص من همها ،لذلك فهو لن يطلب كثري ًا من املطوع عندما يخطبها
لولده جا�سم� ،أما من جهة املطوع فقد �أ�صر على الزواج لأنه يرى فيه عام ًال ي�ساعد
ولده على عدم الوقوع يف اخلط�أ مرة ثانية.
مل ي�ستغرق الأمر كثري ًا ،مت الت�شاور كما هو العرف ،ويف مدة �أ�سبوع كانت �سلمى
قد زوجت من جا�سم� ،أما �سلمى فقد ر�أت يف هذا الزواج فرج ًا من ال�سماء بعد �أن
ن ّغ�صت عليها خالتها عي�شتها يف البيت و�سببت لها �شتى �أنواع ال�ضرب واملهانة ،كان
( )1الزهايد :الأ�شياء الب�سيطة.
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�أبوها ال ي�سمع كالم ًا بعد كالم زوجته ،مل تكن تعرف جا�سم زوجها ،لكنها تعرف
املطوع وامر�أته �أم جا�سم التي حتبها ،كانت �صغرية يف ال�سن ،يف حدود الرابعة ع�شرة
من عمرها ،وراحت الن�سوة يفهمنها ما هي جاهلة به يف �أمور الزواج.
يف تلك الليلة بدا جلا�سم �أنه مقدم على حتول كبري يف حياته ،وقد �أمتعه �أكرث من
ر�ضى املجتمع عنه �أنه التقى للمرة الأوىل فتاة جاهلة م�ستعدة لتنفيذ كل رغباته دون
�أن تعي �شيئ ًا �سوى �أنها جتد هذا البيت اجلديد الذي انتقلت �إليه فر�صة للحياة عليها
�أن حتافظ عليها ،وجدت يف نزوات زوجها �صدمة لها ،لكنها احتملت كل ذلك لأنها
�أ�ص ًال ال تعرف ما ال�صحيح وما اخلط�أ يف العالقة الزوجية ،ومل يعد يهمها الأمر ما
دام زوجها را�ضي ًا عنها� ،أمل تن�صحها الن�سوة قبل الزواج �أن تر�ضي زوجها وال تخالف
له �أمر ًا ،ها هي تفعل ذلك وهي ترتدي قناع ال�سعادة!!.
•••
بد�أت فاطمة ت�شعر يف الأيام الأخرية ب�أ�شياء غريبة مل تكن حتدث لها من قبل،
مما جعلها تنطوي على نف�سها ،بد�أت تكره �أ�شياء كثرية كانت حتبها ،عدا عن الدوار
الذي ي�صيبها بني فرتة و�أخرى ،لكن الأغرب هو �أنها مل تعد تطيق �أن يقرتب منها
زوجها خمي�س الذي كان ال يفارقها لي ًال �أو نهار ًا ،حتى �أنها ا�شتكته �إىل �أم جا�سم التي
بدورها مل ت�ستطع �أن تفعل �شيئ ًا �سوى �أنها �أخربت املطوع ليفهم خمي�س ًا �أن عليه �أن
يراعي زوجته قلي ًال ،وب�صرب على �سذاجة خمي�س حاول املطوع �أن يفهمه الأمر و�أال
يرتك املجال لتدخل �أبي ح�سني حتى ال يتخذها و�سيلة للنكتة وال�ضحك على خمي�س.
تف ّهم خمي�س ن�صيحة املطوع� ،إال �أنه مل يفهم ت�صرفات فاطمة جتاهه بتات ًا� ،إنها
تكاد تتقي�أ عندما يحاول االقرتاب منها ،عبث ًا حاولت فاطمة �إفهامه �أنها غري غا�ضبة
منه ومل تتغري نحوه� ،إنها �شخ�صي ًا ال تدرك ما الذي حدث لها ،لكن وجه خمي�س ظل
يحمل اخلوف والعتب ،مل جتد فاطمة ُبد ًا من اللجوء �إىل �أم جا�سم لت�شكو لها حالتها،
وده�شت وهي ترى �أم جا�سم تتب�سم وي�ستب�شر وجهها وعليه عالمات الر�ضى ،مل تدع
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�أم جا�سم فاطمة يف حريتها ،بل م�سحت على وجهها بحنو وقالت لها �إنها حامل ،مل
ت�صدق فاطمة نف�سها وهي ت�سمع ب�شارة �أم جا�سم لها بالولد ،اغرورقت عيناها بدموع
الفرح وهي ت�شعر للمرة الأوىل يف حياتها �أن لها كيان ًا ينمو وميتد �إىل امل�ستقبل� ،أو�صتها
�أم جا�سم �أن تعتني بنف�سها و�أن ال ترفع الأ�شياء الثقيلة وتبتعد عن غ�سيل الثياب حتى
ال ت�ضر باجلنني الذي حتمله ،ذهبت فاطمة �إىل البيت ممتلئة للمرة الأوىل مب�شاعر
جديدة ال عهد لها بها ،وكم كانت فرحة خمي�س وهو ي�سمع من فاطمة �أنه �سيكون �أب ًا
عما قريب ،وبالدرجة الأوىل انزاح عن �صدره هم ثقيل مل يكن ي�ستطيع تف�سريه يف
البداية ،وهو تغيرّ فاطمة جتاهه� ،أخذ يلهج بالدعاء ،مل ت�سعفه الذاكرة بالكلمات
فاقت�صر على ذكر اهلل� ،صار يدور هنا وهناك� ،إىل �أن ا�ستوقفته فاطمة مهدئة �إياه،
جل�س �إىل جانبها ينظر �إليها خل�سة ،يكلم نف�سه ،هل �س�أ�صري �أب ًا..؟ �سينادونني يف
الفريج بعد الآن ب�أبي ..؟ ينظر �إىل فاطمة بعد �أن �أعياه اال�سم ،يطلب م�ساعدتها،
فتفهمه �أن ذلك حرام ،ال يجوز ذلك قبل جميء الولد ،يهز ر�أ�سه موافق ًا ،تخربه
فاطمة ما �أو�صتها به �أم جا�سم من �أجل اجلنني ،ينتف�ض خمي�س معاتب ًا فاطمة قائ ًال
�إنه �سيتكفل بكل �شغل البيت �إىل يوم والدتها وقيامها بال�سالمة ،مل يحاول خمي�س يف
تلك الليلة �أن يقرتب منها ،بل كان ينظر �إليها بر�ضا و�أمل وهو ي�ستلقي بعيد ًا عنها
بينما كانت هي ت�سرح يف �آمال بعيدة.
•••
مل يرتك حمد �أحد ًا من البحارة �إال و�أوغر �صدره على النوخذة �أبي حممد وروى
له ما حدث حقيقة على ظهر ال�سفينة قبل الكارثة ،وكيف �أن عناد النوخذة هو الذي
قتل البحارة ،ولعل �أكرب الأثر قد جناه عندما فتح هذه الق�صة �أمام �أهل ال�ضحايا.
كان حمد ميتلك ل�سان ًا �ساخر ًا يعرف كيف ينفذ بكلماته �إىل الآخرين ،ومن �أجل
تطويق النوخذة متام ًا باالتهام ،هداه تفكريه كي ير�سل والدته بال�سر لزيارة �أم خالد
لتحكي لها ق�صة النوخذة الذي قتل �أخاه والبحارة ،وفعلت �أم حمد ما قاله لها ولدها،
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مما جعل الدنيا تنقلب يف عيني �أم خالد ،هل من املعقول �أن يكون �أبو خالد �ضحية
�أخيه �أبي حممد ،ورغم �أن �أ�شهر ًا خم�سة قر مرت على وفاته� ،إال �أن هذا اخلرب جعل
امل�صيبة وك�أنها حدثت اليوم ،ان�سحبت �أم حمد بخوف وهي ترى �أم خالد ت�ضرب على
ر�أ�سها بكلتا يديها وتبكي بحرقة قائلة ليتني ما �سمعت هذا اخلرب ،ليتني ما �سمعت
به.
يف ذلك اليوم �ضربت ولدها خالد ًا الذي ت�شفق عليه من الن�سيم� ،ضربته دون
مربر �سوى �أنه قال لها �إنه كان يف بيت عمه ،و�أمرته �أن ال يذهب بعد اليوم �إىل بيت
�أحد دون م�شورتها.
بدا بع�ض البحارة الذين �سبق لهم العمل مع النوخذة يتعللون بالأعذار املختلفة
لكي يتخل�صوا من ارتباطهم به هذا املو�سم ،بينما مل ت�ؤثر كلمات حمد يف بع�ضهم
الآخر الذي بقي متحم�س ًا للعمل معه ،حتى �أن بع�ضهم �أنكر عليه هذا املوقف ،لأنه يعد
من نكران اجلميل واملعروف جتاه �أبي حممد الذي مل يق�صر مع �أحد ،مل ي�أبه حمد
مبوقفهم ،بل واجههم بل�سانه ال�ساخر واتهمهم باجلنب لأنهم ارت�ضوا لقمة الذل من
رجل ت�سبب يف مقتل زمالئهم.
و�صلت هذه البلبلة �إىل م�سامع �أبي حممد عن طريق �أبي ح�سنيُ ،جن جنونه
عندما ت�أكد من ذلك بنف�سه ،كيف يت�سنى لرجل عابث ال وزن له يف الديرة �أن يت�صدى
ل�سمعة النوخذة �أبي حممد� ،إنه �سي�سيء �إ ّ
يل ،والنا�س قليلة عقل قد ت�صدق جمنون ًا
مثله ،بالأم�س جاء بع�ض البحارة يتعللون بالأعذار كي يفكوا ارتباطهم معي للمو�سم
القادم ،ماذا يريد حمد هذا حقيقة؟ فلو�س ًا؟ لو كان م�ؤدب ًا لعو�ضته �أو وجدت له �شغ ًال
ينا�سب و�ضعه على حمملي ،لكنه الآن ال ي�ستحق مني غري الب�صاق� ،س�أعلمه كيف يكون
طويل الل�سان على �أمثايل.
عجيب �أمر حمد ،ما الذي يدفعه �إىل هذا العناد رغم �أنه ال ميلك �شيئ ًا يف هذه
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الديرة يجعله يتباهى به غري حظه الذي �أجناه من تلك العا�صفة ،اجلميع يحبون
جل�سته وي�ستظرفونها عندما ينطلق ل�سانه على �سجيته ،لكنه حني بد�أ يطال الكبار
�صاروا يتحا�شونه ،بع�ضهم ن�صحه قائ ًال �إنه يعرف ما يراهن عليه لكنه ال يعرف �أبد ًا
كم �سيكلفه ذلك!.
كان �أبو ح�سني �أكرث املعنفني حلمد ،وكان ال يرتك فر�صة دون �أن يتظاهر بالغ�ضب
�أمام النوخذة لوقاحة حمد الذي �سمح لنف�سه �أن يتجر�أ على ويل نعمته ،و�أبو ح�سني
رجل و ّيف وخمل�ص لأ�صحاب النفوذ يف الديرة يف احلق والباطل ،وهو �أمامهم رجل
يعرف الأ�صول وال يتجاوز حدوده �أبد ًا ،لكنه مل يتوقع �أن ي�سبه حمد بل�سانه ال�سليط
غري �آبه بحرج �أبي ح�سني الذي �أُفحم ومل ُي ِحر جواب ًا �أمام وقاحته ،ولوال �أن املطوع
تدخل و�أ�سكت حمد لأغمي على �أبي ح�سني الذي راح يندد بالزمان الذي جعل من
النا�س «الدون» تتجر�أ على من هو �أرفع منها.
من ناحية �أخرى لعبت ق�صة حمد دور ًا مهم ًا لدى �أم خالد التي راحت تنتظر
عند الباب مروره لتت�أكد بنف�سها مما �سمعته على ل�سان �أمه وجعل كل �شيء ينقلب
()1
�أمام عينيها ،وملا �شاهدته يجل�س �ضاحك ًا مع خمي�س عند اجلليب لب�ست «دفتها»
ب�سرعة واجتهت له فانتبه لها ونه�ض من مكانه باحرتام وتهيب ،مل تطل احلديث،
فبعد ال�سالم حلفته بدينه �إذا كان ما �سمعته على ل�سان �أمه �صحيح ًا ،فحلف لها حمد،
بينما كان وجهها يرجتف يحاول حتى اللحظة الأخرية �أن يبعد هذه الق�صة عن �أن
تكون حقيقة ،ا�ستدارت لرتجع من حيث �أتت بينما خمي�س ينظر �إليها وحلمد مذهو ًال ال
يدري �شيئ ًا مما يحدث ،بعد ان�صرافها �س�أل حمد عن الأمر ،فنظر �إليه حمد �ضاحك ًا،
وبا�ست�صغار وا�ضح �أدار له ظهره وراح يعرج �إىل البيت ،هناك وجد �أباه والأ�سف ميلأ
وجهه عندما ا�ستف�سر منه ال�سبب ،قال له �أبوه معاتب ًا:
( )1الدفة :عباءة ن�سائية.
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 يا ولدي �إحنا ما �صدقنا ترجع لنا �سامل ونرفع ر�أ�سنا فيك جدام النا�س حتىخربطت علينا هالفرحة ،فوق حدر بهاال�سالفة التي يبتها عن النوخذة بو حممد� ،أنت
�شتبغي يف هال�سالفة ،تبي تقطع رزقنا وتكدر عي�شتنا؟ ليتك ما رجعت.
مل يجب حمد �أباه ،بل ان�سحب وهو يكاد �أن ينفجر من الداخل ،ك�أن كل ما يهم
�أبوه هو هذه الأهمية التي �أح�سها لأول مرة يف حياته وهو يرى النا�س تدخل بيته �أثناء
رجوع ولده �سامل ًا ،هذا امل�سكني الذي تعود على الر�ضوخ من �أجل لقمة العي�ش ،لكن
هذا زاد حمد ت�صميم ًا وعناد ًا ،حتى �أنه عندما ذهب �إىل امل�سجد ل�صالة الع�شاء تعمد
�أن يقف غري بعيد عن �أبي حممد الذي كاد �أن يقطع �صالته �أكرث من مرة وهو يتذكر
حمد وهو يوجه بني احلني والآخر نظراته �إليه بتحدٍّ وت�صميم ،مما جعله «يخربط»
يف قراءة الآيات.
يف تلك الليلة خرج حمد من امل�سجد والعتم يلف املكان ،وكان م�شغو ًال عن وعورة
ال�سكة بذلك احللم الذي كثري ًا ما راوده ،وهو �أن ي�صبح يوم ًا �شخ�صية نافذة يلتجئ
�إليها النا�س ،كيف يت�سنى له �أن يحلم هكذا وهو ال ميلك �شيئ ًا يف الواقع؟! هل كل
الفقراء يحلمون بهذه الطريقة؟ �أم �أنه يتميز عن �سائرهم بهذا احللم؟! �أمتعه ذلك
احللم و�شغله عن عتمة الليل ،كثري ًا ما عرقلته احلفر ،لكنه كان ي�ستند �إىل احلائط
الذي مي�شي �إىل جانبه� ،شغله ذلك احللم �أي�ض ًا عمن يرت�صده يف تلك الليلة ،كان
هناك رجالن من البحارة يحمالن ع�صي ًا ثخينة يختب�آن يف نهاية ال�سكة ،ومل يد ِر
�إال وال�ضربات تنهال على �سائر ج�سمه ،مل ي�ستطع �أن يدافع عن نف�سه ،فقد �أخذته
املفاج�أة ،منعته الكربياء املختبئة يف داخله �أن ي�صرخ طالب ًا النجدة من اجلريان،
مل تطل به الأفكار يف ذلك املوقف ،ف�سريع ًا ما �سقط على الأر�ض مغ�شي ًا عليه والدم
ينزف من فمه ور�أ�سه والكدمات متلأ ج�سمه ،خاف الرجالن �أن يقتاله لو �ضرباه �أكرث
فت�سلال هاربني من املكان بعد �أن �سمعا �أ�صوات ًا يف �أول ال�سكة لأنا�س عابرين ،فوجئوا
بحمد ملقي ًا على الأر�ض ف�أخذوه �إىل البيت ،ا�ستقبلهم ذلك الأب املذعور وهو يرى
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ولده حمد حممو ًال ،ومل يجر�ؤ على البكاء �أمامهم ،ك�أمنا كان يخ�شى �أن يح�سب عليه
ذلك رف�ض ًا للظلم الذي حلق بولده.
�أخذ النا�س يف �صباح اليوم التايل يت�أولون الق�صة ،كانت تلك احلادثة جديدة
على حياة الفريج ،و�شهودها ذلك العتم الذي كان يلف املكان ،وتلك ال�ضربات املوجعة
التي تركت �آثار ًا ال تنمحي يف حياة حمد� ،أكرث النا�س كانوا يقولون �إن حمد ذاق
ثمرة كربيائه وعناده ،مل تخل الكلمات تلك من �شماتة جارحة يطلقها �أولئك الذين
يتظاهرون بالعطف عليه وعلى حاله الذي �آل �إليه ،كانت كل الهم�سات تتهم جماعة
�أبي حممد النوخذة ،لكن �أحد ًا مل يجر�ؤ على املجاهرة بذلك ،عدا عن �أن �أحد ًا مل
يهتم حقيقة بتق�صي هذا الأمر ،كان اللوم يقع على حمد يف النهاية لأنه تطاول �أكرث
ير�ض الأمر املطوع الذي ذهب من فوره لر�ؤية حمد وقد تكوم يف زاوية
من الالزم ،مل ِ
احلجرة على فرا�شه بينما �أمه امل�سكينة ت�ضع له الكمادات على ر�أ�سه وبع�ض �أنحاء
ج�سده ودموعها متلأ وجهها من احل�سرة على ولدها الذي مل تكتمل فرحتها برجوعه
�سامل ًا� ،أما �أبوه فقد جل�س غري بعيد عنه ال حول له وال قوة ،كان مري�ض ًا ،حاول الوقوف
للمطوع الذي �أجل�سه �إ�شفاق ًا عليه وجل�س �إىل جانب حمد ور�أى �آثار ال�ضرب ال�شديد
الذي حلق به ،مل يكن حمد ي�ستطيع �أن يفتح عينيه من الأمل ،كان املطوع يهز ر�أ�سه
�أ�سف ًا و�إ�شفاق ًا عليه ،وعندما �س�أله عمن قام بهذه الفعلة هز حمد ر�أ�سه نافي ًا معرفته
�أحد ًا منهم ،كان كل ما يريده حمد يف تلك اللحظة هو اال�ست�سالم للنوم الذي يراوده
بني الفينة والأخرى ،خرج املطوع بعد �أن ط ّيب خاطرهم ووعدهم ب�أنه لن ي�سكت عن
هذا الأمر ،لكن ملن �سيتوجه باالتهام واللوم؟! ملاذا يح�شر نف�سه يف م�س�ألة ال يدري
�أولها من �آخرها؟ لكن هذه الفعلة ال ير�ضاها اهلل رب العاملني ،وال �أحد ممن يف قلبه
رحمة ،كادوا �أن يقتلوه دون �أن ت�أخذهم به �شفقة� ،أيكون �أبو حممد وراء ذلك؟ هل
هذا معقول؟ �إنه لن ي�ساحمه على ذلك لو كان هو حق ًا ،لكن حمد �أوىل بتوجيه االتهام،
خمز �أن ت�صل
وهنا ٍ
قا�ض ملثل هذه الأمور يف الديرة ،ال حول وال قوة �إال باهلل� ،شيء ٍ
88

الأمور �إىل هذه الدرجة.
�أكرث النا�س كان لديهم �شعور ب�أن حمد هو الذي جلب لنف�سه تلك امل�صيبة لأنه
تطاول �أكرث من الالزم ومل ي�ستمع �إىل الن�صيحة ب�أن يبتعد عن طريق من هم �أقوى
منه جاه ًا ونفوذ ًا ،لكن عدد ًا غري قليل كان متعاطف ًا معه يف ال�سر� ،أ�شفقوا على حاله
و�أخذت بع�ض امل�ؤن ت�صل �إىل بيته من هنا وهناك� ،أكرث النا�س املتعاطفني �أخفوا
�شخ�صياتهم واكتفوا ب�إر�سال احلاجيات املختلفة ،وكانت �أم خالد هي الوحيدة التي
�أر�سلت ب�شكل علني خمي�س ًا يحمل كي�س ًا من الطحني ،بينما كان خالد ابنها يجر كب�ش ًا
ثمين ًا �إىل بيت حمد� ،أما �أبو ح�سني فذهب من فوره لإخبار النوخذة بذلك ،وك�أمنا كان
يريد حتري�ضه وا�ستفزازه �أكرث من �إخباره ،ورغم الذهول الذي �أ�صاب النوخذة وهو
ي�سمع اخلرب� ،إال �أنه متا�سك و�ضغط على احلروف حتى ال يظهر الغيظ الذي يفرت�سه
وكان وا�ضح ًا يف كلماته:
 �أم خالد �سباقة للخري واملعروف اهلل يجزيها اخلري.مل ي�ستطع �أبو ح�سني �أن يكتم ده�شته ملا ي�سمع ،لكن �أبا حممد �أردف قائ ًال وعيناه
تلتمعان بفكرة جديدة:
 �أم خالد �س ّوت اللي الزم �أنا �أ�سويه� ،أكيد هي �سمعت �شيقولون بع�ض النا�س �إناحنا ورا �سالفة حمد ،قامت هي وغطت املو�ضوع جدام النا�س.
 قولك جذي يا بو حممد. �أكيد� ،أم خالد ذكية وعاقلة وقدرت تداري املو�ضوع �أح�سن م ّنا كلنا.ّ
يحك ر�أ�سه �أبو ح�سني وهو يحاول �إقناع نف�سه بهذا املغزى ،بينما �أبو حممد يتابع
قائ ًال بحما�س:
 اقول يا بو ح�سني� ،أبيك تودي حق بيت حمد قلة متر وكي�سني عي�ش علىح�سابي.
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 ب�س.. يا بو ح�سني الأمور تبي �سيا�سة ،وانا �أجوف جذي �أح�سن طريقة عل�شان ما تبقىاي كلمة يف حلوج النا�س.
 �إن �شاء اهلل.يذهب �أبو ح�سني تارك ًا �أبا حممد الذي تلونت �أ�ساريره وغدا الآن وجهه من�شرح ًا
بعد �أن كاد يفرت�سه الغيظ �أول ما �سمع اخلرب� ،أما �أبو ح�سني فقد ذهب خائب ًا يحك
ر�أ�سه وهو يحاول �إقناع نف�سه مبا قاله �أبو حممد ،رمبا ،من يدري؟ ،لعل �أم خالد كانت
على حق فيما فعلته ،فالأمور تتطلب ال�سيا�سة ،رمبا كان هذا التعليل من �أبي حممد
لأنه بالأ�سا�س معجب ب�شخ�صية �أم خالد ،يحرتمها جد ًا ،متناها لنف�سه لوال �أن �أخاه
�أبا خالد �سبقه �إليها ،لكن ما الذي مينع الآن زواجي بها� ،ألي�س ذلك واجب ًا كي �أمل بيت
�أخي حتت جناحي� ،إن زوجتي ال تنجب غري البنات ،وحني �أرى �أم خالد �أحت�سر على
حياتي� ،صحيح زوجتي طيبة ،لكنها غافلة ومهملة لواجباتها ،ال يهمها �شيء غري �أن
متلأ بطنها ،ت�أكل «جدر هري�س» لوحدها ،عندما تتكلم �أجد نف�سي م�ضطر ًا لإ�سكاتها
لثقل كلماتها على النف�س� ،صحيح �أنها حتاول �إر�ضائي ب�شتى ال�سبل ،لكنني ال �أطيقها،
علي ،و�أنا �أمتنى ذلك ،ال
�إن �أحد ًا ال ي�ستطيع �أن يعاتبني لزواجي ب�أم خالد ،فهو واجب ّ
بد �أن �أطلبها لنف�سي قبل مو�سم الغو�ص.
يعلم اهلل كيف كانت حالة حمد املنطوي على نف�سه يف زاوية احلجرة وهو يرى
غري م�صدق الأغرا�ض التي �أر�سلها النوخذة �أبو حممد ،متنى �ساعتها لو تن�شق الأر�ض
وتبتلعه لهول املفارقة ال�ساخرة التي يراها ب�أم عينيه وهو ال يقدر على الكالم ،وما
هاله �أكرث �أن يرى �أباه يتقبل ذلك بفرح طفل يقدم له �أبوه هدية يف العيد ،ك�أن هذه
الأغرا�ض م�سحت قلق الأب على م�صري ولده حمد� ،إنه م�ستعد لكل �شيء� ،إال �أن يغ�ضب
عليه النوخذة �أبو حممد ،لكن الذي فتك بحمد متام ًا وجرحه للعظم �أن يجد �أباه يذهب
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يف تلك الليلة �إىل جمل�س النوخذة لل�سالم عليه و�شرب القهوة عنده ،ك�أنه يتو�سل �ضمن ًا
من �أجل ولده حمد� ،أما النوخذة فوجد يف ذلك مربر ًا لغروره ول�سروره ال�ضمني ،لأنه
عرف كيف ي�صطاد هذا امل�سكني املحطم �أمامه و�أمام النا�س ،راح النوخذة يت�أمل �أمام
يرب كما ينبغي،
احلا�ضرين ملا حدث لولده حمد ،لكنه يف الوقت نف�سه الم الأب لأنه مل ِّ
كان الأب ي�سمع كل ذلك بر�ضى وتقبل كاملني دون �أدنى اعرتا�ض� ،إىل �أن قال له �أبو
حممد �أخري ًا:
علي وال بغيتها منه ،لكني ما
 حمد ولدي مثل ما هو ولدك� ،صحيح هو غلط ّ�أر�ضى ي�صري له اللي �صار ،وخلك واثق باحترى بنف�سي الأمر ،وال عرفت منهو اللي
�س ّوى هالفعلة ال�شينة بعاقبه بنف�سي.
النا�س الذين كانوا يف املجل�س �ساعتها رددوا بني احلني والآخر كلمات الإطراء
على النوخذة �صاحب املعروف والنخوة� ،أما �أبو حمد فقد ان�شرح �صدره وزال قلقه
ون�سي ولده دفعة واحدة ،وخرج من املجل�س وهو مقتنع �أنه ق�صر يف تربية حمد كما
يجب ،ال بد �أن �أمه هي التي خربت تربيته ،ليلتها بكى حمد �أمام �أبيه وهو يراه يرجع
من جمل�س النوخذة ،بينما �أبوه يعاتبه ويندد به وبرتبيته� ،أما �أمه فراحت تبكي �إىل
جانب ولدها الذي مللم نف�سه وخرج رغم الر�ضو�ض التي يف ج�سمه ليجل�س وحيد ًا �أمام
البحر ،هل كان عليه �أن يلعن حظه والنا�س تتكلم عنه كحكاية تروى للأطفال ،كيف
يلعن هذا احلظ..؟ �إنه متهور لدرجة املوت ،لن يعمل مع النوخذة �أو ينتظر ر�ضاه مهما
و�صل به احلال ،لي�س له مكان يف الفريج وال يف الديرة ما دام الذي ي�شتهيه وتفرت�سه
الأحالم ليل نهار من �أجله لن يتحقق يف ظل هذه الظروف� ،إنه يطيق كل �شيء �إال
()1
الي�أ�س فيما يتمناه� ،أح�س ب�صوت املوج يعلو وي�ضرب ال�شاطئ �إيذان ًا بفرتة «ال�سقى»
ك�أمنا �شو�ش عليه �صوت املوج ا�سرت�ساله ،ترك املكان ليكد يف طريق العودة �إىل بيته،
حتمله قدماه ب�صعوبة ،ال�سكة معتمة �إال من ب�صي�ص �ضوء ينبعث من بيت البحارة،
( )1ال�سقى :املد.
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اجته �إليه يدفع نف�سه دفع ًا ،كان بحاجة �إىل من يجل�س معه وين�سيه وح�شته التي تعانيها
روحه.
يف بيت البحارة ا�ستقبل اجلميع حمد رغم ا�ستغرابهم جميئه� ،أكرثهم كان
يعطف عليه �ضمن ًا ،لكن �أحد ًا ال ي�ستطيع �أن يعلن ذلك� ،سرعان ما قدموا له التمر،
�صبوا له بعد ذلك القهوة ،جل�س ب�صمت على غري عادته يف الأيام اخلوايل يرت�شف
القهوة التي ال تتوافر دائم ًا يف تلك الأيام� ،سمع بع�ض الكلمات امل�شجعة ،لكنه كان
يف �شغل عن ذلك ،اكتفى ب�أن هز ر�أ�سه ملحدثيه الذين ان�شغلوا عنه مبتابعة حديث
�أبي �سعيد �صاحب املركب ال�س ّفار ،الذي غاب فرتة طويلة وظن النا�س �أنه و�صل �إىل
الهند �أو زجنبار ،لكن الغرابة �أنه كان طوال تلك الفرتة يعمل بني �شاطئ الأح�ساء
والكويت ،مل يهتم حمد بق�صته وال بغيابه ،لكن تناهت �إىل م�سمعه بع�ض الكلمات
التي كانت جديدة عليه ،ا�ست�أجرت املركب �شركة �أجنبية لتنقل معدات �إىل �شاطئ
الأح�ساء مثلما ا�ست�أجرت مراكب عديدة لهذه الغاية ،و�سريجع �أبو �سعيد مبركبه بعد
�أن يجري عليه بع�ض الإ�صالحات ،فقد انك�سرت بع�ض الألواح اخل�شبية ب�سبب حتميل
هذه املعدات الثقيلة ،و�ستعو�ضه ال�شركة عن هذه الإ�صالحات ،كان البحارة ين�صتون
�إليه با�ستغراب وهو يحدثهم �أنه �شاهد بع�ض ال�سيارات التي مت�شي دون �أن يجرها
�شيء وحتمل املعدات �إىل الرب ،بع�ضهم قال �إن ذلك �سحر ال �شك� ،أغلبهم مل يت�صور
تلك ال�سيارة التي مل ي�شاهدها يف حياته� ،ضحك �أبو �سعيد وهو ي�ؤكد بثقة �أنه �شاهدها
ب�أم عينه وخاف االقرتاب منها مثلما فعل �أكرث النا�س لظنهم �أنها حتمل جني ًا يف
داخلها ،وهنا حترك حمد والتفت �إىل �أبي �سعيد الذي انتبه له وهو ي�س�أله عن الغاية
من هذه املعدات وال�سيارات ،ماذا يفعلون هناك؟ �أجابه �أبو �سعيد �أنهم يبحثون عن
«الكاز» ،ثم �أردف �أن ال�شركة تطلب عما ًال كثريين للعمل معها يف الرب وتدفع للعامل
روبية ون�صف ًا يف اليوم ،ورغم �إغراء املبلغ مل يهتم �أحد من البحارة بالأمر ،فهم ال
يريدون ترك ديارهم ومهنتهم التي تعودوا عليها وال�سفر �إىل بر بعيد والعمل يف مهنة
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ال يعرفون عنها �شيئ ًا حتت �إمرة �أنا�س �أغراب ،ثم قد ال يكون العمل م�ضمون ًا لأكرث
من �أيام �أو �أ�شهر ،فهل يتخلون عن رزقهم الذي تعودوا عليه وبرعوا فيه من �أجل رزق
يف قلب الرب مل ي�سمعوا به من قبل� ،إن ذلك كفر بالنعمة التي بني �أيديهم ،مل يبال
�أبو �سعيد ،ومل يكن هو الآخر مهتم ًا ب�أكرث من �أن هذه ال�شركة ت�ست�أجر مركبه لنقل
�أغرا�ضها ،ورغم �أنه ال يفهم متام ًا ما الذي تعنيه هذه ال�شركة ،وال يهمه �أن يدفع �أحد ًا
للعمل معها يف الرب ،لكنه كان مهتم ًا باالرتباط ببع�ض العمال لي�ساعدوه يف التحميل
والتفريغ وما �شابه.
واد �آخر ،فقد وجد يف حديث �أبي �سعيد
واد وحمد يف ٍ
كان جميع البحارة يف ٍ
عن ال�شركة منفذ ًا للتخل�ص من كل �شيء والبداية من جديد ،من يدري..؟ رمبا لعب
حظه لعبته عندما قادته خطاه يف تلك العتمة �إىل ب�صي�ص النور الذي ينبعث من بيت
البحارة� ،أح�س حمد ب�أنه امتلأ فج�أة بحافز �آخر لالنطالق يف مغامرة مع حظه الذي
�صار حكاية بني النا�س.
ا�ستغرب �أبو �سعيد م�شفق ًا وهو ي�سمع حمد يطلب منه بثقة متناهية �أن يحمله معه
للذهاب �إىل ال�شركة هناك على �شاطئ الأح�ساء ،كيف لهذا الأعرج �أن يقوى على العمل
هناك بني تلك املعدات الثقيلة التي ر�آها� ،إال �أن حمد �أ�صر على �أن ينقله �إىل هناك
مهما كان الأمر ،نظر �أبو �سعيد �إىل البحارة ،رمبا ين�صح �أحدهم حمد ويثنيه عن
هذه املغامرة ،لكن عندما حاول �أحدهم �أ�سكته حمد مقاطع ًا وهو يقول لأبي �سعيد �إنه
م�ستعد �أن يدفع له الأجرة من �أجل نقله �إىل هناك قبل �أن ي�صعد املركب ،و�إذا نق�صت
الفلو�س ف�سوف يعمل على املركب ب�أية مهمة يكلفه بها �أبو �سعيد ،عند هذا احلد هز �أبو
�سعيد كتفيه وهو يقول له :جهز نف�سك يف ال�صباح الباكر بعد ثالثة �أيام.
كل �شيء كان يتوقعه �أبو حمد من ولده �إال �أن ُي�صمم على هذه ال�سفرة ،هل جن
ولده كما �أوحى �إليه بذلك كثري من النا�س الذين �سمعوا عن قراره العمل يف تلك
ال�شركة؟ ،يبدو �أن تلك ال�ضربات التي تلقاها ولده �أثرت فيه ،جل�س الأب غري بعيد عن
حمد الذي راح يجمع �أغرا�ضه التي تلزمه لل�سفر ،كيف �سيتاح لهذا الأعرج �أن يعمل
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بني تلك املعدات احلديدية يف قلب ال�صحراء حتت وهج ال�شم�س املحرقة ،ال �أهل وال
�صحبة ،هل بلغ به اجلنون هذا احلد كي يرتك ديرته يف الوقت الذي ي�ستعد فيه النا�س
لل�سفر �إىل الغو�ص ،ال �سيما �أن النوخذة �أبا حممد وعد �أن يعفو عن ولده ويقبله بني
بحارته� ،أما الأم فكانت تبكي وهي ترى ولدها ي�ستعد لل�سفر ب�صمته الثقيل ،كانت تعلم
علم اليقني �أن الذي دفع حمد لهذه ال�سفرة هو ذهاب والده �إىل جمل�س النوخذة بعد
تلك احلادثة ورجوعه وهو مقتنع �أنه ق�صر يف تربية ولده ،لكن الأب املهدود املري�ض ما
كان ي�ستطيع �شيئ ًا حيال قرار ولده ال�سفر ،ود لو �أن حمد يفهم �أنه ما فعل الذي فعله �إال
لأنه يحبه وي�شفق عليه ،لكن ما الفائدة الآن وحمد يرتك كل �شيء وراء ظهره لريحل
بعيد ًا ،حاول �أن يكلمه مرار ًا� ،أن يتو�سل �إليه ،غري �أنه وجد نف�سه مرغم ًا على التنديد
به وب�سفرته� ،أما حمد فاحتمل كل �شيء من �أبيه دون �أن يحاول التربير �أمامه ،وعندما
حان وقت ال�سفر قبل ر�أ�س �أمه و�أبيه الذي جل�س مت�أثر ًا ،لكن ال حول له وال قوة ،وانطلق
�إىل الفر�ضة حيث تر�سو ال�سفينة «البوم»( ،)1كان الطريق �إىل البحر خالي ًا �إال من
بع�ض البحارة الذين يعملون على ال�سفينة ،خالل الأيام الثالثة التي �سبقت ال�سفر
مل يفكر حمد كثري ًا مبا هو مقدم عليه �سوى �أنه للمرة الأوىل يف حياته يقدم على �أمر
ب�إرادته ،غري مهتم ب�أحد �سوى رغبته ،توقف قلي ًال �أمام بيت النوخذة� ،أح�س باختناق
ومبرارة متلأ كيانه ،نظر �إىل ال�سدرة الكبرية ال�صامتة ،لوهلة ب�سيطة تخيل نف�سه
جال�س ًا حتتها والنا�س يحاولون ك�سب ر�ضاه ،هذا احللم بعيد ،لن �أتعب ر�أ�سي الآن به،
�أكمل طريقه قبل �أن يت�أخر عن الرحلة� ،أخذ الهواء ب�شراع ال�سفينة يقودها بعيد ًا عن
ال�شاطىء ،جل�س حمد على �سطحها م�ستند ًا �إىل الدقل غري عابئ بالأ�صوات من حوله،
بد�أت البيوت تبتعد رويد ًا رويد ًا عن ناظريه حتى مل يبق هناك يف الأفق غري البحر،
عندها �أح�س بدموعه ال�ساخنة تبلل خديه ،مل يعد هناك ما ت�ستند �إليه العني ،كل ما
حولك الآن بحر و�أمواج يحملها التيار� ،أما �أنت فوحيد ت�سكن الوح�شة واملرارة قلبك
يف و�سط هذا البحر ،هل �سيكون حظك هذه املرة مثل رجلك �أعرج� ،أم �سيقدر لك �أن
( )1البوم :من �أنواع ال�سفن يف اخلليج.
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ترجع مرة �أخرى وقد تعلق النا�س بكلماتك ال بخطواتك..؟ هذا الزمان بعيد يا حمد،
رمبا ..لكنني �س�أم�شي �إليه.

95

من جديد
مو�سم الغو�ص على الأبواب واجلميع ي�ستعد له ،ا�ستطاع �أبو ح�سني �أن يقنع بع�ض
البحارة ملرافقة النوخذة �أبي حممد ليع ّو�ض النق�ص بعد �أن اعتذر بع�ضهم عن عدم
االرتباط به حتت ت�أثري حمد.
�أبو ح�سني كان م�س�ؤو ًال عن احل�سابات بتكليف من النوخذة ،كما �أنه مكلف بت�أمني
الأغرا�ض واللوازم التي يحتاج �إليها النوخذة لل�سفر ،لي�ست هناك حاجة �إىل اكت�شاف
ما يربحه �أبو ح�سني �ضمن ًا يف مثل هذه الأمور ،ورغم �أن �أبا حممد لي�س غبي ًا �أو غاف ًال
عن �أبي ح�سني� ،إال �أنه كان را�ضي ًا متام الر�ضى عنه ،نظر ًا لأنه ال ي�ستطيع اال�ستغناء
عن خدماته �أبد ًا ،وما املانع بعد ذلك �أن يربح قلي ًال من ورائي� ،إنه يتعب كثري ًا من
�أجلي.
خمي�س كان م�شغو ًال ب�إ�صالح «حممل» النوخذة ،ي�ساعده يف ذلك بع�ض البحارة،
رمبا كانت الفرتة الوحيدة التي ي�شعر فيها خمي�س بالزهو هي هذه الفرتة ،حني ُيطلب
منه �أن ي�صلح ال�سفن ،فهو من �أح�سن القالفني يف الديرة ،ما �أجمل �أن تكون �آمر ًا
ناهي ًا ،اجلميع يعمل ب�أمرك ،يلبون جميع احتياجاتك ،هكذا كان ي�شعر خمي�س وهو
ميار�س مهنته ،لديه الآن الوقت الكايف لكي ي�شعر �أنه ملك ،فبعد ذلك �سوف يرجع
خادم ًا عادي ًا طيب القلب ال �أكرث وال �أقل.
لدى �أبي ح�سني نوع من الفرا�سة يدرك بها �أفكار الآخرين ،في�سعى �إىل ا�ستباق
الأمور واملبادرة مب�ساعدتهم ،خا�صة �إذا كانوا من نوعية النوخذة �أبي حممد.
يف ع�صر ذلك اليوم جل�س �أبو حممد مع �أبي ح�سني �أمام الدكان ،كانت الن�سائم
الأخرية لف�صل الربيع تودع الديرة ،قدم �أبو ح�سني ك�أ�س ال�شاي للنوخذة الذي بدا
�ساهم ًا قلي ًال ،لكنه انتبه البت�سامة �أبي ح�سني اخلفية با�ستغراب:
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 �أقول يا بو حممد ال حتاتي وايد يف هالأمر.با�ستغراب �أكرث ي�س�أله �أبو حممد:
 �أي �أمر..؟يتمهل قلي ًال �أبو ح�سني باجلواب ،تت�سع ابت�سامته على وجهه:
 �أي امر ،تغي�شم جدامي يا بو حممد ،تبي �أقول لك ،زين باقول.. قول وفكنا يا بو ح�سني. �أم خالد يا بو حممد� ..أم خالد.يجفل �أبو حممد لدى �سماعه ا�سمها ،كان فع ًال يفكر بها:
 �صج �إنك �ساحر. �أبي �أفهم انت لي�ش مت�أخر لني احلني ما طلبت يدها ،باكر تد�ش الغو�ص وتردو�إال �إهيه متزوجة واحد غريك ،ذي �أم خالد يا بو حممد ال تفوتك.
برتدد وا�ضح:
 ب�س �أبغي �أجوف املطوع �أول و�أكلمه يف الأمر. �شع ّرف املطوع باحلرمي يا بو حممد ،ا�س�ألني �أنا!!ال يتمالك �أبو حممد نف�سه وي�ضحك ،يردف قائ ًال:
 ال ال ،بغيت �أ�س�أله �إذا كان فيه مانع �شرعي وال ال. من وين املانع؟� ،أنا باقول لك �إن ما فيه مانع.يف هذه الأثناء يظهر املطوع قادم ًا من جهة البيت فرياه �أبو ح�سني:
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 ال�سالم عليكم. احلق ال�شاي يا مطوع ،حياك.ي�ستغرب املطوع طريقة كالمها معه ،ك�أمنا ينتظرونه لأمر ما..
�شي؟
 ها ،بغيتوين يف حاجة وال ّي�سكت �أبو حممد� ،إال �أن �أبا ح�سني يف�ضح امل�ستور:
 يا مطوع النوخذة بو حممد يبغي يتزوج مرة ثانية. من �صجك يا بو حممد� ،أخاف تكون مت�أثر ب�أبو ح�سني؟بجدية يجيب �أبو حممد:
 ب�صراحة ،بغيت �أخطب �أم خالد ،لكن ابي �أ�س�ألك بالأول �إذا فيه مانع �شرعي�أو ال.
يهز املطوع ر�أ�سه:
 ال ما يف �أي مانع �شرعي.ينظر �أبو ح�سني لأبي حممد:
 �أنا قلت لك ما يف مانع.يفاج�أ املطوع بكالم �أبي ح�سني فيعلق �ساخر ًا:
 ما هب قا�صر غري تفتي يف ال�شرع يا بو ح�سني.لكن �أبا حممد يتدخل قبل �أن ي�سخن اجلو بينهما:
 احلقيقة يا مطوع �أبي اتزوج قبل ال �أد�ش الغو�ص. على بركة اهلل.98

 يا ليت تخلي �أم جا�سم تكلم �أم خالد عني. اليوم باطر�شها لها ،ب�س �أنت يا بو حممد متفاهم ويا اهلك يف هال�سالفة؟ �إيه �إيه ما يف م�شكلة ،ال و�أنا بعد باجوف امل�س�ألة واجب. انت من �أهلها واهلل ما تق�صر يا بو حممد. على خرية اهلل.فوجئت �أم خالد بقدوم �أم جا�سم �إليها م�ساء ذلك اليوم ،فمن عادتها �أن ال
تخرج م�ساء من بيتها لأنها تعاين �ضعف الب�صر بعد الغروب� ،أح�ست �أن هناك �أمر ًا
مهم ًا وراء زيارتها ،خ�صو�ص ًا عندما عرفت �أن زوجها املطوع ينتظرها بعد �أن �أو�صلها
بنف�سه ،مل تطل املقدمات ،ف�سرعان ما وجدت �أم جا�سم �أن �أم خالد تتوقع �شيئ ًا من
خالل عينيها املت�سائلتني ،لكن �أن تخطبها لأبي حممد فهذا ما مل تتوقعه �أبد ًا ،ورغم
�أنها �أ�سهبت يف و�صف الأ�سباب التي دفعت �أبا حممد لطلب يدها� ،إال �أن �أم خالد
ح�سمت الأمر بكلمات مقت�ضبة ال تعطي جما ًال للمناورة:
 �أنا لو بغيت �أتزوج ما فيه �أح�سن من بو حممد ،فاهم ويعرف الواجب ،وله كلمة،لكني من عقب بو خالد الغايل ال ميكن �أفكر يف الزواج موليه.
مل يطل انتظار املطوع لزوجته ،ف�سرعان ما نادته ليو�صلها �إىل البيت ،يف الطريق
�أفهمته جواب �أم خالد احلا�سم ،هز املطوع ر�أ�سه متفهم ًا موقفها ،مقدر ًا �ضمن ًا
�إخال�صها لزوجها ،لكنه يف الوقت نف�سه �أ�شفق عليها من العزلة التي ارت�ضتها لنف�سها.
تن�س �أن تو�صي املطوع �أن ال يتدخل يف هذا الأمر
قبل �أن تدخل �أم جا�سم البيت ،مل َ
مرة ثانية حتى ال يظن �أحد �أن لها م�صلحة يف ذلك� ،أوم�أ لها املطوع بر�أ�سه م�ؤكد ًا،
وا�ستدار جهة بيت �أبي حممد الذي ينتظره ليخربه بواقع احلال.
كانت �صدمة قا�سية على �أبي حممد ،جرحت كربياءه ،حاول جهده �أن ي�صطنع
التفهم �أمام املطوع الذي حاول تلطيف الأمر ،لكن ما �إن غادره حتى ا�شتعلت به نريان
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الغيظ ،حتول دفعة واحدة ذلك االحرتام الذي كان يكنه �أبو حممد لأم خالد �إىل نقمة
عارمة ،تلك الليلة مل يغم�ض له جفن ،مل ي�ستطع النوم �إال بعد �أن ّ
وطن النف�س على �أن
يرد لها هذا اجلرح بطريقته.
•••
بد�أ مو�سم الغو�ص ،و ّدع الفريج �أوالده الباحثني عن الرزق يف قاع اخلليج ،كانت
امل�صيبة التي حلت بهم ماثلة يف وجدان اجلميع خوف ًا و�إ�شفاق ًا من �ضربة البحر التي
ال تعلن عن جميئها ،رغم ذلك رحل اجلميع متوكلني على اهلل الذي يقدر الرزق
وامل�صائب ،فال مفر من �إرادته.
هذه املرة فارق خمي�س الفريج حزين ًا للمرة الأوىل يف حياته ،قبل ذلك مل يكن
يودع �أحد ًا على �سيف البحر� ،أما الآن فزوجته فاطمة كانت يف وداعه ،للمرة الأوىل
يتمنى على اهلل يف خفايا �ضمريه �أن يرجع �إىل �أهله �سامل ًا.
هناك يف ال�صحراء وال�شم�س احلارقة جل�س حمد يتنف�س ال�صعداء ،مي�سح العرق
الذي ميلأ وجهه بعد �أن رمى �إىل جانبه املعول ،بينما توزع حوله العمال هنا وهناك
يف ا�سرتاحة ق�صرية.
مل يكن حمد ي�صدق ما يجري حوله ،كان مذهو ًال باملعدات ال�ضخمة ،مذهو ًال �أكرث
بتلك ال�سيارات التي ت�شحنها �إىل ال�صحراء وهو يراها للمرة الأوىل يف حياته ،كيف
ميكن للحديد وهذا الوزن ال�ضخم �أن ي�سري من تلقاء ذاته ،هل هناك جني يف داخلها؟
خاف االقرتاب منها مثلما فعل كثري من العمال الذين �شاهدوها للمرة الأوىل ،لكنهم
الآن �صاروا ال يتهيبون ركوبها وهي تنقلهم �إىل مواقع العمل ،قد ي�صدق �أهل الفريج
ق�صة ال�سيارة ،لكن هل �سي�صدقون �أنه ر�أى ب�أم عينيه الطائرة ،ذلك ال�شبح الذي
ي�صدر �صوت ًا خميف ًا ،يهبط على الأر�ض وي�صعد �إىل عنان ال�سماء ،الأدهى من ذلك
�أن هناك �أنا�س ًا يركبون فيها ،ه�ؤالء الأجانب احلمر هم من اجلن فع ًال حتى ي�ستطيعوا
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اخرتاع هذه الأ�شياء العجيبة ،ر�آهم ي�ضحكون مبلء �أ�شداقهم �سخرية و�إ�شفاق ًا من
تلك املخاوف التي �أخافت �أولئك العمال امل�ساكني ،لكن ما �آمل حمد �أكرث تلك ال�سخرية
التي ارت�سمت على وجه مدير العمل وهو يرى حمد الأعرج يتقدم �إليه ملتوي ًا على نف�سه
طالب ًا العمل ،مل يتوقع �أن يكون ذلك اجل�سم الرقيق الذي حتمله قدم عرجاء قادر ًا
على مواجهة ظروف العمل القا�سية ،حاول �صرفه يف البداية �إ�شفاق ًا عليه ،لكن �إىل
�أين يرجع حمد وقد انقطع كل �شيء وراءه ،مل يكن هناك ما مييز حمد �سوى عينيه
الذكيتني ،عينان تلت�صقان بذاكرة من يراهما ،تو�سل كما مل يتو�سل من قبل ،حلف
�أمام املدير الذي كان يفقه بع�ض الكلمات ويجهل الباقي �أن يكون �أكرث العمال ن�شاط ًا،
و�أمام هذا الإ�صرار وبدافع ال�شفقة وافق عليه ،كان كل ما يعلمه حمد عن عمله اجلديد
�أن العامل يتقا�ضى روبيتني يف اليوم ،هذا املبلغ �أكرث من �أن يحلم به �أي بحار يف ذلك
الزمن ،لكنه حني واجه �أول يوم من �أيام العمل يف تلك ال�صحراء علم متام ًا ملاذا
�أ�شفق عليه مدير العمل ،فقد كان العمل هو احلفر يف قلب ال�صحراء وت�سوية الأر�ض
من �أجل مد الأنابيب ال�ضخمة التي حتمل البرتول من منابعه �إىل م�صا ّبه ،العمال
ينت�شرون على رقعة وا�سعة من الأر�ض وعلى مد الب�صر ،كل جمموعة منهم ي�شرف
عليها �أحد املراقبني الأجانب الذين ي�ضعون على ر�ؤو�سهم القبعات ويعلقون يف �أرقابهم
ال�صافرات ،كانوا يبتعدون عن العمال بحيث يرون املجموعة التي تخ�ضع لإ�شرافهم،
وعند �أي حماولة من �أحد العمال للجلو�س �أو اال�سرتاحة يف غري الوقت املخ�ص�ص
لذلك كانت ال�صافرة تنطلق و�صوت املراقب يرطن بكلمات �أجنبية حفظها حمد مع
التكرار ،مثل :يو ورك /ونو ،لكن كلمة ورك ورك ( )work-workهي التي كانت
تتكرر دائم ًا على �أل�سنتهم الغريبة ،تعود �أي�ض ًا �أطعمة غريبة ،مل يكن هناك جمال لكي
يطبخ لنف�سه ،كان يرجع مهدود ًا �إىل املع�سكر ،وما هي �إال فرتة الطعام ويذهب بعدها
يف نوم عميق ال ينه�ض منه �إال يف ال�صباح.
مع توايل الأيام �أخذ حمد يعتاد اجلو ،كانت �شخ�صيته تفر�ض على الآخرين
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�صحبة ممتعة ،لن ين�سى ذلك اليوم الذي حاول فيه �أن يقلد الأجانب ب�شرب ال�سيجارة،
كاد �أن يختنق يومها من ال�سعال.
الأجانب يعي�شون يف مع�سكر خا�ص بهم ،نادر ًا ما يختلطون بالعرب ،مل يكن
هناك ما يجمعهم �سوى �ساعات العمل ال�شاقة ،ما دفع حمد لل�صرب على ظروف العمل
القا�سية تلك الروبيات التي �أخذت تتجمع لديه يوم ًا بعد يوم� ،صار يتلقى مكاف�آت
لن�شاطه ،وعدوه بالنقل ليعمل يف املع�سكر الرئي�سي مع زيادة يف الأجر ،ها هي �شهور
م�ضت فتحت له باب الأمل ،ما الذي �سيحدث �إذن بعد �سنوات ،ال بد �أن حظك يا حمد
�سوف ي�ضحك لك مرة ثانية وتعود �إىل الفريج لرتفع ر�أ�سك حيث يجب �أن يكون ال
حيث �أرادوا لك� ،إن ما ينق�صك يا حمد هو املال ،فحاول �أن تفرت�س نف�سك من �أجله،
بعد ذلك �سوف جتد الفريج بانتظارك.
•••
متت بالقرابة
و�صل �صالح من �سفرته هذه املرة ب�صحبة زوجته اجلديدة التي ّ
من بعيد لأمه ،ولوال �أن املطوع �ألزم �أبا ح�سني بالذهاب للمباركة لولده ملا فعل ،حاول
�أبو ح�سني �أن يختلق الأعذار ،مثل �أن �صالح ًا مل ي�ست�شره بزواجه� ،إال �أن املطوع كان
يدرك متام ًا نف�سية �أبي ح�سني وال مباالته بولده من الأ�سا�س ،يعرف �أن �صالح ًا مل
يق�صر يف واجبه جتاه �أبيه وال مرة ،ذ ّكره بعتاب وا�ضح �أنه مل يزر ابنته �سلمى بعد
زواجها ،فما حجته يف ذلك �أي�ض ًا؟ ملاذا هذه الق�سوة جتاه �أوالدك يا �أبا ح�سني؟ ،غمغم
�أبو ح�سني بكلمات غري وا�ضحة ،ور�أى �أن يلفلف الأمر كله بالذهاب لزيارة �صالح يف
م�سكنه اجلديد ،هناك تعامل بربود مع ولده الذي اندفع �إليه يعانقه ،كلمه بطريقة ال
تخلو من الهزء� ،إن كربياءه متنعه دائم ًا من التعبري بب�ساطة وعفوية عما يح�سه جتاه
�أوالده ،لكن بينه وبني نف�سه كان حانق ًا ،لأن الولد الذي متنى �أن يكون بقربه بعيد عنه،
رمبا يبقى مبتعد ًا �إىل ما �شاء اهلل ،من الأ�سا�س ال يطيق ولده �صالح ًا وال ابنته �سلمى،
ال يهمه يف كثري �أو قليل �أمرهما ،لكن ولده حممد ًا يختلف الأمر معه� ،ساعات يحنق
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عليه هو الآخر لأنه مل يدرك م�شاعر �أبيه نحوه ف�آثر االبتعاد.
رجع �أبو ح�سني واحلنق يفرت�سه ،العن ًا حظه العاثر عند باب البيت الذي دفعه
بقوة ليفتحه� ،صاحت جمموعة الإو ّز جمفلة بعد �أن كانت �ساكنة ،ووقف ذكر الإوز
الفحل جمابه ًا �أبا ح�سني مهدد ًا �إياه ،فما كان منه �إال �أن رماه مغتاظ ًا بحجر ثقيل قتله
يف احلال.
•••
ُظهر �أحد الأيام و�صل �إىل الفريج �ضيف جديد لينزل يف بيت �أبي ح�سني ،كان
ال�شاب عتيق �أخا زوجة �أبي ح�سني اجلديدة ،ورغم �أن �أبا ح�سني ال يحب ال�ضيوف،
�إال �أنه كان عليه �أن يرحب بعتيق ويفرد له حجرة خا�صة به ،كانت يف ال�سابق لولديه
�صالح وحممد.
عتيق هذا كان �شاب ًا ماكر العينني ،خبيث الطوية ،مداهن الل�سان� ،أخته تثق به
ثقة عمياء ،جتد يف �إقامته �إىل جانبها �سند ًا وحماية لها ،ورغم �أن �أبا ح�سني وجد له
عم ًال يف ال�سوق �إال �أنه ظل مقيم ًا يف البيت بعد �أن �أ�صرت �أخته على ذلك ،مل يجد �أبو
ح�سني بد ًا من الإذعان لهذا املطلب ،على الأقل ي�ستطيع عتيق �أن ي�ساعده يف الدكان
ويجلب له الأغرا�ض من ال�سوق ،فا�شرتى له «قاري»( )1من ح�سابه لت�ساعده يف نقل
الأغرا�ض ميكن له �أن يعمل بوا�سطتها يف ال�سوق ،واملربح منا�صفة� .أبو ح�سني كعادته
يحاول �إقناع نف�سه باملربرات عندما يجد نف�سه ملزم ًا ب�أمر ال �سبيل لتفاديه ،فزوجته
اجلديدة ال ي�ستطيع �إغ�ضابها ،لن ي�ستطيع �إيجاد واحدة �أجمل منها ويف �سنها ،بات
يح�س بالكرب ينمو يف مفا�صله ،غري ذلك لن ي�ضحي بفلو�س جديدة من �أجل زوجة
�أخرى.
�إنها تر�ضيني يف كل �شيء و�أنا ال �أ�ستطيع مفارقتها ،البيت وا�سع بعد ذهاب الأوالد،
( )1قاري :عربة �صغرية للنقل.

103

وعتيق يحمي البيت يف غيابي� ،أكله و�شربه لن يهماين يف �شيء ما دام ي�ساعدين يف
�أمور الدكان.
يجل�س �أبو ح�سني وهو ي�سرح بعيد ًا ،كان حظي يف كل �شيء جيد ًا �إال يف �أوالدي
الذين تركوين ،مل ي�س�ألوا عني يف �شيء� ،صالح هو �سبب الع ّلة ،من امل�ؤكد �أنه هو الذي
�أقنع �أخاه حممد ًا باالبتعاد وحر�ض �سلمى على معاندة خالتها ،مل �أ�صدق نف�سي حني
تخل�صت من همها ونكدها.
خال ال معنى
�إيه ملل ،ا�شتقنا لـ «الربع» ،مل يبق غري �أيام ويعودون ،دونهم الفريج ٍ
له ،ثم كمن وجد �أنه ال معنى لعمله باحل�سابات ،ال معنى لأن ينتظر �أحد ًا لي�شرتي
�شيئ ًا ..زوجتي وحدها الآن يف البيت ،وعتيق يف ال�سوق ،حك ر�أ�سه� ،أوه ملل ،نظر
�إىل وجهه يف قطعة املر�آة املك�سورة ،م�سح ذقنه و�شاربه ،ال�شيب ال يعني �شيئ ًا ،ما
زلت �أ�شعر ب�أنني �أقوى من �شباب الع�شرين ،زوجتي تقول يل ذلك دائم ًا� ،إنها تقدرين
كثري ًا ،مل ت�ضطرين ل�ضربها �إال مرة �أو مرتني� ،أم �صالح كنت �أ�ضربها كل يوم �إىل �أن
مر�ضت وماتت ،بعدها تزوجت بامر�أة بلهاء هربت من بيتي بعد ع�شرة �أيام ،احلمد
هلل �أنها انقلعت� ،أخري ًا تزوجت �أم ح�سني التي تركت ولدها لأجلي� ،إن ظفرها عندي
بالدنيا ،هي تعلم ذلك وتر�ضيني دائم ًا� ،إيه ملل ،البيت �أف�ضل من قعدة الدكان يف
هذا الوقت.
يف ال�صباح جاء الراعي حميد من الرب يحمل اللنب الطازج وال�صوف والدهن
وي�سوق خروفني ليوزعها على بيت �أم خالد وبيت النوخدة �أبي حممد ،كانت هذه عادته
يف كل �شهر �أو �شهرين ح�سب ما ينتجه احلالل ،هذه املرة تعلق به خالد لي�أخذه معه
�إىل الرب ويلعب هناك مع �أوالده وميرح بحرية يف املراعي مع احلالل ،ورغم تعلق �أم
خالد بولدها الذي بد�أت مالمح ال�شباب املبكر تظهر عليه ،وافقت على ذهابه مع
الراعي الذي يحبه ك�أوالده� ،ضحكت وهي ترى فرحة ولدها التي ال تو�صف مبوافقتها،
فراح يجمع �أغرا�ضه ومالب�سه ا�ستعداد ًا للرحلة املوعودة.
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كانت موافقتها لغاية يف نف�سها� ،أرادت �أن يتعود ولدها مبا�شرة رزقه بنف�سه،
يتعرف على احلالل الذي ميلك ن�صفه� ،إن عليه �أن يكون رجل البيت بعد الآن ..مل
تن�س �أن تزرع يف ذاكرته بع�ض الكلمات املهمة:
 جوف يا وليدي ،ما ابغيك تروح الرب عل�شان اللعب وب�س ،ال ،الزم ت�شوف احلاللوتعرف اللي ينق�ص ويزيد ،انت لك ن�ص احلالل.
 يل �أنا ن�ص احلالل؟!. �إي يا وليدي ،ذي �سهم �أبوك اهلل يرحمه واحلني �صار من ن�صيبك� ،أبيك تكونمع الرعيان لني يجمعون احلالل عند املغرب ولني ي�سوقونه املرعى وت�شوف �شلي يطلع
لنا من �صوف ودهن وحليب ،الزم تتعود على امل�س�ؤولية� ،أنت احلني ر ّيال.
 �أول مرة تكلميني هال�شكل يا ميه!. �أنا خليتك تروح الرب عل�شان �أجربك ،وان طلعت «هاب ريح»( )1وفهمت الليباقول لك عليه ،كل مرة با�سمح لك تروح الرب� ،شرايك؟ ها �صار؟.
 خال�ص ميه �صار.مت�سح على ر�أ�سه ،تعانقه والدموع ترتقرق يف عينيها ،يحمل خالد �صرته ويركب
حمار ًا �صغري ًا ،تدخل البيت بعد �أن غاب عن ناظرها لتجد �أخته ح�صة حزينة عند
باب احلجرة� ،إنها تغار من �أخيها خالد غرية �شديدة ،ومن اللحظة التي ر�أته يجمع
�أغرا�ضه بفرح وهي تالحق �أمها هنا وهناك كي ت�سمح لها هي الأخرى بالذهاب ،لكن
�أم خالد �ضجرت منها ،نهرتها دون �أن تدري مقدار الأمل الذي �سببته لها ،راحت
تبكي بحرقة عند باب احلجرة ،وها هي الآن تالحق �أمها بنظرات عتاب عميقة بعد
�أن ذهب خالد ،هزت الأم ر�أ�سها ،ال بد لها من مرا�ضاتها و�إال حردت عن الأكل بقية
( )1هاب ريح :ن�شيط ،متحم�س.

105

يومها على الرغم من رقة ج�سمها.
 ميه افهميني ،خالد غري وانتي غري. انتي حتبني خالد �أكرث مني� ،أدري بج. ال ميه� ،شلون �أحبه �أكرث منج ،انتي بت�صريين مره ما ي�صري تطلعني برع البيتغري معانا كلنا.
 وخالد لي�ش يطلع بروحه؟ خالد ر ّيال ميج ،الزم يطلع وي�شوف الرزق اللي لنا ،اهوه م�س�ؤول عن البيت منعقب املرحوم �أبوج.
 عمي �أبو حممد اهوه امل�س�ؤول علينا. �إي ميج ،عاد لني متى بيتم عمج ،احنا الزم من�سك م�س�ؤوليتنا بروحنا.رغم �أن ح�صة يبدو عليها التفهم ملا تقوله والدتها ،وقبل �أن تتنهد �أم خالد
بارتياح ،ترجع ح�صة فج�أة �إىل ال�س�ؤال الأ�سا�سي من جديد:
 لي�ش حتبني خالد �أكرث مني ميه؟!.ت�ضجر الأم وتذهب عنها مغتاظة بعد �أن وجدت �أنه من العبث اال�ستمرار يف
�إقناعها ،جتد ح�صة نف�سها وحيدة مرة ثانية ،تعود �إىل البكاء والن�شيج ،بينما �أختها
الأخرى هنود ال يهمها �شيء مما يجري.
•••
رغم هذه امل�شاعر التي �سيطرت على البحارة يف عودتهم �إىل الرب ،ا�ستقبلهم �أهل
الديرة بفرح ،كان املهم بالن�سبة لذلك اجلانب الذي يقف على ال�شاطئ هو عودتهم
بال�سالمة ،وكل �شيء بعد ذلك يرتكونه لرب العاملني.
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خمي�س مل ي�شغله كثري ًا رداءة املو�سم وخوف امل�ستقبل ،اعتاد �أن يد ّبر �أموره يف
�أحلك املواقف ،فمهنة القالفة التي يتقنها ت�ؤمن له امل�ؤونة يف ال�شتاء على الأقل ،عدا
عن �أن اخلدمات الكثرية التي ي�ؤمنها لبيوت الفريج تكفل له ح�صة ولو ب�سيطة ،فما
من �أحد يف الفريج ي�ستطيع اال�ستغناء عنه ،كل ما كان ي�شغل قلبه هو ر�ؤية زوجته
فاطمة ،لأول مرة ي�شعر مبعنى غيابه وعذاب الأيام التي ق�ضاها بعيد ًا عنها ،ق ّبل
زوجته على ر�أ�سها ،كانت فاطمة تبتعد بعينيها عنه با�ستحياء وا�ضح ك�أمنا هو لقاء
للمرة الأوىل يف حياتهما يف البيت ،تركت فاطمة قدر ًا كبري ًا مملوء ًا باملاء ليغلي على
نار املوقد ،كان على خمي�س �أن ي�ستحم ويغري ثيابه بعد �أيام طويلة من الرطوبة والعرق
جعلت رائحته نتنة وكريهة تزكم الأنف� ،شعر خمي�س بلذة املاء ال�ساخن وهو يدغدغ
كيانه كله ويت�سرب دف�ؤه �إىل �أعماق ج�سمه حتى راوده النعا�س ومتنى لو يبقى حتت املاء
ال�ساخن الدهر كله ،يف ذلك اليوم عرف معنى االطمئنان �إىل جانب زوجته يف فرا�ش
هانئ �سعيد.
يف جانب �آخر ،ده�ش �أبو حممد النوخذة وهو ي�سلم على �أم خالد �أن خالد ًا لي�س
معها كعادته ،مل ي�ستطع �ساعتها �أن ي�س�أل عنه الن�شغاله بال�سالم على م�ستقبليه،
ول�سبب �آخر �ضمني هو جرحه العميق من �أم خالد ،ولوال الواجب ملا �سمح لنف�سه
بال�سالم عليها� ،إنه ال ين�سى �أنه لعن نف�سه ليايل بطولها لأنه �سمح لهذه املر�أة �أن تك�سر
رغبته يف الزواج منها ،كان عليه �أن يتجاهل هذا الأمر متام ًا� ،أو ال يكون عجو ًال لهذه
الدرجة ،لقد حتولت م�شاعر االحرتام والإعجاب �إىل كراهية عميقة لأم خالد.
�أم خالد مل ي�شغلها هذا نهائي ًا ،لأنها اعتقدت �أن هذا املو�ضوع انتهى يف حينه،
فلي�س لأبي حممد �أو غريه �أن يعتب عليها لرف�ضها الزواج ،لأنها ترف�ض الفكرة من
الأ�سا�س ال ال�شخ�ص� ،أقفلت عليها م�أ�ساة فقدها لأبي خالد كل باب لغريه ،مل يعد
يهمها �إال رعاية الأوالد وتن�شئتهم كنوع من رد اجلميل حلياة هادئة رغدة وافرها لها
على ق�صرها زوج حمب وكرمي �أ�صبح يف ذمة اهلل.
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يف امل�ساء ا�ستغرب �أبو حممد �أن خالد ًا مل ي� ِأت لل�سالم عليه ،وحني �س�أل �أبا ح�سني
فيما �إذا ر�أى ابن �أخيه خالد ًا اليوم �أخربه �أن خالد ًا منذ يومني يف الرب.
يف الرب..؟ ماذا يفعل هناك..؟ �إن �أمه ال ترتكه يذهب هناك وحده �أبد ًا! ،لكن �أبا
ح�سني الذي يعرف كيف يجعل �أبا حممد يلتهب غيظ ًا �أخربه �أن �أمه هي التي �أر�سلته
مع الراعي حميد ..الظاهر �أنها تريده �أن يتعرف على الرزق واحلالل بنف�سه ،خالد
لدي مانع �أ�ص ًال يف �إ�شرافه على احلالل �أو معرفته
مل يعد �صغري ًا يا �أبا حممد ،هل ّ
بالرزق..؟ من العيب �أن تفعل ذلك �أم خالد من ورائي� ،إنني �أنا امل�س�ؤول عن خالد بعد
�أبيه ،رغم �أنه كان يحدث نف�سه بذلك �إال �أن �أبا ح�سني الذي ال تخفى عليه خافية يف
وجه �أبي حممد كان يفتعل الغيظ معه ،ك�أمنا يريد �أن يقول له �إن هذا الأمر ال ينبغي
ال�سكوت عليه ،ثم كمن وجد منفذ ًا ل�صميم املو�ضوع:
 تدري يا بو حممد ،انت اخطيت ،كان الزم تودي معاك خالد الغو�ص.ينتبه �أبو حممد لهذا الأمر الذي �أثاره �أبو ح�سني ،لكنه تعلل ب�أمر �آخر:
 كالمك �صحيح يا بو ح�سني ،ب�س �أنا ما حبيت �آخذه من �أمه� ،أنت تدري �شكرثمتعلقة فيه ،خا�صة عقب املرحوم �أبوه.
لكن �أبا ح�سني يح�سم الأمر:
 يا بو حممد ال تغلط ،خالد احلني عوده طري ،وانت يوم توديه وتييبه معاكدامي ًا بتخليه يتعلق فيك �أكرث من �أمه ،خالد �أنت م�س�ؤول عن تربيته وتعليمه يا بو
حممد ،مهب �أمه.
يهز ر�أ�سه �أبو حممد موافق ًا على كالم �أبي ح�سني:
 �إن �شاء اهلل عن جريب با�سافر دبي وباودي خالد معاي. �إي هال�شكل.108

ذهب �أبو ح�سني والآخرون وبقي �أبو حممد لنف�سه ،كانت امر�أته تنتظره ،تعودت
�أن ال تقتحم عليه خلوته ،مزاجه املتقلب يجعلها حائرة ويف �شك من نف�سها دائم ًا،
وغيابه الطويل عنها ال يبدل من طبيعته املتكربة ووجهه القا�سي املالمح الذي ال يعرف
ال�ضحكة �أبد ًا يف بيته وبني �أهله.
�أبو حممد كان يف خلوته تلك يعي�ش هاج�س ًا �آخر ،ملاذا رف�ضته �أم خالد؟! هذا ما
ال ي�ستطيع ن�سيانه �أبد ًا ،ورغم �أنه كره نف�سه ولعن حظه كثري ًا الذي دعاه لهذا الأمر،
�إال �أنه ال ي�ستطيع �أبد ًا �أن يتغا�ضى عن هذا املوقف الذي واجهته به �أم خالد ،كره جميع
الن�ساء من �أجلها ،ال بد �أن �أحرق قلبها للأبد.
•••
رجع خالد من الرب ،لأول مرة ت�شعر �أمه وهي تتلقاه بالعناق �أنه تغري كثري ًا ،مل
تالحظ ذلك قب ًال لأنها مل تكن تفارقه� ،أما الآن فقد �أح�ست للوهلة الأوىل �أن �شاب ًا
غريب ًا يدخل البيت� ،شاب ًا لوحته ال�شم�س و�أخذ ال�شعر الناعم يظهر يف وجهه ،جل�ست
�إىل جانبه تتمعنه بينما هو حائر يف نظراتها ،وهي ال تن�سى بني الفينة والأخرى �أن
تقول له يا نظر عيني ويا «بعد جبدي»� ،أخذت ت�س�أله عن �أحواله ،وهل كان م�سرور ًا يف
الرب ،هل ق�صر الراعي حميد يف حقه..؟ وكانت كل �أجوبة ابنها خالد تعرب عن �سعادته
التي وجدها للمرة الأوىل بعيد ًا عن البيت.
راحت ح�صة �أخت خالد تت�شاغل عنهما ،مرة تقف و�أخرى جتل�س ،لكن ال تفوتها
كلمة واحدة من كالم �أمها وخالد ،تلتفت �إليها �أمها بحرية وانزعاج:
 �شفيج رايحة ويايه ،قري عاد ،احلني بت�صيدين الدورة من روحتج وييتجحويل.
ينه�ض خالد:
 ميه �أن باروح حق عمي �أ�سلم عليه!!.109

 بالأول ت�سبح وغيرّ ثيابك ،وعقب تروح وت�سلم عليه. �إن �شاء اهلل ميه!..كان العم يجل�س مع �أبي ح�سني واملطوع عندما دخل خالد لل�سالم عليه� ،أكربه
العم لتلك الثياب النظيفة والغرتة والعقال ،لأول مرة يراه عمه بالغرتة والعقال ،دعاه
للجلو�س بجانبه بعد ال�سالم على احلا�ضرين..
 ما �شاء اهلل على وليدي� ،إي هال�شكل �أبغي �أجوفك دامي ًا يا خالد ،خال�ص �صرتر ّيال احلني واحنا نقدر نعتمد عليك« ،مب جذي»؟(.)1
بامتثال ميتزج بالرهبة من العم:
 �إن �شاء اهلل يا عمي. �أنا وايد ا�ستان�ست �إنك رحت الرب يف غيابي ت�شوف احلالل بنف�سك� ،أبغيكجذي دامي ًا ،ها ،ا�ستان�ست هناك يا خالد؟!.
 وايد يا عمي.ي�ضحك العم جلواب خالد الربيء ،بينما يعلق �أبو ح�سني:
 ما �شاء اهلل خالد ا�ستوى ر ّيال ،الزم ت�سعى له مبره يتزوجها.ينتف�ض املطوع:
 انت �شفيك ،كله تو�سو�س يف هالأمر ،اهلل يهداك يا بو ح�سني.ي�ضحكون جميع ًا ويقطع العم ذلك كله:
 برز نف�سك يا خالد� ،أبغي �أوديك معاي على املحمل لدبي� ،شرايك..؟ال ي�صدق نف�سه خالد عندما ي�سمع ذلك من عمه ،كثري ًا ما كان يحلم بركوب
( )1مب جذي� :ألي�س كذلك.
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البحر:
 �صحيح يا عمي..؟ �إي خال�ص من اليوم و�ساير �أبغيك ت�سافر معاي على املحمل عل�شان تتعلم علىالبحر.
يذهب خالد م�سرع ًا �إىل البيت غري م�صدق نف�سه من الفرح ،عمي تغري كثري ًا ،ال
بد �أنني تغريت �أي�ض ًا� ،أ�صبحت يف نظره رج ًال� ،س�أ�سافر معه يف البحر دائم ًا ،يا اهلل!،
ترى ما الذي �ستقوله �أمي عندما ت�سمع هذا اخلرب؟!.
مل يطل بخالد الأمر حتى ي�سمع جواب �أمه ،كان ذلك اخلرب على ل�سان خالد
امللهوف كخامتة منغ�صة ليوم هانئ �سعيد ،جل�س قبالة �أمه حائر ًا م�صدوم ًا ال يعي تلك
الأ�سباب العميقة وراء رف�ض �أمه لرحلته املوعودة مع عمه ،ت�ساءلت الأم بينها وبني
نف�سها :ترى ملاذا يلح العم على حماولة �سلخ ولدها عنها بهذه الرحلة املوعودة..؟ ما
الذي يق�صده حقيقة؟ .يتذكر خالد �أن �أمه ال حتب البحر� ،سبق لها �أن �أو�صته �أن ال
يذكره قدامها ..لكنني كربت الآن..؟ هكذا قال عمي وبقية الرجال يف املجل�س ،حتى
�أمي نف�سها قالت يل ذلك� ،إنني �أحب البحر ..لكن �أم خالد ال ترتكه يف حريته:
 ا�سمعني زين ّميك� ،إذا تبغيني �أر�ضى عليك ال تييب طاري( )1البحر جداميمرة ثانية.
الكلمات نف�سها تعيدها على م�سامعه ال�صغرية التي ال تدرك �إىل الآن ملاذا تقف
هذه الكلمات حاجز ًا بينه وبني رغبته� ،إنه ال ي�ستطيع حلظة واحدة �أن يتحمل زعل �أمه
عليه ،لكنه �أي�ض ًا ال ي�ستطيع �أن يت�صور �أنه �سيحرم من البحر �إىل الأبد ،ومرة �أخرى
يحاول ك�سر الطوق:
()1طاري :ذكر� ،سرية.
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 ميه ب�س عمي يقول �إين الزم �أ�سافر معاه.بلهجة حا�سمة تقطع كل �أمل لديه:
 خالد ،انت ما عليك من عمك ،انت عليك مني� ،أنا �أمك ،وغري جذي �أناباتفاهم مع عمك يف هاخل�صو�ص ،فاهم؟
ي�شعر �أنه عاد طف ًال مرة �أخرى بعد �أن كان رج ًال قبل قليل:
 و�إن �س�ألني عمي� ،شاقوله؟!.بال مباالة جتيبه:
 قول له �أنا ما �أطلع عن �شور �أمي ،فاهم؟هنا يكت�شف �أمر ًا �آخر� ،إن �أمي ال تخ�شى عمي ،ذلك الرجل الذي يخ�شاه اجلميع،
هذا الأمر جعله يتعلق بها �أكرث ف�أكرث ،وكمحاولة للتعوي�ض تعود �إىل �إقناعه:
 ميك يف �ألف �شغلة على الرب تقدر ت�شتغلها ،واحلمد هلل عندنا رزق يكفينا ،بكرهت�صري تاجر يف ال�سوق هني قريب ،عل�شان كل يوم �أجوفك يا نظر عيني.
حاولت الت�سرية عنه بهذه الكلمات التي مل ي�سمع منها �شيئ ًا ،فقد كان هو ي�سرح
بعيد ًا �إىل تلك الأمواج العالية التي ُحرم من رذاذها الذي يغ�سل وجوه البحارة وهم
فوق املحمل.
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الأعجوبة
هب
يف الليل �أيقظت �آالم املخا�ض فاطمة من نومها� ،صرخت على خمي�س الذي ّ
مذعور ًا ليجلب لها �أم جا�سم كي ت�ساعدها.
يف تلك الليلة مل يبق بيت يف الفريج �إال و�أزعجه خمي�س كي يخربهم بواقع امر�أته،
هبت �أم خالد كي ت�ساعد �أم جا�سم التي كانت �أول من و�صل �إىل فاطمة ،بينما كان
خمي�س ي�شعل لهم النار لتح�ضري املاء ال�ساخن وعيناه الدامعتان تتو�سالن �إىل ال�سماء
كلما �سمع �صراخ زوجته و�أنينها ،ومع تبا�شري الفجرمل ي�صدق خمي�س م�سامعه بعد �أن
تناهت �إليه �صرخات املولود املتقطعة ،بكى كثري ًا كطفل و�أم جا�سم ت�ضحك وتب�شره
بقدوم مولودة جميلة ،راح يقبل يديها وهي ت�ضحك وتقول بعطف «م�سكني».
ثمة �أمر راحت جميع الن�سوة يتحدثن عنه يف ذلك اليوم ،وهو اجلمال الفتان
والآ�سر لتلك الطفلة ،حتى �أن �أم جا�سم �أخربت املطوع �أن اجلميع �ص ّلى على النبي
جلمالها ،وغطت �أم جا�سم وجهها خوف ًا عليها من العني.
�إنها حكمة اهلل ،هكذا قال املطوع ،لكن �أبا ح�سني الذي �أزعجه خمي�س يف تلك
الليلة ت�ساءل با�ستغراب ال يخلو من الإنكار :هل من املعقول �أن تنجب «العر َيهْ» من
زوج �أهبل طفلة بهذا اجلمال؟! ،انزعج املطوع كثري ًا وهو ي�ستمع �إىل تعليق �أبي ح�سني،
و�أ�سكته بقوله «حرام عليك» كعادته ،ي�سكت �أبو ح�سني حني يجابهه املطوع ،لكن ما �إن
راح عنه حتى �أفلت العقال لتعليقاته ال�ساخرة.
مل تكن الدنيا لت�سع خمي�س ًا من الفرحة� ،إنه يح�س للمرة الأوىل يف حياته بكونه
�أب ًا� ،إن جمرد لفظة الأب تعطيه مكانة جديدة يف الفريج� ،أما ال�شيء الذي جعله ينفخ
�صدره �أكرث من غريه فهو �أحاديث النا�س التي راحوا يتناقلونها عن جمال ابنته الباهر،
مل يعجزهم اال�سم الذي يليق بها كثري ًا بعد �أن �أ�شارت �أم خالد لفاطمة �أن ت�سميها
«نورة» � ،ألي�س يف هذا اال�سم �شيء يوحي بجمالها؟.
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تعان فاطمة يف �إح�ضار مالب�س ابنتها نورة ،جلبت لها �أم خالد جميع املالب�س
مل ِ
التي �سبق �أن ا�ستخدمها �أطفالها ،كانت نظيفة ومرتبة لي�س بها عيب ،بع�ضها مزرك�ش
ومطرز �سبق للمرحوم �أبي خالد �أن جلبها لأطفاله خالل �أ�سفاره� ،سبحان اهلل ،مل يكن
ينق�ص هذه الطفلة اجلميلة غري هذه املالب�س الزاهية لتبدو يف �أبهى �صورة من احل�سن،
ولدت وهي حتمل ب�شارة حظها حني ا�ستقبلها النا�س بالإعجاب ،ها هي تلب�س �أجمل
الثياب ،متلأ البيت �سعادة على �أمها و�أبيها� ،أم خالد حر�صت على زيارتها والعناية بها
بنف�سها ،دخلت الطفلة نورة �إىل �أعماق وجدانها و�أن�ستها حزنها يف وقت �صحبتها� ،إن
الطفل ال ي�شعر بالفرح ،لكنه ي�ضفيه على الآخرين مهما كانت �أحزانهم.
قلي ًال ما كان �أبو ح�سني يلتقي ولده �صالح ًا ،وذلك راجع �إىل �أن �صالح ًا بطبعه
يحب العزلة وال يغ�شى املجال�س �إال لإجناز �أمر يتعلق ب�شغله ،رغم ذلك مل يفوت
فر�صة �أن مير به من �أجل ال�سالم �أو من �أجل الأ�شياء التي يحتاج �إليها �أبو ح�سني
لدكانه ليجلبها معه ،و�أثناء ذلك يظهر الأب كل تثاقله وبروده جتاهه ،يكتفي بتو�صيته
بالأغرا�ض التي يريدها بلهجة قاطعة ال تتيح للم�سكني فر�صة الأخذ والرد مع �أبيه
كثري ًا ،وقد تو�سط املطوع لكي يكون �أبو ح�سني �أكرث ود ًا مع ولده ،لكن دون فائدة.
حني ملحه يف �أول ال�شارع يقرتب منه قال �أبو ح�سني يف نف�سه من امل�ؤكد �أنه مل ي� ِأت
علي ،بل ليطالبني بباقي ثمن الأغرا�ض التي �أو�صيته عليها املرة ال�سابقة ،لن
لل�سالم ّ
�أعطيه �شيئ ًا حتى لو تو�سط املطوع يف ذلك� ،إنه يربح يف �سفراته ويخفي عني مرابحه.
عندما �سلم �صالح على �أبيه رد عليه �أبو ح�سني باقت�ضاب وتربم وا�ضحني حتى ال
ي�سمح له باجللو�س �إىل جانبه وت�شاغل عنه بتقليب �أوراق دفرت احل�سابات بارتباك ال
يخفى على �أحد ،لكن �صوت �صالح املختلف النربة هذه املرة �أذهل �أبا ح�سني:
 يبا �أخوي حممد ي�سلم عليك ومطر�ش لك معاي هامل�سباح اللي �سواه بنف�سهخم�صو�ص لك.
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مل ي�صدق �أبو ح�سني م�سامعه وال عينيه ،للمرة الأوىل يطلب من �صالح �أن يجل�س
�إىل جانبه لي�س�أله عن �أخبار ولده حممد ،بينما ي�ضع امل�سباح امللفوف بعناية داخل
علبة خا�صة يف جيبه بحر�ص ما بعده حر�ص ،و�س�أله ب�صوت مرجتف:
 و�شلونه حممد هاحلني؟! �شخباره؟! بخري يا يبا ،واحلني �صار يعاون راعي املحل يف ال�صياغة ،وعقب �سنتني بي�صري�صايغ.
 ياه ،من �صجك تقول هالكالم؟. �إي يبا ،حممد تغري وايد ،واحلني لو ت�شوفه ما تعرفه.راح �صالح يتحدث ب�إ�سهاب وطالقة دون �أن يعرت�ضه �أبوه ،كانت �أخبار حممد هي
املو�ضوع الوحيد الذي يجعل من �صالح قريب ًا من �أبيه ،من فرحته مل ي�شعر �أبو ح�سني
�إال وهو يناول �صالح ًا باقي املبلغ الذي بذمته ،بينما كان �صالح مذهو ًال �أمام بادرة
�أبيه املفاجئة.
ولدت �سلمى �صبي ًا لزوجها جا�سم ابن املطوع ،لكن الفرحة به �سرعان ما تنغ�صت
مبر�ض الطفل الذي ارتفعت حرارته ،عا�ش �أيام ًا بني املوت واحلياة ،مل تبق و�صفة
�شعبية �إال جربت دون فائدة� ،أم�ضى املطوع ليايل بطولها يقر�أ ويدعو من �أجله ،و�أمه
امل�سكينة ال تعرف ما هي فاعلة ،حتى ا�ست�سلم اجلميع للأمر الواقع وباتوا ينتظرون
وفاته ،لكن الطفل تعافى ،ذهبت �سخونته مثلما جاءت ،رجعت الفرحة لتعم البيت،
لكنهم الحظوا عليه بعد املر�ض �أن عينيه زائغتان دائم ًا كمن ي�شكو نعا�س ًا مزمن ًا ،قالوا
�إن هذا من �أثر املر�ض �سيذهب بعد حني قريب بعون اهلل.
لكن �أباه جا�سم كان ق�ضية �أخرى ،فبعد �أ�شهر من االلتزام بالبيت �سرعان ما
عاوده احلنني �إىل �أيامه الأوىل ،يف البداية �صار يختلق الأعذار بحجة العمل للتغيب
عن البيت ،ثم مل يعد يهتم بذلك ،يئ�س �أبوه من �إ�صالحه وردعه خالل مر�ض ولده
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حممد الذي �أ�سموه كذلك ،مل يكن يهتم �أبد ًا بالبقاء �إىل جانبه ما دام �أن �أمه هي التي
ت�شرف عليه ،كان ي�س�أل عن حاله ك�شخ�ص حمايد متام ًا ،يتلقى �آخر الأخبار ثم يلقيها
بعيد ًا عندما ينام ،مرة بقي ثالثة �أيام خارج البيت ،فقد متام ًا الإح�سا�س بامل�س�ؤولية،
حتى بني �صحبته كان رج ًال انطوائي ًا ال يتكلم �إال �إذا حتر�ش �أحد به ،ك�أمنا يخفي يف
وجدانه قلق ًا عميق ًا ال ي�ستطيع حتى التعبري عنه ،رمبا ال يح�سه متام ًا ،لكنه يفعل فيه،
كانت الك�آبة متلأ قلبه عندما يرجع �آخر الليل للبيت وحيد ًا متعرث ًا يف الطرقات ،يف
�صباح �أحد الأيام وجدوه ملقى على الأر�ض م�ستند ًا �إىل حائط وقد فارق احلياة.
ان�صرف املعزون ،بقي املطوع وحيد ًا يف املجل�س يتناهى �إليه �صوت �أم جا�سم
الباكي و�سلمى امل�سكينة ،كانت الدموع تبلل خديه دون �أن ي�صدر �صوت ًا �سوى الزفرات،
مل يكن حزين ًا على ولده جا�سم الذي فقده ،بل على ذلك الولد الذي كان يتمناه ومل
يجده يف يوم من الأيام� ،أما �أم جا�سم فجل�ست تبكي وحيدها امل�سكني دون �أن تفكر
حلظة واحدة يف �أخطائه� ،سلمى كانت تندب حظها العاثر وعذابها ،فهي مل تذق طعم ًا
لل�سعادة ،لكن �صوت الر�ضيع الباكي حممد �شغلهم جميع ًا عن حزنهم� ،أ�سرعت �أم
جا�سم حتت�ضنه مانعة �سلمى من �إر�ضاعه لأن حليبها �سيكون �سم ًا عليه ب�سبب حزنها،
�أذعنت �سلمى لأنها ال تعرف �شيئ ًا من ذلك ،راحت �أم جا�سم �إىل املطوع لكي يرافقها
�إىل �أحد البيوت لإر�ضاع الطفل حتى ال ينام جائع ًا ،وراح املطوع املرتبك يقود زوجته
يف تلك الليلة مع الطفل الوليد الذي تلقته �إحدى الن�ساء و�أخذت تر�ضعه ،عندها هد�أ
�صراخه وهد�أت �أوجاع اجلميع ،وحني رجع نائم ًا �إىل البيت ذهبوا جميع ًا يغطون يف
نوم عميق.
تغريت احلال بالن�سبة حلمد �إىل الأف�ضل ،فبعد �أ�شهر من العمل القا�سي يف
احلفر حتت وهج ال�شم�س احلارقة من �أجل تهيئة الأر�ض مل ّد الأنابيب ال�ضخمة ،نقلوه
�أخري ًا كما وعده املالحظ �إىل «الكامب» الأ�سا�سي� ،صار يركب ال�سيارة ثالثة �أيام يف
الأ�سبوع من الكامب �إىل املدينة القريبة كي يجلب الأغرا�ض التي يحتاج �إليها املطبخ
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الرئي�سي يف الكامب ،عينوه م�ساعد ًا للمحا�سب الأجنبي (م�سرت جون) امل�س�ؤول عن
متوين الكامب ،وكان حمد من الظرف والذكاء والن�شاط �أن جعل م�سرت جون يثق به
ويكلفه بالذهاب لوحده �أحيان ًا �إىل املدينة ليجلب امل�ؤن� ،شعر حمد باالعتزاز والفخر
لأول مرة حني وجد نف�سه �شبه م�س�ؤول بعد �أ�شهر من العناء ،بد�أ رويد ًا رويد ًا يتعرف
�إىل ال�شخ�صيات التي تعمل يف الأ�سواق وتزود ال�شركة بامل�ؤن ،مل يكن ينق�صه الذكاء
لكي ي�ستغل هذا الأمر ل�صاحله ،كان املهم بالن�سبة مل�سرت جون ولل�شركة �أن ت�صل
الكمية املحددة بال�شروط الالئقة� ،أما عن كيفية و�صولها فال يهتم ،والذي ي�ستفيد من
ذلك هو حمد بال �شك ،لذلك كان على التجار �إر�ضاء حمد بطريقة �أو ب�أخرى� ،صحيح
�أنهم كانوا يدفعون قلي ًال ،لكن هذا القليل كان له �ش�أن يف حياة حمد ،و�شيئ ًا ف�شيئ ًا
بد�أ حمد يتك�شف طريقه اجلديد� ،أ�صبح يتقن بع�ض الكلمات واجلمل التي تعينه على
التفاهم مع الأجانب الذين �أخذوا بدافع عطفهم عليه و�إعجابهم بذكائه يبيعون له
بع�ض الأغرا�ض التي يتخلون عنها ب�أ�سعار زهيدة فيبيعها ملن يعرفه يف ال�سوق ويربح
بذلك فرق ًا جيد ًا ،بكل ب�ساطة �أ�صبح تاجر ًا بالفعل� ،إن الظروف كلها بد�أت تعمل يف
�سبيل جناحه.
رم خمي�س وبع�ض البحارة
غد ًا ي�صبح املحمل جاهز ًا لل�سفر �إىل دبي بعد �أن مّ
الذين ي�ساعدونه بع�ض ال�شقوق وا�ستبدلوا بع�ض �ألواح اخل�شب ودهنوه بالطالء
املنا�سب ،خمي�س ي�ساوي وزنه ذهب ًا عندما يعمل قالف ًا ،ال �أحد يف الديرة ي�ستطيع
�أن يباريه يف هذه املهنة ،حني يبد�أ بالعمل ين�سى كل �شيء حوله ،ال يخطر له �أبد ًا �أن
هناك من ينتظره يف البيت رغم ولعه ال�شديد بطفلته اجلميلة نورة ،البحارة الذين
ي�ساعدونه ا�شتكوا منه �ضمن ًا لأنه ال يعطيهم جما ًال للراحة ،هم يعلمون متام ًا �أنهم ال
ي�ستطيعون معار�ضته ،ال لأنهم يخ�شونه ،بل لأنهم يخ�شون من يقف وراءه ،وهو النوخذة
�أبو حممد.
لعل خمي�س ًا هو ال�شخ�ص الوحيد الذي ال يتمنى �أبد ًا �أن ينتهي عمله حتى ال يرجع
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�شخ�ص ًا عادي ًا يتحمل التوبيخ واال�ستهزاء �أحيان ًا دون �أن يجر�ؤ على االعرتا�ض بعد
�أن تعود النا�س ا�ست�ضعافه واال�ستهانة ب�أمره ،زوجته فاطمة ما برحت منذ زواجها
به حتر�ضه على �أن ال يقبل الإهانة من �أحد حتى لو كان �أقوى منه ،يتحم�س لكالمها،
يجد فيه توافق ًا مع رغبته الدفينة� ،إال �أنه عملي ًا كان يرتاجع يف اللحظة الأخرية ويقبل
ال�سكوت على م�ض�ض مغ�ضي ًا عما �سمعه ور�آه ،لذلك وجد من الأ�سلم له �أن يخفي عن
زوجته ما يتعر�ض له �أو يروي �أحيان ًا رواية معاك�سة متجنب ًا تقريعها ولومها الذي ال
يتحمله لأثره الذي يحدثه يف نف�سه ،رمبا �أكرث من ا�ست�ضعاف الآخرين له وا�ستهانتهم
به.
�أما خالد فقد انقطع عن املجيء ملجل�س عمه بعد �أن حتم�س لذلك يف البداية ،رجع
�إىل اللعب مع ال�صبيان� ،صار يخرج كعادته �إىل ال�سكيك حا�سي الر�أ�س مفتوح ال�صدر،
عند الع�صر الحظ العم �أن خالد ًا يحاول التهرب من مواجهته حني �صادفه قادم ًا يف
�أول ال�سكة� ،صرخ عليه ،فما كان من خالد �إال �أن رجع لعمه مذعن ًا ،ا�ستهل عمه الكالم
بغ�ضب حلالته الزرية التي تليق بال�صبيان ال بخالد الذي �أ�صبح على �أبواب الرجولة،
بينما كان خالد مطرق الر�أ�س ال يجد عذر ًا حلاله وال يجر�ؤ على مقاطعة عمه ،ثم يف
غمرة غ�ضبه �س�أله ملاذا انقطع عن زيارته يف املجل�س ،حاول خالد �أن يغمغم باجلواب
منكر ًا �أنه ق�صد ذلك� ،إال �أن العم مل يكن بحاجة �إىل من ي�شرح له الأمر ،فهو يعرف
�ضمن ًا �أن �أمه وراء ذلك..
متى �ست�صبح رج ًال �أعتمد عليه يا خالد؟� ،أمل �أقل لك �إنني �س�آخذك معي باملحمل
�إىل دبي؟ ،متنى خالد لو مل يذكر عمه تلك الرحلة ،يف النهاية �أح�س خالد �أن الدنيا
�أطبقت عليه� ،أمره عمه :قل لأمك لكي جتهز لك �أغرا�ضك لت�سافر معي غد ًا �إىل دبي!!،
مل ي�صدق خالد �أن عمه تركه وم�ضى يف طريقه ،ورغم �أن كابو�س ًا كان يخيم عليه� ،إال
�أن الأمل بال�سفر عاد �إليه مرة �أخرى وبعث الن�شاط يف �أرجاء نف�سه اخلاملة.
جتهز �أبو حممد لل�سفر بعد �أن �أخذ �سلفة كافية من التجار الذي �أو�صوه على
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الأغرا�ض التي يحتاجون �إليها يف ال�شتاء ،من «خالقني» لك�سوة الأوالد ودهن وجناد
وب�سط ،عدا «العي�ش» وال�سكر والقهوة والقمح� ،أما الأغرا�ض التي �سي�أخذها معه
وح ّملت عند الع�صر فهي ال�صوف وبع�ض احلالل ،كل ذلك ر�آه خالد من بعيد ،خاف
ُ
�أن يقرتب من املركب �أكرث حتى ال يلت�صق به.
هال الأم ما �سمعته من خالد ،كانت تخ�شى هذه اللحظة التي ت�ضطر فيها �إىل
مواجهة العم بحقيقة حريتها يف تربية ولدها دون �أن يتدخل �أحد� ،إنها تعلم مدى ما
�ستثريه من عوا�صف نتيجة موقفها ،فاملجتمع الذي حولها �سيقف مع العم القوي يف كل
الأحوال ،فال�صبي من �ش�أنه �أن يتعلم الرجولة على يد الرجال ال يف �أح�ضان الن�ساء،
�إن �أحد ًا ال يعلم الأ�سباب احلقيقية وراء �إ�صرار العم غريها ،بد�أت تدرك متام ًا �أن من
جرحت كربياءه دون ق�صد منها م�صمم على االنتقام منها ب�سلبها �أعز ما متلك ،وهذا
ما �أثار خوفها �أكرث ف�أكرث على ولدها الذي ال يدري �شيئ ًا �سوى �أنه يتمنى يف قرارة
نف�سه �أن توافق �أمه على �سفره.
يف امل�ساء ذهبت �أم خالد �إىل بيت العم ،كانت ت�أمل �أن ت�ستطيع بكيا�ستها ولباقتها
ثني العم عن موقفه ،فهي ال ت�ستطيع تو�سيط �أحد غريب يف ذلك حتى ال تثري م�شكلة
�أخرى ،جل�ست مع زوجته امل�سكينة التي تعاطفت معها ،لكنها �صارحتها بحالها ،فهي
ال جتر�ؤ على مفاحتته بهذا الأمر �أو غريه.
حني ر�آها �أبو حممد يف البيت ذلك امل�ساء �أدرك متام ًا �سر جميئها ،غري �أنه كابر
على نف�سه ،وقبل �أن تنطق بحاجتها ت�ساءل �أمامها كمن يريد �إ�شعارها مب�س�ؤوليته
عنها بطريقة ال تخلو من االنتقاد واللوم ..هل جاءت لوحدها..؟ كان الواجب �أن
ترتك خالد ًا يو�صلها �إىل البيت ،!..تعللت ب�أن امل�سافة قريبة و�أن خالد ًا يف البيت مع
�أخواته ،مت�صربة على لومه لها لأنها ال تريد االبتعاد عن ق�ضيتها التي جاءت من
�أجلها ،رغم �أنها املرة الأوىل يف حياتها التي يوجه �إليها مثل هذا اللوم� ،أدرك العم
ما يعتمل بنف�سها ف�أراد تغطية ذلك من خالل �إبراز حر�صه عليها وعلى ولدها و�أنه ال
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يريد للنا�س �أن يلوكوها ب�أل�سنتهم ،ثم كمن �أح�س �أنه هيمن عليها �إزاء �سكوتها على
ل�سعاته قال لها بطريقة عر�ضية خبيثة �ضمن ًا :هل جهزت �أغرا�ض خالد لل�سفر� ،أنا
�أعلم مقدار فرحته بهذه الرحلة ،لكن ها ،ال تظني �أنني �س�أدللـه ،فهو مل يعد �صبي ًا ،بل
�س�أعامله كما يعامل الرجال ،هنا مل ت�ستطع �أم خالد ال�سكوت �أكرث فاعرت�ضته قائلة:
 واللي يخليك يا بو حممد ما �أبي ولدي خالد ي�سافر يف البحر على املحمل.مل يكن كالمها يخلو من التو�سل ،لكن ذلك مل يزده �إال ح�سم ًا للأمر:
 �شلون ما ي�سافر..؟ عيل تبينه يلعب يف ال�سكيك يا �أم خالد؟ ال يا بو حممد ،من قال..؟ �أنا �أبيه يتم معاي يون�سني� ،أنا من غريه ما �أقدر�أ�صرب.
 �أنا مبقام �أبوه و�أدرى مب�صلحته! حمد ينكر يا بو حممد ،وانت ما تق�صر ،لكن �أنا �أمه و�أبيه يتم معاي! ال يا �أم خالد� ،أنا ما �أبيه يرتبى بني احلرمي� ،أنا �أبيه ي�صري ر ّيال ،و�أنا قلتكلمتي ،خالد بي�سافر يعني بي�سافر!!.
هنا مل يدع لها �أبو حممد جما ًال �آخر للمناورة ،ومل تدر عن نف�سها يف غمرة
ا�ضطرابها كيف وجدت نف�سها للمرة الأوىل يف حياتها تواجه رج ًال مقتدر ًا ك�أبي
حممد:
 ال يا بو حممد ،خالد ما يرتك البيت من غري �شوري و�أنا �أمه.وهنا قاطعها العم بحدة بعد �أن احتقن وجهه:
 ترفعني �صوجت علي وتردين كالمي يا �أم خالد ،واهلل ثم واهلل لوال كرامة املرحوم�أخوي غري ت�شوفني �شي ما ي�سرج!..
وهنا مل تعد �أم خالد تدري عن كلماتها الغا�ضبة:
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 ما يحتاي يا بو حممد هالكالم� ،أنا اللي �أحلف ميني اهلل عمري ما �أد�شبيتك.
يلحقها بكلماته الغا�ضبة بينما تتهي�أ للخروج:
 جويف� ،أنا ما علي منك� ،أنا علي من ولد �أخوي خالد. ما لك علينا كلمة من عقب اليوم يا بو حممد ،ويوم ولدي خالد يرتكني ويجيكذيك ال�ساعة يغنيني اهلل!..
خرجت �أم خالد من بيت النوخذة وهي ال تلوي على �شيء ،مل ت�ستطع �أن تكتم
عرباتها حني �أقفلت باب البيت وراءها ،جل�ست منهارة تبكي بحرقة ،بينما اندفع �إليها
خالد الذي كان ينتظر عودتها ،مل يكن يدري ما يفعل ،ح�سب �أن بكاءها ب�سببه ف�أخذ
يقبل يدها ور�أ�سها طالب ًا �سماحها واعد ًا �إياها �أن ال يفكر يف البحر مرة ثانية ،بينما
�أخذته �إىل �صدرها غري م�صدقة ،كان �أهون عليها �أن تخلع قلبها من بني �ضلوعها من
�أن ترى وحيدها م�سافر ًا بعيد ًا عنها على حممل عمه النوخذة.
ا�ستحلفته باهلل وهي تبكي �أن يبتعد عن عمه الذي �أهانها يف بيته ،بينما كان خالد
يف غري حاجة �إىل مثل هذه التو�صية منها ،كان يكفيه �أن يرى دموعها ليحقد على من
�سبب لها هذه الدموع.
جل�س املطوع يرقب ب�أ�سى عميق حفيده ال�صغري حممد ًا ،بينما �أمه �سلمى تتهي�أ
للذهاب �إىل بيت �أخيها �صالح غري عابئة بولدها ،فهي ال تدرك �إىل الآن فيما �إذا كان
طفلها طبيعي ًا �أم ال!� ،أما �أم جا�سم فقد اكت�شفت الأمر من �شهره الأول عندما الحظت
بالدته وعينيه الناع�ستني دائم ًا ،مل تكن حركته ك�سائر الأطفال ،بطيء اال�ستجابة ملا
يدور حوله ،احت�ضنته �أم جا�سم من البداية ،فهي التي تطعمه وت�سقيه وتهتم ب�ش�ؤونه،
وتنيمه �إىل جانبها خوف ًا عليه من �أمه التي كادت تزهق روحه يف �إحدى الليايل عندما
وجدوها منقلبة عليه دون �أن تدري والطفل يختنق حتتها لوال �أن العناية لطفت به
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و�صحت �أم جا�سم على �صوته املكتوم ،امل�سكينة نومها ثقيل لدرجة عجيبة ،ت�شبه يف
ذلك �أباها ،كان املطوع وامر�أته يوا�سيانها وال ي�ؤنبانها �إال فيما ندر ،ورغم �أنها وجدت
فيهما خري الأب والأم� ،إال �أن حياتها ال�شقية �أرادت �أن تنت�صر يف النهاية حني قي�ضت
لها زوج ًا خ ّيب �آمالها كما خ ّيب �آمال �أهله من قبلها ،رغم ذلك كانت را�ضية به ال
ت�شكو �شيئ ًا� ،إال �أن القدر �أبى �أن يحفظ لها هذا الزوج ف�سلبها �إياه ،وها هي الآن تق�ضي
�أيامها ت�ستند �إىل اجلدار ،ال تنتظر �أحد ًا ،حتى طفلها ال ميلأ فراغها ،لأنها ال حت�س
به ك�سائر الأطفال الذين يجلبون النظر.
انتبهت �سلمى ل�صوت املطوع ي�ستعجلها لكي يو�صلها �إىل بيت �أخيها ،قبل �أن
تذهب معه �س�ألت �أم جا�سم لت�أخذ الطفل معها حتى ال يعذبها ،لكن �أم جا�سم مت�سكت
بالطفل ،قالت �إنه ي�سليها ،مل تهتم �سلمى كثري ًا للأمر ،ذهبت مع املطوع الذي كان
ينظر �إىل زوجته نظرة ذات مغزى وهي تبقي الطفل معها يف البيت� ،أما �سلمى فلم
يكن يدور يف ذهنها �أبد ًا ما كان ي�شغل بال �أم جا�سم يف حينه ،مل يبك الطفل لذهاب
�أمه ،فهو متعود البقاء مع جدته التي احت�ضنته �إىل �صدرها و�أخذت تدللـه وتناغيه،
بينما هو ال ي�ستجيب �إال فيما ندر ،لذلك مل ترد �أم جا�سم �أن يذهب الطفل مع �أمه
خارج البيت حتى تبعده عن مالحظات الآخرين ،فهي ال تريد �أن ينمو حفيدها على
�أل�سنة النا�س امل�شفقة ،رمبا ي�صبح طبيعي ًا قبل �أن يالحظ النا�س ذلك وينتهي الأمر،
و�إال ف�إنه لن ي�سلم �أبد ًا من كالمهم حتى لو �شفي فع ًال ،اغرورقت عيناها بالدموع وهي
ت�ضم الطفل �إىل �صدرها احلنون ك�أمنا ت�شفق على ولدها جا�سم مرة ثانية يف �صورة
ولده ..يا رب �س�أرعاه بعيوين ،ذهب جا�سم دون �أن ي�أ�سف عليه �أحد ،حتى �أبوه يخجل
من ذكره رغم حزنه عليه ،ارفق بولده يا رب ،ال تقطع ذريته ،تنتبه �إىل غمغمات
ت�صدر عن الطفل فتم�سح جبهته بكفها وهي ترمقه:
 �أيها امل�سكني لن �أي�أ�س منك� ،أنا �أمك ال تخف� ،س�أظل جلانبك دائم ًا� ،ستغدو�شاب ًا ب�إذن اهلل ،ت�شري ب�أ�صبعها مهددة :لكن ها ،حت ّمل �أن حترق قلبي مثل �أبيك.
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ر�سالة
ان�صرف امل�صلون بعد االنتهاء من �صالة اال�ست�سقاء ،م�شى خمي�س الذي مل يذهب
مع النوخذة �إىل دبي �إىل جانب املطوع و�صالح وراءهما ،كان �أبو ح�سني يفرك عينيه
من الغبار الذي يثريه الهواء بني احلني والآخر وهو ال ينفك يبدي �ضيقه وانزعاجه من
كل �شيء ،حني و�صل �إىل جانب املطوع �أبعد خمي�س ًا من مكانه ليم�شي متطرف ًا ،وانطلق
ل�سانه الالذع كعادته:
 �أبي �أفهم لي�ش يا مطوع ما تنقي غري هاملكان حق �صالة اال�ست�سقاء ،يف كل �سنةما ت�شوفه �شلون يلعب فيه الهوا ،ما بقي واحد من امل�صلني �إال وتلعوز من الغبار.
يجيبه املطوع دون �أن يلتفت �إليه ،بينما �صالح يكتم �ضحكته ملعرفته ب�أبيه:
 وانت اهلل يهديك يا بو ح�سني مهب �شاغل بالك غري الغبار ،املكان ذي قريبحق �أهل الديرة كلهم ومنا�سب ،وغري جذي تعودنا ن�صلي فيه.
وكمن ال ي�سمع كالم املطوع وال يهتم مبربراته:
 قول املكان قريب حق بيتك يا مطوع ،ايه. ال حول وال قوة �إال باهلل ،انت ما تيوز عن �سوالفك يا بو ح�سني. ميكن عل�شان هو قريب من بيتك اهلل �سبحانه يطرح فيه الربكة. �سمعوا هال�سوالف ،الربكة مهب يف املكان ب�س ،الربكة يف النية الطيبة يا بوح�سني.
يقرتب اجلمع من ال�سدرة ،فيلتفت املطوع خلمي�س:
 ييب لك دلو ماي يا خمي�س ور�ش الأر�ض عل�شان نيل�س. �إن �شاء اهلل.123

 �أنا ب�صراحة ما �أقدر ايل�س هني يف الغبار ،الدكان �أح�سن. تعال يا خمي�س ال تعذب روحك� ،أبو ح�سني عازمنا نيل�س عنده يف الدكان.ورغم �أن �أبا ح�سني كعادته يتحا�شى خمي�س ًا �إال �أن خمي�س ًا يحاول �أن يداعبه:
 بو ح�سني ما ي�سويها يا عمي ،يخاف من اخل�سارة.ينربي له �أبو ح�سني بعد �أن وجد من يتعاىل عليه:
 كلهم يتف�ضلوا من غريك يا خمي�س ،ها �شقلت؟يرتبك خمي�س الذي �شعر بالإهانة فينقذه املطوع:
 �إن ما راح معانا خمي�س حمد منا يقبل عزميتك ،ها �شقلت يا بو ح�سني..؟ينفخ �أبو ح�سني تنهيدة من �صدره املثقل باالنزعاج ،بينما يبدو االرتياح على
خمي�س الذي يلوذ باملطوع..
 انت دامي ًا تدافع عن خمي�س يا مطوع ،ما �أدري �شلي عاجبك فيه. خمي�س هاذي حلية غامنة ومربوك ،وانت ما لك حق حتتقره.عند باب الدكان يتعلل �صالح بعذر لين�صرف �إىل بيته ،ك�أمنا ينتظر من �أبيه
املكابر الذي ال يهتم له �أن يدعوه للجلو�س معهم ،لكن �أبا ح�سني ي�شعر �أن ثق ًال انزاح
عن �صدره بذهاب �صالح املنك�سر ،الذي ال تقدر �أي وا�سطة �أن تزيح ذلك احلاجز
ال�سميك الذي يف�صله عن �أبيه� ،أما املطوع فرغم �إح�سا�سه بذلك الأمر �إال �أنه مل
يتدخل ملعرفته �أنه مل يعد هناك �أي �شيء يفيد يف هذه الق�ضية غري الزمن.
جل�س �أبو ح�سني على �صندوق خ�شبي عليه و�سادة مت�سخة ،بينما قدم الكر�سي
الوحيد للمطوع كي يجل�س عليه� ،أما خمي�س فجل�س فوق «خي�شة احلب» ،ينظر �أبو
ح�سني ملا حوله يف الدكان ويبد�أ يف ال�شكوى من نق�صان املواد ،فقد هل ال�شتاء وكل
�شيء يتناق�ص وينكم�ش يف هذا الف�صل ،لذلك كان ال بد من االقت�صاد يف املعا�ش ،بعد
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هذه املقدمة ميد �أبو ح�سني يده للإبريق املو�ضوع حتت الطاولة وي�سلمه خمي�س ًا ويلتفت
للمطوع معتذر ًا:
 ما عليه يا مطوع ،اجلود من املوجود ،الإبريق باقي فيه �شاي من ال�صبح. ياالبخيل� ،أكيد �صار له من �أم�س ،من يدري ،ميكن �صار له يومني..؟ي�شم خمي�س ال�شاي بعد فتح الغطاء ،يبدو على وجهه اال�شمئزاز ويعطيه املطوع
لي�شمه:
 وانت �شعرفك يف ال�شاي حتى ت�شمه ،ما تقول يل؟!يت�ص ّدى له املطوع:
 هاحلني ال ت�سوي لك �سوالف ،يا �إما ت�سوي �شاي جديد واال ما نبغي� ،أو نف�ضحكعند النا�س� ،شقلت؟!
 �أمري هلل.وك�أمنا املطوع يتذكر �أمر ًا:
 �أكيد ذاك اليوم اللي �شربنا فيه ال�شاي عندك يف الدكان الع�صر وعورين بطنيطول الليل والعت جبدي� ،أكيد كان ذاك ال�شاي خامم يف الإبريق ،من يدري.
 مب قا�صر غري تتهمني بعد هالتهمة يا مطوع� ،شلون يعورك بطنك من ال�شايو�أنا ما يعورين مع �إين �شربته معاك؟
 انت متعور عليه� ،شيهمك. عن احل�سد ،قول ال �إله �إال اهلل. ال �إله �إال اهلل �ألف مرة.ان�صرف خمي�س لإعداد ال�شاي� ،أما �أبو ح�سني ف�أخذ قطعة من القما�ش من حتت
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الطاولة لكي مي�سح الغبار حول امليزان وي�ستند مبرفقه عليها ،لكن الهواء كان يحمل
املزيد من الغبار ،قام و�أغلق اجلزء الأمين من باب الدكان اخل�شبي ليتقي تيار الهواء،
�أما املطوع فحرك كر�سيه جهة �أبي ح�سني ليبعد نف�سه عن الغبار املندفع من اجلهة
الثانية املفتوحة من الباب ،وك�أمنا ال ي�ستطيع �أبو ح�سني �أن يرتك املطوع مرتاح ًا من
�أفكاره ال�ساخرة ،بل كعادته يقوم مبعاك�سته بني احلني والآخر:
 تبي ال�صراحة يا مطوع� ،أنا ما �أحب املطر.يلتفت �إليه املطوع متفاجئ ًا بكالمه:
 ما حتب املطر؟! �أبي �أفهم �شللي ا�ستفيد منه ،ال عندي حالل �أرعاه وال زرع �أخاف عليه ،وغريجذي ال�سكيك تنقلب طني ،الواحد ما يقدر مي�شي �إال احذا االطوف(.)1
 يا غ�شيم ،املطر حيا ،مهب للزرع واحلالل وب�س ،ال ،املطر اهو حيا للنفو�س،والإن�سان يوم ينقطع عليه املطر ييب�س مثل الأر�ض ،فهمتني يا بو ح�سني؟!!.
قبل �أن يحتدم النقا�ش ي�صل خمي�س ب�إبريق ال�شاي والك�ؤو�س ال�صغرية ،يتذوق
املطوع ال�شاي فيطلب املزيد من ال�سكر ،يخرج �أبو ح�سني قلي ًال منه يف ورقة مطوية
كامللعقة من الكي�س ،يناولها املطوع الذي ير�ضى �أخري ًا عن طعم ال�شاي� ،أما �أبو ح�سني
فكان يتعجب من خمي�س الذي مي�سك ك�أ�س ال�شاي ملفوفة بكفه دون �أن حترتق من
حرارته ،فرييه خمي�س باطن كفه الياب�س واملت�شقق كجواب ل�س�ؤاله.
بينما كانوا يتلذذون بطعم ال�شاي ،انتبهوا جميع ًا ل�صوت �شخ�ص غريب يلقي
عليهم ال�سالم ،ويف غمرة جوابهم امل�ألوف تبينوا للوهلة الأوىل �أنه لي�س من اجلوار،
لكنته قريبة من لكنة �أهل احل�سا ،دعوه لكي يجل�س مرحبني به ،فقرب له خمي�س
()1االطوف :اجلدران.
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�صندوق ًا خ�شبي ًا غطاه بخي�شة لكي يجل�س عليها ،بعد �أن ا�سرتاح قدموا له ك�أ�س ًا من
ال�شاي ،تناوله �شاكر ًا� ،أخذ منه ر�شفة ثم تطلع �إليهم:
 بغيت املطوع بو جا�سم.. �أنا املطوع بو جا�سم ،خري..؟ ي�سلم عليك حمد وعلى اجلماعة كلهم ،وهو مطر�شني ب�أمانة حق هله ،وقال يل�أمر عليك عل�شان تكون معاي يوم اعطيهم اياها.
برقت عينا �أبي ح�سني وهو ي�سمع ذكر حمد بعد هذا الغياب:
 �شخبار حمد ،ع�ساه بخري..؟ بخري يا عم ،وهو ي�شتغل يف ال�شركة احلني ،يف املخزن الرئي�سي. وانت ت�شتغل معاه هناك؟ انا ا�شتغل قريب منه ،ويوم درى �إين بازور قرابتي يف قطر و�صاين �أمر على هلهو�أطمنهم عنه و�أ�سلمهم هالأمانة.
يلتفت �أبو ح�سني للمطوع مبغزى ،بينما ي�صب خمي�س ك�أ�س ًا �آخر من ال�شاي
لل�ضيف الذي ينتبه لهما:
�شي؟
 فيه ّ الظاهر �إن حمد ما �سمع للحني بوفاة �أبوه ،اهلل يرحمه. �أبوه توفى؟وي�ؤكد �أبو ح�سني:
 من حوايل �شهرين امل�سكني برك يف البيت و�صابه الفالج قبل ال يتوفى اهلليرحمه.
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 اهلل يرحمه.ويحاول �أبو ح�سني معرفة نوع الأمانة بتطفله املعروف:
 �شكرث مطر�ش حمد؟يبدو احلرج على ال�شخ�ص ،بينما املطوع يعاتب �أبا ح�سني بنظرة قا�سية� ،إال �أن
�أبا ح�سني ي�ستدرك قائ ًال:
 �أمه امل�سكينة قاعدة بروحها وحمتاجة حق �أي م�ساعدة.ال يجد املطوع و�سيلة ليقطع بها تطفل �أبي ح�سني �إال �أن يدعو ال�شخ�ص ملرافقته
لبيت حمد ،بينما يبقى خمي�س عند �أبي ح�سني متلكئ ًا ،وبغيظ ينظر �إليه �أبو ح�سني:
 وانت �شا�سوي فيك ،قوم فارق. �إيه زين� ،شفيك كله مغتاظ؟ ما ادانيك.يخرج خمي�س من الدكان الحق ًا املطوع ،غري عابئ بتمتمات �أبي ح�سني التي
تالحقه.
يف الطريق �إىل بيت حمد عرف املطوع من ال�شخ�ص �أن الأمانة هي  50روبية ،كان
هذا مبلغ ًا كبري ًا يف تلك الفرتة ،ده�ش له املطوع وحمد اهلل على �أنه رزق تلك امل�سكينة
يف وقت عوزها ،فهذا املبلغ يكفيها ل�سنة تعي�شها يف بحبوحة من الزاد وامل�صروف
الالزم.
كان املوقف الذي ت�أثر له اجلميع هو تلك الأم الوحيدة العجوز وهي ت�سمع �أخبار
حمد الطيبة بعد �أن يئ�ست من �سماع �أخباره يف عزلتها التي تعي�شها بعد وفاة �أبيه
لفرط ت�أثرها وحنينها لولدها ،حاولت �أن تقبل يد ذلك ال�شخ�ص لأنه يحمل لها ريح
ولدها الغائب ،بعد ذلك مل يحتج �أبو ح�سني وال غريه من �أهل الديرة لي�س�ألوا عن �أخبار
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حمد وعن الأمانة ،لأن �أمه راحت حتدث كل من تقابله ب�أخبار ولدها باعتزاز وتذكر
املبلغ الكبري الذي �أر�سله �إليها ،ومل تكن امل�سكينة تعلم �أن هذا هو �آخر عهدها بولدها
حمد وبالدنيا� ،أغم�ضت عينيها يف �إحدى الليايل وهي حتلم بعودة ولدها ،لكنها مل
ت�ستيقظ يف ال�صباح ،بل وجدها اجلريان بعد �أن فارقت احلياة.
جل�س �أبو حممد بعد عودته من ال�سفر ي�ستمع لأبي ح�سني يخربه عن املبلغ الكبري
الذي �أر�سله حمد لوالدته ،كان االمتعا�ض وا�ضح ًا على وجهه كمن قر�صته عقرب،
لكنه على عادته ال بد له �أن يظهر الالمباالة حتى ال يبدو مهتم ًا كثري ًا للأمر ،هل و�صل
الأمر بحمد �أن يبعث هذا املبلغ؟ �أي عمل هذا الذي يعمله؟ و�أي �شركة هذه..؟ و�أي
حظ هذا الذي يطلع حلمد دائم ًا من قلب املجهول؟ يلتفت �أبو حممد لأبي ح�سني وقد
واتته فكرة منا�سبة:
 �أكيد حمد ب ّواق. �شدراين يا بو حممد؟ لكن ال�شخ�ص ذي قال �إنه ي�شتغل احلني يف املخازن مالتال�شركة.
حمد يعرفه مثلي ،هو طر�ش هاملبلغ
 بكرة تعرف كالمي يا بو ح�سني ،حمد هاذي ّمتعمد عل�شان ت�سمع فيه الديرة.
 حمد ذي داهية!!يف ذلك اليوم ظل حمد هاج�س ًا يرتدد بني الفينة والأخرى يف خماوف �أبي حممد
العميقة ،مل يطرد ذاك الهاج�س من �صدره �إال تفكريه الذي ال ينقطع ب�أم خالد ،تلك
املر�أة التي وقفت يف وجهه وجرحت كربياءه ،رمبا راودته م�شاعر الندم خالل �سفرته،
تعجل يف غ�ضبه عليها ،رمبا كانت هناك و�سائل �أخرى لو ت�أتّى �إليها
�أو الم نف�سه لأنه ّ
الطريق حلقق هدفه ب�صورة يبدو فيها منت�صر ًا على خ�صمه دون جدال ،لكنه كعادته
ينفجر دون توقيت فيبدو هائج ًا يخبط ميين ًا و�شما ًال ال يراعي �شيئ ًا يف طريقه ،كل
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هذا كان ي�صطرع يف داخله ،لكنه الآن عليه �أن ال يرتاجع مهما كانت الظروف ،حاول
املطوع �أن يثنيه عن ق�سمة الرزق ،لكنه ازداد ت�شبث ًا ،وب�شهادة �أبي ح�سني واملطوع ق�سم
الأرزاق املتوافرة واحلالل ،وادعى يف اللحظة الأخرية �أن املحمل هو ملكه خال�ص ًا،
منكر ًا حق �أخيه �أبي خالد فيه ،وغا�ض ًا النظر عن ديون كثرية وح�سابات لأبي خالد
يف ذمته مل يكن يعرفها �أحد غريهما ،وبذلك خرجت �أم خالد مبلكية البيت الذي
ت�سكن فيه وبن�صف احلالل ومبلغ من املال ال ي�ساوي جزء ًا من ع�شرة �أجزاء من املبالغ
امل�ستحقة لهم ،ر�ضيت �أم خالد بذلك رغم �إح�سا�سها بالغنب ،وكان �أهون عليها �أن تبد�أ
من ال�صفر مع ولدها على �أن ت�شرتك مع �أبي حممد يف رزق واحد.
كان لأبي حممد فل�سفة غريبة يف هذا الأمر ،كان يعتقد �أنه بق�سمته هذه وافر
خلالد �ضمن ًا جزء ًا غري ي�سري من ح�صته يف ذمته ،لأنه كان ي�ضع يف ح�سابه �أن �أم
خالد �سوف تت�صرف بكل �شيء م�ستغلة ولدها خالد ًا الذي يتعلق بها ،فلماذا يعطيها
جميع احلقوق ،وبالتايل فهو �سي�ساعد خالد ًا ،ولو جاء �إليه حمتاج ًا لن يبخل عليه
ب�شيء من حقوقه ،حتى لو ا�ضطر لإعطائه من ن�صيبه ،املهم �أن ال يبقى يف رعاية
�أمه ،وهكذا كان �أبو حممد يربر لنف�سه نكرانه ديون �أخيه وح�ساباته دون �أن ي�شعر
ب�أي ذنب ،لكن ماذا لو �أن خالد ًا بقي حتت �سلطة �أمه ومل يتقرب من عمه؟ حينها ال
يهمه من �أمره �شيئ ًا ،عليه �أن يتحمل تبعة ذلك ولي�س على العم �أية م�س�ؤولية ،لكن كيف
ينتقم من �أم خالد �إذا مل ي�ستطع �أن ي�سحب ولدها خالد ًا منها؟ هذا ما كان يقلق العم
حقيقة ،ال�شيء الذي جعله مطمئن ًا هو ثقته �أن خالد ًا �سيكرب مع الأيام ويتقرب من
ع ّمه �أكرث ،فهو ابن �أبيه الذي يحب البحر وال�سفر ،وما دام كذلك لن ي�ستطيع �أحد �أن
يبعده عن عمه النوخذة.
بلغت نورة عامها ال�سابع ،ما زادتها ال�سنوات �إال بهاء وروعة ،لدرجة �أنها الطفلة
الوحيدة التي يعطيها �أبو ح�سني احلالوة من غري مقابل عندما متر من �أمام دكانه،
كلمة �سبحان اهلل من �أفواه النا�س هي التي ترافق طلعتها �أمامهم.
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يف ال�صباح كانت �أم خالد تطعم احلمام ،بينما راحت فاطمة التي جاءت مع
ابنتها نورة مت�شط �شعر ح�صة وتفليه لتعقد لها غدائرها ،فح�صة ت�ألف كثري ًا فاطمة
بعد �أن �أ�صبحت عقدة �أمها ،وما زالت تزداد عناد ًا وم�شاك�سة ،كثري ًا ما حاولت �أم
خالد �أن تفهمها �أنها حتبها وتعزها ،لكن ح�صة تبقى جامدة العينني �أمامها ك�أمنا ال
ي�ؤثر فيها الكالم ،لأنها ال ت�سمع �إال ما تريده ،لكنها غريبة يف ت�صرفاتها حني تكون
لوحدها يف البيت ،فهي تت�صرف كامر�أة حقيقة تقوم بكل الأعمال والرتتيبات.
الأهم من ذلك كله هو غريتها ال�ضمنية التي ما زالت تكرب مع الأيام من �أخيها
خالد الذي �أ�صبح على �أبواب الرجولة ،مما زاد الأمر تعقيد ًا ،فالأم حت�سم الأمر دائم ًا
ل�صالح ولدها خالد الذي ترى �أن له الأولوية يف كل �شيء دون �أن تناق�ش الأمر� ،أما
هنود فكان اجلميع يحبها ،لأنها م�ساملة ،طيبة ،ال تطلب كثري ًا ،تفعل كل ما يطلب منها
دون عناد ،ترافقها كظلها ،لكن عندما تغيب الأم ت�صبح ك�سولة خاملة �إذا مل يطلب
منها �أحد �شيئ ًا ،كانت �أم خالد ترى �أن حظوظ البنات وا�ضحة من طريقة معي�شتهن
يف البيت ،فالبنت الطيبة الوديعة امل�ساملة كهنود �سيكون حظها طيب ًا وير�ضى عنها
زوجها وت�سعد يف حياتها� ،أما ح�صة فكثري ًا ما كانت تبدي تخوفها �أثناء توبيخها من
حظها ال�شقي الذي تكتبه بعنادها وم�شاك�ستها وبطبعها الغام�ض الذي ال ت�ستطيع �أن
تفهمه ،لكن ذلك احلظ ال�شقي الذي تتنب�أ به الأم البنتها ال ي�ؤثر يف خوف الفتاة قلي ًال
�أو كثري ًا ،راحت �أم خالد ت�شتكي خماوفها هذه لفاطمة التي �أخذت على عاتقها مهمة
اجللو�س مع ح�صة وم�سايرتها و�إفهامها باملعروف واجباتها.
نورة ان�شغلت ب�شغف مبراقبة احلمام وهو يلتقط احلب مبناقريه من يدي �أم
خالد ،كان احلمام �أني�س ًا لدرجة ال�صعود على كفها �أو الطريان حول ر�أ�سها وهي تبعده
عنها خمافة �أن يو�سخها� ،أحيان ًا كانت حمامتان تت�صارعان على الوقوف فوق كفها
اللتقاط احلب فت�ضحك �أم خالد ،كان �إطعام احلمام يريحها متام ًا ،ت�شعر ب�صفاء
غريب ما بعده �صفاء ،لكن نورة ت�شاهد منظر ًا لأول مرة يف حياتها� ،إحدى احلمامات
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ت�صعد بعد �أن التقطت احلب �إىل الع�ش الذي كان يربز منه منقار لفرخ �صغري ما لبث
يدعو �أمه لإطعامه وجبة ال�صباح من احلب املعجون بريقها ،ر�أت كيف مدت احلمامة
الأم منقارها داخل منقاره وبحركة ت�شنجية من رقبتها كانت تدفع �إليه الطعام ،وحني
كانت تتوقف للحظات كان الفرخ يطلق �أ�صواته وي�ضربها بجناحه الرقيق عدة مرات
فتعود �إليه الأم ثانية لتطعمه.
هذا املنظر جعل نورة م�شدوهة ومتعلقة به وهي تطلق ال�ضحكات الربيئة ملنظر
الفرخ ،و�أحيان ًا كان الإ�شفاق يرت�سم على وجهها ،ابت�سمت لها �أم خالد ثم �أخذت ت�شرح
لها هذه العالقة بني الأم وفرخها ،قالت لها مبغزى :عندما جتل�سني هنا دائم ًا �سوف
تعرفني كيف �أن الأم تفعل امل�ستحيل من �أجل �أن ال يجوع ولدها.
رجع خالد من ال�سوق ،كان كافي ًا عندما �أطل من باب البيت �أن تن�سى �أم خالد
ت�سا�ؤالت نورة وتن�شغل بكل حركة وخطوة خلالد داخل البيت� ،أ�صبح خالد �شاب ًا ما
عليه �إال �أن ي�أمر وينهى لكي يقوم البيت كله بخدمته.
هل تن�سى موقفه منذ �شهرين ملا راح �أبو ح�سني يكلمه بال�سر ويغريه لكي ين�ضوي
حتت جناح عمه؟ ،لكن خالد ًا رف�ض ب�شدة �أن يكون �سبب ًا يف قهر �أمه ،لن ين�سى لأحد
�إ�ساءة مهما بلغت يف حق �أمه.
بد�أ خالد يبحث عن عمل ينا�سبه يف ال�سوق ،كثري من التجار كانوا يرغبون يف
�إعانته من �أجل ذكرى والده ،لكن العم مبا له من عالقة وثيقة بال�سوق وجتاره ا�ستطاع
�أن يظهره هو و�أمه جاحدين لعطفه ورعايته� ،أغلب التجار الذين قابلهم خالد كانوا
يعتذرون له بطريقة ال جترحه ،لكنهم يومئون له بطرف خفي لإعادة عالقته مع عمه!!،
مل يكن �أحد منهم راغب ًا �ضمن ًا يف �إغ�ضاب �أبي حممد .بد�أ خالد يعي هذه الأمور ،مما
زاد يف كراهيته لعمه� ،أخري ًا قرر �أن يفتح دكان ًا خا�ص ًا به يف ال�سوق مب�ساعدة املطوع
الذي يقف �إىل جانبه دائم ًا� ،أ�صبح البيت بحاجة �إىل وارد يومي ثابت ،مل يعد يكفيه
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ما يرد �إليه من �إنتاج احلالل ،كذلك تناق�ص املبلغ الذي كان بحوزتهم ،كانت الأم
تعمل دائم ًا على تخفيف هموم ولدها ال�شاب مبعدة من �أمام عينيه الآفاق ال�سوداء،
مكابرة على الواقع ،مقفلة �أمامه الطريق كي ال يفتح لها مو�ضوع البحر الذي كان يف
ذلك الوقت �أ�سهل و�سيلة للعي�ش و�أ�صعبها مع ًا.
�أمر �آخر بد�أت �أم خالد تالحظه على ولدها ،وهو حرجه وانزعاجه من تدليلها
امل�ستمر له ،كانت الكلمات تفلت من ل�سانها رغم ًا عنها ،فتقول له كلما طلع �أو �أطل
عليها« :يا بعد جبدي» ،يا عيوين ،فديتك ،وما �شابه� ،صار يتهرب من معانقتها له،
كانت تف�سر ذلك ب�أنه �أ�صبح رج ًال ،وهذا كان ير�ضيها �أكرث ويزيدها تعلق ًا به مع مرور
الأيام.
هذا اليوم اتخذ حمد قرار ًا حا�سم ًا وجديد ًا من نوعه ،معتمد ًا فيه على �ضربة
حظه� ،صحيح �أن هذه املغامرة اجلديدة تختلف عن �سابقاتها ب�أنها املرة الأوىل التي
يجل�س فيها حمد �ضارب ًا �أخما�سه ب�أ�سدا�سه ،م�شاور ًا بع�ض الأ�صدقاء الذين يثق
ب�آرائهم ،وكانت مغامرة حم�سوبة ،لكن هل يتدخل احلظ هذه املرة كما تدخل يف
ال�سابق وانت�شله من ال�ضياع يف املجهول� ،أم �أنه يتخلى عنه وت�ضيع كل ح�سابات حمد
وت�سقط كل �أحالمه التي بناها عليها؟.
كانت البداية كلمات عابرة �سمعها خالل نقا�ش عام ،لكن حمد اكت�شف مغزى
هذه الكلمات ،فال�شركة يف تلك الأيام ومع �أول عهدها كان عليها �أن ت�ؤ ّمن خدمات
كثرية لعمالها وموظفيها لت�سيري �ش�ؤونها ال تدخل يف اخت�صا�صها البرتويل ،مثل مد
الطرقات وت�أمني الأطعمة وامل�شروبات للعمال وتفريغ الب�ضائع وحتميلها من ال�سفن
الكبرية و�إليها ،لأن هذه ال�سفن غري قادرة على االقرتاب من امليناء ل�ضحالة مياهه
وعدم �أهليته ال�ستقبال ال�سفن الكبرية ،و�أ�شياء كثرية غري ذلك ،ور�أت ال�شركة بعد
فرتة �أن من م�صلحتها التخل�ص من هذه اخلدمات والرتكيز على امل�سائل البرتولية
ال�صرفة ،لذلك تعاونت مع بع�ض املتعهدين الذين �أخذوا على عاتقهم توفري هذه
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اخلدمات ،كانت ال�شركة تف�ضل التعاون مع من �سبق له العمل فيها لدرايته ب�ش�ؤون
ال�شركة و�سهولة التفاهم معه ،و�أي�ض ًا لت�شجيع الكوادر التي ارتبطت بال�شركة.
كانت البداية كلمات جاءت على ل�سان �أحد امل�شرفني الأجانب يف املطعم للم�سرت
�ستيوارت رئي�س املخزن الذي يعمل معه حمد ،والدافع الذي جعل حمد يهتم لهذا
احلديث الذي كان من املمكن �أن مير من جنب �أذنيه دون �أن يبايل به هو ورود ا�سم
�سليمان الذي ترك ال�شركة من �شهور خلت بعد �أن عمل بها ل�سنوات ،فهم حمد �أن
�سليمان �سيقيم م�صنع ًا للثلج ل�صالح ال�شركة بعد �أن ر�سا العطاء عليه خلدمته يف
ال�شركة ،كل �شيء فهمه حمد� ،إال هذا االرتياح الذي بدا على وجهيهما مع ًا ك�أمنا
يزيحان عن كاهلهما هم ًا ثقي ًال ،كيف تر�ضى ال�شركة �أن تغ�ض النظر عن �إنتاج
وتوفري هذه املادة واال�ستفادة من بيع فائ�ضها يف ال�سوق من �أجل �شخ�ص �أ�صبح خارج
ال�شركة؟ ،ال بد �أن له�ؤالء الأجانب حكمتهم يف ذلك� ،أنا �أثق بهم ،عاي�شتهم �سنوات
وهم يعملون بجد ،ال يت�ساحمون يف �شيء على الإطالق �ضد م�صلحتهم� ،إنهم يحاولون
التوفري يف كل �شيء ،حتى يف �سالمهم وجمامالتهم ،لي�س لديهم وقت �إال مل�صلحتهم.
راح حمد يفكر بعمق وي�ستعيد احلوار الذي جرى قريب ًا منه ،لكن ملاذا اهتم بذلك؟،
ثمة �إح�سا�س غريب كان يوحي حلمد �أن من يفهم هذه املعادلة �سوف يتجاوز واقعه
كثري ًا ،كم الم �سليمان حني ترك عمله يف ال�شركة بعد �أن ا�ستقرت �أحواله فيها و�صارت
له عالقات مع اجلميع بحكم �إتقانه اللغة الأجنبية ،هل كان �سليمان يخطط يف �سره
لذلك امل�شروع عندما ترك ال�شركة؟� ،إذا كان الأمر كذلك ف�سليمان رجل ذكي بحق
ولي�س �أبله راف�س ًا للنعمة كما اعتقد اجلميع وقتذاك ،هذا هو ال�س�ؤال الذي �شغل حمد
يف ليلته تلك ،لكن من �أ�شار ل�سليمان �أن ال�شركة �سوف ت�شجع مثل هذه امل�شاريع؟،
مل يكن اجلواب �صعب ًا ،فعالقات �سليمان داخل ال�شركة ميكن �أن تف�سر ذلك ،ملاذا ال
�أ�س�أل رئي�س املخزن� ،إن عالقتي به جيدة وهو يثق بي وي�شجعني دائم ًا ،لكن علي �أن
�أتغابى �أمامه حتى ال يدرك �أن يل ق�صد ًا من وراء �س�ؤايل ،لكي يكون حري�ص ًا �أكرث
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�أظهر يف �س�ؤاله خوفه على م�صالح ال�شركة من اخل�سارة لأنها ت�شجع م�شروع ًا كان
ميكن �أن تنتفع به� ،ضحك رئي�س املخزن ل�سذاجة حمد �أو ًال ،ولركاكة لغته التي كادت
�أن تقلب مفهوم ال�س�ؤال لوال اعتياده لغة حمد الركيكة� ،أ�شعل رئي�س املخزن �سيجاره
الثقيل الرائحة و�أخذ منه نف�س ًا والتفت بجدية �إىل حمد :هل تعتقد يا حمد �أننا جئنا
�إىل هنا كي ننتج الثلج واملياه واخلبز والأطعمة ون�شق الطرقات ونفرغ ونحمل املواد؟،
وبعد �أن اطم�أن �إىل �أن حمد يفهمه قال برتكيز :نحن جئنا �إىل هنا كي ننتج النفط،
�سيكون خ�سارة �أن ن�ضطر لإنتاج �شيء غريه ،لأنه ي�شغلنا عن العمل الرئي�سي ،هل
فهمتني؟ ،نعم بكل ت�أكيد� ،أجاب حمد.
نحن نتوق يا حمد �أن جند هنا من يتوىل هذه امل�س�ؤوليات عنا ،لكنكم �أنتم العرب
تنق�صكم اجلر�أة دائم ًا على تغيري واقعكم لأنكم عندما تعتادون عم ًال مربح ًا وك�سب ًا
م�ستقر ًا ي�صعب عليكم تركه من �أجل عمل �أف�ضل يحتاج للجر�أة واملغامرة ،فال�شركة ال
ت�ضمن ل�سليمان النجاح ،لكنها متهد له الطريق لكي ي�ضع قدمه عليه بقوة.
راح حمد يومه ذاك ي�سرتجع حديث رئي�س املخزن له مرات ومرات ،ال بد �أن
هناك فر�صة ملثلي �إذن ،لكن من �أين يل املبالغ الالزمة مل�شروع كبري� ،صحيح �صار لدي
مبلغ جيد من خالل عملي ،لكن هذا املبلغ ال يكفي ل�سد ما يحتاج �إليه امل�شروع ،هذا
عدا عن �أنني لن �أغامر به كله و�أهدر ما �شقيت لأجله ،ال بد �أن هناك فر�صة راح حمد
يقنع نف�سه بها ،لكن ال�س�ؤال الأهم كيف ميكن ا�ستغاللها قبل فوات الأوان؟ ،واتته
فكرة عار�ضة ،ملاذا ال ي�شرتك مع �أحد التجار املوجودين يف ال�سوق ،هكذا لن يغامر
مباله و�سيجد ممو ًال جاهز ًا بعد �إقناعه ،رمبا لو جنح امل�شروع حينها ميكن حلمد �أن
ي�ستقل بنف�سه ،غري هذا ف�إن ال�شريك �سيعطيه الفر�صة لكي يبقى عام ًال يف ال�شركة
على الأقل يف البداية ،بعدها ميكن التفكري ح�سب واقع احلال.
يف اليوم التايل ركب ال�سيارة ال�شاحنة كالعادة ليجلب امل�ؤن الالزمة ،كانت تبدو
عليه �أمارات الن�شاط واحليوية ،قبل �أن يغادر طلب �إذن ًا من رئي�س املخزن لكي يت�أخر
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بع�ض الوقت يف ال�سوق ،ادعى �أن هناك �شخ�ص ًا من ديرته قد و�صل و�سوف يقابله
ملعرفة الأخبار ،مل يبخل عليه رئي�س املخزن بهذا الإذن ،فهو يثق به وي�شجعه ويعرف
�أن طلباته قليلة ،لكن حمد يف احلقيقة مل يكن يف نيته �أن يرى �أحد ًا من ديرته ،لأن
�أحد ًا مل ي�صل من هناك ،بل كان الأمر تغطية لنيته يف لقاء التاجر عبداهلل الذي يثق
به.
ا�ستغرب التاجر عبداهلل عندما ر�أى حمد يطلب منه الكالم على انفراد� ،سرعان
ما �صرف العامل من املحل لي�ساعد زمالءه العمال يف حتميل ال�شاحنة بامل�ؤن ،وراح
حمد على الفور ي�شرح مو�ضوعه للتاجر عبد اهلل بطريقة جمملة لأن الوقت �ضيق،
بينما كان التاجر عبداهلل ي�ستمع باهتمام� ،أفهمه �أن الق�ضية غري قابلة للرتدد ،لأن
هناك من ينتظر ال�ستغالل هذه الفر�صة� ،شرح له املكا�سب التي ميكن حتقيقها ،عدد
له بع�ض اخلدمات التي حتتاج �إليها ال�شركة الآن ب�شكل عاجل ،وما دام حمد ي�ستقي
كالمه من م�س�ؤويل ال�شركة مل يكن هناك داع ملزيد من الإقناع بالن�سبة للتاجر عبداهلل،
قال له �أخري ًا� :إنني �أعر�ض عليك الأمر ب�شكل خمت�صر ،ف�إذا اهتممت للأمر وقررت
�أن ن�شرتك �سوي ًا �سوف جنتمع مرة ثانية على �سعة من الوقت من �أجل التفا�صيل ،مل
يرتدد التاجر عبداهلل ،بل وافق على الفور كي يلتقي حمد م�ساء الغد.
يف ذلك امل�ساء بد�أ البحث يف التفا�صيل بتحديد نوعية امل�شروع الذي �سيعر�ضانه
على ال�شركة ،وهو تفريغ وحتميل املعدات والأغرا�ض التابعة لل�شركة من ال�سفن الكبرية
و�إي�صالها �إىل امليناء ،هذا امل�شروع يلزمه كبداية �سفينة عادية لتحميل الأغرا�ض
والأمتعة ،وكذلك �صند ًال ي�ستطيع �أن يحمل املعدات الثقيلة مثل ال�سيارات وما �شابه،
تعهد حمد بت�أمني ال�سفينة مع عدد قليل من البحارة من ديرته ب�سعر منا�سب� ،أما هو
فعليه �أن يذهب �إىل البحرين لت�أمني �أحد ال�صنادل امل�ستعملة ،مل يبق بعد �أن وافق
التاجر عبداهلل �سوى �أن يقدم عر�ضه لل�شركة للموافقة عليه ،قال له حمد� :إننا يجب
�أن نرفق هذا العر�ض مببلغ نقدمه كهدية يف ال�سر لرئي�س املخزن كي ي�ساعدنا يف هذا
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العر�ض �أمام م�س�ؤويل ال�شركة ،لأن كلمته م�سموعة جد ًا ،والأجانب يثقون ببع�ضهم،
فوافق التاجر عبداهلل على ذلك.
بد�أت اخلطوات العملية ب�أن فاحت حمد رئي�س املخزن بامل�شروع بعد �أن قدم له
املبلغ وهو ي�أمل �أن ال تهب ريح مفاجئة من الكرامة حتى ال ت�ضيع �آمال حمد معها�ُ ،سر
رئي�س املخزن لبادرة حمد الذي وعده ب�أنه �سي�ستمر يف ذلك �إذا �ساعدهما يف �إر�ساء
امل�شروع عليهما ،قال له رئي�س املخزن� :أح�س�ست منذ البداية يا حمد ب�أنك ال ت�س�أل عن
�شيء دون ق�صد� ،أنت داهية� ،ستكون رجل �أعمال كبري يف امل�ستقبل ،ثم وعده رئي�س
املخزن خري ًا.
يف هذه الفرتة ذهب التاجر عبداهلل �إىل البحرين واتفق مبدئي ًا على �شراء
�صندل ب�سعر منا�سب حتى يكون جاهز ًا عند املوافقة على امل�شروع للبدء يف العمل ،مل
تت�أخر املوافقة ،بل جاءت �سريع ًا ،لأن ال�شركة كانت ب�أم�س احلاجة �إىل من يتطوع لهذه
املهمة ،فخ�ص�صت لهما �سعر ًا ت�شجيعي ًا خا�ص ًا ،هنا كان على حمد �أن يذهب يف �إجازة
�إىل الديرة لريجع مع املحمل اجلديد بعد �أن ّ
ح�ضر املبلغ املنا�سب.
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الغائب من جديد
كان يوم ًا جديد ًا يف حياة حمد عندما و�صل �إىل الديرة بعد �سنوات من الغياب،
تبدو عليه رزانة رجال الأعمال ،كانت عودته مفاج�أة للجميع ،راح الداين يبلغ القا�صي،
�أ�صبح حكاية ت�شغل النا�س ،هذا احلمد الذي يفلق ال�صخر بحظه ،من كان ي�صدق �أنه
عندما ذهب طريد ًا مقهور ًا من الفريج �سيعود �إليهم بهذه املهابة؟ .مل يهتم حمد
بزيارة �أحد يف الفريج غري املطوع الذي يقدره ويحرتمه �ضمن ًا� ،أما باقي �أوقاته فكان
يق�ضيها يف ال�سوق باحث ًا عن �ضالته يف �شراء املحمل واالتفاق مع عدد من البحارة
الذين كانوا يف �أم�س احلاجة للعمل ،وللنكاية ب�أبي حممد كان يتعاقد مع بحارته ليفكون
ارتباطهم به ،م�ستعد ًا لدفع ال�سلفة التي ارتبط بها البحارة م�سبق ًا ب�أبي حممد ،مل
يتبع يف ذلك �أ�سلوب ًا مبا�شر ًا ،بل جعل البحار يتعذر �أمام �أبي حممد ب�أ�سباب خمتلفة
لفك ارتباطه دون �أن يذكر حمد ،لكن �أبا حممد ال تنق�صه التجربة مع حمد ،كان
يعرف �أن ثمة م�شكلة �سوف حتدث يف الفريج ما دام حمد موجود فيه ،لكن بكربيائه
وتعاليه املعهودين مل يظهر �أي قلق بهذا ال�ش�أن ،بل كان ي�صطنع الالمباالة ويزدري
دائم ًا �أمام �أبي ح�سني حمدثي النعمة الذين يحاولون تقليد الأكابر ومد رقابهم �إىل
الأعايل ،لكنها �ستنك�سر يف النهاية ويرجع كل �إن�سان �إىل �أ�صله� ،أما �أبو ح�سني فلم يكن
�أمامه �إال �أن ي�ساير �أبا حممد يف تعليقاته على حمد وزرايته عليه ،رغم �أنه كان يتوق يف
�سره لالت�صال به ب�شكل مبا�شر من باب الف�ضول وحب النا�س الذين ميتلكون الرثوة،
�سواء �أكانوا و�ضعاء �أم �أ�صالء ،لكن حمد مل يتح له هذه الفر�صة ،بل ظل يتعاىل عليه
ويتجافاه ،لأنه ال يثق به ،كذلك يود لو انتقم منه ،ف�أبو ح�سني �أحد �أبرز النا�س الذين
يكرههم.
ا�ستطاع حمد �أن يح�صل على عرو�ض كثرية ومغرية من �أ�صحاب ال�سفن الذين
يعانون الك�ساد� ،أخذ معه خمي�س ًا الذي �أ�شار عليه ب�شراء الأ�صلح خلربته بال�سفن
ف�أعطاه �إكرامية جمزية وا�شرتى البنته نورة اجلميلة ثوبني جديدين بعد �أن بهرته
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تلك الطفلة ،مل يبق �أمامه �سوى �أن يرجع �إىل ال�شركة بعد �أن جهز كل �شيء جاء من
�أجله.
يف �إحدى الأم�سيات يف بيت املطوع التقى خالد ًا الذي �أ�صبح �شاب ًا ،كان خالد
متحم�س ًا لر�ؤية حمد بعد �أن بهرته الأخبار التي تناقلها النا�س عن حكاياته عن ال�شركة
وركوب ال�سيارة ور�ؤيته الطائرة التي تعمل من ذات نف�سها ك�أن بها �شياطني ،وكذلك
عن فر�ص العمل املتوافرة هناك بعد �أن �ضاقت بخالد ال�سبل يف �إيجاد عمل ينا�سبه،
�أما حمد فقد عانق خالد ًا الذي تركه طف ًال ،كان منذ البداية يتوق لزيارتهم وال�سالم
على �أم خالد وخالد لتقديره ال�شديد لهم ،لكنه كان يخ�شى اال�صطدام ب�أبي حممد
وكالم النا�س يف حق �أم خالد التي تعي�ش لوحدها يف البيت ،مل يت�صور �أن خالد ًا هو
من يجال�سه الآن� ،شاب ال يخلو وجهه من طفولة لكن ال تنق�صه املهابة واجلاذبية،
بادره حمد :ملاذا ال تعمل يا خالد يف ال�شركة� ،إن هناك فر�ص ًا كثرية للعمل لأمثالك،
�س�أقف �إىل جانبك و�أزكيك عند ر�ؤ�سائي� ..ساعتها مل ي�صدق خالد ما ي�سمع ،فالتفت
�إىل عمه املطوع ي�ستنجد به لأنه يعرف واقعه مع �أمه ،كان حمد على عجلة من �أمره،
فاعتذر منهما وهو يقول خلالد ف ّكر يف الأمر و�س�أمر بك غد ًا ملعرفة قرارك النهائي،
�أما خالد فقد �أح�س �أنه لو ف ّوت على نف�سه هذه الفر�صة ف�سوف يقتل حياته �إىل الأبد،
ر ّبت املطوع على كتف خالد ،كان ي�شعر متام ًا مبا يعتمل يف نف�سه ال�شابة:
 ما عليه يا ولدي خالد� ،إن �شاء اهلل ي�صري خري. �أحب را�سك يا عمي بو جا�سم ،حاول تقنع �أمي تخليني �أ�سافر و ّيا حمد ،انت�شايف وعارف بحالتنا� ،أنا مهب قادر �أوايه �أمي ،ما �أبيها ت�شعر �إين جاحد بف�ضلها
علي ،لكني ما �أقدر �أمت مثل امل�سجون عندها طول عمري.
ّ
كانت الكلمات تتفجر على ل�سان خالد الذي يكافح من �أجل �أن ال يهزم هذه املرة
على يد �أمه ،لأول مرة ي�شعر املطوع �أنه �أمام رجل حقيقي يريد �أن يقطع الأ�سباب التي
139

تربطه بطفولته املدللة� ،ضمه �إليه بقوة ،بينما راح خالد ينتحب على �صدره..
 عينّ خري يا ولدي وال ي�ضيق خاطرك.يف بيت �أم خالد راح املطوع يحاول بكل ما �أوتي من كيا�سة القول �إقناع �أم خالد
بال�سماح لولدها كي ي�سافر برفقة حمد للعمل يف ال�شركة ،بينما راحت دموعها التي
نفرت من عينيها الوالهتني بغزارة ت�سابق كلمات املطوع ،حتاول اال�ستنجاد ب�أم جا�سم
التي �أ�شارت �إليها ب�أن ال حيلة يف الأمر ،مل جتد �أم خالد عذر ًا ملوقفها �سوى �أن قلبها ال
يطاوعها على ر�ؤية ولدها بعيد ًا عنها ،لكن املطوع واجهها بح�سم:
 انتي تبني تخ�سرين ولدج يا �أم خالد اّول �شلون؟ �أنا...؟! �إيه ،انتي ،عيل لي�ش توقفني يف طريجه؟ لو ان ولدج ال �سمح اهلل ما�شي بطريج�شني كان كلنا وقفنا معاج ،لكن ولدج خالد يد ّور الرزق اللي اهلل �سبحانه بارك فيه ،يا
ليتج �شفتيه وهو ي�صيح جدامي.
 خالد ي�صيح؟ �إيه ي�صيح من قلة احليلة ،ما يقدر يت�صرف يف نف�سه ،كله خايف تزعلني عليه،عاد انتي الزم تاخذين بخاطره وتوافجينه يف اللي يبيه يا ام خالد ،واملثل يقول اكرام
النف�س هواها� ،إيه ،وانتي ما تنق�صج املعرفة.
ت�ضع �أم خالد يدها على ر�أ�سها بينما متك�سها �أم جا�سم:
 يا ويل قلبي من اللي ا�سمعه. ت�صربي باهلل يا �أم خالد. كلها �سنة و�سنتني ويرد لج بال�سالمة ،وحمد تعهد جدامي �إنه بيحط باله عليهوبي�ضمن له ال�شغل ،ا�شتبغني بعد؟!!.
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مل يعد لدى املطوع ما يتكلم به ،ترك معها �أم جا�سم لتهدئتها وذهب �إىل امل�سجد
لإقامة ال�صالة ،كان خالد ينتظره هناك بفارغ ال�صرب ،فهم من عينيه �أن عليه �أن
يرتيث ،يف ذلك اليوم ت�أخر خالد يف الرجوع �إىل البيت كمن ي�ؤجل موقف املواجهة
بينه وبني �أمه التي ال يحتمل �ضعفها �أمامه �أبد ًا ،عندما دخل من باب البيت بهدوء يف
تلك الليلة وجد �أمه جال�سة لوحدها على امل�صطبة املواجهة لباب البيت ،لأول مرة يف
حياته يواجه عيني �أمه اللتني تعاتبانه بعمق احلزن الذي متتلئان به ،لكنه دا�س على
خ�شيته وخطا نحوها:
 م�ساء اخلري.ودون �أن تتطلع �إليه ،بل ظل ر�أ�سها منك�س ًا و�صوتها تخنقه العربة:
 متى تبغي ت�سافر يا خالد؟مل ي�صدق ما ي�سمع� ،أ�صابته ال�صدمة والذهول حتى جاءه �صوت �أمه مرة ثانية:
 �أقول متى تبغي ت�سافر يا خالد؟وجد نف�سه من�ساق ًا باجلواب:
 عقب باكر يا ميه!!.. ميه خالد ،توعدين يا ولدي خالد وعد..؟ �آمري ميه. �إذا �شفت يف �شغلك م�شقة �أو ما يجوز لك توعدين انك ترجع البالد وال تغ�صبنف�سك عليه..؟
وبا�ست�سالم:
 �أوعدج ميه...141

وكمن تقتلع كبدها من جوفها:
 اهلل يوفقك يا ولدي.عانقته وهي تبكي على �صدره بحرقة ك�أمنا تودعه �إىل الأبد.
�سمع العم �أن ابن �أخيه خالد ًا �سي�سافر مع حمد يف الغد للعمل يف ال�شركةُ ،جن
جنونه ،مل يحتمل فكرة �أن ي�سافر ابن �أخيه مع حمد بالذات ،ت�صور �أنها طعنة �أخرى
ي�سددها له حمد بابن �أخيه ،كان عليه �أن مينع ذلك� ،إذا كانت حجته املال ف�سوف
�أعطيه.
مل يطل الأمر ،بعث البن �أخيه �أبا ح�سني كوا�سطة يف ال�سر ليقول له �إن عمه
م�ستعد لإعطائه مبلغ ًا منا�سب ًا على �أن يرتك فكرة ال�سفر مع حمد ،غري �أن خالد ًا خيب
ظن عمه ومل يعر وعوده �أي اهتمام ،كانت املغامرة يف املجهول – ال�شركة – هي ما
�شده ليرتك كل �شيء وراءه.
عند ال�سفينة يف ال�صباح الباكر ،كان وداع حار بني الأم وولدها خالد بعد �أن
ا�ستحلفت حمد �أن ال ي�سهو عن ولدها طرفة عني ،مل تن�س �أم خالد �أن تد�س قر�آن ًا
�صغري احلجم يف �صرة �أغرا�ضه التي هي�أتها له ،وعندما امتلأت �أ�شرعة ال�سفينة
بالهواء و�أخذت تبتعد عن ال�شاطئ مل تعد الأم حتتمل الوقوف على قدميها فجل�ست
على الأر�ض وهي تنتحب ،وزاد بكا�ؤها وهي ترى ال�سفينة تغيب وراء الأفق ،وا�ستندت
�إىل �أم جا�سم وفاطمة اللتني قادتاها �إىل البيت� ،أما خالد فقد كان يغطي م�سامعه
بيديه وي�ضغط عليهما بكل قوة حتى ال ي�صل �إليه �صراخ �أمه وبكا�ؤها ،بينما حمد
يجل�س �إىل جانبه ،وحني غابت بيوت الديرة عن عينيه املحمرتني راح رذاذ املوج الذي
ي�ضرب جوانب ال�سفينة ينع�ش قلبه الذي يتوق للمغامرة وال�سفر ،و�سرعان ما دبت فيه
الروح لي�شارك البحارة �أعمالهم وغناءهم الذي �أزاح عن �صدره ثقل الهم الذي جتمع
حلظة الوداع.
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يف ال�شركة بدا كل �شيء غريب ًا على عينيه ،ا�ستطاع حمد �أن يجد له وظيفة بعيدة
عن متاعب احلفر ومد الأنابيب بوا�سطة رئي�س املخزن ،عينوه معاون ًا ل�سائق �سيارة
ال�شحن التابعة للمخازن ،ول�شد ما كانت فرحته و�إح�سا�سه بالتفوق عندما �أخربوه �أن
هذه الوظيفة تتيح له �أن ي�صبح �سائق ًا يف امل�ستقبل ،رمبا يواتيه احلظ �أي�ض ًا ويدخل
دورة للميكانيك في�صبح عام ًال حمرتف ًا ذا راتب جيد يف ال�شركة ،يف تلك الليلة رغم
تعب النهار الذي �أجهده ظلت �أحالم امل�ستقبل تراود خاطره ،هل �صحيح �أنني �س�أ�صبح
�سائق ًا لهذه البلية التي تقودها ال�شياطني؟ كيف ت�صور نف�سه وهو عائد للديرة بهذه
ال�سيارة؟� ،سوف يهرب اجلميع من �أمامه ،لن ي�صدقوا هذه الأعجوبة ،لكن ما معنى
ميكانيك..؟ مل يتعب نف�سه كثري ًا يف حل هذا اللغز ،كان هناك ما ي�شغل ذهنه عن
كل �شيء ،وراحت عيناه املتعبتان تغفوان على �صورة �أمه التي �أ�صبحت مثل �أحالم
امل�ستقبل املوعود لديه ،بعيدة عنه قريبة ،ترددت هذه الكلمات الأخرية ك�صدى عميق
يف كيانه ومل يدر بعدها �سوى �أنه ا�ست�سلم حللم غائم ال�صورة ،بعيد ،قريب ،لكنه ال
ينبئ باخلوف �أبد ًا!..
متنى �أبو ح�سني لو �أن الأر�ض ان�شقت وابتلعته قبل �أن يرى ظنونه القدمية تتحقق
�أمام عينيه ،لأول مرة ي�شعر �أنه كالأبله ال حول له وال حيلة ،يف املا�ضي اكت�شف �ضياع
بع�ض الفلو�س من �صندوقه فرد الأمر لن�سيانه ،ومرة اتهم ابنته �سلمى معتقد ًا �أنها
حتاول م�ساعدة �أخيها �صالح ف�ضربها يومها كعادته �ضرب ًا مربح ًا دون �أن ي�صدق
حلفانها له وتو�سالتها ،!..امل�صيبة تكمن يف نومه الثقيل ،لو انهد البيت فوق ر�أ�سه ما
�شعر ب�شيء وهو نائم ،كاد الغيظ �أن يفتك به ،فهذه املرة مل يكن املبلغ امل�سروق يعرب
عن حياء الل�ص �أبد ًا ،لأن �صندوق نقوده �أفرغ متام ًا ،مل يكن هناك من يتهمه غري �أخي
زوجته عتيق ،ال بد �أن زوجتي متعاونة معه �أو تت�سرت عليه ،ما الفرق..؟ �أوجعه هذا
االكت�شاف مثلما �أوجعه �ضياع النقود ،لكن ما هو �أمر من هذا الوجع هو �شماتة النا�س
به وبحاله الذي �آل �إليه بعد تنكره لأوالده ،كم وقف �إىل جانب زوجته �ضدهم و�أدار
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ظهره لن�صائح النا�س؟ ،بل �سخر منهم ،هذا املتكرب على جميع ال�ضعفاء ،املداهن
جلميع الأقوياء ،جاء الوقت الآن لكي يتعرى متام ًا مف�ضوح ًا باحلقيقة املرة ،ال ،لن
تفلت مني مع �أخيها� ،س�أ�سرتد فلو�سي ثم �أطردها من البيت معه ،لكن ماذا لو �أنكرت،
�أ�شكوهما للقا�ضي� ،أي نعم للقا�ضي� ،!..صار لها مدة ت�ضجر مني ،ترفع �صوتها علي
بعد �أن كانت طيعة كالكلبة ،تغريت بعد جميء �أخيها ،تعتقد �أنه �سيحميها مني،
خاب ف�ألها ،مل ي�ستطع امل�ضي �أكرث يف غيظه ،راح �إىل زوجته ي�صرخ باحلقيقة التي
اكت�شفها ،رغا و�أزبد ،بينما انربت له متحدية �صراخه ،حني هددها بالقا�ضي اتهمته
بافتعال الق�صة من �أجل تطليقها والبحث عن زوجة جديدة ،وعندما وجد �أن �صراخه
يفتك به وال ي�ؤثر فيها حاول معها بال�سيا�سة ،لكن ما حاوله كان عبث ًا ،هنا خرج من
البيت م�صمم ًا على ا�ست�شارة املطوع يف الذهاب �إىل القا�ضي.
هز املطوع ر�أ�سه �أ�سف ًا ملا ي�سمع ،بينما �أبو ح�سني يرتقب ن�صيحته يف هذه
الق�ضية:
 ها ا�شقلت يا مطوع..؟ اهلل يهديك يا بو ح�سني ،م�شكلتك �صعبة عل�شان ما عندك دليل تثبت فيه منباق الفلو�س ،والقا�ضي ما يقدر غري يحلفهم اليمني.
 يعني فلو�سي �ضاعت خال�ص؟ الفلو�س تتعو�ض يا بو ح�سني ،لكن اللي ما يتعو�ض هو خ�سارتك لعيالك.ال يحتمل �أبو ح�سني هذا احلديث:
 ردينا على طري يااللي يا مطوع� ،أنا وين وانت وين؟نه�ض �أبو ح�سني مغ�ضب ًا ك�أمنا ال ي�ستطيع مواجهة هذه احلقيقة ،ال ي�ستطيع لأنه ال
يت�صور نف�سه نادم ًا يلهث وراء �أوالده كي ي�شفقوا عليه ،كان �أول �شيء قاله لزوجته حني
و�صل �إىل البيت �إنه ال يريد �أن يرى رقعة وجه �أخيها يف بيته مرة ثانية ،مل يكن �أخوها
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بحاجة �إىل ذلك ،لأنه ترك البيت فع ًال منذ �أن �ضاعت الفلو�س.
بقي �أبو ح�سني �أكرث من ع�شرة �أيام مقاطع ًا زوجته ،لكنه كان يعاقب نف�سه �أكرث
مما يعاقبها� ،إنها تعلم �أنه ال ي�ستطيع عنها �صرب ًا ،مرده �إليها يف الآخر ،ت�صنعت
امل�سكنة ،عزلت نف�سها يف حجرتها ،بينما هو راح ي�ست�سيغ خلق الأعذار لها ،رمبا
ظلمتها؟ ملاذا ت�سرعت باتهامها؟ ،ازدادت لهفته �إليها بقدر �أيام القطيعة ،مل يعد
ي�ستطيع ال�صرب �أكرث من ذلك بعيد ًا عنها ،مل يد ِر كيف ا�سرت�ضاها ،مباذا وعدها؟
لكن الذي يعرفه م�ؤكد ًا �أن الأمور عادت �إىل طبيعتها متام ًا تلك الليلة.
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املعر�س
يف �صباح �أحد الأيام املاطرة بعد �أيام من اجلفاف والربد ال�شمايل القار�س ،كان
�أبو ح�سني يجل�س يف دكانه وا�ضع ًا على موقد احلطب ال�صغري �إبريق ًا لل�شاي ،مقرب ًا
�أقدامه الباردة منه لكي ي�شعر بالدفء ،وقد راح يف ن�صف �إغفاءة لذيذة ريثما يغلي
املاء يف الإبريق ،جاءه زائر مل يتوقعه قطع عليه �إغفاءته ،ما الذي جاء ب�أبي حممد �إيل
يف هذا ال�صباح؟ �إنه ال يفعلها بالعادة ،تردد هذا ال�س�ؤال يف ر�أ�سه بينما كان يرحب
ب�أبي حممد ويدعوه للجلو�س ،ال بد �أن �أمر ًا وراء جميئه ع�ساه خري ًا .كان �أبو حممد
يف ذلك ال�صباح ودود ًا غري متجهم كعادته ،راح يحدث �أبا ح�سني يف �أمور متفرقة
دون تركيز على �أحدها ،ثم �أبدى عتبه ال�شديد عليه لأنه مل يطلعه على ق�صة ال�سرقة
منذ البداية ،عار�ض ًا م�ساعدته ،مما جعل �أبا ح�سني ي�ضطرب وهو ي�سمعه يتكلم عن
امل�ساعدة ،فراح يطري نخوته و�شهامته� ،شارح ًا يف الوقت نف�سه �ضيق احلال حتى
يبقي خط املبادرة مت�ص ًال ،لأنه كان فع ًال بحاجة �إىل امل�ساعدة.
بينما كان يقدم له ك�أ�س ال�شاي ،جاءه �صوته هذه املرة جاد ًا وبرتكيز:
 �أقول يا بو ح�سني� ،شخبار بنتك �سلمى هالأيام؟مل يتوقع ال�س�ؤال ،لكنه �أجاب بال مباالة وا�ضحة:
 �شخبارها يعني ،قاعدة يف بيت �أخوها �صالح وولدها ملعوزها ،م�سكينة حظهاطايح.
 مهب ناوي تزوجها يا بو ح�سني؟ اّول تبيها تتم قاعدة جذي يف بيت �أخوها؟ ودي �أزوجها اليوم قبل باكر ،لكن حمد تقدم لها من عقب ما توفى ريلها. �أنا يا ّيك عل�شان �أخطب �سلمى يا بو ح�سني� ،شقلت؟مل ي�صدق �أبو ح�سني ما ي�سمع:
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 ياي تخطبها حق من يا بو حممد؟ حقي �أنا يا بو ح�سني ،يف عندك مانع؟كان �أبو ح�سني يهم بر�شف ال�شاي حني �سمع كلمات �أبي حممد الأخرية ،فرتك
الك�أ�س وقد زاد ا�ضطرابه:
 العفو ،من قال عندي مانع؟ هذا ي�شرفني. عيل على بركة اهلل� ،شرايك باكر..هنا تذكر �أبو ح�سني �أمر ًا فقطع على �أبي حممد كالمه:
 �أنا من رايي يا بو حممد ن�أجل املو�ضوع �شوي.وقد فوجئ �أبو حممد:
 ن�أجل املو�ضوع� ..شال�سبب؟ ال�سبب اهلل ي�سلمك �أخوها �صالح ،ما ابيه ي�سوي لنا م�شكلة� ،أنا �أ�شوف نخلياالتفاق بينا حلني ي�سافر �صالح عقب ا�سبوع اّول ا�سبوعني ،و�ساعتها نتمم الأمر ب�أمان
و�سالم� ،شقلت؟.
مل يكن �أمام �أبي حممد ما يقوله رغم �أنه ال ي�ست�سيغ �أية فكرة للمعار�ضة على
�شخ�صه ،هز ر�أ�سه متفهم ًا ونه�ض ليعود �إىل البيت بعد �أن ن�شر الب�شت فوق ر�أ�سه
ليحميه من املطر� ،أما �أبو ح�سني فقد عاد الب�شر �إليه من جديد ،رجع �إىل جل�سته ،مدد
�ساقيه باجتاه املوقد فارك ًا يديه وهو يت�أمل املطر ،من قال �إن املطر ال ي�أتي باخلري؟.
كانت �سلمى فتاة رقيقة حتب االنطواء على نف�سها ،تتوج�س خوف ًا من �أي �شيء
يخطر لها ،زادتها وفاة زوجها املبكرة �إح�سا�س ًا بحظها ال�سيء يف هذه الدنيا ،ورغم
ما عانته يف هذا الزواج �إال �أنه كان �أف�ضل حا ًال من عي�شتها يف بيت �أبيها ،لعل انتقالها
للعي�ش يف بيت �أخيها �صالح �أ�شعرها مبعنى الأمان لأول مرة يف حياتها ،لعطفه عليها
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ووقوفه دائم ًا جلانبها لو تعر�ضت زوجته لها.
�أتعبها ولدها حممد الذي ال ي�شبه الأطفال ،ورغم و�سامته ووداعة وجهه �إال �أنه
ال ي�ضحك وال يناغي ،ت�أخر يف الكالم� ،صارت ت�ضجر منه� ،أح�ست ك�أمنا هو جزء من
م�أ�ساتها التي تريد الهرب منها ون�سيانها� ،أراحها كثري ًا �أن جدته �أم جا�سم مت�سكت به
و�أبقته عندها حني غادرت �سلمى لبيت �أخيها ،مل يكن متعلق ًا بها ،على �أي حال كانت
تزوره مرة �أو مرتني يف الأ�سبوع ،لتعود بعد ذلك باالنطباع نف�سه ،ليته ما عا�ش ،ما
معنى حياته؟.
مل تدر �سلمى يوم ودعت �أخاها �صالح ًا كعادتها �أنها �ستلقاه مرة �أخرى يف بيتها
اجلديد ،بيت �أبي حممد ،مل يخطر ببالها ذلك حتى جاءها والدها بعد يومني من
�سفر �أخيها ليبلغها كي جتهز نف�سها لتزف �إىل �أبي حممد ،تو�سلت �سلمى لعمها املطوع
و�أم جا�سم كي يقفا يف وجه �أبيها ،على الأقل �أن ينتظر رجوع �أخيها من ال�سفر ،لكن
�أبا ح�سني كان م�صمم ًا بعد �أن اتفق مع �أبي حممد على كل �شيء ،ان�صاعت يف النهاية،
ذهبت منك�سرة �إىل بيت زوجها اجلديد ،هناك توافر لها كل �شيء� ،إال احلنان الذي
افتقدته طوال حياتها ،حولتها هذه اخليبة اجلديدة �إىل كيان انطف�أت فيه جذوة
احلياة ،انعدم لديها كل �إح�سا�س ،كل �شيء �صار �أكرب منها و�أقوى ،وهي مقهورة �إىل
درجة املوت.
كم كانت �صدمة �أخيها كبرية بعد عودته من ال�سفر� ،أدرك �أن �أباه قد باعها دون
�أن ي�س�أل عن �أحد ،راح من فوره لريى �أخته ،وهناك انفجرت �أخته بالبكاء بحرقة
�أمامه ك�أنها مل تبك من دهور ،راحت ت�شكو له قهرها وانك�سارها ،بينما هو غري قادر
على الكالم ،حب�ست الغ�صة كل الكلمات يف حلقه ،تركها م�سرع ًا �إىل دكان �أبيه ،مل
يعد قادر ًا على �سماع املزيد ،وهناك كان يجل�س �أبو ح�سني متوج�س ًا مع املطوع ،وحني
ر�أى ولده قادم ًا �إليه والدم يكاد ينفجر من وجهه حاول مكابر ًا �أن ي�سكته ب�صوته القوي
قبل �أن ينطق ،لكن �صالح ًا كان لديه الكثري ليقوله ،مل يدر عن نف�سه كيف وقف للمرة
148

الأوىل متحدي ًا �أباه و�صراخه وهو ي�س�أله والدمع ينفر من عيونه:
 لي�ش يا يبه �سويت جذي ،لي�ش؟هجم �أبو ح�سني رافع ًا عقاله لي�ضرب �صالح ًا:
 مب قا�صر غري انت حتا�سبني ياالكلب!!..لكن املطوع �أم�سك به و�أخذ �صالح ًا بعيد ًا بعد �أن جتمهر النا�س ،وعلى �صدر
املطوع راح �صالح يبكي بحرقة..
 تعوذ من �إبلي�س يا �صالح ،هذي �أبوك ح�سابه عند رب العاملني مهب عندك،واللي �صار �صار ما تقدر ترده احلني.
يلتفت �إليه �صالح منفع ًال:
 لكن امل�سكينة �شذنبها يا عمي؟ �شذنبها؟!. اهلل يعينها� ،شن�سوي يا ولدي ،احلني خال�ص ما عاد ينفع هالكالم.كان �صالح يف هاج�س �آخر:
 عمري كله ما �أ�ساحمه. ال يا ولدي ،ال تقول هالكالم ،انت عاقل� ،أبوك له حق عليك وحمد يوافجك الال�شرع وال النا�س �إذا تخليت عنه.
 ح�سبي اهلل على الظامل ،ح�سبي اهلل.كان �صالح كما يعرفه اجلميع طيب القلب ،لني العريكة ،عاق ًال حمب ًا لأهله،
تر�ضيه �أي بادرة ،و�أكرث ما كان ي�ؤمله �إدراكه �أنه ال ي�ستطيع �أن يفعل �شيئ ًا ،لأن الظروف
�أقوى منه ،ورغم اندفاعه وحما�سه يف البداية� ،إال �أنه �سرعان ما يعود �إىل طبيعته بعد
�أيام را�ضي ًا بحظه حتى لو كان مر ًا علقم ًا ،و�سرعان ما ت�أخذه دوامة العمل لتن�سيه
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همومه ال�شخ�صية من �أجل لقمة عي�شه.
�أين �أنت الآن يا خالد لرتى �أفراخ احلمام اجلديدة ،كنت حتبها كثري ًا ،تقعد �إىل
جانبي ترقبها ب�شغف وهي مت ّد مناقريها الطرية من الع�ش منتظرة وجبتها الطرية
املعجونة بريق �أمهاتها ،يا اهلل ...املنظر نف�سه يتكرر �أمام عيني ها هنا ،لكنك هذه
املرة ل�ست �إىل جانبي لرتاه ،كيف تعي�ش بعيد ًا عني� ،آه لو تعلم بحايل يف غيابك� ،أنا ال
�أ�صدق نف�سي كيف �س�أراك عندما تعود �إيل ،ال �أ�صدق �أنني �س�أكون قادرة على الوقوف
�أو الكالم ،لأن قلبي �سينخلع وقتها من مكانه ،و�إذا عدت ال حتلم بال�سفر مرة �أخرى
بعيد ًا عني ،لأنك �ستحكم مبوتي وتكون جاحد ًا حلبي و�أمومتي.
ر�سالتك التي بعثتها و�صلت �إيل منذ يومني يا نظر عيني ،قر�أها يل عمك املطوع،
كلماتك حفظتها يف قلبي ،لكن ملاذا بعثت كل هذا املبلغ؟ ال ت�ضايق نف�سك يا ولدي
فنحن بخري واحلمد هلل ،لكن الأمر الذي ال تدريه يا خالد هو مر�ض �أختك ح�صة،
منذ �شهر وهي عليلة تذوب يوم ًا بعد يوم ،عجزت معها ،مل �أترك دواء عند �أبي ح�سني
�إال جربته لها :ورد ل�سان الثور ،العنزروت ،ال�صرب ،بنت الذهب ،علك البان ،ال�سدر،
لكن دون فائدة ،ال تذوق طعم الأكل حتى لو كان من يد فاطمة� ،أنا خائفة عليها من
مر�ض اجلدري ،يقولون �إنه دخل الديرة و�أ�صاب بع�ض النا�س ،احلمد هلل �أنك بعيد
يف هذا الوقت ،اجلميع ال يخرجون من بيوتهم �إال لل�ضرورة خوف ًا من هذا املر�ض يا
كايف ال�شر!..
ما �أقول لك عن فاطمة التي ال تفارقني مع ابنتها ،معروفهم ال �أن�ساه يف حياتي،
وخمي�س الطيب يجلب لنا كل الأغرا�ض التي نحتاج �إليها ،فاطمة دائم ًا تعتني ب�أختك،
امل�سكينة عنيدة حتى يف مر�ضها ،يا ليتها تعرف كم حرقت قلبي و�أنا �أراها على هذه
احلال ال �أقدر �أن �أفتديها ب�شيء.
خالد يا حبيبي تقول يل يف ر�سالتك �إنك تعلمت ال�سواقة ،و�أنا خائفة عليك ،من
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يدري ،رمبا كان يف هذه ال�سيارة جان كما يقولون� ،أنا ال �أنام الليل من خويف عليك.
انتبهت �أم خالد للطفلة نورة ت�أتي �إليها ب�سرعة والفزع يف عينيها:
 ها �شفيج يا نورة..؟ عمتي� ،أمي تقول �إن ح�صة تزوع دم!! تزوع دم؟!انطلقت �أم خالد �إىل احلجرة مروعة حيث ترقد ابنتها و�إىل جوارها فاطمة تبكي
ب�صمت ،مل تكن تعلم �أن هذا هو �آخر عهدها بابنتها التي بد�أت باالحت�ضار ،من �أول
نظرة عرفت احلقيقة القا�سية حني ر�أت عينيها وقد حتولتا �إىل مكان �آخر� ،أخذت
ت�صرخ ،بينما راحت �أختها تبكي ل�صراخ �أمها ،وفاطمة حتاول تهدئتها ،ونورة مذعورة
ال تعرف �أين تختبئ ،ورغم �أن مر�ض اجلدري مل يكن هو ال�سبب يف وفاة ح�صة� ،إال
�أن النا�س اعتقدوا ذلك� ،أخذوا اجلثة ب�سرعة ودفنوها بعيد ًا و�أحرقوا ثيابها وجميع
متعلقاتها حتى ال ينت�شر املر�ضُ ،
و�شطف البيت باملاء املغلي و ُب ّخرت احلجرات.
يف الليل كان �صوت �أم خالد ال�صارخ امللتاع يحرق العتم الذي �أرخى �سدوله على
الفريج ،مل يكن مب�ستطاع �أحد �أن يخفف عنها هذه اللوعة ،كان �أبو ح�سني يتململ كلما
�سمع �صراخها الباكي ويتحوقل من طبع الن�ساء اللواتي ال يت�صفن بالعقل والت�سليم
لأمر اهلل ،بينما كانت خماوفه املر�ضية جتعله حري�ص ًا على اقتناء دوائه الذي �أعده
بنف�سه من ال�سبع املو�صوفات ،ويف كل منا�سبة و�أخرى يبلع قلي ًال منه ليطمئن هواج�سه
املت�شائمة.
هناك بعيد ًا يف ال�شركة حدث �أمر غريب بالن�سبة للعمال حني �أعطاهم الطبيب
واملمر�ضون حقن ًا يف �أذرعتهم حلمايتهم من مر�ض اجلدري كما قالوا لهم ،ي�ضحك
لذلك حمد �ساخر ًا �أمام خالد:
 �أنا عمري ما �سمعت �إن الدوا ينعطى قبل املر�ض� ،صج هالأجانب عقلهم151

عجيب!
لكن خالد ًا ينتبه لأمر �آخر:
 لكنهم قالوا لنا �إن عقب احلقنة بت�صيدنا �سخونة ،وعل�شان جذي خففوا علينا�ساعات العمل ،واحلني �أح�س بتك�سر يف ج�سمي.
 و�أنا بعد �أح�س مثلك جذي!!.كان هذا الإح�سا�س دلي ًال على �صدق �أطباء ال�شركة� ،أال يكفي �أنهم توقعوا ذلك
قبل حدوثه؟ ،لكن املقارنة ظلت الدافع الذي يبعث �سخرية حمد الظريفة حني كان
يت�صور ما �سيقوله �أهل الديرة عندما ي�سمعون بذلك� ،أما خالد فكان قلق ًا على �أخبار
الديرة من �شر هذا املر�ض ،يوافقه حمد على ذلك ،لكنه �أبعد عنه املخاوف ب�أنه �سمع
�أن انت�شار املر�ض حمدود هذه املرة ،لي�س كاملرات ال�سابقة التي اكت�سح فيها جميع
املناطق ،ي�سرتخي حمد على الفرا�ش راوي ًا ق�صة ذلك البدوي ال�شاعر الذي كان
م�شهور ًا بعزفه على الربابة كيف �أ�صيب مبر�ض اجلدري فا�ضطر �أهله لكي يبتعدوا
عنه حتى ال ي�صابوا باملر�ض ،تاركني له جم ًال مذبوح ًا وكلبه الويف الذي �أبى �أن
يفارقه ،ويقدر له �أن ي�شفى من هذا املر�ض بعد �أن ت�شوه وجهه ،ثم كيف عاد �إىل �أهله
فلم يعرفه �أحد ،فقام بالعزف على الربابة فعرفوا نغمته املميزة ،كان خالد �سارح ًا يف
هذه الق�صة ،غري �أن حمد قطع عليه �سرحانه بتعليقه ال�ساخر:
 لو احلني معاي الربابة كان غنيت �شوي. للحني تعزف على الربابة يا حمد..؟ �أي ربابة اهلل يهديك يا خالد ،احلني وقت الطرب وطق العود واملراوي�س.ال يفهم خالد هذا املغزى الذي ي�شري �إليه حمد يف كالمه ،لكنه مل يكن مرتاح ًا
ل�سماع كلمات مثل العود واملراوي�س ،لأنه تذكر ت�شنيع املطوع ب�أ�صحاب هذا الكار ،مل
يكن حمد مازح ًا يف ذلك ،لأنه بد�أ فع ًال بالرتويح عن نف�سه يف تلك اجلل�سات اخلا�صة
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التي يلفها الليل وحتميها البيوت امل�ستورة عن �أعني الرقباء ،غري �أنه ما كان م�سرف ًا يف
ذلك ،فطموحه و�أعماله النا�شطة هي ما يهمه بالدرجة الأوىل� ،أما خالد الذي تعلم
ال�سواقة ب�أ�سرع مما كان يت�صور ،فقد �أ�صبحت هذه املهنة هي رهانه على امل�ستقبل
الذي يحلم به ،بد�أ يعد نف�سه للخطوة الأكرب ،وهي تعلم امليكانيك ،حينها ي�صبح
عارف ًا بكل قطعة حديد داخل ال�سيارة ،والواقع �أنه وجد رعاية خا�صة من م�س�ؤويل
ال�شركة ل�صغر �سنه وذكائه وحبه للعمل و�أمانته ،فكان �أن وعدوه ب�إ�شراكه يف �أول دورة
ميكانيك تقيمها ال�شركة لل�سواقني.
لأول مرة ي�شعر خالد �أن حلمه بركوب البحر واكت�شاف جماهيله قد حتول �إىل
حلم بعيد ومن�سي يف �أعماقه بعد �أن �أ�صبحت خواطره و�آماله معلقة بال�سيارة ،هذا
العامل اجلديد الذي �سيكون �أول من يقتحم جماهيله يف ديرته كلها.
بد�أ حمد يعد العدة لتو�سعة �أعماله النا�شطة ،فلم تكد مت�ضي �سنتان على
التعاقد مع ال�شركة حتى �أح�س �أن �ضغط العمل والطلبات الكثرية يعطيانه فر�صة
كبرية ل�شراء املزيد من ال�صنادل وال�سفن لتغطية هذه العملية املربحة التي �أدارها
بنجاح� ،صار لزام ًا عليه �أن يرتك العمل يف ال�شركة ليتفرغ لأعماله اجلديدة بعد �أن
ازدادت عالقاته و�أرباحه و�صار قادر ًا على اال�ستغناء عن الراتب الذي ال ي�ساوي �شيئ ًا
بالن�سبة �إىل مرابحه ،ويف اليوم الذي عقد فيه النية على ذلك ن�صحه �أحد �أ�صدقائه
يف ال�شركة �أن ي�ؤجل هذا القرار ،مل يكتف بهذه الن�صيحة التي فاج�أت حمد ،بل �أ�شار
عليه بتجميد م�شروع التو�سعة لأعماله وعدم االرتباط �أو التعاقد على �شراء �أي �شيء
حتى ال حتل به خ�سارة م�ؤكدة ج�سيمة ،كان هذا الكالم حمبط ًا متام ًا لآمال حمد التي
�أو�شكت على االزدهار ،لكن كيف..؟ ،مل يبخل عليه ذاك امل�س�ؤول ب�إعطائه التربير
الذي مل يخطر على باله �إطالق ًا ،هناك احتمال لن�شوب حرب كبرية متتد �آثارها �إىل
املنطقة ،وال�شركة قد توقف �أعمالها وت�صرف العمال يف فرتة احلرب .رغم �أن حمد
كان يهز ر�أ�سه متفهم ًا� ،إال �أنه يف احلقيقة مل يكن يعي هذا الكالم متام ًا ،ما عالقة
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هذه احلرب البعيدة بهذه املنطقة..؟ ،غري �أنه واثق من هذا امل�س�ؤول الأجنبي لأنه
مطلع على �أمور م�ؤكدة ،واثق منه لأنه �سبق له م�ساعدته مرات ومرات� ،إذن ما العمل
بر�أيك؟� ..أ�شار عليه ب�أن يبيع ال�صندل قبل �أن يك�سد �سوقه ويبقي على ال�سفينة ،وكم
ت�ستمر هذه احلرب..؟ ،ال �أحد يعلم ،احلرب الأوىل ا�ستمرت �أربع �سنوات� ،سبق حلمد
�أن �سمع بع�ض حكاياها ،لكنها كانت كاخلرافة بالن�سبة �إليه ،حت�سر حمد على �آماله
التي �ست�ضيع ب�سبب هذه احلرب ،ال تكن مت�شائم ًا يا حمد ،كن رج ًال ذكي ًا كما عرفتك
ت�ستطيع �أن ت�ستغل فرتة احلرب ل�صاحلك ،كيف؟ ،ا�سمع ..يف احلرب تقل املواد
التموينية وترتفع �أ�سعارها ب�شكل جنوين ،ما عليك الآن �سوى �أن ت�ضرب �ضربة كبرية
قد تكون �أكرب بكثري مما كنت تبنيه على �أعمالك التي تتح�سر عليها الآن..
الآن ات�ضحت ال�صورة �أمام حمد� ،ستكون هناك مغامرة �أخرى ،لكنه لن يخ�سر
بها كثري ًا فيما لو مل تن�شب احلرب� ،إن لديه من املال ما يكفي ،خا�صة بعد �أن يبيع
علي �أن
ال�صندل الذي له ح�صة فيه ،من امل�ؤكد �سيكون �سعره مرتفع ًا ،يف هذه الفرتة ّ
�أت�صرف ب�سرعة قبل �أن ت�سبقني احلرب وت�صل �إىل م�سامع النا�س.
يف اليوم التايل كان حمد ين�سحب من �شراكته بال تردد ويبد�أ بت�صفية �أعماله
متعل ًال �أمام �شريكه بغري الأ�سباب احلقيقية ،لأنه يف الواقع ال يريد �أن ي�شرك �أحد ًا
معه يف م�شروعه القادم ،غري �أنه ر�أفة ب�شريكه وحتى ال يخرب بيته ن�صحه �أن ال يو�سع
�أعماله ،دون �أن يقول له عن ال�سبب �سوى �أن يثق بكالمه.
يف ال�شركة وجد فع ًال �أنها ب�صدد تقلي�ص �أعمالها وم�شاريعها من خالل الهم�س
الذي يدور هنا وهناك ،مل ينتظر طوي ًال ،كان يعرف �أنه �سيكون من �أوائل املوظفني
الذين �ست�ستغني عنهم ال�شركة ،فقال يف نف�سه �س�أك�سب الوقت يف ديرتي بدل �أن
�أ�ضيعه هنا ،وفع ًال ق ّدم ا�ستقالته لينال تعوي�ضه املقرر ،وجاءته املوافقة مع كتاب �شكر
�إ�ضافة �إىل التعوي�ض اجليد.
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فوجئ خالد بنية حمد الرجوع �إىل الديرة قريب ًا بعد �أن �صار له فرتة مل يره فيها
الن�شغاله بدورة امليكانيك التي انخرط فيها ،كان يعرف �أن قرارات حمد املفاجئة ال
ت�أتي هكذا ،ال بد �أنه ح�سبها جيد ًا ،غري �أن �أحد ًا ال يعرف ما الذي يف نيته متام ًا� ،إنه ال
يك�شف نف�سه �أمام �أحد مهما كان قريب ًا له ،مل يكن �أمام خالد �إال �أن يو�صيه بر�ؤية �أمه
ليطمئنها عليه ويعطيها املبلغ الذي �سري�سله معه ،قل لها �إنني �س�أذهب لر�ؤيتها بعد
انتهاء الدورة ،مل يلمح خالد وجه حمد ال�ساخر الذي علته ن�صف ابت�سامة ،مل يدر �أنه
يقول يف �سره� :إنها �ستنتهي قريب ًا.!!..
يف �أيام قليلة ا�ستطاع حمد �أن ي�شرتي كميات كبرية من املواد التموينية بعد �أن
تخال�ص مع �شريكه ب�ش�أن ال�سفينة وا�شرتى ح�صته فيها ،كان اهتمامه مركز ًا على
املواد اجلافة التي ميكن تخزينها ملدة طويلة ،يف وقت كان فيه بع�ض التجار يف ال�سوق
ينعتونه باجلنون لأنه ترك مهنة تدر عليه الذهب.
حني �أبحرت ال�سفينة �أخري ًا �صوب الديرة متخمة باحلمولة ،متيل جوانبها
مع الأمواج ،كان حمد ي�شعر ب�أنه �سيبد�أ رحلة غو�ص جديدة يف تاريخ الديرة ،هذه
املرة لي�ست يف الهريات ،بل يف حاجات النا�س املتزايدة �إىل خمازنه العامرة باملواد
التموينية ،فلي� ِأت وقت الك�ساد �إذن ،فهذا هو وقت ازدهاري و�ضربة حظي اجلديدة.
�شغلت عودة حمد ب�سفينته النا�س� ،أما هو فقد بادر �إىل ا�ستئجار خمزن كبري
ب�أجر �ضئيل وراح ير�سل من ي�شرتي له املواد من �أنحاء الديرة حتى يظل هو بعيد ًا عن
مغر وم�ستقر ،ا�ستطاع
التعامل املبا�شر ،كان خمي�س �أول من �سحبه ليعمل عنده ب�أجر ٍ
�شراء كميات كبرية من املواد املتوافرة دون �ضجة بعد �أن ا�شرتى �أتباع ًا خمل�صني له،
ليبقى حمد �شخ�صية مريبة وغام�ضة يف نظر املتطفلني.
بكت �أم خالد كثري ًا وهي ترى حمد بعد �أيام من و�صوله لأنها مل تر خالد ًا معه،
تغريت كثري ًا بعد �صدمتها بابنتها ح�صة� ،صار وجهها قا�سي ًا �أكرث منه جمي ًال ،طم�أنها
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حمد على ولدها وهو يب�شرها بامل�ستقبل الذي �سيجنيه من مهنته اجلديدة ،مل ين�س
�أن يعزيها ويقول لها �إنه باخلدمة يف �أي �أمر ،كان �صادق ًا يف هذا ،فحمد يكن لها كل
التقدير واالحرتام ،دعت له �أم خالد بالتوفيق بعد �أن ب�شرها �أن عودة خالد باتت
قريبة ،قد ال متر �شهور �إال ويدخل عليك من باب البيت ،لقد تغري كثري ًا مع ال�شارب،
قد ال تعرفينه الآن يا �أم خالد.
يف ذلك اليوم راحت �أم خالد متني نف�سها بعودة ابنها بعد �سنوات من الغياب،
متني نف�سها بعودة ذلك الرجل الذي جعلت عوده الأيام �أكرث �صالبة و�أنبتت �شارب ًا
مهيب ًا يف وجهه ،هل �سيعود �أبوه يف �إطاللته..؟ كيف �س�ألقاه؟ ،لأول مرة �س�ألت ربها
ب�صدق �أن تعي�ش لذلك اليوم.
راح حمد يتحدث للمطوع عن بيته اجلديد الذي بد�أ العمال يف بنائه من احلجر
بد ًال من الطني يف موقع بيته القدمي ،خالل ذلك خرج �أبو حممد من بيته متحا�شي ًا
املرور من جانب ال�سدرة لأن حمد جال�س حتتها متابع ًا �سريه �إىل دكان �أبي ح�سني ،رغم
�أنه ال يحب اجللو�س هناك لرائحة الدكان الثقيلة التي اختلط فيها الغبار بالبهارات،
بدا على املطوع �أنه يهم بحديث خا�ص ،لكنه تريث ريثما يبعد خمي�س..
 خمي�س.. لبيه� ..آمر عمي. �أبغيك تودي هاالدوا حق عمتك �أم جا�سم ،ت�شكي من عيونها توجعها ،قول لهاهاذي ادوا بو ح�سني اللي �سواه لج خم�صو�ص.
 �إن �شاء اهلل عمي.ين�صرف خمي�س بعد �أن �أعطاه املطوع الدواء الذي كان يف جيبه ،وينتبه حمد
الذي ال تفوته هذه الأ�ساليب فيبت�سم للمطوع:
 الظاهر ما تبغي خمي�س يقعد معانا..156

يربت املطوع على كتف حمد ب�أب ّوة:
 فيه يل كالم معاك يا حمد و�أبغيك ت�سمعني زين قبل ال جتاوبني على كالمي. �إن �شاء اهلل يا عمي ،تف�ضل.ينتقي املطوع الكلمات بعناية:
 يا ولدي حمد ،اهلل �سبحانه �أعطاك ورزقك من ف�ضله ،وما �أنت بحاجة حق�أحد ،وانت ولد هالديرة وما يهون عليك يتم فيها زعل� ،أنا كل اللي �أبغيه تكون القلوب
مت�صافية مع بع�ضها ،والكلمة الطيبة ح�سنة يا ولدي ،واللي يبد�أ بها هو راعي الطيب،
عاد اللي بينك وبني بو حممد ما ي�سوى ي�صري حكوه بني النا�س ،وبو حممد �أنا �أدرى
النا�س به� ،صج �إنه را�سه حار ،لكن قلبه طيب.
ي�ضغط حمد على الكلمات حتى ال ينفجر غيظه �أمام املطوع:
 تبغيني �أروح له بنف�سي و�أعتذر له يا عمي من عقب كل اللي �سواه معاي؟!. بو حممد �أكرب منك. ما الحظت يوم �شافني قاعد معاك حتت ال�سدرة �سوى روحه كنه رايح دكان بوعلي ،زمان �أول حتول يا عمي� ،إذا كان ينطر �أروح
ح�سني ،ابي �أعرف لي�ش يرفع خ�شمه ّ
له البيت و�أ�سلم عليه ابيبطي.
 �شها الكالم يا حمد اهلل يهديك ،انت عاقل وال ينبغي منك تقول جذيه ،ان�سىاللي فات وخلنا نبتدي من جديد اخوان على يد واحدة.
 �أن�سى اللي فات! بهال�سهولة يا عمي؟� ،أن�سى �إنه قهرين وقهر �أمي و�أبوي ،انت ياعمي غايل علي اهلل ي�شهد ،لكني ما �أقدر على هالطلب لأنه فوق طاقتي ،لكني باوعدك
يف �شي واحد �أقدر عليه..
 �شنهو يا حمد؟157

 قول لـه يكف ل�سانه عني و�أنا باكف ل�ساين عنه ،هو يف �صوب و�أنا يف �صوبوال�سالم.
كان هذا كافي ًا لكي يقطع احلديث ،ويتعلل حمد ب�أ�سباب من ال�شغل لكي مي�ضي
�إليها ،بينما كان املطوع يهز ر�أ�سه كعادته مت�أ�سف ًا على حماولته �إ�صالح املوقف ،مل يعد
هناك من ي�ستمع للن�صيحة يف هذه الأيام! ،من قال �إن ال�صلح ال يت�ضمن يف طبيعته
تناز ًال ،و�أحيان ًا خ�سارة ،لكنه �صلح ،ويف النهاية يبقى �سيد الأحكام!!.
•••
ف�ضلت �أم خالد �أن جتل�س على امل�صطبة قدام حجرتها بعد �أن م ّلت الفرا�ش الذي
الزمته ليومني كاد فيها ر�أ�سها �أن ينفجر من ال�صداع امل�ؤمل مع �إح�سا�س بتك�سر يف
ج�سمها ،ا�ستندت �إىل احلائط بر�أ�سها املع�صوب باملنديل ،بينما ح�ضرت لها فاطمة
منقوع ًا من الع�شب وجاءت به �إليها� ،أما نورة فراحت تكن�س احلو�ش وقد بدا عليها
�أنها �أ�صبحت على �أبواب ال�صبا ،كانت ترد �شعرها الذي ين�سدل بني احلني والآخر عن
وجهها ،ر�شفت �أم خالد املنقوع بحذر من يكره الدواء ،لكنها ا�ستمر�أته:
 �أ�شوى ،ت�سلم يدج يا فاطمة ،ادوا بو ح�سني يلوع اجلبد. والقايل ،ت�صدقني �أنا من يعورين را�سي يا �أم خالد �أ�شرب هاملنقوع. هالعوار بغى يذبحني يف �أول وثاين يوم ،لكني احلني �أ�شوى.راحت فاطمة تتحدث عن خمي�س املن�شغل مع حمد هذه الأيام ،بينما �أم خالد
ترقب بر�ضى نورة ،تت�أمل حركاتها املت�أنية ،تبت�سم �أم خالد فتلحظها فاطمة:
 تطالعني نورة. ما �شاء اهلل عليها ،نورة �صارت مره ما يف مثلها يف الفريج!!.تتنهد فاطمة:
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 �شالفايدة يا �أم خالد ما دام النا�س تقول �إنها بنت خمي�س وفاطمة.تنتف�ض �أم خالد ب�إنكار:
 �شفيها لو كانت بنت خمي�س وفاطمة؟ ،منهو يقدر يقول عليها كلمة..؟ انتي تدرين ،النا�س ما يهمها غري الظاهر.علي �أنا جدام النا�س كلهم و�أنا امل�س�ؤولة
 ما عليج من نورة يا فاطمة! ،نورة ّعنها.
 هذا من طيب ا�صلج يا �أم خالد ،اهلل يبارك فيج ويخليج لنا ذخر.مل تفرح فاطمة كما فرحت عندما �سمعت كلمات �أم خالد القوية والواثقة يف حق
ابنتها نورة ،منذ زمن بعيد كانت �أم خالد هي التي ت�شرتي وتعطي ابنتها نورة �أجمل
الثياب ،ال تكاد تفارقها يومني �إال وتبعث يف طلبها ،لكن كلمات �أم خالد الأخرية كان
لها معنى �آخر بعيد ي�شفي ح�سرة فاطمة العميقة على ابنتها التي �سيذبل جمالها عند
من ال ي�ستحقها ،يكفي �أن �أم خالد تقف �إىل جانب ابنتها بهذه القوة التي و�صفتها
كلماتها حتى ال تخ�شى بعد ذلك على ابنتها �شيئ ًا من اال�ستهانة على �أل�سنة النا�س من
�أمثال �أبي ح�سني الذي ال ينكر ده�شته ،كيف ي�ستطيع ذلك الأبله خمي�س وتلك العرجاء
فاطمة �أن ينجبا هذه الفتاة اجلميلة ،ذلك ما مل ي�ستطع فهمه �أبو ح�سني وال كثري غريه
ممن �أعجبتهم هذه املقولة ،رمبا ي�ستطيع حظك يا ابنتي بقدرة اهلل �أن يتعاىل عليهم
جميع ًا ،من يدري؟!.
يف هذه ال�سنة الكئيبة بد�أت بوادر الك�ساد والقحط تلوح يف الأفق ،تنذر رجال
البحر بعطلة مفتوحة من البطالة ال يعلم غري اهلل مداها ،الل�ؤل�ؤ الطبيعي الذي يعد
مورد الرزق الأ�سا�سي لأهل الديرة مل يعد له �سوق ب�سبب ال�صناعي ،كذلك ما زاد
الطني ب ّلة انعدام املواد التموينية الأ�سا�سية كالعي�ش والتمر وال�سكر ،مما هدد البالد
مبجاعة ت�صيب الكبري وال�صغري فيها دون رحمة ،حتى بلغ �سوء احلال بالنا�س �أنهم
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كانوا ي�أخذون �أوعية التمر ويبلونها باملاء ليذوب ما علق بقاعها و�أطرافها من بقايا
التمر ليكون من ذلك ع�صري باهت يعني بع�ض ال�شيء على اجلوع.
كرثت اخلالفات بني كبار التجار والطواوي�ش لعجز البع�ض عن الوفاء بحقوق
الآخرين� ،إ�ضافة �إىل انت�شار الأوبئة كاملالريا واجلدري ،راح بع�ض التجار يحاولون
ك�سر الطوق جللب املواد التموينية �إىل الديرة من �أ�سواق بعيدة ،لكن الذي كان ي�صل
ال يكفي �أبد ًا ل�سد احلاجة ،عدا عن ارتفاع الأ�سعار الذي بد�أ يت�صاعد دون �أن ميتلك
النا�س تلك ال�سيولة النقدية التي متكنهم من ال�شراء ،كانت الأزمة معقدة ب�شكل رهيب
كن�سيج م�شتبك اخليوط ال ميكنك �أن تفك خيط ًا من جهة �إال وتواجهك عقدة من جهة
�أخرى.
يف هذه ال�سنة نف�سها �سرى خرب �أنع�ش البالد من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ك�إميا�ض
الربق اخلاطف يف قلب العتم الرهيب بعد �أن و�صلت �إىل البالد �شركة �أجنبية
ال�ستخراج البرتول ،ذلك اال�سم اجلديد الغريب الذي �ألهب الآمال الياب�سة �سابق ًا يف
ال�سعودية والكويت والبحرين ها هو الآن ينع�ش الآمال يف قطر وينبئ بدخول ع�صر
جديد ،راح النا�س يتحدثون عن �ضخامة املعدات التي �أنزلتها ال�شركة يف الفر�ضة،
�سيبد�أون احلفر يف منطقة دخان ،لأول مرة �شاهد النا�س طائرة تهبط على املاء،
تعجب النا�س الب�سطاء لهذه الظاهرة الغريبة التي �أعجزت عقول اجلميع ،لكن اخليبة
ّ
الأوىل بالن�سبة �إىل العاطلني عن العمل الذين كانوا يتوقعون �أن ت�شغلهم ال�شركة بعد
�أن �سمعوا عن الأجور التي كان يتقا�ضاها العمال يف ال�سعودية والبحرين والكويت
من ال�شركات ،كانت راجعة �إىل �أن ال�شركة مل تتعاقد مع �أكرث من مائتني وخمي�س
عام ًال م�ضاف ًا �إليهم بع�ض العمال الأجانب التقنيني ،هذا العدد كاف بالن�سبة لأعمال
كاف بالت�أكيد وال ي�ساوي �شيئ ًا بالن�سبة لعدد العاطلني عن العمل
ال�شركة ،لكنه غري ٍ
يف البالد ،غري �أن النا�س احتملوا �أوجاعهم على م�ض�ض ،انتظروا ذلك الأمل الذي
�سيعو�ضهم عن كل ما احتملوه من �شقاء� ،أال وهو ظهور البرتول ،مل يكن لديهم من
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زاد من �أجل هذا الأمل �إال االنتظار بعد �أن ت�صور �أكرثهم �أن البرتول �سيظهر بني يوم
وليلة ،لكن االنتظار طال ،وبقي ذلك الأمل يربق يف عتمة الب�ؤ�س وال�شقاء التي رانت
على البالد.
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بعد الغياب
هد�أت ال�ضجة يف �ساحة الفريج بعد �أن ذهب النا�س �إىل بيوتهم كعادتهم عند
غروب ال�شم�س� ،سكنت احلمائم يف �أع�شا�شها� ،أجيال من الفراخ ولدت يف غياب خالد
عن البيت ،هكذا كان يدور يف خاطر الأم التي ما برحت منذ �أ�شهر تنتظر عودته مقابل
الباب على م�صطبتها ،هل كان حمد ي�ضحك على عقلها عندما ّ
ب�شرها ب�أن ولدها
�سيعود بعد �أ�شهر ،ها هي الأ�شهر م ّرت وما زالت تنتظر ،النا�س يتحدثون عن احلرب
الكبرية التي ن�شبت يف بالد بعيدة ،يا كايف ال�شر! ،ملاذا ين�شغلون بحديث احلرب التي
ال تخ�صهم ويرتكون م�صيبة اجلوع الذي يهدد �أهل الديرة!..
 كل يوم اتّراوايل �شكل يا نظر عيني ،احلني ا�ستويت ريال وخط �شاربك ،جنيماين مب�صدقة روحي لو ماانت بجدامي� ،أبغي �أيودك عندي وال �أخليك تروح مكان،
و�أمت �أنا بروحي يف البيت.
انتبهت �أم خالد ل�صوت عربة ي�أتي من ال�شارع ،يتوقف عند باب البيت ،ا�ستغربت
�أن ت�سمع ذلك ال�صوت يف هذا الوقت ،بد�أ قلبها يخفق ،و�صل �إليها �صوت رجل ي�أمر
�أحدهم ب�إنزال الأغرا�ض ،مل يكن هذا ال�صوت غريب ًا متام ًا ،لكنها مل تتعوده ،مل جتر�ؤ
على توقع �شيء ،خافت من خيبة جديدة ،لكنها �أح�ست �أن الأمر يخ�صها ،رمبا كان
مر�سا ًال من طرف خالد ،متنت �أن ال يكون كذلك حتى ال تعد نف�سها ب�أ�شهر جديدة من
االنتظار.
�أخري ًا �سمعت �صوت قرع على الباب ،كاد قلبها �أن يتوقف ،اقرتبت من الباب
وقربت ر�أ�سها منه وهي تقول:
 من بالباب؟جاءها �صوت رجل واثق من نف�سه ،لكنه يكلمها بال تكلف:
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 بطلي الباب وانتي تعرفني!ا�ستندت �إىل الباب خ�شية �أن تقع ،مل ي�ش�أ الرجل �أن يجعلها تنتظر طوي ًال ،فجاءها
�صوت ما عرفت �أعذب من وقعه يف حياتها:
 بطلي الباب� ،أنا ولدج خالد ،رديت لج ميه!!. مل ت�ستطع �أن تكتم �صرختها «ميه خالد» وهي تفتح الباب ،وقفت لرتاه واقف ًاي�ضحك لها ،يندفع لها معانق ًا ،بينما هي ترفع وجهها الباكي وتتماله مرة بعد �أخرى،
تعود �إىل �صدره تغمر وجهها فيه ،متنت لو تبقي ر�أ�سها مدفون ًا يف هذا ال�صدر بعدد
الأيام والليايل التي قطعتها وحيدة يف غيابه.
يف تلك الليلة ا�ضطرت الأم �إىل �إخباره باحلقيقة امل ّرة عندما افتقد �أخته «ح�صة»،
وراح خالد يجدد �أحزان �أمه ببكائه احلار عليها ،جل�س ي�سحب الهدايا والأغرا�ض التي
جلبها لتفرح بها �أخته ،يا للمفارقة امل�ؤ�سفة ،هال الأم �أن جتد هذا الرجل الذي تعلقت
به وحلمت بعودته يرجع طف ًال �صغري ًا باكي ًا بلوعة فقدان �أخته ،ولأول مرة يف تاريخ
حزنها وجدت نف�سها تتجلد وتنهر ولدها لكي يكف عن البكاء ب�صوتها املتهدج الذي
متل�ؤه الغ�صة:
 ال يا ولدي ،احلني ما يجوز عليها غري الرحمة. ال حول وال قوة �إال باهلل� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،اهلل يرحمها.ثم ر ّقت قلي ًال وتو�سلت �إليه �أن ال يندبها ببكائه ،يكفيها الذي عانته من �أجلها يف
عزلتها املريرة ،جمعت الأم الأغرا�ض التي بعرثها خالد وهي مت�سح دموعها وتتطلع
�إليه..
 قم يا ولدي وارتاح من تعب ال�سفر ،باكر بتجيك النا�س ت�سلم وتخ ّلف( )1عليك،()1وتخ ّلف عليك :تعزيك.
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�أنت احلني رجال البيت وال هو بزين لك البجا.
كان خالد فع ًال بحاجة �إىل النوم بعد طول الطريق الذي قطعه يف عودته ،راحت
�أمه ترقي له ر�أ�سه ب�أدعية طاملا رددتها له وهو �صغري ،ا�ست�سلم حلن ّوها ،ثم بد�أ �صوتها
امل�شغول بالدعاء الهام�س يغيب عن م�سمعيه ويتال�شى حتى مل يدر عن نف�سه �شيئ ًا �إال
وهي توقظه يف ال�صباح كي يفتح جمل�س �أبيه للنا�س.
قام خالد يغ�سل وجهه ،بينما �أمه ترقبه من بعيد وهي ت�شكر اهلل وحتمده يف
تن�س �أم خالد �أن تبعث منذ ال�صباح الباكر بع�ض ال�صبيان لكي يخربوا
قلبها ،مل َ
املطوع وحمد وخمي�س ًا و�أبا ح�سني وغريهم بعودة خالد �إىل الديرة.
مل ينتظر �أبو ح�سني لدى �سماعه اخلرب ،بل جاء من فوره حتى ال ي�سبقه �أحد يف
معرفة �أحوال خالد اجلديدة ،وقبل �أن يذهب خالد �إىل املجل�س �سمع �صوت �أبي ح�سني
من خارج البيت وهو ي�صرخ عليه ،فخرج له خالد ليفاج�أ به �أبو ح�سني:
 ما �شاء اهلل على ولدي ،ما �شاء اهلل عليه ،احلمد هلل على ال�سالمة. يا هال عمي بو ح�سني ،تف�ضل ،حياك.ال ين�سى �أبو ح�سني �أن يرفع �صوته لت�سمعه �أم خالد:
 �أول عليج يا �أم خالد ،قرت عينج بردة ولدج خالد. �أول علينا وعليك يا بو ح�سني ،الفال لك �إن �شاء اهلل بردة ولدك حممد.كان ذكر ولده كافي ًا لكي يثري كوامنه الهاجعة ،لكن و�صول خمي�س قطع عليه
ا�سرت�ساله عندما راح يعانق خالد ًا ويقبله على كتفه وهو يراه وقد غدا �أطول منه،
ويبتعد عنه غري م�صدق �أن هذا هو خالد ،امتع�ض كعادته �أبو ح�سني من خمي�س:
 �شفيك �أ ّذيته و�أنت حتبب فيه ،اقعد عاد خلنا ن�سولف معاه.ي�ضحك خالد خلمي�س الذي ت�صدى لأبي ح�سني:
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 لني حببتك لك حق اتّكلم. ال �إن �شاء اهلل.تنادي �أم خالد خمي�س ًا الذي متل�ؤه الفرحة بعودة خالد لكي يجلب دلة القهوة �إىل
املجل�س ،تلتمع عينا �أبي ح�سني عندما تذكر القهوة التي �أ�صبحت نادرة الوجود هذه
الأيام..
 ع�ساك كرثت الكمية!! .يا زين القهوة وريحتها ،من �شهر ما ذقتها. ال يهمك يا بو ح�سني� ،أنا حا�سب ح�سابك. �أعرفك رجال ولد بو خالد اهلل يرحمه ،من �أ�صل طيب اهلل يخليك.ثم ال ي�ستطيع �أبو ح�سني �أن ي�صرب �أكرث على �س�ؤاله الرئي�سي:
 �أقول خالد ،ع�ساك وفرت فلو�س وايد مثل حمد.ي�ضحك خالد حمرج ًا ،لكن �أبا ح�سني يلكزه:
 قول عاد �أنا �أبغي م�صلحتك!. ما هب وايد ،لكن احلمد هلل.يدخل خمي�س بالقهوة فيقطع على �أبي ح�سني ا�سرت�ساله ،بينما تنف�س خالد
ال�صعداء..
 هات عنك يا خمي�س القهوة. ال واهلل حمد ي�صبها غريي.ي�صب خمي�س القهوة لأبي ح�سني ،لكن �أبا ح�سني ي�شري �إىل خمي�س �أن ميلأ
الفنجان طمع ًا يف املزيد ،وي�شربه ب�سرعة ليملأ له خمي�س فنجان ًا �آخر ،ي�أخذه على
مهل هذه املرة كمن اطم�أن لن�صيبه ،ثم ينه�ض �أبو ح�سني متعل ًال بفتح الدكان ،لكنه ال
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ين�سى �سخريته فيلتفت �إىل خالد:
 تدري لي�ش �أبغي � ّأبطل( )1الدكان؟ عل�شان النا�س ما تظن اين مب �صاحي اّول
�صاير فيني �شي ال �سمح اهلل.
 والبيع وال�شرا يا بو ح�سني؟ �شلي عندي �أبيعه؟ ال عي�ش فيه ،ال �سكر ال �شاي ال قهوة ال دهن ,كله �سالمتك،مهب باجي يف هالدكان غري ع�شبة الإدوا ,وان �شفت حمد قول لـه على ل�ساين �إين
علي ،وما عنده
زعالن عليه وايد ,معقول �أترجاه عل�شان يعطيني كي�س عي�ش ويتدلل ّ
غري كلمة �إن �شاء اهلل واهلل كرمي ،ب�س ما �أقول غري يا ح�سافة على �أيام �أول.
يذهب �أبو ح�سني بعد �أن �أفرغ ما يف جعبته ،وي�س�أل خالد خمي�س ًا:
 �شلونها عمتي فاطمة يا خمي�س ع�ساها بخري..؟ ي�سرك احلال..علي ان�شد عنه وا�سلم
 �أقول خمي�س ,قم خلنا نزور العم بو جا�سم ،من حقه ّعليه.
ينه�ض خمي�س مع خالد الذي �أخرب �أمه �أنه �سيذهب بنف�سه لل�سالم على املطوع،
هناك بكى املطوع لر�ؤية ذلك الطفل املدلل وهو يعود �إليه الآن �شاب ًا ميلأ العني للوهلة
الأوىل ,يكت�شف املرء �أهم املالمح اجلديدة يف �شخ�صية خالد ,الهدوء والرزانة والكالم
القليل والب�سمة التي ال يبخل بها يف جماملة �أي �إن�سان �أمامه ،فيوحي ب�أنه ممن يخفي
يف �سره �أكرث مما يعلن .كان يجل�س �إىل جانب املطوع حفيده ال�صغري حممد الذي ال
يوحي ب�أنه تع ّدى الثامنة رغم �أنه يف الثانية ع�شرة من عمره ،كان هذا الفرق وا�ضح ًا
عليه ،مل ي�ش�أ خالد �أن ي�س�أل املطوع عنه حتى ال يجرح م�شاعره ،بادره املطوع بال�س�ؤال
(�)1أبطل� :أفتح.
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عن عمله و�أحواله هناك ،كان هذا �أول �س�ؤال يرتاح له خاطر خالد لأنه مل يكن يهدف
�إىل معرفة ما معه من فلو�س �أو ما ينوي عمله من م�شاريع كما �أحرجه بذلك قب ًال �أبو
ح�سني:
 احلمد هلل يا عمي� ،أنا احلني �أ�سوق �سيارة وعندي �شهادة ت�صليح مكاين ,مهبمع ّود لل�شركة لأنها وقفت عن ال�شغل ب�سبب احلرب.
 اهلل ي�سرت من هاحلرب ،ما من وراها غري اجلوع والفقر واملر�ض ,لكن لي�ش وقفت�شركتكم عن ال�شغل ب�سبب احلرب وهني يات عندنا ال�شركة تدور على البرتول؟
ويفاج�أ خالد بهذا اخلرب:
 تقول عندنا �شركة تدور على البرتول؟ �إي يا ولدي يف منطقة دخان ،ا�س�أل حمد وهو يعلمك. زين واهلل. الظاهر هال�شركة ما يهمها احلرب. ما ادري ،كل �شركة ولها ظروفها. تدري النا�س �أول ما �سمعوا عنها عبالهم �إنهم بي�شتغلون كلهم فيها ,لكن ال�شركةما وظفت غري ثالثمية نفر ،ب�س ثلثهم �أجانب ،واحلني ننطر لني يظهر هـ «الربتول».
 (م�صحح ًا) البرتول يا عمي. املهم ن�شوف �آخرتها �شبي�صري!! البرتول ثروة كبرية يا عمي ،وكل البالدين الكبرية تدور عليه لأنه حتتاجه. �أح�سن من القما�ش؟(.)1 وايد ،وانت تدري �سوق القما�ش اخرتب يا عمي هالأيام.()1القما�ش :الل�ؤل�ؤ الطبيعي.
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 اي �صج واهلل ،هالبرتول �أمره عجيب ،عندنا حتت الأر�ض وحنا ما ندري به،�سبحانك يا ربي.
قام خالد لريجع �إىل البيت ،تبعه خمي�س كظله ,بينما كان املطوع يت�أمل خالد ًا من
بعيد وهو يقول يف �سره�« :سبحان اهلل ،اللي خلف ما مات».
يف طريق العودة �إىل البيت وجد خالد �أن خمي�س ًا كمن يريد دعوته �إىل بيته لكنه
يخ�شى اعتذاره ،فبادره خالد قائ ًال:
 عيب �أمر من جدام بيتكم وال �أ�سلم على عمتي فاطمة..مل ي�صدق نف�سه خمي�س من الفرح ،ف�شبك يده بال مباالة بيد خالد وراحا باجتاه
البيت ،فالحظ خالد �أن البيت قد تغري قلي ًال بعد �أن زاد فيه خمي�س حجرة �أخرى يف
احلو�ش �ساعده فيها حمد� ،صرخ خمي�س من الباب على فاطمة ب�أن حتزر من جاء معه
لي�سلم عليها ,مل ت�صدق نف�سها �إال حني ر�أته يدخل من الباب ،بينما هربت نورة �إىل
الداخل قبل �أن يراها خالد ،كادت فاطمة �أن تقبل يده لفرط حبها له وت�أثرها ،لكنه
ابتعد و�أخذ ر�أ�سها وقبله:
 �شلوجن خالتي فاطمة. بخري اهلل ي�سلمك ويبجيك.جل�س على كر�سي يتفقد �أرجاء البيت من حوله كمن يبحث عن �شيء يتذكره
جيد ًا لكنه ال يعرف كيف �أ�صبح الآن بعد كل هذه ال�سنوات ,نادت فاطمة على ابنتها
نورة لت�سلم على خالد ،فجاءت وقد و�ضعت على ر�أ�سها ما تغطيه به ،حني ر�آها كان
يتوقع كل �شيء �إال �أن تكون نورة قد بلغت هذا املبلغ من ال�صبا واجلمال ,كانت يف
حدود الثالثة ع�شرة وقد ن�ضجت واكتملت �أنوثتها ،نه�ض خالد مرتبك ًا و�سلم عليها،
بينما ردت عليه با�ستحياء� ,أراد خمي�س �أن يعلق لكن امر�أته لكزته بكوعها حتى يطبق
فمه فالتزم ال�صمت ,مل ي�ستطع خالد اجللو�س طوي ًال خيفة �أن ينك�شف �إعجابه بنورة
168

فاعتذر وقام يودعه اجلميع عند باب البيت ،يف الطريق �إىل بيته مل تفارقه �صورتها
التي �سلبت لبه بفتنتها الأخاذة ,عاتبته �أمه لأنه ت�أخر لأن بع�ض النا�س جا�ؤوا لي�سلموا
عليه بينما هو خارج البيت ،لكنها عندما علمت �أنه مر ببيت خمي�س �أ�شرق وجهها
وراحت ت�صف له ما قاموا به من معروف جتاهها يف غيابه و�أنها لن تن�سى لهم هذا
املعروف ما دامت ح ّية ,ثم كمن انتبهت �إىل �أمر:
 �شفت نورة يا خالد؟!وباخت�صار مق�صود:
 اي ميه.ابت�سمت الأم كمن دخلت يف وجدان ابنها متابعة برتكيز:
 نورة فاهمة ون�شيطة ما يف مثلها!..مل يعلق خالد ب�شيء على هذا الكالم الذي كان ا�ستدراج ًا وا�ضح ًا يف غري �أوانه،
فقد تعود �أن يكتم م�شاعره وي�صوغ عامله اخلا�ص بعيد ًا حتى عن �أمه �أعز النا�س على
قلبه ،عودته الغربة �أن يرتوى يف جميع الأمور� ,أن ال يغريه االنطباع الأول مهما كانت
درجة ح�ضوره يف النف�س� ،أما �أمه فكان ما ي�شغل بالها �أن تعرف بالدرجة الأوىل هل
�سيرتكها مرة ثانية وي�سافر �أم �أنه �سي�ستقر يف البيت ،وحني علمت على ل�سانه �أن
ال�شركة �أوقفت العمل و�أنه لن يعود مل ت�صدق نف�سها ،كانت م�ؤمنة �أن اهلل ا�ستجاب
لدعائها و�أقفل �أبواب تلك ال�شركة من �أجل �أن يعود �إليها ولدها� ،ضحك خالد لذلك
كثري ًا وهو ي�ستحلفها �أن ال تدعو على ال�شركة اجلديدة التي جاءت �إىل الديرة لأنه
ينوي العمل بها ,مل تعجبها هذه الفكرة �أي�ض ًا:
 ردينا على �سالفة ال�شغل بال�شركة يا ولدي ,احلني عندك فلو�س وايد وما انتبحاجة لل�شغل! .
 �أنا ما �أبغي ا�شتغل عل�شان الفلو�س وب�س.169

 و�ش عل�شانه؟! �أنا تعودت على ال�شغل و�أت�ضايق لو قعدت من غري �شغل ,احلني �صار عندي مهنةجديدة تعبت الليل والنهار حتى تعلمتها� ,شلون تبيني �أهدها و�أرتاح يف البيت؟!! ،غري
جذي �شغل ال�شركة هذي قريب ،و�أنا �أوعدج من اليوم و�ساير ما �أخليج بروحج ،ها..
�شقلتي ميه؟
 �أنا ما �أبغي غري جذي يا ولدي� ،أبغي �أجوفك دوم ّميي يا بعد طوايفي!!. خال�ص ميه ،اللي راح راح وكان غ�صب علينا كلنا ,ولكن من اليوم و�ساير بتم ّلنيمن قعدتي يف البيت.
عند الع�صر جاء حمد لي�سلم على خالد واعتذر له عن ت�أخره لأنه مل يكن يف
الفريج ,جل�س ال�صديقان ي�سرتجعان تلك الأيام التي ق�ضياها مع ًا بعيد ًا عن الديرة،
ين�س خالد �أن يل ّمح حلمد �أنه كان يعرف �أن
ي�ضحكان لبع�ض الطرائف امل�شرتكة ،مل َ
ال�شركة �ستجمد �أعمالها ومع ذلك مل يخربه يوم قدم ا�ستقالته ،لكن حمد كان �سريع ًا
يف تغطية الأمر عندما ا ّدعى �أن ذلك مل�صلحته حتى ال يرتك دورة امليكانيك فت�ضيع
من يده ..مل يكن خالد يف وارد ال�شك بحمد ،لأن ظرفه وقربه من نف�سه كانا يبعدانه
عن كل �شك� ،أال يكفي �أنه فتح له �أبواب العمل يف وقت كان ب�أم�س احلاجة �إىل من
ميد له يد امل�ساعدة؟ ،ي�س�أله حمد باهتمام عن مهنته اجلديدة فيقول له خالد �إنه
�أ�صبح فاهم ًا مباكينة الديزل ،لكنه بحاجة �إىل اخلربة واملران يف ذلك ،و�أظن ال�شركة
اجلديدة �ستفتح يل هذا املجال ،وافقه حمد لأنه ات�صل بهم ,ي�س�أله خالد ب�سذاجة:
 انت قدمت لهم طلب للعمل معاهم؟� ,أكيد بي�ستفيدون من خربتك يفاملخازن!..
با�ستعالء وا�ضح:
 ال ال� ،أنا ما �أبغي �أ�شتغل عندهم� ،أنا خال�ص اكتفيت من الوظيفة ،اللي بغيته170

�إين �أتعاون معاهم و�أييب لهم الأغرا�ض اللي تلزمهم.
 واتفقت معاهم؟ �إي اتفقت � ,أم ّون مطعم العمال بالعي�ش وال�سكر وال�شاي والدهن. زين واهلل ,ب�س هاذي كله متوفر عندك يا حمد؟مل يكن حمد من النوع الذي يك�شف نف�سه متام ًا حتى لو كان �أمام خالد:
 ال ال� ،أنا عندي �شوي ,لكني باد ّبر الباجي من جتار ال�سوق ،كل املو�ضوع وما فيهعمولة ب�سيطة ،وا�سطة خري ,من رجعت البالد والنا�س ما ت�صدق ،يح�سبون عندي
خمازن مرتو�سة متوين.
 �شعليك يا حمد من كالم النا�س ما دام انت ت�شتغل باللي ير�ضي �ضمريك؟ احلرب هذي خوفت النا�س وخلت كل واحد يخ�ش اللي عنده ,والتجارة �صارتمغامرة حمد يقدر ي�ضمنها هالأيام.
 والغو�ص �شخباره؟! خال�ص النا�س هونت عنه ,والطواوي�ش دوبهم يوفون ديونهم ،والبحارة يدورون�شغل� ،شي�سوون ،الفقر �شني.
 وعمي بو حممد �شخباره؟! �سمعت انه رهن �سفينته عل�شان يويف ديونه ،ويقولون �إنه مري�ض ،تدري ما حدح�سب ح�ساب هالأيام الع�سرة ال هو وال غريه.
يلمح حمد من وجه خالد االنزعاج فيقطع ا�سرت�ساله ويغري املو�ضوع:
 تدري يا خالد ،باكر تلقى م�س�ؤولني ال�شركة عندنا يف الدوحة وتقدر تراجعهمعن ال�شغل وما فيه حاجة تروح لهم دخان ،و�أكيد بي�ضمونك.
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قبل �أن يذهب حمد يتواعد مع خالد على لقائه غد ًا يف ال�سوق ليلتقي م�س�ؤويل
ال�شركة ،وعند الباب هم�س له:
 �أقول خالد� ،إذا لزمك �شي حق البيت ترى انا حا�ضر� ،إحنا �أخوان ،من ناحيةالتموين ال تطلب من �أحد غريي� ،أنا �أخوك.
تق�صر.
 م�شكور يا حمد ما ّبعد ان�صرافه وجد خالد نف�سه وقد امتلأ بالهم ،كان يعذبه كثري ًا �أن ي�سمع �أخبار
عمه على ل�سان حمد الذي يخفي �شماتته ,كان مهموم ًا لأنه ال يدري ما الذي يتوجب
عليه فعله جتاه عمه رغم �أنه يح�س ب�أن عليه �أن يفعل �شيئ ًا ما ال ي�ستطيع حتديده ما
دام �أنه مل ي�س�أل �أمه ،تلك كانت ق�ضيته الأ�سا�سية وهمه الكبري ،متنى يف �أعماقه �أن
تدفعه �أمه �إىل ما يرجوه دون �أن ي�ضطر �إىل �س�ؤالها ذلك ،لأنه كان يعلم متام ًا �أنه ال
ي�ستطيع �أن يفعل �شيئ ًا من ورائها ،فهو يحتمل كل �شيء �إال �إح�سا�سه بهذا الذنب .على
الع�شاء الحظت الأم �أن ابنها يخفي كالم ًا يف قلقه الوا�ضح على تعابري وجهه:
 �شفيك ميه.هنا �أح�س خالد �أنه ال ي�ستطيع ت�أجيل املو�ضوع �أكرث من ذلك:
 ميه �أنا �أجوف �إن الواجب ازور عمي وا�سلم عليه.تنقب�ض مالمح الأم ،لكنها مت�سك انفعالها:
 �إذا ت�شوف جذي روح عنده� ،أنا ما �أمنعك!.لكن خالد ًا يطمع يف �أكرث من ذلك:
 ميه �أنا ق�صدي مب جذي� ،أنا يهمني �إجن ما تزعلني وحتطني يف خاطرج.هنا ال ت�ستطيع الأم �أن تكتم انفعالها �أكرث من ذلك فتبد�أ دموعها تنفر من عينيها
واحل�شرجة مت�سك بكلماتها:
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 �شلون ما تبيني �أزعل و�أنا �أ�شوفك تروح بيت عمك بعد اللي �سواه فينا ،احنا ياولدي نعرف الواجب ونو�صي عليه ،ب�س لي�ش هو ما عرفه يوم �أنه ي�شوفني �أبيع احلالل
وانت غايب ،ما ك ّلف نف�سه ي�س�أل عن بيت �أخوه ان جانهم حمتاجني حق �شي ,لي�ش..؟
�صغري ما يعرف الواجب �أو فقري ما يقدر حتى نعذره� ،أكا هو قاعد يتمتع يف ثروة �أبوك
اللي ج�سمها لنا ظلم ,زين خل هذي ،ويوم ماتت �أختك ,ت�صدق �أنه ما يا مثل �ساير
حمد قعد معاي يوا�سيني غري فاطمة ونورة وام جا�سم ،بعد اي
النا�س يعزيني فيهاّ ,
واجب يلزمك حق عمك بعد هالواجب النبيل اللي �سواه معانا؟� ،إيه ..اهلل يرحم �أبوك،
لو كان حي ما �صار لنا اللي �صار ،لكن اهلل ميهل وال يهمل.
�أغلقت الأم على خالد جميع املنافذ بعد �أن �أثارته عندما راحت تذكر له املا�ضي،
حتى �أنه ندم من نف�سه لأنه فتح هذا املو�ضوع ,مل يكن يطيق �أن يرى دموع �أمه ،كانت
هذه الدموع كافية لتفجريه ,كان ي�ؤمن بقد�سية �أن كل �أمر بعيد عن ر�ضاها هو �أمر ال
قيمة له مهما بدا مغري ًا يف �أوله ،راح ي�ستعطفها وي�ست�سمحها ويطلب �أن تزيل �شكوكها
يف والئه لها كولد ال يجد بعد ر�ضاها ر�ضى ,حتى ولو وقف �أما النا�س �أجمعني ،وقبل �أن
ينام كان قد ن�سي متام ًا مو�ضوع عمه وغ�سل من قلبه كل �إح�سا�س بالذنب جتاهه.
ا�ستلم خالد عمله اجلديد �سائق ًا لإحدى �سيارات ال�شركة التي تو�صل العمال من
الدوحة �إىل دخان كل �أ�سبوع ،وتنقل الأغرا�ض واملعدات ولوازم ال�شركة التموينية يف
الأيام العادية ،كان م�شهد و�صول ال�سيارة بالعمال كل خمي�س م�شهد ًا احتفالي ًا يخرج
فيه النا�س ال�ستقبالهم ،حتى غدا وك�أنه بديل ع�صري مل�شهد ا�ستقبال ال�سفينة العائدة
بالبحارة يف مو�سم القفال ,ورغم �أن هذا العمل اجلديد �أتاح خلالد النزول يومي ًا �إىل
الدوحة رمبا مرة �أو مرتني� ،إال �أنه �سرعان ما ت�ضايق منه لكرثة التعب والإرهاق الذي
ناله ,كان الطريق ي�أخذ �أكرث من خم�س �ساعات ،عدا امل�شاكل الطارئة ،مما حداه
�إىل �أن يطلب �أن يكون متفرغ ًا ملهنته كميكانيكي يف ال�شركة رغم �أن ذلك لن يتيح له
الذهاب �إىل بيته يومي ًا كما يف ال�سابق ,فعينته ال�شركة عام ًال فني ًا حتت �إمرة �أحد
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مهند�سيها الأجانب ,وبد�أت �أم خالد تعتاد عمل ابنها اجلديد رغم امتعا�ضها لأنه
�أ�صبح يتغيب عن البيت يومني �أو ثالثة ،عدا عن بذلته الزرقاء التي تفوح منها رائحة
ثقيلة حني يعود �إىل البيت� ,أك�سبه هذا العمل مران ًا وخربة يف مهنته نف�سها ،كما �صار
يطمع �إىل معرفة املزيد يف جمالها ،وكان عليه �أن يخطو اخلطوة التالية ,وهي �إ�صالح
جميع املكاين التي تعمل بالديزل ,كانت نقلة طبيعية بالن�سبة له ،و�ساعده يف ذلك �أن
املبد�أ يف مكاين الديزل واحد ,واالختالف فقط يف م�س�ألة الب�ساطة والتعقيد ،وبدا
أح�س اجلميع ممن
خالد بعد �ستة �أ�شهر من عمله هذا �إن�سان ًا �أكرث ثقة بنف�سه ،وقد � ّ
يعمل معه مدى لهفته ملعرفة املزيد واحرتامه ملواعيد العمل.
مل ت�ضايقه العزلة يف ال�شركة ،نف�سيته االنطوائية نوع ًا ما ت�ساعده على احتمالها,
لكن �أمر ًا �آخر بد�أ يلح عليه يف الآونة الأخرية ويجعل عزلته هذه نوع ًا من القلق املحموم,
لكنه من النوع املخفي وامل�ستور الذي ال يظهر بقوة على تعابريه ،هذا الأمر هو نورة,
نورة بنت خمي�س وفاطمة� ،أخذ تفكريه بها يلح عليه وينت�شر يف �أنحاء نف�سه ،كان يف
كل مرة يراها ي�شعر �أن اخلناق ي�ضيق عليه ،مل يعد ي�ستطيع الهرب من �صورتها التي
�أ�صبحت تالحقه يف الفرتة الأخرية يف �صحوه ومنامه ,رغم ذلك كان يحاول املكابرة
على نف�سه التائقة �إىل هذا اجلمال حني يتجاهل تلميحات �أمه املتكررة و�أ�سئلتها
التي حتاول �سرب وجدانه ,كان هناك �أمر يعكر عليه ا�ستغراقه يف م�شاعره املخفية
نحو نورة� ,أال وهو كونها ابنة خمي�س وفاطمة ،مل يكن ي�ستطيع �أن يتجاهل ذلك بكل
ب�ساطة ،فهو ابن بيئة حتكمها �أعرافها وتقاليدها� ،صحيح �أنه يحب خمي�س ًا ويعطف
عليه ويقدره ,وكذلك فاطمة التي ر ّبته ،وال يزال يذكر كم كان يف طفولته متعلق ًا بها,
لكن هذا �شيء و�أن ي�صبح �صهر ًا لهما �شيء �آخر� .إن حمد نف�سه لي�س بالغبي الذي ال
يقدر جمال نورة وفتنتها ،وعندما كلمه �أبو ح�سني ون�صحه �أن يتزوجها ع ّد حمد ذلك
�إهانة يف حقه ،رغم �أنه ال يف�ضلها بكثري من الناحية االجتماعية ,فعائلته لي�ست �أف�ضل
�أ�صو ًال من عائلة خمي�س ,فهل ير�ضى خالد لنف�سه ما رف�ضه حمد وهو من هو يف �أ�صله
174

و�ش�أنه العائلي؟!.
�إن �أمي بكل ت�أكيد تقف �إىل جانب نورة� ،إنها تقول ذلك �صراحة ,لكن خالد ًا
ال يخفى عليه بتات ًا ما تريده �أمه وما ال تريده ،ملاذا ال �أتزوج ابنة عمي فيكون ذلك
الزواج فاحتة لدفن اخلالفات؟ ..رغم �أن هذا ال�س�ؤال جمرد خاطر م ّر يف ر�أ�سه �إال
�أنه مل يجر�ؤ على �إعادته يف نف�سه لعلمه الأكيد �أن �أمه �ستقف يف وجه هذه الفكرة من
وتفجر �أحزانها التي ال يحتمل مواجهتها ,ما الذي تريده �أمي حقيقة عندما
�أ�سا�سها ّ
ت�شجعني على الزواج من نورة ابنة خمي�س؟ رمبا كانت تريد توجيه طعنة �أخرية �إىل
عمي املهدود الذي �أفل�سته الديون و�أعجزه املر�ض ،هل �أكون �أنا �ضحية كل ذلك؟ لكن
ما ذنب نورة �أي�ض ًا يف �أن تكون ابنة عائلة فقرية طيبة؟ ،فالفقر مل يكن يف يوم من
الأيام عار ًا يف �سرية �أحد من النا�س و�إال لت�ساوى النا�س يف هذا العار� ,إن عائالت
كثرية كانت تتعاىل بكربيائها تعاين الفقر يف هذه الأيام ..هل �أن�سى معروفهم جتاه
�أمي طوال تلك الأيام التي عانتها يف غيابي؟ �إنني ال �أ�ستطيع �أن �أت�صور �أمر ًا بعيد ًا عن
علي النا�س� ,أنا نف�سي ال �أعرف ملاذا �أ�ضعف هكذا يف ح�ضرتها
ر�ضاها حتى لو �سخط ّ
رغم ما �أعانيه من تعلقها بي ولهفتها التي ت�أ�سرين وجتعلني حبي�س �أمانيها ،ما زالت
تراين طفلها املدلل� ،أنا رجل فقط خارج البيت.
يا ليت لدي مربر ًا واحد ًا لأهرب به من هذا القدر اجلديد ..نورة ,يا ليت!� ،إنني
ال �أ�ستطيع �أن �أكذب على نف�سي و�أقول �إنها مل ت�سلب عقلي يوم ر�أيتها اخلمي�س الفائت
وهي تلب�س ذلك الزري الأحمر� ,أح�س�ست وقتها �أنها ال حتتاج �إىل عائلة وال غنى وال
حتى ر�ضى �أمي حتى تكون قريبة �إىل قلبي ،من ذلك اليوم كان هناك �س�ؤال واحد
يح�سم كل �شيء يف قراري �س�ألت نف�سي �إياه ب�صدق :هل �أ�ستطيع احتمال فكرة زواجها
من �أحد غريي؟ ،هل �أتركها تفلت من بني يدي لأ�ضل متح�سر ًا عليها طوال حياتي؟� ،أال
تكفيني ح�سرة البحر التي دفنتها يف �أعماق وجداين فدى لعيني �أمي املفجعتني؟..
مل يعد خالد ي�ستطيع التفكري يف هذا الأمر �أكرث من ذلك  ,يعلم اهلل كم ق�ضى
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من الليايل وهو يعذب نف�سه ،عندما عاد �إىل البيت كان قد جهز نف�سه ب�إجازة �أ�سبوع
من ال�شركة ،وبعد الغداء جل�س ي�شرب ال�شاي �إىل جانب �أمه التي حلظت البوادر يف
عينيه البا�سمتني:
 �شفيه ميك. ميه �أنا خذيت �إجازة �أ�سبوع من ال�شركة �أبي ارتاح فيها هني بالبيت. ب�س جذي؟ ،ريح قلبي ّميك وال تخ�ش عني الكالم. ميه ب�صراحة �أبغي �أتزوج يف هالأ�سبوع� ,شرايج؟تلتمع عيناها بالفرح:
 هذي ال�ساعة املباركة يا ولدي� ،أنا �أنطر تطلع هالكلمة منك قبل ال �أنا �أقوللك.
 عاد عرفتي منهي اللي �أبغي �أتزوجها؟حا�سة �إن هي نورة،
 اللي تبغيها �أخطبها لك� ,أنا من يل غريك �أفرح فيه ،ب�س �أنا ّمب جذي؟
 ما خاب ظنج ميه� ,إي نعم نورة!.. �أحمدك يا رب ،اليوم املغرب ن�سهر عندهم ونودي معانا بو جا�سم عل�شاننخطبها ،خري الرب عاجله.
 يا ليت يا ميه. كل �شي بارز حق العر�س ،ومن ف�ضل اهلل ما نحتاج حق �أي �شي. عيل على بركة اهلل..يف ذلك امل�ساء ع ّمت الفرحة اجلميع ،كانت نورة تعي�ش �أحلى �أيامها� ,أهدتها �أم
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وح ّدد يوم االثنني للملكة والعر�س ،كان على خالد �أن يذهب
خالد م�صاغها الثمني ُ
باكر ًا �إىل ال�سوق يف اليوم الثاين لي�شرتي الأغرا�ض والثياب الالزمة والتو�صية على
الذبائح ،واتفق على �أن تكون الدخلة يف بيت خالد لعدم لياقة بيت خمي�س ،ورغم �أن
حمد تعجب لهذه البادرة غري املتوقعة من خالد ،لكنه مل يق�صر يف �أن يقوم بالواجب،
ف�أر�سل من يخربه �أنه �سيبعث بثالثة �أكيا�س من «العي�ش» وكي�س �سكر ودهن ولوازم
عم اخلرب الديرة كلها ،ومل ي�ستطع �أحد
�أخرى على الرغم من ندرتها يف تلك الأيامّ ،
�أن يعلق �إال يف �سره ما دام �أن �أم خالد تقف �إىل جانب هذا الزواج ,راح �أبو ح�سني من
فوره ليو�صل اخلرب �إىل العم �أبي حممد بعد �أن ذهب خالد �إىل ال�سوق يف ال�صباح.
حني رجع خالد من ال�سوق قبل الظهر بقليل وجد عمه بانتظاره يرقب الطريق من
فرتة طويلة يف دكان �أبي ح�سني ,عندما �أراد خالد �أن يتجاوزه ناداه العم ،فجاءه خالد
حتى ال ي�ضطره �إىل امل�شي الذي ي�ؤمله ،بينما راح �أبو ح�سني يت�شاغل يف �أنحاء الدكان
ك�أنه ال دخل له فيما يجري ,ب�أدب يلقي خالد ال�سالم فيغمغم العم باجلواب خمت�صر ًا
بينما وجهه يطفح من الغيظ واحلنق ,ا�ستعد خالد ملواجهة موقف عا�صف مع عمه،
م ّرت حلظات ح�سبها دهر ًا ا�ضطرت خالد لأن يبادر عمه:
 تبغي مني �شي يا عمي؟علي منك� ،صحيح فيه زعل ما بينا و�أنا
علي من �أمك� ،أنا ّ
 جوف يا خالد� ،أنا ما ّما يخ�صني فيكم من �سنني ,لكن هالأمر ما ين�سكت عليه.
 �أي �أمر..؟ ي�صري ولد �أخوي بو خالد اهلل يرحمه يتزوج نورة بنت خمي�س؟ �شفيكم؟ ،انتواا�ستخفيتوا اّول �شلون..؟!
 خل عندك خرب يا عمي �إين �أنا و�أمي �شي واحد وما �أقبل �أي كلمة يف حقها ،واليف حق الإن�سانة اللي اخرتتها يل زوجة.
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ي�صدم العم وهو ي�سمع هذه الكلمات تخرج من فم ذلك ال�صبي املدلل الذي كان
يخ�شاه ويهرب من طريقه..
 �أنا تقول يل هالكالم يا خالد؟ اي نعم ،والعر�س يوم االثنني. يا ح�سافة عليك واهلل.قالها العم وهو يهز ر�أ�سه غري م�صدق ،لكن خالد ًا الذي كان مي�سك كلماته حتى
الآن مل ي�ستطع ال�صرب �أكرث من ذلك ،فراح يذكر العم ب�أنه �آخر �إن�سان يحق له �أن
يت�أ�سف من �أجل �أمر يخ�صه ،مل ي�ستطع العم �أن ي�سمع �أكرث من ذلك ،بل راح ي�شري
بيده لكي يكف خالد وين�صرف عنه ,مما ا�ضطر �أبا ح�سني للتدخل ومعاتبة خالد لأنه
ال يقدر حالة عمه ال�صحية.
ان�صرف خالد بطريقة توحي ب�أنه مل ي�شعر بالندم على �شيء قاله يف وجه عمه,
بينما راح �أبو ح�سني يهدىء من خاطر العم اجلريح الذي �أح�س متام ًا �أنه مل يعد هناك
من يخ�شى �سطوته يف الفريج ,متزق ال�شراع وراحت ال�سفينة حتت رحمة الأمواج �إىل
حيث ال يعلم غري اهلل� ،أما خالد ف�إنه تعجب من ت�صرفه وانطالقه يف وجه عمه وهو
الذي كان ي�شك يف ذلك ،لقد ذهب �إليه مرتدد ًا حمرج ًا حني ناداه ،لكنه �سرعان
ما انقلب �إىل ذئب جريح ال يقربه �أحد ،وكلما �أح�س بينه وبني نف�سه �أنه كان قا�سي ًا
عليه وبد�أت م�شاعر الندم ،كانت تهب يف وجه هذا الإح�سا�س عا�صفة من ال�سخط
والغ�ضب ،لقد انتقم لأمه التي راحت يف ذلك اليوم تبارك ولدها لأنه �أثبت �أنه ولدها
الذي ال يجنب �أمام �أحد.
راح النا�س يتحدثون عن الهدايا والأغرا�ض وامل�صاغ والذبائح الكثرية ,فقد بدا
العر�س لون ًا من �ألوان الرتف مل تعهده الديرة من �سنني طويلة ،كان كل هذا متعمد ًا من
قبل خالد و�أمه ،ال لأنهم يحبون الإ�سراف �أبد ًا ,بل لأنهم �أرادوا بذلك �إكرام خمي�س
178

وفاطمة حتدي ًا ملن ي�ست�صغر و�ضعهم ،كان العم يعتقد �أن بع�ض العائالت لن حت�ضر
العر�س �إكرام ًا له ،لكن ظنه خاب� ,إذ ح�ضر اجلميع عر�س خالد دون �أن يتخلف �أحد،
كانت ليلة من الليايل التي ظلت الديرة تذكرها ل�سنني.
نورة كان كل �شيء يجري �أكرب من ت�صورها ،ازداد جمالها بهاء مبالب�س العر�س
اجلميلة ,راحت كلمات الإعجاب والإطراء ت�صل �إىل م�سامعها ،لكن �أجمل كلمة تعلقت
م�سامعها بها تلك الكلمة التي ترددت كثري ًا على �أل�سنة الن�ساء ب�أن حظها من ال�سماء،
وال تن�سى �أبد ًا �أن �أمها فاطمة ظلت �إىل جانبها يف الأيام التي �سبقت العر�س تو�صيها
بني احلني والآخر..
 يا بنيتي خالد رفع ر�أ�سنا كلنا و�أبيج تكونني عاقلة وال تخالفني له ر�أي طولعمرج ،و�سمعي كالم �أم خالد وحطيها على را�سج.
مل تكن نورة بحاجة �إىل هذه الو�صية من �أمها ,فهي متعلقة بطبعها ب�أم خالد من
طفولتها ،و�أم خالد تبادلها ذلك� ،أما خالد فكان حلم ًا بعيد ًا ،كيف وقد �أ�صبح ملكها
الآن؟ ,كيف ميكن �أن تفرط بهذا احللم العزيز؟ ،بنات الديرة ح�سدنها عليه وهو
ف�ضلها على اجلميع ،كيف ال يكون ملكها الذي ي�أمر فيطاع؟!.
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الك�ساد
مر عام �آخر كئيب من �سنوات احلرب العاملية و�أ�صبحت �شواطئ اخلليج الدافئة
اجلميلة التي تعج باحلياة ك�أنها م�صابة باختناق ،طوت ال�سفن �أ�شرعتها وترا�صت يف
املوانئ «ال ُفر�ض» �صامتة يخيم عليها ال�سكون بعد �أن تعطلت موا�سم الغو�ص ،وراح
البحارة يبحثون عن �أي عمل �آخر يجلب لهم لقمة العي�ش التي �أ�صبحت �أعز املطالب
و�أغالها على الإطالق ،يف فرتة بائ�سة ارتفعت فيها �أ�سعار املواد التموينية ارتفاع ًا
جنوني ًا لندرتها يف الأ�سواق بعد �أن عطلت �أخطار احلرب التجارة يف البلدان ،وعرف
النا�س لأول مرة يف حياتهم ما ي�سمى «البطاقة» ،تلك الرخ�صة التي ت�سمح للفرد
بكميات حمدودة جد ًا ل�شرائها بال�سعر الذي تفر�ضه ال�سلطة يف ذلك الوقت ,وهذه
الكميات مل تكن تغني �شيئ ًا ،لأن �أغلب املواد كانت تفقد ب�سرعة من الأ�سواق لأ�سباب
يرجع �أكرثها �إىل تالعب التجار.
عند الع�صر كان الن�سيم لطيف ًا ،مل يكن ينق�ص تلك اجلل�سة حتت ال�سدرة غري
متعة تلك الأيام اخلوايل التي كان فيها �أبو حممد النوخذة يجل�س مرتبع ًا ال تعكر
�صفوه �آالم الركب وال تخف�ض ر�أ�سه الديون..
رغم �أن �أبا ح�سني واملطوع و�أبا حممد كانوا جال�سني منذ فرتة غري قليلة� ،إال �أنه
نادر ًا ما كانوا يتبادلون الأحاديث يف جل�ستهم �سوى بع�ض الكلمات ،رمبا ان�ضم �إليهم
خمي�س �أو �أحد العابرين دون �أن يكرتث �أحد منهم �إال ملا ي�شغله يف داخل نف�سه ,كان
�أبو حممد ينظر ب�أ�سى �إىل العمال الذين ي�شتغلون يف بيت حمد اجلديد وي�ضيفون
اللم�سات الأخرية �إليه� ،أين ذلك البيت الطيني القدمي من هذا البيت الذي بني باحلجر
الأبي�ض؟ ،من �أين حلمد كل هذا املال يف الوقت الذي مل يبق �أحد �إال و�شكى الفقر
الذي خ ّيم بظله الثقيل على الديرة؟ ,هل �صحيح �أن ذلك كله من �أموال ال�شركة؟,
غري معقول� ،أ�صبح حمد حديث اجلميع ،كلهم يتحدثون عن خمازنه العامرة باملواد
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التموينية يف هذه الفرتة ال�ضيقة ,بينما هو ي�شكو وي ّدعي عك�س ذلك ،ال �أحد يعرف �أين
يخبئ املواد ،لكنها تظهر يف الوقت املنا�سب الذي يحقق فيه �ضربته ,حتى �صار اجلميع
يتقربون �إليه وينافقونه من �أجل �أن يزودهم بني احلني والآخر مبا يحتاجون �إليه من
هذه املواد ،ك�أن احلرب قامت من �أجل حظه حتى يرتفع جنمه �أكرث ف�أكرث لي�صبح
الرجل الأول يف ال�سوق ،كيف؟! ،مل ي�ستطع �أبو حممد �أن يجيب عن هذا ال�س�ؤال �سوى
�أن النا�س �ضاعت بينهم القيم� ،أ�صبحت الفلو�س هي كل �شيء ,لقد �أُعطي �أبو حممد
مهلة �ستة �أ�شهر ليتدبر �أموره و�إال ف�إن دائنيه �سيحجزون البيت ,من ي�صدق ذلك؟! ،مل
يتعب �أبو حممد ر�أ�سه كثري ًا بهذا الهم الثقيل ،مل يكن قادر ًا �أ�ص ًال على احتماله� ،أ�سند
ر�أ�سه �إىل جذع ال�سدرة وراح يحلم بعيد ًا يف تلك الأيام اخلوايل.
�أما �أبو ح�سني فكان ي�شغله �أمر �آخر هو كيف �سي�ستويف الديون التي له على �أبي
حممد� ،إنه يخ�شى �أن يو�سط املطوع يف ذلك لأنه �سينهره حتم ًا ويذكره ب�أف�ضال �أبي
حممد عليه يف الأيام ال�سابقة� ,صحيح ..لكن ذاك وقت وهذا وقت� ،إنه ال يريد �أن
يكون م�ستغ ًال لظروف �أبي حممد ال�صعبة ,لكنه يرى �أن له �أف�ضلية بني الدائنني فيما
لو ُحجز البيت ,لقد حاول �أبو حممد �أكرث من مرة �أن ي�ستدين من �أبي ح�سني يف الفرتة
الأخرية ,لكن �أبا ح�سني كان يتهرب بالأعذار املنا�سبة ,ملاذا ي�ساعده ما دام ابن �أخيه
خالد يتهرب منه؟!!.
ملاذا وافقت على تزويج �أبي حممد من ابنتي؟ ,ما الذي جنيته من وراء ذلك؟!..
كرهتني ابنتي �سلمى ،حقد علي ولدي �صالح ،كل ذلك من �أجل رجل �سوف يحجز
بيته قريب ًا ب�سبب ديونه ,ما الذي ينفعني فيه الآن؟ ,ماذا �أعمل بح�سبه ون�سبه و�أيامه
املا�ضية التي كان ال يعيد فيها كلمته مرتني؟ ،ذلك املاكر حمد كان يدرك �أن �أبا حممد
�سيتحطم و�إال ملا جر�ؤ على جمابهته ,كيف فاتني ذلك؟ ،لقد خ�سرت حمد� ,إنه ال
يطيقني� ،أعرف ذلك من «خ�شمه» الذي يرفعه �أمامي كلما حاولت التودد �إليه ,الحظ
�أبو ح�سني �أن املطوع بد�أ يتملل يف جل�سته فعرف �أنه على و�شك الذهاب �إىل البيت فكان
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عليه �أن يذهب قبله متعل ًال ب�أي �سبب حتى ال ي�ستفرد به �أبو حممد ويحرجه بطلب
امل�ساعدة كاملعتاد� ,أح�س �أبو حممد مبا يق�صده �أبو ح�سني من ذهابه املفاجئ ,فمنعه
كربيا�ؤه �أن يلح عليه باجللو�س ،انتبه �أبو حممد للمطوع وهو يربت على �ساعده قبل �أن
يذهب قائ ًال:
 بتهون يا بو حممد بعون اهلل!.هز �أبو حممد ر�أ�سه متفهم ًا وقد منعه ال�ضيق من الكالم ,فغيرّ وجهة املو�ضوع
لأنه ال يحتمل التفكري به:
 �شلونها �أم جا�سم احلني؟ اهلل يعينها يا بو حممد ،ما تقدر تقوم من الفرا�ش ،والأدوية ما نفعت معاها. اهلل كرمي ،احلي ما يي�أ�س.يذهب املطوع تارك ًا �أبا حممد وحده حتت ال�سدرة ،حاول �أن يثني �ساقيه املمدودتني
لكنه �أح�س ب�أمل �شديد يرتكز يف ركبتيه منعه من املحاولة ,كانت رحلة العودة �إىل
البيت رغم ق�صرها رحلة عذاب ,مع ذلك مل يكن با�ستطاعته �أن ي�سجن نف�سه يف
الفرا�ش دون �أن يجال�س النا�س ويرى نف�سه متو�سط ًا لهم على الرغم من �شعوره ب�أن
النا�س تغريت من حوله ،مل يعد �أحد يهتم بزيارته كال�سابق �أو الت�سابق �إىل اجللو�س
�إىل جانبه ,هل هذه هي النهاية؟! ،مل يكن يخ�شى املوت كفكرة ،ر ّو�ض نف�سه منذ
البداية على حتملها كبحار عنيد و�صبور ,لكن الذي يخ�شاه حق ًا يف قرارة �ضمريه �أن
يرى نف�سه بائ�س ًا مهان ًا يخ�شى �أن ميوت والغ�صة متلأ وجدانه ,لأنه مل ي�ستطع �أن يثبت
للآخرين �أن النا�س تكرب بنفو�سها ال بفلو�سها ،ويتح�سر يف �أعماقه لأنه مل ينجب ولد ًا
ذكر ًا ،ابتاله اهلل بالبنات ،لو �أن بكره ولد لكان الآن �شاب ًا يقف �إىل جانبه يف حمنته،
رمبا كان الآن مع ابن �أخي خالد يف ال�شركة يك�سب مثله الفلو�س يف هذه ال�ضائقة!!!،
ال ي�ستطيع �أن يبعد �صورة خالد عن ذهنه ،لو �أن به نخوة �أبيه ملا ر�ضي �أن ي�صيبني ما
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�أ�صابني ,لكنه ابن �أمه احلقودة التي خ ّربته علي وعلى �أهله ,حني قبل �أن يتزوج ابنة
خمي�س �أ�صبح فا�سد ًا ال نفع فيه.
عند باب البيت يجد امر�أته �أم حممد يف ا�ستقباله كعادتها بعد �أن مر�ض لت�ساعده
يف �صعود درج امل�صطبة ،تقوده للحجرة التي رتبتها له بكل �صرب ووفاء� ,إن زوجته
�سلمى ال تكرتث له ،بل ال تكرتث لأحد على الإطالق حتى نف�سها ،ال ت�سمع �شيئ ًا �إال �إذا
ناداها وطلب منها �أن تقوم ب�أمر ما ,ي�ستند على زوجته الطيبة �أم حممد ,كم ق�سوت
عليها دون �أن حتا�سبني على �شيء؟� ،أ�صيلة ..يا ليتني �أ�ستطيع �أن �أعو�ض لها تلك
الأيام التي هجرتها فيها ,لكن كيف؟!« ،ال ينفع ال�صوت عندما يفوت الفوت» ,ترتكه
لتجلب له الطعام ,طبخوا اليوم «اجلري�ش» ,وملاذا اليوم؟! ،منذ �شهور مل يدخل الأرز
بيت �أبي حممد ،وكذلك بيوت النا�س ،ما عدا بع�ض البيوت التي ما زال لها نفوذها,
متنى لو كان ي�ستطيع �أن يقول المر�أته �شيئ ًا مما ي�شعر به نحوها ،متنى لو ي�ستطيع �أن
يطلب منها ال�سماح ،لكنه يعلم �أن ذلك م�ستحيل ,لأنه ال يريد �أن يرى نف�سه �ضعيف ًا
�أبد ًا ،ال يحتمل ذلك ,لكن �أم حممد كانت تفهم م�شاعره دون �أن يعبرّ عنها �صراحة
بل�سانه ،كان الر�ضى املنبعث من عينيه كفي ًال ب�إقناعها ,عندما جاء الطعام تناول
لقيمات من اجلري�ش الذي بلعه مب�ساعدة املاء ,حمد اهلل مكتفي ًا بذلك ،كانت نف�سه
جتي�ش بالهموم ،ما الذي بقي لديه ليبيعه؟ ،ومن الذي بقي من الأ�صحاب كي ي�ستدين
منه؟ ,لو كان �شاب ًا �أو ميلك �صحته على الأقل لرحل مع الذين رحلوا �أو طلب العمل
يف �أي مكان ,لكن ذلك كله ال ينفع التفكري فيه الآن� ,إن عليه �أن يتدبر و�سيلة من
هنا وحتى الأ�شهر القادمة كي مينع احلجز على البيت ,فليحجزوا ن�صفه على الأقل
ويحتفظ هو و�أ�سرته بالن�صف الباقي ،لكنه على �أي حال مهما كانت الظروف لن
يك�سر نف�سه �أمام �أحد من ال�شامتني حتى لو �أ�صبح م�سكنه يف العراء ,انتبه لزوجته
�أم حممد وهي تقول له لريتفع �إىل الفرا�ش بعد �أن جهزته له� ,أخذت بيده لت�ساعده
وهو يتمدد عليه� ,أ�صلحت الو�سائد حتت ر�أ�سه و�س�ألته �إذا كان يريد حاجة �أخرى ,فهز
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ر�أ�سه بالنفي ،لأول مرة منذ �أن تزوجته بادرته بالكالم قبل �أن ترتك احلجرة:
 ال حتاتي يا بو حممد ،ربك كرمي.مل يقدر على اجلواب ،بل �أطرق بر�أ�سه والغ�صة متلأ قلبه ,هز لها بر�أ�سه واعتدل
قلي ًال ليواجه نافذة احلجرة التي تطل منها بع�ض النجوم املتلألئة ،يف �صفحة ال�سماء
غيوم تعرب بي�ضاء مع ن�سائم الليل ،ما �أجمل هذا الليل مع الفروة فوق املحمل ,ك�أمنا
خ ّيل �إليه �أنه ي�سمع �صوت نهام حزين ي�أتي من بعيد مت�سل ًال يف �سكون الليل ،ارتاحت
نف�سه �إليه ,وا�ست�سلم للنعا�س الذي بد�أ يراود �أجفانه املتعبة� ،أودع همومه تلك الغيوم
الراحلة عرب النافذة ومل يدر بعدها عن �شيء �إىل ال�صباح.
كل �شيء مت ب�س ّرية تامة يف تلك الليلة ال�شتائية ،نقلت �أكيا�س «العي�ش» وال�سكر
وخمتلف املواد الأخرى �إىل ال�سفينة من خمازن حمد دون �أن ينتبه �أحد من النا�س،
حتى البحارة �أخربوا ن�ساءهم �أنهم ذاهبون �إىل جزيرة قريبة ل�صيد ال�سمك ,كان
الهواء مالئم ًا لل�سفر �إىل �سواحل الأح�ساء وما جاورها ,مل تكن هذه هي املرة الأوىل
التي ت�سافر فيها �سفينة حمد �إىل تلك املناطق �سر ًا ،بل كانت الثالثة التي يغامر فيها
ب�سفينته وبحارته وب�ضاعته امله ّربة بني �شط�آن اخلليج ،الربح هو الدافع لهذه املغامرة،
فهذه املواد تباع وقتها ب�أ�سعار م�ضاعفة يف تلك املناطق ،واحلظ هو و�سيلة الأمان
الوحيدة ،بالإ�ضافة �إىل عاملي اجلر�أة واخلربة ,كانت ال�سفينة تمُلأ باملواد بعيد ًا
عن «الفر�ضة» الر�سمية ،تتظاهر يف رحلتها �أنها ت�صطاد ال�سمك �إىل �أن ت�صل �إىل
نقطة متفق عليها ،حينها يتم الت�سليم يف عر�ض البحر بعيد ًا عن ال�شاطئ ,يف حال
ظهور �سفينة مطاردة  -وهي من النوع احلديث التابع للبحرية الربيطانية �أو ل�سلطات
املناطق املختلفة التي كانت حتر�ض على تفتي�ش ال�سفن وال�ضرب بيد من حديد ملكافحة
ظاهرة التهريب بني ال�شط�آن  -كانت ال�سفينة تلج�أ للفرار معتمدة على معرفة مناطق
«الف�شت»( )1املتعددة التي ال يعرف منافذها �إال بحارة اخلليج� ،أو يعتمدون على ظاهرة
()1الف�شت� :صخور ناتئة تظهر خالل اجلزر.
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امل ّد واجلزر التي يعرفون مواقيتها ،كل ذلك يو�ضع يف احل�ساب قبل بداية الرحلة ,وقد
وجد حمد يف �شخ�ص النوخذة «خلفان» بحار ًا خبري ًا ميكن االعتماد عليه يف مثل هذه
املهمة ،كان النوخذة خلفان فتي ًا يف اخلام�سة والثالثني من عمره ,ي�شكو البطالة بعد
�أن تعطل مو�سم الغو�ص ك�سائر البحارة الآخرين ،وقد �أحبطت �سنوات الك�ساد يف فرتة
ما قبل احلرب �آماله كنوخذة �شاب ميتلئ بالطموح لكي يكون خري خلف لأبيه النوخذة
على �سفينته ،فاملوا�سم ال�ضعيفة �أعجزته بالديون ،مما ا�ضطره �إىل بيع ال�سفينة التي
تف بن�صف الدين ,ووجد �أخري ًا فر�صته للعمل مع حمد الذي تفاهم معه متام ًا بعد
مل ِ
�أن تكفل بباقي ديونه و�أعطاه �سهما جمزي ًا من �أرباح الرحالت التي كان النوخذة
خلفان وبحارته املختارون م�ستعدين نف�سي ًا للمغامرة من �أجل اللقمة العزيزة يف تلك
الأيام.
يف املرات الثالث مل ي�سافر حمد مع ال�سفينة رغم حبه للمغامرة ,كان يغامر
ب�أمواله وح�سب ،رمبا بد�أ يح�س بنوع من اخلوف ال�شخ�صي يف قرارة نف�سه على ما
بناه وحققه ,فلم يكن من ال�سهل عليه �أن يتحمل �شماتة النا�س بعد �أن بد�أوا يتعلقون
به وينافقونه ،لكن دوره مل يكن �سه ًال ,كان يخطط لكل �شيء من ترتيب االتفاقات
والإ�شراف على التحميل و�إخفاء الأمر عن عيون املتطفلني ،كل ذلك بالإ�ضافة �إىل
تفا�صيل �أخرى معقدة كان على حمد ت�سهيلها قبل بداية الرحلة.
بد�أت ال�سفينة تت�سلل �إىل عر�ض البحر م�ستعينة باملجاديف و�سرعان ما اختفت
يف �ستار الظالم ,ورجع حمد يتعرث برمال ال�شاطئ وطني ال�سكة ممني ًا نف�سه بعودتها
�ساملة غامنة بعد �أيام ثالثة �سوف يق�ضيها بقلق وترقب ,لكن بعد عودتها �سوف يريحها
من املغامرة ملدة �أ�شهر قبل �أن يعاود الكرة ،فالطمع �أكرث من الالزم قد يورد التهلكة،
ثم �إن حمد مقدم على م�شروع جديد يف حياته بعد �أن �شارفت �أعمال البناء يف بيته
اجلديد على االنتهاء وجهز له الفر�ش الأنيق م�سبق ًا الذي يعرب متام ًا عن حال �صاحبه
يف فرتة بد�أت بع�ض الوجوه الكرمية ببيع فر�شها ومقتنياتها العزيزة من �أجل لقمة
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العي�ش.
بعد عودة ال�سفينة �سوف يقيم وليمة كبرية يف بيته اجلديد يدعو لها وجوه الديرة
و�أ�صحابه ،ال ل�شيء �إال لأن العزائم هي طريق النا�س �إىل الوجاهة ,يف مثل هذه الليلة
منذ �سنوات كان حمد يتعرث يف طريقه مقهور ًا ،ال لأنه ُ�ضرب �ضرب ًا مربح ًا قبلها
بليلتني ،بل لأنه ر�أى ب�أم عينيه كيف ت�ستطيع القوة والنفوذ �أن جتعل من �أبيه امل�سكني
اخلائف على ولده متحم�س ًا لتلك اليد التي �ضربت بال رحمة ،م�ستعد ًا لكي يجعل من
ولده مذنب ًا ظامل ًا فاجر ًا من �أجل �أن يحفظ البقية الباقية منه ،يف تلك الليلة خرج
حمد من البيت ال يلوي على �شيء ،يبكي دموع ًا ال تزال جروحها تكويه يف وجدانه،
لكنه ر�أى يف النهاية ب�صي�ص نور يف بيت البحارة فم�شى �إليه ،وتلك كانت البداية يف
طريقه اجلديد نحو القوة والنفوذ.
• • •

186

ال�صدمة
الحظ خالد على امر�أته نورة �أمر ًا ك ّدره متام ًا ،مل يكن لي�سطيع �أن يتنب�أ به حني
بهره جمالها يف بداية الزواج ,كانت تف�ضل ال�صمت واال�ستماع له دون �أن ت�شارك من
جانبها يف �شيء من احلديث� ،سوى بع�ض الكلمات التي تنفي �أو ت�ؤكد على ا�ستحياء
منها �شديد ,كانت تبدو ك�أمنا تنفذ در�س ًا تعلمته من �أمها دون �أن حتيد عنه ،ورغم
�أن ذلك �أعجبه يف البداية� ،إال �أنه بطبعه كان يحتاج �إىل امر�أة ت�أخذ معه يف جوانب
احلديث ,كان بحاجة لأن يبوح لها مب�شاعره املدفونة التي ال ي�ستطيع �أن يقولها �أمام
أح�س من فوره �أن هناك م�سافة
�أمه ،لكنه حني �شجعها على �أن تنطلق بالكالم معه � ّ
�شا�سعة تف�صل بينهما ,خاب �أمله متام ًا يف �أن تفهم ما يعنيه وهو يتحدث عن م�شاعره
و�أحالمه ،لي�س هذا وح�سب ،بل طريقتها بالدخول يف جو الكالم تعبرّ عن �سذاجة
وا�ضحة وب�ساطة ما بعدها ب�ساطة ،فكثري ًا ما دخلت يف كالم لي�س له �أية منا�سبة� ،أو �أن
ت�ضحك بعفوية لأية بادرة ,خيل �إليه يف البداية �أن �صمتها ومتابعتها لكالمه هو دليل
على ح�سن تفهمها ,لكنها يف الواقع كانت تتمتع بكالمه ملجرد �أن قائله هو زوجها خالد
دون �أن تفهم �أحيان ًا كثرية ما يعنيه هذا الكالم ,بد�أ خالد رويد ًا رويد ًا يجف ويجمد
وجهه جتاهها ،بينما هي حائرة يف نف�سها ال تعرف �سبب ًا لت�صرف زوجها اجلديد
نحوها ,كانت م�ستعدة لكل �شيء من �أجل ر�ضاه عنها ،واحلقيقة �أنه مل ي�صرخ عليها
مرة �أو يحاول �ضربها كعادة رجال ذاك الزمان ,بل كل ما فعله هو �أنه بد�أ ينزوي عنها
ويبتعد ب�أفكاره وما يدور يف ر�أ�سه عن م�شاركتها ،يئ�س منها متام ًا بعد �أن تيقن من
�سذاجتها ،يئ�س �أن يرى فيها تلك املر�أة التي ي�ستطيع �أن يف�ضي �إليها مبكنون قلبه ،يف
الوقت نف�سه كان ميل�ؤه العجب من ت�صرفات �أمه نحوها ،كانت تقربها �إليها وال تقبل
�أية �إ�شارة من نقد لنورة ،تدافع عنها ب�أكرث مما تدافع عن ابنتها ,لذلك مل يجر�ؤ خالد
على م�صارحة �أمه مب�شاعره نحو زوجته لأنه كان يعلم �أنه �سي�صطدم بها ويخ�سر يف
النهاية ,فكان �أن كتم كل �شيء يف قلبه كما هي عادته ،لكن ما كان يخ�شاه حقيقة �أن
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تكون زوجته نورة ن�سخة عن �أبيها خمي�س الطيب ال�ساذج ،فبينه وبني نف�سه بد�أ �شيئ ًا
ف�شيئ ًا بعد زواجه يتحرج من عمه خمي�س �أمام النا�س� ,صار يتعمد �أن ال يجتمع معه
يف مكان عام ،فقد حدث حادث �آمله جد ًا ،فعندما كان ذاهب ًا لزيارة حمد �صديقه
�سمع ال�ضحكات تتعاىل يف املجل�س على عمه خمي�س الذي كان ي�ضحك ببالهة مع
ال�ضاحكني دون �أن يدري �شيئ ًا ,كانت عادة النا�س دائم ًا �أن يجدوا رج ًال �ضعيف ًا ليكون
نكتة املجال�س وهدف املقالب ،تلك ال�ضحكات �أجفلت خالد ًا و�أرجعته من الباب دون
�أن يعتب على �أحد �سوى حظه ,ومل يجد ح ًال لهذه الق�ضية اجلديدة �سوى �أن ي�ستقيل
خمي�س من خدمة حمد �أو غريه من النا�س ويكتفي مبهنة القالفة ,ويف حال تعطله
ف�سوف يعو�ضه من جيبه عن كل يوم يتعطل فيه ,لكن املهم �أن يرتك خدمته التي اعتاد
عليها للآخرين حتى ال ي�صري م�ضغة على كل ل�سان ,ال ،خالد ال ي�ستطيع �أن يحتمل
ذلك �أبد ًا ،فهو ال يقبل �أن يهان عمه خمي�س يف ح�ضوره �أو يف غيابه ،فكرامته من
كرامته ,ولكن على خمي�س �أن ي�ساعده يف ذلك ،هو ال يريد �أن يجرح نورة بهذه الق�ضية
التي ال ذنب لها فيها ،لأنها رقيقة امل�شاعر رغم عفويتها ،وهو يعرف �أنها لن تقدر على
�شيء �سوى �أن تنزوي بنف�سها وت�أخذ يف البكاء ,كان خالد من النوع الذي يحتمل كل
�شيء �إال �أن يجرح �إح�سا�سها بهذا الأمر ،فرغم كل �شيء تبقى نورة زوجته التي يحبها،
حتى و�إن كان م�ضطر ًا لإخفاء م�شاعره عنها ،فهو يعرف متام ًا �أنه لن يجد امر�أة تتعلق
به وتفني نف�سها يف �سبيل راحته مثلها ,لذلك ذهب �إىل �أمها فاطمة التي تعاين كثري ًا
من م�شكلة خمي�س هذه ويعرف �أنها �ستقدر كالمه حق التقدير وتتعاون معه يف هذا
الأمر ،فهو ال ي�ستطيع �أن يذهب مبا�شرة �إىل خمي�س ،لأنه لن يفهمه بتات ًا ،و�سيظل
واد �آخر.
واد وخالد يف ٍ
خمي�س يف ٍ
بكت فاطمة كثري ًا �أمام خالد الذي مل يكن يق�صد ذلك ،كان يهمها �أن ال ت�صل
�إ�ساءة �إىل خالد ب�سبب خمي�س ،لأنها تخ�شى على م�ستقبل نورة ,فهي تعرف �أن ذلك
عاج ًال �أم �آج ًال �سي�ؤثر ,اعتذرت خلالد لأنها يجب �أن تذهب لرعاية �أم جا�سم املري�ضة
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كما تعودت يف كل يوم ،لكنها وعدته ب�أنها �ستفعل امل�ستحيل من �أجل �إقناع خمي�س.
مل تقل فاطمة �أمام خالد ورمبا ال تدري �أن خمي�س ًا بات معاند ًا بداخله لكل �أمر
�أو ن�صيحة ت�صدر �إليه منها رغم تعلقه بها ،حتى �صار يهرب من وجهها عندما يح�س
�أنها تريد توجيهه ملوقف جاد ،فثمة �أمر ال ي�ستطيع خمي�س بحال من الأحوال تف�سريه
وهو :ملاذا يعجز دائم ًا عن اتخاذ موقف جاد؟ ،ورغم حما�سه �أحيان ًا للبداية يف اتخاذ
املواقف ،لكنه يف�شل دائم ًا ويح�س يف النهاية �أن ما تع ّوده هو �أف�ضل ما لديه ،حتى و�إن
نغ�ص عليه ذلك يف بع�ض الأحيان ،فذلك �أف�ضل من تنغي�صه عليه وهو يحاول القيام
بعمل مل يتعوده يف حياته.
�أنكر خمي�س �أمام فاطمة �أن �أحد ًا ي�ضحك منه ,قال لها �إن حمد يرعاه �أف�ضل من
رعاية �أبي حممد له ,وهو (حمد) ال ير�ضى �أن ي�ضحك منه �أحد يف جمل�سه ،وهو مورد
رزقه يف فرتة ال يجد فيها �أحد الرزق ،ثم �إنه يعمل عنده قالف ًا على �سفينته� ،إنه لن
يتنكر حلمد �أبد ًا� ،سوف يخدمه بعيونه وهو را�ض عن ذلك ,حاولت فاطمة �أن تفهمه
الأمر بطريقة غري مبا�شرة حتى ال ت�ؤذيه لأنها تعرف مبلغ ح�سا�سيته و�صعوبة �إر�ضائه
فيما لو �أخذ على خاطره ،فوجدت �أن ال �سبيل �إىل ذلك ما دام �أنه ال يفهم عليها �إال
من خالل الكلمة املبا�شرة:
 زين يا خمي�س ،انت تبغي تكدر عي�شة بنتك نورة..؟ �أنا؟� ،أنا ابغي جذي؟! من يقول؟!. ا�سمعني للآخر..وقد نفد �صربه:
 زين قويل �شعندج؟! �شرايك لو خالد رد بنتك نورة للبيت؟!189

 لي�ش يردها؟وتلحظ فاطمة �أن املغزى مل ينفذ �إليه متام ًا:
 عل�شان خالد ما تهون عليه نف�سه احد يعايره ويقول له عمك خمي�س مقهويعند حمد..
يطرق خمي�س بر�أ�سه �إىل الأر�ض بينما راحت �أ�صابعه تعبث بطرف الب�ساط ,كان
هناك �أمر ال يفهمه متام ًا ،وهو �أن خالد ًا كان يعرف �أن خمي�س ًا يقوم بخدمة النا�س
من �أبيه �إىل عمه و�أبي ح�سني واملطوع وحمد يف كل الأمور التي يطلبونها منه ،كما �أنه
كان يعمل بالإ�ضافة �إىل ذلك يف مهنته الأ�سا�سية عندما يتاح له ذلك ،ملاذا تزوج من
ابنتي �إذن..؟ ،كان ي�ستطيع �أن يذهب �إىل عمه ويطلب ابنته ,ملاذا الآن يريدين �أن
�أقف يف وجه النا�س و�أغري من طبيعتي؟� ،أنا ال �أت�ضايق من ذلك ،فلماذا يت�ضايق هو
عني؟ ,هل من املعقول �أن يرد ابنتي �إيل و�أكون �أنا ال�سبب يف طالقها؟! ،هل تقبل �أم
خالد بذلك؟!� .أقلقه ذلك كثري ًا ،وبدا خمي�س لأول مرة متخوف ًا من امل�ستقبل� ،أخذ
بن�صيحة زوجته فاطمة ب�أن ال يح�ضر املجال�س التي يكون خالد موجود ًا فيها بالرغم
من حب خمي�س خلالد و�شعوره العفوي باالعتزاز عندما يكون �إىل جانبه .مل�س حمد
تغيب خمي�س املفاجئ عنه ،كان بحاجة �إليه القرتاب موعد و�صول ال�سفينة ,فهو يحتاج
�إليه يف �إفراغها من �شحنتها قبل جميء ال�صباح وانك�شاف �أمرهم ،بعث له حمد من
يطلبه �إليه ،مل يكن لديه وقت لي�ضيعه يف ال�س�ؤال عن حال خمي�س حني جاءه ،كانت
ال�سفينة وو�صولها �ساملة هو ما يقلق حمد يف تلك الآونة..
جهزت العربات وبع�ض اجلمال والعمال الأ�شداء لي�ساعدوا بحارة ال�سفينة،
ويف الوقت املحدد �أ�شعلوا الفرنات( )1لت�ضيء لل�سفينة وتر�شدها �إىل املكان املعني يف
الظالم ،مل يطل انتظارهم ،فقد و�صلت ال�سفينة بخري �ساملة غامنة ،وراح اجلميع
()1الفرنات� :أجهزة �إنارة باجلاز.

190

يتعاونون يف �إفراغ حمولتها التي رجعت بها و�إي�صالها يف عتمة الليل �إىل املخازن
اخلا�صة بحمد ,وبعد �أن فرغ اجلميع من مهمتهم ان�صرفوا �إىل بيوتهم وقد �أرهقهم
التعب على �أن يجتمعوا يف بيت حمد اليوم التايل لي�أخذوا ح�سابهم.
راح حمد يف تلك الليلة ي�ستند �إىل خمي�س يف طريق رجوعهم �إىل البيت حتى ال
يتعرث ,بينما خمي�س مي�شي غري عابئ ب�شيء ,ويف الطريق تذكر حمد �أن ي�س�أله عن
�سبب انقطاعه عنه ,مل يكن لدى خمي�س ما يجيب به ،بل غمغم بطريقه غري مفهومة،
ومل يعب�أ حمد كثري ًا بجوابه رغم ا�ستغرابه ،كان مرهق ًا مبا فيه الكفاية ،لكنه �أو�صاه
عند باب البيت �أال يفتح فمه لقريب �أو بعيد بخ�صو�ص ال�سفينة حتى ال يغ�ضب منه,
راح خمي�س يكمل طريقه �إىل البيت وهو يح�سب �أن حمد ما �أو�صاه بذلك لوال �أنه يثق
به دون اجلميع.
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ال�سعيدة
كيف خطر لأبي ح�سني �أن يزور ابنته �سلمى ويطمئنّ عليها بعد طول انقطاع
عنها؟ ،فبعد زواجها مل يرها �إال مرة �أو مرتني ،وكان لل�صدفة الف�ضل يف ذلك� ,أما الآن
فقد ق�صد ر�ؤيتها بنف�سه ،هل كان �أبو ح�سني يخفي عطف ًا يف ثنايا مكابرته وق�سوته وال
مباالته؟ ,فها هو يحمل �إليها يف زيارته بع�ض ًا من احللوى التي �أر�سلها �إليه ولده حممد
من البحرين مع �أخيه �صالح رغم �أنه مل يعتد �أن ي�شارك �أحد ًا فيها �أو يف غريها ،اللهم
�إال زوجته �أيام الر�ضا و�أوان الوئام ،لعل الب�شرى التي حملها له ولده �صالح عن �أخيه
حممد هي التي جعلته يهادن �صالح ًا رغم �إح�سا�سه بثقله على قلبه ،فقد افتتح حممد
حمال خا�ص ًا به بعد �أن تزوج ابنة معلمه يف مهنة ال�صياغة ،لي�س هذا وح�سب ،بل �إنه
دعا �أباه لزيارته يف البحرين يف بيته اجلديد.
علي �أنا بو ح�سني» ،هكذا كان يردد �أمام نف�سه حني يخطر له بقية
«حممد طالع ّ
�أوالده �صالح و�سلمى�« ،صالح و�سلمى طالعني على �أمهم ،ايه»..
كان ذلك كافي ًا لإقناعه بجفائه وق�سوته نحوهم� ،أ�صبحت �سلمى �شبح ًا رقيق ًا،
تعي�ش يف حجرة �أقل ما فيها الفو�ضى والقذارة التي تعرب عن المباالتها وذهولها عن
�أي �شيء بعد �أن �صدمت يف جميع �أحالمها و�صار النا�س بالن�سبة �إليها وحو�ش ًا ،كان
�صوتها يرجتف وهي تتكلم ك�أمنا �أ�صيبت بالربد �أو احلمى..
غريبة تلك الظروف املعقدة التي ا�شتبكت بها �سلمى دون ذنب منها �سوى �أنها
وجدت نف�سها مطوقة بها ،فبعد �صدمتها بوفاة زوجها املبكرة وجدت نف�سها م�صدومة
ب�أبيها الذي باعها �إىل �أبي حممد طمع ًا بجاهه ونفوذه ،تاركة ولدها الذي تلوح عليه
معامل الإعاقة منذ طفولته ليرتبى يف كنف املطوع وزوجته ،و�صدم بها زوجها الثاين
بعد �أن وجدها مهزومة لدرجة فقدت معها كل �إح�سا�س كقطعة جلد ال يهمها ما ت�صري
�إليه ،ثم ما لبث �أبو حممد �أن اكت�شف �أنها مل تعد قادرة على الإجناب بعد م�ضي �أكرث
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من �سنتني دون �أن حتمل منه ،ويبدو �أنه �أ�شفق عليها حلالتها املزرية فرتكها تعي�ش
لوحدها يف احلجرة دون �أن ي�ضغط عليها ب�شيء ،و�أعجبه �أن زوجته الأوىل تعاملها بكل
عطف دون �أدنى بادرة لكراهية.
مل يكن يتوقع �أبو ح�سني حقيقة �أن يراها على هذه احلال ،فحني فتحت له باب
احلجرة كادت ال تعرفه ,ملاذا جاء �إليها بعد كل هذه ال�سنوات؟ ،هل جاء ليتفرج
على م�صيبتها؟� ،أخذت احللوى منه وقد �أخذتها الده�شة واال�ستغراب ،كانت دائم ًا
متح�سبة حني تقف �إىل جوار �أبيها ،فهي ال تعرف متى �سينهال عليها �ضرب ًا �أو ي�صرخ
عليها ,مل ت�ستطع ب�سمة �أبي ح�سني املفتعلة يف وجهها �أن جتعلها مطمئنة �إليه ،مع
ذلك �أخذ �أبو ح�سني يكلمها بود ظاهر مل ت�ألفه من قبل من �أجل �أن تكون لطيفة مع
زوجها وتتقرب �إليه حتى يثق بها� ،إنه مري�ض ومديون� ,أقنعيه كي ير�ضى ببيعي واجهة
بيته ،و�ستكون ديوين التي عليه عربون ًا من ثمنه� ،إنه �سيبيع ن�صف بيته و�أنا �أوىل من
اجلميع ،كانت �سلمى ت�أكل من احلالوة دون �أن تعري انتباهها ملا يتكلم به �أبوها ,وانتبه
بعد قليل �إىل �أنه يكلم اجلدران ،فانقلب �إىل رجل غا�ضب �ساخط �أجفل �سلمى وقطع
�سكينتها و�أخذت ترجف خائفة مذعورة ،مل ين�س وهو يخرج من عندها �أن يدعو عليها
بال�سم بعد �أن ابتلعت احلالوة ،هذه املرة كان �أبو ح�سني م�صدوم ًا بابنته �سلمى التي
ّ
خيبت �آماله متام ًا ،فرغم �إح�سا�س العطف الذي بد�أ ينتابه جتاه �أوالده يف الفرتة
الأخرية ،الذي حركته م�شاعر الندم العميق� ،إال �أنه ال ميلك �إال �أن يكون نفعي ًا ،فذلك
�أمر حمفور يف طبعه ال ي�ستطيع تغيريه.
م�سكينة �سلمى ،حالتها هلل ،لكن ما ذنبي..؟ ،كنت �أح�سب �أنني عملت خري ًا
بتزويجها من �أبي حممد بدل �أن تبقى �أرملة تعي�ش يف بيت �أخيها� ,صحيح �أنه يكربها
ب�سنوات كثرية ،لكنه كان يف عزه وجاهه وكثري من النا�س يت�شرفون مب�صاهرته ،ما
علي �أنا �أي�ض ًا؟ ،حظي امل�ش�ؤوم
�أدراين �أنه �سينقلب حظه بني يوم وليلة وي�صبح عالة ّ
جعلني �أطمع فيه ويف وجاهته ،من امل�ؤكد �أنه لوال ذلك ملا تورطت بهذا الأمر.
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كان �أبو ح�سني يجد املربر للموافقة ،فولده �صالح هو ر�أ�س احلية بني �أوالده،
يظهر نف�سه �أنه طيب وم�سكني بينما هو خبيث ويعمل ب�شكل �سري ،كنت قا�سي ًا عليه،
يتذكر �أبو ح�سني ،لكن ماذا يعني ذلك؟! ،كل �آبائنا كانوا ق�ساة ومل نحقد عليهم ،هل
يت�صور ذلك اخلبل �أنني �س�أطلب ال�سماح منه؟ ،خاب ظنه!.
لي�س يل بني �أوالدي غري حممد ،هو الوحيد الذي ي�شبهني منهم ،لذلك وفقه اهلل
يف عمله ,متى يعود �إىل الديرة؟ ،ا�شتقت �إليه� ،س�أجعله ي�سكن يف بيتي حتى يرى �صالح
علي �أمامه� ،إنها
بنف�سه �أنني �أحب �أوالدي عندما يحبونني ،لكن زوجتي �سرتفع �صوتها ّ
علي تلك الكلبة بعد كل الذي فعلته من �أجلها� ،أنا �أبو ح�سني
مل تعد تخافني ،جتر�أت ّ
حتتقرين امر�أة يف �آخر عمري..؟ ال� ..أعوذ باهلل ،من قال �إنني يف �آخر عمري؟ ،ما
زلت �شاب ًا ،كل النا�س تتحدث عن �صحتي ..ي�سند ر�أ�سه �إىل املخ ّدة وهو ي�شعر بخدر يف
جميع مفا�صله ،بينما امر�أته جال�سة غري بعيد عنه تت�سلى بتم�شيط �شعرها غري عابئة
به يتنهد بح�سرة قبل �أن يذهب يف نومه.
• • •
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�صاحب ال�ش�أن
انتهت �أعمال البناء يف بيت حمد اجلديد� ,أزال العمال بعد ذلك �آثار البيت القدمي
املتبقية حول البناء اجلديد ،مل يبق �شيء يذكر �أحد ًا بذلك البيت الطيني القدمي ذي
الباب اخل�شبي العتيق املخ ّلع ،حتى الأحجار القدمية مل ت�ستخدم يف البيت اجلديد،
فقد جلب العمال الأحجار البي�ضاء املنحوتة ،وبدل الباب اخل�شبي العتيق الذي �أ�صبح
طعام ًا للمواقد ر ّكب الباب املزخرف اخل�شبي الذي يرمز لعز �صاحبه ورفعته.
غد ًا تقام الوليمة املوعودة يف البيت اجلديد ،كل النا�س تعلم �أن حمد هو الوحيد
الذي ميلك يف هذه الفرتة �أن يقدم اخلراف املطبوخة و«العي�ش» ل�ضيوفه ،لذلك فدعوته
لكثري من النا�س �ستكون مبهجة ومنا�سبة لتغيري طعم الفم الذي �أجرب على ال�صوم عن
الد�سم� ،ستكون منا�سبة كي يظهر حمد �أمام النا�س ك�أحد الوجهاء الكرماء الذين
ي�شرعون �أبواب بيوتهم لل�ضيفان ،لكن احلقيقة يف م�س�ألة الكرم هذه هي �أن حمد كان
يلب�س هذا املظهر لأنه �سبيل للوجاهة التي يطمح �إليها ،وال يعني هذا بحال من الأحوال
�أن حمد يف طبعه لي�س كرمي ًا ،بل على العك�س ،فقد عا�ش حياته مغامر ًا ال يعب�أ ب�شيء،
لكنه منذ بد�أ بتحقيق ثروته نذرها لتكري�س قوته التي يحلم بها ووجاهته بني النا�س.
قد تكون ت�صرفات حمد مفاجئة �أحيان ًا ،لكنها م�سبوقة بح�سابات عميقة وبعيدة،
ذلك هو �ش�أن تلك الأم�سية التي �سبقت الوليمة حني اتخذ فيها قرار ًا حا�سم ًا ومنا�سب ًا،
ملعت فكرة ذلك القرار يف ر�أ�سه بينما كان يجل�س يف ال�شرفة ال�صغرية لوحده ،مت�أم ًال
تلك ال�سكة غري البعيدة يف تلك الليلة ال�شتائية حني هاجمه الرجال بالع�صي ُ
و�ضرب
�ضرب ًا مربح ًا ،تلك الليلة مل تنته �آالمها بعد ،فقد قهرته متام ًا ،وال بد �أن ي�شاركه يف
ذلك القهر كل من دا�سوه يف تلك الليلة ،ولكن �أ ّنى له �أن يعرفهم وهم ملثمون والعتمة
تلفهم جميع ًا� ,أال يكفي �أنه يعرف متام ًا من كان يقف وراءهم رغم �إنكاره ذلك؟ ،ملاذا
ال �أدعوه غد ًا �إىل وليمتي ليكون على ر�أ�سها؟!� ،ألن �أ�سجل بتلك املفاج�أة ن�صر ًا جديد ًا
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يتحدث به النا�س �إىل ما �شاء اهلل؟� ،سوف يقولون �إن ابن �أخيه خالد ًا تخ ّلى عن عمه،
لكن حمد الذي يعاديه وقف �إىل جانبه ،وبعد ذلك ماذا يا حمد؟.
التمعت عينا حمد ال�شر�ستان ،لن �أترك الظروف تقهر �أبا حممد� ،س�أقف �إىل
جانبه من �أجل �أن �أقهره �أنا بنف�سي!! ،لكن كيف..؟! مل ي�ستعجل حمد اجلواب ،كان
عليه �أن يبد�أ باخلطوة الأوىل.
يف فجر اليوم التايل تعجب املطوع عندما ر�أى حمد ينتظره بعد �صالة ال�صبح
قريب ًا من امل�سجد� ,أح�س املطوع بفطرته �أن هناك �أمر ًا جاء بحمد �إليه يف مثل هذا
الوقت ،وا�ستبق الكالم املطوع ب�أ�سلوبه الظريف:
 ها حمد ،ال يكون هونت عن العزمية؟! ال �شدعوه يا عمي ،اخلرفان مذبوحة واجلدور بيربزونها و�أنت �أول املعازمي. اهلل يبارك فيك ويبجيك . احلقيقة �أنا يا ّيك يف مو�ضوع مهم يا مطوع ,وهقوتي(� )1إنه يف ّرحك. �شنهو هاملو�ضوع؟! ب�شر!! مثل ما يقولون يا عمي ،من �سعى للخري القاه� ،أبغيك تروح معاي بيت النوخذةبو حممد عل�شان نت�صالح و�أعزمه مع املعازمي.
 اهلل يب�شرك باخلري يا حمد.راح املطوع يهز ر�أ�سه �إعجاب ًا ببادرة حمد:
 يا �سالم� ،صج �إنك ولد �أ�صل وال تن�سى املعروف ،وهاذي و�أنا عمك ما ي�سويها�إال كل رجال كرمي.
وبخبث يت�صنع حمد التوا�ضع ،بينما راح املطوع يطري بادرته..
( )1وهقوتي :ظ ّني.
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 �شقلت يا عمي؟ على بركة اهلل يا ولدي.مل ي�صدق �أبو حممد وهو راقد يف الفرا�ش حني جاءت ابنته تبلغه �أن املطوع ومعه
حمد يف املجل�س� ,ساعدته ابنته على ارتداء مالب�سه بعد �أن �أذهلته املفاج�أة ,وعندما
دخل م�ستند ًا �إىل اجلدار من باب املجل�س نه�ض حمد م�سابق ًا املطوع ليم�سكه من يده
ويقبله على ر�أ�سه و�أبو حممد ال يدري ما يفعل ،بينما راح املطوع وقد هزه املوقف ينظر
�إىل �أبي حممد بعينني حمرورتني وبا�سمتني ،مل يرتك حمد الفر�صة لأحد كي يبد�أ
بالكالم:
 �أنا ييتك البيت يا بو حممد و�أبغيك ت�ساحمني وتقبل دعوتي لك على العزميةاليوم يف بيتي.
راح �أبو حممد ينظر �إىل حمد و�إىل املطوع الذي يحثه على �إجابة حمد ،وبال تردد
عانق �أبو حممد حمد بينما راح حمد يت�صنع الت�أثر ،ودعاهما �أبو حممد للجلو�س وهو
يقول لهما مبرارة مكبوتة:
 ما عليه� ،ساحموين ما عندي قهوة وال �شاي نقدمها لكم. ال هنت يا عمي بو حممد ،ال�شاي والقهوة واللي تبغيه حتت �أمرك. كفو يا حمد.يهز ر�أ�سه حمد مت�أ�سف ًا:
علي يا بو حممد.
 ال حول وال قوة �إال باهلل� ,شكرث فرقت بي ّنا الأيام ،حقك ّويتدخل املطوع:
 املهم الأيام اليا ّية ،اّول اللي فات ما ينح�سب.يلتفت �أبو جممد حلمد قائ ًال:
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 ييتك هذي للبيت ما �أن�ساها لك يا حمد ,وعزميتك مقبولة ،لكن �أنت ت�شوفحالتي �شلون!!.
يلم�س حمد ب�سرعة �س ّر هذه الكلمات املتدللة من �أبي حممد فيجيبه بنخوة
مفتعلة:
 العزمية ما تكمل بل ّياك يا بو حممد ،و�أنا م�ستعد �أ�شيلك على ظهري جدام كلالنا�س.
يبت�سم �أبو حممد بارتياح ك�أمنا اطم�أن يف داخله �إىل حمد:
 ت�سلم يا حمد ،خال�ص اهلل يعي ّني على هامل�سافة.مل يرتك حمد املوقف يهرب منه قبل �أن يطرح مفاج�أته الأخرى:
 احلقيقة يا بو حممد ا�سمح يل احلني �أتكلم ب�صراحة.. خري يا حمد� ،شعندك؟ �أنا ما يهون علي �أجوفك يف �ضيقة واخليك �إذا كنت �أقدر.وقبل �أن يقاطعه �أبو حممد حمتج ًا:
 ا�سمع كالمي للآخر يا بو حممد وعقب قول اللي تبغيه ،احلقيقة �أنا عارف�أحوالك والديون اللي عليك ،واللي �أبغيه �إنك ت�سمح يل �أ�سددها عنك ,وهال�شكل
ت�صري مديون يل �أنا بدل ما تكون مديون حق جتار ال�سوق.
 ومتى تبغيني �أ�سددهم لك يا حمد. وقت ما تقدر.كان املطوع عاجز ًا عن الكالم ,ف�أخذ يربت بكفه على كتف حمد وهو يبت�سم له
ويهزه.
198

مل ي�ستطع �أبو حممد �أن ي�س�أل نف�سه عما وراء هذا الأمر كله ،فقد جاءه كمنقذ يف
وقت يحتاج فيه الغريق فع ًال �إىل الق�شة التي تنجيه ،وم ّد �أبو حممد يده مرة ثانية �إىل
حمد الذي �أخذها بقوة �ضاحك ًا ،و�ضحك اجلميع بعد �أن بدا لهم وك�أن غيوم املا�ضي
قد اجنلت �إىل الأبد.
انت�شر اخلرب يف الديرة بعد ما ر�أوا �أبا حممد يت�صدر الوليمة التي �أقامها حمد,
كان �أكرث املدعوين حرج ًا يف هذا الأمر هو خالد الذي فوجئ بح�ضور عمه للوليمة
أح�س متام ًا من خالل املديح النا�س لبادرة حمد �أن ذلك
و�إكرام حمد املبالغ له ,و� ّ
يعني لوم ًا �ضمني ًا له ،بل تقريع ًا ،لأنه كان الأوىل ب�أن يبادر مبثل هذه البادرة ،مل
ي�ستطع �أن يرفع ر�أ�سه باجتاه عمه الذي كان ميلأ االن�شراح وجهه ،بل بقي مطرق ًا،
ومل ي�صدق متى يبد�أ الآخرون باالن�سحاب ليكون �أول املن�سحبني ،ن�سي يف غمرة ذلك
ما ا�ستفزه حني ر�أى عمه خمي�س ًا يذهب ويجيء بالطعام فرح ًا مبتهج ًا ب�سذاجته،
بينما راح الآخرون يتبادلون ال�ضحكات والتعليقات عليه دون �أن يعب�أ ب�شيء من ذلك,
معتقد ًا �أنه مدع ّو مع القوم للوليمة ،بينما هو جمرد خادم ،مل يلحظ �أن خالد ًا يتجافاه
يف اجلل�سة ،بل راح يح�شر نف�سه معه كلما �سنحت له الفر�صة ،نا�سي ًا ما تعبت من �أجله
فاطمة زوجته لإفهامه �أن يبتعد عن خالد �أمام النا�س و�أن ال يكون مهز�أة للآخرين.
عيني عمه اللتني راحتا تعاتبانه بعمق بينما هو يحاول التهرب منهما خالل
وك�أن ّ
اجلل�سة ,ك�أن عينيه كانتا تذكرانه بذلك املوقف الذي واجه فيه خالد عمه دون رحمة
بكربيائه من �أجل نورة بنت خمي�س ,كانت عينا عمه تعاتبانه بقوة �أي�ض ًا وتقوالن له �إنه
كان الأوىل من حمد بهذا املوقف.
اختلطت على خالد امل�سائل يف ر�أ�سه ومل ي�صل �إىل البيت �إال ور�أ�سه يكاد ينفجر
من ال�صداع ،ربطت له �أمه ع�صابة لت�شد ر�أ�سه حتى ّ
يخف الأمل ،وراحت الأم تت�ساءل
وقد �أقلقها هذا الأمل املفاجئ ،يف ال�صباح كان عادي ًا مبتهج ًا ,فمن �أين جاءه هذا
«العوار» الآن..؟� ،أما خالد فكان كل ما يهمه هو �أن يذهب يف نوم عميق ين�سيه �آالمه,
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وفع ًال ما �إن جل�ست �أمه �إىل جانبه تلم�س ر�أ�سه براحة كفها الدافئة حتى راح يف �إغفاءة
�أبعدت عنه كل تلك الهموم الثقيلة التي �أوجعت ر�أ�سه.
يف امل�ساء جل�س خالد على امل�صطبة التي تواجه البحر وراح ينظر بعينني حزينتني
�إىل �أمواجه امل�ضطربة وزبده الذي يرغي وال يلبث �أن ينطفىء على الرمل ,مل يكرتث
كثري ًا لك�أ�س ال�شاي الذي جلبته له نورة ,مل يكرتث حتى ملجيئها ،مل ينتبه �إىل نظرة
عينها احلائرة يف المباالته بها ,ملاذا تغري خالد هكذا فج�أة �صوبي؟! ،هذا ما كان
ي�شغل بال نورة ،بل ما يثري خماوفها!!.
حظي متعرث� ،آه يا القهر ,هكذا كان يردد خالد بينه وبني نف�سه ،يا للمفارقة!،
النا�س حت�سده على مهنته التي تعلمها يف ال�شركة وحفظت له عي�شة الئقة يف فرتة
ي�سود فيها اجلوع بني النا�س ،لكنه كان يرمي �إىل ق�ضية �أبعد من م�س�ألة اجلوع وال�شبع،
م�صاحلة حمد لعمه حني دعاه لي�شهر هذا املوقف ,فع ًال كنت �أوىل من جميع النا�س
بهذه الق�ضية ،لكن ماذا ينفع الآن هذا الكالم ,ماذا يعني �أن تر�ضى عني �أمي وي�سخط
علي جميع النا�س؟! �إنها تعلم �أنني ال �أ�ستطيع مواجهتها يف �شيء ال ترغب فيه!! ،لوال
ّ
�أنها كانت ترغب بزواجي من نورة ملا ا�ستطعت �أن �أقدم عليه ,نورة لي�س لها ذنب،
و�أنا �أحبها و�أحب �أمها �أي�ض ًا ,لكنّ �أباها خمي�س ًا هو امل�شكلة ،كيف �أتفاهم مع رجل
ال يعي �شيئ ًا..؟ امل�صيبة �أنه يغ�ضب من نف�سه كثري ًا �إذا �أح�س �أن �أحد ًا يتطاول عليه
بن�صيحة!!� ،إنني ال �أحتمل م�شهده بني النا�س حلظة واحدة� ,صرت �أرى عيونهم تنظر
�إيل ب�إ�شفاق حني ترى خمي�س ًا بجانبي!! ،رمبا كان عمي على حق يوم جاءين ليعرت�ض
على زواجي من نورة ،رمبا كان يتطلع �إىل هذه الق�ضية التي غابت عن ذهني وي�شفق
علي منها وعلى العائلة ,بينما كنت �أتطلع �أنا �إىل جمال نورة الذي �سحرين و�إىل ر�ضى
علي �أن �أكون �أكرث تعق ًال وروية يف هذا الأمر!! لكن ما الفائدة الآن من هذا
�أمي! ،كان ّ
الكالم..؟ فات ما فات ومل يعد يجدي الندم!!.
من امل�ؤكد �أن حمد مل يفعل ذلك لعيون عمي� ,أنا �أعرفه قبل كل النا�س� ،إنه يحقد
200

عليه ،وحتى لو �أق�سم على القر�آن �أمامي فلن �أ�صدقه ،ال بد �أن هناك ما يخفيه حمد
يف �ضمريه الغام�ض ،لكن ماذا يهم الآن لو �صدقت حمد �أو مل �أ�صدقه ،لقد ك�سب ر�ضى
النا�س ومديحهم ،حتى لو تكلمت فلن ي�صدقني �أحد ,كان الواجب �أن �أفعل ما فعله
أح�س باقرتاب �أمه التي نبهته �إىل �أنه مل ي�شرب
ثم بعد ذلك فلأتكلم و�أقول ما �أ�شاءّ � ,
ال�شاي وهي تنظر �إليه بعينني مل�ؤهما الت�سا�ؤل ,جل�ست �إىل جانبه:
 خالد� ،شلونك ميه احلني؟! �أ�شوى من �أول. احلمد هلل.هذا ما كان يهمها بالدرجة الأوىل� ,أن ال ي�صيبه املر�ض� ،أن ال تراه مت�أمل ًا ..وك�أمنا
�أراد ا�ستفزازها يلتفت �إليها:
 ميه ،دريتي ان حمد كان عازم عمي بو حممد يف بيته اليوم؟! اي دريت ميك. ت�صدقني ميه �إين حا�س باخلجل جدام النا�س ،كان الواجب..لكن �أمه تنظر �إليه بغ�ضب وتقطع عليه كالمه ك�أمنا ت�ستخف به:
 �أي واجب؟ ،حت ّمل تقول ان الواجب هو انك ت�صالح عمك قبل ال ي�صاحلهحمد لأنك �أوىل به ،كل وله ا�سباب ،مهب قا�صر غري تتهمني �إين �أنا اللي منعتك من
هالواجب..
يحاول تهدئتها:
 ال ميه� ،أنا... جوف عاد� ،أنا ْامية مرة قايلة لك ال تييب طاري عمك جدامي وال طاريالبحر.
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ينظر �إليها وهو يعلم �أن ال �شيء يدعوها للهدوء غري �أن يعدها با�ست�سالم ويقول
ممتث ًال:
�شي يهون �إال زعلج.
 �إن �شاء اهلل ميه ,ب�س ال تزعلني ،كل ّينه�ض خالد متعذر ًا بالتعب لأنه �سي�صحو باكر ًا من �أجل الذهاب لل�شركة,
واحلقيقة �أنه كان منك�سر ًا متام ًا� ،شيء ما يتحطم يف داخل �أعماقه� ,شيء ينهار عليه
من كيانه دون �أن ي�ستطيع دفعه بعيد ًا ,عندما دخل حجرته وجد نورة قد �سبقته �إىل
اند�س يف فرا�شه و�شبك يديه حتت ر�أ�سه وبقي حمدق ًا
النوم ،مل يكرتث لذلك ,بل ّ
يف ال�سقف لفرتة طويلة ثم ما لبثت �أن تراخت �أجفانه .يف اليوم التايل فوجئ متام ًا
عندما و�صل �إىل ال�شركة ب�أنها قررت �إيقاف عملها ب�سبب احلرب و�سيعطى ما بقي له
من �أموال مع �شهادة التقدير ويحتفظ بحق الأف�ضلية عندما تعود ملمار�سة �أعمالها من
جديد ,وبقدر ما كان منزعج ًا لذلك كانت فرحة �أمه حني عاد و�أخربها ب�أنه �سيبقى
�إىل جانبهم ليل نهار بعد اليوم ,مل يكن ينق�صه املال وال امل�ؤونة ،لكنه كان قد تعود
االنتظام يف العمل يف مهنته التي ميار�سها بحب ,والآن ما الذي �سيعمله بعد اليوم؟،
هناك بع�ض املحركات دخلت البلد لكنها قليلة جد ًا وال تي�سر له م�صدر دخل حتى
يفتتح لأجلها حم ًال ,مل يكن �أمامه �إال �أن ي�ستمع لن�صيحة �أمه ب�أن يعمل يف التجارة,
وعندما قال لها �إن التجارة فيها �سفر �أجابته على الفور �إنها تريد له التجارة التي ال
يحتاج فيها �إىل ال�سفر« ..غامرتُ مرة ب�أن �سمحت لك بال�سفر وق�ضيت ما ق�ضيت يف
غيابك ولن �أغامر مرة �أخرى ما دمت حية» ,وحتى ال تتعقد امل�س�ألة قال لها �إنه يريد
�أن يرتاح �أيام ًا من التفكري ب�أي عمل لأنه متعب مبا فيه الكفاية ,لكن الأم مل يهد�أ بالها
�إال بعد �أن طلبت منه وعد ًا �أال يفكر بعمل فيه �سفر ,و�أجابها �إىل ذلك كمن يتخل�ص
من املوقف:
 خال�ص ميه على �أمرج ،ما فيه �سفر!!.202

توقفت ال�شركة عن العمل ب�سبب احلرب و�صرفت عمالها القالئل وانطف�أ ذلك
الب�صي�ص من النور الذي كان يتخلل العتمة� ،أ�صاب الي�أ�س جميع النا�س ،حتى �أخبار
احلرب والعامل كانت ت�صل �إىل البالد بعد ثالثة �أ�شهر ورمبا �سنة من وقوعها من
خالل بع�ض ال�صحف العربية القليلة التي ت�صل �إىل البالد عن طريق امل�سافرين ،لكن
الذي �أده�ش اجلميع يف الديرة هو الراديو الذي ح�صل عليه حمد ,فكان ينقل الأخبار
من هنا وهناك ويقدم الأغاين ,كان الراديو كبري احلجم مثل ال�صندوق وله بطارية
كبرية وراءه معلقة به ,قبل ذلك جلب حمد الب�شتختة( )1التي تو�ضع عليها اال�سطوانات
وتدار باليد ,كان حمد يحاذر من ت�شغيلها يف ح�ضور املطوع لأنه �سيغ�ضب من ذلك
غ�ضب ًا �شديد ًا ,ولي�س من املبالغة القول �إن جمل�س حمد �أ�صبح منتدى لوجوه الديرة,
كان �أبو حممد النوخذة يداوم على احل�ضور �إىل املجل�س بعد �أن حت�سنت �صحته ن�سبي ًا
وخفت عنه الآالم التي كانت حترق مفا�صله حني تو�سط له حمد عند دكتور ال�شركة
الذي نفعه كثري ًا باحلبوب واملراهم ،ورغم �أن �أبا ح�سني قد ت�ضايق كثري ًا لأن �أبا حممد
ق ِبل �أن يعاجله طبيب غريه� ،إال �أنه ر�ضخ �أخري ًا معل ًال لنف�سه� :إذا كان ه�ؤالء احلمر
قد اخرتعوا الراديو وال�سيارة والطيارة فهل ي�صعب عليهم مر�ض �أبي حممد..؟ ،رمبا
كان عندهم دواء ينفعني �أنا �أي�ض ًا.!..
�صار من املالحظ انقطاع خالد عن الذهاب �إىل بيت حمد حتى ال يلتقي عمه
هناك ،هذا عدا عن احل�سا�سية التي �أثارها خمي�س بينهما ،ورغم �أن حمد قد �أح�س
بذلك لكنه بقي مرتفع ًا عن مكا�شفة خالد بالأمر� ,أما خالد فهو بطبعه انطوائي،
لذلك مل ي�ؤثر فيه ابتعاده عن جمل�س القوم ،فالنا�س تعرف عنه �أنه ال يحب التدخل يف
م�شاكل الآخرين ،حتى �إن بع�ضهم �أخط�أ يف و�صمه بالتعايل والغرور ،ويف نظر النا�س
هو ال ي�شبه �أباه� ,أين �أبو خالد رحمه اهلل الذي كانت تربطه ال�صالت العميقة بكل
النا�س يف ديرته من ولده الذي ال يكاد يعرفه �أحد..؟!.
( )1الب�شتختة :جهاز قدمي ل�سماع اال�سطوانات.
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املفاج�أة
مل يكن �أبو ح�سني من رواد جمل�س حمد ,لأنه كان ي�شعر بنفور حمد وكراهيته له
رغم حماوالت �أبي ح�سني املتكررة للتودد له التي زادته تعالي ًا ,ال �أحد يدري ما ال�سر
يف تقريب حمد لعتيق �أخي زوجة �أبي ح�سني وت�شغيله يف �سفينته ,فقد طرده �أبو ح�سني
من بيته �أكرث من مرة التهامه ب�سرقة �أمواله ،لكنه كان يرجعه بت�أثري �أخته.
كان عتيق �صغري ًا ن�سبي ًا عندما احت�ضنه �أبو ح�سني و�صار يرعاه مبزاجه املتقلب،
قا�س وال ميت
فيوم يكون را�ضي ًا عن �أخته فهو مدلل لديه� ,أما حني ي�سخط عليها فهو ٍ
له ب�صلة ،كل ذلك دعا عتيق ًا مع الأيام �إىل �أن ال يهاب �سطوة �أبي ح�سني مثلما كان
يف البداية ،لكن الذي حدث منذ �أيام هو املفاج�أة بحق وحقيقة ،فبينما كان عتيق
ي�أكل من الطعام الذي و�ضعته له �أخته دخل �أبو ح�سني ,ف�أخذ على خاطره �أن ت�ضع
زوجته الطعام لأحد قبله ،كان الواجب �أن ينتظر �أخوها ليتغدى مع راعي البيت كما
هي العادة ،من راعي البيت� :أنا �أم هو..؟ مل تكرتث زوجته ،فهي تعلم �أنه �سيجعجع
بالكلمات ثم ي�سكت ,لكن هذه املرة وقف عتيق متحدي ًا �أبا ح�سني ومهدد ًا �إياه �أن ال
ي�سب �أخته قدامه مرة �أخرى ،ومل ي�ستطع �أبو ح�سني �أن يحتمل �أكرث من ذلك حني ر�أى
عتيق ًا وللمرة الأوىل ي�ضع �إ�صبعه بتحذير على فمه ويقول له «�شب» ،فرفع �أبو ح�سني
أح�س ب�صفعتني قويتني على وجهه من عتيق �أوقعه بهما �أر�ض ًا وم�شى
يده لي�ضربه ,لكنه � ّ
عنه �إىل خارج البيت.
دارت الدنيا ب�أبي ح�سني ،حاول �أن يتكلم لكنه عجز عن نطق الأحرف ,ولأول مرة
مي�سك غرتته التي وقعت على الأر�ض ويغطي وجهه بها وي�أخذ يف نحيب حار ،بينما
راحت زوجته ترفع �أطباق الطعام عن الأر�ض ك�أنها مل ت�شاهد ما حدث.
مل يدر �أحد مبا حدث لأبي ح�سني ،لأنه �أطبق فمه متام ًا ،فما الذي �سيقوله
للنا�س ،وكيف �سيقول ذلك لهم..؟! ،ر�أى من الأف�ضل له �أن يبلع املوقف ويختنق به و�أن
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ال يظهره للآخرين ،ما �أ�صعب نظرة ال�شفقة التي �سي�صطدم بها يف وجوه النا�س.
بخبث حاول عتيق بتحري�ض من �أخته �أن يعتذر لأبي ح�سني بعد �أيام قليلة عما بدر
منه ,لكن �أبا ح�سني �أ�شاح عنه بوجهه دون �أن يرد عليه بكلمة واحدة ،مل يهتم عتيق،
بل ان�صرف �إىل �أخته ،بينما �أبو ح�سني ذهب �إىل حجرته امل�ستقلة التي بظهر الدكان،
وخل�شيته زوجته وعدم ثقته بها مل يعد يذوق منها طعام ًا �أو �شراب ًا  ,لأنه كان ي�شعر �أنها
لن تتورع عن �إيذائه ب�أي طريقة ،بد�أ يعد لنف�سه طعامه و�شرابه دون �أن تهتم بالأمر،
�صار كالمه �أقرب للهم�س ،بات يقطع �أغلب الوقت يف دكانه املقفر من الب�ضائع ،الذي
مل ي�ستقبل زبون ًا منذ �أ�شهر� ،أو يرافق خالد ًا يف امل�شي على �سيف البحر بعد �صالة
الع�صر ،تغريت طبيعته متام ًا وانقلب �إىل رجل مهموم كامد الوجه دائم ًا دون �أن ينطق
بحرف عن �سبب ذلك.
يف �صباح يوم ا�ستيقظ �أبو ح�سني من نومه ولديه �إح�سا�س بالعط�ش وي�شعر بدوار
يف ر�أ�سه ،ف�أخذ املاء لي�شرب لكنه �شعر �أن املاء ي�سقط من جانب فمه بغزارة دون �أن
يبلع منه �إال قلي ًال ،فتح�س�س بكفه وجهه وقد �أخذه الرعب ،نه�ض من فوره لريى وجهه
يف املر�آة ،و�سرعان ما اكت�شف احلقيقة املرة ,لقد �أ�صيب بنوع من �أنواع الفالج ،فجل�س
متهالك ًا وهو ي�سند فكه املرتخي بيده ،مل ي�سعفه �صوته لل�صراخ ونداء زوجته ،ف�أخذ
غرتته وربط بها ر�أ�سه و�شد فكه �إىل الأعلى ,لكن �شيئ ًا مل يتغري يف �شكل وجهه ،فقد
ظل معوج ًا ,زاد الأمل يف ر�أ�سه الذي كان يح�سه منذ ال�صباح ،ف�أ�سند ر�أ�سه �إىل احلائط
وهو ينفخ زفريه ك�أمنا ي�شخر ،وظل على تلك احلال �إىل �أن دخلت عليه زوجته احلجرة
لتفاج�أ به وت�صرخ على �أخيها عتيق الذي جاء وحمله معها �إىل فرا�شه ,كان �أبو ح�سني
ي�شري �إليهم خالل ذلك ب�أنه يريد املطوع ،فذهب عتيق ليخرب املطوع بحال �أبي ح�سني،
ف�أ�سرع �إليه بعد �أن �أو�صى حفيده حممد ًا �أال يغادر البيت لعل جدته املري�ضة �أم جا�سم
حتتاج �شيئ ًا.
يف حجرة �أبي ح�سني �ضرب املطوع كف ًا بكف �أ�سف ًا وهو يراه على هذه احلال،
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ف�أ�شار �إليه �أبو ح�سني �أنه يريد الكالم..
 قول يا بو ح�سني� ،شلي تبغيه مني و�أنا حا�ضر.وبلغة مك�سرة ك�أمنا تت�شبث الكلمات باحللق قبل �أن تخرج من الفم:
 يا مطوع �أبغي عيايل!.عند ذاك تخرج زوجته من احلجرة ،فيلتفت وراءها �أبو ح�سني وب�صعوبة يحاول
الكالم لكنه يعجز..
 زين ما عليك يا بو ح�سني ،خلك �صبور و�أنا خوك ،احلني باييب لك �صالح.وي�شري �أبو ح�سني بحزن �إىل بعيد يفهم منه املطوع �أنه يريد ابنه حممد ًا..
 �إن �شاء اهلل يف �أقرب فر�صة نطر�ش خرب حق ولدك حممد� ،شتبغي بعد..؟مي�سك �أبو ح�سني بيده طرف ذقن املطوع حتبب ًا وهو يكاد يبكي..
 وال يهمك يا بو ح�سني� ،أزمة وتع ّدي بعون اهلل ،احلني باروح وبارجع لك بالعجلويا ولدك �صالح.
ويخرج املطوع م�سرع ًا لطلب �صالح ،بينما تدخل على �أبي ح�سني زوجته:
 ها �شلي ناوي..؟ عبالك عيالك ينفعونك؟حتا�شى �أبو ح�سني النظر �إليها و�أ�شار بيده فقط لكي تخرج من عنده..
 زين على هواك يا بو ح�سني.تخرج الزوجة حانقة ،وال مت�ضي حلظات حتى ي�صل �صالح ومعه املطوع ،ويبكي
�صالح لدى ر�ؤيته والده بتلك احلال ,انهار ذلك الرجل القا�سي و�أ�صبح عاجز ًا
م�ست�ضعف ًا ،مل يد ِر �صالح كيف انطلق ل�سانه املنفعل �أمام والده الذي مل يحاول للمرة
الأوىل �أن يقاطعه معنف ًا كعادته ،قال كالم ًا كثري ًا وهو يحاول �أن يعرب لأبيه عن حبه
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ووالئه لعله يقتنع �أخري ًا بذلك وير�ضى عنه ،وللمرة الأوىل ي�أخذ �أبو ح�سني ر�أ�س ولده
ويقبله وهو يبكي مت�أثر ًا ,بينما �أدار املطوع ر�أ�سه جلهة �أخرى ت�أثر ًا باملوقف ،و�أ�شار �أبو
ح�سني لولده من �أجل �أن يبعث وراء �أخيه حممد لرياه..
 خال�ص يبا وال يهمك� ،أنا باروح له باكر ال�صبح ،ب�س �أبغيك ت�سمح يل قبل كل�شي انقلك بيتي عل�شان �أ�سافر و�أنا مط ّمن.
ّ
تدخل الزوجة يف هذه الأثناء �صارخة ب�صوتها احلاد يف وجه �صالح دون �أن ترعى
لأحد كرامة:
 وي�ش عل�شانه تبغي تط ّمن يا �صالح؟ ،خايف على �أبوك مني �أنا اللي باريته يومانكم قاطعينه؟!
وقبل �أن ي�ستدير لها �صالح الذي انفجر من الغيظ ي�شري �إليه والده �أن ال يجيبها
ب�شيء ,ويلتفت �أبو ح�سني للمطوع منبه ًا بينما ي�شري بيده نحو امر�أته:
 طالق ..طالق ..طالق..خرجت من فمه ب�صعوبة ،حاول املطوع �أن ي�سكتها بعد �أن و�صل �أخوها عتيق الذي
وقف �إىل جانبها..
 �أبغي حقوقي كلها.راح املطوع يحاول تهدئتهم وطلب من عتيق �أن ي�أخذ �أخته خارج ًا ,بينما ذهب
�صالح ليجلب عربة لينقل بها �أباه �إىل بيته.
كان يوم ًا ثقي ًال على اجلميع ،و�أخري ًا ارتاح �أبو ح�سني على فرا�ش نظيف يف بيت
ولده �صالح وقد جل�س �أمامه حفيده �سامل ال�صغري لينادي �أمه يف حال طلب جده �أبو
ح�سني �أمر ًا ما ,ومبعونة خمي�س ا�ستطاع �صالح �أن ينقل �أغرا�ض �أبيه بالعربة �إىل
بيته ،بينما كانت زوجة �أبيه ت�صرخ وراءه وتقول �إن البيت من حقها ولن تخرج منه �إال
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ميتة!!.
كانت رعاية �صالح لوالده مبالغ ًا بها ،لعله كان يريد �أن يثبت لأبيه �شيئ ًا مل يكن
متيقن ًا منه فيما م�ضى ،ولأول مرة رغم �آالم ر�أ�سه وارتعاده من فكرة النهاية ،ق�ضى �أبو
ح�سني ليلة تختلف كثري ًا يف مغزاها عن �سابقاتها ،كان الواجب �أن تكون مبكرة بكثري
عن موعدها الذي جاء مت�أخر ًا ،لكنه ما زال يحمل املعنى نف�سه.
م�ضت �أيام وو�صل حممد �إىل الديرة بعد �سنني من الغياب بعد �أن �أخربه �صالح
مبا جرى لأبيه ،وكم كان اللقاء م�ؤثر ًا حني مل يعرفه �أبوه يف البداية ،تعانقا وراح
الأب يبكي على �صدر ولده حممد وي�شكو له ما قا�ساه ،وللمرة الأوىل يعرتف �أمامه
ب�أن عتيق ًا تطاول عليه و�ضربه ،ف�أثر ذلك كثري ًا يف نف�س �صالح ,ودون �أن ي�شعر �أحد
�أثر فيه كثري ًا �أن ال يخ�صه �أبوه بهذا اخلرب ،لكنه تغافل عن كل ذلك ،فلي�س هناك
جمال للعتب ،و�صمم على االنتقام من عتيق بحما�س يربد عادة بعد يومني ،فهذه عادة
�صالح ،مندفع يف البداية ويتمهل الطريق فيما بعد.
راح �أبو ح�سني يتملى ولده حممد ًا بعينني ال ت�شبعان ،كان يلب�س ثياب ًا �أنيقة مع
حذاء المع وي�ضع خوامت ذهبية يف �أ�صابعه وله �شارب رقيق وعينان ال تبت�سمان ،كان
من النوع الذي تعلم كيف يختار كلماته مهذبة غاية التهذيب ،ورغم �أنه ت�أثر بحكاية
�أبيه� ،إال �أنه لي�س من النوع احلما�سي واملنفعل ،رمبا ي�سكت يف البداية عن الإ�ساءة،
لكنه �ضمن ًا ال ين�ساها �أبد ًا.
لعل �أطيب ما �سمعه �أبو ح�سني يف ذلك اليوم هو عزم ولده حممد على العودة
نهائي ًا مع عائلته �إىل الديرة ,بالت�أكيد �سيبني بيت ًا جديد ًا ويفتتح حم ًال لل�صياغة يف
ال�سوق بعد �أن �أ�صبح �أ�ستاذ ًا يف املهنة ،كان �أبو ح�سني متلهف ًا ملعرفة املوعد ,ف�أخربه
حممد ب�أنه لن يطول �أكرث من �شهر حتى ي�ستطيع ت�صفية �أموره.
راقت �شخ�صية حممد حلمد كثري ًا ،ومل يت�أخر حمد عن الواجب ،فدعاه �إىل غداء
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يف بيته مع وجوه الديرة ,وبالغ يف �إكرامه واالحتفاء به ،وقد ارتاح حممد ل�شخ�صية
حمد ،وب�سرعة وجدا بينهما خيط ًا م�شرتك ًا هو امل�ستقبل ،فقد كان حممد متفائ ًال
بامل�ستقبل بعد �أن �سمع يف البحرين �أن احلرب اقرتبت من نهايتها لأن جيو�ش الأملان
تندحر يف اجلبهات.
على العك�س من حمد كان خالد ،فلم تعجبه �شخ�صية حممد كثري ًا ،لأنه وجده
مت�صنع ًا مبالغ ًا يف �أناقته ولي�س من ذلك النوع الذي تنطلق معه بعفوية وبال تكلف،
كان من النوع الذي ير�سم نف�سه ك�أمنا يقلد �شخ�صية �أخرى بدقة ،ال يرتك ال�سبحة
املذهبة من يده ،ويتكلف كثري ًا قبل الإجابة عن �أي �س�ؤال ،مما يوحي ل�سامعه ب�أنه
يتقن مو�ضوعه متام ًا ،يف ظاهره �أخالقي من الدرجة الأوىل من خالل ت�أكيده الدائم
على واجبات الرجل نحو بيته و�أهله وذمه لأولئك النا�س الذين ي�شوهون �صورة املجتمع
بحياتهم اخلليعة املتهتكة ،ي�سبق الآخرين �إىل موعد ال�صالة ويت�صدر ال�صفوف ،لكنه
يف باطنه يعتقد �أنه يجوز له �أن يفعل كل �شيء يف ال�سرت ،فهو ي�شرب اخلمر ويحب
الطرب وليايل الأن�س.
بعد ع�شرة �أيام ق�ضاها حممد يف الديرة رجع �إىل البحرين مع �أخيه �صالح لتحميل
�أغرا�ضه وحوائجه بعد �أن ا�ست�أجر حم ًال يف ال�سوق وقرر النزول يف بيت �أخيه الذي
يت�سع لهم جميع ًا ،كان حمد قد �أو�صى حممد ًا ب�شكل خا�ص ليجلب له بع�ض �صناديق
ال�شاي التي تنق�صه ،مل يكن هناك من ي�شك يف مركب �صالح ،وقد لفت �صناديق
ال�شاي بالبطانيات وحملت مع الأغرا�ض �إىل املركب ،كل ذلك و�صالح يتظاهر �أنه ال
يدري بالأمر� ،إذن �أخي حممد ال يثق بي �أي�ض ًا ويتفاو�ض مع حمد بعيد ًا عني ،هل هذا
معقول ..؟! لو ك�شفت ال�صناديق �سيخرب بيتي ،لأنني امل�س�ؤول عن ذلك علمت �أم مل
�أعلم!!.
يعط الأمر �أي �أهمية ،واعتذر له بطريقة ال تخلو من
حني عاتب �صالح �أخاه مل ِ
االفتعال ،وجرى الأمر دون �أي م�شاكل ،لكن �صالح ًا مل يرب�أ �صدره �أبد ًا بعد ذلك
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املوقف ,هل و�صل بحمد الأمر �إىل �أن ي�ستعلي علي �أي�ض ًا؟! �إذن ماذا يعني �أن يخفي عني
ما اتفق عليه مع حممد!! ،تلك امل�س�ألة �أثارت حزن ًا عميق ًا لدى �صالح ،ذلك الإن�سان
الطيب الذي يندفع بحما�س جتاه الآخرين ،لكنه يكت�شف �أنه مهجور يف النهاية.
عاد حممد �إىل الديرة يف الوقت الذي و�صلت فيه �أخبار نهاية احلرب ،فر�أى
النا�س عودته ب�شارة وف�أ ًال طيب ًا للديرة ,كيف ال وقد ارتبطت �سنوات احلرب هذه يف
�أذهان النا�س باجلوع والبطالة والأمرا�ض ,وك�أنهم لب�ساطتهم يعتقدون �أن كل ذلك
�سينتهي مع �إعالن نهاية احلرب ،فلم ي�ضعوا يف ح�سبانهم �أن الآثار التي تنتج عن
احلرب قد ال تقل �أ�ضرارها عن احلرب ذاتها!!.
�سعد حمد كثري ًا بو�صول �صناديق ال�شاي �إليه �ساملة ،وكعادته �أر�سل بع�ض ًا منها
كهدايا للمطوع و�أبي حممد ،وباع �أربعة �صناديق ب�أ�سعار م�ضاعفة ،وخب�أ لديه �صندوق ًا
يف بيته للم�ؤونة اخلا�صة ,ح�سب ح�ساب حممد بالأرباح ،لكنه عندما ذهب لزيارة
املطوع ليقدم له ال�شاي الذي يرغب به مل يخرج من عنده ببيا�ض وجهه ,بل تعكر متام ًا
عندما �أخذ املطوع يعاتبه ب�أنه �سمع �أنه يتعامل بالربا م�ستغ ًال حاجة النا�س �إىل فلو�سه,
مل يق�صر املطوع يف التنديد بهذا الأ�سلوب احلرام ،بينما كان حمد يحاول التن�صل من
امل�س�ألة دون فائدة ،كانت هناك �أدلة بني يدي املطوع مل ي�ستطع حمد دفعها �أو �إنكارها,
لكن حمد مت�سك ب�أن النا�س حت�سده على فلو�سه ،لذلك تكيل له التهم كلما حقق �صفقة
رابحة ،ومع ذلك الين املطوع حتى يخرج �سامل ًا بجلده.
ال بد �أن خالد ًا كان وراء هذه امل�س�ألة ,فقد عاتبني مرة يف ذلك ،لكنني مل �أتوقع
�أن يحملها �إىل املطوع ،يهز ر�أ�سه �أ�سف ًا وهو يتذكر تلك ال�سنوات التي جمعتهما مع ًا يف
ال�شركة ،لقد تغري خالد كثري ًا و�أ�صبح ال يطاق ،لكنني لن �أن�ساها له.
كل ذلك مل ي�شغل بال حمد كثري ًا ،فهناك �أمر ميلأ عليه كل م�ساحات تفكريه هذه
الأيام ,ترى ما الذي �سيكون عليه موقف �أبي حممد عندما يفاحته بهذا الأمر؟! ،من
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كان يت�صور �أن حمد �سيتقدم خلطبة ابنة النوخذة �أبي حممد؟!..
لكن ملاذا ابنة �أبي حممد بالذات؟! ،فكر حمد كثري ًا قبل �أن يقدم على هذه
اخلطوة!! ،ح�سب الأمور من جهة النفوذ والوجاهة التي يطمح �إليها ،لذلك ف�إن الزواج
بابنة �أحد الوجهاء هي وجاهة بحد ذاتها!.
ارتبك �أبو حممد للوهلة الأوىل عندما فاحته حمد باملو�ضوع ،وف ّكر بينه وبني
نف�سه ..لو مل يقف �إىل جانبي لكنت الآن �أ�ستجدي النا�س! ،لقد طوقني مبعروفه عندما
تخلى عني ابن �أخي ،كيف يل �أن �أرف�ضه وهو الآن من هو جاه ًا وثروة!!؟ ،وي�أتيه �صوت
حمد منبه ًا:
 ها �شقلت يا بو حممد؟!ويبت�سم له �أبو حممد بر�ضى وهو يقول:
 هذي ال�ساعة املباركة يا حمد.�أبو حممد ينطقها بنف�سه ،من كان يت�صور ذلك؟! ،هذه املرة مل يغامر حمد ومل
يراهن على حظه ،هذه املرة تختلف متام ًا لأنه �سعى �إىل ذلك بنف�سه وبقوة جتعله يثق
بكل النتائج املرتتبة على �سيا�سته الذكية.
ال يهمني �إن كانت ح�صة جميلة �أو قبيحة� ،سمعت �أنها متو�سطة اجلمال وعاقلة،
الذي يهمني حقيقة هي �أنها ابنة �أبي حممد� ،س�أبعدها عنه ،لن �أجعلها ت�شعر �أبد ًا
بكراهيتي لأبيها �أبد ًا ,حققت �أكرب جناح يف حياتي وعلي �أن �أحافظ عليه بكل حر�صي
وقوتي.
يف تلك الليلة دعا النا�س وراحت رائحة ال�شواء اللذيذ تلف مع الن�سائم بيوت
الديرة املجاورة ،وعندما غادر املطوع جمل�س حمد بعد الع�شاء ُجلبت الب�شتختة
واال�سطوانات اجلديدة للمطرب حممد بن فار�س و�ضاحي بن وليد وراحوا ي�شنفون
الأ�سماع ويرددون من�سجمني مع تو�شيحات الأ�صوات اجلميلة.
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مل يكن خالد مرتاح ًا لأن حمد �سيتزوج من ابنة عمه ح�صة ,مل يكن مرتاح ًا
�أبد ًا يف داخله ،ك�أمنا �أح�س فج�أة ما معنى �أن تكون فالنة من النا�س ابنة عمه ،ما
معنى �أن يتزوجها رجل ال ير�ضى عن و�سطه وم�ستواه االجتماعي رغم ال�صداقة التي
جتمعهما؟ ,رمبا لأنه كان مقتنع ًا ب�أن حمد ال يقدم على �أية خطوة دون �أن يح�سب
منفعته يف ذلك من غري �أن ي�ضع يف ح�سابه منفعة الآخرين.
لكن خالد ًا مل يجر�ؤ على البوح مب�شاعره لأحد ،ف�أمه �ستهاجمه فور ًا لأنه يهتم
ببيت عمه �أكرث من الالزم� ،أما نورة زوجته ف�ستح�سب �أنه كان يفكر بابنة عمه لنف�سه،
ومن امل�ؤكد �أنه لن يجر�ؤ على م�صارحة عمه �أبد ًا.
فع ًال حمد ذكي ،كان يكره عمي �أكرث منا جميع ًا ،ومع ذلك عرف كيف يتقرب �إليه
ويعمل على �إزالة احلواجز بينهما ،والأدهى من ذلك �أن يجعل عمي �سعيد ًا وهو يزوجه
ابنته� ،أمر النا�س غريب ،كيف ي�صدقون �أن حمد �صاحب معروف وف�ضل بينما هو
يتعامل بالربا �سر ًا ,لقد وظف حمد من يقوم بالدعاية له ون�شر �أخبار ف�ضله و�أريحيته
بني النا�س ,النا�س حتب منفعتها بطبعها ،هذا ما كان يدور يف ر�أ�س خالد ،ويتعمق
�أكرث ف�أكرث كلما الحظ �أن النا�س تتقرب �إىل �أمثال حمد لأنه ينفعها حتى ولو كان عن
طريق الربا والو�سائل غري امل�شروعة ,بينما ي�شعر خالد حقيقة �أن النا�س ال تهتم به
�أكرث من واجب ال�سالم ،ورمبا كان هذا ال�سالم راجع ًا �إىل ذكريات النا�س عن �أبيه
وعمه و�أهله عامة ولي�س �إليه هو ،ورغم �أنه اكت�سب مهنة جديدة �إال �أن هذه املهنة
لي�س لها عالقة بحياتهم اليومية ,فالنا�س الذين ميتلكون ماكينات حتتاج �إىل مهنته
معدودون على الأ�صابع ،ورغم �أنه يعي�ش يف بحبوحة من املال �إال �أن هذه البحبوحة
التي تكفيه وتكفي �أهله ال تذهب �إىل النا�س بحال من الأحوال ,فما الذي يهم النا�س
من فلو�سه �إذا كانت ال تتعامل معهم؟.
قطعت عليه نورة حبل تفكريه:
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 خالد� ،شتحب �أ�سوي لك غدا باكر؟كان ذلك �أكرث ما يزعج خالد ًا رغم �أنها �أرادت بذلك �إر�ضاءه وتدليله..
 نورة� ،أنا قايل لج امية مرة �إين ما �أحب �أفكر يف الغدا غري يف وقته ،فاهمه؟.�إنه يريدها �أن تبقى �صامتة �إىل جواره ,وذلك ما كانت حتاول بكل جهدها �أن
تغريه ,ال بد �أن هناك �شيئ ًا ير�ضيه ال تعرفه وال يبوح لها به ,رمبا لأنه يدرك �أنها
لن تفهمه متام ًا ،كيف ت�ستطيع �أن تبقى حجر ًا �صامت ًا �إىل جواره؟!� ،إن هذا لي�س يف
طبيعتها �أ�ص ًال! ،تقرتب منه قلي ًال:
 خالد �أمي زعالنة عليك وايد لأنها ما ت�شوفك!. �شلون �أ�شوفها وهي قاعدة كل يوم عند �أم جا�سم؟ �شفيها لو مريت عليها هناك؟ ،حتى �أم جا�سم �شرهانة عليك. �شخبارها احلني؟! حالتها ما هيب يل هناك� ،أم�س كانت تزوع دم امل�سكينة. �أوه؟! دم..؟! يارها اهلل. �إذا ت�شوفها احلني ما تعرفها ،امل�سكينة �صارت جلد وعظم. ال حول وال قوة �إال باهلل� ,أم جا�سم ح�سبة �أمي ولزوم نزورها.�سنذهب غد ًا لزيارة �أم جا�سم ،هكذا قرر خالد ،و�سرعان ما ان�ضمت �إليهما �أم
خالد ,لي�سكت ما يعتلج يف �صدره من هموم ،كان خالد يعرف �أن �أمه ال تذهب �إىل النوم
قبل �أن تطمئن عليه ,ويف كثري من املرات عندما كانت مري�ضة ال تقدر على احلراك
من فرا�شها ي�ضطر خالد للذهاب �إليها حتى ال ي�ضطرها �إىل النهو�ض من فرا�شها
واملجيء �إليه ،ورغم �أن خالد ًا ينفر بطبعه ويتحرج من هذه العالقة احلميمة� ،إال �أنه
كان يجد نف�سه دائم ًا منغم�س ًا فيها دون �إرادة منه ،ويف الوقت نف�سه مل تكن الأم لت�س�أل
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�أو تن�شغل ولو قلي ًال ب�أخت خالد ال�صغرية التي �أ�صبحت الآن �صبية ،فقد اعتادت �أخته
منذ �صغرها �أن تكفي البيت همها ،وذلك بانطوائها وحبها للعزلة ،لكن الأم يف هذه
الفرتة كان عليها �أن ت�ضعها يف ح�سابها ,لقد تقدم خلطبتها �أحد �أبناء الأ�سر املعروفة
الذي جاءت �أمه منذ يومني لتكلم �أم خالد وت�أخذ الإ�شارة الأوىل باملوافقة ,لرت�سل
فيما بعد والد ال�شاب وال�شاب نف�سه �إىل خالد وي�صبح الأمر ر�سمي ًا ويتم االتفاق على
كل �شيء.
�أكرب خالد يف �أمه �أن ت�أتي �إليه ال�ست�شارته يف هذا الأمر ،مما جعله ي�شعر ب�أنه
رجل البيت الذي له الكلمة الأوىل والأخرية يف هذا ال�ش�أن ,مع �أنه يعلم وهي تعلم �أي�ض ًا
�أنها متلك كل �شيء يف هذا البيت ،لكنها كانت �أ�صولية جد ًا يف هذه الناحية ،من جهة
ال�شكل على الأقل ،وقد علقت موافقتها حتى ت�سمع ر�أي خالد..
 خال�ص ميه ،ما دام اجن تقولني ان ال�شاب عاقل وفاهم وهله معروفني بعد رايجوهداية اهلل.
 ال يا ولدي� ،أنا �أبغيك توكد بنف�سك من هالأمر ،ذي �أختك �أمانة يف رقبتك. ال يهمج ميه� ,أنا ب�أ�س�أل عليه بنف�سي وال ي�صري خاطرج �إال طيب ،بعد �آمري.يف اليوم التايل ذهبوا لزيارة �أم جا�سم التي حتاملت على نف�سها رغم �إعيائها
لرتحب بخالد الذي مل تره منذ مدة طويلة ،لكنه مل ي�ستطع البقاء يف حجرتها �أكرث من
حلظات ,فقد ت�أثر كثري ًا ملنظرها املتهالك وف�ضل اجللو�س على امل�سطبة مع �أبي جا�سم
وخمي�س الذي حلقهم �إىل بيت املطوع �ساعة ر�آهم متوجهني �إليه ،فخمي�س يحب بطبعه
لمّ ة النا�س ،ال يت�صور نف�سه �أبد ًا قاعد ًا لوحده بعيد ًا عن النا�س ب�أي �صورة� ،إال يف حالة
املر�ض الذي مينعه من احلركة ،ك�أمنا ن�سي كيف يتحرج منه خالد حتى �صار ال يطيق
ر�ؤيته ،لكنه احتمله هذه املرة لأنه يف بيت املطوع الذي ال يخفى عليه �شيء وال يتحرج
خالد من خدمته بنف�سه.
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كان املطوع مهموم ًا يف �أعماقه ملر�ض �أم جا�سم متخوف ًا من فراقها ،يحتمل ذلك
بوجه ال تفارقه االبت�سامة وال ت�شغله عن اال�ستماع لهموم الآخرين ،بينما يده تعبث بني
احلني والآخر ب�شعر حفيده حممد الذي ما زال طف ًال يتطلع برباءة لنظرات الآخرين
امل�شفقة.
مل يكن امل�سكني يعي ما معنى مر�ض جدته ,لكن اجلميع كانوا يعرفون �أنه لن
ي�ستطيع العي�ش بعدها ،لأنها كانت �أمه و�أباه ،بل �أكرث من ذلك ،كانت ل�سانه الذي يعرب
به وعينيه اللتني يتطلع بهما �إىل الآخرين ،كان حممد يبدو جلي ًا للنا�س �أنه �أ�صغر من
عمره احلقيقي بع�شر �سنوات على الأقل ،يهز ر�أ�سه املطوع وهو ين ّبه خالد ًا اجلال�س
معه:
 ال حول وال قوة �إال باهلل ..طالع ..ال تقدر تقول عاقل وال تقدر تقول مينون،�شهااحلالة يا ربي..؟
 ا�صرب عليه يا عمي ،البد ما تع ّدل حالته وي�صري ريال. عاد متى يا خالد؟ اللي يف �س ّنه �صاروا رياييل احلني ويعتمدون على �أنف�سهموهو للحني يبغي من يطعمه وي�سقيه ،جنه �إال ياهل ،وغري جذي ما يتعلم من �أول مرة،
امل�سكني ين�سى ،الزم تعيد عليه مرة وثنتني وثالث.
كان املطوع يتحدث عن حفيده دون �أن ت�شف كلماته عن بارقة �أمل ،وتلوح خلالد
فكرة جديدة:
 عمي لي�ش ما تودي حممد للدخرت الأجنبي؟ورغم �أن الفكرة ا�ستنكرتها تقطيبة املطوع لأول وهلة� ,إال �أن كلماته كانت توحي
باال�ست�سالم:
 قولك ينفع يروح حق الدخرت الأجنبي..؟215

 �أكيد يا عمي ،وانت ما عليك من هامل�س�ألة� ،أنا اللي باوديه له. اهلل يجزيك اخلري يا خالد.حاول خمي�س �أن يتدخل كعادته ،لكن خالد ًا جتاهله ومل يعره اهتمام ًا ,الحظ
املطوع ذلك لكنه تغافل عنه ،كما الحظ ال�ضيق الذي اعرتى خالد ًا ,لكن خمي�س ًا
لب�ساطته كان كمن يحاول �أن ينفذ لقلب خالد ب�شتى و�سائله من غري فائدة ,بقي خمي�س
با�سم ًا ال يهتم للأمر يف قليل �أو كثري ،بينما اعتذر خالد من املطوع ونادى زوجته و�أمه
كي يرجعوا �إىل البيت بعد �أن و�صل ال�ضيق به �إىل مداه ,مل يكن هناك مهرب �أمامه
�سوى �أن يبتعد عن املكان الذي يوجد فيه خمي�س� ،أما من ناحية زوجته نورة فقد �أخذ
قرار ًا مع نف�سه �أن ال ي�ؤذيها مرة �أخرى بذكره لأبيها يف قليل �أو كثري ،لأنها تعز عليه,
ورمبا �أي�ض ًا لأنها تع ّز على �أمه كثري ًا.
قبل �أن ينام خالد يف تلك الليلة �أخربته زوجته نورة على ا�ستحياء �أنها حامل بعد
�أن ت�أكدت من الأمر ،يا لها من ب�شرى ت�أتي بعد �أن �أ�سقطت نورة حملها الأول ,وت�أخرت
يف حملها الثاين حتى �صار اخلوف هاج�سها الوحيد من �أن يكون ذلك بالإ�ضافة �إىل
�ضيق خالد من �أبيها �سبب ًا يف زواجه بغريها �أو تركها تعود �إىل بيتها ،كان جميء
والدته �إليه وطم�أنتها �إياه �أف�ضل ت�أكيد لذلك اخلرب .انزاح عن �صدره يف تلك الليلة
كابو�س ثقيل ،وراح ي�شعر ب�أن له عالقة بد�أت متتد �إىل امل�ستقبل ,وكان عليه منذ هذه
يكتف ب�أن
الليلة �أن يبقى قلق ًا وخائف ًا على هذا احلمل من �أن ي�ضيع كال�سابق ,لذلك مل ِ
�أو�صى زوجته باحلر�ص ،بل �أو�صى �أمه كذلك لرتاقب نورة حتى ال حتمل �أ�شياء ثقيلة
�أو تغ�سل الثياب وما �شابه من الأعمال التي تتطلب جهد ًا ,لأنه يعرف �أن نورة ال تهد�أ،
فما كانت تنتهي من �شغل �إال لتنخرط يف �آخر ,ك�أن ذلك و�سوا�س يف طبعها.
�أما نورة فال �أحد يت�صور مقدار �سعادتها وهي ت�شعر �أنها حامل من جديد ،كانت
تعتقد �أن ما طر�أ على ت�صرفات زوجها من تغري وما يحمله وجهه من هموم جديدة
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مرجعه �إىل �أنها �أجه�ضت يف املرة الأوىل وت�أخر حملها الثاين ,زرعوا يف ر�أ�سها �أن
الرجل ال ي�ستقر �إال بالولد ,لذلك كانت تنتظر حملها بقلق وخوف �شديدين ،ويف هذه
املرة كانت �أ�شد ما تكون ا�ستجابة للتعليمات التي انهالت عليها من �أم خالد و�أمها
وخالد ,خلوفها من خيبة جديدة ت�صدم زوجها وحياتها مع ًا.
مي�ض يومان �إال و�سمع خالد بعودة �شركة
لعل ذلك احلمل جاء ف�أ ًال طيب ًا ,فلم ِ
البرتول الأجنبية للعمل جمدد ًا يف قطر ب�شكل �أو�سع مما كانت عليه قبل احلرب ،مما
فتح باب الأمل جمدد ًا يف البالد بعد �أن و�صلت �إىل �أ�سو�أ حالة من الفقر.
كان خالد من �أوائل النا�س الذين ا�ستدعوا للعمل يف ال�شركة ,مل تكن احلالة
املادية هي ال�سبب الذي جعل خالد ًا يبدو �سعيد ًا بعودته �إىل العمل ,بل كان العمل
نف�سه الذي افتقده خالد طوال تلك املدة ،لقد اعتاد لغة العمل اجلديد الذي �أحبه,
و�أ�صبح ي�شعر بالغربة كثري ًا وبال�ضيق حني ال يتاح له التحدث بها� ,أ�صبحت ال�شركة
هي الوطن الوحيد الذي ي�ستطيع من خالله �أن ميار�س مهنته التي اكت�سبها بعرق
ال�سنوات املا�ضية ,فقد �أتاحت له �أن يبدو جديد ًا بكل معنى الكلمة �أمام �أهل ديرته،
لكن الأمر الوحيد الذي كان يقلقه هو متى �سيتاح ملهنته �أن تخرج من �إطار ال�شركة �إىل
احلياة خارجها..؟ متى �سيحتاجه النا�س حقيقة..؟ ي�أتون �إليه من �أجلها..؟ لكن هذا
الأمر كان بعيد ًا عن �أن ي�شغله كثري ًا ،فاملهم الآن هو العودة �إىل ال�شركة.
مل ي�ش�أ خالد �أن تكون فرحة عودته �إىل ال�شركة �إال ممزوجة بفرح العائلة كلها,
فقد وافق على زواج �أخته من ال�شاب نا�صر ابن التاجر عبد اهلل بعد �أن ت�أكد من
�سمعته املمتازة ،وحاز �إعجابه عندما جاء مع والده لزيارته يف البيت ،ومتت خالل
�شهر واحد مرا�سم الزواج وذهبت هنود لتعي�ش يف بيت زوجها ,ومل يكن هذا البيت
�أكرث من حجرة يف بيت وا�سع ي�ضم بقية العائلة.
مل تكتمل فرحة خالد ،بل ظهر الكدر وا�ضح ًا عليه رغم حماولته اجلاهدة
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لتبديده يوم وجد نف�سه م�ضطر ًا لكي ي�شارك يف عر�س حمد على ابنة عمه ،كان عر�س ًا
م�شهود ًا ,تعمد حمد تعمد ًا وا�ضح ًا املبالغة والإ�سراف فيه ,ووجد خالد نف�سه م�ضطر ًا
بحكم العادة �أن ي�صافح عمه الذي كان يجل�س �إىل جوار املعر�س باعتزاز ,مل يد ِر كيف
انق�ضت تلك ال�ساعات الثقيلة ،ف�سرعان ما ان�سحب �إىل بيته مع �أول النا�س املن�سحبني
ليرتك للمعر�س �أن يتفرغ لليلته املوعودة التي حلم بها من �سنني ,ويف البيت كان وا�ضح ًا
�أنه يحاول التعبري عن كدره وعدم ر�ضاه بت�صرفاته الع�صبية التي ال مربر لها ظاهري ًا,
مما �أثار ده�شة وا�ستغراب زوجته نورة التي مل ت�صدق نف�سها عندما عاد ال�سالم �إىل
بيتها �أخري ًا ،ل�شقائها كانت هي املتنف�س الوحيد لع�صبية خالد املفرطة ,وال�سبب �أنه
ال ي�ستطيع ذلك �أمام غريها ,خلوفه من جمابهة �أمه التي يعلم �ضمن ًا ب�سرورها بزواج
حمد من ابنة عمه ح�صة ،فقد باركت ذلك ال لأن عمه قد �سر بذلك ،بل لأن حمد
حا�صره من كل اجلهات و�أغلق عليه املنافذ وك�سر هيبته يف الفريج  ,كانت �أم خالد
م�ستعدة لتربير �أي �شيء يفعله حمد منع ًا لأي بادرة النتقاده ،وباملقابل كانت تدرك
مقدار الوالء واالمتنان العميقني اللذين يكنهما حمد ب�صدق لها ،و�إن ن�سي فلن ين�سى
�أنها وقفت معه يف �أيامه احلالكة حني كان اجلميع يترب�أون منه.
�أما ح�صة فقد �أ�شعرها حمد منذ الأيام الأوىل لزواجها ب�أنها امللكة املتوجة يف
حياته ،مل يبالغ حمد فقط يف �إ�سرافه يف يوم عر�سه حتى غدا عر�س ًا م�شهود ًا يف
الديرة ،بل وكان يبالغ يف تقديره وحبه حل�صة ،مما جعلها ت�شعر �أنها تختلف عن كل
ن�ساء الديرة ،ورغم ا�ستغرابها وده�شتها يف البداية �إال �أنها تعودت فيما بعد ،ف�أحبت
يف قرارها �أن جتد �أمامها رج ًال �ضعيف ًا حمب ًا يف بيتها بينما هو خارج البيت ين�صاع
اجلميع لرغباته .مل يكن حمد ير�ضى �أن يراها ت�شتغل بنف�سها يف �ش�ؤون البيت ,فلماذا
�أح�ضر لها اخلدم �إذن؟! �أ�صبح �أمريها الذي تنتظر عودته �إىل البيت بلهفة ،مل تكن
لت�صدق �أي �شيء من �شائعات النا�س احلا�سدين له حتى ولو ر�أت ذلك ب�أم عينها.
يا اهلل كيف اختلفت حياتها بعد الزواج ،حتى �أن �أباها الذي كانت ترهب وقع
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خطواته وهي تقرتب من البيت ،وكانت نظرة واحدة من عينيه اللتني ال ترحمان كافية
لتك�سر ظهرها� ،أ�صبح يتودد لها بعد زواجها من حمد ،يكلمها برقة ولني مل تعتدهما
قبل ذلك منه ،ك�أن اجلميع �أدرك �أن ر�ضى حمد ال بد �أن يكون مقرتن ًا بر�ضى زوجته
ح�صة.
ترك املطوع فاطمة عند زوجته �أم جا�سم لرتعاها ،وعلى ما يبدو مل يعد هناك
�أمل يف �شفائها ,كان هذا يحز كثري ًا يف نف�س �أبي جا�سم لإح�سا�سه ب�أن يوم فراق
�شريكة عمره الطيبة بات و�شيك ًا ,مل يكن يجر�ؤ على التفكري يف الهموم التي �سرتزح
فوق قلبه الرقيق بعد رحيلها ،بل �أ�سلم �أمره هلل .حاول حفيده حممد �أن يتعلق به،
لكنه �أوم�أ �إليه �أن يبقى مع جدته ،واحلقيقة �أن املطوع بات �شديد احل�سا�سية لأية
�إ�شارة من الآخرين تتعلق بحفيده الذي ما زال يحمل عقل طفل ال يتجاوز العا�شرة وهو
يف ال�سابعة ع�شرة من عمره ،كان بع�ض النا�س يح�سبون �أنهم يداعبون حممد ًا الذي
ي�ستجيب بعفوية لهم ،بينما هم ينك�أون اجلرح الذي ال يندمل يف قلب املطوع دون �أن
ي�شعروا بذلك.
كانت ال�شوارع خالية من املارة ك�أمنا نحن يف مو�سم الغو�ص ,ذهب النا�س جميع ًا
للعمل يف ال�شركة ،مل يبقَ �أحد يف الديرة يقدر على العمل �إال وارتبط بها ب�شكل �أو
ب�آخر ,حتى خمي�س ذهب للعمل فيها و�صار يعود �إىل الفريج يف بذلة العمل الزرقاء مع
العمال الآخرين يف ال�سيارة الكبرية ,م�سكني ..فالعمال ال يرتكونه يف حاله ،بل كثري ًا
ما يوقعون به املقالب لي�ضحكوا عليه� ،إنه ي�سليهم طوال الطريق.
ن�صحه خالد بعدم العمل يف ال�شركة ،لكنه مل ي�أخذ بن�صيحته ,ك�أمنا يعانده
�ضمن ًا ،كل النا�س ذهبوا للعمل بها ،فلو�سها وافرة والنا�س بحاجة لت�أمني �أرزاقهم،
لقد قا�سوا �أيام ًا �صعبة وكانت حالتهم ت�صعب على الكافر ،لكن املهم �أن خمي�س ًا يعمل
يف مكان بعيد عن �صهره خالد ،فهذه ال�شركة لي�ست يف مكان واحد.
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�أبو حممد غائب عن الديرة هذه الأيام� ،أخذه حمد معه �إىل البحرين ليدخله
امل�ست�شفى هناك على ح�سابه ،بارك اهلل يف حمد ،قام بالواجب وزيادة ،اتفق مع
ال�شركة هو الآخر على �أن ي�ؤمن لها العمال ،وقد كلفوه ببناء م�ساكن جديدة لهم
وخمازن يف دخان.
اجته املطوع �إىل �أبي ح�سني الذي يجل�س قدام بيت �صالح� ،أوالده حممد و�صالح
مل يق�صروا معه �أبد ًا ،تزوجت امر�أته ال�سابقة و�سافرت �إىل دبي وبقي �أخوها عتيق يف
الديرة ي�سكن يف بيت �أبي ح�سني.
ي�أخذ املطوع مكان ًا �إىل جانب �أبي ح�سني وي�ستند بظهره �إىل احلائط ،كان �أبو
ح�سني يتابع بعينيه �أوالد �صالح وحممد وهم يلعبون عند ال�سدرة..
 �شلونك احلني يا بو ح�سني..؟يهز ر�أ�سه �أبو ح�سني وهو ينطق ب�صعوبة وا�ضحة:
 احلمد هلل بخري.. �أقول ما بقي غري �أنا و�أنت يف هالفريج ،كلهم راحوا ال�شركة.يهز ر�أ�سه مرة �أخرى موافق ًا وبنربة ال تخلو من ال�سخرية وبتقطيع يف الكالم
ظاهر:
 حتى ولدي �صالح ه ّد التجارة وا�شتغل بال�شركة.يتوقف حلظة ثم يتابع باعتزاز وا�ضح:
 ما يف غري ولدي حممد ما قبل ي�شتغل فيها ،ما يداين ريحة الكاز ,حمله اللييف ال�سوق �أبرك له من ال�شركة.
ويهم�س ك�أنه يبوح ب�سر:
 عمه اللي يف البحرين �ساعده وعطاه اللي يبغيه من الذهب حق املحل ،ذهب220

�شكرث يا بو جا�سم !!� ،أنا �شفته بعيني.
 اهلل يوفقه ،حممد ي�ستاهل �أكرث من جذي بعد ،لأنه يعتمد على نف�سه يف كل�شي ،ب�س تدري يا بو ح�سني� ،أنا مالحظ عليك �إنك للحني ما تقدر ولدك �صالح مثل
ّ
ولدك حممد.
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الأمــل
هذا اليوم كان يوم ًا بهيج ًا يف حياة خالد ونورة والعائلة كلها� ,أ�سدلت بهجته
ال�ستار على كل خماوف املا�ضي ,فقد �أجنبت نورة �صبي ًا رائع ًا بعد والدة متع�سرة كادت
�أن تخطف روحها وروح ال�صبي ,لكن اهلل �سرت يف النهاية واطم�أنت القلوب اخلائفة
�أخري ًا ،ورغم �آالمها والإرهاق الذي عانته يف والدتها �إال �أن نورة �شعرت باالرتياح
الغامر وغالبت نعا�سها الذي يغريها بنوم عميق بعد يومني من املخا�ض املرهق من
�أجل �أن متتع �أحا�سي�سها وهي ت�سمع �صوت ولدها ح�سني لأول مرة يف حياتها ,بينما
كانت جدته �أم خالد تغ�سله باملاء وامللح وت�شطف عنه �أو�ساخ الوالدة التي علقت بج�سده
اللني وهي ال ت�صدق �أنها مت�سك بحفيدها الذي علقته بقلبها حتى ال يزلق ج�سمه
الطري من بني يديها.
مل تقت�صر هذه البهجة على خالد و�أ�سرته ،بل حلقت �أي�ض ًا بالفقراء وامل�ساكني
الذين وزعت عليهم الهبات و�شبعوا من طعام الوليمة الكبرية التي �أوملها خالد مبنا�سبة
قدوم املولود اجلديد.
ين�س حمد �أن ي�شارك يف هذه البهجة كعادته دائم ًا ،ف�أر�سل خلالد �أكيا�س الأرز
مل َ
وخم�سة خرفان هدية مبنا�سبة قدوم املولود ،وعطل �شغله يف ذلك اليوم من �أجل ح�ضور
الوليمة لي�سحب انتباه اجلميع �إليه دون منازع ,كان نفوذه وثرا�ؤه يجتذبان النا�س �إليه
كما الفرا�ش املتحلق حول ال�ضوء ،كانوا جميع ًا يت�سابقون �إليه رغم ال�شائعات التي
تداولها البع�ض عنه ،م�شى معه خالد مودع ًا �إياه:
 الفال لك �إن �شاء اهلل يا حمد ,ما ق�صرت ،قمت بالواجب و�أزيد.قالها خالد وهو ي�شد على يده مودع ًا..
 �شدعوه يا خالد ..؟ �إحنا اخوان ،اّول ن�سيت؟222

 ال �إن �شاء اهلل ما �أن�سى.مل يفت حمد �أن ي�س�أل خالد ًا عن �أحواله يف ال�شركة وع ّما �إذا كانت تعرت�ضه �أي
م�شكلة هناك ,فطم�أنه ب�أن كل �شيء متام وال �ضرورة لأن ي�شغل باله عليه من هذه
الناحية..
 ال تن�سى ت�سلم على الوالدة. يبلغ �إن �شاء اهلل.عند الع�صر جل�س خالد يحت�سي ك�أ�س ًا من ال�شاي وهو ي�شعر بارتياح ميلأ كيانه
كله ,بينما كانت ت�صل �إليه بني احلني والآخر �أ�صوات طفله الباكية ,ك�أمنا كانت جتول
يف م�شاعره يف تلك اللحظة ق�صيدة ال ي�ستطيع التعبري عنها ،خيل �إليه �أنه ينت�شي
برذاذ البحر مرة �أخرى ويقرتب �إىل الأفق وقد غ�سل روحه مبياهه بعد فرتة طويلة
من الكدر والهموم.
مل تكن �أم خالد ت�سمح لأحد بالإ�شراف على الطفل ،كانت دائم ًا �إىل جانبه توزع
الأوامر ،ولأول مرة منذ فرتة بعيدة جد ًا ميلأ املكان �صوت مناغاتها احلنون الذي
بدا خجو ًال متهيب ًا للوهلة الأوىل ،لكنه �سرعان ما ات�صل وراح يبدد الوح�شة العالقة
بروحها ،بينما كان الطفل يغفو على ترنيمتها احلانية.
هذه البهجة كان ختامها نكد ًا على خمي�س حني راحت فاطمة املتخوفة دائم ًا
تعاتبه على ما بدر منه خالل العر�ضة عندما �أعطاه بع�ض ال�شباب ال�سيف وراح يقوم
بحركات �أ�ضحكت اجلميع منه ،مل يجد خمي�س تربير ًا �أمام زوجته ،التي ال تفهمه كما
يعتقد� ،سوى �أن يقول لها بغيظ:
 �أوه ،كنا فرحانني� ،شفيها لو �ضحكوا مييع؟ كانوا ي�ضحكون عليك يا خمي�س.223

وبحما�سة ينتف�ض معرت�ض ًا ومتحدي ًا:
علي؟
 يخ�سون �إال هم ،منهو يقدر ي�ضحك ّوت�ضرب زوجته كف ًا بكف:
 ما فيه فايدة!!ي�شعر كمن تلقى �صفعة مفاجئة من زوجته:
 ما فيه فايدة منج انتي ،اخرتبتي خال�ص ،كل اللي يهمج خالد وب�س� ،أما �أناخرب خري.
 منهو يقول هالكالم يا خمي�س؟ ما �أدري� ،أنا باروح عنج ال�شركة وبافتك منج.يذهب خمي�س �إىل ال�شركة التي وجد فيها خري متنف�س له بعيد ًا عمن يوجه له
اللوم ،وبعيد ًا عن خالد الذي ال يراه و�إن كانا يعمالن يف ال�شركة نف�سها� ،أما فاطمة
فكانت تق�ضي �أغلب �أوقاتها يف بيت املطوع تقوم على خدمة �أم جا�سم املري�ضة ،وال
جتد عذر ًا لمِ ا يفعله خمي�س �سوى �أنه امل�سكني كلما كرب نق�ص عقله وخ ّرف ,عجيب!،
عندما تزوجته كان يفهم عليها كل ما تقوله ،مل يكن يخالفها يف �شيء� ،أما الآن ف�صار
يتح�س�س من كل كلمة تقولها له ويرت�صد لها هي بالأخ�ص من بني �سائر النا�س.
نفى حمد ب�شدة �أمام املطوع ما تردد من �شائعات ت�سلطه وابتزازه للعمال الذين
�سعى بت�شغيلهم يف ال�شركة ،وا�ستطاع بل�سانه الطلي الذي يفتعل الرباءة �أن يقنع املطوع
ب�أن هذا الكالم من �أقوال احلا�سدين الذي يحاولون ت�شويه �سمعته يف الديرة ،قائ ًال
له بثقة:
 خلي واحد من هالعمال ي�شتكي لك وعقبها لك حق علي.بالطبع كان حمد �ضامن ًا �أن �أحد ًا من ه�ؤالء امل�ساكني لن يعرف �شيئ ًا من حقوقه،
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لأن حمد هو الذي كان يتعاقد با�سمهم ب�أجر مقطوع ،عدا عن �أنهم كانوا يعدون حمد
منقذ ًا لهم من دوامة الب�ؤ�س التي كانوا يغرقون فيها دون �أمل ،وعلى فر�ض �أن �أحد ًا
منهم عرف ف�إنه لن يجر�ؤ على �أن يفتح فمه بكلمة واحدة ،و�إال ف�إن رزقه �سينقطع ولن
يجد من يو�صله �إىل ال�شركة مرة �أخرى.
مل يكن املطوع قادر ًا على جمادلة حمد يف هذا ال�ش�أن ,فقد كان حمد يغطي نف�سه
ظاهري ًا بكثري من �أعمال اخلري والواجب..
 هذا حظي يا مطوع� ،أ�سوي خري و�ألقى �شر.راح املطوع يربت على كتف حمد وهو يطمئنه �أنه لن ي�صدق هذه الأخبار لأنه يثق
به ،وح�ضه على املزيد من فعل اخلري لأن جزاءه مرتبط باهلل ولي�س بالنا�س ،وبامتثال
راح حمد يعرب عن اخل�شية لدى ذكر اهلل:
 �إي �صحيح يا مطوع ،وعل�شان جذي �أنا دوم عندي �أمل وال �أي�أ�س موليه!!. اهلل يبارك فيك يا حمد.ومل يفت حمد �أن ي�س�أل املطوع:
 ب�س ما قلت يل ،من وين �سمعت هاخلرب؟! نا�س عندنا بالفريج ما يف داعي تعرفهم� ,أنت �س ّو واجبك وما عليك منهم.وك�أمنا �أراد حمد �أن يطمئن �إىل �أحدهم:
 يكون خالد؟ ال ال ،ال تظلم خالد يا حمد� ,أنت تدري خالد ما يتكلم يف حق �أحد ،ما هيبعوايده.
 اي �أدري.225

ان�صرف املطوع عنه ،لكن حمد ا�ستطاع �أن يح�صر الأمر بعد �أن اطم�أن �إىل
�أن خالد ًا بعيد عن الق�ضية ،و�ضاقت دائرة �شكه لتطوق �أبا ح�سني الذي مي�ضي معه
املطوع �أغلب �أوقاته يف غياب النا�س عن الفريج ،من �أين لأبي ح�سني هذا اخلرب غري
ولده �صالح الذي مل يرث عن والده �إال ل�سانه الطويل؟ ,ال بد �أن �أت�أكد من هذا الأمر
و�أكلف من يراقب �صالح ًا وي�ستدرجه �إىل هذا احلديث ,الأمر هينّ  ،ورغم الكدر الذي
�سببه له هذا احلديث �إال �أنه قلب وجهه متام ًا لي�صبح مب�شر ًا ومتفائ ًال عندما ذهب
�إىل حجرة زوجته «ح�صة» ،فمن طبعه �أن يبعد زوجته عن كل ما يعتمل يف نف�سه من
كدر بالغ ًا ما بلغ ،لأنه مل يكن ير�ضى �أن ي�شاركه �أحد همومه ،وليبقى �أي�ض ًا مرت�سم ًا
يف ذهنها على �أنه الرجل القوي الذي ال تعرت�ضه م�شكلة ،ومبنا�سبة حملها جلب لها
عقدين ثمينني من الذهب و�أثواب ًا ثمينة م�شغولة بخيوط الذهب من دبي ,وكذلك
ب�شت ًا ثمين ًا لأبيها الذي حت�سنت �صحته كثري ًا بعد عالجه يف امل�ست�شفى بالبحرين على
ح�ساب حمد.
كانت ن�ساء الفريج يت�ساءلن با�ستغراب� :إذا كان هذا البذخ من �أجل احلمل,
فكيف �سيكون عندما «تربي»( )1وتنجب له الولد؟!!.

( )1تُربي :ت�ضع حملها.
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�سلمى �أخرياً
�ساءت حالة �سلمى كثري ًا �إىل درجة �أنها مل تعد تتعرف على ولدها حممد ,و�صار
اجلميع ي�أنفون من الدخول �إليها ورعايتها ،و�أ�صبحت حجرتها م�أوى لكل القاذورات
بعد �أن فقدت كل �إح�سا�س مبن حولها وبنف�سها� ,صارت تتعر�ض لل�ضرب كطفل �صغري،
لكن �شيئ ًا من هذا كله مل يدفعها �إال �إىل املزيد من الرتدي الذي �آل �إليه حالها ،عندما
فقدوا فيها الأمل هجروها يف حجرتها التي �أ�صبحت عامل ًا من الفو�ضى والقذارة،
وبقيت امر�أة �أبي حممد تعطف عليها وحتاول �أن ترعاها ،لكن الأمر كان �أكرب من
احتمالها.
حاول �صالح �أن يراها مرة ،لكنه ُ�صدم وخرج من البيت ال يلوي على �شيء ,ومل
يكرتث حممد مب�صريها الن�شغاله الدائم� ،أما �أبو ح�سني فلم يرها منذ ذلك اليوم
الذي قابلها فيه ،و�صار بعد ذلك يتهرب من جمرد ذكر ا�سمها� ،أ�صبحت �سلمى
جمنونة متام ًا وو�صمة يكرهون �أن يذ ّكرهم �أحد بها يف �أي �ش�أن..
 م�سكينة ،اهلل يعينها هذي ن�صيبها� ،شن�سوي؟!كلمات قاطعة وحا�سمة ال ترتك جما ًال لأي احتمال �آخر �أو تف�سح ولو نف�س ًا من
�أمل.
بعد فرتة �صعب على �أبي حممد �أن يرتك حجرة �أ�سا�سية يف �صدر البيت ملجنونة,
فكان �أن نقلوها من احلجرة رغم ًا عنها ،ال لأنها حتب هذه احلجرة �أو غريها ،بل لأن
عاملها الذي اعتادت العي�ش فيه متعلق بهذه احلجرة ،ويف جانب املطبخ كانت هناك
زريبة م�سقوفة ب�سعف النخيل (اجلريد) �سويت على عجل ال�ستقبال النزيلة اجلديدة
«�سلمى» ,و�أغلق عليها الباب بعد �أن و�ضع لها فرا�ش يف ركنها وبع�ض املواعني القدمية
لت�ستخدمها ،و�صار الطعام ي�صل �إليها من حتت الباب ،فهناك فرجة كافية بينه وبني
الأر�ض ت�سمح بدخول �صحون الطعام.
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�أما حجرتها فقد فتحت �أبوابها ونوافذها للهواء مدة يومني وغ�سلت باملاء وفر�شت
من جديد لت�صبح منا�سبة جللو�س �أهل البيت.
بقيت �سلمى لأيام ي�سمع عويلها دون �أن يهتم لها �أحد ،و�أخري ًا خر�ست متام ًا �إال
من بع�ض اخلرب�شات على باب الزريبة اخل�شبي ،ومل يكن �أحد يعلم كيف تعي�ش يف
ذلك املكان ،فنادر ًا ما ي�س�أل �أحد عن ذلك� ،أما هي فلم تكن بقادرة حتى على التعبري
عن جنونها املفرت�ض ,رمبا كانت تعي�ش نوع ًا من احلاالت اخلا�صة يف عاملها ذاك,
ورمبا كانت تعي�ش ظلمة ال تنب�ض فيها �صورة وال يتمايز فيها لون من الألوان ,ا�ستوت
�أمام عينيها جميع ال�صور ،مل يعد هناك ما يبعث �أدنى حركة يف عينيها ال�ساهمتني.
يف �أحد الأيام تركت النار ت�شتعل حتت قدر الهري�س يف املطبخ املجاور للزريبة،
وامتدت النار لت�شعل �سقف الزريبة ،وما هي �إال حلظات حتى �أ�صبحت الزريبة بكاملها
كتلة من نار ،ومل ي�ستطع �أحد �أن يفعل �شيئ ًا ،فقد ت�أخر كل �شيء ,ووجدوا �سلمى جثة
متفحمة ,وعلى عجل مت كل �شيء ودفنت �سلمى يف ذلك اليوم قبل �أن يحني موعد
الغداء.
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العهد اجلديد
انتهى االحتفال الكبري الذي �أقيم يف «م�سيعيد» مبنا�سبة البدء بت�صدير البرتول
بوا�سطة ال�سفن الكبرية التي تر�سو يف مينائها الذي �أع ّد ليكون منا�سب ًا لتزويد ال�سفن
بالبرتول الذي يندفع عرب الأنابيب من حقول دخان .ولأول مرة ت�شهد البالد احتفا ًال
يح�ضره املدعوون الأجانب والعرب الذين ح�ضروا بالطائرات وبع�ضهم بال�سفن،
لقد �شهدت م�سيعيد مهرجان ًا جاء �إليه النا�س من كل مكان ليعي�شوا ب�أنف�سهم ب�شارة
الإعالن عن امل�ستقبل املوعود وقد �أ�صبح حقيقة ،ومل تعد الق�ضية �إال م�س�ألة وقت.
من كان يت�صور �أن هذه البلدة �سيكون لها من الأهمية ما يجعلها مكان ًا لهذا
()1
االحتفال بعد �أن كانت قرية معدومة ترمتي على حدود �سبخات امللح و«طعو�س»
الرمال ,من كان يت�صور �أنه �سرتتفع فيها الزينة والأعالم وت�شاهد فيها ،لأول مرة،
الألعاب النارية وتقام الوالئم الفاخرة وي�سجل امل�صورون هذا احلدث؟!.
راح النا�س يتحدثون عن �ضخامة املبلغ الذي تلقاه ال�شيخ عبد اهلل مقابل �أول
دفعة من النفط امل�صدر ,فقد ا�ستلم �شيك ًا مببلغ مليون دوالر ,كانت كل كلمة من هذه
الكلمات الثالث حتتاج �إىل ترجمة خا�صة للنا�س الب�سطاء الذين مل يبد�أوا ب�إدراك
مغزاها �إال بعد �أن �صار من الواقع �أن يتعاملوا بها ،وكان مفهوم ذلك االحتفال بالن�سبة
للنا�س الب�سطاء �أنهم �سيودعون الفقر ويغرقون يف الفلو�س.
عند الع�صر كان حمد يرجع بال�سيارة من مكان االحتفال و�إىل جانبه حممد بن
�أبي ح�سني ،وقد ق�صد �إىل ذلك حمد بعد �أن ت�أكد �أن �أخاه �صالح ًا هو الذي �أ�شاع عنه
تلك ال�شائعة ،وكانت م�سافة الطريق كافية لكي يقطعانها باحلوار..
 �أقول حممد� ,أنت لني متى بتم �ساكن يف بيت �أخوك �صالح..؟كان ال�س�ؤال مفاجئ ًا ملحمد ,لكنه مل يجد حرج ًا يف م�صارحة حمد بالواقع:
( )1طعو�س :كثبان.
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 �شاقول لك يا حمد� ,أنا و ّدي �أ�سكن بروحي لكن املحل اللي �شريته حطيت فيهكل ما عندي وت�سلفت بعد من عمي عل�شان الذهب ,امل�س�ألة يبي لها �سنة اّول �سنتني
علي وا�شرتي بيت يديد.
حتى �أقدر �أويف اللي ّ
وبنخوة يفتعلها حمد وهو ينظر �إىل حممد بعتب:
 �أفا يا بو جا�سم ,ما هقيتها منك ،عيل حمد �شي�سوي!!؟ �أنا م�ستعد �أ�سلفك حقالبيت� ،شرايك؟!
تربق عينا حممد ,لكنه يتما�سك بحذر:
 ال ال ,ما �أبي �أكلف عليك ،وبعدين ما �أبي �أزيد ديوين. من �صوبي ما فيه كالفة ,وانا با�سلفك مل�صلحتك يا حممد ,ويكون يف علمك�إن الأ�سعار بتزيد مرتني ال�سنة الياية ،و�أنا �أقول احلق قبل ال يفوتك الفوت� ,شرايك
�أتفاهم مع عتيج عل�شان يبيع بيت �أبوك؟.
مل يتوقع ذلك حممد ,فبيت �أبيه يعني له الكثري ،ومل ي�ستطع �أن يتما�سك �أمام
هذا الإغراء:
 تقدر عاد؟ �أقدر ون�ص ،ها ا�شقلت؟ توكل على اهلل.مل يجر�ؤ عتيق على رد حمد عندما طلب البيت منه ،فهو يعرف �أن حمد �صاحب
ف�ضل عليه ,كما �أنه ي�شعر بالعزلة و�سط الفريج ،فلي�س هناك من �سيقف �إىل جانبه
لو �أنه رف�ض ,عدا عن �أن حمد ي�ستطيع �أن يدو�س على رقبته �إذا �أراد ،لذلك وجدها
فر�صة �أن يتخل�ص من البيت الذي يحمل تفوي�ض ًا من �أخته بالت�صرف فيه ويرحل �إىل
منطقة �أخرى ,لكنه وجد ال�سعر الذي يعر�ضه حمد قلي ًال ،بيد �أن حمد �أفهمه �أنه �إذا
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مي�ض يومان �إال وكان
مل يبع ف�سوف يجد نف�سه م�ضطر ًا للبيع ب�سعر �أقل من ذلك ,ومل ِ
عتيق حمم ًال �أغرا�ضه على عربة راح ًال بها من الفريج بعد �أن قب�ض ثمن البيت ،فكلف
حمد بع�ض عماله امل�ساكني بجلب «الي�ص» وت�صليح البيت ليكون الئق ًا النتقال حممد
وعائلته �إليه ،وكذلك �أبي ح�سني الذي مل ي�صدق �أنه يرجع �إىل بيته ثانية ،بينما بقي
�صالح يف بيته ي�شعر ب�أنه �سلب �شيئ ًا دون �أن يدري ما هو ,رمبا لأنه كان ي�شعر بنوع من
الوجاهة بعد �أن �ضم بيته كل الأ�سرة ,خ�صو�ص ًا �أن �أخاه حممد ًا مل يكن ذا �ش�أن قليل
يف اكت�ساب الأهمية� ،إال �أن �أهم �شيء بالن�سبة �إليه هو �أنه ت�أكد مرة �أخرى �أن �أباه كان
يعي�ش معه يف بيته رغم ًا عنه ،ولوال �أن حممد ًا ي�سكن معه ملا �صرب على تلك الإقامة,
وها هو ال ي�صدق كيف جاءه الفرج لكي يغادر مع حممد �إىل بيته القدمي اجلديد.
• • •
كانت الوالئم التي يقيمها حمد ب�شكل دوري فاحتة لإقامة املزيد من العالقات
التي تي�سر له م�صاحله ,فرغم الإ�سراف الذي يبدو يف الظاهر والالمباالة احلامتية
التي تظهر دائم ًا على �أ�سارير حمد� ،إال �أن كل �شيء كان حم�سوب ًا يف الواقع.
اعتاد �أبو حممد �أن يجد يف جمل�س حمد متنف�س ًا للحديث عن ذكرياته وجتارته
وعائلته �أمام الزوار الذين كانوا يجاملونه �إكرام ًا حلمد ,لكن �أبا حممد كان ي�شعر
يوم ًا بعد يوم �أن حمد ين�سحب �أحيان ًا مع بع�ض الزوار �إىل حجرة خا�صة قريبة من
املجل�س تارك ًا �أبا حممد يف املجل�س دون �أن يدعوه توجيب ًا له على الأقل لال�شرتاك يف
م�شاوراته ,مل يكن حمد جاف ًا يف �أ�سلوبه ،بل كان يت�صرف بطريقة لبقة وذكية ،و�شيئ ًا
ف�شيئ ًا بات �أبو حممد بعيد ًا متام ًا عن عامل حمد ,وبد�أت �أعطيات حمد التي تعودها �أبو
حممد تقل مع الأيام ،حتى �صار م�ضطر ًا يف كل مرة �أن يطلب منه.
يف يوم دعا حمد بع�ض ال�ضيوف الأجانب الذين يعملون يف ال�شركة لوليمة يف
بيته� ,شعر �أبو حممد عندما �سمع بالوليمة �أن حمد ت�صرف ت�صرف ًا غريب ًا ,فالعادة �أن
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يبعث له من يدعوه �أو �أن يدعوه �شخ�صي ًا ،مل يتبادر لذهن �أبي حممد �أي نية �سيئة يف
ت�صرفه ,فقد فات �أوان ال�شك ،من الواجب �أن �أذهب ,ف�أنا من �أهل البيت وال �أحتاج
�إىل دعوة ,من املنا�سب �أن �أتعرف على ال�ضيوف الأجانب ،ال بد �أنهم مهمون ،من
ناحية �أخرى ال بد يل من ر�ؤيته قبل �أن يفلت مني� ،صار كالزئبق لكرثة �أ�شغاله.
يف وقت الغداء خرج �أبو حممد من بيته بعد �أن ا�ستحم ولب�س ثوب ًا نظيف ًا وو�ضع
«ب�شته» عليه متوجه ًا �إىل بيت حمد ،فقد �شاهد من بعيد بع�ض ال�سيارات م�صطفة
�أمامه ,من الواجب �أن ال �أت�أخر عليهم ،ال بد �أنهم ينتظرون قدومي لي�ضعوا الغداء,
لكنه ده�ش عندما و�صل �إىل بيت حمد بعد �أن �أرهق نف�سه متعج ًال �أن باب البيت مغلق،
يبدو �أنه ال يريد �أن يتطفل بع�ض الثقالء على جمل�سه ،معه حق ،ال�ضيوف �أجانب ولهم
�أهمية وبع�ض النا�س ال هم لهم �إال التطفل على موائد الطعام ,قد يعطون �صورة �سيئة
عن الديرة ،و�صلت �إليه ال�ضحكات املنبعثة من داخل املجل�س قبل �أن يطرق الباب
براحة يده ,لكن �أحد ًا مل يفتح الباب ,رمبا مل ي�سمعوا �صوت الباب ،لكن اجلو حار
و�ضايقه العرق الذي �سيذهب برائحة العود الطيبة ,فطرق الباب هذه املرة بقوة �أكرث
و�إحلاح ال يخلو من الغيظ ،كان عليه �أن يتوقع قدومي فيكلف اخلادم بالوقوف بجوار
الباب..
انتبه �أبو حممد ل�صوت الباب وهو يفتح وحمد يقف يف وجهه �ساد ًا الطريق وقد
بدت يف عينيه نظرة نارية �أربكت �أبا حممد..
 �شفيك يا حمد ،لي�ش ما تبطلون الباب ،وين اخلادم..؟ تف�ضل يا عمي ،ما عليه �ساحمني� ،أنا مو�صي اخلادم ال يبطل الباب قبل الي�شاورين.
 من عندكم؟ جماعة ،ما عليه� ،إحنا «جنبنا»( )1الغدا وما بقي �إال الزود ،و�أنا �أجوف تد�ش( )1ينجب :يغرف الطعام.
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داخل عند ح�صة تنجب لك من اجلدر.
مل ي�ستطع �أبو حممد �أن يكتم انفعاله وغيظه وقد بد�أت الأمور تنك�شف له:
 �أنا مب حرمة حتى �أتغدى مع احلرمي داخل يا حمد ،وكان الواجب تنطرين �أنتوجماعتك قبل ال تنجبون الغدا.
هنا اقرتب منه حمد �أكرث ك�أمنا يتجهز للإطباق عليه وقد فاحت منه رائحة
اخلمر:
 والواجب يا بو حممد �إنك تنطر لني ندعيك على الغدا ،اّول �أنا غلطان؟مل ي�صدق �أبو حممد ما ت�سمعه �أذناه ،لكنه حتامل على نف�سه املتهالكة:
علي �أنا.
 ال مب غلطان يا حمد ،ما ق�صرت ،لكن ال�شرهة مب عليك ،ال�شرهة ّ احلني مب فا�ضي حق هال�سوالف� ،إذا تبغي فلو�س باطر�شها لك البيت ،لكنفكني ،تراك م�سختها ،مع ال�سالمة.
و�أغلق الباب يف وجه �أبي حممد وك�أن الدموع كانت تنتظر �صوت الباب لتطفر
من عينيه� ،سحب الب�شت من عليه وو�ضعه فوق ر�أ�سه ليتقي به ال�شم�س احلارقة وراح
ي�ستعجل الطريق �إىل البيت حتى ال يكت�شفه �أحد بهذه احلال ،بينما كانت العربات
تخنق قلبه.
فعلها حمد بعد �أن ظل �سنوات ُيرخي يف خيطه يل� ،سلبني كل �شيء و�أنا �أت�صور
علي بكرمه ونخوته ،يا �سبحان اهلل ،هل و�صلت بك الأيام يا �أبا حممد �إىل �أن
�أنه يغدق ّ
يتجر�أ حمد على �إغالق الباب يف وجهك وطردك من �أمام البيت؟.
مل يره �أحد وهو يدلف �إىل احلجرة وقد �أخذ اخلناق ب�أنفا�سه� ،أح�س كما لو �أن
اجلبال �أطبقت على �صدره ،حاول �أن ي�صل �إىل املاء لكنه �سقط عند النافذة� ،أم�سكت
يده بطرف ال�شباك وبد�أت عيناه تغيمان ،ال يدري كيف ا�سرتد بع�ض �أنفا�سه ،ونظر
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بعينني ناع�ستني �إىل الزريبة املحرتقة التي تطل عليه من النافذة ،وبد�أ يح�س �أن
�سوادها يكرب ويكرب حتى �أطبق عليه ،ارتخت يده التي مت�سك ال�شباك ،مل يختلج �إال
خلجة واحدة وانتهى كل �شيء.
• • •
حتدث النا�س كثري ًا عن حزن حمد على عمه �أبي حممد وكيف �أنه قام بالواجب
و�أ�صر على �أن يكون العزاء يف بيته الكبري الذي تقاطرت وفود النا�س �إليه من كل �صوب،
وللمفارقة كان النا�س يتحدثون عن عم حمد وال يذكرون ن�سبته �إىل خالد ب�شيء ،مما
ا�ضطر خالد ًا �أن يكون بني �صفوف املعزين يف عمه يف بيت حمد نف�سه.
كان حمد طوال الوقت ال يفت�أ يبدي ا�ستغرابه وده�شته وعدم ت�صديقه بعد �أن
طم�أنه الدكتور على �صحة �أبي حممد و�أنه �صار مثل احل�صان ،وكيف �أنه يرحمه اهلل
كان يف ذلك اليوم يف �أطيب حاالته ،حتى �أنه كان مت�أنق ًا يف لبا�سه ك�أمنا يتجهز لعر�س،
ال حول وال قوة �إال باهلل ،لي�س هناك �أمان يف هذه الدنيا الفانية ،وراح النا�س يطيبون
خاطر حمد املك�سور بعد �أن �أجه�ش بالبكاء.
هذا �أمر اهلل ،ال حول وال قوة �إال باهلل� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،ويف و�سط هذه
الهمهمة رجع �صوت حمد وا�ضح ًا وحا�سم ًا:
 يا جماعة ،يا الربع ،احلا�ضر يعلم الغايب ،اللي له حاجة اّول دين على بو حممدترى حقه عندي وديونه كلها �أنا متكفل فيها ،وال يردكم غري ل�سانكم.
لي�س هناك وفاء بعد ذلك ،هكذا راح النا�س يتحدثون عن رجولة حمد ونخوته
التي ال مثيل لها« ..نعم ،حمد ولد �أ�صل وال ين�سى املعروف».
ين�س حمد زوجته احلزينة على �أبيها ،وا�ساها وطيب خاطرها عندما حلف لها
مل َ
ب�أنها �أمانة يف رقبته ،وحتى ال يثري �أ�شجانها املكان فقد اقرتح �أن ت�سافر معه �إىل دبي
يف رحلة بحرية على �سفينته اخلا�صة التي �أع ّدت لتكون منا�سبة لرحالته مع �أ�صدقائه
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املهمني.
�سافر حمد مع زوجته احلامل و�أخذ على نف�سه الت�سرية عنها ،غ�سل �أحزانها
بل�سانه اللبق ،كان البحر هادئ ًا والهواء علي ًال ،يف الواقع مل ي�سافر �إىل دبي من �أجل �أن
ين�سيها �أحزانها ،بل لإمتام ال�صفقة املوعودة جللب الأ�سمنت �إىل الديرة ،تلك املادة
التي مل تكن معروفة قب ًال ،لكنه �سمع عنها من بع�ض الأجانب وعرف ميزاتها التي
تفوق اجل�ص والطني لأنها جاهزة م�سبق ًا وت�أتي من امل�صانع ،فال حتتاج �إىل حت�ضري،
عدا عن قوتها ومتا�سكها و�سرعة العمل بها� ،ألي�ست بنت الأجانب التي �سيكون امل�ستقبل
لها؟ ،وحمد ال ي�ستطيع مقاومة هذا الإغراء ،وهو �إحراز ق�صب ال�سبق يف كل �شيء من
�أجل �أن يكون امل�ستقبل طوع يديه� ،إن احتكار هذه املادة يتيح له الدخول من �أو�سع
الأبواب �إىل �أعمال البناء اجلديدة.
هناك مل ي ّدخر حمد جهد ًا يف �أن يظهر �أمام زوجته �أنه مل ي�سافر �إال من �أجل
ين�س حمد �أهلها جميع ًا من الهدايا
تخفيف �أحزانها ،وقد خفف عنها ذلك كثري ًا ،ومل َ
والألب�سة ،وما رجعت من هناك �إال وقد غ�سلت �أحزانها جميع ًا و�آمنت بقدر اهلل وبالنعمة
التي �أنعم اهلل بها عليها يف �شخ�ص حمد الذي لو خدمته مدى حياتها ملا �أوفته ديونه
عليها وعلى �أهلها جميع ًا ،كان عليها �أن ترتاح املدة الباقية من حملها بعد �أن اقرتب
�أوان و�ضعها� ،أال ي�ستحق حمد �أن �أحافظ على ولده و�أال �أ�سيء �إليه ب�أحزاين؟!.
�أما حمد فقد رجع �سعيد ًا بزوجته العاقلة ،وبال�صفقة التي حققها بعد �أن �ضمن
التوكيل لهذه املادة ،الأ�سمنت الذي �سيكون عنوان جميع الأبنية التي قامت على �أنقا�ض
الطني وحمارق اجل�ص.
• • •
ا�ستغرب خالد حني ر�أى �صالح ًا قادم ًا لزيارته يف موقع عمله ،فلي�س من عادته
ذلك ،كما �أن امل�شرف عليهم ال يعطيهم فر�صة للراحة �أبد ًا ،مل يكن لدى خالد ما
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ي�شغله ،فا�ست�أذن للذهاب �إىل ا�سرتاحة العمال مع �صالح امل�ضطرب ،مل يحتج خالد
لكي يبد�أه بال�س�ؤال..
 تكفى يا بو ح�سني� ،أنا يف ورطة. ورطة؟� ،شلون عاد؟ هاذي املهند�س رئي�سنا ّعلي يف ال�شغل من دون خلق اهلل.
حاط ّ
 و�شال�سبب؟ ما ادري. هو طبيعته هال�شكل ،ال تعلمني عنه� ،أنا اعرفه نظامي وايد.علي من دون خلق اهلل ،تقول يل نظامي؟
 ال يا بو ح�سني� ،أقول لك حاط ّ زين اهدا وقول يل �شي�سوي؟ حاط دوبي دوبه ،ما يف �شغلة �إال ويكلفني ابها ،چني �إال عبد ابوه ،كله ي�صارخوي�شتم ،واليوم ياب واحد من املخزن ي�شتغل معاه بدايل وقال يل �أروح �أ�شتغل مكانه
لأنه ما يبغيني عنده.
 �شعليك منه ،املخزن �أخري لك وترتاح فيه بعد.مل يكن خالد من النوع الذي ينفعل ب�سرعة ،فقد �أ�صبح روتيني ًا يف كل �شيء،
ورمبا �سلبي ًا �أي�ض ًا يف عالقاته مع الآخرين يف الوقت الذي كان �أوالد ديرته العاملون يف
ال�شركة يطمعون يف وقوفه �إىل جانبهم باعتبار خربته وعالقاته املمتازة يف ال�شركة،
�إال �أنه كان خميب ًا يف كثري من الأحيان ،كان يتميز بعقلية خا�صة ت�ساعده على االنطواء
والعزلة ،ومل يعجب �صالح ًا �أن يرى خالد ًا غري متحم�س له:
 �شفيك يا بو ح�سني� ،أنا يا ّيك ومتع ّني ،لكنك �أنت ماهب مهتم وال ياي علىبالك.
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وبال انفعال يجيبه بربود:
 �شللي اقدر �أ�سويه لك يا �صالح وما �سويته؟ ،هاذي �شركة عودة ولها قوانينهاونظامها عل�شان ال�شغل مي�شي ،واحنا ما علينا �إال ال�سمع والطاعة.
ينظر �إليه �صالح بخيبة �أمل وا�ضحة ك�أمنا كان يتخيله يقدر على �أكرث مما يقول،
ثم كمن كان يخبئ خرب ًا �آخر مهم ًا ال ي�ستطيع �إال الت�صريح به:
 تدري يا بو ح�سني منهو �صديق هاملهند�س واللي يعز عليه؟ ال ،منهو؟ يعني ما تدري؟ حمد ما غريه ،وبازيدك من ال�شعر بيت ،دامي ًا ي�سهرون معبع�ض و�أنت �أدرى!.
 ب�س �أنا ما اجوف �أي عالقة بني حمد و�صداقته لهاملهند�س وبني م�شكلتك يا�صالح.
 حمد يكرهني وما يطيق ي�شوف رقعة ويهي ،و�أكيد داز املهند�س علي!.وبطريقة تعرب عن عدم اقتناعه ي�شري �إليه منكر ًا:
 ال ال ،ما ظنتي حمد ي�سوي جذي. لي�ش ما ي�سويها؟ ،اّول ما تبغي تتكلم عليه لأنه رفيجك القدمي؟.ك�أمنا ا�ستطاع �صالح �أن ي�ضرب على وتر ح�سا�س جد ًا يف وجدان خالد:
 ال ال� ،أنا ما �أر�ضى على نف�سي �أتهمه من غري دليل. تبغي دليل يا خالد؟� ،أنت تغي�شم اّول �شلون؟ منهو اللي باق حقوق العمال غريحمد؟ ،منهو اللي �أقنع �أخوي حممد يهد البيت وي�شرتي بيت �أبوي بفلو�سه؟
 ل�سانك هاذي �أطول منك يا �صالح ،ا�سمعني زين ،ال ت�شب ال�ضو بينك وبني237

حمد لأنه ماهب يف �صاحلك هال�شيء ،و�إذا كان يهمك حقوق العمال التي تتهم فيها
حمد ،فالأوىل �إن العمال �أنف�سهم املت�ضررين يت�شكون على حمد مب �أنت!.
 �شلون يت�شكون عليه وهو قاب�ضهم من رقابهم� ،شلون يا خالد؟ عيل ما عندك �أي دليل على كالمك ،ونتيجة كالمك ذي هي العداوة وال�ضرر،والأوىل انك تت�أ�سف له وتهتم يف �شغلك!.
 �إال يخ�سي هو!هنا مل ي�ستطع خالد �أن ي�سمع �أكرث من ذلك ،ف�أخذه اال�ضطراب من كل جانب ،ك�أن
حما�س الآخرين وال مباالتهم نوع من التنديد ال�ضمني له ،لأنه ال يقدر على فعل �شيء
على عك�س ما يتوق �شخ�صي ًا للقيام به ،وجد نف�سه بالرغم من �إرادته يكبح �صالح ًا،
ذلك الإن�سان الرقيق الع�صبي املزاج ،والل�سان الطويل �أي�ض ًا ،الذي ال ي�ستطيع �شيئ ًا
رغم �أنه يف قلب الدوامة.
عندما غادره �صالح حانق ًا بعد �أن ثار عليه خالد متهم ًا �إياه بالغفلة وعدم الفهم،
�أح�س خالد ك�أمنا ثورته كانت عليه هو نف�سه ومل تكن �ضد �صالح ،فهو دائم ًا يواجه
وجبن ًا وقلة بادرة ،لو �أن امل�س�ألة
الآخرين بتعقله ورويته ،لكنهم يف�سرون ذلك عجز ًا ُ
تتعلق به لقدم ما ي�ستطيع ،لكن عندما تتعلق امل�س�ألة با�شتباكه مع الغري �أو حتى التو�سط
و�إراقة ماء وجهه ف�إنه ينكم�ش متام ًا� ،سواء كان ذلك تعق ًال �أو جبن ًا �أو ما كان يف نظر
النا�س ،رمبا لو وجد نف�سه م�ضطر ًا وانعدمت �أمامه كل و�سائل التحفظ ،عندها ال
ي�ستطيع �أن يتكهن بت�صرفاته ،قد ينقلب منر ًا �أو قط ًا عجوز ًا فقد خمالبه منذ فرتة
وجيزة.
حني ذهب �صالح �إىل �أخيه حممد وجد �أن حمد قد �سبقه �إليه من خالل تلون وجه
�أخيه وهو ي�أتي �أمامه ب�سرية حمد ،وراح �أخوه ي�ؤنبه لأنه افتعل تلك ال�شائعات على حمد
ولد الديرة الذي ي�ساعد اجلميع لوجه اهلل� ،شعر �صالح لأول مرة ب�أن �شرخ ًا هائ ًال قد
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حدث بينه وبني �أخيه حممد ،فقد �أ�صبح حممد تابع ًا �أثري ًا للرجل القوي ذي النفوذ،
ومل ي�ستطع �صالح �أن ي�سكت على �أخيه ،خ�صو�ص ًا بعد �أن �شعر ب�أن مهمة الأخ الأكرب
يف العائلة قد �سلبت منه نهائي ًا وبات يتوالها حممد الطامع اجلديد باجلاه والنفوذ،
والذي زاد الطني ب ّلة هو موقف �أبيه امل�ساند ملحمد �ضده رغم �أنه يكره حمد متام ًا،
عاد �صالح ليعي�ش يف جزيرته حمروم ًا من الأمل الذي تفتح مرة يف بيته عندما كان
اجلميع ي�سكنون فيه.
مل يطل الأمر ب�صالح ،فبعد �شهر من عمله يف املخزن اتهم ب�أنه ي�ساعد على
تهريب بع�ض املواد وبيعها يف ال�سوق بعد �أن اكتُ�شف نق�صها يف املخزن ،ووجد �صالح
نف�سه بال حيلة وال حول متهم ًا بال�سرقة وحمو ًال �إىل عمل �آخر يف موقع �سيء بعد �أن
وجه له اتهام بالإهمال وقلة الأمانة ،وللمفارقة ال�ساخرة ف�إن الذي �ساعد على �إبقائه
يف ال�شركة وتو�سط له هو حمد نف�سه.
• • •
كيف �ستكون خيبة حمد عندما يعلم �أنني �أجنبت له بنت ًا ،هذا هو �أول ما خطر
حل�صة عندما �أبلغتها الداية بنوع املولود ،بينما خر�ست الزغاريد يف فم الن�سوة
اللواتي كن يتحلقن حولها� ،أردفت الداية كما لو �أنها تخفف عنها همومها بعد �أن ر�أت
خيبتها« :ولكنها جميلة» ،ووافقتها جميع الن�سوة على ذلك ،هكذا يقولون دائم ًا عندما
تلد املر�أة البنات بينما كانت تتوقع وت�أمل بال�صبيان.
�سرعان ما و�صل اخلرب �إىل حمد الذي كان يرتقب ذلك بقلق يف املجل�س ،وعلى
عك�س ما توقع اجلميع انفرجت �أ�ساريره:
 يه ،بنت؟ ،هاذي ب�شارة ورزق.ومل ُيخيب �آمال �أحد:
 ياالربع غداكم عندي باكر.239

حني هد�أت اجللبة يف البيت وان�صرف اجلميع ذهب حمد �إىل حجرة زوجته
ح�صة التي بردت جميع خماوفها دفعة واحدة �ساعة ر�أت ب�سمة الب�شر والر�ضى على
وجه حمد الذي ك�شف عن وجه البنت التي كانت جميلة فع ًال وتن�ضج بالعافية وطبع
قبلة رقيقة على جبهتها:
 احلمد هلل على ال�سالمة يا ح�صة ،ياام اخلري. اهلل ي�سلمك. ما �شاء اهلل بنية حلوة ،تدرين؟ ،با�س ّميها على ا�سم �أمي اهلل يرحمها� ،سارة،�شرايج؟
 الر�أي وال�شور لك. تف�ضلي هديتج!..�أعطاها حمد امل�صاغ الثمني الذي جلبه لها وو�ضعه حتت و�سادتها ،لكن ال�شكوك
راودتها فيما �إذا كان يفتعل ال�سرور من �أجل تطييب خاطرها �أم �أنه م�سرور فع ًال..
 يعني ما انت زعالن لأين يبت لك بنت؟ زعالن؟ تقولني زعالن!! �أحد يزعل من عطايا رب العاملني� ،أمي اهلل يرحمهايوم يابت �أختي البكر موزة متت زعالنة حتى يابتني �أنا ،عقبها فرحت واعرتفت �إنها
كانت غلطانة.
ت�ضحك ح�صة رغم �آالمها ،وي�ستطرد حمد بجدية:
 البنية رزق من اهلل ،وميديج تربني لنا ولد واثنني �إن �شاء اهلل. يا رب..مل يتوانَ خالد عندما �سمع باخلرب عن جتهيز اخلرفان والعي�ش لإر�سالها �إىل
بيت حمد ،فخالد يحتمل كل �شيء �إال ديون حمد ،ومل يفت حمد �أن يعاتب خالد ًا على
240

ذلك:
 كلفت على نف�سك يا بو ح�سني. ما فيه كالفة ،هذا الواجب� ،أنت بعد ما ق�صرت يوم اهلل رزقني بولديح�سني.
تب�سم له حمد وهو يربت على كتفه ،لكنه كان ي�شعر �ضمن ًا �أن �أحد ًا يجب �أن ال
ي�ساويه بعد الآن يف الديرة حتى يف تقدمي الواجب ،كان خالد من النوع الذي ترت�سم
فور ًا جميع �أحا�سي�سه على وجهه ،بينما حمد يختفي كل �شيء وراء ب�سمته الغام�ضة.
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حتت الرماد
جل�س املطوع �إىل جانب �أبي ح�سني ،بينما راح حفيده �سليم ولد حممد يلعب
�أمامهما �إىل جانب ال�سدرة ،مل يكن املطوع لي�ستطيع رغم همومه �أن مينع نف�سه من
ال�ضحك حني يعود �أبو ح�سني لطرح م�شكلته ال�صعبة ،وهذا ال�صباح كان �أبو ح�سني
�أكرث �إحلاح ًا:
 �أقول بو جا�سم!. �شعندك بعد..؟ويبدو �أن �أبا ح�سني قد خطط لكالمه م�سبق ًا:
 �شرايك تقول حق ولدي حممد عن م�شكلتي ،ميكن يقتنع معاك؟ �أنا �أقول حق ولدك حممد؟ ،لي�ش يا بو ح�سني ،ما عندك ل�سان؟ ال �شلون ما عندي ل�سان ،ب�س يعني ا�ستحي� ،أنت تدري ما يل بالعادة �أتكلم معاهيف هاملو�ضوع ،ميكن ما يق ّدر.
ينفخ املطوع الهواء من �صدره �ضجر ًا ومتربم ًا ،لكن �أبا ح�سني يلحظه فيقطع عليه
الطريق لالعرتا�ض وقد ازداد غيظ ًا:
 عاد جوف يا بو جا�سم ،ن�صايحك خلها حق العقال اللي مثلك� ،أنا مينون و�أبغيمره عورا ،عريا� ،صمخا� ،أبي مرة ،واللي �أبغيه منك ت�ساعدين ،تكفى يا بو جا�سم� ،أنا
بو ح�سني ما يهون عليك تتخلى عني.
مل يد ِر املطوع كيف يجيبه ،فرغم عطفه عليه �إال �أن ال�ضحكات املتفجرة مع كل
كلمة من كلماته مل ترتك له جما ًال كي يكون جدي ًا ،ويلتفت له �أبو ح�سني وقد ازداد
غيظ ًا:
 تدري يا بو جا�سم ،حتى �أنت �أح�س �إنك اتّ�شمت فيني ،لكن هني.242

يحاول �أبو جا�سم �إر�ضاءه:
 خال�ص يا بو ح�سني� ،أنا بكلم ولدك حممد لني القيته.ينتبه �أبو جا�سم �إىل �أنه ن�سي �أمر ًا مهم ًا:
 ب�س ما قلت يل ،لي�ش ما تبغي �أكلم بعد ولدك �صالح؟يتهرب �أبو ح�سني من مواجهة املطوع حتى ال يثريه بال مباالته بالأمر ،فهو عندما
يك�سب حممد ًا �إىل جانبه لن يهتم ب�صالح:
 �صالح؟ ،اي نكلمه عقب� ،ش�صاير ،ب�صراحة �أنا زعالن عليه وال �أطيق �أجوفرقعة ويهه لأنه �س ّود ويهي يف ال�شركة ،وبعد يغار من �أخوه حممد وال يبي له اخلري.
يهز ر�أ�سه املطوع �أ�سف ًا ،فكل �شيء ميكن �أن يتغري يف هذا الفريج �إال ر�أ�س �أبي
ح�سني الياب�س:
 �أنا ما ابغي �أتكلم حتى ال تزعل يا بو ح�سني!.. احلني احنا وين اّول وين� ،إحنا يف م�شكلة ولدي �صالح اّول يف م�شكلتي؟فج�أة يقطع عليهما هذا احلوار ال�ساخن �صوت حممد الطفويل ال�صارخ حفيد
�أبي جا�سم ،يلتفت �إليه املطوع بخوف لرياه يجري نحوه ،ويدرك املطوع �أن ما يخ�شاه
منذ زمن بعيد قد حدث ،فينادي عليه قبل �أن ي�صل �إليه:
 �شفيك يا حممد� ،شفيك يا ولدي؟.ويجيبه ب�صوته الباكي:
 احلق جدتي �أم جا�سم يف البيت!يقفز �أبو جا�سم بينما يجري �أمامه حممد راجع ًا �إىل البيت� ،أما �أبو ح�سني فقد
عقد ل�سانه اخلوف ،وراحت �أنفا�س �أبي جا�سم الالهثة ت�سبق خطواته �إىل البيت،
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وعند باب احلجرة وجد فاطمة والدموع متلأ عينيها� ،أخذت بني ذراعيها حممد ًا
الذي يبكي بحرقة ،وبلهفة ي�س�ألها �أبو جا�سم:
 �شفيها �أم جا�سم يا فاطمة؟ تبي ت�شوفك. زين اخذي حممد معاج برع.يدخل �أبو جا�سم احلجرة ويجل�س �إىل جانب زوجته التي كان وا�ضح ًا �أنها يف طور
االحت�ضار ،ك�أمنا كانت مت�سك بقية من �أنفا�سها لتودعه بها ،بينما راح �صدرها يعلو
ويهبط وقد حتولت نظراتها �إىل جهة لي�ست يف املكان� ،أم�سك بيدها الباردة وب�صوت
تخنقه العربة وميل�ؤه التو�سل:
 ا�ستعيني باهلل يا �أم جا�سم.وي�سمع �صوتها الواهن وهو يجاهد كي ي�صل �إىل �أ�سماعه:
 بو جا�سم ،فيه كلمتني �أبغي �أقولهم لك ما قد مرة قلتهم جدامك.وي�ستحثها �أبو جا�سم:
 قويل يا �أم جا�سم.علي انك عزيتني وكرمتني ،وبا�س ّلم �أمري لرب العاملني و�أنا را�ضية
 ي�شهد اهلل ّعنك ،و�صيتك ولدي حممد ،حممد �أبيك� ..أبيك...
و�ضاع �صوتها ،بينما ات�سعت عيناها ،وك�أمنا كان املطوع يخفي دموعه ال�ساخنة
حتى اللحظة التي مل تعد تراه فيها ،فراحت جتري كاحلريق على خديه ،بينما �صوته
مي�سك الكلمات ب�صعوبة:
 �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،اهلل يرحمج يا �أم جا�سم.244

البحر من جديد
تعود الطفل ح�سني �أن يلحق �أباه خالد ًا يف نزهته اليومية قبل الغروب على �شاطئ
البحر القريب ،كان ناعم ًا ونظيف ًا ،لذلك مل يكن خالد يخ�شى على ح�سني عند العبث
والنوم عليه بعدما يتعب من امل�شي ،وكثري ًا ما كان �أبوه ي�ستحثه على اللحاق به بعد �أن
ي�سبقه مب�سافة غري قليلة ،مل تكن تنق�ص ال�صبي ال�صغري الهمة �أبد ًا ،فعند �أول �إ�شارة
من �أبيه خالد كان ي�صل �إليه م�شفوع ًا ب�أنفا�سه الالهثة.
�أ�صبح ح�سني الآن يف اخلام�سة من عمره ،ال�شقاوة ترت�سم دائم ًا على حركاته
وعينيه اللتني ال تهد�آن يف وجهه ال�ضاحك ،فدائم ًا ما كانتا تطاردان �شيئ ًا فيما حوله،
ودائم ًا ما كانت حيويته م�صدر �إزعاج جلدته �أم خالد التي ال ت�ستطيع �أن ت�ضمنه يف
مكان ،فهي مل تعد قادرة على اجلري خلفه ومتابعته ،كانت تخ�شى عليه من كل �شيء،
ويتعلق قلبها بكل �صوت ي�صدره� ،أما �أمه نورة فتعتقد �أن االهتمام الزائد بح�سني وتدليله
قد خربه ،وعليها دائم ًا تقع امل�س�ؤولية الأخرية يف �ضبطه ورعايته وحتمل م�شاكله� ،إن
العفاريت ال ت�ستطيع �أن تطارده دون �أن تتعب �أخري ًا ،والأدهى بالن�سبة �إليها هي �أنها
ال ت�ستطيع �أن ت�ؤدبه �أمام جدته �أو �أبيه ،ك�أنهما ال يثقان بها ،كان الطفل ح�سني متعلق ًا
ب�أبيه تعلق ًا �شديد ًا ،رغم �أن خالد ًا مل يكن يدللـه كثري ًا ،بل كان يعامله بجدية وبندية
�أحيان ًا ،ورمبا كان غياب الأب عن البيت �أغلب النهار يف العمل هو الذي كان يدفع
الطفل للتعلق مبوعد رجوع �أبيه ،حتى �أنه كان ينتظر موعد قدومه عند الباب كالكلب
الويف لي�أخذ عنه احلقيبة التي ي�ضع فيها لوازمه ،يحملها مكابر ًا على نف�سه بعناد
طفويل دون �أن يعرتف ب�أنها ثقيلة عليه ،كل ذلك من �أجل �أن يفتحها بنف�سه ويعبث
منبهر ًا باملفاتيح اخلا�صة التي بداخلها ،رمبا �أي�ض ًا لأن �أباه هو الوحيد الذي ي�أخذه
معه �إىل �شاطئ البحر ليجري على هواه دون �أن ي�صطدم بحائط �أو يقلب غر�ض ًا ثمين ًا،
بينما كانت غاية �أبيه احلقيقية �أن يجعله يتعب �إثر هذه النزهة حتى يرجع �إىل البيت
والنعا�س يثقل جفونه ،ورمبا كان متعلق ًا ب�أبيه ل�صربه على �أ�سئلته التي ال تنتهي ،لكن
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الأهم هو تلك الق�صة ال�ساحرة التي كان يرويها خالد لولده ،مل يكن يفهم منها �شيئ ًا
�سوى �أن هناك �صبي ًا كان يع�شق البحر ويتمنى دائم ًا �أن ي�سافر فيه ،وطال الزمان وهو
ينتظر ال�سفينة التي حتمله فوق �أمواجه ،لكنه كان يزداد خ�شية منه ،وعندما و�صلت
ال�سفينة و�أ�صبحت قريبة منه مل يجر�ؤ على ركوبها خلوفه من البحر ،فراح ينتظر مرة
�أخرى �أن يذهب عنه اخلوف وهو مي�شي كل يوم على �شاطئ البحر.
كان ح�سني يت�صور �أن هذه الق�صة تزداد يوم ًا بعد يوم وال تنتهي �أبد ًا ،لأن �أباه
دائم ًا كان يعيد هذه الق�صة على م�سامعه وقد ازدادت وت�شبعت ب�أحداث جديدة ،وكان
ح�سني يذهب يف اليوم التايل ليق�صها على �سارة ابنة حمد التي تفاخره دائم ًا ب�أبيها
حني ي�سرتيحان حتت ظل ال�سدرة بعد �أن يتعبا من اللعب مع الأوالد الآخرين ،كانت
�سارة بدورها تق�ص عليه كيف �أن �أباها حمد �سافر وعرب البحار على �سفينته ،وكيف
جنا من املوت بعد �أن تك�سرت ال�سفينة ،ليذهب كل منهما بعد ذلك �إىل �أبيه ي�ستزيده
من هذه الق�ص�ص ،ورغم �أن �سارة التي ت�صغر خالد ًا ب�شهور قليلة تتباهى دائم ًا �أمامه
ب�ألب�ستها اجلميلة وت�شاك�سه يف كل �شيء ،لكنها ال تطيق �أن تراه «زعالن ًا عليها» ،فرتاها
تداهنه وترا�ضيه ب�شتى ال�سبل التي تبتكرها طفولتها الربيئة.
بعد الع�شاء جل�س خالد مع �أمه وزوجته على امل�صطبة ،بينما راح ح�سني يغط يف
نوع عميق �إىل جانب �أبيه ،مي�سح خالد بكفه وجه ح�سني وهو يهز ر�أ�سه ،وحاملا تذهب
نورة جللب ال�شاي يلتفت خالد �إىل �أمه:
 تدرين يا ميه ،اليوم �س�ألني ولدي ح�سني �س�ؤال ما قدرت �أجاوبه عليه. �شنهو هال�س�ؤال؟ �س�ألني عن البحر ميه ،قال يل �شكرث �سافرت فيه؟وبخيبة �أمل وا�ضحة تنظر �إليه الأم:
 فكرت عندك �سالفة غري ،عاد هذا هم ت�شيله؟!.246

 بالن�سبة يل هاذيه هم كبري. �شدعوى! ميه !..الأبو يت�ضايق �إذا ما قدر يجاوب ولده على ال�س�ؤال اللي يبغيه ،والولد ماي�سامح �أبوه.
وكمن اكت�شفت مغزى كالمه ،هزت ر�أ�سها:
 �شق�صدك من هالكالم ذي؟ تبي تقول �إين �أنا �أخطيت يوم اين منعتك عنالبحر؟
 خال�ص ميه� ،شالفايدة احلني؟ يا وليدي لو كنت تدري بقلبي ذيك الأيام كان فهمت خويف عليك. �أنا مق ّدر ميه ،لأين ع�شت واخلوف جدامي وين ما �أروح.ت�صل نورة وهي حتمل �صينية ال�شاي مع الدلة فتقطع حوارهما ،وتقول لها الأم
وقد انتبهت نورة لهما:
 �سويتي خري ب َييتك وفكيتينا ،وال كان بنتهاو�ش.يلتفت خالد لأمه معاتب ًا:
 ميه!.لكن نورة تهز ر�أ�سها ك�أنها �ضائعة بينهما:
 اللي حمريين �إين ما �أفتهم لكم مول ّيه.حتاول نورة �أن حتمل ح�سين ًا �إىل احلجرة ،لكن خالد ًا ي�ستوقفها:
 ال خليه �أنا ب�شيله عنج ملا �أروح احلجرة ،ما ت�شوفني انه ثقيل عليج؟تبت�سم نورة التي كانت حام ًال يف ال�شهر الرابع وجتل�س �إىل جانبهما ،وت�شري �إليها
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الأم:
 ييبي لنا هاملرة �صبي عاقل ي�سمع كالمي وال يناح�سني.ي�ضحكون لإ�شارتها ،بينما تعقب نورة:
 يناح�سج انتي وب�س؟ ،حمد يف الفريج �إال وي�شتكي من ح�سني ،وخا�صة املطوع.لكن �أم خالد لديها ما تفخر به:
 ما �شاء اهلل عليه ،يوم �شافني حمد قال يل انه عيز يف وليدي ح�سني يبغيهياخذ منه فلو�س ما قبل ،ت�صدقون كان مت�ضايق ،قال يل �شمعنات كل ي ّهال الفريج
يرتاك�ضون وراي يبون فلو�س �إال ح�سني؟
ويبدو االعتزاز على وجه خالد الذي ال يعلق ب�شيء ،لأنه اكت�شف �أن ح�سين ًا ي�سمع
كالمه متام ًا وال يخالفه يف �شيء حتى يف غيابه:
 تدرين ميه� ،أنا باودي ح�سني املدر�سة اليديده مالت احلكومة ،يقولون �إنهميفتحونها ال�سنة اليايه!..
وب�إنكار تلتفت له �أم خالد:
 مدر�سة احلكومة؟� ،شي�سوي هناك؟ ،املطوع �أبرك له ،وغري جذي يعرفنا ويديرباله على ال�صبي عل�شان يختم عنده القر�آن.
ي�شرح خالد ما �سمعه عن املدر�سة احلكومية اجلديدة التي �ستن�ش�أ على �أحدث
الأ�ساليب ،و�أنها ال تكتفي بتدري�س العلوم ال�شرعية ،بل ت�أخذ التالميذ �إىل عامل �أرحب،
فتدر�سهم التاريخ واجلغرافيا واحل�ساب ،ثم �إن الطالب فيها ينجح من �سنة لأخرى،
وكل �سنة يتعلم علوم ًا جديدة ،يقولون �إنهم �سي�ضعون با�صات خا�صة لنقل الطالب،
ويعطونهم مكاف�أة مالية ت�شجيع ًا لهم على موا�صلة الدرا�سة ،كانت امل�س�ألة الأهم يف
نظر خالد �أنه �أدرك �أن هذه املدر�سة هي الطريق الوحيد لكي ي�صبح ابنه يف امل�ستقبل
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مهند�س ًا للميكانيك ،وال ت�ستطيع الأم وال نورة �أن مت�سكا مبعنى هذه الكلمة ،لكن خالد ًا
الذي خرب معنى هذه الكلمة من خالل عمله ي�أخذ يف تب�سيطها:
 تدرين يا ميه �شمعنات مهند�س؟ ،يعني �أ�ستاذ ،وهو يعطي الأمر والعمال تنفذ�أمره ،ثيابه نظيفة والنا�س حترتمه وتقدره وين ما راح.
وت�شعر �أم خالد بالنعا�س بعد �أن �صعبت عليها الكلمات واحلديث عن امل�ستقبل
البعيد وتنه�ض لتنام ،بينما ي�أخذ خالد ولده بني ذراعيه وقد �سبقته الأماين �إىل ذلك
اليوم الذي يرى فيه ولده ح�سين ًا مهند�س ًا.
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دوالب الأيام
 �صار يل خم�س �سنني من �أد�ش البيت �أ�شوفه خايل يا �أم جا�سم ،وينج احلنيتطالعني الفريج �شلون ا�ستوى ،ميكن ما تعرفينه ،يابوا لنا الكهربا واملاي ،واحلني
�أنا ر ّكبت يف امليل�س بانكه( )1ت�شتغل على الكهربا عن احلر ،ت�صدقني ما مت عندي وال
ياهل ،كلهم راحوا مدر�سة احلكومة اجلديدة ،اجلليب اللي ما غريه ردموه ،وال�شارع
كله تغري ،والنا�س قامت قومه على البنيان ،كلهم يبنون باال�سمنت ،تدرين الي�ص �أخري
و�أزين بعد..
ينتبه املطوع ل�صوت الباب يفتح ،يدخل خالد �إىل حيث يجل�س املطوع ويحب
ر�أ�سه:
 �شلونك يا عمي احلني..؟ اهلل يبارك فيه يا ولدي ،احلمد هلل بخري� ،شوفني!..ويبت�سم له خالد وهو يتمعنه:
 متام يا عمي. �إال �أ�شوفك اليوم مهب يف ال�شغل مثل العادة؟ خال�ص يا عمي ه ّونت عن ال�شغل. خري يا ولدي ،ع�سى ما �شر؟ ال ب�س بغيت �أ�شتغل بروحي من اليوم و�ساير. و�شللي ناوي عليه؟ احلني فيه م�شروع كراج وت�صليح �سيارات وبيع قطع غيار لها ،تعاقدت مععمال هنود وعرب عل�شان يقومون بالعمل و�أنا ب�شرف عليهم ،وفيه بعد م�شروع حمطة
( )1بانكه :مروحة.
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برتول.
 واهلل زين ،ال�سيايري كرثت يف البلد� ،أذتنا من دو�شتها� ،صار الواحد يخافيقطع ال�شارع.
 كل �شيء تغري يا عمي ،هذا حال الدينا. نعم وكاد. �إال ما قلت يل� ،شخبار حممد احلني؟يتنهد املطوع وهو ي�سمع ذكر ولده حممد ويلتفت جلهة �أخرى وهو يهز ر�أ�سه:
 واهلل �شاقول لك� ،أنا حمتار معاه ،حممد احلني ا�ستوى ر ّيال ،لكن �أنت تدريعنه ،ح�سينوه ولدك ي�ضحك عليه ،خايف �أموت و�أتركه بروحه ال يعرف حرفة وال
عنده علم ،واللي ذاخره عندي ما ييزّيه من �شهر ،وداه خاله حممد ولد بو ح�سني معاه
الدكان عل�شان يخدم ويتعلم حرفة ال�صياغة ،لكن الظاهر ما فيه فايدة ،و�صياغة
الذهب تبي لها واحد خم�صو�ص ،و�أنا ما �أبغيه يخدم يف الدكان وب�س.
يفكر خالد قلي ًال ،ثم يلتفت للمطوع:
 �شرايك �أوديه عندي �أعلمه ت�صليح ال�سيارات؟ ميكن ينفع فيها. يا ليت يا ولدي ،ت�سوي فيه خري ،و�أنا ما �أن�سى لك هاملعروف وبادعي لك بالليلوالنهار.
 �شدعوه يا عمي ،حممد ح�سبة �أخوي ال�صغري و�أنا با�شرف عليه بنف�سي. خال�ص و ّده معاك لني رحت ت�شتغل يف هامل�شروع. ال ،ب�س على �شرط يا عمي. يف �شرط بعد؟251

 عيل �شلون؟ �شنهو؟! تغ ّدى عندنا اليوم.ي�ضحك املطوع وقد فاج�أه خالد:
 يا زين هال�شرط ،لكن �شرايك نزور بو ح�سني قبل الغدا ،م�سكني املر�ض زايدعليه هالأيام.
 اي �شعليه� ،صار يل مدة ما �شفته ،ب�س �صج ما يقبل يروح امل�ست�شفى؟�شي مير�ض يف بو ح�سني من غري را�سه بيتم ياب�س ،ع ّباله للحني هو �أح�سن
 كل ّدكتور يف هالبالد ،ومن مر�ض وهو قاعد يو�صف حق نف�سه �أدوية ويبلعها.
 ال حول وال قوة �إال باهلل.مل يعد �أبو ح�سني ذلك الرجل الذي ي�شعر �أنه قادر على الزواج من ن�ساء الديرة
كلها ،تغري كثري ًا يف الفرتة الأخرية بعد فرتة من �صحوة ال�شباب التي ا�ستيقظت فيه
وهو يف طريق النهاية ،مل يعد يفاحت املطوع ب�صراحة عن حاجته كما كان يفعل من قبل،
بل مل يعد ي�شغله هذا الأمر كلية بعد �أن �أ�صابه هو�س جديد يتمثل يف خوفه على �صحته
املنهارة ،لكن امل�شكلة هي �أنه ال يثق ب�أحد يف هذا ال�ش�أن مثلما يثق بنف�سه وب�أدويته،
فعدا عن الرتاكيب ال�شعبية املعروفة التي كان �أف�ضلها بالن�سبة �إليه ما ي�سميه «ال�سبع
املو�صوفات» ،ا�ستطاع �أن يكون ع�صري ًا يف �أدويته بعد �أن تعرف على امل�شروبات الغازية
التي دخلت البالد وا�ست�ساغها كثري ًا ،فعندما يح�س بتوعك ناجت عن �سخونة يتناول
«الغر�شة»( )1ال�صفراء� ،أما عندما ي�شعر بدوار الر�أ�س فالغر�شة احلمراء هي �أف�ضل
دواء ،وكان يجد مربر ًا �أمام املطوع والآخرين حني تف�شل �أدويته يف عالجه ،ال بد �أن
()1الغر�شة :الزجاجة.
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عين ًا مل ُت ِّ
�صل على النبي هي التي �أ�صابته� ،أخري ًا بد�أت ذاكرته تن�ضب رويد ًا رويد ًا،
وقلت �أحاديثه وتعليقاته ،و�صار يخطئ يف تركيب الأدوية ،ف�أدرك اجلميع �أن �أبا ح�سني
قد �أ�صابه اخلرف ،لكنه كان ي�صحو بني الفينة والأخرى ،ك�أمنا ال يريد اال�ست�سالم
لأمواج البحر التي بد�أت ت�سحبه بقوة �إىل �أعماقها� ،أخري ًا وكبادرة للي�أ�س ا�ست�سلم
لر�أي اجلميع ،وبالأخ�ص ولده حممد ،لكي يذهب �إىل امل�ست�شفى.
هناك يف امل�ست�شفى وجد نف�سه مع �آخرين يف احلجرة ،مل يدرك �أن هذه احلجرة
�ستكون م�أواه من هنا ف�صاعد ًا بعد �أن �ضجروا منه يف البيت و�صارت خدمته تكلفهم
فوق ما يتحملون من ال�صرب ،هناك يف امل�ست�شفى خر�س ل�سانه متام ًا وبدا ك�أنه ال
ي�سمع �شيئ ًا ،وا�ست�سلم للحقن والأم�صال املختلفة دون �أن تبدو منه بادرة اعرتا�ض،
يخب فيه هو بريق عينيه الذي كان يزداد ت�ألق ًا حني تعرب �إحدى
لكن ال�شيء الذي مل ُ
املمر�ضات من �أمامه.
مل ي�ستطع �أحد �أن يقنع خمي�س ًا �أن �سبب ت�سريحه من ال�شركة هو كربه يف ال�سن،
لقد ر�أى كثريين �أكرب منه ي�أتون ب�شهادات جتعلهم يف مقتبل ال�شباب ،فما معنى �أن ال
تقبل منه هذه ال�شهادة التي كان من املي�سور ا�ستخراجها� ،صحيح �أنه ت�أخر قلي ًال بها،
لكنها الآن يف جيبه ،بينما ا�ستطاع الآخرون �أن ي�ست�صدروها لأنف�سهم وي�ضعوها يف
ملفاتهم قبل �صدور قائمة امل�سرحني.
ال بد �أن �صهره خالد ًا كان وراء هذه احلكاية ملا له من نفوذ يف ال�شركة� ،أي
نفوذ؟ ،لو �أن �أحد ًا جاءه يطلب عونه يف ق�ضية لأنكر خالد �أن له نفوذ ًا فيها ،اجلميع
يعلم ذلك� ،أين هو من حمد الذي مع �أنه ال يعمل يف ال�شركة يتدخل من �أجل كل �صغرية
�أو كبرية تخ�ص �أوالد ديرته ،فخالد مل يتذكر نفوذه وعالقاته بال�شركة �إال عندما كان
الأمر يخ�ص ت�سريح عمه خمي�س� ،أي نعم!� ،أنا عمه� ،ألي�س هو زوج ابنتي ،وملاذا �أعتب
عليه؟ ،لقد مات عمه �أبو حممد ومل يدخل بيته.
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جل�س خمي�س يح�سب تعوي�ضه الذي �أخذه من ال�شركة ويلتفت �إىل بذلة العمل
التي لن يلب�سها بعد الآن ،قالوا يل لو �أنني بقيت يف ال�شركة لزاد راتبي ونلت مكاف�آت
و�صار تعوي�ضي �أكرب من هذا املبلغ ،ماذا �أفعل الآن؟ �س�أجل�س يف البيت ويقف اجلميع
حرا�س ًا على ل�ساين وت�صرفاتي ،كلهم ال يقبلون �أن �أتكلم كلمة واحدة �ضد خالد ،ك�أنني
ز ّوجته ابنتي لأ�صري له عبد ًا� ،إنه يت�ضايق حتى من زيارتي بيتهم حني يكون موجود ًا،
�صحيح �أنه ال يقول ذلك �أمامي ،لكن قلبي يح�س به� ،إن عينيه ت�شتعالن نار ًا عندما
يراين ،يا ليتني ما زوجته ابنتي ،ماذا جنيت من وراء ذلك غري التعب؟ ،لكن ب�سيطة،
عناد ًا له لن �أجل�س يف البيت� ،س�أفتح حم ًال للتجارة ،لن �أ�سلم من التعوي�ض فل�س ًا واحد ًا
لزوجتي ،تعتقد �أنني �س�أ�ضيعه كما �أقنعها خالد� ،أدري �أنهم كلهم �ضدي.
خالد لي�س �أح�سن مني حتى يفتح ور�شة لت�صليح ال�سيارات� ،أنا �أي�ض ًا �س�أفتح ور�شة
للنجارة ،و�إذا مل يكفني التعوي�ض �س�أ�ستدين من حمد عناد ًا يف خالد و�أجعله ي�شاركني
يف املحل ،حمد �أ�صيل لن يخيب ظني وال ين�سى خدمتي له� ،أكيد �سيجلب يل عما ًال
بوا�سطته ي�ساعدونني يف العمل ،و�س�أريه �أنني ل�ست كبري ًا يف ال�سن ليمنعني ذلك من
العمل� ،أما خالد فيمني اهلل لن �أدخل بيته عندما يكون موجود ًا فيه ولن �أكلمه بعد
الآن.
قبل املغرب ذهب خمي�س �إىل بيت حمد ومعه التعوي�ض قبل �أن ترجع زوجته من
عند ابنتها نورة وتطالبه ب�أن ي�سلمها �إياه� ،سي�ضعها حتت الأمر الواقع ،وفع ًال فوجئ
حمد ذلك امل�ساء بخمي�س ي�ضع ذلك املبلغ بني يديه دون مقدمات..
 خري يا خمي�س� ،شنهي هالفلو�س ذي؟ هذا اهلل ي�سلمك تعوي�ض من ال�شركة. الظاهر �أنا يل ديون عليك وتبغي توفيني ياها!وببداهة يجيبه خمي�س:
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علي ما �أن�ساه ما
 �أنا لو ع�شت عمري كله ما �أوفيك ديونك يا حمد ،ومعروفك ّدمت حي.
 اهلل يبارك فيك يا خمي�س ،احنا �إخوان وما يف بيننا ديون و�أنا م�ستعد. ت�سلم.وبجدية ي�س�أله حمد:
 عيل لي�ش الفلو�س؟ �أبغيك ت�شيلها يل �أمانة.وي�ستغرب حمد:
 �أمانة؟ ،لي�ش ما ت�سلمها حق خالد ن�سيبك؟ويبدو خمي�س كمن ل�سعته عقرب:
 ن�سيبي خالد؟ ،ال ال ،ما �أ�أمنه عليها لأنه بيعطيها ثاين يوم حق زوجتي.وي�ضحك حمد بان�شراح ويعود �إىل �س�ؤاله:
 و�شللي ناوي عليه يا خمي�س؟ويعتدل خمي�س يف جل�سته:
 �أبغي اهلل ي�سلمك تعاونيّ �أفتح ور�شة جنارة ،واملق�سوم بي ّنا مييع ،انت تدري اينمن زمان ا�شتغل هال�شغلة ،ب�س ميكن الفلو�س ما تيزّي عل�شان الور�شة.
ويبدو على حمد الإعجاب بحما�سة خمي�س ،ورمبا �أعجبه �أكرث �أن ي�أتي �إليه من
دون النا�س:
 �أنا �أعرفك �أ�ستاذ يف هال�شغلة ،لكن النجارة هالأيام �صارت غري ،تبي لهامكاين على الكهربا.
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 نييب عمال واللي ي�سلمك ي�شتغلون يف الور�شة ،و�أنا تعلمت على الكهربا يفال�شركة ،ها �شقلت؟
ودون �أن يتكلم حمد يبت�سم له وي�شري ب�إ�صبعه على �أنفه ،فما كان من خمي�س �إال
�أن نه�ض بانفعال عفوي وقبله عليه.
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الغرميان
جاءت �سارة تتهادى بثوبها اجلميل �إىل حيث يلعب الأطفال حتت ال�سدرة ،عندما
ر�آها ح�سني ترك اللعب مع الأطفال ليقف لها مرت�صد ًا ك�أمنا يحمل يف جعبة �صدره
ال�صغرية ما يقوله لها بافتخار:
 �سارة ،تدرين �أنا ي ّدي كان نوخذة وطوا�ش بعد ،و�أبوج بنف�سه كان ي�شتغلعنده!.
وتنربي له بحما�س وغيظ:
 ال ،مب �صحيح هالكالم� ،أبوي كان ي�شتغل بروحه.وي�ضحك منها وقد ملأته الثقة:
 �إذا ما ت�صدقني روحي ا�س�أيل �أبوج وهو يعلمج بال�سالفة.وي�أبى عليها غرورها الطفويل �أن تكمل حديثها مع ح�سني ،تذهب عنه لتلعب مع
الآخرين ،لكن ر�أ�سها ال�صغري كان م�شغو ًال مبا قاله لها ح�سني� ،صارت تتحا�شاه حتى
ال ت�ضطر �إىل �سماع املزيد ،وكانت ممتلئة غيظ ًا ،ال بد �أن �أرد عليه بعد �أن �أ�س�أل �أبي
بنف�سي عن الق�صة ،ال ميكن �أن يكون �أبي حمد كما قال ح�سني.
ت�سللت من�صرفة �إىل بيتها ،بينما كانت عينا ح�سني تتابعانها بخبث ،ومل حتاول
النظر �إليه.
ي�ستغرب حمد عندما يرى ابنته املدللة �سارة جتل�س منطوية على نف�سها والهم
ميلأ قلبها ال�صغري على غري العادة ،يقرتب منها ويجل�س �إىل جانبها وهو يتابعها
بعينيه الذكيتني:
زعلج؟
 ها �ساروه(� ،)1شفيج؟ ،منهو ّ(�)1ساروه :تدليل ا�سم �سارة.
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وجتيبه برباءة فيها الكثري من ال�شكوى:
 ح�سني. ح�سينوه� ،شقال لج؟ قال يل �إن ي ّده كان نوخذة وطوا�ش ،وانت نف�سك كنت ت�شتغل عنده ،وقال يل�س ْئلي �أبوج وهو يعلمج ال�سالفة.
ي�ستغرب حمد �أن ي�صدر عن ح�سني مثل هذا الكالم ،ترى من الذي �أخربه
بذلك؟ ،وينتبه من �شروده �إىل ابنته ت�س�أله ب�إحلاح ،فيدافع عن نف�سه بطريقة ال تخلو
من الطفولة:
 وانتي ت�صدقني كالم ح�سينوه؟! ،هذي كذاب يبغي الفتنة ،لكني باراويه� ،سمعي�سمعي �ساروه..
 نعم يبه. قويل له �إن يدك الثاين خما�سوه( )1كان ي�شتغل �صباب قهوة عند �أبوي.تطري �سارة من الفرح وهي ت�سمع هذه الكلمات التي قلبت املوقف متام ًا ،ويف ع�صر
اليوم التايل تذهب �إىل حيث يتجمع �أطفال الفريج عند ال�سدرة لتفاجئ ح�سين ًا بهذا
اخلرب الذي مل يتوقعه ،كانت �ضحكات �سارة الرنانة ُت�شعل النار يف ر�أ�سه ال�صغري ،ومل
يجد ما يجيبها به غري �أن يحلف �أمامها ب�أنه لن يكلمها ثانية �أبد ًا.
لكنه بعد �أيام كان لديه خرب يخ�صه هذه املرة ومن الواجب �أن تعرفه �سارة ،راح
يتم�شى مع �صديقه �سامل بينما كانت �سارة جتل�س على رمال ال�شاطئ مت�شاغلة عنه
بتجميع الرمل كيفما اتفق لها� ،أما �أذناها فكانتا معه حيث يذهب ،يقرتب ح�سني مع
�سامل منها ويرفع �صوته متعمد ًا �أن ت�سمعه:
 �سامل� ،أنا جنحت يف ال�صف الثاين.( )1خما�سوه :ت�صغري وحتقري ا�سم خمي�س.
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يبدو �أن ال�صف الثاين �شيء مهم حتى يفتخر به ح�سني �أمامي ،لكن �أبي قال يل
�إنني �س�أدخل املدر�سة العام القادم يف ال�صف الأول ،ملاذا ال ي�ضعني �أبي يف ال�صف
الثاين مبا�شرة حتى ال ي�شمخ ح�سني ب�أنفه �أمامي هكذا ،لكن هذا الأمر تبخر من
ر�أ�سها عندما �أُخذت ب�سحر الطائرة ا لكبرية وهي تركبها لأول مرة يف حياتها مرافقة
�أباها و�أمها �إىل لبنان ،عندما عادت �إىل الفريج بعد �شهر من الزمان وجدت جميع
الأطفال متلهفني ل�سماع �أخبار الرحلة بالطائرة ،تلك التي تعادل يف حجمها ذلك
«البوم» الرا�سي يف «النقعة»( ،)1ووجد ح�سني نف�سه م�ضطر ًا للتنازل كثري ًا عن كربيائه
�أمام �إغراء احلديث عن الطائرة العجيبة.
يف بداية العام دخلت �سارة املدر�سة يف ال�صف الأول بعد �أن �أقنعها �أبوها ب�أنها �إذا
اجتهدت وكانت م�ؤدبة يف املدر�سة �سوف تلحق بح�سني وت�سبقه �أي�ض ًا ،وبد�أ التناف�س
الربيء بني �سارة وح�سني على م�ستوى الدرا�سة� ،سارة حتاول �أن تلحق بح�سني ،بينما
هو يتقدم �إىل الأمام ناظر ًا �إىل اخللف حتى يطمئن �إىل �أن �سارة ما زالت بعيدة
عنه.
•••
�أخذ خالد �أمه �إىل امل�ست�شفى لزيارة الطبيب ،وتبني �أنها تعاين من بع�ض امل�شاكل
يف كبدها ،كتب لها الطبيب بع�ض العالجات املنا�سبة ون�صحها باحلمية واالمتناع عن
بع�ض الأطعمة التي ت�سبب لها امل�شاكل ،حني عاد خالد مع �أمه بال�سيارة من امل�ست�شفى
خطر لها �أن تعرج لزيارة ابنتها ،فرتكها خالد عندها بعد �أن �سلم على �أخته لريجع
�إليها فيما بعد.
عاتبت الأم ابنتها كثري ًا لأنها ما زالت ،رغم �أن لها �أطفا ًال ثالثة و�آخر على
الطريق ،حتمل عقلية طفل يحتاج �إىل الرعاية من �أمه ،ما زالت «ه ّنود» ال تهتم �إال
()1النقعة :امليناء ال�صغري.
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بعزلتها وال تخرج من بيتها �إال �إذا �أجربها زوجها على ذلك ،حتولت من فتاة �صغرية
تهتم ب�ألعابها يف حجرتها طوال النهار �إىل امر�أة تقطع �أوقاتها بني �أطفالها دون �أن
تكرتث لأحد �آخر ،فهي تارة ت�ضفر �شعر ابنتها و�أخرى ترتكه �ساب ًال ،تعيد ذلك مرات
يف اليوم دون �أي موجب لذلك ،ومرات مت�سك ولدها ال�صغري من غ�سيل �إىل ق�ص �شعر
�إىل ق�ص �أظافر ،وت�أخذ يف ا�ستعرا�ض مالب�سه عليه ،تلب�سه وتخلع عنه املالب�س دون
�أن ي�ستقر ذوقها على لبا�س طوال النهار ،وك�أمنا �ألعابها القدمية قد تغريت مع الزمن
و�صارت تنب�ض باحلياة.
يخف زوجها �شكواه منها ،وكان �أمام �أمها ي�شكو بلهجة من يخاف عليها من
مل ِ
العزلة التي تعي�شها ،لكنه يف الواقع كان ي�شكو منها لأنها ال تهتم به وال تبادر ب�شيء �إال
�إذا طلب منها ،كان طيب القلب ال يدفعه �إىل ال�شكوى واالحتجاج �إال ما �سمعه مرات
ومرات من االنتقادات الال�سعة ل�شخ�صيتها من �أهله ،و�أقل تلك االنتقادات �أنها امر�أة
«هبلة» م�سكينة ،وكانت الأم تعي كل ذلك وهي ت�ستمع �إىل زوج ابنتها ال�شاكي ،كانت
تعلم �ضمن ًا �أن ابنتها لوال زوجها ملا زارت �أهلها وملا خرجت حتى �إىل فناء البيت.
راح خالد ي�ستمع �إىل �أمه دون �أن ينطق بكلمة واحدة ،فقد تعود �أن ال يتدخل يف
�أمر ال ي�ستطيع فيه �شيئ ًا ،وكان ذلك يزيده هم ًا على هم ،وك�أمنا كانت �أمه تنتظر منه
�أن ي�شاركها الكالم ،لكنه �أوحى لها ب�أنه يجب عليه �أن يهتم بالطريق حتى ال تنحرف
ال�سيارة �أو ت�صطدم ب�شيء ،خ�صو�ص ًا �أن �أنظمة املرور يف تلك الأيام بدائية وتخ�ضع
كثري ًا ملزاج ال�سائقني.
كانت �أم خالد تر�ضى �ضمن ًا عن �سلبية ولدها خالد جتاه الآخرين ما دام مردودها
النهائي �سيكون ارتباطه وزيادة تعلقه بها ،حتى �أنه ال ي�ستطيع �شيئ ًا دون �أن يت�صور
�أنها تقف �إىل جانبه وت�سانده ،طاملا حاول �أن يبعد ت�أثريها عنه ويهرب منها ،لكن
الف�شل كان م�صريه عند �أول امتحان ،كم كان قلق ًا وخائف ًا ملر�ضها ،يرعبه �أن ترتكه
فج�أة وحيد ًا ،حتى �إميانه بقدر اهلل ال ي�سانده �إال يف رحيل الآخرين عنه� ،أما �أمه فهذا
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�أمر ال ي�ستطيع �أن يت�صوره ،ويحاول �أن يبعد دائم ًا هذه الفكرة عن ر�أ�سه خلوفه من
جمرد التفكري بها ،حذره الطبيب من نك�سة املر�ض عليها ،خ�صو�ص ًا �أنها يف �سن ال
ت�سمح لها باملقاومة.
كان هذا هو �شاغله الوحيد� ،أن يحر�س �أمه ،حرم على زوجته �أن تطبخ �أي طعام
ميكن �أن ي�سبب ال�ضرر لها ،ف�أهون عليه �أن ي�صوم البيت عن جميع الأطعمة من �أن يرى
يبال مب�ضايقة اجلميع �ضمن ًا
�أمه ت�ضطر لأن ت�أكل بعيدة عنهم طعامها اخلا�ص ،مل ِ
وتعكري مزاجهم ،فعلى زوجته �إذا ا�شتهت طعام ًا خا�ص ًا �أن ت�أكله يف بيت �أهلها.
�أما �أم خالد فكانت بني فرتة و�أخرى جترب والء ابنها ،فت�س�أله بافتعال �أنها
تخ�شى �أن تكون �سببت لهم �إزعاج ًا ،لكنها كانت تعرف متام ًا كيف �سيجيبها ولدها،
وذلك كان يجعلها �أكرث ر�ضى وطم�أنينة ،وهكذا �أ�صبحت �أم خالد كما كانت دائم ًا،
ملكة متوجة ،وبد�أت تكت�شف مع الأيام �أن هناك �شخ�ص ًا واحد ًا يف البيت يقدر دائم ًا
على النفاذ من طوقها ،بل وع�صيان �أوامرها دون �أن تقدر حتى على الغ�ضب منه� ،أال
وهو ح�سني الذي �أ�صبح يف العا�شرة من عمره الآن ،ول�سبب ال تدركه متام ًا كانت ت�شعر
بال�ضعف �أمامه ،دون �أن تتنازل عن ملمح ال�سيادة اجلاد يف وجهها.
كان من �أمتع �أوقاتها عندما ي�أخذ ح�سني يف قراءة الق�ص�ص لها من كتبه
الدرا�سية ،لكن امل�شكلة العوي�صة كانت عندما ميازحها كعادته ويطلب منها �أن حتفظ
قاعدة يف النحو �أو ت�شاركه يف حل م�س�ألة ح�سابية ،وذلك مل يكن بال مقابل ،لأن ح�سين ًا
كان �شغوف ًا بالق�ص�ص ويلح على جدته لكي تروي له �سوالف من املا�ضي ،ومع �أنها
مل تعتد روايتها لأحد حتى ولدها خالد ،وجدت نف�سها �ضعيفة �أمام �إحلاحه و�شغفه
بالق�ص�ص ،كان يذهب �إىل جده خمي�س لكي ي�شبع نهمه �أكرث ف�أكرث بالق�ص�ص ،ومل
يكن خمي�س بطبعه بخي ًال يف احلكايا ،وبخا�صة على ح�سني الذي تعلق به كثري ًا ،وكانت
ت�ستهوي ح�سني تلك الق�ص�ص التي يرويها خمي�س عن �أ�سفار البحر مع جده �أبي خالد
و�أبي حممد الذي كان ح�سني يعرفه كاخليال ،وبالطبع عرف ح�سني �سر امل�شكلة بني
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�أبي حممد وجدته �أم خالد ،وكان ذلك باعث ًا خلالد ،الذي كان مت�ضايق ًا لتعلق ولده
ح�سني بجده خمي�س� ،أن يجد مربر ًا لإبعاد ح�سني عن جده ،وحني عاند ح�سني يف ذلك
وجد �أن �أباه خالد ًا يح�سم الأمر معه ويهدده بال�ضرب والت�أديب ،كانت تلك �أول �صدمة
يتلقاها ح�سني من �أبيه ،ومن يومها مل يعد يهتم كثري ًا بالنزهة معه على �شاطئ البحر
و�س�ؤاله �إياه عن ق�صة ذلك الإن�سان الذي متنى �أن ي�سافر يف البحر وما �صار له من
حكايات ،حاولت جدته �أم خالد �أن تفهمه �أن �أباه يخاف عليه ،يخاف على درا�سته� ،إنه
ال يكره جدك خمي�س ًا �أبد ًا ،لكنه ال يريد لك ،من �أجل م�صلحتك� ،أن تتعلق به كثري ًا
وترافقه �أمام النا�س ،بالت�أكيد ت�ستطيع �أن تراه عندما ي�أتي �إلينا ،لكن حكاياته لن
تفيدك الآن ،ورمبا ت�ضرك يا ولدي ،نحن �أدرى مب�صلحتك منه ،احلقيقة �أن جدك
خمي�س ًا ال ي�سمع كالم �أبيك وال يقدر و�ضعه بني النا�س ،ومن دون �أن تدري �أوقعت
نف�سها يف م�شكلة لي�س لها حل مع ح�سني..
 جدي خمي�س ما ي�سمع كالم �أبوي؟ ايه.وي�س�ألها بعفوية:
 لي�ش منهو �أكرب ،جدي اّول �أبوي؟وتدرك �أنها تورطت معه:
 هاي الوهقة( ،)1ال يا ح�سني ،جدك �أكرب. عيل الواجب �أبوي ي�سمع كالمه.وال جتد لنف�سها طريقة لكي تفهم ح�سين ًا م�شكلة ج ّده خمي�س:
 �أقول ،الأح�سن ت�س�أل �أبوك وهو يعلمك ،ب�س جوف� ..إن ما �سمعت كالمه ترى()1الوهقة :الورطة.
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ما �أر�ضى عليك ،فهمت؟.
يهز لها ر�أ�سه موافق ًا رغم احلرية التي ا�ستولت عليه ،وجد نف�سه �أمام لغز لي�س
له حل ،لأن �أباه يجيب عن كل �أ�سئلته ما عدا تلك الأ�سئلة التي تتعلق بجده خمي�س،
رمبا لأن خالد ًا كان يقدر �أن ولده لن يفهم هذا الو�ضع الآن ،لكنه يف امل�ستقبل �سيعي
ذلك ،وعليه الآن �أن يهتم بدرا�سته و�أن ي�سمع كالم �أبيه دون اعرتا�ض �أو حتى �س�ؤال
عن ذلك.
مل تكن �أمه نورة ب�أقدر من جدته و�أبيه على حل م�شكلته عندما حاول ح�سني �أن
ي�ستفرد بها ،لأن امل�سكينة تعودت �أن تكون مغلوبة على �أمرها يف هذه امل�شكلة ،وكانت
ت�ضع يف ح�سابها دائم ًا خ�شيتها غ�ضب زوجها خالد �أكرث من خ�شيتها فقدان �أبيها،
خ�صو�ص ًا �أن �أمها فاطمة كانت تقف �إىل جانب خالد و�أ�صبحت مبعزل عن خمي�س
متام ًا بعد �أن افتتح ور�شة النجارة مب�ساعدة حمد.
وعندما �ألح ح�سني على �أمه وجدها ت�شيح بوجهها عنه ،وجاءه �صوتها متح�شرج ًا،
لكنه وا�ضح وحا�سم:
 ا�سمع كالم �أبوك يا ح�سني ،هو �أدرى مب�صلحتك.وذهب ح�سني خائب ًا متام ًا بعد �أن �أقفلت �أمه يف وجهه �آخر ملج�أ كان يطمع فيه.
عند ال�سدرة ر�أته �سارة حائر ًا يجل�س بعيد ًا عن الأطفال على غري عادته ،وقفت �إىل
جانبه بعد �أن �أ�صبحا �أكرث �أدب ًا مع بع�ضهما من ذي قبل وتبخرت املفاخرات الطفولية
واملناف�سات الربيئة من ر�أ�سيهما ،لقد �صارت �سارة �أكرث تقدير ًا حل�سني عندما وجدت
جميع الأطفال مت�أثرين به ،ور�أته يقف �إىل جانبها يف �أكرث من م�شكلة طفولية ،تغري
االثنان و�صارا �أكرث حيا ًء ،لكنهما مل يتغريا يف ن�شاطهما املدر�سي وتفوقهما على
�أقرانهما ،رمبا كان التفوق هو الذي جمع بني �سارة وح�سني ،ومل يكن هناك �أي حاجز
مينع �أحدهما من م�صارحة الآخر مب�شكلته..
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 ابوي ما يبيني �أروح حق يدي خمي�س. �شال�سبب؟ �شدراين؟ ،كل ما �س�ألت عن ال�سبب حمد يجاوبني� ،أمي العودة و�أبوي و�أميّ
علي.
يخ�شون ّ
 �شدعوى� ،سر؟ �شدراين؟!!يف اليوم نف�سه و�صلت امل�شكلة �إىل حمد عن طريق �سارة التي �شغلت ر�أ�سها بهذا
الهم ،فالأمر الذي ال ي�ستطيع له ح�سني ح ًال �أمر �ستعاين منه هي بالت�أكيد ،لأنه م�شكلة
كبرية ،ا�ستغرب حمد �س�ؤال ابنته �إياه ،لكن ابت�سامته ال�ساخرة كانت تختفي وراء
جديته املتكلفة:
 ذوله يا �ساروه ،وخ�صو�ص ًا بو ح�سون ،يفتكرون �إن خمي�س مهب قدهم. �شلون يعني؟ال يذهب حمد يف تعميق امل�س�ألة �أكرث ،بل يرد بطريقة ال تخلو من ال�سخرية:
 يظنون �إن ور�شة ال�سيارات اللي عندهم �أح�سن من ور�شة النجارة اللي عندخمي�س.
وت�صدق �سارة ما يقوله والدها:
 هال�شكل؟ اي ،ع ّبالهم �شغلة ال�سيارات غري عن �شغلة النجارة ،لكن ها ،حتملي تقولني�إين �أنا علمتج.
وال يت�أخر اجلواب كثري ًا عن م�سامع ح�سني ،فقد كانت �سارة حري�صة على �إيجاد
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حل لهذه امل�شكلة ،ويقف ح�سني م�ستغرب ًا ما ي�سمعه من �سارة دون �أن ي�ستطيع التعليق،
لكن �شيئ ًا يف داخله جعله ي�شعر �أن هذا لي�س كافي ًا� ،أما �سارة التي حتافظ على وعدها
ف�أو�صته �أن ال يخرب �أحد ًا �أنها هي التي قالت له هذا الكالم ،ووافق ح�سني على ذلك.
يف املدر�سة �س�أل ح�سني �أ�ستاذه �س�ؤ ً
اال مل يتوقعه من تلميذه النجيب:
 �أ�ستاذ� ،شنهو الفرق بني �شغلة ت�صليح ال�سيارات و�شغلة النجارة؟ومينع الأ�ستاذ نف�سه من ال�ضحك بعد �أن جاءه هذا ال�س�ؤال املفاجئ ،لكن جدية
ح�سني يف �س�ؤاله جعلت الأ�ستاذ يدرك �أن تلميذه يعاين م�شكلة ما جعلته ي�س�أل هذا
ال�س�ؤال ،فنبهه الأ�ستاذ �أن ينتظره يف الفر�صة و�سيجيبه عن �س�ؤاله حتى ال ينقطع
الدر�س ،وعندما قرع اجلر�س بادره الأ�ستاذ بال�س�ؤال:
 ح�سني� ،أنت لي�ش �س�ألت هال�س�ؤال؟وال يجد ح�سني �أمامه منفذ ًا ليتهرب من قول احلقيقة:
 �أبوي ما يبيني �أجوف يدي و�أقعد معاه.ويختلط الأمر على الأ�ستاذ متام ًا� ،إن ح�سين ًا يخ ّرف متام ًا على غري عادته ،وبعد
�أن فكر قلي ًال �س�أله الأ�ستاذ:
 �شنهو �شغل �أبوك يا ح�سني؟ �أبوي عنده ور�شة حق ت�صليح ال�سيارات.ويت�ضح الأمر للأ�ستاذ �أخري ًا:
 و�أكيد جدك ي�شتغل بالنجارة؟ويجيبه ح�سني بالإيجاب..
 جوف يا ح�سني ،فيه فرق بني املهن ،لكن ما يف �شغلة �أح�سن من �شغلة ما دام265

هم ملنفعة النا�س.
 عيل لي�ش �أبوي مينعني عن جدي؟ورغم تعاطف الأ�ستاذ مع ح�سني� ،إال �أنه منع نف�سه من �أن يكون طرف ًا يف امل�شكلة
بالإيحاء حل�سني بالت�صرف �ضد �إرادة �أبيه ،فال بد �أن الأب لديه ما يربر ذلك ،والأوىل
�أن يقابل الأ�ستاذ �أبا ح�سني كما جرت العادة بني الأ�ساتذة و�أولياء �أمور الطالب لعله
ي�ستطيع بالتعاون مع �أبيه �أن يبعد هذه امل�شكلة نهائي ًا من ر�أ�س ح�سني ،ويلتفت الأ�ستاذ
�إىل ح�سني:
 ا�سمعني يا ح�سني� ،أبوك �أدرى مب�صلحتك والزم ت�سمع كالمه ،ما لك بد،فاهم؟
 فاهم.يجيب ح�سني بلهجة ال تخلو من اخليبة ،وين�صرف �إىل حيث الطالب.
ا�ستغرب خالد عندما و�صلته ر�سالة من املدر�سة تطلب �إليه احل�ضور� ،إذ �أن
العادة �أن يذهب بنف�سه لال�ستف�سار عن درا�سة ح�سني وانتظامه يف املدر�سة ،وكان
دائم ًا يخرج مطمئن ًا عليه� ،أما �أن يبعثوا وراءه فهذا معناه �أن هناك م�شكلة ما تتعلق
بح�سني� .أو�صى �أحد امل�شرفني ليقوم مكانه يف الور�شة وذهب �إىل البيت ب�سيارته
وا�ستحم وبدل مالب�سه وتوجه �إىل املدر�سة� ،صدم خالد كثري ًا عندما بادره الأ�ستاذ
بامل�شكلة التي ت�شغل ر�أ�س ولده ح�سني ،فلم يكن يتوقع �أن ت�صل م�شكلة خا�صة ب�أ�سرته
�إىل املدر�سة ،لكن الأ�ستاذ كان لبق ًا ومتفهم ًا ،ف�أبعد عن ذهنه �أي عالقة لولده بامل�س�ألة
حتى ال يحر�ضه �ضده ،و�أخربه �أن الأمر ال يعدو �أنه فهم امل�شكلة من خالل �أ�سئلة ح�سني
الغريبة ،ورجاه �أن ال يت�صرف ب�شكل مبا�شر مع ح�سني ،لأن ولده ال يعلم مبجيئه �إىل
املدر�سة ،لكن الذي �أثار ا�ستغراب الأب هو تلك املقارنة التي جاء بها ح�سني بني ور�شة
امليكانيك وور�شة النجارة ،ويجيبه الأ�ستاذ:
 املهم نعالج امل�شكلة يا بو ح�سني ،ولدك ذكي وله م�ستقبل ،وهامل�س�ألة ميكن266

ت�ضره لو متت مبهمة جدامه� ،أنا ن�صحته �إنه الزم ي�سمع كالمك ولو �إين مب مقتنع،
لكن عل�شان ال يت�شتت الولد وي�ضيع ،لكن �أبغيك تعلمني لي�ش منعتوه عن جده يا بو
ح�سني؟
ويزفر �أبو ح�سني زفرة طويلة:
 احلقيقة امل�شكلة قدمية ،وهي م�شكلتي قبل ال تكون م�شكلة ولدي ح�سني ،و�أناعارف �إين �أثرت عليه ،ب�س �أنا جمبور ات�صرف هال�شكل.
 �أبغي �أعرف لي�ش؟!.وهنا ي�صبح �أبو ح�سني كتلة ر�صا�ص مغلقة �أمام �إغراء احلوار:
 ما عليه يا �أ�ستاذ ،امل�س�ألة خا�صة و�أنا م�س�ؤول عن ت�صريف يف حق ولديح�سني.
وين�صرف �أبو ح�سني من املدر�سة دون �أن يعي ملاذا انقلب فج�أة �إىل رجل خ�شن
جلف ال يقدر على التفاهم مع �أحد ،ورغم �أنه اعتذر للأ�ستاذ الذي فوجئ به� ،إال �أنه
مل ي�ستطع �أن يربر ذلك لنف�سه ،ملاذا كتب عليه �أن يحرتق يف هذه امل�شكلة ،ثم ال يكتفي
علي �أن �أ�سلم
احلريق به ،بل ها هو ميتد �إىل ولده ،ما ذنبي �أنا بهذه الق�ضية؟ هل كان ّ
بها متام ًا و�أجتاهل هزء الآخرين حتى �أعي�ش مرتاح ًا وك�أن الأمر ال يعنيني؟.
وها �أنا جابهتها ووقفت يف وجهها ،فما نفعني ذلك؟ ،كيف �أف�سر لولدي ح�سني
هذه امل�شكلة؟ ،كيف �أجعله يح�س مب�شكلتي يف عمره هذا دون �أن يتورط هو بامل�س�ألة؟،
ال بد �أن �أجد و�سيلة �أقنعه بها �أن ما فعلت كان ل�صاحله ،ل�صالح احللم الذي �أمتنى �أن
يحققه يل ب�أن ي�صبح مهند�س ًا يف امل�ستقبل ،وعندما يكرب ويحقق املكانة والنفوذ �سوف
يدرك ولدي ح�سني �أنني مل �أظلمه عندما �أمرته باالبتعاد عن ج ّده خمي�س.
• • •
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بعيداً عن الأحالم
كانت الرائحة تزكم الأنوف ،رائحة العفن الب�شري عندما يرقد بال حراك على
�سرير ملدة �سنوات� ،سنوات وقلب هذا املري�ض يرف�ض االن�صياع جل�سده امليت ،وعيناه
معلقتان يف نقطة غام�ضة ال يعلمها �إال اهلل� ،سنوات جعلت من �أقرب املقربني يقف
بعيد ًا عند زيارته للحظات وهو مي�سك �أمعاءه من ال�شفقة املمتزجة بالقرف لر�ؤية
ذلك اجل�سد املتف�سخ الذي تعبث يف بع�ض �أنحائه الديدان دون �أن يقدر الأطباء على
فعل �شيء �سوى التطهري الدوري وانتظار �أن يتوقف القلب �أخري ًا عن لهاثه و�سط دوامة
العتم والي�أ�س ،حتى �أن �أحد ًا من زواره مل يبخل عليه بالدعاء �أن يتوقف قلبه ويرحمه
اهلل من هذا العذاب امل�ضني..
ترى..؟ هل كان �أبو ح�سني يح�س ب�شيء مما هو فيه �أم �أنه فقد كل �إح�سا�س و�أ�صبح
كالآلة ال�صامتة التي تتباط�أ �سرعتها ب�شكل ذاتي منذ �سنوات و�ستتوقف نهائي ًا؟.
ذلك ما كان يت�ساءل به الزائرون الذي تناق�صوا مع الأيام حتى اقت�صروا فقط
على �صالح وحممد.
كان �صالح رقيق القلب ال يقدر على مواجهة املوقف ،بل يقف بعيد ًا وينتحب �إىل
�أن يبعدوه متام ًا عن املكان� ،أما حممد فكان متجلد ًا يف الظاهر ،ال ت�سخو عيناه بدمعة
مهما كان املوقف ،لكن م�صيبته التي اكت�شفها مع الأيام هي �أنه يتقم�ص �شخ�صية
و�آالم كل مري�ض ي�شكو قدامه حالته املر�ضية ،ويبقى يف ذلك لأيام وهو يعتقد �أنه
مري�ض فع ًال ،فكيف وهو يواجه هذه احلالة ال�شنيعة يف �أبيه الذي يتعلق به �ضمن ًا؟،
لذلك كان يفتعل �أي مربر للتهرب من هذه املواجهة� ،إىل �أن �أفهمهما الطبيب �أن زيارة
املري�ض لن تفيد بعد الآن ولن ت�سبب لهما �إال مزيد ًا من الآالم يف الوقت الذي لن
تخفف عنه �شيئ ًا لأنه بحكم امليت� ،إنه جثة �ساخنة جتري فيها الدماء بفعل �ضربات
القلب التي ت�أبى التوقف ،اطمئنوا� ،إنه ال ي�شعر ب�شيء لأن الدماغ ميت ،وهكذا كان
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املربر كافي ًا لهما ومقنع ًا يف �آن لكي ينقطعا عن زيارته بعد �أن ُعزل يف حجرة خا�صة ال
يراه فيها غري الأطباء امل�شرفني.
انتظرا �أن ت�أتيهما الإ�شارة الأخرية من امل�ست�شفى لنقله �إىل مثواه الأخري ،وطال
االنتظار �إىل �شهور حتت عجب الأطباء لهذا القلب الذي ي�أبى �أن يتوقف لريتاح �أخري ًا
ويريح.
و�أخري ًا جاء الفرج عندما رنّ جر�س الهاتف يف منزل حممد ،كان الذي يهاتف هو
الطبيب امل�شرف على حالة �أبي ح�سني ،لقد توقف القلب و�أبوكم يف ذمة اهلل..
رحل �أبو ح�سني ،ومل ي�ستطع املطوع �أن ي�صلي عليه ،رغم �أنه كان الأوىل بذلك،
وال �أن ي�شارك يف جنازته ،وذلك ب�سبب الك�سر الذي �أ�صابه يف فخذه اله�ش بعد �أن
انزلق يف احلمام ،راحت دموع املطوع ترتقرق على خديه وهو ال يقدر على امل�شاركة
يف واجب رفيق العمر ،وكان ذلك مما زاد يف �شجنه ،خ�صو�ص ًا �أنه كان لديه �إح�سا�س
�أن الك�سر الذي يعاين منه لن ينه�ض منه �إال �إىل القرب ،وقد كان �شائع ًا بني النا�س �أن
�إحدى بوابات النهاية بالن�سبة للرجل الكبري يف ال�سن �أن تك�سر �ساقه ،فهي لن جترب
بعد الك�سر �أبد ًا.
كانت هذه الوفاة منا�سبة لعودة ال�صلح بني الأخوين �صالح وحممد ،فقد وقفا
جنب ًا �إىل جنب ي�ستقبالن النا�س يف عزاء �أبيهما� ،صلح بال عتاب ،بعد �أن امتدت
اجلفوة بينهما ل�سنوات ارتفع خاللها ر�صيد حممد من الرثوة بعد �أن �أ�صبح لديه �أكرث
من حمل للذهب يتفرع من حمله القدمي ،و�صارت له عالقات مع �أكرث من م�صدر
لتوريد وت�صنيع الذهب ،وبد�أ يتطلع للدخول يف امل�شاريع التي بد�أت تلوح يف �أفق نه�ضة
البالد ،كان وما زال يع ّد حمد منوذجه الذي يقتدي به ،ويحاول دائم ًا �أن ال يك�سر
العالقة الطيبة التي جتمعهما ،وكرتجمة على �صلحه مع �أخيه دخل معه �شريك ًا يف حمل
جتاري يديره �أخوه �صالح ،واحلقيقة �أنه كان يريد بذلك �إنقاذه من الراتب املحدود
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الذي يتعي�ش منه مع �أ�سرته الكبرية ،ويف الوقت ذاته ي�ضمن ل�سانه حتى ال يفريه بني
النا�س ،ويبدو �أن �صحبة حمد قد علمته كثري ًا كيف ين�سج عالقاته مع الآخرين على
�أ�سا�س املنفعة امل�شرتكة دون �أن يكون ذلك مرتبط ًا بعواطفه نحوهم ،فالعالقة عادت
بني الأخوين ،لكنها هذه املرة عالقة باردة خالية من ذكريات املا�ضي ومعاناته ،حتى
زوجة حممد كانت ت�شعر بنوع من الكربياء جتاه زوجة �صالح وتت�ضايق كثري ًا عندما
ت�ضطر ال�ستقبالها يف بيتها مع �أوالدها ،لكنها مل ت�ستطع �أن تنفجر بتلك امل�شاعر ،لأن
زوجها ال يريد ذلك ،وتخ�شى �أي�ض ًا �أن ينقلب عليها ،فزوجها حممد قلبه غام�ض ال
ي�ؤمن جانبه ،و�إذا كان قد فر�ش لها بيت ًا جديد ًا و�أغدق عليها بالهدايا و�ألب�س �أطفاله
�أح�سن الثياب فلي�س لأنه يحبها ويعزها كما يتظاهر بذلك ،بل لأنه يحب �أن يتباهى
�أمام النا�س ،وهي ال تن�سى �أبد ًا �أن هناك ح�سا�سية خا�صة جتمع ما بينهما لو لعبت على
وترها لفقدت حممد �إىل الأبد ،وهي �أنه ال يحب �أن يذ ّكره �أحد ،وخ�صو�ص ًا زوجته،
�أن �أباها �ساعده وكفله يف فرتة من الزمان مل يكن �أحد يتطلع �إليه ،لذلك ف�إنه ارتاح
كثري ًا عندما ا�ستطاع �أن يرد ديون �أبيها من �أرباحه يف املحل ،ك�أن كابو�س ًا رهيب ًا كان
يجثم فوق �صدره وانزاح..
كانت م�شاعرها املكبوتة تظهر ب�شكل ع�صبي مفاجئ على �أوالد �صالح الذين
يعبثون بالبيت منبهرين ب�أغرا�ضه ،يقفزون هنا وهناك ويو�سخون دون �أن تهتم �أمهم
ب�شيء �سوى �أن ت�صرخ عليهم من مكانها وهي ال تنقطع عن الأكل من �صحن الفواكه
الطيبة ،مل تكن تهتم كثري ًا �إذا �صرخت زوجة حممد عليهم لت�أديبهم ،لأنها مل تكن
ت�أخذ ذلك بنية �سيئة ،فمن حقها عليهم �أن تربيهم ،وكثري ًا ما كانت زوجة �صالح
تنتقد �آمنة زوجة حممد لأنها مو�سو�سة بنظافة بيتها وترتيبه ،ف�أوالدها ال يجر�ؤون على
االنطالق بحرية من نظامها� ،إال عندما يلتقون �أوالد عمهم ،وهم ال ي�صدقون �أنف�سهم
متى يذهبون �إىل بيت عمهم �صالح لي�أخذوا حريتهم متام ًا ،مل تكن امل�سكينة تدرك
�أن هذا هو بالذات ما ي�ضغط على �أع�صاب �آمنة �إىل حد املر�ض ،فهي تتذكر تلك
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الأيام التي ا�ضطرت فيها �إىل �أن ت�شاركهم يف بيتهم عندما كانوا جميع ًا يف بيت واحد،
وتدرك �أنه لو ا�ستمر ذلك الو�ضع ل�سنة �أخرى ملاتت من القهر ،ويف الواقع مل تكن تكره
�صالح ًا �أو �أوالده وزوجته ،بل مل تكن تكره �أحد ًا على الإطالق ،كانت م�ضيافة وكرمية
وتعرف �أ�صول احلديث ،لكنها ذات نزعة ا�ستقاللية وت�شعر �أن بيتها هو مملكتها التي
يجب �أن تكون تابعة لها بنظامها ونظافتها وترتيبها ،و�أي �إن�سان يخد�ش ذلك كانت
تتمنى االبتعاد عنه ،عانت كثري ًا من زوجها يف البداية ،لكنها طوعته لكي ي�سلم لها
القيادة يف نظام البيت و�أقنعته �أن البيوت اجلميلة الكبرية التي انبهر بها ويطمح
�إليها ال تكون �إال على هذا الأ�سا�س ،لذلك فقد �أ�صبح يراعي متام ًا �أين ي�ضع ثيابه
و�أين يجل�س و�أين ي�أكل ،فامل�سكينة ،هكذا يراها حممد ،ال تهد�أ طوال النهار من �شغل
البيت ،وال ميكن �أن ينام �أطفالها دون �أن ي�ستحموا وتطمئن على نظافتهم ،وكثري ًا ما
كان ي�شفق عليها لأنها تتعب نف�سها كثري ًا يف ذلك ،ورغم �أنه جلب لها خادمة ت�ساعدها
يف �ش�ؤون البيت� ،إال �أنها ظلت على عادتها ال تثق ب�أحد ،فهي دائم ًا تالحق خادمتها يف
كل �صغرية وكبرية وت�شرف عليها حتى يطمئن بالها.
هناك �أمر مهم مل يرثه حممد عن �أبيه �أبي ح�سني ،وهو لهفته الدائبة للمر�أة،
فقد كان حممد من هذه الناحية عاق ًال جد ًا ،على عك�س �أخيه �صالح ،فرغم �أن
ارتباط حممد ب�أبيه كان قوي ًا �إال �أن عالقته ب�أمه التي هجرت وماتت �شقية وبائ�سة
كانت عميقة ،عميقة جد ًا ،لذلك كان يهرب دائم ًا من ذكراها ،وكانت لديه قدرة
كبرية على الرتكيز اكت�سبها من مهنته ،فكثري ًا ما كان يجل�س �ساعات بطولها يحقق
زخرفة جديدة يف عامله الذهبي.
من ناحية �أخرى مل يكن نفوره من العالقات املحرمة واالبتعاد عن الن�ساء ب�سبب
وفائه لزوجته ،كما كان ينعته حمد ب�سخريته املحببة� ،صحيح �أنه يقدرها كثري ًا ويعطيها
حريتها يف البيت ويقبل عليها بحب ،لكنها مل تكن ال�سبب ،بل لأنه كان يعتقد اعتقاد ًا
حا�سم ًا ال يخلو من ال�شفقة على �أبيه يف �أن م�صيبة والده احلقيقية هي لهفته للن�ساء،
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وعليه �أن ال يكرر هذه امل�صيبة يف حياته ،يكفي �أن �أمه ذهبت �ضحية لذلك ،كان نفوره
من الن�ساء ينبع من جرح قدمي ال يتوقف عن النزف ب�صمت ووجع يف �أعماقه.
• • •
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�أيام دافئة
مل تعد ال�شركة هي امل�صدر الوحيد لعامل حمد التجاري ،فقد دخل معه على
خط ال�شركة كثري من املناف�سني ،لكن مل ي�ؤثر هذا يف حمد ،لأنه منذ فرتة غري قليلة
بد�أ بتنويع وتو�سيع �أعماله يف بلد يقفز نحو امل�ستقبل بطموح �شديد ،ولعله كان يتوقع
تلك املناف�سة يف كل ميدان يف بلد تت�سابق �إليه امل�شاريع الإمنائية من كل �صوب ويف
كل اجتاه ،بل لعل حمد كان ذكي ًا �أكرث عندما �شجع بع�ض املناف�سني ليك�سب و ّدهم
ويربح �صداقتهم بدل العك�س الذي قد يق�صم الظهر ،فطبيعة التنمية الوا�سعة التي
�شملت البلد على جميع امل�ستويات مل يكن يف ا�ستطاعة رجل واحد مهما كان �ش�أنه �أن
يحتكرها.
اعتاد حمد �أن يدخل اللعبة مبكر ًا ،وعندما يحرز ق�صب ال�سبق الذي ال يطمع فيه
�أحد ل�صعوبة مناله ،يعطي الإ�شارة خفية لبع�ض �أ�صحابه اخل ّل�ص لكي يدخلوا اللعبة،
وهكذا كان عندما راح ي�شرتي قطع الأرا�ضي من هنا وهناك بعقود بيع ب�سيطة ال تكلف
غري ورقة مذ ّيلة بتوقيع ال�شهود و�صاحب الأر�ض ،حتى ح�سب البع�ض �أن حمد يب ّذر
أرا�ض ال يرجى منها فائدة ،حتى �أن �أ�صحابها مل يرتددوا يف بيعها والتخل�ص
فلو�سه يف � ٍ
من همها .كان حمد يردد دائم ًا بينه وبني نف�سه حكمة جتارية قدمية �سمعها من �أحد
التجار عندما كان عام ًال يف �شركة البرتول بال�سعودية ،وتقول تلك احلكمة �إن البائع
هو الذي يخ�سر وال�شاري هو الذي يربح دائم ًا ،وقد حققت الأيام كثري ًا من م�ضمون
هذه احلكمة يف حياة حمد التجارية.
جلبت له زوجته ح�صة القهوة بعد �أن طبختها بنف�سها ،فلم تكن ت�سمح للخدم
بخدمته ما دامت قادرة على ذلك ،فللخدم �ش�ؤون البيت الأخرى� ،أما حمد فمن �ش�أنها
هي ،وتفعل ما تفعل عن تقدير وحب ل�شخ�صه ،كيف ال وحمد منذ �أن تزوجها مل ت�سمع
منه كلمة جارحة يف حقها ،وكانت �سيا�سته وما زالت كلماته الطيبة التي تربد اجلرح،
وحتى ال يزعجها كان دائم ًا وما زال يخفي عنها همومه وم�شاكله التجارية و�أخبار
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�صفقاته امل�ستقبلية ،فكل ما تعرفه عنه� ،أو هكذا يحب حمد �أن يظهر �أمامها ،هو �أنه
رجل ناجح ومتفوق و�صاحب نفوذ بكل معنى الكلمة ،ولعل هذه ال�سيا�سة مع زوجته هي
التي جعلتها ال ت�شك �أبد ًا يف �أن حمد يعي�ش حياة خا�صة بعيد ًا عن منزلها مع �أ�صحابه
وخالنه ،وهناك يعقد �أكرث �صفقاته ويوقع على �أكرث م�شاريعه.
كيف ت�شك به �إذا كان ان�صرافه عن البيت �أمر ًا مربر ًا بالنظر �إىل �أ�شغاله
الكثرية ،وغري ذلك فهي مل تلحظ ولو مرة واحدة �أن حمد خممور �أو ما �شابه ذلك،
وللحقيقة فهو و�إن كان يفر�ش طاولة كبرية عليها �أ�صناف امل�شروبات يف بيته اخلا�ص،
�إال �أنه كان ي�شرب جماملة وبكمية قليلة ال ت�ؤثر فيه ،بينما كان ين�صرف �أغلب ال�سهرة
ل�ضيوفه من�شغ ًال عن نف�سه ،وبطبيعة احلال فقد تعددت رحالته �إىل اخلارج لأيام
قليلة ،لأن �أعماله تتطلب ذلك ،وللت�سرية عن نف�سه �أي�ض ًا ،وكان يرجع ومعه �أ�صناف
الهدايا لزوجته وابنته املدللة �سارة وبقية الأطفال مثل �سعود وجا�سم.
تغري �شكل حمد و�أ�صبح �سمين ًا مكتنز ًا ،مما جعل عرجه �أكرث و�ضوح ًا من ذي
قبل ،لكن النا�س اعتادت عليه كذلك ،ومل يعب�أ هو بهذا الأمر ما دام ال يعوق نفوذه وال
ي�ؤثر يف م�شاريعه.
�شيء واحد مل يتغري يف حمد ،هو �إميانه بحظه الذي يفلق ال�صخر ،كثري ًا ما كان
يخطر له ،وهو يرى �أوالده ينعمون بهداياهم ومالب�سهم اجلميلة ويو�صلهم اخلدم �إىل
مدار�سهم بال�سيارات ،هل �سيحتاج �أوالده �إىل هذا احلظ؟ ،وها هو رغم عدم �إميانه
ب�شركات الت�أمني التي دخلت البالد� ،إال �أنه �أ ّمن على �أوالده مببالغ كبرية ملدة ع�شرين
عام ًا ،بينما رف�ض �أن ي�ؤمن على نف�سه ،وك�أمنا كان يخ�شى عليهم من �أن يعي�شوا ذله
وي�أ�سه مرة ثانية.
منذ �سنة و�سارة ت�ضع الغطاء مع «الغ�شوة»( ،)1لقد كان ذلك �إيذان ًا بوداع الطفولة
وعدم اخلروج من البيت �إال مبرافقة �أمها �أو �أبيها وحتت علمهما ودرايتهما ،ومل تنزعج
()1الغ�شوة :نوع من احلجاب اخلفيف.
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هي من ذلك ،بل �إنها �شعرت بنوع من الأهمية عندما قال لها �أبوها:
 يا �سارة �إحنا نا�س �سمعتنا نظيفة ،و�أبيج حتافظني عليها.و�صلت �سارة من املدر�سة ودخلت لتحية والدها الذي ناداها قبل �أن تذهب �إىل
حجرتها اخلا�صة ،وتقرتب من والدها وتق ّبل ر�أ�سه وجتل�س �إىل جانبه..
 ها �سارة� ،شخبار الدرا�سة؟ احلمد هلل زينة. ما �شاء اهلل على بنيتي� ،سمعي يا بوج� ،إذا جنحتي ال�سنة �أو خذتي ال�شهادةالإعدادية ،هديتج عندي ن�سافر �أوروبا يف ال�صيف واخليج ت�ست�أن�سني.
 زين يبه وال يهمك.تغريت �سارة كثري ًا يف ال�سنتني الأخريتني� ،صارت امر�أة حق ًا ،مل تعد تلك الفتاة
التي ت�شغل �أباها ب�أ�سئلتها املتالحقة ،بل �أ�صبحت �أكرث حر�ص ًا على �أجوبتها املتقطعة
املخت�صرة �أمامه ،وكانت تبقي بق ّية كالمها املتدفق لأمها عندما ت�ستفرد بها يف
البيت.
منذ �أكرث من �سنتني انقطعت عن ر�ؤية ح�سني و�صارت ال تراه �إال ملام ًا ،ورغم ذلك
ف�سنوات الطفولة ال تنقطع عن الذاكرة ب�سهولة ،وهي الآن ت�ضحك كثري ًا يف �سرها
عندما تتذكر مناف�ساتهما امل�شرتكة ،ما زال ح�سني على عهده ي�سبقني ب�سنة درا�سية،
لقد �سمعت �أنه يطلع من الأوائل دائم ًا ،يقولون �أي�ض ًا �إنه يكتب ال�شعر وعنده موهبة،
وتتذكر نورة كيف ر�أته قبل �شهرين يعرب ال�شارع بال�صدفة من �أمام بيتهم وكانت هي
عند الباب ،مل يرفع ر�أ�سه نحوها ومل ترفع ر�أ�سها نحوه ،لكنها بلمحة واحدة رمبا كانت
نوع ًا من التطفل عرفت �أنه تغيرّ كثري ًا ب�شاربه الرقيق ومالحمه الرجولية ،وعرفت
ب�إح�سا�سها �أنه �سرق �إليها نظرة وهو يقول لها مرتدد ًا م�ساء اخلري ،مل تعرف حينها
كيف �أجابته ،رمبا مل ي�سمعها ،فقد كان �صوتها خافت ًا يقطر باحلياء والأنوثة.
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يقال �إن ح�سين ًا ي�ساعد �أباه يف �إدارة ور�شة امليكانيك التي ميلكها ،كيف ي�ستطيع
�أن يطلع من الأوائل دائم ًا وهو ي�ساعد �أباه يف العمل؟ ،هل ما زال ح�سني يتذكر �أيام
طفولتنا؟� ،إنه حتى ال يحاول �أن يراين .فتحت �سارة باب اخلزانة لتنتقي ثوب ًا زاهي ًا
تلب�سه الليلة لأنها �ستذهب مع �أمها حل�ضور عر�س البن جريانهم� ،إنها تعرف العرو�س،
لقد تركت الدرا�سة من �أجل الزواج رغم �أنها تكربها ب�سنة فقط.
يقولون �إنها �ستكون حفلة كبرية ،جلبوا �أ�شهر فرقة �شعبية لإحياء احلفلة� ،أخذت
�سارة مبلغ ًا حمرتم ًا لكي ت�شارك بـ «النقوط» مع �أمها ولب�ست عقد ًا ثمين ًا من الذهب،
حمد كان يهمه كثري ًا �أن ت�شارك زوجته وابنته يف النقوط ومببالغ كبرية ،فالنقوط
فر�صة للوجاهة يف نهاية الأمر ،وحمد يرتاح كثري ًا للزغاريد التي تعلو با�سمه وت�صل
�إىل �أ�سماع اجلميع.
كان بع�ض ال�شباب يقفون قريب ًا من مدخل بيت العرو�س لكي ي�سرتقوا النظر �إىل
الن�ساء الداخالت واخلارجات ،بع�ضهم بدعوى القرابة للعري�س و�آخرون من �أ�صدقائه
متطوعني للم�ساعدة ،وكذلك هناك من ينتظرون خروج �أخواتهم �أو �أمهاتهم ملرافقتهم
�إىل البيت ،وكل ذلك كان فر�صة للتعرف على الن�ساء و�إي�صال بع�ض الكلمات املبا�شرة
�إليهن ،ومل تكن بع�ض ال�صبايا ب�أقل حيلة من ه�ؤالء ال�شباب ،ف�إحداهن تخرج �إىل
الباب بدعوى طلب حاجة للداخل من بع�ض ال�صبية ال�صغار الذين يقفون لتلبية
احلاجات للحرمي ،وبدافع العجلة تن�سى �أن تغطي وجهها ،و�أخرى تتمهل كثري ًا وتت�أنى
يف دخول البيت عندما ت�صل �إىل �أ�سماعها بع�ض الكلمات الرطبة من ال�شباب.
الغريب يف الأمر �أن بع�ض ال�شباب كانوا يعرفون �أ�سماء ال�صبايا و�شخ�صياتهن،
مع �أن بع�ضهن قد ّ
غطينْ وجوههن ،ومل يكن احلكم خمطئ ًا غالب الأحيان ،وكان �أحد
ه�ؤالء ال�شباب �سامل بن حممد ابن �أبي ح�سني ،خربته ال جتارى يف معرفة ال�صبايا،
فتلك فالنة يعرفها من م�شيتها ،وتلك فالنة بكل ت�أكيد يعرفها من طول عنقها
و�أ�صابعها النحيلة ،وتلك �سارة �أعرفها من الثوب الأحمر املذهب الذي تلوح �أطرافه
276

من حتت الغطاء الأ�سود� ،إنها تعرف ماذا يليق لها من الأثواب« ،حلوة واهلل موت»،
يقول اجلملة الأخرية بهم�س بينه وبني نف�سه دون �أن يلحظ �أن هناك من يتابعه بعينني
م�ستفزتني من بني ال�شباب تعربان عما يكنه �صاحبهما من كراهية واحتقار ل�سامل
الذي يتباهى بخامته املا�سي وعطره الأنيق كالن�ساء ،لقد ترك الدرا�سة بعد ال�شهادة
الإعدادية دون �أي �إح�سا�س باخليبة ،و�س ّلمه �أبوه �إدارة املحل الكبري الذي يحتكر �أجمل
امل�صاغات الذهبية يف ال�سوق ،وكان هذا املحل فر�صة ل�سامل لكي يتعرف �إىل الن�ساء،
كان ال�شاب ح�سني يود من كل قلبه �أن يقول له ملاذا ال ترفع عقالك عن ر�أ�سك ومت�سك
«طار ًا» وجتل�س بني ن�ساء الفرق ال�شعبية يف الداخل ،لكنه �أم�سك �أع�صابه يف اللحظة
الأخرية ،حتى ال يكون ال�سبب يف م�شكلة تزعج �أهل العر�س ،و�آثر االن�سحاب �إىل بيته
مبكر ًا بعد �أن �أدرك �أنه لن ي�ستطيع تغيري �شيء من طبيعة الأمور .يف الطريق م ّر من
جانب ال�سدرة التي كربت وتهدلت �أغ�صانها و�سقطت �أوراقها الكثرية على الأر�ض ،ما
زالت هذه ال�سدرة قائمة رغم كل التغيري الذي ح�صل يف الفريج ،لكنه ال يدري ملاذا
ترتبط �صورة ال�سدرة يف وجدانه ب�صورة الأم احلانية على �أطفالها من وهج ال�شم�س
احلارق ،وب�إح�سا�سه العميق كان يدرك �أن هناك ثمة ق�صيدة جتول بني جوانحه لها
عالقة وثيقة بهذه ال�سدرة ،لكنه ال ي�ستطيع التعبري ،ما زال عامله ال�شعري بكر ًا يفتقر
�إىل التجربة ،ورغم �أن اخلواطر ال�شعرية تتدافع �إليه �إال �أنه مل ي�ستطع �إىل الآن �أن
يحدد ما الذي يختار منها ويعبرّ عنه حقيقة ،كان �أ�ستاذ الأدب ي�شجعه دائم ًا ويحفزه
للتطلع �إىل امل�ستقبل ،لأنه ما زال طري العود يف جتربته ال�شعرية ،الأحا�سي�س وحماولة
التعبري هي ما يلزمه الآن� ،أما الق�صيدة التي تعرب عنه حقيقة فهذه بحاجة �إىل الزمن،
�إىل التجارب اخلا�صة واملفارقات احلياتية.
ولكن ،ملاذا تغا�ضيت عن جميع ال�صبايا اللواتي كان �سامل يتباهى مبعرفتهن بني
ال�شباب وا�ستفزين متام ًا عندما ذكر �سارة على ل�سانه؟� ،صحيح �أنني �أرف�ض طريقته
و�أ�شعر بالقرف من �أمثاله ،لكن ا�سم �سارة كان له وقع خا�ص على م�شاعري..
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مل �أرها منذ �سنتني �إال �صدفة ،يف ال�سابق كنت �ألتقيها دائم ًا ،مل يكن بيننا �أي
حاجز ،لكنها الآن �شيء �آخر ،امر�أة حقيقية ،ال بد �أنها تغريت كثري ًا ،ورمبا ال يهمها
�إذا كنت �أ�شعر نحوها مبا �أ�شعر به الآن ،رمبا �أف�سدها النعيم الذي تعي�ش فيه و�صارت
تتباهى مثل �سامل بزينتها ومالب�سها ،كان الثوب الأحمر الئق ًا عليها فع ًال!!..
يدلف ح�سني �إىل البيت فريى جدته �أم خالد جتل�س كعادتها على امل�صطبة �أمام
احلو�ش و�أمامها �صينية القهوة وال�شاي وبع�ض الفاكهة ،نادر ًا ما ت�أكل حبة فاكهة �أو
تتناول ال�شاي والقهوة ،لكنها حتب هذا املنظر �أمامها ،تراه نوع ًا من االهتمام بها،
بحارتها ،ي�ضحك يف �سره ح�سني وقد خطر
فهي كالنوخذة فع ًال ،وجميع من يف البيت ّ
له �أن جدته بهذا الو�ضع ال ينق�صها غري �أن «تدوخ بالقدو»!� .أمه نورة كانت جتهز
الع�شاء لأبيه يف املطبخ ،يجل�س ح�سني بالقرب من جدته امل�سرتيبة منه دائم ًا ،لذلك
ف�إن عينيها املتفر�ستني تتابعانه با�ستمرار ،فح�سني ما زال بالن�سبة لها ذلك ال�شيطان
الذي ال ت�ستطيع �أن مت�سكه وتفر�ض عليه �سلطاتها� ،شيء ما يف مالحمه يجعلها تغفر
له كل ذنوبه ،يا اهلل رغم كل ال�سنوات التي مرت بعد موت زوجها �أبي خالد �إال �أنها تراه
متام ًا عندما ي�ضحك ح�سني ،وت�س�أله بعد �أن الحظت رجوعه املب ّكر من العر�س:
 �أجوفك ياي مبكر.. �إي ،ت�ضايقت من العر�س. و�شو له..؟ عف�سه ،نا�س وايد و�أنا ما احب الزحمة ..وين �أبوي ما �أجوفه؟ �أبوك راح بيت املطوع. احلني؟ �إي يا ولدي� ،سمع انه زاد عليه املر�ض ،اهلل يعينه من يوم ما انك�سر وهو علىالفرا�ش� ،أنت تدري حمد يخدمه غري جدتك فاطمة ،وميكن يحتاج يروح امل�ست�شفى
278

اّول �شي� ،أبوك يعد املطوع ح�سبة �أبوه.
 م�سكني املطوع� ،آخر مرة �شفته فيها م�ستوي جلد وعظم� ،ضعيف وايد ،ماعرفني �إال حني قلت له ا�سمي.
 اهلل يعينه.ويلحظ ح�سني �أن جدته ال حتب احلديث حول املر�ض رغم ت�صالبها الذي يبدو
يف وجهها ،ك�أمنا املر�ض يذكرها ب�شبح النهاية الذي ال ت�ستطيع رغم �صالبة وجهها
�أن تخفي اال�ضطراب الذي يبدو عليها عندذكره ،ويخطر له �أن يغيظها بذكر حوادث
للموت مفتعلة ،لكنه يحجم عن ذلك ،فهو يعرف �أنها تت�أثر كثري ًا و�ضغطها املرتفع ال
ي�سمح بذلك.
�أكرث امل�شاحنات التي كانت ت�شب نارها بني ح�سني وجدته �أم خالد ب�سبب حب
ح�سني للبحر ،ففي كل خمي�س يجهز خيمته ال�صغرية وعدة «احلداق» ويذهب ليبيت
هناك وحده �أمام البحر ويرجع م�ساء اجلمعة ،وذلك بعد �أن ي�ستلف من �أبيه �سيارة
من ال�سيارات اجلاهزة يف الور�شة الكبرية ،كان �أبوه واثق ًا من قيادته لها ومعرفته
ب�أمورها امليكانيكية الب�سيطة ،عدا عن �أنه �ضمن ًا كان يرتاح كثري ًا لأن ولده يحب البحر
لهذه الدرجة ،لكنه ميلك �شيئ ًا �آخر ال ميلكه الوالد جتاه البحر ،وهو عناده وت�صميمه
على الذهاب هناك حتى لو غ�ضبت جدته.
كثري ًا ما ذهب �أبوه �إليه هناك ،فهو يعرف املكان املحبب خليمة ح�سني ،حتى �أن
ال�شباب ال ين�صبون خيمهم مكانها احرتام ًا له ويبقون له املكان خالي ًا حتى ي�صل �إليه،
كثري ًا ما يذهب الأب بدعوى �أنه �سيطمئن على ولده ،لكنه يف الواقع كان يذهب لكي
ميتع نف�سه باجللو�س لي ًال �أمام �شاطئ البحر والتمتع ب�أكل ال�سمك امل�شوي الذي �صاده
ح�سني ،وكثري ًا ما ا�ستغرقت الوالد تلك اجلل�سة فنام على الرمل �إىل ال�صباح ومل يعد
�إىل البيت ،لكنه يف �إحدى املرات اكت�شف �أن ح�سين ًا ي�أخذ معه �إىل البحر ج ّده خمي�س ًا،
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�إذن كان البحر وا�سطة �أخرى ليالزم جده خمي�س ًا يف ال�سر عن �أبيه ،ال بد �أنه منذ
�سنوات يت�صل به دون علمي ،كان هذا الأمر هو ال�صدمة الوحيدة التي تلقاها خالد
من ولده ح�سني ،ومل يعاتبه وقتها ،لكنه ظل حانق ًا عليه لفرتة طويلة.
ما الذي يعجب ح�سين ًا يف ج ّده خمي�س؟ �أبالهته وتخريفه �أم �ضحك النا�س منه؟،
لقد زادت الأيام خالد ًا �شرا�سة نحو خمي�س ،ومتنى يف �س ّره لو ينقطع عن ظهر الدنيا
ويتخل�ص منه ،عندما �أح�س ح�سني باحل�صار واجه �أباه بكل �صراحه ب�أنه لي�س له ذنب
يف �أن يحب ج ّده ويتعلق به ،وك�أمنا كان يغمز من ناحية �أبيه:
 �أنا ما يهمني كالم النا�س ما دمت على حق ،وعل�شانك �أنت ب�س يا يبه كنت�أقابل جدي باخل�ش عنك حتى ما تزعل علي.
والغ�صة تخنق كلماته:
وال ين�سى خالد تلك الكلمة امل�ؤثرة التي قالها ح�سني
ّ
 يبه� ،أنا ما يحق يل �أقول �إين �أحب �أمي و�أقدرها و�أعزها �إذا ما حبيت �أبوهاوق ّدرته واحرتمته� ،أنت ميكن عندك �سبب ،ب�س �أنا ما عندي ،وال �أجوف �أي �سبب
مينعني عنه.
ومل يجبه �أبوه ب�شيء يومها ،لأنه كان عاجز ًا عن قول �شيء ،لكن �أمه نورة التي
كانت ت�سمع كلماته من حجرتها ،دون �أن يعلم زوجها خالد ،عانقت ولدها ح�سين ًا
بعد �أن خرج زوجها من البيت وراحت تبكي على �صدره بكاء حار ًا ك�أنها تخزنه منذ
�سنني.
ت�شرق اجلدة وهي ت�شرب املاء في�سمع ح�سني �سعالها:
 ب�سم اهلل عليج� ،شوي �شوي على روحج.تنظر �إليه بريبة بعد �أن ر�أته يبت�سم فتقلد �صوته:
 �شوي �شوي على روحج ،تبغي تتطنز ،هاذي اللي قا�صر بعد ،حتى ح�سينوه280

يتطنز.
 انا اتطنز؟ �أنا من يل غريك يا ي ّدتي؟ �أنا لو �أغو�ص يف البحور ال�سبعة ما�أح�صل دانه مثالجت.
 �أقول لك يوز عن هال�سوالف يا ابو ل�سانني� ،أنت تغو�ص يف البحور ال�سبعة و�إحنايف بحر واحد ويا اهلل يا اهلل.
وي�ضحك ح�سني لكالم ج ّدته ويقرتب منها ليح�ضنها بني ذراعيه..
 ّوخر عني وخلك مكانك.
 يه ما ي�صري.وخر ب�س ّ
 ال ي�صريّ ،وخر.
لكنه ي�سرق قبله من خدها ،فيهد�أ غيظها قلي ًال ،يف هذه الأثناء يدخل خالد من
باب البيت والكدر يعلو وجهه فت�س�أله �أمه عن املطوع:
 ها� ،شخبار املطوع؟ وديته امل�ست�شفى ،تعا ّونا �أنا وحممد وفاطمة حتى و�صلناه ال�سيارة ،وهناكحطوه يف العناية املركزة ،الظاهر ما يف �أمل يا ميه.
 ال حول وال قوة �إال باهلل.وي�س�أله ح�سني:
 �شقال الدكتور عن حالته؟ قال �إن احلالة خطرية!..وت�س�أله �أم خالد بخوف ال يخفى يف وجهها:
 �شلون ،يت�أمل وايد..؟281

 ال ميه ،ما يح�س ب�أحد من حوله ،مرات ي�صحى ،لكنه يرجع ويغمى عليه.فتح املطوع الذي ذاب ج�سده عينيه بعد �أن ظل لأكرث من ع�شر �ساعات وهو مغمى
عليه ،كان ي�شعر بالأ�صوات من حوله وك�أمنا ت�أتيه من بعيد وال يقدر على اال�ستجابة
لها ،ر�أى �أول ما ر�أى الأجهزة الغريبة حتيط به وامر�أة تلب�س ثوب ًا �أبي�ض ،طلب ب�صوت
خافت �أن يرى فاطمة وحفيده حممد ًا اللذين ينتظران بلهفة للدخول عليه.
كان املطوع يتم�سك ببقية من وعي عندما دخلت عليه فاطمة والدموع تنفر من
عينيها وهي ت�شد �إليها حفيده حممد ًا الذي �صلح حاله يف ور�شة خالد و�أ�صبح عام ًال
رئي�سي ًا هناك ،لكنه ما زال يبدو �أ�صغر من �سنه بكثري ،كان امل�سكني يخاف �أن يفقد
جده الذي تعلق به ،اقرتبت فاطمة بعد �أن �أ�شار �إليها املطوع لتقرتب منه لأنه يريد �أن
يكلمها:
 يا بنيتي يا فاطمة �أنا من يوم يبتج عندي وربيتج �أعرف ما يل غريج يف هالدنيا،وانا �أ�شهد �إجن وفية يابوج� ،شليتيني و�أنا كبري وخدمتيني و�أنا طايح بالفرا�ش.
حتاول مقاطعته ،لكنه ي�سكتها ب�إ�شارة يده الواهنة:
 املهم� ،أنا ثروتي على قد احلال ،لكنها تعني ،وتراين و�صيت لج مثل ما و�صيتملحمد� ،أبيج تكونني معاه ،انتي �أمه احلني ،انتي تعرفني ما يقدر يعي�ش بروحه.
ي�صح بعدها
وعاد املطوع �إىل الغيبوبة مرة ثانية ،لكنها طالت هذه املرة ،لأنه مل ُ
�أبد ًا.
كان العزاء الذي �أقيم بعد وفاة املطوع منا�سبة الجتماع �أهل الفريج ،مل يتخلف
�أحد منهم ،وقد الحظ حمد �أن ح�سين ًا ولد خالد يقوم على خدمة املعزين وي�صب
القهوة ،وللحقيقة �شمخ خالد بر�أ�سه عندما �سمع اجلميع ميدحون ولده ح�سين ًا معجبني
به..
ينه�ض حمد وتنه�ض معه «�ش ّلته» ،وعند باب البيت يلتقي ح�سين ًا فيبت�سم له حمد،
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يقرتب منه ح�سني مودع ًا..
 ما �شاء اهلل يا ح�سني ،قامي بالواجب وزود. اهلل يخليك يا عمي. يقولون انك مبدع بالدرا�سة ،وبعد �شاعر ،ما علينا� ،أخذ الثانوية وتعال عندي�أوظفك يف �شركتي.
 م�شكور يا عمي ،لكني معزّم �أكمل درا�ستي يف اخلارج. واهلل كفو ،و�ش ناوي تدر�س؟ مهند�س. زين خو�ش درا�سة ،تبغي ت�صري مثل الأجانب؟ لي�ش ال يا عمي ،حمد �أح�سن من �أحد.ين�صرف حمد بعد �أن ر ّبت على كتف ح�سني معجب ًا بكالمه ،ثقته بنف�سه تزيده
ن�ضج ًا ،لو بقي م�صمم ًا على ما يريد �أن يفعله لأ�صبح له �ش�أن يف امل�ستقبل ،ويلحق
خمي�س بحمد قبل �أن يركب ال�سيارة بعد �أن ر�آه يكلم ح�سين ًا:
 ها حمد ،ع�ساك �شفت ح�سني؟ هاذي يعجبك.وبلكنة �ساخرة ال يدركها خمي�س ،بل يطرب لها:
 كيف ،يعجبني ون�ص ما دام هو طالع عليك.ويفاجئه خمي�س:
 ح�سني وبنتك �سارة اليقني حق بع�ض يا حمد ،خل بالك.وال يرد حمد على خمي�س ،بل يهز ر�أ�سه ويغلق الباب يف وجه خمي�س دون �أن يدرك
خمي�س �أنه �أ�شعل الفتيل..
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رمبا لو كان هذا الكالم على ل�سان خالد �أبي ح�سني لقبله حمد را�ضي ًا� ،أما �أن ي�أتي
عن طريق خمي�س فذلك �أمر ال يحتمله حمد �أبد ًا ،فقد ر�أى ذلك تقلي ًال من م�ستواه
وحتقري ًا له ،بينما امل�سكني خمي�س فكر �أنه �صنع خري ًا ،فجاء �إىل ح�سني و�أخذه ناحية
و�أخربه بالأمر ،ا�ستولت الده�شة واال�ستنكار على ح�سني وهو ي�سمع ذلك من جده:
 �ش�سويت يا ي ّدي اهلل يخليك ،عاد احلني؟!! �شفيها؟ ،وبعدين ا�سمع ،حمد يبغيها من اهلل. ال حول وال قوة �إال باهلل ،زين يا ي ّدي� ،أرجوك ال تقول حق �أحد عن هال�سالفةمرة ثانية ،تدري؟� ،أنت وهقتني احلني..
 ال ت�سوي لك �سوالف� ،سارة تليق لك ،ما يف �أزين منها� ،أنا اعرفها ،طيبةوايد.
ويبقى خمي�س على عناده دون �أن يحاول فهم ح�سني ،فقد �أ�صبح ح�سا�س ًا ال يحتمل
الت�أنيب �أو العتاب على �شيء قاله �أو فعله ،وهذا الأمر كان يزيده عناد ًا حتى ال يعرتف
�أنه كان خمطئ ًا ويقع حتت طائلة ال�شعور بالذنب الذي ال يحتمله �أبد ًا.
�أما ح�سني فقد تكتم على الأمر حتى ال ي�سمع �أبوه وحتدث م�شكلة ،لأنه �سيعتقد �أن
خمي�س ًا كان يتكلم بالنيابة عن ح�سني.
راحت �سارة ت�شغل �أفكار ح�سني يف الأيام التي تلت كالم ج ّده ،كان يفكر يف �أمر
واحد ي�شغله ،وهو �إذا كانت �سارة تعجبني فعلي �أن �أ�سبق اجلميع �إليها ،فالكثري من
ال�شباب يطمعون فيها ،ولكن كيف يل ذلك؟� ،إنني �أكاد ال �أعرفها الآن ،كيف يل �أن
�أت�صل بها دون �أن حتدث ف�ضيحة؟ ،ال بد �أن �أعرف م�شاعرها نحوي ،ملاذا ال �أتق�صد
لقاءها؟ ،نعم �س�أحاول �أن �أتر�صدها منذ الغد ،لن �أترك لل�صدفة اخليار ،فرمبا تت�أخر
كثري ًا� ،أنا الذي �س�أختار هذه املرة و�س�أعرف الطريق �إليها.
الحظ خالد �أن ولده ح�سين ًا يتغيب عن الذهاب �إىل الور�شة على غري العادة ،لي�س
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هذا وح�سب ،بل كان يحر�ص على �أن يو�صي �أمه بتح�ضري �أثواب نظيفة مكوية له ،مل
يكن ح�سني قب ًال من ال�شباب الذين يبالغون يف �أناقتهم ،وقد وجد �أبو ح�سني �أن زجاجة
العطر التي جاءته هدية قد ا�ستعارها ح�سني وو�ضعها يف حجرته ،لي�س الأمر عادي ًا
�إذن ،وي�س�أل خالد زوجته:
 �أقول ام ح�سني ،مهب مالحظة �شي يديد على ولدج ح�سني؟� ،أجوفه تغري علينامرة وحدة..
 �شفيه ح�سني؟ ،ب�سم اهلل عليه.. يعني �أجوفه �إال يتزكرت ،كله زابر هالأيام ،حتى �إنه ه ّون عن الور�شة ،تعرفني�شي؟
ّ
 ال� ،أنت تدري ح�سني ما يقول حق �أحد. زين� ،أنا باجوفه وباعرف منه. ب�س واللي يخليك �شوي �شوي عليه. انتي تو�صيني عليه؟ا�ستطاع ح�سني �أن ي�صدف �سارة ثالث مرات خالل �أ�سبوع واحد ،كان ذلك رقم ًا
قيا�سي ًا جعله يطمئنّ �إىل �أن الإن�سان �سيكون حمفوف ًا بال�صدفة حني يحدد هدفه ،لكنه
مل ي�ستطع يف مرتني �أن يكلمها ،يف واحدة مل ي�سعفه الوقت لل�سرعة التي مت بها اللقاء،
ويف الأخرى خانه التعبري ،لكنه �أح�س بنظراتها امل�ستغربة تتابعه� ،أما يف الثالثة فلم
يطق �صرب ًا وخاف �أن تخونه ال�صدف بعد ذلك ،اقرتب منها ،مل جتفل منه ،مل ت�سرع
يف خطواتها ،لكنها ت�شاغلت بنظراتها عنه:
 �شلوجن يا �سارة؟ بخري.285

كان ال�شارع خالي ًا ف�شجع ذلك ح�سين ًا:
 �سارة ب�صراحة ذي مب �صدفة� ،أنا متع ّني وقا�صد �إين �ألقاج. �شدعوى؟ عل�شان ما ت�ستغربني لو �شفتيني جمابلج مرة ثانية.تبت�سم �سارة با�ستحياء..
�شي.
علي �أخ�ش عنج �أي ّ
 لأين �أعزج يا �سارة وما يهون ّوهنا مت�ضي �سارة �إىل البيت وقد �أ�سرعت دون �أن جتيبه خيفة �أن يراهما �أحد،
يفرتق عنها ح�سني وقد �شعر �أنه قال ما كان يجب �أن يقوله ،ولن يندم على ذلك �أبد ًا،
رجع �إىل البيت دون �أن ي�شعر �أن �أقدامه متيب�سة لأنه انتظر �أكرث من �ساعتني حتى مت
ذلك اللقاء.
يف اليوم نف�سه الحظ اجلميع �سرحانه ،لي�س هذا ح�سين ًا الذي يحرك اجلميع
بطبيعته املرحة ،الحظوا �أي�ض ًا �أنه ان�سحب مبكر ًا �إىل حجرته بحجة الدرا�سة ،مل
ينتظر الأب كثري ًا ،فلحقه �إىل احلجرة ليجده �ساهم ًا ،عندما ر�أى �أباه حاول �أن مي�سك
تنطل عليه هذه احليلة ،فهز ر�أ�سه وجل�س �إىل جانبه:
�أقرب كتاب �إليه ،لكن الأب مل ِ
 ب�سك من الدرا�سة ،اتعبت نف�سك� ،أبغي �أتكلم معاك �شوي. �آمر يبه ،خري؟ انت اللي خري� ،أبغي اعرف� ،صار لك كم يوم جذيه ما هب عاجبني� ،صاير�شي؟.
معاك ّ
وب�سرعة ارت�سمت عالمة الإنكار على وجهه امل�ضطرب:
�شي.
 ال يبه ،ما يف ّ286

يت�أمله �أبوه طوي ًال ك�أمنا يكذبه ،لكن ح�سين ًا يبعد عينيه عن عيني �أبيه
املتفر�ستني:
�شي.
 �أقول لك ما فيه ّوال يرغب الأب بال�ضغط كثري ًا على ح�سني ،فينه�ض:
 زين ،هاذي اللي يهمني.يتوقف الأب قبل �أن يذهب وي�ستدير �إليه:
�شي هني �إال الدرا�سة ،وكلمة مهند�س ال ت�شيلها من را�سك مول ّيه،
 ب�س جوف ،كل ّفاهمني؟
 اي نعم يبه� ،أنا وعدتك ،تبغيني �أحلف؟ ال يا ولدي� ،أنا واثق فيك ،واذا احتجت حق �شي �أنا عيوين لك. يا علك ت�سلم ،وال حتاتي مول ّيه يا يبه� ،أنا عند وعدي.يخرج �أبو ح�سني وقد عادت �إليه الروح ،وتلقاه زوجته نورة يف الليوان وهي ال
تخفي قلقها:
�شي؟
�شي ولدي ح�سني ،فهمت منه ّ
 فيه ّيبت�سم خالد ك�أمنا يتذكر �أيام ًا قدمية طغت عليها زحمة الهموم:
 يا ام ح�سني ،خالد اهلل �أعلم �إنه يحب ،هو �أنكر جدامي ،لكن قلبي حا�سجذي.
وبده�شة لأنها مل تتوقع ذلك:
 ولدي ح�سني يحب ،معقولة؟ ح�سني مهب �صغري ،وغري جذي نا�ضج ،خليج قريبة منه ،ميكن ي�صارحج وما287

ي�ستحي منج.
يذهب عنها وال�سرور ميلأ عينيها� ،أح�ست نورة للمرة الأوىل يف حياتها �أنها كبرية
ولها ولد يحب وغد ًا يطلب الزواج ،ومل ت�ستطع �أن تكتم م�شاعرها ،فتحت الباب على
ح�سني ووقفت تتماله بعينيها ال�ضاحكتني دون �أن تقول �شيئ ًا ،ثم �أغلقت الباب على
ح�سني الذي بهت لت�صرفها:
علي؟ ،لكن ما عليه ،لكم يوم.
 �شفيكم اليوم كلكم ّكانت �سارة تعتقد �أن الأمر �سيكون �أ�شد هو ًال وهي تواجه ح�سين ًا يف �صورته
اجلديدة� ،صورة املحب ،لكن الأمر م�ضى �أب�سط مما كانت تخ�شاه ،لأنه كان ب�سيط ًا
ووا�ضح ًا وعفوي ًا ،ولوال �أنهما يف ال�شارع لأجابته بالتلقائية نف�سها كما تعودت يف
طفولتها �أيام كانا يلعبان عند ال�سدرة وعلى رمل ال�شاطئ القريب.
بالت�أكيد �سيق ّدر ت�صريف لأنني م�شيت عنه ومل �أعطه جواب ًا ،لو �أنه قابلني وحاول
مغازلتي كما يفعل بع�ض ال�شباب لرف�ضته متام ًا� ،إنه حتى مل ي�ستغل معرفتي القدمية
به ،مل يحاول خمادعتي ،قال يل فور ًا وبكل �صراحة ملاذا تر�صدين يف الفرتة الأخرية،
يخف �شيئ ًا ،لن �أخرب �أحد ًا ،خ�صو�ص ًا زميالتي ،حتى ال تنت�شر الق�صة ،كل �شيء يف
مل ِ
بدايته ،لي�س هناك �شيء م�ؤكد بعد ،لكنني �أتوقع ذلك ،لن �أحتاج �إىل �أحد كي �أ�ست�شريه
يف �ش�أن ح�سني ،لأنني �أعرفه �أكرث من كل النا�س ،وهو �صريح و�صادق ،وهذا يكفي.
لدي �إح�سا�س ب�أن �أمي ال حتب عائلة ح�سني ،لأنها تزور كل البيوت دونهم ،لن
ّ
�أخربها ب�شيء� ،إن �أبي �سيقف معي و�سيتوىل هذا الأمر مع �أمي لو عار�ضت يف ح�سني،
هل يعقل �أن تعار�ض يف ح�سني مع �أنه قريبها..؟
راحت الأ�سئلة تتوارد على �سارة ،منك هلل يا ح�سني ،لقد �شغلتني ب�أمر كنت خالية
منه ،لكنه جاء يف وقته متام ًا ،و�أهم من كل ذلك �أنك �أنت الذي جئت به.
مر �أ�سبوع مل تر فيه ح�سين ًا ،حتى بد�أت املخاوف تلعب يف �صدرها ،كانت تتوقع �أن
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تراه ينتظرها يف اليوم التايل ،لكن ذلك مل يحدث ،هل يعقل �أن يعدل عن ر�أيه بهذه
ال�سرعة؟ ،هل يف ظنه �أنني لعبة؟ ،لن �أ�ساحمه لو فعل ذلك..
�أ�سبوع من القلق ،وك�أنها كانت تتعلق بحلم ثم تبخر ،بد�أت م�شاعر الك�آبة واخليبة
تلوح يف تعابريها� ،أمتنى �أن يكون مري�ض ًا حتى يكون غيابه مربر ًا.
يف ع�صر �أحد الأيام تقدم منها طفل �صغري حني كانت تهم بدخول البيت،
وانتبهت �إليه يحمل يف يده ر�سالة مطوية� ،سلمها لها ب�سرعة ك�أمنا قد تدرب على هذا
الدور مرات ،ف�أخذتها منه وو�ضعتها يف داخل جيبها ونظرت حولها لرتى ح�سين ًا يقف
بعيد ًا عند زاوية ال�شارع ،تب�سمت بينها وبني نف�سها ،ودخلت البيت والدنيا ال ت�سعها
من الفرحة.
�ساعة اطم�أنت �إىل �أن �أحد ًا لن يدخل عليها احلجرة ،فتحت الر�سالة ب�سرعة
لتلتهم الكلمات التي ال تعدو ثالثة �أ�سطر يف �آخرها توقيع ح�سني:
«�سارة !!..ق�ضيت �أ�سبوع ًا �أ�شقق الأوراق حتى �أكتب لك هذه الكلمات الأوىل� ،أنا
�آ�سف لأنني ال �أعرف زخرفة الكالم ،لكن ما يهمني هو �أنني غري نادم يف اختياري ،فهل
أنت معي؟� ،إذا كان كذلك الهاتف قريب منك ،ات�صلي بالرقم 34114 :و�ستجدينني
� ِ
بانتظارك بعد ال�ساعة الثامنة»..
 ب�س؟ ،و�أ�سبوع قاعد ح�سني ي�شقق الورق عل�شان كم �سطر ،عجيب! ،رفيجتي�سامية يكتب لها اللي يحبها كل يومني ر�سالة من خم�س �صفحات مرتو�سة كالم.
لكن �سارة تعود وتراجع نف�سها بعد �أن قر�أت الر�سالة مرة ثانية:
 �صج �إن كالمه خمت�صر بالر�سالة ،لكنه وايد مهم وي�ؤثر فيني.وكما توقع ح�سني ،رن جر�س الهاتف يف ال�ساعة الثامنة بعد �أن �أخذه �إىل حجرته
دون �أن يدري �أحد وو�ضع فوقه و�سادة وجل�س ينتظر ،رفع ال�سماعة ب�سرعة بعد �أن �أزال
الو�سادة عن الهاتف ،مل يتكلم �أحد ،كل منهما كان ينتظر الآخر ليبد�أ الكالم:
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 هال �سارة.وتنهدت �سارة بارتياح وهي جتيب ك�أمنا تداعبه:
 للحني �سهران يا ح�سني؟ �شلون �أنام و�أنا انتظر على نار..؟ على فكرة ،ر�سالتك مب ناوية �أراويها زميالتي� ،أخاف يت�شمتون فيني!. �أنا كتبتها لج مب لزميالجت ،تبغني �أن�سخ لج ر�سايل من الكتب؟ ال� ،أبغي كالمك �أنت ب�س يا ح�سني ،وال تزعل� ،أنا معجبة ب�أ�سلوبك. �أقول ،للحني ما جاوبتيني على �س�ؤايل يف الر�سالة.. تبغيني �أكون معاك؟ هذا راجع لج.. �أنا ما عندي �أي خيار يا ح�سني ،و�أنا مثلك ما �أندم على قراري. �سارة ،خلي ثقتج فيني قوية ،وت�أكدي �إين ما اخون عهدج يف حياتي. ت�سلم يا ح�سني. ما عندج كلمة غريها؟ هاذي عليك� ،أنت اللي الزم تقولها!.. �أحبج يا �سارة ،وافديج بعمري وحياتي.ال تقدر �سارة �أن تتمالك م�شاعرها فتقفل اخلط ،وبعد �أن هد�أت عادت وات�صلت
مرة �أخرى وانتظرت حتى يتكلم ح�سني:
 �ساحميني لو �أخطيت يف كالمي..290

 ال ،ال ،ق�صدي مب جذي. تبيني �أنا اللي �أتكلم اّول �شلون؟ عل�شان تعو�ض الكالم اللي يف الر�سالة.وي�ضحك ح�سني:
 عمري انتي� ،أنا اللي يهمني كلمة وحدة �أ�سمعها منج ،وعقب كل �شيء هني!!ت�ستجمع �سارة م�شاعرها لتخت�صرها يف كلمة واحدة ،وي�أتيها �صوت ح�سني:
 ها� ،شقلتي؟وب�صوت م�شبع باحلياء:
 �أحبك يا ح�سني. اهلل ،يا زين هالكلمة على ل�ساجن ،ودي �أطري من الفرحة واخلي كل النا�س تدريبحبنا.
 حتمل ،تبغي تف�ضحنا؟!ت�سمع �سارة �صوت �أبيها قريب ًا من حجرتها:
 ح�سني �أ�سمع �صوت �أبوي ،مع ال�سالمة.يكاد ح�سني ينفجر من الغيظ بعد �إقفال اخلط ،ويدرك �أنه ال �أمل يف عودة
االت�صال مرة ثانية ،ي�شعر �أن احلجرة �ضيقة عليه ،تخنقه ،خرج �إىل احلو�ش وا�ستلقى
على الفرا�ش املمدود على امل�صطبة ،و�ضع يديه حتت ر�أ�سه ،بينما راحت عيناه تتابعان
النجوم ،ودغدغ الن�سيم �أجفانه امل�شدودة فرتاخت ،ومل ي�صح على نف�سه �إال وجه
ال�صباح ،فنه�ض ذاهب ًا �إىل حجرته حتى ال يراه �أحد على هذه احلالة وتزداد ال�شكوك،
مل ين�س �أن يرجع الهاتف �إىل املجل�س ،ونام مرة �أخرى نوم ًا ثقي ًال لي�صحو على �صوت
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�أمه بعد �أن ت�أخر عن املدر�سة.
• • •
مل يخطر على بال خالد �أن تطلب منه فاطمة على ندرة طلباتها هذا الطلب
املحرج ،وخالد ال ين�سى �أبد ًا �أنها وقفت معه وتعاونت معه كثري ًا �ضد زوجها خمي�س،
وخاب �أمل االثنني يف �أن ي�ضبطاه ح�سب ما يريدان له ،وهي ما زالت ت�شعر �أن خالد ًا
هدية كوفئت بها عندما تزوج ابنتها نورة ،وهذه املرة رغم �أن الطلب حمرج بالن�سبة
خلالد �إال �أنها مل جتد حرج ًا يف طرحه عليه ،وهو �أن ي�ساعدها و�أن يبذل ما يف و�سعه
من �أجل تزويج حممد حفيد املطوع ،فقد �أ�صبح رج ًال وواعي ًا لأمور الزواج ،وال �شيء
مينعه� ،إنه يكد على نف�سه مثل �أي رجل من مهنته اجلديدة التي تعلمها ،ماذا فيها �إذا
كان ب�سيط ًا وطيب ًا ومت�أخر ًا نوع ًا ما عن �أقرانه؟ ،البنت التي �ستتزوجه �ست�سعد معه،
وتكمل فاطمة:
 �أنا ييتك لأنك �أنت �أوىل النا�س مبحمد ،وال تن�سى �شكرث و�صانا عليه عمك بوجا�سم اهلل يرحمه.
ومل يكن هناك حاجة لأن تذكره بتلك الكلمات ،فهو فع ًال ي�شعر بذلك ،وتوا�صل
فاطمة:
 امل�سكني قاعد يتح�سر على عمره وال يقدر ي�شتكي حق �أحد غري يل �أنا ،ومنيومني ك�سر خاطري يوم �سمعته ي�صيح يف احلجرة بروحه.
وبحرية ي�س�أل خالد:
 �إن كان على الفلو�س �أنا حا�ضر ،لكن منهي البنت اللي توافق تتزوج حممد؟.وتلمع عينا فاطمة بالأمل:
 فوزية بنت �صالح ،تركت الدرا�سة من زمان وبتقبل فيه.292

 بنت �صالح؟� ،شدراج؟ �أنا �س�ألت �أمها ووافقت ،لكن �أبوها �صالح عليك تكلمه عل�شان يوافق. زين ،خلي الأمر علي وبارد لج خرب. ب�س ما �أو�صيك. ي�صري خري �إن �شاء اهلل.مل تكن فوزية بنت �صالح على قدر من اجلمال ،فيها من الطيبة بقدر ما فيها
من الغفلة ،تركت الدرا�سة يف ال�صف الرابع االبتدائي وجل�ست يف البيت ت�ساعد �أمها،
وتعلمت اخلياطة وتطريز املالب�س.
كانت م�شكلة خالد التي �أح�سها ه ّم ًا ثقي ًال هي �أنه مل يتعود القيام مبثل هذه
الو�ساطات ،و ّد لو يفتدي هذه الق�ضية باملال وتنتهي امل�شكلة ،ولوال ذكرى املطوع ملا
و ّرط نف�سه بهذه الق�ضية من الأ�سا�س ،فقد عا�ش حياته على لغة االكتفاء من عالقات
النا�س مبا ي�ضمن ال�سالمة.
يف ال�صباح هاتف �أحد م�ساعديه و�أخربه �أنه �سيت�أخر عن الور�شة وكلفه بت�سيري
العمل يف غيابه ،بينما توجه ب�سيارته �إىل املتجر الذي يديره �صالح ويتقا�سم ملكيته مع
�أخيه حممد ،وا�ستغرب �صالح جميء خالد �إليه يف املحل ،فرحب به معانق ًا:
 هال بالقاطع ،حياك ،زارتنا الربكة. �ساحمني يا �صالح� ،أنا مق�صر يف زياراتك ،ولك علي �أزورك يف البيت.ويدعوه �صالح لكي يرافقه �إىل املكتب يف الطابق الثاين للمحل ،وهناك ي�س�أله
وهو يريه املكان بعد �أن جل�سا:
 ها� ،شلون �شفت املكتب؟ ما عليه كالم ،مكتب مدير ،ب�س �شلون ال�شغل؟293

 احلمد هلل� ،أنت تدري يل الن�ص ،ب�س الإيجار والعمال علي �أنا ،و�أخوي حممدله الن�ص �صايف ،لأين ما دفعت وال بيزة ،هو �صاحب را�س املال ،وال�شغل �أح�سن من
البطالة.
راح خالد ي�ستجمع �أفكاره لأنه كان يعلم �أن �صالح ًا عندما ي�أخذ احلرية يف الكالم
لن يتوقف ،فهو ال يرتك �شاردة �إال ويح�شرها يف كالمه ،فمن �شكواه �إىل عمله� ،إىل
الزمان والأ�صحاب� ،إىل �أخيه وزوجته� ،إىل كل �شيء يخطر على باله وقتها ،وما �أكرث
ما يختزن من حكايا ،وال يجد خالد ب ّد ًا من ح�سم الأمر:
 �أقول �صالح ،ما �أقطع �سالفتك �إال باخلري� ،أنا يا ّيك يف طلب..وينتبه �صالح كمن ي�صحو من خواطره:
 خري يا بو ح�سني! احلقيقة �أنا يا ّيك �أتو�سط يف �أمر وع�ساه يتم على يدك.وبنخوة معتادة:
 اطلب اللي تبغيه ،ترى ما يردك �إال ل�سانك. ت�سلم �صالح� ،إنت تدري �شكرث كان بو جا�سم املطوع اهلل يرحمه له معروفعلينا كلنا..
 ايه ،اهلل يتغمد روحه يف الينة. واحلني حفيده حممد ولد �أختك املرحومة �سلمى �صار ريـّال وكداد وعاقل بعد،و�أنت تدري �شكرث و�صانا عليه املرحوم..
 �إي �أدري� ،شفيه حممد؟ يبغي يعر�س يا �صالح مثل كل النا�س ،و�أنا �أتكفل بكل م�صاريف عر�سه.294

 هاذي ال�ساعة املباركة ،و�أنا بعد حا�ضر.�شي واحد ،وهو انك توافق على زواجه
 �إحنا ما نبغي من عندك اهلل ي�سلمك �إال ّمن بنتك فوزية.
 فوزية؟يرتدد �صالح بعد �أن كان متحم�س ًا ،ثم كمن ي�شك يف �أمر:
 �إال قول يل ..يقدر يفتح بيت؟ �أنت تدري عن حممد.. حممد ما فيه ق�صور ،واحلني هو ريـّال نا�ضج ما يفرق عن الرياييل ،وغريجذيه �أنت خاله� ،إن ما عنته �أنت وال من يعينه؟
 �أنا ما عندي مانع ،لكن �إذا �سمحت يل �أ�شاور الأهل ،و�أجوف ر�أي �أخوي حممدبعد ،و�أنت تدري ما �أبي م�شاكل معاه.
 ال من حقك ،والباقي عليك. �إن �شاء اهلل يف حدود يومني بارد لك خرب. ي�صري خري ،ي ّله مع ال�سالمة. مع ال�سالمة.�أح�س خالد �أن تردد �صالح كان يف احلقيقة خوفه من �أخيه حممد ،وعرف �أن
حممد ًا �سي�ضع عقبة يف الطريق ويعقد امل�س�ألة ،خ�صو�ص ًا �إذا علم �أنه وراء املو�ضوع،
وهنا مل يجد خالد بد ًا من قطع الطريق على حممد ،ومل يكن �أمامه �إال اللجوء �إىل
حمد الذي ال يرد له حممد طلب ًا مهما كان �صعب ًا.
ا�ستقبل حمد خالد ًا بالأح�ضان مرحب ًا به يف مكتبه الفاخر ب�شركة املقاوالت
التي ميلكها ،وبلغته املحببة بادره وقد �أح�س بفرا�سته �أن �أمر ًا مهم ًا جاء به �إليه يف
ال�شركة:
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�شي كايد.
 ها بو ح�سني� ،أظن ما يابك عندي هنيه �إال ّوي�ضحك خالد موافق ًا:
 لنا من العادة نطلبك عند هاحلزات يا بو �شهاب ،و�أنت مرد الرا�س. و�صلت يا بو ح�سني� ،آمر.وكعادته يح�س خالد بالراحة وهو يتكلم �أمام حمد ،فقد تعود �أن ال يخفي عنه
�شيئ ًا وال �أن يرد له طلب ًا:
 امل�س�ألة بخ�صو�ص حممد جا�سم� ،أنت تدري هاذي مو�صينا عليه املرحوم بوجا�سم.
 �إيه �صحيح ،اهلل يرحمه� ،شفيه حممد؟ نبغي نزوجه! واهلل؟ ،لي�ش ال؟ هاذي حقه ،نزوجه!� ،أنا �سمعت �إنه �صار فاهم وان�صلح �أمرهعقب ما ا�شتغل عندك.
 اهلل ي�سلمك نبغي نزوجه فوزية بنت �صالح ،هذي �أن�سب وحدة له يف الفريج،وغري جذي هي بنت خاله.
 اهلل يبارك ،الزواج ن�ص الدين. �أنا كلمت اليوم �صالح ،وج ّني الحظت عليه مرتدد �شوي ،قال يل يبغي ي�شاورالأهل وعم البنت حممد ،والظاهر هو ما يبي م�شاكل مع حممد� ،أنت تدري.
 وال يهمك ،ب�صدري هو و�أخوه حممد ،والأمر هينّ يا بو ح�سني ،وهدية حممدعلي �أنا وجاهزة.
جا�سم ّ
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 �إال ما �س�ألتك� ،شلون الوالدة؟. احلمد هلل �أ�شوى من قبل� ،أنت تدري م�شكلة الكبد عندها قدمية ،وهي تراجعالطبيب ،لكنها بخري.
 �أنا �سمعت انكم ما تطبخون يف البيت غري الأكل اللي يف قامية الطبيب ،تدريهاذي حمد �سواها قبلك؟ ،لكن �أم خالد ت�ستاهل ،هاذي بركة بيتكم كله ،وهي عزيزة
وغالية.
تنفرد �أ�سارير خالد وهو يعلم �أن حمد يقول ذلك �صادق ًا:
 و�أنت عزيز وغايل يا بو �شهاب ،و�أمي دوم ما تييب طاريك �إال باخلري. �أدري �أدري� ،إال ما قلت يل� ،شخبار ولدك ح�سني؟ �صاك عليه احلجرة ومتفرغ حق االمتحان ،هال�سنة عنده ثانوية. قال يبغي ي�صري مهند�س. �إن �شاء اهلل ،والبالد تبغي مهند�سني وايد. �أنت من يوم يومك تقول يل �شغلة املهند�س �أح�سن �شغله ،يا ليت قدرنانتعلمها.
 تتذكر يا بو �شهاب ،طلعت روحنا من احلر واحنا نحفر حق البيبات يفهالرمل.
 �إي باهلل تطري علي �أيام ق�ضيناها. زين ،من رخ�صتك يا بو �شهاب. اقعد زين ،ما خل�صت كالمي ،الحق على ال�شغل.يجل�س خالد ،ويتابع حمد:
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 �أقول.. نعم. قول حق ح�سني �إن هديته �إذا جنح يف الثانوية بارزة. خال�ص ،اعتربه ناجح.ي�ضحك حمد وقد طر�أت عليه فكرة:
 �صحيح ،قول حق �أمك ال حتط على بالها من قامية الطبيب� ،أنا بعد الطبيب�س ّوى يل قامية �أ�صعب من اللي عندها.
 لي�ش ،خري؟ قال معاي ال�س ّكر. خطاك ال�شر. وال ا�س�أل عنه� ،آكل على كيفي وعقب الأكل �أبلع حبوب وخال�ص. حتمل على نف�سك يا بو �شهاب. يا ريـّال العمر واحد. زين ،احلني ت�سمح يل يا بو �شهاب ،لأين فع ًال ت�أخرت. مع ال�سالمة ،مر علينا ،ال تقطعنا عاد. �إن �شاء اهلل.• • •
كالعادة ي�أتيه ال�صوت الذي �ألفه ل�سنتني عرب الهاتف� ،أ�صبح ال�صوت كيان ًا كام ًال
له عيون و�أنف وعنق وكل تفا�صيل اجل�سد ،من ي�صدق �أن حبنا ي�ستمر �سنتني ،ال يلتقي
فيه احلبيبان مرة واحدة ،حتى �صار اللقاء حلم ًا ،حلم ًا بعيد ًا ،لكن عليه �أن ي�صل
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�إليه بطموحه لتحقيق م�ستقبله العلمي ،حينها ي�ستطيع �أن يواجه اجلميع بحبه وهو ال
يخ�شى �أحد ًا ،ويعود ال�صوت مرة ثانية:
 �شفيك ،نحن هنا.حي هال�صوت.
 يا ّ الظاهر قطعتك عن املذاكرة يا عمري؟ �أدري بج ،كل همج تخليني �أر�سب يف �صفي عل�شان ت�صريين معاي يف �صفواحد ،ب�س هاحللم مهب حولج.
 كنا �صغار وقتها ،وما على كالمنا قاله.�شي واحد ب�س.
 يا ليت نرجع احلني لذاك الزمان ،عل�شان ّ �شنهو؟ التقي وياج مثل �أول. ب�س �شالفايدة واحنا �صغار؟ ال ،باخلي ذاكرتي معاي (ت�ضحك) ..تدرين يا �سارة� ،أبوج وعدين بهدية �إذاجنحت ال�سنة يف الثانوية.
 واهلل؟ ،يا بختك. انتي تعرفني �شللي امتناه يوعدين به؟ خل ابوك يكلمه عيل. ذكية ،ما �شاء اهلل عليج. قلبي يقر�صني من درا�ستك يف امريكا. احنا متفقني� ،سنة وحدة هناك وبارجع عل�شان اتقدم لج� ،صربي علي يا عمري299

و�ساعديني عل�شان �أح�س ان الأيام احللوة التي �أمتناها وانتي معاي �صارت قريبة.
 عيل ما ابغي �أعطلك عن املذاكرة ،بات�صل فيك باكر. باتر ّياج.مل يبق �إال �شهر واحد دون االمتحانات النهائية ،كان ح�سني م�صمم ًا منذ بداية
العام على �إحراز التفوق كعادته ،انقطع عن الذهاب �إىل البحر منذ �شهور من �أجل
�أن يتفرغ للدرا�سة ،ورمبا حتى ال يفقد �صوت �سارة ،مل ي�ستطع طوي ًال �أن يخفي حبه
�أمام �أبيه و�أمه ،لكنه ا�ستطاع �أن يخفي ا�سم من يحب وترك لهما الظن والتخمني على
راحتهما ،فلي�س من ال�سهل عليه �أن يخفي ات�صاالته الهاتفية مدة �سنتني ،وكم كان
فخور ًا ب�أبيه الذي متنى عليه �أن يكون هذا احلب جدي ًا و�شريف ًا ،فلي�ست بنات النا�س
لعبة يا ولدي� ،أحب من �شئت ال يهمني ،ولكن بق�صد �شريف.
كان خالد يف كل مرة يرى فيها ولده ح�سين ًا م�ستغرق ًا يف الكالم على الهاتف ينظر
�إىل زوجته وهو يبت�سم لها ،بينما هي ال ت�صدق نف�سها من الفرح الذي يتملكها ل�سبب
ال تدركه متام ًا وح�سني يهرب منهما بالهاتف �إىل حجرة �أخرى ،مل يكن خالد خائف ًا
على درا�سته ،كان يرى ب�أم عينيه كيف يقطع اليوم يف املذاكرة ،وخ�صو�ص ًا يف املرحلة
الأخرية ،فقد اعتزل يف البيت ومنع نف�سه من اخلروج حتى �إىل ال�شارع.
وعلى الع�شاء عندما جتتمع العائلة كان ح�سني كعادته ال يتخلى عن مماحكة جدته
�أم خالد ،ومرة �س�ألها بجدية مفتعلة وهو يعلم اجلواب �ضمن ًا:
 ي ّدتي ،يقولون ما يف �أغلى من الولد غري ولد الولد.ي�ضحك خالد وهو يهز ر�أ�سه وهو يعلم ق�صد ح�سني ،بينما جدته ال يهمها ذلك،
فتجيبه بال مباالة:
 يقولون جذي!..300

هنا ي�صل ح�سني �إىل النقطة احلا�سمة:
 معناها انتي حتبيني �أكرث من �أبوي..وتفاج�أ �أم خالد ،لكنها �سيطرت على عواطفها ب�سرعة و�أجابت بهدوء:
 �أنا �أحبك من حمبة �أبوك ،هذيه خالد را�س املال اللي خريه علينا كلنا ،ياماتعب و�شقى عل�شا ّنا ،وانت يا وليدي �أحبك بعد مثل �أبوك.
 عيل لي�ش املثل يقول �إين �أغلى من �أبوي؟ ب�س ،كل عي�شك!..ورغم ال�ضحكات �إال �أن خالد ًا ي�سرح بعيد ًا يف عيني �أمه اللتني مل ي�ستطع يف حياته
�أن يفلت منهما ،ويرجع ح�سني مرة �أخرى لي�س�أل جدته عن م�س�ألة يف الريا�ضيات
فتجيبه:
 انت ما تيوز عن �سوالفك؟ ،اهلل يعني قلب اللي هي ن�صيبك� ،أكيد بتنبط جبدهامن هذرتك.
يف اليوم التايل ذهب اجلميع للم�شاركة يف عر�س حممد جا�سم �إكرام ًا لذكرى
املطوع ،جاءته الهدايا من كل �صوب ،وذهبت �أم خالد بنف�سها لتبارك رغم الغثيان
ورغم الأمل الذي كانت ت�شعر به منذ ال�صباح يف جانبها الأمين ،وقد �أخفت كل ذلك
حتى ال تف�سد بهجة ذلك اليوم.
راح ال�شاب الطيب حممد م�شغو ًال بنف�سه و�سط القوم الذين حتلقوا من حوله،
وقد لب�س الب�شت الذي قدمه له حمد من بني الهدايا التي قدمها له ،و�أخذ البع�ض
ين�صحه وي�سر �إليه بالكلمات عن �أمور الزواج.
يف العر�س كادت حتدث م�شادة حامية بني ح�سني الذي �أجربه �أبوه على املجيء،
و�سامل ولد حممد ،وكان ال�سبب ب�سيط ًا ،ولوال �أن هناك ح�سا�سية قدمية بينهما لتغا�ضى
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ح�سني عن الأمر ،لكنه مع �سامل بالتحديد مل يحتمل ،وانفجر يف وجهه ك�أمنا يريد
افرتا�سه لوال تدخل النا�س الذين حولهم ،وان�صرف ح�سني من العر�س مغ�ضب ًا وهو
يعلم �أنه �سيواجه �أباه الذي �سيلومه كثري ًا على ذلك الت�صرف دون �أن يعرف �أ�سبابه،
لكن �أمر ًا غري متوقع للجميع جعل من ق�ضية ح�سني هام�شية جد ًا ،وهو �سقوط اجلدة
�أم خالد من الإعياء بعد �أن و�صلت �إىل البيت.
يف امل�ست�شفى بعد �أن �أجريت التحاليل ال�سريعة للمري�ضة ،واجه الدكتور ولدها
خالد ًا الذي ذهبت الدماء من وجهه:
 ما �أخفي عليك ،والدتك معاها تليف بالكبد ،بالإ�ضافة لت�صلب �شراينيمزمن.
 يعني احلالة خطرية يا دكتور؟ للأ�سف خطرية جد ًا ،لذلك الزم تبقى يف امل�ست�شفى ،قوي قلبك وال تي�أ�س وت�أكد�إن احنا نقوم بالواجب.
ال يعلم غري اهلل كيف ق�ضى خالد تلك الليلة يف البيت وقد غابت عنه �أم خالد
للمرة الأوىل يف حياتها� ،أح�س املكان قفر ًا ،و�أنه غريب متام ًا عن البيت ،مل يحتمل،
خرج �إىل امل�صطبة التي تطل على البحر ،مل ي�ستطع �أحد �أن يفعل �شيئ ًا ملوا�ساته ،فقد
كانوا يتح�سبون جميع ًا لهذا اليوم املر.
وك�أن �أمواج البحر يف تلك الليلة �أخذت تن�سكب من عينيه ملح ًا حارق ًا ،بينما راح
يجه�ش بالبكاء كطفل �صغري �أبعدته �أمه احلنون عن ح�ضنها يف تلك الليلة.
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الوعــد
جنح ح�سني بتفوق يف امتحان ال�شهادة الثانوية ،وذهب من فوره �إىل امل�ست�شفى
ليب�شر �أباه وجدته بالنتيجة ،فخالد مل يفارق امل�ست�شفى يوم ًا واحد ًا منذ �أن دخلته
�أمه ،ترك العمل يف الور�شة ليديرها م�ساعدوه بعد �أن �أ�صر الأطباء على بقاء �أمه
بامل�ست�شفى نظر ًا حلالتها احلرجة ،مل تكن �أم خالد بقادرة على الكالم نظر ًا للتعب
الذي تعانيه ،اقرتب ح�سني منها وقبلها على جبهتها ،وجاء الدكتور ليطلب منهم �أن
يرتكوها لرتتاح ،ف�أي انفعال قد ي�سبب لها الأذى� .أم�سك خالد بيد �أمه ف�أوم�أت �إليه
بعينيها �أن يذهب مع ح�سني لريتاح هو الآخر يف البيت ،يف الطريق �س�أل خالد ولده
ح�سين ًا �أن يختار الهدية التي يرغب بها مبنا�سبة جناحه ،وكان جوابه مفاج�أة للأب
غري متوقعة:
 يبه� ،أنا هديتي الوحيدة �إنك تروح حق يدي خمي�س وتييبه بنف�سك يتغدىمعانا..
 يا ح�سني يا ولدي افهمني ،ال حت�سبني حاقد على يدك هال�شكل. واللي يخليك يبه عل�شان خاطري ،بان�شدك بالغالية جدتي �أم خالد..وينظر خالد ملي ًا �إىل ولده الكبري ح�سني ويهز له ر�أ�سه موافق ًا بينما كانت الدموع
تطفر من عيني ح�سني ،فيذهبان مع ًا �إىل خمي�س الذي تركته زوجته فاطمة وحيد ًا يف
البيت ،فقد �أُغلقت ور�شة النجارة بعد �أن حولها حمد �إىل بقالة كبرية و�أعطى خمي�س ًا
مبلغ ًا من املال تعوي�ض ًا له ،مل يعد خمي�س قادر ًا �أ�ص ًال على العمل ،كان �شعره الأبي�ض
الذي ميلأ وجهه و�صدره و�ضحكته النقية ال�ساذجة يزيدانه بهاء وجاذبية ،مل ي�صدق
خمي�س عندما ر�أى �صهره خالد ًا يدخل �إليه يف البيت مع ح�سني ،مل ي�صدق حتى �أم�سك
به وعانقه ،دعاه خالد لريكب ال�سيارة معهما ،فالغداء اليوم لنا جميع ًا مبنا�سبة جناح
ح�سني بالثانوية ،كان يوم ًا �سعيد ًا بحق ،اختتمه حمد حني مر ببيت خالد وهن�أهم عند
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ين�س ما وعد به كعادته حني قدم حل�سني وهو يعانقه
الباب لأنه م�ستعجل ،لكنه مل َ
ال�ساعة الثمينة هدية جناحه.
عند الع�صر ذهب خالد مع زوجته نورة لزيارة �أمه يف امل�ست�شفى ،بينما بقي
ح�سني يف البيت ،كان يعرف �أن �سارة بانتظاره ،فهي الوحيدة التي يتمنى �أن ت�شاركه
الفرحة منذ اللحظة الأوىل ،وعندما رن جر�س الهاتف �أخري ًا �شعر ح�سني �أن جدران
احلجرة التي كانت تطبق عليه قد ابتعدت �إىل ما ال نهاية عنه..
 �ألف مربوك يا ح�سني. الفال لج �إن �شاء اهلل!.. تدري؟� ،أنا فرحانه لك ،وزعالنه بنف�س الوقت.. �شدعوه يا �سارة؟ لأن جناحك بيذكرين بقرب موعد �سفرك. �سارة ،عيوين ،احنا حبنا الزم ي�ساعدنا على النجاح ماهب على الف�شل� ،صدقينيكلها �سنة باثبت نف�سي يف �أمريكا وبارجع لج يف االجازة عل�شان �أخطبج ونتزوج ون�سافر
مييع عل�شان تكملني درا�ستج معاي هناك ،ب�س حتملي ما تنجحني!!
 من الناحية هاذي ال حتاتي ،ب�س انت حتمل.. �شفيج �سكتّي؟ ،كملي كالمج. مب عارفه� ،ساحمني �أنا متلخبطة ،ب�س الزم تعرف �إين عل�شان كلمة منكبانتظر العمر كله.
 يا عمري انتي. ما عليه يا ح�سني ،باقطع االت�صال ،الأهل و�صلوا.304

 مع ال�سالمة.كل الأمور جتري ب�سرعة عندما حتاول �أن ال تنتظرها ،وهكذا وجد ح�سني نف�سه
حني �أبلغته �إدارة البعثات باال�ستعداد لل�سفر �إىل �أمريكا ،ورغم توقه لل�سفر و�إكمال
درا�سته �إال �أنه كان يحاول �أن يوهم نف�سه ببعد ذلك اليوم ،يوم ال�سفر ،حتى تتاح
له الفر�صة ليتحدث �إىل �سارة التي كانت تعي�ش موعد �سفره يوم ًا بيوم ،كان نب�ض
كلماتها يزداد ع�صبية ،وعندما جاء الوقت الذي يبلغها فيه عرب الهاتف �أنه �سي�سافر
يف �صباح الغد مل ت�ستطع �أن تكمل و�أجه�شت بالبكاء ،بينما كان هو ال حول له وال قوة �إال
�أن يطمئنها بكلماته ،كان يود لو يك�سر اجلدران واحلواجز جميع ًا ويحجز لها بطاقة
�سفر لرتكب �إىل جانبه ،لكن كل �شيء كان خارج �إرادتهما ،ولي�س لهما �إال �أن يتم�سكا
بحبهما ،لأنه �سرتة النجاة الوحيدة التي تنقذهما من الغرق.
مل يحاول خالد �أن ي�ستف�سر من ابنه ح�سني �ساعة ر�آه م�ضطرب ًا بعد �أن ترك
�سماعة الهاتف ،فقد قدر موقفه ،وكان واثق ًا �أن ولده قادر على جتاوز هذه املحنة
بنف�سه.
�أخذ ح�سني ال�سيارة من �أبيه ليودع جدته يف امل�ست�شفى ويجلب �أمه من عندها،
وكانت هذه حمنة �أخرى حل�سني ،لأنه كان يعلم �ضمن ًا �أن هذا �سيكون �آخر لقاء بجدته
املتهالكة التي تعي�ش �أيامها الأخرية ،ومل ي�ش�أ الأب �أن يذهب معه ،لأنه لن يقدر على
احتمال املوقف بتات ًا ،وهناك دفن ح�سني وجهه يف كف جدته حتى ال يرى وجهها وترى
دموعه ،وبكلمات متقطعة و�صل �إليه �صوتها:
 اهلل يحفظك يا ولدي ح�سني ،لكن �إذا تعزين خلك مع �أبوك وا�سمع كالمه،وكون ع�ضيده يف ال�شدة والرخا ،وانا را�ضيه عنكم دنيا و�آخره ،ب�س ال تن�سى و�صيتي،
�أبوك يا ح�سني!
يف الطائرة التي �أقلته �إىل �أمريكا اتك�أ �إىل اخللف يف املقعد املريح وو�ضع يديه
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حتت ر�أ�سه و�ساعدته الغيوم البي�ضاء التي ر�آها من النافذة يف �إبعاد الك�آبة التي خلفتها
م�شاهد الوداع املتالحقة ،وتذكر �أمر ًا غريب ًا بينما كان �صوت جدته ي�أتيه كال�صدى،
فقد كانت تو�صيه ب�أبيه وك�أنها ت�سلمه الأمانة� ،إنه طفلها العزيز ،كانت خائفة عليه من
تو�ص ح�سين ًا فقط ،بل كل من زارها.
بعدها �أكرث من خوفها على �أي �شيء �آخر ،ومل ِ
مل ين�س قائد الطائرة �أن ينبه الركاب �إىل �أنهم يعربون الآن حاجز الليل والنهار،
«�سبحان اهلل» ،قالها ح�سني وهو يرى نف�سه يف قلب الليل بعد �أن كان يف قلب النهار،
و�ساعده ذلك العتم يف �أن يريح جفونه املتعبة بعد �أن ُخففت �أنوار الطائرة ،ومتطمط
بج�سمه امل�شدود وهو يبعد ر�أ�سه للخلف ،وراوده النعا�س واخلدر اللذيذ ،بينما كانت
الطائرة تعرب املحيط الكبري �إىل �أمريكا.
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ال�صدمة الثانية
مل يحتج امل�ست�شفى �إىل �إبالغ خالد للمجيء لوداع �أمه الوداع الأخري ،لأنه كان
مالزم ًا لها وال يغادر حجرتها ،وعندما دخلت مرحلة الغيبوبة كان امل�سكني ال يعرف
ما الذي عليه �أن يفعله كي ت�صحو �أمه من جديد ،فهو تارة يقر�أ القر�آن عند ر�أ�سها،
و�أخرى يدعو اهلل بتو�سل ،ثم يحاول �أن يكلمها دون فائدة ،ومل تقنعه كلمات الأطباء
املوا�سية له ب�أنها يف عامل �آخر الآن وتلفظ �أنفا�سها الأخرية ب�سكون ولي�س هناك جمال
لأي طبيب بعد الآن.
عندما ا�ست�سلمت �أخري ًا و�سكن ذلك اجل�سد� ،أطبق خالد على وجهها يلثمه وهو
ي�صرخ بلوعة ،مما ا�ضطر الأطباء لإعطائه حقنة مهدئة خوف ًا عليه من االنهيار
التام.
ا�ستند �إىل الرجال حني �شيعوا �أمه �إىل مثواها الأخري ،كان حمد �إىل جانبه طوال
الوقت يذكره ب�أنه رجل وعليه �أن ال يبكي كالأطفال« ..ا�صرب يا بو ح�سني ،هذا اليوم
علينا كلنا».
يف البيت مل جتر�ؤ زوجته التي كانت تبكي معه �أن توا�سيه خيفة �أن تفلت منها كلمة
ال تعجبه فينقلب الأمر عليها ،ومل ت�سمح فاطمة لزوجها خمي�س ب�أن يذهب �إىل خالد
يف تلك الفرتة و�أو�صته �أن يبقى بعيد ًا.
بعد مدة وزعت نورة �أغرا�ض �أم خالد على بع�ض العجائز حتى ال تبقي �أثر ًا لها يف
البيت يعيد احلزن �إىل قلب خالد ،ورغم �أن ر�سالة ح�سني املوا�سية خففت عنه بع�ض
ال�شيء� ،إال �أنه ظل ال ي�ستطيع النوم يف الليل ،فرغم جميع الكلمات الطيبة املوا�سية
التي �سمعها ممن حوله ،ورغم تظاهره بالتفهم ،لكن �شيئ ًا يف جوفه ظل يحرتق على
�أمه التي ترقد الآن حتت الرتاب..
 اهلل يرحمج يا ميه ،احلياة من عقبج تغريت� ،إيه ..احلني قريب يكمل احلول307

وانتي حتت الرتاب ،و�سع اهلل يف قربج وطيب اهلل ثراج.
كل �شيء يبد�أ يف هذه احلياة �صغري ًا ثم يبد�أ بالكرب والتنامي� ،إال املوت ف�إنه
يبد�أ كبري ًا جد ًا ثم ي�أخذ مع الأيام بال�صغر والتال�شي ،انطوى احلزن �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف
داخل قلبه وغلفته الأيام بغالالت رقيقة ما تفت�أ �أن ت�صبح �سميكة لتحجز هذا احلزن
وتطفىء لهيبه.
عاد خالد �إىل حياته العادية كمن يتعرف �إليها من جديد ،مثل طفل �أطلقته
�أمه احلنون من ح�ضنها وراح يحاول وحيد ًا معرفة الأ�شياء من حوله ،لكن ذلك جاء
مت�أخر ًا ،مما �سبب له حزن ًا �آخر ي�شبه اخليبة واالنك�سار ،فقد زادت الك�آبة من عزلته
ومل يجد موا�سي ًا له يف وح�شته �إال قراءة القر�آن الكرمي ل�ساعات حتى ي�أتيه النوم ،وعند
الفجر يذهب مبكر ًا �إىل امل�سجد ،وكانت نف�سه ترتاح للعتم وهو ي�ستند �إىل العمود �أمام
املحراب يدعو لأمه باملغفرة والراحة.
• • •
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لعبة الكبار
�أخذ حمد يفرك عينيه اللتني حترقانه ،بينما جل�س �إىل جانبه حممد بن �أبي
ح�سني �شريكه يف الفندق ال�سياحي ال�ضخم الذي ينوي �إن�شاءه ،لكن امل�شكلة كانت
تتلخ�ص يف �إيجاد الأر�ض املنا�سبة ،وهذا هو الذي جاء مبحمد يف هذا اليوم �إىل
مكتب حمد ،بعد �أن �أ�صبح حمد ال يثق باملديرين الذين يديرون �أعماله ،مما دعاه �إىل
تركيز جميع الأعمال بني يديه وحتت �إ�شرافه مبا�شرة ،وكان مربره يف ذلك �أن اجلميع
ي�سرقونه عندما تغفل عينه ،وهكذا كان عليه �أن يق�ضي فرتات طويلة يف العمل ،مما
زاد من م�شكلة ال�سكر لديه ،وقد �أخربه الأطباء الذين زارهم �أكرث من مرة �أنه �سيعاين
من م�شكلة خطرية �إذا مل يلتزم بتعليماتهم.
بدا على حممد �أنه جاء يحمل خرب ًا بخ�صو�ص امل�شروع اجلديد ،فبادره حمد بعد
�أن �شرب ك�أ�س املاء البارد:
 ها بو �سامل� ،ش�صار معاك؟ تدري يا بو �شهاب من هو موقف يف ويه م�شروعنا اجلديد؟ ال  ،من هو؟ �شرايك �إنه خمي�س؟! خمي�س ما غريه..؟ �إي� ،أر�ض بيته �أن�سب مكان حق م�شروعنا ،وحمد غريك يقدر يقنعه. عيل خمي�س هاه ،هاذي ب�سيطة ،اعترب خمي�س يف خمباي. �أدري ،ب�س �أبغي �أو�صيك ،ترى ال ي�سمع ن�سيبه خالد باملو�ضوع.. ما عليك ،اترك هاملو�ضوع علي ،ها تبي تقول �شي؟309

 ال خال�ص� ،صحيح ولدي �سامل يبلغك ال�سالم. اهلل ي�سلمه ،متى و�صل من �أوروبا؟ من يومني ،واتفق هناك على وكالتني جداد. فيه اخلري. ال ،وناوي بعد يتزوج! هاذي ال�ساعة املباركة. قال انت واعده من زمان تنقي له العرو�س. زين ،و�أنا عند وعدي.يف امل�ساء ا�ستدعى حمد خمي�س ًا �إىل بيته ،وذهب خمي�س دون �أن يخرب فاطمة،
ف�شوقه كبري �إىل حمد الذي مل يره منذ زمن ،وحمد ال يبعث �إليه �إال وهناك �شغل يعتمد
عليه فيه ،وبعد �أن �شرب القهوة معه واطم�أن حمد على �صحته قال له م�ستغرب ًا:
 �أنا للحني م�ستغرب يا خمي�س �شلون �أنت �صابر على بيتك ذيه؟ لي�ش ما ت�سكن�شي.
يف بيت يديد بدل هاخلرابة؟ ،حرام عليك� ،صحتك يا خمي�س قبل كل ّ
 على ي ّدك ،وين هالبيت اليديد؟ ،وبعدين فلو�سي ما تيزّي ،تبيني �أحطها يف بيتو�أقعد ما عندي �شي؟
 ال ،من يقول جذيه؟ عيل �شلون؟ �شرايك لو �أنا عطيتك بيت جديد وفوقه خم�سني �ألف ريـال؟ يه ،بيت يديد وفوقه خمي�س �ألف ريال؟ �إي ،بدل هالبيت اخلرابه اللي انت �ساكن فيه.310

 واهلل زين. اب�صم هني على هالورقة وبا�سلمك مفتاح البيت اليديد و�شيك بخم�سني �ألفريـال.
ين�صرف خمي�س غري م�صدق نف�سه من الفرح بعد �أن ا�ستلم مفتاح البيت اجلديد
لرييه زوجته مفتخر ًا مبا فعل ،لي�س هذا وح�سب ،بل و�شيك بخم�سني �ألف ريال،
�سيذهب �إىل البنك يف ال�صباح الباكر مثل كبار رجال الأعمال لي�صرفه وي�ضع املبلغ
يف ح�سابه.
كانت غلطة فاطمة �أنها انفعلت وذكرت �صهره خالد ًا ،لأنه هو الذي ي�ستطيع
تقدير هذا الأمر ،مما زاد يف عناد خمي�س وم�شاك�سته ،كمن �أح�س ب�أن �أحد ًا ال يتمنى
له اخلري واجلميع يريدون �أن ي�سلبوه ما ربحه يف �صفقة البيت ،و�أ�صر خمي�س على
زوجته فاطمة �أن تنتقل �إىل البيت اجلديد يف م�شروع �سكني قريب من الفريج ي�شبه
البيوت ال�شعبية ،ووجد لديه من املال ما ي�ستطيع �أن يفر�ش به البيت ب�أثاث جديد.
كان خالد يعي منذ البداية �أن حمد ّ
غ�ش خمي�س ًا ،ذلك الرجل الذي مل ي�سيء
�إليه يف يوم من الأيام ،فقد تبني خلالد �أن قيمة الأر�ض تزيد على مليون ريـال ،ورغم
�أن خمي�س ًا مل يلج�أ �إىل خالد ،بل توارى عنه وحتا�شى ر�ؤيته من�شغ ًال ببيته اجلديد،
فقد ذهب خالد �إىل حمد وعاتبه عتاب ًا مر ًا لأنه ا�ستغل �سذاجة وطيبة خمي�س يف هذه
ال�صفقة ،رغم �أن حمد نفى �أمامه �أن يكون �صاحب ال�صفقة ،بل �شريكه حممد هو
الذي �أقنع خمي�س ًا ،وهو الذي دفع الفلو�س ،والبيت اجلديد الذي �أخذه خمي�س يعود
مل�شروع حممد ال�سكني ولي�س حلمد دخل فيه ،و�أنه حاول منع ال�صفقة ،لكن خمي�س ًا
ب�صم وانتهى الأمر ،وذهب خالد وهو يدرك �أن حمد لن ين�سى له كلماته القا�سية يف
حقه.
• • •
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ال�سراب
عاد ح�سني �أخري ًا �إىل البالد بعد �أن ت�أخر �شهرين هناك عن موعد �إجازته لإنهاء
�أحد الف�صول املهمة ،الحظ على �أبيه منذ البداية �أنه تغري كثري ًا ،فهو ال يلب�س العقال
فوق الغرتة ،وذقنه طويلة ،ولوال �أنه دقق فيه كثري ًا ملا عرفه وهو يلب�س النظارات
الطبية ،كما �أن حديثه �أ�صبح يتكرر فيه كثري ًا ذكر اهلل ،ومل يكن ح�سني بطبيعة الأمر
مت�ضايق ًا من ذلك ،لكنه الآن �أمام �أب جديد ،هكذا �أح�س منذ الوهلة الأوىل ،و�أخربته
�أمه �أن �أباه يداوم على الذهاب �إىل امل�سجد وال يقطع فر�ض ًا بعد وفاة �أمه.
مل يكن التغيري الذي الحظه مقت�صر ًا على �أبيه ،بل فوجئ وال�سيارة تنعطف �إىل
البيت بوجود �شاحنات ورافعات كبرية تعمل هدم ًا يف بيت جده خمي�س ،وعلى الغداء
�أخربوه بكل الق�صة.
هي�أ ح�سني نف�سه م�سبق ًا للحديث عن درا�سة الهند�سة يف �أمريكا ،لأنه كان يتوقع
�أن �أباه لديه الكثري لي�س�أله ،لكن خليبته مل يهتم الوالد بغري ال�س�ؤال عن �صحته والدعاء
له بالنجاح والتوفيق و�س�ؤال خمت�صر جد ًا عن درا�سته ب�شكل عام.
يا اهلل كيف تتغري الدنيا! ،لكن ح�سين ًا املندفع الذي كان كيانه كله يغلي لي�صل
�أخري ًا �إىل البلد مل ي�شغله ذلك كثري ًا بقدر ما ي�شغله �أن ينجز ما جاء حقيقة لأجله،
�إن �إجازة ال�شهر �ستكون كافية للخطبة والزواج وال�سفر مع �سارة �إىل �أمريكا ،بعد �أن
�أو�صى هناك قبل �سفره على �شقة جتمعهما� ،صغرية لكنها مريحة وعملية ،دفع عربون ًا
لها وودع زمالءه الطالب الذين كان ي�شاطرهم ال�سكن لينتقل �إىل جناح العائالت.
عندما يعود والدي من �صالة املغرب �س�أفاحته بالأمر ب�صراحة و�أبرر له كل �شيء،
وعمي حمد لن يت�أخر عن م�ساعدتي يف ذلك� ،إنه رجل متفهم وذكي ،و�سوف يكون
الزواج يف م�صلحة ابنته لتكمل درا�ستها ،ولكن قبل كل �شيء ال بد �أن �أ�سمع �صوتها.
�أدار قر�ص الهاتف وانتظر حتى ي�سمع ال�صوت:
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 �ألو..وكانت هي ،وبع�صبية تتابع:
 �ألو� ..شفيك ما تتكلم. �سارة..؟ من.؟ ح�سني؟ �أنا رديت لج يا عمري.وجته�ش بالبكاء مثل طفلة ،فقد عا�شت �شهرين على �أع�صابها وهي تنتظر.
ويتابع ح�سني مت�أثر ًا:
 ما عليه يا عمري ،حقج علي.وبلهجة حمببة:
 يا ليتك جدامي احلني حتى �أ�ضربك!..(وي�ضحك ح�سني):
 عاد جذيه من �أولها؟! وينك يا ظامل؟ ،جذي ت�سوي فيني و�أنا على نار �أنطر ردتك. ما عليه يا عمري ،الظروف كانت �أقوى مني ،بعدين �أ�شرحها لج ،لكن يكون يفعلمج ،انا ا�ست�أجرت �شقة �صغرية لنا ،وهيه بارزة احلني عل�شان ن�سكن فيها.
 ما دام جذيه ما عليه! انا �أنطر �أبوي احلني يرد من امل�سيد عل�شان �أكلمه يف املو�ضوع ،و�إن �شاء اهللباكر بنفاحت �أبوج.
313

 مهب م�صدقة �إن الأيام اللي جتمعنا قربت هال�شكل.. عل�شان احنا انتظرنا وايد يا عمري. متى عاد بيي باكر..؟وبهدوء كمن يريد �إثارتها:
 �أكيد باكر. �أوف يا �أع�صابك ،من وين خذت هالربود؟ من الثلج والزمهرير اللي هناك.وت�أخذهما االحاديث والأخبار التي ال تنتهي بني العا�شقني ،كل منهما و ّد لو يرى
�صاحبه حقيقة لثانية واحدة حتى يبدد الوهم الذي ي�سكن يف حياتهما.
ي�ضطر ح�سني �إىل �أن يقطع االت�صال بعد �أن �شاهد والده الذي ت�أخر يف امل�سجد
وبقي هناك حتى �صلى الع�شاء يدخل البيت ،وعلى الع�شاء فوق امل�صطبة فاحت ح�سني
�أباه مبو�ضوع �سارة ،فربقت عينا �أمه �سرور ًا ،لكن الأب ا�ستمع دون ده�شة كبرية �إىل
ولده ي�شرح له ظروف جميئه ونيته يف ا�ستعجال الزواج لكي ي�سافر مع �سارة �إىل �أمريكا
بعد �أن وعده �أن ذلك لن ي�ؤثر يف درا�سته ،بل بالعك�س ،وب�صراحة قال له �إن الزواج
�سيمنعه من �إقامة �أي عالقة غري �شريفة ،فاملغريات هناك كثرية ،ولعل هذا املربر
الأخري وجد �صدى وقبو ًال لدى الوالد �أكرث من كل املربرات التي ذكرها �أو ًال ،وبعد
�صمت طويل تكلم �أبو ح�سني:
 �إن �شاء اهلل باكر باروح �أزور حمد و�أتفاهم معاه.فقفز ح�سني من فرحته �إىل �أبيه وقبل ر�أ�سه ور�أ�س �أمه:
 اهلل يدميكم يل..وي�ست�أنف �أبو ح�سني كالمه:
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 وابغيك تروح معاي عل�شان ت�سلم عليه وي�شوفك.تلك الليلة مل ينم ح�سني حتى ال�صباح ،ويف اليوم التايل فوجئ حمد بزيارة خالد
وح�سني له ،وكعادته رحب بهما �أح�سن ترحيب ،وراح ي�س�أل ح�سين ًا عن �أمريكا ودرا�سته
هناك ،ومتنى ح�سني �أن ال تطول �أ�سئلته كثري ًا ،فكان يجيب بطريقة خمت�صرة وا�ضحة،
بينما كان يرقب �أباه كي يبد�أ بفتح املو�ضوع ،و�أخري ًا جاءت اللحظة املنا�سبة..
 يا بو �شهاب� ،إحنا يايينك اليوم يف �أمر يخ�ص ولدي ح�سني.. �آمر يا بو ح�سني ،خري؟ اهلل ي�سلمك ح�سني يبغي يعر�س ،وطالب يد بنتك �سارة ال خال منكم ،وهمعيالك والقول لك يا بو �شهاب..
فوجئ حمد متام ًا بالطلب ،بينما تعلقت عينا ح�سني به وابت�سم حمد ابت�سامة
غام�ضة:
 وكاد ح�سني ح�سبة ولدي وماهب غريب ،لكن �أبغي منك مهلة يا بو ح�سني� ،أنتتدري الزم �أ�س�أل الأهل و�أجوف راي بنتي �سارة ،وان �شاء اهلل بارد لكم اخلرب..
ويهز الأب ر�أ�سه موافق ًا رغم �أنه كان يعلم �ضمن ًا �أن حمد يريد �أن يقر�صه بطريقة
ما ،لكن ح�سين ًا تدخل بعد �أن طلب ال�سماح من �أبيه:
 يا عمي �أنا ظرويف �ضيقة بالن�سبة للإجازة ،ونيتي طبع ًا عقب موافقتك �إين�أتزوج يف هالأ�سبوع �أو الأ�سبوع الياي و�أ�سافر مع زوجتي �أمريكا.
 ما �شاء اهلل ح�سني م�ستعجل على الزواج ،زين �إن �شاء اهلل بارد لكم خرب باكر،بات�صل فيك بابو ح�سني.
يغادران مكتبه بعد �أن �شعرا �أنه منهمك يف ق�ضية امل�شروع اجلديد ،مل يطر�أ يف
بال ح�سني �أي بادرة �شك بالن�سبة ملوافقة حمد ،يف الوقت الذي كان الأب لديه �إح�سا�س
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ب�أن الأمر لن يتم على ما ي�شتهي ح�سني ،لكنه مل ي�ش�أ �أن يزعج ولده املتلهف وي�صدمه
باحلقيقة القا�سية ،غري �أن الذي كان ي�شغل الأب هو ذلك املربر الذي �سريف�ض حمد
على �أ�سا�سه ،لأنه يعلم �أن حمد من النوع الذكي الذي ال يت�صرف ع�شوائي ًا �أبد ًا ،بل
بطريقة حم�سوبة ،هل �سيعتمد على عدم موافقة زوجته ابنة النوخذة �أبي حممد لأنها
حتقد على خالد للق�صة القدمية؟ ،رمبا يظهر حمد وك�أمنا يتع�صب لزوجته ويحامي
عن حقدها ،لكن ذلك لي�س كافي ًا وال مربر ًا ،ملاذا يكون ح�سني �ضحية لق�صة ال عالقة
له بها من قريب �أو بعيد؟! ،ثم �إن ح�سين ًا لي�س �شاب ًا من ال�سهل جتاوزه ،فهو ابن عائلة
معروفة ،وله م�ستقبل علمي ،و�سمعته نظيفة ،ما الذي يريد �أكرث من ذلك حمد الذي
مل يتزوج ابنة عمه �إال لأنه يريد االلتحاق مبقام العائلة؟!.
حدث ما حدث يف بيت حمد ذلك اليوم ،وعند �ضحى اليوم التايل بر حمد بوعده
وات�صل ب�أبي ح�سني ليبلغه �أ�سفه لعدم املوافقة يف البيت على املو�ضوع� ،أخربه �أنه وعد
م�سبق ًا �سامل بن حممد بابنته �سارة ،لكنه مل ي�ش�أ �أن يخربهم بذلك وقتها وانتظر حتى
يعرف ر�أي ابنته �سارة الأخري ،و«على كل حال ولدك ح�سني يف �أول درا�سته ،والبنات
مثل الهم على القلب» ،ومل تنفع ظرافة حمد يف �إقناع خالد ف�س�أله:
 لي�ش ما تقول يل ال�سبب احلقيقي يا حمد؟ لي�ش؟ فيه ظروف متنعني يا بو ح�سني ،لكن �إذا حبيت باقولك �إياه.. �شنهو يا حمد؟ ال تن�سى ح�سني من يكون جده!ي�ضرب خالد ال�سماعة بالهاتف حنق ًا وغيظ ًا بعد �أن عرف حمد كيف يلدغه،
وجاء ح�سني ملهوف ًا ليجد �أباه يكاد ينفجر من القهر الذي ملأ وجهه املحتقن:
 خري يبه؟ يا ولدي ..حمد رف�ض يزوجك بنته �سارة!316

 �شتقول؟ �أقول لك رف�ض يزوجك بنته ،ما هي من ن�صيبك!! مب معقول ،لي�ش يا يبه؟ لي�ش؟ �شاقول لك يا ح�سني ،من زمان و�أنا خايف من هاليوم. يبه� ،شنهي ال�سالفة؟ عل�شان خمي�س اي�صري ي ّدك� ،شرايك؟ هو قال لك جذيه؟ توه احلني قايل يل يف التلفون.يندفع ح�سني �إىل اخلارج ال يرى �شيئ ًا بعينيه من احلنق والغيظ ،وف�شل الأب يف
�إم�ساك ولده الذي اندفع بكل قوته جري ًا �إىل حيث يجل�س حمد ،كان حمد يف مكتبه
الفخم الذي يطل على امل�شروع اجلديد ،وعندما ر�أى ح�سين ًا يقتحم عليه املكتب �صرخ
عليه:
 �شفيك انت� ،شفيك؟ ما ت�شوف ورانا �شغل؟يقف ح�سني الهث ًا ووجهه يعرب عن حتدٍّ �صارخ:
 �أنا ييتك عل�شان ا�سمعها منك بنف�سي و�أت�أكد انك �صج ما تبيني �أتزوج بنتكلأن خمي�س يدي!
وبال مباالة ال تخفى فيها ال�سخرية والتعايل:
 �إي نعم ،لأن خمي�س يدك ما �أزوجك بنتي� ،شتبغي بعد؟ورغم �أن الدمع كاد يطفر من عيني ح�سني� ،إال �أنه متا�سك وان�سالت الكلمات
ال�صارخة بالأمل للمفارقة املرة:
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 انت بو �شهاب اللي كنت تعزين جني ولدك احلني �صرت تعايرين يوم ييت �أخطببنتك؟ �شدعوى يا بو �شهاب ،لي�ش ما تذكرت يدي �أبو خالد اللي �أكرمك وتذكرت يدي
خمي�س؟ لي�ش هديت يدي القوية وم�سكت يدي ال�ضعيفة ،لي�ش؟
 اجنلع من ويهي� ..أقول لك اجنلع..�أم�سك بع�ض املوظفني بح�سني حتى ال ي�ضرب حمد الذي �أ�صابه الهلع للموقف،
فخرج ح�سني ال يلوي على �شيء وتهديدات حمد تطارده دون �أن يعب�أ بها ،حني و�صل
�إىل ال�ساحة والتفت وجد ال�سدرة التي كان يلعب عندها مق�صو�صة بعد �أن دا�ستها
�إحدى اجلرافات التي تعمل يف امل�شروع ،كان القهر ميلأ كيانه كله ،و�أح�س باملرارة وهو
يرى ال�سدرة على تلك احلال وقد ن�صبت �إىل جانبها الفتة كتب عليها ا�سم امل�شروع
وال�شركة التي تبنيه و�أ�صحابه باللغتني العربية والإجنليزية ،تال�شت �أ�صوات الرافعات
واجلرارات من حوله ،كان داخله هو ال�صارخ الأقوى الذي �ساد على كل الأ�صوات التي
حوله ،و�أخذت الرع�شة مت�سك به من ر�أ�سه �إىل �أخم�ص قدميه ،رع�شة من يريد �أن
يعقل �شيئ ًا ،يتجاوز اجلميع ،ثم بد�أت الأ�صوات تعود �إىل م�سامعه ثانية ك�أمنا تنذره
بالرحيل ،لكن يد ًا حانية �أح�سها على كتفه ما زالت تنب�ض باحلياة رغم عروقها اجلافة
�أبعدت ذلك ال�ضجيج ،التفت ح�سني وراءه ليجد جده خمي�س ًا يبت�سم له بوجهه الطيب
وقد �ضحك ال�شيب فيه ليزيده بهاء وروعة ،وب�سذاجة من ال يدري �شيئ ًا:
 وليدي ح�سني ،قالوا يل تبغي تتزوج؟�أم�سك ح�سني بر�أ�س جده و�أخذ يقبله وهو يقول له والدموع تطفر من عينيه:
 ال ت�صدق يا ي ّدي �إذا قالوا لك �إن انت ال�سبب� ،أبد ًا ما هب �صحيح ،هم ال�سبب،و�أنا جدام كربيا�ؤهم باعتز فيك وارفع را�سي �أكرث و�أكرث.
مل يعرف خمي�س ما الذي يتكلم عنه ح�سني ،لكنه جفل عندما ر�أى الدموع يف
عينيه ،وبت�أثر �س�أله:
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 �شللي تقوله؟ ،ما فهمت عليك ،ولي�ش ت�صيح؟حاول ح�سني �أن ي�شرح له ،لكنه �أدرك �أن ال فائدة من ذلك ،فانهار بالبكاء احلار
على �صدر جده الذي راح يبكي معه وهو يقول له:
 لي�ش ت�صيح؟ لي�ش..؟؟رجعت الأ�صوات الهادرة لتخر�س ذلك ال�س�ؤال وتقطع كل جواب ،وان�سحبا �سوي ًا
بعيد ًا عن غبار املكان.
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حمد حم�سن النعيمي
ترجمة /النور عثمان
د .ح�سام اخلطيب
د .ح�سن ر�شيد
خالد عبيدان
�أمري تاج ال�سر
ح�صة العو�ضي
غازي الذيبة
د .هيا الكواري
د� .أحمد عبدامللك
�إ�سماعيل ثامر
د� .أحمد الدو�سري
معروف رفيق
خليفة ال�سيد
�صدى احلرمان
عبد الرحيم ال�صديقي
وداد الكواري
د� .أحمد عبد امللك
د .عبداهلل �إبراهيم
جا�سم �صفر
عبدال�سالم جاد اهلل
د .زكية مال اهلل

ال�سنة
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

م

الإ�صدارات

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

قال املعنى
امل�سرح الأملاين املعا�صر
امل�سرح يف بريطانيا
�إبراهيم ناجي  -الأعمال ال�شعرية املختارة
م�سرح ال�صورة بني النظرية والتطبيق
النوافذ ال�سبع
الرحيل وامليالد
�أوراق ثقافية
بدائع ال�شعر ال�شعبي القطري
�شبابيك املدينة
ح�ضارة الع�صر احلديث
املرتا�شقون «م�سرحية»
معاناة الداء والعذاب يف �أ�شعار ال�سياب
�سحائب الروح
�أ�صوات قطرية يف الق�صة الق�صرية
ذاكرة الإن�سان واملكان
�إبراهيم العري�ض �شاعر ًا
ال�صحافة العربية يف قطر
�أم الفواجع
�صباح اخلري �أيها احلب
ال�صحافة العربية يف قطر «مرتجم �إىل
الإجنليزية»
لآلئ قطرية
الأعمال ال�شعرية الكاملة
التفاحة ت�صرخ ..اخلبز يتعرى
�إدارة التغيري
ال�شعر احلديث يف قطر
ال�شرح املخت�صر يف �أمثال قطر
ل�ؤل�ؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�شرين
على رمل اخلليج

60

�إبداعات خليجية

51
52
53
54
55
56
57
58
59
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امل�ؤلف

خليل الفزيع
د .عوين كرومي
حممد ريا�ض ع�صمت
ح�سن توفيق
د� .صالح الق�صب
�صيتة العذبة
جمال فايز
د .كلثم جرب
علي الفيا�ض /علي املناعي
ظافر الهاجري
د� .شعاع اليو�سف
غامن ال�سليطي
د .حجر �أحمد حجر
�سنان امل�سلماين
د .عبداهلل �إبراهيم
خالد البغدادي
د .عبداهلل فرح املرزوقي
�إبراهيم �إ�سماعيل
علي مريزا
وداد عبداللطيف الكواري
�إبراهيم �إ�سماعيل
ترجمة /النور عثمان
علي عبداهلل فيا�ض
مبارك بن �سيف �آل ثاين
دالل خليفة
عبدالعزيز الع�سريي
د .عبداهلل فرح املرزوقي
خليفة ال�سيد
خالد زيارة
حممد �إبراهيم ال�سادة

(م�سابقة الق�صة الق�صرية
لدول جمل�س التعاون)

ال�سنة
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

2005

م

الإ�صدارات

61
62
63
64
65
66
67

الأدب املقارن و�صبوة العاملية
مهارات الإر�شاد النف�سي وتطبيقاته
جتريبية عبدالرحمن منيف يف مدح امللح
املعري يعود ب�صري ًا
وردة الإ�شراق
جماديفي
الأعمال ال�شعرية الكاملة ج1

68

�أ�سباب لالنتماء

69
70
71

تباريح النوار�س
املر�أة يف امل�سرح اخلليجي
�أبو حيان ..ورقة حب من�سية

72

تطور الت�أليف يف علمي العرو�ض والقوايف

73
74
75

�أحزان كبرية
الديوان ال�شعبي
ذاكرة الذخرية
جتليات الق�ص «مع درا�سة تطبيقية يف الق�صة
القطرية»
�سمط الدهر «قراءة يف �ضوء نظرية النظم»
كان يا ما كان
الظل والهجري «ن�صو�ص م�سرحية»
الرواية والتاريخ
وجوه مت�شابهة «ق�ص�ص ق�صرية»
امل�سرح املدينة
الأعمال ال�شعرية الكاملة ج2
الدفرت امللون الأوراق
الظل و�أنا
حقيبة �سفر
م�سرحيات قطرية (�أجمال يا عرب  -هلو )Gulf
العامل وحتوالته (التاريخ  -الهوية  -العلومة)

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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امل�ؤلف

ال�سنة

د .ح�سام اخلطيب
د .موزة املالكي
نورة حممد �آل �سعد
د�.أحمد عبدامللك
ح�سن توفيق
ح�صة العو�ضي
د .زكية مال اهلل
راجنيت هو�سكوتي
ترجمة :ظبية خمي�س
ب�شرى نا�صر
د .ح�سن ر�شيد
حمد الرميحي
د�.أنور �أبو �سويلم،
د .مرمي النعيمي
�أمري تاج ال�سر
عيد بن �صلهام الكبي�سي
علي بن خمي�س املهندي

2005
2005
2006

با�سم عبود اليا�سري

2006

د� .أحمد �سعد
خولة املناعي
د .ح�سن ر�شيد
جمموعة م�ؤلفني
خليفة عبداهلل الهزاع
د .يون�س لوليدي
د .زكية مال اهلل
ح�صة العو�ضي
ن�سرين قفة

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

غامن ال�سليطي
د� .إ�سماعيل الربيعي

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

2005
2005
2005
2005

م
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

امل�ؤلف

الإ�صدارات

موال الفرح واحلزن والفيلة
«ن�ضال م�سرحيان»
مرمي النعيمي
حكاية جدتي
�إمام م�صطفى
�صورة املر�أة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي
حمد ح�سن الفرحان
ديوان ابن فرحان
موال الفرح واحلزن والفيلة
حمد الرميحي
«مرتجم �إىل الفرن�سية»
خالد البغدادي
الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال
حمد الفرحان النعيمي
درا�سة يف ال�شعر النبطي
فاطمة الكواري
بداية �أخرى «مرتجم �إىل الإجنليزية»
د .كلثم جرب
وجع امر�أة عربية «مرتجم �إىل الإجنليزية»
�صالح اجليدة
اخليل ..رياة الآباء والأجداد
النقد بني الفن والأخالق ،حتى نهاية القرن
د .مرمي النعيمي
الرابع الهجري
ح�سني �أبو بكر املح�ضار
وداع الع�شاق
د .لطيفة ال�سليطي
الوزة الك�سولة
املهن واحلرف وال�صناعات ال�شعبية يف قطر خليفة ال�سيد حممد املالكي
خولة املناعي
الع�شر الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي يف قطر
عماد البليك
الرواية العربية ..رحلت بحث عن املعنى
درا�سات يف تاريخ اخلليج
واملعا�صر العربي احلديث د .عبدالقادر حمود القحطاين
د .جا�سم عبداهلل اخلياط
ال�سالحف البحرية يف دولة قطر
د .حم�سن عبداهلل العن�سي
حمد الرميحي

جتليات اللون يف ال�شعر العربي احلديث يف
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
املو�سوعة ال�صيدالنية
املدار�س امل�سرحية منذ ع�صر الإغريق حتى
الع�صر احلا�ضر
من �أفواه الرواة
�صورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية
دور الدراما القطرية يف معاجلة م�شكالت
املجتمع
ديوان الغربة
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ال�سنة
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

د .ماجد فار�س قاروط

2008

د .زكية مال اهلل

2009

�أ.د .جمعة �أحمد قاجة

2009

علي عبداهلل الفيا�ض
د� .إبراهيم �إ�سماعيل
د .ربيعة الكواري
د� .سمية متويل عرفات
�إ�سماعيل تامر

2009
2009
2009
2009

م

الإ�صدارات

امل�ؤلف

ال�سنة

114

احلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي
ق�صة حب طبل وطارة «مرتجم �إىل
الإجنليزية»
الرتاث وال�سرد
ديوان الأع�شى (جز�آن)
توظيف الرتاث يف �شعر �سميح القا�سم
�إ�ساءة الوالدين �إىل الأبناء وفاعلية برنامج
�إر�شادي لعالجها
�شحنات املكان
من �أدب الزنوج الأمريكان
�أزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�سياب
و�ضاح اليمن درا�سة يف موروثه ال�شعري
قطر الندى
الوحي الثائر
�شيء من التقوى
يف مرايا احلقول
املغاين
على �شاطئ ال�سراب
يف ميزان قيم الرجال
�أم القرى
من الرتاب
غارة وغروب
املجموعة ال�شعرية الكاملة
�ش ّبابتي
من وادي عبقر

خالد �سامل الكلباين

2009

حمد الرميحي

2010

د .ح�سن املخلف
حتقيق :د .حممود الر�ضواين
لولوة ح�سن العبداهلل

2010
2010
2010

�أمل امل�سلماين

2010

يا�سني الن�صري
عبدالكرمي قا�سم حرب
ح�سن توفيق
د .با�سم عبود اليا�سري
ندى لطفي احلاج ح�سني
ف�ضل احلاج علي
اجليلي �صالح الدين
حممد عثمان كجراي
م�صطفى طيب الأ�سماء
�أبو القا�سم عثمان
حممد عثمان عبدالرحيم
ال�شيخ عثمان حممد �أون�سة
د .حميي الدين �صابر
حممد املهدي املجذوب
حممد حممد علي
ح�سني حممد حمدنا اهلل
الدكتور �سعد الدين فوزي

2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
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متت الطباعة يف
مطابع علي بن علي
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