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 البحرليلة ؤ نهار ف

 

ار المغرب من الد  يضاء لطنجة ؤ البابور كا يخرج فار البوجب علينا واحد النهار نمشيوا من الد  

يح كا ينفخ. فاالبيضاء. كان ذاك النهار   له بال واليني البحر كان قبيح. لمدينة االنسان ما كا يرد  الر 

ل ،شي بابور ؤ حين جبرنا هذاكن ا مد ة ؤ حنا كا نستن اوه ف نا على ايوا ما بغينا شي نفل توه. عو 

كوب. هبطنا للمرسى. كان ا ا يعرفوا الن اس بيها ك الزرقاء، م(ق البنديرة )العليس )رئيس( عل  لراالر 

 صحاب الفاليك ما عندهم ثمن معي ن كا يت فقوا مع المسافرين. ايوا مزي ة كان واحدباللي البحري ة 

جل كا يعرفونا عمل معنا ؤ رك نا شابرين ؤ حنا يكا تطلع وتهبط بكة . حين خرجنا بدات الفلوبناالر 

هللا يستر. كا تجي موجة من البعد ؤ البحري ة شايفينها ؤ حين كا توصل كا يعي ط مولى  ،كروشنا

جة. واحدة حت ى تفوز )تجوز( ذيك المو ةمر  كا يقدفوا ف م  . ؤ ه  "يا هللا ا رجال" :الفلوكة على البحري ة

ل . ؤ تعاود تطلع. الحاص"لبحرماشية تغيص في ا"االنسان يقول  ىحت  اعة تهبط بينا الفلوكة ذيك الس  

ل مشق   ة قريب ساعة باش وصلنا للبابور. خل صنا ذوك البحري ة المساكين ؤ مشينا كل  واحد من ا نز 

ب ا ديالو القش   قل ع بينا البابور. مزي ة اللي كان كبير. على كل   بلمغرفي البيت ؤ ارتحنا حت ى قر 

ل س مزيان ؤ بدى كا يشق  في البحر. گزيزة تؤ بعد واحد الب يححال بدى كا يتمايل حين خرجنا للر  

مزيانة. البيوت ؤ الفراشات نظاف. ؤ بيت الماكلة  الة ديالوبابور كبير معتبر ؤ الفصكان ذاك ال

بقينا  .قهوة ؤ زدناربنا ا الن اس باش يكميوا. تعش ينا ؤ شوفة كا يجتمعوا فيهأخرى متحواسعة. ؤ بيت 

حنا ؤ هللا " :. قلنا لو"يا هللا ا ناس احسن التقصيرة النعاس" :كا نهذروا ساعة حت ى قال لنا واحد من ا

لغذا. قمنا بكري جبرنا المايدة نعسنا. هكذاك حت ى ل. ؤ مشينا رفدنا ؤ استغفرنا هللا ؤ "اال  عندك الحق  

عليها الخبز مقط ع ؤ الس من ؤ العسل ؤ الحلوة د الس فرجل ؤ د البرقوق. شربنا القهوة ؤ  دةجومو

يح كا يضعف حيث المرسى ديال طنجة  كلينا ؤ حين نضنا ظهر لنا المنار د طنجة ؤ بدى الر 

قةفوظة )مح يح. ؤ ما جبرنا فيها  (مدر  يت. دار . كا يظهر شرقي ؤ البحر كان مده نمن الر  بحال الز 

بالبابور ؤ بداوا الن اس  اروا ى. ذيك الس اعة جاوا الفاليك ؤ دالبابور ؤ وقف ؤ سي ب المخطاف، رس  

لنا رجلينا على صيف، حمدنا هللا على ذيك الس اعة ؤ كا يهبطوا ؤ حين نز  جبرنا بهايم جابوهم لنا  الر 

ا من المدينة فركبنا ؤ مشينا لد ،صحابناشي ناس  رياض. كانوا من ا شي ناس ذاك ار واحد منهم بر 

لركوب ؤ الكبيرة هي افي هاذ الس فر كل ه المشق ة  لل ؤ الد وخة د البحر فيهم. الحاصكام هارالن  

 يعد لوا لنا مراسي مزيانين باش نتهن اوا من هاذ الشي. قتالهبوط في الفلوكة فاي و


