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الرواية مأخوذة من واقع احلياة املعيشية في فترات معينة في
جزيرة تاروت ،وكل شخصياتها من نسج اخليال
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ــ  1ــ
حـيـاتـي مـلـيـئـة بـاجلـهـد والـعـرق ,والـتـعـب واألرق ,ألنـي طـاملـا دأبـت أنـشـد
الـنـجـاح ,وأبـحـث عـن االجنـاز ,مبـالـي وجـسـدي وعـقـلـي وكـل جـوارحـي ,أخـطـب ود
الـرقـي والـتـطـور والـنـمـو ,لـذا لـم تـكـن أيـامـي تـخـلـو مـن نـقـاط فـشـل ذريـعـة ,ومـواقـف
إخـفـاق تـتـجـلـى مـن خـاللـهـا احلـقـيـقـة الـتـي يـهـرب مـنـهـا الـكـثـيـر مـن بـنـي آدم ,وهـي
أن احلـيـاة مـرادفـة لـلـتـعـب والـشـقـاء ,تـلـك احلـقـيـقـة الـتـي تـظـهـر بـكـل عـنـاويـنـهـا ف ف
حلـظـات وسـاعـات حـيـاتـي ,فـالـكـل يـبـحـث عـن الـراحـة والـسـعـادة فـال يـطـالـهـا ,وال
يـصـل إلـيـهـا ,وإن رأى بـعـض مـعـاملـهـا عـلـى غـيـره ,ظـانّـا بـأن صـاحـبـهـا سـعـيـد وعـلـى
قدر كبير من الراحة ,فــ"راحة اال ف القبر"!.
تـلـك قـصـة حـيـاتـي بـل قـصـة ممـاتـي احلـي ,وحـكـايـة رجـل مـيـت األحـيـاء,
أواحلـيـاة املـيّـتـة ,الـتـي تـتـجـسـد أجـلـى مـظـاهـرهـا ف يـومـيـاتـي املـتـنـاثـرة عـلـى صـفـحـات
خـيـالـي ,لـم أشـأ سـردهـا عـلـى الـورق ,رمبـا لـم اسـتـطـع عـرضـهـا ف وقـت مـا ,لـكـن
وزرهـا وأخـطـاءهـا ,واملـواقـف الـتـي انـطـوت عـلـيـهـا تـلـح عـلـيّ ,وتـفـعـل فـعـلـهـا ف
عـقـلـى ,وتـتـالطـم أمـواجـهـا ف بـحـر خـيـالـي ,وتـسـرى مـن مـكـان إلـى آخـر ف نـهـر
ش ـعــوري امل ـتــدفــق بــاحلــزن واأللــم ,هــذا ال ـش ـعــور الــذي ي ـكــاد ي ـق ـت ـل ـنــي بــذكــريــاتــه,
ويفتك بي بأزماته ومشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالته ,فأزمة تولد أزمة ,ومشكلة تخلق أخرى,
وق ـض ـيــة تــالحــق أخ ـت ـهــا ,واحل ـيــاة دوالب ك ـب ـيــر ,ي ـت ـحــرك وي ـت ـســع ل ـل ـمــاليــي مــن
الـبـشـرالـتـي تـكـد وتـكـدح ,ثـم تـتـوقـف ,وتـنـتـهـي بـهـا املـسـيـرة ,ومـن مـات قـامـت
قـيـامـتـه ,ومـن عـاش فـلـن تـطـول وفـادتـه ,وهـذا هـو حـال الـدنـيـا ,قـصـة تـبـدأ بـعـض
فـصـولـهـا وتـنـتـهـي ,تـبـدأ لـدى شـخـص وتـنـتـهـي لـدى آخـر ,فـمـن ولـد بـدأت حـيـاتـه,
ومـن مـات انـتـهـت حـيـاتـه ,وانـتـهـى دوره ف الـدنـيـا لـيـبـدأ حـيـاة أخـرى احلـاكـم فـيـهـا
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رب الـعـاملـي ,وقـد ورد ف األثـر":أن الـنـاس نـيـام إذا مـاتـوا أنـتـبـهـوا" ,فـأنـا ـ وغـيـري ـ
مـازلـنـا نـيـامـا ,نـنـتـظـر أن منـوت كـي نـنـتـبـه ,لـنـعـرف حـقـيـقـة عـبـثـيـة هـذه احلـيـاة ,وأنـهـا
لـهـو ولـعـب وتـفـاخـر بـاألمـوال واألنـسـان ,وال تـسـاوي عـنـد ال ورقـة ف فـم جـرادة,
فكل نعيمها زائل وكل أيامها إلى األفول.
تـلـك خـالصـة قـصـتـي ,أنـا "سـعـيـد بـن سـلـمـان بـن حـسـي الـتـاروتـي" هـكـذا
أسـمـتـنـي إمـي ,ولـم أسـألـهـا ملـاذا أسـمـتـنـي بـهـذا األسـم ,وال يـحـق ـ ولـم يـكـن
مبـقـدوري ـ أن أسـألـهـا ,فـهـذا جـزء مـن حـقّـهـا بـأن تـسـمـي إبـنـهـا مبـا حتـب ,بـل مـن
حـقّـي عـلـيـهـا أن حتـسّـن إسـمـي ,فـجـزاهـا ال خـيـرا عـلـى هـذا األسـم اجلـمـيـل..
ولـدت ف جـزيـرة تـاروت ,هـذه اجلـزيـرة الـواقـعـة ف قـلـب الـبـحـر ولـم تـغـرق ,بـل أن
عـالقـتـهـا بـالـبـحـر عـالقـة حـمـيـمـة ,لـطـاملـا كـان يـولـيـهـا كـل اهـتـمـامـه وحـرصـه ,هـذه
اجلـزيـرة مـنـذ أن عـرفـتـهـا وعـرفـتـنـي وتـنـفـسـت هـواءهـا وعـشـت ف ثـراهـا ونـعـمـت مبـا
حتـويـه زقـاقـاتـهـا ,وشـربـت مـاءهـا ,هـي اجلـزيـرة لـم يـطـلـهـا طـوفـان احلـقـد ,ولـم تـسـيـطـر
عـلـيـهـا شـعـوبـيـة اجلـهـل ,ولـم تـصـلـهـا بـعـد الـبـراكـي والـزالزل ,كـغـيـرهـا مـن بـالد
الـدنـيـا ,فـاحلـالـة الـبـحـريـة طـالـت الـعـشـرات مـن أهـلـهـا ,ف فـتـرات مـا قـبـل ظـهـور
الـذهـب األسـود ,غـاص اهـلـهـا الـبـحـر طـلـبـا لـلـؤلـؤ املـكـنـون ف شـاطـئـهـا ,فـتـأثـروا بـتـلـك
الـبـيـئـة ,فـتـجـد الـواحـد ممـن يـقـطـن هـذه اجلـزيـرة"بـحـريـا" ظـاهـره جـمـيـل وبـاطـنـه يـحـمـل
الـكـثـيـر مـن املـعـانـي والـتـنـاقـضـات ,مـن اخلـيـر والـشـر ,فـالـلـؤلـؤ املـوجـود ف بـاطـن
الـبـحـر ,جتـده اشـبـاهـهـة مـوجـودا ف قـلـوب ونـفـوس وأوراح أهـل هـذه اجلـزيـرة الـتـي
تزداد جماال وروعة بأهلها وقاطنيها.
احلـالـة الـبـحـريـة لـم تـقـف ـ ولـلـحـق ـ عـلـى أجـيـال مـا قـبـل الـنـفـط ,بـل أن
أجـيـال مـا بـعـد الـنـفـط ,لـم تـكـن عـالقـتـهـا بـالـبـحـر عـالقـة جـفـاء ,بـل عـالقـة مـودة
ومـحـبـة وألـفـة ,فـهـم أيـضـا بـحـريـون ,يـحـمـلـون مـن الـبـحـر طـيـبـتـه وبـعـض غـدره,
جـمـالـه وبـعـض تـنـاقـضـاتـه ,عـدا أنـهـم جـمـيـعـا يـحـمـلـون كـرم الـبـحـر والـعـطـاء بـال
مـنّـة ,والـطـيـبـة بـدون غـبـاء ,فـالـبـحـر كـان يـعـطـي الـلـؤلـؤ ,ومـا تـوقـف عـن عـطـائـه مـن
األسـمـاك واألحـيـاء الـبـحـريـة ,وهـو بـاألمـس والـيـوم وغـدا وبـعـد غـد وإلـى أن تـقـوم
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الـسـاعـة مـا فـتـأ يـغـذي الـذوق ويـبـعـث الـروح الـعـاشـقـة لـلـجـمـال ,لـذا ال اسـتـغـرب
حـقـا إذا افـرزت هـذه اجلـزيـرة الـعـشـرات بـل املـئـات مـن الـشـعـراء واألدبـاء والـفـنـانـي,
فـاجلـمـال ف هـذه اجلـزيـرة يـولـد كـل يـوم ,وتـتـوسـع مـفـاهـيـمـه ومـعـانـيـه كـل سـاعـة,
وكل حلظة .
أنــا ال أخ ـفــي ع ـلــى أحــد ,بــل أقّــر واع ـتــرف بــأن ـنــي ـ ك ـغ ـيــري مــن اهــالــي
جـزيـرة تـاروت ـ أحـمـل صـفـة اإلنـسـان الــ"بـحـري" ,وإن عـمـلـت ف مـهـن وحـرف
غـيـر الـبـحـر ,ورمبـا كـان ظـاهـري سـعـيـدا مـثـل إسـمـي ,لـكـن بـاطـنـي يـحـمـل مـن
الـسـعـادة الـشـيء الـكـثـيـر ,ومـن الـشـقـاء الـشـي األكـثـر ,تـلـك أهـم صـفـات اإلنـسـان
الـبـحـري ,وأجـدهـا ـ بـدون جـزم وال إصـرار ـ مـن صـفـات كـل تـاروتـي ,وتـلـك هـي
م ـعــادلــة احل ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ف جــزيــرة تــاروت ,ال ـتــي ال اس ـت ـط ـيــع ال ـهــروب م ـن ـهــا وإن
سـعـيـت وبـذلـت جـهـدي ,فـأنـا بـحـري ف إسـمـي ,وبـحـري ف رسـمـي ,واعـتـرف
بكل ما يحمله البحر من تناقضات ,من مد وجزر ,من عطاء وجفاء.
وألنـي خـرجـت الـى احلـيـاة ف هـذه اجلـزيـرة ,وألن اجـدادي مـن هـذه اجلـزيـرة
الـطـاعـنـة ف الـسـن ,صـرت "تـاروتـيـا" ولـقـبـت بــ "الـتـاروتـي" ,وأسـمـونـي بـ "سـعـيـد
ال ـتــاروتــي" فــال أنــا "س ـع ـيــد" مبــا ت ـع ـن ـيــه ال ـس ـعــادة مب ـع ـنــاهــا األعــم األش ـمــل ,وال أنــا
"تـاروتـي" مبـا تـعـنـيـه كـلـمـة "تـاروت" ,مـن الـنـقـاء والـزهـو ومـعـانـقـة الـتـاريـخ ,ولـكـن هـي
األقـدار جـاءت بـهـذه الـصـورة ,ولـم أكـن اسـائـل نـفـسـي ـ كـغـيـري ـ ملـاذا سـمـيـت
"تـاروت" بـهـذا اإلسـم ,وأظـن أن الـبـعـض يـعـرف ,والـبـعـض ـ مـثـلـي ـ ال يـعـرف,
ولـم يـجـد أويـجـتـهـد لـكـي يـعـرف ,ولـم يـقـرأ مـن كـتـب الـتـاريـخ والـتـراث مـا يـعـيـنـه
لـلـوصـول الـى هـذا املـعـنـى ..فـقـدميـا قـالـوا "لـكـل واحـد مـن اسـمـه نـصـيـب" ,فـمـن
كـان أسـمـه "سـعـيـدا" مـثـلـي فـرمبـا كـانـت حـيـاتـه سـعـيـدة ونـال نـصـيـبـا مـن إسـمـه,
تـلـك مـقـولـة ال أجـزم بـهـا ,وال أرفـضـهـا ,فـأنـا سـعـيـد بـإسـمـي ,وسـعـيـد بـأرضـي
وأه ـلــي ودي ـنــي ,ول ـك ـنــي غ ـيــر س ـع ـيــد ب ـح ـيــاتــي ,وغ ـيــر س ـع ـيــد ب ـش ـقــائــي وج ـم ـلــة
مـعـانـاتـي ,ومـا أحـمـلـه مـن أمـل ومـن إخـفـاقـات ونـقـاط ضـعـف ,جتـعـلـنـي غـيـر سـعـيـد
ف بـعـض األحـيـان ,فـظـاهـري سـعـيـد ,وبـاطـنـي بـه الـشـقـاء والـسـعـادة ,فـأنـا ـ كـمـا
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قـلـت ـ مـثـل الـبـحـر ,ظـاهـره جـمـيـل وبـاطـنـه يـنـطـوي عـلـى اجلـمـال والـثـروة مـن جـهـة,
وكـذلـك اخلـطـر واملـوت مـن جـهـة أخـرى .لـكـنّـي ـ وبـكـل ثـقـة ـ أنـا سـعـيـد ألنـي
تاروتي!
وف كـثـيـر مـن األحـيـان تـراودنـي اسـئـلـة حـائـرة ,حـول هـيـمـنـة الـبـحـر عـلـى
الـعـقـل ,وسـيـطـرتـه عـلـى الـسـلـوك ,كـيـف انـتـقـلـت الـى الـفـالح ,فـإنـا بـحـري وإن
عـمـلـت فـالحـا أو تـاجـرا ,او مـقـاوال ,أو مـحـامـيـا ,فـالــ "بـحـريـة" هـنـا ال عـالقـة لـهـا
بـاملـهـنـة ,وإن كـانـت كـل مـهـنـة تـعـطـي صـاحـبـهـا بـعـضـا مـن صـفـاتـهـا ,لـكـن الـبـحـر
يـشـمـل الـكـل بـخـيـره وشـرّه أيـضـا ,فـمـن غـاص الـبـحـر نـعـم بـخـيـره ,ومـن جـلـس
عـلـى الـشـاطـيء لـم يـتركـه الـبـحـر لـوحـده ,بـل جـعـلـه يـحـلـق ف عـالـم اخلـيـال ,وعـالـم
املـلـكـوت ,ويـتـدبـر ف قـدره ال ,فـنـقـلـه إلـى عـالـم آخـر ,فـكـانـت الـعـبـوديـة ,وأفـضـل
الـعـبـادات الـتـفـكـر ,وهـذا مـن عـطـاءات الـبـحـر حـتـى ملـن هـو كـسـول جـالـس عـلـى
الشاطيء!
تلك ابرز صفاتي ,اني بحري!
حـي أحتـدث عـن طـفـولـتـي ,فـهـي خـلـيـط مـن املـعـانـاة واآلهـات الـسـعـيـدة..
نـعـم "آهـات" لـكـنـهـا ف الـوقـت نـفـسـه "سـعـيـدة ,كـونـهـا بـعـيـدة عـن كـل أجـواء الـعـقـد
الـتـي يـعـيـشـهـا الـكـبـار ,واألمـراض واملـشـاكـل الـتـي تـأتـيـنـا ممـن يـكـبـرون ف أعـمـارهـم
ويـصـغـرون ف عـقـولـهـم ,وتـزداد كـلـمـا طـالـت مـدة حـيـاتـنـا ,فـأنـا مـا فـتـأت أسـمـع
الـداعـي ف شـهـر رمـضـان ف دعـاء أبـي حـمـزة الـثـمـالـي إذ يـقـول "مـالـي كـلـمـا طـال
عـمـري كـثـرت خـطـايـاي ,فـكـم أتـوب وكـم أعـود أمـا آن لـي أن اسـتـحـي مـن ربّـي",
والـذي أفـهـمـه بـأن األخـطـاء ال تـأتـي مـن الـصـغـار ,وإمنـا مـن الـكـبـار ,لـذا طـفـولـتـي
عـنـوان الـطـهـارة والـنـقـاء ,لـكـنـي  ,ورغـم مـاف طـفـولـتـي مـن نـقـاء ,فـإنـنـي أقـف عـنـدهـا
كـثـيـرا ,وأتـذكـرهـا كـثـيـرا ,وأبـكـي عـلـيـهـا كـثـيـرا ,ورمبـا أضـحـك مـن تـفـاصـيـلـهـا بـعـض
الـشـيء ,فـهـي طـفـولـة مـسـتـرجـلـة ,وبـهـا أحـداث كـثـيـرة ومـتـعـددة ,غـلـب عـلـيـهـا اجلـد
واالجـتـهـاد مـنـذ بـدايـتـهـا ,وسـادت ف مـعـظـم فـتـراتـهـا الـقـسـوة الـتـي ال يـتـصـف بـهـا
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األطـفـال ,لـذلـك فـهـي طـفـولـة لـكـنـهـا مبـعـنـى الـرجـولـة ,وهـنـا تـتـجـسـد الـصـفـة الـبـحـريـة
األخـرى ,حـيـث أن الـبـحـر مـثـل الـطـفـل جتـده هـادئـا سـاكـتـا ,لـكـنـك ال تـعـلـم مـاذا
يـجـري بـداخـلـه ,فـرمبـا ولـدت بـراكـي وزالزل مـن املـشـاعـر ,مـشـاعـر الـود واحلـقـد,
لدى الطفل ,فاألمراض تولد لدينا ونحن أطفال.
تـعـلـمـت مـعـانـي الـرجـولـة وأنـا طـفـل يـافـع ,فـأنـا عـشـت حـيـاة مـغـايـرة متـامـا حلـيـاة
كـل أبـنـاء جـيـلـي ,رغـم أنـنـا جـمـيـعـا أطـفـال ,ويـفـتـرض أن تـكـون مـسـيـرة حـيـاتـنـا
واحـدة ,أو مـتـشـابـهـة عـلـى أقـل الـتـقـاديـر ,فـلـيـس مـن الـعـدل وال مـن الـصـحـة أن
طـفـال يـعـمـل ف الـصـبـاح ,وطـفـال آخـر يـلـهـو ويـعـبـث ,لـكـن كـل شـيء ميـكـن أن
يـحـدث ف حـيـاتـنـا الـدنـيـا الـنـاقـصـة ,فـالـعـدالـة مـنـقـوصـة ,والـتـسـاوي بـي بـنـي الـبـشـر
مـحـدود أو شـبـه مـعـدوم ,فـقـد خـلـقـت احلـيـاة بـهـذه الـصـورة ,فـيـهـا الـبـائـس املـعـدم
والـغـنـي املـتـرف ,هـذه طـبـيـعـة احلـيـاة ال ميـكـن لـنـا أن نـغـيّـرهـا بـالـكـامـل ,وأقـصـى مـا
نـسـعـى إلـيـه أن نـصـل إلـى درجـة مـعـيـنـة مـن الـعـدالـة ,ولـكـن مـا كـل مـا يـتـمـنـى املـرء
يـدركـه ,فـالـطـفـولـة الـغـراء الـهـادئـة ,املـلـيـئـة بـالـلـهـو واملـرح لـم أعـرفـهـا ,ولـم متـر أحـداثـهـا
ع ـلــى ت ـفــاص ـيــل يــوم ـيــاتــي ال ـط ـفــول ـيــة ,ف ـلــم أع ـش ـهــا ك ـمــا عــاش ـهــا غ ـيــري مــن أب ـنــاء
جيلي..
كــان كــل شــيء ف ح ـيــاتــي كــان ي ـس ـيــر م ـب ـكــرا ,اس ـت ـي ـقــظ م ـب ـكــرا ,وأنــام
م ـب ـك ــرا ,وال ـق ـس ــوة ج ــاءت م ـب ـك ــرة ,وال ــرج ــول ــة دخ ـل ــت ف ك ـي ــان ــي وف ع ـم ــق
أحـاسـيـسـي قـبـل وقـتـهـا وقـبـل أوانـهـا ,سـبـقـت أقـرانـي ف املـعـانـاة ,وجتـاوزتـهـم ف
حتـمـل املـسـؤولـيـة ,حـمـلـت الـعـبء ف وقـت كـانـوا كـلـهـم يـلـعـبـون ويـدرسـون ,لـعـقـت
املـر والـصـبـر والـشـقـاء ,بـيـنـمـا كـانـوا ف أبـهـى حـلـة وافـضـل مـعـيـشـة ..هـذه املـقـارنـة لـم
تـأت بـدافـع احلـقـد ,وال الـغـيـرة ,بـقـدر مـا هـي تـوصـيـف احلـال ,والـتـوصـيـف يـحـمـل
ف ذاته ـ غالبا ـ صفة املعاناة ,التي تلقى بظاللها وضالالتها عليه..
تـرعـرعـت ف بـيـئـة قـاسـيـة ,ال تـعـرف مـعـنـى لـلـهـدوء والـسـكـنـيـة ,وال الـراحـة
والـرفـاهـيـة ,قـمـت مبـهـام وأعـمـال شـاقـة ,جـعـلـت لـلـشـبـاب والـكـهـول ,لـذلـك دخـلـت
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غـمـار الـصـنـائـع مبـخـتـلـف أشـكـالـهـا ,فـتـعـامـلـت مـع األحـجـار واألشـجـار ,ورعـايـة
وتـربـيـة األغـنـام ,كـلـهـا لـيـسـت مـن مـهـام األطـفـال ,وال هـي مـن صـمـيـم عـمـلـهـم,
وال يـقـدرون عـلـى شـيء مـن ذلـك ,هـي مـهـام ال يـقـوم بـهـا سـوى الـرجـال مـن ذوي
أعـمـار الـعـشـريـن ومـا فـوق ,ممـن فـتـلـت عـضـالتـهـم ,وتـفـتـحـت عـيـونـهـم ,وانـطـلـقـت
قــدرات ـهــم الــذه ـن ـيــة واجل ـســديــة ,وصــاروا م ـك ـلّ ـفــي ب ـت ـح ـمــل امل ـســؤول ـيــة ,وصــاروا
مـحـاسـبـي أمـام ربـهـم عـن كـل شـيء يـصـدرمـنـهـم ,إن خـيـرا فـخـيـر ,وإن شـرا فـشـر,
"فـمـن يـعـمـل مـثـقـال ذرة خـيـرا يـره ,ومـن يـعـمـل مـثـقـال ذرة شـرا يـره" ,تـلـك الـقـاعـدة
اإللـهـيـة تـطـبـق عـلـى الـبـالـغـي الـكـبـار ,ال عـلـى االطـفـال الـصـغـار ,لـكـنـهـا ـ وبـكـل
قـسـوة ـ طـبـقـت عـلـى صـبـي مـن صـبـيـان جـزيـرة تـاروت ,يـدعـى سـعـيـد بـن سـلـمـان
التاروتي.
إن هـذا الـصـبـي ـ وهـو أنـا ـ وف سـنـواتـه األولـى دخـل نـطـاق الـعـمـل ,وتـلـك
لـعـمـري بـدايـة مـبـكـرة جـدا لـعـالقـة حـمـيـمـيـة مـع الـشـقـاء ,لـيـغـرق ف وحـل املـعـانـاة
الـتـي يـبـكـي مـنـهـا الـبـعـض ,ويـفـتـخـر بـهـا الـبـعـض اآلخـر ,لـكـنـهـا تـبـقـى ـ عـلـى كـال
احلـالـي ـ مـعـانـاة ,ومـسـؤولـيـة وجـهـد بـدنـي ونـفـسـي لـم يـأت ف وقـتـه ,وتـنـطـوي عـلـى
دروس كـثـيـرة يـنـبـغـي أن تـنـقـل إلـى االجـيـال ..وف احلـقـيـقـة الـتـي ال مـفـر مـنـهـا إنـنـي
ومـنـذ طـفـولـتـي لـم أتـعـامـل ـ ف الـبـدايـة ـ بـشـكـل مـبـاشـر مـع الـبـشـر ,عـدا والـدي
ووالـدتـي وإخـوانـي ,وإمنـا كـان مـعـظـم وقـتـي الـطـفـولـي ونـشـاطـي مـنـذ نـعـومـة اظـفـاري
كـان مـع الـكـائـنـات احلـيـة ـ مـن غـيـر الـبـشـرــ فـقـد أدمـنـت ركـوب الـنـخـلـة ,وأنـا ملّـا
اكـمـل الـعـشـر سـنـوات ,إذ امـتـطـي تـلـك الـنـخـلـة بـوسـيـلـة الـركـوب لـهـا ,ومـا نـسـمـيـه بـ
"الـكـر" مـن بـدايـة املـوسـم وحـتـى نـهـايـتـه ,ومبـعـدل يـومـي ,فـالـنـخـلـة أعـاجلـهـا الـيـوم,
وأعـالـج غـيـرهـا غـدا ,وذلـك حـسـب مـراحـل الـدورة الـزراعـيـة اخلـاصـة بـإنـتـاج الـبـلـح
)الـرطـب( ,فـفـي الـبـدايـة اتـسـلـق الـنـخـلـة مـن أجـل إزالـة مـا يـعـتـريـهـا مـن لـيـف وكـرب
وشـوك ,وهـو مـا يـعـرف بــ"الـتـكـريـب" أو"الـتـرويـس" ,ثـم تـأتـي املـرحـلـة الـثـانـيـة وهـي
إعــداد ال ـن ـخ ـلــة لــإلث ـمــار ,أي ت ـقــدي ال ـن ـخ ـلــة ل ـلــزواج ,وزواج ال ـن ـخ ـيــل ي ـتــم اي ـضــا
بـاحـتـفـال كـبـيـر ,حـيـث نـقـوم نـحـن ـ الـنـخـلـويـة او الـنـخـالويـة ـ بـعـمـلـيـة تـلـقـيـح الـثـمـار
فـنـنـقـل "حـبـوب الـلـقـاح" مـن الـنـخـيـل املـذكـرة )الـفـحـل( ,وجنـعـلـهـا تـتـعـانـق مـع زهـرة

٨

الـنـخـيـل املـؤنـثـة ,الـتـي تـتـحـمـل املـسـؤولـيـة كـامـلـة فـيـمـا بـعـد هـذا الـزواج الـشـرعـي,
فـهـي )الـنـخـلـة( املـؤنـث ـ بـعـد هـذا الـتـزاوج ـ تـعـطـي الـثـمـار ,ويـتـعـامـل الـنـخـاولـة
مـعـهـا طـوال الـعـام ,ف حـي يـبـقـى الـنـخـل "الـفـحـل" صـامـتـا بـال دور مـعـظـم أيـام
الـسـنـة ,اال إذا جـاءه عـابـث مـن بـشـر أو حـشـر ,هـذه هـي احلـالـة الـذكـوريـة الـتـي
يـعـانـي مـنـهـا الـبـشـر ,وتـصـضـهـد مبـوجـبـهـا الـنـسـاء نـراهـا قـائـمـة بـقـرار الـطـبـيـعـيـة ف
الـنـخـيـل ,فـالـفـحـل )أو الـفـحّـال( ال يـؤدي دورا سـوى أن حـبـوب الـلـقـاح يـتـم نـقـلـهـا
مـنـه ,بـفـعـل الـبـشـر ,وأحـيـانـا بـفـعـل الـريـاح )وجـعـلـنـا الـريـاح لـواقـح( ..ثـم تـأتـي
مـرحـلـة ثـالـثـة وهـي "الـتـحـديـر" أي تـنـزيـل الـثـمـار ,حـتـى تـكـون ف مـتـنـاول الـيـد,
وتـكـون جـاهـزة لـلـقـطـف خـالل فـتـرة اإلنـتـاج ,حـيـث تـسـتـمـر هـذه الـعـمـلـيـة طـوال
فـصـل الـصـيـف الـذي ال يـرحـم أحـدا بـحـرارتـه ,وال يـتـرك أحـدا بـرطـوبـتـه ,ثـم تـأتـي
اخـيـرا مـرحـلـة "الـصـرام" وهـي تـنـزيـل مـا تـبـقـى مـن الـثـمـار إلـى األرض ,بـعـد انـتـهـاء
املـوسـم ,إذ لـم لـم يـعـد صـاحلـا لـألكـل كـرطـب ,لـيـؤكـل متـرا ,أو يـحـال إلـى أن يـكـون
ع ـل ـفــا تــأك ـلــه ب ـق ـيــة م ـخ ـلــوقــات ال احل ـيــة ,أو مــا ي ـس ـمــى لــدي ـنــا ف تــاروت بــ
"احلشف" ,أو يحال إلى مواقع إلنتاج عسل التمر.
إن عـالقـتـي مـع الـنـخـلـة بـحـسـكـهـا وجـذوعـهـا وعـراجـيـنـهـا وثـمـارهـا عـالقـة
شـخـصـيـة ,أعـانـقـهـا كـل يـوم ,وكـل يـوم لـدي حـديـث خـاص مـعـهـا ,وف فـصـل
الـصـيـف هـي الـتـي تـطـلـبـنـي ,وتـدعـونـي لـضـيـافـتـهـا ,فـاسـتـجـيـب لـتـلـك الـضـيـافـة,
واقـطـف مـا تـقـدمـه لـي رطـبـا جـنـيـا ,لـألكـل والـبـيـع والـضـيـافـة ورمبـا لـلـعـلـف ,أتـقـبّـل
هـدايـاهـا بـكـل صـدر رحـب ,وهـي تـسـتـقـبـلـنـي بـدون اعـتـراض ,وبـدون رفـض ,ل
درّهــا مــن ش ـجــرة م ـســاملــة ,ت ـع ـطــي بــال حــدود ,وت ـقــف شــام ـخــة أمــام كــل شــيء
سـلـبـي ,فـهـي حتـارب الـغـبـار ,وتـرفـض الـريـاح الـقـاسـيـة وتـقـاومـهـا ,وفـوق ذلـك فـهـي
رف ـي ـقــة بــأهــل الــذوق واجل ـمــال ,وال ـش ـعــراء واألدبــاء ,وف الــوقــت ن ـف ـســه ال ت ـق ـبــل
الـضـعـفـاء وذوي الـصـفـات اخملـمـلـيـة الـنـاعـمـة ,فـمـن يـأتـيـهـا بـهـذه الـصـفـة قـد تـغـدر بـه,
أنـهـا وال مـثـل الـبـحـر تـعـطـي بـال مـنّـة ,ولـكـنـهـا ال تـقـبـل تـقـدي الـعـطـاء بـدون جـهـد,
وال تـتـفـاعـل مـع الـفـئـات الـتـي دأبـت عـلـى الـراحـة ,ذوي الـبـنـيـة املـرهـفـة الـضـعـيـفـة,
ولـعـلـي هـنـا أتـذكـر أول يـوم صـعـدت فـيـه الـنـخـلـة ,وكـانـت قـصـيـرة جـدا ,لـم أسـتـطـع
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بـلـوغ مـنـتـصـفـهـا ,حـتـى سـقـطـت مـن اخلـوف ,فـكـان "الـكـر" حـاجـزا لـي ,فـجـعـلـنـي
أص ـطــدم بــوج ـهــي ب ـجــذع ال ـن ـخ ـلــة ال ـص ـلــب ,ومــا أن وص ـلــت الــى األرض إال وأنــا
مـخـضـب بـدمـي ,مـن أكـثـر مـن مـكـان ,مـن جـروح وخـدوش مـن فـمـي ,وأنـفـي,
وعـيـنـي ,لـكـنـهـا حـالـة واحـدة ,بـقـيـت مـاثـلـة ف الـذاكـرة ال تـتـغـيـر ,وال تـأخـذ مـنـهـا
عـوامـل الـتـعـريـة والـنـسـيـان شـيـئـا ,فـأنـا كـنـت ضـعـيـفـا صـغـيـرا جـاهـال بـطـريـقـة الـتـعـامـل
مـع الـنـخـلـة ,فـكـان هـذا هـو مـصـيـرى ,ولـكـن بـعـد هـذا املـوقـف ,فـهـمـت الـقـصـة وآلـيـة
الـتـعـامـل مـع الـنـخـلـة ,لـذلـك صـارت تـتـحـدث لـي وتـخـاطـبـنـي ,وتـرحـب بـي ,كـيـف
وأنـا مـن يـعـتـنـي بـهـا ,ويـرفـض أي عـبـث خـارج الـنـص بـحـقـهـا ,وأن أي شـخـص
يـريـد الـعـبـث ال ميـكـنـه الـوصـول إلـى نـخـلـة مـن نـخـالتـي ,حـيـث سـيـكـون مـصـيـره
أسـود مـثـل سـواد الـلـيـل ,كـمـا أنـي ال أسـمـح ألي طـيـر جـارح بـأن يـأخـذ لـه عـشـا
عـنـد الـنـخـالت الـتـي حتـت سـيـطـرتـي ,وال احلـيـوانـات والـقـوارض بـاسـتـطـاعـتـهـا أن
ت ـصــل ,ف ـهــي ال ت ـب ـحــث إال عــن ال ـن ـخ ـلــة الــوس ـخــة ال ـتــي بــدون راع ,امــا ال ـن ـخ ـلــة
الـنـظـيـفـة ال يـقـصـدهـا سـوى الـعـصـافـيـر والـبـالبـل وحـمـام الـنـخـيـل )الـفـواخـت(,
وكـلـهـا طـيـور جـعـلـت رسـال لـلـحـريـة والـسـالم ,تـأتـي لـلـنـخـلـة لـيـس بـهـدف االسـتـعـمـار
واإلقـامـة الـدائـمـة ,وإمنـا ألخـذ نـصـيـبـهـا املـكـتـوب لـهـا مـن الـرطـب ,بـدون عـبـث
وتـخـريـب ,بـعـكـس الـقـوارض والـسـوس واحلـشـرات ,وسـبـحـان اخلـالـق ,أن جـعـل
بـعـض اخملـلـوقـات نـظـيـفـة تـبـحـث عـن املـكـان الـنـظـيـف ,فـهـي طـاهـرة بـكـل مـا فـيـهـا
)م ـثــل ال ـبــالبــل وال ـع ـصــاف ـيــر واحل ـمــام( ,وه ـنــاك ح ـيــوانــات جن ـســة ال ـعــي ,وس ـخــة
املـلـمـس ,قـبـيـحـة الـشـكـل واملـنـظـر )مـثـل الـفـئـران والـقـوارض...الـخ( ,وسـبـحـان مـن
خـلـق وفـرّق ,فـالـنـخـلـة الـنـظـيـفـة يـقـصـدهـا اخملـلـوقـات الـنـظـيـفـة ,والـنـخـلـة غـيـر الـنـظـيـفـة
هي مأوى لكل حيوان على شاكلتها.
تـلـك صـفـات عـمـتـي الـنـخـلـة ,وقـصـة عـالقـتـي بـهـا ,ومـعـانـاتـي مـعـهـا ,فـفـي
حـال وجـد الـرطـب ف عـراجـي )عـذوق( الـنـخـلـة يـنـبـغـي عـلـى هـذا الـطـفـل الـغـض
الـصـغـيـر الـهـزيـل ,ألن يـقـوم بـنـفـسـه بـعـمـلـيـة الـصـعـود وجـنـي الـرطـب مـنـهـا ,ووضـع
ذلـك احملـصـول ف الـسـلـة اخملـصـصـة لـذلـك والـتـي تـدعـى »اخملـرفـة« ,ويـحـمـلـهـا عـلـى
رأســه أث ـنــاء ال ـص ـعــود وال ـه ـبــوط مــن وإلــى ال ـن ـخ ـلــة ,ويــذهــب ب ـهــا الــى الــزبــائــن
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والـعـمـالء ,فـهـو يـذهـب إلـى داريـن مـشـيـا عـلـى األقـدام إلـى مـسـافـة  3كـلـيـومـتـرات,
وداريـن هـذه هـي واحـدة مـن شـقـيـقـات تـاروت أضـافـة إلـى )الـربـيـعـيـة وسـنـابـس(,
واجلـامـع بـيـنـهـمـا ف الـنـطـاق اجلـغـراف جـزيـرة تـاروت ,الـتـي نـنـتـسـب إلـيـهـا كـلّـنـا,
ورغـم احلـمـيـمـيـة ف الـعـالقـة االجـتـمـاعـيـة مـع داريـن اال أن الـوصـول لـهـا ال يـتـم ف
كـثـيـر مـن األحـيـان ف ظـروف مـواتـيـة ,إذ ان الـطـريـق يـغـرق مبـاء الـبـحـر مـع بـدايـة
ومـنـتـصـف ونـهـايـة كـل شـهـر هـجـري تـصـل الـى عـنـق الـطـفـل ذي الـسـنـوات الـعـشـرة
األولـى ,الـذي عـلـيـه أن يـعـبـر ذلـك الـبـحـر ,وعـلـى رأسـه اخملـرفـة لـيـصـل الـى داريـن,
ثـم يـأتـي الـعـصـر ف الـظـروف نـفـسـهـا ,وعـلـى الـطـريـق نـفـسـه ,وبـعـد ذلـك الـتـعـب
عـلـيـه أن يـعـد الـعـدة لـيـوم الـغـد ,أي صـعـود الـنـخـلـة وتـعـبـئـة تـلـك الـسـلـة )اخملـرفـة(
وجتـهـيـزهـا ,متـهـيـدا لـنـقـلـهـا وبـيـعـهـا ف داريـن وغـيـر داريـن ,حـيـث أن أهـالـي داريـن ال
يـتـعـامـلـون ـ ف الـغـالـب ـ مـع الـنـخـيـل ,وإمنـا هـم أهـل صـيـد وأهـل بـحـر ,بـحـكـم
مـتـاخـمـة بـلـدتـهـم لـلـبـحـر ,واقـتـرابـهـا الـكـلـي مـنـه ,فـكـل مـن يـولـد ف داريـن ,البـد
وأن يـكـون صـيـادا ,او عـامـال ف نـشـاط لـه عـالقـة مـبـاشـرة بـالـبـحـر ,لـذلـك فـحـاجـتـهـم
مـن الـتـمـر والـرطـب تـأتـي مـن الـشـقـيـقـة تـاروت اجملـاورة ,تـلـك مـن حـكـمـة ال أن
جـعـل الـتـكـامـل بـي األم والـشـعـوب ,كـذلـك بـي الـقـرى واملـدن ,لـذلـك فـالـرطـب
والـتـمـر مـسـتـمـر لـلـوصـول الـى داريـن ,ولـكـن الـعـقـبـة املـؤقـتـة الـتـي تـأتـي خـالل بـدايـة
ومنتصف ونهاية كل شهر ,اتخطاها بكل ما أوتيت من قوة ,واحلمد ل.
ويـحـدث ف بـعـض األيـام أن أقـوم بـنـقـل كـمـيـة مـن الـرطـب الـى إنـاس ف
مـنـازلـهـم ,ويـتـم حـسـاب ذلـك عـن طـريـق "عـصـا" يـابـسـة مـن جـريـد الـنـخـل ,نـسـمـيـهـا
"ال ـفــرض" ن ـقــوم بــأخــذ جــزء ص ـغ ـيــر م ـن ـهــا ,ف كــل مــرة ي ـتــم تــزويــد امل ـس ـت ـح ـقــي
بـالـرطـب ,فـهـذه الـعـصـا مبـثـابـة الـدفـتـر ,الـذي مـن خـاللـه يـثـبـت أن الـعـمـلـيـة قـد
متت ,وإن "مخرفة" الرطب قد وصلت ,ويتم أخذ األجرة كاملة مع نهاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املـوسـم ,وتـلـك طـريـقـة مـتـبـعـة مـن قـبـل الـعـامـلـي ف بـسـاتـي الـنـخـيـل ف جزيـرة
تـاروت ,فـقـد يـكـون مـسـتـقـبـل املـنـتـج هـو نـفـسـه مـالـكـا لـبـسـتـان كـبـيـر مـن الـنـخـيـل,
فـيـقـوم بـتـأجـيـر مـلـكـه وحـاللـه مـن الـنـخـيـل الـى الـفـالح "الـنـخـالوي" لـالعـتـنـاء بـه,
وتـطـويـره وتـعـمـيـره ,مـقـابـل أجـرة مـالـيـة بـسـيـطـة ,مـع تـوفـيـر "مـخـرفـة" رطـب جـديـدة,
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مـرة كـل يـومـي ,يـأتـي الـفـالح "الـنـخـالوي" مبـخـرفـة مـعـبـأة ويـأخـذ أخـرى فـارغـة ,أو
بـهـا رطـب تـالـف ,غـيـر صـالـح لـألكـل ,وذلـك طـوال املـوسـم ,ومـا يـبـقـى مـن الـرطـب
ي ـت ـصــرف ف ـيــه "ال ـن ـخــالوي" مبــا ي ـشــاء ..لــذلــك جتــد أن امل ـســاحــات ال ـك ـب ـيــرة مــن
الـنـخـيـل سـمـيـت بـأسـمـاء اصـحـابـهـا ,مـثـل مـزرعـة الـكـويـتـي ,الـتـي أجـرّهـا شـيـخـان
الـفـارس )وهـو كـويـتـي( إلـى اسـرة آل جـمـعـان ,ومـزرعـة أبـو عـايـشـة ,تـعـود ألسـرة
حتـمـل هـذا األسـم ,وهـنـاك بـسـاتـي كـبـيـرة سـمـيـت بـأسـمـاء غـريـبـة نـوعـا مـا مـثـل
ق ـط ـعــة اآلغــا ,وال ـبــاشــالمــا ,وس ـهــم ال ـس ـيــد ,واحل ـس ـي ـن ـيــة ,واحل ـل ـي ـبــي ,وســودة,
وقـضـبـة ,واخلـضـاري وكـلـهـا تـعـود الـى مـالكـهـا األصـلـيـي ,الـذيـن بـدورهـم يـؤجـرون
أمـالكـهـم الـى الـفـالحـي مـقـابـل تـوفـيـر حـاجـتـهـم مـن الـرطـب والـتـمـر ,وقـد يـكـون
املـالـك شـخـصـا مـن خـارج تـاروت مـثـل اآلغـا والـسـيـد وبـن جـمـعـة والـكـويـتـي ,وقـد
يـكـون مـن داخـل تـاروت ,وهـو مـشـغـول بـأعـمـالـه اخلـاصـة ,فـيـقـوم بـتـأجـيـر نـخـيـلـه الـى
"الـنـخـالوي" لـالعـتـنـاء بـهـا ,مـقـابـل أجـرة مـعـيـنـة ,وتـزويـده بـحـاجـتـه مـن الـرطـب
وال ـت ـمــر طــوال املــوســم ..وي ـحــدث أن ال ـن ـخــالوي ي ـع ـمــل ل ـصــالــح مــالــك ,ول ـكــن
بـالـنـسـبـة لـي ولـوالـدي وجـدي كـنـا نـعـمـل ألنـفـسـنـا ,ولـصـاحلـنـا فـاملـزرعـة لـنـا نـحـن
منـلـكـهـا وجنـنـي ثـمـارهـا ,ونـقـوم بـبـيـع مـا تـنـتـجـه مـزرعـتـنـا ,وكـل الـعـائـد يـعـود لـنـا ,وال
ندفع إيجارا وال حقا ألحد.
مــن ه ـنــا ,فــال ـن ـخ ـيــل ق ـصــة ح ـيــاة ,ت ـبــدأ وال ت ـن ـت ـهــي ,وإن ـنــي وك ـل ـمــا أرى
الـنـخـلـة ,أي نـخـلـة ,وف أي وقـت ,وكـلـمـا تـسـلّـقـت واحـدة مـنـهـا ,تـعـود بـي الـذاكـرة
الى والدي وجدي ,اللذين يكرران دائما بأن النخلة هي أمنا,
وأذكر أني سألت والدي:
ـ وكيف تكون النخلة أمنا وعمتنا?
فرد علي :
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ــ ألنها معنا من الوالدة ,وحتى القبر.
ــ وكيف يكون ذلك?
ــ إن الـولـد ف بـطـن إمـه يـتـغـذى عـلـى الـتـمـر والـرطـب ,فـهـو أفـضـل الـغـذاء,
لـذلـك امـر ال الـصـديـقـة مـري )ع( أثـنـاء احلـمـل بـأن تـهـز الـنـخـلـة وتـأكـل الـرطـب
اجلـنـي) ,وهـزي إلـيـك بـجـذع الـنـخـلـة تـسـاقـط عـلـيـك رطـبـا جـنـيـا( ..فـكـان لـسـيدنـا
املـسـيـح )ع(غـذاء ودواء ,وأفـضـل شـيء لـلـطـفـل ف بـطـن أمـه هـو الـرطـب والـتـمـر..
فهي معنا ـ يا ولدي ـ ونحن ف بطون أمهاتنا.
ـ وكيف ياوالدي العزيز أن النخلة تبقى معنا طوال حياتنا إلى القبر?
ــ إنـنـا ف حـيـاتـنـا نـأكـل الـرطـب والـتـمـر والـدبـس وكـافـة مـنـتـجـات الـنـخـلـة,
واخلـبـز الـذي نـأكـلـه يـأخـذه اخلـبـاز مـن الـتـنـور الـذي يـشـتـعـل مـن الـسّـجـي والـسـعـف
واخلــوص وك ـل ـهــا مــن ال ـن ـخ ـلــة ,وك ـل ـنــا جن ـلــس ع ـلــى احل ـص ـيــر امل ـص ـنــوع مــن أوراق
الـنـخـيـل ,وبـيـوتـنـا كـانـت عـشـشـا بـنـيـنـاهـا مـن سـعـف الـنـخـل وجـذوعـهـا ,وحـتـى
األسـرّة الـتـي يـنـام عـلـيـهـا األطـفـال تـعـتـمـد عـلـى جـريـد الـنـخـل ,هـذا فـضـال عـن أن
فـضـالت الـنـخـل يـتـم الـتـخـلـص مـنـهـا بـاحلـرق ,فـتـكـون أحـد وسـائـل الـتـدفـئـة ف
فـصـل الـشـتـاء ,وإذا مـتـنـا يـقـوم مـجـهّـز املـوتـى بـوضـع قـطـعـتـي مـن الـسـعـف األخـضـر,
حتـت إبـط املـيـت ,ويـرى أنـهـا تـخـفـف عـلـيـه ضـغـطـة الـقـبـر ,وإذا متـت مـواراة املـيـت
ف حلـده ,يـتـم تـغـطـيـة الـلـحـد بـقـطـعـة حـصـيـر صـنـعـت مـن أوراق )خـوص( الـنـخـلـة,
ومن ثم يوضع عليه قطع من جذوع النخل ايضا ,حتدد طول ومكان القبر..
ع ـلــى ضــوء ذلــك ,ع ـقــدت عــالقــة خــاصــة مــع ال ـن ـخ ـلــة م ـنــذ أن ك ـنــت
طـفـالفـهـي تـولـي عـنـايـة بـاإلنـسـان ,جـسـده وذوقـه وسـكـنـه ,وتـعـتـنـي بـاحلـيـوان وتـوفـر
لـهـا غـذاء وسـكـنـا وهـدوءا ,وكـذلـك احلـال بـالـنـسـبـة لـلـطـيـر فـال يـجـد مـكـان آمـنـا لـه
مثل النخلة ,وتعتني نخلتنا بأجوائنا فتقاوم الغبار والرياح العاتية..
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تـلـك هـي حـيـاتـي األولـى ,طـفـولـة مـسـتـرجـلـة ,حـيـث ان طـفـال ف سـنـواتـه
األولـى ,يـعـانـق الـنـخـلـة ف مـرحـلـة اإلعـداد ,ويـعـانـقـهـا ف مـرحـلـة احلـصـاد وجـنـي
الـثـمـار ,ثـم يـقـوم بـدوره ف مـرحـلـة أخـرى يـحـمـل الـسـلـة أو »اجلـفـيـر« ويـقـوم بـجـمـع
الـرطـب الـسـاقـط مـن الـنـخـيـل ,فـمـا أن يـنـتـهـي مـن جـمـع مـنـتـج نـخـلـة حـتـى يـنـتـقل
إلـى نـخـلـة أخـرى ,وهـكـذا طـوال الـيـوم ,وبـعـد ذلـك يـقـوم هـو بـنـفـسـه بـتـنـظـيـف هـذا
املـنـتـج وإعـداده لـيـكـون طـعـامـا يـقـدم الـى احلـيـوانـات »الـبـقـر والـغـنـم« ,إنـهـا عـمـلـيـة
تـوفـيـر الـطـعـام لـلـبـشـر ثـم احلـيـوانـات أيـضـا ..أنـهـا قـصـة مـعـانـاة صـعـبـة ,بـل شـديـدة
الـصـعـوبـة ..فـالـنـخـلـة أولـى الـصـنـائـع الـتـي زاولـتـهـا ,وأجـريـت مـعـهـا الـعـديـد مـن
احلـورات ,وأشـهـد أنـهـا كـانـت صـادقـة مـعـي ,مـنـحـتـنـي ـ بـفـضـل ال ـ الـغـذاء,
وسـاعـدتـنـي ف كـسـب عـيـش كـري ,وقـد نـعـمـت ف ظـلـهـا مـبـكـرا وعـشـت ف مـنـزل
بـنـى مـن سـعـفـهـا ,وسـكـنـت عـلـى سـريـر صـنـع مـن الـسـعـف الـيـابـس ,وإذا القـيـت
ربـي جـل شـأنـه فـسـوف يـكـون بـعـض أجـزاء الـنـخـلـة رفـيـقـة لـي ,ال أظـن أن صـديـقـا
يسامر صديقه طوال هذه الفترة ,مثلما فعلت معي النخلة.
ومـا أن بـلـغـت الـسـادسـة مـن الـعـمـر ,أي بـعـد عـام مـن تـكـلـيـفـي بـهـذه املـهـام
الـصـعـبـة عـلـى مـن هـم ف مـثـل عـمـري ,بـدأت مـهـام أخـرى ,تـضـاف إلـى مـهـامي
الـنـخـلـويـة ,فـ "سـعـيـد الـتـاروتـي" ف عـالـم مـخـتـلـف ,واملـهـام الـصـعـبـة تـتـضـاعـف عـلـيـه
عـامـا بـعـد عـام ,وتـزداد مـع كـل سـنـة يـكـبـر فـيـهـا هـذا الـصـبـي الـغـض ,فـاملـسـؤولـيـة
عـلـى مـسـتـوى الـسـن ,فـمـا يـحـتـمـلـه الـصـغـيـر غـيـر مـا يـحـتـمـلـه الـكـبـيـر فـاألكـبـر,
مهامي احلـياتية بدأت بالنخلة ,فما أن تنتهى مهمة النخلة) ,وهي نهاية مؤقتـة
ت ـت ـجــدد يــومــا ب ـعــد يــوم( ,ح ـتــى ي ـضــاف ل ـهــا م ـهــام أخــرى دون أن ت ـتــوقــف امل ـهــام
األولـى ,فـبـعـد الـتـعـامـل مـع الـنـخـلـة جـاءت مـهـمـة الـسـرحـان بـالـغـنـم ف الـبـسـاتـي
وسـقـايـتـهـا مـن الـعـيـون الـتـي كـانـت تـاروت عـامـرة بـهـا ,أي أن هـذا الـطـفـل يـفـتـح
احلـظـيـرة )الـزريـبـة( ويـخـرج مـع الـغـنـم وال يـرجـع إال مـع أذان الـظـهـر ,لـيـرجـع فـيـمـا
بـعـد ف بـرنـامـج صـعـب لـلـغـايـة ,لـم يـقـتـصـر عـلـى الـنـخـلـة وركـوبـهـا وجـنـي مـا تـعـطـي
مـن ثـمـارهـا ,وإمنـا أضـيـف إلـى هـذا الـبـرنـامـج بـرنـامـج آخـر وهـو الـسـرحـان بـالـغـنـم,
ونـقـلـهـم مـن احلـظـيـرة الـى الـبـسـتـان ,ألـم أقـل بـأنـي لـم أتـعـامـل مـع الـبـشـر ,وأمنـا مـع
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اخملـلـوقـات األخـرى ,فـالـنـخـلـة هـي الـصـديـق الـدائـم طـول الـعـام ,لـيـأتـي وف الـوقـت
نـفـسـه احلـيـوانـات األخـرى ,وهـي الـغـنـم ,فـأذهـب الـى الـنـخـلـة مـع الـغـنـم سـويـة,
فــال ـغ ـنــم يــرعــى وميــرح وي ـســرح وأنــا أمــارس دوري مــع ال ـن ـخ ـلــة أو مــع ال ـغ ـنــم ف آن
واحـد ,ولـلـغـنـم قـصـة أخـرى ,رمبـا كـانـت مـهـمـتـهـا أسـهـل مـن نـاحـيـة الـتـعـامـل مـع
الـنـخـلـة ,كـون هـذا احلـيـوان ميـلـك مـن الـقـدرة عـلـى احلـركـة كـي يـعـتـمـد عـلـى نـفـسـه
ف األكـل والـشـرب والـتـنـاسـل ,بـعـكـس الـنـخـلـة الـتـي نـقـوم ـ نـحـن الـبـشـر ـ بـكـل
اعـمـالـهـا ,فـنـحـن نـسـقـيـهـا ونـنـظـفـهـا ,ونـتـكـفـل بـعـمـلـيـة الـتـالقـح بـي املـذكـر واملـؤنـث,
ومـع ذلـك فـإن الـسـرحـان مـع الـغـنـم يـتـطـلـب جـهـدا أقـل مـن جـانـب وجـهـدا أكـثـر
وأصـعـب مـن جـانـب آخـر ,فـأنـت ف وقـت مـا تـتـعـامـل مـع نـخـلـة واحـدة ,لـكـنـك ف
حـال الـغـنـم تـتـعـامـل مـع عـشـرة حـيـوانـات ,تـدعـهـا تـأكـل وتـشـرب ف املـزرعـة ,لـكـنـك
ف وقـت مـا تـقـوم بـعـمـلـيـة تـنـظـيـف شـامـلـة ألكـثـر مـن  15حـيـوانـا ف وقـت واحـد,
فـالـغـنـم ايـضـا حـيـوان خـلـق لـكـي نـنـعـم بـلـحـمـه ولـبـنـه وصـوفـه ووبـره ,وقـد سـخـرّه ال
لـنـا ,ورزقـنـا خـيـره ,ونـحـن بـدورهـا نـرعـى هـذا احلـيـوان ونـحـافـظ عـلـيـه ,ونـسـعـى
لتربيته وعلفه وسقيه.
وهـكـذا مـرّت حـيـاتـي األولـى ,اتـنـفـس الـهـواء الـنـقـي ف الـصـبـاح الـبـاكـر ,وأنـا
ف الـطـريـق الـى املـزرعـة ,وفـيـهـا اشـم روائـح الـسـعـف والـرطـب واملـاء والـلـيـف تـارة,
وأشم روث الغنم تارة أخرى ,واسمع صوت حركات السعف تتهافت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
بـعـضـهـا وتـتـعـانـق مـحـدثـة نـغـمـا خـاصـا ال يـعـرفـه سـوى الـنـخـاولـة مـحـتـرفـو الـعـمـل
الـنـخـلـوي ,أو أصـغـي إلـى مـأمـآت )صـرخـات( اخلـرفـان مـع بـعـضـهـا ,أو تـغـريـدات
الـبـالبـل وزقـزقـات الـعـصـافـيـر ,ونـداءت الـفـواخـت ,الـتـي نـظـن ـ نـحـن اهـالـي جـزيـرة
تـاورت ـ بـانـهـا تـنـادي عـلـى ابـنـتـهـا ,وحـي أديـر نـظـري هـنـا أو هـنـاك اجـد كـل نـخـلـة
تـتـنـظـر عـاشـقـهـا وصـديـقـهـا ,وأجـد نـطـاح اخلـرفـان وسـلـوكـيـاتـهـم الـيـومـيـة الـبـريـئـة,
وبـعـد هـذا اجلـهـد الـبـدنـي الـيـومـي ,تـبـدأ عـمـلـيـة احلـسـاب مـع الـعـمـالء والـزبـائـن,
وكل ما يتم حتصيله يتم تسليمه إلى الوالد ,فهو رب األسرة وكلنا نأمتر بأمره.
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الـوالـد كـلّـفـنـي مبـهـمـة رعـايـة الـنـخـيـل ,ويـتـابـعـنـي يـومـيـا ,ويـعـمـل مـعـي ,أو أنـا
أعـمـل مـعـه وحتـت إدارتـه ,لـكـنـه ف بـعـض األوقـات ,خـصـوصـا ف فـتـرات الـلـيـل
يـزاول مـهـنـة اخـرى تـضـاف الـى مـهـنـة الـنـخـلـوة ,اال وهـي الـصـيـد ف الـبـحـر ,فـهـو
يـدخـل الـبـحـر ف األسـبـوع أكـثـر مـن مـرة ,وهـدفـه الـصـيـد والـبـيـع ,وتـوفـيـر الـغـذاء..
رجـل اتـسـم بـاحلـكـمـة والـصـمـود امـام حتـديـات احلـيـاة ,ال يـتـوقـف عـن الـعـمـل ال
الـصـيـف وال الـشـتـاء ,وكـل شـيء بـحـسـبـه ,وحـسـب مـوسـمـه ,فـيـعـتـمـد عـدة وسـائـل
لـلـصـيـد ,وف بـعـض األيـام ـ وحـسـب الـظـروف ـ كـنـت أرافـقـه ,وأجـده كـم هـو جـاد
ف حـيـاتـه ,ويـسـتـمـتـع بـوقـتـه مـع الـبـحـر ,فـيـصـيـد تـارة بـالـشـبـاك الـصـغـيـرة )الـسـالـيـة(,
وتـارة يـضـع عـددا مـن األوانـي الـصـغـيـرة ويـغـطـيـهـا بـقـطـعـة قـمـاش سـمـيـكـة ,ويـسـمـيـهـا
"الـلـقـيـة" ,فـيـأخـذ بـعـض الـصـيـد ,وقـد تـطـور وضـعـه وصـارت لـديـه مـحـمـيـة لـصـيـد
األسـمـاك ,تـسـمـى )احلـظـرة( ,هـي ال تـعـدو أن تـكـون مـنـطـقـة لـيـسـت كـبـيـرة ,يـتـم
إحـاطـتـهـا بـعـدد مـن جـريـد )سـعـف الـنـخـل( ,فـتـأتـي األسـمـاك لـهـا ف فـتـرة املـد,
وتـبـقـى فـيـهـا ال تـخـرج مـن مـكـانـهـا ف فـتـرات اجلـزر ,فـتـكـون ف مـتـنـاول الـصـيـاد,
كـلـهـا عـمـلـيـات صـيـد يـومـيـة تـتـم بـغـايـة الـسـهـولـة ,عـدا أن صـعـوبـتـهـا تـظـهـر ف اجلو
املـتـغـيّـر بـي الـصـيـف والـشـتـاء ,ومـا حتـدثـه مـن ريـح عـاصـفـة أو أمـطـار قـاصـفـة قـد
تـؤخـر مـن كـمـيـة الـصـيـد ,وقـد تـدفـع الـصـيـاد لـعـدم دخـول الـبـحـر ,فـالـبـحـر يـهـدأ
لوحده ,ويكتئب ويزمجر مع هبوب الريح.
والـدي اخـتـار لـي أن أكـون نـخـالويـا ,واخـتـار لـنـفـسـه أن يـكـون صـيـادا بـحـارا,
مـتـخـصـصـا ف صـيـد األسـمـاك والـروبـيـان ,مـع خـبـرتـه الـطـويـلـة ف شـؤون الـنـخـيـل,
تلك حالة من تقاسم األدوار ف هذه احلياة.
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لـقـد كـنـت أتـوقـع مـع بـلـوغـي الـسـن الـسـادسـة مـن الـعـمـر ,أن أحـمـل حـقـيـبـة
الـدراسـة مـثـلـي مـثـل غـيـري ,وأكـون طـالـبـا ف املـدارس ,الـتـي دخـلـت حـيـاة الـنـاس,
واقـتـحـمـتـهـا عـلـى حـي غـرة ,وبـرضـا مـنـهـم وتـرحـيـب ,إذ صـار الـنـاس يـتـهـافـتـون عـلى
املـدارس لـطـلـب الـعـلـم ,وبـدأت تـنـحـسـر طـرق الـتـعـلـيـم ف الـكـتـاتـيـب ,ولـم يـعـد
مـجـديـا وجـود املـعـلـم واملـعـلـمـة ,فـاحلـيـاة اجلـديـدة حـيـاة عـلـم ومـدارس وكـتـب وأقـالم
وشـهـادات ,ولـم يـعـد كـافـيـا ألن يـتـعـلـم الـواحـد مـنـهـا قـراءة الـقـرآن والـسـيـرة الـنـبـويـة
فـقـط ,بـل البـد وأن يـتـوج هـذا الـعـلـم املـقـدس بـعـلـوم أخـرى كـالـريـاضـيـات والـكـيـمـيـاء
والفيزياء واللغة والنحو والصرف  ...الخ.
كـنـت امـنّـي نـفـسـي بـالـدراسـة واملـدرسـة ,ولـكـن بـدال مـن ذلـك ,ت تـكـلـيـفـي
بـاسـتـالم حـظـيـرة )زريـبـة( املـاشـيـة ,كـعـمـل إضـاف عـلـى عـمـلـي مـع الـنـخـيـل ,فـصـرت
راعـيـا ونـخـالويـا ف آن واحـد ,فـبـدال مـن تـعـلـم احلـسـاب والـقـراءة ,تـعـلـمـت كـيـف
أسـرح بـاملـاشـيـة ,وأتـنـقـل بـهـا بـي مـزارع تـاروت ,املـلـيـئـة بـاملـاء والـعـشـب ,حـيـث ان
املـاء ف تـاروت ف كـل مـكـان ,والـبـسـاط األخـضـر يـطـغـى عـلـى أكـبـر مـسـاحـة يـابـسـة
مـوجـودة ف جـزيـرة تـاروت ,وال وجـود لـألراضـي الـبـور اال قـلـيـال جـدا ,حـتـى أن
بـيـوت بـعـض الـنـاس مـشـيـدة داخـل مـزارع الـنـخـيـل الـتـي متـأل اجلـزيـرة ,فـاملـزارع تـكـاد
تـغـطـي الـبـشـر ..وبـدال مـن تـعـلـم اجلـغـرافـيـا تـعـلـمـت كـيـف أنـقـل الـرطـب الـى جـزيـرة
داريـن وأعـرف زقـاقـات الـديـرة ,وأسـرع وأسـهـل الـطـرق الـى الـربـيـعـيـة وسـنـابـس,
وبـدال مـن الـكـتـابـة عـلـى الـورق والـقـرطـاس عـلّـمـنـي والـدي كـيـف اتـعـامـل مـع عـصـاة
"الـفـرض" ,وأحـسـب حـسـاب الـزبـائـن ,فـتـصـل الـبـضـاعـة إلـى الـزبـون ويـتـم إزالـة جـزء
بـسـيـط مـن تـلـك الـعـصـا الـتـي هـي سـعـفـة نـخـل يـابـسـة قـوّيـة ..وبـدال مـن الـهـنـدسـة
واجلـبـر واحلـسـاب صـرت احـسـب كـم "مـخـرفـة" وصـلـت الـى هـذا الـعـمـيـل ,وكـم
"قـلـة" كـان نـتـاج هـذا الـعـام ,وبـدال مـن دروس الـتـاريـخ صـرت أعـرف مـتـى يـنـضـج
الـرطـب ويـنـتـقـل مـن مـرحـلـة الـصـغـر ,أو مـا نـسـمّـيـه "احلـبـمـبـو" ,الـى اخلـالل )حـيـث
يـكـون لـون الـبـلـح مـائـال لـلـخـضـرة الـفـاحتـة ,وقـد كـبـر حـجـمـه( ,ومـتـى يـكـون بـسـرا
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)بـالـلـون األحـمـر أو االصـفـر( ,ومـتـى يـكـون صـاحلـا لـلـقـطـف واألكـل ,وبـدال مـن
اتـقـانـي الـلـغـة الـعـربـيـة واالجنـلـيـزيـة اتـقـنـت لـغـة الـصـرم والـقـطـع وصـنـاعـة "الـسـلـوق"
و"اخلـمـال" وشـيـئـا مـن لـغـة احلـيـوانـات فـصـرت أعـرف مـاذا يـريـد اخلـروف حـيـنـمـا
يـطـلـق مـأمـأتـه هـل هـو جـائـع أم عـطـشـان أم خـائـف فـألـبـي طـلـبـه ,وبـدال مـن اجلـمـع
وال ـطــرح وال ـضــرب صــرت أج ـمــع ال ـت ـمــر وافــرز م ـنــه ال ـتــالــف وال ـيــابــس )احل ـشــف(
وأحـيـلـه الـى عـلـف مـن أجـود انـواع الـغـذاء إلـى احلـيـوانـات ,وبـدال مـن دروس الـعـلـوم
واألحـيـاء صـرت أعـرف أنـواع ومـواسـم ثـمـار الـنـخـيـل وصـفـاتـه ,إذ يـبـدأ املـوسـم مبـنـتـج
الـنـخـلـة "املـاجـيـة" وهـي مـع إخـتـهـا "الـبـكـيـرة" تـنـزل أول املـوسـم ,فـيـقـبـل عـلـيـهـا الـنـاس,
ثـم تـأتـي الـنـخـلـة "الـغـرّا" وتـأخـذ الـسـوق مـنـهـمـا ,فـال يـعـود أحـد يـقـبـل عـلـيـهـمـا ,فـإذا
بـقـى شـيء مـن رطـب )املـاجـي والـبـكـيـرة( ف الـعـذوق ,يـتـم صـرمـهـا ,لـكـن مـنـتـجـهـا
ال يـصـلـح ألن يـكـون متـرا وال يـعـطـي عـسـل الـتـمـر )الـدبـس( ,لـذلـك فـهـي تـصـلـح
ألن تـكـون عـلـفـا لـلـحـيـوانـات ,واحلـال نـفـسـه مـع رطـب "الـغـرّا" ,الـذي يـأتـي سـريـعـا
ويـنـتـهـي سـريـعـا ,نـظـرا لـإلقـبـال عـلـيـه ,وإذا مـا طـال ف عـذوقـه ,فـإن مـصـيـره الـتـلـف,
فـيـكـون صـاحلـا ألن يـصـبـح غـذاء لـلـمـواشـي ,مـثـلـه مـثـل مـا سـبـقـه ,ذلـك بـعـكـس
األص ـنــاف األخــرى ذات ال ـغــزارة ف االن ـتــاج ,وال ـقــدرة ع ـلــى مــواج ـهــة ت ـق ـل ـبــات
الـطـقـس مـن حـرارة ورطـوبـة وريـح ,فـضـال عـن جـودتـهـا وامـتـالكـهـا خلـاصـيـة االنـتـاج
الـسـنـوي الـكـامـل ,وأبـرزهـا "اخلـالص" و"اخلـنـيـزي" ,فـهـمـا صـاحلـان لـألكـل رطـبـا
طـازجـا مـن الـنـخـلـة مـبـاشـرة ,وهـمـا أيـضـا صـاحلـان ـ بـقـدرة ال ــ عـلـى أن يـتـحـوال
إلـى متـر بـعـد عـمـلـيـة الـنـضـج الـتـام والـتـعـبـئـة ,كـمـا ميـكـن أخـذ )الـدبـس( مـنـهـمـا بـعـد
عـمـلـيـة تـسـيـيـل لـهـمـا ف األمـاكـن اخلـاصـة بـهـا ,والـي نـسـمـيـه "الـفـدا" ,كـمـا ميـكـن ان
يـؤخـذ الـرطـب اخلـنـيـزي ,قـبـل أن يـصـل الـى مـسـتـوى الـنـضـج الـكـامـل فـيـكـون ف
مــرح ـلــة االح ـمــرار )ال ـب ـســر( ,ف ـيــؤخــذ وي ـس ـلــق بــاملــاء احلــار ,ثــم ي ـتــم ت ـبــريــده
بـاألخـيـاش ,فـيـنـتـج مـا اصـطـلـح عـلـيـه بــ "اخلـمـال" وهـنـاك مـن يـسـمـيـه بـ "الـسـلـوق",
بـيـنـمـا "الـسـلـوق" لـديـنـا ف تـاروت هـو الـرطـب اجملـفـف ,حـيـث يـتـم غـلـيـه وعـرضـه عـلـى
حـرارة الـشـمـس حـتـى يـصـبـح يـابـسـا ,حـيـنـهـا يـتـم أكـلـه مـجـفـفـا ,ويـأخـذه األهـالـي
ل ـل ـس ـفــر م ـع ـهــم الــى احلــج او إلــى ال ـعــراق وإيــران وســوريــا ,ف رحــالت طــوي ـلــة قــد
تـصـل إلـى سـتـة أشـهـر لـدى بـعـضـهـم ,تـتـم كـلـهـا عـن طـريـق الـبـر ,عـبـر احلـافـالت أو
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الـسـيـارات اخلـاصـة ,وقـبـل ذلـك عـبـر اجلـمـال واحلـمـيـر ,كـمـا كـانـت هـذه املـنـتـجـات
زاد املـسـافـريـن قـاصـدي الـبـحـر مـن أجـل صـيـد الـلـؤلـؤ ..فـالـنـخـلـة تـعـطـي زاد احلـاضـر
وزاد امل ـســافــر ,وهــي رداء احلــي وظــالل امل ـيــت ..كــل هــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـتــي ت ـتــم
اعـتـمـادا عـلـى املـاء والـشـمـس والـنـار ,صـرت بـارعـا فـيـهـا ,ومـتـمـكـنـا مـنـهـا ,تـعـلّـمـتـهـا
وطـبّـقـتـهـا وعـمـري لـم يـتـعـد سـن الـعـاشـرة ,فـلـم أعـد مـزارعـا )نـخـالويـا( ,بـل صـانـعـا
مــاهــرا ل ـعــدد مــن امل ـن ـت ـجــات ال ـغــذائ ـيــة ,لــإلن ـســان )الــرطــب ,ال ـت ـمــر ,ال ـس ـلــوق,
اخلـمـال ,الـدبـس( ,ولـلـحـيـوان )احلـشـف( ,هـذا فـضـال عـن إشـراف عـلـى عـدد كـبـيـر
مـن الـغـنـم واملـاعـز ,مـع حـمـار لـلـتـنـقـل ,الـذي صـار واحـدا مـن الـذيـن اتـخـاطـب
مـعـهـم ,فـهـذا احلـمـار وسـيـلـة الـنـقـل ,ولـه لـغـة خـاصـة فـ "حـر" يـعـنـي الـدعـوة الـى
امل ـشــي ,و"حــا" دعــوة ل ـل ـتــوقــف ,وال ـع ـصــا اذا ضــرب احل ـمــار ع ـلــى ظ ـهــره ي ـع ـنــي
االن ـطــالق ,وع ـلــى ب ـط ـنــه ي ـع ـنــي ال ـت ـخ ـف ـيــف والــوقــوف ,وع ـلــى رق ـب ـتــه مــن اجل ـهــة
ال ـي ـســرى ي ـع ـنــي االن ـحــراف مي ـي ـنــا ,ومــن اجل ـهــة ال ـي ـم ـنــى ي ـع ـنــي االن ـحــراف جتــاه
الـيـسـار ..فـالـنـخـلـة مـع حـظـيـرة )زريـبـة( احلـيـوانـات تـوأمـان يـتـكـاتـفـان مـع بـعـض ,وأنـا
احملـور بـيـنـهـمـا ,فـاحلـيـوان يـتـغـذى عـلـى مـنـتـجـات الـنـخـلـة مـن الـرطـب والـتـمـر الـتـالـف
حـيـث يـتـم خـلـطـه مـع بـعـض احلـشـائـش وبـعـض الـطـحـي ومـع اخلـبـز التـالـف لـيـصـبـح
غـذاء كـامـال لـلـحـيـوان ,الـذي ال يـبـخـل هـو اآلخـر عـلـى مـن يـعـتـنـي بـه فـيـوفـر لـه
احلليب واللحم ,وعن طريق احلمار يتم التنقل من مكان إلى آخر.
مـع كـل ذلـك ,كـان يـنـتـابـنـي أمـل بـأن أكـون مـثـل غـيـري مـن األطـفـال ,بـأن
أذهـب الـى املـدرسـة ,ألنـهـل شـيـئـا مـن الـعـلـم ,وطـاملـا سـمـعـت املـال عـبـدال ,يـؤكـد
عـلـى أن "الـعـلـم نـور واجلـهـل ظـالم" ,وهـو وإن لـم يـشـرح مـاذا يـعـنـي بـالـعـلـم ,لـكـنـي ـ
وكـذلـك غـيـري ـ يـفـهـمـون الـعـلـم هـو مـا يـؤخـذ ف املـدارس واجلـامـعـات ,فـقـد كـنـت
أرى األطـفـال يـذهـبـون بـحـقـائـبـهـم ف الـصـبـاح الـبـاكـر ,وأنـا ـ ف مـثـل أعـمـارهـم أو
أكـبـر قـلـيـال ـ أسـيـر مـع احلـمـار والـعـربـة )الـقـاري( حـامـال عـدة الـعـمـل ,وهـي الـكـر
واملـنـجـل واخملـرفـة و اجلـفـيـر ,مـع قـلـيـل مـن الـتـمـر كـي أتـنـاولـه ف بـسـتـان الـنـخـل,
وكـانـت تـنـتـابـنـي احلـسـرة عـلـى ذلـك ,وشـعـرت بـشـيء مـن الـغـيـرة واحلـسـد مـن كـافـة
أبـنـاء جـيـلـي وأصـدقـائـي ,إذ كـيـف يـكـون الـوضـع عـادال وكـل األطـفـال يـدرسـون

١٩

اﻟﺘﺎروﺗﻲ واﻟﺴﺒﻊ ﺻﻨﺎﺋﻊ

ويـتـعـلّـمـون ف وضـع مـريـح مـن الـنـاحـيـة اجلـسـديـة والـنـفـسـيـة ,وكـل هـذا أنـا مـحـروم
منه ,ألست طفال مثلهم ولي احلق ف أخذ العلم وفرص احلياة مثلهم?
إن شـعـور الـغـيـرة شـعـور مـزعـج ,وشـعـور قـاتـل ,وشـعـور يـقـضـي عـلـى الـكـثـيـر
مـن املـعـانـي األخـويـة ,فـقـد غـبـطـت كـافـة األطـفـال ممـن هـم ف مـثـل عـمـري ,ال
لـذنـب لـهـم ,سـوى أنـهـم ذهـبـوا الـى مـكـان لـم أذهـب لـه ,ولـم أحـظ بـهـذه الـعـنـايـة
والـرعـايـة مـثـلـهـم ,خـاصـة وأن الـصـورة بـدت واضـحـة أمـامـي ,عـرفـتـهـا بـالـفـطـرة,
وهـي أنـهـم سـوف يـكـونـون ف املـسـتـقـبـل ف حـال أفـضـل مـن حـالـي ,ووضـع مـادي
ومـعـنـوي أفـضـل مـن وضـعـي ,وبـفـطـرة اإلنـسـان ,حـتـى لـو كـان طـفـال لـم أكـن أحـب
أن أكـون ف وضـع أقـل مـن غـيـري ,أو يـكـون اآلخـرون أفـضـل مـنّـي ,أردت الـذهـاب
الــى املــدرســة ,اح ـب ـبــت ال ـشــيء الــذي حــرمــت م ـنــه ,ف ـقــدميــا قــالــوا":كــل مم ـنــوع
مرغوب".
ل ـقــد ذهــب أخــي األص ـغــر إلــى املــدرســة ,وأخــذ ح ـقّــه ال ـط ـب ـي ـعــي وال ـت ـحــق
بـفـصـولـهـا ,فـوجـدتـهـا فـرصـة ألن أفـات والـدي بـاألمـر ,واطـلـب مـنـه املـوافـقـة عـلـى
الـتـحـاقـي بـاملـدرسـة مـثـلـي مـثـل غـيـري مـن اجلـيـران واألقـارب ,ومـثـل أخـي أيـضـا,
فـكـان رد الـوالـد لـي بـالـرفـض ,عـلـى اعـتـبـار أن أخـا لـي أصـغـر مـنـي قـد ذهـب الـى
املــدرســة ,ول ـيــس مــن ال ـس ـل ـيــم ان يــذهــب اث ـنــان مــن األوالد ,إذ ك ـيــف ن ـع ـيــش,
وكـيـف نـأكـل ,ومـن سـوف يـقـوم بـأعـمـال احلـقـل ونـخـيـلـه والـرعـي وتـوابـعـه ,والـعـمـل
كثير والعائلة كبيرة ,ذلك كان تفكير الوالد ,ووجهة نظره.
 ,فأذكر أني سألته:
ــ ملاذا أنت رافض أن أروح املدرسة?
فرد:
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ــ املدرسة ,ما هي لك!
ــ وكيف ,وهل اختلف أنا عن غيري?
ــ غيرك وضعه شي ,وأنت شي ثاني
ــ كيف ما فهمت
ــ هـنـاك مـن ذهـب الـى املـدرسـة ولـديـهـم مـصـدر دخـل ,وإذا ذهـبـت أنـت
الــى املــدرســة واخــوك ف وقــت واحــد ,ف ـمــن يــراعــي احلــالل ,ويــوفــر ل ـنــا ال ـط ـعــام,
وكيف نعيش?
حتـت هـذا املـبـرر ,اسـتـمـر الـوضـع مـعـي لـثـالث سـنـوات مـن األمـل واالنـتـظـار,
دخـلـت مـع والـدي ف حـوارات ممـاثـلـة طـويـلـة تـبـدأ وال تـنـتـهـي بـاتـفـاق ,فـالـوالـد ـ رغـم
طـيـبـتـه وحـسـن أخـالقـه وهـدوئـه وحـبـه لـي وإلخـوانـي ـ كـان يـتـصـف بـاحلـسـم ف
الـقـرارات ,ورمبـا االصـرار ف بـعـضـهـا ,لـكـنـه أيـضـا يـعـطـي مـجـاال لـلـتـفـاهـم والـنـقـاش,
وبـفـعـل ذلـك طـلـبـت بـعـض األقـارب إلقـنـاعـه ,فـقـال لـه أحـدهـم وهـم اخلـال احلـاج
حسن :
ـ كـل األوالد ذهـبـوا الـى املـدرسـة إال ابـنـنـا سـعـيـد ,ف حـي هـو أذكـى واحـد
ف العائلة ,وهذا أمر غريب
فرد الوالد:
ــ ابو علي ,هذا املوضوع انتهى ,واملدرسة ماهي من نصيب سعيد.
ــ هل هذا آخر الكالم?
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ــ عندك شيء آخر ابوعلي
ـ نـعـم ,عـنـدي حـل وسـط ,يـرضـيـك ,ويـرضـي الـولـد ,ويـرضـيـنـا جـمـيـعـا,
هـو أن يـروح سـعـيـد إلـى املـدرسـة ف الـصـبـاح ,ويـتـابـع مـوضـوع الـنـخـيـل مـن الـظـهـر
إلـى املـغـرب ,والـولـد مـعـك طـوال الـعـطـلـة ..تـرى الـزمـن مـا هـو زمـن املـنـجـل والـكـر,
إمنـا زمـن الـشـهـادات والـعـلـم والـقـلـم والـورقـة ,وهـذا الـولـد ذكـي وحـرام عـلـيـنـا نـحـرمـه
مـن هـذه الـفـرصـة ,الـتـي يـسـتـفـيـد مـنـهـا اجلـمـيـع ,والـدراسـة كـلـهـا بـاجملـان وال تـكـلـفـنـا
شيئا.
ه ـنــا الذ الــوالــد بــال ـص ـمــت ,ولــم ي ـكــن أمــامــه اال املــواف ـقــة ,وذلــك ل ـط ـي ـبــة
نـفـسـه ,وحـبّـه ألوالده ,وحـرصـه عـلـى مـسـتـقـبـلـهـم ,واسـتـجـابـة لـلـضـغـوط الـعـائـلـيـة,
خــاصــة وأنــه ي ـع ـطــي ل ـل ـخــال احلــاج ح ـســن اح ـتــرامــا وت ـقــديــرا ,وبــذلــك ن ـكــون قــد
اسـتـطـعـنـا ــ الـوالـد وأنـا ـ ألن نـصـل الـى حـل يـرضـي الـطـرفـي ,يـقـضـي بـأن أذهـب
إلـى املـدرسـة ف الـفـتـرة الـصـبـاحـيـة ,وأعـمـل ف احلـقـل مـعـه ـ أو نـيـابـة عـنـه ــ ف
الـفـتـرة املـسـائـيـة ,الـتـي تـبـدأ مـن الـواحـدة ظـهـرا ,حـتـى صـالة املـغـرب ,وإذا كـانت
هـنـاك أعـمـال بـعـد الـصـالة ايـضـا فـال يـوجـد مـا ميـنـع مـن الـقـيـام بـهـا ..إن الـوالـد وبـعـد
هـذا االتـفـاق أكـد بـالـقـول والـفـعـل بـأنـه لـيـس ضـد الـعـلـم واملـدرسـة ,ولـيـس ضـد
مـصـلـحـة إبـنـه ومـسـتـقـبـلـه ,ولـكـن الـظـروف املـعـيـشـيـة تـقـتـضـي ف كـثـيـر مـن األحـيـان
أن ي ـع ـمــل الــولــد مــع والــده ,وأن ي ـع ـمــل ف س ـنــوات ل ـي ـســت س ـنــوات ال ـع ـمــل,
ومبـوجـب شـروط الـوالـد الـتـحـقـت مبـدرسـة يـطـلـق عـلـيـهـا "مـدرسـة الـغـالـي" نـسـبـة إلـى
األرض الـتـي بـنـيـت عـلـيـهـا املـدرسـة ,وكـانـت ف األسـاس مـزرعـة عـلـى الـطـريـق
املـؤدي الـى املـقـبـرة ,وقـرب مـجـمـوعـة مـن غـابـات الـنـخـيـل ف جـزيـرة تـاورت ,وكـان
عـمـري حـيـنـهـا  13عـامـا ,وكـان األمـر ف ذلـك الـوقـت عـاديـا وكـان هـنـاك بـعـض
األشـخـاص ممـن أعـمـارهـم  7سـنـوات ,وقـد الـتـزمـت بـكـل شـروط الـوالـد ,حـيـث
أن ـنــي أذهــب الــى احل ـقــل ف ال ـظ ـهــر ,وم ـعــي ال ـك ـتــاب ف يــد ,وامل ـن ـجــل ف ال ـيــد
األخــرى ,بــل ف ك ـث ـيــر مــن األح ـيــان ك ـنــت أذاكــر دروســي س ـمــاع ـيــا ,مــن أفــواه
زمــالئــي الــذيــن وجــدوا ف مــزرع ـت ـنــا م ـكــانــا مــالئ ـمــا وج ـم ـيــال ملــذاكــرة دروس ـهــم,
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فـالـواحـد يـقـرأ الـدرس بـصـوت مـرتـفـع نـوعـا مـا ,وأنـا اسـتـمـع لـه ,فـأفـهـم الـدرس ,وقـد
لـعـب كـبـر سـنـي ـ بـاملـقـارنـة مـع زمـالئـي ـ ف سـرعـة فـهـم وحـفـظ املـواد الـدراسـيـة,
وقـد أشـرح املـطـلـب الـعـلـمـي لـألطـفـال بـعـد سـمـاعـي لـه مـبـاشـرة ,وكـانـت الـفـرصـة
لـي بـأن اتـعـلـم بـوسـيـلـتـي ,الـقـراءة واالسـتـمـاع ,فـضـال عـن شـروحـات املـدرسـي ف
املدرسة.
وألنـنـي ال أمـلـك وقـتـا كـثـيـرا لـلـمـذاكـرة ,فـال بـد لـي مـن الـتـركـيـز ف الـصـف
كـي أحـفـظ وأفـهـم مـا يـقـدم لـي مـن مـواد عـلـمـيـة أولـيـة ,ومـا أن يـأتـي الـزمـالء ف
الـسـاعـة الثـالـثـة أو الـرابـعـة عـصـرا الـى الـبـسـتـان ,حـتـى أكـون قـد عـرفـت كـل شـيء
وصــرت اقــرأ ل ـهــم الــدروس ,وهــم بــدورهــم ي ـقــرأون ,ول ـي ـســت ت ـلــك إال ع ـم ـل ـيــة
اس ـتــذكــار ملــا أخــذتــه ف ال ـص ـبــاح ,وف ك ـث ـيــر مــن األح ـيــان اردّد األنــاش ـيــد ع ـلــى
األغـنـام الـتـي اشـعـر بـتـفـاعـلـهـا مـع األنـاشـيـد واألهـازيـج ,واسـتـطـيـع الـقـول بـأنـي كـنـت
طـالـبـا ف الـصـبـاح ,ومـعـلّـمـا ف املـسـاء ,رغـم كـونـي فـالحـا وراعـيـا لـلـغـنـم ..وقـد كـان
حـب الـعـمـل وحـب الـعـلـم تـوأمـي ولـدا مـعـي ,وولـدت مـعـهـمـا ,فـأنـا قـمـت بـأعـمـال
شـاقـة ,لـكـنـي أحـبّـهـا ,ألنـهـا أعـمـال متـنـح صـاحـبـهـا االحـتـرام ,وتـعـطـيـه ـ دون أن
يـشـعـر ـ قـيـمـتـه ف احلـيـاة ,تـلـك األعـمـال كـلـلـتُ مـنـهـا وأنـا طـفـل ,وافـتـخـر بـاحلـديـث
ع ـن ـهــا وأنــا ك ـهــل ,وأظــن أن أوالدي ســوف ي ـت ـحــدثــون ع ـن ـهــا ب ـشــيء مــن ال ـف ـخــر
واالعتزاز
واملـفـارقـة ف هـذا األمـر أن الـطـلـبـة الـصـغـار كـانـوا يـرددون أنـشـودة":مـا أحـسـن
الـدراجـة تـنـفـع عـنـد احلـاجـة" ,أو "ابـي اشـتـرى لـي سـاعـة فـلـم أن مـن الـفـرح" ولـم
يـكـن أحـد مـنـا ميـلـك سـاعـة ف يـده ,ولـم يـكـن أحـد مـنـا ميـلـك دراجـة ..ولـكـن هـو
مـنـهـج دراسـي وضـعـه مـن وضـعـه ,إذ مـن الـثـابـت أن هـذا الـواضـع ال يـعـرف شـيـئـا
عــن وض ـع ـنــا املــادي ,ول ـكــن ـ ول ـل ـحــق ـ كــانــت امل ـنــاهــج ت ـقــدس امل ـهــن كــالــزراعــة
والصيد ,وتورد قصصا عن الفالحي وأهمية دورهم ف احلياة.
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ولـم تـكـن الـدراسـة ف الـصـفّـي األول والـثـانـي سـوى كـونـهـا مـرحـلـة تـأهـيـلـيـة
لـلـسـنـوات املـقـبـلـة ,فـمـا نـأخـذه ف األول يـنـفـعـنـا ف الـصـف الـثـانـي ,ولـكـنـي ومـع
دخــولــي الــى ال ـصــف ال ـثــالــث اس ـت ـط ـعــت ـ ب ـف ـضــل ال ـ أن أقــرأ واك ـتــب بــإمــالء
صـحـيـح ,وبـدأت مـعـي هـوايـة حـب الـقـراءة مـن الـصـف الـثـالـث ,فـال يـقـع شـيء ف
يـدي أال وقـرأتـه ,وكـل يـوم كـان بـعـض اصـدقـائـي يـنـتـظـرون مـوظـفـي شـركـة الـزيـت
الـذيـن يـأتـون بـجـريـدة قـافـلـة الـزيـت ,وكـذلـك مـجـلـة قـافـلـة الـزيـت ,ألقـرأهـمـا فـهـي
م ـج ـلــة وجــريــدة م ـجــان ـيــة وج ـم ـي ـلــة ,وذلــك ف وقــت ال تــوجــد لــدي ـنــا جــرائــد وال
مـجـالت ,أو لـم يـكـن مبـقـدورنـا احلـصـول عـلـيـهـا ,كـمـا أن بـعـض الـطـالب كـانـوا أبـنـاء
ملــوظ ـفــي ف شــركــة ال ـن ـفــط ف ـيــأتــون بــال ـن ـســخ اجلــديــدة ل ـل ـم ـج ـلــة ف ـيــأخــذهــا ب ـعــض
املدرسي ,وبعض الطالب ـ وأنا منهم ـ بغرض القراءة,
وف املـدرسـة كـان املـراقـب ,الـذي يـقـوم بـدور املـديـر املـيـدانـي ف املـدرسـة
االسـتـاذ يـوسـف عـيـد ,هـو الـشـخـص الـذي يـتـعـامـل مـع شـؤون الـطـلـبـة مـبـاشـرة ,وهـو
الـذي يـطـلـق الـصـافـرة إيـذانـا بـبـدء احلـصـص ,وانـتـهـاء الـفـسـحـة الـدراسـيـة ,وهـو
الـذي إذا جـاء بـعـصـاه الـطـويـلـة يـنـتـشـر الـطـالّب ف كـل نـاحـيـة ,فـحـي يـقـول ":عـلـى
ال ـصــف" ف ـهــي ك ـل ـمــة ال ت ـنــزل األرض ,ي ـع ـنــي أن اجل ـم ـيــع م ـلــزمــون بــأن ي ـق ـصــدو
الـفـصـول ,وال يـنـبـغـي ـ بـعـد أمـر يـوسـف عـيـد ـ الـبـقـاء ف الـسـاحـة ,أو ف أي مـكـان
خــارج ال ـصــف ,إنــه ج ـبــار املــدرســة ف ذلــك الــوقــت ,لــم ي ـكــن أحــد ي ـجــاريــه ,أو
حـتـى يـنـاقـشـه ,فـعـيـنـاه احلـمـراوان تـرعـبـان الـكـبـيـر قـبـل الـصـغـيـر ,وصـوتـه األجـش ذو
الـبـحـة الـقـويـة الـنـاجـمـة عـن كـثـرة تـعـاطـي الـدخـان حتـدث رعـبـا ف كـل املـدرسـة,
ولـيـس ف تـلـك املـدرسـة طـالـب ال يـخـشـى هـذا املـدرس ,الـذي وضـع الـطـالب عـلـى
اجلـادة ,وكـان أداة لـتـطـبـيـق الـنـظـام ف كـافـة مـرافـق املـدرسـة ,الـتـي سـارت بـنـظـام
حديدي ال يفك وال ينفك.
وذات يـوم واثـنـاء الـفـسـحـة الـدراسـيـة قـصـدتـه ف مـكـتـبـه وكـان بـرفـقـتـه اسـتـاذ
آخـر يـدعـى اسـتـاذ رسـالن وكـالهـمـا مـن حـمـلـة اجلـنـسـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ,عـدا أن هـذا
األخـيـر اقـل قـسـاوة مـن األول ,وأهـدأ ف منـط الـتـعـامـل ,بـحـكـم أنـه مـدرس ودوره
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يـتـمـحـور ف نـطـاق الـتـدريـس ,بـيـنـمـا األسـتـاذ يـوسـف يـقـوم بـدوريـن ,دور الـتـدريـس
ودوراإلدارة امل ـيــدان ـيــة ,وق ـبــل أن أحتــدث بــادرنــي االس ـتــاذ يــوســف ع ـيــد ب ـب ـس ـم ـتــه
اخملـتـصـرة ,ونـظـر لـي بـعـيـنـيـه الـقـاسـيـتـي دائـمـا ,وبـصـوتـه اخلـشـن قـائـال وبـلـغـة ال تـخـلـو
من القسوة":سالمات يا تاروتي ,تارك فصلك ليش?" ,فرددت عليه:
ــ جئت اسأل وكلّي أمل بأن أحصل على ما أريد
فـرد عـلـي سـاخـرا وبـلـغـة عـربـيـة فـصـيـحـة يـقـلـد فـيـهـا املـمـثـل الـلـبـنـانـي رشـيـد
عالمة:
ــ وماذا أردت ياهذا?
ــ اردت أن استفسر ما إذا كان باإلمكان الدراسة ليال?
ـ ليال?! ملن تسأل ,ومن تريد أن يدرس ليال ,أبوك أم جدك?
ــ ال أبي وال جدّي ,بل أنا أريد أن أدرس ف الليل?
ــ الـدراسـة ف الـلـيـل هـي لـلـذيـن جتـاوزت أعـمـارهـم الـعـشـريـن سـنـة ,ولـذلـك
سـمـيـت فـصـول مـحـو األمـيـة ,وبـالـنـسـبـة لـك فـأنـت تـدرس ف الـنـهـار ,ومـسـيرتـك
جيّدة ,ملاذا تريد أن تهدم ما بنيته ,وكلها سنتان وتتخرج من االبتدائية.
ـ يـا اسـتـاذي ,أنـا أريـد مـواصـلـة الـبـنـاء ,وأطـمـح ألن أدرس مـتـطـلـبـات الـصـف
اخلامس ف الليل ,وأواصل دراسة متطلبات الصف الرابع ف النهار.
ـ يعني أنك تريد انهاء سنتي ف سنة واحدة
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ـ نعم يا استاذ ,اذا لم يكن هناك أي مانع.
ه ـنــا ن ـظــر االس ـتــاذ يــوســف إلــى االس ـتــاذ رســالن ,وكــل م ـن ـه ـمــا قــد أبــدى
اسـتـغـرابـا ,ظـهـرعـلـى قـسـمـاتـهـمـا ,اذ عـلـت صـفـحـات وجـهـيـهـمـا حـمـرة خـفـيـفـة ,وقـد
خـلـط الـواحـد مـنـهـمـا االبـتـسـامـة بـاإلعـجـاب ,والـسـخريـة بـالـتـردد ,وسـادت املـكـان
حـيـرة وحـالـة صـمـت عـجـيـبـة ,فـمـا كـان مـن االسـتـاذ رسـالن إال أن وقـف مـن عـلـى
كرسيه ,وهو ينتظر ما يقول االستاذ يوسف عيد الذي بادرني بالتساؤل:
ــ وهل تستطيع إنهاء متطلبات صفّي )الرابع واخلامس( ف وقت واحد.
فرددت عليه بكل ثقة:
ــ نعم أستاذي ,وميكنك اخضاعي ألي جتربة ف هذا الشأن.
ــ يـا إبـنـي املـسـألـة لـيـسـت بـالـسـهـولـة الـتـي تـتـصـورهـا ,فـالـكـثـيـر مـن الـطـالّب
بـالـكـاد يـتـخـطّـون هـذه املـرحـلـة ,والـكـثـيـر مـنـهـم ال يـتـخـرّجـون اال بـشـق األنـفـس
وتـعـب الـقـلـب ,وإن الـكـثـيـر مـنـهـم لـديـه ف مـسـيرتـه الـدراسـيـة سـنـة أو سـنـتـان مـن
الـرسـوب ,بـل أن الـعـديـد مـن الـطـالب لـم يـكـمـل دراسـة املـرحـلـة اإلبـتـدائـيـة,
فـضـال عـن أن مـقـرّرات الـصـف الـرابـع تـخـتـلـف عـن مـقـررات الـصـف اخلـامـس ,وهـي
صعبة على معظم الطالب.
ــ اسـتـاذي الـعـزيـز ,إنـنـي مـسـتـعـد لـهـذا األمـر ,فـعـمـري لـيـس صـغـيـرا حـتـى
أتـعـثّـر ,وكـل مـن هـم ف عـمـري قـد بـلـغـوا املـرحـلـة الـثـانـويـة ,ومـا خـطـوت هـذه اخلـطـوة
االّ لـثـقـة كـبـيـرة ف نـفـسـي وإمـكـانـيـاتـي ,وأنـا أرغـب ف طـي املـراحـل ,واخـتـصـار
الـزمـن ,وتـعـويـض الـسـنـوات الـتـي تـأخـرت فـيـهـا عـن اإللـتـحـاق بـاملـدرسـة ,وأعـتـقـد
جازما أنك تقدر هذا األمر.
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وبـعـد نـقـاش لـيـس طـويـال بـيـنـي وأنـا طـالـب ,وبـيـنـهـمـا وهـمـا مـدرسـان ,وفـارق
الـسـن كـبـيـر بـيـنـنـا ,فـضـال عـن أن هـيـبـة املـدرس وسـطـوتـه ال تـسـمـح لـلـكـثـيـريـن
بـاحلـديـث مـعـه بـأي طـريـقـة ,غـيـر طـريـقـة اإلذعـان والـسـمـع والـطـاعـة ,فـهـو مـخـوّل مـن
قـبـل إدارة الـتـعـلـيـم وإدارة املـدرسـة واألهـالـي والـنـاس كـلـهـم بـأن يـفـعـل بـالـطـالـب مـا
يـشـاء مـن الـضـرب والـشـتـم والـسـب ,وكـل طـالـب يـخـاف مـن مـدرّسـه ,فـال يـجـرأ
أحــد م ـنّــا ـ ن ـحــن ال ـطــالب ـ ان ي ـت ـم ـشــى أو ي ـل ـعــب ف م ـكــان مــا ويــراه مــدرســه,
حـيـنـهـا سـوف تـطـالـه ف الـيـوم اآلخـر عـقـوبـة غـيـر مـتـصـورة ,لـكـنـي ـ مـع كـل ذلـك ـ
اسـتـطـعـت إقـنـاعـهـمـا بـاألمـر ,وأوصـلـت لـهـمـا فـكـرتـي ,فـكـان آخـر كـالم قـالـه لـي
االسـتـاذ يـوسـف عـيـد ,بـعـد أن ارتـسـمـت عـلـى وجـهـه مـعـالـم الـقـبـول واالقـتـنـاع بـأن
مثل هذه املسألة حتتاج الى قرار من املـدير ,وأنه سوف يرفع الطلب إليه ,وسوف
يسعى إليصال الفكرة له .
ومـضـت بـضـعـة أيّـام عـلـى هـذا الـطـلـب وأنـا كّـل يـوم أمـر عـلـى االسـتـاذ يـوسـف
عـيـد وأذكّـره بـطـلـبـي ,ولـكـن بـطـريـقـة غـيـر مـبـاشـرة ,وكـان يـؤكـد لـي بـأنـه يـتـذكـر
طـلـبـي جملـرد أن يـرى وجـهـي ,أو يـسـمـع صـوتـي ,وذات يـوم تـفـاجـأت بـه وقـد رفـع
صـوتـه يـنـاديـنـي ويـطـلـب مـنّـي احلـضـور إلـى مـكـتـبـه ,فـأجـبـت طـلـبـه ,وكـانـت نـفـسـي
ق ـل ـقــة جــدا مــن عــدم املــواف ـقــة ,وإذا بــه ي ـب ـت ـســم ,وق ـلّ ـمــا اب ـت ـســم هــذا ال ـش ـخــص,
فــأخ ـبــرنــي بــأنــه عــرض ال ـط ـلــب ع ـلــى املــديــر ,وح ـصــل ع ـلــى مــواف ـقــة بــأن أل ـت ـحــق
بـطـالب الـصـف اخلـامـس لـيـال ,عـلـى أن يـبـقـى مـع طـالب الـصـف الـرابـع ف الـنـهـار,
ولـم تـتـم تـلـك املـوافـقـة ـ حـسـب االسـتـاذ يـوسـف عـيـد ـ اال بـعـد أن تـأكـد املـديـر أن
الـطـالـب مـؤهـل لـهـذا األمـر ,وذلـك مـن خـالل اطـالعـه عـلـى الـسـجـل الـشـخـصـي لـي
وع ـمــري ,وعــالمــاتــي ف ال ـص ـفــوف ال ـثــالثــة األولــى مــن املــدرســة ,واق ـت ـنــع ـ ول
احلـمـد ـ بـقـدراتـي وامـكـانـيـاتـي الـشـخـصـيـة الـتـي تـؤهـلـنـي ألن ادرس مـتـطـلـبـات
ص ـفّــي ف وقــت واحــد ..وقــام االس ـتــاذ يــوســف ع ـيــد بــإع ـطــائــي كــافــة ال ـك ـتــب
الـدراسـيـة اخلـاصـة بـالـصـف اخلـامـس ,وطـلـب مـنّـي أن أثـبـت لـلـمـديـر جـديـة هـذا
األمر ,وأن األمر استثنائي.
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وبـعـد هـذه اخلـطـوة اجلـريـئـة صـار بـرنـامـجـي الـيـومـي مـزدحـمـا لـلـغـايـة ,فـبـات
م ـط ـلــوبــا ع ـل ـيّ أن أذاكــر ف ال ـيــوم ض ـعــف مــا ك ـنــت أف ـع ـلــه ف ال ـس ـنــوات ال ـثــالث
املـاضـيـة ,وبـات لـزامـا عـلـيّ أن أبـذل جـهـودا إضـافـيـة لـتـرسـيـخ الـقـنـاعـة لـدى والـدي
بـأن اخلـطـوة الـتـي خـطـوتـهـا وقـاتـلـت مـن أجـلـهـا صـحـيـحـة وسـلـيـمـة ,فـالـدراسـة تـتـم ف
فـصـل الـشـتـاء ,والـنـهـار ال نـكـاد نـشـعـر بـه ,والـعـمـل ف املـزرعـة يـتـم ف فـتـرات مـا
بـعـد الـظـهـر ,وف هـذه الـفـتـرة صـار عـلـي ـ بـعـد خـطـوة الـدراسـة الـلـيـلـيـة ـ أن أكـون
مـسـتـعـدا لـلـذهـاب الـى املـدرسـة لـيـال ,وعـلـيّ ف الـوقـت نـفـسـه أن أؤدي مـهـامـي ف
املـزرعـة والـزريـبـة عـلـى أكـمـل وجـه ,فـالـوالـد لـم يـعـد يـقـبـل أي تـقـصـيـر ,فـصـار دوامـي
الـيـومـي يـبـدأ مـن الـسـادسـة صـبـاحـا وهـو الـذهـاب الـى املـدرسـة حـتـى بـعـد صـالة
الـظـهـر ,حـيـث أتـنـاول وجـبـة الـغـذاء ثـم الـذهـاب فـوا إلـى املـزرعـة ألقـوم بـواجـبـي جتـاه
الـنـخـيـل واملـواشـي ,وف الـوقـت نـفـسـه عـلـيّ أن اسـتـعـد لـلـذهـاب الـى املـدرسـة لـيـال,
خـاصـة وأن واجـبـات مـنـزلـيـة كـثـيـرة ,كـحـفـظ األنـاشـيـد أو الـسـور الـقـرآنـيـة ,وكـتـابـة
م ـقــاطــع طــوي ـلــة مــن ك ـتــاب "ال ـقــراءة وامل ـطــال ـعــة" ك ـنــوع مــن تــدريــب ال ـطــالــب ع ـلــى
الكتابة ,فضال عن حل مسائل احلساب ,باإلضافة الى الدروس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدينية
اخملـتـلـفـة ,وهـذا مـا يـتـطـلـب مـنّـي ومـن بـاقـي الـطـالب احلـفـظ واملـزيـد مـن الـقـراءة,
فـكـان الـقـرار صـعـبـا ,وكـان لـزامـا عـلـيّ ـ أنـا صـاحـب اخلـطـوة ومـتـخـذ الـقـرار ـ حتـمـل
كـامـل املـسـؤولـيـة ,وصـار خـيـاري الـصـعـب هـو الـسـهـر لـيـال ,والـتـركـيـز عـلـى الـدروس
ن ـهــارا ,وم ـحــاولــة اس ـت ـي ـعــاب املــواد الــدراس ـيــة بــأق ـصــى ســرعــة وبــأق ـصــر األوقــات,
فـالـوقـت ال يـسـعـف وال أحـد سـوف يـتـحـمـل املـسـؤولـيـة عـن اآلخـر ,وكـان الـفـشـل
واإلحـبـاط يـطـالّن بـرأسـيـهـمـا أمـامـي ,فـأي إخـفـاق ف الـصـف الـرابـع يـعـنـي إخـفـاقـا
ممـاثـال ف الـصـف اخلـامـس ,واإلخـفـاق فـيـهـمـا يـعـنـي إخـفـاقـا ف الـدراسـة كـكـل ,لـقـد
بـلـغ تـركـيـزي عـلـى املـادة ,واسـتـيـعـابـي لـكـل مـتـطـلـبـاتـهـا حـدا إنـنـي أقـوم بـشـرحـهـا
لـلـطـالب جملـرد انـتـهـاء احلـصـة ,خـاصـة ممـن يـدرسـون ف الـفـتـرة الـلـيـلـيـة فـأغـلـبـهـم مـن
كـبـار الـسـن ,وممـن فـاتـهـم قـطـار الـدراسـة لـدرجـة ال يـسـمـح لـهـم بـااللـتـحـاق بـهـا ف
الـنـهـار ,وجـمـيـعـهـم ذوو ارتـبـاط عـمـلـي واجـتـمـاعـي ,فـقـلّـمـا جتـد واحـدا مـنـهـم غـيـر
مـتـزوج ,ولـيـس عـلـيـه مـسـؤولـيـات عـائـلـيـة ,فـكـان وجـودي بـيـنـهـم مـكـسـبـا لـهـم,
واحلـال نـفـسـه إذا مـا جـاء زمـالئـي ف الـدراسـة الـنـهـاريـة فـأنـا ف الـغـالـب مـشـغـول
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بـبـعـض نـخـالتـي وبـعـض املـواشـي ,ضـمـن مـهـام الـعـمـل فـيـهـا ف فـصـل الـشـتـاء,
ف ـهــم ي ـل ـجــأون لــي ف شــرح مــا ي ـس ـت ـع ـصــي ع ـل ـي ـهــم ف ـه ـمــه ,خ ـصــوصــا ف ال ـن ـحــو
والـريـاضـيـات ,وف كـثـيـر مـن األيّـام أذهـب الـى املـدرسـة ولـم أكـن قـد ذاكـرت بـعـض
الـدروس اعـتـمـادا عـلـى فـهـمـي واسـتـيـعـابـي لـهـا مـن فـم املـدرس وشـرحـه وسـبّـورتـه,
وأج ـيــب ع ـلــى أي ســؤال بــدون مــذاكــرة او مــراج ـعــة ,وإذا كــانــت ث ـمــة ج ـل ـســة
ل ـل ـمــذاكــرة ف ـهــي مــوج ـهــة حلــل الــواج ـبــات وح ـفــظ مــا ي ـط ـلــب م ـنّــا ح ـف ـظــه ,وال ـتــي
تـتـطـلـب اجلـلـوس لـهـا سـاعـة او سـاعـتـي أو ثـالث سـاعـات ,وف مـعـظـم األحـيـان
يـكـون الـكـتـاب ف يـد ,واملـنـجـل وبـعـض آالت الـزراعـة ف يـد أخـرى ,وف كـثـيـر مـن
األحـيـان اقـوم بـقـراءة األنـاشـيـد الـتـي أريـد حـفـظـهـا عـلـى الـبـهـائـم ,وأعـلـم حـقـا أنـهـا ال
تـفـهـم شـيـئـا ممـا أقـول ,ولـكـن هـي احلـيـاة حتـمـل بـعـض الـود لـبـعـض احلـيـوانـات ,الـتـي
رمبـا كـانـت أفـضـل مـن بـعـض بـنـي الـبـشـر ف بـعـض املـواقـف ,فـهـي ال متـلـك حـق
االعـتـراض عـلـى الـصـوت ارتـفـع أو انـخـفـض ,كـمـا أنـهـا تـعـيـش لـوحـدهـا ال تـولـي
اه ـت ـمــامــا ب ـس ـلــوك ـيــات ال ـب ـشــر ,عــدا أن ـهــا ت ـع ـطــي ال ـب ـشــر ال ـك ـث ـيــر مــن احل ـقــائــق,
واملـعـلـومـات ,فـالـكـلـب يـعـطـي مـعـنـى الـوفـاء ,والـذئـب مـعـنـى الـدهـاء ,والـنـمـر يـبـعـث
معاني ف العزة واإلباء.
لـقـد كـنـت ف هـذا الـوضـع اعـتـمـد عـلـى قـدراتـي الـذاتـيـة ,وعـلـى مـهـارة احلـفـظ
والـفـهـم والـتـركـيـز ,وقـد تـكـلـلـت هـذه اجلـهـود واسـتـطـعـت ـ بـفـضـل ال ـ أن أحـقـق
الـنـجـاح ف الـصـفّـي ,وبـتـفـوق أيـضـا ,وبـرضـا تـام مـن قـبـل املـدرّسـي ,وعـلـى رأسـهـم
األسـتـاذ يـوسـف عـيـد ,الـذي ظـل يـدافـع عـن خـيـاره ,ويـتـابـعـنـي ف كـل مـرة يـرانـي
ف بـهـو املـدرسـة ,وكـان أول شـخـص يـخـبـرنـي بـالـنـتـيـجـة ويـسـلّـمـنـي الـشـهـادتـي,
ألنقل الى الصف السادس.
لـقـد الـتـحـقـت بـالـصـف الـسـادس وأنـا أعـي خـطـورة هـذا األمـر ,لـذلـك متـت
األمـور بـنـجـاح ,ومتـكـنـت مـن حتـقـيـق مـركـز مـتـقـدم مـن بـي الـطـلـبـة ,وجـاء مـوعـد
االمتحانات الذي يغاير كافة االمتحانات ف الصفوف األولى من عدة نواحي:
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 1ــ االمـتـحـانـات كـلـهـا حتـريـريـة ,فـال يـوجـد شـيء مـن املـواد يـخـتـبـر شـفـهـيـا,
مبا فيها املطالعة ,والقرآن الكري ,وكافة دروس الدين.
 2ـ األسـئـلـة تـأتـي مـطـبـوعـة مـغـلّـفـة مـن الـوزارة واإلدارات املـمـثـلـة لـهـا ف
املـنـطـقـة ,فـهـنـاك ممـثـل إلدارة الـتـعـلـيـم يـأتـي ف الـصـبـاح بـظـرف مـغـلـق يـسـلـمـه الـى
املـدرسـة ,ويـأخـذه مـغـلـفـا بـعـد الـظـهـر ,وكـل املـسـؤولـي ف املـدرسـة ,مبـن فـيـهـم املـديـر
والــوك ـيــل واملــراقــب وج ـم ـيــع املــدرســي ال عــالقــة ل ـهــم بــأي شــيء ســوى إقــامــة
االمـتـحـان ,فـاالسـئـلـة تـوضـع مـن الـوزارة ,وعـمـلـيـات الـتـصـحـيـح تـتـم عـنـدهـا ,ورصـد
الدرجات كذلك.
 3ـ كـتـابـة إجـابـات االمـتـحـانـات تـتـم بـقـلـم احلـبـر الـسـائـل ,ويـشـتـرط أن
يـكـون لـونـه ازرق مـائـال الـى الـسـواد ,لـذلـك كـان كـل طـالـب يـعـمـد لـشـراء قـلـم سـائـل
ألداء االم ـت ـحــانــات ,وكــان ال ـســائــد مــن بــي االقــالم ال ـســائ ـلــة هــي )ال ـبــاركــر,
والـشـيـفـر ,والـبـيـجـو ,وامـبـريـال( ,وكـان سـعـر الـقـلـم  1ــ  3ريـاالت ,ف حـي ان
م ـصــروف كــل طــالــب ال ـيــومــي )ربــع ريــال ع ـلــى األك ـثــر( ,وال ي ـس ـمــح بــاس ـت ـخــدام
أقالم احلبر اجلاف )البك( ,أو اقالم الرصاص.
 4ــ تـرتـيـب الـطـالب تـتـم حـسـب رقـم اجلـلـوس ,الـذي يـتـم عـبـر الـتـرتـيـب
األبـجـدي ألسـمـاء الـطـالب ,فـتـجـد طـالب مـن الـصـف "أ" مـع طـالب مـن الـصـف
"ب" ,ف صـالـة امـتـحـان واحـدة ,مـع مـراقـبـي مـن خـارج املـدرسـة ,ويـتـم حـسـاب
ال ـن ـتــائــج ح ـســب رقــم اجل ـلــوس ,ال ح ـســب اإلســم ,الــذي ي ـتــم إخ ـفــاؤه ل ـت ـح ـق ـيــق
العدالة ف التصحيح.
 5ــ الـنـتـائـج ال تـؤخـذ مـن املـدرسـة ,وإمنـا مـن إدارة الـتـعـلـيـم مـبـاشـرة ,الـتـي
تـعـلـن عـنـهـا ف وسـائـل االعـالم )الـراديـو ,الـتـلـفـاز ,الـصـحـف الـيـومـيـة( ,وتـعـطـي
املـدرسـة نـسـخـة مـن الـنـتـائـج بـعـد تـوزيـعـهـا عـلـى وسـائـل االعـالم .فـكـل طـالـب
يـتـسـمّـر امـام املـذيـاع ,يـريـد أن يـسـمـع إسـمـه لـيـحـتـفـل بـالـنـجـاح ,كـمـا أن جـمـيـع
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األس ـمــاء ت ـعــرض ف اجلــريــدة ال ـيــوم ـيــة ,ف ـمــن ال ي ـقــرأ اجلــريــدة طــوال ع ـمــره فــإنــه
يشتريها ف ذلك اليوم.
 6ــ االحـتـفـاء بـالـنـتـائـج يـخـتـلـف عـنـه ف الـصـفـوف األولـى ,ومـن يـنـجـح مـن
الـصـف الـسـادس فـإنـه يـحـتـفـل مـع زمـالئـه فـيـعـطـي هـذا زجـاجـة كـوال ,وذاك عـلـبـة
ايـسـكـري ,أو بـعـض الـعـلـكـة والـسـكـاكـر ,ومـن ميـلـك مـسـتـوى مـالـيـا جـيـدا فـإنـه يـقـوم
بتجهيز وجبة غداء دسمة له ولكل أصدقائه ,ويتم خاللها تبادل التهانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بـبـركـة الـنـجـاح ,فـتـجـد الـواحـد يـقـدم عـن نـفـسـه ,ويـسـتـقـبـل الـهـدايـا مـن غـيـره..امـا
أولـيـاء األمـور فـقـد صـار مـن املـتـعـارف عـلـيـه ان الـطـالـب الـذي يـنـهـي الـصـف الـرابـع
يـسـتـحـق ان يـلـبـس سـاعـة ف يـده ,حـيـث ان الـوقـت يـحـسـبـه ,ويـكـون قـد تـعـلّـمـه ف
درس احلـسـاب ف الـصـف الـثـالـث ,ومـن يـنـهـي الـصـف الـسـادس يـسـتـحـق ان يـركـب
الدراجة العادية,
وبـالـنـسـبـة لـي لـألسـف لـم يـتـسـن لـي أن أحـصـل عـلـى تـلـك الـسـاعـة ,وال
تـلـك الـدراجـة ,لـكـنـي مـا أن سـمـعـت إسـمـي ف الـراديـو )املـذيـاع( حـتـى قـفـزت مـن
مـكـانـي ,وانـطـلـقـت فـرحـا ,وذهـبـت الـى والـدي اخـبـره بـالـنـتـيـجـة ,وأشـعـره بـأن
الـسـمـاح لـهـذا الـولـد بـالـدراسـة لـيـس قـرارا خـاطـئـا ,وأن هـذا الـولـد سـوف يـكـون ذا
شأن ف يوم ما.
إن مـن يـنـهـي الـصـف الـسـادس ــ ف وقـت مـا ـ يـعـد مـتـعـلـمـا حـقـا ف بـالدنـا,
وهـو عـلـى مـسـتـوى بـأن يـعـتـمـد عـلـيـه ,وأن يـلـتـحـق بـالـعـمـل ف أي مـكـان ,وكـانـت
شـركـة الـزيـت الـعـربـيـة االمـريـكـيـة )ارامـكـو( تـسـتـقـبـل خـريـجـي الـصـف الـسـادس,
شـرط ان يـكـون ف الـعـمـر الـقـانـونـي ,وهـو  18عـامـا ,واحلـصـول عـلـى شـهـادة الـسـادس
ابـتـدائـي يـعـنـي احلـصـول عـلـى الـشـهـادة االبـتـدائـيـة والـتـأهـل الـى مـرحـلـة أخـرى,
ومـن يـحـصـل عـلـى هـذه الـشـهـادة يـحـظـى بـاحـتـرام الـنـاس ,وتـقـديـرهـم ,فـهـو اآلن
قـادرعـلـى الـقـراءة والـكـتـابـة ,وقـد يـطـلـب مـنـه إعـداد خـطـابـات أو اإلجـابـة عـلـى
خـطـابـات أخـرى ,كـمـا يـعـتـمـد عـلـيـه ف قـراءة أي شـيء فـالـبـعـض يـكـلـف إبـنـه

٣١

اﻟﺘﺎروﺗﻲ واﻟﺴﺒﻊ ﺻﻨﺎﺋﻊ

بـقـراءة الـقـرآن خـالل شـهـر رمـضـان املـبـارك ,فـهـو مـوضـع ثـقـة والـده ,وبـات حـسـب
تـعـبـيـر اآلبـاء "صـاحـب قـلـم" ,كـمـا أن بـعـض األسـر تـكـتـفـى بـهـذا املـسـتـوى مـن
الـدراسـة فـالـولـد قـد بـلـغ مـبـلـغ الـرجـال ,وعـلـيـه ان يـعـمـل ويـتـزوج ,خـاصـة إذا كـان
شـخـصـا قـادرا قـد الـتـحـق بـالـدراسـة مـتـأخـرا ف الـعـمـر مـثـلـي ,فـفـي الـصـف الـسـادس
بـات عـمـري 18عـامـا ,وهـو سـن يـسـتـحـق مبـوجـبـه الـشـاب احلـصـول عـلـى حـفـيـظـة
النفوس )التابعية( ,ويحق له االلتحاق بالعمل ف أي شركة كانت.
لـقـد انـتـابـنـي شـعـور بـالـثـقـة بـامـتـالك نـاصـيـة املـسـتـقـبـل ,وأن األمـور تـسـيـر ف
الـطـريـق الـصـحـيـح ,وأن احلـيـاة لـم تـتـوقـف عـلـى سـنـة أو سـنـتـي شـاءت الـظـروف أن
يـكـونـا ف غـيـر املـسـار الـطـبـيـعـي املـعـتـاد ,وقـد كـانـت إجـازة الـصـيـف ,حـيـنـهـا مـن
أفـضـل االجـازات ف حـيـاتـي ,صـحـيـح أن مـعـاملـهـا وبـرنـامـجـهـا لـم يـتـغـيـر ,فـالـعـمـل ف
املـزرعـة وجـنـي الـرطـب وبـيـعـه ,لـكـن مـن يـجـنـي الـرطـب هـذا الـعـام هـو شـخـص
يـخـتـلـف عـنـه ف األعـوام الـسـابـقـة ,فـهـو الـيـوم يـسـتـطـيـع أن يـقـرأ ويـكـتـب ,وال يـشـعر
بـأي فـارق بـيـنـه وبـي قـرنـائـه ,الـذيـن كـانـوا ـ ف وقـت سـابـق ـ مـزعـجـي لـه وهـم
يـجـلـسـون ف الـصـبـاح الـبـاكـر ويـلـبـسـون أفـضـل مـا عـنـدهـم ويـذهـبـون الـى املـدرسـة,
وف ال ـع ـصــر يــأتــون ل ـي ـتــداولــوا مــا أخــذوه ف ال ـص ـبــاح ,ثــم ي ـس ـت ـعــرضــون ال ـن ـكــات
واملـواقـف الـتـي حتـصـل لـهـم ف املـدرسـة مـع الـطـالب واملـدرّسـي ,ويـتـحـدثـون عـن
اسـبـوع الـنـظـافـة ,وعـن ريـال فـلـسـطـي ,وعـن املـسـابـقـات ,والـلـعـب واملـرح....
الـخ..اآلن حـقـق املـعـادلـة الـصـعـبـة ,وأتـى بـشـيء لـم يـأتـه أحـد مـن الـطـالب الـذيـن
طــاملــا كــان ي ـغ ـب ـط ـهــم وي ـت ـم ـنــى مــا لــدي ـهــم ,أنــه قــد أن ـهــى االب ـتــدائ ـيــة ف خ ـمــس
سـنـوات ,بـيـنـمـا آخـرون أنـهـوهـا ف سـت سـنـوات عـلـى األقـل ,هـنـا مـصـدر الـثـقـة
ومـصـدر الـفـخـر ,صـحـيـح أنـا فـقـيـر وفـالّح مـدقـع مـن الـنـاحـيـة املـاديـة ,لـكـنـي مـتـفـوق
عـلـى اولـئـك الـذيـن هـم أغـنـى مـنّـي ,لـقـد انـتـابـنـي شـعـور بـالـفـخـر مـن جـهـة ,وشـعـور
بــال ـقــدرة ع ـلــى إجنــاز شــيء ,أي شــيء ,وتــرس ـخــت لــدي بــأن كــل شــيء ف هــذه
احلـيـاة ميـكـن أن يـصـيـر ,وصـرت مـع نـفـسـي أسـتـعـرض تـلـك الـقـصـة ,وأتـعـمّـق ف
جتـربـتـي الـذاتـيـة ,وامـتـدحـهـا ,وامـنـحـهـا املـزيـد مـن الـثـقـة ,فـأنـا الـيـوم ال أحتـدث اال
بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـحـى ,حـتـى بـعـض اآلبـاء يـذهـبـون بـي الـى بـعـض رجـال الـديـن
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كـي احـظـى بـبـركـاتـهـم وتـوجـيـهـاتـهـم ونـصـائـحـهـم ,فـأحـدهـم نـصـحـنـي بـقـراءة الـقـرآن
يـومـيـا ,ولـو قـدّر لـي ان احـفـظ مـا يـتـيـسـر لـي فـهـذا أفـضـل ,وآخـر نـصـحـنـي بـاقـتـنـاء
كـتـاب )نـهـج الـبـالغـة( وهـو مـجـمـوعـة خـطـب وخـطـابـات وحـكـم االمـام عـلـي )ع(
جـمـعـهـا أحـد أحـفـاده وهـو الـشـريـف الـرضـي ,بـيـنـمـا كـانـت نـصـيـحـة ثـالـثـة تـدعـونـي
ألن أمـارس اخلـطـابـة والـكـتـابـة ,وهـي مـواهـب ال يـنـالـهـا االّ الـقـلـيـل مـن الـنـاس ,لـقـد
ش ـعــرت ب ـفــرح ب ـعــض األقــارب واألبــاعــد بــي وب ـن ـجــاحــي ,ف ـش ـعــرت بــأنــي جــزء
م ـن ـهــم ,ف ـهــاهــم ال ـيــوم ي ـفــرحــون ل ـفــرحــي وجنــاحــي ,وب ـع ـض ـهــم كــان قــد حتــدث مــع
والـدي كـي الـتـحـق بـاملـدرسـة ,فـأحـمـد ال أنـي كـنـت عـنـد ثـقـتـهـم .إن الـشـعـور
بـالـنـمـو ال يـوصـف ,وال شـبـيـه لـه ,وحـيـنـمـا حتـقـق ف ذاتـك شـيـئـا إضـافـيـا فـإن ذلـك
يـعـطـيـك قـيـمـة واحـتـرامـا بـي الـنـاس وبـي ذاتـك ف الـوقـت نـفـسـه ..هـذا هـو الـشـعـور
الـذي انـتـابـنـي حـيـنـمـا حـقـقّـت الـنـجـاح ف املـرحـلـة االبـتـدائـيـة ,الـتـي أنـهـيـتـهـا ف
خ ـمــس س ـنــوات ,ب ـعــد أن ال ـت ـح ـقــت ب ـهــا وأنــا ك ـب ـيــر ف ال ـســن بــامل ـقــارنــة مــع بــاقــي
زمــالئــي ,دخ ـل ـت ـهــا وأنــا أم ـلــك خ ـبــرة كــاف ـيــة ف ال ـت ـعــامــل مــع ال ـن ـخ ـيــل والــرطــب
والـدبـس ,فـضـال عـن الـتـعـامـل مـع احلـيـوانـات ,فـأنـا اآلن مـلـكـت نـاصـيـة الـعـلـم,
لـيـتـوج مـع خـبـرة الـسـنـي األولـى ف الـتـعـامـل مـع الـنـخـلـة ومـتـعـلـقـاتـهـا .وكـم هـي
الـسـعـادة غـامـرة ,والـنـفـس مـبـتـهـجـة وأنـا أمـارس دوري وأقـوم مبـهـام الـعـمـل ف احلـقـل
مـع مـعـشـوقـتـي األولـى )الـنـخـلـة( ,فـهـي الـتـي تـرحـب بـي طـول الـنـهـار ,تـظـلـلـني
وتـوفـر لـي الـغـذاء ,ومتـنـحـمـي احلـريـة واالسـتـقـاللـيـة والـكـرامـة ,ولـن تـبـخـل عـلـيّ إذا
ما انتقلت الى العلي األعلى.
إن تـلـك الـسـنـة الـتـي حـمـلـت فـيـهـا الـشـهـادة االبـتـدائـيـة سـنـة اسـتـثـنـائـيـة,
فـالـشـهـادة االبـتـدائـيـة تـعـد شـهـادة عـلـيـا ف وقـت مـا ,يـتـأهـل حـامـلـهـا لـلـعـمـل ف
شـركـة الـنـفـط الـتـي كـانـت عـلـى أهـبـة االسـتـعـداد السـتـقـبـال حـمـلـة هـذه الـشـهـادة,
بـل أن الـكـثـيـر مـن الـنـاس كـانـوا يـسـعـون لـلـحـصـول عـلـيـهـا بـغـيـة االلـتـحـاق بـالـشـركـة,
فـالـشـهـادة االبـتـدائـيـة كـانـت عـربـون الـدخـول ف الـعـديـد مـن اجملـاالت ,واخلـطـوة
األولـى ملـسـيـرة حـيـاة عـمـلـيـة ذات آفـاق واسـعـة ,فـكـانـت تـلـك مـحـطـة هـامـة ف
حـيـاتـي الـعـمـلـيـة الـتـي بـلـغـتـهـا اعـتـمـادا عـلـى نـفـسـي ,فـقـد قـدر لـي ومـنـذ نـعـومـة
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اظـافـري ان أكـون تـلـمـيـذا ف مـدرسـة احلـيـاة ـ كـمـا اصـبـحـت تـلـمـيـذا ف املـدرسـة ـ
فـالـنـخـلـة بـتـفـاصـيـلـهـا تـعـنـي احلـيـاة الـيـومـيـة ,تـعـنـي الـوقـوف شـامـخـا أمـام حتـديـات
احلـيـاة ,هـذه الـنـخـلـة مبـثـابـة مـدرسـة اسـتـفـدت مـنـهـا الـكـثـيـر مـن مـعـانـي الـشـمـوخ
والـتـحـدي والـصـمـود ,ألنـطـلـق نـحـو رحـاب أوسـع ف هـذه احلـيـاة ,وحـي أشـاهـد
ن ـخ ـلــة ع ـب ـثــت ب ـهــا عــوامــل ال ـت ـعــريــة ,وعــوامــل اإله ـمــال اض ـيــق ذرعــا ب ـح ـيــاتــي,
ويـنـتـابـنـي شـيء مـن االكـتـئـاب ,وأحـزن كـثـيـرا ,فـهـذه الـنـخـلـة كـانـت مـدرسـتـي
األولـى الـتـي تـعـلّـمـت مـنـهـا مـقـاومـة الـصـعـوبـات ,وغـرسـت ف داخـلـي الـطـمـوح,
وأوجـدت ف زوايـا نـفـسـي الـهـمـة الـعـالـيـة ,ومـنـحـتـنـي ـ بـفـضـل ال ـ مـعـانـي الـقـدرة
ع ـلــى م ـقــاومــة ال ـص ـعــاب ,ف ـضــال عــن الــذوق الــرف ـيــع ,مــن ي ـع ـمــل أو ي ـت ـعــامــل مــع
الـنـخـلـة البـد أن يـكـون نـظـيـفـا ,وراقـيـا ,حـتـى لـو نـظـر إلـيـه الـبـعـض بـأنـه نـخـالوي
كـنـوع مـن الـتـصـغـيـر واالحـتـقـار ,هـذا الـنـخـالوي يـسـيـر وفـق نـظـام صـارم ,فـهـو مـلـتـزم
بــأوقــات ال ـت ـحــديــر )جت ـه ـيــزال ـن ـخ ـلــة( وال ـصــرام )ق ـطــع عــراجــي ال ـن ـخ ـلــة( ,واخلــراف
)قـطـف الـرطـب الـطـازج( ,وهـو مـلـتـزم بـنـظـافـة املـكـان ونـظـافـة الـنـخـلـة حـتـى ال تـكـون
م ـكــانــا خمل ـلــوقــات قــذرة كــال ـف ـئــران ومــا شــابــه ذلــك ,وهــو ي ـت ـعــامــل مــع املــاء وال ـهــواء
واخلـضـرة وكـلـهـا مـن مـقـومـات الـذوق الـرفـيـع ,كـمـا أنـه يـرعـى احلـيـوانـات ويـحـافـظ
عليها ,ويرحمها ألنها مخلوقات ال ,وجدت لتحقيق املنفعة لبني آدم.
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لـقـد كـانـت إجـازة الـصـيـف جـمـيـلـة ذلـك الـعـام ,كـونـهـا قـد شـهـدت تـرسـخ
ثـقـتـي بـنـفـسـي ,الـتـي كـادت أن تـضـيـع ف زحـمـة احلـيـاة ,وبـدأت أشـعـر بـالـتـوازن
الـذي انـتـابـنـي وقـد أوشـك أن يـفـارقـنـي ,فـبـت اشـعـر أن ال فـرق ـ اآلن ـ بـيـنـي
وبـي الـصـبـيـة الـذيـن دخـلـوا املـدرسـة ,فـال فـخـر لـهـم عـلـي ,بـيـد أن فـوارق طـبـيـعـيـة
حتـدث ف حـيـاة وسـلـوكـيـات الـبـشـر ,فـإذا كـان بـعـض الـنـاس يـقـضـون صـيـفـهـم ف
الـلـعـب والـلـهـو ,والـسـهـر و الـنـوم ,والـسـفـر مـع أهـالـيـهـم ,فـأنـا صـيـفـي أقـضـيـه بـالـعـمـل
ف احلـقـل أو ف حـظـيـرة )زريـبـة( األغـنـام ,ثـم أضـفـنـا لـهـا عـددا قـلـيـال مـن األبـقـار,
مع احلمار والعربة ,فلكل متعته وسعادته ورفاهه.
لـقـد قـضـيـت إجـازة سـنـويـة ,وأنـا أحـمـل الـشـهـادة االبـتـدائـيـة ,فـكـان صـيـفـا
مـخـتـلـفـا ,والـعـطـاء مـخـتـلـفـا ,واألجـواء ـ بـالـنـسـبـة لـي ـ مـخـتـلـفـة ,فـأنـا أعـمـل ولـكـنـي
اسـتـعـد ملـهـمـة أخـرى ,مـهـمـة شـاقـة وهـي الـسـيـر ف طـريـق الـعـلـم لـلـوصـول إلـى أرقـى
املـراتـب وأعـلـى الـشـهـادات ,وبـالـتـالـي فـاملـسـتـقـبـل واعـد بـوضـع أفـضـل مـن الـنـاحـيـة
املـاديـة واملـعـنـويـة ,مـع احلـفـاظ عـلـى مـسـتـوى عـال مـن الـعـطـاء ف االعـتـنـاء بـالـنـخـيـل
واملــاش ـيــة ,ف ـكــان الــوضــع ال ـش ـخ ـصــي م ـخ ـت ـل ـفــا ,ف ـقــد منــا ف داخ ـلــي مــارد إس ـمــه
الـقـراءة ,ال اسـتـطـيـع أن اتـخـلـى عـنـهـا ,وكـلـمـا قـرأت كـتـابـا شـعـرت بـأنـي مـحـتـاج
ألن أقــرأ آخــر ,وك ـل ـمــا ب ـل ـغ ـت ـنــي م ـع ـلــومــة اش ـت ـقــت إلــى م ـع ـلــومــة أخــرى ,وك ـلّ ـمــا
سـمـعـت بـخـبـر انـتـابـنـي شـوق ملـعـرفـة تـفـاصـيـلـه ,وال اتـرك مـجـلـس عـلـم وحـوار اال
قـصـدتـه واسـتـمـعـت ملـا يـحـمـلـه ومـا يـحـويـه ,وشـاركـت ف مـنـاقـشـاتـه الـتـي يـشـعر
اإلن ـســان أنــه قــد ص ـعــد إلــى األع ـلــى ,ون ـف ـســه قــد ارت ـقــت ,وإن ـنــي ف ظــل هــذا
الـسـلـوك اإلنـسـانـي أشـعـر بـالـفـارق الـكـبـيـر بـي اإلنـسـان الـعـالـم واإلنـسـان اجلـاهـل,
وبـي اإلنـسـان كـإنـسـان وبـي اخملـلـوقـات األخـرى الـتـي ال تـعـرف شـيـئـا ,وكـل هـمّـهـا
علفها ,وشغلها تقممها ,كما قال اإلمام علي)ع(.
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وكـانـت مـكـتـبـة املـال عـبـدال مبـثـابـة الـكـنـز الـذي وقـعـت عـلـيـه ,دون أن أشـعـر
فـهـو خـطـيـب مـنـبـري ,ميـارس مـهـنـة الـوعـظ واإلرشـاد وتـوجـيـه الـنـاس ,وهـذه املـهـنـة
شـاقـة ومـتـعـبـة ,وبـحـاجـة الـى املـزيـد مـن الـعـلـم واإلطـالع ,وال يـدخـلـهـا اال مـن ميـلـك
وسـائـلـهـا ,وهـي كـثـيـرة مـنـهـا املـثـابـرة واجلـد واالخـالق والـتـواضـع واملـهـارة ,وكـلـهـا
مـتـوافـرة ف هـذا الـشـيـخ اجلـلـيـل الـذي ميـلـك مـكـتـبـة بـهـا الـشـيء الـكـثـيـر مـن الـكـتـب,
رغـم كـونـه شـخـصـا فـاقـدا لـلـبـصـر ,واطـالعـه عـلـى الـكـتـب يـتـم عـبـر قـراءة اآلخـريـن
لـه ,فـكـل ثـقـافـتـه سـمـاعـيـة ,فـهـو يـسـمـع ويـحـفـظ ويـركّـز ثـم يـصـعـد مـنـبـره ويـقـرأ
ويـنـصـح ويـنـقـل مـا سـمـعـتـه إذنـاه ووعـاه عـقـلـه ,ال شـك أنـهـا كـفـاءة نـادرة ,كـنـت
أقـوم بـزيـارة هـذا الـرجـل كـل يـوم وأقـرأ عـلـيـه مـا يـتـيـسـر لـي مـن الـكـتـب ,ذلـك بـعـد
االنـتـهـاء مـن مـهـامـي ف احلـقـل واحلـظـيـرة ,فـتـتـحـقـق الـفـائـدة لـنـا ـ نـحـن االثـنـي ـ
فـهـو يـتـزود مـن الـعـلـوم واملـعـارف لـكـي يـنـقـلـهـا إلـى الـنـاس بـحـكـم مـهـنـتـه ومـسـؤولـيـتـه,
وأنـا أقـرأ الـكـتـاب بـصـوت مـرتـفـع لـالسـتـفـادة لـي ولـه ,ولـم يـتـوقـف األمـر عـلـى قـراءة
الـكـتـب ,بـل وف بـعـض األحـيـان كـان يـقـوم بـدوره بـشـرح بـعـض املـطـالـب الـعـلـمـيـة
الـتـي تـصـعـب عـلـى مـثـلـي ,فـقـد قـرأت عـلـى يـديـه كـتـاب مـت االجـرومـيـة ف الـنـحـو
وشـرحـهـا لـي بـالـتـفـصـيـل ,وقـرأت لـه مـن الـدواويـن الـشـعريـة مـا ال يـحـصـى ,ومـن
كـتـب الـتـاريـخ الـشـيء الـكـثـيـر ,خـصـوصـا تـاريـخ الـنـبـي )ص( ,وسـيـرتـه وسـيـرة أهـل
بـيـتـه ,فـكـان لـي أبـا وأخـا كـبـيـرا ,وكـان يـتـعـامـل مـعـي مـثـل تـعـامـلـه مـع أوالده,
وهـكـذا اسـتـمـرت األمـور مـعـي خـالل تـلـك اإلجـازة الـصـيـفـيـة ,فـفـي الـنـهـار مـشـغـول
بـاألعـمـال الـيـومـيـة ,وف الـلـيـل أسـعـى وراء تـنـمـيـة املـعـارف والـثـقـافـة ,هـذا فـضـال
عــن عــالق ـتــي بــاملــذيــاع وحتــديــدا اذاعــة ل ـنــدن )بــي بــي ســي( ال ـتــي احــرص ع ـلــى
االسـتـمـاع إلـى اخـبـارهـا وبـرامـجـهـا الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة والـعـلـمـيـة واألدبـيـة ..كـل
هـذا مـع اسـتـمـرار الـعـالقـة الـيـومـيـة الـتـي ال تـنـقـطـع مـع الـنـشـاط الـزراعـي ,مـع الـنـخـلـة
وتوابعها ,واحلظيرة وسكانها ,فقد صرت راعيا لعدد من الكائنات احلية.
عـلـى الـعـمـوم لـقـد انـتـهـت اإلجـازة ,وعـدنـا الـى املـدارس ,فـقـد انـتـقـلـت إلـى
املـرحـلـة املـتـوسـطـة ,ذلـك ف املـدرسـة الـتـي تـقـع عـلـى طـريـق داريـن ,قـرب مـلـعـب
نـادي الـنـسـر )نـادي الـهـدى فـيـمـا بـعـد( ,تـلـك املـرحـلـة هـي األخـطـر عـادة ف حـيـاة
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اإلنـسـان الـشـاب ,لـكـنّـي دخـلـتـهـا وعـمـري كـبـيـر نـسـبـيـا ,ورمبـا كـان اطـالعـي عـلـى
احلـيـاة وتـقـلـبـاتـهـا أكـثـر مـن زمـالئـي ,وكـنـت ـ بـفـضـل ال ـ مـن الـبـارزيـن املـتـمـيـزيـن,
أفـهـم الـدرس وأقـوم بـشـرحـه الـى زمـالئـي ,حـتـى أن مـدرس الـلـغـة الـعـربـيـة تـعـوّد أن
ي ـقــوم ب ـطــردي مــن ال ـصــف ,ال ل ـس ـبــب ســوى إن ـنــي خ ـت ـمــت الــدرس وعــرفــت
تفاصيله ,وف درس األدب يعتمد علي املدرس ف شرح األبيات الشع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية
لـزمـالئـي الـطـلـبـة ,فـقـد كـنـت طـالـبـا ومـدرّسـا ف آن واحـد ,وذلـك لـفـارق الـسـن,
ولوجود حالة االهتمام لدي بهذا اجلانب.
وذات يــوم ,وف ف األيــام األخ ـيــرة ل ـل ـس ـنــة الــدراس ـيــة األولــى جــاء ف ـرّاش
املـدرسـة واسـتـدعـانـي الـى اإلدارة ,ألن املـديـر يـطـلـبـنـي ملـوضـوع هـام ,ولـم أعـلـم ملـاذا
هـذا االسـتـدعـاء ,ومـا هـذا املـوضـوع الـهـام ,وكـل مـا أعـرفـه إنـي شـخـص مـواظـب
عـلـى الـدراسـة ,ومـلـتـزم بـأداء الـواجـبـات ,ولـم يـسـجـل عـلـي ّ أي زلـة او خـطـأ او
جتـاوز لـلـحـدود ,ولـكـن قـلـت ف نـفـسـي ,ألذهـب وأرى مـاذا يـريـد املـديـر ,وحـيـنـمـا
دخ ـلــت اإلدارة فــوج ـئــت ب ـح ـضــور أخــي واث ـنــي مــن أقــاربــي ,وقــد بــدت ع ـلــى
وجـوهـهـم عـالئـم احلـزن واألسـى والـتـعـب ,فـقـلـت ف نـفـسـي أن ثـمـة خـطـبـا كـبـيـرا
جــرى ,وأن حــدثــا ج ـلــال قــد طــال ـهــم ,وهــم جــاؤوا ل ـي ـخ ـبــرونــي بــه ,ولــم ي ـكــن
بـاإلمـكـان احلـديـث مـعـي مـبـاشـرة ,وإمنـا عـن طـريـق املـديـر ,الـذي طـلـب مـنّـي بـأن
اجـلـس فـجـلـسـت ,وقـد ازداد قـلـقـي ,وحـلّـت ف نـفـسـي الـشـكـوك والـظـنـون ,وصـرت
أس ـيــر الــوســاوس وال ـهــواجــس ,وصــارت جتــري ف دمــي حــالــة غ ـضــب م ـص ـحــوبــة
بالقلق ,فبادرتهم بسؤال:
ــ سالمات ,خير إن شاء ال
فرد عليّ املدير:
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ـ اخلـيـر ف وجـهـك يـاسـعـيـد ,ولـكـن جـاءنـا خـبـر مـحـزن ,أمتـنّـى أنـك تـسـتـقـبـلـه
ب ـن ـفــس صــابــرة ,فــأنــت رجــل ل ـطــاملــا حت ـمّ ـلــت امل ـســؤول ـيــة ,وواج ـهــت ال ـك ـث ـيــر مــن
الصعاب ,وأظن إنك أهل لالحترام والتقدير ,وتفهم الوضع
ــ اقلقتني يا استاذ ماذا جري?
ــ أردت أن أقـول لـك أن الـوالـد قـد أعـطـاك عـمـره ,وقـد انـتـقـل الـى رحـمـة
ال ,واملـوت عـلـيـنـا حـق ,ومـا عـلـيـك إال الـصـبـر ,فـنـحـن ال منـلـك أن نـرد مـا قـدّره
ال.
ح ـي ـن ـهــا لــذت بــال ـص ـمــت مــن هــول امل ـفــاجــأة ,ومت ـكــن األســى مــن ق ـل ـبــي,
وخـنـقـتـنـي الـعـبـرة ,ولـم أسـتـطـع أن امتـالـك نـفـسـي ,ألن املـيـت والـدي ,وصـاحـب
الـفـضـل األول واألخـيـر عـلـيّ ,حـيـنـهـا قـمـت ألخـي واحـتـضـنـتـه وبـكـيـت مـعـه,
وحـيـنـمـا سـألـتـه عـن احلـدث ووقـتـه وكـيـف ,زاد بـكـاؤه وارتـفـع صـوتـه وقـال لـي بـأنـه
تـوف غـرقـا ف الـبـحـر ,فـقـد دخـل ف الـصـبـاح الـبـاكـر ,وكـانـت األجـواء طـبـيـعـيـة ,ولـم
يـتـوقـع أن هـواء قـويـا سـوف يـهـب عـلـيـه بـصـورة مـفـاجـئـة ف فـتـرات الـظـهـر ,فـجـرفـه املـد
ولـم يـسـتـطـع أن يـقـاوم املـوج ,وقـد لـقـيـه بـعـض الـصـيـاديـن مـلـقـى عـلـى الـسـاحـل
مـيـتـا ,يـرحـمـه ال ..حـيـنـهـا اسـتـأذنـا مـن املـديـر لـكـي نـذهـب إلكـمـال اجـراءات
مواراة املرحوم ونقله الى مثواه األخير ,وهذا ما ت فعال.
إن وفـاة الـوالـد كـان يـومـا صـعـبـا عـلـيّ مـن شـتـى الـنـواحـي ,فـمـن جـهـة ان
الـوالـد قـد انـتـقـل إلـى رحـمـة ال بـصـورة غـيـر طـبـيـعـيـة ,ومـفـاجـئـة ,ومـؤملـة ف الـوقـت
نـفـسـه ,وهـذا مـا أتـعـبـنـي نـفـسـيـا ,كـمـا أتـعـب غـيـري ممـن لـهـم عـالقـة بـه ,ملـا ميـلـكـه
املـرحـوم مـن صـفـات حـسـنـة جتـعـل مـن يـعـرفـه يـحـبـه ويـحـتـرمـه ويـقـدره ,ويـأسـف
لفراقه.
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ف ت ـلــك ال ـل ـح ـظــة بــدأت اس ـت ـعــرض م ـس ـل ـســل ذكــريــاتــي مــع والــدي ,هــذا
الـوالـد الـشـهـم الـطـيـب الـكـري ,الـذي أخـذ طـيـبـة أهـل الـبـحـر ,وشـهـامـة الـفـالحـي,
وتـواضـع رجـال الـديـن وأخـالقـهـم ,فـقـد اشـرف عـلـى تـربـيـتـي عـلـى قـيـمـة اإلميـان
بـال ,وطـاملـا كـان يـكـرر عـلـي وعـلـى أخـوانـي بـأن الـعـمـل ـ أي عـمـل ـ إذا لـم يـكـن
خـالـصـا ل فـإنـه يـفـقـد الـبـركـة ,وتـبـعـا لـذلـك تـعـلّـمـنـا مـنـه الـقـنـاعـة وأنـهـا كـنـز اليـفـنـى,
فـالـقـنـاعـة تـعـنـي أن تـقـبـل مبـا رزقـك ال جـل شـأنـه ,وأن تـتـرفـع عـن احلـسـد إذا مـا
رأيت نعمة ظاهرة على غيرك ,فالرازق واحد ,والذي رزقه سوف يرزقك.
وتــذكــرت يــوم جــاءه عــدد مــن األقــارب إلق ـنــاعــه بــاملــواف ـقــة ع ـلــى الــدراســة
حـيـنـهـا قـال لـهـم بـأنـه يـريـد إعـداد هـذا الـولـد ملـسـؤولـيـة الـعـائـلـة كـلـهـا ,بـعـد أن أمـوت
ويــأخــذ صــاحــب األمــانــة أمــان ـتــه ,مــؤكــدا ل ـهــم بــأنــه ل ـيــس ضــد ال ـع ـلــم وال ضــد
املــدارس ,ول ـكــن الــوضــع م ـخ ـت ـلــف بــال ـن ـس ـبــة ل ـهــذا الــولــد..ومــع صــالبــة املــوقــف
وصـعـوبـة الـظـرف حـيـنـهـا تـقـبّـل األمـر بـكـل أريـحـيـة ,وإذا كـان قـد ملـح شـيـئـا مـن
الـتـقـصـيـر ف الـعـمـل لـم يـكـن لـيـذكـرنـي بـقـصـة املـدرسـة ,وقـصـة تـنـازلـه عـن رأيـه
الـذي كـان مـصـرّا عـلـيـه ..لـقـد كـان أبـا حـنـونـا ,كـرميـا ,مـنـحـنـي الـثـقـة واعـتـمـد
عـلـي ,ورسـخ ف داخـلـي حـب الـعـمـل واحـتـرام الـصـغـيـر قـبـل الـكـبـيـر ,وقـد كـانـت
وفـاتـه قـاسـيـة بـالـنـسـبـة لـي ,فـلـيـس سـهـال عـلـى األبـن أن يـأتـي خـبـر وفـاة والـده
غـرقـا ,لـكـن الـذي يـهـوّن اخلـطـب أن الـوالـد مـات وهـو ف طـريـق اخلـيـر ,وهـو يـكـد
على عياله ويرفع من قيمتهم ,رحمه ال رحمة األبرار.
وجـاء وقـت الـوفـاة مـصـادفـا لـيـوم األربـعـاء ,وكـان يـوم نـهـايـة االسـبـوع ,بـل
ون ـهــايــة الــدراســة لــذلــك ال ـعــام ,ح ـيــث لــم ي ـبــق ســوى يــومــي ع ـلــى االم ـت ـحــانــات
الـنـهـائـيـة ,وكـان الـطـالب ف الـعـادة ال يـحـضـرون إلـى الـدراسـة ف تـلـك األيـام ,وإمنـا
حـضـرت أنـا ذلـك الـيـوم بـغـرض مـراجـعـة بـعـض املـواد مـع املـدرّسـي وجـاءنـي اخلـبـر
امل ـف ـجــع ,ف ـجــاءنــي ش ـعــور آخــر ال ـت ـقــى مــع ش ـعــور ال ـف ـقــد وال ـفــراق واألســى ,ف ـيــوم
الـسـبـت هـو أول يـوم لـالمـتـحـانـات ,وأنـا الـذي قـاتـلـت وتـعـبـت مـن أجـل إقـنـاع الـوالـد
مبــواص ـلــة الــدراســة ,وال ـتــي اس ـت ـمــرت ل ـثــالث س ـنــوات مــن ال ـن ـقــاشــات واحلــوارات
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واألخـذ والـرد ,فـإذا بـالـظـروف تـأتـي بـصـورة غـيـر مـواتـيـة ,فـهـاهـي ــ اآلن ـ تـقـف
ضـدي مـرة أخـرى ,وال تـسـمـح لـي بـأن أبـحـث عـن مـسـتـقـبـلـي األفـضـل ,الـذي
بـات عـلـى احملـك ,ويـنـتـظـر أن تـتـقـاذفـه الـظـروف الـزمـانـيـة املـقـبـلـة ,الـتـي لـن تـكـون
مــوات ـيــة لــي ,ف ـع ـلــي أن أعــود إلــى بــدايــة ال ـق ـصــة ,ألع ـمــل ف م ـجــال ال ـن ـخ ـيــل
واملــواشــي ,وال م ـجــال ل ـل ـع ـلــم وامل ـعــرفــة ,ف ـي ـك ـفــي املــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة وس ـنــة مــن
املــرح ـلــة امل ـتــوس ـطــة ,وكــل هــذا األمــر هــان ع ـلــي وس ـهّــل أمــام حــادثــة وفــاة الــوالــد,
فــاألب عــز ألب ـنــائــه وتــاج ع ـلــى رؤوس ـهــم ,ف ـمــا كــان م ـنّــي اال ان ق ـرّرت أن أتــرك
الـدراسـة نـهـائـيـا ,وبـالتـالـي فـال مـعـنـى لـلـذهـاب الـى االمـتـحـانـات ,إذ ال يـتـصـور أن
فـاقـدا لـوالـده يـسـتـطـيـع أن يـؤدي امـتـحـانـا مـا ,فـمـن أيـن سـوف يـأتـي بـالـتـركـيـز واحلـفـظ
واإلجـابـة الـصـحـيـحـة ,غـيـر أن عـددا مـن زمـالئـي رفـضـوا هـذه الـفـكـرة مـن رأسـهـا,
ولـم يـوافـقـوا لـي بـقـطـع مـشـوار الـدراسـة ,وجـاؤونـي عـصـر اجلـمـعـة وهـم الـذيـن تـعـوّدوا
ع ـلــى املــذاكــرة م ـعــي أيــام الــدراســة ف االب ـتــدائ ـيــة ,ومــارســوا م ـعــي ش ـتــى أش ـكــال
الـضـغـط حـتـى أحـضـر االمـتـحـانـات ,بـل أن ثـالثـة مـنـهـم مـرّوا عـلـيّ صـبـاحـا وأصـرّوا
ع ـل ـيّ أن أذهــب إلــى املــدرســة ألداء االم ـت ـحــانــات ,ف ـتــوك ـلــت ع ـلــى ال وذه ـبــت
مـعـهـم ,انـطـالقـا مـن أن الـقـضـاء قـد حـلّ ,والـوالـد قـد مـات )يـرحـمـه ال( ,وهـو ف
أت ال ــرض ــا ع ـل ــى إب ـن ــه ,وال أم ـل ــك اال ال ــدع ــاء ل ــه ب ــال ــرح ـم ــة وال ـغ ـف ــران ,وك ـم ــا
ي ـقــولــون ":احلــي أب ـقــى مــن امل ـيّــت" ,وال ي ـحــق ل ـنــا اجلــزع واخلــروج عــن ال ـنــص,
فـاملـوت حـق عـلـيـنـا جـمـيـعـا ,ودخـلـت االمـتـحـانـات بـسـالح الـتـوكـل عـلـى املـولـى جـل
شـأنـه ,وانـهـيـتـهـا ف ظـروف مـعـقّـدة ولـكـن بـنـفـس راضـيـة بـال وبـقـضـائـه وقـدره,
واس ـت ـط ـعــت اج ـت ـيــاز االم ـت ـحــانــات وب ـت ـفــوق وت ـقــديــر "مم ـتــاز" ,ف ـك ـنــت أنــا ف املــركــز
ال ـثــالــث ع ـلــى ثــالثــة ف ـصــول مــن األول م ـتــوســط ,ح ـتــى إن ـنــي ويــوم ذه ـبــت الــى
املـدرسـة لـكـي أعـرف الـنـتـيـجـة وأطـلـع عـلـى الـشـهـادة والـدرجـات ابـتـسـم لـي املـديـر,
وقال:
ــ أنت مثال لكل الطالب ,ال يتكرر دائما
فما كان منّي إالّ شكرته على هذا التقدير وهذا الثناء وقلت:

٤٠

ــ استاذي هذا الثناء كبير واملديح أكثر من حقي
ــ ال ل ـيــس ك ـث ـيــرا فــأنــت األول ع ـلــى ال ـصــف ,وال ـثــالــث ع ـلــى ال ـثــالثــة
صفوف.
ـ أظنك متزح يا استاذي!
ذلك.

ــ صـدقـنـي ال أمـزح ,ولـيـس هـذا مـجـال املـزاح ,واألوراق والـدرجـات تـثـبـت

بـعـدهـا أخـذت الـشـهـادة وخـرجـت مـن املـدرسـة وال أعـلـم حـقـا مـاذا سـوف
أعـمـل ,هـل سـأواصـل الـدراسـة أم أسـحـب مـلـفـي وانـهـي هـذه الـقـصـة ,خـاصـة وأن
الـظـروف تـبـعـث عـلـى ذلـك ,فـقـلـت ف نـفـسـي ألتـرك هـذا األمـر اآلن ,وعـلـيّ أن
أبـحـث عـن عـمـل ــ غـيـر الـنـخـلـة والـرعـي ــ يـوفـر لـي ولـلـعـائـلـة الـعـيـش الـكـري ,فـبـعـد
الــوالــد صــرت أنــا امل ـســؤول األول عــن األســرة ك ـل ـهــا ,ف ـه ـنــاك أفــواه ب ـحــاجــة الــى
الـطـعـام ,وأجـسـاد تـريـد الـكـسـوة ,وأطـفـال بـحـاجـة إلـى الـرعـايـة والـدراسـة ,فـهـذا هـو
قــدري الــذي لــم أخ ـطّــط لــه ,ولــم أرس ـمــه ولــم أكــن أمت ـنّــاه ف وقــت مــا ,فــال أحــد
يـصـنـع قـدره ,وال أحـد يـعـرف مـاذا كـتـب لـه الـيـوم وغـدا ,فـكـانـت وفـاة الـوالـد أكـبـر
صـدمـة واجـهـتـهـا ف حـيـاتـي ,إذ نـقـلـتـنـي مـن واقـع إلـى آخـر ,ولـكـن بـحـكـم تـربـيـتـه ـ
يـرحـمـه ال ـ لـم تـكـن صـعـوبـات احلـيـاة تـعـنـي لـي شـيـئـا ,ال اسـتـطـيـع حتـمـل تـبـعـاتـه,
فالشقاء والعناء والتعب والسهر هي مفردات يومية من حياتي.
وتـبـعـا لـهـذا الـوضـع الـصـعـب كـانـت الـوجـهـة مـع بـعـض زمـالء الـدراسـة هـو
ال ـع ـمــل ف م ـي ـنــاء الــدمــام )او م ـي ـنــاء امل ـلــك ع ـبــدال ـعــزيــز( ,ف ف ـصــل ال ـص ـيــف,
فــاألع ـمــال ه ـنــاك م ـتــاحــة ل ـكــل مــن يــريــد ,وك ـنــت م ـج ـبــرا ع ـلــى ذلــك ,وهــي ال
تـتـعـدى عـمـلـيـات الـتـحـمـيـل والـتـنـزيـل ,فـفـي بـعـض األيـام نـقـوم بـتـحـمـيـل كـيـمـات
لـيـسـت قـلـيـلـة مـن "الـزرنـيـخ" ,الـذي يـتـم عـادة خـلـطـه بـاالسـمـنـت األبـيـض )الـنـورة(
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فـيـسـتـخـدم إلزالـة الـشـعـر ف األجـسـاد اإلنـسـانـيـة ,ومـن هـنـا ظـهـر مـصـطـلـح "الـطـالء
بـالـنـورة" ,والـذي يـعـنـي عـمـلـيـة إزلـة الـشـعـر مـن اإلبـطـي والـعـانـتـي ,ومـن ذلـك ظـهـر
املـثـل املـعـروف الـقـائـل":اإلسـم لـلـنـورة والـعـمـل لـلـزرنـيـخ" ,ف إشـارة الـى االنـتـهـازيـة
الـتـي حتـدث ف اجملـتـمـع ,فـالـبـعـض يـعـمـل ,والـبـعـض يـأكـل الـثـمـرة ..كـمـا نـقـوم
بـتـحـمـيـل وتـنـزيـل اإلسـمـنـت أو الـطـحـي أو اخلـرفـان ,وكـان أصـعـب شـيء هـو أن
حتـمـل خـروفـا مـن الـسـفـيـنـة إلـى سـيـارة الـنـقـل ,فـاخلـروف بـطـبـعـه ثـقـيـل ومـتـمـرد وال
يـنـقـاد بـسـهـولـة ,ومـع هـذا الـتـعـب كـان الـراتـب ال يـتـعـدى الــ  7ريـاالت ف الـيـوم,
أي  210ريــاالت ف ال ـش ـهــر ,وذلــك ف ظــل ظــروف ص ـع ـبــة وغ ـيــر ن ـظ ـي ـفــة وال
مـسـاعـدة ,فـالـوقـت صـيـف ,ودرجـة احلـرارة مرتـفـعـة ,ومـعـدالت الـرطـوبـة تـزيـد كـلـمـا
اقـتـربـنـا مـن الـبـحـر ,لـكـن مـن خـالل هـذا الـعـمـل والـتـعـاطـي مـع عـيـنـات مـخـتـلـفـة مـن
الـبـشـر ,ومـن جـنـسـيـات مـخـتـلـفـة ,اتـيـحـت لـي الـفـرص لـتـعـلـم بـعـض مـفـردات الـلـغـة
االجنـلـيـزيـة ,والـتـي هـي الـلـغـة الـعـامـة لـكـل تـلـك اجلـنـسـيـات ,فـهـنـاك جـنـسـيـات
أس ـيــويــة )مــن ال ـه ـنــد وال ـبــاك ـس ـتــان وال ـف ـل ـبــي( ,وه ـنــاك اجل ـن ـس ـيــات األوروب ـيــة
واالمــري ـك ـيــة ف ـضــال عــن ال ـعــرب وال ـس ـعــوديــي ,ف ـكــان هــذا ال ـع ـمــل خ ـطــوة نــوع ـيــة
بـالـنـسـبـة لـي ,إذ صـرت أتـعـامـل مـبـاشـرة مـع الـبـشـر ,بـعـكـس الـفـتـرات األولـى مـن
ح ـيــاتــي ح ـيــث ك ـنــت أت ـعــامــل مــع ال ـكــائ ـنــات احل ـيــة األخــرى ,وال شــك ف أن
الـتـعـامـل مـع الـبـشـر هـو بـحـد ذاتـه مـوهـبـة ,تـتـطـلـب املـزيـد مـن الـصـبـر والـتـحـمّـل ,وقـد
عـلـمـتـنـي الـتـجـربـة ف إقـنـاع والـدي بـالـدراسـة ,وإقـنـاع األسـتـاذ يـوسـف عـيـد بـأن
يـسـمـح لـي بـالـدراسـة لـيـال ونـهـارا ,بـأن األسـلـوب احلـسـن هـو الـذي يـوصـل إلـى
الـتـأثـيـر ف الـطـرف اآلخـر ,وف املـيـنـاء وقـفـت عـلـى جـمـلـة مـن احلـقـائـق ,لـعـل أبـرزهـا
طـرق تـفـكـيـر الـعـمـالـة األجـنـبـيـة وتـواجـدهـا وتـطـلـعـاتـهـا ,فـبـعـض هـؤالء الـعـمـال يـفـكـر
أن يـقـضـي فـتـرة زمـنـيـة قـصـيـرة يـحـسّـن مـن وضـعـه املـالـي ,واآلخـر يـسـعـى ألن يـزيـد
فـتـرة بـقـائـه ف الـبـالد ,والـبـعـض اآلخـر يـأمـل ف أن ميـتـلـك بـعـض املـشـاريـع الـرابـحـة,
دون أن يكون عامال حتت إمرة كفيل معي.
إن هـذا الـعـمـل ف املـيـنـاء لـم يـكـن لـيـبـعـدنـي عـن أعـمـال وانـشـطـة الـزراعـة
)الـنـخـيـل واملـاشـيـة( ,ألن دوامـي الـرسـمـي ف املـيـنـاء يـبـدأ مـن الـرابـعـة عـصـرا وحـتـى
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الـعـاشـرة لـيـال ,وهـو مـا يـطـلـق عـلـيـه "دوام أول لـيـل" ,مـقـابـل "دوام آخـر الـلـيـل",
والـذي يـبـدأ مـن الـعـاشـرة لـيـال وحـتـى الـسـادسـة صـبـاحـا" ,وهـنـاك "دوام الـنـهـار"
الـذي يـبـدأ ف الـعـادة مـن الـسـاعـة الـسـادسـة صـبـاحـا وحـتـى الـرابـعـة عـصـرا ,فـكـان
اخـتـيـاري ـ مـع زمـالئـي هـو "دوام أول لـيـل" ,لـيـتـسـنـى لـنـا فـرصـة الـنـشـاط ف اجملـاالت
األخـرى ,فـفـي الـصـبـاح الـبـاكـر أقـوم بـاألنـشـطـة املـتـعـارف عـلـيـهـا ,وهـي األنـشـطـة
ذات الـعـالقـة بـالـنـخـلـة واملـاشـيـة ,فـالـصـيـف هـو مـوسـم احلـصـاد ,ومـوسـم اإلنـتـاج,
ومـوسـم قـطـف ثـمـار اجلـهـود الـتـي تـبـذل ف الـشـتـاء ,مـن إعـداد الـنـخـلـة لـكـي تـعـطـي,
وال ـن ـخ ـلــة إذا أع ـطــت فــإن ـهــا ت ـع ـطــي ب ـكــرم ال حــدود لــه ,وكــذلــك احلــال بــال ـن ـس ـبــة
لـلـمـاشـيـة ,فـهـي تـعـطـي احلـلـيـب ,الـذي يـتـحـول بـقـدرة قـادر الـى مـنـتـجـات غـذائـيـة
اخرى كاللب وكذلك الزبادي والزبدة فضال عن حلوم املواشي وأصوافها.
ع ـلــى ضــوء كــل ذلــك شــاع ف األوســاط ال ـقــري ـبــة م ـنّــي أنــي ق ـرّرت تــرك
الـدراسـة ,واالقـتـصـار عـلـى أعـمـال "الـتـحـمـيـل والـتـنـزيـل" ف املـيـنـاء ,فـهـي أعـمـال
مـؤقـتـة ,ومـسـتـقـبـلـهـا مـحـدود ,وال تـلـيـق بـشـخـص مـتـفـوق مـثـلـي )مـن وجـهـة نـظـرهـم
بـالـطـبـع( ,حـيـنـهـا تـداعـى أكـثـر مـن شـخـص ملـنـعـي مـن هـذه اخلـطـوة غـيـر احملـسـوبـة,
وكـان لـسـان حـال بـعـضـهـم ــ كـمـا قـيـل لـي فـيـمـا بـعـد ـ أن املـوقـف مبـثـابـة ظـلـم لـكـل
مـثـابـر ,ولـكـل طـمـوح ,فـمـن يـأخـذ املـركـز األول عـلـى صـفـه ,واملـركـز الـثـالـث عـلـى
دفـعـتـه ,لـيـس مـكـانـه إال طـاوالت الـعـلـم ,ومـنـصـات الـتـتـويـج الـعـلـمـيـة ,ولـيـس
مـحـطّـات حتـمـيـل وتـنـزيـل اإلسـمـنـت والـطـحـي واخلـرفـان والـزرنـيـخ ومـا شـابـه ذلـك,
ح ـتــى أن ب ـعــض أفــراد ال ـعــائ ـلــة قــالــوا ب ـف ـكــرة ج ـمــع م ـب ـلــغ مــالــي لــي ل ـكــي أواصــل
الـدراسـة ,والـبـعـض ذهـب إلـى مـواصـلـة االقـتـراح الـسـابـق ,وهـو الـعـمـل ف الـنـهـار
والـدراسـة ف الـلـيـل ,لـكـن كـل هـذه االقـتـراحـات لـم تـكـن مـجـديـة وال متـلـك حـال
لـلـمـشـكـلـة ,والـتـي متـثّـلـت ف كـونـي قـد بـت أعـيـل اسـرة تـتـألـف مـن عـدد مـن األخـوة
واالخــوات ص ـغــار ال ـســن مــع الــوالــدة ,ف ـكــان اخل ـيــار ال ـص ـعــب هــو تــرك الــدراســة,
ومـواصـلـة الـعـمـل ف املـيـنـاء والـزراعـة ,وكـل مـا يـكـتـبـه ال صـائـر ال مـحـالـة ,وإذا
كـانـت لـي فـرصـة ف هـذه احلـيـاة فـسـوف آخـذهـا ,وأنـا بـذلـك كـنـت مـؤمـنـا بـقـضـاء
ال وقـدره ,راضـيـا مبـا يـقـسـمـه لـي ,وكـان خـيـاري الـوحـيـد هـو الـدخـول إلـى احلـيـاة

٤٣

اﻟﺘﺎروﺗﻲ واﻟﺴﺒﻊ ﺻﻨﺎﺋﻊ

ال ـع ـم ـل ـيــة ,وأن ال ـت ـف ـك ـيــر ف الــدراســة بــات ش ـي ـئــا مــن املــاضــي ,ال ي ـجــد لــه أي
مـصـداقـيـة ف الـوقـت احلـاضـر ,وهـوخـيـار مـؤجـل ومـتـقـدم أيـضـا التـقـبـلـه الـظـروف
احلالية.
وبـيـنـمـا أنـا ف تـنـفـيـذ خـيـاري الـذي أجـبـرتـنـي الـظـروف عـلـى أخـذه ,تـنـاهـى
الـى سـمـعـى ان املـعـهـد الـعـلـمـي الـواقـع وراء مـسـتـشـفـى الـدمـام املـركـزي قـد فـتـح
أبـواب الـقـبـول امـام خـريـجـي االبـتـدائـيـة ,بـالـتـالـي فـإن الـفـرصـة سـانـحـة أمـامـي ألن
الـتـحـق بـهـذا املـعـهـد ,فـأنـا أحـمـل شـهـادة األول مـتـوسـط ,وهـو مـسـتـوى أعـلـى مـن
املـسـتـوى املـطـلـوب ,لـذا تـوجـهـت الـى ذلـك املـعـهـد ف الـصـبـاح الـبـاكـر ,وكـنـت أول
الـذيـن قـدّمـوا أوراقـهـم لـإللـتـحـاق بـاملـعـهـد ,وكـانـت إجـراءات الـقـبـول سـهـلـة وغـيـر
مـعـقّـدة ,فـال تـتـعـدى االمـتـحـان الـتـحـريـري ,الـذي يـدور حـول مـسـائـل عـامـة ,ثم
مـقـابـلـة شـخـصـيـة يـتـم حتـديـد مـوعـدهـا ف يـوم آخـر ,وهـذا مـا جـرى لـي بـالـفـعـل,
وجـئـت الـى املـقـابـلـة الـشـخـصـيـة جـاهـزا ,بـعـد ان لـبـسـت ثـوبـا نـظـيـفـا ,مـع غـتـرة
وعـقـال ,لـم أتـعـود عـلـيـهـمـا ,بـحـكـم طـبـيـعـة عـمـلـي ال تـعـتـمـد عـلـى الـثـوب فـضـال عـن
الـغـتـرة والـعـقـال ,وجـلـسـت عـلـى طـاولـة االنـتـظـار وجـاء اثـنـان يـحـمـالن اجلـنـسـيـة
العربية املصرية ,فكان امتحانهم ف اللغة العربية فسألني أحدهم:
ـ هل لديك اهتمامات أدبية?
فأجبته:
ـ إلى حد ما
ــ ف النثر أم ف الشعر?
ــ ف الـشـعـر ,وأحـفـظ الـكـثـيـر مـن األبـيـات ,ولـدي قـدرة عـلـى نـظـم الـشـعـر,
ول احلمد.
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فـالـتـفـت لـي أحـدهـم وهـو يـنـظـر لـي بـاسـتـغـراب ,وكـأمنـا شـكـلـي لـم يـعـجـبـه,
وكالمي لم يقنعه ,فقال:
ـ اقرأ لنا بيتا من الشعر مما حتفظ
ـ بـيـت شـعـر? مـن أي عـصـر? هـل تـريـد بـيـتـا مـن شـعـر الـعـصـر اجلـاهـلـي ,أم
من العصر اإلسالمي ,أم من العصر العباسي ,أم من العصر احلديث?
ــ من أي عصر تريد?
ــ ف أي مـجـال تـريـده? مـن شـعـر احلـكـمـة أم مـن شـعـر الـغـزل ,أم مـن شـعـر
الهجاء ,أم شعر املديح?
ــ قل لنا شعرا ف احلكمة ,ومن أي عصر ترغب
ــ يـقـول زهـيـر بـن أبـي سـلـمـي ":ومـهـمـا تـكـن عـنـد امـريء مـن خـلـيـقـة ..
وإن خالها تخفى على الناس تعلم".
ب ـعــد كــل هــذه اإلجــابــات ,وب ـعــد هــذا احلــوار ال ـســريــع الــذي لــم ي ـت ـجــاوز
اخلـمـس دقـائـق قـال لـي أحـدهـم ":انـت نـاجـح بـنـسـبـة  %100راجـعـنـا غـدا إلمتـام
إجـراءات الـتـسـجـيـل" ,حـيـنـهـا شـعـرت أن األمـل قـد فـتـح لـي ,وأن كـل مـشـكالتـي
تـسـيـر عـلـى طـريـق احلـل ,وسـوف أدرس ف املـعـهـد واحـصـل عـلـى شـهـادة ,وسـوف
تـعـقـبـهـا وظـيـفـة حـكـومـيـة مـرمـوقـة ,بـالـتـالـي فـإن مـن صـبـر ظـفـر ,وأنـت ال تـعـلـم مـا
ك ـتــب لــك ,إالّ أن هــذا األمــل وكــل هــذه األحــالم ضــاعــت أو تــاهــت ف م ـهــب
الـريـح ,حـيـنـمـا جـئـت ف الـيـوم الـتـالـي إذ قـابـلـنـي املـصـري الـذي سـبـق وأن سـألـنـي
عـن الـشـعـر بـأن الـقـبـول بـات مـتـعـذرا ,ألن تـعـلـيـمـات جـديـدة جـاءتـهـم بـتـوقـف قـبـول
خـريـجـي االبـتـدائـيـة ,وقـصـر الـقـبـول عـلـى حـمـلـة الـشـهـادة املـتـوسـطـة ,فـاعـتـذر لـي
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وملـسـت مـن اعـتـذاره الـصـدق ,وأجـريـت مـعـه مـحـاوالت عـديـدة ولـكـن بـال فـائـدة,
فـالـتـعـلـيـمـات صـريـحـة ف هـذا الـشـأن ,فـعـدت إلـى عـمـلـي ضـمـن ثـنـائـيـة املـيـنـاء
والــزراعــة ,وكــأمنــا قــدري أن أكــون ع ـلــى املــزيــد مــن ال ـعــالقــة مــع ال ـكــائ ـنــات غ ـيــر
الـبـشـريـة كـالـنـخـلـة واملـاشـيـة ,لـتـأتـي الـبـاخـرة والـشـاحـنـة ,وتـوابـعـهـمـا مـن األسـمـنـت
اخلـشـب واخلـرفـان والـزريـنـخ ,رجـعـت مـنـكّـس الـرأس واهـي الـعـزميـة مـتـمـلـمـال أشـعـر
وكـ ــأن الـ ــدن ـ ـيـ ــا واق ـ ـفـ ــة ضـ ــدي ,وأن قـ ــدري أن أع ـ ـيـ ــش ف ـ ـق ـ ـيـ ــرا ,وأن حـ ــالـ ــي ال
يـتـغـيـر..انـتـابـنـي شـيء مـن اإلحـبـاط ,اسـتـمـر مـعـي طـويـال ,وف كـل مـرة كـنـت
أقـاومـه وأسـعـى لـلـقـضـاء عـلـيـه ,إذ أن خـاطـرة نـفـسـيـة كـانـت تـخـاجلـنـي بـي فـتـرة
وأخـرى ,عـادت لـي ف هـذا الـوقـت ,وصـارت تـذكّـرنـي بـأن احلـيـاة مـسـتـمـرة وال
تـتـوقـف وال ميـكـن لـهـا أن تـتـوقـف ,والـفـرص لـيـسـت بـأيـديـنـا دائـمـا فـهـي تـأتـي بـغـتـة
وبـدون تـخـطـيـط ,وقـد تـذهـب بـدون تـخـطـيـط ,و)مـا كـل مـا يـتـمـنـى املـرء يـدركـه
جتـري الـريـاح مبـا التـشـتـهـي الـسـفـن( ,وقـد يـكـون احلـتـف ف األمـنـيـة )رب امـريء
حـتـفـه فـيـمـا متـنّـاه( وإن مـع الـعـسـر يـسـرا ,ودوام احلـال مـن احملـال ,فـالـيـوم أعـمـل ف
امليناء وغدا ف مكان آخر.
وب ـعــد ف ـتــرة ل ـي ـســت طــوي ـلــة ,وف ظــل هــذه ال ـظــروف ومــا بــي حــالــة مــن
الـتـمـلـمـل وحـاالت مـن الـرضـا حـدثـنـي جـارنـا وقـريـبـنـا "حـبـيـب مـحـمـد عـلـي " بـأن
املـعـهـد الـصـحـي يـسـتـقـبـل طـالب الـكـفـاءة ,وال يـشـتـرط سـوى الـنـجـاح ف مـواد
الـريـاضـيـات والـلـغـة االجنـلـيـزيـة ,حـتـى لـو كـانـوا مـكـمـلـي ف املـواد األخـرى كـمـواد
الـلـغـة والـديـن ,وكـانـت هـنـاك عـقـبـة امـام الـقـبـول ف هـذا املـعـهـد وهـي أنـهـم يـطـلـبـون
شـهـادة الـثـانـي مـتـوسـط عـلـى األقـل ,ف حـي أنـا لـم أكـمـل سـوى األول مـتـوسـط,
والزلـنـا ف فـصـل الـصـيـف ,لـكـنـه )أي حـبـيـب مـحـمـد عـلـي( بـادر ـ كـمـا فـهـمـت
فـيـمـا بـعـد ـ وقـال لـهـم ":إن هـذا الـشـخـص مـتـفـوق ,وميـكـنـكـم أن تـخـضـعـوه المـتـحـان
حتـريـري أو حـتـى شـفـهـي ,فـسـوف جتـدونـه مـتـمـيـزا ,وصـاحلـا لـلـعـمـل ,ولـن تـتـأسـفـوا
عـلـى اسـتـقـطـابـه" ,وشـرح لـهـم تـفـاصـيـل قـصـتـي ف املـرحـلـة االبـتـدائـيـة ,وظـروف
احلـالـيـة اآلن ,وقـام مبـخـاطـبـة مـديـر املـعـهـد بـهـذا الـشـأن ,الـذي قـام بـدوره مبـخـاطـبـة
مـديـرعـام الـشـؤون الـصـحـيـة ف املـنـطـقـة الـشـرقـيـة لـلـمـوافـقـة عـلـى هـذا االسـتـثـنـاء,

٤٦

فـتـمـت املـوافـقـة ..لـقـد قـام بـجـمـلـة إجـراءات لـم أكـن أعـلـم بـهـا حـيـنـهـا ,وحـيـنـمـا
جـلـب االسـتـثـنـاء واملـوافـقـة حـضـرت االمـتـحـان الـتـحـريـري واسـتـطـعـت حتـقـيـق املـركـز
الـثـالـث مـن بـي  160طـالـبـا ,جـمـيـعـهـم يـحـمـل الـشـهـادة املـتـوسـطـة ,فـتـم حتـديـد
مـوعـد االمـتـحـان الـشـفـهـي ,أو املـقـابـلـة الـشـخـصـيـة ,وعـدت إلـى املـنـزل عـلـى أمـل أن
تـنـجـح هـذه اخلـطـوة هـذه املـرّة ,وكـان سـالحـي ف ذلـك هـو الـتـفـاؤل ,انـطـالقـا مـن
مـقـولـة":تـفـاءلـوا بـاخلـيـر جتـدوه" ,وأنـا ـ ولـلـحـق ـ لـم أكـن أمـلـك غـيـر هـذا الـسـالح ف
ظـل هـذه الـظـروف الـتـي تـبـعـث عـلـى اإلحـبـاط والـيـأس والـقـنـوط واملـوت الـبـطـيء,
وهـنـا تـذكـرت مـقـولـة لـوالـدي يـرحـمـه ال تـقـول بـأنـك "لـو جتـري جـري الـوحـوش غـيـر
رزقـك مـا حتـوش" ,فـقـلـت ف نـفـسـي لـقـد جتـاوزت نـصـف الـطـريـق ,وبـقـى االمـتـحـان
الـشـفـهـي الـذي سـوف نـدعـه إلـى تـوفـيـق ال وعـنـايـتـه ,وإذا كـان لـي نـصـيـب فـسـوف
آخذه ,ولن يكون مبقدور أي أحد مينعني.
وف الـيـوم احملـدد ,وكـمـا عـمـلـت ف املـرة الـسـابـقـة ,فـقـد لـبـسـت ثـوبـا جديـدا,
واس ـت ـعــرت حــذاء ذا مل ـعــة ,ووض ـعــت ال ـش ـمــاغ األح ـمــر مــع ال ـع ـقــال ع ـلــى رأســي,
وكـنـت أسـيـر ورأسـى مـتـجـه لـألمـام بـصـورة عـمـوديـة ,وكـأنـي مـصـاب بـشـيء ف
الـرقـبـة ,وكـل ذلـك خـشـيـة أن يـسـقـط الـعـقـال مـن عـلـى رأسـي فـتـفـشـل الـعـمـلـيـة
كـلـهـا ,وذهـبـت الـى املـكـان احملـدد ,وجـرى االمـتـحـان الـشـفـوي والـذي كـان غـريـبـا
عـجـيـبـا ,يـنـطـوي عـلـى املـزيـد مـن اخلـداع ,ويـبـدو أن هـدفـه مـعـرفـة بـعـض املـواصـفـات
الـتـي تـؤهـل أي شـخـص لـلـعـمـل ف اجملـال الـصـحـي ,فـقـد وضـعـوا أمـامـي ثـالث
عـلـب لـثـالثـة أنـواع مـن الـدخـان ,وهـي ":كـنـت ,ونـسـتـون ,جـريـفـن آي" ,فـدعـانـي
أحـدهـم الخـتـيـار مـا أحـب مـن الـدخـان ,مـؤكـدا بـأن ال مـانـع لـديـهـم مـن الـتـدخـي
ف الـقـاعـة ,هـنـا دارت ف خـلـدي فـكـرة ,ومـر بـخـاطـري تـسـاؤل سـريـع ,هـو إنـنـا ف
مـعـهـد صـحـي ,يـسـعـى لـتـخـريـج صـيـادلـة وممـرضـي ,واخـصـائـيـي أشـعـة ومـا شـابـه
ذلـك ,هـدفـه اشـاعـة الـصـحـة الـعـامـة ,هـل مـن املـعـقـول أن يـتـنـاول هـؤالء شـيـئـا يـرونـه
ضارا بالصحة ,فما كان منّي إال أن قلت لهم وبسرعة:
ـ شكرا فأنا ال أتعاطى التدخي ,بل ال أحب التدخي واملدخني.
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فردّ أحدهم متسائال:
ــ وال حتى "القدو" ,أو "النارجيلة" ,أو "الشيشة" ,وما شاكل ذلك?
ــ كـل هـذه أنـواع وأشـكـال لـلـتـدخـي ال تـخـتـلـف عـنـدي عـن الـسـيـجـارة ,ال
أتـعـامـل مـعـهـا وال احـضـر مـجـلـسـا يـتـم تـعـاطـي الـتـدخـي فـيـه ,ألنـهـا أشـيـاء ضـارة
بـالـصـحـة الـعـامـة ,ويـفـتـرض عـلـى الـواحـد مـنّـا االبـتـعـاد قـدر اجلـهـد عـن كـل شـيء
يضرّه.
وقـد كـان حـدسـي دقـيـقـا ف هـذا األمـر ,إذ عـرفـت فـيـمـا بـعـد أن هـذه الـعـمـلـيـة
مبـثـابـة اخـتـبـار ,وهـي جـزء مـن االمـتـحـان الـشـفـوي ,وعـرفـت أيـضـا أنـهـم اليـقـبـلـون
املـدخـنـي ,وكـانـت نـظـرتـي ف مـحـلّـهـا ..وبـعـد ذلـك بـادرنـي أحـدهـم بـسـؤال غـريـب
للغاية:
ــ ما صفات املاء الصالح للشرب?
فكان جوابي:
ــ املاء الذي الطعم له وال لون وال رائحة
فرد أحدهم:
ــ وما الدليل على ذلك?
ــ أال تـرون املـيـاه اجلـاريـة ,مـيـاه األنـهـار بـالـتـحـديـد ملّـاعـة ,لـذلـك يـشـربـهـا
الـنـاس ,بـعـكـس مـاء الـبـحـر فـهـو ـ مـع طـهـارتـه ونـظـافـتـه ـ إال أن طـعـمـه مـالـح ,فـهـو
غير صالح للشرب.

٤٨

فما كان منهم اال ان صفقوا لي جميعا.
وألنـنـي كـنـت أتـكـلـم مـعـهـم بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـحـى ,سـألـنـي أحـدهـم
وصادف انه مدرس لغة عربية عن سبب حبّي للغة العربية فرددت عليه:
ــ أن ـهــا ل ـغــة ال ـقــرآن واإلســالم ,وألن ـهــا ل ـغــة ج ـم ـي ـلــة ت ـن ـس ـجــم مــع ال ـش ـعــور
اإلنساني ,وألنني اطمح أن أكون كاتبا صحفيا ف اجملال السياسي.
فـقـال لـزمـالئـه أعـضـاء الـفـريـق احملـاور":إن هـذا الـشـاب يـتـحـدّانـي ,فـدعـونـي
أحتاور معه لبضع دقائق" ,فوافقوا وقد بدت السعادة على محيّاهم ,فبادرني:
ـ اعطني بيتا من الشعر.
فرددت عليه كما رددت على املصري ف املعهد العلمي:
ــ بيت شعر من أي عصر?
ـ كما حتب ,فكلّي آذان صاغية.
ــ إلى أين يافارس اخللد متضي ..وما الشوط حي ميوت اجلواد
ــ ماذا تقصد بذلك?
ــ اقـصـد أن والـدي مـات غـرقـا ف الـبـحـر ,شـهـيـدا ف طـلـب رزقـه ,مـن أجـل
أطـعـامـي أنـا وإخـوانـي وأخـواتـي ,وأنـا أفـخـر بـه وأعـتـز ,وهـو قـدوتـي ف احلـيـاة ,ف
كل شيء ,وأجد أن حياتي بدونه ال قيمة لها ,فهو معنى احلياة بالنسبة لي.

٤٩
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ــ لو سألتك ما قيمة اإلنسان?
ــ اقول لك ":قيمة كل امريء ما يحسنه".
أين?

ــ إن ـهــا حل ـك ـمــة ,مــن أيــن أت ـيــت ب ـهــا ومــن قــال ـهــا ,ومــن األصــل أنــت مــن

ــ أنـا مـن جـزيـرة جـمـيـلـة اسـمـهـا "جـزيـرة تـاروت" ,وهـذه احلـكـمـة مـن أولـيـات
ثـقـافـتـنـا الـديـنـيـة الـعـامـة ,كـلـمـة مـنـسـوبـة لإلمـام عـلـي عـلـيـه الـسـالم ,ولـو سـألـت أي
طفل أو شاب من تاروت لقال لك مثل هذا اجلواب ,باللفظ أو باملعنى.
ــ لم نفهم ما تعني بالثقافة الدينية العامة?
ـ الـثـقـافـة الـعـامـة هـي الـثـقـافـة املـتـاحـة لـلـكـل ,ويـعـرفـهـا اجلـمـيـع ,بـيـنـمـا الـثـقـافـة
اخلــاصــة هــي ال ـتــي ي ـت ـق ـن ـهــا وي ـعــرف ـهــا عــدد مــن امل ـع ـن ـيــي ,ف ـك ـل ـنــا ي ـعــرف ال ـصــالة
والـصـيـام واحلـج ,لـكـن مـسـائـل تـصـادفـنـا نـضـطـر ألن نـسـأل الـعـلـمـاء عـنـهـا ,فـهم
أعـرف مـنّـا بـهـا ,واحلـال نـفـسـه يـنـطـبـق عـلـى عـلـوم الـطـب والـهـنـدسـة والـفـلـك ومـا
شابه ذلك.
ــ لو سمحت إعطني بيتا من الشعر ف احلكمة من العصر اجلاهلي?
ــ وأعلم ماف اليوم واألمس قبله ..ولكنني عن ذكر ما ف غد عمي
ــ أي الكتب قرأتها?
ــ قـرأت جـواهـر األدب ,وقـطـر الـنـدى وبـل الـصـدى ,وأواظـب عـلـى قـراءة
مجلة العربي الكويتية.

٥٠

ــ اعطني بيتا من الشعر ف الغزل من العصر األموي
بالبرد

ــ واسـتـمـطـرت لـؤلـؤا مـن نـرجـس وسـقـت ..وردا وعـضـت عـلـى الـعـنّـاب
ــ ملن هذا البيت من الشعر?
ـ يزيد بن معاوية
ــ بيت آخر لو سمحت

قتالنا

ـ يـقـول جـريـر :إن الـعـيـون الـتـي ف طـرفـهـا حـور  ..قـتـلـنـنـا ثـم لـم يـحـيـي

واسـتـمـرت احملـاورة بـهـذه الـصـورة عـلـى هـيـئـة سـجـال بـيـنـنـا ,كـلّـمـا طـلـب
مـنّـي شـيـئـا اجـبـتـه ,فـسـألـنـي عـن مـعـنـى "الـعـنّـاب" ,فـقـلـت لـه ":اطـراف األصـابـع",
حـيـنـهـا ذهـب الـى أبـعـد مـن ذلـك ,بـأن طـلـب مـنـي إعـراب الـبـيـت الـتـالـي ":عـسـى
الـكـرب الـذي امـسـيـت فـيـه ,يـكـون وراءه فـرج قـريـب" ,فـقـمـت بـإعـرابـه مـفـصّـال
فـقـلـت لـهـم":عـسـى :فـعـل نـاسـخ مـن أفـعـال الـرجـاء ..الـكـرب :إسـم عـسـى مـرفـوع
بـالـضـمـة الـظـاهـرة..الـذي :اسـم مـوصـول مـبـنـي ف مـحـل نـعـت لـلـكـرب..أمـسـيـت:
فـعـل مـضـارع مـبـنـى عـلـى الـفـتـح ,والـتـاء ضـمـيـر مـتـصـل ف مـحـل رفـع فـاعـل ..فـيـه:
الـفـاء حـرف جـر ,والـهـاء ضـمـيـر مـتـصـل ف مـحـل اسـم مـجـرور ..يـكـون :فـعـل
م ـضــارع مــرفــوع بــال ـض ـمــة ال ـظــاهــرة ..وراءه :ظــرف م ـكــان م ـن ـصــوب بــال ـف ـت ـحــة
الـظـاهـرة ..فـرج :فـاعـل مـرفـوع بـالـضـمـة الـظـاهـرة ..قـريـب :نـعـت مـرفـوع بـالـضـمـة
الظاهرة( ..واجلملة الفعلية ف محل نصب خبر عسى.
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فـمـا كـان مـنـه إال أن الـتـفـت الـى زمـالئـه قـائـال":إن بـقـيـتـم عـلـى مـقـابـلـة هـذا
الـشـاب فـلـن تـقـابـلـوا أحـدا غـيـره ,فـقـد حتـدّانـي وفـاز بـالـتـحـدّي ,واوصـي بـقـبـولـه ف
املـعـهـد فـورا" ..فـكـان اتـفـاق اجلـمـيـع عـلـى الـقـبـول ,فـالـتـحـقـت بـاملـعـهـد ,البـقـى فـيـه
ثالث سنوات ,أدرس الصيدلة.
وبــذلــك أكــون قــد ان ـه ـيــت الــدراســة )خ ـمــس س ـنــوات اب ـتــدائــي بــدال مــن
سـت سـنـوات ,سـنـة واحـدة مـتـوسـطـة بـدال مـن ثـالث سـنـوات ..ثـالث سـنـوات
دراسـة بـاملـعـهـد الـصـحـي تـخـصـص صـيـدلـة" ..بـذلـك انـهـيـت مـتـطـلـبـات  12سـنـة
دراسية ف  9سنوات ,والفضل ل.
بـعـد خـروجـي مـن املـقـابـلـة ,وقـبـولـي ف املـعـهـد ,وقـبـل الـتـحـاقـي وجـلـوسـي
عـلـى املـقـاعـد الـدراسـيـة عـاد مـسـلـسـل الـذكـريـات ,فـذكـرت عـددا مـن أهـلـي حـيـنـمـا
جـاؤوا يـعـزونـي ف وفـاة والـدي فـقـد قـالـوا لـي كـالمـا نـظـريـا ,وهـي أن ال جـل شـأنـه
ال يـنـسـى عـبـاده ,وأن احلـيـاة ضـيـقـة مـا لـم نـتـسـلـح بـاألمـل ,ونـسـيـر مبـوجـبـه ف حـيـاة
الـدنـيـا ..لـقـد كـنـت أجـد تـلـك الـكـلـمـات وأراهـا كـلـمـات فـارغـة جـوفـاء ,لـكـن
الــوضــع احلــالــي ,وان ـت ـقــالــي مــن حــال إلــى حــال ث ـبــت لــي صــدق هــؤالء ال ـنــاس,
وحـرصـهـم عـلـى مـسـقـبـلـي ووضـعـي الـعـلـمـي والـعـمـلـي ,ومـا أجـمـل مـن أن يـكـون
الواحد منا جزءا من هذا اجملتمع ,يشعرون به ويشعر بهم.

٥٢

ــ  4ــ

ل ـقــد كــان االل ـت ـحــاق بــامل ـع ـهــد ال ـص ـحــي إجنــازا ح ـق ـي ـق ـيــا ,وخ ـطــوة هــامــة ف
مـسـيرتـي احلـيـاتـيـة ,ومـثـلـي مـثـل مـن دخـل مـعـركـة مـسـلـحـة يـتـوقـع فـيـهـا الـهـالك إذا
بــه ب ـعــد ج ـهــد ج ـه ـيــد وطــول م ـعــانــاة يــأت ـيــه ال ـن ـصــر ,وت ـن ـفــرج األمــور ب ـصــورة غ ـيــر
مـتـوقـعـة ,والمـخـطـط لـهـا ,إنـي ألقـطـع جـازمـا بـأن ال جـل شـأنـه نـصـرنـي عـلـى
الـظـروف الـصـعـبـة والـعـقـبـات الـكـؤود ,الـتـي حـالـت دون أن أدخـل املـضـمـار الـعـلـمـي,
اب ـتــدأت امل ـســألــة ف اق ـت ـنــاع الــوالــد بــال ـتــوجــه الــدراســي ,ل ـهــذا ال ـس ـبــب تــأخــر امــر
الـتـحـاقـي بـالـدراسـة عـن أبـنـاء جـيـلـي أكـثـر مـن  6سـنـوات ,ثـم جـاءت الـظـروف
احلـيـاتـيـة لـتـمـنـعـنـي مـن مـواصـلـة الـدراسـة ,فـلـم أكـمـل سـوى األول مـتـوسـط ,وفـجـأة
إذا بـالـعـقـبـات تـتـذلـل واحـدة بـعـد واحـدة ,حـيـنـهـا عـرفـت حـقـيـقـة اآليـة الـكـرميـة )إن
مـع الـعـسـر يـسـرا( ,واقـتـنـعـت حـيـنـهـا بـأن الـصـبـر مـفـتـاح الـفـرج ,وأن الـيـأس مـن روح
ال وفرجه هو الكفر بعينه ,وال ييأس من روح ال اال القوم الكافرون.
فـاملـعـهـد الـصـحـي وفـرّ لـي ـ بـعـد الـتـحـاقـي بـه ـ سـكـنـا وأكـال وراتـبـا شـهـريـا
ق ــدره  200ري ــال ,خ ــالل الـ ـث ــالث سـ ـن ــوات ال ــدراس ــة ,ف ظ ــل ظ ــروف ه ــادئ ــة
ومـواتـيـة ,ووصـورة واضـحـة ملـسـتـقـبـل أفـضـل ,مـقـابـل  210ريـاالت أتـقـاضـاهـا مـن
الـعـمـل ف املـيـنـاء ف ظـل ظـروف صـعـبـة لـلـغـايـة ,بـدون أكـل وال بـدالت لـلـسـكـن
أوالـنـقـل ,فـضـال عـن جـمـلـة مـن املـعـانـاة ,والـتـعـب ف الـتـعـامـل مـع كـائـنـات بـشـريـة
غـريـبـة ,وكـائـنـات غـيـر بـشـريـة أغـرب ,وف املـعـهـد وفّـقـنـي ال لـدراسـة الـصـيـدلـة
وت ـخ ـرّجــت ب ـن ـت ـي ـجــة قــوام ـهــا  %96ألع ـمــل ع ـلــى وظ ـي ـفــة "ف ـنّــي ص ـيــدلــة" ,مــع
مـجـمـوعـة مـن الـسـعـوديـي ف هـذا الـتـخـصـص ,فـكـانـت هـذه الـنـتـيـجـة هـي مـفـتـاح
أمـل حلـيـاة أفـضـل ,وواقـع جـديـد ,يـخـتـلـف بـالـطـبـع عـن حـيـاة املـعـانـاة ف الـنـخـل
والـرعـي واملـيـنـاء ,ومـا تـعـنـيـه هـذه املـواقـع مـن ذكـريـات مـؤملـة مـن اجلـهـد الـبـدنـي
والنفسي ,وليس أقلّها انعدام الرؤية ملا سيكون عليه اليوم والغد وبعد الغد.
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كـنـت مـدفـوعـا ف كـثـيـر مـن مـواقـفـي مـن واقـعـي الـعـائـلـي ,ووضـعـي املـادي,
وحـيـاتـي الـتـي متـيـل الـى الـبـؤس والـفـقـر ,لـذلـك كـان أول قـرار اتـخـذتـه فـور الـتـحـاقـي
بـالـعـمـل ـ بـعـد الـتـخـرّج ــ هـو نـقـل عـائـلـتـي مـن احلـيـاة الـبـسـيـطـة الـفـقـيـرة الـقـريـبـة مـن
األغـنـام واألبـقـار الـى مـنـزل حـديـث وإن كـان مـسـتـأجـرا ,ثـم قـمـت بـإكـمـال نـصـف
دي ـنــي ,وتــزوجــت ,وأدخ ـلــت ج ـم ـيــع إخــوتــي وأخــواتــي إلــى املــدارس ل ـيــواص ـلــوا
حـيـاتـهـم الـعـمـلـيـة بـصـورة أفـضـل ممـا سـرت عـلـيـه ,وكـان أول أهـداف هـو أن أجـنّـبـهـم
وابعدهم عن املعاناة التي مررت بها ف هذا السبيل.
إن االل ـت ـحــاق بــامل ـع ـهــد ,واحل ـصــول ع ـلــى ال ـش ـهــادة ,ومــن ثــم ال ـع ـمــل ف
الـصـيـدلـة ,كـانـت خـطـوة هـامـة لـالنـتـقـال مـن عـالـم مـحـدود ,ف املـزرعـة واحلـظـيـرة
وامل ـنــزل إلــى عــالــم أرحــب ,وواقــع م ـخ ـت ـلــف ,خــاصــة وأن قــرارا رس ـم ـيــا دفــع ب ـهــذا
االجتـاه ,حـيـث بـات لـزامـا عـلـي أن أقـيـم ف الـريـاض الـعـاصـمـة لـفـتـرة مـن الـزمـن
كـمـتـدرب ,بـحـكـم أن الـتـخـصـص صـحـي ,وال يـجـوز ألي فـرد الـدخـول ف هـذا
اجملـال دون املـرور بـفـتـرة تـدريـبـيـة مـكـثّـفـة ,حتـدث حـالـة مـن الـتـأصـيـل لـلـمـعـلـومـات
الـنـظـريـة ,الـتـي حـصـلـنـا عـلـيـهـا خـالل دراسـتـنـا ف املـعـهـد ,عـلـى أن يـتـم ـ بـعـد إنـهـاء
فـتـرة الـتـدريـب ـ نـقـلـي إلـى مـوقـع عـمـلـي ,وقـد أتـاحـت إلـى الـرحـلـة إلـى الـريـاض
عـددا مـن الـفـوائـد ,تـضـاف إلـى جـانـب الـتـأهـيـل املـهـنـي ,مـثـل مـعـرفـة الـعـديـد مـن
أبـنـاء الـوطـن قـدمـوا مـن مـنـاطـق مـخـتـلـفـة مـن أنـحـاء الـبـالد ,فـكـان مـن زمـالئـي
طـالب مـن الـريـاض وجـدة وابـهـا وجـازان والـقـطـيـف والـقـصـيـم ,كـنـا نـتـدرب ف
مكان واحد ,يجمع ما بيننا وطن واحد ودين واحد ولغة واحدة.
وذات يــوم ك ـنــت أم ـشــي مــع ب ـعــض الــزمــالء ف م ـن ـط ـقــة ال ـب ـط ـحــاء ,إذا بــي
أسـمـع صـوتـا عـالـيـا يـنـادي عـلـيّ بـاإلسـم ,ف الـبـدايـة شـكـكـت ف األمـر ,فـلـيـس
لـدي مـعـارف سـابـقـة مـوجـودة ف الـريـاض ,ولـكـن الـنـداء تـكـرّر مـرة ومـرتـي وثـالثـا,
فـمـا كـان مـنّـا أن دقـقـنـا الـنـظـر وأصـغـيـنـا الـسـمـع ,فـاجتـهـنـا ملـصـدر الـصـوت وكـان قـادمـا
مـن فـنـدق تـاج اجلـديـد ,ومـن أحـد أدواره الـعـلـيـا ,إذ وجـدنـا شـخـصـا مـن أهـالـي
تـاروت يـلـوّح لـنـا بـيـده ويـطـلـب مـنـا اجملـيء لـه ف الـفـنـدق ,وعـرفـنـا مـن طـريـقـة صـوتـه
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أنـه ف ورطـة ,وأن ثـمـة خـطـبـا قـد حـلّ بـه ,وزاد مـن يـقـيـنـنـا بـهـذا األمـر أن قـال لـنـا
بـصـوت مـرتـفـع":احلـقـونـي أنـا مـحـتـجـز ف هـذا الـفـنـدق" ,فـمـا كـان مـنّـا اال أن تـوجـهـنـا
صـوب الـفـنـدق ,وطـلـبـنـا مـقـابـلـتـه ,وت لـنـا ذلـك ,إذ أوضـح لـنـا بـأنـه "مـسـجـون ف هـذا
الـفـنـدق ,ولـن يـفـرج عـنـه حـتـى يـسـدّد  500ريـال مـتـرتـبـة عـلـيـه إلدارة الـفـنـدق ,وهـو
ف الـوقـت احلـاضـر الميـلـك املـبـلـغ ,فـمـا كـان مـنّـا االّ ان قـمـنـا بـدفـع املـبـلـغ املـتـرتـب
عـلـيـه ,وأنـهـيـنـا هـذا االحـتـجـاز ,وأخـذنـا صـاحـبـنـا لـيـسـكـن مـعـنـا ,فـبـات لـيـلـة واحـدة
فـقـط ,وانـطـلـق ف الـصـبـاح الـبـاكـر مـع أول رحـلـة قـطـار مـن الـريـاض إلـى الـدمـام ,وملـا
عــدنــا ب ـعــد إن ـهــاء م ـه ـم ـت ـنــا ف الــريــاض ,اذا بــاخل ـبــر شــاع بــي ال ـنــاس ف تــاروت,
خـصـوصـا املـقـربـي مـنـا مـفـاده "انـا فـالنـا ـ وهـو أنـا ــ قـد فـك أسـر فـالن ف الـريـاض,
ولــواله ـ ب ـعــد ال ـ ل ـب ـقــى ف ال ـس ـجــن أمــدا طــويــال" ,ولــم ي ـقــل أحــد بــأنــه كــان
مـحـجـوزا ف فـنـدق ,وتـبـيّ أن أن صـاحـبـنـا بـعـد أن سـدد الـ  500ريـال إلـى أخـي
لـم يـتـوقـف عـن ذكـر الـقـصـة ,وعـرض املـوقـف ,بـل راح ف مـجـالـسـه اخلـاصـة يـسـرد
تـفـاصـيـل قـصـتـه ,وتـفـاصـيـل مـوقـفـنـا مـعـه ,وف كـل مـرة يـثـنـي عـلـيـنـا ويـشـكرنـا ,وهـو
بـهـذا الـفـعـل قـد حـقـق لـنـا سـمـعـة طـيـبـة ,جـزاه ال خـيـرا ,رغـم أنـنـا لـم نـدفـع شـيـئـا,
فما دفعناه عاد لنا بعد فترة قصيرة جدا.
ح ـي ـن ـمــا ان ـت ـهــت ال ـف ـتــرة ال ـتــدري ـب ـيــة ,ك ـنــت أتــوقــع أن ت ـكــون وظ ـي ـف ـتــي ف
ال ـق ـط ـيــف ,أو ف الــدمــام أو اخل ـبــر ع ـلــى األقــل ,إذا بــي أفــاجــأ بــأن قــرار ال ـت ـع ـيــي
اقـتـضـى أن أتـعـي ف مـنـطـقـة اجلـنـوب ,و ولـم يـكـن هـذا الـقـرار إيـجـابـيـا بـالـنـسـبـة لـي,
بـل كـنـت أعـتـبـره "كـارثـة" ولـكـن شـاءت الـظـروف أن ال يـتـم تـنـفـيـذ الـقـرار ,وذلـك
لـوجـود "صـك اإلعـالـة" الـذي كـان مـعـي حـيـث يـثـبـت أنـنـي أعـيـل خـمـس أخـوات
وإثـنـي مـن اإلخـوة مـع والـدتـي ,فـكـان هـذا الـصـك مـفـتـاح فـرج لـي ,ومـنـقـذا لـي
مـن هـذا الـقـرار الـذي كـان سـيـبـعـدنـي عـن عـائـلـتـي ملـدة غـيـر مـحـدودة ,ولـعـل أهـم
مـيـزة ف هـذا الـصـك أنـه كـان "صـكـا" صـريـحـا ال لـبـس فـيـه ,وحـي قـدمـتـه كـان
مـوثـقـا مـن اجلـهـات املـعـنـيـة ,وبـعـد مـحـاوالت حـثـيـثـة اسـتـمـرت اسـبـوعـي جـاء قـرار
املـوافـقـة عـلـى تـعـيـيـنـي ف املـنـطـقـة الـشـرقـيـة ,وحتـديـدا ف مـسـتـشـفـى الـصـدر بـالـدمـام
مبـوجـب عـقـد عـمـل ملـدة سـت سـنـوات أي مـا يـعـادل ضـعـف الـسـنـوات الـتـي درسـتـهـا
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ف املـعـهـد ,وصـادف ان جـئـت الـى املـديـر نـفـسـه الـذي طـلـب مـنـه حـبـيـب مـحـمـد
عـلـي أن يـتـوسـط لـي ف الـشـؤون الـصـحـيـة ,كـي الـتـحـق بـاملـعـهـد الـصـحـي بـشـهـادة
االول مـتـوسـط ,وخـالل هـذه الـسـنـوات كـان يـصـرف لـنـا بـدل عـدوى قـيـمـتـهـا 140
ريـاال شـهـريـا ,كـانـت كـافـيـة لـتـمـويـن املـنـزل مـن الـلـحـم والـدجـاج والـفـاكـهـة والـسـمـك
ملـدة شـهـر كـامـل ,وخـالل فـتـرة الـعـمـل ,كـنـت ـ والـشـاهـد ال ــ قـد تـفـوقـت عـلـى
أقــرانــي ,ون ـلــت ث ـقــة املــديــريــن ف امل ـس ـت ـش ـفــى ,لــدرجــة ال تــوجــد دورة إال وي ـتــم
انـتـدابـي لـهـا ,واسـتـفـدت مـن فـتـرة وجـودي ف املـسـتـشـفـى كـثـيـرا كـونـي الـسـعـودي
الـوحـيـد حـيـنـهـا ,وقـد حـظـيـت بـعـنـايـة خـاصـة ,إذ ت ارسـالـي لـلـدراسـة ف مـعـهـد
االدارة لـلـحـصـول عـلـى دبـلـوم الـلـغـة االجنـلـيـزيـة ,وذلـك عـلـى حـسـاب وزارة الـصـحـة
وقــد ت ـع ـزّز وض ـعــي ح ـي ـن ـمــا ت ف ـصــل م ـس ـت ـش ـفــى األمــراض ال ـصــدريــة عــن بــاقــي
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ف ـصــارت ل ـنــا م ـيــزان ـيــة خــاصــة ,وك ـنــت ان ـتــدب مــرة كــل ش ـهــر الــى
الرياض جللب تلك امليزانية ,مع بدل العدوى ,والراتب الشهري.
وإذا كـان صـك اإلعـالـة قـد سـاهـم ـ بـتـوفـيـق ال ـ ف تـعـيـيـنـي ف املـنـطـقـة
الـشـرقـيـة ,فـإنـنـي وبـفـضـل هـذا الـصـك ـ بـعـد تـوفـيـق ال وفـضـلـه ــ حـصـلـت عـلـى
منحة حكومية ,وهي عبارة عن قطعة ارض ف اخلبر بعتها بـــ  20الف ريال.
وخـالل هـذه الـفـتـرة جـرت حـوادث كـثـيـرة ,وهـذه هـي طـبـيـعـة الـعـمـل ف
الـنـشـاط الـصـحـي ,ولـعـلـي أتـذكـر أن سـيـدة مـن جـزيـرة تـاروت جـاءت مـع ولـدهـا
الـصـغـيـر ,وكـان يـتـيـمـا قـد مـات والـده قـبـل أشـهـر ف مـوقـع إلحـدى شـركـات حـفـر
اآلبــار ,وكــان هــذا ال ـط ـفــل ي ـعــانــي مــن ض ـيــق ف ال ـت ـن ـفــس ,وك ـنــت ع ـلــى وشــك
اخلـروج مـن املـسـتـشـفـى واالنـتـقـال الـى املـنـزل ,فـمـا كـان مـنّـي مـنـذ رأيـت ذلـك املـنـظـر
املـؤلـم أن طـلـبـت مـن زمـيـلـي الـذي كـنـت سـوف انـتـقـل مـعـه الـى تـاروت بـأن يـخـبـر
أهـلـي بـأنـي سـوف أتـأخـر ,فـجـلـسـت مـع هـذه الـسـيـدة وولـدهـا حـتـى صـبـاح الـيـوم
الـثـانـي ,وعـاد الـى أهـلـه ,لـكـن بـعـد فـتـرة قـصـيـرة مـن الـزمـن ,وصـلـنـي خـبـر أن هـذا
الـطـفـل انـتـقـل الـى رحـمـة ال ,بـعـد نـوبـة حـادة مـن الـربـو ,وكـانـت والـدتـه تـنـادي
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بـإسـمـي "ايـن فـالن ..ايـن فـالن?" ..وكـانـت وفـاتـه مـؤملـة لـي ,كـمـا كـانـت مـؤملـة
ألهله ,فهو صغير ويتيم قد مات أبوه قبل أشهر.
ووذات يـوم جـاءنـي اتـصـال هـاتـفـي مـن مـسـتـشـفـى الـقـطـيـف املـركـزي ,يـفـيـد
بـأن أحـد املـرضـى قـد خـرج لـلـتـو مـن غـرفـة الـعـمـلـيـات ,وبـعـد أن أفـاق مـن الـتـخـديـر
أصـرّ عـلـى لـقـائـكـم مـهـمـا كـانـت الـظـروف ,وحـسـب قـولـه أنـه يـخـاف أن ميـوت وال
يلتقي بكم.
سألته:
ــ من يكون هذا الشخص ,وف أي غرفة وف أي دور هو?
فرد علي:
ــ إنه ف الدور الثاني غرفة  5واسمه ابراهيم احلواج
ــ ش ـكــرا ,ســوف أزوره ال ـيــوم ,أو ات ـصــل بــه هــات ـف ـيــا ,فــأنــا أعــرفــه وأعــرف
أبناءه ,فهو صديق الوالد ,وطاملا زارنا ف منزلنا
ــ على بركة ال
وعـلـى ضـوء هـذه املـكـاملـة انـطـلـقـت الـى احلـاج ابـراهـيـم احلـواج ودخـلـت عـلـيـه
فإذا هو يبتسم ابتسامة عـريضة ,لفتت نظر احلاضرين لعيادته ,حتى أن أحدهم
قـال لـي ":صـار لـنـا سـاعـة نـحـاول فـيـه أن يـبـتـسـم فـلـم نـسـتـطـع ,ومـا أن جـئـت انـت
ح ـتــى ان ـف ـت ـحــت اســاريــره ,وع ـلــت ال ـب ـس ـمــة وج ـهــه" ,ف ـمــا كــان م ـنــي اال ان ق ـلــت
له":احلمد ل على السالمة ,معافى ونهاية السوء إن شاء ال" ,فرد علي:
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ــ ال يـسـلـمـك ويـحـفـظـك ,لـقـد كـنـت أول إسـم أذكـره بـعـد افـاقـتـي مـن
الـتـخـديـر )الـبـنـج( ,كـمـا كـنـت آخـر إسـم الـهـج بـه قـبـل ان أدخـل ف غـيـبـوبـة الـعـمـلـيـة
اجلراحية التي خضعت لها.
ــ عـلـى هـذا أنـا كـنـت حـاضـرا ف تـفـاصـيـل الـعـمـلـيـة اجلـراحـيـة ,ورمبـا حـلـمـت
بـي وأنـت حتـت تـأثـيـر الـتـخـديـر ,وملـاذا أنـا ولـم يـكـن أحـد مـن أوالدك أو اصـدقـائـك,
فأنا ال أعدو أن أكون إبنا صغيرا لصديقك ال يرحمه.
ـ نـعـم هـنـاك سـر أريـد أن أشـرحـه لـك ,ذلـك ألنـنـي رأيـت شـخـصـا أعـرفـه
وتـعـرفـه أنـت أيـضـا ,كـان فـقـيـرا ,بـل مـسـحـوقـا مـن الـفـقـر ,اضـطـرتـه الـظـروف ف
بـعـض األحـيـان ألن يـصـبـح "شـحـاذا" ميـدّ يـده الـى الـنـاس ,هـذا الـشـخـص تـفـاجـأت
بـه يـوم إجـراء الـعـمـلـيـة وكـان ضـمـن الـطـاقـم الـطـبـي املـعـالـج ,حـتـى إنـي سـألـتـه عـن
الـسـبـب الـذي جـاء بـه الـى هـذا املـكـان والـظـروف الـتـي أوصـلـتـه الـى ذلـك وهـو فـقـيـر
حتـل عـلـيـه الـصـدقـة ,فـقـال لـي ":سـعـيـد الـتـاروتـي" فـصـرت إصـغـي الـى إسـمـك
وأسـمـعـه يـتـكـلـم لـكـنـي لـم اذكـر شـيـئـا غـيـر االسـم ,وحـيـنـمـا أفـقـت مـن غـيـبـوبـتـي
طـلـبـت مـن احملـيـطـي بـي االتـصـال بـك ,فـأنـا أريـد أن أعـرف قـصـة هـذا الـفـقـيـر الـذي
بات ممرضا.
فـمـا كـان مـنـي اال ان قـمـت بـشـرح الـقـصـة ,ألبـيّ لـه االسـبـاب وراء ذلـك
وقـلـت لـه انـي أعـرف هـذا الـشـخـص ,وهـو "عـلـيـوي ابـراهـيـم" ,فـقـد رأيـتـه ف الـسـوق
يـشـحـذ ,وثـيـابـه رثّـة ومـنـظـره مـقـزّز وسـألـت عـنـه فـأخـبـرونـي بـقـصـتـه الـتـي تـبـعـث عـلـى
األسـى ,فـأهـلـه يـسـكـنـون ف "عـشّـة" ال تـقـيـهـم الـبـرد واحلـر ,وتـفـتـقـر حـيـاتـهـم ألبـسـط
املـقـومـات الـتـي ال ميـكـن وصـفـهـا بـأنـهـا حـيـاة طـبـيـعـيـة ,وهـو ـ مـع ذلـك ـ اسـتـطـاع ان
يـنـهـي دراسـة الـكـفـاءة املـتـوسـطـة ,وكـانـت كـفـيـلـة بـأن تـفـتـح لـه مـجـاال لـلـعـمـل ف
مـجـال مـا ,ولـم أقـم بـشـيء سـوى أنـنـي كـلـمـت مـديـر املـعـهـد الـصـحـي ,ألن يـفـتـح
اجملــال ل ـهــذا ال ـف ـق ـيــر ,وت ـتــاح لــه فــرصــة الــدراســة ف ـل ـعــل ال يــؤجــرنــا بــذلــك فــوافــق
وتـفـاعـل وطـلـب مـنّـي أن اسـتـدعـيـه ,فـكـان لـه مـا طـلـب ,والـتـحـق بـالـدراسـة بـعـد أن
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أنـهـى اجـراءات الـقـبـول ,وتـخـرّج وحـاز عـلـى شـهـادة ف الـتـمـريـض ,فـصـار ممـرضـا,
وكـان أول قـرار اتـخـذه مـع أول راتـب حـصـل عـلـيـه ان نـقـل عـائـلـتـه مـن "الـعـشّـة" الـى
مـنـزل مـسـتـأجـر ,وال يـزال يـكـافـح ويـعـمـل ويـجـد ,ومـثـل هـذا الـشـخـص يـثـمـر فـيـه
املـعـروف ,فـعـلـى الـرغـم مـن أنـنـي لـم أعـمـل لـه شـيـئـا كـبـيـرا ,سـوى حـديـث مـع مـديـر
املـعـهـد لـم يـزد عـن خـمـس دقـائـق إال أنـه ــ جـزاه ال خـيـرا ـ يـبـادلـنـي جتـاه ذلـك
املـوقـف بـاملـزيـد مـن الـتـقـديـر واالحـتـرام ,ومـا يـزال يـكـرر بـأنـه لـوالي ملـا كـان هـو ف
هــذا الــوضــع ,وأنــا اش ـكــره مــرتــي ,املــرة األولــى أنــه ام ـتــدح ـنــي وش ـكــرنــي ,واملــرة
الـثـانـيـة انـه صـار عـنـصـرا صـاحلـا ف اجملـتـمـع ,وأنـا ف هـذا اجملـال سـعـيـد )بـاالسـم
والـفـعـل( لـسـبـبـي ,الـسـبـب األول :إنـنـي سـاهـمـت ـ بـجـهـد بـسـيـط ـ ف انـتـشـال
عـائـلـة بـأكـمـلـهـا مـن الـفـقـر والـضـعـف وسـوء املـصـيـر ,والـسـبـب الـثـانـي :أنـنـي رأيـت
صــديــق والــدي س ـع ـيــدا وهــو ي ـســأل ع ـنّــي ,واعــذرنــي لــم أع ـلــم أنــك مــريــض ,ولــو
علمت لكنت زرتك ,فهذا واجبي.
وبـيـنـمـا أنـا أحتـدث عـن قـصـة "عـلـيـوي ابـراهـيـم" اذا بـه يـدخـل عـلـيـنـا ويـقـطـع
حوارنا ,وراح يخاطبني:
ــ عمي سعيد أنت هنا?
ـ اهال وسهال ومرحبا
بهذا الترحيب اجبته وإذا به يضيف قائال:
ـ لـقـد كـنـت أشـرح لـلـعـم ابـراهـيـم قـصـة دخـولـي قـطـاع الـتـمـريـض ,وكـيـف
أنـك سـاعـدتـنـي ,فـقـد كـان مـصـرا أن يـعـرف "الـسـالـفـة كـلـهـا" لـكـنـه دخـل ف غـيبـوبـة
الـتـخـديـر ,فـال يـبـدو أنـه سـمـع مـنّـي شـيـئـا ,وحـتـى عـنـدمـا أفـاق لـم أمتـكـن مـن رؤيـتـه
كـي اشـرح لـه الـقـصـة ,ومـا دمـت قـد جـئـت فـأرجـوك اشـرح لـه ,فـهـو مـا أن سـمـع
بـإسـمـك حـتـى طـالـتـه حـالـة مـن احلـزن ,وكـاد يـبـكـي ,وحـيـنـمـا سـألـت أوالده عـن
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ذلـك قـالـوا لـي":ان سـعـيـدا هـذا هـو ابـن اعـزّ اصـدقـاء الـوالـد ,والـذي كـاد أن يـلـحـق
بـه حـيـنـمـا سـمـع عـن وفـاتـه غـريـقـا ,وال يـزال يـذكـره بـخـيـر ,ويـسـتـعـرض ذكـريـات
جميلة معه".
فـمـا كـان مـنّـي اال أن رحـبـت بـ "عـلـيـوي" وقـلـت لـه ":أنـت إنـسـان تـسـتـحـق
كـل اخلـيـر ,وال أظـن أنـي عـمـلـت شـيـئـا اضـافـيـا ,وإمنـا هـو نـصـيـبـك وحـصـلـت عـلـيـه,
ويـكـفـي أن الـعـائـلـة الـتـي تـتـحـمـل مـسـؤولـيـتـهـا سـعـيـدة بـذلـك ,وبـسـرعـة مـتـنـاهـيـة
خ ـطــر ع ـلــى بــالــي "ح ـب ـيــب م ـح ـمــد ع ـلــي" الــذي كــان لــه ال ـف ـضــل ـ ب ـعــد ال ـ ف
دخـولـي مـضـمـار الـصـيـدلـة ,والـعـمـل ف هـذا اجملـال ,وأنـقـذنـي ـ بـفـضـل ال ـ مـن
حـيـاة الـتـعـب واإلرهـاق واحلـيـاة الـشـاقـة ,وسـاهـم بـذلـك ف نـقـل كـافـة أفـراد الـعـائـلـة,
وكلهم أيتام من حياة البؤس والفقر الى حياة أفضل,
هـ ـك ــذا ه ــي أح ــداث احلـ ـي ــاة تـ ـتـ ـك ــرر م ــن واح ــد إل ــى آخ ــر ,رمب ــا بـ ـصـ ـي ــغ
مـتـشـابـهـة ,أو مـتـقـاربـة ,وسـبـحـان مـن أجـرى حـاجـات الـنـاس عـنـد بـعـضـهـم ,وقـدميـا
قالوا":حاجات الناس إليكم من نعم ال عليكم".

٦٠

ــ  5ــ
ح ـي ـن ـمــا ش ـهــدت ال ـبــالد ط ـفــرة اق ـت ـصــاديــة ب ـف ـعــل ارت ـفــاع أس ـعــار ال ـب ـتــرول,
ارت ـف ـعــت م ـعــدالت ال ـس ـيــولــة ف ال ـبــالد ,وح ـلّــت ف أوصــال الــدورة االق ـت ـصــاديــة
املـاليـي مـن الـريـاالت ,الـتـي ت جتـنـيـد جـزء كـبـيـر مـنـهـا لـلـتـنـمـيـة الـعـمـرانـيـة ,الـتـي
غــزت كــل شــيء ,مــن ال ـب ـحــر الــى ال ـبــر ,وطــالــت كــل شــيء قــائــم ل ـت ـح ـي ـلــه الــى
مـخـطـطـات ومـسـاكـن جديـدة ,وقـد نـشـط صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري ووسّـع نـطـاق
خـدمـاتـه الـتـمـويـلـيـة ,وكـان دوره مـتـمـثـال ف تـقـدي الـقـروض لـلـمـواطـنـي بـغـرض
الـبـنـاء ,ونـال كـثـيـر مـن املـواطـنـي نـصـيـبـهـم مـن هـذه اخلـدمـة ,وحـصـل الـعـشـرات
مـنـهـم عـلـى قـروض عـقـاريـة تـتـرواح قـيـمـة الـقـرض بـي  200ـ  300الـف ريـال,
وهو مبلغ ــ ف وقت ما ـ كان كافيا لبناء منزل مبواصفات عالية.
ولـكـونـي واحـدا مـن هـؤالء الـنـاس وجـدت أن مـن حـقـي أن امـتـلـك مـنـزال,
وأعـيـش مـثـلـي مـثـل غـيـري مـن الـنـاس ,فـال فـرق بـي عـبـاد ال ,والـنـعـمـة إذا نـزلـت
فـهـي تـشـمـل الـكـل ,وهـنـا دارت ف خـلـدي جـمـلـة مـن املـقـتـرحـات واملـسـائـل ,وأنا
أرى الـعـديـد مـن الـنـاس ميـلـكـون املـنـازل ,فـمـن امـتـلـك أرضـا تـقـدذم إلـى صـنـدوق
الـتـنـمـيـة الـعـقـاري وحـصـل عـلـى املـبـلـغ املـطـلـوب وبـدأ ف الـبـنـاء ,وبـعـد سـنـة أو سـنـتـي
امـتـلـك مـنـزال ,وأنـقـذ نـفـسـه مـن مـعـانـاة اإليـجـار ,أو انـتـقـل إلـى مـنـزل جـديـد,
فـكـان سـوق الـبـنـاء واملـقـاوالت مـزدهـرا ويـسـيـر بـوتـيـرة تـصـاعـديـة الفـتـة ,تـكـاد ال
تـتـوقـف ,وتـبـعـا لـذلـك ازدهـرت حـركـة الـنـشـاط والـعـمـل لـدى الـبـنـائـي احملـلـيـي أو مـا
تـعـارف عـلـيـه بــ "اسـاتـذة الـبـنـاء" ,فـكـل بـنّـاء يـسـمـى "اسـتـاذا" ,إذ صـاروا يـتـسـابـقـون
ع ـلــى احل ـصــول ع ـلــى ال ـب ـيــوت وب ـنــائ ـهــا ,وكــانــت ب ـي ـن ـهــم م ـنــاف ـســة شــري ـفــة وحــادة
وواس ـعــة ,وكــل واحــد م ـن ـهــم م ـن ـهــم ي ـع ـمــل ب ـيــده ,وحتــت إدارتــه ثــالثــة أو أرب ـعــة
"اسـاتـذة" ذوي مـرتـبـة أقـل يـطـلـق عـلـى الـواحـد مـنـهـم "اسـتـاذا مـعـاونـا" ,يـعـمـل كـل
واحـد مـنـهـم ف مـنـزل ,وحتـت إدارتـه عـشـرة عـمـال عـلـى األقـل ,وتـعـتـمـد طـريـقـتـهـم
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ف الـعـطـاء والـكـسـب عـلـى األجـر الـيـومـي ,فـكـل واحـد يـعـمـل يـأخـذ أجـره بـالـيـوم,
وهـذا شـامـل لـلـجـمـيـع ,فـيـصـل األجـر الـيـومـي إلـى  250ريـاال لـألسـتـاذ األول,
و 200ريـال لـالسـتـاذ املـعـاون ,و 150لـلـعـامـل املـمـيـز ,و 60ريـاال لـلـعـامـل الـعـادي,
وهــذا الــراتــب ال ي ـش ـمــل أي م ـس ـمــى ل ـل ـبــدالت امل ـت ـعــارف ع ـل ـي ـهــا ,إذ ال ي ـح ـصــل
الـعـامـل ف الـبـنـاء ـ مـهـمـا كـانـت رتـبـتـه ـ عـلـى تـأمـي صـحـي ,وال تـأمـي اجـتـمـاعـي,
وال بـدل نـقـل أوسـكـن ,وال إجـازات اسـبـوعـيـة أو سـنـويـة ,وهـذه الـطـريـقـة اعـتـمـد
عـلـيـهـا األهـالـي مـنـذ سـنـوات مـا قـبـل الـنـفـط ,ومـا قـبـل الـتـقـنـيـة أيـضـا ,وسـاروا عـلـيـهـا
خـالل سـنـوات قـلـيـلـة مـا بـعـد الـنـفـط ,وبـقـي هـؤالء يـعـمـلـون بـهـذه الـصـيـغـة مـن
األجـر ,وبـنـيـت مـنـازل عـديـدة بـهـذه اآللـيـة ,واحـدثـت انـتـعـاشـة لـعـدد كـبـيـر مـن
األســر ,إذ أن مــن لــم ي ـجــد لــه ع ـمــال ف أي م ـكــان مي ـكــن أن ي ـل ـت ـحــق بــواحــد مــن
االسـاتـذة الـبـنـائـي ,ومـن يـريـد حتـسـي وضـعـه مـؤقـتـا يـقـوم بـالـعـمـلـيـة نـفـسـهـا أيـضـا,
وكــانــت ت ـلــك فــرصــة ل ـطــالب املــدارس الــذيــن ي ـع ـم ـلــون ف اإلجــازات ال ـس ـنــويــة
واإلسـبـوعـيـة فـيـتـحـسـن وضـعـهـم الـشـخـصـي..وهـذا الـوضـع ــ بـهـذه الـطـريـقـة ــ
يـخـتـلـف عـن الـعـمـل ف الـشـركـات والـدوائـر احلـكـومـيـة ,فـدوام الـعـامـل هـنـا خـمـسـة
أو س ـتــة أيــام ف االس ـبــوع ـ بــدال مــن س ـب ـعــة أيــام ـ ولــه احلــق ف ال ـت ـم ـتــع بــإجــازة
اسـبـوعـيـة مـدتـهـا يـوم أو يـومـان مـدفـوعـة الـراتـب ,وإجـازة سـنـويـة تـصـل إلـى شـهـر أو
أكـثـر مـدفـوعـة الـراتـب أيـضـا ,فـضـال عـن الـتـأمـي الـصـحـي ,والـتـأمـي االجـتـمـاعـي,
الـذي يـعـد ضـرورة لـلـعـامـل ف فـتـرات مـا بـعـد الـتـوقـف عـن الـعـمـل والـتـقـاعـد ,وألهـلـه
بـعـد وفـاتـه ,لـذلـك لـم تـشـأ الـظـروف االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة أن يـبـقـى هـذا الـنـمـط
الـقـدي مـن الـعـمـل ,إذ لـم يـعـد صـاحلـا ف ظـل دخـول الـشـركـات واملـقـاولـي ,بـالـنـمـط
اجلـديـد ,حـيـث سـاهـمـوا ف انـحـسـار دور اسـاتـذة الـبـنـاء احملـلـيـي ,فـالـبـعـض مـنـهـم
احـتـرم نـفـسـه مـبـكـرا وسـرّح عـمـالـه وأغـلـق بـابـه ,بـيـنـمـا آخـرون أعـلـنـوا عـن تـقـاعـدهـم
الـتـام لـكـبـر الـسـن أو لـقـلـة الـعـمـل ,وأمـا مـن كـان قـادرا عـلـى الـعـمـل فـقـد الـتـحـق
مبـكـان آخـر مـن الـعـمـل ف احلـكـومـة أو ف الـقـطـاع اخلـاص ,ف بـيـئـة عـمـل أفـضـل
وأكـثـر راحـة ,وشـاءت االقـدار لـبـعـضـهـم أن يـكـون مـفـلـسـا ومـديـونـا ,فـيـمـا عـدا فـئـة
قـلـيـلـة مـنـهـم اسـتـجـابـت ملـقـتـضـيـات الـتـطـور فـتـحـوّل الـواحـد مـنـهـم مـن أسـتـاذ لـلـبـنـاء
إلـى مـقـاول ميـلـك مـؤسـسـة لـهـا تـرخـيـص ومـوقـع وعـمـالـة ومـشـاريـع ,لـكـنـه ف هـذه
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اخلـطـوة لـم يـكـن يـعـتـمـد ــ ولـيـس مبـقـدوره ــ عـلـى عـمـالـة وطـنـيـة ,الرتـفـاع أجـرهـا
وقـلـة إقـبـالـهـا عـلـى هـذه األعـمـال لـوجـود الـعـروض األفـضـل ف الـشـركـات والـدوائـر
احلـكـومـيـة وشـركـات الـقـطـاع اخلـاص ,فـمـن يـعـمـل بـأجـر يـومـي  600ريـال اليـتـصـور
أن يـقـبـل الـعـمـل بـأجـر  60ريـاال ,لـذا مـن صـار مـقـاوال صـار يـعـتـمـد عـلـى عـمـالـة
وافـدة ,دخـلـت هـذا اجملـال تـدريـجـيـا ابـتـدأت بـالـعـمـالـة الـيـمـنـيـة ثـم املـصـريـة والـهـنديـة
وبـاقـي اجلـنـسـيـات ,ف الـبـدايـة عـمـلـت لـوحـدهـا ,لـكـنـهـا الـتـحـقـت بـرجـال االعـمـال
بـرواتـب شـهـريـة ال تـصـل الـى الـف ريـال شـهـريـا ,فـصـار املـواطـن ـ ممـن واصـل الـعـمـل
ف هــذا اجملــال ـ مــال ـكــا م ـشــرفــا مــديــرا ,وأمــا بــاقــي األع ـمــال ف ـي ـقــوم ب ـهــا ال ـع ـمــال
األجـانـب ,فـهـو يـأخـذ املـشـروع بـتـفـاصـيـلـه ,وعـلـى الـعـمـالـة األجـنـبـيـة تـنـفـيـذ الـعـمـل
حتـت إشـرافـه ,ويـكـون هـو الـكـاسـب األكـبـر ,ويـتـحـمـل املـسـؤولـيـة األكـبـر أيـضـا جتـاه
املنزل.
تـبـعـا لـهـذه الـظـروف ,وف تـلـك الـفـتـرة كـان صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري خـيـر
داعـم لـهـذه الـتـوجـهـات ,وبـسـبـب الـكـثـافـة ف الـطـلـب عـلـى الـبـنـاء ,وفـق مـقـتـضـيـات
الـطـفـرة الـعـمـرانـيـة ,صـار كـل مـن ميـلـك مـقـدارا مـن املـال يـسـتـخـرج سـجـال جتـاريـا
ويـسـتـقـدم عـمـالـة مـن الـهـنـد والـبـاكـسـتـان ,وكـلـهـا عـمـالـة رخـيـصـة ,ويـتـم مـن خـاللـهـا
بـنـاء الـبـيـوت ,فـالـبـعـض كـان ذا خـبـرة ف هـذا اجملـال كـأن يـكـون مـهـنـدسـا أو اسـتـاذا
سـابـقـا لـلـبـنـاء ,والـبـعـض لـم يـكـن لـديـه أدنـى مـعـرفـة ,فـاكـتـسـبـهـا بـالـتـجـربـة ,وسـارت
األمــور ب ـهــذا ال ـن ـســق ,ح ـيــث ي ـقــوم امل ـقــاول مــع عــدد مــن ال ـع ـمــال ب ـب ـنــاء م ـنــزل أو
مـنـزلـي ,وفـق اتـفـاقـيـة يـتـم تـوقـيـعـهـا بـي الـطـرفـي ,وشـهـدت الـسـاحـة بـروز الـعـشـرات
من األسماء من املقاولي ,تساقط بعضهم بعد فترة من ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزمن ,خصوصا
أولـئـك الـصـغـار مـحـدودي اخلـبـرة والـتـجـربـة ,والـذيـن لـم يـتـقـنـوا بـعـض مـتـطـلـبـات
ل ـع ـبــة امل ـقــاوالت ,ال ـتــي ت ـض ـمــن ل ـهــم االس ـت ـمــراريــة ف ســوق ي ـخ ـضــع ل ـت ـق ـل ـبــات
وتـطـورات الـدورة االقـتـصـاديـة ,الـتـي تـنـتـعـش فـتـرة وتـتـراجـع فـتـرة أخـرى ,وال بـد ف
فـتـرات االنـتـعـاش يـبـرز اشـخـاص ويـسـقـط آخـرون ,وكـذلـك ف فـتـرات الـكـسـاد
وال ـتــراجــع يــوجــد مــن ي ـقــف ف ـي ـب ـقــى ومــن ي ـت ـهــاوى وي ـخــرج ,ول ـكــل واحــد عــوامــل
ومقومات واسباب البقاء أو اخلروج.
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وبـالـنـسـبـة لـي كـنـت قـد امـتـلـكـت قـطـعـة أرض اشـتـريـتـهـا بــ  2000ريـال,
وكـنـت قـد اقـتـرضـت هـذا املـبـلـغ مـن بـنـك الـريـاض ,الـذي الميـنـح مـثـل هـذا املـبـلـغ
اال بـكـفـالـة أحـد عـمـالئـه ,فـصـادف أن أحـد الـذيـن قـدمـت لـه مـسـاعـدة بـسـيـطـة ف
املـسـتـشـفـى ,أن تـعـهـد لـلـبـنـك بـكـفـالـتـي حـضـورا وغـرامـة ,ف حـال الـتـأخـر عـن سـداد
هــذا امل ـب ـلــغ الــذي ات ـفــق ع ـلــى أن ي ـتــم ع ـلــى دف ـعــات )اق ـســاط( بــواقــع  100ريــال
شـهـريـا ,فـتـم ذلـك وصـارت األرض مـلـكـا لـي ,سـعـيـت لـبـنـائـهـا مبـخـتـلـف الـوسـائـل,
وكـان أسـهـلـهـا احلـصـول عـلـى قـرض صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري ,ولـذلـك صـرت
أبـحـث عـن وسـيـلـة لـلـبـنـاء ,جتـنـبـنـي الـكـثـيـر مـن املـزالـق ,وتـكـون مـنـاسـبـة ملـسـتـوى
الـدخـل الـذي امـلـكـه ,فـفـي تـلـك الـلـحـظـة لـيـس ف جـيـبـي أي مـبـلـغ كـاف ألن أبـدأ
فـيـه عـمـلـيـة الـبـنـاء ,فـمـا لـدي هـي قـيـمـة األرض الـتـي حـصـلـت عـلـيـهـا مـنـحـة مـن
احلـكـومـة وبـعـتـهـا بـ  20الـف ريـال ,فـكـانـت أولـى خـطـوات بـنـاء املـنـزل أن تـقـدمـت
ــ أنـا وخـمـسـة مـن أصـدقـائـي ـ إلـى صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري ,مـثـلـنـا مـثـل غـيـرنـا
لـلـحـصـول عـلـى قـروض بـنـاء سـكـنـيـة ,وكـانـت شـروط الـصـنـدوق ملـن يـريـد احلـصـول
ع ـلــى ال ـقــرض ,هــو ام ـتــالك ق ـط ـعــة أرض مبــوجــب صــك شــرعــي ,وأن ت ـكــون ف
مـخـطـط قـد ت تـطـويـره وجتـهـيـز بـنـيـتـه الـتـحـتـيـة لـلـعـمـران والـبـنـاء ,وأن يـوفـر صـاحـب
األرض تـرخـيـصـا رسـمـيـا يـسـمـح بـالـبـنـاء مـن الـبـلـديـة ,ويـفـتـرض أن يـكـون بـحـوزة
املـالـك  % 25مـن قـيـمـة الـبـنـاء عـلـى األقـل ,لـكـي يـحـصـل عـلـى الـدفـعـة األولـى مـن
الـبـنـاء ,أي أن قـرضـا بـقـيـمـة  300الـف ريـال يـسـتدعـي مـن املـالـك ان يـكـون بـحـوزتـه
 100الـف ريـال عـلـى األقـل كـي يـنـجـز اجلـزء األول مـن املـبـنـى ,ومـن ثـم يـتـم مـنـحـه
الـقـرض عـلـى دفـعـات مـتـتـابـعـة ,تـتـم وفـق آلـيـة مـتـبـعـة مـن الـصـنـدوق ,وف هـذا
الـوضـع لـم يـكـن مـعـي هـذا املـبـلـغ وال نـصـفـه وال ربـعـه ,وبـاقـي زمـالئـي أيـضـا ف
حال متشابهة,
وذات يـوم جـلـسـنـا ,واسـتـعـرضـنـا الـوضـع ,وقـلّـبـنـا األمـر مـن كـافـة الـنـواحـي,
فـكـل اشـتـراطـات الـصـنـدوق مـتـوفـرة لـديـنـا ,عـدا نـسـبـة الــ  %25والـتـي تـصـل الـى
 100ألـف لـديـنـا جـمـيـعـا ,بـالـتـالـي ال ميـكـن ألي مـنّـا أن يـبـدأ ف الـبـنـاء ,فـضـال عـن
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احلـصـول عـلـى دفـعـات الـصـنـدوق فـيـمـا بـعـد ,فـبـعـد فـتـرة مـن الـنـقـاشـات اتـفـقـنـا ـ
نحن الستة ـ على خطة كانت تقضي التالي:
1ــ تـقـدي طـلـب الـقـرض لـصـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري ,لـلـمـنـازل الـسـتـة ,بـعـد
توفير كافة املتطلبات األولية املعروفة.
 2ـ جنـمـع مـبـلـغـا مـعـيـنـا نـتـحـمـلـه نـحـن الـسـتـة ونـبـدأ بـبـنـاء واحـد مـن املـنـازل,
ونوصله إلى الدفعة الثانية
 3ــ نـأخـذ مـن الـدفـعـة الـثـانـيـة مـن املـنـزل األول لـنـؤهـل املـنـزل الـثـانـي لـيـأخـذ
دفعته الثانية.
 4ـ ومـن الـدفـعـة الـثـانـيـة لـلـمـنـزل الـثـانـي نـبـنـي اخلـطـوة األولـى مـن املـنـزل
الثالث,
 5ــ هـكـذا ميـكـن لـنـا أن نـوفـر الـدفـعـة األولـى الـتـي يـتـحـمّـلـهـا املـالـك لـلـبـيـوت
الستة ,فتكون جميعها مسجلة ف صندوق التنمية العقاري.
 6ـ االتـفـاق عـلـى أن نـقـدم لـنـيـل الـدفـعـات األخـرى ف وقـت واحـد ,كـي
نضمن استمرا رالعمل ف البيوت الستة ,فتنتهي ف وقت واحد.
كـانـت خـطـة مـحـكـمـة كـتـبـت عـلـى الـورق ,ت تـنـفـيـذهـا بـدقـة ,وأنـهـيـنـا بـهـا
مـتـطـلـبـات احلـصـول عـلـى قـروض الـسـتـة بـيـوت ,ووفـرنـا الـنـسـبـة األولـى لـكـل الـبـيـوت
الـسـتـة ,واتـفـقـنـا أيـضـا عـلـى أن تـكـون الـعـمـلـيـة داخـلـيـة ,وأن نـنـفـذ املـشـروعـات الـسـتـة
بـجـهـودنـا الـذاتـيـة ,بـعـيـدا عـن مـتـطـلـبـات املـقـاولـي الـتـي كـانـت صـعـبـة عـلـيـنـا بـحـكـم
الـزيـادة ف الـطـلـب ,وتـواضـع امـكـانـيـاتـنـا املـاديـة نـحـن الـسـتـة ,فـضـال عـن أن دخـول
طـرف سـابـع أو أكـثـر مـن طـرف قـد يـعـقـد الـعـمـلـيـة ,ألنـنـا كـنّـا ف هـذه الـعـمـلـيـة
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حـريـصـي عـلـى عـدم اخلـسـارة املـاديـة ,وأن نـحـقـق هـدفـنـا مبـسـتـوى عـال مـن اجلـودة,
واتفق الزمالء اخلمسة على أكون مسؤوال ومشرفا على تنفيذ البيوت كلها.
أن أقـوم بـتـنـفـيـذ وبـنـاء مـنـزل بـجـهـودي الـذاتـيـة ,فـهـذا يـقـتـضـي أن أكـون عـلـى
م ـعــرفــة ــ ولــو ق ـل ـي ـلــة ــ بــال ـه ـنــدســة وامل ـقــاوالت ,وأن أعــرف آل ـيــة ال ـع ـمــل ف هــذا
اجملـال ,الـذي كـان يـشـهـد شـيـئـا مـن الـزيـادة ف االشـتـراطـات ,فـاملـنـزل ف الـسـابق
كــان ي ـتــم ب ـنــاؤه ات ـفــاقــا بــي األس ـتــاذ ال ـب ـنّــاء واملــالــك ,وي ـتــم رســم اخلــري ـطــة ع ـلــى
األرض بـدون ورق وبـدون هـنـدسـة ,وبـدون مـواصـفـات ,وبـدون إشـراف ,وإمنـا يـتـم
كـل شـيء عـلـى احلـظ والـتـوفـيـق ,ومـا تـسـفـر عـنـه عـمـلـيـة االتـفـاق ,وكـل بـيـوتـنـا
الـقـدميـة بـنـيـت بـهـذه الـصـيـغـة ,بـعـضـهـا رائـع اجلـمـال والـتـصـمـيـم ,وبـعـضـهـا لـيـس
كـذلـك..بـيـنـمـا ف الـوقـت احلـاضـر جنـد أن املـنـزل بـحـاجـة الـى مـهـنـدس وتـرخـيـص
ومـواصـفـات ومـنـفـذ )مـقـاول( واشـتـراطـات عـدة ,وحـتـى احـقـق هـذه املـواصـفـات,
وامتـكـن مـن بـنـاء املـنـازل الـسـتـة قـرّرت أن أتـعـلـم "كـيـف أكـون مـقـاوال" ,مـلـمّـا بـكـل
خـفـايـا خـريـطـة املـنـزل عـلـى الـورق ,ووسـيـلـة تـطـبـيـقـهـا عـلـى األرض ,وأن أصـل الـى
مـسـتـوى الـتـصـرف ف اخلـريـطـة كـمـا أتـصـرف مـع وصـفـة املـريـض عـلـى الـشـبـاك ,وأول
شـيء تـعـلّـمـتـه بـاملـقـاوالت هـو كـيـفـيـة تـخـطـيـط األرض عـلـى الـطـبـيـعـة ,وكـان مـعـلـمـي
األول أحـد األخـوة مـن اجلـنـسـيـة الـيـمـنـيـة ,ويـدعـى )قـايـد( فـالـطـريـقـة تـبـدأ بـإحـاطـة
األرض بـحـاجـز خـشـبـي عـلـى حـدودهـا األربـعـة ,وهـو مـا يـعـرف بـــ »اخلـنـزيـرة«
وبـعـدهـا تـوضـع املـراكـز لـكـل عـامـود بـحـيـث يـكـون املـركـز ف املـنـتـصـف قـبـلـه  10سـم
وبـعـده  10سـم إن كـان عـرضـه  20سـم ,هـذه الـطـريـقـة الـعـلـمـيـة هـي الـتـي تـقـول إن
ل ـكــل م ـشــروع خ ـطــه ت ـس ـبــق ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـن ـف ـيــذ ,وهــي مب ـثــابــة وضــع ال ـن ـقــاط ع ـلــى
احلـروف ..بـعـدهـا تـعـلـمـت مـن )قـايـد( كـيـف اسـتـلـم الـعـامـود ,وأضـعـه ف مـركـزه
الـصـحـيـح بـوقـوف سـلـيـم ,مـع حتـقـيـق الـسـالمـة ف جـسـمـه مـن الـتـعـرض لـالنـفـجـار
ف حـال صـب اخلـرسـانـة املـسـلـحـة )األسـمـنـت واملـاء والـكـلـنـكـر( ,وهـذا يـعـتـمـد عـلـى
احلـدادة والـنـجـارة وطـبـيـعـة خـلـطـة اإلسـمـنـت املـسـلـحـة ,وكـلـهـا يـتـم تـنـفـيـذهـا مـن قـبـل
عـمـالـة مـتـخـصـصـة ,وحتـت إشـراف مـبـاشـر مـن مـهـنـدس مـتـخـصـص ومـقـاول عـلـى
معرفة تامة بالعمل.

٦٦

وبـعـدهـا تـابـعـت الـعـمـل الكـتـسـاب املـعـرفـة عـن أسـرار الـهـنـدسـة املـدنـيـة,
وقـررت أن أتـعـلـم كـل شـيء عـن الـبـنـاء ,حـتـى إنـي ذهـبـت الـى الـعـاصـمـة املـصـريـة
)الـقـاهـرة( واشـتـريـت مـكـتـبـه مـعـمـاريـة تـتـألـف مـن  26كـتـابـا مـن املـكـتـبـة االجنـلـو/
أمـريـكـيـة الـواقـعـة عـلـى شـارع ثـروت بـاشـا وسـط الـقـاهـرة مبـبـلـغ ألـف جـنـيـه مـصـري )5
أالف ريـال( ,ذلـك ف وقـت كـان اجلـنـيـه يـعـادل خـمـسـة ريـاالت ,وبـعـد احـضـار
املـكـتـبـة اسـتـأجـرت مـهـنـدسـا يـعـمـل ف الـبـلـديـة لـيـقـرأ الـدرس عـلـيّ ف الـبـيـت لـيـال,
عـلـى أن أقـوم بـالـتـطـبـيـق عـلـى الـطـبـيـعـة ف الـيـوم الـتـالـي ,وبـذلـك مـا أن انـتـهـت مـن
بـنـاء الـسـتـة بـيـوت حـتـى وقـد اصـبـحـت مـسـاعـد مـراقـب مبـانـي ,أسـتـطـيـع اسـتـالم
اخلـريـطـة والـتـصـرف فـيـهـا كـمـا أسـتـلـم وصـفـة املـريـض وأصـرفـهـا بـكـل ثـقـة ,وهـكـذا
تـعـلـمـت املـهـنـة ,وصـرت أقـوم بـالـعـمـل ف أي مـبـنـى مـن األسـاسـات حـتـى تـسـلـيـم
املـبـنـى ,وأقـوم بـحـسـابـهـا مـن األلـف إلـى الـيـاء ,واسـتـطـيـع حتـديـد كـمـيـة احلـديـد
واخلــرســانــة وال ـطــابــوق واألس ـم ـنــت واألبــواب وال ـنــوافــذ وكــل مــا ي ـلــزم مــن ك ـل ـفــة
الـعـمـل واملـواد ف هـذا املـبـنـى ,مبـعـنـى أنـي صـرت مـحـتـرفـا ف املـقـاوالت ,مـؤهـال
لـلـقـيـام بـهـذه الـعـمـلـيـة ,الـتـي يـنـفـذهـا مـهـنـدسـون مـحـتـرفـون ومـقـاولـون مـتـمـرسـون
وعمالة ذات تأهيل خاص ف هذه األنشطة.
حـيـنـهـا ــ وبـعـد جتـربـة بـنـاء الـسـتـة مـنـازل ,وجتـربـة الـدراسـة الـنـظـريـة والـعـمـلـيـة
ل ـل ـم ـقــاوالت ــ ق ـرّرت االس ـت ـقــالــة مــن ال ـع ـمــل احل ـكــومــي ,ألت ـخ ـلّــى عــن م ـه ـنــة
الـصـيـدلـة ,وأتـفـرغ بـكـامـل طـاقـتـي لـلـعـمـل اجلـديـد ,أي الـعـمـل االسـتـثـمـاري ف
امل ـقــاوالت ,ب ـعــد أن درســت امل ـه ـنــة ع ـم ـل ـيــا ون ـظــريــا ف وقــت واحــد ,وأخــذت
تـفـاصـيـلـهـا مـن مـتـخـصـصـي ,مـن مـكـتـبـة عـامـة ,ومـهـنـدس مـتـخـصـص ,كـان مـشـرفـا
عـلـي ف عـمـلـيـة الـتـنـفـيـذ ,وبـقـيـت طـوال عـشـر سـنـوات أكـسـب  250الـف ريـال
سـنـويـا ,وعـلـى ضـوء ذلـك اسـتـخـرجـت سـجـال جتـاريـا بـإسـمـي ,وافـتـتـحـت مـكـتـبـا
لـلـمـقـاوالت وسـط سـوق تـاروت ,وبـنـيـت سـكـنـا لـلـعـمـالـة ,وقـررت أن أطـلـع عـلـى
اجنـازات عـمـالـقـة املـعـمـار ف الـوطـن الـعـربـي ,ومـنـهـم املـقـاول املـصـري الـشـهـيـر عـثـمـان
احـمـد عـثـمـان وكـتـابـه )هـذه جتـربـتـي( ,وكـنـت ف املـقـابـل أنـفـذ سـنـويـا مبـا يـعـادل
سـتـة مـشـاريـع ال تـقـل مـسـاحـاتـهـا عـن  3000مـتـر ,وجـمـعـت خـالل عـشـر سـنـوات
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أكـثـر مـن ثـالثـة مـاليـي ريـال ,ألنـي أعـطـيـت املـقـاوالت كـل جـهـدي وإخـالصـي
واسـتـفـدت مـن كـل اخلـبـرات الـتـي قـرأتـهـا أو سـمـعـتـهـا أو شـاهـدتـهـا ,وكـنـت أتـعـامـل
ــ ف ب ـعــض االح ـيــان ـ مــع ال ـع ـمــالــة بــاإلن ـتــاج ب ـح ـيــث ي ـصــل مــا ي ـس ـت ـل ـمــه عــامــل
ال ـبــالط ش ـهــريــا حــوالــي  4000ريــال ,وال ـن ـجــار  3000ريــال ,وال ـعــامــل ال ـعــادي
 2000ريـال ,فـمـن يـبـدع ويـحـقـق الـنـجـاح يـحـصـل عـلـى حـقـه ,وأرجـو أنـي لـم أكـن
قد ظلمت أحدا ف هذا الشأن.
إن الـعـمـل ف املـقـاوالت يـتـطـلـب املـزيـد مـن الـدقـة ف الـتـعـامـل مـع اخلـرائـط,
وهـذه تـتـطـلـب مـهـارة ومـعـرفـة ,كـمـا تـعـتـمـد هـذه املـهـنـة عـلـى املـصـداقـيـة مـع الـزبـائـن
وال ـع ـمــالء الــذيــن يــريــدون اإلجنــاز بــاجلــودة امل ـط ـلــوبــة واملــواص ـفــات امل ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا,
واليـقـبـلـون أي خـطـأ أو تـقـصـيـر غـيـر مـتـعـمـد ,وتـتـطـلـب املـقـاوالت مـسـتـوى عـالـيـا مـن
اإلدارة واخلـبـرة ف الـتـعـامـل مـع الـعـمـالـة الـذيـن يـخـتـلـفـون ف املـسـتـويـات والـقـدرات
والـكـفـاءات والـطـبـائـع ,ومـعـرفـة تـفـصـيـلـيـة ف الـتـعـامـل مـع عـدة جـهـات رسـمـيـة وغـيـر
رسمية ,وكلها بحاجة ألن ترضيها وحتقق متطلباتها..
ق ـض ـيــت ع ـشــر س ـنــوات مــن ال ـع ـمــل ف ق ـطــاع امل ـقــاوالت ,ش ـهــدت ت ـغ ـيّــر
األوضـاع وتـقـلـبـهـا وانـقـالبـهـا وانـفـالتـهـا أيـضـا ,فـقـد اجـتـاحـت هـذا الـسـوق مـوجـة
كـسـاد ,كـان مـظـلـمـة ومـرهـقـة ومـتـعـبـة وفـارزة أيـضـا ,فـاحلـركـة االقـتـصـاديـة ف الـبـالد
تـراجـعـت بـسـبـب انـخـفـاض اسـعـار الـنـفـط ,وتـراجـع سـوق الـعـقـار حـيـث تـوقـفـت
اخملـطـطـات ,وتـراجـع تـبـعـه الـعـمـران ,والـسـيـولـة بـاتـت ف اجتـاه سـلـبـي ,فـمـن ميـلـك
أرضـا ال ميـلـك الـسـيـولـة لـتـطـويـرهـا وبـنـائـهـا ,ومـن ميـلـك الـسـيـولـة وحـدهـا قـد يـحـصـل
عـلـى أرض ولـكـن فـرصـة الـبـنـاء تـبـدو ضـئـيـلـة لـعـدم الـسـيـولـة ,والـكـثـيـر مـن الـنـاس
اعـتـمـد عـلـى قـروض صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري ,الـذي تـراجـع نـشـاطـه ,ومـا عـاد
يـقـدم الـقـروض ف وقـت قـيـاسـي ,وصـار طـابـور املـنـتـظـريـن طـويـال ,فـبـعـضـهـم ظـل
يـنـتـظـر الـقـرض  20عـامـا ,وبـعـضـهـم انـتـقـل الـى ربـه ولـم يـحـصـل عـلـى الـقـرض
الـعـتـيـد ,وشـهـد الـصـنـدوق ممـاطـلـة كـبـيـرة مـن بـعـض املـقـتـرضـي ,الـذيـن تـهـرّبـوا كـثـيـرا
مـن سـداد مـا تـرتـب عـلـيـهـم مـن الـتـزامـات ــ لـسـبـب أو آلخـر ــ فـتـحـوّلـت سـيـاسـة
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ال ـص ـنــدوق إلــى االقــراض امل ـع ـت ـمــد ع ـلــى ال ـت ـح ـص ـيــل ,ف ـمــا ي ـتــم حت ـص ـي ـلــه مــن
امل ـق ـتــرضــي ي ـتــم م ـن ـحــه ل ـطــال ـبــي ال ـقــروض ,وف حــال تــراجــع ال ـت ـح ـص ـيــل تــراجــع
اإلقـراض مـعـه  ..احملـصـلـة الـنـهـائـيـة مـن كـل ذلـك هـو تـراجـع الـنـشـاط ف قـطـاع
مـقـاوالت بـنـاء املـنـازل ,ودخـل الـسـوق مـرحـلـة الـفـرز الـتـي أدّت إلـى هـجـرة جـمـاعـيـة
مـن قـبـل املـقـاولـي ,فـالـبـعـض ـ مـثـلـي ـ غـادر بـهـدوء وبـقـرار مـنـه ,والـبـعـض اآلخـر
غــادر ســاق ـطــا ف وحــول ال ـقــروض وامل ـطــال ـبــات ,ومــن ب ـق ـيــي مــن امل ـقــاولــي بــاتــوا
أسـارى ملـنـافـسـة حـادة وغـيـر شـريـفـة ف األحـيـان ,ألن الـصـراع قـائـم عـلـى كـعـكـة
صـغـيـرة جـدا ,فـلـم يـعـد الـسـوق يـسـتـقـطـب ويـسـتـوعـب الـكـل ,فـال بـد مـن خـروج
البعض.
لـذا وعـلـى ضـوء هـذه الـتـطـورات قـرّرت االنـسـحـاب مـن املـقـاوالت ,وهـدف
أن أخـرج مـنـهـا بـأقـل اخلـسـائـر ,فـالـلـعـبـة بـاتـت لـعـبـة إمـكـانـيـات ,ومـنـافـسـة تـدور ف
ظـل عـرض مـتـواضـع ,يـضـاف إلـى ذلـك إنـي تـعـبـت مـن الـعـمـل ف هـذا الـقـطـاع,
ألنـك ـ أن عـمـلـت فـيـه ـ سـتـجـد نـفـسـك تـتـعـامـل مـع ظـروف مـتـداخـلـة ومـعـقّـدة,
فـأنـت تـريـد أن تـربـح بـصـورة ال تـزعـج الـعـمـيـل وحتـقـق رضـاه ,وفـق االشـتـراطـات
احملــددة ف ال ـع ـقــد امل ـبــرم ,وقــد ي ـحــدث ال ـع ـكــس فــال تــربــح وال تــرضــي ال ـع ـم ـيــل,
فـانـسـحـبـت مـن الـقـطـاع حـامـال أسـفـي الـكـبـيـر ,إذ بـات مـجـاال يـعـيـث فـيـه "مـن هـب
ودب" ,فـصـار املـقـاولـون ـ بـعـد خـروج الـنـخـبـة ـ فـئـات مـن الـعـمـالـة الـوافـدة الـتـي
تـعـمـل لـنـفـسـهـا ,فـتـأخـذ املـنـزل واملـنـزلـي ,وتـبـنـي بـيـوتـا بـصـورة بـهـا الـكـثـيـر مـن الـغـش
والتالعب ,والتي تنطلي على الطرف املستفيد.
إنـنـي ـ بـحـق وبـعـد عـشـر سـنـوات مـن الـعـمـل ــ مـلـلـت مـن املـقـاوالت ,ومـا
حـوتـه مـن مـشـاكـل وأزمـات ,وتـداخـالت ,خـصـوصـا أن كـافـة األنـشـطـة ف هـذا
ال ـق ـطــاع ان ـت ـق ـلــت ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا الــى ال ـع ـمــالــة الــوافــدة ,وهــي ع ـمــالــة حتــوي اجل ـيــد
والـرديء ,وهـي ـ عـلـى كـل األحـوال ـ ال تـبـحـث اال عـن حتـقـيـق أعـلـى مـعـدالت
الــربــح ,ف ـصــار ب ـعــض ال ـع ـمــال االجــانــب م ـقــاولــي حتــت م ـظ ـلــة ت ـس ـتــر مــن ق ـبــل
املـواطـنـي الـسـعـوديـي ,وتـلـك مـن مـظـاهـر مـسـلـسـل الـتـراجـع الـذي بـدأ بـدخـول
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الـعـنـصـر األجـنـبـي ,فـبـعـد ان كـانـت املـنـازل تـبـنـى بـأيـد مـحـلـيـة بـنـسـبـة %100
فـالـبـنـاء والـدهـان والـنـجـار واحلـداد كـان مـحـلـيـا ,صـارت كـل هـذه األعـمـال تـنـفـذ بـأيـد
وافــدة ,وت ـق ـلّــص دور املــواطــن ل ـي ـكــون مــالــك مــؤس ـســة م ـقــاوالت ,ي ـع ـت ـمــد ع ـلــى
ال ـع ـمــالــة ف كــل شــيء ,وف ت ـطــور أك ـثــر خ ـطــورة صــار ال ـس ـعــودي "غ ـطــاء" قــانــون ـيــا
لـلـعـمـالـة األجـنـبـيـة فـقـط ,فـاملـقـاول واملـهـنـدس والـعـامـل ,والـسـبـاك و ...و...كـلـهـم
أجـانـب ,لـتـصـبـح املـقـاوالت خـدمـة مـصـنـوعـة ف بـالد الـهـنـد والـبـاكـسـتـان والـيـمـن
ومـصـر ,ولـيـس لـلـسـعـودي سـوى االسـتـفـادة مـن هـذه اخلـدمـة فـقـط وفـقـط ,بـال دور
ف الـتـخـطـيـط والـتـنـفـيـذ ,وإذا كـان املـقـاول ف وقـت مـا ميـنـح الـعـامـل األجـنـبـي راتـبـه
الـشـهـري ,بـات املـقـاول ف الـوقـت احلـاضـر يـنـتـظـر الـعـامـل كـي يـعـطـيـه مـا تـرتـب عـلـيـه
مـقـابـل الـتـسـتـر عـلـيـه قـانـونـيـا ,فـقـررت مـغـادرة الـنـشـاط الـى غـيـر رجـعـة ,مـسـجّـال
حـلـقـة أخـرى مـن حـلـقـات الـصـنـايـع اخملـتـلـفـة الـتـي دخـلـتـهـا ,بـعـد مـشـوار الـزراعـة
والـرعـي ,واملـيـنـاء ,والـعـمـل احلـكـومـي ف الـصـيـدلـة ,واخملـاض الـعـسـيـر الـذي خـضـتـه
خـالل الـدراسـة ومـعـانـاة وفـاة الـوالـد ..فـالـسـوق لـم يـعـد مـكـان مـالئـمـا لـي فـخـرجـت
بـأقـل اخلـسـائـر ,لـم أخـسـر مـاديـا ,ولـكـن هـنـاك مـن يـنـظـر لـلـمـوقـف مـن بـعـيـد يـظـن
بأن كل مقال هو مشروع سارق.
ولـعـلـي ف هـذا الـشـأن اتـذكـر مـقـولـة أحـدهـم لـي بـأنـك مـقـاول واملـقـاولـون ف
العادة كاذبون ,فقلت له:
ــ هل عملت ف املقاوالت?
فكان رده بالنفي:
ــ ال ,ولكن ال دخان من غير نار
ـ هل سبق وأن جلست مع أحد املقاولي ممن تعثروا وقرأت جتربته?
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ــ ال  ,ومـا صـار لـي الـشـرف ,وال يـبـدو أنـي اتـشـرف بـاجلـلـوس مـع شـخـص
يعيش على حقوق الغير ,وميارس السرقة والغش والتدليس.
ــ هـون عـلـيـك أخـي ,واسـمـعـنـي قـلـيـال ,املـقـاول يـسـيـر وفـق اتـفـاقـيـة ,ووفـق
خـارطـة بـنـاء مـرّخـصـة ,عـلـيـه أن يـنـفـذهـا عـلـى األرض ,ف الـوقـت واملـواصـفـات
املـطـلـوبـة ,فـقـد يـحـدث تـعـثـر مـنـه ,وقـد يـحـدث خـطـأ ف الـتـنـفـيـذ ,وهـذا عـلـى املـالـك
أن يـقـوم بـاإلشـراف عـلـى املـقـاول مـن قـبـل مـكـتـب هـنـدسـي ,تـضـمـن الـسـالمـة ف
املـنـزل بـعـد الـتـنـفـيـذ ,وإذا صـارت مـخـالـفـات ميـكـن الـلـجـوء إلـى اجلـهـات املـعـنـيـة,
لـكـن قـل لـي بـربـك إذا لـم يـلـتـزم الـزبـون مبـا يـتـرتـب عـلـيـه مـن حـقـوق فـمـاذا يـعـمـل
املقاول?.
ــ وماذا عليه ولم يلتزم به?
ــ م ـع ـظــم امل ـقــاولــي الــذيــن ت ـع ـثــروا وخــرجــوا مــن ال ـن ـشــاط ,ت ب ـس ـبــب عــدم
ال ـتــزام املــالك مبــا ي ـتــرتــب ع ـل ـي ـهــم مــن ح ـقــوق مــاديــة ,فــامل ـقــاول ع ـل ـيــه م ـت ـط ـل ـبــات
واشـتـراطـات ومـصـاريـف ورواتـب ورسـوم زكـاة ورسـوم تـأشـيـرات وإقـامـات ,يـوفـرهـا
مـن االقـسـاط الـتـي يـحـصـل عـلـيـهـا مـن املـالك ,وإذا لـم يـلـتـزمـوا فـيـضـطـر يـدفـع مـن
رصـيـده ومـن أمـوالـه اخلـاصـة ,فـيـدخـل ف مـتـاهـات عـديـدة ,بـعـكـس لـو الـتـزم املـالّك
مبا يترتب عليهم تكون املشكلة قد حلّت.
ــ ولكن هناك جشعا كبيرا من قبل بعض املقاولي
ــ هـذا صـحـيـح ,الـبـعـض يـقـدم عـطـاءاتـه بـسـعـر مـرتـفـع ,وذلـك كـي يـضـمـن
سـالمـتـه وسـالمـة عـمـلـه ,وف املـقـابـل يـضـمـن لـك الـسـالمـة واجلـودة ,وذلـك افـضـل
مـن الـتـوجـه الـى فـئـات أخـرى مـن الـعـمـالـة فـتـدخـل مـعـهـم ف حـيـص بـيـص ,فـال
جودة وال سعر..
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ــ هل تشهد تأخرا من قبل الزبائن ف سداد ما ترتب عليهم
ــ لـألسـف نـعـم ,وبـعـضـهـم يـحـمـلـون سـمـعـة كـبـيـرة ف اجملـتـمـع ,وبـعـضـهـم
تـقـتـضـي ظـروفـهـم الـتـأخـيـر ,ولـكـن الـتـأخـيـر مـن هـذا وهـذا وذاك وتـلـك ,ضـاعـت
فـلـوسـك يـا سـعـيـد!! ولـلـمـعـلـومـيـة فـهـذه املـعـانـاة يـواجـهـهـا كـل الـعـامـلـي ف املـقـاوالت,
من مقاولي البناء ,ومصانع الزجاج واألملنيوم ,وجتار الدهانات والديكور..
إن الـسـنـوات الـعـشـر جـعـلـتـنـي اخـوض ف حـوارات مـن هـذا الـقـبـيـل كـثـيـرة
ومـؤملـة تـكـاد ال تـتـوقـف وال تـنـتـهـي ,لـكـنـهـا تـوقـفـت بـعـض الـشـيء حـيـنـمـا تـركـت
املقاوالت ومشاكلها وكل اجوائها ,ألدخل عاملا آخر ,وصنعة جديدة
وذات مــرة ,وف ج ـل ـســة أخــويــة ف احــدى االس ـتــراحــات ال ـتــي ك ـنــت قــد
بـنـيـتـهـا ,وكـان مـن بـي احلـضـور صـحـفـي سـلـيـط الـلـسـان ,فـسـألـنـي ـ وبـدون مـنـاسـبـة
ـ عـن الـسـبـب الـذي دفـعـنـي لـلـخـروج مـن املـقـاوالت ,وفـهـمـت أنـه كـان يـغـمـز مـن
طـرف خـفـي بـكـونـي انـسـحـبـت بـسـبـب فـشـل أصـابـنـي ,وأراد أن يـحـيـل اجلـو الـى
شيء من السخرية ,فأحلت اجملال إلى شيء جدّي فقلت له:
ــ أخي العزيز ,ما الغرض من سؤالك
فأجاب علي ,بعد أن عرف أني جاد ف اإلجابة عليه:
ــ إني ارغب ف االستفادة ,والغرض لي شيء آخر
ـ أليس لديك غرض النشر الصحفي?
ــ ال أبدا
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ــ إذن ع ـل ـيــك أن ت ـص ـغــي لــي اخــي ال ـعــزيــز ألقــول لــك ,بــأن ّ ال ـس ـنــوات
الـعـشـرة الـتـي عـشـتـهـا ف عـالـم املـقـاوالت ,وجـدتـنـي اتـعـامـل مـع عـيـنّـات مـن الـبـشـر,
فـقـد شـهـدت بـعـض مـالك املـنـازل يـريـد أن يـبـنـي مـنـزال فـوق طـاقـتـه املـالـيـة ,ويـرغـب
ف األنـاقـة والـرقـي و"الـفـشـخـرة" عـلـى حـسـاب املـقـاول ,ف كـل يـوم لـه رأي وإجـراء
تـغـيـيـر مـعـي ,وكـلـهـا يـريـدهـا بـاجملـان ,وال يـوجـد شـيء يـأتـي مـجـانـا ,خـصـوصـا ف
هذا العالم.
فالتفت لي ,مقاطعا:
ــ هـل تـعـتـقـد أن املـشـكـلـة فـقـط وفـقـط لـدى املـالّك ,فـمـاذا تـقـول بـاملـقـاولـي
الذين يتهربّون عن اداء مهامهم ,أو يؤدونها بجودة متواضعة?
ــ نـعـم كـالمـك صـحـيـح ,أنـا شـهـدت عـددا مـن املـقـاولـي وضـعـوا أنـفـسـهـم
ف أتـون الـنـار مـع الـنـاس ,فـكـانـوا يـأخـذون مـشـاريـع فـوق طـاقـتـهـم الـعـمـلـيـة ,فـوجـدت
بـعـضـهـم يـتـرك مـشـاريـعـه الـعـمـلـيـة ويـسـافـر املـغـرب ومـصـر وتـايـلـنـد ,ومـا أن يـأتـي حـتى
يـجـد جـمـلـة مـن الـقـضـايـا مـرفـوعـة عـلـيـه ,وبـهـذا الـسـبـب خـرج الـعـديـد مـنـهـم مـن
السوق.
هنا لم يشأ أن يكمل فقال لي :
ـ انت ملاذا تركت هذا العمل?
ــ تـركـتـه ألنـنـي مـلـلـت مـنـه ,وخـلـيـتـه ملـن يـسـتـطـيـع الـتـعـامـل مـعـه بـشـكـل
أفضل ,تركته ألخرج بأقل اخلسائر.
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ــ  6ـ
تــركــت ال ـع ـمــل ف امل ـقــاوالت ,وغــادرت ذلــك الــوســط الــذي م ـل ـلــت مــن
هـوائـه ومـن روائـح االسـمـنـت والـرمـل واحلـديـد واخلـشـب والـدهـانـات والـديـكـورات,
وكــرهــت الــورق األزرق ال ـتــي ت ـط ـبــع ع ـل ـيــه اخلــرائــط ,وان ـتــاب ـت ـنــي حــالــة رفــض مــن
املـكـاتـب الـهـنـدسـيـة ,ومـكـاتـب الـبـلـديـة ,ولـم يـعـد مبـقـدوري الـتـعـامـل مـع الـعـمـالـة
واملـهـنـدسـي واملـالك ..بـعـد ذلـك أوقـفـت كـل نـشـاطـاتـي ,وأجـريـت تـصـفـيـة لـكـل
ممـتـلـكـاتـي ,وبـعـت املـعـدات الـتـي مـعـي ,وسـرّحـت كـل عـمـالـتـي ,وف حلـظـة تـهـوّر
كـدت أن أرمـي تـلـك املـكـدسـة ف مـكـتـبـتـي والـتـي اشـتـريـتـهـا مـن جـمـهـوريـة مـصـر
العربية.
تـركـت املـقـاوالت وأهـلـهـا ,وأنـا آسـف عـلـى الـوضـع الـتـى آلـت إلـيـه ,ألدخـل
بـعـد ذلـك ف مـرحـلـة احلـيـرة والـذهـول ,والـتـعـب الـنـفـسـي ,وصـرت لـفـتـرة لـيـسـت
طـويـلـة اعـيـش عـلـى مـا كـسـبـتـه ,أو ممـا تـبـقـى مـن عـائـدات الـعـمـل ف املـقـاوالت,
وكـان االرهـاق يـأتـيـنـي نـهـارا ,وأنـا أرى الـبـيـوت تـرتـفـع ,وبـعـضـهـا تـسـيـر بـخـطـى
س ـل ـي ـمــة ,وب ـع ـض ـهــا ب ـخ ـطــى خــاط ـئــة وت ـن ـطــوي ع ـلــى غــش وتــالعــب ف ال ـع ـمــل,
واجـدنـي عـاجـزا عـن إصـالح هـذا الـوضـع ..وكـان يـنـتـابـنـي األسـى لـيـال أيـضـا وأنـا
اسـمـع قـصـص بـعـض املـقـاولـي الـذيـن انـكـسـروا ,ودخـلـوا الـسـجـن بـسـبـب ذلـك,
أو بـعـضـهـم دخـل ف قـضـايـا شـكـاوى مـع بـعـض الـعـمـالء ,فـذلـك يـزعـجـنـي ,رغـم
أنـهـم كـانـوا مـنـافـسـي لـي ,وف وقـت مـا انـتـابـنـي شـعـور مـزدوج ,شـعـرت بـاألسـى
عـلـى هـؤالء الـنـاس ,وبـالـفـرح كـونـي خـرجـت بـأقـل اخلـسـائـر وأقـل األضـرار ,يـكـفي
أن ـنــي لــم أدخــل أي م ـحــاك ـمــة مــع أحــد ,رغــم م ـطــال ـبــاتــي ال ـعــديــدة ل ـل ـعــديــد مــن
الـنـاس ,فـلـم اشـتـك عـلـى أحـد ,ولـم يـشـتـك أحـد عـلـي ,خـرجـت نـقـي اجلـيـب
طاهر القلب اليد.
ف غـمـرة حـيـرتـي وتـعـبـي وبـحـثـي عـن نـشـاط آخـر غـيـر املـقـاوالت ,أحـقـق فـيـه
ذاتـي ,وأكـسـب فـيـه قـوت عـيـشـي أنـا وعـائـلـتـي ,الـتـقـيـت بـواحـد مـن أصـدقـائـي كـان
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قـد مـرّ بـجـمـلـة جتـارب مـشـابـهـة لـي ,وقـد الحـظ عـلـي كـثـرة الـذهـول ,وشـدة األلـم,
وطـول غـيـاب عـن األجـواء الـعـامـة ,فـكـان قـد بـادرنـي بـالـسـؤال عـن أحـوالـي ,مـبـديـا
قـلـقـه عـلـى الـوضـع الـذي أنـا فـيـه ,فـمـا كـان مـنّـي إال أن شـرحـت لـه ,وذكـرت لـه مـا
عـانـيـتـه مـن املـقـاوالت ,ومـا أحـدثـت لـي مـن تـعـب نـفـسـي رغـم األربـاح الـكـثـيـرة
الـتـي كـنـت أجـنـيـهـا ,يـكـفـي أن مـلـيـون ريـال لـي ال اسـتـطـيـع أن احـصـل عـلـيـهـا مـن
عـنـد الـنـاس ,فـهـي لـدى عـدد قـلـيـل مـن الـزبـائـن ,الـبـعـض يـسـدد قـلـيـال ,والـبـعـض
أعـطـى األذن الـطـرشـاء ,والـبـعـض يـعـتـرف لـكـنـه ال يـسـتـطـيـع ,والـبـعـض اآلخـر يـنـكـر
أن حقا عليه قد ترتب لي ,رغم األدلة والبراهي.
فقال لي:
ــ ما دمت كذلك ,فأنت خرجت سليما فماذا يزعجك?
فقلت له:
ــ يـزعـجـنـي جـمـلـة مـن األمـور ,أبـرزهـا أنـنـي أعـيـش عـاطـال ,وهـو أمـر لـم
أتـعـود عـلـيـه مـنـذ نـعـومـة اظـفـاري ,يـؤملـنـي أنـنـي بـعـد هـذا الـعـمـر مـن الـكـفـاح والـعـمـل
والـنـشـاط أعـيـش عـالـة عـلـى مـكـتـسـبـات حـقـقـتـهـا قـبـل سـنـوات ,وكـان يـفـتـرض أن
تكون رصيدا إضافيا.
ــ املسألة سهلة ,وسهلة جدا ,وكما قالوا ":هونها وتهون".
ــ وكيف يا حكيم زمانك?!
ــ عـلـيـك بـقـطـاع اقـتـصـادي آخـر ,فـأنـت بـت متـلـك خـبـرة جـيـدة مـن خـالل
املـقـاوالت ,وصـرت متـلـك الـقـدرة عـلـى الـتـعـامـل مـع الـزبـائـن والـعـمـالء ومـخـتـلـف
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األصـنـاف مـن الـبـشـر ,وكـلـنـا يـعـرف أن الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة تـتـشـابـه ف بـعض
أعمالها ,فلماذا ال تبحث عن قطاع آخر.
ــ وأي الـقـطـاعـات املـتـاحـة ف الـوقـت احلـاضـر ,وأنـت تـالحـظ الـوضـع ,وتـرى
بعينك الرؤوس الكبيرة التي سقطت.
ــ اقـتـرح عـلـيـك الـتـوجـه نـحـو الـقـطـاع الـرزاعـي بـنـمـطـه احلـديـث ,فـعـائـداتـه ال
ت ـقــل عــن عــائــدات امل ـقــاوالت ,وال ـط ـلــب ع ـل ـيــه م ـتــزايــد ,ف ـهــل أحــد ال يــأكــل
اخل ـضــروات وال ـفــواكــه ,فــال ـط ـعــام قــوام احل ـيــاة ,وال ـنــاس م ـتــوج ـهــون ن ـحــو ال ـفــواكــه
واخلـضـروات ويـرون فـيـهـا صـحـتـهـم ومـعـيـشـتـهـم ,وال يـجـازي األطـبـاء كـل خـيـر فـهـم
كــل يــوم ي ـقــدمــون ال ـن ـصــائــح واألدلــة وال ـبــراهــي ع ـلــى أن ال ـغــذاء ال ـص ـحــي الــذي
يحتوى على الفواكه واخلضروات.
هـنـا اعـتـمـلـت الـفـكـرة ف ذهـنـي ,خـاصـة وان صـديـقـي كـان مـزارعـا مـتـمـرسـا,
وإنـنـي مـزارع مـن األصـل ,ولـسـت طـارئـا عـلـى الـزراعـة ,لـكـنـي ـ مـع ذلـك ـ مـزارع
نـخـيـل ,ال مـزارع مـنـتـجـات أخـرى ,فـخـبـرتـي مـع الـنـخـلـة قـدميـة وكـبـيـرة ,ولـكـنـي
مـتـواضـع لـلـغـايـة ف مـعـرفـة الـطـرق اجلـديـدة واحلـديـثـة ف الـزراعـة مـن قـبـيـل الـبـيـوت
احملـمـيـة ,وأعـمـال الـتـهـجـي والـتـطـعـيـم ,وطـرق اإلكـثـار املـتـعـارف عـلـيـهـا ف بـلـدان
الـصـي والـهـنـد ومـصـر ,فـفـضّـلـت الـفـكـرة ,وحتـفّـزت لـإلقـبـال عـلـى هـذا الـنـوع مـن
الـنـشـاط االقـتـصـادي ,خـاصـة وأن هـنـاك دعـمـا حـكـومـيـا مـبـاشـرا لـلـنـشـاط الـزراعـي,
مـن خـالل مـنـح األراضـي الـزراعـيـة ,املـدعـومـة بـالـقـروض الـزراعـيـة ,وخـطـابـات
ال ـتــأي ـيــد الس ـت ـقــدام ال ـع ـمــالــة ف اجملــال الــزراعــي ,ف ـضــال عــن خــدمــات اإلرشــاد
وال ـتــوج ـيــه وعــالج اآلفــات الــزراع ـيــة ,وك ـل ـهــا ت ـقــدم م ـجــانــا مــن خــالل فــروع وزارة
الـزراعـة ,فـدخـلـت الـفـكـرة ف رأسـي ,وقـررت الـدخـول ف هـذا اجملـال ,حـيـث إنـي
أمـلـك أرضـا زراعـيـة ف مـنـطـقـة اجلـعـيـمـة عـلـى طـريـق اجلـبـيـل ,وحـصـلـت عـلـى قـرض
مـن الـبـنـك الـزراعـي بــ  300الـف ريـال ,وقـمـت بـردم األرض الـذي كـلـفـنـى مـبـلـغـا
لـيـس قـلـيـال ,وأخـذت تـرخـيـصـا بـحـفـر بـئـر مـاء فـيـهـا ,وكـانـت املـيـاه صـاحلـة لـلـزراعـة,
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واسـتـعـنـت بـبـعـض أصـدقـاء الـوالـد مـن الـفـالّحـي األوائـل فـتـعـلّـمـت كـيـف أسـوي
األرض مــن أجــل الــزراعــة ثــم ك ـيــف أضــع ال ـبــذور أو ال ـش ـتــالت داخــل األرض
الـزراعـيـة ,فـتـعـلّـمـت كـيـف أربـي الـنـبـات وكـيـف أزيـل الـثـمـار الـزائـدة ,وكـيـف أنـفـذ
بــرنــام ـجــا وقــائ ـيــا ل ـل ـمــزروعــات م ـثــل رش ال ـن ـبــاتــات بــامل ـب ـيــدات ,و ك ـنــت اس ـتــأجــر
م ـه ـنــدســي زراع ـيــي أدفــع ل ـلــواحــد م ـن ـهــم  300ريــال الــى  500ريــال ف الــزيــارة
الـواحـدة بـحـيـث يـعـلّـمـنـي املـهـنـة ف املـوقـع خـصـوصـا ف الـبـيـوت احملـمـيـة ,فـأحـلـت
ذلـك احلـقـل إلـى مـدرسـة ف الـعـلـوم الـزراعـيـة ,مـدرسـة ف احلـقـل لـيـس عـلـى املـقـاعـد
ف الغرف املغلقة.
وأثـنـاء نـشـاطـي وصـرف جـهـدي عـلـى نـشـاطـي اجلديـد ,وقـع ف يـدي كـتـاب
يـحـمـل عـنـوان »االصـول الـزراعـيـة ف بـنـاء الـبـيـوت احملـمـيـة« ,وهـو كـتـاب يـتـألـف مـن
 300صـفـحـة ,وكـان صـاحـب الـكـتـاب رئـيـس قـسـم اخلـضـار ف جـامـعـة املـنـصـورة
د .طـه اجلـزار ,وصـادف أن الـتـقـيـت مـهـنـدسـا مـصـريـا يـعـمـل لـدى شـركـة زراعـيـة
بـاالحـسـاء فـطـلـبـت مـنـه أن نـعـقـد حـلـقـة عـلـمـيـة كـل يـوم أربـعـاء ,فـتـعـلـمـت مـنـه
ال ـك ـث ـيــر مــن امل ـع ـلــومــات األســاس ـيــة ف الــزراعــة ,وح ـضــرت دورة حــول اس ـت ـخــدام
املـبـيـدات ,وكـذلـك نـدوة عـاملـيـة عـن الـنـخـيـل ,وكـونـت لـي مـكـتـبـة زراعـيـة مـتـكـامـلـة
عـن الـبـيـوت احملـمـيـة واملـكـشـوفـة ,عـلـى غـرار مـكـتـبـة املـقـاوالت الـسـابـقـة ,وكـانت
شـركـة ارامـكـو الـسـعـوديـة تـسـمـح لـنـا بـاالسـتـفـادة مـن خـبـراتـهـا ,فـصـرت ممـارسـا
ل ـلــزراعــة ك ـم ـمــارس ـتــي ل ـل ـم ـقــاوالت ,وك ـنــت أح ـضــر نــدوات ف كــل م ـكــان ,ف
الـريـاض وجـدة ودبـي ,واسـتـمـر احلـال بـي ألكـثـر مـن سـبـع سـنـوات كـانـت كـلـهـا
عـطـاء ,حـتـى إنـنـي اذهـب كـل يـوم إلـى مـنـطـقـة اجلـعـيـمـة عـلـى طـريـق اجلـبـيـل ,وصـار
لــدي اس ـت ـعــداد حل ـضــور أي نــدوة ,وجتــريــب أي بــذرة ,ل ـقــد صــرت " زراع ـيــا" مــن
الـطـراز األول ,وجـرت الـزراعـة ف دمـي ,أعـادتـنـي أليـامـي األولـى ,يـوم عـشـقـت
الـنـخـيـل ,وحتـاورت مـعـهـا ,وجتـاذبـت مـعـهـا اطـراف احلـديـث ,واآلن أنـا أزرع الـنـخـلـة
بـجـوار الـبـيـت احملـمـي ,وأزرع اخلـضـروات احملـلـيـة كـالـطـمـاطـم واخلـيـار والـبـطـاطـس
والـبـصـل واحلـشـائـش اخلـضـراء ,والـشـمـام ,وحـقـقـت إجنـازات عـلـى هـذا الـصـعـيـد,
وابـتـسـمـت لـي الـسـوق لـبـضـع سـنـي ,ووجـدت نـفـسـي ف هـذا الـقـطـاع اجلـمـيـل,
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ألنـعـم بـالـهـدوء الـزراعـي ,واسـتـنـشـق الـهـواء الـعـلـيـل الـذي تـعـوّدت عـلـى اسـتـنـشـاقه
يـوم كـنـت طـفـال ,فـاألرض الـزراعـيـة ـ لـدى اخـوانـي املـصـريـي ـ هـي عـرض وشـرف
اإلنـسـان ,وكـنـت اتـعـامـل مـعـهـا بـهـذا املـنـطـق ,خـاصـة وأن لـدي عـددا مـن الـعـمـالـة
املـصـريـي الـصـعـايـدة الـذيـن يـرون ف الـزراعـة حـيـاتـهـم وف اخلـضـرة شـعـورهـم وف
الترع والسواقي ضميرهم احلي..
إن الـزراعـة نـشـاط آخـر ,تـخـتـلـف روائـحـه عـن روائـحـه وزبـائـنـه عـن روائـح
وزبــائــن امل ـقــاوالت ,ف ـهــو ي ـت ـعــامــل مــع غــذاء اإلن ـســان وص ـح ـتــه ,ت ـلــك ت ـع ـت ـنــي
مبـسـكـنـه ,لـكـنـهـمـا مـعـا مـن الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة الـتـي تـعـبـث بـهـمـا "سـلـطـة"
الـعـرض والـطـلـب ,ومـعـادلـة اجلـودة والـسـعـر ,وتـهـيـمـن عـلـيـهـا "صـداعـات" وتـقـلـبـات
الــدورات االق ـت ـصــاديــة ,وم ـتــوال ـيــات ال ـط ـفــرة وال ـك ـســاد ,وك ـمــا جــرى ل ـل ـم ـقــاوالت
جـرى لـلـزراعـة أيـضـا ,فـوجـدت الـزراعـة بـاتـت اشـبـه بـ "مـحـرقـة" تـأكـل وال تـعـطـي,
وعـاثـت ف سـوقـهـا "سـوسـة" املـنـافـسـة الـشـرسـة ,وغـيـر الـشـريـفـة ,وصـارت األسـعـار
ف بـعـض األوقـات "مـنـحـطـة" لـدرجـة أن املـزارع بـات يـفـضـل أن يـرمـي بـضـاعـتـه مـن
الـطـمـاطـم ف الـبـر أو الـبـحـر او ف سـالل الـقـمـامـة عـلـى أن يـبـيـعـهـا ,حـيـث أن قـيـمـة
ال ـص ـنــدوق الــورقــي )ال ـكــرتــون( ي ـتــم تــوف ـيــره ب ـثــالثــة ريــاالت ,ف حــي ي ـبــاع هــو
والـبـضـاعـة الـتـي يـحـتـويـهـا بــ "ثـالثـة ريـاالت" ,أو أقـل ف بـعـض األحـيـان ,فـبـيـعـه
فارغا بات أفضل للمزارع ,ومن ذاك الذي سوف يشتري الصندوق فارغا.
وذات يـوم وقـفـت عـلـى أرضـي الـزراعـيـة ,وطـلـبـت مـنـهـا أن تـوفـر لـي اربـعـة
آالف ريـال شـهـريـا فـقـط ,وأنـا سـوف أمـنـحـهـا جـهـدي ومـالـي ووقـتـي ,لـكـنـهـا لـم
تـسـتـجـب لـطـلـبـي فـصـرت ادفـع أربـعـة االف ريـال فـوق مـا اتـكـلـفـه مـن مـصـاريـف,
ودومنـا عـائـد .فـالـسـوق بـات "يـعـج" بـكـافـة أنـواع املـنـتـجـات احملـلـيـة واملـسـتـوردة ,حـتـى
صـارت صـنـاديـق الـطـمـاطـم مـن شـتـى أنـحـاء الـعـالـم تـدخـل عـلـى الـسـوق ,فـتـبـدأ
املـسـاومـات ,واملـزايـدات فـمـا أن يـنـتـهـي دالّلـو سـوق اخلـضـار مـن بـيـع الـصـنـاديـق
اجلــاهــزة مــن امل ـن ـتــج امل ـس ـتــورد ح ـتــى يــأتــي دور امل ـن ـتــج احمل ـلــي ,ف ـي ـكــون الــزبــائــن قــد
اكـتـفـوا مـن مـنـتـجـهـم ,ولـم يـبـق لـلـمـنـتـج احملـلـي سـوى املـزايـدة بـأرخـص األثـمـان ,إذ
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أن الدالل يزايد على صناديق الطماطم واخليار واحلشائش اخلضراء بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريال
وريـالـي ,وكـلـهـا تـعـنـي خـسـائـر فـادحـة عـلـى املـزارع الـوطـنـي ,الـذي لـم يـعـد انـتـاجه
يـكـفـي لـسـداد مـا تـرتـب عـلـيـه مـن ديـون لـصـنـدوق الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة ,فـضـال عـن
قـيـمـة الـبـذور ,وكـلـفـة الـعـمـالـة ,وكـلـفـة الـنـقـل ,والـكـهـربـاء ,والـنـتـيـجـة هـي تـراجـع
الـعـائـد ,الـذي يـزداد تـراجـعـا كـلـمـا زادت وفـرة االنـتـاج وارتـفـع مـسـتـوى الـعـرض,
وتـراجـع ف املـقـابـل الـطـلـب الـذي يـبـقـى مـحـدودا أمـام خـيـارات مـتـعـددة تـعـرض
مـنـتـجـهـا ,فـالـسـوق يـحـوي املـنـتـجـات األجـنـبـيـة املـسـتـوردة ,واملـنـتـجـات احملـلـيـة مـن
خـارج املـنـطـقـة ,لـذلـك ظـلـت األسـعـار تـهـوي وتـهـوي حـتـى تـصـل إلـى وضـع يـحـق
ل ـنــا ان ن ـط ـلــق ع ـل ـيــه "ال ـكــارثــة"  ..إن املــوس ـم ـيــة ف ال ـق ـطــاع الــزراعــي ي ـن ـعــم ف ـيــه
الـفـالحـون ف الـهـنـد والـبـاكـسـتـان ومـصـر ,بـيـنـمـا هـي عـنـدنـا بـالء مـبـرم ,وأخـبـار غـيـر
سعيدة ,وسوق غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من املنتجات احملليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملستوردة.
ت اصـدار قـرار "الـروزنـامـة" الـزراعـيـة ,والـقـاضـي بـوقـف االسـتـيـراد خـالل فـتـرة
الـذروة ,والـتـعـامـل مـع الـدول املـصـدرة لـلـمـنـتـجـات الـزراعـيـة بـاملـثـل ,اذ ال تـسـمـح
ال ـك ـث ـيــر مــن الــدول م ـثــل األردن وســوريــا وغ ـيــره ـمــا بــاس ـت ـق ـبــال امل ـن ـتــج الــزراعــي
الـسـعـودي ف فـتـرات ذروتـه عـنـدهـم ,بـيـنـمـا سـوقـنـا مـفـتـوحـة لـهـم ف كـل األوقـات,
فـصـار قـرار الـروزنـامـة الـزراعـيـة مـثـلـه مـثـل غـيـره ,مـكـانـه األرفـف واملـكـاتـب ,وإذا
تـخـطّـى هـذا اإلطـار فـهـو قـرار يـتـم احلـديـث عـنـه كـ "مـقـتـرح" يـتـم تـداولـه حلـل أزمـة
التسويق ف القطاع الزراعي ,لم يأخذ نصيبه من التفعيل.
وظهرت فكرة "شركة التسويق الزراعي" التي تتكفل بشراء منتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
املـزراعـي احملـلـيـي وتـسـويـقـه ف املـمـلـكـة وخـارج املـمـلـكـة ,واقـتـرحـوا لـهـا رأسـمـال بـ
 600مـلـيـون ريـال ,لـكـنـهـا كـانـت اقـتـراحـا ,لـم جتـد مـن يـتـجـاوب مـعـه ,ولـم تـظـهـر
ال ـشــركــة الــى ال ـنــور ,وب ـقــي االن ـتــاج الــزراعــي احمل ـلــي ف مــواس ـمــه ال ي ـجــد م ـكــانــا
لـتـصـريـفـه ,فـأسـواق املـمـلـكـة كـلـهـا بـاتـت مـتـشـبـعـة مـن املـنـتـج ,وكـل سـوق يـضـغـط
ع ـلــى ال ـســوق اآلخــر ,ل ـت ـتــراجــع األس ـعــار ,ولــو حــدث ألي مــزارع آفــة زراع ـيــة ولــو
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بـسـيـطـة ,تـكـون نـتـائـجـهـا وخـيـمـة عـلـيـه ,ألن عـائـده ال يـحـمـيـه لـدفـع تـلـك اخلـسـائـر,
ف ـضــال عــن أن اخل ـســائــر ســوف حتــرق مــا ح ـق ـقــه مــن عــائــدات ,ف ـي ـخــرج "ص ـفــر"
ال ـي ــدي ــن ,إذا ل ــم ي ـك ــن ق ــد أض ــاف م ــن أم ــوال ــه اخل ــاص ــة إلن ـق ــاذ م ــا ت ـب ـق ــى م ــن
محصوله ,ومزارعه وحقوله وبيوته احملمية..
وظـهـرت ايـضـا فـكـرة "الـتـصـنـيـع الـزراعـي" أي أن املـصـانـع تـأخـذ ذلـك الـفـائـض
مـن املـنـتـج ,سـواء مـن الـتـمـور أو الـطـمـاطـم ,او الـبـطـاطـس ,ومـن ثـم الـقـيـام بـتـحـويـلـه
الـى مـنـتـجـات غـذائـيـة اخـرى ,مـن خـالل الـتـخـلـيـل ,او الـتـجـفـيـف ,اوالـتـغـلـيـف ,أو
اخلـلـط مـع مـنـتـجـات أخـرى وحتـويـلـهـا إلـى مـنـتـج غـذائـي آخـر لـإلنـسـان أو لـلـحـيـوان..
لـكـن كـل تـلـك األفـكـار لـم تـأخـذ وضـعـهـا عـلـى األرض ,ولـم تـتـم االسـتـفـادة مـن
وفــرة االن ـتــاج احمل ـلــي ف ب ـعــض األوقــات ,بــدل ـيــل ان كــل ال ـص ـنــاعــات ال ـغــذائ ـيــة,
كـالـعـصـائـر واخملـلـالت وغـيـر ذلـك تـعـتـمـد عـلـى املـنـتـج األجـنـبـي ,وف كـثـيـر مـن
األحـيـان جتـد املـنـتـج الـوطـنـي ال يـعـدو أن يـكـون مـنـتـجـا خـارجـيـا متـت تـعـبـئـتـه ف
بـالدنـا ,وهـذا يـنـطـبـق عـلـى كـل الـعـصـائـر والـزيـوت الـنـبـاتـيـة الـتـي نـراهـا ولـهـا أسـمـاء
عربية ومحلية.
فـكـانـت الـنـتـيـجـة أن ابـتـعـدت وانـسـحـبـت بـهـدوء عـن الـقـطـاع الـزراعـي ,مـثـلـي
مـثـل الـعـشـرات مـن املـسـتـثـمـريـن ف الـقـطـاع ,الـذي تـغـلـب عـلـيـه املـوسـمـيـة ,فـهـو
قـطـاع يـنـتـعـش ف وقـت مـن أوقـات الـسـنـة ,ويـتـراجـع ف وقـت آخـر ,الـنـاجـح ف هـذا
الـقـطـاع هـو مـن يـسـتـطـيـع أن يـتـفـاعـل مـع الـدورة الـزراعـيـة هـذه ,لـكـنـي لـم أسـتـطـع ألن
كـل مـنـتـجـات الـدورة تـعـرّضـت الـى ظـروف مـتـشـابـهـة ,فـلـو تركـت الـطـمـاطـم الـى
ال ـش ـمــام ,أو ال ـش ـمــام الــى ال ـب ـطــاطــس ف ـســوف أجــد ن ـف ـســي أس ـيــرا ل ـت ـلــك امل ـعــادلــة
الـصـعـبـة ,مـدخـالت )بـذور ,عـمـالـة ,مـيـاه ,جتـهـيـز( بـاهـضـة الـثـمـن ,ومـخـرجـات
)ث ـمــار( م ـن ـخ ـف ـضــة ال ـس ـعــر ,لــذلــك لــم اجــد قــرارا اص ـلــح مــن االب ـت ـعــاد عــن هــذا
الـنـشـاط الـذي بـات ـ مـثـل غـيـره ـ أسـيـرا لـلـعـبـة "االمـكـانـيـات" ,وذلـك حـفـاظـا عـلـى
مـا تـبـقـى لـدي مـن أمـوال رمبـا افـادتـنـي ف حـيـاتـي األخـرى ,اذ ال يـتـصـور ان أرمـي
أمـوالـي ف مـحـرقـة إسـمـهـا الـزراعـة ,الـتـي اخـذت مـنـي مـلـيـون ريـال ..وكـنـت عـلـى
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اسـتـعـداد تـام ألن اعـطـيـهـا كـل مـا أمـلـك ,لـكـنـهـا لـم تـبـادلـنـي مـحـبـة مبـحـبـة كـمـا
فـعـلـت الـنـخـلـة ف األزمـنـة األولـى حلـيـاتـي الـعـمـلـيـة ..تـلـك قـصـتـي وحـكـايـتـي مـع
صـنـعـة الـزراعـة بـالـطـرق احلـديـثـة ,خـرجـت مـنـهـا وال أدري ملـن أوجـه عـتـبـي ولـومـي,
وأنـا أرى مـنـجـزا وطـنـيـا ,يـتـهـاوى بـهـذه الـصـورة ,فـتـركـت الـعـمـل ف الـزراعـة ,وهـي
حلقة هامة من حياتي العملية.
الــزراعــة هــي احل ـيــاة ,هــي ال ـغــذاء ,هــي ال ـظــالل ,هــي اجل ـمــال ,هــي كــل
شـيء ,لـكـنـهـا األكـثـر عـرضـة لـلـدمـار ,فـحـيـنـمـا تـأتـي الـريـاح الـشـديـدة فـإن أول مـن
يـقـاومـهـا هـي األشـجـار ,وأول مـن يـتـأثـر بـهـا األشـجـار أيـضـا ..إذ نـشـبـت احلـرائـق
فـإنـهـا تـشـتـعـل ف الـغـابـات أكـثـر مـن غـيـرهـا ,وتـأكـل أخـشـابـهـا وتـفـتـك بـهـا قـبـل أن
تنال من املباني  ..لقد تركت الزراعة وأشعر اني تركت جزءا من حياتي .
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ــ  7ـ
ب ـعــد أن تــركــت ال ـع ـمــل ف امل ـقــاوالت ,وال ـع ـمــل ف الــزراعــة ,وكــاله ـمــا
اخـذتـهـمـا عـن طـريـقـهـمـا الـسـلـيـم والـصـحـيـح )الـعـلـم والـتـعـلـم( ,وجـدت نـفـسـي تـائـهـا
بــي األمــواج ,وضــائ ـعــا ف غــابــة ,ال ـنــاس ف ـي ـهــا ذئــاب ومــن لــم ي ـكــن ذئ ـبــا أك ـل ـتــه
الـذئـاب ,فـقـلـت ادخـل الـنـطـاق الـتـجـاري أجـلـب سـلـعـا مـن جتـارة اجلـمـلـة أواملـورّديـن
وابـيـعـهـا ف سـوق الـتـجـزئـة ,ولـم يـكـن امـامـي ف الـبـدايـة سـوى الـعـمـل مبـواد الـبـنـاء,
ب ـح ـكــم كــونــي م ـقــاوال ,ف ـهــذا ال ـنــوع مــن ال ـت ـجــارة ي ـن ـس ـجــم مــع ت ـخ ـصــص مــن
تـخـصـصـاتـي ,وهـو"املـقـاوالت" فـذهـبـت وراء هـذا الـنـشـاط ,وصـرت اتـعـامـل مـع كـبـار
الـتـجـار واملـورّديـن ,وأجـلـب مـنـهـم األسـمـنـت والـبـالط واألدوات الـكـهـربـائـيـة واملـواد
الـصـحـيـة ومـلـحـقـاتـهـا ,لـكـنـي بـعـد فـتـرة مـن الـزمـن "فـشـلـت" ف هـذا الـنـشـاط ,رغـم
أنه جزء من نشاطي ,وعملت فيه عشر سنوات.
أولـى اسـبـاب فـشـلـي ان "طـفـرة" بـنـاء الـبـيـوت لـم تـرحـم أحـدا ,وصـار الـكـل
يـتـعـامـل مـعـهـا بـطـريـقـة مـا ,وإذا بـي أجـد نـفـسـي صـاحـب مـحـل ضـمـن الـعـشـرات
مـن احملـالت املـتـشـابـهـة ,وكـلـهـم يتـنـافـسـون عـلـى زبـون واحـد ,هـذا الـزبـون الـذي لـن
يـشـتـري بـضـاعـتـه مـن أربـاب مـتـفـرّقـي ,بـل يـفـضـل أن يـشـتريـهـا كـلـهـا مـن واحـد,
فـتـكـون الـنـتـيـجـة أن كـل مـحـل عـلـيـه أن يـظـفـر بـزبـون واحـد ,فـسـوف يـأتـيـه اخلـيـر,
ف ـع ـلــى شــارع واحــد ال ي ـت ـعــدى طــولــه  200م ـتــر قــد جتــد ع ـشــرة أوع ـشــريــن م ـحــال
تـعـمـل بـنـشـاط واحـد ,وبـتـخـصـص واحـد ,وتـبـيـع املـنـتـجـات نـفـسـهـا ,والـفـوارق ف
األسـعـار مـسـألـة قـائـمـة ,فـالـبـعـض يـحـدث فـوارق ف أسـعـاره بـاجلـمـلـة ,والـبـعـض
اآلخـر يـحـدث الـفـوارق ف سـعـر كـل سـلـعـة ,وألن الـفـوارق طـفـيـفـة ,لـذا فـإن مـعـرفـة
ال ـفــوارق بــي م ـحــل وآخــر ت ـكــاد ت ـكــون م ـب ـه ـمــة ,وي ـص ـعــب الــوصــول ل ـهــا ,ف ـي ـل ـجــأ
املـسـتـهـلـكـون إلـى الـتـقـيـيـم االخـالقـي ,فـيـرى الـواحـد مـنـهـم أن فـالنـا أفـضـل ألن
نـشـتـري مـنـه لـكـونـه أكـثـر ابـتـسـامـة وأكـثـر صدقـا ,فـصـار الـتـواجـد ف الـسـوق مـسـألة
بـحـاجـة الـى املـزيـد مـن اجلـهـد ,خـصـوصـا وقـد دخـلـت الـى الـسـوق بـضـائـع مـن شـتـى
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بـقـاع الـعـالـم ,وبـعـضـهـا ذات جـودة مـتـواضـعـة ,والـتـي تـبـاع بـأسـعـار اقـل نـسـبـيـا
باملقارنة مع أسعار السلع ذات اجلودة األعلى.
وثـانـي اسـبـاب فـشـلـي ف الـنـشـاط الـتـجـاري أن الـعـديـد مـن املـسـتـهـلـكـي
يـأخـذون سـلـعـا ولـكـن ال يـسـددّون مـا يـتـرتـب عـلـيـهـم ,فـمـن هـذا ألـف ,ومـن ذاك
مـئـة ,ومـن ثـالـث عـشـرة ريـاالت ,وجـدتـنـي مـديـونـا مبـبـالـغ طـائـلـة ,وأطـالـب الـزبـائـن
املـتـعـثـريـن مبـثـلـهـا ,ولـو ت إعـطـائـي حـقـي مـن الـنـاس ألعـطـيـت الـنـاس حـقـهـم ,وال أنـا
أريـد أن آكـل حـق أحـد ,وال أظـن أن أحـدا يـريـد أن يـكـون مـديـونـا لـشـخـص مـثـلـي,
ولـكـن املـعـادلـة جـرت بـهـذه الـصـيـغـة ,إنـنـي أجـلـب بـضـاعـة بـسـعـر مـؤجـل مبـوجـب
فـواتـيـر رسـمـيـة تـثـبـت حـق أصـحـابـهـا ,وأقـوم بـبـيـعـهـا ف سـوق الـتـجـزئـة ,الـبـعـض
يـشـتـري ويـدفـع مـا يـتـرتـب عـلـيـه ,وإذا تـأخـر فـإن تـأخـره ال يـزيـد عـن ايّـام أو أسـابـيـع
قـلـيـلـة ,بـيـنـمـا الـبـعـض اآلخـر يـعـرفـك عـنـد احلـاجـة ,ويـنـسـاك عـنـد الـسـداد ,ومـن
هـذه الـعـيـنـة مـن الـنـاس هـنـاك مـن أصـيـب بـداء ال دواء لـه يـتـمـثـل ف أن ثـمـة قـلـقـا ف
داخـلـه وف أعـمـاق نـفـسـه ,ال يـنـفّـس هـذا الـقـلـق إال عـن طـريـق الـسـرقـة ,بـل أن
بـعـضـهـم لـيـشـعـر بـشـيء مـن الـفـخـر إذا مـا جنـح ف حتـقـيـق عـمـلـيـة نـصـب واحـتـيـال
عـلـى اآلخـريـن ,وتـنـتـابـه حـالـة مـن الـلـذة اذا مـا اسـتـطـاع أن يـنـصـب عـلـى غـيـره,
وصـرت أنـا احـد ضـحـايـا االحـتـيـال الـنـاجـم عـن مـركـبـات الـنـقـص املـتـفـشـيـة عـنـد
الكثير من بني البشر .فتراكمت الديون واملديونيات والحل.
لـقـد كـانـت الـتـجـارة نـاجـحـة يـوم كـنـت مـقـاوال ,أبـنـي الـبـيـوت والـعـمـارات,
فـكـل مـواد الـبـنـاء لـدى يـتـم تـسـويـقـهـا عـلـى الـزبـائـن ,وكـانـت الـعـمـلـيـة مـنـسـجـمـة مع
بـعـضـهـا ,ولـكـن حـيـنـمـا تـوقـفـت عـن املـقـاوالت وجلـأت الـى الـزراعـة لـم يـكـن هـنـاك
مـجـال لـلـبـدء مـن الـصـفـر لـفـتـح مـحـالت لـبـيـع بـعـض مـنـتـجـات أو مـعـدات الـزراعـة,
لـذلـك بـقـيـت بـضـع سـنـوات عـجـاف أعـالـج فـيـهـا سـكـرات املـوت الـتـجـاري ,الـذي
جـاء مـع املـوت الـفـعـلـي ف املـقـاوالت ,ولـتـجـاوز تـلـك األزمـات اضـطـرت ألن ابـيـع
بـعـض مـحـالتـي الـتـجـاريـة ,وأصـف نـفـسـي بـكـل جـرأة بــ "الـتـاجـر الـفـاشـل" ,إذ لـم
أحـقـق مـن هـذه الـتـجـارة غـيـر أنـي دخـلـت ف "مـحـرقـة" أخـذت مـا تـبـقـى لـدى مـن
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أمـوال ألخـرج مـن الـتـجـارة بــ "خـيـبـة" و"خـسـارة" ,واقـتـنـعـت مـتـأخـرا بـان الـتـجـارة
"شـطـارة حتـتـاج الـى الـف مـهـارة ,قـد متـنـح وقـد تـنـتـهـي مبـرارة" ,فـأعـلـنـت عـن وقـف
ال ـنــزيــف ,ورف ـعــت الــرايــة ال ـب ـي ـضــاء ,وق ـمــت ب ـت ـســديــد مــا تــرتــب ع ـلــي مــن ديــون
تـراكـمـت بـفـعـل الـزمـن ,وانـسـحـبـت مـن الـسـوق اجـرّ خـيـبـتـي وقـد صـرت ممـن ركـبـه
اإلفالس واستقر بكل زواياه.
وف حلـظـات الـتـقـيـيـم ,والـبـحـث عـن الـعـوامـل واألسـبـاب وقـفـت عـلـى حـقـيـقـة
ت ـت ـم ـثــل ف أن م ـش ـك ـل ـتــي أو ازم ـتــي هــي حــال ال ـع ـشــرات مــن أص ـحــاب امل ـن ـشــآت
الـصـغـيـرة واملـتـوسـطـة ,الـتـي ال تـسـتـطـيـع الـعـيـش ف بـحـر مـتـالطـم مـن األمـواج,
فـالـكـبـيـر يـأكـل الـصـغـيـر وبـال رحـمـة ,والـصـغـيـر ف بـعـض األحـيـان لـيـس أمـامـه مـن
خـيـارات سـوى أن يـذوب ف الـكـبـيـر أو يـنـسـحـب بـهـدوء ,هـذا إذا لـم يـسـتـقـبـلـه
الـسـجـن مـطـلـوبـا بـأمـوال وديـون ركـبـتـه وصـار رهـيـنـة لـهـا ..ولـيـت األمـر يـتـوقـف عـنـد
هـذا احلـد ,فـهـنـاك مـن ال يـكـف عـن احلـديـث عـن فـسـق الـتـجـار وقـيـامـهـم مبـهـنـة
النهب وأكل السحت ,وأكل أموال الفقراء واملساكي ..مسكي حقا ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
الـتـاجـر الـذي يـطـلـب مـنـه الـنـاس أن يـعـطـي ويـتـبـرع ويـنـفـق عـلـى وجـوه اخلـيـر ف وقـت
زهـوه وارتـفـاع شـأنـه ,وإذا مـا سـقـط وتـهـاوى ال أحـد يـرحـمـه أو يـشـفـق عـلـيـه ,وال
أحــد ي ـضــع إس ـمــه ف اجل ـم ـع ـيــة اخل ـيــريــة ,وامل ـفــارقــة األل ـي ـمــة ال ـتــي ع ـش ـت ـهــا ب ـهــذه
الـتـفـاصـيـل هـي أن الـنـاس كـانـت حتـتـرمـنـي يـوم أكـون غـنـيـا ومـتـرفـا ,وعـنـدمـا تـتـراجـع
الـعـمـلـيـة أكـون حـيـنـهـا إنـسـانـا غـيـر مـحـتـرم ,بـل أن كـل صـفـات االنـتـهـازيـة والـوصـولـية
ت ـل ـت ـصــق بــي ..فــإذا صــرت نــاج ـحــا لــم أن مــن ع ـيــون ب ـع ـض ـهــم وات ـهــامــات ـهــم لــي
بـالـنـهـب والـسـلـب والـبـخـل ,وإن صـرت فـاشـال لـم أن مـنـهـم أيـضـا فـيـتـم اتـهـامي
بسوء اإلدارة ,إذا لم يقل أحدهم بأن ذلك جزاء من ال على الظلم واجلور!
لذلك هربت من هذا العالم ,بأقل اخلسائر.
ماذا أعمل?
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ومــا الــذي ي ـتــرتــب ع ـل ـيّ ف ـع ـلــه ب ـعــد هــذه امل ـغــامــرة ال ـتــي ف ـش ـلــت أو ان ـت ـهــت
مدتها?
هـنـا قـمـت بـالـعـودة الـى الـعـمـل والـنـشـاط احلـكـومـي مـرة أخـرى ,فـبـعـد أن
كـنـت تـاجـرا عـدت مـرة اخـرى مـوظـفـا ,فـصـادف أن صـدر قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء
ي ـس ـمــح ب ـت ـبــادل امل ـنــافــع بــي ال ـق ـطــاعــي ال ـعــام واخلــاص ,ف ـمــن كــان م ـس ـجــال ف
الـتـأمـيـنـات االجـتـمـاعـيـة )لـكـونـه مـوظـفـا ف الـقـطـاع اخلـاص( ميـكـنـهـم الـعـمـل ف
احلـكـومـة ويـتـم تـسـجـيـلـه وال تـضـيـع عـلـيـه سـنـوات اخلـدمـة ف الـقـطـاع اخلـاص,
وب ـص ـف ـتــي ك ـنــت مــوظ ـفــا ف احل ـكــومــة ,وان ـت ـق ـلــت الــى ال ـق ـطــاع اخلــاص وس ـج ـلــت
اشـتـراكـا ف الـتـأمـيـنـات االجـتـمـاعـيـة ,تـقـدمـت لـلـعـمـل مـرة أخـرى ف احلـكـومـة
وعـلـى مـهـنـة فـنّـي صـيـدلـة ,واسـتـجـبـت لـطـلـب احلـكـومـة بـأن أعـمـل لـعـام كـامـل
مـجـانـا مبـوجـب قـرار يـقـضـي بـذلـك ملـن تـخـلّـوا عـن األعـمـال الـفـنـيـة وأرادوا الـعـودة لـهـا
مـرة أخـرى ,فـعـدت إلـى الـعـمـل احلـكـومـي الـرسـمـي مـرة أخـرى وقـررت الـتـخـلـص
مـن األعـمـال الـتـجـاريـة مبـخـتـلـف أشـكـالـهـا ,لـكـونـي عـدت وأصـبـحـت مـوظـفـا ف
احلـكـومـة ,وال بـد لـلـمـوظـف احلـكـومـي أن يـكـون بـعـيـدا عـن األعـمـال الـتـجـاريـة ,فـمـا
كـان مـنّـي اال أن جـمّـدت كـافـة األنـشـطـة وبـقـيـت مـوظـفـا حـكـومـيـا ملـدة عـامـي,
حـتـى بـلـغـت سـن الـتـقـاعـد ,وأنـهـيـت مـرحـلـة هـامـة مـن حـيـاتـي ألعـود مـرة الـى
النشاط التجاري ,ولكن بصيغة أخرى ,وسبحان مغيّر األحوال.
سـألـنـي واحـد مـن اصـدقـائـي عـن األفـضـل هـل الـقـطـاع اخلـاص ام الـقـطـاع
العام? فرددت عليه:
ــ هل السؤال ف األفضلية ف اجلانب الوظيفي?
قال:
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ـ ال أق ـصــد هــذا األمــر ,مب ـع ـنــى أنــك لــو خ ـيّــرت بــي أن ت ـكــون مــوظ ـفــا ف
الدولة ,أو تدير مشروعك اخلاص أيهما تفضل?
اعجبني السؤال جدا فقلت:
ــ لـدي جتـربـة ميـكـن أن تـصـفـهـا بـالـفـشـل ,أو تـصـفـهـا بـالـنـجـاح فـهـذا عـائـد
لـك ,فـقـد عـمـلـت ف بـدايـة حـيـاتـي مـوظـفـا لـدى والـدي بـاألكـل والـشـرب ,ثـم
عـمـلـت ف املـيـنـاء )لـشـركـة خـاصـة( بـراتـب  200ريـال ف الـشـهـر ,وحـيـنـمـا الـتـحـقـت
بـاملـعـهـد الـصـحـي حـصـلـت عـلـى مـكـافـأة شـهـريـة قـدرهـا  210ريـاالت وأنـا عـلـى
مـقـاعـد الـدراسـة ,تـضـاعـف الـراتـب ف احلـكـومـة ,تـركـت الـعـمـل ف احلـكـومـة بـقـرار
ذاتـي ,وعـمـلـت مـسـتـثـمـرا ف املـقـاوالت والـزراعـة ,وف وقـت كـنـت أحـصـل عـلـى
عـائـد شـهـري ال يـتـصـور ,وف وقـت آخـر كـنـت أعـمـل بـخـسـارة ,فـاضـطـررت ألن
أعود إلى احلكومة.
ــ استاذي اطلت اجلواب ,ولم أعرف احلقيقة والرأي?
ــ احلقيقة التي ال مفر منها
ــ احلـقـيـقـة أن كـل قـطـاع لـه ايـجـابـيـاتـه وسـلـبـيـاتـه ,فـالـوظـيـفـة احلـكـومـيـة ابـن
بـار ,لـكـنـه ال يـعـطـي الـذي يـعـطـيـه املـشـروع اخلـاص ..واملـشـروع اخلـاص كـري لـكـنـه
غـيـر آمـن ,ويـحـتـاج الـى مـداراة ومـجـامـلـة لـلـحـفـاظ عـلـيـه ,وف الـنـهـايـة اإلنـسـان
سـوف يـعـمـل ف اجملـال الـذي يـحـبـه ويـتـفـاعـل مـعـه ,ويـجـد نـفـسـه ومـسـتـقـبـلـه فـيـه,
ولكن عليه الطموح والتطلع لألفضل.
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ــ  7ــ
تـقـاعـدت عـن الـعـمـل الـرسـمـي احلـكـومـي ,وعـدت فـتـحـت بـعـض مـحـالتـي
الـتـي كـانـت شـبـه مـجـمـدة ,ولـكـونـي اجـبـرت عـلـى أن أدخـل احملـاكـم ف فـتـره مـن
الـفـتـرات نـتـيـجـة لـشـكـوى قـادهـا أحـدهـم ضـدي ,واتـهـمـنـي بـالـسـرقـة ,واالنـتـهـازيـة,
ولـكـن رد ال كـيـده ف نـحـره ,وكـسـبـت الـدعـوى ,وهـذا مـا فـتـح لـي الـبـاب بـعـدهـا
أن أتـعـلـم الـنـظـم والـتـعـلـيـمـات والـلـوائـح الـقـانـونـيـة ,واقـف عـنـد كـتـب مـثـل كـتـاب
"الئـحـة املـرافـعـات الـشـرعـيـة" و"الئـحـة الـدعـوة اجلـزائـيـة" و"دفـع الـدعـوى اجلـزائـيـة
اثـنـاء احملـاكـمـة" ,و"الـقـواعـد الـشـرعـيـة" ,هـذا األمـر أثـار ف ذهـنـي فـكـرة أن أتـبـنـى
بـعـض الـقـضـايـا ,والـتـداعـي حـولـهـا ,فـمـا كـان مـنـي إال أن تـعـلّـمـت فـنـون الـتـداعـي,
وأسـالـيـبـهـا مـن بـعـض احملـامـي املـعـروفـي ,مـسـتـفـيـدا مـن بـنـد ف الـنـظـام يـجـيـز لـكـل
مـواطـن أن يـأخـذ ثـالث قـضـايـا يـتـرافـع عـنـهـا ,فـصـرت أدرس نـظـام الـتـداعـي عـلـى
مـسـتـوى املـمـلـكـة ,وأتـابـع اجلـديـد ,وأجـلـس مـع بـعـض ذوي اخلـبـرة ,حـتـى امـتـهـنـتـهـا
"صنعة اضافية".
إن الـظـروف هـنـا اقـحـمـتـنـي ف قـطـاع هـام ,وجـدت فـيـه نـفـسـي ,وألنـي ال
أقـدم عـلـى عـمـل اال بـعـد أن آخـذ قـصـتـه واتـعـلـم اسـسـه ومـبـادئـه ,لـذا اشـتـريـت لـي
عـددا مـن الـكـتـب وصـرت اتـعـرف عـلـى وسـائـل الـتـداعـي وسـبـل حـلـهـا..وكـانـت
أكـبـر قـضـيـة كـسـبـتـهـا هـي دعـوى أقـامـهـا بـعـض الـعـمـال الـصـيـاديـن عـلـى كـفـيـلـهـم,
وكـان عـددهـم  26عـامـال جـمـيـعـهـم مـن الـعـمـالـة الـوافـدة ,ودعـواهـم تـقـول بـأنـهـم لـم
ي ـس ـت ـل ـمــوا رواتــب ملــدة ثــالث س ـنــوات ,األمــر الــذي ي ـع ـنــي بــأن يــدفــع ل ـهــم هــذا
الـكـفـيـل  400ألـف ريـال ,حـيـنـهـا وبـعـد مـداوالت عـدة حتـدثـت ف احملـكـمـة حـول
قـاعـدة »مـا يـجـري بـي الـعـقـالء حـجـة عـلـيـهـم« ,حـيـث أن الـعـائـد الـذي يـحـصـل
ع ـل ـيــه ال ـص ـيــادون ي ـق ـســم ب ـعــد كــل ع ـم ـل ـيــة ص ـيــد وهــذا م ـعــروف بــي ال ـص ـيــاديــن,
فـطـلـبـت مـن الـقـاضـي أن يـذهـب بـنـفـسـه الـى مـيـنـاء اجلـبـيـل ويـلـتـقـي بـالـعـمـالـة هـنـاك
ويـسـألـهـم عـن مـوضـوع تـعـارف الـنـاس عـلـيـه بـ"الـقالطـة" ,وهـي قـسـمـة لـلـمـال تـتـم
ب ـعــد كــل ع ـم ـل ـيــة ص ـيــد ,وأخــذتــه ب ـن ـف ـســي الــى مــرفــأ داريــن وال ـت ـقــى ب ـب ـعــض
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الـصـيـاديـن ,وثـبـت لـه أن هـؤالء الـعـمـال املـدعـي كـاذبـون حـيـث أن احلـقـيـقـة أنـهـم
يـأخـذون نـصـيـبـهـم بـ "الـقـالطـة" ,وبـعـضـهـم يـأخـذهـا كـل اسـبـوع ,وبـعـضـهـم يـأخـذهـا
كـل شـهـر ,ومـا أن كـسـبـت هـذه الـقـضـيـة ,الـتـي لـم اتـقـاض عـلـيـهـا أي اجـر ,حـتـى
فـتـح ال لـي الـعـديـد مـن األبـواب ف هـذا اجلـانـب ,وصـرت اتـرافـع عـن الـعـديـد مـن
الـقـضـايـا ,وحـيـنـهـا جنـا هـذا الـكـفـيـل مـن خـسـارة وديـن يـكـاد يـنـقـلـه الـى عـالـم صـعـب
من الناحية املادية.
وبهذا تكون احملاماة هي الصنعة السابعة ,
ــ  9ــ
تلك هي قصتي مع السبع الصنايع وهي :
1ـ الزراعة التقليدية )النخلة ورعي املاشية(,
2ـ امليناء )التحميل والتركيب(,
3ـ العمل احلكومي )الصيدلة(,
 4ــ املقاوالت,
 5ــ الزراعة احلديثة,
 6ــ التجارة,
 7ــ احملاماة
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سـبـع صـنـايـع والـبـخـت ضـايـع ,تـلـك مـقـولـة أو مـثـل شـعـبـي يـتـكـرر دائـمـا,
ويــردّده ذوو امل ـهــارات ف ـيــؤكــدون بــأن ـهــم مي ـت ـل ـكــون كــل شــيء وال شــيء ,مي ـل ـكــون
املـهـارات لـكـن احلـظ والـنـصـيـب يـخـذلـهـم وال يـقـف مـعـهـم ,فـتـكـون الـسـبـع صـنـايـع
موجودة ,لكن اجملال التي تعمل فيها يكاد يكون مفقودا.
ل ـقــد خ ـضــت س ـبــع ال ـص ـنــايــع ,زاولــت زراعــة ال ـن ـخ ـيــل ورعــايــة املــاش ـيــة,
ودخـلـت عـالـم الـصـيـدلـة كـوظـيـفـيـة حـكـومـيـة ,والـتـحـقـت بـاملـقـاوالت وعـشـت ف
عـاملـهـا سـنـوات ,واسـتـثـمـرت جـزءا أمـوالـي ف الـزراعـة ,ثـم صـرت تـاجـرا فـاشـال,
وحـط بـي املـقـام ألن أصـبـح مـحـامـيـا ,بـي كـل صـنـعـة وصـنـعـة هـنـاك جتـربـة وقـصـة,
ف ـتــارة امــارس ص ـن ـعــة اف ـقــد خــالل ـهــا ش ـي ـئــا كــأن اف ـقــد ب ـعــض س ـعــادتــي وراح ـتــي
وصـداقـاتـي ,أو أفـقـد خـاللـهـا مـالـي وجـهـدي وعـرقـي ,وال أنـال مـقـابـل ذلـك اال
اخليبة واخلسران..
مـعـانـاة عـديـدة ,بـعـضـهـا جـاءت مـع بـعـضـهـا ,وبـعـضـهـا جـاءت مبـفـردهـا,
بـعـضـهـا اقـبـلـتُ عـلـيـهـا مـرغـمـا ,ولـدت ووجـدتـنـي فـيـهـا ,اتـعـامـل مـعـهـا ,وبـعـضـهـا
فـرضـتـهـا عـلـي ظـروف احلـيـاة وتـقـلـبـاتـهـا ,وبـعـضـهـا كـانـت خـيـارا ملـواجـهـة ظـرف
مـعـي ,انـتـهـت بـانـتـهـاء ظـرفـهـا ,بـعـضـهـا جتـارب نـاجـحـة بـالـكـامـل ,والـبـعـض اآلخـر
نـاجـحـة بـشـكـل مـؤقـت ونـسـبـي ,وبـعـضـهـا فـاشـلـة بـالـكـامـل ..وف كـل جتـربـة كـنـت
ادخ ـل ـهــا لــم أق ـبــل ع ـل ـي ـهــا اال عــن م ـعــرفــة وجتــربــة وكــان ش ـعــاري ال ـع ـلــم وامل ـعــرفــة,
والتجربة واملمارسة.
وبـعـد كـل هـذا الـتـجـارب والـصـنـايـع الـسـبـع ,ارانـي اقـف حـائـرا امـام تـطـورات
الـزمـن وتـقـلـبـاتـه وغـدره ونـكـبـاتـه ,ال أدري حـقـا أيـن سـتـذهـب بـي سـفـيـنـة هـذه
احلـيـاة ,فـكـلـهـا بـحـر مـتـالطـم األمـواج مـلـيء بـاألخـطـار ,يـضـرب بـعـضـه بـعـضـا,
يـنـسـف كـل مـا يـلـقـاه ف طـريـقـه ..ولـكـنـهـا خـطـى كـتـبـت عـلـيـنـا ومـن كـتـبـت عـلـيـه
خـطـى مـشـاهـا ,ولـكـن هـل ميـكـن الـقـول بـأنـي صـاحـب الـسـبـع صـنـايـع والـبـخـت
ضائع?!.
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سـؤال طـاملـا تـكـرّر عـلـى مـسـامـعـي ,وأنـا اسـتـعـرض تـلـك املـواقـف ,واسـرد
ت ـلــك الــذكــريــات ,ألقــول بــأن ال ـت ـفــاؤل ســالح ال ـنــاج ـحــي ,ك ـمــا أن ال ـت ـشــاؤم هــو
سـالح الـفـاشـلـي الـضـائـعـي ..لـذا قـد أضـعـنـي ضـمـن قـائـمـة الـنـاجـحـي ألنـي لـم
أيـأس ولـم أقـبـل بـغـزو جـيـش الـقـنـوط الـذي ال يـرحـم أحـدا ,ويـدخـل صـاحـبـه خـانـة
الـكـفـر بـال جـلّ شـأنـه ,فـالـيـائـس الـقـانـط قـد يـصـبـح كـافـرا فـيـخـسـر الـدنـيـا واآلخـرة
ب ـي ـن ـمــا أنــا ـ ورغــم ق ـســاوة ال ـت ـجــربــة ـ لــم أق ـبــل ل ـن ـف ـســي بــالــدخــول ض ـمــن قــائ ـمــة
اليائسي البائسي.
قد أكون ناجحا ,ألني لم أظلم أحدا ,ولم أسدد سهاما من احلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
واحلـسـد والـغـيـرة ,جتـاه مـن كـانـوا ف وضـع أظـنـهـم سـعـداء ف راحـة ,وأن الـدنـيـا لـم
تـطـلـهـم ولـم تـأخـذهـم بـغـدرهـا وجـورهـا ,لـذلـك حـيـنـمـا رفـض والـدي أن الـتـحـق
بـاملـدرسـة لـم يـكـن بـوسـعـي أن احـقـد عـلـيـه ,وحـيـنـمـا رأيـت كـافـة األطـفـال ممـن هـم
ف س ـنّــي أو أو أقــل أو أك ـثــر ميــرحــون وي ـســرحــون خــالل م ـس ـيــرهــم إلــى املــدرســة,
حـيـنـمـا رأيـت هـذا الـوضـع لـم أصـب جـام غـضـبـي عـلـى أحـد ,فـأنـا لـم أغـضـب قـط,
بل كنت ف وضع القابل بكل شيء يقدره املولى جل شأنه.
ورمبـا اعـتـبـرت نـفـسـي مـن املـوفّـقـي ,كـونـي تـعـامـلـت مـع صـعـوبـات احلـيـاة
مبــوضــوع ـيــة وب ـهــدوء ,وب ـل ـغــة ال ـبــاحــث عــن حــل ,وهــدف أن أكــون ض ـمــن قــائ ـمــة
الناجحي العظماء ,رغم أن الذي طالني ال يعد شيئا مقارنة مبا طالهم..
وأرانــي شــاكــرا ل ـل ـمــولــى جــل شــأنــه اوال ,وملــن ســاعــدنــي ووقــف م ـعــي,
وأشـكـر الـظـروف الـتـي خـدمـتـنـي إذ اخـتـصـرت عـلـي الـزمـن ودخـلـت مـجـاالت ال
يـدخـلـهـا أحـد اال بـعـد سـنـوات لـيـسـت قـلـيـلـة ,فـقـد قـصـدت الـصـيـدلـة واملـقـاوالت
والـزراعـة واحملـامـاة ,وكـلـهـا قـطـاعـات ال ميـكـن الـتـعـاطـي مـعـهـا اال بـوسـيـلـة واحـدة وهـي
ال ـع ـلــم ثــم ال ـع ـلــم ثــم ال ـع ـلــم ,لــذلــك لــم أدخــل م ـجــاال لــم أت ـع ـل ـمــه واقــرأه واعــرف
تـفـاصـيـلـه ,لـذلـك قـمـت مبـقـاومـة أي خـطـأ ف هـذا الـشـأن ,لـكـن احلـيـاة والـظـروف
الـعـامـة ـ أحـيـانـا ـ ال تـخـدم صـاحـبـهـا ,والتـقـف مـعـه ,بـل قـد تـقـف ضـده ,وتـسـعـى
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كـي حتـطـمـه ,والـنـاجـح هـوالـذي يـتـمـكـن مـن تـذلـيـل الـصـعـاب ,لـذلـك اعـتـرف بـأنـي
ف بـعـض مـواقـف احلـيـاة لـم أكـن نـاجـحـا ,وال اسـتـحـق بـطـاقـة شـكـر ,ولـكـن عـزائـي
أني اجتهدت وال يالم املرء بعد االجتهاد
سـبـع صـنـائـع ,نـعـم سـبـع صـنـائـع اخـذتـهـا وتـعـلـمـتـهـا مـن جـامـعـة احلـيـاة ,لـم
اضـع نـفـسـي مـكـان "أنـا األعـلـى" ,لـكـنّـي صـرت تـلـمـيـذا ملـن هـم اعـلـم مـن ,فـلـم أكـن
أتـورع ألن أكـون تـلـمـيـذا لـواحـد مـن عـمـالـتـي ومـن هـم عـلـى كـفـالـتـي ,وقـاعـدتـي ف
احلـيـاة هـي أن تـكـون جـاهـال لـبـعـض الـوقـت خـيـر مـن أن تـكـون جـهـوال طـول الـوقـت,
وذل سـاعـة ف طـلـب الـعـلـم خـيـر مـن ذل سـاعـات مـن اجلـهـل ,لـذلـك ادرت عـمـلـي
بعد علمي بتفاصيل املوضوع ,سواء ف املقاوالت أو ف الزراعة أو ف احملاماة
سـبـع صـنـائـع ,مـتـعـددة مـتـنـوعـة مـخـتـلـفـة ,عـنـوانـهـا سـعـيـد الـتـاروتـي ,الـذيـن
ال يـجـزم أنـه "سـعـيـد" مبـا ف الـسـعـادة مـن مـعـنـى ,وال "تـاروتـي" بـالـكـامـل ,هـذا مـا
قلته ف البداية ,واقوله ف النهاية.
تـلـك قـصـة الـسـبـع صـنـائـع ,ولـكـن هـل صـحـيـح أن صـاحـب الـسـبـع صـنـائـع
بخته )حظه( ضائع? ميكن!!!
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