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 رائحة البحر

المس أغصان القمب، أجساد تعبر من غريبة تتطّمع فيو ليس في مالمحيا ذلك األلق الشفيف الذي ي  وجوه 
 ،خشب حديد وألواح   أسياخ   أمامو يرشح العرق من قمصانيا المغبرة، تتحّرك في اّتجاىات مختمفة، تحمل فوق أكتافيا

مة بالرمل وأكياس األسمنت، صوت جنازير الجّرافات وىي تحفر قمب الشاطئ وما تبقى من المرفأ حم  وتجّر عربات م  
العمالقة بيدير وزئير محّركاتيا  آخر تمج الشاحنات  و فتسحق وتيشم وتطمس معالم المكان، وبين وقت  ،القديم لمقرية

 ،، ويبكي األطفال من الفزعمذعورةً  فتفّر العصافير   ،تيالكةفترتجف جدران البيوت الم   ،يةالضخمة تدّك طرق القر 
فّرغ حمولتيا من الطابوق واألسمنت والحجارة والرمل، فيرتفع الغبار في ت   ،إلى موقع العمل وحين تصل الشاحنات  

 المكان، حتى يدلف من نوافذ بيوت القرية وطرقيا وأزّقتيا.
ل األعمدة الحديدّية تغّضن بغترتو البالية، وراح يتأمّ يقف بجوار قاربو الصغير، وقد لّف وجيو الم  كان أبو سعد 

تعّددة ليياكل مبان مة طبقات طوابق م  شكّ غّطي الفراغات بين األعمدة م  التي بدأت ت   ،تداخمة والجدران األسمنتّيةالم  
وتبتمع المرفأ القديم في أحشائيا، وتترّبع بكبرياء فوق مساحة شاسعة فوق  ،عمى طول شاطئ القرية ىائمة، تمتدّ 

 ،البحر، الذي خنقت أصوات رجرجة أمواجو ولون زرقتو الصافية كثبان الرمال والصخور والقواعد األسمنتّية
 وتغمغمت أعمدة الحديد في أعماقو.

تي تدلى طرفيا في البحر، وأعاد لّفيا حول ورفع غترتو ال ،وىو يسحب مرساة قاربو الصغير ،تنّيد أبو سعد
وفي البحر  ،وراحت عيناه الذابمتان تسرحان في المكان، ىنا كانت تستمقي قوارب الصّيادين عمى الشاطئ ،رقبتو

ثبتة في أحجار المرفأ القديم بمحاذاة ضّفة الشاطئ ومراسييا م   حين المّد يتأرجح فوق األمواجكانت قوارب أخرى، 
رّددون ن، ويسردون حكاياتيم مع البحر، وي  وفي المساء كان البّحارة يتسامرو تحّمق فوقو النوارس، الذي كانت 

 ؤّدي إلى البحر، وكانت أذرع البحر ممدودة بالحبّ القرية وأزّقتيا ت   المواويل التي حفظوىا عن األجداد. كانت طرق  
 اه ونجومو وقواقعو.والخير والمحار، ويغسل ممحو تعب الرجال، وييدي األطفال حكاي

 ،ادين من أىالي القرية تتناثر بعشوائّية بعيدًا عن موقع المرفأ القديمالصيّ  ت أبو سعد حولو، كانت قوارب  تمفّ 
، يفصل بين القرية والبحرو  ،شائكة تمتّف حولو أسالكٌ  حديدي   والغبار، وشّيد حاجزٌ  والصخور   و الرمال  الذي طمست  

 القرية خمف أعمدة وجدران ىياكل المباني الجاثمة فوق الشاطئ والبحر.. تحجب رائحة البحر. بيوت   ت  واختف
 م خّمفاً وراءه ىياكل   ،وانطمق بقاربو في رحمة صيد ،حّركقّدمة القارب، وشّغل الم  وضع أبو سعد المرساة فوق م  

لشاحنات وضجيج حركة العّمال في كّل ترّبعة عمى الشاطئ وغبار الجّرافات وأصوات ىدير االمباني الضخمة الم  
يا الصغيرة أصبحت منازل  و  ، كما كانت في الماضي القريب،عمى الشاطئ لمقرية أثرٌ  د  ع  مكان من مواقع العمل، لم ي  

 تتطاول وتتمّدد يومًا بعد يوم كالجبال فوق صدور أىالي القرية. خمف تمك المباني التي أخذت   نكمشةً م  
والقارب يتقافز فوق  ،بتعدًا عن الشاطئو في عرض البحر م  وىو يقود قارب   ،أبو سعد كانت الريح تمفح وجو  

ه تختمج باليموم بالغيوم، ومشاعر   ة  د  ب  م  الم   عيناه تنعكس فييما السماء  و حّرك، مسك بدّفة الم  الموج، وأبو سعد ي  
رجال من  فتداعت من ذاكرتو أصوات  و مشغول بحال قريتو منذ أن بدأ في تنفيذ مشروع المباني، والغضب، وعقم  

 أىالي القرية وىم يتسامرون ذات مساء صيفّي أمام بيتو.
 قال أحدىم غاضبًا:

 قيمونيا عمى الشاطئ؟وأىميا من ىذه المباني التي ي   ماذا تستفيد القرية   -
 قال آخر ساخرًا:
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تعّددة كّونًا من عمارات ذات طوابق م  يقولون إّن أصحاب المشروع سوف يبنون منتجعًا سياحّيًا كبيرًا م   -
 في تطّور القرية. ساىم ىذا المشروع  وفندق ضخم وسوف ي  

 قال آخر:
 مّيز القرية.الشمس الذي كان ي   البحر وغروب   ي منظر  لقد حجبت ىذه المبان   -

 قال آخر:
مساحات شاطئ  إلى البحر سوى مساحة محدودة بعد أن ابتمع ىذا المشروع  معظم   لألىالي منفذٌ  د  ع  لم ي   -

 قريتنا.
 قال أبو سعد بأسى:

أنا أفّكر في مستقبل أبناء القرية، أين سيبنون منازليم بعد أن تّم االستيالء عمى كّل ىذه المساحة من  -
 أراضي القرية؟

 ثم أردف قائاًل:
 طالبة بوقف ىذا المشروع. وىذا ىو الحّل إلنقاذ القرية ومستقبل أبنائيا.مميجب أن يّتحد أىالي القرية ل -

عمى وجوىيم، ثم انسّموا واحدًا تمو اآلخر من أمام أبو سعد الذي  باديةٌ  فّكرون والحيرة  ي  وأطرقوا  صمت الجميع  
، يم لم يحضرواسو، ولكنّ ىش من ىذا التصّرف. ظل أبو سعد كّل مساء يجمس أمام بيتو ينتظر زيارة الرجال لمجمد  

وذكرىم بما طرحو عمييم من  ،يستفسر منيم عن سبب امتناعيم عن حضور مجمسو ،موحين ذىب إلى منازلي
 وجدىم يتيّربون. ،اقتراح

 قال أحدىم:
 تأثير. كون لمعارضتي ليذا المشروع أي  يجّرد بّحار لن أنا م   -

 قال آخر:
وّظف أعيل أسرة تحتاج إلى جّرد م  أتعّرض لممشاكل، فأنا م   بإيقافو أن   وطالبت   المشروع   أخشى لو عارضت   -

 تواضع.مرتبي وىو راتب م  
 قال آخر:

 نا بإيقاف ما عزموا عميو، فيم أقوياء بأمواليم ونفوذىم.أصحاب المشروع لن تثنييم مطالب   -
 قال آخر:

أقترح و آسف! ال أريد أن أدخل في مشاكل فيكفيني ما أنا فيو من ىّم الديون والقروض التي تقضم ظيري، 
عميك يا أبو سعد، أن تذىب لموجياء واألعيان من أىالي القرية، فيم أىل الحّل والعقد قد تجد لدييم الحّل ليذه 

وافقتك عمى مقترحك أال يجد أبنائي  وأخشى إن   ،فيبحثون عن وظائ ،المشكمة، أّما أنا فاعذرني لدّي ثالثة أبناء
 وظائف ليم.

دخل مجالس القرية وطرح فحاول أبو سعد مع رجال آخرين من أىالي القرية دون فائدة، ولم يفقد األمل. 
لمقترحو، بل أخذ األىالي يتحاشون  مقترحو عمى أصحاب تمك المجالس وروادىا، ولكّنو لم يجد ليم آذانًا صاغيةً 

 معو. ث  ه والتحد  لقاء  
عالية بمقّدمة القارب، فارتفع في اليواء، ثم ىوى عمى الماء يترّنح، فتوّقف أبو سعد عن  موجةٌ  فجأة ارتطمت  

في صباح اليوم التالي اعتصم و فاستدار بقاربو عائدًا إلى القرية.  ،وما عاد يرغب في مواصمة رحمة الصيد ،التفكير
طالبة بإيقاف عّبر عن رفضو لممشروع، والم  وىو يحمل الفتة ت   ،لموقع مشروع المبانيؤّدي وحده أمام المدخل الم  
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 مواصمة العمل فيو ومحاسبة أصحابو.


