
 

 

ماذا ٌشــرب األطـفـال 

 احمد بوزفور                                       
 

فً البداٌة لم ٌكن الحادث ٌثٌر ؼٌر الضحك، كان الرجال ٌقهقهون حتى تتشوه وجوههم وتدمع أعٌنهم، أما النساء فقد كن 
وقد كان الحادث .  نظراتهن خوؾ أن ٌسمعهن الرجالووارٌن فً خفوت وقد احمرت وجناتهن وٌضحكنٌتناقلن الحدٌث متهامسات، 

وربما بدا للبعض سخٌفا وتافها ال ٌستحق الضجة التً أثارها، ؼٌر أن الشٌوخ واألعٌان وأعضاء الجماعة القروٌة . مضحكا فعال
وآباء التالمٌذ أجمع رأٌهم فً األخٌر على أن المسألة خطٌرة جدا وأنها تستلزم تصرفا حاسما وسرٌعا وإال أفلت األمر من أٌدي العقالء 

ولكن ما هو الحادث بالضبط؟ وماذا وقع فً دار الحاج عبد القادر التً خرجت منها ... وؼرقت الدواوٌر كلها فً السٌبة والفساد
الشائعة فً تلك اللٌلة الباردة الممطرة؟ 

 
شّطبت أوال من التراب والؽبار، وفرشت . كانت الحجرة الخارجٌة فً الدار قد أعّدت بسرعة قبٌل الؽروب فً انتظار الضٌوؾ

وكان الحاج عبد القادر ٌعد مقادٌر . البسط، وفوقها فرشت الزربٌة الجدٌدة، ومدت البطانٌات فً أطراؾ الزربٌة ووضعت الوسائد
كان ٌعرؾ ماذا ٌرٌدون ولكنه لم ٌكن ٌعرؾ بدقة كٌؾ . متساوٌة من الماء الساخن للوضوء فً أوان صؽٌرة حٌن قدم أوائل الضٌوؾ

هو الذي دفع الشرفاء للتدخل، إنه ٌخاؾ منً، هل أكون صلبا هذه : سٌنتهً األمر فً األخٌر ، وكان ٌقول لنفسه وهو ٌصب الماء
اللٌلة؟ وإلى أي حد ؟ وكان الشرفاء قد وصلوا ووصل معهم إمام المسجد وبعض الشٌوخ وأربعة أو خمسة من الطامعٌن فً مرقة 

. وأخٌرا وصل خصم الحاج عبد القادر، كان ٌنبؽً أن ٌصل مع الناس، ولكنه أراد أن ٌتدلل كما ٌبدو. العشاء
 

بدأ خماسا، ومع الحاج عبد القادر نفسه، ولكنه رجل بخٌل شحٌح، وٌدخل رجله فً كل حفرة، ". حمادي "كل الناس ٌعرفون 
الذي ٌحضره فً الؽابة، وٌرعى الماشٌة بالربع ، وأوالده الثالثة ٌرعون للناس، وٌرد كل واحد منهم "الفاخر"ٌتابع الخمس وٌبٌع 

على أبٌه المبلػ الفالنً سنوٌا، وهكذا أخذ ٌشتري األرض وٌؽٌر رجام الحدود، وٌبعث حقوقا قدٌمة وقرابات منسٌة، وٌزاحم أصحاب 
ولكنه هذه المرة وقع مع الحاج عبد القادر، وقد أقسم بكل األٌمان أنه لن ٌتراجع ولو وصل األمر إلى الرباط، وحرث . الملك واألصول

األرض، وجاء حمادي فأعاد حرثها، وكادت األرواح تسقط، وسّجل كل واحد منهما دعوى وهاهم الشر فاء ٌتدخلون، فكٌؾ سٌنتهً 
األمر فً أألخٌر؟ 

صلى إمام المسجد المؽرب بالضٌوؾ، وصلى معهم الحاج عبد القادر بعد أن شده أحد الشرفاء فً حزم صامت من كمه 
وأوقفه فً الصؾ إلى جانب حّمادي، وكان الظالم قد انتشر حٌن وضعت الصٌنٌة الكبٌرة فً الوسط أمام الفقٌه السً بن علً، 

. وأدخلت المجامر وارتفع اللؽط، ولم ٌكن الطفل قد وصل بعد
 

خرج مع األطفال من المدرسة فً الخامسة، وكان علٌه أن ٌسٌر مع أطفال دواره خمسة كٌلومترات فً الظالم والمطر 
ولذلك لم ٌصل إلى الدار حتى كان الضٌوؾ ٌشربون الكأس الثانً من الشاي، وكانت الحجرة الخارجٌة الكبٌرة دافئة بمجامر .. والبرد

وٌبدو أن الضوء واللؽط المرتفع قد جذبا الطفل فلم ٌدخل الدار لٌأكل وٌستدفئ، ولكنه دخل .. النار وأنفاس الضٌوؾ وحرارة الحدٌث
كان . وساد الصمت، وتطلع إلٌه الضٌوؾ. وحٌن بدا فً الباب صؽٌرا ومبتال كالكتكوت كان شكله ؼرٌبا. مباشرة إلى الحجرة الخارجٌة

ٌحمل كرارٌسه تحت سترته الصؽٌرة المشتراة من الخردة، وأقالمه فً جٌوب السترة، أما حقٌبته الصؽٌرة فقد أدخل فٌها رأسه على 
شكل قبعة عسكرٌة، وكانت وجنتاه الصؽٌرتان مبتلتٌن بالمطر والدمع، كان ٌبكً، من البرد فٌما ٌبدو، وربما دون أن ٌشعر، وفً 

البداٌة ضحك البعض وهم ٌنظرون إلى هٌئته الؽرٌبة، وعلى الخصوص إلى الحقٌبة القبعة، وسرعان ما استجاب الطفل وأخذ ٌضحك 
 الشاي والزربٌة الجدٌدة، فتقاطرت كركرته الصؽٌرة كالزجاج المكسر على ذقنه المبتلة ورأىأحس بالدؾء واألنس .. هو اآلخر

". القاضً وصل: "والمحببة من البرد، وارتفع الضحك فً الحجرة الطوٌلة الممتلئة الدافئة، وقفز الحاج عبد القادر وهو ٌضحك قائال
. حمل ابنه الصؽٌر ونزع حذاءه وسترته ثم خلع أحد جلبابٌه الصوفٌٌن وألبسه ابنه، فضاع فٌه الطفل وازداد انكماشا فً حضن أبٌه

وناوله كأس " تسخن وتشرب الشاي ثم تسلم على الضٌوؾ وتقبل أٌدٌهم: " حمله أبوه إلى رأس الحجرة وأجلسه إلى جانبه وهو ٌقول

 دٌوان السندباد  



تحدثوا أوال عن المدارس واألطفال والمساجد، وكرر ... الشاي فتلقفه الطفل ملهوفا، واستأنؾ الضٌوؾ حدٌثهم ونسوا الطفل تماما
سً بن علً مالحظته الدائمة أن على األطفال أن ٌقضوا عطلهم المدرسٌة فً المساجد لٌتعلموا القرآن، وأن األمر إذا استمر على هذه 

 ما ٌتعلمه األطفال فً ان بعض الشرفاء والحظ أحد المتطفلٌن  واستلطؾ...الحالة فلن ٌمر جٌل واحد حتى ٌكون القرآن قد رفع
وحاول سً عمر المشرؾ . وهو ال ٌعرؾ ما معنى ذلك كله، وإلى أٌن ٌمكن أن ٌصلوا به" فأر– قط – معزة : "المدارس ال ٌزٌد عن

، وروى أحد الشرفاء حدٌثا نبوٌا شرٌفا، ثم 14على المستوصؾ الطبً فً السوق أن ٌدافع عن المدارس، وتحدث أحدهم عن القرن 
رفع .. وكان الشرٌؾ سٌدي عبد الكبٌر هو الذي فعل ذلك... عم الصمت وانتظر الجمٌع أن ٌبدأ أحدهم العودة إلى حدٌث األرض

 الجمٌع فانطلق" إٌوا أحمادي ماذا قلت؟ المخزن أحسن أو المفاهمة؟: "مسبحته قلٌال ونظر إلى حمادي بابتسامة صؽٌرة وقال
ولكنه كان ٌخلع على . ٌتكلمون، ورد حمادي مؽمؽما، أما الحاج فقد كان ٌتابع الحدٌث بانتباه مركز، وٌدرس األجوبة، وٌقرأ ما خلفها

وٌبتسم ساخرا حٌن ٌتكلم خصمه، وإن كان ٌحرص على أن ال ٌجعل ابتسامته جارحة، كان ٌرٌد أن ٌراها ’ وجهه سحنة الالمباالة
الناس وأن ٌقرأها، ولكن دون أن ٌحكموا علٌها حكما نهائٌا، وكان الجمٌع ٌتفقون على كالم سٌدي عبد الكبٌر حٌن ٌكون عاما كأن 

ٌتحدث مثال عن أن المخزن بحر الداخل إلٌه مفقود والخارج منه مولود، أو أن ٌتحدث عن المحبة واإلخاء واإلسالم وحب آل البٌت، 
ولكنه حٌن ٌدخل فً صلب الموضوع تتقاطر التفصٌالت من جانب حمادي والحاج عبد القادر من هنا وهناك، وتنبعث النزاعات القدٌمة 

والجدٌدة والخصومات والحرث وشبر األرض والمحاصٌل واألقسام والتأكٌدات والتهدٌدات حتى لٌكاد المراقب األجنبً ٌضٌع وٌحكم 
نهائٌا بال جدوى الحدٌث كله، ولكن سٌدي عبد الكبٌر كان ٌعرؾ الرجلٌن جٌدا، وربما كان قد انتهى منذ زمن إلى نتٌجة معٌنة ٌحملهما 

وفً ؼمرة الحدٌث، وبٌنما كان الحاج عبد القادر ٌمد ٌده الٌمنى شارحا أو مهددا أم متسامحا، وصوته ٌلعلع فً الفضاء الدافئ . علٌها
.  االستنكار أو التأٌٌد وقؾ الطفل دون أن ٌنتبه إلٌه أحدمؽماتوسط غ

 
خلع أوال جلباب أبٌه ثم باعد بٌن رجلٌه، وبهدوء وال مباالة، وكأنه وحده تماما ولٌس فً حجرة مفروشة وملٌئة 

ال ٌدري أحد ما إذا كان .. بهدوء وال مباالة أدخل ٌده فً فتحة سرواله األمامٌة وأخرج عضوه الصؽٌر المنكمش وأخذ ٌبول.. بالضٌوؾ
قد قصد ذلك أوال، ولكنه كان ٌبول وسط الصٌنٌة تماما، وكانت بعض الكؤوس تمتلئ والرشاش ٌتطاٌر على جلباب ولحٌة سً بن علً 

الحاج عبد القادر .. عقدت الدهشة ألسنة الجمٌع، وكانوا ٌنظرون إلى الطفل دون فهم أو دون تصدٌق. ووجوه القرٌبٌن من الصٌنٌة
كان أول من استرد و وعٌه فخطؾ الطفل بٌن ٌدٌه بسرعة وهو ٌسب فً صوت صارخ متداخل ؼٌر واضح كأنه لم ٌخرج بعد من 

وتجرأ بعض الحاضرٌن على الضحك، وابتسم الكبار، أما الفقٌه سً بن علً فقد كان ٌنفض جلبابه . حالة الدهشة التً عمت الجمٌع
... ثم ضاحكا مدارٌا بالنظرات وسمع الضٌوؾ صرخات الطفل الحادة من الداخل... ولحٌته ؼاضبا فً البداٌة ثم مبتسما فً خجل

المسألة مضحكة وعجٌبة، فكٌؾ فعل الطفل .. ولكن المسألة.. إنه طفل على أي حال.. ربما قتله... وكانوا ٌعرفون الحاج عبد القادر
كان ذلك التفسٌر ..  التفسٌرات والتعلٌالت تتناقل بٌن الضٌوؾ، ولكن تفسٌرا واحدا لفت انتباه الجمٌع وأدهشهموأخذتذلك؟ ولماذا؟ 
هل ٌمزح سً عمر؟ ولكن وجهه كان جادا، وهو مؤمن بما ٌقول، " الطفل سكران"قال فً حسم . سً عمر" الطبٌب"الذي أعطاه 

 أن انتهت ضجة وبعدوانتظر أن ٌنتهً الحاج عبد القادر من مسح الزربٌة بالماء الساخن، وتبدٌل جلباب الفقٌه، وتؽٌٌر الصٌنٌة، 
المسح والؽسل والتنظٌؾ ودخل الحاج إلى الدار وهو ٌتعود وٌستؽفر، تابع سً عمر شرحه فقال إنه الحظ ؼرابة حال الطفل منذ دخل، 

ثم إنه قلب كأس الشاي على الزربٌة . إن إفراؼه الحقٌبة من الكرارٌس ووضعها على رأسه كالقبعة، ثم الضحكة الؽرٌبة التً حٌانا بها
هذه المضحكة األخٌرة، وقال سً عمر إنه ٌرى الكثٌر من السكارى فً المدٌنة وإن هذا ... ثم فً األخٌر هذه ال.. دون أن ٌالحظوا ذلك

وتكلم الجمٌع والحظ بعضهم أن الخمر تباع جهارا فً بعض الدواوٌر، وحٌن ذكر .. ثم اقترح أن ٌشموا رائحة فم الطفل.. حالهم تماما
الفقٌه سً بن علً بأن طباخ المدرسة الذي ٌطبخ الحرٌرة للتالمٌذ فً النهار مشهور بالسكر والحشٌش ازداد اقتناع الحاضرٌن 

 وعرضوا األمر على الحاج القادر فاستؽفر هللا وبسمل وتعوذ واستنكر ذلك بقوة، ولكنهم حملوه على التفكٌر فً". الطبٌب"بتفسٌر 
 بعد ألي، وأخٌرا أخرج لهم الطفل فشموا فمه واحدا واحدا، وكانوا ٌشمون فعال كما ٌبدو رائحة ؼرٌبة لم ٌفهموها، وحٌن قرر المسألة

وهمس فً أذن جاره حتى ال )اقتنع الجمٌع، وشرح لهم بأن البٌرة تضحك شاربٌها بدون سبب، وأنها " البٌرة"أنها رائحة " الطبٌب"
وفً ؼمرة االهتمام الجدٌد تراجعت قضٌة األرض إلى الوراء، وسهل على الشرٌؾ سٌدي ... وفهم الجمٌع (ٌحرج أسماع المتحرجٌن

عبد الكبٌر أن ٌجد حال مؤقتا قبله الخصمان بسرعة لٌتفرؼا مع الناس فً مختلؾ الدواوٌر لهذه المشكلة الطارئة وخلفٌاتها 
... الخطٌرة

 
أما الطفل الذي كاد أبوه ٌزهق روحه الصؽٌر تلك اللٌلة، فإنه سكت عن الصراخ والنشٌج تدرٌجٌا، وكفكؾ دموعه، وبعد أن 

كخ : وأؼرق فً الضحك... تعشى واستكان إلى الدؾء فً جوار أمه التً كانت تنصحه دائما بأن ال ٌبول فً سرواله، تذكر ما وقع و
وابتسمت األم وهً تنظر إلٌه فً دهشة ثم أؼرقت فً الضحك هً األخرى ... كخ كخ كخ كخ– أال تستحً؟ قالت أمه ... كخ كخ كخ

: وهً تشٌر إلٌه بسبابتها
 ... كخ كخ كخ ... هللا ٌمسخك... الشٌطان... كخ كخ كخ 

 
 
 
 

 


