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تقدمي

تتناول رو�ية »�لفريج« للكاتب و�ل�ساعر �لعربي �ل�سوري �لر�حل �إ�سماعيل تامر، 

مبرحلة  بدءً�  �لقطري،  �ملجتمع  بها  مر  مهمة  مر�حل  �لثانية،  طبعتها  ن�سدر  �لتي 

�لغو�س، مرورً� بك�ساد �للوؤلوؤ و�سنو�ت �لع�سرة، تلك �لتي خرب فيها �لإن�سان �خلليجي 

�سظف �لعي�س وقلة �لرزق، و�سوًل �إىل �لطفرة �لقت�سادية �لتي بد�أت يف �خلم�سينيات 

و�ل�ستينيات.

جاء �حلو�ر يف �لرو�ية باللهجة �لعامية، وذلك جلعلها �أقرب �إىل �أحد�ث �لرو�ية 

�لإذ�عي  �لتاأليف  يف  يعمل  كونه  �لكاتب  �أهد�ف  من  هدفًا  ذلك  وكان  و�سخو�سها، 

و�مل�سرحي، بالإ�سافة �إىل عمله �لأ�سا�سي يف �لإخر�ج �لإذ�عي، وقد �أوجد فيها ذلك من 

�ملتعة و�جلذب ملتابعة �لقر�ءة �ل�سيء �لكثري، كما �أنها ت�ستمل على �لكثري من �لكلمات 

و�مل�سطلحات �لتي كانت ت�ستخدم قدميًا يف زمن �لغو�س على �للوؤلوؤ، ويف ذلك �إحياء 

لهذه �ملفرد�ت وتعريف للن�سء بها.

لقيت �لطبعة �لأوىل من �لرو�ية، �لتي �سدرت عام 2001 ونفدت ن�سخها، �إقباًل 

�لبحوث  �إد�رة  �إليه  تهدف  ما  وهذ�  �ملد�ر�س،  طالب  قبل  من  خا�سة  عليها،  كبريً� 

و�لدر��سات �لثقافية بوز�رة �لثقافة و�لفنون و�لرت�ث، �أن جتد كتبها �لقبول و�ل�ستمتاع 

كان  ما  ليعرف  عليها  ويّطلع  �جلديد  �جليل  يتلقاها  �أن  �آملًة  �ملتلقي،  لدى  بقر�ءتها 

يعي�سه �آباوؤه و�أجد�ده وما عانوه من �سظف �لعي�س، ويرتّحم عليهم ملا قّدموه، �ساكرً� 

�هلل �سبحانه على ما �أنعم به عليه.

لقد حر�ست �إد�رة �لبحوث و�لدر��سات �لثقافية على جتاوز �لأخطاء �لتي وردت 

يف �لطبعة �لأوىل، فحظيت �لرو�ية مبر�جعة م�ستفي�سة، �آملة �أن جتد �لإد�رة �سدى 

جلهدها لدى �لقارئ، و�أن ت�ستعيد بهذه �لرو�ية جهدً� خمل�سًا لكاتب عربي عا�س بيننا 

و�أخل�س مل�سرية �لثقافة �لعربية.

اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية
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االنتظـــــــار

كان �لوقت �سباحًا، ثمة ريح خفيفة تلعب باأور�ق �ل�سدرة �لكبرية �لتي تنت�سب يف 

�ساحة �لفريج، كعادته ر�ح �أبو ح�سني �ساحب �لدكان �لقريب من �ل�سدرة يو�سي �أحد 

اعد �لغبار ويزعج  �ل�سبية �لذين يلعبون قريبًا منها �أن ير�س �ملاء حولها حتى ل ي�سّ

�جلال�سني، فرمبا كان �ملاء مر�سو�سًا على �لأر�س يوحي ببع�س »�لرب�د« يف تلك �لأيام 

من �أو�خر �سيف �خلليج.

كان �لوقت �سباحًا يف زمن يعود �إىل ثالثينيات �لقرن �ملا�سي، و»�لفريج« يتهياأ 

نهايته، على ميني  �ملو�سم على  �سارف  �أن  بعد  �لغو�س  �لعائدين من  �أولده  ل�ستقبال 

 �أبي خالد �لذي �سافر قبل يومني على 
)1(

�ل�سدرة غري بعيد عنها يقع بيت  »�لطو��س«

 �لتي يلف عليها يف مثل هذه �لأيام �لقريبة من 
)2(

حممله ليمّون �ملر�كب يف »�لهري�ت«

 �لذين يرتبط 
)3(

نهاية مو�سم �لغو�س، من جهة �أخرى ي�سرتي �لالآلئ من »�لنو�خذة«

معهم عادة، ومنهم �أخوه �أبو حممد �لنوخذة.

�أبو خالد عرف يف �لديرة بود�عته وتعقله، يحب  �ل�سفر، يكره �ملغامرة �إذ� مل تكن 

هناك �سرورة حتتمها، يف �لأربعني من عمره، رزقه �هلل بولده خالد قبل ع�سر �سنو�ت، 

ذلك �ل�سقي �لذي كان موعودً� بال�سفر مع �أبيه �إىل �لهري�ت، لكن �أمه �أم خالد منعته 

يف �آخر حلظة، فهي تريده خلدمتها �أثناء غياب �أبيه، ورمبا كان هناك �سبب �أعمق من 

ذلك، وهو تعلقها �ل�سمني بولدها �لذي مل تنجب غريه من �ل�سبيان، �إىل جانب بنتني 

�إحد�هما )ح�سة( و�لأخرى )هنود(.

يلتفت �أبو خالد وهو يف عر�س �لبحر �إىل خمي�س �لذي ير�فقه د�ئمًا يف �أ�سفاره 

 
)4(

خلدمته، �ملعروف ب�سذ�جته، مل يكن �أهبل، بل رجاًل ب�سيطًا موهوبًا مبهنة »�لقالفة«

)1( �لطو��س: تاجر �للوؤلوؤ.

)2( �لهري�ت: �أماكن �لغو�س.

)3( �لنوخذة: ربان �ل�سفينة.

)4( �لقالفة: جنارة �ل�سفينة.
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و�إ�سالح �ل�سفن، يخدم �جلميع دون متييز، لكن �أبا خالد �لر�أ�س بالن�سبة �إليه، فهو ل 

ين�سى معروفه وف�سله عليه و�أنه ويل نعمته، كذلك ل ين�سى ب�سكل خا�س �أنه وعده مرة 

، كان 
)1(

بتزويجه من �ل�سبية فاطمة، تلك �ليتيمة �لعرجاء �لتي تعي�س يف بيت �ملطوع

عرجها ب�سبب ك�سر ُجرب ب�سكل ع�سو�ئي يف طفولتها، ومل يهتم �أحد مل�سيتها �لعرجاء يف 

تلك �ل�سنو�ت �لتي �سّكلت طفولتها، لكنها عندما �أ�سبحت �سبية �أح�ست بنق�س فادح 

و�أخرى  ب�سخرية  �أحيانًا  تتطفل  �لتي  �لنظر�ت  تتحا�سى  و�سارت  جن�سها،  بنات  عن 

بعطف �إىل ذلك �لعرج �لذي ل ذنب لها فيه، مما كان ي�سبب لها مر�رة و�أملًا ل ت�ستطيع 

�أن تختزنه يف �أعماقها، لكن خمي�سًا هو �لوحيد �لذي مل ياأبه مل�سيتها �لتي تثري �سحك 

�لأطفال، بل مبا يح�سه من تعلق عفوي بريء نحوها، مل يكن يكتم تعلقه بها بني �أهل 

�لديرة كلهم، ولكن من يهتم به حقًا؟، من يهتم برجل �ساذج يعي�س على �لإح�سان، 

�أن يح�سل �سيئًا ذ� فائدة، لأنه مل يتعود يف  �أعمال مرهقة دون  يكد طو�ل �ل�سنة يف 

حياته كلها �أن يرف�س طلبًا، كانت كلمة »�إن �ساء �هلل« �لعفوية على طرف ل�سانه جاهزة 

د�ئمًا، �أما فاطمة فهي تقدر خمي�سًا، لكن �أمرها مل يكن بيدها، بل بيد �ملطوع �لذي 

تعده مبثابة �أبيها، فهو �لذي تعهد �أن ي�سمن لها حياتها بتزويجها مبن يرى �أنه �أهل 

�أما خمي�س فلم يكن يخطر يف بال �ملطوع على  لها، ويكفل ما ير�ه منا�سبًا حلياتها، 

�لإطالق.

�أبو خالد كان ي�سحك ل�ستائم خمي�س �لعفوية على �لعنزة �ملذعورة من ��سطر�ب 

�لبحر، فقد تعود �أبو خالد �أن ينقل يف حممله بع�س �خلرفان لتوزيعها على �لنو�خذة 

 وعنزة حلوبًا من �أجل حليبها �لذي يقدم له مع �خلبز يف �ل�سباح، وكان 
)2(

قبل �لقفال

على خمي�س �أن يرعاها، لكنها هذه �ملرة كان ذعرها و��سحًا لدرجة �أنه كان يخ�سى 

�أن تفلت من عقالها يف �إحدى قفز�تها �إىل �لبحر، ولي�س من عادة �أبي خالد �أن يعاتب 

)1( �ملطوع: رجل �لدين يف �حلي.

)2( �لقفال: نهاية �ملو�سم.
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)م�سكني(  لأنه  لأحد،  ح�سابًا  حت�سب  ل  �لتي  �لعفوية  كلماته  من  �سيء  على  خمي�سًا 

ح�سب ر�أيه، وكان هذ� كافيًا كي يحتمل منه كل �سيء.

يتجه خمي�س �إىل �أبي خالد بعد �أن �أحكم ربط �لعنز، وبلهجة بريئة:

- عاد يا عمي وهقتنا يف هالعنز، جّنه لب�سها عفريت، ما تهد� موليه، ول يا كايف 

�ل�سر.

- تخاف من �لبحر يا خمي�س، �ملهم ل تن�سى حتط لها �أكل زين عل�سان �حلليب 

يكون و�فر.

- قربنا نو�سل �لهري، عند �أخوي بو حممد، ماهب باجي غري �لقليل.

�لأفق  باجتاه  خالد  �أبي  لعمه  في�سري  �جلو،  تغري  من  تخوفه  خمي�س  ين�سى  ول 

�لد�كن:

- ما ت�سوف يا عمي �سلون �ل�سما متغري لونها..؟

ويهز �أبو خالد بر�أ�سه م�سدقًا، لكنه يبقى حمتفظًا بهدوء و�سكينة من تعود على 

�لبحر:

- �هلل يعني على هاليومني �لباجيني.

لكن خمي�سًا ل يريد لهذه �لفر�سة من �حلو�ر مع عمه �أبي خالد �أن تنقطع عند 

هذ� �حلد، فهناك �أمر يف د�خله يلح عليه د�ئمًا ول ين�ساه:

- �حلمد هلل، �ل�سنة �ملو�سم زين..

�أن »�ملو�سم  �أمامه  �أبو خالد �ملغزى �لذي يجعل خمي�سًا يكرر  وعلى �لفور يدرك 

زين«، في�سحك �أبو خالد خلمي�س �لذي يرتقبه:

- �يه.. يطري علي، لي�س تييب �سرية �ملو�سم، لأين وعدتك �أزوجك يف هاملو�سم �إذ� 

كان �أزين من �لعام؟، خال�س يا خمي�س �أنا وعدتك �أزوجك هال�سنة يعني بازوجك.
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لكن خمي�سًا ل يكتفي بذلك، بل ي�ستدرجه �أكرث:

- �ي.. وبعد يا عمي..

وي�سايره �أبو خالد �ساحكًا:

- من فاطمة �للي يف بيت �ملطوع، ها.. ��ستان�ست �حلني..؟

�أبو خالد  ويذهب خمي�س ر�ق�سًا من �لفرح، ل ي�سدق ما ي�سمع، بينما ي�سحك 

وهو ينظر �إليه نظرة عطف ترتجم كلمته �لتي يقولها يف �إثره: م�سكني.

�حلقيقة مل يكن ذلك �جلو �لذي تخوف منه خمي�س ي�سغل باله فقط، كان ي�ساركه 

�أن ��ستيقظ ذلك �ل�سباح ولحظ تغري  �أي�سًا �ملطوع على �لرب، وذلك بعد  يف تخوفه 

 �لفريج« على غري �لعادة يف مثل تلك �لأيام من 
)1(

�لهو�ء و�لغبار �لذي يثريه يف »بر�حة

�أو�خر �ل�سيف، و�لذي �أخافه �أكرث �أن �لهو�ء ل ي�سلك جهة معينة، بل يلتف على كل 

�جلهات، بعد »�لريوق« توجه ليجال�س �أبا ح�سني �أمام دكانته، بعد �أن منعه �لغبار من 

�جللو�س حتت �ل�سدرة حيث يف�سل ذلك.

�لأيام  تلك  �إىل  ويت�سوق  �لرجال عنه،  لغياب  �لفريج  بالوح�سة يف  ي�سعر  �جلميع 

�لتي ينتهي فيها �ملو�سم على خري كي تطيب �جلل�سات و�ل�سمر�ت ويعود �لفريج �إىل 

حياته.

�أبو ح�سني، ذو �خلام�سة و�لثالثني من �لعمر، �ل�ساخر د�ئمًا، �لذي ل يهتم لأمر 

يقطع  �أن  دون  معتادة  بكلمات  �ملطوع  خماوف  يزيل  �أن  يحاول  منفعته،  فيه  يجد  ل 

تثاوؤبه:

- كلها يومني ويرجعون لنا بال�سالمة يا مطوع.

 مع �لربع، �لفريج بلياهم ما ينفع.
)2(

- �سج ��ستقنا نيل�س

)1( بر�حة: �ساحة.

)2( نيل�س: جنل�س.
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- �ي �سحيح..

يرجع �أبو ح�سني لتثاوؤبه ولفرك عيونه �ملحمرة، بينما يبت�سم �ملطوع يف �سره، وقد 

�أدرك �سمنًا ما يعني ذلك لرجل تزوج حديثًا، �سغوف بالن�ساء، ل ي�سبع منهن يف ليله 

ونهاره مثل �أبي ح�سني، �لذي ينتبه للمطوع في�ستفزه ذلك، لكنه يحاول �أن يتعلل �أمامه 

باأمر لإبعاد ذهنه:

- �لبارحة ما رقدت.

وي�سايره �ملطوع: 

- �سدعوه يا بو ح�سني..

ويجيب �أبو ح�سني برنفزة مفتعلة:

- وقظتني زوجتي تقول �إنها �سمعت �سوت يف �لبيت، وقمت ن�س �لليل �دور فوق 

، لكني ما ح�سلت حاجة، و�لظاهر �إنها خو�فة، �أنت تدري 
)1(

�ل�سطح ويف حوطة �لدب�س

توها وغريبة عن �لبيت..

�أولده من  �أن وجد �لفر�سة �سانحة لي�ساأله عن  ويو�فقه �ملطوع دون نقا�س، بعد 

زوجته �لأوىل:

- �إل �أقول يا بو ح�سني.. �هلل �هلل يف عيالك، �سالح وحممد و�سلمى، ترى يقولون 

يل �إنك جا�سي عليهم..

ينتف�س �أبو ح�سني كالذئب:

- �لنا�س تبي تتكلم وب�س، وحتط نف�سها يف �للي ما يخ�سها..

ثم كمن يحاول تغطية �لأمر باملبالغة يف ت�سوير عو�طفه نحوهم:

- �أنا عيوين لهم، لكن هم رو�سهم ياب�سة يا مطوع.

)1( �لدب�س: �لبقر و�لغنم.



14

- ما عليه، و�سع �سدرك وكل �سّي يهون..

كعادته، يرى �أبو ح�سني نف�سه كاأن �جلميع يح�سده:

- �أهل �لفريج يبغون علي �سالفة، عاد حمد �سو�ها غريي وتزوج مرة ثانية.

حديثهم �ل�سباحي هذ� يقطعه حفيف ثوب مقرتب، يلتفتان �إىل م�سدره فيجد�ن 

�أمامهما �أم خالد خارجة من �لبيت، يبادرها �أبو ح�سني برتحيب مبالغ:

- �هلل ي�سبحج باخلري يا �أم خالد.. 

يلحقه �ملطوع: 

- هال يا �أم خالد، ها خري؟ 

�أم خالد،  �أن ذلك ل يخفي جمال  �إل  رغم ق�سوة �ملالمح و�ل�سخ�سية �لطاغية، 

�لتي كانت يف �أو�خر �لع�سرينيات من �لعمر، ت�ساألهم بحرية و��سحة:

- �أدور ولدي خالد ما �دري عنه وين..؟

ي�سري لها �أبو ح�سني �إىل �ل�سكة �لبعيدة:

 يف �لرب�حة.
)1(

- �سفته يلعب مع �ليهال

وقبل �أن تن�سرف ي�ستوقفها �ملطوع:

- باخربج يا �أم خالد، ترى ولدج ما هب حافظ درو�سه.

تهز ر�أ�سها وهي تكتم نرفزة و�سربً�:

- خلني �أجوفه وي�ستوي خري، من رخ�ستكم..

ل يخلو �أبو ح�سني من نظرة تاأملية عندما ينبه �ملطوع: 

- �لفرق كبري بني �أبو خالد و�أخوه �لنوخذة بو حممد، يا مطوع كل له طبع يختلف 

عن �لثاين...

يو�فقه �ملطوع: 

)1( �ليهال: �لأطفال.
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.
)1(

بو حممد ريال وج�سور، لكنه �هلل يخليه ع�سبي و�يد

- �أنا �أ�سهد �أن كالمك �سحيح.

يتذكر �ملطوع �أمرً� ن�سي �أن يخرب به �أبا ح�سني:

- تدري �إن ولدي جا�سم �أم�س ياي من �لبحرين، ويقول �إن �جلابان ت�سنع �لقما�س 

)�للوؤلوؤ( وتبيعه بثمن رخي�س بعد.

يلتفت �أبو ح�سني م�ستغربًا كيف ي�سدق �ملطوع مثل هذه �لأخبار:

- خل عنك هال�سو�لف، عاد �أنت ت�سدق هاخلر�بيط يا مطوع..

- �سدر�ين، ولدي حلف يل �نه �سمع هالكالم يف �لبحرين..

- ل ل مهب معقول، ما �أ�سدق..

- على كيفك..

ويتململ �ملطوع متهياأ ليذهب..

- �سفيك..

- �أبي �أروح �لبيت..

وقبل �أن يذهب يتذكر �ملطوع �أمرً� �آخر:

)12(

- �سحيح، برز يل �لدو� �للي و�سيتك عليه، عل�سان �أم جا�سم عيونها تويعها

و�يد يا بو ح�سني.

- �لع�سر تلقاه بارز باإذن �هلل... �إن �ساء �هلل.

- على خري، عيل �أنا باطر�س لك فاطمة وعطها �إياه.

- �نزين..

)11( و�يد: كثري.

)2( تويعها: توجعها، توؤملها.
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ول ين�سى �أبو ح�سني �أن ي�ساأل �ملطوع قبل ذهابه:

- �إل �أقول �سج تبي تزوج فاطمة حق خمي�س؟.

ي�سحك �ملطوع لأبي ح�سني �لذي ل ي�ستطيع تغيري طبعه:

 علينا �سالفة �لزو�ج، �هلل يهد�ك ب�س، زين، مع �ل�سالمة..
)1(

- عاد �أنت �ميّود

- مع �ل�سالمة..

يذهب �ملطوع، بينما ين�سرف �أبو ح�سني لرتتيب �أغر��س �لدكان، يغطي قلة �لتمر 

قبل �أن يهجم عليها �لذباب، �لدكان يعرب متامًا عن �سخ�سيته، فرغم �لفو�سى �لتي 

�أبدً�، حتى لو كان قد و�سعها منذ �سنني، كذلك ل  �أنه ل ين�سى حاجة  تنت�سر فيه �إل 

�أو  ب�سورة  له  �لفريج مدين  كل  دفاتره،  �لآخرين يف  على  ي�سجل ح�ساباته  �أن  ين�سى 

باأخرى، فهو ل ين�سى دينًا على �أحد، فاملال عزيز عليه، ورمبا كان هذ� �سبب �سقاء 

�أولده من زوجته �لأوىل، لعدم �هتمامه بحاجاتهم �ملالية، لقد �سارو� �سبابًا، فلماذ� 

يحتاجون �إليه، ي�ستطيعون تدبري عمل مثل باقي �لنا�س، فلماذ� يطلبون م�ساعدته..؟!

بد�أ �لغبار يزد�د بفعل �لريح، و�سار يدخل �لدكان، لقد ��ستحم هذ� �ل�سباح ول 

ي�ستطيع �أن يعيد �لكرة، فاملاء يف �لبيت ل يكفي لذلك، �سار �جللو�س يف �لدكان �أمرً� 

�سعبًا وخانقًا، �لزبائن نادرون هذه �لأيام، ملاذ� يبقى هنا، ي�ستطيعون �أن يطرقو� باب 

بيته عند �حلاجة، مللم نف�سه و�أغلق �لدكان، ثم �لتفت حوله هنا وهناك قبل �أن يذهب 

للبيت:

- �هلل يعينهم يف �لهري�ت، �أكيد �جلو �نقلب عليهم...

هناك يف �ملغا�س، حيث يقبع مركب �لنوخذة بو حممد، جل�س ثالثة من �لغا�سة 

 يرتع�سون من �لربد ب�سبب �لتيار �لبارد، و��سطجع 
)2(

يف فرتة ر�حتهم حول �ل�سريد�ن

)1( �ميود: جمّود، ما�سك.

)2( �ل�سريد�ن: موقد �لنار.
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)1(

بع�س �لبحارة على �ملحار ور�ح يف �إغفاءة، بينما ر�ح �آخرون ين�ستون ل�سوت »�لنهام«

�جلريح �لذي ي�ستحث م�ساعرهم، ليتو�فقو� معه يف نغمة تعرب �لآفاق لت�سل �إىل �لرب 

 ،
)2(

�لقدو و�أمامه  »�ملجدمي«  مع  يجل�س  كان  �أبو حممد  �لنوخذة  �إليه.  ��ستاقو�  �لذي 

ترت�وح  �ملو�سم،  ُجنيت يف  �لتي  �لالآلئ  عليها  قما�سة خا�سة  �لب�ساط  فر�س على  وقد 

بني حبات �سغرية ل قيمة لها و�أخرى كان يفرزها وي�سنفها ويعّدها للبيع، فهي �لرزق 

له �سارب ثقيل يزيد يف  و�ملح�سول، كان د�كن �لوجه، يف نحو �خلام�سة و�لع�سرين، 

تقدير عمره، وعينان ل تثقان باأحد، ثقيلتا �حلركة، لكنهما حادتا �لنظر�ت، ل حتيد�ن 

عن هدفهما، كلماته حا�سمة، تر�فقها نربة توحي بالغرور و�لكربياء، لي�س من عادته 

�أن ي�ساحك بحارته، لكنه مل ياأكل حق �أحد منهم، وهذه �سجية فيه مميزة.

عندما خبت �لنار يف �ل�سريد�ن، �أ�سرع �أحد �لبحارة �لثالثة بو�سع �حلطب لتبقى 

م�ستعلة، وبجانب �لرع�سة �لتي �سببتها لهم �لتيار�ت �لباردة يف �لقاع، كان هناك قلق 

و��سح على وجوههم، �أحدهم هو �ل�ساب »حمد«، يف �ل�سابعة ع�سرة من �لعمر، حملته 

�ل�سدفة ليكون »غي�سًا«.. فقد كان وما ز�ل يف�سل حياة �لرب على �لبحر، �إل �أن �أباه 

بالتز�مه، مما دعا  �لوفاء  �أبي حممد مر�س فجاأة وعجز عن  �لذي كان مرتبطًا مع 

ولده �ل�ساب حمد ليخاطر بنف�سه �لتي ل تعرف �خلوف من �أجل �سد�د ديون �أبيه �لتي 

�سبق �أن ��ستلفها من �أبي حممد، كان حمد يحب نظم �ل�سعر �ل�ساخر، و�سخريته تخفي 

طموحًا ل حدود له، �نتبه حمد لزميله ح�سني يعطيه �إحدى حبات �لتمر، بينما يتقرب 

�أكرث �إىل �لنار فاركًا يديه �لياب�ستني:

- ما ينغا�س �ليوم، �لبحر د�يف و�لقوع بارد.

وبت�سرب، يهز ر�أ�سه حمد وهو ينظر �إىل �لأفق �لبعيد:

)1( �لنهام: مطرب �ل�سفينة.

)2( �لقدو: �لنارجيلة �ل�سعبية.
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- باجي يومني على �لقفال.

لكن حمد يتذكر �أمرً� �أقلقه:

 و�يد، ما ين�ساف �سي، حمد يقدر يعرف �ملحارة من خلربه.
)1(

- �لقوع مدلخ

لكن رفيقهما جا�سم ل يهتم لالأمر كله، بل مبا �أ�سابه من برد، في�سري �إىل ح�سني 

)مرجتفًا(:

- و�للي يخليك يا ح�سني زيد �حلطب يف �ل�سريد�ن، �لهو� بارد...

وبحما�س يندفع حمد:

- �أنا لزم �أروح �أعلم �لنوخذة بو حممد..

لكن ح�سينًا ي�ستوقفه كرجل خبري بطباع �لنوخذة:

- حمد...! ��سمع ن�سيحتي ول تروح حق �لنوخذة.

لكن حمد ل يبايل بالأمر كعادته، ففي �أعماقه نزعة �إىل �مل�سوؤولية، �إنه ل ي�ستطيع 

�أن ي�سكت عن هذ� �لأمر، وت�سيعه نظر�ت ح�سني وجا�سم بينما يذهب �إىل �لنوخذة �أبي 

حممد �لذي كان قلقًا على تاأخر �أخيه �أبي خالد، فقد بد�أت �ملوؤونة �لتي لديه بالنفاد، 

 مل يعد يكفي �أكرث من يوم �آخر.
)2(

وحتى ماء �لفنطا�س

عندما يقرتب حمد منه حمييًا يجيبه بتثاقل، ول ي�سدق �لنوخذة �أذنيه عندما 

ي�سمع كلمات حمد، �إذ كيف يحق لهذ� �لطفل �ملغرور �لذي ل خربة له يف �لبحر �أن 

يح�سر �أنفه فيما ل يخ�سه وي�سري عليه باأحو�ل �لبحر و�لهو�ء كاأن �لنوخذة ل يدري 

بها، ول يتمالك غ�سبه في�سرخ يف وجه حمد �آمرً� �إياه بالن�سر�ف و�أل يعود �إىل هذ� 

�ملو�سوع مرة ثانية حتى ل يقطع ل�سانه، يتحامل حمد على نف�سه ر�جعًا من حيث جاء، 

)1( مدلخ: متعكر.

)2( �لفنطا�س: خز�ن �ملاء.
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كان يعتقد �أنه �سيالقي تقديرً� من �لنوخذة حل�سن مالحظته، ل �أن يتهمه باأنه يريد 

�أن »يفتك« من �ل�سغل ويحر�س �لبحارة على ذلك حتى يرجعو� مبكرين �إىل �لرب �لذي 

��ستاقو� �إليه.

يحب  فهو  عليه،  ينقم  جعلته  �لظروف  لكن  �لبحر،  يع�سق  �أن  حلمد  ميكن  كان 

�لأ�سفار حيث تتجدد �لأماكن و�لرزق، ل �أن يبقى يف مكان و�حد ملدة �أ�سهر، �إن �سعوره 

باأنه جاء رغمًا عنه بفعل �لو�جب �إىل �لبحر هو �لذي جعله متح�سرً� على �أحالمه، مع 

�أنه كان وما ز�ل يعتقد �أنه رجل حمظوظ، �أمل تكن �أمه تقول ذلك د�ئمًا �أمامه، كل هذه 

�خلطر�ت كانت تت�سارب يف وجهه �ملحتقن وهو يرجع خائبًا �إىل زميليه ح�سني وجا�سم 

�للذين ر�حا ي�سنعان عليه خيبته، وهو يتحمل ذلك مفتعاًل �بت�سامة �ساخرة تكاد تنطق 

بالبكاء، ول مبالة حتاول �أن تقطع �لطريق على غ�سبه �ملكبوت، ثم كمن ل ي�ستطيع 

�ل�سكوت �أكرث من ذلك يبلغ زميليه �ل�ساحكني بقر�ره �لأخري:

مرة  �لبحر   
)1(

»د��س« مهب  عمري  �لرب..  �أعود  يل  كتب  �هلل  لني  �إخو�ن،  يا   -

ثانية.

وينفجر زمياله بال�سحك، بينما يعلو �سوت �لنوخذة مناديًا ب�سب �لقهوة للبحارة، 

وهذ� يعني تقدمي �لتمر قبل �لقهوة، �إنها فر�سة للر�حة ول�سد �لرمق ينتظرها �لبحارة 

بفارغ �ل�سرب...

حاول حمد �أن »يحرد« عن �لقهوة لي�سجل موقفًا، لكن �جلوع �لذي يح�سه ل يرتك 

له جماًل لإبد�ء ذلك �ملوقف، لأن �أحدً� لن يهتم به �ساعتها، طوى حمد كربياءه �ملجروح 

وم�سى �إىل حيث يجل�س �جلميع متحلقني حول �سحن �لتمر، ومد يده على ��سم �هلل.

بعد ظهر ذلك �ليوم رجع �لغو��سون �إىل �لبحر �لد�كن �لذي بد�أ موجه ي�سرب 

حو�ف �ل�سفينة بقوة �أكرث، ورغم �لأ�سو�ت �لتي ت�ستثري �لهمم هنا وهناك، �إل �أن �ملحار 

)1( د��س: د�خل.
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كان قلياًل، فهناك �سكل من �حلياة ل يتوقف على �سطح �ل�سفينة، فالغا�سة يغط�سون 

�إىل �لقاع يكافحون �لتيار�ت �لباردة و�نعد�م �لروؤية، رغم �أنهم يف �لنهاية ل ميالأون 

على  فيها  مبا  �ملحار  �سلة  يقلبون   
)1(

و»�ل�سيوب« تر�فقهم،  �لتي  �ملحار  �سلة  يف  �سيئًا 

�إيقاعية ي�ساحبها �لدعاء �جلماعي بالرزق، و�لنهام ل يكف عن  »�ل�سطحة« بحركة 

متزيق �لأنغام يف جر�حات �سوته، و�لنوخذة ل يريد �أن يتوقف �سيء من هذه �حلياة 

حتى يف �أق�سى �لظروف، فرمبا جاء �لرزق من حيث ل يحت�سب، ورمبا جاء �ليومان 

�لباقيان يف �ملو�سم مبا مل تاأِت به �ل�سهور �ملا�سية.

�أخريً� تهلل وجه �لنوخذة �أبي حممد عندما �سمع �سوت �سامل يب�سره باأن مركب 

�أخيه �أبي خالد قد ظهر �أمامهم، وقد �أنع�س ذلك �سائر �لبحارة، �لذين هللو� جميعًا 

ملركب �أبي خالد وهو يقرتب من �سفينتهم، فله مكانة خا�سة لدى �لبحارة جميعًا، عد� 

عن �أنه يجلب �إليهم �لطعام �لو�فر �جلديد و�ملاء �لنقي، و�أهم من ذلك كله �أخبار �لرب 

�لذي ي�ستاقون �إليه ومي�سهم �حلنني �إليه..

�أبي خالد  �لأقوياء بربط حبال مركب  �أبو حممد لبع�س �لبحارة  �لنوخذة  �أ�سار 

مبركبهم، و�أو�ساهم باحلذر وهم ينقلون �ملوؤن من �أن ي�سقطوها يف �لبحر بفعل �لهو�ء 

على  و�سلم  طوياًل،  عناقًا  �لنوخذة  �أخيه  مع  خالد  �أبو  تعانق  بالأمو�ج،  يلعب  �لذي 

كلهم بخري، ومن هذه  �لأهل  �لطيب،  بالز�د  �أب�سرو�  لهم:  يقول  �لبحارة جميعًا وهو 

�لكلمات �لتي تبعث �لأمل، بينما ر�ح �لنوخذة ي�سرف على نقل �لز�د و�ملاء �إىل �سفينته، 

منتبهًا �إىل خمي�س �لذي ير�فق �أبا خالد يتنحى جانبًا كمن ل يريد �ل�سالم عليه، ومن 

عادة خمي�س �أن »يزعل« وياأخذ على خاطره، لكن عندما يقرتب منه �لآخرون ويبد�أونه 

حتى ولو بطريقة مفتعلة ين�سى كل �سيء ويرجع �إىل �سذ�جته، وبافتعال و��سح �ساأله 

ي�ساأله  �أن  �أبو حممد �لنوخذة عن زعله وعدم �سالمه عليه، وكاأن خمي�سًا كان يرجو 

)1( �ل�سيب: م�ساعد �لغو��س.
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�لنوخذة، لأنه ل يطيق �لزعل يف د�خله، وبلهجة وديعة معاتبة يجيبه:

 قبل �لد�سة، ما �ّتذكر؟
)1(

- عل�سان �أنت »�سطرتني«

- زين زين... لك �حلق... وما لك �إل طيبة �خلاطر.

وي�سمع �أبو خالد وهو يقرتب من �أخيه هذ� �حلو�ر، فيتدخل �ساحكًا:

- ما تقدر تر�سيه يا بو حممد، �إل �ن جان ت�سعى معانا يف زو�جه.

و�لفرح  �ل�سعادة  تغمره  �لذي  كتف خمي�س  على  بيده  مربتًا  �أبو حممد  وي�سحك 

عندما يعده �أبو حممد �أي�سًا مب�ساعدته يف �لزو�ج، لكنه يقطع عليه كل ذلك عندما 

ياأمره بلهجة جادة مل�ساعدة �سامل يف نقل �لز�د، مع �لتحذير بـ »�أن يتحمل �أن يطيح 

�سيء يف �لبحر«، ول يفوت �لنوخذة �أن ي�ساأل �أخاه عن �سبب �لتاأخري يف و�سوله، فيجيبه 

باأن �لهو�ء كان �ل�سبب، وي�ساأل �أبو خالد �أخاه عن �ملو�سم، فيهز �أبو حممد ر�أ�سه:

- �حلمد هلل.. زين..

هذه �لكلمة تعني كثريً� من �لحتمالت، فرمبا كان �ملو�سم عاديًا �أو مربحًا، وهذ� 

كله يتحقق عند جرد �حل�ساب يف جل�سة تو�سع فيها �ملكاييل وتفرز �لالىلء وت�سنف، 

�أبدً�  يفكر  ول  �لكبري،  �أخاه  بقناعة  يحرتم  فهو  منوذجية،  �سخ�سية  حممد  �أبو  كان 

�أكرب منه، ويتبا�سط فقط مع من هم يف  �ساأنه مع كل من هو  يف معار�سته، كما هو 

مرتبته، لكن من هم دونه يف �ملرتبة، فهو �سيد بال منازع، ل يقبل معار�سة، فهو يعتقد 

�أنه حقق مرتبته تلك بال�سرب و�جللد وبرتكيز جهده فيما يخ�سه، وعلى �لآخرين �أن 

�أخيه  �أن تعلو مر�تبهم، لذلك كان �سمنًا ي�ستغرب طبع  �أر�دو�  �إذ� هم  يكونو� كذلك 

�لذي يتبا�سط مع �لبحارة دون حاجز ر�سمي، وقد كان وجود �أبي خالد بني �لبحارة 

عامل ر�حة لهم يف وقت �سغل ورزق يجب �أن ل ينقطع لأي �سبب، لكن �أبا حممد كان 

)1( �سطرتني:�سربتني.
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معتادً� على �أن ل يخالف كلمة لأخيه �لكبري، عد� عن �أنه هو �لذي علمه ودربه على 

�سنعة �لبحر..

ينتبه �أبو حممد �إىل �لبحارة وهم ينفجرون بال�سحك، ويرى حمد بينهم، فيدرك 

�أنه ل بد قد علق على �أمر ما، �إنه ل يطيق حمد هذ�، ذلك �ل�ساب �ملغرور، ولول �أنه 

ي�سدد عن �أبيه ديونه ملا �رتبط معه، �إن همته يف �ل�سكوى �أكرث من �لعمل.

فينت�سر  �ل�سفينة،  ت�سرب موجة جانب  �لهو�ء  وبفعل  �ملوج،  يعلو  �لأثناء  يف هذه 

رذ�ذها على �سطح �ل�سفينة، في�سري �أبو خالد لأخيه �لنوخذة بقلق:

 - �أقول بو حممد، ما ت�سوف �سلون �جلو تغري، طالع �لغيم هناك..

- �أنا من مدة، وقلبي ينقزين، و�لبحارة يقولون �إن �لقوع مدلخ، لكني قلت باجي 

يومني ي�سربنا �هلل عليهم. 

�أنا من ر�أيي ت�سارعون بالقفال قبل ل ي�سري �سي وّل �سي �هلل ل  - ل يا خوي.. 

يقوله، بعدين ما يفيد �لندم.

وكاأن هذ� �لتحذير �ملتكرر على م�سامع �أبي حممد ل يزيده �إل عنادً� على عناد، 

كاأمنا ي�ستعذب يف د�خله خوف �لآخرين، بينما هو يت�سنع �ل�سجاعة:

- عاد �أنت يا خوي �سار قلبك �سعيف من يوم �سرت طو��س.

ويبت�سم �أبو خالد:

 �أنا جذيه، يعني هذ� جز�نا يوم علمناك على �لبحر.
)1(

- »�تهقا«

ثم كمن يريد تغيري �ملو�سوع، ي�ساأل �أبو حممد �أخاه عن �ملغا�سات �لأخرى �لتي مر 

بها، فيطمئنه �أن �ملو�سم جيد، وقد ح�سل على �أح�سن »�لقما�س« من بني �سائر �لتجار، 

فقد كان �أبو خالد معروفًا لدى جميع �لنو�خذة �لذين يت�سابقون لبيعه حم�سولهم، لأنه 

)1( �تهقا: �أتظن.
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يدفع �أ�سعارً� جيدة، و�جلميع يثق به.

يحاول �لغا�سة �لعودة �إىل �لغو�س، لكن �هتز�ز �ل�سفينة و�رتفاع �ملوج مينعهم، 

عد� عن �أن �لقاع �أ�سبح معتمًا متامًا، ول ي�ستطيع �ملجدمي �أن ي�سكت �أكرث من ذلك، 

�أبو خالد  وي�ستحث  و�إنذ�ره من هذ� �جلو،  بو�قع �حلال  لإخباره  �لنوخذة  �إىل  فياأتي 

�أخاه، لأن �جلو ينذر بعاقبة خميفة، و�لذي �أزعج �لنوخذة �أكرث عندما �سمع �ملجدمي 

، وقد �أكد �أبو خالد ذلك �لتحذير، وما هي �إل حلظات حتى 
)1(

يحذره من »�لد�لوب«

�أكرث عنفًا، و�لهو�ء ميالأ �ل�سر�ع يحاول  تاأكد كالم �ملجدمي، فقد �رتفع �ملوج و�سار 

متزيقه، �أما �ل�سفينة فقد ��سطربت و�ساد �لهرج على ظهرها و�لدعاء �ملت�ساعد من 

هنا وهناك..

يرفعو�  باأن  لياأمرهم  بحارته  �أمام  يتما�سك  �أن  يحاول  وهو  حممد  �أبو  �سارع 

و�ملوج ي�سربها من كل  �لقاع  �إىل  �إذ� بقيت مربوطة  تنقلب  ، فال�سفينة قد 
)2(

»�ل�سن«

�أحد  لكن  �ملا�سية،  خربته  بحكم  وي�ساعدهم  �لبحارة  ي�سجع  خالد  �أبو  ور�ح  جانب، 

�لبحارة ي�سرخ من مكانه وهو يحاول رفع �ل�سن:

.. �ل�سن �ساير.
)3(

- �ل�سن �ساير

هذ� يعني �أن �ملر�ساة عالقة يف �لقاع ول ميكن رفعها، وعلى �لفور بادره �لنوخذة 

�آمرً�:

 يا جا�سم، ق�س �خلر�ب.
)4(

- ق�س »�خلر�ب«

ويق�س �لبحار �حلبل حتى يتخل�سو� من �ملر�ساة �لعالقة، وبد�أت �ل�سفينة ل تطفو 

)1( �لد�لوب: �لإع�سار.

)2( �ل�سن: �ملر�ساة.

)3( �ساير: عالق.

)4( �خلر�ب: �حلبل.
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حممد  �أبو  في�سرخ  �لأمو�ج،  تيار  بفعل  جو�نبها  �أحد  على  متيل  ور�حت  ينبغي،  كما 

 جيدً�، وي�سري عليه �أبو خالد بتخفيف �حلمولة 
)1(

بخمي�س و�سامل �أن مي�سكو� بـ»�ل�سكان«

قدر �لإمكان.

�ملجدمي  فا�ست�سلم خلربة  �أكرث،  بعناده  يتم�سك  �أن  �لنوخذة  با�ستطاعة  يعد  مل 

لكن  �لز�ئدة،  �حلمولة  �لبحارة  خفف  وفعاًل  �لأول،  من  �أكرث  متعاونًا  و�سار  و�أخيه 

تهبط  و�أخرى  �لأمو�ج  فوق  �ل�سفينة  ت�سبح  �لآفاق، فمرة  روؤية  �سدت عليهم  �لأمو�ج 

بهم، و�أخذت �لرياح ت�سرب �ل�سر�ع بقوة حتى متزق طرف منه، وفجاأة ت�سرب موجة 

عالية ظهر �ل�سفينة فتجرف بقوتها �مل�سكني �ساملًا، وي�ستطيع خمي�س �أن يتم�سك بكل 

قوته بال�سكان كي ل ينجرف معه، وي�سمع �جلميع �سر�خه وهو يخربهم ب�سقوط �سامل 

يف �لبحر، لكن من ي�ستطيع �إنقاذه يف تلك �للحظة، لقد �بتلعه �ملوج، بع�س �لبحارة 

�مل�ساكني نزلو� �إىل �خلن يف باطن �ل�سفينة ليحتمو� من عنف �ملوج، كان حمد متم�سكًا 

 كي ل يجرفه �ملوج �لذي �سار ي�سرب �سطحها، ومل ينتبه 
)2(

بقوة بالقرب من »�لدقل«

�أحد �إىل �لقرقعة �لتي ت�سدر عن �لدقل بفعل �ملوج و�لريح، وما هي �إل حلظات حتى 

�نك�سر، ور�أى �أبو حممد باأم عينيه �أخاه �أبا خالد وهو ينهر�س ب�سربة �لدقل �ملك�سور، 

لكنه مل يعد يعي �سيئًا بعد �أن �أ�سابته عار�سة خ�سبية على �أم ر�أ�سه ففلقت جبينه و�سقط 

ل يدري ب�سيء، و�أ�ساب �لدقل حمد يف فخذه فك�سرها، ولكن �أحدً� مل ي�ستطع �سماع 

�سر�خه، وما هي �إل حلظة حتى جرفه �ملوج لي�سقط يف �لبحر، ور�ح يحاول �لتعلق باأي 

�سيء يطفو وهو ي�سارع �ملوج، �سارت �ل�سفينة كق�سة و�سط �لأمو�ج، و��ستطاع من بقي 

حيًا على ظهرها �أن يهبط �إىل قاعها حمتميًا من �لأمو�ج �لعالية، �أما خمي�س فقد بقي 

مع �ملجدمي مت�سبثًا بال�سكان وهو ل ي�سدق لوعته، لقد مات �أبو خالد، لكن �ملجدمي 

نهره، فلم يكن �لوقت منا�سبًا لالأحز�ن، بل لل�سر�ع من �أجل �لبقاء يف و�سط �لريح 

)1( �ل�سكان: موجه �ل�سفينة.

)2( �لدقل: �ل�ساري.
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و�لأمو�ج �لعاتية.

يف �لليل هد�أت �لعا�سفة و��ستطاعت �ل�سفينة �أن ت�سمد، ونزح �لبحارة �ملاء من 

قاعها و�ألقو� من كان على ظهرها ميتًا يف �لبحر بعد �ل�سالة �ملخت�سرة عليه، ورغم 

�لرب،  �إىل  بال�سفينة  ي�سل  �أن  ليحاول  متما�سكًا  ظل  �ملجدمي  �أن  �إل  و�لإرهاق  �لتعب 

بينما كان خمي�س منزويًا يبكي بحرقة.

ويف باطن �لليل، ر�حت �ل�سفينة �ملثخنة باجلر�ح بفعل �لعا�سفة تتهادى �إىل �لرب، 

بينما ر�ح �لبحارة �لباقون على قيد �حلياة يتناوبون �لتجديف يف تلك �لليلة �لثقيلة.

يف �لرب كان �ل�ساطئ يحمل كثريً� من �لأخبار �ملتفرقة على رمله، �لتي تعرب ب�سمت 

 
)1(

عن هول �لكارثة، فقد حمل �ملوج قطع �خل�سب �ملك�سورة من �ملحامل و»�لدر�مات«

�لتجاأت  �أن  بعد  �ل�سربة  من  تنجو  �أن  �ل�سفن  بع�س  و��ستطاعت  و�لأكيا�س،  �لفارغة 

مبكرً� �إىل �ل�سطاآن، ووردت �لأخبار �لبائ�سة من بع�س �لبحارة �لذين و�سلو� �إىل �لرب 

عن �لنكبة �لتي حلقت باملغا�سات، فقد كانت �ل�سربة عامة �سملت �أمو�ج �خلليج وغرق 

كثري من �ل�سفن يف قاع �لبحر.

كانت �لن�ساء يجل�سن �أمام �ل�ساطئ ي�ست�سرفن �لأفق �لبعيد بنظر�ت ملوؤها �لياأ�س 

و�حلزن، بينما ر�ح بع�س �لرجال ومعهم �لأطفال يالحقون ما تقذفه �لأمو�ج من �آثار 

�لنكبة، و�نت�سر �لدعاء �إىل جانب �لولويل �ملفجعة.

�لباكر  �ل�سباح  منذ  بقوة  ولدها  حتت�سن  �سغرية  ربوة  على  جل�ست  خالد  �أم 

وحتاول ما ��ستطاعت �إبعاد �لدموع عن عينيها �ملحمرتني، كان قلبها يلهج بالدعاء، مل 

تكن تريد �أن تفقد �لأمل بعودة �أبي خالد، فكثريً� ما �سادف �لأهو�ل يف �لبحر خالل 

�ل�سنو�ت �لتي عا�ستها معه، لكنه كان يعود يف �لنهاية، غري �أنها هذه �ملرة حت�س �سيئًا 

خميفًا يف �أعماقها ل جتروؤ �سفتاها �ملرجتفتان �أن تنطقا به.

)1( �لدر�مات: �لرب�ميل.
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 �ملال�سقة لبيت �لنوخذة �لقريبة من �لبحر، جل�س �ملطوع 
)1(

هناك على »�لدكة«

بينما  بكف،  كفًا  ح�سني  �أبو  ي�سرب  و�أخرى  حلظة  وبني  �لأفق،  يرتقبان  ح�سني  و�أبو 

�ل�ساطئ،  �أبي ح�سني من جولتهم على  �أولد  له �ملطوع، جاء �سالح وحممد  يلتفت  ل 

و�أخرب� �ملطوع �أن �إحدى �ل�سفن قد عادت مك�سرة تك�سريً�، �أو�ساهما �ملطوع �أل يتكلما 

�أبو ح�سني ت�سبري �ملطوع  �أكبادهن، يحاول  �أمام �حلرمي حتى ل يلوعا  بهذه �لأخبار 

�أح�سن �لبحارة يف �لديرة، وحممله قوي، وهو  �أبا حممد لديه  �إن �لنوخذة  فيقول له 

�ساطر ولديه خربة بالبحر، ل بد �أنه جنا و�لتجاأ �إىل �أحد �ل�سطاآن، لكن �ملطوع يهز 

�أحد ميلك  بالأهو�ل ول  بالتخريف، فالبحر مليء  ر�أ�سه مت�سايقًا من كالمه ويتهمه 

�ل�سطارة عليه مهما تعمقت خربته، فرب �لعاملني هو �لذي يحفظ ل �سطارة �لنوخذة، 

وي�ست�سلم �أبو ح�سني لهذ� �لكالم وهو يقول: ل حول ول قوة �إل باهلل.

�سرخ �أحد �ل�سبية عندما �ساهد مركبًا يلوح يف �لأفق، �ندفع �لنا�س �لذين كانو� 

�أحر من �جلمر، بع�سهم خا�س يف �ملاء مع �لدعاء وذكر �هلل، و�سيئًا  ينتظرون على 

ف�سيئًا كان يقرتب �ملركب، وبد�أت عالمات �لنكبة تظهر عليه، فال �سر�ع، و�لبحارة ل 

�سوت لهم ول حركة على ظهره، لقد كان مركب �لنوخذة �أبي حممد ل غريه، و�ندفع 

�لنا�س مل�ساعدة بحارته �لباقني على ظهره، و�أم�سكو� باحلبال ليجروه �إىل �ل�ساطئ، 

وكان �سوت خمي�س �لباكي ي�سل �إىل م�سامع �لنا�س، و�نفجرت �لن�ساء بالبكاء و�لعويل 

�أبو خالد،  مات  يتناقلون �خلرب،  �لنا�س  و�سار  �ملركب،  على  �ملاأ�ساة  و�سحت  �أن  بعد 

مل  �لأمو�ج،  بني  فقد  وحمد  وجا�سم،  ح�سني  مع  �لبحر  ر�ح  �سامل  �لدقل،  عليه  طاح 

يبق غري �ملجدمي وخمي�س وبع�س �لبحارة، �أبو حممد �أنزلوه من �ملحمل فاقد �لوعي 

�أبو  معه  وقد ذهب  �لبيت،  �إىل  �أو�سلوه  ما  و�سرعان  غائر،  بجرح  ر�أ�سه  م�سدوخًا يف 

ح�سني لعالجه، و�جتمعت بع�س �لن�سوة حول �أم خالد �لتي ر�حت تبكي بحرقة وهي 

)1( �لدكة: �مل�سطبة.
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حت�سن ولدها وجل�ست على �لأر�س كاأمنا ك�سر ظهرها من هول �مل�سيبة، بينما جتمع 

�آخرون حول خمي�س �لذي ر�ح ي�سف ما حدث وهو يبكي بحرقة حتى نهره �ملطوع و�أبعد 

�لآخرين عنه وهو يقول لهم �إن �لبكاء حر�م و�لرحمة و�جبة �لآن، مل ي�ستطع �إكمال 

كالمه فاأ�ساح بوجهه و�بتعد عن �ملكان.

كما يف  �ل�سامر  �سوت  ي�سمع  �لديرة، مل  �سكان  على  بعتمتها  �أطبقت  �لليلة  تلك 

�لذي  �لأنني �خلافت هو  بل كان  �لبحارة من مو�سمهم،  �لليايل �خلو�يل عقب عودة 

�لريح  ليت  يا  و�لرزق،  �ملو�سم  ب�سياع  �كتفت  �لأمو�ج  �أن  لو  ليت  يا  �لن�سائم،  حتمله 

ك�سرت �ملحامل و�لأ�سرعة، ويا ليتهم عادو� ولو قطعة حلم حية، لكن �لأمنيات تزيد 

يف �لأوجاع بعد �أن حدث و�نتهى كل �سيء، و�أغفت �لديرة مقهورة حمروقة �لأنفا�س يف 

عتمة تلك �لليلة.
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�صباح جديد

ب�سيطة  فل�سفة  فثمة  �خلليج،  �أر�س  يف  طبيعتها  �إىل  �حلياة  تعود  ما  �أ�سرع  ما 

مرت�سخة بعمق يف وجد�ن �لنا�س، �ملوت و�حلياة من ق�ساء �هلل وقدره، و�لرزق مق�سوم، 

هذه �لقناعة ولََّدت ر�سى وت�سليمًا عجيبني، فمهما كربت �مل�سيبة فما لها يف �لنهاية 

غري كلمة ل حول ول قوة �إل باهلل و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون، ل طقو�س ول خر�فات ول 

�حتفالية، ولي�س هناك من �سخ�س كائنًا من كان بعزيز على �هلل عز وجل.

يف ذلك �ل�سباح مل يتخلف �لأطفال عن موعدهم للتجمع يف بر�حة �لفريج و�للعب 

باأم خالد على  �لع�سافري يف ذلك، ورغم �حلزن �لذي حل  �ل�سدرة، ت�ساركهم  حتت 

فقد �لغايل، �إل �أنها مل ت�ستطع �أن متنع ولدها خالدً� من �لن�سمام ملجموعة �لأطفال 

ليلعب معهم، ورغم حزنه �لطفويل وبكائه يف تلك �لليلة �إىل جانب �أمه �إل �أنه �سرعان 

ما ن�سي ذلك متامًا يف �ل�سباح، فالأطفال ل يحتملون �لكاآبة ول �حلزن، لأن �لطفولة 

بحر غزير �مل�ساعر، لكنه بال قاع عميق.

بالفخ  �لأطفال  من  �آخر  ر�ح  بينما   ،
)1(

»�لفالتية« يحمل  �لبيت  من  خالد  خرج 

يغطيه بالرت�ب وي�سع فيه دودة حية لإغر�ء �لع�سافري، ورغم هذه �لعد�ئية �ل�سافرة 

جتاهها، �إل �أن �لع�سافري كانت وما ز�لت حتب �لأطفال ول تهرب من �أمامهم.

�أمام  �ملاء  ير�سون  فهم  متامًا،  �لأطفال  ي�ستغل  كيف  عرف  فقد  ح�سني  �أبو  �أما 

يف  وي�ساعدونه  �لدكان  �أغر��س  ويرتبون  �ل�سدرة،  حتت  �لب�ساط  ويفر�سون  �لدكان، 

نقلها، كل ذلك من �أجل حالوة موعودة يقدمها لهم بعد جهد جهيد، ويف �لنهاية تكون 

ياب�سة عفى عليها �لزمن وهي مطوية يف دكانه، لكن �أ�سنان �لأطفال ل تعرف �لياب�س 

ول �ملكروه، وكثريً� ما ندد �ملطوع ببخل �أبي ح�سني جتاه �لأطفال، غري �أن لر�أيه د�ئمًا 

تعليل، لذلك يقوله بحما�سة لتغطية هذه �لتهمة، وهو �أن �لأطفال عليهم �أل يتعودو� �أن 

)1( �لفالتية: �أد�ة ل�سيد �لع�سافري.
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ياأخذو� �سيئًا دون مقابل، ثم �إن عني �لطفل فارغة ول ت�سبع، ي�سحك �ملطوع وهو يدرك 

�أن ل �سيء ميكن �أن يغري �لطبع �لذي جبل عليه �أبو ح�سني.

لقد ن�سي �أهل �لفريج يف ذلك �ل�سباح �مليت من �أجل �حلي �جلريح، فاحلي �أف�سل 

من �مليت، و�حلق يقال، فقد �سهر �أبو ح�سني �إىل جانب �أبي حممد �لذي كان ل يدري 

بحاله من �لهلو�سة �لتي كان عليها ب�سبب ذلك �جلرح �لغائر يف ر�أ�سه، توقف �لنزيف 

�أبا حممد يقفز دون وعي من  �أبو ح�سني كماد�ت من �ملاء و�مللح جعلت  عندما و�سع 

�أثر �مللح �لكاوي جلرحه، و�أح�س �أبو ح�سني �أن �جلميع برهن �إ�سارته يف ذلك �ملوقف، 

فهو �ساحب �لكلمة �لنافذة، ودو�وؤه هو �لرجاء بعد �إر�دة �هلل، ورغم �حلزن �لذي �أمل 

باأم خالد، �إل �أنها ر�أت �أن من و�جبها �لطمئنان على �سحة �أبي حممد، وبعثت لها �أم 

جا�سم �مر�أة �ملطوع فاطمة كي ت�ساعدها يف �لطبخ وتنظيف �حلو�س و�لغ�سيل وما �إىل 

باإخال�س، خ�سو�سًا  تخدم  �لكالم،  وقليلة  فهي طيبة  لفاطمة،  يرتاح  ذلك، �جلميع 

عندما تكون عند �أم خالد.

فاطمة �أ�سبحت م�سندً� لهموم �أم خالد بعد �أن �أ�سبحت جو�نب �لبيت ل ت�سيع �إل 

�لذكرى يف نف�سها، كل �سيء �أ�سبح موح�سًا ومقلقًا، خا�سة عندما يقرتب �لعتم، لقد تغري 

�حلال، �أ�سبح �لعتم كابو�سًا ل حياة فيه �إل ل�سوت �لكالب �لبعيدة و�ل�سر��سري.

غابت �سحكات �لرجال، �أ�سو�تهم �لتي كانت متالأ �ملجل�س، ذهبت بهجة �لليل يف 

�أعماق �لبحر، لقد عز�ها �لنا�س، لكنهم كانو� م�سغولني �أي�سًا ببيوت كثرية لتعزيتها 

�لآخرين  �سغلت عن م�سائب  و�إن  ر�أ�سها وحدها،  �لديرة، فامل�سيبة مل تكن على  يف 

�سط  على  �أخرى  بلد�ن  بل  �مل�سيبة،  هذه  تعي�س  وحدها  ديرتها  تكن  مل  بد�هيتها، 

�خلليج، لوعتها �سربة �لهو�ء، لقد م�سى �لنا�س �أخريً� كي يلملمو� جر�حاتهم، �أما هي 

فيلزمها �أن تفت�س كل يوم عن عز�ء كي ل يقتلها ذلك �جلرح.

�أم  لبيت  �ملاء  جتلب  كي  �ل�سدرة،  من  �لقريب   
)1(

»�جلليب« �إىل  فاطمة  ذهبت 

)1( �جلليب: �لبئر.
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خالد، �أنزلت �لدلو �إىل �ملاء، �ملكان هادئ ل �سيء يعكره �إل �سرير �حلبل على �لبكرة 

�حلديدية �لتي ت�ساعد يف �سحب �لدلو من �جلليب، يف هذه �لأثناء �نتبهت فاطمة �إىل 

حركة �سخ�س من خلفها، عندما ��ستد�رت وجدت خمي�سًا يبت�سم لها، كان هذ� �أول 

لقاء لها به بعد �حلادث:

- خمي�س، هذ� �أنت..؟

ثم ت�سعر كاأمنا ينتظر منها كلمة �أخرى، فتبت�سم له:

- �حلمد هلل على �سالمتك.

يقرتب خمي�س منها:

- �سلوجن يا فاطمة.

- بخري، و�أنت �سلونك �حلني؟!

- �حلمد هلل، �أ�سوى..!

ينتبه لها وهي حتاول �سحب �لدلو من �جلليب فيم�سك عنها �حلبل:

- �ست�سوين، هات عنج..!

- ت�سلم يا خمي�س، من وين ياي؟

- كنت يف بيت �لنوخذة بو حممد.

- ��سلونه �حلني..؟

- �أ�سوى، دو� بو ح�سني ما يف مثله.

ي�سب �ملاء يف �لوعاء �لذي جلبته فاطمة معها ثم يقف يهز ر�أ�سه متنهدً�..

- �سفيك يا خمي�س..؟

- يا ح�سافة على بو خالد.
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- �هلل يرحمه..!

- ر�ح ور�ح وياه �للي وعدين به.

- �سلي ر�ح وياه يا خمي�س..؟

ي�سعر خمي�س �أن فاطمة فهمت عليه من �سحكتها �لتي تخفيها يف وجهها، وبطريقة 

�أقرب لل�سذ�جة يكرر جملته �لأخرية:

- �للي وعدين به.

مت�سي فاطمة، بينما يحمل خمي�س �لوعاء �ململوء �سوب بيت �أبي خالد، وتاأخذه 

منه عند �لباب وتدلف �إىل �لد�خل بعد �أن �أغلقت �لباب.

للمرة �لأوىل ي�سعر خمي�س �أن لرجوعه �ساملًا معنى عند فاطمة، فالفريج مل ي�سعر 

بعودته بني زحام �لعائدين، مل ي�ساأل عنه �أحد غري فاطمة، ترى هل يجود �لزمان عليه 

�إنه ل ميلك �سيئًا غري قلبه �لربيء، لكن من يهمه  �إياها،  مبن يقنع �ملطوع بتزويجه 

ذلك حقًا يف �لفريج بعد �أبي خالد..؟

يف ع�سر ذلك �ليوم، عاد جا�سم �بن �ملطوع �إىل �لبيت من �سفرته �إىل �لبحرين، 

�أغر��سه بال مبالة يف ركن �حلجرة وجل�س  �أمه، رمى  �أن ت�سعر به  �لبيت دون  دخل 

متعبًا مكدودً�، كان يف �لع�سرين، عيناه توحيان بالغمو�س، ع�سبي �ملز�ج، تدخل �أمه 

جيدً�  طباعه  تعرف  فهي  عليه،  �عتادت  لكنها  لها،  ينه�س  ل  به،  فتتفاجاأ  �حلجرة 

وت�سفق عليه، حماولًة د�ئمًا م�ساعدته يف مو�جهة �أبيه �لذي ي�سكو منه د�ئمًا، جتل�س 

�إىل جانبه، تنظر �إليه باإمعان كمن تتفح�سه، ي�ساألها م�ستغربًا:

- �سفيج ميا..؟

- غري ثيابك يا ولدي لأنهم و�سخني و�يد، عندنا ماي، قوم ت�سبح و�نا باحط لك 

لقمة تاكلها.
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لكنها تلحظ عليه �لنزعاج و�مللل عندما ينفخ �لهو�ء، فت�ساأله بقلق:

- �سفيك يا ولدي..؟ ع�سى ما �سر..؟

فيجيبها باقت�ساب:

- ما فيني �سي..!

لكنها من خربتها به تدرك �أن هناك �أمرً� يخفيه يف د�خله:

- �سلون كانت �سفرتك..؟

وباقت�ساب كعادته:

- زوينه..!

- يبت �لأغر��س �للي و�ساك عليها بو ح�سني للدكان..؟

- �إيه يبتها..!

تبقى �لأم مركزة عينيها عليه، بينما هو يحاول �أن يتحا�ساهما، ثم كمن ل يجد 

مهربًا:

- ميا �أنا مليت من هال�سغلة و�أبي �أفتك منها..!

ت�سدم �لأم بهذه �لكلمات، فهي تدرك وقعها على �أبيه �لذي �سار له مدة يجاريه 

كل  ليخرب  جا�سم  ياأتي  ثم  �لآخرين،  لدى  و�لتو�سط  �لت�سلف  بعد  �لعمل  له  ويوؤمن 

�سيء، كم مرة تقلب يف �لأ�سغال..! لكنه مل ي�ستقر يف و�حدة منها، حتاول �لأم مد�ر�ة 

�لأمر حتى ل ي�سمع �ملطوع، لكن جا�سم كان م�سممًا ويقول كلماته بثقة دون خوف من 

�لعاقبة، تعاود �لأم �لرجاء:

- و�للي يخليك ل تييب طاري هال�سالفة جد�م �أبوك..!

 )1(

�لبانو�س على  خايف  كان  �إذ�  زهقت،  يعني  زهقت  يعني..؟  �أبوي  �سي�سوي   -

)1( �لبانو�س: من �أنو�ع �ل�سفن.
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عيال بوح�سني �سالح وحممد يتمنونه، �أما �أنا من �ليوم و�ساير �أبغي �أدور يل على �سغلة 

ثانية �هنيه يف �لرب.

ت�سفق �أم جا�سم كفًا بكف وهي ل جتد حيلة غري »ل حول ول قوة �إل باهلل«، بينما 

ينه�س جا�سم، يبد�أ يف خلع مالب�سه �ملت�سخة دون مبالة ويذهب لالغت�سال، يف �لوقت 

�لذي تقوم �لأم ب�سرب و��سح بجمع مالب�سه �ملتناثرة كاأمنا توؤكد لنف�سها �أن ولدها لن 

يتعلم �أبدً�.

لتغ�سل ثياب ولدها خالد، بينما  �لغ�سيل يف �حلو�س  �أمام وعاء  �أم خالد  جل�ست 

ر�حت فاطمة ت�سعل �لنار يف �حلطب لتطبخ، وبني حلظة و�أخرى كانت �أم خالد ت�سرق 

نظرة متمعنة نحو خالد �لذي يلعب يف �حلو�س، مل يكن ي�سبه �أباه يف �سكله، لكن �سحكته 

فيها �لكثري من �سحكة �أبيه، كان رقيق �جل�سم، لكن �أع�سابه قوية، د�ئمًا يحاول �أن 

يقوم ب�سيء �أكرب من �حتماله، كاأمنا يريد �أن يثبت لها رجولته وباأنها ت�ستطيع �لعتماد 

عليه، كانت متعلقة بولدها خالد يف حياة �أبيه، فكيف يكون تعلقها به بعد وفاته؟!، �أما 

�بنتاها فرغم �أنها حتبهما ول تبخل عليهما ب�سيء من عاطفتها، �إل �أنها ل تتعلق بهما 

تعلقها بخالد، فهي حت�سب كل حلظة يف غياب ولدها عنها، ورغم �أن �بنتها ح�سة �لتي 

تكرب خالد ب�سنتني حتاول د�ئمًا �إثارة �نتباه �أمها و�فتعال �مل�ساكل مع �أخيها لغريتها 

منه �سمنًا، �إل �أن �أم خالد ل ت�ستطيع �إل �أن تتحيز لولدها خالد يف �لنهاية.

�أما هنود، وهي �أ�سغر من �أخيها، فهي رقيقة جدً�، بالكاد ي�سمع �سوتها يف �لبيت، 

تف�سل د�ئمًا �لعتز�ل يف �حلجرة مع �ألعابها �لطفولية، وبينما تاأخذها �لأفكار تنتبه 

يبتعد،  لكي  عليه  فت�سرخ  و�لدخان،  �مل�ستعل  �حلطب  من  �قرتب  وقد  خالد  لولدها 

فيقرتب منها ويجل�س بجو�رها، بينما هي حتاول �إكمال �لغ�سيل، �إل �أنها حت�س باأمل يف 

ر�أ�سها يعاودها كالبارحة، فتاأخذ رباطًا من �لقما�س تع�سب به ر�أ�سها، وترى ح�سة 

�بنتها �أن خالدً� يجل�س بجو�ر �أمه فتقرتب هي �أي�سًا لتجل�س �إىل جانبه، وتدرك �لأم �أن 

جميئها �ستكون خامتته م�سكلة بينهما، فت�سغلها برتتيب �حلجرة، وعندما ترد عليها 
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باأّن �حلجرة مرتبة تاأمرها بالبتعاد و�جللو�س مع �أختها هنود، تذهب ح�سة منطوية 

على نف�سها وتهز �لأم ر�أ�سها كمن �أح�س بالندم، لكنها ل ت�ستطيع �سيئًا �لآن، ويقطع 

عليها �سوت خالد ما هي فيه:

- مُيه، �سج �أبوي �سافر و�يد يف �لبحر..؟

رغم ح�سا�سيتها عندما يذكر ��سم زوجها �أبي خالد �أمامها، لكنها ل ت�ستطيع �إل 

�أن تكتم حرقتها �أمام خالد، فتتوقف عن �لغ�سيل وقد �حمرت عيناها:

- �إيه ميك..

وقبل �أن يبادر خالد بال�سوؤ�ل �لثاين كعادته تقطع عليه ��سرت�ساله:

- مرة ثانية لني جبت طاري ��سم �أبوك قول �هلل يرحمه، �ستقول؟

يكرر خالد �أمامها باإذعان ما تنتظره منه �أمه:

- �هلل يرحمه..!

تعتدل �لأم يف جل�ستها وهي ت�سرح بعيدً�:

- �أبوك �هلل يرحمه �سافر و�يد، ما خال مكان.

ومببالغة وتهويل عن �لبعد تكمل �لأم: 

- يقولون و�سل زجنبار و�لهند.

وبا�ستغر�ب يعاود �ل�سوؤ�ل وقد حركت �سوقه:

- زجنبار و�لهند، وين ذي �لبالد؟!

- ما �دري عنها ميك، بكره لني عمك تعافى ��ساأله عنها وهو يعلمك.

وي�سل خالد �إىل �ل�سوؤ�ل �لأهم �لذي ما ز�ل غام�سًا بالن�سبة �إليه:

- �سج ميه، منهو كان �أ�سطر يف �لبحر عمي ول �أبوي �هلل يرحمه..؟
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تنهره �أمه حتى تبعده عن هذه �ملقارنة، فلي�س هذ� �ل�سوؤ�ل من �ساأنه:

- ��ستبي بهال�سالفة؟ حتّمل تطريها مرة ثانية! وغري جذي ما �أبيك تييب طاري 

�لبحر جد�مي مرة ثانية، فاهم..!

ل يجروؤ خالد على معار�ستها، بل ي�ست�سلم ملا تاأمره به حتى ل تغ�سب، وين�سحب 

من عندها ليعاود �للعب يف �حلو�س، بينما هي ترجع لإكمال �لغ�سيل �لباقي، يتطاير 

بع�س �لرذ�ذ فتم�سحه عن جبينها بذر�عها، هل كانت تعني ما قالته لولدها عن �لبحر 

حقًا؟! �أم �أنه كان جمرد �نفعال عابر؟! ذلك ما كانت �أم خالد تعرف جو�به حقًا يف 

د�خلها �لذي بات يحقد على �لبحر، لذلك �ستمنع ولدها خالدً� من �لتعلق به ما د�م 

لالأبد،  زوجها  منها  �سرق  �لذي  �لبحر  من  �لوحيد  �نتقامها  هو  ذلك  �إن  بها،  يتعلق 

ولكن هل ت�ستطيع ذلك؟! تتوقف للحظة عن �لغ�سيل، ثم كمن قررت �أمرً� ترجع ثانية 

للغ�سيل، تفركه بقوة!.

يف  م�ساعدتها  حتاول  جانبها،  �إىل  جتل�س  �لتعب،  عليها  بد�  وقد  فاطمة  تاأتي 

�لغ�سيل:

- ما عليه يا فاطمة، �أكاين خل�ست �لغ�سيل، ما باقي غري هالثوب.

وتنظر �أم خالد �إىل وجه فاطمة وقد �أثر فيه �لدخان من �حلطب �لرطب، فتم�سح 

على �سعرها باإ�سفاق �سادق:

- �هلل يقدرين يا فاطمة و�عو�سج تعبج معاي.

ويبدو على فاطمة �لإنكار ملا ت�سمع:

- ل تقولني جذيه يا �أم خالد، �أنا عيوين لج.

- �أقول يا فاطمة، ميكن �أم جا�سم حمتاجه لج يف �سّي ول �سّي، �هيه بعد بروحها، 

ميكن م�ستحية تقول لج.
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- �أنا بامر عليها لني طبخت �لغد�.

و�رجعي  �حلني  عندها  روحي  و�نتي  �هنيه،  عنج  �أنا  فاطمة،  يا  عليه  ما   -

.
)1(

»زتات«

- زين يا عمتي.

 عليها و�يد.
)2(

- قويل لها �إين �سرهانة

- �إن �ساء �هلل..

- �أقول فاطمة، �سعندنا من �خلرفان؟

- �ست خرفان يا عمتي، و�أم�س يابو� لنا خروفني.

- من طر�سهم؟

- ما �دري، �سبي كان يقودهم ودخلهم �لبيت، ويابو� لنا بعد كي�سني عي�س وكي�س 

حب ودهن، �ملريه خري و�يد يا عمتي.

- �هلل يرحمك يا بو خالد، �سارت �لنا�س تطر�س حق بيتك �ملريه من كل مكان.

�أبو خالد �هلل يرحمه ر�عي معروف، و�لنا�س تقوم بالو�جب، وهذي  - يا عمتي 

عادة �لأجد�د.

- ل حول ول قوة �إل باهلل.

ترتك فاطمة �أم خالد لتذهب �إىل بيت �ملطوع، يلحقها خالد، فتعده باأنها ر�جعة 

�أمه  يزعج  باأل  وتو�سيه  ولأختيه،  له  �لق�س�س  له  وحتكي  معه  لتجل�س  �لغد�ء  على 

ب�سيطنته و�إل زعل منه �ملرحوم �أبو خالد، يرتكها وقد �أثرت فيه، كانت فاطمة قريبة 

من قلب �ل�سبي خالد ول يخالف لها كلمة.

)1( زتات: ب�سرعة.

)2( �سرهانة: عاتبة.



37

�أم خالد فقد �سرحت بعيدً�، �إىل تلك �لأيام �خلو�يل �لتي كان فيها زوجها  �أما 

يبعث بال�سر �لأمو�ل و�حلالل للنا�س �لذين �أملّت بهم �مل�سائب، وها هي �لآن وقد د�ر 

�لزمان دورته ير�سل لها �لنا�س �لذين يعرفون �أبا خالد باملوؤونة �لتي ز�دت عن حاجتها، 

ورغم �أنها تعرف �أن ذلك و�جبًا متبعًا يف �لديرة، ويبدو على كل �لنا�س، �إل �أنها كانت 

ت�سعر بجرح عميق ي�ستفز كربياءها �لذي ُقدر �أن يطويه �حلزن ويلفه �ل�سو�د.

مل ي�سدق �ملطوع ما �سمع عن �أن ولده جا�سم يريد �أن يرتك �لبحر، فقد �أعجزه 

مر�ت  وجهه  و�سّود  �أحرجه  لأخرى،  يرتكها  مهنة حتى  ي�ستقر يف  ل  لأنه  �لولد،  هذ� 

كثرية �أمام �لنا�س، من �أين ي�سدد �لآن �سلفة �لبانو�س؟ ور�أ�سمال �لب�ساعة �لتي كان 

يريد �ملتاجرة بها �إذ� مل يعمل جا�سم، حاولت �مر�أته تهدئته دون جدوى، �أما جا�سم 

�لذي كان يتوقع غ�سب و�لده �ل�سديد فخرج من �لبيت قبل و�سول �أبيه حتى ل ي�سطر 

�إىل مو�جهته، بل كالعادة، �أمه هي �لتي تتلقى �ل�سدمة بدًل عنه.

كان �ملطوع غا�سبًا وحزينًا يف �لوقت نف�سه لأنه �سدم بهذ� �لولد �لك�سول �لذي 

ل يقدر م�سوؤولية ول يتحملها، كيف �سيعي�س من بعده �إذ� كان على هذه �حلال، كيف 

�سينظر �لنا�س �إليه، هل �سي�سدقون �أنه ولد �ملطوع، ذلك �لرجل �لذي يحتاج �لنا�س 

جميعًا �إىل ن�سيحته ويقدرونها، غري �أن �بنه يتهرب منها، يا �سبحان �هلل كيف تكون 

�لذي  �أباهم  يقنعو�  كي  �لنا�س  يو�سطون  �أبي ح�سني �سالح وحممد  �أولد  �ملفارقات، 

يبخل عليهم بر�أ�سمال ب�سيط ي�ستطيعون �أن يبد�أو� حياتهم به وي�ستقلون عن �حلاجة، 

�أن جا�سم �سيرتك �لعمل  و�حلقيقة مل ي�سدق �سالح وحممد نف�سيهما عندما �سمعا 

على �لبانو�س، وخافا على هذه �لفر�سة �أن ت�سيع من بني �أيديهما �إذ� تهرب و�لدهم 

�أبو ح�سني من م�ساعدتهما يف ذلك، لكن �أبا ح�سني مل يكن متحم�سًا �أبدً� مل�سروعهما، 

خ�سو�سًا عندما علم �أن ذلك �سيكلفه �أن يعطيهم بع�س �ملال مل�ساعدتهما، فتهرب من 

�لأمر متامًا، مدعيًا كعادته �أنه ل ميلك ماًل وعليهما �أن يدبر� نف�سيهما، �أما �ل�سغري 

حممد فقد �نطوى على نف�سه دون �أن يعار�س �أباه، لكن �سالحًا كعادته ل يكتم م�ساعره 
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د�خل قلبه لع�سبيته، ومل يكن �أبو ح�سني حمتاجًا �إىل �أكرث من ذلك حتى ينفجر غا�سبًا 

بوجه ولده �سالح �لذي ل يطيقه وينعته د�ئمًا باأنه »طالع لأمه«، و�لو�قع �أن �أبا ح�سني 

�إخوته  ويحر�س  لأنه ل يحرتمها  قبل زوجته،  بطبيعته على �سالح من  كان م�سحونًا 

عليها، وعندما حاول �سالح �أن يد�فع عن نف�سه �أمام �أبيه مبنطق �حلجة، عد ذلك �أبو 

ح�سني وقاحة وحماولة منه ملحا�سبته، فز�د غ�سبه و��ستعل �أكرث ومل يدر عن نف�سه �إل 

وقد خلع عقاله و�أخذ ي�سرب �سالحًا وحممدً�، وعندما �ندفعت �سلمى باكيًة لتقف مع 

�أخويها، مل يرتكها �أبو ح�سني و�سربها.

يف هذه �لأثناء كانت فاطمة تعرب �أمام بيت �أبي ح�سني، ف�سمعت �ل�سر�خ ينبعث 

من �لبيت، وعرفت �أن �أبا ح�سني كعادته ي�سرب �أولده، ور�أت خمي�سًا عاجزً� ل ي�ستطيع 

�أن يتدخل خوفًا من غ�سب �أبي ح�سني، و�أ�سار لها �أن ت�سرع لإخبار �ملطوع، لأنه ما من 

�أبي ح�سني عند حّده، مل يتمهل �ملطوع عندما  �أحد غريه يجروؤ على �لتدخل و�إيقاف 

ل  �أنه  يعرف  فهو  �أبي ح�سني،  بيت  يق�سد  بل خرج م�سرعًا  �سمع �خلرب من فاطمة، 

تاأخذه �سفقًة يف �سرب �أولده عندما يكون يف �سورة غ�سبه، وعندما و�سل �ملطوع وجد 

خمي�سًا ينتظره ليدخل معه.

يقف  �ل�سغري  بينما حممد  بعقاله،  بال�سرب على �سالح  ينهال  �أبو ح�سني  كان 

يف ركن �حلجرة يبكي بحرقة وعالمات �لعقال و��سحة على ج�سمه، ومل ي�ستطع �أبو 

ح�سني �ل�ستمر�ر يف �سربهما بعد دخول �ملطوع، فقد �أم�سكه من ذر�عه بقوة وهو يقول 

له: 

- حر�م عليك ذبحت �لعيال، ما فيك رحمة، �سلي على �لنبي و�ذكر �هلل..!

ببنت  ينب�س  ل  �سالح  بينما  مهدئًا،  ر�أ�سه  على  مي�سح  حممدً�،  خمي�س  ومي�سك 

�سفه، لكن وجهه يكاد ينفجر من �لأمل.

يقف �أبو ح�سني متعبًا، تاركًا �لعقال ي�سقط �إىل �لأر�س، يبعده �ملطوع عن �حلجرة 
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ليخرجا �إىل �حلو�س، ويلتفت له �ملطوع باأ�سف:

ما  مرة  من  �أكرث  مو�عدين  �أنت  �سباب،  �سارو�  ت�سوفهم  ما  عل�سانه؟!  و�س   -

ت�سربهم يا بو ح�سني.

 خالتهم، �أنا �سربت عليهم، لكن خال�س ما بقي 
)1(

- يبون يحا�سبوين، ويناح�سون

عندي �سرب.

- �سل على �لنبي و�ذكر �هلل، �سل على �لنبي.

- �للهم �سلي على حممد و�آل حممد، ل حول ول قوة �إل باهلل.

فهذه  �أحدً�،  يقنع  لن  �أنه  �سمنًا  يعرف  �أنه  رغم  �ملوقف،  تربير  يحاول  كمن  ثم 

لي�ست �ملرة �لأوىل �لتي ي�سوق فيها مثل هذه �لتربير�ت:

- يبون ي�ستغلون �أنا ما عندي مانع، لكن ما عندي فلو�س �أ�ساعدهم، من وين يل 

�لفلو�س يا مطوع..؟

يحاول �ملطوع تهدئته، �إل �أن �أبا ح�سني يزفر �لهو�ء ب�سيق:

- كله من �خلبيث �سالح، �هوه �ل�سبب، �منّغ�س علي عي�ستي..!

ويهز �ملطوع ر�أ�سه �أ�سفًا:

- عاد ت�سربهم هال�سرب يا بو ح�سني، ذول ما لك غنى عنهم.

- ما لهم عندي �سي.

قادر  �أنت  د�م  ما  عليك  حق  لهم  �أولدك  عاقل،  ريال  �نت  �سهالكالم،   -

ت�ساعدهم.

- من وين يا مطوع من وين!!؟

)1( يناح�سون: يعاندون.
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كان �ملطوع يعلم طبع �أبي ح�سني �لذي يبد�أ بالإنكار �لتام و�فتعال �لغ�سب، لكنه ل 

يلبث �أن يرت�خى وي�ست�سلم عندما ي�ستد �ل�سغط عليه، وي�ساأله �ملطوع:

- �سنهو �ل�سغل �للي يبونك ت�ساعدهم عليه..؟

- يقولون �إن ولدك جا�سم هّون عن �ل�سغل على �لبانو�س، ويبون ي�ستغلون عليه.

وتلتمع عينا �ملطوع، فقد جاءه من ينقذه من ورطة �لبانو�س:

- يا ليت يا بو ح�سني.

وي�ستدرك �أبو ح�سني ليقطع على �ملطوع �لطريق:

- �أنا من �حلني باقول لك يا مطوع، �أنا ما عندي �سيء �أعطيهم.

لكن �ملطوع يح�سم �لأمر:

- تعطيهم وغ�سب عليك بعد، و�أنا �سامن لهم، كلها �سفرة و�ل �سفرتني وبريدون 

لك فلو�سك.

ويبدو على �أبي ح�سني �ل�ست�سالم لالأمر �لو�قع، فينادي �ملطوع �سالحًا وحممدً� 

ويخربهما �أن �لبانو�س حتت ت�سرفهما ليعمال عليه، وقد جاءت هذه �لكلمات بل�سمًا 

�إ�سالحه  يف  وي�ساعدهما  �ملركب  ليتفقدو�  معهما  خمي�س  ويذهب  جر�حهما،  ي�سفي 

وجتهيزه بعد �أن �تفق معهما �ملطوع على �أن يكون �ملربح منا�سفة بينه وبينهم، ويهز 

ر�أ�سه �ملطوع وهو يرى فرحتهما:

- يا �سبحان �هلل، نا�س تدور �ل�سغل لو بال�سرب و�ملهانة، ونا�س يتوفر لها �ل�سغل 

وت�سرد عنه.

جل�س �أبو ح�سني ينفخ �لهو�ء، لقد كان ر��سيًا عن م�سروع �ملطوع، لكنه كالعادة 

ل يقدم على �أمر جديد �إل بعد �أن يحا�سر متامًا ول يبقى له منفذ للتم�سك بحر�سه، 

�إنه لي�س بخياًل عندما يثق متامًا �أن هناك فائدة تلوح لعينيه ب�سكل و��سح، لكن ق�سوته 
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�ملطوع،  ويلحظ  �أولده ول مبالته مب�ساعرهم كانت طابعًا مميزً� يف �سخ�سيته،  مع 

بعد فرتة هد�أ فيها �أبو ح�سني، �أنه يعاين �سيئًا ل ي�ستطيع �لبوح به، �سيئًا موؤملًا، وعندما 

�إىل  بالذهاب  متحججًا  نه�س  ثم  غام�سة،  بطريقة  غمغم  �ل�ستف�سار  �ملطوع  حاول 

�لدكان، فرتكه �ملطوع حلاله.

كان �أبو ح�سني يعاين �لندم لأنه ق�سا بال�سرب على ولده حممد رغم �أنه يحبه، 

�إنه ين�سى نف�سه حني يبد�أ بال�سرب ول ي�ستطيع �لتمييز، لقد فعلها �أكرث من مرة، وكان 

�أخرى  �سورة  فيه  يرى  �إنه  �أبيه،  غ�سب  عليها  ين�سب  �لتي  �ل�سحية  هو  حممد  ولده 

منه، هل ينتقم من نف�سه دون �أن يدري؟، قطعًا �سيحاول ��سرت�ساءه بعد فرتة، كما 

يفعل عادة، لكن هل �سيفهم ولده معنى ذلك؟، �إنه يجد �سعوبة كبرية، بل ��ستحالة، 

يف �لإف�ساء لولده مبكنون م�ساعره، ل، هذ� ل يجوز، �أين �أنا؟!، مل ي�ستطع �أن يبقى يف 

�لدكان فدخل �لبيت و�فتعل م�سكلة مع زوجته �جلديدة و�سربها، و�أح�س بعدها بارتياح 

.
)1(

�أكرث، فقد �أطفاأ بع�سًا من »حرته«

بد�أ �أبو حممد يتعافى من جرحه بعد �أن �ألزمه �لفر��س خم�سة ع�سر يومًا، �أ�سبح 

�إىل  �ملر�ت ي�سطره  �سفتيه يف بع�س  يفاجئ  �رتعا�سًا خفيفًا  لكن  �لكالم،  قادرً� على 

�ل�سكوت حتى ل يوؤخذ عنه �أنه �ساحب عاهة، لقد و�سله �لعز�ء متاأخرً� باأخيه �لكبري 

�أبي خالد وبحارته وخ�سارته �ملادية، كل �سيء تبّخر ب�سرعة، لكن �خل�سارة �ملادية ميكن 

تعوي�سها، فالعادة �أن ي�ساعد �لتجار و�لنو�خذة بع�سهم بع�سًا، و�أبو حممد متعود على 

ق�ساوة �لعي�س وترفه، ل يهمه �أن يبد�أ من �ل�سفر، مل يكن هذ� ما يهمه عندما خال 

بنف�سه ور�ح يبكي بحرقة تعبريً� عن ندم عميق يف وجد�نه ل ي�ستطيع �أن يكا�سف به 

�أحدً� حتى ل يلومه �لنا�س، عندما حاولت زوجته �أن تد�ريه طردها من حجرته، فهو 

مل يكن يف يوم من �لأيام يطيق �أن ت�ساركه زوجته يف �سيء.

)1( حرته: غ�سبه.
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كان لديه �إح�سا�س عميق مب�سوؤوليته عن �لكارثة �لتي حّلت ب�سفينته، �أمل يتم�سك 

مبكابرته وعناده �أمام حتذير �لبحارة؟، كانت لديه فر�سة كافية للجوء �إىل بر قريب 

لو �أنه مل يرف�س ذلك �لتحذير، لقد طر حمد ووبخه لأنه حاول �أن يلفت نظره �إىل �جلو 

�ملتغري، ملاذ� مل ي�سمع ذلك �لتحذير؟!، هل كان رجاًل طماعًا ج�سعًا يريد ��ستنز�ف 

طبعه  من  لي�س  حممد  �أبا  �أن  تعلم  �لنا�س  فكل  ل،  �ملو�سم،  يف  يوم  �آخر  �إىل  �ملغا�س 

�لطمع، هل كان يريد �أن يثبت لالآخرين �أنه رجل ج�سور ل يخاف �لبحر؟، رمبا كان 

ل  و�أن  بالبحارة  يختلط  ل  �أن  �لنوخذة يجب  باأن  �عتقاده  كان  ذلك من طبعه، رمبا 

ي�ساورهم فيما يتخذ من قر�ر�ت حتى جتيء �لقر�ر�ت حا�سمة، وقد كان يف �سخ�سية 

�أبي حممد ما ي�ساعد على ذلك متامًا.

�أر�سل �أبو حممد يف طلب �بن �أخيه خالد لري�ه ويكون بجانبه، وعندما و�سل خالد 

�ملتهيب من عمه �سمه �أبو حممد �إليه بقوة و�أبقاه �إىل جانبه، بني �حلني و�لآخر يلتفت 

�إليه ويربت على كتفه، بينما خالد �لطفل يتمنى يف د�خله حلظة �خلال�س من هذ� 

لأنه  حوله  �لتجمع  على  يجروؤون  ول  �لفريج  يف  �لأطفال  يخ�ساه  حممد  فاأبو  �ملوقف، 

�سجر وع�سبي وي�سرخ كثريً�، رغم �أنه يف �لو�قع يحن يف د�خله �إىل طفل يحمل ��سمه، 

فزوجته ل تنجب غري �لبنات، وهذ� ما جعله ل يطيق زوجته ويعتقد �أنها بلهاء �ساذجة، 

وهو يف �لو�قع منذ زمن طويل يقدر �سخ�سية �أم خالد، فقد كان ير�ها منوذجًا للمر�أة 

�لتي يتمنى �أن ت�ساركه حياته، لكنه من ناحية �أخرى ل يطيق �ل�سرب على زوجة قوية 

�ل�سخ�سية ذ�ت كربياء، لأنه �سي�سطدم معها حتى و�إن كان يحبها.

يوم  ياأتي كل  �أن  �أن وعد عمه  بعد  �ل�سدرة  �لأطفال حتت  ليلعب مع  ذهب خالد 

لزيارته و�جللو�س بجانبه رغم ��ستغر�به ذلك، وبعقلية طفل بريء ر�ح يخرب �أ�سدقاءه 

يوؤنبه  �أن جرح يف ر�أ�سه، كان يف �ملا�سي  �أن عمه تغرّي كثريً� من �سوبه بعد  �لأطفال 

د�ئمًا �إذ� ر�آه يلعب، ويطرده من �ل�سكة ويقطع عليه �سحبته لالأطفال �لآخرين، ومرة 

�أن  �أذنه و�سربه على قفاه، وعندما حاول  �أن فرك  �أن يعاند عمه، فكان  حاول خالد 
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ي�ستكي لأبيه، غ�سب ونهره لأنه جتر�أ على معاندة عمه، غري �أن �أمه يومها �حت�سنته 

وظلت مقهورة طو�ل ذلك �لنهار.

جنارة  يف  يعمل  ير�ه  كي  �ل�سيف  �إىل  خمي�سًا  ير�فق  �أن  كثريً�  خلالد  يحلو  كان 

�ل�سفن و�إ�سالحها، كان يحب خمي�سًا لأنه ل يبخل عليه �أبدً� باجلو�ب عن �أ�سئلته �لتي 

ل تنتهي عن �لبحر و�أق�سام �ل�سفينة، كان �ل�سوق يبلغ مد�ه لدى خالد عندما يروي له 

خمي�س عن �أ�سفار و�لده �أبي خالد �لذي كان خمي�س ير�فقه د�ئمًا.

تغري �لنا�س كثريً� بعد وفاة �أبي، هذ� ما كان يردده يف نف�سه، لحظ �أن �ملطوع ل 

ي�ستكي لأمه عند تق�سريه بالدرو�س كعادته، و�أبو ح�سني يعطيه حالوة من �لدكان دون 

�سحبته من �لأطفال، وهذ� عمه �أبو حممد ي�سمه �إىل �سدره ويح�س باأنفا�سه �ملحرتقة 

عند عنقه ويوؤكد عليه �أن ير�ه كل يوم، عندما ذهب �إىل �أمه لي�ساألها عن ذلك كله، 

�حرتقت عيناها بالدموع، �سمته �إىل �سدرها وهي تبكي كما مل تبِك من قبل.

•  •  •

هذ� �ل�سباح �سافر �سالح وحممد �أولد �أبي ح�سني على �ملركب �لذي �أعطاهما 

�أبو ح�سني مرغمًا �لفلو�س �لتي وعدهما بها �أمام  �إياه �ملطوع، بعد جتهيزه �أعطاهما 

�ملطوع، مل ين�َس �أن يو�سيهما بجلب �لأغر��س �لتي يحتاج �إليها للدكان من عي�س و�سكر 

ودهن وما �إىل ذلك، خ�سو�سًا �لتمر �حل�ساوي �مل�سهور يف �لديرة، ودعهما �ملطوع عند 

�أما �سلمى فقد كانت تبكي لأنها �ستبقى وحدها يف  �أبو ح�سني،  �ل�سيف، بينما تهرب 

�لبيت �أمام خالتها.

جاء �مل�سافرون �إىل �ل�سو�طئ �لقريبة باأغر��سهم ودو�بهم ليحملوها على �ملركب، 

بع�سهم �أو�سى �سالحًا بجلب ما يحتاج �إليه من �أغر��س، كان �سالح ل تنق�سه �خلربة 

يف �لبحر، عمل عدة �سنو�ت على �ملر�كب مبهن خمتلفة، وخرب جميع �لأماكن يف �خلليج 

وكيف يهتدي �إىل وجهته، �أما �أخوه حممد فلم يكن بهذ� �مل�ستوى، لأنه مل ي�سافر كثريً�، 
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لكنه ي�ستطيع م�ساعدة �أخيه دون كلل ملا يف طبيعته من �سرب وجلد وعدم ياأ�س، وملزيد 

من �لثقة �أخذ �سالح معه �أحد �لبحارة �لقدماء ليهتدي بر�أيه يف جتربته �لأوىل كقائد 

مركب، عمومًا كانت �لأخطار حمدودة بالن�سبة �إىل هذه �ملر�كب، لأنها كانت ت�سافر 

دومًا قريبًا من �ل�سطاآن ول تبقى كثريً� يف �ملياه �لعميقة.

عاتب �ملطوع �أبا ح�سني لأنه مل يخرج لود�ع �بنيه، فقد كانا باأم�س �حلاجة لكي 

يقف معهما ويبارك رحلتهما، لكن �أبا ح�سني مل يكن من ذلك �لنوع �لذي يظهر عاطفته 

�أمام �أولده، بل كانت �لالمبالة �لتي يعي�سها تخفي كثريً� من �لعو�طف �ملكبوتة �لتي مل 

يتعود �إظهارها، غمغم �أبو ح�سني مت�سايقًا من �لعتاب، فهز ر�أ�سه �ملطوع وم�سى عنه 

كمن يقول: ل فائدة.

•  •  •

منذ فرتة لحظت فاطمة �أمرً� غريبًا على جا�سم، مما جعلها تتوج�س خيفة منه، 

بالأم�س بينما كانت تكن�س �حلو�س �نتبهت جلا�سم يتابعها بنظر�ت �سرهة وهو يزدرد 

�أن مي�س يدها بطريقة  �لتي بدت كاأنها تقف يف حلقه، و�ليوم حاول  �لريوق  لقيمات 

مفتعلة كاأمنا ي�ستغفلها �أو يعدها �ساذجة، لكن ملاذ� يفعل ذلك..؟ مل تكن هذه عادته، 

ينام  حتى  �لبيت  �إىل  يرجع  ل  �أ�سحابه،  مع  م�سغوًل  نف�سه،  على  منطويًا  د�ئمًا  كان 

�جلميع، مل تعد فاطمة مطمئنة �إليه، �أمر ما يف عينيه �ل�سبقتني يفزعها، هل يظن �أنها 

ق�سرية �سلع لي�س لها ظهر يحميها ف�سولت له نف�سه �أن يتطاول عليها؟.

ل  لعلها  �لأمر،  يف  جا�سم  �أم  تكلم  �أن  تخ�سى  �إنها  بحزن،  نف�سها  حتدث  كانت 

ت�سدقها، فهو �بنها على كل حال، وهي تد�ريه وتدللـه د�ئمًا، لكنها و�حلق يقال ل يهون 

عليها �أبدً� �أن يحدث لها مكروه، رمبا ير�جع جا�سم نف�سه وينتهي �ملو�سوع بطبيعته، 

فاطمة ملجرد  منها، جفلت  تقرتب  وهي  باأم جا�سم  تدر  �مل�ساكل، مل  لإثارة  د�عي  ل 

�سعورها �أن �سخ�سًا يقرتب منها:
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- �سفيج يا فاطمة، ��سم �هلل عليج..

، تبغني �سيء عمتي؟.
)1(

- ل ب�س تخرعت

و�أخاف  �لبقرة، من يومني ما حلبناها  �لدب�س وحتلبني  - بغيتج تروحني حوطة 

متر�س �إذ� تاأخرنا عليها.

- �إن �ساء �هلل عمتي.

تاأخذ فاطمة ماعون �حلليب، تذهب �إىل �خلر�بة، بينما ي�سيعها جا�سم دون �أن 

تدري بنظرة ذ�ت مغزى، يحاول �أن يخفي ��سطر�به قبل �أن تلحظه �أمه �لتي ذهبت 

وهي تفرك عينيها لإ�سعال �حلطب يف �ملوقد لتح�سري �لغد�ء.

�خلر�بة عبارة عن حو�س تهدم بع�س �أطر�ف �سوره �لرت�بي لقلة �لعناية، وحجرة 

�سقفها ينق�سه بع�س �لأخ�ساب، كان خمي�س ياأتي �إليها يف �لليل لينام فيها، هناك يف 

طرف �حلو�س على ميني �حلجرة عري�س من �سعف �لنخيل وزريبة للبقر، بينما ميرح 

يف �حلو�س زوج من �ملاعز وبع�س �خلر�ف، مل تلحظ �أم جا�سم ولدها وهو ين�سل خارجًا 

من �لبيت، �إن �خلر�بة هي �ملكان �لوحيد �لذي ي�ستطيع فيه مر�ودة فاطمة عن نف�سها 

دون �أن يدري �أحد، �إن لها ج�سمًا جمياًل لول عرجها، ل �أحد يهتم بها يف �لديرة، ل 

بد �أنها تطمع مبن يهتم بها، �ساأعطيها فلو�سًا، لكن ماذ� لو ف�سحتني..؟ ل، �إنها لن 

تفعل ذلك، لقد �سكتت عندما لم�ستها، ل بد �أنها ر��سية، ملاذ� �أبحث يف �لبعيد وعندي 

هنا هذ� �ل�سيد �لثمني؟، لن �أخرب »�لربع« عنها، بد�أت تلك �لأفكار �مل�سطربة تر�ود 

جا�سم يف طريقه للخر�بة، فجاأة �نتبه �إىل �قرت�ب خمي�س منه بابت�سامته �ل�ساذجة، 

من �أين طلع هذ� �جلني �لآن..؟ كان جا�سم ميقت خمي�سًا وير�ه ثقياًل عليه، كثريً� ما 

حاول �سربه بالرغم من حتذير �أبيه، بب�ساطة ي�ساأله خمي�س وهو يقرتب منه:

- وين ر�يح.

)1( تخرعت: من �خلوف و�لرعب.
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- و�أنت �سيخ�سك؟، مالت عليك وعلى �أهلك.

- لي�س مع�سب علّي؟.

- �أقول لك �جنلع وّل با�سطرك.

يتحا�ساه خمي�س �لطيب �لوديع وهو ل يعرف �سر هذه �لع�سبية يف جا�سم، بينما 

يبتعد جا�سم عن ناحية �خلر�بة حتى ل يثري �نتباهه �إىل مق�سده، حني �بتعد خمي�س 

ناحية �جلليب ر�ح جا�سم يلف حول �ملكان لفرتة قبل �أن يدلف �إىل �خلر�بة.

لعلها جتد  �لبيت  �ملاعون وخرجت من  �أم جا�سم  فاأخذت  للطبخ،  �ملاء  يكِف  مل 

خمي�سًا عند �جلليب كعادته كي يجلب لها دلوين من �ملاء، حني ر�آها ر�ح يغمغم مت�سكيًا 

كعادته، فهزت ر�أ�سها مبت�سمة، بينما خمي�س يرفع �إليها عينني يائ�ستني:

- خمي�س، هات لنا دلوين ماي.

وينه�س خمي�س ليو�جه �أم جا�سم، وب�سخرية يعلن م�سكلته:

- خمي�س هات ماي، خمي�س ودي ماي، ذي �ساطرين فيها.

ت�سحك �أم جا�سم:

- �أوه �أوه خمي�س، م�ستحمق �ليوم.

- �يه م�ستحمق.

وكمن تعامل طفاًل:

- �ستبغينا ن�سوي عل�سان نر�سيك؟.

وعندما ي�سمع هذه �لكلمات ينقلب حاله �إىل رجاء وتو�سل:

- و�للي يخلِّيج يا �أم جا�سم، ما يف غري �سغله وحدة تر�سيني و�أنتي �للي تقدرين 

ت�ساعديني فيها.
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تنفخ �لهو�ء من �سدرها كمن �سمعت هذ� �لرجاء �أكرث من مرة:

- �أنا �سبق وقلت لك يا خمي�س �إن �ل�سغلة كلها يف يد عمك �ملطوع.

ي�سرب يديه على جنبيه من �ل�سجر، بينما ت�سحك �أم جا�سم:

- �نتي تقولني يل عند �ملطوع، و�ملطوع يقول عندج، وفاطمة تقول عندكم، �أنا �أبي 

�أقط روحي يف هاجلليب و�أفتك منكم كلكم.

ت�سحك له باإ�سفاق:

- زين زين، هات لنا دلوين ماي وعقب ي�ستوي خري.

ثم كمن تذكر �أمرً� �آخر، يرتك �حلبل ويلتفت لأم جا�سم:

- �أقول �أم جا�سم، خلج تدرين، ترى ولدج جا�سم ع�سب علي وبغى يطقني.

- جا�سم ما له حق، متى هالكالم؟!

- قبل �سوي، جفته مي �خلر�بة، ولني بغيت �أكلمه �غتاظ علي.

وقد فوجئت:

- تقول عند �خلر�بة؟.

، قلت �أكّلمه ميكن يبي �سّي ول �سي.
)1(

- �سفته حمتا�س

�أفزعها، فاطمة  �أح�ست ب�سيء  �أن ولدها عند �خلر�بة  �أم جا�سم  عندما �سمعت 

�إنه ل يذهب هناك عادة،  هناك لوحدها، فما �لذي يفعله جا�سم يف تلك �لناحية؟، 

وقبل �أن تت�سل هو�ج�سها �سرفت خمي�سًا و�أو�سته باأن يو�سل �ملاء �إىل �لبيت بعد �أن 

وعدته باأنها �ست�سرتد حقه من جا�سم، �أخذ خمي�س دلوي �ملاء �إىل بيت �ملطوع، بينما 

�جتهت �أم جا�سم دون �أن يدري بها �أحد �إىل �خلر�بة.

)1( حمتا�س: حمتار.
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هناك كانت فاطمة جتل�س على حجر بجانب �لبقرة بعد �أن و�سعت �ملاعون حتت 

�أثد�ئها، ر�حت حتلبها، بينما ��ست�سلمت �لبقرة لأكفها كاأنها ترتاح من كابو�س ثقيل، 

مل ت�سعر فاطمة بجا�سم وهو يت�سلل �إىل �خلر�بة، فقد كانت تدير ظهرها جلهة �ملدخل، 

غري �أنها �نتبهت مذعورة ل�سخ�س يحاول تطويقها بذر�عيه من �خللف، بينما جفلت 

�لبقرة قالبة �ملاعون، عندما ��ستطاعت �لتخل�س من �أنفا�سه �ملحمومة ��ستندت �إىل 

حائط قريب وهي ت�سع يدها جهة قلبها من �أثر �ملفاجاأة، بينما وقف جا�سم لهنيهة 

ي�ستجمع �أنفا�سه هو �لآخر وينتظر رد فعلها، وب�سوت باٍك حمروق ل يخلو من عتاب 

عميق ت�سرخ يف وجهه فاطمة:

- جا�سم، لي�س �سويت جذيه، �أنا ح�سبة �أختك، لي�س �سويت جذيه؟.

لكن جا�سم كان يف و�ٍد �آخر، فاقرتب منها ثانية:

- �أرجوج يا فاطمة، �أنا باعطيج فلو�س..!

ومّد يده �إىل جيبه ليعطيها �لنقود، لكن فاطمة �سرخت به:

- �جنلع ياللي ما ت�ستحي، يلله وّل �نت وفلو�سك معاك.

لكنه مل ياأبه لها، حاول �لإم�ساك بها، بينما هي �حتمت بالبقرة و�سارت تخاتله، 

لأن قدمها �لعرجاء ل ت�ساعدها على �جلري، �سرخت:

- �إذ� ما تيوز بانادي على عمتي �أم جا�سم..!

وبلهجة �لو�ثق:

ما  �لعظيم  و�هلل  تعايل،  فاطمة  فاهمة؟،  ي�سمعج،  حّمد  �سارختي  وّل  ناديتي   -

�أعلم �أحد بال�سر �للي بيننا، تعايل �أرجوج.

كان كل ذلك ي�ستفز كربياءها �ملجروح و�ملخزون يف �أعماقها، ف�سرخت به:

- جب يا �مللعون، �أعوذ باهلل منك.

مل يعد جا�سم يتمالك �أع�سابه فانفجر �ساخطًا عليها:
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- عريه وبعد تتدللني، �أخذي.

و�نهال عليها �سربًا بال رحمة بعد �أن �أم�سك بها من �سعرها، بينما ر�حت ت�سرخ 

ومل  فمها،  �إغالق  ويحاول  �أ�سنانها،  عن  ذر�عه  يبعد  �أن  يحاول  وهو  �سوتها،  باأعلى 

يدِر جا�سم �إل و�أمه د�خلة ب�سرعة بعد �أن �سمعت �ل�سر�خ، �نتبه مذعورً� ل�سوت �أمه 

�حلا�سم..

- جا�سم �ست�سوي؟ �نت �ست�سوي يا �مللعون..؟!

�أفلت جا�سم فاطمة �لتي جل�ست متهالكة ت�سرب على ر�أ�سها باكية بحرقة وتلطم 

وجهها، بينما جا�سم يحاول �إبعاد �أمه عنه ب�سوت مرجتف:

- ما �سويت �سّي و�هلل �لعظيم، �أنا كان ق�سدي.. ميا �ستمتني.

�سفعته �أمه على وجهه مما �أخر�س ل�سانه متامًا:

- �جنلع �أقول لك، �جنلع، �ليوم بار�ويك �سنع �هلل مع �أبوك.

مل ي�سدق نف�سه جا�سم، فان�سحب ممتثاًل بخنوع:

- �إن �ساء �هلل، �إن �ساء �هلل.

�أخذت �أم جا�سم فاطمة بذر�عيها، �حت�سنتها برفق وحنو وهي تتاأمل حلالها:

- ما عليه يا فاطمة، حقج علّي، �أنا بار�ويه، بل، بل، �أعوذ باهلل منك يا �إبلي�س.

ر�حت فاطمة تبكي بحرقة بعد �أن �أ�سندت ر�أ�سها على �سدر �أم جا�سم:

- عّباله �إذ� كنت عريه باكون رخي�سة وما يحق يل �أرفع ر��سي..

وبتفهم �سادق حلالها ر�حت تهز �أم جا�سم ر�أ�سها بت�سرب بينما كانت تربت على 

ر�أ�س فاطمة:

- ل مّيج، منهو يقول جذي؟، �حنا نعرفج كلنا �إجن من �أ�سرف �لبنات، حقج علّي، 

�أنا بار�ويه، قومي معاي يا فاطمة نروح �لبيت..

وقبل �أن تنه�س ��ستوقفتها �أم جا�سم وقد تذكرت �أمرً�:
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- �إل طمنيني عنج، �سار �سي غلط.

فهمت فاطمة ما تعنيه �أم جا�سم فهزت ر�أ�سها بالنفي، مما �أر�ح عيني �أم جا�سم 

�لقلقة:

- تعايل ميج نروح �لبيت، و�إذ� �أحد �ساألج لي�س ويهج جذيه قويل �إن �لبقرة جفلت 

و�نتي حتلبينها و�سابتج، ما نبغي �لنا�س ت�سمع يف هال�سالفة.

- �إن �ساء �هلل عمتي.

مل  �لذي  خمي�س  �لتقاهما  �لطريق  يف  �لبيت،  �إىل  فاطمة  مع  جا�سم  �أم  ذهبت 

ي�سدق عينيه وهو يرى وجه فاطمة مزرقًا عند وجنتها �ليمنى، وقبل �أن يتكلم بادرته 

�إىل �خلر�بة  يذهب  �أن  و�أمرته  �أن جفلت،  بعد  �أ�سابتها  �لبقرة  �إن  بقولها  �أم جا�سم 

لرتتيب �ملكان وربط �لبقرة و�إيو�ء �لغنم �لتي ذعرت بعد مطاردة جا�سم لفاطمة، كان 

خمي�س ي�سمع �أم جا�سم، لكن قلبه كان متعلقًا مبا �أ�ساب فاطمة �لتي كانت تبكي وهي 

ت�سع يدها على وجهها، وبغ�سب عفوي ر�ح خمي�س �إىل �خلر�بة ليم�سك ع�سا وينهال 

�سربًا على �لبقرة..

•  •  •

مل يرتك خالد مكانًا يف �لبيت �إل وبحث فيه ذلك �ليوم عن �ل�سّرة �لتي و�سع 

 و�أفخاخ �ل�سيد، �مل�سكلة �أنه ل يجروؤ �أن ي�ساأل �أمه عنها لأنها 
)1(

فيها عدة »�حلد�ق«

�سبق ونبهته مر�ت كثرية �إىل �أن يرتك هذه �لعادة، �إنها ل تريده �أن يرتبى على حب 

�لبحر �لذي متقته، حتقد عليه، يكفيها ما فقدت، تذكر خالد يف دو�مة بحثه �أن �أمه 

�سرتي  دفنت  �أنها  بد  ل  �ل�سمالية،  �حلجرة  ور�ء  ما  مكان  يف  �سغرية  حفرة  حفرت 

هناك، �أخذ حديدة �سغرية ت�ساعده على �حلفر وذهب يبحث عن �سالته، وبينما هو 

�إن عينيها ل  بها،  يدري  �أن  دون  نافذة حجرتها  تر�قبانه من  �أمه  عينا  كانت  كذلك 

)1( عدة �حلد�ق: �أدو�ت ب�سيطة ل�سيد �ل�سمك.
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تكاد�ن تفلتانه من �أ�سرهما يف ليل �أو نهار، لكن هذ� �ل�سبي ل يقدر حر�سها عليه، 

د�ئمًا ي�سكو خوفها �لذي تطارده به، مل تكتمل �سعادة خالد عندما ��ستطاع �أخريً� �أن 

ينب�س �ل�سرة، فقد وجد �أمه و�قفة فوق ر�أ�سه، مما جعله يرتكها بخيبة �أمل و��سحة، 

�أمها، لكن  �أخاها معاقبًا من  �أخت خالد �لتي ترت�سد �لفر�س كي جتد  برزت ح�سة 

هناءتها مل تكتمل، �إذ نهرتها �أمها و�أبعدتها عن �ملكان لتذهب مك�سورة �إىل �حلجرة، 

بينما خالد يتوعدها يف د�خله، �قرتبت منه �أمه مقطبة �لوجه، بينما �أطرق هو وحنى 

ر�أ�سه �إىل �لأر�س، وب�سوت مليء بالعتاب:

- ميه خالد، �أنت تبيني �أزعل عليك؟.

وبنكر�ن طفويل يجيبها خالد:

- ل ميه، ما �أبي �أزعلج.

- عيل لي�س ما ت�سمع كالمي؟.

- �أنا ميه؟!.

- �ي، لأنك تخالف كالمي �للي �أقوله لك، �أنا كم مرة منبهة عليك �إنك ما تروح 

�لبحر ول حتدق؟.

- ميه كل ربعي يروحون �لبحر ويحدقون، لي�س �أنا ل؟!

جتد �لأم �سعوبة بالغة يف �إفهامه خوفها وخ�سيتها عليه من �لبحر:

- ميك بعدين تعرف، �ملهم ما �بيك تروح �لبحر وخال�س، و�إذ� كنت حتبني لزم 

تطيعني وب�س، ول تريدين �أزعل عليك؟.

لرغبته  ترتك  مل  متامًا،  بكالمها  حا�سرته  لذلك  بها،  خالد  تعلق  تعرف  كانت 

�لعفوية يف �لذهاب �إىل �لبحر �لذي يحبه خالد �إل �أن تذهب عميقًا يف وجد�نه، حاول 

�أن يجد منفذً� يوفق فيه بني رغبته وتعلقه بها �إل �أنه ف�سل، وبخيبة و��سحة:



52

- ل ميه، ما �بيج تزعلني علّي.

كانت تلك هي �لكلمات �لتي تنتظرها �لأم:

- عيل خل عنك �أغر��س �حلد�ق ذي ول ت�ساأل عنها مرة ثانية، فاهم؟.

- �إن �ساء �هلل ميه..

ين�سرف خالد بعد �أن و�سته �أل يبتعد عن �لبيت كثريً�، قال لها �إنه �سوف يجل�س 

مع خمي�س، مل متانع يف ذلك، �أحزنه �أن يرى نف�سه وحيدً� �إل من رغباته �لتي يح�سها 

جمروحة دون �أن يدري، ملاذ� كل ذلك؟ رمبا لو عرفت �أمه �أن خمي�سًا هو �لبديل �لآخر 

لرغبة �لبحر عند خالد بحكاياته عن �أ�سفاره مع �أبيه ملنعته من روؤيته.

�نتهبت �لأم �إىل �سوت �لباب، حاولت ح�سة �أن تفتحه لكن �أمها منعتها، ثم عرفت 

�أن �لطارق هي �أم جا�سم، ففتحت �لباب و��ستقبلتها بالعناق:

- تف�سلي يا �أم جا�سم، حي �هلل من يانا.

- ت�سلمني يا �أم خالد، توين �سايفة خالد برع، لكن �يبني ما هب عادي، ما �دري 

�سباله؟!

- كان يبي يروح �لبحر يحدق مع ربعه، ب�س �أنا منعته.

- لي�س يا �أم خالد؟، �جلو و�يد زين.

- ل يا �أم جا�سم، ما �أبي خالد يحب �لبحر ويتعلق فيه.

- �حنا من ��ستوينا عاي�سني على �لبحر يا �أم خالد.

 عليه، �لدنيا و��سعة و�لرب �أ�سلم يا �أم جا�سم.
)1(

- �هلل ل يحدنا

- م�سكني، ل تكونني قا�سية عليه هال�سكل يا �أم خالد و�للي يخليج.

)1( يحدنا: يجربنا وي�سطرنا.
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- �آخ يا �أم جا�سم، و�للي يخليج ما �أحب ��سمع طاريه.

�سعرت �أم جا�سم �أن عليها �أن تخت�سر هذ� �حلديث، فهي تعلم �أن �أم خالد تعني 

ما تقول، و�أنها ُقهرت لالأبد، ت�سري لها �أم خالد:

- حتبني تقعدين يف �حلو�س ول نقعد د�خل يا �أم جا�سم؟.

- ل، نقعد يف �حلو�س، �جلو زين.

- تف�سلي.

جل�ستا على ب�ساط مفرو�س فوق �مل�سطبة �لتي تت�سل بحجرة �أم خالد:

- �سلون �ملطوع.

- بخري وين�سد عنكم.

- �سمعت �ن ولدج جا�سم خال �لبحر، تدرين، زين ما �سّوى.

- �سن�سوي، عيزنا معاه يا �أم خالد، و�أبوه �سايل �لهم من ور�ه.

- ��س فيكم عليه، بكره يح�سل له �سغل قريب منكم ويف �لرب، �ستبغون �أح�سن من 

جذيه..؟

- يا �أم خالد جا�سم ما ي�ستقر على ر�أي، ول يبي ي�ستغل ل يف �لبحر ول يف �لرب، 

جا�سم هذي.. �ساقول ب�س يا ربي!!..

تلحظ �أم خالد على وجهها كالمًا �آخر عندما فتحت لها �سرية ولدها، فت�ستحثها 

�أم خالد على �لكالم:

 يف قلبج؟
)1(

- ��سفيه يا �أم جا�سم؟ لي�س مت�سايقة؟ فيه �سيء خا�سته

�أ�سمع  يايتج عل�سان  و�أنا  �أم خالد،  يا  وقلبي حمرتق  و�يد  - ب�سر�حة مت�سايقة 

�سورج.

)1( خا�سته: خمفيته.
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- خري يا �أم جا�سم، ع�سى ما �سر؟!

- ولدي جا�سم ما �غّبي عليج �سّوى فعله �سينه، لكن �حلمد هلل �إين حلقت عليه.

- يا كايف �ل�سر، �سم�سوي جا�سم؟!

- حلق فاطمة لني �خلر�بة، وكان يبي يغلط معاها، ويوم عيت عليه قام م�سكها 

و�سار ي�سرب فيها، لكني حلقت عليه ومنعته عنها.

- ل حول �هلل، جا�سم ي�سوي جذيه؟، ما �أ�سدق!

- ما �دري �سلون �أو�جه �ملطوع بال�سالفة يا �أم خالد، خايفة ل يطيح من �لقهر.

- ووين جا�سم �حلني؟!

- �سرد من �لبيت مثل عادته حتى ل يو�جه �أبوه.

- �أنا ما عندي ر�ي غري �أنكم تزوجون فاطمة، حر�م قعدتها يف �لبيت مع جا�سم، 

و�إن لزم �لأمر �أنا م�ستعدة �أقول حق �ملطوع تيي تقعد معاي يف �لبيت.

- يعلم �هلل �إن �ملطوع يعدها ح�سبة بنته و�أعّز.

�للي �سار �سار، ولزم تفكرون �حلني �سلون تد�رون  �أم جا�سم، لكن  يا  �أدري   -

�ل�سالفة.

- يا ليت �أحد يتقدم لها يا �أم خالد، لكن �نتي تدرين م�سكلتها.

- لي�س تدورين بعيد يا �أم جا�سم؟

- �سق�سدج؟!

يزوجه  مو�عده  كان  يرحمه  �هلل  خالد  و�أبو  ي�ستاهلها،  خمي�س  �إن  �أجوف  �أنا   -

�إياها.

- خمي�س يا �أم خالد؟!
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- �سفيه خمي�س يا �أم جا�سم؟، وبعدين �أظن �ن فاطمة ما عندها مانع يف خمي�س، 

�سئليها وخذي ر�أيها، �سحيح �أن خمي�س فقري، لكنه رّيال خمل�س وويف، من تبني يتقدم 

لها �أح�سن منه يا �أم جا�سم؟!

- �أنا باقول حق �ملطوع هال�سكل.

- �إيه، وبها �لطريقة بتو�يهون م�سكلة وحتلونها يف �لوقت نف�سه.

- �هلل ي�ساعدين على هاليوم.

تتهياأ �أم جا�سم للذهاب �إىل بيتها قبل و�سول �ملطوع، تودعها �أم خالد للباب وقد 

�أقنعتها متامًا بوجهة نظرها.

هناك يف �لبيت وجدت فاطمة جتل�س بوجوم، فاقرتبت منها �أم جا�سم، جل�ست 

�إىل جو�رها، وبحنو بالغ و�سعت يدها على وجهها:

بر��سيه من  �إين ماين  وي�سهد �هلل  �للي �سار �سار،  فاطمة،  يا  زين  �سمعيني   -

ولدي جا�سم على فعلته �ل�سينة، لكن �حلني لزم نطالع جد�م!!

بحرية و��سحة تلتفت لها فاطمة:

 - �ستق�سدين يا عمتي؟!

- �أق�سد حمد يحمي �ملرة وي�سونها �إل �لرّيال، و�نتي لزم تختارين �للي يكتبه 

لج رب �لعاملني وتتزوجينه.

- �أتزوج؟!

- ��سعليه يا بنتي، �لزو�ج �سرت للبنت، و�أنا �أخاف عليج، و�بلي�س ميج ما مات.

- لكن يا عمتي..

وتقاطعها �أم جا�سم:
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، �حنا ما نتخلى عنج، ولول خويف عليج ما فكرت يف هالأمر.
)1(

- ل حتاتني

- وعمي �ملطوع؟

- �أنا �لليلة باكلمه عنج، �ملهم �سر�يج يا فاطمة يف خمي�س؟

مل ت�سدق فاطمة �أذنيها، كيف �قتنعو� �أخريً� بخمي�س:

- خمي�س؟!

-ل ترتكها �أم جا�سم لتفكريها:

- هو �سج فقري، لكنه يبيج و�إن �ساء �هلل ي�سعدج، و�أنا باعطيكم �خلر�بة ت�سلحونها 

وت�سكنون فيها، �سر�يج؟!

- �إن �ساء �هلل.

- �سمعناتها ذي؟!

- مو�فقة يا عمتي!!.

)43( حتاتني: تقلقني.
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جرب اخلواطر

لأول مرة بعد �سهر من �حلادث يخرج �أبو حممد من بيته ليجل�س حتت �ل�سدرة مع 

�ملطوع بعد �أن تعافى جرحه، كان �جلو لطيفًا يحمل �لأن�سام �لرقيقة �لتي كانت حتمل 

معنى خا�سًا عند �أبي حممد، وبعد �أن ياأخذ نف�سًا عميقًا يلتفت �إىل �ملطوع:

- ياه، �سّج �لبيت ي�سيق �خللق، زمان و�هلل.

لكن  �سفته،  �ين  يوم  يطيب  جرحك  �إن  م�سدق  كنت  ما  حممد،  بو  يا  تدري   -

�لظاهر �إن دو� بو ح�سني ما عقبه دو�.

- بو ح�سني عنده �سغلتني حمد يف �لفريج يقدر يناف�سه عليهن، �لأولنية ما يقدر 

ي�سرب عن �لزو�ج، و�لثانية �لدو� �سلون يخرتعه ويركبه حمد يدري؟!.

- �ي �سج، لكني �جوف يا بو حممد جنك حا�سده على �ل�سغله �لأولنية.

يتململ �أبو حممد يف جمل�سه، ينتبه �إليه �ملطوع:

- �سفيك..؟

- تاأخر علينا بو ح�سني.

- عنده �سغيالت يف �لدكان بيخل�سها وبيي، كنك به.

- وين خمي�س، ما �أ�سوفه..؟

- �حلني �أخليه يجي، �ستبغي منه؟!

- �أبيه يروح ي�ستغل يف �ملحمل، �أخرنا �لرقاد.

- لحق على �ل�سغل يا بو حممد، �نت لزم ترتاح �حلني ول تهتم.

- ما ي�سري يا مطوع، باقي �أربع �سهور وند�س �لبحر، لزم �وّبد �لبحارة و�أدورهم، 

و�نت تدري �حلال.

- �إن �ساء �هلل كل �سيء يتدبر.
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يتنهد �أبو حممد بعمق كمن تذكر مفارقة يف �ملا�سي:

- وكنت �أقول حق نف�سي �ملو�سم زين ما يف مثله، �سبحان �هلل �سلون يتغري �حلال.

- ل تاأ�سف على �للي فات، خلك يف �حلا�سر �حلني.

يف هذه �لأثناء يقدم عليهم �أبو ح�سني:

- �ل�سالم عليكم.

- يا هال بو ح�سني، حياك.

 يا �لبخيل.
)1(

- تف�سل، وين �لفاله

- �سرب �سوي، و�سيت خمي�س �إييب �لتمر معاه.

ي�سحك �أبو حممد للمناو�سات بني �ملطوع و�أبي ح�سني:

- زمان و�هلل.

وكمن يريد �لهرب من مو�جهة �ملطوع، يلتفت �أبو ح�سني �إىل �أبي حممد:

- �سلونك �حلني يا بو حممد..؟

- �أ�سوى، �حلمد هلل..

ثم كمن وجد مو�سوعًا ي�سايق به �ملطوع ي�ساأله �أبو ح�سني:

- �أقول يا مطوع، �سم�سوي مع خمي�س؟! تر�ه ياين �ليوم وقعد ي�ستكي منك.

- ل حول �هلل.. يعني ما تدري عن �سالفة خمي�س يا بو ح�سني؟!

بال مبالة و��سحة:

- ما هب زين عليك، زّوجه فاطمة و�فتك.

- �لأمر لك، تزوج �لنا�س كلها �أ�ساًل، ما حتاتي غري يف هال�سالفة.

ي�سحك �أبو حممد لهذ� �حلو�ر �ل�ساخن بينهما، ثم كمن تذكر �أمرً� بخ�سو�س 

)1( �لفاله: نوع من �ل�سيافة، متر �أو غريه.
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خمي�س:

- تدري يا مطوع، �أخوي بو خالد �هلل يرحمه كان مو�عد خمي�س يزوجه فاطمة 

يل خل�س �ملو�سم.

�أفرط  �أقدر  وما  ر�سيع  وهي  تيتمت  يوم  من  عندي  �أمانة  هالبنت  جماعة  يا   -

فيها.

 �أبو ح�سني ل يعجبه �لكالم وبال مبالة و��سحة:

- يا مطوع �هيه عريه وهو خبل، يعني ينا�سبون بع�س.

لأبي ح�سني كي  �أبو حممد  يغمز  بينما  �لكالم،  لهذ�  �ملطوع  �لغ�سب على  يظهر 

يوقف �جلد�ل معه..

�إنها عريه، ول هو بعيب، لكنها  - �سها�لكالم ذي؟ ما تخاف رب �لعاملني، �سج 

بالعقل و�لرز�نة ما فيها ق�سور.

يتدخل �أبو حممد بينهما:

يف  وقتنا   
)1(

نقزر ي�سوى  ما  جماعة،  يا  وفاطمة  خمي�س  من  �سعلينا  �حلني   -

�سالفتهم.

- هالأيام �ملطوع م�ستحمق علينا ما �دري لي�س!

- بو ح�سني يوز عن �سو�لفك ب�س، خلني �أروح.

- وين يا مطوع؟ هاذي بو ح�سني ما ينزعل منه.

- �بي �أحلق �ل�سالة و�أروح �لبيت، من �ل�سبح و�أنا برع.

- ما تبي متر..؟ �حلني خمي�س بييبه.

- �أكيد و�سيته يتاأخر به، �أدري بك.

)1( نقزر: من�سي ونقطع �لوقت.
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ي�سحك �أبو حممد بينما ين�سرف �ملطوع وهو يهز ر�أ�سه كعادته، �أما �أبو ح�سني 

فيجد �لفر�سة مالئمة لكي ياأخذ ر�حته يف �لكالم دون �أن يحتاط لنظر�ت �ملطوع، كان 

�أبو حممد ين�سجم مع �سخ�سية �أبي ح�سني، يف�سي �إليه بهمومه �خلا�سة، يرتاح �إليه، 

كثريً� ما �ساعده ماديًا، �أما �أبو ح�سني فقد علمته �لأيام متى يرفع ر�أ�سه �أو يخف�سه، 

مفرت�سًا  وح�سًا  د�خله  يف  يخفي  كان  كربيائه،  بع�س  على  تبقي  ولباقة  بظرف  لكن 

مق�سو�س �لأنياب و�لأظافر، ت�سرد كثريً�، �نتقل من ديرة �إىل �أخرى، وعانى ما عاناه 

�إىل �أن و�سل به �لرتحال �إىل هذ� �لفريج قبل خم�سة ع�سر عامًا، ظل يف د�خله قلقًا ل 

يعرف �لطمئنان، حري�سًا حتى مع �أولده، ل مباليًا �إل بجديده، يدو�س على ما�سيه 

من �أجل حا�سره، هناءته �ل�سخ�سية ومتعته هي كل ما يهمه �سمنًا..

تنبه �أبو ح�سني لأبي حممد وهو يتثاءب:

.
)1(

- هاه �أبو حممد، �أجوف ياتك �لنودة

- �لرقاد على �لفر��س خالين �أح�س جني متك�سر يا بو ح�سني.

- ب�س يومني ثالثة وبت�سري مثل �حل�سان.

يغمزه �أبو ح�سني مبغزى، وي�سحك له �أبو حممد..

- عاد وين �لتمر يا بو ح�سني..؟

- �أكيد خمي�س هاخلبل ن�سي ييبه، لكن بار�ويه، يبيني �أ�سعى يف زو�جه بعد.. ما 

عليه.

- ب�سر�حة كن �ملطوع كا�سفك، �أنا باروح �لبيت.

- �حلني باطر�سهم لك �لبيت يا �أبو حممد، ب�س عاد ل توقف بعد �أنت مع �ملطوع 

�سدي.

�ل�سدرة  حتت  من  و�لب�ساط  �مل�ساند  ح�سني  �أبو  ياأخذ  بينما  حممد،  �أبو  يذهب 

)1( �لنودة: �لنعا�س.
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يح�سدونه  �لفريج  �أهل  �أن  �لأيام  مع  ينمو  هاج�س  لديه  كان  �لدكان،  �إىل  لريجعها 

ويقفون �سده، كل ذلك لأنه ي�سمع �للوم و�لعتب لت�سرفاته �لطائ�سة و�إهماله لو�جباته 

وم�سوؤولياته، لكن �أبا حممد كان �لوحيد �لذي ير�عي �أبا ح�سني، على عك�س �أخيه �أبي 

خالد �لذي مل يكن يهمه منه �إل �أنه �سخ�سية يحب �جللو�س معها وياأن�س بها، وكان �أبو 

ح�سني يدرك ذلك، ويعتقد �أنه ما د�م حمافظًا على �لر�أ�س فال يهمه �لباقي.

وقبل �أن يذهب �إىل �لبيت يتناول وعاء �لدهن �خلالدي وباأ�سابعه ياأخذ لعقتني، 

�لوعاء  �أغلق  بالية،  بخرقة  �أ�سابعه  مي�سح  �أن  ين�َس  مل  �لقوة،  يجلب  �أنه  يعتقد  كان 

وو�سعه يف مكان �أمني، فهو كثريً� ما ينكر حتى على �أ�سحابه وجود �لدهن �خلالدي 

لديه، �إذ مل يكن متو�فرً� �إل بكميات قليلة.

�لنا�س �أجنا�س، هكذ� قال لنف�سه، و�أنا �أحب �جلن�س �لقوي، مي�سح وجهه و�ساربه 

وهو ينظر �إىل �لعتم �لذي بد�أ يظلل �لفريج، ي�سعر بانقبا�س لروؤية �لعتم يجعله ب�سكل 

�آيل يتحول وي�ستخدم لهجة ورعة �عتاد تكر�رها ب�سرعة تعرب عن توج�سه وقلقه، يغلق 

باب �لبيت خلفه وكاأمنا يخ�سى �أن يبقى وحيدً� يف �لعتم، ي�سرخ على زوجته وهو عند 

�لباب ملجرد �أنه قادم، كمن يريد ك�سر �لكابو�س �لذي يطفئ �سعلة �لنهار.

��ستغرب �ملطوع عدم وجود فاطمة على �لع�ساء، وعندما ��ستف�سر عنها قالت له 

�مر�أته �إنها ذهبت للنوم، فقد تعبت من �سغل �لنهار، و�حلقيقة �أن فاطمة مل ترد �أن 

�أما  �لأمر،  �إفهامه  تتوىل  �أم جا�سم  �أن ترتك  �آثرت  �لكدمات يف وجهها،  يرى �ملطوع 

�أم جا�سم فقد �نتظرت حتى يكمل �ملطوع ع�ساءه �لب�سيط، لكن �لقلق كان و��سحًا يف 

عينيها وحركات يديها �لع�سبية، مما �أثار �نتباهه، ف�سرب قلياًل من �ملاء و��ستند �إىل 

�حلائط وهو يحدق �لنظر يف وجهها:

- يف �سي يا �أم جا�سم؟

�أربكها �سوؤ�له �لذي مل تتوقعه..

- ل ل، كّمل ع�ساك �حلني يا بو جا�سم.
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- �حلمد هلل �سبعت، ��سفيه يا �أم جا�سم؟! قويل.. ل ت�سدقني يخفى علّي �سّي يف 

ويهج، �أنا �أعرفج.

- فيه مو�سوع بغيت ��ست�سريك فيه و�أنا �أجوفه �سروري.

- �سنهو هاملو�سوع؟

- فاطمة يا بو جا�سم..

- �سفيها فاطمة؟

- �لبنت كربت و�سارت يف �سن �لزو�ج!!

- �ي �أكيد.

- و�أنا �أجوف �إن زو�جها �أ�سرت لها ولنا يا مطوع.

- �سحيح، ب�س حمّد تقدم لها للحني، يف حد كلمج يف مو�سوعها؟

- �أنا �ليوم تكلمت مع �أم خالد، وتكلمت مع فاطمة بعد وو�فقت.

- و�فقت.. منهو �للي و�فقت عليه يا �أم جا�سم؟

- خمي�س يا مطوع.

كمن ي�سعب عليه �لأمر:

- خمي�س؟!

- �سفيه خمي�س يا مطوع؟، طيب وكد�د وويف، و�أكيد بيتغري مع �لزو�ج.

- يعني ما تعرفني �ستقول �لنا�س عليه؟

- ما هب عيب يا بو جا�سم، يعني عل�سان هو فقري وم�سكني ما له �أحد ت�سوفونه 

ناق�س بنظركم؟

- يا �أم جا�سم �أنا مهب و�قف �سده، لكني خايف على فاطمة، هي �أمانة برقبتي 

وما �أبي �أفرط فيها، �أنا �أقول ننطر ميكن نالقي لها و�حد ثاين.
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�نحرم منها  �إذ�  بو جا�سم فاطمة ر��سية بخمي�س ومو�فقة عليه، وخمي�س  يا   -

بيموت قهر.

- ل حول ول قوة �إل باهلل.

- بعدين بيني وبينك منهو بتح�سل غري خمي�س، و�نت تدري بحالتها.

- زين زين على خرية �هلل.

منه  فيه،  وي�سكنون  ي�سلحونه  »�خلر�بة«  �لعتيج  �لبيت  نعطيهم  ر�يي  من  �أنا   -

بي�ستفيدون ومنه بيحافظون عليه.

- ونعم �لر�ي يا �أم جا�سم، �إن �ساء �هلل باكر باجوف خمي�س و�أكلمه.

- م�سكني، �أكيد بيطري من �لفرح.

لكن �ملطوع يفاجئ زوجته:

ني علّي. - �أم جا�سم، بغيت �أ�ساألج، لكن ل تخ�سِّ

- تف�سل ��ساأل.

- �أنا قلبي ينقزين من هال�سالفة.

- �سلون يعني؟

- لي�س �ليوم ما غريه طرت لج هال�سالفة، ق�سدي �لزو�ج؟

ول جتد بدً� من م�سارحته:

- ب�سر�حة �ليوم �هلل �سرتها علينا، ول جان علوم.

- �سق�سدج؟

- حلقت على �لبنت قبل ل ي�سري �سني وخل�ستها من ولدك جا�سم �للي كان ناوي 

عليها نية �سينة.

وينه  عليه،  ح�سبناه  ما  �للي  و�هلل  هذ�  باهلل،  �إل  قوة  ول  حول  ل  جا�سم؟،   -

�حلني؟
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- �سرد ما �دري عنه.

يا ج�سوم، بعد ما �بغيه يد�س �لبيت عقب �ليوم، هذ� �للي قا�سر، يبي 
 

- يا �لهي�س

ي�سّود ويهي جد�م �لنا�س.

- ما عليه و�سع �سدرك، و�حلمد هلل �للي �سرت ول �سار �سي.

- �سا�سوي فيه؟، �أنا عيزت معاه!!.

- كنت �أول �أد�ري عليه و�أحبه، لكن �حلني ما ي�ستاهل.

- فو�ست �أمري فيه لرب �لعاملني.

مل ينم �ملطوع تلك �لليلة، بل ظل يتقلب مهمومًا يف فر��سه، مل ي�سدق متى يطلع 

�لفجر حتى يذهب �إىل �ل�سالة، قبل �لأذ�ن ذهب �إىل �مل�سجد، جل�س �أمام �ملحر�ب 

يقر�أ �لقر�آن على �سوء �ل�سر�ج، كانت �لهموم جتي�س يف �سدره، رغبة يف �لبكاء مينعها 

جتلده و�سربه، �أغم�س عينيه بعد �أن �أثقلهما نعا�س خفيف، ��ستند بر�أ�سه �إىل �لعمود 

مالمح  تك�سف  جاءت  �لتي  �ل�سوء  خيوط  �إىل  �نتبه  كربته،  يفرج  �أن  �هلل  يدعو  وهو 

�لفجر �لأوىل من خالل نو�فذ �مل�سجد، بادره �سعور مريح عندما ر�أى خمي�سًا يجل�س 

منطويًا على نف�سه يف �آخر �مل�سجد، قال يف نف�سه: رمبا تكون فرحة هذ� �مل�سكني هي 

�لعو�س مما �أعانيه من هموم، رمبا تقربت �إىل �هلل �سبحانه بفرحة هذ� �مل�سكني �لذي 

يعلق كل �لآمال على كلمتي ويو�سط �لنا�س من �أجل مو�فقتي، لن �أكون �ل�سبب يف موت 

قلبه، �أح�س بر�حة ت�سري يف كيانه ورع�سة خفيفة جعلته ي�سحو من نعا�سه، �بت�سم يف 

�سره مت�سورً� كيف �ستكون فرحة خمي�س عندما ي�سمع �خلرب.

�نتهت �ل�سالة، بد�أ �مل�سلون يغادرون �مل�سجد، وعندما قام خمي�س ليغادر �أ�سار 

�إليه �ملطوع، فتوقف عند �لباب، كان وجهه ير�سم غ�سبًا م�سطنعًا بعد �أن �سمع من �أبي 

ح�سني �أن �ملطوع مل يو�فق على زو�جه من فاطمة، حني و�سل �ملطوع �إليه ظل مطرقًا يف 

�لأر�س، �بت�سم �ملطوع، قال له �أن مي�سي معه �إىل �لرب�حة، كان �جلو لطيفًا و�ل�سباح 

يف �أوله، بع�س �ملارة يقطعون �لطريق بهدوء �إىل �أ�سغالهم، �لع�سافري بد�أت يف �سخبها 
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بني �أغ�سان �ل�سدرة �لكبرية، �لتفت �ملطوع �إىل خمي�س �ملرتقب:

- قل يل يا خمي�س، كم من و�حد ��ستكيتني له يف �لفريج، ها؟ ل تخاف.

برب�ءة يجيبه خمي�س:

�أحد بالفريج ما ��ستكيتك له يا عمي، ب�س �نت ما يهمك فيني، لكن  - ما بقى 

�سوف �أنا للحني ما ��ستكيت لرب �لعاملني.

- خال�س �أنا �أبي �أفك هالعقدة �للي بيني وبينك يا خمي�س.

مل ي�سدق خمي�س ما ي�سمع، ففتح عينيه مرتقبًا:

- �سلون؟

- �أنا �بي �أعطيك �لبيت �لعتيج عل�سان ت�سلحه وتعي�س فيه �أنت وفاطمة، �سر�يك 

�حلني..؟

- و�هلل يا عمي..؟

- و�أنا علي �أ�ساعدك عند هل �لفريج عل�سان عر�سك.. �ستبغي بعد؟

ببكاء ممزوج بالفرح يقبل يديه ووجهه، بينما ي�سحك له �ملطوع ويبعده عنه..

- �هلل يخليك عمي ويطول عمرك.

من فرحته مل ي�ستطع خمي�س �ل�سرب على م�ساعره، فذهب يجري �سارخًا ومغنيًا 

يف �أنحاء �لفريج، مناديًا جميع �لنا�س وهو يطرق على �أبو�بهم ب�سدة، مما جعل بع�س 

�لنائمني ي�ستيقظون مذعورين، مثل �أبي ح�سني �لذي خرج له مغ�سبًا بهر�وة كبرية، 

وعندما مل ي�ستطع �للحاق به �سربه بها عن بعد، لكن خمي�سًا كان قد �بتعد و�ختفى 

يف �أنحاء �لفريج.

مل يكن �جلميع غا�سبني على خمي�س لأنه ت�سرف بهذ� �ل�سكل �لعفوي، بل �سحك 

�أما  عليه،  �أ�سفقو�  و�آخرون  بالهر�وة،  يطارده  ح�سني  �أبا  ر�أى  عندما  كثريً�  بع�سهم 

فاطمة فتمنت لو �أن �لأر�س �ن�سقت و�بتلعتها حلرجها من ذلك �ملوقف �لذي ر�ح يتندر 
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به �أهل �لفريج.

�أبو ح�سني ر�أى ذلك �ليوم نح�سًا عليه، وز�د �لطني بلة عندما جاء �ملطوع طالبًا 

�أبو  فت�ساغل  حا�سمًا،  كان  �ملطوع  لكن  يعرت�س،  �أن  حاول  لعر�س خمي�س،  تربعًا  منه 

بينما  �لأمر،  تاأخري هذ�  �لفكاك من خالل  ��ستطاع  �ملوقف، رمبا  ليهرب من  ح�سني 

ذهب �ملطوع يدور على �أهل �لفريج ممن لديهم �لقدرة على �مل�ساعدة، مل يتاأخر �أحد 

بامل�ساعدة من �أجل خمي�س وفاطمة، �أم خالد قدمت لهم بع�س �لب�سط و�لفر�س و�ملوؤن، 

و�أعطت خمي�سًا بع�س �ملالب�س �ملتبقية لزوجها �أبي خالد، و�أعطت فاطمة �أي�سًا بع�سًا 

من مالب�سها لأنها مل تعد حتتاج �إىل كثري منها ب�سبب �ألو�نها �لز�هية، مل يق�سر �أي�سًا 

يف  خمي�سًا  �لعمال  بع�س  �ساعد  �لفريج،  �أهل  بني  �سجال  كاأنه  �لأمر  بد�  حممد،  �أبو 

�سلح �سقف �حلجرة 
ُ
�إ�سالح وترميم �خلر�بة بعد �أن ق�سمو� مكانًا خا�سًا لـ »�لدب�س«، و�أ

وُرتب �حلو�س و�لعري�س، �سارت �خلر�بة بعد �أيام بيتًا جمياًل ب�سيطًا.

مل ي�ستطع �أبو ح�سني �لإفالت طوياًل من مالحقة �ملطوع له، و��سطر �آخر �لأمر �أن 

يدفع لعر�س خمي�س بعد �أن حو�سر من �جلميع ومل يجد من ي�سانده يف موقفه.

بعد ثالثة �أيام ُزّف خمي�س �إىل عرو�سه فاطمة بب�ساطة �سديدة، كان �جلو يغلب 

 لكي ُيزف به، وبد� خمي�س 
)1(

عليه �ل�سحك ولعب �لأولد، �أعار �ملطوع خمي�سًا »�لب�ست«

للمرة �لأوىل مرتبًا بعد �أن ح�سن �سعره يف ذلك �ليوم ولب�س �ملالب�س �جلديدة، �سعر 

باأهميته للمرة �لأوىل يف حياته، مل يكن ي�سدق نف�سه، كان �لفرح يتجلى و��سحًا يف 

عينيه، مل ين�َس �أبو ح�سني �أن ياأخذه جانبًا ويفهمه كيف يعامل زوجته يف ليلتها �لأوىل، 

�سمع خمي�س كل هذ� وهو يف و�ٍد �آخر، ي�سرح بعيدً� �إىل تلك �للحظة �لتي جتمعه وفاطمة 

للمرة �لأوىل يف حجرة و�حدة.

بع�سهم عد م�ساركته يف �لزفة من قبيل �لنكتة و�ملرح ل �أكرث ول �أقل، فلم يكن 

خمي�س يعني بالن�سبة �إليهم �أكرث من مادة للمفارقات �مل�سحكة.

)1( �لب�ست: عباءة رجالية.
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جا�سم  و�أم  خمي�س،  و�سول  �ملطوع  �مر�أة  مع  �حلجرة  يف  تنتظر  جل�ست  فاطمة 

نف�سها  �أن فاطمة كانت يف قر�رة  �إل  و�لآخر،  �لت�سرية عنها بني �حلني  كانت حتاول 

�لآخرون بهذه  ي�ستغله  �لتاأثري يف خمي�س لكي ل  ت�ستطيع فيه  �لذي  �ليوم  تن�سد ذلك 

من  حمرتمًا  رجاًل  كان  �إذ�  �إل  �إليها  بالن�سبة  �سيئًا  يعني  ل  لها  حبه  �إن  �لب�ساطة، 

�لآخرين، �سيء ما يدفعها بقوة �إىل �لتعلق بامل�ستقبل قبل �أن ت�سارع �حلا�سر، لأن هذه 

�خلر�بة �لتي حتولت �إىل بيت يجمعها وخمي�سًا �سوف تكون �أول حافز لها لكي تن�سى 

�أن تتحدى �جلميع �سمنًا  �أر�دت  ُيتمها يف �ملا�سي، كان �لت�سميم ميالأ كيانها كاأمنا 

بزوجها خمي�س وباخلر�بة �لتي �أ�سبحت بيتًا.

عندما و�سل خمي�س �ن�سحبت �أم جا�سم و�أغلقت �لباب خلفها، تناهت �إىل �حلجرة 

�أ�سو�ت �لنا�س �لذين  بد�أو� يغادرون �ملكان بني �أ�سو�ت �ل�سحك و�سجة �لأطفال ولغط 

�لن�ساء، مل يجروؤ خمي�س على �لقرت�ب من فاطمة، ن�سي جميع ما �أو�ساه به �أبو ح�سني، 

كانت فاطمة تبدو له جديدة كل �جلّدة هذه �ملرة كاأمنا يتعرف عليها للمرة �لأوىل، 

بد�أ يبحث عن �لكلمات �لتي يبد�أ بها، لكن �لذ�كرة كانت تخونه بني فرتة و�أخرى، كان 

يرى عينيها تلتفتان �إليه، وقبل �أن مي�سكهما تتحولن �إىل �سرودهما، جل�س �إىل جانبها 

وهو يبت�سم لها، لكنها مل تبادله �سذ�جته، �قرتب منها، �نكم�ست، خاف عليها، كان 

�أن يت�سرف ت�سرفًا يغ�سبها، فهو ل يطيق ذلك، وبتلعثم و��سح تقرب منها  يخ�سى 

ببع�س �لكلمات:

- فاطمة، �نتي زعالنة علّي؟

كيف تفهمه �أنه يحق لها �أن ت�ستحي على �أنوثتها يف هذه �لليلة؟!، �إن �لتلميح ل 

يفيد مع خمي�س، وعندما كرر �سوؤ�له بتخوف مل جتد بدً� من �إجابته:

- ل، لي�س �أزعل عليك؟

�نفرجت �أ�ساريره عندما �سمع هذه �لكلمات �مل�سجعة، �أر�د �أن ي�سف لها حبه على 

طريقته وبحما�س و��سح:
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- ور��سج يا فاطمة �للي تبينه �أييبه لج.

لحظ �أنها تتحول عنه بعينيها كي ل يرى �سجرها:

- �نتي ما ت�سدقيني، �سويف �أنا ميكن �أكذب على غريج، لكن عليج ل.

ت�سحك فاطمة من طريقة كالمه لأنها ل جتد ما تقوله، بينما هو ياأخذه �ل�سرور 

كل ماأخذ ل�سحكتها:

- �ي جذي، �أبي �أجوف �سحكتج يا زينها.

توقفت عن �ل�سحك وقد خطر لها خاطر:

- خمي�س، لو طلبت منك طلب ت�سويه؟

- �نتي �آمري وب�س!

- �أنا �أبيك تعاهدين �إنك ما ت�سوي �أي �سّي من غري ما ت�ساورين فيه.

- ب�س جذي!! من عيني ذي قبل ذي، �أنا عل�ساجن لو ي�سطروين ما علّي.

عندما ت�سمع كلمته �لأخرية ت�سعر بجرح يف كربيائها:

بازعل  ول  حتبني،  جان  �ن  ي�سطرك  �أحد  تقبل  ل  �ليوم  عقب  من  خمي�س،   -

عليك.

- ل و�للي يخليج، لو �أحد ي�سطرين عقب �ليوم غري �أ�سق بطنه.

بيفهمون  علّي، وجذيه  يده  �أحد ميد  �أقبل  ما  لهم  قول  �أنت  ل، ماهب جذي،   -

عليك، و�للي ما يبغي يفهم ل تقرب �سوبه ول تخدمه.

�أ�سابه �لعجب و�لده�سة:

- �أول مرة �أ�سمع كالم هال�سكل، �سج �إن �لزو�ج فّله وونا�سة.

ت�سحك فاطمة، فقد �أ�سابت هدفها، �سحك لها خمي�س، مل يكن يهمه يف �حلقيقة 

�إل �أن يبقى �إىل جانبها.

• • •
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�سيء ل ي�سدق، يا �سبحان �هلل، هل هذ� معقول؟ �لذي له عمر ل تقتله �ل�سدة، 

�أبي ح�سني  �بن  �أن جلب لهم �سالح  �لفريج بعد  �لنا�س يف  �أل�سن  ذلك ما تردد على 

خربً� �أكيدً� باأن »حمد«، ذلك �لبحار �لذي �أ�سابه �لدقل لدى �نهياره وقذفه �إىل �لبحر 

 لأهل �لبحرين، 
)2(

�ملتالطم �لهائج، حي ويعي�س يف �لبحرين بعد �أن �أنقذه »�سنبوك«

فبينما هو يجاهد يف �لرمق �لأخري ��ستطاعو� �سحبه باحلبال بعد �أن تعلق بها ما بني 

�لك�سر  منطقة  لكن  جربوه،  مك�سورً�،  �لورك  من  فخذه  كان  �مل�سكني  و�حلياة،  �ملوت 

بال�سكن،  ول  بالز�د  �أحد  عليه  يبخل  ب�سيطة، مل  بطريقة  �أن جُترب  �أ�سعب من  كانت 

 
)3(

�إىل �أن �أ�سبح قادرً� على �لرجوع �إىل ديرته، �لتقى �سالحًا �سدفة عند »�لفر�سة«

وعرف منه �أنه �سريجع على �أحد �ملحامل قريبًا �إىل �أهله وع�سريته.

وتلهج  ت�سرخ  ر�حت  فقد  باخلرب،  �أمه  �سمعت  عندما  جدً�  موؤثرً�  �مل�سهد  كان 

بالدعاء و�لبكاء �ملوؤثر و�لفرح �له�ستريي، �أنع�ستها �لن�سوة باملاء عندما �أغمي عليها، 

�أما �أبوه �ملري�س فحمد �هلل على جناة ولده بعد �أن كان ي�سعر بالذنب، لأن ولده حمد 

كان يغو�س من �أجل �سد�د ديونه و�رتباطه �لذي عجز عنه لدى �لنوخذة �أبي حممد 

�لذي هلل مع �لآخرين لدى �سماعه �خلرب، لكنه فيما بعد ر�وده �إح�سا�س خفّي بالت�ساوؤم 

مل ي�ستطع �إبعاده عن هو�ج�سه، وهو �أن حمد هذ� ل�سانه طويل، يقر�س يف �خلفاء، ماذ� 

�ألقى �للوم على �لنوخذة يف تلك �مل�سيبة؟، �أمل يحاول حمد لفت نظره �إىل �جلو  لو 

هناك  كان  �إنه  �لنا�س  �سيقول  فيه،  �سيطعن  قطعًا  ويوبخه،  �لنوخذة  يطرده  �أن  قبل 

�أبا حممد �لنوخذة عاند �جلميع حتى �لنهاية، ل  فر�سة كافية للجوء �إىل �لرب، لكن 

بد �أن �لنا�س �سيتاأثرون بهذ� �لكالم.. »ما علي منه ول من غريه«، ل يهمني �أحد، ملاذ� 

�أت�سور �ل�سر قبل حدوثه، �إن �لنا�س تعرف �أن �لكارثة كانت عامة ومل ينُج �أحد منها، 

�إن �أحدً� ل ي�ستطيع �أن يوؤثر يف �سمعتي يف �لبحر، هل كان ينق�سني رجوع حمد للفريج 

)1( �سنبوك: نوع من �ل�سفن �لقدمية.

)2( �لفر�سة: �مليناء.
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حتى يعّكر علي عي�ستي؟!. 

غري بعيد عن �لنوخذة، جل�س �سالح مع �ملطوع يناق�سان ح�سابات �لرحلة، كان 

�أبو  �لربح،  �لفو�تري وحا�سل  له  يقدم  بينما �سالح  �لر�سى  ر��سيًا متام  يبدو  �ملطوع 

ح�سني يحاول بني �حلني و�لآخر �أن يقرتب منهما بريبة و��سحة على وجهه، لكنهما 

�لذي  �لذباب  يطرد  بع�سبية  وجهه،  متالأ  و�خليبة  يبتعد  �حل�سابات،  يف  ي�سركاه  مل 

حاول �لتجمع فوق قلة �لتمر �ملك�سوفة، يغطيها، لكن �سالحًا كان لديه هم �آخر ي�سكوه 

للمطوع:

�أبوي للدكان  �أقول عمي بو جا�سم، �نا �هلل ي�سلمك �لأغر��س �للي يبتهم حق   -

باجي ن�س ح�سابهم يف ذمته.

- خال�س يا ولدي، هو قال لك جد�مي �إنه بيعطيك ح�سابك كله عقب يومني.

- يا عمي هو يقول جذي جد�مك، ب�س بكره يخلف كالمه ويوخرين يوم ور� يوم، 

وملا يقرب �ل�سفر بيقول ما معاه فلو�س و�ل�سالم.

- على كيفه عاد، �أنا �للي م�سوؤول عنهم، �نت ما لك خ�س، يوم وّل يومني وبار�ويك 

�سلون با�سحبهم منه وهو يطالع.

- �هلل يخليك يا عمي، برخ�ستك، �أنا بروح �أودي حق خمي�س قلة متر هدية مني 

حق عر�سه.

- ت�سّوي خري يا ولدي، وقول له على ل�ساين ل ي�سويها �سالفة قعدة �لبيت، وّل ما 

له غري �لع�سا، وباطالعه و�س ي�سوي.

بالتوفيق وهو  له  يدعو  بينما  يبتعد،  �ملطوع،  �أبي جا�سم  لكلمات  ي�سحك �سالح 

يتح�سر �سمنًا على ولده جا�سم �لذي مل يفلح يف �سيء، من يوم �حلادثة وهو ل يجروؤ 

على مو�جهته، يعرف �أنه ياأتي يف غيابه �إىل �لبيت وتهيئ له �أمه �لطعام، م�سكينة ل 

تعرف �لق�سوة، �إنها ل ت�ستطيع �أن تخفي عطفها على ولدها بتاتًا، جا�سم يعرف �أن �أمه 
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ل ت�ستطيع �ل�ستمر�ر يف غ�سبها لأكرث من يومني، متى يعقل ذلك �لولد؟ يتنهد �ملطوع، 

يلحظ �أبا حممد �لذي ترك مكانه و�أخذ طريق �ل�سيف، ما باله �ليوم؟ ما �لذي ي�سغل 

باله؟..

�إىل  �لذي يقرتب منه، يجل�س  �أبي ح�سني  ت�ساوؤلته على �سوت  ينتبه �ملطوع من 

جانبه، تبدو عليه �لع�سبية، يحك �سعره من حتت »�لغرتة« بني �حلني و�لآخر، يلتفت 

�إليه �ملطوع م�ستغربًا:

- �سفيكم �ليوم �أنت وبو حممد يا بو ح�سني، غريب طبعكم.

- و�أنا �سدر�ين، ��سال بو حممد وهو يعلمك.

- ولي�س �أنت م�ستحمق هال�سكل؟!

ينكر �أبو ح�سني، يحاول �إخفاء ع�سبيته دون فائدة، �آمله �أن ل يجد ولده �ل�سغري 

حممدً� عائدً� مع �أخيه �سالح، مل ي�ستطع �أن يف�سح عن ذلك حني �أخربه �سالح �أن 

�أخاه حممدً� بقي يف �لبحرين بعد �أن ��ستبقاه �أحد �ل�ساغة �ملعروفني يف �ل�سوق ليعمل 

�أمام �جلميع  �أنه قال  �أبو ح�سني بذلك رغم  عنده يف �لدكان ويتعلم �ملهنة، مل يقتنع 

»�هلل يوفقه« بطريقة ل تظهر تاأثر بالأمر، لكنه بينه وبني نف�سه مل ياأخذ �لأمر بهذه 

لقد  بذلك،  �أح�س  �أنا  بجو�ري،  و�لعي�س  مو�جهتي  من  يهرب  حممد  ولدي  �ل�سورة، 

�أخطاأت بحقه، لكنه يعرف متامًا �أنني �أحبه �أكرث من �سالح، فهل �أ�ستحق كل ذلك منه 

حتى ل يرجع �إىل هنا؟،  قد ل يرجع �أبدً�، هل يرتكني �أولدي هكذ� لأعي�س وحدي دون 

�أن ي�ساألو� عني؟.. 

يلكزه �ملطوع منبهًا:

- كله حتاتي، �سفيك؟! وين �سردت؟!

يهز ر�أ�سه عالمة �لأ�سف للمطوع:

- �خلبل ما رجع، قال يبي ي�ستغل يف حمل �سايغ هناك بالبحرين عل�سان يتعلم 
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�أعرفهم، ياهلل ياهلل يعلمون �سغلتهم  �أنا  �ل�سغلة لعبة، ذوله �ل�ساغة  �ل�سنعة، عباله 

حق �أولدهم، لو يقزر عمره كله عندهم بيتم خادم ول يعلمونه حاجة.

ل يقتنع �ملطوع بكالمه �لذي تتبدى فيه �ل�سخرية، و�إن كان �أبو ح�سني ل يعنيها 

حقيقة..

- لي�س يا بو ح�سني، ولدك حممد ذكي ما �ساء �هلل عليه، ويل حط باله يف �ل�سغلة 

�أكيد بيتعلمها، وذي �سغلة لها م�ستقبل و�سوقها ما�سي.

�أبو ح�سني للحظة، لي�س لديه ما يقنع به �ملطوع بعدم جدوى هذه �ملهنة  ي�سكت 

فيما لو تعلمها ولده حممد، لأنه �سمنًا مقتنع مبا يقوله �ملطوع لو �أخذ �ملو�سوع بعيدً� 

�أبدً� جتاه ولده، فاملهنة نادرة وقليل من يتعلم  عن عاطفته �لتي ل تظهر على وجهه 

�أخرى، لكن بطريقة  �ملو�سوع مرة  �أن يفجر  يلبث  لكنه ل  ولها �سوق ر�ئجة،  �أ�سولها 

خمتلفة:

- كان �حلق على �سالح، �أنا �أدري به يبغي �يتخال باملحمل بروحه، وعل�سان جذي 

�أقنع �أخوه حممد يتم يف �لبحرين يتعلم هال�سغلة.

فهو  �سالح،  ولده  على  ح�سني  �أبو  به  يتجنى  �لذي  �لتف�سري  هذ�  �ملطوع  يقبل  ل 

يعرف م�سبقًا ح�سا�سيته جتاه ولده �لأكرب:

- يا بو ح�سني �نت هال�سكل تتجنى على ولدك �سالح، �لظلم ما ير�سى فيه رب 

�لعاملني، �مل�سكني �أجر له بحار ي�ساعده يف �ملحمل بدل �أخوه حممد، وهال�سكل ز�د عليه 

�أنه  لول  �ملحمل  �سغل  ينفعه يف  د�م  ما  �أخوه  يتخلى عن  لي�س  �أدرى  و�أنت  �مل�سروف، 

حا�س ومقدر م�سلحة �أخوه يف هال�سغلة �جلديدة.

يحمر وجه �أبي ح�سني غيظًا، لأنه ل ي�ستطيع �أن يجعل �ملطوع �أو �أحدً� من �لنا�س 

يجاريه يف كالمه �لذي يقوله دون �أي �عتبار �سوى لنفعالته �مل�ستبكة يف د�خله، ثم 

ل يرتك �ملطوع �أبا ح�سني �لذي �سدت �أمامه �ملنافذ قبل �أن يلفت نظره �إىل �أمر عميق 

�لدللة:
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- يا بو ح�سني، �أنا من زمان حا�س �أنك تتجنى على ولدك �سالح، مع �إنه �مل�سكني 

طيب وقلبه نظيف وما يحب يكون عالة عليك �أو على غريك، لي�س ت�سوي فيه جذيه؟ 

�إنك قلت له �حلمد هلل على �ل�سالمة، معقولة؟  يوم رد من �ل�سفر ما لحظت عليك 

�سم�سوي معاك �سالح..؟ يا ليت عندي ولد مثله، هو قلبه عليك و�أنت ما حت�س به.

يتنهد �أبو ح�سني عميقًا وهو يهز ر�أ�سه مكابرً�:

�أنا �للي �عرفه و�أفهم عليه،  - �سالح ذي عقرب رمل، �أنت ما تعرفه يا مطوع، 

طالع على �أمه.

ينفجر �ملطوع بغيظ على طريقته:

حتى  يرحمها  �هلل  �سالح  �أم  و�سفيها  يهد�ك،  �هلل  ح�سني  بو  يا  �سها�لكالم   -

�سالفة،  ولك  يوم  كل  قلبها،  �سنني وحرقت  �إنك هجرتها  يكفي  ما  هال�سكل،  تكرهها 

من  �سّي  ترد  ليتك  ويا  يرحمها،  �هلل  وماتت  مر�ست  لني  �أهلها  على  قطيتها  وعقب 

حقوقها عليك و�إنك ما تق�سر على عيالها.

يبقى �أبو ح�سني مكابرً� للنهاية:

- �أنا ما ق�سرت عليها ول على عيالها يف �سي يا مطوع، و�إذ� حد له حقوق عندي 

يروح �لقا�سي.

مبر�رة و�أ�سف يلتفت �إليه �ملطوع:

- يا ح�سافة يا �أبو ح�سني، لو كان �ل�سمري حي �لنا�س ما ت�سطر تروح �لقا�سي..

يبتعد �ملطوع تاركًا �أبا ح�سني قبل �أن ي�ستبك معه يف جد�ل وخ�سام ل جدوى منه، 

فهو يعرف �أن �أبا ح�سني �سوف يظل مكابرً� للنهاية، هذه عادته، يا �سبحان �هلل، هناك 

مليء  �آخر  �إىل  عنه  يبتعدون  لكنهم  بالورد،  خطوة  كل  يف  �لطريق  لهم  تفر�س  �أولد 

�حلزن  �إىل  �سيخل�س  لأنه  تاأمالته،  متابعة  على  �ملطوع  يقدر  ل  و�آخرون..  بال�سوك، 

�أن تنطق  �إل باهلل« قادرة على  و�لأمل على ولده جا�سم، ل يجد غري »ل حول ول قوة 
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�أجل  �إذ� ق�سوت عليه فمن  ب�سيء ح�سب علمي،  �أبخل على جا�سم  �ليائ�س، مل  بحاله 

م�ستقبله و�سمعته بني �لنا�س، كان ي�سطرين د�ئمًا �إىل هذه �لق�سوة بت�سرفاته رغم 

�أن �سفقتي عليه كانت تختبئ ور�ء ق�سوتي، ل يجوز لالأب �أن يظهر عو�طفه جتاه ولده، 

فالأم كفيلة بذلك، لكن ل يجوز �أي�سًا �أن يبخ�سه حقوقه، �أو ل ي�سد على يديه ويباركه 

حني يقوم بعمل جيد، لكن ولدي لي�س له �سيء من ذلك كله، كثريً� ما حفظته �لقر�آن، 

ما  ين�سى  ليومني  �أتركه  وعندما  فقط،  �أمامي  يحفظه  كان  ذ�كرته،  يف  يبق  مل  لكنه 

�أن يبقى فارغًا متامًا، بودي لو تباهيت بولدي  حفظ متامًا، كاأن ر�أ�سه م�سمم على 

بني �لنا�س، ما �أجمل �أن متدح �لنا�س ولدك �أمامك، لكن �أحدً� ل يذكره �أمامي، كاأنهم 

لطردته من  �أمه  �مل�سكينة  لول  يعقل جا�سم؟  متى  مل�ساعري،  يتحا�سون ذلك مر�عاة 

�لبيت وقطعت كل �سلة بيني وبينه وترب�أت من جميع �أعماله، لكنها �ستموت من �لقهر 

عليه، �أعرف ذلك!، ما ذنبها �إذ� كان قلبها ل يقدر على كره ولدها، حتى �أنا لن �أر�سى 

عن نف�سي يف ذلك ولن �أر�سي رب �لعاملني، ف�سلة �لرحم و�جبة على �لأب و�لبن، ل 

فرق، يجب �أن �أتفاهم معه باأي �سكل، �ساأقول لأمه ذلك حتى تقنعه، رمبا يهديه �هلل 

�سبحانه �إىل طريق �خلري ويرحمنا ب�سالحه و��ستقامته، �ساأكون و��سحًا معه، رمبا 

يخفي عني �سيئًا، �ساأقول له يا ولدي �أنا حا�سر لكل �سيء ول �أبخل عليك، لكن حاول 

�أن تكون عاقاًل من �أجلي و�أجل �أمك، ل بل من �أجلك ومن �أجل �سمعتك وم�ستقبلك، لن 

�أتركه ي�سيع مهما كان �لثمن.

�أر�ح �ملطوع من هو�ج�سه، مل تكن �أم جا�سم يف �لبيت،  يبدو �أن هذ� �لقر�ر قد 

رمبا ذهبت �إىل �أم خالد، ل باأ�س، �ساأريح ر�أ�سي قلياًل، �أ�سعر بالنعا�س، لأنني مل �أمن 

بعد �سالة �ل�سبح، »يا �هلل يا رب توفقنا وترحمنا يا رب �لعاملني«، متتم بهذه �لكلمات 

عندما �أ�سند ر�أ�سه ور�ح يف �إغفاءة عميقة.
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عودة الغائب

بعد يومني و�سل حمد �إىل �لديرة على �أحد �ملحامل �لعابرة، وما �أن عّم �خلرب 

حتى تقاطر �لنا�س وفودً� لزيارته يف بيته، كان �جلميع يحمدون �هلل على رجوعه �ساملًا 

بعد �أن كان يف عد�د �ملوتى، مل يكن �هتمام �لنا�س بزيارته نابعًا من �أهميته، بل لأنهم 

يريدون روؤية ميت عاد �إىل �حلياة، فالنا�س تتعلق بهذ� �لنوع من �لرجال، لأنهم يبعثون 

يف �لنفو�س �أماًل �ساحرً� بقوة �حلياة ل ي�ستطيع �لنا�س تف�سريه وفهمه لأنه ي�ستع�سي 

على منطق �حلو�دث ويقهر جميع �لظروف �ليائ�سة.

للمرة �لأوىل وجد حمد نف�سه م�سموع �لكلمات عندما ر�أى �أعني �جلال�سني حوله 

�لفينة  بني  تردد  و�لنا�س  ويطيل،  فيها  ُي�سهب  ر�ح  �لتي  بق�سته  مبهورة  به  متعلقة 

و�لأخرى يا �سبحان �هلل، يا �هلل، و�حلي ل تقتله �سدة، ومن هذ� �لقبيل، كان �لنوخذة 

وهو  له،  يتاح  �أن  دون  ق�سة حمد  مع �جلال�سني حوله  ي�سمع  لأن  �أبو حممد م�سطرً� 

بعودته حني  �ل�سرور  �أظهر  �أنه  ورغم  �سفة،  ببنت  ينب�س  �أن  يت�سدر �جلل�سات،  �لذي 

�إل �أن حمد مل يخف تثاقله من �لنوخذة �لذي يبالغ  �أمام �حلا�سرين،  عانقه طوياًل 

يف تقديره و�لرتحيب به يف بيته، بل كان يتحا�ساه عندما تلتقي نظر�تهما وين�سرف 

يوم  �أول  �لنا�س، فهذ�  �أمام  به  ولده معتزً�  و�لد حمد جل�س بجانب  �إىل �حلا�سرين، 

يح�س �أن لبيته �ساأنًا بني �لنا�س، مل يكن �أحد يق�سده من قبل �أو يهتم بزيارته، حتى 

يف �أوقات مر�سه، لقد بعث له �لنا�س باملوؤن و�لز�د ومل يق�سرو� حتى ي�ستطيع �أن يقدم 

لهم و�جب �ل�سيافة.

كان حمد يح�س بكربياء خا�س يف �أعماقه، تبدى �أكرث ما تبدى عندما كان ي�ساأله 

يجيب  كان  و��سح،  ب�سكل  منها  يعرج  �لتي  �ملك�سورة  �ساقه  �لنا�س عن حال  من  �أحد 

بال مبالة وثقة ز�ئدة باأن ك�سره �سيلتئم مع �لوقت و�سيم�سي ب�سكل طبيعي بعد فرتة 

�أبو ح�سني �لذي يعد نف�سه طبيبًا  �أن يجادله يف ذلك، حتى  �أحد  ق�سرية، مل يحاول 
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�إىل �حلياة،  قد عاد  د�م  ما  �سيء  بكل  �لنا�س  يوهم  �أن  با�ستطاعة حمد  كان  بارعًا، 

بالرغم من �أنه كان يعلم يف قر�ره نف�سه �أنه �سيبقى �أعرج باقي حياته كلها، وهذ� ما 

�سبب له �سرخًا يف �أعماقه وز�د من حقده على �لنوخذة �أبي حممد!، و�إذ� كان �لنوخذة 

�لتي حتيط  �لهالة  �أن يك�سر  �أعطب ج�سده، فقد �سمم حمد على  له ك�سرً�  قد �سبب 

بالنوخذة، ل بد من تدمري �سمعته بني �لبحارة �لذين فقدو� زمالء لهم ب�سبب مكابرة 

�سخ�س عنيد.

�أبو  �لبحارة عندما �ستمه  �أمام  �أذ�قته �ملر�رة  �لتي  �لكلمات   مل ين�س حمد تلك 

حممد و�أظهره كاأمنا هو رجل ك�سول ل هم له �إل تعطيل �لآخرين عن رزقهم من �أول 

�ملو�سم �لذي دخله من �أجل �سد�د �لدين عن �أبيه �ملرتبط مع �أبي حممد، من بد�ية 

�ملو�سم و�أبو حممد يكيل له �لنظر�ت �ملهددة، خا�سة عندما يرى جتمع �لبحارة حوله 

وتلهفهم لأحاديثه �ل�ساخرة، وكثريً� ما ف�س تلك �جلل�سات باأمر مفتعل �سادر من بني 

�سفاهه، كل ذلك حتى ل يتيح لأحد غريه �أن يتجمع �لنا�س حوله.

رحمُة �هلل على �أبي خالد، مل يكن مثل �أخيه �أبي حممد، �سحيح �أنه مل يعا�سره 

كثريً�، لكن �أباه يذكره باخلري د�ئمًا، فقد ر�فقه يف �سنو�ت كثرية، وعندما و�سل �أبو 

خالد �إليهم كان يتعمد �ل�سالم عليهم و�حدً� بعد �لآخر، لقد قتل �أبو حممد �أخاه كما 

قتل باقي �لبحارة، و�ل�ساهد هو �أنا حمد، لن �أترك �أحدً� دون �أن �أخربه مبا فعل �أبو 

حممد قبل �أن ي�سرب �لهو�ء �ل�سفينة وحتدث �لكارثة.

لكن ما �لذي �سيفعله حمد بعد هذ� كّله؟! فالرزق يبقى هاج�سًا �أ�سا�سيًا بعد كل 

�لأحالم �ملخزونة يف �أعماق �لإن�سان، ل ي�ستطيع �أن يح�سل على لقمة عي�س بتحطيم 

�سمعة �لنوخذة �أبي حممد وح�سب، عليه �أن ي�سعى ليجد عماًل يتنا�سب وعرجه، قبل كل 

�سيء �سيبتعد عن �لبحر بعمٍل على �لرب، و�إذ� كان ل بد منه فليكن عماًل على �سفينة 

جتارية.
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جميع هذه �لأعمال �لتي يقرتحها ل حتقق له ما يكبته يف د�خله من طموح �إىل 

�لنف�س،  على  مر�رته  كانت  مهما  و�قعه  يتقبل  �أن  �أحيانًا  �ملرء  على  و�لنفوذ،  �لقوة 

�مل�ستقبل خمبوء و�حلو�دث ل تتك�سف فجاأة عن مغز�ها، بل ياأتي كل ذلك بالتدريج.

من يدري؟ رمبا جاء يوم يكون فيه حمد �ساحب �لنفوذ �لأول يف �لفريج، هذه 

�لفكرة ر�قت كثريً� له وهو يجل�س م�ستندً� �إىل �حلائط وقد �بتعد متامًا عما يدور يف 

�ملجل�س من حديث عابر، لكنه خالل ذلك يتذكر �أمرً� جعله ي�ستوي يف جل�سته، تنبه له 

بع�س �حلا�سرين عندما هم باحلديث:

- تدرون يا �لربع �سللي جفته يف �سوق �لبحرين؟

يلتفت �حلا�سرون بع�سهم �إىل بع�س با�ستغر�ب، فقد كانو� يتوقعون �أن يحدثهم 

عن �أمر جديد تذكره يف ق�سته عندما �سارع �لأمو�ج، لكن حمد يطلع عليهم باأمٍر مل 

يخطر لهم على بال..

- �أنا �سفت بعيني ذي عند و�حد من �لتجار �للولو �ل�سناعي.

كان �ملطوع �أول من تكلم و�سط ذهول �جلميع:

�للولو  �ساف  �ساف،  بعد  حمد  هذ�  وكاد،  كالمي  �أن  ح�سني  بو  يا  �سفت   -

�ل�سناعي.

�جلميع ��ستنكرو� ما ي�سمعون و�تهمو� حمد بالتخريف و�أنه يريد �أن يعبث بهم، 

ما عد� �ملطوع �لذي تذكر ما قاله له ولده جا�سم يف �أحد �ليام �إن بالدً� بعيدة ��سمها 

�أن  ح�سني  �أبو  يحتمل  مل  �لأ�سو�ق،  �إىل  ينزل  و�سوف  �سناعيًا  لوؤلوؤً�  تنتج  »�جلابان« 

يوؤكد �ملطوع ذلك، بل �لتفت �إىل �لنوخذة �أبي حممد كي يقول كلمة حا�سمة يف هذ� 

�لأمر، يف �لوقت �لذي كان �أبو حممد يتمنى لو خلع حذ�ءه و�سرب به حمد على ر�أ�سه 

بن�سوة  �أح�س  وقد  حوله  �لذي  �ل�ستنكار  جلو  ياأبه  �أن  دون  يتابع  حمد  لكن  �ملخرف، 

غامرة لإح�سا�سه بالتفّرد:



78

- �للولو ذي حمد يقدر يفرقه عن �لطبيعي، ورخي�س و�يد.

هنا يجد �أبو حممد نف�سه مرغمًا على �أن يقطع جماملته �مل�سطنعة حلمد، يقف 

يذهب  �أن  وقبل  يتبعه،  كي  ح�سني  لأبي  �أ�سار  �أن  بعد  بازدر�ء  �ملكان  ملغادرة  م�ستعدً� 

وبوجه يكاد يفرت�س حمد:

- يا ليتك �ن�سبت يف ج�سمك ب�س، كنا لقينا لك عالج، لكن �لظاهر �إنك �ن�سبت 

يف عقلك بعد.

ظاًل  يكونو�  �أن  �إل  يجروؤون  ل  ممن  وكثري  ح�سني  �أبو  ومعه  حممد  �أبو  ين�سحب 

لذوي �لنفوذ، بينما بقي �ملطوع �لذي ر�أى حمد وكاأن ذلك مل يوؤثر فيه بتاتًا، بل تب�سم 

بطريقة �ساخرة كاأمنا يتوعد �جلميع، غادر �ملطوع �ملكان بعد �أن هناأ حمد بال�سالمة 

مرة �أخرى كاأمنا يحاول مو��ساته وهو يقول له:

- كان �لأوىل ما تييب طاري هال�سالفة يا ولدي.

ولده  �إىل  تطلع  حوله،  من  �لعز  �نف�س  �لذي  �لأب  وجه  على  و��سحًا  �لغم  ظهر 

ب�سيء،  �إىل حجرته غري عابئ  نف�سه ويذهب  يلملم  �لعتب جعلت حمد  بنظرة ملوؤها 

رمبا �أ�سافت تلك �حلادثة �لتي جنا منها حمد باأعجوبة لديه �إح�سا�سًا خا�سًا باأن له 

قدرً� خا�سًا يحميه، رمبا كان طموحه �ملختزن يف �أعماقه باأ�سد �حلاجة �إىل مثل هذ� 

�لإح�سا�س �جلديد.

• • •

كانت �جلل�سة يف بد�يتها، و�ملطرب ما ز�ل �سوته يف عنفو�ن لياقته، �حلا�سرون 

ي�ساركونه بالرتد�د و�لت�سفيق، بينما بقي �أحدهم خارجًا يرقب �ملنطقة �ملوح�سة حتى 

ل يك�سفهم �أحد وحتدث ف�سيحة ينقلب فيها عايل �لبيت على �سافله، كانت جل�سات 

�لطرب م�ستنكرة يف ذلك �لوقت ��ستنكارً� �سديدً� بني �لنا�س، ل يجروؤ �أحد على �إظهار 

ذلك علنًا، حتى �أن �ملطرب و�سل �إىل �لبيت وهو يخفي عوده حتت �لب�ست، �ملدعوون 
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ت�سللو� �إىل �لبيت يف عتمة �لليل، �أ�سو�ت �لطرب و�لغناء كانت ت�سمع ب�سكل خافت يف 

�أغلقو� باب �حلجرة ب�سكل حمكم، مل تكن هناك نو�فذ لل�سوء ليبقى  �خلارج لأنهم 

�لعتم و�ل�سمت �ستارً� يحر�س من ناد�هم �لليل جلل�سة طرب.

كانت عينا جا�سم متعلقة باأوتار �لعود �لتي لعبت بها �أ�سابع �ملطرب برب�عة، ليته 

ر��سد  �سديقه  يعلمه  كي  �لأوقات  يختل�س  فرتة  منذ  �لطريقة،  بهذه  �لعزف  ي�ستطيع 

�لعزف على �لعود، لكن ما يتعلمه �ليوم ين�ساه متامًا بعد يومني، فال بد من �لتمرين، 

وهذ� م�ستحيل، لأنه ل ي�ستطيع �أن ياأخذ عودً� �إىل �لبيت، ف�سوف يك�سره �أبوه وحتدث 

ف�سيحة �أخرى ل تقل عن �لأوىل، وهو ل يريد �أن ت�سل �لأمور �إىل هذ� �حلد.

لديهم  و�أن�سهم  لطربهم  وقتًا  يجدون  �لذين  �أ�سدقاوؤه  حتى  عجيب،  حاله  �إن 

�أعمالهم �لتي ��ستقرو� بها و��ستطاعو� بطريقة ما �لتكيف مع و�قعهم، على �لأقل ح�سب 

�لظاهر، �إنني ل �أ�ستطيع �ل�ستمر�ر على هذه �حلال، و�أ�سدقائي ل ي�ستطيعون �لتكفل 

بي �إىل ما ل نهاية، و�أبي ما �لذي جناه حتى �أحرجه د�ئمًا �أمام �لنا�س مب�ساكلي، ملاذ� 

تركت �ملركب لأولد �أبي ح�سني، لقد عاتبني بذلك حتى �أ�سدقائي وقالو� �إن جمنونًا 

ل يفعل فعلتي، رمبا كانو� على حق، فاأنا �أت�سرف كاملجانني �أحيانًا، لكنني ل �أق�سد 

ذلك، حتى �أنني ندمت على كل ما قمت به، ولكن لالأ�سف بعد فو�ت �لأو�ن، لقد غلطت 

كثريً� بحق فاطمة، غلبتني �ل�سهوة، ليتني ما فعلت ذلك، �سديقي ر��سد ن�سحني باأن 

�لعاقل هو �لذي ل يقرتب من معارفه، فعاًل، فالإن�سان ل ينف�سح مع �لغرباء، ياه، مل 

ي�ستطع جا�سم �لبقاء د�خل �حلجرة �لتي ر�ح كل و�حد فيها �إىل عامل ن�سيانه بينما 

�ملطرب ل يتوقف عن �لغناء، مل يهتم �أحد بان�سحابه من �جلل�سة، كان ي�سعر بال�سيق 

من  �أمكن  ما  مقرتبًا  هدى  غري  على  مي�سي  ذهب  �لبارد،  �لهو�ء  يلفحه  �أن  ويتمنى 

جدر�ن �لبيوت حتى ي�ستطيع �ل�ستناد عليها فيما لو زلقت رجله �أو ��سطدم ب�سيء يف 

تلك �لليلة �ملعتمة، ما �لذي يجعله مت�سايقًا هكذ� حتى ين�سحب من �جلل�سة فجاأة مع 

�أنه كان من�سجمًا يف بد�يتها، متنى لو يو�فقه �أبوه ويثق به من جديد، �سوف يعود �إىل 
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�ملركب وياأخذه من �سالح �بن �أبي ح�سني، مَل ل؟ �إن �سالحًا لي�س �أحق مني باملركب، 

لكن هل ي�سدقني �أبي؟ حتمًا ل، فهذه عادته، خيبت ظنه �أكرث من مرة، ورطته كثريً�، 

�أمي قالت يل بالأم�س �إنه يريد �لتفاهم معي باأي �سكل، يا �هلل ما �أطيب و�لدي، �إنه 

م�ستعد د�ئمًا لكي ي�ساحمني، ماذ� لو كنت ولدً� لأبي ح�سني، هل كان ي�ساحمني حقًا؟ 

م�ستحيل! �ساأنام �لليلة يف �لبيت و�أ�سبق �أبي �إىل �سالة �لفجر، عندما ير�ين يف �مل�سجد 

لن يعاتبني �أبدً�، بل يتهلل وجهه ويعفو عني، �إنني ل �أ�ستطيع �أن �أجعله غا�سبًا مني، �أنا 

ل �أريد �إيذ�ءه �أبدً�، لن �أقطع �سلتي باأ�سدقائي، �أ�ستطيع مد�ر�ة �لأمر، نعم �أ�ستطيع 

ذلك، خ�سارة تلك �جلل�سة، �ملطرب �سوته كريه، �إل �أنه فنان يف �لعزف على �لعود، 

باأ�سف،  �أح�سل عليه، حقيقة قالها  �أقل ما  �أمتنى، ما  �أكرث ما  �أتعلم �لعود، ما  ليتني 

كل  �لليل،  عتمة  موح�س يف  �لفريج  �لبيت،  من  �قرتب  �مل�سري حني  هنيهة عن  توقف 

�إىل  دلف  مغلقًا،  �لبيت  باب  يكن  مل  �لع�ساء،  �سالة  بعد  ينام  �جلميع  �ساكن،  �سيء 

�أمي،  �أطيب  �أن تنام، ما  �أمه قبل  له  �لباب ع�ساء ب�سيطًا و�سعته  حجرته، وجد ور�ء 

�إنها ل ت�ستطيع �لنوم دون �أن ترتك يل ع�سائي، �أكل بع�س �للقيمات �لباردة رغم عدم 

�إح�سا�سه باجلوع، ل يهون عليه �أن يرتك ع�ساء �لو�لدة دون �أن ي�سيب منه �سيئًا، كاأمنا 

يتربك به، و�سع �ل�سحون خارج �حلجرة، ترك بابها مفتوحًا حتى ي�سمع �سوت �ملوؤذن، 

�أغم�س عينيه وقد �أح�س بنوع من �لر�حة للمرة �لأوىل يف حياته، ينوي �أن يفعل �سيئًا 

حمددً�، للمرة �لأوىل يبعد �أفكاره �لتي ل تتحقق من �أجل �أفكاره �لتي ميكن حتقيقها 

وجتعله متفاهمًا مع من حوله.

مل ي�سعد �ملطوع مثلما �سعد عندما ر�أى ولده جا�سم وقد �سبقه �إىل �سالة �لفجر 

دون �أن ي�سطر �إىل �إيقاظه، دعا �هلل �سبحانه �أن ياأخذ بيده ويهديه، �أثلج قلبه �أكرث 

�أن جا�سم �قرتب منه �آخر �ل�سالة وقبل ر�أ�سه ويده طالبًا �أن ي�ساحمه، و�عدً� �أن ل 

يكررها ثانية. �أجل�س �ملطوع ولده جا�سم �إىل جانبه وهو يطلب �لهد�ية له ويكرر ذلك 

ب�سوت ل يخلو من �ل�سفقة.
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- ��سمعني زين يا ولدي، عفى �هلل عما م�سى، و�حنا عيال �ليوم، �أنا �للي �أبغيه 

منك تعقل وت�سوف م�سلحتك ويكون لك كلمة بني �لنا�س.

�سبق جلا�سم �أن �سمع هذه �لكلمات على ل�سان �أبيه، لكنه كان يتوقع ذلك..

- �إن �ساء �هلل يبه بكون عند ح�سن ظنك.

- �أنا ما �أبي كالم يا جا�سم لأين �سبعت منه، �أبغي فعل.

- يبه، �أنا م�ستعد �أرجع للمركب ��ستغل عليه.

مل تعجب هذه �لفكرة �ملطوع، بل لقت ��ستنكارً�:

- �سلون عقب ما �تفقنا مع �سالح، ل يا ولدي، �ملركب ل تفكر فيه، و�سالح ي�ستغل 

عليه �حلني، وب�سر�حة �أنت ما ت�سلح للبحر.

فعاًل مل يكن جا�سم ي�سلح للبحر، هذ� يعرفه عن نف�سه قبل كل �لنا�س:

  - زين يبه، �أنا م�ستعد حق كل �سيء ت�سور به علّي.

ل يعجب �ملطوع هذ� �ل�ست�سالم من ولده، �إنه �إما خارج عن �إر�دته �أو م�ست�سلمًا 

متامًا لها..

- يا ولدي جد�مك يومني ثالثة ت�ساور نف�سك فيهم وتهتدي �إىل ر�أي يفيدك، ذي 

�سغلك يا ولدي و�نت �أدرى باللي ي�سرفك.

- �إن �ساء �هلل يبه؟

- وفيه �سيء مهم بعد.

- �سنهو يبه.

- �تزوج وتخليني �أ�سوف عيالك، �ن جان تبغي ر�ساي.

- �أتزوج..؟
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و�لعرو�س  بيت،  ر�عي  ت�ستوي  يخليك  و�لزو�ج  علينا،  و��سع  �لبيت  يبه،  �ي   -

بارزة.

- منهي يبه؟!

- �أنا تفاهمت مع �أمك وجفنا �إن �سلمى بنت بو ح�سني فاهمة وت�سلح لك، و�أبوها 

.
)1(

قنوع  يدور �لزهايد

- يبه �أنا..

- �أبغي �لزبدة، خال�س يا ولدي �سار لزم تكّون نف�سك وت�سري رّيال، هاي �للي 

�أبغيه منك.

- �إن �ساء �هلل يبه، على �أمرك.

مل يكن بو�سع جا�سم متى �أر�د �لتفاهم مع �أبيه �أن يقول �أكرث من ذلك، و��ستقر 

لأبيه  �إكر�مًا  و�فق  �لذي  �لكبار  �لتجار  �أحد  �ل�سوق عند  �أن يعمل يف  �أخريً�  له  �لر�أي 

�ملطوع.

للمرة �لأوىل يفر�س على نف�سه �أن يفكر ب�سلمى بنت �أبي ح�سني، �إنه ل يعرف عنها 

�سيئًا، كانت متحجبة د�خل بيتها، لكن �لذي يعرفه هو �أن �أباها يتمنى �للحظة �لتي 

تفارقه فيها ليتخل�س من همها، لذلك فهو لن يطلب كثريً� من �ملطوع عندما يخطبها 

لولده جا�سم، �أما من جهة �ملطوع فقد �أ�سر على �لزو�ج لأنه يرى فيه عاماًل ي�ساعد 

ولده على عدم �لوقوع يف �خلطاأ مرة ثانية.

مل ي�ستغرق �لأمر كثريً�، مت �لت�ساور كما هو �لعرف، ويف مدة �أ�سبوع كانت �سلمى 

�أن  �أما �سلمى فقد ر�أت يف هذ� �لزو�ج فرجًا من �ل�سماء بعد  قد زوجت من جا�سم، 

نّغ�ست عليها خالتها عي�ستها يف �لبيت و�سببت لها �ستى �أنو�ع �ل�سرب و�ملهانة، كان 

)1( �لزهايد: �لأ�سياء �لب�سيطة.
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تعرف  لكنها  زوجها،  جا�سم  تعرف  تكن  مل  زوجته،  كالم  بعد  كالمًا  ي�سمع  ل  �أبوها 

�ملطوع و�مر�أته �أم جا�سم �لتي حتبها، كانت �سغرية يف �ل�سن، يف حدود �لر�بعة ع�سرة 

من عمرها، ور�حت �لن�سوة يفهمنها ما هي جاهلة به يف �أمور �لزو�ج.

يف تلك �لليلة بد� جلا�سم �أنه مقدم على حتول كبري يف حياته، وقد �أمتعه �أكرث من 

ر�سى �ملجتمع عنه �أنه �لتقى للمرة �لأوىل فتاة جاهلة م�ستعدة لتنفيذ كل رغباته دون 

�أن تعي �سيئًا �سوى �أنها جتد هذ� �لبيت �جلديد �لذي �نتقلت �إليه فر�سة للحياة عليها 

�أن حتافظ عليها، وجدت يف نزو�ت زوجها �سدمة لها، لكنها �حتملت كل ذلك لأنها 

�أ�ساًل ل تعرف ما �ل�سحيح وما �خلطاأ يف �لعالقة �لزوجية، ومل يعد يهمها �لأمر ما 

د�م زوجها ر��سيًا عنها، �أمل تن�سحها �لن�سوة قبل �لزو�ج �أن تر�سي زوجها ول تخالف 

له �أمرً�، ها هي تفعل ذلك وهي ترتدي قناع �ل�سعادة!!.

• • •

بد�أت فاطمة ت�سعر يف �لأيام �لأخرية باأ�سياء غريبة مل تكن حتدث لها من قبل، 

مما جعلها تنطوي على نف�سها، بد�أت تكره �أ�سياء كثرية كانت حتبها، عد� عن �لدو�ر 

�أن يقرتب منها  �أنها مل تعد تطيق  �لذي ي�سيبها بني فرتة و�أخرى، لكن �لأغرب هو 

زوجها خمي�س �لذي كان ل يفارقها لياًل �أو نهارً�، حتى �أنها ��ستكته �إىل �أم جا�سم �لتي 

بدورها مل ت�ستطع �أن تفعل �سيئًا �سوى �أنها �أخربت �ملطوع ليفهم خمي�سًا �أن عليه �أن 

و�أل  �لأمر  �أن يفهمه  قلياًل، وب�سرب على �سذ�جة خمي�س حاول �ملطوع  ير�عي زوجته 

يرتك �ملجال لتدخل �أبي ح�سني حتى ل يتخذها و�سيلة للنكتة و�ل�سحك على خمي�س. 

�إنها  بتاتًا،  جتاهه  فاطمة  ت�سرفات  يفهم  مل  �أنه  �إل  �ملطوع،  ن�سيحة  خمي�س  تفّهم 

تكاد تتقياأ عندما يحاول �لقرت�ب منها، عبثًا حاولت فاطمة �إفهامه �أنها غري غا�سبة 

منه ومل تتغري نحوه، �إنها �سخ�سيًا ل تدرك ما �لذي حدث لها، لكن وجه خمي�س ظل 

يحمل �خلوف و�لعتب، مل جتد فاطمة ُبدً� من �للجوء �إىل �أم جا�سم لت�سكو لها حالتها، 

وده�ست وهي ترى �أم جا�سم تتب�سم وي�ستب�سر وجهها وعليه عالمات �لر�سى، مل تدع 
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�أم جا�سم فاطمة يف حريتها، بل م�سحت على وجهها بحنو وقالت لها �إنها حامل، مل 

ت�سدق فاطمة نف�سها وهي ت�سمع ب�سارة �أم جا�سم لها بالولد، �غرورقت عيناها بدموع 

�لفرح وهي ت�سعر للمرة �لأوىل يف حياتها �أن لها كيانًا ينمو وميتد �إىل �مل�ستقبل، �أو�ستها 

�أم جا�سم �أن تعتني بنف�سها و�أن ل ترفع �لأ�سياء �لثقيلة وتبتعد عن غ�سيل �لثياب حتى 

ل ت�سر باجلنني �لذي حتمله، ذهبت فاطمة �إىل �لبيت ممتلئة للمرة �لأوىل مب�ساعر 

جديدة ل عهد لها بها، وكم كانت فرحة خمي�س وهو ي�سمع من فاطمة �أنه �سيكون �أبًا 

عما قريب، وبالدرجة �لأوىل �نز�ح عن �سدره هم ثقيل مل يكن ي�ستطيع تف�سريه يف 

بالكلمات  �لذ�كرة  ت�سعفه  مل  بالدعاء،  يلهج  �أخذ  جتاهه،  فاطمة  تغرّي  وهو  �لبد�ية، 

فاقت�سر على ذكر �هلل، �سار يدور هنا وهناك، �إىل �أن ��ستوقفته فاطمة مهدئة �إياه، 

�سينادونني يف  �أبًا..؟  �ساأ�سري  نف�سه، هل  يكلم  �إليها خل�سة،  ينظر  �إىل جانبها  جل�س 

�أعياه �ل�سم، يطلب م�ساعدتها،  �أن  �إىل فاطمة بعد  باأبي ..؟ ينظر  �لفريج بعد �لآن 

تخربه  مو�فقًا،  ر�أ�سه  يهز  �لولد،  جميء  قبل  ذلك  يجوز  ل  حر�م،  ذلك  �أن  فتفهمه 

فاطمة ما �أو�ستها به �أم جا�سم من �أجل �جلنني، ينتف�س خمي�س معاتبًا فاطمة قائاًل 

�إنه �سيتكفل بكل �سغل �لبيت �إىل يوم ولدتها وقيامها بال�سالمة، مل يحاول خمي�س يف 

�إليها بر�سا و�أمل وهو ي�ستلقي بعيدً� عنها  �أن يقرتب منها، بل كان ينظر  تلك �لليلة 

بينما كانت هي ت�سرح يف �آمال بعيدة.

• • •

مل يرتك حمد �أحدً� من �لبحارة �إل و�أوغر �سدره على �لنوخذة �أبي حممد وروى 

له ما حدث حقيقة على ظهر �ل�سفينة قبل �لكارثة، وكيف �أن عناد �لنوخذة هو �لذي 

قتل �لبحارة، ولعل �أكرب �لأثر قد جناه عندما فتح هذه �لق�سة �أمام �أهل �ل�سحايا.

كان حمد ميتلك ل�سانًا �ساخرً� يعرف كيف ينفذ بكلماته �إىل �لآخرين، ومن �أجل 

تطويق �لنوخذة متامًا بالتهام، هد�ه تفكريه كي ير�سل و�لدته بال�سر لزيارة �أم خالد 

لتحكي لها ق�سة �لنوخذة �لذي قتل �أخاه و�لبحارة، وفعلت �أم حمد ما قاله لها ولدها، 
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مما جعل �لدنيا تنقلب يف عيني �أم خالد، هل من �ملعقول �أن يكون �أبو خالد �سحية 

�أخيه �أبي حممد، ورغم �أن �أ�سهرً� خم�سة قر مرت على وفاته، �إل �أن هذ� �خلرب جعل 

�مل�سيبة وكاأنها حدثت �ليوم، �ن�سحبت �أم حمد بخوف وهي ترى �أم خالد ت�سرب على 

ر�أ�سها بكلتا يديها وتبكي بحرقة قائلة ليتني ما �سمعت هذ� �خلرب، ليتني ما �سمعت 

به.

�لن�سيم، �سربته دون  �ليوم �سربت ولدها خالدً� �لذي ت�سفق عليه من  يف ذلك 

مربر �سوى �أنه قال لها �إنه كان يف بيت عمه، و�أمرته �أن ل يذهب بعد �ليوم �إىل بيت 

�أحد دون م�سورتها.

بد� بع�س �لبحارة �لذين �سبق لهم �لعمل مع �لنوخذة يتعللون بالأعذ�ر �ملختلفة 

بع�سهم  توؤثر كلمات حمد يف  بينما مل  �ملو�سم،  به هذ�  �رتباطهم  يتخل�سو� من  لكي 

�لآخر �لذي بقي متحم�سًا للعمل معه، حتى �أن بع�سهم �أنكر عليه هذ� �ملوقف، لأنه يعد 

من نكر�ن �جلميل و�ملعروف جتاه �أبي حممد �لذي مل يق�سر مع �أحد، مل ياأبه حمد 

مبوقفهم، بل و�جههم بل�سانه �ل�ساخر و�تهمهم باجلنب لأنهم �رت�سو� لقمة �لذل من 

رجل ت�سبب يف مقتل زمالئهم.

جنونه  ُجن  ح�سني،  �أبي  طريق  عن  حممد  �أبي  م�سامع  �إىل  �لبلبلة  هذه  و�سلت 

عندما تاأكد من ذلك بنف�سه، كيف يت�سنى لرجل عابث ل وزن له يف �لديرة �أن يت�سدى 

�إيّل، و�لنا�س قليلة عقل قد ت�سدق جمنونًا  �إنه �سي�سيء  �أبي حممد،  ل�سمعة �لنوخذة 

مثله، بالأم�س جاء بع�س �لبحارة يتعللون بالأعذ�ر كي يفكو� �رتباطهم معي للمو�سم 

�لقادم، ماذ� يريد حمد هذ� حقيقة؟ فلو�سًا؟ لو كان موؤدبًا لعو�سته �أو وجدت له �سغاًل 

ينا�سب و�سعه على حمملي، لكنه �لآن ل ي�ستحق مني غري �لب�ساق، �ساأعلمه كيف يكون 

طويل �لل�سان على �أمثايل.

عجيب �أمر حمد، ما �لذي يدفعه �إىل هذ� �لعناد رغم �أنه ل ميلك �سيئًا يف هذه 
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يحبون  �جلميع  �لعا�سفة،  تلك  من  �أجناه  �لذي  حظه  غري  به  يتباهى  يجعله  �لديرة 

�لكبار  يطال  بد�أ  لكنه حني  �سجيته،  ل�سانه على  ينطلق  وي�ستظرفونها عندما  جل�سته 

�سارو� يتحا�سونه، بع�سهم ن�سحه قائاًل �إنه يعرف ما ير�هن عليه لكنه ل يعرف �أبدً� 

كم �سيكلفه ذلك!.

كان �أبو ح�سني �أكرث �ملعنفني حلمد، وكان ل يرتك فر�سة دون �أن يتظاهر بالغ�سب 

�أمام �لنوخذة لوقاحة حمد �لذي �سمح لنف�سه �أن يتجر�أ على ويل نعمته، و�أبو ح�سني 

�أمامهم رجل  رجل ويّف وخمل�س لأ�سحاب �لنفوذ يف �لديرة يف �حلق و�لباطل، وهو 

�أبدً�، لكنه مل يتوقع �أن ي�سبه حمد بل�سانه �ل�سليط  يعرف �لأ�سول ول يتجاوز حدوده 

�أن �ملطوع  �أمام وقاحته، ولول  فحم ومل ُيِحر جو�بًا 
ُ
�أ �أبي ح�سني �لذي  �آبه بحرج  غري 

�لذي جعل من  بالزمان  يندد  ر�ح  �لذي  �أبي ح�سني  لأغمي على  و�أ�سكت حمد  تدخل 

�لنا�س »�لدون« تتجر�أ على من هو �أرفع منها.

تنتظر  �لتي ر�حت  �أم خالد  لدى  دورً� مهمًا  لعبت ق�سة حمد  �أخرى  ناحية  من 

ينقلب  �سيء  �أمه وجعل كل  ل�سان  �سمعته على  بنف�سها مما  لتتاأكد  �لباب مروره  عند 

 
)1(

»دفتها« لب�ست  �ساهدته يجل�س �ساحكًا مع خمي�س عند �جلليب  وملا  �أمام عينيها، 

وتهيب، مل تطل �حلديث،  باحرت�م  ونه�س من مكانه  لها  فانتبه  له  ب�سرعة و�جتهت 

فبعد �ل�سالم حلفته بدينه �إذ� كان ما �سمعته على ل�سان �أمه �سحيحًا، فحلف لها حمد، 

�أن  �أن يبعد هذه �لق�سة عن  بينما كان وجهها يرجتف يحاول حتى �للحظة �لأخرية 

تكون حقيقة، ��ستد�رت لرتجع من حيث �أتت بينما خمي�س ينظر �إليها وحلمد مذهوًل ل 

يدري �سيئًا مما يحدث، بعد �ن�سر�فها �ساأل حمد عن �لأمر، فنظر �إليه حمد �ساحكًا، 

وبا�ست�سغار و��سح �أد�ر له ظهره ور�ح يعرج �إىل �لبيت، هناك وجد �أباه و�لأ�سف ميالأ 

وجهه عندما ��ستف�سر منه �ل�سبب، قال له �أبوه معاتبًا:

)1( �لدفة: عباءة ن�سائية.
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- يا ولدي �إحنا ما �سدقنا ترجع لنا �سامل ونرفع ر�أ�سنا فيك جد�م �لنا�س حتى 

خربطت علينا هالفرحة، فوق حدر بها�ل�سالفة �لتي يبتها عن �لنوخذة بو حممد، �أنت 

�ستبغي يف هال�سالفة، تبي تقطع رزقنا وتكدر عي�ستنا؟ ليتك ما رجعت.

مل يجب حمد �أباه، بل �ن�سحب وهو يكاد �أن ينفجر من �لد�خل، كاأن كل ما يهم 

�أبوه هو هذه �لأهمية �لتي �أح�سها لأول مرة يف حياته وهو يرى �لنا�س تدخل بيته �أثناء 

�لعي�س، لكن  لقمة  �أجل  �لر�سوخ من  تعود على  �لذي  �مل�سكني  �ساملًا، هذ�  ولده  رجوع 

هذ� ز�د حمد ت�سميمًا وعنادً�، حتى �أنه عندما ذهب �إىل �مل�سجد ل�سالة �لع�ساء تعمد 

�أن يقف غري بعيد عن �أبي حممد �لذي كاد �أن يقطع �سالته �أكرث من مرة وهو يتذكر 

حمد وهو يوجه بني �حلني و�لآخر نظر�ته �إليه بتحدٍّ وت�سميم، مما جعله »يخربط« 

يف قر�ءة �لآيات.

يف تلك �لليلة خرج حمد من �مل�سجد و�لعتم يلف �ملكان، وكان م�سغوًل عن وعورة 

�ل�سكة بذلك �حللم �لذي كثريً� ما ر�وده، وهو �أن ي�سبح يومًا �سخ�سية نافذة يلتجئ 

كل  �لو�قع؟! هل  �سيئًا يف  وهو ل ميلك  يحلم هكذ�  �أن  له  يت�سنى  كيف  �لنا�س،  �إليها 

�لفقر�ء يحلمون بهذه �لطريقة؟ �أم �أنه يتميز عن �سائرهم بهذ� �حللم؟! �أمتعه ذلك 

�حللم و�سغله عن عتمة �لليل، كثريً� ما عرقلته �حلفر، لكنه كان ي�ستند �إىل �حلائط 

كان  �لليلة،  تلك  يف  يرت�سده  عمن  �أي�سًا  �حللم  ذلك  �سغله  جانبه،  �إىل  مي�سي  �لذي 

يدِر  ومل  �ل�سكة،  نهاية  يختباآن يف  ثخينة  يحمالن ع�سيًا  �لبحارة  من  هناك رجالن 

�أخذته  �أن يد�فع عن نف�سه، فقد  �إل و�ل�سربات تنهال على �سائر ج�سمه، مل ي�ستطع 

�لنجدة من �جلري�ن،  ي�سرخ طالبًا  �أن  د�خله  �ملختبئة يف  �لكربياء  منعته  �ملفاجاأة، 

مل تطل به �لأفكار يف ذلك �ملوقف، ف�سريعًا ما �سقط على �لأر�س مغ�سيًا عليه و�لدم 

ينزف من فمه ور�أ�سه و�لكدمات متالأ ج�سمه، خاف �لرجالن �أن يقتاله لو �سرباه �أكرث 

فت�سلال هاربني من �ملكان بعد �أن �سمعا �أ�سو�تًا يف �أول �ل�سكة لأنا�س عابرين، فوجئو� 

��ستقبلهم ذلك �لأب �ملذعور وهو يرى  �لبيت،  �إىل  بحمد ملقيًا على �لأر�س فاأخذوه 
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ولده حمد حمموًل، ومل يجروؤ على �لبكاء �أمامهم، كاأمنا كان يخ�سى �أن يح�سب عليه 

ذلك رف�سًا للظلم �لذي حلق بولده.

تلك �حلادثة جديدة  كانت  �لق�سة،  يتاأولون  �لتايل  �ليوم  �لنا�س يف �سباح  �أخذ 

على حياة �لفريج، و�سهودها ذلك �لعتم �لذي كان يلف �ملكان، وتلك �ل�سربات �ملوجعة 

ذ�ق  حمد  �إن  يقولون  كانو�  �لنا�س  �أكرث  حمد،  حياة  يف  تنمحي  ل  �آثارً�  تركت  �لتي 

ثمرة كربيائه وعناده، مل تخل �لكلمات تلك من �سماتة جارحة يطلقها �أولئك �لذين 

يتظاهرون بالعطف عليه وعلى حاله �لذي �آل �إليه، كانت كل �لهم�سات تتهم جماعة 

�أحدً� مل  �أن  �أحدً� مل يجروؤ على �ملجاهرة بذلك، عد� عن  �أبي حممد �لنوخذة، لكن 

يهتم حقيقة بتق�سي هذ� �لأمر، كان �للوم يقع على حمد يف �لنهاية لأنه تطاول �أكرث 

من �لالزم، مل ير�ِس �لأمر �ملطوع �لذي ذهب من فوره لروؤية حمد وقد تكوم يف ز�وية 

�أنحاء  ر�أ�سه وبع�س  له �لكماد�ت على  �أمه �مل�سكينة ت�سع  بينما  �حلجرة على فر��سه 

ج�سده ودموعها متالأ وجهها من �حل�سرة على ولدها �لذي مل تكتمل فرحتها برجوعه 

�ساملًا، �أما �أبوه فقد جل�س غري بعيد عنه ل حول له ول قوة، كان مري�سًا، حاول �لوقوف 

للمطوع �لذي �أجل�سه �إ�سفاقًا عليه وجل�س �إىل جانب حمد ور�أى �آثار �ل�سرب �ل�سديد 

�لذي حلق به، مل يكن حمد ي�ستطيع �أن يفتح عينيه من �لأمل، كان �ملطوع يهز ر�أ�سه 

�أ�سفًا و�إ�سفاقًا عليه، وعندما �ساأله عمن قام بهذه �لفعلة هز حمد ر�أ�سه نافيًا معرفته 

�أحدً� منهم، كان كل ما يريده حمد يف تلك �للحظة هو �ل�ست�سالم للنوم �لذي ير�وده 

بني �لفينة و�لأخرى، خرج �ملطوع بعد �أن طّيب خاطرهم ووعدهم باأنه لن ي�سكت عن 

هذ� �لأمر، لكن ملن �سيتوجه بالتهام و�للوم؟! ملاذ� يح�سر نف�سه يف م�ساألة ل يدري 

�أولها من �آخرها؟ لكن هذه �لفعلة ل ير�ساها �هلل رب �لعاملني، ول �أحد ممن يف قلبه 

�أبو حممد ور�ء ذلك؟ هل  �أيكون  �أن تاأخذهم به �سفقة،  �أن يقتلوه دون  رحمة، كادو� 

هذ� معقول؟ �إنه لن ي�ساحمه على ذلك لو كان هو حقًا، لكن حمد �أوىل بتوجيه �لتهام، 

وهنا قا�ٍس ملثل هذه �لأمور يف �لديرة، ل حول ول قوة �إل باهلل، �سيء خمٍز �أن ت�سل 
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�لأمور �إىل هذه �لدرجة.

�أكرث �لنا�س كان لديهم �سعور باأن حمد هو �لذي جلب لنف�سه تلك �مل�سيبة لأنه 

تطاول �أكرث من �لالزم ومل ي�ستمع �إىل �لن�سيحة باأن يبتعد عن طريق من هم �أقوى 

منه جاهًا ونفوذً�، لكن عددً� غري قليل كان متعاطفًا معه يف �ل�سر، �أ�سفقو� على حاله 

�أخفو�  �ملتعاطفني  �لنا�س  �أكرث  وهناك،  هنا  من  بيته  �إىل  ت�سل  �ملوؤن  بع�س  و�أخذت 

�سخ�سياتهم و�كتفو� باإر�سال �حلاجيات �ملختلفة، وكانت �أم خالد هي �لوحيدة �لتي 

�أر�سلت ب�سكل علني خمي�سًا يحمل كي�سًا من �لطحني، بينما كان خالد �بنها يجر كب�سًا 

ثمينًا �إىل بيت حمد، �أما �أبو ح�سني فذهب من فوره لإخبار �لنوخذة بذلك، وكاأمنا كان 

يريد حتري�سه و��ستفز�زه �أكرث من �إخباره، ورغم �لذهول �لذي �أ�ساب �لنوخذة وهو 

ي�سمع �خلرب، �إل �أنه متا�سك و�سغط على �حلروف حتى ل يظهر �لغيظ �لذي يفرت�سه 

وكان و��سحًا يف كلماته:

- �أم خالد �سباقة للخري و�ملعروف �هلل يجزيها �خلري.

مل ي�ستطع �أبو ح�سني �أن يكتم ده�سته ملا ي�سمع، لكن �أبا حممد �أردف قائاًل وعيناه 

تلتمعان بفكرة جديدة:

- �أم خالد �سّوت �للي لزم �أنا �أ�سويه، �أكيد هي �سمعت �سيقولون بع�س �لنا�س �إن 

�حنا ور� �سالفة حمد، قامت هي وغطت �ملو�سوع جد�م �لنا�س.

- قولك جذي يا بو حممد.

- �أكيد، �أم خالد ذكية وعاقلة وقدرت تد�ري �ملو�سوع �أح�سن مّنا كلنا.

يحّك ر�أ�سه �أبو ح�سني وهو يحاول �إقناع نف�سه بهذ� �ملغزى، بينما �أبو حممد يتابع 

قائاًل بحما�س:

على  عي�س  وكي�سني  متر  قلة  حمد  بيت  حق  تودي  �أبيك  ح�سني،  بو  يا  �قول   -

ح�سابي.
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- ب�س..

- يا بو ح�سني �لأمور تبي �سيا�سة، و�نا �أجوف جذي �أح�سن طريقة عل�سان ما تبقى 

�ي كلمة يف حلوج �لنا�س.

- �إن �ساء �هلل.

يذهب �أبو ح�سني تاركًا �أبا حممد �لذي تلونت �أ�ساريره وغد� �لآن وجهه من�سرحًا 

بعد �أن كاد يفرت�سه �لغيظ �أول ما �سمع �خلرب، �أما �أبو ح�سني  فقد ذهب خائبًا 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 �ل�سيا�سة، رمبا كان هذ� �لتعليل من �أبي حممد 

لأنه بالأ�سا�س معجب ب�سخ�سية �أم خالد، يحرتمها جدً�، متناها لنف�سه لول �أن �أخاه 

�أبا خالد �سبقه �إليها، لكن ما �لذي مينع �لآن زو�جي بها، �ألي�س ذلك و�جبًا كي �أمل بيت 

�أخي حتت جناحي، �إن زوجتي ل تنجب غري �لبنات، وحني �أرى �أم خالد �أحت�سر على 

حياتي، �سحيح زوجتي طيبة، لكنها غافلة ومهملة لو�جباتها، ل يهمها �سيء غري �أن 

متالأ بطنها، تاأكل »جدر هري�س« لوحدها، عندما تتكلم �أجد نف�سي م�سطرً� لإ�سكاتها 

لثقل كلماتها على �لنف�س، �سحيح �أنها حتاول �إر�سائي ب�ستى �ل�سبل، لكنني ل �أطيقها، 

�إن �أحدً� ل ي�ستطيع �أن يعاتبني لزو�جي باأم خالد، فهو و�جب علّي، و�أنا �أمتنى ذلك، ل 

بد �أن �أطلبها لنف�سي قبل مو�سم �لغو�س.

يعلم �هلل كيف كانت حالة حمد �ملنطوي على نف�سه يف ز�وية �حلجرة وهو يرى 

غري م�سدق �لأغر��س �لتي �أر�سلها �لنوخذة �أبو حممد، متنى �ساعتها لو تن�سق �لأر�س 

�لكالم، وما  باأم عينيه وهو ل يقدر على  �لتي ير�ها  �ل�ساخرة  �ملفارقة  وتبتلعه لهول 

هاله �أكرث �أن يرى �أباه يتقبل ذلك بفرح طفل يقدم له �أبوه هدية يف �لعيد، كاأن هذه 

�لأغر��س م�سحت قلق �لأب على م�سري ولده حمد، �إنه م�ستعد لكل �سيء، �إل �أن يغ�سب 

عليه �لنوخذة �أبو حممد، لكن �لذي فتك بحمد متامًا وجرحه للعظم �أن يجد �أباه يذهب 
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يف تلك �لليلة �إىل جمل�س �لنوخذة لل�سالم عليه و�سرب �لقهوة عنده، كاأنه يتو�سل �سمنًا 

من �أجل ولده حمد، �أما �لنوخذة فوجد يف ذلك مربرً� لغروره ول�سروره �ل�سمني، لأنه 

عرف كيف ي�سطاد هذ� �مل�سكني �ملحطم �أمامه و�أمام �لنا�س، ر�ح �لنوخذة يتاأمل �أمام 

�حلا�سرين ملا حدث لولده حمد، لكنه يف �لوقت نف�سه لم �لأب لأنه مل يربِّ كما ينبغي، 

كان �لأب ي�سمع كل ذلك بر�سى وتقبل كاملني دون �أدنى �عرت��س، �إىل �أن قال له �أبو 

حممد �أخريً�:

- حمد ولدي مثل ما هو ولدك، �سحيح هو غلط علّي ول بغيتها منه، لكني ما 

�أر�سى ي�سري له �للي �سار، وخلك و�ثق باحترى بنف�سي �لأمر، ول عرفت منهو �للي 

�سّوى هالفعلة �ل�سينة بعاقبه بنف�سي.

�لنا�س �لذين كانو� يف �ملجل�س �ساعتها رددو� بني �حلني و�لآخر كلمات �لإطر�ء 

قلقه  وز�ل  �ن�سرح �سدره  �أبو حمد فقد  �أما  و�لنخوة،  �ملعروف  �لنوخذة �ساحب  على 

ون�سي ولده دفعة و�حدة، وخرج من �ملجل�س وهو مقتنع �أنه ق�سر يف تربية حمد كما 

يجب، ل بد �أن �أمه هي �لتي خربت تربيته، ليلتها بكى حمد �أمام �أبيه وهو ير�ه يرجع 

من جمل�س �لنوخذة، بينما �أبوه يعاتبه ويندد به وبرتبيته، �أما �أمه فر�حت تبكي �إىل 

جانب ولدها �لذي مللم نف�سه وخرج رغم �لر�سو�س �لتي يف ج�سمه ليجل�س وحيدً� �أمام 

�لبحر، هل كان عليه �أن يلعن حظه و�لنا�س تتكلم عنه كحكاية تروى لالأطفال، كيف 

يلعن هذ� �حلظ..؟ �إنه متهور لدرجة �ملوت، لن يعمل مع �لنوخذة �أو ينتظر ر�ساه مهما 

و�سل به �حلال، لي�س له مكان يف �لفريج ول يف �لديرة ما د�م �لذي ي�ستهيه وتفرت�سه 

�إل  �إنه يطيق كل �سيء  �لظروف،  �أجله لن يتحقق يف ظل هذه  نهار من  ليل  �لأحالم 

 
)1(

�لياأ�س فيما يتمناه، �أح�س ب�سوت �ملوج يعلو وي�سرب �ل�ساطئ �إيذ�نًا بفرتة »�ل�سقى«

كاأمنا �سو�س عليه �سوت �ملوج ��سرت�ساله، ترك �ملكان ليكد يف طريق �لعودة �إىل بيته، 

حتمله قدماه ب�سعوبة، �ل�سكة معتمة �إل من ب�سي�س �سوء ينبعث من بيت �لبحارة، 

)1( �ل�سقى: �ملد.
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�جته �إليه يدفع نف�سه دفعًا، كان بحاجة �إىل من يجل�س معه وين�سيه وح�سته �لتي تعانيها 

روحه.

كان  �أكرثهم  جميئه،  ��ستغر�بهم  رغم  حمد  �جلميع  ��ستقبل  �لبحارة  بيت  يف 

يعطف عليه �سمنًا، لكن �أحدً� ل ي�ستطيع �أن يعلن ذلك، �سرعان ما قدمو� له �لتمر، 

�سبو� له بعد ذلك �لقهوة، جل�س ب�سمت على غري عادته يف �لأيام �خلو�يل يرت�سف 

كان  لكنه  �مل�سجعة،  �لكلمات  بع�س  �سمع  �لأيام،  تلك  د�ئمًا يف  تتو�فر  ل  �لتي  �لقهوة 

�ن�سغلو� عنه مبتابعة حديث  �لذين  ر�أ�سه ملحدثيه  باأن هز  �كتفى  �سغل عن ذلك،  يف 

�أبي �سعيد �ساحب �ملركب �ل�سّفار، �لذي غاب فرتة طويلة وظن �لنا�س �أنه و�سل �إىل 

�لأح�ساء  �لفرتة يعمل بني �ساطئ  تلك  �أنه كان طو�ل  �لغر�بة  �أو زجنبار، لكن  �لهند 

�لكلمات  بع�س  م�سمعه  �إىل  تناهت  لكن  بغيابه،  ول  بق�سته  حمد  يهتم  مل  و�لكويت، 

�ساطئ  �إىل  لتنقل معد�ت  �أجنبية  �سركة  �ملركب  ��ستاأجرت  عليه،  كانت جديدة  �لتي 

�لأح�ساء مثلما ��ستاأجرت مر�كب عديدة لهذه �لغاية، و�سريجع �أبو �سعيد مبركبه بعد 

�أن يجري عليه بع�س �لإ�سالحات، فقد �نك�سرت بع�س �لألو�ح �خل�سبية ب�سبب حتميل 

هذه �ملعد�ت �لثقيلة، و�ستعو�سه �ل�سركة عن هذه �لإ�سالحات، كان �لبحارة ين�ستون 

�أن يجرها  �لتي مت�سي دون  �ل�سيار�ت  بع�س  �ساهد  �أنه  با�ستغر�ب وهو يحدثهم  �إليه 

�سيء وحتمل �ملعد�ت �إىل �لرب، بع�سهم قال �إن ذلك �سحر ل �سك، �أغلبهم مل يت�سور 

تلك �ل�سيارة �لتي مل ي�ساهدها يف حياته، �سحك �أبو �سعيد وهو يوؤكد بثقة �أنه �ساهدها 

يف  جنيًا  حتمل  �أنها  لظنهم  �لنا�س  �أكرث  فعل  مثلما  منها  �لقرت�ب  وخاف  عينه  باأم 

د�خلها، وهنا حترك حمد و�لتفت �إىل �أبي �سعيد �لذي �نتبه له وهو ي�ساأله عن �لغاية 

من هذه �ملعد�ت و�ل�سيار�ت، ماذ� يفعلون هناك؟ �أجابه �أبو �سعيد �أنهم يبحثون عن 

»�لكاز«، ثم �أردف �أن �ل�سركة تطلب عماًل كثريين للعمل معها يف �لرب وتدفع للعامل 

�أحد من �لبحارة بالأمر، فهم ل  �إغر�ء �ملبلغ مل يهتم  روبية ون�سفًا يف �ليوم، ورغم 

يريدون ترك ديارهم ومهنتهم �لتي تعودو� عليها و�ل�سفر �إىل بر بعيد و�لعمل يف مهنة 
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�أغر�ب، ثم قد ل يكون �لعمل م�سمونًا لأكرث  �أنا�س  �إمرة  ل يعرفون عنها �سيئًا حتت 

من �أيام �أو �أ�سهر، فهل يتخلون عن رزقهم �لذي تعودو� عليه وبرعو� فيه من �أجل رزق 

�أيديهم، مل يبال  �إن ذلك كفر بالنعمة �لتي بني  يف قلب �لرب مل ي�سمعو� به من قبل، 

�أبو �سعيد، ومل يكن هو �لآخر مهتمًا باأكرث من �أن هذه �ل�سركة ت�ستاأجر مركبه لنقل 

�أغر��سها، ورغم �أنه ل يفهم متامًا ما �لذي تعنيه هذه �ل�سركة، ول يهمه �أن يدفع �أحدً� 

للعمل معها يف �لرب، لكنه كان مهتمًا بالرتباط ببع�س �لعمال لي�ساعدوه يف �لتحميل 

و�لتفريغ وما �سابه.

�سعيد  �أبي  حديث  يف  وجد  فقد  �آخر،  و�ٍد  يف  وحمد  و�ٍد  يف  �لبحارة  جميع  كان 

عن �ل�سركة منفذً� للتخل�س من كل �سيء و�لبد�ية من جديد، من يدري..؟ رمبا لعب 

حظه لعبته عندما قادته خطاه يف تلك �لعتمة �إىل ب�سي�س �لنور �لذي ينبعث من بيت 

�لبحارة، �أح�س حمد باأنه �متالأ فجاأة بحافز �آخر لالنطالق يف مغامرة مع حظه �لذي 

�سار حكاية بني �لنا�س.

��ستغرب �أبو �سعيد م�سفقًا وهو ي�سمع حمد يطلب منه بثقة متناهية �أن يحمله معه 

للذهاب �إىل �ل�سركة هناك على �ساطئ �لأح�ساء، كيف لهذ� �لأعرج �أن يقوى على �لعمل 

هناك بني تلك �ملعد�ت �لثقيلة �لتي ر�آها، �إل �أن حمد �أ�سر على �أن ينقله �إىل هناك 

ويثنيه عن  �أحدهم حمد  ين�سح  �لبحارة، رمبا  �إىل  �سعيد  �أبو  �لأمر، نظر  كان  مهما 

هذه �ملغامرة، لكن عندما حاول �أحدهم �أ�سكته حمد مقاطعًا وهو يقول لأبي �سعيد �إنه 

م�ستعد �أن يدفع له �لأجرة من �أجل نقله �إىل هناك قبل �أن ي�سعد �ملركب، و�إذ� نق�ست 

�لفلو�س ف�سوف يعمل على �ملركب باأية مهمة يكلفه بها �أبو �سعيد، عند هذ� �حلد هز �أبو 

�سعيد كتفيه وهو يقول له: جهز نف�سك يف �ل�سباح �لباكر بعد ثالثة �أيام.

كل �سيء كان يتوقعه �أبو حمد من ولده �إل �أن ُي�سمم على هذه �ل�سفرة، هل جن 

تلك  يف  �لعمل  قر�ره  عن  �سمعو�  �لذين  �لنا�س  من  كثري  بذلك  �إليه  �أوحى  كما  ولده 

�ل�سركة؟، يبدو �أن تلك �ل�سربات �لتي تلقاها ولده �أثرت فيه، جل�س �لأب غري بعيد عن 

حمد �لذي ر�ح يجمع �أغر��سه �لتي تلزمه لل�سفر، كيف �سيتاح لهذ� �لأعرج �أن يعمل 
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بني تلك �ملعد�ت �حلديدية يف قلب �ل�سحر�ء حتت وهج �ل�سم�س �ملحرقة، ل �أهل ول 

�سحبة، هل بلغ به �جلنون هذ� �حلد كي يرتك ديرته يف �لوقت �لذي ي�ستعد فيه �لنا�س 

لل�سفر �إىل �لغو�س، ل �سيما �أن �لنوخذة �أبا حممد وعد �أن يعفو عن ولده ويقبله بني 

بحارته، �أما �لأم فكانت تبكي وهي ترى ولدها ي�ستعد لل�سفر ب�سمته �لثقيل، كانت تعلم 

علم �ليقني �أن �لذي دفع حمد لهذه �ل�سفرة هو ذهاب و�لده �إىل جمل�س �لنوخذة بعد 

تلك �حلادثة ورجوعه وهو مقتنع �أنه ق�سر يف تربية ولده، لكن �لأب �ملهدود �ملري�س ما 

كان ي�ستطيع �سيئًا حيال قر�ر ولده �ل�سفر، ود لو �أن حمد يفهم �أنه ما فعل �لذي فعله �إل 

لأنه يحبه وي�سفق عليه، لكن ما �لفائدة �لآن وحمد يرتك كل �سيء ور�ء ظهره لريحل 

بعيدً�، حاول �أن يكلمه مر�رً�، �أن يتو�سل �إليه، غري �أنه وجد نف�سه مرغمًا على �لتنديد 

به وب�سفرته، �أما حمد فاحتمل كل �سيء من �أبيه دون �أن يحاول �لتربير �أمامه، وعندما 

حان وقت �ل�سفر قبل ر�أ�س �أمه و�أبيه �لذي جل�س متاأثرً�، لكن ل حول له ول قوة، و�نطلق 

من  �إل  خاليًا  �لبحر  �إىل  �لطريق  كان   ،
)1(

»�لبوم« �ل�سفينة  تر�سو  حيث  �لفر�سة  �إىل 

�ل�سفر  �سبقت  �لتي  �لثالثة  �لأيام  �ل�سفينة، خالل  يعملون على  �لذين  �لبحارة  بع�س 

مل يفكر حمد كثريً� مبا هو مقدم عليه �سوى �أنه للمرة �لأوىل يف حياته يقدم على �أمر 

باإر�دته، غري مهتم باأحد �سوى رغبته، توقف قلياًل �أمام بيت �لنوخذة، �أح�س باختناق 

نف�سه  تخيل  ب�سيطة  لوهلة  �ل�سامتة،  �لكبرية  �ل�سدرة  �إىل  نظر  كيانه،  ومبر�رة متالأ 

جال�سًا حتتها و�لنا�س يحاولون ك�سب ر�ساه، هذ� �حللم بعيد، لن �أتعب ر�أ�سي �لآن به، 

�أكمل طريقه قبل �أن يتاأخر عن �لرحلة، �أخذ �لهو�ء ب�سر�ع �ل�سفينة يقودها بعيدً� عن 

�ل�ساطىء، جل�س حمد على �سطحها م�ستندً� �إىل �لدقل غري عابئ بالأ�سو�ت من حوله، 

بد�أت �لبيوت تبتعد رويدً� رويدً� عن ناظريه حتى مل يبق هناك يف �لأفق غري �لبحر، 

عندها �أح�س بدموعه �ل�ساخنة تبلل خديه، مل يعد هناك ما ت�ستند �إليه �لعني، كل ما 

حولك �لآن بحر و�أمو�ج يحملها �لتيار، �أما �أنت فوحيد ت�سكن �لوح�سة و�ملر�رة قلبك 

يف و�سط هذ� �لبحر، هل �سيكون حظك هذه �ملرة مثل رجلك �أعرج، �أم �سيقدر لك �أن 

)1( �لبوم: من �أنو�ع �ل�سفن يف �خلليج.
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ترجع مرة �أخرى وقد تعلق �لنا�س بكلماتك ل بخطو�تك..؟ هذ� �لزمان بعيد يا حمد، 

رمبا.. لكنني �ساأم�سي �إليه.

 



96

من جديد

مو�سم �لغو�س على �لأبو�ب و�جلميع ي�ستعد له، ��ستطاع �أبو ح�سني �أن يقنع بع�س 

�لبحارة ملر�فقة �لنوخذة �أبي حممد ليعّو�س �لنق�س بعد �أن �عتذر بع�سهم عن عدم 

�لرتباط به حتت تاأثري حمد.

�أبو ح�سني كان م�سوؤوًل عن �حل�سابات بتكليف من �لنوخذة، كما �أنه مكلف بتاأمني 

�لأغر��س و�للو�زم �لتي يحتاج �إليها �لنوخذة لل�سفر، لي�ست هناك حاجة �إىل �كت�ساف 

ما يربحه �أبو ح�سني �سمنًا يف مثل هذه �لأمور، ورغم �أن �أبا حممد لي�س غبيًا �أو غافاًل 

عن �أبي ح�سني، �إل �أنه كان ر��سيًا متام �لر�سى عنه، نظرً� لأنه ل ي�ستطيع �ل�ستغناء 

�إنه يتعب كثريً� من  �أبدً�، وما �ملانع بعد ذلك �أن يربح قلياًل من ور�ئي،  عن خدماته 

�أجلي.

خمي�س كان م�سغوًل باإ�سالح »حممل« �لنوخذة، ي�ساعده يف ذلك بع�س �لبحارة، 

رمبا كانت �لفرتة �لوحيدة �لتي ي�سعر فيها خمي�س بالزهو هي هذه �لفرتة، حني ُيطلب 

�آمرً�  �أن تكون  �أجمل  �لديرة، ما  �لقالفني يف  �أح�سن  �ل�سفن، فهو من  �أن ي�سلح  منه 

يلبون جميع �حتياجاتك، هكذ� كان ي�سعر خمي�س وهو  باأمرك،  ناهيًا، �جلميع يعمل 

�أنه ملك، فبعد ذلك �سوف يرجع  ميار�س مهنته، لديه �لآن �لوقت �لكايف لكي ي�سعر 

خادمًا عاديًا طيب �لقلب ل �أكرث ول �أقل.

لدى �أبي ح�سني نوع من �لفر��سة يدرك بها �أفكار �لآخرين، في�سعى �إىل ��ستباق 

�لأمور و�ملبادرة مب�ساعدتهم، خا�سة �إذ� كانو� من نوعية �لنوخذة �أبي حممد.

يف ع�سر ذلك �ليوم جل�س �أبو حممد مع �أبي ح�سني �أمام �لدكان، كانت �لن�سائم 

�لذي بد�  للنوخذة  �ل�ساي  كاأ�س  �أبو ح�سني  �لديرة، قدم  تودع  �لربيع  �لأخرية لف�سل 

�ساهمًا قلياًل، لكنه �نتبه لبت�سامة �أبي ح�سني �خلفية با�ستغر�ب:

- ��سفيه يا بو ح�سني؟
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- �أقول يا بو حممد ل حتاتي و�يد يف هالأمر.

با�ستغر�ب �أكرث ي�ساأله �أبو حممد:

- �أي �أمر..؟

يتمهل قلياًل �أبو ح�سني باجلو�ب، تت�سع �بت�سامته على وجهه:

- �أي �مر، تغي�سم جد�مي 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 ��سمها، كان فعاًل يفكر بها:

- �سج �إنك �ساحر.

- �أبي �أفهم �نت لي�س متاأخر لني �حلني ما طلبت يدها، باكر تد�س �لغو�س وترد 

و�إل �إهيه متزوجة و�حد غريك، ذي �أم خالد يا بو حممد ل تفوتك.

برتدد و��سح:

- ب�س �أبغي �أجوف �ملطوع �أول و�أكلمه يف �لأمر.

- �سعّرف �ملطوع باحلرمي يا بو حممد، ��ساألني �أنا!!

ل يتمالك �أبو حممد نف�سه وي�سحك، يردف قائاًل:

- ل ل، بغيت �أ�ساأله �إذ� كان فيه مانع �سرعي ول ل.

- من وين �ملانع؟، �أنا باقول لك �إن ما فيه مانع.

يف هذه �لأثناء يظهر �ملطوع قادمًا من جهة �لبيت فري�ه �أبو ح�سني:

- �كاهو �ملطوع و�سل.
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- �ل�سالم عليكم.

- �حلق �ل�ساي يا مطوع، حياك.

ي�ستغرب �ملطوع طريقة كالمها معه، كاأمنا ينتظرونه لأمر ما..

- ها، بغيتوين يف حاجة ول �سّي؟

ي�سكت �أبو حممد، �إل �أن �أبا ح�سني يف�سح �مل�ستور:

- يا مطوع �لنوخذة بو حممد يبغي يتزوج مرة ثانية.

- من �سجك يا بو حممد، �أخاف تكون متاأثر باأبو ح�سني؟

بجدية يجيب �أبو حممد:

- ب�سر�حة، بغيت �أخطب �أم خالد، لكن �بي �أ�ساألك بالأول �إذ� فيه مانع �سرعي 

�أو ل.

يهز �ملطوع ر�أ�سه:

- ل ما يف �أي مانع �سرعي.

ينظر �أبو ح�سني لأبي حممد:

- �أنا قلت لك ما يف مانع.

يفاجاأ �ملطوع بكالم �أبي ح�سني فيعلق �ساخرً�:

قا�سر غري تفتي يف �ل�سرع يا بو ح�سني.
 

- ما هب

لكن �أبا حممد يتدخل قبل �أن ي�سخن �جلو بينهما:

- �حلقيقة يا مطوع �أبي �تزوج قبل ل �أد�س �لغو�س.

- على بركة �هلل.
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- يا ليت تخلي �أم جا�سم تكلم �أم خالد عني.

- �ليوم باطر�سها لها، ب�س �أنت يا بو حممد متفاهم ويا �هلك يف هال�سالفة؟

- �إيه �إيه ما يف م�سكلة، ل و�أنا بعد باجوف �مل�ساألة و�جب.

- �نت من �أهلها و�هلل ما تق�سر يا بو حممد.

- على خرية �هلل.

ل  �أن  عادتها  فمن  �ليوم،  ذلك  م�ساء  �إليها  جا�سم  �أم  بقدوم  خالد  �أم  فوجئت 

تخرج م�ساء من بيتها لأنها تعاين �سعف �لب�سر بعد �لغروب، �أح�ست �أن هناك �أمرً� 

مهمًا ور�ء زيارتها، خ�سو�سًا عندما عرفت �أن زوجها �ملطوع ينتظرها بعد �أن �أو�سلها 

بنف�سه، مل تطل �ملقدمات، ف�سرعان ما وجدت �أم جا�سم �أن �أم خالد تتوقع �سيئًا من 

خالل عينيها �ملت�سائلتني، لكن �أن تخطبها لأبي حممد فهذ� ما مل تتوقعه �أبدً�، ورغم 

خالد  �أم  �أن  �إل  يدها،  لطلب  حممد  �أبا  دفعت  �لتي  �لأ�سباب  و�سف  يف  �أ�سهبت  �أنها 

ح�سمت �لأمر بكلمات مقت�سبة ل تعطي جماًل للمناورة:

- �أنا لو بغيت �أتزوج ما فيه �أح�سن من بو حممد، فاهم ويعرف �لو�جب، وله كلمة، 

لكني من عقب بو خالد �لغايل ل ميكن �أفكر يف �لزو�ج موليه.

مل يطل �نتظار �ملطوع لزوجته، ف�سرعان ما نادته ليو�سلها �إىل �لبيت، يف �لطريق 

�سمنًا  مقدرً�  موقفها،  متفهمًا  ر�أ�سه  �ملطوع  هز  �حلا�سم،  خالد  �أم  جو�ب  �أفهمته 

�إخال�سها لزوجها، لكنه يف �لوقت نف�سه �أ�سفق عليها من �لعزلة �لتي �رت�ستها لنف�سها. 

قبل �أن تدخل �أم جا�سم �لبيت، مل تن�َس �أن تو�سي �ملطوع �أن ل يتدخل يف هذ� �لأمر 

مرة ثانية حتى ل يظن �أحد �أن لها م�سلحة يف ذلك، �أوماأ لها �ملطوع بر�أ�سه موؤكدً�، 

و��ستد�ر جهة بيت �أبي حممد �لذي ينتظره ليخربه بو�قع �حلال.

كانت �سدمة قا�سية على �أبي حممد، جرحت كربياءه، حاول جهده �أن ي�سطنع 

�لتفهم �أمام �ملطوع �لذي حاول تلطيف �لأمر، لكن ما �إن غادره حتى ��ستعلت به نري�ن 
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�لغيظ، حتول دفعة و�حدة ذلك �لحرت�م �لذي كان يكنه �أبو حممد لأم خالد �إىل نقمة 

عارمة، تلك �لليلة مل يغم�س له جفن، مل ي�ستطع �لنوم �إل بعد �أن وّطن �لنف�س على �أن 

يرد لها هذ� �جلرح بطريقته.

• • •

 بد�أ مو�سم �لغو�س، وّدع �لفريج �أولده �لباحثني عن �لرزق يف قاع �خلليج، كانت 

�مل�سيبة �لتي حلت بهم ماثلة يف وجد�ن �جلميع خوفًا و�إ�سفاقًا من �سربة �لبحر �لتي 

�لرزق  يقدر  �لذي  �هلل  على  متوكلني  �جلميع  رحل  ذلك  رغم  جميئها،  عن  تعلن  ل 

و�مل�سائب، فال مفر من �إر�دته.

هذه �ملرة فارق خمي�س �لفريج حزينًا للمرة �لأوىل يف حياته، قبل ذلك مل يكن 

يودع �أحدً� على �سيف �لبحر، �أما �لآن فزوجته فاطمة كانت يف ود�عه، للمرة �لأوىل 

يتمنى على �هلل يف خفايا �سمريه �أن يرجع �إىل �أهله �ساملًا.

هناك يف �ل�سحر�ء و�ل�سم�س �حلارقة جل�س حمد يتنف�س �ل�سعد�ء، مي�سح �لعرق 

�لذي ميالأ وجهه بعد �أن رمى �إىل جانبه �ملعول، بينما توزع حوله �لعمال هنا وهناك 

يف ��سرت�حة ق�سرية.

مل يكن حمد ي�سدق ما يجري حوله، كان مذهوًل باملعد�ت �ل�سخمة، مذهوًل �أكرث 

بتلك �ل�سيار�ت �لتي ت�سحنها �إىل �ل�سحر�ء وهو ير�ها للمرة �لأوىل يف حياته، كيف 

ميكن للحديد وهذ� �لوزن �ل�سخم �أن ي�سري من تلقاء ذ�ته، هل هناك جني يف د�خلها؟ 

خاف �لقرت�ب منها مثلما فعل كثري من �لعمال �لذين �ساهدوها للمرة �لأوىل، لكنهم 

�لآن �سارو� ل يتهيبون ركوبها وهي تنقلهم �إىل مو�قع �لعمل، قد ي�سدق �أهل �لفريج 

�لذي  �ل�سبح  �لطائرة، ذلك  باأم عينيه  ر�أى  �أنه  �سي�سدقون  لكن هل  �ل�سيارة،  ق�سة 

ي�سدر �سوتًا خميفًا، يهبط على �لأر�س وي�سعد �إىل عنان �ل�سماء، �لأدهى من ذلك 

�أن هناك �أنا�سًا يركبون فيها، هوؤلء �لأجانب �حلمر هم من �جلن فعاًل حتى ي�ستطيعو� 
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و�إ�سفاقًا من  �أ�سد�قهم �سخرية  ر�آهم ي�سحكون مبلء  �لعجيبة،  �لأ�سياء  �خرت�ع هذه 

تلك �ملخاوف �لتي �أخافت �أولئك �لعمال �مل�ساكني، لكن ما �آمل حمد �أكرث تلك �ل�سخرية 

�لتي �رت�سمت على وجه مدير �لعمل وهو يرى حمد �لأعرج يتقدم �إليه ملتويًا على نف�سه 

طالبًا �لعمل، مل يتوقع �أن يكون ذلك �جل�سم �لرقيق �لذي حتمله قدم عرجاء قادرً� 

على مو�جهة ظروف �لعمل �لقا�سية، حاول �سرفه يف �لبد�ية �إ�سفاقًا عليه، لكن �إىل 

�أين يرجع حمد وقد �نقطع كل �سيء ور�ءه، مل يكن هناك ما مييز حمد �سوى عينيه 

�لذكيتني، عينان تلت�سقان بذ�كرة من ير�هما، تو�سل كما مل يتو�سل من قبل، حلف 

�أمام �ملدير �لذي كان يفقه بع�س �لكلمات ويجهل �لباقي �أن يكون �أكرث �لعمال ن�ساطًا، 

و�أمام هذ� �لإ�سر�ر وبد�فع �ل�سفقة و�فق عليه، كان كل ما يعلمه حمد عن عمله �جلديد 

�أن �لعامل يتقا�سى روبيتني يف �ليوم، هذ� �ملبلغ �أكرث من �أن يحلم به �أي بحار يف ذلك 

ملاذ�  علم متامًا  �ل�سحر�ء  تلك  �لعمل يف  �أيام  من  يوم  �أول  و�جه  لكنه حني  �لزمن، 

�أ�سفق عليه مدير �لعمل، فقد كان �لعمل هو �حلفر يف قلب �ل�سحر�ء وت�سوية �لأر�س 

�لعمال  �إىل م�ساّبه،  منابعه  �لبرتول من  �لتي حتمل  �ل�سخمة  �لأنابيب  مد  �أجل  من 

ينت�سرون على رقعة و��سعة من �لأر�س وعلى مد �لب�سر، كل جمموعة منهم ي�سرف 

عليها �أحد �ملر�قبني �لأجانب �لذين ي�سعون على روؤو�سهم �لقبعات ويعلقون يف �أرقابهم 

�ل�سافر�ت، كانو� يبتعدون عن �لعمال بحيث يرون �ملجموعة �لتي تخ�سع لإ�سر�فهم، 

�ملخ�س�س  �لوقت  غري  يف  �ل�سرت�حة  �أو  للجلو�س  �لعمال  �أحد  من  حماولة  �أي  وعند 

لذلك كانت �ل�سافرة تنطلق و�سوت �ملر�قب يرطن بكلمات �أجنبية حفظها حمد مع 

�لتكر�ر، مثل: يو ورك/ ونو، لكن كلمة ورك ورك )work-work( هي �لتي كانت 

تتكرر د�ئمًا على �أل�سنتهم �لغريبة، تعود �أي�سًا �أطعمة غريبة، مل يكن هناك جمال لكي 

يطبخ لنف�سه، كان يرجع مهدودً� �إىل �ملع�سكر، وما هي �إل فرتة �لطعام ويذهب بعدها 

يف نوم عميق ل ينه�س منه �إل يف �ل�سباح. 

�لآخرين  على  تفر�س  �سخ�سيته  كانت  �جلو،  يعتاد  حمد  �أخذ  �لأيام  تو�يل  مع 



102

�سحبة ممتعة، لن ين�سى ذلك �ليوم �لذي حاول فيه �أن يقلد �لأجانب ب�سرب �ل�سيجارة، 

كاد �أن يختنق يومها من �ل�سعال.

يكن  مل  بالعرب،  يختلطون  ما  نادرً�  بهم،  خا�س  مع�سكر  يف  يعي�سون  �لأجانب 

هناك ما يجمعهم �سوى �ساعات �لعمل �ل�ساقة، ما دفع حمد لل�سرب على ظروف �لعمل 

مكافاآت  يتلقى  �سار  يوم،  بعد  يومًا  لديه  تتجمع  �أخذت  �لتي  �لروبيات  تلك  �لقا�سية 

لن�ساطه، وعدوه بالنقل ليعمل يف �ملع�سكر �لرئي�سي مع زيادة يف �لأجر، ها هي �سهور 

م�ست فتحت له باب �لأمل، ما �لذي �سيحدث �إذن بعد �سنو�ت، ل بد �أن حظك يا حمد 

�أن يكون ل  ر�أ�سك حيث يجب  �إىل �لفريج لرتفع  ثانية وتعود  �سوف ي�سحك لك مرة 

حيث �أر�دو� لك، �إن ما ينق�سك يا حمد هو �ملال، فحاول �أن تفرت�س نف�سك من �أجله، 

بعد ذلك �سوف جتد �لفريج بانتظارك.

• • •

و�سل �سالح من �سفرته هذه �ملرة ب�سحبة زوجته �جلديدة �لتي متّت بالقر�بة 

من بعيد لأمه، ولول �أن �ملطوع �ألزم �أبا ح�سني بالذهاب للمباركة لولده ملا فعل، حاول 

�أبو ح�سني �أن يختلق �لأعذ�ر، مثل �أن �سالحًا مل ي�ست�سره بزو�جه، �إل �أن �ملطوع كان 

�أن �سالحًا مل  �لأ�سا�س، يعرف  بولده من  �أبي ح�سني ول مبالته  نف�سية  يدرك متامًا 

�أنه مل يزر �بنته �سلمى بعد  �أبيه ول مرة، ذّكره بعتاب و��سح  يق�سر يف و�جبه جتاه 

زو�جها، فما حجته يف ذلك �أي�سًا؟ ملاذ� هذه �لق�سوة جتاه �أولدك يا �أبا ح�سني؟، غمغم 

�أبو ح�سني بكلمات غري و��سحة، ور�أى �أن يلفلف �لأمر كله بالذهاب لزيارة �سالح يف 

م�سكنه �جلديد، هناك تعامل بربود مع ولده �لذي �ندفع �إليه يعانقه، كلمه بطريقة ل 

تخلو من �لهزء، �إن كربياءه متنعه د�ئمًا من �لتعبري بب�ساطة وعفوية عما يح�سه جتاه 

�أولده، لكن بينه وبني نف�سه كان حانقًا، لأن �لولد �لذي متنى �أن يكون بقربه بعيد عنه، 

رمبا يبقى مبتعدً� �إىل ما �ساء �هلل، من �لأ�سا�س ل يطيق ولده �سالحًا ول �بنته �سلمى، 

ل يهمه يف كثري �أو قليل �أمرهما، لكن ولده حممدً� يختلف �لأمر معه، �ساعات يحنق 
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عليه هو �لآخر لأنه مل يدرك م�ساعر �أبيه نحوه فاآثر �لبتعاد.

 رجع �أبو ح�سني و�حلنق يفرت�سه، لعنًا حظه �لعاثر عند باب �لبيت �لذي دفعه 

�لإوز  ووقف ذكر  �ساكنة،  كانت  �أن  بعد  �لإوّز جمفلة  ليفتحه، �ساحت جمموعة  بقوة 

�لفحل جمابهًا �أبا ح�سني مهددً� �إياه، فما كان منه �إل �أن رماه مغتاظًا بحجر ثقيل قتله 

يف �حلال.

• • •

�أبي ح�سني، كان  ُظهر �أحد �لأيام و�سل �إىل �لفريج �سيف جديد لينزل يف بيت 

�أبا ح�سني ل يحب �ل�سيوف،  �أن  �أبي ح�سني �جلديدة، ورغم  �أخا زوجة  �ل�ساب عتيق 

�إل �أنه كان عليه �أن يرحب بعتيق ويفرد له حجرة خا�سة به، كانت يف �ل�سابق لولديه 

�سالح وحممد.

عتيق هذ� كان �سابًا ماكر �لعينني، خبيث �لطوية، مد�هن �لل�سان، �أخته تثق به 

ثقة عمياء، جتد يف �إقامته �إىل جانبها �سندً� وحماية لها، ورغم �أن �أبا ح�سني وجد له 

عماًل يف �ل�سوق �إل �أنه ظل مقيمًا يف �لبيت بعد �أن �أ�سرت �أخته على ذلك، مل يجد �أبو 

ح�سني بدً� من �لإذعان لهذ� �ملطلب، على �لأقل ي�ستطيع عتيق �أن ي�ساعده يف �لدكان 

لت�ساعده يف نقل   من ح�سابه 
)1(

له »قاري« �ل�سوق، فا�سرتى  �لأغر��س من  له  ويجلب 

�لأغر��س ميكن له �أن يعمل بو��سطتها يف �ل�سوق، و�ملربح منا�سفة. �أبو ح�سني كعادته 

يحاول �إقناع نف�سه باملربر�ت عندما يجد نف�سه ملزمًا باأمر ل �سبيل لتفاديه، فزوجته 

�جلديدة ل ي�ستطيع �إغ�سابها، لن ي�ستطيع �إيجاد و�حدة �أجمل منها ويف �سنها، بات 

�أجل زوجة  بفلو�س جديدة من  لن ي�سحي  ينمو يف مفا�سله، غري ذلك  بالكرب  يح�س 

�أخرى.

�إنها تر�سيني يف كل �سيء و�أنا ل �أ�ستطيع مفارقتها، �لبيت و��سع بعد ذهاب �لأولد، 

)1( قاري: عربة �سغرية للنقل.
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وعتيق يحمي �لبيت يف غيابي، �أكله و�سربه لن يهماين يف �سيء ما د�م ي�ساعدين يف 

�أمور �لدكان.

�أولدي  �إل يف  �أبو ح�سني وهو ي�سرح بعيدً�، كان حظي يف كل �سيء جيدً�  يجل�س 

�لذين تركوين، مل ي�ساألو� عني يف �سيء، �سالح هو �سبب �لعّلة، من �ملوؤكد �أنه هو �لذي 

�أقنع �أخاه حممدً� بالبتعاد وحر�س �سلمى على معاندة خالتها، مل �أ�سدق نف�سي حني 

تخل�ست من همها ونكدها.

�إيه ملل، ��ستقنا لـ »�لربع«، مل يبق غري �أيام ويعودون، دونهم �لفريج خاٍل ل معنى 

لي�سرتي  �أحدً�  ينتظر  لأن  باحل�سابات، ل معنى  لعمله  �أنه ل معنى  ثم كمن وجد  له، 

نظر  ملل،  �أوه  ر�أ�سه،  حك  �ل�سوق،  يف  وعتيق  �لبيت،  يف  �لآن  وحدها  زوجتي  �سيئًا.. 

ما  �سيئًا،  يعني  ل  �ل�سيب  و�ساربه،  ذقنه  م�سح  �ملك�سورة،  �ملر�آة  قطعة  يف  وجهه  �إىل 

زلت �أ�سعر باأنني �أقوى من �سباب �لع�سرين، زوجتي تقول يل ذلك د�ئمًا، �إنها تقدرين 

كثريً�، مل ت�سطرين ل�سربها �إل مرة �أو مرتني، �أم �سالح كنت �أ�سربها كل يوم �إىل �أن 

مر�ست وماتت، بعدها تزوجت بامر�أة بلهاء هربت من بيتي بعد ع�سرة �أيام، �حلمد 

هلل �أنها �نقلعت، �أخريً� تزوجت �أم ح�سني �لتي تركت ولدها لأجلي، �إن ظفرها عندي 

�أف�سل من قعدة �لدكان يف  �إيه ملل، �لبيت  بالدنيا، هي تعلم ذلك وتر�سيني د�ئمًا، 

هذ� �لوقت.

�لطازج و�ل�سوف و�لدهن  �للنب  �لرب يحمل  �لر�عي حميد من  �ل�سباح جاء  يف 

وي�سوق خروفني ليوزعها على بيت �أم خالد وبيت �لنوخدة �أبي حممد، كانت هذه عادته 

يف كل �سهر �أو �سهرين ح�سب ما ينتجه �حلالل، هذه �ملرة تعلق به خالد لياأخذه معه 

�إىل �لرب ويلعب هناك مع �أولده وميرح بحرية يف �ملر�عي مع �حلالل، ورغم تعلق �أم 

مع  على ذهابه  و�فقت  عليه،  تظهر  �ملبكر  �ل�سباب  بد�أت مالمح  �لذي  بولدها  خالد 

�لر�عي �لذي يحبه كاأولده، �سحكت وهي ترى فرحة ولدها �لتي ل تو�سف مبو�فقتها، 

فر�ح يجمع �أغر��سه ومالب�سه ��ستعد�دً� للرحلة �ملوعودة.
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بنف�سه،  رزقه  مبا�سرة  ولدها  يتعود  �أن  �أر�دت  نف�سها،  يف  لغاية  مو�فقتها  كانت 

�أن يكون رجل �لبيت بعد �لآن.. مل  �إن عليه  يتعرف على �حلالل �لذي ميلك ن�سفه، 

تن�س �أن تزرع يف ذ�كرته بع�س �لكلمات �ملهمة:

- جوف يا وليدي، ما �بغيك تروح �لرب عل�سان �للعب وب�س، ل، لزم ت�سوف �حلالل 

وتعرف �للي ينق�س ويزيد، �نت لك ن�س �حلالل.

- يل �أنا ن�س �حلالل؟!.

- �إي يا وليدي، ذي �سهم �أبوك �هلل يرحمه و�حلني �سار من ن�سيبك، �أبيك تكون 

مع �لرعيان لني يجمعون �حلالل عند �ملغرب ولني ي�سوقونه �ملرعى وت�سوف �سلي يطلع 

لنا من �سوف ودهن وحليب، لزم تتعود على �مل�سوؤولية، �أنت �حلني رّيال.

- �أول مرة تكلميني هال�سكل يا ميه!.

�للي   وفهمت 
)1(

�أجربك، و�ن طلعت »هاب ريح« �أنا خليتك تروح �لرب عل�سان   -

باقول لك عليه، كل مرة با�سمح لك تروح �لرب، �سر�يك؟ ها �سار؟.

- خال�س ميه �سار.

مت�سح على ر�أ�سه، تعانقه و�لدموع ترتقرق يف عينيها، يحمل خالد �سرته ويركب 

حمارً� �سغريً�، تدخل �لبيت بعد �أن غاب عن ناظرها لتجد �أخته ح�سة حزينة عند 

باب �حلجرة، �إنها تغار من �أخيها خالد غرية �سديدة، ومن �للحظة �لتي ر�أته يجمع 

�أغر��سه بفرح وهي تالحق �أمها هنا وهناك كي ت�سمح لها هي �لأخرى بالذهاب، لكن 

ر�حت  لها،  �سببته  �لذي  �لأمل  مقد�ر  تدري  �أن  دون  نهرتها  منها،  �سجرت  خالد  �أم 

تبكي بحرقة عند باب �حلجرة، وها هي �لآن تالحق �أمها بنظر�ت عتاب عميقة بعد 

�أن ذهب خالد، هزت �لأم ر�أ�سها، ل بد لها من مر��ساتها و�إل حردت عن �لأكل بقية 

)1( هاب ريح: ن�سيط، متحم�س.



106

يومها على �لرغم من رقة ج�سمها.

- ميه �فهميني، خالد غري و�نتي غري.

- �نتي حتبني خالد �أكرث مني، �أدري بج.

- ل ميه، �سلون �أحبه �أكرث منج، �نتي بت�سريين مره ما ي�سري تطلعني برع �لبيت 

غري معانا كلنا.

- وخالد لي�س يطلع بروحه؟

- خالد رّيال ميج، لزم يطلع وي�سوف �لرزق �للي لنا، �هوه م�سوؤول عن �لبيت من 

عقب �ملرحوم �أبوج.

- عمي �أبو حممد �هوه �مل�سوؤول علينا.

- �إي ميج، عاد لني متى بيتم عمج، �حنا لزم من�سك م�سوؤوليتنا بروحنا.

خالد  �أم  تتنهد  �أن  وقبل  و�لدتها،  تقوله  ملا  �لتفهم  عليها  يبدو  ح�سة  �أن  رغم 

بارتياح، ترجع ح�سة فجاأة �إىل �ل�سوؤ�ل �لأ�سا�سي من جديد:

- لي�س حتبني خالد �أكرث مني ميه؟!.

يف  �ل�ستمر�ر  �لعبث  من  �أنه  وجدت  �أن  بعد  مغتاظة  عنها  وتذهب  �لأم  ت�سجر 

�إقناعها، جتد ح�سة نف�سها وحيدة مرة ثانية، تعود �إىل �لبكاء و�لن�سيج، بينما �أختها 

�لأخرى هنود ل يهمها �سيء مما يجري.

• • •

رغم هذه �مل�ساعر �لتي �سيطرت على �لبحارة يف عودتهم �إىل �لرب، ��ستقبلهم �أهل 

�لديرة بفرح، كان �ملهم بالن�سبة لذلك �جلانب �لذي يقف على �ل�ساطئ هو عودتهم 

بال�سالمة، وكل �سيء بعد ذلك يرتكونه لرب �لعاملني.
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�أن يدّبر �أموره يف  خمي�س مل ي�سغله كثريً� رد�ءة �ملو�سم وخوف �مل�ستقبل، �عتاد 

�أحلك �ملو�قف، فمهنة �لقالفة �لتي يتقنها توؤمن له �ملوؤونة يف �ل�ستاء على �لأقل، عد� 

عن �أن �خلدمات �لكثرية �لتي يوؤمنها لبيوت �لفريج تكفل له ح�سة ولو ب�سيطة،  فما 

زوجته  روؤية  هو  قلبه  ي�سغل  كان  ما  كل  عنه،  �ل�ستغناء  ي�ستطيع  �لفريج  �أحد يف  من 

قّبل  عنها،  بعيدً�  ق�ساها  �لتي  �لأيام  وعذ�ب  غيابه  مبعنى  ي�سعر  مرة  لأول  فاطمة، 

زوجته على ر�أ�سها، كانت فاطمة تبتعد بعينيها عنه با�ستحياء و��سح كاأمنا هو لقاء 

للمرة �لأوىل يف حياتهما يف �لبيت، تركت فاطمة قدرً� كبريً� مملوءً� باملاء ليغلي على 

نار �ملوقد، كان على خمي�س �أن ي�ستحم ويغري ثيابه بعد �أيام طويلة من �لرطوبة و�لعرق 

جعلت ر�ئحته نتنة وكريهة تزكم �لأنف، �سعر خمي�س بلذة �ملاء �ل�ساخن وهو يدغدغ 

كيانه كله ويت�سرب دفوؤه �إىل �أعماق ج�سمه حتى ر�وده �لنعا�س ومتنى لو يبقى حتت �ملاء 

�ل�ساخن �لدهر كله، يف ذلك �ليوم عرف معنى �لطمئنان �إىل جانب زوجته يف فر��س 

هانئ �سعيد.

يف جانب �آخر، ده�س �أبو حممد �لنوخذة وهو ي�سلم على �أم خالد �أن خالدً� لي�س 

م�ستقبليه،  على  بال�سالم  لن�سغاله  عنه  ي�ساأل  �أن  �ساعتها  ي�ستطع  مل  كعادته،  معها 

لنف�سه  �سمح  ملا  �لو�جب  ولول  خالد،  �أم  من  �لعميق  جرحه  هو  �سمني  �آخر  ول�سبب 

بال�سالم عليها، �إنه ل ين�سى �أنه لعن نف�سه ليايل بطولها لأنه �سمح لهذه �ملر�أة �أن تك�سر 

رغبته يف �لزو�ج منها، كان عليه �أن يتجاهل هذ� �لأمر متامًا، �أو ل يكون عجوًل لهذه 

�لدرجة، لقد حتولت م�ساعر �لحرت�م و�لإعجاب �إىل كر�هية عميقة لأم خالد.

�أم خالد مل ي�سغلها هذ� نهائيًا، لأنها �عتقدت �أن هذ� �ملو�سوع �نتهى يف حينه، 

�أن يعتب عليها لرف�سها �لزو�ج، لأنها ترف�س �لفكرة من  �أو غريه  فلي�س لأبي حممد 

يعد  لغريه، مل  باب  كل  لأبي خالد  ماأ�ساة فقدها  عليها  �أقفلت  �ل�سخ�س،  ل  �لأ�سا�س 

يهمها �إل رعاية �لأولد وتن�سئتهم كنوع من رد �جلميل حلياة هادئة رغدة و�فرها لها 

على ق�سرها زوج حمب وكرمي �أ�سبح يف ذمة �هلل.
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يف �مل�ساء ��ستغرب �أبو حممد �أن خالدً� مل ياأِت لل�سالم عليه، وحني �ساأل �أبا ح�سني 

فيما �إذ� ر�أى �بن �أخيه خالدً� �ليوم �أخربه �أن خالدً� منذ يومني يف �لرب.

يف �لرب..؟ ماذ� يفعل هناك..؟ �إن �أمه ل ترتكه يذهب هناك وحده �أبدً�!، لكن �أبا 

ح�سني �لذي يعرف كيف يجعل �أبا حممد يلتهب غيظًا �أخربه �أن �أمه هي �لتي �أر�سلته 

مع �لر�عي حميد.. �لظاهر �أنها تريده �أن يتعرف على �لرزق و�حلالل بنف�سه، خالد 

مل يعد �سغريً� يا �أبا حممد، هل لدّي مانع �أ�ساًل يف �إ�سر�فه على �حلالل �أو معرفته 

بالرزق..؟ من �لعيب �أن تفعل ذلك �أم خالد من ور�ئي، �إنني �أنا �مل�سوؤول عن خالد بعد 

�أبيه، رغم �أنه كان يحدث نف�سه بذلك �إل �أن �أبا ح�سني �لذي ل تخفى عليه خافية يف 

وجه �أبي حممد كان يفتعل �لغيظ معه، كاأمنا يريد �أن يقول له �إن هذ� �لأمر ل ينبغي 

�ل�سكوت عليه، ثم كمن وجد منفذً� ل�سميم �ملو�سوع:

- تدري يا بو حممد، �نت �خطيت، كان لزم تودي معاك خالد �لغو�س.

ينتبه �أبو حممد لهذ� �لأمر �لذي �أثاره �أبو ح�سني، لكنه تعلل باأمر �آخر:

- كالمك �سحيح يا بو ح�سني، ب�س �أنا ما حبيت �آخذه من �أمه، �أنت تدري �سكرث 

متعلقة فيه، خا�سة عقب �ملرحوم �أبوه.

لكن �أبا ح�سني يح�سم �لأمر:

يا بو حممد ل تغلط، خالد �حلني عوده طري، و�نت يوم توديه وتييبه معاك   -

بو  يا  وتعليمه  تربيته  عن  م�سوؤول  �أنت  خالد  �أمه،  من  �أكرث  فيك  يتعلق  بتخليه  د�ميًا 

حممد، مهب �أمه.

يهز ر�أ�سه �أبو حممد مو�فقًا على كالم �أبي ح�سني:

- �إن �ساء �هلل عن جريب با�سافر دبي وباودي خالد معاي.

- �إي هال�سكل.
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ذهب �أبو ح�سني و�لآخرون وبقي �أبو حممد لنف�سه، كانت �مر�أته تنتظره، تعودت 

د�ئمًا،  نف�سها  �ملتقلب يجعلها حائرة ويف �سك من  تقتحم عليه خلوته، مز�جه  �أن ل 

وغيابه �لطويل عنها ل يبدل من طبيعته �ملتكربة ووجهه �لقا�سي �ملالمح �لذي ل يعرف 

�ل�سحكة �أبدً� يف بيته وبني �أهله.

�أبو حممد كان يف خلوته تلك يعي�س هاج�سًا �آخر، ملاذ� رف�سته �أم خالد؟! هذ� ما 

ل ي�ستطيع ن�سيانه �أبدً�، ورغم �أنه كره نف�سه ولعن حظه كثريً� �لذي دعاه لهذ� �لأمر، 

�إل �أنه ل ي�ستطيع �أبدً� �أن يتغا�سى عن هذ� �ملوقف �لذي و�جهته به �أم خالد، كره جميع 

�لن�ساء من �أجلها، ل بد �أن �أحرق قلبها لالأبد.

• • •

رجع خالد من �لرب، لأول مرة ت�سعر �أمه وهي تتلقاه بالعناق �أنه تغري كثريً�، مل 

�أن �سابًا  �أما �لآن فقد �أح�ست للوهلة �لأوىل  تالحظ ذلك قباًل لأنها مل تكن تفارقه، 

غريبًا يدخل �لبيت، �سابًا لوحته �ل�سم�س و�أخذ �ل�سعر �لناعم يظهر يف وجهه، جل�ست 

�إىل جانبه تتمعنه بينما هو حائر يف نظر�تها، وهي ل تن�سى بني �لفينة و�لأخرى �أن 

تقول له يا نظر عيني ويا »بعد جبدي«، �أخذت ت�ساأله عن �أحو�له، وهل كان م�سرورً� يف 

�لرب، هل ق�سر �لر�عي حميد يف حقه..؟ وكانت كل �أجوبة �بنها خالد تعرب عن �سعادته 

�لتي وجدها للمرة �لأوىل بعيدً� عن �لبيت.

ر�حت ح�سة �أخت خالد تت�ساغل عنهما، مرة تقف و�أخرى جتل�س، لكن ل تفوتها 

كلمة و�حدة من كالم �أمها وخالد، تلتفت �إليها �أمها بحرية و�نزعاج:

وييتج  روحتج  من  �لدورة  بت�سيدين  �حلني  عاد،  قري  ويايه،  ر�يحة  �سفيج   -

حويل.

ينه�س خالد:

- ميه �أن باروح حق عمي �أ�سلم عليه!!.
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- بالأول ت�سبح وغرّي ثيابك، وعقب تروح وت�سلم عليه.

- �إن �ساء �هلل ميه..!

�أكربه  لل�سالم عليه،  و�ملطوع عندما دخل خالد  �أبي ح�سني  �لعم يجل�س مع  كان 

�لعم لتلك �لثياب �لنظيفة و�لغرتة و�لعقال، لأول مرة ير�ه عمه بالغرتة و�لعقال، دعاه 

للجلو�س  بجانبه بعد �ل�سالم على �حلا�سرين..

- ما �ساء �هلل على وليدي، �إي هال�سكل �أبغي �أجوفك د�ميًا يا خالد، خال�س �سرت 

 .
)1(

رّيال �حلني و�حنا نقدر نعتمد عليك، »مب جذي«؟

بامتثال ميتزج بالرهبة من �لعم:

- �إن �ساء �هلل يا عمي.

�أبغيك  بنف�سك،  ت�سوف �حلالل  �لرب يف غيابي  �إنك رحت  ��ستان�ست  و�يد  �أنا   -

جذي د�ميًا، ها، ��ستان�ست هناك يا خالد؟!.

- و�يد يا عمي.

ي�سحك �لعم جلو�ب خالد �لربيء، بينما يعلق �أبو ح�سني:

- ما �ساء �هلل خالد ��ستوى رّيال، لزم ت�سعى له مبره يتزوجها.

ينتف�س �ملطوع:

- �نت �سفيك، كله تو�سو�س يف هالأمر، �هلل يهد�ك يا بو ح�سني.

ي�سحكون جميعًا ويقطع �لعم ذلك كله:

- برز نف�سك يا خالد، �أبغي �أوديك معاي على �ملحمل لدبي، �سر�يك..؟

بركوب  كان يحلم  ما  ي�سمع ذلك من عمه، كثريً�  نف�سه خالد عندما  ل ي�سدق 

)1( مب جذي: �ألي�س كذلك.
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�لبحر:

- �سحيح يا عمي..؟

- �إي خال�س من �ليوم و�ساير �أبغيك ت�سافر معاي على �ملحمل عل�سان تتعلم على 

�لبحر.

يذهب خالد م�سرعًا �إىل �لبيت غري م�سدق نف�سه من �لفرح، عمي تغري كثريً�، ل 

بد �أنني تغريت �أي�سًا، �أ�سبحت يف نظره رجاًل، �ساأ�سافر معه يف �لبحر د�ئمًا، يا �هلل!، 

ترى ما �لذي �ستقوله �أمي عندما ت�سمع هذ� �خلرب؟!.

ل�سان خالد  كان ذلك �خلرب على  �أمه،  ي�سمع جو�ب  �لأمر حتى  بخالد  يطل  مل 

�مللهوف كخامتة منغ�سة ليوم هانئ �سعيد، جل�س قبالة �أمه حائرً� م�سدومًا ل يعي تلك 

�أمه لرحلته �ملوعودة مع عمه، ت�ساءلت �لأم بينها وبني  �لأ�سباب �لعميقة ور�ء رف�س 

نف�سها: ترى ملاذ� يلح �لعم على حماولة �سلخ ولدها عنها بهذه �لرحلة �ملوعودة..؟ ما 

�لذي يق�سده حقيقة؟. يتذكر خالد �أن �أمه ل حتب �لبحر، �سبق لها �أن �أو�سته �أن ل 

يذكره قد�مها.. لكنني كربت �لآن..؟ هكذ� قال عمي وبقية �لرجال يف �ملجل�س، حتى 

�أمي نف�سها قالت يل ذلك، �إنني �أحب �لبحر.. لكن �أم خالد ل ترتكه يف حريته:

 �لبحر جد�مي 
)1(

- ��سمعني زين مّيك، �إذ� تبغيني �أر�سى عليك ل تييب طاري

مرة ثانية.

�لكلمات نف�سها تعيدها على م�سامعه �ل�سغرية �لتي ل تدرك �إىل �لآن ملاذ� تقف 

هذه �لكلمات حاجزً� بينه وبني رغبته، �إنه ل ي�ستطيع حلظة و�حدة �أن يتحمل زعل �أمه 

عليه، لكنه �أي�سًا ل ي�ستطيع �أن يت�سور �أنه �سيحرم من �لبحر �إىل �لأبد، ومرة �أخرى 

يحاول ك�سر �لطوق:

)1(طاري: ذكر، �سرية.
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- ميه ب�س عمي يقول �إين لزم �أ�سافر معاه.

بلهجة حا�سمة تقطع كل �أمل لديه:

�أنا  جذي  وغري  �أمك،  �أنا  مني،  عليك  �نت  عمك،  من  عليك  ما  �نت  خالد،   -

باتفاهم مع عمك يف هاخل�سو�س، فاهم؟

ي�سعر �أنه عاد طفاًل مرة �أخرى بعد �أن كان رجاًل قبل قليل:

- و�إن �ساألني عمي، �ساقوله؟!.

بال مبالة جتيبه:

- قول له �أنا ما �أطلع عن �سور �أمي، فاهم؟

هنا يكت�سف �أمرً� �آخر، �إن �أمي ل تخ�سى عمي، ذلك �لرجل �لذي يخ�ساه �جلميع، 

هذ� �لأمر جعله يتعلق بها �أكرث فاأكرث، وكمحاولة للتعوي�س تعود �إىل �إقناعه:

- ميك يف �ألف �سغلة على �لرب تقدر ت�ستغلها، و�حلمد هلل عندنا رزق يكفينا، بكره 

ت�سري تاجر يف �ل�سوق هني قريب، عل�سان كل يوم �أجوفك يا نظر عيني.

حاولت �لت�سرية عنه بهذه �لكلمات �لتي مل ي�سمع منها �سيئًا، فقد كان هو ي�سرح 

بعيدً� �إىل تلك �لأمو�ج �لعالية �لتي ُحرم من رذ�ذها �لذي يغ�سل وجوه �لبحارة وهم 

فوق �ملحمل.
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االأعجوبة

يف �لليل �أيقظت �آلم �ملخا�س فاطمة من نومها، �سرخت على خمي�س �لذي هّب 

مذعورً� ليجلب لها �أم جا�سم كي ت�ساعدها.

يف تلك �لليلة مل يبق بيت يف �لفريج �إل و�أزعجه خمي�س كي يخربهم بو�قع �مر�أته، 

هبت �أم خالد كي ت�ساعد �أم جا�سم �لتي كانت �أول من و�سل �إىل فاطمة، بينما كان 

خمي�س ي�سعل لهم �لنار لتح�سري �ملاء �ل�ساخن وعيناه �لد�معتان تتو�سالن �إىل �ل�سماء 

كلما �سمع �سر�خ زوجته و�أنينها، ومع تبا�سري �لفجرمل ي�سدق خمي�س م�سامعه بعد �أن 

�إليه �سرخات �ملولود �ملتقطعة، بكى كثريً� كطفل و�أم جا�سم ت�سحك وتب�سره  تناهت 

بقدوم مولودة جميلة، ر�ح يقبل يديها وهي ت�سحك وتقول بعطف »م�سكني«.

�لفتان  وهو �جلمال  �ليوم،  ذلك  عنه يف  يتحدثن  �لن�سوة  ر�حت جميع  �أمر  ثمة 

�لنبي  �أن �جلميع �سّلى على  �أخربت �ملطوع  �أم جا�سم  �أن  �لطفلة، حتى  لتلك  و�لآ�سر 

جلمالها، وغطت �أم جا�سم وجهها خوفًا عليها من �لعني.

�أبا ح�سني �لذي �أزعجه خمي�س يف تلك  �إنها حكمة �هلل، هكذ� قال �ملطوع، لكن 

»�لعرَيْه« من  تنجب  �أن  �ملعقول  �لإنكار: هل من  يخلو من  با�ستغر�ب ل  ت�ساءل  �لليلة 

زوج �أهبل طفلة بهذ� �جلمال؟!، �نزعج �ملطوع كثريً� وهو ي�ستمع �إىل تعليق �أبي ح�سني، 

و�أ�سكته بقوله »حر�م عليك« كعادته، ي�سكت �أبو ح�سني حني يجابهه �ملطوع، لكن ما �إن 

ر�ح عنه حتى �أفلت �لعقال لتعليقاته �ل�ساخرة.

مل تكن �لدنيا لت�سع خمي�سًا من �لفرحة، �إنه يح�س للمرة �لأوىل يف حياته بكونه 

�أبًا، �إن جمرد لفظة �لأب تعطيه مكانة جديدة يف �لفريج، �أما �ل�سيء �لذي جعله ينفخ 

�سدره �أكرث من غريه فهو �أحاديث �لنا�س �لتي ر�حو� يتناقلونها عن جمال �بنته �لباهر، 

�أن ت�سميها  �أم خالد لفاطمة  �أ�سارت  �أن  مل يعجزهم �ل�سم �لذي يليق بها كثريً� بعد 

»نورة« ، �ألي�س يف هذ� �ل�سم �سيء يوحي بجمالها؟.



114

مل تعاِن فاطمة يف �إح�سار مالب�س �بنتها نورة، جلبت لها �أم خالد جميع �ملالب�س 

�لتي �سبق �أن ��ستخدمها �أطفالها، كانت نظيفة ومرتبة لي�س بها عيب، بع�سها مزرك�س 

ومطرز �سبق للمرحوم �أبي خالد �أن جلبها لأطفاله خالل �أ�سفاره، �سبحان �هلل، مل يكن 

ينق�س هذه �لطفلة �جلميلة غري هذه �ملالب�س �لز�هية لتبدو يف �أبهى �سورة من �حل�سن، 

ولدت وهي حتمل ب�سارة حظها حني ��ستقبلها �لنا�س بالإعجاب، ها هي تلب�س �أجمل 

�لثياب، متالأ �لبيت �سعادة على �أمها و�أبيها، �أم خالد حر�ست على زيارتها و�لعناية بها 

بنف�سها، دخلت �لطفلة نورة �إىل �أعماق وجد�نها و�أن�ستها حزنها يف وقت �سحبتها، �إن 

�لطفل ل ي�سعر بالفرح، لكنه ي�سفيه على �لآخرين مهما كانت �أحز�نهم.

قلياًل ما كان �أبو ح�سني يلتقي ولده �سالحًا، وذلك ر�جع �إىل �أن �سالحًا بطبعه 

يفوت  مل  ذلك  رغم  ب�سغله،  يتعلق  �أمر  لإجناز  �إل  �ملجال�س  يغ�سى  ول  �لعزلة  يحب 

�أبو ح�سني  �إليها  يحتاج  �لتي  �لأ�سياء  �أجل  �أو من  �ل�سالم  �أجل  به من  �أن مير  فر�سة 

لدكانه ليجلبها معه، و�أثناء ذلك يظهر �لأب كل تثاقله وبروده جتاهه، يكتفي بتو�سيته 

�أبيه  مع  و�لرد  �لأخذ  للم�سكني فر�سة  تتيح  ل  قاطعة  بلهجة  يريدها  �لتي  بالأغر��س 

كثريً�، وقد تو�سط �ملطوع لكي يكون �أبو ح�سني �أكرث ودً� مع ولده، لكن دون فائدة.

حني ملحه يف �أول �ل�سارع يقرتب منه قال �أبو ح�سني يف نف�سه من �ملوؤكد �أنه مل ياأِت 

لل�سالم علّي، بل ليطالبني بباقي ثمن �لأغر��س �لتي �أو�سيته عليها �ملرة �ل�سابقة، لن 

�أعطيه �سيئًا حتى لو تو�سط �ملطوع يف ذلك، �إنه يربح يف �سفر�ته ويخفي عني مر�بحه. 

ل  حتى  و��سحني  وتربم  باقت�ساب  ح�سني  �أبو  عليه  رد  �أبيه  على  �سالح  �سلم  عندما 

ي�سمح له باجللو�س �إىل جانبه وت�ساغل عنه بتقليب �أور�ق دفرت �حل�سابات بارتباك ل 

يخفى على �أحد، لكن �سوت �سالح �ملختلف �لنربة هذه �ملرة �أذهل �أبا ح�سني:

بنف�سه  �سو�ه  �للي  ي�سلم عليك ومطر�س لك معاي هامل�سباح  �أخوي حممد  يبا   -

خم�سو�س لك.
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مل ي�سدق �أبو ح�سني م�سامعه ول عينيه، للمرة �لأوىل يطلب من �سالح �أن يجل�س 

د�خل  بعناية  �مللفوف  �مل�سباح  ي�سع  بينما  ولده حممد،  �أخبار  لي�ساأله عن  �إىل جانبه 

علبة خا�سة يف جيبه بحر�س ما بعده حر�س، و�ساأله ب�سوت مرجتف:

- و�سلونه حممد هاحلني؟! �سخباره؟!

- بخري يا يبا، و�حلني �سار يعاون ر�عي �ملحل يف �ل�سياغة، وعقب �سنتني بي�سري 

�سايغ.

- ياه، من �سجك تقول هالكالم؟.

- �إي يبا، حممد تغري و�يد، و�حلني لو ت�سوفه ما تعرفه.

ر�ح �سالح يتحدث باإ�سهاب وطالقة دون �أن يعرت�سه �أبوه، كانت �أخبار حممد هي 

�ملو�سوع �لوحيد �لذي يجعل من �سالح قريبًا من �أبيه، من فرحته مل ي�سعر �أبو ح�سني 

�إل وهو يناول �سالحًا باقي �ملبلغ �لذي بذمته، بينما كان �سالح مذهوًل �أمام بادرة 

�أبيه �ملفاجئة.

ولدت �سلمى �سبيًا لزوجها جا�سم �بن �ملطوع، لكن �لفرحة به �سرعان ما تنغ�ست 

و�سفة  تبق  و�حلياة، مل  �ملوت  �أيامًا بني  �رتفعت حر�رته، عا�س  �لذي  �لطفل  مبر�س 

�سعبية �إل جربت دون فائدة، �أم�سى �ملطوع ليايل بطولها يقر�أ ويدعو من �أجله، و�أمه 

�مل�سكينة ل تعرف ما هي فاعلة، حتى ��ست�سلم �جلميع لالأمر �لو�قع وباتو� ينتظرون 

وفاته، لكن �لطفل تعافى، ذهبت �سخونته مثلما جاءت، رجعت �لفرحة لتعم �لبيت، 

لكنهم لحظو� عليه بعد �ملر�س �أن عينيه ز�ئغتان د�ئمًا كمن ي�سكو نعا�سًا مزمنًا، قالو� 

�إن هذ� من �أثر �ملر�س �سيذهب بعد حني قريب بعون �هلل.

بالبيت �سرعان ما  �أ�سهر من �للتز�م  �أخرى، فبعد  �أباه جا�سم كان ق�سية  لكن 

عاوده �حلنني �إىل �أيامه �لأوىل، يف �لبد�ية �سار يختلق �لأعذ�ر بحجة �لعمل للتغيب 

�إ�سالحه وردعه خالل مر�س ولده  �أبوه من  عن �لبيت، ثم مل يعد يهتم بذلك، يئ�س 
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حممد �لذي �أ�سموه كذلك، مل يكن يهتم �أبدً� بالبقاء �إىل جانبه ما د�م �أن �أمه هي �لتي 

ت�سرف عليه، كان ي�ساأل عن حاله ك�سخ�س حمايد متامًا، يتلقى �آخر �لأخبار ثم يلقيها 

بعيدً� عندما ينام، مرة بقي ثالثة �أيام خارج �لبيت، فقد متامًا �لإح�سا�س بامل�سوؤولية، 

حتى بني �سحبته كان رجاًل �نطو�ئيًا ل يتكلم �إل �إذ� حتر�س �أحد به، كاأمنا يخفي يف 

وجد�نه قلقًا عميقًا ل ي�ستطيع حتى �لتعبري عنه، رمبا ل يح�سه متامًا، لكنه يفعل فيه، 

كانت �لكاآبة متالأ قلبه عندما يرجع �آخر �لليل للبيت وحيدً� متعرثً� يف �لطرقات، يف 

�سباح �أحد �لأيام وجدوه ملقى على �لأر�س م�ستندً� �إىل حائط وقد فارق �حلياة.

جا�سم  �أم  �سوت  �إليه  يتناهى  �ملجل�س  يف  وحيدً�  �ملطوع  بقي  �ملعزون،  �ن�سرف 

�لباكي و�سلمى �مل�سكينة، كانت �لدموع تبلل خديه دون �أن ي�سدر �سوتًا �سوى �لزفر�ت، 

مل يكن حزينًا على ولده جا�سم �لذي فقده، بل على ذلك �لولد �لذي كان يتمناه ومل 

يجده يف يوم من �لأيام، �أما �أم جا�سم فجل�ست تبكي وحيدها �مل�سكني دون �أن تفكر 

حلظة و�حدة يف �أخطائه، �سلمى كانت تندب حظها �لعاثر وعذ�بها، فهي مل تذق طعمًا 

�أم  �أ�سرعت  �سغلهم جميعًا عن حزنهم،  �لباكي حممد  �لر�سيع  لكن �سوت  لل�سعادة، 

جا�سم حتت�سنه مانعة �سلمى من �إر�ساعه لأن حليبها �سيكون �سمًا عليه ب�سبب حزنها، 

�أذعنت �سلمى لأنها ل تعرف �سيئًا من ذلك، ر�حت �أم جا�سم �إىل �ملطوع لكي ير�فقها 

�إىل �أحد �لبيوت لإر�ساع �لطفل حتى ل ينام جائعًا، ور�ح �ملطوع �ملرتبك يقود زوجته 

يف تلك �لليلة مع �لطفل �لوليد �لذي تلقته �إحدى �لن�ساء و�أخذت تر�سعه، عندها هد�أ 

�سر�خه وهد�أت �أوجاع �جلميع، وحني رجع نائمًا �إىل �لبيت ذهبو� جميعًا يغطون يف 

نوم عميق.

يف  �لقا�سي  �لعمل  من  �أ�سهر  فبعد  �لأف�سل،  �إىل  حلمد  بالن�سبة  �حلال  تغريت 

�حلفر حتت وهج �ل�سم�س �حلارقة من �أجل تهيئة �لأر�س ملّد �لأنابيب �ل�سخمة، نقلوه 

�أخريً� كما وعده �ملالحظ �إىل »�لكامب« �لأ�سا�سي، �سار يركب �ل�سيارة ثالثة �أيام يف 

�لأ�سبوع من �لكامب �إىل �ملدينة �لقريبة كي يجلب �لأغر��س �لتي يحتاج �إليها �ملطبخ 
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�لكامب، عينوه م�ساعدً� للمحا�سب �لأجنبي )م�سرت جون( �مل�سوؤول عن  �لرئي�سي يف 

متوين �لكامب، وكان حمد من �لظرف و�لذكاء و�لن�ساط �أن جعل م�سرت جون يثق به 

ويكلفه بالذهاب لوحده �أحيانًا �إىل �ملدينة ليجلب �ملوؤن، �سعر حمد بالعتز�ز و�لفخر 

لأول مرة حني وجد نف�سه �سبه م�سوؤول بعد �أ�سهر من �لعناء، بد�أ رويدً� رويدً� يتعرف 

�إىل �ل�سخ�سيات �لتي تعمل يف �لأ�سو�ق وتزود �ل�سركة باملوؤن، مل يكن ينق�سه �لذكاء 

ت�سل  �أن  ولل�سركة  جون  مل�سرت  بالن�سبة  �ملهم  كان  ل�ساحله،  �لأمر  هذ�  ي�ستغل  لكي 

�لكمية �ملحددة بال�سروط �لالئقة، �أما عن كيفية و�سولها فال يهتم، و�لذي ي�ستفيد من 

ذلك هو حمد بال �سك، لذلك كان على �لتجار �إر�ساء حمد بطريقة �أو باأخرى، �سحيح 

�لقليل كان له �ساأن يف حياة حمد، و�سيئًا ف�سيئًا  �أنهم كانو� يدفعون قلياًل، لكن هذ� 

بد�أ حمد يتك�سف طريقه �جلديد، �أ�سبح يتقن بع�س �لكلمات و�جلمل �لتي تعينه على 

و�إعجابهم بذكائه يبيعون له  �أخذو� بد�فع عطفهم عليه  �لتفاهم مع �لأجانب �لذين 

بع�س �لأغر��س �لتي يتخلون عنها باأ�سعار زهيدة فيبيعها ملن يعرفه يف �ل�سوق ويربح 

بذلك فرقًا جيدً�، بكل ب�ساطة �أ�سبح تاجرً� بالفعل، �إن �لظروف كلها بد�أت تعمل يف 

�سبيل جناحه.

�لبحارة  �أن رّم خمي�س وبع�س  �إىل دبي بعد  لل�سفر  غدً� ي�سبح �ملحمل جاهزً� 

بالطالء  ودهنوه  �خل�سب  �ألو�ح  بع�س  و��ستبدلو�  �ل�سقوق  بع�س  ي�ساعدونه  �لذين 

ي�ستطيع  �لديرة  يف  �أحد  ل  قالفًا،  يعمل  عندما  ذهبًا  وزنه  ي�ساوي  خمي�س  �ملنا�سب، 

�أن يباريه يف هذه �ملهنة، حني يبد�أ بالعمل ين�سى كل �سيء حوله، ل يخطر له �أبدً� �أن 

هناك من ينتظره يف �لبيت رغم ولعه �ل�سديد بطفلته �جلميلة نورة، �لبحارة �لذين 

ي�ساعدونه ��ستكو� منه �سمنًا لأنه ل يعطيهم جماًل للر�حة، هم يعلمون متامًا �أنهم ل 

ي�ستطيعون معار�سته، ل لأنهم يخ�سونه، بل لأنهم يخ�سون من يقف ور�ءه، وهو �لنوخذة 

�أبو حممد.

لعل خمي�سًا هو �ل�سخ�س �لوحيد �لذي ل يتمنى �أبدً� �أن ينتهي عمله حتى ل يرجع 
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بعد  يجروؤ على �لعرت��س  �أن  دون  �أحيانًا  و�ل�ستهز�ء  �لتوبيخ  يتحمل  �سخ�سًا عاديًا 

زو�جها  منذ  برحت  ما  فاطمة  زوجته  باأمره،  و�ل�ستهانة  ��ست�سعافه  �لنا�س  تعود  �أن 

به حتر�سه على �أن ل يقبل �لإهانة من �أحد حتى لو كان �أقوى منه، يتحم�س لكالمها، 

يجد فيه تو�فقًا مع رغبته �لدفينة، �إل �أنه عمليًا كان يرت�جع يف �للحظة �لأخرية ويقبل 

�ل�سكوت على م�س�س مغ�سيًا عما �سمعه ور�آه، لذلك وجد من �لأ�سلم له �أن يخفي عن 

�أحيانًا رو�ية معاك�سة متجنبًا تقريعها ولومها �لذي ل  �أو يروي  زوجته ما يتعر�س له 

يتحمله لأثره �لذي يحدثه يف نف�سه، رمبا �أكرث من ��ست�سعاف �لآخرين له و��ستهانتهم 

به.

�أما خالد فقد �نقطع عن �ملجيء ملجل�س عمه بعد �أن حتم�س لذلك يف �لبد�ية، رجع 

�إىل �للعب مع �ل�سبيان، �سار يخرج كعادته �إىل �ل�سكيك حا�سي �لر�أ�س مفتوح �ل�سدر، 

عند �لع�سر لحظ �لعم �أن خالدً� يحاول �لتهرب من مو�جهته حني �سادفه قادمًا يف 

�أول �ل�سكة، �سرخ عليه، فما كان من خالد �إل �أن رجع لعمه مذعنًا، ��ستهل عمه �لكالم 

بغ�سب حلالته �لزرية �لتي تليق بال�سبيان ل بخالد �لذي �أ�سبح على �أبو�ب �لرجولة، 

بينما كان خالد مطرق �لر�أ�س ل يجد عذرً� حلاله ول يجروؤ على مقاطعة عمه، ثم يف 

غمرة غ�سبه �ساأله ملاذ� �نقطع عن زيارته يف �ملجل�س، حاول خالد �أن يغمغم باجلو�ب 

منكرً� �أنه ق�سد ذلك، �إل �أن �لعم مل يكن بحاجة �إىل من ي�سرح له �لأمر، فهو يعرف 

�سمنًا �أن �أمه ور�ء ذلك..

متى �ست�سبح رجاًل �أعتمد عليه يا خالد؟، �أمل �أقل لك �إنني �ساآخذك معي  باملحمل 

�إىل دبي؟، متنى خالد لو مل يذكر عمه تلك �لرحلة، يف �لنهاية �أح�س خالد �أن �لدنيا 

�أطبقت عليه، �أمره عمه: قل لأمك لكي جتهز لك �أغر��سك لت�سافر معي غدً� �إىل دبي!!، 

مل ي�سدق خالد �أن عمه تركه وم�سى يف طريقه، ورغم �أن كابو�سًا كان يخيم عليه، �إل 

�أن �لأمل بال�سفر عاد �إليه مرة �أخرى وبعث �لن�ساط يف �أرجاء نف�سه �خلاملة.

على  �أو�سوه  �لذي  �لتجار  من  كافية  �سلفة  �أخذ  �أن  بعد  لل�سفر  �أبو حممد  جتهز 
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�لأغر��س �لتي يحتاجون �إليها يف �ل�ستاء، من »خالقني« لك�سوة �لأولد ودهن وجناد 

معه  �سياأخذها  �لتي  �لأغر��س  �أما  و�لقمح،  و�لقهوة  و�ل�سكر  »�لعي�س«  عد�  وب�سط، 

وُحّملت عند �لع�سر فهي �ل�سوف وبع�س �حلالل، كل ذلك ر�آه خالد من بعيد، خاف 

�أن يقرتب من �ملركب �أكرث حتى ل يلت�سق به.

هال �لأم ما �سمعته من خالد، كانت تخ�سى هذه �للحظة �لتي ت�سطر فيها �إىل 

مو�جهة �لعم بحقيقة حريتها يف تربية ولدها دون �أن يتدخل �أحد، �إنها تعلم مدى ما 

�ستثريه من عو��سف نتيجة موقفها، فاملجتمع �لذي حولها �سيقف مع �لعم �لقوي يف كل 

�لأحو�ل، فال�سبي من �ساأنه �أن يتعلم �لرجولة على يد �لرجال ل يف �أح�سان �لن�ساء، 

�إن �أحدً� ل يعلم �لأ�سباب �حلقيقية ور�ء �إ�سر�ر �لعم غريها، بد�أت تدرك متامًا �أن من 

جرحت كربياءه دون ق�سد منها م�سمم على �لنتقام منها ب�سلبها �أعز ما متلك، وهذ� 

�أنه يتمنى يف قر�رة  �أكرث فاأكرث على ولدها �لذي ل يدري �سيئًا �سوى  �أثار خوفها  ما 

نف�سه �أن تو�فق �أمه على �سفره.

يف �مل�ساء ذهبت �أم خالد �إىل بيت �لعم، كانت تاأمل �أن ت�ستطيع بكيا�ستها ولباقتها 

ثني �لعم عن موقفه، فهي ل ت�ستطيع تو�سيط �أحد غريب يف ذلك حتى ل تثري م�سكلة 

�أخرى، جل�ست مع زوجته �مل�سكينة �لتي تعاطفت معها، لكنها �سارحتها بحالها، فهي 

ل جتروؤ على مفاحتته بهذ� �لأمر �أو غريه.

حني ر�آها �أبو حممد يف �لبيت ذلك �مل�ساء �أدرك متامًا �سر جميئها، غري �أنه كابر 

مب�سوؤوليته  �إ�سعارها  يريد  كمن  �أمامها  ت�ساءل  بحاجتها  تنطق  �أن  وقبل  نف�سه،  على 

�أن  �لو�جب  كان  لوحدها..؟  جاءت  هل  و�للوم..  �لنتقاد  من  تخلو  ل  بطريقة  عنها 

ترتك خالدً� يو�سلها �إىل �لبيت..!، تعللت باأن �مل�سافة قريبة و�أن خالدً� يف �لبيت مع 

من  جاءت  �لتي  ق�سيتها  عن  �لبتعاد  تريد  ل  لأنها  لها  لومه  على  مت�سربة  �أخو�ته، 

�إليها مثل هذ� �للوم، �أدرك �لعم  �أنها �ملرة �لأوىل يف حياتها �لتي يوجه  �أجلها، رغم 

ما يعتمل بنف�سها فاأر�د تغطية ذلك من خالل �إبر�ز حر�سه عليها وعلى ولدها و�أنه ل 
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يريد للنا�س �أن يلوكوها باأل�سنتهم، ثم كمن �أح�س �أنه هيمن عليها �إز�ء �سكوتها على 

ل�سعاته قال لها بطريقة عر�سية خبيثة �سمنًا: هل جهزت �أغر��س خالد لل�سفر، �أنا 

�أعلم مقد�ر فرحته بهذه �لرحلة، لكن ها، ل تظني �أنني �ساأدللـه، فهو مل يعد �سبيًا، بل 

�ساأعامله كما يعامل �لرجال، هنا مل ت�ستطع �أم خالد �ل�سكوت �أكرث فاعرت�سته قائلة:

- و�للي يخليك يا بو حممد ما �أبي ولدي خالد ي�سافر يف �لبحر على �ملحمل.

مل يكن كالمها يخلو من �لتو�سل، لكن ذلك مل يزده �إل ح�سمًا لالأمر:

- �سلون ما ي�سافر..؟ عيل تبينه يلعب يف �ل�سكيك يا �أم خالد؟

�أقدر  �أنا من غريه ما  �أبيه يتم معاي يون�سني،  �أنا  - ل يا بو حممد، من قال..؟ 

�أ�سرب.

- �أنا مبقام �أبوه و�أدرى مب�سلحته!

- حمد ينكر يا بو حممد، و�نت ما تق�سر، لكن �أنا �أمه و�أبيه يتم معاي!

�أبيه ي�سري رّيال، و�أنا قلت  �أنا  �أبيه يرتبى بني �حلرمي،  �أنا ما  �أم خالد،  - ل يا 

كلمتي، خالد بي�سافر يعني بي�سافر!!.

غمرة  يف  نف�سها  عن  تدر  ومل  للمناورة،  �آخر  جماًل  حممد  �أبو  لها  يدع  مل  هنا 

كاأبي  مقتدرً�  رجاًل  تو�جه  حياتها  يف  �لأوىل  للمرة  نف�سها  وجدت  كيف  ��سطر�بها 

حممد:

- ل يا بو حممد، خالد ما يرتك �لبيت من غري �سوري و�أنا �أمه.

وهنا قاطعها �لعم بحدة بعد �أن �حتقن وجهه:

- ترفعني �سوجت علي وتردين كالمي يا �أم خالد، و�هلل ثم و�هلل لول كر�مة �ملرحوم 

�أخوي غري ت�سوفني �سي ما ي�سرج..!

وهنا مل تعد �أم خالد تدري عن كلماتها �لغا�سبة:
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�أد�س  ما  عمري  �هلل  ميني  �أحلف  �للي  �أنا  هالكالم،  حممد  بو  يا  يحتاي  ما   -

بيتك.

يلحقها بكلماته �لغا�سبة بينما تتهياأ للخروج:

- جويف، �أنا ما علي منك، �أنا علي من ولد �أخوي خالد.

- ما لك علينا كلمة من عقب �ليوم يا بو حممد، ويوم ولدي خالد يرتكني ويجيك 

ذيك �ل�ساعة يغنيني �هلل..!

�أن تكتم  �أم خالد من بيت �لنوخذة وهي ل تلوي على �سيء، مل ت�ستطع  خرجت 

عرب�تها حني �أقفلت باب �لبيت ور�ءها، جل�ست منهارة تبكي بحرقة، بينما �ندفع �إليها 

خالد �لذي كان ينتظر عودتها، مل يكن يدري ما يفعل، ح�سب �أن بكاءها ب�سببه فاأخذ 

يقبل يدها ور�أ�سها طالبًا �سماحها و�عدً� �إياها �أن ل يفكر يف �لبحر مرة ثانية، بينما 

�أخذته �إىل �سدرها غري م�سدقة، كان �أهون عليها �أن تخلع قلبها من بني �سلوعها من 

�أن ترى وحيدها م�سافرً� بعيدً� عنها على حممل عمه �لنوخذة.

��ستحلفته باهلل وهي تبكي �أن يبتعد عن عمه �لذي �أهانها يف بيته، بينما كان خالد 

يف غري حاجة �إىل مثل هذه �لتو�سية منها، كان يكفيه �أن يرى دموعها ليحقد على من 

�سبب لها هذه �لدموع.

جل�س �ملطوع يرقب باأ�سى عميق حفيده �ل�سغري حممدً�، بينما �أمه �سلمى تتهياأ 

للذهاب �إىل بيت �أخيها �سالح غري عابئة بولدها، فهي ل تدرك �إىل �لآن فيما �إذ� كان 

طفلها طبيعيًا �أم ل!، �أما �أم جا�سم فقد �كت�سفت �لأمر من �سهره �لأول عندما لحظت 

بالدته وعينيه �لناع�ستني د�ئمًا، مل تكن حركته ك�سائر �لأطفال، بطيء �ل�ستجابة ملا 

يدور حوله، �حت�سنته �أم جا�سم من �لبد�ية، فهي �لتي تطعمه وت�سقيه وتهتم ب�سوؤونه، 

وتنيمه �إىل جانبها خوفًا عليه من �أمه �لتي كادت تزهق روحه يف �إحدى �لليايل عندما 

به  لطفت  �لعناية  �أن  لول  يختنق حتتها  و�لطفل  تدري  �أن  دون  عليه  منقلبة  وجدوها 
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و�سحت �أم جا�سم على �سوته �ملكتوم، �مل�سكينة نومها ثقيل لدرجة عجيبة، ت�سبه يف 

ذلك �أباها، كان �ملطوع و�مر�أته يو��سيانها ول يوؤنبانها �إل فيما ندر، ورغم �أنها وجدت 

فيهما خري �لأب و�لأم، �إل �أن حياتها �ل�سقية �أر�دت �أن تنت�سر يف �لنهاية حني قي�ست 

به ل  �أهله من قبلها، رغم ذلك كانت ر��سية  �آمال  �آمالها كما خّيب  لها زوجًا خّيب 

ت�سكو �سيئًا، �إل �أن �لقدر �أبى �أن يحفظ لها هذ� �لزوج ف�سلبها �إياه، وها هي �لآن تق�سي 

�أيامها ت�ستند �إىل �جلد�ر، ل تنتظر �أحدً�، حتى طفلها ل ميالأ فر�غها، لأنها ل حت�س 

به ك�سائر �لأطفال �لذين يجلبون �لنظر.

�أن  قبل  �أخيها،  بيت  �إىل  يو�سلها  لكي  ي�ستعجلها  �ملطوع  ل�سوت  �سلمى  �نتبهت 

تذهب معه �ساألت �أم جا�سم لتاأخذ �لطفل معها حتى ل يعذبها، لكن �أم جا�سم مت�سكت 

�إنه ي�سليها، مل تهتم �سلمى كثريً� لالأمر، ذهبت مع �ملطوع �لذي كان  بالطفل، قالت 

ينظر �إىل زوجته نظرة ذ�ت مغزى وهي تبقي �لطفل معها يف �لبيت، �أما �سلمى فلم 

يكن يدور يف ذهنها �أبدً� ما كان ي�سغل بال �أم جا�سم يف حينه، مل يبك �لطفل لذهاب 

�أمه، فهو متعود �لبقاء مع جدته �لتي �حت�سنته �إىل �سدرها و�أخذت تدللـه وتناغيه، 

�أمه  بينما هو ل ي�ستجيب �إل فيما ندر، لذلك مل ترد �أم جا�سم �أن يذهب �لطفل مع 

خارج �لبيت حتى تبعده عن مالحظات �لآخرين، فهي ل تريد �أن ينمو حفيدها على 

�أل�سنة �لنا�س �مل�سفقة، رمبا ي�سبح طبيعيًا قبل �أن يالحظ �لنا�س ذلك وينتهي �لأمر، 

و�إل فاإنه لن ي�سلم �أبدً� من كالمهم حتى لو �سفي فعاًل، �غرورقت عيناها بالدموع وهي 

ت�سم �لطفل �إىل �سدرها �حلنون كاأمنا ت�سفق على ولدها جا�سم مرة ثانية يف �سورة 

ولده.. يا رب �ساأرعاه بعيوين، ذهب جا�سم دون �أن ياأ�سف عليه �أحد، حتى �أبوه يخجل 

غمغمات  �إىل  تنتبه  ذريته،  تقطع  ل  رب،  يا  بولده  �رفق  عليه،  حزنه  رغم  ذكره  من 

ت�سدر عن �لطفل فتم�سح جبهته بكفها وهي ترمقه:

- �أيها �مل�سكني لن �أياأ�س منك، �أنا �أمك ل تخف، �ساأظل جلانبك د�ئمًا، �ستغدو 

�سابًا باإذن �هلل، ت�سري باأ�سبعها مهددة: لكن ها، حتّمل �أن حترق قلبي مثل �أبيك.
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ر�صالة

�ن�سرف �مل�سلون بعد �لنتهاء من �سالة �ل�ست�سقاء، م�سى خمي�س �لذي مل يذهب 

مع �لنوخذة �إىل دبي �إىل جانب �ملطوع و�سالح ور�ءهما، كان �أبو ح�سني يفرك عينيه 

من �لغبار �لذي يثريه �لهو�ء بني �حلني و�لآخر وهو ل ينفك يبدي �سيقه و�نزعاجه من 

كل �سيء، حني و�سل �إىل جانب �ملطوع �أبعد خمي�سًا من مكانه ليم�سي متطرفًا، و�نطلق 

ل�سانه �لالذع كعادته:

- �أبي �أفهم لي�س يا مطوع ما تنقي غري هاملكان حق �سالة �ل�ست�سقاء، يف كل �سنة 

ما ت�سوفه �سلون يلعب فيه �لهو�، ما بقي و�حد من �مل�سلني �إل وتلعوز من �لغبار.

يجيبه �ملطوع دون �أن يلتفت �إليه، بينما �سالح يكتم �سحكته ملعرفته باأبيه:

- و�نت �هلل يهديك يا بو ح�سني مهب �ساغل بالك غري �لغبار، �ملكان ذي قريب 

حق �أهل �لديرة كلهم ومنا�سب، وغري جذي تعودنا ن�سلي فيه.

وكمن ل ي�سمع كالم �ملطوع ول يهتم مبربر�ته:

- قول �ملكان قريب حق بيتك يا مطوع، �يه.

- ل حول ول قوة �إل باهلل، �نت ما تيوز عن �سو�لفك يا بو ح�سني.

- ميكن عل�سان هو قريب من بيتك �هلل �سبحانه يطرح فيه �لربكة.

بو  يا  �لطيبة  �لنية  - �سمعو� هال�سو�لف، �لربكة مهب يف �ملكان ب�س، �لربكة يف 

ح�سني.

يقرتب �جلمع من �ل�سدرة، فيلتفت �ملطوع خلمي�س:

- ييب لك دلو ماي يا خمي�س ور�س �لأر�س عل�سان نيل�س.

- �إن �ساء �هلل.
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- �أنا ب�سر�حة ما �أقدر �يل�س هني يف �لغبار، �لدكان �أح�سن.

- تعال يا خمي�س ل تعذب روحك، �أبو ح�سني عازمنا نيل�س عنده يف �لدكان.

ورغم �أن �أبا ح�سني كعادته يتحا�سى خمي�سًا �إل �أن خمي�سًا يحاول �أن يد�عبه:

- بو ح�سني ما ي�سويها يا عمي، يخاف من �خل�سارة.

ينربي له �أبو ح�سني بعد �أن وجد من يتعاىل عليه:

- كلهم يتف�سلو� من غريك يا خمي�س، ها �سقلت؟

يرتبك خمي�س �لذي �سعر بالإهانة فينقذه �ملطوع:

- �إن ما ر�ح معانا خمي�س حمد منا يقبل عزميتك، ها �سقلت يا بو ح�سني..؟

على  �لرتياح  يبدو  بينما  بالنزعاج،  �ملثقل  �سدره  من  تنهيدة  ح�سني  �أبو  ينفخ 

خمي�س �لذي يلوذ باملطوع..

- �نت د�ميًا تد�فع عن خمي�س يا مطوع، ما �أدري �سلي عاجبك فيه.

- خمي�س هاذي حلية غامنة ومربوك، و�نت ما لك حق حتتقره.

�أبيه  من  ينتظر  كاأمنا  بيته،  �إىل  لين�سرف  بعذر  يتعلل �سالح  �لدكان  باب  عند 

�ملكابر �لذي ل يهتم له �أن يدعوه للجلو�س معهم، لكن �أبا ح�سني ي�سعر �أن ثقاًل �نز�ح 

�أن تزيح ذلك �حلاجز  �أي و��سطة  عن �سدره بذهاب �سالح �ملنك�سر، �لذي ل تقدر 

مل  �أنه  �إل  �لأمر  بذلك  �إح�سا�سه  فرغم  �ملطوع  �أما  �أبيه،  عن  يف�سله  �لذي  �ل�سميك 

يتدخل ملعرفته �أنه مل يعد هناك �أي �سيء يفيد يف هذه �لق�سية غري �لزمن.

�لكر�سي  بينما قدم  و�سادة مت�سخة،  �أبو ح�سني على �سندوق خ�سبي عليه  جل�س 

�أبو  ينظر  �حلب«،  »خي�سة  فوق  فجل�س  خمي�س  �أما  عليه،  يجل�س  كي  للمطوع  �لوحيد 

ح�سني ملا حوله يف �لدكان ويبد�أ يف �ل�سكوى من نق�سان �ملو�د، فقد هل �ل�ستاء وكل 

�سيء يتناق�س وينكم�س يف هذ� �لف�سل، لذلك كان ل بد من �لقت�ساد يف �ملعا�س، بعد 
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هذه �ملقدمة ميد �أبو ح�سني يده لالإبريق �ملو�سوع حتت �لطاولة وي�سلمه خمي�سًا ويلتفت 

للمطوع معتذرً�:

- ما عليه يا مطوع، �جلود من �ملوجود، �لإبريق باقي فيه �ساي من �ل�سبح.

- يا�لبخيل، �أكيد �سار له من �أم�س، من يدري، ميكن �سار له يومني..؟

ي�سم خمي�س �ل�ساي بعد فتح �لغطاء، يبدو على وجهه �ل�سمئز�ز ويعطيه �ملطوع 

لي�سمه:

- و�نت �سعرفك يف �ل�ساي حتى ت�سمه، ما تقول يل؟!

يت�سّدى له �ملطوع:

- هاحلني ل ت�سوي لك �سو�لف، يا �إما ت�سوي �ساي جديد و�ل ما نبغي، �أو نف�سحك 

عند �لنا�س، �سقلت؟!

-  �أمري هلل.

وكاأمنا �ملطوع يتذكر �أمرً�:

- �أكيد ذ�ك �ليوم �للي �سربنا فيه �ل�ساي عندك يف �لدكان �لع�سر وعورين بطني 

طول �لليل ولعت جبدي، �أكيد كان ذ�ك �ل�ساي خام يف �لإبريق، من يدري.

- مب قا�سر غري تتهمني بعد هالتهمة يا مطوع، �سلون يعورك بطنك من �ل�ساي 

و�أنا ما يعورين مع �إين �سربته معاك؟

- �نت متعور عليه، �سيهمك.

- عن �حل�سد، قول ل �إله �إل �هلل.

- ل �إله �إل �هلل �ألف مرة.

�ن�سرف خمي�س لإعد�د �ل�ساي، �أما �أبو ح�سني فاأخذ قطعة من �لقما�س من حتت 
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�لطاولة لكي مي�سح �لغبار حول �مليز�ن وي�ستند مبرفقه عليها، لكن �لهو�ء كان يحمل 

�ملزيد من �لغبار، قام و�أغلق �جلزء �لأمين من باب �لدكان �خل�سبي ليتقي تيار �لهو�ء، 

�أما �ملطوع فحرك كر�سيه جهة �أبي ح�سني ليبعد نف�سه عن �لغبار �ملندفع من �جلهة 

�لثانية �ملفتوحة من �لباب، وكاأمنا ل ي�ستطيع �أبو ح�سني �أن يرتك �ملطوع مرتاحًا من 

�أفكاره �ل�ساخرة، بل كعادته يقوم مبعاك�سته بني �حلني و�لآخر:

- تبي �ل�سر�حة يا مطوع، �أنا ما �أحب �ملطر.

يلتفت �إليه �ملطوع متفاجئًا بكالمه:

- ما حتب �ملطر؟!

- �أبي �أفهم �سللي ��ستفيد منه، ل عندي حالل �أرعاه ول زرع �أخاف عليه، وغري 

.
)1(

جذي �ل�سكيك تنقلب طني، �لو�حد ما يقدر مي�سي �إل �حذ� �لطوف

- يا غ�سيم، �ملطر حيا، مهب للزرع و�حلالل وب�س، ل، �ملطر �هو حيا للنفو�س، 

و�لإن�سان يوم ينقطع عليه �ملطر ييب�س مثل �لأر�س، فهمتني يا بو ح�سني؟!!.

باإبريق �ل�ساي و�لكوؤو�س �ل�سغرية، يتذوق  �أن يحتدم �لنقا�س ي�سل خمي�س  قبل 

�أبو ح�سني قلياًل منه يف ورقة مطوية  �ملطوع �ل�ساي فيطلب �ملزيد من �ل�سكر، يخرج 

كامللعقة من �لكي�س، يناولها �ملطوع �لذي ير�سى �أخريً� عن طعم �ل�ساي، �أما �أبو ح�سني 

�أن حترتق من  فكان يتعجب من خمي�س �لذي مي�سك كاأ�س �ل�ساي ملفوفة بكفه دون 

حر�رته، فرييه خمي�س باطن كفه �لياب�س و�ملت�سقق كجو�ب ل�سوؤ�له.

يلقي  غريب  �سخ�س  ل�سوت  جميعًا  �نتبهو�  �ل�ساي،  بطعم  يتلذذون  كانو�  بينما 

عليهم �ل�سالم، ويف غمرة جو�بهم �ملاألوف تبينو� للوهلة �لأوىل �أنه لي�س من �جلو�ر، 

خمي�س  له  فقرب  به،  مرحبني  يجل�س  لكي  دعوه  �حل�سا،  �أهل  لكنة  من  قريبة  لكنته 

)1(�لطوف: �جلدر�ن.
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�سندوقًا خ�سبيًا غطاه بخي�سة لكي يجل�س عليها، بعد �أن ��سرت�ح قدمو� له كاأ�سًا من 

�ل�ساي، تناوله �ساكرً�، �أخذ منه ر�سفة ثم تطلع �إليهم:

- بغيت �ملطوع بو جا�سم..

- �أنا �ملطوع بو جا�سم، خري..؟

- ي�سلم عليك حمد وعلى �جلماعة كلهم، وهو مطر�سني باأمانة حق هله، وقال يل 

�أمر عليك عل�سان تكون معاي يوم �عطيهم �ياها.

برقت عينا �أبي ح�سني وهو ي�سمع ذكر حمد بعد هذ� �لغياب:

- �سخبار حمد، ع�ساه بخري..؟

- بخري يا عم، وهو ي�ستغل يف �ل�سركة �حلني، يف �ملخزن �لرئي�سي.

- و�نت ت�ستغل معاه هناك؟

- �نا ��ستغل قريب منه، ويوم درى �إين بازور قر�بتي يف قطر و�ساين �أمر على هله 

و�أطمنهم عنه و�أ�سلمهم هالأمانة.

�ل�ساي  من  �آخر  كاأ�سًا  خمي�س  ي�سب  بينما  مبغزى،  للمطوع  ح�سني  �أبو  يلتفت 

لل�سيف �لذي ينتبه لهما:

- فيه �سّي؟

- �لظاهر �إن حمد ما �سمع للحني بوفاة �أبوه، �هلل يرحمه.

- �أبوه توفى؟

ويوؤكد �أبو ح�سني:

�هلل  يتوفى  ل  قبل  �لفالج  و�سابه  �لبيت  يف  برك  �مل�سكني  �سهرين  حو�يل  من   -

يرحمه.
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- �هلل يرحمه.

ويحاول �أبو ح�سني معرفة نوع �لأمانة بتطفله �ملعروف:

- �سكرث مطر�س حمد؟

يبدو �حلرج على �ل�سخ�س، بينما �ملطوع يعاتب �أبا ح�سني بنظرة قا�سية، �إل �أن 

�أبا ح�سني ي�ستدرك قائاًل:

- �أمه �مل�سكينة قاعدة بروحها وحمتاجة حق �أي م�ساعدة.

ل يجد �ملطوع و�سيلة ليقطع بها تطفل �أبي ح�سني �إل �أن يدعو �ل�سخ�س ملر�فقته 

لبيت حمد، بينما يبقى خمي�س عند �أبي ح�سني متلكئًا، وبغيظ ينظر �إليه �أبو ح�سني:

- و�نت �سا�سوي فيك، قوم فارق.

- �إيه زين، �سفيك كله مغتاظ؟

- ما �د�نيك.

�لتي  ح�سني  �أبي  بتمتمات  عابئ  غري  �ملطوع،  لحقًا  �لدكان  من  خمي�س  يخرج 

تالحقه.

يف �لطريق �إىل بيت حمد عرف �ملطوع من �ل�سخ�س �أن �لأمانة هي 50 روبية، كان 

هذ� مبلغًا كبريً� يف تلك �لفرتة، ده�س له �ملطوع وحمد �هلل  على �أنه رزق تلك �مل�سكينة 

و�مل�سروف  �لز�د  من  بحبوحة  يف  تعي�سها  ل�سنة  يكفيها  �ملبلغ  فهذ�  عوزها،  وقت  يف 

�لالزم.

كان �ملوقف �لذي تاأثر له �جلميع هو تلك �لأم �لوحيدة �لعجوز وهي ت�سمع �أخبار 

�أبيه  وفاة  بعد  تعي�سها  �لتي  �أخباره يف عزلتها  �سماع  يئ�ست من  �أن  بعد  �لطيبة  حمد 

لفرط تاأثرها وحنينها لولدها، حاولت �أن تقبل يد ذلك �ل�سخ�س لأنه يحمل لها ريح 

ولدها �لغائب، بعد ذلك مل يحتج �أبو ح�سني ول غريه من �أهل �لديرة لي�ساألو� عن �أخبار 
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حمد وعن �لأمانة، لأن �أمه ر�حت حتدث كل من تقابله باأخبار ولدها باعتز�ز وتذكر 

�ملبلغ �لكبري �لذي �أر�سله �إليها، ومل تكن �مل�سكينة تعلم �أن هذ� هو �آخر عهدها بولدها 

�لليايل وهي حتلم بعودة ولدها، لكنها مل  �إحدى  �أغم�ست عينيها يف  حمد وبالدنيا، 

ت�ستيقظ يف �ل�سباح، بل وجدها �جلري�ن بعد �أن فارقت �حلياة.

جل�س �أبو حممد بعد عودته من �ل�سفر ي�ستمع لأبي ح�سني يخربه عن �ملبلغ �لكبري 

قر�سته عقرب،  كمن  وجهه  على  و��سحًا  �لمتعا�س  كان  لو�لدته،  �أر�سله حمد  �لذي 

لكنه على عادته ل بد له �أن يظهر �لالمبالة حتى ل يبدو مهتمًا كثريً� لالأمر، هل و�سل 

�لأمر بحمد �أن يبعث هذ� �ملبلغ؟ �أي عمل هذ� �لذي يعمله؟ و�أي �سركة هذه..؟ و�أي 

حظ هذ� �لذي يطلع حلمد د�ئمًا من قلب �ملجهول؟ يلتفت �أبو حممد لأبي ح�سني وقد 

و�تته فكرة منا�سبة:

- �أكيد حمد بّو�ق.

- �سدر�ين يا بو حممد؟ لكن �ل�سخ�س ذي قال �إنه ي�ستغل �حلني يف �ملخازن مالت 

�ل�سركة.

- بكرة تعرف كالمي يا بو ح�سني، حمد هاذي حّمد يعرفه مثلي، هو طر�س هاملبلغ 

متعمد عل�سان ت�سمع فيه �لديرة.

- حمد ذي د�هية!!

يف ذلك �ليوم ظل حمد هاج�سًا يرتدد بني �لفينة و�لأخرى يف خماوف �أبي حممد 

�لعميقة، مل يطرد ذ�ك �لهاج�س من �سدره �إل تفكريه �لذي ل ينقطع باأم خالد، تلك 

�ملر�أة �لتي وقفت يف وجهه وجرحت كربياءه، رمبا ر�ودته م�ساعر �لندم خالل �سفرته، 

�أو لم نف�سه لأنه تعّجل يف غ�سبه عليها، رمبا كانت هناك و�سائل �أخرى لو تاأّتى �إليها 

�لطريق حلقق هدفه ب�سورة يبدو فيها منت�سرً� على خ�سمه دون جد�ل، لكنه كعادته 

ينفجر دون توقيت فيبدو هائجًا يخبط ميينًا و�سماًل ل ير�عي �سيئًا يف طريقه، كل 
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هذ� كان ي�سطرع يف د�خله، لكنه �لآن عليه �أن ل يرت�جع مهما كانت �لظروف، حاول 

�ملطوع �أن يثنيه عن ق�سمة �لرزق، لكنه �زد�د ت�سبثًا، وب�سهادة �أبي ح�سني و�ملطوع ق�سم 

�أن �ملحمل هو ملكه خال�سًا،  �لأخرية  �للحظة  �ملتو�فرة و�حلالل، و�دعى يف  �لأرز�ق 

منكرً� حق �أخيه �أبي خالد فيه، وغا�سًا �لنظر عن ديون كثرية وح�سابات لأبي خالد 

�لذي  �لبيت  �أم خالد مبلكية  وبذلك خرجت  �أحد غريهما،  يعرفها  يكن  يف ذمته مل 

ت�سكن فيه وبن�سف �حلالل ومبلغ من �ملال ل ي�ساوي جزءً� من ع�سرة �أجز�ء من �ملبالغ 

�مل�ستحقة لهم، ر�سيت �أم خالد بذلك رغم �إح�سا�سها بالغنب، وكان �أهون عليها �أن تبد�أ 

من �ل�سفر مع ولدها على �أن ت�سرتك مع �أبي حممد يف رزق و�حد.

�أنه بق�سمته هذه و�فر  �لأمر، كان يعتقد  كان لأبي حممد فل�سفة غريبة يف هذ� 

�أم  �أن  خلالد �سمنًا جزءً� غري ي�سري من ح�سته يف ذمته، لأنه كان ي�سع يف ح�سابه 

خالد �سوف تت�سرف بكل �سيء م�ستغلة ولدها خالدً� �لذي يتعلق بها، فلماذ� يعطيها 

عليه  يبخل  لن  حمتاجًا  �إليه  جاء  ولو  خالدً�،  �سي�ساعد  فهو  وبالتايل  �حلقوق،  جميع 

يبقى يف رعاية  �أن ل  �ملهم  ن�سيبه،  لإعطائه من  ��سطر  لو  ب�سيء من حقوقه، حتى 

ي�سعر  �أن  �أخيه وح�ساباته دون  ديون  نكر�نه  لنف�سه  �أبو حممد يربر  كان  �أمه، وهكذ� 

باأي ذنب، لكن ماذ� لو �أن خالدً� بقي حتت �سلطة �أمه ومل يتقرب من عمه؟ حينها ل 

يهمه من �أمره �سيئًا، عليه �أن يتحمل تبعة ذلك ولي�س على �لعم �أية م�سوؤولية، لكن كيف 

ينتقم من �أم خالد �إذ� مل ي�ستطع �أن ي�سحب ولدها خالدً� منها؟ هذ� ما كان يقلق �لعم 

�أن خالدً� �سيكرب مع �لأيام ويتقرب من  حقيقة، �ل�سيء �لذي جعله مطمئنًا هو ثقته 

عّمه �أكرث، فهو �بن �أبيه �لذي يحب �لبحر و�ل�سفر، وما د�م كذلك لن ي�ستطيع �أحد �أن 

يبعده عن عمه �لنوخذة.

بلغت نورة عامها �ل�سابع، ما ز�دتها �ل�سنو�ت �إل بهاء وروعة، لدرجة �أنها �لطفلة 

�لوحيدة �لتي يعطيها �أبو ح�سني �حلالوة من غري مقابل عندما متر من �أمام دكانه، 

كلمة �سبحان �هلل من �أفو�ه �لنا�س هي �لتي تر�فق طلعتها �أمامهم.
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مع  جاءت  �لتي  فاطمة  ر�حت  بينما  �حلمام،  تطعم  خالد  �أم  كانت  �ل�سباح  يف 

�بنتها نورة مت�سط �سعر ح�سة وتفليه لتعقد لها غد�ئرها، فح�سة تاألف كثريً� فاطمة 

�أم  تزد�د عنادً� وم�ساك�سة، كثريً� ما حاولت  �أمها، وما ز�لت  �أ�سبحت عقدة  �أن  بعد 

خالد �أن تفهمها �أنها حتبها وتعزها، لكن ح�سة تبقى جامدة �لعينني �أمامها كاأمنا ل 

يوؤثر فيها �لكالم، لأنها ل ت�سمع �إل ما تريده، لكنها غريبة يف ت�سرفاتها حني تكون 

لوحدها يف �لبيت، فهي تت�سرف كامر�أة حقيقة تقوم بكل �لأعمال و�لرتتيبات.

�لأهم من ذلك كله هو غريتها �ل�سمنية �لتي ما ز�لت تكرب مع �لأيام من �أخيها 

خالد �لذي �أ�سبح على �أبو�ب �لرجولة، مما ز�د �لأمر تعقيدً�، فالأم حت�سم �لأمر د�ئمًا 

ل�سالح ولدها خالد �لذي ترى �أن له �لأولوية يف كل �سيء دون �أن تناق�س �لأمر، �أما 

هنود فكان �جلميع يحبها، لأنها م�ساملة، طيبة، ل تطلب كثريً�، تفعل كل ما يطلب منها 

دون عناد، تر�فقها كظلها، لكن عندما تغيب �لأم ت�سبح ك�سولة خاملة �إذ� مل يطلب 

منها �أحد �سيئًا، كانت �أم خالد ترى �أن حظوظ �لبنات و��سحة من طريقة معي�ستهن 

عنها  وير�سى  طيبًا  حظها  �سيكون  كهنود  �مل�ساملة  �لوديعة  �لطيبة  فالبنت  �لبيت،  يف 

زوجها وت�سعد يف حياتها، �أما ح�سة فكثريً� ما كانت تبدي تخوفها �أثناء توبيخها من 

حظها �ل�سقي �لذي تكتبه بعنادها وم�ساك�ستها وبطبعها �لغام�س �لذي ل ت�ستطيع �أن 

تفهمه، لكن ذلك �حلظ �ل�سقي �لذي تتنباأ به �لأم لبنتها ل يوؤثر يف خوف �لفتاة قلياًل 

�أو كثريً�، ر�حت �أم خالد ت�ستكي خماوفها هذه لفاطمة �لتي �أخذت على عاتقها مهمة 

�جللو�س مع ح�سة وم�سايرتها و�إفهامها باملعروف و�جباتها.

�أم  يدي  من  مبناقريه  �حلب  يلتقط  وهو  �حلمام  مبر�قبة  ب�سغف  �ن�سغلت  نورة 

خالد، كان �حلمام �أني�سًا لدرجة �ل�سعود على كفها �أو �لطري�ن حول ر�أ�سها وهي تبعده 

�أحيانًا كانت حمامتان تت�سارعان على �لوقوف فوق كفها  �أن يو�سخها،  عنها خمافة 

�إطعام �حلمام يريحها متامًا، ت�سعر ب�سفاء  �أم خالد، كان  للتقاط �حلب فت�سحك 

غريب ما بعده �سفاء، لكن نورة ت�ساهد منظرً� لأول مرة يف حياتها، �إحدى �حلمامات 
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ت�سعد بعد �أن �لتقطت �حلب �إىل �لع�س �لذي كان يربز منه منقار لفرخ �سغري ما لبث 

يدعو �أمه لإطعامه وجبة �ل�سباح من �حلب �ملعجون بريقها، ر�أت كيف مدت �حلمامة 

�لأم منقارها د�خل منقاره وبحركة ت�سنجية من رقبتها كانت تدفع �إليه �لطعام، وحني 

كانت تتوقف للحظات كان �لفرخ يطلق �أ�سو�ته وي�سربها بجناحه �لرقيق عدة مر�ت 

فتعود �إليه �لأم ثانية لتطعمه.

هذ� �ملنظر جعل نورة م�سدوهة ومتعلقة به وهي تطلق �ل�سحكات �لربيئة ملنظر 

�لفرخ، و�أحيانًا كان �لإ�سفاق يرت�سم على وجهها، �بت�سمت لها �أم خالد ثم �أخذت ت�سرح 

لها هذه �لعالقة بني �لأم وفرخها، قالت لها مبغزى: عندما جتل�سني هنا د�ئمًا �سوف 

تعرفني كيف �أن �لأم تفعل �مل�ستحيل من �أجل �أن ل يجوع ولدها.

رجع خالد من �ل�سوق، كان كافيًا عندما �أطل من باب �لبيت �أن تن�سى �أم خالد 

ما  �سابًا  �أ�سبح خالد  �لبيت،  بكل حركة وخطوة خلالد د�خل  وتن�سغل  نورة  ت�ساوؤلت 

عليه �إل �أن ياأمر وينهى لكي يقوم �لبيت كله بخدمته.

هل تن�سى موقفه منذ �سهرين ملا ر�ح �أبو ح�سني يكلمه بال�سر ويغريه لكي ين�سوي 

حتت جناح عمه؟، لكن خالدً� رف�س ب�سدة �أن يكون �سببًا يف قهر �أمه، لن ين�سى لأحد 

�إ�ساءة مهما بلغت يف حق �أمه.

بد�أ خالد يبحث عن عمل ينا�سبه يف �ل�سوق، كثري من �لتجار كانو� يرغبون يف 

�إعانته من �أجل ذكرى و�لده، لكن �لعم مبا له من عالقة وثيقة بال�سوق وجتاره ��ستطاع 

�أن يظهره هو و�أمه جاحدين لعطفه ورعايته، �أغلب �لتجار �لذين قابلهم خالد كانو� 

يعتذرون له بطريقة ل جترحه، لكنهم يومئون له بطرف خفي لإعادة عالقته مع عمه!!، 

مل يكن �أحد منهم ر�غبًا �سمنًا يف �إغ�ساب �أبي حممد. بد�أ خالد يعي هذه �لأمور، مما 

ز�د يف كر�هيته لعمه، �أخريً� قرر �أن يفتح دكانًا خا�سًا به يف �ل�سوق مب�ساعدة �ملطوع 

�لذي يقف �إىل جانبه د�ئمًا، �أ�سبح �لبيت بحاجة �إىل و�رد يومي ثابت، مل يعد يكفيه 
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�إنتاج �حلالل، كذلك تناق�س �ملبلغ �لذي كان بحوزتهم، كانت �لأم  �إليه من  ما يرد 

تعمل د�ئمًا على تخفيف هموم ولدها �ل�ساب مبعدة من �أمام عينيه �لآفاق �ل�سود�ء، 

مكابرة على �لو�قع، مقفلة �أمامه �لطريق كي ل يفتح لها مو�سوع �لبحر �لذي كان يف 

ذلك �لوقت �أ�سهل و�سيلة للعي�س و�أ�سعبها معًا.

�أمر �آخر بد�أت �أم خالد تالحظه على ولدها، وهو حرجه و�نزعاجه من تدليلها 

�أطل  �أو  �مل�ستمر له، كانت �لكلمات تفلت من ل�سانها رغمًا عنها، فتقول له كلما طلع 

عليها: »يا بعد جبدي«، يا عيوين، فديتك، وما �سابه، �سار يتهرب من معانقتها له، 

كانت تف�سر ذلك باأنه �أ�سبح رجاًل، وهذ� كان ير�سيها �أكرث ويزيدها تعلقًا به مع مرور 

�لأيام.

�ليوم �تخذ حمد قر�رً� حا�سمًا وجديدً� من نوعه، معتمدً� فيه على �سربة  هذ� 

حظه، �سحيح �أن هذه �ملغامرة �جلديدة تختلف عن �سابقاتها باأنها �ملرة �لأوىل �لتي 

يثق  �لذين  �لأ�سدقاء  بع�س  م�ساورً�  باأ�سد��سه،  �أخما�سه  �ساربًا  حمد  فيها  يجل�س 

يف  تدخل  كما  �ملرة  هذه  �حلظ  يتدخل  هل  لكن  حم�سوبة،  مغامرة  وكانت  باآر�ئهم، 

�ل�سابق و�نت�سله من �ل�سياع يف �ملجهول، �أم �أنه يتخلى عنه وت�سيع كل ح�سابات حمد 

وت�سقط كل �أحالمه �لتي بناها عليها؟.

�كت�سف مغزى  �لبد�ية كلمات عابرة �سمعها خالل نقا�س عام، لكن حمد  كانت 

توؤّمن خدمات  �أن  �أول عهدها كان عليها  �لأيام ومع  �لكلمات، فال�سركة يف تلك  هذه 

كثرية لعمالها وموظفيها لت�سيري �سوؤونها ل تدخل يف �خت�سا�سها �لبرتويل، مثل مد 

�ل�سفن  �لب�سائع وحتميلها من  وتفريغ  للعمال  و�مل�سروبات  �لأطعمة  وتاأمني  �لطرقات 

�لكبرية و�إليها، لأن هذه �ل�سفن غري قادرة على �لقرت�ب من �مليناء ل�سحالة مياهه 

�ل�سركة بعد  و�أ�سياء كثرية غري ذلك، ور�أت  �لكبرية،  �ل�سفن  �أهليته ل�ستقبال  وعدم 

فرتة �أن من م�سلحتها �لتخل�س من هذه �خلدمات و�لرتكيز على �مل�سائل �لبرتولية 

هذه  توفري  عاتقهم  على  �أخذو�  �لذين  �ملتعهدين  بع�س  مع  تعاونت  لذلك  �ل�سرفة، 
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ب�سوؤون  لدر�يته  فيها  �لعمل  له  �سبق  �لتعاون مع من  تف�سل  �ل�سركة  �خلدمات، كانت 

�ل�سركة و�سهولة �لتفاهم معه، و�أي�سًا لت�سجيع �لكو�در �لتي �رتبطت بال�سركة.

كانت �لبد�ية كلمات جاءت على ل�سان �أحد �مل�سرفني �لأجانب يف �ملطعم للم�سرت 

لهذ�  يهتم  حمد  جعل  �لذي  و�لد�فع  حمد،  معه  يعمل  �لذي  �ملخزن  رئي�س  �ستيو�رت 

�حلديث �لذي كان من �ملمكن �أن مير من جنب �أذنيه دون �أن يبايل به هو ورود ��سم 

�أن  ل�سنو�ت، فهم حمد  �أن عمل بها  �ل�سركة من �سهور خلت بعد  �سليمان �لذي ترك 

عليه خلدمته يف  �لعطاء  ر�سا  �أن  بعد  �ل�سركة  ل�سالح  للثلج  �سيقيم م�سنعًا  �سليمان 

كاأمنا  معًا  وجهيهما  على  بد�  �لذي  �لرتياح  هذ�  �إل  حمد،  فهمه  �سيء  كل  �ل�سركة، 

�إنتاج  عن  �لنظر  تغ�س  �أن  �ل�سركة  تر�سى  كيف  ثقياًل،  همًا  كاهلهما  عن  يزيحان 

وتوفري هذه �ملادة و�ل�ستفادة من بيع فائ�سها يف �ل�سوق من �أجل �سخ�س �أ�سبح خارج 

�ل�سركة؟، ل بد �أن لهوؤلء �لأجانب حكمتهم يف ذلك، �أنا �أثق بهم، عاي�ستهم �سنو�ت 

وهم يعملون بجد، ل يت�ساحمون يف �سيء على �لإطالق �سد م�سلحتهم، �إنهم يحاولون 

�لتوفري يف كل �سيء، حتى يف �سالمهم وجمامالتهم، لي�س لديهم وقت �إل مل�سلحتهم. 

ر�ح حمد يفكر بعمق وي�ستعيد �حلو�ر �لذي جرى قريبًا منه، لكن ملاذ� �هتم بذلك؟، 

�أن من يفهم هذه �ملعادلة �سوف يتجاوز و�قعه  ثمة �إح�سا�س غريب كان يوحي حلمد 

كثريً�، كم لم �سليمان حني ترك عمله يف �ل�سركة بعد �أن ��ستقرت �أحو�له فيها و�سارت 

له عالقات مع �جلميع بحكم �إتقانه �للغة �لأجنبية، هل كان �سليمان يخطط يف �سره 

لذلك �مل�سروع عندما ترك �ل�سركة؟، �إذ� كان �لأمر كذلك ف�سليمان رجل ذكي بحق 

ولي�س �أبله ر�ف�سًا للنعمة كما �عتقد �جلميع وقتذ�ك، هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لذي �سغل حمد 

�مل�ساريع؟،  ت�سجع مثل هذه  �سوف  �ل�سركة  �أن  ل�سليمان  �أ�سار  لكن من  تلك،  ليلته  يف 

مل يكن �جلو�ب �سعبًا، فعالقات �سليمان د�خل �ل�سركة ميكن �أن تف�سر ذلك، ملاذ� ل 

�أ�ساأل رئي�س �ملخزن، �إن عالقتي به جيدة وهو يثق بي وي�سجعني د�ئمًا، لكن علي �أن 

�أكرث  �أن يل ق�سدً� من ور�ء �سوؤ�يل، لكي يكون حري�سًا  �أمامه حتى ل يدرك  �أتغابى 
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ت�سجع م�سروعًا كان  لأنها  �ل�سركة من �خل�سارة  �سوؤ�له خوفه على م�سالح  �أظهر يف 

ميكن �أن تنتفع به، �سحك رئي�س �ملخزن ل�سذ�جة حمد �أوًل، ولركاكة لغته �لتي كادت 

�أن تقلب مفهوم �ل�سوؤ�ل لول �عتياده لغة حمد �لركيكة، �أ�سعل رئي�س �ملخزن �سيجاره 

�لثقيل �لر�ئحة و�أخذ منه نف�سًا و�لتفت بجدية �إىل حمد: هل تعتقد يا حمد �أننا جئنا 

�إىل هنا كي ننتج �لثلج و�ملياه و�خلبز و�لأطعمة ون�سق �لطرقات ونفرغ ونحمل �ملو�د؟، 

وبعد �أن �طماأن �إىل �أن حمد يفهمه قال برتكيز: نحن جئنا �إىل هنا كي ننتج �لنفط، 

هل  �لرئي�سي،  �لعمل  عن  ي�سغلنا  لأنه  غريه،  �سيء  لإنتاج  ن�سطر  �أن  خ�سارة  �سيكون 

فهمتني؟، نعم بكل تاأكيد، �أجاب حمد.

نحن نتوق يا حمد �أن جند هنا من يتوىل هذه �مل�سوؤوليات عنا، لكنكم �أنتم �لعرب 

تنق�سكم �جلر�أة د�ئمًا على تغيري و�قعكم لأنكم عندما تعتادون عماًل مربحًا وك�سبًا 

م�ستقرً� ي�سعب عليكم تركه من �أجل عمل �أف�سل يحتاج للجر�أة و�ملغامرة، فال�سركة ل 

ت�سمن ل�سليمان �لنجاح، لكنها متهد له �لطريق لكي ي�سع قدمه عليه بقوة.

�أن  بد  ل  ومر�ت،  مر�ت  له  �ملخزن  رئي�س  ي�سرتجع حديث  ذ�ك  يومه  ر�ح حمد 

هناك فر�سة ملثلي �إذن، لكن من �أين يل �ملبالغ �لالزمة مل�سروع كبري، �سحيح �سار لدي 

مبلغ جيد من خالل عملي، لكن هذ� �ملبلغ ل يكفي ل�سد ما يحتاج �إليه �مل�سروع، هذ� 

عد� عن �أنني لن �أغامر به كله و�أهدر ما �سقيت لأجله، ل بد �أن هناك فر�سة ر�ح حمد 

و�تته  �لأو�ن؟،  فو�ت  قبل  ��ستغاللها  كيف ميكن  �لأهم  �ل�سوؤ�ل  لكن  بها،  نف�سه  يقنع 

فكرة عار�سة، ملاذ� ل ي�سرتك مع �أحد �لتجار �ملوجودين يف �ل�سوق، هكذ� لن يغامر 

مباله و�سيجد مموًل جاهزً� بعد �إقناعه، رمبا لو جنح �مل�سروع حينها ميكن حلمد �أن 

ي�ستقل بنف�سه، غري هذ� فاإن �ل�سريك �سيعطيه �لفر�سة لكي يبقى عاماًل يف �ل�سركة 

على �لأقل يف �لبد�ية، بعدها ميكن �لتفكري ح�سب و�قع �حلال.

يف �ليوم �لتايل ركب �ل�سيارة �ل�ساحنة كالعادة ليجلب �ملوؤن �لالزمة، كانت تبدو 

عليه �أمار�ت �لن�ساط و�حليوية، قبل �أن يغادر طلب �إذنًا من رئي�س �ملخزن لكي يتاأخر 
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يقابله  و�سوف  و�سل  قد  ديرته  �سخ�سًا من  �أن هناك  �دعى  �ل�سوق،  �لوقت يف  بع�س 

ملعرفة �لأخبار، مل يبخل عليه رئي�س �ملخزن بهذ� �لإذن، فهو يثق به وي�سجعه ويعرف 

�أن طلباته قليلة، لكن حمد يف �حلقيقة مل يكن يف نيته �أن يرى �أحدً� من ديرته، لأن 

�أحدً� مل ي�سل من هناك، بل كان �لأمر تغطية لنيته يف لقاء �لتاجر عبد�هلل �لذي يثق 

به.

��ستغرب �لتاجر عبد�هلل عندما ر�أى حمد يطلب منه �لكالم على �نفر�د، �سرعان 

ما �سرف �لعامل من �ملحل لي�ساعد زمالءه �لعمال يف حتميل �ل�ساحنة باملوؤن، ور�ح 

�لوقت �سيق،  لأن  بطريقة جمملة  للتاجر عبد �هلل  ي�سرح مو�سوعه  �لفور  على  حمد 

بينما كان �لتاجر عبد�هلل ي�ستمع باهتمام، �أفهمه �أن �لق�سية غري قابلة للرتدد، لأن 

هناك من ينتظر ل�ستغالل هذه �لفر�سة، �سرح له �ملكا�سب �لتي ميكن حتقيقها، عدد 

له بع�س �خلدمات �لتي حتتاج �إليها �ل�سركة �لآن ب�سكل عاجل، وما د�م حمد ي�ستقي 

كالمه من م�سوؤويل �ل�سركة مل يكن هناك د�ع ملزيد من �لإقناع بالن�سبة للتاجر عبد�هلل، 

قال له �أخريً�: �إنني �أعر�س عليك �لأمر ب�سكل خمت�سر، فاإذ� �هتممت لالأمر وقررت 

�أن ن�سرتك �سويًا �سوف جنتمع مرة ثانية على �سعة من �لوقت من �أجل �لتفا�سيل، مل 

يرتدد �لتاجر عبد�هلل، بل و�فق على �لفور كي يلتقي حمد م�ساء �لغد.

يف ذلك �مل�ساء بد�أ �لبحث يف �لتفا�سيل بتحديد نوعية �مل�سروع �لذي �سيعر�سانه 

على �ل�سركة، وهو تفريغ وحتميل �ملعد�ت و�لأغر��س �لتابعة لل�سركة من �ل�سفن �لكبرية 

�لأغر��س  لتحميل  عادية  �سفينة  كبد�ية  يلزمه  �مل�سروع  هذ�  �مليناء،  �إىل  و�إي�سالها 

و�لأمتعة، وكذلك �سندًل ي�ستطيع �أن يحمل �ملعد�ت �لثقيلة مثل �ل�سيار�ت وما �سابه، 

تعهد حمد بتاأمني �ل�سفينة مع عدد قليل من �لبحارة من ديرته ب�سعر منا�سب، �أما هو 

�أن و�فق  �مل�ستعملة، مل يبق بعد  �أحد �ل�سنادل  لتاأمني  �لبحرين  �إىل  �أن يذهب  فعليه 

�لتاجر عبد�هلل �سوى �أن يقدم عر�سه لل�سركة للمو�فقة عليه، قال له حمد: �إننا يجب 

�أن نرفق هذ� �لعر�س مببلغ نقدمه كهدية يف �ل�سر لرئي�س �ملخزن كي ي�ساعدنا يف هذ� 
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�لعر�س �أمام م�سوؤويل �ل�سركة، لأن كلمته م�سموعة جدً�، و�لأجانب يثقون ببع�سهم، 

فو�فق �لتاجر عبد�هلل على ذلك.

له  �أن قدم  بعد  بامل�سروع  �ملخزن  رئي�س  باأن فاحت حمد  �لعملية  بد�أت �خلطو�ت 

�ملبلغ وهو ياأمل �أن ل تهب ريح مفاجئة من �لكر�مة حتى ل ت�سيع �آمال حمد معها، �ُسر 

رئي�س �ملخزن لبادرة حمد �لذي وعده باأنه �سي�ستمر يف ذلك �إذ� �ساعدهما يف �إر�ساء 

�مل�سروع عليهما، قال له رئي�س �ملخزن: �أح�س�ست منذ �لبد�ية يا حمد باأنك ل ت�ساأل عن 

�سيء دون ق�سد، �أنت د�هية، �ستكون رجل �أعمال كبري يف �مل�ستقبل، ثم وعده رئي�س 

�ملخزن خريً�.

�سر�ء  على  مبدئيًا  و�تفق  �لبحرين  �إىل  عبد�هلل  �لتاجر  ذهب  �لفرتة  هذه  يف   

�سندل ب�سعر منا�سب حتى يكون جاهزً� عند �ملو�فقة على �مل�سروع للبدء يف �لعمل، مل 

تتاأخر �ملو�فقة، بل جاءت �سريعًا، لأن �ل�سركة كانت باأم�س �حلاجة �إىل من يتطوع لهذه 

�ملهمة، فخ�س�ست لهما �سعرً� ت�سجيعيًا خا�سًا، هنا كان على حمد �أن يذهب يف �إجازة 

ر �ملبلغ �ملنا�سب. �إىل �لديرة لريجع مع �ملحمل �جلديد بعد �أن ح�سّ
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الغائب من جديد

كان يومًا جديدً� يف حياة حمد عندما و�سل �إىل �لديرة بعد �سنو�ت من �لغياب، 

تبدو عليه رز�نة رجال �لأعمال، كانت عودته مفاجاأة للجميع، ر�ح �لد�ين يبلغ �لقا�سي، 

�أ�سبح حكاية ت�سغل �لنا�س، هذ� �حلمد �لذي يفلق �ل�سخر بحظه، من كان ي�سدق �أنه 

حمد  يهتم  مل  �ملهابة؟.  بهذه  �إليهم  �سيعود  �لفريج  من  مقهورً�  طريدً�  ذهب  عندما 

بزيارة �أحد يف �لفريج غري �ملطوع �لذي يقدره ويحرتمه �سمنًا، �أما باقي �أوقاته فكان 

�لبحارة  باحثًا عن �سالته يف �سر�ء �ملحمل و�لتفاق مع عدد من  �ل�سوق  يق�سيها يف 

�لذين كانو� يف �أم�س �حلاجة للعمل، وللنكاية باأبي حممد كان يتعاقد مع بحارته ليفكون 

باأبي حممد، مل  �ل�سلفة �لتي �رتبط بها �لبحارة م�سبقًا  �رتباطهم به، م�ستعدً� لدفع 

يتبع يف ذلك �أ�سلوبًا مبا�سرً�، بل جعل �لبحار يتعذر �أمام �أبي حممد باأ�سباب خمتلفة 

�لتجربة مع حمد، كان  تنق�سه  �أبا حممد ل  لكن  �أن يذكر حمد،  �رتباطه دون  لفك 

يعرف �أن ثمة م�سكلة �سوف حتدث يف �لفريج ما د�م حمد موجود فيه، لكن بكربيائه 

وتعاليه �ملعهودين مل يظهر �أي قلق بهذ� �ل�ساأن، بل كان ي�سطنع �لالمبالة ويزدري 

د�ئمًا �أمام �أبي ح�سني حمدثي �لنعمة �لذين يحاولون تقليد �لأكابر ومد رقابهم �إىل 

�لأعايل، لكنها �ستنك�سر يف �لنهاية ويرجع كل �إن�سان �إىل �أ�سله، �أما �أبو ح�سني فلم يكن 

�أمامه �إل �أن ي�ساير �أبا حممد يف تعليقاته على حمد وزر�يته عليه، رغم �أنه كان يتوق يف 

�سره لالت�سال به ب�سكل مبا�سر من باب �لف�سول وحب �لنا�س �لذين ميتلكون �لرثوة، 

�سو�ء �أكانو� و�سعاء �أم �أ�سالء، لكن حمد مل يتح له هذه �لفر�سة، بل ظل يتعاىل عليه 

ويتجافاه، لأنه ل يثق به، كذلك يود لو �نتقم منه، فاأبو ح�سني �أحد �أبرز �لنا�س �لذين 

يكرههم.

��ستطاع حمد �أن يح�سل على عرو�س كثرية ومغرية من �أ�سحاب �ل�سفن �لذين 

بال�سفن  خلربته  �لأ�سلح  ب�سر�ء  عليه  �أ�سار  �لذي  خمي�سًا  معه  �أخذ  �لك�ساد،  يعانون 

بهرته  �أن  بعد  ثوبني جديدين  �جلميلة  نورة  لبنته  و��سرتى  �إكر�مية جمزية  فاأعطاه 
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تلك �لطفلة، مل يبق �أمامه �سوى �أن يرجع �إىل �ل�سركة بعد �أن جهز كل �سيء جاء من 

�أجله.

خالد  كان  �سابًا،  �أ�سبح  �لذي  خالدً�  �لتقى  �ملطوع  بيت  يف  �لأم�سيات  �إحدى  يف 

متحم�سًا لروؤية حمد بعد �أن بهرته �لأخبار �لتي تناقلها �لنا�س عن حكاياته عن �ل�سركة 

وركوب �ل�سيارة وروؤيته �لطائرة �لتي تعمل من ذ�ت نف�سها كاأن بها �سياطني، وكذلك 

عن فر�س �لعمل �ملتو�فرة هناك بعد �أن �ساقت بخالد �ل�سبل يف �إيجاد عمل ينا�سبه، 

�أما حمد فقد عانق خالدً� �لذي تركه طفاًل، كان منذ �لبد�ية يتوق لزيارتهم و�ل�سالم 

باأبي حممد  �ل�سديد لهم، لكنه كان يخ�سى �ل�سطد�م  �أم خالد وخالد لتقديره  على 

وكالم �لنا�س يف حق �أم خالد �لتي تعي�س لوحدها يف �لبيت، مل يت�سور �أن خالدً� هو 

�ملهابة و�جلاذبية،  �لآن، �ساب ل يخلو وجهه من طفولة لكن ل تنق�سه  من يجال�سه 

بادره حمد: ملاذ� ل تعمل يا خالد يف �ل�سركة، �إن هناك فر�سًا كثرية للعمل لأمثالك، 

�ساأقف �إىل جانبك و�أزكيك عند روؤ�سائي.. �ساعتها مل ي�سدق خالد ما ي�سمع، فالتفت 

�إىل عمه �ملطوع ي�ستنجد به لأنه يعرف و�قعه مع �أمه، كان حمد على عجلة من �أمره، 

فاعتذر منهما وهو يقول خلالد فّكر يف �لأمر و�ساأمر بك غدً� ملعرفة قر�رك �لنهائي، 

�أما خالد فقد �أح�س �أنه لو فّوت على نف�سه هذه �لفر�سة ف�سوف يقتل حياته �إىل �لأبد، 

رّبت �ملطوع على كتف خالد، كان ي�سعر متامًا مبا يعتمل يف نف�سه �ل�سابة:

- ما عليه يا ولدي خالد، �إن �ساء �هلل ي�سري خري.

- �أحب ر��سك يا عمي بو جا�سم، حاول تقنع �أمي تخليني �أ�سافر وّيا حمد، �نت 

�سايف وعارف بحالتنا، �أنا مهب قادر �أو�يه �أمي، ما �أبيها ت�سعر �إين جاحد بف�سلها 

علّي، لكني ما �أقدر �أمت مثل �مل�سجون عندها طول عمري.

كانت �لكلمات تتفجر على ل�سان خالد �لذي يكافح من �أجل �أن ل يهزم هذه �ملرة 

على يد �أمه، لأول مرة ي�سعر �ملطوع �أنه �أمام رجل حقيقي يريد �أن يقطع �لأ�سباب �لتي 
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تربطه بطفولته �ملدللة، �سمه �إليه بقوة، بينما ر�ح خالد ينتحب على �سدره..

- عنّي خري يا ولدي ول ي�سيق خاطرك.

يف بيت �أم خالد ر�ح �ملطوع يحاول بكل ما �أوتي من كيا�سة �لقول �إقناع �أم خالد 

بال�سماح لولدها كي ي�سافر برفقة حمد للعمل يف �ل�سركة، بينما ر�حت دموعها �لتي 

نفرت من عينيها �لو�لهتني بغز�رة ت�سابق كلمات �ملطوع، حتاول �ل�ستنجاد باأم جا�سم 

�لتي �أ�سارت �إليها باأن ل حيلة يف �لأمر، مل جتد �أم خالد عذرً� ملوقفها �سوى �أن قلبها ل 

يطاوعها على روؤية ولدها بعيدً� عنها، لكن �ملطوع و�جهها بح�سم:

- �نتي تبني تخ�سرين ولدج يا �أم خالد وّل �سلون؟

- �أنا...؟!

- �إيه، �نتي، عيل لي�س توقفني يف طريجه؟ لو �ن ولدج ل �سمح �هلل ما�سي بطريج 

�سني كان كلنا وقفنا معاج، لكن ولدج خالد يدّور �لرزق �للي �هلل �سبحانه بارك فيه، يا 

ليتج �سفتيه وهو ي�سيح جد�مي.

- خالد ي�سيح؟

- �إيه ي�سيح من قلة �حليلة، ما يقدر يت�سرف يف نف�سه، كله خايف تزعلني عليه، 

عاد �نتي لزم تاخذين بخاطره وتو�فجينه يف �للي يبيه يا �م خالد، و�ملثل يقول �كر�م 

�لنف�س هو�ها، �إيه، و�نتي ما تنق�سج �ملعرفة.

ت�سع �أم خالد يدها على ر�أ�سها بينما متك�سها �أم جا�سم:

- يا ويل قلبي من �للي ��سمعه.

- ت�سربي باهلل يا �أم خالد.

- كلها �سنة و�سنتني ويرد لج بال�سالمة، وحمد تعهد جد�مي �إنه بيحط باله عليه 

وبي�سمن له �ل�سغل، ��ستبغني بعد؟!!.
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مل يعد لدى �ملطوع ما يتكلم به، ترك معها �أم جا�سم لتهدئتها وذهب �إىل �مل�سجد 

�أن  �أن عليه  لإقامة �ل�سالة، كان خالد ينتظره هناك بفارغ �ل�سرب، فهم من عينيه 

�ملو�جهة  يوؤجل موقف  �لبيت كمن  �إىل  �لرجوع  تاأخر خالد يف  �ليوم  يرتيث، يف ذلك 

بينه وبني �أمه �لتي ل يحتمل �سعفها �أمامه �أبدً�، عندما دخل من باب �لبيت بهدوء يف 

تلك �لليلة وجد �أمه جال�سة لوحدها على �مل�سطبة �ملو�جهة لباب �لبيت، لأول مرة يف 

حياته يو�جه عيني �أمه �للتني تعاتبانه بعمق �حلزن �لذي متتلئان به، لكنه د��س على 

خ�سيته وخطا نحوها:

- م�ساء �خلري.

ودون �أن تتطلع �إليه، بل ظل ر�أ�سها منك�سًا و�سوتها تخنقه �لعربة:

- متى تبغي ت�سافر يا خالد؟

مل ي�سدق ما ي�سمع، �أ�سابته �ل�سدمة و�لذهول حتى جاءه �سوت �أمه مرة ثانية:

- �أقول متى تبغي ت�سافر يا خالد؟

وجد نف�سه من�ساقًا باجلو�ب:

- عقب باكر يا ميه..!!

- ميه خالد، توعدين يا ولدي خالد وعد..؟

- �آمري ميه.

- �إذ� �سفت يف �سغلك م�سقة �أو ما يجوز لك توعدين �نك ترجع �لبالد ول تغ�سب 

نف�سك عليه..؟

وبا�ست�سالم:

- �أوعدج ميه...
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وكمن تقتلع كبدها من جوفها:

- �هلل يوفقك يا ولدي.

عانقته وهي تبكي على �سدره بحرقة كاأمنا تودعه �إىل �لأبد.

�سمع �لعم �أن �بن �أخيه خالدً� �سي�سافر مع حمد يف �لغد للعمل يف �ل�سركة، ُجن 

جنونه، مل يحتمل فكرة �أن ي�سافر �بن �أخيه مع حمد بالذ�ت، ت�سور �أنها طعنة �أخرى 

�ملال ف�سوف  �إذ� كانت حجته  �أن مينع ذلك،  �أخيه، كان عليه  بابن  له حمد  ي�سددها 

�أعطيه.

عمه  �إن  له  ليقول  �ل�سر  يف  كو��سطة  ح�سني  �أبا  �أخيه  لبن  بعث  �لأمر،  يطل  مل 

م�ستعد لإعطائه مبلغًا منا�سبًا على �أن يرتك فكرة �ل�سفر مع حمد، غري �أن خالدً� خيب 

ظن عمه ومل يعر وعوده �أي �هتمام، كانت �ملغامرة يف �ملجهول – �ل�سركة – هي ما 

�سده ليرتك كل �سيء ور�ءه.

�أن  بعد  وولدها خالد  �لأم  بني  ود�ع حار  كان  �لباكر،  �ل�سباح  �ل�سفينة يف  عند 

�أن تد�س قر�آنًا  �أم خالد  تن�س  ولدها طرفة عني، مل  ي�سهو عن  �أن ل  ��ستحلفت حمد 

�ل�سفينة  �أ�سرعة  �متالأت  وعندما  له،  هياأتها  �لتي  �أغر��سه  �سرة  يف  �حلجم  �سغري 

بالهو�ء و�أخذت تبتعد عن �ل�ساطئ مل تعد �لأم حتتمل �لوقوف على قدميها فجل�ست 

على �لأر�س وهي تنتحب، وز�د بكاوؤها وهي ترى �ل�سفينة تغيب ور�ء �لأفق، و��ستندت 

�أما خالد فقد كان يغطي م�سامعه  �أم جا�سم وفاطمة �للتني قادتاها �إىل �لبيت،  �إىل 

حمد  بينما  وبكاوؤها،  �أمه  �سر�خ  �إليه  ي�سل  ل  حتى  قوة  بكل  عليهما  وي�سغط  بيديه 

يجل�س �إىل جانبه، وحني غابت بيوت �لديرة عن عينيه �ملحمرتني ر�ح رذ�ذ �ملوج �لذي 

ي�سرب جو�نب �ل�سفينة ينع�س قلبه �لذي يتوق للمغامرة و�ل�سفر، و�سرعان ما دبت فيه 

�لروح لي�سارك �لبحارة �أعمالهم وغناءهم �لذي �أز�ح عن �سدره ثقل �لهم �لذي جتمع 

حلظة �لود�ع.
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يف �ل�سركة بد� كل �سيء غريبًا على عينيه، ��ستطاع حمد �أن يجد له وظيفة بعيدة 

عن متاعب �حلفر ومد �لأنابيب بو��سطة رئي�س �ملخزن، عينوه معاونًا ل�سائق �سيارة 

�ل�سحن �لتابعة للمخازن، ول�سد ما كانت فرحته و�إح�سا�سه بالتفوق عندما �أخربوه �أن 

هذه �لوظيفة تتيح له �أن ي�سبح �سائقًا يف �مل�ستقبل، رمبا يو�تيه �حلظ �أي�سًا ويدخل 

دورة للميكانيك في�سبح عاماًل حمرتفًا ذ� ر�تب جيد يف �ل�سركة، يف تلك �لليلة رغم 

تعب �لنهار �لذي �أجهده ظلت �أحالم �مل�ستقبل تر�ود خاطره، هل �سحيح �أنني �ساأ�سبح 

�سائقًا لهذه �لبلية �لتي تقودها �ل�سياطني؟ كيف ت�سور نف�سه وهو عائد للديرة بهذه 

�ل�سيارة؟، �سوف يهرب �جلميع من �أمامه، لن ي�سدقو� هذه �لأعجوبة، لكن ما معنى 

ي�سغل ذهنه عن  �للغز، كان هناك ما  نف�سه كثريً� يف حل هذ�  يتعب  ميكانيك..؟ مل 

�أحالم  مثل  �أ�سبحت  �لتي  �أمه  �سورة  على  تغفو�ن  �ملتعبتان  عيناه  ور�حت  �سيء،  كل 

�مل�ستقبل �ملوعود لديه، بعيدة عنه قريبة، ترددت هذه �لكلمات �لأخرية ك�سدى عميق 

يف كيانه ومل يدر بعدها �سوى �أنه ��ست�سلم حللم غائم �ل�سورة، بعيد، قريب، لكنه ل 

ينبئ باخلوف �أبدً�..!

متنى �أبو ح�سني لو �أن �لأر�س �ن�سقت و�بتلعته قبل �أن يرى ظنونه �لقدمية تتحقق 

�أمام عينيه، لأول مرة ي�سعر �أنه كالأبله ل حول له ول حيلة، يف �ملا�سي �كت�سف �سياع 

�أنها  �بنته �سلمى معتقدً�  �لفلو�س من �سندوقه فرد �لأمر لن�سيانه، ومرة �تهم  بع�س 

ي�سدق  �أن  دون  مربحًا  �سربًا  كعادته  يومها  ف�سربها  �سالح  �أخيها  م�ساعدة  حتاول 

حلفانها له وتو�سالتها..!، �مل�سيبة تكمن يف نومه �لثقيل، لو �نهد �لبيت فوق ر�أ�سه ما 

�سعر ب�سيء وهو نائم، كاد �لغيظ �أن يفتك به، فهذه �ملرة مل يكن �ملبلغ �مل�سروق يعرب 

عن حياء �لل�س �أبدً�، لأن �سندوق نقوده �أفرغ متامًا، مل يكن هناك من يتهمه غري �أخي 

�أوجعه هذ�  تت�سرت عليه، ما �لفرق..؟  �أو  �أن زوجتي متعاونة معه  زوجته عتيق، ل بد 

�لكت�ساف مثلما �أوجعه �سياع �لنقود، لكن ما هو �أمر من هذ� �لوجع هو �سماتة �لنا�س 

به وبحاله �لذي �آل �إليه بعد تنكره لأولده، كم وقف �إىل جانب زوجته �سدهم و�أد�ر 
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�ملد�هن  �ل�سعفاء،  �ملتكرب على جميع  �سخر منهم، هذ�  بل  �لنا�س؟،  لن�سائح  ظهره 

جلميع �لأقوياء، جاء �لوقت �لآن لكي يتعرى متامًا مف�سوحًا باحلقيقة �ملرة، ل، لن 

تفلت مني مع �أخيها، �ساأ�سرتد فلو�سي ثم �أطردها من �لبيت معه، لكن ماذ� لو �أنكرت، 

�أ�سكوهما للقا�سي، �أي نعم للقا�سي..!، �سار لها مدة ت�سجر مني، ترفع �سوتها علي 

مني،  �سيحميها  �أنه  تعتقد  �أخيها،  جميء  بعد  تغريت  كالكلبة،  طيعة  كانت  �أن  بعد 

خاب فاألها، مل ي�ستطع �مل�سي �أكرث يف غيظه، ر�ح �إىل زوجته ي�سرخ باحلقيقة �لتي 

�كت�سفها، رغا و�أزبد، بينما �نربت له متحدية �سر�خه، حني هددها بالقا�سي �تهمته 

بافتعال �لق�سة من �أجل تطليقها و�لبحث عن زوجة جديدة، وعندما وجد �أن �سر�خه 

يفتك به ول يوؤثر فيها حاول معها بال�سيا�سة، لكن ما حاوله كان عبثًا، هنا خرج من 

�لبيت م�سممًا على ��ست�سارة �ملطوع يف �لذهاب �إىل �لقا�سي.

هذه  يف  ن�سيحته  يرتقب  ح�سني  �أبو  بينما  ي�سمع،  ملا  �أ�سفًا  ر�أ�سه  �ملطوع  هز 

�لق�سية:

- ها ��سقلت يا مطوع..؟

- �هلل يهديك يا بو ح�سني، م�سكلتك �سعبة عل�سان ما عندك دليل تثبت فيه من 

باق �لفلو�س، و�لقا�سي ما يقدر غري يحلفهم �ليمني.

- يعني فلو�سي �ساعت خال�س؟

- �لفلو�س تتعو�س يا بو ح�سني، لكن �للي ما يتعو�س هو خ�سارتك لعيالك.

ل يحتمل �أبو ح�سني هذ� �حلديث:

- ردينا على طري يا�للي يا مطوع، �أنا وين و�نت وين؟

نه�س �أبو ح�سني مغ�سبًا كاأمنا ل ي�ستطيع مو�جهة هذه �حلقيقة، ل ي�ستطيع لأنه ل 

يت�سور نف�سه نادمًا يلهث ور�ء �أولده كي ي�سفقو� عليه، كان �أول �سيء قاله لزوجته حني 

و�سل �إىل �لبيت �إنه ل يريد �أن يرى رقعة وجه �أخيها يف بيته مرة ثانية، مل يكن �أخوها 
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بحاجة �إىل ذلك، لأنه ترك �لبيت فعاًل منذ �أن �ساعت �لفلو�س.

بقي �أبو ح�سني �أكرث من ع�سرة �أيام مقاطعًا زوجته، لكنه كان يعاقب نف�سه �أكرث 

ت�سنعت  �لآخر،  يف  �إليها  مرده  �سربً�،  عنها  ي�ستطيع  ل  �أنه  تعلم  �إنها  يعاقبها،  مما 

رمبا  لها،  �لأعذ�ر  خلق  ي�ست�سيغ  ر�ح  هو  بينما  حجرتها،  يف  نف�سها  عزلت  �مل�سكنة، 

يعد  مل  �لقطيعة،  �أيام  بقدر  �إليها  لهفته  �زد�دت  باتهامها؟،  ت�سرعت  ملاذ�  ظلمتها؟ 

ي�ستطيع �ل�سرب �أكرث من ذلك بعيدً� عنها، مل يدِر كيف ��سرت�ساها، مباذ� وعدها؟ 

لكن �لذي يعرفه موؤكدً� �أن �لأمور عادت �إىل طبيعتها متامًا تلك �لليلة.
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املعر�س

يف �سباح �أحد �لأيام �ملاطرة بعد �أيام من �جلفاف و�لربد �ل�سمايل �لقار�س، كان 

�إبريقًا لل�ساي، مقربًا  �أبو ح�سني يجل�س يف دكانه و��سعًا على موقد �حلطب �ل�سغري 

�أقد�مه �لباردة منه لكي ي�سعر بالدفء، وقد ر�ح يف ن�سف �إغفاءة لذيذة ريثما يغلي 

�ملاء يف �لإبريق، جاءه ز�ئر مل يتوقعه قطع عليه �إغفاءته، ما �لذي جاء باأبي حممد �إيل 

يف هذ� �ل�سباح؟ �إنه ل يفعلها بالعادة، تردد هذ� �ل�سوؤ�ل يف ر�أ�سه بينما كان يرحب 

باأبي حممد ويدعوه للجلو�س، ل بد �أن �أمرً� ور�ء جميئه ع�ساه خريً�. كان �أبو حممد 

�أمور متفرقة  �أبا ح�سني يف  ر�ح يحدث  ودودً� غري متجهم كعادته،  �ل�سباح  يف ذلك 

دون تركيز على �أحدها، ثم �أبدى عتبه �ل�سديد عليه لأنه مل يطلعه على ق�سة �ل�سرقة 

منذ �لبد�ية، عار�سًا م�ساعدته، مما جعل �أبا ح�سني ي�سطرب وهو ي�سمعه يتكلم عن 

حتى  �حلال  �سيق  نف�سه  �لوقت  يف  �سارحًا  و�سهامته،  نخوته  يطري  فر�ح  �مل�ساعدة، 

يبقي خط �ملبادرة مت�ساًل، لأنه كان فعاًل بحاجة �إىل �مل�ساعدة.

بينما كان يقدم له كاأ�س �ل�ساي، جاءه �سوته هذه �ملرة جادً� وبرتكيز:

- �أقول يا بو ح�سني، �سخبار بنتك �سلمى هالأيام؟

مل يتوقع �ل�سوؤ�ل، لكنه �أجاب بال مبالة و��سحة:

- �سخبارها يعني، قاعدة يف بيت �أخوها �سالح وولدها ملعوزها، م�سكينة حظها 

طايح.

- مهب ناوي تزوجها يا بو ح�سني؟ وّل تبيها تتم قاعدة جذي يف بيت �أخوها؟

- ودي �أزوجها �ليوم قبل باكر، لكن حمد تقدم لها من عقب ما توفى ريلها.

- �أنا ياّيك عل�سان �أخطب �سلمى يا بو ح�سني، �سقلت؟

مل ي�سدق �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�سف �ل�ساي حني �سمع كلمات �أبي حممد �لأخرية، فرتك 

�لكاأ�س وقد ز�د ��سطر�به:

- �لعفو، من قال عندي مانع؟ هذ� ي�سرفني.

- عيل على بركة �هلل، �سر�يك باكر..

هنا تذكر �أبو ح�سني �أمرً� فقطع على �أبي حممد كالمه:

- �أنا من ر�يي يا بو حممد ناأجل �ملو�سوع �سوي.

وقد فوجئ �أبو حممد:

- ناأجل �ملو�سوع.. �سال�سبب؟

- �ل�سبب �هلل ي�سلمك �أخوها �سالح، ما �بيه ي�سوي لنا م�سكلة، �أنا �أ�سوف نخلي 

�لتفاق بينا حلني ي�سافر �سالح عقب ��سبوع وّل ��سبوعني، و�ساعتها نتمم �لأمر باأمان 

و�سالم، �سقلت؟.

�أية فكرة للمعار�سة على  �أنه ل ي�ست�سيغ  �أبي حممد ما يقوله رغم  �أمام  مل يكن 

ر�أ�سه  فوق  �لب�ست  ن�سر  �أن  بعد  �لبيت  �إىل  ليعود  ونه�س  متفهمًا  ر�أ�سه  هز  �سخ�سه، 

ليحميه من �ملطر، �أما �أبو ح�سني فقد عاد �لب�سر �إليه من جديد، رجع �إىل جل�سته، مدد 

�ساقيه باجتاه �ملوقد فاركًا يديه وهو يتاأمل �ملطر، من قال �إن �ملطر ل ياأتي باخلري؟.

�أي �سيء  كانت �سلمى فتاة رقيقة حتب �لنطو�ء على نف�سها، تتوج�س خوفًا من 

يخطر لها، ز�دتها وفاة زوجها �ملبكرة �إح�سا�سًا بحظها �ل�سيء يف هذه �لدنيا، ورغم 

ما عانته يف هذ� �لزو�ج �إل �أنه كان �أف�سل حاًل من عي�ستها يف بيت �أبيها، لعل �نتقالها 

للعي�س يف بيت �أخيها �سالح �أ�سعرها مبعنى �لأمان لأول مرة يف حياتها، لعطفه عليها 
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ووقوفه د�ئمًا جلانبها لو تعر�ست زوجته لها.

�أتعبها ولدها حممد �لذي ل ي�سبه �لأطفال، ورغم و�سامته وود�عة وجهه �إل �أنه 

ل ي�سحك ول يناغي، تاأخر يف �لكالم، �سارت ت�سجر منه، �أح�ست كاأمنا هو جزء من 

ماأ�ساتها �لتي تريد �لهرب منها ون�سيانها، �أر�حها كثريً� �أن جدته �أم جا�سم مت�سكت به 

و�أبقته عندها حني غادرت �سلمى لبيت �أخيها، مل يكن متعلقًا بها، على �أي حال كانت 

�أو مرتني يف �لأ�سبوع، لتعود بعد ذلك بالنطباع نف�سه، ليته ما عا�س، ما  تزوره مرة 

معنى حياته؟.

مل تدر �سلمى يوم ودعت �أخاها �سالحًا كعادتها �أنها �ستلقاه مرة �أخرى يف بيتها 

يومني من  بعد  و�لدها  ببالها ذلك حتى جاءها  �أبي حممد، مل يخطر  بيت  �جلديد، 

�سفر �أخيها ليبلغها كي جتهز نف�سها لتزف �إىل �أبي حممد، تو�سلت �سلمى لعمها �ملطوع 

و�أم جا�سم كي يقفا يف وجه �أبيها، على �لأقل �أن ينتظر رجوع �أخيها من �ل�سفر، لكن 

�أبا ح�سني كان م�سممًا بعد �أن �تفق مع �أبي حممد على كل �سيء، �ن�ساعت يف �لنهاية، 

ذهبت منك�سرة �إىل بيت زوجها �جلديد، هناك تو�فر لها كل �سيء، �إل �حلنان �لذي 

جذوة  فيه  �نطفاأت  كيان  �إىل  �جلديدة  �خليبة  هذه  حولتها  حياتها،  طو�ل  �فتقدته 

�حلياة، �نعدم لديها كل �إح�سا�س، كل �سيء �سار �أكرب منها و�أقوى، وهي مقهورة �إىل 

درجة �ملوت.

كم كانت �سدمة �أخيها كبرية بعد عودته من �ل�سفر، �أدرك �أن �أباه قد باعها دون 

بحرقة  بالبكاء  �أخته  �نفجرت  وهناك  �أخته،  لريى  فوره  ر�ح من  �أحد،  ي�ساأل عن  �أن 

�أمامه كاأنها مل تبك من دهور، ر�حت ت�سكو له قهرها و�نك�سارها، بينما هو غري قادر 

على �لكالم، حب�ست �لغ�سة كل �لكلمات يف حلقه، تركها م�سرعًا �إىل دكان �أبيه، مل 

يعد قادرً� على �سماع �ملزيد، وهناك كان يجل�س �أبو ح�سني متوج�سًا مع �ملطوع، وحني 

ر�أى ولده قادمًا �إليه و�لدم يكاد ينفجر من وجهه حاول مكابرً� �أن ي�سكته ب�سوته �لقوي 

قبل �أن ينطق، لكن �سالحًا كان لديه �لكثري ليقوله، مل يدر عن نف�سه كيف وقف للمرة 
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�لأوىل متحديًا �أباه و�سر�خه وهو ي�ساأله و�لدمع ينفر من عيونه:

- لي�س يا يبه �سويت جذي، لي�س؟

هجم �أبو ح�سني ر�فعًا عقاله لي�سرب �سالحًا:

- مب قا�سر غري �نت حتا�سبني يا�لكلب..!!

�لنا�س،  وعلى �سدر  �أن جتمهر  بعد  بعيدً�  و�أخذ �سالحًا  به  �أم�سك  �ملطوع  لكن 

�ملطوع ر�ح �سالح يبكي بحرقة..

�إبلي�س يا �سالح، هذي �أبوك ح�سابه عند رب �لعاملني مهب عندك،  - تعوذ من 

و�للي �سار �سار ما تقدر ترده �حلني.

يلتفت �إليه �سالح منفعاًل:

- لكن �مل�سكينة �سذنبها يا عمي؟ �سذنبها؟!.

- �هلل يعينها، �سن�سوي يا ولدي، �حلني خال�س ما عاد ينفع هالكالم.

كان �سالح يف هاج�س �آخر:

- عمري كله ما �أ�ساحمه.

- ل يا ولدي، ل تقول هالكالم، �نت عاقل، �أبوك له حق عليك وحمد يو�فجك ل 

�ل�سرع ول �لنا�س �إذ� تخليت عنه.

- ح�سبي �هلل على �لظامل، ح�سبي �هلل.

لأهله،  حمبًا  عاقاًل  �لعريكة،  لني  �لقلب،  طيب  �جلميع  يعرفه  كما  �سالح  كان 

تر�سيه �أي بادرة، و�أكرث ما كان يوؤمله �إدر�كه �أنه ل ي�ستطيع �أن يفعل �سيئًا، لأن �لظروف 

�أقوى منه، ورغم �ندفاعه وحما�سه يف �لبد�ية، �إل �أنه �سرعان ما يعود �إىل طبيعته بعد 

لتن�سيه  �لعمل  تاأخذه دو�مة  لو كان مرً� علقمًا، و�سرعان ما  �أيام ر��سيًا بحظه حتى 
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همومه �ل�سخ�سية من �أجل لقمة عي�سه.

�أين �أنت �لآن يا خالد لرتى �أفر�خ �حلمام �جلديدة، كنت حتبها كثريً�، تقعد �إىل 

جانبي ترقبها ب�سغف وهي متّد مناقريها �لطرية من �لع�س منتظرة وجبتها �لطرية 

�ملعجونة بريق �أمهاتها، يا �هلل... �ملنظر نف�سه يتكرر �أمام عيني ها هنا، لكنك هذه 

�ملرة ل�ست �إىل جانبي لرت�ه، كيف تعي�س بعيدً� عني، �آه لو تعلم بحايل يف غيابك، �أنا ل 

�أ�سدق نف�سي كيف �ساأر�ك عندما تعود �إيل، ل �أ�سدق �أنني �ساأكون قادرة على �لوقوف 

�أو �لكالم، لأن قلبي �سينخلع وقتها من مكانه، و�إذ� عدت ل حتلم بال�سفر مرة �أخرى 

بعيدً� عني، لأنك �ستحكم مبوتي وتكون جاحدً� حلبي و�أمومتي.

ر�سالتك �لتي بعثتها و�سلت �إيل منذ يومني يا نظر عيني، قر�أها يل عمك �ملطوع، 

يا ولدي  كلماتك حفظتها يف قلبي، لكن ملاذ� بعثت كل هذ� �ملبلغ؟ ل ت�سايق نف�سك 

فنحن بخري و�حلمد هلل، لكن �لأمر �لذي ل تدريه يا خالد هو مر�س �أختك ح�سة، 

منذ �سهر وهي عليلة تذوب يومًا بعد يوم، عجزت معها، مل �أترك دو�ء عند �أبي ح�سني 

�إل جربته لها: ورد ل�سان �لثور، �لعنزروت، �ل�سرب، بنت �لذهب، علك �لبان، �ل�سدر، 

لكن دون فائدة، ل تذوق طعم �لأكل حتى لو كان من يد فاطمة، �أنا خائفة عليها من 

�إنه دخل �لديرة و�أ�ساب بع�س �لنا�س، �حلمد هلل �أنك بعيد  مر�س �جلدري، يقولون 

يف هذ� �لوقت، �جلميع ل يخرجون من بيوتهم �إل لل�سرورة خوفًا من هذ� �ملر�س يا 

كايف �ل�سر..!

ما �أقول لك عن فاطمة �لتي ل تفارقني مع �بنتها، معروفهم ل �أن�ساه يف حياتي، 

وخمي�س �لطيب يجلب لنا كل �لأغر��س �لتي نحتاج �إليها، فاطمة د�ئمًا تعتني باأختك، 

�مل�سكينة عنيدة حتى يف مر�سها، يا ليتها تعرف كم حرقت قلبي و�أنا �أر�ها على هذه 

�حلال ل �أقدر �أن �أفتديها ب�سيء.

خالد يا حبيبي تقول يل يف ر�سالتك �إنك تعلمت �ل�سو�قة، و�أنا خائفة عليك، من 
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يدري، رمبا كان يف هذه �ل�سيارة جان كما يقولون، �أنا ل �أنام �لليل من خويف عليك.

�نتبهت �أم خالد للطفلة نورة تاأتي �إليها ب�سرعة و�لفزع يف عينيها:

- ها �سفيج يا نورة..؟

- عمتي، �أمي تقول �إن ح�سة تزوع دم!!

- تزوع دم؟!

�نطلقت �أم خالد �إىل �حلجرة مروعة حيث ترقد �بنتها و�إىل جو�رها فاطمة تبكي 

ب�سمت، مل تكن تعلم �أن هذ� هو �آخر عهدها بابنتها �لتي بد�أت بالحت�سار، من �أول 

�أخذت  �آخر،  �إىل مكان  ر�أت عينيها وقد حتولتا  �لقا�سية حني  نظرة عرفت �حلقيقة 

ت�سرخ، بينما ر�حت �أختها تبكي ل�سر�خ �أمها، وفاطمة حتاول تهدئتها، ونورة مذعورة 

ل تعرف �أين تختبئ، ورغم �أن مر�س �جلدري مل يكن هو �ل�سبب يف وفاة ح�سة، �إل 

�أن �لنا�س �عتقدو� ذلك، �أخذو� �جلثة ب�سرعة ودفنوها بعيدً� و�أحرقو� ثيابها وجميع 

متعلقاتها حتى ل ينت�سر �ملر�س، و�ُسطف �لبيت باملاء �ملغلي وُبّخرت �حلجر�ت.

يف �لليل كان �سوت �أم خالد �ل�سارخ �مللتاع يحرق �لعتم �لذي �أرخى �سدوله على 

�لفريج، مل يكن مب�ستطاع �أحد �أن يخفف عنها هذه �للوعة، كان �أبو ح�سني يتململ كلما 

و�لت�سليم  بالعقل  �للو�تي ل يت�سفن  �لن�ساء  �لباكي ويتحوقل من طبع  �سمع �سر�خها 

لأمر �هلل، بينما كانت خماوفه �ملر�سية جتعله حري�سًا على �قتناء دو�ئه �لذي �أعده 

بنف�سه من �ل�سبع �ملو�سوفات، ويف كل منا�سبة و�أخرى يبلع قلياًل منه ليطمئن هو�ج�سه 

�ملت�سائمة.

هناك بعيدً� يف �ل�سركة حدث �أمر غريب بالن�سبة للعمال حني �أعطاهم �لطبيب 

و�ملمر�سون حقنًا يف �أذرعتهم حلمايتهم من مر�س �جلدري كما قالو� لهم، ي�سحك 

لذلك حمد �ساخرً� �أمام خالد:

عقلهم  هالأجانب  �سج  �ملر�س،  قبل  ينعطى  �لدو�  �إن  �سمعت  ما  عمري  �أنا   -
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عجيب!

لكن خالدً� ينتبه لأمر �آخر:

- لكنهم قالو� لنا �إن عقب �حلقنة بت�سيدنا �سخونة، وعل�سان جذي خففو� علينا 

�ساعات �لعمل، و�حلني �أح�س بتك�سر يف ج�سمي.

- و�أنا بعد �أح�س مثلك جذي!!.

كان هذ� �لإح�سا�س دلياًل على �سدق �أطباء �ل�سركة، �أل يكفي �أنهم توقعو� ذلك 

قبل حدوثه؟، لكن �ملقارنة ظلت �لد�فع �لذي يبعث �سخرية حمد �لظريفة حني كان 

يت�سور ما �سيقوله �أهل �لديرة عندما ي�سمعون بذلك، �أما خالد فكان قلقًا على �أخبار 

�لديرة من �سر هذ� �ملر�س، يو�فقه حمد على ذلك، لكنه �أبعد عنه �ملخاوف باأنه �سمع 

فيها جميع  �كت�سح  �لتي  �ل�سابقة  كاملر�ت  لي�س  �ملرة،  �ملر�س حمدود هذه  �نت�سار  �أن 

كان  �لذي  �ل�ساعر  �لبدوي  ذلك  ق�سة  ر�ويًا  �لفر��س  على  حمد  ي�سرتخي  �ملناطق، 

�أهله لكي يبتعدو�  �أ�سيب مبر�س �جلدري فا�سطر  م�سهورً� بعزفه على �لربابة كيف 

�أن  �أبى  �لذي  �لويف  وكلبه  مذبوحًا  جماًل  له  تاركني  باملر�س،  ي�سابو�  ل  حتى  عنه 

يفارقه، ويقدر له �أن ي�سفى من هذ� �ملر�س بعد �أن ت�سوه وجهه، ثم كيف عاد �إىل �أهله 

فلم يعرفه �أحد، فقام بالعزف على �لربابة فعرفو� نغمته �ملميزة، كان خالد �سارحًا يف 

هذه �لق�سة، غري �أن حمد قطع عليه �سرحانه بتعليقه �ل�ساخر:

- لو �حلني معاي �لربابة كان غنيت �سوي.

- للحني تعزف على �لربابة يا حمد..؟

- �أي ربابة �هلل يهديك يا خالد، �حلني وقت �لطرب وطق �لعود و�ملر�وي�س.

ل يفهم خالد هذ� �ملغزى �لذي ي�سري �إليه حمد يف كالمه، لكنه مل يكن مرتاحًا 

ل�سماع كلمات مثل �لعود و�ملر�وي�س، لأنه تذكر ت�سنيع �ملطوع باأ�سحاب هذ� �لكار، مل 

يكن حمد مازحًا يف ذلك، لأنه بد�أ فعاًل بالرتويح عن نف�سه يف تلك �جلل�سات �خلا�سة 
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�لتي يلفها �لليل وحتميها �لبيوت �مل�ستورة عن �أعني �لرقباء، غري �أنه ما كان م�سرفًا يف 

ذلك، فطموحه و�أعماله �لنا�سطة هي ما يهمه بالدرجة �لأوىل، �أما خالد �لذي تعلم 

�أ�سبحت هذه �ملهنة هي رهانه على �مل�ستقبل  �ل�سو�قة باأ�سرع مما كان يت�سور، فقد 

ي�سبح  حينها  �مليكانيك،  تعلم  وهي  �لأكرب،  للخطوة  نف�سه  يعد  بد�أ  به،  يحلم  �لذي 

م�سوؤويل  رعاية خا�سة من  �أنه وجد  و�لو�قع  �ل�سيارة،  د�خل  بكل قطعة حديد  عارفًا 

�ل�سركة ل�سغر �سنه وذكائه وحبه للعمل و�أمانته، فكان �أن وعدوه باإ�سر�كه يف �أول دورة 

ميكانيك تقيمها �ل�سركة لل�سو�قني.

�أن حلمه بركوب �لبحر و�كت�ساف جماهيله قد حتول �إىل  لأول مرة ي�سعر خالد 

بال�سيارة، هذ�  و�آماله معلقة  �أ�سبحت خو�طره  �أن  �أعماقه بعد  حلم بعيد ومن�سي يف 

�لعامل �جلديد �لذي �سيكون �أول من يقتحم جماهيله يف ديرته كلها.

على  �سنتان  مت�سي  تكد  فلم  �لنا�سطة،  �أعماله  لتو�سعة  �لعدة  يعد  حمد  بد�أ 

فر�سة  يعطيانه  �لكثرية  و�لطلبات  �لعمل  �سغط  �أن  �أح�س  حتى  �ل�سركة  مع  �لتعاقد 

�أد�رها  �لتي  �لعملية �ملربحة  كبرية ل�سر�ء �ملزيد من �ل�سنادل و�ل�سفن لتغطية هذه 

بنجاح، �سار لز�مًا عليه �أن يرتك �لعمل يف �ل�سركة ليتفرغ لأعماله �جلديدة بعد �أن 

�زد�دت عالقاته و�أرباحه و�سار قادرً� على �ل�ستغناء عن �لر�تب �لذي ل ي�ساوي �سيئًا 

بالن�سبة �إىل مر�بحه، ويف �ليوم �لذي عقد فيه �لنية على ذلك ن�سحه �أحد �أ�سدقائه 

يف �ل�سركة �أن يوؤجل هذ� �لقر�ر، مل يكتف بهذه �لن�سيحة �لتي فاجاأت حمد، بل �أ�سار 

عليه بتجميد م�سروع �لتو�سعة لأعماله وعدم �لرتباط �أو �لتعاقد على �سر�ء �أي �سيء 

حتى ل حتل به خ�سارة موؤكدة ج�سيمة، كان هذ� �لكالم حمبطًا متامًا لآمال حمد �لتي 

�لتربير  باإعطائه  �مل�سوؤول  ذ�ك  عليه  يبخل  كيف..؟، مل  لكن  �لزدهار،  على  �أو�سكت 

�لذي مل يخطر على باله �إطالقًا، هناك �حتمال لن�سوب حرب كبرية متتد �آثارها �إىل 

�ملنطقة، و�ل�سركة قد توقف �أعمالها وت�سرف �لعمال يف فرتة �حلرب. رغم �أن حمد 

كان يهز ر�أ�سه متفهمًا، �إل �أنه يف �حلقيقة مل يكن يعي هذ� �لكالم متامًا، ما عالقة 
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لأنه  �لأجنبي  �مل�سوؤول  و�ثق من هذ�  �أنه  �ملنطقة..؟، غري  بهذه  �لبعيدة  هذه �حلرب 

مطلع على �أمور موؤكدة، و�ثق منه لأنه �سبق له م�ساعدته مر�ت ومر�ت، �إذن ما �لعمل 

بر�أيك؟.. �أ�سار عليه باأن يبيع �ل�سندل قبل �أن يك�سد �سوقه ويبقي على �ل�سفينة، وكم 

ت�ستمر هذه �حلرب..؟، ل �أحد يعلم، �حلرب �لأوىل ��ستمرت �أربع �سنو�ت، �سبق حلمد 

�أن �سمع بع�س حكاياها، لكنها كانت كاخلر�فة بالن�سبة �إليه، حت�سر حمد على �آماله 

�لتي �ست�سيع ب�سبب هذه �حلرب، ل تكن مت�سائمًا يا حمد، كن رجاًل ذكيًا كما عرفتك 

�ملو�د  تقل  �حلرب  يف  ��سمع..  كيف؟،  ل�ساحلك،  �حلرب  فرتة  ت�ستغل  �أن  ت�ستطيع 

�لتموينية وترتفع �أ�سعارها ب�سكل جنوين، ما عليك �لآن �سوى �أن ت�سرب �سربة كبرية 

قد تكون �أكرب بكثري مما كنت تبنيه على �أعمالك �لتي تتح�سر عليها �لآن..

�لآن �ت�سحت �ل�سورة �أمام حمد، �ستكون هناك مغامرة �أخرى، لكنه لن يخ�سر 

�أن يبيع  بها كثريً� فيما لو مل تن�سب �حلرب، �إن لديه من �ملال ما يكفي، خا�سة بعد 

�ل�سندل �لذي له ح�سة فيه، من �ملوؤكد �سيكون �سعره مرتفعًا، يف هذه �لفرتة علّي �أن 

�أت�سرف ب�سرعة قبل �أن ت�سبقني �حلرب وت�سل �إىل م�سامع �لنا�س.

�أعماله  �لتايل كان حمد ين�سحب من �سر�كته بال تردد ويبد�أ بت�سفية  يف �ليوم 

متعلاًل �أمام �سريكه بغري �لأ�سباب �حلقيقية، لأنه يف �لو�قع ل يريد �أن ي�سرك �أحدً� 

معه يف م�سروعه �لقادم، غري �أنه ر�أفة ب�سريكه وحتى ل يخرب بيته ن�سحه �أن ل يو�سع 

�أعماله، دون �أن يقول له عن �ل�سبب �سوى �أن يثق بكالمه.

يف �ل�سركة وجد فعاًل �أنها ب�سدد تقلي�س �أعمالها وم�ساريعها من خالل �لهم�س 

�لذي يدور هنا وهناك، مل ينتظر طوياًل، كان يعرف �أنه �سيكون من �أو�ئل �ملوظفني 

�أن  بدل  ديرتي  يف  �لوقت  �ساأك�سب  نف�سه  يف  فقال  �ل�سركة،  عنهم  �ست�ستغني  �لذين 

�أ�سيعه هنا، وفعاًل قّدم ��ستقالته لينال تعوي�سه �ملقرر، وجاءته �ملو�فقة مع كتاب �سكر 

�إ�سافة �إىل �لتعوي�س �جليد.
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فوجئ خالد بنية حمد �لرجوع �إىل �لديرة قريبًا بعد �أن �سار له فرتة مل يره فيها 

لن�سغاله بدورة �مليكانيك �لتي �نخرط فيها، كان يعرف �أن قر�ر�ت حمد �ملفاجئة ل 

تاأتي هكذ�، ل بد �أنه ح�سبها جيدً�، غري �أن �أحدً� ل يعرف ما �لذي يف نيته متامًا، �إنه ل 

يك�سف نف�سه �أمام �أحد مهما كان قريبًا له، مل يكن �أمام خالد �إل �أن يو�سيه بروؤية �أمه 

ليطمئنها عليه ويعطيها �ملبلغ �لذي �سري�سله معه، قل لها �إنني �ساأذهب لروؤيتها بعد 

�نتهاء �لدورة، مل يلمح خالد وجه حمد �ل�ساخر �لذي علته ن�سف �بت�سامة، مل يدر �أنه 

يقول يف �سره: �إنها �ستنتهي قريبًا..!!.

يف �أيام قليلة ��ستطاع حمد �أن ي�سرتي كميات كبرية من �ملو�د �لتموينية بعد �أن 

على  �هتمامه مركزً�  كان  فيها،  و��سرتى ح�سته  �ل�سفينة  ب�ساأن  �سريكه  مع  تخال�س 

�ملو�د �جلافة �لتي ميكن تخزينها ملدة طويلة، يف وقت كان فيه بع�س �لتجار يف �ل�سوق 

ينعتونه باجلنون لأنه ترك مهنة تدر عليه �لذهب.

جو�نبها  متيل  باحلمولة،  متخمة  �لديرة  �سوب  �أخريً�  �ل�سفينة  �أبحرت  حني 

�لديرة، هذه  تاريخ  �سيبد�أ رحلة غو�س جديدة يف  باأنه  ي�سعر  �لأمو�ج، كان حمد  مع 

�ملرة لي�ست يف �لهري�ت، بل يف حاجات �لنا�س �ملتز�يدة �إىل خمازنه �لعامرة باملو�د 

�لتموينية، فلياأِت وقت �لك�ساد �إذن، فهذ� هو وقت �زدهاري و�سربة حظي �جلديدة.

��ستئجار خمزن كبري  �إىل  بادر  �أما هو فقد  �لنا�س،  ب�سفينته  �سغلت عودة حمد 

باأجر �سئيل ور�ح ير�سل من ي�سرتي له �ملو�د من �أنحاء �لديرة حتى يظل هو بعيدً� عن 

�لتعامل �ملبا�سر، كان خمي�س �أول من �سحبه ليعمل عنده باأجر مغٍر وم�ستقر، ��ستطاع 

�سر�ء كميات كبرية من �ملو�د �ملتو�فرة دون �سجة بعد �أن ��سرتى �أتباعًا خمل�سني له، 

ليبقى حمد �سخ�سية مريبة وغام�سة يف نظر �ملتطفلني.

بكت �أم خالد كثريً� وهي ترى حمد بعد �أيام من و�سوله لأنها مل تر خالدً� معه، 

تغريت كثريً� بعد �سدمتها بابنتها ح�سة، �سار وجهها قا�سيًا �أكرث منه جمياًل، طماأنها 
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حمد على ولدها وهو يب�سرها بامل�ستقبل �لذي �سيجنيه من مهنته �جلديدة، مل ين�س 

�أن يعزيها ويقول لها �إنه باخلدمة يف �أي �أمر، كان �سادقًا يف هذ�، فحمد يكن لها كل 

باتت  خالد  عودة  �أن  ب�سرها  �أن  بعد  بالتوفيق  خالد  �أم  له  دعت  و�لحرت�م،  �لتقدير 

قريبة، قد ل متر �سهور �إل ويدخل عليك من باب �لبيت، لقد تغري كثريً� مع �ل�سارب، 

قد ل تعرفينه �لآن يا �أم خالد.

يف ذلك �ليوم ر�حت �أم خالد متني نف�سها بعودة �بنها بعد �سنو�ت من �لغياب، 

�ساربًا  و�أنبتت  �أكرث �سالبة  �لأيام  �لذي جعلت عوده  �لرجل  بعودة ذلك  نف�سها  متني 

�أبوه يف �إطاللته..؟ كيف �ساألقاه؟، لأول مرة �ساألت ربها  مهيبًا يف وجهه، هل �سيعود 

ب�سدق �أن تعي�س لذلك �ليوم.

ر�ح حمد يتحدث للمطوع عن بيته �جلديد �لذي بد�أ �لعمال يف بنائه من �حلجر 

بدًل من �لطني يف موقع بيته �لقدمي، خالل ذلك خرج �أبو حممد من بيته متحا�سيًا 

�ملرور من جانب �ل�سدرة لأن حمد جال�س حتتها متابعًا �سريه �إىل دكان �أبي ح�سني، رغم 

�أنه ل يحب �جللو�س هناك لر�ئحة �لدكان �لثقيلة �لتي �ختلط فيها �لغبار بالبهار�ت، 

بد� على �ملطوع �أنه يهم بحديث خا�س، لكنه تريث ريثما يبعد خمي�س..

- خمي�س..

- لبيه.. �آمر عمي.

- �أبغيك تودي هالدو� حق عمتك �أم جا�سم، ت�سكي من عيونها توجعها، قول لها 

هاذي �دو� بو ح�سني �للي �سو�ه لج خم�سو�س.

- �إن �ساء �هلل عمي.

وينتبه حمد  �لذي كان يف جيبه،  �لدو�ء  �ملطوع  �أعطاه  �أن  بعد  ين�سرف خمي�س 

�لذي ل تفوته هذه �لأ�ساليب فيبت�سم للمطوع:

- �لظاهر ما تبغي خمي�س يقعد معانا..
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يربت �ملطوع على كتف حمد باأبّوة:

- فيه يل كالم معاك يا حمد و�أبغيك ت�سمعني زين قبل ل جتاوبني على كالمي.

- �إن �ساء �هلل يا عمي، تف�سل.

ينتقي �ملطوع �لكلمات بعناية:

�أنت بحاجة حق  �أعطاك ورزقك من ف�سله، وما  - يا ولدي حمد، �هلل �سبحانه 

�أحد، و�نت ولد هالديرة وما يهون عليك يتم فيها زعل، �أنا كل �للي �أبغيه تكون �لقلوب 

مت�سافية مع بع�سها، و�لكلمة �لطيبة ح�سنة يا ولدي، و�للي يبد�أ بها هو ر�عي �لطيب، 

عاد �للي بينك وبني بو حممد ما ي�سوى ي�سري حكوه بني �لنا�س، وبو حممد �أنا �أدرى 

�لنا�س به، �سج �إنه ر��سه حار، لكن قلبه طيب.

ي�سغط حمد على �لكلمات حتى ل ينفجر غيظه �أمام �ملطوع:

- تبغيني �أروح له بنف�سي و�أعتذر له يا عمي من عقب كل �للي �سو�ه معاي؟!.

- بو حممد �أكرب منك.

- ما لحظت يوم �سافني قاعد معاك حتت �ل�سدرة �سوى روحه كنه ر�يح دكان بو 

ح�سني، �بي �أعرف لي�س يرفع خ�سمه علّي، زمان �أول حتول يا عمي، �إذ� كان ينطر �أروح 

له �لبيت و�أ�سلم عليه �بيبطي.

- �سها �لكالم يا حمد �هلل يهديك، �نت عاقل ول ينبغي منك تقول جذيه، �ن�سى 

�للي فات وخلنا نبتدي من جديد �خو�ن على يد و�حدة.

- �أن�سى �للي فات! بهال�سهولة يا عمي؟، �أن�سى �إنه قهرين وقهر �أمي و�أبوي، �نت يا 

عمي غايل علي �هلل ي�سهد، لكني ما �أقدر على هالطلب لأنه فوق طاقتي، لكني باوعدك 

يف �سي و�حد �أقدر عليه..

- �سنهو يا حمد؟
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و�أنا يف �سوب  ل�ساين عنه، هو يف �سوب  باكف  و�أنا  ل�سانه عني  لـه يكف  - قول 

و�ل�سالم.

كان هذ� كافيًا لكي يقطع �حلديث، ويتعلل حمد باأ�سباب من �ل�سغل لكي مي�سي 

�إليها، بينما كان �ملطوع يهز ر�أ�سه كعادته متاأ�سفًا على حماولته �إ�سالح �ملوقف، مل يعد 

هناك من ي�ستمع للن�سيحة يف هذه �لأيام!، من قال �إن �ل�سلح ل يت�سمن يف طبيعته 

تنازًل، و�أحيانًا خ�سارة، لكنه �سلح، ويف �لنهاية يبقى �سيد �لأحكام!!.

• • •

ف�سلت �أم خالد �أن جتل�س على �مل�سطبة قد�م حجرتها بعد �أن مّلت �لفر��س �لذي 

بتك�سر يف  �إح�سا�س  �ملوؤمل مع  �ل�سد�ع  ينفجر من  �أن  ر�أ�سها  فيها  كاد  ليومني  لزمته 

ج�سمها، ��ستندت �إىل �حلائط بر�أ�سها �ملع�سوب باملنديل، بينما ح�سرت لها فاطمة 

�أما نورة فر�حت تكن�س �حلو�س وقد بد� عليها  �إليها،  منقوعًا من �لع�سب وجاءت به 

�أنها �أ�سبحت على �أبو�ب �ل�سبا، كانت ترد �سعرها �لذي ين�سدل بني �حلني و�لآخر عن 

وجهها، ر�سفت �أم خالد �ملنقوع بحذر من يكره �لدو�ء، لكنها ��ستمر�أته:

- �أ�سوى، ت�سلم يدج يا فاطمة، �دو� بو ح�سني يلوع �جلبد.

- و�لقايل، ت�سدقني �أنا من يعورين ر��سي يا �أم خالد �أ�سرب هاملنقوع.

- هالعو�ر بغى يذبحني يف �أول وثاين يوم، لكني �حلني �أ�سوى.

�أم خالد  بينما  �لأيام،  �ملن�سغل مع حمد هذه  ر�حت فاطمة تتحدث عن خمي�س 

ترقب بر�سى نورة، تتاأمل حركاتها �ملتاأنية، تبت�سم �أم خالد فتلحظها فاطمة:

- تطالعني نورة.

- ما �ساء �هلل عليها، نورة �سارت مره ما يف مثلها يف �لفريج!!.

تتنهد فاطمة:
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- �سالفايدة يا �أم خالد ما د�م �لنا�س تقول �إنها بنت خمي�س وفاطمة.

 تنتف�س �أم خالد باإنكار:

- �سفيها لو كانت بنت خمي�س وفاطمة؟، منهو يقدر يقول عليها كلمة..؟

- �نتي تدرين، �لنا�س ما يهمها غري �لظاهر.

�مل�سوؤولة  و�أنا  كلهم  �لنا�س  �أنا جد�م  علّي  نورة  فاطمة!،  يا  نورة  من  عليج  ما   -

عنها.

- هذ� من طيب ��سلج يا �أم خالد، �هلل يبارك فيج ويخليج لنا ذخر.

مل تفرح فاطمة كما فرحت عندما �سمعت كلمات �أم خالد �لقوية و�لو�ثقة يف حق 

�بنتها نورة، منذ زمن بعيد كانت �أم خالد هي �لتي ت�سرتي وتعطي �بنتها نورة �أجمل 

�لثياب، ل تكاد تفارقها يومني �إل وتبعث يف طلبها، لكن كلمات �أم خالد �لأخرية كان 

لها معنى �آخر بعيد ي�سفي ح�سرة فاطمة �لعميقة على �بنتها �لتي �سيذبل جمالها عند 

�لتي و�سفتها  �لقوة  بهذه  �بنتها  �إىل جانب  �أم خالد تقف  �أن  يكفي  ي�ستحقها،  من ل 

كلماتها حتى ل تخ�سى بعد ذلك على �بنتها �سيئًا من �ل�ستهانة على �أل�سنة �لنا�س من 

�أمثال �أبي ح�سني �لذي ل ينكر ده�سته، كيف ي�ستطيع ذلك �لأبله خمي�س وتلك �لعرجاء 

فاطمة �أن ينجبا هذه �لفتاة �جلميلة، ذلك ما مل ي�ستطع فهمه �أبو ح�سني ول كثري غريه 

ممن �أعجبتهم هذه �ملقولة، رمبا ي�ستطيع حظك يا �بنتي بقدرة �هلل �أن يتعاىل عليهم 

جميعًا، من يدري؟!.

تنذر رجال  �لأفق،  تلوح يف  و�لقحط  �لك�ساد  بو�در  بد�أت  �لكئيبة  �ل�سنة  يف هذه 

�لبحر بعطلة مفتوحة من �لبطالة ل يعلم غري �هلل مد�ها، �للوؤلوؤ �لطبيعي �لذي يعد 

ز�د  ما  �ل�سناعي، كذلك  ب�سبب  �سوق  له  يعد  �لديرة مل  لأهل  �لأ�سا�سي  �لرزق  مورد 

�لطني بّلة �نعد�م �ملو�د �لتموينية �لأ�سا�سية كالعي�س و�لتمر و�ل�سكر، مما هدد �لبالد 

مبجاعة ت�سيب �لكبري و�ل�سغري فيها دون رحمة، حتى بلغ �سوء �حلال بالنا�س �أنهم 
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�أوعية �لتمر ويبلونها باملاء ليذوب ما علق بقاعها و�أطر�فها من بقايا  كانو� ياأخذون 

�لتمر ليكون من ذلك ع�سري باهت يعني بع�س �ل�سيء على �جلوع.

بحقوق  �لوفاء  �لبع�س عن  لعجز  و�لطو�وي�س  �لتجار  كبار  بني  كرثت �خلالفات 

�لتجار يحاولون  بع�س  ر�ح  �لأوبئة كاملالريا و�جلدري،  �نت�سار  �إىل  �إ�سافة  �لآخرين، 

ك�سر �لطوق جللب �ملو�د �لتموينية �إىل �لديرة من �أ�سو�ق بعيدة، لكن �لذي كان ي�سل 

ل يكفي �أبدً� ل�سد �حلاجة، عد� عن �رتفاع �لأ�سعار �لذي بد�أ يت�ساعد دون �أن ميتلك 

�لنا�س تلك �ل�سيولة �لنقدية �لتي متكنهم من �ل�سر�ء، كانت �لأزمة معقدة ب�سكل رهيب 

كن�سيج م�ستبك �خليوط ل ميكنك �أن تفك خيطًا من جهة �إل وتو�جهك عقدة من جهة 

�أخرى.

يف هذه �ل�سنة نف�سها �سرى خرب �أنع�س �لبالد من �أق�ساها �إىل �أق�ساها كاإميا�س 

�أجنبية  �سركة  �لبالد  �إىل  و�سلت  �أن  بعد  �لرهيب  �لعتم  قلب  يف  �خلاطف  �لربق 

ل�ستخر�ج �لبرتول، ذلك �ل�سم �جلديد �لغريب �لذي �ألهب �لآمال �لياب�سة �سابقًا يف 

�ل�سعودية و�لكويت و�لبحرين ها هو �لآن ينع�س �لآمال يف قطر وينبئ بدخول ع�سر 

�لفر�سة،  �ل�سركة يف  �أنزلتها  �لتي  �لنا�س يتحدثون عن �سخامة �ملعد�ت  جديد، ر�ح 

�ملاء،  على  تهبط  طائرة  �لنا�س  �ساهد  مرة  لأول  دخان،  منطقة  يف  �حلفر  �سيبد�أون 

تعّجب �لنا�س �لب�سطاء لهذه �لظاهرة �لغريبة �لتي �أعجزت عقول �جلميع، لكن �خليبة 

�لأوىل بالن�سبة �إىل �لعاطلني عن �لعمل �لذين كانو� يتوقعون �أن ت�سغلهم �ل�سركة بعد 

و�لكويت  و�لبحرين  �ل�سعودية  يف  �لعمال  يتقا�ساها  كان  �لتي  �لأجور  عن  �سمعو�  �أن 

وخمي�س  مائتني  من  �أكرث  مع  تتعاقد  �ل�سركة مل  �أن  �إىل  ر�جعة  كانت  �ل�سركات،  من 

عاماًل م�سافًا �إليهم بع�س �لعمال �لأجانب �لتقنيني، هذ� �لعدد كاف بالن�سبة لأعمال 

�ل�سركة، لكنه غري كاٍف بالتاأكيد ول ي�ساوي �سيئًا بالن�سبة لعدد �لعاطلني عن �لعمل 

�أوجاعهم على م�س�س، �نتظرو� ذلك �لأمل �لذي  �أن �لنا�س �حتملو�  يف �لبالد، غري 

�سيعو�سهم عن كل ما �حتملوه من �سقاء، �أل وهو ظهور �لبرتول، مل يكن لديهم من 
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ز�د من �أجل هذ� �لأمل �إل �لنتظار بعد �أن ت�سور �أكرثهم �أن �لبرتول �سيظهر بني يوم 

وليلة، لكن �لنتظار طال، وبقي ذلك �لأمل يربق يف عتمة �لبوؤ�س و�ل�سقاء �لتي ر�نت 

على �لبالد.
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بعد الغياب

�إىل بيوتهم كعادتهم عند  �لنا�س  �أن ذهب  هد�أت �ل�سجة يف �ساحة �لفريج بعد 

غروب �ل�سم�س، �سكنت �حلمائم يف �أع�سا�سها، �أجيال من �لفر�خ ولدت يف غياب خالد 

عن �لبيت، هكذ� كان يدور يف خاطر �لأم �لتي ما برحت منذ �أ�سهر تنتظر عودته مقابل 

ولدها  باأن  ب�ّسرها  على عقلها عندما  ي�سحك  كان حمد  على م�سطبتها، هل  �لباب 

�سيعود بعد �أ�سهر، ها هي �لأ�سهر مّرت وما ز�لت تنتظر، �لنا�س يتحدثون عن �حلرب 

�لكبرية �لتي ن�سبت يف بالد بعيدة، يا كايف �ل�سر!، ملاذ� ين�سغلون بحديث �حلرب �لتي 

ل تخ�سهم ويرتكون م�سيبة �جلوع �لذي يهدد �أهل �لديرة!..

- كل يوم �ّتر�و�يل �سكل يا نظر عيني، �حلني ��ستويت ريال وخط �ساربك، جني 

ماين مب�سدقة روحي لو ما�نت بجد�مي، �أبغي �أيودك عندي ول �أخليك تروح مكان، 

و�أمت �أنا بروحي يف �لبيت.

�نتبهت �أم خالد ل�سوت عربة ياأتي من �ل�سارع، يتوقف عند باب �لبيت، ��ستغربت 

�أن ت�سمع ذلك �ل�سوت يف هذ� �لوقت، بد�أ قلبها يخفق، و�سل �إليها �سوت رجل ياأمر 

�أحدهم باإنز�ل �لأغر��س، مل يكن هذ� �ل�سوت غريبًا متامًا، لكنها مل تتعوده، مل جتروؤ 

على توقع �سيء، خافت من خيبة جديدة، لكنها �أح�ست �أن �لأمر يخ�سها، رمبا كان 

مر�ساًل من طرف خالد، متنت �أن ل يكون كذلك حتى ل تعد نف�سها باأ�سهر جديدة من 

�لنتظار.

�لباب  من  �قرتبت  يتوقف،  �أن  قلبها  كاد  �لباب،  على  قرع  �سوت  �سمعت  �أخريً� 

وقربت ر�أ�سها منه وهي تقول:

- من بالباب؟

جاءها �سوت رجل و�ثق من نف�سه، لكنه يكلمها بال تكلف:
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- بطلي �لباب و�نتي تعرفني!

��ستندت �إىل �لباب خ�سية �أن تقع، مل ي�ساأ �لرجل �أن يجعلها تنتظر طوياًل، فجاءها 

�سوت ما عرفت �أعذب من وقعه يف حياتها:

- بطلي �لباب، �أنا ولدج خالد، رديت لج ميه!!.

- مل ت�ستطع �أن تكتم �سرختها »ميه خالد« وهي تفتح �لباب، وقفت لرت�ه و�قفًا 

ي�سحك لها، يندفع لها معانقًا، بينما هي ترفع وجهها �لباكي وتتماله مرة بعد �أخرى، 

تعود �إىل �سدره تغمر وجهها فيه، متنت لو تبقي ر�أ�سها مدفونًا يف هذ� �ل�سدر بعدد 

�لأيام و�لليايل �لتي قطعتها وحيدة يف غيابه.

يف تلك �لليلة ��سطرت �لأم �إىل �إخباره باحلقيقة �ملّرة عندما �فتقد �أخته »ح�سة«، 

ور�ح خالد يجدد �أحز�ن �أمه ببكائه �حلار عليها، جل�س ي�سحب �لهد�يا و�لأغر��س �لتي 

جلبها لتفرح بها �أخته، يا للمفارقة �ملوؤ�سفة، هال �لأم �أن جتد هذ� �لرجل �لذي تعلقت 

به وحلمت بعودته يرجع طفاًل �سغريً� باكيًا بلوعة فقد�ن �أخته، ولأول مرة يف تاريخ 

حزنها وجدت نف�سها تتجلد وتنهر ولدها لكي يكف عن �لبكاء ب�سوتها �ملتهدج �لذي 

متلوؤه �لغ�سة:

- ل يا ولدي، �حلني ما يجوز عليها غري �لرحمة.

- ل حول ول قوة �إل باهلل، �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون، �هلل يرحمها.

ثم رّقت قلياًل وتو�سلت �إليه �أن ل يندبها ببكائه، يكفيها �لذي عانته من �أجلها يف 

عزلتها �ملريرة، جمعت �لأم �لأغر��س �لتي بعرثها خالد وهي مت�سح دموعها وتتطلع 

�إليه..

 عليك، 
)1(

- قم يا ولدي و�رتاح من تعب �ل�سفر، باكر بتجيك �لنا�س ت�سلم وتخّلف

)1(وتخّلف عليك: تعزيك.
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�أنت �حلني رجال �لبيت ول هو بزين لك �لبجا.

كان خالد فعاًل بحاجة �إىل �لنوم بعد طول �لطريق �لذي قطعه يف عودته، ر�حت 

�أمه ترقي له ر�أ�سه باأدعية طاملا رددتها له وهو �سغري، ��ست�سلم حلنّوها، ثم بد�أ �سوتها 

�مل�سغول بالدعاء �لهام�س يغيب عن م�سمعيه ويتال�سى حتى مل يدر عن نف�سه �سيئًا �إل 

وهي توقظه يف �ل�سباح كي يفتح جمل�س �أبيه للنا�س.

يف  وحتمده  �هلل  ت�سكر  وهي  بعيد  من  ترقبه  �أمه  بينما  وجهه،  يغ�سل  خالد  قام 

يخربو�  لكي  �ل�سبيان  بع�س  �لباكر  �ل�سباح  منذ  تبعث  �أن  خالد  �أم  تن�َس  مل  قلبها، 

�ملطوع وحمد وخمي�سًا و�أبا ح�سني وغريهم بعودة خالد �إىل �لديرة.

مل ينتظر �أبو ح�سني لدى �سماعه �خلرب، بل جاء من فوره حتى ل ي�سبقه �أحد يف 

معرفة �أحو�ل خالد �جلديدة، وقبل �أن يذهب خالد �إىل �ملجل�س �سمع �سوت �أبي ح�سني 

من خارج �لبيت وهو ي�سرخ عليه، فخرج له خالد ليفاجاأ به �أبو ح�سني:

- ما �ساء �هلل على ولدي، ما �ساء �هلل عليه، �حلمد هلل على �ل�سالمة.

- يا هال عمي بو ح�سني، تف�سل، حياك.

ل ين�سى �أبو ح�سني �أن يرفع �سوته لت�سمعه �أم خالد:

- �أول عليج يا �أم خالد، قرت عينج بردة ولدج خالد.

- �أول علينا وعليك يا بو ح�سني، �لفال لك �إن �ساء �هلل بردة ولدك حممد.

عليه  قطع  خمي�س  و�سول  لكن  �لهاجعة،  كو�منه  يثري  لكي  كافيًا  ولده  ذكر  كان 

منه،  �أطول  وقد غد�  ير�ه  وهو  كتفه  على  ويقبله  يعانق خالدً�  ر�ح  ��سرت�ساله عندما 

ويبتعد عنه غري م�سدق �أن هذ� هو خالد، �متع�س كعادته �أبو ح�سني من خمي�س:

- �سفيك �أّذيته و�أنت حتبب فيه، �قعد عاد خلنا ن�سولف معاه.

ي�سحك خالد خلمي�س �لذي ت�سدى لأبي ح�سني:
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- لني حببتك لك حق �ّتكلم.

- ل �إن �ساء �هلل.

تنادي �أم خالد خمي�سًا �لذي متلوؤه �لفرحة بعودة خالد لكي يجلب دلة �لقهوة �إىل 

�ملجل�س، تلتمع عينا �أبي ح�سني عندما تذكر �لقهوة �لتي �أ�سبحت نادرة �لوجود هذه 

�لأيام..

- ع�ساك كرثت �لكمية!!. يا زين �لقهوة وريحتها، من �سهر ما ذقتها.

- ل يهمك يا بو ح�سني، �أنا حا�سب ح�سابك.

- �أعرفك رجال ولد بو خالد �هلل يرحمه، من �أ�سل طيب �هلل يخليك.

ثم ل ي�ستطيع �أبو ح�سني �أن ي�سرب �أكرث على �سوؤ�له �لرئي�سي:

- �أقول خالد، ع�ساك وفرت فلو�س و�يد مثل حمد.

ي�سحك خالد حمرجًا، لكن �أبا ح�سني يلكزه:

- قول عاد �أنا �أبغي م�سلحتك!.

- ما هب و�يد، لكن �حلمد هلل.

خالد  تنف�س  بينما  ��سرت�ساله،  ح�سني  �أبي  على  فيقطع  بالقهوة  خمي�س  يدخل 

�ل�سعد�ء..

- هات عنك يا خمي�س �لقهوة.

- ل و�هلل حمد ي�سبها غريي.

ميالأ  �أن  خمي�س  �إىل  ي�سري  ح�سني  �أبا  لكن  ح�سني،  لأبي  �لقهوة  خمي�س  ي�سب 

�آخر، ياأخذه على  �لفنجان طمعًا يف �ملزيد، وي�سربه ب�سرعة ليمالأ له خمي�س فنجانًا 

مهل هذه �ملرة كمن �طماأن لن�سيبه، ثم ينه�س �أبو ح�سني متعلاًل بفتح �لدكان، لكنه ل 
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ين�سى �سخريته فيلتفت �إىل خالد:

 �لدكان؟ عل�سان �لنا�س ما تظن �ين مب �ساحي وّل 
)1(

- تدري لي�س �أبغي �أبّطل

�ساير فيني �سي ل �سمح �هلل.

- و�لبيع و�ل�سر� يا بو ح�سني؟

- �سلي عندي �أبيعه؟ ل عي�س فيه، ل �سكر ل �ساي ل قهوة ل دهن، كله �سالمتك، 

�إين  ل�ساين  لـه على  �سفت حمد قول  و�ن  �لإدو�،  باجي يف هالدكان غري ع�سبة  مهب 

زعالن عليه و�يد، معقول �أترجاه عل�سان يعطيني كي�س عي�س ويتدلل علّي، وما عنده 

غري كلمة �إن �ساء �هلل و�هلل كرمي، ب�س ما �أقول غري يا ح�سافة على �أيام �أول.

يذهب �أبو ح�سني بعد �أن �أفرغ ما يف جعبته، وي�ساأل خالد خمي�سًا:

- �سلونها عمتي فاطمة يا خمي�س ع�ساها بخري..؟

- ي�سرك �حلال..

و��سلم  �ن�سد عنه  بو جا�سم، من حقه علّي  �لعم  �أقول خمي�س، قم خلنا نزور   -

عليه.

ينه�س خمي�س مع خالد �لذي �أخرب �أمه �أنه �سيذهب بنف�سه لل�سالم على �ملطوع، 

هناك بكى �ملطوع لروؤية ذلك �لطفل �ملدلل وهو يعود  �إليه �لآن �سابًا ميالأ �لعني للوهلة 

�لأوىل، يكت�سف �ملرء �أهم �ملالمح �جلديدة يف �سخ�سية خالد، �لهدوء و�لرز�نة و�لكالم 

�لقليل و�لب�سمة �لتي ل يبخل بها يف جماملة �أي �إن�سان �أمامه، فيوحي باأنه ممن يخفي 

يف �سره �أكرث مما يعلن. كان يجل�س �إىل جانب �ملطوع حفيده �ل�سغري حممد �لذي ل 

يوحي باأنه تعّدى �لثامنة رغم �أنه يف �لثانية ع�سرة من عمره، كان هذ� �لفرق و��سحًا 

عليه، مل ي�ساأ خالد �أن ي�ساأل �ملطوع عنه حتى ل يجرح م�ساعره، بادره �ملطوع بال�سوؤ�ل 

)1(�أبطل: �أفتح.
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عن عمله و�أحو�له هناك، كان هذ� �أول �سوؤ�ل يرتاح له خاطر خالد لأنه مل يكن يهدف 

�إىل معرفة ما معه من فلو�س �أو ما ينوي عمله من م�ساريع كما �أحرجه بذلك قباًل �أبو 

ح�سني:

- �حلمد هلل يا عمي، �أنا �حلني �أ�سوق �سيارة وعندي �سهادة ت�سليح مكاين، مهب 

معّود لل�سركة لأنها وقفت عن �ل�سغل ب�سبب �حلرب.

- �هلل ي�سرت من هاحلرب، ما من ور�ها غري �جلوع و�لفقر و�ملر�س، لكن لي�س وقفت 

�سركتكم عن �ل�سغل ب�سبب �حلرب وهني يات عندنا �ل�سركة تدور على �لبرتول؟

ويفاجاأ خالد بهذ� �خلرب:

- تقول عندنا �سركة تدور على �لبرتول؟

- �إي يا ولدي يف منطقة دخان، ��ساأل حمد وهو يعلمك.

- زين و�هلل.

- �لظاهر هال�سركة ما يهمها �حلرب.

- ما �دري، كل �سركة ولها ظروفها.

- تدري �لنا�س �أول ما �سمعو� عنها عبالهم �إنهم بي�ستغلون كلهم فيها، لكن �ل�سركة 

ما وظفت غري ثالثمية نفر، ب�س ثلثهم �أجانب، و�حلني ننطر لني يظهر هـ »�لربتول«.

- )م�سححًا( �لبرتول يا عمي.

- �ملهم ن�سوف �آخرتها �سبي�سري!!

- �لبرتول ثروة كبرية يا عمي، وكل �لبالدين �لكبرية تدور عليه لأنه حتتاجه.

.
)1(

- �أح�سن من �لقما�س؟

- و�يد، و�نت تدري �سوق �لقما�س �خرتب يا عمي هالأيام.

)1(�لقما�س: �للوؤلوؤ �لطبيعي.
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- �ي �سج و�هلل، هالبرتول �أمره عجيب، عندنا حتت �لأر�س وحنا ما ندري به، 

�سبحانك يا ربي.

قام خالد لريجع �إىل �لبيت، تبعه خمي�س كظله، بينما كان �ملطوع يتاأمل خالدً� من 

بعيد وهو يقول يف �سره: »�سبحان �هلل، �للي خلف ما مات«. 

يف طريق �لعودة �إىل �لبيت وجد خالد �أن خمي�سًا كمن يريد دعوته �إىل بيته لكنه 

يخ�سى �عتذ�ره، فبادره خالد قائاًل:

- عيب �أمر من جد�م بيتكم ول �أ�سلم على عمتي فاطمة..

مل ي�سدق نف�سه خمي�س من �لفرح، ف�سبك يده بال مبالة بيد خالد ور�حا باجتاه 

�لبيت، فالحظ خالد �أن �لبيت قد تغري قلياًل بعد �أن ز�د فيه خمي�س حجرة �أخرى يف 

�حلو�س �ساعده فيها حمد، �سرخ خمي�س من �لباب على فاطمة باأن حتزر من جاء معه 

لي�سلم عليها، مل ت�سدق نف�سها �إل حني ر�أته يدخل من �لباب، بينما هربت نورة �إىل 

�لد�خل قبل �أن ير�ها خالد، كادت فاطمة �أن تقبل يده لفرط حبها له وتاأثرها، لكنه 

�بتعد و�أخذ ر�أ�سها وقبله:

- �سلوجن خالتي فاطمة.

- بخري �هلل ي�سلمك ويبجيك.

يتذكره  �سيء  عن  يبحث  كمن  حوله  من  �لبيت  �أرجاء  يتفقد  كر�سي  على  جل�س 

جيدً� لكنه ل يعرف كيف �أ�سبح �لآن بعد كل هذه �ل�سنو�ت، نادت فاطمة على �بنتها 

نورة لت�سلم على خالد، فجاءت وقد و�سعت على ر�أ�سها ما تغطيه به، حني ر�آها كان 

كانت يف  �ل�سبا و�جلمال،  �ملبلغ من  بلغت هذ�  قد  نورة  تكون  �أن  �إل  �سيء  يتوقع كل 

�أنوثتها، نه�س خالد مرتبكًا و�سلم عليها،  �لثالثة ع�سرة وقد ن�سجت و�كتملت  حدود 

بينما ردت عليه با�ستحياء، �أر�د خمي�س �أن يعلق لكن �مر�أته لكزته بكوعها حتى يطبق 

فمه فالتزم �ل�سمت، مل ي�ستطع خالد �جللو�س طوياًل خيفة �أن ينك�سف �إعجابه بنورة 
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فاعتذر وقام يودعه �جلميع عند باب �لبيت، يف �لطريق �إىل بيته مل تفارقه �سورتها 

�لتي �سلبت لبه بفتنتها �لأخاذة، عاتبته �أمه لأنه تاأخر لأن بع�س �لنا�س جاوؤو� لي�سلمو� 

�أ�سرق وجهها  ببيت خمي�س  �أنه مر  لكنها عندما علمت  �لبيت،  بينما هو خارج  عليه 

ور�حت ت�سف له ما قامو� به من معروف جتاهها يف غيابه و�أنها لن تن�سى لهم هذ� 

�ملعروف ما د�مت حّية، ثم كمن �نتبهت �إىل �أمر:

- �سفت نورة يا خالد؟!

وباخت�سار مق�سود:

- �ي ميه.

�بت�سمت �لأم كمن دخلت يف وجد�ن �بنها متابعة برتكيز:

- نورة فاهمة ون�سيطة ما يف مثلها!..

مل يعلق خالد ب�سيء على هذ� �لكالم �لذي كان ��ستدر�جًا و��سحًا يف غري �أو�نه، 

فقد تعود �أن يكتم م�ساعره وي�سوغ عامله �خلا�س بعيدً� حتى عن �أمه �أعز �لنا�س على 

قلبه، عودته �لغربة �أن يرتوى يف جميع �لأمور، �أن ل يغريه �لنطباع �لأول مهما كانت 

درجة ح�سوره يف �لنف�س، �أما �أمه فكان ما ي�سغل بالها �أن تعرف بالدرجة �لأوىل هل 

�أن  ل�سانه  على  علمت  وحني  �لبيت،  يف  �سي�ستقر  �أنه  �أم  وي�سافر  ثانية  مرة  �سيرتكها 

�ل�سركة �أوقفت �لعمل و�أنه لن يعود مل ت�سدق نف�سها، كانت موؤمنة �أن �هلل ��ستجاب 

لدعائها و�أقفل �أبو�ب تلك �ل�سركة من �أجل �أن يعود �إليها ولدها، �سحك خالد لذلك 

لأنه  �لديرة  �إىل  �لتي جاءت  �ل�سركة �جلديدة  تدعو على  �أن ل  ي�ستحلفها  كثريً� وهو 

ينوي �لعمل بها، مل تعجبها هذه �لفكرة �أي�سًا:

- ردينا على �سالفة �ل�سغل بال�سركة يا ولدي، �حلني عندك فلو�س و�يد وما �نت 

بحاجة لل�سغل! .

- �أنا ما �أبغي ��ستغل عل�سان �لفلو�س وب�س.
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- و�س عل�سانه؟!

- �أنا تعودت على �ل�سغل و�أت�سايق لو قعدت من غري �سغل، �حلني �سار عندي مهنة 

جديدة تعبت �لليل و�لنهار حتى تعلمتها، �سلون تبيني �أهدها و�أرتاح يف �لبيت؟!!، غري 

جذي �سغل �ل�سركة هذي قريب، و�أنا �أوعدج من �ليوم و�ساير ما �أخليج بروحج، ها..

�سقلتي ميه؟

- �أنا ما �أبغي غري جذي يا ولدي، �أبغي �أجوفك دوم مّيي يا بعد طو�يفي!!.

- خال�س ميه، �للي ر�ح ر�ح وكان غ�سب علينا كلنا، ولكن من �ليوم و�ساير بتمّلني 

من قعدتي يف �لبيت.

يكن يف  لأنه مل  تاأخره  له عن  و�عتذر  على خالد  لي�سلم  �لع�سر جاء حمد  عند 

�لفريج، جل�س �ل�سديقان ي�سرتجعان تلك �لأيام �لتي ق�سياها معًا بعيدً� عن �لديرة، 

ي�سحكان لبع�س �لطر�ئف �مل�سرتكة، مل ين�َس خالد �أن يلّمح حلمد �أنه كان يعرف �أن 

�ل�سركة �ستجمد �أعمالها ومع ذلك مل يخربه يوم قدم ��ستقالته، لكن حمد كان �سريعًا 

يف تغطية �لأمر عندما �ّدعى �أن ذلك مل�سلحته حتى ل يرتك دورة �مليكانيك فت�سيع 

من يده.. مل يكن خالد يف و�رد �ل�سك بحمد، لأن ظرفه وقربه من نف�سه كانا يبعد�نه 

�إىل من  باأم�س �حلاجة  �لعمل يف وقت كان  �أبو�ب  له  �أنه فتح  �أل يكفي  عن كل �سك، 

�إنه  له خالد  فيقول  باهتمام عن مهنته �جلديدة  ي�ساأله حمد  �مل�ساعدة؟،  يد  له  ميد 

�أ�سبح فاهمًا مباكينة �لديزل، لكنه بحاجة �إىل �خلربة و�ملر�ن يف ذلك، و�أظن �ل�سركة 

�جلديدة �ستفتح يل هذ� �ملجال، و�فقه حمد لأنه �ت�سل بهم، ي�ساأله خالد ب�سذ�جة:

يف  خربتك  من  بي�ستفيدون  �أكيد  معاهم؟،  للعمل  طلب  لهم  قدمت  �نت   -

�ملخازن!..

با�ستعالء و��سح:

- ل ل، �أنا ما �أبغي �أ�ستغل عندهم، �أنا خال�س �كتفيت من �لوظيفة، �للي بغيته 
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�إين �أتعاون معاهم و�أييب لهم �لأغر��س �للي تلزمهم.

- و�تفقت معاهم؟

- �إي �تفقت ، �أمّون مطعم �لعمال بالعي�س و�ل�سكر و�ل�ساي و�لدهن.

- زين و�هلل، ب�س هاذي كله متوفر عندك يا حمد؟

مل يكن حمد من �لنوع �لذي يك�سف نف�سه متامًا حتى لو كان �أمام خالد:

�لباجي من جتار �ل�سوق، كل �ملو�سوع وما فيه 
 

- ل ل، �أنا عندي �سوي، لكني بادّبر

يح�سبون عندي  ما ت�سدق،  و�لنا�س  �لبالد  و��سطة خري، من رجعت  ب�سيطة،  عمولة 

خمازن مرتو�سة متوين.

- �سعليك يا حمد من كالم �لنا�س ما د�م �نت ت�ستغل باللي ير�سي �سمريك؟

- �حلرب هذي خوفت �لنا�س وخلت كل و�حد يخ�س �للي عنده، و�لتجارة �سارت 

مغامرة حمد يقدر ي�سمنها هالأيام.

- و�لغو�س �سخباره؟! 

- خال�س �لنا�س هونت عنه، و�لطو�وي�س دوبهم يوفون ديونهم، و�لبحارة يدورون 

�سغل، �سي�سوون، �لفقر �سني.

- وعمي بو حممد �سخباره؟! 

- �سمعت �نه رهن �سفينته عل�سان يويف ديونه، ويقولون �إنه مري�س، تدري ما حد 

ح�سب ح�ساب هالأيام �لع�سرة ل هو ول غريه.

يلمح حمد من وجه خالد �لنزعاج فيقطع ��سرت�ساله ويغري �ملو�سوع:

- تدري يا خالد، باكر تلقى م�سوؤولني �ل�سركة عندنا يف �لدوحة وتقدر تر�جعهم 

عن �ل�سغل وما فيه حاجة تروح لهم دخان، و�أكيد بي�سمونك.
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�أن يذهب حمد يتو�عد مع خالد على لقائه غدً� يف �ل�سوق ليلتقي م�سوؤويل  قبل 

�ل�سركة، وعند �لباب هم�س له:

- �أقول خالد، �إذ� لزمك �سي حق �لبيت ترى �نا حا�سر، �إحنا �أخو�ن، من ناحية 

�لتموين ل تطلب من �أحد غريي، �أنا �أخوك.

ر. - م�سكور يا حمد ما تق�سّ

بعد �ن�سر�فه وجد خالد نف�سه وقد �متالأ بالهم، كان يعذبه كثريً� �أن ي�سمع �أخبار 

عمه على ل�سان حمد �لذي يخفي �سماتته، كان مهمومًا لأنه ل يدري ما �لذي يتوجب 

عليه فعله جتاه عمه رغم �أنه يح�س باأن عليه �أن يفعل �سيئًا ما ل ي�ستطيع حتديده ما 

د�م �أنه مل ي�ساأل �أمه، تلك كانت ق�سيته �لأ�سا�سية وهمه �لكبري، متنى  يف �أعماقه �أن 

تدفعه �أمه �إىل ما يرجوه دون �أن ي�سطر �إىل �سوؤ�لها ذلك، لأنه كان يعلم متامًا �أنه ل 

ي�ستطيع �أن يفعل �سيئًا من ور�ئها، فهو يحتمل كل �سيء �إل �إح�سا�سه بهذ� �لذنب. على 

�لع�ساء لحظت �لأم �أن �بنها يخفي كالمًا يف قلقه �لو��سح على تعابري وجهه:

- �سفيك ميه.

هنا �أح�س خالد �أنه ل ي�ستطيع تاأجيل �ملو�سوع �أكرث من ذلك:

- ميه �أنا �أجوف �إن �لو�جب �زور عمي و��سلم عليه.

تنقب�س مالمح �لأم، لكنها مت�سك �نفعالها:

- �إذ� ت�سوف جذي روح عنده، �أنا ما �أمنعك!.

لكن خالدً� يطمع يف �أكرث من ذلك:

- ميه �أنا ق�سدي مب جذي، �أنا يهمني �إجن ما تزعلني وحتطني يف خاطرج.

هنا ل ت�ستطيع �لأم �أن تكتم �نفعالها �أكرث من ذلك فتبد�أ دموعها تنفر من عينيها 

و�حل�سرجة مت�سك بكلماتها:
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- �سلون ما تبيني �أزعل و�أنا �أ�سوفك تروح بيت عمك بعد �للي �سو�ه فينا، �حنا يا 

ولدي نعرف �لو�جب ونو�سي عليه، ب�س لي�س هو ما عرفه يوم �أنه ي�سوفني �أبيع �حلالل 

و�نت غايب، ما كّلف نف�سه ي�ساأل عن بيت �أخوه �ن جانهم حمتاجني حق �سي، لي�س..؟ 

�سغري ما يعرف �لو�جب �أو فقري ما يقدر حتى نعذره، �أكا هو قاعد يتمتع يف ثروة �أبوك 

�للي ج�سمها لنا ظلم، زين خل هذي، ويوم ماتت �أختك، ت�سدق �أنه ما يا مثل �ساير 

�لنا�س يعزيني فيها، حّمد قعد معاي يو��سيني غري فاطمة ونورة و�م جا�سم، بعد �ي 

و�جب يلزمك حق عمك بعد هالو�جب �لنبيل �للي �سو�ه معانا؟، �إيه.. �هلل يرحم �أبوك، 

لو كان حي ما �سار لنا �للي �سار، لكن �هلل ميهل ول يهمل.

�أغلقت �لأم على خالد جميع �ملنافذ بعد �أن �أثارته عندما ر�حت تذكر له �ملا�سي، 

حتى �أنه ندم من نف�سه لأنه فتح هذ� �ملو�سوع، مل يكن يطيق �أن يرى دموع �أمه، كانت 

هذه �لدموع كافية لتفجريه، كان يوؤمن بقد�سية �أن كل �أمر بعيد عن ر�ساها هو �أمر ل 

قيمة له مهما بد� مغريًا يف �أوله، ر�ح ي�ستعطفها وي�ست�سمحها ويطلب �أن تزيل �سكوكها 

يف ولئه لها كولد ل يجد بعد ر�ساها ر�سى، حتى ولو وقف �أما �لنا�س �أجمعني، وقبل �أن 

ينام كان قد ن�سي متامًا مو�سوع عمه وغ�سل من قلبه كل �إح�سا�س بالذنب جتاهه.

��ستلم خالد عمله �جلديد �سائقًا لإحدى �سيار�ت �ل�سركة �لتي تو�سل �لعمال من 

�لدوحة �إىل دخان كل �أ�سبوع، وتنقل �لأغر��س و�ملعد�ت ولو�زم �ل�سركة �لتموينية يف 

�لأيام �لعادية، كان م�سهد و�سول �ل�سيارة بالعمال كل خمي�س م�سهدً� �حتفاليًا يخرج 

فيه �لنا�س ل�ستقبالهم، حتى غد� وكاأنه بديل ع�سري مل�سهد ��ستقبال �ل�سفينة �لعائدة 

بالبحارة يف مو�سم �لقفال، ورغم �أن هذ� �لعمل �جلديد �أتاح خلالد �لنزول يوميًا �إىل 

�لدوحة رمبا مرة �أو مرتني، �إل �أنه �سرعان ما ت�سايق منه لكرثة �لتعب و�لإرهاق �لذي 

�لطارئة، مما حد�ه  �مل�ساكل  عد�  �ساعات،  �أكرث من خم�س  ياأخذ  �لطريق  كان  ناله، 

�إىل �أن يطلب �أن يكون متفرغًا ملهنته كميكانيكي يف �ل�سركة رغم �أن ذلك لن يتيح له 

�أحد  �إمرة  فنيًا حتت  �ل�سركة عاماًل  فعينته  �ل�سابق،  يوميًا كما يف  بيته  �إىل  �لذهاب 
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لأنه  �متعا�سها  رغم  �جلديد  �بنها  عمل  تعتاد  خالد  �أم  وبد�أت  �لأجانب،  مهند�سيها 

�أ�سبح يتغيب عن �لبيت يومني �أو ثالثة، عد� عن بذلته �لزرقاء �لتي تفوح منها ر�ئحة 

ثقيلة حني يعود �إىل �لبيت، �أك�سبه هذ� �لعمل مر�نًا وخربة يف مهنته نف�سها، كما �سار 

يطمع �إىل معرفة �ملزيد يف جمالها، وكان عليه �أن يخطو �خلطوة �لتالية، وهي �إ�سالح 

جميع �ملكاين �لتي تعمل بالديزل، كانت نقلة طبيعية بالن�سبة له، و�ساعده يف ذلك �أن 

وبد�  و�لتعقيد،  �لب�ساطة  م�ساألة  و�لختالف فقط يف  و�حد،  �لديزل  �ملبد�أ يف مكاين 

خالد بعد �ستة �أ�سهر من عمله هذ� �إن�سانًا �أكرث ثقة بنف�سه، وقد �أح�ّس �جلميع ممن 

يعمل معه مدى لهفته ملعرفة �ملزيد و�حرت�مه ملو�عيد �لعمل.

مل ت�سايقه �لعزلة يف �ل�سركة، نف�سيته �لنطو�ئية نوعًا ما ت�ساعده على �حتمالها، 

لكن �أمرً� �آخر بد�أ يلح عليه يف �لآونة �لأخرية ويجعل عزلته هذه نوعًا من �لقلق �ملحموم، 

لكنه من �لنوع �ملخفي و�مل�ستور �لذي ل يظهر بقوة على تعابريه، هذ� �لأمر هو نورة، 

نورة بنت خمي�س وفاطمة، �أخذ تفكريه بها يلح عليه وينت�سر يف �أنحاء نف�سه، كان يف 

كل مرة ير�ها ي�سعر �أن �خلناق ي�سيق عليه، مل يعد ي�ستطيع �لهرب من �سورتها �لتي 

�أ�سبحت تالحقه يف �لفرتة �لأخرية يف �سحوه ومنامه، رغم ذلك كان يحاول �ملكابرة 

و�أ�سئلتها  �ملتكررة  �أمه  تلميحات  يتجاهل  حني  �جلمال  هذ�  �إىل  �لتائقة  نف�سه  على 

�ملخفية  ��ستغر�قه يف م�ساعره  يعكر عليه  �أمر  كان هناك  �لتي حتاول �سرب وجد�نه، 

نحو نورة، �أل وهو كونها �بنة خمي�س وفاطمة، مل يكن ي�ستطيع �أن يتجاهل ذلك بكل 

ب�ساطة، فهو �بن بيئة حتكمها �أعر�فها وتقاليدها، �سحيح �أنه يحب خمي�سًا ويعطف 

عليه ويقدره، وكذلك فاطمة �لتي رّبته، ول يز�ل يذكر كم كان يف طفولته متعلقًا بها، 

لكن هذ� �سيء و�أن ي�سبح �سهرً� لهما �سيء �آخر. �إن حمد نف�سه لي�س بالغبي �لذي ل 

يقدر جمال نورة وفتنتها، وعندما كلمه �أبو ح�سني ون�سحه �أن يتزوجها عّد حمد ذلك 

�إهانة يف حقه، رغم �أنه ل يف�سلها بكثري من �لناحية �لجتماعية، فعائلته لي�ست �أف�سل 

�أ�سوًل من عائلة خمي�س، فهل ير�سى خالد لنف�سه ما رف�سه حمد وهو من هو يف �أ�سله 
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و�ساأنه �لعائلي؟!.

خالدً�  لكن  �سر�حة،  ذلك  تقول  �إنها  نورة،  جانب  �إىل  تقف  تاأكيد  بكل  �أمي  �إن 

�أتزوج �بنة عمي فيكون ذلك  �أمه وما ل تريده، ملاذ� ل  ل يخفى عليه بتاتًا ما تريده 

�لزو�ج فاحتة لدفن �خلالفات؟.. رغم �أن هذ� �ل�سوؤ�ل جمرد خاطر مّر يف ر�أ�سه �إل 

�أنه مل يجروؤ على �إعادته يف نف�سه لعلمه �لأكيد �أن �أمه �ستقف يف وجه هذه �لفكرة من 

�أ�سا�سها وتفّجر �أحز�نها �لتي ل يحتمل مو�جهتها، ما �لذي تريده �أمي حقيقة عندما 

ت�سجعني على �لزو�ج من نورة �بنة خمي�س؟ رمبا كانت تريد توجيه طعنة �أخرية �إىل 

عمي �ملهدود �لذي �أفل�سته �لديون و�أعجزه �ملر�س، هل �أكون �أنا �سحية كل ذلك؟ لكن 

�أي�سًا يف �أن تكون �بنة عائلة فقرية طيبة؟، فالفقر مل يكن يف يوم من  ما ذنب نورة 

�إن عائالت  �لعار،  �لنا�س يف هذ�  لت�ساوى  و�إل  �لنا�س  �أحد من  �سرية  عارً� يف  �لأيام 

كثرية كانت تتعاىل بكربيائها تعاين �لفقر يف هذه �لأيام.. هل �أن�سى معروفهم جتاه 

�أمي طو�ل تلك �لأيام �لتي عانتها يف غيابي؟ �إنني ل �أ�ستطيع �أن �أت�سور �أمرً� بعيدً� عن 

ر�ساها حتى لو �سخط علّي �لنا�س، �أنا نف�سي ل �أعرف ملاذ� �أ�سعف هكذ� يف ح�سرتها 

رغم ما �أعانيه من تعلقها بي ولهفتها �لتي تاأ�سرين وجتعلني حبي�س �أمانيها، ما ز�لت 

تر�ين طفلها �ملدلل، �أنا رجل فقط خارج �لبيت.

يا ليت لدي مربرً� و�حدً� لأهرب به من هذ� �لقدر �جلديد.. نورة، يا ليت!، �إنني 

ل �أ�ستطيع �أن �أكذب على نف�سي و�أقول �إنها مل ت�سلب عقلي يوم ر�أيتها �خلمي�س �لفائت 

وهي تلب�س ذلك �لزري �لأحمر، �أح�س�ست وقتها �أنها ل حتتاج �إىل عائلة ول غنى ول 

�سوؤ�ل و�حد  �ليوم كان هناك  قلبي، من ذلك  �إىل  تكون قريبة  �أمي حتى  حتى ر�سى 

يح�سم كل �سيء يف قر�ري �ساألت نف�سي �إياه ب�سدق: هل �أ�ستطيع �حتمال فكرة زو�جها 

من �أحد غريي؟، هل �أتركها تفلت من بني يدي لأ�سل متح�سرً� عليها طو�ل حياتي؟، �أل 

تكفيني ح�سرة �لبحر �لتي دفنتها يف �أعماق وجد�ين فدى لعيني �أمي �ملفجعتني؟..

مل يعد خالد ي�ستطيع �لتفكري يف هذ� �لأمر �أكرث من ذلك ، يعلم �هلل كم ق�سى 
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من �لليايل وهو يعذب نف�سه، عندما عاد �إىل �لبيت كان قد جهز نف�سه باإجازة �أ�سبوع 

من �ل�سركة، وبعد �لغد�ء جل�س ي�سرب �ل�ساي �إىل جانب �أمه �لتي حلظت �لبو�در يف 

عينيه �لبا�سمتني:

- �سفيه ميك.

- ميه �أنا خذيت �إجازة �أ�سبوع من �ل�سركة �أبي �رتاح فيها هني بالبيت.

- ب�س جذي؟، ريح قلبي مّيك ول تخ�س عني �لكالم.

- ميه ب�سر�حة �أبغي �أتزوج يف هالأ�سبوع، �سر�يج؟

تلتمع عيناها بالفرح:

�أقول  �أنا  �أنطر تطلع هالكلمة منك قبل ل  �أنا  - هذي �ل�ساعة �ملباركة يا ولدي، 

لك.

- عاد عرفتي منهي �للي �أبغي �أتزوجها؟

- �للي تبغيها �أخطبها لك، �أنا من يل غريك �أفرح فيه، ب�س �أنا حا�ّسة �إن هي نورة، 

مب جذي؟

- ما خاب ظنج ميه، �إي نعم نورة!..

عل�سان  جا�سم  بو  معانا  ونودي  عندهم  ن�سهر  �ملغرب  �ليوم  رب،  يا  �أحمدك   -

نخطبها، خري �لرب عاجله.

- يا ليت يا ميه.

- كل �سي بارز حق �لعر�س، ومن ف�سل �هلل ما نحتاج حق �أي �سي.

- عيل على بركة �هلل..

يف ذلك �مل�ساء عّمت �لفرحة �جلميع، كانت نورة تعي�س �أحلى �أيامها، �أهدتها �أم 
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�أن يذهب  كان على خالد  و�لعر�س،  للملكة  �لثنني  يوم  وُحّدد  �لثمني  خالد م�ساغها 

باكرً� �إىل �ل�سوق يف �ليوم �لثاين لي�سرتي �لأغر��س و�لثياب �لالزمة و�لتو�سية على 

�لذبائح، و�تفق على �أن تكون �لدخلة يف بيت خالد لعدم لياقة بيت خمي�س، ورغم �أن 

حمد تعجب لهذه �لبادرة غري �ملتوقعة من خالد، لكنه مل يق�سر يف �أن يقوم بالو�جب، 

ولو�زم  »�لعي�س« وكي�س �سكر ودهن  �أكيا�س من  �أنه �سيبعث بثالثة  فاأر�سل من يخربه 

�أخرى على �لرغم من ندرتها يف تلك �لأيام، عّم �خلرب �لديرة كلها، ومل ي�ستطع �أحد 

�أن يعلق �إل يف �سره ما د�م �أن �أم خالد تقف �إىل جانب هذ� �لزو�ج، ر�ح �أبو ح�سني من 

فوره ليو�سل �خلرب �إىل �لعم �أبي حممد بعد �أن ذهب خالد �إىل �ل�سوق يف �ل�سباح.

حني رجع خالد من �ل�سوق قبل �لظهر بقليل وجد عمه بانتظاره يرقب �لطريق من 

فرتة طويلة يف دكان �أبي ح�سني، عندما �أر�د خالد �أن يتجاوزه ناد�ه �لعم، فجاءه خالد 

حتى ل ي�سطره �إىل �مل�سي �لذي يوؤمله، بينما ر�ح �أبو ح�سني يت�ساغل  يف �أنحاء �لدكان 

كاأنه ل دخل له فيما يجري، باأدب يلقي خالد �ل�سالم فيغمغم �لعم باجلو�ب خمت�سرً� 

بينما وجهه يطفح من �لغيظ و�حلنق، ��ستعد خالد ملو�جهة موقف عا�سف مع عمه، 

مّرت حلظات ح�سبها دهرً� ��سطرت خالد لأن يبادر عمه:

- تبغي مني �سي يا عمي؟

- جوف يا خالد، �أنا ما علّي من �أمك، �أنا علّي منك، �سحيح فيه زعل ما بينا و�أنا 

ما يخ�سني فيكم من �سنني، لكن هالأمر ما ين�سكت عليه.

- �أي �أمر..؟

- ي�سري ولد �أخوي بو خالد �هلل يرحمه يتزوج نورة بنت خمي�س؟ �سفيكم؟، �نتو� 

��ستخفيتو� وّل �سلون..؟!

- خل عندك خرب يا عمي �إين �أنا و�أمي �سي و�حد وما �أقبل �أي كلمة يف حقها، ول 

يف حق �لإن�سانة �للي �خرتتها يل زوجة.



178

ي�سدم �لعم وهو ي�سمع هذه �لكلمات تخرج من فم ذلك �ل�سبي �ملدلل �لذي كان 

يخ�ساه ويهرب من طريقه..

- �أنا تقول يل هالكالم يا خالد؟

- �ي نعم، و�لعر�س يوم �لثنني.

- يا ح�سافة عليك و�هلل.

قالها �لعم وهو يهز ر�أ�سه غري م�سدق، لكن خالدً� �لذي كان مي�سك كلماته حتى 

�أن  �إن�سان يحق له  �آخر  باأنه  �أكرث من ذلك، فر�ح يذكر �لعم  �لآن مل ي�ستطع �ل�سرب 

يتاأ�سف من �أجل �أمر يخ�سه، مل ي�ستطع �لعم �أن ي�سمع �أكرث من ذلك، بل ر�ح ي�سري 

بيده لكي يكف خالد وين�سرف عنه، مما ��سطر �أبا ح�سني للتدخل ومعاتبة خالد لأنه 

ل يقدر حالة عمه �ل�سحية.

�ن�سرف خالد بطريقة توحي باأنه مل ي�سعر بالندم على �سيء قاله يف وجه عمه، 

بينما ر�ح �أبو ح�سني يهدىء من خاطر �لعم �جلريح �لذي �أح�س متامًا �أنه مل يعد هناك 

من يخ�سى �سطوته يف �لفريج، متزق �ل�سر�ع ور�حت �ل�سفينة حتت رحمة �لأمو�ج �إىل 

حيث ل يعلم غري �هلل، �أما خالد فاإنه تعجب من ت�سرفه و�نطالقه يف وجه عمه وهو 

�سرعان  لكنه  ناد�ه،  حني  حمرجًا  مرتددً�  �إليه  ذهب  لقد  ذلك،  يف  ي�سك  كان  �لذي 

ما �نقلب �إىل ذئب جريح ل يقربه �أحد، وكلما �أح�س بينه وبني نف�سه �أنه كان قا�سيًا 

�ل�سخط  �لإح�سا�س عا�سفة من  كانت تهب يف وجه هذ�  �لندم،  وبد�أت م�ساعر  عليه 

و�لغ�سب، لقد �نتقم لأمه �لتي ر�حت يف ذلك �ليوم تبارك ولدها لأنه �أثبت �أنه ولدها 

�لذي ل يجنب �أمام �أحد.

ر�ح �لنا�س يتحدثون عن �لهد�يا و�لأغر��س و�مل�ساغ و�لذبائح �لكثرية، فقد بد� 

�لعر�س لونًا من �ألو�ن �لرتف مل تعهده �لديرة من �سنني طويلة، كان كل هذ� متعمدً� من 

قبل خالد و�أمه، ل لأنهم يحبون �لإ�سر�ف �أبدً�، بل لأنهم �أر�دو� بذلك �إكر�م خمي�س 
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وفاطمة حتديًا ملن ي�ست�سغر و�سعهم، كان �لعم يعتقد �أن بع�س �لعائالت لن حت�سر 

�لعر�س �إكر�مًا له، لكن ظنه خاب، �إذ ح�سر �جلميع عر�س خالد دون �أن يتخلف �أحد، 

كانت ليلة من �لليايل �لتي ظلت �لديرة تذكرها ل�سنني.

نورة كان كل �سيء يجري �أكرب من ت�سورها، �زد�د جمالها بهاء مبالب�س �لعر�س 

�جلميلة، ر�حت كلمات �لإعجاب و�لإطر�ء ت�سل �إىل م�سامعها، لكن �أجمل كلمة تعلقت 

م�سامعها بها تلك �لكلمة �لتي ترددت كثريً� على �أل�سنة �لن�ساء باأن حظها من �ل�سماء، 

ول تن�سى �أبدً� �أن �أمها فاطمة ظلت �إىل جانبها يف �لأيام �لتي �سبقت �لعر�س تو�سيها 

بني �حلني و�لآخر..

ر�أي طول  له  تخالفني  ول  تكونني عاقلة  و�أبيج  كلنا  ر�أ�سنا  رفع  بنيتي خالد  يا   -

عمرج، و�سمعي كالم �أم خالد وحطيها على ر��سج.

مل تكن نورة بحاجة �إىل هذه �لو�سية من �أمها، فهي متعلقة بطبعها باأم خالد من 

طفولتها، و�أم خالد تبادلها ذلك، �أما خالد فكان حلمًا بعيدً�، كيف وقد �أ�سبح ملكها 

وهو  عليه  ح�سدنها  �لديرة  بنات  �لعزيز؟،  �حللم  بهذ�  تفرط  �أن  ميكن  كيف  �لآن؟، 

ف�سلها على �جلميع، كيف ل يكون ملكها �لذي ياأمر فيطاع؟!.
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الك�صاد

مر عام �آخر كئيب من �سنو�ت �حلرب �لعاملية و�أ�سبحت �سو�طئ �خلليج �لد�فئة 

�جلميلة �لتي تعج باحلياة كاأنها م�سابة باختناق، طوت �ل�سفن �أ�سرعتها وتر��ست يف 

�أن تعطلت مو��سم �لغو�س، ور�ح  �ملو�نئ »�لُفر�س«  �سامتة يخيم عليها �ل�سكون بعد 

�لبحارة يبحثون عن �أي عمل �آخر يجلب لهم لقمة �لعي�س �لتي �أ�سبحت  �أعز �ملطالب 

�رتفاعًا  �لتموينية  �ملو�د  �أ�سعار  فيها  �رتفعت  بائ�سة  �لإطالق، يف فرتة  و�أغالها على 

جنونيًا لندرتها يف �لأ�سو�ق بعد �أن عطلت �أخطار �حلرب �لتجارة يف �لبلد�ن، وعرف 

للفرد  ت�سمح  �لتي  �لرخ�سة  تلك  »�لبطاقة«،  ي�سمى  ما  حياتهم  يف  مرة  لأول  �لنا�س 

�لوقت، وهذه  �ل�سلطة يف ذلك  بال�سعر �لذي تفر�سه  ل�سر�ئها  بكميات حمدودة جدً� 

�لكميات مل تكن تغني �سيئًا، لأن �أغلب �ملو�د كانت تفقد ب�سرعة من �لأ�سو�ق لأ�سباب 

يرجع �أكرثها �إىل تالعب �لتجار.

عند �لع�سر كان �لن�سيم لطيفًا، مل يكن ينق�س تلك �جلل�سة حتت �ل�سدرة غري 

تعكر  ل  مرتبعًا  يجل�س  �لنوخذة  حممد  �أبو  فيها  كان  �لتي  �خلو�يل  �لأيام  تلك  متعة 

�سفوه �آلم  �لركب ول تخف�س ر�أ�سه �لديون..

رغم �أن �أبا ح�سني و�ملطوع و�أبا حممد كانو� جال�سني منذ فرتة غري قليلة، �إل �أنه 

نادرً� ما كانو� يتبادلون �لأحاديث يف جل�ستهم �سوى بع�س �لكلمات، رمبا �ن�سم �إليهم 

خمي�س �أو �أحد �لعابرين دون �أن يكرتث �أحد منهم �إل ملا ي�سغله يف د�خل نف�سه، كان 

وي�سيفون  �جلديد  حمد  بيت  يف  ي�ستغلون  �لذين  �لعمال  �إىل  باأ�سى  ينظر  حممد  �أبو 

�للم�سات �لأخرية �إليه، �أين ذلك �لبيت �لطيني �لقدمي من هذ� �لبيت �لذي بني باحلجر 

�لفقر  �إل و�سكى  �أحد  �لوقت �لذي مل يبق  �أين حلمد كل هذ� �ملال يف  �لأبي�س؟، من 

�ل�سركة؟،  �أمو�ل  �أن ذلك كله من  �لديرة؟، هل �سحيح  �لثقيل على  �لذي خّيم بظله 

غري معقول، �أ�سبح حمد حديث �جلميع، كلهم يتحدثون عن خمازنه �لعامرة باملو�د 
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�لتموينية يف هذه �لفرتة �ل�سيقة، بينما هو ي�سكو ويّدعي عك�س ذلك، ل �أحد يعرف �أين 

يخبئ �ملو�د، لكنها تظهر يف �لوقت �ملنا�سب �لذي يحقق فيه �سربته، حتى �سار �جلميع 

يتقربون �إليه وينافقونه من �أجل �أن يزودهم بني �حلني و�لآخر مبا يحتاجون �إليه من 

�أكرث فاأكرث لي�سبح  �أجل حظه حتى يرتفع جنمه  �ملو�د، كاأن �حلرب قامت من  هذه 

�لرجل �لأول يف �ل�سوق، كيف؟!، مل ي�ستطع �أبو حممد �أن يجيب عن هذ� �ل�سوؤ�ل �سوى 

عطي �أبو حممد 
ُ
�أن �لنا�س �ساعت بينهم �لقيم، �أ�سبحت �لفلو�س هي كل �سيء، لقد �أ

مهلة �ستة �أ�سهر ليتدبر �أموره و�إل فاإن د�ئنيه �سيحجزون �لبيت، من ي�سدق ذلك؟!، مل 

يتعب �أبو حممد ر�أ�سه كثريً� بهذ� �لهم �لثقيل، مل يكن قادرً� �أ�ساًل على �حتماله، �أ�سند 

ر�أ�سه �إىل جذع �ل�سدرة ور�ح يحلم بعيدً� يف تلك �لأيام �خلو�يل.

�أما �أبو ح�سني فكان ي�سغله �أمر �آخر هو كيف �سي�ستويف �لديون �لتي له على �أبي 

حممد، �إنه يخ�سى �أن يو�سط �ملطوع يف ذلك لأنه �سينهره حتمًا ويذكره باأف�سال �أبي 

�أن  �إنه ل يريد  �ل�سابقة، �سحيح.. لكن ذ�ك وقت وهذ� وقت،  �لأيام  حممد عليه يف 

يكون م�ستغاًل لظروف �أبي حممد �ل�سعبة، لكنه يرى �أن له �أف�سلية بني �لد�ئنني فيما 

لو ُحجز �لبيت، لقد حاول �أبو حممد �أكرث من مرة �أن ي�ستدين من �أبي ح�سني يف �لفرتة 

�لأخرية، لكن �أبا ح�سني كان يتهرب بالأعذ�ر �ملنا�سبة، ملاذ� ي�ساعده ما د�م �بن �أخيه 

خالد يتهرب منه؟!!.

ملاذ� و�فقت على تزويج �أبي حممد من �بنتي؟، ما �لذي جنيته من ور�ء ذلك؟!.. 

�أجل رجل �سوف يحجز  �بنتي �سلمى، حقد علي ولدي �سالح، كل ذلك من  كرهتني 

بيته قريبًا ب�سبب ديونه، ما �لذي ينفعني فيه �لآن؟، ماذ� �أعمل بح�سبه ون�سبه و�أيامه 

�ملا�سية �لتي كان ل يعيد فيها كلمته مرتني؟، ذلك �ملاكر حمد كان يدرك �أن �أبا حممد 

ل  �إنه  حمد،  خ�سرت  لقد  ذلك؟،  فاتني  كيف  جمابهته،  على  جروؤ  ملا  و�إل  �سيتحطم 

يطيقني، �أعرف ذلك من »خ�سمه« �لذي يرفعه �أمامي كلما حاولت �لتودد �إليه، لحظ 

�أبو ح�سني �أن �ملطوع بد�أ يتملل يف جل�سته فعرف �أنه على و�سك �لذهاب �إىل �لبيت فكان 
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�أبو حممد ويحرجه بطلب  به  ي�ستفرد  باأي �سبب حتى ل  قبله متعلاًل  �أن يذهب  عليه 

�مل�ساعدة كاملعتاد، �أح�س �أبو حممد مبا يق�سده �أبو ح�سني من ذهابه �ملفاجئ، فمنعه 

كربياوؤه �أن يلح عليه باجللو�س، �نتبه �أبو حممد للمطوع وهو يربت على �ساعده قبل �أن 

يذهب قائاًل:

- بتهون يا بو حممد بعون �هلل!.

�أبو حممد ر�أ�سه متفهمًا وقد منعه �ل�سيق من �لكالم، فغرّي وجهة �ملو�سوع  هز 

لأنه ل يحتمل �لتفكري به:

- �سلونها �أم جا�سم �حلني؟

- �هلل يعينها يا بو حممد، ما تقدر تقوم من �لفر��س، و�لأدوية ما نفعت معاها.

- �هلل كرمي، �حلي ما يياأ�س.

يذهب �ملطوع تاركًا �أبا حممد وحده حتت �ل�سدرة، حاول �أن يثني �ساقيه �ملمدودتني 

�إىل  �لعودة  رحلة  كانت  �ملحاولة،  من  منعه  ركبتيه  يف  يرتكز  �سديد  باأمل  �أح�س  لكنه 

نف�سه يف  ي�سجن  �أن  با�ستطاعته  يكن  ذلك مل  مع  رحلة عذ�ب،  ق�سرها  رغم  �لبيت 

�لفر��س دون �أن يجال�س �لنا�س ويرى نف�سه متو�سطًا لهم على �لرغم من �سعوره باأن 

�لنا�س تغريت من حوله، مل يعد �أحد يهتم بزيارته كال�سابق �أو �لت�سابق �إىل �جللو�س 

منذ  نف�سه  رّو�س  كفكرة،  �ملوت  يخ�سى  يكن  مل  �لنهاية؟!،  هي  هذه  هل  جانبه،  �إىل 

�لبد�ية على حتملها كبحار عنيد و�سبور، لكن �لذي يخ�ساه حقًا يف قر�رة �سمريه �أن 

يرى نف�سه بائ�سًا مهانًا يخ�سى �أن ميوت و�لغ�سة متالأ وجد�نه، لأنه مل ي�ستطع �أن يثبت 

لالآخرين �أن �لنا�س تكرب بنفو�سها ل بفلو�سها، ويتح�سر يف �أعماقه لأنه مل ينجب ولدً� 

ذكرً�، �بتاله �هلل بالبنات، لو �أن بكره ولد لكان �لآن �سابًا يقف �إىل جانبه يف حمنته، 

رمبا كان �لآن مع �بن �أخي خالد يف �ل�سركة يك�سب مثله �لفلو�س يف هذه �ل�سائقة!!!، 

ل ي�ستطيع �أن يبعد �سورة خالد عن ذهنه، لو �أن به نخوة �أبيه ملا ر�سي �أن ي�سيبني ما 
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�أ�سابني، لكنه �بن �أمه �حلقودة �لتي خّربته علي وعلى �أهله، حني قبل �أن يتزوج �بنة 

خمي�س �أ�سبح فا�سدً� ل نفع فيه.

عند باب �لبيت يجد �مر�أته �أم حممد يف ��ستقباله كعادتها بعد �أن مر�س لت�ساعده 

زوجته  �إن  ووفاء،  بكل �سرب  له  رتبتها  �لتي  للحجرة  تقوده  �مل�سطبة،  درج  يف �سعود 

�سلمى ل تكرتث له، بل ل تكرتث لأحد على �لإطالق حتى نف�سها، ل ت�سمع �سيئًا �إل �إذ� 

ناد�ها وطلب منها �أن تقوم باأمر ما، ي�ستند على زوجته �لطيبة �أم حممد، كم ق�سوت 

تلك  لها  �أعو�س  �أن  �أ�ستطيع  ليتني  يا  �أ�سيلة..  �سيء؟،  على  �أن حتا�سبني  دون  عليها 

�لأيام �لتي هجرتها فيها، لكن كيف؟!، »ل ينفع �ل�سوت عندما يفوت �لفوت«، ترتكه 

لتجلب له �لطعام، طبخو� �ليوم »�جلري�س«، وملاذ� �ليوم؟!، منذ �سهور مل يدخل �لأرز 

بيت �أبي حممد، وكذلك بيوت �لنا�س، ما عد� بع�س �لبيوت �لتي ما ز�ل لها نفوذها، 

متنى لو كان ي�ستطيع �أن يقول لمر�أته �سيئًا مما ي�سعر به نحوها، متنى لو ي�ستطيع �أن 

يطلب منها �ل�سماح، لكنه يعلم �أن ذلك م�ستحيل، لأنه ل يريد �أن يرى نف�سه �سعيفًا 

�أبدً�، ل يحتمل ذلك، لكن �أم حممد كانت تفهم م�ساعره دون �أن يعرّب عنها �سر�حة 

تناول  �لطعام  جاء  عندما  باإقناعها،  كفياًل  عينيه  من  �ملنبعث  �لر�سى  كان  بل�سانه، 

لقيمات من �جلري�س �لذي بلعه مب�ساعدة �ملاء، حمد �هلل مكتفيًا بذلك، كانت نف�سه 

جتي�س بالهموم، ما �لذي بقي لديه ليبيعه؟، ومن �لذي بقي من �لأ�سحاب كي ي�ستدين 

منه؟، لو كان �سابًا �أو ميلك �سحته على �لأقل  لرحل مع �لذين رحلو� �أو طلب �لعمل 

من  و�سيلة  يتدبر  �أن  عليه  �إن  �لآن،  فيه  �لتفكري  ينفع  ل  كله  ذلك  لكن  مكان،  �أي  يف 

هنا وحتى �لأ�سهر �لقادمة كي مينع �حلجز على �لبيت، فليحجزو� ن�سفه على �لأقل 

لن  �لظروف  كانت  مهما  حال  �أي  على  لكنه  �لباقي،  بالن�سف  و�أ�سرته  هو  ويحتفظ 

�أمام �أحد من �ل�سامتني حتى لو �أ�سبح م�سكنه يف �لعر�ء، �نتبه لزوجته  يك�سر نف�سه 

�أم حممد وهي تقول له لريتفع �إىل �لفر��س بعد �أن جهزته له، �أخذت بيده لت�ساعده 

وهو يتمدد عليه، �أ�سلحت �لو�سائد حتت ر�أ�سه و�ساألته �إذ� كان يريد حاجة �أخرى، فهز 
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ر�أ�سه بالنفي، لأول مرة منذ �أن تزوجته بادرته بالكالم قبل �أن ترتك �حلجرة:

- ل حتاتي يا بو حممد، ربك كرمي.

مل يقدر على �جلو�ب، بل �أطرق بر�أ�سه و�لغ�سة متالأ قلبه، هز لها بر�أ�سه و�عتدل 

قلياًل ليو�جه نافذة �حلجرة �لتي تطل منها بع�س �لنجوم �ملتالألئة، يف �سفحة �ل�سماء 

غيوم تعرب بي�ساء مع ن�سائم �لليل، ما �أجمل هذ� �لليل مع �لفروة فوق �ملحمل، كاأمنا 

خّيل �إليه �أنه ي�سمع �سوت نهام حزين ياأتي من بعيد مت�سلاًل يف �سكون �لليل، �رتاحت 

نف�سه �إليه، و��ست�سلم للنعا�س �لذي بد�أ ير�ود �أجفانه �ملتعبة، �أودع همومه تلك �لغيوم 

�لر�حلة عرب �لنافذة ومل يدر بعدها عن �سيء �إىل �ل�سباح.

�أكيا�س »�لعي�س« و�ل�سكر  �لليلة �ل�ستائية، نقلت  كل �سيء مت ب�سّرية تامة يف تلك 

وخمتلف �ملو�د �لأخرى �إىل �ل�سفينة من خمازن حمد دون �أن ينتبه �أحد من �لنا�س، 

كان  �ل�سمك،  ل�سيد  قريبة  �إىل جزيرة  �أنهم ذ�هبون  ن�ساءهم  �أخربو�  �لبحارة  حتى 

�لهو�ء مالئمًا لل�سفر �إىل �سو�حل �لأح�ساء وما جاورها، مل تكن هذه هي �ملرة �لأوىل 

�لتي ت�سافر فيها �سفينة حمد �إىل تلك �ملناطق �سرً�، بل كانت �لثالثة �لتي يغامر فيها 

ب�سفينته وبحارته وب�ساعته �ملهّربة بني �سطاآن �خلليج، �لربح هو �لد�فع لهذه �ملغامرة، 

�لأمان  و�سيلة  هو  و�حلظ  �ملناطق،  تلك  يف  م�ساعفة  باأ�سعار  وقتها  تباع  �ملو�د  فهذه 

بعيدً�  باملو�د  مُتالأ  �ل�سفينة  كانت  و�خلربة،  �جلر�أة  عاملي  �إىل  بالإ�سافة  �لوحيدة، 

�إىل  �أن ت�سل  �إىل  �ل�سمك  �أنها ت�سطاد  تتظاهر يف رحلتها  �لر�سمية،  »�لفر�سة«  عن 

نقطة متفق عليها، حينها يتم �لت�سليم يف عر�س �لبحر بعيدً� عن �ل�ساطئ، يف حال 

ظهور �سفينة مطاردة - وهي من �لنوع �حلديث �لتابع للبحرية �لربيطانية �أو ل�سلطات 

�ملناطق �ملختلفة �لتي كانت حتر�س على تفتي�س �ل�سفن و�ل�سرب بيد من حديد ملكافحة 

ظاهرة �لتهريب بني �ل�سطاآن - كانت �ل�سفينة تلجاأ للفر�ر معتمدة على معرفة مناطق 

 �ملتعددة �لتي ل يعرف منافذها �إل بحارة �خلليج، �أو يعتمدون على ظاهرة 
)1(

»�لف�ست«

)1(�لف�ست: �سخور ناتئة تظهر خالل �جلزر.
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�ملّد و�جلزر �لتي يعرفون مو�قيتها، كل ذلك يو�سع يف �حل�ساب قبل بد�ية �لرحلة، وقد 

وجد حمد يف �سخ�س �لنوخذة »خلفان« بحارً� خبريً� ميكن �لعتماد عليه يف مثل هذه 

�ملهمة، كان �لنوخذة خلفان فتيًا يف �خلام�سة و�لثالثني من عمره، ي�سكو �لبطالة بعد 

�أن تعطل مو�سم �لغو�س ك�سائر �لبحارة �لآخرين، وقد �أحبطت �سنو�ت �لك�ساد يف فرتة 

ما قبل �حلرب �آماله كنوخذة �ساب ميتلئ بالطموح لكي يكون خري خلف لأبيه �لنوخذة 

على �سفينته، فاملو��سم �ل�سعيفة �أعجزته بالديون، مما ��سطره �إىل بيع �ل�سفينة �لتي 

مل تِف بن�سف �لدين، ووجد �أخريً� فر�سته للعمل مع حمد �لذي تفاهم معه متامًا بعد 

�لنوخذة  كان  �لتي  �لرحالت  �أرباح   �سهما جمزيًا من  و�أعطاه  ديونه  بباقي  تكفل  �أن 

خلفان وبحارته �ملختارون م�ستعدين نف�سيًا للمغامرة من �أجل �للقمة �لعزيزة يف تلك 

�لأيام.

يغامر  كان  للمغامرة،  حبه  رغم  �ل�سفينة  مع  حمد  ي�سافر  مل  �لثالث  �ملر�ت  يف 

�ل�سخ�سي يف قر�رة نف�سه على ما  باأمو�له وح�سب، رمبا بد�أ يح�س بنوع من �خلوف 

بناه وحققه، فلم يكن من �ل�سهل عليه �أن يتحمل �سماتة �لنا�س بعد �أن بد�أو� يتعلقون 

وينافقونه، لكن دوره مل يكن �سهاًل، كان يخطط لكل �سيء من ترتيب �لتفاقات  به 

�إىل  بالإ�سافة  كل ذلك  �ملتطفلني،  عيون  �لأمر عن  و�إخفاء  �لتحميل  على  و�لإ�سر�ف 

تفا�سيل �أخرى معقدة كان على حمد ت�سهيلها قبل بد�ية �لرحلة.

بد�أت �ل�سفينة تت�سلل �إىل عر�س �لبحر م�ستعينة باملجاديف و�سرعان ما �ختفت 

يف �ستار �لظالم، ورجع حمد يتعرث برمال �ل�ساطئ وطني �ل�سكة ممنيًا نف�سه بعودتها 

�ساملة غامنة بعد �أيام ثالثة �سوف يق�سيها بقلق وترقب، لكن بعد عودتها �سوف يريحها 

من �ملغامرة ملدة �أ�سهر قبل �أن يعاود �لكرة، فالطمع �أكرث من �لالزم قد يورد �لتهلكة، 

ثم �إن حمد مقدم على م�سروع جديد يف حياته بعد �أن �سارفت �أعمال �لبناء يف بيته 

�جلديد على �لنتهاء وجهز له �لفر�س �لأنيق م�سبقًا �لذي يعرب متامًا عن حال �ساحبه 

�أجل لقمة  �لوجوه �لكرمية ببيع فر�سها ومقتنياتها �لعزيزة من  يف فرتة بد�أت بع�س 
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�لعي�س.

بعد عودة �ل�سفينة �سوف يقيم وليمة كبرية يف بيته �جلديد يدعو لها وجوه �لديرة 

و�أ�سحابه، ل ل�سيء �إل لأن �لعز�ئم هي طريق �لنا�س �إىل �لوجاهة، يف مثل هذه �لليلة 

قبلها  مربحًا  �سربًا  رب  �سُ لأنه  ل  مقهورً�،  طريقه  يف  يتعرث  حمد  كان  �سنو�ت  منذ 

بليلتني، بل لأنه ر�أى باأم عينيه كيف ت�ستطيع �لقوة و�لنفوذ �أن جتعل من �أبيه �مل�سكني 

�خلائف على ولده متحم�سًا لتلك �ليد �لتي �سربت بال رحمة، م�ستعدً� لكي يجعل من 

�أن يحفظ �لبقية �لباقية منه،  يف تلك �لليلة خرج  ولده مذنبًا ظاملًا فاجرً� من �أجل 

حمد من �لبيت ل يلوي على �سيء، يبكي دموعًا ل تز�ل جروحها تكويه يف وجد�نه، 

لكنه ر�أى يف �لنهاية ب�سي�س نور يف بيت �لبحارة فم�سى �إليه، وتلك كانت �لبد�ية يف 

طريقه �جلديد نحو �لقوة و�لنفوذ.

•  •  •
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ال�صدمة

لحظ خالد على �مر�أته نورة �أمرً� كّدره متامًا، مل يكن لي�سطيع �أن يتنباأ به حني 

بهره جمالها يف بد�ية �لزو�ج، كانت تف�سل �ل�سمت و�ل�ستماع له دون �أن ت�سارك من 

�أو توؤكد على ��ستحياء  جانبها يف �سيء من �حلديث، �سوى بع�س �لكلمات �لتي تنفي 

منها �سديد، كانت تبدو كاأمنا تنفذ در�سًا تعلمته من �أمها دون �أن حتيد عنه، ورغم 

�أن ذلك �أعجبه يف �لبد�ية، �إل �أنه بطبعه كان يحتاج �إىل �مر�أة تاأخذ معه يف جو�نب 

�حلديث، كان بحاجة لأن يبوح لها مب�ساعره �ملدفونة �لتي ل ي�ستطيع �أن يقولها �أمام 

�أمه، لكنه حني �سجعها على �أن تنطلق بالكالم معه �أح�ّس من فوره �أن هناك م�سافة 

�سا�سعة تف�سل بينهما، خاب �أمله متامًا يف �أن تفهم ما يعنيه وهو يتحدث عن م�ساعره 

�سذ�جة  تعرّب عن  �لكالم  بالدخول يف جو  بل طريقتها  وح�سب،  لي�س هذ�  و�أحالمه، 

و��سحة وب�ساطة ما بعدها ب�ساطة، فكثريً� ما دخلت يف كالم لي�س له �أية منا�سبة، �أو �أن 

ت�سحك بعفوية لأية بادرة، خيل �إليه يف �لبد�ية �أن �سمتها ومتابعتها لكالمه هو دليل 

على ح�سن تفهمها، لكنها يف �لو�قع كانت تتمتع بكالمه ملجرد �أن قائله هو زوجها خالد 

دون �أن تفهم �أحيانًا كثرية ما يعنيه هذ� �لكالم، بد�أ خالد رويدً� رويدً� يجف ويجمد 

�جلديد  زوجها  لت�سرف  �سببًا  تعرف  ل  نف�سها  يف  حائرة  هي  بينما  جتاهها،  وجهه 

نحوها، كانت م�ستعدة  لكل �سيء من �أجل ر�ساه عنها، و�حلقيقة �أنه مل ي�سرخ عليها 

مرة �أو يحاول �سربها كعادة رجال ذ�ك �لزمان، بل كل ما فعله هو �أنه بد�أ ينزوي عنها 

ويبتعد باأفكاره وما يدور يف ر�أ�سه عن م�ساركتها، يئ�س منها متامًا  بعد �أن تيقن من 

�سذ�جتها، يئ�س �أن يرى فيها تلك �ملر�أة �لتي ي�ستطيع �أن يف�سي �إليها مبكنون قلبه، يف 

�لوقت نف�سه كان ميلوؤه �لعجب من ت�سرفات �أمه نحوها، كانت تقربها �إليها ول تقبل 

�أية �إ�سارة من نقد لنورة، تد�فع عنها باأكرث مما تد�فع عن �بنتها، لذلك مل يجروؤ خالد 

على م�سارحة �أمه مب�ساعره نحو زوجته لأنه كان يعلم �أنه �سي�سطدم بها ويخ�سر يف 

�لنهاية، فكان �أن كتم  كل �سيء يف قلبه كما هي عادته، لكن ما كان يخ�ساه حقيقة �أن 
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تكون زوجته نورة ن�سخة عن �أبيها خمي�س �لطيب �ل�ساذج، فبينه وبني نف�سه بد�أ �سيئًا 

ف�سيئًا بعد زو�جه يتحرج من عمه خمي�س �أمام �لنا�س، �سار يتعمد �أن ل يجتمع معه 

لزيارة حمد �سديقه  ذ�هبًا  كان  فعندما  �آمله جدً�،  فقد حدث حادث  عام،  مكان  يف 

مع  ببالهة  ي�سحك  كان  �لذي  خمي�س  عمه  على  �ملجل�س  يف  تتعاىل  �ل�سحكات  �سمع 

�ل�ساحكني دون �أن يدري �سيئًا، كانت عادة �لنا�س د�ئمًا �أن يجدو� رجاًل �سعيفًا ليكون 

نكتة �ملجال�س وهدف �ملقالب، تلك �ل�سحكات �أجفلت خالدً� و�أرجعته من �لباب دون 

�أن يعتب على �أحد �سوى حظه، ومل يجد حاًل لهذه �لق�سية �جلديدة �سوى �أن ي�ستقيل 

تعطله  �لقالفة، ويف حال  ويكتفي مبهنة  �لنا�س  �أو غريه من  خمي�س من خدمة حمد 

ف�سوف يعو�سه من جيبه عن كل يوم يتعطل فيه، لكن �ملهم �أن يرتك خدمته �لتي �عتاد 

�أن يحتمل  عليها لالآخرين حتى ل ي�سري م�سغة على كل ل�سان، ل، خالد ل ي�ستطيع 

من  فكر�مته  غيابه،  �أو يف  يهان عمه خمي�س يف ح�سوره  �أن  يقبل  ل  فهو  �أبدً�،  ذلك 

كر�مته، ولكن على خمي�س �أن ي�ساعده يف ذلك، هو ل يريد �أن يجرح نورة بهذه �لق�سية 

�لتي ل ذنب لها فيها، لأنها رقيقة �مل�ساعر رغم عفويتها، وهو يعرف �أنها لن تقدر على 

�سيء �سوى �أن تنزوي بنف�سها وتاأخذ يف �لبكاء، كان خالد من �لنوع �لذي يحتمل كل 

�سيء �إل �أن يجرح �إح�سا�سها بهذ� �لأمر، فرغم كل �سيء تبقى نورة زوجته �لتي يحبها، 

حتى و�إن كان م�سطرً� لإخفاء م�ساعره عنها، فهو يعرف متامًا �أنه لن يجد �مر�أة تتعلق 

به وتفني نف�سها يف �سبيل ر�حته مثلها، لذلك ذهب �إىل �أمها فاطمة �لتي تعاين كثريً� 

من م�سكلة خمي�س هذه ويعرف �أنها �ستقدر كالمه حق  �لتقدير وتتعاون معه يف هذ� 

و�سيظل  بتاتًا،  يفهمه  لن  لأنه  �إىل خمي�س،  �أن يذهب مبا�سرة  ي�ستطيع  �لأمر، فهو ل 

خمي�س يف و�ٍد وخالد يف و�ٍد �آخر.

بكت فاطمة كثريً� �أمام خالد �لذي مل يكن يق�سد ذلك، كان يهمها �أن ل ت�سل 

�إ�ساءة �إىل خالد ب�سبب خمي�س، لأنها تخ�سى على م�ستقبل نورة، فهي تعرف �أن ذلك 

عاجاًل �أم �آجاًل �سيوؤثر، �عتذرت خلالد لأنها يجب �أن تذهب لرعاية �أم جا�سم �ملري�سة 
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كما تعودت يف كل يوم، لكنها وعدته باأنها �ستفعل �مل�ستحيل من �أجل �إقناع خمي�س.

مل تقل فاطمة �أمام خالد ورمبا ل تدري �أن خمي�سًا بات معاندً� بد�خله لكل �أمر 

�أو ن�سيحة ت�سدر �إليه منها رغم تعلقه بها، حتى �سار يهرب من وجهها عندما يح�س 

�أنها تريد توجيهه ملوقف جاد، فثمة �أمر ل ي�ستطيع خمي�س بحال من �لأحو�ل تف�سريه 

وهو: ملاذ� يعجز د�ئمًا عن �تخاذ موقف جاد؟، ورغم حما�سه �أحيانًا للبد�ية يف �تخاذ 

�ملو�قف، لكنه يف�سل د�ئمًا ويح�س يف �لنهاية �أن ما تعّوده هو �أف�سل ما لديه، حتى و�إن 

نغ�س عليه ذلك يف بع�س �لأحيان، فذلك �أف�سل من تنغي�سه عليه وهو يحاول �لقيام 

بعمل مل يتعوده يف حياته.

�أنكر خمي�س �أمام فاطمة �أن �أحدً� ي�سحك منه، قال لها �إن حمد يرعاه �أف�سل من 

رعاية �أبي حممد له، وهو )حمد( ل ير�سى �أن ي�سحك منه �أحد يف جمل�سه، وهو مورد 

رزقه يف فرتة ل يجد فيها �أحد �لرزق، ثم �إنه يعمل عنده قالفًا على �سفينته، �إنه لن 

يتنكر حلمد �أبدً�، �سوف يخدمه بعيونه وهو ر��س عن ذلك، حاولت فاطمة �أن تفهمه 

�لأمر بطريقة غري مبا�سرة حتى ل توؤذيه لأنها تعرف مبلغ ح�سا�سيته و�سعوبة �إر�سائه 

فيما لو �أخذ على خاطره، فوجدت �أن ل �سبيل �إىل ذلك ما د�م �أنه ل يفهم عليها �إل 

من خالل �لكلمة �ملبا�سرة:

- زين يا خمي�س، �نت تبغي تكدر عي�سة بنتك نورة..؟

- �أنا؟، �أنا �بغي جذي؟! من يقول؟!. 

- ��سمعني لالآخر.. 

وقد نفد �سربه:

- زين قويل �سعندج؟! 

- �سر�يك لو خالد رد بنتك نورة للبيت؟!
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- لي�س يردها؟

وتلحظ فاطمة �أن �ملغزى مل ينفذ �إليه متامًا:

- عل�سان خالد ما تهون عليه نف�سه �حد يعايره ويقول له عمك خمي�س مقهوي 

عند حمد..

يطرق خمي�س بر�أ�سه �إىل �لأر�س بينما ر�حت �أ�سابعه تعبث بطرف �لب�ساط، كان 

هناك �أمر ل يفهمه متامًا، وهو �أن خالدً� كان يعرف �أن خمي�سًا يقوم بخدمة �لنا�س 

من �أبيه �إىل عمه و�أبي ح�سني و�ملطوع وحمد يف كل �لأمور �لتي يطلبونها منه، كما �أنه 

كان يعمل بالإ�سافة �إىل ذلك يف مهنته �لأ�سا�سية عندما يتاح له ذلك، ملاذ� تزوج من 

�أن  يريدين  �لآن  ملاذ�  �بنته،  ويطلب  �إىل عمه  �أن يذهب  ي�ستطيع  كان  �إذن..؟،  �بنتي 

�أقف يف وجه �لنا�س و�أغري من طبيعتي؟، �أنا ل �أت�سايق من ذلك، فلماذ� يت�سايق هو 

عني؟، هل من �ملعقول �أن يرد �بنتي �إيل و�أكون �أنا �ل�سبب يف طالقها؟!، هل تقبل �أم 

�أخذ  �مل�ستقبل،  �أقلقه ذلك كثريً�، وبد� خمي�س لأول مرة متخوفًا من  خالد بذلك؟!. 

بن�سيحة زوجته فاطمة باأن ل يح�سر �ملجال�س �لتي يكون خالد موجودً� فيها بالرغم 

من حب  خمي�س خلالد و�سعوره �لعفوي بالعتز�ز عندما يكون �إىل جانبه. مل�س حمد 

تغيب خمي�س �ملفاجئ عنه، كان بحاجة �إليه لقرت�ب موعد و�سول �ل�سفينة، فهو يحتاج 

�إليه يف �إفر�غها من �سحنتها قبل جميء �ل�سباح و�نك�ساف �أمرهم، بعث له حمد من 

يطلبه �إليه، مل يكن لديه وقت لي�سيعه يف �ل�سوؤ�ل عن حال خمي�س حني جاءه، كانت 

�ل�سفينة وو�سولها �ساملة هو ما يقلق حمد يف تلك �لآونة..

�ل�سفينة،  بحارة  لي�ساعدو�  �لأ�سد�ء  و�لعمال  �جلمال  وبع�س  �لعربات  جهزت 

 لت�سيء لل�سفينة وتر�سدها �إىل �ملكان �ملعني يف 
)1(

ويف �لوقت �ملحدد �أ�سعلو� �لفرن�ت

�جلميع  ور�ح  غامنة،  �ساملة  بخري  �ل�سفينة  و�سلت  فقد  �نتظارهم،  يطل  مل  �لظالم، 

)1(�لفرن�ت: �أجهزة �إنارة باجلاز.
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�ملخازن  �إىل  �لليل  عتمة  يف  و�إي�سالها  بها  رجعت  �لتي  حمولتها  �إفر�غ  يف  يتعاونون 

�خلا�سة بحمد، وبعد �أن فرغ �جلميع من مهمتهم �ن�سرفو� �إىل بيوتهم وقد �أرهقهم 

�لتعب على �أن يجتمعو� يف بيت حمد �ليوم �لتايل لياأخذو� ح�سابهم.

ر�ح حمد يف تلك �لليلة ي�ستند �إىل خمي�س يف طريق رجوعهم �إىل �لبيت حتى ل 

ي�ساأله عن  �أن  �لطريق تذكر حمد  بينما خمي�س مي�سي غري عابئ ب�سيء، ويف  يتعرث، 

�سبب �نقطاعه عنه، مل يكن لدى خمي�س ما يجيب به، بل غمغم بطريقه غري مفهومة، 

ومل يعباأ حمد كثريً� بجو�به رغم ��ستغر�به، كان مرهقًا مبا فيه �لكفاية، لكنه �أو�ساه 

عند باب �لبيت �أل يفتح فمه لقريب �أو بعيد بخ�سو�س �ل�سفينة حتى ل يغ�سب منه، 

ر�ح خمي�س يكمل طريقه �إىل �لبيت وهو يح�سب �أن حمد ما �أو�ساه بذلك لول �أنه يثق 

به دون �جلميع.
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ال�صعيدة

�نقطاع  طول  بعد  عليها  ويطمئّن  �سلمى  �بنته  يزور  �أن  ح�سني  لأبي  خطر  كيف 

عنها؟، فبعد زو�جها مل يرها �إل مرة �أو مرتني، وكان لل�سدفة �لف�سل يف ذلك، �أما �لآن 

فقد ق�سد روؤيتها بنف�سه، هل كان �أبو ح�سني يخفي عطفًا يف ثنايا مكابرته وق�سوته ول 

مبالته؟، فها هو يحمل �إليها يف زيارته بع�سًا من �حللوى �لتي �أر�سلها �إليه ولده حممد 

من �لبحرين مع �أخيه �سالح رغم �أنه مل يعتد �أن ي�سارك �أحدً� فيها �أو يف غريها، �للهم 

�إل زوجته �أيام �لر�سا و�أو�ن �لوئام، لعل �لب�سرى �لتي حملها له ولده �سالح عن �أخيه 

حممد هي �لتي جعلته يهادن �سالحًا رغم �إح�سا�سه بثقله على قلبه، فقد �فتتح حممد 

حمال خا�سًا به بعد �أن تزوج �بنة معلمه يف مهنة �ل�سياغة، لي�س هذ� وح�سب، بل �إنه 

دعا �أباه لزيارته يف �لبحرين يف بيته �جلديد.

»حممد طالع علّي �أنا بو ح�سني«، هكذ� كان يردد �أمام نف�سه حني يخطر له بقية 

�أولده �سالح و�سلمى، »�سالح و�سلمى طالعني على �أمهم، �يه«..

�أ�سبحت �سلمى �سبحًا رقيقًا،  كان ذلك كافيًا لإقناعه بجفائه وق�سوته نحوهم، 

تعي�س يف حجرة �أقل ما فيها �لفو�سى و�لقذ�رة �لتي تعرب عن لمبالتها وذهولها عن 

�أي �سيء بعد �أن �سدمت يف جميع �أحالمها و�سار �لنا�س بالن�سبة �إليها وحو�سًا، كان 

�سوتها يرجتف وهي تتكلم كاأمنا �أ�سيبت بالربد �أو �حلمى..

�أنها  غريبة تلك �لظروف �ملعقدة �لتي ��ستبكت بها �سلمى دون ذنب منها �سوى 

وجدت نف�سها مطوقة بها، فبعد �سدمتها بوفاة زوجها �ملبكرة وجدت نف�سها م�سدومة 

باأبيها �لذي باعها �إىل �أبي حممد طمعًا بجاهه ونفوذه، تاركة ولدها �لذي تلوح عليه 

معامل �لإعاقة منذ طفولته ليرتبى يف كنف �ملطوع وزوجته، و�سدم بها زوجها �لثاين 

بعد �أن وجدها مهزومة لدرجة فقدت معها كل �إح�سا�س كقطعة جلد ل يهمها ما ت�سري 

�إليه، ثم ما لبث �أبو حممد �أن �كت�سف �أنها مل تعد قادرة على �لإجناب بعد م�سي �أكرث 



193

�أ�سفق عليها حلالتها �ملزرية فرتكها تعي�س  �أنه  �أن حتمل منه، ويبدو  من �سنتني دون 

لوحدها يف �حلجرة دون �أن ي�سغط عليها ب�سيء، و�أعجبه �أن زوجته �لأوىل تعاملها بكل 

عطف دون �أدنى بادرة لكر�هية.

مل يكن يتوقع �أبو ح�سني حقيقة �أن ير�ها على هذه �حلال، فحني فتحت له باب 

ليتفرج  جاء  هل  �ل�سنو�ت؟،  هذه  كل  بعد  �إليها  جاء  ملاذ�  تعرفه،  ل  كادت  �حلجرة 

�أخذتها �لده�سة و�ل�ستغر�ب، كانت د�ئمًا  �أخذت �حللوى منه وقد  على م�سيبتها؟، 

متح�سبة حني تقف �إىل جو�ر �أبيها، فهي ل تعرف متى �سينهال عليها �سربًا �أو ي�سرخ 

مع  �إليه،  مطمئنة  جتعلها  �أن  وجهها  يف  �ملفتعلة  ح�سني  �أبي  ب�سمة  ت�ستطع  مل  عليها، 

ذلك �أخذ �أبو ح�سني يكلمها بود ظاهر مل تاألفه من قبل من �أجل �أن تكون لطيفة مع 

زوجها وتتقرب �إليه حتى يثق بها، �إنه مري�س ومديون، �أقنعيه كي ير�سى ببيعي و�جهة 

بيته، و�ستكون ديوين �لتي عليه عربونًا من ثمنه، �إنه �سيبيع ن�سف بيته و�أنا �أوىل من 

�جلميع، كانت �سلمى تاأكل من �حلالوة دون �أن تعري �نتباهها ملا يتكلم به �أبوها، و�نتبه 

بعد قليل �إىل �أنه يكلم �جلدر�ن، فانقلب �إىل رجل غا�سب �ساخط �أجفل �سلمى وقطع 

�سكينتها و�أخذت ترجف خائفة مذعورة، مل ين�س وهو يخرج من عندها �أن يدعو عليها 

بال�سّم بعد �أن �بتلعت �حلالوة، هذه �ملرة كان �أبو ح�سني م�سدومًا بابنته �سلمى �لتي 

�لفرتة  يف  �أولده  جتاه  ينتابه  بد�أ  �لذي  �لعطف  �إح�سا�س  فرغم  متامًا،  �آماله  خيبت 

�لأخرية، �لذي حركته م�ساعر �لندم �لعميق، �إل �أنه ل ميلك �إل �أن يكون نفعيًا، فذلك 

�أمر حمفور يف طبعه ل ي�ستطيع تغيريه.

خريً�  عملت  �أنني  �أح�سب  كنت  ذنبي..؟،  ما  لكن  هلل،  حالتها  �سلمى،  م�سكينة 

بتزويجها من �أبي حممد بدل �أن تبقى �أرملة تعي�س يف بيت �أخيها، �سحيح �أنه يكربها 

ب�سنو�ت كثرية، لكنه كان يف عزه وجاهه وكثري من �لنا�س يت�سرفون مب�ساهرته، ما 

�أدر�ين �أنه �سينقلب حظه بني يوم وليلة وي�سبح عالة علّي �أنا �أي�سًا؟، حظي �مل�سوؤوم 

جعلني �أطمع فيه ويف وجاهته، من �ملوؤكد �أنه لول ذلك ملا تورطت بهذ� �لأمر.
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�أولده،  بني  �حلية  ر�أ�س  هو  �سالح  فولده  للمو�فقة،  �ملربر  يجد  ح�سني  �أبو  كان 

يظهر نف�سه �أنه طيب وم�سكني بينما هو خبيث ويعمل ب�سكل �سري، كنت قا�سيًا عليه، 

يتذكر �أبو ح�سني، لكن ماذ� يعني ذلك؟!، كل �آبائنا كانو� ق�ساة ومل نحقد عليهم، هل 

يت�سور ذلك �خلبل �أنني �ساأطلب �ل�سماح منه؟، خاب ظنه!.

لي�س يل بني �أولدي غري حممد، هو �لوحيد �لذي ي�سبهني منهم، لذلك وفقه �هلل 

يف عمله، متى يعود �إىل �لديرة؟، ��ستقت �إليه، �ساأجعله ي�سكن يف بيتي حتى يرى �سالح 

بنف�سه �أنني �أحب �أولدي عندما يحبونني، لكن زوجتي �سرتفع �سوتها علّي �أمامه، �إنها 

مل تعد تخافني، جتر�أت علّي تلك �لكلبة بعد كل �لذي فعلته من �أجلها، �أنا �أبو ح�سني 

حتتقرين �مر�أة يف �آخر عمري..؟ ل.. �أعوذ باهلل، من قال �إنني يف �آخر عمري؟، ما 

زلت �سابًا، كل �لنا�س تتحدث عن �سحتي.. ي�سند ر�أ�سه �إىل �ملخّدة وهو ي�سعر بخدر يف 

جميع مفا�سله، بينما �مر�أته جال�سة غري بعيد عنه تت�سلى بتم�سيط �سعرها غري عابئة 

به يتنهد بح�سرة قبل �أن يذهب يف نومه.

•  •  •
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�صاحب ال�صاأن

�نتهت �أعمال �لبناء يف بيت حمد �جلديد، �أز�ل �لعمال بعد ذلك �آثار �لبيت �لقدمي 

�ملتبقية حول �لبناء �جلديد، مل يبق �سيء يذكر �أحدً� بذلك �لبيت �لطيني �لقدمي ذي 

�لباب �خل�سبي �لعتيق �ملخّلع، حتى �لأحجار �لقدمية مل ت�ستخدم يف �لبيت �جلديد، 

فقد جلب �لعمال �لأحجار �لبي�ساء �ملنحوتة، وبدل �لباب �خل�سبي �لعتيق �لذي �أ�سبح 

طعامًا للمو�قد رّكب �لباب �ملزخرف �خل�سبي �لذي يرمز لعز �ساحبه ورفعته.

غدً� تقام �لوليمة �ملوعودة يف �لبيت �جلديد، كل �لنا�س تعلم �أن حمد هو �لوحيد 

�لذي ميلك يف هذه �لفرتة �أن يقدم �خلر�ف �ملطبوخة و»�لعي�س« ل�سيوفه، لذلك فدعوته 

لكثري من �لنا�س �ستكون مبهجة ومنا�سبة لتغيري طعم �لفم �لذي �أجرب على �ل�سوم عن 

�لذين  �لكرماء  �لوجهاء  كاأحد  �لنا�س  �أمام  يظهر حمد  كي  منا�سبة  �ستكون  �لد�سم، 

ي�سرعون �أبو�ب بيوتهم لل�سيفان، لكن �حلقيقة يف م�ساألة �لكرم هذه هي �أن حمد كان 

يلب�س هذ� �ملظهر لأنه �سبيل للوجاهة �لتي يطمح �إليها، ول يعني هذ� بحال من �لأحو�ل 

�أن حمد يف طبعه لي�س كرميًا، بل على �لعك�س، فقد عا�س حياته مغامرً� ل يعباأ ب�سيء، 

لكنه منذ بد�أ بتحقيق ثروته نذرها لتكري�س قوته �لتي يحلم بها ووجاهته بني �لنا�س.

قد تكون ت�سرفات حمد مفاجئة �أحيانًا، لكنها م�سبوقة بح�سابات عميقة وبعيدة،  

ذلك هو �ساأن تلك �لأم�سية �لتي �سبقت �لوليمة حني �تخذ فيها قر�رً� حا�سمًا ومنا�سبًا، 

ملعت فكرة ذلك �لقر�ر يف ر�أ�سه بينما كان يجل�س يف �ل�سرفة �ل�سغرية لوحده، متاأماًل 

رب  تلك �ل�سكة غري �لبعيدة يف تلك �لليلة �ل�ستائية حني هاجمه �لرجال بالع�سي و�سُ

�سربًا مربحًا، تلك �لليلة مل تنته �آلمها بعد، فقد قهرته متامًا، ول بد �أن ي�ساركه يف 

ذلك �لقهر كل من د��سوه يف تلك �لليلة، ولكن �أّنى له �أن يعرفهم وهم ملثمون و�لعتمة 

تلفهم جميعًا، �أل يكفي �أنه يعرف متامًا من كان يقف ور�ءهم رغم �إنكاره ذلك؟، ملاذ� 

ل �أدعوه غدً� �إىل وليمتي ليكون على ر�أ�سها؟!، �ألن �أ�سجل بتلك �ملفاجاأة ن�سرً� جديدً� 
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يتحدث به �لنا�س �إىل ما �ساء �هلل؟، �سوف يقولون �إن �بن �أخيه خالدً� تخّلى عن عمه، 

لكن حمد �لذي يعاديه وقف �إىل جانبه، وبعد ذلك ماذ� يا حمد؟.

�إىل  �ساأقف  �أبا حممد،  تقهر  �لظروف  �أترك  لن  �ل�سر�ستان،  �لتمعت عينا حمد 

جانبه من �أجل �أن �أقهره �أنا بنف�سي!!، لكن كيف..؟! مل ي�ستعجل حمد �جلو�ب، كان 

عليه �أن يبد�أ باخلطوة �لأوىل.

يف فجر �ليوم �لتايل تعجب �ملطوع عندما ر�أى حمد ينتظره بعد �سالة �ل�سبح 

قريبًا من �مل�سجد، �أح�س �ملطوع بفطرته �أن هناك �أمرً� جاء بحمد �إليه يف مثل هذ� 

�لوقت، و��ستبق �لكالم �ملطوع باأ�سلوبه �لظريف:

- ها حمد، ل يكون هونت عن �لعزمية؟!

- ل �سدعوه يا عمي، �خلرفان مذبوحة و�جلدور بيربزونها و�أنت �أول �ملعازمي.

- �هلل يبارك فيك ويبجيك .

 �إنه يفّرحك.
)1(

- �حلقيقة �أنا ياّيك يف مو�سوع مهم يا مطوع، وهقوتي

- �سنهو هاملو�سوع؟! ب�سر!!

- مثل ما يقولون يا عمي، من �سعى للخري لقاه، �أبغيك تروح معاي بيت �لنوخذة 

بو حممد عل�سان  نت�سالح و�أعزمه مع �ملعازمي.

- �هلل يب�سرك باخلري يا حمد.

ر�ح �ملطوع يهز ر�أ�سه �إعجابًا ببادرة حمد:

- يا �سالم، �سج �إنك ولد �أ�سل ول تن�سى �ملعروف، وهاذي و�أنا عمك ما ي�سويها 

�إل كل رجال كرمي.

وبخبث يت�سنع حمد �لتو��سع، بينما ر�ح �ملطوع يطري بادرته..

)1( وهقوتي: ظّني.
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- �سقلت يا عمي؟

- على بركة �هلل يا ولدي.

مل ي�سدق �أبو حممد وهو ر�قد يف �لفر��س حني جاءت �بنته تبلغه �أن �ملطوع  ومعه 

حمد يف �ملجل�س، �ساعدته �بنته على �رتد�ء مالب�سه بعد �أن �أذهلته �ملفاجاأة، وعندما 

دخل م�ستندً� �إىل �جلد�ر من باب �ملجل�س نه�س حمد م�سابقًا �ملطوع ليم�سكه من يده 

ويقبله على ر�أ�سه و�أبو حممد ل يدري ما يفعل، بينما ر�ح �ملطوع وقد هزه �ملوقف ينظر 

يبد�أ  كي  لأحد  �لفر�سة  وبا�سمتني، مل يرتك حمد  بعينني حمرورتني  �أبي حممد  �إىل 

بالكالم:

- �أنا ييتك �لبيت يا بو حممد و�أبغيك ت�ساحمني وتقبل دعوتي لك على �لعزمية 

�ليوم يف بيتي.

ر�ح �أبو حممد ينظر �إىل حمد و�إىل �ملطوع �لذي يحثه على �إجابة حمد، وبال تردد 

عانق �أبو حممد حمد بينما ر�ح حمد يت�سنع �لتاأثر، ودعاهما �أبو حممد للجلو�س وهو 

يقول لهما مبر�رة مكبوتة:

- ما عليه، �ساحموين ما عندي قهوة ول �ساي نقدمها لكم.

- ل هنت يا عمي بو حممد، �ل�ساي و�لقهوة و�للي تبغيه حتت �أمرك.

- كفو يا حمد.

يهز ر�أ�سه حمد متاأ�سفًا:

- ل حول ول قوة �إل باهلل، �سكرث فرقت بيّنا �لأيام، حقك علّي يا بو حممد.

ويتدخل �ملطوع: 

- �ملهم �لأيام �لياّية، وّل �للي فات ما ينح�سب.

يلتفت �أبو جممد حلمد قائاًل:
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- ييتك هذي للبيت ما �أن�ساها لك يا حمد، وعزميتك مقبولة، لكن �أنت ت�سوف 

حالتي �سلون!!.

بنخوة  فيجيبه  حممد  �أبي  من  �ملتدللة  �لكلمات  هذه  �سّر  ب�سرعة  حمد  يلم�س 

مفتعلة:

- �لعزمية ما تكمل بلّياك يا بو حممد، و�أنا م�ستعد �أ�سيلك على ظهري جد�م كل 

�لنا�س.

يبت�سم �أبو حممد بارتياح كاأمنا �طماأن يف د�خله �إىل حمد:

- ت�سلم يا حمد، خال�س �هلل يعيّني على هامل�سافة.

مل يرتك حمد �ملوقف يهرب منه قبل �أن يطرح مفاجاأته �لأخرى:

- �حلقيقة يا بو حممد ��سمح يل �حلني �أتكلم ب�سر�حة..

- خري يا حمد، �سعندك؟

- �أنا ما يهون علي �أجوفك يف �سيقة و�خليك �إذ� كنت �أقدر.

وقبل �أن يقاطعه �أبو حممد حمتجًا:

�أنا عارف  تبغيه، �حلقيقة  �للي  قول  بو حممد وعقب  يا  لالآخر  ��سمع كالمي   -

وهال�سكل  عنك،  �أ�سددها  يل  ت�سمح  �إنك  �أبغيه  و�للي  عليك،  �للي  و�لديون  �أحو�لك 

ت�سري مديون يل �أنا بدل ما تكون مديون حق جتار �ل�سوق.

- ومتى تبغيني �أ�سددهم لك يا حمد.

- وقت ما تقدر.

كان �ملطوع عاجزً� عن �لكالم، فاأخذ يربت بكفه على كتف حمد وهو يبت�سم له 

ويهزه.
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مل ي�ستطع �أبو حممد �أن ي�ساأل نف�سه عما ور�ء هذ� �لأمر كله، فقد جاءه كمنقذ يف 

وقت يحتاج فيه �لغريق فعاًل �إىل �لق�سة �لتي تنجيه، ومّد �أبو حممد يده مرة ثانية �إىل 

حمد �لذي �أخذها بقوة �ساحكًا، و�سحك �جلميع بعد �أن بد� لهم وكاأن غيوم �ملا�سي 

قد �جنلت �إىل �لأبد.

�نت�سر �خلرب يف �لديرة بعد ما ر�أو� �أبا حممد يت�سدر �لوليمة �لتي �أقامها حمد، 

للوليمة  �لذي فوجئ بح�سور عمه  �لأمر هو خالد  �ملدعوين حرجًا يف هذ�  �أكرث  كان 

ذلك  �أن  لبادرة حمد  �لنا�س  �ملديح  و�أح�ّس متامًا من خالل  له،  �ملبالغ  و�إكر�م حمد 

مل  �لبادرة،  هذه  مبثل  يبادر  باأن  �لأوىل  كان  لأنه  تقريعًا،  بل  له،  �سمنيًا  لومًا  يعني 

�أن يرفع ر�أ�سه باجتاه عمه �لذي كان ميالأ �لن�سر�ح وجهه، بل بقي مطرقًا،  ي�ستطع 

ومل ي�سدق متى يبد�أ �لآخرون بالن�سحاب ليكون �أول �ملن�سحبني، ن�سي يف غمرة ذلك 

ب�سذ�جته،  مبتهجًا  فرحًا  بالطعام  ويجيء  يذهب  خمي�سًا  عمه  ر�أى  حني  ��ستفزه  ما 

بينما ر�ح �لآخرون يتبادلون �ل�سحكات و�لتعليقات عليه دون �أن يعباأ ب�سيء من ذلك، 

معتقدً� �أنه مدعّو مع �لقوم للوليمة، بينما هو جمرد خادم، مل يلحظ �أن خالدً� يتجافاه 

يف �جلل�سة، بل ر�ح يح�سر نف�سه معه كلما �سنحت له �لفر�سة، نا�سيًا ما تعبت من �أجله 

فاطمة زوجته لإفهامه �أن يبتعد عن خالد �أمام �لنا�س و�أن ل يكون مهز�أة لالآخرين.

وكاأن عينّي عمه �للتني ر�حتا تعاتبانه بعمق بينما هو يحاول �لتهرب منهما خالل 

�جلل�سة، كاأن عينيه كانتا تذكر�نه بذلك �ملوقف �لذي و�جه فيه خالد عمه دون رحمة 

بكربيائه من �أجل نورة بنت خمي�س، كانت عينا عمه تعاتبانه بقوة �أي�سًا وتقولن له �إنه 

كان �لأوىل من حمد بهذ� �ملوقف.

�ختلطت على خالد �مل�سائل يف ر�أ�سه ومل ي�سل �إىل �لبيت �إل ور�أ�سه يكاد ينفجر 

من �ل�سد�ع، ربطت له �أمه ع�سابة لت�سد ر�أ�سه حتى يخّف �لأمل، ور�حت �لأم تت�ساءل 

�أين جاءه هذ�  �أقلقها هذ� �لأمل �ملفاجئ، يف �ل�سباح كان عاديًا مبتهجًا، فمن   وقد 

»�لعو�ر« �لآن..؟، �أما خالد فكان كل ما يهمه هو �أن يذهب يف نوم عميق ين�سيه �آلمه، 
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وفعاًل ما �إن جل�ست �أمه �إىل جانبه تلم�س ر�أ�سه بر�حة كفها �لد�فئة حتى ر�ح يف �إغفاءة 

�أبعدت عنه كل تلك �لهموم �لثقيلة �لتي �أوجعت ر�أ�سه.

يف �مل�ساء جل�س خالد على �مل�سطبة �لتي تو�جه �لبحر ور�ح ينظر بعينني حزينتني 

�إىل �أمو�جه �مل�سطربة وزبده �لذي يرغي ول يلبث �أن ينطفىء على �لرمل، مل يكرتث 

كثريً� لكاأ�س �ل�ساي �لذي جلبته له نورة، مل يكرتث حتى ملجيئها، مل ينتبه �إىل نظرة 

ملاذ� تغري خالد هكذ� فجاأة �سوبي؟!، هذ� ما كان  بها،  عينها �حلائرة يف لمبالته 

ي�سغل بال نورة، بل ما يثري خماوفها!!.

�آه يا �لقهر، هكذ� كان يردد خالد بينه وبني نف�سه، يا للمفارقة!،  حظي متعرث، 

لئقة يف فرتة  عي�سة  له  وحفظت  �ل�سركة  تعلمها يف  �لتي  مهنته  على  �لنا�س حت�سده 

ي�سود فيها �جلوع بني �لنا�س، لكنه كان يرمي �إىل ق�سية �أبعد من م�ساألة �جلوع و�ل�سبع، 

م�ساحلة حمد لعمه حني دعاه لي�سهر هذ� �ملوقف، فعاًل كنت �أوىل من جميع �لنا�س 

بهذه �لق�سية، لكن ماذ� ينفع �لآن هذ� �لكالم، ماذ� يعني �أن تر�سى عني �أمي وي�سخط 

علّي جميع �لنا�س؟! �إنها تعلم �أنني ل �أ�ستطيع مو�جهتها يف �سيء ل ترغب فيه!!، لول 

لها ذنب،  لي�س  نورة  �أقدم عليه،  �أن  ��ستطعت  ملا  نورة  �أنها كانت ترغب بزو�جي من 

مع رجل  �أتفاهم  كيف  �مل�سكلة،  هو  �أباها خمي�سًا  لكّن  �أي�سًا،  �أمها  و�أحب  �أحبها  و�أنا 

�أنه يغ�سب من نف�سه كثريً� �إذ� �أح�س �أن �أحدً� يتطاول عليه  ل يعي �سيئًا..؟ �مل�سيبة 

بن�سيحة!!، �إنني ل �أحتمل م�سهده بني �لنا�س حلظة و�حدة، �سرت �أرى عيونهم تنظر 

�إيل باإ�سفاق حني ترى خمي�سًا بجانبي!!، رمبا كان عمي على حق يوم جاءين ليعرت�س 

على زو�جي من نورة، رمبا كان يتطلع �إىل هذه �لق�سية �لتي غابت عن ذهني وي�سفق 

علي منها وعلى �لعائلة، بينما كنت �أتطلع �أنا �إىل جمال نورة �لذي �سحرين و�إىل ر�سى 

�أمي!، كان علّي �أن �أكون �أكرث تعقاًل وروية يف هذ� �لأمر!! لكن ما �لفائدة �لآن من هذ� 

�لكالم..؟ فات ما فات ومل يعد يجدي �لندم!!.

من �ملوؤكد �أن حمد مل يفعل ذلك لعيون عمي، �أنا �أعرفه قبل كل �لنا�س، �إنه يحقد 
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عليه، وحتى لو �أق�سم على �لقر�آن �أمامي فلن �أ�سدقه، ل بد �أن هناك ما يخفيه حمد 

يف �سمريه �لغام�س، لكن ماذ� يهم �لآن لو �سدقت حمد �أو مل �أ�سدقه، لقد ك�سب ر�سى 

�أفعل ما فعله  �أن  �لنا�س ومديحهم، حتى لو تكلمت فلن ي�سدقني �أحد، كان �لو�جب 

ثم بعد ذلك فالأتكلم و�أقول ما �أ�ساء، �أح�ّس باقرت�ب �أمه �لتي نبهته �إىل �أنه مل ي�سرب 

�ل�ساي وهي تنظر �إليه بعينني ملوؤهما �لت�ساوؤل، جل�ست �إىل جانبه:

- خالد، �سلونك ميه �حلني؟!

- �أ�سوى من �أول.

- �حلمد هلل.

هذ� ما كان يهمها بالدرجة �لأوىل، �أن ل ي�سيبه �ملر�س، �أن ل تر�ه متاأملًا.. وكاأمنا 

�أر�د ��ستفز�زها يلتفت �إليها:

- ميه، دريتي �ن حمد كان عازم عمي بو حممد يف بيته �ليوم؟!

- �ي دريت ميك.

- ت�سدقني ميه �إين حا�س باخلجل جد�م �لنا�س، كان �لو�جب.. 

لكن �أمه تنظر �إليه بغ�سب وتقطع عليه كالمه كاأمنا ت�ستخف به:

ي�ساحله  ل  قبل  عمك  ت�سالح  �نك  هو  �لو�جب  �ن  تقول  حتّمل  و�جب؟،  �أي   -

حمد لأنك �أوىل به، كل وله ��سباب، مهب قا�سر غري تتهمني �إين �أنا �للي منعتك من 

هالو�جب..

يحاول تهدئتها:

- ل ميه، �أنا...

طاري  ول  جد�مي  عمك  طاري  تييب  ل  لك  قايلة  مرة  �ْمية  �أنا  عاد،  جوف   -

�لبحر.
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ينظر �إليها وهو يعلم �أن ل �سيء يدعوها للهدوء غري �أن يعدها با�ست�سالم ويقول 

ممتثاًل:

- �إن �ساء �هلل ميه، ب�س ل تزعلني، كل �سّي يهون �إل زعلج.

لل�سركة،  �لذهاب  �أجل  من  باكرً�  �سي�سحو  لأنه  بالتعب  متعذرً�  خالد  ينه�س 

و�حلقيقة �أنه كان منك�سرً� متامًا، �سيء ما يتحطم يف د�خل �أعماقه، �سيء ينهار عليه 

من كيانه دون �أن ي�ستطيع دفعه بعيدً�، عندما دخل حجرته وجد نورة قد �سبقته �إىل 

وبقي حمدقًا  ر�أ�سه  يديه حتت  و�سبك  فر��سه  �ند�ّس يف  بل  لذلك،  يكرتث  �لنوم، مل 

يف �ل�سقف لفرتة طويلة ثم ما لبثت �أن تر�خت �أجفانه. يف �ليوم �لتايل فوجئ متامًا 

عندما و�سل �إىل �ل�سركة باأنها قررت �إيقاف عملها ب�سبب �حلرب و�سيعطى ما بقي له 

من �أمو�ل مع �سهادة �لتقدير ويحتفظ بحق �لأف�سلية عندما تعود ملمار�سة �أعمالها من 

جديد، وبقدر ما كان منزعجًا لذلك كانت فرحة �أمه حني عاد و�أخربها باأنه �سيبقى 

�إىل جانبهم ليل نهار بعد �ليوم، مل يكن ينق�سه �ملال ول �ملوؤونة، لكنه كان قد تعود 

�لنتظام يف �لعمل يف مهنته �لتي ميار�سها بحب، و�لآن ما �لذي �سيعمله بعد �ليوم؟، 

له م�سدر دخل حتى  تي�سر  ول  قليلة جدً�  لكنها  �لبلد  �ملحركات دخلت  بع�س  هناك 

يفتتح لأجلها حماًل، مل يكن �أمامه �إل �أن ي�ستمع لن�سيحة �أمه باأن يعمل يف �لتجارة، 

وعندما قال لها �إن �لتجارة فيها �سفر �أجابته على �لفور �إنها تريد له �لتجارة �لتي ل 

يحتاج فيها �إىل �ل�سفر.. »غامرُت مرة باأن �سمحت لك بال�سفر وق�سيت ما ق�سيت يف 

غيابك ولن �أغامر مرة �أخرى ما دمت حية«، وحتى ل تتعقد �مل�ساألة قال لها �إنه يريد 

�أن يرتاح �أيامًا من �لتفكري باأي عمل لأنه متعب مبا فيه �لكفاية، لكن �لأم مل يهد�أ بالها 

�إل بعد �أن طلبت منه وعدً� �أل يفكر بعمل فيه �سفر، و�أجابها �إىل ذلك كمن يتخل�س 

من �ملوقف:

- خال�س ميه على �أمرج، ما فيه �سفر!!. 
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توقفت �ل�سركة عن �لعمل ب�سبب �حلرب و�سرفت عمالها �لقالئل و�نطفاأ ذلك 

�لب�سي�س من �لنور �لذي كان يتخلل �لعتمة، �أ�ساب �لياأ�س جميع �لنا�س، حتى �أخبار 

من  وقوعها  من  �سنة  ورمبا  �أ�سهر  ثالثة  بعد  �لبالد  �إىل  ت�سل  كانت  و�لعامل  �حلرب 

خالل بع�س �ل�سحف �لعربية �لقليلة �لتي ت�سل �إىل �لبالد عن طريق �مل�سافرين، لكن 

�لذي �أده�س �جلميع يف �لديرة هو �لر�ديو �لذي ح�سل عليه حمد، فكان ينقل �لأخبار 

من هنا وهناك ويقدم �لأغاين، كان �لر�ديو كبري �حلجم مثل �ل�سندوق وله بطارية 

 �لتي تو�سع عليها �ل�سطو�نات 
)1(

كبرية ور�ءه معلقة به، قبل ذلك جلب حمد �لب�ستختة

وتد�ر باليد، كان حمد يحاذر من ت�سغيلها يف ح�سور �ملطوع لأنه �سيغ�سب من ذلك 

غ�سبًا �سديدً�، ولي�س من �ملبالغة �لقول �إن جمل�س حمد �أ�سبح منتدى لوجوه �لديرة، 

كان �أبو حممد �لنوخذة يد�وم على �حل�سور �إىل �ملجل�س بعد �أن حت�سنت �سحته ن�سبيًا 

وخفت عنه �لآلم �لتي كانت حترق مفا�سله حني تو�سط له حمد عند دكتور �ل�سركة 

�لذي نفعه كثريً� باحلبوب و�ملر�هم، ورغم �أن �أبا ح�سني قد ت�سايق كثريً� لأن �أبا حممد 

قِبل �أن يعاجله طبيب غريه، �إل �أنه ر�سخ �أخريً� معلاًل لنف�سه: �إذ� كان هوؤلء �حلمر 

قد �خرتعو� �لر�ديو و�ل�سيارة و�لطيارة فهل ي�سعب عليهم مر�س �أبي حممد..؟، رمبا 

كان عندهم دو�ء ينفعني �أنا �أي�سًا..!.

يلتقي عمه  �إىل بيت حمد حتى ل  �لذهاب  �نقطاع خالد عن  �سار من �ملالحظ 

هناك، هذ� عد� عن �حل�سا�سية �لتي �أثارها خمي�س بينهما، ورغم �أن حمد قد �أح�س 

�نطو�ئي،  بطبعه  فهو  خالد  �أما  بالأمر،  خالد  مكا�سفة  عن  مرتفعًا  بقي  لكنه  بذلك 

لذلك مل يوؤثر فيه �بتعاده عن جمل�س �لقوم، فالنا�س تعرف عنه �أنه ل يحب �لتدخل يف 

م�ساكل �لآخرين، حتى �إن بع�سهم �أخطاأ يف و�سمه بالتعايل و�لغرور، ويف نظر �لنا�س 

بكل  �لعميقة  �ل�سالت  �لذي كانت تربطه  �أبو خالد رحمه �هلل  �أين  �أباه،  ي�سبه  هو ل 

�لنا�س يف ديرته من ولده �لذي ل يكاد يعرفه �أحد..؟!.

)1( �لب�ستختة: جهاز قدمي ل�سماع �ل�سطو�نات.
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املفاجاأة

مل يكن �أبو ح�سني من رو�د جمل�س حمد، لأنه كان ي�سعر بنفور حمد وكر�هيته له 

رغم حماولت �أبي ح�سني �ملتكررة للتودد له �لتي ز�دته تعاليًا، ل �أحد يدري ما �ل�سر 

يف تقريب حمد لعتيق �أخي زوجة �أبي ح�سني وت�سغيله يف �سفينته، فقد طرده �أبو ح�سني 

من بيته �أكرث من مرة لتهامه ب�سرقة �أمو�له، لكنه كان يرجعه بتاأثري �أخته.

كان عتيق �سغريً� ن�سبيًا عندما �حت�سنه �أبو ح�سني و�سار يرعاه مبز�جه �ملتقلب، 

فيوم يكون ر��سيًا عن �أخته فهو مدلل لديه، �أما حني ي�سخط عليها فهو قا�ٍس ول ميت 

له ب�سلة، كل ذلك دعا عتيقًا مع �لأيام �إىل �أن ل يهاب �سطوة �أبي ح�سني مثلما كان 

عتيق  كان  فبينما  بحق وحقيقة،  �ملفاجاأة  �أيام هو  منذ  �لذي حدث  لكن  �لبد�ية،  يف 

�أن ت�سع  �أبو ح�سني، فاأخذ على خاطره  �أخته دخل  ياأكل من �لطعام �لذي و�سعته له 

زوجته �لطعام لأحد قبله، كان �لو�جب �أن ينتظر �أخوها ليتغدى مع ر�عي �لبيت كما 

هي �لعادة، من ر�عي �لبيت: �أنا �أم هو..؟ مل تكرتث زوجته، فهي تعلم �أنه �سيجعجع 

�إياه �أن ل  �أبا ح�سني ومهددً�  بالكلمات ثم ي�سكت، لكن هذه �ملرة وقف عتيق متحديًا 

ي�سب �أخته قد�مه مرة �أخرى، ومل ي�ستطع �أبو ح�سني �أن يحتمل �أكرث من ذلك حني ر�أى 

عتيقًا وللمرة �لأوىل ي�سع �إ�سبعه بتحذير على فمه ويقول له  »�سب«، فرفع �أبو ح�سني 

يده لي�سربه، لكنه �أح�ّس ب�سفعتني قويتني على وجهه من عتيق �أوقعه بهما �أر�سًا وم�سى 

عنه �إىل خارج �لبيت.

 د�رت �لدنيا باأبي ح�سني، حاول �أن يتكلم لكنه عجز عن نطق �لأحرف، ولأول مرة 

مي�سك غرتته �لتي وقعت على �لأر�س ويغطي وجهه بها وياأخذ يف نحيب حار، بينما 

ر�حت زوجته ترفع �أطباق �لطعام عن �لأر�س كاأنها مل ت�ساهد ما حدث.

�سيقوله  �لذي  فما  متامًا،  فمه  �أطبق  لأنه  ح�سني،  لأبي  حدث  مبا  �أحد  يدر  مل 

للنا�س، وكيف �سيقول ذلك لهم..؟!، ر�أى من �لأف�سل له �أن يبلع �ملوقف ويختنق به و�أن 
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ل يظهره لالآخرين، ما �أ�سعب نظرة �ل�سفقة �لتي �سي�سطدم بها يف وجوه �لنا�س.

بخبث حاول عتيق بتحري�س من �أخته �أن يعتذر لأبي ح�سني بعد �أيام قليلة عما بدر 

منه، لكن �أبا ح�سني �أ�ساح عنه بوجهه دون �أن يرد عليه بكلمة و�حدة، مل يهتم عتيق، 

بل �ن�سرف �إىل �أخته، بينما �أبو ح�سني ذهب �إىل حجرته �مل�ستقلة �لتي بظهر �لدكان، 

وخل�سيته زوجته وعدم ثقته بها مل يعد يذوق منها طعامًا �أو �سر�بًا ، لأنه كان ي�سعر �أنها 

لن تتورع عن �إيذ�ئه باأي طريقة، بد�أ يعد لنف�سه طعامه و�سر�به دون �أن تهتم بالأمر، 

�سار كالمه �أقرب للهم�س، بات يقطع �أغلب �لوقت يف دكانه �ملقفر من �لب�سائع، �لذي 

�لبحر بعد �سالة  �مل�سي على �سيف  �أو ير�فق خالدً� يف  �أ�سهر،  ي�ستقبل زبونًا منذ  مل 

�لع�سر، تغريت طبيعته متامًا و�نقلب �إىل رجل مهموم كامد �لوجه د�ئمًا دون �أن ينطق 

بحرف عن �سبب ذلك.

يف �سباح يوم ��ستيقظ �أبو ح�سني من نومه ولديه �إح�سا�س بالعط�س وي�سعر بدو�ر 

يف ر�أ�سه، فاأخذ �ملاء لي�سرب لكنه �سعر �أن �ملاء ي�سقط من جانب فمه بغز�رة دون �أن 

يبلع منه �إل قلياًل، فتح�س�س بكفه وجهه وقد �أخذه �لرعب، نه�س من فوره لريى وجهه 

يف �ملر�آة، و�سرعان ما �كت�سف �حلقيقة �ملرة، لقد �أ�سيب بنوع من �أنو�ع �لفالج، فجل�س 

متهالكًا وهو ي�سند فكه �ملرتخي بيده، مل ي�سعفه �سوته لل�سر�خ وند�ء زوجته، فاأخذ 

غرتته وربط بها ر�أ�سه و�سد فكه �إىل �لأعلى، لكن �سيئًا مل يتغري يف �سكل وجهه، فقد 

ظل معوجًا، ز�د �لأمل يف ر�أ�سه �لذي كان يح�سه منذ �ل�سباح، فاأ�سند ر�أ�سه �إىل �حلائط 

وهو ينفخ زفريه كاأمنا ي�سخر، وظل على تلك �حلال �إىل �أن دخلت عليه زوجته �حلجرة 

لتفاجاأ به وت�سرخ على �أخيها عتيق �لذي جاء وحمله معها �إىل فر��سه، كان �أبو ح�سني 

ي�سري �إليهم خالل ذلك باأنه يريد �ملطوع، فذهب عتيق ليخرب �ملطوع بحال �أبي ح�سني، 

فاأ�سرع �إليه بعد �أن �أو�سى حفيده حممدً� �أل يغادر �لبيت لعل جدته �ملري�سة �أم جا�سم 

حتتاج �سيئًا.

�حلال،  على هذه  ير�ه  وهو  �أ�سفًا  بكف  كفًا  �ملطوع  �أبي ح�سني �سرب  يف حجرة 
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فاأ�سار �إليه �أبو ح�سني �أنه يريد �لكالم..

- قول يا بو ح�سني، �سلي تبغيه مني و�أنا حا�سر.

وبلغة مك�سرة كاأمنا تت�سبث �لكلمات باحللق قبل �أن تخرج من �لفم:

- يا مطوع �أبغي عيايل.!

عند ذ�ك تخرج زوجته من �حلجرة، فيلتفت ور�ءها �أبو ح�سني وب�سعوبة يحاول 

�لكالم لكنه يعجز..

- زين ما عليك يا بو ح�سني، خلك �سبور و�أنا خوك، �حلني باييب لك �سالح.

وي�سري �أبو ح�سني بحزن �إىل بعيد يفهم منه �ملطوع �أنه يريد �بنه حممدً�..

- �إن �ساء �هلل يف �أقرب فر�سة نطر�س خرب حق ولدك حممد، �ستبغي بعد..؟

مي�سك �أبو ح�سني بيده طرف ذقن �ملطوع حتببًا وهو يكاد يبكي..

- ول يهمك يا بو ح�سني، �أزمة وتعّدي بعون �هلل، �حلني باروح وبارجع لك بالعجل 

ويا ولدك �سالح.

ويخرج �ملطوع م�سرعًا لطلب �سالح، بينما تدخل على �أبي ح�سني زوجته:

- ها �سلي ناوي..؟ عبالك عيالك ينفعونك؟

حتا�سى �أبو ح�سني �لنظر �إليها و�أ�سار بيده فقط لكي تخرج من عنده..

- زين على هو�ك يا بو ح�سني.

تخرج �لزوجة حانقة، ول مت�سي حلظات حتى ي�سل �سالح ومعه �ملطوع، ويبكي 

عاجزً�  و�أ�سبح  �لقا�سي  �لرجل  ذلك  �نهار  �حلال،  بتلك  و�لده  روؤيته  لدى  �سالح 

م�ست�سعفًا، مل يدِر �سالح كيف �نطلق ل�سانه �ملنفعل �أمام و�لده �لذي مل يحاول للمرة 

�لأوىل �أن يقاطعه معنفًا كعادته، قال كالمًا كثريً� وهو يحاول �أن يعرب لأبيه عن حبه 
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وولئه لعله يقتنع �أخريً� بذلك وير�سى عنه، وللمرة �لأوىل ياأخذ �أبو ح�سني ر�أ�س ولده 

ويقبله وهو يبكي متاأثرً�، بينما �أد�ر �ملطوع ر�أ�سه جلهة �أخرى تاأثرً� باملوقف، و�أ�سار �أبو 

ح�سني لولده من �أجل �أن يبعث ور�ء �أخيه حممد لري�ه..

- خال�س يبا ول يهمك، �أنا باروح له باكر �ل�سبح، ب�س �أبغيك ت�سمح يل قبل كل 

�سّي �نقلك بيتي عل�سان �أ�سافر و�أنا مطّمن.

تدخل �لزوجة يف هذه �لأثناء �سارخة ب�سوتها �حلاد يف وجه �سالح دون �أن ترعى 

لأحد كر�مة:

- وي�س عل�سانه تبغي تطّمن يا �سالح؟، خايف على �أبوك مني �أنا �للي باريته يوم 

�نكم قاطعينه؟!

وقبل �أن ي�ستدير لها �سالح �لذي �نفجر من �لغيظ ي�سري �إليه و�لده �أن ل يجيبها 

ب�سيء، ويلتفت �أبو ح�سني للمطوع منبهًا بينما ي�سري بيده نحو �مر�أته:

- طالق.. طالق.. طالق..

خرجت من فمه ب�سعوبة، حاول �ملطوع �أن ي�سكتها بعد �أن و�سل �أخوها عتيق �لذي 

وقف �إىل جانبها..

- �أبغي حقوقي كلها.

ر�ح �ملطوع يحاول تهدئتهم وطلب من عتيق �أن ياأخذ �أخته خارجًا، بينما ذهب 

�سالح ليجلب عربة لينقل بها �أباه �إىل بيته.

كان يومًا ثقياًل على �جلميع، و�أخريً� �رتاح �أبو ح�سني على فر��س نظيف يف بيت 

ولده �سالح وقد جل�س �أمامه حفيده �سامل �ل�سغري لينادي �أمه يف حال طلب جده �أبو 

�إىل  بالعربة  �أبيه  �أغر��س  ينقل  �أن  �سالح  ��ستطاع  خمي�س  ومبعونة  ما،  �أمرً�  ح�سني 

بيته، بينما كانت زوجة �أبيه ت�سرخ ور�ءه وتقول �إن �لبيت من حقها ولن تخرج منه �إل 
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ميتة!!.

كانت رعاية �سالح لو�لده مبالغًا بها، لعله كان يريد �أن يثبت لأبيه �سيئًا مل يكن 

متيقنًا منه فيما م�سى، ولأول مرة رغم �آلم ر�أ�سه و�رتعاده من فكرة �لنهاية، ق�سى �أبو 

ح�سني ليلة تختلف كثريً� يف مغز�ها عن �سابقاتها، كان �لو�جب �أن تكون مبكرة بكثري 

عن موعدها �لذي جاء متاأخرً�، لكنه ما ز�ل يحمل �ملعنى نف�سه.

م�ست �أيام وو�سل حممد �إىل �لديرة بعد �سنني من �لغياب بعد �أن �أخربه �سالح 

ور�ح  تعانقا  �لبد�ية،  يف  �أبوه  يعرفه  مل  حني  موؤثرً�  �للقاء  كان  وكم  لأبيه،  جرى  مبا 

�أمامه  �لأوىل يعرتف  وللمرة  قا�ساه،  ما  له  وي�سكو  ولده حممد  يبكي على �سدر  �لأب 

باأن عتيقًا تطاول عليه و�سربه، فاأثر ذلك كثريً� يف نف�س �سالح، ودون �أن ي�سعر �أحد 

�أبوه بهذ� �خلرب، لكنه تغافل عن كل ذلك، فلي�س هناك  �أن ل يخ�سه  �أثر فيه كثريً� 

جمال للعتب، و�سمم على �لنتقام من عتيق بحما�س يربد عادة بعد يومني، فهذه عادة 

�سالح، مندفع يف �لبد�ية ويتمهل �لطريق فيما بعد.

�أنيقة مع  ثيابًا  يلب�س  ت�سبعان، كان  بعينني ل  ولده حممدً�  يتملى  �أبو ح�سني  ر�ح 

حذ�ء لمع وي�سع خو�مت ذهبية يف �أ�سابعه وله �سارب رقيق وعينان ل تبت�سمان، كان 

من �لنوع �لذي تعلم كيف يختار كلماته مهذبة غاية �لتهذيب، ورغم �أنه تاأثر بحكاية 

�أبيه، �إل �أنه لي�س من �لنوع �حلما�سي و�ملنفعل، رمبا ي�سكت يف �لبد�ية عن �لإ�ساءة، 

لكنه �سمنًا ل ين�ساها �أبدً�.

�لعودة  �ليوم هو عزم ولده حممد على  �أبو ح�سني يف ذلك  �أطيب ما �سمعه  لعل 

نهائيًا مع عائلته �إىل �لديرة، بالتاأكيد �سيبني بيتًا جديدً� ويفتتح حماًل لل�سياغة يف 

�ل�سوق بعد �أن �أ�سبح �أ�ستاذً� يف �ملهنة، كان �أبو ح�سني متلهفًا ملعرفة �ملوعد، فاأخربه 

حممد باأنه لن يطول �أكرث من �سهر حتى ي�ستطيع ت�سفية �أموره.

ر�قت �سخ�سية حممد حلمد كثريً�، ومل يتاأخر حمد عن �لو�جب، فدعاه �إىل غد�ء 
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يف بيته مع وجوه �لديرة، وبالغ يف �إكر�مه و�لحتفاء به، وقد �رتاح حممد ل�سخ�سية 

متفائاًل  حممد  كان  فقد  �مل�ستقبل،  هو  م�سرتكًا  خيطًا  بينهما  وجد�  وب�سرعة  حمد، 

بامل�ستقبل بعد �أن �سمع  يف �لبحرين �أن �حلرب �قرتبت من نهايتها لأن جيو�س �لأملان 

تندحر يف �جلبهات.

على �لعك�س من حمد كان خالد، فلم تعجبه �سخ�سية حممد كثريً�، لأنه وجده 

�أناقته ولي�س من ذلك �لنوع �لذي تنطلق معه بعفوية وبال تكلف،  مت�سنعًا مبالغًا يف 

كان من �لنوع �لذي ير�سم نف�سه كاأمنا يقلد �سخ�سية �أخرى بدقة، ل يرتك �ل�سبحة 

باأنه  ل�سامعه  يوحي  �سوؤ�ل، مما  �أي  �لإجابة عن  قبل  كثريً�  ويتكلف  يده،  �ملذهبة من 

يتقن مو�سوعه متامًا، يف ظاهره �أخالقي من �لدرجة �لأوىل من خالل تاأكيده �لد�ئم 

على و�جبات �لرجل نحو بيته و�أهله وذمه لأولئك �لنا�س �لذين ي�سوهون �سورة �ملجتمع 

بحياتهم �خلليعة �ملتهتكة، ي�سبق �لآخرين �إىل موعد �ل�سالة ويت�سدر �ل�سفوف، لكنه 

�ل�سرت، فهو ي�سرب �خلمر ويحب  �أن يفعل كل �سيء يف  له  �أنه يجوز  يعتقد  يف باطنه 

�لطرب وليايل �لأن�س.

بعد ع�سرة �أيام ق�ساها حممد يف �لديرة رجع �إىل �لبحرين مع �أخيه �سالح لتحميل 

�أغر��سه وحو�ئجه بعد �أن ��ستاأجر حماًل يف �ل�سوق وقرر �لنزول يف بيت �أخيه �لذي 

يت�سع لهم جميعًا، كان حمد قد �أو�سى حممدً� ب�سكل خا�س ليجلب له بع�س �سناديق 

�سناديق  لفت  وقد  �سالح،  مركب  يف  ي�سك  من  هناك  يكن  مل  تنق�سه،  �لتي  �ل�ساي 

�ل�ساي بالبطانيات وحملت مع �لأغر��س �إىل �ملركب، كل ذلك و�سالح يتظاهر �أنه ل 

يدري بالأمر، �إذن �أخي حممد ل يثق بي �أي�سًا ويتفاو�س مع حمد بعيدً� عني، هل هذ� 

معقول ..؟! لو ك�سفت �ل�سناديق �سيخرب بيتي، لأنني �مل�سوؤول عن ذلك علمت �أم مل 

�أعلم!!.

حني عاتب �سالح �أخاه مل يعِط �لأمر �أي �أهمية، و�عتذر له بطريقة ل تخلو من 

ذلك  بعد  �أبدً�  �سدره  يرب�أ  مل  �سالحًا  لكن  م�ساكل،  �أي  دون  �لأمر  وجرى  �لفتعال، 
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�ملوقف، هل و�سل بحمد �لأمر �إىل �أن ي�ستعلي علي �أي�سًا؟! �إذن ماذ� يعني �أن يخفي عني 

ما �تفق عليه مع حممد!!، تلك �مل�ساألة �أثارت حزنًا عميقًا لدى �سالح، ذلك �لإن�سان 

�لطيب �لذي يندفع بحما�س جتاه �لآخرين، لكنه يكت�سف �أنه مهجور يف �لنهاية.

فر�أى  �حلرب،  نهاية  �أخبار  فيه  و�سلت  �لذي  �لوقت  يف  �لديرة  �إىل  حممد  عاد 

�لنا�س عودته ب�سارة وفاأًل طيبًا للديرة، كيف ل وقد �رتبطت �سنو�ت �حلرب هذه يف 

�أن كل ذلك  �لنا�س باجلوع و�لبطالة و�لأمر��س، وكاأنهم لب�ساطتهم يعتقدون  �أذهان 

تنتج عن  �لتي  �لآثار  �أن  ي�سعو� يف ح�سبانهم  فلم  نهاية �حلرب،  �إعالن  مع  �سينتهي 

�حلرب قد ل تقل �أ�سر�رها عن �حلرب ذ�تها!!.   

�أر�سل بع�سًا منها  �إليه �ساملة، وكعادته  �سعد حمد كثريً� بو�سول �سناديق �ل�ساي 

كهد�يا للمطوع و�أبي حممد، وباع �أربعة �سناديق باأ�سعار م�ساعفة، وخباأ لديه �سندوقًا 

لزيارة  ذهب  عندما  لكنه  بالأرباح،  حممد  ح�ساب  ح�سب  �خلا�سة،  للموؤونة  بيته  يف 

�ملطوع ليقدم له �ل�ساي �لذي يرغب به مل يخرج من عنده ببيا�س وجهه، بل تعكر متامًا 

عندما �أخذ �ملطوع يعاتبه باأنه �سمع �أنه يتعامل بالربا م�ستغاًل حاجة �لنا�س �إىل فلو�سه، 

مل يق�سر �ملطوع يف �لتنديد بهذ� �لأ�سلوب �حلر�م، بينما كان حمد يحاول �لتن�سل من 

�مل�ساألة دون فائدة، كانت هناك �أدلة بني يدي �ملطوع مل ي�ستطع حمد دفعها �أو �إنكارها، 

لكن حمد مت�سك باأن �لنا�س حت�سده على فلو�سه، لذلك تكيل له �لتهم كلما حقق �سفقة 

ر�بحة، ومع ذلك لين �ملطوع حتى يخرج �ساملًا بجلده.

ل بد �أن خالدً� كان ور�ء هذه �مل�ساألة، فقد عاتبني مرة يف ذلك، لكنني مل �أتوقع 

�أن يحملها �إىل �ملطوع، يهز ر�أ�سه �أ�سفًا وهو يتذكر تلك �ل�سنو�ت �لتي جمعتهما معًا يف 

�ل�سركة، لقد تغري خالد كثريً� و�أ�سبح ل يطاق، لكنني لن �أن�ساها له.

كل ذلك مل ي�سغل بال حمد كثريً�، فهناك �أمر ميالأ عليه كل م�ساحات تفكريه هذه 

�لأيام، ترى ما �لذي �سيكون عليه موقف �أبي حممد عندما يفاحته بهذ� �لأمر؟!، من 



211

كان يت�سور �أن حمد �سيتقدم خلطبة �بنة �لنوخذة �أبي حممد؟!..

هذه  على  يقدم  �أن  قبل  كثريً�  حمد  فكر  بالذ�ت؟!،  حممد  �أبي  �بنة  ملاذ�  لكن 

�خلطوة!!، ح�سب �لأمور من جهة �لنفوذ و�لوجاهة �لتي يطمح �إليها، لذلك فاإن �لزو�ج 

بابنة �أحد �لوجهاء هي وجاهة بحد ذ�تها!.

وبني  بينه  وفّكر  باملو�سوع،  حمد  فاحته  عندما  �لأوىل  للوهلة  حممد  �أبو  �رتبك 

نف�سه.. لو مل يقف �إىل جانبي لكنت �لآن �أ�ستجدي �لنا�س!، لقد طوقني مبعروفه عندما 

تخلى عني �بن �أخي، كيف يل �أن �أرف�سه وهو �لآن من هو جاهًا وثروة!!؟، وياأتيه �سوت 

حمد منبهًا:

- ها �سقلت يا بو حممد؟!

ويبت�سم له �أبو حممد بر�سى وهو يقول:

- هذي �ل�ساعة �ملباركة يا حمد.

�أبو حممد ينطقها بنف�سه، من كان يت�سور ذلك؟!، هذه �ملرة مل يغامر حمد ومل 

ير�هن على حظه، هذه �ملرة تختلف متامًا لأنه �سعى �إىل ذلك بنف�سه وبقوة جتعله يثق 

بكل �لنتائج �ملرتتبة على �سيا�سته �لذكية.

ل يهمني �إن كانت ح�سة جميلة �أو قبيحة، �سمعت �أنها متو�سطة �جلمال وعاقلة، 

�أبدً�  ت�سعر  �أجعلها  لن  �ساأبعدها عنه،  �أبي حممد،  �بنة  �أنها  �لذي يهمني حقيقة هي 

بكر�هيتي لأبيها �أبدً�، حققت �أكرب جناح يف حياتي وعلي �أن �أحافظ عليه بكل حر�سي 

وقوتي.

بيوت  �لن�سائم  مع  تلف  �للذيذ  �ل�سو�ء  ر�ئحة  ور�حت  �لنا�س  دعا  �لليلة  تلك  يف 

�لب�ستختة  ُجلبت  �لع�ساء  بعد  حمد  جمل�س  �ملطوع  غادر  وعندما  �ملجاورة،  �لديرة 

ي�سنفون  ور�حو� 
 

وليد بن  و�ساحي  فار�س  بن  للمطرب حممد  و�ل�سطو�نات �جلديدة 

�لأ�سماع ويرددون من�سجمني مع تو�سيحات �لأ�سو�ت �جلميلة.
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مرتاحًا  يكن  مل  ح�سة،  عمه  �بنة  من  �سيتزوج  حمد  لأن  مرتاحًا  خالد  يكن  مل 

�بنة عمه، ما  �لنا�س  تكون فالنة من  �أن  �أح�س فجاأة ما معنى  كاأمنا  �أبدً� يف د�خله، 

معنى �أن يتزوجها رجل ل ير�سى عن و�سطه وم�ستو�ه �لجتماعي رغم �ل�سد�قة �لتي 

�أن يح�سب  �أية خطوة دون  باأن حمد ل يقدم على  جتمعهما؟، رمبا لأنه كان  مقتنعًا 

منفعته يف ذلك من غري �أن ي�سع يف ح�سابه منفعة �لآخرين.     

�لبوح مب�ساعره لأحد، فاأمه �ستهاجمه فورً� لأنه يهتم  لكن خالدً� مل يجروؤ على 

ببيت عمه �أكرث من �لالزم، �أما نورة زوجته ف�ستح�سب �أنه كان يفكر بابنة عمه لنف�سه، 

ومن �ملوؤكد �أنه لن يجروؤ على م�سارحة عمه �أبدً�.

فعاًل حمد ذكي، كان يكره عمي �أكرث منا جميعًا، ومع ذلك عرف كيف يتقرب �إليه 

ويعمل على �إز�لة �حلو�جز بينهما، و�لأدهى من ذلك �أن يجعل عمي �سعيدً� وهو يزوجه 

بينما هو  وف�سل  �أن حمد �ساحب معروف  ي�سدقون  �لنا�س غريب، كيف  �أمر  �بنته، 

يتعامل بالربا �سرً�، لقد وظف حمد من يقوم بالدعاية له ون�سر �أخبار ف�سله و�أريحيته 

ر�أ�س خالد، ويتعمق  �لنا�س حتب منفعتها بطبعها، هذ� ما كان يدور يف  �لنا�س،  بني 

�أكرث فاأكرث كلما لحظ �أن �لنا�س تتقرب �إىل �أمثال حمد لأنه ينفعها حتى ولو كان عن 

طريق �لربا و�لو�سائل غري �مل�سروعة، بينما ي�سعر خالد حقيقة �أن �لنا�س ل تهتم به 

�أبيه  �أكرث من و�جب �ل�سالم، ورمبا كان هذ� �ل�سالم ر�جعًا �إىل ذكريات �لنا�س عن 

�ملهنة  هذه  �أن  �إل  مهنة جديدة  �كت�سب  �أنه  ورغم  هو،  �إليه  ولي�س  عامة  و�أهله  وعمه 

لي�س لها عالقة بحياتهم �ليومية، فالنا�س �لذين ميتلكون ماكينات حتتاج �إىل مهنته 

�أن هذه �لبحبوحة  �إل  �أنه يعي�س يف بحبوحة من �ملال  معدودون على �لأ�سابع، ورغم 

�لتي تكفيه وتكفي �أهله ل تذهب �إىل �لنا�س بحال من �لأحو�ل، فما �لذي يهم �لنا�س 

من فلو�سه �إذ� كانت ل تتعامل معهم؟. 

قطعت عليه نورة حبل تفكريه:
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- خالد، �ستحب �أ�سوي لك غد� باكر؟

كان ذلك �أكرث ما يزعج خالدً� رغم �أنها �أر�دت بذلك �إر�ساءه وتدليله..

- نورة، �أنا قايل لج �مية مرة �إين ما �أحب �أفكر يف �لغد� غري يف وقته، فاهمه؟.

�أن  �إىل جو�ره، وذلك ما كانت حتاول بكل جهدها  �أن تبقى �سامتة  �إنه يريدها 

�أنها  لأنه يدرك  به، رمبا  لها  يبوح  تعرفه ول  �سيئًا ير�سيه ل  �أن هناك   بد  تغريه، ل 

لن تفهمه متامًا، كيف ت�ستطيع �أن تبقى حجرً� �سامتًا �إىل جو�ره؟!، �إن هذ� لي�س يف 

طبيعتها �أ�ساًل!، تقرتب منه قلياًل:

- خالد �أمي زعالنة عليك و�يد لأنها ما ت�سوفك!.

- �سلون �أ�سوفها وهي قاعدة كل يوم عند �أم جا�سم؟

- �سفيها لو مريت عليها هناك؟، حتى �أم جا�سم �سرهانة عليك.

- �سخبارها �حلني؟!

- حالتها ما هيب يل هناك، �أم�س كانت تزوع دم �مل�سكينة.

- �أوه؟! دم..؟! يارها �هلل.

- �إذ� ت�سوفها �حلني ما تعرفها، �مل�سكينة �سارت جلد وعظم.

- ل حول ول قوة �إل باهلل، �أم جا�سم ح�سبة �أمي ولزوم نزورها.

�سنذهب غدً� لزيارة �أم جا�سم، هكذ� قرر خالد، و�سرعان ما �ن�سمت �إليهما �أم 

خالد، لي�سكت ما يعتلج يف �سدره من هموم، كان خالد يعرف �أن �أمه ل تذهب �إىل �لنوم 

قبل �أن تطمئن عليه، ويف كثري من �ملر�ت عندما كانت مري�سة ل تقدر على �حلر�ك 

�لنهو�س من فر��سها  �إىل  �إليها حتى ل ي�سطرها  للذهاب  من فر��سها ي�سطر خالد 

و�ملجيء �إليه،  ورغم �أن خالدً� ينفر بطبعه ويتحرج من هذه �لعالقة �حلميمة، �إل �أنه 

كان يجد نف�سه د�ئمًا منغم�سًا فيها دون �إر�دة منه، ويف �لوقت نف�سه مل تكن �لأم لت�ساأل 
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�أو تن�سغل ولو قلياًل باأخت خالد �ل�سغرية �لتي �أ�سبحت �لآن �سبية، فقد �عتادت �أخته 

منذ �سغرها �أن تكفي �لبيت همها، وذلك بانطو�ئها وحبها للعزلة، لكن �لأم يف هذه 

�لفرتة كان عليها �أن ت�سعها يف ح�سابها، لقد تقدم خلطبتها �أحد �أبناء �لأ�سر �ملعروفة 

باملو�فقة، لرت�سل  �لأوىل  �لإ�سارة  وتاأخذ  �أم خالد  لتكلم  يومني  �أمه منذ  �لذي جاءت 

فيما بعد و�لد �ل�ساب و�ل�ساب نف�سه �إىل خالد وي�سبح �لأمر ر�سميًا ويتم �لتفاق على 

كل �سيء.

�أكرب خالد يف �أمه �أن تاأتي �إليه ل�ست�سارته يف هذ� �لأمر، مما جعله ي�سعر باأنه 

رجل �لبيت �لذي له �لكلمة �لأوىل و�لأخرية يف هذ� �ل�ساأن، مع �أنه يعلم وهي تعلم �أي�سًا 

�أنها متلك كل �سيء يف هذ� �لبيت، لكنها كانت �أ�سولية جدً� يف هذه �لناحية، من جهة 

�ل�سكل على �لأقل، وقد علقت مو�فقتها حتى ت�سمع ر�أي خالد..

- خال�س ميه، ما د�م �جن تقولني �ن �ل�ساب عاقل وفاهم وهله معروفني بعد ر�يج 

وهد�ية �هلل.

- ل يا ولدي، �أنا �أبغيك توكد بنف�سك من هالأمر، ذي �أختك �أمانة يف رقبتك.

- ل يهمج ميه، �أنا باأ�ساأل عليه بنف�سي ول ي�سري خاطرج �إل طيب، بعد �آمري.

�إعيائها  �أم جا�سم �لتي حتاملت على نف�سها رغم  يف �ليوم �لتايل ذهبو� لزيارة 

لرتحب بخالد �لذي مل تره منذ مدة طويلة، لكنه مل ي�ستطع �لبقاء يف حجرتها �أكرث من 

حلظات، فقد تاأثر كثريً� ملنظرها �ملتهالك وف�سل �جللو�س على �مل�سطبة مع �أبي جا�سم 

وخمي�س �لذي حلقهم �إىل بيت �ملطوع �ساعة ر�آهم متوجهني �إليه، فخمي�س يحب بطبعه 

مّلة �لنا�س، ل يت�سور نف�سه �أبدً� قاعدً� لوحده بعيدً� عن �لنا�س باأي �سورة، �إل يف حالة 

�ملر�س �لذي مينعه من �حلركة، كاأمنا ن�سي كيف يتحرج منه خالد حتى �سار ل يطيق 

روؤيته، لكنه �حتمله هذه �ملرة لأنه يف بيت �ملطوع �لذي ل يخفى عليه �سيء ول يتحرج 

خالد من خدمته بنف�سه.
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كان �ملطوع مهمومًا يف �أعماقه ملر�س �أم جا�سم متخوفًا من فر�قها، يحتمل ذلك 

بوجه ل تفارقه �لبت�سامة ول ت�سغله عن �ل�ستماع لهموم �لآخرين، بينما يده تعبث بني 

�حلني و�لآخر ب�سعر حفيده حممد �لذي ما ز�ل طفاًل يتطلع برب�ءة لنظر�ت �لآخرين 

�مل�سفقة.

لن  �أنه  يعرفون  كانو�  لكن �جلميع  معنى مر�س جدته،  ما  يعي  �مل�سكني  يكن  مل 

ي�ستطيع �لعي�س بعدها، لأنها كانت �أمه و�أباه، بل �أكرث من ذلك، كانت ل�سانه �لذي يعرب 

به وعينيه �للتني يتطلع بهما �إىل �لآخرين، كان حممد يبدو جليًا للنا�س �أنه �أ�سغر من 

عمره �حلقيقي بع�سر �سنو�ت على �لأقل، يهز ر�أ�سه �ملطوع وهو ينّبه خالدً� �جلال�س 

معه:

مينون،  تقول  تقدر  ول  تقول عاقل  تقدر  ل  باهلل.. طالع..  �إل  قوة  ول  - ل حول 

�سها�حلالة يا ربي..؟

- ��سرب عليه يا عمي، لبد ما تعّدل حالته وي�سري ريال.

- عاد متى يا خالد؟ �للي يف �سّنه �سارو� رياييل �حلني ويعتمدون على �أنف�سهم 

وهو للحني يبغي من يطعمه وي�سقيه، جنه �إل ياهل، وغري جذي ما يتعلم من �أول مرة، 

�مل�سكني ين�سى، لزم تعيد عليه مرة وثنتني وثالث.

كان �ملطوع يتحدث عن حفيده دون �أن ت�سف كلماته عن بارقة �أمل، وتلوح خلالد 

فكرة جديدة:

- عمي لي�س ما تودي حممد للدخرت �لأجنبي؟

ورغم �أن �لفكرة ��ستنكرتها تقطيبة �ملطوع لأول وهلة، �إل �أن كلماته كانت توحي 

بال�ست�سالم:

- قولك ينفع يروح حق �لدخرت �لأجنبي..؟
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- �أكيد يا عمي، و�نت ما عليك من هامل�ساألة، �أنا �للي باوديه له.

- �هلل يجزيك �خلري يا خالد.

لحظ  �هتمامًا،  يعره  ومل  جتاهله  خالدً�  لكن  كعادته،  يتدخل  �أن  خمي�س  حاول 

خمي�سًا  لكن  خالدً�،  �عرتى  �لذي  �ل�سيق  لحظ  كما  عنه،  تغافل  لكنه  ذلك  �ملطوع 

لب�ساطته كان كمن يحاول �أن ينفذ لقلب خالد ب�ستى و�سائله من غري فائدة، بقي خمي�س 

با�سمًا ل يهتم لالأمر يف قليل �أو كثري، بينما �عتذر خالد من �ملطوع ونادى زوجته و�أمه 

كي يرجعو� �إىل �لبيت بعد �أن و�سل �ل�سيق به �إىل مد�ه، مل يكن هناك مهرب �أمامه 

�سوى �أن يبتعد عن �ملكان �لذي يوجد فيه خمي�س، �أما من ناحية زوجته نورة فقد �أخذ 

قر�رً� مع نف�سه �أن ل يوؤذيها مرة �أخرى بذكره لأبيها يف قليل �أو كثري، لأنها تعز عليه، 

ورمبا �أي�سًا لأنها تعّز على �أمه كثريً�.

قبل �أن ينام خالد يف تلك �لليلة �أخربته زوجته نورة على ��ستحياء �أنها حامل بعد 

�أن تاأكدت من �لأمر، يا لها من ب�سرى تاأتي بعد �أن �أ�سقطت نورة حملها �لأول، وتاأخرت 

يف حملها �لثاين حتى �سار �خلوف هاج�سها �لوحيد من �أن يكون ذلك بالإ�سافة �إىل 

جميء  كان  بيتها،  �إىل  تعود  تركها  �أو  بغريها  زو�جه  يف  �سببًا  �أبيها  من  خالد  �سيق 

و�لدته �إليه وطماأنتها �إياه �أف�سل تاأكيد لذلك �خلرب. �نز�ح عن �سدره يف تلك �لليلة 

كابو�س ثقيل، ور�ح ي�سعر باأن له عالقة بد�أت متتد �إىل �مل�ستقبل، وكان عليه منذ هذه 

�لليلة �أن يبقى قلقًا وخائفًا على هذ� �حلمل من �أن ي�سيع كال�سابق، لذلك مل يكتِف باأن 

�أو�سى زوجته باحلر�س، بل �أو�سى �أمه كذلك لرت�قب نورة حتى ل حتمل �أ�سياء ثقيلة 

�أو تغ�سل �لثياب وما �سابه من �لأعمال �لتي تتطلب جهدً�، لأنه يعرف �أن نورة ل تهد�أ، 

فما كانت تنتهي من �سغل �إل لتنخرط يف �آخر، كاأن ذلك و�سو��س يف طبعها.

�أما نورة فال �أحد يت�سور مقد�ر �سعادتها وهي ت�سعر �أنها حامل من جديد، كانت 

تعتقد �أن ما طر�أ على ت�سرفات زوجها من تغري وما يحمله وجهه من هموم جديدة 
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�أن  ر�أ�سها  �لثاين، زرعو� يف  وتاأخر حملها  �لأوىل  �ملرة  �أجه�ست يف  �أنها  �إىل  مرجعه 

�لرجل ل ي�ستقر �إل بالولد، لذلك كانت تنتظر حملها بقلق وخوف �سديدين، ويف هذه 

و�أمها  �أم خالد  عليها من  �نهالت  �لتي  للتعليمات  ��ستجابة  تكون  ما  �أ�سد  كانت  �ملرة 

وخالد، خلوفها من خيبة جديدة ت�سدم زوجها وحياتها معًا.

�إل و�سمع خالد بعودة �سركة  فاأًل طيبًا، فلم مي�ِس يومان  لعل ذلك �حلمل جاء 

�لبرتول �لأجنبية للعمل جمددً� يف قطر ب�سكل �أو�سع مما كانت عليه قبل �حلرب، مما 

فتح باب �لأمل جمددً� يف �لبالد بعد �أن و�سلت �إىل �أ�سو�أ حالة من �لفقر.

�حلالة  تكن  مل  �ل�سركة،  يف  للعمل  ��ستدعو�  �لذين  �لنا�س  �أو�ئل  من  خالد  كان 

�لعمل  كان  بل  �لعمل،  �إىل  بعودته  �سعيدً�  يبدو  خالدً�  جعل  �لذي  �ل�سبب  هي  �ملادية 

نف�سه �لذي �فتقده خالد طو�ل تلك �ملدة، لقد �عتاد لغة �لعمل �جلديد �لذي �أحبه، 

و�أ�سبح ي�سعر بالغربة كثريً� وبال�سيق حني ل يتاح له �لتحدث بها، �أ�سبحت �ل�سركة 

بعرق  �كت�سبها  �لتي  مهنته  ميار�س  �أن  خالله  من  ي�ستطيع  �لذي  �لوحيد  �لوطن  هي 

�ل�سنو�ت �ملا�سية، فقد �أتاحت له �أن يبدو جديدً� بكل معنى �لكلمة �أمام �أهل ديرته، 

لكن �لأمر �لوحيد �لذي كان يقلقه هو متى �سيتاح ملهنته �أن تخرج من �إطار �ل�سركة �إىل 

�حلياة خارجها..؟ متى �سيحتاجه �لنا�س حقيقة..؟ ياأتون �إليه من �أجلها..؟ لكن هذ� 

�لأمر كان بعيدً� عن �أن ي�سغله كثريً�، فاملهم �لآن هو �لعودة �إىل �ل�سركة.

مل ي�ساأ خالد �أن تكون فرحة عودته �إىل �ل�سركة �إل ممزوجة بفرح �لعائلة كلها، 

من  تاأكد  �أن  بعد  �هلل  عبد  �لتاجر  �بن  نا�سر  �ل�ساب  من  �أخته  زو�ج  على  و�فق  فقد 

�لبيت، ومتت خالل  لزيارته يف  و�لده  �إعجابه عندما جاء مع  �ملمتازة، وحاز  �سمعته 

�سهر و�حد مر��سم �لزو�ج وذهبت هنود لتعي�س يف بيت زوجها، ومل يكن هذ� �لبيت 

�أكرث من حجرة يف بيت و��سع ي�سم بقية �لعائلة.

�جلاهدة  حماولته  رغم  عليه  و��سحًا  �لكدر  ظهر  بل  خالد،  فرحة  تكتمل  مل 
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لتبديده يوم وجد نف�سه م�سطرً� لكي ي�سارك يف عر�س حمد على �بنة عمه، كان عر�سًا 

م�سهودً�، تعمد حمد تعمدً� و��سحًا �ملبالغة و�لإ�سر�ف فيه، ووجد خالد نف�سه م�سطرً� 

بحكم �لعادة �أن ي�سافح عمه �لذي كان يجل�س �إىل جو�ر �ملعر�س باعتز�ز، مل يدِر كيف 

�نق�ست تلك �ل�ساعات �لثقيلة، ف�سرعان ما �ن�سحب �إىل بيته مع �أول �لنا�س �ملن�سحبني 

ليرتك للمعر�س �أن يتفرغ لليلته �ملوعودة �لتي حلم بها من �سنني، ويف �لبيت كان و��سحًا 

�أنه يحاول �لتعبري عن كدره وعدم ر�ساه بت�سرفاته �لع�سبية �لتي ل مربر لها ظاهريًا، 

مما �أثار ده�سة و��ستغر�ب زوجته نورة �لتي مل ت�سدق نف�سها عندما عاد �ل�سالم �إىل 

بيتها �أخريً�، ل�سقائها كانت هي �ملتنف�س �لوحيد لع�سبية خالد �ملفرطة، و�ل�سبب �أنه 

ل ي�ستطيع ذلك �أمام غريها، خلوفه من جمابهة �أمه �لتي يعلم �سمنًا ب�سرورها بزو�ج 

�بنة عمه ح�سة، فقد باركت ذلك ل لأن عمه قد �سر بذلك، بل لأن حمد  حمد من 

حا�سره من كل �جلهات و�أغلق عليه �ملنافذ وك�سر هيبته يف �لفريج ، كانت �أم خالد 

�أي �سيء يفعله حمد منعًا لأي بادرة لنتقاده، وباملقابل كانت تدرك  م�ستعدة لتربير 

مقد�ر �لولء و�لمتنان �لعميقني �للذين يكنهما حمد ب�سدق لها، و�إن ن�سي فلن ين�سى 

�أنها وقفت معه يف �أيامه �حلالكة حني كان �جلميع يترب�أون منه.

�أما ح�سة فقد �أ�سعرها حمد منذ �لأيام �لأوىل لزو�جها باأنها �مللكة �ملتوجة يف 

يف  م�سهودً�  عر�سًا  غد�  حتى  عر�سه  يوم  يف  �إ�سر�فه  يف  فقط  حمد  يبالغ  مل  حياته، 

�لديرة، بل وكان يبالغ يف تقديره وحبه حل�سة، مما جعلها ت�سعر �أنها تختلف عن كل 

ن�ساء �لديرة، ورغم ��ستغر�بها وده�ستها يف �لبد�ية �إل �أنها تعودت فيما بعد، فاأحبت 

يف قر�رها �أن جتد �أمامها رجاًل �سعيفًا حمبًا يف بيتها بينما هو خارج �لبيت ين�ساع 

�جلميع لرغباته. مل يكن حمد ير�سى �أن ير�ها ت�ستغل بنف�سها يف �سوؤون �لبيت، فلماذ� 

�أح�سر لها �خلدم �إذن؟! �أ�سبح �أمريها �لذي تنتظر عودته �إىل �لبيت بلهفة، مل تكن 

لت�سدق �أي �سيء من �سائعات �لنا�س �حلا�سدين له حتى ولو ر�أت ذلك باأم عينها.

�لذي كانت ترهب وقع  �أباها  �أن  �لزو�ج، حتى  بعد  يا �هلل كيف �ختلفت حياتها 
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خطو�ته وهي تقرتب من �لبيت، وكانت نظرة و�حدة من عينيه �للتني ل ترحمان كافية 

لتك�سر  ظهرها، �أ�سبح يتودد لها بعد زو�جها من حمد، يكلمها برقة ولني مل تعتدهما 

قبل ذلك منه، كاأن �جلميع �أدرك �أن ر�سى حمد ل بد �أن يكون مقرتنًا بر�سى زوجته 

ح�سة.

ترك �ملطوع فاطمة عند زوجته �أم جا�سم لرتعاها، وعلى ما يبدو مل يعد هناك 

فر�ق  يوم  باأن  لإح�سا�سه  جا�سم  �أبي  نف�س  يف  كثريً�  يحز  هذ�  كان  �سفائها،  يف  �أمل 

�سريكة عمره �لطيبة بات و�سيكًا، مل يكن يجروؤ على �لتفكري يف �لهموم  �لتي �سرتزح 

به،  يتعلق  �أن  �أمره هلل. حاول حفيده حممد  �أ�سلم  بل  بعد رحيلها،  �لرقيق  قلبه  فوق 

لأية  �حل�سا�سية  �سديد  بات  �ملطوع  �أن  و�حلقيقة  جدته،  مع  يبقى  �أن  �إليه  �أوماأ  لكنه 

�إ�سارة من �لآخرين تتعلق بحفيده �لذي ما ز�ل يحمل عقل طفل ل يتجاوز �لعا�سرة وهو 

يف �ل�سابعة ع�سرة من عمره، كان بع�س �لنا�س يح�سبون �أنهم يد�عبون حممدً� �لذي 

ي�ستجيب بعفوية لهم، بينما هم ينكاأون �جلرح �لذي ل يندمل يف قلب �ملطوع دون �أن 

ي�سعرو� بذلك.

كانت �ل�سو�رع خالية من �ملارة كاأمنا نحن يف  مو�سم �لغو�س، ذهب �لنا�س جميعًا 

�أو  ب�سكل  بها  و�رتبط  �إل  �لعمل  يقدر على  �لديرة  �أحد يف  يبَق  �ل�سركة، مل  للعمل يف 

باآخر، حتى خمي�س ذهب للعمل فيها و�سار يعود �إىل �لفريج يف بذلة �لعمل �لزرقاء مع 

�لعمال �لآخرين يف �ل�سيارة �لكبرية، م�سكني.. فالعمال ل يرتكونه يف حاله، بل كثريً� 

ما يوقعون به �ملقالب لي�سحكو� عليه، �إنه ي�سليهم طو�ل �لطريق.

يعانده  كاأمنا  بن�سيحته،  ياأخذ  مل  لكنه  �ل�سركة،  يف  �لعمل  بعدم  خالد  ن�سحه 

�أرز�قهم،  لتاأمني  و�لنا�س بحاجة  و�فرة  فلو�سها  بها،  للعمل  �لنا�س ذهبو�  �سمنًا، كل 

لقد قا�سو� �أيامًا �سعبة وكانت حالتهم ت�سعب على �لكافر، لكن �ملهم �أن خمي�سًا يعمل 

يف مكان بعيد عن �سهره خالد، فهذه �ل�سركة لي�ست يف مكان و�حد. 
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ليدخله  �لبحرين  �إىل  �أخذه حمد معه  �لأيام،  �لديرة هذه  �أبو حممد غائب عن 

مع  �تفق  وزيادة،  بالو�جب  قام  حمد،  يف  �هلل  بارك  ح�سابه،  على  هناك  �مل�ست�سفى 

لهم  جديدة  م�ساكن  ببناء  كلفوه  وقد  �لعمال،  لها  يوؤمن  �أن  على  �لآخر  هو  �ل�سركة 

وخمازن يف دخان.

�جته �ملطوع �إىل �أبي ح�سني �لذي يجل�س قد�م بيت �سالح، �أولده حممد و�سالح  

مل يق�سرو� معه �أبدً�، تزوجت �مر�أته �ل�سابقة و�سافرت �إىل دبي وبقي �أخوها عتيق يف 

�لديرة ي�سكن يف بيت �أبي ح�سني.

�أبو  �إىل �حلائط، كان  وي�ستند بظهره  �أبي ح�سني  �إىل جانب  ياأخذ �ملطوع مكانًا 

ح�سني يتابع بعينيه �أولد �سالح وحممد وهم يلعبون عند �ل�سدرة..

- �سلونك �حلني يا بو ح�سني..؟

يهز ر�أ�سه �أبو ح�سني وهو ينطق ب�سعوبة و��سحة:

- �حلمد هلل بخري..

- �أقول ما بقي غري �أنا و�أنت يف هالفريج، كلهم ر�حو� �ل�سركة.

�لكالم  وبتقطيع يف  �ل�سخرية  من  تخلو  ل  وبنربة  مو�فقًا  �أخرى  مرة  ر�أ�سه  يهز 

ظاهر:

- حتى ولدي �سالح هّد �لتجارة و��ستغل بال�سركة.

يتوقف حلظة ثم يتابع باعتز�ز و��سح:

- ما يف غري ولدي حممد ما قبل ي�ستغل فيها، ما يد�ين ريحة �لكاز، حمله �للي 

يف �ل�سوق �أبرك له من �ل�سركة.

ويهم�س كاأنه يبوح ب�سر:

-  عمه �للي يف �لبحرين �ساعده وعطاه �للي يبغيه من �لذهب حق �ملحل، ذهب 
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�سكرث يا بو جا�سم !!، �أنا �سفته بعيني. 

- �هلل يوفقه، حممد ي�ستاهل �أكرث من جذي بعد، لأنه يعتمد على نف�سه يف كل 

�سّي، ب�س تدري يا بو ح�سني، �أنا مالحظ عليك �إنك للحني ما تقدر ولدك �سالح مثل 

ولدك حممد.
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الأمــل

بهجته  �أ�سدلت  كلها،  و�لعائلة  ونورة  خالد  حياة  يف  بهيجًا  يومًا  كان  �ليوم  هذ� 

�ل�ستار على كل خماوف �ملا�سي، فقد �أجنبت نورة �سبيًا ر�ئعًا بعد ولدة متع�سرة كادت 

�أن تخطف روحها وروح �ل�سبي، لكن �هلل �سرت يف �لنهاية و�طماأنت �لقلوب �خلائفة 

بالرتياح  �سعرت  نورة  �أن  �إل  ولدتها  يف  عانته  �لذي  و�لإرهاق  �آلمها  ورغم  �أخريً�، 

بنوم عميق بعد يومني من �ملخا�س �ملرهق من  �لذي يغريها  نعا�سها  �لغامر وغالبت 

�أحا�سي�سها وهي ت�سمع �سوت ولدها ح�سني لأول مرة يف حياتها، بينما  �أن متتع  �أجل 

كانت جدته �أم خالد تغ�سله باملاء و�مللح وت�سطف عنه �أو�ساخ �لولدة �لتي علقت بج�سده 

ج�سمه  يزلق  ل  حتى  بقلبها  علقته  �لذي  بحفيدها  مت�سك  �أنها  ت�سدق  ل  وهي  �للني 

�لطري من بني يديها.

مل تقت�سر هذه �لبهجة على خالد و�أ�سرته، بل حلقت �أي�سًا بالفقر�ء و�مل�ساكني 

�لذين وزعت عليهم �لهبات و�سبعو� من طعام �لوليمة �لكبرية �لتي �أوملها خالد مبنا�سبة 

قدوم �ملولود �جلديد.

مل ين�َس حمد �أن ي�سارك يف هذه �لبهجة كعادته د�ئمًا، فاأر�سل خلالد �أكيا�س �لأرز 

وخم�سة خرفان هدية مبنا�سبة قدوم �ملولود، وعطل �سغله يف ذلك �ليوم من �أجل ح�سور 

�لوليمة لي�سحب �نتباه �جلميع �إليه دون منازع، كان نفوذه وثر�وؤه يجتذبان �لنا�س �إليه 

�لتي  �ل�سائعات  رغم  �إليه  يت�سابقون  جميعًا  كانو�  �ل�سوء،  حول  �ملتحلق  �لفر��س  كما 

تد�ولها �لبع�س عنه، م�سى معه خالد مودعًا �إياه:

- �لفال لك �إن �ساء �هلل يا حمد، ما ق�سرت، قمت بالو�جب و�أزيد.

قالها خالد وهو ي�سد على يده مودعًا..

- �سدعوه يا خالد ..؟ �إحنا �خو�ن، وّل ن�سيت؟
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- ل �إن �ساء �هلل ما �أن�سى.

مل يفت حمد �أن ي�ساأل خالدً� عن �أحو�له يف �ل�سركة وعّما �إذ� كانت تعرت�سه �أي 

باله عليه من هذه  ي�سغل  لأن  ول �سرورة  �سيء متام  باأن كل  م�سكلة هناك، فطماأنه 

�لناحية..

- ل تن�سى ت�سلم على �لو�لدة.

- يبلغ �إن �ساء �هلل.

عند �لع�سر جل�س خالد يحت�سي كاأ�سًا من �ل�ساي وهو ي�سعر بارتياح ميالأ كيانه 

كله، بينما كانت ت�سل �إليه بني �حلني و�لآخر �أ�سو�ت طفله �لباكية، كاأمنا كانت جتول 

ينت�سي  �أنه  �إليه  خيل  عنها،  �لتعبري  ي�ستطيع  ل  ق�سيدة  �للحظة  تلك  يف  م�ساعره  يف 

برذ�ذ �لبحر مرة �أخرى ويقرتب �إىل �لأفق وقد غ�سل روحه مبياهه بعد فرتة طويلة 

من �لكدر و�لهموم.

مل تكن �أم خالد ت�سمح لأحد بالإ�سر�ف على �لطفل، كانت د�ئمًا �إىل جانبه توزع 

�لذي  �ملكان �سوت مناغاتها �حلنون  بعيدة جدً� ميالأ  ولأول مرة منذ فرتة  �لأو�مر، 

بد� خجوًل متهيبًا للوهلة �لأوىل، لكنه �سرعان ما �ت�سل ور�ح يبدد �لوح�سة �لعالقة 

بروحها، بينما كان �لطفل يغفو على ترنيمتها �حلانية.

د�ئمًا  �ملتخوفة  فاطمة  ر�حت  حني  خمي�س  على  نكدً�  ختامها  كان  �لبهجة  هذه 

تعاتبه على ما بدر منه خالل �لعر�سة عندما �أعطاه بع�س �ل�سباب �ل�سيف ور�ح يقوم 

بحركات �أ�سحكت �جلميع منه، مل يجد خمي�س تربيرً� �أمام زوجته، �لتي ل تفهمه كما 

يعتقد، �سوى �أن يقول لها بغيظ:

- �أوه، كنا فرحانني، �سفيها لو �سحكو� مييع؟

- كانو� ي�سحكون عليك يا خمي�س.
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وبحما�سة ينتف�س معرت�سًا ومتحديًا:

- يخ�سون �إل هم، منهو يقدر ي�سحك علّي؟

وت�سرب زوجته كفًا بكف:

- ما فيه فايدة!!

  ي�سعر كمن تلقى �سفعة مفاجئة من زوجته:

�أنا  �أما  - ما فيه فايدة منج �نتي، �خرتبتي خال�س، كل �للي يهمج خالد وب�س، 

خرب خري.

- منهو يقول هالكالم يا خمي�س؟

- ما �أدري، �أنا باروح عنج �ل�سركة وبافتك منج.

له بعيدً� عمن يوجه له  �لتي وجد فيها خري متنف�س  �ل�سركة  �إىل  يذهب خمي�س 

�للوم، وبعيدً� عن خالد �لذي ل ير�ه و�إن كانا يعمالن يف �ل�سركة نف�سها، �أما فاطمة 

�أم جا�سم �ملري�سة، ول  �أوقاتها يف بيت �ملطوع تقوم على خدمة  فكانت تق�سي �أغلب 

جتد عذرً� مِلا يفعله خمي�س �سوى �أنه �مل�سكني كلما كرب نق�س عقله وخّرف، عجيب!، 

عندما تزوجته كان يفهم عليها كل ما تقوله، مل يكن يخالفها يف �سيء، �أما �لآن ف�سار 

يتح�س�س من كل كلمة تقولها له ويرت�سد لها هي بالأخ�س من بني �سائر �لنا�س.

نفى حمد ب�سدة �أمام �ملطوع ما تردد من �سائعات ت�سلطه و�بتز�زه للعمال �لذين 

�سعى بت�سغيلهم يف �ل�سركة، و��ستطاع بل�سانه �لطلي �لذي يفتعل �لرب�ءة �أن يقنع �ملطوع 

باأن هذ� �لكالم من �أقو�ل �حلا�سدين �لذي يحاولون ت�سويه �سمعته يف �لديرة، قائاًل 

له بثقة:

- خلي و�حد من هالعمال ي�ستكي لك وعقبها لك حق علي.

بالطبع كان حمد �سامنًا �أن �أحدً� من هوؤلء �مل�ساكني لن يعرف �سيئًا من حقوقه، 
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لأن حمد هو �لذي كان يتعاقد با�سمهم باأجر مقطوع، عد� عن �أنهم كانو� يعدون حمد 

منقذً� لهم من دو�مة �لبوؤ�س �لتي كانو� يغرقون فيها دون �أمل، وعلى فر�س �أن �أحدً� 

منهم عرف فاإنه لن يجروؤ على �أن يفتح فمه بكلمة و�حدة، و�إل فاإن رزقه �سينقطع ولن 

يجد من يو�سله �إىل �ل�سركة مرة �أخرى.

مل يكن �ملطوع قادرً� على جمادلة حمد يف هذ� �ل�ساأن، فقد كان حمد يغطي نف�سه 

ظاهريًا بكثري من �أعمال �خلري و�لو�جب..

- هذ� حظي يا مطوع، �أ�سوي خري و�ألقى �سر.

ر�ح �ملطوع يربت على كتف حمد وهو يطمئنه �أنه لن ي�سدق هذه �لأخبار لأنه يثق 

به، وح�سه على �ملزيد من فعل �خلري لأن جز�ءه مرتبط باهلل ولي�س بالنا�س، وبامتثال 

ر�ح حمد يعرب عن �خل�سية لدى ذكر �هلل:

- �إي �سحيح يا مطوع، وعل�سان جذي �أنا دوم عندي �أمل ول �أياأ�س موليه!!.

- �هلل يبارك فيك يا حمد.

ومل يفت حمد �أن ي�ساأل �ملطوع:

- ب�س ما قلت يل، من وين �سمعت هاخلرب؟!

- نا�س عندنا بالفريج ما يف د�عي تعرفهم، �أنت �سّو و�جبك وما عليك منهم.

وكاأمنا �أر�د حمد �أن يطمئن �إىل �أحدهم:

- يكون خالد؟

�أحد، ما هي  يتكلم يف حق  ما  تدري خالد  �أنت  يا حمد،  - ل ل، ل تظلم خالد 

بعو�يده.

- �ي �أدري.
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�إىل  �طماأن  �أن  بعد  �لأمر  يح�سر  �أن  ��ستطاع  حمد  لكن  عنه،  �ملطوع  �ن�سرف 

�أن خالدً� بعيد عن �لق�سية، و�ساقت د�ئرة �سكه لتطوق �أبا ح�سني �لذي مي�سي معه 

�ملطوع �أغلب �أوقاته يف غياب �لنا�س عن �لفريج، من �أين لأبي ح�سني هذ� �خلرب غري 

ولده �سالح �لذي مل يرث عن و�لده �إل ل�سانه �لطويل؟، ل بد �أن �أتاأكد من هذ� �لأمر 

و�أكلف من ير�قب �سالحًا  وي�ستدرجه �إىل هذ� �حلديث، �لأمر هنّي، ورغم �لكدر �لذي 

�سببه له هذ� �حلديث �إل �أنه قلب وجهه متامًا لي�سبح مب�سرً� ومتفائاًل عندما ذهب 

�إىل حجرة زوجته »ح�سة«، فمن طبعه �أن يبعد زوجته عن كل ما يعتمل يف نف�سه من 

كدر بالغًا ما بلغ، لأنه مل يكن ير�سى �أن ي�ساركه �أحد همومه، وليبقى �أي�سًا مرت�سمًا 

يف ذهنها على �أنه �لرجل �لقوي �لذي ل تعرت�سه م�سكلة، ومبنا�سبة حملها جلب لها 

وكذلك  دبي،  من  �لذهب  بخيوط  م�سغولة  ثمينة  و�أثو�بًا  �لذهب  من  ثمينني  عقدين 

ب�ستًا ثمينًا لأبيها �لذي حت�سنت �سحته كثريً� بعد عالجه  يف �مل�ست�سفى بالبحرين على 

ح�ساب حمد.

�حلمل،  �أجل  من  �لبذخ  هذ�  كان  �إذ�  با�ستغر�ب:  يت�ساءلن  �لفريج  ن�ساء  كانت 

 وتنجب له �لولد؟!!.
)1(

فكيف �سيكون عندما »تربي«

)1( ُتربي: ت�سع حملها.
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�سلمى اأخرياً

�ساءت حالة �سلمى كثريً� �إىل درجة �أنها مل تعد تتعرف على ولدها حممد، و�سار 

�جلميع ياأنفون من �لدخول �إليها ورعايتها، و�أ�سبحت حجرتها ماأوى لكل �لقاذور�ت 

بعد �أن فقدت كل �إح�سا�س مبن حولها وبنف�سها، �سارت تتعر�س لل�سرب كطفل �سغري، 

لكن �سيئًا من هذ� كله مل يدفعها �إل �إىل �ملزيد من �لرتدي �لذي �آل �إليه حالها، عندما 

و�لقذ�رة،  �لفو�سى  من  عاملًا  �أ�سبحت  �لتي  حجرتها  يف  هجروها  �لأمل  فيها  فقدو� 

�أكرب من  �لأمر كان  لكن  ترعاها،  �أن  �أبي حممد تعطف عليها وحتاول  �مر�أة  وبقيت 

�حتمالها.

دم وخرج من �لبيت ل يلوي على �سيء، ومل  حاول �سالح �أن ير�ها مرة، لكنه �سُ

�ليوم  فلم يرها منذ ذلك  �أبو ح�سني  �أما  �لد�ئم،  يكرتث حممد مب�سريها لن�سغاله 

�سلمى  �أ�سبحت  ��سمها،  ذكر  جمرد  من  يتهرب  ذلك  بعد  و�سار  فيه،  قابلها  �لذي 

جمنونة متامًا وو�سمة يكرهون �أن يذّكرهم �أحد بها يف �أي �ساأن..

- م�سكينة، �هلل يعينها هذي ن�سيبها، �سن�سوي؟!

�أو تف�سح ولو نف�سًا من  �آخر  كلمات قاطعة وحا�سمة ل ترتك جماًل لأي �حتمال 

�أمل.

بعد فرتة �سعب على �أبي حممد �أن يرتك حجرة �أ�سا�سية يف �سدر �لبيت ملجنونة، 

فكان �أن نقلوها من �حلجرة رغمًا عنها، ل لأنها حتب هذه �حلجرة �أو غريها، بل لأن 

عاملها �لذي �عتادت �لعي�س فيه متعلق بهذه �حلجرة، ويف جانب �ملطبخ كانت هناك 

زريبة م�سقوفة ب�سعف �لنخيل )�جلريد(  �سويت على عجل ل�ستقبال �لنزيلة �جلديدة 

»�سلمى«، و�أغلق عليها �لباب بعد �أن و�سع لها فر��س يف ركنها وبع�س �ملو�عني �لقدمية 

لت�ستخدمها، و�سار �لطعام ي�سل �إليها من حتت �لباب، فهناك فرجة كافية بينه وبني 

�لأر�س ت�سمح بدخول �سحون �لطعام.



228

�أما حجرتها فقد فتحت �أبو�بها ونو�فذها للهو�ء مدة يومني وغ�سلت باملاء وفر�ست 

من جديد لت�سبح منا�سبة جللو�س �أهل �لبيت.

بقيت �سلمى لأيام ي�سمع عويلها دون �أن يهتم لها �أحد، و�أخريً� خر�ست متامًا �إل 

تعي�س يف  يعلم كيف  �أحد  �لزريبة �خل�سبي، ومل يكن  من بع�س �خلرب�سات على باب 

ذلك �ملكان، فنادرً� ما ي�ساأل �أحد عن ذلك، �أما هي فلم تكن بقادرة حتى على �لتعبري 

نوعًا من �حلالت �خلا�سة يف عاملها ذ�ك،  تعي�س  كانت  �ملفرت�س، رمبا  عن جنونها 

ورمبا كانت تعي�س ظلمة ل تنب�س فيها �سورة ول يتمايز فيها لون من �لألو�ن، ��ستوت 

�أمام عينيها جميع �ل�سور، مل يعد هناك ما يبعث �أدنى حركة يف عينيها �ل�ساهمتني.

يف �أحد �لأيام تركت �لنار ت�ستعل حتت قدر �لهري�س يف �ملطبخ �ملجاور للزريبة، 

و�متدت �لنار لت�سعل �سقف �لزريبة، وما هي �إل حلظات حتى �أ�سبحت �لزريبة بكاملها 

كتلة من نار، ومل ي�ستطع �أحد �أن يفعل �سيئًا، فقد تاأخر كل �سيء، ووجدو� �سلمى جثة 

موعد  يحني  �أن  قبل  �ليوم  ذلك  �سلمى يف  ودفنت  �سيء  كل  وعلى عجل مت  متفحمة، 

�لغد�ء.
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العهد اجلديد

�نتهى �لحتفال �لكبري �لذي �أقيم يف »م�سيعيد« مبنا�سبة �لبدء بت�سدير �لبرتول 

بو��سطة �ل�سفن �لكبرية �لتي تر�سو يف مينائها �لذي �أعّد ليكون منا�سبًا لتزويد �ل�سفن 

بالبرتول �لذي يندفع عرب �لأنابيب من حقول دخان. ولأول مرة ت�سهد �لبالد �حتفاًل 

بال�سفن،  وبع�سهم  بالطائر�ت  ح�سرو�  �لذين  و�لعرب  �لأجانب  �ملدعوون  يح�سره 

لقد �سهدت م�سيعيد مهرجانًا جاء �إليه �لنا�س من كل مكان ليعي�سو� باأنف�سهم ب�سارة 

�لإعالن عن �مل�ستقبل �ملوعود وقد �أ�سبح حقيقة، ومل تعد �لق�سية �إل م�ساألة وقت.

لهذ�  مكانًا  يجعلها  ما  �لأهمية  من  لها  �سيكون  �لبلدة  هذه  �أن  يت�سور  كان  من 

 
)1(

و»طعو�س« �مللح  �سبخات  حدود  على  ترمتي  معدومة  قرية  كانت  �أن  بعد  �لحتفال 

�لرمال، من كان يت�سور �أنه �سرتتفع فيها �لزينة و�لأعالم وت�ساهد فيها، لأول مرة، 

�لألعاب �لنارية وتقام �لولئم �لفاخرة وي�سجل �مل�سورون هذ� �حلدث؟!.

�أول  مقابل  �هلل  �ل�سيخ عبد  تلقاه  �لذي  �ملبلغ  يتحدثون عن �سخامة  �لنا�س  ر�ح 

دفعة من �لنفط �مل�سدر، فقد ��ستلم �سيكًا مببلغ مليون دولر، كانت كل كلمة من هذه 

باإدر�ك  يبد�أو�  �لذين مل  �لب�سطاء  للنا�س  �إىل ترجمة خا�سة  �لثالث حتتاج  �لكلمات 

مغز�ها �إل بعد �أن �سار من �لو�قع �أن يتعاملو� بها، وكان مفهوم ذلك �لحتفال بالن�سبة 

للنا�س �لب�سطاء �أنهم �سيودعون �لفقر ويغرقون يف �لفلو�س.

عند �لع�سر كان حمد يرجع بال�سيارة من مكان �لحتفال و�إىل جانبه حممد بن 

�أبي ح�سني، وقد ق�سد �إىل ذلك حمد بعد �أن تاأكد �أن �أخاه �سالحًا هو �لذي �أ�ساع عنه 

تلك �ل�سائعة، وكانت م�سافة �لطريق كافية لكي يقطعانها باحلو�ر..

- �أقول حممد، �أنت لني متى بتم �ساكن يف بيت �أخوك �سالح..؟

كان �ل�سوؤ�ل مفاجئًا ملحمد، لكنه مل يجد حرجًا يف م�سارحة حمد بالو�قع:

)1( طعو�س: كثبان.
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- �ساقول لك يا حمد، �أنا وّدي �أ�سكن بروحي لكن �ملحل �للي �سريته حطيت فيه 

كل ما عندي وت�سلفت بعد من عمي عل�سان �لذهب، �مل�ساألة يبي لها �سنة وّل �سنتني 

حتى �أقدر �أويف �للي علّي و��سرتي بيت يديد.

وبنخوة يفتعلها حمد وهو ينظر �إىل حممد بعتب:

- �أفا يا بو جا�سم، ما هقيتها منك، عيل حمد �سي�سوي!!؟ �أنا م�ستعد �أ�سلفك حق 

�لبيت، �سر�يك؟!

تربق عينا حممد، لكنه يتما�سك بحذر:

- ل ل، ما �أبي �أكلف عليك، وبعدين ما �أبي �أزيد ديوين.

- من �سوبي ما فيه كالفة، و�نا با�سلفك مل�سلحتك يا حممد، ويكون يف علمك 

�إن �لأ�سعار بتزيد مرتني �ل�سنة �لياية، و�أنا �أقول �حلق قبل ل يفوتك �لفوت، �سر�يك 

�أتفاهم مع عتيج عل�سان يبيع بيت �أبوك؟.

�أمام  �أن يتما�سك  �أبيه يعني له �لكثري، ومل ي�ستطع  مل يتوقع ذلك حممد، فبيت 

هذ� �لإغر�ء:

- تقدر عاد؟

- �أقدر ون�س، ها ��سقلت؟

- توكل على �هلل.

مل يجروؤ عتيق على رد حمد عندما طلب �لبيت منه، فهو يعرف �أن حمد �ساحب 

ف�سل عليه، كما �أنه ي�سعر بالعزلة و�سط �لفريج، فلي�س هناك من �سيقف �إىل جانبه 

لو �أنه رف�س، عد� عن �أن حمد ي�ستطيع �أن يدو�س على رقبته �إذ� �أر�د، لذلك وجدها 

فر�سة �أن يتخل�س من �لبيت �لذي يحمل تفوي�سًا من �أخته بالت�سرف فيه ويرحل �إىل 

منطقة �أخرى، لكنه وجد �ل�سعر �لذي يعر�سه حمد قلياًل، بيد �أن حمد �أفهمه �أنه �إذ� 
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مل يبع ف�سوف يجد نف�سه م�سطرً� للبيع ب�سعر �أقل من ذلك، ومل مي�ِس يومان �إل وكان 

عتيق حمماًل �أغر��سه على عربة ر�حاًل بها من �لفريج بعد �أن قب�س ثمن �لبيت، فكلف 

حمد بع�س عماله �مل�ساكني بجلب »�لي�س« وت�سليح �لبيت ليكون لئقًا لنتقال حممد 

وعائلته �إليه، وكذلك �أبي ح�سني �لذي مل ي�سدق �أنه يرجع �إىل بيته ثانية، بينما بقي 

�سالح يف بيته ي�سعر باأنه �سلب �سيئًا دون �أن يدري ما هو، رمبا لأنه كان ي�سعر بنوع من 

�لوجاهة بعد �أن �سم بيته كل �لأ�سرة، خ�سو�سًا �أن �أخاه حممدً� مل يكن ذ� �ساأن قليل 

يف �كت�ساب �لأهمية، �إل �أن �أهم �سيء بالن�سبة �إليه هو �أنه تاأكد مرة �أخرى �أن �أباه كان 

يعي�س معه يف بيته رغمًا عنه، ولول �أن حممدً� ي�سكن معه ملا �سرب على تلك �لإقامة، 

وها هو ل ي�سدق كيف جاءه �لفرج لكي يغادر مع حممد �إىل بيته �لقدمي �جلديد.

•  •  •

�لتي يقيمها حمد ب�سكل دوري فاحتة لإقامة �ملزيد من �لعالقات  �لولئم  كانت 

�لتي تي�سر له م�ساحله، فرغم �لإ�سر�ف �لذي يبدو يف �لظاهر و�لالمبالة �حلامتية 

�لتي تظهر د�ئمًا على �أ�سارير حمد، �إل �أن كل �سيء كان حم�سوبًا يف �لو�قع.

�عتاد �أبو حممد �أن يجد يف جمل�س حمد متنف�سًا للحديث عن ذكرياته وجتارته 

ي�سعر  �أبا حممد كان  لكن  �إكر�مًا حلمد،  �لذين كانو� يجاملونه  �لزو�ر  �أمام  وعائلته 

�أحيانًا مع بع�س �لزو�ر �إىل حجرة خا�سة قريبة من  �أن حمد ين�سحب  يومًا بعد يوم 

�ملجل�س تاركًا �أبا حممد يف �ملجل�س دون �أن يدعوه توجيبًا له على �لأقل لال�سرت�ك يف 

م�ساور�ته، مل يكن حمد جافًا يف �أ�سلوبه، بل كان يت�سرف بطريقة لبقة وذكية، و�سيئًا 

ف�سيئًا بات �أبو حممد بعيدً� متامًا عن عامل حمد، وبد�أت �أعطيات حمد �لتي تعودها �أبو 

حممد تقل مع �لأيام، حتى �سار م�سطرً� يف كل مرة �أن يطلب منه.

لوليمة يف  �ل�سركة  يعملون يف  �لذين  �لأجانب  �ل�سيوف  بع�س  دعا حمد  يوم  يف 

بيته، �سعر �أبو حممد عندما �سمع بالوليمة �أن حمد ت�سرف ت�سرفًا غريبًا، فالعادة �أن 
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يبعث له من يدعوه �أو �أن يدعوه �سخ�سيًا، مل يتبادر لذهن �أبي حممد �أي نية �سيئة يف 

ت�سرفه، فقد فات �أو�ن �ل�سك، من �لو�جب �أن �أذهب، فاأنا من �أهل �لبيت ول �أحتاج 

من  مهمون،  �أنهم  بد  ل  �لأجانب،  �ل�سيوف  على  �أتعرف  �أن  �ملنا�سب  من  دعوة،  �إىل 

ناحية �أخرى ل بد يل من روؤيته قبل �أن يفلت مني، �سار كالزئبق لكرثة �أ�سغاله.

يف وقت �لغد�ء خرج �أبو حممد من بيته بعد �أن ��ستحم ولب�س ثوبًا نظيفًا وو�سع 

�ل�سيار�ت م�سطفة  بع�س  بعيد  �ساهد من  بيت حمد، فقد  �إىل  »ب�سته« عليه متوجهًا 

�أمامه، من �لو�جب �أن ل �أتاأخر عليهم، ل بد �أنهم ينتظرون قدومي لي�سعو� �لغد�ء، 

لكنه ده�س عندما و�سل �إىل بيت حمد بعد �أن �أرهق نف�سه متعجاًل �أن باب �لبيت مغلق، 

يبدو �أنه ل يريد �أن يتطفل بع�س �لثقالء على جمل�سه، معه حق، �ل�سيوف �أجانب ولهم 

�أهمية وبع�س �لنا�س ل هم لهم �إل �لتطفل على مو�ئد �لطعام، قد يعطون �سورة �سيئة 

�لباب  يطرق  �أن  قبل  �ملجل�س  د�خل  من  �ملنبعثة  �ل�سحكات  �إليه  و�سلت  �لديرة،  عن 

�لباب، لكن �جلو حار  �لباب، رمبا مل ي�سمعو� �سوت  �أحدً� مل يفتح  بر�حة يده، لكن 

�لطيبة، فطرق �لباب هذه �ملرة بقوة �أكرث 
 

و�سايقه �لعرق �لذي �سيذهب بر�ئحة �لعود

و�إحلاح ل يخلو من �لغيظ، كان عليه �أن يتوقع قدومي فيكلف �خلادم بالوقوف بجو�ر 

�لباب..

�نتبه �أبو حممد ل�سوت �لباب وهو يفتح وحمد يقف يف وجهه �سادً� �لطريق وقد 

بدت يف عينيه نظرة نارية �أربكت �أبا حممد..

- �سفيك يا حمد، لي�س ما تبطلون �لباب، وين �خلادم..؟

�أنا مو�سي �خلادم ل يبطل �لباب قبل ل   - تف�سل يا عمي، ما عليه �ساحمني، 

ي�ساورين.

- من عندكم؟

 �لغد� وما بقي �إل �لزود، و�أنا �أجوف تد�س 
)1(

- جماعة، ما عليه، �إحنا »جنبنا«

)1( ينجب: يغرف �لطعام.
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د�خل عند ح�سة تنجب لك من �جلدر.

مل ي�ستطع �أبو حممد �أن يكتم �نفعاله وغيظه وقد بد�أت �لأمور تنك�سف له:

- �أنا مب حرمة حتى �أتغدى مع �حلرمي د�خل يا حمد، وكان �لو�جب تنطرين �أنت 

وجماعتك قبل ل تنجبون �لغد�.

ر�ئحة  منه  فاحت  وقد  عليه  لالإطباق  يتجهز  كاأمنا  �أكرث  حمد  منه  �قرتب  هنا 

�خلمر:

- و�لو�جب يا بو حممد �إنك تنطر لني ندعيك على �لغد�، وّل �أنا غلطان؟

 مل ي�سدق �أبو حممد ما ت�سمعه �أذناه، لكنه حتامل على نف�سه �ملتهالكة:

- ل مب غلطان يا حمد، ما ق�سرت، لكن �ل�سرهة مب عليك، �ل�سرهة علّي �أنا.

- �حلني مب فا�سي حق هال�سو�لف، �إذ� تبغي فلو�س باطر�سها لك �لبيت، لكن 

فكني، تر�ك م�سختها، مع �ل�سالمة.

�لباب لتطفر  �أبي حممد وكاأن �لدموع كانت تنتظر �سوت  �لباب يف وجه  و�أغلق 

من عينيه، �سحب �لب�ست من عليه وو�سعه فوق ر�أ�سه ليتقي به �ل�سم�س �حلارقة ور�ح 

�لعرب�ت  كانت  بينما  بهذه �حلال،  �أحد  يكت�سفه  ل  �لبيت حتى  �إىل  �لطريق  ي�ستعجل 

تخنق قلبه.

فعلها حمد بعد �أن ظل �سنو�ت ُيرخي يف خيطه يل، �سلبني كل �سيء و�أنا �أت�سور 

�أنه يغدق علّي بكرمه ونخوته، يا �سبحان �هلل، هل و�سلت بك �لأيام يا �أبا حممد �إىل �أن 

يتجر�أ حمد على �إغالق �لباب يف وجهك وطردك من �أمام �لبيت؟.

مل يره �أحد وهو يدلف �إىل �حلجرة وقد �أخذ �خلناق باأنفا�سه، �أح�س كما لو �أن 

�جلبال �أطبقت على �سدره، حاول �أن ي�سل �إىل �ملاء لكنه �سقط عند �لنافذة، �أم�سكت 

يده بطرف �ل�سباك وبد�أت عيناه تغيمان، ل يدري كيف ��سرتد بع�س �أنفا�سه، ونظر 
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�أن  يح�س  وبد�أ  �لنافذة،  من  عليه  تطل  �لتي  �ملحرتقة  �لزريبة  �إىل  ناع�ستني  بعينني 

�سو�دها يكرب ويكرب حتى �أطبق عليه، �رتخت يده �لتي مت�سك �ل�سباك، مل يختلج �إل 

خلجة و�حدة و�نتهى كل �سيء.

•  •  •

حتدث �لنا�س كثريً� عن حزن حمد على عمه �أبي حممد وكيف �أنه قام بالو�جب 

و�أ�سر على �أن يكون �لعز�ء يف بيته �لكبري �لذي تقاطرت وفود �لنا�س �إليه من كل �سوب، 

وللمفارقة كان �لنا�س يتحدثون عن عم حمد ول يذكرون ن�سبته �إىل خالد ب�سيء، مما 

��سطر خالدً� �أن يكون بني �سفوف �ملعزين يف عمه يف بيت حمد نف�سه.

�أن  بعد  ��ستغر�به وده�سته وعدم ت�سديقه  يبدي  يفتاأ  �لوقت ل  كان حمد طو�ل 

طماأنه �لدكتور على �سحة �أبي حممد و�أنه �سار مثل �حل�سان، وكيف �أنه يرحمه �هلل 

كان يف ذلك �ليوم يف �أطيب حالته، حتى �أنه كان متاأنقًا يف لبا�سه كاأمنا يتجهز لعر�س، 

ل حول ول قوة �إل باهلل، لي�س هناك �أمان يف هذه �لدنيا �لفانية، ور�ح �لنا�س يطيبون 

خاطر حمد �ملك�سور بعد �أن �أجه�س بالبكاء.

هذ� �أمر �هلل، ل حول ول قوة �إل باهلل، �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون، ويف و�سط هذه 

�لهمهمة رجع �سوت حمد و��سحًا وحا�سمًا:

- يا جماعة، يا �لربع، �حلا�سر يعلم �لغايب، �للي له حاجة وّل دين على بو حممد 

ترى حقه عندي وديونه كلها �أنا متكفل فيها، ول يردكم غري ل�سانكم.

لي�س هناك وفاء بعد ذلك، هكذ� ر�ح �لنا�س يتحدثون عن رجولة حمد ونخوته 

�لتي ل مثيل لها.. »نعم، حمد ولد �أ�سل ول ين�سى �ملعروف«.

مل ين�َس حمد زوجته �حلزينة على �أبيها، و��ساها وطيب خاطرها عندما حلف لها 

باأنها �أمانة يف رقبته، وحتى ل يثري �أ�سجانها �ملكان فقد �قرتح �أن ت�سافر معه �إىل دبي 

يف رحلة بحرية على �سفينته �خلا�سة �لتي �أعّدت لتكون منا�سبة لرحالته مع �أ�سدقائه 
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�ملهمني.

�أحز�نها  غ�سل  عنها،  �لت�سرية  نف�سه  على  و�أخذ  �حلامل  زوجته  مع  حمد  �سافر 

بل�سانه �للبق، كان �لبحر هادئًا و�لهو�ء علياًل، يف �لو�قع مل ي�سافر �إىل دبي من �أجل �أن 

ين�سيها �أحز�نها، بل لإمتام �ل�سفقة �ملوعودة جللب �لأ�سمنت �إىل �لديرة، تلك �ملادة 

�لتي  �لأجانب وعرف ميز�تها  لكنه �سمع عنها من بع�س  �لتي مل تكن معروفة قباًل، 

تفوق �جل�س و�لطني لأنها جاهزة م�سبقًا وتاأتي من �مل�سانع، فال حتتاج �إىل حت�سري، 

عد� عن قوتها ومتا�سكها و�سرعة �لعمل بها، �ألي�ست بنت �لأجانب �لتي �سيكون �مل�ستقبل 

لها؟، وحمد ل ي�ستطيع مقاومة هذ� �لإغر�ء، وهو �إحر�ز ق�سب �ل�سبق يف كل �سيء من 

�أو�سع  �لدخول من  له  يتيح  �ملادة  �حتكار هذه  �إن  يديه،  �مل�ستقبل طوع  يكون  �أن  �أجل 

�لأبو�ب �إىل �أعمال �لبناء �جلديدة.

�أنه مل ي�سافر �إل من �أجل  هناك مل يّدخر حمد جهدً� يف �أن يظهر �أمام زوجته 

تخفيف �أحز�نها، وقد خفف عنها ذلك كثريً�، ومل ين�َس حمد �أهلها جميعًا من �لهد�يا 

و�لألب�سة، وما رجعت من هناك �إل وقد غ�سلت �أحز�نها جميعًا و�آمنت بقدر �هلل وبالنعمة 

�لتي �أنعم �هلل بها عليها يف �سخ�س حمد �لذي لو خدمته مدى حياتها ملا �أوفته ديونه 

عليها وعلى �أهلها جميعًا، كان عليها �أن ترتاح �ملدة �لباقية من حملها بعد �أن �قرتب 

�أو�ن و�سعها، �أل ي�ستحق حمد �أن �أحافظ على ولده و�أل �أ�سيء �إليه باأحز�ين؟!.

�أما حمد فقد رجع �سعيدً� بزوجته �لعاقلة، وبال�سفقة �لتي حققها بعد �أن �سمن 

�لتوكيل لهذه �ملادة، �لأ�سمنت �لذي �سيكون عنو�ن جميع �لأبنية �لتي قامت على �أنقا�س 

�لطني وحمارق �جل�س.

•  •  •

��ستغرب خالد حني ر�أى �سالحًا قادمًا لزيارته يف موقع عمله، فلي�س من عادته 

ما  لدى خالد  يكن  �أبدً�، مل  للر�حة  فر�سة  يعطيهم  ل  عليهم  �مل�سرف  �أن  كما  ذلك، 
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ي�سغله، فا�ستاأذن للذهاب �إىل ��سرت�حة �لعمال مع �سالح �مل�سطرب، مل يحتج خالد 

لكي يبد�أه بال�سوؤ�ل..

- تكفى يا بو ح�سني، �أنا يف ورطة.

- ورطة؟، �سلون عاد؟

- هاذي �ملهند�س رئي�سنا حاّط علّي يف �ل�سغل من دون خلق �هلل.

 - و�سال�سبب؟

- ما �دري.

- هو طبيعته هال�سكل، ل تعلمني عنه، �أنا �عرفه نظامي و�يد.

- ل يا بو ح�سني، �أقول لك حاط علّي من دون خلق �هلل، تقول يل نظامي؟

- زين �هد� وقول يل �سي�سوي؟

- حاط دوبي دوبه، ما يف �سغلة �إل ويكلفني �بها، چني �إل عبد �بوه، كله ي�سارخ 

وي�ستم، و�ليوم ياب و�حد من �ملخزن ي�ستغل معاه بد�يل وقال يل �أروح �أ�ستغل مكانه 

لأنه ما يبغيني عنده.

- �سعليك منه، �ملخزن �أخري لك وترتاح فيه بعد.

�سيء،  كل  يف  روتينيًا  �أ�سبح  فقد  ب�سرعة،  ينفعل  �لذي  �لنوع  من  خالد  يكن  مل 

ورمبا �سلبيًا �أي�سًا يف عالقاته مع �لآخرين يف �لوقت �لذي كان �أولد ديرته �لعاملون يف 

�ل�سركة يطمعون يف وقوفه �إىل جانبهم باعتبار خربته وعالقاته �ملمتازة يف �ل�سركة، 

�إل �أنه كان خميبًا يف كثري من �لأحيان، كان يتميز بعقلية خا�سة ت�ساعده على �لنطو�ء 

و�لعزلة، ومل يعجب �سالحًا �أن يرى خالدً� غري متحم�س له:

على  ياي  ول  مهتم  ماهب  �أنت  لكنك  ومتعّني،  ياّيك  �أنا  بو ح�سني،  يا  �سفيك   -

بالك.
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وبال �نفعال يجيبه بربود:

- �سللي �قدر �أ�سويه لك يا �سالح وما �سويته؟، هاذي �سركة عودة ولها قو�نينها 

ونظامها عل�سان �ل�سغل مي�سي، و�حنا ما علينا �إل �ل�سمع و�لطاعة.

ينظر �إليه �سالح بخيبة �أمل و��سحة كاأمنا كان يتخيله يقدر على �أكرث مما يقول، 

ثم كمن كان يخبئ خربً� �آخر مهمًا ل ي�ستطيع �إل �لت�سريح به:

- تدري يا بو ح�سني منهو �سديق هاملهند�س و�للي يعز عليه؟

- ل، منهو؟

ي�سهرون مع  �ل�سعر بيت، د�ميًا  - يعني ما تدري؟ حمد ما غريه، وبازيدك من 

بع�س و�أنت �أدرى!.

�أي عالقة بني حمد و�سد�قته لهاملهند�س وبني م�سكلتك يا  �أنا ما �جوف  - ب�س 

�سالح.

- حمد يكرهني وما يطيق ي�سوف رقعة ويهي، و�أكيد د�ز �ملهند�س علي!.

وبطريقة تعرب عن عدم �قتناعه ي�سري �إليه منكرً�:

- ل ل، ما ظنتي حمد ي�سوي جذي.

- لي�س ما ي�سويها؟، وّل ما تبغي تتكلم عليه لأنه رفيجك �لقدمي؟.

كاأمنا ��ستطاع �سالح �أن ي�سرب على وتر ح�سا�س جدً� يف وجد�ن خالد:

- ل ل، �أنا ما �أر�سى على نف�سي �أتهمه من غري دليل.

- تبغي دليل يا خالد؟، �أنت تغي�سم وّل �سلون؟ منهو �للي باق حقوق �لعمال غري 

حمد؟، منهو �للي �أقنع �أخوي حممد يهد �لبيت وي�سرتي بيت �أبوي بفلو�سه؟

�أطول منك يا �سالح، ��سمعني زين، ل ت�سب �ل�سو بينك وبني  - ل�سانك هاذي 
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حمد لأنه ماهب يف �ساحلك هال�سيء، و�إذ� كان يهمك حقوق �لعمال �لتي تتهم فيها 

حمد، فالأوىل �إن �لعمال �أنف�سهم �ملت�سررين يت�سكون على حمد مب �أنت!.

- �سلون يت�سكون عليه وهو قاب�سهم من رقابهم، �سلون يا خالد؟

- عيل ما عندك �أي دليل على كالمك، ونتيجة كالمك ذي هي �لعد�وة و�ل�سرر، 

و�لأوىل �نك تتاأ�سف له وتهتم يف �سغلك!.

- �إل يخ�سي هو!

هنا مل ي�ستطع خالد �أن ي�سمع �أكرث من ذلك، فاأخذه �ل�سطر�ب من كل جانب، كاأن 

حما�س �لآخرين ول مبالتهم نوع من �لتنديد �ل�سمني له، لأنه ل يقدر على فعل �سيء 

على عك�س ما يتوق �سخ�سيًا للقيام به، وجد نف�سه بالرغم من �إر�دته يكبح �سالحًا، 

�أي�سًا، �لذي ل ي�ستطيع �سيئًا  ذلك �لإن�سان �لرقيق �لع�سبي �ملز�ج، و�لل�سان �لطويل 

رغم �أنه يف قلب �لدو�مة.

عندما غادره �سالح حانقًا بعد �أن ثار عليه خالد متهمًا �إياه بالغفلة وعدم �لفهم، 

�أح�س خالد كاأمنا ثورته كانت عليه هو نف�سه ومل تكن �سد �سالح، فهو د�ئمًا يو�جه 

�لآخرين بتعقله ورويته، لكنهم يف�سرون ذلك عجزً� وُجبنًا وقلة بادرة، لو �أن �مل�ساألة 

تتعلق به لقدم ما ي�ستطيع، لكن عندما تتعلق �مل�ساألة با�ستباكه مع �لغري �أو حتى �لتو�سط 

و�إر�قة ماء وجهه فاإنه ينكم�س متامًا، �سو�ء كان ذلك تعقاًل �أو جبنًا �أو ما كان يف نظر 

ل  عندها  �لتحفظ،  و�سائل  كل  �أمامه  و�نعدمت  م�سطرً�  نف�سه  وجد  لو  رمبا  �لنا�س، 

ي�ستطيع �أن يتكهن بت�سرفاته، قد ينقلب منرً� �أو قطًا عجوزً� فقد خمالبه منذ فرتة 

وجيزة.

حني ذهب �سالح �إىل �أخيه حممد وجد �أن حمد قد �سبقه �إليه من خالل تلون وجه 

�أخيه وهو ياأتي �أمامه ب�سرية حمد، ور�ح �أخوه يوؤنبه لأنه �فتعل تلك �ل�سائعات على حمد 

ولد �لديرة �لذي ي�ساعد �جلميع لوجه �هلل، �سعر �سالح لأول مرة باأن �سرخًا هائاًل قد 
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حدث بينه وبني �أخيه حممد، فقد �أ�سبح حممد تابعًا �أثريً� للرجل �لقوي ذي �لنفوذ، 

ومل ي�ستطع �سالح �أن ي�سكت على �أخيه، خ�سو�سًا بعد �أن �سعر باأن مهمة �لأخ �لأكرب 

يف �لعائلة قد �سلبت منه نهائيًا وبات يتولها حممد �لطامع �جلديد باجلاه و�لنفوذ، 

�أنه يكره حمد متامًا،  �أبيه �مل�ساند ملحمد �سده رغم  و�لذي ز�د �لطني بّلة هو موقف 

عاد �سالح ليعي�س يف جزيرته حمرومًا من �لأمل �لذي تفتح مرة يف بيته عندما كان 

�جلميع ي�سكنون فيه.

على  ي�ساعد  باأنه  �تهم  �ملخزن  عمله يف  �سهر من  فبعد  ب�سالح،  �لأمر  يطل  مل 

تهريب بع�س �ملو�د وبيعها يف �ل�سوق بعد �أن �كُت�سف نق�سها يف �ملخزن، ووجد �سالح 

نف�سه بال حيلة ول حول متهمًا بال�سرقة وحموًل �إىل عمل �آخر يف موقع �سيء بعد �أن 

وجه له �تهام بالإهمال وقلة �لأمانة، وللمفارقة �ل�ساخرة فاإن �لذي �ساعد على �إبقائه 

يف �ل�سركة وتو�سط له هو حمد نف�سه.

•  •  •

كيف �ستكون خيبة حمد عندما يعلم �أنني �أجنبت له بنتًا، هذ� هو �أول ما خطر 

�لن�سوة  فم  يف  �لزغاريد  خر�ست  بينما  �ملولود،  بنوع  �لد�ية  �أبلغتها  عندما  حل�سة 

�للو�تي كن يتحلقن حولها، �أردفت �لد�ية كما لو �أنها تخفف عنها همومها بعد �أن ر�أت 

خيبتها: »ولكنها جميلة«، وو�فقتها جميع �لن�سوة على ذلك، هكذ� يقولون د�ئمًا عندما 

تلد �ملر�أة �لبنات بينما كانت تتوقع وتاأمل بال�سبيان.

�سرعان ما و�سل �خلرب �إىل حمد �لذي كان يرتقب ذلك بقلق يف �ملجل�س، وعلى 

عك�س ما توقع �جلميع �نفرجت �أ�ساريره:

- يه، بنت؟، هاذي ب�سارة ورزق.

ومل ُيخيب �آمال �أحد:

- يا�لربع غد�كم عندي باكر.
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زوجته  حجرة  �إىل  حمد  ذهب  �جلميع  و�ن�سرف  �لبيت  يف  �جللبة  هد�أت  حني 

ح�سة �لتي بردت جميع خماوفها دفعة و�حدة �ساعة ر�أت ب�سمة �لب�سر و�لر�سى على 

وجه حمد �لذي ك�سف عن وجه �لبنت �لتي كانت جميلة فعاًل وتن�سج بالعافية وطبع 

قبلة رقيقة على جبهتها:

- �حلمد هلل على �ل�سالمة يا ح�سة، يا�م �خلري.

- �هلل ي�سلمك.

- ما �ساء �هلل بنية حلوة، تدرين؟، با�سّميها على ��سم �أمي �هلل يرحمها، �سارة، 

�سر�يج؟

- �لر�أي و�ل�سور لك.

- تف�سلي هديتج..!

�أعطاها حمد �مل�ساغ �لثمني �لذي جلبه لها وو�سعه حتت و�سادتها، لكن �ل�سكوك 

ر�ودتها فيما �إذ� كان يفتعل �ل�سرور من �أجل تطييب خاطرها �أم �أنه م�سرور فعاًل..

- يعني ما �نت زعالن لأين يبت لك بنت؟

- زعالن؟ تقولني زعالن!! �أحد يزعل من عطايا رب �لعاملني، �أمي �هلل يرحمها 

يوم يابت �أختي �لبكر موزة متت زعالنة حتى يابتني �أنا، عقبها فرحت و�عرتفت �إنها 

كانت غلطانة.

ت�سحك ح�سة رغم �آلمها، وي�ستطرد حمد بجدية:

- �لبنية رزق من �هلل، وميديج تربني لنا ولد و�ثنني �إن �ساء �هلل.

- يا رب..

�إىل  لإر�سالها  و�لعي�س  باخلرب عن جتهيز �خلرفان  �سمع  عندما  يتو�َن خالد  مل 

بيت حمد، فخالد يحتمل كل �سيء �إل ديون حمد، ومل يفت حمد �أن يعاتب خالدً� على 
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ذلك:

- كلفت على نف�سك يا بو ح�سني.

بولدي  رزقني  �هلل  يوم  ق�سرت  ما  بعد  �أنت  �لو�جب،  هذ�  كالفة،  فيه  ما   -

ح�سني.

تب�سم له حمد وهو يربت على كتفه، لكنه كان ي�سعر �سمنًا �أن �أحدً� يجب �أن ل 

ي�ساويه بعد �لآن يف �لديرة حتى يف تقدمي �لو�جب، كان خالد من �لنوع �لذي ترت�سم 

فورً� جميع �أحا�سي�سه على وجهه، بينما حمد يختفي كل �سيء ور�ء ب�سمته �لغام�سة.
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حتت الرماد

يلعب  حممد  ولد  �سليم  حفيده  ر�ح  بينما  ح�سني،  �أبي  جانب  �إىل  �ملطوع  جل�س 

�أمامهما �إىل جانب �ل�سدرة، مل يكن �ملطوع لي�ستطيع رغم همومه �أن مينع نف�سه من 

�ل�سحك حني يعود �أبو ح�سني لطرح م�سكلته �ل�سعبة، وهذ� �ل�سباح كان �أبو ح�سني 

�أكرث �إحلاحًا:

- �أقول بو جا�سم!.

- �سعندك بعد..؟

ويبدو �أن �أبا ح�سني قد خطط لكالمه م�سبقًا:

- �سر�يك تقول حق ولدي حممد عن م�سكلتي، ميكن يقتنع معاك؟

- �أنا �أقول حق ولدك حممد؟، لي�س يا بو ح�سني، ما عندك ل�سان؟

 - ل �سلون ما عندي ل�سان، ب�س يعني ��ستحي، �أنت تدري ما يل بالعادة �أتكلم معاه 

يف هاملو�سوع، ميكن ما يقّدر.

ينفخ �ملطوع �لهو�ء من �سدره �سجرً� ومتربمًا، لكن �أبا ح�سني يلحظه فيقطع عليه 

�لطريق لالعرت��س وقد �زد�د غيظًا:

- عاد جوف يا بو جا�سم، ن�سايحك خلها حق �لعقال �للي مثلك، �أنا مينون و�أبغي 

مره عور�، عريا، �سمخا، �أبي مرة، و�للي �أبغيه منك ت�ساعدين، تكفى يا بو جا�سم، �أنا 

بو ح�سني ما يهون عليك تتخلى عني.

مل يدِر �ملطوع كيف يجيبه، فرغم عطفه عليه �إل �أن �ل�سحكات �ملتفجرة مع كل 

�أبو ح�سني وقد �زد�د  كلمة من كلماته مل ترتك له جماًل كي يكون جديًا، ويلتفت له 

غيظًا:

- تدري يا بو جا�سم، حتى �أنت �أح�س �إنك �ّت�سمت فيني، لكن هني.
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يحاول �أبو جا�سم �إر�ساءه:

- خال�س يا بو ح�سني، �أنا بكلم ولدك حممد لني لقيته.

ينتبه �أبو جا�سم �إىل �أنه ن�سي �أمرً� مهمًا:

- ب�س ما قلت يل، لي�س ما تبغي �أكلم بعد ولدك �سالح؟

يتهرب �أبو ح�سني من مو�جهة �ملطوع حتى ل يثريه بال مبالته بالأمر، فهو عندما 

يك�سب حممدً� �إىل جانبه لن يهتم ب�سالح:

- �سالح؟، �ي نكلمه عقب، �س�ساير، ب�سر�حة �أنا زعالن عليه ول �أطيق �أجوف 

رقعة ويهه لأنه �سّود ويهي يف �ل�سركة، وبعد يغار من �أخوه حممد ول يبي له �خلري.

�أبي  ر�أ�س  �إل  �لفريج  �أن يتغري يف هذ�  �أ�سفًا، فكل �سيء ميكن  ر�أ�سه �ملطوع  يهز 

ح�سني �لياب�س:

- �أنا ما �بغي �أتكلم حتى ل تزعل يا بو ح�سني..!

- �حلني �حنا وين وّل وين، �إحنا يف م�سكلة ولدي �سالح وّل يف م�سكلتي؟

�ل�ساخن �سوت حممد �لطفويل �ل�سارخ حفيد  فجاأة يقطع عليهما هذ� �حلو�ر 

�أبي جا�سم، يلتفت �إليه �ملطوع بخوف لري�ه يجري نحوه، ويدرك �ملطوع �أن ما يخ�ساه 

منذ زمن بعيد قد حدث، فينادي عليه قبل �أن ي�سل �إليه:

- �سفيك يا حممد، �سفيك يا ولدي؟.

ويجيبه ب�سوته �لباكي:

- �حلق جدتي �أم جا�سم يف �لبيت!

يقفز �أبو جا�سم بينما يجري �أمامه حممد ر�جعًا �إىل �لبيت، �أما �أبو ح�سني فقد 

�لبيت،  �إىل  خطو�ته  ت�سبق  �لالهثة  جا�سم  �أبي  �أنفا�س  ور�حت  �خلوف،  ل�سانه  عقد 



244

حممدً�  ذر�عيها  بني  �أخذت  عينيها،  متالأ  و�لدموع  فاطمة  وجد  �حلجرة  باب  وعند 

�لذي يبكي بحرقة، وبلهفة ي�ساألها �أبو جا�سم:

- �سفيها �أم جا�سم يا فاطمة؟

- تبي ت�سوفك.

- زين �خذي حممد معاج برع.

يدخل �أبو جا�سم �حلجرة ويجل�س �إىل جانب زوجته �لتي كان و��سحًا �أنها يف طور 

�لحت�سار، كاأمنا كانت مت�سك بقية من �أنفا�سها لتودعه بها، بينما ر�ح �سدرها يعلو 

ويهبط وقد حتولت نظر�تها �إىل جهة لي�ست يف �ملكان، �أم�سك بيدها �لباردة وب�سوت 

تخنقه �لعربة وميلوؤه �لتو�سل:

- ��ستعيني باهلل يا �أم جا�سم.

وي�سمع �سوتها �لو�هن وهو يجاهد كي ي�سل �إىل �أ�سماعه:

- بو جا�سم، فيه كلمتني �أبغي �أقولهم لك ما قد مرة قلتهم جد�مك.

وي�ستحثها �أبو جا�سم:

- قويل يا �أم جا�سم.

- ي�سهد �هلل علّي �نك عزيتني وكرمتني، وبا�سّلم �أمري لرب �لعاملني و�أنا ر��سية 

عنك، و�سيتك ولدي حممد، حممد �أبيك.. �أبيك...

و�ساع �سوتها، بينما �ت�سعت عيناها، وكاأمنا كان �ملطوع يخفي دموعه �ل�ساخنة 

حتى �للحظة �لتي مل تعد تر�ه فيها، فر�حت جتري كاحلريق على خديه، بينما �سوته 

مي�سك �لكلمات ب�سعوبة:

- �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون، �هلل يرحمج يا �أم جا�سم.
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البحر من جديد

تعود �لطفل ح�سني �أن يلحق �أباه خالدً� يف نزهته �ليومية قبل �لغروب على �ساطئ 

�لبحر �لقريب، كان ناعمًا ونظيفًا، لذلك مل يكن خالد يخ�سى على ح�سني عند �لعبث 

و�لنوم عليه بعدما يتعب من �مل�سي، وكثريً� ما كان �أبوه ي�ستحثه على �للحاق به بعد �أن 

ي�سبقه مب�سافة غري قليلة، مل تكن تنق�س �ل�سبي �ل�سغري �لهمة �أبدً�، فعند �أول �إ�سارة 

من �أبيه خالد كان ي�سل �إليه م�سفوعًا باأنفا�سه �لالهثة.

على حركاته  د�ئمًا  ترت�سم  �ل�سقاوة  �لآن يف �خلام�سة من عمره،  �أ�سبح ح�سني 

وعينيه �للتني ل تهد�آن يف وجهه �ل�ساحك، فد�ئمًا ما كانتا تطارد�ن �سيئًا فيما حوله، 

ود�ئمًا ما كانت حيويته م�سدر �إزعاج جلدته �أم خالد �لتي ل ت�ستطيع �أن ت�سمنه يف 

مكان، فهي مل تعد قادرة على �جلري خلفه ومتابعته، كانت تخ�سى عليه من كل �سيء، 

ويتعلق قلبها بكل �سوت ي�سدره، �أما �أمه نورة فتعتقد �أن �لهتمام �لز�ئد بح�سني وتدليله 

قد خربه، وعليها د�ئمًا تقع �مل�سوؤولية �لأخرية يف �سبطه ورعايته وحتمل م�ساكله، �إن 

�لعفاريت ل ت�ستطيع �أن تطارده دون �أن تتعب �أخريً�، و�لأدهى بالن�سبة �إليها هي �أنها 

ل ت�ستطيع �أن توؤدبه �أمام جدته �أو �أبيه، كاأنهما ل يثقان بها، كان �لطفل ح�سني متعلقًا 

باأبيه تعلقًا �سديدً�، رغم �أن خالدً� مل يكن يدللـه كثريً�، بل كان يعامله بجدية وبندية 

�لذي كان يدفع  �لعمل هو  �لنهار يف  �أغلب  �لبيت  �لأب عن  �أحيانًا، ورمبا كان غياب 

�لطفل للتعلق مبوعد رجوع �أبيه، حتى �أنه كان ينتظر موعد قدومه عند �لباب كالكلب 

بعناد  نف�سه  على  مكابرً�  يحملها  لو�زمه،  فيها  ي�سع  �لتي  �حلقيبة  عنه  لياأخذ  �لويف 

طفويل دون �أن يعرتف باأنها ثقيلة عليه، كل ذلك من �أجل �أن يفتحها بنف�سه ويعبث 

�أباه هو �لوحيد �لذي ياأخذه  �أي�سًا لأن  منبهرً� باملفاتيح �خلا�سة �لتي بد�خلها، رمبا 

معه �إىل �ساطئ �لبحر ليجري على هو�ه دون �أن ي�سطدم بحائط �أو يقلب غر�سًا ثمينًا، 

بينما كانت غاية �أبيه �حلقيقية �أن يجعله يتعب �إثر هذه �لنزهة حتى يرجع �إىل �لبيت 

و�لنعا�س يثقل جفونه، ورمبا كان متعلقًا باأبيه ل�سربه على �أ�سئلته �لتي ل تنتهي، لكن 
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�لأهم هو تلك �لق�سة �ل�ساحرة �لتي كان يرويها خالد لولده، مل يكن يفهم منها �سيئًا 

�سوى �أن هناك �سبيًا كان يع�سق �لبحر ويتمنى د�ئمًا �أن ي�سافر فيه، وطال �لزمان وهو 

ينتظر �ل�سفينة �لتي حتمله فوق �أمو�جه، لكنه كان يزد�د خ�سية منه، وعندما و�سلت 

�ل�سفينة و�أ�سبحت قريبة منه مل يجروؤ على ركوبها خلوفه من �لبحر، فر�ح ينتظر مرة 

�أخرى �أن يذهب عنه �خلوف وهو مي�سي كل يوم على �ساطئ �لبحر.

كان ح�سني يت�سور �أن هذه �لق�سة تزد�د يومًا بعد يوم ول تنتهي �أبدً�، لأن �أباه 

د�ئمًا كان يعيد هذه �لق�سة على م�سامعه وقد �زد�دت وت�سبعت باأحد�ث جديدة، وكان 

ح�سني يذهب يف �ليوم �لتايل ليق�سها على �سارة �بنة حمد �لتي تفاخره د�ئمًا باأبيها  

حني ي�سرتيحان حتت ظل �ل�سدرة بعد �أن يتعبا من �للعب مع �لأولد �لآخرين، كانت 

�سارة بدورها تق�س عليه كيف �أن �أباها حمد �سافر وعرب �لبحار على �سفينته، وكيف 

جنا من �ملوت بعد �أن تك�سرت �ل�سفينة، ليذهب كل منهما بعد ذلك �إىل �أبيه ي�ستزيده 

من هذه �لق�س�س، ورغم �أن �سارة �لتي ت�سغر خالدً� ب�سهور قليلة تتباهى د�ئمًا �أمامه 

باألب�ستها �جلميلة وت�ساك�سه يف كل �سيء، لكنها ل تطيق �أن تر�ه »زعالنًا عليها«، فرت�ها 

تد�هنه وتر��سيه ب�ستى �ل�سبل �لتي تبتكرها طفولتها �لربيئة.

بعد �لع�ساء جل�س خالد مع �أمه وزوجته على �مل�سطبة، بينما ر�ح 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 �ل�ساي يلتفت خالد �إىل �أمه:

- تدرين يا ميه، �ليوم �ساألني ولدي ح�سني �سوؤ�ل ما قدرت �أجاوبه عليه.

- �سنهو هال�سوؤ�ل؟

- �ساألني عن �لبحر ميه، قال يل �سكرث �سافرت فيه؟

وبخيبة �أمل و��سحة تنظر �إليه �لأم:

- فكرت عندك �سالفة غري، عاد هذ� هم ت�سيله؟!.
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- بالن�سبة يل هاذيه هم كبري.

- �سدعوى!

- ميه..! �لأبو يت�سايق �إذ� ما قدر يجاوب ولده على �ل�سوؤ�ل �للي يبغيه، و�لولد ما 

ي�سامح �أبوه.

وكمن �كت�سفت مغزى كالمه، هزت ر�أ�سها:

منعتك عن  �ين  يوم  �أخطيت  �أنا  �إين  تقول  تبي  �سق�سدك من هالكالم ذي؟   -

�لبحر؟

- خال�س ميه، �سالفايدة �حلني؟

- يا وليدي لو كنت تدري بقلبي ذيك �لأيام كان فهمت خويف عليك.

- �أنا مقّدر ميه، لأين ع�ست و�خلوف جد�مي وين ما �أروح.

ت�سل نورة وهي حتمل �سينية �ل�ساي مع �لدلة فتقطع حو�رهما، وتقول لها �لأم 

وقد �نتبهت نورة لهما:

- �سويتي خري بَييتك وفكيتينا، ول كان بنتهاو�س.

يلتفت خالد لأمه معاتبًا:

- ميه!.

لكن نورة تهز ر�أ�سها كاأنها �سائعة بينهما:

- �للي حمريين �إين ما �أفتهم لكم مولّيه.

حتاول نورة �أن حتمل ح�سينًا �إىل �حلجرة، لكن خالدً� ي�ستوقفها:

- ل خليه �أنا ب�سيله عنج ملا �أروح �حلجرة، ما ت�سوفني �نه ثقيل عليج؟

تبت�سم نورة �لتي كانت حاماًل يف �ل�سهر �لر�بع وجتل�س �إىل جانبهما، وت�سري �إليها 
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�لأم:

- ييبي لنا هاملرة �سبي عاقل ي�سمع كالمي ول يناح�سني.

ي�سحكون لإ�سارتها، بينما تعقب نورة:

- يناح�سج �نتي وب�س؟، حمد يف �لفريج �إل وي�ستكي من ح�سني، وخا�سة �ملطوع.

لكن �أم خالد لديها ما تفخر به:

يبغيه  وليدي ح�سني  �نه عيز يف  قال يل  �سافني حمد  يوم  عليه،  �ساء �هلل  ما   -

ياخذ منه فلو�س ما قبل، ت�سدقون كان مت�سايق، قال يل �سمعنات كل يّهال �لفريج 

يرت�ك�سون ور�ي يبون فلو�س �إل ح�سني؟

ويبدو �لعتز�ز على وجه خالد �لذي ل يعلق ب�سيء، لأنه �كت�سف �أن ح�سينًا ي�سمع 

كالمه متامًا ول يخالفه يف �سيء حتى يف غيابه:

�إنهم  يقولون  مالت �حلكومة،  �ليديده  �ملدر�سة  باودي ح�سني  �أنا  تدرين ميه،   -

يفتحونها �ل�سنة �ليايه..!

وباإنكار تلتفت له �أم خالد:

- مدر�سة �حلكومة؟، �سي�سوي هناك؟، �ملطوع �أبرك له، وغري جذي يعرفنا ويدير 

باله على �ل�سبي عل�سان يختم عنده �لقر�آن.

ي�سرح خالد ما �سمعه عن �ملدر�سة �حلكومية �جلديدة �لتي �ستن�ساأ على �أحدث 

�لأ�ساليب، و�أنها ل تكتفي بتدري�س �لعلوم �ل�سرعية، بل تاأخذ �لتالميذ �إىل عامل �أرحب، 

فتدر�سهم �لتاريخ و�جلغر�فيا و�حل�ساب، ثم �إن �لطالب فيها ينجح من �سنة لأخرى، 

وكل �سنة يتعلم علومًا جديدة، يقولون �إنهم �سي�سعون با�سات خا�سة لنقل �لطالب، 

ويعطونهم مكافاأة مالية ت�سجيعًا لهم على مو��سلة �لدر��سة، كانت �مل�ساألة �لأهم يف 

نظر خالد �أنه �أدرك �أن هذه �ملدر�سة هي �لطريق �لوحيد لكي ي�سبح �بنه يف �مل�ستقبل 
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مهند�سًا للميكانيك، ول ت�ستطيع �لأم ول نورة �أن مت�سكا مبعنى هذه �لكلمة، لكن خالدً� 

�لذي خرب معنى هذه �لكلمة من خالل عمله ياأخذ يف تب�سيطها:

- تدرين يا ميه �سمعنات مهند�س؟، يعني �أ�ستاذ، وهو يعطي �لأمر و�لعمال تنفذ 

�أمره، ثيابه نظيفة و�لنا�س حترتمه وتقدره وين ما ر�ح.

�أن �سعبت عليها �لكلمات و�حلديث عن �مل�ستقبل  �أم خالد بالنعا�س بعد  وت�سعر 

�لبعيد وتنه�س لتنام، بينما ياأخذ خالد ولده بني ذر�عيه وقد �سبقته �لأماين �إىل ذلك 

�ليوم �لذي يرى فيه ولده ح�سينًا مهند�سًا.
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دولب الأيام

- �سار يل خم�س �سنني من �أد�س �لبيت �أ�سوفه خايل يا �أم جا�سم، وينج �حلني 

و�حلني  و�ملاي،  �لكهربا  لنا  يابو�  تعرفينه،  ما  ميكن  ��ستوى،  �سلون  �لفريج  تطالعني 

 ت�ستغل على �لكهربا عن �حلر، ت�سدقني ما مت عندي ول 
)1(

�أنا رّكبت يف �مليل�س بانكه

ياهل، كلهم ر�حو� مدر�سة �حلكومة �جلديدة، �جلليب �للي ما غريه ردموه، و�ل�سارع 

كله تغري، و�لنا�س قامت قومه على �لبنيان، كلهم يبنون بال�سمنت، تدرين �لي�س �أخري 

و�أزين بعد..

ويحب  �ملطوع  يجل�س  حيث  �إىل  خالد  يدخل  يفتح،  �لباب  ل�سوت  �ملطوع  ينتبه 

ر�أ�سه:

- �سلونك يا عمي �حلني..؟

- �هلل يبارك فيه يا ولدي، �حلمد هلل بخري، �سوفني..!

ويبت�سم له خالد وهو يتمعنه:

- متام يا عمي.

- �إل �أ�سوفك �ليوم مهب يف �ل�سغل مثل �لعادة؟

عن �ل�سغل.
 

- خال�س يا عمي هّونت

- خري يا ولدي، ع�سى ما �سر؟

- ل ب�س بغيت �أ�ستغل بروحي من �ليوم و�ساير.

- و�سللي ناوي عليه؟

مع  تعاقدت  لها،  غيار  قطع  وبيع  �سيار�ت  وت�سليح  كر�ج  م�سروع  فيه  �حلني   -

عمال هنود وعرب عل�سان يقومون بالعمل و�أنا ب�سرف عليهم، وفيه بعد م�سروع حمطة 

)1( بانكه: مروحة.
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برتول.

يخاف  �لو�حد  دو�ستها، �سار  �أذتنا من  �لبلد،  �ل�سيايري كرثت يف  زين،  و�هلل   -

يقطع �ل�سارع.

- كل �سيء تغري يا عمي، هذ� حال �لدينا.

- نعم وكاد.

- �إل ما قلت يل، �سخبار حممد �حلني؟

يتنهد �ملطوع وهو ي�سمع ذكر ولده حممد ويلتفت جلهة �أخرى وهو يهز ر�أ�سه:

- و�هلل �ساقول لك، �أنا حمتار معاه، حممد �حلني ��ستوى رّيال، لكن �أنت تدري 

ول  حرفة  يعرف  ل  بروحه  و�أتركه  �أموت  خايف  عليه،  ي�سحك  ولدك  ح�سينوه  عنه، 

عنده علم، و�للي ذ�خره عندي ما ييّزيه من �سهر، ود�ه خاله حممد ولد بو ح�سني معاه 

و�سياغة  فايدة،  فيه  ما  �لظاهر  لكن  �ل�سياغة،  ويتعلم حرفة  يخدم  عل�سان  �لدكان 

�لذهب تبي لها و�حد خم�سو�س، و�أنا ما �أبغيه يخدم يف �لدكان وب�س.

يفكر خالد قلياًل، ثم يلتفت للمطوع:

- �سر�يك �أوديه عندي �أعلمه ت�سليح �ل�سيار�ت؟ ميكن ينفع فيها.

- يا ليت يا ولدي، ت�سوي فيه خري، و�أنا ما �أن�سى لك هاملعروف وبادعي لك بالليل 

و�لنهار.

- �سدعوه يا عمي، حممد ح�سبة �أخوي �ل�سغري و�أنا با�سرف عليه بنف�سي.

- خال�س وّده معاك لني رحت ت�ستغل يف هامل�سروع.

- ل، ب�س على �سرط يا عمي.

- يف �سرط بعد؟
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- عيل �سلون؟

- �سنهو؟!

- تغّدى عندنا �ليوم.

ي�سحك �ملطوع وقد فاجاأه خالد:

- يا زين هال�سرط، لكن �سر�يك نزور بو ح�سني قبل �لغد�، م�سكني �ملر�س ز�يد 

عليه هالأيام.

- �ي �سعليه، �سار يل مدة ما �سفته، ب�س �سج ما يقبل يروح �مل�ست�سفى؟

- كل �سّي مير�س يف بو ح�سني من غري ر��سه بيتم ياب�س، عّباله للحني هو �أح�سن 

دكتور يف هالبالد، ومن مر�س وهو قاعد يو�سف حق نف�سه �أدوية ويبلعها.

- ل حول ول قوة �إل باهلل.

مل يعد �أبو ح�سني ذلك �لرجل �لذي ي�سعر �أنه قادر على �لزو�ج من ن�ساء �لديرة 

كلها، تغري كثريً� يف �لفرتة �لأخرية بعد فرتة من �سحوة �ل�سباب �لتي ��ستيقظت فيه 

وهو يف طريق �لنهاية، مل يعد يفاحت �ملطوع ب�سر�حة عن حاجته كما كان يفعل من قبل، 

بل مل يعد ي�سغله هذ� �لأمر كلية بعد �أن �أ�سابه هو�س جديد يتمثل يف خوفه على �سحته 

�ملنهارة، لكن �مل�سكلة هي �أنه ل يثق باأحد يف هذ� �ل�ساأن مثلما يثق بنف�سه وباأدويته، 

فعد� عن �لرت�كيب �ل�سعبية �ملعروفة �لتي كان �أف�سلها بالن�سبة �إليه ما ي�سميه »�ل�سبع 

�ملو�سوفات«، ��ستطاع �أن يكون ع�سريًا يف �أدويته بعد �أن تعرف على �مل�سروبات �لغازية 

يتناول  �لبالد و��ست�ساغها كثريً�، فعندما يح�س بتوعك ناجت عن �سخونة  �لتي دخلت 

�أف�سل  �أما عندما ي�سعر بدو�ر �لر�أ�س فالغر�سة �حلمر�ء هي   �ل�سفر�ء، 
)1(

»�لغر�سة«

دو�ء، وكان يجد مربرً� �أمام �ملطوع و�لآخرين حني تف�سل �أدويته يف عالجه، ل بد �أن 

)1(�لغر�سة: �لزجاجة.
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عينًا مل ُت�سلِّ على �لنبي هي �لتي �أ�سابته، �أخريً� بد�أت ذ�كرته تن�سب رويدً� رويدً�، 

وقلت �أحاديثه وتعليقاته، و�سار يخطئ يف تركيب �لأدوية، فاأدرك �جلميع �أن �أبا ح�سني 

قد �أ�سابه �خلرف، لكنه كان ي�سحو بني �لفينة و�لأخرى، كاأمنا ل يريد �ل�ست�سالم 

��ست�سلم  للياأ�س  وكبادرة  �أخريً�  �أعماقها،  �إىل  بقوة  ت�سحبه  بد�أت  �لتي  �لبحر  لأمو�ج 

لر�أي �جلميع، وبالأخ�س ولده حممد، لكي يذهب �إىل �مل�ست�سفى.

هناك يف �مل�ست�سفى وجد نف�سه مع �آخرين يف �حلجرة، مل يدرك �أن هذه �حلجرة 

�ستكون ماأو�ه من هنا ف�ساعدً� بعد �أن �سجرو� منه يف �لبيت و�سارت خدمته تكلفهم 

ل  كاأنه  وبد�  متامًا  ل�سانه  خر�س  �مل�ست�سفى  يف  هناك  �ل�سرب،  من  يتحملون  ما  فوق 

�أن تبدو منه بادرة �عرت��س،  ي�سمع �سيئًا، و��ست�سلم للحقن و�لأم�سال �ملختلفة دون 

لكن �ل�سيء �لذي مل يخُب فيه هو بريق عينيه �لذي كان يزد�د تاألقًا حني تعرب �إحدى 

�ملمر�سات من �أمامه.

مل ي�ستطع �أحد �أن يقنع خمي�سًا �أن �سبب ت�سريحه من �ل�سركة هو كربه يف �ل�سن، 

لقد ر�أى كثريين �أكرب منه ياأتون ب�سهاد�ت جتعلهم يف مقتبل �ل�سباب، فما معنى �أن ل 

تقبل منه هذه �ل�سهادة �لتي كان من �ملي�سور ��ستخر�جها، �سحيح �أنه تاأخر قلياًل بها، 

�أن ي�ست�سدروها لأنف�سهم وي�سعوها يف  لكنها �لآن يف جيبه، بينما ��ستطاع �لآخرون 

ملفاتهم قبل �سدور قائمة �مل�سرحني.

�أي  �ل�سركة،  يف  نفوذ  من  له  ملا  �حلكاية  هذه  ور�ء  كان  خالدً�  �سهره  �أن  بد  ل 

نفوذ؟، لو �أن �أحدً� جاءه يطلب عونه يف ق�سية لأنكر خالد �أن له نفوذً� فيها، �جلميع 

يعلم ذلك، �أين هو من حمد �لذي مع �أنه ل يعمل يف �ل�سركة يتدخل من �أجل كل �سغرية 

�أو كبرية تخ�س �أولد ديرته، فخالد مل يتذكر نفوذه وعالقاته بال�سركة �إل عندما كان 

�لأمر يخ�س ت�سريح عمه خمي�س، �أي نعم!، �أنا عمه، �ألي�س هو زوج �بنتي، وملاذ� �أعتب 

عليه؟، لقد مات عمه �أبو حممد ومل يدخل بيته.
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�لعمل  بذلة  �إىل  ويلتفت  �ل�سركة  من  �أخذه  �لذي  تعوي�سه  يح�سب  خمي�س  جل�س 

�لتي لن يلب�سها بعد �لآن، قالو� يل لو �أنني بقيت يف �ل�سركة لز�د ر�تبي ونلت مكافاآت 

و�سار تعوي�سي �أكرب من هذ� �ملبلغ، ماذ� �أفعل �لآن؟ �ساأجل�س يف �لبيت ويقف �جلميع 

حر��سًا على ل�ساين وت�سرفاتي، كلهم ل يقبلون �أن �أتكلم كلمة و�حدة �سد خالد، كاأنني 

زّوجته �بنتي لأ�سري له عبدً�، �إنه يت�سايق حتى من زيارتي بيتهم حني يكون موجودً�، 

�أنه ل يقول ذلك �أمامي، لكن قلبي يح�س به، �إن عينيه ت�ستعالن نارً� عندما  �سحيح 

ير�ين، يا ليتني ما زوجته �بنتي، ماذ� جنيت من ور�ء ذلك غري �لتعب؟، لكن ب�سيطة، 

عنادً� له لن �أجل�س يف �لبيت، �ساأفتح حماًل للتجارة، لن �أ�سلم من �لتعوي�س فل�سًا و�حدً� 

لزوجتي، تعتقد �أنني �ساأ�سيعه كما �أقنعها خالد، �أدري �أنهم كلهم �سدي.

خالد لي�س �أح�سن مني حتى يفتح ور�سة لت�سليح �ل�سيار�ت، �أنا �أي�سًا �ساأفتح ور�سة 

للنجارة، و�إذ� مل يكفني �لتعوي�س �ساأ�ستدين من حمد عنادً� يف خالد و�أجعله ي�ساركني 

�سيجلب يل عماًل  �أكيد  له،  ين�سى خدمتي  ول  لن يخيب ظني  �أ�سيل  �ملحل، حمد  يف 

بو��سطته ي�ساعدونني يف �لعمل، و�ساأريه �أنني ل�ست كبريً� يف �ل�سن ليمنعني ذلك من 

بعد  �أكلمه  ولن  يكون موجودً� فيه  بيته عندما  �أدخل  لن  �أما خالد فيمني �هلل  �لعمل، 

�لآن.

قبل �ملغرب ذهب خمي�س �إىل بيت حمد ومعه �لتعوي�س قبل �أن ترجع زوجته من 

عند �بنتها نورة وتطالبه باأن ي�سلمها �إياه، �سي�سعها حتت �لأمر �لو�قع، وفعاًل فوجئ 

حمد ذلك �مل�ساء بخمي�س ي�سع ذلك �ملبلغ بني يديه دون مقدمات..

- خري يا خمي�س، �سنهي هالفلو�س ذي؟

-  هذ� �هلل ي�سلمك تعوي�س من �ل�سركة.

- �لظاهر �أنا يل ديون عليك وتبغي توفيني ياها!

وببد�هة يجيبه خمي�س:
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- �أنا لو ع�ست عمري كله ما �أوفيك ديونك يا حمد، ومعروفك علّي ما �أن�ساه ما 

دمت حي.

- �هلل يبارك فيك يا خمي�س، �حنا �إخو�ن وما يف بيننا ديون و�أنا م�ستعد.

- ت�سلم.

وبجدية ي�ساأله حمد:

- عيل لي�س �لفلو�س؟

- �أبغيك ت�سيلها يل �أمانة.

وي�ستغرب حمد:

- �أمانة؟، لي�س ما ت�سلمها حق خالد ن�سيبك؟

ويبدو خمي�س كمن ل�سعته عقرب:

- ن�سيبي خالد؟، ل ل، ما �أ�أمنه عليها لأنه بيعطيها ثاين يوم حق زوجتي.

وي�سحك حمد بان�سر�ح ويعود �إىل �سوؤ�له:

- و�سللي ناوي عليه يا خمي�س؟

ويعتدل خمي�س يف جل�سته:

- �أبغي �هلل ي�سلمك تعاويّن �أفتح ور�سة جنارة، و�ملق�سوم بيّنا مييع، �نت تدري �ين 

من زمان ��ستغل هال�سغلة، ب�س ميكن �لفلو�س ما تيّزي عل�سان �لور�سة.

ويبدو على حمد �لإعجاب بحما�سة خمي�س، ورمبا �أعجبه �أكرث �أن ياأتي �إليه من 

دون �لنا�س:

لها  تبي  غري،  �سارت  هالأيام  �لنجارة  لكن  هال�سغلة،  يف  �أ�ستاذ  �أعرفك  �أنا   -

مكاين على �لكهربا.
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يف  �لكهربا  على  تعلمت  و�أنا  �لور�سة،  يف  ي�ستغلون  ي�سلمك  و�للي  عمال  نييب   -

�ل�سركة، ها �سقلت؟

ودون �أن يتكلم حمد يبت�سم له وي�سري باإ�سبعه على �أنفه، فما كان من خمي�س �إل 

�أن نه�س بانفعال عفوي وقبله عليه.
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الغرميان

جاءت �سارة تتهادى بثوبها �جلميل �إىل حيث يلعب �لأطفال حتت �ل�سدرة، عندما 

ر�آها ح�سني ترك �للعب مع �لأطفال ليقف لها مرت�سدً� كاأمنا يحمل يف جعبة �سدره 

�ل�سغرية ما يقوله لها بافتخار:

ي�ستغل  كان  بنف�سه  و�أبوج  بعد،  وطو��س  نوخذة  كان  يّدي  �أنا  تدرين  �سارة،   -

عنده!.

وتنربي له بحما�س وغيظ:

- ل، مب �سحيح هالكالم، �أبوي كان ي�ستغل بروحه.

وي�سحك منها وقد مالأته �لثقة:

- �إذ� ما ت�سدقني روحي ��ساأيل �أبوج وهو يعلمج بال�سالفة.

وياأبى عليها غرورها �لطفويل �أن تكمل حديثها مع ح�سني، تذهب عنه لتلعب مع 

�لآخرين، لكن ر�أ�سها �ل�سغري كان م�سغوًل مبا قاله لها ح�سني، �سارت تتحا�ساه حتى 

ل ت�سطر �إىل �سماع �ملزيد، وكانت ممتلئة غيظًا، ل بد �أن �أرد عليه بعد �أن �أ�ساأل �أبي 

بنف�سي عن �لق�سة، ل ميكن �أن يكون �أبي حمد كما قال ح�سني.

ت�سللت من�سرفة �إىل بيتها، بينما كانت عينا ح�سني تتابعانها بخبث، ومل حتاول 

�لنظر �إليه.

ي�ستغرب حمد عندما يرى �بنته �ملدللة �سارة جتل�س منطوية على نف�سها و�لهم 

يتابعها  وهو  جانبها  �إىل  ويجل�س  منها  يقرتب  �لعادة،  غري  على  �ل�سغري  قلبها  ميالأ 

بعينيه �لذكيتني:

، �سفيج؟، منهو زّعلج؟
)1(

- ها �ساروه

)1(�ساروه: تدليل ��سم �سارة.
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وجتيبه برب�ءة فيها �لكثري من �ل�سكوى:

- ح�سني.

- ح�سينوه، �سقال لج؟

- قال يل �إن يّده كان نوخذة وطو��س، و�نت نف�سك كنت ت�ستغل عنده، وقال يل 

�سْئلي �أبوج وهو يعلمج �ل�سالفة.

�أخربه  �لذي  من  ترى  �لكالم،  هذ�  مثل  ح�سني  عن  ي�سدر  �أن  حمد  ي�ستغرب 

بذلك؟، وينتبه من �سروده �إىل �بنته ت�ساأله باإحلاح، فيد�فع عن نف�سه بطريقة ل تخلو 

من �لطفولة:

- و�نتي ت�سدقني كالم ح�سينوه؟!، هذي كذ�ب يبغي �لفتنة، لكني بار�ويه، �سمعي 

�سمعي �ساروه..

- نعم يبه.

 كان ي�ستغل �سباب قهوة عند �أبوي.
)1(

- قويل له �إن يدك �لثاين خما�سوه

تطري �سارة من �لفرح وهي ت�سمع هذه �لكلمات �لتي قلبت �ملوقف متامًا، ويف ع�سر 

�ليوم �لتايل تذهب �إىل حيث يتجمع �أطفال �لفريج عند �ل�سدرة لتفاجئ ح�سينًا بهذ� 

�خلرب �لذي مل يتوقعه، كانت �سحكات �سارة �لرنانة ُت�سعل �لنار يف ر�أ�سه �ل�سغري، ومل 

يجد ما يجيبها به غري �أن يحلف �أمامها باأنه لن يكلمها ثانية �أبدً�.

لكنه بعد �أيام كان لديه خرب يخ�سه هذه �ملرة ومن �لو�جب �أن تعرفه �سارة، ر�ح 

يتم�سى مع �سديقه �سامل بينما كانت �سارة جتل�س على رمال �ل�ساطئ مت�ساغلة عنه 

بتجميع �لرمل كيفما �تفق لها، �أما �أذناها فكانتا معه حيث يذهب، يقرتب ح�سني مع 

�سامل منها ويرفع �سوته متعمدً� �أن ت�سمعه:

- �سامل، �أنا جنحت يف �ل�سف �لثاين.

)1( خما�سوه:  ت�سغري وحتقري ��سم خمي�س.
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يبدو �أن �ل�سف �لثاين �سيء مهم حتى يفتخر به ح�سني �أمامي، لكن �أبي قال يل 

�أبي يف �ل�سف  �إنني �ساأدخل �ملدر�سة �لعام �لقادم يف �ل�سف �لأول، ملاذ� ل ي�سعني 

من  تبخر  �لأمر  هذ�  لكن  هكذ�،  �أمامي  باأنفه  ح�سني  ي�سمخ  ل  حتى  مبا�سرة  �لثاين 

خذت ب�سحر �لطائرة � لكبرية وهي تركبها لأول مرة يف حياتها مر�فقة 
ُ
ر�أ�سها عندما �أ

�أباها و�أمها �إىل لبنان، عندما عادت �إىل �لفريج بعد �سهر من �لزمان وجدت جميع 

ذلك  حجمها  يف  تعادل  �لتي  تلك  بالطائرة،  �لرحلة  �أخبار  ل�سماع  متلهفني  �لأطفال 

، ووجد ح�سني نف�سه م�سطرً� للتنازل كثريً� عن كربيائه 
)1(

»�لبوم« �لر��سي يف »�لنقعة«

�أمام �إغر�ء �حلديث عن �لطائرة �لعجيبة.

يف بد�ية �لعام دخلت �سارة �ملدر�سة يف �ل�سف �لأول بعد �أن �أقنعها �أبوها باأنها �إذ� 

�جتهدت وكانت موؤدبة يف �ملدر�سة �سوف تلحق بح�سني وت�سبقه �أي�سًا، وبد�أ �لتناف�س 

�لربيء بني �سارة وح�سني على م�ستوى �لدر��سة، �سارة حتاول �أن تلحق بح�سني، بينما 

بعيدة  ز�لت  ما  �سارة  �أن  �إىل  يطمئن  حتى  �خللف  �إىل  ناظرً�  �لأمام  �إىل  يتقدم  هو 

عنه.

• • •

�أخذ خالد �أمه �إىل �مل�ست�سفى لزيارة �لطبيب، وتبني �أنها تعاين من بع�س �مل�ساكل 

يف كبدها، كتب لها �لطبيب بع�س �لعالجات �ملنا�سبة ون�سحها باحلمية و�لمتناع عن 

بع�س �لأطعمة �لتي ت�سبب لها �مل�ساكل، حني عاد خالد مع �أمه بال�سيارة من �مل�ست�سفى 

خطر لها �أن تعرج لزيارة �بنتها، فرتكها خالد عندها بعد �أن �سلم على �أخته لريجع 

�إليها فيما بعد.

على  و�آخر  ثالثة  �أطفاًل  لها  �أن  رغم  ز�لت،  ما  لأنها  كثريً�  �بنتها  �لأم  عاتبت 

�لطريق، حتمل عقلية طفل يحتاج �إىل �لرعاية من �أمه، ما ز�لت »هّنود« ل تهتم �إل 

)1(�لنقعة: �مليناء �ل�سغري.
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بعزلتها ول تخرج من بيتها �إل �إذ� �أجربها زوجها على ذلك، حتولت من فتاة �سغرية 

تهتم باألعابها يف حجرتها طو�ل �لنهار �إىل �مر�أة تقطع �أوقاتها بني �أطفالها دون �أن 

تكرتث لأحد �آخر، فهي تارة ت�سفر �سعر �بنتها و�أخرى ترتكه �ساباًل، تعيد ذلك مر�ت 

يف �ليوم دون �أي موجب لذلك، ومر�ت مت�سك ولدها �ل�سغري من غ�سيل �إىل ق�س �سعر 

�إىل ق�س �أظافر، وتاأخذ يف ��ستعر��س مالب�سه عليه، تلب�سه وتخلع عنه �ملالب�س دون 

�أن ي�ستقر ذوقها على لبا�س طو�ل �لنهار، وكاأمنا �ألعابها �لقدمية قد تغريت مع �لزمن 

و�سارت تنب�س باحلياة.

مل يخِف زوجها �سكو�ه منها، وكان �أمام �أمها ي�سكو بلهجة من يخاف عليها من 

�لعزلة �لتي تعي�سها، لكنه يف �لو�قع كان ي�سكو منها لأنها ل تهتم به ول تبادر ب�سيء �إل 

�إذ� طلب منها، كان طيب �لقلب ل يدفعه �إىل �ل�سكوى و�لحتجاج �إل ما �سمعه مر�ت 

ومر�ت من �لنتقاد�ت �لال�سعة ل�سخ�سيتها من �أهله، و�أقل تلك �لنتقاد�ت �أنها �مر�أة 

»هبلة« م�سكينة، وكانت �لأم تعي كل ذلك وهي ت�ستمع �إىل زوج �بنتها �ل�ساكي، كانت 

تعلم �سمنًا �أن �بنتها لول زوجها ملا ز�رت �أهلها وملا خرجت حتى �إىل فناء �لبيت.

ر�ح خالد ي�ستمع �إىل �أمه دون �أن ينطق بكلمة و�حدة، فقد تعود �أن ل يتدخل يف 

�أمر ل ي�ستطيع فيه �سيئًا، وكان ذلك يزيده همًا على هم، وكاأمنا كانت �أمه تنتظر منه 

�أن ي�ساركها �لكالم، لكنه �أوحى لها باأنه يجب عليه �أن يهتم بالطريق حتى ل تنحرف 

�ل�سيارة �أو ت�سطدم ب�سيء، خ�سو�سًا �أن �أنظمة �ملرور يف تلك �لأيام بد�ئية وتخ�سع 

كثريً� ملز�ج �ل�سائقني.

كانت �أم خالد تر�سى �سمنًا عن �سلبية ولدها خالد جتاه �لآخرين ما د�م مردودها 

�أنه ل ي�ستطيع �سيئًا دون �أن يت�سور  �لنهائي �سيكون �رتباطه وزيادة تعلقه بها، حتى 

لكن  منها،  ويهرب  عنه  تاأثريها  يبعد  �أن  وت�سانده، طاملا حاول  �إىل جانبه  تقف  �أنها 

�لف�سل كان م�سريه عند �أول �متحان، كم كان قلقًا وخائفًا ملر�سها، يرعبه �أن ترتكه 

فجاأة وحيدً�، حتى �إميانه بقدر �هلل ل ي�سانده �إل يف رحيل �لآخرين عنه، �أما �أمه فهذ� 
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�أمر ل ي�ستطيع �أن يت�سوره، ويحاول �أن يبعد د�ئمًا هذه �لفكرة عن ر�أ�سه خلوفه من 

�أنها يف �سن ل  جمرد �لتفكري بها، حذره �لطبيب من نك�سة �ملر�س عليها، خ�سو�سًا 

ت�سمح لها باملقاومة.

كان هذ� هو �ساغله �لوحيد، �أن يحر�س �أمه، حرم على زوجته �أن تطبخ �أي طعام 

ميكن �أن ي�سبب �ل�سرر لها، فاأهون عليه �أن ي�سوم �لبيت عن جميع �لأطعمة من �أن يرى 

�أمه ت�سطر لأن تاأكل بعيدة عنهم طعامها �خلا�س، مل يباِل مب�سايقة �جلميع �سمنًا 

وتعكري مز�جهم، فعلى زوجته �إذ� ��ستهت طعامًا خا�سًا �أن تاأكله يف بيت �أهلها.

�أنها  بافتعال  فت�ساأله  �بنها،  ولء  جترب  و�أخرى  فرتة  بني  فكانت  خالد  �أم  �أما 

تخ�سى �أن تكون �سببت لهم �إزعاجًا، لكنها كانت تعرف متامًا كيف �سيجيبها ولدها، 

�أم خالد كما كانت د�ئمًا،  �أ�سبحت  �أكرث ر�سى وطماأنينة، وهكذ�  وذلك كان يجعلها 

ملكة متوجة، وبد�أت تكت�سف مع �لأيام �أن هناك �سخ�سًا و�حدً� يف �لبيت يقدر د�ئمًا 

على �لنفاذ من طوقها، بل وع�سيان �أو�مرها دون �أن تقدر حتى على �لغ�سب منه، �أل 

وهو ح�سني �لذي �أ�سبح يف �لعا�سرة من عمره �لآن، ول�سبب ل تدركه متامًا كانت ت�سعر 

بال�سعف �أمامه، دون �أن تتنازل عن ملمح �ل�سيادة �جلاد يف وجهها.

كتبه  من  لها  �لق�س�س  قر�ءة  يف  ح�سني  ياأخذ  عندما  �أوقاتها  �أمتع  من  كان 

�لدر��سية، لكن �مل�سكلة �لعوي�سة كانت عندما ميازحها كعادته ويطلب منها �أن حتفظ 

قاعدة يف �لنحو �أو ت�ساركه يف حل م�ساألة ح�سابية، وذلك مل يكن بال مقابل، لأن ح�سينًا 

�أنها  ومع  �ملا�سي،  �سو�لف من  له  تروي  لكي  على جدته  ويلح  بالق�س�س  �سغوفًا  كان 

�أمام �إحلاحه و�سغفه  مل تعتد رو�يتها لأحد حتى ولدها خالد، وجدت نف�سها �سعيفة 

بالق�س�س، كان يذهب �إىل جده خمي�س لكي ي�سبع نهمه �أكرث فاأكرث بالق�س�س، ومل 

يكن خمي�س بطبعه بخياًل يف �حلكايا، وبخا�سة على ح�سني �لذي تعلق به كثريً�، وكانت 

ت�ستهوي ح�سني تلك �لق�س�س �لتي يرويها خمي�س عن �أ�سفار �لبحر مع جده �أبي خالد 

و�أبي حممد �لذي كان ح�سني يعرفه كاخليال، وبالطبع عرف ح�سني �سر �مل�سكلة بني 



262

�أبي حممد وجدته �أم خالد، وكان ذلك باعثًا خلالد، �لذي كان مت�سايقًا لتعلق ولده 

ح�سني بجده خمي�س، �أن يجد مربرً� لإبعاد ح�سني عن جده، وحني عاند ح�سني يف ذلك 

وجد �أن �أباه خالدً� يح�سم �لأمر معه ويهدده بال�سرب و�لتاأديب، كانت تلك �أول �سدمة 

يتلقاها ح�سني من �أبيه، ومن يومها مل يعد يهتم كثريً� بالنزهة معه على �ساطئ �لبحر 

و�سوؤ�له �إياه عن ق�سة ذلك �لإن�سان �لذي متنى �أن ي�سافر يف �لبحر وما �سار له من 

حكايات، حاولت جدته �أم خالد �أن تفهمه �أن �أباه يخاف عليه، يخاف على در��سته، �إنه 

ل يكره جدك خمي�سًا �أبدً�، لكنه ل يريد لك، من �أجل م�سلحتك، �أن تتعلق به كثريً� 

لن  لكن حكاياته  �إلينا،  ياأتي  تر�ه عندما  �أن  ت�ستطيع  بالتاأكيد  �لنا�س،  �أمام  وتر�فقه 

تفيدك �لآن، ورمبا ت�سرك يا ولدي، نحن �أدرى مب�سلحتك منه، �حلقيقة �أن جدك 

�أوقعت  تدري  �أن  دون  ومن  �لنا�س،  بني  و�سعه  يقدر  ول  �أبيك  ي�سمع كالم  ل  خمي�سًا 

نف�سها يف م�سكلة لي�س لها حل مع ح�سني..

- جدي خمي�س ما ي�سمع كالم �أبوي؟

- �يه.

وي�ساألها بعفوية:

- لي�س منهو �أكرب، جدي وّل �أبوي؟

وتدرك �أنها تورطت معه:

، ل يا ح�سني، جدك �أكرب.
)1(

- هاي  �لوهقة

- عيل �لو�جب �أبوي ي�سمع كالمه.

ول جتد لنف�سها طريقة لكي تفهم ح�سينًا م�سكلة جّده خمي�س:

- �أقول، �لأح�سن ت�ساأل �أبوك وهو يعلمك، ب�س جوف.. �إن ما �سمعت كالمه ترى 

)1(�لوهقة: �لورطة.
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ما �أر�سى عليك، فهمت؟.

يهز لها ر�أ�سه مو�فقًا رغم �حلرية �لتي ��ستولت عليه، وجد نف�سه �أمام لغز لي�س 

�أباه يجيب عن كل �أ�سئلته ما عد� تلك �لأ�سئلة �لتي تتعلق بجده خمي�س،  له حل، لأن 

رمبا لأن خالدً� كان يقدر �أن ولده لن يفهم هذ� �لو�سع �لآن، لكنه يف �مل�ستقبل �سيعي 

ذلك، وعليه �لآن �أن يهتم بدر��سته و�أن ي�سمع كالم �أبيه دون �عرت��س �أو حتى �سوؤ�ل 

عن ذلك.

مل تكن �أمه نورة باأقدر من جدته و�أبيه على حل م�سكلته عندما حاول ح�سني �أن 

ي�ستفرد بها، لأن �مل�سكينة تعودت �أن تكون مغلوبة على �أمرها يف هذه �مل�سكلة، وكانت 

�أبيها،  �أكرث من خ�سيتها فقد�ن  ت�سع يف ح�سابها د�ئمًا خ�سيتها غ�سب زوجها خالد 

و�أ�سبحت مبعزل عن خمي�س  �إىل جانب خالد  تقف  كانت  فاطمة  �أمها  �أن  خ�سو�سًا 

متامًا بعد �أن �فتتح ور�سة �لنجارة مب�ساعدة حمد.

وعندما �ألح ح�سني على �أمه وجدها ت�سيح بوجهها عنه، وجاءه �سوتها متح�سرجًا، 

لكنه و��سح وحا�سم:

- ��سمع كالم �أبوك يا ح�سني، هو �أدرى مب�سلحتك.

وذهب ح�سني خائبًا متامًا بعد �أن �أقفلت �أمه يف وجهه �آخر ملجاأ كان يطمع فيه.

عند �ل�سدرة ر�أته �سارة حائرً� يجل�س بعيدً� عن �لأطفال على غري عادته، وقفت �إىل 

جانبه بعد �أن �أ�سبحا �أكرث �أدبًا مع بع�سهما من ذي قبل وتبخرت �ملفاخر�ت �لطفولية 

و�ملناف�سات �لربيئة من ر�أ�سيهما، لقد �سارت �سارة �أكرث تقديرً� حل�سني عندما وجدت 

جميع �لأطفال متاأثرين به، ور�أته يقف �إىل جانبها يف �أكرث من م�سكلة طفولية، تغري 

على  وتفوقهما  �ملدر�سي  ن�ساطهما  يف  يتغري�  مل  لكنهما  حياًء،  �أكرث  و�سار�  �لثنان 

�أقر�نهما، رمبا كان �لتفوق هو �لذي جمع بني �سارة وح�سني، ومل يكن هناك �أي حاجز 

مينع �أحدهما من م�سارحة �لآخر مب�سكلته..
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- �بوي ما يبيني �أروح حق يدي خمي�س.

- �سال�سبب؟

و�أمي  و�أبوي  �لعودة  �أمي  �ل�سبب حمد يجاوبني،  �ساألت عن  - �سدر�ين؟، كل ما 

يخ�ّسون علّي.

- �سدعوى، �سر؟

- �سدر�ين؟!!

يف �ليوم نف�سه و�سلت �مل�سكلة �إىل حمد عن طريق �سارة �لتي �سغلت ر�أ�سها بهذ� 

�لهم، فالأمر �لذي ل ي�ستطيع له ح�سني حاًل �أمر �ستعاين منه هي بالتاأكيد، لأنه م�سكلة 

ور�ء  تختفي  كانت  �ل�ساخرة  �بت�سامته  لكن  �إياه،  �بنته  �سوؤ�ل  حمد  ��ستغرب  كبرية، 

جديته �ملتكلفة:

- ذوله يا �ساروه، وخ�سو�سًا بو ح�سون، يفتكرون �إن خمي�س مهب قدهم.

- �سلون يعني؟

ل يذهب حمد يف تعميق �مل�ساألة �أكرث، بل يرد بطريقة ل تخلو من �ل�سخرية:

�للي عند  �لنجارة  ور�سة  �أح�سن من  �للي عندهم  �ل�سيار�ت  ور�سة  �إن  - يظنون 

خمي�س.

وت�سدق �سارة ما يقوله و�لدها:

- هال�سكل؟

�لنجارة، لكن ها، حتملي تقولني  �ل�سيار�ت غري عن �سغلة  - �ي، عّبالهم �سغلة 

�إين �أنا علمتج.

ول يتاأخر �جلو�ب كثريً� عن م�سامع ح�سني، فقد كانت �سارة حري�سة على �إيجاد 
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حل لهذه �مل�سكلة، ويقف ح�سني م�ستغربًا ما ي�سمعه من �سارة دون �أن ي�ستطيع �لتعليق، 

لكن �سيئًا يف د�خله جعله ي�سعر �أن هذ� لي�س كافيًا، �أما �سارة �لتي حتافظ على وعدها 

فاأو�سته �أن ل يخرب �أحدً� �أنها هي �لتي قالت له هذ� �لكالم، وو�فق ح�سني على ذلك.

يف �ملدر�سة �ساأل ح�سني �أ�ستاذه �سوؤ�ًل مل يتوقعه من تلميذه �لنجيب:

- �أ�ستاذ، �سنهو �لفرق بني �سغلة ت�سليح �ل�سيار�ت و�سغلة �لنجارة؟

ومينع �لأ�ستاذ نف�سه من �ل�سحك بعد �أن جاءه هذ� �ل�سوؤ�ل �ملفاجئ، لكن جدية 

ي�ساأل هذ�  يعاين م�سكلة ما جعلته  تلميذه  �أن  �لأ�ستاذ يدرك  �سوؤ�له جعلت  ح�سني يف 

ينقطع  ل  حتى  �سوؤ�له  عن  و�سيجيبه  �لفر�سة  يف  ينتظره  �أن  �لأ�ستاذ  فنبهه  �ل�سوؤ�ل، 

�لدر�س، وعندما قرع �جلر�س بادره �لأ�ستاذ بال�سوؤ�ل:

- ح�سني، �أنت لي�س �ساألت هال�سوؤ�ل؟

ول يجد ح�سني �أمامه منفذً� ليتهرب من قول �حلقيقة:

- �أبوي ما يبيني �أجوف يدي و�أقعد معاه.

ويختلط �لأمر على �لأ�ستاذ متامًا، �إن ح�سينًا يخّرف متامًا على غري عادته، وبعد 

�أن فكر قلياًل �ساأله �لأ�ستاذ:

- �سنهو �سغل �أبوك يا ح�سني؟

- �أبوي عنده ور�سة حق ت�سليح �ل�سيار�ت.

ويت�سح �لأمر لالأ�ستاذ �أخريً�:

- و�أكيد جدك ي�ستغل بالنجارة؟

ويجيبه ح�سني بالإيجاب..

- جوف يا ح�سني، فيه فرق بني �ملهن، لكن ما يف �سغلة �أح�سن من �سغلة ما د�م 
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هم ملنفعة �لنا�س.

- عيل لي�س �أبوي مينعني عن جدي؟

ورغم تعاطف �لأ�ستاذ مع ح�سني، �إل �أنه منع نف�سه من �أن يكون طرفًا يف �مل�سكلة 

بالإيحاء حل�سني بالت�سرف �سد �إر�دة �أبيه، فال بد �أن �لأب لديه ما يربر ذلك، و�لأوىل 

�أن يقابل �لأ�ستاذ �أبا ح�سني كما جرت �لعادة بني �لأ�ساتذة و�أولياء �أمور �لطالب لعله 

ي�ستطيع بالتعاون مع �أبيه �أن يبعد هذه �مل�سكلة نهائيًا من ر�أ�س ح�سني، ويلتفت �لأ�ستاذ 

�إىل ح�سني:

بد،  لك  ما  كالمه،  ت�سمع  ولزم  مب�سلحتك  �أدرى  �أبوك  ح�سني،  يا  ��سمعني   -

فاهم؟

- فاهم.

يجيب ح�سني بلهجة ل تخلو من �خليبة، وين�سرف �إىل حيث �لطالب.

�أن  �إذ  �حل�سور،  �إليه  تطلب  �ملدر�سة  من  ر�سالة  و�سلته  عندما  خالد  ��ستغرب 

وكان  �ملدر�سة،  و�نتظامه يف  در��سة ح�سني  لال�ستف�سار عن  بنف�سه  يذهب  �أن  �لعادة 

د�ئمًا يخرج مطمئنًا عليه، �أما �أن يبعثو� ور�ءه فهذ� معناه �أن هناك م�سكلة ما تتعلق 

ب�سيارته  �لبيت  �إىل  وذهب  �لور�سة  يف  مكانه  ليقوم  �مل�سرفني  �أحد  �أو�سى  بح�سني. 

�إىل �ملدر�سة، �سدم خالد كثريً� عندما بادره �لأ�ستاذ  و��ستحم وبدل مالب�سه وتوجه 

بامل�سكلة �لتي ت�سغل ر�أ�س ولده ح�سني، فلم يكن يتوقع �أن ت�سل م�سكلة خا�سة باأ�سرته 

�إىل �ملدر�سة، لكن �لأ�ستاذ كان لبقًا ومتفهمًا، فاأبعد عن ذهنه �أي عالقة لولده بامل�ساألة 

حتى ل يحر�سه �سده، و�أخربه �أن �لأمر ل يعدو �أنه فهم �مل�سكلة من خالل �أ�سئلة ح�سني 

�لغريبة، ورجاه �أن ل يت�سرف ب�سكل مبا�سر مع ح�سني، لأن ولده ل يعلم مبجيئه �إىل 

�ملدر�سة، لكن �لذي �أثار ��ستغر�ب �لأب هو تلك �ملقارنة �لتي جاء بها ح�سني بني ور�سة 

�مليكانيك وور�سة �لنجارة، ويجيبه �لأ�ستاذ:

ميكن  وهامل�ساألة  م�ستقبل،  وله  ذكي  ولدك  ح�سني،  بو  يا  �مل�سكلة  نعالج  �ملهم   -
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ت�سره لو متت مبهمة جد�مه، �أنا ن�سحته �إنه لزم ي�سمع كالمك ولو �إين مب مقتنع، 

بو  يا  منعتوه عن جده  لي�س  تعلمني  �أبغيك  لكن  وي�سيع،  �لولد  يت�ستت  ل  لكن عل�سان 

ح�سني؟

ويزفر �أبو ح�سني زفرة طويلة:

- �حلقيقة �مل�سكلة قدمية، وهي م�سكلتي قبل ل تكون م�سكلة ولدي ح�سني، و�أنا 

عارف �إين �أثرت عليه، ب�س �أنا جمبور �ت�سرف هال�سكل.

- �أبغي �أعرف لي�س؟!.

وهنا ي�سبح �أبو ح�سني كتلة ر�سا�س مغلقة �أمام �إغر�ء �حلو�ر:

ولدي  حق  يف  ت�سريف  عن  م�سوؤول  و�أنا  خا�سة  �مل�ساألة  �أ�ستاذ،  يا  عليه  ما   -

ح�سني.

وين�سرف �أبو ح�سني من �ملدر�سة دون �أن يعي ملاذ� �نقلب فجاأة �إىل رجل خ�سن 

جلف ل يقدر على �لتفاهم مع �أحد، ورغم �أنه �عتذر لالأ�ستاذ �لذي فوجئ به، �إل �أنه 

مل ي�ستطع �أن يربر ذلك لنف�سه، ملاذ� كتب عليه �أن يحرتق يف هذه �مل�سكلة، ثم ل يكتفي 

�حلريق به، بل ها هو ميتد �إىل ولده، ما ذنبي �أنا بهذه �لق�سية؟ هل كان علّي �أن �أ�سلم 

بها متامًا و�أجتاهل هزء �لآخرين حتى �أعي�س مرتاحًا وكاأن �لأمر ل يعنيني؟.

وها �أنا جابهتها ووقفت يف وجهها، فما نفعني ذلك؟، كيف �أف�سر لولدي ح�سني 

هذه �مل�سكلة؟، كيف �أجعله يح�س مب�سكلتي يف عمره هذ� دون �أن يتورط هو بامل�ساألة؟، 

ل بد �أن �أجد و�سيلة �أقنعه بها �أن ما فعلت كان ل�ساحله، ل�سالح �حللم �لذي �أمتنى �أن 

يحققه يل باأن ي�سبح مهند�سًا يف �مل�ستقبل، وعندما يكرب ويحقق �ملكانة و�لنفوذ �سوف 

يدرك ولدي ح�سني �أنني مل �أظلمه عندما �أمرته بالبتعاد عن جّده خمي�س.

•  •  •
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بعيداً عن الأحالم

كانت �لر�ئحة تزكم �لأنوف، ر�ئحة �لعفن �لب�سري عندما يرقد بال حر�ك على 

�سرير ملدة �سنو�ت، �سنو�ت وقلب هذ� �ملري�س يرف�س �لن�سياع جل�سده �مليت، وعيناه 

�أقرب �ملقربني يقف  �إل �هلل، �سنو�ت جعلت من  معلقتان يف نقطة غام�سة ل يعلمها 

لروؤية  بالقرف  �ملمتزجة  �ل�سفقة  من  �أمعاءه  وهو مي�سك  للحظات  زيارته  عند  بعيدً� 

ذلك �جل�سد �ملتف�سخ �لذي تعبث يف بع�س �أنحائه �لديد�ن دون �أن يقدر �لأطباء على 

فعل �سيء �سوى �لتطهري �لدوري و�نتظار �أن يتوقف �لقلب �أخريً� عن لهاثه و�سط دو�مة 

�لعتم و�لياأ�س، حتى �أن �أحدً� من زو�ره مل يبخل عليه بالدعاء �أن يتوقف قلبه ويرحمه 

�هلل من هذ� �لعذ�ب �مل�سني..

ترى..؟ هل كان �أبو ح�سني يح�س ب�سيء مما هو فيه �أم �أنه فقد كل �إح�سا�س و�أ�سبح 

كالآلة �ل�سامتة �لتي تتباطاأ �سرعتها ب�سكل ذ�تي منذ �سنو�ت و�ستتوقف نهائيًا؟.

ذلك ما كان يت�ساءل به �لز�ئرون �لذي تناق�سو� مع �لأيام حتى �قت�سرو� فقط 

على �سالح وحممد.

كان �سالح رقيق �لقلب ل يقدر على مو�جهة �ملوقف، بل يقف بعيدً� وينتحب �إىل 

�أن يبعدوه متامًا عن �ملكان، �أما حممد فكان متجلدً� يف �لظاهر، ل ت�سخو عيناه بدمعة 

�سخ�سية  يتقم�س  �أنه  �لأيام هي  مع  �كت�سفها  �لتي  لكن م�سيبته  �ملوقف،  كان  مهما 

�أنه  يعتقد  وهو  لأيام  ذلك  يف  ويبقى  �ملر�سية،  حالته  قد�مه  ي�سكو  مري�س  كل  و�آلم 

مري�س فعاًل، فكيف وهو يو�جه هذه �حلالة �ل�سنيعة يف �أبيه �لذي يتعلق به �سمنًا؟، 

لذلك كان يفتعل �أي مربر للتهرب من هذه �ملو�جهة، �إىل �أن �أفهمهما �لطبيب �أن زيارة 

لن  �لذي  �لوقت  �لآلم يف  من  مزيدً�  �إل  لهما  ت�سبب  ولن  �لآن  بعد  تفيد  لن  �ملري�س 

تخفف عنه �سيئًا لأنه بحكم �مليت، �إنه جثة �ساخنة جتري فيها �لدماء بفعل �سربات 

�إنه ل ي�سعر ب�سيء لأن �لدماغ ميت، وهكذ� كان  �لتوقف، �طمئنو�،  تاأبى  �لقلب �لتي 
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�ملربر كافيًا لهما ومقنعًا يف �آن لكي ينقطعا عن زيارته بعد �أن ُعزل يف حجرة خا�سة ل 

ير�ه فيها غري �لأطباء �مل�سرفني.

�نتظر� �أن تاأتيهما �لإ�سارة �لأخرية من �مل�ست�سفى لنقله �إىل مثو�ه �لأخري، وطال 

�لنتظار �إىل �سهور حتت عجب �لأطباء لهذ� �لقلب �لذي ياأبى �أن يتوقف لريتاح �أخريً� 

ويريح.

و�أخريً� جاء �لفرج عندما رّن جر�س �لهاتف يف منزل حممد، كان �لذي يهاتف هو 

�لطبيب �مل�سرف على حالة �أبي ح�سني، لقد توقف �لقلب و�أبوكم يف ذمة �هلل..

رحل �أبو ح�سني، ومل ي�ستطع �ملطوع �أن ي�سلي عليه، رغم �أنه كان �لأوىل بذلك، 

�أن  �له�س بعد  �أ�سابه يف فخذه  �لذي  �لك�سر  ب�سبب  ي�سارك يف جنازته، وذلك  �أن  ول 

�نزلق يف �حلمام، ر�حت دموع �ملطوع ترتقرق على خديه وهو ل يقدر على �مل�ساركة 

يف و�جب رفيق �لعمر، وكان ذلك مما ز�د يف �سجنه، خ�سو�سًا �أنه كان لديه �إح�سا�س 

�أن �لك�سر �لذي يعاين منه لن ينه�س منه �إل �إىل �لقرب، وقد كان �سائعًا بني �لنا�س �أن 

�إحدى بو�بات �لنهاية بالن�سبة للرجل �لكبري يف �ل�سن �أن تك�سر �ساقه، فهي لن جترب 

بعد �لك�سر �أبدً�.

�لوفاة منا�سبة لعودة �ل�سلح بني �لأخوين �سالح وحممد، فقد وقفا  كانت هذه 

�متدت  �أن  بعد  عتاب،  بال  �سلح  �أبيهما،  عز�ء  يف  �لنا�س  ي�ستقبالن  جنب  �إىل  جنبًا 

�جلفوة بينهما ل�سنو�ت �رتفع خاللها ر�سيد حممد من �لرثوة بعد �أن �أ�سبح لديه �أكرث 

�أكرث من م�سدر  مع  له عالقات  و�سارت  �لقدمي،  يتفرع من حمله  للذهب  من حمل 

لتوريد وت�سنيع �لذهب، وبد�أ يتطلع للدخول يف �مل�ساريع �لتي بد�أت تلوح يف �أفق نه�سة 

يك�سر  ل  �أن  د�ئمًا  ويحاول  به،  يقتدي  �لذي  يعّد حمد منوذجه  ز�ل  وما  كان  �لبالد، 

�لعالقة �لطيبة �لتي جتمعهما، وكرتجمة على �سلحه مع �أخيه دخل معه �سريكًا يف حمل 

جتاري يديره �أخوه �سالح، و�حلقيقة �أنه كان يريد بذلك �إنقاذه من �لر�تب �ملحدود 
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�لذي يتعي�س منه مع �أ�سرته �لكبرية، ويف �لوقت ذ�ته ي�سمن ل�سانه حتى ل يفريه بني 

�لنا�س، ويبدو �أن �سحبة حمد قد علمته كثريً� كيف ين�سج عالقاته مع �لآخرين على 

�أ�سا�س �ملنفعة �مل�سرتكة دون �أن يكون ذلك مرتبطًا بعو�طفه نحوهم، فالعالقة عادت 

بني �لأخوين، لكنها هذه �ملرة عالقة باردة خالية من ذكريات �ملا�سي ومعاناته، حتى 

زوجة حممد كانت ت�سعر بنوع من �لكربياء جتاه زوجة �سالح وتت�سايق كثريً� عندما 

ت�سطر ل�ستقبالها يف بيتها مع �أولدها، لكنها مل ت�ستطع �أن تنفجر بتلك �مل�ساعر، لأن 

�أن ينقلب عليها، فزوجها حممد قلبه غام�س ل  �أي�سًا  زوجها ل يريد ذلك، وتخ�سى 

يوؤمن جانبه، و�إذ� كان قد فر�س لها بيتًا جديدً� و�أغدق عليها بالهد�يا و�ألب�س �أطفاله 

�أح�سن �لثياب فلي�س لأنه يحبها ويعزها كما يتظاهر بذلك، بل لأنه يحب �أن يتباهى 

�أمام �لنا�س، وهي ل تن�سى �أبدً� �أن هناك ح�سا�سية خا�سة جتمع ما بينهما لو لعبت على 

وترها لفقدت حممد �إىل �لأبد، وهي �أنه ل يحب �أن يذّكره �أحد، وخ�سو�سًا زوجته، 

�أن �أباها �ساعده وكفله يف فرتة من �لزمان مل يكن �أحد يتطلع �إليه، لذلك فاإنه �رتاح 

كثريً� عندما ��ستطاع �أن يرد ديون �أبيها من �أرباحه يف �ملحل، كاأن كابو�سًا رهيبًا كان 

يجثم فوق �سدره و�نز�ح..

�لذين  �أولد �سالح  ب�سكل ع�سبي مفاجئ على  �ملكبوتة تظهر   كانت م�ساعرها 

يعبثون بالبيت منبهرين باأغر��سه، يقفزون هنا وهناك ويو�سخون دون �أن تهتم �أمهم 

ب�سيء �سوى �أن ت�سرخ عليهم من مكانها وهي ل تنقطع عن �لأكل من �سحن �لفو�كه 

�لطيبة، مل تكن تهتم كثريً� �إذ� �سرخت زوجة حممد عليهم لتاأديبهم، لأنها مل تكن 

زوجة �سالح  كانت  ما  وكثريً�  تربيهم،  �أن  عليهم  فمن حقها  �سيئة،  بنية  ذلك  تاأخذ 

تنتقد �آمنة زوجة حممد لأنها مو�سو�سة بنظافة بيتها وترتيبه، فاأولدها ل يجروؤون على 

�لنطالق بحرية من نظامها، �إل عندما يلتقون �أولد عمهم، وهم ل ي�سدقون �أنف�سهم 

متى يذهبون �إىل بيت عمهم �سالح لياأخذو� حريتهم متامًا، مل تكن �مل�سكينة تدرك 

تلك  تتذكر  فهي  �ملر�س،  �إىل حد  �آمنة  �أع�ساب  على  ي�سغط  ما  بالذ�ت  هو  �أن هذ� 
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�لأيام �لتي ��سطرت فيها �إىل �أن ت�ساركهم يف بيتهم عندما كانو� جميعًا يف بيت و�حد، 

وتدرك �أنه لو ��ستمر ذلك �لو�سع ل�سنة �أخرى ملاتت من �لقهر، ويف �لو�قع مل تكن تكره 

�سالحًا �أو �أولده وزوجته، بل مل تكن تكره �أحدً� على �لإطالق، كانت م�سيافة وكرمية 

وتعرف �أ�سول �حلديث، لكنها ذ�ت نزعة ��ستقاللية وت�سعر �أن بيتها هو مملكتها �لتي 

�إن�سان يخد�س ذلك كانت  �أن تكون تابعة لها بنظامها ونظافتها وترتيبها، و�أي  يجب 

تتمنى �لبتعاد عنه، عانت كثريً� من زوجها يف �لبد�ية، لكنها طوعته لكي ي�سلم لها 

ويطمح  بها  �نبهر  �لتي  �لكبرية  �جلميلة  �لبيوت  �أن  و�أقنعته  �لبيت  نظام  يف  �لقيادة 

ثيابه  ي�سع  �أين  ير�عي متامًا  �أ�سبح  فقد  لذلك  �لأ�سا�س،  �إل على هذ�  تكون  ل  �إليها 

و�أين يجل�س و�أين ياأكل، فامل�سكينة، هكذ� ير�ها حممد، ل تهد�أ طو�ل �لنهار من �سغل 

�لبيت، ول ميكن �أن ينام �أطفالها دون �أن ي�ستحمو� وتطمئن على نظافتهم، وكثريً� ما 

كان ي�سفق عليها لأنها تتعب نف�سها كثريً� يف ذلك، ورغم �أنه جلب لها خادمة ت�ساعدها 

يف �سوؤون �لبيت، �إل �أنها ظلت على عادتها ل تثق باأحد، فهي د�ئمًا تالحق خادمتها يف 

كل �سغرية وكبرية وت�سرف عليها حتى يطمئن بالها.

�أبيه �أبي ح�سني، وهو لهفته �لد�ئبة للمر�أة،  هناك �أمر مهم مل يرثه حممد عن 

�أن  فرغم  �سالح،  �أخيه  عك�س  على  جدً�،  عاقاًل  �لناحية  هذه  من  حممد  كان  فقد 

�لتي هجرت وماتت �سقية وبائ�سة  باأمه  �أن عالقته  �إل  باأبيه كان قويًا  �رتباط حممد 

قدرة  لديه  وكانت  ذكر�ها،  من  د�ئمًا  يهرب  كان  لذلك  جدً�،  عميقة  عميقة،  كانت 

كبرية على �لرتكيز �كت�سبها من مهنته، فكثريً� ما كان يجل�س �ساعات بطولها يحقق 

زخرفة جديدة يف عامله �لذهبي.

من ناحية �أخرى مل يكن نفوره من �لعالقات �ملحرمة و�لبتعاد عن �لن�ساء ب�سبب 

وفائه لزوجته، كما كان ينعته حمد ب�سخريته �ملحببة، �سحيح �أنه يقدرها كثريً� ويعطيها 

حريتها يف �لبيت ويقبل عليها بحب، لكنها مل تكن �ل�سبب، بل لأنه كان يعتقد �عتقادً� 

حا�سمًا ل يخلو من �ل�سفقة على �أبيه يف �أن م�سيبة و�لده �حلقيقية هي لهفته للن�ساء، 



272

وعليه �أن ل يكرر هذه �مل�سيبة يف حياته، يكفي �أن �أمه ذهبت �سحية لذلك، كان نفوره 

من �لن�ساء ينبع من جرح قدمي ل يتوقف عن �لنزف ب�سمت ووجع يف �أعماقه.

•  •  •
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اأيام دافئة

على  معه  دخل  فقد  �لتجاري،  حمد  لعامل  �لوحيد  �مل�سدر  هي  �ل�سركة  تعد  مل 

خط �ل�سركة كثري من �ملناف�سني، لكن مل يوؤثر هذ� يف حمد، لأنه منذ فرتة غري قليلة 

بد�أ بتنويع وتو�سيع �أعماله يف بلد يقفز نحو �مل�ستقبل بطموح �سديد، ولعله كان يتوقع 

�إليه �مل�ساريع �لإمنائية من كل �سوب ويف  تلك �ملناف�سة يف كل ميد�ن يف بلد تت�سابق 

وّدهم  ليك�سب  �ملناف�سني  بع�س  �سجع  عندما  �أكرث  ذكيًا  كان  حمد  لعل  بل  �جتاه،  كل 

ويربح �سد�قتهم بدل �لعك�س �لذي قد يق�سم �لظهر، فطبيعة �لتنمية �لو��سعة �لتي 

�سملت �لبلد على جميع �مل�ستويات مل يكن يف ��ستطاعة رجل و�حد مهما كان �ساأنه �أن 

يحتكرها.

�عتاد حمد �أن يدخل �للعبة مبكرً�، وعندما يحرز ق�سب �ل�سبق �لذي ل يطمع فيه 

�أحد ل�سعوبة مناله، يعطي �لإ�سارة خفية لبع�س �أ�سحابه �خلّل�س لكي يدخلو� �للعبة، 

وهكذ� كان عندما ر�ح ي�سرتي قطع �لأر��سي من هنا وهناك بعقود بيع ب�سيطة ل تكلف 

يبّذر  �أن حمد  �لبع�س  �لأر�س، حتى ح�سب  �ل�سهود و�ساحب  بتوقيع  غري ورقة مذّيلة 

فلو�سه يف �أر��ٍس ل يرجى منها فائدة، حتى �أن �أ�سحابها مل يرتددو� يف بيعها و�لتخل�س 

من همها. كان حمد يردد د�ئمًا بينه وبني نف�سه حكمة جتارية قدمية �سمعها من �أحد 

�لتجار عندما كان عاماًل يف �سركة �لبرتول بال�سعودية، وتقول تلك �حلكمة �إن �لبائع 

هو �لذي يخ�سر و�ل�ساري هو �لذي يربح د�ئمًا، وقد حققت �لأيام كثريً� من م�سمون 

هذه �حلكمة يف حياة حمد �لتجارية.

�أن طبختها بنف�سها، فلم تكن ت�سمح للخدم  �لقهوة بعد  جلبت له زوجته ح�سة 

بخدمته ما د�مت قادرة على ذلك، فللخدم �سوؤون �لبيت �لأخرى، �أما حمد فمن �ساأنها 

هي، وتفعل ما تفعل عن تقدير وحب ل�سخ�سه، كيف ل وحمد منذ �أن تزوجها مل ت�سمع 

منه كلمة جارحة يف حقها، وكانت �سيا�سته وما ز�لت كلماته �لطيبة �لتي تربد �جلرح، 

و�أخبار  �لتجارية  وم�ساكله  عنها همومه  يخفي  ز�ل  وما  د�ئمًا  كان  يزعجها  ل  وحتى 
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�سفقاته �مل�ستقبلية، فكل ما تعرفه عنه، �أو هكذ� يحب حمد �أن يظهر �أمامها، هو �أنه 

رجل ناجح ومتفوق و�ساحب نفوذ بكل معنى �لكلمة، ولعل هذه �ل�سيا�سة مع زوجته هي 

�لتي جعلتها ل ت�سك �أبدً� يف �أن حمد يعي�س حياة خا�سة بعيدً� عن منزلها مع �أ�سحابه 

وخالنه، وهناك يعقد �أكرث �سفقاته ويوقع على �أكرث م�ساريعه.

�أ�سغاله  �إىل  بالنظر  مربرً�  �أمرً�  �لبيت  عن  �ن�سر�فه  كان  �إذ�  به  ت�سك  كيف 

�لكثرية، وغري ذلك فهي مل تلحظ ولو مرة و�حدة �أن حمد خممور �أو ما �سابه ذلك، 

وللحقيقة فهو و�إن كان يفر�س طاولة كبرية عليها �أ�سناف �مل�سروبات يف بيته �خلا�س، 

�إل �أنه كان ي�سرب جماملة وبكمية قليلة ل توؤثر فيه، بينما كان ين�سرف �أغلب �ل�سهرة 

لأيام  �خلارج  �إىل  رحالته  تعددت  فقد  �حلال  وبطبيعة  نف�سه،  عن  من�سغاًل  ل�سيوفه 

قليلة، لأن �أعماله تتطلب ذلك، وللت�سرية عن نف�سه �أي�سًا، وكان يرجع ومعه �أ�سناف 

�لهد�يا لزوجته و�بنته �ملدللة �سارة وبقية �لأطفال مثل �سعود وجا�سم.

�أكرث و�سوحًا من ذي  �سمينًا مكتنزً�، مما جعل عرجه  و�أ�سبح  �سكل حمد  تغري 

قبل، لكن �لنا�س �عتادت عليه كذلك، ومل يعباأ هو بهذ� �لأمر ما د�م ل يعوق نفوذه ول 

يوؤثر يف م�ساريعه.

�سيء و�حد مل يتغري يف حمد، هو �إميانه بحظه �لذي يفلق �ل�سخر، كثريً� ما كان 

يخطر له، وهو يرى �أولده ينعمون بهد�ياهم ومالب�سهم �جلميلة ويو�سلهم �خلدم �إىل 

مد�ر�سهم بال�سيار�ت، هل �سيحتاج �أولده �إىل هذ� �حلظ؟، وها هو رغم عدم �إميانه 

ب�سركات �لتاأمني �لتي دخلت �لبالد، �إل �أنه �أّمن على �أولده مببالغ كبرية ملدة ع�سرين 

عامًا، بينما رف�س �أن يوؤمن على نف�سه، وكاأمنا كان يخ�سى عليهم من �أن يعي�سو� ذله 

وياأ�سه مرة ثانية.

، لقد كان ذلك �إيذ�نًا بود�ع �لطفولة 
)1(

منذ �سنة و�سارة ت�سع �لغطاء مع »�لغ�سوة«

وعدم �خلروج من �لبيت �إل مبر�فقة �أمها �أو �أبيها وحتت علمهما ودر�يتهما، ومل تنزعج 

)1(�لغ�سوة: نوع من �حلجاب �خلفيف.
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هي من ذلك، بل �إنها �سعرت بنوع من �لأهمية عندما قال لها �أبوها:

- يا �سارة �إحنا نا�س �سمعتنا نظيفة، و�أبيج حتافظني عليها.

و�سلت �سارة من �ملدر�سة ودخلت لتحية و�لدها �لذي ناد�ها قبل �أن تذهب �إىل 

حجرتها �خلا�سة، وتقرتب من و�لدها وتقّبل ر�أ�سه وجتل�س �إىل جانبه..

- ها �سارة، �سخبار �لدر��سة؟

- �حلمد هلل زينة.

�أو خذتي �ل�سهادة  �إذ� جنحتي �ل�سنة  - ما �ساء �هلل على بنيتي، �سمعي يا بوج، 

�لإعد�دية، هديتج عندي ن�سافر �أوروبا يف �ل�سيف و�خليج ت�ستاأن�سني.

- زين يبه ول يهمك.

تغريت �سارة كثريً� يف �ل�سنتني �لأخريتني، �سارت �مر�أة حقًا، مل تعد تلك �لفتاة 

�لتي ت�سغل �أباها باأ�سئلتها �ملتالحقة، بل �أ�سبحت �أكرث حر�سًا على �أجوبتها �ملتقطعة 

يف  بها  ت�ستفرد  عندما  لأمها  �ملتدفق  كالمها  بقّية  تبقي  وكانت  �أمامه،  �ملخت�سرة 

�لبيت.

منذ �أكرث من �سنتني �نقطعت عن روؤية ح�سني و�سارت ل تر�ه �إل ملامًا، ورغم ذلك 

�لآن ت�سحك كثريً� يف �سرها  ب�سهولة، وهي  �لذ�كرة  تنقطع عن  �لطفولة ل  ف�سنو�ت 

عندما تتذكر مناف�ساتهما �مل�سرتكة، ما ز�ل ح�سني على عهده ي�سبقني ب�سنة در��سية، 

لقد �سمعت �أنه يطلع من �لأو�ئل د�ئمًا، يقولون �أي�سًا �إنه يكتب �ل�سعر وعنده موهبة، 

وتتذكر نورة كيف ر�أته قبل �سهرين يعرب �ل�سارع بال�سدفة من �أمام بيتهم وكانت هي 

عند �لباب، مل يرفع ر�أ�سه نحوها ومل ترفع ر�أ�سها نحوه، لكنها بلمحة و�حدة رمبا كانت 

�أنه تغرّي كثريً� ب�ساربه �لرقيق ومالحمه �لرجولية، وعرفت  نوعًا من �لتطفل عرفت 

باإح�سا�سها �أنه �سرق �إليها نظرة وهو يقول لها مرتددً� م�ساء �خلري، مل تعرف حينها 

كيف �أجابته، رمبا مل ي�سمعها، فقد كان �سوتها خافتًا يقطر باحلياء و�لأنوثة.
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يقال �إن ح�سينًا ي�ساعد �أباه يف �إد�رة ور�سة �مليكانيك �لتي ميلكها، كيف ي�ستطيع 

�أن يطلع من �لأو�ئل د�ئمًا وهو ي�ساعد �أباه يف �لعمل؟، هل ما ز�ل ح�سني يتذكر �أيام 

طفولتنا؟، �إنه حتى ل يحاول �أن ير�ين. فتحت �سارة باب �خلز�نة لتنتقي ثوبًا ز�هيًا 

تلب�سه �لليلة لأنها �ستذهب مع �أمها حل�سور عر�س لبن جري�نهم، �إنها تعرف �لعرو�س، 

لقد تركت �لدر��سة من �أجل �لزو�ج رغم �أنها تكربها ب�سنة فقط.

يقولون �إنها �ستكون حفلة كبرية، جلبو� �أ�سهر فرقة �سعبية لإحياء �حلفلة، �أخذت 

�سارة مبلغًا حمرتمًا لكي ت�سارك بـ »�لنقوط« مع �أمها ولب�ست عقدً� ثمينًا من �لذهب، 

فالنقوط  كبرية،  ومببالغ  �لنقوط  و�بنته يف  زوجته  ت�سارك  �أن  كثريً�  يهمه  كان  حمد 

فر�سة للوجاهة يف نهاية �لأمر، وحمد يرتاح كثريً� للزغاريد �لتي تعلو با�سمه وت�سل 

�إىل �أ�سماع �جلميع.

كان بع�س �ل�سباب يقفون قريبًا من مدخل بيت �لعرو�س لكي ي�سرتقو� �لنظر �إىل 

�لن�ساء �لد�خالت و�خلارجات، بع�سهم بدعوى �لقر�بة للعري�س و�آخرون من �أ�سدقائه 

متطوعني للم�ساعدة، وكذلك هناك من ينتظرون خروج �أخو�تهم �أو �أمهاتهم ملر�فقتهم 

�إىل �لبيت، وكل ذلك كان فر�سة للتعرف على �لن�ساء و�إي�سال بع�س �لكلمات �ملبا�سرة 

�إىل  فاإحد�هن تخرج  �ل�سباب،  باأقل حيلة من هوؤلء  �ل�سبايا  بع�س  تكن  �إليهن، ومل 

لتلبية  يقفون  �لذين  �ل�سغار  �ل�سبية  بع�س  من  للد�خل  حاجة  طلب  بدعوى  �لباب 

�حلاجات للحرمي، وبد�فع �لعجلة تن�سى �أن تغطي وجهها، و�أخرى تتمهل كثريً� وتتاأنى 

يف دخول �لبيت عندما ت�سل �إىل �أ�سماعها بع�س �لكلمات �لرطبة من �ل�سباب.

�لغريب يف �لأمر �أن بع�س �ل�سباب كانو� يعرفون �أ�سماء �ل�سبايا و�سخ�سياتهن، 

مع �أن بع�سهن قد غّطنْي وجوههن، ومل يكن �حلكم خمطئًا غالب �لأحيان، وكان �أحد 

هوؤلء �ل�سباب �سامل بن حممد �بن �أبي ح�سني، خربته ل جتارى يف معرفة �ل�سبايا، 

عنقها  طول  من  يعرفها  تاأكيد  بكل  فالنة  وتلك  م�سيتها،  من  يعرفها  فالنة  فتلك 

و�أ�سابعها �لنحيلة، وتلك �سارة �أعرفها من �لثوب �لأحمر �ملذهب �لذي تلوح �أطر�فه 
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�إنها تعرف ماذ� يليق لها من �لأثو�ب، »حلوة و�هلل موت«،  من حتت �لغطاء �لأ�سود، 

يقول �جلملة �لأخرية بهم�س بينه وبني نف�سه دون �أن يلحظ �أن هناك من يتابعه بعينني 

ل�سامل  و�حتقار  كر�هية  يكنه �ساحبهما من  تعرب�ن عما  �ل�سباب  بني  م�ستفزتني من 

�لذي يتباهى بخامته �ملا�سي وعطره �لأنيق كالن�ساء، لقد ترك �لدر��سة بعد �ل�سهادة 

�لإعد�دية دون �أي �إح�سا�س باخليبة، و�سّلمه �أبوه �إد�رة �ملحل �لكبري �لذي يحتكر �أجمل 

�مل�ساغات �لذهبية يف �ل�سوق، وكان هذ� �ملحل فر�سة ل�سامل لكي يتعرف �إىل �لن�ساء، 

كان �ل�ساب ح�سني يود من كل قلبه �أن يقول له ملاذ� ل ترفع عقالك عن ر�أ�سك ومت�سك 

»طارً�« وجتل�س بني ن�ساء �لفرق �ل�سعبية يف �لد�خل، لكنه �أم�سك �أع�سابه يف �للحظة 

�لأخرية، حتى ل يكون �ل�سبب يف م�سكلة تزعج �أهل �لعر�س، و�آثر �لن�سحاب �إىل بيته 

مبكرً� بعد �أن �أدرك �أنه لن ي�ستطيع تغيري �سيء من طبيعة �لأمور. يف �لطريق مّر من 

جانب �ل�سدرة �لتي كربت وتهدلت �أغ�سانها و�سقطت �أور�قها �لكثرية على �لأر�س، ما 

ز�لت هذه �ل�سدرة قائمة رغم كل �لتغيري �لذي ح�سل يف �لفريج، لكنه ل يدري ملاذ� 

ترتبط �سورة �ل�سدرة يف وجد�نه ب�سورة �لأم �حلانية على �أطفالها من وهج �ل�سم�س 

�حلارق، وباإح�سا�سه �لعميق كان يدرك �أن هناك ثمة ق�سيدة جتول بني جو�نحه لها 

عالقة وثيقة بهذه �ل�سدرة، لكنه ل ي�ستطيع �لتعبري، ما ز�ل عامله �ل�سعري بكرً� يفتقر 

�أن  �أنه مل ي�ستطع �إىل �لآن  �إل  �إليه  �أن �خلو�طر �ل�سعرية تتد�فع  �إىل �لتجربة، ورغم 

يحدد ما �لذي يختار منها ويعرّب عنه حقيقة، كان �أ�ستاذ �لأدب ي�سجعه د�ئمًا ويحفزه 

للتطلع �إىل �مل�ستقبل، لأنه ما ز�ل طري �لعود يف جتربته �ل�سعرية، �لأحا�سي�س وحماولة 

�لتعبري هي ما يلزمه �لآن، �أما �لق�سيدة �لتي تعرب عنه حقيقة فهذه بحاجة �إىل �لزمن، 

�إىل �لتجارب �خلا�سة و�ملفارقات �حلياتية.

ولكن، ملاذ� تغا�سيت عن جميع �ل�سبايا �للو�تي كان �سامل يتباهى مبعرفتهن بني 

�ل�سباب و��ستفزين متامًا عندما ذكر �سارة على ل�سانه؟، �سحيح �أنني �أرف�س طريقته 

و�أ�سعر بالقرف من �أمثاله، لكن ��سم �سارة كان له وقع خا�س على م�ساعري..
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�ألتقيها د�ئمًا، مل يكن بيننا �أي  مل �أرها منذ �سنتني �إل �سدفة، يف �ل�سابق كنت 

حاجز، لكنها �لآن �سيء �آخر، �مر�أة حقيقية، ل بد �أنها تغريت كثريً�، ورمبا ل يهمها 

�إذ� كنت �أ�سعر نحوها مبا �أ�سعر به �لآن، رمبا �أف�سدها �لنعيم �لذي تعي�س فيه و�سارت 

تتباهى مثل �سامل بزينتها ومالب�سها، كان �لثوب �لأحمر لئقًا عليها فعاًل..!!

يدلف ح�سني �إىل �لبيت فريى جدته �أم خالد جتل�س كعادتها على �مل�سطبة �أمام 

�حلو�س و�أمامها �سينية �لقهوة و�ل�ساي وبع�س �لفاكهة، نادرً� ما تاأكل حبة فاكهة �أو 

�أمامها، تر�ه نوعًا من �لهتمام بها،  تتناول �ل�ساي و�لقهوة، لكنها حتب هذ� �ملنظر 

فهي كالنوخذة فعاًل، وجميع من يف �لبيت بّحارتها، ي�سحك يف �سره ح�سني وقد خطر 

كانت جتهز  نورة  �أمه  بالقدو«!.  »تدوخ  �أن  ينق�سها غري  ل  �لو�سع  بهذ�  �أن جدته  له 

�لع�ساء لأبيه يف �ملطبخ، يجل�س ح�سني بالقرب من جدته �مل�سرتيبة منه د�ئمًا، لذلك 

فاإن عينيها �ملتفر�ستني تتابعانه با�ستمر�ر، فح�سني ما ز�ل بالن�سبة لها ذلك �ل�سيطان 

�لذي ل ت�ستطيع �أن مت�سكه وتفر�س عليه �سلطاتها، �سيء ما يف مالحمه يجعلها تغفر 

له كل ذنوبه، يا �هلل رغم كل �ل�سنو�ت �لتي مرت بعد موت زوجها �أبي خالد �إل �أنها تر�ه 

متامًا عندما ي�سحك ح�سني، وت�ساأله بعد �أن لحظت رجوعه �ملبّكر من �لعر�س:

- �أجوفك ياي مبكر..

- �إي، ت�سايقت من �لعر�س.

- و�سو له..؟

- عف�سه، نا�س و�يد و�أنا ما �حب �لزحمة..  وين �أبوي ما �أجوفه؟

- �أبوك ر�ح بيت �ملطوع.

- �حلني؟

- �إي يا ولدي، �سمع �نه ز�د عليه �ملر�س، �هلل يعينه من يوم ما �نك�سر وهو على 

�لفر��س، �أنت تدري حمد يخدمه غري جدتك فاطمة، وميكن يحتاج يروح �مل�ست�سفى 
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وّل �سي، �أبوك يعد �ملطوع ح�سبة �أبوه.

ما  و�يد،  �سعيف  وعظم،  جلد  م�ستوي  فيها  �سفته  مرة  �آخر  �ملطوع،  م�سكني   -

عرفني �إل حني قلت له ��سمي.

- �هلل يعينه.

ويلحظ ح�سني �أن جدته ل حتب �حلديث حول �ملر�س رغم ت�سالبها �لذي يبدو 

يف وجهها، كاأمنا �ملر�س يذكرها ب�سبح �لنهاية �لذي ل ت�ستطيع رغم �سالبة وجهها 

�أن تخفي �ل�سطر�ب �لذي يبدو عليها عندذكره، ويخطر له �أن يغيظها بذكر حو�دث 

للموت مفتعلة، لكنه يحجم عن ذلك، فهو يعرف �أنها تتاأثر كثريً� و�سغطها �ملرتفع ل 

ي�سمح بذلك.

ب�سبب حب  �أم خالد  نارها بني ح�سني وجدته  ت�سب  �لتي كانت  �مل�ساحنات  �أكرث 

ح�سني للبحر، ففي كل خمي�س يجهز خيمته �ل�سغرية وعدة »�حلد�ق« ويذهب ليبيت 

هناك وحده �أمام �لبحر ويرجع م�ساء �جلمعة، وذلك بعد �أن ي�ستلف من �أبيه �سيارة 

ومعرفته  لها  قيادته  و�ثقًا من  �أبوه  كان  �لكبرية،  �لور�سة  �ل�سيار�ت �جلاهزة يف  من 

باأمورها �مليكانيكية �لب�سيطة، عد� عن �أنه �سمنًا كان يرتاح كثريً� لأن ولده يحب �لبحر 

لهذه �لدرجة، لكنه ميلك �سيئًا �آخر ل ميلكه �لو�لد جتاه �لبحر، وهو عناده وت�سميمه 

على �لذهاب هناك حتى لو غ�سبت جدته.

كثريً� ما ذهب �أبوه �إليه هناك، فهو يعرف �ملكان �ملحبب خليمة ح�سني، حتى �أن 

�ل�سباب ل ين�سبون خيمهم مكانها �حرت�مًا له ويبقون له �ملكان خاليًا حتى ي�سل �إليه، 

كثريً� ما يذهب �لأب بدعوى �أنه �سيطمئن على ولده، لكنه يف �لو�قع كان يذهب لكي 

ميتع نف�سه باجللو�س لياًل �أمام �ساطئ �لبحر و�لتمتع باأكل �ل�سمك �مل�سوي �لذي �ساده 

ح�سني، وكثريً� ما ��ستغرقت �لو�لد تلك �جلل�سة فنام على �لرمل �إىل �ل�سباح ومل يعد 

�إىل �لبيت،  لكنه يف �إحدى �ملر�ت �كت�سف �أن ح�سينًا ياأخذ معه �إىل �لبحر جّده خمي�سًا، 
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�أنه منذ  �أبيه، ل بد  �أخرى ليالزم جده خمي�سًا يف �ل�سر عن  �إذن كان �لبحر و��سطة 

�سنو�ت يت�سل به دون علمي، كان هذ� �لأمر هو �ل�سدمة �لوحيدة �لتي تلقاها خالد 

من ولده ح�سني، ومل يعاتبه وقتها، لكنه ظل حانقًا عليه لفرتة طويلة.

ما �لذي يعجب ح�سينًا يف جّده خمي�س؟ �أبالهته وتخريفه �أم �سحك �لنا�س منه؟، 

لقد ز�دت �لأيام خالدً� �سر��سة نحو خمي�س، ومتنى يف �سّره لو ينقطع عن ظهر �لدنيا 

ويتخل�س منه، عندما �أح�س ح�سني باحل�سار و�جه �أباه بكل �سر�حه باأنه لي�س له ذنب 

يف �أن يحب جّده ويتعلق به، وكاأمنا كان يغمز من ناحية �أبيه:

يبه كنت  يا  �أنت ب�س  �لنا�س ما دمت على حق، وعل�سانك  �أنا ما يهمني كالم   -

�أقابل جدي باخل�س عنك حتى ما تزعل علي.

ة تخنق كلماته: ول ين�سى خالد تلك �لكلمة �ملوؤثرة �لتي قالها ح�سني و�لغ�سّ

- يبه، �أنا ما يحق يل �أقول �إين �أحب �أمي و�أقدرها و�أعزها �إذ� ما حبيت �أبوها 

�سبب  �أي  �أجوف  ول  عندي،  ما  �أنا  ب�س  �سبب،  عندك  ميكن  �أنت  و�حرتمته،  وقّدرته 

مينعني عنه.

ومل يجبه �أبوه ب�سيء يومها، لأنه كان عاجزً� عن قول �سيء، لكن �أمه نورة �لتي 

ح�سينًا  ولدها  عانقت  خالد،  زوجها  يعلم  �أن  دون  حجرتها،  من  كلماته  ت�سمع  كانت 

بعد �أن خرج زوجها من �لبيت ور�حت تبكي على �سدره بكاء حارً� كاأنها تخزنه منذ 

�سنني.

ت�سرق �جلدة وهي ت�سرب �ملاء في�سمع ح�سني �سعالها:

- ب�سم �هلل عليج، �سوي �سوي على روحج.

تنظر �إليه بريبة بعد �أن ر�أته يبت�سم فتقلد �سوته:

ح�سينوه  حتى  بعد،  قا�سر  �للي  هاذي  تتطنز،  تبغي  روحج،  على  �سوي  �سوي   -
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يتطنز.

ما  �ل�سبعة  �لبحور  يف  �أغو�س  لو  �أنا  يّدتي؟  يا  غريك  يل  من  �أنا  �تطنز؟  �نا   -

�أح�سل د�نه مثالجت.

- �أقول لك يوز عن هال�سو�لف يا �بو ل�سانني، �أنت تغو�س يف �لبحور �ل�سبعة و�إحنا 

يف بحر و�حد ويا �هلل يا �هلل.

وي�سحك ح�سني لكالم جّدته ويقرتب منها ليح�سنها بني ذر�عيه..

- وّخر عني وخلك مكانك.

- يه ما ي�سري.

- ل ي�سري، وّخر ب�س وّخر.

لكنه ي�سرق قبله من خدها، فيهد�أ غيظها قلياًل، يف هذه �لأثناء يدخل خالد من 

باب �لبيت و�لكدر يعلو وجهه فت�ساأله �أمه عن �ملطوع:

- ها، �سخبار �ملطوع؟

وهناك  �ل�سيارة،  و�سلناه  حتى  وفاطمة  وحممد  �أنا  تعاّونا  �مل�ست�سفى،  وديته   -

حطوه يف �لعناية �ملركزة، �لظاهر ما يف �أمل يا ميه.

- ل حول ول قوة �إل باهلل.

وي�ساأله ح�سني:

- �سقال �لدكتور عن حالته؟

- قال �إن �حلالة خطرية..!

وت�ساأله �أم خالد بخوف ل يخفى يف وجهها:

- �سلون، يتاأمل و�يد..؟
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- ل ميه، ما يح�س باأحد من حوله، مر�ت ي�سحى، لكنه يرجع ويغمى عليه.

فتح �ملطوع �لذي ذ�ب ج�سده عينيه بعد �أن ظل لأكرث من ع�سر �ساعات وهو مغمى 

عليه، كان ي�سعر بالأ�سو�ت من حوله وكاأمنا تاأتيه من بعيد ول يقدر على �ل�ستجابة 

لها، ر�أى �أول ما ر�أى �لأجهزة �لغريبة حتيط به و�مر�أة تلب�س ثوبًا �أبي�س، طلب ب�سوت 

خافت �أن يرى فاطمة وحفيده حممدً� �للذين ينتظر�ن بلهفة للدخول عليه.

كان �ملطوع يتم�سك ببقية من وعي عندما دخلت عليه فاطمة و�لدموع تنفر من 

عينيها وهي ت�سد �إليها حفيده حممدً� �لذي �سلح حاله يف ور�سة خالد و�أ�سبح عاماًل 

رئي�سيًا هناك، لكنه ما ز�ل يبدو �أ�سغر من �سنه بكثري، كان �مل�سكني يخاف �أن يفقد 

جده �لذي تعلق به، �قرتبت فاطمة بعد �أن �أ�سار �إليها �ملطوع لتقرتب منه لأنه يريد �أن 

يكلمها:

- يا بنيتي يا فاطمة �أنا من يوم يبتج عندي وربيتج �أعرف ما يل غريج يف هالدنيا، 

و�نا �أ�سهد �إجن وفية يابوج، �سليتيني و�أنا كبري وخدمتيني و�أنا طايح بالفر��س.

حتاول مقاطعته، لكنه ي�سكتها باإ�سارة يده �لو�هنة:

- �ملهم، �أنا ثروتي على قد �حلال، لكنها تعني، وتر�ين و�سيت لج مثل ما و�سيت 

ملحمد، �أبيج تكونني معاه، �نتي �أمه �حلني، �نتي تعرفني ما يقدر يعي�س بروحه.

وعاد �ملطوع �إىل �لغيبوبة مرة ثانية، لكنها طالت هذه �ملرة، لأنه مل ي�سُح بعدها 

�أبدً�.

كان �لعز�ء �لذي �أقيم بعد وفاة �ملطوع منا�سبة لجتماع �أهل �لفريج، مل يتخلف 

وي�سب  �ملعزين  خدمة  على  يقوم  خالد  ولد  ح�سينًا  �أن  حمد  لحظ  وقد  منهم،  �أحد 

�لقهوة، وللحقيقة �سمخ خالد بر�أ�سه عندما �سمع �جلميع ميدحون ولده ح�سينًا معجبني 

به..

ينه�س حمد وتنه�س معه »�سّلته«، وعند باب �لبيت يلتقي ح�سينًا فيبت�سم له حمد، 
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يقرتب منه ح�سني مودعًاً..

- ما �ساء �هلل يا ح�سني، قامي بالو�جب وزود.

- �هلل يخليك يا عمي.

- يقولون �نك مبدع بالدر��سة، وبعد �ساعر، ما علينا، �أخذ �لثانوية وتعال عندي 

�أوظفك يف �سركتي.

- م�سكور يا عمي، لكني معّزم �أكمل در��ستي يف �خلارج.

- و�هلل كفو، و�س ناوي تدر�س؟

- مهند�س.

- زين خو�س در��سة، تبغي ت�سري مثل �لأجانب؟

- لي�س ل يا عمي، حمد �أح�سن من �أحد.

ين�سرف حمد بعد �أن رّبت على كتف ح�سني معجبًا بكالمه، ثقته بنف�سه تزيده 

ويلحق  �مل�ستقبل،  �ساأن يف  له  لأ�سبح  يفعله  �أن  يريد  ما  بقي م�سممًا على  لو  ن�سجًا، 

خمي�س بحمد قبل �أن يركب �ل�سيارة بعد �أن ر�آه يكلم ح�سينًا:

- ها حمد، ع�ساك �سفت ح�سني؟ هاذي يعجبك.

وبلكنة �ساخرة ل يدركها خمي�س، بل يطرب لها:

- كيف، يعجبني ون�س ما د�م هو طالع عليك.

ويفاجئه خمي�س:

- ح�سني وبنتك �سارة ليقني حق بع�س يا حمد، خل بالك.

ول يرد حمد على خمي�س، بل يهز ر�أ�سه ويغلق �لباب يف وجه خمي�س دون �أن يدرك 

خمي�س �أنه �أ�سعل �لفتيل..
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رمبا لو كان هذ� �لكالم على ل�سان خالد �أبي ح�سني لقبله حمد ر��سيًا، �أما �أن ياأتي 

عن طريق خمي�س فذلك �أمر ل يحتمله حمد �أبدً�، فقد ر�أى ذلك تقلياًل من م�ستو�ه 

وحتقريً� له، بينما �مل�سكني خمي�س فكر �أنه �سنع خريً�، فجاء �إىل ح�سني و�أخذه ناحية 

و�أخربه بالأمر، ��ستولت �لده�سة و�ل�ستنكار على ح�سني وهو ي�سمع ذلك من جده:

- �س�سويت يا يّدي �هلل يخليك، عاد �حلني؟!!

- �سفيها؟، وبعدين ��سمع، حمد يبغيها من �هلل.

- ل حول ول قوة �إل باهلل، زين يا يّدي، �أرجوك ل تقول حق �أحد عن هال�سالفة 

مرة ثانية، تدري؟، �أنت وهقتني �حلني..

طيبة  �عرفها،  �أنا  منها،  �أزين  يف  ما  لك،  تليق  �سارة  �سو�لف،  لك  ت�سوي  ل   -

و�يد.

ويبقى خمي�س على عناده دون �أن يحاول فهم ح�سني، فقد �أ�سبح ح�سا�سًا ل يحتمل 

�لتاأنيب �أو �لعتاب على �سيء قاله �أو فعله، وهذ� �لأمر كان يزيده عنادً� حتى ل يعرتف 

�أنه كان خمطئًا ويقع حتت طائلة �ل�سعور بالذنب �لذي ل يحتمله �أبدً�.

�أما ح�سني فقد تكتم على �لأمر حتى ل ي�سمع �أبوه وحتدث م�سكلة، لأنه �سيعتقد �أن 

خمي�سًا كان يتكلم بالنيابة عن ح�سني.

ر�حت �سارة ت�سغل �أفكار ح�سني يف �لأيام �لتي تلت كالم جّده، كان يفكر يف �أمر 

و�حد ي�سغله، وهو �إذ� كانت �سارة تعجبني فعلي �أن �أ�سبق �جلميع �إليها، فالكثري من 

�ل�سباب يطمعون فيها، ولكن كيف يل ذلك؟، �إنني �أكاد ل �أعرفها �لآن، كيف يل �أن 

�أت�سل بها دون �أن حتدث ف�سيحة؟، ل بد �أن �أعرف م�ساعرها نحوي، ملاذ� ل �أتق�سد 

لقاءها؟، نعم �ساأحاول �أن �أتر�سدها منذ �لغد، لن �أترك لل�سدفة �خليار، فرمبا تتاأخر 

كثريً�، �أنا �لذي �ساأختار هذه �ملرة و�ساأعرف �لطريق �إليها.

لحظ خالد �أن ولده ح�سينًا يتغيب عن �لذهاب �إىل �لور�سة على غري �لعادة، لي�س 
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هذ� وح�سب، بل كان يحر�س على �أن يو�سي �أمه بتح�سري �أثو�ب نظيفة مكوية له، مل 

يكن ح�سني قباًل من �ل�سباب �لذين يبالغون يف �أناقتهم، وقد وجد �أبو ح�سني �أن زجاجة 

�لعطر �لتي جاءته هدية قد ��ستعارها ح�سني وو�سعها يف حجرته، لي�س �لأمر عاديًا 

�إذن، وي�ساأل خالد زوجته:

- �أقول �م ح�سني، مهب مالحظة �سي يديد على ولدج ح�سني؟، �أجوفه تغري علينا 

مرة وحدة..

- �سفيه ح�سني؟، ب�سم �هلل عليه..

- يعني �أجوفه �إل يتزكرت، كله ز�بر هالأيام، حتى �إنه هّون عن �لور�سة، تعرفني 

�سّي؟

- ل، �أنت تدري ح�سني ما يقول حق �أحد.

- زين، �أنا باجوفه وباعرف منه.

- ب�س و�للي يخليك �سوي �سوي عليه.

- �نتي تو�سيني عليه؟

��ستطاع ح�سني �أن ي�سدف �سارة ثالث مر�ت خالل �أ�سبوع و�حد، كان ذلك رقمًا 

قيا�سيًا جعله يطمئّن �إىل �أن �لإن�سان �سيكون حمفوفًا بال�سدفة حني يحدد هدفه، لكنه 

مل ي�ستطع يف مرتني �أن يكلمها، يف و�حدة مل ي�سعفه �لوقت لل�سرعة �لتي مت بها �للقاء، 

ويف �لأخرى خانه �لتعبري، لكنه �أح�س بنظر�تها �مل�ستغربة تتابعه، �أما يف �لثالثة فلم 

يطق �سربً� وخاف �أن تخونه �ل�سدف بعد ذلك، �قرتب منها، مل جتفل منه، مل ت�سرع 

يف خطو�تها، لكنها ت�ساغلت بنظر�تها عنه:

- �سلوجن يا �سارة؟

- بخري.
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كان �ل�سارع خاليًا ف�سجع ذلك ح�سينًا:

- �سارة ب�سر�حة ذي مب �سدفة، �أنا متعّني وقا�سد �إين �ألقاج.

- �سدعوى؟

- عل�سان ما ت�ستغربني لو �سفتيني جمابلج مرة ثانية.

تبت�سم �سارة با�ستحياء..

- لأين �أعزج يا �سارة وما يهون علّي �أخ�س عنج �أي �سّي.

وهنا مت�سي �سارة �إىل �لبيت وقد �أ�سرعت دون �أن جتيبه خيفة �أن ير�هما �أحد، 

يفرتق عنها ح�سني وقد �سعر �أنه قال ما كان يجب �أن يقوله، ولن يندم على ذلك �أبدً�، 

رجع �إىل �لبيت دون �أن ي�سعر �أن �أقد�مه متيب�سة لأنه �نتظر �أكرث من �ساعتني حتى مت 

ذلك �للقاء.

 يف �ليوم نف�سه لحظ �جلميع �سرحانه، لي�س هذ� ح�سينًا �لذي يحرك �جلميع 

مل  �لدر��سة،  بحجة  حجرته  �إىل  مبكرً�  �ن�سحب  �أنه  �أي�سًا  لحظو�  �ملرحة،  بطبيعته 

ينتظر �لأب كثريً�، فلحقه �إىل �حلجرة ليجده �ساهمًا، عندما ر�أى �أباه حاول �أن مي�سك 

�أقرب كتاب �إليه، لكن �لأب مل تنطِل عليه هذه �حليلة، فهز ر�أ�سه وجل�س �إىل جانبه:

- ب�سك من �لدر��سة، �تعبت نف�سك، �أبغي �أتكلم معاك �سوي.

- �آمر يبه، خري؟

�أبغي �عرف، �سار لك كم يوم جذيه ما هب عاجبني، �ساير  - �نت �للي خري، 

معاك  �سّي؟.

وب�سرعة �رت�سمت عالمة �لإنكار على وجهه �مل�سطرب:

- ل يبه، ما يف �سّي.
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�أبيه  عيني  عن  عينيه  يبعد  ح�سينًا  لكن  يكذبه،  كاأمنا  طوياًل  �أبوه  يتاأمله 

�ملتفر�ستني:

- �أقول لك ما فيه �سّي.

ول يرغب �لأب بال�سغط كثريً� على ح�سني، فينه�س:

- زين، هاذي �للي يهمني.

يتوقف �لأب قبل �أن يذهب وي�ستدير �إليه:

- ب�س جوف، كل �سّي هني �إل �لدر��سة، وكلمة مهند�س ل ت�سيلها من ر��سك مولّيه، 

فاهمني؟

- �ي نعم يبه، �أنا وعدتك، تبغيني �أحلف؟

- ل يا ولدي، �أنا و�ثق فيك، و�ذ� �حتجت حق �سي �أنا عيوين لك.

- يا علك ت�سلم، ول حتاتي مولّيه يا يبه، �أنا عند وعدي.

ل  وهي  �لليو�ن  يف  نورة  زوجته  وتلقاه  �لروح،  �إليه  عادت  وقد  ح�سني  �أبو  يخرج 

تخفي قلقها:

- فيه �سّي ولدي ح�سني، فهمت منه �سّي؟

يبت�سم خالد كاأمنا يتذكر �أيامًا قدمية طغت عليها زحمة �لهموم:

حا�س  قلبي  لكن  جد�مي،  �أنكر  هو  يحب،  �إنه  �أعلم  �هلل  خالد  ح�سني،  �م  يا   -

جذي.

وبده�سة لأنها مل تتوقع ذلك:

- ولدي ح�سني يحب، معقولة؟

- ح�سني مهب �سغري، وغري جذي نا�سج، خليج قريبة منه، ميكن ي�سارحج وما 
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ي�ستحي منج.

يذهب عنها و�ل�سرور ميالأ عينيها، �أح�ست نورة للمرة �لأوىل يف حياتها �أنها كبرية 

ولها ولد يحب وغدً� يطلب �لزو�ج، ومل ت�ستطع �أن تكتم م�ساعرها، فتحت �لباب على 

�أغلقت �لباب على  �أن تقول �سيئًا، ثم  ح�سني ووقفت تتماله بعينيها �ل�ساحكتني دون 

ح�سني �لذي بهت لت�سرفها:

- �سفيكم �ليوم كلكم علّي؟، لكن ما عليه، لكم يوم.

�سورته  يف  ح�سينًا  تو�جه  وهي  هوًل  �أ�سد  �سيكون  �لأمر  �أن  تعتقد  �سارة  كانت 

�جلديدة، �سورة �ملحب، لكن �لأمر م�سى �أب�سط مما كانت تخ�ساه، لأنه كان ب�سيطًا 

يف  تعودت  كما  نف�سها  بالتلقائية  لأجابته  �ل�سارع  يف  �أنهما  ولول  وعفويًا،  وو��سحًا 

طفولتها �أيام كانا يلعبان عند �ل�سدرة وعلى رمل �ل�ساطئ �لقريب.

بالتاأكيد �سيقّدر ت�سريف لأنني م�سيت عنه ومل �أعطه جو�بًا، لو �أنه قابلني وحاول 

مغازلتي كما يفعل بع�س �ل�سباب لرف�سته متامًا، �إنه حتى مل ي�ستغل معرفتي �لقدمية 

به، مل يحاول خمادعتي، قال يل فورً� وبكل �سر�حة ملاذ� تر�سدين يف �لفرتة �لأخرية، 

مل يخِف �سيئًا، لن �أخرب �أحدً�، خ�سو�سًا زميالتي، حتى ل تنت�سر �لق�سة، كل �سيء يف 

بد�يته، لي�س هناك �سيء موؤكد بعد، لكنني �أتوقع ذلك، لن �أحتاج �إىل �أحد كي �أ�ست�سريه 

يف �ساأن ح�سني، لأنني �أعرفه �أكرث من كل �لنا�س، وهو �سريح و�سادق، وهذ� يكفي.

�لبيوت دونهم، لن  تزور كل  لأنها  �أمي ل حتب عائلة ح�سني،  باأن  �إح�سا�س  لدّي 

�أخربها ب�سيء، �إن �أبي �سيقف معي و�سيتوىل هذ� �لأمر مع �أمي لو عار�ست يف ح�سني، 

هل يعقل �أن تعار�س يف ح�سني مع �أنه قريبها..؟

ر�حت �لأ�سئلة تتو�رد على �سارة، منك هلل يا ح�سني، لقد �سغلتني باأمر كنت خالية 

منه، لكنه جاء يف وقته متامًا، و�أهم من كل ذلك �أنك �أنت �لذي جئت به.

مر �أ�سبوع مل تر فيه ح�سينًا، حتى بد�أت �ملخاوف تلعب يف �سدرها، كانت تتوقع �أن 
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تر�ه ينتظرها يف �ليوم �لتايل، لكن ذلك مل يحدث، هل يعقل �أن يعدل عن ر�أيه بهذه 

�ل�سرعة؟، هل يف ظنه �أنني لعبة؟، لن �أ�ساحمه لو فعل ذلك..

�أ�سبوع من �لقلق، وكاأنها كانت تتعلق بحلم ثم تبخر، بد�أت م�ساعر �لكاآبة و�خليبة 

تلوح يف تعابريها، �أمتنى �أن يكون مري�سًا حتى يكون غيابه مربرً�.

�لبيت،  بدخول  تهم  كانت  حني  �سغري  طفل  منها  تقدم  �لأيام  �أحد  ع�سر  يف 

و�نتبهت �إليه يحمل يف يده ر�سالة مطوية، �سلمها لها ب�سرعة كاأمنا قد تدرب على هذ� 

�لدور مر�ت، فاأخذتها منه وو�سعتها يف د�خل جيبها ونظرت حولها لرتى ح�سينًا يقف 

بعيدً� عند ز�وية �ل�سارع، تب�سمت بينها وبني نف�سها، ودخلت �لبيت و�لدنيا ل ت�سعها 

من �لفرحة.

ب�سرعة  �لر�سالة  فتحت  �حلجرة،  عليها  يدخل  لن  �أحدً�  �أن  �إىل  �طماأنت  �ساعة 

لتلتهم �لكلمات �لتي ل تعدو ثالثة �أ�سطر يف �آخرها توقيع ح�سني:

»�سارة..!! ق�سيت �أ�سبوعًا �أ�سقق �لأور�ق حتى �أكتب لك هذه �لكلمات �لأوىل، �أنا 

�آ�سف لأنني ل �أعرف زخرفة �لكالم، لكن ما يهمني هو �أنني غري نادم يف �ختياري، فهل 

�أنِت معي؟، �إذ� كان كذلك �لهاتف قريب منك، �ت�سلي بالرقم: 34114 و�ستجدينني 

بانتظارك بعد �ل�ساعة �لثامنة«..

�لورق عل�سان كم �سطر، عجيب!، رفيجتي  و�أ�سبوع قاعد ح�سني ي�سقق  - ب�س؟، 

�سامية يكتب لها �للي يحبها كل يومني ر�سالة من خم�س �سفحات مرتو�سة كالم.

لكن �سارة تعود وتر�جع نف�سها بعد �أن قر�أت �لر�سالة مرة ثانية:

- �سج �إن كالمه خمت�سر بالر�سالة، لكنه و�يد مهم ويوؤثر فيني.

وكما توقع ح�سني، رن جر�س �لهاتف يف �ل�ساعة �لثامنة بعد �أن �أخذه �إىل حجرته 

دون �أن يدري �أحد وو�سع فوقه و�سادة وجل�س ينتظر، رفع �ل�سماعة ب�سرعة بعد �أن �أز�ل 

�لو�سادة عن �لهاتف، مل يتكلم �أحد، كل منهما كان ينتظر �لآخر ليبد�أ �لكالم:
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- هال �سارة.

وتنهدت �سارة بارتياح وهي جتيب كاأمنا تد�عبه:

- للحني �سهر�ن يا ح�سني؟

- �سلون �أنام و�أنا �نتظر على نار..؟

- على فكرة، ر�سالتك مب ناوية �أر�ويها زميالتي، �أخاف يت�سمتون فيني!.

- �أنا كتبتها لج مب لزميالجت، تبغني �أن�سخ لج ر�سايل من �لكتب؟

- ل، �أبغي كالمك �أنت ب�س يا ح�سني، ول تزعل، �أنا معجبة باأ�سلوبك.

- �أقول، للحني ما جاوبتيني على �سوؤ�يل يف �لر�سالة..

- تبغيني �أكون معاك؟

- هذ� ر�جع لج..

- �أنا ما عندي �أي خيار يا ح�سني، و�أنا مثلك ما �أندم على قر�ري.

- �سارة، خلي ثقتج فيني قوية، وتاأكدي �إين ما �خون عهدج يف حياتي.

- ت�سلم يا ح�سني.

- ما عندج كلمة غريها؟

- هاذي عليك، �أنت �للي لزم تقولها..!

- �أحبج يا �سارة، و�فديج بعمري وحياتي.

ل تقدر �سارة �أن تتمالك م�ساعرها فتقفل �خلط، وبعد �أن هد�أت عادت و�ت�سلت 

مرة �أخرى و�نتظرت حتى يتكلم ح�سني:

- �ساحميني لو �أخطيت يف كالمي..
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- ل، ل، ق�سدي مب جذي.

- تبيني �أنا �للي �أتكلم وّل �سلون؟

- عل�سان تعو�س �لكالم �للي يف �لر�سالة.

وي�سحك ح�سني: 

- عمري �نتي، �أنا �للي يهمني كلمة وحدة �أ�سمعها منج، وعقب كل �سيء هني!!

ت�ستجمع �سارة م�ساعرها لتخت�سرها يف كلمة و�حدة، وياأتيها �سوت ح�سني:

- ها، �سقلتي؟

وب�سوت م�سبع باحلياء:

- �أحبك يا ح�سني.

- �هلل، يا زين هالكلمة على ل�ساجن، ودي �أطري من �لفرحة و�خلي كل �لنا�س تدري 

بحبنا.

- حتمل، تبغي تف�سحنا؟!

ت�سمع �سارة �سوت �أبيها قريبًا من حجرتها:

- ح�سني �أ�سمع �سوت �أبوي، مع �ل�سالمة.

عودة  يف  �أمل  ل  �أنه  ويدرك  �خلط،  �إقفال  بعد  �لغيظ  من  ينفجر  ح�سني  يكاد 

�لت�سال مرة ثانية، ي�سعر �أن �حلجرة �سيقة عليه، تخنقه، خرج �إىل �حلو�س و��ستلقى 

على �لفر��س �ملمدود على �مل�سطبة، و�سع يديه حتت ر�أ�سه، بينما ر�حت عيناه تتابعان 

وجه  �إل  نف�سه  على  ي�سح  ومل  فرت�خت،  �مل�سدودة  �أجفانه  �لن�سيم  ودغدغ  �لنجوم، 

�ل�سباح، فنه�س ذ�هبًا �إىل حجرته حتى ل ير�ه �أحد على هذه �حلالة وتزد�د �ل�سكوك، 

مل ين�س �أن يرجع �لهاتف �إىل �ملجل�س، ونام مرة �أخرى نومًا ثقياًل لي�سحو على �سوت 
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�أمه بعد �أن تاأخر عن �ملدر�سة.

•  •  •

�لطلب  هذ�  طلباتها  ندرة  على  فاطمة  منه  تطلب  �أن  خالد  بال  على  يخطر  مل 

�ملحرج، وخالد ل ين�سى �أبدً� �أنها وقفت معه وتعاونت معه كثريً� �سد زوجها خمي�س، 

وخاب �أمل �لثنني يف �أن ي�سبطاه ح�سب ما يريد�ن له، وهي ما ز�لت ت�سعر �أن خالدً� 

هدية كوفئت بها عندما تزوج �بنتها نورة، وهذه �ملرة رغم �أن �لطلب حمرج بالن�سبة 

خلالد �إل �أنها مل جتد حرجًا يف طرحه عليه، وهو �أن ي�ساعدها و�أن يبذل ما يف و�سعه 

من �أجل تزويج حممد حفيد �ملطوع، فقد �أ�سبح رجاًل وو�عيًا لأمور �لزو�ج، ول �سيء 

مينعه، �إنه يكد على نف�سه مثل �أي رجل من مهنته �جلديدة �لتي تعلمها، ماذ� فيها �إذ� 

كان ب�سيطًا وطيبًا ومتاأخرً� نوعًا ما عن �أقر�نه؟، �لبنت �لتي �ستتزوجه �ست�سعد معه، 

وتكمل فاطمة:

- �أنا ييتك لأنك �أنت �أوىل �لنا�س مبحمد، ول تن�سى �سكرث و�سانا عليه عمك بو 

جا�سم �هلل يرحمه.

ومل يكن هناك حاجة لأن تذكره بتلك �لكلمات، فهو فعاًل ي�سعر بذلك، وتو��سل 

فاطمة:

�أنا، ومن  �أحد غري يل  - �مل�سكني قاعد يتح�سر على عمره ول يقدر ي�ستكي حق 

يومني ك�سر خاطري يوم �سمعته ي�سيح يف �حلجرة بروحه.

وبحرية ي�ساأل خالد:

- �إن كان على �لفلو�س �أنا حا�سر، لكن منهي �لبنت �للي تو�فق تتزوج حممد؟. 

وتلمع عينا فاطمة بالأمل:

- فوزية بنت �سالح، تركت �لدر��سة من زمان وبتقبل فيه.
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-  بنت �سالح؟، �سدر�ج؟

- �أنا �ساألت �أمها وو�فقت، لكن �أبوها �سالح عليك تكلمه عل�سان يو�فق.

- زين، خلي �لأمر علي وبارد لج خرب.

- ب�س ما �أو�سيك.

- ي�سري خري �إن �ساء �هلل.

مل تكن فوزية بنت �سالح على قدر من �جلمال، فيها من �لطيبة بقدر ما فيها 

من �لغفلة، تركت �لدر��سة يف �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي وجل�ست يف �لبيت ت�ساعد �أمها، 

وتعلمت �خلياطة وتطريز �ملالب�س.

هذه  مبثل  �لقيام  يتعود  مل  �أنه  هي  ثقياًل  هّمًا  �أح�سها  �لتي  خالد  م�سكلة  كانت 

ملا  �ملطوع  ولول ذكرى  �مل�سكلة،  وتنتهي  باملال  �لق�سية  يفتدي هذه  لو  وّد  �لو�ساطات، 

وّرط نف�سه بهذه �لق�سية من �لأ�سا�س، فقد عا�س حياته على لغة �لكتفاء من عالقات 

�لنا�س مبا ي�سمن �ل�سالمة.

يف �ل�سباح هاتف �أحد م�ساعديه و�أخربه �أنه �سيتاأخر عن �لور�سة وكلفه بت�سيري 

�لعمل يف غيابه، بينما توجه ب�سيارته �إىل �ملتجر �لذي يديره �سالح ويتقا�سم ملكيته مع 

�أخيه حممد، و��ستغرب �سالح جميء خالد �إليه يف �ملحل، فرحب به معانقًا:

- هال بالقاطع، حياك، ز�رتنا �لربكة.

- �ساحمني يا �سالح، �أنا مق�سر يف زيار�تك، ولك علي �أزورك يف �لبيت.

ي�ساأله  للمحل، وهناك  �لثاين  �لطابق  �ملكتب يف  �إىل  ير�فقه  ويدعوه �سالح لكي 

وهو يريه �ملكان بعد �أن جل�سا:

- ها، �سلون �سفت �ملكتب؟

- ما عليه كالم، مكتب مدير، ب�س �سلون �ل�سغل؟
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- �حلمد هلل، �أنت تدري يل �لن�س، ب�س �لإيجار و�لعمال علي �أنا، و�أخوي حممد 

له �لن�س �سايف، لأين ما دفعت ول بيزة، هو �ساحب ر��س �ملال، و�ل�سغل �أح�سن من 

�لبطالة.

ر�ح خالد ي�ستجمع �أفكاره لأنه كان يعلم �أن �سالحًا عندما ياأخذ �حلرية يف �لكالم 

�إل ويح�سرها يف كالمه، فمن �سكو�ه �إىل عمله، �إىل  لن يتوقف، فهو ل يرتك �ساردة 

�لزمان و�لأ�سحاب، �إىل �أخيه وزوجته، �إىل كل �سيء يخطر على باله وقتها، وما �أكرث 

ما يختزن من حكايا، ول يجد خالد بّدً� من ح�سم �لأمر:

- �أقول �سالح، ما �أقطع �سالفتك �إل باخلري، �أنا ياّيك يف طلب..

وينتبه �سالح كمن ي�سحو من خو�طره:

- خري يا بو ح�سني!

- �حلقيقة �أنا ياّيك �أتو�سط يف �أمر وع�ساه يتم على يدك.

وبنخوة معتادة:

- �طلب �للي تبغيه، ترى ما يردك �إل ل�سانك.

له معروف  �ملطوع �هلل يرحمه  بو جا�سم  �إنت تدري �سكرث كان  ت�سلم �سالح،   -

علينا كلنا..

- �يه، �هلل يتغمد روحه يف �لينة.

- و�حلني حفيده حممد ولد �أختك �ملرحومة �سلمى �سار ريـّال وكد�د وعاقل بعد، 

و�أنت تدري �سكرث و�سانا عليه �ملرحوم..

- �إي �أدري، �سفيه حممد؟

- يبغي يعر�س يا �سالح مثل كل �لنا�س، و�أنا �أتكفل بكل م�ساريف عر�سه.
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- هاذي �ل�ساعة �ملباركة، و�أنا بعد حا�سر.

- �إحنا ما نبغي من عندك �هلل ي�سلمك �إل �سّي و�حد، وهو �نك تو�فق على زو�جه 

من بنتك فوزية.

- فوزية؟

يرتدد �سالح بعد �أن كان متحم�سًا، ثم كمن ي�سك يف �أمر:

- �إل قول يل.. يقدر يفتح بيت؟ �أنت تدري عن حممد..

وغري  �لرياييل،  عن  يفرق  ما  نا�سج  ريـّال  هو  و�حلني  ق�سور،  فيه  ما  حممد   -

جذيه �أنت خاله، �إن ما عنته �أنت ول من يعينه؟

- �أنا ما عندي مانع، لكن �إذ� �سمحت يل �أ�ساور �لأهل، و�أجوف ر�أي �أخوي حممد 

بعد، و�أنت تدري ما �أبي م�ساكل معاه.

- ل من حقك، و�لباقي عليك.

- �إن �ساء �هلل يف حدود يومني بارد لك خرب.

- ي�سري خري، يّله مع �ل�سالمة.

- مع �ل�سالمة.

�أن  �أخيه حممد، وعرف  �أن تردد �سالح كان يف �حلقيقة خوفه من  �أح�س خالد 

حممدً� �سي�سع عقبة يف �لطريق ويعقد �مل�ساألة، خ�سو�سًا �إذ� علم �أنه ور�ء �ملو�سوع، 

وهنا مل يجد خالد بدً� من قطع �لطريق على حممد، ومل يكن �أمامه �إل �للجوء �إىل 

حمد �لذي ل يرد له حممد طلبًا مهما كان �سعبًا.

�ملقاولت  ب�سركة  �لفاخر  مكتبه  يف  به  مرحبًا  بالأح�سان  خالدً�  حمد  ��ستقبل 

�إليه يف  به  �أمرً� مهمًا جاء  �أن  �أح�س بفر��سته  بادره وقد  �لتي ميلكها، وبلغته �ملحببة 

�ل�سركة:
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- ها بو ح�سني، �أظن ما يابك عندي هنيه �إل �سّي كايد.

وي�سحك خالد مو�فقًا:

- لنا من �لعادة نطلبك عند هاحلز�ت يا بو �سهاب، و�أنت مرد �لر��س.

- و�سلت يا بو ح�سني، �آمر.

�أن ل يخفي عنه  �أمام حمد، فقد تعود  وكعادته يح�س خالد بالر�حة وهو يتكلم 

�سيئًا ول �أن يرد له طلبًا:

بو  �ملرحوم  �أنت تدري هاذي مو�سينا عليه  �مل�ساألة بخ�سو�س حممد جا�سم،   -

جا�سم.

- �إيه �سحيح، �هلل يرحمه، �سفيه حممد؟

- نبغي نزوجه!

- و�هلل؟، لي�س ل؟ هاذي حقه، نزوجه!، �أنا �سمعت �إنه �سار فاهم و�ن�سلح �أمره 

عقب ما ��ستغل عندك.

- �هلل ي�سلمك نبغي نزوجه فوزية بنت �سالح، هذي �أن�سب وحدة له يف �لفريج، 

وغري جذي هي بنت خاله.

- �هلل يبارك، �لزو�ج ن�س �لدين.

- �أنا كلمت �ليوم �سالح، وجّني لحظت عليه مرتدد �سوي، قال يل يبغي ي�ساور 

�لأهل وعم �لبنت حممد، و�لظاهر هو ما يبي م�ساكل مع حممد، �أنت تدري.

- ول يهمك، ب�سدري هو و�أخوه حممد، و�لأمر هنّي يا بو ح�سني، وهدية حممد 

جا�سم علّي �أنا وجاهزة.

- �هلل يبارك فيك يا بو �سهاب، ما تق�سر.
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- �إل ما �ساألتك، �سلون �لو�لدة؟.

- �حلمد هلل �أ�سوى من قبل، �أنت تدري م�سكلة �لكبد عندها قدمية، وهي تر�جع 

�لطبيب، لكنها بخري.

- �أنا �سمعت �نكم ما تطبخون يف �لبيت غري �لأكل �للي يف قامية �لطبيب، تدري 

هاذي حمد �سو�ها قبلك؟، لكن �أم خالد ت�ستاهل، هاذي بركة بيتكم كله، وهي عزيزة 

وغالية.

تنفرد �أ�سارير خالد وهو يعلم �أن حمد يقول ذلك �سادقًا:

- و�أنت عزيز وغايل يا بو �سهاب، و�أمي دوم ما تييب طاريك �إل باخلري.

- �أدري �أدري، �إل ما قلت يل، �سخبار ولدك ح�سني؟

- �ساك عليه �حلجرة ومتفرغ حق �لمتحان، هال�سنة عنده ثانوية.

- قال يبغي ي�سري مهند�س.

- �إن �ساء �هلل، و�لبالد تبغي مهند�سني و�يد.

قدرنا  ليت  يا  �سغله،  �أح�سن  �ملهند�س  �سغلة  يل  تقول  يومك  يوم  من  �أنت   -

نتعلمها.

يف  �لبيبات  حق  نحفر  و�حنا  �حلر  من  روحنا  طلعت  �سهاب،  بو  يا  تتذكر   -

هالرمل.

- �إي باهلل تطري علي �أيام ق�سيناها.

- زين، من رخ�ستك يا بو �سهاب.

- �قعد زين، ما خل�ست كالمي، لحق على �ل�سغل.

يجل�س خالد، ويتابع حمد:
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- �أقول..

- نعم.

- قول حق ح�سني �إن هديته �إذ� جنح يف �لثانوية بارزة.

- خال�س، �عتربه ناجح.

ي�سحك حمد وقد طر�أت عليه فكرة:

- �سحيح، قول حق �أمك ل حتط على بالها من قامية �لطبيب، �أنا بعد �لطبيب 

�سّوى يل قامية �أ�سعب من �للي عندها.

- لي�س، خري؟

- قال معاي �ل�سّكر.

- خطاك �ل�سر.

- ول ��ساأل عنه، �آكل على كيفي وعقب �لأكل �أبلع حبوب وخال�س.

- حتمل على نف�سك يا بو �سهاب.

- يا ريـّال �لعمر و�حد.

- زين، �حلني ت�سمح يل يا بو �سهاب، لأين فعاًل تاأخرت.

- مع �ل�سالمة، مر علينا، ل تقطعنا عاد.

- �إن �ساء �هلل.

•   •   •
كالعادة ياأتيه �ل�سوت �لذي �ألفه ل�سنتني عرب �لهاتف، �أ�سبح �ل�سوت كيانًا كاماًل 

له عيون و�أنف وعنق وكل تفا�سيل �جل�سد، من ي�سدق �أن حبنا ي�ستمر �سنتني، ل يلتقي 

ي�سل  �أن  عليه  لكن  بعيدً�،  حلمًا  حلمًا،  �للقاء  �سار  حتى  و�حدة،  مرة  �حلبيبان  فيه 



299

�إليه بطموحه لتحقيق م�ستقبله �لعلمي، حينها ي�ستطيع �أن يو�جه �جلميع بحبه وهو ل 

يخ�سى �أحدً�، ويعود �ل�سوت مرة ثانية:

- �سفيك، نحن هنا.

- يا حّي هال�سوت.

- �لظاهر قطعتك عن �ملذ�كرة يا عمري؟

معاي يف �سف  ت�سريين  عل�سان  �أر�سب يف �سفي  تخليني  كل همج  بج،  �أدري   -

و�حد، ب�س هاحللم مهب حولج.

- كنا �سغار وقتها، وما على كالمنا قاله.

- يا ليت نرجع �حلني لذ�ك �لزمان، عل�سان �سّي و�حد ب�س.

- �سنهو؟

- �لتقي وياج مثل �أول.

- ب�س �سالفايدة و�حنا �سغار؟

- ل، باخلي ذ�كرتي معاي )ت�سحك(.. تدرين يا �سارة، �أبوج وعدين بهدية �إذ� 

جنحت �ل�سنة يف �لثانوية.

- و�هلل؟، يا بختك.

- �نتي تعرفني �سللي �متناه يوعدين به؟

- خل �بوك يكلمه عيل.

- ذكية، ما �ساء �هلل عليج.

- قلبي يقر�سني من در��ستك يف �مريكا.

- �حنا متفقني، �سنة وحدة هناك وبارجع عل�سان �تقدم لج، �سربي علي يا عمري 
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و�ساعديني عل�سان �أح�س �ن �لأيام �حللوة �لتي �أمتناها و�نتي معاي �سارت قريبة.

- عيل ما �بغي �أعطلك عن �ملذ�كرة، بات�سل فيك باكر.

- باترّياج.

مل يبق �إل �سهر و�حد دون �لمتحانات �لنهائية، كان ح�سني م�سممًا منذ بد�ية 

�لعام على �إحر�ز �لتفوق كعادته، �نقطع عن �لذهاب �إىل �لبحر منذ �سهور من �أجل 

�أن يتفرغ للدر��سة، ورمبا حتى ل يفقد �سوت �سارة، مل ي�ستطع طوياًل �أن يخفي حبه 

�أمام �أبيه و�أمه، لكنه ��ستطاع �أن يخفي ��سم من يحب وترك لهما �لظن و�لتخمني على 

�لهاتفية مدة �سنتني، وكم كان  �أن يخفي �ت�سالته  �ل�سهل عليه  ر�حتهما، فلي�س من 

فخورً� باأبيه �لذي متنى عليه �أن يكون هذ� �حلب جديًا و�سريفًا، فلي�ست بنات �لنا�س 

لعبة يا ولدي، �أحب من �سئت ل يهمني، ولكن بق�سد �سريف.

كان خالد يف كل مرة يرى فيها ولده ح�سينًا م�ستغرقًا يف �لكالم على �لهاتف ينظر 

�إىل زوجته وهو يبت�سم لها، بينما هي ل ت�سدق نف�سها من �لفرح �لذي يتملكها ل�سبب 

ل تدركه متامًا وح�سني يهرب منهما بالهاتف �إىل حجرة �أخرى، مل يكن خالد خائفًا 

على در��سته، كان يرى باأم عينيه كيف يقطع �ليوم يف �ملذ�كرة، وخ�سو�سًا يف �ملرحلة 

�لأخرية، فقد �عتزل يف �لبيت ومنع نف�سه من �خلروج حتى �إىل �ل�سارع. 

وعلى �لع�ساء عندما جتتمع �لعائلة كان ح�سني كعادته ل يتخلى عن مماحكة جدته 

�أم خالد، ومرة �ساألها بجدية مفتعلة وهو يعلم �جلو�ب �سمنًا:

- يّدتي، يقولون ما يف �أغلى من �لولد غري ولد �لولد.

ي�سحك خالد وهو يهز ر�أ�سه وهو يعلم ق�سد ح�سني، بينما جدته ل يهمها ذلك، 

فتجيبه بال مبالة:

- يقولون جذي..!



301

هنا ي�سل ح�سني �إىل �لنقطة �حلا�سمة:

- معناها �نتي حتبيني �أكرث من �أبوي..

وتفاجاأ �أم خالد، لكنها �سيطرت على عو�طفها ب�سرعة و�أجابت بهدوء:

- �أنا �أحبك من حمبة �أبوك، هذيه خالد ر��س �ملال �للي خريه علينا كلنا، ياما 

تعب و�سقى عل�ساّنا، و�نت يا وليدي �أحبك بعد مثل �أبوك.

- عيل لي�س �ملثل يقول �إين �أغلى من �أبوي؟

- ب�س، كل عي�سك..!

ورغم �ل�سحكات �إل �أن خالدً� ي�سرح بعيدً� يف عيني �أمه �للتني مل ي�ستطع يف حياته 

�لريا�سيات  يف  م�ساألة  عن  جدته  لي�ساأل  �أخرى  مرة  ح�سني  ويرجع  منهما،  يفلت  �أن 

فتجيبه:

- �نت ما تيوز عن �سو�لفك؟، �هلل يعني قلب �للي هي ن�سيبك، �أكيد بتنبط جبدها 

من هذرتك.

�إكر�مًا لذكرى  �لتايل ذهب �جلميع للم�ساركة يف عر�س حممد جا�سم  �ليوم  يف 

�أم خالد بنف�سها لتبارك رغم �لغثيان  �ملطوع، جاءته �لهد�يا من كل �سوب، وذهبت 

ورغم �لأمل �لذي كانت ت�سعر به منذ �ل�سباح يف جانبها �لأمين، وقد �أخفت كل ذلك 

حتى ل تف�سد بهجة ذلك �ليوم.

�لذين حتلقو� من حوله،  �لقوم  بنف�سه و�سط  �لطيب حممد م�سغوًل  �ل�ساب  ر�ح 

�لبع�س  و�أخذ  له،  �لتي قدمها  �لهد�يا  له حمد من بني  �لب�ست �لذي قدمه  لب�س  وقد 

ين�سحه وي�سر �إليه بالكلمات عن �أمور �لزو�ج.

يف �لعر�س كادت حتدث م�سادة حامية بني ح�سني �لذي �أجربه �أبوه على �ملجيء، 

و�سامل ولد حممد، وكان �ل�سبب ب�سيطًا، ولول �أن هناك ح�سا�سية قدمية بينهما لتغا�سى 
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يريد  كاأمنا  و�نفجر يف وجهه  بالتحديد مل يحتمل،  �سامل  لكنه مع  �لأمر،  ح�سني عن 

�لعر�س مغ�سبًا وهو  �لذين حولهم، و�ن�سرف ح�سني من  �لنا�س  لول تدخل  �فرت��سه 

يعلم �أنه �سيو�جه �أباه �لذي �سيلومه كثريً� على ذلك �لت�سرف دون �أن يعرف �أ�سبابه، 

لكن �أمرً� غري متوقع للجميع جعل من ق�سية ح�سني هام�سية جدً�، وهو �سقوط �جلدة 

�أم خالد من �لإعياء بعد �أن و�سلت �إىل �لبيت.

�أجريت �لتحاليل �ل�سريعة للمري�سة، و�جه �لدكتور ولدها  �أن  يف �مل�ست�سفى بعد 

خالدً� �لذي ذهبت �لدماء من وجهه:

�سر�يني  لت�سلب  بالإ�سافة  بالكبد،  تليف  معاها  و�لدتك  عليك،  �أخفي  ما   -

مزمن.

- يعني �حلالة خطرية يا دكتور؟

- لالأ�سف خطرية جدً�، لذلك لزم تبقى يف �مل�ست�سفى، قوي قلبك ول تياأ�س وتاأكد 

�إن �حنا نقوم بالو�جب.

ل يعلم غري �هلل كيف ق�سى خالد تلك �لليلة يف �لبيت وقد غابت عنه �أم خالد 

للمرة �لأوىل يف حياتها، �أح�س �ملكان قفرً�، و�أنه غريب متامًا عن �لبيت، مل يحتمل، 

خرج �إىل �مل�سطبة �لتي تطل على �لبحر، مل ي�ستطع �أحد �أن يفعل �سيئًا ملو��ساته، فقد 

كانو� يتح�سبون جميعًا لهذ� �ليوم �ملر.

وكاأن �أمو�ج �لبحر يف تلك �لليلة �أخذت تن�سكب من عينيه ملحًا حارقًا، بينما ر�ح 

يجه�س بالبكاء كطفل �سغري �أبعدته �أمه �حلنون عن ح�سنها يف تلك �لليلة.
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الوعــد

جنح ح�سني بتفوق يف �متحان �ل�سهادة �لثانوية، وذهب من فوره �إىل �مل�ست�سفى 

دخلته  �أن  منذ  و�حدً�  يومًا  �مل�ست�سفى  يفارق  فخالد مل  بالنتيجة،  وجدته  �أباه  ليب�سر 

�أمه  بقاء  على  �لأطباء  �أ�سر  �أن  بعد  م�ساعدوه  ليديرها  �لور�سة  يف  �لعمل  ترك  �أمه، 

بامل�ست�سفى نظرً� حلالتها �حلرجة، مل تكن �أم خالد بقادرة على �لكالم نظرً� للتعب 

�لذي تعانيه، �قرتب ح�سني منها وقبلها على جبهتها، وجاء �لدكتور ليطلب منهم �أن 

يرتكوها لرتتاح، فاأي �نفعال قد ي�سبب لها �لأذى. �أم�سك خالد بيد �أمه فاأوماأت �إليه 

بعينيها �أن يذهب مع ح�سني لريتاح هو �لآخر يف �لبيت، يف �لطريق �ساأل خالد ولده 

ح�سينًا �أن يختار �لهدية �لتي يرغب بها مبنا�سبة جناحه، وكان جو�به مفاجاأة لالأب 

غري متوقعة:

يتغدى  بنف�سك  وتييبه  خمي�س  يدي  حق  تروح  �إنك  �لوحيدة  هديتي  �أنا  يبه،   -

معانا..

- يا ح�سني يا ولدي �فهمني، ل حت�سبني حاقد على يدك هال�سكل.

- و�للي يخليك يبه عل�سان خاطري، بان�سدك بالغالية جدتي �أم خالد..

وينظر خالد مليًا �إىل ولده �لكبري ح�سني ويهز له ر�أ�سه مو�فقًا بينما كانت �لدموع 

تطفر من عيني ح�سني، فيذهبان معًا �إىل خمي�س �لذي تركته زوجته فاطمة وحيدً� يف 

غلقت ور�سة �لنجارة بعد �أن حولها حمد �إىل بقالة كبرية و�أعطى خمي�سًا 
ُ
�لبيت، فقد �أ

مبلغًا من �ملال تعوي�سًا له، مل يعد خمي�س قادرً� �أ�ساًل على �لعمل، كان �سعره �لأبي�س 

�لذي ميالأ وجهه و�سدره و�سحكته �لنقية �ل�ساذجة يزيد�نه بهاء وجاذبية، مل ي�سدق 

خمي�س عندما ر�أى �سهره خالدً� يدخل �إليه يف �لبيت مع ح�سني، مل ي�سدق حتى �أم�سك 

به وعانقه، دعاه خالد لريكب �ل�سيارة معهما، فالغد�ء �ليوم لنا جميعًا مبنا�سبة جناح 

ح�سني بالثانوية، كان يومًا �سعيدً� بحق، �ختتمه حمد حني مر ببيت خالد وهناأهم عند 
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يعانقه  به كعادته حني قدم حل�سني وهو  ين�َس ما وعد  لكنه مل  لأنه م�ستعجل،  �لباب 

�ل�ساعة �لثمينة هدية جناحه.

بقي  بينما  �مل�ست�سفى،  يف  �أمه  لزيارة  نورة  زوجته  مع  خالد  ذهب  �لع�سر  عند 

ح�سني يف �لبيت، كان يعرف �أن �سارة بانتظاره، فهي �لوحيدة �لتي يتمنى �أن ت�ساركه 

�لفرحة منذ �للحظة �لأوىل، وعندما رن جر�س �لهاتف �أخريً� �سعر ح�سني �أن جدر�ن 

�حلجرة �لتي كانت تطبق عليه قد �بتعدت �إىل ما ل نهاية عنه..

- �ألف مربوك يا ح�سني.

- �لفال لج �إن �ساء �هلل..!

- تدري؟، �أنا فرحانه لك، وزعالنه بنف�س �لوقت..

- �سدعوه يا �سارة؟

- لأن جناحك بيذكرين  بقرب موعد �سفرك.

- �سارة، عيوين، �حنا حبنا لزم ي�ساعدنا على �لنجاح ماهب على �لف�سل، �سدقيني 

كلها �سنة باثبت نف�سي يف �أمريكا وبارجع لج يف �لجازة عل�سان �أخطبج ونتزوج ون�سافر 

مييع عل�سان تكملني در��ستج معاي هناك، ب�س حتملي ما تنجحني!!

- من �لناحية هاذي ل حتاتي، ب�س �نت حتمل..

- �سفيج �سكّتي؟، كملي كالمج.

منك  كلمة  عل�سان  �إين  تعرف  لزم  ب�س  متلخبطة،  �أنا  �ساحمني  عارفه،  مب   -

بانتظر �لعمر كله.

- يا عمري �نتي.

- ما عليه يا ح�سني، باقطع �لت�سال، �لأهل و�سلو�.
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- مع �ل�سالمة.

كل �لأمور جتري ب�سرعة عندما حتاول �أن ل تنتظرها، وهكذ� وجد ح�سني نف�سه 

و�إكمال  لل�سفر  توقه  �أمريكا، ورغم  �إىل  لل�سفر  بال�ستعد�د  �لبعثات  �إد�رة  �أبلغته  حني 

تتاح  حتى  �ل�سفر،  يوم  �ليوم،  ذلك  ببعد  نف�سه  يوهم  �أن  يحاول  كان  �أنه  �إل  در��سته 

نب�س  كان  بيوم،  يومًا  �سفره  موعد  تعي�س  كانت  �لتي  �سارة  �إىل  ليتحدث  �لفر�سة  له 

كلماتها يزد�د ع�سبية، وعندما جاء �لوقت �لذي يبلغها فيه عرب �لهاتف �أنه �سي�سافر 

يف �سباح �لغد مل ت�ستطع �أن تكمل و�أجه�ست بالبكاء، بينما كان هو ل حول له ول قوة �إل 

�أن يطمئنها بكلماته، كان يود لو يك�سر �جلدر�ن و�حلو�جز جميعًا ويحجز لها بطاقة 

�سفر لرتكب �إىل جانبه، لكن كل �سيء كان خارج �إر�دتهما، ولي�س لهما �إل �أن يتم�سكا 

بحبهما، لأنه �سرتة �لنجاة �لوحيدة �لتي تنقذهما من �لغرق.

ترك  �أن  بعد  م�سطربًا  ر�آه  �ساعة  ح�سني  �بنه  من  ي�ستف�سر  �أن  خالد  يحاول  مل 

�ملحنة  هذه  جتاوز  على  قادر  ولده  �أن  و�ثقًا  وكان  موقفه،  قدر  فقد  �لهاتف،  �سماعة 

بنف�سه.

�أخذ ح�سني �ل�سيارة من �أبيه ليودع جدته يف �مل�ست�سفى ويجلب �أمه من عندها، 

وكانت هذه حمنة �أخرى حل�سني، لأنه كان يعلم �سمنًا �أن هذ� �سيكون �آخر لقاء بجدته 

�ملتهالكة �لتي تعي�س �أيامها �لأخرية، ومل ي�ساأ �لأب �أن يذهب معه، لأنه لن يقدر على 

�حتمال �ملوقف بتاتًا، وهناك دفن ح�سني وجهه يف كف جدته حتى ل يرى وجهها وترى 

دموعه، وبكلمات متقطعة و�سل �إليه �سوتها:

و��سمع كالمه،  �أبوك  تعزين خلك مع  �إذ�  لكن  ولدي ح�سني،  يا  - �هلل يحفظك 

وكون ع�سيده يف �ل�سدة و�لرخا، و�نا ر��سيه عنكم دنيا و�آخره، ب�س ل تن�سى و�سيتي، 

�أبوك يا ح�سني!

يف �لطائرة �لتي �أقلته �إىل �أمريكا �تكاأ �إىل �خللف يف �ملقعد �ملريح وو�سع يديه 
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حتت ر�أ�سه و�ساعدته �لغيوم �لبي�ساء �لتي ر�آها من �لنافذة يف �إبعاد �لكاآبة �لتي خلفتها 

م�ساهد �لود�ع �ملتالحقة، وتذكر �أمرً� غريبًا بينما كان �سوت جدته ياأتيه كال�سدى، 

فقد كانت تو�سيه باأبيه وكاأنها ت�سلمه �لأمانة، �إنه طفلها �لعزيز، كانت خائفة عليه من 

بعدها �أكرث من خوفها على �أي �سيء �آخر، ومل تو�ِس ح�سينًا فقط، بل كل من ز�رها.

مل ين�س قائد �لطائرة �أن ينبه �لركاب �إىل �أنهم يعربون �لآن حاجز �لليل و�لنهار، 

»�سبحان �هلل«، قالها ح�سني وهو يرى نف�سه يف قلب �لليل بعد �أن كان يف قلب �لنهار، 

و�ساعده ذلك �لعتم يف �أن يريح جفونه �ملتعبة بعد �أن ُخففت �أنو�ر �لطائرة، ومتطمط 

بج�سمه �مل�سدود وهو يبعد ر�أ�سه للخلف، ور�وده �لنعا�س و�خلدر �للذيذ، بينما كانت 

�لطائرة تعرب �ملحيط �لكبري �إىل �أمريكا.
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ال�صدمة الثانية

�لود�ع �لأخري، لأنه كان  �أمه  �إبالغ خالد للمجيء لود�ع  �إىل  مل يحتج �مل�ست�سفى 

مالزمًا لها ول يغادر حجرتها، وعندما دخلت مرحلة �لغيبوبة كان �مل�سكني ل يعرف 

ما �لذي عليه �أن يفعله كي ت�سحو �أمه من جديد، فهو تارة يقر�أ �لقر�آن عند ر�أ�سها، 

و�أخرى يدعو �هلل بتو�سل، ثم يحاول �أن يكلمها دون فائدة، ومل تقنعه كلمات �لأطباء 

�ملو��سية له باأنها يف عامل �آخر �لآن وتلفظ �أنفا�سها �لأخرية ب�سكون ولي�س هناك جمال 

لأي طبيب بعد �لآن.

عندما ��ست�سلمت �أخريً� و�سكن ذلك �جل�سد، �أطبق خالد على وجهها يلثمه وهو 

�لنهيار  من  عليه  خوفًا  مهدئة  حقنة  لإعطائه  �لأطباء  ��سطر  مما  بلوعة،  ي�سرخ 

�لتام.

��ستند �إىل �لرجال حني �سيعو� �أمه �إىل مثو�ها �لأخري، كان حمد �إىل جانبه طو�ل 

�لوقت يذكره باأنه رجل وعليه �أن ل يبكي كالأطفال.. »��سرب يا بو ح�سني، هذ� �ليوم 

علينا كلنا«.

يف �لبيت مل جتروؤ زوجته �لتي كانت تبكي معه �أن تو��سيه خيفة �أن تفلت منها كلمة 

ل تعجبه فينقلب �لأمر عليها، ومل ت�سمح فاطمة لزوجها خمي�س باأن يذهب �إىل خالد 

يف تلك �لفرتة و�أو�سته �أن يبقى بعيدً�.

بعد مدة وزعت نورة �أغر��س �أم خالد على بع�س �لعجائز حتى ل تبقي �أثرً� لها يف 

�لبيت يعيد �حلزن �إىل قلب خالد، ورغم �أن ر�سالة ح�سني �ملو��سية خففت عنه بع�س 

�ل�سيء، �إل �أنه ظل ل ي�ستطيع �لنوم يف �لليل، فرغم جميع �لكلمات �لطيبة �ملو��سية 

�لتي �سمعها ممن حوله، ورغم تظاهره بالتفهم، لكن �سيئًا يف جوفه ظل يحرتق على 

�أمه �لتي ترقد �لآن حتت �لرت�ب..

- �هلل يرحمج يا ميه، �حلياة من عقبج تغريت، �إيه.. �حلني قريب يكمل �حلول 
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و�نتي حتت �لرت�ب، و�سع �هلل يف قربج وطيب �هلل ثر�ج.

فاإنه  �ملوت  �إل  و�لتنامي،  بالكرب  يبد�أ  ثم  �سغريً�  �حلياة  هذه  يف  يبد�أ  �سيء  كل 

يبد�أ كبريً� جدً� ثم ياأخذ مع �لأيام بال�سغر و�لتال�سي، �نطوى �حلزن �سيئًا ف�سيئًا يف 

د�خل قلبه وغلفته �لأيام بغاللت رقيقة ما تفتاأ �أن ت�سبح �سميكة لتحجز هذ� �حلزن 

وتطفىء لهيبه.

�أطلقته  طفل  مثل  جديد،  من  �إليها  يتعرف  كمن  �لعادية  حياته  �إىل  خالد  عاد 

�أمه �حلنون من ح�سنها ور�ح يحاول وحيدً� معرفة �لأ�سياء من حوله، لكن ذلك جاء 

متاأخرً�، مما �سبب له حزنًا �آخر ي�سبه �خليبة و�لنك�سار، فقد ز�دت �لكاآبة من عزلته 

ومل يجد مو��سيًا له يف وح�سته �إل قر�ءة �لقر�آن �لكرمي ل�ساعات حتى ياأتيه �لنوم، وعند 

�لفجر يذهب مبكرً� �إىل �مل�سجد، وكانت نف�سه ترتاح للعتم وهو ي�ستند �إىل �لعمود �أمام 

�ملحر�ب يدعو لأمه باملغفرة و�لر�حة.

•  •  •
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لعبة الكبار

�أبي  بن  حممد  جانبه  �إىل  جل�س  بينما  حترقانه،  �للتني  عينيه  يفرك  حمد  �أخذ 

كانت  �مل�سكلة  لكن  �إن�ساءه،  ينوي  �لذي  �ل�سخم  �ل�سياحي  �لفندق  يف  �سريكه  ح�سني 

�إىل  �ليوم  هذ�  يف  مبحمد  جاء  �لذي  هو  وهذ�  �ملنا�سبة،  �لأر�س  �إيجاد  يف  تتلخ�س 

مكتب حمد، بعد �أن �أ�سبح حمد ل يثق باملديرين �لذين يديرون �أعماله، مما دعاه �إىل 

تركيز جميع �لأعمال بني يديه وحتت �إ�سر�فه مبا�سرة، وكان مربره يف ذلك �أن �جلميع 

ي�سرقونه عندما تغفل عينه، وهكذ� كان عليه �أن يق�سي فرت�ت طويلة يف �لعمل، مما 

ز�د من م�سكلة �ل�سكر لديه، وقد �أخربه �لأطباء �لذين ز�رهم �أكرث من مرة �أنه �سيعاين 

من م�سكلة خطرية �إذ� مل يلتزم بتعليماتهم.

بد� على حممد �أنه جاء يحمل خربً� بخ�سو�س �مل�سروع �جلديد، فبادره حمد بعد 

�أن �سرب كاأ�س �ملاء �لبارد:

- ها بو �سامل، �س�سار معاك؟

- تدري يا بو �سهاب من هو موقف يف ويه م�سروعنا �جلديد؟

- ل ، من هو؟

- �سر�يك �إنه خمي�س؟!

- خمي�س ما غريه..؟

- �إي، �أر�س بيته �أن�سب مكان حق م�سروعنا، وحمد غريك يقدر يقنعه.

- عيل خمي�س هاه، هاذي ب�سيطة، �عترب خمي�س يف خمباي.

- �أدري، ب�س �أبغي �أو�سيك، ترى ل ي�سمع ن�سيبه خالد باملو�سوع..

- ما عليك، �ترك هاملو�سوع علي، ها تبي تقول �سي؟
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- ل خال�س، �سحيح ولدي �سامل يبلغك �ل�سالم.

- �هلل ي�سلمه، متى و�سل من �أوروبا؟

- من يومني، و�تفق هناك على وكالتني جد�د.

-  فيه �خلري.

- ل، وناوي بعد يتزوج!

- هاذي �ل�ساعة �ملباركة.

- قال �نت و�عده من زمان تنقي له �لعرو�س.

- زين، و�أنا عند وعدي.

يف �مل�ساء ��ستدعى حمد خمي�سًا �إىل بيته، وذهب خمي�س دون �أن يخرب فاطمة، 

ف�سوقه كبري �إىل حمد �لذي مل يره منذ زمن، وحمد ل يبعث �إليه �إل وهناك �سغل يعتمد 

عليه فيه، وبعد �أن �سرب �لقهوة معه و�طماأن حمد على �سحته قال له م�ستغربًا:

- �أنا للحني م�ستغرب يا خمي�س �سلون �أنت �سابر على بيتك ذيه؟ لي�س ما ت�سكن 

يف بيت يديد بدل هاخلر�بة؟، حر�م عليك، �سحتك يا خمي�س قبل كل �سّي.

- على يّدك، وين هالبيت �ليديد؟، وبعدين فلو�سي ما تيّزي، تبيني �أحطها يف بيت 

و�أقعد ما عندي �سي؟

- ل، من يقول جذيه؟

- عيل �سلون؟

- �سر�يك لو �أنا عطيتك بيت جديد وفوقه خم�سني �ألف ريـال؟

- يه، بيت يديد وفوقه خمي�س �ألف ريال؟

- �إي، بدل هالبيت �خلر�به �للي �نت �ساكن فيه.
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- و�هلل زين.

- �ب�سم هني على هالورقة وبا�سلمك مفتاح �لبيت �ليديد و�سيك بخم�سني �ألف 

ريـال.

ين�سرف خمي�س غري م�سدق نف�سه من �لفرح بعد �أن ��ستلم مفتاح �لبيت �جلديد 

ريال،  �ألف  بخم�سني  و�سيك  بل  وح�سب،  هذ�  لي�س  فعل،  مبا  مفتخرً�  زوجته  لرييه 

�سيذهب �إىل �لبنك يف �ل�سباح �لباكر مثل كبار رجال �لأعمال لي�سرفه وي�سع �ملبلغ 

يف ح�سابه.

ي�ستطيع  �لذي  هو  لأنه  خالدً�،  �سهره  وذكرت  �نفعلت  �أنها  فاطمة  غلطة  كانت 

تقدير هذ� �لأمر، مما ز�د يف عناد خمي�س وم�ساك�سته، كمن �أح�س باأن �أحدً� ل يتمنى 

و�أ�سر خمي�س على  �لبيت،  ي�سلبوه ما ربحه يف �سفقة  �أن  يريدون  له �خلري و�جلميع 

زوجته فاطمة �أن تنتقل �إىل �لبيت �جلديد يف م�سروع �سكني قريب من �لفريج ي�سبه 

�لبيوت �ل�سعبية، ووجد لديه من �ملال ما ي�ستطيع �أن يفر�س به �لبيت باأثاث جديد.

ي�سيء  �لذي مل  �لرجل  �أن حمد غ�ّس خمي�سًا، ذلك  �لبد�ية  يعي منذ  كان خالد 

�إليه يف يوم من �لأيام، فقد تبني خلالد �أن قيمة �لأر�س تزيد على مليون ريـال، ورغم 

ببيته �جلديد،  روؤيته من�سغاًل  تو�رى عنه وحتا�سى  �إىل خالد، بل  يلجاأ  �أن خمي�سًا مل 

فقد ذهب خالد �إىل حمد وعاتبه عتابًا مرً� لأنه ��ستغل �سذ�جة وطيبة خمي�س يف هذه 

�أن يكون �ساحب �ل�سفقة، بل �سريكه حممد هو  �أمامه  �أن حمد نفى  �ل�سفقة، رغم 

�أقنع خمي�سًا، وهو �لذي دفع �لفلو�س، و�لبيت �جلديد �لذي �أخذه خمي�س يعود  �لذي 

مل�سروع حممد �ل�سكني ولي�س حلمد دخل فيه، و�أنه حاول منع �ل�سفقة، لكن خمي�سًا 

ب�سم و�نتهى �لأمر، وذهب خالد وهو يدرك �أن حمد لن ين�سى له كلماته �لقا�سية يف 

حقه.

•  •  •



312

ال�صراب

عاد ح�سني �أخريً� �إىل �لبالد بعد �أن تاأخر �سهرين هناك عن موعد �إجازته لإنهاء 

�أحد �لف�سول �ملهمة، لحظ على �أبيه منذ �لبد�ية �أنه تغري كثريً�، فهو ل يلب�س �لعقال 

�لنظار�ت  يلب�س  وهو  عرفه  ملا  كثريً�  فيه  دقق  �أنه  ولول  طويلة،  وذقنه  �لغرتة،  فوق 

�لطبية، كما �أن حديثه �أ�سبح يتكرر فيه كثريً� ذكر �هلل، ومل يكن ح�سني بطبيعة �لأمر 

مت�سايقًا من ذلك، لكنه �لآن �أمام �أب جديد، هكذ� �أح�س منذ �لوهلة �لأوىل، و�أخربته 

�أمه �أن �أباه يد�وم على �لذهاب �إىل �مل�سجد ول يقطع فر�سًا بعد وفاة �أمه.

مل يكن �لتغيري �لذي لحظه مقت�سرً� على �أبيه، بل فوجئ و�ل�سيارة تنعطف �إىل 

�لبيت بوجود �ساحنات ور�فعات كبرية تعمل هدمًا يف بيت جده خمي�س، وعلى �لغد�ء 

�أخربوه بكل �لق�سة.

هياأ ح�سني نف�سه م�سبقًا للحديث عن در��سة �لهند�سة يف �أمريكا، لأنه كان يتوقع 

�أن �أباه لديه �لكثري لي�ساأله، لكن خليبته مل يهتم �لو�لد بغري �ل�سوؤ�ل عن �سحته و�لدعاء 

له بالنجاح و�لتوفيق و�سوؤ�ل خمت�سر جدً� عن در��سته ب�سكل عام.

يا �هلل كيف تتغري �لدنيا!، لكن ح�سينًا �ملندفع �لذي كان كيانه كله يغلي لي�سل 

�أخريً� �إىل �لبلد مل ي�سغله ذلك كثريً� بقدر ما ي�سغله �أن ينجز ما جاء حقيقة لأجله، 

�إن �إجازة �ل�سهر �ستكون كافية للخطبة و�لزو�ج و�ل�سفر مع �سارة �إىل �أمريكا، بعد �أن 

�أو�سى هناك قبل �سفره على �سقة جتمعهما، �سغرية لكنها مريحة وعملية، دفع عربونًا 

لها وودع زمالءه �لطالب �لذين كان ي�ساطرهم �ل�سكن لينتقل �إىل جناح �لعائالت.

عندما يعود و�لدي من �سالة �ملغرب �ساأفاحته بالأمر ب�سر�حة و�أبرر له كل �سيء، 

�إنه رجل متفهم وذكي، و�سوف يكون  يتاأخر عن م�ساعدتي يف ذلك،  وعمي حمد لن 

�لزو�ج يف م�سلحة �بنته لتكمل در��ستها، ولكن قبل كل �سيء ل بد �أن �أ�سمع �سوتها.

 �أد�ر قر�س �لهاتف و�نتظر حتى ي�سمع �ل�سوت:
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- �ألو..

وكانت هي، وبع�سبية تتابع:

- �ألو.. �سفيك ما تتكلم.

- �سارة..؟

- من.؟ ح�سني؟

- �أنا رديت لج يا عمري.

وجته�س بالبكاء مثل طفلة، فقد عا�ست �سهرين على �أع�سابها وهي تنتظر.

ويتابع ح�سني متاأثرً�:

- ما عليه يا عمري، حقج علي.

وبلهجة حمببة:

- يا ليتك جد�مي �حلني حتى �أ�سربك..!

)وي�سحك ح�سني(:

- عاد جذيه من �أولها؟!

- وينك يا ظامل؟، جذي ت�سوي فيني و�أنا على نار �أنطر ردتك.

- ما عليه يا عمري، �لظروف كانت �أقوى مني، بعدين �أ�سرحها لج، لكن يكون يف 

علمج، �نا ��ستاأجرت �سقة �سغرية لنا، وهيه بارزة �حلني عل�سان ن�سكن فيها.

- ما د�م جذيه ما عليه!

- �نا �أنطر �أبوي �حلني يرد من �مل�سيد عل�سان �أكلمه يف �ملو�سوع، و�إن �ساء �هلل 

باكر بنفاحت �أبوج.
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- مهب م�سدقة �إن �لأيام �للي جتمعنا قربت هال�سكل..

- عل�سان �حنا �نتظرنا و�يد يا عمري.

- متى عاد بيي باكر..؟

وبهدوء كمن يريد �إثارتها:

- �أكيد باكر.

- �أوف يا �أع�سابك، من وين خذت هالربود؟

- من �لثلج و�لزمهرير �للي هناك.

وتاأخذهما �لحاديث و�لأخبار �لتي ل تنتهي بني �لعا�سقني، كل منهما وّد لو يرى 

�ساحبه حقيقة لثانية و�حدة حتى يبدد �لوهم �لذي ي�سكن يف حياتهما.

ي�سطر ح�سني �إىل �أن يقطع �لت�سال بعد �أن �ساهد و�لده �لذي تاأخر يف �مل�سجد 

وبقي هناك حتى �سلى �لع�ساء يدخل �لبيت، وعلى �لع�ساء فوق �مل�سطبة فاحت ح�سني 

�أباه مبو�سوع �سارة، فربقت عينا �أمه �سرورً�، لكن �لأب ��ستمع دون ده�سة كبرية �إىل 

ولده ي�سرح له ظروف جميئه ونيته يف ��ستعجال �لزو�ج لكي ي�سافر مع �سارة �إىل �أمريكا 

بعد �أن وعده �أن ذلك لن يوؤثر يف در��سته، بل بالعك�س، وب�سر�حة قال له �إن �لزو�ج 

�ملربر  ولعل هذ�  فاملغريات هناك كثرية،  �سريفة،  �أي عالقة غري  �إقامة  �سيمنعه من 

وبعد  �أوًل،  ذكرها  �لتي  �ملربر�ت  كل  من  �أكرث  �لو�لد  لدى  وقبوًل  �سدى  وجد  �لأخري 

�سمت طويل تكلم �أبو ح�سني:

- �إن �ساء �هلل باكر باروح �أزور حمد و�أتفاهم معاه.

فقفز ح�سني من فرحته �إىل �أبيه وقبل ر�أ�سه ور�أ�س �أمه:

- �هلل يدميكم يل.. 

وي�ستاأنف �أبو ح�سني كالمه:
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- و�بغيك تروح معاي عل�سان ت�سلم عليه وي�سوفك.

تلك �لليلة مل ينم ح�سني حتى �ل�سباح، ويف �ليوم �لتايل فوجئ حمد بزيارة خالد 

وح�سني له، وكعادته رحب بهما �أح�سن ترحيب، ور�ح ي�ساأل ح�سينًا عن �أمريكا ودر��سته 

هناك، ومتنى ح�سني �أن ل تطول �أ�سئلته كثريً�، فكان يجيب بطريقة خمت�سرة و��سحة، 

بينما كان يرقب �أباه كي يبد�أ بفتح �ملو�سوع، و�أخريً� جاءت �للحظة �ملنا�سبة..

- يا بو �سهاب، �إحنا يايينك �ليوم يف �أمر يخ�س ولدي ح�سني..

- �آمر يا بو ح�سني، خري؟

وهم  منكم،  خال  ل  �سارة  بنتك  يد  وطالب  يعر�س،  يبغي  ح�سني  ي�سلمك  �هلل   -

عيالك و�لقول لك يا بو �سهاب..

�بت�سامة  و�بت�سم حمد  به  عينا ح�سني  تعلقت  بينما  بالطلب،  فوجئ حمد متامًا 

غام�سة:

- وكاد ح�سني ح�سبة ولدي وماهب غريب، لكن �أبغي منك مهلة يا بو ح�سني، �أنت 

تدري لزم �أ�ساأل �لأهل و�أجوف ر�ي بنتي �سارة، و�ن �ساء �هلل بارد لكم �خلرب..

ويهز �لأب ر�أ�سه مو�فقًا رغم �أنه كان يعلم �سمنًا �أن حمد يريد �أن يقر�سه بطريقة 

ما، لكن ح�سينًا تدخل بعد �أن طلب �ل�سماح من �أبيه:

�إين  ونيتي طبعًا عقب مو�فقتك  لالإجازة،  بالن�سبة  �أنا ظرويف �سيقة  يا عمي   -

�أتزوج يف هالأ�سبوع �أو �لأ�سبوع �لياي و�أ�سافر مع زوجتي �أمريكا.

- ما �ساء �هلل ح�سني م�ستعجل على �لزو�ج، زين �إن �ساء �هلل بارد لكم خرب باكر، 

بات�سل فيك بابو ح�سني.

يغادر�ن مكتبه بعد �أن �سعر� �أنه منهمك يف ق�سية �مل�سروع �جلديد، مل يطر�أ يف 

بال ح�سني �أي بادرة �سك بالن�سبة ملو�فقة حمد، يف �لوقت �لذي كان �لأب لديه �إح�سا�س 
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باأن �لأمر لن يتم على ما ي�ستهي ح�سني، لكنه مل ي�ساأ �أن يزعج ولده �ملتلهف وي�سدمه 

باحلقيقة �لقا�سية، غري �أن �لذي كان ي�سغل �لأب هو ذلك �ملربر �لذي �سريف�س حمد 

على �أ�سا�سه، لأنه يعلم �أن حمد من �لنوع �لذكي �لذي ل يت�سرف ع�سو�ئيًا �أبدً�، بل 

بطريقة حم�سوبة، هل �سيعتمد على عدم مو�فقة زوجته �بنة �لنوخذة �أبي حممد لأنها 

حتقد على خالد للق�سة �لقدمية؟، رمبا يظهر حمد وكاأمنا يتع�سب لزوجته ويحامي 

عن حقدها، لكن ذلك لي�س كافيًا ول مربرً�، ملاذ� يكون ح�سني �سحية لق�سة ل عالقة 

له بها من قريب �أو بعيد؟!، ثم �إن ح�سينًا لي�س �سابًا من �ل�سهل جتاوزه، فهو �بن عائلة 

معروفة، وله م�ستقبل علمي، و�سمعته نظيفة، ما �لذي يريد �أكرث من ذلك حمد �لذي 

مل يتزوج �بنة عمه �إل لأنه يريد �للتحاق مبقام �لعائلة؟!.

حدث ما حدث يف بيت حمد ذلك �ليوم، وعند �سحى �ليوم �لتايل بر حمد بوعده 

و�ت�سل باأبي ح�سني ليبلغه �أ�سفه لعدم �ملو�فقة يف �لبيت على �ملو�سوع، �أخربه �أنه وعد 

م�سبقًا �سامل بن حممد بابنته �سارة، لكنه مل ي�ساأ �أن يخربهم بذلك وقتها و�نتظر حتى 

يعرف ر�أي �بنته �سارة �لأخري، و»على كل حال ولدك ح�سني يف �أول در��سته، و�لبنات 

مثل �لهم على �لقلب«، ومل تنفع ظر�فة حمد يف �إقناع خالد ف�ساأله:

- لي�س ما تقول يل �ل�سبب �حلقيقي يا حمد؟ لي�س؟

- فيه ظروف متنعني يا بو ح�سني، لكن �إذ� حبيت باقولك �إياه..

- �سنهو يا حمد؟

- ل تن�سى ح�سني من يكون جده!

يلدغه،  كيف  حمد  عرف  �أن  بعد  وغيظًا  حنقًا  بالهاتف  �ل�سماعة  خالد  ي�سرب 

وجاء ح�سني ملهوفًا ليجد �أباه يكاد ينفجر من �لقهر �لذي مالأ وجهه �ملحتقن:

- خري يبه؟

-  يا ولدي.. حمد رف�س يزوجك بنته �سارة!
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- �ستقول؟

- �أقول لك رف�س يزوجك بنته، ما هي من ن�سيبك!!

- مب معقول، لي�س يا يبه؟ لي�س؟

- �ساقول لك يا ح�سني، من زمان و�أنا خايف من هاليوم.

- يبه، �سنهي �ل�سالفة؟

- عل�سان خمي�س �ي�سري يّدك، �سر�يك؟

- هو قال لك جذيه؟

- توه �حلني قايل يل يف �لتلفون.

يندفع ح�سني �إىل �خلارج ل يرى �سيئًا بعينيه من �حلنق و�لغيظ، وف�سل �لأب يف 

�إم�ساك ولده �لذي �ندفع بكل قوته جريًا �إىل حيث يجل�س حمد، كان حمد يف مكتبه 

�لفخم �لذي يطل على �مل�سروع �جلديد، وعندما ر�أى ح�سينًا يقتحم عليه �ملكتب �سرخ 

عليه:

- �سفيك �نت، �سفيك؟ ما ت�سوف ور�نا �سغل؟

يقف ح�سني لهثًا ووجهه يعرب عن حتدٍّ �سارخ:

- �أنا ييتك عل�سان ��سمعها منك بنف�سي و�أتاأكد �نك �سج ما تبيني �أتزوج بنتك 

لأن خمي�س يدي!

وبال مبالة ل تخفى فيها �ل�سخرية و�لتعايل:

- �إي نعم، لأن خمي�س يدك ما �أزوجك بنتي، �ستبغي بعد؟

�لكلمات  و�ن�سالت  �أنه متا�سك  �إل  يطفر من عيني ح�سني،  كاد  �لدمع  �أن  ورغم 

�ل�سارخة بالأمل للمفارقة �ملرة:
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- �نت بو �سهاب �للي كنت تعزين جني ولدك �حلني �سرت تعايرين يوم ييت �أخطب 

بنتك؟ �سدعوى يا بو �سهاب، لي�س ما تذكرت يدي �أبو خالد �للي �أكرمك وتذكرت يدي 

خمي�س؟ لي�س هديت يدي �لقوية وم�سكت يدي �ل�سعيفة، لي�س؟

- �جنلع من ويهي.. �أقول لك �جنلع..

�أم�سك بع�س �ملوظفني بح�سني حتى ل ي�سرب حمد �لذي �أ�سابه �لهلع للموقف، 

فخرج ح�سني ل يلوي على �سيء وتهديد�ت حمد تطارده دون �أن يعباأ بها، حني و�سل 

د��ستها  �أن  بعد  يلعب عندها مق�سو�سة  كان  �لتي  �ل�سدرة  وجد  و�لتفت  �ل�ساحة  �إىل 

�إحدى �جلر�فات �لتي تعمل يف �مل�سروع، كان �لقهر ميالأ كيانه كله، و�أح�س باملر�رة وهو 

يرى �ل�سدرة على تلك �حلال وقد ن�سبت �إىل جانبها لفتة كتب عليها ��سم �مل�سروع 

و�ل�سركة �لتي تبنيه و�أ�سحابه باللغتني �لعربية و�لإجنليزية، تال�ست �أ�سو�ت �لر�فعات 

و�جلر�ر�ت من حوله، كان د�خله هو �ل�سارخ �لأقوى �لذي �ساد على كل �لأ�سو�ت �لتي 

�أن  حوله، و�أخذت �لرع�سة مت�سك به من ر�أ�سه �إىل �أخم�س قدميه، رع�سة من يريد 

يعقل �سيئًا، يتجاوز �جلميع، ثم بد�أت �لأ�سو�ت تعود �إىل م�سامعه ثانية كاأمنا تنذره 

بالرحيل، لكن يدً� حانية �أح�سها على كتفه ما ز�لت تنب�س باحلياة رغم عروقها �جلافة 

�أبعدت ذلك �ل�سجيج، �لتفت ح�سني ور�ءه ليجد جده خمي�سًا يبت�سم له بوجهه �لطيب 

وقد �سحك �ل�سيب فيه ليزيده بهاء وروعة، وب�سذ�جة من ل يدري �سيئًا:

- وليدي ح�سني، قالو� يل تبغي تتزوج؟

�أم�سك ح�سني بر�أ�س جده و�أخذ يقبله وهو يقول له و�لدموع تطفر من عينيه:

- ل ت�سدق يا يّدي �إذ� قالو� لك �إن �نت �ل�سبب، �أبدً� ما هب �سحيح، هم �ل�سبب، 

و�أنا جد�م كربياوؤهم باعتز فيك و�رفع ر��سي �أكرث و�أكرث.

�لدموع يف  ر�أى  لكنه جفل عندما  يتكلم عنه ح�سني،  �لذي  ما  يعرف خمي�س  مل 

عينيه، وبتاأثر �ساأله:
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- �سللي تقوله؟، ما فهمت عليك، ولي�س ت�سيح؟

حاول ح�سني �أن ي�سرح له، لكنه �أدرك �أن ل فائدة من ذلك، فانهار بالبكاء �حلار 

على �سدر جده �لذي ر�ح يبكي معه وهو يقول له:

- لي�س ت�سيح؟ لي�س..؟؟

رجعت �لأ�سو�ت �لهادرة لتخر�س ذلك �ل�سوؤ�ل وتقطع كل جو�ب، و�ن�سحبا �سويًا 

بعيدً� عن غبار �ملكان.
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