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تقدمي

تيري غارسيا
الرئيس التنفيذي للعلوم واالستكشاف
جمعية ناشيونال جيوغرافيك
متثل جوهرة مسقط مرشوعا استثنائيا يف عامل العلوم واالستكشاف ليس بسبب
اإلنجازات التي حققتها واإلنجازات التي مازالت تحققها حتى اآلن وإمنا أيضا بسبب
القيم اإلنسانية التي تجسدها.
إن روح الجوهرة هي نفس الروح التي اهتدى بها املالحون العرب األوائل الذين أبحروا
بكل بسالة من ُعامن إىل مياه مل يطأوها من قبل لفتح طرق جديدة للتجارة إىل الرشق.
إنها روح املغامرة واالستكشاف واالنفتاح عىل ثقافات مختلفة وتجارب جديدة .ومام
ال شك فيه أن سامت الشجاعة واإلقدام والعزمية والتصميم التي أبداها طاقم الجوهرة
هي املرآة الحقيقية لرتاث ُعامن البحري العريق وللروح اإلنسانية األصيلة.
وتعد جوهرة مسقط مثاال ساطعا ملا ميكن تحقيقه من خالل التعاون الدويل ،فقد
اجتمع خرباء من كل أنحاء العامل لبناء هذه السفينة الرائعة واإلبحار بها من ُعامن إىل
سنغافورة .كام أن هذا املرشوع يوضح ما ميكننا تحقيقه بالعمل سويا بروح من التسامح
والصداقة.
فضال عن ذلك ،فإن الجوهرة تهدينا إىل كيفية االستفادة من دروس املايض يف حارضنا
ويف مستقبلنا .إن هذه القصة التي تسطرها هذه الصفحات تدفعنا إىل النظر إىل العامل
بعيون جديدة ليك نتعلم منها ومن كل ما شهدته من أحداث.
تلك هي روح جوهرة مسقط ،فلتحيا هذه الروح دامئا وأبدا.
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الفصل األول

من حرامل
إلى قنتب
بناء جوهرة مسقط
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قال

لوالدته إنه قد اكتفى من البحر وأت ّم رحالته البحرية ،وأنَّه لن يغادر
الوطن مر ًة أخرى.
عند مقابلته ألول مرة ،غال ًبا ما يُعلق الناس عىل عينيه .فهو يتمتع بعينني
خرضاوين زاهيتني ثابتتني ،صافيتني وكأن البحر ينعكس فيهام .ويتجىل البحر
أيضً ا يف خديه األشهبني يف تناغم تام مع إطالق لحيته السوداء الكثيفة أو حلْقها.
اسمه صالح بن سعيد الجابري ،عمره اثنان وأربعون عا ًما ،وهو من البحارة
املحنكني القدامى حيث قىض يف البحرية السلطانية العامنية خمسة
وعرشين عا ًما من عمره ،وينحدر من قرية حرامل الساحلية.

g

تصطف قوارب الصيد امللونة عىل امتداد الرمال وتنحني انحناءة بسيطة مع
محيط بحرية تتخللها صخور سوداء مهيبة عىل جانبيها ،وتتدىل شبكات صيد
مهرتئة عىل جوانب بعضها يف انتظار الغد!
ويف رقعة نفيسة من الظل ،جلس رجل أشهب الوجه تحت سقف بدايئ مرتك ًزا
عىل أربع دعامات وأخذ يُجري بعض اإلصالحات عىل شبكة صيد .بينام عىل
الطرف الجنويب من الشاطئ بالقرب منه ،يلعب أربعة أطفال كرة القدم.
ويف لحظة ما ،توقف هؤالء األطفال يف منتصف املباراة ملراقبتنا بأعني ميلؤها
الفضول .ويف أثناء ذلك ،رسا قاربان يف مرىس الخليج ،وقفز صبي صغري بينهام
لتف ّحص شباك الصيد.
عينا صالح الخرضاوان الحادتان تتفقدان املشهد .وكام يقول صالح ،ظل الصيد
املهنة األساسية يف قرية حرامل لسنوات عديدة .فقد كان والده صيادًا وكذلك
جده أيضً ا.
ويعقب قائالً ،تتميز مياه بحر عامن بدفئها وبكونها أرضً ا خصبة ألسامك التونة
والهامور والكنعد والشبوط .ولعصور ،كان العامنيون ينطلقون قبل رشوق
لحل
الشمس يف رحالت الصيد .يستيقظ اآلباء واألبناء قبل رشوق الشمس ّ
شباكهم وينطلقون إىل البحر عاقدين آمالهم عىل صيد كمية كبرية من األسامك
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قبل منتصف النهار ،وعندما ترضب الشمس شبه الجزيرة العربية عىل مدار
الرسطان ،يكون الوضع يف غاية الصعوبة .ولكن الحرارة مل تفت يف عضدهم أبدا.
فببساطة شديدة يقومون بلف مصارهم (أغطية الرأس) حول وجوههم
ويغوصون يف بدن السفينة ،لحامية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة قدر
اإلمكان وميتنعون عن تحريك عضالتهم .وهناك ينتظرون ،وينصتون باهتامم
بالغ إليقاع األمواج والرياح التي تهمس مبا هو آت وباملكان الذي تتوفر فيه
األسامك.
هكذا نشأ صالح وترعرع ،كان يستلقي يف قاع قارب صيد والده ،حيث تالطم
األمواج ببدنه بلطف ،وبال شك كان بدن قارب الصيد بالنسبة للعامنيني ،أمثن
مرياث انتقل من اآلباء إىل األبناء .إنه املكان الذي يرتىب فيه الصبية ويكربون ،فهو
املهد وهو املعلم وهو املدرسة.
ويتابع قائالً“ :رمبا كان هذا ،هو الذي غرس حب البحر يف قلبي أو رمبا أكون
ببساطة شديدة قد ُولدت من أجل البحر”.

g

ُولد صالح بن سعيد الجابري يف فرتة زمنية مميزة يف تاريخ عامن ،ويف تاريخ
العامل بشكل عام ـــ نهاية عرص وبداية آخر .كان العام  :1969كان العرص القديم
آخذًا يف الزوال ،ويف أعقابه ،كانت الدول املستقلة حديثًا تكافح من أجل استعادة
هويتها .وقد بدأت ديناميات الدولة يف التحول بالتزامن مع اكتشاف غري مسبوق
وهو النفط .ويف السابق ،كانت عامن دولة متخلفة ومنعزلة عن معظم دول
العامل ،وكانت عىل وشك الدخول يف مرحلة التحول.
وإزاء هذه الخلفية ،اعتىل العرش حاكم ثاقب البصرية هو السلطان قابوس بن
سعيد املعظم الذي كان ومازال يتطلع إىل دور عامن التاريخي لتكون رشيكا
يف التجارة واملالحة ،وناشد العامنيني كافة للمشاركة يف استعادة تراث السلطنة
املجيد .ويف ظل املناخ الدويل الدافئ ،بدأت عامن يف االنفتاح عىل جريانها وعىل
العامل.
عندما توىل حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس مقاليد الحكم ،كان صالح
يبلغ من العمر عامني .يف ذلك الوقت ،مل يكن يف قرية حرامل سوى مدرسة
واحدة لتعليم القرآن الكريم .وكان األطفال يسافرون إىل مدرسة عىل شكل
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خيمة يف قرية سداب املجاورة عىل بُعد بضعة كيلو مرتات ،لتلقي دروس يف
مواضيع أخرى مبا فيها اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.
وأضاف صالح“ :كان التنقل سهالً ،السيام إذا ذهبت عن طريق البحر”.
كانت املشكلة ،أنه بني قرية حرامل وسداب توجد سلسلة من الصخور املسننة
التي كانت تحرس ساحل مسقط وتعزل قراها الساحلية عن بعضها البعض .ويف
سبعينات القرن املايض مل يكن قد تم بناء الطرق من وإىل قرية حرامل؛ لذلك
كان القارب ينتظر األطفال عند البحر لنقلهم إىل سداب كل صباح .لكن ،تخيل

قوارب الصيد تصطف يف حرامل انتظارا لرحلة اليوم التايل

ما يحدث إذا تأخر أحدهم ......
يشري صالح إىل ندبة بجوار عينه اليمنى.
“إذا تأخرت عن القارب دقيقة واحدة ،ومل تلحقه ،فهذا يعني أن ستتسلق
الصخور ــ منحدر من ثالمثائة مرت ـــ فضال عن معاناة الشعور بالحرج لوصولك
متأخ ًرا ساعة عن ميعادك ،ووجهك يتصبب عرقا ،ورائحتك الكريهة ،واإلجهاد”.
أتم صالح دراسته وهو يف سن السادسة عرش .وذات يوم ،زاره ابن عمه ملناقشة
إمكانية السعي للحصول عىل وظيفة يف سالح الجو السلطاين العامين .وكانت

فرصة رائعة ال تسنح إال ألكرث الطالب تفان ًيا .وكانت إجراءات القبول فيها صارمة.
ولكن صالحا أخذ دراسته عىل محمل الجد ،وكان يحقق عىل الدوام درجات
جيدة ،ومبباركة والديه ،خاض االمتحان واجتازه بنجاح وتم قبوله يف سالح الجو
السلطاين.
عظيم ،بيد أنه كان هناك يشء ما خطأ“ .اعرتاين هذا الشعور
وكان ذلك رشفًا
ً
الرهيب .وكأنني قد خنت نداء البحر ”.يف غضون ساعتني من قبوله يف سالج
الجو ،فر صالح هاربًا والتحق بالبحرية السلطانية العامنية مجندا.
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وبينام

كانت شاحنته تسري يف الدوار الذي يقف يف وسطه قارب خشبي
تقليدي ،ملح صالح بطرف عينه حركة غريبة ،برز رأس صغري من بدن سفينة
يدوية الصنع تعرف باسم بدن ونزلت برسعة ،ولدى خروجه من الدوار متجها
إىل اليمني بجوار أحد املقاهى ،تحركت الشاحنة ببطء عىل طول الشوارع
املتعرجة ،ضغط صالح عىل املكابح برفق ،ليغري اتجاهه ليك يتفادى مجموعة
من املاعز التي يتدىل الصوف امللون الذي يغطي أجسادها مثل الشعر املعقود.
ولدى وصوله إىل الشاطئ ،أوقف شاحنته وسكنت للحظة .يف الطرف الجنويب من
الشاطئ ،املزين بخلفية من الصخور الذهبية ،حيث متتد مظلة خرضاء مفروشة
يوجد تحتها كابينتان محمولتان .أوقف صالح محرك شاحنته وفتح الباب وترجل
عىل طريق مملوء بالحىص يؤدي إىل موقع العمل .هنا ،استمع رجل يرتدي
بنطال العمل إىل صوت وقع أقدام واستدار لريى من القادم.
رفع يده اليمني محي ًيا وملوحا وقال“ ،مرحبا بك يف قنتب”.
تقدم صالح إىل األمام وتصافح الرجالن .قدم صالح نفسه قائال“ ،صالح الجابري،
أعمل يف البحرية السلطانية العامنية”.
فرد عليه الرجل الذي يرتدي بنطال العمل “إريك ستابلز .عامل آثار بحرية”.
نظر صالح باتجاه وسط الخيمة .مكان جلوسها .وغمغم قائالً “رائع ”.مل يتصورها
عىل تلك الهيئة.
انبعث من موقع العمل رائحة امتزاج قطع الخشب مع ملح البحر وقسوة حرارة
شمس أبريل.
إنها أخشاب “أفزليا أفريكانا ”.انحنى إريك ليلتقط قطعة أخرى من الخشب
الضارب إىل الحمرة ،وأعطاها للبحار .رفعها صالح نحو أنفه .رائحتها خفيفة

وغريبة .قال إريك “إنها من غانا“ ”.كانت املهمة شاقة جدا ،لكننا لحسن الحظ
حصلنا عىل هذه النوعية من األخشاب”.
مرر صالح يده عىل الحبوب املتشابكة.
“ويتميز خشب أفازليا بكثافته وقوته وصالبته غري العادية .لكن هذا بحد
ذاته ميثل تحديًا ،حيث ينبغي صنع ألواح خشبية مقوسة من هذه األخشاب
املستقيمة”.
أىت من الشاطئ أربعة شبان يركضون حاملني عىل أكتافهم ،لوحا خشبيا بدا مرنًا
قميصا منقوشً ا.
كاملطاط وإىل جانبهم كان يرتيض رجل مرتديًا ً
تنحى صالح وإريك عن الطريق عندما اقرتبت املجموعة من الخيمة ،التي
يوجد تحتها عارضة خشبية طويلة يحيط بها إطارات ترتفع إىل األعىل ،تحدد ما
سيشكل بدن السفينة .ويوجد فوقه خمسة صفوف منحنية وبناء عىل سلسلة
من األوامر ،انزلق اللوح الخشبي الجديد يف مكانه املحدد بدقة متناهية.
قال إريك“ ،عادة ما يتم بناء القارب املخيط من الداخل إىل الخارج ”.أما الخطوة
األوىل األساسية فهي تشكيل األلواح الخشبية بحيث تكون عىل نفس املستوى.
وألجل القيام بذلك ،يجب عىل بابو وباقي أعضاء الفريق أن ثني تلك األلواح
الخشبية ”.وأشار إىل صندوق خشبي طويل بسيط بدايئ املظهر بالقرب من املاء.
وقال إريك “إنه صندوق البخار”.
“عموما يخضع كل لوح خشبي لحامم ساونا قبل أن يتم إرساله إىل “رف
التعذيب” حيث نقوم بتطويعه وثنيه إىل الشكل املراد باستخدام املشابك .وال
ينبغي أن تزيد الفرتة الزمنية لربود األلواح عن دقيقتني ،لذلك يجب أن يكون كل
يشء مثال ًيا قبل أن يتم تعريض األلواح للبخار .وذلك يعني أن النجارين يشذبون
األلواح بدقة باستخدام قلم من هذه األقالم”.

تسخني األلواح الخشبية بالبخار ليك تصبح أكرث مرونة،
ثم تثبيتها عىل الشكل املنحني املطلوب
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“ويرسمون بحافة القلم عىل الجزء العلوي من اللوح الخشبي الذي تم تثبيته
أوال ،أما الحافة األخرى من القلم فيتم غمسها يف الطالء ويتم متريرها عىل طول
اللوح الخشبي الذي سيتم تركيبه ،ورسم خط يساعد يف محاذاة هذا اللوح
الخشبي مع سطح اللوح األول”.
شاب يرتدي قبعة بيسبول يعمل عىل الجانب
وبينام يتحدث إريك ،كان هناك ٌّ
األيرس من بدن السفينة الذي كان يكرب شيئا فشيئا .ثم توقف ليك يغمس طرف
القلم يف علبة طالء أحمر اللون .قدمه إريك قائال“ ،هذا ساجد فاالبيل أحد
النجارين الذين يعملون معنا” استدار ساجد باتجاه صالح وأومأ برأسه محي ًيا.
بدأ بدن السفينة الذي يبلغ طوله ستني قدما يف التبلور مع تركيب اللوح خشبي
تلو اآلخر والقطعة تلو األخرى ليأخذ شكل قارب بتيل ،وهو عبارة عن سفينة
ذات طرفني متشابهني حيث رؤوس مؤخرة السفينة عىل شكل نبتة الربسيم
الثالثية املوجودة عىل أوراق اللعب وكذلك قوائم املؤخرة.
قال إريك“ ،إن تصميم الجوهرة مستوحى من تحليل حطام سفينة البيليتونج
( )Belitungالتي تم اكتشافها قبالة سواحل أندونيسيا يف عام ”.1998
سأله صالح “هل كانت سفينة عربية؟”
أضاف إريك قوله“ ،اتضح من تحليل بناء السفينة أنها نشأت يف منطقة غرب
املحيط الهندي ورمبا من شبه الجزيرة العربية” وقد كان هذا االكتشاف مبثابة
طفرة تاريخية ،حيث أنه يزودنا بأدلة مبارشة عن كيفية بناء سفينة يف هذا
العرص” واتجه إىل مكان ظليل حيث يجلس رجالن يقومان بلف قشور النارجيل
بني أصابعهم.
“كام تعلم ،كان يتم تشبيك السفن العربية القدمية بطريقة الخياطة ،ومل يكن
للرباغي أواملسامري وجود يف منطقة املحيط الهندي حتى القرن السادس عرش
أي عند وصول الربتغاليني ”.وتناثرت خيوط الكتان الذهبية عىل الرمال عىل
مقربة من عامل الحبال حيث جلس صالح القرفصاء ليأخذ عينة منها وأخذ يلفها
بني أصابعه .قال إريك“ :ألياف جوز الهند” هذه الحبال منسوجة من ألياف
النارجيل .وقد تم تحليل العينات املأخوذة من حطام البيليتونج تحت املجهر
ولكن املالحظة األولية أفادت إىل إمكانية استخدام مزيج من أوراق الكركديه أو
نبات الجوت ،واملانيال والنارجيل.
سيتم إزالة القوالب التي بنيت عليها األلواح مبجرد اكتامل السفينة
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قد أجرينا اختبارات عىل النباتات األربع ،حيث قمنا بغمر كل منها يف مياه البحر
ملدة ثالثة أشهر .فتحلل املانيال أما الجوت ففسد تقري ًبا .أما الكركديه فقد تحمل
مياه البحر بدرجة معقولة ،لكن ألياف جوز الهند كانت أفضلهم إىل ٍ
حد بعيد.
قال صالح“ :كان استخدام ألياف النارجيل واسع االنتشار لعدة قرون ،أليس
كذلك؟”
أومأ إريك قائالً“ :بىل ،لقد كان االستخدام واسع االنتشار ،باإلضافة إىل أنه قد
ثبتت فاعليته بالفعل يف السفينة صحار”.
نظر صالح إىل السفينة الخشبية املألوفة املذكورة ،سميت عىل اسم مسقط رأس
الشخصية األسطورية السندباد البحري ،أبحرت السفينة صحار بنجاح من عامن
إىل الصني يف عام  1980إىل عام  .1981كانت رحلة سندباد مبثابة ٍ
حدث بار ٍز
بالنسبة لعامن ،ألنها وضعت تقاليدها البحرية يف دائرة الضوء .وحال ًيا ،تقف
السفينة بكل فخر يف وسط دوار البستان .كان صالح قد مر من هذا الدوار
بسيارته خالل رحلته من حرامل إىل قنتب.
قال إريك“ :هذا بابو ،نجار السفن ،الذي امتهن هذه املهنة منذ أن كان يف
قميصا منقوشً ا ويقوم
الرابعة عرشة من العمر ”.وأشار نحو الرجل الذي يرتدي ً
بتوجيه عملية تركيب األلواح الخشبية.
صالح“ :هذا رائع”
أضاف إريك“ :الشباب يلقبونه باألستاذ ،وأملنا أن يزدهر بناء القوارب التقليدية
مرة أخرى يف عامن قري ًبا”.
“هل هذا يعني أنك تقوم بعمل كل يشء يدويًا؟”
إريك“ :هذا هو املبتغى ،وانتهى بنا األمر إىل طلب ماكينات لصنع الحبال ،ولكن
الشباب أرصوا أنها ليست اسفنجية مبا يكفي لسد الثقوب؛ لذلك ،فقد قمنا
بشحن ألف قطعة من جوز الهند من صاللة ،وقمنا بسحقها باليد”.
سأل صالح“ :ما هي الكمية التي ستحتاجها السفينة؟”

تشبيك األلواح بحبال مصنوعة
من ألياف النارجيل
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إريك“ :آالف املرتات ،حوايل  130,000مرت لعمل كل يشء بداية من الخياطة
وحتى تجهيز الحبال واألرشعة والصواري”.
“ما هي نوعية تجهيزات األرشعة والصواري؟”
إريك“ :ملا ال نذهب ونلقي نظرة عليها؟ أود أن أشاهد صناع األرشعة ”.وأومأ إىل
أسفل الشاطئ ،ونهض صالح من وضعية القرفضاء التي كان يجلسها.
خرج الرجالن من تحت ظالل خيمة البناء وسارا تحت أشعة الشمس الحارقة،
انحرس وتقاذفت األمواج اللطيفة أموا ًجا قليلة متكرسة ،وكان عىل الرمال رشا ٌع
مستطيل يتكون من قطع من القامش طول كل منها مرت مثبتة ببعضها
ٌ
ضخ ٌم
البعض بخيوط موحدة ،وكان هناك اثنا عرش عامال أو نحو ذلك ينحنون عىل
طول الحافة الشاملية من الرشاع ،ومع اقرتاب الضيوف ،نظر عدد منهم إليهم
وتعالت التحيات املألوفة.
رد صالح التحية ونظر إىل القامش وقال“ ،أها ،رشاع مربع”.
قال إريك“ ،صحيح” وأضاف “إن ما يصنعونه اآلن هو رشاع العواصف املزيني”.
صالح“ :إذن ،هي سفينة بصاريني ،أليس كذلك؟”
أومأ إريك“ :بىل ،كان هناك قدر كبري من التخمني ألنه مل يتم استخراج إال
أقل من عرشين باملئة من حطام السفينة األصلية .عىل الرغم من أن مؤخرة
السفينة كانت عالقة بشدة يف الوحل ،يبدو عىل األرجح أن االسفينة األصلية
كانت تحتوي عىل صاريني”.

ينبغي تثبيت العارضة الطوالنية
الضخمة يف مكانها بدقة متناهية
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عىل بُعد أمتار قليلة ،انحنى عامل يرتدي قبعة منقوشة عىل قامش الرشاع،
وضغط عىل إبرة سميكة بقوة ليك متر خالل القامش اليابس.
قال إريك“ ،هذا فهد الشيبي” وأضاف“ ،هو ونور خبريا الخياطة املقيمني لدينا.
ويف الصيف املايض ،أمضيا بضعة أشهر يف بيمبا ملتابعة السكان املحليني ”.وكانت
بيمبا وعامن يتمتعان بعالقات طويلة وعميقة .وشأنها شأن بعض مستوطنات
رشق أفريقيا األخرى ،كانت جزيرة زنجبار ترتبع عىل طرف شبكة املحيط
الهندي ،واستوعبت تأثريات املنطقة املتنوعة آلالف السنني .أما األشياء التي
حافظت عليها فتشتمل عىل تقنيات بناء القوارب وصناعة األرشعة مثل نسج
سعف النخيل وخياطة األرشعة.
تراجع صالح للحظة ومل يقل شيئًا واستدار مرة أخرى نحو الداخل .ثم استقرت
عينا البحار عىل األلواح الستة الطولية الجامثة تحت املظلة الخرضاء ،وعىل
الرغم من أنه مل يكتمل سوى جزء صغري جدا من السفينة إال أن اإلطارات التي
تم تثبيتها يف مكانها تنبئ عن االنحناءات العريضة الرقيقة للسفينة اآلخذة يف
التبلور والنمو.
قال صالح“ ،يا إريك ،ينبغي عيل أن أغادر اآلن حيث أنني مرتبط بتدريس دورة
يف اإلبحار بعد ظهر اليوم”.
رد إريك قائال“ ،حس ًنا ،وأنا أيضا أفضل أن أغادر لتفقد عمل صانعي النموذج،
ميكنك يف املرة القادمة أن تلتقي ببقية أعضاء الفريق ،فهم اآلن يبحثون عن
نوعية جيدة من خشب السدر”.
“زين ،ممتاز ،مع السالمة”.
“مع السالمة”.
تسلق صالح التل امليلء بالحىص عائ ًدا من حيث أىت إىل موقف السيارات وفتح
باب شاحنته ووضع املفتاح يف مكان التشغيل ،توقف املحرك لحظة ،بينام كان
البحار ينظر بعي ًدا إىل البحر ،رمش بعينيه وغري الرسعة وبدأت الشحنة يف صعود
املنحدر خارجة من قنتب.

g

هذه هي القضبان التي سيتم استخدامها
يف إطالق الجوهرة يف البحر
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تركيب الحبال يحتاج إىل مهارة فائقة
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وزير خارجية سنغافورة جورج
يو ،والوزير املسؤول عن الشؤون
الخارجية يوسف بن علوي وأمني
عام وزارة الخارجية السيد بدر
يباركون خطة بناء الجوهرة

اعتقد

صالح الجابري أنه قد ينىس أول لقاء له مع جوهرة مسقط ،لكنه
تلقّى دعوة لزيارتها مرة أخرى يف شهر أبريل وحينها تعرف إىل املزيد عن قصتها.
كان الكتشاف حطام سفينة البيليتونج أصداء واسعة يف كافة أرجاء العامل األثري
وليس بسبب أسلوب بنائها فحسب ،وإمنا أيضا بسبب حمولتها .حيث حدث يف
عام  ،1998يف بالك روك بالقرب من جزيرة بيليتونج ،أن تعرث اثنان من الغواصني
بالسفينة الغارقة ،ليجدا أنها محملة بكنز ،وكشفت أعامل الرتميم أنها كانت
تحمل أكرث من ستني ألف قطعة من الخزف والفضة والذهب .ويعود جزء كبري
من الحمولة إىل ساللة التانغ الصينية مام أكسبها لقب كنز التانغ.
تضمن االكتشاف املعلومات األكرث جوهرية عىل اإلطالق التي تم اكتشافها فيام
يتعلق بطريق الحرير البحري القديم الذي كان يربط بني بالد العرب والرشق
األقىص ،ولكن من عساه أن يستثمر يف عملية الرتميم؟ ويف أحد األيام ،وردت
رسالة يف صندوق بريد جورج يو وزير خارجية سنغافورة ،الذي يقع عىل بُعد
بضع مئات األميال شامل موقع العثور عىل الكنز .وقال يو“ :كانت رشكة اإلنقاذ
غري قادرة عىل بيع الحمولة بأكملها وكانوا عىل وشك تفكيكها ”.ويف أحد األيام،
كتب يل أحد املندوبني رسالة غريبة حدثني فيها عن الحمولة وعرضها عىل
سنغافورة ”.تجاهل يو الرسالة بالكامل ولكن أعاد التفكري فيها مرة أخرى ،وقال
لنفسه رمبا ينبغي عليه أن يقابل املندوب الذي بعثها إليه”.
يل الصور وأقنعني أ َّن سنغافورة
يقول يو“ :جاء املندوب إىل مكتبي وعرض ع ّ
هي أفضل مكان الستضافة الحمولة وأنه ال ينبغي تفكيكها ،ألنه إذا حدث ذلك
فستفقد معناها”.
20

أدرك يو أهمية الكنز ،ولكن التكلفة كانت تفوق قدرات موارد سنغافورة ،وفكر
عىل نحو خالق ،متكن يو من التفاوض للوصول إىل حيازة مشرتكة من ِقبل
مجلس السياحة ومجموعة سنتوسا للرتفيه ومؤسسة خو ،كلها يف سنغافورة.
ويف عام  ،2006كان الوزير يو يف مهمة عمل رسمية يف سلطنة عامن عندما
مر بسيارته من أمام سفينة صحار الخشبية املعروضة يف مكان بارز يف دوار
البستان .يبلغ طولها حوايل ثالثني مرتا ،وهناك رشاعان معلقان عىل جانبي مؤخرة
السفينة .قيل له إن هذه السفينة أبحرت عرب طريق الحرير القديم من منطقة
شبه الجزيرة العربية إىل الرشق األقىص.
فقال له مضيفه معايل يوسف بن علوي“ ،تلك هي سفينة السندباد التي بنيناها
لتحديد كيفية سفر البحارة القدامى من مسقط إىل الصني ،أثبتوا أنهم ميكنوا
القيام بذلك”.
أثار ذلك اهتامم يو “أخربته عن حمولة التانغ والشك الذي راودين من أنها أتت
من الساحل العامين ،وقلت من باب الدعابة‘ ،إذا كان لدينا املال ،هل ميكنكم
بناؤها لنا”.
ولكنه مل يكن يعلم أ َّن العامنيني سيأخذون هذه الفكرة عىل محمل الجد ،ويف
غضون بضعة أشهر ،تلقى الوزير يو كلمة من حرضة صاحب الجاللة السلطان
قابوس بن سعيد أنه قد وافق ليس فقط عىل بناء السفينة ولكن عىل تقدميها
هدية من سلطنة عامن إىل الشعب السنغافوري واإلبحار بها ،إن شاء الله،
إىل سنغافورة .وكانت هذه مبادرة كربى يف مجال التعليم واالسكتشاف وكذلك
حفاظ وتنشيط الرتاث البحري العامين.

g
ومن

يد حريف عىل سقالة ،رسمت فرشاة الدهان خطوطا عريضة عىل صف
من األلواح الخشبية ،مام أسفر عنه لوح بني مائل إىل الحمرة ورائحة نفاذة .قال
رجل ملت ٍح مقرتبًا من صالح“ ،زيت سمك القرش” “أعتذر عن الرائحة الكريهة”.
كانت قطتان تحومان يف الجوار.
مد صالح يده مصاف ًحا قائال“ ،صالح الجابري”.
“مرح ًبا” ،قال الرجل “أنا توم فوسمر ”.يف عام  ،2007كان توم ينقب يف موقع
أثري يف قلهات عىل مثانني ميالً من مسقط ،عندما تلقى مكاملة هاتفية .وقيل
له خالل املكاملة إن حرضة صاحب الجاللة السلطان يرغب يف إعادة بناء سفينة
عىل غرار حطام بيليتونج ( ،)Belitungوقد طُلب من توم أن يقدم يد املساعدة
يف هذا املرشوع.
صالح“ :سعدت بلقائك” وأضاف“ :تبدو يف غاية الجامل”.
توم“ :نعم ،طالء الزيت يضفي عليها ملعانًا رائ ًعا .هذه واحدة من املامرسات
القدمية التي ما تزال مستخدمة حتى يومنا هذا ”.وأومأ توم باتجاه سلم يتكئ
عىل هيكل السفينة“ .ألق نظرة إىل داخل السفينة ،إذا أردت ذلك”.
وأثناء صعوده درجات السلم ،أطل صالح عىل األلواح الخشبية وعىل بدن
السفينة .إذا كان خارجها مث ًريا لإلعجاب ،فسيكون داخلها آرسا ً للقلوب .أضالع
منحوتة يدويًا مثبتة إىل األعىل محاذية لالنحناءة الكبرية لبدن السفينة .وكان
التأثري رائ ًعا محيل الصنع ويف غاية األناقة.
غمغم صالح قائالً“ :ما شاء الله ”.ومثل البجعة ،فكر يف االنتظار بكل صرب ،كان
هناك مثة يشء مليك وفخم يف املنحنيات الرشيقة والواسعة ،وكان هناك يشء ما
خفق له قلب الب ّحار.

ينبغي نحت كل ضلع عىل حدة يدويا حيث ال مجال ألي خطأ

21

وهنا

دق جرس الباب.
صاحت صفاء ،ابنة صالح وهي تفتح الباب“ ،أيب ،إنه األستاذ كريس!”
خرج صالح من غرفة أخرى ،متفاجئًا بالزيارة غري املتوقعة من أحد أعز أصدقائه
يف العامل ،كريستوفر بيجينز ،قبطان متقاعد يف البحرية السلطانية العامنية ،حيث
معلم لصالح ألكرث من ثالثة وعرشين عا ًما.
كان ً
يقول صالح“ :إنني أثق بكريس بكل حيايت ،إنه والدي يف البحر”.
يف عام  ،1987الحظ بيجينز بصفته النائب األول للقبطان عىل منت سفينة شباب
عامن ،الضابط الشاب اليافع وأحرضه عيل إىل السفينة متدربا .واليشء اآلخر
الذي عرفه صالح ،أنه كان يستعد لإلبحار بسفينة إىل اسرتاليا .ويف الوقت نفسه،
تم ترقية بيجينز إىل رتبة قبطان ،وكانت الرحلة األوىل لصالح هي الرحلة األوىل
لبيجينز كقبطان.
حيا الرجل طويل القامة نحيف البنية البنت التي استقبلته عند الباب بانحناءة
بسيطة.
“صفاء ،رائع أن أراك ،كيف الحال؟”
صالح“ ،مرح ًبا كريس ،أهالً وسهالً .تفضل بالدخول واجلس ،ما رأيك يف كوب
من القهوة؟”
الرجل اإلنجليزي األصل الذي نال رشف الحصول عىل الجنسية العامنية يعرف
أكرث مام ينىس.
دخل صالح إىل املطبخ بينام جلس كريس عىل األرض يف املجلس ،وبعد خمس
دقائق ،جاء صالح ومعه إبريق قهوة عامنية وصينية عامرة بالفواكه.
صالح وهو يقطع برتقالة“ :أي ريح طيبة أتت بك إىل هنا؟” ورد عليه كريس:
“إنها جوهرة مسقط كام ترى”.
فكر صالح :هي مرة أخرى؟ فقد اعتقد أنه قد أخرجها من باله.
كريس“ :اسمع يا صالح ،إنهم يريدون قبطانا عامنيا ذا خربة ،ونحن نعتقد أنك
أنت الشخص املرجو”.
كريس بيجينز أمهل صالحا مدة ثالثة أيام للتفكري يف األمر ،مرت ثالثة أيام،
وثالث ليال بال نوم .وفكر صالح يف الوعد الذي قطعه عىل نفسه ألمه ،لقد سمع
نداء أمه الثانية وهي أمواج البحر.
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ومبقدار ما استبد القلق بصالح ،كان قد حدد أولوياته ،وكان قد رفض سابقًا
العديد من الفرص ،مبا فيها إمكانية االنضامم إىل فريق مسندم الذي يسعى
لتسجيل الرقم القيايس يف الطواف بدون توقف حول العامل.
“لقد قضيت عرشين عا ًما ونيف يف سفينة شباب عامن ،وقد عملت بكد خالل
أيام شاقة والشكر لله ،لقد قطعت شوطًا كب ًريا ،واآلن أنا رجل طاعن يف السن
ولدى أرسة أقوم عىل رعايتها ،وجاءتني اآلن الفرصة ألن أكون األب الذي لطاملا
رجوت أن أكون ،من املستحيل أن أخاطر بقتل تلك االنتصارات الصغرية وتلك
النجاحات القليلة”.
إىل أن طرق كريس بيجينز باب مكتبه.

g

“أمي العزيزة ،كيف حالك؟ وكيف تسري األمور؟ وكيف حال الوالد؟ دخل صالح
باحة منزل الجابري الكبري .خرج وجه ناعم متأله التجاعيد لييضء املكان.
“ابني صالح ،تفضل ”.مدت بيبي الجابري يدها إىل ابنها الذي أخذها وق ّبلها
برفق .قالت بيبي“ ،والدك مازال خارج املنزل ،مل يعد .كيف حال أحفادي؟”
صالح“ :الجميع بخري ،ولكن اسمعي يا أمي ،مثة شأن أريد أن أناقشه معك”.
قالت بعينني مبتسمتني محاطني باملخاوف“ :ما هو يا ولدي؟” فرد عليها صالح
قائالً :ال ال ،ال تقلقي ،ليس باألمر الخطري“ .هل ميكننا أن ندلف إىل الداخل؟
نحتيس مرشوبًا ”.ثم خلعا نعاليهام ودخال إىل املجلس.
ولدى دخوله إىل املطبخ ،عرث صالح عىل زجاجة مياه عذبة وكوبني .فحملهم إىل
املجلس .وأخذ يسكب املاء ببطء ،امتأل الكوب باملاء بينام كان ذهنه يبحث عن
الكلامت املناسبة.
نظر البحار إىل عيني والدته ،فهي أعز شخص عىل قلبه يف العامل ،وأخذ يفكر،
ما الذي سأفعله بقلبها؟ عندما أخربها أنه قرر اإلبحار بجوهرة مسقط ،رفضت
والدة صالح التحدث إليه.
واعرتتها خيبة أمل يف ولدها الذي نكث بوعده ،مل يكن هذا ما قامت برتبيته
عليه ،وأدرك صالح ذلك.

كانت بيبي عىل حق :كان هو ولدها وكلمته تساوي كرامته ،صاحت يف زوجة
صالح ،أصيلة“ :كيف ميكنه أن يفعل ذلك! خمسة وعرشون عا ًما قضاها ذهابًا
وإيابًا ،ذهابًا وإيابًا معذبًا قلبي .واآلن ،بعد أن وعدين .إنها الفكرة األكرث جنونًا
عىل اإلطالق؟”
وضعت أصيلة يدها عىل حامتها.
قالت بيبي والضيق يعترص قلبها“ ،هل تجاوزت حدودي؟”
تنهدت أصيلة“ :ال يا بيبي ،مل تتجاوزي حدودك أبدا”.
تابعت بيبي“ :ملاذا ال يدرك األمر؟” وأضافت“ :سفينة خشبية مشبكه بالخيط؟
هذه عائلته ! لديه مسؤوليات كبريه تجاهك وتجاه أطفاله ،فالبحرية شيئ ــ
لكن سفينة قدمية تعرب خليج البنغال؟ ما األفكار التي جالت برأس زوجك؟”
كانت بيبي الجابري من جيل النهضة العامنية ،الذي شهد تغي ًريا ال يوصف يف
األربعني عا ًما املاضية .كل يشء ـــ الطرق واملدارس واملباين والهواتف ــ تطور
تحت قيادة السطان قابوس .وعربت بيبي عن عميق تقديرها لكل هذا بحبها
الحقيقي للبلد والعائلة .وانتقل إىل ابنها أيضا .والذي مل تكن تدركه أ َّن القيم
التي غرستها فيه هي ما دفعه إىل قبول امل َهمة.
اعتقد صالح أن األمر سيستغرق وقتًا طويالً ،لكنه قال لنفسه ميكن إقناع بيبي
مبعوثي.
بتغيري رأيها .لذلك أرسل إليها
ْ
أولهام أمينة ،أخت صالح التي قالت“ ،أمي ،هذه هي فرصة صالح لرد الجميل
لبالدنا العزيزة”.
وقال أخوه عبد الله ،أخوه“ :وهي فرصتك أيضً ا يا أمي”.
قُوبلت هذه التدخالت بالصمت.
“يا أمي ،إنها ليست فرصة صالح وحده لتقديم الشكر إىل حرضة صاحب الجاللة
السلطان ،لكنها فرصتنا جمي ًعا”.
مل تصمد بيبي طويالً ،كان ابنها يعرفها جي ًدا .تخلت عن صمتها ومنحته مباركتها
لهذه املهمة.

عائلة صالح تستعد لفرتة غيابه الجديدة
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الفصل الثاني

من مسقط
إلى كوتشي
اجلوهرة تنطلق
إلى البحر
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مل

يقطع صمت املكان إال صوت دقات عقارب الساعة ،معلن ًة  .3:14نظر صالح
إىل ساعته التي كان قد وضعها عىل الطاولة الجانبية ثم حدق ببرصه إىل سقف
الغرفة.
من ظلمة هذا الليل كانت الجوهرة تنتظر بهدوء يف ليلة غاب عنها ضوء القمر.
كنا نقرتب من منتصف شهر أكتوبر وكانت النوافذ محكمة الغلق وكان القارب
يتهادى بخفة بسبب مد الربيع الذي يعترب األعىل خالل هذه الفرتة وبخاصة
يف يومي  17و 18من هذا الشهر .ويف حالة تجاوزنا مد الربيع ،فإن املرشوع
كله سيكون يف مهب الريح ولهذا كان الجميع يعملون عىل قدم وساق لتجهيز
السفينة لحفل التدشني .كانت الخطة هي بناء الهيكل واملسار الذي سينقل
الجسم كله من موقع البناء إىل محاذاة خط املاء باألسفل .وضع العامل مسار
إنزال السفينة يف الليل بينام كان هناك فريق من الغواصني يقاومون التيار
ويحاولون ضبط املسار مع مستوى سطح البحر ويف الساعة الواحدة صباحا
تم وضع الجزء األسايس ملسار السفينة يف موضعه وبدأت السفينة تتهادى ميينا
ويسارا يف طريقها صوب صفحة املاء وعندما الح فجر يوم السابع عرش كانت
السفينة قد أصبحت عىل بعد أمتار من حافة املياه .كانت أوىل حركات املد
األربع يف طريقها.
جاءت حركة املد ثم ذهبت مرة أخرى.

الجوهرة تنزلق يف املاء قرب الشاطئ يف الساعات
القليلة السابقة الرتفاع املد
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مع تباشري الصباح ،الجوهرة تبدأ رحلتها يف بحر عامن

عىل بعد أمتار من املياه ،كان جزء كامل من املسار مربوطا تحت وزن بدن
السفينة التي مل تتحرك من مكانها.
ونتيجة للضغوط التي كان يتعرض لها من العديد من املصادر ،قام فريق
املرشوع بعمل مغامرة خطرة عىل أمل أن القوة فقط تستطيع فعل ما مل تفعله
الخطط فقاموا باستدعاء من يحفرون يف األرض.
كان بدن السفينة يتكئ عىل الدعامات الحديدية ويف هذا الوقت كانت حركة
28

املد يف الصباح تحيط بأقدام العامل وكانت نافذة التدشني لذلك اليوم قد أتت و
وذهبت .مل يعد أمامنا فرصة ألن آخر موجات الربيع لهذا الشهر ستأيت غدا وهو
الثامن عرش من شهر أكتوبر يف الساعة الثامنة مسا ًء.
الح فجر الثامن عرش من شهر أكتوبر وانترش الخرب وإىل جانب مئات الوجوه
املألوفة يف قنتب ،تجمع املئات يف املوقع ،وتجمع رمبا أكرب حشد من الناس يف
هذه املنطقة ويف الخلفية كانت هناك عروضا ألحد الفرق املحلية الذين أضافوا

أخريا ،الجوهرة تطفو عىل سطح املاء

ملسة بهجة وصنعوا أجوا ًء احتفالية لهذا الحدث.
دخل املياه غواص آخر وبدأ يف اإلعداد لتحرير السفينة من الدعامات مبجرد
وصولها إىل البحر .وعىل أنغام املوسيقى التقليدية الجميلة واألغاين واألهازيج
الوطنية ،هب أهايل القرية للمساعدة ووضعوا أيديهم وسواعدهم وأرجلهم
وأكتافهم تحت بدن السفينة لدفعها ليك تنزلق إىل البحر.
فجأة دخل القارب إىل البحر مبارشة خلف الغواصني ومن عىل بعد  12مرتا من

g

نهاية املسار ،لحق الغواصون بالسفينة وعملوا عىل تخليصها من الدعامات.
يف النهاية ،أصبحت جوهرة مسقط حرة طليقة يف البحر.
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بدأ صالح يحيص األيام التي تبقت له عىل املغادرة وقلبه يعترص أملا ،لكنه كان يف
الوقت نفسه يف شدة اللهفة والشوق لبدء الرحلة وكان يح ّدث نفسه “مل يبقى
سوى واحد وعرشين ،عرشين ،أربعة عرش ،سبعة أيام ،يوم واحد”.
خالل هذه الفرتة ،أجرى صالح العديد من املقابالت مع مختلف وسائل اإلعالم
وزار العديد من املدارس وقام بتنسيق عملية الدعم اللوجستي املطلوب وتوفري
املواد التي سيحتاج إليها الطاقم يف الرحلة وبدأ موعد الرحلة يقرتب شيئاً فشيئاً.
عىل مدار الشهر تم أخذ السفينة مرتني أو ثالث مرات إىل البحر ويف أحد هذه
املرات قىض البحارة ليلهم يف البحر وخالل الليل رست السفينة لعدم وجود
رياح تدفعها.
هذا يعني أنه ال ميكن القول بأننا يف كامل االستعداد.
هناك الكثري من األمور التي تداخلت يف هذه الرحلة ومنها السمعة الشخصية
للمشاركني يف الرحلة وتطورهم املهني مستقبال والحياة عىل سطح السفينة عىل
الرغم أنه مل يكن هناك أحد يريد أن يفكر يف هذا األمر ألن جميع أفراد الطاقم
كانوا مشغولني باستعادة مكانة عامن البحرية والحصول عىل الرضا السامي
لحرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد .كان صالح يقول لنفسه “لو
فشلنا فسأتحمل اللوم وحدي ”.كان الجميع يحمل هم هذه الرحلة وكانوا
يعرفون حجم املخاطر املحدقة بها .مل يكن هناك أي مكان لألخطاء ألن هذه
السفينة هدية من لدن جاللة السلطان املعظم إىل الشعب السنغافوري كام أن
هذه السفينة هي رمز لتاريخ عامن البحري املجيد وحارضها التليد باختصار،
فإن سمعة السلطنة كانت عىل املحك.
عىل أية حال كان صالح يشعر يف أعامقه بأنه مسؤول بشكل شخيص أيضا عن
سبعة عرش نفساً برشية ستصاحبه عىل منت السفينة منهم أربعة مل يخرجوا يف
رحالت يف البحار املفتوحة من قبل ،فكيف والجميع يسافر عىل منت سفينة
بدائية من سفن القرن التاسع .عالوة عىل ذلك طوعىل الرغم من أن صالح قد
عمل مع العديد من الناس وأبحر حول العامل يف سفينة “شباب عامن وإىل جانب
عمله كمدرب يف عامن لإلبحار إال أن هذه املرة هي األوىل بالنسبة له التي يقود
فيها طاقام متعدد الجنسيات .عىل أية حال فإن قيادة السفينة يف حد ذاته ميثل
تحديا كبريا إىل جانب اإلبحار يف العديد من األماكن بلغات مختلفة وثقافات
اسم جوهرة مسقط منقوش عىل
مقدمة السفينة
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لقطة نادرة لبدن السفينة من تحت سطح املاء

متنوعة وعادات متباينة وهو ما زاد التحدي تعقيدا ً.
كانت هناك مخاوف أيضا بشأن صحة طاقم السفينة وما الذي ميكن القيام به
يف حالة تعرض أحد أفراد الطاقم إىل وعكة أو إىل مرض .لهذا السبب تم تدريب
اثنني من الطاقم عىل تقديم اإلسعافات األولية والخدمات الطبية األساسية .ويف
كل األحوال ،إذا تعرض أي شخص ملرض خطري فلن يكون باإلمكان فعل إال القليل
له .عالوة عىل ذلك بدأت الكثري من املخاوف تدور يف رأسه وكانت متعلقة بيشء
مل يخطر له عىل بال “ماذا لو مات أحد أفراد الطاقم أثناء الرحلة”.
يقول صالح“ ،مل نكن نرغب الحديث عن هذا األمر ولكن كام يقول املوىل لكل
أجل كتاب وال أحد منا يعرف أين ستوافيه املنية وكيف وملاذا فرمبا يكون بسبب
انكسار أحد الصواري عليه أو إصابته مبرض مداري أو بسوء تغذية وهي كلها
أسباب وجيهة وعلينا أن نعمل لها حساباً .يف حالة حدوث طارئ يف أول محطة
من املحطات الثالث ،لن تصل أي سفينة إنقاذ إىل جوهرة مسقط إال بعد ثالثة
إىل أربعة أيام ألن الرياح القوية ستحول دون وصول أي فريق إنقاذ يفكر يف
القدوم عن طريق الجو .يف ظل هذا الوضع كان من الرضوري وضع خطة طوارئ
وكان ال بد أن يكون هناك من يثري املوضوع .عىل أية حال فقد قررنا ترك هذا
املوضوع املعقد إىل كريس بيجنز وهو بحار متمكن وصاحب خربات طويلة
وملم بأهمية التعامل مع املخاطر بشكل علمي”.
ويضيف صالح“ ،حملنا معنا عىل منت السفينة كيس بالستييك للجسم ”.عىل
أية حال مل يرغب صالح يف الحديث عن هذا األمر مع أحد ويضيف “أخفيته يف
السفينة ومل أخرب أحدا ً به لعدة أسابيع .بعد ذلك شعر أن لزاما عليه أن يخرب
روبرت جاكسون ،املسؤول الطبي عىل منت السفينة.
قال صالح“ ،هناك الكثري من الناس الذين كانوا قلقني بشأن مخاطر الرحلة
وسألوين عن القراصنة وعن سفن الشحن العمالقة وعن الطقس وعن عدم وجود
سفينة مرافقة معنا”.
كل املخاوف كانت كبرية وشعر بأن الهموم جامثة عىل صدره لدرجة أنها جعلت
السهاد ال يفارقه طوال الليل من كرثة التفكري يف السيناريوهات األسوأ التي بدأت
تتداعى إىل ذهنه الواحدة تلو األخرى.
وأضاف “يف الصباح شعرت بأن ذهني مشوشاً ولكن القهوة الساخنة والقوية
جعلتني أستعيد توازين ومع رشوق الشمس الح فجر جديد وبدأنا نستعد ليوم
جديد”.
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كان رنني هاتفي صالح يف نفس الوقت يكرسان صمت املكان حيث بدأت وسائل
اإلعالم تتصل لتستفرس عن الرحلة وهي االستفسارات التي مل تكن تنقطع حتى
يف منتصف الليل .عىل أية حال ،فإن الفرصة كانت فريدة لدرجة أن صالح كان
يشعر طوال الوقت مبنتهى اإلثارة والحامس بعد هذا الجو الذي كان يسود
مسقط كلها فالجميع سمع اآلن عن “جوهرة مسقط” هدية جاللة السلطان إىل
الشعب السنغافوري.
مع زيادة الطلبات من وسائل األعالم ،بدأت تقل الفرتات التي يقضيها صالح
مع أفراد أرسته ولذلك كان حريصا كلام سنحت له دقائق معدودة أن يقضيها
معهم ال سيام وهو يعلم أن السفينة جاهزة لإلبحار وأنه لن يراهم ألربعة أشهر
عىل األقل.
وأضاف صالح واالبتسامة ترتسم عىل شفاهه“ ،عىل مدى خمسة وعرشين عاماً
من العمل يف البحر وكمدرب بحري يف عامن لإلبحار ،مل تكن تجاريب تجذب
كامريات التلفاز .أما اآلن ،فالوضع مختلف حتى أن محطة ناشيونال جيوغرافيك
الشهرية طلبت أن تأيت إىل منزيل وت ُجري حوارا ً مع أفراد أرسيت”.
كان والد صالح يرى بأن املسألة فيها نوع من التسلية حيث كان يتابع وسائل
اإلعالم ومنها األجنبية وهي تحتفي بابنه وتلتقي به وتسأله عن العديد من
األمور والكثري منهم يُبدي إعجابه مبفردات البيئة العامنية – التمر والقهوة
والبخور وصيد السمك باستخدام الشبك التقليدي – التي متيز الشعب العامين
عن غريه.
يف يوم من األيام غرقت آالف قطع السرياميك الصيني والذهب والفضة إىل قاع
البحر – ثروة مفقودة وكنز ثقايف كبري – ولكن رحلة جوهرة مسقط ستكون
مسألة حياة أو موت .مع هذا ويف أعامق ذاته كان يسمع صوتاً يناديه قائال“ ،ثق
يف هذه السفينة ”.كان الفريق القائم عىل بناء هذه السفينة يف منتهى الدقة.
مل يكن ما يشغل الفريق الذي قام ببناء السفينة هو السفينة ذاتها وسالمتها بل
كان ما يشغلهم هو البحارة.
ليس هناك يف العامل من يعرف كيف يبحر بسفينة من القرن التاسع امليالدي وال
حتى الفريق الذي قام بتصميم السفينة .فجهودهم يف بناء السفينة ويف رحلتها
إىل سنغافورة ستظل شاهدا عىل شجاعة البحارة الذين ظلوا ميخرون عباب
البحار يف سفن كهذه يف العهود القدمية.

33

34

فجأة

 ،جاء اليوم الذي طال انتظاره وبدأ صالح يتوجه نحو يومياته.

ت
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تح�ج الكالم ف ي�
صدري.
أن� أخذت يدها ووضعتها ف� يدي فنظرت إىل وحدقت � .ف
كل ما فعلته ن
ي
ي
ي

بيبي الجابري كانت معلمة بالفطرة وكانت الخربة والتجارب واضحة عىل محياها
ويف االبتسامة التي ال تفارق وجهها ويف عينها التي كانت تلمع بالذكاء.
قالت يل أمي ويدي يف يدها“ ،ولدي صالح اذهب محفوفا برعاية الله وحفظه
فأنك تحمل رسالة من بلدك حملك إياها األب الحاين والحكيم للشعب العامين
كله وهو األب الذي زرع يف قلوب أبنائه الشجاعة والجرأة واإلقدام والعزمية
واملثابرة واإلرصار .ال تقلق بشأننا يا بني فنحن بخري ويف أحسن حال وكيف
ال ونحن يف رعاية الله أوال ثم حرضة صاحب الجاللة السلطان املعظم والدنا
وأخونا”.
نظرت أمي إىل واغرورقت عيناها بالدموع وعندما نظر صالح إىل وجهها مل
يتاملك نفسه وبدأت الدموع تتقاطر من عينه الواحدة تلو األخرى .عىل مدى
أكرث من عرشين عاماً من اإلبحار يف البحر من أجل بلده الغايل عامن مل يسمع
صالح مثل هذه الكلامت من أمه.

ت ف ن
ن
تدفع� كل يوم
اذ� طوال الرحلة وكانت
كان صدى هذه الكلمات ي�دد ي� ي
ي
ن ن
ت
ألكون ث
بأ� محفوف ف ي� هذه
قياد� للسفينة
أك� قوة وتمكنا من
وتذكر� ي
ي
ي
الرحلة برعاية الله بسبب دعاء أمي يل .
ليس هناك أغىل ف ي� الدنيا من أن تكون إىل جانب من تحب خاصة إذا كانوا
يشتاقون إليك ف ي� غيابك ويرقبون عودتك سالما لهم عىل أحر من الجمر .رغم
ش
�ء ،إنه نداء الوطن الذي نبذل من
ذلك كله ،فإن نداء الواجب أقوى من أي ي
ن
وط� ت
ن
ح� آخر
أجله ي
الغال والنفيس .قررت يب� ي
واج� تجاه ي
نفس أن أؤدي ب ي
قطرة ف ي� دمي وآخر نفس يخرج من صدري وأن أصل بالسفينة وبطاقمها إىل
وجهتها ف ي� سنغافورة سالمة مظفرة.

g

وأنا عىل ظهر السفينة كنت أشعر أنها تتكلم بصوت مسموع يفهمه من يشعر
بها.
كنت أشعر أن الريح تهمس وهي تصطدم بأرشعتها وبأن املوج يبوح لها بأرساره
عندما يرتطم بجسمها وكنت أسمع كذلك صوت أسالفنا مع أصوات الطقطقة
التي تخرج من األلواح التي تم صنع السفينة منها.
كانت هذه األصوات تبوح لنا بأرسار املايض البعيد لتعيد رسمه لنا من جديد .هل
تعلم شيئاً عن السفينة التي غرقت يف البحر وغرفت معها أرسارها ومكنوناتها.
يف ليلة غاب عنها ضوء القمر ،كانت جوهرة مسقط ترسو يف ميناء السلطان
قابوس يف انتظار أول ضوء للشمس لليوم املحدد للمغادرة .كان سطح السفينة
مكدساً بأكياس النوم وعلب التونا وصفائح البنزين واألباريق التقليدية التي
تسمى بالجحلة التي تتدىل من عىل السطح ،مملوءة حتى آخرها باملياه العذبة.
كانت الجوهرة ،مثل الليل حبىل باملفاجئات ويف غاية الجامل.

إبريق ماء يدوي الصنع (جحلة) معلق
عىل سطح السفينة
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حفل بهيج يف ميناء السلطان قابوس مبناسبة انطالق الجوهرة يف رحلتها البطولية إىل سنغافورة

يف

السادس عرش من شهر فرباير  ،2010تجمع أكرث من ثالمثائة شخص عند
ميناء السلطان قابوس لوداع السفينة جوهرة مسقط متمنني لها رحلة ساملة.
ويف هذا الوقت كان هناك املئات اآلخرين الذين يشاهدوننا عن بعد من عىل
الشارع البحري مبطرح أو من رشفات املنازل بعد التغطية الحية لبدء الرحلة
عىل التلفزيون العامين عىل أنغام الدفوف والرقصات التقليدية من إحدى الفرق
املوسيقية التقليدية .كان عىل السفينة كميات من الحلوى العامنية والسمن
والعسل والبقوليات إىل جانب كميات من األسامك املجففة والفواكه واألرز
والطحني وأضفنا لها عرشين دجاجة واثنني من املاعز دبرنا لهام مكانا مع سبعة
عرش رجال من أفراد الطاقم .بالطبع مل تكن هذه األشياء كافية للطاقم عىل مدى
أربعة أسابيع خاصة وأنه ويف أول محطة لنا طارت اثنني من الدجاجات يف بحر
العرب.
كانت الشمس ساطعة يف السامء والجو بديعا وبعد إطالقها من الحبل الذي كان
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يربطها بدأت الحاممات البيضاء تطري يف السامء حاملة معها البالونات الزرقاء
والحمراء والبيضاء والخرضاء _ ألوان العلم العامين وظلت الحاممات تشق
طريقها نحو السامء حتى اختفت عن األنظار حاملة معها دعاء األحبة بأن تصل
السفينة إىل وجهتها محفوفة بعناية الله وحفظه.
وفقا للتقاليد البحرية السائدة تم تسليم القبطان صالح نسخة من القرآن
الكريم ،نقش منها صالح اآلية رقم  85من سورة القصص“ ،إن الذي فرض عليك
القرآن لرادك إىل معاد”.
القى صالح نظرة الوداع األخرية عىل أفراد أرسته الذين جاءوا لوداعه.
أما فراس ،أصغر أبناء صالح والذي كان أخوه األكرب يحمله عىل كتفه فقد كان
يلوح بالعلم العامين .وعىل مقربة من الرصيف البحري وقفت الزوجة واألخت
واإلبنة يودعن صالح والدموع تنهمر من أعينهن داعني له أن يعود ساملاً.
إىل جانبهم كانت تجلس األم بيبي الجابري التي خرجت من بيتها ألول مرة

بدء االحتفاالت استعدادا لرحلة الجوهرة

لوداع صالح رغم أنه خرج يف مئات الرحالت قبل ذلك عىل مدى مسريته يف
العمل يف البحر التي امتدت لسنوات طويلة.
كان من الصعب عىل أن أضع ن ف
ت
ال� انهمرت من
عي� ي� أعينهم ولكن الدموع ي
ي
مص� الرحلة
أعينهم لم تكن دموع الخوف بقدر من كانت دموع القلق عىل ي
ن
وكنت ف� داخل عىل ي ن
ستساعد� أينما ذهبت”
يق� من أن دعواتهم المخلصة
ي
ي
ي
كان حلمي أن أكون قبطان إحدى السفن القديمة مثل جوهرة مسقط وأنا
آ
ت
ت
ت
تأ� مرة
وال� يمكن أال ي
ال� قلما يجود بها الزمان ي
الن أمام واحدة من الفرص ي
أخرى ف ي� حياتك .كنت أشعر ف ي� داخل بقمة ش
ال�ف والمجد.
ي

بعد أن شقت جوهرة مسقط طريقها من امليناء إىل البحر املفتوح ،أطلقت
قوارب السحب بعض النفثات يف املياه يف الوقت الذي كانت أشعة الشمس

تتألأل عىل مباين مسقط البيضاء وعىل القبة الزرقاء ملسجد اللواتيا وعىل الصخور
والجبال عىل جانبي امليناء.
لفت السفينة هذا املنحنى وبدأت تشق طريقها يف البحر املفتوح.
“حسنا يا شباب ،ارفعوا الرشاع ،هيا يا شباب”.
وبدأ الشباب ف ي� رفع ش
ال�اع ألول مرة وبدأت جوهرة مسقط تشق طريقها
ف
تس� وسط حقل شاسع من الزهور تهدهدها نسمات
أم�ة ي
ي� البحر مثل ي
ت
صف�ا خفيفا كما لو كانت ترتل تمائم عاشق ولهان
ال� تصدر ي
الهواء العليل ي
بمحبوبته .بدأت السفينة تتمايل مع الريح الهادئة وتشق صفحة الماء بخفة
ف
ش
�ء ومتحدية كافة الظروف
منطلقة إىل أول المحيطات ي� رحلتها جاهزة لكل ي
الجوية أ
ين
تز
العامل� عىل
واالع�از بمهارة البحارة
يملها الثقة ف ي� رعاية الله لها
تن
م� هذه السفينة”.
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فهد الشيبي وإياز الزدجايل يشذبان بقطعة خشبية

بدأت

أضواء الفجر الخافتة تشق كتلتني من السحب التي الحت يف األفق
صوب الشامل .قام خميس الحمداين بفحص الفرجار ثم أمسك بالدفة يدفعها
لألمام.
جاء صوت منخفض من الظالم “شباب الخري” صباح الخري وظهر وجه مألوف لنا.
رد النائب األول عليه قائال “صباح النور يا قبطان”.
انطلق صالح مع خميس إىل مؤخرة السفينة .كان هناك أربع أو خمس من
البحارة عىل سطح السفينة اختاروا التمتع بالهواء النقي عىل الجلسة يف مكان
ضيق .وكان هناك مثانية آخرون منترشون عىل سطح السفينة يقومون بعملية
املراقبة .يف هذا الضوء الخافت كان صالح قادرا عىل متييز شكل صديقه إياز يف
مقدمة القارب ،عىل بعد خمسة عرش مرتا ً.
قال خميس بصوت متجهم “أيها القبطان ،خد قسطا من الراحة ” كان يعلم أن
صالح يتحمل أكرث من هذا.
رد عليه صالح “مل أستطع النوم ،كيف هي األمور؟”
بلل خميس أصبعه بطرف لسانه وتركه يف الهواء الطلق.
سأل صالح نائبه األول “ماذا تقول؟” فأجابه “إبحار موفق إن شاء الله ،الرياح
قليلة والسفينة تسري ببطء ولكن البحار هادئة”.
نظر صالح ببرصه إىل صفحة السامء .األمواج الهادفة تدفع بدن السفينة وتجعلها
تتهادى بخفة عىل سطح املاء الذي كان يرتطم باأللواح التي تم صنع بدن
السفينة منها وتشبيكها يف بعضها البعض دون استخدام أي مسامري أو براغي.
“أمر ال يصدق ،أليست هي؟ نظر صالح إىل حبال األرشعة والصواري والتي كانت
تلتف حول األلواح الخشبية املرصوصة يدويا بدون أوناش أو بكرات.
ابتسم خميس “إيه” نعم ،بعد ذلك جلس الصديقان اللذان ورثا عشق البحر
عن اآلباء واألجداد الذين عملوا يف الصيد يف هدوء يشاهدان صباح جديد يف
عرض البحر.
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أفراد الطاقم يناقشون برنامج الجوهرة
اليومي يف اجتامع الصباح

وضع النجار ساجد فاالبيل غالية املاء يف املطبخ حيث تجمع البحارة وجلسوا
جميعا يف مقدمة السفينة بالقرب من قائدها .أخرج صالح لوحة بيضاء رسم
عليها اثنني من األسهم .غيل املاء وبدأ ساجد يف صب املياه الساخنة يف قدر
القهوة وقد كان هذا الصوت كافيا إلدخال أحساس بالراحة لدى الجميع .أخذ
ساجد أربعة أكواب قهوة وانضم إىل الفريق يف اإليجاز اليومي .بدأ صالح برشح
املسار عىل اللوحة البيضاء وبدأ ساجد يف إعطاء كل واحد منهم فنجان القهوة
الخاص به .انترشت رائحة الهيل يف املكان وعندما شمها سعيد ،رئيس البحارة،
مد يده اليمنى ألخذ فنجانه وهو يقول“ ،الحمد لله ،شكرا يا ساجد”.
قال صالح وهو يشري عىل الرسم الذي رسمه عىل الجانب األمين من اللوحة “هذا
هو تيار الرياح ولكن كام ترون فإنه سيتحول بعد الظهر ألننا عىل وشك الخروج
من بحر عامن والدخول يف بحر العرب املفتوح.
أشار صالح إىل رسم توضيحي ثاين عىل الجانب اآلخر من اللوحة وقال “انظروا
يا رفاق ،أنا ال أتوقع أي حاالت طقس غري مواتية تحتاج منا إىل إنزال الرشاع
الرئييس بشكل كامل ولكن سأقوم بإنزاله ورفعه مرة أخرى اللتقاط الريح”.
“كيف كانت السفينة باألمس وأنت تحاول جعلها قريبة من الرياح؟”
قال خميس “رائع .لقد كانت أفضل مام توقعنا”.
بدأ فريق التصميم يف الرجوع إىل النصوص واملصادر األخرى وتوصل إىل أن
السفينة رمبا كانت بأرشعة مزدوجة ومربعة.
كان ذلك مبثابة مفاجأة للجميع ألن الرشاع املثلث يعترب يف األصل ابتكارا ً عربيا.
ولكن البحث أظهر أيضا أن األرشعة املربعة تم استخدامها من جانب السفن
العربية حتى يف القرن السادس امليالدي .كان من املمكن أن يكون الرشاع املثلث
قد ظهر فقط خالل آخر ثالثة إىل خمسة قرون.
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توقع الفريق أن يعمل الرشاع املربع بشكل جيد ،إذا كانت السفينة قادرة عىل
الذهاب مع اتجاه الريح لكنهم توقعوا أيضا تحديات عند اإلبحار مع الريح .لقد
تفاجأ املصممون من هذا األمر.
قال خميس“ ،هذا أمر غريب ،نحن نجعل السفينة يف حدود حوايل سبعني إىل
خمسة وسبعني درجة”.
قال صالح وهو يرفع حاجبيه ،هل هذا صحيح؟
وأضاف النائب األول “املشكلة الرئيسية يف الظل ،فعندما نبحر قبل الريح فإن
الرشاع املوجود يف الصاري الخلفي للسفينة يحجب الريح عن الرشاع الرئييس
الذي يعترب املصدر الرئييس للحركة ”.هز سعيد كبري البحارة رأسه موافقا عىل
ذلك ثم رد الفنجان بعد ذلك إىل ساجد وهزه بخفة مبا يعني أنه انتهى من
رشب القهوة وال يريد املزيد .قام ساجد بتعبئة الفنجان وأعطاه إىل زميل آخر
كان قد مد يه.
أما إريك املتخصص يف علم اآلثار البحرية فقال“ ،جربنا ضبط الرشاع املوجود يف
الصاري لتوجيه الريح نحو الرشاع الرئييس ونجحنا بعض الشئ من خالل إنزال
األرشعة ودفع القطع السفلية لحوايل مثانية أو تسعة أمتار يف كل اتجاه.
وقال خميس“ ،حاولنا أخذها إىل عرش أو عرشين درجة بالطبع ولكني أعتقد أن
علينا امليض قدما يف هذا األمر”.
عندها سأله قائد املركب“ ،ماذا تقصد؟”
“حسنا حدث بعض من ذلك عندما كنا نحاول املناورة باألمس ومل نستطع بلوغ
التوازن املثايل بني األرشعة ودفات التوجيه”.
رد إريك قائال“ ،يف األساس التوجيه أعىل مام هو مطلوب ولكن لدينا حوايل
أربعة أسابيع حتى نضبطها عىل النحو الصحيح؟”
“إذا كانت أي مرحلة من مراحل الرحلة مثالية للتعرف عىل املخاطر املوجودة يف
الرحلة فبالطبع إنها املرحلة األوىل عىل بحر العرب ألن الرياح الشاملية الرشقية
تكون يف الغالب مواتية”.
عندها قال القبطان صالح“ ،حسنا ،عندما تنتهون من رشب القهوة ،تتوىل
مجموعة مراقبة امليمنة مواقعها”.
أما مجموعة مراقبة امليرسة فتتوىل أعامل الصيانة ألن الستائر والحبال األمامية
بحاجة إىل غطاء جيد من القامش لحاميتها من التآكل .يحيى وحسني هل
ميكنكام االهتامم بهذا األمر؟”
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أحمد البلويش عىل دفة القيادة

أومأ البحاران املتمرسان يحيى وحسني قائلني“ ،نعم يا قبطان”.
واصل صالح حديثه قائال“ ،هناك املزيد من األعامل التي ينبغي القيام بها فأحمد
بدء نظاماً جيدا .أحمد هل تحب االستمرار يف هذا األمر؟”
رد أحمد“ ،ال مانع أو رمبا شخص آخر ال يرض .قام صالح بتعيني جيف ،ممثل
سنغافورة والذي تم اختياره للمشاركة يف جزء من الرحلة”.
“آدم أنت عىل املضخات ،تأكد من أنها جميعا تعمل بحالة جيدة وأبلغني مبا
رأيت خاصة إذا كان هناك يشء غري قابل لإلصالح .أما أنت يا إياز فعليك فحص
بطن السفينة الحتساب كمية املياه التي أخذناها يف ليلتنا؟ أومأ إياز برأسه
بتنفيذ األوامر”.
ومىض صالح قائال“ ،فهد ،سامحني ولكن عليك أن تهتم أكرمك الله بالدجاجات؟”

“كان قد تم وضع العرشين دجاجة يف قفص تم إعداده يف السويق من جانب
أصدقاء ألحد البحارة ”.هناك فتحة يف القفص وحاول أن تفعل ما ميكنك فعله؟
أومأ فهد رأسه باملوافقة.
حول صالح نظره إىل النجار وقال له “يا بوشباداس ،أنت تعرف ما يجب عمله
عىل السطح .هل ميكن أن تكون هذه الدعامات مفيدة لنا؟ أومأ النجار رأسه
ومعها تحركت لحيته التي كانت مهذبة ألعىل وأسفل“ .وأنت يا ساجد سوف
تساعد بوشباداس”.
أبحرت السفينة جوهرة مسقط معتمدة عىل قوة الرياح املوسمية وكان ال يزال
هناك بعض األشياء القليلة التي يجب القيام بها حيث مل يتم االنتهاء من سطح
املركب .يف الحقيقة ،مل يكن هناك ما يدل عىل أنه كان هناك سطح للبحارة عىل
منت البيليتونج ( .)Belitungويبدو أن البحارة القدامى كانوا يف الغالب يجلسون
أعىل البضائع معرضني لكافة العوامل ويغرفون املياه بأيديهم إىل خارج السفينة.
عىل أية حال ويف النهاية وافق املصممون عىل أن يكون هناك سطح لتوفري املزيد
من السالمة.
بدأ الطاقم يف االنتشار وفجأة صاح يحيى الذي كان يجلس يف نوبة املراقبة يف
مقدمة السفينة وهو يشري بيديه إىل املاء.
“حوت ”.ظهر يشء لونه داكن تحت خط املاء ولكن الغريب يف األمر أنه مل يكن
يتحرك ،اقرتبت السفينة أكرث فتبني أن الشئ الذي كان يحيى يقول إنه حوت ما
هو إال قطعة كبرية من الخشب طافية عىل املاء.
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خرج جيف من املكان الذي كان يقوم فيه مع أحمد برتتيب مستلزمات الرحلة
قائال “ال أستطيع تفادي ذلك “وكان حديثه وجها لوجه مع بوشباداس وساجد
اللذين أتيا صوب السطح ومعهام طبقة طازجة من زيت السمك .جلس
بوشباداس عىل عقبيه ومسح حاجبه وقال إنها يف وضع مثايل عند  28درجة.
قام جيف بفك الشامغ األبيض واألزرق الذي كان قد لفه عىل طريقة سكان
محافظة الباطنة وقد كان ذلك حال معظم البحارة عىل منت السفينة جوهرة
مسقط .بعد ذلك مرر أصابعه يف شعره ومسح نظارته الشمسية وحدق بناظريه
يف أرجاء السفينة وقال،

“أنظر إىل فهد ،وقد كان وقتها فهد مشغوال بقفص الدجاج ويجلس إىل جوار
أحد جوانب القفص محاوال إصالح الجزء الذي تعرض لالهرتاء منه باستخدام
قطع جديدة من سعف النخيل .كانت الدجاج قد تركت آثار النقر عىل سطح
السفينة حول القفص وبالطبع قضت حاجتها هنا وهناك”.
يف الوقت نفسه كان روبرت ،املسؤول الطبي ،يجلس تحت عارضة الرشاع
السفلية وتسلل إىل السطح وسط كومة من الحبال وقال وهو ينظر إىل مؤخرة
السفينة“ ،هذه الحيوانات ليس لديها شفقة” كان يتحدث إىل اثنني من املاعز
كان قد تم جلبهام ليكونا مصدر للحوم الطازجة بعد أن قادهام حظها السيئ
إىل التواجد بالقرب من امليمنة  -الرشاع.
قال روبرت “هذه الحيوانات مهتمة أكرث مبتابعة الحبال واأللياف أكرث من
اهتاممها بطعامها ”.أخذ بيرت جزءا من الحبل وفحصه بتقريبه إىل نظارته .كان
هناك مجموعتان من القرون محشورة عىل القضيب .قال روبرت “هام ال يعرفان
أنهام يعرضان سالمتهام للخطر .بدأت املاعز يف قضب الحبال وعلقا الرشاع”.
قال جيف وهو ينظر إىل الغرز التي تشبك األلواح الخشبية بعضها ببعض“ ،هم
يعرضان سالمتها للخطر أيضا ولكن فكر يف األمر لرمبا يكتبان نهايتهام”.
قال روبرت آمل أن ميكننا التامسك والصرب حتى الجمعة القادمة “مل يكن أحد
يريد استنفاذ مخزون اللحوم يف بادئ األمر ألنه ليست هناك فرصة إلعادة التزود
باللحوم إال يف ميناء كويش.
بعد ذلك ومن قرب املؤخرة ،جاء صوت صياح دجاجة ورفرفة لألجنحة .قفز فهد
عىل قدميه وانطلق للقضيب بالقرب من جانب امليمنة.
سمعه الجميع وهو يقول “ال” فقط كان خرص وساقي فهد هام الظاهران فتوجه
ببرصه نحو السطح.
قال فهد “إحدى الدجاجات باضت بيضة إال أنها تدحرجت من عىل القضيب
إىل البحر”.
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يا قبطان

“هذا أمر أصبح غري مقبول”.
“ماذا بك؟” شعر صالح باالنزعاج من كالم يحيى الذي يتميز بأنه شخص
اجتامعي .أشار يحيى إىل مؤخرة السطح الذي كان قد تغطى بفضالت الدجاج .
عىل أية حال فإن ما قام به فهد من محاولة إلصالح عشة الدجاج مل يُجد نفعا
ويدم طويال فقد كان هناك الكثري من الدجاجات التي متلكها حب الفضول
والرغبة يف معرفة ما يجري حولها.
تنهد صالح قائال “حسنا ،ليس أمامنا إال حل واحد”.
قال يحيى وقد عبس وجهه “حسنا يا قبطان ”.وخرج مرسعا وصاح“ ،أحمد”.
كان الغذاء يف ذلك اليوم مشبعاً .كانت حظرية الدجاج بعيدة عن مكانها صوب
البحر ولكن الجوهرة كانت لديها صعوبات يف تسخري قوة الرياح .بالنسبة لباقي
اليوم ،كانت هناك العديد من قطع الدجاج عىل جانب السفينة.
يف يوم األحد هذا ،رضبت الريح السفينة وخالل اليوم ظلت الرياح تشتد أكرث
وأكرث يف قوتها ويف حوايل الرابعة صباحاً من يوم االثنني وصلت رسعة الرياح إىل
حوايل  18عقدة.
رفع خميس إصبعه يف الهواء فربد لعابه برسعة.
“سأل آدم عىل الدفة “ما هي قرائتك لرسعة الرياح ”.كان آدم يقوم بعمل
مخطط لرسعة الريح واالتجاه.
قال آدم وهو يشري بقلم رصاص يف سجل السفينة “إنها تتحول” إنها تأيت من
مؤخرة السفينة”
قال خميس “استعداد يا شباب” “إنها رياح خطرة”
وقف أحمد وفهد وإياز ويحيى يف أماكنهم وكانت الرياح تهب بقوة .قال النائب
األول للقبطان “استعدوا لضبط الرشاع الرئييس”.
أمسك أحمد وحسني الرشاع الرئييس بقوة.
وجه خميس تعليامته إىل فريق امليرسة قائال“ ،أنزال الرشاع الرئييس نقطتني إىل
امليمنة وشجع رجاله قائال “أحسنتم يا شباب”.
اآلن أعملوا برسعة .قاموا بربط الخيوط وأصبح الرشاع قويا .بدأت الجوهرة
تتهادى برسعة ثالث عقدات ثم أربع ثم خمس وبعد ذلك صاح آدم من مؤخرة
السفينة.
متاسكوا يا شباب! لقد فقدنا دفة التوجيه.
بدأت السفينة تتاميل بشدة.
صاح خميس وهو يحاول إعادتها إىل التوازن “ابعدوا السفينة عن الرياح ،خفضا
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الرشاعني ثالثة نقاط إىل امليمنة ويا أحمد وآدم تابعا الدفة”.
بعد صدور هذه التعليامت من النائب األول جلس االثنان عىل ربع الدفة
يحاوالن إعادتها إىل الوضعية الخاصة بها .ظهر صالح من أسفل السفينة ليجد
هذه الحركة فانطلق صوب الدفة مع آدم وأحمد اللذان كانا يحاوالن إعادتها إىل
وضعها الطبيعي .أخذ صالح الدفة.
دارت السفينة دورة كاملة بعد أن أخذت زاوية حادة.

لقطة من أعىل الصاري

قال آدم” اإلفطار يا شباب ،أريد قهوة عامنية أصيلة” تحول رجل املراقبة وبدأ
فريق امليرسة املتعب يأخذ قسطا من الراحة عىل السطح.
قال خميس وهو يسلم دورية املراقبة إىل إريك “كلها لك ”.اتكأ إريك عىل
القضيب يف محاولة للتعرف بشكل أكرب عىل الربع املعطوب من الدفة .وقال إياز
“ستتوىل أنت دفة القيادة ،أليس كذلك؟”
قال إريك “استخدم ربع الدفة يف اتجاه الريح ”.مع اقرتاب الرياح من جانب

املؤخرة ،تحركت السفينة صوب امليمنة وأنزل إياز دفة امليمنة وشعر بها وهي
متسك باملياه.
قام إريك بتحريك األرشعة وكان هناك صوت اهتزازات عشوائية تأيت من القمة.
قال إريك “رمبا تريد إلقاء نظرة يا قبطان”
جاء صالح إىل جانب إريك واستمع إىل الصوت كان الرشاع يُصدر صوتا كام لو
كان صادرا من أحد أوتار الجيتار.
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سعيد يحبو إىل قمة عارضة الرشاع لرتكيب رشاع العواصف الجديد

عندما تم اكتشاف حطام سفينة البيليتونج ( ،)Belitungكشف املحللون عن
أن السفينة كانت خليطا من املواد والتصاميم؛ فنوع الخشب املستخدم كان
أفزيليا أفريكانا وخشب الساج ،األمر الذي أكد أن مصدر هذه األخشاب كان
غرب افريقيا والهند .عىل أية حال ،فإن حطام السفينة مل يوفر أي دليل عىل بناء
الصاري .بعد أن تقرر أن السفينة كانت تحتوي عىل األرجح عىل صاريني ،قرر
فريق التصميم البحث عن أطول األشجار املستقيمة يف العامل يف املناطق الغربية
من الهند.
يف يونيو من عام  ،2008توجه رئيس الفريق لوكا بيلفيوريتي إىل الغابات الحارة
والرطبة يف الهند ليك يبحث عن اثنني من األشجار الطويلة املستقيمة التي ميكن
استخدامها يف صناعة صواري جوهرة مسقط بطول  20قدم .بدأ لوكا يشق
طريقه وسط الغابات برفقة أحد املرشدين املحليني الذي كان يقرتح الشجرة
تلو األخرى.
مع كل اقرتاح كان لوكا يقول“ ،ليست جيدة ،ليست مستقيمة مبا يكفي” ثم
كان املرشد يشري إىل شجرة أخرى فيقول له “ليست طويلة مبا يكفي .هز املرشد
رأسه .بعدها قال لوكا“ ،ال بد أن تكون الشجرة مثالية بال عيب”.
مل تكن الشجرة التي تم اختيارها جيدة مبا يكفي وبعد أيام من الحرب مع
الذباب والبعوض يف الغابة ومخاطر اإلصابة بحمى القش استقر لوكا عىل سبعة
وعرشين قطعة من شجر البونا التي تم تحميلها يف حاوية إىل سلطنة عامن.
ويف قنتب كان فريق العمل يف مرشوع بناء السفينة يتنظر وصول هذه األشجار
عىل أحر من الجمر .وبعد سبعة أسابيع وصلت الحاوية إىل مسقط وعندما تم
فتحها وجد العامل أشجار البونا التي كانت عليها عته مميتة كانت تهدد ليس
الشحنة فقط ولكنها كانت ستلوث كافة األخشاب األخرى املوجودة يف املوقع.
قرر الفريق أنه ال بد من حرق الحاوية بالكامل.
تم اللجوء إىل الخطة (ب) ووفر الفريق شحنة من خشب الساج التي وصلت
بعد ذلك يف الخريف .عىل أية حال ،مل تكن أي من األشجار بالطول الكايف
لصنع صاري مبفردها .بعد أن اضطر فريق العمل إىل التنازل عن صنع الصاري
من شجرة واحدة ،قام صانع السفن بابو سانكاران برتكيب شجرتني ببعضهام
البعض .كان بابو يسأل نفسه هل سيصمد هذا الصاري؟ هل سيصمد يف البحار
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املفتوحة؟
نظر صالح إىل إريك وقال “بالتأكيد ليس األمر جيد .هل متانع يف أن أتوىل زمام
األمور؟”
سأله إريك“ ،ماذا برأسك؟”
قال صالح “سنحاول خفض الضغط عىل الصاري من خالل رفع رشاع العواصف”.
ابتعد قائد فريق املراقبة.
صاح صالح إىل فريق امليمنة“ ،إذهبوا إىل أماكنكم” أخذ بوشباداس مكانه عند
دعامة امليمنة واليساندرو عند الرشاع ،وروبروت عند حبل تثبيت زاوية الرشاع
األيرس ،عند امليمنة.
“جهزوا رشاع العاصفة ليك يتم رفعه عىل الصاري املزيني ”.قام ساجد وسعيد

بسحب رشاع العاصفة الذي كان بالحالة التي تم تحمليه عليها عىل السفينة.
حملوا القامش الثقيل والقائم عىل مسافة قدم واحد من الصاري الخلفي
استعدادا لوضعه يف موضعه.
نادى صالح“ ،أنزلوا الصاري املزيني ”.توىل أحمد وسعيد هذه املهمة .بدأ
أليساندرو وروبرت ضخ حبل رفع وإنزال الرشاع .ونزل الرشاع املزيني وأمسك
الرجال املسؤولون عن الرشاع والدعامات بحبالهم بقوة لتثبيت عارضة الرشاع
والتحكم يف الرشاع ،وفجأة تشابكت حبال الرشاع.
شجع صالح زمالئه وقال لهم“ ،بهدوء يا شباب” ثم غنى أغنية البحر مرة أخرى.
كانت أمواج البحر تدفع السفينة ميينا تارة ويسارا تارة أخرى ما جعل البحارة ال
يستطيعون الحفاظ عىل توازنهم.

ويف النهاية ،تكللت هذه املحاولة بالنجاح وتم إنزال الصاري املزيني وبدأ سعيد
وساجد يف تثبيت رشاع العاصفة يف مكانه .زحف سعيد إىل طرف عارضة الرشاع
السفلية التي متددت خلف قضيب السفينة .تعلق سعيد بفخذيه بالصاري.
فبدون التوازن الذي يوفره الرشاع ،تأرجحت السفينة وسط العاصفة وبدأ صالح
يف التاميل والتأرجح معها .كان كاحليه العاريان يرضبان يف املياه فيام كان يقوم
بفك أربطة التثبيت.
بعد اثنني ومثانني دقيقة ،تم رفع رشاع العاصفة ألول مرة عىل سطح جوهرة
مسقط .نظر أفراد الطاقم إىل األعىل وهم يحبسون أنفاسهم لريوا كيف سيكون
رد فعل الصاري .وامتأل الرشاع بالهواء بالكامل وأعطى الجميع سمعه ملا يحدث
فلم يسمعوا سوى صوت أزيز الرياح.
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كان

الجو حارا ورطبا وكان الهواء فيه لزوجة وكانت السفينة تتهادى فوق املاء.
قرقر بطن صالح ونظر إىل ساعته وكانت الثالثة صباحاً ثم نظر إىل األعىل ورأى
اليساندرو قابعا يف مكانه عىل بعد قدمني فوق بوشباداس الذي كان أسفل منه.
كانت طبقة من العرق تكسوا وجهيهام وكان يتساقط كحبات املسباح من خالل
لحية اليساندروا الحمراء املهرتئة .كان النوم ملدة ساعتني متصلتني يف هذا الوقت
ميثل إنجازا ً كبريا.
مع تحرك السفينة جنوباً صوب جزر الكشادويب ،نزلت موجة حارة عىل
الجوهرة جعلت النوم يجايف الجميع وجعلت من الصعب الخلود له .بعد أن
يئس صالح من محاولة النوم دىل رجليه من عىل جانب مضجعه ونزل إىل رفاقه.
إريك “صباح الخري أيها القبطان”.
رد صالح “صباح النور ،كيف الحال؟”
رد إريك “نحن نبحر مبعدل ثالث عقدات ونصف عىل مسار مائة وخمس
وخمسون إىل مائة وستون درجة .أما موقعنا الحايل فهو ستة عرش فاصلة اثنني –
أربع درجات شامال – سبعة وستون فاصلة – واحد-أربع درجات رشقا”.
جاء يحيى حامال إبريق الشاي وقال “الشاي يا قبطان “أومأ صالح براسه وأخذ
فنجانا صغريا كان يحيى قد ومد يده به إليه.
قال يحيى “هذا هو إفطار اليوم ،لألسف”
“ماذا تعني ؟”
عندما قام أحمد بجرد املواد الغذائية املتوفرة باألمس اكتشف أن كل الفواكه
قد تلفت فألقاها يف البحر.
“أمل يكن يغسلها مباء البحر”.
“من الواضح أن مياه البحر مل تكن فاعلة مبا يكفي”.
“علينا أن نقلص من الكميات التي نتناولها”.
“هذا ما كان يقوله أحمد ونظرا ً ألن لدينا أسبوعان فإن اإلفطار سوف يقترص
عىل القهوة والتمر”.
منذ ذلك الوقت ،أصبحت الحياة عىل منت الجوهرة تسري عىل إيقاع ومنط
ثابتني .فطوال فرتة اإلبحار عىل مياه بحر العرب الهادئة كان اليوم مير تلو اآلخر
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حسب املخطط حيث كانت تعقد جلسات االيجاز ،وتغيري نوبات املراقبة،
وأداء الصلوات الخمس وتناول الطعام وتوزيع املهام والتامرين .مر الوقت عىل
البحارة كام هو معتاد يف حياة البحر :إصالح الصاري ،تزييت الحبال ،صيانة
أغطية الحبال املانعة للتآكل .لكن ظهر أمر آخر أيضا فقد بدأ املاء يظهر بشكل
متكرر ومتزايد يف جوف السفينة.
بدأ الكابنت صالح يشعر بالقلق بشأن الصحة والروح املعنوية والشعور بالرتابة
وامللل الذي يكتنف الجميع يف منتصف الرحلة.

أفراد الطاقم يجهزون طعام الغداء

تؤثر الحياة ف ي� البحر عىل معنويات البحارة وعىل حالتهم الجسمانية والعقلية
كما أن لياقتهم البدنية تت�اجع بسبب القيود المفروضة عىل الحركة فهناك
سبعة ش
ع� رجال يتحركون ف ي� بدن السفينة الذي ال يتجاوز ستون قدما وهو ما
ن
ين
الساق� .وتأثرت أيضا حميتهم
يع� محدودية الحركة ف ي� المكان وصعوبة مد
ي
الغذائية من هذا الوضع.
ت
ن
كان طهي الطعام عىل م� الجوهرة مهمة صعبة بشكل خاص .فقد تم
ئ
ت
غذا�
النبا� التقليدي ومع وجود نظام ي
تزويد السفينة بصندوق من الفحم ي
أساس عىل الحمية والطعام المعلب ،كان الحفاظ عىل
يعتمد بشكل
ي
التغذية المناسبة أمراً مستحيالً.

كانت النظافة الشخصية تعتمد عىل ما هو متاح ،فكان االستحمام بالماء
ف
ن
الزول.
يع� أن الرجل يصب الماء عىل نفسه وهو واقف ي� ي
المالح وهو ما ي
أما ف� أ
اليام الهادئة فيمكن للفرد أن يسبح .كان النوم نادراً وقد ال يتجاوز
ي
ين
ساعت� ف ي� اليوم وكانت مدة النوم تنخفض إىل ساعة واحدة ف ي� اليوم ف ي�
العديد من الحاالت.
الجانب أ
ف
ال ثك� قسوة ي� الرحلة هو القلق المستمر من المجهول الذي يمكن
ف
البحار والذي يمكن أن
أن يحدث .إنه االنتظار الذي يمكن أن يفت ي� عضد ّ
ض
يق� عليه ذهنيا ومعنويا.
ي
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أعىل :النائب األول خميس الحمداين يرسم مسار الجوهرة

تنهد

صالح بصوت عال وقال.
“أنا ال أحب شكل هذه الخطوط البحرية”.
أخذ الب ّحار ميالي قلم رصاص كان قد وضعه خلف أذنه ورسم شيئا عىل
الخريطة .لقد قطعت السفينة اآلن أكرث من ثالثة أرباع املسافة إىل كويش .أمسك
الب ّحار بالفرجار وثبته عىل الخريطة وأداره عىل محوره ثالث مرات.
وقال “هناك خيار آخر”.
جلس ميالي مع القبطان يف عنرب التخزين بالسفينة .وعندما رشع يف فتح
الخريطة يف مساحة تكفي بالكاد لشخص واحد يف حجرة املالحة أسفل ظهر
السفينة ،كان ميالي يسند النصف الرشقي من بحر العرب عىل الخريطة بذراعه
األمين.
وأملح قائالً“ :أعتقد أن تزداد حركة مرور السفن بشدة مع اقرتابنا من الجرف
القاري ”.كان ميالي براباكار عىل اطالع واسع بأرسار هذه البحار .فقد جاب
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يف املقابل :مخططات وخرائط مالحية من القرن الخامس عرش بيد أحمد بن ماجد

عباب البحر ومل يفارقه منذ استكامل دراسته الجامعية يف مدينة تشيناي الهندية.
بيد أنه عندما يتعلق األمر بسفينة من القرن التاسع امليالدي ،يبدو ميالي وكأنه
يخوض غامر التجربة للمرة األوىل شأنه شأن الباقني.
وقال وهو يتتبع مسار إبرة البوصلة“ :إذا ما أردتم تج ُّنب الساحل ،يجدر بكم
اتخاذ هذا املسار”.
فتساءل صالح“ :هل سيؤدي ذلك إىل تقليل الزحام؟”.
فأجاب ميالي“ :أتوقع ذلك”.
بدا أن صالح يقلب األمر يف رأسه وقال:
“لتأذن يل بدقيقة”.
توجه صالح صوب مكان مبيته وانحنى ليلتقط صندوقًا ُمخزنًا يف األسفل ،وملا
كشف الغطاء ،أخرج مجلدا ً يحتوي عىل نسخ من كتاب الفوائد املتخصص يف
علوم املالحة والذي ألّفه الب ّحار أحمد بن ماجد يف القرن الخامس عرش.

فقال صالح مليالي وهو يناوله الكتاب“ :هل سبق لك أن رأيت هذا الكتاب؟
إنه موسوعة مخطوط منذ ستة قرون من الزمان حيث ذكر هذا البحار البارع
تفاصيل كل يشء بدقة متناهية ”.وفتح صالح الكتاب عىل صفحة كان قد وضع
عليها عالمة حيث تصف كيفية العبور يف املحيط الهندي.
وقال صالح بنربة يكسوها الرتدد“ :كانت السفن القدمية تبحر مبحاذاة الساحل”.
ورمق الب ّحار الكتاب من عىل كتفه.
فر ّد ميالي قائالً“ :ولكن األمور منذ ستة قرون تبدو مختلفة متا ًما عن وقتنا
الحارض .إذ إنهم مل يتعاملوا مع سفن الشحن يف ذلك الوقت”.
وبدا أن تلك الكلامت قد غريت مسار تفكريه .وبدأ يجول بناظريه بني الخريطة
والكتاب.
فقال البحار“ :القرار لك أيها القبطان”.
طعم متأمالً لوحة غري مكتملة من قامش
يف تلك الليلة ،مل يذق صالح للنوم ً
الكنفا و ُمصغ ًيا إىل صوت األمواج املتالطمة .كانت ألواح األخشاب تصدر أصوات ًا
كام لو كان األجداد يتمتمون بكلامت مل يستطع سرب غورها متا ًما .وبدا أن تلك
األلواح كانت تهمس بكلامت وسط طنني الرياح التي تصطدم بحبال األرشعة
وكانت األمواج تطرق بدن السفينة بال هوادة .ويف غياهب تلك الظلمة التي
بدت بال نهاية ،تسللت إىل مسامعه أصوات.
قال صالح لنفسه“ ،ما عساي أن أفعل؟ ماذا يقولون اآلن؟”
وكانت هناك أشباح تحوم وترقص حول عقله الباطن؛ أشباح ال يعلم مصدرها.
وتواصلت األسئلة التي كانت تدور يف رأسه والتي بدت بال إجابات وال نهاية.
وواصلت األصوات غري املفهومة رحلتها عىل ضفاف عقله تقص عليه أرسا ًرا من
املايض السحيق الذي يبدو أنه سيعاود الظهور يف هذه الظروف.
إذ يبدو أن تلك األصوات تعرف شيئًا ما عن سفينة غرقت يف هذا املكان وغرقت
معها أرسار خفية قد ال يتم كشفها أبدا.
كانت األمواج الرقيقة تحمل بدن السفينة تارة ألعىل وتارة ألسفل كام لو كانت
تدلل طفالً يف مهده .وبدوره استجاب القبطان لهذا التدليل الرقيق وغ ّط يف
سبات عميق.
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ويف

صبيحة اليوم التايل ،كان هناك وجه رواقي يعاين البحر بناظريه.
وبادره خميس بسؤال“ :أأنت عىل صواب أيها القبطان؟” ومل يتفوه صالح ببنت
شفته للحظات.
ور ّد قائالً“ :حس ًنا حس ًنا .هل ستجمع الرفاق لنبلغهم بخالصة األمر؟”
“هيا يا شباب!” لوى خميس لسانه وأطلق من فمه صافرة حادة وهو يلمح
صديقه بطرف عينه.
وقف صالح عند الحاجز الحديدي لريمق صفحة املاء بعينيه حيث كان أفراد
الطاقم يج ّمعون أنفسهم خلفه .ومرت دقيقة حيث أىت أفراد الطاقم من كل
جوانب السفينة انتظارا ً ملا هو آت.
وقال خميس“ :أيها القبطان ،إننا جمي ًعا هنا”.
واستدار إليهم صالح قائالً“ :إنني أريد أن أبدأ الحديث عن املسار الذي
سنسلكهّ ”.
وحك رقبته بطرف اصبعه وأدار قبعته قائالً“ :إننا سنبحر بعي ًدا عن
الساحل”.
وعىل الفور ،تجاذب إريك أطراف الحديث مع صالح قائالً:
“إن ما قلته يعني أنك ستبتعد عن مسارات سفن الشحن ،أليس كذلك؟”
فأجابه صالح“ :بىل ،إن هذه املنطقة زاخرة بأعداد هائلة من السفن املا ّرة منها
واألدهى أنها تزيد بشدة بد ًءا من هنا حسب قول ميالي”.
“فهل هو يدرك جي ًدا ظروف الرياح املوسمية؟”
ونظر صالح إىل نائبه الثاين.
“أخىش أن يكون ذلك هو الرهان”.
ونظر إريك إىل البحر صوب الرشق.
“هل أنت عىل يقني أنك ال تريد أن تلتزم مبا اعتاد عليه أجدادنا باملرور من
املسار املحاذي للساحل؟”
فر ّد القبطان قائالً“ :إنني أعلم ذلك .ولكن ما يعنيني هي سالمتنا يف نهاية األمر.
أعتقد أننا ينبغي أن نتخذ املسار اآلمن”.
حكيم للجميع.
للوهلة األوىل ،بدا القرار
ً
وهنا صاح خميس قائالً“ :انظروا إىل جانب امليرسة .حيث تبدو يف األفق ناحية
الشامل الغريب جزيرة سلحفاة بحرية خرضاء ،مبا يعني أن أشياء أخرى آتية.
ويف اليوم التايل ،حام رسب من الطيور فوق صاري السفينة .وكانت مجموعات
األسامك تقفز مينة ويرسة يف املياه املتاخمة لبدن السفينة.
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ونظر الطبيب روبرت إىل صفحات كتاب يبدو بال ًيا.
وقال“ :أتدرون ما يعني هذا .إن ذلك يعني أن الجوهرة باتت قريبة للغاية من
الجرف القاري ”.ومال صالح وميالي بجسديهام نحو الخريطة الستكامل بعض
الحسابات الرسيعة .لقد كانت السفينة عىل بُعد  140ميل بحري فقط تقري ًبا
من جزر الكشادويب.
نظر صالح لألعىل قائالً لرفاقه“ :إننا قد نرى الجزر بحلول مساء الغد”.
ويف التاسعة من صبيحة اليوم التايل ،استدعى صالح الطاقم لبدء إيجاز الصباح
لدي أخبار رائعة .لقد قطعنا اثنني وتسعني ميالً يف أربعة
قائالً“ :يا شبابّ ،
وعرشين ساعة”.
وبحلول الظهرية ،كان ذلك الرقم قد تحطم بالفعل .إذ إن الرقم الجديد يقف
عىل أعتاب مثانية وتسعني ميالً .ولكن جوهرة مسقط مل تصل إىل أوج قوتها بعد.
وبحلول الثالثة ظه ًرا ،وصلت رسعة الرياح إىل تسعة عرش عقدة وبلغت جوهرة
رسعتها القصوى حيث كانت تبحر برسعة  6,25عقدة .ومن ناحيته ،ألقى إريك
قائد فريق املراقبة يف ميمنة السفينة نظرة متفحصة عىل صاري مؤخرة السفينة
املثبت بوصلة كالعظام املكسورة .ويف خضم هذه الرياح العاتية ،بدأت السفينة
يف التأرجح ثانية .بيد أنه مل يكن يرغب يف التضحية بالرسعة التي وصلت إليها
السفينة .ولكن تلك الوصلة يف الصاري مل تكن ُمحكمة متا ًما.
وهنا صاح إريك قائالً لفريق مراقبة امليمنة“ :فليتوجه الجميع إىل مواقعهم
لإلبحار .كونوا عىل أهبة االستعداد لدقيقة واحدة ”.وبدأت السفينة يف االندفاع
وسط أمواج عاتية بلغ ارتفاعها مرتان .وهنا قرر قائد فريق املراقبة طلب الدعم.
“فلتتضافر جهود الجميع عىل سطح هذه السفينة!”
هب أعضاء فريق مراقبة امليرسة عىل
وعندما صدح بهذه الدعوة بأعىل صوتهّ ،
أقدامهم حيث كانوا يستلقون عىل سطح السفينة .انطلق اثنان من الرجال ال
يدرون أي سبيل يسلكونه حيث كانوا قد غفوا يف قيلولة هروبًا من تلك الرياح.
ويف خض ّم هذه الرياح العاتية واألمواج املتالطمة ،كان الرشاع املزيني يقاوم
جهود الطاقم الذي يسعى إلنزاله .وكادت الرياح الشديدة تسلب الحبال من
أيدي البحارة الذين متسكوا بها بقوة وعنفوان شديدين .وبعد ساعة ونصف
الساعة م ّرت كالدهر ،متكن أفراد الطاقم يف نهاية املطاف من إنزال الرشاع
املزيني ورفع رشاع العواصف بدالً منه ،لتزداد رسعة الجوهرة.
رقم قياس ًيا جدي ًدا .فقد قطعت
وبحلول الثامنة مسا ًء كانت الجوهرة قد سجلت ً

سلحفاة بحرية خرضاء تسبح إىل جانب الجوهرة

 106ميالً بحريًا يف أربعة وعرشين ساعة برسعة قصوى بلغت  6.6عقدة .وقد
كانت عىل مقربة من نقطة تغيري املسار والتوجه مبارشة صوب الرشق إىل كويش.
ولكن ينبغي عىل السفينة ليك تغري مسارها رشقا أن متر من خالل ال يزيد عرضها
عن اربعني ميال .ويف متام الساعة التاسعة مسا ًء ،ح ّولت الجوهرة مسارها بزاوية
مقدارها مائة درجة بينام كان سعيد يتوىل زمام القيادة .تبدو األمور جيدة حتى
اآلن.
وبدا أن الرهان قد أىت بثامره .ولكن ،وعىل غري املتوقع ،توقفت الجوهرة فجأة.
وحملق آدم يف األرشعة املعلقة والتي تكاد تسقط من عىل الصواري.
وبادر ساجد الجالس بالقرب منه عىل سطح السفينة قائالً“ :أترى ذلك؟ إن هذا
ما نطلق عليه منطقة الركود”.
فابتسم ساجد الذي كان يحتضن كتاب ابن ماجد مفتو ًحا بني عضديه.
وقال آلدم“ :الغد سيكون أفضل بإذن الله”.
“نعم .يبدو أننا سنقيض أيا ًما طوال سويًا ...الغد وبعد الغد وبعد الغد”.
أطلق آدم تنهيدة من صدره ومسح مبنشفة عىل جبهته التي تتصبب عرقًا .كان

هناك قدر زائد من الرطوبة والحر القائظ عىل سطح السفينة .فقال“ :يبدو أن
أجدادنا يسخرون م ّنا”.
فليتوقف من هم يف ميمنة السفينة ،وليرشع فريق مراقبة امليرسة يف عمله”.
قالها سعيد وهو يقف فوق رأس آدم.
“هيا يا رجل ،لقد حان دوري للوقوف يف الظل”.
كانت الجوهرة يف هذه اللحظات تجاهد للسري ولو برسعة عقدة واحدة .ومتر
سفينة حربية هندية مرتني جيئة وذهابًا وهي تطلق أصوات ًا تليق حقًا بسفينة
حربية.
بالتحل مبزيد من الصرب؛ فاألمر قد اقرتب
ّ
وكان ما يدور يف رأس صالح ينصحه
بشدة وإن كان يبدو بعيد املنال.
ويف الحادية عرشة من صبيحة اليوم التايل ،توقفت الرياح متا ًما .ومل تكن كويش
تبعد سوى مائتي ميل عند املنطقة التي استقرت فيها الجوهرة ُعرض املحيط
الذي يبدو كالياقوت األزرق يف لونه وتبدو صفحة املاء كالزجاج من فرط الهدوء
والسكينة.
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الجوهرة تصل بسالمة الله إىل كوتيش

وبال

أي ضجيج ،ارتقى صالح درجات السلم الداخيل بالسفينة .وبدأت أوىل
خيوط الفجر تشق كبد السامء معلنة انتهاء تلك الليلة الليالء.
قال إريك“ :صباح الخري والرسور أيها القبطان ،كيف كانت ليلتك؟” تبادل
الب ّحاران النظرات .وزفر صالح بتنهيدة من صدره.
ابتسم إريك وقال وهو يهز كتفيه“ :رمبا ساعتني .لقد استمعت إىل األمواج وهي
تحتضن بدن السفينة برفق ،فقد كانت هادئة بل شديدة الهدوء ”.وابتسم إريك
وهز كتفيه ثانية.
“نعم ،أعتقد أننا ندور يف حلقة مفرغة ويبدو أن السفينة ال تتحرك”.
“ما هي قراءات العدادات اآلن؟”
“حس ًنا ،يبدو أننا يف حقيقة األمر نتحرك للخلف”.
فأجابه صالح“ :حقًا؟”
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“نعم بكل أسف .لقد كنا طوال هذه الفرتة نصارع تيا ًرا يبلغ مداه نقطة واحدة
أي ثالث عقد”.“أتعني أننا مل نحقق أي تقدم عىل اإلطالق؟”
فقال إريك مرتددًا“ :عىل اإلطالق”.
“هذا ليس بالفأل الحسن لرحلة الوصول”.
“كال عىل اإلطالق”.
قبل يوم واحد فقط ،كانت األنباء التي وردت إىل صالح تشري إىل أن الوصول إىل
كويش قد تحدد يف الثامنة مساء يوم االثنني املوافق  15مارس ،أي بعد يومني
فقط.
فقال صالح“ :أليس من العجيب أن تخضع مثل هذه السفينة عتيقة الطراز
للبريوقراطية الحديثة!! إنه مزيج عجيب بالفعل”.

“ما األمور التي يخططون لها يف الوقت الراهن؟”
“فاالستقبال قد يشمل سفينة مرافقة تابعة للرشطة وضباط من دائرة الهجرة
ومسئولني من السلك الدبلومايس من كل من الهند وسلطنة ُعامن”.
فقال إريك“ :ال ميكننا أن نرتكهم قيد االنتظار”.
فأجابه صالح“ :بكل تأكيد .بكل تأكيد”.
فقال املساعد الثاين للقبطان“ :ما الترصف األمثل حسب اعتقادك؟”
“يتعني عيل طلب املساعدة”.

g

جالسا يف مكانه يف مقدمة السفينة يراقب األمور .كانت الساعة قد
كان إياز ً
تخطت السادسة بثالثني دقيقة.
“مرت السفينة الحربية قبالة الجانب األيرس من املقدمة!”
فقال إريك بصوت جهوري“ :فلتعودوا إىل أماكنكم!” فسار صالح إىل األمام حامالً
جهاز السليك بني كفّيه.
وقال“ :هذه جوهرة مسقط ،هل تسمعني؟”
“أكرر ،هذه جوهرة مسقط ،هل تسمعني؟”
كان جهاز الالسليك يصدر أصوات ًا مشوشة .وبعد ذلك جاء صوت الطرف اآلخر:
“هذا شاردا يتحدث إىل السفينة جوهرة مسقط .لقد التقطنا اإلشارة سيدي.
مرح ًبا بكم يف الهند”.
ح ّركت الرياح الرقيقة القطعة الفضفاضة من شامغ صالح املزدان باللونني
الساموي واألبيض .وبعد مرور ستة وعرشين يو ًما ،بدت لحيته كثيفة وشديدة
السواد .وألقى نظرة حوله ليتفقد طاقم السفينة.
كان الرسوال األسمر الفضفاض الذي يرتديه إريك يكشف عن كاحلني هزيلني.
وبدا وجه روبرت ورقبته
وقد طغى عليهام اللون األحمر والنمش .وكانت الوجوه األخرى قامتة وتكاد
تختفي خلف اللحى كثيفة الشعر .وفكّر صالح يف أن الجميع ميكن أن يأخذ دشً ا
باردًا ويحلق لحيته.
يتبق سوى حوايل ثالمثائة مرت فقط ،ولكن جهاز الالسليك
كان شاردا يقرتب ،إذ مل ّ

بدأ يف التشويش ثانية.
“من شاردا إىل جوهرة :سرنسل إليكم مرك ًبا زائ ًرا .هل ميكنكم االحتفاظ
مبوقعكم؟”
رفع صالح جهاز الالسليك قري ًبا من فمه.
ور ّد قائالً“ :انتظر” وترك زر الجهاز .فحدث نفسه أنه ال توجد مشكلة يف هذا
األمر.
ويف هذه اللحظات ،انطلق قارب مطاطي صغري من جانب السفينة الحربية بكل
خفة ورشاقة حتى أنه ال يكاد يالمس صفحة املاء النقية كالزجاج .وقف يحيى
عند الرافدة امل ُستعرضة يف السفينة ممسكًا الصاري ٍ
بيد ومش ًريا باألخرى للمركبة
املائية التي تقرتب .تو ّجه خميس وأحمد صوب الحاجز الحديدي وانطلقا
ليصعدا عىل السلم املصنوع من الحبال .شق صوت القارب املطاطي هدوء
الصباح وتوقف ُمحدث ًا صوت فرقعة حتى توقف متا ًما بالقرب من الجوهرة.
اتكأ خميس وأحمد بجسديهام عىل الحاجز الحديدي حيث قاما مب ّد ذراعيهام
للزائرين اللذين يصعدان درجات السلم .وتقدم صالح خطوة لألمام.
وبادر بتحيتهام“ :السالم عليكم ”.مرح ًبا بكم عىل منت “جوهرة مسقط”.
فر ّد الضابط األطول قامة“ :شك ًرا لك أيها القبطان .ينبغي أن نعرتف أن األمر كاد
أن يختلط علينا حتى كنا نظن أنكم سفينة قراصنة”.
ويف الليلة التالية ،حامت إحدى الطائرات التابعة لحرس الحدود الهندي عدة
مرات حول جوهرة .ونظ ًرا اللتزامه مبوعد نهايئ للوصول ،اتخذ القبطان قرا ًرا
بطلب الدعم .ولذلك ،سرتافق جوهرة مسقط سفينة حراسة للمسافة املتبقية
للوصول إىل كويش.
كان جميع أفراد الطاقم الذين بلغ منهم اإلعياء مبلغه تراودهم األحالم بوضع
أقدامهم عىل اليابسة بعد كل هذه الفرتة ،لكنهم كانوا يشعرون بالرضا عىل أي
حال .كان فهد يأمل يف املشاركة يف مباراة لكرة القدم بينام مل يكن روبرت يطمع
سوى يف االسرتخاء ومتديد قدميه .وبعد مرور سبعة وعرشين يو ًما يف عرض
البحر ،ظهر الساحل الهندي يف األفق.
وما أن رآه يحيى حتى صاح قائالً“ :اليابسة ،أشعر أنني أحلم”.
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الفصل الثالث

من كوتشي
إلى جالي
صراع مع الرياح عاتية
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لوكا

رئيس موقع البناء يقول“ :مربوك يا قبطان ”.استدار القبطان صالح
ممسكا مثرة نارجيل بإحدى يديه ومد يده األخرى مصافحا يد لوكا املمتدة.
شكرا جزيال لوكا .شكرا عىل براعتك وعىل هذا اإلنجاز ،السفينة تبدو يف غاية
الجامل كام كان أداءها يف البحر جيدا جدا.
سافر لوكا مع توم وبابو من عامن الستقبال جوهرة مسقط يف أول محطة توقف
لها .وحيث أنها قضت أربعة أسابيع يف عرض البحر ،ينبغي عىل الجوهرة أن
ترسو يف الحوض الجاف ملدة أربعة أسابيع أخرى إلجراء املعاينة الهيكلية.
قال لوكا “أنا قلق عىل الصاري املزيني .أعتقد أنه ينبغي علينا استبداله”.
أخذ القبطان رشفة من املاصة املغمورة يف مثرة النارجيل ورد قائال“ ،لنحتفل
جميعا”.

g

“إنه ال يعجبني”.
وقف لوكا واضعا يديه عىل خرصه وأخذ ينظر إىل الرشاع املزيني املثبت بغطاء
رأس ،ووقف توم إىل جواره.
“حسنا ،ما هي الخيارات املتوفرة لدينا؟”
قال لوكا وهو يهز رأسه“ ،كنت أمتنى لو عرثت عىل هذه النوعية من خشب
بونا”.
“لكن أمامنا أشياء كثرية ينبغي علينا أن نفعلها يف هذا الوقت الضيق .عالوة عىل

ذلك ،أعتقد أننا بحثنا كثريا يف تلك الغابة .وال أعرف من أين أبدأ”.
ويف هذه األثناء اقرتب القبطان .ويبدوا أنه سمع حديثنا حيث قال“ ،يجب علينا
أيضا أن نضع يف االعتبار موعد الرياح املوسمية”.
أضاف توم“ ،يجب علينا أن نصل إىل جايل قبل هبوب الرياح املوسمية الجنوبية
الغربية”.
عادة ما تهب الرياح املوسمية الشاملية الرشقية الهادئة اعتبارا من شهر نوفمرب
حتى مارس أو أبريل .ومع هبوب الرياح الجنوبية الغربية ،يتسم خط اإلبحار
من كوتيش إىل جايل بالخطورة الشديدة.
وهنا بدأ توم يفكر بصوت مرتفع ويقول“ ،نحن اآلن يف شهر أبريل .وإذا وجدنا
أنفسنا يف مرحلة االنتقال بني الرياحني فسيكون الوضع مخيفا ،بل وقاتال”.
وقد قىض البحارة حتى اآلن أكرث من أسبوعني يف امليناء حيث يقومون بتفريغ
ثالثة أطنان من الصابورة املستخدمة لحفظ التوازن يف السفينة ،وتنظيف بدنها
وسد الفجوات التي ظهرت فيه فضال عن إضافة املزيد من الحبال وإصالح الرشاع
املزيني الذي يشكل مشكلة كبرية للجوهرة.
قال صالح بصوت مرتفع“ ،لقد َحذّرنا إبن ماجد من قبل قائال :من يغادر الهند
يف اليوم املئة هو رجل عاقل ،أما من يغادرها يف اليوم العارش بعد املئة فسيكون
عىل ما يرام .لكن من يغادرها يف اليوم العرشين بعد املئة ،فهو يوسع حدود
االحتامالت ،أما من يشد الرحال يف اليوم الثالثني بعد املئة ،فهو مقامر جاهل
عديم الخربة”.
قال لوكا“ ،إذن أنت تود اتباع مسالك البحارة القدامى ،أليس كذلك؟”

تحميل مواد غذائية طازجة خالل توقف الجوهرة عىل الرصيف
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نظرت

بيبي الجابري بوجهها النحيل نحو الشمس وهي تغرب معلنة نهاية
يوم عمل كامل كاملعتاد .وتحول مسار الرياح لتأيت من البحر بنسيم بارد عليل.
أدارت بيبي خشمها نحو الرياح وتتساءل هل ميكن لهذا النسيم أن يحمل رائحة
نجلها؟
بدأت آخر مجموعة من قوارب الصيد يف الوصول وكانت إيقاعات همهمة
محركاتها املتصاعدة مسموعة قبل اقرتابها من صخور البحر املدببة .ومبجرد
توقف املحركات عن الدوران ،تقدمت القوارب بقوة لتشق مياه البحر الفريوزية.
جالت بيبي بناظريها وسط الرمال ،وأخذت تنظر إىل القوارب الراسية يف نفس
املكان الذي تقف فيه كل يوم.
قالت لنفسها إنهم مثل األصدقاء القدامى .ومررت أصبعها عىل بعض الحروف
املطبوعة عىل بدن أحد القوارب – سان فراسيسكو .ضحكت بيبي يف نفسها.
كانت سان فرانسيسكو تبدو مثل كوكب آخر منذ زمن ليس ببعيد .وال يستطيع
املرء أن يتخيل حجم التغيري الذي طرأ عىل الدولة منذ صباها حتى اليوم.
ويف الطرف اآلخر من الشاطئ ،كان هناك مجموعة من الرجال يسحبون قاربا
فور وصوله لوضعه عىل الرمال .تذكرت بيبي تلك األيام عندما كانت عمتها أو
باألحرى حامتها حية ترزق.
كانت بيبي تجد نفسها يف بعض األحيان تتجول عىل الشاطئ جيئة وذهابا ألثني
عرش ساعة وكانت يف أحيان أخرى تقيض خمسة عرش ساعة عىل الشاطئ انتظارا
ملجئ نجلها سعيد وزوجها .وعندما كان الليل يرخي سدوله ،كانت بيبي تخرج
لتطلب من عمتها أن تتناول معها طعام العشاء.
ويف هذه اللحظة كانت عمتها تلوي يديها املتشابكتني ومتاطل وتقول“ ،أشعر
بيشء ما .األمواج رسيعة والهواء ثقتيل .أشعر أن هناك عاصفة ،أنا أشعر بها
فعال” وكانت أحاسيسها صادقة يف كل األحوال.

حرامل حيث بيبي الجابري يف انتظار نجلها
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تحولت أفكار بيبي إىل ابنها صالح .فقد كان ابنا بارا ،وكان أعز أبنائها منذ
والدته .كان مؤذيا يف بعض األحيان شأنه شأن نجله فراس .ابتسمت بيبي وعادت
بذاكرتها إىل تلك األيام عندما كانت توقظه لصالة الفجر قبل أن يتوجه إىل
املدرسة يف سداب .وتتذكر واقعة محددة حدثت بعد ظهر أحد األيام.
كانت بيبي جالسة تقرش البصل يف املطبخ عندما دخلت ابنتها أمينة فجأة حاملة
حقيبتها املدرسية .رصخت أمينة “ماما ،ماما ”.ألحقي صالح ينزف بشدة ويوشك
عىل املوت! ومن هول الصدمة ،سقطت السكني والبصل عىل األرض.
هرولت بيبي مرسعة إىل الشاطئ حيث محطة وصول القارب املحمل بالتالميذ
بعد انتهاء اليوم الدرايس .كان صالح يتسكع مع اثنني من أصدقائه من القرية
بالقرب من صف من قوارب الصيد ويركل علبة مياه غازية فارغة يف إطار مباراة
لكرة القدم نظمها مع زمالئه.
صاحت بيبي منادية“ ،يا صالح ”.ولدى استدارة الطفل لتتبع مصدر الصوت
ظهرت بقعة بنية اللون عىل دشداشته .وهنا تنفست بيبي الصعداء .فلم يكن
عىل وجهه إال بقعة من الدماء لكن األمر مل يكن خطريا عىل اإلطالق.
“حبيبي ،ماذا حدث؟”
نظرت بيبي عىل وجه صالح لتجد جرحا عميقا متجلطا فوق عظمة وجنة الخد
مع كدمة وتورم يف الجلد.
ظل صالح صامتا ،ثم قال“ ،ماما ،لقد فاتني القارب ،ووقعت عىل الجبل”.
نظر زميال صالح إىل بيبي التي جلست عىل ركبتيها ووضعت يدها برفق وحنية
عىل ذقنه ،وحركت وجنته نحو الضوء لتتفقد الجرح.
قالت بيبي“ ،تعال يا ابني ،هيا إىل البيت .لتغسل وجهك وتنظف مالبسك”.
ثم جاءت همهمة محرك أحد القوارب لتشوش عليها أفكارها.
وبحركة رسيعة اتجهت بناظريها إىل مصدر الصوت ،لتجد خيال أربعة أشخاص
واقفني يف قارب صغري من الفيربجالس ،منحنني قليال إىل األمام بينام يشق القارب
املياه .وكانت انحناءة القارب إىل األعىل تعطي االنطباع أن مقدمته متتطي
األمواج بقوة.

صالح الجابري وهو يف
الخامسة عرش من العمر

هنا شعرت بيبي بيد خفيفة تربت عىل كتفها برفق .وعندما استدارت ،وجدت
أمامها أصيلة زوجة ابنها صالح .أمسكت أصيلة بغطاء الرأس (اللحاف) ووضعته
عىل رقبتها وأمسكته بقوة ليك ال يفلت منها بفعل نسيم الهواء العليل القادم
من البحر.
قالت أصيلية“ ،بيبي ،تعايل إىل البيت” ولفت ذراعها حول خرص حامتها وأخذتها
نحو القرية .مل تنظر بيبي يف هذه اللحظة نحو البحر .قالت لها أصيلة“ ،إنه غري
موجود يا بيبي ،لن يحرض الليلة”.
وانطلق صوت املؤذن مناديا للصالة ورجع صدى صوته وسط املنحدرات
الصخرية قرابة الشاطئ.
وبدأ الناس بدشاديشهم الناصعة البياض يخرجون من بيوتهم الواحد تلو اآلخر
متوجهني إىل املسجد.
قالو“ ،مساء الخري” ،وردت بيبي“ ،مساء النور”.
أحد األوجه املحببة مل يكن موجودا بينهم.
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تناول الطعام يكون صعبا عندما متيل
السفينة بزاوية خطرية

وع�ين يوما من وصولنا إىل ش
عدنا إىل البحر مرة أخرى بعد ستة ش
كوت�  .ال
ي
أتحمل االنتظار .كنت متشوقا جدا لركوب البحر مرة أخرى حيث الرياح أ
تمل
ت
أش
ال�
ال�عة وتتقدم السفينة بع� البحر متوجهة إىل دولة رسيالنكا الصديقة ،ي
كانت يعرفها العرب سابقا باسم رسنديب أو سيالن.

رض مهيب من القوارب الحمراء املتناثرة عرب مياه البحر التي كانت تشبه املرآة.
وشقت جوهرة مسقط طريقها بتؤدة وثبات وبلمسة خفيفة عىل الدفة .وحلق
رسب من النوارس فوق السفينة .رفع صالح وجهه من عىل الكتاب لينظر إىل
السامء .بعدها غابت النوارس ليسود الهدوء والطأمنينة مرة أخرى .ومل يكن
هناك أي صوت سوى همسات الرياح وتالطم األمواج.
ف
تن
و� هذه اللحظة تذكرنا عمان الحبيبة
أدينا صالة المغرب عىل م� الجوهرة .ي
وتذكرنا الذهاب إىل المسجد ف� المساء .لقد قضينا ي ن
ست� يوما منذ مغادرة
ي
آ ن
أن� أبلغ من العمر ي ن
كث�ا يا
ست� عاما .لقد اشتقت إليك ي
عمان .أشعر الن ي
ت
حبيب� يا عمان.
ي

بدأت الشمس يف الغروب ليحل الظالم شيئا فشيئا وتظهر النجوم الواحدة تلو
األخرى لتتألأل مثل األحجار الكرمية التي ترصع رداء امللك .وكانت النجوم تزداد
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تألقا وألقا مع خفوت ضوء النهار وتحول لون السامء إىل األسود املخميل.
وأرخى الليل سدوله .وجاء صوت قرقعة جهاز الالسليك .كانت هناك ناقلة عىل
مقربة من الجوهرة ،عىل بعد حوايل ألفي مرت من مقدمة السفينة .تحدث قبطان
الناقلة إىل صالح قائلة“ :أريد املرور .هل من املمكن تغيري مسار سفينتكم؟”
كان من الواضح أن أفراد الطاقم عىل منت الناقلة يستطيعون مشاهدة أضواء
الجوهرة ،لكن الظالم حال دون مشاهدة السفينة نفسها .حاول صالح رشح
املوقف قائال“ :لسوء الحظ ال نستطيع تغيري املسار بالرسعة الكافية ،ألننا نقود
سفينة رشاعية من القرن التاسع بدون أي محركات”.
صمت جهاز الالسليك لدقيقة واحدة .ثم قرقع مرة أخرى ليكرر قبطان الناقلة
نفس الكالم مطالبا قبطان الجوهرة بتغيري مسارها وبرسعة .ويف هذه اللحظة
اقرتبت الناقلة أكرث فأكرث وأصبحت عىل بعد بضع مئات من األمتار ،وكانت
متجهة نحو الجوهرة مبارشة.
ازدادت رسعة دقات قلب صالح وتحدث بوضوح عرب جهاز الالسليك مستشهدا
بقانون البحار ورشح الوضع مرة أخرى وطلب من قبطان الناقلة تغيري مسارها
وبرسعة .وكانت املسافة بني السفينتني تضيق برسعة كبرية.
وجاء صوت جهاز الالسليك مرة أخرى ليؤكد يف هذه املرة أن السفينة ستنعطف.
ومع ذلك كان يبدو للجميع أنها تسري يف نفس مسارها دومنا تغيري .قال صالح
والقلق يعترص قلبه“ ،سيدي أنتم تسريون يف نفس املسار ”.ويف نهاية املطاف
مرت الناقلة من أمام الجوهرة وكانت املسافة بينهام مل تزد عن مائتي مرت.
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أفراد الطاقم يتحينون الفرصة للنوم يف
الظل حيثام كان ذلك ممكنا

كانت الرحلة من كوتيش إىل جايل قصرية نسبيا .لذلك ،قرر صالح الرتكيز عىل
األساسيات .ومتنى أفراد الطاقم أن يصلوا إىل اليابسة يف غضون أسبوع واحد
باستخدام أساسيات اإلبحار عىل أن يتم إجراء ما تبقى من إصالحات يف امليناء.
ونجح بوشباداس وساجد يف تصميم كتل خشبية جديدة للحبال التي متسك
قوارب النجاة ،بينام وضع فهد وآدم طبقة جديدة من الزيت عىل حبال رفع
األرشعة.
كان الجو يف ذلك اليوم استوائيا حارا ورطبا .وبينام مل يكن أمام الجوهرة إال
ثالثة أيام فقط للوصل إىل كوتيش ،بدأت تخرج رائحة كريهة من مخزن السفينة
حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إىل إتالف املؤمن من زيت كبد سمك القرش
والزيوت الحيوانية واألسامك املجففة والفاكهة املخزنة يف بطن السفينة.
أرسل صالح فريقا من الطاقم لتنظيف املخزن ،ليكتشفوا أن كمية من الفاكهة
والخرضوات التي تم جلبها من الهند قد فسدت متاما ،وينبغي التخلص من
كمية كبرية منها بإلقائها يف البحر.
يبدو أن أخبار العشاء الحر وصلت إىل كل أنحاء مملكة البحار ،فبنهاية اليوم،
حظيت الجوهرة بزيارة طائر غري معروف ،وأخطبوط ضخم باإلضافة إىل حوت
أحدب.
توهج جمر املوقد وسط الظالم الدامس ليغطي سطح السفينة بوهج كام لو
كانت مدفأة يف جوف الليل السحيق .أمسك فهد بطبلته وبدأ يعزف إيقاعات
جميلة تتعاقب فيها أطراف األنامل مع رضبات سعف النخيل عىل الجلد.
وصدحت الرتانيم العربية املألوفة يف جوف الليل السحيق
قام أحمد بتقليب الفحم ،ثم جلس القرفصاء أمام املوقد وأخذ يحملق يف الوهج.
وجلس النجار ساجد عىل مقربة من املوقد يجهز قطعة صغرية من الخشب.
وعندما جاء وقت الغسق ،تأللت السامء بنجوم كقطع املاس .وكان املاء ساكنا
وكان سطح السفينة هادئا باستثناء دقات الطبول التي كان يقرعها فهد .جلس
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حسني الرئييس يضع املزيد من
الحشوات عىل الحبال

صالح وسط الحبال مستغرقا يف تدوين مذكراته ألنه مل يكتب شيئا منذ فرتة .لكن
ضخامة البحر واتساعه أعادا إليه قريحته.
ووسط ظالم الليل الدامس ،أىت الحنني إىل الوطن.
إننا نتذكر عماننا الحبيبة وأقاربنا وأحباءنا .وعىل الرغم من أننا نفتقدهم
والص� والجلد عىل
الرادة عىل مواصلة الرحلة
جميعا ،إال أننا نستمد منهم إ
ب
والحباط الشديدين.
الرغم الرتابة إ

لكن نفس الليلة الظلامء منحتنا قدرا من الراحة والنشاط.
وعىل الرغم من أن هذه المحيطات بعيدة جدا من الخليج ،إال أننا نشعر
أ
بالمان وبالحماية وبأننا ف ي� بيتنا.
الم�امية أ
وبينما نلتحف بهذه السماء ت
الطراف ف ي� هذا المكان الهادئ يسطع
ض
لي�ء الليل بدرجة أستطيع معها كتابة مذكر ت يا� تحت
القمر فوق رؤوسنا ي
ضوء القمر.

وانغمس صالح بهدوء شديد يف عامل ابن ماجد والجغرافيني الشعراء.
أغلق صالح عينيه ليجول بخاطره يف املشاهد املألوفة يف الوطن :ويتذكر تلك
األرض الجافة التي تتناقض تناقضا شديدا مع البحر ومياهه الشديدة الزرقة،
ومسجد حرامل الناصع البياض ،وانحناءة البحر.
ركبت السفينة األمواج بانسياب شديد ،وفتح صالح عينيه عىل قمر مكتمل
وسامء مخملية تتألأل بفعل النجوم.
شاهد صالح مجموعة نجوم العقرب وحدودها العنكبوتية وهي تغطي ثلث
السامء وكان النجم أنتاريس (أو قلب العقرب) يسطع بشدة يف وسطها.
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صالح الجابري يجرب اإلبحار
باستخدام جهاز الكامل

خرج

إريك من أسفل سطح السفينة ممسكا بيشء يف يده ،وتخطى اثنني من
البحارة كانا متكئني ،وتوجه إىل الجزء األمامي من السفينة وأخذ يتفقد السامء.
كان النجم القطبي متوهجا وسط السامء .وبينام وجه ناظره إىل نجم الشامل،
رفع إريك بطاقة خشبية صغرية ووجهها نحو السامء ووضع بني أسنانه خيطا
ناتئا من وسطها.
أغلق إريك عينه اليمنى .وكان ينظر عىل طول الخيط املمتد عىل طول ذراعه
اليرسى .وبعد أن أنزل البطاقة الخشبية ،بدأ يقلب صفحات دفرت ،ثم توقف
ليفحص شيئا ،ثم أعاد النظر إىل السامء مرة أخرى.
هنا أغلق صالح املذكرة التي كانت مفتوحة عىل ِحجرِه ،ووقف ببطء وبدأ
يتفقد السامء.
اقرتب القبطان من نائبه الثاين قائال“ ،تخيل ،إننا نقرأ عىل ضوء القمر والنجوم.
كيف تسري األمور؟”
قال إريك“ ،حسنا ،هذه صعبة من شهاب الدين”.
سمع البحاران وقع خطوات متثاقلة عىل سطح السفينة.
قال ساجد“ ،مساء الخري”.
رد البحاران معا“ ،مساء النور”
قال صالح“ ،جرب هذه يا ساجد ”.ثم أعطاه شيئا أشبه ما يكون مبجرد شقفة من
الخشب ،قطعة مستطيلة ارتفاعه يساوي عرض حوايل أربعة أصابع ،يتدىل من
وسطها خيط ومعقودة يف الطرف الخلفي للقطعة الخشبية.
قال صالح“ ،بداية أود أن أؤكد لكم أن النجم القطبي أو بوالريس يعد واحدا من
أبسط النجوم ”.فهو يبقى يف السامء بال حركة تقريبا ،بينام تبدو كافة النجوم يف
الجزء الشاميل من السامء وكأنها تدور حوله .لذلك ،فإن بوالريس يشكل نقطة
مرجعية جيدة لقياسات نصف الكرة الشاميل”.
واصل القبطان حديثه قائال“ ،عند القطب الشاميل ،أي عند تسعني درجة عىل
خط العرض ،يكون النجم القطبي ثابتا يف وضع عمودي ،وبالتايل يكون عند
ارتفاع تسعني درجة .أما عند خط اإلستواء ،أي عند صفر درجة عىل خط العرض،
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يكون القطب الشاميل عىل األفق بارتفاع صفر درجة .أفهمت؟”
أومأ ساجد برأسه باإليجاب.
وبناء عىل ذلك ،تشكل زاوية النجم القطبي بني خط اإلستواء والقطب الشاميل
فوق األفق القياس املبارش لخط العرض.
عرف البحارة القدماء ذلك وطوروا استخدام آلة الكامل.
وهنا شارك ساجد يف الحديث برسعة.
قال ساجد“ ،إذن ،وببساطة شديدة أود أن أحاذي الجزء العلوي من الكامل مع
النجم القطبي والجزء السفيل مع األفق ،ويكون طول الخيط هو خط العرض”.
قال صالح“ ،نعم ،صحيح”
أومأ إريك برأسه قائال“ ،جيد ،يبدو أنك استوعبت الفكرة يا ساجد”.
وضع ساجد طرف الخيط بني أسنانه .ووجه نظره نحو السامء الداكنة ،وبينام
كان يرفع ذراعه ببطء كان يحاذي الحافة العليا للكامل مع النجم القطبي .ثم
مد ذراعه حتى تحاذت الحافة السفلية مع األفق .ثم جذب الخيط بقوة وربط
عقدة يف مكان التقاء الخيط مع أسنانه.
سأله إريك“ ،هذه قمة املهارة ،أليس كذلك؟”
أومأ ساجد وسأل“ ،أال ميكن للبحار أن يربط عدد من العقدات عند معامل
مميزة ومحددة؟ وبالتايل ،يستطيع مبجرد وصوله إىل وجهته تعقب خطواته
باتباع العقدات التي ربطها عىل الخيط بالرتتيب العكيس؟”
قال إريك“ ،نعم ”.مضيفا“ ،يوجد يف الوقت الحايل طريقة أكرث تعقيدا أيضا،
تتوافق مع املعلومات والبيانات التي سجلها إبن ماجد يف كتاب الفوائد.
وتتضمن اإلصبع فوق األفق.
فبينام تعتمد الطريقة التي كنت تستخدمها للتو عىل طول ذراعك ،يستطيع
البحار باستخدام الطريقة األخرى أن يتبع املسار الذي رسمه شخص آخر .وهذه
الطريقة تستخدم مجموعة متنوعة من النجوم”.
هنا توجه صالح بهذا السؤال إىل ساجد“ ،هل تعرف شيئا عن البحار العريب
أحمد بن ماجد ،الذي صال وجال خالل القرن الخامس عرش؟”
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أومأ ساجد وقال“ ،لقد سمعت عنه .أليس هو البحار الذي رافق فاسكو دا جاما
إىل الهند؟”
نظر صالح وإريك إىل بعضهام البعض.
ضحك إريك قائال“ ،حسنا ،هذا أمر مازال خاضعا ملناقشات حية .وهناك اتفاق
عام اآلن عىل أن ابن ماجد مل يكن مساعدا لفاسكو دا جاما -لكن نعم هذه
هي الحكاية”.
قدم صالح نسخة من كتاب الفوائد إىل ساجد.
أضاف إريك“ ،بغض النظر عام إذا كانا قد التقيا شخصيا من عدمه ،قدم إبن
ماجد بأعامله مفاهيم جديدة بالكامل إىل األوروبيني الذين كانوا ،حتى هذه
اللحظة ،يبحرون باستخدام الشمس .أما النظام العريب الذي كان يعتمد عىل
النجوم فكان أكرث تطورا وأكرث دقة”.
أشار القبطان صالح إىل أن كتاب الفوائد غالبا ما يُطلق عليه أعظم املؤلفات
العربية يف مجال املالحة .يوجد حوايل سبعني نجام أو تجمعات للنجوم هنا،
جميعها ميكن أن تساعدنا يف تحديد االرتفاع بأبسط األدوات – بهذه األداة
املحلية الصنع -وال يشء آخر غري العينني والذراعني والسامء”.
تصفح ساجد صفحات الكتاب وقرأ الفقرات املكتوبة بلغة عربية معقدة والتي
تذكر تفاصيل مبادئ اإلبحار ،وسواحل املحيط الهندي والشعاب املرجانية
والتيارات البحرية .ويحتوي الكتاب عىل كتالوجات عن الرياح املوسمية وأمناط
الطقس ومواقع النجوم وحركاتها.
أومأ صالح مشريا إىل النص وقال“ ،يبدو أنه كان يستمتع باستخدام لغة عربية
فصحى بالغة التعقيد .وكان يكتب بالشعر يف بعض األحيان”.
أضاف إريك قوله ،كان ابن ماجد يتميز باستخدام التطبيقات العملية للنظريات
باملقارنة بأسالفة العرب”.
ورث ابن ماجد الكثري من النظريات املالحية ،لكنه كان أول من ربطها بشكل
عميل باملرور عرب املحيط الهندي عىل سبيل املثال.
أضاف إريك“ ،لهذا السبب هذا الكتاب مفيد جدا لنا عىل الرغم من أنه ينبغي

مجموعة متنوعة من أجهزة
الكامل بأحجام مختلفة

علينا أن نضع يف االعتبار أن النجوم تحركت من أماكنها قليال خالل القرون
القليلة املاضية .إن أحد األشياء التي أحاول تحديدها ودراستها هو إىل أي مدى
أثرت حركة النجوم عىل القياسات”.
تفحص ساجد خريطة األرض وقارنها بالسامء يف وقت الليل.
إذن ،ذكر لنا ابن ماجد كافة التفاصيل – الرياح املوسمية ،وأحوال الطقس
واملسار .فهل نحن نقتفي املسار الذي اتبعه ابن ماجد بشكل مبارش؟”
قال صالح“ ،هذه هي الفكرة .لقد جربنا هذا املسار واختربناه”.
وهنا ظهر أحمد.
وقال“ ،أها ،لنعطي الفرصة لشخص محرتف ليجرب الجهاز ”.أعطى ساجد
الكامل ألحمد الذي رفعه نحو السامء وأغلق إحدى عينيه.
قال أحمد مبتهجا“ ،نعم ،نعم ،ها هي ”.وقبل أن يقول أي يشء ،قام أحمد بربط
عقدة يف منتصف الخيط تبعد أربع بوصات عىل األقل عن أقرب عقدة.
قال صالح“ ،حسنا أحمد .أنت اآلن القبطان.
وسأله“ ،كيف ميكننا اآلن تغيري املسار؟”
هز أحمد كتفيه قائال“ ،حسنا يا قبطان”.
“انتظروا ،لحظة أنا القبطان ،حسنا شباب ،ترون أنا يف الحقيقة أفضل النظام
العاملي لتحديد املواقع ،الجي يب إس”
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إياز الزدجايل ينزلق عىل سطح
السفينة املرتنح خالل العاصفة

األربعاء

الرابع عرش من أبريل .شهدت الليلة قبل البارحة هبوب عاصفتني
قويتني ووصلت رسعة الرياح إىل دون العرشين عقدة .وسجلت رسعة الجوهرة
رقام قياسيا جديدا بلغ  7.8عقدة.
أعطى القبطان تعليامته إىل فريق امليمنة ليتوىل إريك املسؤولية وعاد إىل أسفل
سطح السفينة لرسم مسار الجوهرة واإلحداثيات .جلس القبطان لساعة أو أكرث
يفحص الخرائط وحسابات املالحة .وهز رأسه ألعىل.
مثة خطأ ما.
تذكر صالح أيامه األوىل وتجاربه مع البحر .تذكر عندما كان يرقد يف قاع قارب
والده ويحاول االختباء تحت شامغه من أشعة الشمس الحارقة .كام تذكر إنه
كان يغفو عىل أيقاعات األمواج وهي ترضب بدن السفينة بلطف.
وتذكر أيضا عندما كان يستيقظ بفطرته إذا توقف يشء ما ،وعندما يتغري اإليقاع.
هناك يشء يف داخله يجعله يستشعر أي تغيري يف رسعة الرياح أو يف اتجاهها أو
يف األحوال الجوية .ويف تلك األيام أيضا كانت هناك وسيلة يتحدث البحر بها إليه
ويبوح بها بأرساره .رمبا كل هذه العوامل أكسبته كل هذه الثقة التي يتمتع بها.
شعر صالح أن هناك ارتجاف يف حركة السفينة ،كام لو أن هزة أرضية رضبت
البدن .واسرتق السمع ليكتشف أن هذا الصوت غري املعتاد كان قادما من الدفة،
يبدو أن عمود املقود يحتك يف مجراه .قال صالح لنفسه إن الدفة ثقيلة يف املاء
ويبدو أنها تصارع أمواج أو تيارات قوية.
بعد ذلك ،حدث انفجار يف الجزء العلوي .هرع صالح وصعد السلم ليجد أن
أفراد طاقم املقدمة يجاهدون إلنزال الرشاع املزيني .كانت الرياح واألمواج
ترضب السفينة بشدة ،ودق جرس اإلنذار :ليصعد الجميع عىل السطح.
كانت العاصفة قادمة من الجنوب الرشقي ،وأظلمت السامء وعىل الرغم من أننا
كنا يف وقت الظهرية ،إال أن الوقت كان يبدو وكأنه الغسق .أمر قائد نوبة املراقبة
بإنزال الرشاع املزيني .وعندما كان أفراد الطاقم يعملون جميعا يف تنفيذ األمر،
توىل صالح دفة القيادة.
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الجوهرة تهتز بشدة يف أعايل البحار

صاح يحيى من عىل الدفة قائال“ ،رسعة الرياح تزيد عن خمس وعرشين عقدة”.
وبدأ الرشاع الرئييس يرضب بقوة .فكر صالح برسعة.
“هلموا يا شباب ،أنزلوا الرشاع الرئييس ”.وكان هذا من اإلجراءات النادرة
املحفوفة باملخاطر .فبدون أي من الرشاعني ،تكون السفينة تحت رحمة األمواج.
لكن ،نظرا لحالة الصاري ،يبدو أن هذا اإلجراء هو األفضل من ناحية السالمة
واألمان.
وضع صالح يديه حول فمه وقال بصوت مرتفع“ ،هيا يا شباب ،أنزلوا الرشاع
بسهولة!” وعرف من خالل إيقاعات رفع حبل الرشاع املتقطعة أن خميس كان
يشدو بأغنية مألوفة يف محاولة لتحفيزهم ،لكن بال جدوى.
وقف فهد عند مقدمة السفينة ،يراقب املوقف بال حول وال قوة بينام كان
الرجال األشداء يصارعون ويجاهدون بكل قوة من أجل إنزال الرشاع .وهطلت
السيول عىل فهد الذي كان يتشبث بغطاء رأس معطفه الواقي من املطر يف
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محاولة لتغطية رأسه لكن جسمه كله كان مبلال.
طار حبل من حبال السفينة يف الهواء وبدأ يرضب بعنف.
حاول فهد السيطرة عليه.
صاح يحيى قائال“ ،يا فهد خذ بالك من نفسك” يف هذه اللحظة انحرفت عارضة
الرشاع عىل الرشاع الرئييس .رفع فهد ذراعه األمين إىل يحيى يف محاولة لتهدئة
روعه وظل منحنيا عىل سطح السفينة ،ثم مال إىل األمام بشدة لإلمساك بالحبل
الضال .وأثناء هذه املحاولة ،أنزلق غطاء الرأس إىل الوراء ودخلت يف جسمه
إبر باردة وحادة .وكانت الرياح قوية مثل اللكامت الرسيعة التي كانت ترضب
يحيى عىل رأسه ميينا ويسارا.
قال يحيى لنفسه ،الله كريم .وظهرت الحقيقة أمامه وقال ،قد ال ننجح بهذه
الطريقة.
وتكرست األمواج .وترك فهد الحبل ،بل يبدو أنه قد تم انتزاعه من يده انتزاعا.

صاح فهد“ ،يحيى!” وهنا أنحنى يحيى يف الوقت املناسب حيث أن الحبل عاد
مرة أخرى بفعل الرياح القوية ورضب برسعة .وخالل أقل من دقيقة ،ازدادت
قوة الرياح وبدأت ترضب الرشاع بقوة لتهطل بعدها األمطار بغزارة.
رصخ يحيى ليك يعلو صوته عن صوت العاصفة قائال“ ،خمسة وثالثني عقدة”.
ويف هذه اللحظة كان املاء يأيت من كل صوب .قال يحيى“ ،أربعون عقدة،
أربعون!”
وكان البحر يصارع السامء برضبات الرعد ،وكأن الطبيعة كانت تصارع نفسها
مثل منرين يواجهان بعضهام يف حلبة مصارعة دومنا مراعاة للسفينة التي تقف
بينهام .بصقت السامء عىل البحر ،ورد البحر برغوة صفراوية هائلة.
وكانت وجوه أفراد الطاقم مثل الحجر الذي رشقته الدبابيس من كافة الجوانب.
لذلك مل يكن من السهل أن تفرق بينهم .وأخذت األمواج تتقاذف السفينة ميينا
تارة ويسارا تارة أخرى وتغطيها بالكامل يف بعض األحيان لدرجة جعلت السفينة
تختفي وسطها.
مل يستطع صالح رؤية مقدمة الجوهرة من املكان الذي يقف فيه قرب مؤخرتها،
لكنه أصدر أوامره بإنزال الرشاع قائال“ ،هذا هو الحل ،شوية شوية يا شباب،
هلموا!
ظهرت من تحت غطاء رأس أحد معاطف املطر أسنان مطبقة عىل حبل الرشاع
حيث كان أحد أفراد الطاقم – رمبا يكون إياز – يحاول حامية الحبل من التآكل.
انحنى آدم بزاوية  45درجة مستخدما ثقل جسمه بالكامل إلنزال الرشاع .كانت
الرياح تهب برسعة  43عقدة ،مام أدى إىل التفاف الرشاع عىل الصاري مثل
الورقة .وفجأة فقد إياز توازنه لينزلق عىل سطح السفينة املرتنح.
ارتفعت األمواج حتى سبعة أمتار ورضبت أرشعة الجوهرة وميمنتها وميرستها
يف وقت واحد .والتف الرشاع عىل الصاري ومتايلت السفينة ومال الصاري بدرجة
خطرية جدا .إذا انكرس الصاري كان ميكن أن تحدث كارثة.
إزاء كل هذه التطورات ويف ضوء هذا الوضع املأساوي ،يعرتف صالح أنه ال يعرف
ما الذي ميكن أن يحدث ،وأنه وضع يده عىل قلبه من شدة الخوف.
وتخيل شيئا فظيعا وقال لنفسه :سنفقد الجوهرة .لكنه استجمع قواه وأصدر
األوامر إىل أفراد الطاقم بعزمية صادقة وبقوة يُحسد عليها.
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أصدر صالح األوامر“ ،أقطعوا الحبال ،أفعلوا أي يشء إلنزال الرشاع ”.وبدأ أفراد
الطاقم تقطيع الحبال الجانب تلو اآلخر للمحافظة عىل التوازن يف أي جزء ثابت
من السفينة ملنع الصاري الرئييس من السقوط.
وفجأة سمع الجميع صوت صدع تردد صداه يف الهواء .أنطلق الرشاع خلف
الصاري وترنحت السفينة إىل الخلف .ويف لحظة غريت الرياح اتجاهها لترضب
كل شخص وكل يشء عىل منت السفينة .ومد كل واحد يداه ليك ميسك بأقرب
جزء ثابت يف السفينة ليحمي نفسه من السقوط يف البحر.
استمرت الرياح عىل حالها بنفس القوة ،وتشابك الرشاع ولف حول الصاري
ورصخ صالح موجها كالمه إىل يحيى عىل الدفة ليك يعمل عىل مواءمة الجوهرة
مع الرياح عىل أمل أن تنجح هذه املناورة يف فك الرشاع .وكان الجميع عىل
مقربة من تحقيق هذا الهدف ،لكن ،مل يكن لدى السفينة رشاع يحافظ عىل
استقرارها ومالت الجوهرة بقوة نحو الجانب األمين وكان الوضع خطريا جدا،
وبدأت عوارض السفينة ورشاعها يف االنزالق يف البحر.
ربط أحمد طرف معدات السالمة التي يرتديها حول عارضة الرشاع السفلية وبدأ
يشق طريقة نحو طرف العارضة وكانت حركته غري مستقرة فوق املحيط وكان
يتعرض باستمرار لرضبات رغاوي األمواج التي كانت تغطي رأسه بني الحني
واآلخر .واستمر هذا الحال مع تعرض السفينة لرضبات قوية من األمواج العالية
ويف هذه اللحظة قبض أحمد عىل الصاري بساقيه واستحوذ عىل الرشاع.
أخريا ،توقفت األمطار بعد غروب الشمس .وكانت الجوهرة منهكة ،وظلت
ترتنح وتتأرجح وسط األمواج لفرتة طويلة بعد انتهاء العاصفة .وكان جميع أفراد
الطاقم يرتجفون عىل سطح السفينة بسبب الرياح الباردة التي حلت محل
حرارة الشمس الحارقة يف الصباح .مل تتعرض الجوهرة ألي أرضار عىل األطالق
يف بدنها أو يف سطحها.
لكن قائم القيادة العلوي تعرض للخلع.
وعىل الرغم من ذلك نجح أفراد الطاقم يف تثبيت القائم يف مكانه مرة أخرى .بيد
أن املزيد من املعاينة والفحص ملختلف أجزاء الجوهرة كشفت أن هناك مشكلة
أكرث خطورة .هناك صدع عريض كبري يف الصاري الرئييس عىل بعد نصف مرت
فوق سطح السفينة .ومل يعد ممكنا رفع الرشاع عىل الصاري الرئييس مرة أخرى.
مازالت الجوهرة يف عرض البحر حيث تبعد املسافة إىل جايل أكرث من مائتي ميل
وينبغي عىل أفراد الطاقم إيجاد طريقة إلصالح الصاري الرئييس.
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مسجد كيشيامالي ،أحد أقدم املساجد يف رسيالنكا

مجموعة

من الدالفني يرقصون ويلعبون ترحيبا بجوهرة مسقط لدى
دخولها منهكة إىل املياه اإلقليمية لرسيالنكا .ففي حوايل الساعة الرابعة عرص
يوم السابع عرش من أبريل الحت بقعتان صغريتان يف األفق .ودق صوت جهاز
الالسليك ناقال رسالة تحية من قاربني مراقبة تابعني لرسيالنكا.
نقل القبطان صالح الخرب إىل الجميع عىل منت الجوهرة قائال“ ،ستستقبلنا الليلة
سفينة تابعة للبحرية الرسيالنكية ملساعدتنا يف دخول امليناء ”.صاح أفراد الطاقم
مهللني من شدة الفرح.
“لكن ،انتظروا ،أمامنا مترين آخر ”،هذا ما قاله القبطان صالح قبل أن ينزل مع
نائبه خميس إىل مخزن السفينة والعودة إىل السطح مرة أخرى بيشء مل يتوقعه
أحد عىل اإلطالق ،وهو مجموعة من املجاديف ،قام بتوزيعها عىل أفراد الطاقم.
قال أحمد“ ،هل هذا عقاب؟ ملاذا يا قبطان ،ملاذا؟”
الهدف ،يقول القبطان صالح ،هو أن نعرف كيف نتعامل مع السفينة عندما
تكون الرياح ضعيفة أو يف عدم وجود الرياح متاما .ولقد فكرت يف هذا األمر
منذ اليوم الذي تصدع فيه الصاري وأنزلنا الرشاع .نرجو الله أال يحدث ما حدث
للجوهرة مرة أخرى .لكن هناك رضورة ماسة لوجود خطة طوارئ .حينئد ،تجمع
أفراد الطاقم ،أربعة يف كل جانب ،كل اثنني يستخدمان مجدافا واحدا ويجدفان
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به معا .مل تستجب الجوهرة يف البداية.
ومل يستطع روبرت وتواين إال تجديف الهواء فقط .لكن أفراد الطاقم استطاعوا
بعد نصف ساعة ابتداع طريقة بدت ناجحة وإن كان إىل الحد األدىن.
ويف تلك الليلة ،وصل قارب املرافقة التابع للبحرية الرسيالنكية.
كان الظالم حالكا ،وبدأ املطر يف الهطول مرة أخرى .تحركت الجوهرة بحركة
مفاجئة ،وأنزلت األرشعة كام لو كانت تتنهد بعد مشقة اإلبحار لخمسامئة ميل
ملدة تسعة أيام يف بحر هائج.
الثا� ،سمعنا صوت أ
ن
ت
الذان للصالة من أقدم
لدى اق�ابنا من ميناء الوصول ي
مساجد رسيالنكا .وشعرت بقشعريرة قوية ،فهذا هو نفس المكان الذي وصل
إليه أسالفنا واستقروا فيه منذ ألف سنة.

وكان يف استقبالهم منظر رائع :إنه واجهة مسجد كيشياميل البيضاء ومآذنه التي
تزين األفق من لسان ميناء مدينة بريواال الساحلية عىل الطريق إىل جايل التي
يُقال أن العرب األوائل استقروا فيها لدى وصولهم إىل رسيالنكا يف عام .1024
ومع اقرتاب السفينة من املسجد ،صاح صوت املؤذن وتردد صداه يف املاء.

وعشية

العاصفة الغدارة ،بذل نجارو جوهرة مسقط جهدا إضافيا يف تشكيل
صار يزن  250كيلوجراما لتقوية الصاري املكسور .بيد أن املحطة التالية تتطلب
من الجوهرة أن تصارع واحدا من أكرث املمرات املائية خطورة يف العامل .ويف
الحقيقة ال يجرؤ شخص عاقل عىل اإلقدام عىل عبور هذا املمر معتمدا عىل
حلول مؤقتة ملشاكل كبرية .وبالتايل ،ينبغي مراجعة الخطة التي تم وضعها يف
البداية والتي كانت تنص عىل التوقف لخمسة أيام.
كان رئيس البناء لوكا بلفيوريتي قد أىت من ُعامن لصيانة السفينة واملشاركة
يف عبور هذا املمر .وقام بفحص الصاري املكسور .ويف ذلك املساء ،اتخذ قراره
مبشاركة أعضاء فريق املرشوع ،الذين كانوا يحتسون العصري يف بقعة ظليلة
تحت أشجار النخيل الرسيالنكية.
نظر الجميع إليه بشغف.
بدأ لوكا الحديث قائال“ ،إن األخبار ليست سارة ،حيث ال ميكن املخاطرة بعبور
خليج البنغال بهذا الوضع ”.رشب توم آخر رشفة من عصري الليمون مع النعناع
املثلج من املاصة .وكان صدى قرقرة الرشب مسموعا وسط حالة السكون
والصمت التي سادت الجميعٍ .
سأله كريس بيجنز الذي كان قد وصل منذ لحظات وكان يساعد صالح يف متابعة
الجو“ ،ماذا تقصد؟”
فرد قائال“ ،يجب عليكم استبدال الصاري .وهذه العملية سوف تستغرق رمبا
أسبوعني آخرين .وبالتايل ،لن نتحرك من هناك إىل أي مكان قريبا”.
سأله صالح“ ،إال ميكن لنا تعزيز الصاري رمبا بيشء أقوى؟ ”.البقاء هنا ملدة
أسبوعني كاملني يبدو وقت طويال.
سأبحر يف هذه املرحلة .وأنا أقول لكم إنه سوف يكون من السذاجة مبكان
اإلبحار بهذه السفينة بدون صار جديد”.
تحرك توم يف مقعده .ونظر صالح إىل األرض ،وأخذ كريس يحملق يف مالمح كافة
أعضاء املجموعة قبل أن ينطق ببنت شفه.
ثم قال“ ،هل يل أن أسأل أين ميكننا العثور عىل صار جديد؟”
توجهت األعني إىل لوكا.
هز لوكا كتفيه وقال“ ،ال أعتقد أن لدينا خيارات .سأفعل الالزم ”.نعم سأفعل كل
يشء ممكن من أجل هذه السفينة ،سأقف معها إىل النهاية .لقد قمت ببنائها.
إنها سفينتي”.
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نظر كريس بطرف عينه لريى القبطان صالح ينصب ظهره من الوضع جالسا،
وتحرك توم يف مقعده بصعوبة.
انطلق لوكا وأليساندرو ،وهام من أعضاء فريق املرشوع ،إىل غابات رسيالنكا
بحثا عن أشجار تتحمل البحر .كان هذا األمر بالنسبة للوكا كأنه يشء مكرر فلم
متر سنة منذ أن فعل نفس اليشء يف جنوب الهند.
ظل لوكا وأليساندرو يصارعان البعوض والجو الحار الرطب – فضال عن أنه
كانت هناك مواجهة وشيكة مع ثعبان الكوبرا – بحثا عن أشجار طويلة بالقدر
الكاف لتشكيل صواري جديدة من قطعة واحدة من الخشب .وعاد لوكا
بذكريات اليأس التي عايشها يف الهند ليزداد قلقا .لكن ،ولحسن الحظ ،شاهد
لوكا وأليساندرو شجرتني طويلتني من الساج يف منطقة باناال شامل كولومبو .إذن
أعامل البحث هذه املرة لن تكون بال جدوى.
كان نجارو الجوهرة بابو وتواين وبوشباداس وساجد يف االنتظار يف منجرة وايامبا.
وخالل يوم واحد تم تشذيب األخشاب باملاكينة يف البداية ثم باليد .جلس
النجارون فوق األخشاب ينحتونها باإلزميل ثم ينعمونها بالصنفرة ويغطونها
بالشمع ليشكلون صواري طول الواحد منها سبعة عرش مرتا .ثم قاموا بتحميلها
عىل شاحنة ونقلها إىل جايل عىل بعد  150ميال حيث كان باقي أعضاء الطاقم يف
االنتظار لرتكيبها يف السفينة.
قام الجميع أوال بإنزال الصواري القدمية بكل حذر وعناية .ويف هذه اللحظة
عادت بنا الذاكرة إىل شهر يناير حيث كانت الجوهرة بدون صواري ومل تكن قد
بدأت اإلبحار بعد .وتم تركيب الصواري الجديدة باستخدام الرافعات .ويتعجب
املرء اآلن ،ويسأل نفسه ،كيف أمكن للبحارة القدامى أن يفعلوا ذلك؟
ووقفت الجوهرة بصاريني جميلني جديدين كل واحد منهام مصنوع من قطعة
خشب واحدة ،وكانت جاهزة لالنطالق ،لكنها كانت بحاجة إىل ملسة واحدة
أخرية :فقد وصل من زنزبار ،حيث أتقن فهد ونور حرفة صناعة األرشعة ،طردين
يحتويان عىل أرشعة مصنوعة يدويا من سعف النخيل يبلغ طولها اإلجاميل 40
قدما وبدت الجوهرة يف غاية الروعة والجامل.
عد العثور عىل شجرة الساج املناسبة ،تم
تجهيز الصاري وتركيبه يف موضعه الصحي

بعد العثور عىل شجرة الساج املناسبة ،تم
تجهيز الصاري وتركيبه يف موضعه الصحيح
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خليج
البنغال
من العاصفة إلى البحر
الهادئ
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الجوهرة ترتنح إىل الخلف وإىل األمام وسط األمواج املتالطمة

بدأت

جوهرة مسقط رحلتها يف خليج البنغال ــ برسعة ــ يف صحبة السحب
اليانعة والساموات املبهجة.
وقتًا ميمونًا ،ظن أفراد الطاقم ،ناظرين نظرة خاطفة إىل أعىل ويستبد بهم بعض
القلق .رمبا تكون األربعة والعرشين يو ًما الذين قضوهم يف جايل قد أصابت
البعض بالوهن .أو رمبا تكون البحار املائجة رسيعة التقلب ،والرياح التي بلغت
رسعتها خمسة وثالثني عقدة التي استقبلت الجوهرة يف خليج البنغال .ويف كلتا
الحالتني ،أصيب أفراد الطاقم بدوار كام لو كان انتقاما منهم.
ترنح أليساندرو إىل الوراء عىل عارضة السفينة ،هل كان السبب أمواج البحر
أم أنه فقد توازنه؟ تقلصت معدته .ومن تحت جفونٍ ثقيلة ،ملح سياج امليمنة.
وقال لنفسه ،يجب أن أصل إىل هناك .ثالث خطوات متأرجحة وفجأة تعرضت
السفينة لرضبة من األمواج دفعت بأليساندرو مبارشة عىل السياج .متسك به
بضعف بكلتا يديه بينام التوت ركبيته وغاص يف سطح السفينة ،محتفظًا برأسه
أعىل السياج مبا يكفي ليمك ّنه من التقيؤ يف البحر.
مقبل بشوق عىل وجهه.
ت ّعلق أليساندرو بالسياج ناظ ًرا إىل البحر املتاموج ً
وفجأة تلقى الجزء العلوي من ذراعه األمين رضبة قوية.
قال لوكا“ ،أسف ”.وكان وجه أليساندرو مصفرا .ورغم حالته البائسة،مل يستطيع
أليساندرو منع نفسه من الضحك.
قال أليساندرو“ ،تبدو بحال مزرية ”.حول لوكا عينيه املرهقتني باتجاهه.
ابتسم لوكا والوهن يبدو عىل وجهه قائالً“ :هل كان هذا هو الحال طوال
الطريق؟ ”.التفت وحاول التقيؤ من فوق جانب السفينة.

82

83

84

الجميع يشارك يف تثبيت الرشاع فوق
سطح السفينة املرتنح

هطلت األمطار بغزارة وكانت األمواج شديدة البأس ،دافعة الجوهرة تجاه
اليابسة .وقد ثبت أن األرشعة املثبتة حديثًا مل تكن فعالة كام ينبغي .من الواضح
أنه مل يكن هذا هو املوقف املثايل لتجربة األرشعة الجديدة.
أخذت أقمشة أرشعة العواصف يف الصعود والهبوط عىل الصاري الرئييس مام
أدى إىل تحسني رسعة السفينة والتعامل معها وقيادتها.
حاول أفراد الطاقم املحافظة عىل مسار الجوهرة بكل ما أوتو من قوة إلبعادها
عن الجبال التي كانت عىل وشك الجنوح تجاهها .ووصلت رسعة الجوهرة إىل
عقدتني حيث ازدادت رسعة الرياح وتواصل هطول األمطار ،مام جعل إصدار
األوامر واالستامع إليها أمرا صعبا .ويف وقت متأخر بعد الظهر ،تحولت فوىض
الطبيعة إىل إعصار .وهنا قال لوكا ،يا إلهي ،ماذا حدث؟
واصلت الرياح الشديدة واألمواج العاتية رضب بدن السفينة بال هوادة طوال
فرتيت ما بعد الظهرية واملساء .وقف الجميع وقفة رجل واحد يرفعون األرشعة
تارة وينزلونها تارة أخرى غري عابئني ببطونهم التي تعترص أمل ًا من الجوع .تعرث
أفراد الطاقم وانزلقوا عىل أرضية سطح السفينة الزلقة املتموجة ال يكادون
يبرصون أمامهم سوى مرتين ال أكرث .ويف هذه اللحظات ،حل وقت تناول الطعام
الذي مل يحمل بني طياته أخبا ًرا مبرشة :إذ إنه ليس هناك سبيل إلعداد وجبة
ساخنة يف هذه األجواء املتقلبة .وهنا بدا أن خليج البنجال يرحب بهم قائالً:
مرح ًبا بعودتكم أيها الرفاق.
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كانت رأسه مشوشة ومضطربة ومل تكن قدماه تقويان عىل حمله .وتساءل
روبرت عام إذا كان سينجرف يف دوامة تبدو بال نهاية إذا ما ترك نفسه لهواها؟
وقد رأي بعينيه سرتات سوداء وصفراء هامئة عىل صفحة املاء تسعى للتشبث
بأي مرفأ ثابت.
وهنا طفت عىل سطح املاء قدمان داكني اللون .فكم من الوقت م ّر عليه وهو
عىل هذه الحال يح ّدق يف ظهر السفينة؟

“أأنت بخري يا صديقي؟” بدت أمامه عينان ُمحاطتان بكحل قاتم اللون .إنه
خميس.
يل أن أهبط ألرسل التقرير .مل يكن
فغمغم روبرت بصوت واهن “نعم ”.يتعني ع ّ
عقله يتوقف عن العمل مثل الطيار اآليل .فقد كان مولعاً باألعامل املألوفة وال
يشعر بالسلوى إال مبامرستها.
فأمال ساقيه يف الفجوة وارتطم الباب األريض يف سطح املركب فوق رأسه حيث
كاد يسحق جمجمته .انزلق روبرت من درجات السلم الداخيل بالسفينة حيث
دلف إىل عنرب التخزين يف باطن السفينة يف األسفل وسقط يف بركة من املياه
القذرة .كانت هناك رائحة نتنة مسيطرة عىل ذلك املكان ناجمة عن زيت
السمك وكربيتيد الهيدروجني والديزل امل ُرسب .وكان يتنفس بشكل حاد للحفاظ
عىل حياته.
وبالعودة إىل قنتب ،نجد أن القلق كان يستبد بتوم متا ًما.
فقد كان توم يحك لحيته حينام دفع مقعده للخلف وح ّدق يف شاشة حاسبه
املحمول .فقد متكن من الوصول إىل خليج البنجال عرب أحد مواقعه امل ُفضلة
املتخصصة يف تتبع أحوال الطقس .وقد ّ
دل مؤرش صغري عىل املوقع التقريبي
لسفينة جوهرة مسقط .وظهرت بالقرب من املؤرش كتلة ضخمة خرضاء منرية.
نقر توم عىل الرابط املؤدي إىل خاصية التنبؤ الدينامييك ،وهنا بدأت الكتلة
الخرضاء يف االندفاع رسي ًعا عرب الشاشة نحو الساحل الجنوب الرشقي للهند.
ويف الطريق مبارشة إىل هذه الكتلة يربض املؤرش ليدل عىل وجود قارب خشبي
صغري ،إنه جوهرة مسقط.
ابيض وجهه وعاد ليمسك بهاتف .كانت ستائر املساء قد
وغادر توم الغرفة وقد ّ
أُسدلت حتى كادت معها الشمس أن تختفي.
خلع توم نظارته وضغط بأنامله عىل أعىل أنفه.
“يا ليتنا انتظرنا وقتًا أطول يف رسيالنكا”.
وبسبب تركيب الصواري الجديدة ،كان طاقم السفينة يراقب الرياح انتظا ًرا
لهبوب الرياح املوسمية الجنوبية الغربية .يف حني يتسم الطقس يف الفرتات
االنتقالية بواجه عام بح ّدته ،كانت كل الدالئل تشري فيام يبدو إىل أن الرياح
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املوسمية الجنوبية الغربية قد وصلت مبك ًرا عن موعدها .وقال البعض“ :إنها
جاهزة لقد زال الخطر لقد زال الخطر”.
وهمهم توم يف نفسه مرتددًا“ :لن يضرينا االنتظار يومني إضافيني”.
لقد كان لديهم ما يكفي من الوقت للوصول إىل ماليزيا .ولكن الطاقم كان قد
أمىض بالفعل ثالثة وعرشين يو ًما إضافة ملا كان متوق ًعا يف األساس يف رسيالنكا،
إذ كانت السفينة تتلهف لالنطالق .وقبل يوم واحد ،كان نذير شؤم قد ظهر
عندما شوهدت قوارب صيد صغرية تصنع خطوطًا مبارشة نحو الشاطئ.
ومل مير وقت طويل حتى تجمعت سحب كثيفة يف كبد السامء .وعىل الفور،
انطلق رشر الربق ودوى صوت الرعد فوق الجوهرة .ومعهام ازدادت رسعة
الرياح ورغم ذلك بلغت رسعة جوهرة مسقط سبع عقدات باستخدام رشاع
العواصف وحده.
خمسا وتسعني ميالً بعد يومني من مغادرة
كانت جوهرة مسقط قد قطعت ً
جايل .ولكنها يف الواقع م ّرت بظروف غاية يف الصعومل يُد ّون حرف واحد يف سجل
جوهرة مسقط للفرتة ما بني العارشة صبا ًحا والرابعة مسا ًء ،حيث ُوجد مكتوبًا
يف متام الساعة الرابعة عبارة “يبدو أن الغيوم الكثيفة التي كانت تغطي السامء
رقم قياس ًيا
يف طريقها إىل االنقشاع شيئًا فشيئًا ”.حققت السفينة يف ذلك اليوم ً
جدي ًدا حيث بلغت رسعتها  8.4عقدة ولكن الفرصة مل تسنح ألحد لتسجيل ذلك.
وواصلت األمواج املتالطمة مسريتها بال هوادة كام لو كانت تتحدى طاقم
السفينة أن تغمض جفونهم .ولكن بعد تناول الوجبة الباردة الثالثة يف هذا اليوم
رستهم بعد أن استب ّد
والتي كان قوامها الخبز وحبوب الفول ،تهاوى الب ّحارة عىل أ ّ
بهم اإلرهاق حيث ربطوا ألوا ًحا بالستيكية حول الحاشيات املهرتئة .وبدا أن
الخليج يعلق ساخ ًرا ليس بهذه الرسعة .مثانية عقدات فاصل أربعة ،هل هذا كل
ما استطعتم الوصول إليه؟ سرنى معدنكم الحقيقي غ ًدابة .وكانت األمواج التي
بلغ ارتفاعها أربعة وخمسة أمتار تقذف أي أشياء غري ثابتة إىل أي مكان عىل
منت السفينة بل وكانت تقذف بأشياء أخرى يف عرض البحر .ويف هذه األجواء
العصيبة ،مل تكن وجبة اإلفطار أكرث من رشائح خبز مكسوة بالجنب.
وبحلول منتصف الظهرية ،بدأت الرياح ثورة ثانية .وازدادت الرسعة من اثنني
وعرشين عقدة إىل خمس وعرشين فثالثني .لكن األمواج املتالطمة التي بلغ
ارتفاعها خمسة أمتار أجربت جميع أفراد الطاقم عىل البقاء عىل سطح السفينة
عىل قلب رجل واحد إلنزال الحبال واألرشعة.
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كان تغيري الرشاع يف ظل هذه الرياح القوية مبثابة معركة تحدي أمام القوة
البرشية .وهنا صدح صالح مبطلع أغنية حيث انضم خميس وأحمد وآدم للكورال
الحقًا .وبدت الحامسة مفرطة يف قلوب ما يقرب من عرشة رجال يرتدون سرتات
املطر داكنة اللون.
ويف غضون ذلك ،استمرت رسعة الرياح يف التزايد .وهنا صاح يحيى قائالً“ :اثنان
وأربعون عقدة!” وكان يتوىل دفة القيادة بجوار إياز الذي كان يتوىل املضخة
محاوالً بكل ما أويت من قوة أن يفرغ املياه املتدفقة إىل جوهرة مسقط .وواصلت
ُيض قُ ُد ًما حتى وصلت إىل سبع عقدات ثم سبع عقدات ونصف
السفينة رحلة امل ّ
ومثانية.
مل يُد ّون حرف واحد يف سجل جوهرة مسقط للفرتة ما بني العارشة صبا ًحا
والرابعة مسا ًء ،حيث ُوجد مكتوبًا يف متام الساعة الرابعة عبارة “يبدو أن الغيوم
الكثيفة التي كانت تغطي السامء يف طريقها إىل االنقشاع شيئًا فشيئًا ”.حققت
رقم قياس ًيا جدي ًدا حيث بلغت رسعتها  8.4عقدة ولكن
السفينة يف ذلك اليوم ً
الفرصة مل تسنح ألحد لتسجيل ذلك.
وواصلت األمواج املتالطمة مسريتها بال هوادة كام لو كانت تتحدى طاقم
السفينة أن تغمض جفونهم .ولكن بعد تناول الوجبة الباردة الثالثة يف هذا
رستهم بعد أن
اليوم والتي كان قوامها الخبز وحبوب الفول ،تهاوى الب ّحارة عىل أ ّ
استب ّد بهم اإلرهاق حيث ربطوا ألوا ًحا بالستيكية حول الحاشيات املهرتئة .وبدا
أن الخليج يعلق ساخ ًرا ليس بهذه الرسعة .مثانية عقدات فاصل أربعة ،هل هذا
كل ما استطعتم الوصول إليه؟ سرنى معدنكم الحقيقي غ ًدا.
كانت تلك الكلامت املستعارة تن ّم عن الهدوء الذي يسبق العاصفة .مل يكن هذا
تكف الرياح عن تحريك حبال األرشعة
الحديث ينطبق عىل جوهرة مسقط .ومل ّ
طوال الليل ،ومل يكن أحد قاد ًرا عىل متييز خطوط الفجر.
وقد نسجت هذه األجواء ستائر رمادية عمالقة كادت أن تحجب ضوء الشمس.
ويف السادسة من صبيحة اليوم التايل ،عاودت الرياح ثورتها برسعة  25عقدة.
وأظهرت الصورة الوحيدة لذلك اليوم والواردة من أحد املواقع اإللكرتونية
السفينة جوهرة مسقط وهي متيل مبقدار  45درجة نحو املرفأ .وكانت مد ّونة
اإلنرتنت اليومية مكونة من ست جمل قصرية.
وقد اجتاحت السفينة يف ذلك اليوم ثالث عواصف عىل األقل تخللتها حرارة
قائظة ورطوبة شديدة .ويف لحظات السكون هذه ،كان البحارة يستغلون
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الدقائق املعدودة التي تتوقف فيها األمطار الغزيرة والرياح العاتية يف ترتيب
صفوفهم مرة أخرى .وما هي إال لحظات حتى يظهر يف األفق جدار آخر من
الغيوم التي تتخللها خطوط الربق ليعود البحارة إلغالق األبواب األرضية يف
السفينة تأه ًبا لهبوب الرياح.
ويشري صالح إىل العواصف قائالً“ :أعتقد أنها آتية بكل قوة ،ولكن ليس بيدنا
يشء لنفعله إزاءها .لعلنا نخرج منها ساملني ونعاود مسريتنا مرة أخرى ”.وعىل
رشف.
الفور ،يش ّمر البحارة عن سواعدهم استعدادًا للدخول إىل الخليج بشكل م ّ
ويرصخ إريك قائد املراقبة بصوت جهوري“ :فلتعودوا إىل أماكنكم عىل الصاري!
ولتسدلوا زاوية رشاع اإلبطاء للدخول إىل منطقة امليناء ببطء”.
كانت تلك العاصفة هي الثالثة يف ذلك اليوم .تم إنزال رشاع الصاري وربطه
وتثبيته باألرضيات .وتم رفع رشاع العواصف عىل الصاري الرئييس .وعاودت
الرياح سريتها العنيفة مرة أخرى.
ويف هذه اللحظة صاح سعيد بالقرب من دفة القيادة“ :ثالثة وثالثون عقدة”.
كل يف موقعه .ولكن اإلقدام عىل
كان فريق ميمنة السفينة عىل أهبة االستعداد ٌّ
إجراء أي تغيري يف مثل هذه األجواء قد يفيض إىل نتائج مهلكة .وبعد تثبيت
األرضيات وفقًا لإلجراءات القياسية ،مل يكن أمام الطاقم إال االنتظار والرتقب
أمالً يف الحياة
وقال صالح“ :وعىل حني غ ّرة ،اهتز سطح جوهرة مسقط بكل ما به وما عليه.
غيت الرياح اتجاهها مام دعا إىل تغيري اتجاه رشاع العواصف بناء عىل ذلك”.
ّ
انحرفت السفينة عن مسارها .ويف محاولة إلعادة وضعها يف مسارها الصحيح،
طرح مدير الدفة الربع األمين يف املاء .ومل تهدأ ح ّدة الرياح قيد أمنلة :ثالثون
عقدة فأربعون .وفجأة بدت السفينة كأنها تطري فوق سطح املاء.
رصخ صالح متعج ًبا“ :تسع عقد!” ولكن أح ًدا مل يلتفت إليه وسط هذا الهرج
واملرج .دوي الرعد بكل قوة .وواصلت الرياح رضب بدن السفينة بال هوادة.
وهطلت أمطار غزيرة عىل رؤوس البحارة وبدا أنها ستخرتق القبعات البالستيكية
التي تغطي رؤوسهم.
جالسا يف مكانه يف مقدمة السفينة حيث شعر بقوة الرياح التي تكاد
كان إياز ً
متزق الرشاع.
ومضت جوهرة مسقط يف طريقها برسعة غري معهودة عىل اإلطالق .شعر إياز
بأمل يعترص بطنه من أثر القلق الشديد الذي ينتابه عىل هذه السفينة التي أسهم
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يف تشييدها .لقد كانت تتطاير كريشة عىل صفحة املاء ،ولكن إىل أي مدى ميكنها
احتامل األمر؟
وانطلقت جوهرة مسقط يف طريقها أرسع وأرسع .ووصلت رسعتها إىل تسعة
عقدات ونصف العقدة .وبدت الجوهرة يف مخيلة إياز كامرأة متألقة تخفي
جاملها خلف األرشعة التي تتطاير كأطراف وشاح عىل أهداب وجه امرأة حسناء.
وزادت الرسعة من تسع عقدات إىل إحدى عرشة عقدة .وبدت السفينة ككيان
متامسك رغم أن ألواحها كانت تنئ تحت وطأة الطقس العاصف .وصلت الرياح
إىل رسعة قياسية بلغت اثنتان وخمسون عقدة وكانت الجوهرة تسابق الزمن
برسعة إحدى عرشة عقدة ونصف .إنها مل تكن ُمصممة لهذا يف األساس كان هذا
ُملخص ما يدور يف خُلد إياز.
النباء الهندية آ
وكالة أ
السيوية
حيدر أباد 20 ،مايو 2010
ف
ف
ض
تسبب إعصار ليىل المداري ي� حدوث دمار شديد وفو� عارمة ي� والية
أندرا براديش الساحلية مساء الخميس وأسفر عن مقتل  14شخصا وغمر
ع�ات القرى وأوقع ضأ�ارا بالغة ف� البنية أ
الماء ش
الساسية قبل التوجه نحو
ي
أوريسا المجاورة.
العصار هطول أمطار غزيرة وعواصف شديدة ورياح عاتية بلغت
صاحب إ
ف
ض
ت
حوال  125كيلوم� ي� الساعة ،و�ب والية أندرا براديش مما أدى
رسعتها ي
ف
ض
وال�ار
إىل قطع خطوط الهواتف النقالة وتسبب ي� إلغاء رحالت القطارات إ
بأنظمة الكهرباء واالتصاالت.

ترسب املياه إىل مستودعات زيت السمك ،وخرجت دفة السفينة من مكانها
مرة أخرى.
بدأت الحالة يف الهدوء شيئا فشيئا لكن أحدا مل يشأ أن يخفف من يقظته.
ال أحد يعرف ما يمكن أن يحدث بعد ذلك ،الجوهرة سالمة لكنها ليست
لك تتمكن من عبور مضيق البنجال الذي يعد أخطر
مستقرة بما يكفي ي
مضائق العالم من حيث العواصف والرياح العاتية.

الحت األجواء املطرية يف األفق ،واستمرت األمواج العالية ،مام جعل النوم صعبا
بالنسبة للبحارة املنهكني أصال.
المواج العالية أ
وجدت صعوبة شديدة ف� الكتابة بسبب أ
والمطار الغزيرة.
ي
لكن� ن
ن
ن
أتم� أال يحدث ما ال يحمد عقباه.
إن� مرهق جدا ي
ي

نظر صالح حولة ليدرك أن شيئا ما تطور عىل منت السفينة .كان هناك مجموعة
من األشخاص بعضهم مل ميارس اإلبحار من قبل عند بداية الرحلة ،لكنهم أصبحوا
اآلن مجموعة متآلفة من األخوة.
ت
معنويا� إىل
عندما شاهدت علم السلطنة يرفرف فوق الجوهرة ،ارتفعت
ي
عنان السماء ،أ
المر الذي ن
منح� القوة لالستمرار من أجل رفعة بلدنا وشعبنا
ي
وتراثنا.

س نيوز
ب ي� ب ي� ي
أ
ف
ض
العاصفة السوأ ي�  14عاما ت�ب أندرا براديش

سجلت جوهرة مسقط رقام قياسيا جديدا خالل أربع وعرشين ساعة يف يوم
الثامن عرش من مايو حيث قطعت  151ميال بحريا .ومل يعرف أحد ممن كانوا
عىل متنها يف ذلك اليوم أنهم عىل وشك مواجهة إعصار قوي.
أحدث ذلك اإلعصار أرضارا بالغة يف السفينة وأنهك أفراد طاقمها وأصابهم
جميعا بدوار البحر ،توقف محرك السفينة وتعطلت مضخات املياه فضال عن
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مع ازدياد رسعة الرياح إىل  52عقدة ينبغي عىل
أفراد الطاقم العمل بقوة للتحكم بالجوهرة
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كثافة حركة املرور تجعل مضيق ملقا األكرث ازدحاما يف العامل

ويف

فجر يوم  24مايو ،التقط فريق املراقبة مشهدا ً لجزيرة نيكوبار العظمى،
مام يشري إىل ختام فصل من الرواية .وبالفعل ،حققت جوهرة مسقط إنجازًا
رسم ًيا متثل يف عبور أحد املمرات املائية األكرث خطورة عىل مستوى العامل .ومع
أطل خطر جديد
خروج السفينة من خليج البنغال ودخولها إىل بحر أندامانّ ،
برأسه عىل السفينة :إنه كثافة حركة املرور يف هذه املنطقة.
كان بحر أندامان ميثل فوهة القناة التي يُطلق عليها مضيق ملقا الذي يُعد مسار
الشحن األكرث كثافة وازدحاما يف العامل.
إذ مت ّر عرب هذا املضيق ناقالت النفط العمالقة وسفن الشحن الكربى املتجهة إىل
قارة آسيا أو القادمة منها ،إىل جانب عدد ال حرص له من مراكب الصيد الصغرية
التي تنطلق جيئة وذهابًا يف هذه املياه.
وصلت السفينة جوهرة مسقط إىل جزيرة سومطرة اإلندونيسية حيث توقفت
الرياح مرة أخرى بصورة مفاجئة إىل حد ما .وقد دخلت السفينة جوهرة مسقط
بذلك حزام الركود االستوايئ رسم ًيا.
ظل حزام الركود االستوايئ لغ ًزا شديد التعقيد أمام البحارة آلالف السنني حيث
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يعرب املنطقة التي ميتد فيها حزام الضغط املنخفض الذي يطوق األرض ما يقرب
من خمس درجات عىل أحد جانبي خط االستواء .وعندما كانت أي سفينة بال
محرك تضل طريقها يف هذه املنطقة االستوائية الهادئة ،فال ميكن بأي حال توقع
متى ستتمكن من الوصول لوجهتها.
وعندما تهادت األرشعة بحركة خفيفة مع هبوب رياح ضعيفة ،تنهد آدم وألقى
نظرة توسل عىل قامش الرشاع املرتاخي .ولكن مل يكن بوسع أحد فعل يشء سوى
االنتظار والرجاء .وقد لعب أفراد الطاقم مئات املباريات يف لعبة الدومينو التي
قطعت صمت املكان واحتسوا عددا هائال من أقداح القهوة.
ومضت دقائق وساعات وأيام والحال عىل ما هو عليه .وظلت السفينة رابضة
عىل سطح املاء كغريها ممن سبقوها .بيد أن هذا الواقع مل يقدم قد ًرا هائالً
من املواساة ،بل إنه أثار يف النفوس قد ًرا من الشعور بنذر السوء التي اقرتنت
بتشنجات يف بطونهم.
كان فريق مراقبة امليرسة رابضً ا يف مواقعه .وبدأ مخزون الغذاء يف الرتاجع شيئًا
فشيئًا ومعه كانت املعنويات تزداد وه ًنا .وكانت هناك مؤونة من قطع حلوى

تحس ًبا ألي ظروف طارئة .ولكن يبدو أنه
سنيكرز القدمية قد ُجلبت إىل السفينة ُّ
من الحكمة وسداد الرأي أن تم تخزينها أسفل رسير قبطان السفينة.
ويف نوبة املراقبة الثالثة ،تناهت إىل مسامع آدم وأحمد أصوات بطون رفقائهم
وهي تلتوي من الجوع .وانتابتهم الحرية وضاقت بهم سبل التفكري.
وكان يجري إعداد خطة يف هذه األثناء لصالح الجميع .وهنا قالوا“ :اتركوا األمر
لألخوة البلوش”.
وبدأت العملية بدورية استكشاف ،و ُوكل األمر لفهد طيب القلب لوصف أبعاد
املوقف .وهنا قال فهد وهو يطل من عنرب التخزين بالسفينة جوهرة مسقط:
“إن القبطان نائم”.
تبادل أحمد وآدم النظرات .مل يعد هناك متسع من الوقت .نزل آدم إىل قلب
السفينة .ودلف بحذر شديد نحو غرفة القبطان أمالً يف العثور عىل كنز من
الطعام الشهي.
شعر صالح بحركة بالقرب منه ،وفتح عي ًنا واحدة .مل يكن هناك ضوء عىل اإلطالق
انسل من الفتحة ،ولكنه كان كاف ًيا ليكشف عن
عدا خيط رفيع من ضوء القمر ّ

ذلك الشبح الذي يتسلل خفية يف جنح الليل.
ودون أن يصدر أي صوت ،استل صالح سكي ًنا من طراز ليذرمان من غمده.
انحنى الشبح لألسفل وثبت يف مكانه ثم ما لبث أن بسط هامته كاملة ثانية.
انعكس ضوء القمر عىل نصل السكني ليجد صالح نفسه وج ًها لوجه مع آدم.
فبادره القبطان قائالً“ :هل هناك خطب ما؟ فر ّد آدم وعينه تسعى إلخفاء يشء
ما“ :كال يا سيدي ،ال يشء ،ال يشء عىل اإلطالق ”.استل صالح السكني ثانية ونظر
شذ ًرا يف عني آدم مبارشة .ثم ث ّبت ظهر السكني يف فخذ آدم.
فسأله القبطان ثانية“ :هل من خدمة أسديها لك؟” وازداد توتر آدم مع ظهور
ذلك السكني ور ّد قائالً:
“كال أيها القبطان ،ال تقلق .فكل األمور عىل ما يُرام ”.طوى صالح السكني وضغط
عىل الزر الذي يعيدها إىل غمدها .تنفس آدم الصعداء .ويف هذه اللحظات رفع
يديه إىل أعىل ليسقط منها وابل من قطع حلوى سنيكرز عىل األرض.
فضحك صالح قائالً“ :إنها لك .ولكن تذكّر أن القبطان عندما ينام ال يغمض إال
عي ًنا واحدة”.
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وهنا

دوى صوت الجرس .وصاح صالح قائالً“ :فلتتضافر جهود الجميع عىل
سطح هذه السفينة ولتجهزوا معدات السالمة!” وليعود جميع الرجال إىل
مواقعهم لإلبحار! ”.كانت السحب قد تكثفت برسعة أعىل من املتوقع.
َو َم َض الربق يف األفق.
فقال صالح“ :استعدوا يا شباب” أخذ الرجال مواقعهم .وكان النجار بوشباداس
املرصي واقفًا يف حارصة ميمنة السفينة مراق ًبا السفن األخرى .علقت السفينة يف
منطقة حزام الركود االستوايئ طوال أربعة أيام .أىت أفراد الطاقم عىل ما تبقى من
مخزون الفواكه والخرضوات الطازجة وكانوا يقتاتون بشكل رئييس عىل األسامك
املجففة واألرز .تغري اتجاه الرياح نحو الشامل الغريب ،ومع تزايد قوتها ،حدق
جميع البحارة عىل ظهر السفينة يف السحب لعلها تدفع مؤخرة السفينة إىل
االتجاه املطلوب.
وصلت الرياح إىل رسعات مل تصل إليها عىل مدار أسبوع تقريباً .وثار السؤال
يل ترك الرشاع الرئييس مرفو ًعا
التايل برسعة الربق يف رأس صالح .هل يتعني ع ّ
يل إنزاله واملغامرة حسب أحوال البحر؟
وأن أحاول أن أسبق الريح؟ أم يتعني ع ّ
أم أن األفضل استبداله برشاع العواصف؟ ويف ظل تراجع كميات املؤونة ومل يعد
يفصل بينهم وبني بينانج سوى مائة ميل تقري ًبا ومع ركون السفينة يف مكانها
عىل مدار أربعة أيام محبطة ،كان اإلبحار يف اتجاه العاصفة خيا ًرا شديد اإلثارة.
دنت العاصفة برسعة شديدة حتى أنها مل ترتك له فرصة للترصف.
وثارت الرياح برضاوة.
“قوموا بإرخاء حبال األرشعة!” أصدر صالح هذا األمر بينام كان آدم وأحمد قد
أرخوا م ًرتا من الحبال لتليني واجهة الرشاع الرئييس يف محاولة لتوجيه الرياح نحو
جانبي الرشاع .ولكن رمبا ما حدث هو أن حبال الرشاع الرئييس قد أُرخيت أكرث
من الالزم .ويف ملح البرص ,اندفع الرشاع الرئييس إىل األمام بقوة من أثر هبوب
عاصفة قوية من الرياح.
ويف الوقت نفسه ،اندفعت عارضة الرشاع املنخفضة إىل األمام أيضً ا .وهنا ،خرج
الصاري الذي يبلغ وزنه  250كيلوجرا ًما من قاعدته متا ًما حيث دوى صوت
تصدع يصم اآلذان ،فقد ارتطم الصاري بدعامة مجداف ميمنة السفينة يف املكان
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الذي كان يقف فيه بوشباداس لرياقب املوقف .لقد انفلقت عارضة الرشاع،
وعىل الفور سقط بوشباداس.
ورصخ أحدهم“ :هناك رجل مصاب!” وعىل الفور ،هرع روبرت إلغاثته.
ورصخ روبرت“ :لقد أصيب بوشباداس! ”.وسعى روبرت جاه ًدا لحمل النجار
ُيض به عرب تلك األرضية الزلقة إىل عنرب التخزين يف السفينة أو
عىل كتفه وامل ّ
إبعاده عن األمطار عىل األقل.

g

فقال صالح" :مهالً أيها الشباب ،ولكن أعيدوا الرشاع إىل مكانه برسعة!"
وقفز أحمد وآدم بشكل غريزي عىل الرشاع املختل .وكادت قوة الرياح أن تقذف
بهام ولكنهام قاوما بكل ما أوتيا من قوة .وحاوال إعادة الرشاع وأحد الصواري
املسننة إىل سطح السفينة بينام كان الرجال يتشبثون بالحبال .وقفز اآلخرون
عىل الجزء العلوي منه يف محاولة إلنزاله بثقل أجسادهم.
ويف هذا األثناء ،كان روبرت يسعف بوشباداس يف األسفل.
وقد يُخ ّيل ألي شخص جالس مع بوشباداس يف األسفل أن الحرب العاملية الثالثة
دوي الرعد بوقع أقدام ثقيلة حيث كان
قد اندلعت يف األعىل .فقد اختلط ّ
الرجال يتدافعون فوق سطح السفينة واملاء ينهمر إىل األسفل من خالل السلم
الداخيل األوسط.
وبدا أن الكون كله قد انفجر كالربكان.
وعودة إىل سطح السفينة ،أمر صالح بإنزال الرشاع املزيني ورفع رشاع العواصف
عىل الصاري الرئييس ومن ثم بدأ يفكر يف األمر من جديد .بدأت قوة الرياح يف
كل من
الرتاجع ،ومن ثم فقد قرر تغيري عارضة الرشاع املكسورة فقط .وتوىل ٌّ
روبرت طبيب السفينة وفريق مراقبة ميمنة السفينة تركيب العارضة االحتياطية
وأعادوا نصب الرشاع الرئييس.
وهدأت الرياح .ويف أعقاب نوبة املراقبة ،قام فريق مراقبة امليرسة برفع الرشاع
شق هائل به .فتم إنزال الرشاع املزيني ورشع
املزيني ولكنهم الحظوا وجود ّ

لحياة تعود إىل طبيعتها عىل
سطح الجوهرة بعد العاصف

الشق .دلف الليل بظلمته وبرودته .وعمل الرجال عىل
الخياطون يف سد
ّ
ضوء الكشافات األمامية فحسب ،ويف ظروف عصيبة تظل رؤوسهم قلنسوات
العباءات البالية .وأخ ًريا ،أضحت الجوهرة جاهزة لإلبحار بكل قوة .وهبط صالح
إىل مستودع التخزين ليتفقد حالة بوشباداس.
كان النجار املصاب ُممددًا يف هدوء عىل رسير مفروش بقامش من الخيش حيث
كان روبرت يه ّوي عىل جبهته مراق ًبا عينيه وحديثه وحرارته .ولحسن الحظ مل
يُصب بوشباداس سوى بارتجاج خفيف يف املخ.
وحرصا عىل تج ُّنب النوم الذي قد يودي به إىل غيبوبة عميقة ،استمر روبرت
ً
تحسن .فقد شاء القدر أن
يف تجاذب أطراف الحديث معه .وبدا أن حالته يف ُّ
يجلس بوشباداس قبل انكسار العارضة الخشبية بثوانٍ معدودة .إذ إن جلوسه
جعل الرضبة أقل ح ّدة ،فقد كان من املحتمل أن تودي بحياته.
كان بوشباداس محظوظًا.
طعم يف تلك الليلة .فقد دارت أحداث اليوم يف مخيلته
مل يذق صالح للنوم ً
كرشيط سيناميئ ال ينتهي.
وانطلقت الجوهرة يف طريقها إىل ماليزيا ببطء تحت السامء املضاءة بنور القمر.
ولكن يف نهاية األمر ،وقفت العاصفة حائالً أمام تحقيق السفينة ألي تقدم يف
مسريتها .فام إن تندفع السفينة لألمام قليالً حتى يأيت تيار معاكس لتعود إىل ما
كانت عليه .وتوقفت الجوهرة ثانية عىل صفحة املاء.
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وأخري ميكن للجوهرة
اإلبحار يف بحار هادئة

عودة

إىل حرامل ،ش ّد سعيد الجابري مئزره حول خرصه وجذب طرف شبكته
بحبل مشدود وتجهم وجهه .وجال بخاطره أنها كانت ينبغي أن تكون أكرث
قوة .كان األمر سيكون أفضل .فبعد أن جاب عباب البحر عىل مدار سبعني عا ًما
تقري ًبا ،شعر أنه تعرض للخداع بني عشية وضحاها .فقد ألقى شباكه باألمس ومل
يغمرها بشدة يف املاء حيث كانت تحيط بأعداد هائلة من أسامك التونة .وترك
الشباك هناك طوال الليل واثقًا أنها ستلتقط كميات هائلة من األسامك ولكنه
استهان بتيارات منتصف الصيف .وعند رشوق الشمس يف صبيحة اليوم التايل ،مل
يتبق يف الشباك سوى مائتي سمكة فقط.
كان ذلك هو موسم أسامك التونا الصغرية .وكانوا يعرفون ذلك من خالل املناخ
والرياح ودرجة حرارة املاء .وعىل اليابسة ،بلغت درجات الحرارة املسجلة
خمسة وأربعون درجة ،ولكن من رحمة الله أن الخليج جلب تيارات باردة قبالة
الساحل .وكانت كميات األسامك تصل إىل أربعامئة أو خمسامئة يف اليوم الواحد.
ولكن الرياح الشاملية  -الشاملية الرشقية التي كانت تجذب األسامك نحو املياه
الضحلة وإىل سطح املاء اقرتنت بتيارات سحبتها بكل سهولة من الشباك.
“عمت صبا ًحا يا أبا صالح ”.وعىل بُعد أمتار قليلة من الشاطئ ،كان هناك صياد
آخر من القرية يتفقد صيده.
فغمغم سعيد وهو يردّ .من األفضل أال تتحدث مع صياد عندما يكون مئزره
رط ًبا.
اقرتب الصياد من سعيد ،ولكن تبني أنه مجرد صبي صغري ،فهو االبن األصغر من
عائلة كان سعيد يعرفها جي ًدا.
فقال الصبي“ :السالم عليكم”.
فرد سعيد“ :وعليكم السالم ”.وتوقف عن تفقد الصيد الخاص به.
“كيف تسري األمور؟ أهناك أنباء جديدة؟” كانت هذه عبارات التحية املعهودة.
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وتغري مسار الحديث بعدئذ“ .ما هي أحوال القبطان صالح؟”
قابل سعيد هذا السؤال بالصمت .ونظر يف عني الصبي التي كانت تتألأل
باإلعجاب.
فقال سعيد“ :الحمد لله ،إنه بخري الحمد لله”.
فبادره الصياد بسؤال“ :أال يزال يف سنغافورة حتى اآلن؟” استأنف سعيد عمله
بالتقاط أسامك التونة ووضعها عىل الشاطئ.
“ليس بعد .قري ًبا ,إن شاء الله”.
أسند الصياد الصغري ظهره إىل قارب سعيد وشبك ذراعيه.
وقال“ :يف يوم ما ،سأكون قبطانًا بحريًا مثل القبطان صالح”.
صمت سعيد وانحنى بظهره ونظر بعينيه إىل الصبي.
وابتسم قائالً“ :إن شاء الله”.

g
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كانت

جوهرة مسقط قد قطعت بالفعل أكرث من ألف ومائتي ميل بحري من
جايل وأكرث من ثالثة آالف وثالمثائة ميل من مسقط وقد اجتازت هذه السفينة
املصنوعة باليد كل هذه املسافة بشكل رائع .واجهت السفينة عىل مدار رحلتها
تحديات ع ّدة ولكنها أثبتت كفاءة منقطعة النظري من ناحية البناء .فقد انطلقت
وسط أمواج عاتية مل تجعلها تحيد عن مسارها قيد أمنلة .وبال أدىن شك ،فإن
هذه السفينة تتمتع بسامت خارقة للعادة .فقد كان صالح يعتقد أنها كيان
استثنايئ وفريد من نوعه وهذا ليس فقط عىل مستوى السفن الحديثة بل أيضً ا
عىل مستوى مثيالتها من السفن القدمية أيضً ا.
بدأت الغيوم تتجمع مرة أخرى عىل بُعد ست درجات شامل خط االستواء.
واخرتق الربق السامء ودوى صوت الرعد من كل اتجاه.
ويف نهاية األمر ،تحركت السفينة إىل الخلف وهي تصارع تيا ًرا شديد البأس.
وللمرة األوىل منذ عدة أسابيع ،ارتجف الطاقم من الربد وتجمعوا عىل سطح
السفينة حيث تصاعدت أعمدة البخار من أقداح الشاي الساخن .ولكن الرطوبة
املدارية مل تنقشع عىل اإلطالق .ومع رشوق شمس اليوم التايل ،قبعت رطوبة
خانقة عىل سطح السفينة حرمت الطاقم من لذة النوم يف ساعات الراحة .حتى
أن بعض البحارة ظهرت عليهم آثار الطفح الجلدي .فعلّق صالح عىل ذلك قائالً:
“يؤسفني أن أرى بحاريت األشداء غارقون يف حبات العرق”.
ولكن األمر األكرث إثارة للقلق هو الواقع الذي كشف عنه الجرد بأن املؤونة
التي كانت ُمخزنة يف السفينة قد أوشكت عىل النفاذ .ويف هذه األثناء ،كان
أفراد الطاقم يعتمدون عىل التمر يف املقام األول إلمداد أجسادهم بالفيتامينات
اليومية الالزمة للصمود يف مثل هذه األجواء.
قارب اإلحباط عىل بلوغ ذروته .ويف ظل وجود مجموعة من أجهزة الهاتف ،مل
يكن هناك سوى أمر واحد ينبغي القيام به؛ فالتقط صالح سامعة الهاتف ليجري
اتصاالً مبن؟ بأمه .وذرفت األم الدموع فور سامعها صوت ابنها العزيز.
واقرتن مطلع شهر يونيو ببرشى رياح طيبة ،وهطلت األمطار بغزارة .ويف داخل
السفينة ،هرول فريق املراقبة الذي كان مي ّني نفسه بساعتي راحة خاليتني من
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املتاعب أسفل األلواح البالستيكية لحاميتهم من سيول األمطار املنهمرة عىل
أجسادهم .ولكن أح ًدا منهم مل يشكو أو يتذمر .إذ إن الجوهرة قد عاودت
املسري.
ورسعان ما ظهرت جبال بينانج يف األفق .وبحلول وقت ال َعشاء ,كانت عرشون
ميالً فقط هي ما تفصل بني جوهرة مسقط وبني الشاطئ .وعندما انتصف الليل،

القبطان عىل أهبة االستعداد لدى اقرتاب الجوهرة من الرصيف

وصلت الجوهرة إىل املوقع الذي سريافقها منه زورق إرشادي.
ويف متام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الثاين من شهر يونيو ،دخلت
جوهرة مسقط إىل حوض تانجونج لرسو السفن يف مدينة جورجتاون الساحلية
التاريخية يف جزيرة بينانج .وتجمع املئات متشوقني لرؤية السفينة التي طاملا
أثارت فضولهم الحكايات املتداولة حولها .وكان من بني هذه الجامهري شخص

يُدعى توم فوسمر يبدو أنه قد تخلص من التوتر الذي كان ينتابه .احتضن توم
صالح بذراعيه وصافح يحيى بشدة وطبع قبلة عىل وجه إياز.
فعىل الرغم من العواصف واألمطار وحزام الركود االستوايئ الذي مرت به،
متكنت الجوهرة من اجتياز أحد أكرث املسارات صعوبة عىل مستوى العامل بنجاح
ومتكُّن شديدين.
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وبعد ساعات قليلة من رس ّو جوهرة بنجاح يف جورجتاون ،جلس الطاقم األريض
يف ردهة فندق سيتي بايفيو يرتشفون املرشوبات الباردة .وتوجه من كانوا عىل
منت السفينة عىل الفور لالغتسال وأخذ دش بارد .وتدفقوا الواحد تلو اآلخر ثم
يف مجموعات ثنائية وثالثية إىل ردهة الفندق.
وظهر سعيد باديًا عليه االسرتخاء وترتسم عىل شفتيه ابتسامة غامرة.
وتبعه آدم الذي تلقى التحية من الحضور وقابلهم مبصافحة دافئة وابتسامة
رائعة .ودلف سعيد إىل أحد املقاعد ملشاهدة إحدى مباريات كأس العامل .وظهر
الشابان ال ُعامنيان إياز وفهد مرتديان رساويل جينز وقبعات عرصية .ثم خرج
قميصا (يت شريت) .وبدا أن الثالثة أصبحوا أكرث طوالً .كان لوكا من
ساجد مرتديًا ً
أواخر من نزلوا من الطابق العلوي حيث كان قد دخل لتوه من املمر .وظهر
لوكا مرتديًا مئز ًرا ملونًا وظهرت عىل وجهه إمارات االرتياح .وداعبه اآلخرون
قائلني“ :مربوك لوكا”.
تهانينا .كيف سارت األمور؟ فأجابهم قائالً“ :أشعر أنني شخص غريب .بل أشعر
أنني مستغرق يف حلم ما”.
“عندما رضبكم اإلعصار ،ما اليشء امل ُلح الذي كان يدور بعقلك آنذاك?”
شعر لوكا بالرتدد .فبعد أن وطئت قدماه اليابسة وشعر باألمان ،كان يشعر أنه
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يفكر للمرة األوىل.
وقال“ :كان األمر مرع ًبا حقًا”.
ويف اليوم الثالث من شهر يونيو ،أي بعد يوم واحد من رس ّو جوهرة مسقط
يف جورجتاون ،وردت أنباء بأن الساحل الرشقي من ُعامن عىل وشك التع ُّرض
إلعصار آخر .ويف جزيرة بينانج ،تلقت الهواتف النقالة ال ُعامنية رسائل نصية
قصرية تحذيرية.
فقد تم إخالء معظم املناطق الساحلية امل ُعرضة ملخاطر اإلعصار مبا يف ذلك
جزيرة مصرية ورأس الحد ومدينة قلهات التي ت ُعد مسقط رأس فهد الشيبي.
ظل طاقم الجوهرة وفريق العمل باملرشوع منتظرين عىل أحر من الجمر يف
حني كان فهد يحاول االتصال بعائلته .ومل يكن إعصار جونو املدمر وغري املتوقع
يف عام  2007قد ُمحي من ذاكرتهم بعد ،إذ كان اإلعصار األقوى عىل اإلطالق يف
منطقة بحر العرب .وبعد محاوالت مستميتة طوال املساء ،متكن فهد يف نهاية
األمر من االتصال بعمه .وكانت عائلته قد غادرت قلهات بالفعل ولكنهم كانوا
يف أمان وبخري .ويف اليوم التايل الرابع من يونيو ،داهم اإلعصار فيت األرايض
ال ُعامنية.

الح الجابري يرفع علم سنغافورة
إىل جوار علم ماليزي

عودة إىل امليناء ،أفراد الطاقم
يف انتظار وجبة مشهية
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الفصل اخلامس

من بيناجن إلى
سنغافورة
املرحلة األخيرة
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رحلة الجوهرة الطويلة
تقرتب من النهاية

“شوية

 ,شوية ”.بهدوء ،بهدوء ،مهالً مهالً.
ر ّد توم فوسمر وهو يحمي عينيه قائالً“ :إنني ال أرى شيئاً ”.اقرتب الرفاس الخاص
بزورق القطر املرافق بشكل خطري من بدن الجوهرة املشبك بطريقة الخياطة.
“عج ًبا ،لقد نجونا من كل تلك األعاصري والعواصف ليدمرنا زورق صغري يف
امليناء!” أدار الزورق محركه وعاد أدراجه.
ويف اليوم الثامن عرش من شهر يونيو  ،2010كانت جوهرة مسقط تسعى
ملغادرة حوض رسو السفن يف تانجونج عندما تعرضت لتيار عكيس ،وذلك يف
إطار رحلة التوقف األخرية يف ميناء كالنج يف ماليزيا ،وهي الرحلة التي يُتوقع أن
تستغرق من ثالثة إىل خمسة أيام فقط .ولكن الذهاب إىل أي وجهة كان يقتيض
منها تحديد كيفية الخروج أوالً من امليناء.
وبعد قرابة الساعتني ،عاودت الجوهرة مسريتها استعدادًا للدخول يف أحد أكرث
مسارات الشحن كثافة وازدحاما يف العامل ،إنه مضيق ملقا .يربط هذا املمر املايئ
بني املحيطني الهندي والهادي ويبلغ عرض املنطقة الضيقة به  40ميالً فقط
بينام يصل يف أقىص عرض له إىل  155ميالً .ويصل متوسط كثافة السفن التي متر
منه إىل ثالمثائة سفينة يوم ًيا أي ما ميتد إىل  500ميل طوالً .وهذا يعني أن هذا
املضيق يستقبل من ستني إىل سبعني ألف سفينة سنويًا تحمل ثلث حجم التجارة
العاملية ونصف واردات النفط عىل مستوى العامل .لذلك ،ال عجب أن تقرتن هذه
املنطقة بسجل حافل من عمليات القرصنة .ومن ثم بدا أن هذا املضيق كان
ميثل عقبة حقيقية يف مسار السفينة مبا يحمله من ناقالت نفط عمالقة ويخوت
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وقوارب صيد .وكانت جوهرة مسقط عىل وشك الرشوع يف التح ّدي.
ومع حلول الظالم ،بدأت األمواج العنيفة يف رضب الجوهرة وتزايدت كثافة
السفن املا ّرة يف هذه املنطقة.
ومع حلول الظالم ،بدأت أ
المواج العنيفة ف ي� ض�ب الجوهرة وتزايدت كثافة
المارة ف ي� هذه المنطقة .تدفقت قوارب الصيد عىل البحر كما لو كانت
السفن ّ
أ
تتجمع للتوجه إىل حفل ما .وبالطبع لم أذق طعم النوم لننا كنا مضطرين
للمرور ف� مسار محدد لتفادي السفن أ
الخرى.
ي
ف
فجرا ،ذكر فريق المراقبة أنهم يعتقدون أنهم أبرصوا شي ًئا
ابعة
و� الر
ي
ً
طافيا عىل السطح .توليت الدفة ورسعان ما اكتشفت أن أحد القوارب
ما ً
ن
خمس� أو
المجاورة قد ألقى مرساته وأن هناك قارب آخر ال يبعد سوى
ي
ين ت
م�ا فقط.
ست� ً

g

كانت الخطة املبدئية أن يتم الرس ّو ليالً ولكن بدا أن هذه الفكرة ليست مثالية
يف هذه الظروف .إذ أن عمليات املراقبة ليالً كانت ستتطلب يقظة واستعدادًا
من نوع خاص.
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حشد من الجمهور يف انتظار الجوهرة يف ميناء كالنج

“هل

تعتقد أن جاللته يتابع السفينة؟” كانت أضواء املالحة الحمراء والخرضاء
تومض حول السفينة حيث كان فريق مراقبة ميمنة السفينة ميارس مهامه ليالً.
اختل إيقاع الطبلة من بني يدي فهد .وتوقف سعيد عن الغناء .وكادت عينا
روبرت تخرج من حواف نظاراته حيث كان يقرأ مبساعدة مصباح يدوي صغري.
جلس القبطان عىل مسافة من اآلخرين يكتب يف دفرت يومياته .وتنحنح من
حلقه كأمنا يريد أن يقول شيئًا.
وقال بصوت خافت يف هدأة الليل“ :إذا كان جاللته قد أصدر تفويضً ا بهذا
املرشوع ،من املفرتض أن يأيت ليتفقد أحوال السفينة يف وقت ما ،أليس كذلك؟”
وضع روبرت كتابه بني عضديه وقال“ :أعتقد أن جاللة السلطان لديه أكرث من
وسيلة مراقبة”.
كان أحمد وسعيد وحسني جالسني يف منتصف سطح املركب يوثقون عقد الحبال
عىل الوهج الصادر من األنوار .كان ظَ ْهر حسني أطول من الصاري الرئييس
السميك وامتدت قدماه إىل األمام .وكانت أنامله تتحرك بخفة لتمشيط األطراف
السائبة من الحبل ذي الجديلة الواحدة .وظهرت جديلة طويلة من عقد الحبال
حيث بدت كوشاح عىل سطح املركب بجانبه.
جالسا القرفصاء أمام حسني يحاول
وكان سعيد األطول قامة وذو الجسم النحيل ً
إدخال إبرة قوية يف قطعة سميكة من الجلد.
وبدأ أحمد يتأمل املوقف“ :اعتقد أن جاللة السلطان يعرف كل يشء بشأننا.
وسينعم علينا بأوسمة الرشف عندما نصل إىل سنغافورة إن شاء الله!”
ويف تلك اللحظة ،صعد النجاران من مستودع التخزين .فصاح أحمد قائالً“ :أنت
يا بوشبا! ماذا ستفعل فور الوصول إىل سنغافورة إن شاء الله؟”
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مسح بوشباداس قطرة من العرق عىل جبينه.
“إن زوجة بوشبا من املتوقع أن تصل يف أي يوم ،أليس كذلك يا بوشبا?” وتدخل
لوكا يف الحديث قائالً“ :أي يوم ”.واكتفى بوشباداس بابتسامة.
ووجه أحمد بإلحاح السؤال نفسه إيل ساجد قائالً“ :وماذا عنك يا ساجد؟ ماذا
ستفعل فور الوصول إىل سنغافورة؟”
وهنا تدخل لوكا يف الحديث مجددًا قائالً“ :أعتقد أنك ميكن أن تتزوج ،أليس
كذلك يا ساجد؟” وهنا أطلق النجار الصغري ابتسامة عريضة.
وبحلول فجر الحادي والعرشين من يونيو ،أي قبل ثالثة أيام من الوصول إىل
جورجتاون ،كانت جوهرة مسقط قد وصلت إىل نقطة االلتقاء التالية عىل بُعد
عرشة أميال بحرية تقري ًبا من القناة املؤدية إىل ميناء كالنج.
اقرتن هذا االقرتاب بشعور ميزج بني السعادة والرتقب ،إذ باتت النهاية وشيكة
هكذا فجأة.
ف
نفس لقد أوشكت رحلة السفينة جوهرة عىل بلوغ نهايتها ،فلم
وقلت ي� ي
آ
أ
ف
بالبحار فوق صفحة الماء ف ي� هذه الرحلة
أفكر ي� هذه المور الن؟ لنستمتع إ
التاريخية الفريدة من نوعها .ولكن ن
ينتاب� شعور غريب بشأن هذه الرحلة .إذ
ي
ن
سيتس� لنا مفارقة هذه السفينة الفريدة من نوعها؟
كيف
أ
ت
من المؤكد أن المر سيكون شديد الصعوبة .ح� أن البحارة وجهوا يل سؤاالً:
“لماذا لم نذهب إىل ت
أس�اليا أوال ً قبل التوجه إىل سنغافورة؟” لقد كانوا يم ّنون
أنفسهم بعدم انتهاء هذه الرحلة الرائعة بهذه الرسعة.
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وقال

املعلم والطبيب املقيم يف السفينة روبرت جاكسون“ :لتتخيلوا معي
للحظات أن هناك يف هذه اللحظة سفينة خشبية تنطلق من الصني ُمحملة بأكرث
من ستني ألف قطعة من الخزف الصيني الثمني والذهب والفضة ”.وعىل الفور
شخصا ينتمون إىل أقطار مختلفة :صينيني وبريطانيني
توجهت إليه أنظار ثالثني ً
وماليزيني ويونانيني ورصب وسلوفاك وتونسيني .وعىل رصيف نادي رويال
سيالنجور لليخوت يف ميناء كالنج مباليزيا ،وقف ثالثة أو أربعة أزواج يرمقون
املرفأ بعيونهم ويحتسون عصائر ومرشوبات طازجة .فقد أىت وافد جديد.
وقال أحد الرعاة وهو يرتدي قبعة لحاميته من الشمس“ :نحن نشكر الله عىل
حضوركم .فامليناء قد استعد عن بكرة أبيه لوصولكم.
“إننا مل نره بهذا التألق من قبل!”
وكانت إحدى الجمعيات األثرية من كواالملبور قد انتقلت لعرشين ميالً لرؤية
هذه السفينة الغامضة التي صنعها اإلنسان رؤية مبارشة .وتفقد أعضاء الجمعية
سطح السفينة وتفحصوا املطبخ وتتبعوا النقوش املحفورة عىل عمود عجلة
القيادة.
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“بسم الله الرحمن الرحيم ”،وقام روبرت بالرتجمة“ .آية ُمقتبسة من القرآن
الكريم ،وهذه النسخة املكتوبة بالخط الكويف الرشقي تم خطها يف العراق بني
القرنني الثامن والعارش”.
“من يعرف ما الذي كان يحدث يف أوروبا يف القرن التاسع؟” كان هذا هو السؤال
الذي طرحه روبرت أمام الجميع ،حيث انربى رجل بريطاين للرد قائالً:
“لقد كانت هذه هي عصور الظالم يف أوروبا يا سيدي”.
فقال روبرت“ :هذا صحيح .فمنذ ألف ومائتي سنة يف أوروبا ،ويف أعقاب انهيار
االمرباطورية الرومانية ،تصدعت الحياة املدنية والتعليم والثقافة بشكل رهيب.
ويف القرن الثالث عرش ،وصلت مجموعات من اإليطاليني عرب األرايض املغولية
واضعني األساس لعرص االستكشاف .من يستطيع ذكر اسم الشخص الذي ينتمي
إىل مدينة البندقية والذي كان يرتدد جيئة وذهابًا عىل الصني؟”
فردّت امرأة إيطالية تضع نظارات شمسية داكنة“ :ماركو بولو ”.فأومأ روبرت
برأسه وأردف قائالً“ :يعرف الكثريون أن ماركو بولو ذهب إىل الصني ب ًّرا عرب
طريق الحرير .ولكن قليلون هم الذين يعرفون أنه عاد عن طريق البحر حيث

ثالث قطع من الخزف النادر بعد استخراجهم من وسط حطام البيلتونج

كان هناك طريق حرير بحري موا ٍز للطريق الربي”.
وأضاف“ :منذ ألف ومائتي عام ،كانت هناك شبكة عالقات تجارية إقليمية
وثيقة بني املنطقة العربية وبني كل من شعوب بالد فارس ورشق أفريقيا والهند
وجنوب رشق آسيا والرشق األقىص .ولكن العلامء حتى وقت قريب كانوا مييلون
لالعتامد عىل املصادر النصية والتصويرية .فمن الذي كان يتوىل اإلبحار؟ وما
أنواع السفن التي كانوا يستخدمونها؟ ولكن األدلة يف هذا الشأن كانت سطحية”.
وأردف روبرت قائالً“ :ولكن يف عام  ،1998أدى اكتشاف حطام سفينة البيليتونج
( )Belitungإىل تغيري مفاهيم كثرية يف عامل اآلثار القدمية”.
“إذ إن الحمولة التي ُوجدت بها ،والتي أُطلق عليها ’كنز تانج‘ ،اشتملت عىل
مجموعة مذهلة من العنارص والتصميامت ذات األصول الصينية والسومطرية
والعربية والفارسية .وحملت بعض السفن نقوش إسالمية مكتوبة بالخطوط
العربية .كام تم العثور عىل نوعني من اآلنية الفخارية عىل منت السفينة مل يتم
العثور عليهام سابقًا إال يف مواقع قليلة يف منطقة الرشق األدىن”.
“وقد جسد الحطام الذي يرجع تاريخ اكتشافه إىل العام  826م أول دليل مبارش

عىل وجود عالقات تجارية منتظمة بني املنطقة العربية والرشق األقىص بداية
من منتصف القرن التاسع عىل األقل”.
واختتم روبرت حديثه قائالً“ :إن األمر محري حقًا .فبحلول القرن التاسع ،كان
الصينيون ينتجون منتجات لتصديرها عىل نطاق واسع إىل عدد هائل من
األسواق .فقد كانت هذه التجارة واسعة النطاق تعتمد عىل أسس وكانت
منتظمة إىل حد بعيد .نخلص من ذلك إىل أن العوملة ليست ظاهرة حرصية
عىل القرن العرشين.
وهب نسيم عليل ولكنه مل يكن كاف ًيا لتبديد الرطوبة
كان سطح السفينة هادئًاّ .
شبه االستوائية الرابضة .وعاود الزائرون عىل ظهر السفينة تجاذب أطراف
الحديث تدريج ًيا .واقرتبت السيدة اإليطالية من روبرت قائلة:
“معذرة ،هال سمحت يل بسؤال؟ كيف غرقت السفينة يف األساس؟”
فأجابها روبرت“ :حس ًنا ،ليك نعود للبداية ،إنه سؤال جيد .ولكن اإلجابة ببساطة
شديدة هي أننا ال نعلم .وهذا هو أحد أسباب مجيئنا هنا”.
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تم

إدخال ميناء كالنج كآخر نقطة توقف يف برنامج السفينة جوهرة مسقط
لضامن الوصول إىل سنغافورة يف الوقت املحدد ألن هناك شخصيات مرموقة
ستكون يف استقبال السفينة من أصحاب املقام الرفيع والدبلوماسيني واملشاهري
والرئيس نفسه .أي أنه ينبغي علينا أن نصل بالجوهرة إىل هناك يف الوقت
املحدد.
ويف هذه املحطة األخرية ،سيكون هناك ضيف خاص عىل منت السفينة :توم
فوسمر ,أو مثلام يُطلق عليه أبو السفينة .وقد تخىل لوكا رئيس العامل عن
منصبه إلفساح املجال لتوم.
وقال لوكا“ :إنه يستحقه .فقد أرشف عىل هذا املرشوع منذ البداية”.
اف ّرت ثغر توم عن ابتسامة رقيقة عندما كان يحيى يساعده يف ارتداء الشامغ
ذي اللونني األبيض واألزرق .فقد قىض أكرث من عامني كاملني يف العمل يف هذه
السفينة وقد حانت الفرصة اآلن لريى مستوى أدائها مبارشة.
املحطة التالية :سنغافورة .يف املرة القادمة التي سرتسو فيها السفينة يف امليناء ،إن
شاء الله ،ستكون قد وصلت بأمان إىل وجهتها األخرية .ورغم ذلك ،دعا القبطان
إىل توخي الحذر.
فقد قال لبحارته“ :قد تكون هذه املرحلة األخرية هي األصعب عىل اإلطالق”.
فعىل كل حال ،ال ميكن تجاهل عدد سفن الحاويات التي تبحر يف املضيق .عالوة
عىل التيار املايئ املحري الذي قد يزيد األمر ارتباكًا.
عندما تشعر أنك قد أنجزت عملك ،فإنك ت
تس�خي لدرجة المخاطرة بفقدان
ت
ك� .ويتمثل الحل ف� تحقيق التوازن ي ن
ال� ي ز
ب� الثقة والحذر.
ي

وفور انطالق الجوهرة من ميناء كالنج ،بدا أن هناك تحديات جسام يف انتظارها.
فقد تدفقت سفن الحاويات العمالقة إىل املضيق الضيق .وكانت كثافة املرور
شديدة لدرجة كادت تبدد الظالم مع حلول املساء .فقد ح ّولت أنوار السفن
العديدة ظلمة الليل إىل نهار ساطع.
وباإلضافة إىل حركة املرور الكثيفة ،كانت هناك أصوات مثرية للقلق ناتجة عن
دوامات تحوم يف األسفل .وأدت الرياح غري املواتية والتيارات املناوئة املستمرة
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إىل دفع الجوهرة إىل الخلف مثرية املتاعب للطاقم من جديد .ويف الساعات
املبكرة من الصباح ،بدأت السفينة يف االنجراف نحو إحدى الجزر عندما كان
يحيى يرشف عىل توجيه دفة السفينة .ومع اقرتاب السفينة أكرث وأكرث ،مل يستطع
الطاقم تخليص الجوهرة من قبضة ذلك التيار العنيف .وتوجهت السفينة
مبارشة نحو سفينة راسية يف املياه .وفكر صالح برسعة الربق ثم أصدر أوامره
قائالً“ :فلتنزلوا زوارق اإلنقاذ املطاطية”.
وقف رجالن عىل الدفة واستخدموا الدفّات الثالث كلها ومرة واحدة يف محاولة
للتغلب عىل عنفوان التيار وتم إلقاء القارب املطاطي يف املاء .كان الهدف يتمثل
يف إيجاد قوة سحب قد تتمكن من إدارة مقدمة السفينة .ويف أسوأ الحاالت ،فإن
القارب املطاطي قد يخفف صدمة االرتطام.
فقال القبطان“ :أنزلوا املرساة ”.وعىل الفور تم إنزال املرساة .وتباطأت رسعة
الجوهرة شيئًا فشيئًا حتى توقفت عىل بُعد أمتار من السفينة الراسية.
وهنا أصبح جل ًيا أن أفراد الطاقم ينتظرهم عمل شاق .وتصاعدت حدة التيار
عم
العنيف ودفع السفينة نحو الشامل :واألدهى واألم ّر أنه سيعكس اتجاهه ّ
قريب.
مل يسبق لصالح أن رأى مثل هذا املوقف يف كتب املالحة أو البحوث القدمية.
وبدا أنه ال ميكن التحرك لألمام بسبب محدودية املسار وقوة التيار املناوئ.
ومل تقطع السفينة سوى خمسة أميال بحرية من إجاميل مثانني ميال .وبدأت
الجوهرة يف التحرك جيئة وذهابًا يف ظل تكدس السفن الراسية ومنصات النفط
العامئة وقوارب نقل الرمال وقوارب الصيد.
وعىل الفور توجه القبطان صالح إىل “أبو السفينة” قائالً“ :توم ،هل تو ّد املحاولة
يف هذا املوقف؟”
فتقدم ذلك الب ّحار املتمرس خطوة لألمام قائالً“ :أ ِدر الرشاع الرئييس مبقدار نقطة
واحدة نحو امليناء .وبعد ذلك ،فلنمدد عوارض الرشاع املنخفضة ”.وفور تنفيذ
الب ّحارة القرتاح توم ،حققت الجوهرة حركة طفيفة مبقدار أقل من عقدة واحدة.
ويف هذه األثناء ،تجمعت يف السامء غيوم كثيفة وهبت نسامت قوية .وعندما
حل ذلك املساء ،كانت الجوهرة قد عادت إىل مسارها ثانية.
ّ
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أضواء

وموسيقى وألوان وحشود .يف يوم السبت املوافق للثالث من شهر
يونيو ،كان مرفأ كيبيل باي يف سنغافورة يف أبهى صوره .اصطف الطلبة والطالبات
عىل الرصيف املوازي للبحر يل ّوحون باألعالم الوطنية .وكانت العيون املرتقبة
تحدق يف األفق مت ّني نفسها مبشاهدة اللحظة التي تظهر فيها تلك السفينة
الشهرية التي يُفرتض أنها عىل وشط للوصول.
هل األمر حقيقي؟ هل هناك سفينة بالفعل تتمتع بهذه الصفات؟ كانت هذه
تجسد التقدم والحداثة والتي
هي الصورة يف سنغافورة تلك الدولة املذهلة التي ّ
ميكن أن تتحول فيها الطرق الرسيعة من فرط جودتها إىل مدارج للطائرات.
وفجأة :دوت أصوات الطبول .وتحركت الحشود التواقة التي كادت تشعر
بالضجر من االنتظار .هل ظهرت؟ انظروا! أترون شيئًا؟
وشيئًا فشيئًا أطلت بوجهها من األفق ثم الحت مقدمة السفينة حاملة عىل متنها
الصاري العمالق الذي يحتضن األرشعة بينام وقف البحارة يف صدارة املشهد.
وامتزج الشباب الذين يرتدون قمصان البولو الشهرية مع الشباب الذين يضعون
األشمغة ذات املربعات يرتاقصون ويلوحون للسفينة.
وعىل الفور ظهر الصاري الثاين.
وهنا دارت العدسات اللتقاط الصور التذكارية ،وأصدرت فالشات الكامريات
عددًا ال حرص له من الومضات .ودوت أصوات الطبول .وشقت دمية تنني صيني
عمالقة طريقها وسط الحشود املرتامية عىل امتداد الرصيف املوازي للبحر .وهنا
جاء دور املوسيقى ،ومل تكن موسيقى تقليدية ،بل نغامت احتفالية ابتها ًجا
بالنرص ووصول األبطال.
ظهرت السفينة كاملة للعيان .مهالً  -من ينظر إليها للوهلة األوىل لن يصدق أنها
متكنت من قطع كل هذه املسافة من ُعامن .إنها ال تبدو كأي سفينة تقليدية!
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فلونها البني القاتم املائل لل ُحمرة مع تنوع دقيق يف درجات اللون يجسدان مدى
الحرفية الشديدة التي ُصنعت بها .وهناك صندوق شبه اسطواين الشكل ُمعلق
يف مؤخرة السفينة  -من املؤكد أنه املرحاض .وتتدىل الرايات البحرية من كافة
األلوان والشارات عىل جميع الصواري ويف مقدمة السفينة ومؤخرتها .وتبادل
طاقم السفينة العمل تارة والتصوير بكامرياتهم تارة أخرى وكأنهم يتبارون مع
الحشود الواقفة عىل الرصيف املوازي للبحر.
وعىل منت السفينة :كان هناك رجالن يقفان يف مؤخرة السفينة يبتسامن بشدة
تن ّم عن فرحة عارمة .كانا يلوحان بذراعيهام ويرتاقصان تعب ًريا عن النرص .وكان
العلم ال ُعامين يتدىل عىل كتفي أحدهام بألوانه الحمراء والبيضاء والخرضاء .ورفع
هذا الرجل العلم أعىل رأسه ورفعه يف الهواء ثالث ًا وهو ال يزال يرتاقص .ال بد
أنه القبطان.
ثم انطلق صوت ثانٍ  :إنها أغنية النرص تنطلق من عند الحشود حيث كانت
هناك فرقة راقية تغني وتتاميل وهي تشق طريقها من خالل املمىش إىل
الرصيف املوازي للبحر .وقُرعت الطبول بأيدي رجال يرتدون الدشداشة البيضاء
واملئزر األزرق ،وم ّرت من بعدهم السيدات ال ُعامنيات بأثوابهن امللونة ميشني
يف مجموعات ويصفّقن بأيديهن .ومير عازف القربة مبته ًجا من خالل الحشود
ومرتديًا تنورة خرضاء ذات ثنيات .وعندما وصلت هذه الفرقة إىل السفينة،
كانت الحشود كلها تتاميل وترتاقص طربًا.
وتدفق أفراد الطاقم الواحد تلو اآلخر ثم يف مجموعات ثنائية وثالثية من عىل
منت السفينة إىل رصيف امليناء .تناثرت االبتسامات واملصافحة باأليدي وتبادل
العناق وما لبثوا أن شكلوا صفًا واحدا .ثم سجد الجميع معا وطبعوا قبلة عىل
األرض شاكرين الله عىل ما أنعم به عليهم.
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الرئيس السنغافوري إس آر ناتان يرحب بالقبطان صالح ويتابعهام صاحب السمو السيد حارب وجورج يو

سار

أفراد طاقم السفينة عىل املمىش ترافقهم الفرقة الراقصة متوجهني إىل
املكان الذي يقف فيه ثالثة مسؤولني كبار الستقبالهم .أولهم رئيس سنغافورة
مرتديًا زي الباتيك التقليدي.
وثانيهم وزير الخارجية السنغافوري طويل القامة نحيل الجسم مرتديًا نظاراته
ومبتسم.
الشمسية
ً
وثالثهم املمثل الشخيص لجاللة السلطان قابوس املعظم مرتديًا عباءته املطرزة
بالذهب مثل امللوك .وارتسمت عىل وجهه ابتسامة لطيفة رمبا كانت توحي بأن
هذا املشهد يعيد إىل األذهان لحظات املجد والبطوالت القدمية.
ثم تق ّدم القبطان وصافح الجميع وبصوت تختلجه العواطف ،ارتقى القبطان
صالح الجابري املنصة وألقى كلمة عرب فيها عن امتنانه للحكومة والشعب
السنغافوري لدورهم يف هذا الحدث وهذه املبادرة االستثنائية غري املسبوقة.
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وفجأة حدثت فوىض عىل يسار املنصة .انشطرت الحشود وتم الدفع بشخص
واحد من قلب تلك الجامهري .ومضت عينا القبطان ،فهل رأى شيئًا ما؟ وهنا
ركض نحوه شاب يرتدي دشداشة بلون الكراميل .ويا للسعادة التي غمرت قلب
صالح! فقد فتح ذراعيه عىل مرصاعيهام البنه األكرب حمزة الذي ألقى بنفسه يف
أحضان والده.
كان معايل السيد بدر قد أع ّد مفاجأة للقبطان حيث حجز لحمزة تذكرة طريان
من مسقط إىل سنغافورة .وقف األب واالبن متالصقني بينام حاول صالح حبس
الدموع التي فاضت كالسيل من عينيه من أثر السعادة الغامرة.

إنه

لرائع جدا أن نكون يف سنغافورة بعد هذه الرحلة الشاقة.
وإنه لرشف عظيم يل أن أكون قبطانا لهذه السفينة “جوهرة مسقط” وهي متخر
عباب املحيط الهندي من مسقط إىل سنغافورة ،مقتفية أثر الطريق الذي سلكه
أجدادنا منذ ألف ومائتي عام .لقد وقع أفراد الطاقم يف حب هذه السفينة،
واعتنوا بها ،واستمعوا إليها ،وزاد تعلقهم بها يوما بعد يوم .لقد عرفوا صوت
الرياح يف أرشعتها ،وأصوات حركة دفتها ،وإيقاع األمواج وهي ترضب بدنها.
لقد كانت هذه السفينة مطبخنا ورسيرنا ،ومكتبنا وغرفة دراستنا لحوايل خمسة
أشهر تقريبا .وكانت حياتنا جميعا تعتمد عليها ،يف األحوال الجوية املناوئة ،وسط
األمواج العالية ،والرياح العاتية .لكنها مل تخذلنا أبدا .لقد فاجأتنا يف مناسبات،
وحريتنا يف مناسبات أخرى .لكنها أثبتت أنها مخلصة وصادقة بدرجة فاقت كل
توقعاتنا ،بل أنها قبل كل هذا وذاك ،حافظت علينا وعىل حياتنا.
لقد زاد احرتامنا وإجاللنا ألجدادنا ونحن عىل متنها ،وتعلمنا كيف نبحر مهتدين
بالنجوم ،مثلام فعلوا قبل قرون عديدة .شاهدنا من مقدمتها أوقات الغروب
التي أذهلتنا روعتها وجاملها.
بيد أن هدية الجوهرة األكرب ،عىل ما أعتقد ،تكمن يف أنها استطاعت ،بجاملها
وروعتها وغموضها ،ووسط تحديات الرحلة وصعوباتها ،أن تخلق عائلة جديدة
متاما .وأقصد هنا العالقات الحميمة التي نشأت عىل املستوى الشخيص بني أفراد
طاقمها .فبالنسبة لنا ،نحن أفراد طاقم “جوهرة مسقط” ،كانت هذه الرحلة
سببا يف إقامة عالقة قوية وحقيقية مع أسالفنا الذين سبقونا يف شق هذا الطريق
مهتدين بالنجوم ،بل واألكرث من ذلك إنها جعلتنا نتواصل معهم ،وبالتايل ازداد
احرتامنا لهم .بل ورمبا األهم ،أنها أوجدت عالقات قوية فيام بيننا يف الحارض.
عرفنا من البداية أن هذا مرشوع عاملي ،حيث كان بيننا عامنيون وإيطاليون،
وهنود ،واسرتاليون ،وأمريكيون ورسيالنكيون ،وسنغافوريون ،وماليزيون
وبريطانيون وغريهم .لقد أكدت لنا هذه السفينة أن الحدود تذوب بالتواصل
والصداقة بني الشعوب .إن أفراد هذا الطاقم أصبحوا مجموعة من األخوة
واألصدقاء الحقيقيني املخلصني .وأعتقد أنه كان من الحتمي أن يحدث ذلك بعد
أربعة أشهر تقريبا قضيناها بني جدران هذه السفينة يف ظروف عاشها أجدادنا
يف القرن التاسع امليالدي .لكن هذه املجموعة أصبحت أرسة متحدة ورمبا أكرث
من هذا.
لقد كانت االبتسامات تعلو وجوه مستقبلينا يف كل ميناء توقفنا فيه .تلك

االبتسامات تتحدث لغة عاملية واحدة .نعم ،أعادتنا تلك االبتسامات إىل أوطاننا
لتذكرنا بأحبائنا وعائالتنا يف وقت كانت املسافة بيننا وبينهم تقدر بآالف األميال.
لقد كانت هذه الرحلة سببا يف توحيد مجموعة من الغرباء يف أرسة جوهرة
مسقط.
سأفتقد هذه السفينة الغالية عىل نفيس كثريا .لقد كانت األشهر القليلة املاضية
صعبة وشاقة .هذه الرحلة وهذه السفينة حققت منوا كبريا يف روح كافة أفراد
الطاقم ويف روحي أنا أيضا.
أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة أفراد الطاقم ولكل مؤيدينا يف كل أنحاء
العامل ،كام أننا جميعا نود أن نتقدم بالشكر لجوهرة مسقط عىل الهدية األبدية
التي قدمتها لنا  -إنها تلك العائلة الرائعة التي جمعتها الجوهرة من كل أنحاء
العامل.
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صالح الجابري وتوم فوسمر يف جولة حرصية وسط كنز التانج املهيب.

مرت

لحظات من الصمت الرهيب بينهم.
وكان أمامهم ممر يؤدي إىل غرفة ُمضاءة بنور خافت وتصطف عىل أرضيتها ذات
األلوان املتدرجة آنية فخارية مرتاصة حسب الحجم واالرتفاع .ومثلام يحدث
عىل خشبة املرسح ،غرقت الغرفة يف ظلمة حالكة مام يعطي االنطباع بأنه ليس
هناك أفق وأن تلك اآلنية متتد بال نهاية .إنه ‘كنز تانج’.
ستون ألف قطعة من الخزف الصيني الثمني والذهب والفضة والربونز ت ُعرض
يف ثالثة مواقع فقط يف سنغافورة .ويُحتفظ بهذه اآلنية التي ال تزال العديد
منها عىل حالتها األصلية يف متحف هوا سونج حيث ترجع ملكيتها إىل كل من
مجموعة ‘سينتوزا ليجر‘ ومؤسسة ‘كو‘ .وتكفي نظرة واحدة إىل هذه القطع
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لتأرس العقول واأللباب.
يقول أمني املتحف“ :وإذا التفتم هنا ،ستشاهدون اآلالف من القطع األصلية”.
للطي .يطوي أمني
وبعد هذه اإلمياءة ،ستدهش لرؤية جدار به أرفف قابلة ّ
املتحف الرف األول لرنى آنية وكؤوس وأقداح شاي بألوان خرضاء فاتحة وزرقاء
وبيضاء .ونرى أشكاالً من زهور اللوتس والتنانني التي ترتاقص وسط الحروف
الصينية والنقوش العربية املكتوبة بخط اليد وأشكال الصليب املعقوف البوذية
والنامذج الهندسية ذات الطابع اإلسالمي.
وعندما ندلف لألسفل عرب ممر يجتاز خزانتني من الخزانات املوجودة ،تستقر
عينك عىل يشء ما مألوف :إنه الطبق األبيض واألزرق الشهري وعليه صورة سليل

الجوهرة تحتل مكانا بارزا يف بيتها الدائم يف املتحف البحري التجريبي يف سنغافورة.

عائلة مينغ الذي رأيته يف الصور .وعندما ترفع الكامريا وتضغط عىل زر التشغيل
اللتقاط صورة ثم تنظر إىل الكامريا لرتى النتيجة .ستتجهم .وعندئذ ستحاول
التقاط صورة أخرى .ستكتشف أنه ال يوجد سبيل لتحقيق العدالة.
ثم ينتقل أفراد الطاقم إىل موقع يتم االحتفاظ فيه بالجزء الثاين من ‘كنز تانج‘.
وهذا الجزء ناد ًرا ما يراه أحد.
يقف أمني املتحف منتظ ًرا .ونسمع صوت طقطقة! وهو يرتدي قفازات مطاطية.
يُفتح الباب ويدخل أحد الحراس يحمل بني يديه صندوقًا .إنه يحمله أمامه كام
لو كان كن ًزا مثي ًنا  -انتظر إنه  -ويضعه بتحفظ شديد عىل الطاولة.
يرفع أمني املتحف الغطاء بيديه اللتني يغطيهام بالقفاز لرنى الصندوق من

الداخل ُمغلف بقامش حريري أحمر .وبداخل الصندوق يرقد القدح الذهبي
يف املكان املخصص له.
وهناك مجموعة متاثيل ترتدي مالبس رائعة وتنتمي آلسيا الوسطى ترتاقص عىل
كل لوح من األلواح الثامنية .وأرى قدح يشع بأنوار داخلية متأللئة ال تصدرها
إال أنقى املعادن النفيسة .وعندما مييل القبطان صالح ليتفحصها عن قُرب ،نرى
وميضها وقد انعكس يف عينيه.
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الفصل السادس

العودة إلى
الوطن
الوصول إلى مسقط
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يف

الساعة التاسعة والنصف يف اليوم العارش من يوليو ،حطت طائرة البوينج
 737عىل مدرج مطار السيب الدويل .واستغرقت الرحلة من سنغافورة إىل
مسقط حوايل عرش ساعات طريان باإلضافة إىل وقت التوقف يف كولومبو وديب.
لكن هذه الرحلة مرت كرمشة عني ،باملقارنة بالرحلة من مسقط إىل سنغافورة
التي استغرقت  276ضعف رحلة العودة.
فتُح باب الطائرة ،وانطلق القبطان فرحا بشوشا ليحتضن شمس عامن الحبيبة.
وكان يف االستقبال عند املدرج لفيف من الوجوه الباسمة من املسؤولني وممثيل
وسائل اإلعالم .نزل أفراد الطاقم الواحد تلو اآلخر من الطائرة إىل املدرج امللتهب
من حرارة الشمس .ورفع صالح الجابري وشاحا يحمل ألوان العلم العامين فوق
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رأسه ،ورفع سعيد الطاريش ذراعيه مبتهجا باالنتصار .واخريا ً وصل أبطال عامن
الجدد إىل الوطن العزيز.
ترجل أفراد الطاقم من مدرج املطار إىل قاعة كبار الزوار حيث كان يف استقبالهم
أكاليل الزهور بروائحها الزكية وومضت اضواء الكامريات وتزاحمت الحشود
لتحيتهم وكانت العائالت يف انتظار أبطالها.
هرول شقيق صالح إليه وأخذه باألحضان قائال له حمدا لله عىل السالمة إىل
أرض الوطن ،ثم استدار وحمل بني يديه فراس أصغر أبناء صالح .كان شعر فراس
املجعد يتدىل من تحت مرصه األبيض املنقوش .ارتسمت الفرحة عىل وجه فراس
لدى رؤية أبيه وانطلق مرسعا إليه .وهنا أمسك به صالح وضمه إىل صدره بقوة

الح الجابري يحمل نجله فراس بينام تبدو عالمات البهجة والرسور عىل وجوه أفراد الطاقم لدى لقائهم بعائالتهم مرة أخرى بعد طول غيا

كام لو أنه لن يرتكه يبعد عنه مرة أخرى.
ويف الجانب اآلخر ،أرسع أبناء سعيد التسعة إليه منفرجة أساريرهم من الفرحة،
ومل تفارق البسمة وجه سعيد – حتى عندما اكتشف أن ابنه األصغر مل يكن
سعيدا لرؤيته.
قال سعيد“ ،إنه غاضب مني اآلن .لقد غبت عنه فرتة طويلة .كام أنه مل يتحدث
إيل عندما اتصلت به من سنغافورة .لكنه سريىض عني ،إنها مسألة وقت فقط”.
شهق سعيد وهز كتفيه قائال“ ،توقعت أن يحدث ذلك ،لكنني عىل ثقة أنه
سوف يستعيد ثقته يب برسعة”.
أما يحيى فكان ميزح مع أبناء سعيد .وتحدث خميس حامال نجله بني ذراعيه

إىل ممثيل وسائل اإلعالم .ومن ناحية أخرى ،كان أحمد يضحك وميزح مع أفراد
عائلته الذين جاءوا من منطقة ساحلية بعيدة.
ويف لحظة مؤثرة تقدم فهد محتضنا والده الذي كان قد نزح من قلهات بسبب
اإلعصار الذي رضب السلطنة مؤخرا.
ولدى بدء الفرقة الشعبية رقصاتها اإليقاعية ،ظهر وسط الحشود وجهان مألوفان
هام بابو سانكاران وعبد السالم اللذان شاركا يف بناء السفينة من املراحل األوىل.
ضاع بابو وعبد السالم وسط االحتفاالت ،وحدث نفس اليشء بالنسبة للوكا الذي
تجمع حوله أفراد الطاقم وحملوه وقذفوا به يف الهواء رغم محاوالت إثنائهم
عن ذلك.
121

صالح يقدم وسام الرشف العامين بكل فخر

يف يوم السبت العارش من يوليو أي بعد حوايل خمسة أشهر من مغادرة جوهرة
مسقط سلطنة عامن يف رحلتها امللحمية إىل سنغافورة ،انطلقت سيارة الجابري
يف الشارع املعتاد املؤدي إىل حرامل ،حيث كان يجلس قبطان الجوهرة عىل
املقعد األمامي وتبدو عىل وجهه عالمات اإلنهاك والسعادة يف آن واحد .وبينام
كان شقيقه يقود السيارة ،جال صالح بخاطره يف املنظر الطبيعي الذي أخذ البحر
جزءا كبريا منه والذي أصبح قطعة من شخصيته هو نفسه.
وشاهد الصخور املسننة التي كان يتسلقها أثناء طفولته .كام شاهد مالعب كرة
القدم وموقع امللعب القديم الذي دخل يف إطار عملية التطوير والتنمية التي
شهدتها املنطقة.
مل يكن يف استقبال صالح يف املطار إال شقيقه ونجله حيث مل يذهب كل أفراد
األرسة  .مل ير صالح زوجته ووالديه وأطفاله منذ وقت طويل منذ بداية الرحلة.
وكان متشوقا جدا للقائهم .لكنه مل يتنبأ أبدا مبا كان يف انتظاره .ولدى مرور
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الشاحنة من آخر منعطف ومع انتهاء الطريق غري املعبد املوصل إىل قرية صيد
صغرية ،أغمض صالح عينه وفتحها مرة أخرى .كانت أمامه قرية حرامل الصغرية،
لكنها ليست حرامل التي يعرفها ،فقد ازدانت مبانيها وشوارعها وجدرانها بالصور
والالفتات وعبارات الرتحيب وكان أهل القرية ينشدون ويغنون ويرقصون يف
الشوارع.
ابتسم شقيق صالح وتوجه بالشاحنة إىل املواقف .قفز صالح من مقعده مشدوها
فقد خرجت حرامل عن بكرة أبيها للرتحيب به .ووقف أبوه وأخواته وإخوانه
وزوجته وأبناؤه واملئات من أصدقائه إلستقباله .كام كانت أمه يف انتظاره .لقد
تكللت مهمة صالح بالنجاح بفضل مباركة أمه ودعواتها له .هرول إليها وأمسك
بيديها وقبلهام .لقد عاد ابنها الحبيب إىل بيته مرة أخرى.

g

اخلامتة
قال

“ ،لقد اشرتيت بقرة”.
“ماذا؟”
“بقرة”.
“تقول بقرة؟”
“نعم أَيوه”.
“ملاذا؟”
“الننا سنقيم وليمة لألحباب”.
“أها ،بالطبع ،هذا يشء طبيعي”.
“نعود بالذاكرة إىل بداية اشرتاكه يف املرشوع ،حيث أن أول ما فعله عقب تعيينه
قبطانا للجوهرة هو أن اقام حفل شواء لكافة أهل قرية قنتب”.
يضيف صالح الجابري قوله“ ،بيني وبينك ،هذا الشعور ال يفارقني أبدا ،إنني
أظل طوال الليل أفكر يف الجوهرة .نعم هذا يشء غريب ،لكنني أشعر أن
املوضوع مل ينته بعد”.
سألني واالبتسامة تعلو شفتاه“ ،تريدي تشويف؟” إنها املرة الثانية التي يلتقي
فيها أفراد الطاقم منذ عودتهم إىل ُعامن.
الحقيبة ذاتها يف غاية الروعة وهي عبارة عن صندوق مصنوع من الجلد األخرض
مغلق من الجانبني وبه فتحه يف املنتصف مثل باب ذو مرصاعني .والجدران
الجانبية مبطنة بقامش أبيض بلون اللؤلؤ ،ووسطه مغطى بقامش مخمل باللون
األخرض ،فوقه مجموعة من األوسمة وامليداليات التي تحمل الشعار الوطني
العامين (الخنجر) .ويزين وسط الصندوق “وسام الرشف العامين” وهو أكرب
األوسمة حجام يتدىل من رشيط بألوان العنايب واألخرض واألبيض.
“إذن ،أين ترتدي ذلك الوسام؟”
يبتسم صالح قائال ،يف الحقيقة أنا أسأل نفس السؤال”.
إن هذا الوسام ،الذي يعد تكرميا نادرا من لدن حرضة صاحب الجاللة السلطان
قابوس ،يتم ارتداؤه فوق الدشداشة يف املناسبات الرسمية.
وهنا قال توم فوسمر“ ،ممكن أشوف؟”
ولدى رؤية الوسام ،قال فوسمر“ ،ينبغي عليك أن تذهب إىل أمك لرتيها إياه”.
يقول القبطان ،الذي مازال إبنا ،وأخا وزوجا وأبا“ ،لقد فعلت ذلك بالفعل”.
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ساهم كثريون يف ملف جوهرة مسقط املصور.
شكر خاص جدا لروبرت جاكسون وجيمس أوبري
وأليساندرو غيدوين الذين التقطوا معظم صور
رحلة السفينة جوهرة مسقط ومراحل بنائها حيث
يحتوي الكتاب عىل عدد كبري من هذه الصور.
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املزيد من املصور مقدمة من:
محمد الراشدي ،هازل دورمر ،ميجان فورمان،
سيمون جاليمور ،مارك لويد ،نوبرت ويزمان ،ماتيو
ويليس ،ميجيل ويليس وتوم فوسمر.

والشكر موصول لكل من:
أحمد العدوي ،نيك برننجهام ،جيفري دوبس،
الكابنت روهيث فرناندو ،مايكل فليكر ،مات
جروفر ،جيل إساياما ،مايك ليثجو ،إريك ستابلس

فريق اإلدارة

النجارون

مراقبا موقع البناء

توم فوسمر ،مدير البناء
سيمون جاليمور ،املدير اإلعالمي
إريك ستابلس ،مدير التوثيق
لوكا بلفيوريتي ،مدير املوقع
أليساندرو غيدوين ،املدير الفني
بابو سانكاران ،رئيس النجارين
كريس بيجنز ،مسؤول االتصال يف الرحلة
هيلني كركربايد ،مديرة املرشوع

أياز خالد الزدجايل
املرشف عىل النجارين العامنيني
يونس مسعود الرشيقي
رئيس صانعي النامذج
أرشف خالد الحمداين
محمود إسحاق البلويش
نور بخش البلويش
نارص جمعة خميس الفالحي
أسعد حمد سعيد الحبيس
محمد الحبيس
أسعد الحديدي
أنيس منصور الحاريث
بدر بن زاهر الجابري
محمد سليامن املعمري
فهد خلفان الشيبي
شاموجان نانار كاندي
سيفان نانار كاندي
بيجو كوزي بازان كاران
بوشباداس األماسريي كريشنان
بسكاران كونكاندييل
باراكرشنان إداثوم باديكال
بابو مافيال فيتيل ساناثانا
لويس بيرت فاداسريي
راجو باندر فاالب

سامل (حبيب) الهادي
مبارك املسكري

طاقم جوهرة مسقط
صالح بن سعيد الجابري
القبطان (خمس محطات)
خميس بن حمدان الحمداين
النائب األول (خمس محطات)
أحمد بن محمد العدوي (خمس محطات)
آدم بن محمد البلويش (خمس محطات)
أحمد بن عبد الله البلويش (خمس محطات)
يحيى بن جمعة الفراجي (خمس محطات)
حسني الرئييس (خمس محطات)
زكريا السعدي (محطة واحدة)
فهد خلفان الشيبي (خمس محطات)
سعيد بن محمد الطاريش (أربع محطات)
أياز خالد الزدجايل (خمس محطات)
لوكا بلفيوريتي (محطتان)
جوفري دوبس (محطة واحدة)
أليساندرو غيدوين (خمس محطات)
محمد إسامعيل (ثالث محطات)
روبرت جاكسون (خمس محطات)
جيف خو (محطة واحدة)
بوشباداس األماسريي كريشامن (خمس محطات)
مايك ليثجو (ثالث محطات)
ميايل براباكار (محطة واحدة)
أناندا كومار راجافان (محطة واحدة)
إريك ستابلس (خمس محطات)
ساجد ماداثيل فاالبيل (خمس محطات)
توم فوسمر (محطة واحدة)
فنسنت وي (محطتان)
ماتيو ويليس (محطة واحدة)

عامل الحبال
محمد أرشف ثارامال كامبان
رئيس العامل
جون أجيكومار
عبد الجبار شادايام
راجيش كوتييل
راثنان كوتييل
عبد الوهاب كوتوفانتافيدا
ستيلوس موتابان
عبد السالم كادافاث بورايل
يسوداسان توماس
نافاس كالثا فاالبيل
ساجد ماداثيل فاالبيل

الفريق اإلعالمي

نيجل داكر ،مدير املوقع
جيمس أوبري ،املصور /املنتج
مايانج أحمد
سو ديفيز
ديفيد فرايزر
مارك جوردانطزانا جوكس
جريج كييل
ويليام نايت
مايك ليثجو
راشيل ليونز
كريس لنت
دولييت بيج
بول تيفرييني
ماتيو ويليس

كتاب جوهرة مسقط

ميجان فورمان (الكاتبة)
ستيف كابلن (املصمم)
نبيل عبد الرحيم (الرتجمة إىل العربية)

يود فريق جوهرة مسقط أن يعرب عن تقديره العميق للبحار
الرائع والشجاع الراحل كريس بيجنز الذي وافته املنية يف
الخامس عرش من فرباير  .2011ونؤكد أننا لن ننساه أبدا.
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خليج البنغال

جورج تاون ،ي ز
مال�يا
ميناء كالنج ،ي ز
مال�يا
سنغافورة
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بحر عمان

مسقط

بحر العرب

ين
كوتش� ،الهند

أبريل ،جال ،رسيالنكا
المحيط الهندي
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