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  عابدين في قرية الصيادين

 ألبيــه ِهِتــدَعابــدين ولــد صــغير تجــاوز الثانيــة عــشرة مــن عمــرة بقليــل، يعــيش مــع ج

 لـو ىه بأعمال التجارة، كان عابدين يعشق البحر ويتمنـوبعد أن ماتت أمه وانشغل أب

ا للـــصيد، وكانــت أحالمــه تــدور حــول البحــر والـــصيد ًا كبيــرًا يملــك مركبــًكــان بحــار

ا ما جلـس مـع جدتـه التـي كانـت تحكـي لـه عـن جـده الحـاج حـسن ًوكثيروالمراكب، 

ــر مــن مراكــب الــصيد، وكــان ًوالــذي كــان شــيخ ا للــصيادين وكيــف كــان يملــك الكثي

 مـن جدتـه حكايـات جـده زاد حبـه للبحـر والـصيد، ولكنـه يـسمع َعِمَعابدين كلمـا سـ

ركبــون البحــر، وظــل ن، وكيــف يو كيــف يعــيش الــصيادِهِنــْيَعِب َرَا وحكايــات ولــم يـــًكالمــ

 ى يقترب من عـالمهم ويـرىا حتً قرية الصيادين يومى جدته في أن تأخذه إلى علحِلُي

، ا سـارًأَبـَ نـُهُتـدَ إليـه جْتفَ أن يعيشها، وذات يوم زىنَمَمراكبهم ويعرف حياتهم التي ت

ر وهو أنها ستذهب عند أخت لهـا تعـيش فـي قريـة الـصيادين، وعنـدها تهللـت أسـاري

ا، وأعد نفسه للذهاب مع جدته، وبعد ساعات قليلة كانت ًا كبيرًعابدين، وفرح فرح



 

 

٢ 

 ِتَعـِرُ، زًا وجمـيالًا ممهـدً القرية حيث كان الطريق إليهـا طريقـىالسيارة تنطلق بهما إل

  . جانبيهىاألشجار عل

ــة شــاهد البحــر، وشــاهد الكثيــر مــن المراكــباوعنــدما   ؛قتــرب عابــدين مــن القري

ر وبعــضها كبيــر، ورأى الكثيــر مــن الــصيادين الــذين يعملــون فــي نــشاط بعــضها صــغي

 حيـث نزلـت جدتـه وخرجـت ؛وحماس، وفجأة توقفت السيارة عند أحد بيوت القرية

 وقالـت ى عابـدينا، ونظـرت الـسيدة إلـا حـارً بهـا ترحيبـْتَبـحَ المنزل سيدة كبيرة رَنِم

ــه كثيــر: للجــدة ــه عابــدين حفيــدك الــذي حــدثتني عن نعــم هــو، : الجــدةا، فــردت ًأظن

نــه يعــشق البحــر  أل؛ هنــاى فــي القــدوم إلــلــح علــيأ فهــو الــذي ه أن تــشكريِوعليــك

  . حياة الصيادين وبيوتهم ومراكبهمىوالصيد، ويريد أن ير

ة َيـــرِثَ كٌاكَبِ شـــ؛ إنهـــاي مـــا رأيـــتِنَشَهـــْ البيـــت، وقـــد أدىدخلنـــا إلـــ: يقـــول عابـــدين

 البيت، وكـذلك رأيـت ورشـة لـصناعة الـسفن ومراكـب ت أمامَعِضُ الخيوط وةَكِابَشَتُم

جــالــصيد، وقــد شــاهدت النــَمْعَارين وهــم يـ ــُل ــة التــي ون باألُحَدْصَون، وي غــاني الجميل

ا، وكــل ً صــناعة الــسفن كانــت كلهــا حركــة ونــشاطةن علــيهم العمــل الــشاق، وورشــتهــو



 

 

٣ 

 البحـر ليفـتح ه ميـاىن فيها يتـسابقون مـن أجـل صـناعة مركـب جديـد  ينـزل إلـوالعامل

  .ا من أبواب الرزقًا جديدًلهم باب

 مـن اً لـو أنـه كـان واحـدىظلت عيـون عابـدين تنظـر للورشـة بإعجـاب، وفجـأة تمنـ

ا ً بــسيطً منــزاله فوجــده منــزل أقاربــىالمــساهمين فــي عمــل المركــب، دخــل عابــدين إلــ

طفـــال يلهـــون ويلعبـــون داخـــل ال القليـــل، كمـــا وجـــد بعـــض األإثـــاث لـــيس بـــه مـــن األ

 شــاهين أن ىَعْدُ ويــْمِهِدَ أحــْنِ مــُهُتــطلبــت جد ،فــي الــسنمنــزل، بعــضهم قريــب منــه ال

  . لمشاهدة قرية الصيادين عن قربةفي جولعابدين يصحب 

خــرج عابــدين مــن المنــزل بــصحبة شــاهين الــذي رغــم أنــه صــبي مثلــه لــم يتجــاوز 

بـدو أنـه يعـرف  وكالمه كأنـه رجـل، ويهمالمحمن نه يبدو أال إ، ه عشرة من عمرةالثاني

ــاء مركــب مثــل الــذي : عابــدينالكثيــر عــن المراكــب الــصيد، وســأله  كــم يــستغرق بن

 يــتم إنزالــه فــي  شــهور، وبعــد االنتهــاء مــن بنــاء المركــبة بــضع:يعملــون فيــه؟ فأجــاب

ء ام شـيخ الـصيادين، وكلهـم سـعدُهُمفي احتفال كبير يحضره أهل القرية، يتقدالبحر 



 

 

٤ 

 شـباب ْنِا مـن الـرزق أمـام الكثيـر مـً بابـَحَتـْفَيـِالـصيد لسـطول نضمام مركب جديد ألاب

  .القرية الذين يسعون وراء الرزق الحالل

 حيـث ترسـو بعـض ؛ شاطئ البحرى مكان آخر علىإلمع شاهين وانطلق عابدين 

 ْنِا مــَهــوَتـِ بعــض المراكــب وقــد عــادت لَدَاهَ يــستعد للمغــادرة، وشــهاالمراكــب، وبعــض

خــــوانهم إهم وءبــــاآون ُرِظــــَتْنَا، وشــــاهد أبنــــاء الــــصيادين يـًوع صــــيد دامــــت أســــبِةَلــــْحِر

ا مــا ًة دائمــَلــِْحي الــنفس بعــودة الجميــع ســالمين مــن رنــَُمن، وكــل واحــد فــيهم ييالعائــد

 ىنتبــاه عابــدين بعــد نــزول العائــدين إلــا َتَفــَتحفهــا المخــاطر وتعــصف بهــا األنــواء، ول

في رحلـة  َدِقُف ينتظر أباه الذي لم يتحرك ها مكانًي ظل واقفِذ األبناء الُدَالشاطئ أح

ط َرَخْفــان مـع العائـدين، ُهَرَولـم يــ المركـب، ى عاصـفة شـديدة علـْتبـَ أن هَدْـعَبـالـصيد 

ن من زمـالء أبيـه بكـل الحـب والعطـف، وأخبـروه وحاط به الصيادأفي بكاء شديد، و

ق، ونعتقــد أنــك قــَحُق مَرَ غــْنِنقــذ المركــب مــأا وَنَذَقــْا بعــد أن أنـًبــأن أبــاه مــات شــجاع

مــن شــاهين أن هنــاك عابــدين شــجاع كأبيــك، وعــادوا معــه إلــى المنــزل، وقــد عــرف 

 يــشترك فيــه الجميـع لمــساعدة عــائالت الــصيادين الــذين ًاجمعيـة للــصيادين وصــندوق



 

 

٥ 

 رعايـــة ىن هـــذه الجمعيــة تتــولأون فــي البحــر، أو يـــصابون بــالعجز والمــرض، وُدَقــْفُيـ

ــأســرة المفقــود رعايــة كاملــة لقــد : يقــول عابــدينلهــم كــل مــا يحتــاجون إليــه،  ُرفـَوُ، وتـ

 أن َكِرْدُ أُ أبيـــه، وبـــدأتىا علـــًمـــر مـــن عينيـــه حزنـــَهْنـَالـــصبي والـــدموع تـ أحزننـــي رؤيـــة

حالمـي، أعيـشها فـي ألها ويَخَ التي كنت أتةالحياة في قرية الصيادين ليست بالسهول

 شــاهدت مراكــب الــصيد تعــود كمــا .مــانيا عــن األحــالم واألًفــالواقع مختلــف تمامــ

ا ًن يحملـــون ألواحـــيبخيـــر وفيـــر مـــن األســـماك مختلفـــة األنـــواع واألشـــكال، والـــصياد

 الــشاطئ حيــث يــتم نقــل ى عربــات تنتظــر علــىســماك لتوضــع علــخــشبية مليئــة باأل

   . مصنع لتعليب األسماكى السوق والبعض اآلخر إلىبعضها إل

 ت، فجلـسًن أسـتريح قلـيالأردت وفي طريق عودتنـا مـن الـشاطئ أ: يقول عابدين

ع حيـث يتجمـ؛ الـصيادين، وهـو أهـم مكـان فـي القريـة ىنا وشاهين بالقرب مـن مقهـأ

الوهـــاب   أغـــاني أم كلثـــوم وعبـــداعونِمْسُن بعـــد عـــودتهم مـــن البحـــر، ليـــوفيـــه الـــصياد

 من عناء السفر والسهر، وتدور أحـاديثهم حـول حكايـات اومحمد فوزي، ويستريحو

 لمناقـشة ى وما يتعرضون له من أهوال، كما أنهم يجتمعون فـي المقهـالبحر وأخطاره



 

 

٦ 

مشاكل الصيد والـصيادين، وأحـوال جمعيـة الـصيادين، ويحـاولون إيجـاد حلـول لهـا، 

ــَبَجْلقــد أع م مــن مــشاكل، ُهُضــِرَتْعَا التعــاون بــين الــصيادين، ومــواجهتهم لمــا يـًي كثيــرِن

سماك الذي  مصنع تعليب األىي شاهين إلِنَذَ أخى عند المقهًا قليالَنْوبعد أن استرح

 الـشاطئ، وبـه الكثيـر مـن العمـال الـذين يعملـون فـي تعليـب األسـماك التـي ىيقع علـ

 المـصنع هيجلبها الصيادون من رحـالت الـصيد، وقـد أعطـاني شـاهين بعـض مـا ينتجـ

يــة  ســوق القرىا بعــد ذلــك إلــَنــْهَجتا الخــارج، ثــم ىا مــن إنتاجــه إلــً بعــضُردَصُالــذي يــ

، ه بـــضاعتىب والـــضوضاء وحلقـــات األســـماك، فكـــل بـــائع ينـــادي علـــَخحيـــث الـــص

ون إليه، والسوق يـشهد حركـة كبيـرة ُرَتـْشُوبعضهم يصرخ، وبعضهم يغني ليجذب الم

ا مــن البحــر، والــسوق هــو َهــوَتـِ حيــث األســماك الطازجــة التــي خرجــت ل؛مــن الــشراء

 غـروب َعَال مـإن الصباح الباكر، وال ينفض ا في القرية، يبدأ مًامَحِدْالمكان األكثر از

  .الشمس

 أن أشـــاهد ي علـــرَ منزلـــة أصـــىوفـــي أثنـــاء العـــودة مـــع شـــاهين إلـــ: يقـــول عابـــدين

ة َيقـِ وهي مدرسه جميلـة تحـيط بهـا حد، التي تقع بالقرب من مصنع التعليبهمدرست



 

 

٧ 

 ى الـسالم علـ وفي طريق العودة كان شـاهين يلقـي، فيها أنواع األشجار والزهورَسِرُغ

 وسـألني ، وفي نهاية الجولـة عـدنا إلـى المنـزل، وكأنه يعرف كل القرية،هُلِابَقُ يـْنَكل م

 فأخبرتــه أنهــا حيــاة صــعبه ليــست ســهلة وال ، فــي حيــاة الــصيادينيشــاهين عــن رأيــ

 فالنــــاس هنــــا يكــــافحون ويعملــــون ويتعرضــــون لكثيــــر مــــن ،يــــسيرة كمــــا كنــــت أظــــن

ون فيمــا بيــنهم فــي الحــزن والفــرح، ورغــم صــعوبة  ورغــم ذلــك فهــم متعــاون،المخــاطر

 ، العـيش بيـنكمى إال أنه يوجد بهـا مـا يـشجع علـ،الحياة ومشقتها في قرية الصيادين

 فــأي إنــسان ينتمــي لقــريتكم عليــه أن يفخــر ،ا مــنكمً أن أكــون واحــدىومــا زلــت أتمنــ

  .بعمله وقريته قرية الصيادين

 


