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 الذاكرة انطباعات
 صور في ذاكرة الطفولة: األوؿلقسـ ا 

(3122-8-4منقحة )  

 عمي خميفة الكواري 
حسػب  الثانية عشػرسف مف الرابعة الى  الطفولةذكريات  في ىذا القسـ أسطر     

والغػرض مػف ذلػؾ ىػو العػودة إلػى الػذاكرة . وعي ليا وتػداعي األحػداث ذات العة ػة
كمػػػا سػػػجمتو ذاكرتػػػين سػػػوا  كػػػاف مػػػف خػػػةؿ  تمػػػاعياالجوتوثيػػػؽ وعيػػػي لمتػػػاري  

 أخػػذتياالتػػي  نبيػػا الموثػػوؽأو مػػف خػػةؿ الروايػػة  واإلحسػػاسالمشػػاىدة والمعايشػػة 
عف والدي وأىمي رحميـ اهلل فػي البدايػة ثػـ ممػف اختمطػت بيػـ خػةؿ فتػرات الػزمف 

 .ومراحؿ العمر
(1) 

 اهللياأمسكي العمود و ولي : والدة زماف
 

ا وعيت عميو ربما  بػؿ أف أعػي أسػمي و مػف حػولي والمكػاف الػذي إف أوؿ م      
عنػػدما كنػػت ربمػػا بػػيف الثالثػػة  رحميمػػا اهلل عشػػت فيػػون ىػػو والدة أمػػي ألختػػي نجػػة

ويعػػود وعيػػي لتمػػؾ الػػوالدة ورسػػوخيا فػػي ذاكرتػػي . 1945أو  1944والرابعػػة عػػاـ 
رحميػػا اهلل  بػػؿ أي شػػي  أخػػر أعيػػو اليػػوـن إلػػى الصػػعوبة التػػي صػػادفتيا والػػدتي 

الػوالدة و تػا أكثػر مػف المعتػاد  اسػتمرتوربما  وتتألـخةؿ الوضعن لقد كانت تصرخ 
فػي احػد  نوأذكر أف الوالدة كانت في المنزؿ شماؿ  ريتنػا الغاريػة. في عمميو الطمؽ

خشػػبي كانػػت احػػد  وا مػػو  وكػػاف فػػي الػػدار سػػرير( غرفػػة مػػف غػػرؼ المنػػزؿ)الػػدور 
ومػػف " يػػاهلل يػػاهلل يػػاهلل"وتكػػرر القػػوؿ مسػػتغيثة ن مػػود تمسػػؾ بػػو والػػدتيموصػػولة بع

حوليػػا نسػػا  العا مػػة والجيػػراف ربمػػا خػػالتي حصػػة وأخػػواتي الكبػػار مػػف أمػػي فاطمػػة 
ويبػػدوا أننػػي  .ومػػنيـ عمػػى مػػا عممػػت فيمػػا بعػػد ىميػػاف بنػػت جفػػاؿ نومػػريـ والجيػػراف

دوف  كنت متألـ مف حالة والدتي وخا ؼ عمييا مف الحالة التي وجدتيا فييا تصػرخ
طبيػب وال تػدخؿ مػف دايػة أو ممرضػة  دفة يوجػ. أف يكوف ىناؾ معيف ليا غير اهلل

نمػػا يسػػاعد األىػػؿ  وال توجػػد إمكانيػػة لػػذلؾ فمػػيس فػػي القريػػة كميػػا شػػي  مػػف ذلػػؾ وا 
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أو عنػدما تتعسػر الػوالدة ة  بؿ الوالدة مع طفميػا فقد يتوفى اهلل المرأ. عضيـ بعضا  ب
ولػػذلؾ كانػػت وفيػػات . الت بدا يػػة إلنقػػاذ الجنػػيفكانػػت ىنػػاؾ محػػاو  اإذن مػػف النزيػػؼ

األميات في الوالدة البكر كثيػرة و ػد فقػد والػدي رحمػو اهلل زوجتػو األولػى كمػثـ بنػت 
ومحمػد بػف  راشػد رحميػا اهلل عمػة راشػدوكمػثـ بنػت . راشد وتوفى أبنيا حػاؿ والدتػو

خوانيمػػاسػػالـ  بػػف وعمػػى أسػػميا سػػميت كمػػثـ بنػػت سػػالـ زوجػػة عجػػةف بػػف عمػػى  وا 
عة ػػة والػػدي مػػع العػػـ سػػالـ بػػف راشػػد عة ػػة األخ الكبيػػر  اسػػتمرتو ػػد . عمػػراف

إلػى السػكف  انػتقةفي كثير مػف األمػور الخاصػة عنػدما  تشاورىما نشيدت فيما بعد
 . في الدوحة في فريج أـ غويمينة

كانػت سػببا  فػي  مػة النسػا  نسػبيا وعػدـ  ةولعؿ وفيات الوالدة ومعدالتيا المرتفع   
 انقضػا فػالمرأة تتػزوج بعػد . إال مػا نػدرن غيػر متزوجػة فػي ذلػؾ الو ػت امػرأة وجود

بيف أىؿ  طػر  األشقا مف ىنا كانت ظاىرة كثرة األخوة غير . عدة الوفاة أو الطةؽ
وكػػذلؾ كانػػت مسػػألة زواج المػػرأة والرجػػؿ بعػػد كػػؿ وفػػاة لمشػػريؾ أو . فػػي الماضػػي

السػبب كػاف ورا  زواج والػدي ثمػاف ولعػؿ ىػذا . أمر يسير ن العدة وانقضا الطةؽ 
ولعػؿ  .1993مرات طواؿ عمره المديد الذي ناىز الما ة عاـ عندما أختاره اهلل عاـ 

حة اريػػػة التػػػي تزوجػػػت سػػػتة عشػػػر مػػػرة يؤكػػػد مػػػد  السػػػمانسػػػا  الغ إحػػػد مثػػػاؿ 
  . ؾ الزماف مقارنة بو تنا الحاضربالنسبة لتكرار زواج المرأة في ذلاالجتماعية 

مصػػدر فرحػػة بعػػد أف أنجبػػت  نآالميػػاالتػػي وعيػػت عمػػى  نػػت تمػػؾ الػػوالدةو ػػد كا    
وأصػػبح حػػديثي كطفػػؿ عػػف تمػػؾ الػػوالدة وخػػوفي عمػػى والػػدتي . والػػدتي أختػػي نجػػة

صراري و  د ذكػر لػي . بشقيقتي مصدر مداعبة بيف األىؿ والجيراف االحتفاظعمى  وا 
الدة وكانػت تأخػذني فيما بعد أف ىمياف الجفاؿ رحميا اهلل و د كانت ممف حضػر الػو 

بػالقوؿ أنيػـ سػوؼ يأخػذوف  ظنػييغيمعيا أحيانا إلػى بيػت الجفػاؿ وىنػاؾ أجػد مػف 
 ".يبقي بنيو يمسؾ العمود ويقوؿ ياهلل ألمي"وكنت أ وؿ ليـ . أختي نجة مف عندنا

 
 
 

(2) 
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 أصعب األو ات وأحمكيا
      
وىػذه  1945ـ حػوالي عػان أختى نجة وبداية وعي لمػا يحػيط بػي جا ت والدة     

. السػػنة كانػػت مػػف أحمػػؾ السػػنوات التػػي مػػرت عمػػى أىػػؿ  طػػر فػػي العصػػر الحػػديث 
العالميػة الثانيػة  طعػت عػنيـ  ب طر والحػر يبدأ تأثيره في  والنفط لـ انتيىفالغوص 
ممػػا اضػػطر أىػػؿ  طػػر إلػػى ن وأثػػرت عمػػى أسػػعار المؤلػػؤ المتدنيػػة أصػػة   اإلمػػدادات

لػػى السػػ وتػػذكر المصػػادر التاريخيػػة أف . عودية فيمػػا بعػػداليجػػرة إلػػى البحػػريف أوال وا 
نسػػمو بعػػد أف كػػاف فػػي عػػاـ  ألػػؼ 16ىػػبط إلػػى حػػوالي  1945سػػكاف  طػػر عػػاـ 

و ػػػد بػػػدأت تمػػػؾ اليجػػػرة ربمػػػا منػػػذ مطمػػػع ن نسػػػمة إلػػػؼ 35يقػػػدر بحػػػوالي  1913
ثةثينيات القرف العشريف بسػبب تراجػع أسػعار المؤلػؤ وكسػاد أسػوا و نتيجػة ألربعػة 

 عاتيػػةو ىػػو عاصػػفة ن  1926الػػدالوب عػػاـ : أوليػػا. مػػى المنطقػػةعوامػػؿ تتالػػت ع
التػػي كانػػت فػػي بدايػػة ن تسػػببت فػػي إغػػراؽ أغمػػب سػػفف الغػػوص فػػي الخمػػيج عامػػة

ىػذه الكارثػة  أصػبحتو ػد . موسميان حتى مف عاد إلى المػوان  منيػا وكػاف راسػيا  
ا ر السػفف مػع سػ الصػغيرةويذكر والدي أف سػفينتو ( سنة الدالوب ) يؤرخ بو  حدثا  

في المرسى وكػذلؾ جميػع السػفف ( غر ت)التي كانت راسية في  رية المفجر طبعت 
 فػيالخمػيج ألىػؿ  و د تسببت ىذه الكارثة في تحطػيـ رأس المػاؿ اإلنتػاجي. الراسية

اليابػػاف المؤلػػؤ الصػػناعي عػػاـ  اسػػتزراع اختػػراع: ثانييػػا .و ػػت تراجعػػت فيػػو الػػدخوؿ
بيعي المصػدر مػف الخمػيج إلػى أسػواؽ العػالـ منػذ و بداية مزاحمتو لمؤلؤ الط1926

وتػػػػأثيره عمػػػػى الطمػػػػب  1929الكسػػػػاد العػػػػالمي عػػػػاـ : ثالثيػػػػا. مطمػػػػع الثةثينيػػػػات
 أسػػػعارهاألوروبػػػي واألمريكػػػي والعػػػالمي عامػػػة عمػػػى المؤلػػػؤ الطبيعػػػي الػػػذي ىبطػػػت 

الحػرب العالميػة الثانيػة : رابعيػا. تدريجيا حتى لـ تعد تغطي تكاليؼ الحصػوؿ عميػو
إلػى بيػع  اواضػطرو لتي جا ت في و ت كاف الناس في  طر  د اسػتنزفوا مػدخراتيـ ا

حتػى اضػطروا إلػى بيػع مػا تبقػى مػف سػفنيـ وحتػى ن كؿ األصوؿ التػي كانػت لػدييـ
الػديوف مػف نشػاط الغػوص الػذي لػـ تعػد  تيـحقػوالن أسقؼ منػازليـ وأوانػييـ أحيانػا  

كمػػا ن الر يسػػي لمػػدخؿ النقػػدي إيراداتػػو تغطػػي تكاليفػػو بعػػد أف كػػاف الغػػوص المصػػدر
 . كاف عبر عشرات القروف
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ضافة إلػى ىػذه العوامػؿ التػي شػكمت طػرد ألىػؿ  طػر كانػت ىنػاؾ بعػض مصػادر ن وا 
 1932تمثمػػت فػػي اكتشػػاؼ الػػنفط فػػي البحػػريف عػػاـ  األخػػر الجػػذب فػػي البمػػداف 
الػػذي شػػجع أىػػؿ  طػػر عامػػة وأىػػؿ شػػماؿ  طػػر  األمػػرن 1935والسػػعودية حػػوالي 

 .والى السعودية بشكؿ ا ؿ األولىالبحريف بالدرجة  إلىاليجرة خاصة عمى 
ولعؿ التةعب في مواد التمػويف المخصصػة لقطػر وتيريػب معظػـ حصػة  طػر مػف  

حيػث كػاف مػا ن ودبي إيراف إلىمف السكر والحبوب ن  بؿ القا ميف عمييا في الدوحة
 ػر   أمػا. وريخصص لمسكاف ال يتعد  توزيعو حدود الدوحة وضواحييا وربمػا الخػ

شماؿ  طر فمـ يكف ليا نصيب مف التمػويف وكانػت عة اتيػا التجاريػة مػع البحػريف 
وجػدير  بالػذكر أف  ػر  الشػماؿ عامػة . أكبر مف عة تيا مع الدوحػة لقػرب المسػافة

كانػت و  .مقر حكومي أوالزبارة لـ يكف فييا مركز  ستثنا اوب 1951 بؿ  بعد الخور
كمػا  لخرجػياواحد بإمرة سعد (  ارب)  كف  واميا لنجر  رأسدورية بحرية في  ىناؾ

 إلػػىوكػػاف مػػف ضػػمف اىتماماتػػو منػػع اليجػػرة مػػف  طػػر . يػػذكر والػػدي رحمػػو اهلل
ىػذا إضػافة إلػى وجػود حاميػة .1941البحريف التي تزايػدت بشػكؿ خػاص منػذ عػاـ 

 .الزبارة
(3) 

 فترة الحرب العالمية الثانية
 

الحاؿ في  ر  شػماؿ  إليورىف عمى ما وصمت تب األحداثيذكر والدي عدد مف      
فتػرة الحػرب العالميػة الثانيػة تػردت حالػة  ػر   أثنػا يقوؿ انػو . األربعينيات طر في 

التػي  األشيا البحريف ومف  إلىالشماؿ وكاف احد مصادر دخميـ بيع ما يمكف بيعو 
يػا بعػد البحريف في سفف شراعيةن حجارة الجير التي يصػنع من إلىيصدرونيا  اكانو 

ويػػذكر والػػدي أنػػو أحيانػػا كػػاف يقطػػع ويبيػػع حجػػارة الجيػػر (. الجػػبس) حر يػػا الجػػص
ويذكر أنو كمما نقؿ حمؿ عمى ظيػر الحمػار ن ىذه التي كاف ينقميا عمى ظير حماره

 .دروب ستةكاف يحمؿ حجرا  عمى كتفو بحيث يضيؼ حمؿ سابع لكؿ 
مػف سػاحؿ فػػارس ( سػػفينة)بػوـ إلػييـانػو خػػةؿ ىػذه الفتػرة وصػػؿ  أيضػاويقػوؿ     

البحريف فاضػطر بسػبب اشػتداد الػريح  إلىمتجيو  واألغناـمحمة  بالحبوب والبصؿ 
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وعنػػدما نػػزؿ أىػػؿ السػػفينة إلػػى السػػاحؿ  ػػابميـ أىػػؿ القريػػة . يرسػػوا فػػي الغاريػػة أف
ن وكانت حالتيـ صعبة جدا  فميس لدييـ نقود يشتروف بيا كما اعتػادوا فػي الماضػي

يقايضوف بو بضاعة صاحب السفينة عندما عرضػيا عمػييـن  وليس في حوزتيـ ما
أخيػػرا   ػػاؿ ليػػـ صػػاحب السػػفينة ىػػؿ لػػديكـ مػػا   . إلييػػاوكػػانوا فػػي أمػػس الحاجػػة 

 أففوافؽ عمػى ( كيمو متر 5مسافة ) فقالوا يمكف أف نجمب الما  مف عذبة نشتريو
ا تػوفر وعنػدما بػدوا بجمػب المػا  عمػى مػ. يقايض الما  ببعض ما لدية مف بضػاعة

أي  BP إلػىوتسػمى بيػب نسػبة ) لتػر 21جماؿ فػي تنكػات سػعةلدييـ مف حمير و 
التي كاف يجمب فييا الكيروسػيف مػف البحػريف أو عبػداف  (شركة البتروؿ البريطانية

ولكػف المػا   ثقيمػة األوعيػة أفثـ يعاد استعماليا لجمػب المػا ن وجػد بحػارة السػفينة 
السػػفينة عػػف تفسػػير ذلػػؾ  ػػالوا لػػو أننػػا  وعنػػدما سػػأليـ صػػاحب  ميػػؿ تحتويػػوالػػذي 

و ػػد كػػاف ذلػػؾ . التػػي نعتمػػد عمييػػا فػػي جمػػب المػػا  ةالتنكػػنضػػع الطػػيف لسػػد ثقػػوب 
نتيجػة ضػعؼ الحػاؿ وبالتػالي عػدـ وجػود جمػود  لألغنػاـبسبب  مة ذبحيػـ  االعتماد

 .يصنعوف منيا القرب كما اعتادوا
ال تيػػاجروف ىػػؿ انػػتـ  سػػأليـل لمػػاذا أف إالومػػا كػػاف مػػف صػػاحب السػػفينة       

الجبريةل ىػؿ انػتـ ممنوعػوف مػف السػفر ىػؿ انػتـ فػي معػزؿ  باإل امةمحكوـ عميكـ 
ال أر  شػجرة واحػدة فػي القريػة ولػيس فييػا مػا  ولػيس لػديكـ شػي   إننػين إجباري

تبيعونو وال نقودا تشػتروف بيػان فممػاذا أنػتـ مقيمػوف ىنػا لمػاذا ال تسػافروفن فػدنيا 
 .مف شمالكـ وشر كـ أوسع وأيسراهلل واسعة والعيش 

وانطبػػع  فػػي ذاكرتػػي  ال تصػػادي المػػزري وعيػػت عمػػى الػػدنيا فػػي ىػػذا الوضػػع  ا    
الجياد العظػيـ الػذي كػاف يقػوـ بػو أبػي والصػعوبات التػي واجيػت والػدي فػي تػوفير 

لقد كانت التمرة ووجبة الجريش ىػي الحمػـ الػذي تصػبو . مف المعيشة  األدنىالحد 
ولوال وفرة السمؾ ووجود بقية مف الغنـ والبقػر تػدر لػبف  .ألفرادىا سرةاألإلى توفيره 

   .ومنو يستخمص السمف لما ابتعد شبح المجاعة عف  طر 
 
(4) 
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 زواج بالحجارة
 

فاطمػػة بنػػت  أمػػيمػػف  أختػػيزواج  الثانيػػة التػػي وعيػػت عمييػػا ىػي  ولعػؿ الػػذكر    
و ػد كػاف . بعد وفػاة والػدىاربيعة بيف عيسى رحميا اهللن عمى شقيؽ الوصي عمييا 

ن ويبدوا أف فاطمة رحميػا اهلل كانػت غيػر راغبػة 1947أو  1946ذلؾ الزواج عاـ 
في ذلؾ الزواج وكاف عمرىا لػـ يبمػا الخامسػة عشػر وربمػا كانػت ترغػب أف تيػاجر 

 ػرر  أفمعنا إلى البحريف بدال  مف ىػذا الػزواج والبقػا  بعيػدا  عنػا فػي الغاريػةن بعػد 
مصػػادر الػػرزؽ  وشػػحوة وتػػرؾ الغاريػػة مضػػطرا  تحػػت  سػػاوة المعيشػػة والػػدي اليجػػر 

 . إلييا أشرتالتي سبؽ واف 
فاطمػة عنػد محاولػة  أبػدتياذكره مف ذلؾ الػزواج ىػو المقاومػة التػي تولعؿ ما أ     

لقػػد تعػػدت مقاومػػة . زفافيػػا عمػػى المعػػرس أ ػػوؿوال ن دزتيػػا كمػػا يقػػاؿ ليػػا آف ذاؾ
نسػػاعدىا بالحجػػارة والعصػػين المقاومػػة التقميديػػة  مػػف حوليػػا األطفػػاؿفاطمػػة ونحػػف 

عممػت  أففييػا فاطمػة التػي انػزوت منػذ  اسػتخدمتمعركػة  شػبو وأصػبحتالمعتادة 
 األطفاؿوعدد مف  أنان و مت (العمؼ) بموعد الزواج في المتبنة أو مخزف الحشيش

جانػػب العصػػػا التػػي كانػػػت  إلػػى ليػػا الحجػػػارة وأحضػػرنابمسػػاعدتيا فػػي المقاومػػػةن 
 إلػىمنيػا وحمموىػا مكرىػة  أخيػرالمدفاع عف نفسيا حتى تمكنت النسا   سكة بيامم

طواؿ سنوات الزواج التي دامت فػي  معاشرتوالزوج الذي لـ ترغب فيو ولـ تستطيع 
لمػدة حػوالي سػبع أ رب الناس ليػا  زوجيا وىـ أسرةمشاجرة و ير جماعي مف  بؿ 

 أخػػػر ضػػػي بعػػد معركػػػة حيػػث تػػػـ الطػػػةؽ عمػػى يػػػد القا1953سػػنوات حتػػػى عػػػاـ 
لرفػع الظمػـ عػف  نفػي مسػجد القريػة بعػد صػةة الجمعػة أنا مت بيا  أيضابالحجارة 

 .فاطمة
 

(5) 
 البحريف إلىاليجرة 
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عنػػدما  1947مػػف الػػذكريات المبكػػرة التػػي وعيػػت عمييػػا كانػػت حػػوالي عػػاـ       
ني لولػوه وىي أننا نسػينا شػقيقتي التػي تصػغر ن البحريف إلىغادرنا الغارية في  طر 

حالػة  إلػىالبالغة مف العمر آف ذاؾ أربع سنوات نا مة في السفينة التي ىربتنا لية 
 أختػين مريـ بنت ربيعة وأختيو د كانت فرحتي وفرحت والدتي . النعيـ في البحريف

كبيػػرة عنػػدما أسػػتطاع والػػدي ن البالغػػة مػػف العمػػر حػػوالي اثنػػا عشػػر سػػنة أمػػيمػػف 
 أنزلتنػػاتػػي يممكيػػا عجػػاج بػػف ربيعػػة الكبيسػػي و  التػػي المحػػاؽ بالسػػفينة الصػػغيرة ال

 .بيا نا مة بيف يدية إلينافجرا  وعاد 
خوانػووعجاج       الشػاعر سػالـ مػف  وأخيػووكػذلؾ عمػى بػف خميفػة  عمػى وخالػد وا 

  .كنوف الغارية وعذبة مع البوكوارةالكبيسة الذيف كانوا يس
رفػض فكرتيػا مػدة طويمػة مػف  أفويذكر والدي رحمة اهلل انو  ػرر اليجػرة بعػد      
معػو عمػى بػف راشػد البحػريف مصػطحبا   إلػىالػذىاب  إلػىوذلؾ عنػدما اضػطر ن  بؿ 

حيػث ركبػا الغػوص مػع بطػي بػف ن ابف خالتي حصة وزوج شقيقتي لولوه فيمػا بعػد 
و ػد نشػأت . طة وىي حالة مجاورة لحالة النعيـالمقيـ في حالة السم ألياجريىادي 

كما كانت ىناؾ مودة بيف والػدي وبػيف . دي وبيف راشد بف بطيبة بيف والعة ة طي
نوخػذا السػفينة التػي يركػب فييػا والػدي وكػاف يشػارؾ  أصػبحالذي  معتقوىـمرزوؽ 

 . والدي فيما يتخذه مف  رارات
ابنػو محمػد بػف  األخػصكما كاف أيضا  وجود عجةف بف خمفاف الكػواري وعمػى      

نا في بيػت مةصػؽ لبيػت عجػةف رحمػة اهلل مشجعا لوالدي حيث كاف سكنن عجةف
 .اعد عمى عجؿ  بؿ  دومنا الى البحريف

يتعرض لو سػعد الخرجػي الػذي  أفويذكر والدي انو عندما  رر اليجرة خشي       
كاف مكمفا مف  بؿ الشي  حمد بف عبداهلل بمرا بة حركة شماؿ  طر وكاف يقيـ عمى 

يخبػر الشػي  حمػد  أفولػذلؾ  ػرر . ركف شماؿ شػرؽ  طػر رأسظير لنج يرسو في 
الوجبػة غػرب  إلػىفػذىب كمػا يػذكر رحمػو اهلل . بف عبداهلل حتػى ال يػتـ التعػرض لػو

. ونصػػى البػػورايح فػػي الريػػاف( . كيمػػومتر 91حػػوالي ) اإل ػػداـالريػػاف مشػػيا عمػػى 
جػػدي واسػػميا  أخػػتىػػي  جػػدتيـو يح تػػربطيـ مػػع جػػدي  رابػػة و صػػمة نسػػب ار والبػػو 

براىيـتزوجيا سمطاف والد محمد  ةعمتي لولو  وكذلؾ نشريفة بنت صالح وشاىيف  وا 
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 أفيح ػ ويػذكر والػدي اوتوفت رحميا اهلل وىي عنػد البػور يح االبور وراشد بف سمطاف 
بحكػػـ  يبتحييػػر عمتػػجػػدي عمػػي بػػف صػػالح زو ج سػػمطاف بػػالرغـ مػػف  يػػاـ البنغيػػث 

أيػاـ لبػورايح والػدي عنػد ا أ ػاـ أفوبعػد  .ىػو فعػؿ ػ أفالقرابػة وتيديػد جػدي بالقتػؿ 
سػعد  إلػى يقدمػووحصؿ منو عمى كتاب  نالوجبة لمقابمة الشي  حمد إلىذىبوا معو 

حمد بػف عبػداهلل شػرىو بمبمػا مػف المػاؿ  أف أيضاويذكر . الخرجي في حالة الحاجة
 إلػىاليجػرة  إلػىعذره في االضػطرار  أفو اربعاع الربيةن بعد  أنصاؼكاف في شكؿ 

 أسػواؽمػف الرسػوـ التػي تجمػع مػف  بأنيػامؾ الشػرىة ويعمؽ والدي عمى ت. البحريف
 . الدوحة

 إلػى يأخػذنا أفواتفؽ مع عجػاج الكبيسػي عمػى .  داـاألويقوؿ انو عاد ماشيا عمى 
عمػػى و ػػت الوصػػوؿ ن ىنػػاؾ مػػع محمػػد بػػف عجػػةف األمػػررتػػب  أفالبحػػريف بعػػد 

يـ وحالػػة والنػػزوؿ فجػػرا  باتفػػاؽ مػػع النػػاطور المكمػػؼ بمركػػز المرا بػػة فػػي حالػػة النعػػ
في حالة النعيـ الذي ربطت والدي عة ة طيبػة مػع  اإل امة أمروكذلؾ رتب . إسمطة
 الجزيػرةفضة  عف البوكواره الذيف يسػكنوف فػي تمػؾ  والسادةمف النعيـ  أىمياجميع 
المنعزلة التي تقع جنوب عراد شرؽ وسػط البحػريف ويحػيط بيػا البحػر فػي  الصغيرة

 . إليياأو أي نوع مف العربات لتصؿ حالة المد ولـ تكف السيارة 
 

(6) 
 انطباعات مبكرة عف البحريف

كػػاف  أفجػػـز أ أفسػػتطيع أن وال 1947البحػػريف حػػوالي عػػاـ  إلػػىعنػػدما وصػػمنا     
عندما استيقظنا في الصباح  أنناذلؾ في أوا ؿ الصيؼ أو بداية الخريؼ وانما اذكر 
حمػػرا  والمػػوز وال أذكػػر أنػػي  ػػد وجػػدنا كميػػة كبيػػره مػػف الرطػػب بألوانػػو الصػػفرا  وال

 . في الغارية توحشبسبب  أوإما بسبب عدـ تذكري . رأيتيما مف  بؿ في الغارية
 إلػى د ذىبػت  بأننيال أعي كثيرا  مما يحدث فييا ولكني اذكر  األياـو د مرت       

  ػداـألاالمطوع في حالة السمطة وبدأت أتعمـ  را ة القرآف ن وكنا نذىب مشػيا عمػى 
بػارز يػربط بػيف الحػالتيف ربمػا يبمػا طولػو ( حػد)ي جماعة مف الصبياف عبر ممػر ف

الخميسػػية التػػي كنػػا نػػدفعيا  إالن وال اذكػػر عػػف تمػػؾ الفتػػرة األمتػػاربضػػع م ػػات مػػف 
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وكػػانوا يقولػػوف يػػوـ الخمػػيس إلػػي  مػػا يحفػػظ يخػػيس وربمػػا ن لممطػػوع كػػؿ خمػػيس
 بعصػػاةديػػد بالضػػرب الػػذي ال يػػدفع الخميسػػية يضػػربن وفػػي ذلػػؾ تي أفيقصػػدوف 

 .الخميسية تأخرت إذاالمطوع خاصة 
يػذىب مػع عػدد مػف كمػا ن أذكر أيضا  أف والدي بدأ يذىب الغوص فػي الصػيؼ     
مػػي يعوعميػػر بػػف مينػػي ومحمػػد بػػف مينػػي النالحالػػة مػػنيـ محمػػد بػػف عجػػةف  أىػػؿ

زكريػت فػي  طػر وكػذلؾ  إلػىفي سفينة ينقمػوف المػا  مػف البحػريف  وآخريفوشعيؿ 
. إلػػى  ػػر  البحػػريف ومػػدنيا( مػػواعيف النقػػؿ البحػػري)مػػوف بضػػا ع مػػف الػػدوب يحم

يزاولوف حسب ما تيسر ليـ مف عمؿ في زكريت غػرب  طػر حيػث بػدأ التنقيػب عػف 
. النفط فػي دخػاف وفػي البحػريف وفػي الخبػر والػدماـ فػي المممكػة العربيػة السػعودية

عػػف مػػا كانػػت عميػػو فػػي نسػػبيا  أحوالػػووالػػدي خػػةؿ تمػػؾ الفتػػرة تحسػػنت  أفويبػػدوا 
الفػراغ  أو ػاتطيبيف المعشػر يعممػوف مػع بعػض ويقضػوف  أصد ا وكسب ن الغارية

في مرة كانوا منيمكيف فػي لعػب  أنيـويذكر جاسـ بف محمد بف عجةف . مع بعض
احػدىـن  أالورؽ و حاف و ت الصةة فتركوا الورؽ و اموا ليصموا جماعة وعندما بد

دي أو محمػػد بػػف عجػػةف أو عميػػرن ينػػوي صػػةة وال اذكػػر مػػف ىػػو  ػػد يكػػوف والػػ
حيػث أف بالػو مػازاؿ معمػؽ ن  ػاؿ الميػـ نويػت أف أصػمي خػاؿ الكمفػس لسنواركعتيف 

 . وربما كاف ينو  سر ة خاؿ الكمفس  بمعب الورؽ
ويػػذكر محمػػد بػػف مينػػي النعيمػػي حالػػة أخػػر  حيػػث كػػاف ىػػو ووالػػدي وشػػعيؿ     

زجاجػو  واكريت فػي  طػر وأثنػا  سػفرىـ ر إلى ز وآخروف ينقموف الما  مف البحريف 
( عصػير)التقطوىا وكاف عمييـ رمضػاف فقػاؿ ليػـ والػدي ىػذه غرشػة شػربت  طافية

وعنػدما حػاف الفطػور يقػوؿ . حػيف الفطػور إلػى( فػي الحػب) حطوىا في الما  البارد
تيػزاب تيػزاب "محمد بف مينػي  منػا بفتحيػا فطاشػت عمينػا وزبػدت فقػاؿ ليػـ والػدي 

 أفبعػػد  إال بيػػرة أنيػػالػػـ يعرفػػوا  أنيػػـويػػذكر محمػػد . أي ارموىػػا بحػػر " طوىػػا بحػػر
 .فسرىا ليـ بعض العارفيف

فكنػا  نو أذكر أنني مرة ذىبت معيـ في رحمة نقؿ الما  مف البحريف إلى زكريت    
نبدأ مف منطقة في البحر جنوب المحرؽ مقابمػة لقمعػة العػزؿ الصػحين حيػث ينػزؿ 

ى يصؿ الواحد منيـ إلى نبع ما  حمو في البحر ويتأكدوا الرجاؿ بقرٍب مف الجمد حت
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منػػو فيفػػتح فػػـ القربػػة عمػػى منبعػػو حتػػى تمتمػػ  ويرفعونيػػا إلػػى السػػفينة حتػػى يممػػوا 
 .خزانات الما  فييان ومف ثـ يبحروف إلى زكريت

وأثنا  ىذه الرحمػة أذكػر أيضػا  أننػي تعممػت السػباحة وكػاف ذلػؾ عنػدما دفعنػي      
نة إلػػى البحػػر فجػػأة وكنػػا ال نبعػػد سػػو  أمتػػار عػػف جزيػػرة صػػغيرةن والػػدي مػػف السػػفي

ف سػباحة ووىـ يضحكوف عمى ويػردد الجزيرة فحاولت السباحة مضطرا  حتى وصمت
ارفع جسمي حتى ال أغرؽ مستخدما  أفحاولت  أنيكناية عف  نكةب سباحة كةب

حاولػة زالػت وبعػد تمػؾ الم. يدي مثمما يستخدـ الكمب يديػة فػي البحػر عنػد السػباحة
 أحػػبالمخػػاوؼ مػػف البحػػر وتعممػػت السػػباحة عمػػى أصػػوليان ومازالػػت السػػباحة ىػػي 

 .حتى اليوـ أزاوليماجانب المشي  إلىرياضة 
(7) 

 ذكريات البحريف
 

فػػي البحػػريف ىػػو انعكػػاس  إ امتنػػاعػػف  أيضػػاعػػف ىػػذه الفتػػرة  أيضػػاوممػػا اذكػػره     
مت ونيبت محػةت تجاريػة فػي البحريف والمظاىرات التي  ا أىؿنكبة فمسطيف عمى 

عمػى النػاس  األ مشػةالحالػة بعػض الغنػا ـ ووزعػت الػى  ريػة  فقد وصمتن البحريف
عمى بف سالـ البػواريح الكػواري كػاف مػف بػيف مػف أىػدانا بعػض ممػا غػنـ  أفواذكر 

 .مف أ مشة نيبت مف متاجر الييود في البحريف 

ذي كػػاف يقدمػػو عميػػر فػػي كمػػا أذكػػر أيضػػا  شػػير رمضػػاف والفطػػور الجمػػاعي الػػ    
وكاف والدي في ىػذه الفتػرة  ػد . البراحة حيث يقـو الرجاؿ بعد التراويح بتةوة القراف

الحالة ومنيـ عمير ومحمد بف مينا واحمد بػف راشػد وصػالح بػف  بأىؿ عة تووطد 
بمحمػد  عة تػوجانػب  إلػىخنفر مف النعيـ وعبداهلل بف بدر وعدد مف السادة الكػراـ 

خوانوبف عجةف  يقضػي الشػتا  معيػـ ويركػب  يوكػاف والػد نوشعيؿوابنو خمفاف  وا 
ن بعػده معيػـ" الػردة " بمو و" الخانكية"المواسـ السابقة عمى موسـ الغوص الرسمي 

وكنػػت أصػػحبيـ أحيانػػا فػػي ىػػذه الػػرحةت وكػػانوا فػػي العػػادة يػػذبحوف خػػروؼ عنػػد 
فػػي صػػباح اليػػـو  أكمػػو الػػرأسالدخمػػة أوؿ يػػوـ يغػػادروف فيػػون وكػػاف نصػػيبي منػػو 

 اإلطػةؽبدوار البحر ومنذ ذلؾ اليوـ لـ اعد أكؿ الم  عمى  أصبتوفي مرة . الثاني
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وفػي  .نفسػي مػف الذبيحػة حتػى اليػوـ تقبموومازاؿ الم  ىو الشي  الوحيد الذي ال 
كنايػة عػف حبػي ن المزاح الحمد هلل عمي ترؾ لنػا الػرأس مف باب ىذا يقوؿ أصد ا ي

 .حـلم  
 إلػػىفػػي الغاريػػة مػػروا عمينػػا فػػي طػػريقيـ  واأل ػػارب األىػػؿعػػدد مػػف  فأوأذكػػر      

المممكة العربية لمعمؿ وكاف مف بيف مف مػر محمػد بػف جاسػـ بػف عمػي مػف خػوالي 
ويوسؼ بػف محمػد وىػو ولػد خػالي محمػد بػف يوسػؼ ن وكػاف والػدي مسػافرا و مػت 

رؼ مػا اعػ أكػفمقامو بأمر مف أمػي فػي استضػافتيـ ومجالسػتيـ عمػى الطعػاـ ولػـ 
فغمطػت واخػذوا يضػحكوف ن نػويقػاؿ عنػد الػدعوة لمجمػوس وعنػد االنتيػا  م أفيجب 

 .تعميماتيا أحفظلؾ أمي تضحؾ معيـ ألنني لـ عمي وكذ
فػػي البحػػريف وحالنػػا أفضػػؿ ممػػا كػػاف  بػػؿ  1948و  1947وىكػػذا مػػرت سػػنة      

كتيػػا المسػػكينة غيػػر السػػعيدة التػػي تر  فاطمػػةسػػو   أمػػيذلػػؾ فػػي الغاريػػة وال يقمػػؽ 
. حيف إلىمف حيف  إلييا خبارهأوالدتي مضطرة بعد زواجيا غير الموفؽ الذي تصؿ 

ثانيػػة لنػػا وخػػالتي لولػػوه وخػػوالي محمػػد بػػف  أـخػػالتي حصػػة وىػػي  أخواتيػػاوكػػذلؾ 
ذلؾ فقد كاف كؿ شي  أفضؿ فقد دخؿ الرز  فيما عدا أما. يوسؼ وراشد بف يوسؼ

جانػػػب  إلػػػىبعػػػض الكماليػػػات نحصػػػؿ عمػػػى  وأصػػػبحناوجباتنػػػا مػػػع الجػػػريش  إلػػػى
 ػػد سػػمعت  أننػػيعة ػػة والػػدتي بوالػػدي فقػػد كانػػت طيبػػةن ال اذكػػر  أمػػا. الضػػروريات

تجػاه بعضػيما ن والػدتي  صػرت أووالدي  صر في واجػب  أفشجارا  بينيما وال أذكر 
وكاف والدي كثير السػفر فػي سػبيؿ الػرزؽ وعة ػة والػدي ببيػت عجػةف . أو تجاىنا

 ةأإمػر محمػد بػف عجػةف  أـت ىنػاؾ زوجػة عجػةف رحميػا اهلل عة ة وثيقة فقد كانػ
احمػد بػف سػعد  تسػعد أخػفاضمة مسنة ربما كانت فوؽ السبعيف اسميا ميره بنػت 

خوانووخالة ربيعة بف عيسى  وكاف ىناؾ خمفاف بػف محمػد بػف ن في الجذيع بقطر وا 
ةف محمػد بػف عجػ بنػتاعجةف وزوجتو غالية وكػانوا حػديثي الػزواج وكانػت ىنػاؾ 

وكانػػت مخطوبػػة لسػػالـ بػػف احمػػد بػػف خمفػػاف ابػػف عميػػا  وكػػاف " كاممػػة" واسػػميا 
 .عمى ما اذكرنبذكر اسمو ونيايضيغالنسوة 
 لػػىاتمػػت بعة ػػة  األىػػؿوجارنػػا الثػػاني ىػػو شػػعيؿ وزوجتػػو دولػػو و ىػػي مػػف      

ن تزوجػػت شػعيؿ وىػػو رجػػؿ حػر جػػا  إلػػى ةن محبوبػػة جػػدا وصػاحبت مو ػػؼ البوكػوار 
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خوانوالدواسر فتزوج وأ اـ وأنجب منيا مريـ أـ فرج بف دىاـ  طر مف وادي  وأـ ن وا 
 أف إلػى طػر  إلػىاحمد بػف شػعيؿن واسػتمرت عة تيمػا بوالػدي عنػدما عػدنا جميعػا 

 .توافيما اهلل في مطمع ثمانينيات القرف العشريف
ببثور تحوؿ بعضػيا إلػى  أصبتوأذكر أنني في ىذه الفترة وأنا عند المطوع  د      

كمػػا أذكػػر أف والػػدي  ػػد أخػػذني . روح وكنػػت آخػػذ العػػةج فػػي مستشػػفى المحػػرؽ ػػ
ولكننػي ( 1949) لمعػاـ القػادـلمتسجيؿ في مدرسة ابتدا ية في البحريف و بمت بيػا 
رسػالي أمػيلـ ادرس فييا عندما حاف موعد الدراسة بسبب مرض   طػر عنػد  إلػى وا 

 .أخوالي
 جػي حيث  .وخداعوصاحبو مف احتفاؿ مف معاناة  ووما تبعوال أنسى الختاف      

كػؿ مػنيـ عمػى  ػدر مقمػوب ويطمػب  يجمػس إليػوودفػع بالصػبياف الحالة  إلىبمختف 
ىػذا كػؿ مػا اذكػره . ... الحادةالطير فوؽ وعندىا يقطعو بالموس  إلىينظر  أفمنو 

فييػػػا  يالقصػػػيرة فػػػي البحػػػريف التػػػي تفػػػتح وعيػػػ إ امتنػػػاخػػػةؿ الفتػػػرة المبكػػػرة مػػػف 
 .تدريجيا   األشيا  أدرؾ وأصبحت

(8) 
 والدة شقيقي يوسؼ وما تةىا

 

فػػي  والدتػػويوسػػؼ فػػي البحػػريف وكانػػت  أخػػيتقريبػػا  ولػػد  1949فػػي عػػاـ       
مستشفى النعيـ في المنامة و د  مت بزيارة والدتي في المستشفى التي طالػت ربمػا 

بػػوالدة ن وأنػػالقػػد كانػػت فرحتنػػا وفرحػػة والػػدي وأخػػواني . فيػػو بعػػض الشػػي  إ امتيػػا
يوسؼ كبيرة ولكف فرحت أمي وربما خاالتي حصة و لولوه بوالدة يوسػؼ أكبػر فقػد 

ولكػػف مػػع . و لػػـ يكػػف أي مػػف خػػاالتي  ػػد سػػمى يوسػػؼن سػػمي عمػػى أسػػـ والػػدىـ
األسؼ فإف والدتي لـ تستمر فرحتيا طػوية  فقػد مرضػت بعػد ذلػؾ بأشػير وعمػى مػا 

الػوالدة التػي  أثنػا ميػو نقػؿ دـ مرضػيا كػاف التيػاب الكبػد ربمػا بسػبب عم أفاعتقد 
جارتنػػا وصػػديقة ن احمػػد أـو ػػد كانػػت دولػػة . تمػػت فػػي مستشػػفى النعػػيـ فػػي المنامػػة

ؼ مػع أبنيػا أحمػد بػف شػعيؿ فأصػبحت العا مة خير عوف ألمي وربما أرضػعت يوسػ
 .مو في الرضاعةا
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 أفوعنػػػدما اشػػػتد المػػػرض عمػػػى والػػػدتي ولػػػـ يعػػػد يفيػػػدىا العػػػةج  ػػػرر والػػػدي     
توفػت  أفبعػد  عمى ابف عمتيامريـ بنت ربيعة  أميؿ في زواج شقيقتي مف يستعج

و د كػاف زواجػا . وخمفت ابنتو ىمياف أبوىامريـ مف  أختزوجتو سعيدة بنت ربيعو 
جا  سعيد بسفينتو ومعو والده وشقيقو وعمي بف ىةؿ بف طػارش عمػى مػا . سريعا
طػرن فتػزوج مػريـ وبعػد مػدة حالة النعيمػي فػي البحػريف مػف الغاريػة فػي   إلىاذكر 
 .معو و عاد بيا إلى  طر أخذىا  صيرة
 طػر فػي  إلػىيرسػمني  أففي ىذه الفترة أشتد المرض عمى والدتي فقرر والػدي     

وخػالي محمػد بػف  حصةعند خالتي  أكوفحتى  1951بداية  1949 أواخرالشتا  
كػـ غػرب  3والي ح)بيف عذبو والحاير في البر  أتنقؿو د كنت . يوسؼ رحميما اهلل

عا مػػة محمػػد بػػف حيػػث يقضػػي خػػالي موسػػـ الشػػتا  مػػع عمػػي بػػف عمػػراف و ( عذبػػو
وكػاف  ػد تمقػى العمػـ و . عجةف وكاف خالي محمد بف يوسؼ أماـ وخطيػب الغاريػة

عمػػى المػػذىب  اإلحسػػا فػػي  مبػػارؾ آؿمعػػو محمػػد بػػف راشػػد بػػف سػػالـ الكػػواري عنػػد 
خطيبػػػيف فػػػي كػػػؿ مػػػف الغاريػػػة و  إمػػػاميف أصػػػبحاوعػػػادا إلػػػى  طػػػر حيػػػث . المػػػالكي

مبارؾ في االحسا  تعبيرا عػف انتمػا   آؿوكانت دراستيما عند . وابوظموؼ والفويرط
 . أىؿ الغارية و ر  شماؿ  طر لممذىب المالكي

وأذكر أننا كنا نتناوؿ القيوة في بيت محمد بػف عجػةف فػي الصػباح البػاكر فػي     
ر النسػا  فػدخمت مػوزه زوجػة محمػد وكاف الحضور يتكوف مف الرجػاؿ وكبػان الحا ر

جاسـ وحمػد بػف محمػد بػف عجػةف فسػممت عمػى الحضػور وبػادرت  وأـبف عجةف 
فقػد  الصػاعقةو د كاف و وع الخبر عمي و ػوع . موزه أختوخالي محمد بالتعزية في 

كػاف خػالي يعػرؼ بػذلؾ ويعػرؼ . متػأخرا إلػيتركتيا مريضة وىذا خبر وفاتيػا يصػؿ 
الغاريػػػة ومعػػػو مػػػا تبقػػػى مػػػف العا مػػػة لولػػػوه  إلػػػىوصػػػوؿ والػػػدي عمػػػى وشػػػؾ ال أف
حيث لػـ يبقػى ليػـ . ويوسؼ عمره ا ؿ مف سنة واحده( سنوات 3)نجة ( سنوات5)

خػالتي حصػة بنػت  األخػصوعمػى  األىػؿمكانا في البحريف وال بد مػف العػودة حيػث 
عاشػػت لولػػوه ويوسػػؼ عمػػى . لنػػا منػػذ تمػػؾ المحظػػة األـيوسػػؼ التػػي كانػػت بمثابػػة 

 أنػا أمػامعيا وتنقمت نجة بيف فاطمة بنت ربيعة شقيقتي مػف أمػي وبينيػان  خصاأل
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أو رحػػؿ بػػرا  يػػث مػا حػػؿتمػػؾ المحظػػة معػو دا مػػا  ح مةزمػػا لوالػدي منػػذ أصػػبحتفقػد 
 .وبحرا  في  طر وفي البحريف والمممكة العربية السعودية معو

النعػيـ والسػمطة حالػة  أىػؿدفنت والدتي رحميػا هلل فػي جزيػرة عػراد حيػث يػدفف     
خػػوانيوعػػاد والػػدي . موتػػاىـ  إلػػىعػػدت  بالوفػػاةفػػي سػػفينة وكنػػت عنػػدما عممػػت  وا 

عذبو عند خالتي حصة و وجدت عبداهلل بف راشد حزينا مةزما الفػراش و عمػي بػف 
 أثنػا حصة حزينػاف فػذىبنا جميعػا إلػى الغاريػة وكػاف والػدي  ػد وصػميا  وأميراشد 
ت الخمػػس سػػنوات  ػػد ال تنػػا تحمػػؿ يوسػػؼ عمػػى لولػػوه بنػػ أختػػي أفواذكػػر . الميػػؿ 

 .فاطمة ومريـ وعدد مف نسا  الغارية أخواتيكتفيا وفي البيت 
يوسػؼ والبنػات  أمػا وىػو أنػافيػو  أ منػا ناتخذ والدي بيتا مف بيوت القرية سكنا لو 

اليػػـ  وأصػػبحواسػػتمرت الحيػػاة فػػي وضػػعيا الجديػػد . فقػػد كػػانوا عنػػد خػػالتي حصػػة
ر معيشتنا وتربيتنا ويبدوا انو لـ يفكر في الزواج خةؿ تمؾ الفترة لوالدي تدبي األكبر

والػدي  ارواضػطر  نالمضطربة مف حياتنا وما صاحبيا نتيجة لوفاة والدتي رحميا اهلل
 .في البحريف رز وترؾ مصدر  إلى

(9) 
 في البحريف أحداث بقية الذاكرة مف تحمموما 

 
 1949 إلػػى 1946بمػػا امتػػدت مػػف فػػي البحػػريف والتػػي ر  إ امتنػػاخػػةؿ فتػػرة     

ىػػي ن ا ذكػػرت سػػابقا  أوؿ الصػػور كمػػ .عنيػػاوصػػور مازالػت الػػذاكرة تحمػػؿ انطباعػػات 
حالػػة النعػػيـ فػػي  إلػػىلػػوز الػػذي وجػػدناه فػػي بيتنػػا صػػباح وصػػولنا رؤيتػػي لمرطػػب وا
 ػد أكػوف . الجيراف لنا مع ما أرسؿ مف ضيافة وتحيػة وصػوؿ أرسموالبحريف والذي 

و ػػد أكػػوف أكمتػػو فػػي الغاريػػة و ػػد ال أكػػوف أكمتػػو وال رايتػػو  بػػؿ  رأيػػت الرطػػب والمػػوز
مػػف النػػـو  اسػػتيقظناالكميػػة التػػي وجػػدناىا حػػيف  أفذلػػؾن ولكننػػي عمػػى مػػا اذكػػر 

وحةوة الرطب التػي ضػاعفيا الجػوع وغرابػت الفاكيػة بالنسػبة ألىػؿ الغاريػة مقارنػو 
 .حتى اليوـ يكرتذابأىؿ البحريفن تركت تمؾ الفاكية جميمة وشيية و يمة في 

اذىػػب مػػع نسػػا  العا مػػة  أففقػػد اعتػػدت  أيضػػاوثػػاني ذكريػػاتي يتعمػػؽ بالرطػػب     
تبعػد عػف جزيػرة الحالػة حػوالي كيمػو متػرا   جزيرةوعراد شبو . لشرا  الرطب مف عراد
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 إلػىواحد شػماال  ويمكػف العبػور إلييػا بػرا  فػي حالػة الجػزر وىػي طريػؽ أىػؿ الحالػة 
 أفإلػى مدينػة المحػرؽ بعػد  صػغيرةروف فػي سػفف شػراعية حيث يعب. بقية البحريف

 إلػػىعػػراد  إلػػىوفػػي مػرة ذىبػػت مػػع النسػا  . اإل ػػداـيقطعػوا مػػزارع عػػراد مشػيا  عمػػى 
الحالة يطمقػوف عميػو فيمػا بيػنيـ  أىؿوكاف  فعبد الحسيشخص يبيع الرطب اسمو 

طػب الػذي لما في عة تيـ معو مف حب وكره باعتباره مزودىـ بالر " كمب الحسيف " 
. ومطػالبتيـ بالػدفع وربمػا لوجػود نزعػات طا فيػةن يكوف بالجودة التي يرغبوف  د ال

 أننػيمعيػـ يقػاؿ  وأنػاالمزرعة فػي مجموعػة صػغيرة مػف النسػا   إلىوعندما وصمنا 
". رطػب زيػف أعطينػاياكمػب الحسػيف "و مػت لػو  إنػذارذىبت إليو مباشرة دوف سابؽ 

 بمثابػةني بو النسوة في رحمة الػذىاب التػي ىػي وكنت في ذلؾ ربما اردد ما كاف يغ
النزىة ليـ وربما كاف ذلؾ االسػـ محمػؿ بشػعور طػا في مؤسػؼ يوجػد بػيف الجيػراف 

أنػو  إال فعبػد الحسػيفمػا كػاف مػف . في البحريف في ذلؾ الو ػت لسنواو مف الشيعة 
تمػؾ الحادثػة نػادرة  وأصبحتن أستؿ منجمو غاضبا  فيربت إلى مف معي أحتمي بيف

كممػا  إلييػااحمد بف راشد بف ميني النعيمي كاف يشير  أفيرددىا أىؿ الحالة واذكر 
 .رأني حتى عندما تجاوز عمري العشريف عاما  

خفيػؼ الظػؿ ن االجتماعيػةوعمى ذكر احمد بف راشد فقػد كػاف بػالرغـ مػف مكانتػو    
الصػةة  أنيػىإماـ الصةة بعد أف  أفترو  عنو الكثير مف الطرؼ منيا ن مرح كريـ

فسػ ؿ مػف ن ذا كػاف  ػد أتميػا أو سػيى عػف ركعػة منيػاشؾ في عػدد الركعػات ومػا إ
فقػػاؿ لػػو احمػػد بػػف راشػػد ال أدري ولكننػػي ن أـ أنيػػا نا صػػة الصػػةة أتممنػػاخمفػػو ىػػؿ 

أظف أننا لـ نكمؿ صةة العشا  ألنني في العادة عندما نكمػؿ الركعػات األربػع أكػوف 
وص ولكػف ىػذه المػرة يبػدوا لػي أف تفكيػري لػـ  د فكرت في كيفية تجييز سفينة الغػ

 .   موعد العودة مف الغوص أييصؿ إلى و ت القفاؿ 
 سػنا وفػي األكبػروكنت  ريبا  مف البنػات  األطفاؿكنت العب مع  أننيومما اذكر     

 زلػػت اللمبنػػات كةمػػا  لػػـ أكػػف أعػػرؼ معنػػاه وال  أ ػػوؿمػػرة كمفنػػي بعػػض الصػػبية أف 
 . نني مف صحبتيففغضبف مني وطرد أتذكره
وجبات الػرز الخاصػة بػالعـ عجػةف بػف ن ومف الذكريات التي لـ يمحيا الزمف      

المجفػؼ والفمفػؿ  ا مسحوؽ مف البيػارات يتضػمف الثػوـخمفاف التي كاف ينشر عميي
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وكػاف رحمػو اهلل رجػؿ . عنانيػا األكػؿكػي يزيػد مػف حرارتيػا ويطمػؽ لشػيوة ن األسود
حػػوالي الثمػػانيف عامػػا وكنػػت مثػػؿ الحفيػػد لديػػو ولػػد   طيػػب بمػػا سػػنا  متقدمػػة ربمػػا

 . ميره أـ محمدي بف عجةف الفاضمةزوجتو 
واذكر أيضا  عرسا  في البحريف حضرناه وكانت الوليمة حمو  وخبػز بػدؿ المحػـ      

 . حيث كاف العريس مف الفقرا  جدا  
 فعبػد الػرحمأما الصدا ات التي أذكرىا فإنيا محدودة ومنيا صدا تي مع ماجػد بػف 

وأبنا  المعراج وىـ الذيف تـ ختاف صبية الحالػة فػي . بف راشد وعمي احمد بف راشد
 .  بيتيـ مف  بؿ مزيف ج  بو خصيصا  مف المحرؽ

 
(11) 

 مس ولية الرجؿ في سف التاسعة
عػػاد والػػدي ومعػػو بقيػة أفػػراد األسػػرة التػػي فقػدت  اعػػدتيا الصػػمبة وىػػي األـ  أفبعػد 

ف واحػد وال نػنعـ أصبحنا أيتاما  متفر يف ال يضػمنا مسػكن ومدبرتوالحبيبة ربة البيت 
وبػػالرغـ ممػػا  دمتػػو خػػالتي حصػػة . ورعايتيػػا األمومػػةنػػا مػػف دفػػ  بمػػا يػػنعـ بػػو غير 

 ألبػيأنػا مصػاحب . وأختي فاطمػة بنػت ربيعػة مػف رعايػة لنػا إال أننػا أ منػا متفػر يف
 .  عند خالتي حصة والبقيةأسكف معو 

ونحػػف فػػي الغاريػػة ذىبػػت مػػع  1951ي مػػف شػػتا  وربيػػع عػػاـ مػػر عمينػػا مػػا بقػػ   
 ػػرر بعػػض أىػػؿ الغاريػػة الػػذىاب إلػػى فتػػرة الغػػوص المبكػػر  اعنػػدمالبحرنوالػػدي إلػػى 

مػا أظػف فػي أواخػر مػايو لمػدة ثةثػة  عمػى يبػدأوىي موسـ  صػير ( الر كبة)وتسمى 
لغػوص ىػو وىذا النوع مف ا. مف الساحؿ الشمالي الغربية طر " ىيرات "أسابيع في 

حيث يدفع مف الحصيمة خمسيا لصاحب السػفينة " غوص خماميس"غوص تعاوني 
بعػد ن لمسػيب وحصػةلمغػيص  حصػتيفواربعػة اخمػاس تقسػـ بػيف الغاصػة والسػيوب 

و د ركبػت معيػـ تبػاب لػيس لػي نصػيب مػف الػدخؿ وال عمػي زادن . خصـ تكمفة الزاد
ي الفمقػػة وىػػي ابحػػث عنػػو فػػ( جمػػاش)ونصػػيبي مػػا احصػػؿ عميػػو مػػف لؤلػػؤ صػػغير

 .المحار بعد فمقو وما  د يكوف فاتيـ بو مف محصوؿ لـ يراه البحارة
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ال يقػدـ  ألنون في حاالت خاصة إالوفي ذلؾ الو ت ال يرحب أىؿ البحر بالتباب     
 أفدوف  األكػؿخدمة فيما عػد  القميػؿ غيػر الضػروري وفػي نفػس الو ػت يشػاركيـ 

وضػػعي الخػػاص ومرافقتػػي لوالػػدي فػػي كػػؿ يتحمػػؿ تكمفػػةن ولكػػنيـ  بمػػوا بػػي نتيجػػة ل
كؿ أكؿ الجماؿ و ػـ  بػؿ "الرحمة  بدأنا أفوالدي  اؿ لي موصيا بعد  أفواذكر . سفر

) أكػػػؿ الجمػػػاؿ  أكمػػػت ػػػد فيمػػػت المثػػػؿ فيمػػػا خاط ػػػا بحيػػػث  إننػػػيويبػػػدوا " الرجػػػاؿ
كمػػا  أبػػي أوصػػاني ػػبميـ كمػا  وأ ػػوـبسػػرعة فا قػػة حتػى اشػػبع  أكمػػت أي( الحيوانػات

 أكثػرالقميػؿ المطبػوخ مػع الػدبس ( المحمػر)مػف الػرز الحمػو  أكمتػواف مػا فكػن ظنيت
فيمنػي مػا أو  األكػؿفغضػب والػدي عمػي بعػد . اآلخريفمف بقية الرجاؿ  أي أكمومما 

ولػيس الجمػاؿ  األكػؿيقصده بالجماؿ أي الرجاؿ الذي يجامموف بعضػيـ بعضػا عنػد 
 . الحيوانات

ف السػفف الصػغيرة تعػود إلػى السػاحؿ فػي أ" وأذكر في ىذه الرحمػة الموسػمية       
أف " وريػاح البػارح ياتار أواخر الس ػ" المسا  وأحيانا  نضطر بسبب الرياح الموسمية 

وفػي أمسػيات أـ . كما كاف يقػاؿ" نعبط " ال نخرج إلى عرض البحر في الصباح أي 
أزبيره وىي ساحؿ رممي كػاف جميػؿ ونظيػؼ يقػع بػيف رأس لفػاف  والػذخيرة عمػى مػا 

" كاف الشباب مف مختمؼ السفف الصغيرة الراسية يمعبوف في الميػالي المقمػرة ن فأظ
وىي لعبة شػعبية يتبػار  فييػا المشػاركوف فػي الحصػوؿ عمػى العظػـ " عظيـ ساري 

 .دةؿ بو إلى نقطة محدالذي يرمونو ويتسابقوف في الحصوؿ عميو والوص
 
 

ػػأننػػي فػػي ىػػذا العػػاـ بػػدأت أ كمػػا أذكػػر أف ختمتػػو  يػػد والػػدي بعػػدود القػػرآف عمػػى ج 
مػع األطفػاؿ أ ػرأ  ةلػي ختمػو طفنػا بيػا الغاريػة وعذبػ ممتولذلؾ ع  . وأحسنت  را تو

اليػدايا المتواضػعة  بعػض وحصػمنا عمػى" آمػيف " واألطفاؿ يػرددوف  ب  التحميد أنا
 وىػو رجػؿ "التحميػدة" حفظنػي ناصػر بػف أرحمػو و ػد . مف رز وجريش ونقود  ميمة

القرآف ويجيػدوف  يقرؤوفالذيف مسف أنحنى ظيره ومف القة ؿ  نكريـ الخمؽ والفعؿ
 لمػػديفن حمػػد هلل الػػذي ىػػدانا ال"أ دوالتحميػػده وىػػي خطبػػة تبػػ  .فػػي الغاريػػة الكتابػػة

ننػي وكػذلؾ  أذكػر فػي ىػذا العػاـ  أ..." بحانو مػف عمػـ سػبحاناسن جتبانا سةـ أواإل



14/1/2008 18 

ن سػفرهفي طريػؽ   صيرة أ اـ في الغارية لمدةعند معمـ عرا ي  ضيت بعض الو ت 
مدرسػة  فػي ذلػؾ الو ػت تخذ مف دار عمى بػف شػاىيف الػذي كػاف يسػكف الخريجػةوأ

 وأحفػادالغاريػة  أطفػاؿتعممنا فييا الخط والكتابة وبعض الحساب وكػاف معػي بعػض 
ومػنيـ شػاىيف بػف مطػر عمػى  مف الخريجػةميا  يأتوف يو رحمو اهلل  عمي بف شاىيف

 .ما أذكر
فعندما كنػت العػب ن كانت مؤلمة لمشاعري الحزيف ذكر الشتا  ومف ذكريات ذلؾ   

ف سػنو تقريبػا  مػف سػني تشػاجرنا كمػا يتشػاجر وكػا بػف عجػةفبػف محمػد مع حمػد 
 معيػا بػاليتـ وعػدـ وجػود أـ تػدافع ولكنو ضربني عمى صدري ضربة شػعرتند األوال

لػـ " اشػـ غ اعتػدا " أوؿ  باعتبارىػاأسػتمرت فػي ذاكرتػي  الضػربةوىػذه . عني مثمو
 .يتـمف شعور بال مالحؽ بي سامح اهلل حمد ورحمو وغفر لو. أستطيع أف أرده

    
(11) 
 صاحبت والدي نإلى البحريف

  
والػػدي وعمػػى بػػف راشػػد وانػػا معيػػـ  ن البحػػريف إلػػىذىبنػػا " الركبػػة"عػػدنا مػػف  أفبعػػد 

لركػوب الغػػوص مػع بطػػي بػػف ىػادي الػػذي اعتػاد والػػدي ركػػوب الغػوص معػػو لبضػػع 
ركػب معيػـ أمػع والػدي و  أتػي أفو د  بؿ النواخذا بطي بػف ىػادي .  بؿ ذلؾ سنوات

مػف السػفينتيف التػي  أيفػي  مػف  بمػي  تباب عمى عكس عادتو حيث ال يوجد تبابا
نوخػذا ( سػنة 17حػوالي )وكاف بطي  د عػيف ابنػو الصػغير سػعد . يممكيما مف  بؿ

 إلػى إضػافةخذا الفعمػي يكوف ىو النو  أفيكوف لديو خبره فطمب مف والدي  أفدوف 
 . يامة بالغوص حيث يوجو ابنو سعد ويشور عميو

لنفسػو بػزاد خػاص غيػر زاد السػفينة وطمػب  أتيو د كاف سعد ىذا مرفيا و د       
 إننػييطب  لو غدا عمى عكس ما جرت عميو العادة وكػاف ىػذا مػف حظػي حيػث  أف

شػعيؿ يرحمػة اهلل  افغيػرة وحسػد البحػارة وكػعػيف و  تحػت وجبػة الغػذا فػي  شاركتو
 . ويصر عمى ذلؾ أرفع لو ىمزة مف الرز المذيذ المشخوؿ أفيطمب مني 
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. كبػػر مػػف نصػػيب والػػدي مػػف الغػػوصالسػػنة وكػػاف نصػػيبي مػػف التبابػػة أ مػرت      
ربيػة ثػروة فػي ذلػؾ 211 و ػد كػاف مبمػا .وكانت عمى ما أذكػر حػوالي مػا تيف ربيػة

ر ودراسػػة  ر الػػذي يحتػػاج إلػػى تشػػاو األمػػ بػػدأ والػػدي يفكػػر فػػي اسػػتثمارىان الو ػػت
بيع فػي البحػريف بػيف حالػة  أسػمطة سابعد أف  ضينا عدة أ و د أتخذ  راره. لمفرص

ف ىػادي شػقيؽ بطػي افػي بػعنػد و ادي وأبنػو راشػد ومػرزوؽ وكػذلؾ عند بطي بف ى
ف كاف جسمو عمى ما أن خذ أيضا  وىو نو   اكػانو و ػد . ذكر صغيرفعمو وكرمو وافي وا 

وكنػت أدخػؿ إلػى منػازليـ وأر  مسػتو  العػز والرفاىيػة . وكرمػا  معنػاجميعا  لطفا  
رأيػت السػجاد واألسػرة والفػرش . موكيـسػ فػي والمطػؼ النسبية التي تطبػع معيشػتيـ

وأكػؿ طيػب لػـ أراه فػي الغاريػة ولػـ أتعػرؼ عميػو مػف عديػدة الناعمة وغرؼ جميمػة 
. نعػيـلدي فػي حالػة الوازوجتو دولة وأصد ا   وكذلؾ زرنا العجةف وشعيؿ و . رب

حػػرؽ وأ منػػا عنػػد غيػػث مفػػي ال "و مػػاىربػػأ "وزرنػػا حالػػة وذىبنػػا إلػػى رفػػاع البوكػػوارة
عػف عجا ػب الراديػو والػديؾ الػذي و  ػد  يػؿ لنػا . زوجتػو مينػىوالد ن رتو وعموسوأ

صياح الػديؾ فػي  نسمع  ربا  غيث حتىعند أبنا  عثماف وىـ أفذىبنا ن يصيح فيو
 .الراديو

 انطباعػات ال يزيميػا الػزمف تبابػا  ذلؾ الموسػـ الػذي دخمػت الغػوص فيػو و د ترؾ    
عتػز عني أنني مف جيػؿ أىػؿ الغػوص وىػي صػفة أ وفجعؿ أصد ا ي فيما بعد يقول

 .كؿ عنا ىا  أتحمؿف كنت لـ وا   بيا
يفصػؿ  شػير الأف الحياة عمى ظير سفينة لمػدة أربعػة أن ومما أذكره عف الغوص  

 ةوريحػػ ىػػي حيػػاة شػػا ة فػػي خضػػـ رطوبػػة الصػػيؼن يمػػةبينيػػا سػػو  راحػػة أيػػاـ  م
إال  الميػػاه الحمػػوة تتػػوفر كػػؿ بػػؿ نػػدرة ميػػاه الشػػرب حيػػث الو مػػة األ  نالزفػػره محػػارال

يػوفر  ينة مػف المؤلػؤ لػـ يعػدأف محصػوؿ السػف ىذا إضافة. لمشرب المقنف والمرا ب
 ص ويتػرؾتكػاليؼ موسػـ الغػو ثمف بيع محصػوؿ المؤلػؤ  بالكاد يسدو ن نقديا  فا ضا  

 نسػػجت حولػػو البحػػارة تػػراكـ فػػي أواخػػر زمػػف الغػػوص حتػػى عمػػىأي ديػػف  "رادي"
 .روايات وكثرت المبالغات

نيػػا أغػػاني البحػػارة وصػػوت النيػػاـ ومولكػػف لموسػػـ الغػػوص لحظاتػػو الجميمػػة       
عمػى ظيػػر السػفينة بشػػكؿ د الجمػاعي المػػنظـ الػذي يبذلػػو جميػع مػػف وصػورة الجيػػ
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ف يتسػابقوا و ػد كػاف مػف شػيـ البحػارة أ. د ونظػـ متوارثػةوفػؽ أعػراؼ وتقاليػ ند يؽ
ايػػة اليػػـو يو فػػي نومػػف ذلػػؾ أف كػػؿ غػػيص وسػػيب. عمػػى حسػػف األدا  والتميػػز فيػػو

 اهلل وجػو فػةف غػيص جيػد  بػيضفيقػاؿ ن  ا مػف المحػارمحصػوليم يعمف عمى المأل
نػدما ببػادرة معنويػة عنػد العشػا  ع حيانػا  المسػا  يقػوـ النواخػذ أ وفي. نشيط يبوس

ة إلػى غػيص يمشػوية إضػافو سػمكة الػرز مغمسػو بالػدىف البمػدي أ يقدـ ىمػزة مػف
          ."مرسـو " وىذه جا زة معنوية تسمى . تميز في إنتاجيتو في ذلؾ اليوـ

مػع بعضػيـ حػوؿ د ا و ويتشػاور صػمؾ الجولػة التػي  ضػاىا والػدي يػزور أبعد ت   
بػالعودة  نني كنػت فرحػا جػدا  وأذكر أ ريةالغا إلىعدنا . لى  طرعدنا إخطوتو التالية 

 ػؼ عمػى طػرؼ السػفينة عنػد منتصػفيا أنظػر وكنت عندما  ربنا مف  رية الغاريػة أ
كنت ممسكا في يػد . لى الغارية بشوؽ وكاف الو ت عصر والشمس تصافح وجييإ

بي مػف شتراه لي أيا ثوب جديد الس أي حرير صناعين أممؾ وىو صرة فيأبكؿ ما 
عمى الثوب الجديد  ومف فرحتي بالوصوؿ ومع حرصي. ابتيصيمة تبالبحريف مف ح

فمػا كػاف منػي سػوا  القفػز ورا  الثػوب فػورا  نالثػوب مػف يػدي فػي البحػر فقد سػقط
ف ىػػؿ السػػفينة الشػػراعية الػػذيأبػػي وأ ربػػؾوأودوف تفكيػػر ممػػا كػػاد يػػؤدي بحيػػاتي 

لى بحبؿ مػف دي إوتغيير اتجاه السفينة بصعوبة و فز وال نزاؿ الشراعاضطروا إلى أ
لو في  فعاد بي ممسكا بصرتي وفييا ثوبي الجديد الذي ال يوجد مثية  . إنقاذيأجؿ 

 .الغارية
 إلػىمعػو مػرة ثانيػة  وأنػاوالػدي  نغادرناىػاف  ضػينا فتػرة  صػيرة فػي  طػر وبعػد أ   

 .المممكة العربية السعودية إلىالبحريف ومنيا 
(12) 

 في الطريؽ الى المممكة العربية 
 
رفػػاع البوكػػواره بغػػرض  إلػػىلػػى البحػػريف وذىبنػػا ىػػذه المػػرة بػػي إعػػدت مػػع أ     

وكػاف . المممكة العربية السػعودية إلىالحصوؿ عمى وثيقة سفر بحرينية لمسفر بيا 
وبالنسػػبة . يسػػير أمػػر طػػر  ألىػػؿبالنسػػبة  ةيػػالحصػػوؿ عمػػى وثيقػػة سػػفر بحرين أمػػر

مػػف غػػانـ بػػف عبػػد  رسػػالةب لمبوكػػواره عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ كػػاف الحصػػوؿ عميػػو يػػتـ
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وكاف الحصوؿ عمى جواز مػف . الرحمف كبير البوكواره المعتمد لد  حكومة البحريف
حيػػث الدوحػػة فػػي الجنػػوب عمػػى  نمػػف الحصػػوؿ عميػػو مػػف الدوحػػة أسػػيؿالبحػػريف 

البحػريف فػي الشػماؿ فيػي  ريبػة مػف شػماؿ  طػر وفػي الطريػؽ  أمػامسافة  بعيدة  
مػف  بػؿ  أوولـ يكف ىناؾ حػرج مػف  بػؿ الحكومػات . ةالمممكة العربية السعودي إلى

 .والقصد مف الوثيقة ىو تسييؿ السفر .الناس
حيانػا لػد  يوسػؼ بػف أ عند جماعتنػا مػف البوكػواره خةؿ ىذه الفترة كنا ضيوفا      

في الرفاع وخةؿ ىػذه  آخريفوربما لد   وسعيد العامري ويوسؼ بف مساعدمحمد 
ا تعرفػت وكاف شػابا يعمػؿ لػد  شػركة بػابكو كمػ يوسؼ رفت عمى محمد بفالفترة تع

 ػد وضػعت ابنيػا مسػاعد  شقيقتووكاف  ريبا مف سني وكانت  عمى محمد بف بخيت
الطفػؿ  أىػؿ الرفػاع وبقػى فػي ذاكرتػي باعتبػاره اىتمػاـف الطفػؿ كػاف موضػع أ وأذكر
كػػوف والتػػي لػػـ ت فػػي البحػػريف ىمنػػا المػػرفييف نسػػبيا  ؿ العنايػػة الػػذي رأيتػػو عنػػد أمحػػ

  .بنفس القدر في الغارية موجودة
وابنػػو محمػػد بػػف  محمػػد بػػف صػػورة يوسػػؼ تفػػارؽ ذىنػػي ومػػف الصػػور التػػي ال   

لػػى  طػػر حػػوالي عػػاـ دوا إعػػا رسػػا ؿ متصػػمة بيننػػا حتػػىسػػتمرت الالػػذي أ يوسػػؼ 
ٍٍ و ورا  ن 1956 و ؼ ومجمػس احب ميما حسف الحديث صكر كاف العـ يوسؼ رجة 

وكػاف بعقالػو األبػيض وعصػاه التػي ال تفار ػو . ره اهللاسػتمرت مػودتي لػو حتػى أختػا
 . رمزا  وصورة مشر و ألىؿ  طر األوليف

( 13) 
 تاجر شنطو ييرب دبابات

وىػو  وعا متػو  امة  صيرة في الرفاع وحالة بو ماىر عنػد غيػث بػف عبػداهللبعد أ   
اضػمة ف هوسػةمة ىػذه امػرأ. ةمػو سػةملوالدي بحكـ زواج والدي مػف أ بمثابة االبف

كمػا ذكرىػا بػالخير فقػد عػاش معيػا سػنوات  يػةالثمان زوجاتػووالدي أي مف  لـ يذكر
نجػاب  فمػا كػاف العمر وىي  د تعػدت سػف اإل  منتصؼممتعة فقد كاف ىو في  ىنيو

مػر نػادر وىػذا أ. زوج أمػي عمييػا حتػى ينجػب أبنػا ف يتػمنيا إال أف أصػرت عميػو أ
ويقػوؿ والػدي أنػو بعػد اف  .والػدتي  رشحتيا سػةمة وىػي فتزوج مف. ذاتونكراف لم
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تزوج والدتي اضطربت حالة سةمة وأخذت في النحوؿ حتػى اختارىػا اهلل الػى جػواره 
. 

تجػار البحػريف حػد شػتر  والػدي بضػاعة مػف أأ في البحػريف بعد إ امة  صيرة      
لػى السػعودية والمتػاجرة دفع  سـ مف ثمنيا واستداف البقيػة وذلػؾ مػف أجػؿ السػفر إ

ضػػػمف تجػػػارة الشػػػنطة التػػػي كانػػػت سػػػا دة ومربحػػػة فػػػي ذلػػػؾ الو ػػػت مطمػػػع  فييػػػا
لمسػفر  فػي السػف  جر بعض النسا  الكبيراتحتى أف الرجؿ كاف يستأن الخمسينيات

 مػف شػنطة كػؿ واحػدة مػنيف ـ والعودة في نفػس اليػوـ وذلػؾ مػف أجػؿ االسػتفادةبي
ف الرجػؿ عنػى أبم( ماعوف نقػؿ بحػري)سا  دوب ىؿ البحريف يسموف تمؾ النوكاف أ

 .و القارب الذي يقمص عدد منيـأ" التؾ"ىو بمثابة 
جػػؿ المةبػس مػف أ أحسػفاعػد لنفسػػو شػنطة ولػبس  أف ذىبػت مػع والػدي بعػد     

 طعػػة  مػػف كثػػروفػػي العػػادة يمػػبس اإلنسػػاف أ. وكػػذلؾ فعمػػت مػػف الجمػػارؾ اتمريرىػػ
ولكنيا في وحمؿ كؿ منا شنطة ممتم ة ببضا ع تبدو في ظاىرىا شخصية . لتمريرىا
ومػػدافع  اتمػػف دبابػػ أطفػػاؿوكانػػت شػػنطتي تحمػػؿ العػػاب . جػػؿ البيػػعمػػف أ الحقيقػػة

وعنػدما كنػا نمػر مػف خػةؿ الجمػارؾ فػي المممكػة ونفػتش مػف . وسيارات وغير ذلػؾ
ف المفتش يمتفت عمى والدي ويقوؿ لو مػاذا يحمػؿ أبنػؾ أ  بؿ رجاؿ الجمارؾ وجدت

 يخشػػى أبػػف سػػعود وأبػػف المممكػػةن أال ودبابػػات يريػػد أف ييربيػػا إلػػى يحمػػؿ مػػدافع
 نلػػػيكانػػػت ليجػػػة الرجػػػؿ تبػػػدوا جػػػادة . يخػػػاؼ مػػػف السػػػجف أو اإلعػػػداـ الجمػػػوين أ

. ف سػػمحوا لنػا بػػالمرورروعػػي بعػد أ فيػدأمػػف معػي يضػػحؾ  ر يػتف أخػافتني إلػػى أ
نػػا فقػػد كنػػا نبيػػع مػػا  يمتػػو ربيػػة بػػ  والػػ  عميو ػػد كانػػت تمػػؾ الشػػنط فاتحػػة خيػػر 

حيث كػاف عػدد  "الثغبو" رية  إلىو د كاف البيع فوري حاؿ الوصوؿ . يساوي ربيتيف
مػػف جماعتنػػا البوكػػواره يقيمػػوف ويعممػػوف فػػي الشػػركات المتعيػػدة لػػد  ارامكػػو و مػػة 
مػػنيـ يعممػػوف فػػي ارامكػػو مثػػؿ جاسػػـ بػػف سػػعيد الػػذي كنػػا نقػػيـ فػػي مجمسػػيـ فػػي 

اسػـ بػف سػعيد ىػو وج .احمػد بػف سػعيد رحمػة اهلل األكبػر اخػوهفي ضػيافة ن البداية
 روالػدي ويػذك مػفو د عػاش عنػدما كػاف صػغيرا   ريبػا   لدي الثانيةزوجة وا بنت ابف

اف بصحبة والػدي ا كبو منيا انو عندما كاف طفة  يحن جاسـ بف سعيد  صصا  طريفة
وكاف والػدي وعػدد مػف رجػاؿ الغاريػة يتفرجػوف عمػى محصػوليـ ن يمعب في البراحة 
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اسػـ اال اف  ا تػرب  مػنيـ وسػحب  طعػة القمػاش التػي فما كػاف مػف جن مف المؤلؤ 
عمػى المؤلػؤ  وىو االسـ الذي يطمؽ"  ماش" أي "  مش " عرض المؤلؤ عمييا  ا ة  

عنػدما راو محصػوؿ موسػميـ مػف  الرجػاؿواختمط بالرمؿ ففزع  ر المؤلؤفنثن الصغير
      .الغوص يختمط بالرماؿ

ار الشػػنط المربحػػة مػػع والػػدي تجمػػع ربػػع رحػػةت مػػف رحػػةت تجػػبعػػد ثػػةث أو أ    
تػػى  امتنػػا فػػي المممكػػة حاسػػتمرت بعػػد ذلػػؾ أ. فػػتح محػػؿ تجػػاريلديػػو مبمػػا محتػػـر ف

يػع المتجػر المتواضػع والبيػت الػذي ف يبحػيف  ػرر والػدي أىجرية  1373بداية عاـ
بمسػاعدة خمفػاف بػف  نػوب المسػجد الجػامع دوف رخصػة وبنػاهختطو عمى الرمػؿ جأ

التػي بقػى  األسػرةـ شػمؿ  يمتػ  طػر حتػى إلػىلصفيحن ونعود محمد بف عجةف مف ا
ربػع سػنوات معنػا فػي يوسؼ أبف الثةث أو أ نسا ىا في الغارية ورجاليا بما فييما

بمبمػػا محتػػـر فػػي ذلػػؾ الو ػػت  منػػو الغاريػػة  إلػػىوعػػدنا  .المممكػػة العربيػػة السػػعودية
 . ثمانية آالؼ   ثمف البيت الذي باعو والدي في الثقبة 

 تالخمسػينياضػرابات العمػاؿ فػي ارامكػو فػي بدايػة إ ومما أذكره خةؿ ىػذه الفتػرة   
ي فقػد عممػت و د كانت تمؾ الزيارة فاتحة خيػر لػ. وكذلؾ زيارة الممؾ سعود لمظيراف

الممػؾ سػعود الػذي كػاف  إلػىرسالة اكتبيا باسػـ حامميػا  ؿلك ؿ  كاتب رسا ؿ مقاب
و ػػد حصػػمت عمػػى مسػػودة الرسػػالة مػػف . وف  يعطػػي لكػػؿ صػػاحب رسػػالة عشػػر 

 ألحػدالػذي كػاف خطيبػا  نوالػد الشػاعر راشػد بػف سػعد الشي  سعد بف راشػد الكػواري
 أف أيضػاذكػر أو . مػا جػا  فييػا مػع تغييػر اسػـ مرسػميا مساجد الثغبة و مػت بنسػ 

جماعتنػػا مػػف البوكػػوارة وغيػػرىـ مػػف أىػػؿ  طػػر المػػذيف يقيمػػوف فػػي الثغبػػة والعقربيػػة 
واحػػدة يتعػػاونوف عمػػى زمػػنيـ الػػردئ ويقفػػوف و فػػة رجػػؿ واحػػد  أسػػرة كػػانوا بمثابػػة

مف ربع رجاؿ الغارية كانوا يعمموف في المممكػة فػي  أكثر أفحيث  نوكانوف كثيروف
 طػػر فػػي مطمػػع  إلػػىو ػػد عػػاد أغمػػبيـ  أسػػرتوذلػػؾ الو ػػت والقميػػؿ مػػنيـ اسػػتقدـ 

 .الخمسينيات
(14) 

 ذكريات أخر  مف الثقبة
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 امتنا في  ريػة الثقبػة بالمممكػة ة أخةؿ فتر  انطبعت في الذىف وىناؾ ذكريات أخر 
فػي ذلػؾ الو ػت  منيػا أف الثقبػة والعقربيػة مبنيتػاف مػف الصػفيح. العربية السعودية 

وربمػا مبػاني حكوميػة  المسػجد  أو الحصى سػو مف الطابوؽ  ىا مبنمال يوجد فييو 
يػة السػعودية ومػف  طػر ادلقادميف لمعمؿ مػف بغمب سكانيا مف اوكاف أ. ألحظيالـ 

كاف الناس في البداية يبنوف مساكنيـ مف الصػفيح دوف أذف حتػى  د  و. والبحريف
 .تدخمت الحكومة فيما بعد

مبػارؾ بػف رامكػوا مػف البوكػوارة اقػاوال  عنػد ومف الذيف كانت ليـ مكانػة وكػاف م     
ف أيضا  وكا. وىو رجؿ كريـ مرح لطيؼ المعشر. كما كاف يمقب" طويؿ العمر" راشد 

.  مػػف المنطقػػة الشػػر ية ومػػف يػػأتي مػػف  طػػر والبحػػريفخػػذ الحجػػاج يأ نمقػػاوؿ حػػج
 وسػؼ خطيػب مسػجد الغاريػةجػا   خػالي محمػد بػف ي 1952أو  1951عػاـ  وفي

 دولػـ يعػد خػالي محمػ. لػى الحػج الثقبة وذىب مػع مبػارؾ  بػف راشػد إ لىإن وأماميا
وخاصػػة  وحػػزف الجميػػع.  نيػػافقػػد أثػػره ولػػـ توجػػد جثتػػو وال خبػػر ع. عا ػػديف مػػع ال
نػو فقيػؿ أن و ػد تضػاربت الروايػات عنػو. فقده يحزينة فأشعارا   حصة و التخالتي 

جر  وحتى يومنا ىذا لـ نعرؼ حقيقة ما  أخبارىاجر وأ اـ في الحـر واتت في ذلؾ 
عمػي  ػؿ رحمػة شػا ة  مػت بيػا  أوومػف الػذكريات . رحمو اهلل واسػكنو فسػيح جناتػو

 إلػىن ر جاسػـ بػف سػعداصػيا  بيمػة المػرة الكػراـ وىػـجماعة مف مع  ظيور الجماؿ
عنػدىـ فػي ستمر فييا المسػير أيػاـ و مػت  مب الصحرا  ربما باتجاه الربع الخالي أ

مثػػؿ  الرحمػػة تمػػؾ ػػد كانػػت  و. وحيػػاة الباديػػة واألغنػػاـبيػػوت الشػػعرا   بػػيف الجمػػاؿ 
 . المناـيتردد في ذاكرتي وفي  حمـ لديال
و بػف دليػـ وأحمػد  عبػد اهللمنا عند زرت مع والدي العقربية وأ  ضا  يومف الثقبة أ  

اهلل وفيػد بػف  نني ذىبت مع ضاعف بف عبدالزيارة أذكر أتمؾ ثنا  وأ. زايد بف احمد
مػػػؼ حيػػػث ا بحمػػػؿ شػػػنط الةعبػػػيف  و منػػػن يمعػػػب األمريكػػػاف فيػػػد إلػػػى ميػػػداف الج 

لجولػػؼ فيػػد بمعبػػة اولعػػؿ ولػػع . كػػؿ منػػا  حصػػؿ عمييػػا يفمقابػػؿ ريػػالوالةعبػػات 
نػا نعػد أنفسػنا بيػا عنػدما بعض مف تحقيؽ أحةمنا التػي ك .فيما بعد اارستو ليومم
 . نكبر
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واذكػػر ن ـ 1952ىػػػ وربمػػا  توافػػؽ  1373خػػر ذكريػػات  الثقبػػة  كػػاف عػػاـ وأ     
 ةد بػف شػاىيف وىػو فػي مكانػبخػط محمػ نؿىػ مكتوبػا بخػط  كبيػر جميػ1373لر ـ ا

والػدي  إلػى حمد بف شاىيفربيو فأعادىا م 511وفييا  عمى شنطة ضيعتيانوالدي 
رسمني  مع محمد بف شاىيف والقصة ىي أف والدي أ. فقدتأنيا  والدي بعد أف ظف

كػػي  البحػػريف سػػمميا  لعميمنػػا فػػيأربيػػة  511عطػػاني شػػنطة بيػػا البحػػريف  وأ إلػػى
ف إف أمكػف مػع محمػد بػاليوـ الثاني أو نفػس اليػـو  عود بيا فييحضر لي شنطة أ

 العاتيػةح افي ذلؾ اليـو بسبب الريػالخبر كننا لـ نستطيع السفر مف مينا لن فشاىي
و وأثنػا  نومػ. لسػفرمػؿ بااأل انتظػارنا رمضاف فناـ محمد بػف شػاىيف فػي وكاف عمي

ة بجانبػو وذىبػت وعنػدما عػدت لػـ تركت الشنطفوجدت فرصة لي لمعب مع األطفاؿ 
مػػف  وعػػدت أركػػض الفػػزع شػػدففزعػػت أ الشػػنطة  وكػػاف الو ػػت عصػػرا  محمػػد وال  أجػػد
وعنػدما وصػمت إلػى والػدي بخبػر فقػداف . (كػـ  4حػوالي ) لػى الثقبػة إالخبػر نا  مي

بحػث فطػار فػذىبنا ناإل ية تركني في خوفي حتػى انتيينػا مػفخمسما ة ربالشنطة وال
فعػادت المزاح والنكراف أخرج الشػنطة ومػا فييػا  مفعف محمد بف شاىيف وبعد فترة 

شػاىيف  بػف بخط محمدالشنطة  كتوبا  عمىوكاف من بعد أف كادت تفار ني الروح يلإ
 طػوؿ يمحيػااليـو مرسومة ال  تىح راىاأن "1373عمي بف خميفة الكواري  "الجميؿ"

 .الزمف
           
 

(15) 
 األنقاضحياة مف  تأسيس

 
 كأنػػونعػػـ لقػػد كانػػت وفػػاة والػػدتي رحميػػا اهلل كارثػػة عمػػى العا مػػة وجػػا  موتيػػا    

و يضػػـ رة التػػي لػػـ يكػػف يجمعيػػا مكػػاف أعا متنػػا الصػػغي شػػمؿ تشػػتت بعػػدىا مفاج ػػة
و ػد . ىجريػة 1373في السعودية وعدنا منيا عػاـ   ضينا سنتاف منيا شمميا بيت

ختػار عا ديف مػف السػعودية أف أ الغارية إلىوؿ ما عممو والدي عندما وصمنا أكاف 
وبجػػوار   وعبػػد اهللعمػػي  دىػػاوأوال حصػػةبيػػت ىػػةؿ بػػف طػػارش بجانػػب بيػػت خػػالتي 
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 طػر  أىػؿو د كاف مف عػادات . و اـ بترميمو وتسقيؼ حجراتو نبيت سعد بف ربيعو
معيػـ عنػدما  وأبوابيػامنػازليـ  أسػقؼ يأخذوا أف ر  الشماؿ خصوصا  وأىؿعموما 

يقػـو  أفالسػكف فييػا  أرادبتخمييـ عنيان ولذلؾ يكػوف مػف حػؽ مػف  إيذانايتركونيا 
منتفعػا  لػو طالمػا كػاف  مسػكففتصػبح  واألسػقؼوالشػبابيؾ  األبواببترميميا ووضع 

 . بيا
أخػوتي  أمػاووالػدي بشػكؿ دا ػـ  أنػان إليػوالبيت لمسػكف انتقمنػا  إعدادوعندما تـ     

كػػانوا يتنقمػػوف بػػيف ىػػذا البيػػت ن يعيشػػوف حيػػث يرغبػػوف اكػػانو البنػػات و يوسػػؼ فقػػد 
دراسػة  إلػى أعػود أف ػرر والػدي وفي ىذه الفترة . المجاور  وبيف بيت خالتي حصة

 3 ريػػة عمػػى بعػػد  –عمػػي بػػف دسػػماؿ فػػي الخريجػػة  إلػػىفػػذىبت  وتجويػػدهف آالقػػر 
 تيواسػػتمر  –كيمػػومتر غػػرب الغاريػػة يسػػكنيا عمػػي بػػف شػػاىيف واوالدة مطػػر واحمػػد 

وكػاف . فمػف تجويػد القػرآ تمكنػت خةليػا أسابيع بضعةاذىب ماشيا يوميا  لمدراسة ل
عيسػػى بػػف مطػػر ويوسػػؼ بػػف احمػػد  أخيػػويف بػػف مطػػر و طػػةب المدرسػػة ىػػـ شػػاى
 أنػػا تمانضػػمىػػؿ الخريجػػة مػػف أ أربعػػة نخمسػػةفقػػد كنػػا . واخيػػة عبػػداهلل بػػف احمػػد

 . إلييـ
ما كػاف يحػدث مػف شػجار  إالو د كانت ىذه الفترة فترة ىاد ة مف حياتنا ال ي نق صيا 

با فػي ىجػر وكػاف ىػذا الخػةؼ المػزمف سػب .زوجيا وأىؿفاطمة وزوجيا  أختيبيف 
التػي  يػذالفخىػو كبيػر بعمي بػف شػاىيف و  واالستجارة عذبة لى  ريةإمسكنيا  فاطمة
دوف أف نػد الفاضػمة اـ شػاىيف عفػي عذبػة  كنػت أزورىػـ نلييػا والػد فاطمػةينتمي إ

  .بف الحادية عشر مف عمريأستطيع عمؿ شي  وأنا أ
لوفير الذي ازدانػت بػو مازلت اذكر عند زياراتي تمؾ حالة الربيع الجميؿ والعشب ا و

 .والمساطيح بينيا وبيف الغارية عذبو
ختػي الصػغيرة البالغػة مػف أخذ نجة  وفي احد المرات ذىبت فاطمة دوف أف تأ     

 ف و فػت عمػى جبػؿ الغاريػةبعػد أ فما كاف مف نجػة . سنوات معيا 7العمر حوالي 
ف نعػرؼ  بػؿ ألػى عذبػو حتػى وصػمتيا عذبػةن إال أف انطمقػت تػركض إ شجارورأت أ

لقػد كانػت نجػة  وفاطمػة رحميمػا اهلل  ريبتػاف مػف بعضػيما وكانػت . بذلؾ ونػدركيا
 .لنجة  األـفاطمة بمثابة 
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تمػؾ الفتػرة كانػت عاديػة مواسػـ  عد  ذلؾ فاف ذكريات الغارية فػي بدايػة فيما      
  وحفػةت زواج وفزعػات بنػا .لمبنػات لمرجػاؿ ومػرداةوما يصاحبيا مػف عرضػة  عيد
أحيانػا  يػاـ بعػض اىػؿ وكنػا نحضػر  .يتػزوج أفسكف أو غرؼ اضػافية لمػف يريػد م

بػيف المشػاركيف   متسػاوية منػو بالقرعػة أجػزا روؼ وذبحػو و سػمة الغارية بشرا  خػ
  .روؼ في ثمف شرا  الخ

ىػػاجروا  مػف السػعودية حيػث فػي مطمػع الخمسػينيات إلييػاعػاد رجػاؿ الغاريػة       
ـ لمعمػػػؿ فػػػي دخػػػاف عنػػػد شػػػركة نفػػػط  طػػػر ولػػػد  غمػػػبيوذىػػػب أدوف أخػػػذ أسػػػرىـ 

 ولػػـ يػػذىب والػػدي وعػػدد  ميػػؿ مػػف رجػػاؿ . الػػدرويش المقػػاوؿ الر يسػػي لػػد  الشػػركة
شػػامية والجػػذيع والخيسػػة وبقيػػة القػػر  التػػي يسػػكنيا والغالغاريػػة وعذبػػو والفػػويرط 
 .البوكوارة في شماؿ  طر

كػؿ شػير بصػبرن  أوؿ الغارية كانوا ينتظروف مسػا  الخمػيس مػف أىؿ أفواذكر    
 أىػؿ"وخةؿ وجود  .أياـلمدة ثةثة  شيرية أجازةحيث يعود العامموف في دخاف في 

و مػف لػـ يتػزوج لػزواج أ تييػ يو تتغير الغارية وتمبس حمتيا وتتزيف النسػا  " دخاف
 . عقد  راف ويتعاوف أىؿ دخاف مع بقية أىؿ الغارية لبنا  دار لعروس جديدة

بػف  عبػد اهللار محمد بف غيث الذي تزوج فاطمة بنت عمػو و د شيدت بنا  د     
الجميػع خفيؼ الظؿ ظريؼ محبوب مػف  .اهلل يرحمون وكاف محمد. شاىيف بف غيث

وتجمعػػوا كميػػـ فػػي يػػـو جمعػػة لبنػػا  دار لػػو ولعروسػػو وكػػاف  نالػػذيف فرحػػوا بزواجػػو
رح الػذي مف الةـز وىمتيـ لمعمؿ و درتيـ عميو عاليو بفضؿ الجو المػ أكثرعددىـ 

ت نػػخمقتػػو الفزعػػة لمحمػػد بػػف غيػػث وكػػذلؾ صػػحة اىػػؿ دخػػاف التػػي تحسػػنت عمػػا كا
مسػتو  السػقؼ  إلىونتيجة ليمة الرجاؿ وصؿ البنا  . دخاف إلىعميو  بؿ الذىاب 

الذي يقدمو فػي العػادة صػاحب البنػا  لمعػامميف فيػو  ألغدا بؿ صةة الجمعة وموعد 
بالبنػا   إذيػع منيمكػوف فػي تنػاوؿ الغػدا  وىذا ىو كؿ ما يناليـن وعندما كػاف الجم

والطيفن بسبب السرعة فػي البنػا  وعػدـ  بالحصاينسم  وتتياوي الحجرة التي بنيت 
 .االنتظار حتى يجؼ الطيف ويتماسؾ مع الحصى الذي يبنى معو

كاف البنا  بالحصى والطيف والمػا  مػف البحػر وال يوجػد اسػمنت وال غيػره مػف       
فييػػا يجػػؼ  أيػػاـعػػدة  يأخػػذيثػػةن وكػػاف بنػػا  الحجػػرة فػػي العػػادة مػػواد البنػػا  الحد



14/1/2008 28 

ف يبنػػى عميػػو ولكػػف الحماسػػة لػػزواج محمػػد بػػف غيػػث جعمػػت البنػػا  األسػػاس  بػػؿ أ
بالشػكؿ الصػحيح وتػزوج محمػد  وأكمػؿوبعد ذلؾ أعيػد البنػا  . يكتمؿ في نصؼ يوـ

 أتػذكراريػة مف فوؽ جبػؿ الغ إليياوىذه الحجرة مازالت  ا مة وكمما انظر . بف غيث
و بػػؿ اف ن حتػػى ذلػػؾ الو ػػتيػػة الغار  أىػػؿذلػػؾ اليػػوـ البيػػيج والفزعػػة والمحبػػة بػػيف 

تشتتيـ المصالح التي بدأت عندما بدأت الحكومة تقدـ ليـ بعض الخػدمات  وتبػرز 
ا اآلخػػريف األمػػر الػػذي أد  إلػػى فػػرص لمقػػاوليف يحصػػؿ عمييػػا الػػبعض ويحػػـر منيػػ

حتػى فضػت الغاريػة  نإلػى الدوحػة لمصػمحةت إلى نزوح مف لـ تطالػو امات أدخصو 
 . مف ساكينيا

(16) 
 طةؽ بالحجارة

منذ أف كنت في السابعة حتى بمغت سف الثانية  آلمني إذا كاف ىناؾ شي      
في و ت كنت فيو أنا صغيرا  عديـ ن فأنة الظمـ الذي لحؽ بأختين سنو عشرة

 دخؿ ويحؿ تمؾ المأساةرؼ السا د أف يتالحيمة ولـ يكف ىناؾ مف لو حؽ حسب الع
فميس ىناؾ ما ىو أثقؿ عمى النفس مف أف تجبر امرأة أو يضطر رجؿ . اإلنسانية

 .عمى استمرار حياه زوجية فقدت فييا المودة وانقطعت منيا الرحمة
ف عبد العزيز بف ب وفي يوـ جمعة مباركة كنت بصحبة جياـ وأخوه سعود     

الجمعة فمررنا عمى بيتيـ وىو بجانب عمى بف عمراف نستعد لمذىاب إلى صةه 
وبينما كنا ىناؾ دخمت الفاضمة أـ جياـ ن المسجد الجامع في جنوب الغارية

حسبي اهلل عمييـ يظمموف فاطمة بنت " غاضبة تخبر زوجيا  ا مة عمى ما أذكر 
فعممت أف معركة بيف فاطمة وبيف كؿ أسرة زوجيا  د حدثت كما ". ربيعة كؿ يوـ 

 ةشعرت بقير وغضب فذىبت صامتا  إلى صة. آف إلى آخر كانت تحدث مف
الجمعة وأخذت المصحؼ الكريـ وبدأت أ رأ سورة يوسؼ وجسمي يرتعش وذىني 
يسترجع شريط الظمـ العظيـ الذي و ع عمى فاطمة دوف أف تكوف ىناؾ وسيمة 

حدا  بالحسنى لوضع حدا  ليذه ودوف أف يتدخؿ أن لتخميصيا مف ىذا الزواج 
 .كاف يعرفيا ويحس بيا جميع أىؿ الغارية وعذبة  ياإلنسانية الت ةاسالمأ
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وعندما انفكت الصةة أسرعت خارجا  مف المسجد ومم ت حضف ثوبي      
الحجارة ذت أرمي أخن اوعندمن بالحجارة وو فت عند باب المسجد أنتظر خروج

لي وحموني خواجانبي والدي و  الىفتجمع المصميف وأنحاز ن ظمـن ظمـن وأصرخ ظمـ
نما تـ االتفاؽ . محتممة مف ردة فعؿ ولـ تنتيي وهلل الحمد المسألة ىذه المرة ىنا وا 

في نفس اليوـ بيف والدي وبيف أخوالي عمى ضرورة رفع الظمـ عف فاطمة والمجو  
 .لحاكـ  طر الشي  عمى بف عبد اهلل في الدوحة

لي راشد بف يوسؼ عـز والدي وخان عصر يوـ الجمعة المباركة تمؾ ةوبعد صة
وعمى بف جاسـ وىو زوج خالتي لولوة بنت يوسؼ وحسف بف جاسـ وىو رجؿ 

لو كؿ صفات المحامى الناجح دوف أف يدرس ن عمى المطالبة بالحؽ ةو در  ةحج
وكاف أىؿ . في الدوحة عزموا عمى رفع األمر لمحاكـ والقاضين مينة المحاماة

" ليـو فركبنا معيـ في السيارة النجاؿ دخاف يستعدوف لمعودة إلى دخاف مسا  ذلؾ ا
 .وذىبنا إلى دخاف ومنيا في صباح اليوـ التالي إلى الدوحة" القةب 
مر عمى الحاكـ فأمر بحضور فاطمة وعرض األمر عرض والدي وخوالي األ     

ذىب والدي وأحضر فاطمة وأخذىا ومعيا شقيقتي نجة  إلى بيت . عمى القاضي
رحبت ىيا بوالدي . سكف في البر في موسـ الشتا ىيا بنت ناصر وكانت ت

باعتبارىا  ناهلل جميعا   ايمرحم ة وكانت متعاطفة معيا وأحسنت ضيافتيماوبفاطم
 .بنتا  مف بناتيافطمو 
اهلل بف زيد المحمود وحكـ بطةؽ وبعد أياـ عرض األمر عمى القاضي عبد      
التي عشناىا بؿ عاشتيا الغارية واضعا  بذلؾ حدا  لتمؾ المأساة اإلنسانية  فاطمة

 .كميا لعدة سنوات
وجدير بالذكر أف ىيا بنت ناصر رحميا اهلل  د خطبت فاطمة بعد أف أنقضت 

. نيا ناصرألخوىا سمطاف بف ناصر وبعد خمس سنوات خطبت نجة  ألبن عدتيا
فت وىناؾ تعر . وكنت أزورىا أحيانا  " الجذيع" و د تـ زواج فاطمة وانتقمت إلى  رية 

عمى آؿ عيسى الكراـ و امت عة ة صدا ة بيني وبيف عيسى بف ربيعة منذ ذلؾ 
 . هو ابمت عيسى بف غانـ ىناؾ عندما أتى زا را  لقطر مع والدن اليوـ
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أنجبت فاطمة بنتا  مف سمطاف ولكنيا بعد الوالدة بمدة مرضت ثـ انتقمت إلى رحمة 
نة خالتي يت فاطمة وىى في حضاو د سمن اهلل وبعد ذلؾ بمدة توفت أبنتيا أيضا  

وأصبحت عة تي بو . فقد تزوج وأنجب أبنا   وبنات أما زوج. حصة بنت يوسؼ
وسا ر أفراد العا مة عة ة األىؿ األعزا  بعد أف طويت تمؾ الصفحة  خيوبأخاصة و 

فما زلت حتى اآلف إذا رأيت . التي أدت أف يكوف لي مف الظمـ مو ؼن السودا 
وآخر مرة بكيت . إنساف ضعيؼ وال أستطيع أف أ ؼ معو أبكيعمى  ظمما  ينزؿ

وأستعيد صورة ضعفي  فييا عندما بدأت أكتب ىذه الحمقة مف ذكريات الطفولة
عندما  وفي مرة منذ سنوات وجدت نفسي أبكي. وعجزي عف مقاومة ذلؾ الظمـ

 شاىدت حمقة تمفزيونية حيث رأيت العوز والذؿ يمحؽ بعماؿ المناجـ المضربيف
. عمى يد مةؾ المناجـ والحكومة األمريكيةن لمدة أشير في الواليات المتحدة

فالظمـ واحد وىو كريو عمى النفس والبكي تعاطؼ العاجز عف محاولة رد الظمـ 
 . وكفانا اهلل تداعيات

(17) 
 ىذا بني عـ وىذا بني خاؿ

بالذاكرة مف انطباعات عمقت  حصاد ذاكرة الطفولة وما  مت بسردهفي ختاـ      
معاف و يـ  زتبر ن 1935منذ كنت في سف الثالثة حتى بمغت الثالثة عشرة في عاـ 
وأبرز تمؾ المعاني  يـ . وأعراؼ جميمة فقدت حياتنا االجتماعية الراىنة معظميا

عطا يا ييز الذاألجوؼ وتم األدعا االعتماد المتبادؿ والتعاوف والتواضع وعدـ  ات وا 
 .عمى المدعي  مكانة ال يسبقيا المجتمع

 عشت بينيـ مف أىؿ الغاريةمف لقد الحظت ىذه المعاني العظيمة في كؿ      
ت الظروؼ أف أحتؾ بو طيمة مرافقتي لوالدي والبوكوارة وأىؿ  طر وكافة مف شا 

فقد كانت تمؾ القيـ واألعراؼ . في حمة وترحالو في  طر والبحريف والمممكة العربية
ن جتماعي الذي عبرت عنو عة ات الزواج الواسعةتعبر عف شعور بالتكافؤ اال

بحيث  متداخمة بفضميا ن التي أصبحت مختمؼ عا ةت البوكوارة عمى سبيؿ المثاؿ
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يندر أف تجد فردا  ال يتقاطع نسبة مف حيث األب أو األـ مع أغمب عا ةت 
 .البوكوارة إف لـ يكف كميا

 : القا ؿ ولعؿ بيت الشعر النبطي     
 مثيؿ  وا بني عـ وىذا بني خاؿ         وىذا رفيقا  ما وجدنا لىذ       
يعبر خير تعبير عف ما وعيت عميو مف عة ات اجتماعية يغمب عمييا      

فقد كانت تمؾ المعاني والقيـ واألعراؼ . التعاوف والتعاضد وخفو النفس والتواضع
ذي تفا ـ في  طر ال ي ىي ما كاف أىؿ  طر يستعينوف بو في مواجيو الزمف الرد

ر اية أربعينيات القرف عندما بدأ عصمنذ مطمع ثةثينيات القرف العشريف وحتى ني
 .    النفط بخيره وشره يسود ويغير الحياة والعة ات االجتماعية


