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 شكر
 

أ. د. عبد العزيز المقالح الذي أعطاني الكثير مف وقتو  الشكر والتقدير ألستاذنا
رشادات  الصائبة. ووا 

زودوني بمبلحظاتيـ القيمة:د. أحمد عايض عمراف،بودابست/  الذيفولؤلصدقاء األعزاء 
د. عصاـ واصؿ، الجزائر/د. محمد الحصماني، جامعة ذمار/د. عبدا صبلح، جامعة أـ القرى 

،جامعة الممؾ خالد،أبيا/ د. عبد الحميد الحسامي مد الخامس،الرباط//د. بشير زنداؿ، جامعة مح
سيريف حسف،صنعاء/ القاصة إيماف اليادي، نجراف/  ./ القاصةصنعاء ابتساـ القاسمي، .القاصة

. وأعتذر لما الباحث محمد محسف الحوثي، جامعة صنعاء/ والكاتب عبد المجيد التركي، صنعاء
 تيـ.اقمنحوني مف أو 
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 رقص الحمام
 

 في عمؽ ُعتمة،(خزيمة)بعد فراره مف مقبرة  ،تمؾ الميمة لـ يكف مصدقًا أنو يسير سميماً 
ؿ داخؿ مسجد تظممو روائح البارود، تسم   وحيداً ، بعيدًا عف رصاص الشرطة الحربية أخدود السايمة

 )قبة الميدي( المحاذي لمسايمة.
في  نكفأ يصمي منتحباً احيث  ،األخيرة في سجف الرادع عيد أحداث ليمتوتعادت ذاكرتو تس

السجف شاوش  صوت ؛ساحة السجف فيجمبة العسكر  ظار زوار الثمث األخير مف الميؿ.انت
ماّطًا حروؼ  ،«يااا بطؿ! .،اً انتظرىـ سيأتوف لزيارتؾ ليمة غد»مسوري( يأتيو مف الميمة الفائتة )ال

 كمماتو بتيكُّـ.
يؿ يعودوف بو بعد أف ينالوا يقتادونو في الثمث الثاني مف الم فيعرؼ في السجف أف الذ

 وال يعود. وف بوومف يأخذونو في الثمث األخير يذىب ،منو
ال يخصو. أخذ الصوت  سـذلؾ االأنظنّ في البداية  .موسمع صوت العسكري يردد اس

 ىز  رأسو أحد زمبلء السجف: يقترب.
 ىؿ تسمع اسمؾ؟ –

ر تبلوة اسمو ناظرًا إلى شفاه وعيوف مف حولو. رفع وجيو فاحت رائحتو  .،الصوت يكرٍّ
 .االسـ الوحيد لذلؾ الثمث األخير لـ يكف .نيض يسحب قيوده مستجيباً  كما لـ تُفح مف قبؿ. رعباً 

ساجيف شاخصة تحت بصيص سراج عيوف الم .يتقدموف اختمط رنيف القيود مف اتجاىات مختمفة
القيود. ُدفع أرضًا حتى تعف ر فؾ يتقاذفوف مف يصميـ إلى حجرة  ،وف أصابعيـيتيـ. العسكر ينشب

شاوش  تحاشى النظر في عيني ُفّكت قيوده. .تمد د يمسح أنفو المبتّؿ أماـ حجر )المدقة( وجيو.
األغبياء يصنعوف »تو:رفع قدمو ووضعيا عمى رقب ،قترب بنظراتو الساخرةالسجف )المسوري( حينا

، أغمض عينيو. «..!،بائسةنياياتيـ ال عمى نتزعوه مف اه خمؼ ظيره بشاؿ اُكتٍّفت ذراع لـ يقاـو
أجمسوه  .أماـ الباب الخارجيإلى ظير عربة جيش تقؼ خارجًا دفعتو ركبلت العسكر  .رأسو
مى األماكف التي يسترؽ النظر محاواًل التعّرؼ ع .بت البنادؽ إلى رؤوسيـُصوٍّ مجموعة وقد بجوار 

عبرت بيـ أماـ  ،)بستاف الييودي( ثـ عادت جنوباً شمااًل حتى بوابة القيادة العربية :العربةتعبُرىا 
 أطراؼ التحرير. ،بوابة قصر السعادة

 نفجاراتاة ودويّ عقعقر.السماء مظممة والشوارع معتمة ومقفرة إال مف أضواء بعض الدو 
ئ داس ًا رأسو ينكف «.خبيث؟ور ياعمى ما تتشح»يتو:. يمكزه أحد العسكر بفوىة بندقبعيد قادمة مف

وثالث  ،نيارًا، وآخر يميُج بأسماء اارتفع نحيب أحدىـ م يرتؿ آي القرآف. ،بيف رؤوس زمبلئو
 في البداية بيـ خمؼ أسوار لـ يتبيف واحيف دخم لـ تدـ رحمتيـ طويبلً ينخرط في ىستيريا حزينة.

استقاـ  .«بسرعة يا خنازير .،ا يا َىَمجْ انيضو :»ماىيتيا. توقفت العربة. أخذ العسكر بركميـ
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ر يمتدُّ بعيدًا بقايا سو  ؛صفوؼ شواىد قبور مبعثرة :النظَر قبؿ انطفاء أضواء العربةيختمُس 
جاء دوره  . شيؽ رعبًا حيف أدرؾ أيف يكوف.صفاً  مجموعة مف المسمحيف يقفوف ؛ليبتمعو الظبلـ

 حافظ عمى وضع يديو خمؼ ظيره.، خفؽ قمبو ،زوؿ، أحس  برباط معصميو يتراخىفي الن
أشباح المسمحيف  :أ نظره يتغم ب عمى عتمة المكافبد ،وىـ في صؼٍّ مواٍز لسور المقبرةأوقف

يموٍّح ببقايا  ،ذلؾ الشبح ليس غريباً الحظ أف وجي ،دىـ أشعؿ عود ثقاب ليشعؿ سيجارةأح ،تنيض
حد العسكر ضوءًا يدويًا عمى وجو أوليـ، ط أسمّ  ،ف مف أوؿ الصؼو اقترب وخمفو المسمح ،سوط

 ولتنياؿ عدة رصاصات أسقطت ،صفعو بسوطو عمى وجيو ،خاطبو الشبح باسمو، لـ يرد عميو
جثا أرضًا  ،انياؿ عميو العسكر لطمًا وضرباً ،بصؽ في وجيو ،أرضًا. التالي سألو عدة أسئمة

 .،الثالث تركت جسده جثة ىامدة.عدة طمقات  لتنفجر لو ح حامؿ السوط ألحد مرافقيو ،متألماً 
 حامؿ السوط: نيره،آية الكرسيرددوىو ي ه. جاء دور ،الرابع

 بماذا تتمتـ؟ -
فتح فـ الممثـ  ،يوأمسؾ شفت ،صغيريدوي تحت ضوء  وأطاؿ تأمؿ وجي .لـ يجب

! أعقب كمماتو نثويثـ تمتـ حامؿ السوط: يستفزني طوؿ شعره وصوتو األ ،ليبصؽ لعابًا كثيفًا فيو
لـ يِع  تيـ الثقيمة ركبًل، تركوه يتموى.أمطره العسكر بأحذي ،سقط يتأوه ،وبرفسة مف ركبتو بيف فخذي

عدوا بتابالدماء فوقو. ما يدور، لكف طمقات نارية أعادتو مف غيبوبتو لتنيار قامة أحدىـ مضرجةً 
اح عفنو، ف ،يرب بعد أف أحس  بيديو طميقتيفبزغت فكرة ال .قميبًل إلى مف تبقى في الصؼ

ـَ التف:»صوت ينبع مف داخمو  «.يكفيؾ شرؼ المحاولة ،خترقؾ رصاصيـ في كؿ األحواؿير؟ سل
 ،مو، زحؼ بمحاذاة جدار السورتخمص مف أطراؼ زمي ،أخفى نصؼ وجيو ،رأسو بشالو لؼّ 
يختفي خمؼ صؼٍّ  ،الحظ أنو يبتعد دوف أف يشعروا بو ،كاد يختنؽ بسوائؿ فمو ،س السورتممّ 

أعقبو  ،!«لقوا بيـ في البئر،أىيا: »سمع صوت أحدىـ ،نيض ييروؿ ،ظبلـ بارد ،.شواىد قبور
يكونوا منشغميف عنو ببقية  خم ف أف ،زاد مف سرعتو ،صرخة أحدىـ ييوي أرضاً  ،طمؽ ناري

الخمؼ، غمره ضوء مف  ،مقتربًا مف نياية الجدار الطويؿوسط الظبلـ ىروؿ  ،لـ يمتفت ،الصؼ
تداخمت  ،«ال تدعوه ينجو»تعالت األصوات مف جديد:  ،«أحدىـ! اختفىلقد »سمع صوتًا حادًا: 

طمقات أخرى تبرؽ  ،نيض يرى ظبللو عمى جدار قريب .،تعثر .،رصاص .،أنوار باتجاىو
أبعاد الجدار  ،شعور بالموت يشتت تفكيره ػومضات تخترؽ الظبلم ،لتصطدـ بأحجار الجدار

يتخي ميـ يركضوف في  ،خات كثيرةتعالت أصوات الرصاص وصر  .ف جديدالمكاف م أظمـ ،تيتز
لو، حو  يئز! ظؿ  الرصاص ليـ بتعقُّب آخريف حاولوا الفراريتمنى انشغا ،ييروؿ مسرعاً  ،عقبو

نفذ مف  ،الرصاص دويازداد  ر، ينيض ليكتشؼ زاوية متيالكة.يتعث ،يجري موازيًا لجدار المقبرة
مف طؿ ايتنباح كبلب ي ؛مبعثر االتجاىات ظبلـ:نفسو خارج المقبرةفتحة جدار متيالؾ ليجد 

 ،عنقو ،جرى متممٍّسًا رأسو ،صدى الرصاص ،ىروؿ ىاربًا بيف مبافٍ  ،تشتت ،ارتجؼ .بعيد
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أنيا أصوات الرصاص رائحتو دعت الكبلب لمبلحقتو، أو  ،الً انعطؼ شما ،غير مصدٍّؽ ،صدره
تشتت نباح  ،ىبط منحدرًا معتماً  ،ال يعرؼ أّي ريح تحممو ،أفزعتيا. زاد مف سرعة عْدِوهالتي 

تناقص نباح الكبلب، ، رى السايمة، توارى تحت جسر حجريأنو مجعرؼ  ،الكبلب. أخدود غائر
انسؿ   ،وجد بابًا مواربًا في جدار طينيب بحذر، تسح   ،تاف السمطافأنو قريب مف جدار بسخم ف 
 ،خفتت أصوات الرصاص ،توغ ؿ في برودة ذلؾ الظبلـ ،غاص في ظممة أشجار متداخمة ،بيدوء
نيض ، تيادى إلى مسامعو أصوات أدعية تبعيا عواء حزيف لعدة كبلب ،ـ عمى نفسو لوقتتكو  

يا غير تمم س جدران ،أزقة يعرفيا ،تسم ؽ جدارًا طينياً  ،تجاه البعيديبحث عف باب الخروج في اال
بيت  ،الحمامات ،يعرؼ مدخمو ،مسجد )قبة الميدي( يسير متحاشيًا إزعاج الكبلب. ،مصدؽ
ـ في  الصبلة. طف قدميو اخ بتسمّ ، خترؽ جسمواتمم س جسمو يبحث عم ا يمكف  ،حدى الزواياإتكو 
ر عف شعور خميط مف القوة يعبٍّ  ،يودُّ أف يجأر بأقصى صوتو ،كؿُّ جسده خدوش ،وأصابعو

غرفة مغتسؿ  ،ب عمى درجات قميمةتسح   مف الفرح والقير. ارتفع صوت المؤذف شجيًا. ،الضعؼو 
ر فيما ىو فيو، اجتاحتو نوبة مف الدموع، يفكٍّ  ،ص خمؼ مقعد المغتسؿ الخشبيتقرفَ  الموتى.

مف مساجد أخرى ترفع أذاف الفجر. سمع حركة  أصوات حزينة د إحساسو باالرتواء.مسحيا بع
جالد صبره  ،صدى أصوات أدعية، طرطشة الماء.داخمو خوؼ مميت، دبُّ لموضوءالمصميف ت

 عمى آالـ قدميو ومفاصؿ نيض متحامبلً  تبعثرت األصوات. رويداً  سامعًا أصوات الصبلة، رويداً 
 الصبلة يبحث عف مكاف يتوارى فيو.قبؿ خروجيـ مف بيت  انسؿ   .فو، وجيوغسؿ أطرا ،ساقيو

 ظؿ   رعب الوشاية. ؛إلى سكنو وزمبلء العمؿ. فكر أف يمجأ لزميؿ آخرة العودة خاؼ مف فكر 
دوف ىدى اخترؽ أزقة  يسير في أزقة كثيرًا ما عبرىا. غبللة فضية تيبط. مارة يتدثروف بألحفتيـ.

 مة دوف ىدى. صعد أزقة حارات )الخراز( و)جماؿ الديف(.ايحارة )المطيط(،سار في مجرى الس
ر ساحة يعبر بحذ مع خيوط ضوء شمس قروف جبؿ )نقـ(.ؽ البقر وقؼ عند أطراؼ ساحة سو 

سمسرة يتصاعد منو دخاف المواقد.  باب ،حركة أصحاب تمؾ القطعاف ،اكتظت بالمواشي والبيائـ
ـَ ال تك ،ىبطت فكرة المواشي يف ىذه السمسرة مخبئي؟ تذك ر أف مرتادييا ىـ مف جالبو وسوس: ل

تجاوز عتبتيا يداري  ،تحاشى الخارجيف ببيائميـ ،ـ بابيا اليـروقؼ أما ،والبيائـ ومف المزارعيف
شماؿ الباب مصطبة عمييا  ،روائح زريبة. حجرة واسعة ،رائحة الدؼء :الدماء عمى مبلبسوثار آ

إلى  ،األبيض وفتاة ممثمة تدور حوليا امرأة في األربعينات بوجييا ،ة مواقد تت قد بجمرىاخمس
ى مشرب بيده اليسر  ،ميو رجؿ ممتمئ تحت كوعو وسائد منبعجةمدخؿ متكأ يتمدد عيميف ال

 رد  عمييا: .إليو المرأة بيدىا دوف أف تنطؽ أشارت )نارجيمة( يتول ى شفطيا.
 .«ىسَ ػَمْ م»أريد -
 خدوش مؤلت أطرافو: ،وتيا وىي تتأمؿ مبلبسة الميترئةرفعت ص 
 أمامؾ قادـ جديد. ،يا حاج وردة -
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 ليكرر: ،لمممثـ بالتقدـ نحو الرجؿ المت كئ مشيرةً 
 ى.سَ ػَمْ أريدم -

 :قاؿ لو وىو يشير إلى الداخؿ
. التي فوؽ زريبة البيايـ بربع بقشة - ؼ أطرامصاطبو  ،ىناؾ مستويات مف دكاؾ النـو

 .الحجرة القريبة مف الباب بنصؼ بقشة
ودكاؾ أطراؼ الحجرة القريبة مف الباب  ،بقشةنظر ىناؾ، فوؽ زريبة البيايـ بربع ا-

 بنصؼ بقشة.
 ى غير ىذه الدكاؾ؟سَ ػَمْ ىؿ لديكـ م -
 ىفييا ببقشة.سَ ػَمْ لكف الم ،ينا حاجتؾ، خموة السطح بمطيارىالد -
 والذي يبقى ألياـ طواؿ؟ -
 نبعد الربع. -
 وسأدفع الحقًا إيجار نصؼ شير.، قؿ بنص -

 فوه الخموة.طوّ  ؟أيف البني ة ،متكئو: يااااامرةتنحنح الحاج وردة مستويًا في 
وقفت بو أماـ سمـ  ،ف يتبعيا. عبرت الحجرةأثـ أشارت تأممت الفتاة ىندامو باستغراب

لف تتوه،  ،قد زادت عيناىا صغرًا: اصعد ىذات لو بمفتاح وىي تتأمؿ ىيأتو و مدّ  ،حجري صاعد
 ىي الخموة الوحيدة عمى السطح.

*** 
ر درج السمـ حيف وصؿ آخ ص الدرجات، الجدراف.ي اليموـ صعد يتفح  كما لو كاف خال

قباب  ،و دور عالية ومنارة مسجد منقوشةتحيط بستاف خمفي مجاور ،بيره الفضاء المتسع
خضرة  ،أحزمة الياجور ،يتأمؿ تفاصيؿ النوافذ والقمرياتوقؼ  ضوء شمس ينسكب. ،ناصعة

 ،وبالفعؿ لـ يتُ  ،مف البستاف. يبحث عف الخموةجية القصية مسجد في ال ،تحيط ببعض الدور
يغمؽ الباب عمى نفسو. أحس  براحة  ،«يا ألطاؼ ا»باب وحيد. أدار المفتاح وىو يتمتـ: 

ر التكبير والتيميؿ ،لـ يقاوـ دموعو. وقؼ متجيًا نحو القبمة ،وسكينة مقمقة قرأ الفاتحة وآية ،كر 
تمد د  ،يشعر أنو في أطراؼ األرض ،أمؿ تمؾ الجدرافيت ،ركع، سجد دوف عدد ،الكرسي باكياً 

كؿ ما  ،ألصواٍت أفزعتو باً نيض مرعو  حممو مبلؾ النوـ بعيدًا بعيدًا. سريعًا ما ،عمى فراٍش قميؿٍ 
 ،ال يعرؼ ألي صبلة ،ت لمؤذني مساجد قريبةادرؾ أنيا أصو أبتسـ حيف ا،حولو ظبلـ دامس

االستغفار وما حفظ ؟ جمس يبدٍّد عتمة روحو بترديد كممات أني نمت نيارًا وليبلً ئبًل: أيعقؿ متسا
كتشاؼ اأعاد  .ضوء مف شقوؽ الباب ونافذة وحيدةصمى كثيرًا حتى تسممت ىاالت ال مف أوراد.
ي باب يفض ،أرفؼ جصية مرتفعة ،سو ة بالجير الذي يغطي الجدرافسقؼ بخشباتو المك :محيطو

 حجر مربع منقور لتصريؼ الفضبلت. ،يء بالماءحوض مم ،إلى حماـ صغير بو آنية فخارية
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أطراؼ  ،َدَعَؾ دبؽ السجف مف عمى بشرتو ،بم ؿ شعر رأسو الطويؿ ،ستحماـر االقرّ 
 ،لؼ  جسده بألحفة متربة ،عاد إلى فراشو يرتجُؼ برداً  ،مز قت بشرتو اً وخدوش اً غسَؿ جراح ،شعره

 حممو مبلؾ النوـ مرة أخرى بعيدًا.
ر  ؿ.جَ تساءؿ: ىؿ استدلوا عمى مخبئي؟ لبس عمى عَ  كمف سمع نقرًا.فزع مف نومو  تكر 

 ،فك ر في طريقة الخبلص ،تخي ميـ يحاصروف السطح ،عمى الباب، بحث عم ا يستعيف بوالنقر 
 ُخيٍّؿ إليو سماع صوت رقيؽ: رجًا.فحص جدراف الحماـ عم و يجد مخ ،نظر إلى النافذة الوحيدة

 ى.سَ ني خالتي وردة ألطمب منؾ أجرة الممْ أرسمت ؟ىؿ تسمعني -
ضطر إلى فتح ا،ى وجيو بطرؼ شالوغط   . تكرر النقر.«قد تكوف خدعة»ث نفسو: حدّ 

 . فتاة األمس:ضوء مبير يغطي السطح واألنحاء ،لباب بحذر وقد أربؾ الخوؼ حواسوا
 .ىسَ أجرة الممْ  ؟أقرع الباب لـ تسمعنيأ -
 قاطعيا غاضبًا: 
 ني لف أدفع؟ قولي ليا يوميف فقط.بأمف قاؿ لكـ  -

السطح إلى خرج  ،قؼ في حيرة مف نفسو، دمعت عيناهو  .انصرفت ىابطةً  ،دوف أف تردّ 
طح باحثة عم ا تمتقطو اـ تجوُؿ عمى السمجموعة حمَ  :جمس يتأمؿ ما حولو ،يعتصره الجوع

رياح تحرؾ أغصاف  ،بياض القباب، تخاريـ المنارات ،بياض حوائط الدور العالية ،مناقيرىا
 ميـ؟! ماذا عمي  فعمو؟ ىؿ أرحؿ؟أو قد تكوف مرسمة مف قب !تمتـ: ىو الخوؼ! األشجار.

تكرر سماعو  .يصمي طواؿ الوقت ،ليمو يصارع القمؽ بمناجاة ا ؿ  جُ قضى نياره و 
التصؽ خمؼ الباب يسترؽ !أصوات :كتـ أنفاسو يتنص ت ،خوفو مرتبكاً  حاوؿ أف يكبت ،لحركة

 .تعاود نثر فتاتيا ،تمتقطيا مناقير صغيرة ،تنثرىا ،تفتت قطع خبز ،رآىا تقؼ ،شروخوالنظر مف 
اـ المنتشر عمى ال أحد عدا الحمَ  :اىا مف الشروخ، فتح الباب بيدوءلبرىة مف الوقت لـ يعد ير 

ف األنحاء. ،السطح الجوع استيقظ غوؿ  ،ات الخبزيمتقط فت ،اـالحمَ  خرج ييشُّ  ضوء أبيض يموٍّ
يحاوؿ اإلمساؾ  ،استعاد حاسة الشـ ،يتخي ؿ تمؾ الحمائـ مشوية ،في أحشائو يبحث عف المزيد

يعود  .تخاريـ المنارات ،يتعم ؽ بأفاريز نوافذ الدور ،يحوـ بعيداً  ،ينفر الحماـ مف السطح ،بيا
 يغمؽ عمى نفسو الباب. ،ال شيء. ،لمبحث عف فتات الخبز

 ،كرر اختبلس النظر مف شروخ البابي ينتظر صباح اليوـ التالي. يمر الوقت موجعًا. 
 يمتمئ السطح بيديميا. ،اـ عالياً يحوـ الحمَ  ،يراىا مف جديد تنثر فتات الخبز

 يخرج بحذر. ،يفتح بابو بيدوء .تختفي ،تسير باتجاه الدرج
منديميا فوؽ  تدور رافعةً  ،تياتطمؽ نغما ،يراقبيا تراقص السماء ،يتكرر ذلؾ كؿ  صباح

تنتيي الفتاة مف طقسيا لتت جو نحو  ثـ يحم ؽ بعيدًا بعيدًا ليعود. ييبط ،رأسيا. تدىشو دوائر الحماـ
 يخرج. .،باب الدرج
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يو األممس وج ،تتابع بحثو عف الفتات ،تتوارى خمؼ باب السُّم ـ ترقبولـ يكف يعمـ أنيا 
. تيبط في حذر بعد أف يغمؽ فضاء السطح ،شعره الطويؿ، غةالزائنظراتو  ،ببقايا حروقو القديمة

 باب خموتو.
لكنو الخوؼ  ،أف تعرؼ حكايتو ،لـ تصادؼ مثمو. تتمنى أف تعرؼ حالتو، أف تسمعو

 .والحذر مف أف يكوف شخصًا عدوانياً 
قرعت  .لـ يظير ،توارت تراقبو خروجو ،ؾ اليوـ وضعت خمؼ بابو كسرة خبزصباح ذل

اـ، رفعت صوتيا: ىؿ أنت بخير؟ التفتت عم و بداخؿ الحم   ،لـ يكف مغمقاً  ،لتتحرؾ ظمفتو ،الباب
رفعت صوتيا أكثر قرب باب  د خطت عتبة الخموة تمسح زواياىا.ىؿ تسمعني؟ كررت وق

 ،أيف يكوف؟! مسحت السطح :كاد قمبيا يسقط ،صمتت في حيرة !ال أحد .،تجر أت ،اـالحم  
 ىبطت مسرعة:

الحاج  قطعدة في الخموة!! لـ تستوعب األمر. كررت الفتاة جممتيا.أحد يا خالة ور ال  -
 قاؿ:شفطنارجيمتيو وردة 

 ولف تكوف األخيرة.  ،فييا نزيؿ دوف أف يدفع ما عميو ليست المرة األولى التي يفرُّ  -
ا تحاوؿ أف تشغؿ ذىني ،بغيابو وجدت نفسيا منشغمةً  ،ما ئاً شعرت الفتاة بأنيا فقدت شي

سراب الحماـ.النيار يذوي أتجمس تتأمؿ  ،تنثر ما بيف يدييا ،تصعد السطح بفتات الخبز ،بالعمؿ
 وىي تنتظر.
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 46ناصـر
 
حة ترابية سياج عسكر يحمي مسا ،ميداف التحريرحشود كد سيا الفجر عمى شوارع»

 ،عمى المشيدألعبلـ والصور تطؿُّ جدراف حجرية لمباٍف ُزيٍّنت با ،ُخططت بطحيف جير أبيض
باإلرادة  .،اليمف أعمنيا ثورة عالفساد ،باإلرادة والعزيمة والكفاح»صدى صوت ،منصة تتكئ
ة نحاسية انخفض صوت )فايدة( لظيور فرق ،سياج العسكر يقاوـ تدافع الحشود، «والعزيمة و،.

يابًا ،«دي كبريا أكبر يا ببل .،ا أكبر»بمبلبس ممونة تعزؼ لحف   ،أماـ المنصةذىابًا وا 
تيزُّ الرياَح قطع  ،الطبوؿ ترددىا الجدراف المحيطة صدى ،والحناجر تصطخب العيوف تترق ب

 رات )مقاتمة( تحمٍّؽ تحت السماء.طائ ،ت عمى خيوط أعمى الرؤوسقماش ممونة ُشك  
 ،عيا مجموعة دراجات ناريةتتب ،يعمو الصخب لظيور خي الة مف الطرؼ الشرقي لمتحرير

الناصر يظير عبد  ،حمراء، جنود ييرولوف حوؿ الموكب. يتوقؼ أماـ المنصةروسية عربات 
ؿ بػ)قبعتو( المثمثة. صراخ يصُـّ  ،عيناه خمؼ نظارة سوداء ،مموٍّحًا بابتسامة عريضة يجاوره السبل 
حو ؿ يت ،يتياوى ،ج العسكر ضغط الحشوديقاـو سيا صخب يعمو ويعمو. ،اآلذاف. يترج ؿ صاعداً 

يقؼ بوجيو الباسـ مموٍّحًا  تزداد حنجرة التحرير صخبًا. ،دويٌّ عاؿٍ  ،يداف إلى حنجرة عمبلقةالم
ؿ وأعضاء مجمس قيادة الثورة.  يجاوره السبل 

بيارُؽ وعيوف  ،أسطح الدور المحيطة ،ذر ات مشاعر متصاعدة. التحرير رؤوس متراصة
طائرات نفاثة تكسر بصوتيا صخَب الميداف، ليخطب ناصر ميددًا الدوؿ الرجعية، مبشرًا  .حةُمموٍّ 

 بعصر الحرية والعدالة. 
تموج  ،شبلؿ )شوكميت( تناثر فوؽ الرؤوس،ة عمودية تدنو مف حنجرة الميدافطائر 

ف كاف ىذا منذ أكثر م ،.تبحث األصابع عف قطع حموى بيف األقداـ ،األجساد وتتداخؿ األذرع
 .«عاـ

. الممثـ ي أحد مقاىي ميداف التحرير، قمب صنعاءذلؾ ما أخذ يحكيو أحدىـ لمف حولو ف
 يسترؽ السمع مف عمى صندوقو الصغير.

إلى منصٍة متيالكٍة في الطرؼ اآلخر مف  مشيراً ،يواصؿ الرجؿ حكايتو لمف حولو
 الميداف: أال ترونيا تمؾ التي أمست ميجعًا لمكبلب،كانت باألمس محط  أنظار الحشود!!

خيوط أعبلـ مزقتيا  ،بقايا صور ،يتأمؿ تمؾ المنصة ،لتفت يمسُح الميداَف بنظراتوا
 أمؿ وجو مف يحكي:عاد يت .يختفوف ليظير آخروف ،وجماعات فرادى وفسير يأناس  ،الشمس

حيف  كيعيناف غائرتاف. صمت ذو الوجو العظمي عف الح ،بشرة حرشفية تخفي عظامًا ناتئة
أصوات يميزىا الجميع جيدًا، قذائؼ مدفعية  ،رفع رأسو إلى السماء،طغت أصوات شبيية بالرعود
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التفت  ،تكأ عمى جدار المقيىاالممثـ الذي  امف أعمى جباؿ صنعاء.انصرؼ مف كاف حولو عد
 إليو ذو الوجو العظميكأنو يكتشؼ وجوده.

 مف أنت؟ -
يتأمؿ صندوقو الصغير  ،لـ يجب بعد أف أربكو سؤالو، ظؿ يمعف النظر في عينيو

يتأخر،أقتؿ الوقت بالحديث مع مف أصادفيـ  المترب الذي يجمس عميو، واصؿ العظمي: دائماً 
ا لمقيمنا في سمسرة أبي عامر. صمت قميبًل ما نمتقي ىنا، لنذىب بعدى ةً وأنا أنتظر صديقي، عاد

واصؿ الرجؿ: بإمكانؾ أف تأتي معنا ما  رأسو نافيًا. ثـ التفت يسألو: وأنت ىؿ تنتظر أحدًا؟ ىز  
اب ليردؼ: نمضغ القات سويًا! ىؿ كنت ىنا وأنا أتحدث؟ ىز الممثـ رأسو باإليج ،دمت وحيداً 

 .اإلنسانمجرد حكايات يا صاحبي ريف.وأستمع لحكايات اآلخ ،أحب أف أحكي ما أعيشو
و سؤااًل آخر: أال تحب ثـ يوجّ  ،يتحد ث وقد ذىبت عيناه بعيدًا، كمف يترصد المارة

 الحكايات؟ 
 تماسؾ ليخرج صوتو رقيقًا:

 عجبني.تنعـ  -
ت تجيد السماع أكيد تجيد خريف! ما دملؾ صوت رقيؽ! ويعجبؾ سماع اآل ...ىو -

 سنكوف أصحابًا.الحديث. أخمٍّف أننا 
ف ظؿ يبحث عف فرص ،بتمقائيتو، أعجبو أسموب حديثو أحس    ليذىب في حاؿ سبيمو. ةوا 

مشيرًا نحو الميداف: ىا قد أتى صاحبي الذي  ،نيض وقد تيم مت مبلمحو بابتسامة
 ـ  ى،شبيية بقبعة الرئيس المثمثة، توج سخيفةتيقبعبمبلبس عسكرية،أنتظره. التفت الممثـ ليرى رجبًل 

أمسؾ العظمي بمعصمو: أريد أف ُأعرٍّفؾ  نيض. ،تمم س صندوقو الخشبي الصغير ،باالنصراؼ
ماد ًا كف و  ،ببلىة تطؿ مف عينيو،معوجّ  فؾٍّ :رفع عينيو إلى وجيوصاحبي شاعر الثورة.عمى 

و انقباضًا. ىمس ذو الوج وازداد قمب ليًا وىو يرطف بصوت يشبو العواء.لمصافحتو، ثـ قيقو عا
 ف كنت ستشاركنا مضغ القات؟إالعظمي: يسألني 

، ليبادر  ،مسؾ العسكري كفو بعفوية، أصمت محتاراً  وىو يرطف بصوت غير مفيـو
 : يرجوؾ أف تشاركنا.اً موضح

وكؿ(، )قبة المت .،فوا المقيى،قطعوا الميداف، مروا أماـ )دار الشكر(سار بينيـ وقد خمّ 
وذو الوجو العظمي ييزُّ  ،العسكري يتحدث بصوت غير مفيوـستمر اباتجاه شارع )باب السبحة(.

،  .ساروا بيف دكاكيف السبحة «.أىو. ،أىو»مرددًا:  ،اً ستحسنمرأسو  وقفوا أماـ باٍب خشبيٍّ ىـر
تبعيـ وعيناه  .دائماً : ىذه ىي سمسرة أبو عامر التي نقيٍُّؿ فييا أنا وصاحبي وبًا بالتفَت مرحّ 

أعمدة حجرية تعموىا أقواس ممرات تتخمميا  ،و بعتمة المغارات الواسعةمة أشبعت: المكاف افتمسح
ينفثوف ، وف يمضغوف أوراؽ القاتئمساطب اعتبلىا متك ،عاليةأفضت بيـ إلى حجرة أكثر اتساعاً 
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ف غبش دخا .عمى تحية العظمي وصديقو الشاعر رفع البعض أكف يـ رداً  ،النارجيبلت أدخنة
قعقعات  ،األرض مشارب النارجيبلت الطويمةتمد دت عمى  ئمة.النارجيبلت جعؿ المبلمح غا

يختفي خمؼ  ،السمسرة يموب وقد أصمح متكآتيـ عامؿ أصوات منادمة )المخزنيف(. ،باؾنجوز الت
تموضع ثبلثتيـ عمى مصطبة  مبخرة.و  قم ة ماءو عود حامبًل نارجيمة ىندية طويمة مجمرة كبيرة لي

ُمطمقًا  هنثَر العسكريُّ حزمَة قات عمى حجر  ،وضع الممثـ صندوقو متكئًا عميو بعض، بجوار
 براعـ غضةالعظميُّ ييزُّ رأسو مستحسنًا وىو يقسميا أثبلثًا، يتناوؿ  أصواتًا تخالطيا ضحكتو.

بخميط مف األصوات غير المعروفة.  اشتعمت حنجرتو ،مف تحت لثامو. لـ يدـ صمُت العسكري
ال يفيـ ما يدور. يبتسـ العظمي  ،يستشعر ردود أفعاليـ ،ناظرًا لمف حولويمتفُت  ،يصمت
 لمممثـ أنيـ يألفوف صوتو الغريب.ِات ضح  ،أصوات وضحكات مف أركاف السمسرة ترتفع ،مشجعاً 

سو: ىنا الكؿُّ يعرؼ شاعر الثورة. قد ال تفيـ ، الذي ىاموحاوؿ استنتاج ما يدور ناظرًا إلى عيني
صاحبي لو قصائُد وطنيٌة معروفة، ألقى بعضيا  .مع مرور الوقت ستفيـ ما يقوؿكف ل ما يقوؿ

كاف  .يمكنؾ أف تسمعو يمقي جديده ،بعضيا مسجمة في إذاعة الجميوريةفي مناسبات مختمفة و 
ىو مقاتؿ  ،حنجرتو شظي ة في إحدى المعارؾ ومفيومًا حتى اخترقت صوتو فيما مضى جميبلً 

و ىذا شاعر الثورة؟ ىبوتو، ستفيـ ما يقوؿ، ألـ تسمع ف يصدح صحاوؿ أف تنِصَت حي شرس.
 مف يطمقوف عميو تمؾ الصفة.

*** 
تمزؽ  أمسؾ بأصابع الممثـ ليضعيا عمى آثار ،بعينيف باسمتيف والعسكري يتابع حديث
التفت العسكري حيف سمع صوت صاحبو:  محاواًل استقراء رد ة فعمو. ،حنجرتو، مركزًا عمى عينيو

، يمقي بعضيا عمى مف يفيموف صوتو ،ة الشعر ونشره عمى صفحات الثورةاليوـ يكتفي بكتاب
 ،.ُيدىشوف لروعة مشاعرهلكنيممو أصغوا دوف عجؿ عندىا س أكثر الناس ال يفيموف ما يقوؿ

.ورتبة مبل ،يحمؿ وساـ الشجاعة بعد إصابتو ،جندي نذر نفسو لمثورة ؾ النجمة ولـ لـ يمبستمـز
 جمعتنا عدة معارؾ في جباؿ خوالف ونيـ. يعمؽ الوساـ يومًا.

ـَ إلى صنعاء  ،قرية مف قرى الشعيب شرؽ الضالع ىو مف قرية بعيدة خمؼ قعطبة، قِد
ؿ أف يكوف مقاتبًل حر ًا فضّ  ،بداية رفض االلتحاؽ بأيٍّ معسكرفي ال تجابًة لنداء الثورة.مقاتبًل اس

 يب لنداء الواجب.يستج
 ،نحف أبناء جزيرة واحدة»ف أعماقو يحدد وجيتو، ولو مقولة يقوؿ دومًا إف نداًء خفّيًا م

أف نمحوىا  ،وأف نتجاوز حدود الحكاـ الطغاة المستغميف ،أف نقاتؿ في سبيؿ وحدة جزيرتنا وعمينا
. صمت «نغفر لمف اليفيـ ذلؾ .،مف وعينا، أف نقاوميا، وأف نتعامؿ كما ىي األرض واحدة

يا بيف فك يو، يموكيا ثـ واصؿ مبتسمًا:يبدو أنؾ مف خارج صنعاء! قميبًل ليمتقط أوراؽ قات، دسّ 
ال لـَ   ؟تحمؿ صندوقًا معؾ وا 
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تمتـ في سره  ره بأسئمة ذلؾ المحقؽ السٍّكير.أسئمة تذك   ،زاد مف حذرهستفزه سؤالو،ا
 و صوتو أجش  ومتماسكًا:، حاوؿ أف يبد«صمى ا عمى محمد»

 لست مف صنعاء! -
وقيمة اإلنساف في ما يحمؿ مف مبادئ  ،ال ييـ مف أيف تكوف، فجميعنا أبناء لحظتنا -

 وتمؾ القيـ التي يتعامؿ بيا.
 ألقى عميو نظرة فاحصة ثـ قاؿ:

 أييزُّؾ الشوؽ إلى ببلدؾ؟  -
 : واصؿ حديثو كأنو لـ يطرح عميو سؤاالً 

تمؾ  ؛أف تنتيي الحرب ألعود إلى قريتيأنا دومًا ييزُّني الشوؽ إلى أمسي!! أتمنى  -
منذ انفجار الثورة أقسمت أال  أترؾ  طرؼ جبؿ َصِبْر المطؿٍّ عمى تعز.القرية التي تعم قت ب
 لـ أكف أتخي ؿ حيف خرجت مف قريتنا باتجاه عدف أني لف أعود إلييا.، صارىاصنعاء إال  بعد انت

 عدف؟إلى ذىبت -
عني أبي عمى المضيذات - لـ تعد صغيرًا. ىيا اذىب لتبحث : »قاؿ لي ،يوـ بعيد شج 

ا زالت تمؾ الطريؽ التي سمكتيا عبر م«.يذىبوف ويعودوف محم ميف بالماؿ أقرانؾ عف عمؿ وُعْد.
ة وقري (الباحة)و (الوىط)ومنيا إلى  (حوطة لحج)حتى (الجباؿ ثـ في مجرى وادي)ورزاف

أعدُّ  فييا قضيت سنوات ،أمامي حتضنيا البحر ماثبلً اوذلؾ المنظر لعدف بجبميا وقد ؛ (الشقعة)
فيؿ تحدثنا عف نفسؾ؟ ماذا تصنع  ،ىذا أنا يا صاحبي ،.العدة لمعودة إلى القرية، لكنيا الثورة

 ال قات دوف مؤانسة. .،بأيامؾ؟ أحّب المؤانسة
موضع ما كاف عميو أف يقع فيو.يسأؿ نفسو:ماذا أحس  أنو وضع نفسو بمصاحبتيـ في 

عمي  قولو حتى ال أكشؼ نفسي؟ أنقذه صوت العسكري شاعر الثورة حيف رفع صوتو 
ليعاودتكرارأسئمتو  ،ستمر في تمؾ الحالة وذو الوجو العظمي ييز رأسو مشجعًا، ثـ صمتامغمغمًا،

 لمممثـ الذي تيقف بأنو في تحقيؽ وعميو أف يراوغ.
 ال قرار ليا! تخي ؿ كمماتو تحممو في فراغ عتمةٍ  ،يستعدّ تنحنح 

 أنا إنساف عمى باب ا! -
 والثورة؟ -
 الثورة! ليا رجاليا! -
 أعرؼ مف ذلؾ بأنؾ رجعي! -
 تعني. ذاال أعرؼ ما -
بأف الرجعية ليست شيئًا وأعرؼ  ،قد أكوف متسرعًا،لكنو القات يجعمني أخرج ما بنفسي -

عرفة األشياء إال بمعرفة وال يمكف م ،أو رجعي مطمقاً  ف أف نحكـ بأف فبلنًا ثوريفبل يمك ،ُمطمقاً 



17 
 

فالثورة ال تعني التبعية، وال  ،اء أف نرسؿ أرواحنا إلى أعماقياعمينا إذا أردنا معرفة األشي جوىرىا.
 تعني أف أؤمف بما تؤمف بو حرفيًا، وأشارؾ كؿ  ما يقوـ بو غيري.

 تغي ر إلى األفضؿ؟ليست الثورة في أف نأ -
 بالطبع. -
 نبدأ بأنفسنا. ،إذاً  -
أثير القات اآلف مشو ش أنا بفضؿ ت ؼ مكامَف طاقاتنا ومواطَف ضعفنا.تعني أف نعر  -

ومنذ وطأت ىذه المدينة وأنا أحاوؿ تممُّس الطريؽ إلى داخمي، أف أعرؼ نفسي قبؿ أف  ،التفكير
و لآلخر، وىذا ما يتعبني.  أتوج 

 !!لـ أفيـ -
 أنت مع الثورة أـ ال؟ :ؾ أف تقوؿ لي دوف لؼٍّ أو دورافأريد -
 ييمني يومي....أنا عمى باب ا -
 إذًا أنت مع الثورة ولست معيا. -
 يجوز. -
 !انؾ لست ضد اإلمامة ولست معيإوتريد القوؿ  -
 تمامًا. -
 وفي الوقت نفسو لست مع الثورة؟ ،كيؼ لست مع اإلمامة -
  ضد أحد.لست مع أحد وال -
والبعض يتأسمـ  ،ورية يمارس التسمُّط واالستبدادف بعض مف يدعي الثإأتريد أف تقوؿ  -

والكثير في  ،اـ!! وىناؾ َظَمَمٌة ومتسمٍّطوفوىناؾ مف يمارس الكينوت أكثر مف اإلم ،ليغوي الناس
 صنعاء ال يقبموف الرأَي المخالَؼ لرأييـ!

 نصراؼ.أرجو أف تسمح لي باال .أنت مف تقوؿ ،ئاً أنا ال أقوؿ شي -
لكنو مضى  ،بقاءهإل وحاولم يفوشاعر الثورة  العسكري لينيضنيض حامبًل صندوقو، 

تفت قبؿ أف يصؿ باب السمسرة ال .يجرُّ خطواتو عبر أعمدة العقود ،عتذاروىو يردد كممات اال
 ثـ عبر الباب إلى الشارع المعتـ.،فمـ يَر غير ُكتٍؿ دوف مبلمح

لوقت؟ سار متحاشيًا كبلب األزقة. تمتـ: ترى كـ يكوف ا .السبحة شارعفي مارة أشباح 
توقؼ في عمقو يصغي  ،السايمة المبلصؽ لمسجد النيريف . ىبط أخدودباب مسجد النيريف فاغر

 ة رياح باردة تخم مت مساـ جسمو.قشعرير  ،ما. أضواء نوافذ الدور ءلشي
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 اتلرائحة ق

 
الخالة وردة تحرؾ  ،وردة ممدد عمى متكئو ينفث دخانوالحاج  ،ردةضوء مواقد سمسرة و 

 بقايا جمر مواقدىا.
نيض باتجاه  لكنو تجاىمو. ،وكفّ مد  لو  ،بجوار الحاج وردة دوف أف يمتفت إليوجمس 

 :ليرتفع صوتيا ،تيممت أساريرىا ،الحظتو الخالة وردة ،المواقد
 ىذا نزيؿ الخموة يا حاج وقد عاد. -
تجو وزادت حيرتو حيف اارتبؾ الممثم.في اليواء كمف يريد إمساؾ شيء ج كفوؾ الحاحرّ 

ردت بوضع أصبعيا عمى عينييا. ُصدـ حيف  ،مخالة وردة مستفسراً لأشار  ،بعيداً  الحاج ببصره
 أمسؾ بكفو يتأمؿ عينيو الصافيتيف: ،عرؼ أنو كفيؼ

 ىذه أجرة الخموة لشير قادـ! -
 دس يا في عطفات مبلبسو مبتسمًا: ،س النقود قطعة قطعةيتمم   ،اعتدؿ الحاج في جمستو

 ىذا أنت؟ ظنناؾ قد ىربت! -
ب خارجًا مف السمسرة، سيره بحذر عبر لمحظات طافت صور ليمة األمس وىو يتسح  

أزقة باردة، تسممو إلى حديقة قصر السعادة الميجور، بحثو طواؿ الميؿ عف موقع كنزه المطمور، 
اـ الحديقة الميممة، تسممو إلى جامع قبة المتوكؿ،اختباؤه تحت ستائر حائط حم بجوارالحفر 

 جرة الخموة. أعمى شراء الخبز ودفع  الولي حتى منتصؼ النيار، ليعود حامبًل صندوقو قادراً 
 ة بمعصمو ىامسًا: ما ىي حكاياتؾ؟أمسؾ الحاج ورد

وره حاوؿ التخمص بد ة فيـ ما يدور.الخالة وردة تتابع، تصيخ السمع محاول أفالحظ 
 سمؾ؟امف قبضة الحاج الذي أردؼ: لكف ما 

 باستعارة اسـ كثيرًا ما استعاره:ر فك   ،شعر بأف الحاج يريد اإليقاع بو ،باغتو ذلؾ السؤاؿ
 شيزاف! -
 ف.امِض لترتاح اآل ،سـ؟ ال عميؾاأمتأكد أف ىذا  -

 مد  ببعض الرياالت لمخالة وردة:  ،اتجو بمحاذاة مواقد الجمر
 وىذه كي تزوديني بطعاـ. -
 أيف كنت؟ ب األفبلؾ.سبحاف مقمٍّ  -

 قاؿ متيكمًا: لحاج وردة تخالطيا سعمة متواصمة.ارتفعت جمجمة ضحكة ا
 يو كيؼ خرج دوف أف تشعري!ألبؿ اس -

*** 
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 ،يًا مزركشًا، لبسوئاختار ثوبًا نسا،أخرج ثيابًا متنوعةً  ،فتح صندوقو ،صعد ،اترؾ جداليم
أخرج  ،لؼ  طرحة حوؿ شعره الطويؿ ،وطعـ لذيذ تفرزه لسان ،الشبؽ تتخم ؿ مساموأحس برغوة 

 ،قنينة عطر صغيرة ،أطبؽ عمى مرود مكحمة بيف جفنيو ،ة عسكرية، انتعميا، شد  خيوطيابياد
ثار دىف وجيو يتحس س آ و عمى مرآة ممتصقة بمبلط الجدار.وقؼ يتأمؿ وجي حنجور دىاف.

تيادت أصوت أدعية  مر الميؿ بطيئًا. ،ينتظر زيارة مبلؾ النـوأغمؽ صندوقو.حروقو القديمة، 
 ،ًا صوتو مناجيًا بأسمائو الحسنىرافع ،نيض يصمي ،دمعت عيناه ،متفرقة أعقبيا أذاف الفجر
 تسمؿ الضوء مف فتحات الباب. .،يتمو منتحبًا آيات الكتاب

ترددت  ،ىم ت بقرع الباب ،ؿ الخموةصعدت الفتاة بعد أف أخبرتيا الخالة وردة بعودة نزي
خفؽ  ،صمت كؿُّ شيء ،قرعت الباب، كررت بقوة ،تجم دت ،غير واضح الكممات اً لسماعيا نحيب

 رفع صوتو:،خمع ثوبو المزركش ،نزع طرحتو مرتبكاً  ،التفت ،قمبو
 مف يقرع؟-

 جاءه صوتيا رقيقًا:
 ! ىؿ مف سوء؟ اً أسمع أنين -

 الباب بعد أف أعاد لثمتو.لبس مبلبسو،أرخى فمقة 
 ماذا تريديف؟ -
 الشيء خالتي وردة أرسمتني بقيوتؾ!-
 !اتركييا-
 استدارت نحو باب الدرج. ،وضعت ما بيدييا غاضبة، غشتيا خيبة 

اليروب  ذلؾ :يفكر في حالتو ،يرتشؼ قيوتو ،يجمس متكئًا عمى الجدار وحيداً ، يخرج
و، ينادمو، يسمعو. فك ر في ذي الوجو العظمي الخوؼ، يشتاؽ لمف يجالس ،التخفي ،الدائـ

 وصاحبو العسكري، بتمؾ األسئمة التي حولت جمستو معيـ إلى ما يشبو التحقيؽ، شاور نفسو: لـَ 
ي، ثـ أننا التقينا نقد يكوناف مف عسس الدولة، لكنيـ ال يعرفان ؟أخاطر بالذىاب مرة أخرى إلييـ

لوجو العظمي في الحديث ا يتذكر أسموب ذ ؟أعرفيـالخوؼ مف أناس ال  بالصدفة، أيضًا ولـَ 
في غده القريب والبعيد،  ،ي حياة يعيشيا ىاربًا مف كؿ شيءفكر كثيرًا ف .مسؿٍّ  أسموبٌ  ؛والمنادمة

لو  ـَ ال أناؿ منيـ  ا حياتو إلى دائرة مف رعب وجحيـ.في أولئؾ األشخاص الذيف حو  سأؿ نفسو: ل
 ؟واحدًا واحداً 
 ر أف يواجو الخوفوأف يبلحؽ الموت.ي تمؾ المحظة قر ف

اف ينتظر نقر أظافرىا عمى الباب. الحظ تسمؿ ضوء شروخ قبيؿ شروؽ الشمس ك
استرؽ  ،مف الصمت سمع وقع خطوات متتابعةبعد وقت  ،التصؽ بموح الباب ،الباب
الحظيا تقؼ وسط السطح تنظر إلى السماء ثـ تنثر فتات الخبز حوليا كما ىي ،النظر
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لفاحـ شبلاًل يغطي وجييا يسيؿ شعرىا ا ،تنزع غطاء رأسيا ،تقؼ عمى أصابع قدميياعادتيا،
تدور مغمضة  ،يتطاير شعرىا كمظمة واسعة، ح بطرحتيا في اليواءتموٍّ  ،تدور وتدور ،الصغير
 ،تزُـّ شفتييا ،بشكؿ دائري ترفع طرحتيا في الفضاء مموٍّحةً  ،تتقافز عمى رأس أصابعيا ،العينيف

 اـ يقترب باتجاه دوراف طرحتيا.الحمَ  .رًا رقيقاً تنفث صفي
لباب وخرج مشدوىًا يتابع فَتح ا ،نفسو بتمؾ الحركات، لـ يتمالؾ يتابع مسحوراً  ظؿ  

ة تتطامر تحت ودوائر أخرى مف األجنح ،اـ فوؽ رأسيا، ييبط عمى كتفيياتكاثر الحمَ  رقصتيا.
 ًا.ىا نغمًا يرتفع لينخفض تدريجير شفتاتصفٍّ  ،بعضيا

اـ أسراب الحمَ  ،ح ولـ تتوقؼ عف الصفير والدورافامتؤل السط ،آخر حط  حوليا سربٌ 
بياض القباب، رفوؼ المنارات، أغصاف البساتيف  ،اء، حطت عمى أفاريز نوافذ الدورتمؤل الفض

 المحيطة، رفيؼ أجنحة تبلمس وجييا وذراعييا.
حجبت كؿ  شيء حتى ضوء  حةلـ تعد ترى غير أجن ،فتحت عينييا ،توقفت عف الرقص

 ،تراه يجمس في سكوف يرتشؼ القيوة،اـ مف عميياىش ت الحمَ  ،جالسًا ىناؾ ورأت ،التفتت ،الشمس
شيء  ،قتربت منو، تتمنى كشؼ غموضوا،ابتسمت بنبضات متتالية ،فتحتيما ،أغمضت عينييا
تودُّ  ،اودىا أفكار متناقضةتر  أف تعرؼ سر اختفائو! وقفت مرتبكةً  ،تودُّ أف تجالسو ،ما يشدىا إليو

 أف تسألو، أف يحدثيا، أف تعرفو.
فمًا كبيرًا عمى شكؿ  ،مقموبًا، أنفًا رقيقًا وصغيراً  رآه مثمثاً  ،تأمؿ مبلمح وجييا دوف لثاـ

 .أحست بما يدور بخمده ،ف. تمنى لو أنيا لـ تكشؼ وجييايف خرزيتيعين ،ىبلؿ
 خطوات خجمى تقودىا لتيبط مسرعة.

جعميا ه أنييحمد ، أف يبعدىا مف تفكيرهصم ى  ،لمسحور، أغمؽ الباب غاضباً نيض كا
أف  أكمؿ الركعتيف، أحس  بأف ا يريده في داخمو نداء خفي يدفعو إلييا. ظؿ   وجييا. كشؼت

ركعتاف طويمتاف سجد أثناءىما وأطاؿ، ُخيٍّؿ إليو أف ضابط  ،يكؼ  عف التفكير في الفتاة
لقيود سجف الرادع يقرع حمقات اشاوش  يقؼ إلى جواره المسوري ،يموٍّح بسوط ،ىماقات يراالتحقي

تمنى عمى ا أف  ،المكتنز. أقسـ أف يقتص  منيـ واحدًا واحداً  ويضحؾ لييتز بدن ،بيف يديو
ر لو ممؾ الموت رفيقاً   ش السجف.يقرر أف يبدأ بشاو  ،خرآلا دبع ستعرضيـ واحداً ا ،يسخٍّ

 ،وجنتيو بحمرةَدَعكَ  ،كتحؿ كحبًل كثيفاً ا،مس بشوؽ، مشط شعره الطويؿوب الشنتظر غر ا
دخؿ  ،ر ساحة السوؽعبَ  ،خرج مف باب السمسرة ،َؼ شاِلو عمى وجيو، أخفى كؿ شيءلؼ  طر 

شة عشعر بر  ،بثوبو النسائي المزركش واستبدؿ لباس ،توارى في أحد )مطاىيره(،مسجد)داوود(
يؿ بدالؿ عبر أزقة يتما ،ويظير إال عينخمار أسود ال يُ  ،يخفؽ، لؼ  قد ه بستارة ممونة قمبو ،لذيذة

أخدود  ،عَبَر أزقة صامتة ،عة، يتحدث بطبيعة صوتو الرقيؽخطوات غير متصن   ،يعرؼ مسالكيا
مجموعة مف  ،بعض المارة ،انعطؼ جنوباً  ،شارع القيادة العربية ،السايمة إلى حارة الكدس



21 
 

 أكثرَ  ،عتصـ بترديد آية الكرسيا،أربكتو رائحتو ،قمبو يخفؽ وىو يقترب ،أماـ )الرادع( العسكر
التفت العسكر نحوه، حد ث  ،ضوء باىت ،مف التشيُّد والصبلة عمى النبي، تجاوز مجموعة منيـ

 ، قاؿ أحدىـ:وقؼ أماميـ .دومًا الذكور أضعؼ كائنات ا ،نفسو: ال مفرّ 
 ما حاجتؾ يا َمَرْة؟  -

 ،شعر بعضيـ باإلثارة .، يجأر كثكمىيرطف بكممات غير مفيومة ،منتحباً  انيار فجأةً 
 ازداد صوتيا وضوحًا: ،ارتفعت أصواتيـ يواسونو

شاوش  ساعدوني أف أسأؿ عنو لدى ،لـ يعد منذ أياـ، بحثت ولـ أجده ،أخي ،أخي -
 السجف المسوري.

 فى الجميوري.المسوري مريض في المستش -
 ضاع أخي؟  ،مريض -

،الشكر لؾ وروحو تصرخ: ىا أنا أقترب أييا السجاف باكياً ابتعد  ،لـ يعد ييمو ما يقولوف
 يا إليي.

 ،شارع جماؿ ،متعة خطواتو، اخترؽ التحرير ،يمتذُّ النتفاضة جسده وسط ثوبو النسائي
 ،عربات عسكرية ،د سجودهساحة كما رآىا عن ،قارَب حي المستشفى الجميوري ،قاع الييود

فده انتحب وتمو ى بإغراء، لـ تُ  ،منعو عسكري الحراسة مف الدخوؿ. بوابة مضاءة ،أسوار عالية
 تمؾ الحيمة.

 ،جمس في عتمة إحدى الزوايا يرقب مبانَي بيضاَء خمؼ األسوار ،ابتعد يجرُّ خطواتو
 تخي ؿ عيوف المسوري حيف يتعرؼ عميو.

*** 
يذرع الشوارع المحيطة  ،عسكر، نيض يبحث عف منفذ ،عربات ،ال تيدأالساحة األمامية 

انعطؼ  ،أكمؿ السير حوؿ السور الشرقي .ىدوء إال مف أصوات قذائؼ تأتي مف بعيد ،ألسواربا
 ،مساحة غطتيا أشجار حرشية، أكواـ خردة ،غربًا بمحاذاة جدار السور الشمالي حتى نيايتو

خ، فتحة في جدار وأشجار عطشى، أكواـ زبالة، روائح تفسُّ توغ ؿ وسط ظبلـ الميؿ، مخمفات 
وجد نفسو في  ،تجاوز ركاـ عفف ،خم ف أف يكوف ذلؾ بابًا خمفيًا لممخم فات ،المستشفى الخمفي

 ،قتربت حدة روائح المحاليؿاسار بحذر،  ،برزت لو خمفية مباني المستشفى ،أحراش ميممة
تجو إلى أحد المباني، حركة ا،تحيطيا مباٍف مف عدة جياتف إلى ساحة نظيفة يْ انعطؼ بيف مبنيَ 

لـ يعره أحد  ،الممرات، السبللـ، أبواب الدور السفمي تطؿُّ عمى ممرات جانبية ،في كؿ اتجاه
سار بمحاذاة تمؾ األبواب، عنابر مميئة بالمصابيف، مزيج مف األنيف والروائح النفاذة، قرأ  ،اىتماماً 

 ،ال يعرؼ أيف سيجد المسوري .المسالؾ ،جراحةالالباطنية، العظاـ،  يافطات عمى األبواب: قسـ
 استوقفو أحدىـ: ،و يراهة عم  يختمس النظر إلى صفوؼ األسرّ 
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 ىؿ مف خدمة يا سيدتي؟ -
 أنا مرافقة ألحد المرضى. ،ت عمي  السبللـمَ أبدًا، فقط تداخَ  -
 يمكنني مساعدتؾ. -
 .سجف الرادعشاوش  ،أخي المسوري -

 عيا:قاط
قسـ  ،الدور الثاني -مشيرًا باتجاه أحد السبللـ -السجف؟ مف ذلؾ السُّم ـشاوش  غرفة -

 ىؿ أوصمؾ؟ ،الغرؼ الخاصة
 أعرؼ طريقي. ،شكرًا لؾ-

ال  ،استعرض ستة أبواب ،عد ىا بشكؿ ال إرادي ،ترتجؼ وصعد درجات السُّم ـ ومفاصم
خفة  ،كادت ساقاه أف تتحوال إلى أجنحة ،توىانوعيًا صادؼ ممرضًا سألو مد   ،أحد يشبو المسوري

إلى جواره  ،وقد نبتت أنابيب أنفو وأوردتو ،ممدداً  ممرليراهأطؿ  مف باب في طرؼ ال ،لـ يعيدىا
لـ يمتفت إليو، رفع صوتو  ،فوجئ بشاب يقؼ في ذىوؿ لدخولو في ذلؾ الوقت ،سرير خاؿٍ 

 وجو المسوري يتأممو وقد بدا ىرمًا بشعره األشعث اقترب بوجيو مف ،داعيًا لو بالشفاء ،عاً متصنٍّ 
استمر  .ُلف ت رقبتو وصدره بشاش كثيؼ ،عينيو المغمضتيفو فمو المفتوحو وبشرة وجيو المصفر ة

 ينتحب بحرقة، وذلؾ الشاب يرقبو مرتبكًا.
أريد أف أتحدث إلى  ،لقد أتيت ألطمئف عميو ،أرجوؾ يا بنّي كأس ماء، جؼ حمقي -

 ف قمبي.طبيب ليطمئ
فقط  ،ىو أحسف ،ىو بخير، وقد أجروا لو عممية رتؽ الحاجب وتجبيرة ألضبلعو -

 نصحنا الطبيب بعدـ إيقاظو.
 ؟يشكو مـ   -
 بغتة! وأحدىـ طعن -
الكبلب، أيف سيذىبوف مف العقاب؟أريد أف أسمع الطبيب قبؿ أف أنصرؼ، ىذا ابف  -

 كي أطمئف عميو. اً حضر لي طبيبأ، أرجوؾ خالي، رضعنامف صدر واحد
وقؼ يتأممو، أحس  ،، راقبو وىو ييبط الدرج، أغمؽ الباب مف الداخؿىبط الشاب مرتبكاً 

يديو، أزاؿ أغطية المريض، ال يدري  مدّ  ،أنفاس تصطدـ بمؤخرة رقبتو ،ت عمى رأسوتربٍّ  ؼٍّ بك
 ،نابيب وريدهأو مرتجفة أنابيب أنفو  تقد ـ وسحب بأكؼّ  ،تأمؿ نصؼ جسده العاري ،لماذا أزاليا
لـ ترؽ لو ،فكر أف يضغط بالمخدة لكتـ أنفاسو ،صدره يعمو وينخفض بشكؿ متسارع ،وقؼ يراقبو

سحب خيط  ،نعـ أعجبتو الفكرة، أخذ يبحث عف وسيمة ،يخنقو بالضغط عمى حنجرتو ،الفكرة
تماسؾ،  ،داىمتو نوبة رجفاف شديدة ،طوى الخيط حوؿ عنقو ،وأدخؿ كفو برفؽ تحت رأس ،حذائو

فمو ُمصدرًا و  فتح المسوري عينيو ،زاد مف شدة الجذب ارتفعت أطرافو،،جذب أطراؼ الخيط بقوة
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فمت األمور خشي أف ت، بقوة ظم ت أطرافو ترتعش ،انتفض جسمو بعنؼ وقد،صوتًا يشبو الضراط
 ،فترؾ عينيو الجاحظتي ،سحب خيط حذائو ،رويدًا رويداً  لييدأ كؿ شيءبعنؼ، بيف يديو، شدّ 

كاد قمبو  ،أحس  بمف يمسؾ كتفو ،أغطيتو، أنابيب أنفو، أوردة ساعده، كؿ شيء أعاده كما كاف
خرج، أطؿ   ،فتح الباب ،يظنيا رائحتو ،أنو المرسؿ مف عند اكر أنفاس تمفح رقبتو، تذ ،يختنؽ

 ،حو السمـلـ تتغير حركة الممرضيف واألطباء، سار ن ،ال أحد ،مف الشرفة األمامية عمى الساحة
يتوقع ظيور  ،خانتو مفاصؿ ساقيو، ثقمت قدماه عف الحركة، ىبط الدرجات زاحفًا عمى مؤخرتو

التصؽ بظؿٍّ  ،عبر أطراؼ الساحة متكئًا عمى الجدراف ،وصؿ أسفؿ السمـ بمشقة ،ذلؾ الشاب
 جدار يراقب ما يدور.

أضواء  ،مخمفات وقطع خردة ،بعد وقت انعطؼ شمااًل لتبتمعو ظممة الساحة الخمفية
 ،األحراش والمخمفات ،سار بصعوبة فوؽ ركاـ العفف باتجاه الباب الخمفي الصغير ،النوافذ تراقبو

ابتعد في الشارع الخمفي كمف ييرب مف نفسو، اتجو  ،داىمو شعور مخيؼ وىو يتجاوز األسوار
باحثًا عم و يرى أصابعو: لـ  رفع كفيو ،شرقًا حتى وجد نفسو في ظممة أخدودالسايمة، جثـ ينتحب

ؿ إلى قاتؿ ،أكف أتخي ؿ أنني سأقتصُّ بيذه البساطة مبلحقتو  وعمي   ، أـ أنو لـ يمتوأنني سأتحو 
 ينتحب مناجيًا ا. مف جديد وقتمو!

ر بصقيع رياح تصفٍّ  ،بتعد يسير في مجرى السايمة المعتـ، يرى أشكااًل ال تشبو شيئاً ا
ـ  ،أدركو اإلعياء، فقد بوصمة االتجاىات ،ء دوف مبلمحكؿ شي ،يتخم ؿ رأسو سقط أرضًا، تكو 
 عمى نفسو.

ماه دتسير ق،استقاـ ،أحس بسكوف غريب ،أيقظتو لسعة الشمس، رفع رأسو يستطمع األمر
ستغرب متسائبًل: مف حممني إلى ىذا المكاف ا دور ومآذف صنعاء بعيدة. ،في أخدود السايمة

لـ يكف  ،ييروؿ مسرعًا، وأخرى تسابقو ،تبلحقو شواىد قبور كثيرة ،لمدينةالبعيد؟ يعدو باتجاه ا
 مف فواصؿ بيف القبور وأطراؼ المدينة.

مسجد داوود  ، دخؿ وسط زحاـ األسواؽ، عرج عمى مطاىيرعبر شوارع وأحياء كثيرة
 ،نفسوأغمؽ بابيا عمى  ،لـ يرفع عينيو وىو يعبر صاعدًا إلى خموتو ،ليخرج بمبلبسو المعتادة

و يعين ،حذائولـ يعد يرى غير تمؾ المحظات وىو يشد خيط  ،صمت قميبًل يسترجع ما حدث
 فقط يريد أف ينتحب. ،داىمو نحيب حار ،مسامعو ف، صوت غرغرة حنجرتييصُـّ يالجاحظت
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 سمسرة وردة

 
أطؿ   .د لبعض الوقت قبؿ أف يستجيب لفتحوالباب يصيبو بالرىبة، يتبم   ال يعي لماذا قرعُ 

دوف لثاـ، تأممت شحوب وجيو،نظرات خوؼ عينيو الذابمتيف، رائحة الخموة، تجرأت ألوؿ مرة 
أواني القيوة حيث كاف يجمس،  بجوارأجمستو  ،لـ يقاوـ ،سحبتو خارج الخموة ،عمى لمس كفو

ر لـ يمفتو ىديؿ الحماـ، تياطمو عمى السطح، بياض القباب، نوافذ الدو  ،تختمس النظر إلى وجيو
 العالية، خضرة األشجار المحيطة.
الحظت عينيو تسافراف إلى  ،ظن ت أف شيئًا ما يتابع النظر إليو ،عيناه تسافراف إلى البعيد

ىم ت  ،لـ تدِر ما عمييا فعمو، تيق نت مف أنو يحمؿ قمبًا رقيقًا، وأف ىناؾ امرأة تشقيو ،البلشيء
حممت أوانييا  ،بسؤالو، أف تطمب منو أف يبوح بما يؤلمو، تراجعت وىي تتأمؿ شرود نظراتو

 وىبطت في حيرة.
نحيبو وىو يصمٍّي، يناجي ربو أف يخمصو مف ى لإداومت عمى الصعود تختمس السمع 

 اعم   تقرع الباب لتخرجو، تتمنى أف تعيد نظراتو الشاردة، أف يتحدث ،شيمناظر احتضار الشاو 
 وراء شقائو.

تفكٍّر أف تتبعو يومًا إلى مواطف  ،بوجوده صامتًا عمى أف يغيب لمبلقاة معذٍّبتو اكتفت
 وأف عمييا إخراجو مما ىو فيو. ،يومًا بعد يوـ تشعر أنيا تعرفو منذ زمف بعيد ،ألمو وشقائو

رفيؼ  ،تتخي ؿ سماع حديث قمبو ،تمعف النظر في صمت عينيو ،تمسؾ يده بيف كفييا
 مشاعره.

 ،تساؤالتيا ،ُتدحرج كمماتيا ،ىامس كمف ييدىد طفبلً  ـ بمحفٍ أحد الصباحات جمست تنغّ 
 ىا:رَ الحظت تفاعؿ مبلمحو وقد التفت ينظر إلى وجييا، نيَ 

 ماذا ُتريديف مني؟ -
، تحاوؿ كتفت برسـ ابتسامتياا،صباحات تجمس بجواره صامتة ،ةلـ تجب، شعرت بغص  

 بعد أياـ ردت عمى سؤالو بسؤاؿ آخر: .الرفض بداخموأف تذيب صوت 
 ىذه القسوة؟ مف أيف لؾ كؿُّ  -

 نظر إلييا وكأنو يراىا ألوؿ مرة، أشرؽ وجيو بابتسامةٍ  ،أخرجو سؤاليا مف دائرة التيو
 ، أرادت أف تخرجو أكثر:تشج عت ،شاحبة

 يشغؿ ذىنؾ؟ ىيا حدثني! الذي ما -
ظنت أف كمماتيا ستدفعو  ،لـ ينطؽ ،وجييا إلىلمعاف عينيو حيف التفت ناظرًا  لـ تصدؽ
 صمتت قميبًل ثـ واصمت ىمسيا وكأنيا تحدث نفسيا: ،لمخروج مف صمتو
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 ال شيء يستحؽ أف نعذب أنفسنا مف أجمو! -
- ... 
 ولو كاف حبيبًا خائنًا أو متكبرًا! -
- ... 
 لماذا ندفع أنفسنا لميبلؾ؟ -
- ... 
 أال ترى ىزالؾ؟  -
- ... 
 ال تتكمـ! ، ال تأكؿ -

ضع رأسو و  ،أحس ت إزاءه بمشاعر ممتبسة ،مبعثر خي ـ صمتٌ  ،عينييا إلىأعاد النظر 
 بيف ركبتيو وأغمض عينيو.
 بدأ يتابع صوتيا:

 أرجو أال  أكوف قد ضايقتؾ! -
- ... 
 ىي رغبة في إخراجؾ مما أنت فيو! -
- ...! 
أجامؿ  ،أسمع بيف وقت وآخر كممات غزؿ مف بعض نزالء السمسرة ،عرفت أناسًاُكثر-

 ، لكنؾ أوؿ مف شعرت بو!كممات تولد وتموت ،ىذا وأداري ذاؾ
 ،حاوؿ النطؽ ،صمتت تتأمؿ نفسيا في عينيو ،يرى وجييا مقموباً  ،رفع رأسو، ابتسـ

النظر في  واصمت كمماتيا حيف رأتو يطيؿ ،كاد يقوؿ إف إلحاحيا يضايقو ،فر ت كمماتو
 الحظت مبلمح الضيؽ: ،وجييا

لماذا  ،لكني أتعذب وأنا أراؾ تذوي ،وقد تكوف كمماتي ثقيمة عميؾ ،قد أكوف ثرثارة -
 ألـ تسأؿ نفسؾ؟ أليس القدر مف ساقؾ إلينا؟  ،ثراخترت سمسرة وردة دوف سماسر صنعاء الكُ 

فكرت أف تستدرجو بالمزيد مف الكبلـ حوؿ نفسيا،  ،صمتت قميبًل تنتظر ردة فعمو
أخفضت صوتيا: أسمتني أمي عمى اسـ جدتيا، ليسوقني القدر كي أعمؿ مساعدة لخالتي وردة 

 التي أسماىا والدىا ىي األخرى باسـ والدتيا بعد أف توفيت عقب والدتيا. 
زوجيا الحاج الذي تغير اسمو مف أحمد إلى وردة، والسبب ىو اسـ السمسرة  أساعدو 

 سـ!خر ىذا االسو ىو اآلليتمب   ،الذي اشُتؽ  مف اسـ إحدى جداتو المؤسسة ليا منذ مئات السنيف
بودي أف أتعرؼ  ،أشعر بالخجؿ وأنا أتحدث إلى صمتؾ ،الميـ دعنا مف تمؾ األسماء

ف صممت عمى الصمت لف  ،أف أساعدؾ ،ب؟ أف تبوح بما يتعبؾتتعذ إلى ما يشقيؾ؟ ومـ   وا 
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 ،أخاؼ عميؾفأنا ،طمبيأف تخبرني! قد تستغرب  الخروجإف قررتَ عميؾ أتمنى  .أسألؾ مرة أخرى
 وال أجد جوابًا قط! ،أسأؿ نفسي لما أفكر فيؾ

ىذا المدينة التي تنخرىا الصراعات  فيقد يكوف ذلؾ بسبب إحساسي بأنؾ وحيد وغريب 
وىذا أنت تعيش ما نعيش، نناـ عمى أصوات المدافع ونصحو عمى  ،وتحاصرىا الحروب

ونسمع  ،قمب ميداف التحريرفي  نصبمشانؽ تُ نرى  ،بعد يـو أحد معارفنا نفقد يوماً  ،أصواتيا
 أطراؼ المدينة. فيعف جثث تنيشيا الكبلب 

ف أف أحدىـ قد حاوؿ االعتداء دوش أطرافؾ ووجيؾ، أخمّ تعود وقد وعمت الجروح والخ
 ر أشياء أخرى تدفعني لمقمؽ عميؾ.في األم أو أفّ  ،عميؾ

وحيف عدت زادت حيرتنا! ثـ  ،أنؾ ىربتأودُّ أف تعمـ أف غيابؾ األوؿ جعمنا نفكر 
كنيا خالتي حاولُت أف أتخم ص مف قمقي ل ،أنؾ قد ُقتمتي اليوميف الماضييف جعمنا نعتقد غيابؾ ف

قد يذىب  ،ِانزؿ واسأليما عم ا يتحدثاف ،قد تظفُّ أني أبالغ ،وردة وزوجيا دومًا ما يناقشاف غيابؾ
وىكذا وجدنا أنفسنا  ،تفكيرؾ إلى ما ىو أبعد، ال ألومؾ، لكننا كثيرًا ما ننشغؿ ببعض نزالئنا

صدقني أف شعوري بمف  ،حتى أمي في البيت أمست تسألني عنؾ ،مشغوليف بحضورؾ وغيابؾ
 ؟عميؾ سببخوفيقد يأتي يـو وأعرؼ  ،طفمتي حيف أحتضنيا يذىب تفكيري إليؾ ،حولي يتغير

ف يمنذ اليوم ،بتؾ خائفةً تجن  ،انتباىي بييئتؾ الميميمة ولثامؾ لحظة دخولؾ السمسرة لفت  
لخموة ألياـ دوف خالتي وردة سألتني عف سرٍّ مكوثؾ في ا ،تطمب منا شيئاً لـ لكـ و ف لوصلياألو 

قد يكوف »:قاؿ الحاج وردة ،شراب وطعاـ!! لـ تصدؽ حيف حدثتيا بأنؾ تمتقط فتات خبز الحماـ
وىا أنت  ،أني سأنشغؿ بؾ، لـ أكف أتوقع ، كنت أراقبؾ مف خمؼ باب بيت الدرج«!مريضاً 

ـ تتجو كؿ ذلؾ جعؿ مشاعري يومًا بعد يو  ،ال تريد أف تأكؿ أو تحدث أحداً  ،تنطوي عمى نفسؾ
 نحوؾ.

*** 
لمحيا تداري دموع  ،يخفيو الـ تكف تعرؼ أنو يخافياوأنو يعاني مم ،صمتت محتارةً 

أني نفسيا: يجوز  ةً وبٍّخثـ تيامسو م تصمت قميبلً صوتي؟ ى لإتتساءؿ: ىؿ تستمع  ،عينييا
 عجؾ، لكنني ال أقصد إال مساعدتؾ!أز 

لكني ال أممؾ ما  ،قد ترى أف لؾ مبرراتؾ ،كسير: لف أجبرؾ عمى الكبلـ تابعت بصوتٍ 
وحيف أراؾ قد تعافيت سأصمت، ولذلؾ سأعاود الجموس  ،أخفيو، ولذلؾ أرجو أف تتحم ؿ ثرثرتي

فقد تكوف خالتي بحاجة إلى  ،ف أتركؾ ألذىبواآل ،ما دمت صامتاً  إليؾ وستستمع إلي  
 مساعدتيا.
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 الرادع
 

لحظات احتضاره، حشرجة حنجرتو، إحساسو ا مجحوظي: وانعينا شاوش السجف تطارد
 رأسو، األنفاس التي لفحت صدغو. عمى تتالتي رب   بالكؼٍّ 

يرى الشاوش يستقبمو عند وصولو الرادع في تمؾ  ،تستعيد ذاكرتو مشاىد أياـ السجف
قبؿ تمؾ  .ية الحمراء مف دؼء مسكنو المشترؾالميمة، بعد أف انتزعو العسكر ذوو القبعات الحديد

وسجف  صدٍّؽ ما يسمعو عف اختفاء أشخاصولـ يكف يُ  ،يمة كاف يؤمف بالثورة وبعدالة رجالياالم
يتحدث بو الناس مف رؤية جثٍث ممقاٍة عمى أطراؼ المدينة ومجاري السيوؿ، يردد  امو ، آخريف
 .وحتى ليمةكسر باب مسكن ،«قد تكوف جثث خونة لمثورة ،ف كافا  و »دومًا: 

بأسابيع سمع مف إذاعة الثورة خبرًا حوؿ مؤامرة تحاؾ ضد قبؿ إلقاء القبض عميو 
الجميورية، وأف دولة مجاورة قد ضاعفت مف دعميا لممتآمريف عمى الشعب، مشيدًة برجاؿ 
الجيش والشرطة الحربية الذيف ألقوا القبض عمى عدد كبير ممف يخطٍّطوف لمنيؿ مف الثورة 

 س.وقد وصفيـ الخبر بالطابور الخام ،والجميورية
وقتيا تزايدت المعارؾ حوؿ صنعاء، واستطاعت بعُض قوى الممكية التسمُّؿ والسيطرة 

أثناء ذلؾ زادت نقاط التفتيش في  .ومياجمة قرى الضواحي المطمةعمى بعض جباؿ صنعاء 
حدثت سواتر ترابية وصخرية في الشوارع الرئيسية، وحدثت مداىمات لعشرات مداخؿ المدينة واستُ 

 مبلحقة عناصر التآمر. ساكف بتيمةالم
وىذه ىي المرة  ،«عف األنظار خذ حذرؾ وتوارَ »مف ييمس في أذف الممثـ ناصحًا:  جاء

فك ر بزيارة القاضي ومعرفة ما يدور، أخذ إجازة مف وظيفتو  .أحدىـفييا األولى التي يحذره 
ـ يمنحوه الوقت لكنيـ ل ،كمدير عاـ بوزارة المعارؼ، لـز مسكنو المشترؾ مع بعض زمبلء العمؿ

عسكر  ،خرج ليرى أشباحًا بعد أف ُخمع الباب ،ليمتيا أيقظتو ضجة غير معيودة .لزيارة القاضي
شاىريف بنادقيـ أشبعوه ضربًا وركبًل، اقتادوه ىابطيف عبر درج مكشوؼ، نوافذ الدور المطمة عمى 

ضابط باسـ  ،محوأوقفوه أماـ أضواء إحدى العربات، استعرضوا مبل ،الشارع ترقُب ما يحدث
سمو وعممو، طرح عميو عدة أسئمة أخرى، أعقبيا بعدة صفعات وركبلت، لينتيي اسألو عف  وجوال

َبت  األمر بعصب عينيو واقتياده عمى ظير عربة عسكرية تكد ست باألنيف والدماء، وقد ُصوٍّ
 فوىات بنادؽ العسكر عمى مف في حوضيا.

تتعالى صيحات، وقعقعة ،تتوقؼ العربة بيف فينة وأخرى ،ال يدري أي  الشوارع عبروا بيـ
 ليؤتى بأعداد جديدة إلى حوض العربة. ،رصاص

مت أسماؤىـ في أدخموىـ بعد أف ُسجّ  ،عرؼ بعد وقت أنيـ في السجف الحربي في القمعة
أقرباء أو أصدقاء يتـ االتصاؿ  ،كشوفات تتضمف بيانات كالوظيفة والعمر وعنواف العمؿ والسكف
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ف البيانات أف ال أقرباء لو أو صديؽلـ يصدّ  ،ـ عند الضرورة القصوىبي نقموه بعد فرزىـ  .ؽ ُمدوٍّ
قبيؿ أذاف الفجر إلى سجف الرادع، في تمؾ الميمة عرؼ الشاوش )المسوري( الذي استعرضيـ في 

ات حجرة مستطيمة، ال يزاؿ إلى المحظة يتذك ر تمؾ العينيف، وذلؾ الفـ الذي يجيد قذؼ الكمم
تمق ى عدة  ،حفُّو عساكرهي،يمطـُ ىذا ويبصُؽ في وجو آخر ،يسير أماميـ ،البذيئة والشتائـ المقذعة

أـ أنؾ نقرة  ،صفعات ساخرًا منو: وجو كالعجيف، وتتآمر، ثـ مف أيف تتنف س ىذه الرائحة المخزية
 متحركة؟ خراء

عبروا بيـ  ،القيود يسيروف بخطى رتيبة وقد تعالى صميؿ ،نشطت مطارؽ حمقات القيود
ارتفعت صرخات المساجيف بالترحيب  ،ُترى نجوـ السماء ،بيوًا واسعًا يفضي إلى باحات

أف ذلؾ نوع مف ترويض ، مع األياـ أدرؾ أصواتيـ الفرحة ،بَيره تكدُّسيـ ،والكممات الساخرة
 ،ولذلؾ يرتفع ضجيج وجمجمة القيود ليؿ نيار ،لـ تكف تمؾ المرابض في مستويات واحدة .النفس

ليمتو األولى افترش  .بالكاد يجُد مف يصُؿ مكانًا يستمقي فيو ،صخب العراؾ بيف فينة وأخرى
 ئةليكتشؼ أف تراب األرض وشقوؽ الجدراف ممي ،األرض ولـ ينـ بسبب رغبتو بيرش جسمو

 .ؤية سجناء يناموف في ىدوء ُيحسدوف عميودميت بشرتو، يتعجب لر أُ  ،(فْ تَ الكُ )بالقمؿ والبراغيث و
وأضحت لو طبقة تغطي أطرافو وبقية جسمو، طبقة  ميالي وقد اكتست بشرتو بموف داكفمرت ال

استعذب تمؾ  ،كم ما زاد سمكيا شك مت درعًا ال تخترقو مجس ات القمؿ والحشرات المستوطنة
 الروائح التي طغت عمى رائحة بيف فخذيو.

*** 
لـ ،بعض األسماءعمى العسكر  وصولو الرادع،كاف خبلليا يسمع نداءى معمرت أسابيع 

ظف  أنو مف المنسييف، أسعده ذلؾ وتمنى أف يكوف كذلؾ بعد أف الحظ  ،يطمبو أو يسأؿ عنو أحد
يصمت الجميع حيف ينادي  ع الميؿ إلى أثبلث،وز  وغالبًا ما يُ  ،مقدار شقاء مف ُيطَمبوف لمتحقيؽ

بيـ بعد ساعات  ايسحبوف مف يسمعوف أسماءىـ في الثمث الثاني، ليعودو  ،األسماءعمى دي المنا
 ،بيـ محموليف أو سحبًا لعدـ قدرتيـ عمى الوقوؼ أو السير وفوآخروف يعود ،وقد ُأدميت وجوىيـ

قمة مف يطمبونيـ في  ،يموذ بالصمت .رأسو دامعًا لشعوره بطعف رجولتو والبعض يعود منكساً 
تنيمر الدموع وىـ يودعوف مف  ،يعُـّ الفرح والبيجة بيف نزالء الرادع ،ساعات النيار، ليفرج عنيـ

 سيغادرىـ.
حيف يرتفع صرير  ،يدعو ا أال  يسمع اسمو بيف مف ُيطمبوف في الثمث األخير مف الميؿ

وما أف ينتيي العسكري  ،أثناء ذلؾتنكتـ األنفاس  ،مفاصؿ الباب يرتفع صوت مف يتمو األسماء
 ،يتخم ميا نحيب بعض المطموبيف ،حتى تعُـّ أصواُت التكبير والتيميؿ ممف لـ يسمعوا أسماءىـ

ة يمقوف وقم   ،عًا الجميع، والبعض ينتقي كمماتو ُمظيرًا جَمَده ورباطة جأشوالبعض يناجي ا مود  
والت، فاضحيف بعض الشخصيات وزعاماتيا لمقوى خطبًا في الوطنية، معمنيف ما قاموا بو مف بط
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وىـ يعرفوف أف  ،يخرج المطموبوف ليرفع الجميع أصواتيـ بالدعاء ليـ .الرجعية وخيانتيا لمثورة
 أرواحيـ سترتفع بعد حيف مف اقتيادىـ، ولف يروا بزوغ شمس يـو جديد.

تزع منيـ وىناؾ أوقات يدعو فييا شاوش السجف )المسوري( بعضيـ إلى مقيمو لين
شيادات أو وشايات عمى بعضيـ أو اعترافات كاذبة الستخداميا ضد شخصيات نافذة خارج 

 السجف.
 ،البعض بارؾ لو ،وىي المرة األولى التي ُيتمى فييا ،في عصر ذلؾ النيار سمع اسمو

فاحت رائحتو بعد أف كانت روائح السجف قد  ،وآخر يدعو لو بالفرج، اضطرب جسمو وتعر ؽ
صعد بو درجات مقيؿ  ،عَبر بو حجرة السبلسؿ ومدقة القيود ،اصطحبو العسكري بمطؼ ،طمرتيا

األحذية عند الباب،  بجوارأجمسو  ،تجاوز متكآتيا السبعة متكآتتالمسوري، غرفة صغيرة ال 
قفاؿ الباببأشار عمى العسكر  ،ةبينما المسوري يترب ع في زاويتو القصي   سألو  ،االنصراؼ وا 

 ،ثـ حدثو حوؿ طمبيـ منو إرسالو لمتحقيؽ ليبلً  ،الشاوش حوؿ ما ىو مقرر لو مف كدـ وطعاـ
فأنت وشريحة  ،أعمـ أنيـ غرروا بؾ:»قاؿ لو ،وأنو توسؿ أف يبقوه أيامًا حتى يرى ما يكوف منو
باب لكننا نغفر لمش ،البعض يقع في خديعتيـ ،الشباب مستيدفوف مف أعداء الثورة والجميورية

انبير في بداية األمر بما يسمعو، وأبيرت حواسو أكثر نظافة الغرفة وترتيب  «.عدـ تجربتيـ
ف في ترابيا وجدرانيا تَ أثاثيا، مقارنًا تمؾ المرابض باألسفؿ، حيث ترتع البراغيث والقمؿ والكُ 

ه في مطاىير ة األجساد وروائح الغائط فبل يميٍّز مف يدخميا بيف رائح ،وسقوفيا، وروائح ال تطاؽ
 ،فات اآلدمية، وأمسى النزالء يقضوف حوائجيـ في الزوايا وأطراؼ الباحاتالتي امتؤلت بالمخمّ 

وعف طبيعة  ،محاواًل تخميف ما وراء كممات الشاوش، حتى سألو عف عبلقتو بالقاضيوالشيخ
ى حالتؾ صمت ناظرًا إلى ىيئتو ثـ قاؿ لو بصوت عطوؼ: ُانظر إل .األعماؿ التي يوكمونيا إليو
تعرؼ كؿ  ولةالمسؤ ىؿ سأؿ أحد منيـ عنؾ؟ ثـ قاؿ لو: الجيات  ،وتخي ؿ ما ىـ فيو مف نعيـ

فقط عميؾ أف تكتب تقريرًا مفصبًل عف كؿ ما يربطؾ بيـ، وعم ا تعرفو مف أنشطتيـ وما  ،شيء
وما  ،وأيضًا عف تواصميـ بأعداء الوطف داخؿ اليمف ودوؿ رجعية خارجية ،يدور في اجتماعاتيـ

 .«أجيزة الثورة تعرؼ كؿ شيء»:ابتسـ المسوري مكرراً  .تصميـ مف أمواؿ وكيؼ يوزعونيا
فقط كاف مشغواًل بما أحدثتو بداخمو تمؾ  ،شعر بغبٍف حقيقيٍّ وىو يفكر في ما ُطرح عميو

أخذ  .وآخريف ال يعرفيـ ،وأناس اشتغؿ معيـ ،لقد ذكر لو أسماء أناس يعرفيـ بحؽ ،الكممات
 ؟يحدث نفسو: فماذا يعرفوف عني؟ ال يوجد ما أخفيو! أـ أف تمؾ تيويمات مف أجؿ اإليقاع بي

 لرفض، ليخرج صوتو الرقيؽ ىادئًا:ظم ت األسئمة تعتمؿ بداخمو، مترددًا بيف القبوؿ وا
 .ال أستطيع تنفيذ ما طمبتو -

 :صمت الشاوش لمحظات وقد تغيرت مبلمح وجيو
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ويمكنؾ اختيار  ،تذكر بأنيـ ينتظرونؾ لمتحقيؽ معؾ ليبلً  ،تفكيرسأترؾ لؾ فسحة لم -
 طريؽ الخروج!

 ليس عندي غير ما سمعتو. -
 :صرخ الشاوش بغضب

أينكـ؟ اسحبوا ىذا الربح وزيدوه  ،أيف العسكر .لقد أفسدت رائحتؾ طعـ قاتي ،قـ ،قـ -
 قيديف ومغمقة!

قد أعود :»وقؼ ناظرًا مف حولو، قبيؿ الثمث الثاني سمع اسمو بيف عدد مف األسماء
رأى المسوري يقؼ ممسكًا بورقة يتمو  ،سار تحفُّو كممات ونظرات العطؼ ،«، الدعاءألحكي لكـ

وىكذا حتى تـ توزيعيـ  ،والبعض لمداخمية ،المطموبيف لمشرطة الحربية، وآخريف لمبحث الجنائي
ىو الوحيد الذي لـ يوزعو المسوري  كاف ،لتقمُّيـ عربات في الخارج إلى الجيات المعنية بالتحقيؽ

 رمقو مبتسمًا: ،لمخروج بو
 ىؿ فكرت؟ لف تندـ إف طاوعتني! -
 فكرت! -
 ستخرج مف ىنا حرًا. -
 أنت حقير! -

لتستقبمو  ،بالراحة اً شعور  جمب لونطؽ تمؾ الكممة ولـ يعرؼ ما جدوى نطقيا، لكف نطقيا 
عمى عربة عسكرية صغيرة دوف غيره  هالعسكر الذيف طو حوا بو وأخذوا بضربو، ثـ حممو  أكؼُّ 

ؿ  يرافقو ثبلثة جنود، عبرت العربة ظبلـ الشارع، تمنى لو أنيـ ساروا بو مسافة أبعد حتى يكحٍّ
شعور دافؽ حر ؾ دموع عينيو وىو يرى قصر السعادة وسط غبش ليمة  ،عينيو بشوارع صنعاء

انعطفت العربة يمينًا مف جوار قبة المتوكؿ إلى  ،عر بروحو تعبر تمؾ اليالة البعيدةمقمرة، يش
مبنى قتادوه عبر بوابة ا وقفت العربة،،رأى بوابة المدرسة العمميةوقصر البشائر ،ميداف التحرير

حتى الدور ة، صعودًا عمى درجات عريض ،عرؼ بأنيالداخمية يزفُّو العسكر بالضرب والشتـيُ 
، «اتركوه»كرية مموحًا ببقايا سوط، صارخًا يظير رجٌؿ ببزة عس ،تركوه كومة بيف أرجميـ ،العموي
، أمسكو مف ياقة «انيض:»رأسو اقتربت منو أقداـ حامؿ السوط، طرقع بالسوط فوؽ ،تفرقوا

لعقيا  ،مد  سب ابتو، مسح قطرة دـ فار ة مف فمو ،قميصو، يتأمؿ وجيو، مس د عمى شعره بسوطو
 ،«مف أمركـ بأذيتو؟ ال يجوز التعامؿ مع الناس بيذه الطريقة!»رفع صوتو لمفراغ:  ،ماً مبتس

 ،سطح واسع «.ىيا سنصعد حيث نرى صنعاء مف مكاف عاؿٍ  ،يبدو أنؾ جائع»أمسؾ معصمو: 
بدت لو صنعاء مف ذلؾ المكاف أفقًا ُمعتمًا إال مف وميض  ،جدار قصير يتيح رؤية جزء مف الميؿ

أشعؿ  ،أجمسو أماـ طاولة صغيرة، ضوء باىت مف كو ة الدرج ،َصَمَت متوجساً  .أضواء متفرقة
التبس  ،«ىؿ تشرب؟!»صمت لـ يُطؿ:  ،بدأ يميز الزوايا، سيجارة، مد  لو بأخرى لـ يرفضيا
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سريعًا ما ظير  ،«الشراب والطعاـ»موجيًا صوتو لمفراغ: ؽ صف   ،لـ ينتظر إجابتو ،عميو األمر
ف ماىيتيما حتى صحنيف لـ يتبي  و )كدـ( ف يحمبلف باقة مف البصؿ وخبز الػمف فـ الدرج عسكريا

أردؼ  .قارورة وعدة كؤوسو وصحف فرخة ميروسة،  ،دعاه لتذوقيما )سحاوؽ طماط( حار
 معاممة العسكر.ىامس وىو يصبُّ كأسيف: أعتذر لؾ عف سوء  بصوتٍ 

 مد  لو بكأسو ىامسًا: ،يوكاف األمر يزداد تعقيدًا لد
 إال إذا اخترت طريقًا أخرى! ،ىذه الميمة ستكوف شاىدة عمى تأسيس صداقتنا -

 أخذ حامؿ السوط يرتشؼ كأسو ثـ التفت إليو:
 ! يمنحؾ شجاعةاشرب، فالشراب  -
 ال أشرب. -
 ة.أجسمؾ ويمنحؾ جر  ئيدف -

*** 
القميؿ منو يقوٍّي »: سو العشاء وجرعات قيؿ لوكمماتو إلى تمؾ الميمة التي شارؾ مدرٍّ نقمتو 

واصؿ حامؿ السوط: أتعرؼ أف أخو ة الشراب أقوى مف أخو ة البطف! ىيا  .ثـ أمست عادة ،«البدف
 اشرب لنكوف إخوة.

في  رائحة الثوـ والدجاجة جعمتو يمدُّ يده دوف وعي، فتؿ قطعة مف )كدمة( غمسيا
صف ؽ حامؿ السوط: اآلف  ،ارتشؼ جرعة ،لحـ الدجاجة ؿفت ،صحف السحاوؽ، فتؿ أخرى

 بؿ إخوة. ،أصبحنا أصدقاء
مد  لو بسيجارة بعد أف أشعميا، لـ  ،أخذ يمتيـ ما في الصحوف ،التقط الممثـ قطعة بصؿ

شعر بجمده  ،حامؿ السوط يتابع حركة يديو وفكيو ،شفط دخانيا وأضراسو تطحف ما يصؿ ،يمانع
، لـ يعد أمسى المكاف مألوفاً  ،قيقويودُّ أف يطفو، أطرافو تخؼ، رائحتو، لسانو يتنم ؿ ورأسو ت

 ىامسو حامؿ السوط: .أو برد يشعر بأي خوؼ
 أتود أف تقوؿ شيئًا؟ -
 ىز رأسو نافيًا! -

 ثـ قيقو وىو يغمغـ بكممات غير واضحة.
 آخر: اً لو كأس صب  

 شرب. اِ ُكْؿ،  ،أريدىا ليمة مشيودة -
 التفت إليو.

 لؾ. لكنؾ لـ تخبرني مف أنت؟ شكراً  ،أنا منتشٍ  -
 أنا شخص معجب بشجاعتؾ! -
 أعني اسمؾ. -
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 ال ييـ. -
 وكيؼ نصبح أصدقاء؟ -
. ،بالتفاىـ -  أنا أسألؾ وأنت تجيب عمي 
 ال أحب األسئمة! -
 .ىي أسئمة عادية ،ال تحبيا، أجب عمييا -
 مثؿ؟ -
 ما ىي طبيعة عبلقتؾ بالقاضي؟ -

 طاؿ الصمت بينيما.
 لـ تجب عمي ! -

 أومأ برأسو رافضًا الحديث.
 ومف كاف يحضر اجتماعاتو؟ -

 حرؾ رأسو عبلمة لمنفي!
 ( ولـ تستجب؟ِمْر إلييا الدعوة لمؤتمر )خَ  ـيتمف ىي أبرز الشخصيات التي وج   -

 كرر ىز  رأسو.
 أف أسمع صوتؾ! أودّ  -

 برأسو بالنفي وىو يرتشؼ ويزدرد ما تبقى عمى الطبؽ.أومأ 
ىمس ليـ بكممات:  ،لفظت الزوايا عددًا مف العسكر ،ؽ حامؿ السوطصف  

 حضروا الممؼ.،االممؼ
 لحظات ثـ ُوضع ممؼ أمامو:

ثـ عميؾ -ماّدًا لو عدة أوراؽ -ما دامت األسئمة تضايقؾ يا صديقي يمكنؾ قراءة ىذه -
 .حينيا نكوف قد انتيينا مف كؿٍّ شيء ،ةبأف تبصـ عمى كؿ ورق

التقط األوراؽ، حاوؿ تمييز كممات السطر األوؿ مف إحدى األوراؽ، تداخمت األحرؼ 
 .ولـ يستطع التقاط خيط القراءة

 مف الصعب قراءتيا! -
يًا ثـ عاد يتابع تقميب وىذه )األسطمبة(! قيقو عال ،عمى كؿٍّ حاؿ تنقصيا بصماتؾ -
 األوراؽ.

 تتبعيا أجوبة؟يبدو أنيا أسئمة  -
اقترب مف السراج وأخذ يقرأ بصعوبة، الحظ أف المحقؽ يتفر سو، قرأ الصفحة األولى، 

 تمتـ: وجد أنيا تديف أسماء كثيرة، بعضيا لـ يمتِقو وأخرى التقاىا ولـ يتعامؿ معيا،
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وياء القاضي صاحب فضؿ، أيعقؿ أف أشارؾ في كسر ظيره؟ أـ أف الصراع بيف األق -
 دومًا ما يكوف قرابينو الصغار؟!

بينما سرحت بو ذاكرتو إلى عيد ما قبؿ عاـ  ،صمت حامؿ السوط يراقب مبلمحو
قاضي )رئيس الديواف الممكي( بعد أف سمع عف الـ، ذلؾ اليوـ الذي ذىب فيو إلى مقيبلً ٕٜٙٔ

و في األعياد يذىب لتينئت ،تعاطفو مع أبناء ببلده )إب(، ومف يوميا أصبح يترد د عميو
)المدرسة ليوصي بعودتو إلى وظيفتو في والمناسبات الدينية. وبعد الثورة داوـ عمى الذىاب إليو، 

كاف ،العممية(، ثـ بعد عدة أشير تـ تعيينو في وظيفة مدير عاـ لمتعميـ في وزارة المعارؼ
 القاضي وراء ذلؾ.

ببعض مراجعات مف يصموف  التصؽ بعدىا بديوانو، يكمٍّفو ببعض األعماؿ ويعتمد عميو
وضباط ناقشوا  ومشايخإلى ذلؾ المساء حيف دعاه لحضور اجتماع ضـ  مجموعة وجياء  ،إليو

أوكؿ  ،فيو ُسُبَؿ التحضير لمؤتمر تصالحيٍّ إلنياء الحرب واالقتتاؿ بيف الجميورييف والممكييف
جمع وثائؽ المؤتمر،  ،دعواتإليو كتابة ما يدور، حفظ األوراؽ، إعداد قوائـ المدعويف، كتابة ال

 القاضي.  ىأبرزت قدراتو لد بذؿ الممثـ جيوداً . وتوثيؽ كّؿ ما يدور فيو
وىكذا  (،ِمْر ثـ كاف مؤتمر )خَ  ،نجحمؤتمر )عمراف( نجاحًا كبيرًا رغـ تبايف األفكار

 أصبح جزءًا مف حاشية ومساعدي القاضي.
يجد نفسو بعدذلؾ في وضع غريب، فيو السجيف، والمطموب منو أف يعد  تقريرًا يديف  اولذ

أو  ،في مجموعة مف رموز الثورة ومف بينيـ القاضي، وبعض الشخصيات التي لـ يقابميا يوماً 
 ة مسبقًا.يبصـ عمى أقواؿ ليست أقوالو كشيادة معدّ 

لـ يكف يعرؼ  ،نيض واقفاً  ،اجتاحو إحساس بالخوؼ، تعاظمت لديو مشاعر المسؤولية
 ماذا بعد النيوض، غير أنو مد  بالممؼ لحامؿ السوط:

ـَ ال  -  نكوف أصدقاء أو إخوة دوف بصمات!!ل
 غير أنو أشار بسوطو قائبًل بصوت قوي: ،لـ يتحرؾ حامؿ السوط، ولـ يندىش

 حتى نكوف أصدقاء البد أف تبصـ! -
 :وقؼ لمحظات ثـ التفت

 !!لف أبصـ يا صديقي -
إال أنو كاف ممددًا  ،ال يدري ما حدث بعد ذلؾ ،ُسحب ذلؾ السراج ،صف ؽ حامؿ السوط

طعـ الدـ في فمو، رائحة الوجع، سيقاف أشخاص يقفوف حولو،  ،بماء بارد فبلووجيو وصدره مبم  
ضجيج دوف تمييز، ضربات متتالية عمى رأسو، غاب عف الوعي مف جديد، لـ يَر ما حولو ىذه 

، جسده عار ،المرة  .ولـ يعد يميز المكاف، أنفو ينزؼ، أحد أسنانو األمامية، شفتاه، وجيو متوـر
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ـ عمى نفسو يبحث عف تفسير  ،صقيع مفاصمو ،حاوؿ النيوض، إحساس بوجع بيف فخذيو تكو 
 لما ىو فيو.

ستعد ا:»، ثـ ألقى بمبلبس عميوثقيؿ حذاءأحدىـ يركمو ب ،فوجئت عيناه بضوء مؤلـ
العربة التي أقم تو في الذىاب، عسكر  ،، سحبوه عبر درجات ال يعرؼ عددىا«ى الرادعلنعيدؾ إل

حممو  ،يتصرفوف بشكؿ عنيؼ، صوت مؤذف قريب، يحاوؿ فتح عينيو فبل يرى إال ضبابًا كثيفاً 
الحمد  »أغمض عينيو، سمع صوتو:  ،العسكر ليضعوه أماـ المسوري الذي كاف في استقبالو

حولو المساجيف، ترتفع  التؼ   ،سحبو العسكر إلى مربضو داخؿ السجف ،«عريس!عمى السبلمة يا
يرجو مف  ،عمى مسامعو أسئمة، كممات متداخمة، ىمس، يبحمؽ البعض في كدمات وجيو

، «، أرجوكـ اتركونيووني"اتركوو  :ثـ صرخ ببقايا صوتو ،محيطيو أف ينظروا بعيدًا وأال  يسألوه
 انتحب كثيرًا.

أوقفوه قرب باب مقيمو، نظر إليو مف  ،شاوشلتالي سحبو العسكر إلى مقيؿ الا في اليـو
ـْ  ،زاويتو، أشار عمى العسكر بأف يجمسوه عند األحذية ـَ ل صمت قميبًل ثـ نظر إليو بازدراء: ل

ا زاؿ األمر بيدؾ، وعميؾ ،ماسمع .تبصـ؟ لـ أظنؾ غبيًا بيذا الشكؿ! ال أحد غيرؾ سيتوجع
 إال إذا كنت تجد لذة في ما يصنعوف بؾ؟ ،تغيير مسار حياتؾ

حينيا صرخ الشاوش لعسكره: أعيدوا  ،لـ يتوقع سماع تمؾ الكممات، فض ؿ الصمت
 ، ىيا خمصوني مف رائحتو الكريية!الخر(خزقي)

مع مرور الميالي  ،تضايقو ىمسات المساجيف، نظراتيـ، البعض يتود د إليو، آخر ييدده
مساجيف، وآخر يتسابؽ عميو الباحثوف عم ف يمنحيـ الأدرؾ أف البعض يقتات مف تمبية رغبات 

 رتو حياة الرادع بحياة عاشيا في الحبس األبيض)نافع( تمتـ: ال أحد في منأى.ذكّ  .المذة القصوى
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 شارع السيسبان
 

في بعد أياـ أحس برغبة  .حووردة مف خمؼ الباب تطالبو بفت نقنقة ،ضاقت بو خموتو
، جمس يستمع إلييا، حديثيا فتح الباب،حتضار المسوريا، أف يتخمص مف مشاىد لجموس إليياا

يعيده منظر  .ليعود مواصبًل صمواتو باحثًا عف قَبس ،حوؿ مشاعرىا، تركيا تعتب وتتوجع يدور
يغمض عينيو رافعًا  ،عيني ذلؾ الشاوش مف جديد إلى جحيـ إحساسو بالذنب، صوت أنفاسو

 عم و يتغم ب عمى تمؾ المناظر واألصوات. ،صوتو بتبلوة ما تيسر
أحكـ  ،نتظر مغيب الشمسا،ر أف يخرجميبًل، أف ييرب مف جحيـ مشاىد االحتضارفكّ 

 ،عتمة سوؽ البقر ،لـ يستجب لكممات الخالة وردة وىي تدعوه لمحديث إلييا ،المثاـ حوؿ وجيو
لكنو وجد خطواتو تقوده ليبتاع حزمة قات مف شارع ةلـ تكف لو وجي ،أزقة صنعاء الحجرية

وقؼ محتارًا، تذكر مضايقة  ،عامرأبو خفؽ قمبو حيف وجد نفسو أماـ باب سمسرة  ،)السبحة(
، وجد «أيف سأذىب؟ أريد مف ينادمني، أف أسمع ما ينتشمني، مف يحكي»، يسأؿ نفسو: توأسئم
 تي تجمب لو الجنوف.أخؼ مف الوحدة التمؾ األسئمة أف 

يتنفس دخانيا  نارجيمة طويمة والعظمي وحيد، تصاحب ،أضواء الفوانيس باىتة ،دخؿ
 ر دمامة وجيو:فاتحًا فمو بابتسامة لـ تغيّ  ،ما أف رآه قادمًا حتى نيض فاردًا ذراعيو ،بشكؿ عبثي
عدة مرات،  لمضايقتؾ، فكرت بؾأني عاتبت نفسي ؽ ، ىؿ تصدّ أصيؿ وا أصيؿ  -

 ،،لكني ال أعرؼ مستقرؾ وال أعرؼ عنواف سكنؾ، أف أعتذر مف مضايقتي لؾفكرت أف أزورؾو 
أما زلت  -كئوت  عداد مُ إلعامؿ السمسرة ب مشيراً  -ىيا اجمس ،ورسوؿ ا أني فكرت فيؾ كثيراً 

 أو قيوة قشر؟ ، شاي ممب فتخفي وجيؾ؟ عمى كؿٍّ ال عمينا، ماذا تشرب
 ناوؿ القات معًا.أف نتأريد  -
أشار إلى  -انظر ،أمرؾ غريب، في الوقت الذي يكوف الناس قد اكتفوا تبدأ أنت -

 لقد غادر الجميع. -صفوؼ المتكآت
 ىذا قاتؾ وقات صاحبؾ. -

 التقط غصنًا مف بينيا أخذت أسنانو تموكو، رافعًا صوتو: ،وضع األغصاف عمى حجره
نصرؼ قبؿ لحظات وأظنو سيعود، ،اما لصاحبي نصيب ،وا قات يستاىؿ السمرة -

د التخزينة، والمي خر بيا با نجدٍّ  ،بسرعة عمٍّر النارجيمة -مشيرًا لعامؿ السمسرة - ...ىيا يا
 يعمرىا.

 جمسا متجاوريف، لـ يُدـ الصمت بينيما حيف بادره الصبري:
 عسى عمومؾ طيبة؟ ،أرى في صوتؾ شيئًا مف الكآبة -
 أبدًا. -



36 
 

وبعضيـ ،اءيطمقوف عمي  الحك   -ىز  الممثـ رأسو بالموافقة -عرفتؾ تجيد اإلصغاء -
ألني أتحدث بشكؿ مستمر، أما إذا تناولت القات فبل يطيقني إال شاعر الثورة،  ،يصفني بالميذار

جرد حكاية تمشي مفأنا ياصاحبيأرى كؿ فرد  ؿ،وأنت عميؾ إذا أردت أف تصاحبني أف تتحم
وكؿُّ مف حولؾ مجرد حكايات،  ،أنت أيضًا كذلؾ ،نا حكاية أو قد أكوف حكاياتعمى قدميف، أ

ما نيا سريعاً لكقد يضطر البعض إلخفاء أوجاعو  ،وفي تمؾ الحكايات البمسـ ألوجاعنا ومتاعبنا
حكيا بمزاجؾ، اضحؾ عمييا اِ  لديؾ أوجاع أوىموـ تفإف كان ،تقوده لمجنوف أو قد تقضي عميو

ال تتركيا تمتيمؾ، تقتؿ  ،عمى مبلمحؾ وعيونؾ وصوتؾ وال تجعميا تطف ،قبؿ أف تضحؾ عميؾ
 حكيا قبؿ أف تحكيؾ!اِ قمبؾ، 

لكنو فضؿ السكوت حتى ال يجد  ،تنفذ إلى أعماقو أنيا، أحس ب لكمماتو الساحرةتعجّ 
 جًا يبوح بما يكتـ.رَ دْ نفسو ُمستَ 
س نفٍّ ،أخرج ما بداخمؾ، ىيا ياصاحبي أصمت وأسمعؾسالميمة لف أزعجؾ بأحاديثي، -

سر وفوؽ مفارش ال لما يجتمع الناس عمى مصاطب السماا  عف نفسؾ. القات يحمو بالمنادمة و 
 المناظر والمفارج.

 جئت ألسمعؾ. -
 ر.يبدو أف مزاجؾ معك   -
 .يعني -
 يات؟اىؿ تعجبؾ الحك -
 .باإليجابرأسي ىزّ 
حينيا  ،الرغبة بالحديث سفري إلى عدف، وأنتظر أف تتأجج لديؾحكاية أحكي سإذاً  -

 ،قاطعني واحِؾ.شعرني برغبتؾأ
، حيف وصمتيا سكنت مع أناس مف منطقتنا في )الشيخ عثماف( اشتغمت في  ،عمى كؿٍّ

بعد حيف  .ثـ عممت مع مف يشتغموف بتفريغ السفف،تفريغياالبداية معيـ بتحميؿ )البوابير( و 
نحثُّ  ،)دكة معبل(، نصعد السفف ونيبطتوسط لي أحدىـ ألشتغؿ مراقبًا عمى عماؿ التفريغ بػ

 اليمـ ونشحذ النفوس.
أسمع  ،كنت ضمف مجموعة مف زمبلء العمؿ، في ذلؾ الوقت لـ أكف قد عيرت بامرأة

أرجو البعض  ،ألف أكوف فحبلً  مف حولي يتحدثوف عف مغامراتيـ، عف الحب فأشتعؿ رغبةً 
اكتفيت بمذة استماع  ،عادؾ )فاسخ( :اصطحابي إلى إحدى النساء لكنيـ يردوف عمي  بقوليـ

وصور  ،وات الخياؿ واألحبلـاتمؾ الحكايات التي كانت تحمٍّؽ بي في سم ،حكاياتيـ الغرامية
ألححت وظممت ألحُّ عمى أحد رفقاء  .لفاتنات نحصؿ عمييا مف العامميف فوؽ السفف زادتني جنوناً 
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غرائي مشترطًا عمي  ، ليستجيب إلأغريتو بأني سأدفع ما عميو دفعو ،العمؿ أف يصطحبني معو
 .اصطحبني إلى حيث يذىبوف ،عدـ البوح ألحد بذلؾ، فأنا كما يقولوف ال زلت فاسخاً 

ه مف عمى ظير السفف لـ أكف قد ذقت الخمر بعد، رغـ أننا نحصؿ عمى بعض قوارير 
ينا حتى يذىب عني الحياء، كاف نصحني رفيقي أف أتناوؿ القميؿ منو قبؿ توجُّ  .ونقوـ ببيعيا

نفسي، في ما إف ارتشفت أوؿ كأس حتى انتشيت وأحسست أف عمي  أف أعبٍّر عم ا يجوؿ صادقًا، 
، زاد يا طائرة طيري عمى بندر عدف»جرة الذي أقم نا أخذ يغني معي سائؽ عربة األ .وأف أغني

 .«اليوى زاد النوى زاد الشجف
أخذت أبحث ، دخؿ بنا السائؽ شارع السيسباف ،سعد( )داركانت وجيتنا )الشكمة( بػ

فبل توجد مباٍف عالية أو بساتيف  ،لـ يكف كما تصورت ،ماسحًا بناظري عف تفاصيؿ شارع الغراـ
مف سمعت  لـ أرَ  ،مجرد أكواخمتراصة، أطفاؿ وكبلب وقطط، حفر مياه آسنة ،وزىور نضرة

صؼ مف المنازؿ، أو أنيا  :ر المجبلتومف أشاىدىف في صو  ،عنيف في مغامرات رفاؽ العمؿ
ما إف رأيننا  ،غرؼ، عمى أبوابيا نساء شبحي ات كبيرات في السفٍّ يحاولف أف يبديف بغير واقعيف

ينظر  .ىنديات وسود وجبميات ،حتى أخذت كؿٌّ منيف تعدٍّد مياراتيا وقدراتيا عمى اإلمتاع
قاؿ منتشيًا: ما عميؾ إال أف تختار! قمت  ،ي  صاحبي إلي  مبتسمًا، محاواًل اكتشاؼ الرغبة في عين

 و يقرص كتفي: بعد أف أطمئف عميؾ!لو: وأنت؟ رد  وى
جمست عمى عتبة بابيا صامتة، أشرُت لرفيقي بسعادة إلييا: أنا  ،إحداىف لفتت انتباىي
فقط سرت نحوىا  ،ما بعدف ا، تركتو دوف أف أسألو ععًا باتجاىياخترت وانتييت! دفعني مشجّ 

أمسكت بيدي،  ،ما إف اقتربت منيا حتى وقفت تنظر إلى وجيي صامتة .ختبلفياادعوني نداء ي
سحبتني خمؼ ستارة بابيا، أجمستني عمى سرير في غرفة صغيرة عم قت عمى أحد حوائطيا 

باب إلى الداخؿ يبدو أنو باب حماـ، مشجب عمى الحائط عميو عباءة  ،عمييا صورتياورقة
انشغمت عني بخمع  ،لـ تغمؽ الباب الخارجي، اكتفت بالخرقة المنسدلة ،سوداء وثوب شفاؼ

رفعت ساقييا بآلية  ،تمد َدت عمى السرير ،مبلبسيالتقؼ بجسٍد شمعّي، صدر وافر وبشرة لبني ة
يا. ،وصمت مريب  ليبدو دغميا منفرجًا،كما لو أف ذلؾ الجسد ال يخصُّ

ظم ت بوضعيتيا تنتظر،  .رج فاغر فاهف ،ىي المرة األولى التي أرى فييا جسد فتاة
 ،أتأمؿ تقاطيع وجييا، أحاوؿ أف أفيـ ما يدور ،أخذت غرائزي تتجي ـ ،عيناىا مصوبتاف لمسقؼ

ظم ت  ،مددُت أصابعي، لمست إحدى حممتييا، مس دُت تكويرة ثديييا، داعبُت سر تيا، نزلت قميبلً 
 ،يأتيا، تضاءلت رغبتي وضمر اشتيائيعمى وضعيتيا، لـ تستجب لمبلمستي، لـ تغير مف ى

حؿ  بداخمي إحساس غريب، أنا مف تستثيرني الحكايات، والصور أجمس وكأني لست أنا،نيضُت، 
ي عمى حافة بجوار أخذُت بذراعييا، أجمستيا  ،غطيُت عرييا ،سحبُت مبلبسيا مف عمى المشجب
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ت(، لمعت عيناىا بالفرح وىي السرير، نظرت إلي  بببلىة، أمسكُت بكفٍّيا وضعت عدة )شمنقا
 احتضنت رقبتي وقب متني،عادت تتعرى. ،تنظر إلى كفٍّيا

خرجت تائيًا أتمم س  ،أخذُت ُألبسيا ثيابيا، نظراتيا أوحت لي بببلىة ،لـ أسمع ليا صوتاً 
 ،سرت بعيداً  ،نسيت لمحظات المكاف والزماف، أصوات المتحذلقات، لـ أنتظر صاحبي ،طريقي

وقفت أفكر فيما أنا فيو، في تمؾ الفتاة، عرييا، نظراتيا،  ،وعيي المجاور أعاد إلي  زحاـ السوؽ 
 كؿ ذلؾ شغمني أثناء عودتي إلى حيث أسكف. ،وضعيتيا، ابتسامتيا، صمتيا

*** 
أسمع  ،ف تحكي لي حكايتياأبحث عم   ،بعد ذلؾ اليوـ عرفت طريقي إلى شارع السيسباف

 ،ف زارني أتحداه أف يزور أخرىإكالديؾ ال يكتفي بواحدة! وأخرى: حداىف: يبدو أنو إتعميؽ 
 ما يشاء؟ ف  خمٍّ  ،تائو! خاب ظنكف وثالثة: يبدو أنو غرٌّ 

 بأصوات صاخبة:
 أرسميو وسيفعؿ ما يريد!  ،أو نكاح القرود ،نيؾ البيائـ :يريد ما يريد كمو بشمنقاتو-

 رفعت مف أمامي صوتيا:
 !ىاليبم بيسألني عف حكاية البنت -

 ردت عمييا وقد رفعت ضحكتيا:
يخزيو ا، فكرناه فحؿ، قولي لو ىانا شراميط محترمات! شارع لمنيؾ مالو وما  -
 لمحكايات!

 بكفيا، ثـ تقدمت تيزني مف كتفي. قالتيا وىي تقشع ثوبيا لتضرب مؤخرتيا
 ىؿ سمعت، ما عندنا حكايات. -
 قمت ليا: 
 سأعطيؾ ما تريديف. -
 صمتت تتأممني ثـ قالت: 
 ادخؿ وسأنيكؾ نيؾ ينسيؾ كؿ الحكايات! ،بطٍّؿ تناحة ،شوؼ -
 ثـ! ،احكي لي أوالً  -
 لكف لماذا الحكايات؟ -
 أشعر بمتعة وأنا أستمع! -
ذا  -  ؟دليتؾ عمى مف يعرؼ حكايتياوا 
 ُاطمبي. -
 ة؟عشرة شمنقات، وسأدلؾ عمى الَحجّ  -
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يبدو أنيا أقدميف في  ،كبيرة تزورىف بيف فينة وأخرىامرأة : التقيت بمف دلتني عمييا
 ،ليا غرفة في نياية الشارع،ميز منذ سنتيف كمراقبة عمى مرتادات الشكمةكختارىا اإلنا،السيسباف

تتحرى مف  ،تقوـ بتدويف معمومات كؿ وافدة جديدة ،تحضر يوميف في األسبوع، تستمع إلييف
 تراخيصيف وسبلمة فحصيف الدوري.

 إلي   غرفة التي تزاوؿ عمميا فييا،وقفت أرقبيا، حيف لمحتني ابتسمت مشيرةً دخمت ال
 بالجموس، نظرت إلي  مميًا:

 تفضؿ! -
 لـ آِت إليؾ شاكيًا! -
 وماذا لديؾ؟ -
 جئت كي أسمعؾ! -
 ما تسمع؟ -
 حكايات! -
 أي حكايات؟ -

ذلؾ ليس مف مجاؿ  أفّ لي  بتسمت موضحةً اتمؾ الفتاة، ا أثارتو لدي  ليا عم   وضحت
وقد أشرف أف أتجو ،أني جربتأخبرتيا  .بحث عف حكاياتيفأونصحتني أف أتجو إلى مف  ،عمميا

 فنفيت.، مف شخص إلييا.سألتني إف كنت مرسبلً 
دعتني إلى زيارتيا في  ،بؿ خمسة شمنقاتاوافقت عمى أف تحكي لي حكاية تمؾ الفتاة مق

 بعينو. اً حددت لي يوم ،مسجد العيدروس بكريتر بجوارمنزليا 
بحذر  «.ىذا بيت الَحجة»روف إلى نصؼ باب لسور مف الصفيح يشي ،أطفاؿ يسابقونني

كوخ مف الكراتيف واأللواح  ،ساحة متربة، بقايا أخشاب وعمب صفيح ،دفعت بابًا متيالكاً 
عدة قطط متماوتة تحت  ،ادة مف حباؿ السعؼتمتصؽ بو سقيفة تتكئ تحتيا قعّ  ،المتداخمة
 ،رفعت صوتي .أكواـ مخمفات أسبلؾ وقطع حديد وأخشاب متداخمة بمحاذاة السور ،القعادة
بوجو  جارة تطؿّ  ،يتأممني أطفاؿ عند الباب ،وأشعة الشمس تنسكب مف عمو )شمساف( ،كررت

ة تراجعت بني   ،يبدو أف الوقت مبكر .تنظر إلي  ببل مباالة ثـ تختفي ،نؤوـ مف خمؼ السور
مددت ليا أكياس خضار  ،ظيرت مف خمؼ غرفة الصفيح ،صوتًا يدعوني سمعت ،الخروج

ثوبًا  تسير متجمببةً  ،بيدىا المعوجة أمسكت بمعصمي وباألخرى ما ناولتيا ،وفاكية وخميرًا ساخناً 
 بوجو غير وجو األمس تتأمؿ وجيي: ،أجمستني في ظبلؿ السقيؼ ،أبيَض 

 .با نترّيؽ سوا-
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مؤلت  ،عادت لتضع أمامي فناجيف قيوة وخبز خمير ،لـ تغب كثيراً  ،ىززت رأسي موافقاً 
ت مف عينييا ابتسمت بطيبة ُأـ وقد صبّ  ،مددت ليا بشمنقاتيا ،فنجاني لتتصاعد رائحة البف

 مسحة براءة لـ ألحظيا باألمس: ،نظرات عتاب
 ؟خذ منؾ ماالً آبأكياس الفاكية والخضار وفوؽ ذلؾ تريد أف  أتيت إلي  محمبلً  -
 لكنو الشرط. -
 لقد حممت يداؾ أكثر مف الشرط. -

ومف ذلؾ اليوـ عرفت طريقي إلى بيتيا أزورىا، أحمؿ إلييا القميؿ مف الفاكية والخضار، 
بحكاية تمؾ الفتاة الشمعية بؿ أخذت  لـ تكتؼِ  .اوؿ الفطور والقيوةننت،وأحيانًا بما تجود بو السفف

الفارات مف قسوة ،ر ظمـ األىؿ وعسؼ وتسمط الرجاؿيات الياربات إلى عدف مف جو اتحكي حك
 وأخرى أضحكتني. ،وشدة حياة الجباؿ، حكايات دمعت ليا عيني ىالصحار 

 سمعني إحداىا.أ -
 ميًا:مصمت العظمي 

الفارة بعد أف نوى أبوىا  ،سأقص عميؾ حكاية فتاة بدوية ىاربة مف المناطؽ الشرقية -
عود أو ترحؿ إلى ببلد تفي بادئ األمر بأنيا ستقضي أيامًا قميمة ثـ  ةً ،معتقدتزويجيا مف مسفّ 

ولـ تعد تفكر بببلدىا ولـ يعد يستيوييا شيء مف  ،مع مرور األياـ نسيت أف ترحؿ .أخرى
، تسعى لتحصؿ عمى اً كاف أمرىا غريب. رغـ أنيا لـ تينأ يومًا في عدف لكنيا أحبتيا ،الماضي

 ،جميعيـ ينفروف منيا بعد أوؿ فراش ،مف يروؽ ليا جسدىا تمنح ،تتقرب مف الرجاؿ ،زوج
مؿ تأف تتركو حتى تك ،أف تتناسى متعتيا لترضيو ىو ،حاولت مرارًا أف تتماسؾ لحظات المتعة

 ،يسيطر عميياشبؽ جامح ،ما أف تعتمؿ غممتيا حتى تشتعؿ روحيا ،لكنيا لـ تفمح قط ،متعتو
ال  ،لى كائف شرس ال تستطيع السيطرة عمى نفسيافي لحظة تتحوؿ إ ،تتغير مبلمحيا وصوتيا

 كثيرًا ما فكرت باحثةً  ،وال تمؾ القدرة عمى العراؾ ،تعرؼ مف أيف ليا كؿ تمؾ الكممات الجارحة
لتجد أنيا ،صباىا ،طفولتيا األولى ،تسترجع ماضي أياميا،عف بدايتيا األولى ،عف جذور محنتيا

مف  اً مستمر  اً ىروب ،أنيا كانت وأسرتيا يعيشوف خوفًا دائماً  ةوما يجعميا مختمف ،صبية ةكأي
الحروب بيف  تنشب فجأةً  ،أفراد أسرتيا دائمو التنقؿ والبحث عف موطف أماف لمواشييـ ،الموت

حكت لي ذات  .بار الماءآمثؿ التعدي عمى حدود المراعي أو  ،القبائؿ ألسباب بسيطة
 ،ذلؾ اليـو الذي تجمعت ضدىاعدة قبائؿ لمحاربتنا إلى ،قبيمتنا كانت مرىوبة الجانب:»مساء

 تحرقأُ  ،نتيت أسرتي بعد ذبح أبي وأمي ضمف مذابح طالت تجمعات قبيمتناا ،انفرط عقد قبيمتنا
مف أمر الزواج بذلؾ الكيؿ. فررت مف الموت ومف  ألجد بأني في حؿٍّ ، يبت المواشيونُ  مساكننا

لـ أسأؿ إلى أيف أفر؟  ،طريؽ ال أعرفيا ،بشيء لو، غير مفكرةٍ  اً تابع ئاً شيخ طاعف يعتبرني شي
في تمؾ األثناء تناوب عمي  طواؿ الطريؽ اثناف مف  .كؿ ما كنت أفعمو ىو أف أسير مع مف سار
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عانيت مف جراحي طيمة  .حتى وصمنا مدينة )ساحمية( عمى تخوـ الصحراء ،دماء وآالـ ،الفاريف
مخموقات قساة ال  ،كاف الجميع ينظر إلي  ككائف مباح ،افيـظممت أتجنب الرجاؿ وأخ ،أياـ

أشير في تمؾ المدينة تذوقت مرارة  ،يكفي أف تمتقي عيناي بعيني أحدىـ حتى يبلحقني ،يرحموف
، إلى ذلؾ الصباح الباكر حيف لمحت أحدىـ يتبو ؿ خمؼ أحد األكواخ ،أفعاؿ الرجاؿ المؤلمة

 ،في حجمو مف قبؿ لـ أرَ ، شيئًا بيف فخذيو يمتصؽ باألرض رأيت ،أنو كاف يواجو الشمسأتذكر 
قضيت بقية النيار  ،ر وضعولـ يغيّ  ،كنت أتأمؿ دوف خجؿ ،أـ يتدلى منواً ال أعرؼ ىؿ كاف نابت

عيناه  ،أراجع مبلمح ذاكرتي يف األكواخ،سرت الحقًا أبحث عنو ب ،وذلؾ الشيء ال يفارؽ مخيمتي
أستحضر شكؿ أنفو  ،كميـ يتشابيوف في مبلمحيـ ،أبحث عنوظممت  ،روحي إلىالمتاف تسربتا 

أو بيف  ،ـ شيء الرجؿأتساءؿ: ىؿ ىناؾ عبلقة بيف حجـ األنفوحج ،شفتيو الغميظتيف ،الطويؿ
رأيتو يقؼ  ،زتو بيف صؼ مف بائعي الحطبدخمت ساحة السوؽ، وبالفعؿ ميّ  ؟شفتيو غمظة

 ،صؼ يقابمو مف بائعي الحصير وأواني األكؿ الخشبية ،واضعًا إحدى قدميو عمى حزمة حطب
تسولت رضاه  ،لـ يعرني انتباىاً  ،عينيو عيني في أـّ  مركزةً  ،ودومًا رسوؿ العاشؽ ناظراه

 ،جعمت فمي يموؾ الكممات وعيني ال تفتر مف االلتصاؽ بعينيو ،تقمصت دور شارية ،بابتسامة
اصطحبني إلى  ،فزت بو في ذلؾ اليوـ ،الكبلـوسريعًا ما استجاب وصار يأخذ ويعطي معي في 

يتو  ،وأظنو كاف يعرؼ قيمة ما يحمؿ ،أني كنت متميفة لخوض التجربة معوأتذكر  ،كوٍخ ناءٍ  عر 
ىي المرة األولى التي تفقدني  ،وكانت روحي تدفعني دفعاً ، كاف خبيرًا في مبلطفتي ،وعر اني

 ،أصرخ مؿء حنجرتي إلحساسي بو ،دفعوأخذت بيدي أ ،اعتميتو ،مداعبة األصابع صوابي
 ،لعابو ،أنفاسو ،تمرير فمو ،أخذ بمبلمسة جسدي ،لـ يتسرع ،أضرمت روحي ،ؿ وجيوانكفأت أقبّ 

رويدًا رويدًا أخذت أشيؽ،  ،ألـ ممزوج بمتعة قوية ،أقنعت نفسي بتحمُّميا ،شعرت بحرقة ألـ
 ،ولـ تكتِؼ روحي حيف حركت أطرافي لتغرس أظافري في صدره ،أنفاسي تتقط ع، أصرخ بشدة

سيؿ مف الصفعات عمى  ،أرضع سائبًل لزجًا، سائبًل دافئًا، أيقظني بصراخو ،أسناني بوجيو
 ،فمي يمضغ دماً  ،ثـ تركني ممسكًا بوجيو يعوي لتستيقظ ذاكرة حاسة لساني ،وجيي، ركبلت

مددت يدي  ،أستعد ألي فعؿ عنيؼ منو ت مرعوبةً متكو   ،وجيو يقطر دماً  ،زالت غشاوة عيني
ر صفعي وركمي ،دـ دافئ بيف فخذي ،أبحث عف مكامف لذتي  ،نظرات احتقارإلي  ناظراً  ،كر 

 أسناني قد خضبت صدره وذراعيو.و وأف أظافري  ،عرفت في ما بعد أنو لـ يقطؼ ذروة لذتو
*** 

مرة  .دًا إف عاد ووجدني فسيقتمنيلكنو تركني ميدّ  ،ني لـ أكف أناإحاولت أف أقوؿ لو 
نما  ،ألكتشؼ أف تمؾ اآلالـ قد تحولت إلى رغبة دائمة ،بعد أخرى تتعاظـ رغبة سكنت أعماقي

لني مف فريسة إلى صياد، جميعيـ يبدأ معي كصياد، ليفاجأ بأنو الطريدة ، بداخمي شيء حو 
 ،دة ثـ أعرؼ متى أفاجئو كصيادةاّل ىو، أجيد تمثيؿ دور الطريإ أف الرجاؿ جميعيـ ُسذ جعرفت 
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ولـ يعد يرضيني أي رجؿ، كميـ يأتونني كفرساف لينقمبوا  ،متعة ما بعدىا متعة ما قبؿ الفراش
 أتركيـ خائري القوى. ،نعاجاً 

أتذكر يوـ غادرت سواحؿ مدينة حضرمية، كنا عمى مركب في عرض البحر، دعاني 
ناه قبؿ وقد اختار فتى صغيرًا لـ تردعو دموعو رأي ،لـ يكف مف فاصؿ بيف الركاب ،قائد المركب
أمر مساعديو أف يمزقوا  ،وىكذا حيف طمب مف سبقتني ،أخذ يموطو منتشيًا بصراخو ،وال نظراتنا
 ،إحداىف قاومت .ما يشاء، يمارس متعتو أينما يشاء وكيفأف يثبتوىا في وضع معيف ،مبلبسيا

ىف أف تتعرى ايطمب مف إحد ،ؿ الميؿ حيف يثمؿيزداد عبثو مع دخو  .ُرميت عمى الفور في البحر
يمنح مساعديو  ،يضـ يديو ليجمعو ثـ يغسؿ وجيو ،وتتبوؿ واقفة، يصرخ منتشيًا لشخشخة بوليا

صحيح أنيـ لـ يكونوا يتمتعوف بالتفاصيؿ الصغيرة لكننا كنا نشاىد ما يقوموف بو لتكمؿ  ،بقاياه
 عقولنا ما ال نراه.

ولذلؾ تخيمت مف في المركب وىـ يتابعوف ما  ،جماحو مداه فكرت أف أمنح ،جاء دوري
استمتعت بشيقاتيـ لمرأى جسمي  ،تعريت كما ُطمب مني دوف تردد ،تشاركني عيونيـ ،يدور

رفعت صوتي بأغنية حفظتيا،أسترؽ  ،معف في إظيار ما خفي بيف فخذي ومؤخرتيأُ  ،الصغير
 ،لـ يكف ربُّ المركب في كامؿ وعيو حيف أخذ يتعرى ،النظر إلى تمؾ العيوف التي تزيدني جنوناً 

أسكتوا ىذه :»، صرخوفي القميؿ يخمع بنطالو ،في المرات السابقة يكتفي باستخداـ فمو أو أصابعو
وشيئًا فشيئًا خمدت قواي  ،أتمو ى أرضاً  ،، لتفاجئني سياط ثبلثة مف معاونيو تسمخ جمدي«الممعونة

لكف  ،ال أعرؼ كيؼ ،اشتعؿ الكامف بداخمي ،خصوصياتييدعؾ خصوصياتو ب ،لينبطح فوقي
أحسست  ،لـ أعد في وعيي وال أدري ما أنا فيو ،صوتي ارتفع لتمزؽ أظافري وأسناني ما طالتو

ىي المرة األولى التي أشعر بمذة  ،صفع ،ركؿ ،سياط بأيٍد خبيرة ،بمسع محرؽ عمى جسدي
لـ »، زجره قائبًل: «نقذؼ بيا لمبحر»ارب: ، قاؿ أحدىـ يخاطب رب القوقفوا يتشاوروف ،الضرب

بآالمي أـ مف  مة ال أدري أئفّ ، أشرقت شمس أفؽ البحر وأنا ممقاة مكبّ «دوىاقيّ  ،بعد أتمكف منيا
حيف  ،لـ يتركوا خرمًا إال واستقصوا منو مرارًا حتى أدموني ،تمؾ المتع المتعددة التي نمتيا منيـ

 ،الحظت كممات ونظرات إشفاؽ مف حولي ،كوني مكبمةفكوا وثاقي تمنيت في سري لو أنيـ تر 
 سددت مسامعي حتى ال تفسد كمماتيـ المشفقة متعتي التي اختزنتيا. ،أغمضت عيني  

 ،كنت دومًا في شوؽ أف يكوف لي زوج ،في عدف عرفت رجااًل ُكثر مف أبناء جمدتي
تخرج في  ،لتدمر كؿ شيء تنيض فجأةً  ،وح تسكننيلكف تمؾ الر  ،أخطط ألتممكو ،أنتقي بعضيـ

بني لحظات الذروة فيختمط صراخي بحركة أظافري تغيٍّ  ،ذروة متعتي لتحولني وحشًا دموياً 
فما أف تحركني تمؾ الروح حتى  ،ولـ أعرؼ أف أحدىـ وصؿ إلى ذروة متعتو يومًا معي ،وأسناني

وىو يحاوؿ جاىدًا  ،ةودومًا أرى طريدتي منكسرة ذليم ،أعترؼ لؾ بأنيا ليست قوتي ،أقاتؿ بقوة
ثـ يقؼ ليتمكف مف ركمي ليتحوؿ صراخي إلى  ،يمجأ لصفعي وشتمي ،قيري فبل يستطيع السيطرة
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طبلؽ الشتائـ التي أستفز بيا رجولتو ليثور أكثر ،عويؿ ممتع أخرج بعدة  ،أنيض أبادلو الصفع وا 
مع نفسي، أبكي أجمس في خموتي  ،ودومًا سعيدة بما نمتو ،كدمات وخدوش عمى جسمي المدمى

 بحرقة مستعرضة تمؾ المحاوالت لكسب حب أحدىـ.
إلى ذلؾ اليوـ الذي ضربني أحدىـ ضربًا تجاوز المتعة إلى كسر ذراعي، وكسر أحد 

ة كبيرة عمى رأسي أطوؼ أسرح بصرّ  كنت حينئذٍ  ،يوميا لـ أكف قد امتينت بيع جسدي ،أضمعي
وكانت إحدى طرقي  ،أبيع ما تحتاجو النساء مف أمشاط وخواتـ ومشابؾ ومبلبس داخمية ،البيوت

يشتري  ،يسألني عف جديدي ،الحظت أف عامؿ الفرف يبتسـ ليستوقفني بعدىا ،مف أماـ فرف خبز
ؿ أبناء دومًا أفضّ  ،لـ أفكر فيو رغـ تمطفو معي ،وىكذا في كؿ مرة ،لخطيبتو ما يراه مناسباً 

د المرور مف أماـ باب الفرفلك ،جمدتي يومًا فاجئني بإرجاع كؿ  .نو مف استمالني فأصبحت أتقص 
 لكنو زاد دىشتي حيف قاؿ لي:  ،في البداية لـ أفيـ ،ما اشتراه في األياـ الماضية

 .ىذه ىدية مني إليؾ -
 رددت عميو: 

 ألـ تشترىا لخطيبتؾ؟ فزاد مف دىشتي حيف قاؿ: -
 .أنت خطيبتي -

فردت ذارعي أحتضنو وأقبؿ  ،كاد ُيقضى عمي   ،األولى التي أسمع تمؾ الكممة ىي المرة
أفكر  ،في ذلؾ اليوـ حممت صرتي وقمبي يتنف س سعادةً  .مف المارة بالخجؿوجنتيو دوف شعور 

ما كاف يقمؿ مف سعادتي  ،لـ يذىب مف خيالي طواؿ الوقت ،طواؿ الطريؽ بسحر ذلؾ الجبمي
 ،رأى الرغبة في عيوني ،صباحًا أخذت طريقي إليو ،مرت لحظات تمؾ الميمة ثقيمة .أنو جبمي

 ،قمبني عمى أرض طحيف أبيض ،دبؽ غرؽ جسدي بعرؽٍ  ،أقفؿ البابندفعت،ا،سحبني لمداخؿ
، عبثت تأوه حيف أمسكت بو ،تيشيئو يمكز سرّ  ،أنفاسو الحارة تمفح صدري ،تداخمت أجسادنا

ت مسّ  ،وخز موجع ،أحسست بآالـ لذيذة ،اعتميتو ،عو تشعؿ روحيأصابشفتاه بمكامف متعتي،
صوتي  ،حاولت السيطرة لكنيا روح تجتاحني ،المذة قمبي. فقدت صوابي ولـ أعد أعي ما يدور

أخذ يضربني ال أعرؼ في بداية  ،دفعتو بقوة ،أظافري ،أسناني، أطرافي تتشبث بو،يعمو ويعمو
شعرت بدؼء سائؿ عمى وجيي ووخز مؤلـ  ،ال أريد أف أفقد متعتي ،األمر عمى ماذا وال بماذا

، كنت أبكي ألمًا حقيقياً  ،أفقت ألجده ممسكًا بموح خشبي ينياؿ عمي  ضرباً  ،في ذراعي وأضبلعي
 ،لـ أكف أعرؼ بأف أنفو قد نشب بيف أسناني ،أف لي ضمعًا مكسورًا وساعداً اكتشفت فيما بعد 

 انكفأت عمى نفسي أبكي بحرقة. ،بشرة وجيو، رقبتو ،ىا أظافريوأف إحدى عينيو كادت تفقؤ 
ر مجرى حياتي، فقدت الثقة بنفسي، وأمست قناعة تسكنني بأني غير كؿ ومف يوميا تغيّ 

رىا قطّ  ،النساء، ولف يكوف لي زوج يبادلونني الشتائـ والصراخ  ،أمارس متعتي مع رجؿ فبل يكرٍّ
 ماء بعضنا.وكذلؾ الضرب والعض والخربشة وتذوؽ د
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كتشؼ الطبيب اوكـ كانت دىشتي حيف  ،تجيت إلى شارع السيسبافاوبعد ذلؾ الجبمي 
 بأني ال زلت عذراء! ي مف األمراضأثناء فحص

 في عينيو:ناظراً  الصبري صمت
 يكفي الميمة فقد أرىقني مضغ القات. -
 ىؿ تقوؿ عذراء؟ -
 !، ذاؾ ما قالتو لي الحجةنعـ -

ساحة سوؽ  ،عبر وحيدًا في أزقة موحشة،طويؿ بينيما صمتخرج مف السمسرة بعد 
النارجيمة ال  بقبقةوحيدًا عمى متكئو و  ،عبر باب السمسرة ،سار بيف أكواـ العمؼ ،البقر في سكوف

 .نقطعت
 نزيؿ الخموة ياحاج.  -
 .يده في جمستو ماداً  ستوىا
 أخفتنا عميؾ. ،أيف تختفي ،تعاؿ -
- ... 

 ه:بجوار أمسؾ بيد الحاج،جمس 
 حداىف سحرتؾ!إأخاؼ أف  -
- ... 
ال لمَ أنت تعرؼ ما أعني ،ال أقصد زوجة - عمى الفتى أف  ،خمسة؟ ال تخجؿ تختفي، وا 

 قد يأتي يوـ. اسألني أنا! ،يستمتع بحياتو
 رفعت الخالة وردة صوتيا:

 ؟اً ئداف اً أو زاد ،أتريد قيوة -
 نيض،سار وسط روائح السمسرة صاعدًا درج السمـ الحجري. ،رأسو بالنفي ىزّ 

حتضار شاوش افي خموتو تمد د يستعيد صدى صوت العظمي، وقد تغمب عمى صور 
وىو يشعر بسحر  لمصاحبة مبلؾ النوـيتأىب  ،يشعر بتحسُّف حالتو ،السجف بعض الشيء

 ،حكاياتالعامر لسماع تمؾ غامض لحكاية الوجو العظمي، يمنٍّي نفسو بالعودة إلى سمسرة أبي 
 اليعرؼ لماذا يشعر بأف والده في تمؾ الميدنة.
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 وطحامل الس
 

سمَع ذلؾ  ، ممددًا وقد أحكـ إغبلؽ بابوقبيؿ شروؽ الشمس يتوق ع صعوَد الفتاة وردة
ر النقر بإيقاع رتيب ،قاوـ رغبتو في النيوض ،النقَر المعيود قاده  .ثـ َصَمَت كؿُّ شيء تكر 

 اً لمح وجييا المقموب مشوب ،الفضوؿ ليتمص ص مف شروخ الباب، كعادتيا تراقص الحماـ
يتعجب مف تمؾ العبلقة بيف أسراب الحماـ  ،ييتزُّ جسميا فيزداد نبض قمبو ،بغموض محب ب

أحس   ،شعر بنوٍع مف البيجة لمنظر تمؾ الكائنات وىي تشكٍّؿ دائرًة كبيرًة في السماء ،ووردة
ليمة البارحة يعاىد نفسو  ،ر إحساسو تجاىيا في ىذا الصباحاطفة نحوىا، ال يعرؼ سبب تغيّ بع

زالة ما تتوى ـ بو لـ  .، واآلف يشعر بقمبو يخفؽ لمرآىابصدٍّىا ومصارحتيا بمشاعره تجاىيا وا 
ندفعكالمسحور نحو قمب السطح، ،اسارع إلى فتح بابو ،يكتِؼ باختبلس النظر مف خمؼ الباب

أخذ يدور باتجاه دورانيا، ناظرًا إلى السماء، محاواًل إصدار  ،وفرحاً  بيدىا، ارتجفت دىشةً  أمسؾ
ينظر إلى مبلمح مثمث  ،استمر  يدور ويدور والحماـ يتكاثر، ييبط ثـ يعمو ،لحٍف شبيٍو بصفيرىا

، أكثر رقةً ىا اوجييا المقموب، يتساءؿ: لماذا أراىا اآلف جميمة؟ وجييا المثمث أكثر امتبلًء،شفت
 ،تمن ى لو أف الحماـ ال ييبط، وأنيا تظؿُّ ترقص ليرقص معيا ،عيناىا أكثر اتساعًا، أنفيا دقيؽ
 تعجبو حركة يدييا، نغمة فميا.

تحوؿ حالتو وكأنو ليس كائف األمس  ،بدورىا كانت تتساءؿ عف ذلؾ التحوؿ
صمت  ،أجنحة كثيرةغطى الحماـ السطح ب ،يتحكـ فيو ت في أف يكوف بو مّس الصموت،شكّ 

 خرجا مف دائرة الريش. ،فميا وىدأت حركتيا
ـَ الصمُت بينيما ثـ نيضت  اً مكثت وقت ،نتظر صوتيااينتظر صوت اآلخر. كؿ ٌّ  ،تبرَع

في الوقت الذي  ،شعر بحنؽ ثقيؿ، يبحث عم ف يواسيو .دوف أف تنظر إليو يا ىابطةً تنيآحاممةً 
 نفسو خموتو يبحث عف حمؽ تصرفيا. أقفؿ عمى، عتقد بأنو يسعدىاا

 ، ترد َد لمياؿٍ الصبري لـ يجد ،ضاؽ بصمتو، قاده شوقو مرة أخرى إلى سمسرة أبي عامر
ياتو اأدرؾ لحظتيا أف لحك ،«صاحبؾ لـ يعد بعد»:، لـ يجد غير إجابة عامؿ السمسرةو يعودعمّ 

، وردة تصعد السطح كعادتيا كؿ  خموتو حزيناً إلى عاد  .كتئابوأنيا مف أنقذتو مف بئر اال ،اً سحر 
يا وتتركو يمضغ سكونًا تنيآصوتيا، تحمؿ ، ينتظر تصبُّ القيوة صامتةً  ،صباح ُتراقص الحماـ

 خريف؟كيؼ يعيش المرء دوف سماعو لآل: يسأؿ نفسو، ، ضاؽ الكوف بومميتاً 
 أنو، تذكر ييرب مف صمت قاتؿ، أف يبحث عف أبيو وأمو ،غادر صنعاءبمانكفأ يفكر 

نجاز ما وعد نفسو بو قبؿ إؿ فض   ،قطع عمى نفسو وعدًا بأف يقتص  ممف تسببوا في شقاء أيامو
 تؾ أييا الجبلد.قتربت مني  اصرخ:  ،تبادر إلى ذىنو حامؿ السوط ،الرحيؿ
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حقؽ الذي يقبع في صوت ذلؾ الم ،يشعر بثقؿ رأسو، تأتيو صوره مف األمس القريب
 ،مف يقوؿ ال ،سأبعد بقايا الحمؽ مف أعماقؾ ،أجعمؾ تكره كممة السأعرؼ كيؼ :»مبنى الداخمية

مف يرفض ىذه الكممة الرائعة يجب  ،أجعمو يعيد اكتشاؼ روعة كممة نعـ ،أعرؼ كيؼ أروٍّضو
 .«عالج، وأنا خير حكيـأف يُ 

ذراعيو، لـ تكف  رفع بصعوبة رأسو، مد   ،شعر بتمؾ الكؼٍّ عمى كتفو، األنفاس تمفُح خد ه
لـ يخالطو شؾٌّ مف أف  ،ؾ الكؼُّ وىمًا، لقد اصطدمت بساعده حيف رفعيا وسط ظبلـ خموتوتم

 ا أف يمضي. ةنيا رسالأأيقف ب ،ذلؾ ىو ا يباركو
*** 

ـَ حوؿ مربّ  اختفى يراقب بوابة المبنى خمؼ  ،سار في شارع جماؿ،ع مباني الداخميةحا
ال أحد، نوافذ المبنى مطفأة، سراٌج  ،بقايا صخرة ُنحتت مف الحجر الصمد كمعصرة لزيت السمسـ

شاذٌّ يتدل ى فوؽ البوابة. أصوات قذائؼ وانفجارات تأتي مف جباؿ صنعاء، عربات عسكرية تعبر 
مضت  ،ؿ عمى الجدار ثـ يعودميداف التحرير مسرعة، حارس البوابة يخرج مف كشكو يتبو  

فاجأتو أضواء مف اتجاه التحرير، ىدير محرؾ عربة  ،ساعات وأصوات دويٍّ المدافع تتتالى
دّؾ أحذية ثقيمة تخبط األرض، حامؿ السوط وحولو ثمة مف العسكر يتجيوف  ،توقفت أماـ البوابة

عربة أخرى ىذه المرة  يرتفع ىدير محرؾ ،لمحظات ثـ أضيئت بعض نوافذ الدور الثاني ،لمداخؿ
مرت  ،قادمة مف اتجاه شارع )جماؿ( كادت أنوارىا تكشفو، تحرؾ يستتر في ظبلؿ جدراف قريبة

ىبط العسكر يركموف أحدىـ وقد عمت  ،أضواؤىا بسبلـ لتتوقؼ أماـ بوابة مبنى حامؿ السوط
 أصواتيـ بكممات نابية ثـ سحبوه إلى الداخؿ.

يراقب عم و يجد منفذًا إلى داخؿ المبنى الذي احتضف  خي ـ السكوف عمى محيط الشارع،
لتتوالى عدة طمقات قبؿ أف يدرؾ بأف خطر  ،رصاص ظنيا بعيدة عنو دويّ ،ةعذابو ذات ليم

أوؿ زقاؽ استوعب خوفو  ،الموت يقترب منو، انبطح أرضًا، زحؼ نحو ساتر الجدراف القريبة
ساحة الفاصمة بيف قصر البشائر والمدرسة انعطؼ محتميًا بو، ثـ ىروؿ في زقاؽ يفضي إلى ال

 ،ارتفعت جمبة العسكر ليرتفع صخب الرصاص في كؿٍّ اتجاه، يعرؼ أي  اتجاه يسمؾ ،العممية
تسني الدواب مياه  ،تجاور مبنى المدرسة العممية ،اقترب مف بئر تحتؿ حواف يا أشجاُر التيف

في  صابعو بحواؼٍّ األحجار. وجد فجوةً ىبط ممسكًا بفروع األشجار، تشبثت أ ،األعماؽ نياراً 
 ،سمع وقع أقداـ ،قبع يتمتـ بالصموات اإلبراىيمة ،الجدار، يدعو ا أال يكوف بيتًا لمزواحؼ

اياىا، روائح بارود، وصدى أعقبيا ظلمعاف ش ،أصواتًا تقترب، عدة طمقات نارية في جوؼ البئر
 ف بروؽ.المع ،يتدوٍّ  اً لمحظات سمع رعود ،رفيؼ طيور خاليا خفافيش
سار وسط مطر غزير عبر التحرير الذي امتؤل بسيوؿ غزيرة، مباٍف  ،تسمؽ جدار البئر

في أزقة ىروحو تقود ،سار وسط عواصؼ أغوتو اتجاىاتيا ،اً س جدرانتممّ  ،سكبت السماء دموعيا
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جدراف َصْرٌح يصطخب بدموع السماء،  ،مسجد )النزيمي(، دفع بابًا خشبيًا ليجده مفتوحاً  ،ضيقة
ر السجود تحت وابؿ السماء ،تمفُّيا عتمة يبددىا لمعاف البروؽ قعقعة الرعود تمزؽ قمبو، باب  ،كر 
باب آخر صغير في  ،تتمم س قدماه صاعدًا حمى حمزونية ،فاه منارة في طرؼ الصرح فاغرٌ 

ز ما حولو، وقؼ عم و يمي ،ابتيج حيف أحس بفضاء بارد، ازدادت السماء انيماراً  ،خاصرة المنارة
ينتظر برقًا آخر  ،لمع برؽ أضاء ما حولو، اضطجع خوفًا مف أف يراه أحد ما ،عتمة مطبقة

ظؿ  يتصي د برؽ السماء وسط مطر  ،ة أشجار عالية خمؼ المسجدلتستجيب السماء، تممع لجّ 
بروؽ  ،االنتقاـفي ، التيبت رغبتو مي ز خمؼ األشجار مبنى حامؿ السوط ،غزير، بروؽ تتوالى

أخرى، رأى واجية المبنى الخمفية، نوافذه، احتار في وسيمة ييبط بيا جدار المسجد العالي ليصؿ 
 ،تراجع أف يقفز ليحتضف إحدى األشجار العالية ،فك ر أف يحمٍّؽ قافزاً  ،إلى قاع بستاف المبنى

اود حتى أف العواصؼ تقرٍُّب فروَع األشجار وتبعدىا، ثـ تع سماءالحظ عمى ضوء لمعاف ال
يممع الضوء بعد أف  ،ظر ىبوَب العاصفة، تيب في ظممة حالكةتأخذ ين ،تبلمس سطح المسجد

بيبوب رياح شديدة ىز ت كؿ   برؽتزامف لمع  فجأةً  ،انتظر أف يقارف الضوء بيبوبيا ،تبتعد الفروع
كادت  احتضف فرع العتمة، ،ما حولو ليمحظ تمايَؿ شجرة غصونيا متفرعة، لحظتيا عرؼ طريقو

أمسؾ بالفرع يتمم س طريقو مف فرع إلى آخر، حتى ساؽ الشجرة الضخـ،  ،الفرحة تكتـ أنفاسو
ة غصوٍف كثيرة عر بزىو لحظة ش ،خم ف أنو عمى ظير شجرة كافور ضخمة ،ليجد نفسو وسط لج 

يسحُب قدمًا لتغوص  ،غوص في طيٍف رخوي، ىبط أكثر لوحَؿ األرض العسكري حذاءهالمس
المس قضبانًا  ،باحثًا عف مسرب برؽينتظر ضوء  ،د جيٍد المس جدار المبنىأخرى، بع

لـ يجد شروخًا بيف األحجار  ،تسم ؽ حديد إحدى النوافذ ،متصالبة تسدُّ فوىات النوافذ السفمية
 ،انحرؼ بعدة خطوات ،سار بصعوبة حتى ركف المبنى ،عاد لموحؿ ،ليتشبث بأصابعو صاعداً 

ازدادت  ،رائحة ال تطاؽ، استمر في حشر جسمو ،في الجدار، أدخؿ رأسو تمم ست أصابعو كو ةً 
 اً تسح ب حتى كاف بالداخؿ يتمم س جدران ،اكتشؼ مت سعًا كما لو كانت غرفة سفمية ،روائح العفف

أنو ، أدرؾ رخوة، مي ز رائحة البراز تمم ست أصابعو كومًة وسط ذلؾ الفراغ، تشم ـ قطعةً  ،ةبَ رِ تَ 
صعد  ،حاوؿ جس  أطراؼ السقؼ بأصابعو ،تمتـ: ال ييـ ،مطيار وأنو أماـ كومة برازأسفؿ 

 ،تتحس ُس قدماه مواطئيا، تتصاعد الرائحة أكثر، أقدامو تيرس روائح ال تطاؽ ،كومة البراز
صعد أكثر حتى قمة  ،فتحة بيف حجريف وبكف رَ عبَ  ،كاد يصرخ فرحاً ،اـالمس حافة نقرة الحم  

استطاع اقتبلع إحدى  ،ؿ يديو الفتحة، يحاوؿ ضاغطًا برأسو توسيع تمؾ النقرةالكومة، يدخ
تساقطت قطع الطيف  ،تساقطت أطراؼ النقع واتسعت، صعد برأسو ،األحجار عاليًا، تمتيا الثانية

اوؿ، يدخؿ ساعده يح ،ي مف اتجاه كتفيويسوّ  ،صمت وظبلـ مطبؽ ،نفذ برأسو ،والحصى
بمرفقو، يسحب صدره، يتكئ عمى ساعديو، يجذب جذعو، ُيْنِفذ بقية  ، يثبُ ىيسر األيمف، كتفو ال

 ،يتمم س ما حولو ،سكوف غريب تبدٍّده قيقية الرعود ،يقؼ ليمتقط أنفاسو، ييدأ قميبلً  ،جسمو
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درجات خمس  ،ضوء باىت، تتمم س عيناه المكاف،حوض ماء، باب، يسحب ظمفتو، يمطُّ عنقو
أخذ  ،ىابطة، صالة مستطيمة تنتيي بذلؾ الباب، ىو باب المبنى المطؿ عمى ميداف التحرير

اقشعر بدنو لذكرى تمؾ الساعات التي كاف يقضييا  ،يستعيد تضاريس المبنى، إلى يمينو غرؼ
 ،اصسمع ىمسًا كما لو كاف حديثًا بيف عدة أشخ ،أحد األبواب بجوارـ بحذر، أصغى تقد   ،فييا
اتجو الدرج الصاعد إلى الدور العموي حيث غرؼ  ،أبواب أخرى صامتةصخب،،متقطعةة يقيق

 ،ب موازيًا لمجدار حتى واجو السمـ، وقؼ يسترد أنفاسوتسح   ،التحقيقات ومكتب حامؿ السوط
رأى جزءًا مف كشؾ الحراسة الخارجي، يزحؼ ببطء شديد كدودة ضخمة  ،ترعبو الرعود المتتالية

أخذ  ،رأى كتؼ عسكري الكشؾ الخارجي ،ضجيج زخات المطر، لمعاف البرؽ ،رضعمى األ
 ،ال يدري أنائـ أـ أف الرعود أربكتو ،يزحؼ حتى رأى شبَح العسكرّي متكئًا عمى زاوية الكشؾ

 ،الحظ آثار أقدامو مف وحؿ وبراز ،الدرجات ىأول عمىلـ يصدؽ أنو صار  ،جالسًا دوف حركة
 ،صعد بيدوء حتى الدور العموي، الصالة التي ُسحب فييا عدة مرات ،وتمؾ اآلثار أخذت تقمق

ثـ تسم ؿ إلى  ،استعرض محتويات الغرؼ ،يعرؼ خارطة المبنى جيداً  ،أبواب غرؼ عمى جانبيو
طاولة واسعة عمييا بقايا طعاـ  ،سراج يتدلى ،دخؿ مكتب حامؿ السوط ،مكتب حامؿ السوط

 ـُ مَ مقعد وثير ميترئ خمفيا عَ  ،أدخؿ رأسو فيو، قارورة فارغة وثبلثة أكواب ،ريو( عسكرييو)ب
بطوؿ الجدار الداخمي، خزائف جدارية، أخرى خشبية مقفمة،  ، أربعة كراسٍ الثورة عمى سارية يناـ

صندوؽ  ،عند زاوية بعيدة تكومتمجموعة بنادؽ ورشاشات وضعت فوقو ثبلث قنابؿ يدوية، رؼّ 
، بجواره شم اعة عمييا مبلبس عسكرية،أحشاؤه عف )كشطات( رصاص المعخشبي طويؿ تنبئ 

 عدة بنادؽ ُعمقت عمى الجدار.
معصماه  ،معصوب العينيف أجمسوه عميوحيث حد المقاعد أعاد ذاكرتو إلى رؤيتو أل

 خمؼ ظيره، صوت عمبلؽ:
ـَ تعاند؟ أف تبصـ يعني العودة فورًا  -  ،عمى سؤالوبيا بيتؾ! لـ يجد كممات يجيب ى لإل

وحينيا لف نقبؿ منؾ  عاد الصوت: نريدؾ أف تتعاوف معنا أفضؿ مف أف نيبط بؾ الغرؼ السفمية
 إال األنيف!

ع ليخرج صوتو منكسراً   :تشج 
 لف أبصـ. -

لـ يكف في ضخامة ذلؾ الصوت  ،حينيا نزع عصابة عينيو ليتأمؿ مف يقؼ أمامو
و، أرخاه، بصؽ أمسؾ بفكّ  ،ومبلمحو القبيحة المصطنع، ىو نفسو حامؿ السوط بقامتو الضئيمة

 في فمو، صرخ بصوت حاد:
 فنٍّدوا لو محاسف كممة نعـ! ،خذوه -

 سحبوه حتى إحدى القاعات السفمية.
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*** 
مف النافذة المطمة عمى  وقفيستطمع،قطعت خيَط ذكريات األمس بروٌؽ وقعقعُة رعوٍد قوية

تمم س ثوبو النسائي، فك ر  ،رائحتو وبقايا الوحؿ والبراز يعصؼ بأنفو ،األشجار جية المسجد، قمؽ
 ،أف يغتسؿ بماء السماء، صعد درجاٍت سبؽ أف صعدىا إلى السطح، وقؼ تحت زخات المطر

َدَعَؾ أصابع كفيو، ذراعيو، ثوبو  ،تخم مت البرودة مفاصمو ،ىي تمؾ الطاولة، المقاعد تغتسؿ
أخذت أوصالو ترتجؼ،  ،برؽ لمحيظاتلمعاف بددىا ي، عتمة ضبابية النسائي، ساقيو، شعر رأسو

بَمُؿ  ،بصعوبة ىبط الدرجات، تمم س بأصابعو المرتعشة باب مكتب حامؿ السوط ،أسنانو تصطؾّ 
اعتمر  ،سحب طرحتو ،نزعو، التقط جاكتًا عسكريًا وبنطااًل مف عمى الشماعة ،ثوبو يزيده ارتعاشاً 

ؿ المعمقة صورتو عمى الجدار، أطفأ السراج بعد سماعو جمبة أسفؿ الدور قبعة شبيية بقبعة الس   بل 
لـ  ،أوصالو ترتجؼ رغـ إحساسو ببعض الدؼء ،التؼ  خمؼ العمـ ،ظمفة الباب ردّ  ،السفمي
أيف :»لحظات حتى سمع وقع أقداـ، كممات بيف عدة أشخاص، زادت حدة صوت أحدىـ تمضِ 

 ،ستطاع إفساح ثغرة ليرى المشيد: عسكر يخرجوف عند الباببيدوء ا «.وه؟ألـ تحضر  ؟الممعوف
تماـ يا فندـ ىذه »الغميظة،  بحذائويدؾُّ األرض  ،أحدىـ يدخؿ يضع ممفًا منتفخًا عمى المنضدة

خم ف أف يكوف في الطرؼ األيمف لغرفة المكتب  ،ال يرى مف ُتمقى لو التحية ،«أوراؽ المتيـ
ع األرض بقدمو، يمقي التحية يدخؿ آخر، يرصّ  «.أدخموه الزنزانة»تًا قاسيًا: سمع صو  ،المستطيمة

آخر يدخؿ حامبًل  .القارورة، األكواب، ينصرؼ خارجاً  ،ثـ يمتقط بقايا األطعمة مف عمى الطاولة
عدة قروف  ،أكواب ، قارورة،عاً طبؽ كبير ممموء لحمًا مقطّ  ،يفتح تمؾ المفائؼ ،لفائَؼ ورقية

يضرب األرض  ،يستقيـ العسكري .قارورة ماء ،كبريت،ر أبو جنيوعمبة سجائ ،)بسباس(، كدـ
و لو التحايا،  «.تماـ يا فندـ عشاؾ جاىز:»يرفع صوتو ،يمقي التحية ،بقدمو يظير وجو مف ُتوج 
 ،ىيا:رتجؼ لمرأى حامؿ السوط، يضع مسدسو )تيتاكروؼ( عمى الطاولة، سوطو األسودا،عرفو

ذا ما وصؿ المت ،لينصرؼ الجميع متى ما  ،وّضبوه في الدور األسفؿ ،يـ استقبموهوا 
 .ىيا انصرفوا ،خبرونيأجيزتوى

عاٍر إال مف  ،بياض أشعث خالطو السواد ،يرى قفا رأس حامؿ السوط يجمس خمؼ مكتبو
يفتح الممؼ، الورقة  ،)بسباس(يقضـ قرف  ،يصبُّ كأساً  ،يشعؿ سيجارة ،ة عبلقي وسرواؿنم  اف

يطبؽ الممؼ، يضعو  ،وىكذا يقمب عدة صفحات ،األولى، الثانية، يشير تحت بعض األسطر
يذرع الغرفة ضاربًا بو كفو  ،ينيض حامبًل سوطو ،ير تشؼ كأسو ،يعود لمجٍّ سيجارتو ،جانباً 

يشعؿ  ،ي الطبؽيأتي عمى ما ف ،يتناوؿ الخبز ،يتجرع ثالثة ،يجمس صاّبًا كأسًا ثانية ،األيسر
لـ يدؾُّ ،«اقفؿ الباب جيدًا وتعاؿ سامرني:»ف ظير العسكري حتى أمرهإما  .ؽسيجارة، يصفٍّ 

 ،أشار عميو بالجموس ،سارع بإقفاؿ الباب، وقؼ باسـ الوجو ،األرض بقدمو أو يرفع يده لمتحية
لـ تمض لحظات حتى كاف الصحف المعدني نظيفًا،  ،يده بصمت ، مدّ «، ُكؿْ ُكؿْ :»صب  لو كأساً 
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 و، أنفاس عمى صدغلـ تكف مف كممات بينيما، شعر بتمؾ الكّؼ تدفعو ،سقاه كأسًا بعد آخر
لـ يكف يعرؼ ماذا  ،يو نحوىما(، وجّ تيتاكروؼالتقط الفرد ) ،انسؿ  مف بطف العمـ بيدوء ،ورقبتو
وىو يمكز العسكري صوتو زاد نعومةً  ،فو ترتعشأطرا ،رغبة تسكنو تسيطر عميو لبلنتقاـ ،بعد

ال فجّ حكِ أىيا »بفوىة المسدس:  ، استدار وعيناه تقطراف «رت رأسؾـ وثاؽ معصمي سيدؾ وا 
لـ  ،استدار حامؿ السوط ينظر إلييما بببلىة «.، ورجميوىيا أحكـ وثاؽ معصميو» ، نيره:ذعراً 

غمغـ حامؿ السوط معترضًا،  ،فيذ ما أمرهوقؼ العسكري يبحث عم ا يستعيف بو لتن ،يداِر عريو
 ،لكز العسكري بخاصرتو ،عجوز عاجمو بضربو عمى رأسو، عاد يخور كثورٍ  ،محاواًل النيوض

د بسرعة تمدّ »،صرخ، وقؼ العسكري يرتجؼ واضعًا كفيو بيف فخذيو ،ذ العسكري ميمتو بدقةنفّ 
أخذ يشد وثاؽ  ،سارت األمور كما يجب ،ح بيارة يموّ التقط متفجّ  ،«بجواره منكفئًا عمى وجيؾ

ييميـُ كدودة ال تقوى  ،حامؿ السوط يراقب ما يدور مرتجفاً  ،العسكري مقيدًا ذراعيو خمؼ ظيره
أنا لست  ال تخدعؾ المبلبس، ،انظر إلي  »، ىمس: اقترب الممثـ مف وجيو ،عمى الزحؼ

ؿ ثـ مف ستتذكر؟ كنت تمثّ  ،لةىؿ تتذكرني؟ ال أظنؾ تتذكر أحدًا وأنت في ىذه الحا ،عسكرياً 
يرتجؼ  ،وضع إحدى ركبتيو عمى صدره ،«الفحؿ! والميمة أراؾ عمى النقيض أماـ ضحاياؾ دور

 ،بيادتو، لف و تحت رقبتو، شد ه بكؿٍّ قوتو حذاءسحب خيط  ،بالصراخ جسـ حامؿ السوط، ييـّ 
عيُف  ،لحظات احتضارهج صوتو ذك ره بفحيح المسوري تحشرُ  ،أعجبو أف يرى عينيو نافرتيف
أعاد خيط حذائو، وقؼ يتأمؿ ما  ،صعدت الروح بصعوبة ،منكفئ العسكري تراقب ما يدور بعنؽٍ 

كة أو أصدرت أي إف قمت بأي حر »يتو، وضع قدمو عمى ظير العسكري: حولو، مسح جب
ء، دث ره بغطاء كاف عمى مشجب الجدار، التقط عد ة قنابؿ، أطفأ الضو  ،«صوت سأخنقؾ كنعجة

 سكوف مخيؼ إال  مف أصوات الرعودمكث لمحظات، انسحب خارجًا بحذر يستطمع الطارود، 
ساورتو شكوؾ أف يكوف  ،الحظ باب المبنى مقفبلً  ،وىطوؿ المطر، ىبط الدرجات بحذر شديد

مزٍّؽ رأسو يالسفمية مضاءة، ىبط يتوق ع أف  العسكر قد شعروا بشيءما! أضواء الصالة
فك ر أف يتراجع حيف ظير أحدىـ متجيًا  ،سمع صراخًا مف اتجاه أحد أبواب الغرؼ ،الرصاص
مف أنت؟ :»دو ت صرخة ذلؾ العسكري ،تسم ر كؿٌّ منيما يتأم ؿ اآلخر لمحظات ،اـلدرج الحم  

نحوه، اضطرب  بندقيتوليظير بعد لحظات أكثر مف عسكري، أحدىـ صو ب  «وكيؼ دخمت؟
تراجع يحتمي بزاوية الجدار، نزع صاعؽ القنبمة  ،تصارخوا، دو ت رصاصة ،ؿمموحًا بإحدى القناب

ىروؿ مخترقًا  ،بأسنانو، قذؼ بيا ثـ تراجع إلى الخمؼ، دو ى انفجار اىتزت لو جدراف المبنى
دو ى انفجار يصـ المسامع،  ،اـ، قذؼ بقنبمة أخرىطريقو وسط غبار كثيؼ، صعد درج الحم  

وقؼ عمى كومة رطبة ال يراىا، ىبط  ،صدره ،جذعو ،ىبطت ساقاه ،اـلحم  أدخؿ قدميو في نقع ا
سمع دوي  عدة طمقات، خرج مف مخزف البراز، غاصت ساقاه في وحؿ البستاف،  ،مف النقرة كامبلً 

، طمقات نارية بخطوات حذرةتجاوز عدة جذوع، التصؽ خمؼ أضخميا ،يحمؿ رائحة ما عِمَؽ بو
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أضواء وأصوات مف  ،عرؼ أنيـ لـ يحددوا مساره بعد ،دة نوافذوأخرى مف ع مف سطح المبنى
عم ت الظممة ليسحب أقدامو خمؼ جذع آخر، حتى  ، كتـ أنفاسو،المبنى تمسح أشجار البستاف

 ،سمع طمقات نارية خم ف أف تكوف باتجاه ميداف التحرير، نباح كبلب بعيدة ،الشجرة العمبلقة
 ،يصعد مف فرع إلى فرع، يدعو ا الستر ،يستكيف ،نوارتعود األ ،بأظافره أخذ يصعد الجذع

تعود األضواء واألصوات مف  ،يصؿ بعد جيد إلى الفرع العالي، يدنو بو باتجاه سطح المسجد
 ،ُسمٍّطت األضواء باتجاه حركة الفرع الذي يدنو بثقمو مف سطح المسجد ،سطح المبنى ونوافذه

 ،تعالت الصرخات، وصؿ بصعوبة سطح المسجد، أخذ يزحؼ بارتباؾ، تعالت طمقات الرصاص
ىبط عبر درج المنارة الحمزوني، خرج إلى صرح  ،دخؿ باب المنارة، زادت كثافة إطبلؽ النار

عبر الصرح،  ،الرصاص يزداد، أعقبو انفجارات قنابؿ يدوية مف جية أشجار البستاف ،المسجد
ظممة حالكة، دويُّ رصاص ونباح كبلب سريعًا ما طغى  ،تجاه شارع القصرىروؿ خارجًا با

 عمييا صوت المطر.
*** 

خزيمة(، انطمؽ وسط نمنمة األمطار في أقصر مسافة إلييا، )روٌح تدفعو باتجاه مقبرة 
اختمطت قعقعة الرعود وفرقعة  ،لمعاف البرؽ تبعث القبور لتخبو مف جديد ،تجاوز ثغرة سورىا

سمع ىميمة مئات األرواح  ،حامؿ السوط ذات ليمة سار يتمم س جدار المقبرة متذكراً الرصاص، 
ـ  ،بداخمو ال يعرؼ كـ مضى في أحضاف ،رائحة حذائو وساقيو تكتـ أنفاسو ،أحد القبور بجوارتكو 

. أيقظتيأصوات  أخفى  ،الفجر وىج أفؽظير و لحظات  الفجر، ساجدمأدعية وتسابيح مبلؾ النـو
عبر باب اليمف، دخؿ مغتسبلت مسجد  ،دا عينيو، خرج باتجاه صنعاء القديمةوجيو ما ع

يشعر بنشوة لنظرات  ،خرج وقد توقفت السماء عف االنيمار ،حاوؿ إزالة ما عمؽ بو ،الرضواف
سار في أزقة أسواؽ مقفرة إال  ،ُسحب السماء تحجب أشعة الشمس ،المارة إلى مبلبسو العسكرية

مف بعض المارة، دخؿ السمسرة دوف أف يشغؿ نفسو بنظرات زوجة الحاج، عبر حجرة 
أنيا كؼُّ ذلؾ الكائف ، ظف نحو عتمة الدرج الصاعد، أحس  بكؼٍّ عمى كتفو مصاطبال

 ، سمع صوتيا:البلمرئي
 !لف أعتقؾ ىذه المرة -

ينتحب وأخرى يتمتـ  تارةً ،لـ ينـ ليمتيا ،خموتوأقفؿ باب  ،صعد عتمة السمـ ،لـ يمتفت
 و طرقات الباب.تأفزع ،تدمع عيناه ،تتوالى مشاىد حامؿ السوط،بصموات وأدعية بصوت حزيف

 .افتح ،أنا خالتؾ وردة -
شتى تختمط بيف  اً يمر الوقت وقرع الباب يعاود بعد حيف، يقاوـ صور ،ـ عمى نفسويتكو  

يقاوـ قرع الباب وتمؾ الصور بالصموات  ،وجو شاوش السجف ووجو الجبلد حامؿ السوط
ال يعرؼ كـ مضى مف األياـ وتمؾ المشاىد تسيطر عمى ذاكرتو، ومخزونو لتمؾ  ،واألدعية
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لـ يعد يعي ما عميو فعمو،ال  ،ليشعر بنضوب ذاكرتو وفقداف توازنو ،اآليات والصموات يتناقص
ير أصوات مشاىد ذلؾ الشاوش تدمع عيناه وال يرى أو يسمع غ ،وى عمى النيوض مف فراشويق

 ،شعر بضوء يقير عينيو .تتوالى المشاىد لتبدأ مف حيث انتيت ،حامؿ السوطو العسكري وذلؾ 
رويدًا رويدًا مي ز  ،أناس حولو ال يعرؼ أحدًا منيـ، عقمو توقؼ عف التفكير، ال يعرؼ ما يدور

 أصوات الشفاقة. ،وجو زوجتو الضحوؾ ،عيني الحاج وردة الصافيتيف ،وجييا المثمث المقموب
دوف أف فيو ذلؾ اليوـ الذي تركتو  ب نفسيا، متذكرةً نٍّ ؤ بعد أياـ مف ترددىـ أخذت وردة ت

ينيو وقد عاد تنصرؼ لتعود إلطعامو، تتأمؿ ع ،ر عف ذلؾ اإلحساس بالتردد عميوتحادثو،تكفّ 
تسمعو يتمتـ بتمؾ بعد يوـ، نت ذاكرتو يوماً إلييما بعض األلؽ، جسده، تبلحظ عروقو النافرة، تحسّ 

 ،تنتظر أف تسمع صوتو ،بدأ يميٍّز كمماتيا ،تحدثو فييز رأسو ،آيات وأحاديث ،واألدعية األوراد
بجسمؾ،حبست  لـ يكف يعي ما حصؿ لو، لكنو سمعيا كمف يحدث نفسو: ال ندري ماذا حؿ  

نفسؾ دوف شراب أو طعاـ طيمة ىذه األياـ؟ سألتؾ مرارًا أيف تذىب ومف تمؾ التي تدفعؾ 
! رجوتؾ أف تخبرنا قبؿ أف تغيب فمـ تخبر أحد ، عرفت مف خالتي وردة لمموت؟ فمـ تجب عمي 

لكنؾ لـ  ،نيا لحقت بؾ لتعرؼ حالتؾا  نؾ لـ تكف بخير! و إالت ق ،أنؾ عدت بزي عسكري
وجدناؾ في  ،مساعدتيا عمى قمع الباب -مف مكوثؾ دوف ظيور -لتطمب منا بعد أياـ ،بتستج

عيناؾ  ،الخموة اكتسبت رائحة ال تطاؽ، فراشؾ ومبلبسؾ وجسمؾ مت سخ بمخمفاتؾ ،آخر رمؽ
 حتى يدؾ ال تقوى عمى رفعيا. ،فمؾ يابس ،تحتضراف

فقد اإلحساس بالعطش قد أنو ، ال يعرؼ يسمع صوتيا وال يعي كؿ  ما تتحدث بو
 والجوع، وأف حواسو انشغمت بصور ليمة حامؿ السوط.

 ،بعد عدة أياـ ىم مت حيف الحظت ابتسامة عينيو وىي تحدثو:لـ يعد بيننا مف مستور
وحقيقة األمر لقد تضاعؼ  ،وأنا مف أطعمؾ وأسقيؾ ،غسمت بدنؾ مراراً  ،أدخمتؾ )المطيار(

 فيؿ تخفي عني ما يشقيؾ؟ لـ يعد بيننا مف مستور.  ،عأنت بيف يدي  طفؿ ودي ،عطفي عميؾ
ه االتفتت تنظر إلى عينيو وشفت ،«السطحإلى أريد أف أخرج :»ذات صباح سمعت صوتو

ر  أجمستو حيث يجمس  ،أخرجتو ،وىي تحمؿ ذراعو عمى كتفيا نفسيا لـ تتمالؾ ،ما نطؽ بو افتكر 
لتعود تجالسو،  ،أفرحتيا ابتسامتو ،أف ترقصاـ كما تحب رقصت مع الحمَ  ،رتشاؼ القيوةال عادةً 

بعض الجمؿ  قوؿي،خبلؿ أياـ استطاعت أف تعيده إلى نفسو ،يرتشؼ مف يدىا، يمتقـ كسر الخبز
وأنت  ،غير المترابطة، يستمع إلييا: أنا سعيدة لخروجؾ مما يشقيؾ، سعيدة حيف يعجبؾ رقصي

 لطيؼ.حيف تكوف بأحسف حاؿ يسكنني جذؿ  ،تراقب حركة الحماـ
أتذكر  ،حيف أراؾ بخير يغنٍّي قمبي ،فاجأتو بممس خده:أدعو ا أف يشفيؾ مما ابتبلؾ

ب حالؾ فأحتار، ويظؿ سؤالي: ما الذي يشقيؾ؟ يتقط ع قمبي ألمًا حيف أراؾ تتعذب، ال أعرؼ تقمُّ 
 اتيف، باألمس لـ تكف بيكيؼ أساعدؾ؟ إف أردت أف تتحدث عم ا يشقيؾ فأرجوؾ أف تتحدث



53 
 

يعيد  فيؿ مف سرّ  ،أنؾ خرجت مساء األمسيف وال بيذا الوجو الطميؽ، ظننت لعينيف الصافيتا
 ، ىؿ ىي امرأة أخرى؟ كيؼ ىي؟ ولماذا تشقيؾ تارةً إليؾ روحؾ، وذلؾ اليـّ الذي يحتمؾ فجأةً 

فأنا أحبؾ دوف أف  ،ىؿ ىي تحبؾ؟ ال أظف ذلؾ، أشعر بعذابؾ ،وتسعدؾ أخرى؟ أظنؾ تحبيا
جتني أمي بذلؾ العسكري كانت تقوؿ يوـ زوّ  ،حب لـ أذقو مف قبؿ ،ر حبيتشعر بمقدا

لـ  ،، ومف أوؿ ليمة كنت أبحث عف ذلؾ الحب الذي وعدتني بو أمي«ستحبينو بعد الزواج:»لي
فأحتار في اإلجابة ثـ أىز رأسي  «؟ىؿ تحبيف زوجؾ:»تسألنيأمي ، كانت يكف قاسيًا معي

لـ أكف أفرؽ بيف المذة  ،متخيٍّمة ما يحدث بيننا في ظبلـ الميالي مف حب ، أضحؾ خجبلً مبتسمة
أف الحب يختبئ في الظبلـ، ولذلؾ كنت أنتظر الميؿ، أسارع إلطفاء ، وىكذا اعتقدت والحب

مبلمسات  ،يتفو ه بكممات ممتعة غير التي أسمعيا في النور ،السراج، أتمم س سعادتي في جسمو
 ،في الظبلـ، وبذلؾ اعتقدت أنني أعيش الحب، إلى أف رأيتؾ وأحسست بؾ وأفعاؿ ال أجدىا إال

وأني سأغسؿ قمبي منؾ مثؿ كثيريف ممف  نت أف ما أشعر بو تجاىؾ أمر عارضفي البداية ظن
في البداية أربكني ذلؾ  .ثـ أحسست بؾ داخمي تتبرعـ، تزىر في أعماقي ،يمروف عمى السمسرة

أمسيت أحب  ،أمي والخالة وردة تسأالنني عم ا يشغمنياإلحساس، خفت، بكيت حيف بدأت 
 العزلة، أفكر فيؾ، أنتظر قدوـ صباح كؿٍّ يوـ حتى أراؾ.

وال بعذابي، ال تعرؼ بأني أحمؿ قمبًا تصعب السيطرة عميو، قمبًا  أنت ال تشعر بي اوى
 ،قر بي الحزفنعـ أرى ذبولؾ ويست ،أراؾ تذوي أمامي، أجفّ  ،يتمزؽ كم ما الحظ اليـ  يشغمؾ

كمماتيـ تصطدـ لتسقط ميتة، نظراتيـ تتبخر قبؿ  ،أسأؿ نفسي: ماذا رأيِت فيو؟ غيره ُكثر ،أبكي
 أف تستقر في قمبي.

وأخرى  ،بؿ تقترب مف اليبلؾ ،أياـ تبدو فييا منطويًا، كئيباً  ،وأنت ال تستقر عمى حاؿ
أسمع صوت المدافع والحرب  ،ودتتغير بيف يوـ وآخر، تغيب فأظنؾ لف تع ،كما أنت اليوـ سعيد

وأخبرني أيف  أبكي بشدة عميكوأسأؿ نفسي: ما ضر ه لو أسدى إلي  معروفاً  ،أني لف أراؾبوأجـز 
ال فأيف تغيب ،يذىب، تيق نت مف أنيا امرأة وعمى ماذا كؿُّ ىذا العذاب الذي  ،امرأة تعجبؾ، وا 

 الموت؟ صمؾ إلى شفاو ي
في الوقت الذي أتمنى أف  ،تجاىؾ كما لو كنت طفبلً وىذا ما جعمني أشعر بمسؤولية 
أتساءؿ: ماذا لو حدثت اآلخريف عف حياتي؟ ماذا في  ،تحدثني عف نفسؾ، لكنؾ ال تتحدث إلي  

األمر؟ ال أرى في حياة نعيشيا ما يستحؽ اإلخفاء، ىا أنا أحكي لؾ فما الضير في أف تعرؼ؟ 
 وما يخيفؾ لو حكيت؟

ودميا يتدفؽ،  ، شعرت بنبضيا يتسارعمد  يده، أمسؾ بكفيا ،بتسماً التفت يتأم ؿ عينييا م
أف حنجرتيا خذلتيا، وأنيا ت ، أحسّ فكرت أف تحتضنو ،شعور غير مسبوؽ ،كظمت دفقة سعادة

 سمعت صوتو: ،غير قادرة عمى التنفُّس
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 أودُّ أف أسمعؾ.  -
بكؿ تمؾ األعماؿ أف يبوح ليا  ،فك ر أف يخبرىا بما يشغمو ،عوىزت رأسيا بشغؼ تشجّ 

وجد نفسو في صراع مع  ،وأف ال وجود ألي امرأة في حياتو كما تتصو ر ،الميمية التي قاـ بيا
حياة، أحس بالكممات تصعد  تيشعر بدافع يدعوه ألف يحكيوأف يسمعيا وأف الحكايا ،الكممات

 كاد يصرخ، لينقذه صوتو الرقيؽ: ،حنجرتو، تذوي وتموت
، إلي قبؿ أياـ كنِت قد تحدثتِ  ،ني بحاجة إلى مف ينادمنينلكني أتذكر أ ،ال أعرؼ –

 ريديف سماعي!تؿ لي أنؾ ال ثـ ُخيٍّ  ،أو أنني واىـ
ف كنت ترغبيف بسماعي سأحدثؾ واآلف لكني ال أريد أف  ،أريد أف أسمعؾ تحكيف.وا 
وفي  ،مشاعرؾال أتدخ ؿ في  ،أنا لي ىمومي ومتاعبي، وحياتي ليست مستقرة ،أوىمؾ بشيء

 ...لكف ،أقدٍّرؾ وأحترمؾ، وأراؾ جميمة ،الوقت نفسو أرجو أف تفيميني وال تغضبي
تحاممت وردة عمى نفسيا،  ،تراخت قبضة يده وانكسرت نظراتو ،صمت ناظرًا في عينييا

 شعرت أف عمييا أف تشجعو، أف يواصؿ حديثو، أف يبوح بما في نفسو:
ضطراب وعدـ استقرار؟ وال احالتو في  الماذما يشغمني: مف يكوف؟ و  سؤاؿ دوماً  -

واألىـ عندي  ،أف أسمع صوتؾ، وال أطالبؾ بشيء ال تمتمكو ،نفس األسئمةأف أسألؾ  إالأممؾ 
 أف أراؾ وأطمئف عميؾ.
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 طريق السحب
 

ذات صباح جمست  ،اً جديد اً بعد يـو أخذت حالتو تستقر وكمماتيا تمنحو إحساس يوماً 
 الحماـ، فاجأىا صوتو:ه تتأمؿ أسراب بجوار 

، أنا مف ببلد بعيدة، وديانيا وجباليا خضراء، أو ىكذا رأيت نؾال يوجد ما أخفيو ع-
كاف لنا  ،لـ يكف لي مف خيار في تمؾ الميمة إال أف أىرب ،ببلدي التي رحمت منيا صبيًا صغيراً 

ولي  ،ادىـ فييابيت صغير يطؿ عمى )صمبة( القرية، وىي ساحة يتجمع الناس عند أفراحيـ وأعي
لـ يصطحب حماره تمؾ  ،قتاده عسكر عامؿ اإلماـ في ليمة مظممةبوشاية مف شيخ القريةاأب 
 .قريتنابيطة وىو الذي يتنقؿ بو عارضًا سمعو مف بيارات وممح بيف سكاف القرى المح ،المرة

وكنت أنا أواصؿ سفري صباح كؿٍّ سبت إلى قرية ألتعمـ القرآف  ،ننتظر وأمي عودتو في كؿٍّ حيف
 ،كاف لي زمبلء نذىب ونعود سويًا مف قريتنا ،أمي مع نياية كؿٍّ خميسإلى ، أعود عند فقيييا

 خوات، أكبرنا ولد.ألي 
دورىا بيية، نتسابؽ  ،بدت لنا زاىية تحت شمس الغروب ،في آخر يوـ عدت إلى قريتنا

خبزىا، أمنٍّي نفسي بأحضاف أمي، رائحتيا،  ،إلى أطرافيا، نصعد سفوحيا وزمبلئي لموصوؿ
، «يا سراج الميمة»، فتواصؿ: «قميرة»عمييا:  ، فأردّ «قمر قم يرةيا»صوتيا حيف تحتضنني يردد: 

سرب »، فأكمؿ أنا: «ـطر بنا سرب الحما»، فيعاود صوتيا وىي تيزني: «الميمة»:فأرد عمييا
تغني  ،«، يا ضياء القمب ويا نور البصريا قمر صنعاء ويا أحمى قمر»فتواصؿ: ،«الحماـ

.  وعيناىا تبتسماف لعيني 
 سوقوفصادفنا رعيانًا ي ،القرية ؼقتربت وزمبلئي مف أطرااكانت الشمس تحتضر حيف 

أسير  ،تفرقنا ،لـ أىتـ في بادئ األمر ،وىـ يتيامسوفسرنا معيـ، يشيروف إلي  بحذر  ،أغناميـ
ي أثار في إياات مف أصادفيـ، ىمسيـ، تحاشييـ تكررت نظر  ،معمقًا خباء )قرآني( عمى كتفي

تتابعني نظرات البعض وقد اقتربت مف  ،شققت طريقي متجاىبًل كؿ  مف أصادفو ،نفسي تساؤالت
عثره يتصاعد دخاف تب ،وقفت مذىواًل أماـ بيت ال يشبو بيتنا ،منزلنا، صدمني منظر لـ أتخيمو قط

شعرت برجفة تحت أقدامي، خطوت مناديًا بأعمى  ،رياح المغيب، جدراف ميدمة دوف سقوؼ
كؿ  ،اً ر ور أمي مكسّ اقتربت مف جدار لـ يعد لو باب، رأيت زير الماء ميشمًا،تنّ  ،صوتي وأنا أبكي

 ،بميفة احتضنت فجيعتي ،ظيرت إحدى جارات أمي، سحبتني باتجاه باب بيتيا ،شيء ركاـ
ز نظراتيـ أو مبلمحيـ لغرقاف عيوني لـ أميّ  ،وأطفااًل عمى أسطح المنازؿ المجاورة اءً رأيت نس
 زحفت عتمة الميؿ عمى القرية. ،بالخوؼ

تحاوؿ أف  ،عاودت ركوعيا الحتضاني ،تمسح دمعي بكفيا ،أدخمتني جارة أمي بيتيا
قتني  انفجرت باكيةً  ،ىااتيتز عين ،تفتح فميا لتحتضر الكممات ،تنطؽ كطفؿ صغير وقد طو 
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 ،، تخذليا الكممات، تعاود البكاء وقد احتضنت دموعيعينيّ  في، صمتت لتعاود النظر بذراعييا
فزع وخوؼ، ييتز فكُّيا، تحاوؿ  ،تعود لتمعف النظر في عينيّ  ،أحسست بأضبلعيا، رجفاف قمبيا

 ،ف تكو موا عند باب الغرفةيتحوؿ صوتيا إلى أنيف، نيضت تفرٍّؽ صبيانيا الذي ،النطؽ مرة أخرى
 االبتساـ: جمست إلي  محاولةً  ،عادت بعد حيف بمبلمح ثابتة

 أمؾ وأخوتؾ بخير. ،أريد أف تسمعني -
، رفعت وجيي انفجرت باكياً  ،ال أعرؼ كـ بذلت مف جيد حتى تخفي صورًا شاىدتيا

أال تريد أف  ،يبكوف واصمت: الرجاؿ ال ،بكفٍّيا، كانت مصمٍّمة عمى أف تساعدني عمى التماسؾ
أكممت كبلميا وىي تغالب دموعيا وقد  ،تكوف رجبًل؟ أدركت أنيا تحاوؿ أف يظير صوتيا صمباً 

 غدًا سأحدثؾ، عميؾ أف تعرؼ أف أمؾ بخير. ،دس ت بكفٍّي قطعة خبز: سأتركؾ تناـ
،ثـ تيدىدني بأغنيتي «أىبل ميجتي»،كنت أغالب دموعي، أرى أمي تحتضنني ،لـ أنـ

تسألني عم ا أرسمت معي  ،، نتجمع حوليا وقد أحاطتنا بستارتيا الكبيرة«ياقمر قميرة»ضمة المف
 ،تسألني عف الطعاـ الذي نأكمو في بيتو ،وعف معاممتو لي بوب لمفقيو الذي يعمٍّمني القرآفمف ح

عينييا ، تنصت وقد أغمضت «اقرأ لي مريـ:»أفتح قرآني أقرأ ليا، فتقوؿ ،عم ا حفظتو مف اآليات
تمسح  ،وأظنيا قد نعست، لتحتضنني وىي تمطرني ُقببًل حتى أشبع ضحكاً  ،تستمع لصوتي

أدرؾ  ،أحدثيا بتفاصيؿ صغيرة ىناؾ ،تسألني عف صمواتي في بيت الفقيو ،دموعيا وىي تبتسـ
 .تغطينا ،تمددنا لنناـ ،تودعني بقبمة في جبيتي ،في عيونيا نظرات الرضا وىي تضحؾ مف قمبيا

لديو سبعة  ،ا ونحف نتبعيا إلى قطعة األرض التي يحاوؿ الشيخ االستيبلء عميياأراى
 ،ف ورقتيـ مزو رةإ، كاف أبي يقوؿ ف أباه اشتراىا مف جدي في آخر أياموإكبيرىـ يقوؿ  ،أبناء

، «سنظؿُّ نحرثيا حتى عودة أبيكـ ،وأنا لف أفرط في األرض ،ىذه قرية أبوكـ وجدكـ:»وتقوؿ أمي
مف صوتيا  ال تحب أف تبدو أمامنا ضعيفة، دومًا تشدّ  ،معة يتيمة تسيؿ عمى خدىاثـ أرى د

 لتبدو قوية.
أنتظر الصباح لتحدثني جارة أمي، طاؿ الميؿ  ،في تمؾ الميمة لـ أستطع مقاومة خوفي

أضرب الباب باكيًا، سمعت صوت  ،ولـ أحتمؿ االنتظار، نيضت، تمم ست أقدامي الظبلـ خائفاً 
 أشعمت سراجًا: ،احتضنتني حتى ىدأ صوت بكائي ،اصطدمت يداىا برأسي ،جارة أمي قادماً 

ـَ لـ تنـ؟ -  ِل
 خائؼ! -
تتكمـ وقد أمسكت بكفي لتدخؿ بي  -. ، لكف قبؿ ذلؾ عميؾ أف تغتسؿاآلف سأؤانسؾ -
بلبسي وىي تغرؼ الماء، مد ت يدىا تضع السراج عمى رؼ عاؿ، تأمرني بخمع م ،بابًا صغيراً 

أخذت تدعؾ رأسي، وجيي،  ،شيقت عاليًا لبرودة الماء .اقترب الفجر ،لرأسي: ال وقت لدينا
 فرسمو يف أبناء الشيخ إلي  تقال ،صوتيا مواصمةً  ،صدري، يدي  وأطرافي وظيري بقماش خشف
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ذوا يجمعوف سكاف القرية، ثـ أخ: . قالتشرفيا وفي النيار يتيمونيا في،مف يخيؼ أمي ليبلً 
وليمة البارحة خرج رجاؿ  ،ييمسوف في مسامع الرجاؿ أف رجااًل يباتوف في حضنيا بيتانًا وزوراً 

سرت شائعة أف الرجاؿ  ،تجم عوا أماـ بيتكـ ميدديف ،القرية بفوانيسيـ وآخروف بمعاوليـ وىراواتيـ
أخذوا ينبشوف السقؼ، وآخروف ييدموف  ،تسم ؽ البعض جدراف البيت ،قد ىربوا مف عندىا

بادر أحدىـ  «.، أقيموا حدود اروا القرية مف الزانيةطيٍّ :»والبعض وقؼ محرضاً  ،الجدراف
تعالت ألسنة الميب لتنير األنحاء، أتت النيراف  ،بإشعاؿ النار في السطح ثـ في خشب النوافذ

أف ىناؾ وميف مف الحريؽ، أخبرتني ي قبؿ يكانت أمؾ قد جاءتن.عمى البيت ليصبح كما رأيتو
 ،باحت لي بخوفيا عمى أوالدىا ،تسمع وقع أقداـ عمى السطح ،مف يقرع نوافذىا ليبًل وييددىا

 ،نصحتيا بأف ُتكثر مف الصموات، وأف تتيقظ وتجعؿ مف إحدى نوافذىا مخرجًا إذا ما داىموىا
.كثيرًا ما حاولوا قتؿ والدؾ، حيف شب  الحريؽ احتضنت إخوتؾ وىربت قبؿ أف تصميـ النيراف

روف والدؾ بأنو لـ يتزوج يعيٍّ  ،ولمرات سعوا لتشويو سمعتيا ،أف أمؾ مصدر قوتووكانوا يعرفوف 
وأنيا دوف أصؿ،  ،وأنو جمبيا مف إحدى جوالتو لبيع بياراتو مف ببلد ال يعرفيا أحد ،بمف يعرفوف

ستغؿُّ غيابو، تستضيؼ الرجاؿ عمى وحيف لـ يفمح معيـ ذلؾ أخذوا يبثوف الشائعات بأنيا ت
أخبار بأنو  جربوا كؿ  الوسائؿ كي ينالوا مف أسرتكـ، وعندما لـ يجِد ذلؾ نفعًا حاولوا بث   ،فراشو

وتظؿ أمؾ  ليأتي مف يقتاده ،يعمؿ مع أعداء موالنا اإلماـ وأنو ينقؿ الرسائؿ واألخبار بينيـ
 تقاـو أطماعيـ.وحيدة

كتاب ا  يفؼ جسمي: أنت قار قالت لي وىي تج ،حفة كبيرةأكممت غسمي، لف تني بم
وما عميؾ إال  ،ياسيف وآية الكرسي، وأمؾ كانت تعتز بؾ، ىي ذىبت تبحث عف والدؾوحافظ 

ردٍّد آيات كتاب  ،تُؿ ما حفظتو في سرٍّؾ حتى ال ينالؾ مكروهاُ ، حيف تغادر قريتنا البحث عنيما
ويعمـ ا يا ولدي بأف  ،ا لتفتح لؾ األبواب المغمقة وتميف لؾ القموب القاسية والرقاب العاصية

ربؾ يميؿ وال  ،قوف بيف الحبلؿ والحراـال يفرّ  ،أمؾ مف أطير النساء، لكنو الطمع أعمى قموبيـ
ُـّ ا  ،أمؾ بخير، اتبعيا لتبحثا عف أبيؾ سوياً  ،ييمؿ  شممكـ، دومًا ال تنَس ما سمعتو مني.سيم

*** 
دىنت وجييثـ ألبستني ثوبًا ألحد  ،أخذت تدىف يدي ورجمي بالسمف، ثـ ساقي وذراعي

، قالتيا وىي تضع في يدي قرشيف «ىذه سمفتؾ مني»نظرت في وجيي وقد فردت كفيا:  ،أبنائيا
 ،تبسط قرآني بيف يديياكانت تتكمـ وىي  .سفؿ خباء قرآنيأا في مثـ خبأتي ،)فرانصي( فضة

 وضعتو عمى صدرىا. ،قب متو كما كانت أمي تفعؿ، رفعتو عمى رأسيا وىي تتمتـ مغمضة العينيف
ضمتني  ،ومزودة مميئة بالكعؾ والخبز عمى الكتؼ اآلخر ،عمقت خباء قرآني عمى كتفي

 إلى صدرىا: واآلف أستودعؾ مف ال يخفى عميو ظاىر وال باطف.
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أنت »سكوف ينخر قمبي، كاف صوتيا مشروخًا:  ،باردة بكفي وسط عتمةٍ  خرجت ممسكةً 
وأنت ستسمكو لتبحث عنيا حتى  ،أليس كذلؾ؟ أمؾ سارت في الطريؽ الشرقي لمقرية ،رجؿ

يجوز أنيا سمكت طريؽ  ،ال تنَس ذلؾ ،ـ عميياأني أسمّ ىا أخبرىا قاعدني بذلؾ، وعندما تم ،تجدىا
أنت تعرؼ طريؽ الوادي أليس كذلؾ؟  ،ؿ، ال تأكؿ إال إذا ُجعتلديؾ زاد قمي ،اتبعيا ،صنعاء

استمر في السير شرقًا، سترى قرى لـ ترىا مف قبؿ، وستصادؼ رعاة ومزارعيف اسأليـ عف 
لـ أتبينيا في وقتيا لكنيا مع  ،ظمت توجيني بنصائحيا الكثيرة «.ىي ليست بعيدة ،طريؽ صنعاء

 مرور األياـ أخذت تحضرني.
إنو قدوـ الفجر  ،ماذا ترى؟ أال ترى تمؾ اليالة الفضية ،انظر ىناؾ»يا: نخفض صوتا

 ،ىيا انطمؽ». ضم تني وقد شحب صوتيا: «يأتي دومًا مف األفؽ البعيد، يبشر بقدوـ يـو جديد
ال أريد أف تشرؽ الشمس إال  ،ال تخؼ، ا رفيقؾ في كؿٍّ مكاف ،لؾ ربًا اسمو الكريـ أفّ تذكر 

 .«ىيا يا صغيري جّد خطاؾ ،وقد ابتعدت عف شرورىـ
شعرت بسقوط قمبي وأنا أخطو خطواتي  ،انيار صوتيا لحظة سحبت يدىا مف كفي

كنُت أبتعد وأسمع صوتيا يذوي  ،كؿُّ شيء مف حولي أشباح دوف مبلمح ،وسط عتمة مخيفة
أمؾ »:لكنو صوتيا ،الخوؼ يمتيـ سيقاني ،فارؽ قريتنافكرت أف أجمس حيث أنا وال أ ،حتى انقطع

أخطو فترتطـ  «.، عدني بذلؾوأنت ستبحث عنيا حتى تجدىا ،سارت في الطريؽ الشرقي لمقرية
ال أرى  ،أكابد خوفًا لو طعـ الدموع، سرت حتى لـ أعد أسمع إال أنيف قمبي ،يعمو وقعيماو قدماي 

ال أحد غيري  ،تكاثر ذلؾ الضوء الفضي ،العصافير سريعًا ما تعالت زقزقة ،إال الخوؼ حولي
 ،ال أريد أف تشرؽ الشمس إال وقد ابتعدت عف شرورىـ»:يبكي سائرًا، وصوت جارة أمي يتردد

 ،أصواتًا مخيفة حقوؿ ذرة عف يميني وشمالي تحركيا الريح مصدرةً  «.يا يا صغيري جّد خطاؾى
سرت وذلؾ الضوء يزداد لتشرؽ  ،اـ مضتحقوؿ أخرى كنا وأمي قد شاركنا في حصادىا في أي

عمى حواؼٍّ سواقي  الشمس بيية، رأيت السحالي الممونة عمى الصخور تيزُّ رؤوسيا، فراشًا يحطّ 
 ،ظيرت قرى جديدة عمى أطراؼ سيؿ واسع ،نظرات مرحة لفئراف تتقافز لتبتمعيا جحورىا ،الماء
رعاة تتيادى  ،زاد خوؼ قمبي، مزارع يسوؽ ثورًا، وحمار يحمؿ محراثاً  ،لـ أعد أرى قريتنا ،ألتفتُّ 

سرت وسط خوؼ تكاثر  ،حيف أسأؿ عف طريؽ صنعاء قطعانيـ نحو المراعي، يشيروف شرقاً 
جمست عمى حجر أترصد العابريف في  .وف السير في اتجاىيف متعاكسيفأناس يجدّ  ،الغرباء
أناس  ،أعرؼ في أي اتجاه أسير، مؤل الدمع عينيال  ،نني فيياإقاؿ  ،، سألت أحدىـحيرة

عاء دوف أف ينطؽ مف عموٍّ اؿ أشار بعصاه ليدلني عمى اتجاه صنجم   ،يظيروف ثـ يختفوف
 جَممو.

جمست  .، ذلؾ صوتيا يأتيني مف الفجر«ثرسر مع أناس كُ  ،ال تسافر مع نفر قميؿ»
 سرت في مؤخرة ذلؾ الجمع كجروٍ  ،أنتظر حتى رأيت خميطًا مف البيائـ والمواشي وبشرًاكثراً 
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)ىندي ، بينيـ عجـ يدعونيـ ثـ أجدُّ لمحاؽ بيـ ،أتأخر متحاشيًا االقتراب مف أحد ،يمتمس األماف
 ،دًا )سمارة(في عموه أب صعدنا جببًل لـ أرَ  «.ا محبة»ددوف: دومًا ير  ،بابا( مسافروف لمحج

رؤية اقتراب  ،كنا نعمو ونعمو،شبلالت مياه تطرب لوقعيا المسامع ،رت عمى جوانبو قرى كثيرةتزنّ 
توقؼ الجمع في قرية  ،صعدت مبيوراً  ،بعث المنظر الرجفة في قمبي ،الشمس مف أفؽ بعيد

 شغمتني الشمس التي أمست تحتنا. ،كبيرة
 ،نظرت إلي  بعيوف عطوفة ،عف امرأة تصطحب أطفاليا ،صاحبة ُنزؿ ،سألت )مقيوية(
 فمف يأتي سريعًا ما يمضي.،: أظنني رأيت مثؿ تمؾ المرأةمت قائمةً عد دت ليا أوصافيا، تبسّ 

أتمنى استنشاؽ رائحتيا، لكنيا لـ  ،بتُّ ليمتي أحمـ أرى أمي تبتسـ، تمّد يدىا تمسح دمعي
، في بادئ األمر ظننت أني صحوت عمى جمبة أحمـ بدؼء صدرىا، ال أعرؼ إالّ  ،يتحتضنّ 

 ،لتسعفني ذاكرتي بأحداث األمس ،«؟أيف أنا؟ ومف ىؤالء»ثـ صدرت تساؤالتي:  ،أنني في بيتنا
 .مقت بدوف ذاكرة، أو أف عقمي ال يفكر بالغد وما عمي  مكابدتوتمنيت لو أنني خُ  ،مس ني غٌـّ وألـ

بدوابٍّيا ومواشييا تصعد جبؿ )سمارة( وكأنيا تبتغي صباحًا خرجت خمؼ تمؾ الجماعة التي ظمت 
سار الركب حتى حجبت  ،مة بعضيا يتعثربرودة الجو تزداد والدواب المحمّ  ،مجاورة السماء

ترتفع أصوات زاعقة  ،يبجوار لـ أعد أَر إال ما تحت أقدامي ومف ىـ  ،سحب كثيفة الشمس
، كؿ الجيات تحولت إلى أصوات مفزعة «اليميف، الزموا احذروا سقوط الياوية:»ألناس ال نراىـ

 ،جمؿ يسقط بصاحبو ،أصوات ال نرى أصحابيا ،أف نمـز طرؼ الطريؽ المبلصؽ لمجباؿ
أعرؼ كـ سنظؿ وسط تمؾ السحب،  لو، كنت أتمنى صرخات أخرى عف سقوط حمار بحمولتو

عكسنا، تمتقي  يظير أناس يسيروف ،أـ أف ما أمامنا مف ببلد تعيش سنواتيا وسط غبش دائـ
 ات السحاب.وجوىنا ثـ تبتمعيا ذرّ 

في مكاف ما مف طريؽ السُّحب أخذت تصطدـ بنا كتٌؿ محم مة بماء لـ يكف مف برؽ أو 
ترتفع  ،تغمر أقدامنا جداوؿ ،فقط أصوات ريح تصُـّ اآلذاف تحمؿ تمؾ الكتؿ القطنية ،رعد

ت الماء ولونو يصبغ كؿ  شيء، نعبر صو  ،أصوات شبلالت وخرير مياه ال نراىا، كؿ شيء مبم ؿ
السحب تشكؿ سيواًل عمى مدٍّ  ،تبزغ الشمس معمقة، كانت قد قطعت ثمثي السماء ،فرضة صخرية

نيـ فقدوا عدة أشخاص وعددًا مف إالبعض يقوؿ  ،نتجم ع عمى أرض فوؽ السحب ،البصر
 ،وكأف شيئًا لـ يحدثمضينا في الطريؽ  ،لـ يظير عمى مبلمحيـ الحزف ،المواشي في الياوية

 ،تتبعيا سحب أخرى كأنيا في حالة مطاردة ،أتابع السحب عمى مبعدة منا تحمميا ريح مسرعة
السحب تتجو نحو السماء، تتشكؿ دوائر، ترسـ  ،دوّيًا مرعباً  ًا ىائبًل بيف جبميف مصدرةً تعبر فجّ 
عبرنا )قاع الحقؿ( ووصمنا سوؽ  .تتناسخ األشكاؿ لتظير بصور شتى ،حيوانات ،اً قطعان ،وجوىاً 

حيف سألت زوجة  .وناس كثر ،حوانيت متقاربة ،لـ أَر قرية أكبر منيا ،)يريـ( مع نياية النيار
 .دت أنيا قد رأت تمؾ المرأة يومًا في مقيايتيا لكنيا ال تعرؼ اتجاه سيرىاأكّ  صاحب )المقياية(
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 ،وعدني بأنو وزوجتو سيبحثاف عف أميو  ،عند الفجر طمب مني صاحب النزؿ أف أبقى لمنافعتيـ
ثني عمى مواصمة الطريؽ إلى لكف صوت جارة أمي يح ،كنت مترددًا حيف بدأ الركب بالرحيؿ

يقؼ جبؿ عاٍؿ كقرف ثور عند  ،مررنا بحقوؿ تحيط المحجة ،تركت يريـ ولحقت بالركب .صنعاء
ؿ التعشيش مخمفات طيور تفضّ ف البياض إيمفت انتباه القادميف ببياضو، قالوا  ،طرفيا الجنوبي

 ،قرية ىي األكبر )ذمار( ،في اليوـ الثالث عبرنا قاعًا مستويًا تتمدد عميو قرية كبيرة .عمى قمتو
ومف يوميا  ،نيا مدينة وليست قريةإ، إال أف المسافريف قالوا لي في البدء لـ أكف قد رأيت مدينة

، أناس ْر ع، كسر عظاـ، نوى بمح وُحمَ رماد يمؤل الشوار  :عرفت الفرؽ بيف المدينة والقرية
ضخمة، يمبسوف ثيابًا عمى ثياب فتبدو أجساميـ ممتمئة ووجوىيـ  (صمائط)يعتمروف عمائـ و
 بضمورىا مضحكة.

*** 
لـ يكف ييمني ذلؾ الزحاـ دخؿ الركب مبنى بوسط المدينة، يصفونيا بمقياية )شمياف(، 

 ،، تمؾ تعجفامرأة مف بيف عدة نساء ،كنت أبحث عم ف أسألو عف أمي ،داخؿ السمسرةالشديد 
ىكذا ظم ت تتحرؾ  ،ور، ورابعة تجمب الماءوثالثة تشعؿ حطب التنّ  ،وأخرى تقوـ بتنظيؼ الزريبة

 في صوتيا لوعة وحزف، تعمو وجييا ابتسامة. ،بينيف
المساء وىدأ النزالء في  حيف حؿ   .لكنيا تتحرؾ وكأنيا تدير معركة أىُـّ باالقتراب منيا

حر ؾ سؤاليا  ،«ابف مف أنت؟»مياجعيـ اقتربت مني تمؾ المرأة، أمسكت كفي بيف كفييا: 
ب الغرباء وال تجب عمى تجنّ :»صوت جارة أمي يتردد ،عاصفًة مف االرتباؾ واليتـ في أعماقي

لـ يطؿ  ،ا، احترت بيف دؼء يدييا وصوت جارة أمي، انكسرت نظراتي عف عينيي«أسئمتيـ
لـ أتوقع أف تسحبني بيف  ،رفعت وجيي وقد حجبت رؤيتي الدموع ،«وأيف أبوؾ؟»الصمت: 
 ،كاف بكائي بحاجة إلى مف يحضنو، انتحبت، رب تت عمى ظيري حتى ىدأ بكائي ،أحضانيا

أيف »رفعت صوتيا في مف حوليا:  ،أمسكت رأسي، نظرت في عيني وأصابعيا تمسح دموعي
واآلف أال تحدثني عف »حيف أكممُت ما ُقدٍّـ لي مف طعاـ أمسكت بكفي مف جديد:  ،«عشاؤه؟

لى أيف أنت ذاىب؟ الحظتؾ طواؿ النيار تتابعني بنظراتؾ ولـ  ،سبب دموعؾ أيف أىمؾ؟ وا 
، شعرت «أنا أسأؿ عنؾ فيؿ تخبرني؟ ا، وىألمحؾ تطمب خبزًا أو قيوة لمعشاء مثؿ اآلخريف

كنت متميفًا لسؤاليا عف أمي، وأنا أحاوؿ أف أتجنب الجواب  ،وجييبسخونة الخجؿ في أذني و 
كنت أنظر . لي أمًا سبقتني في الطريؽ مع إخوتي أخبرتيا بأني طالب عمـ، وأفّ  ،عف أسئمتيا

ت ىؿ مرّ »سألتيا:  ،وعيونيا تتابع شفتي،إلى عينييا وأنا أصؼ ليا مبلمح أمي، صوتيا، ىيئتيا
أظنني رأيت امرأة بالوجو الذي »ف تستحثُّ ذىنيا ثـ قالت: صمتت قميبًل كم ،«أمي بكـ؟

 «.تصفو
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ُأمنٍّي نفسي بمقاء  ،أتقم ب في مكاني بنوـ متقطع ،كانت مشاعري في تمؾ الميمة مرتبكة
في لحظة أحسست بيد تمسح رأسي، أنفاس ليا رائحة أنفاس أمي تمفح وجيي، حجبت  ،أمي

ـْ :»العتمة ما يحيطني، سمعت صوت أمي ىدأ كؿ شيء بعد أف أعادت  ،«فبل يزاؿ الميؿ يسافرن
حممت خباء قرآني  ،فزعًا عند الفجر (المقياية)قمت عمى ضجيج رواد  .الغطاء عمى رأسي

ف إ، قيؿ قد خرجوا بمواشييـ ودوابيـ اكانو  ،ذىبت أبحث عم ف جئت برفقتيـ ،وزوادتي الفارغة
محتارًا أسأؿ نفسي: ماذا  ،عدد قميؿ معظميـ ىنود إالّ  لـ يتبؽ   ،مقصدىـ سوؽ المدينة )الربوع(

أشعر بوجود أمي، في الوقت الذي ال أعرؼ كيؼ أخرج مف ذمار، وال الطريؽ  ،عمي  القياـ بو
 كانت عيوف تمؾ المرأة تراقبني: .التي عمي  أف أسمكيا، وال مع مف أسافر

 ىؿ ستبقى معنا؟ -
 صنعاء فأنا طالب عمـ.إلى سأسافر  ،ال -
 وأمؾ؟ -
 سأبحث عنيا. -

تماسكت  .الكؿُّ يتأممني ،صبياف وصبايا ونساء عجائز ورجاؿ ،التأمت الدائرة حولي
اخمي يتردد صوتيا بد ،«أنت رجؿ أليس كذلؾ؟»أكوف رجبًل كما وصفتني جارة أمي محاواًل أف 

مستني أج ،رفعتني تمؾ المقيوية حتى ساوى وجيي وجييا وف.بكيوال أعرؼ إال أف الرجاؿ ال 
 عالية: مصطبةعمى 

 أـ؟لؾ ىؿ تقبؿ أف أكوف  -
بكيت لتحتضنني مف جديد،  ،لـ أذؽ طعميا زاد ضغطيا عمى مشاعري وانيارت رجولةٌ 

 قمت ليا وصوتي يتقطع مف البكاء: حولنا،ارتفع ىمس مف 
 لكني ذاىب لمبحث عف أمي! -
ال  ،توقعت أف ترفض عرضي لتختار البحث عنيا ،تمنيت لو كاف لي ابف بشجاعتؾ -

ال تقفوا ىكذا كاألنعاـ،  ،ىيا –رفعت صوتيا في مف حوليا -أممؾ إال أف أدعو لؾ في صمواتي
ني؟ انظروا ابني ما أجممو، يسافر باحثًا عف نأال تسمعو  ،ولدي الذي يسافر وحيداً  (سبار)زوا جيّ 
دوه بما يعينو عمى رحمتوأمو  .، زوٍّ

 ،مؤلت زوادتي بكعؾ خمير وجيوبي بزبيب أسود .عر بدؼء كمماتيا في قمبيكنت أش
مجموعة ى لإثـ التفتت  ،طوقت ذراعييا حوؿ جسمي دامعة العينيف ،لف ت حوؿ رأسي شاالً 

 يتأىبوف الخروج بدوابيـ:
 سأسألؾ حيف تعود عنو. ،ىذا ابني يا مياس أمانة في عنقؾ إلى صنعاء -

 ،كانت تشبو مبلمح أمي ،أبكي تمؾ المرأة، أتذكر مبلمحيا حيف خرجنا مف ذمار كنت
طواؿ ليمتي في قرية الطيف  ،طواؿ الطريؽ وصوتيا يرافقني ،وعدت نفسي يومًا أف أعود إلييا
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عبرنا قاع جيراف صعودًا في نقيؿ يسمح لنبيت  .)معبر( أحاوؿ تمييز مبلمحيا عف مبلمح أمي
نت جبااًل سوداءشمس  .في قرية منازليا ُقد ت في جبؿ قيؿ إنيا الجباؿ التي  ،نيار اليـو التالي لو 

 ،أفؽ ال يشبو أي  أفؽ ،ظيرت لنا في البدء منارات سامقة ودور عالية ،تحيط صنعاء لتحرسيا
ارتفعت األصوات وأمسى الخطو  ،نسير في أرض سيمية حصوية وقد جد  الجميع في السير

ـَ ىذا ت! لكف الشمس غابت ، تعجب«حتى نمحؽ بصنعاء»أحدىـ: فقاؿ  ،ىرولة، كنت أتعج ب ِل
 قبؿ أف نصؿ.

عًا كبيرًا أماـ )باب اليمف( ولـ يسمحوا لنا بدخوؿ توافد المسافروف لُيشكٍّموا بدوابٍّيـ تجمّ 
 .نا لـ نمحؽ بيا، أشعموا النيراف وأمسى الجميع ينتظروف الصباحنأ، عندىا أدركت الباب

صد بيوت ا ال ُاق ،إذا وصمت صنعاء وصمت األماف»كانت كممات جارة أمي تترد د: 
ابتعدت  ،عبرت مع مف عبر إلى الداخؿ ،قبيؿ طموع الشمس ُفتح الباب «.تقصد بيوت الناس
الذي بتُّ في ، مسجد الرضواف فمـ أسمع أحدًا منيـ يذكر بأنو يقصد بيوت ا ،عم ف جئت معيـ

أبحث في وجوه ،اليوـ التالي سرت وسط روائح وألواف أسواؽ ال تنتيي .صرحو الخارجي مفزاوية 
مسجد  :مساجد كثر ىي التي بتُّ فييا ألتمس الدؼء ي أرى وجو أبي أو أمي.مف أصادؼ عمّ 

بعد أخرى مف مسجد إلى آخر:  أتنقؿ ليمة ،مساجد كثيرةو ،عقيؿ ،المذىب ،جماح ،الحميدي
إال أف المساجد التي أمست  ،قبة الميدي الفميحي،داوود،طاووس،خضير،الزمر،الشييديف،

 مستقري ىي األبير والنيريف والجامع الكبير.
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 رياتم  ق  
 

أناٌس يتحدثوف بأصوات عالية، شوارع  ،أسيُر وسط تشعُّبات األسواؽ التي ال تنتيي
أسير وأسير حتى ال أعرؼ أيف أنا، صنعاء متاىة  .تزدحـ بسمع لـ أَرىا مف قبؿ، وروائح جديدة

مساجد ُكثر حتى أف بعضيا  ،كؿُّ االتجاىات تقابمني أسوارىا أو أخدود مجرى السيوؿ ،كبيرة
 ،أحرص عمى أداء صبلة غروب الشمس والعشاء في المسجد الذي اخترت المبيت فيو ،متجاور

أو خمؼ مغتسؿ الموتى، حتى إذا ما  يرالزوايا، أو أختفي في أحد المطاىأتسم ؿ إلى إحدى 
 ،انصرؼ الجميع وأقفمت األبواب أخرج إلى بيت الصبلة حيث تييمف عمى فضائو عتمة موحشة

أتغم ب عمييا بتحضير ما كاف بيف صبلتي المغيب والعشاء مف ضجيج وزحاـ،  ،لكنيا دافئة
 متخيبًل تمؾ األصوات وحركة الُعب اد وترانيـ حمقات الذكر.

وبعضيا تراتيؿ جماعية  ،أو دوائر المديح ي مساجد بعينيا، حيث حمقات الذكرتشدُّن
أصوات منشدي المدائح، أطرب ألصواتيـ ىي لكف ما سحرني  ،وأخرى حمقات درس ،لمقرآف

بعد أشير مف  .أشعر بدموعي تنيمر وروحي تحمؽ بعيدًا بعيداً  ،يحممني الوجد بعيداً  ،الجماعية
شؾ حيف الحظت ساورني ال ،لدوائر دعاني أحدىـ لبلشتراؾ معيـ في الغناءالمداومة في تمؾ ا
لحديث  ال تْنَقدْ »،ليرتفع صوت جارة أمي مف أعماقي: سنيوأيادييـ تتمم   تمؾ العيوف تتأممني
خرجت  ،تسم مُت فاّراً  «.، وال تأمف أليٍّ كافال تستجب لدعوة أحد لينفرد بؾ ،الغرباء ميما أعجبؾ

أصوات ترانيـ حمقاتيـ بداخمي تتردد في يقظتي  ،وأصواتيـ تجوؿ في ذىنيمف المسجد 
لـ  ،مف مسجد إلى آخر، وبعد مغيب الشمس اؿ النيار أبحث بيف مبلمح المارةطو ،ومنامي

قاطعت كؿ  الحمقات،  ،وفي كؿٍّ مسجد يرتفع صوت جارة أمي فأنسؿُّ خارجاً  ،يستقر بي ليمي
أستعرض تمؾ األطعمة  ،الجوع، دفعني ألىيـ في أزقة أسواؽ صنعاءتجن بت االقتراب منيا، لكنو 

المعروضة أماـ النساء المتكآت عمى جدار مسجد الرضواف بأوعية الخبز والبيض والدجاج 
روائح تزيد مف عنؼ  ،يقابميف صؼٌّ مف باعة تمر العجوة والزبيب والموز ،وأغصاف الريحاف

أفكر بالتقاط ما  ،اب اليمف وصاعدًا حتى سمسرة النحاسأذرُع ممر  السوؽ ىابطًا حتى ب ،جوعي
أتصو ر كيؼ سأمرؽ مف بيف مارة السوؽ وكيؼ سأتجاوز  ،تبيع المبف والخبز امرأةُقِسـَ مف أماـ 

شعرت برعشة خجبًل مف نظراتيا  ،أغصاف البردقوش وورد الجوري والريحاف ،أكواـ البمح والزبيب
لي  ةً ماد   ،خففت ابتسامتيا حالتي ،يبلصقيا طفبلف يمعقاف أصابع بم ميا بياض المبف ،وىي تراقبني
 ،ترددت ،طفمييا بجوارتشير عمي  أف أجمس  ،مطبطبًة بكفٍّيا األيسر عمىاألرض ،بكسرة خبز

 رفعت صوتيا:
 .، شاركيماتعاؿ -
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ذت أقضـ نظر الطفبلف بتعجُّب حيف اقتربت. قادني جوعي ألجمس حيث أشارت. أخ
 يا تممٍّس شعري:أخذت بكفّ  ،كسرة الخبز بنيـ

أيف بيتكـ؟ كاف سؤاليا غريبًا بالنسبة لي، الحظت ارتباكي: أيف أىمؾ؟! لـ أجد  -
تمؾ المرأة قادتني إلى دكاف مجاور، قالت  ،فاضت عيناي وقد أخفيت وجيي بيف ذارعي ،الجواب

 تي صباح كؿ  يوـ لمعاونتو.يمكنؾ أف تأ ،لي: ىذا خالي )األسطى(، وىذا دكانو
دكاف كؿُّ ما بو أبيض، جدرانو بيضاء، سقفو أبيض،  ،لـ أكف أفيـ أي معاونة تقصد

، كنت أتمنى أف تصطحبني مع أطفاليا ،حتى الرجؿ بمبلبسو ووجيو وأطرافو الممطخة بالبياض
 :خرج صوتي ضعيفاً 

 أعاونؾ أنت! -
 وسأستعيف بؾ. ،لف أتركؾ، ستجدني ىناؾ صباح كؿٍّ يوـ ،ال تخؼ -

حيف  ،بياضو أقؼ في ذلؾ الدكاف الذي عرفت سرّ  ،منذ ذلؾ النيار أضحى لي عمؿ
وىكذا في  ،نمزج دقيؽ النورة ومعجوف الجص يطرطش )األسطى( الجدراف ليعرؼ كثافة الموف

 كؿ مرة.
أحرس الدكاف  ،بو صاحب الدكاففي بداية أيامي لـ يكف لي مف عمؿ غير ما يأمرني 

ؿ منو رفوفًا لو معجونًا أبيض يشكّ أعاونو في خمط الجص بالماء ليحوّ  ،حيف يخرج لقضاء عممو
لكف ما سحرني وبيرني أو خمط النورة بالماء والممح لتبييض الجدراف. ،مة بالزجاجوألواحًا مطع  

ي إتقانو نة، تمؾ األلواح الُجصٍّ  قضيت شيوراً ،ة المطع مة بقطع الزجاج الممو فصناعة قمري اتو الممو 
نة ،تقميده طويمة أحاوؿ في .الحظت بعد ذلؾ أف واجيات دور صنعاء تممؤىا تمؾ القمريات الممو 
إمساؾ  ،قّص الزجاج بقمـ الماس بمقاسات محددة ،أجدُت استخداـ البيكار والمسطرة السنة الثانية

 لنحت ألواح الُجّص. القرنيةالسكيف 
نعمؿ عمى تبييض غرؼ ه بجرادؿ النورة لتبييض الواجيات، و ألمدّ صطحبني معو ي

يسكنني إحساس بأني سألتقي أبي أو تزييف مفرج أو منظر بالجّص والنوَرْة. ،تعميؽ رفوؼ ،الدور
 وأمي، أنشغؿ بترصد مف أصادؼ.

صنع القمريات المعش قة بالزجاج  ت أشير وقد أتقنت الكثير مف تمؾ األعماؿ، خاصةً مرّ 
أرى الريح تحرٍّؾ  ،لكني لـ أجرؤ يومًا عمى الخروج مف نوافذ الدور والوقوؼ عمى السقالة ،الممو ف

قطرات النورة تذروىا الرياح، شيبلف رؤوسيـ وثيابيـ ترفرؼ في الفضاء وىـ  ،أطراؼ الحباؿ
الدُّوار، وما زاد رعبي يوـ أف فقد األسطى توازنو أراقبيمفأشعر ب ،ضوف الواجيات العالية بالنورةيبيّ 

 أصواتٌ  ،الزقاؽ أحجاررتطـ باألرض كثمرة ُىرست عمى ويلييوي مف عمو سقالتو في الدورالرابع
 صرخات احتضف صداىا جدراف الدور المحيطة.  ،ىِمَعة تجم عت

*** 
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ر في ذلؾ الرجؿ حزينًا في زاوية قصي ة مف مسجد الرضواف أفك كفأتفي تمؾ الميمة ان
 ليمتيا قررت ترؾ ذلؾ العمؿ. ،الذي رأيتو ييوي
ال أفارؽ زاوية بحث عف أمي وأبي بعد أف كاف العمؿ قد أخذ يشغمني عنيـ.عدت أ

في إحدى الميالي تيادى إلى  .أشارؾ في دوائر الدرس المسائيةليبًل،  مسجد)قبة الميدي(
يميؿ بعمامتو البيضاء إلى  وتارةً  مسامعي صوت ىامس ورقيؽ يتمو، ييزُّ رأسو بشكؿ دائري تارةً 

أفكر طواؿ  ،أرىؼ السمع، كبلـ يدىشني ،انتظمت الدوائر كأىم ة متبلصقة حولو ،عمود يسنده
عو صاحب العمامة عمى سؤاؿ يض ،الوقت فيو، أنتظر أف أسمع أجوبة لما تطرح مف أسئمة

الطمبة عند نياية كؿ درس. يومًا بعد يوـ أخذت أقترب حتى وجدت نفسي ضمف أىم ة حوؿ 
عجز الجميع عف اإلجابة اليوـ الذي طرح سؤااًل عمى طبلبيإلى ذلؾ  ،صاحب العمامة البيضاء

ف لـ فذلؾ ، العمة إف أمكف استنباطيا فذلؾ خير: »فوجدت شفتي  تجيبانو ،عنو التفتت «. دتعبُّ وا 
 ،ىذا غريب»ىمس بعض الطمبة:  ،«مف ىذا؟»لـ يستدر، استعاض بفمو:  ،الوجوىتتفر سني

أمسؾ مف حولي  ،شعرت لحظتيا برىبة وخوؼ ،ـ يديو، تمقفتو األيديالمعم   مدّ  ،«، غريبغريب
 قبض عمى كفي. ،تبلمست أيدينا ،بونيا إليويدي يقرّ 

 ىؿ تحضر درسي كؿ مساء؟-
 رة قصيرة.مف فت -
 أيف تعممت قبؿ؟ -
 في ببلدنا. -
 أيف ببلدؾ؟ -
 ُحبيش! -
 مف در سؾ؟ -
 الفقيو السحولي. -
 حتى بعد الصبلة! بؽَ اِ ،ال بأس -

ثـ سار بيف المصميف حتى أوؿ  ،عند سماعو مؤذف العشاء تمتـ بأدعية ىاز ًا رأسو
لـ أكف أعي ما يدور حولي،  ،استقمت بعيداً  ،استقاـ عمى سجادة ممددة ال يطأىا أحد ،الصفوؼ
ف أسمع كاف ذىني بعيدًا عف الصبلة، لـ أك ،«ماذا يريد مني؟ ىؿ أزعجتو إجابتي؟»أتساءؿ: 

 ...«.النااه ،سمئ الناااه مف أمده ،الناااه وأطبر»مف إماـ الصبلة إال طنيف 
عف الدروس التي يداعب أصابعي، سألني مف في المسجد يتفرقوف أمسؾ بكفي حيف أخذ

يشغمني البحث عف أمي، وال  ،وىؿ لي أقارب بصنعاء؟ أخبرتو بأني ال أعرؼ أحداً  ،حضرتيا
ثـ سار ، «ال تتأخر عف درس الغد»ترؾ أصابعي بعد أف قاؿ لي .أعرؼ في أي اتجاه أسير

أسمعو يردد أدعيتو ،سرت أتابعو يخرج مف باب بيت الصبلة، صرح المسجد الخارجي .وحيداً 
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كنت سعيدًا باىتمامو بي،  ،أنو أخذني معو وبتمعتو عتمة الشارع،تمنيت لاوت مسموع حتى بص
 فرحًا حيف دعاني لبلنضماـ إلى حمقة درسو.

تتحرؾ قدماه  ،«سيدنا»ذاف المغيب، الطمبة يصفونو بػأقبيؿ  إلى المسجد دومًا يأتي
إحدى يديو  ،يؿ إلى الخمؼ قميبلً قامتو تم ،لتغير اتجاىيا بمرونة ما أف تصطدـ بعائؽ حتى ترتدّ 

الكثيؼ يغطي  وو البارز إلى األماـ، شعر ذقنوجيو المستطيؿ بفكّ  ،ُمنحفٍ  تمتد لؤلماـ بشكؿٍ 
لـ أَر لو ابتسامة. يأخذ  ،عمامتو البيضاء الفتة لضخامتيا ،بؤبؤا عينيو في اىتزاز دائـ ،سطره

تحم ؽ الد َرَسُة  ،جمس مستندًا إلى عمودهي ،طريقو وسط المسجد، يسير متفاديًا األعمدة الحجرية
 سأليـ: ،في أىم ة متتالية حولو

 ىؿ مف متأخر؟ أجابو أحدىـ بصوت مرتفع: -
 ال أحد! صمت قميبًل ثـ قاؿ: -
 والغريب؟! -

 أجابو أكثر مف صوت:
 ىنا بيننا. -

شعيرات رمشيو و وسط ي،تأممت عيناً كنت أظنو ضرير  ،ويا لعجبي حيف التفت إلي  مبتسماً 
 لـ أجد تفسيرًا! ،ف، لـ يكف )بصيرًا(يالكثيف

 
 ئاً أو أف شواىد تمؾ األياـ قد بعثت شي ،ر مزاجوأف أمرًا ما قد غيّ صمت، أدركت وردة 

تنتظر أف يعود إلى  ،صمتو، أمسكت بكفيو تواسيو بصمتيامف األلـ في نفسو، لـ تعمؽ عمى 
 .طبيعتو

 حكايتؾ أحزنتني. -
 لماضي، وأكره مف يعيدني إليو!أكره ذكر ا -
 توقؼ إف كاف ذلؾ يؤلمؾ. ،ال بأس -

 في اليـو التالي سأليا:
 كـ مضى عمي  دوف أف أخرج مف السمسرة؟ -

 ىامستو بصوت شفيؽ:
 أكثر مف شير! -

 :فمو مندىشًا، أمسكت بكفو تواسيو ات سعت عيناه فاتحاً 
 ما حكيتو لي عف عذاباتؾ جعمني أشعر بؾ أكثر. -

 ،ذلؾ المثمث المقموب يراه المحظة أكثر ُحسناً  ،و عذوبة صوتياتنظر إلييا مبتسمًا، شد
 فميا حيف تتحدث. ،ابتسامة عينييا الخرزيتيف
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وماذا بعد؟  :ألـ تسأؿ نفسؾ ،ال تتعمؽ بيا ،ال تضعؼ:»سمع مف أعماقو صوت يزجره
 :قطع شروده صوتيا «.، ييتؾ أسرارؾال تقدـ عمى شيء قد يثقؿ عميؾ

دعني  ،أرجوؾ واصؿ حكايتؾ ،ىروبؾ إلى صنعاء ،حكيت لي عف طفولة القرية -
 أقترب منؾ أكثر.

 تغيرت مبلمح وجيو: 
 لكني أتعب.  -
 .ىيا واصؿ فذاؾ يسعدني -

 قاؿ: ،، عاد صوتو حذرًا قمقاً تخممت أصابعيا تدلٍّؿ شعره الطويؿ
دومًا نتناقش في  ،َرسةاىتـ بي زمبلئي الدّ  ،داومت عمى حمقة درس ذلؾ األعمش -

وأنيـ يحضروف حمقات الدرس  ،عرفت أف جم يـ يدرسوف في مدارس نظامية ،الدروس الماضية
 لمزيد مف المعرفة، كاف الجميع يقدٍّر تحصيمي واجتيادي.

يدعوني إلى حضور دروس حمقة الفجر في  ،س ميتمًا بيوما أفرحني أف أرى المدرّ 
ومف أجؿ أف أرافقو فجرًا طمب مني أف أسكف معو في منزلو، لـ يكف مف أحد  ،مسجد )النيريف(
وجدت نفسي منقادًا إليو،  .نو سيتبن ى تعميميا  نو يرى في  نجابة صباه، و إ، قاؿ لي غيرنا في داره

 ما كانت جارة أمي قد حذرتني منو.ىف أنسأدوف 
جبيتي ليتنسـ رائحة ذقنو ؿ يقبّ ، أخذ يداعب وجيي بكفيو ،دعاني يليافي إحدى الم

الباب  أف أتخم ص مف تصرفات كنت أكرىيا، لكنو أغمؽ عمي   ،. فكرت ليمتيا بالفرارةالكثيف
، الميذب في فتاوى اإلماـ األطيارئمة متف األزىار في فقو األ:منيا  واضعًا بيف يدي عدة كتب

التجريد في فقو اإلماـ القاسـ الرسي واليادي يحيى المنصور با عبدا بف حمزة عميو السبلـ،
  .شرح األزىارنيج الببلغة،،المنتخب لئلماـ اليادي،بف الحسيف

 كاف يسألني حيف يعود: 
 المنزلة بيف المنزلتيف؟ ما -

 :فأجيبو مما قرأت
 في منزلة ما بيف المنزلتيف، أي أف الفاسؽ في الدنيا ال يسمى مؤمناً  مرتكب الكبيرة فإ -

بؿ ىو في منزلة بيف ىاتيف المنزلتيف، فإف تاب رجع إلى  ،بوجو مف الوجوه، واليسمى كافراً 
ف مات مصرّ   عمى فسقو كاف مف المخمديف في عذاب جينـ. اً إيمانو، وا 

 ،األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكرثـ يسألني حوؿ التوحيد والوعد والوعيد والعدؿ، وما 
 وحيف أعجز عف اإلجابة يشير لي بفتح الكتب ألبحث عنيا.

 أجيبو. ليسألني:  اوبعدى
 ؟ىؿ الصحابة يخطئوف-

http://www.anazaidi.com/play.php?catsmktba=505
http://www.anazaidi.com/play.php?catsmktba=505
http://www.anazaidi.com/play.php?catsmktba=505
http://www.anazaidi.com/play.php?catsmktba=509
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لؤلنبياء صموات  وما العصمة إال ،فقوفومنيـ منا ،فئو تمعثمت فأجاب:يصيبوف ويخط
 ربي عمييـ.

بتسـ وقاؿ: يجوز لممؤمف أف ا ،اً لني ذات مرة فمـ أعرؼ لئلجابة طريقأة سوحوؿ التقيّ 
يَماِف﴾،ومع  :مف قائؿ كما قاؿ عزّ  ،كرهينطؽ بكممة الكفر إذا أُ  ﴿ِإال  َمْف ُأْكِرَه َوَقْمُبُو ُمْطَمِئفٌّ ِباإْلِ

﴿ اَل َيت ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفِريَف َأْوِلَياَء ِمْف ُدوِف اْلُمْؤِمِنيَف  :خوؼ الضرر كما قاؿ سبحانو وتعالى
َلى الم ِو َوَمْف َيْفَعْؿ َذِلَؾ َفَمْيَس ِمَف الم ِو ِفي َشْيٍء ِإال  َأْف َتت قُ  ـُ الم ُو َنْفَسُو َواِ  ـْ تَُقاًة َوُيَحذٍُّرُك وا ِمْنُي

 .اْلَمِصير﴾
 ،«سأفتح لؾ األبواب، لكف عميؾ أف تعاىدني بالطاعة التامة» ىامسني ذات مساء:

 ،لقنني ما أقوؿ ،ىززت رأسي بالموافقة ،«؟أتقسـ»:مكثت صامتًا،أدرؾ حيرتي فأمسؾ بكفي وقاؿ
 .«ب أف تدرسف يجواآل» ثـ قاؿ:

 سألتو: ،التبس عمي  األمر
 أي دراسة؟! -
 أف تمتحؽ بالمدرسة؟ -
 كيؼ؟ -
 ألديؾ الرغبة؟ ،قبميا عميؾ بحصولؾ عمى أمر قبوؿ التحاقؾ بيا ،كيؼ، تأتي الحقاً  -
- .  لدي 
ال تكوف إال لممؤمنيف ليزيدىـ  الشفاعة،إذًا سأتشفع لؾ لدى السيؼ صاحب المعارؼ -

﴿َما ِلمظ اِلِميَف ِمْف َحِميـٍ : عمييـ ما قد محتو الذنوب مف الحسنات لقوؿ ا أو ليردّ ا مف فضمو 
 ،ذا ما رأيتيخارجًا تقد ـا  ستذىب بيذا القرطاس، ستنتظره أماـ باب داره و  غداً  .َواَل َشِفيٍع ُيَطاُع﴾

 قؿ لو: يقرئؾ سيدناالسبلـ. ثـ مّد لو بقرطاسؾ.
وكيؼ أقؼ، افترض أسئمة سيوجييا السيؼ  ،أثناء تقديـ الطمب ما عمي  قولوأخذ يمقنني 
 لي، وما عمي  قولو.

*** 
، أنظر اً أني سأكوف طميقؽ غير مصدّ  ،مكثت بقية ذلؾ الميؿ أحمـ بما سيكوف صباحي

أرى نفسي أسير متسكعًا في ميداف )شرارة( الذي أصبح بعد  ،بوابة تمؾ المدرسة كحمـ بعيد المناؿ
 بسيـ النظيفة يخرجوف أو يدخموف.أرى الد َرَسة بمبل ،ف التحرير(الثورة )ميدا
كنت أقؼ أماـ بوابة سور دار  .ستأذنتواف سمعت تسابيح المسجد المجاور حتى إام

يتحرؾ بعضيـ متبخترًا  ،عدد مف المعمٍّميف ينتظروف خروجو، في البدء ظننتيـ أقارب لو ،السيؼ
 نُّؽ.يتحدث بتأ ،بثيابو البيضاء الفضفاضة
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 ،ُفتحت البوابة لتظير ثبلثة خيوؿ يمتطييا فرساف ببنادقيـ ،أستذكر نصائح سيدنا
 ،لـ يعيروا توسبلت المعمميف، ليبتعد الخيالة شمااًل مخمفيف غبار الحوافر ،يتوسطيـ فارس معم ـ

 اكتنفتني حيرة، تقدمت أسأؿ حارس بوابة القصر، اقتربت منو منك س الرأس ألسألو فبادرني:
وما الطمب؟ أريتو قرطاسي، ابتسـ وقاؿ: أنت مف طبلب األعبلـ! يمكنؾ الم حاؽ بو  -

 إف وصمت سْؿ عف بستاف غدير. ،إلى القرية )الروضة(
 .سيوؿ ومزارع وروابٍ  ،أطراؼ صنعاء الشماليةفييا إلى ىي المرة األولى التي أخرج 

سرت في طريقي غير  ،سألتو أشار أحد المارة إلى تجمُّع دور وسط خضرة منبسطة بعد أف
سألت، الجميع يعرؼ  ،أحمـ وقد قاربت الشمس قمب السماء، دخمت القرية ،مشغوؿ بالعابريف

لـ يُطْؿ بي المقاـ حيف ظير نفس  .سور طيني ممتد شرقًا وغربًا، بوابة دوف حراس ،بستاف غدير
 صرخ بي أحدىـ: ،ًا طريقيـتجرأت فاردًا ذراعي معترض ،لو حت ليـ مضطربًا بقرطاسي ،الخي الة

 .لـ أميٍّز أيًا منيـ السيؼما دىاؾ؟ نيرني أحدىـ ىاّمًا النزوؿ مف عمى خيمو،  -
 :كرر آخر .أتيت مف صنعاء راجيًا عطؼ موالنا السيؼ -
 لـ يكمؿ إال وقد رفع أحدىـ يده: ...، إياؾ تكرار ذلؾىيا ابتعد عف الطريؽ -
ؿ الحاؿ وقد  - وقفت أماـ  ،تقدمت متعثراً  ،أشار عمي  بالتقدـ نحوهدعو! لـ أصدؽ تحو 

خيؿ دىماء مسرجة بأبسطة مزركشة: ما حاجتؾ؟ تغمبت عمى ترددي ونصائح سيدنا مخبوءة 
 تحت لساني:
نظر  ،قمتيا ماّدًا بشفاعة سيدنا إليو .وبي رغبة لمواصمة دراستي ،يقرئؾ سيدنا السبلـ -

:  إلي 
 ال منحؿ! -

 :اً واعتقدتيا رفض الكممةلـ أفيـ تمؾ 
 لكني طالب عمـ. -
 لدراسة؟باحاجتؾ ما  -
 وخدمة لموالنا الناصر وآلو. ،حّبًا في كتاب ا وسنة رسولو الكريـ -
 وىؿ أنتـ مف بيت عمـ؟ ،ىؿ أبوؾ عالـ -
 .نعـ يا سيدي -

أعرؼ ما  ثـ أخرج قممًا وال ،نظر إلي  مبتسمًا وقد فرد شفاعة سيدنا بيف يديو، ينظر فيو
وقفت أقرأ ذلؾ األمر:  .مد  لي بالورقة الكزًا خيمو في خيبلء، ليتبعو الخي الة باتجاه المدينة ،خطّ 
كررت قراءتو غير مصدؽ، سرت وأنا أرى نفسي أدخؿ تمؾ البوابة  ،«مدير بيت العمـ يمحؽ»

 البسًا مبلبس الطمبة.
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لـ تعد تيمني  ،الشرقيةرفعت نظري ألرى صنعاء تتكئ في دعة عمى سفوح جباليا 
أخرج و أقؼ  ،طويت المسافة تحممني الغبطة ،كاف خوفي ينصبُّ عمى قرطاسي ،مسافة الطريؽ

يزداد  ،ثـ أمضي ميرواًل باتجاه صنعاء ،وئمخبإلى القرطاس أقرأه ألطمئف، أطويو بعناية ألعيده 
أحياء مطير وطمحة،  عبرت ،الزمر ،السابمة كمما اقتربت مف أطرافيا، دخمت شوارع حارة شعوب

اخترت أف أبيت بعيدًا عف متناوؿ سيدنا حتى أرى ما سيكوف  ،كاف الوقت ُبعيد صبلة العصر
 مف أمري.

*** 
ما  وسريعاً  ،ر مستوى تعميميس ليقدّ صباح اليوـ التالي أحالني مدير بيت العمـ إلى مدرّ 

 بعد عدة أسئمة، بقبولي ضمف طمبة المدرسة العممية بالصؼ الثاني مف الشعبة الثانية. ،ووج  
ساحة واسعة تحيطيا  ،عبرت بوابة حمـ يعانؽ السماء ،صعدت تمؾ الدرجات السوداء

أحدىـ حيف  أشار عمي   ،رؤوس الطمبة أراىا مف خمؼ النوافذ ،عدة مباٍف، عبرت رىبة المكاف
طمب  ،سمموني كسوتي، كتب الدراسة، قادني معمـ إلى فصمي ،سألتو إلى مكتب مدير المدرسة

عند انتياء اليـو  .ي عيوف الفصؿ باليمس واالبتساماتمف الد َرَسة مساعدتي فيما فاتني، استقبمتن
وؼ فرش بيف صف ،مؤل بيانات في سجؿ خاص ،القسـ الداخمي مسؤوؿالدراسي توجيت إلى 

ىي المرة األولى منذ خرجت مف قريتنا يكوف لي فرشي الخاص  ،متوازية في عنبر المنامات
 ولي وجبتاف.،ومبلبس بموف واحد

تزورني كوابيس، أرى نفسي في عتمة أحد  ،لياٍؿ أصحو مف نومي فزعًا وسط عتمة دافئة
أحمد ا  ،ـ ليس إالأتأكد أنو حم ،أنيض مرعوباً  ،سيدنا األعمش أف أتبعويصرخ في   ،المساجد

 أخاؼ عمى ما أنا فيو. ،أني أصبحت في أماف
أدعو ا أال  ،أبت نفسي ،أتذكر عيدًا لقنني إياه،أفكر بزيارتو، أف أشكره عمى صنيعو

 أصادفو في حياتي.
زمبلء دراستي في تمؾ القرية البعيدة، بيتنا  ،تيرب ذاكرتي إلى سنوات طفولتي األولى

سكانيا طيبوف،  ،أنؾ وصمت األمافإذا وصمت صنعاء اعرؼ »وصاياىا: جارة أمي و  ،الميدـ
 أعاود النوـ بمشاعر مضطربة. ،«تاب ا ومف يحمؿ كتابو ال يضيعأنت حامؿ ك

 ،يتسر بوف وسط عتمة باردة إلى بيت الصبلة ،يصحو جميع مف في السكف فجراً 
 المعمموف في مقدمة الصفوؼ، ال أحد يتخمؼ عف صبلة الفجر.
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 منامات

في اليوـ الثالث اللتحاقي وقفنا أماـ مسجد قبة المتوكؿ حتى خرجت جنازة أحد 
مموف، نردد خمؼ أحدىـ بصوت حزيف سرنا في صفوؼ منتظمة أماميا، يسبقنا المع ،الميسوريف

، ا ال إلو إال ىو حيٌّ » مضينا حتى مشارؼ  ،«إال ىو صمٌد باٍؽ، ال إلو إال ىوال الو قيـو
أطرافي، في سرت برودة  ،تو الممفتةموعما ةالطويم ولمحت سيدنا األعمش بذقن فجأةً  المقبرة،

جمعونا  ،ضطرابياالحظ  ،زميمي برعشة أصابعي بيف كفو أحّس  ،كدت أتبو ؿ عمى نفسي
كنت مشغواًل  ،لحظات إدخاؿ الميت القبر، نرتٍّؿ بصوت جماعي سورة )يس والقرآف الحكيـ(

 بمراقبتو.
حمدت ا أنيـ أذنوا لنا  ،عيناي مشغولتاف بالمعم ـ ،وجبة الميت،لـ أىنأ بياموا لنا قدّ 

 باالنصراؼ.
سي ستغربت حيف رأيتو بعد أياـ يسير في ساحة المدرسة، عرفت أنو أحد أقدـ مدرٍّ ا

نيارت أحبلمي بالخبلص منو، ا،المدرسة، وأنو يتول ى تدريس مواد الديف والمغة لمفصوؿ النيائية
راقبتو حتى  ،نفسي، حرصت عمى تجنُّب المرور أماـ تمؾ الفصوؿ التي يتولى تدريسيا وب خت

 خولو مف البوابة وأوقات انصرافو.عرفت أوقات د
نافذة  بجوارأقضي أوقاتي بيف الفصؿ وجموسي ،تقي دت بخط سير بعيدًا عف خطٍّ سيره

 نجحت ألياـ أف أبتعد عف االحتكاؾ بو. ،المنامة أراقب ما يدور
ثـ صبلة العشاء، نعود  ،بصبلة المغيب كانت ساعات اليوـ تتوزع بيف المسجد بدايةً 

وجبة الفطور ثـ حضور قاعة  ،صبلة الفجر جماعة ،لنتناوؿ وجبة العشاء لتبدأ بعدىا فترة النوـ
 .بعد يوـ تشغؿ ذىني عف البحث عف أبي وأمي أخذت الدروس يوماً  الدرس، وىكذا

حتى ذلؾ المساء الذي ىامسني  ،ة ما يدور بيف الطمبة في المنامةلـ أكف ألحظ في البداي
أعاتبو فيردُّ عمي  بأنو يودُّ صحوبيتي، تطور األمر إلى محاولة  ،أحدىـ بكممات غير الئقة

ر األمر وقد جاء بمجموعة أصحاب ،االعتداء عمي  ليبلً  شكوت ذلؾ لئلدارة، فاضحًا ما  ،كر 
ما ألحظو مف  ، شارحًا بالتفصيؿحدثتيـ عف تمؾ الممارسات بيف زمبلء المنامة ،يدور ليبلً 

استيواني تخييؿ تفاصيؿ صغيرة، حيف أكممت شرح ما يدور في  ،أبدوا االىتماـ ،ممارسات شائنة
أشرت بالنفي. أخذ بكفو يربٍّت عمى ، «ؿ تحدثت بيذا إلى أحد؟ى:»الظبلـ سألني أحد المدرسيف

 ،، سعدت لذلؾ االىتماـ«عمينا بسرعة معالجة الوضع»:بلمو إلى بقية المعمميفموجيًا ك ،كتفي
خرج الجميع، مر  وقت مف  ،ىممت بالنيوض لكنو أشار عمي  بالبقاء في مكاني لمحظات

 ارتبكت حواسي وغمر جسمي عرؽٌ  ،االنتظار بعدىا ُفتح الباب، فوجئت بدخوؿ سيدنا األعمش
أتريد أف :»وجيي إلىتو بتوقؼ مشيرًا بسب ا ،أحاوؿ تخميف المسألة يذرع الحجرة وأنا غزير، ظؿّ 
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ف يشار إليؾ بالُقحبي تُفصؿ وتطرد مف الدار؟ أال تدرؾ خطورة ما تفو ىت بو عمى نفسؾ؟ أتريد أ
دىشت لصوتو اليادئ، فمـ يعاتبني عمى عدـ زيارتو! أدركت لحظتيا أف معرفتو  ،«أو المخنث؟

يجب أف تعرؼ عقاب مف يتجرأ :»ُيفرض عمي  صوتو ،يعد يستوعب تجاوزت ظنوني. عقمي لـ
لف يسمح  ،وف كتاب ا ويتعمموف سنة نبيوأتشويو سمعة المدرسة العممية، بطمبتيا ممف يقر عمى 

ِانَس ما  ،ولذلؾ أنصحؾ بأف ال ُتعرٍّض نفسؾ لميبلؾ ،سيأكموف لحمؾ نيئاً  ،ألحد بترديد ما قمتو
 .«، ىؿ تسمع؟صبلحؾبوأثؽ  ،محبتي لؾأنت تعرؼ مقدار  ،قمتو

، ال تنَس ما واآلف عميؾ باالنصراؼ:»ضاعت الكممات لينقذني صوتو ،خانني لساني
بًا نحو الخارج ال أعي ما يدور حولي، أشعر ركعت متسحّ  ،لـ أقَو عمى النيوض ،«قمتو لؾ

استيعاب ما حصؿ، مرىقًا أحاوؿ جثوت عمى فراشي  ،لـ أتجو إلى قاعة الدرس ،برعب يدفعني
ىو مف يفاتحني في األمر  ىؿ يعرؼ المعمموف معرفتي السابقة باألعمش؟ ولـَ »ؿ نفسي: أأس

ثبلثة أياـ  ،لـ يحدثني عف عدـ زيارتي لو «.بي منو؟وينصحني دوف غيره؟! لماذا لـ يعاتبني لتيرّ 
شوارع، متسواًل متخيبًل نفسي وقد عدت إلى ال ،أضناني التفكير ليؿ نيار ،أعيش مشتت الذىف

 مف مسجد إلى آخر، أو أف أخرج مف صنعاء.
*** 

سأؿ عف  ،اقترب مني ذلؾ الصديؽ نيارًا، جمس صامتًا يطيؿ النظر في ما حولو
 ،لماذا ذىبت إلييـ؟ ما نعيشو نوع مف التسمية، متعة أف نصاحب بعضنا:»أحوالي، قاؿ لي معاتباً 

ؿ أف تُ ؾ معمـواألجمؿ أف يودّ  لي ما يدور،  حوضّ ،جمست أستمع إلى نصائحو «.طرد؟، أتفضٍّ
لـ يكف الحديث  ،ومف لحظتيا أصبحنا أصحابًا، ينادمني طواؿ الوقت، نتسامر ليبًل، نأكؿ معاً 

 ،لـ يعد أحد يؤذيني ،بيننا لينتيي، أخبرني بأنو ضمف جماعة، وبصحوبيتنا أمسيت واحدًا منيـ
تتصارع جميعيا ، اعة مساحتيا وحدود نفوذىاوأف طبلب المدرسة عبارة عف جماعات، لكؿٍّ جم

كؿُّ  ،لو مساحتو غير المرئية لتوسيع نفوذىا: الساحة، الممرات، أسطح المباني والزوايا، كؿٌّ 
 أو حدود مساحة، تصؿ حدّ  ، تنشب خبلفات عمى شخصجماعة تعرؼ جيدًا أيف تنتيي حدودىا

يرتبط البعض بعبلقات تتجاوز  ،ابيااالشتباؾ باأليدي، تختفي مثمما تظير دوف أف تعمف أسب
الصحوبية، والبعض يجاىر بعشؽ زميؿ لو، البعض يتنافسوف عمى ودٍّ صبي لو نصيب مف 

بعد أخرى تتكشؼ لي  ليمةً  .الوسامة، وبعض المعارؾ تحتدـ لتمتد لعدة أياـ، لكنيا تنتيي فجأةً 
 .فو يشارؾ فييا المعمم ،الحياة السرية، حياة خفية

بحت لو بمعرفتي بو قبؿ التحاقي بالمدرسة، وعف حيرتي  ،ف سيدناحدثت صاحبي ع
، حدثتو عف صدمتي حيف دخؿ عمي  في اإلدارة في الوقت الذي كنت أظف عدـ معرفتو بوجودي

أنو عميـ بكؿٍّ شيء عني! ىمس لي بأف ُجؿ  المعمميف ينتموف إلى جماعات الميؿ، حيف اكتشفت 
المعمميف جواسيس لبعض سيوؼ اإلسبلـ، وأف فوؽ تمؾ  وأف جؿّ ،وأف بعضيـ يتحكـ بجماعتو
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طة تتبع موالنا السيؼ الجمعيات ىناؾ رابطة سرية رئيسيا أحد المعمميف ىي المسؤولة عف أنش
قبيؿ صباح بارد في قاؿ لي إنيـ وجدوا أحدىـ ذات صباح مخنوقًا وقد لفظ أنفاسو  .محمد البدر
ف الجميع كانوا إقاؿ لي  .أنو سافر لزيارة أبيو المريضاختفت الجثة، لتنتشر شائعة ب ،المطاىير

 كمماتو جعمتني أرى ما لـ أكف أتوقعو، أجابت عف أسئمة كانت ترىقني. ،يعرفوف القاتؿ
 يريني أشباحًا تتسامر. ،يتسمؿ بي دوف خوؼ خارج المنامة ،صاحبي يجيد لغة الميؿ

ة ولـ تكف التيم ،قتؿ زميؿ لوحدثني أنيـ أرسموا أحدىـ إلى الحبس بتيمة محاولتو 
 بعض أسرار الدار.صحيحة، لكنو ُحبس بسبب إفشائو 

ف ظؿّ  ،انسجمت حياتي داخؿ المدرسة أراقبو داخبًل  ،خوفي منصب ًا مف سيدنا األعمش وا 
وأني أفمحت بتجنبو، إلى ذلؾ  ،أو منصرفًا. مضت األياـ حتى ظننتو نسي كؿ  شيء عني

ُزيٍّنت  ،المدرسة الستقباؿ السيؼ محمد البدر لحضور حفؿ عيد النصرالصباح الذي تأى بت فيو 
ُرص ت المقاعد في  ،المباني باألعبلـ المنصورة، وامتؤلت الساحة بصفوؼ الطمبة والمعمميف

نفخ حامؿ )البورزاف( عند قدومو وعدد مف سيوؼ اإلسبلـ مف بينيـ  ،ظبلؿ المبنى الشرقي
ألقيت الكممات الترحيبية  ،ساحة، واكتظت المنصة الصغيرةامتؤلت ال ،السيؼ صاحب المعارؼ

ختياري إللقاء كممة اكنت سعيدًا ومرتبكًا وقد تـ  .والقصائد الحماسية، ثـ نشيد عيد الجموس
سمي يتمى، سرت إلى منصة الخطابة، أتأمؿ وجيي في عيوف السيوؼ ومف االطمبة. سمعت 

يي حيف مضيت أتمو ما ُكتب عمى ورقة كانت عيوف الساحة عمى وج ،صعدت ،يحيطوف بيـ
 ،لمحت سيدنا عمى أحد المقاعد الخمفية ،بصوت أطربني حيف سمعتو يجمجؿ عبر مكبر الصوت

كدت أفقد تركيزي،  ،، كما لو كانت عيناه تنظراف إلي  رافعًا مسبحتو عمى غير عادتو ،ًا رأسوىازّ 
ىبطت تحممني  ،دو ى تصفيؽ ىز  كياني ،ىربت إلى عيوف جموع الطمبة. أكممت قراءة كممتي

ثـ ىبطت جمست صامتًا أتابع كممة  ،قادني أحد المعمميف لمصافحة السيؼ ،مشاعر الرضا
 رأيتو قادمًا.،انفض  الحفؿ بعدىا، ىممت باالنصراؼ ،السيؼ

 .، انتظرأريدؾ -
 انصرؼ الجميع ولـ يبؽ غيرنا.

 ىؿ أنت سعيد؟ -
ىززت رأسي  ،كاف صوتو ودوداً  ،أجمس صامتاً  ،عينيولـ أجرؤ عمى رفع ناظري إلى 

 أراىف نفسي عمى عودتؾ إلى صوابؾ!: قاربتالسنة الدراسية عمى االنتياء وأنا ؿباإليجاب،ثـ قا
أكرىو، ماذا يريد أف أجيب؟ أخذت  اً أقؼ عاريًا أسمع صوت ،شعرت بجفاؼ لساني

ىؿ أقوؿ  ؟احبتو، وال أريد أف أشكرهني كرىت مصا  و  ،ني أكره نفسيإنفسي: ىؿ أقوؿ لو  بتشجيع
مممس أصابعو وىو  ،ني مممت رائحتوا  مت في المدرسة أـ لـ أسجؿ؟ و نني كنت سأفارقو سجّ إلو 

ف كمماتو كانت تجرحني وىو يردد: سبحاف ا  ، و مبررًا بأنو يسبح  ،يتحسس مفاصؿ أصابعي
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ني أخجؿ حيف إره بشذوذ أفعالو وبذاءة كمماتو؟ىؿ أقوؿ لو ! ىؿ أذكّ ...سبحاف ،وجيؾ الجميؿ
ف ا  و  ،بحث عف مبلذ ال يعرؼ إليو طريقاً منو وأمسيت أ ضقتني ا  و  ،أستعيد تمؾ المحظات معو

 ؟المدرسة مث مت لي ذلؾ المرفأ
 قطع صوتو حديثي إلى نفسي:

عاىدتني أـ أنؾ نسيت ما  أف مف عممني حرفًا صرت لو عبداً ىؿ تسمعني؟ أتعرؼ  -
أني مؤمف بذكائؾ، وذلؾ اإليماف جعمني أفي ، أريدؾ أف تظؿ وفيًا. وتعرؼ عميو؟ ال أريدؾ عبداً 

 دي الذي قطعتو بأف أتبنى رعايتؾ!بوع
وقد أمسؾ بأصابع كفي متمتمًا يردد أسماء ا كما كاف يفعؿ في السابؽ.  ،صمت

ي أجيؿ ما أنت فيو، وأحب أف أني بعيٌد عنؾ، وأنمت الصمت حتى ينيي تمتماتو: تظف فضّ 
فيو أتابعؾ منذ أوؿ يوـ وطأت  ،تعرؼ بأنؾ لـ تغب عف ناظري لحظة منذ وقوفؾ أماـ المجنة

 ختارؾ اليوـ إللقاء كممة الطمبة؟أال تعرؼ مف ا ،قدماؾ ىذه الدار
ط ، كاد ينفر اً جاف اً أحسست بمساني يموؾ صراخ ،جممتو كادت تخرجني عف صمتي

صبعو أأكابد كي ال يخرج صوتي. رفع  ،أعماقيفي العجز ينسكب  صبري، أحسست بدمع
ال تؤنب نفسؾ، أثؽ بأنؾ  ،يمسح خدي. صمت وىو ييدر: أعمـ اآلف أنؾ نادـ، وقمبؾ طيب

عمى عيدؾ، أمٌر آخر أريد أنبيؾ إليو، لـ أستوقفؾ مف أجؿ أف أحدثؾ بما سمعت، بؿ ألنبيؾ 
ولذلؾ أدعوؾ العودة إلى درس الفجر  ،بتدني مستواؾ. ال أريد أف ييددؾ شبح الطرد برسوبؾ

 كريـ.حتى تحافظ عمى تفوقؾ، أنت تعرؼ المسجد،سأنتظر حضورؾ. واآلف أستودعؾ ال
*** 

أنو كاف فعرفت سألني عف سر ذلؾ الحديث الطويؿ، ،صاحبي يبعد لحظات التقان
 وأف سيدنا دعاني إلى دروس الفجر.، يراقبنا، بحت لو بخوفي منالرسوب

 أخاؼ يعيدؾ إلى سيرتو الماضية! -
 أخاؼ الرسوب.وأنا  -
 س ال أنت.و أنا مف يحتاج إلى مثؿ تمؾ الدر  ،سنكوف سوياً  -

أو يفاجئني  ال أريد أف أجد نفسي مطروداً  ،تتقاذفني، أخفي مخاوفي ممف حوليحيرة 
 بشيء ال يخطر عمى باؿ.

أعاد  ،دىشت حيف رأيت طمبة كثر يستيقظوف قبيؿ الفجر ،خرجت مع التسابيح األولى
أحاوؿ  ،تسابيح تصعد إلى السماء مف كؿ زوايا المدينة ،لي أصوات أدعية المنارات توازني

نيبط  ،نعبر ميداف شراره ثـ باب السبحة ،قع أقدامي حتى أستمع إلى أصوات السماءتخفيؼ و 
 ،تتراءى السايمة أخدودًا يردد صدى أصوات المؤذنيف ،أخدود السايمة المحاذي لمسجد النيريف

تعممت في ذلؾ الفجر أف أقؼ  ،تمتزج األصوات في فضاء ذلؾ األخدود لتنير أرواح المارة
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 ،أطراؼ المجرى، مغمض العينيف تحمؽ روحي وتعمو فوؽ دؼء صنعاء لحظات األذاف عمى
في قبة السماء  أبيض يصبّ  مجرىً  أشـ روائح تتصاعد ألوانًا عطرة مف مناراتيا السامقة مكونةً 

 العالية.
تستوعبنا أنفاس  ،أسير بعدىا في أزقة المدينة الخالية إال مف تمؾ األصوات التي تسكنني

داخؿ المسجد ، يتردد صداىا صفوؼ المصميف ألسمع ما يردده اإلماـالمسجد، أستقيـ وسط 
 كأجنحة مف نور.

المناهمفي عمم مف كتاب  يتناوؿ سيدنا دروساً  ،تكتمؿ حمقة الدرس بعد الصبلة
ح طواؿ استمر يسبٍّ  «.، أريدؾ أف ترافقنيبؽَ اِ :»ىمس ليفي اليوـ الثالث .البف غياثالصرف
ألوذ  ،وتمؾ األصابع تجوس مفاصؿ أصابعي ذاكرًا أسماء ا التسعة والتسعيف ،الطريؽ

لماذا أحضرت ذلؾ الفتى معؾ؟! جميع مف يحضروف درسي :»يكمؿ ليوجو كمماتو إلي   ،بالصمت
أريدؾ مف ال أريد أف يتحوؿ درس المسجد إلى لقاء صحوبية وصداقات،  ،يستأذنوف الحضور

كانت المسافة تتقمص بيف  ،أكمؿ توجيياتو وصمت ينتظر ردي ،«الغد أف تحضر دوف رفيؽ
يبتسـ وىو يشير إلي  بيديو  ،وأنا أرى صاحبي يراقبنا مف الطرؼ الثاني لمطريؽ ،مكاننا وباب داره

ذلؾ ىو صاحبؾ؟ ماذا تتحدثاف حيف »التفت سيدنا ليشير إلى الطرؼ اآلخر لمطريؽ:  ،مموحاً 
 نظر إلى تراب األرض أماـ أقدامي.مت الفضّ  ،لـ أنطؽ ،«تتسامراف؟

أنو قاؿ ر أتذكّ تجاوزت االختبار بتفوؽ وانتقمت إلى الفصؿ الثالث مف الشعبة الثانية،
ستتفوؽ دومًا طالما سرَت كما أوجيؾ! ومف أجؿ ذلؾ  ،نتائج تفوقؾ جاءت ألنؾ أطعتني:»لي

لؾ عميؾ أف درس أقيمو لؾ في داري! لكف قبؿ ذ ،سيكوف لؾ درس خاص ال يحضره غيرؾ
أنو ال يحضر الدرس لكنو يحضر المسجد وأنو يبلزمؾ طواؿ ، أعرؼ تتخمص مف صاحبؾ

ىا  ،وىذا ال يضمف لؾ التفوؽ الدائـ ،وفوؽ ذلؾ تمسي تحدثو بكؿ ما يجوؿ بخاطرؾ ،الطريؽ
أـ تجتيد لتتجاوز فصميف في اختبار واحد؟! سأرى إف  ،أتريد أف ترسب معو ،أنت تراه يرسب

 .«التفوؽ أـ أنؾ مثؿ صاحبؾ البميد كنت تحب
يسألني صاحبي  ،نازعتني نفسي ذلؾ اليوـ وطواؿ الميؿ بيف طاعة سيدنا وطاعة قمبي

وعند الفجر لـ أذىب إلى الدرس، بحت  ،انقضى الميؿ دوف أف أخرج معو أو أحدثو ،عما يدور
حدثتو بظنوني بمف وراء نتائجو المتدنية، وأنو يأمرني بعدـ  ،لو بكؿٍّ ما يكبتو صدري

 ت عدـ الذىاب إلى دروسو.ر قر  ولذلؾ،مصاحبتو
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 قصر السعادة
 

،سألني مدير لـ يمر عمى عصياني أكثر مف سبعة أياـ حتى تـ استدعائي إلى اإلدارة
 الدار:

 ذا صنعت؟ام -
 :ت مرعوباً درد
 ؟اماذ -
 عسكر يسألوف عميؾ. -

لـ أكف أعرؼ  ،ذاف عبرا بي الساحة نحو بوابة الخروجمليسممني ليـ ال ،متعجباً  صمتُّ 
حاذينا قبة  ،ي؟ سمكا بي طريقًا أرتادىا صباحًا عبر ميداف شرارةنذا وال إلى أيف يقتادانالم

 ،مر ا بي في أوؿ الشارع الفاصؿ بيف سجف الرادع وبوابة قصر السعادة،انعطفا بي يساراً  ،المتوكؿ
 ،ُفتح فرخ صغير بقمب البوابة ،طرؽ أحدىما بوابة أسوار القصر ،فا باتجاه بوابة القصرانحر 

وقفنا تحت شمس  ،أغمؽ أحدىـ الفرخ ،ساحة فسيحة ُصم ت بأحجار مشذ بة تتوسط عدة مبافٍ 
إلى الجنوب مبنى مف  ،إلى يسار البوابة درج ممتصؽ بجدار السور ينتيي ببرج حراسة ،الضحى

لى الشماؿ مباٍف ممحقة مف دوريف يفصميا عف القصر ممر، خمفيا  ،ثبلثة أدوار يقؼ وحيداً  وا 
ليظير وجو رجؿ يسحب  «شاوش عبدا!»رفع أحدىـ صوتو عاليًا:  ،أفرع أشجار كثيفة تطؿُّ 

 ذو وجو ممتمئ وقواـ متوسط. ،قيوده ىابطًا الدرج
 حضاره.لقد أتينا بمف أمرتـ بإ -
 لو مرود األدب. دعو لي وأسرع بإحضار مف يدؽّ  -

ىيا »عاود صوت الشاوش عبدا:  ،مرود دىشت لكممة مرود! لـ أفيـ ما يعني يدؽّ 
أدخؿ أحدىـ  ،رفعوا ساقي  ليضعوىما عمى صخرة مستوية، مددني أرضاً  ،«مدده أماـ المدق ة

عندىا رفع الشاوش  ،ى ضاقت الحمقاتأخذ ييوي بمطرقة ضخمة حت ،حمقتي حديد حوؿ ساقي  
وحيدًا في  ،عشرات األسئمة دوف أجوبة «.أدخمو )النظارة( وأحكـ إغبلؽ بابيا»يده ألحد العسكر: 

ضوء يتسرب مف  ،ال شيء غير التراب ،أبحث عف زاوية نظيفة ،غرفة صغيرة كمُّما فييا تراب
 .،ساقية تجري في عمؽ كثافة خضرتوبستاف كثيؼ األشجار ،نافذة خمفية سيٍّجت بقضباف حديدية

بعد وقت ، لـ يعد أحد في الساحة ،جمست أتأمؿ ذلؾ الدغؿ،عدت أسترؽ النظر مف شروخ الباب
مستغربًا مف حارس مقيْد؟ ىبط  ،في أعمى درج برج الحراسة بطاً ارأيت الشاوش يجرجر قيوده ى

جمست عمى التراب وسط صمت  ،غمرني إحساس بالذؿ ،ليعود صاعدًا،راقبتو حتى ابتمعو البرج
الجماعة التي يفترض انتمائي  ؛ىؿ عمـ صاحبي بحالتي ،خانؽ، يخفؽ قمبي خوؼ المجيوؿ

لت في إحدى الزوايا ،! قدـ الميؿ وأنا عمى حالتي أنتظر؟سيدنا ؛إلييا  ،ال أعرؼ ما أنتظر، تبو 
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ـ عمى نفسي تذكرت صوت جارة  ،البردلـ يأِت النوـ لشدة  ،أخذت مف زاوية أخرى مكانًا ألتكو 
تُؿ ما حفظت في ادوماً  ،فروضؾ صؿٍّ  ،ياسيف وآية الكرسيوحافظ  أنت قارئ كتاب ا:»أمي
القموب القاسية ردد آيات كتاب ا لتفتح لؾ األبواب المغمقة وتميف لؾ  ،لف ينالؾ مكروه ،سرؾ

سمعت  .اتينيضت أصمي، أردد ما حفظتو عف ظير قمب، أكرر صمو  «.والرقاب العاصية
أو أف األصوات تأتي مف سجف خمؼ  ،ظننتو خيالياً  ،أحدىـ يرفع صوتو بدعاء يبدد العتمة

أف تمؾ األصوات تناجي ا مف مسجد مجاور وأف الفجر عرفت  ،الجدراف، أصخت السمع
ب الضوء رويدًا رويدًا مف نافذة تسر   ،بعد حيف ارتفعت زقزقة عصافير مف الجوار .اقترب

 ،التصقت أسترؽ السمع والنظر عبر شروخ الباب أبحث عف ضئيؿ أمؿ ،وشروخ البابالقضباف 
 ،وىكذا حتى رأيت عربة مزينة يتقدميا جواداف ،ثـ آخر ،أرى البعض يعبر الساحة سريعًا ليختفي

ـَ العسكر حوليا يفتح أحدىـ بوابة األسوار لمحت وجيًا  ،وآخروف يصطفوف أماميا وخمفيا ،حا
زت بكؿٍّ ما أوتيت مف تحف   ،وجو السيؼ البدر، اضطرب قمبي ،ليس غريبًا، لحظة استدارة الخيؿ

لكف العربة كانت قد مضت خارجًا ولـ يتبؽ  غير الشاوش عبدا  ،صرخت وصرخت ،قير
 ،لـ يعد ييمني شيء ،الباب بكمتا يدي   صافقاً واصمت الصراخ  ،يجرجر قيوده وبعض العسكر

رأيت وجو الشاوش فزعًا ينظر إلى وجيي ثـ يبادؿ النظر مف  ،ظؿ  صوتي ينفخ حتى ُفتح الباب
 حولو.

و الشاوش بفراش وج   ،وأف السيؼ البدر أمر بإحضاري ،عرفت بعدىا بأنيـ نسوني
لؾ ثبلث وجبات وأف أخرجؾ كي تقضي حاجتؾ مع  ،لف أنساؾ بعد اآلف:»قاؿ لي ،وطعاـ وماء
 رد ساخرًا: ،«والصموات؟:»قمت لو ،«مسش مغيب كؿٍّ 
 وتصمي؟  -

 .«وتصمي»أفزعتني طريقة نطقو لتمؾ 
 ماذا تعني؟ -
يمكنؾ أف تصمي المغرب والعشاء حيف أخرجؾ إلى البستاف، وبقية الفروض  ،ال شيء -
 .في النظارة

أنو يعرؼ ، تمؾ المفردة جعمتني أخمٍّف داخميبردد صداىا تي«وتصمي»رة صوتو ظمت نب
 شيئًا عني.

قضيت نياري بيف الصموات متنقبًل بيف النافذة وشروخ الباب، أنتظر لحظة مغيب 
جدوؿ ينساؿ وسط جذوع أشجار كبيرة،  بجواريصطحبني إلى بستاف القصر، وقؼ بي  ،الشمس

يغيب في لجتيا بعيدًا،تصطخب أصوات عصافير وجمع مف الطيور بعد نيار  ،يتسكع بعيداً 
الشاوش عمى مبعدة، أتوارى ألغتسؿ عاريًا خمؼ أغصاف متشابكة، ينتظر  يقؼ ،حافؿ بالشقاء

أطيؿ، تزحؼ العتمة  ،أستقيـ مصمياً  ،أعود ألكمؿ وضوئي عمى حواؼ مجرى الماء ،ظيوري
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 ،رويدًا رويدًا يتداخؿ ذلؾ الصرير مع نقيؽ متقطع ،وتخؼُّ زقزقة العصافير ليرتفع نقيؽ الضفادع
، «ىيا كفاية»، أسمع صوت الشاوش ؿ المكاف إلى مسرح أشباحنجوـ، تحوّ يعـ  الظبلـ وتتكاثر ال

 أتبعو وأنا أتعج ب مف تمؾ القيود التي يتسربؿ بيا، بعد أياـ خرج صوتو مختمفًا:
 أال تزيؿ حيرتي؟! ،كثير التسابيح وذكر ا ،أراؾ حريصًا عمى صمواتؾ -
 أي حيرة؟ -
 .الطمبةض نؾ تحرّ ا  ، و نؾ تكره موالناإيقاؿ  -

 :قاطعتو منزعجاً 
 أي مولى؟! -
 موالنا اإلماـ! -
ا الميـ إن   ،يا رب صؿٍّ عمى رسولؾ خير البرية المصطفى المجتبى، صفوة خمقؾ -

 نستغفرؾ فاغفر لنا، ومف قاؿ ذلؾ؟
 ظ عميؾ!ىذا ما وصؿ إلى موالي سيؼ اإلسبلـ البدر ليأمر بالتحفُّ  -
ونحمـ بالرضواف وجنة  ،كمنا نتوؽ إلى مرضاة ا وغفرانو ،جزاؾ الكريـ خير الجزاء -
 فعؿ ذلؾ؟يفكيؼ لمثمي مف يقرأ كتاب ا وسنة نبيو سيد الثقميف أف  ،الفردوس

وقد  ،وىكذا يخرجني عند مغيب الشمس ينتظر فأطيؿ في صبلتي ،عاد بي صامتاً 
في األياـ  .ما يسمعو منيد يجمس منتظرًا لي وقد أخذ يردّ  ،اخترت لقراءتي مف طواؿ السور

ظو بعض األدعية وبعض ثـ طمب مني أف أحفٍّ  ،التالية أخذ في نقاشي حوؿ بعض أمور الديف
يعود لُيسمعني  ،إلى ذلؾ المساء حيف أشار عمي  أف أقفؿ باب النظارة مف الداخؿ،قصار السور

ع ،ما حفظ، ظننت ما بيننا يشفع لي أف أتمنى عميو ما يستطيع فعمو ت وطمبت منو أف تشج 
أعدت عميو  ،انتفض غاضبًا، ولعدة لياٍؿ ال يتحدث إلي   ،يتشف ع لي عند السيؼ ألعود لدراستي

وأف عمي  الصبر حتى يرضى موالنا:  ،ذكرغير أنو نبيني إلى أف مثؿ ىذه األمور ال تُ  ،طمبي
ف نسيني؟» :  ،«وا  ؾ أف تفيـ وعمي ،ال تتحدث ىكذا»قمت لو بخوؼ وصوت مستكيف، رد بحـز

فنبيني إلى أف لو  ،«يرانا ويسمعنا: »ةجادلتو في مسأل ،«بأف موالنا يرانا ويسمعنا فكيؼ ينساؾ؟
 رة، تظاىرت بتصديؽ ما يقوؿ!سخ  ًا مُ جنّ 

قترب مف مسمعي بصوت اثـ  ،سألتو عف قيود أرجمو، في بداية األمر صمت مغاضباً 
 خفيض:

 ىذه قيود الطاعة! -
 قاطعني بعصبية: .، وأنت شاوشيا صاحبي ىو القيد قيود الطاعة؟ القيد -
 مثمؾ ىذا الشرؼ! قد ال يعرؼ دَرسٍّيٌّ  ،دعنا مف ىذا الحديث -
ـَ لـ ينْؿ قيود الطاعة غيرؾ؟ -  وِل
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أف موالنا يسمع مف خمؼ -عرفت ما يعنيو  ،أخذ يشير عمي  بيديو دوف أف يصدر صوتاً 
 - نتحدث عف قيوده، ىو سعيد ببقائيا! ط عمي  أال  وأنو اليريد طردي مف مسامرتو، فق ،الجدراف

 لكني كابرت وىمست لو:
 لـ أفيـ؟ -
ورماني في أحد  بندقيتيلو كنت مثمؾ مغضوبًا عمي  النتزع  ،ىذا فضؿ مف موالي -

ـَ تركني أحرس أحد قصوره ،لكنو راٍض عني ،سجونو ال ل  ؟وا 
 صوتو ومبلمحو. ةنبر  فيانت بادية أف سعادتو ك غير ،عميو، ولـ أفيـ ما أردّ  لـ أدرِ 

عيد مغيب شمس لـ أعد إلى مناقشتو حوؿ أمور تغضبو، ليتركني أصمي دوف مرافقتو بُ 
يابي ،يوـ كؿٍّ  تستحكـ العتمة عمى المكاف فأشعر  ،أصمي كثيراً  ،تنبيو جمجمة قيودي في ذىابي وا 

في البدء حسبتو  ،إلى مغيب ذلؾ النيار حيف أحسست بحصوات صغيرة ،براحة نفسية ساحرة
واصمت صبلتي لترتطـ أخرى بظيري، استبد  بي  ،فرعًا يابسًا أو ثمرة سقطت مف الشجرة

بدا شبح يتحرؾ بيف  ،ىدأت أنتظر بريبة وحذر ،مت عمى مبلئكتيسم   ،دأكممت التشيُّ  ،الفضوؿ
 ،كدت أسقط ،ت مرتبكًا أجرُّ خطاي في طريؽ عودتينيض ،جذوع األشجار، خفؽ قمبي بشدة

انسؿ   ،جمست عمى فراشي أرتجؼ، لـ أشعؿ فتيؿ السراج ،أقفمت الباب مف الداخؿ وأنا أليث
 لـ أتحرؾ مف زاويتي. ،صوت رقيؽ مف خمؼ النافذة

*** 
مت عدـ الخروج تساءؿ الشاوش فتعم مت بمغٍص  ،مع مغيب شمس اليوـ التالي فض 

أقضي نياري في سبلـ حتى إذا جف  الميؿ يخيؿ إلي  بأف ىناؾ مف ييامسني مف خمؼ  .يقعدني
طمبت مف  .اً ليمة بعد أخرى يتكرر ذلؾ اليمس مف خمؼ النافذة، ظننت المكاف مسكون ،النافذة

غرفة  ،سحبت قيودي صاعدًا بصعوبة ،رحب كثيراً  ،الشاوش أف يسمح لي بالصعود لنتسامر
قدـ لي قصعة طعاـ، وحيف أكممت  ،كثر مف ثبلثة أشخاص، بشاشتو أخجمتنيدائرية ال تتسع أل

 ،أخذ يتحدث عف ببلده منتشياً  ،دفأني بجزء مما يغطي نصفو األسفؿ ،مد  لي بوريقات القات
مًا عمى أف ثـ أخذ يمسح بعض أوراؽ القات مصمٍّ  ،وعف خدمتو التي تمتد ألكثر مف عشريف سنة

، ليدخؿ أرجمو بيف فخذي منتشياً  ود د سيقانمفجأةً  ،أني قد وجدت حبل ً ظننت  ،أتناوليا مف يده
 وىو يميث: ،ليتشبث بذراعيغضبي تتركت األغطية أعمنانتفضت فزعًا و 

 :ال تفيمني غمط! أبعدت يديو وأنا أنيره ،سأدفئؾ وتدفئني -
 ر ما حفظتو مف كتاب ا!تذك  ،أال تتقي ا -
 .أفعااًل لـ أفكر فييا ال تكف غبيًا متخيٍّبلً  ،لنتسامر دْ عُ  ،دعؾ وىذا العتوّ  ،ال تغضب -

أقفمت عمى  ،ه بالتيديد والوعيدسمعتو يتفو   ،أسحب قدمي  ىابطاً  ،رفعت يدي ودفعتو
فتحتو بحذر  ،عند الصباح رأيت عمى النافذة مصحفًا صغيراً  .نفسي باب النظارة ونمت حزيناً 
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فما يخيفؾ إف  ،أراؾ تطيؿ الوقوؼ بيف يدي ا»ورة يوسؼ كتب عميياألجد قصاصة عند س
، أنا امرأة فيؿ نتقابؿ بعد مغيب شمس النيار ،قابمتني؟ سمعت عف حالتؾ وفكرت بالسماع منؾ

: لـ يفارقني ذلؾ المصحؼ، أسأؿ نفسي ،كاف أمر تمؾ الكممات محيراً  «.فكيؼ تخشى مقابمتي؟
 تو!سأخرج أواجو ما عمي  مواجي

غير لحيظات  لـ تمضِ  ،تترقب حواسي أي  صوت أو حركة ،استقمت أصمي مرتجفاً 
اضطربت نفسي ولـ أعد أعي ما  ،حتى رأيت شبح سيدة تظير مف خمؼ شجرة تشير أف أتقد ـ

لـ أَر غير  ،خطوت كالمسحور دوف أف أكمؿ صبلتي ،كررت دعوتي بيدييا ،أتموه في صبلتي
 دؼء عطر: ،أمسكت بيدي ،ت كفياطأطأت رأسي، مد   ا،عينيي

ا أنت عميو! لماذا ال ترفع حيف سمعت مف يتحدث عف حبيس النظارةظننتؾ أكبر مم -
 وجيؾ؟

 ىمست: ،ـ عينييا وبريؽ نظراتيا جعمني أدنو مف جديدتبسّ  ،رفعت ناظري في خجؿ
 !يبدو أنؾ ال زلت بتوالً  ،لـ أسمع عف فتى يخجؿ مف امرأة -

 أخذت تتحدث بصوت عطوؼ: ،عمى صوتيا لـ أردّ 
مف جماعة الحسنييف! ىؿ أنت نؾ إؾ تطيؿ السجود سألت عنؾ فقالوا حيف لمحت -

 كذلؾ؟
 ليا غموض ساحر رددت: ،كاف لصوتيا وقع لطيؼ عمى نفسي يشبو صوت جارة أمي

 تقصديف بالحسنييف! ذاال أعرؼ ما -
لتختفي وجمًة  سحبت يدي مذعوراً  «.؟أيف أنت أييا المعتوه:»لـ يميمنا صوت الشاوش

كاف  ،لـ أرد عميو «.دومًا ما أصادؼ مف يتصفوف بالحمؽ»،اقترب صميؿ قيوده .خمؼ األشجار
عمى ىؿ ستتبعني إلى األ ،ىاه:»وصؿ بي إلى باب نظارتي .خياؿ تمؾ المرأة يحاصر ناظري
د: إذًا سأغمؽ عميؾ دخمت دوف أف ألتفت إليو فأسمعو يرد ،«؟لنتسامر أـ أنؾ تخشى تييؤاتؾ

 الباب حتى تشفى مف حمؽ يركبؾ!
تمؾ الميمة كنت أبحث عف الرجؿ بداخمي، ىي المرة األولى التي تبعث كممات امرأة 

كيؼ يكوف الرجؿ رجبًل في نظر امرأة؟ تمنيت لو أف  ،امرأة تريدني رجبلً  ،أحاسيس وليدة في  
أضع رائحة  ،تراني رجبًل! لـ أنـ ليمتياأف  .ما أنا فيوعمّي في صاحبي إلى جواري كي يشير 

 ،العطر تحت خدي، أرىؼ السمع عمٍّي أسمع صوتًا مف خمؼ قضباف النافذة، أستعيد كمماتيا
 إحساسي برائحتيا. ،نظراتيا ،دؼء يدييا

أعادتني أصوات تراتيؿ الفجر إلى نفسي، زقزقة العصافير، وىج الصباح، نيار جديد 
خرجت متخيٍّبًل كيؼ أكوف رجبًل؟ أحاوؿ أف أرى  ،وؿ الشمس بصبرانتظرت أف ،أريده أف ينقضي

أطمُت  ،نفسي في عينييا وكمماتيا، وقفت أصمي ناظرًا في المكاف الذي ظيرت البارحة منو
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ال صوت أو حركة غير العصافير، مر الوقت، تبعتيا جوقة الضفادع، صرير خمتو مف  ،الوقوؼ
كنت راكعًا في مكاني حيف سمعت صوتًا مف فوؽ  .ورىاداخمي، عـ  الظبلـ وال زلت أنتظر ظي

 كيؼ لـ أسمع صميؿ قيوده. ،ارتعدت فرائصي خوفاً  ،رأسي
ـَ ال تردّ  -  عمى ندائي؟  ل
 ؾ! ؤ ندا -
 ىؿ أنت ميبوؿ؟ -
 قطعت صبلتي. ،ا يسامحؾ -
 إف تأخرت بعد اليـو لف أسمح لؾ بالخروج! ،أمرؾ غريب! انيض لتعود إلى نظارتؾ -

ـ أصدر صوتًا، ل«.وأنت تغرؼ صبلة!الصبلة بضع ركعات، »أسايره في ما يقوؿ: 
لف تندـ إف »اقترب بي مف باب النظارة:  ،أخفي اضطرابي ،أني غريب األطوارمحاواًل أال أبدو 

ليغمؽ الباب ويمضي وىو يردد: كنت أعتقدؾ  ،أمسكت فمي عف الرد ،«صعدت لمسامرتي!
 أذكى مما أنت عميو!

 ،بالركوع، كاد قمبي يسقط، لـ أكمؿ صبلتي يمة التالية رأيتيا تقؼ حيف ىممتُ في الم
دمًا وأنا أفكر كيؼ أبدو أماميا رجبًل، مدت يدىا، حاولت أف أكوف مف يقبض عمى سرت قُ 

 أصابعيا:
 أخبرني عف ِصبلتؾ بالحسنييف! ،ىاه -
 تتحدثيف! ال أعرؼ عـ   -
 أشفؽ عميؾ. ،يبدو أنيا وشاية -
 ولماذا؟! ،بي يشِ لكني مجرد طالب، فمف  -
، فعميؾ أف تعرؼ أف مف وشى إذا كنت ال تعرؼ أييا الفتى ما تعنيو كممة حسنييف -
 .عـ السيؼ البدر ،نؾ تعمؿ بيف طمبة المدرسة العممية لمناصرة السيؼ الحسفإبؾ قاؿ 

بفيـ ما تقوؿ  بالفعؿ كنت أجيؿ ما يدور لكنني وعدتيا ،وقفت فاغرًا فمي أماـ كمماتيا
 والعمؿ في صؼ موالنا السيؼ البدر.

قمت كمماتي ثـ رفعت وجيي ألرى عينييا الباسمتيف،  ،أنا ال أعرؼ عـ  تتحدثيف -
تشجعت  ،تفكيري أف أبدو رجبًل أماميا تمنيت لو تكوف في مثؿ جرأتيا صديقة لي، كاف كؿُّ 

 فيؿ سأراؾ دائمًا؟ ،ثيراً وقمت ليا: أفكر طواؿ الوقت بكمماتؾ، وأتمنى لو أسمعؾ ك
 حسبتؾ متشوقًا لمعودة إلى مدرستؾ! -
 لـ أكمؿ عبارتي مرتبكًا. ...لكف ،بالطبع ،بالطبع -
لتقي بؾ يومًا وأنت وسأ ،سأساعدؾ لمعودة إلى مدرستؾ ،ماذا تريد أف تقوؿ؟ ال ييـ -

 في أحسف حاؿ.
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 .تموٍّح بكفيا كأنيا حمـ ،كانت تمؾ آخر كمماتيا حيف ابتعدت لتختفي خمؼ األشجار
ـُ كفي بعد مبلمسة كفيا،  ،لـ أنتظر كممات الشاوش عبدا ،وقفت في حيرة مف أمري عدت أتشم 

 أجرُّ خطاي يرافقني عطرىا.
*** 

حتى  ،ظؿ  أممي لعدة لياؿٍ  ،أبحث عم ا ينبئ عف وجودىا لكنيا ال تأتي ،أستقيـ لمصبلة
وقع  ،حركة العسكر والخدـ في أوجيا ،ذلؾ الصباح حيف كنت أسترؽ النظر مف شروخ الباب

، صوت لـ أتبي ف «أحضروا لي ذلؾ الشقي.»صفوؼ )العكفة( ،حوافر الخيؿ، عربة موالنا
، سقطت أمسؾ أحدىـ بمعصمي يجرني ،لحظات وفتح باب النظارة بعنؼ وسرعة ،صاحبو
 اظري ألرى وجو موالنا، كرر صوتو:ن ، رفعت«عمى رسمؾ»،أرضاً 

 اتركوه. -
؟! ثـ صمت قميبًل ...لجميع في وجؿ: ألست أنت ذلؾ الذيبينما حم ؽ ا ،وقؼ يتأممني

 مبتسمًا وعيناه لـ تفارقا عيني:
  مف االنشغاؿ بترىات ال تفيدؾ؟أليس مف األفضؿ أف تنتبو لدراستؾ بدالً  -

 استجمعت شجاعتي وقمت:
 يا أييا الذيف آمنوا إف جاءكـ فاسؽ بنبٍأ فتبينوا أف تصيبوا قوماً :)ائؿمف ق قاؿ عزّ  -

 .متذكرًا كممات امرأة البستاف حوؿ الحسنييف ،(الة فتصبحوا عمى ما فعمتـ نادميفبجي
 ، يا لبؤس ما يصنعوف!قيده يا شاوش عبدا، فؾ   .تبدو فصيحاً  -

اجئني بأف وضع بيف كفي خمسة ليف ،ثـ أمسكت كفو ألثميا ،تقدمت ممسكًا بجمبابو
ُفتح الباب الكبير،  ،«ىيا أرسموا مف يعيده إلى مدرستو»و كبلمو لمشاوش: ثـ وج   ،دراىـ حجر

 .(كفةالعُ )مضى عمى عربتو تحيطو صفوؼ 
 ،استمقيت أرضًا واضعًا ساقي  عمى حجر المدق ة ،ؽ حولي عدد مف العسكر والخدـتحم  

 يحـو حولي أحدىـ بمبلمح باسمة. ،حكمًا قبضتي عمى دراىميمُ 
 عطيتنا مما أعطاؾ موالنا!لف أفؾ مراودؾ إال إذا أ -

لفت نظري تحرؾ  «.أما أنا فبل أريد دراىمو»نظرت إلى الشاوش الذي غمز لي بعينو، 
التفت  .وجو امرأة يطؿ، لـ تكف غيرىا ،مصراع نافذة تتوسط مشربية الدور الثالث مف القصر

ت  ،استدارت الرؤوس واحدًا تمو اآلخر ،ستقر بصريالشاوش إلى حيث ا لتتحرؾ األيدي بالعتبل 
ابتسمت وأنا أتمنى لو أنيـ تركوني مستمقيًا عمى األرض حتى  .قيودي عمى عجؿ والمطارؽ تفؾّ 

 تظّؿ عيناي معمقتيف.
منحتو قرشًا عمى أف يخاطب المعمميف ومدير الدار عمى  ،خرجت برفقة أحد العسكر

الحظت بعض الطمبة وقد خرجوا مف ُشعبيـ وفصوليـ  .ؼ آمرًا بالعناية التامة بيلساف السي
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 ،اليرج والمرج ما لبث أف خرج مف تبقى مف الطمبة ليعـّ  ،يسترقوف السمع لما يدور في اإلدارة
خرجت باتجاه  .ويعمـ الجميع أف السيؼ البدر قد أرسؿ مف يبمغ إدارة المدرسة باالىتماـ بي

 ،كنت سعيدًا بذلؾ الفتح ،ي نظرات اإلعجاب والتقدير مف عيوف تتابع وأفواه تيمسنُشعبتي تحفّ 
نو انتقؿ إلى إأف صديقي قد غادر المدرسة مطرودًا. البعض يقوؿ لـ تكتمؿ فرحتي حيف عممت 

وخبر ثالث  ،وآخروف يؤكدوف أنو غادر صنعاء إلى ببلده ببلد األشراؼ )مارب( ،مدرسة أخرى
ة وأنا مف كنت أحمؿ في جعبتي غصّ  فقدانوب لي سب   في ظروؼ غامضة. اختفى يؤكدأنو

، ولـ تعد تعني لي ؿ إلى كآبة وانطواءتي لتتحو  تعاظمت غص   ،بيا حكايات أتشو ؽ لمسامرتو
 أسئمة مف حولي أو دروس الشعبة شيئًا.

 
 ثـ قاؿ بصوت حزيف: ،صمت الممثـ يتأمؿ وجو وردة

 مد نفسي.مف جَ  تُ ممم -
ئ أكثر مما يعمف، وأف ما يخفيو أكثر أدركت أنو يخبّ  ،ر مبلمحوت بدورىا تغيّ ظَ الح

أف يتعذب  هال تريد ،، صمتت ال تعرؼ ما يدور بخمدهالو. أمسكت بأصابع يديو تدلكي عذاباً 
 بعض ذكرياتيا: لو تحكيأف  ،تخفؼ عنو ء حالتو، فكرت أفو أكثر فتس
 ىؿ تود سماعي؟ ،ثـ تكمؿ لي حكايتؾ الحقاً  ،حكي لؾجاء دوري أل -

 بتسمت وىي تتأمؿ عينيو:ا ،ىز رأسو مبتسماً 
في الثالثة عشرة مف عمري جاءت خالتي وردة لخطبتي مف أمي، كاف الراغب  -
يأتيني ألياـ عند  فولذا كا ،تجاوزت معو السنة، لـ يكف لو بيت ،سريعًا ما زوجوني بو ،عسكرياً 

أنجبت طفمة كاف يحبيا  ،وىكذا مضت أيامنا معاً  ،سابيع ليظير مف جديدأمي، يغيب بعدىا أ
 ىحدإستشيد في اذىب ولـ يعد، ال أعرؼ إال أنو  فجأةً  ،ويحمـ باليوـ الذي يراىا تيروؿ أمامو

–فقدت زوجيا  ،ولي أٌـّ تعيش في الماضي ،ترؾ لي طفمة في قماطيا،المعارؾ حوؿ صنعاء
عمى عكس أمي التي ترفض  ،أعيش حياتي راضية،زواج بعدهال منذ سنيف، رافضةً  -والدي

 الواقع. 
وكانت جدتي ألمي تعمؿ  ،كاف أبي وجدي يعمبلف في سمسرة ورثيا جدي عف والدتو

 ،خ ومتنفذيفيضمف مف يعممف في سمسرة جدي التي ال يرتادىا غير عمي ة القوـ مف تجار ومشا
إلى تمؾ السنة، حيف أغارت قبائؿ الناصر أحمد عمى صنعاء بعد مقتؿ والده اإلماـ الشييد 

سقاطالمتوكؿ عمى ا،  ف إلى يلسكف القادم اً كانت سمسرة جدي مقر  .إمامة عبدا الوزير وا 
جتياحقبائؿ موالنا الناصر لممدينة دمرت السمسرةوسقط اوحيف  ،صنعاء لمناصرة اإلماـ الوزير

 .اختبأعدا أبي الذي  ،ي قتيبًل ىو ومف بالسمسرةجد



84 
 

مرسبًل  ،ُنيبت المدينة وُأحرؽ وُخرٍّب معظـ أجزائيا، لينتقـ اإلماـ الناصر لديف الحؽ
اعتقؿ المئات وأرسميـ إلى سجوٍف متفرقة في  .قبائمو وعسكره لمبلحقة مف يشؾ في عدـ والئيـ

ومنيا إلى عدف ثـ  ،مع مف فر  خارج صنعاء وفاً ليفر أبي خ ،أنحاء اليمف، وأعدـ العشرات منيـ
 خارج اليمف.

عاد أبي بعد سنوات بثروة قيؿ إنو جمعيا متنقبًل بيف الحبشة والسوداف، ليتزوج أمي، 
بيف إلى جباؿ بني  ،فتح متجرًا ىو األكبر ،ويشتري أجمؿ دور صنعاء وبساتينيا استأجر جبل 

عادة شحن أكياسمطر وحراز لجمب  أخذ الناس يتناقموف أخبار ىذا التاجر  .يا خارج اليمفالبف وا 
أرسؿ مف يصطحبو إلى مقامو، مع  ،واسع الثراء حتى وصمت أخباره إلى مسامعاإلماـ الناصر

مرور األياـ أضحى والدي مف رجاؿ المقاـ، وأصبحت أمي مف المقر بات إلى حريمو بما تحممو 
بؿ كانت دارًا مف ستة طوابؽ  لـ تكف دارنا صغيرة، رف دارىا وتزورىف في دورىفيزُ  ،مف ىدايا

 تحفُّيا البساتيف مف كؿٍّ جانب.
ليقرر إعادتنا إلى ما  ٛٗأو أف أحدىـ ذك ر الناصر بموقؼ جدي في  ،لـ يدـ ذلؾ العز

ؿ بتكميفو ببناء رصيؼ في بحر الحديدة ليستقبؿ المراكب تمث   نصب الناصر لولدي فخاً  .كنا عميو
وأوىمو أنو سيكوف المتسمٍَّط عميو في تصدير تجارة البف والقطف والجمود واستيراد )القاز(  ،الكبيرة

ف أراد أف يمتمؾ مراكَب تجارية فمو الحؽ قادتو أحبلمو إلى ردـ البحر،  .وقماش )المريكني(، وا 
صرؼ  ،البحر في جيبو حالمًا بأف يصب   ،جمع مئات العماؿ وراح يعمؿ بكؿٍّ جيده لبناء البحر

ثـ أخذ ببيع بساتينو ودوره واحدًا بعد اآلخر،  استنفد مد خراتو مف )الفرانصي( ،بثقة لردـ البحر
عاد يتوس ؿ  .لو غير الدار التي كاف يسكنيا استداف ليكتشؼ بأف البحر ال يرتوي، ولـ يبؽِ 

اإلسبلـ وبعد شفاعات بعض سيوؼ  ،المقربيف مف مقاـ الناصر ليقابمو، مر ت أشير دوف جدوى
، لُيقتؿ في ظروؼ غامضة «ىذه عوضؾ:»، وقاؿ لوأصدر المقاـ أمره بتكميفو عامبًل عمى ذمار

 بعد بضع سنوات، ليتركنا ألقدارنا.
 ،ظم ت تعيش كما لو كانت أميرة ،رفضت اليبوط مف برجيا ،أوصدت أمي أبوابيا

ثـ طوابقو السفمية  ،ارنامد خرات بسيطة، لتبيع بستاف دما تركو أبي مف تصرؼ ببذخ حتى نفد
 ولـ يتبؽ  لنا غير ثبلث غرؼ في الدور العموي. ،طابقًا طابقاً 

ما تدعوني بابنتي، وأنا أدعوىا  لجأت لخالتي وردة التي عادةً  ،حينيا لـ نجد ما نأكؿ
 ومف يوميا أعمؿ كمساعدة ليا عمى أعماؿ السمسرة. ،خالتيبػ

وما تجود بو خالتي وردة مف  ،ميو مف عمميتعمـ أمي أنو لـ يعد لنا غير ما أحصؿ ع
ومع ذلؾ حيف تغضب تعيٍّرني بعممي في السمسرةفبل أجد إال السكوت  ،حبوب وبعض الطعاـ

 جور الزمف أورثيا النزؽ والتأفُّؼ. ...الدائـ
*** 
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 ي ذلؾ الصباح أرسؿ األعمش مف يدعوني إليو:ف
ذا  ،توقعت بمجرد عودتؾ أف تسعى لتحصيؿ ما فاتؾ ،ؾ دروس كثيرةافتقدتؾ، فاتت - وا 

 إىمالؾ.عف بأخبار تتحدث 
 ثـ تابع: ،صمت ممسكًا كفي يبحث عف مفاصؿ أصابعي

ر نمط تفكيرؾ، أف تطرد ال يوجد مف يعرؼ مقدار ذكائؾ مثمي، عميؾ أف تغيٍّ  -
حياة ى لإمدرسة لتعود إال إذا كنت تريد أف تطرد مثؿ صاحبؾ البميد مف ال ؾ،االستيتار مف حيات

 الشوارع.
 تمؾ الكممات انطمؽ صوتي بحدة وقد وقفت موجيًا كمماتي إليو:عند سماعي 

  أعتقتني؟ ىبل  فيبل   ،لـ أعد أحتمؿ منؾ كؿ ىذا االىتماـ ،دومًا تيددني بالشارع -
 تركتني وشأني؟

و غضبًا في عيني وقد رسمت مبلمح أف كمماتي ستصعقو لكنو قاطعني ناظراً اعتقدت 
 عيناه اعمشاشًا: تزادو 

أـ أف ما يشاع عف اىتماـ السيؼ  ،كيؼ تجرؤ عمى رفع صوتؾ؟ أنسيت أني معممؾ -
ياؾ وتكرار األمر، وعميؾ مف فجر  بؾ قد جعؿ الغرور يركبؾ؟! اسمع يا ولد، سأغفر لؾ ذلؾ وا 

ال سأعرؼ كيؼ غد أف تعود لحمقة ا الكبلـ، ىيا ؿ اعوجاجؾ، انتيى عدّ ألدرس في المسجد، وا 
 انصرؼ!

ال أعرؼ كيؼ أفيـ تمؾ  نيضت كسيراً  .كممة وىو يشير بيده باتجاه البابأي  لـ يضؼ
ولـ يكف مف بّد أف أعود إلى حمقة درسو، يحاصرني الخوؼ مف ذلؾ  ،العبارات التي سمعتيا منو

اتي أشؾ في حواس مف حولي أنيا تنقؿ ما أتفو ه بو إليو وأف جميع حرك ،األعمش الدميـ
ضقت وىو يسخر مف اىتماـ  ،فكرت فيما دار، قررت أف أذعف لو وأف أكسب ود ه ،مرصودة

نت ما فاتني. ،السيؼ بي  بذلت جيدًا مضاعفًا حتى دو 
ألعطيؾ دروسًا  ولذلؾ سترافقني ،أف تتجاوز المراحؿ ،أريد تفوقؾ المطمؽ عمى أقرانؾ -

 إضافية في البيت!
يسير ممسكًا كفي  ،رس الفجر حتى أرافقو إلى دارهما أف يكمؿ حمقة د ،ؽلـ أعمّ 

ثـ أخرج بو باتجاه المدرسة وبعد انتياء  ،لـ أجرؤ يومًا عمى سؤالو لماذا يتصرؼ كذلؾ ،كاألعمى
وأحضر قبيؿ مغيب الشمس أحضر ألرافقو إلى المسجد نصمي  .اليوـ الدراسي أرافقو إلى بيتو

انشغمت بالسير في دائرة ال  ،ا أسمعو مف تعميقاتلـ أعد أعبأ بنظرات الزمبلء أو بم .الدرس
لتعمف النتيجة  ،أمرني أف أجمس المتحاف فصميف في اختبار واحد بدؿ فصؿ ،تنتيي مف الدروس
 انتقمت إلى الفصؿ األخير في الشعبة الثالثة. .بتفوقي في الفصميف
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بالتعاسة وأنا  وأخفي الشعور المرّ  ،كنت أظير سعادتي بتمؾ النتائج عمى مف حولي
.  أعيش أسير دائرة سيطرتو عمي 

، يقوؿ لي:  أجمس عمى طرؼ فراشو وقد أكممت كتابة ما يمميو عمي 
ليواصؿ: ىؿ تحبني؟ لـ يكف لتمؾ األسئمة مف  ،أتشعر بحبي لؾ؟ أصمت محتاراً  -

د مف أجوبة: أريدؾ أف تتبع نصائحي لتكوف ذلؾ العالـ في أصوؿ المذىب، وال عميؾ إال المزي
 الطاعة لتجني المزيد مف النجاحات، اسمع لما سأقولو لؾ.

أف تستقطب مف الطمبة الجدد  ،أريدؾ مف صباح الغد أف تدعو مف سيستجيب لؾ
ختر النابييف لتشكؿ جماعة وضميـ لمرابطة العميا ا،ابدأ بطمبة الفصؿ األدنى ،لمرابطة األدبية

وسأحدثؾ  ،دوات الخطابة وتنظيـ جمسات األدبأف ميمة تمؾ الرابطة إقامة نعمـ او  ،لممدرسة
بكؿ التفاصيؿ، عمى أف ال يشترؾ فييا غير الطمبة، وأف توحي لمجميع أف كؿ  ذلؾ مف  الحقاً 

 بنات أفكارؾ.
أرى في نفسي فرحة  ،يني بور في ذلؾ العمؿ الذي وجّ خرجت عائدًا إلى المدرسة أفكّ 

خمط  عمىلبللتحاؽ بيا، أتعجب مف قدرتو  ـالطمبة بتشكيؿ جماعات تضـ لمرابطة واندفاعي
 األشياء، أف يقدـ لي ما يجذبني مقابؿ ما يريده ىو.

ُصدمت حيف وجدت رفضًا عامًا،  ،منذ المحظات األولى سعيت جاىدًا لتنفيذ الفكرة
والبعض يطمقيا في وجيي عمى شكؿ عيرة: لو  ،الجميع ضد أف أكوف أنا مف يدعو، يتيامسوف

قاؿ لي: يمزمؾ الصبر، استقطب في  ،)ياوْلد( سيدنا. أخبرتو بفشؿ تنفيذ الفكرةجاءت مف غيرؾ! 
بالفعؿ استطعت أف أستقطب أحدىـ، ثـ توالى انضماـ  .البداية واحدًا ثـ ثانيًا، وىكذا ال تحبط

بعدىا تسابؽ الطمبة لتكويف روابط فصوليـ، وسريعًا ما  ،الطمبة لننفذ أوؿ جمسة شعرية في فصمنا
وكانت أوؿ ندوة نظمتيا الرابطة  ،بعَ دائرة الرابطة لتشمؿ طمبة في فصوؿ جميع الشُّ اتسعت 

 .تمتيا ندوة شعرية ،ب جميع الفصوؿعمى مستوى المدرسة مسابقة في الخطابة اشترؾ فييا طبل
 يومًا بعد يوـ تحولت المدرسة إلى ممتقى لطمبة المدارس األخرى.

نا في المدارس القريبة )اإلصبلح(  ،أخرى أشار بعدىا بتوسيع الرابطة إلى مدارس فكو 
تنوعت أنشطة الرابطة، وكاف طموحنا االشتراؾ  .و)األيتاـ( و)الصنايع( روابط تابعة لرابطتنا

، أشركنا طمبة مف ة(شرار )نصبنا منصة في قمب ميداف  ،بتنظيـ حفؿ عيد الجموس )النصر(
ت الموسيقى العسكرية ألوؿ عزف ،جميع المدارس في عرض منظـ أماـ السيؼ وضيوفو

ألقيت القصائد وعدة كممات مف مختمؼ المدارس اختتميا السيؼ البدر بكممة أشاد فييا بدقة ،مرة
 شاكرًا وزارة المعارؼ والقائميف عمييا. ،تنظيـ االحتفاؿ
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بعد ذلؾ التعييف  .عقب ذلؾ االحتفاؿ صدر أمر بتولي المدرس األعمش مديرًا لممدرسة
، طالت ذقنو وأصبحت بكثرة ميامو وضرورة مساعدتو قاؿ لمسكف بمنزلو، متعذراً طمب مني االنت
 تغطي بطنو.

اختبرت الفصؿ الثالث مف الشعبة الثالثةوالفصؿ األوؿ مف الشعبة الرابعة مع نياية العاـ 
 ألنتقؿ إلى الفصؿ الثاني مف الشعبة الرابعة واألخيرة.
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 البدر السيف
 

عبارة لبعضيـ البعض بعد االمتحانات بدأت العطمة السنوية ألسمع الطمبة يرددوف 
مستعيدًا  ،بنشوة وفرحة السفر إلى أىالييـ، تشعرني أصواتيـ بالحزف «ببلدؾ يا الغريب ببلدؾ»

وذلؾ  ،أمي التي ال أعرؼ ليا طريقاً  ،أبي الذي عمي  البحث عنو ،ذكريات فراري مف قريتي
 أحكـ قبضتو عمي .األعمش الذي 

يكمفني بقراءة المزيد مف كتب المذىب، يتركني  ،مكثت عدة أياـ ال أخرج مف منزلو
مت أف أفاتحو برغبتي ضاقت بي نفسي، فض   .معتمدًا عمى نفسو في الذىاب والعودة إلى المسجد

لكني لـ أجرؤ عمى  ،أجمس مع مف بقي مف الطمبة ،في العودة لمسكف في المدرسة العممية
أحد زمبلء سكف المدرسة ،مفاتحتو، ليأتي الحؿ مف السماء حيف جاء مف يطرؽ باب الدار

كاف بينداـ نظيؼ  ،أقمٍّب األمر، متمعٍّنًا في مبلمح ذلؾ الفتى ،وبجواره فتى كأني رأيتو مف قبؿ
 تصافحنا وأنا أحاوؿ االستنتاج: .ووجو حسف تبدو عميو مبلمح النعمة

 ؾ جانبًا.وبعد خطوات أردؼ ىامسًا: ىناؾ مف يريدؾ في قصر السعادة.أريد -
أعدت  ،عادت ذاكرتي إلى أياـ النظارة والشاوش عبدا ،وشعرت بخوؼ ارتجؼ قمبي

 ناظري أتأممو، كاف أصغر مني قميبًل.
 عمي  اصطحابؾ اآلف!-

 :تجرأت وسألتو
 . ..أفي األمر -

 :لـ يدعني أكمؿ
 ير!األمر خ ،قمؽتال  -

عودتي  قمقًا مفسرت  ،خبارهإأغمقت الباب خمفي ومضيت دوف  ،وددت إغاظة سيدنا
اف القصر، رددت آخر ر امرأة بستأضاء تفكيري تذكُّ  ،د أدعية، أستغفر اأردّ  ،إلى حبس النظارة

 ،، وددت سؤالو عم ف أرسموأيعقؿ أف تكوف ىي مف دعتني ،«سألتقي بؾ يوماً »جممة نطقتيا 
وىؿ ىي مف أرسمت في طمبي؟  ،ومف تكوف ،ثـ تمنيت لو أسألو ىؿ يعرفيا ،فضمت التريُّث

 .العسكر األوباش يشبو أولئؾ، لـ يكف احترمت صمتو وىو يسير أمامي، يبتسـ بيف فينة وأخرى
تبعتو رافعًا نظري إلى  ،حاذينا مسجد قبة المتوكؿ، أسوار القصر، عبرنا نفس فرخ بوابة األسوار

 ا يقؼ دوف قيود ىذه المرة:الشاوش عبد ،نوافذىا مغمقة ،بية الدور الثالثمشر 
 تعود إلينا مجددًا!ذا أنت  اى -

أعيف عابرة،  ،وقفت بعض الوجوه تتفر سني ،اضطرابي «تعود إلينا»أعادت إلي  كمماتو 
عبر  ،األسوداجتاز بي الفسحة المرصوفة بالحجر  ،أشار الفتى أف أتبعو .وأخرى تنتظر أي أمر
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غير مصدؽ بأني داخؿ  ،قاعة واسعة كؿ جدرانيا حجر مصقوؿ مشذ ب ،بي بوابة الدار الكبير
ال شيء سوى وقع  ،رائحة ال تشبو أي رائحة ،ذلؾ المبنى )القصر(، أصعد سممًا حجريًا عريضاً 

في االتساع وقد  -الطابؽ الثاني-دخؿ بي قاعة مماثمة لسابقتيا  ،أقدامنا مف درجة إلى أخرى
عدد مف العسكر يقفوف  ،باب يتدفؽ منو ضوء ،ؽ عمى حوائطيا الحجرية سجاد ومرايا كبيرةُعمّ 

تقدـ نحوي ،أنو يخونني، أحسست أشار مرافقي ألحدىـ دوف أف ينبس بكممة ثـ انصرؼ ،حولو
 ،ب جسمي عرقاً تصب   ،ازداد قمبي اضطراباً  ،اب الضوءمف أشار عميو، اقتادني بمطؼ نحو ب

سقفيا، مف بيا يمبسوف الثياب والعمائـ  ،جدرانيا ،بدا كؿ شيء أبيَض  ،أعبر باب الضوء
ضوء النوافذ يزيد  ،أجسادىـ ووجوىيـ ممتمئة ،وا عمى مساند ووسائد بيضاءأوقد اتك ،البيضاء

 .ف القات التي انتشرت فوؽ الوسائد والمتكآتكؿ شيء نظيؼ ووثير عدا أغصا ،مبلمحيـ بياءً 
، ألرى وجو موالي «موالي ىذا مف أردت إحضاره:»ذلؾ العسكري وقد وقؼ وسط الحجرةسمعت 

وثبلثة صبياف عند  ،تحيطو مساند ووسائد عف يمينو وشمالو ،السيؼ البدر مف عمى مرتبة عالية
وثالث يحمؿ  ،إبريقًا أصفَر منقوشاً وآخر يمسؾ  ،يخرجوف براعـ القات مف وعاء معدنيو قدمي

 شككت في األمر أسأؿ ،ة وتغنُّجشعور منسدلة، حركات فييا رقّ  ،عيوف مكحمة ،متفبًل لمبصاؽ
 نفسي: ىؿ أحمـ أـ أعيش الواقع؟!

عيوف مف عمى المتكآت  ،إحدى النوافذ المطمة عمى البستاف بجوارأشار بكفو ليجمسني 
مة، منشغمة بمضغ براعـ أغصاف وجوه منع   ،مؤلت عيوني بمبلمحيـ واحدًا واحداً  ،تتفحصني

أىو احتفاؿ آخر؟ أـ أنني  ،أسأؿ نفسي: ماذا يريد مني .منيـ عدد مف الغمماف يحيط بكؿّ  ،القات
ىو  ،أشجار عمى مد البصر حوؿ القصر ،قادـ عمى كارثة؟! ىربت بناظري خارج النافذة القريبة

بحثت عمٍّي أميز تمؾ الزاوية التي كاف يخرجني  ،ف الذي كنت أصمي عند أطرافوذلؾ البستا
 لكف المكاف ليس المكاف. ،مجرى الجدوؿ يبدو ىناؾ ،الشاوش إلييا

 يعـّ  ،يصمت الجميع ،يرفع السيؼ صوتو ،تتداخؿ أصواتيـ، تتعالى ضحكات
 وىكذا مر الوقت وكؿ ما يدور ال يعنيني. ،تتبعيا ضحكاتالضحؾ،
رفع كفو ناقبًل نظراتو في جانبي  ،استقاـ السيؼ لييب  كؿُّ مف في الحجرة وقوفاً  جأةً ف
ي اأنظر إليو متمنيًا رؤيتي، التقت عين ،ما عمي  فعمو لـ أدرِ  «.أكمموا مقيمكـ ،سأترككـ:»الحجرة

:ا  أشار  ،بعينيو حيف وضع عمامتو عمى رأسو  لي 
 سمؾ؟اما  -

 :نطؽ لساني
 موالي!شيزاف يا -
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وقاعة لتعميـ غمماف  ،ىيئوا لو ميجعًا لمباتو في المبنى الجنوبي»نظر إلى أحدىـ: 
يتبعو غممانو وعدد مف ثـ التفت إلي  مبتسمًا ماضياً  ،«القصر وما يعينيـ عمى أداء فروضيـ

 ميف خارجًا.المعم  
المدير كتمت ضحكة في داخمي وأنا أتصو ر  ،ىدأ كؿُّ شيء، وقفت متمعنًا في ما أنا فيو

وصمو الخبر بأني  األعمش ينتظر عودتي، شعرت بروحي تمرح وأحاسيسي تجنح وأنا أتخيمو وقد
جانبيًا، طاؼ بي غرؼ  ىبطنا، دخمنا مبنىً  ،دعاني مف كم فو السيؼ لمرافقتو .في قصر السعادة

 الدور الثاني مف المبنى.
ي ثبلثة أشير تحفٍّظيـ فييا والقاعة المجاورة ىي قاعة لمد َرَسة، ى ،تمؾ غرفة ميجعؾ -

ي الكممات، حفظ  وتعمميـ بعض  ،قصار السور، أداء فروضيـ الدينيةحروؼ اليجاء، وتيجٍّ
انقضاء مدتؾ ىنا، ال يجوز أف سيكوف لؾ راتب الطعاـ.غير مسموح الخروج إال بعد  ،اآلداب

 صؿ بؾ أحد مف خارج، أو استقباؿ أحد.يت
 بي أحد. قبؿ أف ينصرؼ قاؿ مبتسمًا:حمدت ا أني لف أخرج وال يتصؿ 

 وما ينقصؾ أنا موجود. -
 ولـ أره حتى غادرت.  ،ؼلـ أكف أعرؼ ما ىي وظيفة ذلؾ المكمّ 

*** 
الدور األرضي  ،قضيت ليمتي أتعرؼ عمى مكونات المبنى الذي سيكوف فيو ميجعي

عات فارغة حجرات وقا الدور العموي عدة ،يبدو أنو مخصص لتشويف الحبوب وتخزيف الحطب
تظير قبة لمبنى صغير خمؼ  ،نوافذه الخمفية تطؿ عمى جزء مف بستاف واسع وثبلثة مطاىير،

أرى منيا المباني الشمالية  ،أشجار ىرمة، نوافذه الشمالية تطؿ عمى الساحة األمامية لمقصر
 وبرج حراسة البوابة.

أنيـ خميط مف الصبايا  ، ظننت في بداية األمرع أكثر الد َرَسةصباح اليوـ التالي تجمّ 
 ، أعمارىـ متقاربة.شعرىـ ،ضحكاتيـ، ألفاظيـ،نظراتيـ ،أسموب حديثيـ،والصبياف: مبلبسيـ

 يـ. قم ة منالً التفت لمف حولو جذ ،ابتسمت أحييو ،ذلؾ الفتى الذي اصطحبني باألمس
ووضعت عمى  عتيـ عمى مجموعاتوزّ  وبقيتيـ بالكاد يتيجوف األحرؼ. ،يجيدوف القراءة والكتابة

بدأت كؿ مجموعة ترديد حروؼ اليجاء بشكؿ  ،رأس كؿ مجموعة مف يجيد القراءة والكتابة
 الكممات البسيطة. ئةتركيب وتيج جماعي ثـ

وآخر يريد أف  ،مطالبًا نقمو إلى مجموعة بعينيا ،استمراره في مجموعتو يٌّ سِ رْ يرفض دَ 
دني أحدىـ متدنفسال يكوف وصاحبو في ، وثالث يتعامؿ معي بتأفؼ وتعاؿٍ  ،لبلً مجموعة، يتقص 

 رابع ييديني جبنة وحموى.
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لـ أكف أعرؼ أنو أوحى لمجميع  ،و مختمفةتى الذي اصطحبني باألمس كانت حالالف
معتمدًا عمى فارؽ ، ولذلؾ كاف يتصرؼ عمى ىذا األساس ،ؿ لدي  وأنو المفضّ  ،بصحوبيتي لو

بدوري أحاوؿ إزالة ذلؾ  .زه عنيـ بإجادة القراءة والكتابةالسف بينو وبيف بقية الد َرَسة، وكذلؾ تميّ 
 عًا معاممة الجميع بنفس المستوى.المفيوـ، متب

ة، كابحًا جماح زلّ ئنات وأف أحافظ عمى مكانتي مف أي لـ يكف لي إال أف أساير تمؾ الكا
يتحدث أحد  :في إثبات قدرتو عمى اإلغواء والمكايدةمنيـ غرائزي أماـ أوادـ اليفتأ كؿُّ فرد 

ألكتشؼ بعد حيف  ...،أني ىامستو بكبلـ، وثالثعي وآخر يد   ،الد َرَسة إلي  بكبلـ يخدش الحياء
ب تكرار أكمٍّؼ مف يشذٍّ  ،معاممتو بشدة وحذرفي رت فكّ  .أف ذلؾ الفتى وراء كؿٍّ تمؾ الممارسات

إلى  ،ذلؾ الفتى أىممت الرد عميو أو التجاوب مع تصرفاتو ألياـ .كتابة بعض الفقرات كي أردعو
تجم عت عيوف الصبياف في وجيي ووجيو  ،ذلؾ اليوـ الذي وقؼ يطمب مني الكبلـ عمى انفراد

 س أفواىيـ.أف يتبعني ليرتفع ىمليو إر. أشرت صمتُّ أفكّ  ،وكأنيـ يعوف ما يدور
 .أريد أف أعترؼ لؾ بأني أخطأت -

عميو بُجمؿ  أف أردّ ،فكرت أف أنكر أي إساءة منو ،ىو الكبلـ بصوت ميذبىكذا بدأ 
 عامة. بعد صمت قصير رفع عينيو:

لعمر وىذا أقاربؾ في ا ،أعمف توبتي، وأعمـ أف ما يحصؿ مني ىو بدافع إعجابي بؾ -
 يجعمني أطمع بصحوبيتؾ!
شعرت بتأنيب  .اميابتسمت وأنا أىزُّ رأسي، بينما أمسؾ بيدي يقبّ  ،ألجمتني صراحتو

عمى  رب تُّ  ،لكني حافظت عمى تماسكي كمدرس ، كدت بدوري أعتذر لوضميري لقسوتي عميو
 كتفو ىامسًا:
 .عد إلى مكانؾ -

 وقؼ ناظرًا إلى عيني ومسحة ابتسامةعينيو: 
، وقالت لي أف  ،بقي أمر آخر - سيدتي كمفتني أف أنقؿ إليؾ رغبتيا في لقائؾ اليـو

 توافييا في الوقت والمكاف الذي اعتدت لقياىا فيو.
 أي سيدة؟ -
 مف أعمؿ عمى خدمتيا. -

لـ يخب ظني بيا، تيقنت كـ ذلؾ الولد طيب وساذج وأف إىمالي  ،ؽ ما سمعتولـ أصدّ 
 لو قسوة يجب أال أمارسيا.
ينظروف  ،أنو غبلميا، عدت إلى قاعة امتؤلت بيمس شفاىيـعرفت  في تمؾ المحظة

 ،شعرت أف المكاف ال يستوعبني ،مبلمحي كادت تفضح ما يعتمؿ بداخمي ،بإلي  نظرات ترقّ 
أقؼ أماـ النافذة أتشو ؽ سرعة مغيب الشمس. الساحة األمامية  ،مضى بقية اليوـ ببطء شديد
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قد يراني أعبر  ،حدثت نفسي: لكف ماذا عف الشاوش عبدا ،الممر المؤدي إلى البستاف ،لمقصر
كاف عمي  أف أكسب وده. جزمت  ،في اتجاه جدوؿ الماء؟ أخطأت حيف جافيتو منذ عودتي

 ،أسير أينما أريد، لف أظير ضعفي أمامو ،س غمماف القصربأنيمست بحاجة إليو فأنا اليـو مدرّ 
ثـ إف ذىابي إلى البستاف أمر  ،أتعامؿ معو بحـزـ وىو أوليـ، سعمى الجميع أف يعاممنيكمعمّ 

بؿ وال إلى مبنى ، أروٍّح عف نفسي وأصمي. لف ألتفت إليو أو إلى درجات برج الحراسة ،عادي
خدـ القصر أو مبنى العسكر، ولف ألقي التحية عمى مف أصادفيـ، سأمضي بأنفة وأظير ما 

 ني.نوالخدـ تصرفاتي وييابو استطعت مف عجرفة وكبر حتى يتناقؿ جميع العسكر 
*** 
درج برج  ،جدراف السور أكثر تماسكاً  ،دماً غابت الشمس ألىبط مسرعًا، مضيت قُ 

ال أعرؼ إف كاف  ،.سرت دوف أف التفت، مبنى العسكر،ومبنى الخدـباب النظارة، البوابة،الحراسة
أجراس الجدوؿ.  ،فروع األشجار استطالت وتداخمت ،اقتربت مف صخب العصافير ،قد رآني أحد

أعدت اغتراؼ الماء  ،أختمس النظر بيف األشجار وقمبي يخفؽ بشدة ،انكفأت أتوضأ لمصبلة
تيارات الريح تميؿ إلى البرودة، ارتفع  ،أغسؿ وجيي ويدي وقدمي عدة مرات. زحفت العتمة

 كررت ركوعي وسجودي حتى أطبؽ الظبلـ. أفزعني صوت: ،أخذت أصمي .خرير الجدوؿ أكثر
 تبحث ىنا أييا الفتى؟ عـ   -

وىو يدعوني بالفتى!  ما ضايقني أسموب نطقو لمكممات ،زت صوتوقبؿ أف ألتفت ميّ 
 تمالكت نفسي وضبطت صوتي:

 ا تبحث عنو أييا العسكري! أبحث عم   -
فيؿ تيت أـ أنؾ تبحث عف أحد َدَرَسِتؾ؟  ،عممؾ في ذلؾ المبنى ،س الصبيافيا مدرّ  -

 أـ تحب أف أخابر مف لو األمر؟
 ر مف أسموبي تجاىو.ورأيت أف عمي  أف أغيّ  ،صميت عمى رسوؿ ا في سري

 الناس يقولوف في مثؿ ىذا الوقت: مساء الخير. -
 والناس يستأذنوف. -
 ة كي تحفظيا.د عميؾ بعض األدعيأف أردّ  ،بالفعؿ لقد وددت أف نكوف معاً  -
 ، لو كنت صادقًا لفكرت في زيارتي!لسنا في خاطرؾ منذ عدت -
 ما طمأنني. ،ر صوتوتغيّ 
 .معؾ حؽ في ىذه -
وعم ؾ أف  ،رؾ أف مف أكؿ باليديف اختنؽفقط أحب أف أذكٍّ  ،ال تذر الرماد عمى العيوف -

 ي أو تتصدؽ عمى األقؿ لممحتاجيف والمعوزيف.تزكّ 
 لـ أفيـ قصدؾ! -
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 أو ستجد مني أمورًا أخرى!  ،سأنتظر ما تجود بو ،ر في األمرفكّ  ،بؿ تفيـ -
وضبطنا الشاوش؟ صوت  ماذا لو حضرت ،قضيت تمؾ الميمة أقمٍّب األمر في خاطري

قد تكوف رأت  ،«ؾ رغبتيا بمقائؾ حيث تعودت لقياؾسيدتي كمفتني أف أنقؿ إلي»ذلؾ الفتى: 
، صوت الشاوش ،أتأكد. أستعيد لحظات انتظاري الشاوش وتجنبت الحضور! مف أيف لي أف

.  تختمط األصوات والمشاىد عمي 
أتمعف  ،أنظر إليو فينظر إلي  باسماً  ،اليوـ التالي تابعت جموس ذلؾ الفتى بيف الد َرَسة

رُت في سؤالو ثـ أحجمت حتى أحفظ خصوصية فكّ  ،نظراتو المحايدة ،عينيو ،في مبلمح وجيو
. تفكيري مشتت ،األمر عادي بالدرس وكأفّ عبلقتي بيا. أنشغؿ  أحاوؿ أف  ،كاف يومًا شاقًا عمي 

أبدو طبيعيًا أماـ صخب يسكنني، تمنيت لو أف ذلؾ الفتى يطمبني عمى انفراد، أف يتأخر بعد 
لـ أفيميا،  لنظراتو معافٍ  ،بيف الد َرَسةمف التفت ينظر إلي  باسمًا وىو يخرج  .انصراؼ الد َرَسة

لو؟ تبعتو متظاىرًا بالحرص عمى توديعيـ  أحس  أنو أـ  ،ىؿ يريد قوؿ شيءتساءلت: بأني أتسو 
انقضت ساعات النيار ليتوالني الميؿ بسياطو. مرت  ،صعدت بشعور المنيـز ،حتى أسفؿ الدرج

تمؾ القبة  ،غشى القمر أشجار البستاف الميجور بيالة مخيفةي،إحدى النوافذ بجوارأقضييا  لياؿٍ 
صوت بومة  ،سناء القمر يذوب عمى المشيد كشمع نيئ ،البيضاء تقبع بوحشتيا وسط األشجار

 يناجي السكوف.
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ــــــة  د ر س 
 

أرى الشاوش يرفع نظره إلى نوافذ  ،أختمس النظر مف خمؼ زجاج النافذة ،لـ أبرح سكني
 ،ىبطت أستأذنو لمصبلة بيف األشجار ،فكرت أف أتقرب إليو ،كنت مرعوبًا مف تيديده ،المبنى

و لكنو وجّ  ،خذت بالحديث معو الجانب غير الصداميأسألني: لماذا ال تصمي في ميجعؾ؟ 
! قاطعتو ذاىبًا بو إلى حديث ...إف أخبرتني عف سر ذلؾ ،تيامو: أشؾ في مجيئؾ لمصبلة ىناا

عمي  بحنؽ: وأولئؾ السادة قارييف  غضب ا بأفعالو. فيردّ ره بما قاؿ عز وجؿ، وعم ف يُ أذكّ  ،بعيد
لـ أجد ما أرد عميو بو  ؟أال يعرفوف ما قاؿ ا وكؿ واحد منيـ لديو أكثر مف غبلـ! !األعبلـ

 غير أني تذكرت ما قالو لي يومًا: أال تخاؼ أف يسمع حديثؾ موالنا؟ صمت ناظرًا إلي  بببلىة.
وأخرى  أراوغو تارةً  ،يتسوؿ زكاتي أو صدقاتيد تارةوأخرى ييدّ  ،ح بكمماتو الممتبسةيموّ  ظؿّ 

 أحجـ عف الرد عميو.
كانت العادة أف يتجمعوا أماـ باب  ،يومًا حضر الفتى مبكرًا عمى غير عادة الد َرَسة

وبدوري كنت أتميؼ  ،المبنى ومف ثـ يصعدوف جماعات. أدىشني وىو يقؼ أمامي الىثاً 
 لصوتو.

 أرجو أال أكوف قد أزعجتؾ.-
 ماذا لديؾ؟تفضؿ  -
 جئت قبؿ أف يأتي الصبياف كي أسألؾ! -
 اذا؟عم   -
 عف تمؾ النظرات التي تحاصرني بيا! -
 أي نظرات؟ -
أف أكوف سي: ىؿ أخطأت في شيء؟ لقد وعدتؾ أسأؿ نف ،نظراتؾ التي تعاتبني بيا-
 لكنيا نظراتؾ.،وقد أوفيت لؾ ،ي الميذبسِ رْ مثااًل لمد  

 ثـ حاوؿ أف يواصؿ كبلمو: أجيش باكياً  ف ماسريعا ،لـ يكمؿ
 ال أريد إزعاجؾ. ،سأترؾ حضور الدرس إف كاف حضوري يضايقؾ -

 :أدىشني ببراءتو ،وقد عمت حمرة خدوده ،ارتبكت أماـ منظر وجيو الباكي
ا تحدثت بو. أنا أقدٍّر فيؾ اجتيادؾ مّ مأنت فتى ميذب وال يوجد شيء  ،ال بأس عميؾ-

 وأدبؾ.
التي حاولت بيا أف أخفؼ مف ألمو. في الوقت الذي أمسؾ ىو بكفي كررت كمماتي 

 ،أحسست بشعور محرج ،تخممت صدري حرارة أنفاسو ،ثـ طوقني بذراعيو يبكي ،ميا ممتناً يقبّ 
 ،وقؼ ينظر إلي  مندىشًا:كابحًا أفكارًا تغزو رأسي ،أبعدتو مخفيًا فزعي
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 لماذا تكرىني؟ -
أوبٍّخ نفسي لتمؾ  ،اغرورقت عيناه بالدموع مف جديد. ارتباكو أحزنني ،نظرت إليو صامتاً 

بوا عيونيـ أمسح عمى رأسو مواسيًا. لحظتيا سمعت وقع أقداـ وضحكات تصعد. صوّ  ،الشكوؾ
قاؿ  .ا يحصؿأخفي ذعري وأعينيـ الصغيرة تتساءؿ عمّ  ،وقد تمو ف وجيو بابتسامة عريضة

 بصوت ميذب: يٌّ درسِ 
 اجكـ.نعتذر إلزع -

 نظر الفتى إلى وجيي باسمًا وقاؿ: ،عًا اليدوءابتسمت متصنّ 
 قاليا بتغنج. ألـ تروا يومًا أصحابًا معًا؟ -

عدـ عف أف أسألو عف سيدتو و  كنت أودّ سي بعصبية محاواًل إنياء الموضوع،أىززت ر 
 لكنو قضى الوقت في عتاب وبكاء. حنقت عمى نفسي: ،حضورىا في ذلؾ اليوـ

 بسرعة. ،أماكنكـىيا إلى  -
 مبتسمًا في عيوف مف حولو.  ،ىسار ذلؾ الفتى يتمط  

و إليو أنظر إلى وجيو طواؿ درس ذلؾ اليوـ واألياـ التالية، حتى أني لـ أوجّ  دت أالّ تعمّ 
فرصة لمتقرب مني. إال أف نظراتو المتكررة أي  أي كممة. كنت قد نويت تجنبو وعدـ إعطائو

د موقفي وال يجوز أف أحدّ ، أراجع نفسي: قد أكوف مخطئاً  ،ر ألماً ضوّ أراه كمف يت ،تزيدني حيرةً 
تتمب سني  ،وصوت في داخمي يقوؿ: نظرات البراءة ما ىي إال فخّ  ،منو عمى شكوؾ دوف أف أتأكد

 الحيرة طواؿ الوقت.
*** 

يقؼ الزائر ألرى عيوف الد َرَسة تتيامس  ،بيف يوـ وآخر يزور الفصؿ بعض سادة القصر
ال يمبث أف  ،موجيًا كمماتو إلى غبلمو ،ةيرفع السيد صوتو مصطنعًا األبو   ،في براءة الدالؿ

َرَسة نظرات رات وحموى. يتبادؿ الد  بكريـ يمناه ما جاد بو مف مكسّ  اً مادّ  ،تفضحو نبرات صوتو
 وكممات ال أفيميا.

 ،ومبلبسو البيضاء الفضفاضة ،نا أحدىـ مكم بًل بعمامة صغيرةإلى ذلؾ اليوـ الذي زار 
بًا: ،فخيـ ألقى التحية بصوتٍ  ،يطوي عمى نصؼ وجيو بعذبة ِعم تو  صافحتو مرحٍّ

وأسألؾ إف كاف ىناؾ ما  ،أتيت بعد أف سمعت عف جيدؾ المبذوؿ لتعميميـ كتاب ا -
 ينقصؾ؟

 ...وكؿ شيء متوفر ،زيارتكـ تشريؼ لي -
 وفراشكوطعامؾ؟ -
 كؿ شيء تماـ. -
 الد َرَسة؟ -
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 يمكنؾ سؤاليـ. -
د كممات التشجيع، وثاٍف وثالث. أثنى عمى ردّ  ،تبلوة آخر درسللى أحدىـ إأشرت 

 ثـ أشار: ،الد َرَسة
 وذلؾ الدويدار؟  -
 الدويدار!-
 ذلؾ الدرسي،كيؼ تحصيمو؟ أجبتو ببرود: -
 ال بأس بو!-

صر ة صغيرة حسبتيا حموى ، تبعتو مودعًا،مد  لي تأذنًا لمغادرتنا، مسَشَكَر ما أقوـ بو
 لكنو كمف عرؼ ما يدور بخمدي:  ،عيا عمى الطمبةرات أوزّ ومكسّ 

 ىذه لؾ! -
 بصوٍت رقيؽ:قاؿ شد  عمى يدي و 

 أال تريد أف نمتقي؟ -
. لـ أفيـ ما عناه. رأيت في عينيو ألفة غريبة ،ارتعش صدريلـ أتوقع تمؾ الكممات،

 ارتسمت عمى وجيي ابتسامة الدىشة. سحبت كفي دوف أف أتفو ه حتى بكممات وداع.
كنت أشعر  ،رائحتو التصقت بأصابعي ،لـ يغادرنا عطره ،أنو زائر مختمؼأحسست 

 بشيء ييزني خبلفًا لكؿ مف زارنا.
وصرة صغيرةنقضت  ، ثوب وشاؿفتحت تمؾ الصر ة ،خموت إلى نفسي،أكممت الدرس

بحثت عم ا  ،عددتيا حتى زادت عمى الخمسيف قرش فرانصي ،رني منظر القروشبي ،عقتيا
 شيء!ى لإيدلني عمى ىوية ذلؾ الزائر فمـ أستدؿ 

 سيدتي تسمـ عميؾ! وتسألؾ ىؿ أعجبؾ الثوب؟-
 سيدتؾ؟ -
 ألـ تتعرؼ عمييا؟  ،ىي مف زارتنا باألمس -
 أىي مف وصفتؾ بالدويدار؟! -
 ...فأنا دويدارىا و ،ىي بعينيا-

كنت مشغواًل  ،بذراعيو حوؿ خصري يشدّ  ،ؿ رقبتياحتضنتو دوف شعور! التصؽ بي يقبّ 
فكرت في أحد سادة القصر ممف زارنا سابقًا  ،الت واالستنتاجات حوؿ ذلؾ الزائربتمؾ التساؤ 

لـ تأِت  -اتىي بالذ -ثـ ذىب بي الخياؿ بعيدًا نحو موالنا السيؼ! لكنيا ،وأغدؽ عمينا بيداياه
 عمى بالي!

 فـ ذلؾ الدويدار يقبمني. استمرّ 
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و وتمؾ األنفاس التي يعاذر مف  عي كمدرس أماـ الدويدار بعد أف تخم صتاستعدت تصنّ 
حاولت التخمص  .كمف فقد السيطرة عمى نفسو، صاعدًا بفمو إلى وجيي،تخممت صدري ورقبتي

بقوة. وقفت اضطررت إلى دفعو  ،معطوبةمف يديو وأنفاسو لكنو تمسؾ بقوة وىو ييذي بكممات 
 :ناظرًا إليو مرتبكاً 

ياؾ وتكرار ىذا ،سأسامحؾ ىذه المرة - وال تنَس دومًا أني  ،أراؾ مثؿ بقية زمبلئؾ ،وا 
 سأعتبر األمر منتييًا. ،مدرسؾ

 :، انبعج فموترقرقت الدموع في عينيو
 في ما أخطأت؟ ،عمى ما تسامحني -

حاولت الفكاؾ مف  ،المست شفتاه أطراؼ فمي ،أخذ بتقبيؿ خدي ،قًا رقبتياندفع مطوّ 
 صرخت فيو وقد تيقنت مف عدـ براءة ما يقوـ بو. أزاح وجيو قميبًل ىامسًا: ،قبضتو

 أنا معجب بؾ!، أريد أف نكوف أصحابًا،ال تفيمني خطأ -
 فاحت تمؾ ،تخي مت سيدنا كما لو كاف ىو ،ذكرت ا في سري ،شعرت بوخز كمماتو

 ،كنت مرعوبًا أف يظير أحدىـ ،ركع متشبثًا بساقي   ،الرائحة التي يتنفسيا جسمي. أزحتو بعد جيد
استعدت ثباتي أفكر في  ،اضطررت أف أسحب ساقي بعنؼ ،حاولت سحب ساقي ليزداد تشبثاً 

 بدا صوتي ىادئًا: ،رفعتو ،أمسكت بذراعيو ،إقناعو
 ، سنكوف أصحابًا.ىيا دع البكاءارفع وجيؾ لتسمعني. مسحت دموعو وأردفت:  -

اتسعت عيناه، احتضف  ،صمت صوتو لبرىة وقد ارتسمت ابتسامة عمى وجيو الدامع
 مف اندفاعو. أجاىد ألحد   ،رأسي يقبمو

يتأمؿ عيني ثـ يعاود تقبيؿ  ،زادت حمرة وجيو لتشمؿ أطراؼ أنفو ،اختمط عرؽ وجيينا
أحسست  ،كدت أستسمـ ،.()..، بؿ أنو أخذ يكرر تقبيمو، ييبط بشفتيو حتى أطراؼ فم ،وجيي

 ،رفعت يدي ألىوي عمى وجيو بعنؼ ،رعب اإلنزاؿ أعادني لوعيي ،قاومت ،برغبة تجتاح روحي
 وقفت موجيًا إليو غضبي: ،تمدد أرضًا ينظر إلي  بذىوؿأتبعتيا بعدة صفعات،

 أالتمتمؾ عقبًل؟ ال أريدؾ صاحبًا كما تتصور! -
*** 

وقع خطواتو ىابطًا كادت توقؼ نبض  ،سار مبتعدًا ولـ يمتفت إلي   ،س الرأسنيض منكّ 
أممو وقد اقتعد إحدى الحظت الشاوش يت ،لساحةوقفت خمؼ النافذة أتابع مروره عبر ا ،قمبي

 درجات سممو.
ال  ،مبلمحو الحزينة ،نظراتو الصامتة تحاصرني ،ت عمي  لحظات ثقيمة ومؤلمةمرّ 

ـَ أنا أرعف وعديـ الحيمة؟مؾ القسوة؟ أوبّ أعرؼ! ىؿ كاف عمي  صفعو بت  خ نفسي: ل
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أشباح ساكنة تغرؽ  ،تمؾ الميمة مكثت خمؼ النافذة الخمفية أتأمؿ أشباح األشجار الخمفية
في  يفعؿ، لـ يزرني القمر كما ة المبنى الصغير مع سواد األشجارتماىت قبّ  ،في سواد حالؾ

 ولـ يغَش عيني النعاس.  ،مرات بؤسي
أرمقو منيمكًا  ،حاولت أال  تمتقي عينانا ،يوـ التالي أخذ الفتى مكانو بيف الد َرَسةصباح ال

د وىكذا لعدة أياـ سارت األمور كما أريد. إال أنو مع نياية دروس أح ،في تدويف ما أممي عمييـ
ًا. أبتعد إال أنو ظؿ  واقف ،أوحيت بعدـ االىتماـ بو حتى يمحؽ بيـ ،األياـ أبطأ في المحاؽ بزمبلئو

 لكف صوتو لحؽ بي: ،أختمس النظر متمنيًا أف ينصرؼ ،مذعوراً 
 .!..أريد الحديث إليؾ-
 بزمبلئؾ.  أف تمحؽوأنا أريدؾ  -

 :اقترب نحوي
 لف أنصرؼ قبؿ أف تسمعني. -

تقدمت نحوه بحذر،  ،قمبي ساكبًا دموعًا صامتة. رؽّ  ،رت مبلمح وجيولـ يكمؿ حتى تغيّ 
 :أدفعو لممغادرة ،جيًا بو نحو الدرجمتّ ثو أمسكت بمعصمو أحدّ 

 !...ال عميؾ-
ال أريد أف تظف بي الظنوف، أريد أف أكوف في مستوى ثقتؾ، لقد  ،أنا أتعذب بشدة-

فقط أريد أف أكوف عند حسف  ،لكف صدقني أني ال أقصد ،أزعجتؾ كثيرًا وسببت لؾ مضايقات
 مي الذي أريد أف أكونو يومًا.ثَ أنت مَ  ،ظنؾ بي

 واآلف قـ، الحؽ بزمبلئؾ. ،عذرؾ قبمتُ -
وال أريد  ،أكرر ذلؾ الّ أ وأعدؾ ،تقوؿ ذلؾ. أريدؾ بجد أف تسامحني مبلمح وجيؾ ال -

 بعد اليـو صحوبيتؾ. فقط أال تظف بي الظنوف.
 فردت مبلمح وجيي مبتسمًا.

 وأشكرؾ كثيرًا. ،اتفقنا -
 فأنا أحمؿ إليؾ رسالة مف سيدتي. ،لـ أنتظرؾ ألقوؿ ما قمتو -
 ىاتيا.  -
 .متني سبلميا إليؾحمّ  -
 غيا السبلـ الكثير وقؿ ليا يجزييا ا خير الثواب.بمّ  -
 لـ أكمؿ بعد. -
 تفضؿ. -
 اـ.ا بعد مغيب شمس اليوـ في الحمّ وطمبت أف أبمغؾ بطمبيا أف تمتقيي -
 اـ؟أي حمّ -
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 خمؼ ىذا الدار!  ،اـ الواقع في البستاف الميجورالحمّ  -
 ،إلى زيارتيا لمفصؿ ،ذىب تفكيري إلى تمؾ المحظات البعيدة ،لـ أعد أسمع ما يتفو ه بو

يا  ،«؟أال تريد رؤيتي»، كمماتيا نظراتيا العميقة ،فتو عمى يدي، أجواء الحجرةعطرىا الذي خمّ 
ذلؾ الماؿ! أخذ  تيبني كؿ   كرة، أي روح تمؾ، وأي امرأة ىي؟!تأتي إلى الفصؿ متن ،لسذاجتي

 الدويدار يسحبني مف يدي:
 حدى النوافذ.إتعاؿ وسأريؾ موقعو مف  -

 ،أشار مف النافذة الخمفية إلى تمؾ القبة الصغيرة التي أراىا تسكف في ىدوء بيف األشجار
 . ؟ابتسـ في نشوة وقاؿ: ىؿ رضيت عني اآلف

 ىززت رأسي نشوانًا.
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 سيدة القصر
 

كنت جذالنًا ألف الدويدار سريع  ،األمؿ مف حجرة إلى أخرىتركني لسعادتي، أراقص 
ت أفكاري حوؿ المقاء معاىدًا نفسي عمى تحمُّؿ كؿٍّ حماقاتو. انصب   ،النسياف والمغفرة لقسوتي معو

، وىا ىي تفي «وأنت في أحسف حاؿ سألقاؾ يوماً »،أف أكوف رجبًل كما أوحت لي ذات يوـ ،بيا
لـ أصدؽ أني أسمع  ،عمي  أف أكوف في أحسف حاؿ أماميا. كاف الوقت يمر باردًا وثقيبلً  ،بوعدىا

، مؤلت جيوبي زبيبًا سكبت عطراً  ،لبست الثوب .)قبة المتوكؿ( يداعب فؤادي برقتوصوت مؤذف 
انعطفت في خفة يمينًا  ،مسحت الساحة، ال أحد غير تيارات باردة ،ىبطت السمـ مسرعاً  ،وكعكاً 
لكنيا األشجار الميممة توحي  ،المبنى، لـ تكف المسافة الفاصمة بيف المبنى وتمؾ القبة كبيرةخمؼ 

 ،مبنى صغير ،عبرت وسط األشجار بحذر ،سرت في طريقي أتحاشى الفروع اليابطة ،بالوحشة
ضوء أسفؿ السمـ الحجري  ،رمقت ذلؾ السمـ ،وقفت عمٍّي أرى حركة أو أسمع صوتاً  ،باب

مساطب عند زوايا  ،ضوء شمعة يتراقص عمى رؼ ،حجرة فسيحة ،بحذرىبطت  ،الرطب
 ،وقفت وسط سكوف مييب .باب معتـ أسفؿ الجدار يفضي إلى الداخؿ ،تكويرة قبة عالية ،الحجرة

مر الوقت  ،تريثت أنتظر ،فكرت في خمع مبلبسي والدخوؿ،ذرات بخار دافئ تبلمس أعمى الباب
خرير الماء  ،تعالى مف الداخؿ. تقدمت باتجاه الباب الداخميخرير ماء ي ،والسكوف يزيدني قمقاً 

 ،خرير الماء يرتفع ،كتمت أنفاسي أرىؼ السمع، عتمة رطبة، خطوت نحو الداخؿ،يزداد وضوحاً 
أىامس  ،حدثت نفسي: إف تكف بالداخؿ أو سأنتظرىا، تعمقت قميبًل وقمبي يرتجؼ خوفًا ورعباً 

لف أتراجع  ،أتختبر رجولتي؟! خوفي أنيا تحمؿ روحًا غريبة ،نفسي: لماذا تختار مثؿ ىذا المكاف
 .حتى أعرؼ مف تكوف تمؾ المرأة
أقؼ أنصت  ،تزداد الحرارة كمما توغ مت ،أتمم س جدرانًا رطبة ،قررت التعمُّؽ ومفاجأتيا

تشجعت  ،الجدراف تباعدت أو أنني أقؼ في حجرة واسعة ،لذلؾ الخرير اليامس يواصؿ نداءه
تجاوزتو إلى فتحة أخرى أشد، ، تجويؼ باب آخر يتنفس حرارةً بمواصمة لمس الجدراف واكتشافيا

ـَ  أفؿ لي أني أسمع ىمسًا ما لبثُخيٍّ  ،أدور متممٍّسًا الجدراف ،ثالثة ،أقؿ سخونةً  اتضح الصوت: ل
لحيظات  ،اتكتمت أنفاسي محاواًل تحديد اتجاه الكمم ،مت عدـ الحركةفضّ  ،تأخرت؟ جؼ  فمي

ارتبكت حيف توالت عمى رأسي  ،انقبض قمبي ،صخب ضحكات ،وارتفعت أصوات طرطشة مياه
أياٍد تسحبني  ،رفعت كفي ،ة دالء تنسكب متتالية فوؽ رأسيأكثر مف صوت وعدّ  ،أوعية الماء

حبوت أحاوؿ الفرار مف ذلؾ ، كدت أختنؽ،زاد تدفؽ الماء عمى جسمي ،حاولتالنيوض ،أرضاً 
تخيمتيف جنيات  ،زحفت والماء يزداد انسكاباً  ،احثًا عف مخرج يعيدني إلى ضوء الشمعةالشبللب

صخب ،أجساد ،وأقداـ أيادٍ  ،لـ يعد ييمني شيء غير الخبلص مف تدفؽ المياه ،يعبثف بي
أياٍد  ،أخيرًا ظير ضوء خافت زحفت في اتجاىو ،أزحؼ باحثًا عف النجاة ،أصوات تفتت رأسي
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، تزداد أقاوـ ،أشعر باالختناؽ ،أقداـ تتوكأ عمي   ،تضغط عمى رأسي، تغمر جسمي ،تسحبني
 يغيب وعيي، لـ أعد أعي ما يدور. ،أفقد قدرتي عمى المقاومة ،أعداد األيدي واألقداـ

لـ يعد مف ماء يتدفؽ وال  ،ة استعدت وعيي شيئًا فشيئًا أتمم س ما حولي بروائح خمج
 ،أرى بصيص ضوء ،ؤل المكاف. أزحؼ عمى أرض حجرية زلقةصمت يم ،آالـ شديدة ،صخب

لـ يعد عمى  ،ضوء يترقرؽ مف زاويتو ،ممر يقودني إلى ذلؾ البصيص ،ز االتجاىاتلـ أعد أميّ 
رياح  ،نيضت بعرييياربًا عمى الدرجات نحو األعمى ،مفاصؿ جسمي مرىقة ،جسدي ما يستره

أبحث عف  ،أصوات متفرقة مف بعيد ،حراشزحفت وسط ظممة األ ،باردة تتسرب مف فتحة الباب
تحاممت  ،أني أقترب مف صديؽ افتقدتو،حيف اقتربت منو شعرت منفذ يقودني باتجاه شبح المبنى
شعور ، تركت لدموعي العناف،أني أمسيت عمى فراشيؽ ـ أصدّ عمى مفاصمي أخذت أزحؼ، ل

كانت األسئمة تجوس بخاطري طواؿ الميؿ:  ،ى باردة ترعش أوصاليحم   ،بأف كؿ  شيء خذلني
أشعر بمرارة تكاد  ،ماذا حصؿ لي؟ لماذا عمييا أف تفعؿ بي كؿ ىذا؟ تمنيت لو أعرؼ الحقيقة

أردد بعده، ثـ  ،صوت يتيادى بأدعية نياية الميؿ ،حتى مبلؾ النوـ لـ ينقذني ،تقتمني ،تفتؾ بي
تدفؽ  ،مفك ؾ مؿ وىج الفجر، أتقم ب بجسدٍ مي لتزيد مننشيجي. تسأصوات آذاف الفجر تناغي آال
كؿ تمؾ اآلالـ دفعتني  ،لييب حرقاف ،خدوش وكدمات ،تسمخات ،ضوء الشمسؤلفحص جسمي

لمتساؤؿ: لماذا صنعت بي ىذا؟ ىي مف منحتني كؿ ذلؾ الماؿ! ىي مف حاولت قتمي! لكف 
 يوسؼ وأنا أنتحب.أكرر  ،لماذا؟ حاولت اليروب مف أحزاني إلى القرآف، أتمو سورة يوسؼ

*** 
بعد برىة صوت  ،لـ يكف لي أف أنيض مف فراشي حيف سمعت صخب الد َرَسة يصعدوف

 الدويدار مف خمؼ الباب:
 افتح أييا المدرس حاف موعد الدرس. -
 لـ أجب عمى ندائيـ، أردؼ: أتشكو مف شيء؟ 

 خرج صوتي متيدجًا: 
 عميكـ أف تنصرفوا ألني مريض. -

رأيتو وحيدًا يتقدـ  ،أعرؼ كيؼ فتح الباب أو أني تركتو دوف إحكاـتبلشى الصخب.ال 
كمماتيـ. ال أريد ألحد أف  ،مبلمحيـ حزينة ،ينظر إلى وجيي. قمة مف الد َرَسة وقفوا خمفو ،نحوي

 اقترب وجو الدويدار مف وجيي: ،كتمت آالمي، حاولت المكابرة ،يعرؼ ما بي
 أراؾ شاحبًا، ووجيؾ مجرح!  -

يستعرض آالـ  ،مضت ال أدري لماذا سافر عقمي إلى سنواتٍ  ،عة مف عينيساحت دم
 عطوؼ: سنوات لـ أىنأ فييا كثيرًا. قاؿ الدويدار بصوتٍ  ،عشتيا تباعاً 
 أخبرنا مف عمؿ بؾ ىذا؟ -
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 لييـ:إ، أشرت أخرجت يدي مف تحت األغطية ،خجٌؿ يتماوج داخمي
 اتركوني وشأني! ،اذىبوا ،عودوا -

أقفمت باب حجرتي، عدت لتبلوة سورة يوسؼ ثـ  ،حفت متمحفًا باألغطيةز  ،ىدأ كؿ شيء
 ، أكرر ذلؾ طواؿ الوقت.أسألو المطؼ بي ،أردد مناجاتي  ،يوسؼ

بًل الصمت ،صباح اليوـ التالي جاء مف يطرؽ الباب ال أريد أف يراني  ،تثاقمت مفضٍّ
فراشي  بجوارركعت  ،ثـ فتح الباب خمعًا. ىي بعمامتيا وثيابيا البيضاء ،تكرر الطرؽ بقوة ،أحد

 يقؼ دويدارىا ماسحًا دموعو. أمسكت يدي: ،لـ تنطؽ لكف عينييا تحمبلف نظرات عميقة
 ما الذي حدث لؾ؟ -

مميوفة: ىيا حدثني عم ا  ،نظرت إلى عينييا. رأيت فييما مزيجًا مف الخبث والطيبة
 لؾ؟ ، ماذا جرىتشعر بو

أف تشعر  ،أف أبدو متماسكًا أماميا ،يعرؼ دويدارىا شيئاً  أالّ  أودّ  ،نوازع بداخمي تتجاذبني
 بأني قوي.
 فقط اتركوني وشأني!  ،ال أريد شيئاً  ،ال شيء -
 يبدو أف حالتؾ خطيرة، سأرسؿ إليؾ حكيمًا. -
 ال أحتاج إلى حكيموال عطؼ أحد. -
 سيكوف الدويدار قريبًا ألي أمر. -
- .. !. 

 ،ه بكممةنيضت دوف أف تتفو   ،شعرت بأصابع يدييا ترتجؼ ،أمسكت بكفي بيف يدييا
 ،انكفأت أبكي لعدـ نطقي تمؾ الكممات التي أردت أف أثأر بيا لكرامتي ،خرجت يتبعيا دويدارىا

 ال أعرؼ لماذا لـ أنطقيا؟
ال أعرؼ كـ قضيت بعيدًا، بيف  ،أخذني النوـ ،تكو مت تحت أغطيتي ،أقفمت الباب

 ،أحضاف مبلؾ النوـ دوف ألواف أو روائح. صحوت وسط عتمة ليؿ ال أعرؼ كـ انقضى منو
تدفؽ  ،خرير الماء ،تمؾ الشمعة ،استعدت بعض صفاء ذىني. أسترجع لحظات ىبوطي السمـ

لـ تكف  س رأسي. يردد صوت بداخمي: إفىأقداـ تعمو جسمي وأخرى تد ،دٍ اأي ،أصوات ،الماء
 مف؟ أـ أف ذلؾ المكاف سكٌف لمجف؟ىي وصباياىا ف

أرسؿ  ،أناس لـ أرىـ مف خدـ وعسكر ،لخمسة أياـ تقاطر عمى زيارتي صبياف وأسياد
 ،أَمَر مف كاف حولي بالخروج ،السيؼ مداويًا فحص أطرافي، سألني عف أسباب تمؾ الخدوش

 ،دافئاً  د ما أحفظو مف أدعية. طمب ماءً أرد ،رأتمو ما تيسّ  ،أقفؿ األبواب وأمرني بكشؼ جسمي
رفضت طمبو بالنظر إلى  ،يسألني فبل أممؾ أجوبة ،أخذ يغمس طرؼ خرقة يمررىا عمى جراحي

كثيرًا ما ينقموف  ،ال تستجب لدعواتيـ:»قبؿ أف ينصرؼ قاؿ لي ،مكامف بعينيا في جسمي
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شيئًا. ترؾ لي مرىمًا أوصاني ، لـ أفيـ «ؾ المرض إلى آخر حياتؾ! تجنب ذلؾعدواىـ ليبلزم
 د: حتى تمؾ التي رفضت أف أراىا.وأكّ  ،بدىف أماكف األلـ

أقسو عمى ذلؾ الدويدار الذي ظمت عيناه  أالّ  ،أستجيب ألي دعوة عاىدت نفسي أالّ 
ال أريد  ،أسموبي العنيؼ معو ،أن بني ضميري منكرًا قسوتي وظنوني ،تدمعاف كمما التقت عيوننا

السادة الذيف  ،الخدـ الذيف يتواروف، الد َرَسة ،ـ أف أقترب مف أحد: الشاوش عبدابعد ذلؾ اليو 
سأىرب  ،لـ يعد لي في ىذا القصر مكاف ،سأتجنب الجميع ،تمؾ المرأة الغريبة،يشجعوف غممانيـ
 في أوؿ فرصة.

*** 
 ، يذر  مسحوقو ويمضي.دىف المراىـ ،ر غسؿ جروحييكرّ  ،يعاود المداوي زيارتي

، إلى يغيب ليعود مميوفاً  ،يقؼ ساىمًا صامتاً  ،طواؿ أياـ تعبي ظؿ الدويدار يتردد عمي  
ر عف سعادتو حيف سمحت لو لـ أعتذر لو ولـ يعبّ  ،كاف سعيداً ،ليو أف يجمس جواريإأف أشرت 
 سألتو عم ا يظف الزوار بي: ،وجد كؿٌّ منا رغبتو في التقرب لآلخر ،يبجوار بالجموس 
وقمة بأنؾ مريض  ،أنؾ تشاجرت مع أحدىـ، وآخروف يظنوف أف بؾ مس اً  يظف البعض -

 كثيرة ىي التكينات. ،ُمعدٍ  بمرضٍ 
أسألو  ،وجدت نفسي أتحدث إليو بشكؿ متواصؿ ،ر عف حزنو لما أنا فيويعبّ  استمرّ 

أخبرتو  ،حيف أرسمت سيدتو ُصر ًة طمبت منو إعادتيا إلييا دوف أف أفتحيا .العودة لمؤانستي
 ، وأني ال أريد فضميا:بخوفي منيا
 ؾ! رؾ وتعزّ لكنيا تقدّ  -
 وال أريد! ،أريدؾ أف تبمغيا بأني ال أرغب في مقابمتيا يوماً  ،ميما يكف -
 ستسألني لماذا؟ -
 قؿ ليا ذلؾ وكفى! -

 عقبت: عميؾ بالحذر منيا ياصاحبي!ثـ أ ،صمت يتأمؿ وجيي
 أمسؾ كفي يقبٍّميا: ،لـ تفاجئني دموعو فيو كثيرًا ما يدمع

أكاف  ،أخيرًا نحف أصحاب ،«ياصاحبي»ما أروعؾ وأنت تقوؿ لي  ،أخيرًا تنطقيا -
أعمينا  ،أف نحصؿ عمييا بيسر ،ـَ ال تأتي األشياء بسيولةا أف نعاني حتى نكوف أصحابًا؟ لِ عمين

 أف نتعذب حتى نناؿ ما نبتغيو؟
لـ يعد ىناؾ مف  ،أجاىر بصحوبيتو ،أطمقت يد الدويدار فييـ ،عدت لتدريس الد َرَسة

، ، يستمع لما حفظو البعضيراجع لبعضيـ ،يبجوار يجمس  ،منغصاتأي  ولـ أعد أجد ،متاعب
؟ الشريفةسألتو عم ف تكوف تمؾ  ،يأتي في مواعيد مختمفة ،يجالسني ،يتخمؼ بعد نياية الدرس

 أو أنو كاف يفكر في اإلجابة: ،صمت مبتسماً 
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 لماذا السؤاؿ؟ -
 سأخبرؾ الحقًا! -
ف قمت لؾ ال أعرؼ -  ؟وا 
 ألست دويدارىا؟ -
 :لكني ال أعرؼ عنيا شيئًا! رده فاجأني -
 أيف تناـ؟ وكيؼ تعيش داخؿ القصر؟ ألست إلى جوارىا عمى الدواـ؟ -
ال يخرج  ،يحرسيا خصياف ،لست بجوارىا عمى الدواـ. لمغمماف قصبة داخؿ القصر -

 ه أو سيدتو ذلؾ.منيا أحد إال إذا طمب منو سيد
 سؤالي: مف ىي؟  -
أو أف سكاف القصر  ،مكافنفس اليبدو أنؾ تتصور أننا وأسياد القصر نعيش في  -

فمثبًل الحريـ ليف الدور الثالث مف  ،القصر موزع قصبات وحافات .يعيشوف مع بعضيـ البعض
عدا موالنا،  ،لثالث رجؿوال يدخؿ الدور ا ،تابعيا الشريفةالقصر ال يدخمو الغمماف إال إذا طمبتو 

األدوار العميا الممحقة بالقصر ويختمطوف بالجميع،فيناؾ خصياف يتحكموف في مداخؿ المباني 
وىناؾ أربعة دور أو قصبة ممحقة بالقصر  ،الدور الثاني لمضيافة والمقيؿ ،مف القصر لموالنا

نتجم ع متى ما طمب  ،لدالدور األرضي قاعات واسعة، وأكبرىا قاعة الموا ،يسكنيا أكثر مف سيد
رش بالسجاد يجمس السادة في المناسبات عمى مكاف مرتفع فُ  ،الذكر يموالنا إحياء ليمة مف ليال
قبالتيـ صؼ طويؿ مف حممة الدفوؼ، وصؼ آخر مف الخصياف  ،والمساند والمتاكئ الممونة

طمع »تتموىا  ،عمى إيقاع الدفوؼ «الحمد والشكر»ننشد  ،لنقؼ نحف الغمماف في صؼ طويؿ
وىكذا يستمر المديح عمى إيقاع ضرب الدفوؼ لتتصاعد أدخنة المباخر التي يدور  ،«البدر عمينا

يتمايؿ  ،وجذؿ المد احيف بإيقاع متسارع ليتمايؿ مف في القاعة في نشوةٍ  ييتز صؼّ  ،منا بيا نفرٌ 
لصخب وتبقى ، يصمت االجميع في حركتيـ الراقصة وقد غشي دخاف المباخر أجواء القاعة

 تمايميا.عمىاألجساد 
 وما ييمني مف ذلؾ؟ -
 أال تحب أف تكوف يومًا معنا داخؿ قصبات ذلؾ القصر؟  -
 أنا؟  -
 وتعرؼ كيؼ نعيش؟ -
 يمكنؾ أف تحكي لي. -
 يمكنؾ تخيميا. -
 .أريد أف أسمعؾ -
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يمضغوف القات مع مف  ،نسىناؾ مخادع خاصة ببعض السادة لممقيؿ وألوقات األُ  -
 يحبوف، حتى إذا ما جاء الرفاؽ يعود كؿٌّ إلى ميجعو.

 لـ أفيـ! -
 ؿ جماعية خارج أو داخؿ القصر.يوقد يصطحبونيـ إلى مقا -
 ومف يتبع السيدات مثمؾ؟ -
مرة نقوـ بإنشاد أناشيد العرساف ويكوف  ،نواصؿ نشوتنا ،أما نحف فنظؿ داخؿ قصبتنا -

وأخرى نردد ما ىو مطموب منا حفظو مف شعر أو قصص أو  ،لعروسمف بيننا العريس وا
 طرائؼ. 
 حياة ممتعة؟ -
فحسف الغبلـ  ،جؿُّ مف تراىـ يحبوف التباىي بحسف غممانيـ في مقايميـ وأسمارىـ -

 ودرجة حفظو يعطي سيده مكانة بيف السادة.
كاف صاحب أطوار غريبة، يتيامس  ،في أوؿ دخولي ىذا القصر عرفت أحد السيوؼ

ثار وبدوره يمتطي مف ولذلؾ يدعو أحدىـ يمتطيو ليُ  ،مف عرفو بأنو صغير األير وضعيؼ الباءة
 .«كبير أيره عميو بترؾ غيره يمتطيومف يريد ت»وكانت عنده وصفة دومًا يرددىا ، يعشؽ

يخجؿ البعض  ،ورنافترانا في خموتنا نتباىى بكشؼ أي ،انتشرت تمؾ الوصفة بيف الغمماف
وفي العادة يظير مف بيننا مف يجيد فنوف الحديث  ،لصغر ما لدييمنبدأ بمعالجتو وتغيير مستقبمو

فبعض الغمماف  ،يعممنا لنتعمـ مما لديو ،نستمع إليو كما نستمع إليؾ في دروسؾ ،حوؿ اإلمتاع
سيد آخر أكثر كرمًا  والبعض يخطط الستدراج ،يريد أف يفاجئ سيده بجديده حتى ال يميؿ لغيره

وال يقتصر التعمـ عمى فنوف اإلمتاع بؿ ىناؾ مف يفضموف الغمماف أصحاب  ،ولطفاً  وأكثر وسامةً 
بميغ الحديث، وصاحب الصوت الجميؿ لمؤانستو في مقايمو والمسامرة  ،الممكات والمواىب األدبية

لقائو في المقيؿ. ،بالطرب   والبعض يفضمونو لقدرتو عمى حفظ الشعر وا 
 وماذا عف النساء؟ -
ولكؿٍّ  ،النساء يعممف بما يدور ،القصر مباٍف متداخمة ،فضاء الطابؽ الثالث ليف -

 فترى سكاف القصر يعيشوف في صوامع مغمقة. ،أسرارىا
 لـ أتصور تمؾ الحياة خمؼ جدراف القصر. -
أسمع منؾ  واألياـ ستتيح لي أف، انسةً ؤ أطمؽ لخيالؾ سماواتو، ىناؾ ما ىو أكثر م -

 مما تعرؼ. خاصةً ،وتسمع مني الكثير
 فني؟وما عرّ  -
 ألست مف طمبة العمـ في داخمية المدرسة؟ -
 وما ىو المطموب مني؟ -
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 أف أصطحبؾ يومًا. -
أعيش دوف  ،عبر ممرات متداخمة ،قصبة الغممافإلى بعد أياـ أعارني ثوبًا وتسمؿ بي 

ألكتشؼ  ،ش لصغر سف بعضيـ ومعرفتو بما يسحرأسمعيـ كثيرًا فأندى ،ستصنُّع أردية المدرّ 
أرتبؾ صامتًا وأتحوؿ إلى درسيٍّ  ،«أعطنا مما لديؾ»يقوؿ لي الدويدار:  ،بأني أجيؿ الكثير

 استحمبوا أسيادىـ صنوؼ األساليب.مبتدئ أماـ مدرسيف 
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وأف  ،وتمؾ المَتع ستنتيي ،لـ أكف أتوقع أف قصر السعادة سيخمو مف سكانو يوماً 
وقفت خمؼ النافذة  ،الدويدار سيختفيإلى ليؿ ال يشبيو ليؿ. صحوت عمى جمبة غير مسبوقة

خيوؿ وبيائـ  ،عربات ُتمؤل ،كثر يحمموف أمتعة ،حركة أشباح تتحرؾ أماـ بوابة القصر :األمامية
صوت  ،لـ أجرؤ عمى النزوؿ ،أحاوؿ استنتاج ما يحدث ،أراقب مرعوباً  .تخرج خارج األسوار

 ،، انتشرت أضواء األفؽعية الميؿ يتموىا أذاف الفجر مف المساجد المحيطة بد د بعض الرعبأد
لـ يحضر  ،مر الوقت وأنا أنتظر .تنف ست الشمس روائحيا ،حركة خفيفة لمعسكر ولخدـ القصر

 بندقيتوـ برجو مت زرًا رأيت الشاوش عبدا واقفًا أعمى سمّ  ،ىبطت بعد الشمس متوجساً  ،الد َرَسة
 عدد مف العسكر عمى األسوار يحمموف بنادقيـ: ،وحزاـ الرصاص

 سبلـ عميؾ شاوش عبدا. -
ما جعمني أطرح ، جافًا وىو يطرح سؤالو بسؤاؿ آخر ما الذي يبقيؾ ىكذا؟ صوتو كاف -

، كنت في حيرة والجميع ال يكترثوف لسؤالي ،الجميع يتحركوف بسرعة .تساؤلي ألكثر مف واحد
 :إلى الشاوش عاودت النظرمشغوؿ،

 كيؼ تريدني أف أكوف؟ -
 نحف نتوقع أي اعتداء عمى القصر.  ،بندقيةاحمؿ  -
 اعتداء!! -
 .يةبندقىيا احمؿ  -

 لكني ال أعرؼ الرماية.
 ىناؾ ستعرؼ ما عميؾ فعمو. ،إذًا اذىب إلى سكف الخدـ -
 سأرحؿ! -
الّ  ،ياى ،ال أحد يستطيع الخروج مف ىنا، كؿ شيء تحت إمرتي -  .سمعت وا 

بنقؿ  عرفت الحقًا أف حركة الميؿ ىي بأمر موالنا السيؼ الذي أرسؿ مف الحديدة يأمر
بعد أف وصمو إعبلف عمو  ،الغمماف إلى حيث يقيـ في الحديدةفييـ  فكؿ نسائو وأفراد حاشيتو بم

 وأف أعوانو يحاصروف موالنا اإلماـ الناصر في قصر صالة في تعز. ،ا إماماً السيؼ عبد
 

 ،وقؼ الشاوش عبدا خطيباً صباح اليوـ التالي. منظره مييب مف منتصؼ سمـ البرج
أحدثكـ :»إليونيرتجؿ كممتو ووقؼ كؿ خدـ وعسكر القصر يستمعو  ،بمبلبس عسكرية ألوؿ مرة

عميكـ اإلنصات لكؿ كممة  ،القصر مف أي اعتداء اليومبعد أف أصبحت المسؤوؿ عف حماية ىذا
لف أتسامح مع أي مخالؼ أو وعميكـ بالطاعة وتنفيذ األوامر، كما  ،أقولياثـ السمع والطاعة
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وآخر  ،، ثـ أخذ يوزع المياـ والتكاليؼ لتنفيذ العقوبات الصادرة منو ضد أي مخالؼ«متقاعس
يتبعو ثبلثة  ،لحبس غرفة النظارة في البدايةمسؤوؿ عف حبس المخالفيف ألوامره عمى أف يكوف ا

حراسة  فلغربية والقبمية، ورابع مسؤوؿ عمجموعة حراسة األسوار ا ف، وثالث مسؤوؿ ععسكر
ع العسكر في مياـ دفاعية عمى أسطح القصر والمباني وكذا وزّ  ،الشرقيةاألسوار الجنوبية

. طبخ الطعاـ عمى فريؽ مف الخادمات الممحقة. وحيف جاء دور توزيع مياـ الخدـ لـ ُيشر إلي  
وأبقى لنفسو حمؿ  ،آخريفعمى جمع المخمفات ونظافة األمكنة  ،وتوزيعو عمى مجموعة مف الخدـ

 حيف والحطب وزيت اإلضاءة والسبلح وقيادة كؿ الفرؽ.مفاتيح مخازف الط
*** 

موالنا السيؼ نيا مربية إلـ أرىا مف قبؿ. قيؿ  ذكرتني بأمي،،سيدة مسنة ىي مف تقودني
موالنا السيؼ كاف دومًا  ،واّلىا موالنا السيؼ رئيسة عمى خدـ القصر ،وعدد مف سيوؼ اإلسبلـ

مفت ي، البعض منيـ لـ يكف أي مف خدـ وخادمات القصر ذا بشرة سوداء ،ياإلي معتيسليدعوىا 
 بياض بشرتيـ األنظار.

تطرح المبلحظات عمى ىذه، ، تتحرؾ بثقؿ بدنيا، تتابع جميع أعماؿ الخدـ داخؿ القصر
ليا غرفة  ،تسأؿ عف ىذه، تستدعي أخرى. دائمة التنقؿ بيف طبقات القصر وحافاتو ،ؾاتوجو ذ

لـ تنجب أطفااًل رغـ زواجيا  ،نادرًا ما تسمح ألحد بمجالستيا ،في الدور الثالث بمبنى الخدـ
 حتى كبار السف. ،«أمي تقية»، الجميع ينادييا بػالمتكرر

 ،احتمت زوايا الممرات وغرؼ سكنيـ أكواـ المخمفات ،ذو روائح غريبة سكف الخدـ
وجد أماكف خاصة بالنـو ت، ال نيا سخاـ قاتـجدراف داكنة يموّ  ،فرش متربة ومبقعة ،مبلبس متسخة

الجميع يرعى بعضو  ،كؿ الغرؼ ىي لمنوـ والطعاـ والمقيؿ ،وأخرى لممقيؿ أو تناوؿ الطعاـ
الجميع يحتـر رغبات الجميع،الكؿ مشاع لبعضيـ  ،بيف األحضاف ، األطفاؿ يتنقموفبعضاً 
يتحدثوف في كؿ  ،يتسامروف أو يقيموف معاً  ،يأكموف معاً  ،يتماىى الفرد في الجميع ،البعض
يعيشوف  ،فبل يميز الغريب بيف أزواج بعضيـ البعض ،يرقصوف ويغنوف معًا طواؿ الميؿ ،شيء

 ستحواذ في ذلؾ الحيز مف القصر.ببساطة وقد تضاءلت نزعة التممؾ واال
سألتني، وحيف عرؼ الجميع  ،الجميع يتيامسوف حولي ،دعتني أمي تقية لمجموس معيـ

أني مدرس الصبياف ىزت رأسيا كما لو كانت قد سمعت بذلؾ. يتحدث الجميع في كؿ شيء 
أف زوجتو مثميا لكنيا تحب  آخر فيردّ  ،ا يعجبيا في الفراشتتحدث إحداىف عم   ،وعف أي شيء

لتحكي أمي العجوز عف ذكرياتيا مع الرجاؿ، معدٍّدة فرسانيا الذيف ال  ،تى في كؿ اتجاهؤ أف تُ 
وىكذا أستمع  ،ة أخرى حوؿ رجؿ ذكرتو بأنو قميؿ الحيمة لكف لسانو حموتشترؾ مسنّ  ،تنساىـ أبداً 

االستماع إلى  ال أمؿّ  ،نأكؿ معاً  ،أحضر أسمارىـ ،يةإلى أحاديثيـ في مواضيع كانت لدي  سرّ 
 حكاياتيـ.
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أسأؿ أمي تقية فتغترؼ مف ذكريات  ،غرمت بأحد سكاف القصرأُ قد إحداىف أف لـ أسمع 
نحف لمجميع، رجاليف مطايا لكنو واجب اأَلَمة تجاه  ،صباىا: رجاؿ القصر ال يجيدوف شيئاً 

النساء نتخم ؿ كؿ طوابؽ القصر  نحف ،يميموف إلى لذائذ أخرى ،سيدىا أف تؤدي ما يطمب منيا
د النساء في زينتيف ونربي فنحف مف نطبخ ونكنس ونغسؿ ونساع ،وحماماتو وغرفو ومطابخو

فنحدثيف  ،يسألننا عف رضانا وسعادتنا ،ف مف حياتيفيكتنرى الزوجات الصغيرات يش ،الصغار
ـ يظير عمى مبلمحيف أيا بعد .ؿ ليف المقاء مع رجالنانسيّ  ،بأننا ىنيئات بما نجده مف رجالنا

يتسم مف ليقضيف أوقاتًا  ،بعيدًا عف القصر فشعيف تبوح بعضيف برغبتيف في أ .السعد والرضا
يستنشقف ما تسميو عفنًا كما روائح زىر  ،المتربة والممطخة ةيتمرغف عمى تمؾ األفرش ،ىني ة

ال ييـ  ،شوف بيننايوأطفاليـ يع ،نسعد لسعادتيف. فنرى أطفالنا يعيشوف في القصور ،البساتيف
 فكميـ أطفالنا. ؛لدينا

أعرؼ ما يرمي  ،لـ يمر األسبوع األوؿ عمى توزيع المياـ حتى دعاني ألكوف مرافقًا لو
كأوؿ حبيس. اليـو التالي أرسؿ ة أرسمني فورًا إلى النظار  ،تباطأت في مشاركتو المقيؿ .إليو
ؿ خادمة لمسامرتو. وىكذا ما أف تغيب شمس اليـو إرسا اادميف بينيما أمي تقية بعد رفضيمخ

 حتى يرسؿ عددًا آخر إلى الحبس بتيـ مختمفة أبرزىا عصياف تنفيذ أوامره.
س الذي كنت أدرٍّ  -لُيصدر أمرًا باعتماد المبنى الجنوبي ،بنزالئيا ةاكتظت غرفة النظار 

قة ثمار إحدى األشجار بعدىا أعمف قراره بقطع يد أحد العسكر بتيمة سر  .كحبس إضافي -فيو
 شيء لنفسو دوف بقية مف في القصر.بة حرب ال يجب عمى أحد أف يستأثر ننا في حالإوقاؿ 

في أنحاء اليمف لمعاقبة  وجنٍّ جيوش إطبلؽ موالنا الناصر لديف ا  نتشرت أخبار حوؿا
ف األسود اموالنا الناصر تمييز وجوىيـ بدىنيا بالقطر  أنصاروأف عمى  ،ه عبداامف ناصروا أخ
 يـ الجف.حتى ال تمسّ 

حتى ذلؾ المساء الذي أخذت ألسنة الميب تمتيـ  ،اإلماـ خاؼ الناس مف بطش جفّ 
موالنا الناصر  وانتشر خبر وصوؿ جفّ  الرعب أنحاء المدينة ىزّ  .بعض دور صنعاء ومعسكراتيا

ت شبّ  .وعيوف جنٍّ بوأف اإلماـ يرى ما يدور  ،أمست مقراتٍ  وأف كيوؼ الجباؿ المطمة ،صنعاء
ف صخور تمو  تفر بعض السكاف مف المدينة ل ،تردد صدى العويؿ ،الحرائؽ لترتفع أعمدة الدخاف

 الودياف بدمائيـ.
ساؽ مع شقيقو السيؼ العباس وكوكبة مف اإلماـ عبدا ليُ  يستسمـصنعاء و  سقطلت

وبحضور حشود  ،افو ببتر رقابيـ أماـ حشود ميممة وأماـ ناظريوسيّ  أعوانيـ إلى السجوف، ليأمر
يقمب رؤوسًا يعرفيا.  ،ويطأ الدماء بأقداـ عارية ،الشعب يمحس موالنا الدـ المتقاطرمف السيؼ

 ثـ أمر بنصب خياـ العزاء. ،جيش باكياً أفجأةً 
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موف الناس وىـ يخرجوف يثيروف سحب الغبار يحم رآىـ،صرؼ الجف المناصرة لو
وآخروف يقودوف قوافؿ  ،الصناديؽ والنوافذ وأبواب الحوانيت والمنازؿ والمساجد فوؽ ظيورىـ
براميؿ القاز والسجاجيد الجماؿ والحمير والبقر المحممة بأكياس الحبوب ومواعيف الطعاـ و 

 والبعض يسوؽ قطعاف الغنـ والماعز الجبمي والحمير والبقر والجماؿ.  ،والمبلبس
*** 

أعود إلى المبنى  ،إلى قصر السعادة ألقو بعودة حاشية موالنا السيؼ ولي العيديعود 
نو فر إلى إيقاؿ  ،الجنوبي الذي خصص لتعميـ الصبياف. عاد الجميع إال صاحبي الدويدار

أخبرتو  ،طمبني السيؼ ولي العيد إلى مقيؿ القات ،لـ يعد لقمبي مقر خمؼ تمؾ األسوار ،ببلده
أتأمؿ وجيو الجميؿ ثـ سمعت صوتو أقرب إلى اليمس  ،فني بومّ ا كنتيائي ممّ اعف 
أريدؾ أف ترفع إلي  تقريرًا :»ثـ قاؿ استمع إلي   «.حدثني عنيا ،نشاط الرابطة األدبية جيد:»يسألني

 ،الببلد تحاؾ ضدىا الدسائس والمؤامرات ،قاؿ ويعتمؿ في المدرسةوأف تكتب عم ا يُ  ،عف نشاطيا
، وال إلى الشاوش عبدا وأوصموما تكتبو في ظرؼ  ضع،تنفيذهىذا أمر وعميؾ ، وأنتـ عماد الغد
 .«تناقشو في شيء

 ،قد وىبتني الشريفةلي بحفنة مف الدراىـ وضعتيا فوؽ ما كانت تمؾ  مدّ  ،مت يدهقبّ 
فكرت؛ ثـ قررت دفنيا وصندوؽ مع مبلبسي المزركشةخمؼ  ،ئ ثروتي الصغيرةاحترت أيف أخبّ 

 المبنى إلى جوار جدار حماـ البستاف الميجور.
اليوـ التالي رأيت الشاوش عبدا بمباسو العسكري. لـ يكف لي ما يستحؽ حممو غير 

كنت أود أف ألتفت إلى مشربية  ،الساحة األمامية لمقصر ةوقفت عمى حجار  ،مجموعة مف الثياب
 ا ينيرني:صوت الشاوش عبد ،دور الثالثال

 مف المعيب أف تخرج دوف وداع يميؽ بؾ! -
 لـ تستفزني كمماتو.

 يكفيني شرؼ وداعؾ لي.-
 عوا مدرسيـ.أليس مف الوفاء أف يودّ  ،أيف دَرستؾ -

ؼ ذكريات لـ أخمّ ألعبر ذلؾ الحبس، ،ني ابتسمت مموحًا لو بالوداعأغير  ،عميو لـ أردّ 
أبحث في داخمي عف سر السعادة التي أشعر  ،أسير بيف الناس في الشارع .حدوثياأكف أتوقع 

كنت ،أني ال أىابوفييا ، ىي المرة األولى التي أشعر بيا رغـ فقداف صاحبي. تذكرت سيدنا
أو ىكذا إحساسي وأنا أسير  ،ر أعطتني قدرة عمى مواجية األمورأحداث القص ،مستعدًا لمواجيتو

سأقتص مف  ،رارة. سرت أىموس بصوت مسموع: سأواجيو بكؿ ما أفكر بوفي اتجاه ميداف ش
د إذاللي  ،ييددني بو لف يجد ما ،تمؾ الروح التي أمعنت في إىانتي، وذلؾ العقؿ الذي تقص 

 سأكوف في غنى عف دروسيولف يجد ما يستغمني بو.
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بلتي سات صِ ىم ،المدرسة العممية أدىشتني نظرات التقديرإلى في اليوـ األوؿ لعودتي 
 بسيوؼ قصر السعادة.

ظننت أف ذلؾ إثر عممو  ،سعيت لمقابمة سيدنا مدير المدرسة الذي فاجأني بيدوئو
 صبت بخيبة بعد أف قاؿ:لكني أُ  ،صمتي بالسيوؼب

بلتؾ بالسيوؼ بيف الطبلب والمعمميف، وىا أنت تممس منيـ أحببت أف أبث شائعة صِ  -
 ذلؾ التقدير.

 :ؿالطوي وأضاؼ وأصبع كفو تتخمؿ شعر ذقن .يمؤل قمبي ظشكرتو والغي
ؾ لتتجاوزىا في أريدؾ أف تضاعؼ جيد ،لـ يتبؽ  عميؾ غيرفصميف في الشعبة النيائية -

 االختبار القادـ.
ؾ لساني بكممات أخاليا تَحرّ  ،صوتو برائحة تحدٍّ غامض ،ىمدت رغبتي في مقارعتو

 لينة:
 ال حوؿ لي وال قوة.  وبدوف رعايتؾ ،أنت صاحب الفضؿ -

 استأذنو باالنصراؼ. سمعت صوتو آمرًا: ،مت جبيتوثـ قبّ 
- !  سترافقني إلى البيت اليـو

 لـ أعد أحتمؿ. لكني صمت.  :وددت القوؿ لو
 سألني ذات مساء:

 كيؼ ىي حياة القصور؟ -
 سجوف مميئة بالمتع! -
 وأيف كاف موقعؾ؟ -
 أي موقع! -

 نت ما يفكر بو. خمّ  ،راف صمت لبرىة
مف سابع سماء وحتى أدؽ الكائنات، ومف  ،الحياة تفاعؿ حتى لو ظننا عكس ذلؾ -

 يظف نفسو فاعبًل فيو غبي وجاىؿ!
*** 

مت وقتي في المدرسة بيف قسّ  ،اجتيدت ألتجاوز آخر سنة، وأسميتيا سنة الخبلص
والمصداقية مف أعضاء مع مف أرى فييـ الجدية  -دوف أف أخبر سيدنا  -الدرس والجموس

كعيوف لما يدور في  ،الرابطة األدبية في مدرسة اإلصبلح ومدرسة الصنائع وبقية المدارس
أخبرىـ عم ا ينتظرنا مف  ،لتقي بيـ بعيدًا عف األنظار وبالذات عف سيدنا المديرأ،مدارسيـ

 رًا ليـ ضرورة رصد كؿ عمؿ أو قوؿ شائف مف معمـ أو طالب.مستقبؿ باىر مكرّ 
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أستقبؿ ما يصمني  ،سعت شبكة العيوف في مدارس صنعاء وسط أعضاء الرابطةاتّ 
 :الذي يردد عمى مسامعي ،قبيؿ صبلة المغيب ،األلخصو في تقرير أسبوعيأسممو الشاوش عبد

 شغمتني بشكاواؾ المتكررة! أخيرًا طمب موالي رؤيتؾ! -
أوصمني أحد )عكفتو(  .صعوداً طوابؽ القصر العميا فييا ىي المرة األولى التي أتجاوز 

جمست أمامو راكعًا. سألني  ،قب مت باطف كفو ،يجمس وحيدًا بعد مقيمو ،لينتظرني خارج الباب
ذكر لي  ،عف بعض األسماء التي ذكرتيا في تقاريري السابقة ،مبتسمًا عف أحواليوعف دراستي

األسماء. كنت مندىشًا مف يني إلى ضرورة وضع العيوف عمى أصحاب تمؾ نبّ  ،أسماء بعينيا
وأف  ،. نبيت زمبلئي لما يحدثالتقارير أيقنت أف ىناؾ غيري مف يرفع إليو ،معرفتو بكؿ ما يدور

 الجميع تحت المجير.
، االختبارات النيائية ز عمى تحصيمؾركّ :»د دوماً فقط يردّ  ،سيدنا المدير لـ يشغمني كثيراً 

أف أقؼ ألقوؿ لو ما أريد دوف  ،مف سيطرتو عمي  يو ف، وأنا أفكر في اليوـ الذي أنفكُّ «اقتربت
 «.؟، ىؿ أنت مستعدغير أسابيع لـ يتبؽ  »ر:خوؼ. يكر 

بيف  ألفاجأ بأني حصمت عمى أعمى نتيجة ،كنت خائفًا مرتبكاً  ،وبالفعؿ دنا ذلؾ اليوـ
حضره السيؼ  ،. نظـ أعضاء الرابطة األدبية حفبًل لممتخرجيف باالشتراؾ مع إدارة الدارأقراني

بتعييف عدد مف  لُيعمف النتائج مقرونةً  ،وزير المعارؼ والسيؼ مدير بيت العمـ بصنعاء
 المتخرجيف معمميف بالمدرسة. كاف اسمي ضمف األسماء المعي نة.

استحسنتيا وأنا أحدث نفسي أف يكوف حفؿ  ،دعاني سيدنالنحتفؿ منفرديف بتمؾ النتائج
فاتحتو بما أعانيو منذ  ،أخشى شيئًا. استعرت صوتو اليادئ لقد أمسيت معممًا وال ،الخبلص

وأني كنت أتألـ وأكره كؿ ما لو صمة بو.  ،حاجتي ستغؿّ ا، أوضحت لو بأنو امتينني كثيرًا و عرفتو
لـ أره في مثؿ ذلؾ  ،تأججت رغبتي لتعنيفو ،كانت دفاعاتي تتعزز ،ميآالصمت يستمع إلى 

 عيناه ترتجفاف.  وكانتباىتة، بتسامةً ااسماً ر  نظر إلي   تماديت. فجأةً  ،الصمت
ال أريد أف  ،وأنصحؾ بالتواضع قميبًل، نصيحة محب ،منذ زمف أنتظر منؾ ذلؾ -

ال  ،إذا أحببت أف ال تعاممني كما يجب أف يعامؿ الطالب أستاذه عاممني كزميؿ ،رتتجبّ 
 وأنصحؾ أف تغير رأيؾ. ،ر رأيؾ في أي وقتقد تغيّ  ،ر جيداً فكّ  ،رأريدكناكرًا لمجميؿ. فكّ 

 ليصمت ويتغير صوتو: ،رفضت كؿ  ما طرحو
 .،ال أريد رؤيتؾ في داري بعد اليوـإذًا فارقني اآلف -

ثـ  ،ظننتو سيستجديني، صمْت لمحظات،يطردني أف ، لـ أكف أتوقعكاف الوقت متأخراً 
 :كرر دوف أف يمتفت إلي  

سمعت صوتو بعد  ،رفع صوتو مكرراً ئحتؾ العفنة! ثـ نصرؼ، ما عدت أطيؽ رااىيا  -
 ؾ.ءبتعدت باتجاه الباب ىادئًا: ال تنسى إغبلؽ الباب ورااأف 
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 .فلـ يك شيئاً  وكأف
 

 .شعرت بأنيا أقرب إليو مف أي وقت مضىو  انزلقت عمى خده، وردة دمعةً مسحت 
 .سعادةوىو يشعربالتفت إلييا 
 ستكمؿ لي ما بدأتو مف حياتؾ.  -
إلى خموتو بدورى تحمميا أحاسيس لذيذة، ليعود . انصرفت ىابطةً ةبتسـ عبلمة الموافقا

 يفكر في أف يجرب الخروج ليبًل.
*** 

 ،عمى نفسو ه الشوؽ لمنادمة العظمي، ىبط مف خموتو متحامبلً مع غروب الشمس شدّ 
 التقفتو الخالة وردة:

 نزيؿ الخموة ياحاج يريد الخروج. -
 أيف أنت؟ أمرؾ غريب ما أف تتماثؿ لمشفاء حتى تحممؾ قدماؾ لتعود مف جديد.  -
 لف أذىب بعيدًا.  -
 سنرى. -

 ؿ العظمي وقد وقؼ يحتضنو في شوؽ، مردٍّدًا:تخيّ 
 ؟صاحبيىذه المدة يا غبتأيف  -

 ي نفسو بمنادمتو، لكنو ما أف أطؿ عمى عامؿ السمسرة حتى قاؿ لو:وىكذا ظؿ ُيمنّ 
 يعد صاحبؾ بعد.لـ  -
 ورفيقو العسكري؟ -
 وال رفيقو.  -
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 نافع
 

 ويسعدىا بحكاياتو:وردةى لإيستمع  لـ يعد مف خيار أمامو إال أف يقضي لياليو وحيداً 
 

ليحيى بف حمزة. وقد استفدت مف  الطرازلي أماـ الطمبة كاف مقررًا كتاب في أوؿ درس 
دروس قصر السعادة في أف أقؼ دوف خجؿ، مع فارؽ مستوى تحصيؿ الطمبة. أحرص عمى أف 
أعامؿ جميع طمبة الفصؿ بنفس المحبة. أوزٍّع وقتي بيف التحضير لدروسي والمقاءات بأعضاء 

لتقارير التي أسمميا لتمخيص امنحت ما تبقى مف وقتي  ،شيء كؿّ  ى، أتحرّ شبكة الرابطة السرييف
 دار السعادة بانتظاـ.ل

وأف ذلؾ امتداد لصراع  ،ما يدور عيوف تراقب كؿّ ، عرفنا أف ىناؾ جماعات حسنية
 حميد الديف ليقاتؿ بعضيا بعضًا. يحتدـ بيف آؿ

 في ذلؾ النيار قاؿ لي الشاوش عبدا: 
 موالنا خارج اليمف فممف أسمـ ما تكتب؟  -

ليمتد غيابو أسابيع،  ،تيسوفيالتشيؾ وال َتيأعمنت إلى دول ة السيؼ قدوكانت جول
 .جديدأسمحة  ئووتحدثت اإلذاعة حوؿ شرا ،ابتيجت بعدىاصنعاء لعودتو

مقابؿ ذلؾ  .أمر السيؼ بعد وصوليبافتتاح كميات عسكريةوتحدث عف تطوير لمببلد
ميف معظٍّ  ،راتود أنصار عمو السيؼ الحسف مف حممتيـ ضده كولي لمعيد، مشككيف مف قدصعّ 

 ىميتو إمامًا لميمف.أالسيؼ الحسف و 
تطر ؽ لبعض  ،رفع إليوناقشني كثيرًا حوؿ تمؾ التقارير التي تُ  ،طمبني السيؼ إلى مجمسو

صبلت بعضيـ بالحسنييف. سألني عف سيدنا مدير المدرسة  ،جماعات داخؿ المدارس ،األسماء
مف  اً صغير  اً كيس وألوؿ مرة يضع بيف يدي   ،ني عمى المزيد مف األنشطةأسماء أخرى! حثّ وعف 

 الفرانصي.
يرسؿ مف ينبيني إلى  ،بسيدنا المدير في المدرسة أقوـ بواجبي، أحرص عمى أال أحتؾّ 

يحاوؿ كؿٌّ  ،وحيف أحضر ال يتحدث كؿٌّ منا لآلخر بشكؿ مباشر ،اجتماعات المعمميف الشيرية
 ،سأكممت السنة األولى كمدرّ  .كنت سعيدًا حيف أشعر بأف المسافة بيننا تتسع ،تجنب اآلخر

أخذت أفكر في االلتحاؽ بإحدى الكميات العسكرية وأف أطرح عمى موالنا نقؿ نشاطي ضد 
 أف أدعو الناس لتأييده. ،الحسنييف إلى تمؾ الكميات

أحمـ  ،مدرسة أخرىإلى  بدأنا بعاـ دراسي جديد، أخطط فيو طرح فكرة أف ينقمني موالنا
سألني أف أصرؼ الطمبة وأمرني  ،ليفاجئني المدير بزيارتو لفصمي ،اليـو الذي أكوف مديراً بذلؾ 

 بإقفاؿ الباب:
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 ما الداعي لذلؾ؟ -
 كي تسمعني. -
 أسمعؾ! -
 وقد الحظ الجميع جفاءؾ لي! ،جئتؾ بصفتي مديراً  -
 أي جفاء؟ -
وال أغصبؾ  شيءال أعاتبؾ عمى  ،التعامؿ معيال أريدؾ إال أف تكوف طبيعيًا في  -
 ال أحد يبالغ مثمؾ في الرفض. ،يا جميع المعمميفاإلدارة يؤمّ  ،عمى شيء
 ؟وماذا تريد-
 .أف تتعامؿ معي كأي زميؿ -
 لكنؾ لست زميبًل. -
 فماذا أنا بالنسبة لؾ؟ -
 أنت الذي أتمنى أف أنساؾ.  ،أنت معذبي -

الطويؿ باتجاه  ورأيت شفتيو ترتجفاف. نيض ممسكًا بشعر ذقن ،لـ يرد عمي  بأي كممة
حسبي ا ونعـ الوكيؿ. ليغيب صوتو  ،الباب وىو يردد بطريقة مرتبكة: حسبي ا ونعـ الوكيؿ

 تدريجيًا.
خرجت مف الفصؿ ألرى الساحة ومباني الدار  ،زيح مف قمبيمبًل أُ شعرت حينيا أف حِ 

 بألواف جديدة.
يضطر لزيارتي في الفصؿ مرة  ،ئًا. يرسؿ سيدنا في طمبي فبل أجيبولـ أعد أخشى شي

ي بعد أف أفشيت لو كؿ ما لـ أتوقع أف يحاوؿ إقناع .ألتركو يثرثر بكبلـ يعزز كبرياءه ،أخرى
أف أطرح عمى الساحة وأنا مصمـ إلى خرجت  ،في آخر زيارة تركتو لمجدراف تسمعو .في نفسي

 سيؼ في أوؿ فرصة تتاح لي.فكرة نقؿ نشاطي عمى موالنا ال
*** 

أتحي ف الفرصة كي يسمح لي السيؼ بمقابمتو. إلى  ،ألياـ انشغمت بالتدريس ورفع التقارير
لفت انتباه  ،صفوؼ الطمبة تتأىب لدخوؿ الفصوؿ بعد توزيع الكسوة الجديدة ،ذلؾ الصباح

تجم ع المعمموف  ،لمديراتجو العسكر نحو ا ،ترق ب الجميع ما يدور ،كراالجميع دخوؿ خمسة عس
 ودوماً  ،ثناف ليخرجوا بعدىا مصطحبيف أحدىـ أو أكثرايأتي عسكري أو  عادةً  ،في حمقو حوليـ

. اليـو يترق ب الجميع ما يدور انفرجت حمقة المعمميف مف حوؿ العسكر  ،ما تتجو األنظار إلي 
بينما  ،لـ أستوعب بادئ األمر. تقدـ ثبلثة منيـ نحوي، أمسكوا بذراعي   ،لينادي المدير باسمي

انقضت لحظات  ،انتشر اليمس بيف الجميع ،توجو بقية العسكر ومشرؼ السكف إلى المنامات
قاؿ أحد العسكر  ،مف الترقبميعودوا حامميف رزمة منشورات أراىا ألوؿ مرة. زاد الترقب واليمس
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ر والمعمميف: سنقتاده بأدلة خيانتو. ارتفع اليمس أكثر ليتحوؿ إلى موجيًا كبلمو إلى المدي
ابتسمت في ثقة غير آبٍو بيمسيـ  ،ني خارجاً نت األعيف عمي  وىـ يقتادو انصبّ  ،أصوات متداخمة

وأف الخبر سريعًا ما سيصؿ إلى موالنا ولي  ،خطأ ما يصنعوفمف ، كنت عمى يقيف ونظراتيـ
 دىا أخبره برغبتي في االنتقاؿ إلى إحدى المدارس.وعن ،العيد ألمثؿ بيف يديو

أدخموني قصر  ،اتجيوا بي عكس ما كنت أتوقع ،نظرات المارة وتعميقاتيـ كانت مؤلمة
لـ أكف وحيدًا، عدة محابيس  .أكثر اتساعًا مف نظارة قصر السعادة أودعوني غرفةً  ،البشاير

آخروف ُغم ت إلى أعناقيـ. كنت الوحيد دوف البعض ُقيٍّدت أرجميـ وأيدييـ، و  ،يتجم عوف في خوؼ
 سألت أحد العسكر أستعطفو: .قيد ما أعطاني األمؿ بالعودة

 لماذا أنا ىنا؟ -
 أمر موالنا اإلماـ حفظو ا! -
 ...لكني ،حبسني -

 لـ يدعني أكمؿ.
 قمنا ال تزيد ىدرة!  ،ىجعا -

لاير )فرانصي( إليصالو  كتبت خطابًا إلى موالنا ولي العيد. نقدت أحد العسكر نصؼ
مضت ساعات الميؿ  ،ثافٍ  أرسمت بخطابٍ  .إلى الشاوش عبدا. انقضى منتصؼ النيار دوف رد

لـ يطؿ بي الوقت حيف فتح العسكر  ،صحوت عمى آذاف الفجر ،مممة. احتواني نوـ متقطع
لي ؿ و د عدة أسماء، سمعت اسمي بينيا، تيقنت مف أف خطابي قد وصصوت أحدىـ يردّ  ،الباب

 ،صوت محرؾ عربة ،عسكر يتجمعوف ،تنفست رئتي ىواء نقياً  ،العيد. أخرجونا مف تمؾ الغرفة
نيرني بنزؽ  .سألتو حوؿ جدوى ما يصنع .وضعوا القيود حوؿ ساقي   ،أخذ ضوء األفؽ ينتشر

حاولت أف أشرح لو وىو يغمؽ حوؿ عنقي حمقة يصميا بسمسمة طويمة،  .وغمظة أف أصمت
ثـ أخذ يصؿ أغبللنا بتمؾ السمسمة.  ،إياي أف أقؼ بمحاذة آخريف في صمت مراً ركمني بعنؼ آ
مستخدميف عصّيًا في تقريع رؤوسنا.  ،كانت تنفث دخانيا فوننا أف نصعد عربةً ثبلثة جنود يعنّ 

أف يشيروا عمي  فيو في الوقت الذي أنتظر  ،يسحب كؿٌّ منا اآلخر لمصعود! كنت أتعجب
صعد مجموعة مف العسكر تنقر عصييـ  .واألغبلؿ حوؿ ساقي وعنقيبالخروج وضعت القيود 

يقؼ  ،أسترؽ النظر ،«فميجثـ الجميع متجاوريف عمى القاع! ،ىيا»يصرخ أحدىـ:  ،رؤوسنا
كؿ شيء »يقؼ أحدىـ ويبدو أنو سائؽ العربة:  ،العسكر ممسكيف بحديد أطراؼ الحوض

عبرت  ،بعد حيف خرجت العربة ،لـ تشرؽ الشمس «.تماـ يا فندـ!»عميو أحدىـ:  فيردّ  ،«تماـ؟
قصر  ،قبة المتوكؿ ،دار الشكر ،بوابة مدرستي ،المباني المحيطة بالميداف ،ميداف )شرارة(

بة في شوارع رؤوس مباني القصر. ابتعدت العر تمؾ األسوار، ،دت لي بوابتو غريبةالسعادة، ب
بزغ  ،أطراؼ المدينةإلى خرجت العربة  .ةشوارع موحش ،مباٍف تفر صامتة ،باردة باتجاه الشماؿ
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 ،رت بالطيف الّنيءالعربة تشؽ طريقيا بيف بساتيف سوٍّ  ،ضوء الشمس مف أعالي الجبؿ الطويؿ
حسست بمرارة تصعد، يتذوقيا أ ،لحظتيا انكمش األمؿ بداخمي ،دور المدينة وشواىدىا تبتعد

يحاصر حواسي، دارت في رأسي  صوت موتور العربة وغبار الدواليب ،ماتت الكممات ،لساني
سمسمة  ،عيونيـ منيكة ،عدة رؤوس مشعثة، مبلبس متسخة :ألتفت إلى مف حولي .مخاوؼ

قوافؿ جماؿ محممة بحطب وأكياستتبعيا  ،اقتربنا مف منابت جباؿ محروقة .ناواحدة تجمع ىمّ 
 قطعاف حمير.

*** 
أـ أنو كابوس  ،تتساءؿ عيناي إلى أيف يذىبوف بنا ،اختفت دور صنعاء عف أنظارنا

يتحرؾ العسكر حولنا والعربة تتوغؿ في واٍد تحيطو جباؿ  ،تيتز العربة بعنؼ. سريعًا ما ينقشع
صعدت بنا  .نيا )عمراف(إ، مدينة سيمية صغيرة قالوا منبسط لتعبر بعد وقت إلى سيؿٍ  ،سوداء

، لتتعالى نا بوابة كبيرة )قشمة عمراف( خمؼ أسوار عاليةدخمت ب ،العربة تبلاًل تشرؼ عمى المدينة
حمقوف حوؿ تعسكر كثر ي ،صمت محركيا ،عمى أصواتيـ ونسمع مف يردّ  ،أصوات العسكر

 تو:رفع أحدىـ صو  ،العربة
 لعنة ا عميكـ! ،ىيا بسرعة انزلوا-

 ، يتبادلوف بعض األسئمة واألجوبة:يركمنا عسكري ويسحبنا آخروف بالسبلسؿ
 :مف ىؤالء؟ فيرد عمييـ السائؽ -
 فوف.مجدّ  ،ةعصا -

 ،عوننا بمعناتيـيشيّ  ،وأخرى تغرغر لتجمع زالليا ،أفواه تقذؼ بعصارتيا عمى وجوىنا
وآخر يستخدـ أقدامو ليدفعنا عمى اإلسراع.  ،أحدىـ يشير نحو االتجاه الذي عمينا أف نسمكو

مباٍف  ،قبلع تتداخؿ دائرياً  ،ساحة واسعة ربضت عند أطرافيا ثبلث عربات تبلصؽ حائطًا عالياً 
وزوايا قريبة مف  اً تممسنا جدران ،فضاء معتـ :متجاورة مف الحجر األبيض. أدخمونا مف باب سفمي

بدت  ،أشباح متيالكة ،تربت تمؾ األصواتاق ،تيادت أصوات ال نرى مصدرىا ،ضوء الباب
لوف طعاماً ُمدّ  ،بقايا مبلبس ممزقة ومتسخة ،أجساميـ ىزيمة تبادلت النظرات مع  .ت أكفيـ يتسو 

 ،ا ال نحمؿ شيئاً نأشرنا لتمؾ األشباح بأن ،شركائي في السمسة الحديدية كما تعودنا طواؿ الطريؽ
بنا  أصواتيـ غاضبة لنشتبؾ في عراؾ حتى استبدّ أف تعالت  تما لبث ،أخذوا يعبثوف بمبلبسنا

 كتفينا بتبادؿ النظرات.ا،لـ نتحدث إلى بعضنا طواؿ الطريؽ ،اإلنياؾ
وضعوا  ،طعاـ، وآخروف عصّياً  قروانةُفتح الباب ليدخؿ عمينا مجموعة عسكر يحمموف 

نيـ عمى ذلؾ بيننا وبي كر لينشب عراؾأولئؾ المشعثوف ىجموا لحظة خروج العس ،الوعاء أرضاً 
 الطعاـ القميؿ!
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ىو الجوع والخوؼ ما جعؿ صوتي يتنفس، في محاولة يائسة أف ينظر ا إلى حالتي، 
يقتربوف  ،مف خمؼ العتمة واأف يمطؼ بي. ردد مف حولي بصوت جماعي حزيف ما أردده. ليظير 

جمسوا عمى مقربة منا يرددوف ما نردد حتى اختفى  ،منا وقد ارتسمت عمى وجوىيـ مبلمح حزينة
وأخرى تمعف الكوف وما فيو. لييدأ  ة،نسمع أصواتًا تجيش باكي ،ضوء الباب وزحفت ظممة باردة

 صمت مبلؾ النوـ. ويعـّ  ،كؿ شيء
يـ تسحب أكفّ  ،أقداميـ ،عصييـ ،أصوات العسكر مف بيف عتمة أخاليا عتمة الفجر

ىبطت بنا وسط برد  ،نا أصواتيـ البلعنةتحفّ  ،بعنؼ لنصعد العربة نفسيايدفعوننا  ،سمسة أغبللنا
أرض مرتوية ليطوؿ  ،كؿ ما حولنا أخضر ،عبرنا واديًا منبسطًا باتجاه جباؿ بيضاء ،قارس

ىيا  ىيا انزلوا،»تنغرس دواليب العربة،تغوص في وحؿ األرض:  .أمطار البارحة، مشبعة
بأصابعنا نزيؿ وحؿ الدواليب،  ،ت سيقاننا المقيدة في الطيفغاص ،يسحبوننا بالسبلسؿ ،«بسرعة!

تخرج مف بركة رخوة إلى أخرى، تدور  ،نتعاوف عمى دفع العربة ،نمؤل الفجوات بأحجار
عت تشبّ  ،يكتفي العسكر بكيؿ الشتائـ ،اإلطارات، تتطاير كتؿ الوحؿ شبلالت عمى أجسامنا

وبرد. مع انقضاء النيار تجاوزنا وادي الوحؿ  وعٌ ج ،رت أشكالناوحؿ وتغيّ المبلبسنا وأجسامنا ب
لتبرؽ  ،أنيف محرؾ العربة ،ال نرى شيئاً  ،تصعد في عتمة باردة ،بيضاء جباالً العربة لتصعد بنا 

غسمنا مزف السماء بينما عنؼ العسكر يزداد. بعد وقت اقتربنا مف مبنى ي،السماء وتصيؿ األنحاء
 .عرفت بأنيا )مقياية( يمجأ إلييا عابرو السبيؿ ،خميط مف المسافريف والبيائـ ،في عرض الطريؽ

يضاعفوف  ،ت أعناؽ العسكر وىـ يمروف بنا وسط جموع تكدست بيـ زوايا المقيايةاشرأبّ 
حشرونا في إحدى الزوايا بينما تجمع العسكر حوؿ موقد  ،أفواه ال نسمع إال ىمسيا ،شتائميـ
 جمر.

 ،قبيؿ الفجر أخرجونا وذرات السحب تحجب الرؤية ،د األرض ببرقياأمست السماء تجم
 ،طريؽ صخري ضيؽ ،صعدنا العربة .يتعالى خرير الماء تحت أقدامنا ،ال نرى أبعد مف خطوات

أشرفنا عمى ودياف سحيقة ال نرى  ،أخذت السحب تنقشع ،ببطء خوؼ االنزالؽالعربة تيبط بنا 
 ،، قرى تطرز قممًا بعيدةتكمميا السحب ،ؾ الياوية الغائرةجباؿ في الطرؼ اآلخر لتم ،بطونيا

 حد العساكر: ىو ذلؾ الحبس الذي نقصد الوصوؿ إليو!أيشير  .ومبنى بالكاد نراه
نرى الجباؿ  ،كـ بدا المنظر مبيمًا لي وسط ذلؾ الطقس القاسي والتضاريس الوعرة

 ،األبيضوتمؾ النقطة البيضاء، أو ما أسماىا العسكري بالحبس  ،تفصمنا عنيا ودياف غائرة بعيدة
حبس نحمـ بالوصوؿ إليو. أسأؿ نفسي: أضاقت الحبوس  ،وكأنيا حمـ ينقذنا مف عذاب مرير

 نا إلى منفى عمى قمة جباؿ عالية؟حتى يرسمو 
تنساؿ  ،حافة جروؼ سحيقة تذكرني بجروؼ )نقيؿ سمارة( ،بدأت العربة طريقيا ىابطة

 ،تعود السحب تحجب عنا أفؽ الجباؿ المقابمة ،ه المنحدرات لتنحت أخاديد في األجزاء التربةميا
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نسير أماـ العربة نزيؿ صخورًا سقطت  ،رىاـ سريعًا ما تحوؿ إلى مطر منسكب. ينزلنا العسكر
ة ة وصمنا عمؽ )وادي شرس( لتأخذ العرباالمتساقطة. بعد معان هأونردـ أخاديد جرفت تربتيا الميا

 بالصعود في طريؽ صخرية وعرة.
بجوار مبنى وحيد عمى  مبيج. توقفت العربة رويدًا رويدًا تعممت قمـ الجباؿ بغسؽٍ 

 ،تطفئ العربة أنوارىا ،مقياية مماثمة لتمؾ المقياية التي بتنا فييا الميمة الماضية ،جانب الطريؽ
رائحة الدؼء والقيوة  ،بنا امرأة وشيخ طاعف في السف يقفاف مرحبيف ،نرى ضوء سراج ضئيبلً 

ال  ،لـ يكف في المقياية مف نزالء غيرنا ،تكو مت ورفاقي عمى إحدى المصاطب ،تستقبؿ أنوفنا
ة تمؾ المسنّ  ،شعرت بمف يداعب أطرافي ،أعرؼ كـ مضى مف الوقت وقد احتوانا مبلؾ النوـ

قالت بأف أنيننا  ،ىا يحمؿ وعاءً بجوار المسنّ  ،ة وقد احتضنت ساقيتجمس عمى طرؼ الدكّ 
 أبكاىما. ُقمت ليا:

 لكننا نائموف! -
 حتى لو كاف ميتًا! يا ولدي المغبوف يئفّ  -

وقد انتقمت تدىف  ،أف آالـ جسمي خفت، شعرت ذكرتني تمؾ المبلمح بمبلمح جارة أمي
 .أطراؼ زميؿ آخر

ا قممًا لـ يعد العسكر بتمؾ القسوة. وقبؿ أف ينتيي النيار عمون ،خرجنا نواصؿ صعودنا
 ،تصعد العربة لنرى قرى عمى قمـ أخرى ،ليظير ذلؾ المبنى األبيض عمى قمة عالية ،عالية

لنتوقؼ أخيرًا أماـ سور أبيض يمتد ليحيط  ،قصر موالنا الناصر ،فوؽ إحداىا قصر )سعداف(
مف بوابة صغيرة خرج إلينا مجموعة عسكر  !«.أخيرًا وصمنا الحبس»صرخت فرحًا:  .بقمـ عديدة

أىامس مف حولي:  ،رياح باردة رغـ أشعة شمس المغيب ،مأمور الحبس يتقدميـ ،ذلؾ السورل
ستيجع قدمي بعد وحؿ  ،سأتخمص مف إرىاؽ كاد يفقدني عقمي ،أخيرًا سأناـ حتى أرتوي»

قرأ السائؽ  ،لمح ميامساتنا ،مأمور الحبس كاف اسمو )جرامة( «.الطريؽ وصخور منحدراتو!
.( الحبس وال ..نائبنا عمى حجة يودع ):»قبؿ أف يمدىا لمأمور الحبس يديوورقة فردىا بيف 

حجة عمى نائب :»ثـ قرأ ورقة أخرى ،، وأشار إلي  «تصؿ بو أحد حتى يصمكـ حكمي بشأنوي
، صمت قميبًل ثـ قاؿ: «ادؽ الدولة أو يصمكـ أمري بشأنيـ( في الحبس حتى يعيدوا بن...يودع )

 اـ!تمؾ أوامر موالنا اإلم
أنو لف يكوف أشد إيبلمًا مف قسوة أولئؾ مف لـ يكف ييمني ما ينتظرني. كنت عمى يقيف 

أشعر وال  ،أف أتخمص مف طنيف كمماتيـ. يكفي أال أرى بعد ذلؾ وجوىيـ ،العسكر األوباش
 ال أريد رفع نظري إلييـ. ؛بعذاب تمؾ الطريؽ

*** 
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 ،ا بوضع أقدامنا فوؽ )المدقة(أمرون ،ونا أماـ جدار طويؿصفّ  ،مستطيمة أدخمونا حجرةً 
، أزالوا قيود صنعاء ،أزالوا تمؾ السمسة التي أشركونا بيا ،في األرض حجر مستطيمة كأنو نابت

 بو مف وجيي:أمسؾ جرامة بالسراج، قر   ،استبدلوىا بقيود صدئة
 ـ نعرؼ ماذا صنعت ليرسمؾ إلينا؟!ل نالكن ،ؾئعرفنا سبب إرساؿ موالنا زمبل -

أيعقؿ أف  ،وقد سرح خيالي إلى السيؼ البدر صمتُّ  ،عمى الخروج صوتي قدرةً لـ يجد 
 )الرسـ(: ىـبري لـ يصمو؟ لكزني أحدخ

 أـ أنؾ أعجـ؟ ،عمى المأمور ردّ  -
 .وهأاقر ،األمر بيف أيديكـ -

 أشار لرسمو غاضبًا:، سار بعيدًا،أخذ جرامة السراج
يرى  ،أنحاء الحبس وفمؤليموالنا  وليعمـ الجميع أف جفّ  ،وىـ إلى الداخؿىيا قودّ  -

 ،يطمؽ سراح مف يسير سيرة الطاعة ،،فبل تغيب عنو ال شاردة وال واردةبعيونيـ ويسمع بآذانيـ
 يطعـ السيؼ مف يزداد عصيانًا!

حفظ خطوىـ ي،ىبطوا درجات معتمة ،بخطوات مبتورة أحاوؿ مسايرة )رسـ( الحبس
 ،زحفت في قاعة مستوية ،اوزت درجات ىابطةبمشقة تج ،تعثرت عدة مرات ،مواطف أقداميـ

أفؽ  :باب. وقفت أحاوؿ استيعاب ما حوليأخرجونا وأقفموا ال ،تدفؽ الضوء بعد أف ُفتح بابيا
نتبادؿ  ،ناس يجرجروف قيودىـ، يقتربوف منامفتوح، سماء، جباؿ وتبلؿ، أشجار وصخور، أ

دوف حولنا يتفحصوف ؽ المقيّ حمّ نا؟أتفوه بكممة. أسأؿ نفسي: أيف النظرات في تعجب دوف أف ن
ؿ إلي  أف وجيًا بيف تمؾ الوجوه خيّ  ،ىيئاتنا، أسمالنا الممطخة، مبلمحنا، يتساءلوف فيما بينيـ

أسرعت بذاكرتي أسترجع وجوه األمس، أفتش، أطمت النظر، يزداد قمبي خفقانًا،  ،مألوؼ لدي  
المس ساعدي، وجيي، رقبتي،  ،يده اقتربت بوجيي منو أكثر، مدّ  ،وعينا ذلؾ الوجو تقترب

 صرخ فاردًا ذراعيو: ،استدار الجميع، أفواىيـ وعيونيـ تتابعو
 سي!أنت ُمدرّ  -

 صارخًا: ، أمسكت وجيو بيف كفي  عيناه ىي عينا الدويدار
 كيؼ استطاؿ وجيؾ؟ وىذا الشعر المغطي أطرافو! ،الدويدار! ىي عيناؾ -

 ،أمسؾ ذراعي ،مؿ وجييقمبو. عاد يتأأحسست برجفاف  ،فتحت ذراعي، احتضنتو
 ، تصمصؿ قيودنا. تبعنا بعضيـ.سحبني وسار بي بعيداً 

 سمعت صوتًا مف خمفنا:
 ىذا شيخ!! ،ال تقؿ دويدار -

 قاؿ الدويدار ممسكًا بمعصمو: ،التفتُّ ألرى شابًا طويبًل بمبلمح جامدة
 ىذا مرافقي.-
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 مرافقؾ؟ -
 بقصر السعادة!لـ أعد ذلؾ الدويدار الذي خبرتو  -
 ا زلت صاحبي؟م، أوما أنت عميو اآلف-
اآلف استرح مف  ،ىنا الوقت مباح فبل شيء أمامنا غير الصحوبية ،صاحبؾ يا ذاؾ -

 واألياـ لنا. ،السفر
 ستخبرني بكؿ شيء. -
 بكؿ شيء! -
 نمتقي مرة أخرى. ،سبحاف ا -
 وفي ىذا الحبس! -
 !اً وقفار  يضـ جباالً  أو أسمع حبساً  لكني لـ أرَ -

نسيت زمبلء الرحمة  ،نسيت آالـ جسدي وجراح ساقي ،جمجمة القيود تصدر إيقاعًا ثابتاً 
 الذيف ذابوا بيف تساؤالت المحابيس.

شبيية بقفر  ،الشمس تحتضر وىو يسير بي بيف أكواـ )دشـ( تتكوـ عمى بعضيا البعض
 دخؿ بي أحدىا وترؾ ذا المبلمح الجامدة خارجًا. ،دبابير

أيف نحف؟ ولماذا ال يفر  ،كنت أودُّ أف يحدثني عم ا نحف فيو ،كؿٌّ منا عيني اآلخر يتأمؿ
ىؿ كنت نائمًا لـ أعد أعرؼ  ،بحم ى باردة يتمازج نوم ،المحابيس؟ لكف مقاومة جسدي انيارت

طواؿ الوقت! ألياـ ال  ني كنت أىذي وأئفّ إنبعد أف أفقتقاؿ لي الدويدار  .أـ أنني فقدت وعيي
عمى النيوض مف جراح قدمي ويدي وحزوز القيود. يحدثني الدويدار حكايات لـ أستطع  أقوى

يومًا بعد يوـ استطعت تجميع ما يحكيو، لـ يتركني أسألو عف طبيعة ما نحف  ،الربط بيف أجزائيا
 فيو وذلؾ القفر! استمر يتحدث عف حكايتو بعد ىروبو:

ىربت إلى ببلدي بعد أف خرجنا مف قصر السعادة في تمؾ الميمة ألمسي في حماية  -
رسؿ اإلماـ أما  وسريعاً ،سيصمد في سيطرتو عمى صنعاء الدستوريأف اإلماـ ، معتقدًا والدي

اعتبر اإلماـ  ،الناصر عسكره بعد دخولو صنعاء في طمب إعادتي كرىينة طاعة، رفض والدي
قاومت قبيمتنا  ،مف الرىائف ، وقبائؿ أخرى عمى مف فرّ قبائؿ لمحاربة قبيمتناأرسؿ  ،لو ذلؾ إىانةً 

اجتمعت القبيمة ووق عت لي )قاعدة( ه، ليصاب والدي الشيخ بطمؽ ناري توفي عمى إثر  ،أياماً 
اقتيادي إلى ىذا الحبس قبؿ ثبلث  مشيخ خمفًا لوالدي الشييد. لـ يوقؼ اإلماـ حربو حتى تـّ 

 سنوات.
وأنو نذر حياتو بعد ذلؾ في سبيؿ مقاومة  ،عف ظروؼ معاناتو في بداية الحبسيحدثني 

، أحاوؿ أف لـ أكف قد سمعت منو مثؿ ذلؾ الكبلـ مف قبؿ ،الطاغية وأسرتو. أفزعني كبلمو
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أسمع صوتو آتيًا مف بعيد كأنو ليس مف عرفت. تحوؿ صوتو مع طوؿ الوقت  ،أستنكر كبلمو
 قوّي وجارح.صوت يتدفؽ بكبلـ  ،إلى أنيف

قد تكوف  ،ال أعرؼ كـ قضيت مف الوقت نائماً  ،حتضاني بدفئواليعاود مبلؾ النوـ 
التأمت بعض  ،أتحسس جسمي ،صحوت وسط عتمة باردة وحيداً  ،ساعات أو يومًا أو بضعة أياـ

عتمة وصمت  .ثـ لؼ  حمقات القيود بخرؽ ،ف داوـ صديقي الدويدار عمى دىنياجراحي بعد أ
أتممس طريقي ، خرجت مف الدشمة زحفًا، متحمٍّبًل آالمي،ه أصوات تأتي مف الجوارمخيؼ تبدد

وىج ليب ينعكس عمى األنحاء.  ،األصوات تقترب أكثر ،زحفت بيف تمؾ الدشـ،باتجاه الصخب
حمقة حوؿ النار يغنوف ويتمايموف في  ،لسنة نيراف تتعالى في كبد العتمةأرأيت مشيدًا لـ أتوقعو: 

 وف السماء بما يشبو العواء.ارتقوا عدة صخور يناجآخروف  ،صخب
*** 

أسأؿ  ،نجوـ تيامُس وميضيا ،برودة تيارات الريح ،جمست عمى مبعدة أتأمؿ ما يدور
نفسي: أيف أنا؟! أيعقؿ أف يكوف ما أنا فيو حبسًا؟ أشعر برىبة وغرائبية المكاف، شككت في 

صوت العسكري ذاكرتي تستعيد  ،قد يكوف إحساسي مف فرط اإلرىاؽ، أو أني فقدت عقمي ،قواي
تصؿ بو أحد حتى يصمكـ حكمي .( الحبس وال ي..نائب حجة يودع ىذا )»حيف تبل أمر اإلماـ 

العسكر،  ،جرامة ورسمو ،أمر موالنا الناصر بشأني ،ذاؾ ما تبله عسكري األمس ،«بشأنو
وىذه القيود ماذا  ،أيعقؿ أف يكوف كؿ ذلؾ مجرد تييؤات ،مف صنعاء العربة، مصاعب الطريؽ

، تمؾ النجـو تعني؟ لكف ماذا يعني كؿ ما حولي: الصخب حوؿ النار، الصارخوف فوؽ الصخور
 ؟التي تمؤل السماء

ف عمى الصخور ومَ  ،ف حوؿ النار في شدوىـ ورقصيـسافر الميؿ وقد استمر مَ 
 ،تتقدـ وىي تتشم ـ األرض ،سط عتمة األشجار تممع عيونيابأصواتيـ، لتظير رؤوس ضباع و 

أراقب مف مكاني ما يدور،  ،د عمى رؤيتياف حوؿ النار كمف تعوّ يتصرؼ مَ  ،تقتعد مؤخراتيا
يستمر مف حوؿ النار  ،ينسؿُّ نفٌر حوؿ األشجار يسيروف بخطى بمرتبكة في اتجاىات حذرة

يظير  أنينًا دوف أف تجرؤ عمى التقدُّـ. فجأةً  رةً ؾ الضباع رؤوسيا مصدتحرّ  ،بأصواتيـ ورقصيـ
تحاوؿ  ،وبحركة مباغتة يمسؾ بعضيـ ذيوؿ الضباع ،نفٌر مف خمؼ العتمة يحمموف العصي  

بدمائيا، تسقط مضرجةً  ،ف حوؿ النار بعصيٍّيـ الطويمة يشبعونيا ضرباً اإلفبلت، تدور، ييجـ مَ 
تنتشر  ،تتصاعد ألسنة النيراف ،يمقونيا وسط جمر الميب، يضيفوف جذوع أشجار ،يسحبونيا ميتة
وقت حتى رأيتيـ يخرجوف بقايا تمؾ الضباع  يزيد صخب مف حوؿ النار، لـ يمضِ  ،روائح الشواء

يسحبونيا، يقطعونيا عمى صفحة الصخر وقد توزعوا إلى  ،المحروقة بفروع أشجار جافة
يتفرقوف  ،تو مبتيجًا، تبدأ أسنانيـ وقواطعيـ بتمزيقيا ومضغيايحمؿ كؿُّ فرد حص   ،جماعات
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ى تتحوؿ إلى رماد تميو بو بالتضاؤؿ حت فبينما تأخذ ألسنة النيرا ،باتجاىات مختمفة نحو دشميـ
 الريح.

عدت  مف نعيؽ بومة وعواء ضواٍر حزينة، صمت كؿُّ شيء إال ،ات سع وميض النجوـ
كيؼ يكوف حبسًا وىو بأفؽ مفتوح؟  :، سألتو حوؿ ذلؾ الحبسرأجرُّ قيودي حتى دشمة الدويدا
 .لؾ الميب، وعم ف يعوي مف عمى الصخور العاليةذسألتو عف  .قاؿ لي: سأحدثؾ بذلؾ الحقاً 

 صمت قميبًل ثـ قاؿ:
بدايًة مف  ،فنزالء حبس القفر ىذا منقسموف عمى أنفسيـ منذ سنوات ،تمؾ حكاية قديمة -

دة محابيس، حينيا كمؼ مأمور الحبس المحابيس بإشعاؿ النار تزايد افتراس وحوش ع
وليمة بعد أخرى «. شعاؿ النارإال فرؽ عندي وعميكـ ب ،ستبتمعكـ الوحوش أو أفواه القبور»معمقاً 

ليعتاد المحابيس عمى لياٍؿ  ،ليتناقص ظيور تمؾ الحيوانات المفترسة ،تزايد السُّم ُر حوؿ النار
يدقوف عمى التََنكويرقصوف ويغنوف حتى منتصؼ الميؿ، لـ يبَؽ أحد إال وشارؾ حوؿ  ،تنيرىا النار
منكرًا  ،إلى ليمة شتوية باردة انبرى أحدىـ واعظًا وميددًا مف غضب ا عمييـ ،ليب النار

ُمقبٍّحًا أصحاب  ،غناءىـ ورقصيـ، مبتعدًا عف نارىـ، واصمًا إياىـ بالعصياف ومخالفة الشرع
محذرًا مف  ،مطالبًا الجميع بتحويؿ أسمارىـ حوؿ النار لذكر ا واالستغفار ،النكتاألحاجي و 

في  ،استيجف الجميع دعوتو، ليصعد إحدى الصخور العالية يناجي السماء .غضب ا عمييـ
وىكذا أمسى يصعد  ،بداية األمر لـ يتبعو أحد، ظؿ  يناجي السماء مع بداية كؿ ليمة وحيداً 

إلى تمؾ الميمة التي سمع الجميع عواء  ،دورىـ يشعموف النار يغنُّوف ويرقصوفصخرتو، وىـ ب
 !!يرفع صوتو فيرتفع عواؤىا ،، يصمت فتصمتوكأنيا تناجي صوتو ،ذئاب بعد صوت يطمقو

إليو  . انضـّ  أف تتبعو الوحوش ُمسب حةً  ،البعض اعتبر ذلؾ آية مف آيات دعوتو
وىكذا أخذ أنصاره يتزايدوف، لينقسـ المحابيس  ،دوف ما يرددالبعضيصعدوف صخورًا تجاوره يردّ 

إلى فئتيف: فئة صاعدة الصخور تناجي السماء ويرتموف القرآف بأصواٍت صارخة، وفئة تتحم ؽ 
 طواؿ الميؿ حوؿ النار.

أنيى الدويدار حكاية تمؾ الميمة ليحتضنو مبلؾ النوـ، بينما قضيت الميؿ أتقم ب مفكرًا في 
زحفت ، قبيؿ شروؽ الشمس تركت الدويدار .ؾ الحبس، أنتظر الصباح الكتشاؼ أنحائوغرابة ذل

أزقة الدشـ، جدار عاٍؿ ىو ذلؾ األبيض الذي يظير لمناظريف مف أنحاء  ،خارجًا عمى أربع
، األطراؼزحفت حتى خارج  .والكؿُّ عمى السور األبيض ،تتكئ معظـ الدشـ عمى بعضيا ،بعيدة

يمتد بعيدًا بعيدًا شرقًا وغربًا في كؿٍّ اتجاه، حتى لكأنو يحيط الببلد بجباليا ذلؾ الجدار األبيض 
باب المبنى الذي أدخمونا منو مقفؿ وقد أخذ بعض المحابيس يزحفوف ليتجمعوا أماـ  ،وأوديتيا

يحمموف بيف أكفيـ )قروانات( خشبية، يصطخب المكاف بصمصمة القيود. أخذت مكانًا  ،بابو



124 
 

وف ما يحدث، لـ يمر وقت حتى ُفتح الباب ليطؿ  منو عدد مف العسكر يمؤلمنزويًا أراقب 
 القروانات بمطبوخ العدس وخبزتيف.

*** 
دوف حدود، ومف بيف تبلؿ وشعاب  الثقيمة مف قفارٍ  ـقيودى وفجرّ يألتفت ألرى أناساً 

أتساءؿ عم ا ، لـ أستوعب ما أنا فيو .مف أسفؿ مجاري سيوؿ وأودية غائرةوأشجاٍر عمبلقة، و 
 الماذ ؟ؼ قرب الباب يستجدوف طعاماً و يدعو كؿ  ىؤالء لموقالذي لكف ما  أراه: ىؿ ىو وىـ؟

خميط غير متجانس مف المحابيس، المعمـ، البس  .اليفروف؟! ىذا السؤاؿ ظؿ  يمحُّ عمي  
ف وقد ُغم وا و آخر  ،الجمباب، أشباه العراة، صاحب الجدايؿ والشعر الطويؿ، آخر وقد ُقيٍّد إلى آخر

الباب،  بجواردوه بسبلسؿ إلى جدار آخر قيّ  ،كثرة ممف حممت سيقانو عدة قيود ،إلى أعناقيـ
يـو الوآخروف موثقوف إلى صخور ال يقووف عمى حمميا. في تمؾ المحظة عادت ذاكرتي إلى 

أنو في سجف أو  ،مف القرية. إحساس بأني سأراه يوماً  عسكر عامؿ موالنا اإلماـَ فيو قتاد الذي ا
 أبعد.
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 الدويدار
 

فُّ موالنا يراقبوف األنحاء، كما حذرنا مأمور جِ  ،أسوار بيضاء تمتد إلى ما ال نياية
فبل تغيب  ،يرى بعيونيـ ويسمع بآذانيـ ،وف قفار الحبسموالنا يمؤل جفّ » الحبس لحظة وصولنا:

 «.السيؼ مف يزداد عصيانا، يطعـ عنو ال شاردة وال واردة. يطمؽ سراح مف يسير سيرة الطاعة
وآخر يجـز بأنيـ يأتونو  ،وا كائناٍت تظير لتختفيأيخبرني الدويدار أف بعض المحابيس ر 

 كثيرة ىي أخبار جفٍّ اإلماـ في ذلؾ المكاف. ،ليسامرونو
تنشب تحرشات  ،لتـز الحياد بيف ميممي الصخور ليبًل ومف يتجمعوف خمؼ النارأ

 بعد شير.  اً ا يزداد العداء بيف الجماعتيف شير شتباكات تنتيي بالصمح وىكذاو 
ت أولى سنوات حبسي ليتضاءؿ األمؿ، أسأؿ نفسي: أيعقؿ حتى اليوـ أف خبري لـ مرّ 

دًا أف معظـ أوامر الحبس ىي مف مؤكّ  ،يصؿ إلى موالي السيؼ؟ الدويدار كاف يزيدني يأساً 
لـ أجد سببًا  ،أحسست بغبف كاد يقتمني .خبيثة وأنو يمعب مع والده الناصر لعبةً  ،السيؼ نفسو
 مف يوميا سقط شيء في أعماقي. ،واحدًا لحبسي

أف أكتشؼ ما يتحدثوف عنو  ،ر في اليربأفكّ  ،لـ يعد مف أمؿ ،أكمؿ سنة ثانية سجف
مف حاولوا الفرار ُوجدت بقاياىـ بعد أف »، صدى كمماتيـ تبلحقني: مف جفٍّ وكثرة ضوارٍ 
ثـ أف جف  اإلماـ تترصد ليـ، فإما يعاد ليعاقب أو يتمب سو أحدىـ ليييـ في  افترستيـ سباع القفار،

 .«ر ليابأطرافيا جروؼ سحيقة وىاويات ال قرا ،الفيافي والقفار
أرى في كمماتيـ شيئًا مف الحقيقة، فمف ىذا الذي يستطيع الفرار وخطواتو ال تتجاوز 

لكنيا  ؟ة ضبع أو ذئب جائع دوف أي سبلحالشبر إف لـ تكف أقؿ؟ ومف ذا الذي يستطيع مصارع
 تفكيري حيف أخمو في ظممة الميؿ. تستحكـ عمى ،فكرة الفرار ظمت تنخر رأسي

* * * 
 ،ولـ تعد تعنيني خبلفاتيـ ،مف حوؿ دائرة الناروراكبي الصخور ليبلً ،ىجرت الجميع
لكنيا سيدة  ،عبر الشعاب الغويطة ،ألبعد بعيداً  ،وقد تركت الجميعنفسي، أقضي أوقاتي متصورًا 

أفكر بسؤاؿ دويدارىا عم ف تكوف؟ لـ أجرؤ عمى سؤالو منذ وصولي، ،قصر السعادة تقتحـ أفكاري
يحكي ويكرر بعض حكاياتو، يستمتع بحكايات القصر وغممانو ونزوات سادتو وخدمو وعسكره 

وسط صمت  ،بسؤالي عنياى الميالي أف أحاصره تعم دُت في إحد .لكنو ال يقترب مف ذكرىا
قني كنت أنتظر سؤالؾ عنيا منذ دخمت ىذا صدّ »ثـ سمعت صوتو:  ،العتمة، ينظر إلي  ممياً 

صمت كثيرًا، كمف يبحث عف وسيمة لنسج حكايات  ،«العبث! وأتعجب لماذا تأخرت في طرحو؟
كاف  . صوتو«قبؿ حديثي عنيا أريد أف أعترؼ لؾ بأشياء»خمتو لف ينطؽ:  ،مف وحي سؤالي

تحضرني دومًا،  ،كتمت أنفاسي أنتظر حكاية امرأة السعادة، لـ أكف قد شفيت منيا ،منكسراً 
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كنت أحبيا حبًا غريبًا يتأرجح بيف إني ال تندىش إف قمت لؾ »انخفض صوتو كمف يحدث نفسو: 
ممؾ واليوـ أشعر بأني فقط أحبيا ال كما يحب الرجاؿ النساء! بؿ ىي رغبة ت ،األمومة والصبيانية

حيف تنشغؿ بغيري، وحيف ظيرت أنت الحظت اىتماميا  زداد ارتباكاً أبي! كنت  شيطانية تستبدّ 
 ،ترسمني ألنقؿ إليؾ رغبتيا في لقياؾ مراراً  ،زاد جنوني، أبحث عف سبب لذلؾ االىتماـفبك

دوف  .أراقبؾ كي أبعدؾ عنيا ،كنت أحاوؿ بناء حائؿ بينكما ،عيًا رفضؾوبدوري أعود إلييا مدّ 
حيف ألحظ  ،أريدكما االثنيف لي ،أف أشعر وجدتني يومًا بعد يوـ أعجب بؾ، أتقر ب إليؾ، أقمٍّدؾ

عاديًا، حبًا ال أجد لو تفسيرًا حتى اليوـ،  أحبيا وأحبؾ، ليس حباً  ،اىتمامكما ببعض يجفُّ جنوني
ي تنتظر ما أقولو لؾ ىي تكرر السؤاؿ عنؾ، وأنا أرى نظراتؾ تسألن ،أصبتماني باالرتباؾ والحيرة

أف ينظر كؿٌّ منكما إلي   أودّ  ،ويومًا بعد يوـ زادت غيرتي منؾ عمييا، وغيرتي عميؾ منيا ،عنيا
بؿ وصؿ  ،وحدي. لـ أمّؿ محاولتي إبعادكما عف بعض، لـ أيأس، أنت تصدني مرة بعد أخرى

حاولت أف  .درس، تيينني في قاعة الصمفؾ أف تتجاىمني وكأني لسُت مخموقًا يتحرؾ أمامؾ
عماؿ أقوـ بيا لتقرٍّبؾ مني أل، أخطط أكرىؾ فمـ يتأت  لي ذلؾ، بؿ كاف النقيض يعتمؿ بداخمي

وحي لمشاوش بتسمُّمؾ وجعمت مف ي ،يا في البستافمعفأفشؿ، في بداية األمر اختمقت لؾ موعدًا 
صراعي مع  استعرّ  .أعمؿ ليزداد عنفؾ ورفضؾ لصحوبيتي ،كنت مشغواًل بؾ .إلى البستاف

ألشترؾ  ،وكاف حماـ البستاف الميجور ،يامعجؾ إلى موعد وىميٍّ اأخطط الستدر  ،نفسي
كاد خوفي عميؾ يقتمني وأنا أراؾ طريح  ،أبكيؾ بحرقة ،ومجموعة مف الصبياف، وكاف ماكاف

 ،حيف اقتربت مني وأكثر غبطةً  ،الفراش، في الوقت الذي كنت سعيدًا ألني نجحت في كرىؾ ليا
، كنت أتساءؿ وأمسينا أكثر مف أصحاب، لتسكف سعادة روحي ،عمي  أكثر مما كنت أحمـ أقبمت

سعيد وأنا أراؾ تقترب  ،«؟تستجيب مشاعرهىؿ كاف عمينا أف نؤلـ مف نحب حتى »ا زلت: مو 
ا حولؾ مخيفًا وأنا ترى م ،سعيد ألنيا بدأت تعتبرؾ معتوىًا وال تستحؽ شفقتيا ،مني وتبتعد عنيا

 الوفي.صاحبؾ 
وعبنا، تعود نسكف معًا دشمة بالكاد تست ،معي في ىذا المكاف المخيؼذا أنت  اواليـو ى

 «.وىذه صحوبيتي تعترؼ لؾ ،أني فارقتؾإلي  بعد أف أيقنت 
دة، أمسؾ ابأياـ قصر السع ةصمت قميبًل ثـ سمعُت صوت بكائو، ذكرتني تمؾ الحرق

صمت كؿُّ  ،نوبة مف البكاء سحبتني ألشاركو ذراعي يمثـ يدي وما يصادفو في عتمة الدشمة،
أدوار البراءة، لكنو اليـو ماذا ت خوفي، أستعيد أالعيبو، إجادتو استفاقت أسئمة ولـ يصم ،شيء

أو أنو لـ يعترؼ لي، أف  ،تمنيت لو أني لـ أسألو ،يريد؟ لـ يعد مف شيء ألمنحو أو يمنحني
، رني بالسعادة، وىـ بصاحب صحوبه في وىـ وداعتو المصطنعة، وىـ يشعبجوار أعيش 

فماذا يمكف أف يحقؽ في ىذه القفار  ،أنو كاف يعترؼ ليحقؽ بعده أمرًا ماذكرياتي معو تخبرني 
وما حولي  ،مزعومًا، أو أنني بما أسمع واىـ الموحشة؟ وماذا يمكنو أف يضرني؟ قد يكوف اعترافاً 
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يشيا ونموت دوف أف ندرؾ أننا عشنا وىـ، ونحف مف نخمع عمى تمؾ األوىاـ معاني وجودىا، نع
بة، نرسـ إزاءىا مشاعَر ونبني أحاسيَس عمى واقع نتوى مو. أسأؿ أوىاـ مركّ  ،أشياء غير موجودة

ـَ اليكوف قد اخترع تمؾ الحكاية  ـَ ال أعتبر ما سمعتو وىمًا؟ أف أظؿ في ثقتي ببراءتو. ل نفسي: ل
؟ وحكايات مقتؿ أبيو ومقاومتو لم ـَ والنا محض أكاذيب، وذلؾ المرافؽ لو ادّ لحاجتو إلي  عاء. ل

لـ يعد ذلؾ الدويدار  ،اليكوف كائنًا يعاني، وقد يكوف نقيض ما اعتقدتو خبيثًا؟ مكث صامتاً 
 البريء بعد أف حكى لي. حاولت أف أتناسى ما سمعتو.

تجاوزُت  ،فعؿ رد ، لـ يكف لو أيّ دفعت تمؾ األحجار كي أخرج ،نسحاب وحيداً قررت اال
 الباب زاحفًا.

ألمح الدويدار وسط الجموع أماـ باب  ،انطويت عمى نفسي، ألـز جحري معظـ األوقات
أختار مكانًا أرقب راكبي الصخور وقد تكاثروا  ،لحظات الس مر حوؿ النار ،أتحاشاه ،الطعاـ

 ،ر كم ما رآنيصاب بحيرة حيف أفكر ببراءة ذلؾ الدويدار، يطيؿ النظأُ  ،يمؤلوف الفضاء عويبلً 
 أشعر بذعر فألوذ باالنسحاب.

ؿ ليب ليبًل أجمس بعيدًا ألستأنس بما يدور حو  ،أناـ كثيراً  ،أستعيف بالصموات واألذكار
 النار عاليًا.

ف مشاعري تجاه الدويدار، ألكتشؼ أف أني قد تخم صت مبعد أياـ مف مفارقتو ظننت 
أراه في أمسي  ،يحضر بقوة ،حت تمؾ الصخرةطواؿ الوقت، كاف معي ت جؿ  تفكيري يحوـ حولو

أحاوؿ طرده مف تفكيري ألتفر غ لمتفكير بالفرار، لكنيا  ،بقصر السعادة، أتذكر األياـ األخيرة
أسأؿ  .إحساس بأنو وشـٌ عمى قمبي تصعب إزالتو ،نظراتو تمؾ التي يطيميا لحظات الطعاـ

وىنا أخاؼ أف أقع  ،في قصر السعادة ؟ ىو مف أنقذني مف الجنوفىؿ أنا بحاجة إليو»نفسي: 
ال شيء لدي  ىنا إلنجازه غير التفكير فيو وفي اليرب،  ،«ىؿ شفائي بيف يديو؟ ،في وىـ العزلة

 رغـ شعيرات وجيو، تصنُّعو الكاذب لمخشونة، محاولتو إخفاء رق ة طبعو. لقد أمسى أكثر وسامةً 
مشغوٌؿ بو؟ ىؿ ذلؾ االعتراؼ كاذب؟! أـ : ىؿ يفكر بي كما أنا بداخمي تتكرر األسئمة

بحثت عم ا يشغمني عنو، اىتديت إلى تدريس مف  ؟أنو أراد أف يتخم ص مني باختراعو لما قاؿ
 ،يرغب في أصوؿ الديف، أمسى طمبتي المجموعة الثالثة بعد مجموعة النار ومجموعة الصخور

جُّسات مف نارنا الصغيرة طرأت لدى البعض تو  .صني التدريس مف جنوف كاد يفتؾ بيخمّ 
 .يٍّ نار أو مجموعةأل، أعمنت لمجميع أف نارنا ليست بديمة ومجموعتنا التي أخذت في التزايد

وتعميـ مف يودُّ بعض عمـو  ،وضعت لنفسي مساريف: تحفيظ مف ال يعرؼ األحرؼ اليجائية
 الديف والمغة.

مت الصمت ومعامم ،فوجئت بالدويدار ومرافقو بيف طمبتي ، ثـ التحؽ تو كأيٍّ دارسفض 
 بنا عدد مف رسـ الحبس.
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كانت عيناه تحمبلف شجنًا  ،حيف رأيتو ينتظر خروجي مف ميجعي ،في أحد الصباحات
فقط سألتو عف أحوالو كما لو أنو أحد الذيف عرفتيـ مؤخرًا، كاف كبلمي ينصبُّ في  ،محبباً 

اء، أتابعو يجرجر قيوده ألّح عميو البق استأذنني فمـ ،العموميات. شعر بجفاؼ كمماتي وال مباالتي
 مبتعدًا.

ىناؾ  لـ يتغير أسموبي تجاىو، انصرؼ مف حيث أتى، شعرتأفّ  ،عاد في اليوـ التالي
ال لما انضـّ  ،خمبًل ما لمدروس ولما أتى  قمبي ال ينفؾُّ مف الشوؽ إلى مجالستو، حتمًا ىو كذلؾ وا 

لـ أترؾ قمبي يتحدث، شفتاي تخوضاف في أمور  ،حجارفة لمبو  ينتظر خروجي مرارًا. أقاوـ رغبةً 
ع الِجد  ىو اآلخر يتصنّ  .عو منصرفًا وكأف الشوؽ لـ يخمؽ في صدريال تيمني، بؿ وأودّ 

 والحديث عف الوطف وضرورة أف يقاـو الناس طغياف اإلماـ وأسرتو.
عمى أطراؼ  ني بثور الحم ىليري ،قب متيا ،أمسكت بكفو ،كمماتو أشعمت عاطفتي المكبوتة

قمت  ،عزمي عمى الفرارعف حدثتو معاتبًا، وحدثتو  ،وجدتو ينصت لحديث يتدف ؽ بصدؽ .شفتيو
ؿ الموت عمى التعفُّف في ىذا الجحر:»لو أني لـ أعد ، أخبرتو دعاني لمعودة إلى دشمتو ،«أفضٍّ

 بحاجة إلى سقؼ يأويني، سأىرب:
 أو تريد أف تتركني وتيرب؟ -

يناه فزعًا.لـ يكف يعرؼ أف صوت الفزع والخوؼ محا كؿ  ما تبقى قاطعني وقد اتسعت ع
مف شكوؾ في قمبي.بالفعؿ سكنني ذلؾ الياجس، كـ يكوف جميبًل لو اصطحبت الدويدار في 

 نسير بعيدًا عبر التبلؿ البعيدة وأودية الحبس. ،ب فييا الفرار معاً رحمة نجرّ 
ليمة  ،رجحو بيف الممانعة واإليحاء بالرغبةد تأأخذت أحاوؿ إقناع الدويدار الذي كاف يتعمّ 

 بعد أخرى.
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 عيون الجن  
 

 ،قبيؿ الفجر حسب المتفؽ أف ننطمؽ سويًا مف باب دشمتو ،صميت كثيرًا ليمة الفرار
الوقت يمر، خم نت أنو قد  ،لـ أجده في دشمتو، وقفت محتاراً  ،سددت باب مغارتي بأحجارىا

أحاوؿ اإلسراع قبؿ أف ،قمر ابقايا سن ،سبقني إلى منحدر النبع، تسحبت بقيودي نحو المنحدر
تمنيت لو لـ  ،زقزقة العصافير ليا وقع في نفسي ،يمحظني أحد. وىج الفجر يبعد عني الخوؼ

شعرت بحركة وسط أكمة  فجأةً  «.حر ،أنا بخير»أصرخ بقوة:  ،تبزغ شمس ذلؾ الصباح
رأيت كما لو كانت قرودًا أو رؤوسًا آدمية، انقطعت أنفاسي وجمدت حركتي حيف فاجأني ،أشجار

كنا نظنؾ قد قطعت  ،أتعبتنا يا ىذا»قاؿ أحدىـ وأنا أنظر إلييـ بببلىة:  ،عدد مف رسـ الحبس
الطويمة بيف ساقي أدخموا عصاتي  ،ربطوا معصمي بحبؿ ،، انيالوا عمي  ضرباً «مسافة أكبر

 مضِ تنصفي األسفؿ عاريًا، لـ  انزاحت أطراؼ ثوبي تاركةً  ،حمموني معمقًا ناظرًا لمسماء ،وذراعي
لـ تكف المسافة التي قطعتيا بعيدة، تجمعت  ،غير لحظات حتى وصموا بي أماـ تجمع المحابيس

مف باب الطعاـ، قاعة لـ يعد ييمني أي شيء، دخموا بي  ،الدويدار لـ أرَ  ،عيوف محابيس القفر
صعدوا بي درجات عالية ثـ بابًا يفضي إلى تمؾ  ،واسعة اصطفت عند أطرافيا قدور نحاسية

 ،قصيرة، برودة تتخم ؿ عريي صاالسجاف جرامو يقؼ ممسكًا ع ،الحجرة التي استقبمتنا أوؿ مرة
دية تغطي سبلسؿ تدل ت وجنازير وحمقات حدي ،أرى أخشاب السقؼ مشبعة بالقطراف البلمع

 الحيطاف.
 !!؟ماذا صنعت بنا؟ أتعرؼ ما عقوبة مف يفكر بفعمتؾ؟ أتريد أف تزىؽ روحؾ -

 ،يذرع تمؾ الحجرة ثـ يقؼ تحتي، يغمغـ بكممات غاضبة دوف أف أراه. توقؼ صوتو
 ،وضعوني أرضاً  ،«عمٍّقوه مف أرجمو إلى إحدى سبلسؿ السقؼ»لكنني سمعتو:  ،ظننتو انتيى

أوصموا قيدي بػ)شنكار( إحدى السبلسؿ المعمقة. سحبوني لتعمو  ،أخرجوا العصا التي بيف ساقيّ 
أراىـ مف األعمى يتأمموف عريي وقد  ،أتمو ى كدودة معمقة بخيوط عنكبوت ،قدماي نحو السقؼ

ؾ منظري يذكرىـ بذبيحة األضحى. لـ أكف أعمـ ما يفكر بو جرامو وىو يذرع تم ،تقز مت قاماتيـ
 ،حتى أني ظننت أنو ال يعرؼ ماذا بعد، حاولت نسياف عريي لكنيا عيونيـ ،الحجرة الكبيرة

 مبلمح وجوىيـ الساخرة.
صوت شييقي  ،شيء عفٌف مف فمي ،مخاط يتسر ب مف أنفي ،تركوني طواؿ الميؿ معمقاً 

 ،صوت ال يشبو صوتي ،قطرات دـ تسيؿ لتعبر جبيتي ،شعرت بانتفاخ وجيي ،وزفيري حاد
ر شعوري، تغيّ  ،ترتفع لتسكف أصواتاً  ،أرى أجسامًا دوف مبلمح تتحرؾ ،شبيو بشخير كمب عجوز

 ،أنزلوني، سحبوني عمى األرض ،تبعو آخر ،صراخ، أو أنو تراءى لي ،ني فقدت وعيينأو أ
أصوات طرؽ وأياٍد ترتفع وقامات تنحني، رويدًا  ،بعد حيف استعدت إيقاع أنفاسي ،تجمعوا حولي
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 ،طوؽ حديدي حوؿ رقبتي، مغمقة تجمع ذراعي ،وما يصنعوف بي ،رويدًا أخذت أدرؾ ما يجري
وسمسمة موصمة بيف قيود رجمي وطوؽ رقبتي. ال أستطيع فرد قامتيوال السير بعد أف أنقصوا 

 ، ضاقت المسافة بيف رأسي وقدمي.حمقات قيد أرجمي
يتحدثوف وكأنيـ في حالة عراؾ،  ،وجوه مكفير ة ،ؽ تمتصو الجدراف السوداءج معمّ سرا
 رأس درجات تفضي إلى غرفة عموية: اف جرامو عمىيجمس السجّ 
ىيا أخبرنا  ،لو يعمـ موالنا الناصر لفقدت رأسؾ، عميؾ أف تحمد ا أنؾ ال زلت حياً  -

 ريدًا؟عم ف دفعؾ لميبلؾ أو عم ف أشار عميؾ بالموت ش
اإلماـ التي يرى ويسمع بحواسيا،  صمتُّ ولـ أجبو، لكني أدركت تناقض كمماتو بجفّ 

 أردؼ: نحف نعمـ منذ فجر ىروبؾ!
صمت  «.؟ىؿ ىو مف وشى بي:»حيف نطؽ كمماتو األخيرة ذىب تفكيري إلى الدويدار

لّرسـ بزيادة لى أحد اإ، مشيرًا ابتعد يغمغـ ويمعف كؿ شيء ،جرامو ينتظر ردي، طاؿ انتظاره
نيرني  ،يصاؿ قيود قدمي بأغبلؿ ساعدي ورقبتي. ُكبٍّمت قامتي وأضحيت أسيُر راكعاً ا  قيودي و 

جاثيًا عمى أربع، أزحؼ خمؼ الرسمي عبر  ، أف أخطوحاولت فمـ أستطع ،الرسمي أف أقؼ
ال سحبتؾ  ،ىيا يا عاؽ»ىبطت ظممة الدرجات أتبع صوت الرسمي:  ،الباب الداخمي أسرع وا 

 ،أتحس س أرضيتيا المستوية بيدي ،عمود قدور الطعاـ الضخمة في زاوية الحجرة ،«كالكبش
ساروا بي نحو الدشـ، وجوىيـ فرحة،  ،صخب وأياٍد حممتني عالياً  ،صفؽ الباب بعد أف أخرجني

و بأشكاليا كتؿ الصخور مف حولنا تبد ،وضعوني أرضًا، دودة تمتؼُّ عمى نفسيا ،أصواتيـ مرحة
خرجت  ،أسئمتيـ متداخمة وغريبة، أصواتيـ طغت عمى كؿٍّ شيء ،األشجار القريبة ميتة ،عدائية

صمت الجميع  ،نسيت مغمقة معصمي ،حاولت وضع كفي عمى أذني ،صرخة مدوية مف جوفي
أحسست بأكفيـ عمى  ،في ذىوؿ، دمعت عيناي بغزارة وقد دسست رأسي بيف المغمقة وساقي

شعرت بأنيـ يحسوف بآالمي وجراح روحي.  ،ارتفعت أصواتيـ بكممات التشجيع ،رأسي وظيري
 ،«نيا تعرؼ ما نفكر بو وما ننوي عممو!إبؿ  ،موالنا تتعقب مف يفر جفّ »سمعت أحدىـ: 

 .«ترانا وال نراىا، وىذا صاحبنا يغامر فتترصده جف موالنا، الجف تراقبنا»:وآخر
لـ أخرج رغـ  ،الستجابة لمف يدعوني لمخروجظممت بداخؿ مغارتي طواؿ أيامأرفض ا

مت تحمؿ ما يحدث لي ،جوعي وعطشي  .أنفؽ ويتحم ؿ جسدي في ذلؾ الجحرأف  ،فض 
د خوفي حيف سمعت تبد   ،امتدت أيادييـ ،مجموعة اقاومت، كانو  ،جاء مف يسحبني عنوةً 

ال أعرؼ لماذا كنت أبحث عف صوت الدويدار بيف تمؾ  ،«لف نتركؾ تنفؽ»صوت أحدىـ: 
نظرات المعة، لـ يكف  ،مبلمحيـ يعكسيا ليب مشاعميـ ،األصوات. زاد صخبيـ وىـ يحممونني

قرأت المعوذتيف ،تمتمت بصمواتي عمى النبي ، أنظر نجومًا تحتشد في السماء،وجو الدويدار بينيـ
اه ساحة الميب المتوىج. دمعت عيناي حيف أنزلوني وآية الكرسي وأنا عمى رؤوسيـ يسيروف باتج
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أسمع أدعية مف يناجوف السماء  ،أجمسوني أتكئ عمى حجر ،وسط ذلؾ الميؿ الذي أحبو معيـ
أف ليا لسنة النار، أشعر أحدى الجف! أترؾ أصواتيـ ألتأمؿ تبعضيـ يمعف مف ي ،عمى الصخور

 لجف وىـ يستحموف بيا.ا أصواتنيا :إ، قاؿ حدىـصوت ىسيستيا ،مبيمة اً روح
*** 

ب كمماتي وأنا أرتّ  ،ينتظروف حكايتي مع الجف بميفة متوقدة ،قدموا لي الماء والطعاـ
لـ أنَس  ،حكيت ليـ عف شعوري وأنا أىبط وحيدًا وسط سناء القمر وبرودة الميؿ ،أمضغ الطعاـ

يقاطعني البعض بأسئمتو عف الوحوش وكيؼ عدت سالمًا؟  ،شيئًا صادفتو خبلؿ محاولة ىروبي
ر ك؟ أذيسألني آخر عف صراعي معيا وىؿ رأيت جناً  ،أصمت قميبًل، أطيؿ استحضار ما كاف

لكنيـ كانوا يبحثوف في حكاياتي  ،، حكيت وحكيتحكيت ليـ عمى مدى لياؿٍ  ،ما صادفني كؿّ 
 عف جف موالنا.

أزحؼ  ،د الحياة مكب بلً درس، لـ أكف أتصور أف أتعوّ بعد أياـ دعوت مف يودُّ مواصمة ال
 راكعًا.

مشاركًا مف  ،وأخرى محموالً  مضت شيور، تعودت أف أقطع تمؾ المسافات زاحفًا تارةً 
وىكذا كؿ يوـ أتعرؼ إلى  ،مشايخ، أناس، قضاة عمـ، عسكر، أناٌس عاديوف :حولي الحياة

إلى ذلؾ المساء حيف  ،ي لـ أره منذ عودتيظمت عيناي تبحثاف عف ذلؾ الدويدار الذ .آخريف
صوتو وكمماتو ودموعو  ،«قمقت الختفائؾ مف أف تأكمؾ الوحوش»اقترب مني بنظرات منكسرة: 

يطيؿ  ،أراه بيف الجموع حوؿ النار الكبيرة ،نصرؼ كسيراً ا، إليو ستماعالرفضت ا ،تكرر لؤمو
تجاىمو حيف انضـ إلى حمقة دروسي  صم مت عمى ،نظراتو الثعمبية، ينعكس الميب عمى مبلمحو

سكنتني كآبة، لـ يتركني بعد انقضاء درس أحد الميالي. قضى ليمتو يعتذر لي مؤكدا   ،مرة أخرى
خبلصو، منكرًا شكوكي  ،أبديت لو أني لـ أعد أطيؽ رؤيتو وال استمرار أذيتو ،حبو لي وا 

 يجب أف يجمس الطالب إلى معممو.ا ي كمبجوار يجمس  ،ألياـ يتبعني كظمي احتضنني باكيًاوظؿّ 
وحيف أسألو عف ذلؾ  ،أعرؼ سر  مرافقتو لي وصبره عمى كمماتي ورفضي لولـ أكف 

 :يردد
 أنا خائؼ. -

 يزداد صوتو ،تستعيد عيناه ابتسامتيما حيف أغتصب ابتسامتي ،نظرات فزعة ناظرًا إلي  
 لـ أجد لذلؾ تفسيرًا. .رقة. يتمعثـ وىو يكرر: أنا خائؼ

أدعو ا أف يقنٍّع قمبي منو، أف يصرؼ عني مكائده، ثـ أدعو لو  ،اني أتمتـ ليؿ نيارير 
 يسألني فأقوؿ: ،باليداية

 أدعو ا لؾ باليداية. فيقوؿ متميفًا: -
 وماذا بعد؟ -
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 أتردد ثـ أبوح:
 ويصرؼ مكائدؾ ويجعمؾ صادقًا مع نفسؾ.  -

 عميو: فأردّ  ،د أغمظ اإليماف بأنو يحبنييبكي وىو يردّ 
 اتركني، مممت كذبؾ. لـ أعد بحاجة إلى حب أحد. -

عمى  ،دعاني السجاف جرامو ذات عصاري يطمب مني ترؾ تمؾ الدروس بعد أف حدثتو
أني أحدث المحابيس بأف ا محبة، وأف الديف ليس غايتو التعبد بقدر ما  ،ما أوحى لي الجف
وأف غاية ا مف العبادات الشعائرية صبلح العبد واستقامتو. حاولت إفيامو  ،غايتو صبلح الفرد

ف عجز عقمو عف فيـ وحي ،عدـ نيتي إفساد المحابيس. طمب مني شرح معنى تمؾ العبارات
ويسرة ليتأكد بأف ال  ثـ يمتفت يمنةً  ،«وماذا بينؾ وبيف ذلؾ الشيخ؟»يامسني: واستيعاب شرحي

ف ا ال يعاقب المضطر وال إوتقوؿ  ،نؾ تبيح لطبلبؾ الفاحشةإيقاؿ »أحد يسترؽ السمع: 
وأنؾ تقوؿ إف الكؿ يمارس ىواه »ينتظر ردي ثـ يواصؿ ىمسو:  ،«يحاسب عمى ىوى القمب!

دوف مجاىرة! وأنا أنصحؾ بترؾ الحديث إلى المحابيس في تمؾ المواضيع، فمموالنا آذاف ويعمـ 
د شيٍّ ليختتـ برفع صوتو وكأنو يُ  ،أبتسـ، أىز رأسي بخجؿ ،ستمعت إليو صامتاً ا«.بما يدور!

ىيا يا رسـ  ،لغضبو ال تغضب موالنا بترىاتؾ، فمست أىبلً  ،الّرَسـ: ىيا قع رجاؿ واسمع كبلمي
 أعيدوا ىذا الشقي.
و مرة أخرى: لقد تجاوزت حدودكولف أسمح مسوى أياـ حتى دعاني جرا لـ تمضِ 

س األبجدية وشيئًا مف القرآف وعموـ الديف، واليوـ ال مضى تدرٍّ  كنت في ما ،لدروسؾ باالستمرار
ال!بؿ وأخذت تحدثيـ عف سفو وجود  تتحدث إال في ما يدغدغ غرائزىـ ويشغؿ عقوليـ، كّؼ وا 

 جف لموالنا.
ولـ  ،أستعرضيـ وجيًا وجياً  ،لـ أكف أعمـ مف ينقؿ إليو ما أتحدث بو إلى مف حولي

وكبلمو حوؿ طغياف  ،أف فات األواف، وأف تقربو لي مجرد حيمة أكتشؼ أنو الدويدار إال بعد
 موالنا الناصر واستبداد أسرة آؿ حميد الديف خدعة.

وأخذوا يمعنوف  ،وقد صعد بيف مف يصعدوف الصخور ليبلً فييا حتى تمؾ الميمة التي رأيتو 
مموحيف  «أكبر، ا ا أكبر»، لييبطوا مف عمى صخورىـ مردديف مف يتسامروف حوؿ النار

انزويت مع مف معي نراقب  ،وف عدوانيـحمؿ مف حمؿ مشاعؿ النار يصدّ  ،بعصي  غميظة
أخذ البعض يفر،  ،االشتباكات الدامية، استمر التيميؿ والتكبير مستبسميف في مواجية المشاعؿ

عض ؼ بالبتطورت المواجيات لُيقذَ  ،أوسعوا مف حوؿ النار ضربًا مبرحًا، لـ تردعيـ المشاعؿ
ظمت النار  ،والبعض التيمتو النيراف ،البعض وقد عمقت النار بمبلبسو فرّ  ،وسط ألسنة الميب

تزمجر وقد خبل مف كاف حوليا وظؿ  ىابطو الصخور يصرخوف ميمٍّميف ييووف بعصييـ عمى مف 
تكو مت عمى لتنياؿ عصييـ عمي  وعمى مف حولي،صرخ مشيرًا  ،التفت أحدىـ نحونا .تبقى



133 
 

 ،ذقت حموضة الموت وأنا أزحؼ مبتعداً  ،نا أسمع صراخ البعض يسحبونيـ إلى النارنفسيوأ
صرخ  ،، لحقوا بي«عميكـ بالدودة التي تظف أف ليا أجنحة»سمعت صوت أحدىـ ضاحكًا: 

يا نار »وأنا أتمتـ رعبًا:  ،تعاونوا عمى سحبي باتجاه النار ،«الدودة العفنة رأس الفتنة!!»آخر: 
تمتيـ عظامي مع  ،حمموني وأنا أتخي ميا تصير عيني  ووجيي ،«.!..يا نار ،ماً كوني بردًا وسبل

حديد قيودي وأغبللي. لـ أكف أعرؼ أف ألطاؼ ا قد أرسمت رسـ الحبس تمؾ المحظة إلنقاذ ما 
وأنا مستسمـ لمصيري، لتيبط عمى ذاكرتي صور كثيرة مرت  ،سمعت طمقًا نارياً  ،يمكف إنقاذه
صنعاء  ،طريؽ الفجر ،بقايا الدخاف المتصاعد، رائحة جارتنا ،منظر بيتنا الميدـ ،سريعًا: أمي
 ،دار السعادة ،سيدي الضرير ،زمبلء الدرس ،صاحب المعارؼ ،رفاؽ المسجد ،حيف رأيتيا

 الدويدار، وصور كثيرة تزاحمت. ،ابتسامة السيؼ ،ليمة الحماـ ،امرأة القصر ،الشاوش عبدا
التحموا في عراؾ مع راكبي الصخور، تغمبوا عمى الّرَسـ  ،الّرَسـ أطرافيسريعًا ما تنازع 
غبت عف الوعي وال أعرؼ أيف أنا. فتحت عيني  ،آالـ لـ أذقيا منذ قبؿ ،ليقذفوا بي أطراؼ النار

أنيـ قذفوا بي ، غير أني عرفت لـ أتذكر شيئًا مف لحظات النار ،ي خمسة يئنوفبجوار بالكاد أرى 
وأف النار  ،أخبروني أف الّرَسـ سحبوني بعد أف ُألقيت في أطراؼ النار ،تني أياٍد عدةبعد أف تنازع

كاف حظي أفضؿ مف  .لـ تأِت عمي  لكنيا بعض الحروؽ عمى أطرافي وكتفي والقميؿ عمى وجيي
 ،كنت السادس ممف استطاعوا إنقاذىـ ،واثناف توفيا بعد إنقاذىما ،غيري فقد التيمت النيراف ثبلثة

ط الحروؽ عمى زيمت قيودنا وأغبللنا لتجمّ أُ  .دديف في زاوية حجرة االستقباؿ حيث عريف جرامومم
تسمخت  ،انتشرت فقاعات فوؽ جمدي العاري ،ال أستطيع استخداـ قدمي أو ذراعي ،أجسامنا

ا فراشًا مف أغصاف )الشذاب( استقدموا مداويًا مف خارج الحبس وضع لن ،قدمي وأصابع يدي
غّطى عرينا بورؽ أغصاف  ،وأغصاف أشجار عطرية ال أعرؼ أسماءىا ،الطرية عنصيؼ(ال)و

بعد أياـ تغيرت  .عد لي شيية في شيء ورائحة الشواء تفوح مف أجسادنات، لـ ليا رائحة نفاذة
في البداية كنا نتحرج، يستبدلوف األغصاف، يقمبنا ذلؾ  ،نتبوؿ في أماكننا ،الرائحة إلى عفف

 ،يشرح لنا حالتنا، يرشدنا إلى ما يجب وما ال ما يجب ،غصاف يجددىاالمداوي برفؽ عمى أ
لياؿ يسكنيا األنيف  ،ف نتجم د فالبرد يساعد عمى التئاـ الحروؽأيقوؿ لنا  ،صقيع الميؿ يزيد آالمنا

أقضي أوقاتي  ،غير أربعة لـ نبؽَ  ،لفظ أحدىـ أنفاسو، تبله آخر ،والصراخ والبكاء لشدة اآلالـ
حروقي سريعًا ما  ،كنت أفضميـ ،موات إبراىيمية، أوراد تساعدني عمى تحمؿ آالميفي ترديد ص

وآخر يتوعد مف حاولوا  ،أحدىـ يسيرني نحيبو بعد انطفاء عينيو وتشوه وجيو ،استجابت لمشفاء
يثير  ،يبكي وتارةً  ؟أيِنؾ أيتيا المنية ألصرعؾ :يصرخ ،يردد بأف الموت يأتي لمف يخشاه ،إحراقو

 الضحؾ.
*** 
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ف مف افتعموا الشجار وقذفوا الناس في النار قد رفع بيـ إلى موالنا اإلماـ إقاؿ جرامو 
نائبنا في حجة، إف ما وقع عمى المحابيس جزاء »،وأنيـ ينتظروف حكمو الذي جاء سريعاً 

ومف كاف السبب عميكـ بزيادة أغبللو وال يتصؿ بو أحد حتى يصمؾ  ،عصيانيـ  ولموالىـ
 ، مذيبًل توقيعو: أحمد ا تعالى.«عدـ بالسيؼ قصاصاً أما مف اعتدى عمى الّرَسـ فيُ  ،حكمي

ف سمعت ىمس بعضيـ حوؿ عبارة لـ يضؼ موالنا في أمره كممة ومف كاف السبب »، وا 
أرى وأستمع إلى ما  ،بأنني المقصود «و وال يتصؿ بو أحد حتى يصمؾ حكميعميكـ بزيادة أغبلل

، عاد التفكير ا سيكوف بشأني. تذكرت استدعاء جرامو لي قبؿ الحريؽيدور وأنا أفكر في م
 باليرب يراودني.

لـ يكف  ،وأياـ وجسدي تممؤه فقاعات الماء، ما أف تنفجر حتى ينتشر األلـ والعفف لياؿٍ 
ادًا ال عمييا المداوي رم تعفنت بعض الحروؽ ليذر   ،لنا إال أف نتقمب عمى فراش تمؾ األغصاف

يعقبو  ،يحدث لييبًا ال يحتمؿ، يصرخ بعضنا باكيًا مف شدة األلـ ،ف أيف يأتي بوأحد يعرؼ م
 شعور براحة كأنو الشفاء!

دًا عمى الجدار ألزور بيت سعدت حيف التأمت حروؽ كفي وقدميواستطعت أف أقؼ مستن
ف تركت آثارًا بموف فاقع .الخبلء ظيري.  حروؽ ،كانت حالتي تتحسف، حروؽ وجيي التأمت وا 

ومف كاف السبب عميكـ بزيادة أغبللو وال يتصؿ بو أحد حتى يصمكـ »ف عبارة موالنا الناصر لك
أرى السبلسؿ واألغبلؿ المعمقة  ،تدفعني لعدـ الوقوؼ أو السير إلى )المطيار( «ميحك

أخاؼ الشفاء وأتمنى  ،انطويت عمى نفسي، لـ أعد أشتاؽ إلى العافية ،تنتظرني. أعدت التفكير
مرت األياـ وأنا طريح  .عيت المرضوكمما تحسنت حالتي ادّ  ،وؽ جسديأف أظؿ بحر 

مرت األياـ وما أكثر تمؾ األفكار التي  .أبكي بحرقة، وأصرخ مف ألـ لـ يعد لو وجود ،األغصاف
تزورني واألسئمة التي تشغمني ليؿ نيار: إلى متى أستطيع إخفاء تحسف جراحي؟ في ذلؾ اليوـ 

 ،د مف رموه في النار عمى مدقة القيود لتعاد إليو قيودهالذي كاف يتوعّ ُوضعت ساقا ذلؾ المحروؽ 
 كاف فرحًا بعودتو إلى القفر. أدركت أف عمي  سرعة تدبير ىروبي.
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 وادي القرود
 

أتأمؿ األبواب، الباب المفضي إلى عتمة الدرج  ،بداخمي يستعجؿ أف أجد وسيمة صارخاً 
إما العودة حيث كنت في حبس  :كنت بيف خياريف لمفرار .المحابيساليابط إلى قاعة قدور طعاـ 

 ،لمياٍؿ أرصد كؿ  شيء .أو التسمؿ عبر بوابة الحبس الرئيسة إلى الخارج ،القفرومف ىناؾ أنطمؽ
البوابة الرئيسة تفتح نيارًا لتغمؽ ليبًل بقفؿ )غثيمي(، مفاتيحيا تمسي في جيب جراميحيث يتناوب 

منيـ يقضي ليمو في مكامف الحراسة الخارجية، وقمة يناموف أماميا مف عدد  ،الّرَسـ عمى حراستيا
ؽ، الباب الداخمي أفضؿ ليا مغالؽ ومزالج أسمع قرقعاتيا المقمقة حيف تُفتح وُتغم ،الداخؿ

 الخياريف.
، وعمى ظيري وأكتافي جروح تبق ت بعض جراح ساقي  وذراعي ،قدماي ُشفيتا تماماً 

تجعؿ مف حولي ينظر إلي  ككائف عفف. أحمـ  ،تتأج ج رائحتي ،موطنياد عدـ غسؿ أتعمّ  متعفنة
حيف ينتصؼ الميؿ أىُـّ بالنيوض والسير في عتمة ال ُيرى  ،ليمة بعد أخرى أف أرى موطف أقدامي

إلى الذي قدرت فيو مسافات زوايا الحجرة، الجدراف، أماكف  ،أترد د مرتجفًا مف الخوؼ ،فييا شيء
تبقى مف المرضى، ما عمى الجدراف مف سبلسؿ، المسافة إلى الباب المفضي إلى  نوـ الّرَسـ، مف
قد رت أف  .قاعة دسوت الطعاـ، مزاليجو التي حفظُت مواطنيا مف جسـ البابإلى الدرج اليابط 

 ،استقمت عاريًا تيزُّ بدني مشاعر الخوؼ والفرح ،يكوف الميؿ في نصفو الثاني، أو ىكذا يكوف
شخير البعض  ،رائحة النوـ ،أحركيا في اليواء أضعيا عمى ميؿ ،طء شديدأحمؿ قدمًا بب

 ،بعد وقت تجاوزت المسافة إلى الزاوية القريبة مف الباب، ثـ قطعت المسافة إلى الباب ،يخيفني
استغرقت وقتًا مضاعفًا لكثرة السبلسؿ المعمقة عمى الجدراف، المست أصابعي أوؿ مزاليجو، 

 ،ت موطف المزالج الثاني، سحُب المزالج أصدر صوتًا حادًا أقمقنيحدد ،ارتجؼ بدني بشدة
 ،أخيرًا فتحت الباب، ىبطت الدرجات عارياً  ،نجحت في سحبو ،اتبعت سحبو عمى مراحؿ بطيئة

خفؽ قمبي وأصابعي تبحث عف  ،أرضية حجرة دسوت الطبخ واسعة، تمم ست شفاه القدور الكبيرة
ثبلثة مزالج، األوؿ في أعمى الباب والثاني  ،ست كؿ  شبر فيومر  وقت حتى تمم   ،مكاف الباب

كدت أبكي فرحًا وأنا أسحب المزالج  ،مغمقة خشبية تربط بيف الضمفتيف ،ينغرس في باطف األرض
كما ىي المعجزات أو األحبلـ حيف المست  ،لـ يحدث صوتًا، ثـ المغمقة ،األسفؿ ،األعمى

كتمت صرخة وأنا أرى  ،لـ أكف أتوقع أف أقؼ بداخؿ حبس القفر دوف قيود ،جسدي برودة الميؿ
ىبطت، زادت برودة الميؿ،  ،الحبس خارجطوت أولى خطواتي وميض أحد النجوـ كمف يبتسـ، خ

السماء مميئة  ،رفعت رأسي أشاىد ذلؾ النجـ الذي يضحؾ بوميضو، أشعر بسعادة لمرافقتو لي
تممست حكايات زمبلء  ،صرير مف كؿ مكاف ،الشجر ،الصخوربنجوـ كثر، كتؿ الدشـ، أشكاؿ 

ًا. تمم ست قدماي الطريؽ ىابطًا بخطوات دالحبس عف الجف، تمنيت أف يأتي أحدىا يحممني بعي
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 ،لـ تعد صخور بابيا كما تركتيا ،عت مغارتيعنفت قمبي حيف ذكر ذلؾ الدويدار، ودّ  ،واسعة
كـ كانت دىشتي حيف قطعت المنحدر في وقت  ،ظوابتعدت. انحدرت في طريؽ النبع الذي أحف

أحسست برعب  ،لممرة الثانية يرتعش جسدي بشكؿ تمقائي ،المست أصابعي مياىو ،قصير جداً 
، خوؼ رائحتو توقظ حيوانات غمست جسمي في بركة النبع ،مباغت وأنا أنظر في األنحاء

 ،أضبلفيا يسكت نقيؽ الضفادعوقع  ،لـ يكف رعبي كاذبًا، تمؾ أشباح حيوانات تتقدـ الشعاب،
 ،بضخامة الحميرثبلثة أشباح  ،ميامت نحو أطراؼ البركة، غطست رأسي بيدوء، أرقب تقدّ تقدّ 

ظممت  ،ركاـ النجوـ ،عاد صرير الجدجد ونقيؽ الضفادع .شربت ثـ استدارت لتبتمعيا العتمة
ىزيع الرعود عمى طغى  ،بروؽ تضيء الكوف ،اختفت النجوـ ،بداخؿ الماء أنتظر وىج الفجر

 ،تدفقت السيوؿ ،لـ تمر غير لحظات حتى زادت العتمة وانيمر مطر غزير ،صرير الجدجد
أبحث عف  ،أتخبط دوف رؤية ،لـ أعد أميز ما حولي ،دفعني رعب مبيـ، خرجت خوؼ السيؿ

وجدت الماء يعمو، يتدفؽ مف كؿ  ،استنتجتو سيوؿ أعالي الجباؿ ،ارتفع ىدير مزلزؿ ،سبيؿ آمف
ارتطـ جسدي بكتؿ صمبة، استدرت دوف إرادة  ،أصابعي تبحث عما تتشبث بو ،طفوت ،اتجاه

اكتشفتيا شجرة  ،نجحت في احتضانيا ،وثالثة ،مني، اصطدمت بكتؿ أخرى، حاولت التشبث بيا
ر عتمة حالكة. ال شيء غير حب الحياة وسط ىدي ،منسوب الماء يرتفع، أصعد متسمقاً  ،ضخمة

 ،استعدت وعيي بالعتمة، بيدير الرعب ،متشبثًا بيف اليأس واألمؿ ،مر وقت خمتو لف ينتيي
بدأت آخذ  ،كأف الشجرة تتحرؾ بي ،أف أميز ما يحيط بي ،أحاوؿ أف أكتشؼ بصيص ضوء

 ،أشعر بالدوار وتمؾ الشجرة كأنيا تطير ،ىدير طاغ ،وضعًا عمى ساقيا كما لو كنت عمى قارب
 ،تياوىتمؾ الساؽ ت، أخذ سطح الماء ينخفض و شبثت أدعو ا النجاة. لـ يدـ ذلؾ الفيضافت

لـ  ،غبت عف الوعي أو ىكذا كنت أغوص في نفؽ أسود ،كؿ ما حولي يتبعثر ،فقدت توازني
وفي األسفؿ سيؿ  ،وزقزقة عصافير وأنا عمى أطراؼ مياه ،أصّدؽ عيني  حيف رأيت ذلؾ الوىج

ىدير مساقط  ،أشجار باسقة تحيط بمسطح الماء ،مف جرؼ ىابط في أخدود عميؽيتدفؽ بغزارة 
 ،وقفت أتفقد جسمي وقد خطتو الخدوش وبعضيا جروح عميقة .ضوء ينتشر رويدًا رويداً  ،السيؿ

 ،نور الشمس يتدفؽ مف قمـ الجباؿ .لـ يكف لييمني شيء غير أف أعرؼ أيف أنا ،جسد ميترئ
صعدت ألقؼ عمى جرؼ مجرى السيؿ المتدفؽ إلى  .شعاب متداخمة وىضاب عند أقداـ الجباؿ

خمنت أف يكوف السيؿ قد جرفني في ىبوطو بعيدًا. سمعت ما يشبو صرخات  ،أخدود عميؽ
صرخ  ،قرود تيز فروع أشجار عند حواؼ مجرى السيؿ األسفؿ ،اختبأت ،توجست خيفةً  ،آدمية

 ،حاولت التحرؾ لـ تستجب أطرافي ،صاعدًا باتجاىي ،دت أنو يزأركبيرىـ )قيؿ( حتى اعتق
جمدت كجذع  ،ىبطت بقية القرود لتقؼ عمى مبعدة ،فاحت رائحة جسدي خوفاً  ،اقترب مني

نظر إلى وجيي بعينيف عسميتيف ذكرني وجيو  ،مد كف و المس أصابع قدمي ،شجرة دوف حركة
يمد يده  ،ره النظيؼ تيتز خصبلتو مع ريح تأتيشع ،أتأمؿ وجيو بخوؼ ،بوجو الشاوش عبدا
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 ،تيسرّ  إلى، يصوب سبابتو يبحث وسطيا عف شيء ال يجده ،يداعب بأصابعو شعر عانتي
يطمؽ أصواتًا  ،يصفؽ ممتفتًا إلى بقية القرود ،أرى وجيي في عينيو ،يطيؿ النظر في أشيائي

 ،تتقدـ قردة مف بيف صؼ القرود ،يبلمس كتفي، وجيي ،تقترب مشكٍّمًة نصؼ دائرة حولي ،مرحة
سرت  ،وقفت ،بتعد القرد الكبيرالتضعيا في فميا.  تمتقط قمبلً  ،تمد أصابعيا تبلمس شعر رأسي

بقية القرود رفعت  ،حًا بيديو في اليواءرفع القرد الكبير )القيؿ( صوتو مموٍّ ،بحذراعني مبتعداً 
أتوقع  ،أحاوؿ استنتاج ما تفكر بو ،أذرعياتصرخ بصراخ يشبو صراخ القطط في موسـ التزاوج

اضطربت  ،استقاـ القرد الكبير عمى قائمتيو الخمفيتيف رافعًا ذراعيو وقد كش ر أنيابو صارخاً  ،شيئاً 
أصواتًا أقرب إلى  ىبطت القرود مصدرةً ،بتعدت عنيا ميروالً ا،اصطخب صراخيا ،حركة القطيع

كانت الشمس تقترب  ،عمى قائمتيو يقمدني سار )القيؿ( ،رتجفًا بقدميف متعبتيفمسرت  ،اليمس
 ،سرت بصعوبة في سفوح ترتفع جرداء إال مف أشجار متفرقةأبحث عف مأوى ،مف أفوليا بعيداً 

تدور  ،القرود تتبعني، رأيت تجويفًا في أعمى جذع شجرة )طولؽ( تسمقتيا ألقضي ليمتي بداخميا
ىدير  ،ت العتمة وسكف كؿ شيءعمّ فروعيا حتى  وىابطةً  القرود تحوـ حوؿ الطولقة صاعدةً 

 السيوؿ المتساقطة مف الجروؼ العالية ُيسمع بوضوح.
*** 

فكرت  ،رغـ تمؾ الجراح ،استعاد جسدي بعض عافيتو ،صحوت قبيؿ بزوغ الشمس
 ،لـ أكف أعرؼ كـ قطع بي السيؿ بعيدًا عننبع الماء،بالبحث عف طريقة أفارؽ بيا القطيع

أـ أني ال زلت داخؿ نطاقو؟! أنعش مسامعي تغريد  الحبس تساءؿ: ىؿ جرفني خارج حدودأ
فاجأتني القرود مف جديد،يزأر كبير القرود  ،صعدت سفوحًا عالية ،منتظـ يأتي مف داخؿ األجمة

بدت أشجار مجرى  .، يتبعني ليتبعو أفراد القطيع«...أووه أأوه»يتمتـ بصوت مكرور  وتارةً  تارةً 
تعموىا سماء فيروزية زينتيا خيوط  ،، تحيطيا جباؿ عاليةبعيداً منحدرًا السيؿ كثعباف يتمو ى 

أسير ىابطًا  ،طيور تشكٍّؿ دائرة عالية. قمـ بعيدة تعموىا قرى أو أنيا بيوت كسراب البعد ،السحب
أمضغ ما تمضغو  ،قطيع القرود يتبعني أو أنني كنت أرافقو ،عمى سفوح محاذية لمجرى السيؿ

ت ئجو اؿ القرى التي تراءت لي أعالي القمـ تشغؿ تفكيري. بعد أياـ فت أشكظمّ  .مف براعـ وثمار
، الخوؼ في نفسي منظرىـ بثّ  ،برؤية مجموعة أشخاص ييبطوف مف منحدرات جبؿ عاؿٍ 

داىمتني ىبلوس: أيكونوف ممف يتعقبوف أثري؟ أـ مف سكاف تمؾ قرى الجباؿ العالية؟ تخفيت 
 تالية أرقب حركتيـ.أترصدىـ مف كيؼ إلى آخر، ومف مغارة إلى 

خرجت بحذر وأنا  ،فروع األشجار وحركات أطرافيا تتوالى ةً ظمت القرود تتصارخ ىاز  
طريقًا ،سمكت طريقًا نحو أعالي السفوحمبتعدًا عف مجرى الوادي ،التحقت بيا ،أراقب األنحاء

 أراقب أشجار السايمة مف جروؼ مرتفعة أسير مع تعرجاتيا.
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ستطعت رؤيتيـ وما يحمموف. كانوا ا،أخرى، لـ يكونوا بعيديفظير أولئؾ النفر مرة 
 ،خمسة يحمموف بنادقيـ، يسيروف منحدريف ثـ يتوقفوف ليضع أحدىـ عمى عينيو ناظورًا مقرباً 

رأيتيـ  ،تخف يت وسط شعاب كثيفة أرقب ما يدور ،أربكني القمؽ والخوؼ حيف رأيتيـ ييبطوف
د لي أنيـ مف َرَسـ الحبس! توقفوا لمحظات ثـ ىبطوا أكّ ت ،يقتربوف يمسحوف بمنظارىـ األنحاء

 عندىا تيقنت مف أنيـ في أثري. ،متفرقيف
 ،لـ يكف لي مف مكاف أختفي فيو غير أف أىبط إلى مجرى الوادي حيث كثافة األشجار

مُت وسط كثافتيا ،ىرولت رددت الجباؿ  ،تسمقت شجرة أراقب ما يدور والخوؼ يسكنني ،توغ 
ىبطت مف شجرتي أحاوؿ  ،تمتيا أصوات أخرى كانت أقرب مف األولى ،رصاصصدى طمقات 

بيف فينة وأخرى أسمع أصوات رصاص متفرقة. تيقنت  ،التخمص مف القرود لكنيا تتبعني ىبوطاً 
كنت أتعجب كيؼ أمكنيـ ترصد مساري؟ حتى خمنت أنيـ يتبعوف  ،بأني سأمسي صريع بنادقيـ

ار منيا، أجري وأجري قرب حواؼ السيؿ بيف األشجار. كانت حركة القرود وصخبيا؟ حاولت الفر 
أماـ  نفسي جريت كثيرًا عمى حواؼ المجرى ىابطًا حتى وجدت ،أسرع مني، تمحؽ بي بسيولة

أسرعت الخطى، قفزت، ارتميت في أعماقيا أغوص بعيدًا  ،بحيرة واسعة تتجم ع بيا السيوؿ
خرجت رأسي أراقب، ما أف رأتني القرود حتى ارتفع ، أكتمت أنفاسي كثيراً  ،التخفي منيا محاوالً 

غطست مف جديد، كتمت أنفاسي  ،ساحر يا تتابع مشيدصراخيا وازدادت حركتيا المرحة وكأن
 ،كدت أختنؽ لطوؿ بقائي تحت الماء ،عني متخيبًل بأنيا ستتفرؽ بيف األشجار باحثةً  ،أكثر

في تمؾ المحظة  ،أخرجت رأسي ألتنفس، يا لعذابي، كانت تطوؽ البحيرة وتقوـ بحركات راقصة
حولو. لـ يمحظ وجودي وقد شغمتو حركة القرود، غمرت رأسي  يتفرسظير أحدىـ بيف األشجار 

 ،أخرجت رأسي ألرى القرود تمرح بصراخيا وحركاتيا ،نفسي أكثر أحتمؿ كتـلكني لـ  ،بيدوء
نظر ىناؾ ا،ذاؾ وسط البركةا ىو ى»اردونني وقد أصبحوا ثبلثة، أشار أحدىـ: رأيت مف يط

خرج بسرعة قبؿ أف اىيا »بنادقيـ: ببقية المطارديف  ليتبعو،آخر يصوٍّب بندقو نحوي ،«ىناؾ
 ،فكرت مترددًا ثـ أخذت أسبح خارجًا باتجاه أبعد طرؼ لمبحيرة «.تصطادؾ رصاص بنادقنا
تطاير رذاذه يتتدفؽ منو مياه البركة الكبيرة لًا يطؿُّ عمى ىاوية سحيقة خرجت عاريًا ألكتشؼ جرف

تفرقوا يسيروف  .الوقت يمر وعقمي منشغؿ بالبحث عف منفذ .في الفضاء السحيؽ ذرات باردة
فكرت أف أغوص وأختفي وسط مياه  ،حوؿ البركة باتجاىي، أمامي بحيرة وخمفي ىاوية سحيقة

رفعت يدي  ،فوىات بنادقيـ تقترب ،لـ يكف ييمني عريي ،مف الجيتيفكانوا يقتربوف مني  ،البركة
سمعت أحدىـ وقد  ،يصرخ أحدىـ مناجيًا لي دوف أف أتبي ف كمماتو ،وأنا أتراجع نحو الياوية

 ،يضحؾ ضحكة المنتصر ،«أظننت أنؾ قرد؟ حتى لو ُمسخَت قردًا لف تفمت منا»اقترب كثيرًا: 
اقترب مني وقد أنزؿ  ،في كؿ اتجاه ، تصارخت القرود فارةً لـ يعد بيني وبينو سوى خطوات

ماّدًا يده، وقبؿ أف يمسؾ بمعصمي تممكتني جرأة ألخطو  ،بندقيتو بينما البقية يشيروف بنادقيـ



139 
 

ألتفت ولـ أعد أرى  ،ىويت كثيراً  ،فاردًا ذراعي   ،قفزت في الفراغ ،نحو ىاوية الجرؼ السحيؽ
عيٌف منفوٌش يتصاعد  ،سابحًا في فضاء تممؤه ذرات ماء وخوؼ ،غير سماء وَحْيد صخري عاؿٍ 

أىوي وأىوي لكأنني أسبح  ،أغمض عيني  متخيبًل صخورًا تحتضنني ،السعًا جسدي بفعؿ الريح
أنزلؽ في لذة  ،خيٍّؿ لي أنني أحمـ ،ارتطمت بقوة ،لـ يطؿ بي المقاـ محمقاً  ،في فضاء دوف قرار

بركة مف فقاعات تشكميا مياه  ،لـ يكف حمماً  ،اعات كبيرةأغوص وسط فق ،لـ آلفيا مف قبؿ
سبحُت خارجًا إلى أطراؼ بركة  ،صرخت حيف شعرت بأني أطفو ،األعالي لحظات ارتطاميا

وجييا رغوة بيضاء.خيٍّؿ لي صدى أصوات رصاص يتغمب عميو ىدير الشبلؿ، أفحص جسدي 
أنظر إلى األعمى فبل أرى غير  ،ءال شي ،جية سقطتأي  ال أعرؼ عمى ،باحثًا عم ا يؤلمني

حباؿ المياه اليابطة  ،بياض ذرات المياه تتطاير لتشكؿ سحبًا بيضاء ،جدار صخري عاٍؿ جداً 
 مضفورة في خيوط مف نور.
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 كائنات الرمل
 

حائط مصقوؿ  ،أني طرت، ألتفت إلى األعمى، أشعر خرجت بعريي باتجاه أشجار كثيفة
 ،أسير بمحاذاة األشجار ،أسفمو مغارات ،نصؿ خرافي قطعو بتمؾ الحدة ،يصؿ األرض بالسماء

اخترقتيا ليظير لي بعدىا أفؽ صحراء  ،مجرى ماء غزير يسيؿ مف البركة يخترؽ تمؾ الغويبة
، أفؽ أجدب إال مف شجيرات مجرى المياه لتضمحؿ وتختفي في أرض رممية يخؼّ  ،قاحمة
بحر واسع  ،تمعب الزوابع بذراتيا لتشكؿ أعمدة راقصة سيوؿ رممية ،صعدت أحد الكثباف .شوكية

أسفؿ  .عدت أسير بمحاذاة الجرؼ شمااًل أبحث عف أمؿ .مف السراب، ال أثر لطريؽ أو لحياة
كما لو كانت بركة ،حْيد أممس دوف ثغرة ،جذور الحيد باالتجاه اآلخر تجاوزت البركة جنوباً 

عدت أحوـ حوؿ  ،دنت الشمس مف شفة بحر الرماؿ .مساقط الشبلؿ وقوس األشجار شركاً 
صمت وسكينة إال  ،اتخذتو مأوى ،دخمت كيفًا يشرؼ عمى بركة الماء خمؼ شبلؿ الماء ،البركة

 مف ىدير الشبلؿ واصطداـ الريح بالحْيد العالي.
، شخيّ  استعر ىدير الماء إلى خوؼ  ،ايا ممتيبة تغطي السماءظـ الميؿ باشتعاؿ النجـو
تضاعؼ خوفي حيف خيٍّؿ إلي   ،مف صمت يسكنني أستعجؿ قدـو الفجر كي أفرّ  ،خميموحشبدا

صوت رقيؽ وحاد آتيًا مف اتجاه  ،ارتفع األنيف رغـ ىدير الماء ،أصخت السمع ،بأني أسمع أنيناً 
لحظات حاـ حوؿ الماء، ثـ أخذ باالبتعاد  ،اقترب حتى خمتو ينبعث مف جواري ،الصحراء

لـ أنـ ليمتيا، أسامر صدى ذلؾ الصوت، أستحضر أمسي، رسـ الحبس، . ىوالتبلشي حتى انتي
تذىب بي ذاكرتي إلى ماضي أيامي أستعرضيا. أنظر  ،جباؿ القرود، السيوؿ وقد جرفتني بعيداً 

شمس تصبغ سيواًل كثبانية بموف  ،ضوء الفجر ،الواحة المحيطة بي ،شبلؿ الماء ،في عريي
ذىمت لمنظر  ،ىبطت أبحث عف مصدر أنيف البارحة .شفرة سيؼتحيؿ أفقًا بعيدًا إلى  ،الذىب

لشعورىا بوجودي  أيكوف صوتيا؟ تساءلت وأنا أراىا تفرّ  ،السحالي التي تتجمع حوؿ بركة الماء
حشرات  ،عصافير ال تيدأ حركتيا بيف أغصاف الشجر ،طيور تحمؽ عالياً  ،أصوات قربعة مخمفةً 

أما أراه وىـ؟ صوت البارحة يتردد في  .زواحؼ ممونة عمى صخور وجبلميد ،تطير في أسراب
 مسامعي: أىو اآلخر وىـ؟

تجاوزت حزاـ األشجار، وقفت عمى  ،عدت أبحث عف سبيؿ يقودني إلى طريؽ آمنة
كثباف  ،أعمدة الزوابع تتالى، سرت مبتعدًا عمٍّي أرى شيئًا مختمفاً  ،ال أثر ألي بشر ،كثيب عاؿ

واحة خضراء تمتصؽ بأقداـ حيد  :، ألتفت ألرى ما ابتعدت عنوال شيء مختمؼ ىنا ،تتناسخ
أبتعد أكثر عمٍّي  ،يرتفع في خيبلء وزىو يمتد شمااًل وجنوبًا يحتضنو بحر الرماؿ مف كؿ اتجاه

حاولت المكابرة متعمقًا بيف  ،شعرت بالعطش .أفؽ مستوٍ  ،بحر ذىبي ،ال شيء :أرى شيئًا مختمفاً 
 ،استمقيت فوؽ ربوة رممية عالية ،قرص الشمس ييوي منيؾ القوى بعد رحمة يومو ،بافتمؾ الكث
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خيٍّؿ إلي  أف النجوـ تدنو،  ،أيقظ مسامعي أنيف حاد شبيو بصوت البارحة ،السماء تزدحـ بالنجوـ
 ،ينبعث ذلؾ األنيف، يقترب، أسمعو مف سقؼ النجوـ فجأةً ، تقترب،أو أف أحدىا ىو الذي يئفّ 

يتماىى بعيدًا  ،الصوت بموازاة ربوتي يمرّ  ،يقترب ،يتحوؿ األنيف إلى صوت حزيف ،لرماؿباطف ا
مر وقت ليعود األنيف الحاد  ،يصمت كؿ شيء إال مف وميض النجوـ ،باتجاه واحة الشبلؿ

مكثت أراقب  .حتى يذوي وينتيييبتعد األنيف  ،تبتعد ،تتراءى لي أشباح ،يصدح بموازاة موقعي
زادني عطشي ، ضوء الشمس ،أفؽ فضي ينتشر يغرؽ الصحراء ،النجوـ التي أخذت تتبلشى

الواحة نقطة قاتمة عند  ،الجبؿ يقؼ متطاواًل يسند سحبًا معمقة ،عدت باتجاه واحة الحيد ،خوفاً 
 ،بلؿيدفعني العطش لئلسراع، أقترب مف األشجار أعبر تحت أفرعيا، بركة الش ،أقداـ حيد عاؿٍ 

ال يوجد ما  ،ال خيار لي إال أف أرتوي ،غطست فرحاً  ،لـ يتغير شيء ،الجرؼ الميوؿ ،الشبلؿ
شطر مف الميؿ ليتيادى ذلؾ  مرّ  .انتظار ىبوط النجوـ ،أفعمو سوى اكتشاؼ المزيد مف المغارات

 ،لـ يعد وىماً  ،يتماىى مف جديد حتى يذوي ،يتحو ؿ إلى صوت رقيؽ،يقترب ،األنيف مف جديد
في  .تخف يت خمؼ صخرة عمى حافة الماء ،فكرت باليبوط، أف أترصد عودتو، أف أىبط النتظاره

لـ أعد  ،الميمة التالية أنيف قادـ مف اتجاه الصحراء، وسط األشجار. كتمت أنفاسي دوف حركة
تراءت لي  ،صداه تردده الجروؼ الصماء ،لـ يكف وىماً  ،أسمع ىدير الشبلؿ أو صفير الريح

يصمت صوت الغناء عمى  ،نباح كمب ،لـ أميٍّز غير أشكاليا ،ح تقترب مف أطراؼ البركةأشبا
 ليطغى ىدير الماء عاليًا. ،يغادرني ،يعود الصوت حادًا ورقيقاً  ،يرتفع نباح الكمب ،غير عادتو

ليمة  ،يغادرني حتى أعود النتظار عودتو ،شغمني ذلؾ الصوت، أنتظر قدومو كؿ ليمة
تحجب  ،صاحب الصوت ،بعد ليمة أمسى عالمي، أختبئ أحاوؿ معرفة مبلمح تمؾ األشباح

ف سناه الفضي محيطي ،الظممة كؿ شيء. حتى تمؾ الميمة حيف تزامف صعود البدر وجو  ،ليموٍّ
كؿ شيء يخفؽ  ،صفحة الحيد العالي ،ذرات الشبلؿ ،األشجار الكثيفة ،الصخور المحيطة ،الماء

 ،يقترب ،يتيادى مف عمؽ الصحراء ،أرىؼ السمع ،أستعجؿ الصوت .ضي حتى قمبيبمونو الف
كائف يمتحؼ  ،بعير عمى سنامو ،الشبلؿ لمصبّ  ةً تظير األشباح متجي ،يعبر أجمة األشجار

ىبط ، الصوت أكثر وضوحاً  ،كمب بموف الميؿ ييروؿ حوؿ السيقاف ،ألحفة داكنةتتبعو ثبلث دواب
ي حيف رأيت كتمت شيقت ،حو ؿ صوتو إلى ترنيمة ،أخذ بخمع ألحفتو،الصوت مف عمى البعير
قفزت بخفة لتغوص  ،ركعت تداعب الماء بكفييا ،يالة السناء زادتو بياءً شبح امرأة ببياض لبني

مؤلت عدة  ،بخفة خرجت وقد ارتفع صوتيا بالغناء ،ىنييات وصوتيا مف تحت الماء يسافر في  
أجمة الشجر نحو  رفعت عقيرتيا بالغناء مخترقةً  ،لبعير عاريةقرب عمى ظيور الدواب لتصعد ا

 الصحراء.
*** 
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أسير حامبًل حيرة  ،أتبع صوتيا، لبركة، أجمة األشجاربعد مغادرتي ا وقفت محتارًا أفكر
أسير خمؼ  ،رماؿ باردة تدغدغ أقدامي ،ال ألوي عمى شيء، فقط أتبع صوتيا. أشباح ،مؤلمة

 ،وقفت عمى سناـ البعير عارية ،حتى أشرقت الشمس سرت كثيراً  ،تمددصوتيا ي ،قافمتيا الصغيرة
تغني، صوتيا  ،صعد الكمب حضنيا ،ارتدت أرديتيا عمى ميؿ ،أذىمني منظر جسدىا المبني

يقودني كالسحر. ألتفت، لـ أعد أرى تمؾ الواحة وال الشبلؿ، أضحت الجباؿ نقطة باىتة أو أف 
 صحراء ابتمعتيا.

قفز الكمب مف حضنيا يردد نباحًا  ،نباح عدة كبلب ،وة رممية كبيرةظيرت بعد حيف رب
كبلب  ،عدة أكواخ قش ،شجيرات صحراوية شوكية ،عيناي تتسعاف ،صمت صوتيا ،عالياً 

رجاؿ ونساء أخذوا بفؾ قرب  ،غنيمات بيف العشش ،وصبياف عراة يحوموف حوؿ البعير والبيائـ
 ،كاف عمي  أف أتقدـ .تماىت بيف األكواخ ،انزلؽ الصوت عف بعيره .الماء مف عمى الدواب

خرج مف بينيـ رجؿ مسف  ،رجاؿ ونساء دوف عيوف ،حاصرتني دائرة الكبلب ،خجمت مف عريي
أمسؾ الرجؿ  ،تفرقت الكبلب وخبا نباحيا ،صبياف يقفوف عمى مبعدة ،نصؼ عار ييشُّيا بعصاه

سار بي يتبعو  ،رة دوف حواجب ووجو خاٍؿ مف الشعرالمسف بمعصمي يتأمؿ عريي بعيوف غائ
أجمسني عمى  ،أدخمني باب عشة واسعة، وضع مئزرًا حوؿ خصري ،صبية ونساء دوف عيوف
 ،أفواىيف فاغرة ،عمى الجانب اآلخر نساء يرضعف بصدور مكشوفة ،سرير مف حباؿ وخشب

أفواىيف  ،اطمئناف عجيبشعور ب ،ال أعرؼ ما يفكرف بو ،أعدت النظر إلى وجوىيف ببل عيوف
صخب بداخمي جعؿ تفكيري  ،صمت معتـ ،الشمس حارة ،صمتيف يحيرني ،توحي باألماف

 ينشغؿ في ما أنا فيو.سألني:
 مف أيف أتيت؟ -
 تائو. -
 وما أصاب وجيؾ؟-
 حروؽ.-

ـ امتؤلت العشة بالنساء واألطفاؿ. أكوٍّ  ،ؽ عمى عمود الساؽعـ  الظبلـ، سراٌج واٍه معمّ 
 ،الرجؿ ذو الوجو الخالي مف الشعر يسألني عما أعانيو ،الجميع بأفواه فاغرة ،الذي انيارجسدي 

تقدمت،  ،أشار عمى امرأة تقاربو في العمر ،دمعت عيناي بعد شعوري باستيقاظ آالـ جسدي
في كؿ موطف  ،أذرعي ظيري حتى أصابع قدمي ،مررت أصابعيا عمى رقبتي ،نظرت في عيني

تدلٍّؾ أعصابي وعضبلت ساقي  ،بقعة دىناً  عمى، تضع أصرخ لشدة األلـ أتأوه وتارةً  ،تضغط
في تمؾ المحظة أحسست بوجود  .عرؽ غزير رغـ اعتداؿ الجو ،حتى أتت عمى جميع مفاصمي

صحوت  .ال أعرؼ إال  أف النوـ احتواني، نوـ كالغيبوبة، أو أنيا الحمى،أمي وأبي إلى جواري
مر  ،انتظرت عؿ  أحدىـ يدخؿ عمي  ،تحسنت قواي ،اب العشةعمى ضوء الشمس المتسمٍّؿ مف ب
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ف شمس تموّ  ،تاف إلى جوار عشتيعش   ،ال أحد ،خرجت، تمفتُّ أبحث حولي ،ال أحد ،الوقت
سياج مف األعشاب، أطممت في العشة  ،شجيرات وحيدة وسط ىجير مفتوح ،الكثباف بالذىب

 ،بعيرالالحمير أو  ،الغنـ ،أذلؾ وىـ؟ النساء، الكبلب، الصبياف ،الثانية خالية ،ال أحد ،األولى
أتأمؿ ما حولي، أفؽ دائري يتساوى في  ،العينيف الغائرتيف والوجو األممس ذوحتى  ،انقبض قمبي

عدت أبحث داخؿ العشش غير مصدؽ ما أنا  ،شعور مف عمؽ في متاىة ،مبلمحو دوف تمييز
دمعت  ،ارتجفت خوؼ الموت ،ماء خمؼ باب إحدى العشش عدا ُقم ة ،لـ يتركوا شيئاً  ،فيو

دفعتني  ،رفعت رأسي ناظرًا إلى السماء ،تمرغت صارخًا كطفؿ فقد أمو ،ىويت أرضاً  ،عيناي
صميت لمف ترؾ قم ة  ،استقمت تحت شمس حارقة دوف أف أعرؼ اتجاه الكعبة ،نفسي لمصبلة

يرعوف  ،أراىـ وقد عادوا إلى أكواخيـ ،واصمت صبلتي أحاور نفسيأطمئنيا بقرب الفرج ،الماء
 ،ال أماف وال اتجاىات ،يذكرني بأرض الموت ،غنيماتيـ في الجوار. صوت آخر ينكر ما أتخي مو

الزوابع بعد، قطعت صبلتي  لـ تيبّ  ،أنظر وسط الصبلة أبحث عف آثار عمى صفحة الرمؿ
أخاؼ  ،ثؽ بعقمي وما يفكر فيوكنت دومًا أ ،الطويمة. عرفت أني أنتظر الموت في ذلؾ المكاف

أرى آثار  يسرت في دائرة واسعة عمٍّ ،أف أفقد ثقتي بو. ىرولت أطوؼ العشش، أبحث عم ا يدؿ
ال يوجد أثر طريؽ أو أي أثر آخر، ال أعرؼ لماذا لـ أفكر باآلثار منذ  ،ثـ أوسع ،أقداـ

 الشمس في منتصؼ رحمتيا. ،نظرت إلى السماء ،قميؿ مف آثار األقداـ في اتجاىيف ،صحوت
*** 

 ،تيارات رياح لطيفة تيبُّ  ،و المقوديميسمتحاورت معو، وافقت عمى تعمى عقمي  اً فو خ
لجأت لصبلة  ،كنت مرتبكًا أي األثريف أقتفي؟ ارتبكت ،دعاني عقمي إلى اختيار أحد االتجاىيف

زدادت حرارة ا،اً أقؼ محتار  ،مالت الشمس عف سرة السماء ،االستخارة، كررت فمـ تساعدني
 الشمس.

أشرب جرعات قميمة خوؼ الموت  ،لـ أجد ما أتناولو ،إحباط سيطر عمي  طواؿ الميؿ
أجمع زىيرات، أوراقًا دبوسية  ،أصطاد سحالي وحشرات ،لعدة أيامتناقص ماء القّمة .عطشاً 

لـ يعد النـو  ،غير جرعات قميمة في قعر القّمة . لـ يتبؽ  اً لحاء نباتات وجذور  ،لشجيرات شوكية
. أف عقمي بدأ ييوي، وأف بشرتي جفت، وجفت بقايا الحروؽ وجروح السيؿ، شعرت يزورني

شيء في أعماقي يصرخ  ،أدركت أنو الموت ينخر أوصالي ،أالمس شفتي فأجدىا جافة وضامرة
رني بذلؾ المحبوس الذي كاف ينيض بيف حروقو يناجي الموت أف يأتيو ليصرعو. قررت أف يذكّ 

 عف الموت، أف أواجيو، أال  أنتظره حتى يأتي. أبحث
الحظت آثار أقداـ ِجماؿ لـ  ،وقفت بيف العصيتيف ،مع وىج الصباح حممت تمؾ القم ة

سرت أتتبعيا، انتصؼ النيار لتظير غبللة داكنة  ،فًا تمؾ العششمضيت مخمّ  ،لحظيا باألمسأ
 ،تبتعد أنياوكمما سرت خيٍّؿ إلي   ،وأمؿ ةأسير بيمّ  ،ركعت  فرحاً  ،تراقص قمبي ،لجباؿ بعيدة
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وىج فجر اليـو التالي أضاء  .لـ أتوقؼ عف السير طواؿ الميؿ ،أظمـ الكوف وىي ال تزاؿ بعيدة
تخونني  خشيت أف،ألكتشؼ بأني نقطة وسط صحراء واسعة،كؿ شيء يتشابو بؿ ويتناسخ

مع قرب غروب الشمس  .رمفاصمي، أرتمي أرضًا وشفتاي تتمتماف بأوردة وأدعية حمد وشك
 مت البقاء في مكاني حتى طموع الفجر.فضّ  ،تيقنت بأني نافؽ، جثمت وقد أنيكني التعب

نباح  ،قترب ليتحوؿ إلى غناء يمؤل روحي بياءً ،اكما لو كنت في حمـ،سمعت ذلؾ األنيف
أنحرؼ حيف  ،أستدؿ بصوتيا ،تتماىى وسط ظممة حالكة ،وقفت كالمسحور أتبع صوتيا ،الكمب

لـ  ،استغرقت أتبع الصوت بقية الميؿ ،الوىـ، تبعت ذلؾ الصوتإلى حمـ أقرب  ،ينحرؼ الصوت
نباح الكبلب  ،وىج أفؽ الغسؽ ،نار مشتعمة .يكف ما يدؿ عمى حقيقة ما أشعر بو إال نباح كبلب

عيونيا تممع لمحت  ،أسير نحوىا مرتعشاً  ،. اقترب النباحءلـ أعد أبالي بشي تكاثر، سرت فرحاً ي
ا لـ أشعر بم ،سقطت أرضًا مغمًى عمي   ،لـ يكف لي مف فعؿ غير التمويح ،وأشباح رجاؿ خمفيا

ُحممت ليضعوني أرضًا تحت  ،لـ يكف لي إال االستسبلـ ،أصواتو  يدور، فقط ىي أنفاس وأيادٍ 
المسنة إلى المرأة  ،وجو الرجؿ المسفّ  ،العيناف دوف حواجب معمقتاف تنظراف إلي   ،أفرع شجرة

ساقي ُلف ت  ،عدة وجوه دوف عيوف معمقة فوؽ وجيي ،جواره. ال زاؿ نباح الكبلب يأتي مف بعيد
 أمسؾ بكتفي وقد ابتسمت عيناه الغائرتاف: ،أحسست بألـ شديد حيف حاولت تحريكيا ،بخرؽ

 لماذا تتبعنا؟ -
 سؤاؿ ىز  روحي.ىززت رأسي بأف ال شيء.

 وما حاجتؾ؟ -
نظرت في  صفحة وجيي، حينيا رأى دمعة تختطّ  ،عمى سؤالو فمـ أستطعحاولت أف أرد 

 :عينيو، نطؽ فمي بصعوبة
 خاؼ الموت.أنا تائو وأ -
 كيؼ وصمت ىذا المكاف؟ -

 تحم قوا يستمعوف إلى ما أقولو. لـ يعد لدي  ما أخافو. ،وجوه دوف عيوف حولي
 فررت مف حبس اإلماـ، ىناؾ حيث الجباؿ العالية. -

كنت في حيرة مف ،ابتعدوا يتيامسوف ،تبادلوا حركات رؤوسيـ فاغري األفواه ،صمتراف 
 حركاتيـ.
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 أعراس السماء
 

 ومنيـ مف يزـّ  ،منيـ مف يحمؿ سحالييـ عمى أكتافيـ ،صباح اليوـ التالي شدوا الرحاؿ
قطعنا مسافة استغرقت النيار والميؿ  ،صطحبوني معيـاوآخروف يقودوف البيائـ،  ،الغنيمات

ست  ،ليحطوا الرحاؿ في منخفض مقع ر وسط بحر مف الرماؿ تفرقت فيو أشجار غريبة شوكية
 ال يشبو الموقع السابؽ. ،عشش

رجوتو دامع العينيف أف يدلني عمى  ،مضت أياـ استعدت فييا عافيتي والتأمت جراحي
، ثـ صمت ليتركني «مف يأتي ال يعود»وع يشغمو: نظر إلي  كمف يريد إنياء موض ،طريؽ آمف

أو أف كبًل منيـ  ،وشقاء حبس ال يشبو أي حبس ، أقارف بيف متاىة مفتوحةأتصور شقائي القادـ
 متخيبًل نفسي تقضي بقية حياتيا في متاىة ال تعرؼ مداىا. ،يكمٍّؿ اآلخر
، لـ أَر فتاة صبياف وصبايا ،ال عيوف عداه وزوجتو المسنة ،أفواىيا حولي فاغرةٌ  وجوهٌ 

، بحنافيحتضنونيا  ،الكبلب ال تفارقيـ ،أو قد تكوف أحد الوجوه عديمة العيوف ،الصوت الجميؿ
وآخروف يرعوف الغنيمات،  استأنسوىا،منيـ مف يرعى السحالي التي يبدو أنيـ  :كؿٌّ لو عممو
فقط جوار  ،إلي  أيُّ عمؿوالبعض يجمعوف جذور نباتات )فقع( لطبخيا.لـ يوكؿ  ،وجمع الحطب

 ال يغادر محيط العشش وال يقوـ بأيٍّ عمؿ سوى مراقبة الجميع. ،ذي العينيف الغائرتيف
أخاؼ الموت جوعًا وعطشًا إف غامرت  ،أني وقعت في أسر العينيف الغائرتيفأشعر 
مؿ بأف يرؽ يداعبني األ ،أنو يعرؼ مسارب تمؾ الصحراء، يومًا بعد يـو يتأكد لي باالبتعاد عنيـ

، مدرستي ،مساجد صنعاء ،جارتنا الطيبة ،أحدثو عف حنيني ألمي وأبي ،صمتو أستغؿّ  .قمبو
 شعور يبلحقني بأف أبي ليس بعيدًا. ودوماً ، قصر السعادة

غموض  ،ئاً يكرروف صمتيـ وىمسيـ الذي ال أفيـ منو شي ،أكرر حكاياتي أماميـ
مف يتحدث إلي  ىو ذو العينيف فقط  ،كممةأي  لـ أسمع مف أحدىـ ،أحاوؿ أف أفسره ،مبلمحيـ
 ،ز فتاة البركة بيف وجوه متشابيةالبقية يكتفوف باليمس في ما بينيـ. أحاوؿ أف أميّ  ،أو زوجتو

ظننت في  ،حتى أني ترصدت لذلؾ الصوت الذي ينطمؽ رقيقًا ثـ يذوي أنينًا ليعود بنفس التراتب
 بادئ األمر أف جميع الفتيات يتناوبف عمى جمب الماء. 

ف ظؿ و  ،منذ أف عرفتيـ اندمجت بتمؾ الجماعة، أو أني اعتبرت ما أعيشو اندماجاً  ا 
مف يحدثني ىو الرجؿ الكبير. ألتقي بيـ أثناء تناوؿ عصيدة جذور  فقط ،الجميع ال يتحدث إلي  

تمحُّ عمي  األسئمة: مف  ،ىي وجبتاف يومياً  ،حطب األراؾ )الفقع( بمحـ السحالي التي تشوى عمى
، وتمؾ أيف أتوا؟ ولماذا يعيشوف في أرض جدباء بعيدًا عف أي إنساف؟ أيف ذىبت عيونيـ

قنا حوؿ قصع أفكر في طرح أسئمتي عمييـ أثناء تحمُّ  ،ال أجد لما يدور في خمدي جواباً  ؟الكبلب
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أصوات المضغ أو صراخ الصغار يتيامسوف بعيدًا ال أسمع غير  ،، يصدمني صمتيـالطعاـ
 عني.

تبينت بعض ، شجيّ  عني صوت ذي العينيف وىو يتغنى بزامؿٍ في إحدى المياؿ شجّ 
 تشجعت: ،كمماتو الحزينة

 إلى متى أظؿ عبئًا عميكـ؟ -
 صبحت منا وفينا.أىؿ ضايقؾ أحد؟ أنت  -
 مف بقائي ىكذا دوف معنى! ،لكني ضقت مف نفسي -
 لقد أحببناؾ وأنت اليوـ واحد منا. ،فقط ننتظر مواسـ التزاوج ،ؿ بيننا دوف معنىلف تظ -
 تزاوج؟ -
 نعـ أنت رجؿ وال يجوز أف تظؿ دوف زوجة. -
لقد  ،وأشعر بأنؾ تخفي عني الكثير ،أشعر بأني حبيس ،لكني ال أريد أف أظؿ ىنا -

فقط أتمنى  ،شرحت لكـ ما أفكر فيو ،حكيت لكـ كؿ  ما يتعمؽ بحياتي وكؿ  ما أنوي عممو
مساعدتي عمى المضي في طريؽ األماف، فأنا ال أعرؼ أي جية أسمكيا وأخاؼ أف أموت تائيًا 

 ال أريد أف أظؿ في ىذه المتاىة. ،بيف كثباف الرمؿ
*** 

تمو نت عتمة العشة بالصمت، لـ أكف أدرؾ أف مف في  ،تماسكت ونفسي تدفعني لمبكاء
ة يسمعوف النقاش إال في اليوـ التالي حيف اقترب صوت أنيف مف العشة المجاورة، العشة المجاور 

 ىي ببشرتيا المبنية، وقفت أمامي:
 مف أنت؟ -
 «.ترفع صوتؾ، يكفي أف تفكر ألسمعؾ!ال »

 «.ـ تتذكرني؟ سمعت كبلمؾ باألمس!أل: »أحسست بصوت يتدفؽ مف أعماقي
 نطقت: ،إلى وجييا مرتبكاً  ذىمت، التفتُّ 

 أىي أنت؟ -
 «.أنسيت بركة الماء؟»
 المغنية! -
قيؾ ألعرؼ إف كنت وما ييمني أف ألت ،فالجميع ىنا يغني، أنا جالبة الماء ،لست مغنية»

 «.أستطيع مساعدتؾ
 صميني إلى طريؽ أستطيع أعود منيا أعالي الجباؿ.و أف ت -
 .«فمف تجد أمانًا حقيقيًا إال ىنا إف كنت تبحث عف األماف والسعادة»
 المتاىة. هال، ال أريد ىذ ،الجوع، العطش، الضياع -
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 .«ولف تخاؼ أو تشقى ،لف تجوع أو تضيع ما دمت بيننا»
 لكني أعيش الشقاء والجوع والخوؼ بينكـ!! -
 .«وقناعتؾ لما تعيشو يعتمد ذلؾ عمى مفيومؾ لؤلشياء»
 ة تعيشيف؟تصارعيف رماؿ الصحراء. فأي سعاد ،تكدحيف في جمب الماء ،أنت عمياء -
ال كيؼ أراؾىي السعادة بعينيا ما ترا»  «.؟ه شقاء. لست عمياء وا 
 ىؿ عرفت مدينة صنعاء؟ -
 «.، لكنو يحدثنا عنيا!ال»
 مف؟ -
 .«ذلؾ الذي يرعانا»
 أليس والدؾ؟  -
جني لكائف مف أشيرحتى زوّ  لـ تمضِ  ،ني وأمسيت مف جماعتوضمّ  ،ال توجد لو ذرية»

 زؼّ دوف عينيف في اليـو التالي كعروس لكائف الريح! أتفيمني؟ وأنت ستُ  ألزؼّ  ،كائنات الريح
 .«بعدىا ستكوف ىذه المفازات عالمؾ وسعادتؾ ،أيضاً 

 ، فقط أريد مغادرة ىذا المكاف.اً ال أريد زواج ،ال أريد سعادة -
سمعتؾ تحكي حكاية تشردؾ، ظمـ اإلماـ، حبوسو، عف خوفؾ، ىنا لف تجد ما يخيفكأو »
 .«يحبسؾ

 ال أتصور أني سأكوف سعيدًا بعد أف أفقد عيني . -
 ...«.ىناؾ ما ىو أثمف مف العيوف»
ؿ شقاءً  - إف كنت تريديف مساعدتي دلٍّيني فقط  ،في عمـ الغيب أعيشو عمى نعيـٍ  أفضٍّ

 عمى طريؽ يخرجني مف ىنا.
 .«ف تسمعني أكمؿ ما عنديكنت أود أ»
 نا.ال أريد أف تكممي. فقط أخرجيني مف ى -
 ،ترى تباشيرىا في الميالي غير المقمرة ،بعد أسابيع ستبدأ أياـ الزواج ،إذًا اسمعني»
لحظتيا يبدأ موسـ قراف األوادـ بكائنات  ،أنيا تتبلمسرب بعض النجوـ أو يخي ؿ لمناظر حينيا تقت

تستمر أعمدة تمؾ الزوابع سبعة أياـ. تمؾ الزوابع ىي  ،زوابع تمؤل ىذه المفازات تيبّ  ،الريح
، في ليمة زفافؾ سيربط الصحراوي ساقيؾ ومعصميؾ بخيط صوؼ .مظاىر احتفاالت األعراس

وقبيؿ بزوغ الشمس ستشعؿ النار  ،خض ب أطرافؾ بالحناءوتُ  ،سيدىف جسدؾ بزيت لو رائحة زكية
قطرات. سنشارؾ في إشعاؿ النار رغـ شدة  وسيذبح لؾ ضبًا كبيرًا تسقي عينيؾ مف دـ ذيمو

سر مجد ًا  ،خارجاً  عميؾ أف تنسؿّ في عينيؾ، ال أريدؾ أف تظؿ إلى أف يقطر دـ الضبّ  ،الريح
 «.باتجاه شروؽ الشمس، سترى ما ال تتصوره
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 وماذا؟  -
 .«ستجدني أمامؾ ألمضي بؾ بعيداً »

لـ  ،عيوف منذ التحقت بيـال يلـ يحدثني غير ذ ،نفسي فيكاف لكبلميا وقع اليقيف 
كنت ألحظ الجميع يقوموف بما ُيعيد إلييـ مف أعماؿ كما لو  ،أميزىا يومًا بيف تمؾ الوجوه العمياء

تعرؼ  ،لكنيا جعمتني في حيرة أتساءؿ: كيؼ تستدؿُّ عمى طريقيا؟ تمؤل القرب ،كانوا يروف
 اتساعو ووحشتو. منظر مخيؼ في ،بوجودي في ليمة الشبلؿ؟ خرجت أتأمؿ تمؾ اآلفاؽ
*** 

أف تخبرني المزيد، أرصد  ،توالت األياـ وأنا أنتظر أف يعاود صوتيا مف العشة المجاورة
أرقب نجوـ السماء، أتمنى معرفة حكاية ذلؾ الشيخ وعبلقتو  ،األفؽ عم و ينبئني قرب ذلؾ اليوـ

 ،أشؾ في حدوثو لـ أكف في حياتي أماـ مثؿ ما أخبرتني بو مف تجربة، كنت .بيبوب العواصؼ
لكف  ،قد تكوف أرواحًا أو شياطيف ،لـ أسمع يومًا عف ذلؾ التزاوج بيف بني آدـ وكائنات الريح

في تمؾ الميمة اقترب مني ذو العينيف الغائرتيف وأنا أتأمؿ  .إيماني في ىذا االتجاه ضعيؼ
 قاؿ: ،السماء

 سيبدأ موسـ التزاوج بعد أياـ. -
أف أحد النجـو في الميمة التالية خيٍّؿ لي  .بمراقبة السماء تُ ر ستمر الـ أتفو ه، 

 ،د شكي بما وصفتو ليحينيا تبدّ  ،ندمجا ليتضاعؼ بياؤىماا،آخر اً قترب ليبلمس نجم،ايتضخـ
ني رأيت إأف أقوؿ ليا  ،خوؼ ممزوج بالفرح، تمنيت أف أسمع صوتيا ،كانت مشاعري تتشتت

 النجـو في قراف.
أو أنو دويٌّ  ،أني أسمع دويًا شبييًا بدويٍّ الرعود البعيدةؿ لي يؿ شروؽ الشمس خيٍّ قب

بنٍّي مصفّر أقرب  السماء بموف عسمي غريب، اآلفاؽ بموف ،خرجت مف العشة .ممزوج بأزيز حاد
 .بأصوات القصؼ ةوترعد شبيي ئفت ،ىزيع رياح عاتية تيز األشجار والعشش ،إلى لوف الذىب

رأيت ما يشبو الزوابع الوليدة في أفؽ  ،اء يتردد عمى مسامعيدى صوت العميأتابع ما حولي وص
 ال أحد حوؿ العشش. ،فع كؿ  شيءسخت الزوابع، ذرات الرماؿ تتحرؾ تلمحظات تناس ،بعيد

لـ أكف أعمـ  ،ني بقوة مفاجئةأمسؾ بمعصمي، جرّ  ،سمعت صوتًا شبييًا بصوت الشيخ
ىمس الجميع أو أنيـ  ،يتمتـ الشيخ بكممات غير واضحة ،أف الجميع يتجمعوف في إحدى العشش

. لفةأتتجمع في  السحالي ،الكبلب تربض بيف أقداميـ رافعة عيونيا ،يرددوف صموات ال أفيميا
ليوميف لـ يبرح أحدنا مكانو. أحاوؿ تحديد وجو تمؾ الفتاة بيف وجوه تساوت. فجر اليوـ الثالث 

 إلي  مبتسمًا:ينظر  ،رفع الشيخ أصابعو يمسح رأسي
 ، سيصبح لؾ معنى بيننا.زؼّ اليوـ تُ  -
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لي  أف إ، أشار كممة. نظرت إلى عينيو الغائرتيف كمف ينتظر قدره  أنطؽ بأيمت أال  فضّ 
 ،رني عيوف الكبلب التي رفعت رؤوسيا. عقد الشيخ ساقي ومعصمي بخيط أسود رقيؽتحيّ  ،أتمدد
مس أصابعو في وعاء ثـ يرسـ بخميط لو رائحة يغ ،أ يدىف جسمي بزيت برائحة الريحافثـ بد
شعرت بأصبع إحداىف تفّؾ عقد تمؾ  ،يقمٍّبني لتستمر  أصابعو برسـ تمؾ الخطوط ،اء جسميالحنّ 

و آمرًا: رفع الشيخ صوت .الخيوط الصوفية، بينما ىو منشغؿ بخضاب خطوط الحناء عمى رقبتي
تغمٍّفني  ،وا أوعية الطبخ. كنت بيف اليقظة والحمـأعدّ  ،وأنا سأذبح الفدو ،ىيا أشعموا نار الوليمة

غير أني  ،لـ يكف مف حولي أحد ،أرى قش السقؼ بعيوف ساىمة ،أحاسيس أقرب إلى الخدر
 لخروج، ىيا تخم ص مف لذة الخدر.سمعت صوتيا: آف وقت ا
 ،خرجت وسط رذاذ الرمؿ ،ش بحبات الرمؿ، ضوء الباب مغب  لندائيا استقمت استجابةً 

دفعت ساقي  لميرولة باتجاه  ،تمتمت بما أحفظ مف أدعية ،ات الفتاة تتردد تدفعني كالمسحوركمم
أرفع رأسي ألرى أعمدة ترابية تتراقص وتتمايؿ لتنثني كعقد خرافي يمتدُّ إلى السماء  ،وىج يت قد

 ،ال أعرؼ اتجاه شروؽ الشمس، غير أني أتبع وىجًا قويًا خمتو منبت الشمس ،يحجب الضوء
ازداد نقر الرماؿ بوجيي  ،أسرعت خطاي ،ال أحد عدا حوائط مف الدومات المتقاربة ،ألَتِفُت خمفي

أظمـ كؿُّ شيء مف حولي،  ،أفتح عيني  فتمتآلف بالتراب ،أذناي مؤلىما الطنيف ،وصدري وأذرعي
، تنسكب كما  ،يستحثني اىويت أرضًا وصدى كمماتي ،وىنت خطاي ذرات الرماؿ تنياؿ عمي 

صورًا كالماء  ،استعرضت ذاكرتي أطياؼ الماضي ،أيقنت باليبلؾ ،نسكب شبلؿ السماءي
ياة الكائف الذي يريد الح ،ال تستسمـ لمموت، انفضو ،انيض»صوتًا يأتي مف داخمي:  ،تتبلحؽ

اختمط صوت أعماقي بنباح كمب  ،زلزلت كياني كممة الموت ،«عميو أال يستجيب لنداء الموت
 ال أعرؼ إال  أف كفًا تسحبني صرخت: ،أني أسمع كؿ ذلؾ و ىكذا خيٍّؿ ليوأزيز العواصؼ، أ

 مف أنت؟ -
 «. ترفع صوتؾ!ال  ألـ أنبيؾ أ»

، ؿ لي. في البدء ظننتو ممؾ الموت يخاطبنيأو ىكذا خيّ  ،عاد صوتيا يأتي مف داخمي
مب يتردد بصواف نباح الك ،، احتضنتيا وقد انيرت باكياً أنيا ىيبالكاد فتحت عيني  غير مصدؽ 

 تي مف أعماقي:أأذني،صوت ي
 .«تخم ص مما عمؽ بؾ، اصعد خمفي عمى سناـ البعير ،انيض ،تجم د»

 عمى أفكار لـ أنطؽ بيا: تردّ  «.؟لماذا تغامريف في إنقاذي:»كنت أفكر أف أسأليا
 .«رغبتؾىي ، تمؾ أسمعؾ»
 أال تخافيف بطش راعيؾ؟ -
 «ال!»
ـَ ال نفرّ  -  معًا؟ ول
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 .«ؿ ذلؾ الشقاءوال أتحمّ  ،أنا زوجة ،سعادتي ىنا»
 زوجة؟ -
 .«متوجة نعـ متزوجة، وأعيش ممكةً »
 السعادة مع العمى! -
 «.أنا أرى!»
 تريف؟ لـ أفيـ! -
 «.أترى رفيقي؟»
 الكمب! -
 «.زوجي»
 زوجؾ؟ -
 «.!!. أراؾ وأرى كؿ شيء بعيونوىو ليس كما تراه»
 ىؿ ىذه ىي كائنات الريح؟ -
 .«، آه لو رأيتو كما أراهف رأيتو كذلؾ، ىكذا كائنات الريح ُترىا  و  كمباً ىو ليس »
 كيؼ ترينو؟ -
 .«أجمؿ ما يكوف الكماؿ لكائف سماويك»
 والشيخ؟ -
 «.ىو كما ىو منذ عرفتو»
ؿ ىذه الحياة المخيفة في ىذه المجاىؿ؟ - ـَ يفضٍّ  ما حكايتو؟ ول
 «.أعرؼ القميؿ مف حكايتو»
 ما حكايتو؟  -

ثًا أسمع وأنا أطوٍّؽ خصرىا متشبّ  ،البعير ينيب األرض وسط عواصؼ مرعبةاستمر 
 صوتيا:

سنوات  ،جباؿ حجةعمى عي نو نائبًا لو  ،ماـ صنعاءبيف إلكاف يومًا مف أخمص المقرّ »
عمى تمؾ الجباؿ.  بعد أف أعمف نفسو حاكماً  ،ماـ صنعاءإمف التواصؿ ثـ انقطعت صبلتو ب

دارت المعارؾ  مف الجف، اً وحيف أعيتو الحيمة جي ش عميو جيوش ،غادرت أخباره إلى إماـ صنعاء
لقاء القبض إوتمّ  ،هو ليباد مناصر  ،عتقد الشيخاأو ىكذا  ،ولـ يكف لحاكـ صنعاء جنود يروف

 عميو،لكنو ينجح بالفرار إلى غب الصحراء.
*** 

فتح لو صندوؽ  ،أخذ عنو بعض األسرار ،بأحد بدو الفبلسنوات مف التخفي التقى  بعد
تعرؼ إلى أسرار  ،زادت مداركو بكائنات أعماؽ الواحاتمعاني حروفيا، رقوؽ اجتيد في فؾّ 
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اصطحبتو إلى أعماؽ سحيقة تحت الرماؿ  ،، ليعاشر كائنات عوالـ أخرىحبات الرماؿ
زاره كائف في أردية  ،نفوذه السفمية تعاظمت حدود ،،سار في مدف مف كانوا يعيشوف قبموالسفمية

 ،لـ يعد يقتؿ مف يصادفو ،ليغيٍّر الشيخ مف أسموب حياتو ،قرأ عميو لوحاً  ،امرأة كاف القمر بدراً 
وأف السماء أنبأتو بأف تزويج كائنات األرض  ،قيؿ إف ذلؾ الموح مي د لو طريقًا إلى السماء

 ،منيا الخمود ،جديدًا يحمؿ مف الصفات السماوية الكثير بكائنات رياح السماء ينتج مخموقاً 
مو مف السبلـ. ومف يوميا يمتقط مف يصادؼ في طريؽ تنقّ تشر بعدىا سبللة تفرد عمى األرض لتن

ف يفروف مف ظمـ حاكـ صنعاء ليزوجيـ بكائنات الريح وممّ  ،التائييف والياربيف مف ظمـ البشر
ر بمولد كائف يتناصؼ خصائص كائف الريح يبشّ  ،لمعجزةالسماوية. ومنذ ذلؾ الزمف ينتظر ا

السماوي وخصائص البشر، يمؤلوف الصحراء بالحياة األبدية. وأف ىبوب الريح والعواصؼ 
وبعد القراف يعيش  ،لمقراف يزيؿ ناظري مف ُيعدّ  ،الرممية مواسـ لمزواج بيف األرض والسماء

أنت  .موسـ لتمؾ الطقوس ويـو مف زوابع إنما ىوما تراه ال .الصحراء القريناف ضمف جماعة ُغبّ 
يأتوف ىابطيف مف السماء ليصعدوا متمٍّميف طقوس القراف في  ،ال ترى كائنات الريح السماوية

، ينتظروف تحقيؽ ة في ىذه البيداءاممكوت ال يمكف تخيُّمو، ثـ يعودوف لتتمة رسالتيـ بالحي
ية ستفنى ليعمر األرض ويسكنيا الجنس الجديد وتبشر حجر الرمؿ بأف الكائنات البشر  ،المعجزة

الذي ال يدير الحروبوال يعادي الطبيعة، بؿ يبحث عف السعادة األبدية متعايشًا مع مكونات 
 األرض.

 ،بعيوف نصفو السماويكؿٌّ منيـ يرى ،ترانا، فمف رأيتيـ عميانًا ليسوا عمياناً ذا أنت  اوى
يتمنى كؿُّ زوج أف  ،نحمؿ البشارة منذ سنوات ،الكؿُّ ينتظر مف سيكوف صاحب الحظ السعيد

 .وأنا مف المنتظرات ،ننتظر بفارغ الصبر ،يحمؿ شرؼ أوؿ ذرية مختمطة بيف األرض والسماء
 :صمَتت ألرفع صوتي حتى تسمعني وسط ذلؾ اليوؿ

 ألـ تفكري بالفرار؟ -
أعرؼ ما تفكر  لـ أقؿ لؾ أناأ ترفع صوتؾ،ال  أال ترفع صوتؾ، لو مكثت بيننا لتعودت »

 «.فأنا صاحبة رسالة في الحياة؟ ،مف السعادة ولذلؾ كيؼ أفرّ  ،بو
 رسالة؟ -
 «.، وأنت ما ىي رسالتؾ؟أف نأتي بكائنات جديدة ،نعـ»
  أتزوج كمبة.وأال  ، أف أعيش فحسب -
أىيـ بو حبًا  ،ىو ليس كما تراه ،، قد ال يشبو وجيو وجيؾكائفتراه كمبًا وأراه أجمؿ »

وىو أقرب إلي  مف شريانيوأوفى مف قمبي، وكـ أتوؽ يومًا أف تمتمئ ىذه السيوؿ بذريتنا ليعيش 
أرأيت قطيع الكبلب التي تستقبؿ مف يقترب مف عشش الشيخ، وتمؾ الوجوه التي  .ديفأبنائي مخمّ 
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لكنو الوفاء الذي  ،حيف ينبحف ال يدافعف عف الشيخ ،، تمؾ نواة سكاف األرض القادميفدوف عيوف
 .«فكيؼ أفكر بالفرار مف جنة أنت تريد حرماف نفسؾ منيا ،مثيمو ألزواجيف وزوجاتيـ لـ أرَ 

 أال تحقديف عمى الشيخ؟ -
ـَ أحقد»  «.حياة السكينة واألماف ،ىو أوصمني إلى الحمقة بيف الفناء والخمود ،وِل
 أي حمقة؟ -
 .«ثـ مرتبة البلحسي ،الحسية وما بعد ،ىناؾ ثبلث مراتب لمكائنات الحسية»
 ال أفيـ! -
 .«لتراب، ولذلؾ لف تفيمواإلى اتعودوف س»
 وأنت؟ -
وات اىناؾ في سم، ، ليس فيو موت، وال مادة محسوسةال تراه عالـٍ ى لإأنا في طريقي »

 .«مف النقاء والسبلـ
 وتريديف أف أفقد ناظري! -
 «.راىا بعيونؾتسترى بعدىا عوالـ ال »
 أفضؿ مف شيء ال أعرفو. شيء أعرفو -
 .«، ولؾ الخيارأطرح عميؾ ما نحف فيوذا أنا  ا، ىأحاورؾ وأدعوؾ إلى نعيـذا أنا  اى»
 رِت أنِت؟يٍّ ولو خُ -
يعيش جميع لكني بعد أف تذوقتو تمنيت أف  ،قبؿ أف أعيش النعيـ حتمًا سأختار الشقاء»

 .«البشر نعيـ ما أعيشو
 الشقاء؟والشيخ وزوجتو لماذا يعيشاف في  -
 .«أف يرعيا تحقيؽ المعجزة ،رسالتيما ىكذا»
ف لـ أُعد إلى ما أنا عميو؟ ،ىؿ بمقدوري أف أعيش ما تعيشيف-  وا 
 .«ىو خيار ال رجعو فيو»
 فكيؼ أتأكد؟-
 .«ال مجاؿ»

 إذًا سعادتي فيما أعرفو. -
ستبحث عني ولف تجدني.  ،إف لـ تطعني ستندـ طواؿ حياتؾ ،حياة النعيـى لإأدعوؾ »

 .«طريقًا تظؿ عمرؾ نادماً  فبل تختْر  ،ىي فرصة أف تختار طريقًا ال عذاب فيو، ال ندـ
 نعيمي في واقعي. -
وداعًا،ىيا انطمؽ بكؿٍّ قوتؾ  ،أنؾ رفضت السعادة واخترت طريؽ الشقاءستتذكر دومًا »

تذكر دومًا أف  ،باتجاه توجييادعيا تصعد بؾ  ،اقفز في قمبيا ،باتجاه أوؿ دوامة تقترب منيا
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ِاضمر المكاف الذي تريد  ،تقفز إلى غيرىا إذا وجدت نفسؾ خارجيا، ىيا انطمؽ إلى حياة الشقاء
ال  ضعت ،الوصوؿ إليو  .«ال تنَس ذلؾ وا 

رددت آية الكرسي، سحبت أصابعي  ،لحظتيا شعرت بخوؼ ورىبة مما أنا فيو ،صمتت
، قفزت إلى قمب أسرعت الخطى بعريي ،فتحت عيني  غير مباٍؿ بحبات الرمؿ ،مف بيف أصابعيا

 ،وتمؼّ  لـ أعد أرى أو أسمع إال دويًا ىائبًل وأجسامًا تمؼّ  ،سريعًا ما دار جسمي ،دوامة كبيرة
قصر  ،قريتنا ،رائحة أمي ،كدت أختنؽ لتأتيني تمؾ الصور التي كثيرًا ما تزورني: صور الحبس

عميؾ أف »تذكرت كمماتيا:  .شبلؿ الجرؼ الكبير ،حبس حجة ،طرؽ عدة ،رسةالمد ،السعادة
صور  ،تشتتت أفكاري، أسير مع الريح وصور األمكنة تتوالى ،«نؾتقفز إلى غيرىا إذا فمتت م

أجساد  ،دويٌّ يفتٍّت رأسي ،شعرت بجسدي يعمو ويعمو، فتحت عيني  ال أعرؼ أيف أنا ،الماضي
 ،تبلؿ ،صخور ،تراب، دخاف،طيور ،فراش عمبلؽ ،مزىرة ةشجر  ،كبلب ،كتؿ مائية ىائمة ،عارية
أجري  ،تتداخؿ تمؾ األعمدة ،روائح مبيمة لـ أميزىا ،كائنات لـ أرىا مف قبؿ تدور صاعدة ،أىم ة

، أرى كائنات لـ أشاىد «مر المكاف الذي تريد الوصوؿ إليوِاض»:في فراغ ىائؿ متذكرًا نصيحتيا
 ،مميةال أعرؼ كـ قضيت مف الوقت تحممني أعاصير ر  ،أراىا ألوؿ مرة ،مثيميا في حياتي

في البدء  ،ألجدني وحيدًا عمى سفح جبؿ ،أني سأقضي معمقًا عمى تمؾ الدوامات الرمميةظننت 
 ،جباؿ عالية وأودية غائرة ،و وأنا وسط الزوبعةمتُ لكنو كاف سفحًا حقيقيًا تخيّ  ،شككُت مما أنا فيو

كؿ شيء  ،صمت وىدوء ،أف تكوف زوابع الرمؿ قد أعادتني إلى سجف القفرشعرت برعب شديد 
 اختفى. 
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 أجراس صغيرة
 

سكينة مبيمة يرتجؼ ليا  ،الجباؿ بعدىانيير تخرخر مياىيمتنفرج  ،سرت في واٍد ىابطاً 
ىرولت، أقبض عمى المحظة  ،رياح بطيئة تحرؾ أغصاف شجيرات وزىور تمؾ السفوح ،قمبي

قمـ  ،أصعد أخرى ،أىبط ،أخذت أصعد سفوح جباؿ عالية ،خوؼ أف يتحوؿ ما أراه إلى وىـ
ز قَمَميا بياُض قرى بعيدة تتوالى عمى الجانبيف تماىى خوفي وسط  ،لـ يكف ما أراه وىماً  ،َطر 

 سكينة مربكة.
ظننتؾ ستختار طريؽ »: ، صدى صوتيا يترددتأكد لي بأني خارج متاىة تمؾ الصحارى

حدثتؾ بو ما بعاىدني أال تبوح  -صمتت كمف يؤنب نفسو -لؾ ستره النعيـ بعد أف ىتكتُ 
 .«ألحد

انقبض  كأنيا صميؿ مبلييف القيود،ة عخيٍّؿ إلي  بأني أسمع صدى صمصمة وقعق فجأةً 
رددت الجباؿ  ،أبحث عف مصدر تمؾ األصوات ،بحثت كيؼ أواري عريي ،قمبي مف جديد

سحب  ،غبار يتصاعد خمؼ تبلؿ قريبة ،صعدت مرتفعات ،المحيطة صدى تمؾ األصوات
مدافع  ،بيارؽ ،ىرولت في خوؼ وحذر ألرى ما يدور، عربات كبيرة مميئة عسكراً  ،سوداء كثيفة

قافمة طويمة مف الضجيج  ،مصفحات تنفث دخانيا األسود ،دبابات ،مدرعات ،ىا عرباتكبيرة تجرّ 
طريؽ يتموى كاألفعى، )سوارية( عمى خيوليـ ينيروف مف يقترب مستخدميف سياطًا  ،تواصؿالم

أسطح منازؿ قرى  ،أناس تجمعوا عمى السفوح القريبةراجميف،عسكر آخروف يسيروف  ،ممساء
 ،لـ أكف أعرؼ أيف أنا؟ وال ما يدور؟ بحثت عم ا يستر عورتي .محاذية امتؤلت بالنساء واألطفاؿ

أحدىـ قاؿ لي منشغبًل بمتابعة ذلؾ  .توجُّس أبحث عم ف يجيب عف دىشتير و تقدمت بحذ
وىذه «كررت عميو: ، ، لـ أكف قد سمعت بذلؾ االسـ«ىذا وادي صعفاف»الصخب: 

أف أال تعمـ »قط ب حاجبيو:  ،لـ أكمؿ حيف التفَت يتأمؿ بطني وصدري العاري ،...«اآلالت؟
حينيا  ،«صنعاء! ت السيؼ ولي العيد الجديدة صاعدةً ىذه الطريؽ تأتي مف البحر، وىذه قوا

ياة يجعمني صخب الح .تأكد لي أني ال أحمـ وأني بعيد عف تمؾ المتاىة الرممية ،لذُت بصمتي
، ستبحث عني إف لـ تطعني ستندـ طواؿ حياتؾ ،أدعوؾ لحياة النعيـ»في حمـ صدى كمماتيا: 

 .«ولف تجدني
ييرع الكثير مف الرجاؿ  ،حيوانات وزواحؼ أفزعيا ىدير زلزؿ أوكارىا ،الطيور عالياً  تفرّ 

عمى عرصة واسعة بدأ تجمع قافمة  ،إلى التبلؿ صامتيف. سرت مع السائريف حتى ممتقى سائمتيف
اصطؼ ضاربو  ،ع مشائخ المناطؽ المحيطة الذيف قدموا يحمموف جفف الطعاـتجمّ  ،الحديد

مٍّقت عُ  ،ترقص الجموع ابتياجاً  ،عازفي المزامير و)الدواشيف(الدفوؼ إلى جوار قارعي الطبوؿ و 
 عاـ.انتشرت روائح الط ،شعمت النيراف تحت الدسوت الكبيرةذبائح البقر، وأُ 
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سألت أحد المعم ميف، رفع صوتو ليتغمب عمى صوت قعقعة  ،الكؿ مبيور بما يشاىد
 ،، لـ تكف كمماتو إجابة«داء الديفويخذؿ أعداءه أع ،ربنا ينصر موالنا حامي الديف»الجنازير: 

أناس  ،أسمع الناس يميجوف بالدعاء لموالنا اإلماـ ،أو أنو أخرس ،كمف يحدث الناس كميـ
وآخروف  ،داعيف ا منتحبيف لنصرة موالنا ،يحمدوف ا أف سخر لموالنا دوؿ البحر الخارجي

الكؿ يميج بما يعني طاعة  ،«رض الحجازأو  طاعت لسيدي عصمرة»: يرددوف بصوت جماعي
 موالنا الناصر.

احوف ينقروف دفوفيـ، رافعيف أصواتيـ وسط صرير الجنازير يتضرعوف، نيرني أحدىـ مد  
 (بّصـمُ )ىيا ال تكف )مدبر( بدؿ ما أنت  ،بالجف ءالوادي ممي ،ليج لموالنا وىمٍّؿاِ »ناصحًا: 

، مني مساعدًا لورجوتو أف يقبَ  تغبًل حماسو، مسدفعني إلى لثـ يده شاكراً  ،شدتني كمماتو ،«ىكذا!
اقترب بفمو  ،طمبت منو أف يسمع صوتي ،رأسو بالرفض ىزّ عض  عمى شفتيو فاحصًا ىيئتي،

 ،صمَت لمحظات ،، رددت عمى مسامعو ما أحفظو مف ابتياالت«ىيا أسمعني ما لديؾ»صارخًا: 
 ،تسمت عمى مبلمحو عبلمات الرضاكمف يرى شيئًا غريبًا، ار  ،أعاد ناظريو يتأمؿ وجيي المبيؽ

عميؾ »رفعت صوتي:  ،بدؼأمسكُت لـ أكف قد  ،، استغربت لتغيره«ىيا تغن ى»مد  بُدفٍّو: 
يعممني ، ني بالفرحة لنقضي ليمنا باإلنشادىم مت عيو  ،. ىز  رأسو بالرضا«بالضرب وعمي  اإلنشاد

 النقر عميو.و  مساؾ بالدؼاإل
 ،بدفو ينشد ضارباً  ،قت عمى حوافو أجراس صغيرةصغيرًا ُعمٍّ اليوـ الثاني منحني دفًا 

ىرع السكاف  ،ع قوات موالي )مناخة(أتبعو بالنقر عمى ذي األجراس. كانت المحطة التالية لتجمّ 
 ،صفوؼ الزوامؿ واألىازيج مؤلت ميداف دار الحكومة ،ارتفعت زغاريد النساء ،مف قراىـ ميمميف

تصاعد الدخاف مف  ،مشايخ القبائؿ وعامؿ اإلماـ الستقباؿ القافمة كثير، وقد تقد ـ خمؽٌ  اصطؼّ 
ألطراؼ، احتؿ قارعو الطبوؿ مكاف ا ،وقفنا بيف دائرة واسعة مف المداحيف ،نوافذ دور المدينة

صوتو يرتفع  ،ولـ يكف ألحد أف ييتـ بأحد، الكؿ مشغوؿ بما يدور ،تبارى الشعراء والمنشدوف
أدركت مف  ،وبدوري أساير نقر دفو ألضرب ذا األجراس ،البلزمة ليخفت متيحًا لصوتي ترديد

وأف ذلؾ المخزوف مف األوراد واألدعية قد جعمني  ،استدارة رؤوس مف حولنا بأف لي صوتًا جميبلً 
 ع الناس حولنا في دائرة عظيمة.ما زاد ثقتي بنفسي تجمُّ  ،احًا يمفت األسماعمدّ 

تعالت ألسنة الميب عمى أسطح دور مناخة )بالتنصير(  ،ىوت الشمس إلى مخدعيا
 ، ودور قرى )اليجرة( و)مناخة(.(ابْ حتى قمـ جباؿ )مسار( و)ليَ 

أشجار المنحدرات مف حولنا  تفرّ  ،لـ تأِت شمس الصباح حتى كنا قد غادرنا مناخة
ت والمصفحات تتبعنا بقية العربا ،تيبط بنا العربة عمى شفا طريؽ ضيقة ،سفوح الجباؿ ،مسرعةً 

مة والبيائـ و)البوابير( طريؽ ازدحمت بعابري السبيؿ وقوافؿ الجماؿ المحمّ  ،بسرعتيا البطيئة
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امتؤلت ساحات سوؽ الخميس بعد أف تقاطرت القوات مف عربات ومصفحات  .وخيوؿ )السوارية(
 ولـ يرتفع أذاف الظييرة حتى اكتمؿ وصوؿ أرتاؿ الحديد. ،ودبابات في أطراؼ الساحة

 .صيد إف كنت مف خدـ موالنا الناصراح ونحف عمى مائدة بقايا ِجفف العسألني المدّ 
وتمؾ الجموع  ،تماسكت، ليبيف لي بأنو مف خدمو ،ر معناىاصمتُّ مرتبكًا ليرمقني بنظرة لـ أفسّ 

 ،موالنا ىـ جفّ  رضا ا وينتشروف في بقاع اليمفمف المداحيف الذيف يكتفوف ببقايا األطعمة و 
،مشيدًا بحسف صوتي إلى خدمة موالنا أف أنضـّ ناصحًا لي  ،بعيونيـ ويسمع بأسماعيـيرى 

 وروائع مدائحي.
بطوؿ الطريؽ صعودًا في ببلد )الحيمة( حتى محطة )متنة(،  ،س مني مأخذهأخذ التوجّ 

 ،يتحدث إلي  وقد مات لدي  دافع الحديث ،وىو يعدني بأياـ خضر ،سفوح جبؿ )النبي شعيب(
ر المداح أسئمتو يكرّ  ،لـ تعد المسافة بعيدة إلى صنعاء ،أبحث عف سبب لترؾ العربة التي تحممنا

أجـز بأف »لكنو ييمس بخبث:  ،، أنكر عميو انشغالي«أبداً  ،أبداً »د عميو: ا يشغمني، أردّ عمّ 
ذي أىرب مف نظراتو بالنقر عمى  ،زاد مف حشريتو واستثارتو لشرودي وصمتي ،«وراءؾ أسراراً 

 أدندف. ،األجراس الصغير
 ،باحة(عبرنا قاع )بني مطر( مع بزوغ شمس )عيباف(. أطممنا عمى صنعاء بعد )الصُّ 

ى عمى سفوح )نقـ( و)جبوب النعيـ، والقطيع(، أمواج ابتيج قمبي وأنا أرى ذلؾ البياض المسجّ 
طراؼ صنعاء، عبرنا أ ،عبرنا أرضًا سيميةحوائط عالية عمى جانبي صنعاء، ،الجباؿ العالية

أني سأكوف أماـ السيؼ ولي لـ أكف أتصور  ،تجم ع خمؽ كثير أماـ عرضي مدفعية)اإلسكي(
مرت مف أمامو صفوؼ  ،العيد الذي وقؼ عمى رأس سيوؼ اإلسبلـ وأمراء الجيش مستقببلً 

ف و)الدواشيف( صؼ و المداح ،وجياء صنعاء وتجارىا، كتحية لمسيؼ ولي العيد ،القبائؿ مزومميف
لحظة مروري أماـ السيؼ التقت عيوننا  .يؿ يتمايموف رافعيف دفوفيـ شاىريف أصواتيـطو 

كادت مفاصمي تخور، غير أف أحد )الدواشيف( لفت  ،أنيا نيايتي، اعتقدت لتصطؾ  مفاصمي
عينا  ،تشكيمة مف العسكر البرانييف وأخرى مف الدفاعييف والعكفة ،اتو المضحكةانتباىو بحرك

قد أـ أف بياض آثار الحريؽ  ،، ظؿ  سؤاؿ: ىؿ عرفنيالسيؼ ونظراتو عبرت لتستقر في أعماقي
 ر مف وجيي؟غيّ 

*** 
لـ يعد ،ركاـ الناس ،انسممت بذي األجراس مف بيف الصفوؼ ،اح لمحظاتاستأذنت المد  
حياة  ىلإأدعوؾ »، وكممات العمياء تتردد أطراؼ الصخبإلى خرجت  ،ييمني غير النجاة

غير مصدؽ بأني في صنعاء  ،، أسير متفاديًا عيوف الناس«، سيرافقؾ الندـ طواؿ حياتؾالنعيـ
واجيات ،موازيًا باب مسجد )الرضواف( صاعدًا وسط زحاـ الناس ،دخمت باب اليمف ،مرة أخرى

، أو ىكذا مررت أماـ سمسرة النحاس ثـ الجامع المقدس، العيوف ،الدور المتبلصقة  تنظر إلي 
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ىبطت مجرى  ،ياألفتُ  سرت بحذر عبر أزقةٍ  ،حتى خفت أف يمسؾ بي أحدىـ ،كاف إحساسي
 ،رأيت قصر البشائر ،سرت بحذر حتى أطراؼ ميداف شرارة ،يمة، خرجت إلى باب السبحةاالس

حبس  ،بوابة قصر السعادة ،دار الشكر ،قبة المتوكؿنحو تأممت مبنى مدرستي ثـ اتجيت شمااًل 
ىربت بخطى متعثرة نحو أزقة األحياء  ،الرادع، وحشة وخوؼ يدفعانني كأني أبحث عف نفسي

 ،أشعر بكؿ العيوف واألماكف تترصدني أو ىكذا يخاؼ قمبي ،عف مكاف يأويني ،العتيقة لصنعاء
كنت أرى العسكر في كؿ  ،كؿ المساجد مسكونة بعيوف طبلبيا وفقيائيا ،آمناً  لـ أجد مأوىً 

 الحبس يبلحقني. ،مكاف
لـ تعد صنعاء الرحيمة تمؾ التي وصفتيا لي جارة عاد شوقي لمبحث عف أبي وأمي، 

أطوؼ بو أطراؼ  ،ذو األجراس الصغيرة أمسى منقذي ،كؿُّ األزقة والمساجد موحشة ،أمي
تت سع  ،وسريعًا ما يجذب الناس حولي ،المدينة في زحاـ األسواؽ رافعًا صوتي بمديح الرسوؿ

اة ظننتيا فت»يقوؿ: أسمع بعضيـ  ي ألمح وجو أبي،أمعف بيف مبلمحيـ عمّ ،ئرة بتكاثر الناسالدا
، تحممني نشوة ، ما جعؿ غموضًا بداخمي يدفعني لممزيد«بشعرىا الطويؿ ووجييا الممعوط

تعم قت  ،طرب لوحتى أنني كنت أ ،ُأمغِنجو بكممات طربة ،أتمادى في استعراض صوتي ،عيونيـ
أسمع تعميقات مف  ،تنساؿ دموعي ،ف روحي وصوتي وتمؾ الكممات التي أنشد لمنبيالعبلقة بي

 حولي بنشوة.
متجنبًا وسط المدينة حتى ال يمحظني  ،أمسيت في رضا ،مينتي الجديدةمع انسجمت 

 أحد معارفيمف طبلب المدرسة أو المدرسيف أو العسكر.
كؿُّ  ،)الحسنييف( وأنصار السيؼ البدراحيف مف تميُّزي جعمني موطف تجاذب بيف المدّ 

وحيف يكتشؼ أني لست في جانب أحدىـ يجدُّ في  ،مف أصادفو يتقر ب مني بيدؼ سبر أغواري
وما أف أفمت منو حتى يظير آخر لنبدأ نفس المعبة  ،محاصرًا لي بالترغيب والترىيب ،استقطابي

 منيا. اكتوى بنار المناصرة وأني فارّ أني مف وال يعرفوف ،ًا إياي بحياة ىانئة وجاه رفيعممنيّ 
نتشرت أخبار وصوؿ موالنا الناصر مف )روما( إلى الحديدة بعد رحمة افي تمؾ األياـ 

ؿ لو نفسو معارضتو في حكـ اليمف  ،، شاىرًا سيفوعبلجية طويمة ميددًا ومتوعدًا كؿ  مف تسوٍّ
مف صنعاء مف كاف  ليفرّ  ،وعداً ، ميددًا ومت«بب جرّ ىذا فرسي وىذا الميداف ومف كذّ :»صارخاً 

 يفكر بالتغيير.
في الوقت الذي كانت صنعاء تغمي بمجمرة صراعات القصور الممكية، ليفرز ذلؾ 

مؤيدي  ،الصراع شرخًا عميقًا بيف سيوؼ )آؿ حميد الديف( لينقسـ الخاصة والعامة إلى معسكريف
المداحيف ىي الجياز السري السيؼ الحسف شقيؽ اإلماـ وآخريف في صؼ السيؼ البدر. شريحة 

 أو باألصح جّف اإلماـ. ،لبثٍّ الشائعات وتغيير قناعات العامة، وىـ عيوف حكاـ القصور
*** 
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 ،احتدـ الصراع ليمتد  مف التشكيؾ واإلشاعات إلى إشعاؿ النيراف في مخازف األسمحة
يـ في السجوف، ومخازف حبوب الدولة)الشونة( عداـ عدد ممف  ،لتتـ مبلحقة العشرات وزجٍّ وا 

 أتوارى في أطراؼ المدينة، أمارس مينتي بحذر. .اشتيروا بمعارضتيـ لمبدر كإماـ قادـ
ألفاجأ بظيور  ،إلى تمؾ الميمة التي ُدعيت فييا إلحياء حفؿ ختاف صبي أحد الوجياء

بؽ التفكير أست ،تصن عت السعادة بمقياه ،، مموٍّحًا بابتسامة أربكت تفكيريزميمي مد اح طريؽ مناخة
 بالخبلص.

عمياء التي تبلحقني بصدى صوتيا: أغمضت عيني  منشدًا، سابحًا بعيدًا بعيدًا إلى تمؾ ال
ًا منيـ لييمٍّؿ مف حولي ظن، دمعت عيناي،«فضت السعادة، واخترت طريؽ الشقاءستتذكر أنؾ ر »

 أني أدمع خشوعًا ووجدًا.
 ،عمى الخبلص مف متاىة الرماؿوكاف ليا أال تساعدني  ،شعرت بأنيا تشارؾ شقائي

تخي مت  ،يتعاظـ حتى لكأني أشعر بأف الدنيا واألقدار تتآمر عمي   ،خوؼ يأتي مف عالـ الغيب
وأف الشيطاف  ،لجحيـى الإيبحث عف سبب ليسحبني  ،ذلؾ المداح شيطانًا رجيمًا يتربص بي

غير مف  طيفَ اـ أَر يومًا شيل .الذي يعتقدونو غير موجود إلى أف يكوف كؿٌّ منا في لحظة فارقة
ف األماف إيقولوف  .وأجـز بأننا مف نتزي ف كي نكوف ذلؾ الجب ار بجبروتو وطغيانو ،أعيش بينيـ

كمماتيا تبلحقني، يترب ص بي  ،أف تكوف وسط الناس، وتقوؿ لي العمياء إنو الشقاء بعينو
ما  ؟لماذا ساعدتني كي أعود لمشقاء ،يـالمجيوؿ، وسط أضمع مف حولي وفي تبلفيؼ عقول

أحدث  ؟اء وكمماتيا ثمار الشجرة المحرمةأـ أنيا حو  ،ضرىا لو أنيا صمتت كما صمت الجميع
 حتى لو ُغمست في سعير يذيب الحجار. ،عنادًا لؾ لف أندـ كما توع دتِ  :نفسي

أشعر  ال ،يعانؽ صوتيا، أنسى مف حولي، وذلؾ الشيطاف الذي يبلحقني ،يسافر صوتي
أسافر ألمنحيا صوتي وابتياالتي،  ،عدىا بؿ أحسُّ بكفيا تبلمس رأسي، وأنفاسيا تمفح وجييببُ 

 أتمفظ بكشؼ سرىا فأحنث بوعدي. ،مغمض العينيف حتى ال تفارقني
عصارتيا، دارت المباخر بيف الصفوؼ  زادت نشوتي مع مضغ أوراؽ القات ومّص 

 ىروبًا وخبلصًا كما لـ أبتيؿ يومًا.المتكئة عمى الجدار. ابتيمت تمؾ الميمة 
ليساعدني مؤذف مسجد مجاور يرفع  ،ناـ الجميع، وأنا أحاصر أسئمة زميمي بصمتي

تسابيح ثمث الميؿ األخير، لـ يكف يعرؼ بأني مصمٍّـ عمى الصمود وأف محاوالتو تزيدني إصرارًا 
ـَ انسممت بعد وصولنا صنعاء وىرب ي؟ حدثني عف نفسؾ نمت عمى وأد ما يريد تمصُّصو: ل

بصدؽ؟ مف أنت؟ ما ىي قصتؾ؟ مف أيٍّ الببلد أنت؟ أنا عمى يقيف مف أنؾ ىارب مف شيء 
 سأعممو يومًا. ،تخشاه
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ليعود صوتو: سنكوف ثنائيًا ناجحًا، أنت  ،صمَت حتى ظننُت بأف بئر أسئمتو قد نضب
 ،تتعرؼ إلى سادة القوـ، سسأدخمؾ إلى دور لـ تعرفيا مف قبؿ ،بصوتؾ وأنا بضربي عمى الدُّؼّ 

 ومنيـ إمامنا القادـ سيؼ اإلسبلـ ولي العيد.
سابيع مف التنقؿ بيف أ،أبعد مف األولىبعد أف استطعت التخمص منو فررت إلى أطراؼ 

لـ أتوقع أف نمتقي بتمؾ السرعة، بنفس االبتسامة  ، وأمنية أف أجد ولو أحد أبوي،تمؾ األحياء
عف زوجتو  ،يحكي لي عف ببلده البعيدة ،دتو وقد انشغؿ بنفسوتبادلنا النظرات، سعدت حيف وج

يحاوؿ أف يشدني إلى الحديث عف نفسي، أناغيو  ،أرد عميو بكممات محددة ،وأطفالو الصغار
ستأذنني باالنصراؼ إلى دىشت حيف ا ،بكممات مقتضبة، يسترسؿ مف جديد بالحديث عف تجاربو

 إنشادي، وانضمامي لخدمة موالنا. بعد تكرار دعوتي لتكويف فريؽ ،حاؿ سبيمو
أفرُّ إلى أحياء أخرى وسريعًا ما أرى ابتسامتو بيف  ،كنت أستغرب مف قدرتو عمى تتبُّعي

أني في منجى مف القرى المحيطة بصنعاء، واعتقدت  خرجت أمارس مديحي في ،الحضور
 ألرى ابتسامتو بيف المعزيف في أحد المآتـ، ليمتيا سألتو: ،وتعقُّب

 ا تريد مني؟ماذ -
 أخذ نفسًا عميقًا بعد أف نفث دخاف )النارجيمة( وقاؿ: ،فاجأني بصراحتو دوف مواربة

اح بوجيؾ طالما يراؾ مدّ  ،ال تستغرب، أينما تذىب تصمنا أخبارؾ ،فات األواف -
موالنا  ،لحظة ف تسمعني، قد ينيار كؿ شيء في أيال عمينا مف ىذا، أود أ .األممس المميز
حكماء )طبلينة(  ،ممددًا في قصر )صالة( بتعز ال يعي ما حولو ،ودتو مف رومايحتضر منذ ع

ما يشجع  ،لكنيا الصراع بيف السيفيف ،وىذه ليست الكارثة ،ييدئوف أوجاعو بالمخدرات
 المتربصيف عمى ىدـ المعبد فوؽ رؤوس الجميع.

اطف وطعـ يختمر تحت ب ،شعرت بقمبي ينقبض، وذاكرتي تعود بي إلى حبس القفر
مت السكوت بينما واصؿ حديثو: ال ييـ إف كنت ىاربًا مف شيء ال تريد إخباري بو  ،لساني. فض 

وأف مف  ،ني أىذيإ، قد تقوؿ كف ما تكف ال ييمني اليوـ ،أو تخفي شيئًا ال تريد ألحد معرفتو
بؿ وأزيدؾ ارتباكًا بأف أطمب منؾ مشورتي في ما  ،الصعب أف يتحدث المرء إليؾ بيذا الوضوح

، بينما يقاؿ عمي  فعمو. يومًا بعد يـو يتكش ؼ لمجميع بأف السيؼ ولي العيد يظير المٍّيف والمرونة
 ف معظـ أوامر المبلحقاتإ، ولذلؾ يقاؿ لعبة تماىي االثنيف في واحد ،نو يمعب دور شخصيتيفإ

يداع العشرات في السجوف، بؿ و  األمر بقطع الرقاب التي تظير بتوقيع اإلماـ الناصر إنما ىي وا 
 مف السيؼ.

وأف يكوف السيؼ ولي  ،باألمس كنت أجدُّ في انضمامؾ إلينا لخدمة موالنا اإلماـ الناصر
 ،واليوـ اىتزت قناعتي، وأمسيت أفكر بأف األصمح ىو السيؼ الحسف ،العيد ىو اإلماـ القادـ

 فماذا تشير عمي ؟
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إف ما تعتقده نعيمًا ليس إال »طغى صوت تمؾ العمياء عمى صوتو:  ؼ لماذاال أعر 
أف عمي  أدركت  «.ريؾ واقترانؾ بإحدى أرواح السماءشقاء بالنسبة لما ستعيشو بعد فقدانؾ لناظ

 ت لو أفأوضح ،أف أصده عف النقاش في ىذا الجانب، دوف أف أثير نزعتو الحشرية مف جديد
 لؾ.ال ييمني ذ ذلؾ الصراع

*** 
أخرى مف ذلؾ الدويدار، وأف أقع مف جديد تحت  نسخةكنت في رعب مف أف يكوف 

مت الصمت حتى إذا ما اعتقد أف سكوتي يعني القبوؿ انتقؿ إلى حديث فضّ  ،رحمة ناصب ِفخاخ
وأماـ ابتسامتي يواصؿ: أريد أف أكوف معؾ  ،«ف تصارحني في صؼ مف أنت؟لأ»آخر: 
ـ التقينا بأني مف ُخد اـ موالنا الناصر، لكف السيؼ محمد ال ينفع سبؽ أف أخبرتؾ يو  ،صريحاً 

ىو متقمٍّب ال يثبت عمى شيء، شخصيتو ضعيفة،  ،ألف يكوف إمامًا بعد أف قيؿ عنو ما يقاؿ
ره والسيؼ البدر يسيٍّ  ،أف الناصر لـ يعد يعي مف األمر شيئاً ، أخبرتؾ واألجدر بيا عمو الحسف

 ف أعداء ا.بقايا الدستورييف وأعوا
استمر صوتو يصفر راسمًا لما  ،وىكذا وجد مف صمتي مبررًا ليسرد ما عمي  سماعو

عاطفة تجاه البدر الذي يستحؽ رعاية  ، محذرًا مف أيسيكوف عميو الغد إذا ما حكـ الحسف اليمف
 ...وأف الحسف ،عمو

أنو ييذر، ، كنت أظف حقيقة األمر ال أعرؼ لماذا كاف يحدثني بمثؿ تمؾ المواضيع
، بيف «،آهآه»أىزُّ رأسي مرددًا:  ،صوتو المنكسر جعؿ ضميري يميف ،شعرت تجاىو بالشفقة

موحيًا بمتابعتي واىتمامي لما يقوؿ. حيف خمد لمنوـ ساحت بي األفكار وكأني  ،جممة وأخرى
أفكر  ؟ ينصب لي فخاً وال ،ذا لو أنو صادؽأخذت أقمٍّب أفكارًا وأفكارًا: ما ،كنت تحت تأثير نبراتو

، حاولت أف شعرت بحيرة تموُب بي في مكاني ،، خف ت حموضة فميوقد بدأت رائحة الشؾ تخؼّ 
ال بؿ  ،ال ،أف ال أقع في الحبس مف جديد وقد أفقد حياتي، سأىرب منو ،أفكر بما عمي  فعمو
اجة ليست مف أف أتصن ع سذ ،أو مف األفضؿ أف أتظاىر بتصديؽ ما يقوؿ ،سأخنقو ثـ أىرب

خديعة. مع إيغاؿ تمؾ  وأكوف متحفزًا أليأتابع كؿ  ما يقولو حتى أتيقف مف صدؽ ظنوني ،سجاياي
تمؾ األفكار المتناقضة في  لـ أكف أدري أف تزاحـ ،األفكار أخذت ألحظ تغير مزاجي بسرعة

 خفت مف أف أتخذ القرار الخطأ. ،حيمني إلى إنساف مرتبؾ ومتردديرأسي 
لـ يعد ذلؾ  ،حركة كفيو ،نظراتو ،أتابع تعابير وجيو ،ع حديثًا ال يتوقؼأصبحت أسم

 اح الساذج.المدّ 
 ني مستغربًا.نأدارت مبلمح الدىشة وجيي، وعيناه تتأمبل

وىا ىو يصرٍّح لي بعدـ إخبلصو لئلماـ  ،لـ أعد أثؽ بأحد، الحبس ىز  ثوابت أعماقي
ف ظؿ يتحدث عنيما بإجبلؿ مردّ  ،الناصر وال لمسيؼ ولي العيد  اً دًا عند ذكر أسمائيما صفاتوا 
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طاري الصغير  قتُ مزّ وليمتيا  ،تركني في ذلؾ اليوـ ميموماً  .وألقابًا كنت أنا أرددىا في ما مضى
. تمنيت أف ال يستدؿ عمي  مرة  ذا األجراس الصغيرة، تخمصت مف مينة كانت توصميـ إلي 

ىمس في أذني:  ،أحد المساجد في حمقة ذكر رمضانيةفي ة أشير عدلكننا التقينا بعد  ،أخرى
لـ يعد يحمؿ دفًا، لـ يرد عمى  ،كاف متغيرًا بعض الشيء، «ال تستطيع أف تغيب عف عيوننا»

ما أثار دىشتي سماعو ييامسني بأنو  ،لـ يعد حديثو مترابطًا كما كاف ،تجاورنا مساءً  ،ابتسامتي
 أعجب بأسموبي في تجنب الناس.

مرعوبًا بعد أف أبمغ عنو  ،ظؿ ينتقؿ في ىمسو مف موضوع إلى آخرالميمة لـ ينـ،تمؾ 
حوؿ مكاف تواجده،  سعييـيتوى ـ ب ،أحدىـ بميمو لمناصرة الحسف، وأنيـ يرسموف مف يتتبع أخباره

اوني وأنيـ يسعوف ليقتموه أو يقتادوه إلى أحد السجوف البعيدة. صمت قميبًل ثـ وجو إلي  اتيامًا بتع
مستشيدًا بجممة لـ أقميا لو ذات يوـ، وعبارة أسمعيا منو  ،وأني أترصده وأنقؿ إلييـ أخباره ،معيـ

 بعد أف يموي عنقيا مؤكدًا خيانتي لو.
ثـ فوجئت برؤيتو ذات مساء في باب اليمف وقد ساءت  ،اختفى مرة أخرى لعدة أشير

وف تحدث عف أشخاص ال أعرفيـ يعدّ نو مشتاؽ لمكبلـ معي، أمسى يإ، لـ يتركني، قاؿ حالتو
 ،ة لقتؿ اإلماـ، يحدثني عف قرب انقضاضيـ عمى المممكة وذبح الجميع مف آؿ حميد الديفالعدّ 

 ىا أسرارًا.وعف أشياء يعدّ  ،أخبار لـ أسمع بيا
عمى عتبة أحد مساجد األطراؼ، ذات نيار انقطعت أخباره عني، حتى رأيت وجيو 

أتساءؿ: ألـ  ،ليمضي مبتعداً  ،تجاىمني ،مددت يدي لمصافحتو ،المبلبسحافي القدميف، ميميؿ 
وصوت تمؾ ،ضاؽ صدري لحالتو، شردت مف عيني دمعة ،يعرفني؟ أـ أنو عرفني ومضى

أردت أف أساعدؾ كي تتجاوز مرتبة مف حولؾ  ،ىناؾ مراتب لمكائنات»العمياء يصُـّ مسامعي: 
 .«، وستظؿ حتى تعود لمترابائنات الريحمكنؾ شقيإلى مرتبة ما قبؿ االرتقاء الكامؿ إلى ك
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 46خنثى 
 

إحساسي باألماف يزداد وأنا أتابع  ،مضت األياـ وأخبار صراع أجنحة بيت اإلماـ تستعر
 ،أطوؼ أحياء صنعاء ،أقترب مف شوارع وساحات كنت أخاؼ االقتراب منيا ،انشغاليـ بأنفسيـ

الشاوش عبدا  -! معجبويا ل –وعند بوابة قصر البشائر رأيت  ،باب المدرسة ،ميداف شرارة
خرجت  ،جسمو مكتنز، وجيو ممتمئ،إلى جوار سائؽ بمبلبس عسكرية فخمة ،عمى عربة صغيرة

عي نو قد السيؼ ولي العيد  سألت ألعرؼ بأفّ  ،تثير غبارًا وصوت محركيا يفرقع العربة مسرعةً 
ضحى متنفذًا عمى أىٍـّ مخازف األسمحة في صنعاء، وفوج وأ ،قائدًا لػ)عكفتو( الحرس الخاص

أتوارى بحذر  ،العكفة الذي تضحكني ذكرياتي معو ترد دت أتمص ص عمى قائد .عسكري مدرب
شعرت  ،وتمؾ بوابة السعادة التي عبرتيا مراراً  ،دار الشكر ،عمى مدرستي أمرّ  ،باتجاه شرارة

 استعدت ثقتي بصنعاء، ولساف حالي يستعرض كممات فتاة الرماؿ. ،بالزىو
أكدت الخبر )الروادي( وقد تجم ع الناس  ،انتشرت شائعات عف وفاة اإلماـ الناصر

ليتوافد الخاصة والعامة إلى القصور اإلمامية لمعزاء ومبايعة  ،حوليا في بعض المقاىي والحوانيت
كما فتح نواب وعماؿ اإلماـ دواوينيـ في النواحي  -البدر السيؼ -اإلماـ الجديد محمد المنصور

 والقضوات الستقباؿ المعزيف والمبايعيف في جميع أنحاء الببلد.
توق ع الناس وقوع حوادث  ،ازدادت حدة الخبلؼ بيف الحسنييف وأنصار اإلماـ الجديد

السيؼ الحسف مف قرب قدوـ  انتشرت شائعات عف ،عم ت مشاعر الترقب ،مفجعة بيف الفريقيف
الخوؼ دفع  .أخبار وأخبار ،وشائعات أخرى عف نجاة المنصور مف محاوالت اغتيالو ،الخارج

المواطنيف لمتيافت عمى شراء وتخزيف المواد التموينية خوؼ نشوب حرب بيف اإلماـ الجديد وعمو 
 ـ.أخذ كؿُّ فريؽ يستعد لمعركة الحس ،ميركاأالحسف الذي يستعد أنصاره لوصولو مف 

شوؽ يدفعني لدخوليا، وخوؼ  ،الداخميف والخارجيف أقؼ قرب بوابة مدرستيأراقب خمسةً 
، الوقت بعد بعد يوـ اً لمحت أحد زمبلء الدرس، ترص دت خروجو ودخولو يوم ،مف المجيوؿ
التفت إلي  مذعورا  ،المست كتفو ىامسًا باسمو ،دفعني صارخ بداخمي، لحقت بو، مغيب الشمس
ثـ ،تراجع مرعوباً  ،أفصحت لو عم ف أكوف ،لـ يتعرؼ عمي  بادئ األمر ،مؿ وجييمتعجبًا، يتأ

 :ىمس مبتسماً  ،تأمؿ مبلمحي متصنٍّعًا اليدوء
 لكف ماذا جرى لوجيؾ؟ -
 . سأشرح الحقاً  -

كاف »: ئبلً اثـ ضحؾ ق ،وأف العسكر ترددوا مرارًا عمى المدرسة ،ف أخباري تصميـإقاؿ 
دعاني لمدخوؿ معو المدرسة، قاؿ  ،«أما اآلف فيـ منشغموف بما ينخرىـ، شيور بعيدة ىذا منذ 

قسـ بأغمظ أ،، رأى في عيني  تردداً «لف يعرؼ وجيؾ أحد حتى لو كاف أقرب المقربيف:»لي
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كمماتو أدخمت عمى  ،«اطمئف فبل أحد يكترث ألحد ىنا»ثـ قاؿ:  ،اإليماف عمى عدـ خيانتي
صادفنا  ،استأذنتو أف نطوفيا ،يبلمس أطرافي لبوابة وخوؼٌ تبعتو عبر ا ،نفسي بعض الطمأنينة

أسمع ،ال أحد يكترث ألحد ،ممراتيا ،بعض المدرسيف والطمبة في ساحة المدرسة، وعمى الدرجات
باب اإلدارة، تمم ست  ،تمؾ النوافذ ،بعض التعميقات، تأممت آخر مكاف وقفت فيو قبؿ اقتيادي

صور تتوالى عمى ذاكرتي، حينيا فاضت عيناي  ،المنامات وقد ازدحمت بسكانيا ،جدرانيا
 !ال أحد ييتـ ،تذكرتو إلى جواري ىامسًا: أال ترى ،وترقرؽ صوتي

في مواعيده مف أجمي،  وىكذا ألياـ أترقب عودتو قبيؿ مغيب الشمس، أو أنو انتظـ
نتحدث  ،يَُّر وجيي إلى تمؾ الدرجةلـ أكف قد تصورت تغ ،يشاركنا بعض المدرسيف ،نمسي سوياً 

ألححت عميو  .أسألو عف مدير المدرسة، يبتعد إلى مواضيع أخرى ،-حيف ننفرد -في كؿ شيء
 عاد صوتو: ،نظر في عيني  بنظرات شفقة، صمت لمحظات،مرة

 لكنؾ تمح بسؤالؾ. ،ال أريد أف نتحدث حوؿ مدير المدرسة -
 لماذا؟ -
 أنا مف يريد أف يسألؾ؟ -
ـَ ال؟و  -  ل
 ستجيبني بصراحة؟ -
 بصراحة. -
 يقاؿ الكثير حوؿ عبلقتؾ الغريبة بو. -
 البد أف يقاؿ! -
 وأنت مف لديؾ الحقيقة. -
 حقيقة؟ أي -
 عبلقتؾ بو.-

أخرج مف  ،لـ يكف ىو مف وضعني في تمؾ الزاوية أبحث عف منفذ ،لـ يفد عتابي لنفسي
 أف أغمؽ ذلؾ الباب الذي فتحتو عمى نفسي، أدرؾ صمتي باحثًا عف مخرج: ،حشرتي

 أقصد أخباره في فترة غيابي. -
 الجميع يتحدث بأنو مف كاف وراء حبسؾ. ،ال تغالط نفسؾ -
 حبسي؟ -

أتمتـ: كيؼ أني لـ  ،تمب ؾ لساني ،، شعرت بجسدي يتعر ؽ بشكؿ مخيؼأربكتني كمماتو
 مت بحنقي مف السيؼ.أفكر لحظة في ذلؾ؟ انشغ

 لكف لماذا؟ -
 أنت أدرى بخصوصية عبلقتؾ بو. -
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 أمر حبسي جاء مف قصر صالة بتعز. -
نو تزوج، إ، لـ يعد لو صديؽ، قيؿ أصبح قميؿ الكبلـ ،بعد اقتيادؾ تغيرت طبيعتو -

 فوجئنا بتغيبو ثـ تـ إعفاؤه ولـ نعد نراه.
 ى بصيرتي؟ ما الذي أعم ،مع أف المعطيات كانت تشير إليو -

 وتركني لسيادي.، ده فبلذ بالصمت يبحث عف النوـأدرؾ صاحبي ما أردّ 
*** 

سيدنا مدير المدرسة. ظؿ  ،اإلماـ المنصور :ر مفيومي نحو أشياء كثيرةمنذ عودتي تغيّ 
أتسم ؿ بحذر أماـ  ،لرائحتيا ،أعتذر ليا الشريفة،أف أرى تمؾ  ،قمبي مشدودًا إلى قصر السعادة

أتصور وقد دخمت مف فرخيا  ،أحس بألفة تجاه تمؾ البوابة ،الفاصؿ بيف الرادع والسعادةشارع ال
أحدثيا عف ذلؾ الحبس  ،أقؼ عمى الفسحة الحجرية تحت مشربية الدور الثالث ،الصغير
بوابة  أعود مف سرحاني حيف يرتفع صوت عكفة ،حب دويدارىا ،فتاة متاىة الرمؿ ،األبيض

 أتوارى باتجاه صنعاء العتيقة. ،ابةالقصر وىـ يفتحوف البو 
الكؿُّ يتوقع وصوؿ  ،أمسى شغؿ الناس الشاغؿ أخبار صراع أجنحة بيت حميد الديف

 المنصور محمد البدر يستعد لممواجية. ،السيؼ الحسف ليعمف دعوتو
امتدت بنا المنادمة حتى ،إلى تمؾ الميمة حيف اصطحبني زميمي إلى سكنو الداخمي

األرض تيتز »تساءؿ كؿٌّ منا  شعرت برجفة شديدة،،ثمث األخير مف الميؿارتفعت تسابيح ال
 ،أصواتًا فزعة ي،مرت لحظات حتى سمعنا أصواتًا مف الممرات ومخارج المبان ،«تحتنا؟!

خرجنا إلى  ،شبيية بأصوات رعود ، أصواتىزات متتاليةمرة أخرى لمحظات اىتز  المبنى 
لكف تحولت أصواتنا  ،والبعض يؤكد أنيا ىزات أرضية ،رضالساحة، الكؿُّ يتحدث عف رجفاف األ

خرج  ،إلى صرخات حيف ارتفع دويٌّ قوّي، صاحبو اىتزازات عنيفة كادت تسقط سقوؼ المباني
مع  ،مف تبقى مف الطمبة والمعمميف مف المنامات لتزدحـ ساحة المدرسة باألسئمة واالستنتاجات

 .القريب بزوغ الشمس أدرؾ الجميع أنيا قذائؼ تأتي مف ميداف شرارة باتجاه قصر البشائر
 لحرب.باأ بأف بيت حميد الديف يحتربوف، وأف الحسنييف ىـ مف بد استنتاجاتانتشرت 

، «، دبابات ومدافعدبابات»مف بوابة المدرسة ليرتد صارخًا: حاوؿ البعض اليروب 
ساحة الميداف ليتأكد لمجميع أننا محاصروف، وأف الدبابات تمؤل الميداف  استرؽ بعضنا النظر إلى

ذك رني ذلؾ المنظر وتمؾ األصوات المرعبة بأياـ  ،غامت السماء بغبار أسود .والشوارع المحيطة
حجبت زرقة السماء، مر وقت مف الخوؼ لنرى شرفات قصر البشائر تشتعؿ  ،أعاصير الرماؿ

غبار تحيؿ نيار دويٌّ متواصؿ، سحب دخاف و  ،اف الجية الشرقية تنياربالنيراف وأجزاء مف جدر 
 المدينة إلى ليؿ.
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كؿُّ محيطنا ييتز، عويؿ المدافع يتواصؿ، ال يوجد غير  ،نتوقع انييار مباني المدرسة
ما لبث  ،طمبة يتجم عوف بموازاة السور الطيني الشمالي ،منفذ بوابة المدرسة عمى ميداف الجحيـ

صعدُت مع  ،أف امتطوا السور، تدافعت الصرخات باتجاه ذلؾ السور متدافعيف عبره عدد منيـ
قادتنا األزقة إلى الشارع  ،ب مما حولناالصاعديف لنيبط الشارع الخمفي، سرنا في خوؼ وترقُّ 

ة الرصاص، يالخمفي ألسوار قصر السعادة، أصوات مميتة وصرخات تخترؽ دوي  المدافع وقيق
عربات مسمحة، عسكر وقد حط موا بوابة الحبس  ،رع األمامي لحبس الرادعأشرفنا عمى الشا

 لتتدف ؽ جموع ىياكؿ بشرية.
أسمع صوتًا  ،بنا بعيدًا عف الدبابات عبر أزقة حارة )الكدس(، وجدت قمبي يتعث رتسرّ 

ف في تركتيـ مت جيي ،طمبت مف أحدىـ مرافقتي، فر  ىارباً  ،يدعوني لرؤية قصر السعادة القريب
تراجعُت عبر زقاؽ بستاف الييودي ألرى قصر السعادة تحيطو  ،زقاؽ يقودىـ إلى السايمة

عسكر يتمرسوف ببنادقيـ  ،المصف حات وعربات تحمؿ جنودًا مسمحيف تحتشد أماـ أسوار السعادة
 ،فوؽ عرباتيـ، بوابة أسوار القصر مغمقة، نوافذه مغمقة، تمؾ المشربية في الدور الثالث مغمقة

شعور بأف روحًا تتأم ؿ فوىات المدافع والبنادؽ  ،يطؿُّ القصر بجماؿ وبياء لـ ألحظو مف قبؿ
بة نحوه ظير القصر  ،مصف حة تدؾُّ بوابتو ،حدائقو كدودة ضخمة سورَ  تبقرُ  ،دبابة تتقدـ ،المصو 

 ،عمى أوراقياتيتز أفرع األشجار العالية وقد فارقتيا العصافير وحط  الغبار  ،عاريًا مف ردائو
، نوافذ األدوار صامتة ،أتوقع أف أرى شيئًا يتحرؾ ،أضع عيني عمى نافذة مشربية الدور الثالث

سرعة الخروج دوف أمتعة بإنذار لمف بداخؿ القصر، عميكـ »أحد الجنود يصرخ بمكبر صوت: 
يريد ر، مف ىذا إنذا ،ف سنيدـ الجدراف والسقوؼ فوؽ رأسومف يقاوـ أو يتحص   ،أياديكـ فرافعي

أخرى مف نوافذه  ،انطمقت عدة طمقات خجبًل مف سطح القصر ،«السبلمة عميو بالخروج فوراً 
شو ىت  ،حط ـ القمريات ،عمييا صوت رشاش ىش ـ صفوؼ النوافذ والمشربيات ليردّ  ،السفمية

 ،ىذا إنذار أخير وقد أعذر مف أنذر: عشروف»، ردد مكبر الصوت: واجية القصر بثوٌر سوداء
. استمر ذلؾ الصوت حتى أخذ يمطُّ في تبلوة األرقاـ: ..سبعة عشر ،ثمانية عشر ،تسعة عشر

سريعًا ما تصاعدت ألسنة  ،ببـ ـ قعققؽوو بو  ،اثنااااااااااف ،ثبلثثثثثثثة ،خمسسسسة، أررررربعة
حالت رؤية واجية القصر.  ،دخاف أسود ،تصاعد غبار كثيؼ ،الميب مف نوافذ الدور العموي

 ،لكنو الموت ،فكرت أف أقترب ،خيٍّؿ إلي  رؤية كتؿ تتحرؾ وسط أتربة تتساقط أماـ بوابة القصر
 لـ يكف خيااًل بؿ مجموعة مف النساء واألطفاؿ يشيروف بأكفيـ لتحصدىـ الرصاص.

*** 
د مف لـ يع ،أشخاص آخروف يموٍّحوف مف نوافذ سفمية ،أرتعش بخوؼ وقمبي يختنؽ

رويدًا رويدًا قم ت  .وال ألواف غير فضاء أسود ألدخنة تغطي كؿ  شيء ،صوت غير الرصاص
اخترقوا  ،خرج الجنود مف عرباتيـ ،أخذ صراخ البشر يتصاعد مف جديد ،أصوات الرصاص
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توف دخموا القصر مف عدة جيات، ليظير أعمى القصر مجموعة منيـ يثبٍّ  ،ميروليف ركاـ الغبار
كت المصف حات باتجاه ميداف شرارة تحرّ  «.تحيا الثورة والجميورية»م مًا وىـ يصرخوف: قَ عممًا مُ 

عاشت الثورة »لـ تمر ساعات حتى امتؤلت الشوارع بجموع يرددوف:  ،وبقي قم ٌة مف العسكر
 ،خرجوا يحمموف صناديؽ ومفارش وأكياس القمح ،اقتحموا القصر ،«ورةتحيا الث ،والجميورية

 ،وآخروف يسوقوف مواشَي وبيائـ ،بعضيـ يحمؿ نوافذ وأبواباً  ،مبلبس وأواني الطبخ والطعاـ
ى مف بما تبقّ  لتخرج محم مةً  ،موجات مف البشر تردٍّد ىتافات لتجتاح القصر موجة بعد أخرى

روائح  ،نيضت متجيًا بخوؼ بعد أف خؼ  الزحاـ .أخشاب السقوؼ وأغصاف شجر الفاكية
أبحث  ،الضوء يدخؿ مف فتحات ونوافذ وأبواب ىرمت قبؿ األواف ،راب تزكـ األنفاسالموت والت

أو قد  ،اقتربت بوجيي، لـ أجدىا بينيـ ،اىا الركاـوجوه ُشوٍّىت وأخرى غطّ  ،بيف وجوه عارية
ني شذى عطر مف شدّ  ،ركاـ األقداـ ىرس تمؾ األجساد منزوعة المبلبس ،عدت خارجاً  ،تكوف

لـ يعد مف  ،بحثت ،أجساد يتصاعد شذاىا ،دمعت عيناي ،بحثت بيف األشبلء بيف ركاـ التراب،
، خمس نساء بقايا حصيرة خوص وضعتيا فوؽ األشبلء أخذتُ  ،فقط تمؾ الروائح الزكية ،وجو

يزيموف  ،ينخمع قمبي وأنا أرى مف يتوافدوف ،ظممت أبحث عف بقايا حصير أغطييا ،وأربعة أطفاؿ
يأتي البعض يسألني عف كنوزثـ يمضوف ليأتي آخروف.  ،ائـ ثـ يمضوفتمؾ البقايا بحثًا عف غن
 ذلؾ اليـو البشع.في ا اكتنزه عقمي مضيت ىاربًا مف ىوؿ م

ـُ في شوارع قمقة روائح الموت والبارود تمتزج بظبلـ وأنيف المدينة، لـ يعد  ،خرجت أىي
وصوت تمؾ  ،أفكر في كؿٍّ ما حصؿ ،تتياطؿ أصوات قذائؼ متفرقة ،أسير ،ني شيءييمّ 

ىناؾ حيث الزحاـ لف تجد  ،امات ستقودؾ إلى طريؽ الشقاءتمؾ الزوابع والدوّ »العمياء يترد د: 
حتى دنا ليؿ  ،سرت أىيـ كثيرًا غير مستوعب ما يدور «.ذىب، ستتمنى لو لـ تذىبا،السعادة
يوـ التالي أعود فسي مع صباح الأدور دوف وعٍي ألجد ن ،الرصاص وروائح الحريؽ و ىديرُ ئَ يضي

مصفحات، عسكر، عربات، بوابة مدرستي فاغرة،  ،منعني العسكر مف التقدـ ،إلى ميداف شرارة
مت أجزاؤه العموية، مباٍف محيطة ظير عمييا الدمار، تتصاعد أعمدة الدخاف دٍّ قصر البشائر ىُ 

 ، ظؿ مخيؼ.مف اتجاىات متفرقة مف المدينة
 ،بعينيا ، عربات عسكرية تبلحؽ أسماءَ القبائؿ مف كؿٍّ حدب وصوبتدف قت جموع 

ية جميور »جموع تيتؼ:  ،صخب الشوارع ،يتجم ع الناس في المقاىي لسماع ما تبثُّو اإلذاعة
 -كاف اسمو باألمس ميداف شرارة -ألياـ يغصُّ ميداف التحرير «.جميورية ال ممكية وال استعمار

اقتحمت الجماىير قصر البشائر وعدة قصور في  .عم ا تنيبو وتسمبوة متربة تبحث رّ بقبائؿ مغب
مبلبس،  ،فراش وستائر ،وىا مف أثاث غرؼ النـو وأواني المطابخغأنحاء متفرقة مف صنعاء، ليفرّ 

 دؽ، أبواب، نوافذ، أخشاب السقوؼ.قوارير ونحاسيات، كتب، أسمحة قديمة وبنا



167 
 

إلماـ المنصور عمى ظير مصف حة أحد في اليوـ الثالث انتشرت أخبار عف ىروب ا
شائعة تغطي فضيحة المصف حة تفيد أف اإلماـ تنك ر  .خ إلى جباؿ حجةيبو أحد المشالييرٍّ  ،الثوار

بيف نسائو. إذاعة لندف في نشرتيا تفيد أف اإلماـ المنصور يحشد القبائؿ المناصرة لو في جباؿ 
 حجة الستعادة صنعاء.
 ،في الشوارع وأطراؼ المدينة مقى ليبلً كبلب اليزيمة بجثث تُ ال ،وُأتخمتازداد العنؼ

بؿ إف بعضيـ امتيف ىدـ الدور  ،تغيرت أحواؿ بعض األسر بعد انتشار نيب المتاجر والمنازؿ
 .ف تخصصوا في قطع أشجار البساتيف وبيعيا حطباً و ، وآخر الميجورة وبيع أحجارىا وأخشابيا
النيب والسمب ؽ سكاف األرياؼ إلى صنعاء لتزداد وتيرة تدف ،ازدادت المبلحقات لتكتظ السجوف

 والمسيرات الشعبية.
*** 

 ! أتردد يوماً ا رئيس مجمس قيادة الثورةعمف الشاوش عبديُ دت اإلذاعة أخبار الثورة لردّ 
برج الحراسة الذي كاف، بقايا البوابة، غرفة حبس  ،أقؼ بعيدًا متأمبًل قصر السعادة ،بعد يوـ

بحّؽ فرحت لو وخشيت عميو. سرحت  ،تذكر الشاوش بقيد الطاعة ولحظاتي معوالنظارة، أ
 .، الحبس األبيض سجف القفرذاكرتي لمدويدار، سيدنا مدير المدرسة، أصدقاء زمبلء المدرسة

 «.ي؟لـ يبؽ إال أنا، لكف ىؿ سيتذكرونن»:كنت أحدث نفسي وأنا أستعرض تمؾ األياـ
 

 التفت ناظرًا إلى وجو وردة ييامسيا بصوتٍ  ،صمت وقد عمت وجيو مسحة إشراؽ
 :ممسكًا بكفيا عطوؼ

أو أني أتحدث إلى ، مؾ األياـشعرت بأنيف روحي تسترجع ت ،يبجوار نسيُت أنؾ  -
 ىذا أنا أمامؾ بكؿ أيامي الماضية. ،ما أخفيو اليوجد لدي  ،أتريف أنو نفسي

 :تردد قطبت بيف حاجبييا وىي
 ؟اء عاشؾأكؿ ىذا الشق !ممسكيفل يا -

 و تغالب دموعيا.كفّ فوؽ وضعت يدىا األخرى 
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 الساعة السميمانية
 

 ،ال يخرج إال لكي يعود مسرعًا. مؿ  رائحتو ،ألكثر مف ثبلثة أشير ظؿ  طريَح الفراش
 ،مؿ  طغياف أمسو ،سماع الرصاص المدوي المتقطع ،حكيو المتواصؿ لوردة ،بكاءه ،صمواتو

. مع سكوف الميؿ خرج إلى ومف غربة تسكن أف يفرّ  عمى الخروج،، صم ـ ضاقت الخموة بو
منظر رواد الدكاؾ  ،المواقد ء، أنعشتو رائحة التنباؾ ودؼالدرج نسمات باردة، ىبط ،السطح

الحاج  ،الخالة وردة المنشغمة خمؼ صؼ مواقد الجمر وليب التنور ،الحوائط الداكنة ،والمساطب
 ،ترؾ لحواسٍّو إعادة اكتشاؼ ما يعرفو .مشرب النارجيمة المتصؿ بفمو ،كئو المعتادوردة في متّ 

 صوت كمماتيا لمحاج: لو حت لو الخالة رافعةً  .، مبلمح وجيوخطواتو الكسولة
 .ـ عميؾىذا نزيؿ الخموة يا حاج يسمّ  -
 ه:بجوار أفسح لو حيزًا  ،ستدار في مجمسوا
 وينؾ يا ولدي؟ -

 ه صامتًا. أردؼ الحاج: كيؼ تشعر اآلف؟جوار بجمس  ،قب ؿ رأسو ،اقترب منو
 ر ىواء.أريد أف أخرج قميبًل أغيّ  ،أحسف -
؟ ،األخبار سيئة -  أال تسمع الدوي 
 كمو بيد ا. -
 انتبو لنفسؾ.  -

قدماه تقودانو  ، عبرىا،ليؿ قارس ،عدا أكواـ متفرقة،بدت الساحة األمامية فارغة وباردة
برىبة صفوؼ الدور العالية، ذىنو مشتت يراقب أطراؼ األزقة التي يشعر ،باتجاه أزقة حارة طمحة

 ،أطؿ  عمى مجرى السايمة ليراه عميقاً  ،قم ة يعبروف مسرعيف ،واجيات الدور غائمة ،منيا يمرّ 
صعد  .رياح خفيفة محم مة بروائح البارود ،الدور عمى جانبي عتمة غور السايمة ،ىبط أخدودىا

تنفس الدؼء أثناء  ،عر بسعادة وىو يقترب مف باب سمسرة أبو عامريش ،يسير بشارع السبحة
، قعقعة ت في الزواياوجوه قميمة تبقّ  ،عيناه تمسحاف المساطب ،خطوات كسولة ،عبوره مدخميا

 ي متكئًا لو.سارع باتجاىو، أخذ يسوّ  ،رآه عامؿ السمسرة .رجيبلتاالن
 ،يمضغ بتؤدة ،القات أوراؽيحشو فمو ببينما يبحث في األنحاء، رأى شاعر الثورة منكفئًا 

ما  .يفتح فمو عف آخره يراقب سحابة صغيرة ينفخيا فمو ،شفط أدخنة نارجيمتو مغمض العينيفي
 ،فرد ساعديو يحتضنو مصدرًا أصواتو المميزة،حتى نفض الشاعر ما بيف يديو اأف التقت عيونيم

 راسمًا ابتسامتو: ،كاف العظمي قادماً  .باتجاه الحماـ مشيراً 
قرأنا عمى روحؾ الفاتحة عدة  ،لف تصدؽ!اعتقدناؾ ُقتمت ؟الشيور هأينؾ يارجمكؿ ىذ -

 أيف كنت؟ !مرات
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ـْ تفكرا بأني مسافرأو مريض؟ - ـَ ل  ل
ـَ ال تدلُّنا عمى مسكنؾ حتى نزورؾ إف  ،ىيا اجمس ،في ىذه الببلد يا قاتؿ يا مقتوؿ - ل
 مرضت؟!
مشيرًا نحو عامؿ السمسرة الذي ىز  رأسو -اىد عمي  صديقناوالش ،جئتؾ عدة مرات -

 :قائبلً 
 سابيع.أكاف ذلؾ منذ  -

 .طبطب عمى ظيره مبتسماً 
فاألعداء يتكالبوف عمى  ،وكنا نتمناؾ معنا ،قاتمت وشاعر الثورة في جبؿ عياؿ يزيد -

 ثورتنا. ىذا سبب غيابنا فماحكايتؾ؟
 قاتي.لف أحدثؾ إال  إذا عدت لتشاركني  -
 خروف!ىذه عادتؾ تبدأ حيف ينتيي اآل -
 .تعجبني نشوة الساعة السميمانية -
 سأشاركؾ، وأسمع منؾ سبب غيابؾ.(فعاؿ)إف كاف قاتؾ  -
 حياتؾ في عدف.سماع في شوؽ ل -
 تحدثنا عف أخبارؾ؟ أوالً -
 ، وتجيب عف بقاء عذرية تمؾ الصحراوية! ستكمؿ ما بدأتوبؿ أنت مف -
 عندالمسكينة  اتؽ بيا شفر الطبيب خيوط جمد رقيقة رُ  األمر بسيط فقد وجدرتني، ذكّ  -

 أنؾ مثمي تحب حكايات النساء. يا. سأتذكر قصة امرأة أخرى. يبدوطفولت
 ومف ال يحب ذلؾ؟ -
تحت  ةجمست دوف مباالفي إحدى زياراتي ليا تذكرت. ،قصة أخرى، قصة أخرى -
التقيتيا قبؿ سنوات :»اية إحدى الجبميات.قالتحكلي تحكي أخذت ،فوتمصصي جاراتيانظرات 

يدروس، أناشيد كاف ذلؾ اليـو ىو يوـ الزيارة السنوية لمرقد الولي الع ،في شعب العيدروس
ة المريديف وحاممي كسوتو صاعديف أتابع مع النسوة زفّ  ،وبخور وكعؾ وطبوؿ ورايات ورقص

غبار  ،تممع وجوىيـ عرقًا ودموعاً  ،ركْ الذٍّ بموازاة المقبرة الكبيرة وسط زغاريد النساء وأىازيج 
سواعد الفتية تيزُّ سواري البيارؽ الخضراء، حفيد الولي  ،ةاألقداـ يتصاعد، حرارة الشمس قوي

بعمامتو الخضراء وسترتو المزخرفة محموؿ عمى األعناؽ، دوائر المنشديف تحركيا الطبوؿ 
 والطيراف.

وجدت  ،رخات النساء المت شحات بالسوادرأيت إحداىف تسقط أرضًا، تعالت ص فجأةً 
ى ساعدُت أخرياتعم .وأجساد ييزىا الوجد تحت الرايات فسي أنسى ما حولي مف حناجر صادحةن

 ،تأممت وجييا األبيض ،تفرقت النسوة ولـ يبَؽ غيري إلى جوارىا ،حمميا إلى زاوية ظميمة
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جموع الولي العيدروس حيث ستوزع لـ ألحؽ ب ،فكرت بأنيا رزؽ ساقو ا لي ،مبلمحيا الجميمة
 الصدقات واألطعمة.

أفاقت تنظر ما حوليا بوجو ال يخمو مف حسف غامض، غير قادرة عمى النطؽ، شفتاىا 
أدركت  ،أنيا قادمة مف ببلد بعيدةحممتيا إلى بيتي القريب ألكتشؼ  .عيناىا مغبشتاف ،جافتاف

 حينيا أنيا رزؽ.
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 ــرسيفـ
 

نيا إقالت  .عدف منذ سنوات ىاربةإلى أنيا جاءت ما أف تآلفت نفوسنا حتى عرفت 
جاءت إلى عدف منذ سنوات ىاربة مف جباؿ الموت البعيدة، تبحث عف زوجيا الذي كاف يغيب 

خفائو: ضيّ اوحيف لـ يعد  ،ليعود بأرزاؽ أسرتو ثـ يغيب مف جديد قوا تيميا سكاف القرية بقتمة وا 
بوا عمي  سكاف القرية متيميف أل   ،يرسموف مف يرىبني ليبًل، يفتعموف المشاجرات ،عدهالخناؽ عمي  ب

 الفرار ىرباً فييا إلى تمؾ الميمة التي قررت ،وأولئؾ الذيف ال يتوقؼ تحرشيـ ليبلً  ،بالفجور إياي
عمي  تجاه أتجو وال ما اأي بال أدري ،سةً ارقت القرية خمفمف حياة ال تطاؽ وقوـ ال يرحموف. 

كاف  ،ترافقنا ،فقط ىي نجوـ تومض ،حالكة فعمو، سرت في طريؽ ال أتبي ف معالمو وسط عتمةٍ 
 .خترت طريقي باتجاه الجنوباالميؿ ىادئًا صامتًا عكس ما يعتمؿ بداخمي، وعند شروؽ الشمس 

اؿ قررت أف أسما يحدثني عف بندرعدف،حينيا  وكاف كثيراً  ،كاف زوجي قد حدثنا عف ببلد بعيدة
لـ يعد ييمني  ،سافرت مف ببلد إلى ببلد. أف أبحث عنو لنعيش بعيداً مف أصادؼ عف طريقيا،

ال أدري إال  ،أبكي شيئًا ما ضاع مني، شيئًا أفارقو ،الميؿ وال ضواريو، وال ما يصنع بي الرجاؿ
 وأحاييف يحدثني قمبي أنو سيعود ،أف إحساسي حزيف، مشتتة بيف الطرؽ وزوج ال أعرؼ طريقو

 وال يجدني!
سافرت في ببلد ال تعرفيا فبل تممؾ مااًل أو زادًا، عدا  ،نيا تعذبت في الطريؽإقالت لي 

، تتسو ؿ مف قرية إلى أخرى، ال تعرؼ إلى أيف تقودىا تمؾ الطرؽ ،المبلبس التي تستر عرييا
ساتيا، تجيب أتفصح ألحد عف ملـ تكف  .أنيا ستقضي حياتيا في ترحاؿولكثرة تجواليا اعتقدت 

مع  .مف يسأليا عف نذر لولي سمعت عف بركاتو في )يفرس(، تبحث عف الطريؽ إلى ضريحو
شعور غريب  ،بف عمواف(امرور الوقت صد قت ما تردده حتى قادىا سؤاليا إلى أبواب ضريحو )

ـَ المريدوف باتجاه حجرة مرقده، روائح المجامر، ،غِشَييا حيف حط ت في فناء المسجد أناشيد  تزاَح
لـ تأبو لبكاء مف حوليا، سعادة تسكنيا ألصواتيـ الفزعة  ،بكت كثيرًا حيف المست كسوتو ،الدعاة

لـ تغب شمس ذلؾ النيار حتى تخم مت روحيا  .، صم ت في حضرتو، اغتسمتودموعيـ السخية
الفجر  عند .باردة، لـ تنـ ليمتيا سكنت جسدىا رعشةٌ  ،وىف صوتيا وزادت دموعيا ،حم ى شديدة

 تناجي الضريح وتشتمُّو واضعةً  ،ت لو تحتفظ بيالتغشاىا رعشة لذيذة تمنّ  ،جاء مف يحتضنيا
أشعموا  ،رأسيا عمى جداره، ليأتي القائـ عمى خدمتو يتبعو صؼ مف المجاذيب ينتزعوف كسوتيا

يزداد صخب  ،تدور معيـ ،داروا بو حوؿ الحضرة، يناجونو بأعذب كممات العشؽ ،المباخر
َيس. والقراف الحكيـ. إنؾ لمف )ـ أصواتيـ لتصدح بصوت واحد: تترنّ  ،فوؼ، تنتظـ خطواتيـالد

صوت يصمت لو  ،يشعُّ نوٌر أخاذ ،...(المرسميف، عمى صراٍط مستقيـ، تنزيؿ العزيز الرحيـ
ولـ يكمؿ، كانت كممة أو جممة  ،«ولذلؾ أبارؾ ما تحُمميفلقد أوفيت بنذرؾ  ،ة ايا أمَ :»الجميع



172 
 

تحدث نفسيا:  ،تبحث بحواسيا عف مصدر ذلؾ الصوت فبل ترى غير ضوء أخذ يتبلشى ،بتورةم
حم قوا في دائرة يحمموف  ،كاف كؿ مف حوليا رجاؿ ببشرة غامقة، وضعوىا أرضاً  «.بارؾ ماذا؟»

يضربونيا لتصطدـ الخرز  ،عيدانًا تنتيي بمقارع جمدية تتدلى مف أطرافيا خيوط وخرز ممو ف
ييتز المكاف لرقص أقداميـ، يتمايموف بعنؼ، يتصب بوف عرقًا غزيرًا،  يحمموف فؤوسًا،  ،بجمدىا

ييووف بيا عمى جباىيـ، تنغرس نصاؿ الفؤوس في عظاـ جباىيـ دوف قطرة دـ، ييزوف 
تتسع الدائرة، تتوالى ضربات الفؤوس عمى الجباه  ،مشاجب رؤوسيـ مترنميف بموالىـ ابف عمواف

مف كسوة الضريح، يتركونيا وقد بدأ ضوء  وه، يمفونيا بقماش أخضر قصّ نشوةوىـ يترنموف في 
تنزؿ منحدرًا غطت أشجاره  ،عتمة الميؿ بدأت بالذوباف ،الفجر يتسمؿ.خرجت غير مستوعبة

التفتت إلى جبؿ الضريح األبيض، ُخيٍّؿ  ،شمس كسولة تظير خمؼ جباؿ عالية ،أنفاس الضوء
وقع أقداميـ، وصوت واضح  إيقاع دفوفيـ، ،دىا الجباؿ المحيطةإلييا سماع صدى أصواتيـ تردّ 

 حتى شارفت عمى ببلد يقاؿ ليا تعز. ،كالياربة . عبرت ودياناً «بورؾ ما تحمميف»يتردد: 
تجاه تسير. تسأؿ مف تصادؼ عف زوجيا الذي اسأؿ في أي غي رت مف إجابتيا حيف تُ 

 ،لـ يكف ليا بعد ابف عمواف وجية ،ب سيا البحث عنومع مرور األياـ تم .ولـ يُعد غادر البيت يوماً 
 تدور في أحياء تعز.

 بلً سوؽ )باب موسى( وروائحو تذكرىا بروائح زوجيا حيف يعود إلييا، يأتييا ليبًل محمّ 
ليو، تعبر مساـ روحيا. تدور في أسواؽ المدينة، إيتنفس جسدىا شوقًا  ،ج شبقياجّ ؤ بروائح ت

يحدثيا قمبيا بأنو في مكاف ما قريب وأنيا ستمتقيو  ،داد األمؿ بمقياهيز  ،تصادؼ أناسًا يشبيونو
شيور في أسواؽ المدينة  ،تتفر س الوجوه أينما ذىبت .سيحتضنيا بمبلمحو العطوفة ،دوف موعد

أخذت تصؼ لمف تصادؼ  ،لكنيا لـ تجد وجو زوجيا كثيرةصادفت وجوىًا  ،روبطنيا تتكو  
 تقافز قمبيا حيف أخبرىا أحدىـ بأنو عرؼ رجبًل لو مثؿ تمؾ األوصاؼ في عدف. ،أوصافو

*** 
تراه كما عرفتو بذلؾ الوجو الضحوؾ، وتمؾ  ،يزورىا زوجيا في أحبلميا ليمة بعد أخرى

تصحو لتكتشؼ وىـ الرؤيا.وضعت ما  ،الرائحة، نظراتو، تسمع صوتو، وكأنو لـ يغب عنيا يوماً 
 طفمة ببياض الحميب. ،كة السوادببطنيا في ليمة حال

إلى أطراؼ )صالة(، ومف قرية إلى  (د عدة أسابيع شرقًا مف )الجحمميةت ُخطاىا بعشدّ 
لـ تكف عدف قريبة كما  ،ومف الراىدة رافقت قافمة تاجر متجو إلى عدف ،حتى )الراىدة( ،أخرى

كريتر أوصى بيا  وحيف أوصميا ،بحثيا عف زوجيا ةفي الطريؽ سمع التاجر حكاي .قيؿ ليا
 ف أصؿ ىندي لتعمؿ في خدمة أسرتو.تاجرًا عدنيًا م
كبرت الطفمة وأمست صبية  ،ت الشيور وكر ت السنوات وىي في خدمة تمؾ األسرةمرّ 

أف الزمف قد ابتسـ ليا، وأف ا قد عو ضيا ،اعتقدت جميمة. لـ تكف ربة البيت تعامميا كخادمة
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ع الجبالية، يزداد اليقيف تبحث في أمكنة تجمّ  ،يا تجد زوجياتخرج سرًا عم   .عف شقاء ما فات
أنو عايش رجبًل د ليا وآخر يؤكّ  ،بنفس أوصافو اً شخصف تسمع أحدىـ يجيبيا عف مصادفتو حي

وسط فييا وعف قسوة تمؾ الميمة التي ىربت  ا عانتثو عمّ تحدّ  ،تتخي ؿ وقد التقتو .لو نفس االسـ
ىروبيا مف  ،ىموده كعصفور في حضنيا ،موت عينيو الجميمتيف ،عف مرض ابنيا ،ألسنة الميب

عف طيبة  ،«لقد اخترتؾ»وذلؾ الصوت يتردد:  ،عنو لتيرب بعيدًا بعيدًا باحثةً  ،نداء ابف عمواف
وأنيا ستحدث ربة  ،ستقنعو بأف يسكنا عدف بعيدًا عف ظمـ قريتيـ .ربة البيت الذي تعمؿ لدييـ
يذىباف البحر  ،جتمعا في بيت واحد، صحف واحداخي مو وقد تت .البيت كي يعمؿ لدى زوجيا

، تدعو ا أف تمس قمبيا حرقة الىبة ،يعاودىا البكاء حيف تكتشفيا مجرد أحبلـ .سويًا، األسواؽ
 يحقؽ أمنيتيا.
فتنة ابتسامة وجييا  :تبلحظيا بقمؽ وقد بدت كفتاة في الرابعة عشرة ،شرةابنتيا العابمغت 

وحيف  ،«؟ابنة مف تكوف»نافر. مف يراىا ألوؿ مرة يتساءؿ المدور، قواميا الممشوؽ، صدرىا ال
 قوف بكممات إشفاؽ.يعرفوف أنيا ابنة الخادمة يعمّ 
تقوؿ ليا:  ،ث ابنتيا عف أمميا بأف تكوف مف نصيب مف يحميياحيف تختمياف تحدّ 

تبتسـ البنت وقد حم قت بيا  «.لف أخدـ في بيوت الناس ،نائؾعندىا سأكوف إلى جوارؾ لتربية أب»
يحدثيا بكبلـ يستعيره  ،تعرؼ أف ابنتيا تمتقي ابف مخدومتيا المراىؽاألـ لـ تكف  ،كممات أميا

تيُـّ  ،تبتسـ في وجو أميا بسعادة ،مف أفبلـ السينما، يحتضنيا، يحدثيا عف اليوـ الذي ستزؼُّ لو
تريد أف تفاجئيا يومًا وقد انزوت بيا ربة البيت جانبًا  ،و، ثـ تتراجعخفيتأف تخبرىا عف سر 

 تيامسيا بطمبيا يد ابنتيا.
صباح »أو  «كيؼ عروستنا الحموة:»تسمع ربة البيت تدل ميا ،يعدىا بأنو سيخبر أمو

يومًا بعد يوـ يغرقيا  .أف األـ تعرؼ ما بينيا وولدىا البكر، تعتقد «الخير عروستنا الجميمة
إلى أف الحظت والدتيا ذات يوـ صمتيا وشرودىا  ،بمداعبات تثير شبؽ جسدىا ،بمعسوؿ الكبلـ

كادت  ،دارت شكوؾ رأسيا، راقبت الفتاة لتكتشؼ أف ابنتيا الصغيرة حامؿ ،عمى غير عادتيا
 ؟متىأيف يخمو بيا و  ؟ف وىي التي ال تغفؿ عنيا لحظةمم   ،ُتجفّ 

ربة  ،ظؿ  أمؿ ضعيؼ يداعب رجاءىا ،دىا دوف غيرىاىناؾ قدرًا غبيًا يترصّ  أفّ أيقنت 
آماليما. ،البيت تعزىا، تشعر باألماف بوجودىا، كثيرًا ما يتحدثاف كامرأتيف عف تفاصيؿ حياتيما

 ،دارت الكممات بداخميا ،صباحًا عمى فنجاف شاي ،اختارت الوقت الذي يكوف فيو مزاجيا رائقاً 
 صبلح ما حصؿ بالزواج.إببالكاد حدثتيا بكؿ شيء، وعف أمميا 

 انتفضت ربة البيت وقد تغيرت مبلمح صوتيا:
 ال أريد أف أسمع مثؿ ىذا الكبلـ. -

 احتضنتيا: ،ثـ عادت وانحنت عمييا ،ليا مساحة مف النحيب صمتت تاركةً 
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 ر األمر.سنتدبّ  -
 ستدارت تميج بالدعاء:ا
 يرؾ.مالي غ ،ربنا يستر عرضؾ -
 ربنا يختار ما فيو الخير. -

 :احتضنتيا مبتسمةً  ،قبيؿ شروؽ الشمس زارتيا ربة البيت ،قضت ليمتيا تدعو ا
 جيزي البنت لزيارة الطبيب! ،عمينا معالجة األمرإف أخبرت زوجي، وقاؿ  -
 الطبيب؟ ولـَ  -
 طبيب العائمة لمزيد مف االطمئناف. -

 الرفض لكنيا خنقت صوتيا. كانت تودّ 
طاؿ انتظارىا معيـ خارج غرفة  ،األمر مع طبيب يعرفولـ تكف تعمـ أف األب قد رت ب 

رىاقًا عمى وجو ابنتيا ،الطبيب احتوتيا الشكوؾ، عرفت بعدئٍذ أف  ،بعد خروجيا الحظت ذبواًل وا 
 لتفاجئيا ربة البيت: ،ال تعرؼ ما عمييا فعمو ،اضطرب تفكيرىا ،التخمص منو ما في بطنيا قد تـّ 

ولذلؾ آمؿ أف تقدٍّري األسرة  ،وعطفنا عمى ابنتؾ ؾيف مقدار محبتنا لتعرف ،اسمعي -
 التي آوتؾ كؿ  ىذه السنيف.

 صمتت قميبًل ثـ تابعت:
وأثبتت الفحوصات أف الفاعؿ  ،كاف يمكف أف يمحؽ بيا صنا ابنتؾ مف عارٍ لقد خمّ  -

منى أف تقدٍّري أت ،ولذلؾ ال يمكف أف تظؿ ىي في بيتي بعد اليوـ ،رجؿ وليس صبيًا صغيراً 
 عشرتنا.

 ،لـ تستطع نطؽ كممة ،وأف عينييا غشييما الغبار ،شعرت بحصاة تسدُّ منافذ تنفسيا
 استدارت ربة البيت لتتركيا دوف أف تنظر في وجييا. ،خافت أف تخونيا مفاصميا

*** 
 ،يا إلى صدرىاأف تضمّ  ،أف تسمعيا ،حاولت أف ترى وجو ربة البيت قبؿ أف تخرج

سمعت صوتيا  ،دقة أنيا تفارؽ البيت الذي سكنت فيو سنيفتحركت غير مص ،حزمت صرتيا
تبعثرت مشاعرىا، حاولت أف تكتـ ألميا، انفجر  ،وىي تعبر الممر المتجو إلى الباب الخارجي

 ،بمعصـ ابنتيا قاومت ولـ تستدر ممسكةً  ،تعالى نحيب ربة البيت الذي تعرفو جيداً  ،قمبيا منتحباً 
 تسير في شوارع ال تعرؼ إلى أيف تقودىا.

ات الشحري صاحب الدكاف، بائع عيوف شوارع حافة حسينتربؾ خطواتيا، نظر 
 جات.ا، مصمح الدر (الماء البارد)البانيس

 ،«أمي»ي سوؽ الشيخ، يزورىا، ينادييا ااًل فشاب يعمؿ حمّ  ب منياتقرّ بعد عدة أشير 
تمنتو  ،بو مف ابنتياالحظت تقرّ  ،ؾ الشاب سندًا محتمبلً رأت فيذل ،عرفت أنو مف الجباؿ البعيدة
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في بداية  ،سكف معيـ ،واصمت إقناعيا حتى زوجتيا لو ،تحدثت إلى ابنتيا بشأنو ،عريسًا ليا
تبقى البنت تنتظر  ،تخرج في بحثيا ويخرج لعممو ،األـ األمور مشت الحياة كما كانت تودّ 

حتى ذلؾ النيار الذي عاد فيو مبكرًا  ،دت األـ والجباليال تخرج مف البيت أو ىكذا اعتق ،عودتيـ
سبوع لمقابمة داوـ عمى مراقبتيا، ليتأكد بأنيا تخرج مرتيف في األ ،لـ يخبر أحدًا بذلؾ ،ولـ يجدىا

 شاب لـ يره مف قبؿ.
 إلى ذلؾ اليوـ الذي عادت فيو إلى بيتيا لتجد ابنتيا غارقةً  ،ما يدور ؾتدر األـ لـ تكف 

حاوؿ إثناءىا عم ا ىي فيو دوف أف يخبر  ،الفاعؿأف الجبالي ىو ليتضح  حضرت الشرطة ،بدمائيا
أفضت لو بأنيا تحب ذلؾ الشاب الذي رآه معيا وال يمكف أف تستغني عنيوأنيا تزوجتو  ،أميا

 ،زادت مف قسوة كمماتيا ،ؿ إليياتوسّ  ،اىا تغيير موقفياترجّ  ،صدمتو صراحتيا .ألميا إرضاءً 
 الحياة. فارقتقد ًا بأنيا انّ ظتركيا وىرب  ،نياؿ عمييا ضرباً تشاجرا، ا

إلى تمؾ الظييرة حيف جذبتيا زفة  ،عف زوجيا باحثةً  أخذت تسرح في الشوارع وحيدةً 
وفي لحظة سقوطيا  ،طمعًا بوجبة طعاـ ، سارتفي البدء ظنتيا زفة عروس ،الولي العيدروس

 شارع السيسباف. ألصطحبيا إلى شكمة، بدأت حكايتي معيا أرضاً 
، ولذلؾ أحببت طريقتيا في مف حينيا كنا نمسي نتسامر سوياً  ،أصغي إلييا وتصغي إلي 

إلى أف  ،سويةغير امرأة أني كنت أعتقد  عرفياقبؿ أف أ .اإلنصاتوأسموبيا في سرد عذاباتيا
تتطابؽ مع  ف كثيرًا مف الطبائع والنزعات والغرائزإتيا ألجد حياتي أشبو بحياتيا بؿ سمعت حكايا

 ،ولذلؾ أحسست بمعاناتيا وأحببتيا، ال نفترؽ ،أني لسُت المرأة الغمططبائعيا، ألعرؼ متأخرةً 
ي أنينًا عمى تغنّ  ،نتناوؿ وجباتنا معًا، نضحؾ ونبكي معًا، حيف تحكي يضيء صوتيا نسائـ ليمي

وقد تغي رت نبرتيا  تممع دموعيا ،التي أراىا في صوتيا جبااًل خضراء وأودية غزيرة المياه يببلد
تتدحرج دموعي بصوت  ،أىدىدىا حتى تصمت، أبدأ أغني ليا ،حتضنياألحظتيا  ،لتبكي

 يسبقيا، تحتضنني لنبكي سويًا.
أدمنت البحث حتى  ،مع األياـ شغميا بحثيا عف زوجيا، تذىب صباحًا تدور في الشوارع

أنيا ستشتغؿ خارج ـٍ جاءت تخبرني بإلى يو  ،أنيا لـ تعد تيتـ بشغميا في الشكمة، الميـ أف تخرج
 .قريباً  ومف يوميا نتواصؿ بعيداً  ،الشكمة

 
ال يعرؼ بأنو  ،عف كممة ثناء أو إعجاب باحثاً ،الممثـ عينيّ في متفرسًا  لمحظات سكت

، يجد أمو،عمو منشغؿ بحضور أمو طيمة حكاية تمؾ المرأة، يتمنى مواصمة حكايات كؿ النساء
 لزيارة ذلؾ البندر.يشعر بنداء يدعوه 

لـ يمحظو مف  في نوبة وجوـ، ظؿ صامتًا بشكؿصاحبو  أفّ زاد في صمتو حيف أحس 
يفكر في  ،تمؾ األزقة، يرافقو صوت العظميعبر باب السمسرة إلى،نيض يسير خارجاً  فجأةً  قبؿ.
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مزيد مسردالىتحفيز وأف عميو  ،في عدفىناك يتنامى بداخمو إحساس بأف أمو ،تفاصيؿ تمؾ الحكاية
 .إحداىف حكاية أمو تصادؼقد  ،تمؾ الحكايات مف

تدمع عيناه وسط ،يسير حزيناً ،منذ تمؾ الميمة أضحى عنده دافع يدعوه لمغادرة صنعاء
 يعاتبو: كيؼ مكثت ىذه السنوات دوف أف أبحث عف أبي وأمي وإحساسصوت  ،عتمة األزقة

لكف أمي ىناؾ تنتظرني. أحس أف  ،ماـ؟ قد يكوف أبي مات في أحد سجوف اإلخارج ىذه المدينة
أمؾ سارت في الطريؽ الشرقي »، صوت جارة أمو يتكرر: الوقت قد حاف لمخروج مف صنعاء

قضى ليمتو في صموات باكية، تدمع  «.عدني بذلؾ ،عميؾ أف تبحث عنيا حتى تجدىا ،لمقرية
 معًا.يحمـ بيما  ، يتمنى أفما زاره أبوه في منامو كثيراً  ،عيناه شوقًا ألمو وأبيو

 
 ،كؿ صباح، الحظت مرايا عيونو باىتة تياـ التالي صعدت إليو وردة كعادصباح اليو 

 ،تداعب أصابعو ،عينييا، شفتييا، يدييا جمست بيف صمتيا وبينو، تكرر محاولتيا مستخدمةً 
 ط شعره الطويؿ:تمشّ  وتارةً 

أنيا تقصد امرأة، داىمو ، ىو يعرؼ ما الذي يشغمؾ؟ تمؾ الكممات كثيرًا ما تكررىا -
 ،لـ يكف يقصد لكنو أراد أف يعتذر عف عذابيا معو ،دوف شعور احتضف خاصرتيا ،الخجؿ

و بيف حاولت إبقاء كفّ  ،ساءىا ذلؾ ،سحب معصمو كمف تذك ر شيئاً  ،أضاءت ابتسامة وجييا
 كفييا برعشات ضموعيا، تتسو ؿ قربو:

يحاوؿ أف ينسحب بعد أف أدرؾ خطأ  .طقتيا بصوت قادـ مف مسافات بعيدةأحبؾ؟ ن -
 يزيؿ أصابعيا التي تعبث بشعره. ،يبتعد ،ما صنع

 .، اتركينيال أقصد أذيتؾ، فقط اتركيني ،أنا متعب-
فتحت  ،استبشرت ،مجرد سماعيا صوتو أطربيا ،لـ يقؼ ذىنيا عند حدود كمماتو

يرتعش كفيا وىي تيُـّ باحتضاف  ،أف يخاصرىا مرة أخرى ،ؿ عينيوتمنت لو أنيا تقبّ  ،عينييا
قميبًل  سحبت مؤخرتيا مبتعدةً  ،أفاقت ،عمى قفزة الموت ـٍ قدِ مُ تراجع ك ،، تشعر بارتباؾ قمبياوجيو

 سكنيا الخجؿ وىي تتأمؿ شروده. ،استعادت تماسكيا ،مف جواره
 أمي دومًا تسألني عنؾ وتتمنى رؤيتؾ! -
 مف أيف ليا أف تعرفني؟ أمؾ؟ -
 تصرفاتي. ىو، متى تزورىا؟ ،عيني   ،صوتي ،اءؾ لكنيا تراؾ في مبلمحيإخف حاولتُ  -
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 قناطر عالية
 

رمقتو الخالة وردة مف خمؼ مواقدىا وقد  .ال يخرج مف السمسرة نيارًا إال في ما ندر
بنظراتيا  اعتيمقتربت وردة تيامسيا، شي  ابيا حيف ذاب تعجّ  ،ضاقت عيناىا بابتسامة تعجب

 .و الحاج عف قدوـ أو خروج أحدىـخارجيف معًا، لـ يخرج صوتيا كما ىي عادتيا حيف تنبٍّ 
واجيات  ،وجوه المارة ،نسمات األزقة ،يعبراف ساحة البقر، صمت يتراءى لو ضوء الشمس مختمفاً 

اشى ىكذا كاف ييرب مف أحاسيس تدفعو إلييا، يتح ،اكتشاؼ ما حولوفي يمعف  ،الدور السامقة
تتسم ؿ بأصابعيا، تتشابؾ  ،االلتفات إلى عينييا، يسمع وقع أقداميا تجاور أقدامو بتناغـ

تشعر بدويٍّ في عروقيا، تمتفت عم يا ترى عينيو،  ،تتمنى أف يراىا كؿ الناس إلى جواره ،بأصابعو
تبحث في  ،يراف فييا معاً ىي المرة األولى التي يس ،أف تعرؼ ما يفكر بو ،تتمنى أف تسمع صوتو

يابًا كؿ  يوـ ،عيوف مف حوليا، تتخي ؿ ىمسيـ لكنيا تراه المحظة  ،الشارع الذي تسير فيو ذىابًا وا 
لـ يعد مف إحساس  ،أف قدمييا ترتفعاف عف األرض، تشعر ألوانو، روائحو، مبلمح ناسو ،مختمفاً 

 يشغميا إال ىو.
ىا ساحة تحيطيا دور آر  ،«رناىي تمؾ دا»مع نياية أحد األزقة أشارت إلى دار عالية: 

أدىشو أف يرى قنطرة تصؿ أعمى  ،«نسكف في الدور األخير مف جية السماء»متشابية. أردفت: 
ـَ الرائحة لخمسة أدوار ،دارىـ بالدار المجاورة. تبعيا في باب الدار ليخرجا إلى  ،صعد ُسم مًا معت

عمى أسطح المنازؿ وواجيات يشرؼ ، عقود سمسمةسطح مشمس تحيطو أعمدة قصيرة تعموىا 
 أفٌؽ مميٌء بالجباؿ وزرقة السماء. ،الدور المحيطة

دخبل بابًا بطرؼ السطح، حجرة مستطيمة تنتيي بستارة تحجب جدارىا الداخمي، إلى 
ابتسـ وىو ينظر المرأة يقارب سنيا سف الخالة  ،«أىبًل بؾ»صوت قادـ:  ،اليميف باب غرفة

 أشارت إليو وردة: .عيناف نؤومتاف، مبلبس ممونة ،ممتمئ وردة، طويمة، وجييا المستطيؿ
 ىذا مف كم متِؾ عنو. تساءؿ: ترى ماذا كم متيا عني؟ ثـ أشارت إلى أميا: ىذه أمي. -

ثبلث نوافذ واسعة تطؿُّ  ،دخبلأف تتفو ه بكممة إلى باب الغرفة،أشارت عميو أـ وردة دوف 
كؿ  شيء، جدراف بيضاء، مساند مزركشة تحاذي ىا ءُ نعاء، يغمر ضو عمى الجية الغربية لص

رب الباب، )معشرة( الجدراف، متكآت مكتنزة، مفرشة، صندوؽ كبير مف الخشب في الزاوية ق
أخذت مكانيا في الزاوية الداخمية،  .وأواني القيوة فناجيفمزخرفة حوليا  نحاس تتوسطيا نارجيمة

، عمى تنظر إلييما صامتة ،فميا اليبللي دخمت وردة بابتسامة ،النافذة الثانية بجوارجمس 
يحدث  ،توزٍّع نظراتيا بيف أميا ونافذتو بفرح طفولي. صمٌت محرج .مبلمحيا مسحة مف انكسار

ثـ يذىب تفكيره إلى وردة التي شعر  «ىي مف طمبتني لزيارتيا وعمي  أف أنتظر صوتيا!»نفسو: 
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قناطر معمقة تصؿ بيف  ،صمت ينظر مف النافذة .نحوىا بشفقة وىي تبدو كخادمة أماـ سيدتيا
 ألـ الحظت انشغالو بتمؾ القناطر:جسور معمقة. ا ،دور متجاورة تصؿ دارًا باألخرى

 أراؾ منشغبًل خارج النافذة.  -
 تمؾ الممرات المعمقة بيف الدور! مفأتعج ب  -
 ىي ممرات لمنساء. -
 نساء؟ -
خطوات وتنتقؿ مف دارىا إلى األخرى بداًل مف  ،تتزاور الجارات، أو لطمب شيء -

 اليبوط والصعود.
 عادت نظراتو تتابع تمؾ الممرات المعمقة. ،رتشاؼ القيوةاصمتت إال  مف صوت 

 حدثني عف نفسؾ؟ -
 : يفكر في طمبيا ابتسـ

 ربنا يسممؾ. -
 يا أىبًل وسيبًل،كممتني عنؾ بنتي. -
 خير. -
 ىؿ أنت متزوج؟ -

 رد مرتبكًا:
 فأنا إنساف أبحث عف االستقرار. ،أقصد ال أستطيع ،متى -
 ما ىو عممؾ؟ -

 نظر تجاه وردة غير متوقع تمؾ األسئمة، ثـ إلى زاوية األـ التي تنتظر صوتو: ،صمت
 ومفصوؿ منذ حيف. ،موظؼ -
 لماذا فصموؾ؟ -

 يفكر في طريؽ ثالث يسمكو: ،لممرة التالية ينظر إلى عيني وردة التي تعتذر ليا بنظراتيا
سأزورؾ إف كنت تريديف في مرات  ،أتيت لمسبلـ عميؾ، والكبلـ يطوؿ حوؿ حالتي -

 الحقة. صمت كمف يحمؿ ثقبًل ثـ واصؿ: أرجو أف تسمحي لي باالنصراؼ.
 .كما تحب -

قطع  ،بنة وردةاكاف يودُّ أف يرى  ،التفتت إلى عيني وردة ولـ تنظر إليو حيف نيض
تبعتيـ امرأة، رفعت وردة  خب أطفاؿ ظيروا تباعًا مف خمؼ ستارة طرؼ الحجرة، ثـعمييـ ص
 صوتيا:

 ىذه جارتنا تريدؾ. -
 دعييا تدخؿ. -
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 :عمى وجييا عبلمات الضيؽ ،وقؼ وسط ضوء بياض الشمس عمى السطح
ـَ العجمة -  غداًء يعجبؾ. كنت سأعدّ  ،ل
 .الجي ات كثر -
 ...ال تظف ،طبع أمي ىكذا-
 :يدعيا تكمؿلـ 
 امرأة طيبة. -

أحس  بأنيا امرأة تعيش في وىـ  ،ابتسـ لجممتو المحايدة بينما شعر تجاىيا بأسى شديد
بجوار في شيء وقد ركعت  بينيما شبوأي ب لعدـ وجود ـ النكسار وردة أماميا وتعجّ زائؼ، تألّ 

 يده لمصافحتيا. خجؿ أف يسأليا إف كانت أميا حقًا! مدّ  .المعشرة في طاعة غريبة
 سأتبعؾ إلى األسفؿ. -
 ولماذا؟ -
 عؾ!أودّ  -
 ى لو يسأليا أسئمة صغيرة:تمنّ 
 عني أحد، عودي وسنتحدث الحقًا.ال أحب أف يشيّ  -

تركت كفو ليمضي ىابطًا وصدى وقع  ،تو تعود إليوأفرحيا كبلمو، وأفرحيا أف صحّ 
وقؼ وسط ساحة  ،خرج .بعثر عتمة درجات الدار صخبٌ  ،أقدامو يتردد في مسامعيا بمذة خاصة

بعضيا ليا نوافذ صغيرة  ،بيف مجموعة الدور، َسَحَره منظر القناطر المتصمة مف دار إلى دار
 تمؾ القناطر تصؿ الدور ببعضيا. سار في أزقة متابعاً  ،والبعض دوف نوافذ

*** 
إلى شوؽ حكايات أـ يمضي  خموتوفي أيقضي وقتو  :قبيؿ غروب الشمس كاف متردداً 

عبر أزقة أسواؽ الَحّب والممح،  .أنو ال يستطيع أف يعيش دوف سماع حكاياتيشعر  ؟العظمي
سمع البعض يتحدث عف ىجوـ مرتقبعمى صنعاء لمقبائؿ المناصرة  ،الحظ قمة حركة المارة

كم ما  تفاؽ بيف األطراؼ؟ايتساءؿ: ىؿ الحرب لعبة و  ،المدافع ُيسمع بوضوح سار ودويّ  ،لمممكية
 ،فيا ىـ الناس يتحدثوف عف تقدـ القبائؿ وغدًا يتقيقروف ،التقدـخر تغمب طرؼ تراجع ليتيح لآل

 لعبة يجيدىا حتى الصغار. :فيليأتي دور الجميوري
ؿ القرآف الكريـ في خموتو، حتى زواؿ خطر فض ؿ قضاء أوقاتو منكفئًا عمى صبلتو، يرتّ 

 والبحث عف أبيو وأمو.  في الخروج مف صنعاءر يفكّ  ،المعارؾ التي تقترب مف صنعاء
 ،ي بفكر مشتت، ينتقؿ بيف لحظات زيارتو لتمؾ المرأة المتعجرفة وبؤس وردةاستقاـ يصمّ 

 أمو التي يشعر بحضورىا دومًا. ،صوت العظمي وحكايات عدف
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 لعدة أياـ لـ يخرج، تصعد إليو وردة، تنتظر أف يسأليا عف أميا، عم ا أثاره أو الحظو
، تراه دحرج عدة كمماتتُ  ،ه بعد مراقصتيا لمحماـبجوار يتشرنؽ بصمتو، تجمس  ،عند زيارتو لدارىـ

 تمؾ المخموقات التي تمؤل السطح. وأخرى تكتفي بمراقبة وجيو تارةً  ،يداعبيا بنظرات غير واضحة
شالو  قطع صمواتو، لؼ   ،حكايات نساء عدفى لإفي ذلؾ المساء لـ يستطع مغالبة شوقو 

القذائؼ التي تطاؿ بعض الشوارع والمنشآت مف الجباؿ  دويّ حوؿ وجيو، نزؿ رغـ سماعو 
سمؾ أقصرىا حتى كاف أماـ بائع قات باب السبحة الذي وجده  ،المحيطة بصنعاء، أزقة خالية

 توجو ليندغـ بعتمة سمسرة أبي عامر:و بتاع ربطة قات اعمى وشؾ اإلغبلؽ، 
، أيف غبت أيامؾ األخيرة؟ي حدثني إحساسي بأنؾ ستأت - ىمس العظمي وىو اليـو

إنيا تدعونا لمقتاؿ يا صديقي، يبدو  ،يصافحو، ثـ نظر في عينيو وقاؿ: أال تسمع عواء المدافع
 يخططوف القتحاـ صنعاء ىذه المرة!أنيـ 

 ىز رأسو:، نياكاً إزداد ًايتأممو ليرى وجي
سيدخموف صنعاء وال الجميوريوف فبل الممكيوف  ،ىي لعبة، ال تكترث لعواء المدافع -

 ، الكؿ كاسب باستمرارىا.تجارة .تفاؽ مسبؽاسيدحرونيـ عف جباليـ إال ب
 الضحايا مف الناس كثر! لكفّ  -
 ...جىماء والسذّ الحروب وقودىا الد   -
 أمرؾ يثير العجب!-
 !اً لف تنتيي الحرب إال إذا كاف الجميع كاسب -
 ال أريد مثؿ ىذا الكبلـ. -
 ...ما لي ولمحرب،شوقًا ألسمع تمؾ القصصأتيت  -

 قاطعو:
 دمة الميمة.اعميؾ الدور في المن -

ى عمى مصاطب ممتفتًا إلى مف تبقّ  ،حًا بيديوقاطع حديثيـ صوت شاعر الثورة يبربر مموٍّ 
 :صوتو عالياً  رافعاً  سأؿ أحدىـ فردّ  ،تحم ؽ البعض يشدُّىـ الفضوؿ .مضغ القات
دعوة القائد العاـ لكؿ   يبثّ ، يقوؿ اسمعوا الراديو زميمنا قادـ مف خط المواجية ،يا رفاؽ -

أبناء الشعب اليمني أف يتوجيوا لبلنضماـ فورًا إلى لجاف المقاومة الشعبية والقوات المسمحة 
 ييز، فيؿ ننتظر حتى يصموا إلينا؟لمدفاع عف صنعاء، وأنيـ يذبحوف الناس دوف تم

 حاً السمسرة، ارتبؾ الجميع،ارتقى العظمي إحدى المصاطب مموٍّ  تداخمت أصوات مف في
 بكفو:

الثورة والجميورية  ،أييا الرفاؽ، إنا خارجوف لمقتاؿ فمف أراد أف يأتي معنا فميأتِ -
 ونا، العزة والكرامة تستنجد بنا.تدع
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لحظات حتى لبس العظمي زي و  لـ تمرّ  «.، سنخرجسنخرج»واحد:  الجميع بصوتٍ  ضجّ 
ـ ما عميو فعمو، وجد نفسو ال يعرؼ الممثّ  ،سكري الذي يحتفظ بو عمى مشجب جدار السمسرةالع
خرجوا مف شارع السبحة، سوؽ المطيط، ىبطوا  .خارج السمسرة، يسير منقادًا عكس قناعتو ويتبع

يبربر شاعر  ،يرتفع وقع أقداميـ عمى حصىالسايمة ،عتمة السايمة، يسيروف في مجراىا صعوداً 
كانوا خمسة عشر شابًا، يتمنى الممثـ لو أف فمو  ،عميو العظمي، يسير مسموب اإلرادة ليردّ  الثورة
 أف يفر بعيدًا.، يرفض

و وصوتو يرتفع وسط الظبلـ: أال يقبض العظمي بكفّ نفسو،كمف يشعر بما يدور في 
يسمع النائموف نداء الوطف؟ كيؼ يناموف وأعداء الجميورية يتسم موف إلى مخادعيـ؟ سيذبحونيـ 

عمى كؿ كالدجاج ويستحموف أعراضيـ وينيبوف ممتمكاتيـ، كيؼ يضاجعوف نساءىـ والدـ ينزؼ 
 جبؿ؟

 يـحولمف ف المحركات أني ،اقتربوا مف جسر العرضي، أضواء العربات تعمو وتنخفض
رأى نفسو يخطو باتجاه ممؾ  عبروا تحت الجسر، ،أصوات ترتفع ىنا وىناؾ ،قتربوااترتفع كمما 

 يقتربوف مف جموع أناس كثر.، الموت
ساحة تعجُّ بطوابير الجند،  ،ؼ بيـ الصبري ليمحقوا بوأماـ البوابة تقاطروا بعد أف عرّ 

صفوؼ ىنا وىناؾ، غبار يحجب األضواء،  ،ب الغربيوأخرى تدخؿ مف البا عربات تخرج محممةً 
انتظموا في صؼ أماـ . أفراد ُيحمموف عمى عربات وآخروف يفرغوف بعضيا، مكبرات الصوت

د عرقًا كمما  ،ضابط مكم ؼ  قترب دوره.اجسد الممثـ يتفص 
ؼ وق ،(يـ سدًا فأغشيناىـ فيـ ال يبصروفوجعمنا مف بيف أيدييـ سدًا ومف خمف)دًا مردّ 

 أماـ الضابط المكمؼ:
 اسمؾ؟  -

رفع الضابط صوتو: ىؿ لديؾ ىوية؟ لـ يجب: ىيا أزؿ لثاـ وجيؾ! وقؼ الضابط  ،تمعثـ
ضابط ، سريعًا ما أشار العمى لثامو ماد ًا يده. تراجع إلى الوراء، تمنى لو أنو أمره بخمع مبلبسو

يدعو ا أف  ،يتمتـ بأدعية وتعاويذ، استكاف وتياطؿ رعب قمب ،و جانباً ئلى أحد الجنود بإبقاإ
نتظما في اما ىو ف عميو أف العظمي وشاعر الثورة كانا قد  ،يخارجو كما خارج سيدنا يوسؼ

وضع في دماغو ما عميو قولو وىو يرى مف في الطابور يتناقصوف، استعاد ىدوءه  ،طابور قريب
 ،لى الجندي باستعادة الممثـإأشار ط استكماؿ بيانات الطابور، أكمؿ الضاب .د كممات مرتبةيردّ 

مستعيرًا ذلؾ االسـ )شيزاف(، أكمؿ االسـ الرباعي  ،عًا بحم ى تنخر جسموانكفأ مزيبًل لثامو، متذرّ 
 يةأنو اليعرؼ كيؼ يصوٍّب فوىة البندق، موضحًا كوف لديو بطاقة شخصيةتا اتفؽ، نافيًا أف كيفم

ابتسـ الضابط  .لواجب يمميو عميو ضميره تجاه وطنو لـ يحمؿ سبلحًا يومًا، وأنو جاء تمبيةً أنو و 
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آمرًا الجندي بمرافقتو الستكماؿ توزيعو  ،عاً بعد أف أكمؿ تدويف البيانات المطموبة ثـ صافحو مشجّ 
 عبة الفرؽ المساندة.عمى شُ 
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 بيت بوس
 

 .المساندةعبة الفرؽ وِصَفة جندي بشُ  ،رقـ ،شيزاف ايقمٍُّب بطاقًة بيف يديو ُسج ؿ عميي
عرؼ أف مف جاء معيـ قد تـ توزيعيـ حسب مياراتيـ، فيناؾ مف لديو دراية بحمؿ السبلح، 

ع ضمف فرؽ حفاري الخنادؽ ع مع فرؽ اإلسعاؼ، وآخروف لنقؿ المؤف والذخيرة، ىو وزٍّ وآخر وزّ 
خبلؿ لحظات كاف وعدد مف أفراد المقاومة الشعبية عمى ظير عربة نقؿ  .والقبور الجماعية

ت ذاح،عاصؼ بأصوات القذائؼ ليؿٌ  ،مة بصناديؽ الذخيرة خرجت تتبع عدة عرباتعسكرية محمّ 
تجاوزت العربات أطراؼ صنعاء، يرى أفقًا يبرؽ ويومض،  ،العربة مقبرة خزيمة جنوبًا باتجاه حد ة

عربات تسرع في االتجاه  ،تزداد روائح البارود مع ارتفاع دوي القذائؼ ،تقترب العربات أكثر
المعاكس تحمؿ جرحى، لـ يكف إال أف أطفأت العربات أنوارىاوخففت مف سرعتيا، تعالت أصوات 

اقتربوا مف تجمعات سكانية ُسمع بعضيـ ييمس بأنيا قرية )بيت معياد(، ترى أشكاؿ  ،الفزع
 المباني القريبة.
و)َحِمْؿ( و)إرتؿ(، أفرغوا  وصمت العربات إلى الموقع المحدد بيف )بيت بوس( أخيراً 

 ،حركة جنود ،عربات مصفحة ،حمولة العربات في خط التمويف المحدد بداخؿ تجمعات خياـ
تيتز األرض مف  ،صعدوا بيـ ربوة عالية كانت أحد مواقع الدفاع المستيدفة مف قبؿ المياجميف
 يورييف إطبلؽ نارتحت أقداميـ وتضيء انفجارات قذائؼ الربوة ومحيطيا، تبادليـ قوات الجم

 روائح البارود.بتعطر ييب و مضاء الميؿ بالثيؼ ليُ ك
مف المتطوعيف لصدٍّ ىجـو  ةنقموا شيزاف ومجموعقد لـ يشعشع وىج الفجر حتى كانوا 

بقذائؼ المدفعيةألكثر  وىكذا يتنقموف محمٍّميف العربات بالذخيرة والبنادؽ وتارةً  ،مف جبؿ )براش(
وقد أعانيـ ، ؿ المرتزقة قيادة القبائؿ لميجـو المكثؼ لدخوؿ صنعاءيحاو  .ممتيبة تمف ست جبيا

أعوانيـ وجواسيسيـ مف داخؿ صنعاء بتحديد المواقع الحيوية لقصفيا، مراىنيف عمى اجتياح 
اشتدت المعارؾ ليسيطروا عمى عدة قرى في ضواحي صنعاء )أرِتْؿ(  .المدينة مف عدة اتجاىات

خبلؿ األياـ البلحقة تكاثرت  .لنيديف و)حد ة( و)َعِصْر(و)َحِمْؿ( و)شعساف(حتى جباؿ ا
التجمُّعات القبمية الموالية لمممكية وزاد عنؼ اليجوـ مف الجباؿ والسفوح الجنوبية والغربية، لتتراجع 
 .القوات الجميورية المدافعة إلى أرض سيمية مكشوفة، وأضحت الجبية ال تيدأ ليبًل ونياراً 

ف مف أفراد الشعب وأخذت مجاميع كبيرة بحفر خنادؽ دفاعية طويمة أعداد المتطوعي تتكاثر 
إلى تمؾ الفرؽ، وأمسى لصيؽ المواقع ليؿ نيار  شيزاف ُضـ   .وبناء السواتر الصخرية والترابية

أف العظمي في موقع إلى الغرب باتجاه )غيؿ ة في إحدى الجبيات، ويعرؼ ليمتقي بشاعر الثور 
ر اليجوـ الكبير لصدٍّ فموؿ الممكييف بإشراؾ الطيراف الذي ساىـ بإنزاٍؿ مظميٍّ خمؼ  .حد ة( تقر 

 ،كانت الخطة ناجحة .في السفوح والتبلؿكما قصفت مواقعيـ المتقدمة  ،خطوط القبائؿ المياجمة
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وسفوح  ف قواٍت جميورية تقد مت مف سفوح )عيباف( و)حد ة( لتدعـ القوات الزاحفة عمى التبلؿأإذ 
 ،ثبلثة أياـ مف القتاؿ الشرس، شوىد بعضيـ يفرُّ مخمٍّفًا عتاده وجرحاه في مواقعيـ .مواقعيـ

قصفت الطائرات تمؾ المواقع في قمـ جباؿ عيباف إلى الجباؿ الجنوبية لصنعاء ليطبؽ المظميوف 
تولي عمى مف خطوطيـ الخمفية عمى خطوط إمداداتيـ، في الوقت الذي كانت القوات المدافعة تس

 .رى أعبلـ الجميورية ترفرؼ أعمى قمـ الجباؿتُ مواقعيـ المتقدمة موقعًا بعد آخر، لتتساقط و 
جثٌث  ،سارع الجميع لمصعود، األنيف يمؤل األنحاء، فرؽ اإلسعاؼ تحمؿ مف لـ يمفظ أنفاسو

ية كر يرشاشات إنجميزية عمى قواعدىا، مدافع أم :صعد شيزاف ضمف فرؽ الحفر .تغطي المنحدر
كي ر يصناديؽ عمييا العمـ األم ،صناديؽ قنابؿ يدوية ،عدة صناديؽ ذخيرة متنوعة ،في مرابضيا

بدأ شيزاف ومف  .صناديؽ أخرى مفتوحة تبرز محتوياتيا مف بنادؽ رشاشة ومواد معمبة ،لـ تُفتح
قتمى قوف بيف ال يفرّ  ،معو بحفر القبور الجماعية، يجمعوف ما يصادفيـ مف جثث وأشبلء متناثرة

يتسابقوف عمى تفتيش بقايا  ،رةالمياجميف أو المدافعيف، يجمعونيـ مف السفوح والمواقع المدمّ 
 جميف ليجمعوا ما يجدوف مف جنييات ذىبية تممع.امبلبس جثث المي

لـ يكف غير رأس شاعر الثورة وقد خرمتو  ،وىو يحمؿ رأس أحدىـ يصرخ شيزاف فجأةً 
 لـ يستدؿ عمى بقية أشبلئو بيف أشبلء غط ت المنحدرات. ،الشظايا

بينما خضع شيزاف  ،تراجع المياجموف إلى مواقع خمفية وأخذوا يعدُّوف العدة ليجوـ جديد
تدريبات مكثفة عمى استعماؿ لمف ال يجيدوف استخداـ السبلح وأعضاء المقاومة الشعبية م

 زف قمب شيزاف باحثًا عف العظمي.سكف الح .األسمحة الخفيفة والقنابؿ اليجومية
*** 

أنو أصيب في المواجياتوأنو ُنقؿ بيف المصابيف إلى أخبروه  ،بعد عدة أياـ وصمتو أخبار
ما أف أذنوا لو بإجازة حتى حمؿ ما حصؿ عميو مف ُجعب  ،لـ يصطبر البقاء ،أحد المستشفيات

لـ  ،ساحة سوؽ البقر ،لمعتمةقادتو قدماه عبر أزقة صنعاء ا .رصاص، عائدًا باتجاه السمسرة
 ،ولـ يتحرؾ الحاج في متكئو ،«ىذا ساكف الخموة وقد عاد»لزوجيا: تقوؿ يأبو بصوت وردة 

 صعد صامتًا يحمؿ حزنًا ثقيبًل. ،روائح )الضفع( وأدخنة المواقد
يتساءؿ: كيؼ  ،ه، ضوء يتدفؽ مف بابو المفتوحلمس عمى خدّ  ،صباحًا صحا عمى ىمس

 ينظر إلى عينييا: ؟احتواه مبلؾ النوـ
 كاف الباب مفتوحًا! -

رأس الشاعر، تمؾ  ،استغرب كيؼ ترؾ الباب مفتوحًا!! عادت مناظر جبيات القتاؿ
رمؽ السطح  ،اعتدؿ في جمستو زائغ البصر، منكس النظر .سيا جمدهاألشبلء، روائح الموت يتنف  

حاوؿ أف يبدو طبيعيًا،  ،شعر بالضيؽ ،كعادتو عمى السطح مف فتحة الباب ولـ يَر الحماـ
دوف سماعو لغيره؟ ما نحف إف لـ نسمع ما يعتمؿ حولنا؟ أف  اً ليا: كيؼ يكوف اإلنساف إنسانأيس
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أشار  ،ما يرمي إليو ما طعـ الحياة دوف حكايات؟ لـ تعِ  ،أف تفقد طعـ الحياة ًامعناهتفقد صديق
 عينييا، قط بت بيف حاجبييا:يا بالجموس، ناظرًا في ل

 .!..كعادتؾ ال تود أف تفيمني -
 قاطعيا:

 وأف أسمعؾ أنت أيضًا. ،بؿ أريد وأريد -
ـَ نظراتؾ فجعانة؟ كفاؾ مجر  -  حتاف، ساقاؾ. ال تراوغ!أيف كنت؟ ول
 ألـ تسمعي باليجـو الكبير مف المرتزقة؟ كنت ىناؾ. -
 ؾ؟يتأيف بندق -
نحفر لمموتى وخنادؽ لؤلحياء، نجمع  ،جيد استخداـ الرصاصسبلحي المعوؿ، أنا ال أ -

بأصابعي كنت  .تراب المنحدراتو وُمضغًا عمى الصخور وسيقاف األشجار  الجثث المبعثرةأشبلءً 
ألتقط شظايا العظاـ، أحمؿ بقايا أقداـ، صدورًا، أكفًا، قطَع لحـٍ محروؽ مشبع بالبارود. صمت 

 ،إال القميؿ، نخرتو الشظايا، مزقت شطرًا منو ي، لـ يبَؽ منو: رأس أحدىـ أتعبنثـ واصؿ قميبلً 
حممتو مرعوبًا أف أرى الكبلب والقطط في األياـ التالية تتشم ـ األحجار، تمعؽ الصخر، بعضيا 

حتى الزواحؼ  ،حواسيا قادتيا لموصوؿ إلى تمؾ البقايا اآلدمية ،فاز بقطع لحـ وكسر عظاـ
ف يسقطوف ىـ مَ  نو ُقتؿ دوف أف أفيـ صوتو، وأكثر حزني أفّ حزيف أل .خرجت تبحث عف بقايانا

 مف يدفعوف الثمف بأرواحيـ، وغيرىـ مف البلعبيف الكبار يجنوف األرباح.
 الحمد  عمى سبلمتؾ يا بطؿ. -
 دىا الساسة ويدفع ثمنيا العواـ، أرجو أال  تكوني كذلؾ!كممة يردّ  «يا بطؿ» -
لكنؾ  ،أو مريضًا وحزيناً  ،بًل الصمتتوقعُتؾ كعادتؾ ستأتي مفضّ  ،أمرؾ اليوـ مختمؼ -

 قدًا بالحزف.تعود اليوـ مت  
ماذا تريديف مف شخص جاَلَس الموت، شاىد سفوحًا تغطييا بقايا آدمية، التقطت  -

 ت أنفو روائح البارود وطعـ الموت؟اشتمّ  ،أصابعو شظايا وُمضغاً 
. نؾ تشاركني، وأفّ وأحمد ا أ ،ال أريد منؾ شيئاً  -  لؾ نفسًا لمحياة والحديث إلي 

لقد »مؾ المناظر التي عاشيا، مرددًا: ر لتحمد ا كثيرًا أف روحو لـ تنيَ  ،تركتو لخموتو
قضى نياره يصمي حمدًا  عمى ما ىو فيو، محاواًل  ،«، لـ يعد يرىبني شيءتجاوزت ضعفي

دت عدة أصوات تتجاذبو، أف يذىب لمقابمة عا .أف يخرج باحثًا عف العظمي ،ترتيب أفكاره
مف ذلؾ  تقص  أو أف يالقاضي يوضح لو ما ىو فيو، أو الخروج مف صنعاء باحثًا عف أبيو وأمو،

أف يكوف  ،كؿ ذلؾ يمح عميو إنجازه، يشعر أف عميو إنجاز عدة أعماؿ في وقت واحد ،األعمش
تمؾ التخيُّبلت، خاؼ أف ينزلؽ في قيقو عاليًا ل .أف يكوف أكثر مف ذات ،في أكثر مف مكاف

 الجنوف.
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يدعو ا أف يكوف عمى  ،ه وقرر البحث عف صديقوأثنى عمى الرسوؿ بالصبلة في سرّ 
تصو ره في ُمت كئو  ،قيد الحياة ثـ بعدىا يقرر ما عميو فعمو، تمنى أف يكوف خبر إصابتو إشاعة

طريؽ يتمن ى أف يجده يمضغ طواؿ ال ،فض ؿ أف يعرٍّج عمى السمسرة أوالً  ،بسمسرة أبي عامر
ر أدعيتو، دخؿ تسابقو عيناه إلى المتكئات .القات صخُب ماضغي  ،وصؿ باب السمسرة، كر 

 ،دور المساعدات العربية ،القات )المخزنيف(، أحاديثيـ حوؿ اليجوـ األخير عمى صنعاء
سح منتظرًا أف يرى يمظؿ   .فيا المياجموفصناديؽ الذىب السعودي، وتمؾ األسمحة التي خمّ 

 صديقو قادمًا.
منظر رأس شاعر الثورة المخر ـ  ،خرج صامتًا كما دخؿ، لـ يتحدث أو يسأؿ أحداً 

ـ يعمف موتو. أف يسمع أحدى خشي،المستشفى الجميوري، يسأؿ مف يصادؼإلى و يبلحقو، توجّ 
 . «ةقد يكوف في مستشفى الثور  ،ال يوجد مصاب بيذا االسـ»حمد ا أنو سمع: 

* * * 
، سرير أسقطت عميو خيمة شاش واسعةاآلذاف، ة يصـّ أنيف األسرّ ،زةعنبر العناية المركّ 

أنفو منذ دخؿ  ـ وسط رائحة تحتؿّ تقدّ  «.ذاؾ مف تبحث عنو!»أشار عميو شاب يمبس البياض: 
يخاؼ أف يكوف  ،صراع أبدي مع روائح الموت ،بوابة مستشفى الثورة، عفف ممزوج بروائح اليود

ف يستدؿ عمى أقبؿ  ،، البعض تكدس أنينو بيف األسر ةةئغيره، ترد د في التقدـ. صف وؼ أسر ة ممتم
لى آخر: الباطنية، العظاـ، الجراحة. إسريره كاف اليأس قد بمغ بو مبمغًا وىو يطوؼ مف عنبر 

 إلى آخر.بالذىاب ينصحو  كؿٌّ 
الساحات الداخمية تعجُّ بالجرحى،  ،اإلسعاؼ أماـ البوابة الخارجية تزاحمت عربات

 ضجيج يتمؼ األعصاب، ممرات، طواريد.
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 وكر عزرائيل
 

لـ تكف تيمو أربطة الشاش المبق ع بدـ  ،صاحبو أشرقت عيناه بابتسامة وىو يرى وجو
جاؼ حوؿ رأسو وساقيو وأذرعو، بؿ كؿ جسمو، ولـ يتبؽ  غير وجيو المتوـر وصدره وأجزاء مف 

 ما لبث أف طغت عميو أصوات وأنيف األسر ة المجاورة. ،ساعديو. سمع أنينو الخافت
 سأؿ الممرض:

 ما ىي طبيعة إصابة صاحبي؟ -
 أوضح لو:

مما كاف، فقط ننتظر التئاـ اآلف حالتو أفضؿ  ،قت جسموقنبمة عنقودية مزّ شظايا  -
 .جراحو

 بميفة سألو شيزاف: 
 أيتعر ؼ إلى مف يزوره؟  -
 أىو قريبؾ؟ -
 زميمو في الدفاع عف صنعاء. -
 بالطبع يتعر ؼ إلى المتحدث إليو. -
 ىؿ زاره أحد؟ -
 ال!  -

 ،محتدـ، يتأممو ود كما لو كاف في جدؿٍ ثـ يصمت ليعاسمعو ييذي بكممات غير واضحة
 ،د ينظر مف مغارتي عينيوؾ رأسو المضمّ ييامس نفسو وقد أمسؾ بكفو: أرجو أال  تموت. حرّ 

 ،بكفو ث بأصابع شيزاف، حاوؿ النيوض، دو ت صرخة ألـ وىو يتياوى عمى السرير مستنجداً تشبّ 
 وقد تغيرت مبلمحو:و لى عينيإنظر 

 أأتيت متشفٍّيًا؟ ،وحيدًا يا ابف القحبة! سيأتي يوـ تعرؼ مف أناإلى اليوـ تتركني  -
 صدمتو تمؾ الكممات!

- ... 
 ال أريد نظرات الشفقة مف أحد، أخرج مف ىنا. -
 كيؼ تقوؿ ىذا؟ !أنا صديقؾ -
 تركوني! اىيا  -

 أجيش باكيًا.
 كيؼ تتفو ه بتمؾ الحماقات؟ ،أبحث عنؾ منذ أياـ -
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و أنيف ساد صمت يحفّ  ،تمتـ بكممات غير واضحة يمثـ يديو ،فاضت عيناه الغائرتاف
،لماذا أنا كفو صارخًا: أرجوؾ ال تتركني، اآلالـ تقطعني، أنقذني إف كنت صديقي األسرة. شدّ 

 أني ال أخشى الموت،لكني ال أريد أف أعيش بقية حياتي عاجزًا.دوف سائر الناس؟ أقسـ 
 ماذا تريدني أف أفعؿ؟ -
 أشكي لؾ آالمي ترد عمي  بكبلـ مدري وشيو. ،كمب لعف أبوؾ، ابف -

 عاد يمسؾ بيده: ،أدرؾ شيزاف حالتو الصعبة وقد عاد لنحيبو، فض ؿ الصمت
نؾ صديقي، أخرجني مف ىذا الجحيـ، جسمي يتعفف، إ، ألـ تقؿ أرجوؾ ال تتركني -

 .الموت يتخم ؿ أطرافي، ال تتركني، ال أحد لي
متواصؿ، لو لـ يتعرؼ عمى وجيو ألنكر أف يكوف ىو مف انخرط في عويؿ وصراخ 
 رؽ  قمبو: ،ستجداءيتفو ه بتمؾ الكممات النابيةوذلؾ اال

 .أنو يتحمؿ، ىيا أزؿ ذلؾ الشاش المتعففأشعر  ،نظر إلى أسفؿ ظيرياأرجوؾ  -
 ،مدوٍّ  ـ بحقنة تحت صراخٍ تقدّ  ،طمب شيزاف مف الممرض أف يساعده فيما ىو فيو

انسحب  ،بو تدريجيًا، سرت في عروقو مادةالتخدير ليصمت فمو وتتراخى قبضتوانخفض نحي
 وسط ضجيج صراخ وأنيف األسر ة.

خرج ىاربًا وسط روائح الموت، ركاـ األجساد عمى جانبي الممر المؤدي إلى البوابة، 
أرجوؾ ال تتركني، اآلالـ »، خرج وكممات الصبري تبلحقو: ف يصادؼنظرات حزينة ممّ 

أنؾ ر تذكّ  ،لف يفيد الندـ بعد أف ترحؿ»لفتاة العمياء يأتيو مف الماضي: صوت ا «.يتقطعن
 . أصوات مف الماضي تتداخؿ.«رفضت السعادة واخترت طريؽ الشقاء

*** 
، و عمى الطريؽ الصحيحنخرط في صبلة يدعو ربو أف يدلّ اما أف دخؿ خموتو حتى 
تصعد إليو وردة صباحًا،  ،قضاىا دوف أف يخرجثبلثة أياـ .ليسمع أنيف صديقو يأتيو ساجداً 
تنصرؼ سعيدة، يعود  ،يبادليا بحكايات مف ماضي أيامو ،يسمعيا تثرثر حكايات وحكايات

ألـ يقؿ الخالؽ الباري:  ؟لوحدتو يسأؿ نفسو: إلى متى سأظؿ أدور في ىذه الد وامة؟ لماذا أنتظر
ـُ اْلَمآلِئَكُة ظَ ) ـْ َقاُلوْا ُكن  ِإف  ال ِذيَف َتَوف اُى ـَ ُكنُت ـْ َقاُلوْا ِفي َقاْلَوْا  * ا ُمْسَتْضَعِفيَف ِفي اأَلْرضِ اِلِمي َأْنُفِسِي

ـُ َوَساءْت َمِصيرا ـْ َجَين  ـْ َتُكْف َأْرُض الّمِو َواِسَعًة َفُتَياِجُروْا ِفيَيا، َفُأْولَػِئَؾ َمْأَواُى ال أفر  مف  لـَ  ؟(َأَل
ف أوضح لو مقدار المعاناة التي لقيتيا نتيجة لذىاب لمقابمة القاضي؟ ألماذا ال أغامر با ،واقعي

 إيماني بو، سأوضح لو األمر الذي وصؿ إلى حد إعدامي!
ر أف ُيجدوَؿ ما عميو إنجازه َصَرَؼ النظر عف التواصؿ بالقاضي خوؼ الوقوع بيف  ،قر 

 ،يبلحقويسمع صوتو  ،«ما لي أحد لمعذاب، ال تتركني»يدي القتمة. صوت العظمي يستغيث: أ
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وبداًل مف أف تكوف الزيارة الثانية واألخيرة وجد نفسو يقرر  ،ر زيارتو في طريقو لمغادرة صنعاءقر 
 البقاء إلى جواره حتى يشفى.

قبيؿ غروب الشمس تجاوز زحاـ البوابة، الممر األوؿ والثاني، فناء مزيج الروائح 
لمركزة، ابتسـ لو ممرض العنبر، سألو عف حالة دخؿ عنبر العناية ا ،المقززة، أكواـ المرضى

ىة تقد ـ بخطى مرتبكة، وقؼ أماـ سرير صديقو، لبر  ،«نص نص:»و كمف يقوؿىز  كفّ  ،مريضو
مد  يده  ،مد  لو بكيس الفاكية ،نظراتو مخيفة ،ز عينيو، مبلمحو جامدةركّ  ظف أنيا لف تنتيي

 ليقذؼ بو أرضًا وىو يصرخ:
 غرب عف وجيي!!اني أريد عطاياؾ؟ إ، مف قاؿ أريد فاكيتؾ ال ،أييا الممعوف -

ىرع  .بالفعؿ كاف يريد أف يغرب ،ؿ كؿ شيء إلى عيوف وآذافتحوّ  ،صمت أنيف العنبر
وقؼ يربٍّت عمى كتؼ شيزاف في صمت، ليتغير صوت  ،الممرض يجمع ما تناثر تحت األسر ة

 العظمي إلى نحيب مكتوـ ثـ يعاود تأنيب شيزاف:
أف تغيب أيامًا، رجوتؾ أال  تتركني، ال أريد أف تجمب  ،لـ أتوقع أف تكوف قاسيًا ىكذا -

ال تحمٍّؿ نفسؾ شيئًا،  ،ي، أف تأتي دوف فاكيةبجوار أريدؾ أف تكوف  ،معؾ شيئًا، فقط تعاؿ
أحسيا  ،أزؿ تمؾ الضمادات الممعونة، ُفؾ  أربطتي سترى بعينيؾ ،جسدي يأكمو الدود ،أرجوؾ
 أرجوؾ أنقذني، أرجوؾ. ،أسفؿ ظيري، آالـ ال تطاؽ تخربش

أماـ نبرة صوتو الباكي بالخزي، تمؾ الكممات جعمتو يشعر  ال يعرؼ إال  أنو أحّس 
 ،أربطتو حينيا قرر أف يظؿ  إلى جواره، وطمب مف الممرض فؾّ  ،بالمسؤولية تجاىو

ئؿ أقرب إلى المخاط، موحمًة بسوا اعة الجراح! وجدا جرحًا غائرًا أسفؿ الظير، كو ةً ظليصرخ:يالف
 روائح ال تطاؽ. نظر إلى الممرض:، أو أنو صديد
 وماذا عف بقية جسده؟ -
 يمزمنا الكثير مف المطيٍّرات والشاش والقطف وسمفا وحقف البانسميف. -
 ذا ما عميكـ فعمو!ى -
 جرحى الحرب يستيمكوف كؿ شيء. ،مف أيف يا صاحبي، أال ترى األعداد المتدفقة -
 ما العمؿ؟ -
 ر األمر.أف تتدبّ  -
 كيؼ؟ -
 تشتري ما يحتاجو صاحبؾ مف صيدلية خارجية. -
 أنو ضابط، وأنو مف جرحى اليجـو عمى صنعاء؟!أال تعرؼ  !صيدلية -
 عنبر العناية المركزة. ،وليذا أمروا بأف يكوف في أفضؿ عنبر -
 أفضؿ عنبر!! كـ نحتاج؟ -
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 سأكتب المطموب في ورقة. -
 رصاص! ال يوجد لدي  ماؿ! لكف لدي  -
 ر األمر.رصاص! ىات وأنا أتدبّ رصاص، -

ائرة خمؼ حوؿ فخذه األيسر، عدة جراح غ بسعضبلت فخذه األيمف ممزقة، جبيرة ج
بالدـ، خيٍّؿ  (المجغور)قاـ الممرض بتنظيؼ عفف أسفؿ ظيره حتى استعاد لونو األحمر . رقبتو
طي ره ووضع مسحوؽ )سمفا( ثـ انتقؿ إلى جرح آخر، استمر بتنظيؼ  ،ظيور بعض العظاـإليو 

 جراحو وتطييرىا ولفيا بشاش، آخر ساعة ونصؼ لـ يأبيوا لكمماتو النابية وىو يصرخ شاتمًا. 
*** 

قبيؿ مغيب شمس اليوـ الثاني كاف يقؼ أماـ سرير صديقو، ما أف رآه حتى تأطرت 
 .خجمىنظرات  ،بتسامة مريحةعيناه الغائرتاف با

 أىبًل بصديقي الصدوؽ، كاف صوتو حزينًا وخفيضًا أدىش شيزاف. -
 كيؼ تشعر اآلف؟،سعيد بعودة صوتؾ الذي أعرفو -
ال يوجد ىنا غير األنيف والصراخ كما ترى، أشعر بأننا  ،ىؿ ستظؿ واقفًا؟ اجمس ىيا -

ـ التي كادت وتمؾ اآلال ،جسدي خفيفاً أشعر بئيؿ، فبل تبخؿ عمي  ببعض الوقت.في وكر عزرا
أنت ال تعرؼ أيف يذىب عقمي طيمة  ،وىذا ال يعني أف تحضر لتنصرؼ ،تفقدني عقمي قد خفتت

أرى روحي  ،أشعر بممؾ الموت يدخؿ عبر الجدراف، يحـو فوؽ األسر ة، ييبط يبحمؽ في   ،الوقت
ى الوافدوف عميو، يصطبح بأحدنا ويتغدّ ه ونحف أف العنبر مقرّ ، وأجـز في عينيو، تمفحني أنفاسو

و حمقومي، أف يسحب وأحيانًا كثيرة ال يكتفي بواحد، أتوقع في كؿٍّ وقت أف يدخؿ كفّ  ،بآخر
أنني وشييقي، وأحاييف أزفر وال أصدؽ  أنفاسي التي ما أف يقترب حتى ترتفع وتيرة زفيري

 سأستعيد شييقي.
لمحظات ثـ دخؿ عم اؿ  ،حوؿ سرير مجاورلـ يكمؿ حديثو حتى ارتفع نحيب ُمتحمٍّقيف 

 . واصؿ حديثو لشيزاف دامع العينيف:ة ميروليف بو خارجاً النظافة ليحمموا المتوف ى عمى محفّ 
نحف ىنا في قبضتو، منذ  ؟،أال ترىأرى نفسي وقد حممني عماؿ النظافة عمى محفتيـ -

 ت النظافة.دخولي لـ أَر أحدًا عاد إلى بيتو، جميعيـ ُيحمموف عمى محفا
وتنتصر الثورة وتستقر قتتالأف يتوقؼ اال ،وجو صنعاء نقيًا مف أدخنة الحروبأف أرى 

 .الجميورية
 :ويسأل ئاً ر شيثـ التفت كمف تذكّ  صمت برىةً 

أني مصاب سمعت أخباره؟! أكيد ىو ال يعرؼ  أو ،ألـ تصادؼ صديقي شاعر الثورة -
ال لكاف قد أتى مرابطًا   ي!بجوار وا 

 تماسؾ قبؿ أف ينطؽ: ،يتأممو صامتاً  ،ما يقوؿ بعد أف خنقت العبرة حمقولـ يعرؼ 
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 ...صديقنا الشاعر أعطاؾ عمره -
 .؟ صمت يتأمؿ عيني شيزاف الذي ىز رأسو:..ماذا تعني -
 ستشيد!القد -
استقرت عيوف العنبر عمييما،  ،تبعو آخر ،اقترب الممرض ،ستشيد؟ ليرتفع نواحيماا-

سريره وكأنو فقد  عففقد سيطرتو، أخذ يحاوؿ اليبوط  ،واصؿ العظمي نحيبو محاواًل النيوض
استنجد  ،ا تشرُّب أربطة أطرافو بموف الدـ،الحظتعاوف الممرض وشيزاف عمى تيدئتو ،وعيو

ء الزانية قتمتوه! بالممرض، نجحا في حقنو ليتراخى جسده ويتياوى صوتو وىو ييذي: يا أبنا
 ...أنتـ ال تعرفوف مف أنا ،سأنتقـ يوماً 
ت األياـ وقد استقرت حالتيوأضحى الممرٍّض يغيٍّر أربطتو مقابؿ حفنة رصاص لكؿ مرّ 

في إحدى  .منيا بعضٍ بالممرض  نتظمت زيارة شيزاف، يحمؿ أغصاف القات، يمدّ او  ،مرة
 ث إلى شيزاف حوؿ شاعر الثورة: مسامراتيما تحدّ 

سأحكي لؾ ما يضيء بداية ،قد تتساءؿ حوؿ سبب حزني عمى فقد ذلؾ الشاعر -
 :صداقتي بو

يرسـ خارطتو  ،عرفتو ثائرًا يحمـ دومًا بعمـ واحد يرفرؼ فوؽ أصقاع شبو جزيرة العرب
 مف العربي إلى األحمر، ومف أطراؼ الخصيب إلى بحر العرب.

ـَ إلى صنعاء متطوعًا لمدفاع عف الثورة مع ج موع قدمت مف جباؿ الضالع والشعيب قِد
ظؿ  يقاتؿ في سبيؿ انتصار الثورة والجميورية  ،ويافع والصبيحة وأبيف، لـ يُعد مع مف عادوا

تمؾ الرؤى التي كاف يدعو الجزيرة، لـ أكف أعي والكثيروف  ر دومًا بقياـ دولة تشمؿ أطراؼويبشّ 
رىـ لحدود الوىمية ىي حدود حك اـ تسيّ د: نحف شعب واحد، وتمؾ اليا مف قبؿ ودومًا ما يردّ 

مصالح استخبارات الشرؽ والغرب! نحف أمة واحدة، ومف يعمموف عكس قياـ دولة عربية ىـ 
 ولذلؾ سيستمر التخمؼ فينا والضعؼ ما دامت تمؾ الحدود الوىمية.  ،أصحاب المصالح

كنا  ،ي عبدالمغنيأخبار إذاعة الثورة باستشياد الثائر عمبو لحظات سماعنا أوؿ معرفتي 
لفت انتباىي أوؿ مرة صوتو الجيوري وىو يمقي قصيدة عف الثورة والحرية ، في)حرؼ سفياف(

والعدالة، ومرة أخرى ألقى فييا خطابًا في أحد االحتفاالت بانتصار جيش الثورة في إحدى 
ة، ولذلؾ حيف يصعد المنبر يأسر الحضور بأسموبو الرائع وكمماتو المعبر  .المعارؾ شرؽ خوالف

ويوـ أعمنت إذاعة الثورة نبأ استشياد القائد عمي عبدالمغني  (شاعر الثورةصفة )ُأطمؽ عميو 
خطب خطبة كاف مطمعيا: اليوـ استشيد أبرز ثوار الجزيرة العربية عمى أيدي قوى التآمر وأعواف 

اؿ( الذيف لنعرؼ الحقًا أنو لـ يسقط في معركة بؿ بخدعة مف مشايخ )الطي ،الرجعية العربية
خططوا مع ثوار صنعاء لمتخمص منو. استدرجوه إلى مناطقيـ تحت مبرر إقناع القبائؿ في تمؾ 

ر والمنظـ لقياـ الثورة، ولـ يكف عمي عبدالمغني إال العقؿ المدبّ  ،المناطؽ باالنضماـ لتأييد الثورة
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ب والماؿ والسبلح، ظنًا لمشايخ لخيانتو بالذىاولذلؾ أرادت دوائر التآمر أف تصؿ إلى القمب بدفع 
 يي الثورة.تنتباغتيالو س منيا أفّ 

قوات الثورة تآزرىا قوات عربية )مصرية( عقب استشياده إلى مناطؽ تمؾ القبائؿ  لتتوجو
بيدت ولـ ينُج منيا إال القميؿ، إلخضاعيـ وتأميف مناطقيـ، لتأتي األخبار بأف معظـ تمؾ القوات أُ 

أضحت تمؾ المنطقة التي استشيد فييا الثائر عمي  .وىي محاصرة في منطقة )صرَواح(
ف سبب توالي وقبؿ اإلقداـ عمى إرساؿ قوات أخرى أخذوا يدرسو  ،عبدالمغني مثمثًا مخيفًا ومرعباً 

ـ خبرة أف رجاؿ القبائؿ تجيد استغبلؿ تضاريس مناطقيـ، كما تستغؿ عدتمؾ اليزائـ، فاتضح 
نقيؿ )الوتدة( أمسى يمثؿ مقبرة لقوات الثورة. في  وأفّ  ،حروب الجباؿ فيالقوات العربية وغيرىا 

نت حديثًا سميت تمؾ األياـ التحق مف الراغبيف  عناصرىااختيار  فدائيي الثورة(، تـّ )ت بفرقة تكو 
ماـ إلييا مف أفراد الجيش واألمف والمقاومة الشعبية، وكاف الجنوبي صاحب فكرة ضناالفي 

حقت إعجابًا بذلؾ القائد الفذ الذي دومًا ما يثير إعجاب مف يستمع الت .إنشائيا وأصبح القائد ليا
وكانت أوؿ عممية أشترؾ أنا بيا أثناء تنفيذ ميمة مشتركة مع  ،إليو وبآرائو في الحرية والعدالة

تحرؾ مف صنعاء فرقة تل ،الجيش العربي لتأميف تمؾ المناطؽ التي ذاع صيتيا بعدائيا لمثورة
طريقيا مف )دار سمـ( إلى )جحانة( مف )خوالف(  ةً شرؽ صنعاء، شاق ةيمتج ،مةعات مدعّ مدرّ 

لـ تكف مف  .حات صخرية شرقاً عمى جبؿ عاٍؿ وعدة ىضاب تطؿُّ عمى مسطّ  التتمركز طبلئعي
بعد تمركز تمؾ القوات  .ربي أو تجمعات مسمحة بطوؿ الطريؽمقاومة تذكر أثناء تقدـ الجيش الع

نة مف دبابتيف وثبلث عربات مصفحة وعربتي نقؿ جنود ومواد تموينية  .أرسمت قوة رمزية مكو 
سرنا عمى أرض صخرية مستوية،  ،كانت مجموعتنا الفدائية مكونة مف واحد وعشريف عنصراً 

تى أطراؼ مررنا بعدة قرى، خرجت النساء واألطفاؿ عمى سطوح المنازؿ، و)ىقرت( الكبلب ح
أي  ىبطنا بيف جباؿ شاىقة لنتوغ ؿ في منحدرات نقيؿ )العرقوب( دوف صعوبة أو ،تمؾ القرى

اقترب النيار مف نيايتو وقد أضحى مجرى السيؿ في أضيؽ حاالتو في مضيؽ )الوتدة(  .مقاومة
لتصطؼ حولنا جباؿ عالية، أرض خالية، وجروؼ عالية، تردد تمؾ الجباؿ صدى محركات 

تدوٍّي عدة طمقات ويتردد صدى  وما أف وصمنا إلى أضيؽ مسافة بيف جبميف فجأةً  ،اعرباتن
لـ نَر أي تحركات، فقط منحدرات صخرية، أشجار تيزىا الريح، قمـ عالية، ودوّي  .انفجار قوي

وقع عدد مف  ،نيمر رصاصيـ أكثرينا ورشاشاتنا بقذائفيا لممجيوؿ لت مدافعردّ  ،رصاص منيمر
مة بالتمويف، يؿ وجريح ممف كانوا عمى ظيور العربات، شب  حريؽ في عربة محمّ الجنود بيف قت

ىبطنا نحتمي تحت عرباتنا لتصدر األوامر بخروجنا واالحتماء بالصخور وجذوع األشجار، عمى 
قمة الجبؿ األيمف  :حددنا إطبلؽ النار في ثبلثة مستويات .أف يبقى مف بداخؿ المدرعات

ـ الميؿ، ىبطنا لنتشاور عمى خطة، وفي جنح الظبلـ كاف عمى أظم .وموقعيف في سفوحو
والثانية  ،حتى موقع القمة ةً إحداىا تصعد ممتفّ  ،المجموعة الفدائية أف تنقسـ إلى ثبلث مجموعات
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كماشة عمى موقعي السفوح، لتتمركز الجماعات  بلتف اف مف طريقيف مختمفيف لتشكّ والثالثة تم
ى شروؽ الشمس، وبقية الجنود يتمترسوف أسفؿ السفوح، عمى أف الثبلث في مواقع تختارىا حت

 تبقى مجموعة فوؽ العربات لرفع أعبلـ االستسبلـ.
ذلؾ الجنوبي كاف خبيرًا بالتعامؿ مع عتمة الميؿ، كنت أنا وىو ضمف مجموعة االلتفاؼ 

قع بو عمى موقع القمة، لـ ينتشر ضوء الفجر الفضي إال وقد أخذنا مواقعنا بالقرب مف مو 
وف، يتحركوف في دعة، قرى نراىـ يصمّ  ،مدفعاف وعدة رشاشات يشرؼ عمى ذلؾ األخدود المعيف
 قريبة يخرج سكانيا بمواشييـ، دخاف المنازؿ يتصاعد.
*** 

خمؼ تتخفى وضعنا مساريف لمجموعتنا بعد أف انقسمنا إلى مجموعتيف، األولى اتجيت ل
فاجئيـ مف الخمؼ بعد اشتباكيـ مع المجموعة صخور مف جية مختمفة، والمجموعة الثانية ت

وبالفعؿ رأينا  ،وال يتـ البدء إال بعد أف يكوف مف عمييـ رفع رايات االستسبلـ في األسفؿ ،األولى
في البداية  .حوف بيا وقد وقفوا عمى عرباتنايموٍّ  ،عاتمف فتحات المدرّ  تمؾ األعبلـ ترتفع خجولةً 

بعد وقت انطمت عمييـ الحيمة، خرجوا مف خمؼ متاريس  .لـ يستجيبوا أو أنيـ ينتظروف أمرًا ما
اقتربوا مف  ،مف األعمى ييبطوف بحذر، لـ يكونوا قمة اىـ، نر تحصنوفصخورىـ وبقي قمة ي

وا بسرعة أاجالعربات مشرعيف بنادقيـ، لـ تكف مفاجأة حيف صبُّوا نيرانيـ عمى حاممي الرايات ليف
، حاوؿ المتمترسوف اليروب، لكف لييب رصاص المجموعتيف تحصد أرواحيـ مف جيتيف

رددت جروؼ الجباؿ المحيطة صدى  ،الحقيـ ليرتفع دوي قذائؼ موقع القمةالرصاص 
لوا  االنفجارات بصبّ  نيرانيـ إلعانة قبائميـ في األسفؿ، لتربكيـ نيراف مجموعتنا األولى، حو 

تيـ وأعطونا ظيورىـ، لنزحؼ بزاوية حاد ة، حتى إذا ما اقتربنا قذفنا بعدة رمانات فوىات رشاشا
انقضضنا  ،حريؽ تصاعدت سحب الدخاف وشبّ  ،ى دويُّ انفجاراتيا عمى صرخات الموتغطّ 

استشيد منا واحد وجرح  ،ىبسرعة مباغتة عمى بقايا الموقع لتدور معركة ضارية مع مف تبقّ 
 ،صيب بشظية مزق ت فك و وقصبتو اليوائيةالجنوبي شاعر الثورة الذي أُ  اثناف، كاف مف بينيما

ىبط منا مف يحمموف جرحانا، وكنت أنا مف حمؿ الجنوبي ليصعد مف تبقى مف فرقتي السفوح، 
فرضة )الوتدة(، وخبلؿ ساعتيف  ،وتمت السيطرة عمى موقع كاف يييمف عمى المنفذ الوحيد

ـ الموقع بما تبقى مف مدافعو ورشاشاتو، وكذلؾ مخزوف صعدت مجموعة مف الجنود الستبل
، ونفذت بقية القوات تمشيط الجبؿ األبيضأسمحة وذخيرة في كيوؼ ومغارات تـ اكتشافيا أثناء 

 لتصؿ إلى )صرَواح( وتفؾ الحصار عف المحاصريف ىناؾ. 
فكو وتمزؽ حبالو  كسرالشاعر قدرتو عمى الكبلـ نتيجة  ومف تمؾ المحظات فقد

كنت مرافقًا لو طيمة فترة رقوده في المستشفى، خبلؿ تمؾ األياـ استطعت فيـ معظـ ما  ،لصوتيةا
كاف ما يشدني إليو تمؾ  ،يتفو ه بو، زادت صداقتنا مف خبلؿ فيـ ما يريد إيصالو مف أصوات
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ره تعميقات البعض أو سخريتيـ مف ذلؾ الصوت الذي يصدب، فمـ يتأثر يومًا العزيمة التي ال تميف
ودومًا تحركو روح الفداء واإليثار، فتراه يتقدـ دومًا في أي ىجوـ، وتراه  ،أثناء محاولتو الحديث

 يبشٍّر بيوـ النصر الكبير.
بعد خروجو مف المستشفى نجمس معًا، ُيسمعني جديده بعد أف فقد القدرة عمى الكبلـ 

صمت  -لتتجذ ر عبلقتنا حتى كنت أشعر باندماجنا روحياً  ،ر بويخبرني بكؿٍّ ما يفكّ  ،الواضح
حتى أننا كنا نفكر بنسؽ واحد  -العظمي قميبًل لتفيض عيناه بالدموع وتضيء وجيو ابتسامة

جنازة تميؽ بمكانتو كمقاتؿ  ىؿ أقيمت لو: »عاود صمتو لمحظات،ثـ التفت -ونحمـ بنفس األحبلـ
 وىو يستعيد مشاىد األموات، محاواًل ضبط نفسو: تجم دت األحرؼ في حمؽ شيزاف «.؟عظيـ

حتى  ،ؽ بيف جثث وأشبلء قتبلنا وقتبلىـ، لنييؿ عمييا التراب في حفرة جماعيةلـ نفرّ  -
 ـ.و المحطّ وقد خرمتو الشظايا، فكّ  رأس صديقنا
ىا ىو يبذر بروحو تربة وطنو لتنمو غدًا أشجارًا ظميمة، نسمٍّدىا بأجسادنا ونروييا  -

تنتظرنا أمياتنا بما تبقى ليف مف حياة، ينسج  ،نا ليخضر  فجٌر جديد، دوف أف ُيعرؼ لنا قبربدمائ
أقراننا قصصًا وحكايات حوؿ أعمالنا، تنتظرنا مرابعنا فبل نعود حتى تعود الريح بالخبر، وال تعود 

ليشاركو  حينيا تبم د صوتو وانشغؿ يمسح دموعو ومخاطو، -... عيوننا ترى ما أحببناه صغاراً 
 مف في الممرات.ى لإينتشر العدوى  ،شيزاف نوبة بكاء جماعية سريعًا ما عم ت أفواه أسرة العنبر

استمع إليو  ،قاـ بواجبو تجاه صديقوقد أحس  بأنو  ،أف الميؿ ال يزاؿ مبكراً ظف  شيزاف 
اع حتى سف  كما يجب لمصديؽ أف يستمع، شاركو النحيب كما يكوف النحيب، تفو ه بكممات الود

ولذلؾ  ،نوبات ألـ أمسى شيزاف يتوقعيا ،الصبري رماَح كمماتو المقذعة ليطمقيا دوف أي اعتبار
 بحقنة ناـ بعدىا كجذع ىامد. وسرعة القدـو ليتعاونوا عمى تثبيتو وحقنبأشار لمممرض 
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 باب اليمن
 

عربتاف  ،قمبوخرج مف بوابة المستشفى وقد عِمقت بو روائُح وأصواٌت ومناظُر تدمي 
تجاوز الميؿ منتصفو  ،لـ يعر ضجيجيـ أي انتباه، ومجموعة مف العسكر تزدحـ أماـ البوابة

شارع باب السبلـ،  ،ر في طريؽ يسمكيا بعيدًا عف عيوف العسسيفكّ  ،والعتمة تحتؿُّ كؿ  شيء
 ،مسرعةً  أنوار عربات الجيش تمر ،كاف يسمع ضجيج تمؾ المعارؾ ،الساحة األمامية لباب اليمف

 يختار أطراؼ الشارع.
 الميؿ ومف؟  -

وقع أقداـ:  ،د مصدر الصوت، أف يتفاداهوقؼ عم و يحدّ  ،تعثرت خطواتو ،جؼ  ريقو
، الميؿ ومف؟  أأصـّ؟ رد عمي 

 ...أنا قادـ مف المستشفى -
 أتعمؿ ىناؾ؟ -
 ...كنت في زيارة لزميؿ أصيب أثناء الدفاع -
 دعنا نَر. -

 جعبة يحمميا: وىذا الرصاص؟ ،ال يحرؾ ساكناً  ،ش جيوبوتفتّ تسر بت أصابع 
 لشراء شاش وأربطة لزميمي. -
 ألديؾ ماؿ؟  -
 قميؿ جدًا. -
 أيف تعمؿ؟ ،ىاتو -
 بالمقاومة الشعبية.  -
التسكُّع في ىذا الوقت ممنوع وفي ىذه األمكنة بالذات، ثـ ما يدرينا  أفّ أنت تعرؼ  -

 بأنؾ لست متسمٍّبًل رجعيًا؟
 ...بطاقة لدي   -
 وىذا الرصاص ىؿ ىو رصاص ثورة أـ رصاص المرتزقة؟ -
- ... 
 أيف تسكف؟ ًا،تو عد إلينا غددستعااإف أردت  ،سنحتفظ بو لنتأكد-
 بداخؿ صنعاء. -
قد تقع في أيدي عي اريف ال  ،ىيا اذىب، إياؾ مرة أخرى أف تتسكع في مثؿ ىذا الوقت -
 يرحموف.
- ..!. 
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 ىذه المرة سنؤمٍّف لؾ الطريؽ. ،ال عميؾ،السوؽ ظبلـ تسير وسطيمكنؾ أف  -
يخطو بخوؼ يسكنو، صراخ أحد الحراس مف أعمى السور: أوااا أوووه! يكررىا بإتقاف 

وىكذا ظمت تمؾ  ،ووووهأ وثالث: أو قاقاقا ،ليجيبو آخر مف عمؽ السوؽ: أونانانا أووووه
تجؼ، يخرج مف ظممة السوؽ ليجد مف سار بقمب مر  .الصرخات تتصاعد مف جيات مختمفة

عميو مف عمؽ  يسمع أصواتًا تردّ  ،عدة أسئمة ثـ يصرخ بنفس نغمة حراس الميؿ ،يعترضو
أزقة تتداخؿ وأصوات ترتفع حتى شارؼ عمى  ،وثالث: بنفس النغمة ،السوؽ: أونانانا أووووه

جمس عمى عتبة الباب ثـ  ،وقؼ متردٍّداً  ،بقرع باب السمسرة أطراؼ ساحة سوؽ البقر. مضى ييـّ 
 ،وشيء يداعب شعر رأسو الطويؿ ،سمع صوتًا قريباً  ،داىمو نعاس سريع ،تمد د ينتظر الصباح

 ، ضم و إليو وواصؿ إغفاءتو.جرو صغير يتعم ـ العواء ،فتح عينيو
ـْ تطرؽ الباب؟ ىيا انيض قبؿ أف تدىسؾ أظبلؼ المواشي. رفعت  ،ىذا أنت - ـَ ل ل

 نزيؿ الخموة بات عمى حجر الباب! صوتيا لُتسمع الحاج وردة: ىذا
الحاج وردة ممدد تحت أغطيتو،  ،تحاشى رؤوس مواٍش تخرج إلى الساحة ،نيض شيزاف

، أف وكما ىي عادت روائح النوـ وروث المواشي يتصاعداف، توقع أف ينفض الحاج أغطيتو
ه، يستوي عمى دك تو، أف يشير عميو بالجموس لييامسو متسائبًل عف سبب غيابو دوف أف ينتظر ردّ 

صعد درجاتو، لـ  ،ه كعادتو عمى أف يعيش حياتو قبؿ ذبوؿ شبابوإياأف يأخذ بنصائحو مشجعًا 
البارحة، يحاور يفكر في تفاصيؿ ليمة  ،جمس قبالة السطح ينتظر ضوء الشمس ،يدخؿ الخموة

نفسو: ماذا لو أف عسس األمس احتجزوني؟ لف أذىب كما ُطمب مني، سأترؾ البطاقة 
 أو أنيـ أرادوىا رشوة! ،والرصاص وتمؾ البقش القميمة
يتساءؿ: ترى مف اخترع الحكي؟ ماذا لو أف الناس لـ يتعمموا  ،ينتظر وردة أف تصعد

ما جدوى العيش  ،يجروف أصواتيـ أو يفقدونياأصواتيـ؟ كيؼ ستكوف الحياة؟! أو أف الجميع ي
 بدوف صوت؟!

ابتسـ حيف أطم ت  ،تعكسو قباب وواجيات الدور المحيطة ،بياض ضوء الشمس يتدف ؽ
الحظ فك يا مرتخيًا يتأىب  ،أواني القيوة أو طبؽ الكعؾ، جمست صامتةكف حاممةً لـ ت ،وردة
 أمسؾ بيدىا: ،لمبكاء

 أيف صوتؾ؟  ،ليـو أنا مف يسألؾا -
تنظر في عينيو  ،كفيا عف، أبعدت أصابعو التفتت إليو، نظرات عينييا الصغيرتيف ذابمة

 فزعة:
 الحاج وردة مريض!  -

 ر أنو الحظ مكانو البارحة عمى غير عادتو.تذكّ 
 مـ  يشكو؟ -
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 لـ ينيض مف فراشو، لتجده خالتي يئف وال يستطيع النطؽ! -
 ال يستطيع النطؽ! !يالطيؼ -

رآه ممد دًا عمى دكة قريبة مف الباب  ،ىبط درجات السمـ درجتيف درجتيف ،وقؼ كالممدوغ
يسعؿ  ،يتنفس بصعوبة حتى أف تنفس شييقو وزفيره تحوؿ إلى حشرجة ،وقد وقؼ البعض حولو

جمست زوجتو خمفو وقد أدخمت ذراعييا تحت  ،يبصؽ سوائؿ داكنة ،لكأف السعاؿ سيسحب روحو
 ده نوبات السعاؿ.إبطيو، يئف لتعاو 

 ىيا نتعاوف لنقمو إلى أقرب حكيـ. -
 برأسيا عبلمة الرفض. مشيرةً  ،نظرت إليو الخالة وردة بعينيف دامعتيف

 لقد أرسمنا في طمب مداٍو يعرفو. -
 قد يتأخر فتسوء حالتو. -
 ىو جاٌر لنا ليس ببعيد.  -

لـ يستوعب شيزاف  .بارئيا صعدت روح الحاج وردة إلى لـ يأِت مساء ذلؾ النيار إال  وقد
أمر بجمر المواقد، احمر  سيٌخ مسن ف لتتصاعد روائح الشواء، راسمًا قد كاف المداوي  ،ما حصؿ

 ،شكؿ الصميب فوؽ )سنة كبده( وسط صدره، ثـ بآخر وسط ظيره، وميسـ ثالث أعمى جبيتو
اختتـ زيارتو بتبلوة  ،ساعدوه عمى تقميب الحاج وىو يدىف جسمو بمرىـ )الِفكس( مف بيف أدواتو

نصحيـ بتغطيتو وتركو يستعيد عافيتو، أوصى بإعطائو  ،عاؿٍ  سورة الكيؼ والمعوذتيف بصوتٍ 
طمأنيـ بأنيا أزمة سعاؿ وستزوؿ ووعدىـ  ،منقوع ورؽ النعناع وماء الحبة السوداء بعد غمييا

 بتكرار زيارتو عند المساء.
*** 

مف يعرفوف ب؟! امتؤلت السمسرة فْ يواسي مَ  فْ مَ  ىوٍؿ يتساءؿ: لماذا أبكيو؟ ال يدريذفي 
وجَد شيزاف نفسو في صدارة  ،وردة ال تفارؽ الخالة وردة ،زوجتو انزوت بحزنيا ،الحاج وردة

كاف يشعر بغرابة األمر بعض الشيء، يتساءؿ: أيعقؿ أنو ال يوجد  ،السمسرة يستقبؿ المعزٍّيف
 !...حتى أنا دوف أقارب،اوردة وأمي ،أقرباء لمحاج وردة أو زوجتو وردة

ثبلثة أياـ ازدحمت السمسرة بالمعزيف مف أصحاب المواشي والبيائـ والحوانيت في سوؽ 
 البقر، ألياـ ثـ أخذوا يقموف.

عادت  ،ىكذا ُينعت كؿُّ صاحب سمسرة أو متجر ،ة وردةُلقٍّبت زوجة الحاج وردة بالَحجّ 
ة وردة وىي ترى تفارؽ الدمعة عيني الَحجّ تموب حوليا وردة كعادتيا، لـ  ،تقؼ خمؼ مواقدىا
 تمؾ المراتب والمداكي الميترئة. ولذلؾ أزيمت ،مكاف الحاج خالياً 

حنقو مف  ر شيزاف بزيارة صديقو،متصوراً فكّ  السمسرةفييا بعد نصؼ شير لـ يفارؽ 
 حسـ أمره قبيؿ مغيب شمس ذلؾ النيار. ،غيابو، أزاؿ التوتُّر والتردُّد
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تصو ر عماؿ النظافة  ،وىو يرى وجيًا آخر عمى نفس سرير صديقو خفؽ قمبو خوفاً 
ال يريد صوتًا يبكيو فقداف صديقو،  ،عيوف األسر ة، أفواىيا ،التفت يبحث عم ف يفيده ،بمحفتيـ

 وقؼ محتارًا.
 أتبحث عف أحد؟  -

ة ي األسرّ ر نظره عمى صفّ مرّ  ،رأى وجو أحد األسر ة المجاورة لـ يكف قد رآه مف قبؿ
نفس العنبر، لف يموت، مف يسأؿ نفسو: لكني دخمت  ،بؿ جميعيا لـ يَرىا مف قبؿ ،المجاورة
ر الصوت: .أنيـ نقموهالمؤكد   كر 

كاف ىو  ،يمكنؾ سؤاؿ ذلؾ المريض فيو األقدـ، وأشار إلى سرير في الصؼ اآلخر -
 انكفأ يحتضنو، يقبٍّؿ وجيو. ،وجو صديقو، كاد يصرخ مف الفرحة

 د صوابي حيف وجدت غيرؾ، لماذا ُنقمت إلى ىذا السرير؟!كدت أفق -
عظاـ وجيو  ،بشرة وجيو داكنة ،رفع رأسو ليرى عينيف جامدتيف وقد زاد عمؽ محجرييما

أمسؾ شيزاف بكفو،  ،روائح عفف تفوح ،أربطتو مموثة،حولو محتاراً  دار،شفتاف جافتاف ،أكثر بروزاً 
ـَ الممرٍّض لمتّو. ،لوال يعي ما يدور حو  ،حاوؿ استثارة حواسو  قِد

 لماذا عزلتموه في الزاوية القصية؟ -
 ساءت حالتو. -
 ...لكف -
 و؟! نأيف غبت ع -
 كـ مضى عمى تغيير ضماداتو؟ ،الحؽ عمي   ،نعـ -
 يقارب العشرة أياـ. -
 رائحة عفف جراحو؟  أال تشـّ  -
 عساي فعمو؟  ما-

بؿ أضحت ُحفرًا  ،جراحو الممتيبةاستغرب شيزاف قدرة جسـ صديقو عمى البقاء، رغـ 
يوزع نظرات  ،فقط ييذي بصوت حزيف ،ض جسده، يزيؿ المتحمٍّؿ مف جراحومتحممة، يقمٍّب الممرّ 

 بمياء، أزيمت طبقات متحممة مف عمى جراحو.
دموعو قريبة وىو  ،وقميبًل مف البطاطا الميروسة جمس يطعمو بأصابعو عصيدة ذرة

كمماتو التي تخرج مبعثرة وكأنو يخابر  ،عيناف في قعري ُجبّ  ،وزاً يشعر بييكمو العظمي يزداد بر 
 أرواحًا ال ُترى.

يناـ جالسًا عمى  ،لثبلثة أياـ لـ يفارؽ العنبر إال ليجمب أطعمة مف محيط المستشفى
 حد ثو عف أشياء كاف حريصاً  ،بقية أوقاتو في الحديث إلى مريضويقضي  ،صفيح مقعد متيالؾ
 عماقو.عمى إخفائيا في أ
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عتذر لو عف غيابو. يلحظتيا أجيش باكيًا وقد انكفأ يقبٍّؿ وجيو، أخذ  ،يتأممو يحتضر
أف يأتي يـو يستخدـ ما سمع  خّش ، لـ يس مم ا يختزنوستمر يثرثر لو بعض ىمومو، ينفّ احزيناً 
يرى عماؿ النظافة يترد دوف عمى العنبر،  ،ينظر إلى وجيو العظمي، عينيو الغائرتيف ،ضده

يكتئب محدثًا  ،يحؿُّ آخروف ينتظروف آجاليـ ،يبحثوف بيف األسر ة، يحمموف جثثًا تحم ؿ بعضيا
ىا ىو في مرحمة مف مراحؿ االحتضار  ،نفسو: ال محالة سيحممو عماؿ النظافة عاجبًل أـ آجبلً 

 خاؼ منو؟أ ،فمـَ ا يدور حولو أو يميٍّز شيئاً ال يعي م
*** 

ة، وأنو وجد نفسو موت الحاج وردثو عف حدّ  :لو ا يحكيعمّ الميؿ  وجدنفسو يبجث طواؿ
عميو قصة ليمة ىروبو مف خزيمة، وكيؼ نفذ مف فؾٍّ ممؾ الموتبعد أف  عي ثـ قّص  ،يتقب ؿ العزاء

ى كؿ طيـ عموبتيمة معارضتو لوجود الجيش المصري وتسمّ  ،حبسوه بتيمة تعاطفو مع الممكييف
ما  وأنو دوماً ، أنو ضمف كتمة ليا صبلت بالسعوديةتيامو بابؿ وذىب بيـ األمر إلى  ،شيء

 بحؿٍّ الصراع بعيدًا عف السبلح. يعمف رفضو الستمرار الحرب، ويحمـ
وىكذا ظؿ  يفضفض عم ا يخفيو مف  ،حكى لو عف تخطيطو لقتؿ مف كانوا سبب شقائو

 أسرار لـ يُبح بيا ألحد غيره.
أياـ، ىاَبو أف رأى دمعًا يتجم ع في محجري عينيو، ثـ شبح ابتسامة عمى جمد وجيو  بعد

 نظرات غامضة اخترقت دواخمو، ود عو مذعورًا. ،الباىت
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 الموت بالتقسيط
 

أمسي  ،لـ يعد لي مف رجؿ، عشت طفولتي يتيمة، لكني لـ أطعـ الُيتـ إال بعد رحيمو
لـ أدرؾ  ،حياتي معو كانت آمنة ،الميؿ قمقًة خائفًة، مف لي اليوـ في مدينة تعيش حربًا ورعباً 

خطورة تمؾ الحروب إال بعد أف فقدتو، أسمع عنيا فحسب، أرى مف أصيبوا بعاىات منيا، ومف 
لوف قوتيـ العطوؼ صحيح ىو رجؿ ضرير، لكنو ذلؾ الكائف  ،تشر دوا، مف افتقروا وأضحوا يتسو 

 الذي ال تشعر في حضرتو إال  باألماف.
ترد دُت ثـ قررُت  ،بؿ أنت رجٌؿ متقمٌٍّب غريُب األطوار ،أحدٍّثؾ وأنا أجيؿ عنؾ كؿ  شيء

أف أفاتحؾ، فبل مناص لؾ مف أف تسمعني، واعمـ لو أف أبنائي لـ يخطفيـ مِمؾ الموت لكاف 
بمرض  ،بنتًا وولديف ،في شير واحد ثبلثة مرؾ، لكنيا مشيئة ا الذي أخذ ليأوسطيـ في ع

ـْ يرزقنا ا بعدىـ؟ ـَ ل  الجدري، وال أعمـ ل
ًا لؾ، وحينيا لي حؽ األـ سأكوف معؾ صريحة وأبوح بما تمن يتو منؾ، أف تقبؿ بي أمّ 

أريد أف أعيد تكي ة المرحوـ، أف تجمس عمييا  ،في األمر والنيي، ومنؾ الطاعة، وأف أعاممؾ كابف
ستسقط عنؾ أجرة السكف وقيمة الطعاـ، بؿ  ،بعد أف تزيؿ لثامؾ ىذا، أو أف تظؿ  معناأنت 

ووجيؾ الجميؿ ال تخجؿ مف لونو،  ،أعرؼ ما بينؾ وبيف ابنتي وردة ،وستكوف ىنا اآلمر الناىي
وما في  ،أنت رجؿ، والرجاؿ حم الة عيوبيا ،كؿُّ ذلؾ يميٍّزؾ كرجؿ ،وخطوط آثار الحروؽ البارزة

نعـ وستكوف  ،وجيؾ ليس عيبًا، وأريد أف أخبرؾ بأمر، إف قبمت بي أمًا سأزوجؾ بابنتي وردة
 ىذه السمسرة لكما.

لو استشرتني لنصحتؾ بأف  لكف ،عمي  اآلف، أترؾ لؾ مجااًل لتفكر ال أريدؾ أف تردّ 
ال يوجد النسبة لي ب ،ينبغي عند موافقتؾ أف تحدثني عنؾ حديث االبف ألمو ،أمر آخر .تتزوجيا

 ،وأنت أرجو حيف توافؽ أال  تخفي عني شيئاً  ،أو عف حياة المرحوـ ما أخفيو، سمني عف حياتي
 وأنا كأٍـّ سأتقب مؾ كيفما أنت أو كيفما تكوف أعمالؾ.

أف يكوف حاجًا ويجمس عمى تمؾ  ،لـ يأِت عمى ذىنو يومًا ما طرحتو عميو الَحجة وردة
أف تكوف لو وردة زوجة تمؾ التي تستميت في  ،التكي ة ليدير السمسرة،يشعر إزاءىا بعاطفة البنو ة

وىو يتساءؿ: مف بحاجة إلى حماية اآلخر؟ظؿ  يقمٍّب ، إرضائو، لكف، ىي تبحث عم ف يحمييا
 يحرٍّكو القمؽ. ،تاره، دوف جدوىيقًا يخلجأ لصبلة طويمة عؿ  ا ينير لو طر  ،األمر في رأسو

تمؾ االبتسامة الغامضة تومض مف  ،خرج باتجاه سرير صديقو المحتضر، أمسؾ بيده
 ،ارتجؼ فؤاده حيف الحظو ييزُّ رأسو ،جديد وىو يحكي ما عرضت عميو الحاجة وردة، يستشيره

ر ما قالو ثـ رفع صوتو وقد اقترب بوجيو: ىؿ تفيمني؟ ىؿ تسمع م ا أحكيو لؾ؟ لـ يرد عميو كر 
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قمؽ يضطـر  ،ؿ البقاءضر أف يعي ما يقاؿ! لـ يطُ ت، تمتـ: ىي أوىامي، كيؼ لمحبأية إشارة
 بداخمو، خرج عائدًا إلى خموتو.

عقؿ يشغؿ تفكيره ما طرحتو عميو الَحجة، اىتزاز رأس العظمي، شبح ابتسامتو، يتمتـ: أي
حواسو  ،ال ،عبقت رائحة الخوؼ مف ثنايا جسده، مردٍّدًا: ال ،أنو يعي؟ قشعريرة تسكف عظامو

 معطمة!
كما لوكاف بحاجة إلى ذلؾ البتر حتى يستعيد  ،لحياتو اً إنقاذ وبتر ساق بعممية جراحية تـّ 

ينتحب دوف أف  ،بعد أياـ يسأؿ عف ساقو بببلىة، يبحث عنيا بيف طي ات فراشو .بعض وعيو
يومًا بعد يوـ تحس نت حالتو، استعاد تمييز  ،عميو نا شيزاف شفقةً يستطيع ترتيب كبلمو، تدمع عي

تدريجيًا استطاع أف  ،رويدًا رويدًا يفيـ ما يسمع، كممات تدور حوؿ السؤاؿ عف ساقو ،كمماتو
 يركٍّب الُجمؿ ويحاور مف حولو.

 ساقؾ تعفنت. ،تأخذؾ الغيبوبةأف أوشكت الرحيؿ عنا، خشينا  -
 قي؟بسا ـلكف ماذا صنعت -
 بترىا الحكيـ ليعيش باقي جسدؾ. ،ساقؾ ماتت -
 ر بأصابعي.عأنا أش اى ،تربتولمأعيدوا لي ساقي! أشعر بأنيا ىنا أوىناؾ، لـ تمت  -
 ذكر ا.اُ  -
 أرجوؾ ال تقؿ لي أخذىا عماؿ النظافة. -
- ...! 
 ال تقنعني بأنني أموت بالتقسيط! -

*** 
تتكئ  ،وجيو، رأى وجييا، تتركو ممددًا عمى فراشوفتح عينيو بعد إحساسو بأصابع عمى 

 ،دموع عمى وجنتييا، نظراتيا المنكسرة ،يستوي في جمستو ،عمى حمؽ الباب تمعف النظر فيو
ثار الحروؽ، تمد آتركع بجواره، تتأمؿ وجيو المبيؽ ب ،تخي ميا وقد دخمت خموتو، تأممتو ممدداً 

يتسو ؿ  ،ينتظر أف تبتدره بالحديث ،ا، ابتعدتفتح عينيو، رأى وجيي ،أصابعيا تبلمس وجيو
يسأؿ نفسو: ىؿ تعاني مثمي؟ تريد أف  ،يدفعو عكس رغبتو ، يشعر بكائف آخر يسكنوبنظراتو

 تتحدث أـ أنيا تنتظر مبادرتي؟
عف رغبتو بامتبلؾ شيء  اإلنساف حيف يبكي يعبر»،ر مقولة قديمةتذكّ  ،يرى دموعيا

شعر بحزف  ،أشعرتو بالخجؿ مف نفسو، ومف أحاسيسو ،إليو ىي تدمع ناظرةً  ا، وى«عبر دموعو
 نظراتيا تعريو، تفضح ما يخفيو. ،شديد

 أزيز بكائيا يشتت أحاسيسو: ،بساقيو جثمت ممسكةً  ،نيض مرتبكًا، تقد ـ
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لماذا تعاممني ىكذا؟ كمما ظننت أنني قد فيمتؾ أكتشؼ عجزي وضعفي أماـ عتوؾ  -
خالتي وردة عرضت عميؾ خيارات كنت أنا  ،ألخرى تنصحني باالبتعاد عنؾأمي ا ،ونفورؾ
 صوت نحيبيا. خرجت وقد عبل ،لـ تكمؿ ..بينيا.

ركع عمى فراشو يفكر في ما  ،نيض لمحاؽ بيا، حاوؿ أف يتفو ه بكممات تناسب الموقؼ
برة ن ،اتياعاود االصطداـ بجدراف الخموة، تتساقط عمى رأسو، يفصؿ كمميصدى كمماتيا  ،دار

يجد  ،يتمتـ بأدعية محاواًل إزالة األلـ عف قمبو ،أف عميو التريٍّث في اتخاذ أي قراربكائيا. أحس  
سيأتي الوقت الذي أحدثيا بكؿٍّ »،مشاعره التي تعتمؿ بداخمو ،صوتيا ،كمماتيا تحتؿُّ وعيو

ع نظره إلى مف مع مغيب الشمس ىبط دوف أف يرف .،تمتـ وىو يشعر بألـ قمبو يتضخ ـ«صدؽ
أف ،الروائح تمتصؽ بأنفو، شوؽ لزيارة صديقو ،ر أماـ منصة المواقدحولو مف نزالء السمسرة، عبَ 

 يسمعو، أف يسير بعيدًا. سمع صوت الَحجة وردة:
 أفكرت فيما طرحتو عميؾ! -
 حتمًا لف أخذلؾ.  -
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 عدن
 

ظف في بداية األمر أف  ،لحظات وصولو باب المستشفى كاف ينتظره ممرض العنبر
 :حفات النظافة، وقؼ أمامو مرتبكاً صديقو المريض احتوتو م

 اآلف، ال تدخؿ المستشفى. رّ فُ  -
 لماذا؟ -
 ىناؾ مف يترب ص بؾ! -
 ص بي؟!يتربّ  -
 عسكر ينتظروف دخولؾ العنبر.  -
 ؟أنيـ أتوا بقصد البحث عنيكيؼ عرفت  -
 العناية المركزة. سألوني عف شخص ممثـ يترد د عمى عنبر -

أزاؿ عصابة رأسو تاركًا لشعره  ،جسده يغرؽ متنفسًا رائحة الرعب أفّ أحسّ  ،نزع لثاـ وجيو
ختمطت عميو الشوارع، المباني، الـ يألفو مف قبؿ،  رتخاء حتى ظيره وصدره، يشعر بعريٍّ اال

ع رزمة مف أغصاف ابتا ،الحظ الميؿ أكثر عتمةً  ،خوفاً  تشع ب تفكيره، قمبو يفرّ  ،وجوه الناس
انزوى مع نفسو يموؾ تمؾ  ،دخؿ سمسرة أبي عامر، لـ يتعرؼ عميو عامؿ السمسرة ،القات

مف ى لإأحس بشوؽ  ،كثيرة اً َمَضَغ ومَضغ أغصان ،يـ، يأمؿ أف يستعيد صفاء عقموالبراعـ بنَ 
يعتصر أحس  شيزاف بنشوة،  ،ينادمو، يمسح وجوه مف حولو، عامؿ السمسرة الذي يراقبو بوجؿ

فمو بميروس  ىذه المرة لـ يشعر بخدر ونشوة، امتؤل نو المزيد مف براعـ وأوراؽ القات،بيف أسنا
خرج مف سراج السمسرة إلى ظبلـ الشوارع  ،، لـ يدِر كـ مف الوقت مضىالقات وتكورت وجنتاه

ليو نظرت إ ،أحس  بثقؿ أنفاسو، وصؿ ساحة سوؽ البقر، باب السمسرة ،واألزقة رافعًا رأسو
 عف عري وجيو. تسألوالحاجة وردة 

 سبلـ عميكـ. -
، أخذت بيده زت في عينيومواقدىا، ركّ  خرجت مف خمؼ صؼّ  ،رسـ ابتسامة مشو شة

 وصعدت الدرج تيامسو:
 عنؾ! ىناؾ مف يسأؿ -

 :أحس بقمبو يتوقؼ عف الخفقاف
 أينيـ؟ -
 .شراً أنيـ ينووف بؾ ،لقد شعرت ينتظروف قدـو الممثـ مصاطبعمى ال -
 ليـ! وماذا قمتِ  -
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ذا بؾ تعود متنكراً ،ئاً لـ أقؿ شي - وا مف الببلد ؤ نيـ جاا  و ، نيـ مف أىمؾإقالوا !كنت قمقة وا 
 مف أماميـ! أنت تمرّ  اوى ،ني شكوؾ حيف أخذوا يتيامسوفلرؤيتؾ، راودت

 ىـ عسكر أتوا ليقتادوني، أنا ال أعرفيـ! ،حدسؾ في محمو-
 وما العمؿ؟-
اتركييـ،  ،نزلي اآلف، ال تتحدثي بشيءا،صندوقي ذاؾ أمانتؾ ،لحظتيمف  سأفرّ  -

 وحيف ترينني أمرُّ مف أمامؾ ال تعيريني اىتمامًا.
 وبميفة لـ يعيدىا قالت:

 ...فرّ  -
ـْ يأِت! قولي ليـ إنو  -ارتبؾ صوتو وىو يحدٍّثيا -أنا في خطر - إف سألوؾ قولي ل

 يخرج، وكثيرًا ما يبيت خارج السمسرة.
 فسي أعرؼ مف أنت؟ن-
، ىيا ساعديني، كوني طبيعية حيف تعوديف. -  ال وقت لدي 

طراؼ السطح، ىبط الدرجات أبعتمة حالكة، طاؼ  ،السطح مضطرباً إلى خرج 
مر  بوجيو  ،ارتعدت فرائص الحجة وردة وىي تمحظ عيونيـ تتفح صو عابرًا مف أماميـ ،الحجرية
 أةً معبّ  عبر أزقةً  ،ضطربًا وسط ساحة معتمةخارجًا،سار معَبَر الباب  ،وشعره الغزير المحمرّ 

يعرؼ مف  ،مسجد النيريف المحاذي ألخدود السايمةى لإتمؾ الميمة لجأ  .بالوحشة، ىاربًا مف نفسو
باب بيت الصبلة، سكوف، روائح بخور حمقات الذكر، زاوية قصي ة يعرؼ  ،أيف يدخمو، صرحو

ـ يردٍّد صمواتو اإلبرا أصوات جارة  ،يطرد مف جسده شعور خوؼ مؤلـ ،أوراده ،ىيميةدفئيا.تكو 
، حيف تغادر قريتنا ياسيف وآية الكرسي، وأمؾ كانت تعتز بؾأنت قاري كتاب ا وحافظ :»أمو
ردٍّد آيات كتاب ا لتُفتح لؾ األبواب المغمقة  ،تُؿ ما حفظتو في سرؾ حتى ال ينالؾ مكروها

تسير إلى مواطف »مياء زوابع الريح: صوت ع؛«القموب القاسية والرقاب العاصية وتميف لؾ
فبل  ،ستبحث عني ولف تجد إلي  طريقًا، ىي فرصة أف تختار طريقًا ال عذاب فيو، ال ندـ ،الشقاء
أف تطيعني يعني أف تنعـ بحياة »صوت سيدنا يتداخؿ:  ؛«ر طريقًا تظؿُّ عمرؾ نادمًا عميوتخت

لـ ينـ ليمتو وتمؾ األصوات تتعاقب عمى  «.، أف تعصيني فقد جنيت عمى نفسؾالقوـ ومكانة بيف
 لـ تشفع لو الصموات، حاوؿ أف ينأى بعقمو عف التفكير. ،مسامعو

*** 
ى صبلة الفجر في آخر الصفوؼ، خرج متحاشيًا النظر إلى تمؾ الدوائر التي التأمت أدّ 

عربات نقؿ سمع، عربات مكشوفة لنقؿ  ،اليمفقصد باب ،سار حتى زقاؽ )بحر رجرج( ،لمدرس
أف يسمؾ طريؽ )جحانة( مف قبائؿ خوالف إلى )زراجة( ومنيا سأؿ أحدىـ فنصحو  .األشخاص

 مف طريؽ )نقيؿ يسمح( مقطوع! راً إلى )رصابة( و)ذمار(، محذّ 
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، عدة وكراتيف ُرص ت فوؽ صفائح القازميزية امتؤلت بأكياس الخيش كنإعربة الندروفر 
ابتعدت بيـ باتجاه أرض  ،خرجت عبر أراٍض جافة جرداء ،ف فوؽ تمؾ السمعيأنفار متشبث

مفتوحة إلى الجنوب مف صنعاء، دخمت بيـ بيف آكاـ وتبلؿ ثـ جباؿ قرى )سنحاف(، يصادفوف 
 عربات في االتجاه المعاكس تحمؿ مسمحيف، وآخريف يتجمعوف ببنادؽ وأشرطة الرصاص عمى

تاوة، إثـ يتركونيا بعد  ،خاص، يبحثوف عف أشـ، يعترضوف البلندروفرأكتافيـ وحوؿ خواصرى
لتبتعد  ،تاواتيـإنيقبضو  ،لتصادؼ عدة نقاط لمسمحيف قبمييف، يسألوف تثير الغبار مف جديد مبتعدةً 

مف جديد وسط واٍد يتجو شرؽ أراضي قبيمة )خوالف( حتى )جحانة( محطة تجمُّع قبائؿ وأمراء 
تحمؿ السبلح، مف كؿٍّ اتجاه تجم عوا لنصرة مف يدفع أكثر ومف يوزع أعمار صغيرة  ،الحرب
الجميع  ،الجميع محمؿ بالسبلح ،عبرت العربة قرى الكميـ ثـ )زراجة( مف قبائؿ )الحدا( .اً سبلح
استخدموا الدواب  إلى وادي جيراف قرية  ةومف زراج .ؿ عف مناطؽ الحرب بحثًا عف غنائـيسأ

بسيميا األخضر. تيم مت أسارير شيزاف وخفؽ قمبو وتمؾ  ليـ مدينة ذماربة(، بعدىا الحت )رصا
التي ال تزاؿ رائحتيا  سأؿ عف مقياية )شمياف(، يبحث عف تمؾ المرأة ،األياـ تعود بذكرياتيا

رفضت أف تبقى معنا لتذىب باحثًا  ،تمنيت أف يكوف لي ابف بشجاعتؾ»كمماتيا:  ،تحتؿ أنفو
ىيا ال تقفوا ىكذا كاألنعاـ، جيزوا )سبار( ولدي  ،ال أممؾ إال أف أدعو لؾ في صمواتي ،عنيا

دوه بما يعينو زوّ  ،أال تسمعونني؟ انظروا ابني ما أجممو يسافر باحثًا عف أمو ،الذي يسافر وحيداً 
 انيمرت دموعو، وصوتيا يتدفؽ مف داخمو. ،«عمى رحمتو

ة التي يحفظ شكميا، تجاوز الباب وقد اتقدت خفؽ قمبو أكثر حيف وقؼ أماـ المقياي
صخب أفواه متداخؿ، فض ؿ أف يأخذ  ،حواسو يبحث عف وجييا، يرىؼ السمع عم و يسمع صوتيا

الوقت ولـ يَر غير شابيف وثبلث نساء إحداىف  مرّ  .مكانًا عمى مصطبة تشرؼ عمى المكاف
 أ وسأليا:مؾ المرأة، تجرّ تيم مت أساريره وىو يتابع ت ،سكب الميؿ غبللتو ،تشبييا

 أسأؿ عف امرأة أنت تشبيينيا؟ -
ـَ تسأؿ؟  ،مف أنت -  ول

 :باعتزاز ردّ  ،أعاده سؤاليا إلى ماٍض بعيد
 صادفت صغيرًا في ىذه السمسرة امرأة طيبة. كاف ذلؾ قبؿ سنوات كثيرة. ،سمي قمرا -
 أعطتؾ عمرىا منذ سنوات، ىؿ مف شيء أوفٍّره لؾ؟  ،ربنا يرحمنا جميعاً  ،ىي أمي -

قضى ليمتو دوف حديث مع أحد،  ،لمحت مبلمحو وقد كساىا الحزف، صمت لحيرتو
سأسألؾ  ،ىذا ابني يا مياس أمانة في عنقؾ إلى صنعاء»بروحيا تحمٍّؽ، صوتيا يترد د:  يشعر

 ي ليا.أمسى يصم ،،«، استودعتؾ ربًا ال يخيٍّب داعياً حيف تعود عنو
مف ساحة ميداف الحكومة بذمار خرج حزينًا مع خيوط الصبح عمى عربة روسية امتؤلت 

 ،يصادفيـ مرور ناقبلت جند، عربات مدرعة. تجاوزوا تبلاًل صخرية ،كعمبة سارديف، تتجو جنوباً 
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يرمؽ تمؾ البقاع كما ىي بذاكرتو، قرى تحتمي بأطراؼ  ،في)يريـ(، لـ تتوقؼ العربة كثيراً 
التي كاف قد نزليا صبيًا، لـ يستدؿ عمى  يبحث عف تمؾ المقاى ،الجباؿ، أراٍض زراعية ميممة

نشغؿ الناس ليذىبوا لمحرب، نقيؿ سمارة تغطي قممو اقاع الحقؿ لـ يعد أخضَر بعد أف  .مواقعيا
مجاميع مسمحة عمى ظيور عربات نقؿ ، (حميؿ)في مطرح  يتوقؼ ،السُّحب كما تركو يوـ َصَعده

 كبيرة ييتفوف بحياة الثورة والجميورية، قادميف مف مناطؽ إب وتعز والجنوب باتجاه صنعاء.
بطوؿ الطريؽ يبحث عف رائحة أمو، يرى ما حولو مف قرى وودياف لـ تعد كما كانت يـو 

حاوؿ  .حبيش ببياض قراىا وقد غمرتيا الخضرةة المسافريف ىنا وىناؾ، جباؿ بقايا محجّ  ،غادرىا
أف  -دوف أف يفصح عف شخصيتو -تمييز قريتو، في سوؽ )السويؽ( سأؿ بعض المتسوقيف

أف الشيخ يسكف مدينة إب في رية )المنضاح(، مف أحاديثيـ عرؼ الطريؽ إلى قعمى يدلوه 
يوفر  ،ناضمي الثورةوأضحى مف م وأصابو ثراء الحربسع نطاؽ تسمطيت  ا)المغربة( بعد أف 

 المقاتميف وينقميـ إلى جبيات القتاؿ.
*** 
ستدؿ عمى قصر الشيخ اعمى )المغربة( حتى  مكث ثبلثة أياـ في ُنُزؿ بوسط إب متردداً 

 الذي ات سع نفوذه وأمبلكو وارتفعت مكانتو.
 ،مقذي ،ـ نفسو بيا: مروعيبحث عف صفة يقدٍّ  ،نتقاـ، أف يزور دار الشيخقرر اال

ب بيايـ ،غريب ديار  سار يفكر. ...جبل 
منزؿ يجاور )جبؿ ربي(، اقترب بعيوف قمقة، الوقت بعيد صبلة العصر، بوابة سور 

تكد ست  ،فاغرة أوصاليا، أشجار تتمايؿ ليبوب الريح، باب الدار يفضي إلى طرقة مستطيمة
وقؼ يخفي  .«ضيؼ ،ضيؼ ياشيخ»أحد األطفاؿ وقد سبقو بالدخوؿ:  سمع صوت ،األحذية

بماضغي القات المتجاوريف عمى متكآت ومساند  ظكتا رعبو حيف عبر باب ديواف مستطيؿ
 مف عتمة المكاف. تأدخنة التنباؾ زاد ،متقاربة

 سبلـ يا وجيو الخير. -
عميو رجؿ سبعيني التحية لييدر  ردّ  .مف في الديوف نحو الصوت القادـ التفت كؿُّ 

مو عمى دىـ أف يصافح السبعيني، تفادى صؼ النارجيبلت، قب  أشار أح ،الجميع بالسبلـ بعده
 ،رأسو ثـ أجمسوه، أخذ مكانو بينيـ يسترؽ النظر إلى مبلمحيـ، لـ يتعرؼ عمى مبلمح أحد

شيخ الذي يشكو مف عيني ىو البيصيخ السمع، ييدروف في قضايا عدة، عرؼ مما سمع أف الس
لمعت  ،ت حكماء إب وتعز لـ تفده بشيءومنيا ضعؼ النظر، وأف وصفا ،أمراض الشيخوخة

 فكرة أف يكوف حكيمًا!! ،فكرة في رأسو
يبحث عف وسيمة لبلنتقاـ، خيط  ،الكؿُّ يحتفي بالحكيـ ،ثبلثة أياـ في ضيافة الشيخ

حذاء،لكنيـ ال يفارقونو لحظة، لمرات عديدة يشعر بشفقتو عميو كرجؿ مسف، يرؽُّ قمبو سماع 
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 ًا،اليعرؼ إلييـ طريق فخوتو الذيا  والدتو و  ،والده ومصيره المجيوؿ ،تستفزه صور األمس ،شكواه
، منب والديقسـ متوعدًا: ىو ذا مف غي   شردنا جميعًا، مف أحرؽ بيتنا ورجـ أمي بالعيبة وأراد ي 

 لف يميف قمبي ولف يفمت مف العقاب. ،قتميا، مف نيب كؿ  شيء
عر في السجدة الثانية بكؼٍّ باردة تبلمس ى كثيرًا يستخير ا، شفي الميمة السابعة صمّ 

، يمزجيا عمى الشوذبأكمؿ صبلتو، رأى نفسو يعدُّ عصارة نبات ،أنفاس حر ى تمفح وجيو ،رقبتو
أعد  ذلؾ المستحضر  ،يا قطرات مف سائؿ الصب ار، تكثؼ السائؿيلإ، يضيؼ ىادئة بالحرمؿ نار

كاف  .ويستحـ  بدمو أبيض اً وأف يذبح ثور  في قنينة صغيرة وأشار عمى الشيخ أف يخضع لمعبلج
بينما  ...«ـيحكياسيف والقرآف ال»مف خدـ وفقراء، وفقياء ليرتموا  يومًا مشيودًا، وقد دعي معدموف

، رابطًا تمؾ العيوف بقماش شيزاف يصبُّ مرىمو الشافي في عيني الشيخ قارئًا مف قصار السور
 مف فوقو:،و أسود

 د فالدواء النافع مرٌّ وموجع.تجم   ،ستشعر بحرقاف ووجع -
 ييمني الشفاء. -
ثـ أخذ  ،رؾ بإذف ا خبلؿ أياـ، سأكوف إلى جوارؾ متى استدعيتنيبصؾ يلإسيعود  -

يا حن اف يا  ،يا مف تقوؿ لمشيء كف فيكوف ،ياذا المن ة والسمطاف ،الشأفتباركت ياذا »د: يردٍّ 
يحمد ا أف  ًا،الشيخ ضرير  تاركاً ،ؿ ليصؿ مدينة )تعز(بعدىا تسم   .خرج يردٍّد ذلؾ في سرٍّه،«من اف
ال يضاىيو شعور وقد أنجز ما عميو إنجازه، يصمي  أف وضع ذلؾ  شعورٌ  ،قتصاصقو لبلوفّ 

 المتجبٍّر في طريقو.
،يتمنى قة عاليًا، يحضره العظمي ممددًا عمى سرير المرضسفوح جبؿ صبر، قرى معمّ 

 يتو.لو يعرؼ موقع قر 
وباب  الجحممية وبير باشاضواحي ألياـ يبحث عف طريؽ تقوده إلى عدف، يتنقؿ بيف 

 موسى حيث تتجمع العربات.
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 دار سعد
 

اقتادوه مع عدد مف المتظاىريف بعد أف غمرت الشوارع جماىير غاضبة لـ تَر ليا عدف 
ؿ نوافذ عموية، تتسم   :المعتقميفوه إلى معتقؿ مع عشرات اقتاد ،مكشوفة روفربلندفي، ألقوا بو مثيبلً 

شاب منزٍو بإحدى زوايا حجرة السجف يطيؿ النظر  ،أصوات صاخبة، تخفت لتتعالى بعد حيف
أف قوات االحتبلؿ اقتادتو بتيمة توزيع منشورات تحرٍّض الناس عمى مقاومة ، عرؼ يسألو ،إليو

 ىمس:  ،االحتبلؿ
 ...بلدنابالفعؿ سنقاوميـ وسنبلحقيـ حتى نخرجيـ مف ب -
 أال تخاؼ عمى حياتؾ؟ -
المحتؿ مف يخاؼ، لسنا وحدنا، الشعب كمُّو يقاومومعو األمة العربية، والسجف ليست  -

ىذا السجف مميء باألحرار، وفي كؿٍّ مرة نخرج منو أقوى، سأخرج آجبًل أـ  ،أوؿ مرة أسجف
 عاجبًل ألواصؿ توزيع المنشورات.

 ؾ الشاب تمؾ الكممات الممتيبة، سألو:ارتفعت معنويات قمر وىو يسمع مف ذل
 ما اسمؾ؟ -
 اسمي قمر. -
 مف أي ببلد أنت؟ أخمٍّف بأنؾ مف تعز! -
 أتيت لمبحث عف صديؽ. ،أنا مف صنعاء -
 صديؽ! -
 أبحث عف أمي. ،أكثر دقة -
 أمؾ؟ -
 نعـ أمي. -
ـَ أنت في السجف؟ -  ول
 أأنت مف عدف؟ -
ـَ ال نعرؼ غير ذلؾنعـ، واألصؿ أف أبي َقِدـ مف تعز  -  .وتزو ج بحضرمية، ومنذ َقِد

 قؿ لي ما حكايتؾ؟
 حكاية مممة البف يبحث عف أمو منذ سنوات. -
قتني -  ىيا أسمعني.  ،شو 
تعذ بت في  ،فييا أنا يا أخي ال أعرؼ أحدًا ىنا، وىي المرة األولى التي أنزؿ عدف -

ثـ  ،متشعٍّبة مف تعز عبر وادي ورزاف الطريؽ حتى وصمت عدف بعد أف سمكت مع ميربيف طرقاً 
 قرى لحجية، حتى وصمت إلى الشيخ عثماف. ،واديعقاف ومنو عبر جباؿ الحواشب وودياف ردفاف



219 
 

ـَ لـ تسمؾ طريؽ الناس؟ -  ول
وأف سبلطيف  ،ف اإلنجميز يمنعوف دخوؿ سكاف المناطؽ الشماليةإفي تعز يقاؿ  -

العبادؿ والحواشب قد وضعوا نقاط تفتيش تنفيذًا ألوامر االحتبلؿ، وأف عساكرىـ يتعب ثوف 
تعرفت عمى مجموعة تشتغؿ في تيريب السبلح ومف يرغب الوصوؿ  ،بالمسافريف وقاصدي عدف

 نجميز.عدف لمقاومة اإل إلى
 كيؼ ىي أحواؿ تعز؟ -
ي متقد، صور ناصر في كؿٍّ مكاف، عمى جدؿ ثور  ،بيرتني تعز، مدينة ال تصمت -

 ، لتردّ «ال رجعية وال استعمار»عمى سياراتيـ. ترى الجموع تيتؼ: جدراف المقاىي، في متاجرىـ، 
قة بصنعاء ، األفواه والعيوف معم  «رمف أرض األحرا ،بر ع بر ع يا استعمار»عمييا جموع أخرى: 

بالشباب تتجو شمااًل  ساحات ومياديف تعز مواقع لتجمع الثوار، عربات نقؿ كبيرة تكتظُّ  ،وعدف
حينيا عرفت أف  ،وجموع تحمؿ التبرعات والسبلح لتعبر بيا عدة مسالؾ حتى عدف ،نحو صنعاء

 طريؽ إلى عدف ليست طريقًا واحدة.ال
دار سعد ومنارة  تراءت لنا مباني ،اقتربنا مف الجبؿ المحاط بالبحر مف كؿ جانب

حرشية حتى أطراؼ أحياء دار  لنتفرؽ مجموعات مجموعات نسير وسط كثباف ونباتات ،الياشمي
)باالت( التمباؾ والمنسوجات  ،بدو عمييـ العجمةت. شوارع متربة، ومباٍف متيالكة، أناس سعد

 ،الجماؿزحاـ عربات صغيرة وكبيرة وعربات تجرىا  ،وبراميؿ الكاز وسمع أخرى عمى األرصفة
منازؿ صغيرة ميترئة مف الصفيح والطابوف، أطفاؿ عراة، نساء مت شحات بالسواد، ساحات واسعة 

 تممؤىا أحراش وأشجار تتمد د عمى األرض السبخة.
ومف يوميا وأنا ميمـو  ،ت يومًا مف الموتأمي التي فرّ  ،مف ىناؾ بدأت أبحث عف أمي

 شارع السيسباف. فأؿ عبالبحث عنيا، وليذا تركت مف جئت معيـ ألس
 الشكمة؟ -
 مرأة تممؾ جميع حكاياتيف.اعف  باحثاً نعـ، -

ره لي العظمي، بؿ منازؿ متداخمة، وجوه تطؿُّ مف ىو ليس شارعًا مستطيبًل كما صو  
ما أف رأينني حتى أخذت كؿٌّ منيف تستعرض  ،نساء بمبلمح مستيمكةأبواب، تتفر س المارة، 

تيت ألياـ ألخرج بعيدًا نحو  ،عت بابتسامات ميتةتبرز مفاتنيا بأشكاؿ فاضحة،وجوه تقن   ،فنونيا
ي أجد مف تمتمؾ )الشيخ عثماف(، ىناؾ حوؿ جامع النور والياشمي، قضيت أيامًا أتردد عمٍّ 

 حكاياتيف.
*** 
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دخمت عدف مف نقطة رقـ ستة بعد أف أدخموني غرفة في مبنى ممئت جدرانو بصور 
 ،عمى صفحات ُممئت ببياناتي، كاف األمر معق دًا بعض الشيء أسئمة، وبصمتُ  ،مطموبيفكثيرة ل
 مف العربات وأكواـ البشر تحت حرارة شمس ال تطاؽ. اً فًا كثير مخمّ  عبرتُ 

 ،مدينة عرفتيا ، ىي ال تشبو أيمدينة عجيبة ىي عدف، تحرسيا الجباؿ ويغسميا البحر
مشاة يسيروف وقد أعطى كؿُّ فرد  ثافة دوريات اإلنجميز،أكف أتصور كلـ  ،عنقود مدف لؤلؤية
كريتر بشوارعيا وجباليا المحيطة، حافة حسيف  ،ييف فوىات بنادقيـ لممارةظيره لآلخر، موجّ 

صميت في العيدروس، أدعوه أف يعينني في غربتي  .والطويمة، ىي كما حدثني عنيا صاحبي
 ،وأماناً  شذى روائح البخور مؤل نفسي سكينةً باكيًا ثـ دخمت مربع الضريح،  وتشردي، ركعتُ 

موالنا أبي بكر في إغماض عينيًّ متمتمًا بأمانَي بكسوتو الخضراء، قم دت المحيطيف تمم ست 
خشيت أف تكوف قد ضم ت بيف  ،خرجت بمحاذاة مقبرة القطيع .، ثـ ود عت حضرتوأرجو تحقيقيا

يا تشير إلى ؽ حيف رأيت أصابعسألت امرأة سمراء )مشيدرة(، لـ أصدّ  ،ترابيا مف أبحث عنيـ
الشمس تقترب أكثر مف مثواىا، أكاد أختنؽ  ،«...ةىناؾ بيت الَحجّ »وسط صؼ مف األكواخ: 

في البدء ظننتو  ،أنصاؼ عراة تحم ؽ صغارٌ  ،وأنا أقؼ أماـ بقايا سور مف قش وكراتيف وصفيح
اؿ»أحدىـ سألني:  لكفّ  ،ر الحروؽ ولونو الفاتحوجيي الذي يمفت أنظارىـ بآثا عرفت  ،«؟أنت رج 

 لآلخر. مني دوماً أنو شعري الطويؿ الذي يقدّ 
تمنيت أف تكوف  ،صعقني لرؤيتيا ، كبرؽٍ ةاقتربت امرأة تيشُّ الصغار بذراع معروق

تسى وجو صغير لقامة نحيمة متماسكة، عيناف المعتاف، نظرت إلي  وقد اك ،خازنة الحكايات
 وجييا بالغضب:

 وأنت، ىيا اذىب في حاؿ سبيمؾ. -
 سبيمي أنت. -
 :بابتسامة لتزداد طي ات تجاعيده عوج  فميا الصغيرا،رت مبلمحياتغيّ 
 ماذا تعني؟  -

 :،حاولت أف يكوف صوتي ىادئاً كاف صوتيا عدائياً 
 دل ني عميؾ صديؽ! -
 أي صديؽ؟ -

خائفًا مف أي كممة قد تصدر عني  ،تعاطفياتفكيري ييروؿ، يبحث عف طريقة لكسب 
جابة: يبدو أنؾ غريب، ماذا تريد؟ ىدأ صوتيا لكنيا أعفتني مف اإل،لتجعميا تتركني وتمضي

 ما اسمؾ ومف أنت؟ ،وتغيرت مبلمح وجييا: اقترب
صمتُّ أفكر  .أحسست بأف ا يرعاني وأف تمسُّحي بكسوة العيدروس المطرزة قد باركني

 دثيا بيا:في كمماٍت أح
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 أنا مف جباؿ بعيدة، صم يت في العيدروس ودعوت لؾ! -
 :بتسمت لكمماتيا
 ؟...دعوت لي!! مف أيف تعرفني حتى -
-  .  مف صديقي الذي كاف يستمع لحكاياتؾ ذات يـو

ال  ا  ىيا و »، زعقت بكؿ ما أوتيت مف صوت: ع األطفاؿ حولنا، نسوة الجوار، مارةزاد تجمُّ 
ناس »راعي نحو الداخؿ: تراجعوا قميبًل ليزداد عددىـ، فاجأتني بشدٍّي مف ذ ،«أىّشكـ بالعصية؟

منحدر صخري عمى أطرافو مساحة رممية حوؿ كوخ كرتوني،  ،ساحة غير مستوية«. ما يستحوا
 أجمستني، وجوه تتابعنا مف خارج السور: .عريشة متيالكة كما وصفيا ذلؾ العظمي

 يعة ما يقدروا يتركونيا، ىيا ماذا تريد؟ اتييـ(، ىاذي طبما عميؾ مف )أم   -
إلى تمؾ المحظة كانت كمماتي تبحث عف موطئ قدـ، تخشى االنزالؽ، حاولت أف أبدو 

 قسمات وجييا بدت مألوفة:  ،بابتسامة عطوفة
نكما كنتما إقاؿ لي  ،خذي ىذه الدراىـ المرسمة لؾ ممف حدثني عف طيبتؾ ،أوالً  -

 يأتي إليؾ كؿ  جمعة تحكي لو حكاياتؾ.تتناوالف اإلفطار معًا، 
 ،ىامس مسيطرًا عمى ابتسامتي، بينما أخذ وجييا يتأط ر بابتسامة باىتة أحدٍّثيا بصوتٍ 

ذراعييا  فاجأتني فاتحةً  ،يا األسفؿ يتراخى، عيناىا تشع اف بفرح غريب وىي تنظر في عينيوفكُّ 
 لتضمني إلييا وىي تبكي ضاحكة:

 أىو بخير؟ ،لقد فقدتو منذ سنوات ،صدقت ،العاصي إذًا أنت تعرؼ ذلؾ -
 .بخير -
 أيف يسكف؟ -
 ويسمٍّـ عميؾ. ،ىناؾ في الجباؿ العالية -
 لكف ماذا تريد أنت؟ ،الحمد  ،الحمد  -
 ال شيء، غير أني أبحث عف امرأة، ىي أمي. -
 أمؾ؟ -

 ثـ قالت: خوتي. صمتت قميبلً إوصفات  ،أخذت أشرح ليا صفاتيا
سمع ىناؾ امرأة تشابو ا.مرت مف شارع السيسبانستتعب حتى تعثر عميياقد كانت  إف-
اإلنجميز يدوٍّروا  ،ىا منذ مدة طويمةصفات مف ذكرت، ىي ىنا حولنا في عدف لكني لـ أرَ صفاتيا 

 ،بعدىا، ولذلؾ تتخف ى مع مف يتخف وف خوفًا مف السجف، أنا أعرؼ مف اشتغمف معيا قبؿ سنوات
 ؟...قطعت حديثيا لتعاودىا حالة الشؾ: لكف كيؼ تتقبميا وىي ...قد يد

 ىي أمي. -
 يا شرًا؟بأمتأكد مف أنؾ ال تنوي -
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 قطعًا. -
ف وجدتيا أمؾ -  .؟ ..وا 
 أكوف قد انتييت مف ىٍـّ البحث عنيا. -
ف لـ تكف ىي؟ -  وا 
 يا يثقؿ كاىمي.يظؿُّ ىمّ  -
 سأساعدؾ إذًا، لكف بشرط. -
 ما ىو؟ -
 كاف. كرني أليٍّ أال  تذ -
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 نساء الشكمة
 

دخمت ،عربات مسمحة وراجمة تجوب الشوارع ،في اليوـ التالي ذىبت بي إلى )المعبل(
كانت وجيتنا  .فمـ توضح ئاً حاولت أف أفيـ منيا شي،لتخرج متيممة المبلمحرات، العما ىحدإشقة ب

بمشقة أوصمتنا عربة أجرة بعد أف أقفمت قوات االحتبلؿ الشارع الرئيسي بحثًا  ،الثانية )التواىي(
 ألقوا بقنبمة عمى إحدى دورياتيا.عف مقاوميف قيؿ إنيـ 

، منزؿ في حضف جبؿ، امرأة ذات مبلمح ىندية تجاوزت العقد الثالث تتحد ث إلينا بحذر
طمبت  ،نا عربةمستقماومف ىناؾ  ،كريتروعمى الفور عادت بي ذات المبلمح اليندية إلى الميداف ب

عربات مسمحة تجوب الشوارع،  ،مف السائؽ التوجو إلى الشيخ عثماف وبالتحديد أماـ جامع النور
صبت ني ثبلثة شباب بابتسامات عريضة عمى عربة أجرة أخرى،عُ وأماـ مسجد النور تركتني ليقم  

 خم نُت أف تكوف في أطراؼ الشيخ أو أبعد قميبًل.عيني  بالقوة ليقتادوني إلى أحد المنازؿ التي 
وضعوني تحت حراسة شابيف في  ،جّو أسري تقميدي ،ناثا  منزؿ بحوش كبير، ذكور و 

أسباب بحثي عف  ،سألني عف تمؾ التشوُّىات التي بوجيي ،جاء مف يحقؽ معي ،غرفة منعزلة
مي طيمة سبعة أياـ ليفاجئني في لـ يتغير كبل .بالجبية القومية ،ميزجصبلتي باإلن ،تمؾ المرأة

بيضاء  ،شعر متيدٍّؿ عمى كتفييا ،اليوـ الثامف حضور امرأة نحيمة وطويمة، ليا عيناف ذابمتاف
 في البداية لـ أفيـ األمر حتى قاؿ لي: ،البشرة

 ىذه مف تبحث عنيا. -
 قمت لو متمعثمًا: ،بًل نظري بيف عينيو وذاتياانعقد لساني، منقٍّ 

 ف أف تكوف أمي.ىذه أصغر م -
 ما قمتو غزاًل! معتبرةً  ،إلي  بخفر أنثى ابتسمت ناظرةً 

لقى عمي  محاضرة عف الوطف وعف حاجتو لنضالنا في سبيؿ تحريره مف االستعمار أ
 .االنضماـ إلى صفوفيـ )الجبية القومية(بوأعوانيـ، اعتذر لي وطمب مني التفكير 

وبصعوبة ُعدت أتنقؿ بيف الشيخ  ،المتاجر خبلؿ أياـ ُشم ت حركة المواصبلت وُأقفمت
 ،واجيتني بشتائـ صارخة حيف زرتيا، شاركتيا جاراتيا وقد خرجف بالعصيٍّ يبلحقنني .وعدف

ىبطت فكرة أف  ،أتضر ع أال  يتخم ى عني ،أناجيو ،لجأت إلى مسجد العيدروس، يكاد قمبي ينفجر
 أغامر وأذىب إلى امرأة التواىي.

 ،، زدت ببلدةً «خرىسأدعو البوليس إف عدت مرة أ»:بابيا صفقتو بقوةحيف أطم ت مف 
لـ تعد تيمني  ،ى عني، سرت راجبًل تحت سوط شمس الظييرةتخمّ قد كنت عمى يقيف مف أف ا 

نفسي أو نظرات الجنود اإلنجميز مف عمى دورياتيـ أو سواترىـ عمى نواصي الشوارع ومف أسطح 
ىبطت مرة أخرى  ،تيش المنتشرة حتى صعدت باب عدف )العقبة(أعبر نقاط التف ،بعض المباني
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خرجت يائسًا أسير في  ،كريتر، صميت كثيرًا في مسجد )باذاف( أرجو ا أف يرعاني ويرشدني
ة تتسو ؿ أصحاب الحوانيت، لـ أكف أتوقع أف أراىا أزقة سوؽ الطويمة، تواريت حيف رأيت الَحجّ 

دتيا حتى  تبعتيا إلى شارع فرعي، لـ يكف إال أف أركع أماميا راجيًا  ،يبلً بتعدت قماتتسوؿ، ترص 
أستعطفيا، ويا لحظي الجميؿ حيف رفعت وجيي بيف كفيياثـ ىمست: ىيا ابتعد اآلف حتى ال 

 يرانا أحد معًا، اسبقني إلى ضريح العيدروس سألقاؾ ىناؾ، ىيا قبؿ أف يمحظنا أحد.
الكؿ  ،رجاؿ ،نساء بصغارىف ،حوؿ الضريح ، رابطتلحظتيلـ أد خر وقتًا، اتجيت مف 

 وجدت نفسي أبكي.،البعض يبكي بحرقة ،ح برجاء قضاء الحاجة، يتوس موفيتمس  
وضعت  ،ىا كما لو كنا ابنًا وأموبجوار تنحينا جانبًا، أجمستني  ،كؼٌّ تطبطب عمى كتفي

 ىمست: ،بيننا جريدة قديمة عمييا أقراص خمير
 باألمس مف أماـ بيتي.كاف عمي  أف أطردؾ  -
 لماذا؟ -
 سأكوف معؾ صريحة، أنا أعمؿ معيـ. -
 مع مف؟ -
 معالجبية القومية. -
 عمميف في الشكمة مع اإلنجميز!تنؾ إلكف صديقي قاؿ لي  -
 كاف ىذا زماف.  -
 ف شحاتة!واآل -
 ضرورات العمؿ؟ -
- ...! 
 تمؾ المرأة ليست ىي مف كنت أقصد أف تراىا! -
 يأتوني بأخرى؟لماذا لـ -
فيي اليوـ مطاردة ومطموبة مف  ،المرأة التي أظنيا أمؾ مف الصعب الوصؿ إلييا-
بعد أف ضبطيا البوليس تمارس الدعارة  ، مكثت قبؿ سنوات في سجف المنصورةحتبلؿسمطات اال

 فكثير ،حتبلؿضمف مناضمي الثورة ضد اال إال أنيا أطمقت بعد أشير لُتعد   ،خارج حدود القانوف
مف كانوا في سجوف االحتبلؿ ُعدُّوا مف الثوار. ولذلؾ ما إف أطمؽ سراحيا حتى احتوتيا خبليا 

مع الثوار. ولذلؾ ىي في حماية الجبية القومية وأحد  المقاومة وأضحت بعد خروجيا أكثر حركةً 
 عناصرىا اليامة.

 وتمؾ اليندية طردتني.-
 أعمـ بما حصؿ. -
 ما الذي يجري؟ -
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 لقومية وجبية التحرير.صراع بيف ا -
 صراع؟ -
 صراع مميت لفرض وجود. -
 .؟..وأنت-
كؿُّ  ،نيةواىي عدنية، والبدو والجبالية عدأنا قومية عدنية لـ أعد صومالية، وامرأة الت -

 .مف يعيش في عدف عدني
 ما حكايتؾ؟ -
 أي حكاية؟ -
 ...مف يراؾ -
 عديمة الحيمة. ،شحاتة -
 ...وقومية -
ـَ ال  -  تنضـ  إلينا؟وأنت ل
 ثني ذلؾ الصديؽ أنؾ تعمميف مع اإلنجميز.حدّ  -
ىي حكاية ال بأس أف أىامسؾ ببعضيا، فالفضؿ يعود لذلؾ الصديقالذي حكى لؾ  -
، ىو مف أقنعني أف أنو كاف السبب بما أنا فيو اآلف، وأظنو لـ يكمؿ، ولـ يحِؾ لؾ حكاياتي

متسوالت، مشردات مف كؿ  ،يف مف الشوارعننتشمو نساء يمتقطونيف مف الشكمة،ي ،بالمقاومة ؽألتح
فقط جمعيات ونقابات  ،فلـ يكف في ذلؾ الوقت جبيات تتقاتؿ فيما بينيا كما ىو اآل ،مكاف

ضحؾ كثيرًا  ،«لكني كبيرة»إحداىا. رفضت يوميا فكرتو بحجة  وأندية متضمنة، ىو كاف في
، «، تعالي اسمعي ثـ لؾ الخياريمؾأنت فتاة شابة تحت جمد مست ،أنا أعرؼ جوىرؾ»وقاؿ لي: 

نت جبيات المقاومة أمرونا بترؾ ممارسة حيف تكو   .يوميا أمسيت ضمف جماعات كبيرةومف 
وا لنا إعانات شيريةنأف نتسوُّؿ أو  ،الدعارة صمتت  -وتسألني كيؼ؟ ،بيع بعض الكماليات، وأقرُّ

لكف لماذا عمي  أف أحكي ذلؾ؟ صديقؾ يمكنو أف يحكي لؾ،  -قميبًل ليكتسي وجييا بمبلمح جادة
مني ومع ذلؾ عمّ  ،رغـ أنو في سف أوالدي لو كاف لي أوالد ةمتقارب ياه في سفٍّ ا  كنت أشعر بأننا و 

عدنيتي، أعيش بكرامة  ،ميؿ لمجباليةأجعمني  ،الكثير، عشت معو أيامًا جميمة بجماؿ روحو
 ولذلؾ تراني امرأة غريبة في كؿٍّ شيء.

 
في ذلؾ اليوـ تركت الحجة وخرجت مف مسجد العيدروس بعد أف أعطتني عناويف عدة 

 ،طرقت أبواب: أثيوبيات ،عمي  أال أذكر اسميا تحت أي ظرؼ نساء، شارطةً 
 ،حي عدفمانيات وىنديات في أحياء ومدف وضواعُ  ،عدنيات ،حضرميات ،جباليات،جيبوتيات

 أف أضحى ضريح العيدروس ممتقانا. أعود أللتقي بيا بعد
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 ، أذكر اسميا تحت أي ظرؼني عمى عنواف امرأة جديدة، تكرر نفس الشرط أال  تدلّ 
خبلؿ بحثي عرفت أف عدف متاىة بتكوينيا، وأنيا  .وىكذا ألشير أنتقؿ مف امرأة إلى أخرى

خذت ، ألـ أعد أفكر في الرحيؿ منيا ،عدف واحدة. أحببتيا واستقر عشقي ليا تعدنات وليس
ة اندلعت مظاىرة لـ أَر بيت الَحجّ ى لإوفي طريقي  ،أفكر بالجبية القومية، أف أقبؿ ذلؾ العرض

حصار المدينة، ولحظات كنت أىُـّ بعبور ميداف الساعة  وتـّ  ،مثيميا في شوارع كريتر في حياتي
 ،تيا تدفقت الجماىير إلى الشوارع مف جديد وارتفعت ألسنة الميب وزوابع الدخافبكريتر، لحظ

ال  ،ألجد نفسي دوف سابؽ تخطيط وسط تمؾ الحشود أبدأ نضالي الذي ُوئد ،زخات الرصاص
كما  ذاأن ا، وىحتبلؿ اإلنجميزي وأكمؿ بقية حياتي فيياأعرؼ إال  أني مف عدف وسأناضؿ ضد اال

عد أف حاصرت المدرعات وعربات االحتبلؿ وقطعت الشوارع رأيت العشرات ب .ترى في زنزانة
 قيؽ.يتساقطوف قتمى وجرحى، والمئات يقتادىـ جنود االحتبلؿ إلى المعتقبلت وأماكف التح

 ابتسـ: ،ذلؾ الشاب أطاؿ النظر في قمر حيف صمت
غريب  يوحي بأنؾ ،ىيئتؾ بيذا الشعر المسترسؿ، بوجيؾ األحمر المميء بالخطوط -

 لكف االحتبلؿ جعؿ الحياة فييا جحيمًا. ،عف ىذه المدينة، ولـ أستغرب أنؾ وقعت في حبيا
ىي مدينة مدىشة وتستحؽ أف يقاتؿ اإلنساف مف أجؿ حريتيا، لكف ياصاحبي  -
 ...مف أسيمواىـ أف اإلنجميز ال عمينا أف ننكر  ،اإلنجميز

 صرخ ذلؾ الشاب وقد وثب ممسكًا بخناقو: فجأةً  ،لـ يتركو يكمؿ
دوف اال -  ...حتبلؿ، يروٍّجوف لفضيمة العبوديلـ يبَؽ إال أنصاؼ الرجاؿ يمجٍّ

ىرع البوليس بعد أف أخذ بعضيـ يدقوف بأكفيـ  ،تدخ ؿ بعض المعتقميف لفضٍّ االشتباؾ
 صفيح وقضباف الباب.

حققوا معيما، أخفى كؿٌّ منيما ما تفو ه بو ثـ ُأخذت صور  ،اقتيد االثناف خارج الزنزانة
 ،، بصمات عمى أوراؽ التحقيؽ وتعيدات بعدـ العودة إلى عدفاُممئت األوراؽ بأقواليم ،اليم

لمح قمر عمى وجو ذلؾ الشاب ابتسامة مبيمة ونظرة غامضة  ،لُيفصبل في زنزانتيف مختمفتيف
 تقاؿ.ف االعيوىـ يقتادونو بعيدًا عف زناز 

لـ  ،صبيحة اليوـ التالي أخرجوه مع مئات المعتقميف إلى ساحة السجف، ُصفُّوا في طوابير
يصدؽ أنو سيخرج مف السجف، بحث بيف مئات وجوه الطوابير عف ذلؾ الشاب الذي تشاجر معو 

ىو مف المتعاونيف، يظؿُّ يتنقؿ  ،ذلؾ ال يفارؽ السجف»حد مف كاف في زنزانتو في أذنو: لييمس أ
نخرت تمؾ الكممات بدنو، يمتفت شمااًل ويمينًا فبل  ،«زانة إلى أخرى ومف عنبر إلى غيرهمف زن

 يرى إال طوابير المبعديف ودائرة مف جنود االحتبلؿ تصوٍّب بنادقيا، وتمؾ األبراج.
عبرت بيـ  ،أصعدوىـ عربات نقؿ كبيرة، خرجت في قافمة طويمة تحفُّيـ عربات مسمحة

 ،الشيخ عثماف ثـ أراضي العقربي وصبر حتى الحوطة غربًا إلى آخر نقطةشوارع المنصورة و 
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شغمتو مبلمح ذلؾ الشاب  .حيف بسجف مؤبد لمف يعاود الكر ةأنذروىـ بعدـ العودة إلى عدف، مموٍّ 
، يتذكر تمؾ «متعاوف»وجيو فيتبعثر المشيد، مردٍّدًا: يحاوؿ جمع أجزاء مف  ،طيمة الوقت

لقد كشفت كؿ   !صرخ: يا لببلدتي ،و عف الصومالية وأشخاص آخريفالحكاية التي سردىا ل
 شيء!

غادر أكثرىـ  ،مشاعر متناقضة احتمت نفسو وقد ُأبعد مف عدف، رآىا حممًا يتوارى بعيداً 
في القرية ظمـ الشيخ  :إلى مناطقيـ بينما قمر فقد إحساسو باختيار أي اتجاه، مستعرضًا حالتو

 وعدف تطرده! ،رصدوف ظيورهصنعاء العسكر يت ،ينتظره
ر رأيو في كاف متحمسًا ليغيٍّ  ،وا في النقطة أف يسمكوا العودة إلى عدفتشاور مع قم ة تبقّ 

وصمت قميبًل ثـ رفعو مرة أخرى: تركت لكـ جزءًا مف  ،المحظات األخيرة، رفع صوتو: وداعة ا
 قمبي ىناؾ، حّسكـ عميو.

*** 
ؽ إلى صنعاء، وأخرى ال تاعدة أرواح، إحداىا تش نعاء سكنتوطواؿ أياـ السفر إلى ص

 .تبدأ فيو مف جديدبعيد مكافٍ إلى وروح تتوؽ  ،تود العودة إلييا، وثالثة في حزف لضياع الحمـ
 ،«اً دة طريقاولف تجد إلى السع اءحيف يعذبؾ الشق ستندـ يوماً : »تتردد صدى كممات فتاة الريح

 بالضياع وال يستطيع إال  أف يمضي.يقؼ موقؼ المذىوؿ مف تنازع روحو، يشعر 
انحرؼ مف قرية  ،حتى سمؾ طريقًا غير تمؾ التي غادرىا فييا صنعاء ،وصؿ إلى ذمار

رصابة شمااًل )معبر( فغربًا مدينة )ضوراف(، سمؾ )قاع بكيؿ(، جاور عدة قرى ووديانًا حتى 
رب مف صنعاء )حماـ جارؼ( شمااًل ومنو صعد مرتفعات حتى ىضبة )بني مطر(، إلى الغ

أثناء عبوره ذلؾ الطريؽ كاف يقدٍّـ نفسو لبعض القبائؿ كممكيٍّ  .جاور جبؿ النبي شعيب وعيباف
حسب توجو كؿٍّ منطقة، حتى ىبط طريؽ منحدرات َعُصْر تحت حرارة شمس  ،وأخرى كجميوري

برىا تدار لـ تعد أصوات االنفجارات وقعقعة الرصاص تعني لو شيئًا، ففي كؿٍّ منطقة ع .الظييرة
فترى ألواف الوالء  ،ع صفقات، والرايات المرفوعة ىي الجميورية والممكيةمعارؾ وتتجمع قبائموتوق  

لترى تمؾ القبائؿ تقاتؿ اليوـ مف قمة جبؿ لتنتقؿ اليوـ الثاني إلى  ،تتغير حسب مف يدفع أكثر
 قمة الجبؿ المقابؿ.

متو مسجدًا في ضواحي صنعاء، أدخ ،دفعتو إحدى أرواحو لشراء ثياب نسائية مزركشة
اشتعؿ بأحاسيس مختمفة، طعـ  ،( شعر بقشعريرة لمبلمس ثوبو الجديد،توارى بأحد )المطاىير

بحذر  ،خرج يتسربؿ بقوامو الم دف وطرحتو السوداء، قاده قمبو لزيارة سرير صديقو .برائحة الييؿ
 ،يحكي لصديقو حكاية عدف كاف في شوؽ ألف ،تسم ؿ، تمؾ األصوات والروائح زادت حد تيا

 ،المتعاونوف ،السجوف ،ة وشوقيا إليو، فتيات اليوى، قتاؿ جبيات التحرير والقوميةالَحجّ 
. خرج حزينًا يتابع سيره تحت وابؿ أصوات أذاف العصر يردد اً لكنو لـ يجد لو أثر  ،المبعدوف
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دخؿ سمسرة  ،قادتو روحو حتى سوؽ باب السبحة ،الفاتحة عمى روح صديقو، يدعو لو بالمغفرة
 .، ىمسو، نظراتوخيٍّؿ لو كؿُّ وجوه المتكآت، وجو صديقو ،تدور عيناه ،يتمنى رؤيتو ،أبو عامر

 د صوت عامؿ السمسرة تييؤاتو:بد  
 يا امرأة؟أين ىإل-
ة ثـ التفت راسمًا ابتسامة عذب ،نفي وعيناه تمسحاف وجوه المتكآترأسو عبلمة لم ىزّ 

 ىامسًا:
 .أرجو مساعدتي -
ـَ؟ -  في
 أبحث عف شخص يتردد عمى ىذه السمسرة. -
 لكف ما اسمو؟ ،مف يترددوف ثرٌ كُ  -
 ...الصبري، كاف لو صديؽ أنخـ و -
 .اً فييا أحد أووووه. مضت شيور وشيور لـ أرَ  -
 كيؼ أعثر عميو؟ - 
 ربنا المعيف. -

 ،سماء تكسوىا ذرات دخاف ،أبوعامرسمع صوت انقطاع آخر شعرة أمؿ، غادر سمسرة 
 ،وصؿ أطراؼ سوؽ البقر ،عبر سوؽ العرج ،كآبتو عبر أزقة كثيرة دوف تمييز منو عاد يجرّ 

تقدـ باتجاه باب السمسرة، تأممت  ،تمف ت عم و يرى شبح الحاج ،عبر وسط أكواـ العمؼ والبيائـ
ة حاجبييا قطبت الَحجّ  «.أعود ذانأ اى» أطالت النظر، رفع صوتو: ،تعرفو اً ة وردة وجيالَحجّ 

 ،ابتسـ حيف خرجت مف خمؼ مواقدىا .دؼء عينييا ،، رائحة نظراتيا تسربت إلى أعماقومرتبكةً 
عيوف  ،، لـ تخدعيا مبلبسو النسائيةبكى عمى صدرىا تحت دىشة عيوف السمسرة ،احتضنتو

ف غبش دخاف المواقد يناه تخترقاع ،القات وماضغ ،ىمسات الرواد ،المصاطب تتابع ما يدور
 صوتيا: أشارت عميو رافعةً  .النارجيبلتو 

 اصعدي لترتاحي والصباح رباح! -
 الصندوؽ؟ -

 ابتسمت:
 محفوظ. -
 أقاربي؟ -
 صار ليـ أشير لـ يعاودوا. -

صعد ووجو الفتاة وردة يمؤل عينيو، صوتيا، يستعجؿ  ،عبرت تمؾ الروائح روحو
 األشياء في مواضعيا. ،كؿُّ شيء في خموتو كما تركو آخر مرة ،الصباح
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الفـ  ،وردة عمى كؿٍّ تفكير،وجييا المثمث المقموبى لإتغم ب شوقو  ،استقاـ يصمي
ى كثيرًا ينتظرىا. تسر ب صمّ  .كمماتيا ،عتابيا ،مراقصتيا لمحماـ ،جمساتيا ،صوتيا ،اليبللي
خرج  .ال أحد ،زاد الضوء مف شروخ الباب، النافذة ،ابأرىؼ السمع عم و يسمع نقر الب ،الضوء
الحماـ  ،سماء صافية ،كؿُّ شيء صامت إال  مف صوت ضوء ينسكب ليغمر األنحاء ،السطحإلى 

فتحات المنارات. ممسكًا بخيوط األمؿ ينتظر، مضت الشمس في ،ىجر شرفات الدور العالية
 انتصؼ النيار دوف أف يطؿ  وجييا. ،صعودىا
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 متاهة حريم
 

كؿ شيء  ،«حتى تستقر حياتي وتت ضح طريقي؟!ماذا عمي  ألرضيؾ  ،ربي»:رفع صوتو
 خراب!.

التقت  ،لمحيا في عمؽ السمسرة ،ىبط يتسربؿ بثيابو المزركشة يبحث عف وجييا
الحظ ابتسامة عيني الَحجة وردة  ،تجاوزتو لتنشغؿ بترتيب مساطب النزالء ،لـ تطؿ ،عيناىما

 اتخذ مف مكاف المرحوـ متكئًا لو. ،ابتسمت ،ما يدور وىي تتابع
 قيوتي! -

 ىشافطةً بجوار جمست  ،، ثـ جمبت نارجيمة طويمةىرعت الَحجة بأواني القيوة، طبؽ كعؾ
 فـ المشرببتمذُّذ ثـ ناولتو.

سألت نفسي وأنا أرى وجيًا معروفًا لكنو وجو  -خفضت صوتيا -فاجأتني البارحة -
صمتت قميبًل  -تذكرت وجيؾ المميزرويداً  كنت أسأؿ نفسي حتى سمعت كمماتؾ،رويداً  ،امرأة

لؾ الحذاء ذرحتو عميؾ قبؿ رحيمؾ، لكف لماذا تنفيذًا لما ط ،سأخاطبؾ بابنتي -وىي تتأممو
 فارؽ قدميؾ حتى وأنت تمبس ىذا الثوب الجميؿ؟يالعسكري ال 
 لماذا وردة ليست ىي؟ :سأجيبؾ بعد أف تخبريني-

 عينييا باتجاىيا: ابتسمت مرسمةً 
 أنت أدرى! -
 ال أعرؼ سببًا! -
 أمتأكد؟ -
 أراىا ال تعيرني اىتمامًا. -
 وماذا تريد منيا؟ -
 ما تقصديف؟ -
 أي مشاعر صحيحة تنتيي بتآلؼ وتزاوج. -
 ...لكني ،صدقت -
 لكنؾ ماذا؟ -
 ر وسيحؿ ا كؿ  معق د.يدع األمور تس-
 وىذا ليا. ،لؾ ىذا-
 تسمت.،ابليا بقارورتي عطر مدّ 
 ىكذا يتصالح المحبوف. -
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أحس  بأف حياتو لـ يعد ليا معنى وأف  ،د ناظرًا إلى السقؼتمدّ  ،مبعثر صعد بشعورٍ 
سو األعمش عميو أف يتخمص مف حياتو، لعف وىو يرى وجو مدرّ  عقمو ضاؽ بو، يفكر أفّ 

 يتماىى عمى خشب السقؼ.
ة وردة تمتفت يعتصر قمبو األلـ حيف ال يجد غير الَحجّ  ،يحمؿ قمقو ىابطًا مف خموتو

 بتسامة:اوقد عمت وجييا  تقترب منو ىامسةً  ،يقؼ أماـ مواقدىا مرتبكاً  ،إليو
 إلى متى تتسربميف بيذه المبلبس؟ -
 أشعر براحة وأنا ىكذا. -
 ما قصتؾ؟ أال يحؽ لي أف أعرؼ .ا يعمـ ما حكايتؾ -
 ة قد حدثتؾ عني.أف وردمف أنا عمى يقيف  -
 لكف موضوع مبلحقة العسكر لؾ تشغمني! ،حدثتني عف أمور كثيرة -
بنًا لؾ وأجمس عمى ىذه المسطبة طواؿ الوقت سأحدثؾ وأجيب احيف أقرر أف أكوف  -

 عمى كؿ سؤاؿ.
يريد أف يسمع  ،إحساسو يتعاظـ أنو يتحرؾ داخؿ مصيدة ،يعود صاعدًا في قمؽ ورعب

يتخمص مف التفكير فييا، أف يخطط يحاوؿ أف  ،يعود وجو وردة يحاصره ،حكايات ترحؿ بو بعيداً 
 فعؿ يبعده بعيدًا بعيدًا.ل

* * * 
سو األعمش، األماكف التي يمكف أف روحو في ثنايا مبلبسو المزركشة يستحضر مدرّ  دس  

منزلو! ييموس: أيجوز أنو عاد المدرسة؟ يتصور مداخميا  ،المسجد ،يجده فييا: المدرسة
أف يفكر يحاوؿ  ،مما يجثـ عمى قمبو شعور يدفعو لسرعة تنفيذ ما عميو تنفيذه، ليفرّ  ،وزواياىا

 أف يباشر خطواتو بذىف صاٍؼ. ،بعقمية قاتؿ ذي قمب بارد
يوماف مف قدومو أو خروجو، جمس يتسو ؿ عمى درجات بابيا، ينتظر  ،زار المدرسة

 نو ترؾ المدرسة منذ حيف.إؿ حارس المبنى فقاؿ لو سأ .ال أحد ،الترصد
، االحظ خروج أطفاؿ ونساء مني ،يوماً  اي كاف يتردد عمييتمؾ الدار التاتجو إلى شارع 

و مف الدار منذ مدة ماضطر لمسؤاؿ ليأتيو الجواب برحي ،ذاب الوقت بيف يديو ،دخوؿ أناس غرباء
 طويمة. 

*** 
بوابة مبنى الداخمية، كشؾ  ،ميداف التحريرإلى تسك ع وحيرتو مف زقاؽ إلى آخر، خرج 

يبتسـ  ،شبؽ نظرات عسكر المبنى ،يقترب متحدياً  ،جنود يدخموف ويخرجوف ،الحراسة ىو نفسو
محدثًا نفسو: لو يعرفوف مف أكوف؟! يبتعد صاعدًا في شارع العروض )جماؿ( تبلحقو نظرات 
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ا زالت آثار القذائؼ والحرائؽ في أركانو ،ممف أماـ بوابة قصر البشائر يمرّ  ،قمبوينعطؼ  ،المارة
 اقترب منيمتدفعو نفسو لمسخرية منيـ: ،وجوه عسكر ىزيمة أماـ البوابة ،العموية

 سبلـ عميكـ. -
 وعميش السبلـ. -
 اسمحوا لي بالدخوؿ لحريـ القصر؟ ،ربنا يحميكـ -
 ىيا. ،ىو سجف ،ال ىناؾ حريـلـ يعد مف قصر و ،ابتعدي، ىيا -
 سجف؟ -
 ابتعدي سجف أو غيره!  ،ببل لكاعة حريـ -

انكفأ  ،تعجبو نظرات العابريف، بدأ بمسجد النيريف ،خرج قبيؿ شروؽ شمس اليوـ الثاني
ناؿ أضعاؼ ما نالوه مف صدقات وكممات  ،ًا يده ينافس عددًا مف العجزةمادّ  ،في زاوية عتبة بابو

 مثيرة.
لمحو  ،صبيحة اليوـ التالي إلى عتبة باب قبة الميدي عباس، لـ يُطؿ انتظارهانتقؿ 

 ،ر األعمش النظر ثـ مضى دوف رفيؽكرّ  ،التقت نظراتيما بشكؿ عشوائي ،خارجًا وسط طمبتو
محافظًا عمى مسافة نيض يتبعو  !ذلؾ الوجو الذي ازداد تغضنًا وشحوباً  ،كـ أرعبتو تمؾ النظرات

 و أزقة حارة الخراز ثـ جماؿ الديفر خمفبَ عَ  ،فوح رائحة الخوؼ مف جذور عانتوت ،الُبعد بينيما
 ،سمع وقع حذائو الثقيؿخشي أف يُ  ،ةمف المارّ  ياً خال اً زقاق، دخؿ حتى ظف أنو يقصد سمسرة وردة

خفؼ الخطو، عادت روحو تدفعو  ،أ روحو التواقة لمقتؿىد   ،روح تدفعو أف يستغؿ فرصة الفراغ
 ، ازدادت رائحتو.ارتبكت خطواتو ،بقوة

تركو يبتعد في  ،علينعطؼ مع أوؿ تفرُّ  ارتباكوتجاوز  ،أف تشي بو رائحتو يبعده خوفو
 . عيدًا بعيدًا حتى دخؿ أزقة حارة سبأطريقو ثـ استمر يتعقبو ب

اعتقدىا مصادفة، يأتيو  ،مميز وقؼ أماـ باب منزؿ مف دوريف، طرقات ثبلث بإيقاعٍ 
 و قد يكوف صوت صبي مف فتحات مشربية حجرية بالطابؽ الثاني:صوت امرأة أ

 ماااف؟  -
يفتح الباب مف الداخؿ، يتوارى. يتساءؿ في حيرة حوؿ ذلؾ  ،عمى السؤاؿ ال يردّ 

 .؟!..أـ أنو ،ىؿ تزوج ،خؿاالصوت: ترى مف يفتح الباب مف الد
طويؿ تصطؼ الدور  زقاؽ ،يبحث عف زاوية يكمف فييا لمعرفة المزيد ،يسوٍّي مف طرحتو

 سكينة وىدوء. ،عمى جانبيو
يقاع واحد كتوقيع يعرفو مف بالداخؿ. بعد أياـ إيبلحظ طرقاتو ب ،لعدة صباحات يترصده

استغرب فمـ ،سو بوقت قصير يقرع الباب بعد أف حفظ تنغيمة طرؽ المدقةكاف قمر قد سبؽ مدرّ 
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يقاع طرقاتو، كرر دوف  رفع رأسو إلى فتحات المشربية  ،فائدةيفتح الباب رغـ إتقانو عدد وا 
 الحجرية، كما لو أنو لمح عينيف.

ما ظير  سريعاً ، نتظارلـ يطؿ اال ،يتمتـ بصموات وأدعية ،نزوى يرقب ظيور األعمشا
س بتكرار انشغؿ المدرّ  ،خرج مندفعاً  ،، اضطرب تفكير قمررتفع صوتاإليقاع المميزا،األعمش

 اقترب قمر يسألو: ،طرؽ الباب
 ف يساعدني.بحث عم  أ -
 ؟ فيـَ  -
 يقرأ لي خطابًا. -

بو المدرس لفتح ألـ ي ،ستثارتو رائحتوا،ف وىو يدقؽ في وجو قمراه العمشتاضاقت عين
رقيؽ مف فتحات مشربية تطؿ مف أعمى  ليرتفع صوتٌ  ،،مد يمتقط قرطاسًا مف يد قمرالباب

مف أوؿ كممات القرطاس  ،فرد القرطاس عمييا بصوت زاجر: تماـ ولي! الباب: ىيا عتدخموا؟ ردّ 
، ةبيادتو بخف حذاءالمزركش ساحبًا خيط  ىنثنافي الوقت الذي  ،و األسفؿ مستغرباً تراخى فكّ 

 :داً مردّ باندىاش حاوؿ األعمش المقاومة .سووبحركة سريعة لف و حوؿ عنؽ مدرّ 
 ، يا جاحد المعروؼ!الخنثى الحقيرأييا  ،سبقتؾ رائحتؾ النتنة -
حاوؿ االستدارة ليفقد  ،وفاف في اليواء لشدة ضغط الخيط عمى حمقد صوتو ويداه تجدّ تزاي

جثـ قمر عمى ظيره شادًا بكؿ قوتو خيط  ،ستغاثتواتعالى صوت ،توازنو ويسقط أرضًا بعنؼ
س ليغوص الخيط في لحـ انقطع صوت المدرّ  ،ارتفع صراخ مف أعمى المشربية الحجرية ،الحذاء
حظات ىمدت حركة لم ،رتعش ىنييات لتتوقؼ أنفاسوا،أحس قمر بغضاريؼ حنجرة يتيشـ ،رقبتو

لتفر  خطى  ،تزايد الصراخ يتبعو ضجيج مف خمؼ باب البيت ،أنو لفظ أنفاسوأطرافو، تأكد لو 
 ،لـ يمتفت إليو ،ت نحيب حزيفاتبعتيا أصو  ،بعيد، تعالت أصوات استغاثة امرأةقمر في االتجاه ال

يا  ،قاتمة ىاربة ،قاتمة ،مسكوىاأسريعًا ما سمع وقع أقداـ خمفو ثـ ارتفعت أصوات:  ،يوأطمؽ ساق
سمؾ أزقة دوف نياية  ،حذائو حًا بخيطمموٍّ ى يسرع الخط ،يا مسمميف! يتوقع أكف ًا تتشبث بو ،ناس

وجد  ،تزاد وقع األقداـ خمفو وزادت الصرخا ،قاتمة قاتمة يا مؤمنيف ،مسكوىاأوىو يسمع أصواتًا: 
 ،نفسو يعبر ساحة سوؽ البقر، يدخؿ السمسرة شاىرًا خيطو، تموج السمسرة بحركة مف بداخميا

 ة وردة سؤالو في ذعر:تحاوؿ الَحجّ  ،أمانتؾ ه:ىذحذائويقذؼ بخيط 
 ؟رى...ماذا ج -

استشعرت الفتاة وردة  ،قود درجات السطح، صخب الجموع يمزّ ة وىو يصعجّ لـ يسمع الحَ 
سحبت جذعًا مشتعبًل مف فوىة  ،«أخرجوا القاتمة ،القاتمة ،القاتمة»خطرًا داىمًا، تكاثؼ الناس: 

 حة في وجوىيـ:استدارت ممو   ،بيت النار
 أقسـ با مف يتقدـ خطوة ألشوينو.،اتراجعو -
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 القاتمة!  ،القاتمة -
 د ليا أنيـ يقصدوف قمر. نظرت إلى وجو الَحجة بمبلمح تائية. تأكّ 
 سأعود بيا. ،ال تتحركوا -

رأت في عيونو الذعر والفجيعة،  ،وجدتو يموب في أطراؼ السطح ،س الىثةصعدت بأنفا
 أمسكت بمعصمو: ،صرخت بأعمى نبراتيا

 اتبعني. -
تيا يلمشاعر غشسعيدة  ،بستاف خمفي تابع لممسجد المجاور قفزت بو في فضاء

 أف تخبئو. ،أحست بالحظ يبتسـ وأنيا اآلف تصحبو بعيداً ،بامتبلكو
فتاة  ،قصر السعادة ،مقيوية ذمار ،جارة أمو أثناء وداعو ًا:ر في تمؾ المحظة وجوىتذكّ 

وىو يقفز متشبثًا بكفيا نحو االتجاه اآلخر خمؼ السمسرة.  ،عدة اً وجوى ،نساء عدف ،الزوابع
تسممت بو بيف  ،طداميما باألرضاصتعفرت مبلبسيما بالتراب وبعض خدوش فروع األشجار بعد 

عددًا مف  سرعة اليرب،وأفّ عمى يما حثّ يصوت امرأة مف نافذة إحدى الدور المحيطة ،ميمةظجذوع 
 المبلحقيف عمى سطح السمسرة.

تقافز بعض مف كاف عمى سطح السمسرة  ،عبرا وسط دىشة المصميف ،مف المسجداقتربا 
 جموع أخرى التف ت عبر األزقة المحيطة. ،ثرىماأفي 

تجاىد وردة قطع األزقة المتبقية  ،وردة ممسكة بمعصمو تخرج مف المسجد إلى نيرالشارع
 عمى تحثو وردةازداد صخب المبلحقيف،  ،تقصد شوارع وأزقة فرعية ،في اتجاه دارىـ

ه وردة أكثر باتجاه رفع وجيو إلى السماء، رأى قناطر السماء، تشدّ  ،رعب يقترب منيمااإلسراع،
 باب دارىـ.

وصبل  ،، شدتو أكثرمتسائمةً  وجوه تطؿّ  ،ىدير وقع أقداـ تتبعيما ،صعدا درجات معتمة
عبرت القنطرة الموصمة  ،الحجرة المتوسطة، أزاحت ستارة ميترئة ،الفسحة المشمسة أعمى دارىـ

مؾ الدار إلى قنطرة تىرولت متخطي ةً  ،ب بيماعيوف نساء وأفواه تبتسـ ليما، ترحّ  ،ةبالدار المجاور 
شفاه تبتسـ  ،ؽأكؼٌّ تصفّ  ،أفواه تدعوىـ لمجموس ،عيوف تتساءؿ ،نساء يتحم قف في دعة ،أخرى

وقفا  ،رؼ عمى آفاؽ بعيدةيشمضت بو عبر دور وقناطر عدة حتى سطح عالٍ  .وىمسات تتوالى
 غرورقتا بالدموع.ا، تتأمؿ عينيو المتيف فيميثا

 ،، صفوؼ دور متداخمةمنارات متباعدة ،أسطح متراصة ،فاؽف اآلأشعة الشمس تموٍّ 
 يأتي مف األطراؼ الشرقية لممدينة. صدى دويّ  ،سحب سوداءمف سكوف بيي إال 

 أيف نحف؟ -
 نحف في أمانة الحريـ! -
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أعمدة  ،واٍد يمتد بعيداً  ،إلى الغرب ، عيبافإلى الشرؽ جباؿ نقـ :مرة أخرىجاؿ بنظره 
 يبتسـ متمفتًا إلييا:أف أزقتيا العميقة.حاوؿ  ،مناراتيا ،دور صنعاء تتجاور وتتداخؿ ،الدخاف

جوار بي حارة القطيع تمؾ منارات الجامع المقدس، وتمؾ دار بيت العمري، نحف ف -
 بكيرية.وتمؾ قبة ال جبوب النعيـ

 قاؿ ليا:،نسائـ باردة تيب ،صمت منشغبًل بضجيج نفسو ينتظر صوتيا
 .ص مف مبلبسيأريد أف أتخمّ  -

ا ال تريد أف تفقده، أف يحس بإخبلصيا لو، تريد أف تسألو عمّ  ،نظرت إليو تحاور نفسيا
تخاؼ أف تفقده، ال تريد أف تتركو يذىب في  .بالفعؿ اً وىؿ قتؿ أحد ،لماذا يبلحقونو ،حصؿ

 قالت لو:. مداراتو بعيداً 
عبرنا كؿ تمؾ الدور وما يربطيا مف  ،نحف ىنا في مأمف فبل تفكر إال أف تكوف ىكذا -

 ونستطيع أف ننتقؿ في دور صنعاء مادمنا حريـ. ،قناطر معمقة في أماف
*** 

بيف فينة وأخرى يتصاعد وميض  ،توزعت العتمة أنوار خجولة ،غابت شمس ذلؾ اليوـ
وىج انفجار. رويدًا رويدًا تزايدت نجوـ السماء واقترب بعضيا  ،زخات رصاص في األفؽ البعيد

 أمسكت بكفو: ،حيرتوت تشجعت تكسر الصمت الذي طال ،ليدنو مف دور صنعاء
 يتطمب منؾ التصرؼ كامرأة ما دمت ىنا.ال تنَس  ،نحف في أماف مادمنا في األعالي -
 عندما نكوف في حضرتيف. خاصةً  ،ذلؾ لحظة

تشغمو أفكاره  ،أحس  بأف ذلؾ الثوب أمسى جزءًا مف كيانو ،لـ يرد عمى صوتيا العطوؼ
تمؾ الفتاة التي ال  ،وأف ذلؾ الشبح الذي إلى جواره ليس وردة المنكسرة ،أكثر مف أي وقت مضى

 ف آخر:وأنيا كائ ،يشعر أنيا أقوى مما كاف يعتقد ،التصرؼتجيد 
 مف أيف لؾ كؿ تمؾ الجرأة؟ -
 جرأة؟! أيّ  -
 أنؾ وردة التي أعرفيا!ؽ كؿ ما قمت بو أدىشني! ال أصدّ  -
ليداىمني شعور قوي ولـ  ،في البداية لـ أميز ما يدور. ال أعرؼ إال أنؾ في خطر -

في  أنؾخوف! لكني حيف رأيت عينيؾ أدركت لـ أتصورؾ قاتبًل وىـ يصر  ،أعد أعرؼ ما اعتراني
ونسيت ما كنت قد أضمرتو في األياـ  ،كؿ قسوتؾ، تجاىمؾ لمشاعري ،نسيت كؿ شيء .مأزؽ

كنت  .ع اإلنساف ىي أمور تضعو عمى شفير ىاويةفوما ين،وكأننا أبناء األحداث الكبيرة ،الماضية
لكني وجدت نفسي أنسى كؿ  ،طواالً  قد قررت أف أتركؾ بعد أف تركت صنعاء وغبت أشيراً 

 شيء.
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رفضت أف ترضخ لذلؾ الشعور، ليعود صوتيا مف  ،وريبة اً ت لينسج الصمت شكوكسكت
 جديد:

 وأعدؾ ميما يكف األمر قاسيًا فسأكوف معؾ. ،قنيصدِ أ -
لو مفتاح  ىيئتو وىي تمدّ ميا لحظات تأمّ  ،حاصره سؤاليا ليعيده إلى أوؿ أياـ معرفتو بيا

 ،إصرارىا التقرب إليو خوؼ أف تشي بو رعبو منيا،بعد ،صعودىا صباح اليوـ التالي ،الخموة
ىا ؤ عتابيا وبكا ،، مف لحظات ضعفوتوجسو مف تمؾ العاطفة ،رفضو، تنامي مشاعرىا تجاىو

صدودىا  ،لحظات صعودىا قبؿ أياـ مف ىروبو إلى عدف ،زيارتو ألميا،الحزيف مرة تمو أخرى
 بعد عودتو.

يدعوه لمبوح  دافعٌ  ،بيذه القوة، إحساسو بصدؽ عاطفتيا وأنيا لف تخذلو ميا لحظةً لـ يتخيّ 
 ،قرر أف يرجئ بوحو بما يشقيو ،أحس بروح تمنعو البوح ،إلييا، أف يعترؼ ليا بكؿ ما يخفيو

 ؤاليا:أراد أف ييرب مف س ،هبجوار تنتظر صوتو وقد تقوقعت 
 كيؼ أعود إلى الشارع؟ -
 تعود؟ -
 ر.سأتنك   -
ف كنت مبلحقًا لدـ ما أنت متنكٍّ أكثر م - ر؟ إف كنت لـ ترتكب جرمًا فُعد دوف تنكُّر، وا 

ـَ تخشاني؟ ،أو عرض أو ماؿ فأخبرني  ل
دًا بيذه المبلبس وفي ىذه ال أريد أف أكوف مقيّ  ،ال أعرؼ ما عمي  فعمو ،أنا مرتبؾ -

 المتاىات. أتوؽ لحياة دوف خوؼ، حياة آمنة.
 !فتجيب عمي  غرباً  ، أحدثؾ شرقاً غريب أمرؾ -
 الحكاية تطوؿ. -
 ىؿ أنت قاتؿ؟ ،ىي كممة -
 ...أنا مقتوؿ، وما غيابي الطويؿ في الفترة الماضية -

 :قاطعتو
 أيف كنت؟ -

أمسؾ  ،ى أحداث اليوـأف يذىب بيا بعيدًا عف حم   ،وجدىا فرصة لميروب مف حصارىا
لكنو لـ  ،تطر ؽ إلى تفاصيؿ صغيرة ،طريقو إلى عدفعف أخذ يحكي  ،اقتربت تمتصؽ بو ،بكفيا

تعانؽ أصابعيا أصابعو، يسرد  ،تستمع إليو وقد اتكأت عمى صدره .يذكر ما صنع بشيخ قريتيـ
رحيمو مع سبلح ميرب عبر طرؽ ريفية  ،مًا صوتو أثناء حكاية بقائو في تعز ألياـمنغٍّ  ،بتميُّؿ

يحكي  ،تفاصيؿ ينثرىا ،مف البحث والسجف ة الصومالية وأياـو بالَحجّ ئلقا ،فوؽ البيائـ إلى عدف
 ويحكي. 
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ت بدؿ صمتو ومراوغتو تمنّ  ،استقر بداخميا أمر ،أف يخبرىا عم ف قتؿ انقطع صوتو،تمحُّ 
عمييا ما حدث،  وجد نفسو يقّص  .بالخطأ أف يخبرىا بأنو كاف يدافع عف نفسو أو أف األمر قتؿٌ 

منو. توقع أف تمطره  قتص  اقد ألمس اوأنو ب ،حيفس الذي حكى قصتو ليا منذ رىا بذلؾ المدرّ يذكّ 
بأسئمة أخرى حوؿ ما حدث كيؼ وأيف؟ لكنيا صمتتولـ تعد تسألو منذ ذلؾ اليوـ حوؿ ذلؾ 

 الموضوع. 
 حساس أنيا تتممكيوأنو إلى جوارىا ليؿ نيار.إسعيدة ب

 قاؿ ليا: 
 .اسمي قمر -

 ضحكت وىي تردد:
 الحريـ!مو لمعشر اسـ يناسب أف نقدّ  -

 :سأليا ،بيما حيطتصمت يتأمؿ عتمةً 
 ؟ىذا السطح البارد عمىىؿ سنبقى  -
 .وتمؾ الدور التي لـ نصميا ،كؿ ما عبرتو مف دور لنا -

ذلؾ المحيط مف الدور المتصمة بتمؾ القناطر المعمقة وبالذات ما ىو  فّ إوردة لـ تقؿ لو 
يمارسف  ،فكثيرًا ما عبرت تمؾ القناطر كما تعبر كؿ النساء ليبل ونياراً  ،مخصص لمحريـ

ولذلؾ قادتيا قدماىا إلى تمؾ المتاىة البعيدة  ،خصوصياتيف ونزواتيف بعيدًا عف أعيف الرجاؿ
 عف أعيف الرجاؿ.

 ولصديقتيا )مفرج( في دور الحريـ وأفردت ليا ،لجأت لصاحبة الدار التي رحبت بيما
 أزقة وشوارع عميقة.عمى  يطؿّ 

يسردنيا لكؿ متسائمة، يضيؼ  ،ختمقف حكاية زوجة األب الشريرةاتزورىف النساء وقد 
حتى تحوؿ ذلؾ المفرج  ،عاطفتيف، تشاركيف ثرثراتيف قمر دموعو الصامتة أثناء الحكي،يستدرّ 

يتصاعد  ،اتينقسمف إلى جميوريات وممكي ،بعد عدة أياـ إلى مقيؿ القات والثرثرة التي ال تنتيي
ثـ ولوجيف  ،الخبلؼ ثـ يفتر ليتحوؿ إلى ىمس في مواضيع تخص أنوثتيف وتفاصيؿ عبلقاتيف

لتتحدث إحداىف  ،منيف ممف تحب فحبًل مطيعاً  بالحديث حوؿ أسرار الفراش وكيؼ تصنع كؿٌّ 
،تبسط ينصت قمر بالعًا ريقو لمذة ما يسمع .عم ا يعجب الرجاؿ فييا وما يعجبيا في الرجاؿ

بصور الفنانيف وصفحات لنساء بمبلبس السيرة وأخرى  امتؤلتوقد  إحداىف صفحة مجمة مصرية
 ،حميمي شاىؽوضع األنفاس حيف تبسط إحداىف صورة لفتاة وشاب في  تنحبس،بمبلبس البحر

 ،أمسى ذلؾ )المفرج( ممتقى الحريـ.تتحوؿ األصوات إلى فحيح، يشاركف قمر أسرارىف الشيية
 يذىميفّ  ،يكتشفف حبلوة صوت قمر وحبلوة رقص وردة. تأتي إحداىف بدؼّ ل ،يغنيف ويرقصف

ينيؿ مف مخزوف ما يحفظ مف قصائد الغزؿ  ،تندىش وردة لقدرتو تمؾ ،قمر ببراعة نقره
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يتحرؾ  ،تنتظـ األماسي، تشاركو صبية بالغناء والرقص ،وأخرى في مديح الرسوؿ ،التابتيواال
تذىؿ  ،عمى أاّل تتركو لممتقربات، تبتدر الرقص دوماً تحرص  ،شيطاف الغيرة في صدر وردة

 ،ما تراقب عيوف مف حولو، تعميقاتيف ودوماً ، ، يصفقف ليا ثـ يمحقف بياالحماـ ةالجميع برقص
 .فو حيف ييامس إحداىفتعنٍّ 

*** 
ليزداد تيافت  ،خبلؿ أسابيع شاعت قدرة ساكنات ذلؾ )المفرج( عمى نشر البيجة والفرح

قتؿ الثوار زوجيا  ،: تمؾ الشابة أرممةةتيمسو ورد .صبايا الدور البعيدة وعاشقات األنس والطرب
وتمؾ بنت  .وقد تركيا وحيدة مع طفمة صغيرة، تعيش في بحبوحة ،لقوات الممكيةابتيمة مخابرتو 

القوات العربية،  وتمؾ زوجيا ضابط يعمؿ مع ،وىذه امرأة ثرية تحب مجالس األنس ،قاٍض كبير
واألخرى بنت  ،وتمؾ زوجيا تاجر يعمؿ في تيريب السبلح ،تأتينا بالمجبلت وتمؾ الصور المثيرة

 خذ في ميامستو كمما دخمت أحداىف.وىكذا تأ ،ذشيخ متنفٍّ 
تثير  ،قتراب مف ىذه وتمؾاالمف ره تحذّ  ،صةلـ تمِض أياـ حتى تحولت وردة إلى متربّ 

 ،ينظر إلى كمماتيا متعجباً  .كؿ تصرؼ مشبوه تحثو عمى صدّ  ،زاءهحفيظتيا تصرفات بعضيف إ
 يشغمو ىو خوفو مف أف ينكشؼ أمره.وأف ما  ،يتمنى لو أنيا تصدقو، وأف ابتذاؿ بعضيف ال يثيره

تحاوؿ كْبتيا وىي ترصد تيافتيف عمى صداقتو والتقرب منو. إلى ذلؾ  ،زادت غيرة وردة
أمرت  ،عقب احتضاف إحداىف لو أثناء رقصة جماعية المساء حيف فاجأت الجميع بصراخيا

 باالنصراؼ ليخيٍّـ صمت بطعـ الرماد. الجميع غاضبةً 
 ،أرادت صد  مبلمستو، سالت دموعيا ،فاجأىا بممس كتفيا ،صامتًا ينظر يراقب حالتيا

 ليخرج صوتو خجواًل:
 بدأت أخاؼ منؾ! -
 ؿ بمتعة مداعباتيف؟تتقب   ،لماذا تتعمد إغاظتي -
أنؾ مف نبيني عمى ىذا األساس أتصرؼ، أتتذكريف و  ،لكنيف يتصرفف مع قمر الحرمة -

أنا حزيف  ،في أوؿ مساء لنا في ىذه المتاىة، بؿ وحذرِتني أال  أنسى لمحظة بأني امرأة
 فيؿ أترصد لؾ ما تقوميف بو مع بعضيف؟ ىف يتعاممف مع قمر. ،لتصرفاتؾ
 لكنؾ لست قمر!  -
 ...بؿ قمر -

، لكنيا ظمت تحاصره بعتابيا ،يحاوؿ بما ال يثير حفيظتيفا بعد أف وعدىا بأف تصالح
نظراتو إلى  ،حداىفإره كيؼ كانت يداه تعتصر كفّ تذكّ  ،تعدد ما الحظتو بعد كؿ سمر

ينكفئ مرتديًا  .وسريعًا ما يتحوؿ العتاب إلى شجار ،، قبمة أخرى عمى خدهحتضاف ثالثةا،أخرى
أف يتخمص  ،يحمـ بأف يفر ،طًا ليمة بعد أخرىيشعر بأنيا تزداد تسمّ  يعاتب نفسو، ،عتمة خوفو
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يفرح حيف ُتطيؿ الصمت، يظنيا تفكر فيما ترتكب مف  ،مف تمؾ المتاىة التي عمؽ بيا
 يحمـ بأف تكؼ عف تسمُّطيا وغيرتيا. ،وأنيا تراجع نفسياتصرفات

يشعر بارتياح مف مجامبلتيف وتودُّدىف بؿ  ،ف يعاممنو كامرأةلـ يكف ينفر ممّ 
 ،بعد يوـ أف قربيف منو يحرؾ أحاسيس امرأة تختبئ بداخمو بؿ إنو يشعر يوماً  ،ومبلمساتيف

وقد  مو إحداىف أو تطيؿ التحديؽ في عينيو مبتسمةً تتوؽ إلى أحضانيف وأنفاسيف لحظات أف تقبّ 
د عيني وردة وما سيمقاه بعد لح ،يفتقده يشعر بودّ  ،لف ت ذراعييا عمى خاصرتيا ظتيا ينسى ترصُّ

 يتطور إلى شجار،لُتسمعو: عتاب وتحذير ذلؾ مف
 فرح وجييا. ،أرى بريؽ عينييا حيف تنظر إليؾ -
 مف ىي؟ -
 تمؾ األرممة المعوب! -
 ىي مثؿ كؿ النساء. -
 أنا امرأة وأعرؼ ما ال تعرؼ! -
 وماذا عمي  صنعو؟ -
 احتضانؾ؟ وتمؾ العيناف المتاف ال تفارقانؾ!أال ترى كيؼ تطيؿ  -
 ىؿ أتصرؼ معيف كرجؿ؟ -
 بتذاؿ!فقط أف تترؾ اال ،بؿ كامرأة -

 ،تيالـ يُبح ليا بإحساسو تجاه مف ذكرتيا)األرممة الصغيرة(، بفارغ الصبر ينتظر طمّ 
 ،أنفاسيا حيف تقترب مف وجيو، رائحتيا التي التشبييا رائحة ،صوتيا ،لمساتيا ،تذيبو نظراتيا

 قبمتيا التي تعمد أف تضعيا قبيؿ الخروج عمى إحدى عينيو.  ،مبلمح وجييا الصبياني
إلى جواره، إلى  تنفردالمحظات حتى  لـ يكف يعمـ أنيا تحمؿ تجاىو نفس المشاعر، تعدّ 

،وىي المرة األولى التي ذلؾ إال عذراً  يكف لـ ،رحيؿ زوجياذلؾ اليوـ حيف دعتو إلحياء ذكرى 
رآىا عمى مراتب  ،أرسمت مف يعبر بيما تمؾ القناطر .قمر لمشاركة مناسبة إحداىففييا دعى يُ 

جميع  ،أواني الريحاف حوليا ،ومف خمفيا سجادة لمحرميف ،عالية وقد ُألبست طبقات مف المبلبس
ات وقد عبقت روائح البخور وأدخنة يمضغف الق ،ديواف طويؿ ،المدعوات مؤلف أرضية

قرأ الفاتحة وسورة  ،يًا عمى سيد الرسؿف الرجيـ، مصمّ امف الشيط يستعيذأخذ قمر  .النارجيبلت
ناظرًا ،شجي لـ يسمعف رق تو مف قبؿ بصوتٍ  «طمع البدر عمينا»و الصغير منشدًا يس، رفع دفّ 

نخفض ي ،ىا وأخريات يبتيمف وييمٍّمفإلى وجو األرممة التي أمتعتيا نظراتو، البعض دمعت عينا
في عيني  ثـ يبدأ في توشيح آخر يتغزؿ برب العباد، ناظراً  ،صوت قمر لمحظات ليختـ نشيده

تسير وسط صفوؼ  ،تنيض األرممة ،ترتفع أصوات النساء .ألرممة المرتفعة عمى مراتب عاليةا
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وأخرى  ،توزع إحداىف أغصاف القات وقطع سكر نبات ،الحاضرات المترنمات عمى إيقاع الدؼ
 أواني الماء المبخر.

ف قمر في أذ لتقترب األرممة ىامسةً  ،تناقصت النساء،نتيت الطقوسامع قدـو المساء 
 تدعوىا لمبقاء في ضيافتيا.

 ذكر اسـ وردة بفزع. ووردة؟ ال يدري لـَ  -
 ستبقى معنا. -
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 طيرمانة
 

بولو: ىذا المكاف  إلى عينيو ىامسةً  قمر، ناظرةً  بكؼّ  ممسكةً  ،ممتوياً مًا صعدت بيما سمّ 
نوافذىا تطؿ  ،غرفة عالية ووحيدة ،)طيرمانة( ىأدعوِؾ كم ما أردت أف تأتي إل ،ينتظرِؾ منذ حيف

 عمى اتجاىات صنعاء األربعة.
وجو  ،رةجيات الغرفة الصغي ىحدإعت امرأة تجاوزت األربعيف ومجموعة مف الفتيات بترب  

 ،«ىذه قمر مف طمبتـ مسامرتيا سيدتي»رفعتاألرممة صوتيا:  .ممتمئ وعيناف أعياىما الكحؿ
نظر في عيني وردة متسائبًل فأجابت نظراتيا بمزيد مف  .ىابجوار لقمر بالجموس  أشارت باسمةً 

 نحاسية.  ، نارجيمة ىندية بمشربيف تتوسط معشرةالتعجب. أغصاف القات موزعة في مناديؿ
غبللة شفافة عمى دور  مخمفةً  ،ذ )الطيرمانة(فت النجوـ بممعانيا مف نواسريعًا ما أطمّ 

 التي بادرت قمر: الشريفةتكرر الترحيب بتمؾ  ،األرممة الصغيرة تمضغ القات .المدينة ومآذنيا
 وتكاثر النجوـ؟ أيعجبؾ منظر موت الشمس -

 انتزعو صوتيا مف لحظتو.
 أسر روحي.لحظات ت -
 .بحاجة إلى تقميدىاكمنا  -
 ؟أتموت فعبلً  -
 !،لكنيا بذلؾ تتجددليس بالمعنى -
 صدقت! -

 .عف كؿ النساء أنيا امرأة مختمفةؾ وأدر  الشريفةالتبس عمى قمر فيـ تمؾ 
 ،ة تحت سناء بارد يبعث عمى التأمؿدور المدين ،مع ازدياد العتمة تماىت مبلمحيف

ِت الصمت دصوت قرقرة النارجيمة أضفى غموضًا عمى صمتيف. عاود صوت المرأة: ىبل  بد  
 بصوِتؾ؟ لقد سمعت عف براعتؾ.

 دوف سراج؟ -
 :ت عميوردّ 
 دوف سراج. الساعة السميمانية أكثر نشوةً  -

ارتفعت شخممة  ،بدأ بنقرات ىادئة ،ورفع ُدفّ  ،فمو مف قاتبأخذ يستحمب عصارة ما 
يو ليرتفع صوتو بقصيدة أغمض عين ،ارتفع النقر، تسارع ثـ تباطأ ،ةيافو المعدنحمقات حو 

كـ مضى مف  لـ يدرِ  ،نسي مف حولو، اندغـ مع نفسو ،د أبياتيا بإحساس حزيفيردّ  )الُبردة(
، مد  ظف أنيـ قد رحموا ،كؿُّ شيء حيف توقؼ صمتَ  .الوقت وىو يتنقؿ مف قصيدة إلى أخرى

 ثـ توالت أصواتيف بالصبلة عمى النبي. ،جوارهكفو ليجد وردة إلى 
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 مديحؾ حزيف؟ -
 تخم ؿ زجاج النوافذ.يسناء األنجـ  ،ؽلـ يعمّ  ،الشريفةمي ز صوت 

 الشريفةيتأمؿ وجو  ،حداىف السراجإبدت لو مبلمحيف مضطربة بعد أف أشعمت 
سترؽ نظره إلى عيني ا،، ابتسمت لوكفيا المتنقؿ بيف مشرب النارجيمة وأغصاف القات ،الممتمئ

 األرممة وقاؿ:
 .ةسأختار قصيدة طروب -

يدفعيا لمنيوض، زاد مف توتر  اً منح الُدؼ إيقاعًا راقص ،عوالحظ مبلمح وردة تشجّ 
خمعت طرحتيا  ،أزاحت معشرة النارجيمة قميبلً  ،نظر إلى عيني وردة مشجعًا، لـ تخذلو ،إيقاعو

اعتدلت  ،تسارع إيقاع أصابعو ،اـسكر الحمَ قصة التي تُ ىي تمؾ الر  ،لينثاؿ شعرىا شبلاًل متدفقاً 
تبعتيف األرممة  ،صخب ،تشجعت فتياتيا، نيضت واحدة تمو أخرى ،في جمستيا تتابع الشريفة

جًا، ممسكًا نيض قمر متغنٍّ  ،ت يدىا تدعوه لمرقصمدّ  ،رت وجنتيا بأوراؽ القاتباسمة وقد تكو  
تخففت مف غطاء  ،أف )الطيرمانة( تيتز مف تحتيا الشريفةأحست  ،يرفع صوتو جذالً ، الدؼّ 

مف  الشريفةأف تمؾ تيتز في مكانيا. عرؼ الحقًا  ،بالطيراف رأسيا، رفعت ذراعييا كفرخ ييُـّ 
ييتز  ،نيا مسكونة بجني يعشؽ الرقصإ، ويقاؿ مطم قات اإلماـ وقد فضمت البقاء بعد ىروبو

 فييزىا كمما أطربو صوت.
 

خيٍّؿ إليو  ،لنوافذ العاليةاظؿ يتأمؿ سحر ليؿ صنعاء مف تمؾ  ،اقولـ ينـ قمر رغـ إرى
قتربت األرممة اتمؾ الميمة  .تدنو حتى لكأنيا تود دخوؿ الطيرمانة ،أف النجوـ تمتصؽ بالنوافذ أكثر

 كممات وجد.بمنو لتيامسو 
* * * 

لحضور دعى إلحياء جمسات أنس، لتتقاطر الدعوات مسى يُ أمنذ ليمة )الطيرمانة( 
ويومًا بعد يوـ تدىش براعتو  ،بت طرقو إلى دور متباعدةتشعّ  .أعراس وموالد وأمسيات طرب
 وعذوبة صوتو وجوىًا جديدة. 

وتدير شجارًا مع نياية كؿ  ،تحرص وردة عمى ابتداع الرقص حتى يكوف ليا وجود الفت
امتؤلت فسحة الحماـ  ،ريفةالشمناسبة. في ليمة ال ينساىا قمر، شارؾ ووردة إحياء زفة ربيبة تمؾ 

فييا ىي المرة األولى التي يشارؾ  ،الداخمي بالنساء والصبايا المواتي يتباىيف بمبلبسيف وحسنيف
حيف بدأف يتصرفف عمى سجاياىف دنا  .لـ يكف يعرؼ ما ىي طقوسيف ،دخوؿ الحماـ نساءً 

يتمايمف في رقصة ،رة كبيرةم ؽ النساء حولو في دائرافعًا صوتو بالغناء لتتح ،بنظره إلى األرض
ترتفع  ،تسحب اثنتاف العروس إلى قمب الدائرة ،جماعية، تسير خمؼ الدائرة حامبلت المباخر

لبلستحماـ. أخذت وردة  اً ستعداداف بتحريرىا مف مبلبسيا آبدتثـ  ،األكؼ بالتصفيؽ مع نقر الدؼ
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وردة تحاوؿ  ،تحررت إحدى الصبايا مف مبلبسيا ،رتعش جسده لما يرىاتراقب عينيو وقد 
تتعرى صبية أخرى، تتبعيا أخريات حتى لـ  ،يرتبؾ قمر حيف تمتقي نظراتو بنظراتيا ،التماسؾ

 ،ز تمؾ النيود الصغيرة والكبيرةاىتز اناتراقبو ورده وعيناه تتابع ،غير وردة وبعض كبار السف يتبؽ  
صدور  ،باب الحماـيرقص الجميع قبؿ ولوج  .سيتوقؼقمبو  أفّ ، يشعر يرفع قمر صوتو عذباً 

، يفاجئو صوت األرممة عارية ،تتداخؿ األجساد فيما بينيا ،أعجاز ضخمة ،بطوف مندلقة ،مترىمة
تبم دت  ،كاد يختؿ توازنو وعيناه تبحثاف عف وردة ،«ينا كنوِزؾ!ىيا قمر ورٍّ »تيامسو: تحتضنو،

لـ يكف يشغميا  ،وردة ىي األخرى عارية بيف الجموع .لتقؼ،و..حواسو وقد أخذت بنزع ثيابيا
عرؼ  ،ؿف صوتو وقد أخذ ينشد قصيدة تتغزؿ في حب الرسو تمو   ،رأى دىشتو في عينييا ،غيره

 لينثاؿ ضوءٌ  متدت أصابع األرممة أزالت طرحتوتقاطيع جسدىا. ا إلىكيؼ ييدئ غيرتيا بالنظر 
 فاحـ ىو شعره.

يتخي ؿ عيونيف وقد تركزت في مواطف بعينيا. صرخ  ،يستحضر ما يمكف أف يحدث
 ،مواصبًل صراخًا مؤلماً  ،سقط أرضًا يتموى ممسكًا بأسفؿ بطنو ،د الجميع ليوؿ قوتياتجمّ  صرخةً 

 ت الصدور بما حممت.تدلّ  ،تحمقف حولو فزعات
* * * 

 ،باذرًة في أعماقو أحاسيس لـ يكف يشعر بيا ،ميجعو تبلحقو تمؾ المشاىدإلى عاد 
 ،األياـ قد طمرتو أفّ عتقد ارتو بماٍض ذك   فجوجٌ  ،مؤخرات رجراجة ،مفاتف :ى لو تعرى بينيفتمنّ 

 بدأ مف تمؾ الميمة يكتشؼ نوازعو.  - ،كممات كانت تشعؿ حرائؽ غامضة
تتغزؿ بمطافتو  ،ىداياىا مف ألبسة وأطعمة أخذت تتردد عميو حاممةً  ،تمؾ األرممة لـ تتركو
ظمت تقتنص  يشاركنا. اً متى؟ ال أريد أحد ،، أف انادـ لطؼ مشاعرؾِ ورشاقة قامتو: أتمنى لقياؾِ 

لتصطحبو األرممة  ،إلى تمؾ الميمة التي غابت فييا وردة لمرض ابنتيا، الفرص لزيارتيا لميمس
رائحة بخور  ،لقاتفي مضغ أغصاف ا اً قضيا وقت .عبر مسالؾ القناطر والدور إلى )طيرمانتيا(

 ،ةج األحاسيس،تدفؽ سناء القمر في ليمتو الرابعة عشر ما أجّ  ،صوت النارجيمة ثالثيما ،شذي
،ىامستو: ىيا قمريتي نغني، نرقص، فاجأتو بقبمة عمى شفتيو ،أمسكت األرممة بوجيو بيف راحتييا

 حد مع روحي.صوتؾ المتّ  ،ؾ، ناجيني بسحر كمماتؾمسكي دف  أ
، «أراؾ عصي الدمع»ى قصيدة أبي فراس غنّ  ،، نقر برشاقة أصابعوالتقط قمر دفو

لـ  ،راقصتو وسط عتمة ال يشاركيما عدا سناء متسمؿ. مضى بعض الوقت ،بيده لتنيض ممسكةً 
أرضًا وىي تيامسو:فمنرتِو،  اارتبؾ قمر،جث ،ةيشعر بأنيا تخم صت مف مبلبسيا وأنيا تقؼ عاري

 نصم ي لقمبينا.
ىمست  ،تممٍّس صدره ،مثـ رقبتويووجييا  ،أصابعيا تداعب شعره ،تصاعدت رائحتو

أردفت: لِؾ رائحة مثيرة! ارتعش كالمحموـ  ،توبشبؽ:أشتيي الصدور الممساء! ثـ أخذت بمثـ سرّ 
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 ،فخذية محاواًل صد  أصابعيا ضـّ  ،مسحت عمى مؤخرتو ،لكمماتيا، جاست أصابعيا ظيره
تجم دت حركتيا  ،ىبطت تمسؾ خصيتيف ،مم ستو مضطربةً قبضت عضوًا ذاببًل،  ،ست عانتوتحسّ 

ىمست كالمواء:  ،ـ جسد قمر يرتجؼصرخت: لِؾ ذنب يا قمر؟ زاد ثقؿ الصمتوقد تكو   ،لمحظات
 ،وجيؾ أخفى وجيو بيف كفيو: ال تخؼِ  ،أشعمت سراجاً  ،ممددًا دوف إرادة مف أنت يا قمر؟ ظؿّ 

 .وذلؾ الشيء يشبو لسانًا مقطوعاً  فأيف ما لمرجاؿ؟ ىيا قؿ لي مف أنت؟ إف كنت رجبلً  ،واجيني
 أريدؾ كما أردتني. خرج صوت قمر ذليبًل. -
 اشتييتؾ امرأة! -
 لي تمؾ األحاسيس! -
 وذلؾ الشيء الميت؟ -
 ال يعنيني! -

، يخاؼ ، لـ تتحدث إليوجييا شاحب ،ر فيياحيف عادت وردة شعر بشيء قد تغي  
رًا جسميا متذكّ  ،اـيخشى ثورتيا، تمنى أال  تتحدث إليو، وال عف ليمة التعري في الحمّ  ،صمتيا
فاجأه صوتيا وقد  .، ال يتذكر أنو رأى ليا نيوداً مؤخرتيا التي نافست حشود المؤخرات ،الطفولي

 بدا ىامسًا:
 لـ تسألني عف حالة ابنتي؟ -
 كانت تعاني؟ مـ   ،نعـ -
 لـ تعد تعاني. -
 كيؼ؟ -
 أحمده عمى قضائو وقدره. -
 ماتت؟ -
 ارتاحت واستراحت. -

بات الصمت ىو  يوليال ألياـٍ  .، تدمع عيناه ال يدري عمى ماوجد نفسو يحتضنيا
 عميو أف وأفّ  ،أنو السبب في كؿ ما جرى ليا، أحس لكؿ زائرة فيعتذرا ،المييمف عمى أوقاتيما
 أف يخفؼ عنيا شقاء مشاعرىا. ،يصارحيا بكؿٍّ شيء

 ستعادت وردة طبيعتيا، لتفاتحو في إحدى الميالي بما يشغميا:ابيع وقد ات األسمرّ 
ـَ ال نتزوج؟ -  ل

 صمت قميبًل.
 ىذا عمؿ يجب أف يكوف! -
 أال أعجبؾ؟  -

 سارع باإليضاح: ،رأى في عينييا دوائر الشقاء ،ابتسـ بخجؿ
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 ما يدريؾ أني كنت أفكر في نفس الموضوع؟ -
 أشعر بالضياع؟ -
- ... 
 آه لو أعرؼ ما بداخمؾ! -
 ال شيء! -
 فبل تخدع مشاعري! ،أنت تعرؼ بأنؾ عزائي -

ليمة الطيرمانة تسيطر عمى  يجيب، وال لـَ  ، لـ يدر بـَ صدئ وخزتو كمماتيا كمخرزٍ 
أف ال شيء يثيره مثؿ تمؾ ليجد  ،بنتيااموت  ،جسد وردة الصغير، اـة الحمّ أجساد زفّ  ،هتفكير 

 األرممة.
 .عميؾ أف تكوف رجبلً  ني وحيدة في مواجية ىذه الحياة! وأفّ أنأشعر  -
 أني امرأة.أنسيِت  -
لي  لـ يبؽَ ،نتزاعؾ منياوتمؾ الحية تطاردؾ، وكأنيا تريد  ،لكنيا نظراتؾ ،لـ أنَس  -

 سواؾ!
 لف تصدقي إف قمت لؾ اطمئني، فبل يثيرني أي جسد. -
 وجسمي؟ -
 .أنت غير -
 ىكذا؟إذًا لماذا تتصرؼ معي  -
 أحب أف أتصرؼ كامرأة؟  -
 أريدؾ امرأة مع غيري! -
 ىو ما أقـو بو. -

لو أنو يستطيع أف  تقب ؿ رقبتو. تمنى ،احتضنتو تزيؿ مبلبسو ،هبجوار تيامسو وقد تمددت 
 .أف يكوف رجبًل فحبًل لمحظات ،حاوؿ أف يتجاوز قدراتو،ترؾ ليا أف تكتشفو ،يكوف كما تريد

 بكت وقد تصببت عرقًا: ،منقوصة ىابخبرةٍ اىا وشفتاجاستو يد
 أيوجد عذاب أكثر مما أنا فيو؟  ،أبيح كؿ شيء ،أفقد كؿ شيء ،أمنحؾ كؿ شيء -

 :حاوؿ أف يواسييا
 الحب لو طرؽ عدة. -
 أي طريؽ تريد؟ -
 ستفيمينيا مع األياـ. -
 أـ أنيا قد سحرتؾ؟ ،تتركني لؤلياـ؟ ىذه أنا بيف يديؾ ولـَ  -
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 تشعربما يعتمؿ بداخمو. تمؾ الميمة كانت ال  أ،ويحاوؿ أف يداري اآلم ،اسؾيظير التم ظؿّ 
بينما وردة تجـز بأنيا التثيره  ،بكى بحرقة دوف أف يفصح عف حقيقتو ،مف أصعب لحظات حياتو

 ،تحتضنو،ت يدىا تواسيوى لو مدّ تمنّ  .وأف في حياتو نساء يييـ عشقًا بيف، تمؾ األرممة إحداىف
يعمؿ ذلؾ البرود بخوفو  ،ر عف حبو لياكانت ىي األخرى تتمنى أف يمسح دمعتيا بكممات تعبّ 

ييا أف تكوف مبادرت ىَي، أو ىكذا ع .أف يعدد مفاتنيا وأنيا ليست قبيحة ،مف مبلحقيو
 أمسكت بذراعو: ،اقتربت منو مرة أخرى ،دائمًاالمبادرة
 لف نذىب بعد الميمة لمغناء والرقص!  -

 :يـ ما تعنيولـ يف
 وماذا نصنع؟ -
في طبيعتؾ كرجؿ! أخاؼ عميؾ بعد أف أمسيت  تر لنساء غي  اشرتؾ اأال ترى أف مع -

 حداىف!إلمجميع أف تشي بؾ  اً معروف
 :قاؿ ليا متعجباً  ،كاف يعرؼ ما ترمي إليو

 لكف مف أيف نعتاش؟ -
خبأ ال يخص وعمينا أف نرحؿ، فأمامي م ،الميـ نبتعد عف ىذه الطريؽ ،ال أعرؼ -

 أحدًا.
، حممت معيا القميؿ مف الثياب،خرجت بو كطفؿ ال أحرقت ذلؾ الُدؼّ  ،نيضت وردة

اتخذا مف  ،حتى وصبل دارًا ميجورة ،يممؾ مف أمره شيئًا، عبرت بو عدة قناطر وعشرات الدور
تزورىما بعض نسوة الجوار سائبلت وردة عف رفيقتياوعف  .ليما إحدى غرؼ دورىا األخير مخبأً 

 تراوغ في محاولة تحاشي تكرار زيارتيف. ،سبب تركيا ألميا
*** 

غرؼ ذلؾ الدار تمخرىا الريح، غرفتيما تعشش في نوافذىا  ،الطقس شتوي قارس
تمؾ الفتحات، يعمؿ عمى مبلط  أخذ قمر يسدّ .الحماـ،وأسراب العصافير تشاركيما تمؾ السقوؼ

ثـ عمؿ عمى جمع بقايا  ،يعجف الطيف والقش وتبييضيا بالنورة ،ما اعتور مف جدراف غرفتيما
ندىشت وردة لجماؿ تمؾ ا.حًا منيا ومف الجص لسد فتحات القمرياتالو أحطاـ زجاج ليصنع 

مستخدمًا قطع  ،وافياساعدتو عمى تشذيب ح ،ببقايا قطع زجاج ممونة ةواح الجصية المعش قلاأل
تتأمؿ وردة  ،قمريتاف ممونتاف تعبر أشعة الشمس عبر زجاجيما المموف .حجر خشف لذلؾ

 ألواف ضوء الشمس القمريات. مسحورةً 
 مف أيف لؾ ىذه البراعة؟ -
 أنت تبالغيف! -
 أال ترى كـ ىي متقنة؟ -
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 ىي قمريات مثؿ أي قمرية! -
 ما صنعت أكثر فتنة. لكفّ  -
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 الصغيرة األرممة
 

كاف  ،ىا في ترميـ قمريات ديوانيااأف يساعد ـأياـ حتى طمبت إحدى جاراتي لـ تمضِ 
ح الجصية المعشقة تأتي جاراتيا يتأممف تمؾ األلوا ،األمر سيبًل لتوفر قطع الزجاج المطموبة

 ،أحالت األضواء الممونة جدراف ذلؾ الديواف إلى مزار مبيج لعيوف جاراتيا، بالزجاج المموف
 عبرت النساء مف دور مجاورة طالبات مف قمر ووردة تزييف غرفيف.

إلى ذلؾ ، يسافر عبر القناطر إلى دور بعيدةقمر  وتعمـ أف خبر ما يصنعوردة لـ تكف 
بينما عقدت الحيرة لساف  ،خفى قمر بيجتوأ.أرممة )الطيرمانة( بحضورىا ما فيواليوـ الذي فاجأتي

 وردة.
، لف تصدقي إف ؟! يا ألقدارنا الغريبةماتتحدث النساء عنكصديقتؾ وردة مف أنِت و  -
ف ونمنمة قمريات إحدى قريباتيا! الو الشريفةأبعد أف رأت  ،منذ أياـ ماني أبحث عنكإقمت لؾ 

 أف يكوف لغرفو مثؿ تمؾ القمريات.الجميع يود ،قمريات تدىش وتسحر
تابعت األرممة  .مؤىا الغيظبادلتو بنظرة م ،لـ ترىا وردة منذ شيور ابتسـ قمر ابتسامةً 

 :وصفيا مبتسمةً 
ت أجد صويحباتي الجميبل ذاأن ا، وىحاصنع تمؾ األلو يف فتني الشريفة أف أبحث عم  كمّ  -

 ىف مف يصنعف مثؿ ذلؾ اإلغواء.
 صمتت قميبًل:

 ىؿ أزعجناكما أو أسأنا في شيء؟! ؟فجأةً  مالكف لماذا اختفيت -
 عمييا قمر بصوت عذب: ردّ 
 نساف حياتو حتى ال يصيبو الممؿ.فقط أف يجدد اإل ،أبداً ال  -
رقصة العزيزة وردة؟ وىا أنتف فنانات ، لف نسمع مرة أخرى ذلؾ الصوت وتمؾ النقراتأ -

 .اففي عمؿ آخر! وا أعمـ ما ُتخبئ
 قالت بصوتٍ  .محاواًل إخفاء سعادتو ،قب مبلمح قمر بروح األنثىاأخذت وردة تر 

 ضاحؾ:
بتزييف )مفرجيا( الخاص،  الشريفةأردت نقؿ رغبة  ،ماجئت وال أعرؼ بأني سأجدك -
بؿ  ىي ال تريد قمريات فقط ،األجر ماستجزؿ لك ،ما تريد صنعو مانيا ستشرح لكُ حيف تقاببل

 تزييف جدراف المفرج بالزجاج.
الذي  لوقتفي ا ،نصرافيا ظمت وردة في حيرة، بينما انتابت قمر أحاسيس متناقضةابعد 

 تمنى لو أنيا لـ تظير.



239 
 

ىؿ أنت مرحٍّب  ،ما ييمني ىو أنت ،ىا ىي تبلحقؾ! ال ييمني ما في ني تيا -
 بتواصميا؟
 مثميا مثؿ غيرىا. -
 أتعمـ مقدار المسافة التي تبعدنا عف دارىا؟ -
 أظنيا كبيرة. -
 وعمينا بالحذر.  ةليست مصادف ،في األمر شيء -
 وماذا في األمر؟ -

 عميو. لـ تردّ 
يدمع ىو  ،بدموعيا يحّس  ،يمتصقاف عراة عندما يناماف ،ألياـ ظؿ التعامؿ بينيما فاتراً 

لكنو مبلؾ النوـ يصحبيا بصمتو الرحيـ. يقرر أف  ،يتوقع أف تنفجر في أي وقت ،اآلخر صامتاً 
يتمنى أف  ،يقؼ في عبلقتو بيا عمى شفة ىاوية ،يشرح ليا األمر، أف يصارحيا بعاطفتو نحوىا

 د لو كذكر!أال  تترصّ  ،يع تجاوز تمؾ المسافةوأف يعترؼ ليا، ليتعامبل بمشاعر جديدةطيست
بر لو عف شوؽ تقتنص السانحة لتعالشريفة،يما األرممة لزيارة تصطحبابعد أياـ 
 .ليمتصؽ بوردة ،أنو يخشى وردة حيف يبتعد عنيا)طيرمانتيا(، تشعر 

ف ذلؾ المفرج بقطع الزجاج المموف وتمؾ القمريات في غضوف أياـ أكمؿ تزييف جدرا
 بألواح الجص المعشؽ.

ظمت األرممة تمحُّ عميو بزيارة  ،ا العطاء ليعودا إلى مخبئيماملي الشريفةأجزلت 
ف يلمعمؿ عمى تزي ماستدراج قمر دعتياوعندما لـ تفمح في  ،أف يختمس ليمة بأي عذر ،طيرمانتيا
 طيرمانتيا.

تغطية جدراف الطيرمانة بقطع المرايا، لتستمرا ما يقرب  تالعمؿ، طمب كانت تحاوؿ إطالة
عادت وردة وقمر إلى  ،حو ال )طيرمانتيا( إلى بيجة ،مف شير ونصؼ مف العمؿ المتواصؿ

 مخبئيما بعد إنجاز تمؾ الطيرمانة.
 ينقصنا اآلف؟  ذاما -
 لـ أفيـ ما تعنينو! -
 ينقصنا أف نتزوج؟ -
 طغى عمى تفكيرؾ! يبدو أف ىذا اليـ -
 وأي ىٍـّ أىـ  مف ىذا؟ -
 كيؼ نتزوج؟ نحف في نظرىف امرأتاف؟! ،تماـ -
 خالتي وردة ويتـ العقد بيف رجؿ وامرأة.وىناؾ نمتقي  ،سنذىب إلى أمي-
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. أغمض ..أف ،ت كؿ شيء، ىـ  بأف يصارحياأنيا قد أعدّ ، أحس لـ يتوقع ترتيبيا ذاؾ
أراد أف  ،قت ثوبيامزّ  ،نبشت شعرىا ،يالو وقد عبل صوتياعينيو عاجزًا عف النطؽ ليسرح خ

 مف النافذة تيوي عدة طوابؽ حتى تصؿ األرض.  يصرخ حيف تخي ميا قافزةً 
وأنيا أكثر  ،شعور بأنو يحبيا اال تعرؼ لماذا؟ داىمي ،وجد نفسو يحتضنيا ،فتح عينيو

 وأنو يشعر بحب كبير ليا لكنو يخفيو. ،النساء جماالً 
أمسؾ رأسيا بيف كفيو وقد  .فعؿ كاف يشعر بعاطفة تجاىيا، لكنيا مف نوع آخرقمر بال

 أنو سيعمف موافقتو لمزواج.، أو أنيا اعتقدت استسممت لو
 وبعدىا يمكننا النقاش. ،فقط نتجاوز ما نحف فيو -
 وما يمنعنا اليوـ؟ -
 سنناقش األمر الحقًا. -
 ،أثيرؾ؟ نعيش منذ شيور معًا، نناـ ممتصقيفدومًا ما يتردد بداخمي سؤاؿ يحيرني: أال -

وفي كؿ ليمة تبالغ في رفضؾ لي! ىؿ أنا قبيحة  ،أف تفاجئني ،أتوقعؾ في كؿٍّ لحظة تداىمني
 في نظرؾ إلى ىذا الحد؟ 

 .ذىبت بأفكارؾ بعيداً  -
 ،وشفتاؾ تبتسماف ،وعيناؾ تبرقاف ،كيؼ وأنا أرى وجيؾ يشرؽ كم ما رأيَت تمؾ الحية -

 كيؼ ستكوف حياتكما؟ ،لو عشت معيا كما نعيش معاً فكيؼ 
 أني أحبؾ بالفعؿ.وتعرفيف  ،كؿ  شيءفيو سيأتي يوـ تعرفيف  -
 ىؿ تسخر مني؟ ،تحبني -
 أنت مف فرضِت عمي  حبؾ. ،أحبؾ بصدؽ -
 فرضت عميؾ؟ -
 أقصد بإخبلصؾ وتفانيؾ ومواقفؾ. -
 ليس كأنثى؟ -
 كؿ شيء! ،لكؿ شيء -
ومرات  ،وأفرح إلحساسي بأنؾ أقرب الناس إلي   ،أني أعرفؾ منذ طفولتيأحيانًا أجـز  -
حتى وأنا ىاربة  ،رجؿ ال أعرؼ ما يفكر فيو ،بؿ وأستغرب لماذا يشدني رجؿ ال أفيمو ،ال أفيمؾ

س استغمؾ لكني أشعر بأنؾ أنؾ حكيت عف مدرّ صحيح  .معؾ ال أعرؼ نياية ليروبي معؾ
نيا سمعت عف امرأة خنقت رجبًل عند باب بيتو إفي زيارتي األخيرة ألمي تقوؿ غامض كثيرًا.

سبقتؾ رائحتؾ النتنة أييا »و يقوؿ أثناء عراكو مع القاتمة: وتقوؿ إف زوجتو سمعت حذاء،بخيط 
 «.!!ف تفمت مف عقابي يا جاحد المعروؼالحاقد الحقير، ل
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 خيط بيادة
 

زاد الخناؽ عمى قمر مف األرممة حتى ،لزيارةأميامع مرور األياـ تكرر ذىاب وردة 
أو  ،يمة جمعةلأمست وردة تزور أميا كؿ  ،رمانة بيف ليمة وأخرىستطاعت إقناعو بزيارة الطيا

 قمر. الينتظمت لياأسابيع تتبع أسابيع وقد  ،لتتأكد مف إخبلص قمر اً أنيا تنصب كمين
مع أميا سمعتو نساء الطوابؽ  بعد شجار نقةً اتعود وردة ح ،ينفجر كؿُّ شيء فجأةً 

وأنيا مسحورة ،رفعت أميا صوتيا بأف ابنتيا تتست ر عمى قاتؿ منذ شيور في ثوب امرأة ،المجاورة
يا، تمؾ تكؿ الحريـ يتحدثف عف وردة وصديق ،نتشراليمس في الطوابؽ العموية لدور صنعاءابو. 

ت وردة بخطاىا تسبؽ اليمس لتحذير سارع .ا زالت ترافقيامغريبة التي رافقت وردة ذات يوـ و ال
حتى إذا ما وصمت إلى الدور المجاورة  ،لكنيا لـ تجده في ميجعيما، خرجت تبحث عنو ،قمر

ما تكوف في ضيافة األرممة الصغيرة  لدار األرممة سمعت مف يجيب عمى سؤاليا عنو: دوماً 
 مساء كؿ جمعة.

رمانة، قمر يمسؾ بيف يديو درجات الطي ييروؿ بيا الغضب صاعدةً  ،تتغير مشاعرىا
 ،ارتبكت عينا األرممة حيف أطمت وردة .يةشج ي أغنيةً منسجمًا يغنّ  ،صغيٍر مغمض العينيف بُدؼٍّ 

ما أف فتح عينيو حتى تمعثمت نقراتو ووىف صوتو.  ،لمحظات ظؿ  قمر ال يعي ما يدور حولو
 ابتسـ بببلىة:

 ، جئِت في وقتؾ.ىيا ادخمي شاركينا -
ترى تمؾ الطيرمانة التي بالكاد  ،األرممة تفسح ليا مكانًا.لـ يدعيا الغيظ تجمسنيضت 

ت أجسامًا لفي قطع المرايا وقد تحو  اترى أشكاليم ،وذلؾ االنسجاـ ،تستوعب فرحتيما ببعض
تصرخ  ،تغمض عينييا ،تضع كفييا عمىموطف الرغبة ،ترتفع الضحكات ،عارية ووجوىًا تقيقو
 :بكؿ ما أوتيت مف قوة

 لعوب. أنؾِ أيتيا العاىرة، الكؿ يعرؼ  -
حاوؿ قمر فض   ،أمسكت بشعر وردة تسحبيا أرضاً  ،لـ تتمالؾ األرممة سيؿ الكممات

سحب قمر وردة وقد ُأدمي وجييا المثمث المقموب  ،الشجار، تكاثرت النساء عمى الدرج والسطح
 وتمزؽ صدر ثوبيا.

 ف يتحدثف عف مسامرتؾ ليا، عف خياناتؾ.كمي ،لـ تكف ظنوني إثماً ،ما ىكذا الوفاء -
لـ يستطع  ،زاعؽ كالمسحورة يعبر بيا القناطر وبيف نساء الدور وىي تيذي بصوتٍ 

 ،يرتفع صوتيا وقد خالطو النحيب ،دارىـ المظممة وىو يرتجؼإلى وصؿ بعد عناء  ،إسكاتيا
تغرغر ظبلـ  ،شد ه بقسوة وىو يبكي ،طو ؽ رقبتيا ،حاوؿ إصماتيا، سحب خيط حذاء بيادتو

 صمت كؿ شيء إال  مف نحيبو. ،المكاف
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* * * 
، كؿ النساء أضواء تعبر قناطرىا المعمقة ،ارتفعت ضوضاء طوابؽ حريـ صنعاء العميا

عدة أياـ مف البحث المتواصؿ  ،صانع القمريات وغرؼ المرايا ،عف القاتؿ ضارب الدؼ فبحثي
تمؾ التي  ،الدور الميجورة ،سقوؼ الدور العالية ،العميا، فتشف القناطر اشتركت فيو نساء الطوابؽ

لـ يتركف دارًا إال وفتشنيا، تذكرف طيرمانة األرممة،  ،صنع ليا قمريات وأحزمة جصية ورفوفاً 
لـ يقاوـ أو  ،نعكس عمى قطع مرايا الجدراف، أمسكنواوبالفعؿ وجدف وجيو وقد  ،اتجيف نحوىا
سرف  ،سحبنو إلى أسفؿ الدار ،أحكمف وثاقو ،تناولنو بالصفع والعّض والقرص ،يتفو ه بكممة

إحداىف ترد  ،يدردحف بو في شوارع وأزقة يعرفيا جيدًا، يتمقى الصفعات والركبلت وُبصاؽ المارة
كاد  ،نثىخ نثى،خ ،ىخنثأطفاؿ ييتفوف:  .قاتؿ،بقية النساء: قاتؿ فتردّ  ،ؿ: قاتؿأعمى مف يس

وىنا  ،أنأنقذتو مجموعة مف المارة، أقنعوىف بأنيـ سيقتادونو إلى الشرطة ىيف،إلييمؾ بيف أيدي
حولو النزالء يستقبمونو  التؼّ  ،ازدحمت بسجناء كثر بمبنى الداخمية أودعو عسكر الثورة غرفةً 

ثار آ،شعره الطويؿ ،تقدـ أحدىـ يتأمؿ وجيو ،تو متربة ومبلمحو منيكةئكانت ىي ،بالتصفيؽ
 نظراتو التائية. ،وأطرافوحروؽ وجيو 

 ما أنت؟ -
- ...! 
 ما اسمؾ؟ -
 قمر. -
 قمر؟ -
 لكني رجؿ!! -
 ؟نثىخقؿ  ،كيؼ ىذا -

 أطؿ  عسكري: .وتعالت صيحاتيـ ،ؽ النزالء بمرحصفّ 
 ما ىذه الربشة؟ -
 الميؿ، وال جميورية؟ قبؿ أف يجفّ  اً خذوىا بعيد ،كيؼ تدخموف حرمة بيننا -
 ىو رجؿ بس متنكر. ،يا أنذاؿ اىدأوا -
 واسمو قمر؟ -
 وقاتؿ. ،اؿقمت لكـ رج   ،صمتوا أو نرويكـ الوجو الثانيا -

 يتأممونو متفرقيف إلى مراقدىـ. ،صمت النزالء لوقع كممة قاتؿ
أجمسوه عمى  ،خطواتو حمقات القيود تحدّ  ،عند منتصؼ الميؿ تـ اقتياده معصوب العينيف

غرفة جرداء إال مف طاولة في رأى : أزيموا عصابة عينيو.سمع صوتًا خالو مألوفاً  ،كرسي بارد
 ،يدفعو جندي عمى مقعد متحرؾ ،رجؿ ببدلة عسكرية ،المنتصؼ، ونور يتيـ يتدلى فوؽ رأسو
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التصؽ المقعد بالجية األخرى  ،وا فـ البابمجموعة مف العسكر مؤل ،ت بأحجاٍر وطيفدّ نوافذ سُ 
 وضع ذراعيو عمى سطحيا ىامسًا: ،لمطاولة

 منا! اىا ىي رائحتؾ تذكرني بأي -
كرر الصوت: ألـ  ،نظارة تغطي نصؼ وجيو،بحمؽ قمر مرعوبًا في وجو الصوت

 تعرفني؟ 
يغطي رأسو كاب مييب، جاكت  ،وجو عظمي وقد اكتسى ببشرة ممتمئة ،صعقتو المفاجأة
 تحرؾ لساف قمر: ،عسكري مؤلتو النياشيف

 قصد العظمي؟!أ ،الصبري -
 و وىو يصرخ بتممؽ:يتلطمو عسكري مف الخمؼ بمؤخرة بندق فجأةً 
 الفندـ عموس. ،تكمـ بأدب -

 :ودوف أف ييتـ لتأوىو قاؿ العظمي
 يصرخف: قاتؿ قاتؿ؟ ،نيـ وجدوؾ بيف يدي نسوة يدردحف بؾ في الشوارعإولوف يق -

 كتمت أنفاسو. ،تمقى ضربة قوية عمى ظيرهو قبؿ أف يستوعب كممات
 الفندـ عموس دوف تمكؤ. أجب عمى سؤاؿ -
بؾ الحريـ في  تدردح افقط أخبرني لماذ ،تكمـ ال تخَش شيئاً  ،ال تنَس أننا أصدقاء-
 الشوارع.

 كاد يغمى عميو.،رزعو الجندي أسفؿ رقبتو
 أجب بسرعة!  ،الفندـ يسألؾ، ال تبمٍّـ -

و العظمي صوتو المألوؼ لو:  وج 
يو أف يبدأ، اختمط وأشار بيد -،أنا في شوؽ لسماع حكايتؾ مع أولئؾ النسوة ،ىيا تكمـ -

 ظؿ صامتًا ال يعرؼ ما يقوؿ. ،األمر عمى قمر
 أجب دوف مماطمة. -

ؿ :ارتفع صوت الجندي  قاطعو: ...وا 
أـ أنؾ ، سمعني صوتؾأأنت تمتمؾ موىبة اإلنصات واليوـ جاء دوري ألسمعؾ.ىيا  -

 تريدني كما كنا نفعؿ؟
العسكري سارعت بضربة اىتز معيا  يةلكنيا بندق ،أومأ قمر برأسو عبلمة الموافقة

ُدىش  .مستديرًا بعربتو بميارة ليقترب بمحاذاتو ،بينما العظمي يحرؾ دواليب مقعده بيديو ،الكرسي
ىمس العظمي . وأف ذراعيو طالتا بشكؿ ممفت ،بنصؼ قامةعمى مقعده المتحرؾآه قمر حيف ر 

 مبتسمًا:
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أني نجوت ؟ ولو كنت قد عدت لزيارتي لعرفت قد تتساءؿ أيف ذىبت ساقي األخرى -
 ،لوعي بعد أف سقطت عدة قذائؼ عمى عنبرناا، تمددت أسبوع فاقدًا مف الموت بشكؿ عجيب

أصبت  ،كنت مف المحظوظيف، إذ أف معظـ نزالء العنبر قتموا بعد أف سقط جزء مف السقؼ
ؿ بعدة تمت إزالة ما تبقى مف جسمي األسف ،أعي شيئاً لـ أكف  ،بشظايا في أسفؿ الحوض

أو  ،بنصؼ قامة. تكي فت مع وضعي الجديد بصعوبة ذاأن اوى ،عمميات ألنجو مف موت محقؽ
ألصاب بعد أشير مف خروجي مف المستشفى بإصابة بالغة أفقدتني النظر بعد  ،أني أظف ذلؾ

مف  ابدو محجراه كحفرتيف عميقتيف زادتلي ،قاليا مزيبًل نظارتو التي تغطي نصؼ وجيو -ذلؾ
كما قمت لؾ ذات  ،وىكذا يا صديقي ،ستعدت وعيي بنصؼ كائف مشو ها -حزف تقاسيـ وجيو

وال أعرؼ أي جزء مما  ،دفعت القسط الثاني والثالثقد ا كما ترى ذا أنوى ،نموت بالتقسيط ،مرة
، توقعت رائحتؾ انتظرتؾ كثيرًا كثيراً  ،كنت بحاجة إليؾ أف تطؿ  لتواسيني .تبقى ىو القسط الرابع

 ذاا أنت، وىتجيد اإلصغاء أو أسمع منؾ كما كنت تعدني ،أف تجمس إلى جواري ،في كؿ لحظة
 تأتي لكف بشكؿ قسري ىذه المرة.

*** 
تعج ب أف يرى تمؾ المحاجر الخاوية  ،صمت لمحظات ماّدًاكفو، تمم س يد قمر صافحيا

تتدفؽ مشاعره لُيخرج  ،ؼ عميو أف يتصرؼ أماـ عدد مف الجنودتفيض دمعًا. ال يدري قمر كي
 صوتًا خفوتًا:
، عندىا أيقنت ذىبت إلى سمسرة أبي عامر ،عدت مف عدف، بحثت عنؾ ولـ أجدؾ -

 أنؾ غادرت ىذه الحياة.
 عدف؟ إلىذىبت  -
 نعـ ذىبت. -
ـَ ذىبت؟! -  ول
 عف أمي. باحثاً  -
 أمؾ؟ -
 متني سبلمًا إليؾ!التي حم  لتقيت بتمؾ الصومالية او  -
 وماذا؟ -
 البمد ىناؾ في حالة غمياف.  -
 وأمؾ وما ذىبت إليو؟ -
 ستعمار لكؿ شارع.وحصار اال ،قتتاؿ بيف القومية والتحريرفقط اال ،اً لـ أجد أحد -

األمانة بيف ،نحف أصدقاء وال يجوز أف نكذب عمى بعض، أرجو أف تكوف صادقًا معي
 .ؿفي كؿ ماتقو  ف أف تكوف صادقاً وعميؾ اآل األصدقاء تقضي بذلؾ،
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 .ئاً ؾ شينلف أخفي ع -
أني سمعتؾ تقوؿ لي: ،وكنت أعاني مف غيبوبة متقطعة ،تؾاأتذكر في إحدى زيار  -

 ،وقمت:دعنا نقترب أكثر مف بعض ،نحف أصدقاء ورفاؽ وعمينا أف نكوف صادقيف في صداقتنا
ى خوؼ أف وأنؾ ىارب مف الموت تتخف   ،وحدثتني بأنؾ كنت تخشاني كما تخشى كؿ الناس

لـ أفيـ يوميا  .قمت لي: أظنؾ تصوف العيود بأال  تفشي سري .يتعرؼ عميؾ أحدىـ فيشي بؾ
، وحيف أخذت أستعيد وعيي لكنني أحسست بصدؽ مشاعرؾ في تمؾ المحظة ،كنت تعني ذاما

ا ذا أنلميت؟ واليوـ ىأجبتؾ: وىؿ يسمع ا،«؟تسمع ما حكيتو لؾ أثناء غيبوبتؾ ألـ»سألتني: 
وأود أف تحكي لي ما حكيتو ذلؾ المساء. ثـ أريد أف  ،أعترؼ لؾ بأف نبرة صوتؾ كانت صادقة

 سو.ف ىؿ تسمح لي بتممُّ واآل ،أصدقؾ القوؿ بأني كنت أتحرؽ لمعرفة مبلمح وجيؾ
ولـ يعد قادرًا عمى تحديد ما عميو قولو، شعر بوخز تمؾ  ،لـ يتوقع قمر كؿ ذلؾ

ينظر حولو في تمؾ الغرفة الكبيرة والفارغة إال مف جند يقفوف عند الباب وآخر يقؼ  ،الكممات
 ينيره كم ما أراد دوف مقدمات.خمفي

أتتذكر ما نشرتو صحيفة الثورة حوؿ إعدامكبير ضباط الحربية ىادي والرعيني؟ -
 خريف.ًاآاإلعدامات ضباط وبعدىا طالت

 أتذكر، نعـ. -
 تؾ.بىو عيف الموضوع الذي حدثتؾ حولو أثناء غيبو  -
 لـ أفيـ! -
ولذلؾ حيف أستعيد ما حكيت لؾ أثناء غيبوبتؾ أالحظ أف ىناؾ تشابيًا، أو أقوؿ  -

 .وكنت أود سؤالؾ عف تأويمؾ لذلؾ ،تطابقًا بيف ما نشرتو الصحؼ وما حكيت لؾ
ال تعرؼ أنؾ أ؟ وتركتني ختفيتاف! بؿ وتخمط. وأسألؾ لماذا إذاً اآل بجانبت الصوا -

 ؟، فما أسباب انقطاعؾ عف زيارتيسببت لي وجعًا باختفائؾ
 !اً فقط كنت خائف ،ال شيء -
 ف؟واآل -
 !ما أخافو لـ يعد لدي   -
عف سبب دردحة أولئؾ  حؾِ او  ،بشاىدتؾ حوؿ نفسؾ إذًا ىيا أدؿِ  ،فأظنني أفيمؾ اآل-

أننا ، تذكر اعتبرىا إحدى حكاياتؾ التي تديف لي بيا ،احؾِ  ،ونعتيف لؾ بالقاتؿ، ىيا تكمـالنسوة
 ، فإف لـ نحكيا حكتنا.مجرد حكايات
 ،سقط مغشيًا عميو تبلحقو ركبلتيـ ،ضاقت أنفاسو ،أمطره العسكر بأعقاب بنادقيـ ةً فجأ

 أحدىـ رافعًا صوتو:
 ...ئمة، أرىقتناأجب عمى األس -
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أغمض عينيو، يريد أف يصرخ بما يثقؿ  ،واضعًا رأسو بيف كفيو ،أعادوه إلى مقعده
يود  ،بالحديث حتى يتمقى ضرباتيـ فما أف ييـّ  ،ا يعانيوس عم  شؾ أنيـ ال يريدونو أف ينفٍّ  ،روحو

 ،مجموعة عسكرغير عد مف أحد لـ ي ،رفع رأسو .لـ يعد لمحياة ذلؾ الطعـ ،أنيعترؼ بكؿٍّ شيء
 ،قامتوتكّوـ أعادوه يجرجر قيوده إلى غرفة ال تحتمؿ  ،ونخاؼ تمقي أعقاب البنادؽ لو سأليـ ع

 سألو أحدىـ: ،ظف أنيا الغرفة الوحيدة، حتى سمع صراخًا وكممات مجاورة قادمة مف ظبلـ دامس
 مف أنت؟ -

الصوت ، ظف أف صاحب كتشؼ أف السؤاؿ يتكررارفع صوتو يريد أف يحكي لكنو 
 وأنيا معطوبة. ،حتى أحس بحنجرتو تؤلمو، أصـ
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 عمــوس
 

 ،فاتو التي تكو مت في الزاويةبعد وقت مف الظممة ُفتح باب غرفتو لتتصاعد روائح مخمّ 
 ،وف مف رائحتو بضربو وشتميإلى غرفة التحقيقاتاقتادوه دوف عصب لعينيو، يقتصّ  ،ىو ال يميٍّز
اقترب  ،لحظات وظير العظمي يدفعو عسكري عمى مقعده ،نور السقؼ ،المقعد ،نفس الطاولة

 عموس مف الطاولة:
أـ أنؾ استبدلتيا بأنتف منيا؟ ما كاف عميؾ أف تأتي  ،ىذه ليست رائحتؾ يا صديقي -

 بيكذا رائحة!
 ىي ليست رائحتي. -

 :وضح، لـ يكتِؼ بضربة بؿ أخذ يصرخكانت ضربة العسكري أسرع مف أف ي
 رائحتؾ يا كومة الضفع.بؿ  -
 لي اسـ أييا العسكري ولست ضفعًا. -

 تقاطرت عميو أعقاب البنادؽ بالضرب. رفع العظمي صوتو:
زمف بعيد واشتركنا في معركة الدفاع عف  ذأننا أصدقاء من، مف يصدؽ ولؾ اسـ ،أوه -

 دعؾ مف العسكر. ،بوأرجوؾ اسعفني  .صنعاء وال يعرؼ كؿٌّ منا اسـ اآلخر
 قمر. -
 قمر! -
 ...نعـ قمر -
ـَ لـ نيتـ بتقديـ أسماءناو  - كنت تنعتني  ؟واعتمدنا عمى نعوت أنا عموس. لكف ل
 بالعظمي. وتارةً ، بالصبري
 ...نعـ أنت الصبري، لكف-

 قاطعة أحد الجنود ميددًا:
ال،اأييا القاتؿ -  ...عرؼ مقامؾ وا 
وعميؾ أف تحكي سر  ،اقتنابالقتؿ! لكنيـ ال يعرفوف عمؽ صد صمونؾحتى العسكر ي -

 .أتحر ؽ شوقًا لسماعؾ ،بأولئؾ النسوة ابتداءً  ،التصاؽ ىذه الصفة بؾ
 :رفع أحد العسكر صوتو مؤنباً 

 يبدو أنؾ ال تقدٍّر مف يعاممؾ بالطيب! -
ما  عدد منيـ بضربات متبلحقة عمى رأسو ووجيو. سريعاً  وليشارك يتو،بندقشاىرًا عقب 
 ليعيده العسكر إلى مقعده.،وتشو شت رؤيتو لما حولو عينيونزؼ أنفو وتور ـ حوؿ 
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ـَ تبخؿ عمي  يا صديقي - صمت قميبًل ثـ بدأ بصوت ىادئ  -لـ أكف يومًا بخيبًل عميكفم
يبدو أف عمي  االعتذار لؾ كصديؽ، فأنا كنت أقوـ بواجبي، ولـ أكف صديقًا  -كمف يحدث نفسو

نؾ بالفعؿ صديقي. أإلى الشعور بصبلتي بؾ مف تنفيذ الواجبلتتحوؿ عيت، لكنني أحببتؾ، دّ اكما 
 ،كما ترى .رتكبواكأي مواطف يتحدث عم ا جرى لو أو  بعد ىذا االعتراؼ عميؾ أف تكوف صادقاً 

ا زلت أستطيع أف أقـو بما يقـو بو م، وكي أثبت ليـ أني خرجت مف المستشفى بنصؼ قامة
ي عمى يتحامبًل بندق ،مبت منيـ نقمي إلى جبيات القتاؿغيري في الدفاع عف الثورة والجميورية ط

كبدناىـ خسائر كبيرة في األرواح، ىرب المرتزقة والخونة و دحرنا المرتزقة في)جحانة( ،كتفي
 ،معطبة «ونيتات»وكية وبريطانية وصناديؽ ذخيرة سعودية وأجيزة إرسالر يمأمخمفيف أسمحة 

أي  وكنت أتوقع في ،المواقع المتقدمة أقاتؿ الحقناىـ حتى مشارؼ الحيد األبيض. كنت في
 لكنيـ اكتفوا بعيني. ،لحظة االستشياد

*** 
د القتاؿ بيننا وبينيـ بعد ىدوء طواؿ الميؿ، استطعنا االستيبلء عمى في ذلؾ الصباح تجدّ 

كنت أزحؼ عمى ذراعي، أتبع رفاؽ السبلح الذيف ييرولوف  ،موقعيـ الرئيسي بكافة محتوياتو
 ،سماء مؤلتيا خيوط سوداء ،ينفجر لغـ تحت أقداـ أحد الرفاؽ كاف يتقدمني بخطواتصاعديف، ل

أو أنو  ،تمؾ آخرصورة يحتفظ بيا رأسي، لتصيبني زخة مف األتربة وحصوات ،رأيتو يطير أشبلءً 
عمييا  ةتـ إسعافي عمى عربة روسي ،أحسست بجمر يحرقني ،في وجيي ورقبتي وأذرعي ،بارود

ال نستطيع إال  أف ننظؼ محجري عينيؾ حتى :»اعتذر لي األطباء وقالوا ،أكثر مف عشريف قتيبلً 
ومف يوميا ال  ،ألحتفظ بذلؾ المنظر عالقًا في كؿ وقت ،«ال يصؿ التمؼ إلى أعماؽ رأسؾ

. بعدىا ُأرغمت أف أكوف ضمف فرؽ  ، عمىكما ترى ،أعرؼ لماذا تضاعفت حاسة الشـ لدي 
يادي نساء أوصدقني أنا اآلف ال أعرؼ إال أنيـ أنقذوؾ مف بيف  ،ا التحقيؽ مع الخونةعممي

 وأريد أف أعرؼ خيانتؾ تمؾ؟ ،يدردحف بؾ كقاتؿ
ليتمقى عدة ضربات  ،ف فكر بالحديث حتى انكفأ عمى نفسو واضعًا رأسو عمى ركبتيوإما 

 العسكر:ليتصارخ ،مف حصولو اً مصحوبة بصوت العسكري،ذلؾ ما كاف متيقن
 ...ىيا أجب دوف مماطمة -

ال يعرؼ مف أيف يبدأ، وجد صوتو يقوؿ:  ،بالفعؿ أحس بأنيا رغبتو في أف يحكي
 «.سأحكي لؾ حكاية قاتؿ»

أفاؽ ليجد نفسو  ،لـ يِع بعدىا ما يدور ،تدافع العسكر نحوه، أمطروه بأعقاب بنادقيـ
 قموب.بو طيؼ وجييا المداخؿ تمؾ الغرفة الضيقة وحيدًا، يعذّ 
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لكنيـ ما  ،عف صبلتو بالسجوف وبغرؼ التحقيؽ ،كاف يود أف يتحدث عف ذكرياتو كقاتؿ
، الكبلـ محـر أماـ الفندـ أفّ قاب بنادقيـ. ومف يوميا تأكد لو عأأف حرؾ شفتيو حتى أمطروه ب

 ياد.طضبؿ ويحس باال ،وأنو يشعر بحسرة لعدـ اإلدالء باعترافات
* * * 

وجيو المميء  ،رأى نفسو والعظمي يجمساف متجاوريف يمضغاف القات ،غشاه مبلؾ النوـ
ضوء يمؤل  ،رفع وجيو مستغرباً  ،ساقاه سميمتاف ،لـ يكف أعمى ،العيناف الغائرتاف ،بالعظاـ
يحدثو بحكايات قديمة، ودوف سابؽ إنذار التفت العظمي  ،صوت العظمي ينساؿ بيدوء ،المكاف

 ،لكنو لـ يقَو عمى الحركة ،حاوؿ المقاومة، فكر بخيط حذائو ،لينشب أصابعو القوية حوؿ رقبتو
أنفاس تمفح  ،شعر بكؼٍّ تبلمس رأسو وسط الظممة الحالكة ،أفاؽ مف نومو غارقًا بعرؽ غزير

ستجاب ،ا، يتحرؽ شوقًا لقدوـ العسكريردد ما بحوزتو مف أدعية واستغفار ،تمتـ مصميًا  ،رقبتو
شتائميـ،  ،ولـ يعد ييمو حديثيـ حوؿ رائحة البراز الذي يمؤل غرفتو الضيقة ،لـ يتأخروا ،ا

سمع  ،أجمسوه تحت نور السقؼ المتدلي،قتادوه إلى حجرة التحقيقاتا،ضربات أعقاب بنادقيـ
لـ يكف مف  ،خبطات أقداـ العسكر عمى األرض لحظات ظيور عربة عموس بوجيو العظمي

دار يعرؼ  ،ذراعيو الطويمتيف في تحريؾ دواليب العربة معتمدًا عمى ،عسكري يدفع العربة
 ،لو لـ يَر محجريو الفارغيف لشؾ أنو يرى ،مقعدهوقؼ مبلصقًا  ،حاذاه ،تضاريس الغرفة الكبيرة

ومف العسكر واحدًا  ويرى نفسو وقد تخم ص من ،و العسكر مف المتجمعيف عند البابلـ يعد يخيف
 يتمتـ بأدعية. ،يرتجؼ مف شدة االنفعاؿ ،واحداً 

 ولو لمرة واحدة. اً سخيواآلف ال أريدؾ أف تراوغ، كف  -
 :رفع العسكري صوتو ينيره

ال   ،أال تسمع -  ...ىيا أجب عميو وا 
 استغرب كيؼ ينيره العسكري دوف ضرب ىذه المرة.

 :رفع العظمي صوتو
 .يمتعني ذلؾ ،واآلف أستطيع أف أسمعؾ -
بقايا عف المستيمكة، عبارة  ونياشين ،قبعتو العسكرية المييبة ،ؿ قمر ذلؾ الوجو المشوهتأمّ 

 سمعو يستعجمو: .طييا بشرة شبيية بحرافيش السحاليرقبتو التي تغ ،قشور نحاسية
 ىيا أسمعني ما عندؾ. -

 :رآىـ متحمٍّقيف ينتظروف صوتو. خرج صوت قمر حاداً ،التفت قمر إلى العسكر
 .حولنا مفلف أتكمـ إال إذا صرفت العسكر  -
 .ؽ َمف حوليماتفرّ 
 واآلف ىات صوتؾ. -



251 
 

 ةستدار ليطويو بحرفيا،نيض ،بأصابعو أمسؾ بطرؼ خيط حذائو، سحبو،قمردنا 
ه ىوى أرضا وقد جثـ قمر فوقو يشدّ  حاوؿ مقاومتو صارخًا، ،ب حوؿ رقبة العظميالمجرّ 
 ،قاب بنادقيـأعصوت عموس يستنجد، ه بيٍد وحيدة، ضجّ أحكـ شدّ ،رتفع صخب العسكرأكثر،ا

بما يصنعو  غير مباؿٍ  خيطوقمر يشد  ظؿ،بكمتا يديو ءخيط الحذا ز عمى إحكاـ شدّ ركّ 
في االنتقاؿ إلى المؤل صديقو روح عد ايتمنى أنو سسحبوه خارجًا،،رفعو،نجحوا في العسكر
 ،تموينتظر العسكر أف يأتوا لق ،ألقوا بو في غرفتو الضيقة تشاركو أكواـ البراز ،، سحبوهاألعمى

 .يشعر بأماف غريب ،يسمع مف يردد معو مف الغرؼ المجاورة ،د صمواتو بصوت مسموعيردّ 
لـ تدـ تمؾ  ،سمع صراخ اآلخريف يتضوروف جوعاً  ،يوماف لـ يذؽ فييما قطعة خبز أو رشفة ماء

صرخات  ، مف وميض كشافات محمولةالحالة فقد سمع صخب أصوات قادمة، ليؿ دامس إال  
 .مف ىنا وىناؾ
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 يا قمر ُقميرة
 

ُفتحت أقفاؿ  ،يمؤل صداىا عتمة الجدراف متكررة، يسمع نداءات،كما لو كاف في حمـ
نتظاـ في أمروىـ بسرعة اال ،ُفك ت القيود ،أشباح رثة ومتسخة ،األبواب ليتدفؽ مئات السجناء

وسريعًا ما حمموىـ عمى عربات كبيرة سارت  ،بدالت عسكرية عمييـوزعوا  ،صفوؼ منتظمة
حاوؿ معرفة  ،جنود كثر متفرقوف ،كبير مف الزنؾ سرادؽخارج المبنى عبر شوارع فجر وليد إلى 

أصوات  ،أيف يكوف؟ وأيف سيذىبوف بيـ؟ انشغمت مسامعو بدوي االنفجارات اآلتية مف قريب
 فُّوا في طوابير طويمة:صُ  ،خم ف أف يكونوا قد نقموىـ إلى أطراؼ صنعاء ،رصاص

فإما الحرية أو الموت، إما العبودية أو  ،اليوـ نحف أماـ اختبار حقيقي لوطنيتنا»
األئمة  ،أف نثبت إخبلصنا لثورتنا وجميوريتنا أو نستسمـ لكينوتية بغيضة ،الجميورية والحرية

الذىب  وقوى الشر تصرؼ ،يدقوف أبواب صنعاء مستعينيف بمرتزقة أتوا مف خمؼ البحار
ما الشيادة. ،والسبلح  إما النصر وا 

قطعوا الطرؽ، منعوا اإلمدادات، ينتظروف ركوعيا ،شيراف وصنعاء المدينة محاصرة
مات أطفاؿ صنعاء جوعًا ولفظ الجرحى والمرضى  ،حرماتيا الينيبوىا ويستحمو ،لينقضوا عمينا

وعمينا أف  ،ريف بحياة كريمةاليوـ عمينا أف نكوف جديريف بيذا الوطف، جدي .أرواحيـ دوف عبلج
نحف أبناء  .يسطره لنا التاريخ نمقف أذياؿ البغي المدعوميف مف دوائر الرجعية واالستعمار درساً 

ىذا الوطف مف جنود ومواطنيف وقبائؿ ومزارعيف وعماؿ عمينا أف ندافع عف عاصمة الثورة 
ف مف ستحمموف السبلح يالوحيد لستـ .عف وطننا ،والجميورية والحرية في الجزيرة العربية صنعاء
لقد ىب  الشعب بكؿ شرائحو مف طبلب وفبلحيف  ،لدحر ىذا اليجوـ وفؾ الحصار عف صنعاء

صنعاء اليوـ تتعرض ليجوـ المرتزقة وقبائؿ . بيوت، بعد أف تخم ى عنا حمفاؤناوعماؿ وربات 
 .«ـ أعداء الثورة والحياةوا ىجو أف يصدّ  ،تستغيث بكؿ أبنائيا أف يدافعوا عنيا ،الذىب السعودي

لـ يسألوا أحدًا إف  ،أكمؿ الضابط خطبتو وقد وقؼ الجميع في صفوؼ طويمة دوف حركة
نت أسماؤىـفقط سم   ،كاف يجيد حمؿ السبلح أشرطة قنابؿ يدوية و ،موا ليـ بنادؽ جديدة بعد أف ُدوٍّ
استبدليا  ،لـ تعجبو خيوط بيادتو الجديدة ،قيا قمر عمى حزامو العريضو)زعب( رصاص عمّ 
سري في دمو وأصوات الجموع تردد: أحس بمييب الحماس ي ،قبعة حديدية ،بخيوط بيادتو القديمة

يرى ما حولو بوضوح وقد أضمر في نفسو  ،وىج الفجرغمر األنحاء «.ية أو الموتر الجميو »
كالمجنوف ارتفعت ضحكتو لفكرة  ،مستعينًا بمبلبسو العسكرية ،اليرب حيف تتاح لو الفرصة

 الحرية!
*** 
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 ،تقاطر السكاف إلى الشوارع والمياديف ،خرجت العربات عمى صفحة صباح صنعاء
النساء والرجاؿ مف مختمؼ األعمار،الجميع في طوابير مشيًا عمى األقداـ نحو األطراؼ، صنعاء 

 ستباحتيا.اإلذاعات الخارجية تتوقع سقوطيا وا ،تحيطيا أربعوف جبية ممتيبة
 ،شماالً وحتى الجبؿ الطويؿ  ،سفوح نقـ ،فوج قمر كاف مف نصيب الجبيات الشرقية

طوقًا مرادفًا لقوات  -اً وتجار  وموظفيف وعماالً  اً طبلب -شك ؿ أفراد المقاومة الشعبية ،وبني حشيش 
كؿ  .النساء تـ توزيعيف عمى مواقع المستشفيات الميدانية والخطوط الخمفية لممدافعيف ،الجيش

أطراؼ صنعاء تحولت إلى طرؽ إمداد وسير باألقداـ لمسكاف باتجاه جبيات ى لإالشوارع المؤدية 
 القتاؿ.

بروائح  تمتيب جباليا وتتصاعد الصرخات ممزوجةً  ،صنعاء تحولت إلى جرح مفتوح
الكؿ مرعوب مف انتصار القبائؿ المحاصرة، يستحضروف دورات  ،البارود والسحب السوداء

 إذالليا بالقتؿ والحرؽ والسمب والنيب. ،استباحتيا عبر التاريخ
حجب األفؽ الجنوبي، أخبار عف إحراؽ قرى حزيز وشعساف ودار تسحب دخاف كثيؼ 

قوات القبائؿ  أفُيسمع  .حتى بيت معياد ىـ وسحارسمـ وبيت الحضرمي إلى بيت بوس ورُ 
 الموالية لمممكية والمرتزقة تحرؽ األخضر واليابس مف الجية الجنوبية.

غطت السماء  ،ال صوت يعمو فوؽ صوت األنيف وطعـ الدـ ،أياـ مف القتاؿ الشرس
ثث ال جرح المئات، يسيروف فوؽ جقتؿ ويُ وف المياجميف ليُ يصدّ  ،بيزيع المدافع وأنيف الطائرات

 ر بيـ.المغرٍّ ىي جثثيـ أـ جثث اإلخوة األعداء يعرفوف ىؿ 
تسر بت شائعات اختبلؼ قيادتي بيت حميد الديف عمى اإلمامة بعد أف يكونوا قد أسقطوا 
صنعاء، لتتحوؿ الشائعات إلى أخبار برفض أمير الحرب السيؼ محمد بف الحسيف تعيينو رئيسًا 

ى لإمشيراً  ،خ الذىبيمشاليرتفع صوت أحد ،مى كرسي اإلمامةيعبينما كانت عين ،لمجمس اإلمامة
ثـ  ،«مة عميكـعوا ناظريكـ لكنيا محرّ متٍّ  ،ناتمؾ ىي صنعاء ياموال:»صنعاء مف عمو جباليا

 .«باؤكـ يحبسوننا فأنتـ ستذبحونناآإف كاف :»فقاؿ ،لماذا لوأعقب بكممات أخرى حيف سأ
لتأخذ مواقعيـ  ،والمواليف لئلمامة كوقع الوباءتمؾ األخبار ىبطت عمى جموع المرتزقة 

ت قوات الثورة أخذ .تصمييـ السماء نار طائراتيا ومدافع األرض جمراً  ،بالتساقط موقعًا بعد آخر
ال يعرؼ إال أنو يريد  ،قمر في مقدمة الصفوؼ .آخرإلى  تتقدـ مف ربوة إلى أخرى ومف وادٍ 

قعيـ في الجبيات الشمالية الجنوبية وتبقت مو دحر المعتدي مف مواقعو في الجبية ا،الموت
 الشرقية في الجبؿ الطويؿ وما حولو.

ورة تبث أخبار الثورة مف صنعاء: أجيزة الترانزستور الصينية التي ُوزٍّعت عمى قوات الث
قوات الثورة مف فؾٍّ حصار طريؽ الحديدة، ليمتحـ و ، لقد تمكنت قوات الشعب أييا الشعب األبيّ »

بفضؿ ا والتكاتؼ الشعبي »، ثـ أخبار أخرى: «ة لمدفاع عف الثورة والجميوريةامأبناء تي
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ب وتعز والضالع  يسمح بحممة شعبية قادمة مف ذمار - كسرت قوات الثورة حصارطريؽ نقيؿ وا 
إال أف الجبية الشمالية الشرقية ، توالت أخبار االنتصارات مف كؿ الجبيات «.والشعيب ورداع

كانوا يحتموف بالكيوؼ  ،قاوموف غارات الطائرات والمدفعيةتزقة ير لمظمت مشتعمة، ظؿ ا
 .والمغارات

نطمؽ مف اخططت قوات الثورة القتحاـ آخر معاقؿ المرتزقة في جبؿ الطويؿ لتنفذ ىجوماً 
 .طيمة الميؿ ظمت تمؾ الفرؽ تزحؼ صاعدةً  ،فرؽ اليجوـ ىحدإكاف قمر ضمف  ،عشر جيات

مع وىج أفؽ الفجر اقترب مقاتمو الثورة مف كيوؼ قمـ الجبممتدور معركة استمرت ست ساعات 
لتمتؼ  ،بمغ األمر أف التحـ الطرفاف بالسبلح اليدوي، امتؤلت السفوح بقتمى الطرفيف ،متواصمة

فرؽ الثورة مف جية جبؿ براش لتباغتيـ مف الخمؼ،لحظات اقترابيـ مف المواقع عمى قمة  ىحدإ
 ،كاف المرتزقة قد تغمبوا عمى سبع فرؽ وأبادوا أفرادىا .طويمة قصفت الطائرات تساند الثوارال

ف رح عدد ممّ تؿ وجُ قُ  ،اندلع قتاؿ بالرشاشات اليجومية .ف مف صعود قمة الجباؿالتتمكف فرقت
صعدوا، تمتيا بالصعود المجموعة الثالثة، ولمحظات تحولت اليزيمة إلى نصر بعد ىبوط مظمي 

دد كبير مف الجنود، ليتوارى معظـ العناصر الممكية أسفؿ مغارات الجببللتي تصؿ بينيا لع
لـ يبَؽ عمى قيد الحياة  .مف تبقى لتحصد البنادؽ أرواحيـ فر   .سراديب سرية إلى كيوؼ سفمية

إصابتو بعدة بينيـ قمر الذي كاف ينزؼ نتيجة  مف قوات الثورة الصاعدة عدا أحد عشر مقاتبلً 
 قت ساعده األيمف إلى كتفو.ات مزّ رصاص

آخر عمى قمة الجبؿ لمنع صعود مف في  اً مظمي فت قوات الثورة إنزاالً لمحظات كثّ 
ي جيوب الكيوؼ والمغارات الكثيرة حوؿ ط وتصفٍّ لتيبط السماء بنصرىا تمشٍّ  ،األغوار والكيوؼ

االستيبلء عمى مخزوف ىائؿ مف األسمحة والذخيرة والمواد  وتـّ  ،جبؿ الطويؿ والجباؿ المتصمة بو
كيوؼ ُممئت بالسبلح والذخائر  ،الغذائية، كد ستو القوى المعادية في كيوؼ كبيرة منذ أشير

، ورددت نشرات األخبار اسمو «بطؿ الجبؿ الطويؿ»طمؽ عمى قمر أُ . وأخرى بمواد تموينية
قؿ مف جرحى تحرير وكبتر( مع مف نُ مقمو عمى طائرة )ىين تـّ ،كبطؿ مف أبطاؿ الثورة والجميورية

ت آثار جراح وتبقّ  ،مكث عدة أسابيع في المستشفى، ُبتر ساعده األيمف مف الكتؼ ،جبؿ الطويؿ
ماضي  يستجرّ  ،ال يقبؿ زيارة أحد وال يتحدث إلى أحد ،صامتًا وجبلً  اً قضى أيام .عمى جبيتو

 أيامو بحزف، يستحضر تمؾ الحوادث والشخصيات لتدمع عيناه في صمت.
نفجار اوبمرور ست سنوات عمى ،الحصار عف صنعاء حفؿ كبير احتفاًء بالنصر وفؾّ 

 الثورة.
لى  ،ميفكاف قمر يجمس في مقدمة صفوؼ المكر   إلى يمينو منصة كبار الضيوؼ، وا 

 :رأىما  ،صدموتمؾ الجماىير تفرس وجوهلمحظة  .ؾمف الحديد المشبيساره جماىير خمؼ عازؿ 
 .وجوه فقدت حواسياضجّ ، تأفواه دوف وجوه بدوف عيوف، 
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*** 
و شخصيات قيادة تو،تحفُّ رئيس الجميورية بعم  : فت إلى منصة تشريفات كبار الضيوؼالت

انتصاراتو لـ يسمع عزؼ النشيد الوطني، وال صوت رئيس الجميورية يبارؾ لمشعب اليمني ،الثورة
مًا عمى مفاخرًا بأبطاؿ الشعب اليمني مف جيش وأمف ومقاومة شعبية ومتطوعيف، مترحٍّ  ،التاريخية
 ،دعموا الثورة والجميورية مفيت والصينييف يشاكرًا األشقاء المصرييف واألصدقاء السوف، الشيداء
 ناظري شدّ .يفيجزائر السورييف والعراقييف وال ةخو اإلمف فؾ الحصار عف صنعاء في شتركوا اومف 

و رؤية يلإؿ يٍّ تمؾ الوجوه،خُ  فحصر تاعتقد أف ما يراه وىـ،كرّ  ،قمر شخصيات منصة التشريفات
الدويدار بشالو الكشمير وجنبيتو المذىبة، إلى جواره ذو الوجو العظمي ببدلتو العسكرية ونياشينو 

شيخ ببلده  ،وش السجفشا ،النحاسية الميترئة، المحقؽ حامؿ السوط بكابو األحمر المييب
يـ مَ شخصيات تجاور بعضيا زامَ  ،الضخمةاألعمش بمحيتو الطويمة وعمامتو  ،ـبجسمو المتضخٍّ 

 وأخرى في سجوف حجة والرادع. ،في السكف الداخمي بالمدرسة العممية
 ؟ رد متعجبًا:اتف عمى منصة التشريفممّ  اً سأؿ مف يجاوره إف كاف يعرؼ أحد

 يعرفيـ؟ قيادات الثورة،ومف ال -
 ما يراه واقع. أفّ د أسماءىـ ليتأكد لو ثـ أخذ يعدٍّ 

ر كممات: اليـو نحتفؿ بتكريـ رموز أبطاؿ فؾ حصار صنعاء، مف وقؼ مذيع الحفؿ يكرّ 
 ونترحـ عمى شيدائنا األبرار. ،منحوا الوطف معنى ليوـ عيده ىذا

وال عاصفة  ،الصوتبينما قمر لـ يعد يعي ما تردده مكبرات  ،ستمر المذيع في كمماتوا
صوت المذيع  ولـ يعِ  ،تائو النظر فيما حولو، جيج أفواه الحشود بوجوه دوف عيوفالتصفيؽ وض
 ميف.لقاء كممة المكر  إله إيار الصوت يردد اسمو،داعياً يو مف يجاوره إلى أف مكبٍّ يدعوه، حتى نب  

سير متأمبًل ي ،أمامو، نيض الجميع يصفقوف نيض رئيس الجميورية مبتسمًا حيف مرّ 
 أـ أنو الوىـ ما أعيشو اآلف؟ ،أـ أنني كنت واىماً  ،مندىشًا يتمتـ: كيؼ يكونوف أحياءيـ، ىوجو 

مصميًا عمى رسولو  ،تنحنح معيدًا ناظريو إلى المنصة ليتأكد مف أنيـ ىـ! ذاكرًا اسـ ا
 :قًا فييـمحدٍّ  ،ثـ صمت حتى ظف الجميع أنو لف ينطؽ ،الكريـ

لف أتحدث باسـ أحد، فقط سأتحدث عف  ،الحضور أف أتحدث بكؿٍّ صراحةفميسمح لي »
قد يعرؼ  .نعـ أعترؼ بأنني لست بطبًل وال أستحؽ التكريـ وال أوسمتكـ ،أف أعترؼ ،نفسي

نعـ قاتؿ استبد ت بي  ،لي أف أعترؼ لكـ بأنني مجرد قاتؿ اسمحوابعضكـ معنى ما أقولو، لكف 
ف يقفوف اليوـ عمى منصة التشريؼ إيمانًا مني بأنيـ سبب ببلء مّ قتمت عددًا م ،شيوة االنتقاـ

والجبلد  ،ذلؾ الضابط الجالس عمى مقعده المتحرؾ عموس :واليوـ يوصفوف بقيادات الثورة،الثورة
 ،وقتمت سيدنا صاحب أكبر عمامة بينكـ ،وشاوش السجف ،حامؿ السوط الذي يقؼ إلى يمينو
ترونيـ وتروف غيرىـ عمى المنصة،  ،وآه مف الدويدار،الدويدارو ،وشيخ الببلد مف أنييت لو بصره
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ش األموات بيننا؟ ىؿ ما أراه وىـ أـ أف ما كيؼ يعي :أف أسألكـ،ر عف حيرتيواسمحوا لي أف أعبّ 
ذا اليوـ أقؼ أماـ رئيس الجميورية ا أنا أـ أف عزرائيؿ يمارس معي أالعيبو؟! وى ؟عشتو وىـ

نتزاع ًا إضافية الدلكـ بجرمي، ال أريد أف يبذؿ المحققوف جيو  اً مقرّ  ،الذي يعرفني وأعرفو
أعترؼ أماـ جمعكـ الكريـ  ىا أنا ذا،عترافاتي، أو أف أضطرىـ الستخداـ أساليبيـ التي تعرفونياا

ف وأنا الجبلد! وبداًل مف أف تبحثوا عم  ،عمييـ بأنني قاتؿ،وأف مف عمى منصة التشريفات مجنيٌّ 
 .«وأنتـ الشيودعترافي اىذا  ،يشيد

 يتواضع في كؿٍّ شيء. ووقؼ الحضور ييتفوف لبطؿٍ  ،ى تصفيؽ استمر لدقائؽدو  
داعيًا إحضار محبي البطؿ مف األىؿ  ،مصافحاً  ـ رئيس الجميورية باتجاه قمرتقد  

 واألصدقاء لمصعود إلى منصة التكريـ.
تمتـ وىو  ،صندوقاً زادت دىشتو حيف خرج مف بيف الحضور عدة نساء: امرأة تحمؿ 

أخرى بفـ  ،ة وردة، تتبعيا فتاة الصحراء بوجييا األعمى تحمؿ كمبيا األسودنيا الَحجّ إس: يتفر  
بينما وقفت  ،تبعيا وجو تمؾ األرممة الصغيرة ،ما يراه رأسو غير مصدؽٍ  ىز   ،ىبللي ووجو مقموب

 ،اقترب منيا، وقؼ الجميع يتابعوف ما يدور ،نسي كؿ ما حولو ،امرأة عجوز وحوليا عدة أوالد
 تيامسو: ،س وجييا وقد أمسكت بكفويتمم   ةرفع ذراعو الوحيد

 يا قمر ُقميرة. -
 ليخرج صوتو خجواًل: ،تمعثـ وعقمو يسافر بعيدًا إلى طفولتو األولى

 ُقميرة.  -
 :ىي فتواصؿ

 يا سراج الميمة.  -
 :فيرتفع صوت قمر

 ،الميمة -
 :وقد فتحت ذراعييا لتحتضنو صوتيا فيعاود

 طر بنا سرب الحماـ. -
 :فيكمؿ رافعًا ذراعو األيسر

 ،سرب الحماـ -
 :دامعة العينيفا تو إلى صدرىفتواصبللعجوزوقد ضم  

 ...يا ضياء القمب يا نور البصر ،يا قمر صنعاء ويا أحمى قمر -
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 ممؤل فصدر ل
 

 .ٜٜٚٔ، اتحاد األدباء العرب ،دمشؽ،، قصص قصيرةالشراشف -
، بيروت /ٕط - ٜٜٛٔ، ، قصص قصيرة، صنعاء، الييئة العامة لمكتابالظل العاري -

ٜٜٜٔ. 
القاىرة،مركز  /ٕط - ٕٓٓٓ، قصص قصيرة، صنعاء، نادي القصة، حريم أعزكم اهلل -

 .ٕٔٓٓ، ربيةالحضارة الع
 .ٕٕٓٓ، صنعاء، نادي القصة ، قصص قصيرة،ختان بمقيس -
 .ٕٗٓٓ، اتحاد األدباء والكتاب اليمنييف ، قصص قصيرة، صنعاء،ءمنارة سودا -
 .ي القصةد/ صنعاء، نإط - ٕٓٔٓ، ٔ، ط،بيروت، رياض الريسرواية ،مصحف أحمر -
ظممة ) ؛(ٕٔٔٓ،لندف ،دار طوى ،يائيلرواية ثانية صدرت بعدة عناويف مف عدة دور: ) -

، صنعاء ،نادي القصة ،يائيؿ ظممة) ؛(ٕٕٔٓ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ،يائيل
، المؤسسة العربية ،الطريق إلى مكة) ؛(ٖٕٔٓ، دار عيف، القاىرة ،الطريق إلى مكة) ؛(ٕٕٔٓ
 .(ٖٕٔٓ، عماف

 
 .المرتبة األولى ،ٕٕٔٓبجائزة الطيب صالح  ظممة يائيلفازت روايتو 

------------------- 
 .التحاد األدباء والكتاب اليمنييفعضو األمانة العامة  -
 .رئيس نادي القصة،صنعاء -
 .األميف العاـ التحاد البرلمانييف اليمنييف )السابقيف( -
 رئيس مركز الحوار لثقافة حقوؽ اإلنساف. -
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