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جمس "شىنُّكؽ" عارو خمؼ نافذتو.. يرقب حركة الزقاؽ.. عمو يمحظ قدكميا.. 
يتمتـ: ستظير اآلف فقد حاف مكعدىا!. ثـ يرفع ناظريو متأمالن تحكؿ لكف 

اجيات دكر صنعاء ة.. ك ديأفؽ المغيب.. تسحره صفكؼ الجباؿ البع
سراب الحماـ تحط عمى أفاريز كاجياتيا.. بياء قباب ة. يتابع االعتيق

المساجد كمناراتيا الباسقة.. غاص قرص الشمس خمؼ شفاه الجباؿ 
العالية.. لتبيت األلكاف.. كتتماىى زخارؼ المنارات الياجكرية ككاجيات 

أنو صكت صديقو طنياس الذم  .. الدكر.. لحظتيا ارتفع أذاف مؤذف الحي
قدر أنيا لف تأًت.. عاد يتسمى بمضغ  ..تو مف حزنو مف نبرتوسعاد يميز

كريقات "القات". منشغال بمراقبة تدفؽ ذرات المساء اليابط مف شكاىؽ 
الجباؿ.. ليحيؿ دكر المدينة إلى كتؿ معتمة إال مف ثقكب أضكاء خجكلة 
ىنا كىناؾ.. تنصير المالمح المحيطة ركيدا ركيدا.. تتحكؿ إلى أشباح 

يكاصؿ مضغ قاتو محاكالن الحفاظ عمى طيب مزاجو.. تباغتو غامضة. 
لفحة برد عبر النافذة.. يشاىد قكافؿ الريح تأكم أزقة المدينة العتيقة.. 
 يتمتـ: لقد فات مكعد "سقكة" كلف تأتي بعد اآلف!. يغمؽ بعدىا نافذتو.

ييجيؿ شنكؽ ناظريو في عتمة ما حكلو.. يعرؼ مكاقع أشياءه: طاكلة 
لى جكاره باقة أغصاف قات ليفت قصيرة أ مامو عمييا جيازه المحمكؿ.. كا 

بمنديؿ ميبمؿ.. "متفؿ" معدني تحت الطاكلة.. نارجيمة قصيرة يمتد خرطكميا 
حتى فمو.. يكمض رأسيا بيف كقت كآخر.. إلى الشماؿ متكأ "سقكة" فارغان.. 



تستند إلى يميف الباب شماعة شينقت عمييا مالبسو.. كأعمدة كتب متجاكرة 
 إلى إحدل الزكايا. 

بعد كقت عاكد صكت صديقو مؤذنان لصالة الًعشاء.. تمتـ: سأقضي ليمتي 
 .!كحيدان 

سكنو عف  حتكياتو.. مستمتعان بعرية.. يحفظ متعكد أف يعيش  ظممة ليالي 
ظير قمب.. فحيف يخرج مف غرفة مقيمو يسير حتى مكقد نحاسي كسط 

عمى مالمح كجيو  اىالينعكس شذ جمرحجرة تتكسط بقية األبكاب.. يقمب ال
الكبير.. يمتقط عدة جمرات كيعكد لمتكئو مكاصالن ليمتو كسط ظممة يأنس 

 ليا.

فتاة تعرؼ عمييا عبر   ..ال يستقبؿ أحدان في سكنو. "سقكة" ىي االستثناء
كؿ شيء في األربعينيات.. جاءت لتغير ىك مف كاف يفضؿ ك  ..النت
لتشاركو  كأخرل إلى سكنو في الدكر الرابع. تتسمؿ خمسة بيف ليمة حياتو
إماـ مسجد  ككذلؾ صديقو زكج الشريفةعدة لياؿ ثـ تغادر لشؤنيا. لعريو 

الحي.. يأتيو بيف جمعة كأخرل.. يدير المفتاح بعد عكدتو مف إقامة صالة 
كما  دمكع األسد.. أك الميكىحؿ مف العشاء.. ليشاطره مضغ القات كرشفات 

مالكة  يصعد ما تبقى مف ليمتو إلى زكجتو الشريفة ..يحمك أف يطمؽ عمي
لقصيرة صاعدة في الدكر الخامس.. كما أف ييؿ حتى تتأبط قامتو ا الدار

صيفت كؤكس ك .. كقد أشعمتيا بركائح البخكر.. السطحبو سمـ "طيرمانة" 
نقيع الزبيب كأطباؽ مختارة.. مزيمة الشفيؼ مف مالبسيا.. مكقنة بأف ذلؾ 



.. مطمة عمى الجيات األربع نةطيرماال. نكافذ .ف فحكلتويا ككامما يثير بقا
 رفع مف نشكتو. ي كمنظر ليؿ صنعاء

ب أكراؽ قاتو.. يحاكؿ شنكؽ كحيدان التماىي بظممة سكنو.. متمذذان باستحال
بحثت أصابعو عمى زر  ."االبكتب" حتضف جيازيكليزيد مف كجده 

ف ككجنتيو المتككرتيف.. الجاحظتيعمى عينيو  ضكؤهالتشغيؿ.. لينعكس 
قط كقد ظيرت صكرة بتسـ لظيكر صفحتو عمى الفيس "ابف الحاج". ي

بعيكف زرقاء.. يعرج بعدىا عمى صفحة سقكة.. قبة خضراء.. كجممة كيتبت 
 يعرج عمى دعؾ تككيرة خده بتمذذ.. يبخط ككفي "حسبي اهلل كنعـ الككيؿ". 

رتؾ عمى المكعد.. ليست صندكؽ الرسائؿ.. رقف إلييا "يا عيباه.. انتظ
ضغط عمى زر ثـ عادتؾ أف تخمفي. أتمنى أف يككف المانع خيران...". 

ثـ .. ظؿ منتظران. ليقضي الميؿ في دردشة معيا اإلرساؿ.. متمنيان تكاجدىا
باستعراض الرسائؿ  ردؾ فال تتأخرم... ". شغؿ نفسو "انتظر أضاؼ

كما يصفيف بػ "قطط الجديدة.. عادة ما تستيكيو رسائؿ اإلناث.. أك 
الفيس". كطالما اربكتو األسماء المستعارة.. كحسب تجربتو فإف مف يتخفيف 

مجمكعتيف: قطط إلى خمؼ كاجيات قرآنية ىف أكثر جرأة.. يصنفيف 
كما يحب  الػ "جحندالت" كديعة.. كقطط مخربشة. ما يخيفو تخفي بعض

.. ما إف يكتشؼ رمكز كاسماء  أنثكية كف خمؼفخعمى فئة الذككر الذيف يت
أحدىـ حتى يسارع إلى حظره.  ىذه الميمة لفتت انتباىو رسالة جديدة.. 

". حؾ ت"جحندال أحد الػ ". خمف أف يككفadelيطمؽ مرسميا عمى نفسو "
كحيف لـ ". adelتمؾ الحركؼ" مرت عميوأنفو محاكالن تذكر إف كاف قد 



مستر مارؾ.. أنتظر فتح الرسالة: "أخيرا كجدتؾ.. شكران ليتذكر أنيا مرت 
 ردؾ!".

تكقؼ فكو الضخـ عف ىرس القات!. أعاد قراءة كمماتيا القميمة.. يمكؾ تمؾ 
ببطء.. ليس لديو معرفة بأم لغة غير العربية.. يفكر  a. d. e. lاألحرؼ 

عمف يككف كراء تمؾ الرسالة.. أنتقؿ إلى صفحة المرسؿ.. الصكرة  العامة 
ة كحيدة!. الصكرة الشخصية غراب أفؽ بحرم مفتكح عمى سحابة قطني

يحمؽ كحيدان.. بحث عف معمكماتو الشخصية عمو يجد خيطان بصاحب أك 
صاحبة الصفحة.. لكنو لـ يجد.. ال منشكرات.. كال أصدقاء.. فقط صكران 
مكررة لشكاطئ بحرية.. كقكارب صيد.. سكاحؿ رممية طكيمة.. خمف أف 

مخبأة.. ال شيء!. تضاعفت يككف  المرسؿ صيادان.. بحث في بياناتو ال
 حيرتو.. متسائالن: ىؿ ىي رسالة قطة أـ جحندؿ؟!. 

يؿ لو أف جدراف  قطع بحثو دكم كرجفة عنيفة ىزت ظممة ما حكلو!. خي
الدار تتساقط.. نيض بعريو بعد أف قذؼ ما بيف يديو.. كقؼ مذعكران يسمع 

تو.. تعاقب دكم يصـ مسامعو.. سمع صراخ الدكر المجاكرة.. فتح نافذ
ليرل كميضان مبيران يصبغ كاجيات الدكر بألكاف نارية.. كىدير األزقة 

المحيطة يتعالى. ظف صنعاء تيدؾ بنيازؾ فضائية. خطى بيف ظممتو يدفعو 
باحثا عف  -لـ تعد األشياء في أماكنيا -خكؼ باتجاه الحجرة الخارجية 

تبعثر مكطئ قدـ لخطكاتو.. بحث عما يستر عريو.. حاذل المكقد الذم 
جمره أرضان.. كصؿ باب سكنو.. رأل سمـ الدار مكتظان بأشباح كائنات 



الدار.. كبكاء أطفاؿ كعكيؿ متداخؿ.. كقؼ مترددان أماـ كجكه نسكة بعيكف 
فزعة.. شؽ طريقو صاعدان كسط مف يصعدكف.. تجاكز ساللـ الدكر 
الخامس ليصؿ إلى سطح مكتظ بالنكاح.. ىي المرة األكلى التي يرل 

يرمانة" صاحبو كقد تربعت عمى أعمدة سكداء.. تطؿ عمى المدينة "ط
كما تحتؿ الكاح الطاقة الشمسية التي تغذم الدار بالكيرباء  العتيقة..

 ليب تفجرؼ أطراؼ زحاـ منشغالن بمتابعة كقمساحة كاسعة مف السطح. 
.. كقد انعكست عمى جركؼ الجباؿ المحيطة غربية لصعاءاألحياء ال في

 .. ييتز لييبيا عمى كاجيات الدكر كالمنارات العتيقة.بالمدينة

بعيد حيف سيمع نعيؽ طائرات عابرة.. ما لبث أف الحقتيا رصاص مضادة 
مف قمـ جباؿ قريبة.. ترتفع خيكطيا الممتيبة لتعكد ماطرة أسطح كشكارع 
المدينة.. يختمط دكم متجدد ترتج لو أنحاء صنعاء.. تتحكؿ السماء مظمة 

 ممتيبة.

بحماس "اهلل أكبر..  "الطيرمانة"تفع صكت زكج الشريفة مف أعمى سمـ ير 
المكت ألميركا.. المكت إلسرائيؿ.. المعنة عمى الييكد.. الخزم آلؿ سعكد.. 

 ـالنصر لإلسال

باح مف في األسطح ظؿ شنكؽ منزكيان يتابع مف حكلو في خك اـ". تردد أش
 . ممكحكف بقبضاتيـ باتجاه السماء "اهلل أكبر..."
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ظؿ شنكؽ منزكيان يتابع ما حكلو بخكؼ.. حضرتو ذكريات نيار جمعة 
ما أدىش شنكؽ أماـ باب مسجد الحي.. بعيدة.. حيف كقؼ "الفرانصي" 

. يردد صارخان: ال يجكز كجكد عزابي  رؤيتو ببزة عسكرية ذات الثالث نجـك
البكه يطفي دار تسكنيا عكائؿ!. تجمع المصمكف ينتظركف زكج الشريفة.. 

 دار الشريفة.مف  شنكؽ بطرده

بينيـ ألكؿ مرة.. بينما ظمت  التفتكا لحظتيا يتأممكا شنكؽ ككأنيـ يكتشفكه
فعمو. صرخ أحد المتجمعيف نظراتو تحرث األرض.. ال يعرؼ ما عميو 

ف يتابعف ما يدكر. خرج زكج الشريفة "طنياس". بقامتو منساء أطمزاجران 
أشار الفرانصي ىائجان  أمؿ متعجبان تجمعيـ.كثيابو البيضاء.. يتالقصيرة 
 !. ؟: أيرضيكـ ياحاج بقاء ىذا العازب بينناطنياسباتجاه 

ان ظر اتنحنح طنياس يجيؿ النظر في كجكه مف حكلو.. مسح أطراؼ لحيتو ن
 . ثـ التفتلتخفؼ تمؾ النظرات شيء مف اضطرابو في عيني شنكؽ..

". ثـ ف اهلل عميؾ يا فندـ فرانصييا سبحا": مبتسمان  طنياس باتجاه الفرانصي
بدالن مف رفع ابتياالتكـ إلى اهلل "كأردؼ:  صمت يتأمؿ كجكه مف تجمعكا..

 ". أف يتقبؿ صمكاتكـ.. تأتمركف عمى طرد جارو لكـ!



.. مدركان كقع كمماتو عمييـ. بقامتو القصيرة كسط المتجمعيف يسيرصمت 
كـ الخمسيني لـ نسمع "ىذا جار أردؼ بصكت ىادئ.. مشيران إلى شنكؽ: ك 

صمت قميالن ليمنح . "أم مثمبة منذ سكف بيننا.. فعالـ تريدكف طرده؟ حكلو
ىيا انصرفكا إلى ": ثـ تابع بصكت أعمى عقكليـ الكقت تقميب كممتو..

 دكركـ يغفر لكـ اهلل. 

ال نريد أذية ": يحدث طنياس بصكت منكسر الفرانصي تفرؽ الجميع كبقي
  ."أحد.. لكف...

األكلى بؾ أف تتؽ كاف سابع جار. الذم أكصنا بالنبي  "تذكر: قاطعو الذم
 ."اليدل... .. كأف تقتدم بنبياهلل

مف األكلى أف  لـ يكف"أ: ىامسان الدار باب  يخطك بو نحك ثـ أمسؾ بذراعو
 . رفع صكتؾ بالحديث إلى الناس؟"تتحدثني بما في نفسؾ قبؿ أف 

خصصيا زكج الشريفة كاف قد يتذكر شنكؽ أف خطبة الجمعة التالية  
ة الرسكؿ كأحاديثو لتبييف حؽ الجار عمى جاره.. مستشيدا بممحات مف سير 

 د قكلو حكؿ أم قضية. المتعددة. كتمؾ ىي طريقتو إليصاؿ ما يك 

مسامرة ليـ في أكؿ ناصحان . قاؿ لو "طنياس"كيتذكر شنكؽ أف صاحبو 
 : بعد تمؾ الجمعة

 .عميؾ بتجنب منتسبي األمف.. -

  قاطعة بعصبية:



 يكمان!. لـ أحتؾ بالفرانصي لكني -

 حساباتو. مف اليـك خذ حذرؾ.. كاعرؼ بأنو قد كضعؾ ضمف -

  !.لـ أكف أعمـ حتى أنو عسكرم.. حتى فاجأني ببدلتو -

دكمان العسكرم متسمط بطبعو.. يبحث عمف يؤذم كإثبات كجكد.. فما  -
مشتبو بمعارضتيـ لنظاـ بالؾ كىك في قسـ مكمؼ كؿ مف فيو بمالحقة ال

 صالح.

 .ان ض أحدار أع لكني لـ -

أعمـ بأنو ال يظير ببزتو العسكرية إال نادران.. كحيف يمبسيا يككف قد  -
 أضمر بأحدىـ شران. 

- .!  لف يراني بعد اليـك

إلى  . المشكمة أنو لفت انتباه الجميعقتصر عمى خطره اآلف.المشكمة ال ت -
 تككف مرصكدا مف الجميع.كجكد عزابي بينيـ.. كبذلؾ س

 كما العمؿ! -

 عميؾ أف تظير بمظير التقي. -

 كيؼ؟! -

ال يكفي حضكرؾ صالة الجمعة. بؿ عميؾ بالمكاظبة عمى الصمكات  -
 الخمس في المسجد. 



 .!؟انتظـ.. كفي المسجد -

 الناس ياصاحبي تسيرىـ ظكاىر األمكر.  -

 ىذا صعب...  -

 ابتسـ الحاج مربتا عمى كتفو: 

 أقميا صالة الفجر حضكران.. كبذلؾ تكسر عيكنيـ. -

 مقدكر عمى الفجر.  -

كأنبيؾ الحذر مف أبسط زلة.. فكما قمت لؾ لقد كضعؾ الفرانصي ىدفان  -
 لمجميع.

.. كأف إبميس  - صدؽ الشاعر حيف قاؿ "العسكرم بميد لألذل فطفه
 لمطغياف رباه"

 غزك مالمح كجيو الكبير. صمت يحاكؿ إخفاء قمؽ ي

ال يحتؾ بأم كائف.. نذ ذلؾ اليـك رسـ بنفسو إيقاع.. أف تذكر بأنو كمي
نادرة كانت يستعرض ذاكرتو كـ ىي المرات التي رأل الفرانصي فييا.. 
ف عاد ليـك أك  كاف كعادة ما يممحو مف بعيد.. فيك في غياب دائـ.. كا 

و كنيكميف ثـ يختفي مف جديد. في البداية ظف بأنو يعمؿ في التيريب.. ل
لتنقمو في ميمات  كاف. عرؼ بأف غيابو بعد أف فاجأه ببزتو العسكرية.

 سرية بيف المحافظات.



بشنكؽ...  حكؿ عالقة زكج الشريفة لكقت الذم كاف الجميع يتساءلكففي ا
رجؿ مف بأنو البعض  ان.. بؿ كظفانطكائي إال أنيـ كانكا يركف فيو شخص

 يرعاه لكجو اهلل.أىؿ اهلل.. كلذلؾ يعطؼ عميو زكج الشريفة ك 

أف يثني عمى كرعو  كبدكره كاف طنياس يحرص في حديثو حكؿ شنكؽ 
كأمانتو.. كىك يعرؼ أف لحديثو أثر عمى مستمعيو. فيك زكج الشريفة مالكة 
أعمى دكر الحي.. المنتسبة لفاطمة الزىراء بنت النبي.. كجدىا ألبييا كاف 

فسو إماـ كخطيب مسجد مف رجاؿ اإلماـ أحمد المقربيف. كىك في الكقت ن
.. معتمران عمتو البيضاء.. إلقامة الصمكات الخمسالحي.. الذم يذىب إليو 

حكافو بخيكط مذىبة.. شادان سامعيو  كقفطانو المخممي األسكد.. المزينة
د النكاح.. .. كىك كاتب عقك يتعمد رخامتو.. ككمماتو المنتقاة بصكتو الذم

ًدث في األعراس.. كالكاعظ في اكصككؾ البيع كالشراء سكاف الحي.. ك  لميتحى
المآتـ.. كمنشد المكالد.. كسارد مظالـ آؿ البيت. كفكؽ ذلؾ ىك صاحب 

 بكزارة األكقاؼ.  حكـ منصبو مديران عامان لإلرشادكجاىة ب

حبؿ ذكرياتو صراخ مف في يستعيد تمؾ األياـ حتى قطع عميو  ظؿ
عمى  ممده  كؿ صبيالسطح.. تنبو لما يدكر.. ليرل الجميع يتدافعكف ح

تزايد عكيؿ مف حكلو.. عرؼ بأف ذلؾ الصبي ىك "تاج الديف"  السطح..
 "طيرمانتو". ىرع األب مف سمـ حيد الشريفة إضافة إلى ثالث بناتك 

مفزكعان.. حتى أف عمتو البيضاء سقطت بيف سيقانيـ.. كقد سمطت أضكاء 



بقعة دـ  تتسعنزؼ دمان غزيران.. كقد أدكية عمى رأس الصبي الذم كاف يي
 تشبع شعره كمالبسو.داكنة تحت رأسو.. ك 

رصاصة راجعة مف  عمت الفكضى بعد أف عرؼ الجميع أفزاد العكيؿ ك 
رأسو.. فر البعض خكؼ الرصاص الراجع.. كتبقى جمع  تالسماء أخترق
تمطـ كجييا  جسميا الممتمئ..بعد صعكدىا.. ىكت راكعة ب ةحكؿ الشريف

ر رأسيا.. سارعت بعض النسكة لمنعيا تمزيؽ نائحة.. لينكشؼ كجييا كشع
 ثيابيا.

شعرىا ة.. كىك يرل كجو زكجة صاحبو بيتابع شنكؽ ما يدكر بخكؼ كرىب
جكاره فاقدة  تتمدد عينو لنكاحيا الحزيف. بعد برىةناثر.. دمعت تالم

ابنو  حمؿالكعي.. يمكب زكجيا كمف فقد الحيمة.. ثـ ركع حاسر الرأس لي
يحممف زكجتو. كقد اختمطت كلكلتيف تتبعو نسكة  ئيمةىابطان بقامتو الض

حجار السمـ. لـ يطؿ ىف.. تطأ أقداميـ قطرات لزجة عمى أصغار بصريخ 
 حتى أسمـ الركح. ـ الصغيرالمقا
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بقية ليمتو كسط ظممتو.. يفكر في مصاب صاحبو..  يعاد شنكؽ ليقض
 ـ االنفجاراتجمس عاريان خمؼ نافذتو المشرعة عمى نكاح يتداخؿ مع ىزي



لكف . adelرسالة األحرؼ المتعاقبة.. فكر أف يعكد إلى جيازه لمتابعة تمؾ 
 .رعب تمؾ الميمة يسكنو

عادت بو ذاكرتو إلى تمؾ األياـ.. كتمؾ العبارة الزالت عالقة حيف قاؿ لو  
درجكا : "الناس يثنكف عمى استقامتؾ بعد أف صاحبو في إحدل مسامراتيـ

 صالة الفجر".  عمى رؤيتؾ بيف صفكؼ

في كاقع الحاؿ لـ يكف ألحد معرفة الكجو اآلخر لذلؾ الشخص الكديع 
صالة عمى  عنو أنو يعيش كحيدان.. حريص المستكيف. كما يعرفكنو

 المسجد. 

حالة انكفاء كرعب مف كؿ الناس..  بينما كاف يعيش في الدكر الرابع
تمذ بيا.. متحركان معكضان كبتو بقضاء أكقاتو عاريان كسط ظممة كسكينة يس

مف لياليو  ان في أنحاء سكنو كخفاش دكف إشعاؿ أم سراج.. يقضي شطر 
 ماضغان لقاتو إلى جكار نارجيمتو القصيرة.. مستمتعا بإيقاع قرقرتيا..

مبحران في مكاقع النت كحياة يفتقدىا.. متنقالن بيف صفحات التكاصؿ 
 منيف.. المكاتي اتالصنعاني مفضال ي.. باحثا عف "قطط الفيس".االجتماع

المناسب  تطيع الكصكؿ إلييف دكف عناء.. بعد أف أمسى يتقف اصطياديس
ف أستيكل تحت الثالثيف.. أك الخمسينيات.. مف ىف.. فال يفضؿ مف  كا 

دكمان األربعينيات.. فعادة يكيف ميجكرات.. كالكثير منيف تنتابيف مراىقة 
إلى قدرتيف . إضافة متأخرة.. صبكرات.. قميالت الطمبات.. ذكات خبرة

بعيدان  ظ عمى سكنو.. كىكذا حافعمى تدبر أمكنة لقضاء ليمة أك ليمتيف معان 



عف مغامرات قد تجمب لو مشاكؿ ال تحؿ. كىك ال يقدـ أم معمكمات قط 
عف نفسو.. كبالمقابؿ يسعى ألف يعرؼ عمف يحاكرىا كؿ شيء: عمرىا.. 

ىا.. كما يجٌد في الحصكؿ تعميميا.. عمميا.. حالتيا االجتماعية.. أفكار 
عمى أحدث صكرىا.. كحيف يقرر لقياىا..  يختار أحد األسكاؽ الشعبية.. 

مثؿ: سكؽ الزمر.. باب اليمف.. باب السبحة.. شارع جماؿ.. قاع الييكد.. 
الصافية.. ىايؿ...إلخ تمؾ األماكف المكتظة بالباعة كالمتسكليف.. كعادة ما 

راصدان . كما أف يممحيا حتى يتأمميا.. يصؿ قبؿ المكعد.. يرقب كصكليا.
 تستيكيو.إف كانت بعد ذلؾ حركاتيا كسكناتيا.. ثـ يقرر 

متخذا في بداية تكاصمو عمى النت أسمكب الحديث العاـ.. مترفعان عف 
سعة امبديان ثقافة ك  بعد لياؿ ينتقؿ ألحاديث الذات..ثـ  .الكالـ المبتذؿ.

دأ يبذا ما تعكدت تكاصمو الدائـ.. اشيا.. حتى إىمتنكعة بيدؼ اد كمعرفة
إلى الحديث حكؿ االىتمامات  منتقالن .. تتصنعياكفكاصؿ  بيدـ جدراف
ث حكؿ الميكؿ الحدي . كاليكايات الممتعة.. ثـ تأتي خطكةالمشتركة.

.. كأخيران يسيب فيما يثير  ىا.. كاستثارة غممة تكمف في أعماؽ غرائز كاليمـك
 متعةبيا إلى ذركة  ر شبقيما.. حتى يصؿيستمر بما يثي يا.. كلمياؿكعي

 لطريؽ قد مييد لمقيا.. كقضاء ليمة أك ليمتيفككف اتشتيييا.. بعدىا ت
نياء كؿ شيء.ة.. يحميم  ال يكررىا.. بعدىا يسارع بحضر التكاصؿ بيا كا 

مف كسَّرت  يتذكر أف "سقكة" كانت االختالؼ بيف مف أصطادىف.. فيي
نيا.. أك مينتيا.. أك حالتيا االجتماعية.. معرفة س لـ تمكنو مف.. هقكاعد



أك صكر ليا.. تمؾ المعمكمات التي كاف يحدد بمكجبيا المقاء مف عدمو. 
بما يثير مف  ظؿ يحاكؿ إال اف غمكضيا ظؿ يجذبو إليو.. فيي مف بادرتو

أنيا في بداية العشرينات مف عمرىا.. كما أنيا باىا يلقليصدـ يـك .. الكالـ
 .!غيرىا عف ان حثابلـ يعد  ىامف بعدك  مف يعاشرىا. يفضؿ غير ممتمئة كما

 أسئمتيا: يجيب عمىتستجكبو.. كىك  ىاكجد هلمقيادتو قبؿ مكاعيتذكر.. بأنو 

 .ىؿ لديؾ رقـ ىاتؼ ألسمع صكتؾ؟ -

 ليس لدم ىاتؼ. -

 .ىؿ مف صكرة لؾ؟ -

 ليصمت قميالن.. ثـ أجاب:

 كال صكرة! -

 .لكني ال أعرؼ عنؾ شيئان  -

 .ؾ بالكثير.. أنا مف ال يعرؼ عنؾ شيئان!حثت -

 .عني ما تريدبعدىا تعرؼ لنمتقي ك  حدد مكعدإذان  -

. ذلؾ الحكار.. أف يقطع تكاصمو بياظؿ لبعض الكقت يفكر في إيقاؼ 
  .ال زلت معي؟ىاه ألماذا ترددؾ.. : بادرتولكنيا 

 .نعـ معؾ.. فقط كنت أفكر! -



ـى  -  .ني؟تفكر.. أليس لديؾ رغبة لتمتقي ب

 بمى.. لكف... -

 .جرب لف تخسر شيئان  -

 تكقؼ مرة أخرل عف الرد.. ثـ كتب:

 ف!.كامأترؾ لؾ أف تحددم أحد األ -

 .؟يناسبؾ سكؽ قاع الييكدىؿ  -

 أعجبو اختيارىا.. متخيالن ذلؾ السكؽ المفتكح.. ليرد:

 نعـ يناسبني. -

 الغد.. ستجدني كسط صؼ بائعات الخبز.بعد ظييرة  إذا -

 د.جي -

 . لكف كيؼ أميزؾ كسط مف يتسكقكف 

 .نفسؾ ألىتدم إليؾ ي ليصفأف تانا مف أطمب منؾ  -

 أفضؿ أف تصؼ لي ىيئتؾ. -

. ليجد اإلجابة لصدل تساؤلو: ما !؟سير لياأنا مي تكقؼ يتساءؿ: لماذا 
 الضير إف جربت!. كتب إلييا:



في.. لتعر .. ك صؼ جبيتيأعتمر طاقية سكداء تغطي نلي قامة طكيمة..  -
 .سأكرر حؾ حنكي بأصابع كفي األيسر

.. كقد  كصؿ أطراؼ السكؽ.. راضيان أف يقـك يتذكر بعيد ظييرة ذلؾ اليـك
 ة الخضار كالفكاكو حتى كصؿ رصيؼالطريدة. أخترؽ زحاـ  باع بدكر

ناظريو بيف  قالن انأخذ يستعرضيف كاحدة بعد األخرل.. بائعات الخبز.. 
.. ترحب بو ف الطالة مف خمؼ أخمرتيفمؾ العيك أطباقيف ككجكىيف.. ت

ء بطريقة لمفت بالحنا محتمؿ.. تمكح ثانية بكفيا المنقكش إحداىف كمشترً 
رش بحبة  .. كرابعة تحرؾ طبقيا المميء بخبزياأقراص انتباىو.. كثالثة تريو

تيا الممكنة في حركة ردة ستار اعيكف إحداىف ترسؿ ابتسامة ف البركة..
لكبير.. حاكا حنكة عؿ مف يبحث عنيا تستدؿ جيو ا.. يبتسـ بك لجذبو
.. ثـ يدارم كجيو خجالن لشعكره بالخيبة.. تشاكسو إحداىف بصكت عميو

 يصمو إلى طرؼ صفيف: ىؿ ضيعت شيئان ياطكيؿ؟. 

قؼ حتى ك حؾ حنكو..  ان كرر عاد باتجاىيا مىي.. بأنيا التفت مبتسمان ظانان 
 تمد لو بخبزىا: لأماميا.. 

 .القرص بمئة لاير -

 أقترب بكجيو الكبير ىامسان:  

  .أنا شنكؽ! -

 :اييعينإحدل نظرت إليو تغمز ب



 سمؾ!.كما لي كأل -

تيف.. قرر ندىا أدرؾ بأنو عمى مرمى مف سخريراتيا.. عرنت ضحكات جا
تمك األخرل. فجأة  التراجع إلى نياية صفيف.. كقؼ متسكالن بعينيو  كاحدة

حتى أطراؼ  .كره بعبثية ما يفعؿ.يمعف نفسو لشع داىمو إحراج.. كمضى
حتى سكؽ  اه شارع جماؿ.. كمنو عبر إلى ميداف التحريرباتج السكؽ

 السبحة. 
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.. كظؿ غاضبا مف نفسو مضمران كر بأنو قاطع جياز المحمكؿ لمياؿو يذ
كمع نشكة قات إحدل  راجع مكتفيان بعدـ التكاصؿ بيا..حظر صفحتيا.. ثـ ت

فة إف كتبت إليو أـ ال.. زادت نشكتو حيف كجدىا كقد أشتاؽ إلى معر  يالميال
 كتبت:

 أيف أنت؟.  -

 كررتيا عشرات المرات.. أبتسـ لشعكره بالرضا كىك يقرأ ليفتيا.. رد عمييا:

 ال أريد التكاصؿ بؾ. -

 أنت حر. -



 أتسخريف؟. -

 أنا جادة. -

 لك كنت جادة.. النتظرتني حسب مكعدؾ. - 

ف كصفتؾ؟. -  كا 

 . ي!نتصفين -

 ... فمماذا...؟!بينيف إذف كنت مكجكدةصمت قميالن.. ثـ أردؼ" 

  .لقد أخفتني!أصارحؾ..   -

 .أخفتؾ؟ -

 .حصاف!الحنؾ بو يبشحنؾ ب ..كبير رجؿلـ أتصكرؾ بذلؾ الطكؿ..  -

  .؟حصاف.. كماذا بعد -

 أنفؾ. -

- !....... 

 عيناؾ الضيقتاف. -

ف كاف يعرؼ نفسو كذلؾ.. ككأنيا خمنت  شعر بضيؽ مف كصفيا لو.. كا 
 أك حسنان.. بؿ غريبان. ..قبيحان ما يدكر في خمده.. أردفت: ليس ما أصفو 



ف أردت الحديث فتحدثي عف نفسؾ - ال فميذىب كؿ منا .تكقفي.. كا  . كا 
  لحاؿ سبيمو.

 !... أال تعرؼ بأنؾ مف الرجاؿ الذيف أستيكييـأمرؾ غريب -

 فمماذا تقكليف بأنؾ خفت مني؟. -

 .سف التعبير..لـ أح -

 قاطعيا:

 .؟يفأيف تسكن -

 .أنت! تسكف أيفتخبرني  بؿ عميؾ أف -

.. كال تحدثيني أنت.. أحدثؾ عف نفسي.. اال تالحظيف بأني كماذا بعد -
 .لي نفسؾ! ىيا صفي

 ستعرؼ حيف تأًت غدان. -

 لف آتي. -

 ذاف الظييرة.سأنتظرؾ مع آ -

 لف آتي. -

 .!ال تتصبيف عميَّ  -



ككمف .. لحظتيا بعصبية.. يفكر فيما ىك فيو أغمؽ الجيازيتذكر بأنو 
 ف "جحندؿ" متخؼ في قناع قطة؟. لدغتو عقرب يتساءؿ: ماذا لك كا

. .بان لتمؾ الرغبة التي تقكده لمعرفتومستغر قرر أف يمض إلى آخر نقطة.. 
جد أقدامو تقكده عبر أزقة أحياء المدينة كقبيؿ آذاف ظييرة اليـك الثاني ك 

.. ىابطان "السايمة".. مخترقان زحاـ سكؽ باب السبحة.. ثـ التحرير العتيقة
المسافة في كسيمة يعكد كشارع جماؿ غربان حتى قاع الييكد. يفكر طيمة 

 زحاـيبحث عف حيمة. كما أف دخؿ كسط  ال الطريدة.. لمعب دكر الصياد..
 عمى حتى كقؼتكارل كسط نير العابريف.. أف ي القاع حتى كاتتو فكرة..

الرصيؼ المقابؿ لرصيؼ بائعات الخبز.. يراقبيف مف بيف غابة الجمكع.. 
أصكات تكقع مع ذيكع  .. كجكه مف يقؼ ىناؾ مف الرجاؿ..كاحدة تمك أخرل

يف.. .. بيف القادمبحثا عنو لتفاتيبدأ مف يترصد لو باالمؤذني الظييرة أف 
دييف.. .. يرقب حركات أيإلى صؼ كجكه بائعات الخبز ثـ نقؿ ناظريو 

نظراتيف.. لفتاتيف.. بعد كقت الحظ إحداىف تحرؾ عنقيا يمينان كشماالن 
 بقمؽ.. زاد نبض قمبو مبتسمان كشعكره بالرضى يتزايد.. تمتـ: قد تككف ىي.

 مف أف تيقف .. يا.. راقبيا زادت حركتيا القمقةأخترؽ الجمكع متسمالن باتجاى
الخبز بحذر أكثر.. أقترب مف صؼ بائعات  ."جحندؿ" ليس مف ينتظره
سمة ريحاف  الخبز.. كقد احتضنت بيف فخذييا مف بائعاتكف تعجب لـ ت

 . أخشى أف تككف... تكقؼ عف التقدـ.. متمتمان: " كزىكر الزعفرافلزاب"ك



.. أصغر مما تكقعكانت .. الكاسعتيف متقي عيناه بعينييالتالتفتت لمحظات 
يقتعد أماـ سمتيا .. ركع اجآتة ممكنة.. صدمتو تمؾ المفبستار لؼ ناحؿ بقد 

كالنظر فيمف كليا.. التقط  الحظ رعشات كفييا.. تيرب بعينيياعراقيبو.. 
 .. سأليا: باقة صغيرة

  .؟"مشقيًرؾ"بكـ  -

مركزان عمى صفاء عينييا.. زادت تصنعت عدـ االىتماـ.. بينما ظؿ 
ؼ  أرد بأنيا ىيلحظتيا ظرييا إليو. تيقف اكفييا.. كلـ ترفع ن اترعش

  .: لـ تجيبيني.. بكـ مشقيرؾ؟بصكت ىادئ

 ."سقكة": إذف أنت ىامسيا مبتسمان .. ثـ إليو عينييا عكدةصمت ينتظر 

 ردت بصكت مضطرب دكف أف تنظر في عينيو:

 ..ذاف العصر.آؿ يقب بعد أف أفرغ.. كعد ىيا أذىب اآلف.. -

كف يحاكؿ إضافة كممات أخرل.. لبترتيب محتكيات سمتيا..  تشاغمت ثـ
 :ىمسيا عاكد

 .!.. ىيا أذىبانيض أرجكؾ -

كصغر  تركيانيض بشعكر المنتصر.. يسير متسائالن: ىؿ أعكد أـ أ
 سنيا؟!.



.. يعكد إلى سكؽ القاعآذاف العصر جاؿ دكف ىدل حتى كجد نفسو مع  
 عارية عدلكأرصفتو ساحة السكؽ ك أغمقت.. قد معظـ المحالت  كاف

 كقمة مف المارة.. كبعضرطبة.. جاره الأح تغطي مخمفات الفاكية كالخضار
كلـ يتبقى إال صناديؽ ركنكا إلى زكايا ظميمة يمضغكف القات.. الباعة 

 . متيالكة كنت بائعات الخبز يجمسف عمييف

.. الـ ؼ كحيدة.. تمفت عمو يممحيا ىنا أك ىناؾرأل سمة سقكة عمى الرصي
عرىا.. ىـ قفي تبقت مف المشاقر  ه.. أقترب.. قميؿنفسو عمى تأخر 

يبحث  تريث. دار في ذلؾ المكافباالنصراؼ.. لكف نداء أعماقو دعاه لم
أماه لتجثكا  متعثرة.. أالتقاىابخطكات  ت تسير نحكه.. فجأة ظير عنيا

كقد أمسكت بمعصمو ىامسة بصكت  دامعة.. كعيكف مف تيقكا تتجو نحكىـ
 بعيدان عف ىنا. أرجكؾ خذني :جريح
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سكؽ صامتان.. كقد تشبثت بو عبر شارع "باب البمقة".. سار بيا بعيدا عف ال
شارع القصر حتى حاذيا سكر السفارة الصينية.. نظرت إلى نحك ىبكطان 

 "باب اليمف".إلىكجيو ىامسة: أذىب بي 



ا يريد.. متسائال حكؿ ما تحديد مللـ يعمؽ كقد تمبسو شعكر مف فقد القدرة 
"بستاف شارب" كزم كمنو محاذيان في لمبنؾ المر . عبر الشارع الخمجرل ليا!

 . كقفت بو:ثـ أزقة "بحر رجرج" ليخرج  بيا باب اليمف.

 سأذىب لمحظات كأعكد.. ىي لحظات كأعكد انتظرني ىنا. -

تركتو عمى رصيؼ بائعي "البردقاف". كقؼ ك  أشارت إلى مبنى "القشمة".
مرأة نحك ايرقبيا كقد عبرت الشارع حتى رصيؼ "القشمة" المقابؿ. اتجيت 

ـز أقفاص طيك تفترش الرصيؼ.. تجاكر عدة نساء بسالليف.. بقايا  ر.. كحي
 ريحاف. يرقبيا كىي تحدثيا باكية.. ال يفيـ ما يدكر.. زاد عجبو كقد

المزيد مف تساؤالتو: عمف تككف ىذه  تيا ماسحة دمكعيا.. أثارتحتضنا
ف ظؿ في صراع مع  الفتاة.. كتمؾ المرأة؟. زادت رغبتو لمعرفة ما يدكر. كا 

ما يريد. بعد حيف  نفسو بيف أف ينتظرىا أك يتركيا كينصرؼ.. لـ يعد يميز
ف إلى أيف نشاط.. تحدثو بصكت كاضح: كاآلعادت كقد خالط خطكاتيا 

 ؟.تريد اف تأخذني

أدىشو تغيرىا.. كجرأتيا.. كقد تخمصت مف دمكعيا.. تردد.. ثـ حـز أمره 
 كقاؿ ليا:

 .حاالن أستكدعؾ.. أنت اآلف أحسف  -

 التفتت إليو متعجبة كقالت.. بمرح غير متكقع:

 ال تريد أف أرافقؾ؟.أ -



 .!ال -

 .فمماذا تالحقني إلى السكؽ؟! -

- !........ 

 .!كؾعمى الفيس بتالحقني يا التي قضيتميالي كتمؾ ال -

ككانو أماـ اختبار لـ يستعد لو.. ثـ أستدار دكف أماـ جرأتيا.. كقؼ محتاران 
ليفاجأ بيا تتبعو عبر أزقة باب اليمف..  ضى مبتعدان. باتجاهكم أف يتفكه

صامتان يعاتب نفسو: أم كرطة أنتى فييا.. كأم  ظؿ األسكاؽ القديمة.
 شيامة تدعييا مع فتاة صغيرة؟. 

 كسط ركائح التكابؿ كالعطارةخمفو  بينما كانت تجد.. ظؿ يسير دكف ىدل
المغيب.. حينيا أحس  قاربت الشمس عمى كىي تتبعو.. الباعة كأصكات

كقؼ  ـ: لف أدع ىذه الفتاة تميك بي.بغرائبية تيبط عمى أحاسيسو.. تمت
 و:ت.. سألصامتان  جانبان.. ينظر في عينيياكسحبيا 

 .ماذا بؾ! -

 أنت صغيرة...أريدؾ أف تذىب في حاؿ سبيمؾ..  -

 يتخمؿ أكردتوتيار .. ليتسرب دؼء أصابعيا.. أحس ببكفو قاطعتو ممسكة

  .!يثكف كراء الصغيرات.. كأنت تتمغنجفي مثؿ سنؾ يم مف -

 ىمسيا المس شغاؼ قمبو.



 ..كأنت تميثيف خمؼ مف؟ -

 في كجيو: ابتسمت ناظرة

 عرؼ. إلى سكنؾ ستحيف تصؿ بي  -

ردد قرر أف يكسر القاعدة كيتكجو  بعد ت.. فيما ىك فيويفكر  عاكد السير
الحي  مض كقت حتى كانا في.. كلـ يخترؽ أزقة  يعرفيابيا إلى سكنو.. أ

التي تتكسط  أقترب بيا مف الصرحة الكاسعة مع مغيب الشـ.. يسكنوالذم 
 : دكر الحي

 .أبقي ىنا...كاآلف  -

 !تتركني -

ذا ما دخمت ذلؾ الباب. -  راقبيني كا 

مشيران إلى باب دار الشريفة.. ثـ أردؼ: عميؾ بالمحاؽ بي بعدىا.. كانتبيي 
 .يمحظؾ أحد أف

 ستجدني في أثرؾ. أسبقني ك اؼ.. ال تخ -

 مكاربان. .. سأتركو الرابعإذا ما صعدتي.. باب سكني في  -
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الصرحة دكف أف يرفع .. أجتاز التماسؾ حاكالمضى مشتت الذىف.. م
دخكلو الدار.. تمتـ:  لحظات أك يمتفت.. خالطتو قشعريرة مباغتة عند عينيو

 !  يحتينفسي في مكقؼ قد يككف فيو فضلماذا أضع 

أغمقت الباب تبحث كسط عتمة المكاف.. حتى تسممت في أثره..  لـ يمض
 سمعت صكتو:

 ىؿ رآؾ أحد؟. -

  المكف.. ردت:  عتمةدت في الرد.. كقد غشتيا ريبة ترد

 أبدا.  -

يرحب أف .. تنتظر أف ينير ضكءو  .قالتيا كىي تحاكؿ معرفة أبعاد السكف
ي مكانيا.. ركيدان تنتظره فأستمرت  يمتقياف فييا.. يرشدىا إلى غرفة كبيا

مف  طة.. جدراف حجرة مستطيمة خالية إالركيدا بدأت تميز األشكاؿ المحي
 صكتو المفاجئ: أفزعيا .. مكقد كبير

 .الذم أردت أف تككني فيو! سكنيىذه أنت في  -

 . ماذا بعد؟!لكف.. ثـ أردؼ:  .لـ تفيـ ما يعنيو بتمؾ الكممات.



 ..ةعريعف حدثيا كاف يأكثر مف ليمة أف تعيش كما  تذكرت بأنيا تمنت في
اإلنارة في أكؿ يـك يسكنو..  بأنو أؿ جميع لمبات حدثيا أنوكما تتذكر ب

  كسط ظالـ دامس. يعيش لياليول

 .. كقد بيايصيقد مفاجئ أف ريعاب تكقع تكف تلـ ك  .الصمت يرعبيا  لكنو
.. بيف يدم سفاح كقعتقد  اأنيب شككؾ تراكدىاك .. تتبمد حكاسيابدأت 

 حاكلت أف تحتفظ بتماسكيا. 

يقؼ كأنو غكؿ بعد حيف الحظت صكتو يقترب.. لتميز شبحو العارم 
عمى  تنعكس جميرات كىجتلت.. .. ينفخ ككمة فحـالحجرة مكقد بمكازاة

: أرداؼ متيدلة.. ظير مسطح  باىت.. بتأمموتجرأت  تفاصيؿ جسده..
ف مقالعان ضخمان مقمكب.. لمحت اف يماثالذراعاف ييتزاف جانبان.. ساق

.. يحمؿ جمران  العائد مف حيث أتىكىي تتابع شبحو  ا حجمو.. ىاليشيئو
 تيقنت بأنو ينكم شران بيا.. ..ما حكليايسيطر عمى ك الظالـ  ليتضاعؼ

 كانت تنتظر أف.. كتخشى نيايتيا فيوفي ككر  تفكر في نفسيا كقد أمست
الذم دخمت  بابال يمة.. التفتت تحدديالطفيا كما ىي بداية المقاءات الحم

 . منو

لـ تعد تسمع العشاء..  قدرت أف يككف لصالةتيادل صكت مؤذف  كقتيا
.. فكرت أف ترفع صكتيا كأف تسألو صكت عدل قرقرة نارجيمة أم لشنكؽ

 دتيا.ار لكف الصمت كالسككف كاف أقكل مف ا ماذا عمييا القياـ بو..



تسأؿ  ت عمى كقفتيا دكف حراؾ..سككف بارد. ظم إال مفصمت المؤذف 
 ؟!. سالمة مكافال سأخرج مف ىذانفسيا كقد ذىبت بيا الظنكف بعيدان: ىؿ 

دارت بجسد مرتجؼ كأنفاس  ب..ك ب عمى مقربة منيا.. قررت الير كاف البا
يا تبحث عف مزاليج الباب.. يمدت كف خطكتيف إلى الخمؼ.. مضطربة..
.. تاىت أصابعيا.. ينبيوسقكط ما .. بيدكء خشية ان صكت ال تصدرمحاكلة أ

حساس اإل قاكمتداىمتيا أحاسيس خكؼ.. عاكدت استجماع حكاسيا. ك 
تراكدىا باالستسالـ لقدرىا..  فكرةحشدت قكىا مف جديد.. نبذت باليزيمة.. 

ثـ و بيدكء.. تج .. سحبمرة أخرل حتى المست المزالبأصابعيا  تساج
نت .. كاان  يصدر أم صكتبسحب مصراع الباب عمى مراحؿ حتى ال أخذت

شؽ رائحة إلى باقي جسميا .. شيقت كأنفيا يستن أصابعيا ترتعش.. لينتقؿ
الباب.. أخافيا صمت كضع قدميا اليمنى خارج  الساللـ.. كادت تنيار عند

.. تسابؽ نبض قمبيا دكف أف تغمقو .. تركت الباب خمفياالسمـ كظممتو
أك أف يككف شنكؽ قد شعر .. اليابط.. تخشى مصادفة أحد سكاف الدار

فمحؽ بيا.. أستمرت تيبط بقامة مترنحة.. بعد جيد كانت خارج بيركبيا 
باب الدار.. ال أحد سكل العتمة كحفيؼ رياح باردة تداعب خكفيا.. 

استعادت بعض تكازنيا كىي تعبر الصرحة الكاسعة دكف أف تمتفت.. بعد 
ف. لتحجب دمكعيا كلكجيا أكؿ زقاؽ "غرقة القميس" شعرت ببعض األما

رؤية أحجار الزقاؽ كتمؾ الجدراف اليرمة.. أحست بكحدتيا في ىذه 
  تسير. الحياة.. بضعفيا أماـ كؿ مف تصادفو.. ال تعرؼ في أم اتجاه
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تمؾ الميمة.. يتذكر بأنو ظؿ  ىركب سقكة فييضحؾ شنكؽ كمما تذكر 
مف أغصاف غسؿ باقة ىا.. ك تظر دخكليا عميو بعد أف ىيأ ليا متكأين

إلى  بيا حتى يصميا في أك لقاء القات.. كىك يفكر بأساليب جديدة إلثارتيا
تمتـ: ال زالت غضة.. كمف السيؿ يتذكر أنيا ظؿ ي كس.عتبات الفرد

في دكرة المياه.. لكف انتظاره  عميياالسمع  تأجيج غرائزىا. ثـ يعاكد يصيخ
عمى قت كي تتغمب طاؿ.. فكر بأنيا خجمت مف عريو.. كأنيا بحاجة إلى ك 

كحيف رأل عنيا.. ديىش لخكاء األمكنة..  احثان نيض بكبعد كقت .. خجميا
ي مف الحت في دكافع ىركبيا كى صيعؽ.. عاد يفكربابو مشرعان 

.. جالىسى قمقو يفكر.. كجد بأف رضكخو لرغباتيا كاف غمطتو اصطحابو لوب
مرددا: كما  ـلصة. ثـ ابتس تككف ياالتي ال تغتفر.. ذىبت بو الظنكف أن

 تسرؽ!. أف عساىا 

بمس يصعقو: تناكشو التساؤالت ميستعيدان حكاراتيا عمى الفيس.. فجأة شعر 
لمعرفة عنكاف سكنو..  بالعسس.. كقد استخدمكىا ىؿ يككف ليا صمة

. لكنو كجدىا كقد حظرت احتضف جيازه عمو يجد لمخاكفو مخرجان.
  التكاصؿ بيا.

د أشير إلييا دكف أراده منو.. ففي الكقت يتذكر أف األقدار قد ساقتو بع
الذم  تأجج الصراع فيو بيف أحزاب المعارضة كنظاـ صالح.. تضاعفت 



ساحات االعتصامات.. كتعاظمت المسيرات.. أمسى شارع الزبيرم خط 
التماس الذم يشطر المدينة إلى جنكب تسيطر عميو السمطة. كاألحياء 

حدة الصدامات بيف الطرفيف ذركتيا.. الشمالية ألنصار التغيير.. كقد بمغت 
كأرتفع سقؼ مطالب المتظاىريف بتغيير النظاـ.. كبالمقابؿ ارتفعت أعداد 

 القتمى كالجرحى جراء الصدامات العنيفة.

في تمؾ المسيرات المناىضة لمنظاـ.. حتى تمؾ  كأنو كاف منذ كقت يشارؾ 
تجاكز خط  محاكلةفي الظييرة.. حيف جابت الجماىير شكارع العاصمة 

مف المركزم.. كمنزؿ األ اتالكصكؿ إلى معسكر ك التماس "شارع الزبيرم" 
كًبيت بعنؼ العسكر..  عفاش.. انتياء بدار الرئاسة.. لكف تمؾ المسيرات جي

لتسقط أعداد كبيرة مف القتمى كالجرحى في جكلة "كنتاكي" ك"الدائرم". 
لمدمكع.. ىركؿ تفرقت بعدىا الجمكع.. خكؼ الرصاص كالغازات المسيمة 

شنكؽ بيف الفاريف عبر الخط الدائرم المتجو إلى جكلة الجامعة القديمة.. 
فجأة لمح سقكة.. كقد بدت كعصفكرة تخمفت عف سربيا.. كانت جاثمة 

قترب منيا ليمسؾ اآلداب.. شعر تجاىيا بالشفقة. ا جكار سكر كمية
 بمعصميا:

 ىؿ أنت بخير؟ -

ز ما حكليا لغزارة تمي يف.. عرؼ بأنيا العينييا الدامعت تدعؾلرفعت كفيا 
 ىنا. ىيا أنيضي سأساعدؾ عمى االبتعاد مف :الدمكع.. عاكد حديثو إلييا

 أخذ يحاكؿ انياضيا.. مردفان: أم الجيات تكديف المضي بؾ إلييا؟. 



 : ال تخشي.. حاكؿ مكاساتياخطت بمساعدتو صامتة.. كانت ال ترل شيئان 
 في أماف.  شيئان.. سأرافقؾ حتى تككني

 قاطعتو بصكت كاىف:

 رؽ...تب بي ككؿ المدينة تحإلى أيف ستذى -

 .أيف تريديف؟ -

 أريد قاع الييكد. -

سكر الجامعة.. ىابطان باتجاه أنحرؼ بيا شرقا عبر سكؽ القات المكازم ل
القاع.. تمنى لك أنو التقى بيا في ظركؼ أفضؿ حتى يسأليا سبب فرارىا.. 

حتى كانت عمى رأس سكؽ القاع.. تركيا دكف أف أستمر بالسير صامتان 
ينبس بكممة.. مكتفيا بابتسامة باىتة.. مبتمعان مرارة غصتو.. متكجيا نحك 

بعد  منى لك أنو عرفيا بنفسو.. ليفاجأشارع جماؿ. ظؿ طكاؿ الطريؽ  يت
  ذلؾ اليـك بأنيا أزالت الحظر.. ككتبت عبارة مقتضبة: 

 غدان أريد رؤيتؾ...!. -

غمؽ بابؾ.. .. فضؿ رفض عرضيا.. لتضيؼ: ال تد تفسيران لكمماتيالـ يج
 !نيار الغد مغيبذاف سأىبط إليؾ مع آ

 ليرد عمييا متعجبان:

 ؟!عميَّ  تيبطيف -



 .ستعرؼ حيف نمتقي! -

 لكني ال أريد لقيا أحد. -

 .أف تغضبلؾ الحؽ  -

 ال عتب بيننا. كستجديف بابي مغمقان. -

 .كعميؾ بتحمؿ النتائج!.. ينياح إف كجدتو كذلؾ سأقرعو -

 

-8- 

ا جانبان.. ثـ التفتت سمتي رآىا تضعمع صكت مؤذف المغيب أنسؿ شبحيا.. 
ستارتيا.. ثـ خمارىا.. غطاء  تغمؽ الباب بيدكء.. فكجئ لرؤيتيا تسقط
كىك يتابع شبحيا كقد تحرر مف  رأسيا.. لتتسع عيناه الصغيرتيف دىشة

 . ثـ لحقو اآلخر.. أقترب منيا لتمتفتليندلؽ أحد ثديييا.. آخر قطعة.
مالت  ا.. ركعت تتأمؿ عريو المنتصب.. مادة بكفيا تداعبو بجرأة لـ يتكقعي

.. شؾ أف .. قبمتو ثـ استقامت تيامسو بغنجان شعرىا غزير  سيا لينثاؿأر ب
ككأنيا عرفت ما يدكر مالت بكجييا نحكه .. ليست ىيتككف 

 ىامسة:بخاطره..

 ؟أليست ىذه قكاعدؾ -



ما لبثت أف مدت قكاميا الناحؿ..  بيف شفتيو.. يتممسذابت الكممات 
صكت قيقيتيا..  ان.. مد كفو كاتمان و.. تضحؾ عاليأشيائ تداعبأصابعيا 

 : .. سألياسيا صدرهاالتصقت بعريو الفارع لفحت أنف

 لكنًؾ في المرة السابقة... -

 و:عتقاط

  .كماذا كنت أنت؟! -

 أنا؟ -

 .!ليربت مرعكبان  فيكقفت في مكقلك  -

  !.؟كيؼ كنت -

 غكؿ في ككره!. -

. فيذا أنت .ي حيرة.. لتكاصؿ: لكنؾ الميمة غير تمؾ الميمةصمت ف
 تستقبمني.. تبادر إلى...

 كككرم! -

 ه.ىذا ما أريد التعرؼ عمى زاكيا -

 أنت المية.. لست أنًت. -

 . أنت كال أنت -



 .كيؼ لؾ ىذا التغير؟ -

 .كقت قدتني كالعمياء مف لـ تغب مف ذىني -

 ظننتؾ لـ تتعرفي عمٌي! -

 صكتؾ. بؿ دلني  -

 ىؿ كنت مع المتظاىريف؟ -

لكف في "شارع ىايؿ". أبيع مشاقرم كنت بسمتي  لـ أكف مع أحد.. -
المظاىرات لجأت إلى تمؾ الشكارع.. بعد أف الحقيا العسكر بالرصاص.. 

مر بسيط.. ظممت ظننت األفي البداية .. مع الياربيف مف المكتىربت 
أجرم بيف جمكع الناس. كنت أسمع مف يصرخ: أىربكا.. غازات سامة.. 

رأيت بعضيـ كقد جثكا أرضان بعد أف أصيبكا باالختناؽ  .غازات سامة.
حتى فقدت كالحرقاف .. كأنا أشعر باالختناؽ ظممت أىركؿكحرقاف العيكف.. 

مف  بكاءأقداـ ك  أسمع كقع أرضان سكر.. جثمت أكؿ الرؤية.. تممست بكفي 
كؼ رت بيساعدني.. حينيا شع ان أحد حكلي.. أيقنت باليالؾ.. أصرخ عؿ
أعرؼ  في البداية يستنيضني.. لـ أكف تمسؾ بمعصمي.. كسمعت صكت

صبت بداية أ.. بدأت أميز صكتؾ بي بعيدان  كحيف سرتمف يككف.. 
 ...برعب

 لماذا الرعب؟! -



أخر أقـك  ؿ تبقى طقس آخر.. فيأنا عارية أمامؾ ف أجيب.. ىاقبؿ أ -
 ؟بو

 أف تراقصيني.  -

قاليا كقد أمسؾ بكفيا.. مرسالن ذراعو األخرل تطكؽ خصرىا.. أضاؼ: 
 ىؿ تعرفيف الرقص؟

 .ساترؾ نفسي لؾ -

لـ تكف مف حركة محددة.. كال يكجد ما يمزميـ مف إيقاع.. ظؿ كؿ منيما 
لـ  مؼ..لى الخخطكة إلى األماـ.. كخطكة إ ..بتحرؾ كفؽ حالتو النفسية

استكانت حيف .. ركات بندكلية متتالية ليصطدـ بيابح ا.. ارتدمدكراني ينتظـ
 ... ضميا إلى صدره.. كانت تنتظر منو ذلؾ

 قاؿ مندىشان: 

 أنًت راقصة بارعة. -

 انفجرت ضاحكة.. كقالت:

 كتسمي ىذا رقص!  -

  ككيؼ تريديف أف ترقصي؟ -

 .بعد شركؽ الشمس سأعممؾ ما أعرفو.. -

 تقصديف الضكء. -



 .لكف مف حبب إليؾ الرقص؟ -

 فتاة مجنكنة مثمؾ. -

  فتاة! -

 .تكلدمربما قبؿ أف  -

 مجنكنة كمثمي.. كيؼ؟! -

 .تشبيينيا كثيران  -

 ىاه.. حاكني عنيا. -

"إذا أردت أف تشعر بمتعة المقاء فمنبدأه  :في أكؿ لقيانا ىامستني -
احكة "عمى إيقاع قمب مف برقصة". سألتيا: أبدكف مكسيقى!. ردت ض

ف لـ.. فعمى إيقاع قمبؾت ". لـ يكف لي معرفة بالرقص ليمتيا.. راقص.. كا 
ا.. كليمة بعد أخرل تزايدت كؿ تقميدىاأخذت تدكر بي بداية األمر كأنا أح

 رقصت.  اكمم نشكتي

 ؟كحياتؾ عاريان  -

 ىي أيضان. -

 ؟.كيؼ ذلؾ -

كقد شعر حينيا بذكبانيا ظال يرقصاف حتى غمر المكاف ظممة حالكة.. 
 و بساقييا..تصر اخ ةطكق.. لتقفز مردفييا التصقت بو.. لييبط بكفو رافعا



.. ىامسة في في رقبتوكجييا ه.. دسة بصدر  يدكر بيا كيدكر.. ممتصقة
 لي. نفسؾ كأترؾ متطيؾ أرضان..ادعني  دالؿ:

مركران  تطرز رقبتوىابطو .. تمدد.. بدأت بمثـ شفتيو.. لـ يتكقع جرأتيا تمؾ
يتكقع أف  لـعمى صدره.. كىكذا حتى تصمب جسده كما لـ يتصمب قبؿ.. 

ي تناغي بمذة مضاعفة كى كانت تيشعر ىيبينما تثيره بكؿ ذلؾ القدر. 
 مرئي مف التسبح في الالظممة امرأة أخرل.. يا تجعممكاطف إثارتو.. كقد 
راتيا بأف حاكؿ مجا أدارت ردفييا.. تدعكه إلثارتيا..الكجد.  بعد كقت 

و.. كلـ تتكقؼ ىي.. بؿ ضاعفت مف استخداـ أصابعيا.. يبتكر أساليب
تجتاحو بعنفيا.. .. .. ليجد نفسو في حالة ال تحتمؿفتييايا.. شأنفيا.. ثديي
تزغرد بفرح صبياني.  قط. رفعت كجيوذة.. كاصالن  لذركة لـ يذقيا يصرخ بم

 ثـ ىمست:

 !المذة شيعجبني الحديث كنحف نخرم -

 !ذا حدثيني عف سبب فرارؾإ -

محؿ سأبدأ مف الكقت الذم عدتو فيو تبحث عني.. حينيا كنت داخؿ  - 
كقكفؾ أماـ بابو  .. كبفضؿوالذم أبيع مشاقرم عمى رصيفالفكياني 

كانت صفعاتو ال تزاؿ تدكم في  تخمصكا مني خكفان أف تككف مباحث..
 ظالـ مثؿ لي صدمة جديدة..  لكف دخكلي إلى مسكنؾمسامعي.. 

كانصرافؾ إلى شؤكنؾ جعمني أتصكرؾ سفاح كقعت  المكاف.. إىمالؾ لي
 !.وشركفي 



 !سفاح -

 كؿ شيء ىنا كاف يكحي لي بأنؾ استدرجتني لغرض غامض. -

 . !أمجنكنة أنت -

 كنت في حالة بائسة بعد الفكياني. -

 .!لـ أفيـ -

بائعات لي مف  يتواحم مقابؿأتكاطأ مع نزكاتو بيف كقت كآخر.. كنت  -
 . تمقف الشجار بيدؼ طردم مف بينيفالمكاتي يخ الخبز

. طالبان المزيد مف المداعبات الغريبة.. أف أدخؿ .مف الصعب إثارتو كاف
 إحدل أصابعي دبره.. أك بأنفي كلساني.. كأشياء تثير الغثياف.   

صالة العصر.. يخرج مف محمو باتجاه  معيختار فراغ السكؽ كدكمان 
بتكنيس  .. أتظاىرحتى يعكدعمى محمو االنتباه بعميَّ  ان ر المسجد.. مشي

أنجك  كبذلؾذاف قبؿ األ االنصراؼاألشير األخيرة ألتعمد في المكاف. 
فبقيت أنتظرؾ..  حتى األذاف تأخرت أنت بنفسي. حتى يـك تكاعدنا..

تمنيت ظيكر قبؿ خذ بالي ريثما يعكد مف المسجد.. اأف عميَّ أشار  ياكحين
.. ىممت كاف بصحبتو اثنيفكحيف عاد  كنؾ خيبت ظني..ل.. عكدتو

.. كقاؿ ضاحكان: أنت خمؼ الرفكؼباليرب.. لكنو أدرؾ نكايام كسحبني 
 بارعة.. كما كفى كاحد كفى ثالثة. 



جثكت أرضان أنتظر  لينياؿ عمي بالمطـ..اعترضتو ميددة بالصراخ.. 
 ف أخمع  سراكيميأمران ألكنو سحبني بعنؼ حتى الزاكية..  فرصة لميركب..

 بسرعة...!

بالنجاة  ىممتدار بينيـ نقاش حكؿ مف البادئ.. كانت فرصتي األخيرة.. 
تبعني كأمسؾ بستارتي: لف تجعميني أضحككة! كأشار  مرة أخرل.. لكنو

 كالعكدة.. ضممت أقاـك حتى عاد الذم عمى أحدىـ بإغالؽ باب المحؿ
 ذىب إلغالؽ الباب مذعكران: 

 !.بنا بصىناؾ مف يتر  -

 رد عميو رفيقو بعيكف زائغة: 

 .. مف يككف؟ يتربص -

 مف قبؿ.  رجؿ غريب المالمح لـ أراه -

 .. زادت مقاكمتي لمفكياني.. لينياؿ عميلحظتيا عرفت  بأنو أنت
مسؾ أحدىـ بو زاجران: قد يككف مف أخذت أصرخ.. أ.. قاكمتو ك بالضرب

 رجاؿ المباحث.. دعيا ىذه المرة!.

 تستقبمني أنت.. لكف...خرجت أتعثر ل
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سمؼ منو.. كبعد أف رقصا  أستقبميا بحبكر لتعكيضيا عما في ليمة تالية
ت.. قفزت بخفة تحتضف خاصرتو بفخذييا.. تسألو بدالؿ: ال قك لبعض ال

 أصدؽ بأنؾ ال تفضؿ الصغيرات.. فيؿ أشبعتؾ في الميمة الماضية؟.

 تساءؿ...لقد امتعتني.. كجعمتني أ  - 

 .  ؟ماذا لديؾ نتكأ - 

ى غرفة جانبية.. كضعيا صرتو.. حتالـ يدعيا تكمؿ سار يحمميا عمى خ
 أحست بنعكمتو.. تسألو: عمى فراش

 أيف نحف؟ -

- !  في غرفة النـك

 كؿ شيء.  ىي حسبت غرفة المقيؿ  -

: قدماف جميمتاف.. ثـ عمى امسيايي يمرر لسانو صعكدان بادئان مف قدمييا..
.. ييمس: : ساقاف رشيقاف.. يعكد بمسانو منحنيان بفخذىايا مركرا أحد ساقي

 فيؾ الكفيريف.الجنة.. كاألركع رد غؿ كثيؼ الرغكة يذكرني بينابيع خمرد
و: انيرو مف حميب. ثـ ىمسعاكد يمعف.. تصرخ مبتيجة.. تنتفض.. ي

: بطف ضامرة.. سرة الجكىر المكنكف.. صدر مثقؿ بحمكلتو.. يصعد
لممككث طكيالن.. يمثـ  يدعك فمي .. عنؽلمقضـ نافرتاف يتكقاف فاحممت



ا.. تشيؽ مادة أصابعيا تمسؾ أشياءه.. تنخر شفتييا.. يعانؽ لسانو لساني
 ...قيحبياخمي أييا الفسؿ الحقير.. أحبؾ د : أبقوةتمفظم

بالضرب كالمطـ.. تعمؿ أظفارىا في صدره..  رأسو ا عمىيبكفي تيكم
قاع شنكؽ بإي جسدىا ينتفض.. يئف كبأسنانيا كىي تعكم في نشكة.. كأخذ

رتيب عاضا شفتييا حتى ال تتكاصؿ أصكاتيا عالية.. تمازج عرؽ 
جسدييما.. ركيدا ركيدا ىدأ جسدىا.. حاكؿ شنكؽ أف يضعيا جانبان.. 

 .!.. كدعني أسمع صكتؾعميؾ نيأبق ليسمع صكتو يتكسؿ:

  يتعجب مف طمبيا أف يحكي.. يبحث عما يقكلو:

 !أتحدث في ماذا -

 .مياختحدث فحسب.. يعجبني كأنت بد -

 .ىركبؾ؟أيف ذىبت تمؾ المية بعد  حدثيني أنت.. -

" ىمت عمى كجيي  صمتت قميالن تجمع خيكط الحكاية كىي تمكضع عميو:
مع المقدس.. جكار الجاب يحتى كجدت نفستقكدني إلى أخرل.. أزقة في 

يتناثركف أماـ  .. لـ يصدني أحد.. رأيت بشران قادني قمبي ألف أدخؿ بابو
.. كالبعض يستند إلى األعمدة مصاحؼ مشرعة.. كعند حكاؼ الجدراف

 محتارة.. سألت أحدىـ: كالجدراف الكثيرة..

 .؟ىؿ يسمح لي بالصالة -



مبتسمان ككأنو ال يعرؼ الجكاب عمى سؤالي.. حرؾ رأسو تعجب 
 .!: لكف الكقت ليالن باإليجاب.. ثـ قاؿ

: يمكنؾ الصالة في بيرة.. أشاكينظر نحكم كثر بعمائميـ ال ر أحدىـ عميَّ
 .!الزاكية القصية.. كال تجيرم بصكتؾ

 . !كقاؿ آخر: كال تستقبمي القبمة إال كالجدار خمفؾ

.. انزكيت أدعك اهلل دامعة.. ظننت نظراتيـ ستكؼ سرت حيث أشاركا
رتفع صكت ال بعد لحظات ا.. بيمس متقطع ت تختمس..ضم ياعني.. لكن

. ريصت صفكؼ كثيرةالصالة..  رل إلقامةيي  .. استقمت اليج بصكت مكتـك
 تمر عمى خير. أف أف يستر اهلل ليمتي.. اكرر الرككع كالسجكد متمنية

منيف التي ما برحت بعد كقت انصرفت الجمكع.. كتبقت بعض عيكف المؤ 
ي.. ركيدا ركيدا ًخال بقمب خافؽ متككمة عمى نفس تشيعني.. تككمت

أف زارتني  ت.. كأطفئت األنكار.. ما لبثكثر المكاف إال مف أعمدة
بي.. كقد حمقكا  ان مف المعمميف يتربصكفعددفييا مخاكؼ.. أتخيؿ 

حكلي.. يمزقكف ثيابي.. بدني.. يخرشكف كجيي. أسأؿ نفسي.. ماذا كنت 
ستحضر تصرفاتؾ.. عريؾ.. ت في ككر العارم.. ترل ما يككف. الك بقي
الرجاؿ. أحدىـ بادر إلى ع بعض تصرفاتؾ.. أتذكر تجاربي م ةبركد

كلـ ينتظر  عمى مقاعد سيارتو.. أتذكر  أنو أقمني ذات عصارم.. اقتحامي
بسيارتو أطراؼ مقبرة.. كبيف قمة مف األشجار  حتى يصؿ مخدعو.. جنح

بيف بطني.. صدرم..  في ىياج يمرغ كجيو عمى باشر بتمزيؽ ثيابي



يالجو في مكطف لذتي.. بؿ بإ كلـ يفعؿ غير ذلؾ. كآخر لـ يكتؼً  فخذم..
نو مر بو عمى أأخافني.. حتى  ة إلى أخرل.. ماأخذ ينقؿ شيئو مف فتح

مسامعي.. ليختتـ بإسالتو في إحدل عيني. بينما أنت تماىيت بطقكس 
ؾ.. أتذكر بأني لمحت شيئك كلـ تقترب حتى مني.. .. في تمؾ المية ظممتؾ

ككأف كجكدم  بيديؾ.. شيء. حتى أنؾ لـ تممسني ال ينقصوكالحظت بأنو 
بركدة ضمف خطة.. ىكذا فكرت بأنؾ تمؾ الال يعنيؾ.. أك أنؾ تتصنع 

 تنتظر تكغؿ الميؿ لتتخمص مني. 

ساليبؾ يد لحظات كجكدم في ككرؾ.. أتخيؿ أكنت أرتجؼ رعبان كأنا أستع
اد لمحريـ.. كنت في التخمص ممف يقعف بيف يديؾ.. أتصكرؾ مدمف اصطي

 ...سعيدة أنني فررت

تسترد أنفاسيا ثـ كاصؿ صكتيا: ظمت القشعريرة تسرم في  صمتت قميال
.. متخيمة أصابعؾ منذ ىركبي كحتى مككثي في الجامع أنحاء جسدم

جمجمتي  أنفاسي. أك أنؾ تستخدـ فأسا لتيشـالطكيمة كقد أطبقت عمى 
 دؿ مع نفسي.. حتى غمرني نـك عميؽ.. لـكأضالعي.. ظممت في ج
ضى.. حتى سمعت صكتان أيقضني: الصالة خير أعرؼ كـ مف الكقت م

.. الصالة...! فتحت عيني.. جذبمف  .. لمممت الضكء كقد تسمؿني النـك
مفاصمي تؤلمني.. طعـ فمي كانت ؿ النيكض.. شعرت بفتكر ك اك نفسي أح

.. جمست أحاكؿ ان.. رأيت نفسي عاريةمختمؼ.. تذكرت كما لك كاف حمم
ذا لـ يتح لي أف أعرؼ كيؼ يككف ذلؾ .. لمامالمح مف كاف معيالتذكر.. 



.. تيالكيأستغؿ  .. أنا عمى يقيف أنو حمـ.. أك أف معممان قدفي ىذا المكاف
 . قد حصؿ ىذا التعب الذم أشعر بو يشير إلى شيء

لعف الشيطاف.. ظانة بأف ام.. كأنا أاستقمت أستغفرت اهلل كقد دمعت عين
كذ منو كأنا أحاكر نفسي كمما يقع لي بسبب كسكسة الشيطاف.. ظممت أتع

و يكجو كالمو لي الخاكية.. رأيت أحدىـ يتجو نحكم مبتسمان.. يردد ككأن
ستنشؽ صباح الجامع المقدس.. كذلؾ أتممكتني رىبة كأنا  "صالة يا نائـ".

الحمـ الشفيؼ يفصح أكثر.. انشغمت بالنظر إلى صفكؼ المصميف.. 
ضت أقؼ مكلية ظيرم صدل ىميماتيـ ترددىا جدراف كسقكؼ عالية.. ني

امرأة في الجامع.. امرأة "صكب جدار خمفي.. ليردد أحدىـ دىشتو: 
.. " لحظتيا حاصرني الخكؼ.. سارعت بالتسمؿ كالخركج مف الجامعفي....

إال  عصافير.. بدت جدرانيا بالية كفضاؤىا خاكو تدفئكىا شقشة اللتستقبمني 
بككافي بالية.. مررت  مف كالب تجكبيا.. كقمة مف العابريف ليفت رؤكسيـ

ان.. فييا جامع غمقة. ىي المرة األكلى التي أدخؿأماـ صفكؼ حكانيت م
 .كاف غريبان المذة كأصمي كأناـ فيو.. حتى حمـ 

نا أكرر التعكذ مف أكثيران ما سمعت عف بركاتو.. غشتني سعادة ك  
. كانت الشمس بيية مت رصيؼ "القشمة"الشيطاف. ظممت أسير حتى كص

بائعة  دالشكارع ككاجيات المباني كاألرصفة.. لـ تأًت بع كىي تغسؿ
ى رأيت السيارة الريحاف.. جمست حيث تعرض حزميا.. كلـ يمض كقت حت



كحـز الريحاف.. كفي  المتيالكة محممة كالعادة بسالليف.. كأقفاص دكاجنيف
 ني بتشابييف.نكؿ مرة أراىف يدىش

كاف.. احتضنتني تيكف عنفتني.. إذ كيؼ أبات في جامع.. اعترفت بما 
االبتعاد عف سكة الخاسريف.. أخبرتيا بعميَّ . ثـ بصكت ىامس نصحتني 

قت ثـ أثنت عمي.. ك بأني لف أعكد إلى سكؽ القاع.. صمتت بعض ال
ككجيتني باختيار مكاف آخر لبيع المشاقر.. تنقمت خالؿ أياـ بيف أكثر مف 

في سكؽ الزمر..  سكؽ.. فتارة أجمس عمى رصيؼ شارع المطاعـ.. كأخرل
 استقريت عمى أحد أرصفة شارع ىائؿ:حتى 

 لكف لماذا كؿ ذلؾ؟ -

 ىذا ما كاف أييا الغكؿ! -

 غكؿ مرة كاحدة! -
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نيا أضافت لو ماسي شنكؽ ألفت سقكة طقكسو.. بؿ إميا األكلى مع أافي أي
نو كمما لمذة.. فأمسى يسمعيا بنشكة.. بؿ إا ساحب األحاديث حيف يمار 

ما.. يتمنى عمييا الصمت حتى يبحرا أف تتحدث بمعزؿ عف تكالجي أرادت
 ليا:  معان.. سأ



في تمؾ الدردشة قمت بأنؾ ستيبطيف.. كحتى الميمة لـ تحدثيني عما  -
 تقصديف؟

 قاليا كىك يرفع ساقييا عاليان.. ردت كىي تتمكضع تحتو:

 مف الدكر الخامس! -

 رفع رأسو متعجبان:

 .لشريفة؟الدكر الخامس.. سكف ا -

 ني. حتى يداعب شيئؾ أعماقي.. ىيا أر  لف أحدثؾ -

ف .. لسمع صكتيا المحمؿ بالمذة: اآلبتالحميما فيو مضى كقت انشغال
 أحدثؾ.. نعـ.. أىبط إليؾ مف سكف الشريفة.

 أمرًؾ غريب!. -

مني  حدث ذلؾ بعد أف أشترت مني ذات نيار كؿ ما في سمتي.. طالبة  -
تبعتيا حتى دخمت أحياء صنعاء القديمة.. لـ أعر إلى سكنيا..  رافقتيام

األمر أىمية.. لكني أصبت بالدىشة حيف سمكت األزقة التي تقكد إلى 
 ينيا بدأت اليكاجس تمعب بي.. لكف تذكرمالحي الذم تسكنو أنت.. ح

 خكفي كقد ظننتيا تسكف منزالن مف  كأنت تقكدني عمياء.. خفؼ شيامتؾ
 بنا حتى الصرحة الكاسعة.. أزقة تصؿلسكنؾ. لكنيا عبرت  ان مجاكر 

تممكتني حيرة! كما زاد مف ارتباكي.. حيف سارت متجية نحك باب دارؾ. 
إنقاذؾ  .. كبيف يـكفييا كنت في صراع بيف تمؾ الميمة التي فررت منؾ



مترددة. بينما ىي التفتت كقد أحست بتباطئي تستعجمني..  لي.. كقفت
اضطرابي.. صعدت خمفيا كقد   تبعتيا عمى مضض كأنا أرتجؼ مدارية

غرؽ جسدم بعرؽ غزير.. جزمت بأنني قد كقعت في خديعة ما.. كأنؾ 
لست ذلؾ الشيـ.. بؿ كأف تككف تمؾ الحرمة مرسمة مف قبمؾ.. كما أف 

 حاذت بابؾ حتى خارت قكام.. التفتت إلىَّ متعجبة.. تسألني.. الستدرؾ:
 لقدرتيا عمى الصعكد بيمةذلؾ تمجيد  صعكد السمـ أتعبني.  ابتسمت ظانة

ا أحاذم بابؾ أختمس أف أتبعيا.. التقطت أنفاسي كأن عميَّ  . مشيرةبامتالئيا
 في أثرىا الصعكد حتى الدكر الخامس.  النظر إليو.. كاصمت

أف نقدتني قيمة سمة أخرل.. تعكذت مف الشيطاف الرجيـ كأنا أىبط بعد 
د إلقامة حفؿ ختاف البنيا حضارىا في اليـك الثاني. عرفت بأنيا تعطمبت إ
 .بعد بمكغو السابعة الكحيد

كجدتني أقـك بمساعدتيا بعد أف أحضرت ما طمبت مف مشاقر.. كاف 
ذيبحت  بالنساء.. كفي السطح زكجيا كمجمكعة مف الرجاؿ.. ان سكنيا مكتظ

 قات.  الكباش.. ككزعت الصد

م ظممت أفكر بؾ.. كقد غمبت شيامتؾ عمى مخاكفي.. لتتغير مشاعر 
 أتسمؿ إليؾ. ككانت المفاجأة عند مغادرتي حيث تجاىؾ متمنية أف
"أنت شاطرة.. كأنا بحاجة لمف تساعدني في أعماؿ  كشكشتني الشريفة

البيت". أعطيتيا رقـ ىاتفي.. ثـ قبمت كجييا بغبطة.. كمف لحظتيا أخذت 



أخطط لغزكؾ.. كأف عميَّ أف أصالحؾ. كنت عمى يقيف أف اهلل قادني 
 ليؾ. ألعكد إ

اصؿ عبر الفيس بؾ دعتني ركحي لممغامرة.. فسارعت إلزالة الحضر كالتك 
 ا أنت تجعمني ال أندـ عمى مغامرتي بالعكدة أييا الغكؿ. لضرب مكعد.. كى

.. أسفؿ جسدىايديو يداعب  دنا بكجيو يداعب حممتييا بشفتيو.. مرسالن 
 تيامسو بغنج:

 .تعجبني مداعبتؾ أثناء الحديث -

 فقط. -

نشكتيا بغرز أظافرىا ؼ عضاتيا.. مطرزان فخذييا.. لتبشفتيو ماران بسر   ىبط
و المعنات كقد يمعظيره.. ىامسة بمفردات نابية.. تكيؿ في أضالعو كخمؼ 

 غاص يداعب ينابيعيا.. تتأكه بدالؿ.. لتسألو بصكت شبيو بالخكار:

 ىيا اريد سماعؾ تتحدث. -

 أم حديث تريدينو؟ -

 اكتشفت فرارم؟. بماذا فكرت بعد أف -

 ريبة. تممكتني -

 ماذا صنعت؟ -

 في البداية جربت النت.. ألجدؾ كقد حظرًت الكصكؿ إليؾ . -



 .كىؿ خرجت لمبحت عني؟ -

ظيكرؾ في سكؽ القاع..  أترصد يـك التاليخرجت صباح البالفعؿ..  -
لكنؾ كألياـ لـ تظيرم.. فكرت أيف يمكف أف تككني.. ثـ تذكرت امرأة 

تعرفني..  ـك ذىبت كأنا بصحبتؾ إلييا.. ظننت أنيا لفشمة". يرصيؼ "الق
 لكني جربت كسألتيا.. لتنكر معرفتيا بؾ. 

لكاد قبمت أف تصحبني ذلؾ اليـك إلى مسكنؾ.. فكيؼ انشغمت الكف ب -
 بالبحث عني!.

أصدقؾ القكؿ.. كنت بالنسبة لي مجمكعة مف األلغاز.. فأحاديثنا عمى  -
 يفرغـ محاكالتي.. كنت أكد أف أعرؼ ماال تريدالنت لـ تعرفني عميؾ 

 اإلفصاح عنو.. ثـ بعد ىركبؾ.. شككت بؾ كسارقة...

 سارقة...! -

نتؾ مرسمة مف قبؿ نظك  د مف ذلؾ.. بؿعبؿ كذىبت شكككي إلى أب -
 العسس.

 . خش عقمؾ.ني إليؾ.. مف أنت؟عسس.. كلماذا يرسمكن -

د عمى سكؽ القاع.. كأحيانا ؿ لي.. كلذلؾ ظممت أتردك ىكذا ظؿ عقمي يق -
أقؼ عمى رصيؼ باعة "البردقاف" ك"الشمة" لساعات.. أراقب امرأة الريحاف 
عمى رصيؼ القشمة. أمني نفسي بظيكرؾ.. كفي آخر مرة تجرأت ككصفتؾ 

 ليا.. ردت بطيبة: ىف كثر بنفس الصفات...



 ثـ صمتت تتأمؿ كجيي.. لتسألني: ىؿ ىي قريبتؾ؟. 

لتصرؼ عينييا بعيدان كقد تغيرت مالمح كجييا.. ثـ  ىززت رأسي بالنفي.
. صمتي ألجد نفسي مجردان مف أم إجابة.. ككمف "كماذا تبغي منيا؟"قالت: 

: تريد أنياء المكضكع.. أردفت دكف أ مف يترددف عميَّ كثر.. "ف تنظر إليَّ
 .  "كال أعرؼ أكثرىف

 مف أنيا كانت تخفي شيئان... ابتعدت متيقنان 

 كة: قاطعتو ضاح

ماجرل لي مف الفكياني  في ليمة سابقة بأني شككت إلييا لـ أخبرؾأ -
 كمنؾ!

 نعـ.  -

عميؾ اف تعرؼ بأنيا كانت تخبرني في كؿ مرة ترددت فييا عمييا.. ما ك 
 .. كبعد أف كجدتني عمياء أخذت أفكر مف جديدكفي منؾ.كاف يزيد  مف خ
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 ."حيا عمى الفالح" ان رددصكت مؤذف الفجر م ذكرياتو البعيدة قطع خيط
ارتفع معيا نباح كالب  الحظ تغير تيدج الصكت "حيا عمى خير العمؿ".



األزقة.. كأنتشر حتى عـ أزقة أحياء مجاكرة.. ليتحكؿ إلى عكاء حزيف. 
 كفي الدكر الخامس ظؿ النكاح مستمر كبقية  الدكر المجاكرة.

 "أخيران  محتكاىا متعجبان:.. يردد التي قرأىا بداية المساء adel  تذكر رسالة
في الرد  ستحسف التريثاكجدتؾ.. شكران لمفيس بكؾ.. أنتظر ردؾ..". 

ر بما . مفضالن التفكي"قد تككف رسالة أخطأت طريقيا إليٌ "متمتمان:  عمييا..
.. متصكران حالتو كقد سمع عكيمو بف صاحبوعميو فعمو أماـ كارثة مكت ا

مسجد "أنتقؿ إلى رحمة اهلل تعالى قبؿ ىنيئة.. تيادل صكت عبر مكبر ال
الشييد تاج الديف بف الشريفة آية... رحمو اهلل كرحـ مف حضر صالة 

اـ الصالة عميو صباح يكمنا ىذا في ميداف التحرير". الجنازة كشيعيا.. كستق
لـ يكف صكت صاحبو.. لتعـ بعدىا أصكات مف  ترددت ثالث مرات.. ميزه

كثر.. صمتت الديكة.. كطغى  لقتمىأخرل.. بنداءات مشابية..  مساجد
 عكاء الكالب حتى أشرقت الشمس. 

 يعكف بالشييد عمى أكتافيـأكتظ المسجد عمى غير عادتو.. كخرج المش
الحشكد.. عبر مردديف "اهلل باقي كلو الحمد.. اهلل با..." ليسير شنكؽ بيف 

 مف لكحي "نصير" لينظـ مشيعكف أخركف لجنائز أخر  أزقة "غرقة القميس"
حي"سكرة". كحي "مكسى" كالكشمي كالجالء كحي السكؽ كىكذا تكاثرت 

حتى ميداف جر" كجسر السايمة.. الجنائز  عابريف بيا أزقة "بحر رجر 
 التحرير.



اهلل أكبر.. المكت تردد " ت الحشكد.. كتعالت مكبرات الصكتاصطخب
ألميركا.. المكت إلسرائيؿ.. المعنة عمى الييكد.. الخزم آلؿ سعكد.. 

النصر لإلسالـ". تمتيا زكامؿ حماسية.. كقرع طبكؿ لصفكؼ راقصة مف 
صكر شباب يحممكف رشاشاتيـ.. كقد مألت الشعارات الجدراف المحيطة.. ك 

كف األخضر ملقائد المسيرة القرآنية.. خط أسفميا بال عمالقة عمى المباني
ت الجنائز المغطاة بأعالـ "أبشر بعزؾ سيدم". كما ظمت تتكالى عشرا

تمأل قاع الميداف.. طكقتيا صفكؼ فتياف عصبت رؤكسيـ بشرائط  خضراء
ت دخضراء كتب عمييا لبيؾ ياحسيناه. كمف أسطح مباني صنعاء زغر 

 النساء في كقت كاحد.

و ليمحظ ىاالت سكداء أماـ صاحب الجمكع صالة الجنازة.. كقؼ شنكؽ أدت
قصر قامتو.. كتسى كجيو الصغير بصفرة غريبة.. كزاد تحاصر عينيو.. كا

 بينما شفتاه تتمتماف بانكسار.

عمكىا صكر قائد المسيرة.. كأعالـ ممت الجنائز عمى عربات مكشكفة تحي 
تيظمميـ  ضراء.. كببطء خرجكا مف التحرير مخترقيف شارع القيادة شماالن خ

كي بالعدكاف األمري ةالمندد الصكت.. مرددة خطب قائد المسيرةمكبرات 
.. متكعدان عكاصميـ بالتدمير.. كميددان إلماراتياإلسرائيمي السعكدم ا

كاصفان ليـ  دة..امنشآتيـ الصناعية كالبتركلية بالحرؽ.. كشعكبيـ باإلب
بالطكاغيت المستكبريف.. بينما كانت الجماىير تيدر بصكت جماعي "اهلل 



أكبر المكت ألمريكا المكت إلسرائيؿ المعنة عمى الييكد الخزم آلؿ سعكد.. 
 سالـ".النصر لإل

فكر ليبارتباؾ شديد.. نكؽ بعيني الفرانصي الذم أصيب فجأة التقت عينا ش
بعيدان  مفضالن أف يظؿ في مؤخرة الجمكع العكدة مف حيث أتى.. ثـ تردد..ب

 ركضة شيداء صنعاء طكيمة. ي. كانت المسافة إلىعف متناكؿ الفرانص

 ان ف سمع قرعيسير في ذيؿ المشيعيف.. كقد حضره ذلؾ المساء البعيد. حي
متكاصالن عمى باب سكنو.. أضطرب ألكؿ كىمة.. فيك ال يستقبؿ أحدان.. 

ف أف يقرع الباب.. ك سقكة كصاحبو حيف يحضر لمسامرتو يدير مفتاحو دك 
بمكعد مسبؽ. نيض مترددان.. أرتدل ما يستر عريو.. فتح  ال تأتي إال

دكف أف الباب بخكؼ.. ليجد الفرانصي يقؼ كبصحبتو ثالثة جنكد.. ك 
صفؽ ك . باغتيـ شنكؽ بسرعة "ىيا.. أسحبكا ىذا الكمب...!"يخاطبو أمرىـ: 

نو لف يعكد مف الباب بشدة.. كظؿ خمفو كأرنب مذعكر. كاف يعرؼ أ
الفرانصي الذم أخذ كجنكده  قع ردة فعؿ. كلـ يتك السجف لك سمـ نفسو

الباب بأعقاب بنادقيـ.. أطؿ سكاف الدار يستطمعكف تمؾ  كفكسر ي
جة.. أعقب ذلؾ صكت الشريفة ييبط سائالن عما يحدث.. لكف الض

أف  الفرانصي لـ ييتـ ليا.. كال بطمبيا إيقاؼ تكسير الباب.. يتذكر شنكؽ..
ر زكج ب. كحيف ظيشظايا خشب الباب بدأت تتقاذؼ مف عنؼ الضر 
.. ليرتفع  صكت الشريفة صارخان في كجو الفرانصي.. كقؼ الضرب

نيا مف دارىا.. ككأ يماف مغمظة بطرد الفرانصيأ الشريفة مف جديد مرددة



أخذ الفرانصي  كد بأنيا صاحبة سطكة. بدكرهبذلؾ ترد االعتبار لنفسيا.. تؤ 
. كأنو أحد بأف القبض عمى شنكؽ إنما ىك أمر دكلة. يشرح ليا متكسالن 

في مظاىرات تحرؽ كتنيب كتدمر منشآت  العناصر الخطرة التي تسير
 كممتمكات الدكلة.

تذكر شنكؽ أنو كاف في تمؾ المحظات يفكر في كسيمة لميركب. لكنو ىدأ ي 
 كصكت صاحبو يعاتب الفرانصي كيعنفو:

 أىكذا يافندـ تكسركا أبكاب الناس!. -

 ليرد عميو معتذران:

يؾ.. لفعمت ما ىك قد أغمؽ ىذا المعتكه الباب في كجلك كنت مكاني ك  -
 أكثر.

 عمو قبالن.. ال أف تقمؽ جيرانؾ.كاف األكلى أف تخبرني بما تريد ف -

إال مف ىياج الشريفة.. ليتيادل إلى مسامع شنكؽ كقع  صمتت األصكات
أقداـ ىابطة كصاعدة.. رغـ سككف كؿ شيء. إال أنو ظؿ خمؼ بابو 

أنو نتيى.. ك .. ليطمئنو أف األمر ا.. حتى دخؿ إليو صاحبو مساءن كران ذعم
بإقناع شنكؽ عدـ المشاركة في أم متعيدان لو  أقنع الفرانصي بعدـ متابعتو

 مسيرة.. أك اعتصاـ.



ثـ ىامس شنكؽ: لف يعاكد قرع بابؾ.. لكنني متأكد مف أنو سيسعى بتكميؼ 
يؾ بالحذر.. فرجاؿ صالح ال غيره.. الصطيادؾ خارج الدار.. كلذلؾ عم

 المف أذية الناس.ا يعيشكف

كة الزقاؽ المؤدم يتذكر بعدىا بأنو ظؿ ال يبرح سكنو.. كقد رابط يراقب حر 
إلى الصرحة مف نافذتو.. حتى إذا ما رأل الفرانصي يحمؿ حقيبتو اليدكية 
مغادران.. خرج بحذر لبعض شؤكنو. كما عاد يشارؾ في المسيرات حتى 

 يف في االعتصاـ كالمسيرات.. عرؼ بعدىاكصنعاء مشار  حكثييفدخكؿ ال
مب الخراب سيج أف األمر تغير.. كأف تكاثر المد السياسي الديني

ع تمؾ االعتصامات كالمسيرات.. ككارل شنكؽ لممجتمع.. كمف حينيا قاط
نجح في اإلفالت مف الفرانصي كبقية شعر بأنو  نفسو طيمة لفترة حتى

نجح أيضا في تكاريو عنو رغـ المسافة الكبيرة التي لـ ـ العسس. كاليك 
 يتكقعيا إلى ركضة شيداء صنعاء.
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ي ركضة.. كحتى يظؿ بعيدا عف أنظار الفرانصبعد دخكؿ المشيعيف ال
مقت عمى قكسيا عبارة  فضؿ شنكؽ البقاء خارج أسكارىا يتأمؿ بكابتيا كقد عي

"شيداؤنا عظماؤنا. أىالن كسيالن بزكار ركضة شيداء العاصمة صنعاء". 
تصمو أصكات المشيعيف مف داخؿ الركضة "ال الو إال اهلل الشييد حبيب 

ركحو..  مغادرة الجميع.. كشعر بسكينة تغمرقفار رغـ اهلل". ظؿ في تمؾ ال



معاكدان الطكاؼ حكؿ أسكار الركضة التي زيينت أركانيا بأعالـ خضراء.. 
فتياف ل المعة يا صكرقفك  تثـ دخؿ مف بكابتيا يسير بيف مراقد كضع

 خضر كزىكر بالستيكية. 

كدكم  طائرات ال ترل عما يدكر في المدينة.. لكف أزيز ظف بأنو بعيده 
مدينة ترتجؼ كحيدة.. األرض تحت قدميو.. يرل مف مكانو تيز  انفجارات

كيخيؿ لو أنو يسمع صريخ األزقة.. كيرل اىتزاز المنارات.. يصيخ السمع 
عمو يحدد اتجاىات القصؼ.. يبحر بو خكفو.. حتى ظف أف صنعاء 

لخرس.. إال مف سحب سكداء تظمميا لتحجب ضكء الشمس.. أصيبت با
 ىا مف أرجاء تمؾ القفار. الكالب عكاءفتعاكد 

ان قادمة بأعالميا كصكرىا الخضراء.. لبرىة يرقب المدينة.. يشاىد جمكع
سابقيـ ضجيج  مكبراتيـ.. كقد حممكا جنائزىـ عمى رؤكس مشعثة.  تخفى ي

نفس األعالـ ىي يرقب ما يدكر.. كانكا نسخة ممف سبقكىـ صباحان.. 
 ان كىكذا ظؿ يتابع جنائز قادمة كجمكعصبياف خضر.. لكالشعارات كصكر 

عائدة حتى قارب النيار عمى نيايتو.. بعدىا صمت كؿ شيء.. إال مف 
الركضة خ السمع.. حتى رآىا تدخؿ يكالب تعكم مف كؿ اتجاه.. ظؿ يص

 كتنبش التراب.. تتناحر عمى بقايا أشالء. كتمألىا عف آخرىا.. تتشمـ

ء متكاصؿ.. حتى دخؿ بعو صدل عكافر مذعكران عائدان باتجاه صنعاء.. يت
  ائح غبار األنقاض.. كالباركد. أزقة أحياء!. لتستقبمو رك أطراؼ احياءىا

انتياء  ف" كسار محاذيان لقبة "البكيرية""الزمر" ثـ "الطكاشي" حتى "المفتك 



كقد كجد  المكاجية لػ"قمعة قصر السالح". تضاعؼ خكفو "بأزقة "األبزر
يا.. حتى نتمكاؿ.. كلـ تعد منارات المدينة في الشكارع خالية مف األطفا

د كفو لألعمى.. ليجدىا تالمس القباب قيمبت لتشابو خكذ جنكد منيزميف.. م
 بمكف الرصاص.. كصالبة الصخكر. سحبان 

ديىش لزحاـ سيارات تسد أزقة الحي.. كخياـ غطت الصرحة الكاسعة.. 
ف" بضحكتو لدي"تاج ا تيا صكرةتكسطأعالـ الخضراء.. كصكر صبية 

 عبارة "رجاؿه ك تقانيـ الباسو بندقان رشاشان بعد مكتو.. البريئة.. تعجب مف ا
في صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو.. منيـ مف قضى نحبو كمنيـ مف ينتظر". 

 كؿ شيء غطيَّ باألخضر. اسفميا.. 

صعد مسكنو مرىقان. يتابع مف خمؼ نافذتو صفكؼ ًصبية بمالبس عسكرية 
المينئيف.. طبالكف انيمككا بقرع طبكليـ.. لييتز المينئكف   كقفكا الستقباؿ

بػ"برعة الحرب" في دكائر متداخمة.. ممكحيف ببنادؽ أمريكية في اليكاء.. 
حتى أف أميف العاصمة ككزير األكقاؼ كمشرفي كزارات كأعضاء المجمس 

 المحمي شارككا رقصة البرعة. 

حـ ظممتو.. ىاربان لعرية ر  عد مغيب الشمس.. الجئان إلىأغمؽ نافذتو ب
 مستعيدان حرية يسمبيا الناس منو.

نح إلى جيازه.. "أنا بخير.. حضرت حسب مكعدنا  :ليقرأ مف سقكة جى
. فذىبت كاف مغمقان.. عرفت بأنؾ نسيت تركو مفتكحاي  باألمس.. لكف بابؾ



حزينة إلى بيتي". كاف ذلؾ ردىا عمى عتابو ليا مف عدـ حضكرىا الميمة 
 الماضية. 

. : "ال أعرؼ ما يدكر!. ىؿ تخبرني؟ثـ كجد رسالة تالية منيا بتاريخ اليـك
.. تمنيت د ىذا اليكؿ أف المدينة تخربت.. أسمع طائرات تحف فكقناأظف بع

 لك كنت معؾ.. الخكؼ ىنا يحاصرني.. طمني عميؾ".

.. كطمبت :ثـ رسالة متأخرة مني الحضكر..  "ىاتفتني الشريفة صباح اليـك
 ".  ؟ىؿ أنتـ خير...طمني  ا باكيان.كاف صكتي

عرفت بالكارثة بعد أف صعدت الدكر الخامس.. كؿ شيء : "الرسالة الرابعة
ىنا يبكي "تاج الديف". كأظنؾ كذلؾ.. الشريفة ال تقكل عمى الحديث مف 

. أدعك لصاحبؾ المرأة الشديدة أذابيا مكت صغيرىا كثرة حزنيا.. تمؾ
 بالصبر". 

اف محيي العظاـ كىي رميـ.. لف تصدؽ إف قمت لؾ بأف "سبح :رسالة أخيرة
الشريفة قد نفضت حزنيا.. لتتمقى التياني باستشياد كحيدىا.. فاغتسمت 

ان كصؿ مف كتعطرت.. ككقفت تستقبؿ المينئات. كقد سمعت أف مندكب
 ىنيئان لكـ الشييد".  مرددان: أنصار اهلل يمزميـ بإظيار الفرح.

دكر.. لكني عمى يقيف أف الزغاريد تتيادل ال أعرؼ كيؼ أصؼ لؾ ما ي
يف. كلـ طإلى مسامعؾ.. ككقع أقداـ المينئات المتكاصؿ صعكدىف كىبك 

 ."أعد أعرؼ ىؿ أنا في مأتـ أـ في عيرس!



. ىربت إلى ذكريات كتب ليا جممة قصيرة "باألمس عشت ليمة مرعبة.
صة لميبكط حتى ال أجف.. كلـ أنـ حتى اآلف.. متى كجدًت فر  لقائنا األكؿ

.. أبعثي برسالة".  إليَّ

بف الحاج "يا  adelنتقؿ لقراءة رسالة جديدة مصدرىا صاحب األحرؼ ا
.. أنسيت ما بيننا مف عشرة؟.. ثـ لماذا ال تضع اسمؾ  لماذا ال ترد عميَّ
 الحقيقي عمى صفحتؾ؟". شعر باألرض تتحرؾ تحت قدميو.. كتيقف أف

نيا مف كائف يعرفو حؽ المعرفة.. كأف . كأالرسالة السابقة لـ تصمو بالخطأ
ما ىي إال لمتمكيو. كمف لحظتيا رأل أف  adelتمؾ األحرؼ اإلنجميزية 

الػ  يتعامؿ مع ذلؾ المصدر بجدية كحذر.. بادئان بالبحث عمف يككف ذلؾ
adel فحص محتكيات صفحة ذلؾ المرسؿ بدقة. .. قضى ساعات طكيمة ي

 لكنو لـ يجد ما يدلو عميو.

بكممات الرسالة األخيرة.. يعرؼ أف التفكير في الظالـ أكثر  ظؿ يفكر
تمؾ .. فال يعرؼ سيعرؼ عاجالن أـ آجالن صاحب الرسالة.. كأنو صفاءن 
كالده مف الحج.. بعد عكدة  ..مف أطفاؿ القرية "ابف الحاج" إال القمة الصفة
 رذلؾ التغير. لكف بعد سنكات يغاد"ابف الحاج". كاف يكميا فرحان بأصبح 
.. نسيت تمؾ الصفةمع سنكات عمره  ..مغتربان إلى شرؽ السعكدية القرية

كعاد لو اسمو شنكؽ.. ليقرر استخدـ تمؾ الصفة مف جديد كاسـ مستعار 
 . عمى صفحتو في الفيس



.. كعبر شبكة النت adelأنشغؿ بمكاقع البحث عمو يستدؿ عمى ذلؾ الػ 
ران مكاقع شخصيات شييرة تشعب في مجاىؿ لـ يكف يفكر بيا مف قبؿ.. عاب
كمف شركات كككاالت في عالـ الفف كاألدب.. إلى شخصيات رياضية.. 

ب تجارية إلى  احية كأندية.. كمف منظمات خيريةإلى مكاقع اجتماعية كا 
ة ال يعرؼ منظمات دعكية كتبشيرية إلخ... أدرؾ حينيا أنو يمج لعب

 د ما يدلو إليو. في ايجا أف فشؿ . ليتكقؼ بعدأبعادىا.. كال نيايتيا

كاف لفظ "ابف الحاج" ىك الخيط الذم جعمو يعكد إلى أياـ طفكلتو في 
القرية.. ليعكد بذاكرتو إلى السنكات األكلى.. تمؾ التي قضاىا بيف أبكيو 

و بيف البيت كالكادم.. كالذىاب مع أخيو إلى "معالمة" نكأخكتو.. يصحبك 
أعكر.. يمقنيـ القرآف  يتجمعكف مع الصبياف.. حكؿ فقيو مسجد القرية

كتيجي حركفو. كلذلؾ مالت ظنكنو إلى أف يككف مف يشاغبو ىك أحد 
عسى أف يصؿ لمعرفة ذلؾ  ".. كلذلؾ بدأ باستعراضيـالمعالمة"زمالء 

يف أسماء مف يت  ذكرىـ.. كقد تخيميـ أماـ الفقيوالمشاغب.. أخذ بتدكَّ
المقدمة:  يجمسكف القرفصاء في صفكؼ قصيرة.. ىا ىك يراىـ.. في

ًفي.. نايؼ.. حيسَّيني.. الزكبة..  مارش.. القمًحدم.. قانح.. األعجـ.. المىحى
.. العبكم ي.. طامع.. ىاجرة..غيمج... الميعىدف.. الشكيبي.. الجكس.. الردـك

الجميع.. ثـ أخذ بحذؼ مف غيبيـ المكت.. كفي الخطكة التالية حذؼ  دكَّف
معرفة كا عمى ؿ ممف رجح أف يككنمف لـ يفارقكا القرية.. كتبقى عدد قمي

غادركا القرية إلى مدف داخؿ اليمف.. أك  باستخداـ الكمبيكتر.. الذيف
 ىاجركا إلى دكؿ النفط بحثان عف عمؿ.. أك الستكماؿ دراستيـ.



مكقنا أف أفضؿ الطرؽ الكتشافو ىي  adelحدد األسماء.. كقرر أف يحاكر
ـى ال؟.عميو.. ردد في سالبدء بتمبية دعكتو بالرد  أسألو مباشرة عمف  عادة: كل

ؿ". فرؾ يديو ىي ترؾ الحي إف أفضؿ حيمةيككف.. عمالن بالحكمة القائمة "
مفرداتو.. رصيا في جمؿ  أغمض عينيو يفكر بانتقاءك  كمف يستعد لمجازفة

حتى  .. ككاف األجدل أف تعرفني بشخصؾا أنا أرد عميؾمحددة "ى
 adelحث عنؾ.. مكقنان أنػ بأت بالأخاطبؾ عف معرفة.. أعترؼ لؾ بأني بد

سمؾ.. كلذلؾ سأضع عميؾ أسماء.. كأرجك أف تككف صادقان.. كتحدد ليس ا
" ثـ ذيؿ الرسالة بأسماء مف رجح أف يككف لي أم اسـ مف بينيا ىك أنت
 أحدىـ مف زمالء المعالمة.
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 بعيدان كصمو الرد "جمعتكـ مباركة.. لألسؼ.. لقد ذىبت  بعد انتظار لياؿ
كلذلؾ سأنتظر أف .. أنا أقرب إليؾ منيـ.. بقائمتؾ.. أنا لست بينيـ

 تتذكرني". كأرفؽ مع الرسالة صكرة إلنساف معمؽ بيف السماء كاألرض..
التقطت لو الصكرة أثناء طيراف شراعي أك ىبكط مضمي. شدت شنكؽ 

يدلو: حذاءاف رياضياف..  أخذ يبحث في تفاصيميا عمو يجد شيئان الصكرة.. ك 
جات النارية.. اعمى رأسو خكذة شبيية بتمؾ التي يعتمرىا سائقكا الدر ك 

كغطت نصؼ كجيو نظارة معتمة.. بنطاؿ كحمي مف النايمكف.. جاكيت 
عمى الصدر حتى مفرؽ  ان مف نفس المكف.. حزاـ زيتي يتداخؿ متصالب



الفخذيف. يداف تشداف حباؿ المظمة يمينان لييككف بقامتو قكس ىالؿ.. طكلة 
في  ان مف مركب بحرم.. أك مقذكف ان قد يككف مف في الصكرة مسحكب ..الفت

 اليكاء. لـ يستدؿ حتى عمى جنس مف في الصكرة.

لكـ.. كأتمنى أف  رد برسالة مككنة مف ثالث جمؿ "جمعتكـ رضكاف.. شكران  
ني عمى اسمكـ حتى أخاطبكـ بصفتكـ!". ضغط زر اإلرساؿ.. ك تعرف

حاضران. ليصمو رد مفاجئ  adelان أف يككف كجمس ينتظر الرد بقمؽ.. متمني
أتعجب.. ىؿ ذاكرتؾ " أشكرؾ عمى ردؾ.. تكرر سؤالؾ مف أككف.. ك 

. أرسؿ لؾ صكرة عميا تكحي لؾ بشيء.. عيد إلى ماضي طمستيا السنيف؟
أرتبط بؾ لفترة.. فبيننا ذكريات ال تنسى. كلذلؾ  ان أيامؾ.. قد تتذكر شخص

 ؾ تقكدؾ لمعرفتي!". لف أخبرؾ مف أنا.. كسأدع فطنت

ستقكده لمعرفة مف كراء  فرؾ يديو.. كىك يرل ما يشير إلى بداية مشجعة..
كصدقيا.. تيقف بأف مف يخاطبو تمؾ الرسائؿ.. أحس بدؼء كممات الرسالة 

يعرفو حؽ المعرفة.. تيدؿ فكو كبدا كجيو غير متناسؽ كىك يحاكؿ  شخص
تمؾ شفتيو.. معاكدان قراءة أف يعرؼ مف يككف.. تناثر رذاذ قاتو مف بيف 

باحثا بيف مفرداتيا عف شعرة تقكده.. لكنو لـ يصؿ إلى شيء.  الرسالة
 ليعاكد البحث في تفاصيؿ الصكرة.

شر لمقتؿ الصبي فاجأتو سقكة برسالة " اشتقت إليؾ.. سأىبط افي اليـك الع
.. فيؿ لديؾ مانع؟. أترؾ بابؾ مكاربان كال تنسىو كممع أذاف م ا غيب اليـك

المرة الماضية.. في شكؽ لظممتؾ!". فكر أف يترؾ بابو مغمقان..  ىي



قت نفسو ك . لكنو في الadelفبحضكرىا سيضطر إلى إيقاؼ التكاصؿ بػ
خشي تنامي ظنكنيا مف تكرار غمؽ الباب.. كلذلؾ أرخى مزاليج بابو.. 

 انتظاران لطمتيا.

و بقدميا ب دلفت سقكة بابذف لممغيمع سماعو لصكت صاحبو الحزيف يؤ 
مرددة أسماء اهلل الحسنى.. ثـ كضعت سمتيا الطافحة بفكاكو  اليمنى

متقط أنفاسيا بحبكر ستدارت لتغمؽ الباب ببطء شديد.. تكأطعمة متنكعة.. كا
". ليمتنا ذكباف!"لرائحة المعسؿ.. كرؤية جمر المكقد النحاسي يتقد.. تيمس: 

بيا كركرة النارجيمة كميض جمر متقطع.. تصح ثـ تمتفت باحثة عنو.. ترل
بيدكء مضمرة مفاجأتو..  .. كتخطكمف غرفة المقيؿ. تكمؿ خمع مالبسيا

 لكنو ينيض بفارع طكلو.. كيقترب فاردان ذراعيو.. ييامسيا:

 تكقعتؾ حزينة! -

 ذراعيو:يف ترد عميو كقد غطست ب

 كيؼ أحزف ككالدتو تتمقى التياني؟ -

 يدكر بيا عدة دكرات لييمس:

 مأتـ تاج الديف غريب بالفعؿ!ما دار في  -

 تساكل المأتـ كالفرح لدييـ!. - 



يا.. صمتت بعد أف أسندت كجييا ببياض صدره.. مطكقة خاصرتو بذراعي
حتى أطبؽ الظالـ عمى زكايا  ييتزاف كبندكؿ الساعة.. مكثا عمى ذلؾ

 المكاف.. ليحكليما إلى شبحيف يتمايالف في خدر. 

 سمع صكتيا يأتيو مف بعيد: 

 إلى متى تحبس نفسؾ ىكذا؟ -

 تمنى لك أنيا سألتو في شأف آخر.. لكنو رد عمييا ببركد:

 كما عسام أف أصنع؟ -

 أخرج لتبحث عف عمؿ. -

 كىؿ ىذا كقت جدؿ مف ىذا النكع! -

 ال أريدؾ أف تعفف بداخؿ سكنؾ. -

 تردد في أف يبكح ليا ببعض مخاكفو.. ثـ تشجع كقاؿ:

 ىناؾ مف يتربصكف بي. -

بأنيا أخطأت في مثؿ ذلؾ  تتو محاكلة أف تشعره باألمف.. كقد أدركاحتضن
الكالـ.. لتصمت.. لكنو أحس بارتباكيا فأردؼ ييكف عمييا: ال عميؾ ىي 

 حكاية بسيطة.

 تشجعت كزادت باحتضانو:



 أتمنى أف تحكي.. كلك القميؿ منيا. -

 الفرانصي. -

 ىية؟ازكج الثرثارة.. المتب -

 ؾ؟ ىؿ زكجتو تثرثر إلي -

 عميو. ى بزكجيا.. كتقكؿ بأف الرئيس يعتمددكما تتباى -

 صمت.. كقد أعجبو ما سمع: 

 حدثيني حكؿ ما تثرثر بو.. خاصة فيما يخص زكجيا. -

 سألتو متعجبة: 

 أيككف ممف ذكرتيـ!. -

 ىبط بكجيو حتى التقت شفتاه بفميا.. قبميا قبمة طكيمة.. ىامسان:

 حكؿ زكجيا.لي ما تثرثر  إف حكيتً  ؾسأخبر  -
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راقصيا في صمت.. كاتتيا تسممت لتستقبميا ذراعيو.. ي مع بداية مساء آخر
ركاء رغبتيا.. ىبط كفيا بيف فخذيو.. أمعنت  فكرة أف تمزج بيف الرقص كا 

استثارتو.. أدرؾ ما تكد فعمو.. سريعا ما تصمب.. ساعدتو عمى في 



دتو شررا.. بينما غمرتيا اإليالج.. أحس بسياط الرغبة تجمده.. تقدح في أكر 
 نشكة لذيذة.. ىامستو: 

 اآلف أريد سماعؾ تتكمـ.  -

ترفع كفيا تالمس كتفو.. تمررىا عمى صدره.. أعطاؼ بطنو.. ىابطة  
بعيا. لـ تعد تراه غريبا كما كانت في األياـ التداعب ما تصؿ إليو أص

تاقو في األكلى.. تشعر بأنو ىي.. تصنع معو ما تفكر بو..  كقد أمست تش
افئ.. كما لـ كؿ حيف.. يعامميا بكد.. يحتكييا بعذكبة ممزكجة بعطؼ د

.. لكف ما ينغص عمييا سعادتيا عدـ البكح ليا يعامميا أحد مف قبؿ
 بيمكمو.. تخشى أف تككف عالقتو بيا صحكبية عابرة. 

 يساليا: مسح بكفو أردافيا

 لماذا صمًت؟. -

 .. أضاؼ: ما يشغؿ بالؾ!لـ ترد عميو

 .أبدان.. أخاؼ يكمان أف تتركني! -

 كيؼ ذلؾ؟ -

 .بكؿ ما بداخمؾال تبكح لي  -

 بتسـ رافعان كفو يعتصر ثدييا.. يداعب حممتيا بشفتيو.. ثـ قاؿ:ا 

 ح بو. ك كؿ عدـ البالكؿ منا كجو يح -



استدراجو ليتحدث.. تيـ  عمى بتمؾ الجممة زاد غمكضو.. لكنيا تصمـ
 ليس كذلؾ؟.نت لؾ ىمكمؾ.. أتساؤلو يسبقيا: أ بسؤالو لكف

 أشفؽ عميؾ منيا.ك تثقمؾ..  لكني أشعر بيمـك -

 تمؾ الفتاة التي التقيتيا يكمان في قاع الييكد.. لـ تعد ىي مف أسمع اآلف. -

 ليتـ بدكنؾ.اأشعر ب -

 لديؾ  بائعة الريحاف.. كأشعر أنيا في مكانة أمؾ.  -

 زف ما ستقكؿ: ابتسمت.. زامة طرؼ فميا كمف ت

 فدكمان أنشغؿ بالتفكير. أنؾ كنزم.. ال تسألني كيؼ لكنؾ رجؿ.. أشعر -
 كيؼ أرضيؾ؟. 

 لست بالفتاة الغر التي ظننت! -

 لـ أفيـ. -

 لقد نضجت أكثر. -

 غيرتني معايشتؾ. -

 كأراًؾ أكبر مف سنؾ! -

 .إذان لماذا ال تثؽ بي.. كتحدثني عف نفسؾ؟! - 

 كأنًت.. متى حدثتني عف نفسؾ؟ -



.. ىامسة: قة مغمقة الباب.. تحفزت سقكةقطع ىمسيما.. صكت قعفجأة 
 ىناؾ مف يحاكؿ فتح الباب.

كمـ فميا بكفو يسكتيا. مخمنان أف يككف صاحبو زكج الشريفة.. ىمس ليا: 
طيؾ فال تتحركي مف تحت األغطية ميما يكف.. نيض شنكؽ باحثان سأغ
 يغطي عرييا.  عما

ا لـ نحك حجرة المكقد.. منذ أف عرفيتتابع شبحو يخرج كىي متكجسة كانت 
يزكره ليسامره بيف جمعة  أحدان  .. أك أفيحدثيا  يكمان حكؿ صداقتو بأحد
ال يزاؿ  وبأنمنو ظانا  شنكؽ زيارة صديقة كأخرل.. كفي ىذه الميمة لـ يتكقع

بنو. لمحظات سمعت صرير مفاصؿ الباب.. ثـ صكت اميمكمان بفقداف 
 شنكؽ متمعثما:

 الن.. كعظـ اهلل أجركـ.أىالن كسي -

 صكت صرير الباب ييغمؽ:

 غفر اهلل لكـ كأحسف مثكاه. -

بدا ليا الصكت شبييان لصكت زكج الشريفة.. ترىؼ السمع كقد أزالت طرؼ 
صرير باب آخر ييفتح.. تفاجأت ك الغطاء مف فكؽ رأسيا.. كقع أقداـ.. 

باب رانيا ك برؤية تدفؽ ضكء بيي عمى الحجرة.. لترل أجزاء مف جد
ت أنيـ دخمكا تمؾ الغرفة التي طالما رأت بابيا المسكف مف الداخؿ.. عرف

مغمقان.. زاد فضكليا.. لكنيا لـ تميز ىميماتيـ.. فكَّرىت أف تخرج مف تحت 



 األغطية.. أف تقترب مف باب النكر.. لسماع ما يدكر.. مر كقت.. أزالت
ممات شنكؽ "ال تسحبت بحذر مخالفة لك أغطيتيا.. لحفت عرييا بستارتيا

تتحركي مف مكانؾ ميما يكف". اقتربت مف باب الضكء.. التصقت بظمفتو 
شيقتيا لرؤية كجو زكج الشريفة.. تسترؽ النظر.. مطت رقبتيا.. كتمت 

. غرفة يشابو أثاثيا أثاث الدكر يجمس شنكؽ قبالتو بعريو الفاضح
كارىا.. شاشة تدلت ثريا تسكب أن كقد الخامس.. طقـ كنبات زاىية األلكاف..

مف جدار  ى الحائط المقابؿ. كجزء مف صكرة الكعبة تحتؿ بقعةمسطحة عم
.. كتحتيا اآلخر سجادة لفتاة عارية بخيكط ممكنةالجدار جانبي.. عمى 

براد بمكف  ش كثير. كفي الزاكية البعيدةسرير كبير بفر  دكاليب زجاجية..
انتصبت  نقكشةسماكم.. عمى األرض بسط متعددة األلكاف.. نارجيمة م

عمييا أطباؽ  تبينيما طاكلة زجاجية صف عمى صينية نحاسية كبيرة
مكسرات ككؤكس مترعة.. قنينة بزجاج معتـ. كما زاد مف تعجبيا أف رأت 

 عرم زكج الشريفة.. لـ تستكعب ما تراه.

األغطية.. تذكرت  فكحيدة بي الضكء قد تسمؿ.. كالزالتحيف أفاقت.. كاف 
خؿ .. استدارت لتد. نيضت لتجد باب تمؾ الغرفة مغمقان ما كاف في المساء.

.. صعدت غرفة نكمو.. كجدتو ممددان عمى سريره.. يغط في نـك عريو
جكاره.. تتأمؿ كجيو.. تتابع إيقاع تنفسو.. ميزت رائحة تعرفيا.. ىي رائحة 

لتعرؼ منو ما يدكر. لكنيا فضمت  بإيقاظوىمت  العرقي تعبؽ مع زفيره.
عصارم.. أماـ  حت تتذكر ما تحدثت بو الشريفة ذاتجن التريث.. كقد

عنو مف تفقو في  جمع مف نساء الجيرة "الحاج لـ أتزكجو إال ًلما عيرؼ



بأكامر اهلل كنكاىيو.. كبما عيرؼ عنو مف رجاحة العقؿ  الديف.. كاالتزاـ
 .االستقامةك 

مييا الرابع.. ليرد عحكؿ ساكف الدكر  في مرة أخرل سمعتيا تجادؿ زكجياك 
 ما قالتو.  ان مف أىؿ اهلل.. كىك خير كبركة عمينا. تتذكر كثير  بأنو متصكؼ

لكنيا الميمة الماضية عرفت ما ال يعرفو أحد.. ما زرع في نفسيا حيرة. قطع 
.. عرفت بأنو ييذم كقد أثقؿ حبؿ تفكيرىا شنكؽ بكممات مبعثرة لـ تفيميا

ظـ أنفاسو العابقة برائحة رأسو العرقي.. عدلت مف كضع رأسو الكبير.. لتنت
فيو رائحة العرقي ألكؿ مرة..  . التي حممتيا لنيار بعيد.. عرفتالعرقي

سيارة فارىة.. صعدت بيا مرتفعات تطؿ عمى ذات نيار  تتذكر أنيا ركبت
.. قد يكفي عكديف بمبمغ مجزصنعاء مف الجية الغربية. "ىي ساعات كت
دييا أجساد العرائس.. أك ييديؾ لشراء فستاف شبيو بتمؾ الفساتيف التي ترت

ىاتؼ جالكسي". بتمؾ الكممات أخذت جارتيا أـ حسيف تمح عمييا.. حتى 
كافقت أف تذىب بيا قبيؿ صالة المغيب في آخر المطاؼ.. دخمت بيا 

عمى أطراؼ حارة "السنينة". لتخرجا بعد أف صمتا سكيان صالة  ان مسجد
الخارجيف حتى سيارة تقؼ المغرب في قسـ النساء.. سارت بيا بمحاذاة 

كقد عمى مقربة مف باب المسجد. لتكدعيا عمى المقعد المجاكر لمسائؽ.. 
". عبر بيا السائؽ كسط جمكع باعة سكؽ أكصتيا "ال تنسيني مف الحمكل

لسيارة كسقفيا.. كرائحة السنينة حتى خرج  شارع الستيف.. منبيرة بمقاعد ا
مف خمؼ زجاجيا المعتـ.. كأنيا  .. تتابع أشباح المارةالعطر التي تمأل



تراىـ مف قمعة متحركة. أنعطؼ بيا يمينا متجاكزان منزؿ نائب الرئيس "عبد 
بمالمح  ان شاب قت السائؽ مف خمؼ غطاء كجييا رأتربو منصكر". رم

ف استكت ى أنو لـ يمتفت إلييا منذ أجامدة.. يقكد بصمت كمثابرة.. حت
: حيف نخمكا سأريو كيؼ يبتسـ.. جكاره.. أستفزىا تجيمو.. حدثت نفسيا

متمنية أف تسمع صكتو.. قطع ما يدكر في رأسيا رنيف ىاتؼ.. التقطو مف 
 عمى "طبمكف" السيارة.. كأجاب: نعـ.. نعـ.. اقتربت أنا في جكلة عصر. 

إلى مف يتحدث إليو  طفتحققت أمنيتيا بعد أف سمعت صكتو.. لكنيا لـ تف
زحاـ عربات منحدرات عصر حتى  عبر الياتؼ .. ظؿ يصعد بيا شاقان 

حاذل نصب الجندم المصرم.. ليتجاكزه بعدىا حتى آخر منازؿ تمؾ 
المرتفعات التي تحاصرىا أشجار القات.. بدأت تشعر بخكؼ كىك يصعد 

 بيا مرتفعات قفرة.. سألتو:

 .أيف تذىب بي؟ -

 رد عمييا بشكؿ آلي.. كدكف أف يمتفت إلييا:

 منا!.ال تخشي شيئان.. ىاقد كص -

مشيرا إلى صؼ طكيؿ مف السيارات تقؼ عمى خاصرة الجبؿ.. بعد  
تصطؼ عمى حكاؼ طريؽ يطكؽ  يمسافة أقترب بيا مف تمؾ السيارات الت

الجبؿ.. ىدأ مف سرعتو كىك يقترب.. ثـ دخؿ بيا بيف الصفكؼ.. يمتفت 
يمينان كشماال كمف يبحث عف شيء.. تتجو مقدمات تمؾ الصفكؼ نحك 

 الجانب المحاذم نصبت عدة أكشاؾ..طؿ عمى المدينة. كعمى منحدرات لت



.. كصياني القيكة ان كمجمكعة مف الصبياف في حركة دؤكبة.. يحممكف جمر 
ميركليف بيا في كؿ اتجاه. أخيران أكقؼ السائؽ السيارة كسط صؼ 

السيارات.. لتطؿ عمى منحدرات سحيقة.. كدكف اف يمتفت إلييا أطفأ 
بدت ليا مف  اء كقدتاركان بابو مشرعان. بيرتيا صنعالمحرؾ.. كىبط بخفة 
مة حالكة.. لـ تمر لحظات حتى صعد يتألأل كسط عت تمؾ المرتفعات طبقان 

رجؿ خمؼ مقكد السيارة.. يمؼ كجيو بشاؿ منقكش.. أزاؿ لثمتو بعد أف 
 أغمؽ الباب كبادرىا مرحبان: أىالن كسيالن. 

لكنيا ظمت عمى صمتيا.. كدت لك سألتو عف ذلؾ الشاب الذم أقميا. 
أبيض.. تعمكا كرشو "جنبية" بثكب تتأممو بطرؼ عينييا.. ممتمئ الجسـ.. 

يده  خضراء بحزاـ مزخرؼ.. كجو شكمتو غضكف عمكدية. التفت إلييا مادان 
نشغؿ بسحب رؼو بينيما.. كضع عمى الرؼ كأسيف بغصف قات.. ثـ ا

سنبدأ سيرتنا ىنا..  ي القاتىيا أزيمي أرديتؾ كتناكلفارغيف.. كعاد يناغييا: 
 ثـ نكمميا في مكاف آخر.

     .ريد أف أسمع صكتؾ.. ىيا ال كقت لدم!لـ ترد عميو ليكاصؿ: أ 

بدا قمقان رغـ ابتسامتو الشائخة.. فاجأىا بمد أصابعو مزيالن غطاء كجييا.. 
مالت بعيدان بخفر.. ضحؾ: ىيا بالش دلع عادنا با قىًشع مىنزىؿ مىنزىؿ!.  

 ."ذكقيوىيا القات فكؽ صنعاء لو طعـ ثاني.. "قميالن ثـ أردؼ: صمت 

نا امة مغرية.. ماؿ نحكىا ىامسان: كأالتفتت راسمة عمى طرؼ شفتييا ابتس
 فداؿ الشفاه الكبيرة. كـ عمرؾ؟



بتسـ مادان بغصف آخر ييامسيا اأشارت بأصابعيا بما يعني الثامنة عشر. 
منيا ضحكة كأشاحت بكجييا.. ندت  .في جذؿ: ىؿ أكمت القطة لسانؾ؟

كاصؿ تساؤالتو: ىؿ رأيت صنعاء مف ىذا المكاف مف قبؿ؟ أكمأت بالنفي.. 
ب. فأردؼ: يعني أنا أكؿ مف صعد بؾ ىنا. كررت حركة رأسيا باإليجا

.. كحيف ان كمده لياكأسمأل كيس بجكاره..  عاد منشغالن بإخراج قاركرة مف
أصابع األخرل باتجاه المدينة: ذلؾ ىمت بتناكلو أطبؽ عمى كفيا.. كأشار ب

المضيئة التي تحتنا  الشارع المضاء طكالن ىك شارع الزبيرم.. كتمؾ الخطكط
ثـ صمت  ..المتأللئة فصنعاء القديمة.. كتمؾ.. أما المزىرة شارع الستيف

 ىنيية كسأليا: أيف تسكنيف؟

 سألتو بصكت خجكؿ: ترددت.. ثـ

 كالسنينة.  -

 .. ىؿ تعرفيف أيف تقع السنينة؟قتً نط الحمدهلل أخيران  -

 ال.  -

 ضحؾ عاليان كىمس:

 سأخبرؾ أيف تقع السنينة بعد أف تشربي. -

.. ارتشفت بتردد.. لتتغضف مالمحيا دافعة بالكأس.. كانت رائحتو غريبة
شفة "السنيني". ضحكت كارتشفت ر  لترم ىز رأسو رافضان: عميؾ بإكمالو
 يا مشجعان.. لتقكؿ:صفؽ ل أخرل.. ثـ ثالثة حتى أكممتو



 شكع. مذاقو  -

 سأريؾ كيؼ تشربيف. -

 :كاحدة.. ثـ  صب ليا آخر كمده نحكهالتقط كأسو ليتناكلو جرعة 

 تناكليو دفعة كاحدة كما فعمت أنا. -

تتذكر بأنيا تجرعتو دفعة كاحدة. لييمؿ ليا ثـ قاؿ ضاحكان: كاألف ىؿ رأيت 
 أيف تقع السنينة؟

 ال.  -

 لمنحدر:أشار إلى أسفؿ ا

 أنظرم أسفؿ المنحدر.. ىي تمؾ الكتمة الباىتة.. أترينيا تحتنا؟.   -

إال مف أنكار  يامالمحبييرت كىي تتأمؿ كتؿ المنازؿ التي شكشت 
شحيحة.. انشغمت بتأمميا.. تحاكؿ تحديد أطرافيا كتمؾ الربكة التي يقع 

عتمتو. بيتيا عمييا.. لكنيا لـ تستطع تمييز أم شيء.. الكؿ متماه في 
صمتت متعجبة كىي التي ظنت بأنيا قد ابتعدت كثيران عف حييا.. تذكرت 
أنيا كانت ترل الشارع الذم تقؼ عميو اآلف.. ترل صفكؼ السيارات في 
أعمى الجبؿ. كأف إحدل صديقاتيا حدثتيا بأنيا صعدت مع سائؽ أجرة 

مـ مف األعمى. كمف يكميا كىي تحألنو ذات نيار.. كاصفة رؤية كؿ شيء 
 أف تصعده. 



فمد ليا بكأسو  رأسيا خدر لذيذ.. أزالت طرحتيا احتكاىا صمت كقد تخمؿ
 بصمت.. لتشعر بنشكة لـ تذقيا مف قبؿ. اثالثة.. تجرعتي

.. فتح تنبيت إلى صكت مؤذف الظييرة.. لتقترب مف أذف شنكؽ تيامسو
ت عميو مجمكعة أسئمة.. ليرد بكجو عينيو كقد شابت مالمحو حيرة. دلف

 تجيـ: م

 عميؾ بنسياف ما رأيًت.. كما سمعًت.  -
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كجد  ..adelبعد مغادرة سقكة غاضبة.. عاكد شنكؽ البحث عف جديد لػ 
رسالة كحيدة تنتظره: لـ ترد عمى رسالتي.. كلـ تخبرني عف رأيؾ بالصكرة 
التي بعثتيا.. كأكرر.. إف أردت معرفتي قد تذكرؾ الصكرة المرفقة.. أنتظر 

 ي".معرفتؾ ل

ال تظير كجو أحد..  كرة.. ثـ رقف إلييا "ىذه الصكرةعاد لتمعف تمؾ الص
تعمدت إبياميا.. مثؿ رسائمؾ المبيمة.. إف كنت مصر عمى عدـ ذكر 

. أك جنسؾ.. ذكر اسمؾ فال بأس.. كيمكنؾ أف تذكر المدينة التي تسكنيا.
ف رفضت أر  أـ أنثى.. أك عدـ جك تحديد السنة التي كنا فييا معان.. كا 

 ".  ان الحؽ سرابالتكاصؿ بي.. ال أريد أف أ



..  فرد جناحي في اليكل زم اليمامة"لكال المالمة ياىكل لكال المالمة.. ال
عف ىذا. شعر شنكؽ . adelلـ يًزد .".  كأطير كأرفرؼ في الفضاااااء..

أكؿ مرة سمع فييا إلى الماضي.. حاكؿ تذكر  بشجف بتمؾ األغنية تشده
ت ستحضر سنكات اغترابو في شرؽ الجزيرة العربية.. سنكااتمؾ األغنية.. 

شعكر كاف لديو يكميا شغؼ بيا.. ك بعيدة.. كانت تمؾ األغنية جديد كردة ك 
كرسكؿ لػ"نجمة"  تعبر عما يجيش بنفسو.. أىداىا كاسيتطاغ بأنيا 

تمؾ الفتاة الممتمئة الضحكؾ.. زكجة عسكرم كما أخبرتو.. لكنو لـ  ..محبة
أك أف نجمة قد ابتكرت ذلؾ الزكج لغاية يجيميا.. قالت لو: إذا ما يره قط.. 

حذر أف يراؾ حت نافذتي.. كدندف بمحف كردة.. كاأردت لقيام. اجمس ت
زكجي.. كبالفعؿ ما أف يبدأ حتى تخرج كقد لفت اكتنازىا بعباءة سكداء..  

ؾ يتبعيا إلى بقالة "البمكشي".. ذلعمى إظيار تككيرة مؤخرتيا..  حريصة
ممو كقد تعمدت نجمة طمب سمعة مف ارفؼ الرجؿ الميسف.. الذم يصعد س
ه.. يمدىا بيدية صغيرة مع رسالة نحتيا مف عالية.. ليمسؾ كفيا يعتصر 

مشاعره العطشى.. يرمقيا بعد ذلؾ عائدة في خطكات مغناجة. ييامس 
؟. لكنيا ال  نفسو: أيعقؿ أف تككف نجمة.. كىؿ ستظؿ تتذكرني إلى اليـك

 .أيعقؿ بأنني أخبرتيا!""ابف الحاج.. الطفكلية  صفتو ؼتعر 

قمب صفحات ذاكرتو أكثر مف مرة.. تذكر: أـ "الينكؼ". ك"المكاكية" 
ب مف التجار  ان مستعرضا عدد ك"مضاكم" أخذت حبات ذاكرتو تكر "سعاد"

 رسكؿ مراىقتو إلييف.  ت تمؾ األغنيةكان العاطفية الخائبة



.. adelف أف تككف ىي تتخفى خمؼ اسـبعد عجزه أف يحدد أييف يمك
ألسماء.. أسمان تمك آخر.. فضؿ أف يسأليا مباشرة.. أف يعرض عمييا تمؾ ا

نجمة.. فردت بالنفي.. سعاد.. نجكل.. حصة. عائشة..  تكفسأليا إف 
 . أعجزه األمر.نفييامضاكم. أـ الينكؼ. كررت 

و كشؼ سر في الكقت الذم كانت سقكة ال تزاؿ عمى حنقيا منو.. لرفض
دؾ مسامرتو كزكج الشريفة.. كتب إلييا في محاكلة إلرضاء غركرىا: "أع

أف يككف ليا القمب  ىاماسيؾ" كعدبأف أتحدث إليؾ.. يكفي اشتقت أ
المفتكح.. كأف يحدثيا بما تريد معرفتو. كتبت إليو "أريد أف أعرؼ فقط.. 

 ألطمئف عميؾ مف نفسؾ". 

حظ ال ة بأسماء اهلل الحسنى.. حتىىمس ما إف دلفت كعادتيا بقدميا اليمنى
غايتو ك  ياريفضت.. حاكؿ تقبيم تيا لكنياساعدعدـ خمعيا لمالبسيا.. تقدـ لم

لكنيا  زكج الشريفة.تذكر ليمتو ك يا عف و كىيامو ليا.. لتتكييشكقاظيار 
أف يحدثيا  ة.. فكرسر تمؾ العالقيحدثيا حكؿ مصرة عمى سماعو  كانت

 نيا:ضالتصؽ يحت دكف أف يبكح بكؿ شيء..

 كالعادة.معي إال إذا تصرفًت  ؾحدثلف أ -

 تحدث كسترل بأني طبيعية. -

 صمت قميالن.. يبحث عف نسؽ يسير عميو في حديثو:



خارج أنا ريفي عشت في أكثر مف مكاف.. حتى أني قضيت عدة سنكات  -
صنعاء محطتي األخيرة.. ك  لي أكثر مف حكايةاليمف.. كلي في كؿ مدينة 

 الشريفة جزء مف حكاية تفضي إلى حكاياتي.. كمنيا حكايتي معؾ. كزكج 

بدأ ما يكد قكلو.. لكنيا شعرت بالرضا كقد  تصغي دكف أف يتبيف ليا
 :لتتحكؿ إلى مستمعة.. تنيدت تيامسو.. بالحديث إلييا

ف لـ أفيـ شيئان  -  ؟! سعيدة أنؾ تحكي.. كا 

 : حيف أدرؾ بأف خطتو نجحت أنفجر ضاحكان 

.. كمماسة االعيبؾ ف عميؾ بخمع مالبسؾرضيًت عني.. اآل مادمتً  -
 . كسأكصؿ حديثي متداخميف

 سأخمع...  -

حتى كانت تقؼ بيالة بقية قطعيا ارتيا.. ثكبيا.. تاط سأسقبدأت ب
 لكنؾ لـ تراقصني!. بياضيا.. مد ذراعيو كاحتكاىا.. أردفت:

 .أعددت لؾ مفاجأة! -

مف كضعيا عمى السرير..  و.. كبدالن غرفة نكم قاليا كقد حمؿ عرييا إلى
ظالؿ أطباؽ شعمتيا عكس تترل الغرفة عمى ضكء شمعة لطرحيا أرضان.. 

 فميا دىشة.. تعمى طاكلة جانبية كعدة كؤكس كقاركرة داكنة. فغر  طعاـ
 : .. ىمستعرفت بأنو ثمؿ



 ىؿ زكج الشريفة ىنا؟ -

ميا.. ثـ يقب صؽلـ يتكقعو.. كبدالن مف اإلجابة عمييا الت أستغرب لسؤاؿ
كبدأ بمعقو.. أعجبيا لتصرخ صدرىا.. سائميا عمى  أمسؾ بالقاركرة يصب

كىما يشرباف  مبتيجة.. مادة كفييا تستكعبو.. فكرت أف  تمارس لذتيا
ليغطي بدنو مزيج مف الطعاـ كيأكالف في آف.. دعتو إلى ذلؾ.. 

كتصرخ  اي.. في تجربة جعمتيا تدخؿ في ىستير حتى مكطف لذتو.. كالشارب
 باكية:

 أف ال تيجرني.تقسـ أريد أف نككف معان دكما..  -

مف أف تحدثني  .. ىربان ان كد بكاؤىا: ذىبت بحديثؾ بعيداعحتى تف تيدأ كما إ
 عف سر مسامرتؾ مع زكج الشريفة!. أـ أنكما تمارساف ما نمارسو.

 نيرىا:بدف شنكؽ.. محاكالن الخركج مف بيف ساقييا.. يأرتعش 

 رجة تفكريف بي!.ليذه الدأ -

ف لي كحدم.. رجؿ يتحدث ك بحاجة إلى رجؿ يكأنا .. أخاؼ أف أفقدؾ -
 إلي بكؿ أسراره.. كأنت ذلؾ الرجؿ.

داخميا.. بعد كقت صمتت.. ليدخؿ بتتحدث كتبكي محافظو عميو  أستمرت
 عاد يحدثيا:أف شنكؽ في حكار مع ذاتو.. مالبث 

 !كفبأنؾ تظنيف بي كؿ تمؾ الظن لـ أكف أظف -



 أحد فيؾ.فيؾ أريدؾ لي.. كال يشاركني  -

 ىذا أنا معؾ؟  -

ال لحدث -  ني عف نفسؾ!تنعـ معي.. لكنؾ لست لي.. كا 

 !معؾ األف وصنعأكما  -

أف تعكد النت..  ت تحدثني في لياؿكما كنلفسؽ الحديث أشتاؽ  -
.. أف ان مغمق ان صندكق . أف ال تككف معيأنت. أف تحدثني مف.. ك لجرأتؾ

 بكؿ ما نخًبئيو في أعماقنا.. كىذه أنا أمامؾ صفحة ى بعضنانتحدث إل
 .مفتكحة!

 كمي لؾ. -

 مماذا ال تتزكجني؟ف -

 يا مبتسمان:لينظر إثمكقد فاجأه طمبيا..  صمت قميالن 

 ي زكجة.لكف ل -

 !يى أمتزكج.. أيف -

 كلي منيا خمسة. -

 ىـ؟ خمسة أكالد.. كأيف -

 في قرية بعيدة. -



 قالت بصكت ىادئ:صمتت بعض الكقت ثـ 

 ىؿ تزكرىـ؟ - 

 مضت سنكات مف القطيعة. -

 أال زالت عمى ذمتؾ؟ -

 ال زالت. -

لجأ لصمتو رغـ الحاحيا. كعمى مدل ثالثة أياـ أستطاع مراكغاتيا دكف 
 .ىاغادره بعدالبكح بعالقتو بصاحبو.. لت
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ه البساطة .. بعد لياؿ مف القطيعة "أبيذadelتصؿ شنكؽ رسالة مف 
ككف قمبؾ.. كقد أسكنتني قمبؾ.. لكف لمف سي سيتني.. كأنا مف ظننت بأنؾن

تستعرض كؿ تمؾ األسماء.. كتتذكرىف كتنساني..  حكلتو إلى ماخكر
أتساءؿ ىؿ كنت قد أىديتيف نفس األغنية.. بينما ظننت كاىمة بأنؾ  لـ 

 مشغكلةلي.. أالى تعرؼ بأني لـ أنساؾ منذ افترقنا.. كدكما إتيدىا إال 
ؾ.. حتى اكتشفت صفحة بتمؾ الكنية التي بالبحث عف كسيمة تصمني ب

ني عنيا يكمان "ابف الحاج" عمى الفيس بكؾ.. خسارة حيف مثؿ لي ذلؾ تحدث
بعد  ئان .. كاعتبرتيا ىدية مف السماء. ال أريد منؾ شيان جديد ان االكتشاؼ ميالد
.. كداعان".  اليـك



عث بتمؾ الرسائؿ بأف مف يب أقفؿ الجياز يفكر كقد أستطاع أف يكتشؼ 
 بيا.اكيؿ عتجؿ لعتابيا الصادؽ.. كقد أستمرت تيداىمو خ امرأة كليس رجؿ

عاد يبحث في زكايا ذاكرتو عف فتاة لـ يتذكرىا.. ليصرخ: ىي إذا مف   
بر".تعرفت عميي  حفصة ما غيرىا.  ا في "الخي

يا.. كال نتأمؿ باشر بالرقف إلييا بفرح طفكلي "دكمان نرل غيرنا يقترؼ الخطا
ف كاف فنعتبرىا خصكصيات.. كىأنفسنا. ا أنا أعترؼ لؾ بأنني قد . كا 

فشمت في تحديد مف تككنيف.. تعبت مف لعبتؾ ىذه.. فإما بيحًت عمف 
.. لـ يعد في العمر ما يستدعي لعبة "االستغماية". أك أف ألنو تككنيف

لؾ في كؿ  أماني الخير اىمي الكثير مفتتركينني كشأني.. فما يثقؿ ك
 األحكاؿ".

نؾ لست ابف الحاج الذم مرؾ.. أخشى بأنؾ لست مف أعني.. كأ"غريب أ
 عرفتو.. فيؿ أنت شنكؽ؟ "

 "نعـ ما غيره.. لكف مف أنت.. ىؿ أنت حفصة؟" 

 اسمي بيف األسماء التي ذكرت" . كلـ يكف. ال لست حفصة!"حفصة؟

 أفصحًت.. أك دعيني كشأني!""حيرًتني!. مف أنًت؟. إما 

"مؤلـ أف ال أجدني لديؾ.. لكف قؿ لي حفصة كأـ العنكد.. كبقية تمؾ 
 األسماء.. متى عرفتيف كأيف؟"



. ثـ كاف مف األكلى أف تعرفي بنفسؾ مف أكؿ "ال أعرؼ عمى ماذا تتألميف؟
.. فما الداعي لكؿ ىذا يرسالة بعثًتيا.. فضمت أف تشرقي بي كتغرب

 ."!العذاب

أنؾ أكؿ ما اناغيؾ ستعرفني.. كسيقفز قمبؾ "أشعر بالميانة كقد ظننت ب 
ني.. لكنؾ تتذكر طكب األرض كال تتذكر  ألنو يحتكيني.. ألياـ أحاكرؾ..

 مؤلـ مؤلـ".

صدقت طكب األرض.. نساء عرفتيف في مطمع مراىقتي.. يـك ىاجرت 
.. كاف ذلؾ قبؿ أكثر مف ثالثة عقكد.. كتمؾ ى مدينة عمى ضفاؼ الخميجإل

بائسة.. لـ أصؿ إلى العالقة الكاممة  ان ت معيف أحالماألسماء لنساء عش
. أكيد أنت مررت بفترة المراىقة.. كتعرفيف تمؾ مع كؿ مف عرفتيفمع 

 األحالـ كالتجارب المعطكبة.. كبعضيف كف في سنكات المراىقة. 

أنت.. بينما أنت ترفضيف حتى ذكر أفصح لؾ دكف أف أعرؼ مف  كاليـك
 سمؾ"ا

ف لـ.. ان أخير  أطرح عميؾ سؤاالن "لف أطيؿ عميؾ.. كس .. إف عرفتني.. كا 
سأدعؾ كشأنؾ.. كأعتبر األمر لـ يكف. ىؿ تتذكر أف ربطتؾ عالقة ما 

 .؟!"9ْ:ُبفتاة.. كبالتحديد عاـ 

حساس بدكار كف ىي خالطة إأرتبؾ يعيد قراءة سؤاليا.. غير مصدؽ أف تك
أغمض عينيو اىر.. كغثياف مفاجئ. كخيؿ لو بأف الظممة تتكىج بضياء ق

ؿ أف تككف : أيعق استعادة ىدكء أعصابو.. مرددان محاكالن  في خكؼ لمحظات



ف سنة منذ رحيميا.. كيؼ تعكد لتعاتبني عمى عمى قيد الحياة!. ثالثك 
أنا عمى يقيف أنيا ليست ىي!. قد تككف إحدل  ليست ىينسياني ليا؟. 

 صديقاتيا.. كليا معرفة بما كاف بيننا.  

.. يكرر قراءة السؤاؿ.. كأجكبة كثيرة يفمرتجف بيديف عاد يحتضف جيازه
 .تتقاطر عميو.. بالكاد كتب إلييا " مف أنًت؟!"

  ."لـ تعرفني إذا.. أك أنؾ لست شنكؽ"

 ."؟أف األمكات يبعثكفك . ."البندرية"ىؿ تريديف القكؿ بأنؾ 

 سمي.. أنت إذان شنكؽ.. فمماذا تنكرني؟!". "اآلف كقد عرفت ا

 لبندرية! فمف أنًت؟"" لكنؾ لست ا

 "!كال أككف "لـ أفيـ كيؼ أككف أنا

نت مقربة منيا.. سنة تعرفت عمى فتاة.. قد تككنيف أ"صحيح في تمؾ ال
 كتعرفيف بعض الحكاية.. كلذلؾ تكىمينني بأنؾ ىي".

 "كىي أيف ذىبت حتى أحؿ محميا؟!"

 "إف كنت مقربة منيا فأنت أعمـ مني بذلؾ"

ف كاف لديؾ حكاية أخرل أخبرني""ال أعرؼ إال أنني أنا ى .. كا   يى

 "كيؼ تككنيف أنت البندرية.. كقد قتمت قبؿ ثالثيف سنة" 



 "قيتمت!. أتريد أف تبحث لؾ عف مبررات لنسياني؟"

...  يجكز بأنؾ إحدل ْ:"قضت قتيمة كأخكتيا جماؿ كحناف في حرب 
ي أنو عمما أك صديقة ليا.. كأردت أف تتسمي بمعبة مكشكفة. لكف اقريباتي

 يكفي.ك ال يجكز العبث باألمكات كحكاياتيـ.. كأرجكؾ إلى ىنا 

ال   ؾ"تحظر كا 

ف ميرب.. ألـ تجد إال تبحث ع "أنت اليـك لـ تتغير.. كعندما تريد التممص
  .". متكقعة منؾ أف تعتذرتبرر نسيانؾ لي!المكت ل

ما فيني يكفي كيزيد.. كال أريد أف أستمر في لعبة تزيد  "دعيني كشأني
 راحي إدماء"ج

 ."ميتني فيذه ليست مف شيـ األحبة.. أما أف تيني كشأنيأتركبصراحة  "قؿ

 بحرمة األمكات"  ان أزيد.. أستحمفؾ بخالقؾ.. كفى عبث "لف

. مف متى كنت مؤمنان باهلل حتى تستحمفني .. ثـ قؿ لي.ان آخر  لـ تجد مبررن "أ
.. كتركت . أـ أنؾ قد رجعت إلى اهللبخالقي؟. مف األكلى بالتشكيؾ!

 التشدؽ بأقاكيؿ ماركس "الديف أفيكف الشعكب".

 ف أردت االستمرار في لعبتؾ فأنا منسحب""إ

مكتي كمكت  ث عف مبرر أقؿ إيالمان مف أف تدعي"كاف عميؾ البح
.. لسألت عنيإخكتي.. لك كنت حريص أم طريقة كبحثت عف  ان عميَّ



إليؾ بعد  لمتكاصؿ بي كما ظممت أبحث عنؾ حتى كصمت إليؾ. أكتب
 صابتي بمرض جعمني شبو مشمكلة منذ ثالث سنكات.إ

.. أىفكا إليؾ. إحدل مف ذكرتيف.. كال أتالعب بؾأنا البندرية.. كلست  
ىؿ ما زلت شغكفان بالماركسية؟. كما زلت تعشؽ القراءة أذكرؾ بتفاصيؿ: 

 كممارستؾ لمرياضة؟. كما تركتؾ.. 

أنؾ عدت لحياة الريؼ..  . أـىؿ تعمؿ في إحدل المنظمات التي أعرفيا.
لي الحياة  يكمان معان.. حيف كنت أسمعؾ تصؼ تمنيني أف نعيشيا تمؾ التي

في قريتؾ.. كنت أغبطؾ.. كأنت تتحدث عنيا بشجف.. ىؿ عدت 
 ستقرار فييا؟. لال

تبدك بعض أسئمتي غريبة.. لكني أريد أف أذكرؾ ببعض ما كنا نتحدث 
 كنحمـ بو.

كنت أرافقؾ إلى عندما .. كسابؽ عيدم بؾ ج فجران تخر ما زلت  ىؿ كأسألؾ
تتركني أنتظرؾ بداخؿ السيارة.. كتذىب ميركالن ك أطراؼ مدينتؾ "ذمار". 
الىثان.. أحتضنؾ ارع.. كحيف تعكد مبمالن بالعرؽ عمى التالؿ كحكؿ المز 

كتمؾ الرائحة التي عشقتيا تفكح منؾ. تشير عمي َّ أف أتأمؿ مساكف 
بأنؾ تراىا في ذلؾ الكقت المبكر تتثاءب.. تشبييا بامرأة المدينة.. تحدثني 

تنيض مف فراشيا قبؿ أف تضع الكحؿ كالمحسنات. أحيانان أرافقؾ عصران 
مقبرة  الكبيرة.. تقؼ بالسيارة عمى مكاف مرتفع.. تستأذنني إلى أطراؼ ال

ت.. أرقبؾ مف عمى السيارة بعد أف أدير أغنية لفيصؿ قك بالذىاب لبعض ال



السيارة.. أتابعؾ تشارؾ الشباب في مباراة لكرة القدـ..  ي مسجؿف عمكم
الكثير مف الماء.. يصطبغ كجيؾ عرقان  لتعكد قبيؿ المغيب منيكان.. تشرب

غزيران.. أرقبؾ تصعد خمؼ المقكد كأظؿ حتى تكدعني عمى مقربة مف 
 سكني.

مى أنا البندرية كقد حدثتؾ بما ال يعرفو أحد.. فيؿ أنت ميصر ع إنيا
 .قتمي؟!"

 بعد تمؾ الرسالة قرر عدـ التكاصؿ بيا.. كقد أكقعتو في حيرة شديدة.
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غيرت فيو  ليمة لو مع سقكة فمنذ أكؿشنكؽ تسيرىا طقكسو..  ليالـ تعد لي
تسابؽ  فمـ يعد يميث بالبحث إليقاع األربعينيات.. كجدىا معوالكثير.. 
احد.. بؿ كتبتكر أساليب يقؼ تغتنـ الممذات كاستيالكيا في كقت ك الزمف.. 

بو الجميع ك الحديث.. إلى أماىا منقاد.. فمف الجمع بيف الحب كالرقص.. 
ديثيا احأ يبحث في.. لكؿ ذلؾ النيـ يفكر في دكافعيا.. الطعاـ كالشرابك 

 كتزيد مف حيرتو حيف سألتو:عف نفسيا.. 

 .ؾ؟!بدنكؿ أجزاء جربت استخداـ ىؿ  -

 يرد متعجبان:

 !شيئان  قيأنت لـ تب -



 أريد كؿ شيء.. حتى األكاني. -

كضعتيا بيف فخذييا.. ك بإحدل قدميو..  كىي تتأمؿ عينيو مبتسمة امسكت
 ىامسة: تكقال

سأحدثؾ الميمة كأنا أمارس مع أصابع قدميؾ.. سأحكي لؾ عف نفسي  -
.. كعميؾ كقد أخترت شيء مف بدني شريطة أف تحدثني بعد ذلؾ عف نفسؾ

 جديدة لممتعة. ي طريؽتع كتفكر فأف تستم

 :متعجبان  ييمس

 . خذم راحتؾ مع أصابعي -

لي أخكة األكبر مف زكجة أبي المتكفاة.. كأخ كأخت مف أمي التي  -
تزكجت بعد كفاة كالدم إلى قرية بعيدة. تعممت إلى الصؼ السادس.. 

ـٍ أكمؿ دراستي لتساءلت شياداتي القراءة كالكتابة.. كلك رأيتكأجدت  ـى ل  .ل

  ذا أنا أسألؾ!ىك  -

 بعد مكت أبي أخرجني أخي الكبير مف أكؿ إعدادم... -

 مؤسؼ. -

كاف أبي يناديني عمى الدكاـ بػ الدكتكرة.. كيردد "إف أعطاني اهلل العمر  -
فستدرسيف حتى تعرفي تعالجي الناس".  كدكما يسمعو أخي يردد تمؾ 

 الكممات كيتبـر معاتبان لو: 



 أك القبر يا أبي.!. البنية ماليا إال الزكج  -

:  فيرد عميو بصكت حافو

 العمـ سالح. -

 .إذا كاف كذلؾ.. فمماذا أخرجتني مف المدرسة؟ -

 تؾ.. كأنا كما تراني كبرت.. فمف يعكليـ؟.أنت أكبر أخك  -

بعد ف . كلـ يبقى لي..كبالفعؿ كاف أبي قد بمغ مف السف ما قيد حركتو. -
ي مف الدراسة.. نمنعاـ كالدم.. فتزكجت أمي.. كقاـ أخي الكبير مق ومكت

ألجد نفسي ربة بيت.. فأنا مف يحطب كيجمب الماء.. كيغسؿ كيطبخ. لـ 
ظؿ ينيرني كيشتمني..  أكف ألتذمر.. ككنت راضية بما أنا فيو.. كمع ذلؾ

جاىد ألرضيو.. لكف ما بدأ يقمقني تمؾ النظرات التي كاف بدكرم كنت أ
.. في بداية تغيره ظننتو يرمقني بيا.. كقد تحكلت كمماتو لي نو كغريبة عميَّ

يشجعني كيستحسف ما أقـك بو.. ليتجاكز األمر إلى أف يطمب مني الجمكس 
يتأمؿ عيني كأنو يريد أف يقكؿ عند تناكؿ الطعاـ إلى جكاره.. يمسؾ بيدم ك 

أخي كأختي لزيارة كالدتي عمى غير فيو ذلؾ اليـك الذم أرسؿ  شيئان.. حتى
ىدية ليا.. طمبت منو أف أذىب معيـ لكنو حبكب ذرة  اعادتو.. كحمميم

 زجرني: كمف يقـك بكاجبي.

ليفاجئني مساءن كقد ىبط عمي بثقؿ مخيؼ.. كقد أزاؿ سركالي دكف أف  
أشعر.. أطبؽ عمى فمي بكؼ.. كباألخرل يمرغ شيئو بيف فخذم.. كانت 



جكني: أنفاسو كلعابو ينسكباف عمى رقبتي.. حاكلت مقاكمتو.. لكنو ظؿ ير 
 . يئان ال تخافي.. لف أفعؿ ش

 مبتكرةصارت ظؿ لمحظات يدلؾ شيئو حتى بدأت أطرافو ترتعش.. ككمماتو 
.. لـ  . تحسست بيف فخذم لكنو أخافني قد المني..يكف حيف أنزاح مف عميَّ

.. كنت تغيرت معاممتو.. بؿ كأخذ يدلمني سائؿ لزج.. كمف تمؾ الميمةألجد 
سممو إلي ي.. لكنو فاجأني ذات مساء بتأخاؼ أف يعاكد إرساؿ أخكت

.. يدكر.. تركتو ينجز ما يريدما  فراشي.. لـ أقاـك خكؼ سماع أخكتي
كاف دلكو بيف فخذم قد أمسى كىكذا أمسى يتسمؿ إلي بيف مساء كآخر.. 
تعد رائحتو .. كذلؾ السائؿ لـ ممتعان.. حتى أنني أمسيت أتمنى تسمو إليَّ 

مني . كقد تممكتني لذة عارمة.. كدكف إدراؾ .مقرفة.. إلى إحدل الميالي
.. كىك ييميـ: و"بمالطيم"أمسكت بشيئو.. محاكلة إدخالو. لينياؿ عمي 

 .!شرفنا يغتريديف تمر أيا الكقحة تأي

أخي الحظ ك . ردفيَّ صدرم.. كبرز  نمىبدني..  خالؿ تمؾ األشير تفتح 
لى فسارع إ.. سرنا ينفضحأف األكبر  خاؼاألكسط تدلمي عمى األكبر.. 

 نيبيتنا حتى كجدت حمتالزكاج مف فتاة كانت صديقة لي.. لكف ما 
كمان أبحث عما ينغص تكاجدىا.. أحس أخي بتمؾ الحرب أكرىيا.. كد

فسارع إلى .. كلـ يكف ألحد غيره أف يعرؼ سبب مضايقتي ليا.. الصمكتة
كاف يكبرني بعشريف مف قرية مجاكرة..  تزكيجي ألكؿ طارؽ.. ككاف أرمؿ



تكفيت زكجتو أثناء كالدتيا الخامسة.. كلذلؾ عاىد نفسو أف يسكنني  سنة
 بأحد معسكراتيا.  ان صنعاء حيث يعمؿ عسكري

درنا القرية كقد ترؾ أكالده عيدة كالدتو العجكز كأخت لو لـ تتزكج..  اغ
مف غرفتيف عمى سفكح أحياء "السنينة". ىناؾ حيث تتجاكر  ان ي بيتنأسكنَّ 

لفقراء.. تمؾ المنازؿ الشبيية بصناديؽ متجاكرة.. يسيؿ بيف منازؿ العسكر كا
أزقتيا سكائؿ تفكح بركائح تعكد عمييا السكاف.. كنت سعيدة بحياتي 

خبرني زكجي بأنو سينتقؿ أمست لي صديقات مف الجيرة. فجأة أالجديدة.. 
مع انتقاؿ معسكره إلى محافظة "صعدة". كنت أظف أف صعدة قريبة.. لكف 

كز الشير.. بعدىا عاد لمياؿو قميمة ثـ تركني ألشير.. كنت خالؿ غيابو تجا
غيابو أعاني العكز كالحاجة.. في بداية األمر كانت تنشب الخالفات بيننا.. 
كفي كؿ مرة يقمعني ميددان بإعادتي إلى القرية.. مع األياـ شككت حالتي 

كدة لصديقاتي كجاراتي.. ألكتشؼ بأف مثيالتي يتدبرف أمكرىف.. حتى ع
جيف.. تغيرت حياتي بالتدريج.. كتناقصت مشاجراتنا.. كقد عاد ليجد اأزك 

ما يأكؿ كيشرب.. كأحيانان أكفر لو ما يكفي مف القات لنمضغو معان.. 
يحدثني عف ىكؿ الحرب ىناؾ ضد الحكثييف.. فأدعكا لو بالسالمة.  

ي كتي قد زاركني فيسألني مستفسران كيؼ أتدبر أمكرم.. فأخبره بأف أخ
يسممكا عميو. مع األياـ تحكلت اىتماماتو إلى طمب ما غيابو.. كأنيـ 

. ر أجرة العكدة إلى معسكره في صعدةينقصو.. كأحيانا يطمب مني أف أتدب
ؿ شيء.. أـ أنو كاف يجيؿ كال أعرؼ إف كاف يتكاطأ معي.. كأنو يعرؼ 

 . !ما يطرأ في غيابو



ف الحياة.. نمتقي في شير بعد آخر تعرفت عمى حريـ ميسكرات.. يعشق
صاالت األعراس كمناسبات أخرل. كأصبح لي صديقات مف أحياء بعيدة. 

بكرمو.. كاعتمدتو سندم  لكف ما غير حياتي عاشؽ كاف يغدؽ عمي
يـك ال دائد فال يبخؿ.. استقرت حياتي إلى ذلؾلجأ إليو في الشأ لممممات

رؼ أستشياد بش"نبمغؾ  الذم كصؿ أحد الجنكد يبمغني بخبر قصـ ظيرم:
 اتممطف ببسالة منقطعة النظير" تمؾ الككىك يدافع عف حياض الك  زكجؾ
عمى "الحكثي" في  كاف ذلؾ في الحرب السادسة عالقة في ذىني.. ال زلت

 جباؿ "صعدة".

خكتي كأقارب زكجي.. أدركت يكميا أنني أمسيت عمى مفترؽ حضر إ
يمكح في األفؽ.  طرؽ.. كأف أيامي في صنعاء قد انتيت.. كأف تسمط أخي

يؿ إلى بعد يكميف مف خبر استشياده تـ استالـ الجثة.. كتأىب الجميع لمرح
.. كتأىب القرية لدفنو ىناؾ.. حمؿ إخكتي امتعتي إلى السيارة التي ستقمنا

الجميع لمرحيؿ عف منحدرات "السنينة". قبؿ أف تتحرؾ السيارات بدقائؽ.. 
اذفني الرغبات.. سائمة يرة كتتقكقفت كحيدة في غرفتي الخاكية تغشاني ح

ذه البساطة ينتيي كؿ شيء.. تمنيت لحظتيا لك أني لـ أعرؼ بيأنفسي: 
كقمبي يركض بشدة حتى  زكجي أسكنني القرية.. كقفت لبرىةصنعاء.. كأف 

صكات األتخيمت أف الجميع يسمع طبكلو.. ال أعرؼ ما عميَّ فعمو بينما 
 . الناس قد تحرككا!. مف خارج البيت تستعجمني: ىيا أخرجي.



في تقاطرت صكر صديقاتي .. فكرت فيما أنا فيو كقد تممكتني رغبة بالبقاء
رأيت صنعاء كبيرة.. ذلؾ العاشؽ تمؾ األماكف التي اعرفيا.. .. ذىني

.. ىيا فرم عت نداء أعماقي: ستيربيف كلف يعفركا طريقا إليؾالكريـ.. سم
 . بسرعة

ستارتي..  ممكتني حيف خرجت مرتديةتكانت ال أعمـ أم جرأة تمؾ التي 
 ألكاجو أخي:   

 لحظة سأذىب ألكدع جارتي. -

 صرخ في كجيي غاضبان: 

 ال دقيقة كال ثنتيف ىيا السيارة تنتظرنا!   -

ممف كانكا يقفكف إلى جكاره راجعكه..  ان مف ذراعي.. إال أف نفر  كأراد سحبي
قيقة تمؾ إلى أياـ كشيكر الد يعرؼ بأنو سيندـ عمى فعمتو.. لتمتد لـتركني ك 

اليـك ال زالت تمؾ المحظات ماثمة أمامي. لـ أحمؿ معي  بؿ سنكات.. حتى
ت عبر األزقة . ىركلذكر أيف غطس!غير ستارتي.. حتى ىاتفي لـ أت

بعد  لمنحدرات.. ابتعدت كأنا أتخيميـأسفؿ ا كالمجنكنة.. حتى صرت
ف في كؿ اتجاه.. مذعكريف.. ثـ ييركلك  يـينظركف في عيكف بعض تأخرم

يميثكف في كقد تصكرتيـ  ألكف العابريف .. ارتجؼيطرقكف األبكاب.. يس
دكف  ألىركؿثرم.. بؿ أنني كنت أشعر بمياث أخي الكبير يمفح رقبتي.. إ

 ىدل.
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تمؾ التفاصيؿ الصغيرة التي أكردتيا في آخر رسالة.. بدأت تزعزع قناعتو.. 
.. غير معترؼ بأنيا  ف ظؿ يقاـك إلى كقت ليزيح قناعة  ىي.. كاف بحاجةكا 

لعقكد ثالثة.. ظؿ عمى مكقفو مقاطعان ليا عدة لياؿ.. ليجد  أثقمت ركحو
نو في حمبو ًنقار "ميما أكردت مف و يرقف إلييا.. ككأنو مسير.. أك أنفس

.. فقد كفبعثبأف األمكات يبأنيا مقنعة.. فأنا غير متقبؿ  فتفاصيؿ تظني
أصابت السيارة التي  g .b .r.. أف قذيفة ْ:أكردت صحؼ أياـ حرب 

يجدكا إال بقايا البندرية كأسرتيا.. كأفاد المصدر بأنيا احترقت كلـ  كانت تقؿ
تمت بداخمي.. كلـ أبحث عف مبررو  . ىي لـعمييا متناثرة ممف كانكا

ان أف أتمقى رسالة مف متكفاة.. يا.. فقط لـ أتكقع يكملنسيانيا.. فأنا لـ أنس
 تجمينيا أتركي العبث بيا كبي".كنت  فإف

"ال ييمني ىذيانؾ.. فقد عرفتؾ يكمان إف انحزت تعاند حد التطرؼ.. كما 
ي جعمني أكثر قمقان.. ييمني ىك أنني كجدتؾ.. كأف تككف بخير.. فمرض

رعب.. ما دفعني لمبحث عف كسيمة الؾ  تصيبني نشرات األخبار بللذ
يؾ يكمان بعد أف تأكدت بأنؾ لتقأأؤمؿ بأف ك  كاصؿ بؾ.. ألطمئف عميؾ..لمت

المدينة التي لت عمى قيد الحياة. األمر الثاني خكفي عمى صنعاء ال ز 
أف تحدثني عف  التدمير.. كأشعر بانتمائي إلييا.. أرجكؾأيضان مف أعشقيا 

. حدثني عف عقد باب اليمف الممكنة حجارتو.. كضعيا.. ىؿ تضررت؟



التكابؿ زالت ركائح ضنني.. كىؿ ما حيف أعبره بأنو يحتالذم كاف يشعرني 
صخب مارتيا.. سككف أزقتيا.. الكجكه في السكؽ القديـ؟ حدثني عف 

المستبشرة كىي تسير في دركب الصباح. الزخارؼ التي رأيناىا معان مف 
أسطح سمسرة النَّحاس.. دكر األحياء القديمة كقد احتشدت متجاكرة كأنيا 

دار  لسماء..قدس المشرئبة نحك امنارات الجامع الم في عرس جماعي..
الجماعية.. مطاعميا كمقاىييا؟. أرجكؾ  الذىب بعمكه المبير. حماماتيا

جيؿ كتسكع في ظالليا مف أجمي.. كأترؾ لركحؾ أف تصمي عمى أرصفة 
حجارىا العتيقة.. كلعينيؾ أف تبتيؿ في بياض قبابيا؟. كتغتسؿ بدؼء رذاذ 

أف تكتب إليَّ عف زيارتؾ  كال تنسزرىا مرة.. كصؿ ألجمي..  أمطارىا..
 كتجكالؾ بيا.. ألطمئف بأنيا غمبت الحرب."

يمتو فريسة .. ليظؿ بقية لعينيو أثناء قراءتو لرسالتيا تحرب خده شعر بدمكع
كامف.. أيقظتو كمماتيا. في  كتشؼ أف بداخمو حزفلصراع يقينو كشكو.. كا

الصكت المحبب يسمع صدل صكتيا.. ذلؾ  ونككأقراءة رسالتيا  أثناء
ه مف قبؿ.. ظف بأنو أف ظممات مسكنو تتكىج بمكف لـ ير إليو.. ليتراءل لو ب

مع ضكء الصباح.. في المساء أعاد  والجنكف.. لكنو أستعاد بعض تكازن
قراءة ما كتبت.. ثـ أخذ يرقف "حتى لك كنت البندرية.. فأنا بحاجة إلى 

ؾ اليقيف بمكتؾ.. ز ذلسنكات كسنكات كي أشفى مف مكتؾ.. فكيؼ اتجاك 
 تجاكزه.. سأعترؼ لؾ.. بأني كمنذعمى ىال ساعدتني ىي أنًت  فإف كنت

أمسيت شخصيف.. شخص يكتب إليؾ متصنعان قناعة  ادعائؾ بأنؾ البندرية
حاكلًت أف  .. فيالمنذ ثالثة عقكد زائفة.. كشخص آخر بقناعة مقتمؾ



تأثير  شفائي مفكد كما كنت بشخصية كاحدة. حاكلي تساعديني ألع
 السنيف. 

 ..د ألنؾ عمى قيد الحياةحزيف ياسيدتي جدا جدا لحالتؾ الصحية.. كسعي
نو  مًت ما كاتبتني.. فيؿ زكدتنيمر يبعث عمى الحيرة.. فمك كنت قد قيتأل كا 

. فقمقؾ بعنكانؾ.. ىؿ تسكنيف مدينتؾ "عدف". أـ أنؾ اآلف في مدينة أخرل؟
 عنيا.  ةكشكقؾ لصنعاء يكحي بأنؾ بعيد

أحيائيا كأصمي كما طمبت عمى مف أجمؾ.. كأطكؼ  أزكر المدينة العتيقةس
 ".ر أزقتيا.. كسأكتب إليؾ بما ىي تعيشوحجا

لمحظات يقتنع بنجاتيا.. تغشاه حالة مف السعادة.. يرل في الشؾ بذلؾ 
مرض كعميو أف يعمؿ عمى الشفاء منو.. الجئا إلى ذكريات أيامو البعيدة.. 

.. متميفا ألف يكتب ليا المزيد مف التفاصيؿ تمؾ التي عاشاىا معان 
 الحميمة.. ليتعافى مف يقيف مكتيا. 

 عمى عجؿ اكنيا لـ تترؾ لو فسحة لمحكار مع نفسو.. بادرتو بردىل
أتمقى اعتذارؾ.. أجدؾ تصكر نفسؾ  أف "مضحؾ أمرؾ.. فبدالن مف

تخبرؾ تمؾ  لـي مف تخاطبؾ.. مصمما عمى قتمي.. أبأن ضحية.. منكران 
ال يعرفيا غيرنا.. فمماذا تمضي في  وتعرؼ أن يتالتفاصيؿ الصغيرة.. أل

.. ثـ أسأؿ ان قتمي.. عد أليامنا إف كاف ما كنت تردده عف حبؾ لي صحيح
قمبؾ.. أـ أنؾ ال تحمؿ قمبان؟. كرغـ  ذلؾ ما زلت أعشقؾ كأشتاؽ إليؾ.. لـ 

 ؾتأمؿ كجي.. أتمنى رؤيتؾ.. أف أان ركحي ان بؿ شكق ان غرائزي ان يعد شكق



ؾ الصغيرتيف.. فمؾ حيف تضحؾ كقد فتحتو عمى اتساعو يالضخـ.. عين
كأنؾ تصيؿ.. ليتحكؿ كجيؾ الى كجو دمية بالستيكية.. كتمؾ الندب 

 .. أف  أرل ظالؿ قامتؾ البمياء. كجيؾالمنتشرة عمى حكاؼ 

.. كلـ ي أحتفظ بتمؾ المشاعر التي حممتيا يكما تجاىؾحيف نمتقي ستجدن
لكني  .نيف تعبث بيا.. صحيح ىي سنكات قميمة التي قضيناىا معان أدع الس

أشعر بأنيا أعطتني ما تبقى مف عمرم.. فييا تذكقت أكلى المشاعر.. كلذة 
 .  النشكة.. ىي عكالـ سكنتني كلـ تبرح تتفاعؿ فيَّ

ش .. حتى أعيأعترؼ لؾ بأني حاكلت ألتخمص مف مشاعرم نحكؾك 
سحؽ مشاعرم نحكؾ.. ألجد أف حبي ب حياتي.. أف أنظؼ ذاكرتي منؾ..

.. فكمما سعيت لحب رجؿ.. أجدؾ كقد استبطنتو.. كأجده متجذر في كياني
 لي تنتيي بالفشؿ.. يذكرني بؾ بدالن مف أف ينفيؾ.. فكؿ محاكلة حب

 . أحرمني أف أعيش كبقية النساء.ألكتشؼ أف حبي لؾ مثؿ لي عاىة.

.. ككاف أممي ابتالئي بو الذم أقعدني كنت أنت السبب في ىذا المرض
.. أف تساعدني عمى استعادة حياتي.. لكني أجدني قتيمة لديؾ حيف أجدؾ

مرفكضة منؾ.. فمماذا كؿ ىذه القسكة كالصمؼ؟ أرجكؾ ترفؽ بي.. فقد 
 ..."المسبب لياابتميت بأحزاف كثيرة.. كنت أنت 
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 الكريـ.. بعد لجكئي لصاحبيكلى كدت أف أناـ في الشارع.. المية األ
ف سمعت صكتو حتى صاالت.. كما إمف محؿ ات مى ىاتوعتصمت ا

كيريد أخكتي إعادتي معيـ  زكجي "أستنجد بؾ.. لقد قيتؿأجيشت باكية: 
فجأة  "يأكيني بعد أف.. أريد... ان أجد مكان لـىربت منيـ ك إلى القرية.. 

دة أنقطع االتصاؿ.. ظننت األمر خمؿ في الشبكة.. عاكدت االتصاؿ بو ع
. كنت عمى يقيف مف أنو لف ذلؾ الرنيف الكريومرات.. كال أسمع إال 

يخذلني.. أخبرت عامؿ المحؿ بأف ىناؾ خمؿ.. طمب مني الرقـ.. كبعد أف 
 جرب ىز رأسو كمف يكاسيني كقاؿ: 

 غمؽ.التمفكف الذم تريدينو م -

 جرب مرة أخرل.. لقد رد عميَّ قبؿ قميؿ. أرجكؾ مغمؽ!. -

 .ع صكتؾ!اسمبعد إذان أغمقو  -

قيرني ذلؾ العامؿ بتأكيده ذاؾ.. خرجت مف المحؿ كقد عرفت بأنني 
االتجاىات  كؿ أخطأت في تقديرم لألمكر.. كقفت بعدىا محبطة أنظر في

كما  .. استعرض صديقاتي.. لـ يعدف كثربخكؼ كرىبة لـ أذقيما مف قبؿ
.. ليا حالتي .. طرقت بابيا شارحةفي األمس.. أخترت أقربيف إليَّ مكانة

مع قرب المساء ك لكنيا اعتذرت مف فكرىا دامعة العينيف.. ثـ ثانية كثالثة.. 



عمى كجيي.. كؿ شيء  ةمائىني ذعر كقد أمسيت ميددة بالبقاء تممك
فاجئ.. زادت حكلي برائحة الضياع.. جمست حيث أنا كقد أصابني شمؿ م

.. حظة عجز لاشتقت ألماف منزلي.. لدؼء فراشي.. في ك  دمكع عينيَّ
بيف األعذار ما يشفع لي.. لكف كجو الكبير أطؿ  فكرت بالعكدة إليو.. أفتش

.. عندىامكش عرفت أف المضي بعيدان أجدل مف  ران.. ككفاه تنياؿ عميَّ
مغامرة العكدة إليو. مسحت عيكني.. أردد ما حفظتو مف القرآف الكريـ.. 

أشرؽ كجو  دت البحث عف بقية صديقاتي.. كمف كسط ظالـ يأسيعاك 
أحداىف في خاطرم.. أرممة تعيش مع أميا اليرمة.. جمعتنا القميؿ مف 

لياؿ المتعة.. ىي مرحة كعطكفة.. سرت باتجاه بيتيا كأنا أردد دعكاتي هلل 
أف ال يخذلني.. طرقت بابيا متيالكة.. شرحت حالتي باكية.. بعد تردد 

ء ألمضي.. تنتظر الضك أدخمتني خمسة خكؼ أميا.. أمست تتقمب جكارم 
ف أقبؿ الصباح حتى جمسٍت جكارم  تنظر إلى كجيي.. كبالفعؿ ما إ

 كبادرتني بصكت منكسر:

 كاآلف ماذا تنكيف؟ -

 ال شيء.. سأعكد لمشارع! -

 .؟!العكدة ألخكتؾف في الـ تفكري -

 .!سيقتمكنني  -

 نظرت إلي ساىمة.. ثـ احتضنتني:



 عرفت...تقدريف كضعي.. فأنا أعيش مع أمي.. كأمي إف  -

تشاركني شيقاتي. ثـ  رىازادت مف ضمي إلى صدحاكلت كتـ بكائي.. ف
 .!حؿبلؾ  لقد فكرتتمسح دمكعي مبتسمة: احتضنت كجيي بكفييا 

تأممت كجييا.. كانا بؤبؤم عينييا ييتزاف كفميا مشرع عمى ابتسامة.. لـ 
 ؾ.انطؽ بشيء.. أضافت: ىيا سأخرج ب

قالت  بؿ مف يردف التفقو في دينيف..تحدثني عف امرأة تستق سرت بجكارىا
حضرف عنيا بعض مف ني تبيتيا ليس ببعيد عف ىنا.. حدث بصت فرح:

دركسيا.. فقط إياؾ أف تعرؼ بأنؾ ىاربة.. أك أنؾ أرممة.. عميؾ أف 
تفكرم بحكاية مقنعة تحكييا ليا.. ىي امرأة بنت شيخ عمـ كبير.. كاألىـ 

أنسي حتى أنا انسيني..  ألمس.. أف تنسي حياة األمس.. كصالتؾ ببنات ا
. كجكدؾ إلى جكارىا يعني بأنؾ فتاة كىبت حتى مجرد التفكير بحياة األمس

 نفسيا هلل... 

ؿ.. كدعتني في صدرم القميؿ مف الما أكصمتني إلى أكؿ الشارع.. دست
 بالدعاء.  دامعة كىي تميج

 ظميامة.. أف تمؾ الدركس التي تنعرفت بعد أف التحقت ببيت تمؾ الحر 
تمؾ الدركس بيف بيدؼ تربية البنات ليتبعف حزب أبييا.. كقد تكزعت  ىي

كدركس دينية.. الحقتني ضمف مف يخدمف في بيتيا..  الدركس المنزلية
 أحضر حمقات درس بيتيا. 



ستدر بيا عطفيا.. حكيت ليا بأني قادمة مف بمتيا اختمقت حكاية اليـك قا
ما يريده الرجؿ مف  مني م أرادلذالريؼ.. كأني خفت اهلل مف زكج أمي ا

 .زكجتو..

 لـ تتزكجي.سألتني: أ

 أشرت بيزة مف رأسي كعيني دامعة.

تيا: ال بأس عميؾ.. سيرزقؾ اهلل ر رددت كىي تتفحصني مف خمؼ نظا
 بالزكج الصالح.

كانت تتحدث بصكت ىادئ.. تسبؽ كمماتيا ابتسامة آسرة أشعرتني بأني 
 تي كىنا ستعرفيف الكثير عف دينؾ. : ستبقيف في خدمتدفأر في أماف. 

كأمسيت ضمف عدد كبير مف الخادمات.. ألجد نفسي خادمة لمخادمات.. 
 .ان ظننتيا  فترة كتنقضي.. لكنيا دامت أشير 

كنا في باحة مسجد في أكؿ درس حضرتو كاف بعيد صالة المغرب.. 
ني .. جمسٍت شيخة عمى كرسي كثير في قمب امف المب ممحؽ بذلؾ العدد

ؿ أخالؽ حريـ كحو" كقد تحمقف حكليا حريـ كثر.. كاف الدرس حك "ص
أحضر بعقؿ شارد كنت مف تمؾ الدركس.. فدكمان  النبي.. لـ أفيـ شيئان 
ىناؾ كلـ أشعر بأم سكينة أك أماف..  اشيران  تكعيكف زائغة.. تجاكز 

الباطف.. فتمؾ الدركس تعد فالجميع ىنا يراقب الجميع. كاف الظاىر عكس 
تختفي كأخرل تظير.. كذلؾ الحضكر  ان لمآرب غامضة.. فأرل كجكى الحريـ



عف مجمكعات يكمفف  كاف بينو المصرية كالشامية كالسكدانية.. كأسمع
.. كنت قد بدأت أقمؽ.. كبدأت ب كجماعتوالشيخ األ تخدـ بأعماؿ خيرية

أفكر باليرب مف ذلؾ الحصف. كقبؿ أف أقدـ عمى ذلؾ.. قالت لي إحدل 
 يؾ بالرحيؿ...    الشيخات: عم

. ردت  أفكر باليرب.. سألتيا عف السبب!فجأة شعرت باإلىانة.. ككأني ال
: أنت كذكب!. ثـ أحمدم ربؾ  بصكت  الشيخة دكف عقاب.تركتؾ أف قاسو

أحمميا مف مالبس كأشياء  "ببقجة"خارج أسكار ذلؾ القصر  عندما أصبحت
 أخرل. لـ يعد ييمني إال أف أتدبر أمرم. 

 .. لتعرؼ ثقتي بؾ.عف جميع الخاليؽ ما أكتمو بداخمي أحكي لؾ

 .كلماذا تحكي لي! -

سـ سقكة أريد أف أتقرب إليؾ بمتاعب تعذبني.. كأعترؼ لؾ أيضان أف ا -
 ليس باسمي.
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ف ظؿ مكتيا رسالة بعد أخرل تؤ  قناعة مستقرة في كد لو بأنيا ىٌي.. كا 
 نو يكتب لكائف ال كجكد لو. فمنذأ لينتابو صراع أثناء كتابتو إلييا.. أعماقو

أنو ال يكتب ر مع نفسو.. يحاكؿ إقناع نفسو كىك في حكا أكلى رسائميا
 اع الذم يمزقو.ز تشعر بما ىك فيو.. كأف تقدر كطأة النتمنيان أف م.. لمفراغ



قراءة رسالتيا األخيرة.. منح نفسو فسحة مف الكقت عمو  بعدلعدة لياؿ 
قد تجاكز اإلحساس بأنو  د نفسو حيف يكتبر األماف.. أف يجيصؿ إلى ب

 بمدارؾ جديدة.     بكتمكتيا مف داخمو. أف ييكتب لمفراغ.. كأف يمحك سنكات 

"سيدتي أرجك أف تدركي أف ظيكرؾ أعادني إلى أياـ أحبيا.. كمثمما تعانيف 
ثَّ  ؿ لؾ كجكدم حالة مف ظركؼ الحياة كمف ذكريات الماضي.. كمثمما مى

افذة جديدة.. أريد أف .. نمثمت لي عدكة أجمؿ أيامي أمؿ.. أنا بالمثؿ
ككـ  ْ::ُلـ أبتكر مكتؾ.. أنت تعرفيف ظركؼ حرب  تتيقني بأني
ناس.. كيمكنؾ العكدة لصحؼ تمؾ األياـ.. تمؾ الحرب مثمت لاالتيمت مف 

..  طير الزاؿ الشعب يدفع فاتكرتو حتىلميمف كارثة كانفصاـ خ الؼ آاليـك
في نفكس الجميع. ترؾ شرخان اجتماعيان الجرحى.. ما  القتمى كأضعافيـ مف

عدمو.. ىك صراع مع  حتى ىذا النقاش المحتدـ بيننا حكؿ مكتؾ مف
أنا اليـك دميا..  مص مف يقيف يسكنني حكؿ حبيبة سفؾتخذكاتنا.. أف ا

أحاكؿ التخمص مف معايشتي لمكتؾ طيمة ثالثيف عاـ.. أف أرسخ قناعتي 
صعكبة  ألتخمص مف سنكات طكيمة عشعش  .. قد ال تدركيفبكجكدؾ

ثالثيف سنة دكف أف يرل  يا.. أف يعيش شخصالمكت في كؿ تفاصيم
كسط أضكاء متداخمة.. لتتقاذفو .. ثـ يجد نفسو ضكءالشمس.. أك بصيص 

م حؿ. أرجك أف تعرفي مقدار بيف الظممة التي سكنتو كالنكر الذ اتنزاعال
أف الحرب لـ بكتشفكا اد المجتمع اأعيشو.. كىكذا كؿ أفر الذم  رتباؾاال

تغادرىـ منذ ثالثيف سنة.. كلذلؾ حيف أكتب إليؾ عف سعادتي بكجكدؾ في 
بصدؽ.. كال أريد أف تتحسسي مف بعض كمماتي..  فإنني أكتبىذه الحياة 



فقد عرفتؾ صاحبة ركح نقية ال تتعثريف باألمكر الصغيرة.. فأنت مف كنًت  
عكدتؾ أنت كطف مف التسامح كالمحبة.. ك . تثيريف البيجة أينما حممت.

 نفسي. تساعدني عمى استعادة

متجدد مف الجماؿ  تمؾ األياـ التي عشناىا معان.. تحكلت إلى إكسير
بعد تمؾ  مي.. فمـ يأتلى استحضارىا كمما تمبد األفؽ أماكاألمؿ.. الجأ إ

 الحرب إلى التشرد كالشقاء.. ىي دعكة لؾ أف تغفرم. 

مف الدمار..  .. كخشيتؾ عمى المدينة العتيقةكفؾ عميَّ ىي سعادتي بخكـ 
التي تعج بركائح  ياأسكاقىا المتداخمة.. ك أحياءباألمس طفت أزقة 

.. كىبطت حمَّامات باطف ىا"سماسر جمت "تيا.. الماضي.. كأصكات باع
لكؿ قباب أطمت منارات صادفتيا.. ك كقرأت سالمؾ عمى  األرض الساخنة.

أجؿ زكاؿ  .. مفثـ صمت عينام مف أجميا.. تياببياضيا.. كلسككف أزق
ال زالت .. كقتمت كشردت.. ك الحرب التي ىدمت كثير مف القيـ اإلنسانية

في أحيائيا.. أصعد  بعد عكدتي مف التجكاؿ .رعشات الرعب تغشى مدينتؾ
حيث أسكف إحدل  ..في الدكر الرابع ألكتب لؾ مف خمؼ نافذة غرفتي

 .دكرىا

رفًتيا عمى أشده.. لكف كما ع ادتيا بالعابريف.. كالزحاـتعج كعتمؾ األسكاؽ 
حتى أف األخضر كاليابس.. ك استيمكت الحرب الكؿ يشككا رككد ثقيؿ.. 

كقد رفعكا راياتيـ الخضراء  لجأكا لنيب مدخرات كمتاع الناس.ب أمراء الحر 
استيمكتيـ  الدكر بصكر صبيافجدراف غيطت .. ك عمى قباب المساجد



عيش حالة سريريو ت يعيشكف حالة ترقب كخكؼ.. المدينة الجميعالحرب.. 
 كرغـ ذلؾ الجميعالدـ.. فال كيرباء كال ماء..  لبطش كتسمط رايات

 الفجر. كفنتظر ي

تعد ىنا أم .. فمـ كىؿ أعمؿ في إحدل المنظمات.. سألتني عف عممي
.. لقد أيغمقت جميع المنظمات األجنبية.. منظمة خارجية منذ اندالع الحرب

 ادر مف كانكا يعممكف بيا إلى بمدانيـ. كغ

مارس رياضة الجرم كلعب كرة القدـ.. في رسالتؾ بأني كنت أ نيذكرتً 
. قطعاف الناس ىنا ينامكف بيعيد مغيب الشمس.. لتحتؿ عتمة الشكارع.

ف كالباحثكف بيف أكـك المخمفات عما يفيد.. لـ الكالب.. كمجاميع المسمحي
كج عند الفجر ليمارس اليركلة.. كلعبة كرة الخر  عمى يعد ألحد أف يجرؤ

ا نعيش في مقبرة نالقدـ مضيعة لمكقت.. أزقة األحياء ىكامش معتمة.. ككأن
تحتضر. فقط القراءة تذكرني بأني لـ أنفؽ بعد.. كأعترؼ لؾ بأف تمؾ 

 د بحكزتي.. كال أتذكر مصيرىا.. فقطلـ تعلي الكتب التي كنًت تيدينيا 
رافقني.. تذكرني بؾ. كاليـك أجدني كرثت عنؾ ظمت ركاية البؤساء ت
 الكثير.. كمنيا القراءة.

أجدني منذ سنكات أتخفى بعيدان عف عيكنيـ المنتشرة في كؿ مكاف.. حتى 
الريؼ الذم ظننتو يكما نظيفان مف عيكنيـ.. كجدتيـ قد سبقكني إليو.. فكؿ 

يعد أنفاسؾ.. الكجكه ىنا دكف أفكاه.. فقط تغطييا العيكف. الكؿ يراقبؾ.. 
.. أفتح كأجدني لصيؽ سكني.. أتنفس الظممة كعريي. كمتعتي حيف أنصحكا



.. باعة تمؾ الحكانيت  ةقبار نافذتي ألطؿ عمى النيار متعتي م المارة عارو
 حيث المحيطة بالصرحة الفسيحة.. عراؾ الصبياف.. أصكات النساء
لشمس عمى يتسرب غناء شجي مف نكافذ الدكر الشاىقة.. انزالؽ خيكط ا

 القمريات الممكنة.. تيجد المآذف كالقباب البيضاء. 

تمؾ المياؿ التي كنت تقفيف كتمثاؿ  عشناىا معان.. بدكرم أذكرؾ بمحظات
تدعكني أبنكس مصقكؿ.. تيتزيف بقامتؾ الرشيقة حد اإلغكاء.. سرتؾ التي 

 كلـ يكف.. ةقصار تتطاير كسياط نارية حيف تيتزيف عانتؾ  لتقبيميا ضفائر
ية إال مف منديؿ .. تظميف عمى الدكاـ عار أجمؿ مف لمعاف سمرة جسدؾ

ؾ قط بدكنو.. حتى في لحظات رأسؾ.. كلـ أرى  تحكميف بو عمى أسكد
كنؾ مستغالن لحظات الذركة.. ل إلى محاكلة إزالتو.. لتدفعني رعكنتي نشكتنا

تفاجئينني بصفعة مدكية.. ظؿ صنينيا يصـ مسامعي لبعض الكقت.. لـ 
 كني لحظتيا أنت.تكي 

تجاكز يقيني بمكتؾ.. أخاطبؾ كما لك لـ أقرأ ذلؾ  بتمؾ الذكريات أحاكؿ 
  .الخبر يكمان..."

 ... ذلؾ جميؿ منؾ.شكارع صنعاء مف أجمي برسالتؾ كقد طفت"أسعدتني 
كأنت  معان.. لكنؾ أفسدت ذلؾاىا لطؼ أف تتذكر شذرات مف حياة عشن

ميا بيف يديؾ كر بأني بكيت يك كؼ كاف دكف إرادة مني.. كأتذتذكر 
حتى اليـك ال زلت .. ظانة بأني محكت ذلؾ مف نفسؾ.. لكنؾ معتذرة
لـ تفكر بأنؾ . أ؟ماذا تريدمماذا تفسد رسالتؾ بذكر ذلؾ!. .. فتتذكره



امرأة  في كجو رجؿ خطيئة ال ترل كؼ  ال زلت مثميـأ ستجرحني..
. أك قسكتؾ عمتذكر ال تبالقابؿ ك  مني. كعي دكف حتى لك كاف.. تغتفر يَّ

في  حيف كنت تنفجر ألتفو األسبابكأذكرؾ بيا في ثكراتؾ التي ال تعد.. 
ف لـ تجد .. تحطـ كؿ ما تجده أمكجيي ما تحطمو تأتي امؾ مف أكاني.. كا 
لتتركني أنكفئ عمى صص نباتات الزينة.. أزجاج النكافذ.. كتقذؼ ب عمى

 نفسي دامعة.

اء سنكم لمكظفي لق ركنا في لقاء زمالءنا..كقد شاذلؾ المساء ب ىنا أذكرؾ
ان. كنت  حميميان أكثر منو رسمي .. ككاف لقاءن ما أنجز المنظمة.. يناقشكف فيو
مثؿ لي فرصة التعرؼ عمى أكبر عدد مف العامميف  سعيدة بذلؾ الجمع ألنو

 يعمؿ فيطبيب فرنسي ككاف بيف الحضكر . .في مختمؼ محافظات اليمف
صافحتو   ..تقدمت نحكهبعد نياية المقاء ك . معة جيدةلو س.. منظمة أخرل

كتحدثت إليو معرفة بنفسي.. كما أدىشني أنو ذكر لي بأنو قد سمع عني 
. ثـ كدعني بقبمة عرفت أف أسمو "جيراؿ" بكرتو تعريفي جيدة.. مادان  ان أخبار 

يقبمكف بعضيـ البعض.. كال أعرؼ أنؾ كنت  عمى خدم كما كاف الجميع
كقد تميزت غضبان.. لتمسؾ بذراعي عند خركجي ر.. ترقب ما يدك 

كتسحبني بصكرة ميينة لفتت انتباه مف كانكا بقربنا.. كفي الخارج أنيمت 
 .".؟..أتتذكر عمي باتياماتؾ الجارحة..
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 حيف ذكرت منديؿ رأسؾ.. اتياماتؾ لي.."ككأنؾ تبحثيف عف سبب لتكيمي 
ني ير تجيبي عمى سؤاؿ ظؿ يح أف لـ أأكف أقصد ذكر الكؼ.. كما قصدتو

 .. فطكاؿ كجكدنا معان تمؾ السنكات القميمة لـ أراؾ دكف ذلؾ إلى اليـك
رغـ أننا . المنديؿ.. كلذلؾ حرصؾ عمى إخفاء رأسؾ ظؿ عالقان في ذاكرتي.

 كلياؿ كثيرة عرايا!.لياؿ  ناشع

فقط .. مثمؾ. لف أغضب نيا؟كريذلـ ت شيئان  ىؿ تبقى مف ىفكاتي ..أسألؾك 
 .ف؟!ال تغفري ذالماستغرب أ

 اعكد الشؾ يداعبني ىؿ انتً لـ تككني يكمان بيذا النزؽ.. كلذلؾ ي
  ."البندرية؟!

ساكئو.. ستكؼ عف انتقاء م األسطر القميمة.. ظف بأنيا حيف كتب تمؾ
في أعماقو.. كأدرؾ بأنيا لـ  تنبش الراكد كأنيا ستدرؾ تحامميا.. ليفاجأ بيا

 كانت.   تعد ىي تمؾ النسمة التي

أذكرؾ ك .. ببعض محاسنؾ إف أردت تصنيفيا.. بؿ أذكرؾ لؾ " ال أكيؿ
قمت لي بأنؾ تعد لي  مثؿ ما حصؿ في ليمة دعكتني إلى مسكنؾا. ببعضي

عمى الباب.. كاف  كنت متشكقة.. كقبؿ أف تخبرني سمعنا طرؽمفاجأة.. 
ـ ظنناى كقدندارم عرينا انتفضنا في كجؿ  عيد آذاف العشاء.. كقتياذلؾ بي 

كنت أنا تستطمع األمر.. اقتربت أنت مف الباب القتيادنا.. أتكا عسكر 



تتحدث إلى شخص لـ  مباب.. أعقبو صكتؾل ؾسمعت فتحأىدئ نفسي.. 
بعض الشيء ليدكء صكتؾ.. ثـ سمعت ضحكات اطمأننت أتبيف صكتو.. 

تيكمؿ حديثؾ  ؾ.. ظننتمتبادلة لتغمؽ الباب بعدىا خمفؾ كيصمت كؿ شيء
تعكد.. لكف الكقت كاف يمر.. الساعة األكلى سك  الباب خارجالطارؽ مع 

.. كبدأت تنيشني ان.. لـ أسمع شيئان الثانية.. نيضت محاكلة أف أسمع حديث
.. جربت ؼ الميؿ كأنا أصيخ السمع عمي أسمع صكتؾنتصاالتخمينات.. 

ف عميَّ متو قسترؽ النظر إلى الشارع.. ألكتشؼ بأنؾ أغمألأف أفتح الباب 
كنؾ أنتظر دكرم. لمكثت بقية الميمة . أيقنت بأنؾ أمسيت سجينان. الخارج!

متؾ مع لي شركؽ الشمس منتشيان.. تشرح لي كيؼ قضيت تعكد إلٌي بعد
.. كأنو أقسـ بعد أف الحظ ترددؾ باستضافتو صديؽ لـ تمتًؽ بو منذ شيكر

أردت  أف يستضيفؾ في سكنو. كأتذكر بأنؾ لـ تعتذر لي.. فقط بررت بأنؾ
دت أف تصرؼ ذلؾ الصديؽ.. بمعت غصتؾ كلـ أعاتبؾ.. فقد تعك 

 . كرجؿ ترل تصرفاتؾ طبيعيةكنت أنت .. بينما عبطؾ

بتمؾ الساعات التي فاجأتني بزيارتؾ في بذكرل أخرل..  أيضان أحدثؾ 
ذلؾ بعد انتقالي لمعمؿ في .. كاف في الدكر العمكم مف مقر المنظمة سكني

 تشكر كقد .. كاف يـك العطمة األسبكع.. ككنا مفردنا صنعاء.. كأتذكر بأنو
كأشعر .. نكع مف األمافهلل أف كىبني حبيبان في غربتي.. كأمسيت تمثؿ لي ا

كأتذكر  لتكتمؿ سعادتنا.منؾ ج ازك .. كلذلؾ حممت بالبأننا نناسب بعضنا
". مع سفر القطار صفر" كطبخنا طبؽرقصنا كثيران.. أنا استقبمتؾ..  ليمة
لتطمب مني الصعكد عرايا إلى سطح المبنى.. تمددنا الجنكف حممؾ  الميؿ



متالصقيف نتأمؿ سماء بدأت سحبيا تزحؼ لتحجب ثريات النجـك 
الكامظة.. لـ يكف غير السككف حيف فاجأني بكاؤؾ.. ىي المرة األكلى التي 

كجدت نفسي أشاركؾ كال أدرم أسمعؾ تبكي فييا.. كاف بكاءن شجيان.. 
.. لتخبرني أف عف السبب دمكعؾ.. سألتؾ سعيدة لمشاركتي لماذا؟. كنت

يسكنؾ منذ طفكلة قريتؾ..  ان شجن منظر نجـك السماء في تمؾ الميمة أثار
نسائـ باردة دفعتنا لندفئ جسدينا بااللتصاؽ ببعض.. ركيدا ركيدا تشابكت 
 .. أطرافنا.. لحظتيا كانت السحب تكاصؿ زحفيا ممتيمة ما تبقى مف نجـك

 كسط ىطكؿ.. .. تكالجت أعضاءنا.. كازددنا التحامان الكجكد عتمة تزدادا
كانت .. ضياء البركؽ .. لمحظات خمتنا نطير كسطمزف باردة عمى جسدينا

 زدادلت د..ك ىزيـ رع  اعمى جسدينا كما يحيط بنا.. تالىبقكة  تتكىج لتنعكس
منيت كنت تصيؿ مف فرط المذة أحاكؿ إسكاتؾ.. ت.. ات المطر انيماران قطر 

م كما أرتكل تمؾ الميمة.. أك أف جسد تمؾ المذة لك استمرت دىكران.. فمـ يرتك
نا ممتصقيف حتى تكقؼ المطر.. لتحممني السماء سكبت عمينا مف لبنيا كبقي

.. أك أني الحتفظ بمتعتي مغمضة العينيف بينما ظممت.. ىابطان  بيف ذراعيؾ
احتضنتؾ أرجكؾ أالَّ  فراشي كقد الكعي.. فتحت عيني عمى دؼكنت فاقدة 

ني..  لـ نكف ندرؾ أف تنيض مف جكارم.. تخممتني نكبة بكاء كأنت تحتضن
 يرقبنا. حتى سمعنا كقع أحجار عمى نكافذنا.. أتذكر بأننا لـ ننـ ىناؾ مف

أة الخكؼ شعرت كأنت تنا.. كتحت كطليمتيا.. كقد تكقعنا اقتحاـ خمك 
نشكتي ىامستؾ: لماذا ال  مرات.. كفي ذركة تحتضنني بعنؼ لتمارس حبؾ

بعدىا مف حكلي.. ذراعيؾ تراخت  ما أف سمعت سؤالي حتىنتزكج؟. 



لضكء لـ ينطؽ أحدنا بكممة بقية تمؾ الميمة. مع تسمؿ اضيرؾ.. ك  أعطيتني
انصرفت في صمت عائدا قبمتني قبمة باردة كنيضت ترتدم مالبسؾ ثـ 

كصدل كمماتي  يت ساعات بعد مغادرتؾ بيف أغطيتمدينتؾ "ذمار". مكث
.. أردت أيضان  رغبتؾقمتيا  ظننت أنيا نفس يتردد "لماذا ال نتزكج". حيف 

أف نككف أماـ مف يرجمكنا أقكياء.. أف أسير إلى جكارؾ في كضح النيار 
اقتحمكا كال أخشى ىمس اآلخريف.. أف نجد ما ندافع بو عف أنفسنا إذا ما 

 اكنت تفعمو بي.بذلؾ إف كنت قد نسيت م أذكرؾ اليـك أبكابنا.

ني كيبكيني كمما استحضرتو.. ذلؾ الماضي الذم يربكاليـك أعكد إلى 
 .أسأؿ نفسي: ىؿ كاف يحبني حقان كما أحببتو؟ك 

حاكلت التكاصؿ  عف زياراتي..بعد تمؾ المية الماطرة انقطعت  تذكر بأنؾكأ
.. لؾ بأني ال أريد منؾ شيئان  دكف جدكل.. كنت أريد القكؿ  بعد ذلؾ بؾ
.. لمزكاج كاف غمطة ا يف طمبكأ عتذر عنيا.. فقط كنت أريدؾ أف تعيكد إليَّ

 يامان كشيكران طكيمة.لكف غيبتؾ طالت أ

إال أف تخفؼ مف غركرؾ.. كأف تعرؼ بأنؾ كنت ؾ لتمؾ ر يال أريد مف تذك
 مرة بعد أخرل. يتدمي قمب

 اذفيمحىاتيف الرسالتيف.. كأتمنى أف تفي أرساؿ  تي ترددنأعترؼ لؾ بأن
 ". ءتؾ ليما فكر قرا
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 يبدألكنو ما أف .. في كؿ مرة تيبط إليو يحمميا األمؿ أف يحدثيا عف نفسو
نو تحتضخراج المخبكء.. إل تثابر بدفعو.. حتى يتشعب إلى مكاضيع أخرل
 تيدىده كطفؿ يتأتئ.. ىامسة: 

بأنؾ تخفؼ عف  ال تريد فميكف. لكنني أشعر حيف أسمعؾ إف كنت -
 ما ىك إحساسي حيف أحكي لؾ عف حياتي.نقسؾ.. ك

 .!امرؾ عجيب -

 بثقؿ.. أحست ةبكاء مفاجئ لـ ترد كظمت صامتة حتى انفجرت في نكبة
كممتو دكف شريؾ.. كاف لكقع  يا تتحمؿ كؿ ذلؾ.. غير مصدقة أنياآالم

مد متقد.. دمعت صامتة.. كما لك أنيا أحس بما ىي فيو  عمى قمبيا كجمر
 ثـ ضميا إلى صدرهيا.. يمسح بمؿ خدييا.. أصابعو يبحث عف كجي

 لتجتاحيا نكبة نكاح حزيف.

يمرر أصابع  .تشاركيني نفس اليـ أنا الميطارد الكحيد.. كىاىي: لست يتمتـ
ف  يديو عمى شعر رأسيا كقد ازدادت مشاعره تجييا. أمسى يراىا أقكل كا 

 خكفياكىي مف تعيش نفس ظركفو بؿ كأشد قسكة.. لكنيا لـ تستسمـ لمنو. 
.. يرل في الصداقات مكامف لمغدر.. كما فعؿ ىك بؿ سعت لمكاجية الحياة

 كفي عيكف الناس عسس تراقبو. قبميا مكاسيان.. كىك المحتاج لمف يكاسيو.



كجدت كمماتيا في نفس ترجكه اف يحكي ليا.. فاجأتو مف بيف دمكعيا 
نفسي  تلم "اعترؼ لؾ بأنني أثر.. زاد مف احتضانو ليا ليبحر بصكتو:

حذرم عمى  تضاعفت شكككي كبقيتكبعد عكدتؾ سكني..  فرارؾ مفبعد 
 عذاباتؾ فتحكي منؾ.. لكف حكاياتؾ غيرتني حتى نسيت ذلؾ الحذر..

 إليؾ.. ذلؾ االنجذاب الذم بدأ مف لحظات سر انجذابي لتجيبيف عمى
 ان أكف أجد تفسير  .. لـفي ذلؾ اليـك البعيدقبالتؾ في سكؽ القاع  كسيجم
 مالحقةذا أنًت  فيا.. متاعبي كمتاعبؾحكاياتؾ تكشؼ لي تشابو  دألج
عيف المكت في كؿ لحظة.. كمع ذلؾ تتكقيف لحياة شبو شريدة.. تتكقك 

 .ما جعمتني أراؾ إنسانة المشتركة ناتفاصيمسعيدة.. تمؾ ىي 

مف أف ب ألكتشؼ.. ألكثر مف مرة .. سجنتمف ىمكمي سأحكي لؾ شيئان 
.. بعدىا أتكجس مف كؿ شخص.. كانكا سبب سجني ىـ أ قرب الناس إليَّ

 يالحقكني. ارتاب ممف حكلي.. كأظنيـ

 ؾ؟!نلكف عالـ يالحقك  -

تقارير  بالتسمط.. اجتياد عسس. فأكثرىـ يعتاشكف عمىس ك يك الجميع م -
 يدبجكنيا كذبان. كتريف الفرانصي المتحمس لمالحقتي.

 تربص بأعداء الكطف.يدكما  وأن مفاخرةزكجتو  مف تتحدث. الفرانصي! -

 دك لمكطف...مف يقصدكف بعىذا أنا  -



كأنيـ عمالء لدكؿ الناس.. بؿ تتحدث حكؿ انتشارىـ بيف . ىي لـ تذكرؾ -
 السجكف. في عيـ ليد كشفيـيالحقيـ كيخارجية.. كأف زكجيا 

كأخرل .. تارة باالشتراكي.. أتعرفيف أنيـ يصنفكني ني عف خكفيكتسألين -
كىكذا لي في كؿ يـك . رت في مظاىرات "ارحؿ"ألني س خكانيباال

 أف لدييـ عمى..  كأآخر..  ان شخص فأفكر بأنيـ يالحقك تصنيؼ. أتعرفيف 

كت حنكف: أجدني مشفؽ بكفيا الصغير.. كيضيؼ بص ان مسكيصمت م
حذرم لر يبر كؿ ما داخمؾ.. فيؿ تجديف تأبرر تحفظؾ مف البكح بك  عميؾ

 منؾ في البداية؟. 

 .ان حتى تقكؿ ىذا.. ما أسمعو ليس إال كالـ عاديمتى حكيت لي  -

 تخففيف عمي. -

 ال.. لكني أريد أف أعرفؾ أكثر. -

 لـ يعد بيننا ما نخفيو. -

 التخفي.كيؼ كأنت تبالغ في  -

لقد تحكؿ ذلؾ مع مركر األياـ إلى أسمكب حياة.. كلذلؾ أجدني  في  -
 حرية حيف أسكف إلى نفسي.

 ىكذا! ما تبقى مف عمرؾـ أفيـ.. لكف ىؿ ستقضي ل -



لـ يرد.. بعد إحساسو بأبعاد ما تعنيو كمماتيا "ىؿ ستقضي ما تبقى...". 
ثـ ىبطت  .... تمتصؽ بوعميو أحست بمرارة صمتو.. أخذت تربت

تغيير  تريديا بأصابعيا تداعب صدره.. تقبؿ مكاطف فيو.. عرؼ أن
.. .. أعتمتوالمكضكع.. أغمض عينيو كتمدد مستسممان يحاكؿ نسياف ىمكمو

 تكشكشو:   كأخذت

 .تسمعنيىكذا كأنت بداخمي أريد أف  -

 .!أسمعؾ -

 . .. ىيا دعنا نتحدثتتضاعؼ متعتينعـ حيف أتحدث   -

بتسامة صامتو تاركان ليا تصنع بو ما تريد.. رسـ عمى كجيو الكبير ا
شعر بأنؾ ممكي.. كأف في الكجكد ما أف أحكي في حالة االلتحاـ أ أردفت:
 .يخصني

تفكر بالحديث عف سر .. لتتمكضع فكقو بنعكمةجذعيا  ةحركصمتت م
 يا: صكتيشقييا.. سر يخفييا التفكير فيو.. ليعاكد 

 فيؿ ستتفيـ؟! أريد أف أخبرؾ بأمر.. -

 كصمو صكتيا كاألنيف.. متسائالن عما يمكف أف تتحدث حكلو:

 أسمعؾ! -



ض الذم ذلؾ المر زكجي.. مع منذ آخر أيامي  أنا مصابة بمرض -
تأخرم إلى المستشفى ألعرؼ سبب يكمان حتى ذىبت  يسكنني ال أحس بو

.. حيف عف اإلنجاب.. أخافني الطبيب عندما أخبرني أف رحمي بو كـر
كما كاف .. أعراض أك االـ بأم رمـ أكف أشعلـ أفيـ ما يعنيو.. ف سمعتو

يؿ و أشار عمي أف أجرم بعض التحاللكنييمني أف أستطيع أحبؿ.. سألتو 
كصفيف..  كالفحكصات قبؿ أم كالـ. أخبرت بعض صديقاتي.. أخافني

ايتو.. كأف ليخبرني الطبيب بأف الكـر في بدبفحكصاتي  عدت لمطبيب
ـ أخبر زكجي.. كمف كيف يسألنني أخبرىف بأف ل عالجو يحتاج إلى كقت.

كـر بسيط يضحكف كينسيف األمر. قبؿ أشير شعرت  الطبيب أخبرني بأنو
عدت لمطبيب .. كأجدني أحس بحجر أسفؿ بطني تحسس.. أدةبآالـ شدي

قبؿ أياـ لينصحني بزيارة جمعية تيتـ بمعالجة األكراـ كقاؿ بأف الكـر قد 
 استئصاؿ الرحـ.كأف األمر بحاجة إلى .. تضخـ

 :سألتو مرعكبة

 .!كىؿ أستطيع بعدىا أف أحبؿ -

 ال يمكف. -

ت التي يكاسييا بيا.. .. لـ يجد شنكؽ الكممابئركمف سقطت في صمتت 
..  شيؤه كاضمحمت رغبتو.. كقد بدأت بالبكاء لذك كقد أرتمت عمى صدره.. 

 يريد أف يقكؿ ليا شيئان.. أف يشجعيا.. كجد لسانو جامدان...طكقيا 

 .أف يشاركيا فيما يخيفياتتذكر رائحة أبييا..  شعرت ببعض الراحة كىي
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 ـ يكف يميؿ لمحديث عف مرضيا..ل بعد مغادرتيا لو بأياـ ىبطت إليو..
.. ظؿ  بدكرىا بادرتو بالرقص عارية كما لك لـ تكف قد حدثتو عف ذلؾ الكـر

 . كقفت ممسكة.يراقصيا كصدل صكتيا حيف كانت تحدث عف الكرد يتردد
.. بو نحك كسارت الكبير بكمتا يدييا  كفو ب ينقاد ليا كما لك كاف غرفة النـك

بعض أخذت تداعبو لمستسممان.. يتمدد طمبتو أف ضخمة.  كائف خرافي
الكقت صامتة كما لك أنيا ترل تفاصيؿ بدنو تحت نكر ساطع.. كبصكرة 

 ناقةلتيتز كما لك كانت عمى ظير استكعبت شيئو.. امتطتو..  أليو
 كضعت كفيا عمىيا.. لكنيا تصر اصرخ ممسكا بخكلمذة داىمتو .. ةمسافر 
 :تيامسوفمو.. 

 .!ىؿ كصؿ إليو؟ -

بكجييا  اقتربتلكنيا .. لغممة تجتاحيا.. ظنيا تيذم ىاقصدفي م احتار-
 !؟تحسواتعاكد سؤاليا: ىؿ  مف كجيو

 لـ أفيـ. -

 .. ىؿ تممسو برأس...الكـر -



: قبيؿ ىبكطي إليؾ.. بو عمييا.. لتضيؼما يرد بال يعرؼ أنعقد لسانو 
يفة.. قضيت كقت أدخؿ أصابعي أحاكؿ لمسو.. فكرت دخمت حماـ الشر 

 . شيئؾ قد يصمو بأف

ان بيا طكحمذىبت بو التساؤالت: أحقان أستطيع مالمستو. أمسكيا مف ردفييا 
.. بينما عمى الفراش.. يضغط بعد أف سيطر عمييا تحتو.. كانت مستسممة

يحركو.. متخيالن لو عيف يرل بيا أعماقيا.. أف يظؿ متصمبان..  يتمنىظؿ 
كجد نفسو طرقعة متسارعة.  لترتفع أصكات شبيية بمضغ متكاتر.. تخممتو 

في صراع مع شبقو.. يحاكؿ اطالو انتصابو.. أف يظؿ بيف المذة 
.. أف يخبرىا كيؼ يشعر عند مالمستو.. كالتصمب .. فقط أف يالمس الكـر

 ت بقكةرتعشالذركة.. ا ياصاحبيا صريخ بمكغتصاعدت..  لذتيا لكف
ىدأ صكتيا ـ .. ثضربوفي محاكلو ل متفكىة بكممات نابية.. تمد يدييا

 :متراخيان يعكد صكتيا بينما أستمر شنؽ في ميمتو.. ليا.. كحركت

الباكر كأنا أشعر بألـ ال  .. فمنذ الصباححدثني عما يتحسسوأرجكؾ  -
 يطاؽ!. 

.. لكف عمو يتحسسو يتحرؾ ببطءالقابع بداخميا..  محاكال تخيؿ ذلؾ ظؿ
.. لقد أطفأت كؿ كقد نشبت أظافرة في كتفيولذة عارمة اجتاحتو.. صرخت 

 .!ت االميطفأشيء.. أ

 . يبتمع ما يصمولديو فـ  مايدكر بداخميان.. ذلؾ الكـر ىؿ  شنكؽتخيالم



منذ حكت لو عف مرضيا فقد القدرة عمى الحديث إلييا.. كؿ حديث يريد 
سيقضي  يا.. عادت تيامسو: قالكا بأف الكـرقكلو يقكده لمحديث عف مرض

.  عميَّ

.. تذكر بأنيا تبعدىا عف مرضيا ان عف مكاضيعحثاب بذىتتحدث إليو بينما 
عاكد ضميا  كانت قد تكقفت في حكايتيا عند طردىا مف بيت الشيخة..

إليو كقد داىمتو عاطفة أبكية غريبة.. تتحسس صدره بأصابعيا كما لك أنيا 
 :  أستغؿ ذلؾ ليسأليا تبحث عف أماف مفقكد..

 بؾ األياـ؟بعد طردؾ مف بيت الشيخة.. ماذا صنعت  -

كانت تعرؼ بأنو ييرب بعيدا.. .. تتمسح بصدرهسمع زفرتيا.. كال تزاؿ  
 :قالت ددر بت

 دعني أتذكر.  -

: بعد طردم.. .. ليعاكد صكتيا خافتان أستمرت أصابعيا تتحسس صدره
قيؿ أثناء كجكدم خمؼ أسكار الشيخة.. إلى جمعية سمعت عنيا  لجأت

يالحقني..  .. أسير باحثان عنيا كالخكؼكتساندىف الحريـقضايا بأنيا تيتـ ب
كبعد كقت استدليت عمى عنكانيا.. طرقت أرل عيكف المارة تتربص بي.. 

مألت بيانات كبصمت عمى .. بابيا.. ليتجمعف حكلي مجمكعة مف البنات
كىف  عف خكفي كتشردم كنت أحكييف حالتي. نلـ أخؼ عأكراؽ.. 
 كجدت مف تشابو بعد أفة بما ال يقاؿ.. كنت سعيدة .. محتفظيكتبف

.. كشابات في مثؿ سني.. مف مختمؼ األعمار.. حريـ أحكالي أحكاليف



 الحكي.نستمع لبعضنا كنبكي.. ثـ نضحؾ لنعاكد  بعدىا نقضي ليالينا
يعممنا فييا كيؼ نكاجو مصاعب الحياة.. معممات ل ني ضمف فصكؿأدخم
دنا سمعة.. كأف ال محبتي لمحياة.. عمَّمنا أف ال نجعؿ مف أجسامف دت ما ز 

نمتيف أنفسنا.. كأف نقاـك الظركؼ بالعمؿ. قالت لنا إحدل المعممات: ىناؾ 
فرؽ بيف الحب كالدعارة.. لؾ أف تحبي كأف تمارسي الحب مع مف تحبيف.. 

 ال أف تبيحي نفسؾ لمف يرغب كمف يدفع.. أك أف تسيرؾ حاجتؾ.

ية قد جعمني أفيـ ما في تمؾ الجمعية اكتشفت أف ما تعممتو في مدرسة القر 
غيرم.. حتى كنت أشعر بأني تردده عمينا معممات الجمعية أفضؿ مف 

أحببت نسانة جديدة.. كأف عميَّ أف أعيش كأف أقاـك المصاعب. أصبحت إ
ت بيتي كمكاف أماني. لكف ذلؾ لـ يديـ.. فقد مف في تمؾ الجمعية.. كأمس

تقرير ان لدل الجمعية.. كأف تقرير ة منا أمر اأخبرتنا إحدل المعممات.. أف لكؿ 
نا في نو .. كال لماذا يضعك نكزعك سيتـ تكزيعو. لـ أكف أعرؼ لمف عاـ سي

تقرير.. حتى عرفت بأف ذلؾ التقرير تكزع عمى الجرايد.. التي ستنشر 
.. لـ أحدث كعمى الدكلة.. أصابني ذلؾ بالرعب.. الجمعياتاسمي. كعمى 

حد.. ىربت مف تمؾ الجمعية كأنا بما نكيت عميو.. أك أستأذف مف أ ان أحد
ذلؾ التقرير قد كصؿ ألحد معارؼ إخكتي.. في ىذه المرة كنت  أتصكر أف

ف أصبحت في الشارع حتى كجدت نفسي أظف بأني سأجد عمؿ.. لكف ما إ
عاجزة حتى عف الكالـ لمف أصادفيـ.. كمر ذلؾ النيار كانا أىيـ في 

في يجثمف في أطراؼ حكش الشكارع.. في تمؾ الميمة رأيت عدة سيارات 
ة غركب داخؿ إحداىف.. معتمدة عمى عتمحتى تسممت إلى  كاسع



حكؿ يدأ.. طيمة الميؿ ينبحف لـ تفنباح كالب  الشمس.. كانت ليمة مرعبة
ف عمى زيمة.. ثـ أنتقؿ .. خمنت أف يككف صراعيكتحت تمؾ السيارات

. كلـ يتسمؿ ة.خر تمؾ الميمالسيارات.. كما ضاعؼ عذابي برد آ بيف النباح
رائحة جسدم تفكح بعفف غريب.. كاف نكر  ضكء الصباح حتى كانت

 السيارة.. ألرل قطيع الكالب يكاصؿ كأنا أخرج مف جكؼ ان الشمس قاىر 
العراؾ.. كالسبب "جركة عساؽ". كجدت نفسي أسير دكف ىدل. حتى كنت 
كسط ضجيج باب اليمف.. كىناؾ ًممت ألجمس جكار مجمكعة مف النساء 

جنبان  نيف كخضارىف كفكاكييف كريحانيفترشف رصيؼ "القشمة". بدكاجيف
أرقبيف.. إلى  جمست بائعات الفخار كمشغكالت ريفية متنكعة.مع إلى جنب 

لتفت لمصدر الصكت.. حداىف: أنت يابنتي مالؾ ساىمة؟. أأف سمعت إ
أماميا ربط ريحاف كأغصاف مزىرة.. لـ تجمس عمى الرصيؼ كانت امرأة 

قت ثـ أشارت بكفيا أف أقترب.. ك أرد بو عمييا.. تركتني لبعض الأجد ما 
: أنت تايية ك  الَّ بتدكرم نيضت جكارىا.. أمسكت بكفي تنظر في عينيَّ ا 

 ؟.عمى حدا

فاجأتني بمد كفيا تمسح .. بالدمكع لـ أرد عمييا.. كقد اغركرقت عينيَّ  
 عمى النبي. : ال عميش يابنتي.. صؿً دمكعي

ثـ كأس شام. كابتسمت لي كاضعة كعاء إلى جكارىا.. مف  التقطت شطيرة
 . "اصطبحي"صكت أمي: ىيا ب يدىا عمى كتفي.. مرددة بصكت يذكرني



ان.. ظممت أتابعيا ف منيا ريحانيتركتني كانشغمت بحريـ تجمعف حكليا.. يشتر 
 .. تجرأت كسألتيا: تجاىيا لفةلكقت.. شعرت بأ

 ىؿ أساعدؾ يا خالو؟.

.. مر الكقت حتى أرتفع صكت مؤذف  ىزت رأسيا مبتسمة  كلـ ترد عميَّ
 الظييرة.. سألتني: 

 أيف تسكنيف؟ -

.. ىمست بتردد ي تحجب الرؤيةدمكعتغمبت عميَّ حيرتي.. كقد عادت 
 ني مف يجاكرنيا:نحتى ال يسمعَّ 

 ما لي سكف! -

 .!يا لطيؼ.. الطؼ -

:  تكقعت أف تتحاشاني بعد ذلؾ.. لكنيا تابعت كقد ركزت نظراتيا في عينيَّ
انتظرم حتى أفرغ مف بيع ما تبقى مف ريحاف.. كسأسمعؾ بعد ذلؾ. لـ 

 أخذت جكيراتياانيا.. أقبؿ كجييا. حينيا حتضنفسي كقد اقتربت الأتمالؾ 
 .يتأممني بنظرات الشفقة

إال مف بعض  ات مؤذني العصر.. كاف الرصيؼ خاؿمع تصاعد أصك 
.. ا كبدأف بتجميع أغراضيفة كمف حكليالمارة.. كقد نيضت تمؾ الحرم

لممـ معيا بقايا حباؿ.. كخرؽ بالية. لـ يمض كقت أنيضت أساعدىا.. 
قديمة تقؼ جكارىف. يستحثيف سائقيا سرعة الرككب..  نت سيارةحتى كا



تككمف في قاع حكضيا.. كلحقت بيف تمؾ الحرمة.. كقفت مرتبكة.. 
إليَّ رافعة كفيا  ظننتيا نستني.. حاصرتني خيبة أمؿ كيأس.. حتى التفتت

سرعة المحاؽ بيا.. كجدت نفسي أندفع.. أصعد متميفة.. أجمستني بتشير 
ا سيارة ستخرج بنإلى جكارىا كما لك كنت إحدل قريباتيا.. لـ أعرؼ بأف ال

الشارع  رت ذلؾ الشارع الذم أعرفو جيدان مف صنعاء.. إالَّ بعد أف عب
ر.. ثـ انعطفت إلى شارع المحاذم لمنحدرات "السنينة" حيث منزلي الصغي

تجيت بنا خارج صنعاء.. فجأة اذبح" كمنو إلى "شمالف" كمف ىناؾ "م
غير طريؽ  أف تعكد بي إلى قريتنا.. فال أرلبؼ تممكني ىاجس مخي

.. كنت أريد سؤاليا.. لكنيا كانت مع مف ثـ تيبط صاعدة كسط جباؿ قاحمة
ا يتردد عمى كات عالية.. أصكاتيف ال زاؿ صداىحكليا يتحدثف بأص

.. يتحدثف بمرح.. كأظنيف في ذلؾ اليـك  مسامعي حتى رابحات.. كف اليـك
تتجاكر أسفؿ   لـ يطؿ بنا الكقت حتى تكقفت بمحاذاة قرية صغيرة.. منازليا

كثير الخضرة.. بعد نزكليف جميعيف.. تبعتيا عبر أزقة  جبؿ يطؿ عمى كاد
بكفيا  لتيدئتيف  تر رة.. أشايتنا.. استقبمتنا كالب مزمجتربة تشابو أزقة قر 

كىي تردد: ىيَّو.. ىيَّو!. ليخؼ سعارىف.. ككأنيا تجيد لغتيف.. كصمنا 
حتى باب بيت خرج منو ثالثة صبياف.. طكقكىا بأذرعيـ.. عرفتني 

: أعرفكـ بمساعدتي الجديدة.بأسمائيـ.. ثـ أشارت  . ثـ صمتت تتأممني إليَّ
: ىيا أزيمي خمارؾ ثـ أ كما لك كانت تريد أف أنطؽ أسمي.. شارت إليَّ

 ..طؽ.. أستمرت أعينيـ تتفحصني بخجؿكعرفييـ باسمؾ. تمعثمت كلـ أن



في المساء كانت قد تمددت جكارم.. كلـ يكف أحد يشاركنا تمؾ الغرفة.. 
سألتني: ىيا عرفيني عف نفسؾ!. ظممت مترددة.. لكنيا أعقبت ىامسة 

 بحنك: 

بعضنا.. حيف متاعب ب نسكاف نعرؼ يابنتي أشعر بأنؾ في محنة.. نحنا -
ؾ.. لكف كيؼ لي ذلؾ.. ت دمكعؾ صباحان رؽ قمبي.. كنكيت أف أساعدرأي

 ي أختؾ الكبيرة...نكال أعرؼ عنؾ شيئاى. أحسبين

 عة:قاطعتيا مندف

 ال أريد أف أثىًقؿ عميؾ.    -

 خبريني.اال عميؾ.. ىيا  -

مبي"تمؾ الميمة شككت ليا   تقاطعني. رغـ استمرار  .. أستمرت تستمع كلـ"غي
دمكعي.. حتى سكت.. حينيا احتضنتني صامتة..  كلـ تعمؽ سكل بكممات 

 قميمة: يختار اهلل ما فيو الخير. 

أسأؿ نفسي لماذا أنا ىنا برفقة حرمة ال أعرفيا.. ثـ يعكد الصدل: كىؿ 
 أمامؾ طريؽ ثانية.. أنت اليـك بال أىؿ.. كبال مأكل!.   

تمؾ تسمؿ ضكء لطيؼ.. خرجت شعرت بي.. حتى ت عينك غف ال أعرؼ كـ
أماـ بابيا.. كقد اصطفت  لنرل حـز الريحاف كالشذاب مكدسةبي.. المرأة 

مجمكعة مف الصبايا يتضاحكف.. أشارت إلييف تحدثني: أتريف ما 
.. ىف صبايا الفجر. أحال  ىف.. لقد أتيف مف الكادم بيذه الحـز



مف  عدة رياالت ما زاديا.. نقدتيف ثـ أخرجت كيسان صغيران مف ثنايا مالبس
. مع خيكط الشمس األكلى كنا عمى نفس السيارة تيفسعادك ضحكيف 

المتيالكة.. مع نفس حريـ البارحة بأقفاص دكاجنيف كسالؿ فكاكييف 
ف كصمت بيف السيارة إلى باتجاه صنعاء. كما إ كرياحينيف.. لترحؿ بنا

كار بعض.. كأنيف لـ رصيؼ القشمة.. حتى ىبطف.. كاصطففف بسمعيف ج
يف يشتر  حتى تقاطرف المكاتييتحركف مف أماكنيف.. مر بعض الكقت 

 .. التفتت إليَّ باسمة: ياريحان

 ستعمميف مثميف في بيع المشاقر. -

 .؟كيؼ -

 صغيرة. "مشاقربعد لفو في "في  كيذىبف لبيعو ويشترين اال تريف ىف - 

 : ىاه ما قكلؾ؟تردفمحتارة.. فأ صمتي 

 بخجؿ أىامسيا:اقتربت 

 أخبرتؾ بأني بال مأكل! -

 صحيح. -

تدلى في طرفو مفتاح  ان أدخمت كفيا في ثنايا ثيابيا.. كأخرجت خيط
صغير.. قربت كجيي مف كجييا: كىذا مفتاح غرفة في قاع الييكد.. أنزؿ 

بعض األياـ.. ستككف مف اليـك سكنؾ.. كستستضيفينني متى جئت في بيا 



بدفع إيجارىا. كأنبيؾ إياؾ كالغمط.. اليـك لديؾ إليؾ.. كعميؾ مف اليـك 
 عمؿ. كأنا خالتؾ.. فال تسكدم كجيي.

 سميؾ سقكة.مف المحظة ا

 سمي ...اسقكة! لكف  -

 : باسمةقاطعتني 

 .مف األفضؿ استبدالو -

ظممت أقمب األمر في صمت لبعض الكقت.. أرل اسمي الذم أحببتو.. 
حظت السـ سقكة.. كحيف اليسقط مني.. أردت أف أرد عمييا بالرفض 

 أردفت: مف الخطر أف تظمي باسمؾ سمي..شركدم.. كعدـ تقبمي لتغيير ا
 سيصمكف إليؾ بو.

بسمت راضية.. اأدركت حكمتيا مف تغييره.. متذكرة تقرير الجمعية.. 
 "الشذاب"كأكمأت ليا.. لتكاصؿ: ستأتيف إليَّ كؿ صباح.. تشتريف الريحاف ك

يف يكيؼ تشكمييف في باقات صغيرة.. لتبيع.. سأعممؾ "المزاب"كزىر 
 . ان"مشاقر "

كمف ذلؾ اليـك  أصبحت بائعة مشاقر.. كتمؾ المرأة أصبحت خالتي.. ألجأ 
 إلييا في كؿ كقت.. كأبكح ليا بكؿ شيء. 

ف كؿ حياتؾ.. ىذه  ىي حكايتي حتى يـك التقيتؾ فيو. فيؿ تحدثني يكما ع
 التقيت بي؟. إلى أف
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يحاكؿ اليركب .. ان جديد ان حمؿ ىميشعر بأنو ض سقكة يمنذ عرؼ بمر 
 يمجأ إلييا عمو يجدرسائؿ البندرية بتفكيره بعيدان فيجيده يعكد بو إلييا. 

ف كاف يقمقو ال ييمو ما رسالتييا األخيرتيف.. كنزقيا تذمرىا  السمكل.. كا 
يتمنى فقط أف تعكد كما انت تمؾ الفتاة  متعمدة.. تكيؿ ليا مف اتيامات

  لسمكح المحبة.ا

مض عينيو.. يعيد قراءة رسائميا عمى أمؿ أف يجد فتاتو التي كانتيا.. يغ
فيض مرح.. ركح ككقد أقبمت  يحاكؿ استحضارىا.. عندما كاف يراىا

بييجة.. نكتة ساخرة.. عاطفة باذخة.. يسأؿ نفسو: ىؿ حقان لـ تقتؿ؟. إف 
 كؿ ذلؾ اليىرىـ ؟. اآلف كانت كذلؾ فمف أيف ليا 

ان مبرر  يترؾكحيف يكمميا يراجع ما كتبو حتى ال .. دأ برقف رسالتو إلييابي
تأكد خمك رسالتو مف أم يراجع ثانية كثالثة.. يحذؼ.. كيعدؿ حتى ليا.. ي

كؿ  السنيفتفعؿ بيا متسائالن: أيعقؿ أف  ..لمتذمر كالشككلمفردة تدفعيا 
كؿ ىذا نا بعد أ كي مرددا: كماذا عني. كجد نفسو يبىذا.. أـ أنو المرض؟

 فالمجنكف ال ...ىؿ أككف قد تغيرت إلى األسكأ دكف أف ألحظ؟. العمر
يعرؼ بأنو مجنكف!. ىز رأسو ساخران مف بيف دمكعو.. دافعان بتمؾ المشاعر 

. لكنيا ترل نفسيا كقد فقدت تكازنيا.. كلذلؾ ظؿ بعض الشؾ يراكده بعيدان 
مقتميا عمى  را قراءتو لخبربأف مف تمتمؾ ىذا النزؽ ليست مف عرفيا.. متذك



سميا ضمف أسماء ضحايا مذبحة صفحات بعض الصحؼ.. كقد أكرد ا
ة استيدفكا أقترفيا قناصكأفردت بعض الصحؼ تفاصيؿ بشعة.. "صبر".. 

فارة مف ىكؿ معارؾ عدف.. لـ تكف  ان كانت تقؿ أسر  عشرات السيارات..
ببعثيا مف جديد.. عاجزان. كىاىي تفاجئو  . ترحـ صغيران كالR.B.Gقذائؼ 

قناعو بأنيا لـ تيقتؿ. بدكره يتكؽ لمقياىا ليدحض شككؾ ما تفتأ محاكلة ا
ف كاف عمى يقيف بأنيا  تعكر عميو سعادتو.. كيتشكؽ أف تخبره بعنكانيا.. كا 

 تسكف مدينتيا عدف.

يحدث نفسو كالممسكس.. كقد حمؿ الجياز بيف أحضانو بعصبية.. كما لك 
أنتقي مف بيف كلذلؾ ط زر ارساؿ "نعـ أحببتؾ.. أنو في حالة عراؾ.. ضغ

أجمؿ المحظات التي عشناىا.. حتى تعرفي بأني ال زلت أعيش  ما أتذكر
 ني.ين.. لكنؾ أنت مف تنتقيف أسكأ حماقاتنا.. ال لشيء.. إال لتدينذكراؾ

فقط سأتحدث إليؾ حكؿ لف أرد عمى جميع ما ذكرًت في رسالتؾ األخيرة.. 
ال زالت . كقعنا تحت تأثير المطر كرقصنا معان  رة.. حيفتمؾ الميمة الماط

كتمؾ مفاتنؾ تغتسؿ .. ركعة رقصتؾ تحت لمع البرؽ ماثمة في ذاكرتي
حركت  كنا نعيش نشكة فارقة.. حتى األشجار المحيطة.. بقطرات منيمرة

 .نا في تمؾ الميمةرقصفركعيا العمالقة لتشاركنا 

ىؿ تتذكريف بأنيا .. ستمقينا أرضان كقد أالسماء  تمحظات اقترابؾ بكأذكر 
ب احتجشعرت با.. لحظتيا فرط غرامنامف  ياسحبت شفاىنا لتشيؽ المس
مخمكؽ فريد  إلى جكارم أنت.. لحظتيا كانت مف تتمدد الكجكد إالكؿ 



. لـ نكف نحف.. كلـ يعد يعنيني بعدىا مف كانكا يراقبكننا.. كمف قذفكا بفتنتو
 نكافذنا بالحجارة. 

أخطأت حيف كدعتؾ بقبمة صامتة. كال أعرؼ مف منا كاف الجاني ف قد أكك 
حيف تذكريف بأني بعد تمؾ الميمة اختفيت لشيكر طكيمة.. بؿ كتشيريف إلى 

ف .. أف سبب اختفائي عنؾ طمبؾ لمزكاج. كأذكرؾ أف كنت قد نسيتً  كا 
كنت عمى يقيف بأنؾ تتناسيف.. كأنت أكؿ مف تعمـ بأنيـ أكدعكني السجف 

 . الده؟فكيؼ لسجيف أف يزكر ج ـ الثاني..في اليك 

. كال لماذا .كال يعرؼ مف كاف كراء اقتيادهىي تجربة مريرة أف يساؽ المرء 
مف بعيد.. متحاشيان كغيره النظر إليو  يراه مضى في كاف مبنى في يسجف
  حكايات مف باتكا في أقبيتو.. بشاعةسمع لما ي

لمغادرتي لؾ ذىبت  انيصباح اليـك الثكسأحكي لؾ بعض التفاصي.. 
ي التي تعرفينو كسائؽ في تمؾ المنظمة التي تعمميف بيا.. عممكالعادة إلى 

 حتى فاجأني رجالف.. قاؿ كما أف دخمت البكابة التي كنا نعمؿ فييا سكيان 
كانا ينتظراف  اأنيم ضكرؾ ىنا!. كقفت مندىشان.. يبدكحأحدىما: ال داعي ل

.. في رأسي مة ال زالت إلى اليـك عالقةآلخر بابتساد شيعني اكصكلي.. كق
:  ثـ بادرني بصكت حاـز

 يمكنؾ مرافقتنا دكف شكشرة.  -

 إلى أيف؟! -



 ستعرؼ الحقان! -

:  التيمسأ  كقد أمسكا بذراعيَّ

 ؟امف أنتم -

 أمف!. -

قاليا كمف يصر عمى أسنانو. سرت مرغمان دكف مقاكمة.. أك حديث 
مسكنني بينيـ عمى مقاعد سيارة كانت جكقد أ غريبه  شعكره انتابني إضافي.. 

 ع إلى آخر.. أثناء ذلؾ كاف شيءمرككنة بالخارج.. سارت بنا مف شار 
 ان بداخمي بدأ يرتجؼ.. أك أني كنت أشعر بيزيمة غامضة.. دخمكا بي شارع

لسكر فرع األمف الكطني.. ثـ عبركا بكابتو.. ساحة شاسعة أراىا  ان مكازي
فمفؿ عمالقة.. تحجب ما خمفيا.. كسيارات  ألكؿ مرة.. كقد تبعثرت أشجار

تبدك ميممة منذ زمف عمى األطراؼ.. مساحات مكحشة تحجب أجزاءىا 
أشجار تحركيا الريح بشكؿ بطيء يساير ىرميا.. ىبطا بي لتعكد أذرعيـ 

تعانؽ ذراعي.. طريؽ فرش بالحصى األسكد.. ظير مبنى حجرم مف 
جريان.. صالة خالية إال مف خمؼ األشجار مف دكريف.. صعدا بي سممان ح

الخكؼ.. دخمكا بي غرفة كاسعة يتكسطيا مكتب فخيـ.. دكاليب زجاجية.. 
كمقاعد كثيرة.. طاكلة اجتماعات طكيمة.. صكرة الزعيـ بنياشينو كشنبو 
الكث الذم تعمد أف يطيمو ليغطي شفتو العميا.. كقد أيطر فخامتو بإطار 

.. ال امرافقيَّ األرض بأقداميم بطب.. كأحتؿ ثمث الجدار.. انتبيت لخى مذى
أعرؼ مف أم باب دخؿ رجؿ خمسيني ببدلتو العسكرية كشعر رأسو 



الكث.. يتحرؾ بتؤدة ككائف يحفظ بيئتو عف ظير قمب. رفع عينيو 
 بتكاسؿ.. كعيني تمساح األنير الضحمة.

 شرفت! أخيران  -

 الفندـ يالكح! حدىـ. لكف مرافقيَّ لكزاني: أجبظننتو يحدث أ

 ال أعرؼ إال إنني نطقت مرتجفان: 

 حاضر.  -

 فرد ساخران:

 يحضر لؾ الخير. -

صمت قميال يتأممني ثـ أشار عمييـ: ال كقت لدم اآلف.. أسحباه إلى "جيـ" 
 كبعدىا سأبمغكـ بما يجب عممو.

سحباني كأنا أفكر فيما يككف جيـ.. ىؿ مكاف أك مكظؼ.. ىبطا بي مف 
فضت إلى ممر طكيؿ تحت المبنى باب في طرؼ الصالة.. درجات أ

ٌفت أبكاب حديدية عمى الجانبيف.. عرجكا بي عمى غرفة  بضكء باىت.. صي
ىـ كحيدا ىناؾ كفأر جانبية غطت جدرانيا برفكؼ عديدة.. يجمس أحد

.. يتصرؼ ببركد.. أخذ يدكف في سجؿ طكيؿ.. طارحا الجحكر العميقة
ء األقارب.. عدة أسئمة: اسمؾ.. عنكانؾ ..عممؾ.. سنؾ.. أسما

المعاريؼ.. األصدقاء. كعناكينيـ كأعماليـ كأعمارىـ.. سبب قدكمؾ. كما 
كأكراؽ كمناديؿ كمقممة أظافر..  أحممو في جيكبي مف نقكد كمفاتيح دكف ما



كقمـ.. حتى شاؿ أىديتني اياه يكمان أخذكه. ثـ أمرني في النياية بخمع حزاـ 
 ايمكف.. ككضعو عمى أحدن بنطالي كجاكيتي كحذائي.. ليضعيف في كيس

كحيدان. سألت  ةالحديدي ؼ.. بعدىا أدخمكني خمؼ أحد األبكابالرفك 
.. أغمقكا الشبؾ كمضكا. لكف سمعت  : ىؿ ىذا جيـ؟ فمـ يردا عميَّ مقتادمَّ

 صكتان يتردد: نعـ لقد أصبحت في جميكرية جيـ!.

شيكر عشتيا دكف أمؿ بالخركج .. عرفت الحقا أف سجكف ذلؾ المبنى 
ببعضيا تقع في أطراؼ ساحة  ألؼ" كىك غرؼ متصمةربعة مراتب.. "ا
عمى ذمة اشتباه بسيط.. كسجف "باء"..  مبنى.. مخصصة لممكقكفيفال

.. مخصص لممتيميف في قضايا بحاجة إلى تحقيقات ممحؽ خمؼ المبنى 
حتى يتـ التحرم كالتحقيؽ حكؿ التيـ.. كبعدىا إما يتـ  ف.. يحجزك مطكلة

قميـ إلى "جيـ".. كما أنا نزيمو يقع تحت المبنى.. مقسـ إلى إطالقيـ أك ن
منظاـ.. ك ازيف.. مخصص لممتيميف بمف يشتبو معارضتيـ لعشرات الزن
مف أيدينكا.. ممغضكب عمييـ ك لمخصص كىك .. لو مكقع عرؼ "داؿ" ال يي 

 إال بأمر مف الزعيـ.. أك إلى المقبرة!. كال يخرج منو أحد

التي اخجؿ مف ذكرىا.. بعدىا استفاضكا متعددة اؼ ستضافكني ألياـ بأصنا
في التحقيقات.. كتفننكا باستخداـ أساليب عدة النتزاع ما يمكف انتزاعو.. 

 كأساليب تنفيذىا.  كؿ جمسة بحفؿ يختاركا أدكات ألنتيي مف

كالدم مف أعضاء الجبية الكطنية.. كما تركو طالبكني بتسميميـ سجالت 
بعض التفجيرات.. عف عالقتي  ي بمنفذمكثائؽ.. أتيمكني بعالقت



أك أعرفيـ معرفة  أشخاص أسمع بيـ.. ك قطبأشخاص لـ أسمع بيـ 
يحققكف سطحية. أدىش حيف يقفكا بي خمؼ جدار زجاجي ألسمع كأرل مف 

.. ليستجكبكني بعدىا دكف أف يركني في الجية األخرلمعيـ ممف أعرفيـ 
اتياميـ بعالقاتي بجيات ف أستغرب مكما قالكه حكلي.. عف صالتي بيـ.. 

 مف أعضاءأخطر الناشطيف ك تخطط لقمب نظاـ الحكـ.. ككصفيـ لي
دعك جماعة تشتراكي. لكف ما أثار رعبي اتياميـ لي بانضمامي لاالالحزب 

 .يعمؿ في مستشفى جبمة المعمداني طبيبالشباب لمتنصير.. كأنني تابع ل

.. لـ يتركك  أف لدييـ معمكمات ي كؿ مرة فمؤكديف ا تيمة إال كقاسكىا عميَّ
 . ا عمى مراكغتي ليـيصرك كانكا أجيبيـ بصدؽ.. لكنيـ دكمان  .. كنتتدينني

قدمكا ضمانات إطالقي عناصر مف بعد اإلفراج عني عرفت بأف مف 
بعد إطالقي زاركني الحزب االشتراكي ال تربطني بيـ صالت سابقة. 

يـك قيتؿ كاف ينتمي إلى مبرريف بأف كالدم .. إلى حزبيـي ائنضك كطمبكا ا
خالياىـ  قد أخبرتؾ يكميا بأني أصبحت ضمفظنني اصفكفيـ.. ك 
 السرية...

 أحببت أف أفاجئؾ.. رحمت مف مدينتي كأتذكر بأني بعد أياـ لخركجي
أرتب ما .. ؾبابالصغيرة يحممني الشكؽ إليؾ.. كمع أكؿ المساء كنت أقرع 

نعكض ما أنقط خالؿ ش لياؿ ما قاسيتو.. كأف نعي سأقكلو لؾ.. أف أشككا
بشابو . ألصعؽ لممتعةأكضاع كأساليب جديدة أشير سجني.. أف نبتكر 

تابع حضكرم بمالمح .. يسكنؾ صالةأنيؽ يجمس عمى أحد مقاعد 



لكفان.. غيظ مر.. كانت أتأممو ليبدك كجيو األبيض أ غامضة.. تممكني
كجًت في غيابي.. نتؾ تز كتمؾ االبتسامة الكاثقة تكحي بأنو رب البيت.. ظن

 مؿ. أحسست بأنو ليس عابران.. كبأننيأحد زمالء العبأنو و لكنؾ قدمت
الفائض عف الحاجة.. فكرت باالنسحاب.. لكني ترددت.. ثـ عزمت عمى 

لفتت نظرم البقاء كمكاجيتو حتى لك أدل األمر إلى الضرب.. كأثناء ذلؾ 
عسكرىا بأف مف صفكؼ  أمامية..  تبدك طاكلةرقعة شطرنج كانت عمى 

أف تككف .. أكحت لي الرقعة بفكرة دعكتو لمنازلتي.. رصت لدكر قادـ
ال فسأبقى النتيجة الحكـ..  كأضمرت في نفسي إف ىيزمت سأغادر.. كا 

كلة عمى مربعاتيا.. كاثقان ابتسامة إلى ج ان تصنعكيككف ما يككف.. دعكتو م
.. أخطط لوما كنت  .. يبدك بأنو فيـ مف نظراتيعمى ىزيمتو مف قدرتي

كبدأت الجكلة.. كقفت أنًت بيننا كقد كضعت كفؾ عمى جمسنا متقابالف 
ثالثة مف في بداية نقالتو مرتبكان.. ليمقى .. ظير ما يجرم فمؾ تتابعيف
و ينصب لي لـ أفطف بأنتشجعت ك .. مصارعيـ بعد اآلخر ان جنكده كاحد

مؾ النقالت.. إلى نقالت الكاثؽ مف ضعؼ منافسو.. بعد ت شراكان.. مندفعان 
بعد عدة فاجئني عف مكاصمة الدكر.. لكنو  عاجزتو بدأ يطيؿ التفكير.. ظنن

: كش ممؾ!.  ان ظر اننقالت   إليَّ

كقد رسـ ابتسامة ت ناظرم.. ألرل عريع.. رفصي قد ألدرؾ بأف مميكي 
 حكؿ عينيو. ساخرة



.. ألجدؾ تنظريف إلى بنظرات محايدة.. لـ يكف ذلؾ مستنجدان  التفت إليؾ
نيضت متصنعان أخالؽ  .في ذلؾ المساء ك كجيؾ كال العيكف عيكنؾى

 الفرساف ألصافحو.. ثـ  مددت كفي إليؾ مستأذنان باالنصراؼ.. فقط رددت
 عمى المغادرة فميكف!.  ان بصكت ىادئ: إف كنت ميصر  عميَّ 

ف عمى صكاب.. كأف حضكرم كاف في عرفت لحظتيا إف قطع الشطرنج كي 
ـ تسأليني أيف كنت.. بدكرم كجدت ذلؾ الشكؽ ير كقتو.. حتى أنؾ لغ

ألعف نفسي إف بداخمي قد ذكل.. خرجت أىيـ في شكارع صنعاء ليالن.. ثـ 
 .ان إلى مدينتي ميزكم ت مف لحظتيدبقيت فييا.. ف

 فيؿ تذكريف؟ 

.. منيا بعضإلى بعضيا  اؾ محطات في عالقتنا أفضىبأف ىن تعرفيف
عمى  يرىاث.. لكنني اليـك ندرؾ تأف نمقي ليا باالن لـ نك أحداث صغيرة

 االتي أحدثتي .. كاليـك أيضان أرل مقدار التغيراتمسارات عالقاتنا كحياتنا
بينما أنا  بأني لـ أتغير.. عجب لقكلؾتلذلؾ أ. ك الصغيرة تمؾ التفاصيؿ

مصدـك مف درجة تغيرؾ.. فأنت لـ تعكدم تبييف البندرية.. فجميع رسائمؾ 
حدث لؾ.. تغير يجعمني أقؼ حائران كأنا أقرأ  تشير إلى تغير كبير قد

لتيكـ كالتذمر.. كمف سرؽ مني رسائمؾ.. متسائالن: مف أيف ليا بكؿ ىذا ا
  تمؾ الفتاة التي كانت يكمان!"
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.. يبيح ان أماميا مستمب مسيحتى أ تياعف حيا سقكةبعد أخرل تحدثو  حكاية
فكانت تدمع عيناىا و.. إلي مف حاجيازادت  مايا تصنع بو ما تريد.. ل

أك لياليو في ىي لـ يعد يراىا كما ك .. ألبسط خطأ.. أك كممو ال يقصدىا
يحاكؿ  مالذ ..معرفتو بذلؾ الكـربعد يشعر بمسؤكليو تجاىيا  ..معيا

حياتو. كأمسى يستجيب لرغبتيا بالحديث حكؿ .. فيو التفكير إبعادىا عف
ؿ.. كىك يحكي ليا ما تظنو تيا لذلؾ التحك دابسع كتزيد غبطتو حيف يشعر

ة التي ليا برسالة: أتعمميف أف األياـ القميمأسراره.. كبعد مغادرتيا يبعث إمف 
قد جعمتني أفكر في حياتي.. كقد حكيًت معاناة  قضيًتيا معي منذ تعارفنا

.. ةختمفبالمكت.. امرأة م مف يترصدكنياتعيش الحياة رغـ امرأة رؾ.. عم
مشاكمي بما  اقارف حيف أفكر فيؾ. ة كالناس.ؾ قكية بحبؾ لمحيافإرادت

ألقع في عتاب مع نفسي.. كأف ظني بقكتي التي ال تساكم أماـ  تكاجييف
تخالطيف الناس عف الناس.. بينما أنت  متكاريان ا أنزكم ذنأ.. فيإرادتؾ شيئان 

 تكقعيف طعنةتيجدكف في أثرؾ..  الذيف أخكتؾ كتكاجييف الحياة.. متناسية
 يذه الجرأة بصاصة قد تنطمؽ ترضي كبرياءىـ. كأسألؾ أ"جنبية" أك ر 

حبؾ لمحياة.. كاكتشفت  ضئيالن أماـ تصالحًت مع الخكؼ.. لقد رأيت ذاتي
 رىيف مبررات ضعفي.كىـ.. الطـ يسيرني 



أنت يدفعني ليمة بعد أخرل ألراجع ما أعيشو مف ضعؼ..  تأممي لحيتؾ
تغيير حياتي.. أف  ألف أفكر في كائف كفي كصادؽ.. تدعكني صالبتؾ

ـ.. لـ أكف أعرؼ أف خمؼ ذلؾ الكجو الرقيؽ فتاة أعيش ما تبقي لي مف أيا
 ذلؾ الفـ قمبه بتمؾ القكة.. كتمؾ العيكف الساحرة بصفائيا ارادة صمبة.. ك 

عذكبة مالؾ.. أحبؾ حب الحبيب  قد الرشيؽال.. ك ينبض بالمحبة كالصادؽ
 فأنت حكايتي الجميمة. األب كاألخ ك 

شفييا مف تكتب إلييا طيمة تمؾ الميمة.. إليمانو بأف لمكممات سحر سظؿ ي
. أك أنو بكتابتو إلييا يحاكر نفسو ليتجاكز ما يكبمو.. يريد أف  ذلؾ الكـر

 يقتدم بيا ليكاجو الحياة.

ا كانت لحظتيا منزكية في غرفتيا.. تتابع ما يصميا دامعة.. تقبؿ ىاتفي
ماتو. تشعر أف مع نية استمرار تدفؽ كممتم بيف فقرة كأخرل.. لـ ترد عميو

تتخمؽ بداخميا كينكنة جديدة. لتبتسـ ثـ تبكي لتغيرات  كؿ كممو تقرأىا
 تصنعيا كمماتو في ركحيا.

أف تقؼ عمى الرصيؼ لتحكي لكؿ الناس  كانت تتمنى لك تمتمؾ الجرأة
حكاياتيا.. أف تصرخ مف تككف ككيؼ تمردت لتعيش كما أرادت.. كتتعرؼ 

 مى ركعة الحياة.. أف تدعك كؿ فرد ألف يتحدل كيعيش كما يحب. أكثر ع

ثـ أقفمت ىاتفيا.. تفكر في طريقة إلقناع شنكؽ أف يخرج مف ككره.. يبحث 
 عف عمؿ كيكاجو الحياة.



ركبت إحداىف .. جمبيا عدد مف لمبات اإلضاءةحيف تسممت مسكنو فاجأتو ب
مكقد الجمر.. يبة.. بدت لو غر ليتدفؽ الضكء كيمأل الحجرة الكسطى.. 

 :.. سارع باتجاه المفتاحزكايا المسكف.. كؿ شيء غريب األبكاب

 ىيا أطفئييا. -

 و؟!ينفعمت الذم : ما .. أدرؾ أف في األمر شيئان.. سأليالكنيا كقفت تصده

 .أريدؾ أف تعيش -

 كمف قاؿ لؾ بأني ميت! -

 .ؾخكفتبحث عف عمؿ كتكسر تعيش في النكر.. أف تخرج لأف  -

 ان دافع.. مهتجمد يظيرتصؿ معو إلى حؿ.. كاف لـ ال لكقت في جدؿ.. ظ
تحطيـ لجكلة كستعاكد إقناعو  تمؾ عف أسمكب حياتو.. بينما ىي أدركت أف

 .   غاضبة كانصرفت بقية الممبات أرضان بة.. كضعت ارى

الحياة كمخاطرىا.. فتاة  جابوىي تلمياؿ ظؿ يسترد كمماتيا.. يتأمؿ كيؼ 
كؿ ما ىك أنثكم.. يشعر بنكع مف الرضا كمما لتمع متربص شريدة في مج

أستعاد حكايتيا ليراىا مميمة استطاعت أف تتحايؿ عمى قسكة المجتمع.. 
نجحت في التخفي عف عيكف المكت.. ترافقيا تمؾ الخشية مف كؿ شخص ك 

لـ يشعر تجاىيا..  تضاعؼ إحساسو  بمسئكليتويأتييا لشراء مشاقرىا. 
و.. خكف. أف يتجاكز .اأف ال يخذلي تو. أك البندرية. فكربمثميا أماـ زكج

  .مبحث عف عمؿمف يكمو ل  يخرجك 
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ليكتشؼ أحياء طرفية تنمكا بعشكائية.. يندىش  يجكؿ مف شارع إلى آخر
.. ليكتشؼ حارات صنعاء جيدان  كىك الذم كاف يظف بأنو يعرؼالتساعيا 
كىكذا ىي .. ى شمالف غربان قكة.. كمذبح حتالتي كانت تسكنيا سالسنينة  
جاؿ .. بباعة العربات المتحركة كأصحاب بسطات األرصفةـ دحز األسكاؽ ت

 حدث نفسو كىك يغكص في تمؾ األحياء.. جنكبا.. كشرقا بحث عف عمؿ
 حتمان سأجد عمالن.المتعرجة: 

دة في يزكر أحياء جديكقد كضع لنفسو برنامج كؿ صباح يخرج كىكذا 
كدكما يجد اء بعيدة تنتشر في األطراؼ.. أحي لسكاد.األطراؼ: الخفجي.. ا

يغط في نكـو  ليعكد منيكان الجكاب كاحد: مف في سنؾ ال يصمح ألم عمؿ!. 
 .  عميؽو استعدادان لصباحو قادـو

يفتح جيازه.. يريد أف يفاجئيا كقد كجد عمالن يناسب سنو.. لكنو لمياؿ لـ 
تغير سالتو األخيرة قد جعمتيا بأف ر  عاد يتشكؽ لمعرفة رد البندرية.. ظانان 

كرغـ إرىاقو . أف يرل ردة فعميا حكؿ ما ذكر ليا مف سجنو.. مف أسمكبيا.
تنتظره "نعـ عرفت عف سجنؾ.. لكف بعد أياـ مف رسالتيا  فتح جيازه ليجد

ذلؾ الشاب الذم صادؼ كجكده زيارتؾ لي.. مكحيان ل غيابؾ. لكف ذكرؾ
قد يَّ ئحيا كلتعمـ بأفليؾ. إتاقة شأنؾ ضبطتني متمبسة.. كأنني غير مب

إليؾ أماـ حضكر مف ذكرت.. كحيف   ر ليفتي كشكقياظيمنعني ا



قب متكقعة أف تمكث في زاكية معتمة تر  كيةغادرتني حسبتيا منؾ حركة ذ
. أمسيت  تمؾ الميمة.طكاؿ  كرجائيبيف دمكعي  ؾأنتظر  خركجو.. لتعكد إليَّ

جكتؾ أف تغادر.. فذلؾ بقاء لر سألتني حينيا ال لؾ أف تعتب.. لكف لك
  .الحقان  قد احدثؾ بيا شائكة كمتشعبةحكاية  الشاب لي معو

مكحيان بأني خمؼ حبسؾ.. تدىشني حيف تضع نفسؾ مكضع الضحية.. 
غالطت نفسؾ فأنت صحيح أنؾ لـ تصرح لكني قرأت سطكرؾ.. فميما 

 لي كانت بسبب عرضي الزكاج. كأعترؼ بغمطتي إذ تعرؼ بأف مقاطعتؾ
مفكرة بأف الحب قد لمتبرجة.. ظننت ليمة طرحي عدنية يتزكج قبيمي بكيؼ 

دعني أسألؾ: أيف تأثير تمؾ الكتب التي تدعي بأنؾ . ك مف تمؾ العقدطيرؾ 
يا.. كأيف األفكار االشتراكية التي كنت بكؽ ليا.. ككما قمت لؾ تقرأقد 

مع  كأكرر الحب لديؾ مجرد ركض عمى الفراش.. كذلؾ الركض تمارسو
أم امرأة.. كقد تضيفو مفاخران إلى رصيد فحكلتؾ.. كال تعي بأف الحب سمك 

 كأخالؽ. 

ىذا أنت اليـك في رسائمؾ كما عرفتؾ قبؿ ثالثيف سنة لـ تتغير.. كىا نحف 
 يا يكمان.. فأم تغيرناقشجديد حكؿ نفس األفكار التي كنا ننختمؼ مف 

  .تدعيو؟

 كقد اختمفتسأجدؾ  باني كنت أظف كاليـك أنت ذلؾ الجامد الذم عرفتو..
تغٌير مجرد قشكر تخفي  السنيف.. لكف يتضح أف ما تدعيو مف بعد ىذه



مشكىان. مؤسؼ أف غرائزؾ ىي مف تتحكـ في عالقاتؾ شيكاني  تحتيا انسنان 
 باآلخر.

بحبؿ نجاة حيف  امسكت ظننت بأني بعد أفأكتشؼ خديعتي أنا ىا  
كأنت تتعمد أف تضعني في م تمؾ.. كـ أنا ناقمة عمى مشاعر ك  .كجدتؾ!

كؾ .. أرجمكقع الشؾ.. فكمما حاكلت ايقاؼ تكاصمي بؾ أجدني أغرؽ أكثر
 !"يكفي ما أعيشو مف الـ ..كؼ عف اتيامي

بادئا بعتابو ليا "لماذا تمصقيف بي كؿ رده.. يرقف كرغـ حاجتو لمنـك أخذ 
ردكد ب إال كنسيًت بأننا شركاء فيما عشناه.. فأنا ال أكت ماىك سيء..

.. أال يجكز أف أدافع عف نفسي.. ىؿ تفضميف تكضيحية لما تتيميني بو
رد عمى رسائمؾ؟. ىؿ تعرفيف بأني أقؼ محتاران بعد قراءة كؿ رسالة لا عدـ

اشة منؾ!. كذلؾ السؤاؿ يتكرر: ىؿ ىذه ىي الفتاة التي أحببتيا.. تمؾ الفر 
عذر لتغيرؾ.. كأظف ؟. ثـ أبحث عف شذم عطرو التي كانت تنثر البيجة ك

أنو العمر الذم يحكلنا إلى نثارة بائسة.. كيجعمنا نرل كؿ جميؿ قبيح.. أنا 
 عمى يقيف أف قمبؾ ال يزاؿ فتي.. كأنؾ ستزيميف غبار المرض كالعنقاء.

دعينا نتفؽ أف نتقبؿ بعضنا كما نحف.. أف نضع جانبان كؿ ذكرل أرجكؾ 
بادئان بأكؿ يـك  .كرياتنا معان ننتقي أجمؿ ذ.. يفرحعما  نتحدث.. ك مؤلمة

تفاصيمنا البكر.. تمؾ  التقيت فيو بؾ. كسأبدأ أنا ألبرىف لؾ بأني لـ أنس
ي مثمت لي السعادة الخالصة.. كما زالت أجمؿ ذكرياتي.. المحظات الت

اآلف كقد  ي.. أراؾفي أعماق التي استقرتنت أميرتيا.. ألنؾ أنت مف ك



تحركنا عمى  سيارة "الند ركفر".. يرافقنؾ  قفزت إلى المقعد المجاكر لي قبؿ
يعممف في رعاية األمكمة  خمس نساء.. ثالث طبيبات اسكندنافيات

لـ أعد  أنت.. كأخرل محمية مساعدة ليف تقارب عمرؾالمترجمة كالطفكلة. ك 
أذكر اسميا. كانت ميمتي الذىاب بكف إلى القرل ضمف برنامج تكعية 

ف إفاؿ.. كاالعتناء بالحكامؿ كالمرضعات. ما المرأة الريفية عمى رعاية األط
باسكداف " دؽ   ينخرج مف شكارع المدينة حتى كاف صكتؾ يترنـ بأحد أغان

عط القمب حقو مف دنيا السمى.. دؽ القاع دقو االقاع دقو ال تمًش دال.. ك 
ما دامؾ حال...". لتثيرم جك مف المرح كاأللفة.. بعدىا تبرعميف نكاتؾ 

مف أكؿ يـك ككأني أعرفؾ منذ زمف.. تضحكيف نفسي  الساخرة.. ألجد
يابا. كأعترؼ لؾ.. بأنؾ أبيرتذىاب طكيالن.. كيضحؾ مف حكلؾ ني ان كا 

بشخصيتؾ المرحة.. أناقتؾ.. كثقافتؾ.. ففي كؿ صباح كنت تظيريف 
لدكاـ.. بألكاف ربيعية الفتة.. كتمؾ العينيف الصغيرتيف الباسمتيف عمى ا

ؾ .. لكف بشرتؾ الكاككم.. شفتيدائمة تسامةابمالمحو ب كجيؾ الكضاء
ف مكعد الخركج بكف بالنسبة لي الصغيرتيف. تسيريف برشاقة راقصة. كا

يابان معكف أكقات انت األكقات التي أقضييا ذىابا كا  عد مبيج.. ككمك 
 سعادة. 

.. كاف ذلؾ بعد شيكر مف لقاءات تخممتيا بيننا أتذكر أكؿ خمكة حميمية
نا في سكنؾ.. في مبنى حجرم أسكد تقدـ مالكتو ك القبؿ الدافئة..

. كقد خصصت الطكابؽ العمكية نزالي لإليجار المأككالت الشعبية.. "المقيكية"
لمكظفي المنظمة.. لمحظات صكبت عينيؾ في عيني..  ان كلذلؾ ظؿ سكن



أحسست بشالؿ ضكء يتخممني.. كاف ذلؾ قبيؿ مغيب شمس شتكية كقد 
مكنة مف زجاج القمريات الممكنة.. ما صبغ لحظتنا تسممت بقايا خيكطيا الم

. التصقت بعيني.. اختفت خيكط الضكء كغمرتنا ظممة  بسحر ال يقاـك
المساء.. فاجأتني  بسقكط قطع مالبسؾ قطعة بعد أخرل.. لتيمسي: ىيا 

 أخمع!. 

.. تشجعت كخمعت مالبسي..  همررت بأصابعي عمى صدرؾ ألجد عارو
 ىمسًت: ىيا راقصني. 

يقاع أغنية رًت بي عمى إأفيـ كيؼ لعارييف أف يرقصا. أمسكًت بكفيَّ كدلـ 
دكر حكلنا.. كدار المبنى.. الشكارع المحيطة.. "عطركش". كبقايا ضكء ي

المدينة.. كؿ شيء كاف يدكر كعيناؾ الباسمتاف..  ديرت معؾ كأنا أقمدؾ.. 
 كأنت تدكريف كتدكريف.. دارت بي كممات عطركش حتى فقدت بكصمتي

كسط ظممة تمازجت بنا. تمؾ الميمة كانت فاتحة حياة جديدة لي.. عممتني 
فييا أف العرم حرية.. كأف الظممة سالـ. كنصحتني ىامسة: حيف تسكف 

لنفسؾ ال تدع ما يشاركؾ حريتؾ ال ضكء كال مالبس.. عش بحرية.. كمف 
 لبس خرقة".كال أ ليمتيا تحضرني كؿ ىمسات ذلؾ المساء فال أشعؿ ضكءن 

ان زر اإلرساؿ.. غطاض ."عداؾ العيب"بتسـ معجبان بما رقف.. متمتمان: ا
 التي ستبث في ركحيا تمؾ الذكريات.السعادة تخيؿ ي



ليحتضتيا.. دار  نبان كنيض مغمض العينيف.. مد ذراعيوجا هجياز كضع 
ليمتو ما تبقى مف مسيا ليزيد اىبأنفاسيا تمفح صدره..  أحس يراقصيا..

 كجدان.
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.. حتى كاف ليا يتكقع سرعة ردىا.. فما أف أنتيى مف تخيؿ مراقصتو لـ
 .. أخذ يقرأ:يخرج صباحا لمبحث عف عمؿلف  وقد كصؿ.. عرؼ بأندىا ر 

إف ما ذكرتو لـ أال ترل تستطيع..  أف تبدك حميميان لـ تد" حتى حيف أر 
. يكف أكؿ لقاء.. كتتفاخر بأنؾ تحفظو كأركع ذكرل.. منتقيان ما يحمك لؾ.

. في مكتب 9ْ:ُكاذكرؾ بو كاف بالتحديد في األكؿ مف يناير مف عاـ 
تعمؿ بيا..  كما ذكرتو أنت ىك أكؿ  أكسفاـ" البريطانية التي كنتى منظمة "

معنا كسائؽ في منظمة "بارنر" السكيدية. تنتقي ما أدعيتو لؾ يـك عمؿ 
مبتذلة.. كأكؿ لقاء حتى تذكر بأني قفزت ألككف إلى جكارؾ.. ككأني فتاة 

.. فكثيران ان خام تعرؼ بأنؾ كنت بالنسبة لي شابان  كال .ىؿ تريد أف تغيظني؟
ما سمعت عف الريؼ كحياة سكانو.. كحيف عرفت بأنؾ ريفي أردت أف 

كنت أريد أف تبدك تمقائيان كمدىشان..  شؼ ذلؾ العالـ مف خاللؾ كنتأكت
 . .. كقد تغمبت عمى رىاب المجيكؿ بداخمياكتشؼ ذلؾ الشاب

 كأعكد ألذكرؾ بأكؿ لقاء.. كتعمـ أف الذم ينسى غير محب.



ريثما نا سائؽو طمب إعارتحيف زرنا مقركـ .. كقد حضرنا ب رأيتؾ ألكؿ مرة
.. مديرؾ البريطاني ليقدمؾ لنا سائقنا المتغيب منذ أسابيع.. دعاؾيعكد 

كجيؾ كمظيرؾ الفكضكم.. بدكت لحظتيا لفتَّ انتباىي بطكلؾ كغرائبية 
عمى إخالصؾ في عممؾ.. حتى أنني  أثنى.. لكف المدير اب عشكائيكش

 حاكلة التعرؼ عمى انساف بدامددت يدم لمصافحتؾ مف باب الفضكؿ.. م
مف أكؿ كىمة غريب. انتقمت لتبدأ عممؾ مف اليـك الثاني.. كأصبحت لي 

سائقان لنا. بعد أياـ تمنيت أال يظير سائقنا المتغيب.. كبالفعؿ لـ يٍعد.. 
يث عممنا بعد أياـ بأنو سافر لمعمؿ في السعكدية.. تحكلت بمذكرة مف ح

 منظمتنا لمنظمتكـ  مف سائؽ مؤقت إلى دائـ. 

ي.. كجدت نفسي مع كؿ صباح أستعد لمقياؾ كانت ثرثرتؾ كتمقائيتؾ تركقن
بفرح فطرم.. حريصة أف أككف عمى المقعد المجاكر لؾ قبؿ أف ننطمؽ.. 

أتكاضع.. أناقشؾ.. كأسمعؾ. في بادئ األمر  أتعمد التساىؿ معؾ.. أف
ظننتؾ ال تفيـ في التأنؽ.. فمـ أسمع منؾ أم تعميؽ عمى ىندامي.. 

ألعرؼ بأف تجاىمؾ كاظيار تمقائيتؾ كاف خبثان ريفيان.. لتقمب مفيكمي عف 
نت أظنيـ كائنات ساذجة.. براءة أبناء الريؼ.. كأعرؼ أنيـ ليسكا كما ك

 نتباىي.. كما أكد لينت تتبعيا لـ تكف إال لمفت التي كساليب اكتمؾ األ
عف جماليما  غزؿيت لـ أسمع مفك ذلؾ حيف أخذت تتغزؿ بجماؿ عيني 

لى نقاء سمرتي.. ك .. فيما تشبياف عينيؾ بصغرىما.. كعدـ جماليا ..يكما ا 
كقد أخذت تصفني بحبة البف المحمص.. كتارة بالكاككية.. في الكقت الذم 

أسمع ثناء  ؿ بأناقتي كرشاقتي كصكتي الذم عادة ماكنت أنتظر أف تتغز 



غنية أغنييا.. كانت كمماتؾ عف جماؿ عيني مف حكلي عميو بعد كؿ أ
ماـ اني.. كغشتني سعادة غامرة.. فكنت أقؼ أكسمرتي قد استقرت في كجد

المرآة لساعات.. أتأمؿ تمؾ العينيف الخرزيتيف.. أتعرل عمي أكتشؼ حبة 
تى أني أحببت تمؾ السمرة التي كنت أظنيا معيبة.. البف التي عنيتيا. ح

 ا.مكأمسيت أحب عيني كأعتني بي

 يا لؾ مف ثعمب أسعدني بمكره. 

مجزرة  زاؿ يقينؾ بأني مع مف قتمكا في ىأنا أيذًكرؾ بأكؿ لقاء.. فيؿ
العيبؾ كخبثؾ الريفي.. فأنا أعرؼ بأنؾ لـ "صبر"؟. أدعكؾ لمتخمص مف أ

مع تمؾ الفتاة التي  نيكلك كنت قد أحببتني لما خنتني  كما أحببتؾ.. بتحب
التي كانت قد كضعت  سميا.. كتصفيا بالمكظفة المحمية..اتدعي نسياف 
تتابع حركاتؾ ككمماتؾ.. كانت ىي تشبيؾ.. لترل نفسيا  عينييا عميؾ

األحؽ بؾ.. متباىية ببياض بشرتيا.. كسعة عينييا.. كتمؾ األساليب التي 
لي عنيا.. فتاة  يكانت تحك بيا الكثيرة مع الرجاؿ التيا مف تجار اكتسبتي

. تقبؿ عمى متع جسدىا بنيـ في مثؿ عمرىا ليا تجارب امرأة في األربعيف.
  ."غريب

مف طبعيا..  .. مستنتجان بأف نزقيا كاحتداميا أضحى جزءن ردىاكرر قراءة 
ىذا  .. فمف الصعب أف تظؿ فتاتو التي كانت بعدقبكليا كما ىيكعميو رأل 

بؿ أنو يرل لـ يعد ىك.. كال يستطيع استعادة نفسو..  العمر.. كىك أيضان 
 .اع نفسو بتقبمياقنمف المستحيؿ أف تبقى كما كانت.. كعميو أخذ بإ



.. ليتعرؼ عمى المزيد مف يةفي جكالتو النيار  ان ترؾ جيازه.. مستمر  لمياؿ
رده   يصيغ يفكر بالبندرية طكاؿ الكقت.. بعد أياـ عاد أطراؼ صنعاء.

بتميؿ كحرص.. لـ يثرثر كما كاف في الرسائؿ الماضية.. كلـ يرد عمى 
ما يكد قكلو ضاغطان زر اإلرساؿ "تجاكزم كؿ ذكرل  نزؽ رسالتيا.. أكمؿ

ف كنت تريف الماضي تعيس فدعؾ منو.. تفسد عميؾ سعادة تنشدينيا .. كا 
 تصنعيف.. عف حياتؾ.. كماذاتحدثيني عما تعيشينو اآلف.. كأدعكؾ  ألف 
بتمؾ  عمى صمةلت ؾ أكالد.. كأيف تسكنيف.. ىؿ ال ز .. ىؿ لديىؿ تزكجتً 

 ؟. قائمة المنظمة السكيدية

الجمكس إليؾ.. أف لى .. ك لمقياؾ ؾ. فأنا في شكؽئنيني عنأرجك أف تطم
.. ألتكاصؿ ؾتكرمت بذكر عنكانؾ كرقـ ىاتف أستمع إلى صكتؾ.. فيال

 " كتبتيا كأغاضتؾ. . كأعتذر عف كؿ كممة أك جممةبؾ.

أـ عمى .. أـ عمى ما اقترفتو بحقي.. لي تعتذر؟. ىؿ عمى اتياماتؾ "عالـ
مف كاقع عشناه.. لست مع أف ننتقي مف ذكرياتنا ما كاف جميالن..  ىركبؾ

كتمؾ التي تدمى القمب أليست مف خمقنا.. ىؿ عدـ ذكرىا يعني أننا لـ 
 نعيشيا.  

تي.. كلذلؾ تجدني أقمب أيامي كذكرياتي .. كأممؾ كؿ كقان مران أعيش فراغ
ألمأل فراغي.. أجد بعضيا سعيدة.. كأخرل مؤلمة تبرز فجأة دكف أف 
أبحث عنيا.. تطعف قمبي بشدة. كمنيا ذلؾ اليـك الذم احتضنتؾ فيو 

.. 98تنا مف زيارتنا لعدف بداية أىامسؾ بأني حامؿ.. كاف ذلؾ بعد عكد



يالفرحتي بؾ حيف نظرت في عينيَّ ك ني سعادة كحبكر كأنا أىامسؾ..تحمم
ني.. ثـ احتضنتني  تدكر بي بفرح غامر.. تحدثني عف قادـ أيامنا كقد تقبم

 يا بذرت في نفسي ثقة بغد أركع.. كرأيت.. لحظاتحينيا أصبحنا ثالثة
يبة أحالتؾ إلى كائف بيع. في اليـك الثاني جئت بمالمح كئالدنيا بألكاف الر 

لكت نفسي.. بعد أف ة أنزاؿ ما في بطني.. تماقبيح.. تحدثني حكؿ ضركر 
.. ليحتدـ النقاش.. ككعادتؾ حيف تصؿ إلى طريؽ بدأ صكتؾ يرتفع

مسدكد.. تحطـ كمما تصادفو في طريقؾ. غادرتني بعدىا دكف كداع.. دكف 
أف تعتذر لي. ظننت غيابؾ لف يطكؿ.. كأنؾ ستعكد مساءان لتصالحني كما 

المساء أنقضى.. ألغرؽ بدمكعي كحيدة.. تفعؿ بعد كؿ خالؼ.. لكف ذلؾ 
ثاني.. كتكالت األسابيع كالشيكر أنزكت بعد أف بدأت بطني مر اليـك ال
العمؿ حيف  اتساءؿ: كيؼ أبرر لزميالت كزمالءخكؼ قاتؿ كب بالظيكر..

يالحظكف بطني.. أبحث عنؾ أستنجد بؾ.. فال سبيؿ إليؾ.. مرت شيكر 
. كمع 98عت ما في بطني مع أكاخر .. ككضالحمؿ بطيئة.. كأنيا سنكات

نتظرت زيارتؾ بفارغ الشكؽ.. سمعت عف ظيكرؾ مف جديد.. ا 98بداية 
سعادتؾ كقد فاجأتؾ بكصكلي إليؾ.. لتحمؿ ثمرة حبنا بيف ذراعيؾ..  مدل

مف صنعاء  ككجدت نفسي أشد الرحاؿ.. ليقكدني الشكؽ إليؾ ذات صباح..
ظييرة.. كسريعان ما استدليت عمى .. كصمتيا مع الباتجاه مدينتؾ الصغيرة

سكنؾ.. ألقؼ طارقة بابؾ بقمب طافح بالبشر.. لحظة أطؿ كجيؾ أرتبؾ 
قمبي لنظراتؾ الجامدة.. كانت عظامو بارزة كتمؾ البشرة بحرافيش غريبة.. 
كقد تدلى صدغؾ أك أنؾ نسيت أف تغمقو.. تتمفت يمينان كشماالن بنظرات 



يتي.. أف تدخمني ديدؾ لتحتضف ىمذعكرة.. انتظرت صكتؾ.. أف تمد 
بابؾ.. أف تسألني عف حاجتي إلى رشفة ماء أك لقمة طعاـ.. تضمني 

 .. لكف نظراتؾ ظمت تائية.. لتغمؽلتزيؿ خكؼ سنة كنصؼ مف غيابؾ
الباب فجأة.. كخرجت تسير كاليارب.. كأنا أتبعؾ في أزقة المدينة المتربة. 

ستمررت تسير كأنا أىركؿ خمفؾ لـ تراع إرىاقي مما أحممو بيف ذراعي.. ا
حتى خرجت أطراؼ األحياء الجنكبية.. ىناؾ حيث أخذت تصعد مرتفعات 

قاحمة.. كعمى صخرة كبيرة استكيت صامتان.. صعدت إلى جكارؾ ككمي 
أمؿ أف تمتفت إلي.. أف أسمع صكتؾ.. نقمت ناظرم ألرل مدينة شبيية 

ات كأعشاب متفرقة تحركيا بمقبرة كبيرة.. أفقيا يتمكف برائحة جافة.. شجير 
أجد ما أفعمو  رل.. طاؿ صمتؾ في تمؾ القفار.. لـالرياح بيف فينة كأخ

غير الجمكس صامتة.. أخبئ ما بيف ذراعي مف لفحات الريح.. أتذكر اآلف 
بأنؾ حتى تمؾ المحظة لـ تممسني.. أك تنظر في عيني.. لكف بكاء مف بيف 

رضاعوبضمو إلى صدرم  ذراعي أرتفع.. حاكلت إسكات ذلؾ الصريخ .. كا 
كـ كنت بحاجة إلى أف تالمس تمؾ األصابع الصغيرة التي كانت تجدؼ 

في الفراغ حتى ييدأ البكاء.. أف تمؼ ذراعؾ حكلي بعد أف بدأ البرد يتسمؿ 
.. لكنؾ ظممت عمى صمتؾ تنظر لمبعيد.. كأخيرا فاجأني صكتؾ  باردان  فيَّ

 تسألني: ماذا أتى ًبؾ؟. 

.. ؾ الذم عرفتو.. شعرت بدكار مفاجئال يشبو كجي ان جد كجيألتفت.. أل
كقد خجمت أف انكسارم  يكدت أسقط. تمالكت نفسي.. كداريت دمكع

كضعفي.. تأممت األفؽ البعيد.. كاف قرص الشمس يميؿ لمزكاؿ.. تذكرت 



بأف ال سقؼ سيأكيني إف حؿ المساء في مدينؾ. المدينة التي شيدت لقائنا 
شكاقنا. المدينة التي اصطخبت أالقت عيكننا.. كشيقات األكؿ.. كفييا ت

أياما بأحاديثنا كضحكاتنا كأمالنا.. تمؾ التي ظننتيا يكمان ستضمنا إلى 
إلى جرابو.. لففت ما بيف يدم.. نفضت تذلمي.. ثـ  ياألبد. أعدت ثدي

كقفت دكف أف التفت إليؾ.. ىبطت مف تمؾ الصخرة.. خطكت مبتعدة في 
باتجاه المدينة.. ظممت أسير دكف أف ألتفت.. لـ أعد أعبأ منحدرات حجرية 

أف أفر مف صمفؾ.. كسياف أف تمحؽ بي أك تظؿ عمى  أردت بؾ.. فقط
صخرتؾ.. فقد صممت عمى المضي بعيدان.. أف ال أسمع صكتؾ بعد 

أحممو يزيدني تصميمان عمى  محظة.. أك أرل كجيؾ.. كاف بكاء مفال
ؽ الشمس قبؿ أف تغرب.. اقتربت مف أطراؼ اليركب بعيدان.. بعيدان أساب

المدينة.. التفت ألرل الفراغ.. فقط  تمؾ الصخرة تجثـ كحيدة عمى 
المنحدرات.. ال أحد غير رياح باردة.. تساءلت: ىؿ كنت كاىمة بكجكدؾ؟. 

 صدقني ال زلت غير متأكدة.

سيارة عابرة.. لـ أفكر إف كانت أجرة.. أك مف يككف سائقيا.. سيئان أـ 
أف يبتعد بي بعيدان عف مكاف أنت فيو.. كمف مكقؼ  فكرت .. فقطان جيد

ؾ. . كمف يكميا لـ أرى ى العاصمة انطمقت بنا "البيجكت".العربات المتجية إل
أتمنى أف تنكر ذلؾ.. لتأكد  .. أـ أني كاىمة؟.فيؿ تتذكر ذلؾ المقاء األخير
. حتى يندمؿ ذلؾ !كأنؾ ال تحمؿ تمؾ القسكة ..لي بأنو لـ يحصؿ أف التقينا

 الجرح الذم أدمى قمبي كيدميو حتى المحظة.



حو. لكف عميؾ أف تصدقني.. بأف ككما ىي دعكتؾ.. لندع الماضي كجرا
.. كأجدني أبحث نفسيا ضي يحاصر كحدتي.. لتفرض بعض الذكرلالما

برؤيتؾ. أف أستعيد مالمح  ان فيما تكتبو عف منقذ.. إال أف أممي يظؿ متعمق
تني إيو السنيف.. كما أتذكره أنو شبيو بكجو تشكؿ مف دأفق كجيؾ بعد أف

ريد أف استردىا. مممت حركؼ الصمصاؿ.. نبرة صكتؾ ىي األخرل أ عجيف
 رسائمؾ الميتو.

سألتني عف أيامي.. ككيؼ أعيش.. قبؿ أياـ استطعت تحريؾ ساقي.. بعد 
خضكعي لبرنامج عالج طبيعي.. كصباح األمس استطعت الخركج مف 

ألكؿ مرة.. سرت أتكئ عمى مشاية معدنية.. قطعت مسافة قصيرة  منزلي
.. لكف ساقي اليمنى خذلتني ألسقط .. كلذلؾ يعمى الرصيؼ األمام

أعادكني محمكلة. لكني سعيدة بتمؾ الخطكات القميمة.. كأجدني مف اليـك 
غير أف أستمر أثابر عمى تمؾ التماريف.. لف أستسمـ. فال يكجد ما أقـك بو 

 ؾ بقير المرض كالنيكض كالعنقاء.يمتى أنت.. عماريني.. ككما قفي تم

 سأفعؿ حتى إذا ما جئت لزيارتي أستطيع مراقصتؾ.

ني في أكثر المياؿ إلى الجنكف.. لكف تكالي رسائمؾ انقكدالفراغ كالكحدة ي
تحد مف سطكتو.. فكمماتؾ تشاركني كحدتي.. أحدث نفسي: لك كاف إلى 

 غربتي.  جكارم.. لكاف حديثة يخفؼ

ف ئمؾ أفضؿ مف االَّ شيء.. تمنحني بلكف كجكد رسا عض السمكل.. كا 
استفزتني مفردات بعينيا.. تمؾ التي تجيد بثيا بيف أسطرؾ.. كتتعمد 



أنت تقكؿ: يجب أف تعممي  امكاراتيا.. لكنني أكتشفيا.. كأيضان كذباتؾ.. في
تناسيان أنؾ في أف قمبي كاد يختنؽ فرحان حيف اكتشفتؾ عمى قيد الحياة!. م

ؾ.. كأجـز بأنؾ كنت قد سابقة استعرضت أسماء عدد مف نسائ رسالة
 .  كررت عمى كؿ منيف نفس جمؿ الغزؿ التي كررتيا كتكررىا اليـك عميَّ

ثالثكف سنة كأنا أبحث عف طريؽ تصمني إليؾ.. كقد ظننت بأني حيف 
ـك أجدؾ سأجد منقذم كمخمصي مف أحزاني كما أعانيو في حياتي.. كي

تمؾ الصدمة السعادة قد شيرعت لي. كلـ أتكقع كجدتؾ ظننت بأف نافذة 
ذىبت أبعد مف ذلؾ لتأكد مكتي. فما  دالقاسية.. أف أجدؾ تنكرني.. بؿ كق

في غيابو.. أفكر محتارة: ىؿ كنت جادان.. أـ  وأقسى أف يقتؿ الحبيب حبيب
.. بابتكارؾ فأنت بالتأكيد احتفمت.. ابتكرتوأنؾ ابتكرت مكتي؟. إف كنت 

 بأنني سأصؿ إليؾ يكمان". بأنؾ تخمصت مني.. كلـ تتخيؿ ظانان 
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سقكة.. كقد بدأ يسعى ىنا  ةفاجئيريد ميسابؽ الزمف  بحثوشنكؽ  كاصؿ
 كىنا لمحصكؿ عمى عمؿ.. يشغؿ أكقاتو.

يتردد عمى أسكاؽ القات.. ىذه المرة لـ يكف لمشراء.. بؿ بحثان عف  أستمر
 مؾ الزيارات بكعكد.عمؿ. ليخرج مف ت



أسكاؽ كبرادات تخزيف الفكاكو  ارض لبيع السيارات المستخدمة..زار مع
ر.. كدكمان يجد نفس الجكاب.. في النياية كجد صانع العرقي اكالخض

يعرض عميو أف يعمؿ معو.. كجدىا مجازفة أف يتحكؿ إلى مكزع خمكر.. 
 الن مف صاحبوو بيف ليمة كأخرل مرسأبك فاطمة.. ذلؾ الذم يتسمؿ إلي

قاؿ لو  األمر بسيط ىناؾ مف يأتكف ليشترم قاركرة أك أكثر لمسامرتيما. 
يصاؿ حاجتيـ إلييـ.. كىـ أكثر كرمان.. ستعمؿ إلي.. كآخركف يفضمكف إ

 ليشاكر نفسو. ان أنت عمى إيصاؿ الطمبات تمؾ. طمب منو كقت

اؿ بحد تكقؼ عف البحث.. لكنو أكشؼ أف التجك فيو ال في الكقت الذم قرر
ذاتو متعة.. أف يسير مف حي إلى آخر.. يتحدث إلى مف يجدىـ.. يسمعيـ 

ف ت كبطشيـ.. كىكذا ما إيتذمركف مف رككد األسكاؽ.. كعبث المميشيا
تشرؽ الشمس حتى يخرج يسير مف شارع إلى آخر.. رغـ قناعتو بأنو لف 

ى عرضو عميو أبك فاطمة.. كىكذا عاد ليتعرؼ عمايجد عمالن آخر غير م
 طريقة العمؿ.

أف عميو أف يقكد دراجة نارية.. ليحمؿ الطمب..  لـ يكف العمؿ معقدان.. عدا
كينطمؽ حسب عنكاف يزكده بو أبك فاطمة.. الذم جعؿ أماكف كجكد 

الشراب في أكثر مف حي.. فأسبكع يحمؿ المطمكب مف إحدل دكر صنعاء 
المياه في حي القدمية.. في حي "الطبرم".. كأسبكع آخر مف محؿ لتكزيع 

فية". عرؼ تمؾ المكاقع التي كاف أبك ا"فركة" كثالث مف بقالة في "الص
فاطمة يتنقؿ ببضاعتو فييا.. حتى يككف بعيدا عف عيكف المميشيات الذيف 



ضيقكا الخناؽ عمى مركجي الكحكليات. يقضي شنكؽ معظـ كقتو عمى 
   دراجتو النارية في إيصاؿ تمؾ الطمبات إلى عناكيف متفرقة.

ينشغؿ بو. ككاف لشنكؽ عائدان مف تمؾ الطمبات  كىكذا أصبح لشنكؽ عمالن  
بيف أف ينجك مف الكقكع  ما كاف ييمو كصميا. كلـ يكف ييمو العائد..التي ي

كاف  ان المميشيات التي ينتشر مسمحييـ في كؿ مكاف.. يفتشكف أي ميد
بضاعتو  " يخفيخنرج"ألبسط التباس.. كلذلؾ جعؿ عمى دراجتو أكثر مف 

.. كقد تعمد أف ال يتجاكز في النقمة الكاحدة قاركرتيف.. كاف تحت أسفميا
 بنمط مختمؼ. أف يثبت لنفسو بأنو قادر عمى العيشيريد 

 مف صاحبو طنياس.. يسألو معاتبان:  ان لكنو كاجو تكبيخ

ىؿ قصرت معؾ في شيء حتى تذىب لمبحث عف عمؿ.. كأم عمؿ  -
 .بائع خمكر؟!

 كأنا مف يذىب ليجمب الشراب في كؿ مرة. كما الفرؽ  -

 فرؽ كبير! -

أريد كؿ شيء منذ أسكنتني الدار..  إلى متى أظؿ عالة.. أنت تقدـ لي -
 ني!.نالناس.. كأف أسمعيـ كيسمعك  أخالطأف 

لماذا إذان لـ تسألني.. معاريفي كيثر.. كأستطيع تكفير عمؿ مناسب لؾ  - 
لحقؾ بكظيفة في ديكاف ع.. قد أأقذر عمؿ.. كلك تحسف الكضبعيدا عف 
 عاـ الكزارة.



 األكقاؼ؟! -

 نعـ األكقاؼ.. عميؾ بترؾ ىذا العمؿ. -
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كرة قد طارت.. كشعكر بضيؽ بعد أف غادره صاحبو تمؾ الميمة.. كانت الس
كجد منيا أكثر فتت كيانو.. اشتاؽ لمعرفة أخبار سقكة.. صحتيا.. كصداع 

ييا لإكتب مف أنيا حضرت أكثر مف مرة. مف رسالة تعاتبو إغالؽ بابو ك 
 بأنو قد أخذ بنصيحتيا.. ثـرسالة لرفع مف معنكياتيا.. كلـ يذكر  ليا 

كاف يشعر كيريد أف يفاجئيا حيف يمتقيا.. فضؿ عدـ إرساؿ ما كتب.. 
الكقت حبيس ضنكو.. ثـ بالحنؽ مف نفسو كمف كؿ شيء.. ظؿ لبعض 

البندرية.. أعاد قراءة رسالتيا..  ف ييرب مف حاضره إلى ذكرياتو معفكر أ
ف في حسباني أف أزكر عدف لكال دعكتؾ " لـ يك :إلييا أخذ يرقف الردثـ 

مع صنعاء..  في حالة تأـز كخالفاتة بالسفر إلى دكلة غامر لي.. ىي م
عبر بنا الحب مف اليمف الجميكرية العربية اليمنية إلى جميكرية اليمف لي

 الديمقراطية الشعبية. 

تؾ محممة بشجكف كثيرة.. بداية بعتابؾ لرفضي حممؾ.. كنت أياميا رسال
في حالة تشتت.. كلـ يكف طمبي إال خكفان عميؾ.. فكرت كيؼ سيتقبؿ 

الناس حممؾ كأنت فتاة عزباء!. لـ تكف أنانية مني.. بؿ شفقة عميؾ مف 



مجتمع أبسط عقابو المكت. كلـ أىرب بعد خالفنا حكؿ ضركرة إنزاؿ ما في 
. ال أعرؼ كيؼ تتيمينني كأظف أنؾ أكؿ الناس عممان بمصيرم.. بطنؾ

مساء اليـك الثاني.. كلـ  ؾكأعممي أنني كنت عائدا ألعتذر لؾ.. كأصالح
تكف نيتي تركؾ في تمؾ المحنة كحيدة.. لكنيـ اقتادكني ىذه المرة إلى أحد 

مع غركب شمس ذلؾ النيار كنت في طريقي إليؾ.. فسجكف صنعاء. 
التقاني أصدقاء قدمكا إلى صنعاء لمشاىدة حفؿ إيقاد شعمة الثكرة بالصدفة 

أف أحضر معيـ  .. أقنعكني بمرافقتيـ. كاف بحسبانيفي ميداف التحرير
إليؾ.. غصت برفقتيـ كسط  لشعمة. ثـ أستأذنيـ بعد ذلؾ ألذىبإيقاد ا

جماىير غفيرة مألت الميداف.. نسترؽ النظر مف خمؼ سياج صفكؼ 
أطرافو.. نرل رئيس الكزراء كرئيس ىيئة األركاف.. كقائد عسكر يطكقكف 

الكشافة.. كمجمكعة مف الكزراء.. عمى منصة في أطراؼ الميداف.. ما 
لبثت أف ظيرت طكابير الكشافة كالمرشدات بأزيائيـ المميزة.. تصحبيـ 

الجماىير "اهلل.. الثكرة.. مكسيقى صادحة تثير الحماس.. تردد 
 اعد صداىا كيمأل الفضاء.ليتص ...."الجميكرية

شكؿ الكشافة كالمرشدات عمى أرض الميداف دكائر متتابعة حكؿ برج 
الشعمة..  بعد ذلؾ صعد رئيس ىيئة أركاف الجيش سمـ البرج حامال 

 زير الشباب.. أشترؾ الجميع بإيقادمشعالن.. يتبعو مفكض الكشافة.. كك 
حيط الميداف ألعاب شعمة العاـ الثالث كالعشريف لمثكرة. لتتصاعد مف م

نارية.. في غمرة ذلؾ شعرت بمف يالمس كتفي.. التفت!. كاف كجيان 
باسمان.. عيناف باردتاف تنظر في عيني.. رفع صكتو: األستاذ شنكؽ؟! 



بادلتو االبتسامة.. ىازان رأسي باإليجاب.. أردؼ: لك سمحت كممتيف بعيدان 
مشيران عمى أصدقائي  عف ىذا الضجيج كتعكد. أشرت لو بالمكافقة.. تبعتو

البقاء.. سرت كسط أجساد متراصة كىدير األناشيد الثكرية تصـ اآلذاف.. ب
 بمحاكلة تذكر ذلؾ الكجو الذم بدا خرج بي إلى األطراؼ.. كقد انشغمت 

أيضان.  لي مألكفان.. كما أدىشني معرفتو ألسمي.. فمف المؤكد بأني أعرفو
الزالت أثار ابتسامتو عمى سمو.. تكقؼ ك كنت محرجان أف أسألو عف ا

كجيو.. كنظراتو الباردة تالمس عيني مباشرة.. أشار إلى شخص آخر 
 ظير فجأة إلى جكاره:

 عفكان منؾ.. ىؿ تعرؼ ىذا الشخص؟ -

تأممت مالمحو.. ثـ التفت إلى صاحب االبتسامة كأكمأت نافيان. أردؼ: 
 ده!.يدعي بأنؾ اقترضت منو مبمغ مف الماؿ.. كأنؾ تماطؿ في سدا

 كيؼ أقترض مف شخص ال أعرفو ؟! -

 معنا إلى قسـ شرطة "باب الحرية".  لك سمحت امضي ذان إ -

 كلماذا قسـ الشرطة؟  -

 ىي دقائؽ كتعكد لمكاصمة مشاىدة الحفؿ! -

قاؿ كمماتو محافظان عمى ابتسامتو.. ثـ صمت لمحظات ليضيؼ بعدىا: 
 ىناؾ.نياء األمر دك أف في األمر لبس.. لكف عمينا إيب



ات الصاخبة. دلفنا مضيت معيـ كقد بدأ القمؽ يساكرني.. تالحقنا اليتاف
شرطة باب الحرية عمى أطراؼ الميداف.. عبرنا ساحة داخمية تقؼ بكابة  

عمى حكافيا عربتا إطفاء. كعربة طرباؿ.. صعدنا درجات متآكمة.. ثـ دلفكا 
بات غازية: القات كمشرك  ا عدة جنكد.. يمضغكفبي غرفة أفترش زكاياى

 تماـ يافندـ.. احضرنا مف أمرتـ بإحضاره. 

ضاربان األرض بقدمو اليمنى كقد رفع كفو ممكحان بالتحية.. رد أحد ماضغي 
 القات: أترككه لنا كانصرفكا. 

قاليا دكف أف يرفع ناظريو. بعد كقت أنيى سيجارة ظؿ يمجيا.. ضاغطا 
 ىيا قكمكا بعممكـ!  ببقاياىا عمى بالط األرض.. مشيران إلى مف حكلو:

إلى تمؾ المحظة كنت عمى يقيف أف في األمر لبس.. لكف ثالثة مف 
ماضغي القات نيضكا.. كبدأكا بربط معصمي إلى الخمؼ.. كعصب عيني. 

عرفت لحظتيا أني في مأزؽ.. حاكلت االعتراض كالرفض.. لكف عدة 
لكمات انيالت عمى بطني حتى ركعت أرضان.. كدت أستفرغ.. بعدىا 

سيارة.. سيحبت معصكب العينيف خارج المبنى.. ليقذؼ بي في جكؼ 
ف أناشيد سريعان ما تحرككا بي.. لـ أعرؼ في أم اتجاه يسيركف. إال أ

الميداف ظمت تالحؽ مسامعي بكضكح.. حتى  بعد أف تكقفكا كسحبكني 
 درجات قميمة.. كانت اليتافات تصمني.  اليصعدك 

كبركدتو تحتي.. سمعت بعدىا  أجمسكني عمى مقعد أحسست بصالبتو
احتكاؾ معدف يبدك عمى أرضية المكاف كصكت ارتطاـ.. ثـ صدل صكت 



جيكرم تردده جدراف عالية.. يسألني بأسئمة ال تمت لمكضكع مف اقتادكني 
مف الميداف بصمة.. كانت أسئمتيـ تدكر حكؿ كجكدم في عدف: ككـ مرة 

تي ماكف الل حكؿ األة أخر سافرت إلييا.. كلماذا تتكرر زياراتي.. كأسئم
لتقيتيـ؟. تمؾ األسئمة كغيرىا أكحت لي زرتيا ىناؾ.. كاألشخاص الذيف ا

معرفتيـ بتفاصيؿ كثيرة لرحمتنا.. ابتداءن: بيـك مغادرتنا.. كيـك كصكلنا 
عدف.. عنكاف السكف.. الشكاطئ التي زرناىا.. األفالـ التي شاىدناىا معان 

عكدنا برج الصمت "الزرادشتي". في دكر السينما.. األسكاؽ.. ص
الصياريج.. حتى المقاىي التي جمست عمى مقاعدىا. أستمر ذلؾ الصكت 

الجيكرم يستنيض ذاكرتي ككأنو قد رافقنا في الذىاب كالعكدة.. بؿ أنو 
أكرد حكارات دارت بيني كبيف البعض.. حتى أنو حدد محتكيات حقيبتي 

مف عدف. دىشت لمعرفتيـ  ايتمؾ التي  ذىبت بيا كمحتكيات التي عدت ب
 بكؿ تمؾ التفاصيؿ. متعجبان كىك يطالب بأجكبتي في كؿ مرة. 

صعدكا بي تمؾ الميمة درجات كثيرة.. كقبؿ إدخالي زنزانة جماعية فيؾ رباط 
.. كألكثر مف سبع لياؿ ينزلكني معصكب العينيف..  عيني.. كرباط معصميَّ

رم بأسئمتو المكررة.. ثـ إلى تمؾ القاعة حيث يتردد صدل الصكت الجيك 
بي آخر الميؿ.. تعكدت مع تكرار اليبكط كالصعكد إحصاء تمؾ  فيصعدك 

ركب مف خكؼ ينخرني.. أك أبحث عف الدرجات.. ككأني أبحث عف الي
لفة ما.. يرعبني صدل ذلؾ الجيكرم.. كقد ضرب بكفو الطاكلة التي أ

عدة اتجاىات تفصؿ بيننا ميددان.. تعقبيا صفعات تنياؿ عمى كجيي مف 
ليمة بعد أخرل ترسخ لدم  ككأنو يمتمؾ عشرات األذرع األخطبكطية..



بأنو فارع الطكؿ قكم البنية. شبيو بمحققي األفالـ اليندية.. لكف ما  انطباع
قمؿ مف ميابتو تكرار تمؾ األسمة بحماسة مف يمقييا ألكؿ مرة.. كتمؾ 

 الصرخات كضرب الطاكلة.. كالكفكؼ التي  تدمى كجيي.

 تطكر األمر حيف أمسى مف يحقؽ معي اثنيف بجيكرية متطابقة.. كما تغير
لتعذيبي..  ان مبتكر  ان رة كقد أدخمكا أسمكبأنيـ تقاسمكا تمؾ األسئمة المكر 

ضيؽ تنفسي.. بداية أدخؿ في نكبة عطاس.. تتطكر بإطالؽ رائحة دخاف لي
ؽ باختنا يمبث نفسي أف ينقطع.. كأشعر بعدىا ثـ ماإلى كحة متكاصمة.. 

تبعيا مى زخات ماء عمى كجيي كأطرافي.. يع ألسقط أرضان. لكني أصحك
بو حزازات تقشر مكاطف  ر تخترؽ بدني.. ثـ يتـ جمدم بسكطضغط مسامي

لسعيا.. كىكذا يحكلكف لياليَّ حفالت تصطخب بصراخ نشكتيـ.. كؿ شيء 
مت سئمة التي ظقكف كاألدكات كاألساليب.. عدل األكاف يتغير.. المحق

عف ظير قمب.. سألتيـ ذات حفمة..  كرر.. حتى أنني حفظت تسمسمياتت
متمنيا أف يكضحكا لي ما عمي قكلو.. حتى أيعتؽ.. لكنيـ ظمكا عمى 

بر جياز حدة.. شككت أف تككف تمؾ األسئمة عتراتبيتيـ.. كلـ تتغير كممة كا
 تسجيؿ!. 

عددىا.. إال أنني كنت الثامف في الزنزانة.. زنزانة تجاكر زنازيف ال أعرؼ 
أسمع صرخات ليمية متفرقة.. ما يشير إلى كثرتيا.. ككذلؾ تعدد أدكار ذلؾ 

المبنى كاتساعو.. فقعقعة األبكاب الحديدية ليالن ىي األخرل تزيد مف 
اقتياد المساجيف إلى أقبية  ليـ تصاعد الشعكر بالرعب.. حيث يحمك



يف بحاجة إلى سككف مف التحقيؽ في تمؾ األكقات المتأخرة.. ككأف المحقق
 نكع خاص كي يديركا حفالتيـ. 

الزنزانة التي ألحقكني بيا تدؿ عمى أنيا ضمف مبنى سكني كبير.. أك 
قصر قديـ.. كقد حكلو العسكر إلى سجف.. فعمى سقفيا بقايا زخارؼ 
جصية.. كعمى جدرانيا أحزمة شجرية.. كفي زكاياىا عدد مف الرفكؼ 

ياتيا عالية.. كقد سيدت بخمطة اسعة.. كقمر الجصية.. فتحات نكافذىا ك 
سمنت كأحجار سكداء صمدة.. كما أستيبدؿ باب زنزانتيا بباب حديدم.. اإل

يسحب جزؤه السفمي مف الخارج إلدخاؿ الطعاـ.. كسحب األكاني بعد 
إفراغيا. كفي الزاكية المجاكرة لمباب يقبع دلك دكف لكف لقضاء الحاجة. 

ايا خرؽ يمسكيا أحدىـ حتى يفرغ.. ال يسمح يدارم مف يقضي حاجتو ببق
لنا بالذىاب إلى دكرات مياه منذ دخكلنا. كبذلؾ ظؿ الجميع دكف اغتساؿ.. 

كطالت أظافرنا كشعر رؤكسنا  مع مركر األياـ تمبست أجسادنا طبقات دبقة
آباطيـ كبيف  تسمخت نة.. البعضنتالركائح التعكد الجميع عمى ىنا.. ك ك ككج

تحايؿ بشطؼ تمؾ األجزاء الممتيبة  بما يتبقى مف ماء .. نمنابت أفخاذىـ 
 يجمب مع الطعاـ لمشرب. كلذلؾ يعامؿ الجميع الماء كدكاء نادر.

ال يكجد منفذ لمضكء.. لكنا نقدر الكقت بالنظر مف شجكج الباب الحديدم.. 
 ككذلؾ مف خالؿ مكاعيد الطعاـ.. كمكاعيد التحقيؽ.

ليس لشيء إال لعد درجات اليبكط أدمنت انتظار اقتيادىـ لي..  
كالصعكد.. تمؾ المتعة التي كانت تشعرني بأني أستطيع إنجاز شيء ما. 



مع األياـ طرأ أمر جديد.. فبعد عد تمؾ الدراجات ىبكطا كصعكد.. لفت 
انتباىي تداخؿ خطكط الرطكبة عمى جدراف الزنزانة كسقفيا.. ألبدأ 

تتجدد في تقاطعيا كتكازييا مع  بمتابعتيا بمتعة.. كأراىا كقتا بعد آخر
بعضيا.. لتمثؿ لي متاىة مفتكحة أقضي الكقت بمتابعتيا.. ألرل ما ال يراه 
مف حكلي.. فتارة تشكؿ ركافد تتدفؽ لنير كبير.. كأخرل غابة مف السيقاف 

نكد  يتأىبكف ليجكـو ما.. كتارة لج ان كالفركع.. بؿ أنني كنت أرىا صفكف
.. كثالثة ًحٍمالف تتكاثر عمى سيكب داكنة. تتماىا عاليان  ةسراب حماـ محمقا

لثرثرات مف حكلي..  االستماع عف تمؾ تمؾ الخطكط مع الزكايا. شغمني
الميـ.. لكني ظممت تيي.. كقد حاكؿ بعضيـ سحبي إلى عتمؾ التي ال تن

مساؾ  المسافة بيننا.. فال أشاركيـ شيئان.. عدا محافظا عمى تمؾ الطعاـ كا 
عكرة احدىـ عند التغكط.. مع األياـ ترككني.. يتحادثكف..  الخرؽ لمداراة

يتحرككف كأني غير مكجكد.. حتى حيف يحتدـ النقاش كيتطكر إلى عراؾ 
ني كمختؿ.. بينما أنا أراىـ نفال أتدخؿ.. حتى أنيـ أمسكا يتحاشك 

معتكىيف.. خاصة حيف يحتدـ العراؾ بيف أنصار "اإلسالـ ىك الحؿ" 
دنية".. نقاشات ال تنتيي كمشاحنات تبعث عمى الغثياف. كمؤيدم "الدكلة الم

 تنتيي بتدخؿ العسكر إلخماد الجميع.

أعمـ أف جؿ تمؾ النقاشات مبالغ فييا.. كأف مف يحركيا عسس زرعكا 
 بيننا.. لكشؼ المخبكء في عقكلنا.



بقمؽ إلى متى سأظؿ  تلساءنزانة كاف ليا رائحة المجارير.. تتمؾ الز  
لتعفف.. ترعبني حكايات بعض مف كانكا في سجكف فييا.. كأخشى ا

أخرل.. يعددكف ما تعرضكا لو مف تعذيب.. أسيميا تعميؽ السجيف 
طفاء السجائر في أماكف حساسة.. كصعؽ  بالخطاطيؼ إلى السقكؼ.. كا 
األعضاء التناسمية.. ال أعرؼ حيف يعددكف تمؾ القباحات.. ىؿ ييذكف أـ 

. ألتخيؿ أف مباني تمؾ المدينة ؟ر ذلؾأف عقكليـ المريضة تدفعيـ لتصك 
بما نحف فيو.. كيكما بعد يـك يزيد يقيني بأني لف أخرج  ةسجكف سرية شبيي

مف ذلؾ المكاف.. فال أحد يسمع بنا.. رغـ أننا في كسط المدينة.. نسمع 
الكثير مف أصكات الباعة.. كما تردده المآذف بأسماء مف ماتكا مف سكاف 

بنا.. كفي الزنازف يتساقط  نا.. أك يعمـال يسمع ان المدينة.. إال أف أحد
المساجيف يكما بعد آخر بتمؾ الفطريات التي تسبب التسمخات.. كؿ مف في 
تمؾ الزنازف يتشابيكف بطكؿ سكالفيـ كلحاىـ.. كتمؾ األظافر المدببة التي 
سكنتيا األكساخ منذ حيف.. كطبقات غيرت ألكاف جمكدىـ.. كبقايا أسماؿ 

بدم أكثر مما تخفي.. كلـ يعد ألحد أف يستحي ممف حكلو كقد اىترأت ت
أعضاءىـ  فما يخفك  شيء. يتمددكف كال يجدكفتساكل الجميع في كؿ 

 بو... 

مف في الزنزانة متغيركف.. يفاجئنا أحدىـ كقد أنيار منتحبان.. يتطكر  لكف
األمر إلى ضرب نفسو.. كتمزيؽ أذرعو  بأسنانو.. ييبكف لمحد مف عنفو.. 

عدكل البكاء.. يتداعى الجميع  تنتشر كالبعض ال ييتـ مثمي بما يدكر.. ا
في نكبة جماعية تتسمؿ العدكل إلى الزنازيف المجاكرة ليعـ النحيب أرجاء 



المبنى. فجأة يتغير ذلؾ النحيب إلى ضحؾ. ليتداعى الحراس ميدديف 
عكيؿ ال فييا بعصييـ كبنادقيـ.. يصمت الجميع إال بعض الزنازيف.. نسمع

 كقد اقتحميا العسكر.

أفكر.. كيؼ كلكثرة ما كنتي أسترجع تمؾ الحيمة التي استدرجكني بيا.. 
ككيؼ استدلكا عميَّ كسط ذلؾ الزحاـ؟  ني ىناؾ في الميداف..عرفكا بأ

ماذا ستحدثيـ  ضمائرىـ بعد إيقاعي.. كتركي لمصير مجيكؿ؟!. لكف ما بك 
أرل نفسي في منامي.. حيث  ؾ الرؤيا التي تتكرركاف يخفؼ عني ىي تم

في أزقة قريتي البعيدة.. كسط الجباؿ.. ككأني لـ أزر سجنان قط.. كال 
عرفت مدينة.. كال يالحقني عسس.. أحث خطام باتجاه بيتنا.. المغركس 
بيف البيكت.. كدكمان أصحك قبؿ أف أصؿ إليو. تمؾ الرؤيا أمست نافذة أرل 

.. ما أنعكس عمى حالتي.. ليمحظ نفسي منيا حران.. كقد بعىثت في األمؿ
مف حكلي عكدة ابتسامتي.. إال أني ظممت منشغالن عنيـ بتأمؿ خطكط تمؾ 
الجدراف التي أضحت تمتد إلى خارج تمؾ الزنزانة.. أتابعيا ألجدني أسير 

في الشكارع.. عمى  ان في خطكطيا حتى خارج جدرانيا.. ألرل أناس
كائنات ال يراىا غيرم. كدكما رل لمقاىي.. يذىبكف إلى المساجد.. كأا

عما  أضحؾ مف أشكاليا كحركاتيا.. كأصكاتيا. يسألني مف في الزنزانة
إلى الجدراف.. منشغالن بتتبع تمؾ المناظر المتجددة..  يضحكني؟. فأشير

 نيار عمي صفعان.. بالكاد خمصني الذيفيكميا أمسؾ أحدىـ بتالبيبي كأ
ؿ.. ميددان: "إياؾ كتصرفات اليب إليَّ حكلي منو.. ميزت صراخو كىك يشير 

. ظؿ صدل كمماتو يتردد.. كظؿ ألياـ "كما يتييأ لؾ.. ستقكدنا لمجنكف



يالحظني.. ميددا.. ألعكد مف تمؾ الحيطاف كما تشكمو.. ككمما دعتني 
 أسمعو ينيرني ميددان.   

اليـك حيف أتذكر زمرة المحققيف.. كتأكيدىـ انتمائي لمحزب االشتراكي.. 
يمان ي بالمبادئ االشتراكية.. كقد سعكا لمعرفة أسماء أقاربي .. كا 

ف اكيف مساكنيـ. ألعرؼ بعد خركجي بأأصدقائي.. زمالئي.. مينيـ.. عن
يـ.. كاستجكب بعضيـ.. ليعرفكا كؿ مف ذكرت أسماؤىـ قد فيتشت منازل

يمدىـ  تي باآلخريف.. بحثا عمايـ بي.. كالمزيد عف أنشطتي كعالقتصم
ي مف معمكمات ضدم. كما زاد دىشتي.. أنيـ كانكا يعرفكف ما أثناء اعتقال

كنت أقرأ مف كتب. األماكف التي زرتيا.. كمف التقيت بيـ.. إال أنيـ 
سألكني عف أسماء ال أعرفيا.. كأسماء أعرفيا.. كلـ يسألكني عنؾ قط.. أك 

نا معان. كزياراتي معؾ إلى ساحؿ "جكلد يذكركا رفقتي لؾ.. أك عف تحركات
كساحؿ أبيف.. ك"حقَّات".. سينما أركل.. كبقية األماكف التي كنت  ر"مك 

حاكؿ ازاحة ظنكني.. كتساؤالتي تتكاثر.. ت أثناء ذلؾ إعرفتني عمييا. كن
  .؟!ؾلماذا يسألكني عمى كؿ صغيرة ككبيرة.. كلـ يسألكني عن

المحققكف يعممكف كؿ شيء ككأنيـ كانكا يرافقكننا.. إال تمؾ األكقات  كاف
بمفردم.. كانكا يجيمكنيا.. ككانكا يمحكف ليا األماكف التي كنت أذىب ك 

بأسئمتيـ عمى معرفتيا.. خجمت أف أحدثيـ بأني كنت أذىب كحيدا في تمؾ 
التكاىي. بعد في البحارة بار أك  في حي كريتر إلى مشرب السالـ   يالميال

 لياؿو  ؿكقت ضقت بإصرارىـ.. كأخذت أحكي ليـ بإسياب ممؿ عف أك 



يـك  كصفو ترددت فييا عمى تمؾ المشارب.. لكنيـ لـ يقتنعكا. ما زاد حيرتي
عدم عمى كدعنا عدف باتجاه "تعز" أظيركا معرفتيـ بالتفصيؿ: رقـ مق

لكاف كنكع المالبس التي كنت أرتدييا.. كبعض ما الحافمة التي أقمتنا.. كأ
أننا كنا في  تفكىت بو إلى مف حكلي أثناء الطريؽ.. لكنيـ لـ يذكركؾ رغـ

ف فينة كأخرل عمى كتؼ اآلخر مقعديف متجاكريف.. كيضع كؿ منا رأسو بي
 . مثؿ كؿ المحبيف

ليتأكد لي بأنؾ مف كشيًت بي.. كبعد خركجي أمسيت أرل كؿ مف حكلي 
عسس يتربصكف بي.. عيكنيـ تراقبني. كأصابعيـ تدٌبج التقارير عف 

شتو كأعيشو مف جراء ذلؾ تحركاتي.. قد ال تعمميف مقدار الرعب الذم ع
.. فمـ أعد أثؽ بأحد.. كال أجالس أحدان.. كال أفضؿ االختالط  حتى اليـك
بالناس. حتى أني انعزلت الناس ألعيش دكف أصدقاء.. تصاحبني تمؾ 
األياـ التي عشتيا بيف رعب التحقيقات. كتمؾ العبارة التي كانكا يرددكنيا 

قشعيف جحرؾ" ألتساءؿ: مف يقصدكف عمي "ال تيخفي عنا شيئان.. قد البنات 
 بالبنات.. فمـ يكف معي مف أحد غيرؾ.

فال تمكمي قسكتي كقد رأيتؾ فجأة أماـ بابي بعد خركجي مف سجف سنة 
كنصؼ.. نظرت إليؾ مرعكبان.. نظرة الضحية لمجالد.. كمع رؤيتؾ 

 أمامي.. كقفت متسائالن: كيؼ استدلًت عمى عنكاف سكني؟. كأسئمة أخرل
لحظة  فكيؼ كنًت تريديف أف أستقبمؾ.. نفسي. ت صراعان فير ادأكثيرة 

كنت ميزكما مف داخمي.. أصارع ناران تستعر بي.. تدعكني لالنتقاـ.. 



لـ أعد أراؾ البندرية التي تخمص منؾ. أف ادخالؾ ك ىممت تمؾ المحظات 
يسعى إلى مكتي.. كال أعرؼ كيؼ تمالكت نفسي..  ان .. بؿ كائنأحببت

رب منؾ.. سرت.. ألجدؾ  لحظة ضعفي.. خرجت أى كانتصرت عمى
ثرم حتى أطرؼ المدينة.. كحيف جمست جكارم عمى تمؾ تجديف في 

الصخرة عرفت بأنؾ قدرم.. أستمرت نفسي تنازعني باالنتقاـ.. سألتؾ عمؾ 
تدركيف بأني في تمؾ المحظات لـ أعد أنا.. ككـ تنفست الصعداء حيف 

عدة ككأنؾ أحسست بنارو تصطمي رأيتؾ فجأة تنيضيف.. تسيريف مبت
غير أصكات المحققيف  ئان بداخمي.. كتسأليني عف المفافة.. لـ أكف أرل شي

 حتى كجيؾ الذم أحببتو لـ أعد أراه.تالحقني. 

مو في آخر لقاء بيننا.. كلـ أكف قادران عمى أكتب إليؾ ردم الذم لـ أق
 فضيمة العتاب.. فقط كنت أريد الفرار منؾ".
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 عاتبتو عمى تيربو مف لقياىا:  ؿ لقاء بسقكةي أك ف

تترؾ بابؾ مكاربا  يؾ بأني سآتي إليؾ مع المغيب.. حتىأكتب إل -
في كؿ  لكنني أ جدهكقمبي يخفؽ..  عادة.. كعند كصكلي أقؼ أماـ بابؾكال

كالمسحكبة عمى كجييا.. أعاكد  مرة مغمؽ.. أشعر بحسرة.. انصرؼ



ترد.. أتعجب فذلؾ ليس مف شيمؾ.. كلـ يسبؽ الكتابة إليؾ ليالن معاتبة فال 
 أف تيربت مني ىكذا!.

: ىؿ حصؿ مني غاضبة تردؼ.. دكف أف يتفكهيحتضنيا لصمتت دامعة.. 
.يء.. أـ أنني أخطأت حيف شككت لؾ آالمي!ش  . لف أضايقؾ بعد اليـك

 يا.. كقد كضع فمو عمى أذنيا ييامسيا:زاد مف احتضان

 سأصارحؾ بالحقيقة. -

يزيد مف تممس كجيو كقمبيا يخفؽ .. بينما كاصؿ صمتو لرىة صمت لب
 :ان قكيان عمييا.. ردت مضطربةحتى تككف لمفاجأتو كقعك حيرتيا 

 لف أزعؿ منؾ. صارحني كميما كاف ما ستقكلو مر -

 باحثان عف عمؿ. ـ الماضية أخرج كنت خالؿ األيا -

 !.باحثان عف عمؿ تخرجأخيران  -

 كجدت عمؿ. كقد -

 .. ىاه كماذا بعد؟ما أسمعصدؽ ال أ -

 ال شيء.. فقط أعكد متأخران. -

 لماذا لـ تخبرني بذلؾ؟ -



كتشؼ أردت أال أخبرؾ إال بعد أككف قد نجحت.. كنت أخرج باكران.. ال -
 عشقت التجكاؿ.  تعبت في البحث حتى.. أف معظـ النسا بدكف عمؿ

بيف  ارغ بعريي.. تتمفي دالؿ يديياأخذت تقبؿ صدره بنيـ.. ثـ تضربو ب
 الدمكع كالضحؾ: 

كنت أتردد حيف القد تجاكز أيامؾ الصعبة.. مف اليـك لف أخاؼ عميؾ..  -
لتيربؾ. أبحث عف سبب  تاحني شعكر بالحيرة كالضياع..اجعمى بابؾ 

ف عانيت.. تحمؿ . ال  ؾخركجلتفاجئني. سعيدة ل مف عزلتؾ.. حتى كا 
ى لجمكسي بمشاقرم عمى تعرؼ مقدار ما عانيتو أنا في األياـ األكل

 الرصيؼ. 

كاصؿ بصكت حنكف: يستمعيا تحدثو بعطؼ ككأنيا تمارس أمكمة ما.. لت
 اتحمؿ حرماني منؾ.. كالقناعة بالقميؿ مف لياؿ نقضييمف اليـك عميَّ أف أ

 معان. 

شعر بصدؽ مشاعرىا.. سائالن نفسو: ىؿ أنا بحاجة إلى كؿ ىذا منيا. ثـ 
 يسأليا:

 ان!.نان آخر إنسا أشعر بأني -

.. اسمعؾبأف عاطفة مختمفة تغشاني كأنا  لؾ اآلف ال تصدؽ إف قمت -
ىؿ لـ أشعر بيا تجاه أخكتي أك زكجي. فيؿ تحس بما أحس.. عاطفة 
أطمب منؾ العكدة . ال بما أشعر بو كأنت قد بدأت تتممس الطريؽ؟ تشعر



كمف  صكتؾمف  أشعر.. لكني ألني ال أعرؼ عف ماضيؾ إال القميؿ
 .وصنعرغـ كبر سنؾ.. كترل بكارة ما ت تشؼ األشياء مف حكلويك

غشتو سعادة كىي تعبر عف فخرىا بو.. تتمنى أف تراه في عممو الجديد.. 
 ثـ صمتت لبعض الكقت ليتحدث بصكت منكسر:

 قد أترؾ العمؿ. -

 تترؾ العمؿ! -

 حيف عمـ صاحبي عاتبني. -

 العتاب؟  كعالـى  -

. كلك أخبرتو قبؿ.. لكفر ؿ بو ال يناسب سنيف العمؿ الذم أشتغقاؿ بأ -
 .ان مناسب لي عمالن 

 لكف ما العمؿ الذم تعمؿ بو؟. -

 ؿ الطمبات.يصلتك دراجة نارية عمى  -

السنينة.. كعصر.. إلى .. كتذىب بي ؾني خمفدراجة نارية!. ىؿ ستحمم -
 ؟....كقرية بيت بكس

 .تحت أمرؾ -

. بيل األماكف التي أحبيا قبؿ أف يفتؾ أر ك  -  الكـر



صمت شنكؽ كىك الذم كاف يظف بأنو قد أبعدىا بأخباره عف التفكير في  
. تحاضنا في صمت..  أالميا.. بينما ىي أدركت خطأىا بذكرىا لمكـر

ـ شدة اآلالتخفي عميو كانت يعرؼ بأنيا  يعاتب نفسو لصمتو المفاجئ.. كال
 ألو:صكتيا مبتعدة تسب لتعكد مزؽ أحشاءىا بيف كقت كآخر.التي ت

عمؿ ىي الطمبات التي ت ا.. كال مىي الدراجة تمؾلكف لـ تخبرني أيف  -
 .يمياكصعمى ت

 صاحب العمؿ.ل أسممو مع نياية النيارالدراجة  -

قكارير كعممي ىك تكصيؿ : بصكت مرتبؾ ثـ أردؼ ..صمت بعض الكقت
 .عرقي

 عرقي!.  -

أدركت أف  ف. اآللـ أتكقع منؾ ىذه المجازفة.صمتت لمحظات ثـ كاصمت: 
 حؽ.صاحبؾ معو 

 !ي لـ أجد أم عمؿ آخرنلكن -

 : ثـ قالت األمر في رأسيا.. تقمب

ديد.. كمتى ما تكفر عمؿ آخر اترؾ بالحذر الش التـز عاد قمقي عميؾ.. -
 .ذلؾ

 سأليا: فكر شنكؽ أف يذىب بالحديث بعيدان.. 



 .ىؿ تسمعيف مف الشريفة عما يدكر؟ -

 لـ أفيـ. -

نقاط  ت عكدة كثير مفحظال بيف أحياء المدينة القميمة تيمف خالؿ تنقال -
مكاجيات كما سمعت الناس يتحدثكف عف .. في الشكارع كاألحياءالمسمحيف 

 . كشيكة بيف صالح كالحكثة

قد حكؿ جامع الصالح إلى مخزف عفاش أف تتحدث  ياسمعت ..إالَّ  -
حكاـ  ىدفيـ إكتقكؿ بأف أنصار اهلل لألسمحة.. كأف السبعيف ثكنة لعسكرة..

 .تمؾ األماكفقبضتيـ عمى 

 .المسمحكف في كؿ مكاف -

يقطفكه كيؼ كما "حاف قطؼ رأس عفاش اآلف". لكني ال أفيـ تردد دك  -
 .كىكا يعمؿ معيـ!

ف كانكا متحالفيف خفي بينيـىك صراع  - خركج بداية يذكرني بكىذا .. كا 
..  الكضع... كقد أختمؼ كالمظاىرات العتصاماتل األحزاب كالناس اليـك

 مف الجيشخرجكا ضد عفاش.. ليرد عمييـ بتمكيف الحكثة الناس باألمس ف
. كاليـك أشعر ببداية كارثة.. الكؿ يتحفز.. الكؿ يستعد. .كمفاصؿ الدكلة
 كالضحية الناس.

يذا ب ال تتحدث.. أرجكؾ فإنيـ سيختطفكؾ ىذا كالـ إف سمعو أحدىـ -
 ـ.ألم كاف.. فأنت تعرؼ بطشيـ كطغياني



ف أتفقكا أيضان نحف ياسقكة ما يدكر يحزنني - .. فإف اختمفكا فعمى دمائنا.. كا 
 مف ندفع الثمف.
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ف تأكد .. اآللكؿ ذلؾ القسكة مالن احيظؿ .. لـ أكف أتكقع أف سمط" يالقمبؾ ال
فتشير عميَّ أشكك لؾ حالتي بؾ..  كنت قد أمتني.. استنجدلي لماذا 

مبي. كعميؾ قبؿ اف تتيمني أف تديف نفسؾ.. قسكتؾ.. لقد أدمت رسالتؾ ق
كلكي تفيمني.. سأفشي بما ال تعرفو عني.. قد أككف ابنة ظركؼ قاىرة 
دفعتني ألككف كما بدكت لؾ. تعرؼ منذ كنا معان بأني قدمت ىاربة مف 
عدف.. ألجد نفسي كحيدة في صنعاء.. كتعرؼ ماذا يعني أف تعيش فتاة 

ة غريبة عنيا.. كسط مجتمع كؿ ي بيئفي العشريف دكف أىؿ أك عائؿ ف
 و حريـ خانعات.نسائ

ما ال تعرفو عني.. فحيف التقيتي بؾ لؾ  أحؾً س كلتعرؼ ما ال تعرفو عني..
.. فبعد أف أكممت ما يزيد عف سنتيف مف عدفكاف قد مضى عمى فرارم 

ة  تمبي كاف قدرم أف أىرب إلى صنعاء. بمعدؿ مرتفع.. 9َ:ُالثانكية عاـ 
رسمي الذم كاف في زيارة لعدف ضمف كفد  بو أحد أقارب كالدم لكعد كعد

لسمطات الشماؿ.. كقد عرج لمسالـ عمى كالدم.. الذم حدثو عني كعف 
تفكقي.. ضمف حديث حكؿ أحكاؿ األسرة.. حينيا كعد قريب كالدم بتكفير 

منحة لي لدراسة الطب خارج اليمف عمى نفقة سمطات صنعاء.. شارطان 



انكية إلى صنعاء. كاف ىذا القريب مف كبار ضباط أمف الكصكؿ بعد الث
 صنعاء.

بعد إعالف النتائج.. كحصكلي عمى ذلؾ المعدؿ المرتفع.. ذكَّرت كالدم 
بذلؾ الكعد.. كألسابيع حاكؿ الحصكؿ مف األجيزة األمنية عمى إذف 

ف ظممت أحمـ بدراسة بسفرم.. لكنيـ رفضكا ذلؾ.. حينيا  رضخت لكاقعي كا 
.. إلى ذلؾ الصباح حيف سمعت إحدل جاراتنا تتحدث اليمف الطب خارج

الفكرة  سارعت بطرحك  .. تجدد األمؿ لدمحكؿ ىركب كلدىا إلى صنعاء
 عمى كالدم الذم بييت زاجران لي: لكنؾ بنت.. أجننًت!. 

ظممت أفكر  لكننيلـ أيأس.. أستعنت بأمي التي رفضت ىي األخرل.. 
منطقة  .. كأنو مفف يريد تيريبوعف ميرب ينقؿ مسمعت كأبحث.. حتى 

كبالفعؿ رجالية..  التنكر بمالبس طرأت لي فكرة "المسيمير" الحدكدية..
كأحكمت شد الككفي عمى رأسي.. كدخمت بغتو .. لبست مالبس أحد أخكتي

عمى كالدم الذم لـ يميز ما يدكر.. كبدأ مرتبكان ليذا الكافد الغريب.. لتيرع 
يمتي.. ظممت ألح عمييما.. حتى كافقا عمى أمي التي سريعان ما كشفت ح

جران .. كفي اليـك المكعكد خرجت ككالدم فبالحذرني ايكصي مضض كىما
في بيتنا يعمـ بما يدكر خكؼ كصكؿ  باتجاه حكطة لحج.. لـ يكف أحد

الخبر ألجيزة األمف.. عدا أمي التي مألت كيسان بالطعاـ كالمالبس كممؼ 
ف.. كدَّعتني دامعة كاتمة لصكتيا.. كاف يضـ جميع كثائقي.. كلفافة قط

أبي بطكؿ الطريؽ يتأممني.. ثـ يكرر نصائحو بضركرة أف أبدك طكاؿ 



الطريؽ فتى شاحط.. كمف الحكطة ركبنا إلى المسيمير.. كىناؾ التقينا 
سـ "كماؿ" ليعكد أبي كحيدان يكتـ سره لو نفسي بإ بالميرب.. الذم قدمت

ؾ تحرؾ بنا بسيارة متدىكرة كعمييا سبعة مف أماـ أكالده كصحبو.. كمف ىنا
الشباب كنت الفتاة الكحيدة بينيـ عمى طريؽ ترابية كعرة.. حتى كنا بيف 
جباؿ قاحمة.. كمف ىناؾ كاف عمينا اجتياز المناطؽ الحدكدية ليالن سرنا 

ست ساعات س.. عبر جباؿ تتسامؽ بعتمتيا.. راجميف بعد غركب الشم
في أكؿ الساعات تقدمنا عبر طريؽ ال تراىا إال  نسير كسط بركدة قارسة..

أقدامنا.. يحظر عمى الجميع إشعاؿ إم ضكء أك تدخيف السجائر.. أك 
إصدار أم صكت.. فقط السير في طابكر خكؼ السقكط في الجركؼ 

فجر سيشرؽ عمى تمؾ المسالؾ.. السحيقة.. سرنا كثيران حتى ظننت بأف ال 
سنا.. ك كال زالت النجـك معمقة فكؽ رؤ  أمرنا بالتكقؼلكف الميرب فجأة 

مى يعرؼ مكقعو.. كلـ يمر كقت حتى بسط الفجر غاللتو ع ان ليدخمنا كيف
بعض الكقت بداخؿ ذلؾ الكيؼ.. يحذرنا  تمؾ التضاريس المكحشة.. ىجعنا

 مف أم ظيكر حتى يتأكد. 

جمت ببصرم إلى جباؿ خمفنا ممتحمة ببعضيا.. لـ أصدؽ بأنا عبرناىا 
تنتظرنا أشد كعكرة كتالحـ..  الظالـ الحالؾ.. كمف أمامنا جباؿ كسط ذلؾ

ككة كمرتفعات متتالية.. فضمت أف ظير فييا أثر لحياة.. أشجار مشال ي
لجـ خكفي ببعض كسر الخبز.. أتفقد محتكل حقيبتي: ممؼ شياداتي.. أ

 ان سكيف.. مراىـ.. قميؿ مف المالبس.. قاركرة ماء.. خبز جاؼ. بمعت قرص



ؼ اآلالـ كانت أمي قد كضعتو إلى جكار شاش كقطف ىامسة القطف لتخفي
 ألم دـ.. عرفت مغزل كمماتيا. 

بصكت ممؤه  الكقت.. أرتفع صكت الميرب يحدثنا بعد استراحة لبعض
عبكر الحدكد.. كقد أصبحتـ اآلف في الشطر في الحبكر: لقد نجحتـ 

جباؿ متجيمة الشمالي. خفؽ قمبي طربان.. كجثمت أرضان أمسح دمكعي.. 
خمفنا.. أفؽ تمأله جباؿ أخرل أمامنا.. منحدرات سحيقة  تنتظرنا.. مجارم 
سيكؿ غائرة.. أتساءؿ: مف أيف عبرنا ككيؼ كصمنا ىذا المكاف؟. حاكلت 

.. افزعتني دماء عمى ساقي.. مددت أصبعي يفتتحريؾ ساقيَّ المتخشب
سحبت  .. تذكرت كممات أمي حكؿ  كظائؼ القطف. اناألعرؼ مصدرى

بصعكبة خمؼ صخرة.. كعدت كقد اطمأننت ألتسمى بقرقشة كسر خبز 
جافة.. متشاغمة بمتابعة طيكر عالية.. تحمؽ بشكؿ لكلبي تحت قبة 

السماء.. لؼ الصمت حضكرىـ. بينما كقؼ الميرب مشيران نحك الغرب: 
تمؾ ىي بالد ماكية.. سأمضي بكـ حتى أكلى قراىا كبعدىا ستجدكف 

ف.. منيا يسمؾ كؿ إلى كجيتو.. لكف عميكـ بالحذر فيناؾ أنفسكـ في أما
ي تمؾ القرل بعض المتطفميف.. منيـ مف يعمؿ فيتكاثر المتربصكف.. ف

 ألجيزة عدف كمنيـ ألجيزة صنعاء.

 ان انشغمت لحظتيا بالبحث عف تمؾ الحدكد الفاصمة.. فمـ أجد ما يميز شطر 
رات متتابعة .. أشجار عف آخر.. جباؿ متالحمة.. كدياف متداخمة.. منحد

ككانت األرض ىي األرض إال أف  مشككة ىي نفسيا في كؿ اتجاه.



نساف يسعى دكمان ليشطر كجيو ليشقى. عدت أفكر في نفسي.. كقد اإل
رأيتني عالقة في تمؾ البالد.. سألتو: كيؼ أصؿ إلى صنعاء؟. كقبؿ أف 

 يجيب تقافزت أصكاتيـ.. الكؿ كجيتو صنعاء.

يرمقني بنظرات متتالية.. تأممتو أكثر.. بدت نظراتو  شاب مف بينيـ ظؿ
خجمى. بعد أف كدعنا ذلؾ الميرب.. كقد ذكرنا أف نياتؼ أىالينا بعد إيجاد 
أكؿ ىاتؼ.. لنطمئنيـ  عمى سالمتنا.. ثـ ال أعرؼ كيؼ أختفى.. بينما 
سرنا جماعة متكجسيف باتجاه أكؿ قرية.. لـ نعد نتجنب السكاف الذيف  

قمة يعاممكنا بشفقة مقدميف لنا الطعاـ كالماء.. كالبعض  نصادفيـ..
يتحاشكف االقتراب.. كظؿ ذلؾ الشاب يحرص أف يسير إلى جكارم.. حتى 

مضي إلى سأ ادخمنا مركز "ماكية" تمؾ القرية الكبيرة.. ليفاجئني ناصحان: أن
ف سألؾ أحد..   جيبيو بأني أخكؾ!اجكارؾ.. كا 

د مالحظتو انزعاجي: منذ أكؿ لحظة .. أردؼ بعيثو معيدتعجبت مف ح
رأيتؾ عرفت بأنؾ فتاة.. فال تقمقي لف أفشي سرؾ.. اعتبريني أخكؾ. 

"مقياية" تعج بالمسافريف.. كجدت "المقيكية" في كجدتني أتبعو.. ليأكم بي 
تعاممني بمطؼ.. كقد أسكنتني غرفة منفردة عمى سطح مقيايتيا. تيامسني 

اركؾ أحد غرفتؾ.. سألتيا عف أخي .. ال تقمقي أنت في أماف.. لف يش
فردت بأنو سيظؿ بيف المسافريف في األسفؿ.. قدمت لي فتة بالسمف 

حكلي عدة  تكجمست إليَّ بعض الكقت منبيرة مف حكايتي كقد تجمع
فتيات. قبؿ ىبكطيا نبيتني أف أغمؽ الباب جيدان.. لـ يمر كقت حتى 



مريبة.. كشيء ما  غشاني نـك عميؽ.. ال أعرؼ كيؼ صحكت عمى حركة
ت في حمـ أك كابكس.. فزعت كلـ أع ما يالمس جسمي.. كما لك كن

ظممة أم شيء.. لكني شعرت بمف يمتصؽ بي.. الط يدكر.. أك أميز كس
كقد نجح في خمع أسفؿ مالبسي.. نيضت فزعة أدفعو.. صارخة بذلؾ 

كأنا  ت أرتجؼ مرعكبة..الكائف الذم لـ أتبيف ما يككف.. انسحب.. بينما بقي
أسمعو: أسكتي أرجكؾ.. ال تخافي.. أسكتي سأخرج!. لـ يمض كقت حتى 
تسمؿ ضكء مف خارج الباب.. كجمبة أقداـ.. لتظير المقيكية رافعة فانكس 

ف لمحتو حتى في حالة يرثى ليا مف الخزم.. ما إ ااماـ كجو شاب بد
 رفعت صكتيا:

المخازم؟! كاف  .. كتجي منؾ ىذمياسبحاف اهلل عميؾ يافتاح!. ىك أنت -
 يستمع إلييا خانعان. ثـ رد بتمعثـ: 

 قد حدث.. حتى أسألييا.. أنا مخدكع!  ئان شييحدث  لـ -

أفيـ ما كاف يعني.. اقتربت مني تحتضنني: كيؼ يسخى قمبؾ تبيت  ال
بينية مسكينة. ظؿ يشرح ليا بكالـ لـ أعرؼ معناه.. ظننتو أخطأ في تحديد 

 أنو مخبكؿ في عقمو.  المكاف الذم كاف يقصده.. أك

أعرؼ كيؼ أرتب تفكيرم.. ىؿ ىي المقيكية مف خدعتني.. أـ أف  لـ
 .. تذكرت بأني نسيت إغالؽ الباب كما أكصتني.غير ذلؾ؟ األمر

ف يتبعنيا.. ثـ أغمقت بالخركج كمف ك سمعت صكتيا تأمر ذلؾ المخبكؿ
أبي  بالكحدة كالقير.. كصدل صكت تحتضنني. كنت أبكي لشعكرم  الباب



تيدئ مف خكفي.. تخبرني أف مف  "المقيكية""أنت بنت". ظمت يالحقني 
حاكؿ معي شاب ساذج. ثـ أطفأت السراج كنامت إلى جكارم حتى الفجر.. 

بعدىا أحسست بيا تنسحب بيدكء.. لتعكد بخبز ساخف مشبع بالسمف.. 
 مرددان اعتذاره:  فقاؿ ف رأيتو حتى تحفزت..ما إيتبعيا ذلؾ المعتدم.. 

 عتذر.. ىك مف خدعني! ا -

 ردت المقيكية تيدئ مف ركعي: 

 ان. لقد جاء معتذر  -

أختفى بعد أف أستمـ ثمف  ثـ أخذت تقبؿ كجيي كأردفت: الذم كاف رفيقؾ
 خديعتو.. لكف ىؿ ىك أخكؾ بحؽ!

 عندىا فيمت ما يدكر.. لـ أعمؽ بشيء.  

أجرة المبيت  في ذلؾ الصباح زدت مف تنكرم.. كدعتني كبناتيا رافضة أخذ
ب". ليكفر سيرافقؾ عبد الفتاح حتى يصؿ بؾ "إأك ثمف الطعاـ.. كقالت: 

لما كاف ما كاف.. الدنيا  رفيقؾعما أقترفو.. ال تقمقي ياًبنتي.. لكال خساسة 
 أماف.  

كنت كجمة كأنا إلى جكاره عمى سيارة امتألت ببائعي القات.. طكاؿ الطريؽ 
كصمنا "إب" تمؾ الجنة التي بيرتني  صامتة.. بدكره أحتـر رغبتي حتى

بكسكة جباليا ككديانيا.. كدعني بعد أف أجمسني عمى مقعد سيارة "بيجكت" 
متجية إلى صنعاء.. دافعان األجرة رغـ رفضي.. داسان القميؿ مف أغصاف 



أكدية  فالقات في حجرم.. مكصيان السائؽ بي خيران.. عبرت بنا تمؾ البيجك 
ؽ جباؿ عالية ألرل طبيعة لـ أتخيميا قط.. خضراء.. كصعدت تتمكل فك 

تمنيت  ان كقرل كمدن ان كألكثر مف أربع ساعات اجتازت بنا البيجكت أسكاق
. رغـ محاكالت السائؽ كمف حكلي رفة أسمائيا.. لـ أجرؤ سؤاؿ أحدمع

بالحديث إلي. كخالليا عبرت المدينة التي جمعتنا "ذمار".. كقد عدت 
 تيف. ألعمؿ فييا بعد أكثر مف سن

ندمت بعدىا ألني لـ أتحدث إلى فتاح.. أك أممي ناظرم مف كجيو.. لقد 
 عتداء عمي.. كىكان.. فيذا ىك الفتى الذم حاكؿ االكاف يحمؿ نبالن غريب

الذم مضى إلى جكارم بعد ذلؾ دكف أم ىمسة أك حركة.. شغمني  نفسو
بيف ؿ الطريؽ.. كنت أكد معرفة تفاصيؿ ما حصؿ بينو ك االتفكير بو طك 

ذلؾ األخ.. كماىي الصفقة؟. ككمما تذكرت ذلؾ المساء أتمنى أف تتكـر 
كية.. كالتقي بفتاح أزكر تمؾ المقيي األياـ  بالعكدة إلى ماكية.. ك عم

 ما حصؿ. كظمت الذكرل عالقة. كلـ أنسالسنكات مرت  ألشكره.. لكف
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  خصصت لي زكجتو غرفة ي قريب أبي في منزلو بصنعاء.. ك أستقبمن
مالبس عرفت بعد كقت بأنيا مف مالبس  ا الكبير.. كمنحتنيضمف منزليم

بناتيا.. في األياـ األكلى كنت أشعر باأللفة.. تدعكني لمساعدتيا في 
أعماؿ البيت.. فألبي كأجتيد.. منتظرة تحقيؽ ما كعد بو ذلؾ القريب.. 



. دكف مرت األياـ ألكتشؼ بأنني قد أمسيت خادمة ليـ.. كأف الجميع يأمر.
سبب  ي ذلؾ الكضع.. كلـ أعرؼأف أعرؼ كيؼ حكلتني تمؾ المرأة إل

. كما زاد .. ىؿ لسمرة بشرتي.. أـ لكحدتي؟لتكجو زكجتو تكاطئ قريب أبي
تناسى كعده ألبي في عدف.. كنت في حيرة مف مف قمقي أنو نسي أك 

أمرم.. كقد أضحيت سجينة.. انتصفت سنة مف اإلحباط.. ألتعرؼ عمى 
ف يتردد عميو.. أخبرني بأنو يعمؿ في جياز األمف الكطني.. كاف شاب كا

ذلؾ الشاب دمثا معي.. كدكما يسأؿ عف أحكالي.. شرحت لو بالتفصيؿ 
حالي.. ألتفاجأ بو يشجعني عمى اليرب مف ذلؾ البيت.. لـ أستكعب األمر 
منو كقد عرفت بأنو أحد أقاربو.. كال أريد أف أجد نفسي كقد خسرت البيت 

م ال أعرؼ غيره في ىذه المدينة.. لكنو أخذ يمح عمي كقد أخبرني بأنو الذ
بالدراسة..  كم إليو إذا ما ىربت.. كأنو  سيمحقنيآأستأجر لي سكنان صغيران 
ينتظرني.. في البداية تخكفت فأم سكف.. كأم  كما أف ىناؾ عمؿ بمرتب

كظيفة تمؾ؟. كنت أخشى أف يككف لو مآرب خسيسة كينكم استغالؿ 
كحدتي.. صارحتو بيكاجسي.. ليزرع فيَّ األماف بكممات قميمة.. كبعد 

مريكي لدراسة المغة اإلنجميزية. ثـ ي فاجأني بأنو الحقني بالمعيد األىركب
كجيني ألككف عينان أرصد ما يدكر داخؿ المعيد.. مركزا عمى بعض 

قد  ان تبان ثابتن الطالب كاألساتذة.. كأف أرفع إليو بتقارير متكالية.. مبشران بأف را
ريصد لي نظير ما أقـك بو. كنت دكمان أتساءؿ حكؿ ىدؼ ذلؾ الشاب مف 

لي شابان خارؽ القدرات..  دات.. فال أجد إجابة.. بؿ أنو بداكؿ تمؾ المساع
أكاصؿ تحصيمي في سكف يخصني..  كأمسيتصاحب أخالؽ عالية.. 



ف كاف في غير المجاؿ كالمكاف الذم كنت أطمح ل و.. لكنني المعرفي كا 
أحببت دراستي كتفكقت فييا.. كأيضان أصبح لي مرتب شيرم ثابت. كما 

كاف يحيرني أف كؿ ذلؾ كاف فكؽ قدرات عسكرم.. لكف حيرتي لـ 
 تستمر.. فبعد سنكات عرفت السر.

مريكي.. سيجمت لمدراسة في جامعة بالمعيد األبعد سنة مف الحاقي 
ألعرؼ بأف نقمي إلى الجامعة صنعاء.. كمية الطب قسـ العمـك الصحية.. 

إال لمتابعة بعض الطالب كاألساتذة.. كما دراستي إال غطاء لـ يكف 
لنشاطي.. كلـ أكمؿ السنة في الجامعة حتى نيقمت مرة أخرل لمعمؿ 

كمترجمة في منظمة أكربية تعمؿ في مجاؿ رعاية األمكمة كالطفكلة.. 
تمؾ داخؿ أنشطة ما يدكر مف  تقارير عما ككانت ميمتي السرية رفع

المنظمة. كمتابعة العامميف فييا.. بعد انتقالي إلى تمؾ المنظمة بأشير 
كضعؾ القدر في طريقي.. ظننتؾ في بداية األمر "حربي" كما ىك 
ليس لؾ  ومصطمح رجاؿ األمف الكطني.. لكني مع مركر الكقت عرفت بأن

لظركؼ  أعرفؾ بما لـ تعرفو عني. لتعرؼ بأنا نتاجبأم شيء. ك  عالقة
ا كجدنا أنفسنا في سياؽ حياة فرضت عمينا.. كقد ال يككف لنا يد فييا.. لكنَّ 

ال مفر مف أف نعيشيا.. فبعد كؿ ذلؾ كجدت نفسي مسيرة.. كانت كؿ 
خطكة تقكد لمخطكة التي تمييا. كدكما كنت تحت رقابة غير ممحكظة.. كما 

عض ىي عمى غيرم.. عرفتيا مف خالؿ تكجيياتيـ حيف يذكركف ب
تي ضمف سياؽ أكامرىـ.. ألدرؾ بأني دكمان تحت اتصرفاتي كعالق

المجير..  ما كاف يدفعني ألحرص عمى مزيد مف الدقة كالمصداقية.. كقد 



دأبت عمى ذلؾ.. إال معؾ حيف كنت أتعمد تدكيف عمكميات تصرفاتؾ.. 
كبما ال يضر بؾ.. كما كنت عمى الدكاـ أصفؾ بالساذج كالعشكائي.. 

يدينؾ.. مركزة حيف آتي عمى ًذكرؾ أف يككف ذلؾ ضمف  متجنبة ما
المجمكع.. مثؿ خرجنا إلى قرية كذا ككاف السائؽ فالف.. كالتقينا في 

اجتماع لممنظمة كتحدث فالف كفالف ككاف السائؽ فالف ىك مف أقمنا. دكف 
ذكر لتمؾ المبادئ التي كنت دكمان ما تتشدؽ بيا.. مثؿ المبادئ 

 لحادية.ماركس كماك.. كتباىيؾ بميكلؾ اإل ؿاالشتراكية.. كأقكا
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طمب السماح لي بزيارة أسرتي في عدف.. فكجئت بأنيـ بكحيف تقدمت إلييـ 
اقترحكا عميَّ اقناعؾ بمرافقتي.. كبعد أف كافقت عمى مرافقتي أبمغتيـ.. 
ليكفركا لي كثائؽ ثبكتية جديدة باسـ جديد كتاريخ ميالد كمكطف ميالد 

مطمكبيف لؾ عدت عدف كامرأة شمالية.. حتى أتجاكز قكائـ الجديد.. كبذ
ة ضمنيـ.. ككني خرجت بطريقة غير ير عند نقاط الدخكؿ حيث اسـ البند

قانكنية. كيجكز أنؾ الحظت حيف دفعت بؾ لمتقدـ أماـ ضابط تأشيرة 
الدخكؿ.. كقد تمكأت عائدة إلى الخمؼ كمف تبحث عف شيء فقدتو.. حتى 

حديث.. نجحتي اليفحص المكظؼ ىكيتي كقد يبادلني  حيف بذلؾ ال تعرؼ
كادت تخرج لشدة  مزكرة.. لحظتيا كنت أكتـ صرخةفي العبكر بكثائقي ال
 فرحتي بانتصارم. 



 بعد عشرة أياـ مف كصكلنا سحبتني كالدتي جانبان تيامسني ىمعة:

 عميَّؾ بالرحيؿ قبؿ أف يصمكا إليؾ! -

 سألتيا كقد ترقرقت دمكع عينييا:  

 .ىؿ عرفكا بكصكلي؟ -

ليا: مف أسيىزت رأسيا باإليجاب ماسحة دمعاتيا لتحتضنني.  أردفت  
 يككف قد كشى بي؟.

 أنت تعرفيف أكثر مني.. أف عيكنيـ في كؿ مكاف.. حتى في بيتنا! -

لتضج دمكعيا أكثر.. أيان كاف مف أبمغ عف كصكلي.. فقد عذرتو في نفس 
ر كجكدم مف خارج بيتنا. كنت الكقت.. فيـ لف يعتقكه لك كصميـ خب

ىك ممنكنة.. ككنو تركنا عشرة أياـ.. ثـ أنني عمى ثقة بأف مف أبمغ عني.. 
 نفسو مف أكحى لمكالدة بإنذارم. 

رتبت مع كالدتي أف أخرج خمسة مف المنزؿ دكف أف يشعر بي أحد. أتذكر 
بأنؾ فكجئت حيف قدمت إلى غرفتؾ حيث تنزؿ كبصحبتي حقائبي.. 

 ىامستؾ: 

 التفت إليَّ بيف مصدؽ كمكذب.. تظف بأنني أمازحؾ: .سنرحؿ فجران! -

 لـ تخبريني بأنا سنقضي شيران.أ -

 جد جديد.. سأخبرؾ ال قحان.  -



 الفجر.. الفجر!.  -

رجكتؾ اليدكء.. بدكرؾ الحظت عمى مالمحي الجدية.. قضينا بقية ليمتنا 
 ؾمقيس.. أجـز بأناألخيرة في أحضاف بعض.. ككانت ألذ ليمة في  فندؽ ب

. كأتذكر بأف الحافمة تحركت بنا بعيد الفجر.. ِِّبذرت نطفتؾ في غرفة 
حج.. كمنيا إلى "كرش".. كنت منتعشة.. لتخرج مف "الشيخ عثماف" باتجاه ل

احتماؿ أف يمقكا القبض ىناؾ  ف ك"الشريجة". لـ أخبرؾ بأنا في خطر.. كأ
أخفي خكفي  كنت غ  عني..كارد في أم لحظة.. كأف ىناؾ مف أبم عميَّ 

بمداعبتؾ.. كلممرة الثانية نجحت تمؾ األكراؽ المزكرة.. كاالسـ المزكر 
بخداعيـ.. كمف جديد تمنيت لك أصرخ ألطرد الخكؼ الذم أقمقني طكاؿ 

الطريؽ. نيضت ألرقص في ممر الحافمة كقد أصبحنا في أراضي 
كلنا كقد الشماؿ.. أتسعت عيناؾ ثـ غطيت كجيؾ بكفيؾ خجال ممف ح

رفعكا أكفيـ بالتصفيؽ. حيف عدت إلى مقعدم قبمتؾ.. ثـ أخذت أىامسؾ 
بأننا تجاكزنا عنؽ الزجاجة. لتنظر إلي بنظرات متسائمة.. لكنني فضمت أف 
أحتفظ بسرم.. ثـ رفعت صكتي أغني لمحمد سعد عبداهلل كمف في الحافمة 

 يرددكف بعدم بصكت جماعي.

غادرتنا أنيـ كقبؿ م قدتيا.. كأخبرؾذلؾ ألستعيد سعادة فأحكي لؾ  
الصغيرة قبؿ الكبيرة مف تحركاتؾ كأحاديثؾ..  صنعاء.. حثكني عمى رفع

كأسماء مف تمتقييـ.. لكف تقاريرم كما ذكرت لؾ سابقان ظمت في 
 العمكميات.



.. كانت إياؾ أمر آخر أحدثؾ بو.. تمؾ الكتب التي كنت أىديؾ
.. لماذا كانكا يشيركف عميَّ بذلؾ.. لكف  بتكجيياتيـ.. كال أعرؼ حتى اليـك

ما غفر لي أف ذلؾ أدل إلى زيادة معدالت قراءتؾ يكما بعد آخر.. كلـ 
يف أتساءؿ: ماذا كانكا .. كبعد ىذه السنان نيم ان تمر شيكر حتى رأيتؾ قارئ

 متابعو ما تقرأه ؟.  يريدكف مف

نفسي كال أبكح لؾ بما لـ تكف تعرفو.. كقد كضعتؾ في الصكرة ال ألبرم 
ألدينيا.. كأعمـ لك تيرؾ لي الخيار لما رفعت عنؾ أم تقرير.. كال عمى 

 غيرؾ.

ا عميؾ "قد البنات تمؾ الجممة التي ذكرت بأف المحققيف كانكا يرددكني
ياتؾ قد تعرؼ مف يقصدكف.. فكـ أخريات في حقشعيف جحرؾ". أنت 

 .مف تككف.. قد تجدىا بينيف!ع. كعميؾ أف تبحث لحقف الضرر بؾ؟أ

أحدثؾ بكؿ صدؽ.. كقد أقنعت نفسي بأف أفتح معؾ صفحة جديدة.. أف 
.. كأف تزيؿ فكرة أف أككف قدتتجاكز كؿ ما   أضريت بؾ يكمان.. ظننتو فيَّ

ف بدا  لؾ ذلؾ.  كا 

لكني أسألؾ: ىؿ كنت جادان في قتمي .. لقد قرأت ما كرد منؾ كلـ يكف لو 
نسانة ال تخصني.. أظنيا كذلؾ. تو ككأنؾ تتحدث عف إفي قمبي.. قرأكقع 

. السجف.. كأشعر بآالـ تعتصر قمبي. ثـ أتخيؿ حياتؾ بعد خركجؾ مف
أرجكؾ حدثني كيؼ عشت بعد ذلؾ.. ىؿ عشت حياتؾ بشكؿ طبيعي.. 



ىؿ تزكجت؟. ىيا أخبرني.. أمنحني بعض كلـ تؤثر عميؾ تمؾ الظركؼ. 
 صفحة جديدة".الراحة بسرد أيامؾ.. دعنا نفتح 

أكمؿ قرأتيا.. يفكر بأمر تمؾ المرأة كقد بدت عمى عكس رسائميا السابقة.. 
ف  كاضحة.. صادقة.. كاقعية.. يشعر بأنيا تعتذر لما ارتكبتو في حقو.. كا 

 لـ تعترؼ مباشرة.. فكر كثيران كقد دعتو بفتح صفحة جديدة. 

دعكتؾ لفتح أنا مع كتب: " جاءت رسالتؾ.. أكثر صدقان ككضكحان.. ك  
صفحة جديدة.. لكف.. شدني ما كرد في رسالتؾ حكؿ اعترافؾ بأنيـ مف 

كانكا يطمبكف منؾ مراقبتي.. أيضان طمبيـ أف تقنعيني  بمرافقتؾ إلى عدف.. 
. ألمر منيـ؟تزكيدم بتمؾ الكتب. كأسألؾ ىؿ عالقتنا كانت بابثـ باألمر 

سب دعكتؾ بفتح إجابة.. حتى نمًض بعدىا ح أيضان؟!. ىؿ أجد كحبؾ 
 صفحة جديدة.

بأف مف قابمتو في أخر لقاء.. لـ  ان في قتمؾ؟. لتعمميسألتني ىؿ كنت جاد 
كف أنا.. بؿ سجيف يخاؼ مف كؿ شيء.. كيخشى كؿ شيء.. شخص ي

 ثره...  إيشعر بالخديعة.. كحيف خرج ىاربان كنت تيركليف في 

مسكني.. سكنني  ؽ إلىأما حياتي بعد ذلؾ المقاء.. فبعد أف عرفت الطري
المؤشر بأنيـ في أثرم.. ككنت عمى يقيف بأنؾ  الخكؼ.. ككاف

تالحقينني.. فكرت باالنتحار حتى أقطع عمييـ الطريؽ.. ثـ حدثت نفسي 
إليو.. كبالفعؿ غادرت المدينة حالمان  ف أعكد إلى قريتي.. مكاف ال يصمكفأ

قايميـ نمضغ بمقاء مف تبقكا مف أصدقاء الطفكلة.. أف أجتمع بيـ في م



القات كنتسامر بعيدان عف عيكف العسس.. أزكر المعالمة.. تمؾ التي كانت 
تجمعنا بسيدنا األعكر في أطراؼ ساحة المسجد الكحيد. لكني لـ أجد القرية 

التي تركتيا يكمان.. مات معظـ مف كانكا في سف أبي.. كشاخ البقية.. 
األجر اليكمي في مزارع كأخكتي تفرقكا كلـ يعد منيـ إال كاحد.. يعمؿ ب

مىب . أصدقاء الطفكلة لـ يعكدكا كما كانكا.. ان اآلخريف.. تاركا أرض كالدنا صى
تزكج البعض منشغالن بيمـك األكالد.. كالبعض غادر القرية.. إال "قانح". 

و.. كلـ يكف قد تزكج.. كبذلؾ تبمذلؾ الذم ظؿ بعفكيتو ككأف السنكات لـ 
قي أشاركو مضغ القات جالسا كسائران.. فيك كجدت مف يشابيني.. دكما نمت

جده يمكؾ أغصانو في كؿ ف يعتبركف القات مادة غذائية.. فأمف القالئؿ الذي
كقت. لكف ما كاف يبيجني نثره لضحكاتو العفكية أينما حؿ. أسر إلي بأنو 
عضك في إحدل الخاليا السرية لمحزب االشتراكي.. كأنو ميكمؼ بتنشيطي 

نو شارحان لو خذالنيـ لي.. بعد أف كعدكني بأف يحمكني تنظيميا.. نفرت م
مف أم مالحقات أك اعتقاؿ.. كاف كعدىـ لي بعد خركجي مف سجني 

المكضكع.. أريد أف  و: إف أردت أف تستمر صداقتنا أنساألكؿ.. قمت ل
 أعيش بعيدان عنيـ. 

لـ يمؿ مف مالحقتي.. يدعكني لنتحاكر: لف أغصبؾ عمى شيء ال تريده.. 
 ف دعنا كما كنا أصدقاء.لك

.. انشغمت بعدىا بفالحة األرض مكقد تزكجت بشقيقتو الصغر  كجدت نفسي
ضافة غرفة عمكية إلى بيت أبي.. رزقت بطفمة.. ثـ بأخرل كلـ تمض  كا 



سنكات حتى كاف لي ثالث بنات ككلديف.. كامست أسرتي كؿ حياتي. 
. ما جعؿ قانح ."صالح"ك "البيض"خالؿ تمؾ السنكات تحققت الكحدة بيف 

منشرحان.. مرددان: ما تحقؽ يا "نسبي" العزيز ثمرة كفاح كالدؾ كنضاالتنا.. 
دـ كالدؾ لـ يسفؾ بدكف ثمف.. لؾ أف تفخر بأنؾ مف أسرة مناضمة.. كأنؾ 

 ابف الشييد.. كعميؾ أف تمضي في طريقو.

ادر.. تعكدت لـ أكف أحضر مقايؿ القرية.. كال مناسباتيـ إال في الن
يبي.. يأتي صديقي بقاتو نصعد سطح منزلي المطؿ ـ.. كتعكدكا تغتجنبي

عمى جباؿ الكادم.. تجالسنا أختو.. نمضغ القات كنرتشؼ فناجيف القيكة.. 
نتابع تمؾ السحب القادمة مف أسفؿ السماء.. كتمؾ الطيكر التي تسكف 
األجكاء لتشرب الريح.. أختمس النظر إلى أطفالنا كىـ يتالحقكف ىنا 

.. لـ أفكر بعدىا بمغادرة قريتي. ككاف قانح مف يزكدني بآخر كىناؾ
األخبار.. حكؿ خالفات السمطة.. عف خطط الحزب االشتراكي لمكاجية 

الكحدة.. ككاف يمكف لي الحياة تسمط صالح كتنمره عمى شركائو في تحقيؽ 
 كاف مبيجة.. كأرل الغد بعينيو كقمبو المشرؽ. إلى ذلؾ المساء الذم ظيرلأب
قانح بعد غياب أياـ.. ليحذرني مف حممة مالحقات ألعضاء الحزب  وفي

االشتراكي.. كأف الخالؼ الناشب بيف صالح كالبيض قد تطكر إلى 
قطيعة.. شرحت لو بأني في منأل عف الجميع.. كأف مف يتصارعكف ىميـ 
مصالحيـ كال يضعكف لمكطف أية قيمة.. ليؤكد لي بأني لدل جماعة صالح 

لحزب االشتراكي.. كأنني في خطر.. كأف مف يتكلكف عضك نشط في ا
 إال أسماء مدكنة لدييـ.  فالمالحقات ال يعرفك 



أختفى بعدىا قانح.. كأخذت أىكف األمر عمى نفسي.. كعمى زكجتي.. 
حتى حيف ترددت أخبار انفجار الكضع عسكريان بيف الحزب االشتراكي 

كرات عمراف.. ثـ امتدت بمكاجيات معس بقيادة البيض كقكات صالح.. بدايةن 
إلى معسكرات ذمار.. لتشمؿ بقية معسكرات الطرفيف في عرض البالد 

كان صنعاء لصالح.. كمف عدف أعمف يمجأ البيض إلى عدف تار لكطكليا. 
عالف عكدة جميكرية اليمف الديمقراطية الشعبية.  إ لغاء اتفاقية الكحدة.. كا 

صبحت كاألعمى في غياب تجمدت متمسكان ببقائي بيف أسرتي.. بعد أف أ
 بأنو التحؽ بصفكؼ مقاتمي االشتراكي. نا أخبارقانح.. لتصم

تصاعدت أخبار اتساع المعارؾ في أنحاء الجميكرية.. كمالحقات كاسعة 
حضر مف  ي ظممت صامدان.. حتى ذات مساء عندمالالشتراكييف.. لكنن

نفسي بيف  يقتادني إلى سجف إدارة أمف المحافظة.. لـ أكف كحيدان.. كجدت
العشرات ممف جيمعكا مف مديريات أخرل.. ألدرؾ بأف سطكة صالح قد 

ب. كلـ يكف ار و.. كأف المدف كاألرياؼ عميا الختغمبت عمى البيض كحزب
السجف الذم أكدعكنا فيو سجنان.. بؿ عدة غرؼ بسيطة لمحجز.. كلـ تكجو 

بمتابعة  ألم تحقيؽ.. كقد تناسكنا منشغميف كلـ يخضعكنالنا أم تيمة.. 
تطكرات الحرب التي عمت أرجاء الكطف.. لتنتيي بيركب البيض مف عدف 

إلى عيماف..  صالح.. ثـ عبر الميرة فاران إلى حضرمكت.. بعد دخكؿ قكات 
 كقيادات أخرل لمحزب االشتراكي فرت عبر البحر إلى "جيبكتي".



بعد أياـ مف انتصار صالح.. اجتمع بنا محافظ المحافظة الذم ىنأنا 
 يف.. مبشران لنا بصدكر أمر صالحباالنتصارات العظيمة كىزيمة االنفصالي

بإطالؽ سراحنا.. ناقالن تحياتو إلينا.. مختتمان كممتو بيتاؼ: الكحدة أك 
المكت.. الكحدة أك المكت. لنرددىا بعده ككأننا عمى خشبة مسرح نقـك 

 بأدكار ككميدية.

إال تمثيمية.. مؤكدان  يسرفاؽ السجف بأف إطالؽ سراحنا لىامسني أحد 
كصكؿ معمكمات مؤكدة بأف صالح أصدر أكامره بمصادرة مقرات الحزب 

في عمـك الكطف.. كتجميد أرصدتو.. كمالحقة عناصره.. ناصحان لي 
 ْ:بالتخفي عف عيكف العسس.. كعدـ العكدة إلى قريتي. ليصبح عاـ

 بمثابة عاـ النكبة لالشتراكية في اليمف.

ي.. كبقيت أتتبع األخبار ليصمني خبر استشياد صديقي لى قريتلـ أعد إ
بعدىا.. كتمؾ األخبار تتكاصؿ قانح في مكاجيات بالضالع. فقدت البكصمة 

شتداد المالحقات ألعضاء الحزب.. كنت أكد أف أصؿ ألعزم زكجتي عف ا
انت تأتي بمقتؿ شقيقيا.. أك أف أحمميا كأكالدىا كأىرب.. لكف األخبار ك

فتح أبكابيا. كمف لحظتيا قررت الفرار ألكلي سجكف عادت للتفيد بأف ال
كجيي شطر صنعاء.. كمف يكميا كحتى اليـك لـ أعد إلى قريتي.. كال 

عف أحكاؿ أسرتي.. فقط تركت ليـ بيتان يأككف إليو كقطعة شيئان أعرؼ 
متخفيان.. ال يستقر لي  أرض يفمحكنيا.. ألعيش متنقالن في أحياء صنعاء

 عممت في عدة ميف.ك كنني الخكؼ.. أف س حاؿ بعد



ما زاد حزني قراءة خبر استشيادؾ في عدف.. في أكثر مف صحيفة.. 
ليترسخ حزف ركحي.. كبذلؾ شعرت بصفحة مف حياتي تطكل.. كصفحة 
أخرل تبسط عمى المجيكؿ.. كىذا انا في تييي مستمر.. حتى أني حيف 

 أجالس نفسي ال أجد ذلؾ الكائف الذم كاف أنا.   

ف.. كأنا في معركة مع نفسي.. معركة العكدة لمكاجية تب إليؾ اآلأك
الحياة.. لنفض الخكؼ كاالنزكاء.. كتجاكز قيكد الماضي. صحيح لقد 

ف أيامي. كما متجاكزت اليـك الخمسيف.. لكف عميَّ أف أعيش ما تبقى لي 
يعيشيا غيرم.. أف أقاـك الخكؼ كأفتح نكافذ الغد.. كأف ال أدع الماضي 

 أف أعكد...".أريد دقة الناس.. اصممني.. أريد يكب
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مع صباح يـك قارس سمع شنكؽ أصكات انفجارات بعيدة.. لتتصاعد سحب 
بإجاه "الصافية" كسط  دخاف مف جيات متفرقة.. يقكد دراجتو في "الدائرم"

.. كسارع أصحاب كارعشالكعربات الحافالت ف. اختفت ناس مذعكري
ـ كأكشاكيـ. تسرب شنكؽ مع الفاريف عبر األزقة.. محالتي إلقفاؿالمحالت 

يدا أفرغت الشكارع التحرير.. ركيدا رك باب اليمف ثـ لتحممو دراجتو باتجاه 
كؽ مف قمة مف المتربصيف.. أقترب شن اختفى العابركف عدامف العربات.. ك 

 فييا شعر باألماف.. ىي المرة األكلى التي يركفأحياء المدينة العتيقة لي
ما أف كصؿ .. جة أسفؿ مدخؿ الدار الذم يسكنو صاعدان في ارتباؾاالدر 



حكؿ تمؾ االنفجارات..  التقط جيازه ليتأكد مما يتناقمو الناسغرفتو حتى 
فتح كال مكاقع تي .. فال معطمة خدمة النتفكجئ ب يبحث عف أخبار.. لكف

يريد التأكد مما يتناقمو الناس مف مكاجيات مسمحة كاف .. رسائؿ تصمو
 دكر بيف أنصار عفاش كمميشيات الحكثي.ت

.. قاؿ لو: صنعاء تمتيب الخركج أك التجكاؿ محذران لوليالن صاحبو زاره 
كاألحياء.. كأف المكاجيات عمى أشدىا بعد  في الشكارع  الدبابات تنتشر
نتشارىا في بقية أجزاء ي األحياء الجنكبية كالغربية.. كاف اندالعيا صباحان 
 أف الحكثة سيطركا عمى مسجد الصالح كميداف السبعيف..المدينة.. كيقاؿ 

 . ومنزلكقد اقتحمكا بيكت بعض أنصار عفاش.. كأنيـ في طريقيـ لتطكيؽ 

أدرؾ لحظتيا صدؽ ما كاف الناس يتحدثكف بو.. كأف تمؾ االنفجارات 
لـ يكف قصفان جكيان مف طيراف  كأعمدة الدخاف كارتجاج األرض تحت األقداـ

صنعاء مف جباؿ  التي تزحؼ عمىقكات "ىادم"  قصؼ مفأك . الجيراف
 .ة الكضعر ك خطمدركان .. شرقان  "نيـ"

ة في خكؼ.. كيتناقؿ الناس أخباران حكؿ اقتحاـ باتت صنعاء تمؾ الميم
عمى األحياء الجنكبية المميشيات لمعسكرات طكؽ العاصمة.. بعد سيطرتيا 

ليظير عفاش عمى قفرة.  األسكاؽك  الشكارع.. كأمست كمقار الدكلة لمعاصمة
الشعب لمثكرة عمى طغياف الحكثة.. مكجيا  شاشات الفضائيات داعيان 

نداءاتو لقادة المعسكرات كمكظفي مؤسسات الدكلة كمشايخ القبائؿ في 
 .. كتطيير البالد مف شركرىـ. البالد باالنقضاض عمييـعمـك 



صارىـ عمى حبار اليـك الثالث أكدت.. أف مسمحي الحكثي أحكمكا خلكف أ
ديسمبر مصرعو مع كعدد مف قادة حزبو  /ْـك يمنزؿ عفاش ليعمف في 

دب الذعر بيف السكاف.. كتمؾ العربات المسمحة تسيطر عمى كمناصريو.. ف
المياديف كالساحات.. كما نشطت المالحقات لمف تبقى مف قيادات حزبو 

ات منيـ تـ تصفية المئ كمناصرية.. عسكرييف كمشايخ قبائؿ.. كخالؿ أياـ
الؼ إلى معتقالت سرية. لتنتشر فرؽ المكت محمكلة عمى كاقتيد اآل

ى المستشفيات.. إل مف أصيبكا أثناء المكاجيات كنقميـ"شاصات".. تتعقب 
تـ تصفيتيـ.. كما حيكصرت إلى أماكف مجيكلة..  اقتيدكاكالذيف فركا 

داء منازؿ.. كفجرت أخرل في صنعاء كمدف متباعدة بتيمة استجابتيـ لن
 عفاش قبؿ مقتمو.

مدينة الأثناء تمؾ األياـ ظؿ شنكؽ حبيس مسكنو.. يطؿ مف نافذتو ليرل  
تيزىا القذائؼ المتبادلة.. كيتابع سماؤه كقد ظممتيا ركائح المكت.. ما زاد 

 قمقو عمى سقكة التي انقطعت أخبارىا بانقطاع النت. مف 

دينة العتيقة.. كقد بدت راجالن عبر أزقة كشكارع الم بعد أياـ غامر بتسممو
مميئة بالخكؼ كالخكاء.. خرج باتجاه التحرير.. نفير سيارات اإلسعاؼ مف 

مف عدة مجانيف  ى شارع المطاعـ.. كجده مقفران إالكؿ اتجاه.. كصؿ إل
اع الييكد.. شكارع كمجمكعة كالب.. صعد عبر شارع جماؿ.. حتى سكؽ ق

كاف يتمنى أف يمضي غربا ليات مسمحة تجكب الشكارع.. خاكية إال مف آ
 مف حتى الدائرم كشارع ىائؿ عمو يجدىا.. لكف نقطة لممسمحيف منعتو



اتجاه باب اليمف عمو يجد بائعة الريحاف.. تمؾ التي تقتعد بالعبكر.. عاد 
 قشمة.. أف يسأليا عف سقكة.. لكفكمجمكعة مف النساء رصيؼ مبنى ال

طعاف كالب.. كمسمحيف عمى الشكارع  فارغة إال مف أككاـ المخمفات.. كق
مف ممصقات  يجكبكف شاىريف بنادقيـ. كقد تعرت جدراف إال عرباتيـ

تعجب التساع تمؾ المياديف كالشكارع.. حتى أف خضراء.. كصكر صبياف. 
األبنية تضاءلت أحجاميا. تتيادل أصكات المآذف مرددة "حسبنا اهلل كنعـ 

 الككيؿ.. حسبنا اهلل...". 

بران ألزقة راجفة.. لينزكم حزينان.. ال يعرؼ ما عميو فعمو. عاد مذعكران.. عا
غرؽ في القراءة ألياـ.. يستيقظ قمقو عمى سقكة.. يحاكؿ التكاصؿ عبر 

النت.. كال يجده.. ثـ يجنح لمقراءة مرة أخرل.. ثـ يطؿ مف النافذة يبحث 
عف جديد.. كىكذا يراكح  بيف تصفح كتاب.. كالتفكير في سقكة ليعاكد 

ر مف النافذة .. ىي المرة األكلى التي تخالطو مشاعر خكؼ عمييا.. النظ
مشفقا عمى فتاة كحيدة مصابة بمرض عضاؿ.. في جك مشحكف بالباركد 

.. يريد أف يا مشاعر أبكةتكالدـ. يتحسس مشاعره تجاىيا.. يجدىا كقد خالط
 يشعرىا باألماف كىي في تمؾ الظركؼ. 

دكم المتكاصؿ ليؿ نيار ييز دكر فضؿ البقاء بداخؿ سكنو.. كذلؾ ال
صرحة صنعاء العتيقة.. يعاكد النظر مف نافذتو يتابع الزقاؽ الخالي.. ال

سرع الخطى. تمؾ المحالت القميمة مقفمة. الكاسعة مقفرة إال مف عابر م



أغمؽ كتابان بيف يديو عمى كقع خمخمة مغمقة الباب.. نيض مستقبال صديقو 
 ببشاشتو المعيكدة:

 محظة ألتحدث إليؾ في أمر ىاـ.أتيت ال -

بنظرات زائغة.. ككست كجيو  كبدا صديقو اختفت ابتسامة ديىش كقد
 الصغير مالمح كئيبة.. كاختفت حمرة كجنتيو.. سألو بصكت كاه: 

 ما األمر!  -

 عمؿ!ما دمت تبحث عف عمؿ.. عندم لؾ  -

 أم عمؿ في ىذه الحاؿ الكارثي؟ -

 فيك عدك ليـ. الحكثة أعمنكا مف لـ يكف معيـ -

 ىذا ما يرددكنو منذ سيطركا عمى البالد! -

ىذه المرة ىـ جاديف.. لـ يعد مف معارض ليـ. أنت تعرؼ بأني أنفذ ما  -
و عميَّ حبان في السالمة. كلذلؾ أتيت إليؾ ألنؾ صاحبي.. كأمرؾ نيممك 

 ييمني.

 أعرؼ. -

 كرغـ تنفيذم لما يممكف عمي.. تصمني ىمساتيـ بعدـ إخالصي. -

 .أمر محير! -



 قسيميـ لمناس نابع عف عقيدة لدييـ. تكتعرؼ بأف  -

 لكنؾ زكج الشريفة.. فكيؼ تظؿ في دائرة شكيـ؟! -

 بؿ الشؾ كالتقية.. جزء مف تمؾ العقيدة. -

 زكجتؾ.. سندؾ؟! -

 !"لمزنابيؿ"بدأت تتغير.. كعند أم نقاش تردد ال أماف  -

 الشريفة تقكؿ ذلؾ! -

 فكيؼ بؾ؟ ..تيمقف.. ىذا كضعي بماىي ال تتفكه إال  -

 ماذا بشأني؟ -

 عميؾ مف المحظة أف تخرج لمناصرتيـ حتى تأمف شرىـ. - 

 األمر صعب. -

 ختمؼ األمر.بيننا عرفت قناعاتؾ.. لكف اليـك اعمى مدل كجكدؾ  -

 أترضى لي في ىذا السف أف أككف قاتالن؟ -

 .لـ يعد اليـك ألحد مف خيار ثالث! - 

 ستطيع.لكني ال أ -

 .ىؿ تثؽ بي -

 لكني ال أثؽ بيـ. -



إذا أرجكؾ أف تتذكر يـك التقينا ألكؿ مرة... ال زلت أتذكر يـك كينت أنا 
لفت انتباىي  مر الخمفي لمجامع الكبير..عائدان مف صالة العيد.. عابران الم

مياجرم الجامع  ارتفعت أصكاتيـ.. كأطؿ سكاف ككات جمع مف الناس كقد
م.. اقتربت أستطمع األمر.. رأيت شخصيف يمسكاف يتابعكف ما يجر 

بعينو.. التقت عينام جثـ أرضان.. ىاميف بسحبو..  بتالبيب رجؿ كقد
يستجير بي. أرتفع صكتي زاجران ما يصنعكف بو.. أحدىـ نظر أنو  شعرت

 ."ماحدش لو دخؿ": قائالن  إلي

سكف لـ أسكت.. محاكالن إقناعيـ بتركؾ.. لينبرم آخر: أترضى بخمار ي
"منزلة" مف منازؿ الجامع.. أترضى أف يدنس بيت اهلل؟. مكجيان كالمو 

. كثالث يرد عمييـ: ال يجكز اتياـ المسكيف بيذا.. بؿ قكلكا بأف  األخير إليَّ
 رحيؿ عفاش. دكـ لو بسبب مشاركتو في مسيرات لطر 

كت بذراعؾ تحت دىشة حيف سمعت ذلؾ تشجعت كتقدمت نحكؾ.. أمس
.. تيديدات البعض.. تبعتني صامتان  خارج دائرتيـ تحت الجميع.. كسحبتؾ

كاف شاغران في تمؾ .. نادار شأنؾ. صادؼ أف الدكر الرابع مف كأنا أفكر في 
 .. فكرت أف أدعؾ فيو حتى تتدبر أمرؾ. األياـ

د أف يككف لمعيد اظؿ شنكؽ يستمع.. مسترجعا لذلؾ اليـك صامتان.. يكميا أر 
عممو كمساعد لميندس غساالت. ال  مف أجرة شكتو.. كقد كفر قيمة شرابن

تو.. كحيف رفض يعرؼ إال أف جاران لو في منزلةو مالصقة أراد مشارك
 مان. نتقفضحو.. كخرج يصرخ م



أستمر طنياس متابعان: ما أف كصمنا باب الدار.. حتى كقفت ألحدثؾ بما 
مشكشة.. كتمؾ اليككف.. لحظتيا لفت نظرم شحكب كجيؾ.. كنظراتؾ 

 كد بأنؾ ثمؿ.. ألتخيؿ أم رجؿ ىذا الذم يجرؤؤ ت التي حة المحببة إليَّ الرائ
تشي  أف يشرب في بيت اهلل؟!. أعدت  تأمؿ عينيؾ الضيقتيف فمـ عمى

ف ظممت. التي جذبتني رائحتؾ بشيء.. كجيؾ الغرائبي. فقط ؾ أظن كا 
تأكدت لحظتيا بأني كجدت فيؾ ضالتي..  ..الدىماء.. أك مف أكلئؾ ان معتكى

ثؾ.. مف أسمكب حديبؾ.. استمعت إليؾ ألندىش  كدمبعد أف صعصة خا
.. كبقيت أتجاذب معؾ أكثر في لقائنا التالي أستأنس قمبي إليؾك كمنطقؾ.. 

أطراؼ الحديث حتى كقت متأخر مف الميؿ.. ليمتيا أدركت بأنؾ مبتغام. 
.. أك أنؾ ذلؾ الكائف ينفسالسرية.. كأجدؾ أقرب إلى  تناالتتعدد مسامر 

لذم تبحث عنو ركحي.. لـ أبخؿ عميؾ بشيء مما يسر لي اهلل.. كلـ ا
أتركؾ مف يكميا تكاجو الحياة كحيدان.. اصطفيتؾ خميالن. كما بيننا مف حياة 

 ال يعمميا غيرنا. 

بعض الكقت.. كمف يسترجع تمؾ األياـ.. ثـ أردؼ: كاليـك ال أريد لصمت 
قد كجدت ىا أنا ك مان  بقيـ.. ات جعمتني أبادلؾ قيأف أفقدؾ.. فتمؾ المسامر 

تكأـ ركحي.. كتعرؼ بأف لقياؾ سمكتي.. أريد أف أحميؾ كأحافظ عميؾ.. 
 أف تسمعني كتطيعني ىذه المرة كما طعتؾ منذ أكؿ يـك تعارفنا. 



ـى  - ي رفعة ف ان لقي دركسأغكم الصبياف بفضائؿ الجياد.. كأ أطيعؾ؟ ىؿ في
المغفميف بميالكيـ .. يذىبكف كال  لحؽ المئات مفمكانة الشييد زكران.. ىؿ أ

 يعكدكف إال صكران تمصؽ بالجدراف.  

 ال ىذا كال ذاؾ. -

 فماذا إذان؟ -

ياصاحبي عمينا أف نرضى بأقدارنا.. لكني أخاؼ عميؾ. كأخاؼ أف   -
 يضعكا اسمؾ مع مف سيرسمكنيـ إلى جبيات القتاؿ.

 كما أدراىـ بي؟! -

يخ األحياء بحصر جميع السكاف.. بعد مقتؿ عفاش.. كمفكا عقاؿ كمشا -
إلى كبعد تعدد جبيات القتاؿ.. مف الساحؿ الغربي.. إلى البيضاء كتعز.. 

رساليـ. يـ.. كلذلؾ يسعكف اليـك لتجنيدنيـ.. قمكا رجالصعدة ك   المزيد كا 

 يذا ياصاحبي تضيؽ بي الدنيا.ل -

ى نفكر سكيا.. مف اليـك سأعيرؾ قطعة سالح.. ال تخرج إال كىي عم -
كتفؾ.. معمنان مناصرتيـ. فال نعطيـ فرصة لمنيؿ منا. أف تخالط الناس في 
مقايميـ.. في مساجدىـ.. ككؿ مناسباتيـ.. أف تككف عينا كأذنان لكؿ حرؼ 

 يتفكىكف بو. كترصد حركاتيـ.



أنت تعمـ بأني ال أطيؽ مجالسة أحد.. فكيؼ أذىب كأخالط الناس؟. ثـ  -
ة.. يكفي ىذا ـ بمحاضراتؾ كؿ ىذه الفتر ال أنا كال أنت منيـ.. خدمتي

 يركب معان.أدعكؾ لن ياصاحبي

 ال أرضى لؾ كال لي باليركب. -

 لمشريفة.  ان أنت في أماف ما دمت زكج

منيا بعد مقتؿ عفاش.. لقد بدأت تتغير  هال تعرؼ ما أعانيو.. كما أكابد
.. تمؾ المرأة الكدكدة تحكلت إلى  كائف متعاؿ عميَّ كأشؾ بأنيـ سمطكىا عميَّ

 "الزينبيات". إلى دكرات الشرايؼ فسدكىا بعد ضمتياأكمناكؼ.. لقد 
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حضر لقاء إرضاءن كبغير اقتناع.. ليشنكؽ  ا.. ليتبعوطاؿ النقاش بينيم
لممكمفيف بمتابعة المندسيف بيف عامة الناس.. أك مف يطمؽ عمييـ بالطابكر 

أسماء مف حضركا مع  الخامس. كاف المقاء في قاعة كاسعة.. تـ تدكيف
معمكمات شخصية. في بداية المقاء كقؼ شخص "أبك حسيف" بمالمح 

ف حاكؿ تميينيا بابتسامة باىتة.. مبتدران حديثو بذكر اهلل كالثناء  صارمة كا 
يف عمى رسكلو الكريـ كآلو المياميف.. كالدعاء لقيادة أنصار اهلل ككلي المسمم

دث بكالـ أقرب إلى السجع.. كبمغة ستمر يحأبك جبريؿ.. بالنصر المبيف. ا
ثـ أنتقؿ  بأف المتحدث قد بعث مف زمف قديـ.مقعرة.. حتى ظف شنكؽ 



لمحديث حكؿ ما يشنو أعداء البالد مف عدكاف كما يحيككف مف مؤامرات.. 
"طابكر خامس" ينتشر بيف الناس باثان الشائعات.. بػمشيرا إلى أعكانيـ 

ف عدكاف األعداء بقيادة أميركا أشد فتكا م كناشران البمبمة.. مؤكدان بأف ذلؾ
سرائيؿ.. منكىان إلى أف تمؾ األلسف التي تنشر الشائعات الكاذبة يجب أف كا  

تبتر.. كتمؾ العيكف التي ترصد لمعدكاف كؿ ما يدكر يجب أف تسمؿ.. 
فكران..  عنيـ غرد رصد تحركاتيـ كما يتفكىكف بو أف يبممعمنان أف عمى كؿ ف

ليـ  نتـ درع الكطف كعيكنو الساىرة.. أنتـ أنصار اهلل. كاعدان رافعا صكتو: أ
كجيان بتقييـ ما يقكمكف بو.. ليناؿ المجتيد مبرصد المكافآت السخية.. 

ترقيات إلى مراكز عميا.. كمف يكشفكف أذياؿ األمريكاف كآؿ سعكد ليـ 
 المكانة السامية. 

ينقؿ عينيو ىنا يرىؼ السمع دكف حركة.. فقط  ظؿ شنكؽ مف مكقعو بينيـ
 كىناؾ ليراىـ متشابييف.. كيرل نفسو غريبا بينيـ.

 عمى نفسو: التقاه صاحبو مساءن.. ليجده مشتت التفكير ساخطان 

ال أريد أف أتكرط أكثر ياصاحبي.. لقد عانيت طكاؿ عمرم مف  -
.. سأفر.. لف أبقى بينيـ..  العسس.. كأجدني اليـك أمارس ما ميكرس عميَّ

 ر معي.. أرض اهلل كاسعة.كأدعكؾ ألف تف

 ترمشاف:  اهفو ترتعش.. كعيناما سمعو صاحبو.. حتى أخذت أطر  

 ؾ؟!نك أتظنيـ يترك -



 إف لـ تكافؽ الفرار معي.. سأىرب بمفردم! -

لف يترككؾ بعد أف حضرت لقاءىـ.. كتعرفت إلى عيكنيـ.. عميؾ  -
 بالتراجع عما نكيتو.. ستككف ىدفان لبطشيـ.

 ...أف أككف متمصص أفضؿ المكت عمى -

 األمر ال يتعمؽ بإرادتؾ.. فكر جيداى. -

 لف تصدؽ بأف قرارم كاف لحظة كجكدم بينيـ.. لقد فكرت كانتييت. -

 في ىذه الظركؼ. أترضى أف تتركني كحيدان  -

 دعكتؾ.. لكنؾ تستمرئ خدمتيـ. -

 إف كنت مصممان.. فال تحدث أحدا بما نكيت. -

 الفجر.  لـ يعد مف كقت.. سأرحؿ عند -

ىبط صمت ثقيؿ بينيما.. ثـ التفت شنكؽ راسما عمى كجيو ابتسامة حانية: 
 لماذا ال تفر معي؟. 

 ال أريد أف أمكت بعيدان. -

ف.. ف تعالى منادم الفجر تعانقا دامعيتمؾ الميمة.. كحي اظؿ الصمت ثالثيم
 مد لو برزمة مف الماؿ: 

 ى نمتقي. كيؼ أككف بعدؾ.. سأحتسب حرماني عند اهلل حت -



خرج شنكؽ حامالن كيسان عمى ظيره.. جمع فيو بعض حاجاتو.. كجيازه.. 
تكأ مكدعان كتبو كتمؾ الزكايا التي احتضنتو لسنكات.. النارجيمة القصيرة.. م

 خمؼ النافذة... سقكة .. شماعة مالبسيا.. متكأه

سار عبر أزقة عتيقة تفيض خكفان.. قباب ببياض كئيب.. مناراتيا متشحة 
بقايا عتمة المساء.. صكر خضراء عمى الجدراف تبكح برائحة المكت.. ب

" التي سكنيا يكمان.. عرج عمى المقدس.. تذكر تمؾ الػ "منزلةحاذل الجامع 
الممر ليرل بابيا.. عبر باب اليمف.. رصيؼ القشمة الخالي مف بائعات 
ات الريحاف كالخضر كالدكاجف.. حاذل "القبر األبيض". كقد تمركزت عرب

مجنزرة حكلو.. يرل المدينة كقد تحكلت إلى ثكنة لممسمحيف.. ال أحد غير 
قطعاف كالب سائبة.. الحظ أحدىـ يتابعو بصكت ىابط: ىاه.. ىؿ تريد 

 أف تغادر؟.

كقؼ بحذر ىازان رأسو بالمكاقفة.. أردؼ ذلؾ الشاب: إف أردت ذلؾ  
نتبو.. الشيداء: االساحة األمامية لجامع أتبعني!. سار خمفو يتمفت.. حتى 

 في النقاط التي ستمر منيا السيارة يطمبكف اليكيات.. فيؿ تحمؿ ىكيتؾ؟.

أكمأ برأسو كىك يتبعو إلى عربة تقؼ في شارع فرعي.. أخبره بأف السيارة 
بالد "بني مطر" غربان..  منكىا إلى أف بقية منافذ الخركج  نحك ستتكجو

 خطرة.. ناصحا لو إخفاء نقكده. 
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و طكابير السيارات المحممة تجت بو السيارة أطراؼ صنعاء.. أذىمخر 
مرتفعات عصر.. نقاط مسمحيف  ينزلكف الرجاؿ في إلى بالفاريف صعكدا 

بيـ كقكفان.. كثير مف يقادكف عائديف استجك صفكؼ كالنساء في أخرل.. ال
نكؽ ألف ش لتمضي العربات دكنيـ.. عبرت عربةبيـ إلى أحشاء المدينة.. 

 ف.ئؽ يعرفو بعض المسمحيالسا

 صعدت بيـ حتى قاع "بني مطر". أبيجو ذلؾ األفؽ الكاسع.. مزارعكف
يقكدكف قطعانيـ في مركج قريبة. يتأمؿ سحابة  منيمككف في حقكليـ.. رعاة

نقية تزيف كجو السماء.. طيكر تحمؽ فكقيـ.. ذلؾ اإليقاع الرتيب كأف ال 
 مكت في الجكار.

الت السيارة.. كتمؾ القرل الكادعة عمى طريؽ أسكد يتراقص تحت عج
سفكح جبؿ "النبي شعيب" المالمس لحكاؼ السماء. إلى جكاره جبؿ المكز 
بخضرتو المتماكجة.. تكقؼ السائؽ خمؼ طابكر آخر مف العربات ينتيي 

نقطة مسمحيف.. برميؿ في منتصؼ الطريؽ.. كعمـ ييتز بتكاسؿ عمى ب
يأتي مف اتجاه الدبابة الرابضة.. عصى مكنسة غيرست فيو.. سمعكا صكتا 

فت مف حكلو إلى رة.. مط شنكؽ رقبتو كقد التايشير بأف يأتكه بركاب السي
كف.. ثـ يتكرر نفس المنظر. نقطة بعد أخرل مصدر الصكت. ييسأل

تتناقص طكابير السيارات حتى سكؽ "متنة". قرية عمى الطريؽ.. تكقؼ 



مسمحيف.. ليأخذ جانبان رافعا السائؽ مف جديد قبؿ أف يصؿ أماـ تجمع لم
 يمكنكـ النزكؿ. ..آخر مكاف كصمناصكتو: 

ىبط حامال كيسو.. يتمفت حكلو..  شعر بنكع مف األماف.. يسأؿ مف في 
بتسـ كقد أشار لو أحدىـ إلى عدد مف السيارات االسكؽ عف سيارة مغادرة.. 

كاليب في أطراؼ السكؽ. أختار المتجية جنكبان.. طريؽ ترابية تثيرىا د
خركف.. بكف منيا ييبط بعض الركاب كيصعد آالسيارة.. مع كؿ قرية يقتر 

حتى كانت آخر محطة لذلؾ الطريؽ "حماـ جارؼ". عرؼ مف ىناؾ اتجاه 
قريتو جنكبان.. فضؿ السير محاذيان لجدكؿ الينابيع الحارة.. كلـ ينتو بو 

تمؾ  عمى سفكح ان النيار حتى كاف يشرؼ عمى شعاب كثيفة.. سكف كيكف
الجباؿ.. يسحره منظر الطبيعة صباحان.. حيث تشبعت بالسكينة كاليدكء.. 

المياه  قة العصافير كخريريسير مع شركؽ الشمس.. ليتراقص الكجكد بشقش
مياه تشعبت مجارييا.. يرفع ناظريو.. ل.. ىابطان بيف جذكع األشجار محاذيا 

يتمنى لك كانت  جباؿ شاىقة تحيط بتمؾ الشعاب.. سكف قمبو سالـ غامر..
سقكة رفيقتو.. زاره طيؼ صاحبو.. حتى أف صدل صكتو في آخر لقاء 

 سة في أسى ماضيا في طريقو. أيتردد عمى مسامعو.. يبتسـ ىازان ر 

يتسمؽ فركع األشجار باحثان عف ثمارو تسد رمقو.. تذكره تمؾ األحراش  
ل نفسو مستقران كالشعاب الساكنة بشعاب قريتو.. فيزيده الكجد إلييا.. كقد رأ

 بيف أكالده.. يذىب كؿ صباح إلى الكادم كما كاف. 



ذلؾ السككف يخادعو.. لـ يتكقع أف يكمف لو المكت كسط تمؾ الجنة.. كأف 
صباح أشالء قرد متناثرة تحت جذكع األشجار.. أدرؾ حتى صادؼ ذات 

جنة  سفكح الجباؿ مذعكران.. يمتفت ليرلبأنو في خطر ماحؽ.. خرج باتجاه 
..  ليخبر  خادعة..م ه أف ال أحد يجرؤ دخكؿ صادؼ في طريقو أكؿ راعو

ال لف يمسي إال في بطكف حيكاناتيا المفترسة. ا  تمؾ الشعاب إال مسمحان.. ك 
يسترجع لحظاتو كحيدا ليكميف بميالييف. فيشعر بقشعريرة المكت تسرم في 

 مفاصمو.

المرتفعات غامضان منظرىا مف  قرل متجنبان تمؾ الشعاب التي بدا حاذا عدة 
كمخيفان. تجاكز كديانان كسمسمة جباؿ شاىقة.. ىابطا مجارل سيكؿ جافة.. 

حتى كاف في سكؽ السبت قرب الظييرة.. مجمكعة مف السقائؼ عمى 
مفترؽ كدياف ىابطة مف اتجاه قريتو.. كاف بعض تجار المكاشي.. كباعة 

. كعدد مف فالحي البيارات كالقات كسمع متنكعة ال يزالكف يعرضكف سمعيـ.
القرل المجاكرة بمنتكجاتيـ الزراعية.. تجاكز السكؽ باتجاه قريتو متجنبان 

رفقة العائديف كالغاديف.. حتى ال يتعرؼ عميو أحد.. صادؼ رجالن أعمى 
 تقكده صبية عمى مشارؼ قريتو.. عرؼ األعمى دكف أف يصرح لو:

 السالـ عميكـ. -

 كعميكـ السالـ.. مف األخ؟ -

 سبيؿ يا بصير!. عابر -



حاديث عف األكضاع المعيشية.. كأحكاؿ الحياة ليندمجا دكف مقدمات بأ
. ثـ صمت البصير لبعض الكقت ليعكد سائالن:  التي تسكء يكما بعد يـك

 مف أم البالد أنت ياخبير؟.  -

عدة أسكاؽ..  . متنقالن بيف"سكؽ السبت" في بالدم بعيدة. لكف أتسكؽ -
 بعض ركاد السكؽ مف قرل الكادم.ى كقد تعرفت منذ حيف عم

 مثؿ مف؟ -

لو بعض األسماء.. ثـ بدأ يسألو عف بعضيـ في حذر.. حتى كجد   ذاكران 
الحديث يقكد ذلؾ البصير مف مكضكع إلى آخر.. حكؿ أحكاؿ مف يسأؿ 

 عنيـ شنكؽ.. سألو:

 كشنكؽ ىؿ عاد إلى قريتو؟ -

 أك تعرفو؟ -

 عز المعرفة.. لكنيا معرفة قديمة. -

 ف طكيمة.. حتى أف أخباره لـ تعد تصمنا. لـ يعد منذ سني -

صمت قميالن ثـ تابع: كاف شابان غريبان.. ال يستقر عمى حاؿ.. ترؾ زكجتو 
كأطفالو.. كقيؿ بأنو سيجف ألنو شكعي.. كقيؿ بأنو طاح في األرض مجنكنان 

 حزنا عمى صديقو كصييره "قانح" الذم قتؿ في حرب البيض كعفاش.

 ده مف ليـ؟كأكال -



 زكجتو.. تزكجت أخيو... -

شعر بصدمة مفاجئة.. حتى كاد يسقط  أرضان.. كلـ يعد يسمع مف صكت 
تميد مف تحت  البصير إال طنينان.. حاكؿ التماسؾ.. لكف األرض أستمرت

ستطاع استعادة صكتو.. ليقاطعو بصكت حاكؿ أف قدميو.. بعد برىة ا
 يككف طبيعيان:

 ليا زكج...! تزكجت أخيو.. أيجكز ك  -

 جيا بعد أف ساءت حياتيا..انصحيا الناس بفسخ زك  -

 ال يعقؿ! -

 ما ىك الذم ال يعقؿ؟ -

 ال شيء.. فقط ىؿ فعمت؟. -

 تفسخو. أف لـ يكف أماميا إال -

 ىاه ثـ ماذا؟ -

ليتزكج منيا.. حتى يرعى  أخاه الناس كبعد مكت زكجة أخيو.. شجع -
 بو!  ان أراؾ ميتم يكسنة نبيو... لكن.. كؿ شيء تـ حسب شرع اهلل هأكالد

 ال شيء مجرد تساؤالت.. ككيؼ حاؿ زكجتو كأكالده؟  -



ىي امرأة صبكرة.. فقدت شقيقيا ثـ زكجيا.. كلـ تتزكج إال لحاجتيا لمف  -
يعينيا عمى فالحة األرض.. كتربية أكالدىا.. كقد زكجت بنتيا األكلى بعد 

 الثانية.. كىف اليـك أميات.

بأخيو: تزكجت  كت ذلؾ البصير يتردد.. لقد تزكجتظؿ صدل ص 
تمؾ الجباؿ.. نحك بأخيو.. تزكجت.. تز. رفع شنكؽ كجيو إلى السماء.. 

يبحث عف الصكت.. يرل الطريؽ كأفعى تتمكل أمامو.. يشعر بأنو لـ يعد 
 يرل في ما حكلو ما يعنيو.. كال حاجة بو لمعكدة إلى قريتو.  

كؿ صبي  ان عمف: شيخ القرية يستمـ مبمغيزيد صكت البصير مف إيالمو
يمحقو بمميشيات الحكثة.. الزمف لـ يعد كما كاف كال المشايخ.. لقد تحكلكا 

بنيا الكبير لـ يعد إال صكرة سيممت لى سماسرة لتجار المكت.. حتى أف اإ
 ليا كشييد. 

 ابف مف  يابصير؟ -

رد عميو في حزنو حيف نطؽ تمؾ الكممات.. لي رقان اكاف صكت شنكؽ غ
 البصير باستغراب مف ليفة صكتو:

ف يككف إلى .. كتبقى ألمو األصغر الذم تحرص أابف شنكؽ الكبير -
 جكارىا.. حتى ال يبيعو الشيخ. 



ال لما أكغؿ في بأنو شعر بصكت البصير يقتمع  قمبو.. ظانان  قد عرفو.. كا 
صدل ا ك سرد تمؾ األخبار المؤلمة دكف غيرىا. ظؿ يسير إلى جكاره صامت

 تعاظـ... كمماتو ي

 رفع صكتو في حدة: كفى.. كفىعاد صكت البصير بالحديث.. لكف شنكؽ 
 أرجكؾ...

بيت البصير متكقفا عف السير.. يمد كفيو في الفراغ يحاكؿ اإلمساؾ بو.. 
أف يسألو حكؿ صراخو.. كمف يككف.  لكف شنكؽ كاف ييركؿ مبتعدا باتجاه 

.. دمكعو تيتز لخطكاتو.. الجباؿ تيتزالقرية.. كقد ظيرت ليراىا مف خمؼ 
 شجاره. السماء كذلؾ.. مزارع الكادم كأ

محاكال استيعاب ما سمعو.. كىك الذم ظؿ يحمـ  جمس في ظؿ شجرة
بعكدتو لزكجتو كأكالده.. أف يستقر ما تبقى لو مف عمره.. يفمح األرض 

فحسب. تمنى أف يككف حديث ذلؾ البصير مجرد تكىمات.. كأف زكجتو ال 
 زالت تنتظر قدكمو.  

ظؿ بقية نياره يقنع نفسو بأف ما سمعو مف ذلؾ األعمى مجرد أكاذيب..  
يفكر بالتكجو إلى بيتو.. أف يعتذر لزكجتو كيعاىدىا أف ال يتركيا حتى 
الممات.. أف يجمع بناتو حكلو كأكالده.. ليستعيد أمانا أفتقده. لكنو عاد 

كأنا أقؼ  اقع.. كيؼ سأبدكك ليحدث نفسو: ماذا لك كاف ما سمعتو ىك ا
 بحث عف مأكل بيف محاريسكاف النيار يمفظ أنفاسو.. فظؿ ي أماميا؟.
يفكر فيما ىك فيو.. أستدؿ عمى محراس شبيو بقمعة حرب كظؿ  المزارع..



يشرؼ عمى مزارع  الكادم مف ربكة.. قضى ليمتو يقمب األمر.. يندب حياتو 
قيقو منذ الصغر.. متسائالن: ىؿ ما تارة كتارة يفكر.. مستعرضان عالقتو بش

عمؿ فعؿ بطكلي في نظر سكاف القرية.. كقد قاـ بدكر المنقذ.. مف قاـ بو 
 و في مكقع الحقير؟!. نبينما يضعك 

لـ ينـ ليمتيا حتى انبالج الصباح.. يقمب األمر دكف طائؿ.. خرج متحايالن 
يا قادمة.. يتجنب العابريف حتى أقترب مف مزرعتو.. كمف ليتأكد حتى لمح

كشخص يتبعيا.. تجاسر عمى رىبتو يرقبيما حتى دخال المزرعة.. عرؼ 
بأف ذلؾ الشخص ىك شقيقو.. ما أف كصال حتى بدأ يعزؽ األرض 

بمعكلو.. تتبعو زكجتو باذرة الحبكب خمفو.. ثـ تدؾ أديـ األرض بقدمييا 
لتغمر ما بذرت بالتراب.. تسير خطكات ثـ تمتفت.. لترل ما صنعتو 

ماىا.. يتأمميا شنكؽ.. أنفيا الدقيؽ.. بياض كجييا المخضب بالعرؽ.. قد
الليا لذلؾ إح لمنحنية.. لـ تتغير في شيء عداليزداد لمعانان.. تمؾ القامة ا

مساعدة ليا ليس إنما ىك لـ يتزكجيا.. كما يقـك بو  الشقيؽ مكانو.. ربما
ارىا.. أقترب تتبعو ببذىي .. بمعكلو يشؽ األرض ك ىك إال.. ظؿ يرقبيما

متدليان.  .. ميز غضكف كجيو..  فكو الذم بداأكثر ليتأكد مف أنو شقيقو
قمبو.. فكر أف ينيض  تنخر اعر مف حقدو تأكد بأنو ىك.. اجتاحتو مش

يسير إلييما يسأليما عما سمع.. أف يقنعو إذا ما قد تزكجيا بطالقيا.. فيك 
 ا.األكلى بيا كبأكالده.. لكنو تراجع كأستمر يرقبيم



مر الكقت كزادت حرارة الشمس بعد أف أعتمت كبد السماء. فكر مرة أخرل 
أف يستعيد زكجتو.. التقط حجران كىـ بقذؼ أخيو.. لكنو سمعيا تحثو 

.. ىيا الشمس حارة كأخاؼ عميؾى ضربتيا.  بصكت عطكؼ: يكفي اليـك
؟!. لكنو صمت فتعالى رجفاف قمبو كىـ أف يرفع صكتو ليسأليا: مف تعني

بع خركجو كاضعان معكلو عمى كتفو.. تبعتو تحمؿ عمى رأسيا ما تبقى يتا
ر خمفيما حتى دخال أزقة القرية.. لـ يكف يأبو لنظرات مف مف بذار.. سا

يصادفيـ.. سار حتى اقتربا مف باب بيتو.. خرج صبي في استقباليما..  
 لصبي إلىحمؿ كيس البذار عنيا.. لتستدير ككأنيا تشعر بكجكده.. كقؼ ا

تنظر.. لمحظات اكتسى كجييا تعبير ف إلى حيث جكارىا.. ثـ زكجيا ينظرا
ناظرة في عينيو بصمت.. شعر لحظتيا باليزيمة.. تراخت أصابع  غامض

كفو ليسقط الحجر.. تقاطرت دمكع عينيو.. أستدار ييركؿ مبتعدان خارج 
القرية.. ال يدرم في أم اتجاه تقكده قدماه.. بعد كقت جمس عمى صخرة 

بكتيا ككمة بعيدة.. منازؿ ر ي أطراؼ الطريؽ.. التفت.. رأل القرية  مف ف
 متالحمة ببعضيا دكف مالمح. يرل الجيات تساكت.
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سار دكف ىدل.. لتحضر حيف غادر قريتو لـ يكف أمامو كجية بعينيا.. 
كمنيا أصبح ىدفو الكصكؿ إلى .. لزيارتيادعكة البندرية تكرار  في ذىنو

. فكر ياـ كليفتو لمقياىا تتضاعؼ حتى كصؿ "الشيخ عثماف"عدف. عانى أل



ككاف أسفؿ الفندؽ صفحتو عمى الفيس بكؾ.. أكؿ مقيى نت لتفؽ بزيارة 
ككما  ..سيعد لتكفر لتكفر الخدمة فيو "أكساف نت"  الذم نزؿ فييا مقيى

رسائؿ تصفح جد مجمكعة مف الرسائؿ عمى قائمة االنتظار.. بدأ بتكقع ك 
.. الرسالة األكلى " إذان لقد عشت حياتؾ بخفقات قمب مرتجؼ  البندرية

كريفي.. كتزكجت كفمحت األرض كأم مزارع.. لكني أتساءؿ: لماذا انكفأت 
القرية التي ظممت تحدثني عنيا..  ى ذاتؾ كأنت بيف أىمؾ كناسؾ.. تمؾعم

كما ظؿ حنينؾ جارؼ إلييا؟. تتحاشى مف حكلؾ.. غريبان حتى كقد سكنت 
مالمحيا.. كنت أنتظر عف .. أك ال أعرؼ لماذا لـ تتحدث عنياة إلى زكج

ظمت  أف تتحدث عف مشاعرؾ نحكىا.. لقد أشعرتني أف عالقتؾ بيا
كيؼ أنجبت كؿ أكلئؾ؟! ككأنؾ قد تزكجت باىتة.. كلذلؾ يتكلد سؤاؿ: 

شبحان.. لتفر منيا في النياية تاركان أكالدؾ لمضياع.. ذلؾ ما أعادني 
عف المسؤكلية.. بداية تي معؾ.. ككأنؾ دكمان تيرب متخميان ألستعرض ذكريا

زكجتؾ  تنا دكف أدنى تأنيب ضمير.. كأيضان كعف بذر  بتخميؾ عني
ؿ ذلؾ المنفصـ الذم ال تشعر . لتظأخريات خذلتيفكأكالدؾ.. كيعمـ اهلل كـ 

مف  تساءؿألية كنت تصفيا بالفردكس. لتدفعني .. حتى مع قر باالنتماء
نفس القرية التي كنت تحدثني عنيا بيياـ دامع.. عف جديد: ىؿ ىي 

طفكلتؾ فييا.. كصباؾ. تدمع عيناؾ كأنت تصؼ نقاء سريرة سكانيا 
ككفاءىـ.. كركعة طبيعتيا.. حتى شيغفت بيا.. كتمنيت أف أعيش معؾ 

أحالمان تمنيتيا؟. لتعكد  فييا لألبد.. فيؿ كنت تصؼ لي كاقعان عشتو.. أـ
المكاف كمجتمعو كقطعة مف جينـ.. مكحيان بأف كؿ  لي ذلؾ ان صكر اليـك م



ما أصابؾ مف خراب كاف بسببي.. كأجدؾ كاسع الخياؿ كقد جندت كؿ 
 قدراتؾ ألبدك جالدة رىيبة. 

حزينة أف تفر مف قريتؾ بعد أف أطمقكا سراحؾ.. تفارؽ أسرتؾ.. تتحدث 
ؾ قاـك اليـك كال تعرؼ عنيـ شيئان.. كما كنت ال تعرؼ عني شيئان.. أرجك 

دعاء كاذب.. ادؾ.. أـ أف ذلؾ الرىاب الرىاب.. عد ألسرتؾ.. تفقد أكال
كمبرر لتممصؾ عف مسئكلياتؾ.. أراني أشفؽ عميؾ.. كأنا الغارقة في 

 متاعبي كمرضي.

ذا بي أجد كائنان   كنت أظف بأني سأجد لديؾ السمكل عندما كجدتؾ.. كا 
 تسيره عقد مركبة.

سؤالن يؼ منيـ؟. مؤسؼ يا شنكؽ أف تسأؿ كتسألني: ىؿ كاف حبي لؾ بتكم
 يذا سؤاؿ.. لكني أعذرؾ فأنت لـ تذؽ الحب يكما.ك

 د بي لمماضي مرة أخرل". دعكتي لفتح صفحة جديدة.. فال تع أكرر

"ىذه ىي الميمة الخامسة.. كلـ أتمؽى ردان منؾ. ديسمبر/ُالرسالة الثانية في 
العكدة إلييا مرة أخرل.. كىي أكتب إليؾ برغبة التأكيد عمى نقطة كال أريد 

أنني لـ أضرؾ يكمان.. كال يكجد ما يؤنبني عمى عمؿ قمت بو. عيد إلى ما 
التعاكف معيـ.. كلـ تكف رغبتي..  كنت مرغمة عمىكتبتو لؾ.. ستجدني 

ف كاف  كأجدني بعد فرارم مف عدف إلى صنعاء في دكامة لـ أخترىا.. كا 
مف تصكر نفسؾ نت أنت ياذلؾ العمؿ قد حماني مف مجتمع قاس. كك

.. فأنت مف كاف يعاممني كسقط متاع.. كأنت ضحية عمى رأس جالدم



ف منحتني بعض السعادة بما كنت أشعر  الذم لـ تمنحني يكمان األماف.. كا 
يا سعادة خادعة.. عيد لتعاممؾ معي.. استحضر أن .. إال أني اكتشفتبو

ترجع نظرتؾ لي.. كؿ لقاء كاف بيننا.. ككؿ مكقؼ كنت تقفو مني.. أس
حد.. فغيرؾ قسى عمي دكف أف  ل بأنؾ الجالد األكؿ كلـ يضاىيؾ أستر 

زم المحبة.. معتمدا عمى يدعي محبتي.. أما أنت فجمدتني كعمى يديؾ قفا
اإلغكاء.. ككؿ ذلؾ كي تركم ضمأ ذككريتؾ.. لـ تيقدر بأني فتاة  قدرتؾ في

كنؾ كنت مثميـ ال ترل كحيدة أعمف قمبيا المجكء إليؾ دكف كؿ الناس.. ل
فيَّ إال دنس كعرض مباح.. أك باألصح أداة عير.. كلـ تعرؼ بأنؾ كنت 

 . يذلؾ العاىر القاس

صفحتؾ.. كاف بدافع ت كجكدإف اخبرؾ بأني حيف فكرت بالكتابة إليؾ بعد 
.. تذكرني ثيا لي قديمان حنيني إليؾ.. فياىي رسائمؾ الكرقية التي كنت تبع

حتفظ بيف ضمف ىداياؾ البسيطة: مؾ الرسائؿ التي اسمكب تفكيرؾ.. تبأ
كردة جافة.. قاركرة عطر رخيص.. قمـ.. مناديؿ.. دفتر كتبت فيو ذات 

.. أيضا شاؿ أبيض مرقط باألسكد كنت  تضعو عمى خكاطر كأىديتو إليَّ
 رائحتؾ.  كتفؾ.. كقد فقد

يب يضحكني ما جاء في إحدل رسائمؾ القديمة.. تخاطبني فييا.. ليس كحب
بؿ ككلي أمر.. كتأمرني أف أحتشـ بعباءة سكداء كخمار أىديتيف لي.. 

 غير.. ككيؼ تسير في الشارعكاصفان كيؼ تتحدث المرأة المحترمة إلى ال
بيف الناس.. كانت رسالة غريبة كأنت تحدد لي ما يجب.. كما ال يجب. 



.. كفي مق دمة كحيف حاكلت نقاشؾ رفضت ذلؾ شارطان انفاذ ما تمميو عميَّ
كسط مجتمع  ذلؾ كضع الخمار عمى كجيي.. مكتفيان بالقكؿ "أنت تعيشيف

د عة!" تمؾ الرسالة كرسائؿ أخرل أعك متلمأداة ك ال يفكر في المرأة إال
قراءة بعد أخرل.. فتبكيني بعضيف  ؾإلييف.. أكتشؼ ما يحممو عقم

 كتضحكني أخرل.

ات قشعيف جحرؾ". ميؾ "قد البنع وما كاف المحققكف يرددكن كبالعكدة إلى
بتمؾ الزميمة التي أدعيت نسياف اسميا  كتذكر بيف عالقاتؾ.. خاصة أرجع

عدـ اىتمامؾ بيا.. ألـ تشؾ فييا؟. راجع ذكرياتؾ معيا.. كستجد لتكحي 
ًطر. مف  أنيا أسيمت في رسـ صكرتؾ القبيحة لدييـ.. ككائف شراني.. خى

الؾ معيا.. كستجد ما خالؿ تقاريرىا.. ثـ أبحث في دكافعيا.. راجع أفع
 يبرر محاكلتيا النيؿ منؾ.

نتظر أف تحدثني بعد ىجرانؾ لقريتؾ كأسرتؾ.. كيؼ اتمؾ ذكريات كلت.. ك  
 عشت كما ىي األعماؿ التي مارستيا.. ككيؼ قضيت أيامؾ بعيدا عنيـ".

"أيف ذىبت عني.. لماذا ال ترد؟. أكتب إليؾ ديسمبر/8الرسالة الثالثة في  
في.. كؿ شيء ينكمش حتى قمبي.. أشعر ببرد ينخر اأطر كالصقيع يمثـ 

كحيدة ال أتحرؾ ان لنيايتي.. مفاصمي.. كأخاؼ أف تككف تمؾ البركدة مؤشر 
مف أجؿ أشياء بسيطة.. أذىب عمى مشايتي إلى مف تحت أغطيتي إال 

ف كانت .. دكرة المياه.. أك تناكؿ لقميؿ مف األطعمة. كبعض العقاقير كا 
ؾ.. أك أنشعؿ يلإكتب عي ألالعب أزرار المكبايؿ ألاج أصابخر متعتي ا



بمتابعة ما تبثو بعض القنكات منتظرة ردؾ.. تزكرني دكمان أفكار مقمقة حكؿ 
ستنجد بؾ كأشعر بكجكدؾ تتحرؾ كما كنا معان نيمبس االمرض كالمكت.. 

ليالينا العتمة.. نتشارؾ الحماـ سكيان.. نعد بعض األطعمة معان.. كدكما 
اءة طفؿ مدعيا اكتشافؾ لألشياء. اليـك ال أجد مف يشاركني بر بتظير 

لحظاتي كما كنت تفعؿ. كأظؿ عمى أمؿ لقياؾ.. أف نعيش كلك ألياـ قميمة 
م كأنا انتقينا أف نكرر ما كنا نعيشو؟ تدمع عيمعان. ىؿ تعدني إف ال

أفعؿ.. فكمما تذكرت تمؾ األياـ   ذاأستحضر ما كنا عميو يكمان.. ال أعرؼ ما
م بدمكع دافئة.. ىؿ أبكي مف ظممؾ لي أـ مف فقدم لؾ.. أـ اتسيؿ عين

لعجزم الذم جعمني كائنان ال يفكر إال بالمكت.. لكني أعدؾ بمقاكمتو حتى 
 لقياؾ.. كبعدىا ال ييمني إف اصطحبني بعيدان. 

كثيران ما أعكد كأردد بحنؽ ماذا لك كنت أنت أشجع مما كنت عميو.. 
؟. كأسألؾ اآلف ىؿ ت بي.. كيؼ ستككف حياتناكتجاكزت عقدؾ كارتبط

آه لك كاف األمر بيدم.. فمـ يكف ينقصنا شيء.. كذلؾ  تشعر بالندـ؟.
الحب الذم أحممو لؾ كاف كافيان لنتقاسمو كنقتات بو طكاؿ العمر.. لكنؾ 
كنت محمؿ بخكؼ ال أفيمو.. كدكما تنجح بإظيار نقيض ما ىك كامف 

ف تصنعت التمقائب ية.. خاصة حيف تردد مبادئ االشتراكية داخمؾ.. كا 
ت قد اكتشفت كلك متأخرة بأنؾ ال تعي مما كن اة كالحرية.. كنتكالمساك 

كخدعت بؾ في بداية األمر.. أتراني  تتشدؽ بو شيئان.. فأنا مف صدقؾ
أىذر كأنا أحمـ بصفحة جديدة نمكنيا معان.. أـ أف صمتؾ يغريني بمزيد مف 

 تتأخر ". الذكرل.. أنتظر ردؾ.. فال



أتابع قنكات  "رد كلك بكممة كاحدة.. كحيدة ديسمبر/َُرسالة بتاريخ  
. أخشى األخبار.. كىي تبث صكرة حية لما يدكر في صنعاء مف اقتتاؿ.

ني عميؾ.. بعدىا أصنع ما تريد.. كأعمـ لكال أف تككف في خطر.. فقط طمئ
.. طمأنتني؟قىمىقي عميؾ لما كررت طمبي.. ييمني أف تككف بخير.. فيال 

كصالح بيذه الدمكية حتى  . ىؿ الحكثةماذا يجرم ىؿ ما نشاىده حقيقة؟
اشات الفضائيات مف . أـ أف ما نشاىده عمى شيتشارككف بتدمير صنعاء!

. حدثني عف حالؾ كسط ىذا الغثاء.. كيؼ تعيش.. قتاؿ مجرد مبالغات؟
فأنا  كعف حياة الناس في ظؿ المكت.. كىؿ صنعاء القديمة في أماف؟.

أحمـ أف أعكد إلييا يكمان.. ألقيـ في أحد دكرىا.. أف نعيش معان يكمان 
صنعانيان كاحدان.. تخرج برفقتي صباحا لنجمب الخضار كالفاكية كالقات.. 

في ىا.. ثـ نركف إلى المقيؿ منا في أكاني حجرية كما تصنع نساؤ نعد طعا
إلى حماـ .. كمع المغيب  نذىب ؿو مفرج مبخر يطؿ عمى صنعاء مف ع

تركي.. ىناؾ حيث تتنفس مساماتنا كسط أبخرة كسخكنة األقبية الحجرية.. 
لتنقش إحداىف صدرم  ثـ نمتقي عائديف إلى سكننا في أعمى الدار..

دىا نشعؿ المباخر مف ع.. بءبدني بالخضاب كالحنا كظيرم.. كتمأل
يكمان  جديد.. كنعيش مستيمكيف ليالينا بنكية صنعانية. عدني بأف نعيش معان 

 . صمتؾكما يعيشو أىميا. رد عمي بأنؾ بخير.. كأف صنعاء بخير.
 .ني؟"قمقي

 مسان أحس بصدؽ كمماتيا كخكفيا عميو. ىأعاد قراءة  تمؾ الكممات.. كقد 
 الفتاة التي كانت.  لنفسو أنيا



 ثـ كاصؿ قراءة ما تبقى:

  

ىي / ديسمبر لماذا تصمت.. أخاؼ أف تخذلني كما ُِكقرأ آخر رسائميا
عادتؾ كترحؿ عني.. قمقي يتزايد عميؾ كأنا أتابع معارؾ صنعاء.. تبث 

نشرات األخبار أشالء متناثرة في شكارعيا.. نرل صكران لنزكح األىالي ىربان 
الؼ زجكا في سجكف مجيكلة بعد المكت.. حديث الخبراء عف أرقاـ بآمف 

كابكس  مقتؿ عمي صالح.. أخاؼ أف ال أراؾ يكما.. كأنا التي يزكرني
المكت كنت أظف رحيمي قد حاف.. أصمي ألف تككف عمى قيد الحياة.. 

. كأنني سأقبؿ كجيؾ كأسمع كيحدثني قمبي بأمؿ أننا سنمتقي.. كأنؾ بخير.
لمس أطرافؾ.. لتحدثني بما لـ تحدثني بو.. أرجكؾ أف ال ترحؿ.. صكتؾ كأ

في ائؽ صكر لحر مف القنكات ما تبثو ؽ يصداستطيع تليفتي تتقد.. كال 
ؾ ىناؾ كسط  رعب المكت.. رد عميَّ كأعاىدؾ دصنعاء.. ال أني ال أري

بعدىا أف ال أطمب منؾ شيئان.. سأظؿ متعمقة بخيكط األمؿ.. كما لـ 
 فسنمتقي في ممككت السمكات..."

يا.. التفت بعض ركاد ئمسار دمعت عيناه كأجيش باكيان بعد أف أكمؿ 
بو: صمي عمى النبي.. قاليا أحدىـ. المقيى.. كأقترب البعض مكاسيان لنحي

ذكر اهلل ياعـ. ىؿ أنت بخير؟. ألتفت كآخر ىامسو كقد أمسؾ بكتفيو: ا
 إلييـ مبتسمان مف بيف دمكعو.. مشيرا بأنو بخير.
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شعر بو بما لـ ي متابعة قراءة تمؾ الرسائؿ كقد شعرمسح دمكعو.. يعاكد  
إلى  دمرت نفسيتيا.. أحالتياقد العمر سنكات بأف  مف قبؿ.. كىك الذم جـز

 .ةتذمر ة منزقمرأة  ..بقايا

لتذىب بو الذكريات بعيدان.. مستحضران نبرة صكتيا.. حيف تنطؽ متالعبة 
باألحرؼ األخيرة لمكممات.. بتمؾ الطريقة الساحرة.. ال يزاؿ صكتيا يرف 

عمى مسامعو.. كتمؾ النظرات مف عينييا الصغيريف التي تخمب لبو بسحر 
سامتيا الحانية.. تكاثرت دمكعو كاتمان نحيبو كقد عبرت عف ليفتيا ابت

ـ الفراؽ.. ليحس بأنيا تعيش لحظات آالعميو.. نافضة غبار سنكات 
. تيقف بأنيا تشعر بما ىك . تتابع أخبار التناحر كاالقتتاؿصنعاء كسكانيا.

 . ىفيو مف عيشة ضنك

ليتردد مفضالن مفاجئتيا يخبرىا بأنو قربيا في عدف.  ىـ بالرد عمييا حتى
و.. خرج يسأؿ عف مكقؼ الحافالت. احتؿ طارقا بابيا. نيض مف لحظت

متجيان إلى "كريتر" عبرن أحياء: الممدارة.. المماليح..  مقعده عمى الحافمة
جالت نتباىو كثرة متاريس المسمحيف عمى الطرؽ.. كمساالككرنيش. لفت 

شبيية بزكامؿ الحكثييف في تصدح بزكامؿ  السيارات كالدراجات النارية
س ريفية.. كقد تمنطقكا بصنعاء.. الداعية لمحرب كالقتاؿ.. الجميع بمال



.. تمؾ لجعب كالبنادؽ الرشاشة. أكجعو منظر دمار المباني كالمساجدبا
 كىي تنزؼ مف أثار الحرب المطمة عمى الشكارع التي عبرتيا الحافمة

بابيا.  ـتراه يقؼ أما فيعاد شنكؽ منشغالن بتصكر لحظات لقياىا.. ح
حطت الحافمة في ميداف الساعة.. لـ يجد صعكبة في الكصكؿ إلى ذلؾ 
المنزؿ الذم عرفو يـك كاف برفقتيا إلى عدف. طرؽ الباب ككجيو يتقاطر 
عرقان غزيران.. أطمت صبية محجبة.. ال تظير إال عيناىا.. تمعثـ يسأليا: 

. ظؿ أماـ الباب حائران.. ليطؿ ردت عميو بالنفي. .ىؿ ىذا "بيت الزيدم"؟
رجؿ أربعيني.. كقبؿ أف يكرر سؤالو قاؿ لو: مف تسأؿ عنيـ رحمكا منذ 

 سنيف طكيمة.. كيقاؿ بأنيـ سكنكا خكر مكسر.

كحيف سألو عف عنكاف سكنيـ.. رد بعدـ معرفتو بذلؾ.. أحس بخيبة أمؿ.. 
كالصيدليات عاد باتجاه الخكر.. يسأؿ محالت البقالة كالمقاىي كالمطاعـ 

عف "بيت الزيدم" كبعد أف أعياه البحث جمس إلى طاكلة مقيى في ساحة 
العركض "شىابات" ليشير عميو أحدىـ: ترل تمؾ البيكت.. ال يستقر فييا 

أحد.. فيي تغير ساكنييا كما تغير الحية جمدىا.. ففي كؿ دكرة دـ يسكنيا 
.. كىكذا دكاليؾ يأتي متغمب أخر ليطرد مف  المتغمب بعد طرد الميزـك

 سبقو. 

"أكساف نت".. ظؿ لبعض الكقت أماـ  عاد مف جكلتو خائبان.. دخؿ
".. ينظر إلى شاشتو  مترددان.. يتساءؿ: ماذا عسام أف أكتب ردان ُُجياز"

كنيا.. أم أخبرىا بأني لـ أستدؿ عمى عنكاف سعمى شالؿ مشاعرىا؟. أف 



ييا "أنا بخير.. فقط لغة أخاطبيا بيا؟. ثـ تشجع كأخذ يرقف رسالتو إل
 أرجكؾ تزكيدم بعنكانؾ.. فأنا فررت مف صنعاء إلى عدف.

  .. قرأت جميع رسائمؾ.. أبكتني مشاعرؾ.. كأنت تعبريف عف مخاكفؾ عميَّ
أف  ي إلى تكبيخ نفسي. لكف يجب أكالن كأعترؼ لؾ بأف تمؾ المشاعر قادتن

. حتى أني لـ تعممي بأف خدمة النت قد تكقفت في صنعاء.. نتيجة لمقتاؿ.
جميعان..  كصكلي عدف.. ألقرأىف شؼ رسائمؾ إال بعد عدة أسابيع عفأكت

كقد ذىبت بعد قراءتيف  لمبحث عف مسكنؾ.. كرأيت أف أجمؿ رد ىك 
 الرككع بيف يديؾ كالحديث إليؾ. 

لقد ذىبت إلى بيت كريتر.. ذلؾ الذم كانت أسرتؾ تسكنو.. لكني كجدت 
فكف عنكـ شيئان.. فقط قاؿ أحدىـ بأنكـ انتقمتـ منذ ال أعرفيـ.. كال يعر  ان أناس

سنيف لمسكف في الخكر.. كمف فكرم عدت باحثان عنؾ في شكارع الخكر 
نًت كأحيائو.. ألكتشؼ أف ىناؾ أكثر مف بيت زيدم.. كلـ يكف مف بينيا أ

.. المفاجأة ألكتب إليؾ بعد أف فشمت في صنع أعكدأك أحد أفراد أسرتؾ. ك 
ف فضمًت زيارتي..  ..لمقاء عنكاف سكنؾ. بي شكؽ كبيرفيؿ كتبًت لي  كا 

أنا أنزؿ في فندؽ متكاضع في "الشيخ عثماف". جكار الياشمي.. أسمو 
 "فندؽ أكساف". أنتظرؾ بفارغ الصبر"

أتاه الرد سريعان كصادمان "شكران.. أف يأتي ردؾ بعد ما يقارب الشير.. كما 
 ف الخطر.. كاألفضؿد عبعي . كىذا ما كنت أدعك لو..ييمني أنؾ بخير.

 !."أال تكتب إلي



كمف تمقى ضربة قاسية عمى رأسو.. ليفقد تكازنو.. لـ يتكقع منيا ذلؾ الرد.. 
كىك الذم ظؿ يرسـ تصكراتو بمقياىا.. أغمؽ الجياز ماطان قامتو عمى مسند 

رع االمقعد كمف يتخمص مف ثقؿ يعاني منو. ثـ خرج يسير عمى رصيؼ الش
ما عميو فعمو.. أىتز بخيبتيا.. كقؼ لبعض الكقت يفكر عمو يتخمص مف 

ال تكتب إلي.. محاكالن استيعاب ما ترمي إليو " أكمف يصحك مف كابكس.. 
أنا متعبة فال تنتظر مني ردان!". أدرؾ بأنيا لـ تستكعب سبب تأخره عف 

. يقمب األمر متسائالن: لماذا ترفضني!. أـ أنيا أنو مخادعالرد.. كأنيا تظف 
ست في عدف؟. عاد مسرعان ليجمس إلى الجياز.. مدركان بأف عميو أف لي

ادعؾ.. فسبب تأخرم عف عدـ الرد.. يمتص غضبيا.. كتب إلييا "ال أخ
 فرارم إلى عدف النت في صنعاء حتى غادرتيا.. ثـ أفانقطاع خدمة  ىك

. ذىبت أبحث عنؾ في بمجرد كصكلي.استغرؽ أكثر مف ثالثة أسابيع.. ك 
. لكف أخبريني ىؿ أنت في تريديف لقيام!لـ تقكلي بأنؾ .. أبيت أسرتؾ

عدف. انتظر أف تحددم لي عنكانؾ.. ال تكتبي أم كالـ آخر.. فقط 
عنكانؾ.. ال أريد أف أثرثر عبر النت.. فما أحممو مف مشاعر  تستحؽ 

مسامعؾ.. رسائمؾ األخيرة جددت الحنيف إليؾ.. كبدكرم أتكؽ ألف أبكح بما 
.  . فيؿ تمطفًت".يعتمؿ فيَّ

ظؿ عمى مقعده يتمنى ردىا.. يعاكد كتابة رسالة ثانية كثالثة.. لكف صمتيا 
 زاد مف ألمو.
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عنة عمييا.. لقد أنستني مأقتنع بأف عميو التكقؼ عف اليذياف إلييا.. صرخ "ال
سقكة". عادت لكجيو ابتسامتو كقد أدرؾ بأنيا ال تزاؿ عمى قيد الحياة.. كاف 

أنو خذليا.. أف تككف بيف مف قضكا نحبيـ.. يتمنى أف ال تشعر بقمقان مف 
ا بأكؿ خذالف مف يدعي محبتيـ.. بدأ متميف كما تتيمو البندرية أنو يتعمد
بأف النت مقطكع.. كنت أريد أف أخبرؾ بأني  رسالة "كتبت إليؾ.. كعرفت

ف لديؾ ىاتؼ.. سأحظر إليؾ.. لكف انقطاع النت حيرني.. تمنيت لك كا
دكم المدافع.. لكني اطمأننت عميؾ بمياتفتي  قمقة كقد تكالى كنت

لمشريفة.. ألعرؼ بأف كؿ مف في الدار بخير.. كنت أريد أف أحذرؾ عدـ 
الخركج.. أف ال تتجكؿ بدراجتؾ.. كنت خائفة.. لـ أخرج مف مسكني.. 

سمعت إحدل جاراتي تتحدث عف قتاؿ.. كجثث تنتشر في الشكارع.. مع 
ؿ.. تككمت أنتظر سقكط السقؼ فكؽ رأسي. ألياـ كاد الخكؼ اىتزاز المناز 

يميتني.. ندمت حيف أخفيت عميؾ مكاف سكني.. لكنؾ معي في كحدتي.. 
فمنذ أف بحت لي ببعض ىمكمؾ أمسيت أخاؼ عميؾ.. كلذلؾ أتحد بؾ 

ي أكثر مف أم كقت مضى.. كمما خمكت إلى نفسي.. لقد أحببتؾ في خكف
 ".في أكؿ أمافأنتبو نفسؾ كسأخرج إليؾ 

كانت تمؾ أكلى رسائميا.. ثـ تمتيا "أييا اليارب.. اليـك عرفت بأنؾ تركت 
سكنؾ.. كيؼ تفعؿ ذلؾ دكف أف تخبرني.. أـ أنؾ ىربت مني.. أخبرني 



عف أسباب خركجؾ. لقد حضرت بعد أف ىاتفتني الشريفة.. كنت أمني 
كني فكجئت بيا نفسي أف أىبط إليؾ بعد أف أنجز ما تريد مني الشريفة.. ل

 مفتاح.. قائمة: التسممني 

 لؾ أف تسكني الدكر الرابع.. لتككني قريبة متى أردتؾ.   -

 سألتيا مندىشة.. كغير مصدقة: 

 كيؼ أسكنو كىك مسككف؟.  -

 لتفاجئني كقد رفعت صكتيا غاضبة: 

 لقد ىرب منذ أياـ!. -

 ييرب؟ الماذ -

 خكؼ أنصار اهلل بعد أف اكتشفكا خيانتو. -

 خيانتو! -

 لكنيـ في أثره.. كسيصمكف إليو أينما كاف.  -

ـى  شيقت فزعة.. ككاد  شيقت؟ سرم ينكشؼ لتمتفت لي تسألني: ل

- !..... 

لـ أعد أخرج مف الدار.. إال لغرض أنجزه لمشريفة.. ىكذا أرادتني أف أظؿ 
 .يعكضني فراقؾمنامي في غرفتؾ في خدمتيا.. أشتاؽ لمشاقرم.. 



ي عميؾ.. أف تبدد ظنكني بأف سبب رحيمؾ شككل نئنأنتظر أف تطم
 مرضي.. أخبرني أيف أنت أللحقؾ.. كأعدؾ بأف ال أشكك إليؾ مرضي."

تنيد شنكؽ.. كقد أمسؾ رأسو بكمتا يديو.. يبكي بصكت خافت حتى ال 
يسمعو مف حكلو.. متيقنان بأنيا تظف أنو خذليا بعد معرفتو بمرضيا. مسح 

.. خكفي أف يكك كجيو.. كعاد ليكاصؿ القراء نكا قد كصمكا ة " لـ ترد عميَّ
انسني .. كؿ شيء في مكانو كما لك لـ تفارؽ إليؾ.. طمني. متاعؾ يؤ 

مسكنؾ.. فراشؾ.. كتب الزاكية. الطاكلة "معشرة" النارجيمة.. مكقد الجمر 
الذم أحرص عمى إيقاده لتعمير رأس المعسؿ كالبخكر. نافذتؾ المطمة عمى 

طيفؾ كمما حؿ المساء.. أتممس ما حكلي.. فقط ما العابريف.. أنتظر 
زؾ.. أنيض كسط الظالـ ايبؾ ىك فراغ الطاكلة الصغيرة مف جيذكرني بغيا

مف غرفة إلى أخرل ككأني سأجد صكتؾ. ىيا أخبرني أيف تختبئ أال تريد 
 أف آتي إليؾ؟.

أعرؼ بأف صاحبؾ زكج الشريفة يعرؼ أيف أنت.. أبحث عف حيمة لسؤالو 
 أف يكشفني. كأخاؼ 

حيف أنقطع النت تبقى لي الياتؼ.. اتصمت بالشريفة.. سألتني عف حالي 
نظـ مليا ابف  تناشككت ليا بأني ال أبرح سكني خكؼ ما يدكر.. كأف جار 

كما  إلى مسمحي الحكثي.. كاف مصدر أماف لنا يزكدنا بالماء كالطعاـ..
.. تسألني المزيد.. .. لكنو قيتؿ برصاص قناصةكاف ينقؿ لنا أخبار ما يدكر

ال بعض األزقة.. ال أعرؼ ما يدكر.. إأخبرىا بأف قاع الييكد مغمؽ إال مف 



احضرم إليَّ عندما تستطيعيف .. لتفاجئني: متكاصالن  ان أني أسمع دكي
 ريدؾ في خدمتي!. كمع سيطرة مميشيات الحكثييف. فمف اليـك أالخركج.

. كقد أصبحت شغكفة بما تغيرت الشريفة.. لـ تعد تمؾ المرأة الكديعة.
 يدكر.. ككأنيا ضابط في العسكرية.   

أبتيؿ في صمكاتي أف يسممؾ اهلل مف شركرىـ. أرأيت لك كاف لديؾ ىاتؼ 
لعرفت مف فكرم أم طريؽ أسمكيا إليؾ. لماذا ال ترد.. قمت لؾ بأنؾ مممت 

 مني.. ما يفمت اهلل مف أستجار بو"

شيمؾ.. أنا يتيمة كمكمكمة..  الصمت ليس مف  وكرسالة أخرل "أيف أنت
عة أجد بائ أف باألمس خرجت.. ذىبت ككمي حنيف إلى باب اليمف.. كأممي

.. لكني كجدت رصيؼ القشمة خاليان إال مف الريحاف.. لـ أرىا منذ أسابيع
.. جمست أنتظرىا.. لكف بعض رفيقاتيا.. ظننتيا  ستمحقيف بريحانيا

 كىا!. ني دامعة: لقد قتمتخبر إحداىف رأتني كأ

يقتؿ حرمة كبيرة. لكنيا أكدت لي.. أف رصاصيـ  ان لـ أصدؽ أف أحد
قتميا.. كأف السيارة التي دأبت عمى حمميف كانت في طريقيا باتجاه صنعاء 

ييف كريحانيف كبيضيف كدكاجنيف.. حيف كصمت بيف مشارؼ محممة بفكاك
ريحانيف  كقفيا مسمحكف لمتفتيش.. أنزلكىف ليعبثكا بسالليف كحـزالمدينة أ
ان عمى األرض صرخت عف سالح.. كحيف رأت ريحانيا مبعثر  البحثبعذر 

لمرد و أحد أكالدىا.. لكنو كجو بندقو محتجة.. ظانة بأنيا تصرخ في كج



. صمت بعدىا كؿ عمى احتجاجيا.. لتنطمؽ رصاصة اخترقت رقبتيا.
 بالدماء.  كقد ترجتشيء.. إال مف نظراتيا المفجكعة كقد سقطت أرضان 

حد الشكارع. عسى أف أف ألمحؾ في أ أمميككمي  لـ أعد إلى الدار.. جمت
أبكييا كال يتيمة لممرة الثالثة.. ؼ يتمي.. لكني لـ أجدؾ.. كأجدني تخف

 د فجيعتي بؾ.. قؿ لي بأنؾ لـ تضؽ بي" أجدؾ تكاسيني. فال تز 

كؿ أتمكل المان.. كأنت ال ترد.. أشعر بأف  في غرفتؾ ممددة كرسالة تالية "
إلحساس  تركت الباب مكاربان  برتؾ بأنيشيء يذكم في.. لف تصدؽ إف أخ

.. تعاؿ لتعزيني ىيا تعاؿ كتسمؿ ستجده كما كنت تتركو لي.. بأنؾ ستأتً 
في كفاة سيدة الريحاف.. لـ أخبر أحد بألمي غيرؾ... أجالس الفقد فأغرؽ 

 بيف يديو بدمكعي.

يت.. كقد تفرغت الستقباؿ لـ تعد الشريفة تقـك بأم عمؿ مف أعماؿ الب
نساء مف كؿ األعمار.. تحدثيف أنيا "كيشؼ عنيا الحجاب" كتستطيع 
معرفة نكايا كؿ امرأة مف عيكنيا.. ما أثار الخكؼ في نفكس زائراتيا.. 
تدعكىف لدفع الشباب لمجياد دفاعا عف العرض كاألرض.. تحثيف عمى 

ثؿ تمؾ المغة.. ككيؼ اليقظة كمراقبة كؿ محيطيف. ال أعرؼ مف أيف ليا م
تغيرت ليصبح شغميا الشاغؿ ىـ الحرب.. كحشد الشباب إلرساليـ لجبيات 

 كأم خائف. ا عف خيانة عفاش.. كأنو أخذ جزاءهالقتاؿ.. تتحدث دكم

: أخاؼ لك عرؼ بيف فينة كأخرل أسمعيا تتذمر مف تكاسؿ زكجيا.. كتردد 
: ىؿ تصدقي بأنو ذىب إليو. ثـ تتكجو بتساؤالتيمكاف ذلؾ المعتكه ك  ا إليَّ



كاف يسكف لسنكات دكف إيجار.. بؿ أف زكجي مف كاف يتكفؿ بكؿ 
مصاريفو. لف يصدؽ أحد أف رجالن يصرؼ عمى رجؿ مثمو  لسنيف!. أمر 

 يحيرني يا سقكة.

ؼ ليا.. كيكما بعد آخر تتحدث عف زكجيا بسخط.. كتقكؿ أف سره مكشك 
 تزؿ لساني.. لكني في الكقت نبس بكممة حتى الكلف تسامحو.. أستمع كال أ

نفسو أقمب نفس السؤاؿ: لماذا كاف يعطؼ عميؾ.. ىؿ ىي صحكبية 
فحسب؟. لقد كعدتني حينيا أف تشرح لي سر صحكبيتو لؾ.. لكنؾ 

مي الالشريفة بمرضي.. كحيف تشتد عمين آتيربت.. كضقت بي.. لـ أخبر 
 رفتؾ... ".الجأ لغ
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برسالة تحدد كقت  كدتؾ.. فقط أبعثع "أنشغؿ بكؿ شيء يخصؾ منتظرة
 .عيش لياؿ كلياؿ تعكضنا عف الفراؽسن زيارتؾ.. كالبد

 فأعيش الميالي كما كنت تعيشيا.. ال أشعؿ أم ضكء.. أحاكؿ تقميدؾ..
أجاكر النافذة عارية مع كىج الفجر كقد احتضنت كتابان.. كأظؿ حتى أنني 

عد يـك كقد تعكدت رائحة ب ان ىكذا حتى تغمر الشمس المدينة.. كأجدني يكم
كتبؾ.. تمؾ التي تشابو رائحتؾ. يدفعني قمبي ألطؿ عمى الزقاؽ بعد أف 

 نؾحنيكقد قادؾ أغمؽ الكتاب.. ألكم عنقي باتجاه الصرحة عمِّي ألمحؾ.. 



سراب الحماـ حيف ان.. ثـ أعاكد متابعة أقد تككف عابر أك لزيارة الحي.. 
فرد أجنحتيا.. تحمؽ مبتعدة. أصعد تتغازؿ عمى نكافذ الدكر العمكية.. ت

يذىبف بعد درس في المكاتي دىا ألجد الشريفة تتييأ الستقباؿ زائراتيا.. عب
فضائؿ الجياد كطاعة آؿ البيت.. ثـ ننشغؿ بترتيب ما تكد ترتيبو.. ينتيي 
نيارم بإعداد مقيميا كقد بدأت زائرات جدد بالتكافد.. يمضغف القات كيثرثرف 

.. حكؿ دكر النسكة في رفد الجبيات بالرجاؿ.. كصكف كسط أدخنة كثيفة
الجبة الداخمية. كقبيؿ المغيب أعكد أدراجي.. أعيش بيف حزف يباغتني 

حاؽ بؾ.. فال أشعؿ معمى فقد سيدة الريحاف كصمتؾ.. كبيف األمؿ بال
مصباحان كال ألبس خرقا.. لتسكنني طمأنينة ركحي.. كأجـز بأنؾ ستفاجئني  

."  بدخكلؾ عميَّ

كرسالة أخرل حزينة " خيـ اليـك حزف عميؽ.. بعد أف تعالى نكاح ساكنات 
الدكر الثاني.. كقد تجمع أناس حكؿ سيارة تحمؿ جثماف "الفرانصي". قيؿ 

أف مميشيات الحكثي اقتادكه مصابان مف أحد المستشفيات.. كأنيـ عذبكه لعدة 
 أياـ  حتى المكت.. جزاء مناصرتو لعفاش. 

أف أنقسـ مف تجمعكا في الصرحة.. منيـ مف يمعنو منظر حزيف بعد 
ميو.. أك دفنو في مقابر كيصفو بالعميؿ الخائف.. الذم ال يجكز الصالة ع

.. مردديف: ليس منا مىف باع نفسو لمشيطاف. كمنيـ مف ال ذكا المسمميف
بصمتيـ.. ينتظركف أف ييدأ األمر ليقكمكا بما يجب القياـ بو نحك الميت. 

فرانصي.. حتى أف يجرؤ عمى مكاجية الساخطيف عمى ال لـ يكف ألحد



عيرة نارية.. ليتفرؽ مف نتيى األمر بإطالؽ أصاحبؾ كقؼ صامتان. ا
 يرتفع نحيب زكجتو كأطفالو. حضركا.. ك 

لـ تنزؿ الشريفة لمكاساتيا.. رغـ أنيا كانت مف جميساتيا.. مرددة بأنو 
ا أخبرتؾ أنيا لـ تعد تمؾ خائف لنبيو كربو ككطنو.. كقد مات مرتدان.. ككم

 المرأة التي عرفتيا.

 كما يحيرني استمرار عدـ رضاىا عف زكجيا. "

"ال يأتي يـك إال بأحزانو.. كقد  8َُِديسمبر  َِالرسالة األخيرة في 
عف مالحقات كاسعة تقـك بيا المميشيات لمف لـ يعمنكا مكقفيـ تنامت أخبار 

. فباألمس كصمت عدة سيارات تحمؿ .. كأنباء عف قتؿ مخالفييـ.المؤيد ليـ
مف تبقى مف نساء كأطفاؿ الشيخ الذم كاف يتردد عمى الدكر الثالث.. كقد 
جعمو استراحة لو كلرجالو حيف يزكر صنعاء. كيقاؿ بأنو أعمف مناصرتو 

لمريس قبؿ مقتمو.. كقد أستمر في مقاكمة مميشيات الحكثة.. لكنيـ حاصركا 
نساء كنسؼ داره كبيكت أعكانو.. لتتشرد ال قريتو.. كاستطاعكا ىزيمتو..

حياء األخرل ىك دار الشريفة كدكر الحي كاأل .. ىاكالصغار في كؿ اتجاه
أحزاف مميتة.. فال نشاىد إال جنائز تصؿ مف تغرؽ يكما بعد آخر في 

.. أك ان الجبيات.. كصكران خضراء تبمييا الرياح..  فمـ يعد أحد إال مكمكم
  ."و الجكع كالمكتؿ لمف غد يحم ان خائف

نفسو  أكمؿ قراءة رسائميا.. كقد غمره حزف عميؽ. كمشاعر غربة.. يسأؿ
و؟. باشر بالرد عمى سقكة ليخفؼ قمقو إلى أيف نمًضي.. كما عمي فعم



بيف سطكر رسائميا.. أحس أنيا تخفي ألـ كـر رحميا..  ةما قرأمعمييا.. 
تحدثيني عف مرضؾ.. ييا "لـ ذلؾ حتى ال تزيد مف قمقو عمييا.. كتب إل

أف متعبة.. خففي مف خكفي.. لـ أجد كسيمة ألخبرؾ برحيمي.. أشعر 
خرجت أبحث عنؾ بعد انقطاع النت.. زرت شارع المطاعـ.. كقاع 

 ألعرؼ منياالييكد.. حتى رصيؼ القشمة.. عمي أجد امرأة الريحاف 
ؾ كالب كالمسمحيف.. أدر أخبارؾ.. لكني كجدت األرصفة خالية إال مف ال

لمؾ عمى فراقيا شديد.. ليا الرحمة كلؾ عظيـ الصبر.. فررت مف كـ أ
المكت.. كانت أياـ الفرار طكيمة.. كحيف كصمت إلى مكاف.. آمف سارعت 

.. لكف فقدؾ لبائعة الريحاف ألنؾ نجكت مف المكت لمتكاصؿ بؾ.. شكران 
ي أحزنني.. كما حيرني أف ينتيي الفرانصي بتمؾ النياية.. ذلؾ الذم مسن

ضرره.. كنياية الشيخ الذم  كاف يزعج السكينة بييممانتو تمؾ.. كعنجيية 
 مسمحيو.. أحزنني تشرد مف تبقى مف أسرتو. 

.. كتأكدم بأنا سنمتقي قريبا.. سأحدثؾ حينيا سعيد ألنؾ تسكنيف غرفتي
حكؿ صداقتي بزكج الشريفة.. ذلؾ اإلنساف المعذب كسط مجتمع ال يقدر 

اني أكثر مما تتصكريف.. فيك يع بأخبار صاحبي مك األركاح.. أرجكؾس
 لمي عميو أف زكجتو تغيرت في تعامميا معو منذ حيف.. لو اهلل". كما زاد أ
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زاء ". منتظران رد البندرية.. إُُاز "جيالضاؽ بو الحاؿ كقد أمسى جميس 
.. لتعرؼ بتفاصيؿ مف صنعاء أياـ فرارهعف صمتيا.. فضؿ أف يكتب ليا 

.. أنؾ تستطيعيف الرد .. كالفرؽاالنتظار"اآلف أحس بثقؿ  عميا تميف ومعانات
كلذؾ سأترؾ لؾ الخيار بعد أف .. كنت أنا ال أسطيع طيمة أياـ فرارمبينما 

 .تقرئيف رسالتي 

عة.. كانت خدمة النت ال تزاؿ مقطك ك مف المكت..  ىربان غادرت صنعاء 
 ما أف تككف في صفكفيـلحمكؿ.. فإألف المميشيات ال تقبؿ أنصاؼ ا فررت

ال فأنت عدكىـ. عرجت عمى تمؾ المدينة التي جمعتنا ناء فرارم ثكأ .كا 
تمؾ التي ذكرت في .. الكبيرة .. دخمتيا عبر الطريؽ المحاذم لمقبرتيايكمان 

لحظتيا إحدل رسائمؾ بأني كنت أذىب ألشارؾ لعب الكرة في أطرافيا.. 
. فمك "مف مدينتيا!أكبر  قبرةاتي م"لـ أرل في حي منبيرةتذكرت كمماتؾ 

ت شممنتيجة لتزايد قتمى المميشيات.. ك  اليـك كقد تضاعفت مساحتيازرًتيا 
.. كقد طميت أسكارىا كشكاىد قبكرىا كاـ المزارع كاآلمساحات تمؾ 

تتداخؿ مع المنازؿ.. فال يفرؽ الزائر بيف قبكرىا  أمستباألخضر.. المقابر 
لمدينة مف ثالث جيات. لتمسي القبكر تمددت لتحاصر اكقد .. اكمساكني

ة المالصؽ ألسكار . عبرتيا إلى سكؽ المدينان .. كالمساكف ىامشان متن
ا تأججت مشاعرم كارتبكت خطام.. ذلؾ السكؽ ذكرني المقبرة.. حيني

كية. كقفت أراقب الناس.. ابؾ.. حيف كنا نبتاع حاجتنا مف الخضر كالف



ة نظراتؾ.. بؿ أنني سمعت بأنؾ ستظيريف بدىشلي يؿ خي كقد  كأنصت
.. كلـ أستدؿ إلى مصدر رنيف ضحكتؾ.. استدرت أتمفت يمينان كشماالن 

ضحكتؾ.. في البدء ظننت ذلؾ مف أعراض إرىاؽ السفر.. لكف ضحكتؾ 
لمحمد تكررت بكضكح. ثـ صمت كؿ شيء.. ليعكد صكتؾ تترنميف بأغنية 

ترددينيا كنحف عمى  .. " تمؾ األغنية التي كنتسعد عبداهلل "يا ساحؿ أبيف
سكندنافيات إلى مجاراتؾ ر".. تثيريف البيجة.. ليسارعف االند ركفالمقاعد "ال

الدافئ..  بأحرؼو مكسرة. كىاىي ركحؾ تسكف المدينة.. تختزف نبض قمبؾ
لدم أني سأراؾ.. طفت أحياء المدنية.. أحث الخطى ك زدت مف تمفتي ظانان 

الثيف سنة.. سرت في البداية إحساس غامر بأني سأعكد ما كنتو قبؿ ث
باتجاه مقر "برنار السكيدية". متجاكزان صكر الفتياف الخضر التي غطت 

جدراف المدينة.. كشعاراتيـ كأعالميـ  المشنكقة أعمى أعمدة أسالؾ 
الكيرباء الباردة.. أجد الخيطى كسط رياح تبعثر المخمفات كاألتربة  لتزيد 

نبتكف عمى زكايا األرصفة.. كالشكارع مف عبثية الشارع.. كتؿ المسمحيف ي
كالمياديف. ظير لي المبنى ىناؾ في نياية شارع السكؽ.. يقؼ كحيدان 

بجدرانو السكداء.. كأنو في حالة حداد. اقتربت مف بكابة حاصرتيا أكياس 
ف ترمقني أسمحتيـ.. ابتعدت أسأؿ رممية.. ظيرت مف خمفيا رؤكس مسمحي

لمنظمة "بارنر"  ان مبنى الذم كاف يكما مقر المارة عف طبيعة كظيفة ذلؾ ال
اإلغاثية.. ليخبركني بريبة بأف مسمحي الحكثي قد حكلكه إلى معتقؿ.. درت  

.. لـ تعد مف افذ التي كنا نقضي ليالينا خمفياحكؿ المبنى عمي أرل تمؾ النك 
عمياء بحجار بازلتية.. بدا المبنى صامتان  ان نكافذ كقد أصبحت جدران



قتو األسالؾ الشائكة مف كؿ اتجاه.  فررت عبر شكارع أعرؼ .. طك ان ككحيد
مسالكيا.. حتى كصمت مقر منظمة "أكسفاـ". ىك اآلخر لـ يعد بذلؾ الباب 

الخشبي المزخرؼ.. فقط صفيح متآكؿ.. غطت جدرانو شعارات تدعك 
 صكر غمماف خضر.مع لفضائؿ االستشياد.. جنبان إلى جنب 

التي جمعتنا يكمان.. في مدينة سرنا ألياـ كنت أبحث عنؾ في تمؾ المباني 
قرعتو يكمان.. حاممة لفافة بيف باب قد في شكارعيا. حتى كقفت أماـ 

كىت بشعارات خضراء.. كقؼ ذراعيؾ.. كجدتو غريبان.. كأحجار الجدراف شي 
ني بتكجس.. ابتعدت عبر أزقة حتى أطراؼ المدينة حيث نيرمقك  ًصبية

كتب ك األخرل جرداء كقد سيجت بأسالؾ سفكح المنحدرات.. لـ تعد ىي 
لكحة "ركضة الشيداء". لمحت عمى منحدراتيا طكابير لقبكر  مدخميا عمى

 كقبكر.

بقيت أىركؿ مف مكاف إلى آخر عمي المح كجيؾ.. كؿ ما حكلي متجيـ 
حزيف.. أفكاه مف أصادفيـ فاغرة.. أشبو بتكابيت صامتة. أسأؿ نفسي.. 

. . لكني لـ أجدؾ كلـ كجدت نفسي؟عما أبحث.. ىؿ عنؾ.. أـ عني
تي الحنكنة.. كأنيا مدينة تئف مف اتساع مقابرىا.. نأدركت بأنيا ليست مدي

 كتكاثر معتقالتيا!.

فررت جنكبان.. أحمؿ كيسي خمؼ ظيرم.. أسير عمى مبعدة مف طريؽ 
باتجاه صنعاء  ثيكب.. الذيف يسيركفات.. مقتديان باسراب الصكماؿ كاألالعرب

بعيكف تمؾ القامات السمراء  الشمكس.. أتمنى أف أرل الكجكد يابجمكد يبست



ف  الناحمة.. حاكلت أف أرل ما حكلي مف زاكيتيـ.. أف أسمع بمسامعيـ.. كا 
 كنت مختمفان عنيـ باختالؼ اتجاه سيرم.  

عبرت عدة قرل كمدف صغيرة.. صادفت مزارعيف كرعاة عابريف.. حتى 
حاشى النظر في كجيي.. كؿ مف كنت في مدينة "إب". عيكف المارة تت

أصادفيـ يفركف بخطكات مرتبكة.. كدعتيا ممكحان لػ "جبؿ ربي" المييمف مف 
"جبمة".. عاصمة الممكة أركل الصميحية..  ان عميائو.. كجبؿ "التعكر" حاضن

صعدت عمياء النجد األحمر.. ىبكطان نقيؿ السياني حتى مدينة الحمكل 
اف الخضر عمى صخكر الطيرؽ.. عربات "القاعدة".. تالحقني كجكه الفتي

 مكتظة برابطي رؤكسيـ باألشرطة الخضراء.

لـ أنـ ليمتيا كأنا أفكر بؾ.. في تمؾ المحظات التي ستجمعنا. قطع تفكيرم 
ىزيع رعكد متكاصمة.. ظننتي بأف السماء ستسقط.. كأف حنيني إليؾ ييز 

يكف سكل لـ  مكحشكؿ شيء. مع ضكء الصباح أدركت أف ذلؾ اليزيع ال
 قصؼ متبادؿ يأتي مف اتجاه "الحالمة تعز". 

"صبر"  جنكبان مكازيا لطرؽ العربات.. بداخرجت أحمؿ كيسي أسير 
محاصران بحرائؽ خضراء.. يدنك حزينا لعجزه عف حماية أشجاره.. كمف 
مفرؽ "ماكية" انحرفت بسيرم شرقان.. أسير مبتعدان عف تكاثر حكاجز 

شكؿ الفت.. ىنا تذكرت حكاية ىركبؾ مف عدف تتكالد بالتي المسمحيف.. 
متنكرة.. أتذكر كصفؾ لميمة فتاح.. كطيبة تمؾ المقيكية..  لـ يمض كقت 

 ينة "ماكية" بمبانييا المتجاكرة. دحتى بدت م



تيا حتى كنت أسأؿ عف فتاحؾ.. مررت عمى أصحاب كما أف دخم
قياية عؿ عف تمؾ الم بحثتالحكانيت.. الجميع ينكر عمي معرفتو.. ثـ 

حتى إذا ما كصمت صاحبتيا تدلني عميو.. كنت سعيدان كأنا أتنقؿ سائالن.. 
عما صنعت مف أجمؾ.. استحضر تفاصيؿ حكاية ىركبؾ..  إليؾ أحكي

كأشعر بأنؾ معي في كؿ خطكة. طفت ساحة سكؽ المكاشي.. ضحؾ 
 أحدىـ ببالىة لسؤالي عف المقياية:

 متى كنت ىنا؟. -

 ألحدد أياـ ىركبؾ.. مرتبكان أجبتو: أحسب السنكات.. صمتي 

 منذ سنيف طكيمة.  -

 أستمر في ضحكتو فاغرا فمو األدرد.. ثـ قاؿ ساخران: 

 اتبعني.. سأريؾ مقيايتؾ! -

كلـ تكف إال خطكات.. حتى كقؼ بي أماـ بقايا جدراف دكف سقكؼ. اردؼ  
  مبتسما: ىذه ىي مقيايتؾ التي تبحث عنيا.. أكاف لؾ فييا حكاية؟.  

باىتماـ.. كقد أكتسى كجيو لـ أتحفظ.. حكيت لو حكايتؾ.. كاف يستمع لي 
 االىتماـ.. ثـ التفت ناظرا في عيني:  بمالمح

ما عبد الفتاح ابف أخييا.. فقد المقيكية تكفاىا اهلل منذ سنكات قميمة.. أ -
 تؿ معيـ!.احكث.. كىك اليـك يقت



 عبد الفتاح؟! -

 .ان إحدل الجبيات.. لف تمتقيو ما دمت عابر قد يككف المحظة في نعـ .. ك  -
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كدعتو حزينان ككني لـ أنجح في تكصيؿ تحياتؾ.. متخيال ىيئة ذلؾ الفتاح 
ان في باحة كقد أمسى مقاتالن. أكدعت كيسي صاحب "لككندة" أفسح لي سرير 

ايقاظي مع تباشير الفجر ألرحؿ جنكبان. كمف  تعج باألسرة.. راجيان منو
في بئر عميؽ. ال أعرؼ كـ مضى مف الميؿ حيف  إرىاقي سقطت

مكفيرة تحيط بسريرم..  ان استيقظت عمى صرخات حادة.. ألرل كجكى
مالمح تمضغ القات.. ما لبث أحدىـ أف أمسؾ بشعر رأسي متصنعان 

 ابتسامة ككأنو في دكر تمثيمي ال أكثر: 

 قـ.. أجمع أغراضؾ! -

.. غير أني كقفت بيف الصحك سبني بخبث دفيف.. لـ أدًر ما أرد بو عميو 
 كالمناـ.. كرديت بصكت خنكع:

 ال أممؾ أم أغراض. -

 .. سريعا ما سحبكني كسط عيكف األسرة كىمسيا.. تكقعت أف يربطكا عينيَّ
يا.. بة مكشكفة.. تسير مسرعة خمؼ أضكائلكنيـ لـ يفعمكا.. أركبكني عر 

ميا أشجار كسريعا ما خرجت مخمفة آخر مباني ماكية.. لتظير أرض تحت



.. عبركا بي إلى ساحة ان طمح متناثرة.. حتى ظيرت بكابة تتكسط سكران ميترئ
غير  ان معتمة.. لـ يتبيف لي ما تككف.. كعمى أضكاء شحيحة ميزت صفكف

منتظمة لعربات تشرئب بأعناؽ رشاشات.. كفي البعيد مجنزرات خضراء.. 
اني المدرسية.. مسمحكف في حركة دؤكبة.. دخمكا بي مبنى يشابو نمط المب

يا كسائؿ تعميمية.. كمستطيؿ أسكد اعمى جدراف أحد فصكلو تظير بق
يختفي خمؼ ممصقات خضراء. كاف الفصؿ خاليان إال مف رجؿ أشعث 

 يجمس عمى مقعد دكف طاكلة.. رفع كجيو ينظر إلي بازدراء.  

 : لماذا اقتادكني؟.في رأسي ظممت مشغكالن بتساؤالت تتزاحـ

ميـ مف صنعاء.. ثـ أسمعيا بكضكح: بالغ فرارؾ كصيرة.. لتأتي أجكبة كث
 صدل صكت زكج الشريفة يتردد "لف يترككؾ!". 

 أنكسر الصمت مف حكلي حيف أشار األشعث: 

 أسحبكه! -

لـ أفيـ حتى امتدت أذرعيـ ليسحبكني خمفو.. يمكب أطراؼ الفصؿ.. 
أحسست بمسع تسمخات ساقي.. حاكلت النيكض.. ليركمني أحدىـ 

ضاضة.. ألعكد مسحكبان.. بينما يسير األشعث بقصر قامتو الئبان دكف بف
 تكقؼ. 

لـ أكف أعرؼ لماذا يقكمكف بذلؾ الطقس.. شرعت بفقداف كعيي كتمؾ 
عيني مف جديد عمى زخات  ع األرض.. كلـ أشعر إال بفتحالدماء تطب



: أترككه! بعد حيف ان باردة.. رأيتو عمى ذلؾ المقعد الكحيد.. ميزت صكت
أدركت بأني في محنة.. تككمت في مكاني العؽ جراحي. بينما أشباح 

 تتكقحظات مف الصمت كاآلالـ المبرحة. حكلي دائرة.. لم تمرافقيو شكم
:الضربالمزيد مف   . شعرت بسخكنة البكؿ بيف فخذمَّ

 مف أيف أنت؟ -

إلى  نطؽ فمـ يتحرؾ لساني.. ظننتو تحكؿكاف صكتو جامدان.. حاكلت ال
 تة.. أشار عمى مف حكلو: ساعدكه عمى النطؽ. سحمية مي

 تدلت أكؼ مف حكلي.. بالضرب مف كؿ اتجاه.. عاد صكتو:

 ىاه اآلف أجب. -

 مف آنس!   -

 بالكاد خرجت األحرؼ.

 ما أتى بؾ إلى ىنا؟ -

 أبحث عف عمؿ! -

 في ماكية.؟! -

 عممي سكاؽ.. كالسيارات في كؿ مكاف. -

 ما أسمؾ؟!



 شنكؽ. -

 شنكؽ كبس! -

 ىؿ تعرؼ عبد الفتاح؟ -

 ال! -

 مف أرسمؾ؟ -

 لـ يرسمني أحد؟ -

 فمماذا تبحث عنو؟ -

ترددت لبعض الكقت.. بيف أف الفؽ حكاية.. أك أف أتحدث بالحقيقة.. 
 ليعاكد صكتو بغضب:

 ىيا أجب. -

 ؿ عميَّ ركال كلطما.. كىك يكرر: ىيا أعترؼ مف أرسمؾ؟اليني نيض

ا ظممت راكعان.. أحاكؿ مسح الدماء عف لييدأ عائدان إلى مقعده.. بينم
كجيي.. كقد أدركت أنيا نيايتي.. ظؿ يكرر لكف ىذه المرة بصكت عادم: 

 ىيا أجب.

حتى أكممت.. حشرجان يحكي حكايتؾ.. ظؿ صامت.. خرج صكتي مت
 ليجثـ صمت ثقيؿ.. عاكد سؤالي: 



 ككيؼ كصمتؾ تمؾ الحكاية؟! -

 ىنا!حكتيا لي الفتاة التي مرت يكمان مف  -

 كأنت ماذا تريد مف البحث عنو؟ -

 نبؿ أخالقو.لشكره عمى  خبره بأنيا ظمت تتمنى لك التقتوأل -

لحظتيا انفرجت مالمح كجو األشعث.. أمران مف حكلو بالخركج.. كأقترب 
. ظؿ يتأممني مبتسمان.. ثـ مني.. ثـ ركعن أمامي.. احتضنت يديو كجيي.

 ال يمكف.. ال يمكف. نياؿ عمي بصفع متتالي.. يصرخ:فجأة إ

كجيي..  .. كقد عاد ينظر فيت يديو مف لطمي.. أك أنو تذكر شيئان كم
. يالمس دـ كجيي. يتذكقو بمسانو.. لـ ءذىمت كىك يمد أصابعو ببط

أستكعب ما يدكر.. بدأ صكتو مضطربا.. كما لك كاف يكاسيني: كدت 
 تيقتؿ.. أال تعرؼ بأننا في حالة حرب.

ة.. ثـ أردؼ: كأعداء الكطف يتربصكف بنا.. يرصدكف أكمأت عالمة المكافق
 تحركاتنا بيدؼ قصفنا..

جيو بكداعو و.. كأصابعو تتابع خيكط الدـ.. كقد أكتسى ك نيأعرؼ ما يع لـ
حيف ذىبت تسأؿ عف  حيف قاؿ: ال تناسب المكقؼ.. شككت في ىذيانو

 استجكابؾ.  ليـ.. فقررنا ان ظنناؾ عين اسمي في السكؽ

لـ أعد أميز ما يتفكه بو.. ثـ ركع ثانية حتى .. ي بقدميونيض يدؾ بدن
 كعاد ليدكئو: انا مف تساؿ عنو!



محو .. شعر فتاحؾ.. رفعت عيني أتفرس مال لـ أستكعب بأني أماـ 
 ان حكاجبو كجبيتو شيء مف الغبش.. قد تككف أثر  خالطة الشيب.. تخمؿ

معنى ما  لشظايا انفجار.. يتحدث كقد حرؾ أصابع يديو ككأنو يعزز
ؿ لبعيد.. لـ يطا.. أعادني إلى و: أنا عبد الفتاح.. كما حكيتيتحدث ب

لقد مسؾ بيدم.. محاكال بقصر قامتو احتضاني.. ىامسان: الحديث.. أ
 ألبمو.نجكت مف المكت بأعجكبة أييا ا

عادتو مكرمان  ثـ رفع صكتو داعيا مرافقيو بالدخكؿ: قكمكا بتقطيب جراحو كا 
 إلى حيث كجدتمكه.

 مد ذراعيو مبتسمان ليحتضنني..  غير أف ما أكد لي ذلؾ أنولـ أصدؽ..  

 

أكصمكني إلى أماـ المككندة.. دخمت.. محاكالن التماسؾ كالظيكر بمظير 
.. سرت بيف أسرة تغط في غامض ظالـ دامس كسككفكسط المتعافي.. 

عرؼ ما قد .. ك ا لك كاف ينتظر عكدتيكمكصاحب المكاف نـك عميؽ.. 
بكجيي المتكـر ما تبقى  تتقمبادني بصمت إلى سريرم.. لو.. قتعرضت 

 مف ليؿ مخيؼ.
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ألياـ ال أخرج مف بيف أغطيتي.. كال أحدث أحد. تعالت أصكات غير 
مجمكعة مف المسمحيف  المدخؿ.. رفعت رأسي رأيتمألكفة مف اتجاه 

 ربكاتكجست شران كقد اقتيشير باتجاىي.. الذم يتقدميـ صاحب المكاف.. 
حيف .. يتقدميـ كاف فتاحؾ في حكاسي..دب رىاب األسرة..  يسيركف بيف

كقد بدت ابتسامتو مف بيف شعر  ذراعو أقترب حاكلت النيكض لكنو مد
 .!: ال عميؾ أبؽ مكانؾكجيو

كقؼ  اد ألذرعيـ.. كاف جسمي يرتعش.. حتىسحبت ساقي في استعد
د ذراعو ليصافحني.. جكار سريرم: جئت ألطمئف عميؾ!. بقيت صامتان.. م

 .ثـ أردؼ: ىؿ أنت تماـ؟

عيني سالت  دارت األرض بي لحظتيا.. ال أدرم ما عمي قكلو.. غير أف 
بيف ىمس مف حكلو: ىكف عميؾ. محتضنان  بدمكعو صامتة.. ليخفؼ عني

رأسي.. ليتبيف لي بعد برىة أف الذم كانكا حكلو قد ابتعدكا كلـ يعد غيره 
 ده سأنفذه ألكفر عف المبس الذم حصؿ. ف ما ترياآلإلى جكارم: 

كنت أريد أف يكرر ما قالو.. ترددت لبعض الكقت مفضال الصمت. أردؼ: 
ف أكفر لؾ عمؿ.. أك تى تحدثني بأم خدمة أقدميا لؾ.. ملف أتركؾ ح
 . ؟ًصمؾ إلى حيث تريدك أكمؼ مف ي



د .. متخمصان مف تحفظي.. ليسرع لساني: أريإلي األمؿ تمؾ الكممات أعادت
 مف يسير بي جنكبان.. فأنا أقصد زيارة البندرية في عدف. 

ان مف أف يطرح عمي مزيد ان تكقعالكممات كمف يقفز مف شاىؽ.. منطقت تمؾ 
ت كجيو مالمح الزىك.. ينظر في عيني.. كقد شابل األسئمة. لكنو عاد

أعتذر لما حصؿ.. كعميؾ باالستعداد.. سأكمؼ مف يحممؾ إلى مضيفان: 
 جنكبان صباح غد.. كأحممؾ أمانة: بمغ سالمي إلييا. آخر نقاطنا

 ستدار يتبعو مف معو. ليعكد لممكاف إيقاعو. لـ يضؼ. ىب كاقفا.. ثـ ا 

.. أضحى جميع مف في المكاف يعاممكني كأنو تعكيذة سحرية.. بعد زيارتو
إلي.. كما أف شقشقت العصافير.. .. الجميع يتقرب ان كما لك كنت حكثي

: ىؿ في كجيي سمكفتفجر حتى كاف ثالثة مف المسمحيف يبنتشر ضكء الكا
 أنت جاىز.. سننطمؽ اآلف. 

 كيا لذلؾ الصباح البييج.. انطمقت عمى عربة عسكرية.. لتخرج بي عمى
يكا زمالءىـ في النقاط.. أسمعيـ يكرركف الطريؽ المتجو جنكبان.. تقؼ ليح

ك زيد". ظممت  "مكمفيف في ميمة ألبك زيد". عرفت أف فتاحؾ ييكنى "أب
 بأف أصمت طكاؿ الطريؽ.. مضتصامتان.. ممتزما بنصائح المسمحيف.. 

ييا.. كانت ساعات.. ثـ أتمنى أف أسمؾ متممسان طريقان سرت أنت يكمان عم
تمؾ القرل المعمقة  ترلأ: قائالن  ر أحدىـن بعد أف أشا كدعكني عمى ربكه م

جد طريؽ بان ست. أىبط جنك عمى خاصرة ذلؾ الجبؿ.. ال تقترب منيا!



عربات.. مف ىناؾ عميؾ بالحذر.. فمسمحي الحراؾ منتشركف.. كمرتزقة 
 الطكؽ يتربصكف بكؿ قادـ.

 بك زيد يقكؿ لؾ" حذارم أف تفكر بالعكدة". نبيني آخر: أ

تيكس.. كاف متكجسان..  يمكحشة.. حتى صادفت راع ان كدعتيـ ىابطان قفار 
ل الشرعية.. ناصحان بأف أسمؾ أخبرني بعد تردد بأني أشرفت عمى أكلى قر 

 بعدىا الن االتجاه جنكبا حيث طريؽ العربات.. تممكتني فرحة غامرة.. متخي
يؽ المعبدة.. بأني أضحيت في أماف. قبيؿ مغيب ذلؾ النيار كصمت الطر 

مطرني بأسئمة غريبة.. يمعف كيشتـ كؿ شيء.. لكنو اسألت سائؽ سيارة.. 
.. تور لسانو.. أشار إلى حكض سيا ى لفأنف رأم كرقتيف فئة األلؼ.. حت ما

حماريف.. لـ يقطع مسافة مف الطريؽ حتى تكقؼ أماـ أكؿ جكار  صعدت
نقطة تفتيش.. أنزلني مسمحكىا. ليمضي السائؽ بحميره مبتعدان.. احتجزكني 

زم.. كباشر أحدىـ افي غرفة مجاكرة بعد أف سمبكني كيسي كبداخمو جي
سؿ مف الحكثة.. حاكلت إقناعو ر بأني م بمساءلتي.. مركزان عمى أف أعترؼ

.. مف عناصرىـي نعمى أن ان بأني ىارب مف بطشيـ.. لكنو ظؿ مصر 
مطالبان بتزكيده بما لدم مف معمكمات.. ليتـ نقمي دكف أف يعيدكا إلي 

لمسيمير".. كىناؾ كنت ضمف عشرات كيسي.. إلى مركز شرطة في " ا
 لقي بيـ في ظركؼ مشابية: أ



يريد التسمؿ فكثير كالفئراف يظيركف.. بينما نعرفيـ قطط لست كحدؾ مف  -
سماف.. نيبكا كتسمطكا سنكات كسنكات. بينيـ أنصار عفاش كمسمحي 

 الحكثي.. يأتكف ليفجركا كيقتمكا.

 لكني فار مف ظمميـ! -

 بؿ قطة.. كسنعيدؾ مف حيث أتيت!. -

قاىي. كاف تحقيؽ طكيؿ لـ يدكف عمى كرؽ.. شبيو بحكارات المقايؿ كالم
كاف خكفي يتضاعؼ كأنا أتصكرىـ كقد أعادكني.. نصحني أحد 

المحتجزيف بالصبر.. كالصالة.. كنت أضحؾ مف دعكاتو لمصالة.. 
تمبستني فكرة االنتحار.. أبحث عما أستعيف بو لمخالص.. لـ أجد فامتنعت 

عف تناكؿ الطعاـ كالشراب. في اليـك الثالث أستدعكني لـ يسألكني عف 
. ثـ سحبكني خارج ي ضربان حتى كاد يغانيالكا عم شيء.. فقط ى عميَّ

 المركز.. لينيرني أحدىـ : ىيا أذىب!

 .. ظممت أنظر إلييـ ببالىة ليكرر ما قالو: يترككني أمضً لـ أصدؽ أنيـ 

ال...! اىي -  أذىب عنا.. كا 

 قمت خانعان متكسالن:

 ككيسي؟!  -

 ليصرخ في كجيي.. كقد أنزؿ بندقو مف كتفو:



 ركمني بقدمو ... شيء يازبالة.. ىيا اذىب.. ك س عندنا لؾ لي -

انسحبت غير مصدؽ.. تالحقني شتائمو. لكف حزنان تممكني عمى كيسي 
.  كجيازم.. ككاف  عزائي بما تبقى لي مف ماؿ بيف فخذمَّ

البسي تشبو مالبس اآلخريف.. تمزقت أطرافيا.. كتشربت باألتربة ملـ تعد 
عف جراح كجيي.. فأضحؾ  القرلفيـ في كالعرؽ.. يسألني مف أصاد

متصنعان اليبالة.. ألعبر مف قرية إلى أخرل.. يمدني البعض بالطعاـ.. 
كآخريف بالقميؿ مف الرياالت.. كالبعض يرجمني.. حتى الكالب كانت 

 تالحؽ رائحتي بالنباح إلى مسافات بعيدة لتستقبمني غيرىا.

 نيميالن.. كلـ أجد ما يعيقف كصمت إلى "الحكطة" حتى تغير الكضع قكما إ
 حتى كصمت الشيخ عثماف.

معاناة سفرم راجالن كانت عذاب سقر.. كنت أكد أف أحتفظ بحكايات  
لقييا عمى مسامعؾ.. لكف ما زاؿ في قعر ركحي الكثير مف أىركبي حتى 

نًت تحممينيا بيف ذرعيؾ ألتقيؾ لتريني تمؾ المفافة التي كالشجف. أنتظر أف 
.. الذم حتمان شب كتجاكز ألعتذر لؾ كلذلؾ كلكليدؾ اء..في آخر لق

الثالثيف مف عمره.. متسائال أم مشاعر تمؾ التي ستتخمؽ لحظة لقاء 
نظراتنا.. قد يككف مكقؼ ال أستطيع تصكره.. سأتأمؿ باحثا فيو عف بعض 

أخذ أكثر.. أشعر بالعار مف نفسي كأنا أم منا مالمحي. كمالمحؾ.. مف 
 أكتب إليًؾ.



ذلؾ حدثيني عف زكجؾ.. أم رجؿ رؼ إف كنت قد تزكجًت.. إف كاف ال أع
يكمان عنو؟. حبؾ الًبكر.. مف لي ؟. ىؿ ىك متيـ الثانكية الذم حكيًت ىك

كاف يجاكر مقعد الفصؿ.. كيؼ ستقدمينني إليو؟!.  ىؿ أنجبًت.. تفاصيؿ 
 تشغمني منذ كصكلي عدف. كثيرة 

شاىدينو عمى شاشات التمفزيكف ر مف صنعاء.. ىربان مف المكت.. فما ترتف
كجكع.. كتشرد. ىناؾ القتؿ بعد ال ينقؿ ما يعيشو الناس مف خكؼ.. 

. شاشات التي يسيرىا الطرؼ اآلخر طاؼ.. نسؼ المنازؿ كالمساجدتخاال
التمفزة ال تنقؿ إال ما يسمح بو أمراء الحرب.. كما خفي مف طغياف كبطش 

 ال يعرفو أحد.

يـ أم ذنب ارتكبكه ليسمط اهلل عمي عف تساءلكفأتعمميف أف سكاف صنعاء ي
ىذا تطيير لذنكبنا..  فكؿ  تمؾ الجماعات.. إال أف الكثيريف يعتقدكف بأف

ىذا القتؿ كالتنكيؿ كالخكؼ كالجكع كالقتؿ الذم طاؿ الجميع كمو بإرادة اهلل.. 
ال أحد يعمـ أف تمؾ الجماعات قد نجحت في تحكيؿ صنعاء إلى مقبرة 

ف تبقكا مجرد أشباح. فالمالحقات كالمداىمات تتضاعؼ يكما بعد كبيرة.. كم
آخر.. كاختطاؼ المئات لتصفيتيـ بعيدان عف الضجيج.. منفذة  مبدأ "مف 

 ليس معنا فيك عدكنا.. مقسميف المجتمع إلى أسياد كعبيد".

شعر بالسعادة كىك يتخيميا تقرأ.. لـ يبالغ أك ضغط عمى زر اإلرساؿ.. 
نفسو.. مكقنا بأف تأثير  بو يعشيا.. ىذا ما كاف يحدثيدعي حكاية لـ 

 معاناتو سيدفعيا.. لمرد عميو.. كلذلؾ عاد ليكتب إلييا مف جديد:



كسيظؿ األمؿ لدم  "سأظؿ أكتب إليؾ كأكتب.. سكاء رددت عمي أـ ال.. 
 بما لـ أحكو. فال يكجد ما يشغمني غيرؾ. بالجمكس إليؾ كالحديث معؾ

فندؽ متكاضع.. يقع في أسفمو  مقيى لألنتر نت  بعد كصكلي.. نزلت في
يشتؽ مف اسـ الفندؽ أسمان لو "أكساف نت". كنت محمالن بحذر يالزمني لما 

سمعتو عف عداء لكؿ ما ىك شمالي.. أقضي جؿ كقتي بيف الفندؽ.. 
صعكدان كالمقيى ىبكطان.. أك أستقؿ مف حافمة إلى أخرل.. أزكر تمؾ 

معان.. ككرنيش ساحؿ أبيف.. بحر صيرة.. أسكاؽ  األماكف التي زرناىا يكمان 
كريتر.. التكاىي.. ألكتشؼ بأف عدف لـ تعد تمؾ المدينة التي كانت.. 

فناسيا حؿ محميـ أناس تدؿ أشكاليـ كأزياءىـ بأنيـ ريفيكف.. كلـ تعد دكر 
.. حتى مكجكدة سينما.. كال عركضيا المسرحية.. كال مشاربيا أك باراتيا

إلى أشباح.. يكما بعد آخر أشعر بخكؼ.. فمف أصادفيـ لـ  النساء تحكلف
نتيجة لما كنت أسمعو  أنيا مشاعرميعكدكا بنفس الكداعة التي كانت.. أك 

 في صنعاء. 

لكف ما كاف يشغمني.. أمر آخر.. فقد سكنتني أمنية تطكرت حتى أمست  
. أبحث .ف أراؾ صاعدة إلى حافمة.. فدكمان أتكقع مصادفتؾ.. أنتظر أان يقين

بيف الكجكه.. كفي الشكارع كاألسكاؽ أتكقع أف تظيرم فجأة بيف العابريف.. 
كالغريب أنني كنت أصادؼ مف يشابينؾ كلك بتغير بسيط.. فأرد المـك عمى 

 الزمف.. ظؿ إيماني يتضاعؼ بأنؾ ستظيريف دكف مقدمات.



مًت ق.. فقط كما لدم الكثير ألحدثؾ بولف أطيؿ إذا ما التقينا فال يزاؿ 
 ".نتزاكر قبؿ أف يزكرنا المكت

 

-45- 

ظؿ مشتتان.. أنقضت ثالثة أياـ دكف أف يتمقى مف سقكة أم خبر.. كاف قمقو 
ينتظر رسالة  كما ظؿيتضاعؼ عمى صحتيا.. يتمنى أف يعرؼ بحالتيا. 

مف البندرية. كجد أف عميو أالَّ يقضي كقتو في االنتظار بيف أجيزة "أكساف 
 نت" كالفندؽ. 

أسابيعو األكلى في عدف الحظ أف مدير الفندؽ "بادينار". يعاممو  خالؿ
بكد.. فكؿ ما رآه.. يدعكه عمى كأس شام.. يتجاذب معو أطراؼ 

خمؼ مكتب االستعالمات.. بداية ظنو يبحث كرسيان الحديث..  كقد أقتعد 
عف جميس.. نتيجة الستمرار كجكده خمؼ ذلؾ المكتب.. ثـ تدرج األمر 

بغرض معرفة نكاياه.. أك أنو يرفع  لو ظانا بأف تكرار دعكتو ليرتاب منو..
بما يسمع كما ىـ العسس. لكنو ال حظ بادينار يتحدث عف نفسو ببساطة 
شديدة.. عف تجربتو الحياتية بعد أف قارب الستيف.. ليعرؼ بأنو مف مكاليد 

الشحر.. كاف مياجران في الككيت في مطمع شبابو.. عمؿ في عدة 
شط في صفكؼ طالئع القكمييف العرب.. كعمؿ بالصحافة مجاالت.. ن

ىناؾ لسنكات.. كعشية جالء اإلنجميز مف عدف.. عاد ليمتحؽ بصفكؼ 
أقتاده   98أحداث  فيكأصبحت لو مكانة حزبية كبيرة.. ك الجبية القكمية.. 



أنصار "عمي ناصر" ألياـ.. ككاد أف يعدـ رميا بالرصاص.. إال أف 
ت المعتقميف.. بعدىا قرر ىجر أخرجو مع مئا انتصار أنصار "البيض"

ليبرر ك السياسة.. مفضالن العمؿ الحر عمى مخاطر الصراعات السياسية. 
أنو أكتكل بنار السياسة.. لذلؾ يجد نفسو دكما يقؼ  أخبره تعاطفو معو..

.. تمؾ التي باح شنكؽ بمعاناتويقعكف ضحايا لتمؾ الصراعات. مع مف 
 بطشيـ. بجعمتو يفر مف صنعاء بسب

كاف بادينار صادقان معو.. كىك يحذره مف االحتكاؾ ببعض الناس.. قاؿ 
دكف كمما ىك غير جنكبي.. الو: ىناؾ فريؽ تسيرىـ العاطفة.. فتراىـ يع

كىـ السذج.. كعناصر تسيرىـ مصالحيـ كقد انضككا ضمف ما يسمى 
 بالحراؾ.  فكف بمسانؾ ضنيف.. كبأفكارؾ حكيـ.  

.. "الشميز"ىك يرل شنكؽ يمبس عمى الدكاـ الفكطة كيبتسـ بادينار ك  
جو مف مصاعب أثناء بحثو عف عمؿ.. كأف ايسمعو كىك يحدثو بما يك 

البعض يميزكنو مف خالؿ ليجتو.. كأنو حاكؿ أف ييقنع بعض الشمالييف 
بالعمؿ معيـ في بيع المالبس عمى أرصفة األسكاؽ.. ليكتشؼ بأف مف 

ؽ جماعات.. ككؿ جماعة تنتمي إلى منطقة يفرشكف بسمعيـ أرصفة األسكا
 .ان شمالية.. يعرؼ بعضيـ  البعض.. كيدعمكف بعض

عف تعدد جكالتو.. ليكتشؼ بأف عدف ليست تمؾ األحياء  ريحدث بادينا
مركبة مف  ف الشيخ إلى كريتر.. بؿ ىي مدينةالتي كاف يعرفيا.. الممتدة م

و مدينة متكاممة.. عدة مدف. فالشيخ عثماف بأسكاقو كشكارعو كميادين



ثـ دار سعادة كالمماليح..  تجاكرىا المنصكرة التي تمتد جنكبا بامتداد ىائؿ..
قديـ بيف بيف.. أما مدينة كريتر فميا طابعيا الأخكر مكسر كساحؿ حتى 

كالتكاىي عمى الجانب اآلخر لجبؿ شمساف..  جباؿ شمساف.. كما لممعال
مشبيان ليا  ة شرقان..ة حتى البريقكىكذا حتى بير أحمد كصبر غربا.. كالحسك 

 ف عف بعضو.ف متصمة  كمنفصمة في آبعنقكد مد

باألجر األسبكعي عاد بعد جكلة استغرقت عدة أياـ ليخبره بأنو كجد عمالن 
 في مقيى "جارة البحر". بالقرب مف قمعة صيرة.

نشغالو بالبحث عف البندرية.. كقمقو كاف شنكؽ يخفي عف بادينار أمر ا
قط. ظانان أف عممو في  ايديثو عنة.. حتى أنو لـ يتطرؽ في أحاعمى سقك 

تمؾ.. كاف عممو في المقيى ينتيي الساعة  وجارة البحر سيشغمو عف ىمكم
التاسعة مساء.. يذىب بعدىا لبعض الكقت إلى البحر.. ثـ يعكد إلى 

.. ليمة بعد أخرل بداخموتمؾ اليمـك  أينما ذىب كاف يحمؿ بادينار.. لكنو
س قبالة ليؿ ميخرج مف المقيى مصطحبان القميؿ مف القات.. يج أمسى

كحو.. يسرح مكاج الخفيفة تحاكي ر البحر.. يتأمؿ ظممتو المييبة.. كتمؾ األ
زر  بذاكرتو بعيدان.. يرل نفسو خارجان مف قريتو بال أمؿ.. كمع ىدكء الجى

ليخبره بأف يتكىـ نسياف ىمكمو.  ليعكد متأخران إلى أكساف.. يسألو بادينار.. 
عممو في جارة البحر يأخذ بعض كقتو.. ليمة بعد أخرل لحظ بادينار تغير 
ف جمس إليو يميؿ لمصمت إال مف كممات  نديمو كتيربو مف مجالستو.. كا 



قميمة.. ثـ تأخره في العكدة.. يستفسر منو فيرد عميو.. بأف أعماؿ المقيى 
 تأخذ كقتو. 

حر.. لتتطكر عالقتو بو.. كقد لكنو كاف يقضي معظـ أكقاتو يجالس الب
جية خكر مكسر..  ةمأنتقؿ إلى الساحؿ المقابؿ لصيرة خمؼ مبنى المحك

ميمالن مظيرة.. كشعر رأسو..  يصعد غرفتو دكف أف يمتفت إلى بادينار.. 
. ليعترضو ذات ان في البداية ظف أنو إرىاؽ العمؿ.. لكف حالتو زادت سكء

 مساء بابتسامتو الكدكدة: 

 ف ياراجؿ.. حتى السالـ لـ تعد تمقيو.. ىؿ أسأنا؟مشتاقك  -

ادينار نظر إلى كجو بادينار.. محاكالن زرع ابتسامة دكف أف ينطؽ.. أردؼ ب
بكاب الفندؽ تغمؽ مع منتصؼ الميؿ.. لكني متأمال ىيئتو: أتعرؼ بأف أ

 أظؿ في انتظارؾ.

 رد عميو بتردد:

 أقضي بعض الكقت عمى ساحؿ البحر!

بيننا عيش كممح..  ه الساعة.. ظننتؾ ستقكؿ أنو العمؿ!.البحر إلى ىذ -
صحبتؾ لمبحر.. كىذا القات الذم يمأل فمؾ خفؼ منو أنصحؾ بتقميؿ 

 أيضان.

كعده لبادينار.. كنسي نفسو لمياؿ قضاىا ىنا عمى ساحؿ أبيف..  نسي
تجالسو.. يصيخ السمع لضحكات يسير ماضغان كرقات القات.. شاعران بركح 



مة مف أعماؽ الماء.. كقد احتكاه ممككت لـ يشعر بو مف قبؿ. مع و قادأبنائ
تكغؿ الميؿ كسككف الككف يسمع نداء  يدعكه لمدخكؿ.. يستجيب بنشكة 

كفرح.. سار حتى أرتفع البحر إلى عنقو.. أستمر ممبيان لمنداء.. كلمحظات 
عمى  غمر فمو الماء.. أستفاؽ ليقاـك الغرؽ.. تراجع بأعجكبة.. ظؿ ممدان 

مف  ىناؾ رماؿ الشاطئ.. نيض بعد كقت يتسحب باتجاه األحياء.. لـ تعد
فالت.. افي شكارع عبرىا عمى الح ىدل عربات عمى الطرؽ.. يسير دكف

يصادفو مسمحكف.. حتى كصؿ مع شركؽ شمس اليـك الثالث رصيؼ 
و.. ب مف الكجكه تحيط ان أكساف.. سقط متيالكان.. بعد كقت أفاؽ ليجد عدد

 نفسؾ؟.  تجني عمىماذا لدينار: ميز صكت با

طريقو باتجاه السمـ  ان لـ يجد ما يرد بو عميو.. أنتفض مف بينيـ.. شاق
. تبعو بادينار.. يتبعو مكظفي الفندؽ.. كأماـ باب غرفتو إلى غرفتوليصعد 

 أكقفكه ليسألو بادينار:

 ىؿ نظرت في المرآة؟! -

ف مكاف آخر تأكم ظؿ عمى صمتو.. أردؼ بادينار: أتمنى أف تبحث لؾ ع
 إليو.. ال أريد مشاكؿ...

 رد كالمخمكر: 

 لكني أدفع لؾ!  -

 المشكمة ليست في اإليجار.. لف أنتظر حتى تخمؼ لنا مصيبة! -



 أنا! -

 قاطعو بصكت ىادم: 

 بف الناس ما تصنعو بنفسؾ حراـ.يا ا -

كف بو معمقو بو. ليضيؼ طيخيـ بعض الصمت.. كظمت نظرات مف يح
 رحؿ.. أك استدعي لؾ الشرطة!امؿ نفسؾ ك حبادينار: ا

النطؽ.. ثـ أنيار أرضان ينتحب  القدرة عمى ان صمت كما لك كاف فاقد
بصكت حزيف. كقؼ بادينار يضرب كفان بكؼ.. يفكر في نديمو كما آؿ 
 إليو.. في لحظة طرأت لو فكرة. كأشار عمى مف حكلو بإدخالو غرفتو. 
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يكف يتكقعو.. فكر أف يحاكؿ معو.. ثـ  نفسو في مكقؼ لـبادينار كجد  
يتركو بعد ذلؾ يمضي في حاؿ سبيمة.. كلذلؾ طمب مف مكظفيو جز شعر 

تناكؿ كجبة ه لادع مالبسة.. لييبطك بو بعد ذلؾ..شنكؽ.. كتنظيفو كتغيير 
نظر إليو.. كاف يتناكؿ الطعاـ بشكؿ طبيعي.. فقط اإلفطار.. لـ ينطؽ.. 

ا الحظو بادينار كىك أمامو.. خرج بو عمى نظراتو كانت زائغة.. ىذا م
سيارتو.. باتجاه كريتر.. طمب منو أف يدلو عمى جارة البحر.. كتمؾ 

أبدل شنكؽ رفضو..  بصحبة البحر. فييا األماكف التي يقضي كقتو 
لح عميو.. لكنيـ أأخبركه بعد دخكلو المقيى أنيـ استغنكا ليرضخ بعد أف أ



: لماذا ان كتدىكر حالتو. سألو بادينار مغتاظعنو منذ كقت.. نتيجة إلىمالو 
 كنت تكذب بأنؾ مستمر في المقيى؟.

لكنو ظؿ ينظر إليو نظرات حيرل.. ليضيؼ بادينار: بدأت تقمقني.. كلذلؾ 
 سنعكد كعميؾ بعد ذلؾ أف تذىب في حاؿ سبيمؾ.

ران جاه خكر مكسر.. ساحة العركض.. ماعبر بو عائدان شارع المحكمة بات
.. كعمى الجسر حتى جكلة كمتكس. طيمة الفندؽ المكاجو لمبحرة أماـ بكاب

صمت. كظمت عينا شنكؽ الصغيرتيف تذرفاف دمعان الطريؽ العكدة ساد 
 غزيران.. ككجيو الصمصالي يتفصد عرقان غزيران.

 سألو: أتحدث إليؾ.. أسألؾ فال تيتـ لكالمي!.

خطكط الحيطاف.. ـ سجنو في صنعاء.. كرؤيتو لاذكرتو كممات بادينار  بأي
بتتبع تشابكات تمؾ الخطكط.. حتى نبيو أحد  نشغالوىاجران مف حكلو ال

المساجيف.. لتعيده عدة صفعات إلى كاقعو. فجأة صرخ شنكؽ في كجو 
ىؿ ىك  بادينار مف بيف دمكعو: لماذا دكما أىرب إلى ما أظنو خالص..

اؤالتو.. ؟. ظؿ يردد كمماتو كتسحياةلم ضعؼ يتممكني.. أـ ىي طريقتي
 كمف أفاؽ مف كابكس ثقيؿ. 

تممكت بادينار دىشة.. كىك الذم ظف بأف شنكؽ لف ينطؽ.. كلف يخرج 
مف دائرة دخؿ إلييا بحثان عف خالص. ركيدان ركيدا كجد ذلؾ النديـ كقد عاد 

 إليو يبادلو الحديث.. كما لك لـ يكف شيئان. 



بعض األكقات أماـ تو السابقة ييبط لقضاء عيراقبو بشؾ.. كقد عاد لطبي
مجالس بادينار ليحدثو لاجيزة "أكساف نت".. يخرج باحثان عف عمؿ.. ليعكد 

" مكظؼ المقيى حكؿ سمكؾ شنكؽ..  عما يكاجو. سأؿ بادينار "أكـر
كتعاممو معو.. ما جعؿ أكـر يتقرب إلى شنكؽ.. لكنو لـ يجد ما يثير في 

مباشرة حكؿ ما يشغمو..  سمككو. لـ يقتنع بادينار.. مفضالن أف يكجو أسئمتو
ا لو ما تعرض لو في حياتو مف ظؿ يمح عميو.. ليستجيب ألسئمتو.. شارح

.. حتى فراره .. بداية بسجنو األكؿ.. إلى الثاني.. كمالحقة العسس لومآس
عكدتو إلى قريتو كاكتشافو ما قصـ ظيرة بضياع  مف بطش الحكثة.. حتى

بادينار تجاىو بعاطفة.. كىك  أسرتو.. ليفر مف قريتو شريدا. حينيا شعر
 ان قميمة لكفأيام وعدف.. الذم قضى فيفي  98ث ايرل نفسو في معتقؿ أحد

و ال .. كىك يرل مف يقتادكنيـ مف زمالئالمكت كاف يزكره في كؿ ساعة
 يعكدكف.. بدكره كاف ينتظر اقتياده في كؿ لحظة إلى ساحة اإلعداـ.

مقت مالطفة عد أكساف نت.. خييا شنكؽ عمى مقاكقات التي يقضاأل ؿتم 
  ."  بينو كبيف الشاب المسؤكؿ عف المقيى "أكـر

يجمس إلى أحد األجيزة ال يجد ما يقـك بو غير إعادة قراءة رسائؿ البندرية 
لى سقكة الذم يشعر بتأنيب ضمير تجاىيا.  السابقة.. كالكتابة إلييا.. كا 

ـ الذم كنت حكؿ ذلؾ الكر رسالة مف سقكة " لف أخفي عميؾ.. لتصمو 
.. ككأني حامؿ.. إضافة إلى أف فتكر عاـ  أحسبو بسيطان.. بدأ يثقؿ عميَّ



أصاب جسمي. ال أريد اقالقؾ كأنت في محنة أشد مني.. كلـ أنساؾ لحظة 
 المي.آ.. كىذا ما يخفؼ مف حدة . يكفي بأني في غرفتؾكاحدة.

. كال يا عف الكـرحيف الحظت الشريفة شحكب مالمحي.. كفتكرم لـ أحدثت
 .أنكم إخبارىا بما أعانيو

.. تتغير أركاح الناس في ىذه المدينة.. فيذه الشريفة تنظر   يكمان بعد يـك
في  ىلكؿ ما حكليا بتكجس كريبة.. بعد أف أضحت الداعية الزينبية األكل

المدينة.. بؿ كمنحتيا قيادة المميشيات في األياـ األخيرة رتبة عسكرية.. 
المرأة البسيطة.. اليادئة. فال تنطؽ اليـك إال لتأمر..  كمف يكميا لـ تعد تمؾ

كأصبح معظـ كقتيا خارج الدار.. كيقاؿ بأنيا تذىب قصر السالح "القمعة". 
لتحضر اجتماعات "شرايؼ" أحياء صنعاء.. فال تخرج مف دارىا  أك تعكد 

ف المسمحات.. كتردد عمى الدكاـ "أنا شريفة برفقتيا عدد مإال ك إليو.. 
 الحجاب". ؼ عنيمكشك 

 ختفاءانقمو إليؾ منذ أسبكعيف.. ىك لكف الحدث المحزف الذم ترددت في 
ريفة عمى الترديد لمف يسألنيا "بأنو في ميمة صاحبؾ.. كقد دأبت الش

"قصر أنقضى.. كالشريفة تنشغؿ في أف األسبكع األكؿ  كسيعكد!". إال
كا في ظركؼ السالح". لينسى أمره مف الجميع ضمف الكثيريف ممف اختف

مشابية. لـ أخبرؾ  بداية األمر.. كفضمت عدـ الكتابة إليؾ.. لكف البارحة 
نفسي أف أسألؾ  نيإليؾ.. فحدثت اختفائو ألنو فرساكرتني الظنكف بأف 



عنو!. فيؿ ظنكني في محميا. لف أنطؽ ألحد بذلؾ أبدان.. فقط أريد أف 
 اطمئف!". 

رض سقكة.. كقد كضعو ىركبو تمؾ الرسالة أكدت لو صدؽ ظنكنو بتفاقـ م
نيا كانت خطكة أب لفي مكقع ال يحسد عميو.. ليسترجع لحظات فراره.. كير 

مجرد طرائد كفرائس. بأنيـ صائبة.. متخيالن الشريفة تنظر لمف حكليا 
كأنثى العنكبكت بعد عشرة مرددان: أم ركح تسكنيا كىاىي تمتيـ زكجيا 

 البيا؟!. .. فكيؼ بمصيرم لك لـ أفر مف بيف مخعمر

.. يمعف الحرب.. كمف يديركنيا.. كيمعف نفسو.. ان عائيرل نفسو مجزأن.. ض
ليخرج صكتو نائحان: لك أصريت عمى طنياس لفىر معي.. لك تخفيت باحثا 
عف سقكة لفرت معي.... لك لك لك. ىرع أكـر إليو مستغربان لبكائو. أحتضف 

 جيزة تتساءؿ.األأماـ رأسو مكاسيان في حرج. كقد التفتت عيكف مف 

ىمس يشكره: دمكعو.. كدكف أف ينظر في عيني أكـر  ؼكفكىدأ صكتو.. ك 
د يكتب رده "كنت أشعر بمعاناتؾ.. كآالمؾ.. كألـك أنا بخير.. أشكرؾ.. عا

الشريفة  نفسي بعد أف خذلتؾ.. لـ أفكر إال بنفسي.. لكني مطمئف إلى أف
كأنو يميؿ أك يرتاح قمبؾ دليمؾ البد  بجكارؾ.. كجارات الدار كبناتيا

ألحداىف أكثر مف البقية.. أفتحي قمبؾ.. أشكي ليا.. أذىبي معيا إلى 
كاف مف المفركض زم كأنا أنصحؾ بينما أنا بعيد.. الطبيب.. أشعر بالخ

ي بعيد.. أنا في نألتيت إليؾ.. لكن ان أف أككف إلى جكارؾ. كلك كنت قريب
ر اختفاء صديقي طنياس.. مف أحزاني بخب ي. زدتً ان عدف.. فال تخبرم أحد



كال عمـ لي بمصير صاحبي طنياس.. فحيف غادرت لـ يكف لي عمـ أيف 
 ستنتيي طريقي!. 

قد قاربت غريب ك حزني كبؤسي.. أعيش ىنا رسائمؾ دكما تزيد مف 
 ي عف عمؿ.بحثكاصؿ عي عمى النضكب.. سأالرياالت التي كانت م

يا. ال تصارعي تثقيف ب حدثي مفأرجكؾ إف تكتبي لي عف حالتؾ.. 
كتبي لي.. كأنصحؾ دة. كأيضا إف جد جديد حكؿ صاحبي امرضؾ كحي

 بإظيار حبؾ لمشريفة ككالئؾ ليا حتى تأمني شرىا.

ثـ عميؾ بمحك كؿ رسالة تصمؾ فكر قراءتيا.. كمحك ما تبعثيو إلي عقب 
 بأكؿ.. حتى ال يككف دليؿ إرسالو.. كدكما افحصي ىاتفؾ.. كنظفيو أكالن 

 ا ما كقع بيف يدييا..."دانتؾ إذإ
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دت ثقتو ًببادينار.. مكرران اعتذاره لما سببو لو مف زاأستعاد شنكؽ نفسو.. ك 
قمؽ.. الىثا بالشكر إلنقاذه مف الضياع.. كدكما يذكره بأنو غريب كشريد 

كسط بحر مف صراعات ال يريد إال أف يظؿ بعيدان.. فمـ يعد لو مكاف يأكم 
ع األياـ أدرؾ شنكؽ بأنو ال يعاممو معاممة خاصة.. إليو إال عطفو عميو. م

 مف حكلو بو.. كتمؾ البساطة سجية جبؿ عمييا.بو طبع يعامؿ  ككاف ذلؾ



كيكمان جمس إلى بادينار.. يغالب دمكعو.. يفكر بأنو بعد أياـ لف يجد بجيبو 
رغبتو  أف يستبدؿ شككل حالتو بطرحأجرة الغرفة.. أك ما يقتات بو.. فضؿ 

 :لديو عمؿ يقـك بوفي أم 

فقط ما أريد .. ان طفت باحثان عف عمؿ.. لكني لـ أفمح.. ال أريد مكسب -
 يكمي... قكت أكاجو بو

 بتسـ بادينار.. مقاطعان لو:ا

 الكثير! فكلماذا ال تمتحؽ بمميشيات الحراؾ.. قالكا بأنيـ يكسبك  -

 ىز رأسو متحسران: 

  تسخر مف حالتي...  الأرجكؾ  -

 و مكاسيان:ربت عمى كتف 

.. ان قبؿ أف تسألني.. كنت أفكر بحالتؾ.. كأنا أراؾ تخرج لتعكد منيك -
تجاكز حالتؾ.. بؿ كأراؾ عمى  كالن.. أعبر لؾ عف إعجابي بقدرتؾكدعني أ

 اليـك أفضؿ.

 أنت صاحب الفضؿ. - 

 سأجربؾ.. إلنجاز بعض األعماؿ... - 

عة تمؾ اجتاحتو غبطة كسعادة كادت تخنقو.. صمت يفكر في طبي
جيو.. ينظر في مالمح ك  ف بادينار يقرأ ما يعتمؿ بو.. كىكاألعماؿ.. ككأ



بعض التجديدات.. كصيانة التالؼ مف أثاثو..  متابعان:  الفندؽ بحاجة إلى
عما يحتاجو مف  كلذلؾ أعتبر نفسؾ مف المحظة مكمؼ بإعداد تقرير مفصؿ

ألبكاب كالنكافذ .. عايف حالة اإصالح كصيانو.. زر غرفو كدكرات المياه
 .. كأعد قائمة ثانيةكالت كأسرة كمقاعدكما تحتكيو كؿ غرفة مف دكاليب كطا

نارة. كثالثة  بحالة األجيزة الكيربائية.. مف مكيفات كثالجات كتمفزيكنات كا 
 بالمراتب كاألغطية كالستائر ككؿ ما لو صمو بأثاث الغرؼ. 

لنمرحؿ العمؿ إلى  كبعد ذلؾ نرل كـ تككف التكمفة.. كمف أيف نبدأ..
كساف.. أمراحؿ.. في الكقت نفسو ال أريد أف نتكقؼ عف استقباؿ نزالء 

بحيث ننجز عمؿ كؿ دكر عمى حدة حتى تجييزه.. ثـ الذم يميو حتى 
 ننتيي بيذه الصالة. 

النظر إلى كجو بادينار.. تمؾ المالمح التي تخممتيا أثار  عمى لـ يجرؤ
 بو الشكر:السنيف.. لكف صكتو خرج بما يشا

 سأعمؿ عمى أف أككف عند حسف ظنؾ! -

نطؽ كمماتو ككأنو يتيجى أحرفيا.. منذ تمؾ المحظة أمسى ال يفارؽ محيط 
الفندؽ.. إال لجمب مكاد أك عماؿ الصيانة.. فتارة يجمب كيربائي.. كأخرل 
نجار.. كثالثة دىاف أك سباؾ. مع ساعات الميؿ يفرغ مف أعماؿ الصيانة.. 

مو يجد رسالة ما.. كعندما ال يجد ما يشغمو.. يجمس إلى لييبط بشكؽ ع
أكـر مسئكؿ أكساف نت.. يتجاذباف أحاديث متفرقة.. يتبادالف أطراؼ 

الحديث.. ليتفرعا.. كيتشعبا.. فرغـ صغر سف أكـر إال أف شنكؽ كجد فيو 



يستعرض  أنو معمـ.. كقد أخذمستمعان جيدان.. كمحاكرا لطيفان.. يشعره ب
و لـ يكف يبكح لو بيمكمو لصغر في الحرية كالعدالة.  لكن فكارهبعض أ

 .سنو

كتشؼ شنكؽ بأف "أكساف أكتيؿ" كما تحتو مف محالت.. "أكساف نت" أ
 لكترؾ" جميعيا ممؾ لبادينار."أكساف ما ركت" ك"أكساف إك

بيرتو تمؾ المعمكمات.. كىك الذم ظف بادينار مديران لمفندؽ.. كأماـ دىشتو 
: الع  ـ بادينار.. ال يعجبو أف يعرؼ الناس ذلؾ.نبيو أكـر

.. جعمتو ليمة بعد أخرل يبادر إلى مساعدتو بإعادة بعض  مجالستو ألكـر
المقاعد.. كتمبية طمبات بعض الركاد.. كمع اإلغالؽ يساعده عمى إعادة 

 ترتيب أجيزة المحؿ كتنظيؼ طاكالتو.

رؾ.. ككأنؾ ىرب إليؾ.. صنعاء مخيفة بعد فراكتبت إليو سقكة "أشتي أ
 كنت تعمـ بالخراب القادـ.. 

فحريـ الدار كالدكر المجاكرة أصبحف زينبيات.. يأتمرف بأمر الشريفة.. كليا 
اسفؿ الدار..  العجائب أف زكجة المغترب الساكنةفي كؿ حي عيكف.  كمف 

مقتمو..  بصكرتو بعد اف عادك يححد أبنائيا ليحارب مع الحكثة.. ك قدمت أ
 بطردىا.. لتستنجد بالشريفة.. التي كجيت مف . كىددغضب عمييا زكجيا.

سرائيمي السعكدم.. لييغيب منذ ذلؾ مريكي اإليقتاده بتيمة تأييده لمعدكاف األ
 عرؼ عف مكانو أحد. لـ يالمساء.. ك 



الرجاؿ  القتؿ.. كاإلخفاء.. كتجاكز ذلؾزداد الخكؼ.. كتضاعفت أخبار أ
ات عمى بعض دكر الحي كاقتياد إلى النساء..  فنسمع كنرل ىجـك الزينبي

 النساء.. بضبط مكالمات ىاتفية ليف.. أك تعميؽ عمى الفيس بكؾ.    

ليؾ.. ال أريد أف أككف تشجيعؾ لي أف أىرب إأمكت مف الخكؼ.. كأنتظر 
 زينبية.. لـ يعد لي غيرؾ.

صاحبؾ لـ يظير لو أم أثر.. كيبدك بأنو أكدع سجف قصر السالح كما 
و مع الشريفة.. جعميا تعممو مقامو. ىذه ىي أخبارنا.. فما فاليتردد.. أف خ

.. كيؼ تعيش بيف أناس يجاىركف بكرىيـ ىي أحكالؾ.. ىؿ كجدت عمالن 
 لكؿ ما ىك شمالي؟". 

"رسائمؾ تزيديني قمقان عميؾ.. كعمى صاحبي طنياس.. الذم كاف ينشط 
في بدركس الصبياف كبأعماؿ أخرل لصالحيـ. أشعر باألسى عميو.. كخك 

بعد آخر.. لكني ال أممؾ أدنى كسيمة لمعرفة  ان عمى مصيره يتضاعؼ يكم
ظركفو. لكني عمى يقيف بأنو رجؿ حصيؼ.. كأثؽ بأنو سيظير مف جديد.. 

 ككني حذره.

.. أريد ذلؾ أكثر مما تريديف.. لكف عميؾ بالتريث..  تريديد أف تفرم إليَّ
اعات الحكثي كأعممي أف الطريؽ إلى عدف محفكفة بالمخاطر.. فجم

.. كقد  ينتشركف في كؿ طريؽ.. قد يسألكنؾ كيؼ تسافريف دكف محـر
يتعممكف بأم عذر إليذائؾ. أنت تعرفيف ببطشيـ.. فمف يقع بيف أيدييـ ال 

الؼ مف طنياس  كذلؾ الشيخ كالفرانصي.. كآيعكد.. كما ىك المغترب ك 



ؼ.. المخفييف ال أحد يعرؼ مصيرىـ. الصبر خير عالج في ىذه الظرك 
 كقد أفكر بالعكدة إلى صنعاء.. إذا ضاؽ الخناؽ ىنا".

دت أيلفتيو لممكاف.. يقضي نياره بيف أعماؿ صيانة الفندؽ.. زا يكمان بعد آخر
.. كأمسى ك مف ليمو بالجم ان كشطر  س إلى أحد أجيزة المقيى.. أك منادمة أكـر

ة لديو مف يسأؿ عنو مف ركاد المحؿ. لكف ما طرأ عمى حياتو ظيكر فتا
 يدخؿ حتى يراىا تنصرؼ.. يقترب سنياتتردد عمى "أكساف نت". ما أف 

مف الخامسة كالعشريف.. حيف  التقت عيناىا بعينيو ألكؿ مرة كقفت كمف 
تفزة.. أصابيا بمو.. أنطبع شكؿ كجييا البيضاكم في ذاكرتو.. نظراتيا المس

مف  بناظريو حف يحؿ عمى المقيى حتى يمسما شده إلى متابعتيا. ما إ
عمى المقاعد.. كاف يشعر نحكىا بانجذاب ال يستطيع تحديده.. حيف 

يصادؼ كجكدىا يرقبيا دكف حركة.. يالحظ انيماكيا.. عدـ احتكاكيا 
بقية ركاد المقيى.. كيظؿ عمى ريف. يتمنى أف تطمب منو شيئان كمباآلخ

و أمؿ.. لكنيا ال تفعؿ.. لتضبطو يرمقيا في إحدل المرات.. مبتعدان بنظرات
إلى تمؾ الجيمؿ المعمقة عمى الجدراف.. تحث عمى التقكل كمخافة اهلل.. 
كأسفؿ منيا عمقت أرقاـ األجيزة.. ثـ يعكد بالنظر إلييا.. يمحظ تشابو 

ف أك شعر نقي.. انعداـ شعر كجييا فال حاجباكجييا بصحف خزؼ 
رمكش.. فقط بشرة رقيقة ناصعة البياض.. تحيط كجييا طرحة. تقؼ قبيؿ 

كت ىامس. سألو عنيا بعد انصرافيا فحدثو رافيا متحدثة إلى أكـر  بصانص
 .ما حيره عنيا
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 :متسائالن دعاه بادينار ذات مساء 

 أراؾ تقضي جؿ كقتؾ في المقيى!. -

 ىؿ قصرت فيما أككؿ إلي مف أعماؿ؟ -

 أبدا.. لكني أطمئف عميؾ!. -

 جممتو األخيرة ذىبت بشنكؽ بعيدا:

 ء؟.ىؿ كصمؾ ما يسك  -

- .  ال.. فقط أريد أف أسألؾ.. كيؼ كجدت أكـر

 :لو عف أكـر أمران.. لكنو لـ يصؿ إلى نتيجةأف خمؼ سؤا خمف

 أكـر ممـ في عممو.. كفكؽ ذلؾ مخمص. -

 ككيؼ عالقتؾ بو. -

 كما يعامؿ االبف أباه.. كىذا ما جعمني أشعر باألماف معو. يعاممني -

 لو. سألتؾ.. ألنؾ مف الغد ستككف مساعدان  -

 كالفندؽ!.  -



.. سأكمؼ  ت كؿ شيء. لـ يعد مف أعماؿ إال قميؿلـ تمحظ بأنؾ أنجز أ -
 مف ينجزىا.. كمف الغد سيككف كؿ كقتؾ لممقيى. 

بقى مف صيانة الفندؽ كاف  ف ينتقؿ لمعمؿ في المقيى.. أمر حيره.. فما تأ
ؿ كلذلؾ أمسى يفكر طكا يى ال يحتاج إلى أكثر مف مكظؼ... كالمقكثير

تمؾ الميمة بعممو الجديد.. إضافة إلى أف أكـر كدكد في معاممتو. فيك نفس 
الذم أصبح العمؿ الذم يعرؼ تفاصيمو. كما تغير  بالنسبة لو ىك الكقت 

 و لممقيى. كم

ترتيب  يدخؿ ليساعده عمى.. أكساف نت أبكابقد فتح كـر مع شركؽ يجد أ
تقاطر ثقيالن حتى  مر الكقت. ة تعديؿ بعض الطاكالتعادكا المقاعد

ف طاكلة إلى أخرل.. بينما أكـر خمؼ الجياز الركاد.. ظؿ منشغالن م
 يتابع حسابات الركاد... الرئيسي

ذات الكجو البيضاكم.. كقؼ يتابعيا.. تمقي التحية  بعد ساعات أطمت
.. الذم أشار عمييا إلى رقـ جياز شاغر.. تيادت لتجمس  ىامسة عمى أكـر

دار لتمتقي عيناه بعيني ستما اندمجت بشاشتيا. ا ىا.. سريعان عمى مقعد
 .. شنكؽ منشغالن ىنا كىناؾ  مغزل. أبتعدابتسامة ذات  ت مالمحورسمأكـر

 .  متفاديان لعيني أكـر

.. ظانان بأف لو بتمؾ الفتاة معرفة..  لـ يكف لشنكؽ إال أف يتحدث إلى أكـر
:  فأك عالقة ما..   ضحؾ أكـر



أكممت تكم أنا ارتفعت قيقياتو. مكاصالن:   عالقة! ثـال معرفة كال -
 الثانكية كىي في آخر سنة جامعة.

 كنظراتؾ الباسمة التي تترصدني كمما أطمت!. -

أنت ال ترل عينيؾ حيف تطؿ.. تتابعيا ببالىة الفتة.. حتى مف يجمسكف  -
 خمؼ الشاشات يتابعكنؾ.   

مبررا انجذابو أحس بعرم مفاجئ.. كىك يسمع أكـر يحدثو بذلؾ الكضكح.. 
الختالفيا عمف سكاىا ممف يترددف عمى المقيى.. شارحان ذلؾ الغمكض..  

.. بأنو ليس الكحيد مف لفتت انتباىو بشكؿ كجييا المشابو  ليحدثو أكـر
 لدمية البالستيؾ. كأكضح لو أف كبر سنو يمفت األنظار لحظة متابعتو ليا.

كحكى لو ؾ مع األخريف.. ليعرؼ مف أكـر بأنيا تجمس أماـ الجياز كال تحت
حصمت مشادة بينيا كبيف شاب كاف يتردد  حكاية حدثت قبؿ فترة.. حيث

عمى المقيى.. ما أضطره إلى التدخؿ.. كفض الخالؼ.. مخاطبان ذلؾ 
.. كال نقبؿ تحرش بفتاة.. ألمو كاف بالتعرض أك ال الشاب: ىذا محؿ محتـر

 إلى مقيانا. دعكرجاء ال ت

مرة .. كانصرفت ىي.. لتأتي في بكممة أف يتفكه نصرؼ ذلؾ الشاب دكفا
خطبتو ليا.. أنيت  أنيا ك خطيبيا.. قة.. تحدثني بأف ذلؾ الشاب حً ال

.. بأف تمؾ الخطبة ما كاف يجب أف بعد أف الحظت خجمولتكضح لو 
 كشكاؾ.. ككثيران ما يممي عمييا ما يراه. فيك شاب متسمطتستمر.. 



دخمي بتيا.. أـ أنيا انزعجت مف تفسخ خطك لـ أعرؼ ىؿ كانت سعيدة ب
 أثناء خالفيما؟. 

ف أضافت تحدثني عف ا ستمرت بالتردد عمى المقيى.. تمقي التحية.. كا 
 رغبتيا في جياز بعينو.. أك أف أضاعؼ ليا قدرة التحميؿ.

 ؟.كما أدراؾ بأنيا في آخر سنة ليا -

 كمية اآلداب قسـ فمسفة.في  ىي مف حدثتني.. كأنيا -

 ان أراؾ ميتم ..متطمعا في عيني شنكؽ ثـ أردؼ: كماذا عنؾصمت أكـر 
 بيا!

الركح.. بعد معرفتي في الشكؿ.. بؿ  اآلف عرفت أف غرابتيا ليست في -
 بذلؾ لف تجدني ميتـ.

عند حضكرىا في اليـك الثاني.. حمؿ السمـ صاعدان يزيؿ الغبار عف 
"خير  يراؾ"... نوه.. فإف لـ تكف ترابارات عمى الجدراف "اتؽ اهلل.. فإع

الخطاؤكف التكابكف"... ثـ ييبط يدكر كالنحمة بيف الطاكالت.. محدثان نفسو 
ف كانت جاذبيتيا ال تشابو جاذبية النساء.   حكؿ سر أثر تمؾ الفتاة عميو.. كا 

سميا "أماني" كقد أصيبت في طفكلتيا عرؼ شنكؽ الحقان مف أكـر بأف ا
ا.. كرمكش عينييا.. ليعرؼ بمرض غريب أفقدىا شعر رأسيا.. كحكاجبي

بصحف بكرسالف  ان ذلؾ الكجو عف كجكه النساء.. يراه شبيي سر اختالؼ
 أبيض المع.



 لـ تمر أسابيع قميمة حتى فاجأه بادينار ذات صباح:

 أريدؾ أف تسمعني جيدان.. مف غد ستدير المقيى. -

- !  كأكـر

مؿ.. ىك ىك مف أشاد بميارتؾ كنشاطؾ.. بؿ كمعرفتؾ بكؿ تفاصيؿ الع -
 سيغادر عدف عائدا إلى "الشحر".

ألكـر الذم رحؿ مع  كشعر بفقدهكجد شنكؽ نفسو خمؼ الجياز الرئيسي.. 
في يكمو  جمس ت الدمعة مف عينيو كىك يكدعو.لالفجر.. ال يعرؼ لماذا نز 

األكؿ كحيدان يستقبؿ الركاد.. متأمالن ذلؾ المستطيؿ الذم تصطؼ عمى 
متكازييف. كرغـ كجكد عدد مف الركاد إال أف أطرافو طاكالت في مساريف 

.. أك أنو بحاجة إلى  شعكره بالكحدة يكخزه.. ككأنو بحاجة إلى منادمة أكـر
 بعض الكقت كي يألؼ غيابو.

أرتبؾ لحظة دخكؿ أماني.. التي كقفت أمامو دكف أف تنطؽ.. ممعنة النظر 
ي أمامي دكف ى ه ألكؿ مرة.. بينما يحدث نفسو: ىافي عينيو.. ككأنيا ترا

 رقيب!. 

الداخؿ صامتة.. لكنو تراجع لرغبتو  فكر بالنيكض خمفيا كقد خطت نحك
أدرؾ بأنو نجح في أف  عند خركجياكبقية الركاد. حتى ليا معاممتيا في 

 ... التاليةكىكذا مع قدكميا لممرات أعجبتو نفسو.. يعامميا كأم زبكف. 
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.. أمسى المقيى كطنان لو بعد أف سكف ال غرفة الممحقة التي كاف يسكنيا أكـر
 ةغصبو بيف حشد األجيزة.. كرغـ ذلؾ ظمت  ان ليجد نفسو ليالن نيار 

ف خففت عنو رسائؿ سقكة بعض معاناتو:  الستمرار صمت البندرية. كا 

يما تكف صنعاء.. كأنصحؾ م ي حيف ذكرت بأنؾ تفكر بالعكدة إلى"أقمقتن 
ف ضاقت عميؾ عدف فكر ال تفكر بذلؾ الصعكبات ىناؾ حيث أنت .. كا 

 بأم أرض أخرل بعيدة عف مخالب الشريفة.. فصنعاء تعني اليالؾ.

حدان.. منذ كصكلؾ عدف كيؼ تعيش في مدينة ال تعرؼ فييا أ لـ تخبرني
لفتؾ. ثـ حدثني عف بحرىا.. كناسيا.. ألفتيا ك كلـ تعرفيا مف قبؿ.. فيؿ أ

تنصحني بالتريث عف فمنذ عرفت بأنؾ ىناؾ أرل نفسي معؾ. إال أنؾ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المحاؽ بؾ.                                                                                                                   

باألمس فاجأتني الشريفة بنزكليا الدكر الرابع.. تتفقد حالتو كشكرتني عمى 
عد طكافيا بنظافتو.. لكف ما أقمقني دخكليا غرفة مسامراتؾ كصاحبؾ. ف

لباب أركاف الدكر الرابع كفيما كانت تيـ بالمغادرة.. استدارت مف حمؽ اب
تسألني عف ذلؾ الباب المغمؽ.. ألخبرىا بأف مفتاحو غير مكجكد.. 

أك ما شابو.. اقتربت تيز  فاستشاطت غضبان.. ككأنيا تظف أنؾ مكجكد
مغمقتو.. ثـ أمرت مف يرافقنيا بخمع الباب.. غمر ضكء النجفة األركاف.. 



رير باغت أشيائكـ في سككنيا.. سلتطؿ برأسيا فاغرة فميا.. كأنيا تخطت 
س كقنينة فارغة كثير.. كنبتيف حكؿ طاكلة زجاجية.. كبقايا سيرة مف كؤك 

 .. تمتمت: أيعقؿ ىذا!. كأطباؽ.. كمناديؿ

خطت نحك الداخؿ.. فتحت البراد لتشيؽ كتكلكؿ مما يحتكيو.. أرتفع  
صراخيا.. تحطـ كمما تصادفو.. بينما ضممنا لبعض الكقت نتابع سخطيا.. 

 مر مرددة: أستغفره كأتكب إليو.. أستػغػ ... بعد كقت خرجت بكجو مح

ف أعمى الطيرمانة ي: مف اليـك ستبيتانتزعت مني المفاتيح بغضب.. قائمة
حتى نتدبر أمرؾ. ثـ استدارت آمرة مف حكليا مف الحريـ: أجمعف ما بتمؾ 

 طعمنيا لمنار...أالغرفة كالغرؼ األخرل ك 

 هلل سيناؿ كؿ منيما عقابو!قمب دارم مخمارة.. كا "الزنابيؿ"صعدت تيدر: 

أتمنى أف تجيبني.. ماذا رأت الشريفة غير القكارير كالكؤكس. ىؿ ىناؾ 
غير ماكنتما تشربانو؟. أرجكؾ أخبرني. حيف تبعتيا ظمت شيء آخر 

مالحقتو.. سيناؿ  معتكه أفسد زكجي.. سأجعؿ مف يجد فيتكلكؿ: ذلؾ ال
 مني ما ينالو أم داعشي!. 

: أنًت ال تعرفينو.. كاف كؿ سكاف الدار ثـ التفتت تكجو الك الـ إليَّ
يكرىكنو.. فترينو منزكم كالخفاش.. كحيف يخرج يسير كحيدا كالمنبكذ.. ال 
يمارس أم عمؿ.. كال يخالط الناس أبدان. زكجي مف كاف يعطؼ عميو.. 

ككنت أتعجب الستمراره سنكات.. حتى أني شككت بأنو سحره.. كدكما ألح 
طرد ذلؾ لي مالطفان.. كيزيد مف تكدده.. كذلؾ لئال أسـ عمى طرده.. ليبت



الفاجر.. لـ أكف أعمـ بما يدكر بينيما حتى المحظة. زكجي كاف قبؿ أف 
إلى فاجر مثمو.. لكني أعرؼ كيؼ يعرفو مف أىؿ اهلل. كىاىك يحكلو 

 ص منيما. تقأ

 لحداحبؾ.. فبعد نصيحتؾ لي أف أصادؽ إاليـك عرفت سبب اختفاء ص
كحيدة.. كجدت أف أقربيف إلي  الدار.. حتى ال أعاني مرضي ساكنات

كقد كأكثرىف سذاجة.. ىي زكجة المغترب.. التي رحبت بي في سكنيا.. 
بعد أف استأذنت الشريفة.. نقضي  برفقتيا قضي لياليَّ تركت الطيرمانة أل

شريفة اختمفت مع ساعات في أحاديث كأحاديث.. لتسرني ىامسة.. أف ال
و.. كأف صاحبؾ دفع ثمف كقكفو في كجييا.. مبديان عدـ ختفائزكجيا قبؿ ا

ني قائمة "رغـ تمكافقتو عمى تخزيف أسمحة في الدكر السفمي مف الدار.. حدث
بركدة تمؾ الميمة.. إال أف نقؿ تمؾ الصناديؽ أستمر كعند اعتراض زكجيا 
 ىددتو : إف كاصمت شجارؾ.. فال تمكمف إال نفسؾ. كمف ليمتيا أختفى". 

فخذ حذرؾ حتى لك كنت في أقصى األرض.. أنت تعرؼ أف ليا أعكانيا 
 ...تستخدميـ لبطش بالناسالذيف 

صنعاء ما عادت صنعاء.. كالشريفة تمؾ المرأة الطيبة.. أمست ال ترحـ 
 سمحة.. كيقاؿ أف معظـ دكر كمساجدبعد أف حكلت دارىا إلى مخزف أ

مف  ان ة.. كأف كثير كمدارس صنعاء.. أمست ىي األخرل مخازف لألسمح
 الدكر حكلكىا إلى سجكف. 



ال أفيـ ما عميَّ فعمو.. غير أف الخكؼ.. ك  جدني أعيش كسط كؿ ىذاكأ
 لحؽ بؾ؟ انتظر حتى ترضى أف أ

كتحتاط لنفسؾ.. كال تفكر ما أكتبو لؾ ليس لتخكيفؾ.. بؿ لتعرؼ ما يدكر 
فظؾ اهلل .. أدعك لؾ دكما في كؿ صالة.. مثمما أدعك لنفسي. يحبالعكدة

مف كؿ مكركه.. كيكتب لؾ السالمة.. فأنت لي كؿ شيء. كصاحبؾ اهلل 
 يفرج كربتو ككربة جميع المسمميف...".

لميا كقد انسحبت إلى سكف زكجة تمؾ الرسالة زادت مف حزنو.. شعر بأ
تفاقـ مرضيا.. مستحضرا ما  الحديث عفالمغترب.. دكف أف تسترسؿ في 
ىك يصفيا بالمالؾ البرمء في ليالي كاف يقكلو صاحبو عف زكجتو ك 

بيا.. أـ أنيا نجحت في إخفاء  ان ليسأؿ نفسو: أتراه كاف مخدكع مسامراتـ..
شريرة.. كقد اتخذت مف التقية كسيمة.. أـ أنيا الحياة مف تخدع  ركحو 

 الجميع؟. 

يفكر في تمؾ النفكس كالقدرة عمى إخفاء قبحيا.. يتذكر كتبو في غرفة  
لمنار..  و.. متعمقاتو.. متمنيان اال تككف بيف ما أطعمتالمقيؿ.. مالبسو

" لـ يعد في األمر ما ييقمؽ.. كما أخبرتني بو مف دخكؿ الشريفة  ليكتب:
لؾ ىؿ كتبي بيف ما أمسكني.. كما رأتو.. كما تفكىت بو ال ييـ.. لكني أس

.. أك أف يعممف عمى دفع أف تقكد الشريفة النساء لتحكثيف . ثـ؟أيحرؽ
في الكجكد مف  فر لممكت.. ىذا مف شيـ الجماعات.. فإنيـ ال يرك الصغا

ليؿ كنيار عمى تدجيف الشعب..  ف.. بؿ يعممك في العيش ىك أحؽ منيـ



كتكريس سمطتيـ.. األمر ال يقتصر عمى ىذا العصر بؿ أف جميع 
 ليا.يف سخر إال مغيرىا  فيالعصكر تفيد بأف كؿ جماعة ال ترل 

ب حكؿ سبب اختفاء صاحبي.. ىك الصحيح.. و مف زكجة المغتر ما سمعت
اس لـ يكف حكثيان كلـ يؤمف بمبادئيـ.. كلكنو ظؿ يساير الكضع عمى نيفط
تتغير األكضاع.. ىذا ما أعرفو عنو.. كأجـز بأف اعتراضو عمى  أف أمؿ

إلى مخزف أسمحة.. ىك السبب لغضب زكجتو. كبيذا يككف  رتحكيؿ الدا
ممف يقؼ ضد الطغياف ييفخر قمقان عميو.. يحسب لو.. لـ أعد  ان سجؿ مكقف

 .بو

.. ىؿ آلي عف حالتؾ.. ىؿ ىدأت  فما يقمقني أكثر أنؾ ال تكتبي الـ الكـر
إال لحاجتؾ  مبًت عميو.. لكف يبدك لي بأف لجكئؾ لزكجة المغترب لـ يأتً تغ

.. قمبي يتمزؽ عميؾ.. أرجكلمف يعينؾ عمى آ  كتبي لي.ت أف الـ الكـر

ف بدأت في عمؿ ثابت.. كسأعمؿ لكي تتحسف.. اآل أكضاعي ىنا بدأت
.. ثـ أتذكر ك ما فكرت برغبتؾ باليركب كالكص يككف لي سكف.. كثيران  ؿ إليَّ

مخاطر الطريؽ.. كأتريث حتى تتحسف الظركؼ. لكني كمما تذكرت ىركبؾ 
مف أخكتؾ.. كحياتؾ التي نسجتيا مف معاناتؾ.. أدرؾ بأني أماـ كائف قكم 

مصاعب.. كأف ال خكؼ عميؾ مف اجتياز مخاطر يستطيع تخطي ال
ىا ندالطريؽ كالكصكؿ إلى عدف.. فقط تريثي حتى يتحسف كضعي ىنا.. ع

بجكارم.. ىنا في سكؽ الطكيمة بكريتر ما سأدعكؾ لمفرار. ستككنيف يكمان 
كفي سكؽ الياشمي بالشيخ تجمس بائعات كبائعي المشاقر إلى جكار بعض 



يـ أراؾ بينيـ تبيعيف مشاقرؾ.. ىنا لف مما مررت بفي صؼ طكيؿ.. ك
 خكتؾ بعد ذلؾ. كبعيدان عف شركر الشريفة كشركر مف كراءىا.يطالؾ إ

رؾ في الساحؿ اعف اشتداد المع ان أرل الفجر يقترب.. كنحف نسمع أخبار 
الغربي كقد أقتربت مف الحديدة.. كأخبار المعارؾ في صعدة.. كفي حجة. 

افية مف الطائرات المغيرة.. كأرضنا نقية الفجر أقترب.. كسنرل سماءنا ص
 مف دعكات الساللية كاالستالب كالعبكدية كسيعـ أرضنا السالـ.

ميمؾ عمى العيش كأعكد متذكرا ما حكيًت لي عف حبؾ لصنعاء.. كتص
خكتؾ.. فال أرل لؾ قدرة عمى الحياة بعيدان عف صنعاء.. فييا رغـ مالحقة إ

.. أراؾ سمكة كبحرؾ صنعاء.. قد يجكز خكتؾ إال لتبقي فيياإكلـ تكاجيي 
بأنؾ ال تدركيف ذلؾ.. لكنؾ لك جمست إلى نفسؾ.. ستدركيف بأف ركح 

سميا يخرج بشجف ما زاؿ صكتؾ  الشجي لحظة نطقؾ الالمدينة تسكنؾ.. ف
 المستيامة بيا.

ال تكقعؾ الشريفة في حبائميا.. أستككنيف بأماف إذا ما فكرت جيدان.. األىـ 
عميو.. كأعممي بأف ما يدكر زائؿ..  فرطؾ في أم عمؿ تندميتجنبي أف تك 

كأف الشريفة بتسمطيا كطغيانيا زائمة.. ككؿ الطكاغيت الذيف يحرككنيا 
 سيككنكف في خبر كاف.

ير ما عما يككف في غرفة مسامرتي كصاحبي طنياس.. ال يكجد غ سألتني
غير تآخي  يكجد بيننا فمثؿ كؿ الناس.. الرأيًتو.. كأما صحكبيتنا.. 

 نيني عمى صحتؾ". ئأنتظر أف تطم األركاح..
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المقيى تأخذ كؿ ىمو.. يفكر بخدمات كتحسينات يكما بعد يـك يجد أعماؿ 
لبادينار:  و.. يقدـ مقترحاتمتخصصة مكاقع الشبكةب جديدة عميو.. مستعينان 

فة  بإضا.. زيادة في تجييزاتو.. المحؿ.. إعادة ترتيبو بديككر جديدتكسعة ب
.. كتجييزات إلعداد كتقديـ مشركبات ساخنة.. براد لممشركبات الباردة

 كمأككالت خفيفة.

جييزات متكاممة.. كأمسى لو كخالؿ أياـ كاف المقيى بديككر مبيج.. كبت
ـ فييا مسابقات كندكات ثقافية.. كما تقاـ حفالت عيد ميالد مساحة تنظ

 مساعديف لشنكؽ.كأصبح ىناؾ مف يعمؿ ككمنسابات ركاد المقيى. 

مع مركر ك لـ يمر كقت عمى التجديدات.. حتى تضاعؼ اإلقباؿ عميو.. 
ف ضمت الكقت أصبح شنكؽ مقربان لبعض المتردديف عمى المحؿ.  أماني كا 

ر ذلؾ.. ممتزمان بما كعد بو نفسو. اعدـ اظي .. محاكالن يواألثيرة لد ىي
ف أبتب يتصكرىا جذكة جمر إف اقترب لسعتو  .غشاه الصقيععد حرارتيا.. كا 

 ماذا أريد منيا كأنا في ىذا السف؟!.يفكر متسائالن: 

 تحمالن كجكدىا يزداد إحساسو باألماف كالشعكر بألفو المكاف.. مبمجرد ف
 كؿ ماىك شمالي.لبعض دكامة العمؿ التي ال تتكقؼ.. كتحسس ال



غير ذم أىمية.. أك  أشياءتقؼ قبؿ انصرافيا لتشكره عمى  كانت دكمان 
 فضالن م.. الجاؼ لياتحاكؿ كسر تعاممو  مالحظاتيا.. يدرؾ بأنيابطرح 

يستمع إلييا.. يطيؿ النقش حكؿ ما  تفاعؿ بما تطرحو كبقية الركاد..ال
.. ككأنيا تبحث عف أسباب لمحديث إليو.. ىكذا تطرحو.. كىكذا أستمرت

 كاف يقدر األمر.

.. م ا المالمح النظر في كجييا ذ ان معنيستعيد ما سمعو عنيا مف أكـر
كال  ..الرقيقة.. فال رمكش أك شعر حكجب.. ببشرتو ة إليوكالمحبب المبيمة

إال أف ذلؾ لـ يمنعيا مف مكاصمة خصالت تظير. صحف بكرسالف نقي. 
ف ترؾ الحياة نفسية لدييا. يالحقيا بنظراتو بعد خركجيا..  ان أثار ذلؾ .. كا 

يا.. يبكتف تشبثتكقد ير خمفيا.. اطتيرل عباءتيا السكداء تحيف تخرج 
 تختفي كظؿ متحرؾ. ل

.. كماذا تطكرت األحاديث بينيما إلى السؤاؿ عف أحكالو.. كمف أ م بالد ىكى
حبو  كتعرؼ مف خالؿ أحاديثيما.. بسعادة ب عف أسئمتيايدكر ىناؾ.. يجي

و بأكؿ كما عرؼ بأنيا تعشؽ الشعر كليا محاكالت فيو. لتفاجئاءة.. ر لمق
إف أراد أم كتاب ي جعفر أماف". عرضت عميو دية ديكف شعر لػ "لطفى

 ستستعيره لو مف مكتبة الكمية. 

لو حكؿ ما يقرأ.. تيا ابيديتيا تذكر البندرية كىداياىا مف الكتب.. نقاش
عسس الحراؾ.. تمؾ المميشيات التي اكد خكفو مف أف تككف أماني مف علي



ا لكؿ ما ىك ككرىيتتزايد صراعاتيا المسمحة.. كتجاىر برفضيا لمكحدة.. 
 شمالي.

اضيع بعض الكتب. كما قضايا فكرية كحكؿ مك  مناقشاتيا حكؿتكرار يسترد 
 . كالثالثاء..: صباح الجمعة.. كعصر األحد انتظاـ حضكرىا زاد مف قمقو

مف الفتيات.. لكف كحدىا  مف  عمى المقيى تكف ىي الكحيدة مف تتردد لـ
  ككجييا البيضاكم النقي.. كىدكء صكتيا.برشاقتيا..  الجميع أنظارتمفت 

ادـ.. أك تعتذر تستأذنو لتغيبيا في يـك ق طكرت تعامميا كأخذتقابؿ مبال
نيا أماـ مدرس فصؿ دراسي.. لتشكك لو حكؿ بعض ككأ عف تأخرىا
 .ىميا أف تحصد معدالت مرتفعة لسنتيا األخيرةدراستيا.. ك  مصاعب

مبتسمة أف  أشارت.. يـك جمعة بتسميمو مظركؼ صغيرصباح  فاجأتو
 اعميي كجد كرقة ممكنة قرأ ما.. ثـ سارت باتجاه أحد األجيزة الشاغرة يفتحو

كما  "أشعر بتحفظؾ مف نقاشاتي.. لدم رغبة في أف أسمعؾ بخط ردم
 بعض مف في المقيى حيف.. كأشعر بالحرج مف عيكف كنت تتحدث إليَّ 

أف . أعرؼ بيؿ تمنحني بعض الكقت خارج المقيى؟.. فيؿ الكقكؼأط
ستقكؿ ما تريد مني ىذه الفتاة؟ أريد أف أسمعؾ.. غريبان.. لؾ طمبي سيبدك 

 بعقمي كثير مما أكد طرحو..أف تتكمـ بحرية.. ال أريد أف أككف ميذارة.. 
 .".كقد استنتجت مف نقاشاتنا بأنؾ تمتمؾ الكثير مف األفكار!

النظر إلى التفت إلى حيث تجمس.. رآىا تتابعو بنظراتيا.. تبتسـ ثـ عاكدت 
طرح ما يدكر عمى بادينار أك أف شاشتيا. تضاعؼ قمقو لجرأتيا.. يفكيره ب



فكر أف يكتب ليا.. ثـ فضؿ أف يحدثيا عند انصرافيا  عالج أمكره بنفسو.ي
 . عتذر لؾ.. ال أستطيع ترؾ المحؿا ىامسان:

 .  ؾنقاشالقدرة عمى ممؾ ثـ أبتسـ مختتمان كمماتو: كال أ

كما كانت.. بؿ تعمدت أف تجمس عمى  تحدثوأمامو لـ تعد تقؼ بعدىا 
فضو ككأنيا تعاقبو عمى ر  جاكر. دكف أف تياب نظرات مف حكليامقعد م

ما يشغميا.. تمؾ األسئمة  مقابمتيا خارج المقيى.. كلـ تعد تشغمو بمناقشة
تبحث عف  ذلؾ األسمكب.. يظف أنيا بمعو في ما مضىتناقشو كانت التي 

كالقياـ بمساعدتو  جمكسيا إليو.. . لكنو الحظ تزايد أكقاتقد اقتنعت باعتذاره
.. مخمفة حيرة تتناىشو جمسة بعد أخرل.. حتى أنو فكر في بعض أعمالو

.. ثـ كيبتعد عف ذلؾ المكاف في أف يعتذر لبادينار عف العمؿ في المقيى
أنو سيصبح مطارد  د التفكير فيما سيسببو طمبو مف استفسارات.. كمفك عا

 تحمؿ تصرفاتيا.أف يستمر في  . فضؿمف جديد

يسأليا عف قرب اختباراتيا مبديان نصحو ليا بعدـ االىتماـ بأم أمكر 
لكنيا كانت . أف تنقطع كتعتزؿ كؿ شيء لتتفرغ لمراجعة مكادىا ..أخرل

ث يحدعاكد التكاجو تحفظو بالتقرب إليو.. ككأنيا ليست معنية بما يريد.. ت
و عف صحتو.. عما يشغمو.. أف يحدثيا إليو بصكت ىامس كدكد.. تسأل

 عف سبب اكتئابو الدائـ. 

باالنتماء..  شعكرتجاىيا ظؿ عمي مقاكمتو تمؾ.. إال أنو كاف يستمرئ  
كسعت مف ليدخؿ في صراع بيف الخكؼ كالرغبة.. كما زاد دىشتو حيف 



.. تعيد األعماؿبمساعدتو في بعض  دائرة .. ككأنيا تحاكي أيامو مع أكـر
أنحرؼ عف مكضعو.. ترتب  ان ؿ جياز .. تعدتيامكنأعد إلى اقمبعض ال

لتنقيتيا مف فيركسات  بعض التكصيالت.. تجمس لػ"فرمتة" بعض األجيزة
تكالبت عمييا. ليفاجأ يكمان بجمكسيا خمؼ الجياز الرئيسي أثناء مساعدة 

كىي رقة تعامميا تطكر أساليبيا ك كجد نفسو يستقبؿ  أحدىـ بتشغيؿ جيازه.
تعمد النظر في كجيو.. بتسمة.. ىي اآلف تمادة ما تدخؿ المحؿ التي ع

تارة عمبة .. فذلؾفي البدء تمعثـ.. ثـ تعكد .. مادة إليو بقطعة شكككالتة
 لخ  كحيف يسأليا بحرج: ...إمناديؿ.. كأخرل قنينة عصير

 لماذا كؿ ىذا؟  -

 ترد مبتسمة: 

 حيف تككف نفسي في حاجة إلى شيء.. اتذكرؾ! -
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دخمت مبتسمة.. لـ تتكقؼ أمامو.. جمست إلى أحد األجيزة.. تمتفت إليو 
مكاصمة ابتسامتيا بيف برىة كأخرل.. يستغرب مف تمؾ النظرات المختمسة.. 

 .. أرتجؼ كىك يقرأ اسـ اسمياعمى حسابوجديدة رسالة  بعد كقت يمحظ
 . !: أيعقؿىيااتجاكقد رفع ناظريو ب يردد"أماني عبد النبي". 



"ابف  أماني.. عذران لمخاطبتؾ عبر حسابؾشنكؽ.. أنا  " األستاذ قرأ:
 .مف الجياز الرئيسي ت عميواستدلم بعد أف الحاج"

لكنؾ .. ألعرؼ سر تحفظؾ خارج المقيى تمتقينيكنت قد تمنيت عميؾ أف 
دكف سبب  ؾ التي زادت مف صعكبة الحديث إليؾجفا ت مفدرفضت بؿ كز 

مف حقؾ أف  ..ريقة أخرل أحدثؾ بيابحث عف طملما دفعني .. أعرفو
ؿ كضكح أجد فيؾ اإلنساف الذم لديو اصرارم.. لكني كبكعمى تستغرب 
بداية جمكسي  ر.. ال تعرؼ مقدار أثر كمماتؾ تمؾ فيفكااأل الكثير مف

إليؾ.. كما طرحتو حكؿ بعض الكتب التي قرأتيا.. أنا ال أنظر حيف 
ف أفكار.. فيؿ ال عاكدت يحدثني أم إنساف إال لما يحممو كيطرحو م

 ".الحكار معي!

.. ليراىا تجمس ر متقد.. رفع ناظريو باحثان عنياجم أرتعش كمف يقتعد 
بيدكئيا المعتاد.. منيمكة تداعب أصابعيا أزرار "الكيبكرد". لتصمو سطكر 

كعما  .. كلف أخفي عميؾ سران.. أف أكـر حدثني عنؾرل "قد تتعجبأخ
ف سعة معرفتؾ . قاؿ بأقان عميؾ الػ "معمـ".مطم ..تحممو مف فكر مستنير

.. كمف أكؿ ما يشغمنيمنؾ.. أف أحاكرؾ حكؿ  .. حاكلت أف أقتربأدىشتو
أدىشتني.. ألدرؾ بأني أماـ عقؿ يحمؿ الكثير مف االستنارة.. سماعي إليؾ 

تني مدعيان عتؾ.. إال أنؾ في نياية األمر صددما شجعني عمى متاب
ار تؾ.. لتستمر في بركد غير مبرر.. ما أثالجيالة.. تكاطأت مع رغب



.. أنا أتكؽ لممعرفة.. فيؿ تككف عف سر مجافاتؾأسألؾ تساؤالتي.. ك 
 محاكرم؟!".

يا تكتب.. تمتفت إليو.. لكنيا أستمرت في ىدكئيا ظؿ ينظر إلى مكانيا عم
يدني أف أخاطبؾ عبر لتصمو أسطر أخرل" كأكالن.. إف رأيت بأنؾ ال تر 

بالغي.. كبدكرم سأعتبر األمر لـ يكف. إال أني أرل أف االنت.. يمكنؾ 
النت أفضؿ طريقة لمحكار بيننا.. يمكنني طرح ما أشاء.. كيمكنؾ الرد في 

المقيى.  يؿ لعممؾ.. أك حرجا مف عيكف ركادأم كقت تشاء.. دكف تعط
عنؾ كعف  سأؿؾ السالـ.. يئقرً ال زلت عمى تكاصؿ بأكـر الذم يي كلعممؾ.. 

 يعرؼ رابط حسابؾ.. فيؿ أزكده بو؟. تكاصمؾ يسعدني. مع كال. أحكالؾ
 ". جزيؿ احترامي

بما كاف أكـر يتكقع أف يحدثيا يكف بالعرم أماميا.. فمـ  قد شعريتساءؿ ك 
. يتذكر بأنو كاف يجنح مستعرضان .تمؾ المنادماتنادمو بو. يحاكؿ تذكر ي

.. لي ىمتباى فكره  شيء.. حتى حكؿ كؿ في  حدثوأماـ محدكدية ثقافة أكـر
يمانو بأقكاؿ ماركس.مكاضيع الحادية  .. كا 

سو كما ىي العادة قبؿ خركجيا.. حتى تكقع بعد أف نيضت أف تجال
كمضت خارجة عمى غير مغزل  يعاتبيا.. لكنيا رمت إليو بابتسامة ذات

ش في محتكيات صفحتيا.. يفتا.. كأنيا لـ تحرؾ رككده. ليعكد لمتعادتي
بف" الصغيرة  جيب" :صكرة كبيرة لساعةرسالف.. ك البك  يا كجوكجيفكجد 

كجزء مف مدينة كريتر.. كعبارة "العقؿ حرية كحب". كجدىا مميئة بآراء 



جريئة أكثر مما تطرحو عميو.. كقد حظيت تمؾ اآلراء بسيؿ مف التعميقات.. 
انقسمت بيف مؤيد كمعارض.. بؿ جنح بعضيـ إلى التجريح كنعتيا 

راءىا د. أدرؾ مف خالؿ صفحتيا بأف آمع كض بالممحدة.. لتدكر معارؾ
ا صمة لي لكضكح الذم ال يمكف أف يككف لشابوكاضحة كصادمة.. ذلؾ ا

يغير . تصفحو لصفحتيا جعمو الستيدافيـ بالعسس. بؿ قد تعرضيا أفكارىا
خصية ال ش رأيو فبدال مف قمقو منيا أصبح يخاؼ عمييا.. ليتعرؼ عمى

 سيا.نف تشبو شخصيتيا المنغمقة عمى

مف  إصرارؾ.. كال يكجد ما يمنعكتب بعد تردد "ابنتي أماني.. يدىشني  
ش لصفحتؾ.. أجدني غير مياؿ ألم نقا زيارتي.. لكني بعد مراسمتي

معؾ.. لقد أرعبتني بنشرؾ تمؾ اآلراء المغايرة لمسائد.. أشفؽ عميؾ مف 
رل ي.. ففتاة في مثؿ عمرؾ.. تعيش في مجتمع مجتمع ال يرحـ مف يخالفو

.. يفترض أف االبتداع كفر.. كالتفكير الحاد.. كيحكـ عمى مخالفيو بالمكت
 . أف تحتفظي بأفكارؾ لؾ.أكثر حكمة. يتككن

أبكاب اختبارات.. عمى  فقط أعبر عف خكفي عميؾ. أنت أنا ال أنصحؾ..
 ىف صاؼ. ذلمجمكس ب توتييئكاألفضؿ تفرغ عقمؾ ك 

.. كأنني سألت عنؾ.. تباىيبأنؾ قد لفت انفإف كنت قد عرفت مف أكـر 
 .تني بأكالدم.. فأنت في عمر إحدل بناتيفذلؾ ألنؾ ذكر 

بعض األقكات في الحديث ىمكمو.. فال تمكميني إف ترددت  لكؿ كائف
محاذيرم.. أنت ابنة عدف.. أقصد اإلىانة.. كلكف لي ال فأنا معؾ.. 



تمى أك كتممسيف قدرة البعض عمى ضخ الكراىية.. كقد سمعًت بمف كجدكا ق
ف.. كأنا لـ يـ.. كمف طيردكا مف عدف ال لشيء إال ألنيـ شمالييمعتدل عمي

 .. ال أريد إال السكينة كاليدكء.بعد لجكئي إلى ىنا يعد لي مكاف أذىب إليو

تمؾ اآلراء ىي ما أخافني  يد بؾ.. كبذكائؾ.. كأكرر أفعممي بأني سعا
الرأم.. ب تمؼ معيـيخ سائب.. كال أماف لمف نشرينيا.. نحف في كطفالتي ت

مؾ األفكار تفما بالؾ بما يمس عقيدتيـ.. أتمنى عميؾ التخفيؼ مف تناكؿ 
 عمى صفحتؾ!".

س ك مجمكقد سارعت لسمة.. ابو بتحية يامسلتاطمت عميو في اليـك الثالث  
جييا.. انيماكيا.. خمف بأنيا إلى أحد األجيزة.. يرقب تكىج الشاشة عمى ك 

 دك عاتثـ تمتفت إليو .. استمرار ابتسامتيا يا المبنيكجي كقد أنار رده تقرأ
 لتتكالى. "الكيبكرد" ألزرارة أصابعيا قصار م.. بعد حيف الحظ ة القراءةتابعم

تطفمي عمى  ر عفكمماتيا عمى شاشتو "أشكر قبكلؾ ذلؾ.. كلف أعتذ
ـ أخطط لذلؾ.. فقد عمـ بأنني لالجياز الرئيسي ككصكلي إلى صفحتؾ.. ك 

ختمؼ.. .. في البداية ترددت.. ألنيا باسـ مشاشة مفتكحةكجدتيا عمى 
أف بكاف عميَّ اغتناميا..  لكني الحظت كجكدىا الدائـ.. ككجدتيا فرصة

 عيكف كىمس مف في المقيى... أخاطبؾ بعيدا عف

......... 

ال أفضؿ ىذ الصفة.. كال أم صفة أخرل..  أف تصفني بابنتؾ.. عذران فأنا
الخاؿ..  .. بينما غيرم ينعتؾ بالعـ أكاألستاذب قد تالحظ حيف أخاطبؾ



ستسمحؾ أف تخاطبني كصديقة. ال تتعجب مف ىكذا كالـ. فما شدني كا
.. ةرؾ الحر افكأما ما سمعتو حكؿ سنؾ.. كال غير ذلؾ.. إنإليؾ ليس كبر 

 لمخرافات ككؿ ما يتصؿ بتغييب العقؿ. ةالرافض

 ......... 

ؽ العمر عائؽ بيننا.. ج.. كال أرل في فر يننا بيذا النضمف يعيشكف بىـ قمة 
لقد كجدت فيؾ ضالتي.. فتبجيؿ العقؿ كما تحممو مف فكر كقيـ إنسانية 

شدني إليؾ.. فالفكر ىك ما يجمعنا.. فالفكر المستنير ىك األجدر 
بالتقدير.. كليس لمسف أك الديف أك الساللة أك المكانة االجتماعية.. فيؿ 

 تكافقني الرأم؟.

.........  

سأنتيي مف آخر  يقي أقؼ عمى مفترؽ طرؽ.. فبعد أسابيعأنا ياصد
.. لكني أطمئنؾ الجامعة.. أقدر قمقؾسنكات اختباراتي كأكدع  بأف  عميَّ

تحصيمي جيد جدا عمى مدل السنكات الفائتة.. كانشغاؿ عقمي بالحكار ىك 
كسترل  .. كأجده يعزز مف تحصيمي.. فال قمؽجزء مف نجاحي في دراستي

  تائج عما قريب.الن

ف كنت أقدرىا.. اسمح لي أف أشير إلى أني أكره النصائح..  لكني بحاجة كا 
أك مسممات..  أسمعو.. ال مف يممي عميَّ قناعاتمف يسمعني ك أكثر إلى 
عمى أحد ميما كاف يقيني.. خاصة فيما يتعمؽ ما اقتنع بو كال أممي 

التي ال أجد ليا أجكبة..  بالغيبيات.. كالكجكد.. كدكمان تثيرني تمؾ األسئمة



كال أجد كسيمة لغربمتيا إال بالنقاش. فأنا ال أؤمف بالمطمؽ.. كال بكجكده.. 
 كقناعتي أف كؿ شيء في الكجكد دكف استثناء نسبي...

 ......... 

" عنؾ ه بأفكارؾ.. ألتجو شدني إعجابو بؾ كانبيار  في بداية حديث "أكـر
كي  رتتمر الكضع.. لكني اسثـ أنقمب .. نحكؾ.. ككنت سمكحا معطاء

.. أك أنؾ بيرت محدكدية ككاف ظني بأف أكـر كاف يبالغ أسمع منؾ..
 معرفتو.

كحيف تممس مني ما يشيف.. حدثني .. تعكد لجفاؾأف ال ـ ك مف اليأرجكؾ 
 كقتؾ...". بو بما يسمح  نيتناقشبقمب مفتكح كما أحدثؾ.. أنا أسعى إليؾ ل

 فع رأسو لـ يجدىا عمى مقعدىا.. ليقدريتابع ما يصمو منيا.. كحيف ر  ظؿ
فضمت بمتابعة قراءتيا كحيف الحظت انيماكو  ..أنيت جمستيا قد ياأنب

 .في صمت المغادرة

.. بعد تمؾ رفضيا لصفات ينعتيا بياكجد نفسو منجذبان لما تطرحو.. 
بأنيا قد نجحت بتحريؾ الراكد  ليشعرحكليا..  انتيت بقايا شكككوالمقاطع 

 دـ الرد عمييا.فضؿ ع فيو.

 

 

 



-52- 

بيف ليمة يكتب إليو أستمر عمى صمت البندرية.. إال أنو  مرت أياـ طكيمة
تحية المساء قبؿ الذىاب إلى فراشو. جؼ األمؿ كظف  كأخرل.. أقميا إلقاء

بأنيا لف تعكد إلى تكاصميا. لتفاجئو ذات مساء برسالة منيا.. كقبؿ أف 
رسائمؾ  اآلف الساعة الثالثة عصران.. " أكتب لؾفرحان  يقرأىا دمعت عيناه

تحاصرني.. تدعكني لمرد.. كال تعرؼ مقدار عذابي أثناء صمتؾ.. كنت 
كممة تؤكد لي بأنؾ حي.. كلست ئنني.. أتسكلؾ رسالة بعد أخرل أف تطم

جثة بيف تمؾ الجثث التي كانت شاشات األخبار تعرضيا في شكارع 
نت بمكتؾ. كيـك كصمتني أيق صنعاء.. لكنؾ استمرأت إيالمي.. حتى

ة.. ألعرؼ بيتني كجكه غر طاحكقد أ سالتؾ أنيرت.. فقدت كعيي ألستيقظر 
حالتي رددت عميؾ بكممات قميمة..  تستقر بعد أف ابأني في المستشفى. 

تحت الرقابة الطبية.. كقد   ان عدـ مكاتبتؾ.. قضيت أيامنفسي معاىدة 
التي العضكية. كيـك شخص األطباء حالتي بانييار نفسي زاد مف سكء ح

تعرؼ مقدار حزني عمييا.. فيي  إلى بيتي كجدت قطتي ميتة.. لفعدت 
كنيستي الدائمة.. تخيؿ أف تمكت قطة جكعان كعطشا بعد أف أقفمكا عمييا 
األبكاب كالنكافذ.. كذبمت نباتاتي كقاربت عمى اليالؾ.. تمؾ التي أناجييا 

جؼ منيا.. كأغير مكاقع  كؿ صباح.. أقمب تربتيا.. أسقييا.. أزيؿ ما
بعضيا حتى تناؿ حظيا مف الشمس. لـ أنسى قطتي يكمان كال نباتاتي قط.. 

 فأينما أقؼ داخؿ البيت أشاىدىف حكلي طكاؿ الكقت. 



بعد عكدتي إلى بيتي لؼ ركحي صمت ثقيؿ.. ليداىمني اكتئاب ال زلت 
ني أتذكر كيؼ ستفكر إذا ما ميت أنا.. لك أعاني منو حتى المحظة. كأسألؾ

ي كما أدعيت.. أتمنى أف تحدثني عف تفكيرؾ ذاؾ. لكف ثؽ بأن بأنؾ عشت
شرح لؾ أعكد ألقعيدة عمى سريرم.  سأتعمؽ بالحياة. حتى كقد أعدتني

دكمان.. كقد تحكلت حياتي إلى  لتي كما صنعو صمتؾ بي. أخاؼ المكتحا
أف سمسمة مف الفقد.. كلذلؾ أصبحت ركحي ىشة.. ال تحتمؿ فقدؾ بعد 

 كجدتؾ.

رسائمؾ كيف سمكتي.. كما كتبتو عف مدينتؾ.. جعمني أستعيد تمؾ األياـ 
التي كنا فييا معان.. كحممت بأنيا ستككف مدينتي معؾ.. كسأقضي عمرم 

نفسؾ بأنؾ لـ تعد أنت.. كال ذمار ىي  تصفحتى لك ك كأنت إلى جكارم. 
 ذمار..  كقد تغير كؿ شيء!.

 عبرنا التي الطريؽ ركائحتذكر أ متني ثـ كأنت تصؼ خطكات فرارؾ.. جع
تبحث عني  حيف ذىبتني تأسعدا تمؾ الجباؿ إلى صنعاء.. لكنؾ بيا يكم

. كما أرعبني أف تجد كأسعدني أكثر كقد صكرتني منقذتؾ طكاؿ الكقت
.. ذلؾ الشاب الذم ظممت أراه حمما جميال.. رقيقان.. ان حقيقي ان "فتاح" جالد

لى لقياه.. الركمانسية.. كسعيت إغاية في  كقد رسمت لو في خيالي صكران 
. لماذا تصاب أحالمنا بالقنبح.. أـ أنؾ تعمدت تشكييو أيعقؿ أف تجده قاتالن!

 تمتقيو!.  فدكف أ



ؾ.. كخفؼ الكثير مف حالتي.. ما كتبتو في رسائمؾ أذاب عتبي عميك
جعمت حنقي يتالشى.. إال أف تكرارؾ ذكر أشياء بعينيا أزعجني. كمنيا 

 ينتي عدف.. كظنؾ بأنني أتيرب مف المقاء بؾ... دديدؾ لكجكدم في متر 

تمؾ المدينة التي أجـز بأنيا تتسمؿ كؿ ليمة لتناـ معي.. كلذلؾ يسعدني أف 
تبحث عني جيدان.. قد ترمقني صباحان أدخؿ مع جمكع الطمبة كالطالبات 

إلى بعني بكابة ثانكية "باذيب". السكر المحاذم لشارع أركل في كريتر.. أت
منتظمة أماـ عمـ تداعبو  ان ؿ بناظريؾ في الساحة.. سترل صفكفالداخؿ.. جً 
ات الكجكه الناظرة قادمة مف البحر.. يرفرؼ تحية لصيح نسمات رقيقة

إليو.. كأظنؾ ستميز صكتي. تسكع في تفرعات سكؽ البيرة حتى أنيي 
بكجكه دفؽ يكمي الدراسي. ستراني أخرج في نياية المطاؼ كسط ضجيج يت

تنتشر في أزقة أحياء الزعفراف كشارع المتحؼ الكطني.. فرحة إلى الشكارع 
عبر الشارع سكة بكفؾ.. نعبر ميداف السالـ.. بفرح غامر.. سأفاجئؾ مم

المتعرج حتى أصؿ بؾ شارع "إنجال ديفز". ىناؾ قبالة مسجد "أباف" 
نسير لالصغير.. ستنتظرني ريثما أضع كتبي كأغير مالبسي.. ثـ أعكد 

حتضنيا جبؿ شمساف.. لطكيمة حتى الصياريج.. ىناؾ حيث يمعان عبر ا
نصعد تحت زىكر الجينمية كأم عاشقيف.. بمجاكرة زىكر الفيكس.. نجمس 
ألغني لؾ تمؾ األغاني العدنية التي تحبيا "دؽ القاع دقو ال تمشي دال.. 

 صدل جباؿ الصياريج..الكأعط القمب حقو مف دنيا السمى". كستردد 
سأصطحبؾ بعدىا كقبؿ نياية النيار.. إلى بحر "حقَّأت". نخمع مالبسنا.. 
متستريف بعتمة الغركب.. نطفك كسط بركدة الماء.. نغكص تحتو لنسترؽ 



قبالت كقبالت.. كعند عكدتنا نخط اسمينا عمى حكائط الجركؼ الصخرية 
العالية.. نصعد قمعة صيرة..  تراقصني.. رقصة نيدييا لبحر صيرة.. 

المتجو مناغيان لمبحر مف نيدييا لممدفع البرتغالي  ني قبالن قبمتني ك نتحتض
نستغؿ خمكىا بعيد الغركب إال ساللـ  قاعات القمعة ك  بطأعمى القمعة. كسني

حر لذتنا.. كنطؿ عميو مف منا.. لنمارس جنكننا المعتاد عرايا.. نبادؿ الب
 .بالنشكة"عماريط"  نكافذ صيرة

 ف بدكني.يالحزني كأنت في عد 

تظف. كلك كنت لذكرت لؾ عنكاف دف.. ليس تيربان منؾ كما لست في ع
 سكني.. لتأتي إليَّ بقدر شكقي إليؾ!". 

أصيب مع آخر كمماتيا بخيبة أمؿ.. متسائالن: ال يعقؿ أف تككف في 
صنعاء.. كىي تنكح في رسائميا خكفا عمييا.. قد تككف في الحديدة.. أك 

 ىنا!!.  أنيا تراكغ كىي تحدد أيف ىي؟. أـمدينة أخرل.. كلماذا لـ 

غمره شعكر بالغربة.. يبحث عما يعيد لو األمؿ.. يعاكد قراءة رسالة 
شيئان يدؿ عمى يجد أك  أيف تككف كرىاسطالبندرية.. عمو يكتشؼ بيف 

فبعد كؿ قراءة تزايد إشفاقو عمييا.. يشعر بنكع مف تأنيب الضمير.. مكانيا 
 كمماتيا األخيرة.  ذا ما تفصح بوبيا كركح حميمة.. ىبقر 

يسير بيف طاكالت مقيى أكساف.. يشعر بأنو كطف محتمؿ.. كأف عميو أف 
 يكطف نفسو.



يشعر صباح ليتذكر سقكة.. يتمنى معرفة أخبارىا.. تمدد في نـك متقطع.. 
 صداع شديد.. يخشى عمى سقكة كما يخشى.اليـك التالي ب
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ما كنت أنتظر مناقشتؾ لما طرحتو عميؾ " ىذا أنت تعكد لصدكدؾ.. بين 
 في اليـك الماضي!". 

أكتفت بتمؾ العبارة في زيارتيا الالحقة.. كقد ظمت تنظر إليو بابتسامة 
زادت مف نقاء كجييا.. إال أنو لـ يرفع ناظريو إلييا.. بعد كقت التفتت إليو 

أس.. لف كقد غامت ابتسامتيا.. لتبدأ بمراقصة األزرار" إف أردت ذلؾ فال ب
 أكرر!"

رد عمييا دكف أف ينظر إلى مكانيا "أصدقؾ القكؿ أف تمؾ األفكار التي 
تطرحينيا تركؽ لي مناقشتيا.. لكني أخشى أف يطمع عمييا غيرؾ.. كال 

أظف أف صفحتؾ في منأل عف متابعتيـ.. كما يقمقني تسمميـ إلى صندكؽ 
 باراتؾ."بريدؾ كقراءة كؿ ما فيو.. فيؿ اجمًت ذلؾ حتى بعد اخت

"اشكرؾ عمى ردؾ.. كمقدرة قمقؾ.. فما نكاجو مف مضايقات تدفع بالفرد 
إلى أف يعيش كحيدان كسط مجتمعو.. لكفَّ نجد أنفسنا رغـ كؿ المنغصات 

كالمخاطر مستمركف في نقاشاتنا.. لقناعة تسكننيا بأف عمينا أف نستغؿ كؿ 
 كجكدنا لف يتكرر. دقيقة لكجكدنا في ىذه الدنيا.. كأف نقكؿ ما نريد ألف



كما دمت قد تكرمت بالحديث معي.؟ أسمح لي أف أضيؼ إلى طرحي 
السابؽ ما أناقشو مع زمالئي.. حكؿ ما ييكصؼ بالمطمؽ.. كالمعنى مف 

المطمؽ ليس شيئان محددان بؿ ما جبؿ عميو الناس لكؿ ما ىك غيبي.. 
ؿ مؤمنيف بو.. بؿ كقد قدـ بعضيـ كممثميف لو عمى األرض.. مف خال

تكريسيـ لتعاليـ الديف كاالجتماع كالسياسة... إلخ. فالمجتمعات اإلنسانية 
التي تفتقر إلى الحرية.. التي فرضت عمييا ثكابت كمسممات كأسمكب مف 
أساليب السيطرة عمييا.. ىي مجتمعات ال تعي بتغييب العقؿ فييا.. كلذلؾ 

قة.. كلذلؾ تسير في خط يتصؿ ببعضو لتظؿ أجياليا تسير في دائرة مغم
حرص مف يدعكف بككالة القكل الغيبية عمى تكثيؼ التجييؿ المستمر.. 

مطبقة منيج فكرم أصكلي ال يقبؿ النقاش.. ذلؾ الفكر العقيـ الذم يسافر 
فينا منذ مئات السنيف.. ينخر عقكلنا خمفان بعد سمؼ.. كمع ذلؾ نظؿ 

سيف أنو نتساءؿ حكؿ أسباب تخمفنا عف ركب التحضر اإلنساني.. متنا
عمينا كسر قيكد تغييب العقؿ.. بتحريره مف الخرافة التي تستكطنو.. كأف 

ترسيخ الغيبيات كجزء مف شخصياتنا قد أفضى إلى سحؽ عقكلنا 
 كتسفيييا. 

أطرح عميؾ ما يشغمني إلحساسي بأني أحاكر مستنيران.. أتمنى أف أجد لديو 
 !"رؾ الجدؿ في نفسيما يح

تو ليا في المقيى.. تمؾ الفتاة التي لفتت انتباىو صمت مسترجعان بداية رؤي 
بانكسارىا.. بأسمكب مالبسيا.. نقاء بشرتيا.. ليفت بمنديؿ بنفسجي حكؿ 



كجييا ليزيده بياء.. عباءة تالحقيا طائرة.. بنطاؿ كقميص يـز جسميا 
الفار.. حيف تجمس ال تشابو تمؾ التي تسير.. كأنيا في حالة تنسؾ 

ف فتاة كجو البكرسالف.. كبيف بصكتيا اليامس كحركتيا بسككنيا. يقارف بي
اليادئة.. صاحبة المنشكرات الجامحة.. كصكت أفكارىا العالي. محاكال 

 استيعاب أف تككف ىذه ىي تمؾ.  

يكرر نصيحتو بأف تؤجؿ نشر مثؿ تمؾ األفكار عمى النت.. أك تخففيا  
عدـ كعي "كـ أتمنى تخفيؼ نشر مثؿ تمؾ األفكار.. أنت تعرفيف 

المجتمع.. كأخشى عميؾ الذيف يحممكف بالحكر العيف.. كأصارحؾ بأف ما 
 تطرحينو  قد أخافني.

...... 

أمر آخر.. مف المؤكد أنؾ لف تجدم أجكبة عمى ما تطرحيف.. كال أجد 
نفسي إال متأمالن أفكارؾ.. ألصاب برعب لحظة تخيؿ ردة فعؿ مف 

ة عمى نشرىا فميكف في يتابعكنيا أفكارؾ.. كأنصحؾ إف كنت مصمم
صفحة أخرل تنشئينيا تحت اسـ مستعار.. ككـ أكره أف أككف في مكقع 

."...  الناصح.. إال أني مضطره

في الجمسة التالية.. رمقتو بابتسامة كضاءه.. تابعيا حتى استقرت أماـ أحد 
األجيزة.. مر بعض الكقت.. تتابع فيو الشاشة ثـ التفتت إليو.. ليستقبؿ 

كرؾ.. كأنا في طريقي إلى المقيى.. أمني نفسي برد ما.. شكران بعدىا "أش
لنصائحؾ.. لكني ال أريد نصائح أك إجابات.. كما أنتظره منؾ أف 



تناقشني.. ال أف تبرر تحفظحؾ بخكفؾ كخشيتؾ. فال أكتب إال ما أنا 
 مؤمنة بو.. كأخبرؾ بسر.. لست كحدم مف يحتـر العقؿ.

.......... 

ذا كنت قد طرحت  عميؾ المطمؽ كالنسبية.. كلـ ترد عمي مدعيا كما ىي كا 
عادتؾ بعدـ القدرة.. فأنا أعرؼ بأنو تيرب منؾ لكني لف أمؿ كسأستمر في 

 طرح كؿ ما يشغمني عميؾ. 

باألمس دار نقاش مع عدد مف الزمالء.. محكره يدكر حكؿ ىؿ الحقيقة ىي 
لشيء كاحد..  المطمؽ؟. ىؿ ىك تجاكر أـ تماثؿ؟. أك بألحرل ىما مسمياف

ليتفرع النقاش.. كينقسـ المتحاكركف إلى مف يجزمكف بالتطابؽ بينيما.. 
كآخريف بالتجاكر.. لكنيـ أجمعكا عمى أف الحقيقة غير مكجكدة كما يظف 

البعض.. فكؿ شيء في تغير كتبدؿ دائـ.. ال ثبات لو.. ككؿ شيء لو عدة 
مثيالن جزئيان ال كمي.. أكجو.. ال كجو كاحد.. ككؿ كجو ال يمثؿ إال نفسو ت

كلذلؾ ال ثبات لو.. كمف يجـز بو كاىـ.. كما يظنو أحدنا اليـك حقيقة.. قد 
يجده غدا نقيض ذلؾ.. إذ ال مطمؽ ال ثكابت.. ال أصكؿ.. كال حقيقة.. ال 

 مسممات.

............ 

األحكاـ المطمقة فخاخ.. كلذلؾ حيف يؤمف البعض بصكابية أجكبتيـ فيـ 
.. كما يصقؿ عقكلنا ليست األجكبة بؿ تمؾ األسئمة التي يغرقكف في ز  يؼو

تقكد العقؿ لمبحث بحرية.. كعمينا أف نعمـ أف المتعة ليست في الكصكؿ 



إلى اليدؼ بؿ في تفاصيؿ التفكير فيو.. كالحكار ىك السير بالعقؿ المتأمؿ 
 المتسائؿ إلى فضاء متغير كمتجدد عمى قاعدة النسبية كالتعدد..." 

يستقبؿ ما يصمو.. لتحرؾ كمماتيا جدؿ الماضي.. كتب إلييا "إف  استمر
كينت كجو البكرسالف.. فمف يكتب ىذا؟!. التفتت مبتسمة.. ليصمو " الكائف 

متغير.. فبقدر اطالعو كحكاراتو.. تتغير مفاىيمو.. حتى يطابؽ شكمو 
 جكىرة.. أك يتنافر معو ليس بيده".

شبو تمؾ الفتاة اليادئة ذات.. الكجو يكتب "أقؼ أماـ أفكارؾ ألجدىا ال ت
 الرقيؽ.. يخيفني عقمؾ المتمرد.. كمقدرتو عمى السير إلى مجاىؿ مخيفة". 

تقرأ ما يصميا.. سعيدة بتجاكبو لما تطرحو.. كأف األمؿ قائـ بدكراف عجمة 
النقاش معو..  تجمس منتظرة المزيد.. كتب "تمنيت لك لـ تستدلي عمى 

أككف في منأل مف عكاصفؾ.. مكتفيو بالحديث حسابي في الفيس.. حتى 
 إليَّ كجيان لكجو".

تطؿ داخمة إلى  فنيار بعد آخر تحكلت جمساتيا إلى دردشة متبادلة. ما إ
المقيى حتى.. يرمؽ قامتيا الناحمة.. نظراتيا المستكينة.. ابتسامتيا 
تمؾ  اليادئة.. يتابعيا حتى تجمس إلى الشاشة بيدكئيا المعيكد.. تناغـ

. يستمرئ تأمميا.. كقد أصبح يخشى بو براثف العناكببأصابع تش األزرار
" بيف ركاد المقيى.. عدد  كتبت لوعمييا مف العسس.. كمف عشاؽ الجنة.. 

مف األصدقاء.. يحممكف نفس األفكار.. كدكما نجمس في مناقشات 



بالكمية.. دكما أتمنى لك أنت بيننا". يمتفت متفرسان صفكؼ الجالسيف.. 
 اكالن تمييز مف ذكرت.. يكتب:مح

 "أال يكفي أنت"

 لترد"أضقت مني"

 "كىؿ يضيؽ الغريب بأىؿ البيت؟" 

 تمتفت إليو بمالمح حزينة.. تحدجو بنظرات مستنكرة:

 " أتريد إيالمي؟"

 " ككيؼ تقكلي بأني ضقت بؾ؟".

" أرجك أف تعرؼ بأنؾ جعمت ليذا المكاف معنى.. عمى األقؿ بالنسبة لي.. 
ف تتغمب عمى مشاعر الغربة. مف يراؾ كقد غيرتو.. تتفانى كعميؾ أ

بتطكيره.. كتسعى جاىدان إلرضاء زبائنؾ.. يعرؼ بأنؾ كائف مختمؼ.. 
كأعرؼ بأننا عرفنا ىذا المقيى قبؿ أف نعرفؾ..  لكنو اليـك قبمة الكثيريف.. 
حضكرؾ منحو ركح نحبيا. أتفيـ ما أقكؿ؟. الجميع يشعر بؾ.. لقد حكلت 

 نت إلى نادو اجتماعي!" مقيى 

 مضت مغادرة.الباب ك  خطت باتجاهثـ لـ تنتظر رده.. كقفت متجيمة.. 

في اليـك التالي أطؿ كجو أماني كقد عادت لو االبتسامة.. ىامستو: 
 .مشتاقكف!



ثـ دخمت لترسؿ لو "آلمتني باألمس ما تشعر بو.. الغربة إحساس مدمر..  
الحياة.. كنصارع المصاعب كالمشاعر  عمينا بمقاكمتيا.. كمحاكلة أف نعيش

 .السمبية"

 .!تسـ متمتمان: ككأنيا تشعر ما فيَّ أب

أفكارم.. أحتـر  محد مف نشرائحؾ لنصتكرر ليتابع ما يصمو منيا: "حيف  
بأني لست كحدم في ىذه المدينة نصيحتؾ كحرصؾ.. كعميؾ أف تعرؼ 

يترددكف  مفبأف أعرفؾ عمى  يتو. كقد فكرتمف تحتـر العقؿ كتبجؿ حر 
تكاصؿ عبر النت.. نتحاكر مف أعضاء الجماعة. فدكمان ن عمى "أكساف نت"

لقاءاتنا المنتظمة عمى ىامش مكقعنا عمى النت.. ك فيما نفكر بو.. كلنا 
" أكساف نت" امعة.. كفي أماكف أخرل.. كقد أعتمد في آخر اجتماعالج

مكضكعنا  ..انلقاءاتكيمكنؾ مف اليـك مشاركتنا حضكر .. إحدل األماكف
باسـ  القادـ.. حكؿ رؤية "الككف كؿ متفاعؿ بكعي كبدكف كعي". كأدعكؾ

 لممشاركة.  الجماعة

تعددت اآلراء في  كلتقريب فكرة النقاش في لقائنا القادـ أشرح لؾ ما يدكر. 
أنو  كف إلىميمحكؿ المكضكع عينو.. إال أف معظـ األكثرية ي لقاءات سابقة

 وي.. منتج لكؿ الظكاىر التي نعيشيا.. بؿ أنال يكجد قدير مسيطر بكع
 يفيض عطاء دائـ.. قد نقدره باإليجابي تارة كأخرلبجميع عناصره الككف 

كجكد كال .. عف الكجكد لمقتدر منفصؿ بالسمبي. فيض ليس إال. كال كجكد
ف ظؿ  اليو مسيرةلو أك إل كمتحكمة.. تمنح المكافآت كتدمر مف عصاىا. كا 



كف أف عقالن يتحكـ بكؿ شيء.. كقد خمعكا عميو الكثير كثرة مف البشر يظن
إال بإرادتو.. فتمؾ أدكات  كال سكنة مف الصفات.. كجزمكا أف ال حركة

مكرسيف دعكتو لجميع الكائنات أف يبتكرىا المتسمطكف لمزيد مف السيطرة. 
كا رضاه.. كىـ كعبادتو حتى يتجنبكا سخطو كجبركتو.. لينال تخضع لمشيئتو

 كسمطانيـ. دكف أنفسيـبذلؾ يقص

.. كما أدعكؾ لحضكر لقاءاتنا ؾالنضمامكحبان كتقديران أكرر دعكتنا 
 كنقاشاتنا الدائمة".
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كأمسى دثو قمبو بأنيا في محنة.. يحلقمقو يتضاعؼ لصمت سقكة..  أخذ
 كقدمفاجآت أماني خاصة أمر ثانكم.. ك في عدف  عدـ كجكد البندرية

في يظف  بعد أف كاف.. ف بنفس األفكارمؤ أفصحت انتمائيا لجماعة ت
 .تخصياتمؾ األفكار البداية أف 

مزركشة.. إ عمبة  تحمؿ فيما كاف ميمكمان بانقطاع أخبار سقكة أطمت أماني
تيا أمامو كمضت إلى أكؿ جياز شاغر.. ظؿ يتأمؿ تمؾ العمبة حتى ضعك 

في "إال تبارؾ لي.. اليـك أكممت اختبار آخر مادة كصمت منيا رسالة 
 . عمبة حمكلة.. كبيف يديؾ يحياتي الجامع



لـ اة تشاركني أنت في التخطيط ليا. أأستقبؿ حياة جديدة.. حيسمف الغد 
حيف كنت تردد "أكممي اختبارؾ كسأجمس إليؾ لنتحاكر  .بذلؾ.تعدني 

فؿ التخرج.. كلذلؾ أدعكؾ حمنيا.. كتبقت أياـ عمى  انتييت دائمان" كىا قد
رافقني أليعرفؾ تل حضكرؾ حفؿ التخرج أدعكؾ بؿلكف ق.  الفرحة لتشاركنا

سنكات.. ككذلؾ المكتبة التي كنت أقضي فييا عمى قاعات محاضرات 
اعة التي سيقاـ عمى مدرجاتيا تعرؼ عمى القتساعات طكيمة.. كأيضان ل

التخرج. ثـ ألسمعؾ كتسمعني بعيدان عف مجمع أكساف.. لف أناقشؾ  حفؿ
.. كلنشرب فقط ىي زيارة لمجامعة يرب منيا..تي تتحكؿ تمؾ األفكار ال

فنجاف شام. إف كافقت فأشكرؾ سمفان.. فقط حدد اليـك كالساعة المناسبيف.. 
 ألككف في انتظارؾ. شكران لؾ."

التفت إلى أماني ليراىا تنظر  اكمؿ قراءتيا.. لتظير رسالة مف سقكة..
: كج.. عادت تكتببتسـ.. اعتبرتيا عالمة مكافقة عمى دعكتيا لمخر إليو.. ا

 " حدد الكقت ألككف في استقبالؾ عند بكابة الكمية". 

ت ألياـ في لـ أستطع الرد عمى رسائمؾ.. كن ."لكنو مضى يقرأ رسالة سقكة
يـ أخرجكا الكـر مع .. قاؿ الدكتكر بأنالمستشفى طريحة سرير المرض

ج اإخر  أشعر ببطني خاكية.. قاؿ الدكتكر لف أحبؿ أبدان كأفاآلف الرحـ.. 
بزينبياتيا كمالحقة ... الشريفة مشغكلة ألعيش ان الرحـ كاف ضركري

التي كقفت اهلل خيرىا ىي مف كمفت زكجة المغترب  كثرلكف .. المتظاىرات
 أنا بخير". أطمئنؾ جكارم.. كاليـك أعادتني إلى بيتيا.. إلى



كاف كجيو الكبير يشع بابتسامة حيف كقفت أمامو بكجييا البكرسالف.. 
 :  .. لتسألوبةعذ

 متى يناسبؾ؟ -

 :أستمدىا مف أخبار سقكة لـ يتردد.. قاؿ ببيجةتذكر دعكتيا.. 

 غدا في العاشرة.  -

غيرتاف.. كابتسامتو عيناه الص كال زالت خرجت كقد خالطيا إحساس غريب
 .غريبتشع بفرح 

في مكعكد كاف أماـ البكابة ينتظرىا مرتبكان.. يشعر بغرابة نظرات مف 
.. بمنديميا ان أمامو.. ظيرت.. يتأمؿ كجو البكرسالف أكثر لمعانيمركف 

ما  بيفيزيده شفافية.. نظراتيا باسمة كىي تنقميا بيف كجيو  الذم البنفسجي
 حكليا.. بادرتو: 

باألمس كنت مبتسمان كأنت تنظر إلي.. لكني شعرت بنظراتؾ تخترقني..  -
 فما كاف سبب سعادتؾ؟

.. تمتفت إليو تستعجمو تنشؽ رائحة بحرساحة الكمية.. ليسعبرت بو 
 اإلجابة:

في تمؾ المحظة تمقيت رسالة مف إنسانة.. أخبرتني بأنيا استأصمت كـر  -
 .!كاد يفتؾ بيا.. كمعو تـ استئصاؿ رحميا



رفعت كفيا بالتحية  متا.. قادتو إلى مجمكعة مقاعد.. أجمستو قبالتيا..ص
 ة لشنكؽ: لمجمكعة يجمسكف حكؿ إحدل الطاكالت.. ىامس

 أكلئؾ ىـ بعض أعضاء جماعة حرية العقؿ.  -

التينئة عمى إكماؿ دراستيا.. كأنيا لـ إلييا ب كجيان تلـ يمتفت نحكىـ.. م
 تسمع تينئتو.. سألتو:

 !.قريبتؾ مف استأصمت رحميا؟ -

 .ال كاحدة أعرفيا -

 !كؿ تمؾ السعادة لكاحدة تعرفيا -

عرفة مف تككف.. ألتفت إلييا مبتسمان.. أكمأ برأسو.. مستغربان مف اىتماميا لم
 لتسألو عف سر ابتسامتو.. رد عمييا: 

 أتعمميف بأني أشعر باألبكة نحكؾ. -

 كقفت كقد تغيرت مالمحيا:

ناسب تفيو ي مثؿ تمؾ التكصيفات.. ثـ ىؿ ما نحفلـ نتفؽ عمى تجاكز أ -
 .!مثؿ ىكذا كالـمع 

بتفكيرىا بعيدا.. معبران عف  رتياح كقد نجح في الذىابىز رأسو شاعران باال
كجيو  كداع كميتيا. كلمحظات صمت كقد كستسعادتو بمشاركتو ليا 

 عالمات الجدية.. ناظران في عينييا:



عدـ رغبتي باالنضماـ إلى جماعة " العقؿ  عف ىي فرصة أف أعبر لؾ -
 الحر". أك التعرؼ عمى أم منيـ.

 بيذا أنت ترفضني. -

أنت تدخميف كتخرجيف بذلؾ اليدكء كبعض أسمعيني.. حيف عرفتؾ.. ك  -
منت بيا يكمان.. تمؾ كقع أف تحمؿ تمؾ الفتاة أفكاران آاالنكسار.. لـ أت

بأف عمى المرء أف  حد اإليمافاألفكار التي تجاكزت نقاش غيرم بيا.. 
الن عف تغيير ئك ره لنفسو.. كأف ال ينصب نفسو مسيحتفظ ببعض  أفكا

صفحتؾ ما  ألفكار المحيرة.. حتى طالعت فيا ي بطرح تمؾئالككف. كلـ تبد
لتكجيي لي الدعكة  ياللتقاط أنفاس ان لي كقت صدمني أكثر.. كلـ تتركي

باالنضماـ إلى الجماعة. ألتساءؿ في حيرة: في أم أرض تعيشيف.. كأم 
مجتمع يحتضنؾ.. كلـ أتكقؼ عند تساؤالتي بؿ ذىبت لمبحث عف صفحات 

تجدؼ في بحر مف  الصفحات التيأعضاء الجماعة.. ألكتشؼ عشرات 
 لمتعقؿ... فيو االنضماـ.. في الكقت الذم أدعكؾ الرماؿ. كتريديف مني

 قاطعتو بتيذيب: 

عفكان.. نحف ىنا لكداع كميتي.... ثـ أليس النت أكثر رحابة لنتناقش فيما  -
 نريد؟! 

 النت...؟! -

 ه:.. فأراد تأكيدبأنيا تتيرب مف رفضو توعرفصمت لم



 بأنؾ في المدينة الفاضمة... أتظنيف -

 كألننا لسنا في المدينة الفاضمة... -

  قاطعيا ليكمؿ ليا ما يعنيو:

.. كلف أعرض بنارىـ إف كنت ال تخافيف.. فأعممي بأني قد اكتكيت -
 نفسي لمكي مرة أخرل!

مف كنعرؼ كيؼ نحمي بعضنا.. عميؾ أف تعرؼ بأف جماعتنا كثر..  -
ييـ المدرس الجامعي.. كالطبيب كالكاتب مختمؼ األعمار كالميف.. ف

عمى مقاعد  كالضابط.. كالمحامي.. كمنيـ مف ال يزاؿالصحافي.. 
ال نستيدؼ بأنشطتنا أحدان.. كلسنا مع أحد.. كأنا عمى كنحف الدراسة.. 

طرح.. كلعرفت بأف يقيف بأنؾ إف حضرت إحدل لقاءاتنا ألعجبؾ ما ين 
 .المسألة مسألة نقاش في نقاش
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حد أف تصؿ بو لقبكلو حضكر أ.. تحاكؿ تأجيؿ الحكارأماني  أستمرت
لمجرد ": .. كمالحقتيـ لو معاناتو يحكي أتجولذم .. في الكقت ااجتماعاتيـ

 ..ألقرب الناسفكارم أعف أعبر ك .. ي لمماركسيةأنني كنت أتظاىر بميم
ني في متاعب الزالت ك أكقعبعدىا  مجرد حكي برمء في لحظات حميمة..

. تؤ  . إف تحدثت كسط جماعة كناقشت فما بالؾثر في حياتي حتى اليـك



.. ال جدكل لمخكض الصادمة أناس ال أعرفيـ يشاىركف لممأل بتساؤالتيـ
في ىذا المجاؿ. كحكارم معؾ مجرد تقدير كثقة أحمميا لؾ.. فمـ أعد 

المرء  فيو شغكفان بمشاركة غيرم بأفكارم.. نحف نعيش في مجتمع ييقتؿ
عالنو حبة لفتاة.. أك أنو يعارض السمطاف.. أك يشتـ أحد الفقياء.. لمجرد إ

مف معمى النظرة األحادية.. حتى مف تظنيف بأنيـ مستنيريف  مجتمع تعكد
مجرد تابع.. كؿ منيـ ا مبين ظيركف االستنارة .. أجـز بأف معظميـ يحكلؾ

 ه.يؤمف بما أممي عميو مف ثكابت كمسممات.. كدكما بحاجة إلى مف يقكد

لقد تركت مشاركة الناس أفكارم منذ سنكات.. كال أستطيع العكدة إلى  
 سيرتي األكلى. كال بأس مف النقاش معؾ...

نتيى.. قالت لو اظؿ يتحدث كىي تستمع إليو دكف أف تقاطعو.. كبعد أف 
 بصكت عطكؼ:

 عمى كميتي.. كال نقاش في أم أمر آخر. اليـك أريد أف تتعرؼ -

ككأنيا تراىف عمى اقناعو االنضماـ إلى الجماعة..  رسـ ابتسامة باىتة
لتبتسـ كتضيؼ: أنا سعيدة بكجكدؾ.. كأشعر كأنت تشاركني كداع سنكات 

 عزيزة مف عمرم بالسعادة الغامرة.

نيضت رافعة كفيا بالتحية لمف عمى الطاكلة المجاكرة.. تسير بو مزىكة 
سمائيا.. أخرل.. تعرفو بأعبر ساحة كاسعة.. تمر مف قاعة إلى 

بو صاعدة  تنعطفاالمقررات التي درستيا فييا.. ثـ بعض  مستعرضة
درجات الدكر العمكم.. مكتبة الكمية الغاصة بطالب كطالبات كثر.. صمت 



الفت يخيـ عمى فضائيا.. إال مف أصكات بعيدة.. ادىشتو تمؾ الرفكؼ 
مف  بو دالممتمئة بالكتب.. يسير مذىكال كقد تمنى لحظتيا لك أف العمر يعك 

 جديد ليداـك ىنا.. ىبطت لتختتـ جكلتيا بدخكؿ القاعة الكبرل:

 ىذه قاعة االحتفاالت.. كبيا سيقاـ حفؿ تخرجي.  -

 مادة بمظركؼ:

 ىذه دعكتؾ.. سيككف الحفؿ يـك السبت القادـ.  -

 اليـك أربعاء.. تعنيف بعد ثالثة أياـ. -

بخيالء.. متباىية..  كؿ مف رآه ظنو كالدىا.. أك عميا.. تسير في ظاللو
 .. شعر باستعراضيا.. ليسأليا:الجميع رؤيتومف تريد 

 مشاركتؾ كداع كميتؾ؟مني لماذا أردًت  -

 اختباراتي!. ألـ تعدني بالحكار بعد انتياء -

 ؟.عني آه نعـ.. لكف بماذا تجيبيف.. إذا ما سألؾ أحدىـ -

 ىذا أمر يخصني! -

 لكنو يخصني. -

 أنا فخكرة بؾ! -

 دمت فخكرة بي.. أتمنى إف سألؾ أحدىـ أف تخبريو بأني عمؾ.ما  -



دعني أتصكرؾ كيفما أريد.. كدعيـ يفكركف بما يشاؤكف.. فال تستعجؿ  -
 باألحكاـ حتى أستضيفؾ في بيتنا!.

 تعيشيف في عدف...تذكرم بأنؾ . بيتكـ.. بأم صفة تستضيفيني؟! -

 كماذا في األمر. -

 أسرتؾ...  -

 الجميع!.استضافتؾ رغبة  -

 !.مف الجميع -

نمتقي بنفر مف أفراد .. كسلى المقيى قبيؿ ظييرة يـك الجمعةسآتي إ -
 .في بيتنا .. ثـ نذىب معا لمغداءالجماعة ىناؾ

خرجت بو تسير باتجاه البحر.. حاكؿ أف يعتذر معمالن بأف كقتو قصير.. 
 لكنيا سارعت إلى تأبط ذراعو في صمت.. أحس بغرابة تصرفاتيا:

 نياية النيار. أتمنى أف تبقى إلى جكارم حتى  -

 إال يكجد مف يحاسبؾ عمى تأخرؾ! -

 أمي.. لكني حيف أعكد أحكي ليا كؿ شيء. -

 كؿ شيء! -

 ما يسبب ليا القمؽ. عدا - 



ا يميتيرفعا صك  .اقتعدا حافة الككرنيش. كانا يتحدثاف طكؿ الطريؽ.. حتى
ف.. ليعكدا مف نفس كريكج.. بعد كقت نيضا يسيراف متجاصخب الم عند

حدثتو عف تمؾ العالقات بيف أفراد الجماعة.. كدعيا كقد كقد الطريؽ.. 
أنتيى بيما المسير أطراؼ "ساحة العركض". يفكر طيمة الكقت بتمؾ 

 العالقة التي تقحمو أماني فييا.. أسرتيا.. جماعتيا. كما عميو أف يككف.

يبدك البندرية "النتظار مف رسالة عمى قائمة ا إلى المقيى بعد عكدتوكجد 
.. أشكك لؾ حالتي فتتجاىؿ.. لؾ ما تريد مجددان  إليؾ أنني أخطأت بالكتابة

 كنحف لنا اهلل".

بعنكانؾ.. ظممت أمني نفسي بمقياؾ.. كنت  عميؾ لرفضؾ تزكيدم" عتبي 
ذلؾ ني حتى فاجأتني بأنؾ لست فييا.. أفقدبحاجة إليؾ ىنا في عدف.. 

يا.. كأرفض أف يحكلؾ البعد في خاطرم إلى مجرد كنت أتكئ عمي ماالن آ
 حمـ. خاطرة ممعنة في التناقض.. فال تتركيني الحتماالت خادعة.

احزنني جدان تفاقـ حالتؾ.. كنقمؾ إلى المستشفى.. حيرني أمرؾ بعد أف 
 ؾ.. إذ كيؼ المرأة مريضة أف تعيشالحظت كحدتؾ مف خالؿ كصف

 ت في معاناتؾ.. أرجكؾ الغفراف.كحيدة؟. كما زاد مف حزني أنني أسيم

تنا تقكدنا في كؿ األحكاؿ كاقع أعيشو مميء بالتعاسة.. كيبدك أف رغبا
ذكر  ال تريديفكأنت أحمـ بمقياؾ كال أجدؾ..  لمشعكر بالتعاسة.. كأظؿ

عنكانؾ.. أكره التذمر كالنكاح.. كأجدني أنكح لشقاء أحممو أينما ذىبت.. فال 
 البقاء في مكاف كاحد. ال تسأليني أيف تكمف تغيير المكاف يسعدني.. كال



السعادة.. بميت أعمارنا كنحف نيركؿ خمؼ أحالميا.. كنسينا أف نجالس 
ذكاتنا كنتصالح معيا.. كيؼ نتخمص مف الرغبة في اليركب المتكاصؿ مف 

 .؟أنفسنا

أقؼ كحيدان كأنًت لسًت في عدف.. ليزيد عتبي عمى ىذه المدينة التي 
. كتثبت يكما بعد يـك بأنيا ال تختمؼ عف المدف تكاصؿ خذالني.

 األخرل..." 

بؾ.. كيبدك بأنؾ تكاجو متاعب لكجكدؾ في عدف.. كأنؾ كنت ا" قبمت عت
ذلؾ  ستقيتاال أعرؼ مف أيف  يعمى لقيام في عدف.. لكن ان آمالؾمعمق

لؾ بحكاية كنت أحتفظ بيا لنفسي.. عميا  اليقيف بأني أسكنيا. كسأبكح
حكاية فتاة  كتعرؼ مف خالليا بعنكاني.. بعض تساؤالتؾ..تجيب عمى 

فرت متنكرة مف عدف إلى صنعاء يكمان.. تحمميا أحالـ االنعتاؽ مف نظاـ 
لكف حمميا كي شمكلي.. أبرز انجازاتو تعميـ الفقر عمى الجميع. ااشتر 

صطدـ بكاقع لـ تكف تتكقعو.. كاقع مجتمع ال يقؿ بمكاصمة دراستيا لمطب ا
.. كانت عدف مرتينة لممنظكمة االشتراكيةذا كانت ف بؤس عدف.. فإبؤسان ع

.  صنعاء مرتينة ألمراء براميؿ النفط.. تتسكؿ إعاشتيا يكمان بعد يـك

مع اصطداميا بالكاقع بدأت تتخفؼ مف أحالميا باالبتعاث لدراسة الطب.. 
ىا كاقتنعت بأف تحافظ عمى حياتيا بعمؿ يقييا شر العكز.. لكنو القدر يقكد

لجياز األمف الكطني.. كأف  ان إلى مسارات لـ تكف عمى باليا.. لتصبح عين
يعرؼ ما يريد.. تنغمس مع كائف مضطرب في عالقة عاطفية.. كائف ال 



مف الريفي كابف المدينة البدائية..  ان تو الدائمة.. ظؿ خميطلـ ينضج  رغـ قرا
باالرتباط بيا..  تقبمتو.. كبدأت تحمـ معو بحياة مستقرة.. لكنو لـ يقتنع

خذليا ذلؾ الحبيب.. فبعد أف أثمر حبيا.. تركيا تكاجو الحياة كحيدة.. 
ممة استطاعت تجاكز فترة الحمؿ لتضع ما بأحشائيا.. لتيركؿ إليو حا

ك إليو رفضيا.. لـ يعطيا الفرصة لتشكثمرتيما بيف ذراعييا.. لكنو 
و بما كضعتو.. كظؿ حدىـ بيا.. مستغالن معرفتكحدتيا.. أف تخبره بتحرش أ

نية. أف ينقذىا مف ذؿ يساكميا أف تستمـ.. أك يقكدىا لتناؿ عقابيا كزا
 . مف ذلؾ الميستًغؿ لكضعيا.. أف تذكره بأنو كاف يكمان سندىا.تعيشو

الشاب ىك أف تذكره بذلؾ الشاب الذم نازلو تمؾ المية في لعبة الشطرنج. 
زكجتو يا تحكل كالدىا الي قريبدار الذم ساعدىا يكمان عمى اليركب مف 

لحقيا بمعيد "يالي".. كأصبح ليا ألكالدىا.. كىك الشاب الذم ا إلى خادمة
تحكؿ تخبره بأف ذلؾ الشاب قد مرتب ضمف عناصر األمف الكطني. أف 

ففي الكقت الذم ىددتو بأف تشككه إلى الضابط  .مف حاـ إلى جالد
لـ يكف إال منفذان ألكامر  ونأببأنو تكفى منذ أشير.. لتعرؼ  فاجأىاالكبير.. 

و بمتابعة شؤكنيا.. ليطمؽ يفخالؿ تكم كاف يرعاىا مف كأنو .. قريب كالدىا
 رغبتو المكبكتة بعد كفاتو.. معتمدان عمى معرفتو بأدؽ تفاصيؿ حياتيا. 

أف تحكي لو بأنيا صيدمت في بداية تحرشو.. ك خجمت أف ترد عميو 
الرخيصة.. كمع ا بليا.. كاصمان لي بقسكة.. لكنو زاد مف ضراكة مضايقتو

 زيادة سعاره.. تبخر ما تبقى مف كد بينيما.



في  أجنبيةتشكك محنتيا لزميمة كجدت نفسيا كحيدة لجأت الفتاة بعد أف 
 بأنو كثيران كأكدت ليا  نفس المنظمة.. لتنصحيا بالمجكء إلى طبيبو فرنسي..

  .وزكدتيا بعنكانك .. ياما يمد يد المساعدة لمف يطمب

.. قبؿ سنتيف الطبيب الذم التقت بو"جيراؿ" بأنو  فكجئت حيف طرقت بابو
 سكنان دىا.. رحب بيا مفسحان ليا شارحة ما ييد تذكرىا غالبت دمكعياكحيف 

تعنى  تمستكصفامنظمة تدير عدة  عرفت بأنو يدير.. ليا كلكليدىا
 عرضت حكؿ رؤيتيا لما يككف الحؿ.."جيراؿ" سأليا  ..ة كاألمكمةلك طفبال

أف .. كرضيعيا إلنقاذىا خطةليحدثيا عف .. اليجرة بعيدان برغبتيا  عيمو
كلـ  .زكاجيما اعمنأثـ  يكنس".."ىك  ليككف لو اسمان جديدان . يعمف إسالمو
جديد  . كباسـمنويا سران ليعقد زكاجأف تيعمد  وطمبت.. إذ ىنا تنتيي الخطة

  ."adel"ليا 

 عائر دينية.. لكف قمبيا كاف ممتمئأم ش لـ تكف تمؾ الفتاة منذ صغرىا تتقف
حبان كتسامحان لمف حكليا.. كلـ يشعرىا دينيا الجديد بأم تغير.. إال بقدر 
يـ حب مف حكليا ليا كلكليدىا.. كشعكرىا باألماف.. كمف ذلؾ اليـك تشارك

ة. لـ لو جميع الكائنات.. كأف البشر أخك صمكاتيـ.. كتؤمف برب كاحد ىك إ
 .. لتغادر اليمف برفقة "جيراؿ".. كمف يكمياشير لزكاجياتمًض سكل عدة أ

 لـ تزر اليمف.



بتأشيرة الدخكؿ  بزيارتي.. أنتظر مكافقتؾ ألبعث أكرر دعكتي لؾاآلف  أنا ك 
كعكدة.. أك  خيار.. بيف أف أرسؿ لؾ تذاكر قدـكمع تذاكر السفر.. كلؾ ال

 ".!خركج مف غير عكدة
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كأحكمت طرحتيا بعباءتيا اليفيافة.. شنكؽ في مكعدىا عمى أطمت أماني 
تسألو مبتسمة: ىؿ مف حكؿ رأسيا ليظير لكف كجييا ناصعان..  البنفسجية
 رفاؽ؟.

 ىز رأسو باإليجاب كىك يشير إلى إحدل الفتيات كقد انسجمت أماـ جيزىا.

ي لت رسائميا " شكرا ألنؾ رافقتنتاحتى ت لـ يمض كقت مف دخكؿ أماني
.. كشكرا ألنؾ لـ تصمـ عمى رفضؾ باالنضماـ ؿ أمسفي كداع كميتي قب

 إلى الجماعة.

عرؼ سبب ترديدؾ لألبكة .. فال اكزع الناس أنا ال أراؾ كما تراني.. كال أ 
خر.. كاظنني أخبرتؾ حسب األعمار أك أم تصنيؼ آ كما يصنفكف أنفسيـ

بعض العشرينييف كىـ يحممكف عقكالن شاخت قبؿ يش بذلؾ.. ككما يع
كذلؾ ثرثرة مف يحسبكف عمى المثقفيف ك  ثرثرة تستمع إلى .. فإنؾأكانيا

استيمكت منذ  ان تتعجب لسطحيتيـ.. يمكككف أفكار ف.. أساتذة الجامعات



أظف أف ىذا  عشرات السنيف كبعضيا منذ قركف.. كأحسبيـ جثثان متحركة.
 الحديث ليس أكانو.

............... 

ؾ فكرة عف أسرتي.. اجب أف أعطيبعد ساعتيف سنككف في بيتنا.. كمف الك  
بعض عمكمياتيا.. نحف ثالثة أفراد نسكف منزالن بناه أك عمى األقؿ 

البريطانيكف ضمف منازؿ أخرل لمكظفييـ قبؿ الجالء.. أنا ككالدتي كأخي 
الذم يصغرني بعاميف.. بعد استيالء الجبية القكمية عمى عدف كزعت تمؾ 

ممف حصمكا عمى منزؿ.. كىك  كاف الشقؽ عمى ككادرىا.. كالدمالمنازؿ ك 
ة سكف مزدكج.. يشاركنا مف الجية األخرل أسرة مف يافع.. لنا حديقة صغير 

ستدىشؾ أزىارىا كتشكيالتيا.. كأمي ذات  تعتني بيا كالدتي.. عندما تراىا
في  أصكؿ ىندية.. مف مكاليد عدف.. كالدم مف حكطة لحج.. كقد أستشيد

ع عف الكحدة.. سيرت أمي عمى . بعد انضمامو لمدفاْ:حرب صيؼ
الثالث كسافر أخي الذم يكبرني تربيتنا.. كتعميمنا حتى زكجت شقيقاتي 

كماؿ دراستو خارج اليمف.. كبقيت كأخي األصغر إلى جكار أمي.. لـ إل
 أكف كقتيا أعي ما يدكر إال أني ابنة الشييد.

ما نعيشو خارج بنجحت أمي أف تؤسس معنا عالقة صداقة.. نحدثيا 
البيت. كتشركنا في شؤكف األسرة. حدثتيا عنؾ.. كعف إعجابي بأفكارؾ.. 
في بداية األمر لـ تستكعب أف أعجب بيارب مف صنعاء.. يقارب عمره 

.. لتسألني عنؾ كمما عدت مف المقيى كعما ذلؾ عمر أبي.. لكنيا باركت



 عميَّ  يدكر فيو.. لف أطيؿ عميؾ.. في نياية األمر ىي مف اقترحت
 تؾ.. كلعممؾ أمي أصغر منؾ.. كىي نشيطة كجميمة.استضاف

." تككف سعيدة بأف  ضيفنا اليـك

أكمؿ الرسالة باحثان عما يدكر في عقؿ تمؾ الفتاة.. ككمماتيا حكؿ أميا. 
 كلماذا عميو أف يككف معيا مسيران ال مخيران؟.

تمؾ المحظات عاىد نفسو أف ال ينقاد إلى فعؿ غير مناسب لسنة أك في 
عدة احتماالت.. متمنيا أف ينجح في أم حكليا شريد.. كاضعان لكضعو ك

 طارئ يطرأ.. كدكف إغضابيا. 

 رد عمييا "ما طرحتو عميؾ أثناء سيرنا نحك البحر.. ىك ردم عمى دعكتؾ"

" ييمني أف ال تتخمؼ عف حضكر حفؿ التخرج.. كأذكرؾ بأنو يبدأ في 
. سأككف في شرؼ كالنصؼ.العاشرة.. كعميو أرجك حضكركـ في التاسعة 

 أنا كأمي كأخكتي". استقبالؾ

 لؼ مبركؾ مقدمان"." سيككف يكما جميالن.. أ

"ممنكنة.. ىا قد حضر بعض أعضاء الجماعة.. سننتظر البقية.. ألعرفؾ 
 عمييـ.. ثـ نذىب إلى البيت سكيان".

التفت إلى حيث تجمس مبتسمان بإيماءة استحساف.. منشغالن بتخيؿ أفراد  
ر حضكره ما ستككف األحاديث عمى كجبة الغداء. ثـ أخذ يتصك أسرتيا.. ك 

ذه المناسبة.. .. يفكر بينداـ يميؽ بييشعر بتردد لحفؿ التخرج. ال يعمـ لـ



ماني يرافقيا ثالثة كىدية ألماني. قطع تخيالتو دخكؿ فتاة في مثؿ عمر أ
نيضت مرحبة مف أف لمحتميا حتى شباف. كرجؿ في منتصؼ العمر. 

 . يو تعرفيـ إليوإل تر .. كقد أشارفاقيابأنيـ مف شنكؽ نتج بيـ.. أست

يتأمؿ ابتسامة كجو البكرسالف كقد تكىج سعادة.. لـ يكف يعمـ بأنيا آخر 
تتكقؼ خمؼ زجاج  .. ممتفتان نحك صكت دراجة ناريةليا ابتسامة يراىا

 ال يناسب طقس الظييرة مرتديان معطؼالمقيى مباشرة.. ترجؿ أحد راكبييا 
الفضفاض..  بحركة سريعة دخؿ ذك المعطؼ عمييا. .. كظؿ األخر ارالح

ظؿ محرؾ الدراجة يقرقر..  حيثما  يسأؿ عف شخص قادـه و ظف شنكؽ أن
ستمر كدكف أف يسأؿ ا كقؼ القادـ أماميـ ينظر إلى شنكؽ بنظرات جامدة

التي ليركز عمى كجو البكرسالف .. يتفرس كجكه مف عمى أماـ األجيزة
ة منيا حاكلفي منيضت .. حيف التقت عيناىا بعينيو اجبيياقطبت بيف ح

رتفع صكتو "اهلل أكبر.. كهلل الحمد...". النسحاب نحك الداخؿ صارخة.. ال
قعقعة رصاص مباغت  ترتفع.. اؿ مف تحت معطفو بندؽ رشاشكقد أست

ضان.. تراجع الميكًبر إلى رددت الجدراف صداىا.. سقطت بعدىا أماني أر ك 
صراخ حاد.. بعدىا تصاعد  في كؿ اتجاه..  الرصاص طمؽكىك ي الخمؼ
.. حاكؿ شنكؽ والمكاف رائحة الباركد كغشتو سحب دخان تكقد عم

المعطؼ كجو لو ركمو أعادتو النبطاحو.  االنيكض بعد إصابتو.. لكف ذ
دراجة بخفة بيمكاف.. لينطمؽ ال ك المعطؼ خارج المقيى ممتطيان قفز بعدىا ذ

 ال يعنييـ. ككأف األمر  سائقيا



ح مف جثمكا تحت كبيف اسعاؿ يختمط بأنيف كنحيب.. مع تحرؾ أشب
ىركؿ أناس مف كؿ ا الطاكالت.. ظيرت كجكه عمتيا مسحة المكت.. بينم

اتجاه.. يتساءلكف كقد غطت بمكرات زجاج متناثرة الرصيؼ.. خرج بعض 
ـ ىـ يزحؼ أرضان مخمفان خيط دركاد المقيى بحدقات كأفكاه متربة.. أحد

 .. كآخر يخطك دكف ىدل.قاف

ىرع بادينار يحيطو مكظفك الفندؽ.. يسأؿ كقد تضخمت رقبتو عما 
حصؿ.. بادر البعض بمساعدة مف تبقى داخؿ المقيى.. أتضح بأف مف 

شنكؽ الذم  إلى أصابتيـ الرصاص خمسة.. شابتاف كثالثة ذككر.. إضافة
ممكا جميعيـ عمى سيارة مكشكفة كسط أنيف نازؼ. لـ  أصيب في كتفو.. حي

خيؿ لو سماع حتى أخرجكه مف غرفة العمميات..  يفؽ طيمة الطريؽ..
أصكات حكلو.. بركدة تمثـ أطرافو.. خدر برائحة المطيرات. ركيدا ركيدا 

أبيض.. كاف عمى  يو.. يشاىد قاعة كاسعة كؿ ما فيياأستعاد بعض كع
ما حدث..  ذكرسرير بيف أسرة كيثر.. أشباح تقؼ كأخرل تسير.. يحاكؿ ت

 غمض عينيو لشعكره بدكار مؤلـ. عرؼ بأنو لـ يمت.. أ

العينيف اليادئتيف كالرقبة الممتمئة.. جالسان  مبعد حيف ميز كجو بادينار  ذ
بمحاذاة سريره.. بينما كقؼ كجو آخر ببزة عسكرية.. أمسؾ بادينار بكفو 

 يكاسيو:  

 لؼ حمدهلل عمى السالمة. أ -

 كقد سارعت دمكع عينيو بالتعبير: بتسـ في محاكلة لمرد..ا



 ا ؿ ؿ ق يس لمؾ. -

بادر صاحب البزة بنثر أسئمتو.. بينما بادينار يحاكؿ مساعدتو عمى نطؽ 
صاحب البزة يكاصؿ: ىؿ لؾ معرفة بالمياجميف؟. كاصؿ كممات اإلجابة.. 

  ؟ىؿ بينؾ كبيف أحد مشاكؿ؟. تقديرؾ لدكافعيـ.. كىؿ.. كىؿ...

غادرة العسكرم عما حصؿ.. حدثو بأف األمر حصؿ سألو بادينار بعد م
مفاجأة.. دكف سابؽ إنذار. ثـ سألو شنكؽ عف المصابيف.. ليخبره  بأف فتاة 

ات كجييا.. كأف أسميا أماني فارقت الحياة بعد اختراؽ عدة رصاص
 ا الحياة في المستشفى كاثنيف في غرفة العناية الفائقة.شخصيف آخريف فارق

داىمو بعد أف تخممت  ان سمعو تييؤات.. أك أف كابكسظف شنكؽ بأف ما ي
غشتو حالة ىذياف.. ك جسده  حمى باردة.. جعمت جسده ينتفض بشدة.. 

قًنة ليسارع مشرؼ الع قنة منكمة.. كمع اقتراب الفجر دخؿ في نكـو نبر ًبحى حي
إلى جكاره بكجو أسمر  فاؽ ليجد شابان حى اليـك الثاني.. عميؽ حتى ض

 أماني:بشكش.. سألو عف 

 ىؿ أماني بخير؟! -

 مف أماني؟ -

 مف أنت؟ -

 . كمفني العـ بادينار بالسير عمى راحتؾ.؟لـ تعرفنيأ -

 ىؿ تسدم لي خدمة؟ -



 عمى عيني.  -

 تسأؿ عف فتاة كانت لحظة اليجـك في محؿ النت.. اسميا أماني. أ -

 قبؿ أف تصحك كانت امرأة كابنيا ىنا في زيارتؾ. -

 !امرأة في زيارتي -

 جاءت لتطمئف عميؾ. -

 !؟لـ تخبرؾ مف تككفأ -

 بنتيا قتمت.قالت أنيا أـ أماني.. كعرفت بأف ا -

 أماني! -

 كتحدثت بأنيا في طريقيا لحضكر حفؿ التخرج! -

 !؟نعـ.. نعـ اليـك الحفؿ.. لكف كيؼ ذلؾ -

 كانت تتحدث برباطة جأش عجيبة. -

مى الحركة كقد ثيبت كتفو ممدد ال يقكل عكىك ظؿ ذلؾ الشاب إلى جكاره.  
 بجبس حتى مرفقو كرقبتو.. يبتسـ بحزف.. متخيالن أماني كقد أطمت لزيارتو.

إلى جكارؾ  يقكؿ قاؿ لو ذلؾ الشاب: حيف كصمتي إليؾ كنت نائمان.. ككاف
نتبو المستشفى باليقظة.. كقاؿ لي أف ا يقؼ ضابط.. سمعتو يأمر حراسة

.. كقد ذكرت ذلؾ في بياف ليا.. ألف جماعة سمفية أعمنت تبنييا لميج ـك



االستتابة كالعكدة إلى اهلل.. إلى مف تبقكا مف مركجي اإللحاد  فيو تدعك
ميدديف بمالحقة مف يستمركف في غييـ.. متكعديف مف يشارككف في 

تشييع القتمى إلى مقابر المسمميف بالعقاب. معاىديف اهلل نصرة دينو كسنة 
 نبيو في كؿ مكاف.

 سألو بتكجس: 

 ييمني أماني.. كيؼ سيككف دفنيا؟. -

جثـ صمت ثقيؿ.. حتى أف منادمة مف عمى األسرة األخرل كانت تيسمع 
 و:يبكضكح.. أحس الشاب باضطراب شنكؽ. أقترب منو ناظرا في عين

 أحمد اهلل عمى ما قدر.. كيف مؤمنان.. كأعمـ بأف حياة جديدة كيتبت لؾ. -

 لـ تعد تيمني حياتي...  -

 ير.. ليدرؾ أنو يحاكؿ التساميالشاب.. ظؿ يتأمؿ كجو شنكؽ الكبلـ يعمؽ 
 عمى مصابو.
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اص .. حتى اصطخبت أركقة المستشفى بػ قعقعة رصلـ تمًض أياـ 
.. ظف الجميع في بداية األمر أنيا اشتباكات عادة ما تنشب بيف متفرؽ

الخطر سمع الدكم في العنابر. شعر شنكؽ ب إف مميشيات متناحرة.. لكف ما



كأستطاع بمساعدة الشاب المرافؽ أف يصؿ إلى إحدل دكرات المياه.. 
لترتفع بعد حيف أصكات قريبة "اهلل أكبر كهلل الحمد...". أيقف باليالؾ.. 

عمى األسرة.. بعد حيف انسحبكا..  مؾ اليتافات تعـ عنبره. يفتشكف الذيفكت
في الساحة. ليعـ أصكاتيـ  كالتكبير الجماعي حتى تالشت لتيميؿامكاصميف 

 . ةف مف عنابر مجاكر السككف.. عرؼ بأنيـ اختطفكا مصابي

في اليجـك عمى "أكساف نت" كاف الرعب  أصيبابأنيما ممف  الحقان  عرؼك 
فراش الجو.. كألياـ ظؿ طريح تممكو.. ليتكسؿ إلى ذلؾ الشاب أف يخر  قد

تالشي بإحدل غرؼ الفندؽ. يتابع حركة الشارع مف نافذة غرفتو.. يشعر ب
لقاتؿ محتمؿ.. ظؿ  ركحو تمزقت.. يتكقع أف أم صكت لفة المكاف.. كأفأ

في صراع: ىؿ عميَّ البقاء ألمكت كؿ لحظة.. أـ أترؾ ىذا الحي باحثان 
عف مكاف آخر؟. أـ أغادر المدينة بعد أف كشرت عف أنيابيا؟. صعب 

 عميو أف يشرح لبادينار عف رغبتو بمغادرة المكاف.

انت مالمحة ة بادينار بالصعكد إلى غرفتو مساء.. كد فجأفأتاه الفرج كق
 نفكران.. بسط عمى سريره سجالن  ررقبتو أكث مربدة.. كقد ظيرت عركؽ

كتكاريخ..  ان شارحان لو أرقامتو عمى جداكؿ طكلية.. .. ممرران بسبابطكيالن 
ليفضي الحديث إلى أف يمد لو بعدة رـز مف فئة األلؼ اللاير: ىذا ما تبقى 

 بعد خصـ مسحكباتؾ الضئيمة.لؾ 

كجيو شبح ابتسامة.. ثـ أردؼ: الحمدهلل عمى  رفع ناظريو كقد عال
ال تعرؼ بأنيـ كجيكا لي  اليـك أتمنى أف تقدر المكقؼ.. أنت متؾ.سال



.. مطالبيف بالتعاكف معيـ كتسميمؾ ليـ.. لكني فضمت أف أتركؾ ان تيديد
ىابؾ إلى الجامعة. كأخطأت تتدبر أمرؾ. أىرب منيـ بعيدان. أخطأت يـك ذ

 المقيى. في يـك جعمت تمؾ الجماعة تمتقي لديؾ

 أراد أف يكضح لو:

 لكف...     -

تماعات جماعة الج ان ىـ نشركا في أحد بياناتيـ بأف المقيى أصبح مقر  -
أريد أف يستيدفكني أك محالتي..  نتيى كؿ شيء.. كالالحادية. ال عمينا ا

 ليؾ.ختؼ الميمة قبؿ أف يصمكا إا

خرج تمؾ الميمة.. تأمؿ أبكاب "أكساف نت" المغمقة.. شعر بأف المكاف يزفر 
ذلؾ النزؿ الذم حؿ فيو يـك رافؽ  ائف لو ركح.. غادر الحي.. اتجو نحككك

".. ثـ خرج ِِّالبندرية.. يظف ذلؾ المكاف قمب عدف.. دخؿ نفس الغرفة"
كجد عدة  دخؿ صفحتو بعد خركجو مف المستشفى..يبحث عف مقيى نت. 

ماني.. صمت في حيرة.. كاف رسالة األرسائؿ تنتظره.. كاف مف بينيا 
تاريخ الرسالة قبؿ أياـ.. دخؿ عمى صفحتيا.. ليجدىا كما كانت.. ساحة 

تمنى أف ضادة كالمثيرة لمجدؿ.. قرأ رسالتيا بخكؼ ككجؿ.. لمنقاشات المت
يتؾ كحرصؾ ف حنتككف تمؾ الرسالة منيا"كثيران ما حدثتني أماني عنؾ.. كع

 أجرنا اهلل صبرؾ عمى رحيميا.. كعظـك  ؾعظـ أجر عمييا.. رحميا اهلل.. 
 عميؾ في المستشفى.. بالنسبة لي لؼ سالمة.. لقد زرتؾ ألطمئفأ.. ك أيضان 



لـ ترحؿ كستظؿ.. كتبت إليؾ أعزيؾ.. كأخبرؾ بأف أماني دفنت فجر اليـك 
 التالي لمقتميا.. في مقبرة العيدركس...

ف قراءة الرسالة عند كممة العيدركس.. كأف لتمؾ الكممة كقع السحر تكقؼ ع
عميو.. يرددىا باحثان عف معناىا.. لتشتعؿ ذاكرتو.. سمع صكت أمو يأتيو 

أختو التي ذىبكا بيا إلى  غيران.. تحدثو عفمف بعيد.. كىك يجمس أماميا ص
افقتيا في "العيدركس". يتذكر صكتيا تحكي  مر  ياعدف.. ليعكدكا بعد دفن

تكبره بسنتيف.. المريضة بكـر كانت التي  "ليقة"تحمؿ أختو كىي لكالده.. 
بأف  ر القرية.. حكت أنيـ كانكا يسمعكففي صدرىا.. لـ يشفيا الكي بنا

عدف فييا حكماء.. لكنيا لـ تتكقع أف تككف بذلؾ البعد الذم قطعتو حاممة 
يا.. ال أمؿ في شفائأف  البنتيا. مع ذلؾ الصباح أخبرىـ الطبيب اليندم:

أيف  اعرفت بأنيـ عجزكا عف عالجيا.. كأنيـ سيمكا رحيميا.. سألكىم
عائدة.. لكف  تحممياكانت تتمنى لك أف قريتيا قريبة ل  .ترغباف بدفنيا؟

سيارة المستشفى  ذىبت بيـ  .رة كلي اهلل العيدركس"زكجيا قاؿ لو "مقب
بدكنيا. كاف ذلؾ عشية  ؾذل ذىبت بيـ حتى مسجد العيدركس.. ليغادرا بعد

 قياـ جميكرية اليمف الديمقراطية الشعبية.

كانت رحمة العكدة شاقة.. يتذكر بأنيا كانت تحدثو كقد تخضمت رمكشيا 
بالدمكع.. حيف كانت تبحث كىي بيف النـك كالصحك عف ابنتيا بيف 

أحضانيا فال تجدىا. قالت لو بأف عدف ظمت تسكنيا.. بعد أف بيرتيا  
كناسيا.. سياراتيا الكثيرة. كأسكاقيا.. بكاخرىا.. كعف بخكرىا ببحرىا 



كنسائيا.. كتقكؿ أف زكجيا عاد إلى القرية بعقؿ مختمؼ.. يتحدث عف 
 الكحدة كنضاؿ الجبية الكطنية.

يتكمـ بأفكار ال كىك زكجيا الفالح البسيط غير آخر.. رجان كأنو أصبح 
أيف  ياـ طكيمة دكف اف يخبرىـ. يغادرىا ألتفيميا.. يأتو زكار ال تعرفيـ.

 يذىب.. لكنيا كانت تسمع بأنو أصبح شكعي.. كأنو في الجبية الكطنية.

أك  يا إف كاف ترؾ لدييا أمكاالنتبكيو بعد مقتمو.. كتنكر حيف يسألك 
 بعده الزكاج حتى ماتت. افضةر سجالت. 

عد نفسو بأف يبحث فك أختو "ليقة".. لو عف تذكر صكت كالدتو كىي تحكي 
 ف قبرىا بيف قبكر "العيدركس" بعد خركجو.ع

عاكد قراءة ما عمى شاشة الكمبيكتر... كحتى ال يعرؼ القتمة الذيف ىددكا 
.. ديفنت سران.. إف أردت زيارتيا فقبرىا بالقتؿ مف يدفنيا في مقبرة المسمميف

مجاكر لسكر المقبرة المالصؽ لممسجد.. ستستدؿ عميو بباقات الكاذم 
. ال ت كخذ حذرؾ فالقتمة يترصدكف لمف ظمكا أحياء..  ..ان أحد رخبكالمشمـك

 نتبو سيتتبعكنؾ.. ال تستقر في مكاف كاحد. كاف اهلل في عكنؾ ".ا

المكاف يدكر بو.. فكر أف يرد عمييا.. ثـ رأل  ه بأفصمت لمحظات لشعكر 
كت.. محاكالن إبعاد أف يبعث برسالة إلى أماني في محاكلة لتفريغ حزنو المكب

ابنتي العزيزة.. ال تعرفي كـ كاف أثر كجكدؾ في حياتي تسكنو "كحشة 
كبيران.. كنًت كمضة بياء.. بعد رحيمؾ لـ يتقبمني المكاف الذم كنت 

 ان ستعيدحمت مف الحي كمو.. الميمة أجمس. متتردديف عميو.. كال تقبمتو فر 



متني أال أنظر شكؽ لقراءة أفكارؾ المتالحقة.. بعد أف عمترسائمؾ.. أ
ك دياناتيـ أك جنسياتيـ.. بؿ بما تحممو عقكليـ.. مار مف حكلي.. أألع

كأدرؾ بعد رحيمؾ كـ كنت أشجع مني.. لقد مضيًت بأفكارؾ إلى نياية 
الطريؽ.. كال زلت أقؼ حائرا أماـ ما كنت تتفكىيف بو.. متسائالن: مف أيف 

عمى رادة.. كذلؾ الصبر لفتاة في عمر الكرد كؿ ذلؾ القدر مف القكة كاإل
 االستيعاب كالحكار.

سمحي لي أف أصفؾ بيذه الصفة رغـ رفضؾ ليا كلكؿ اابنتي العزيزة.. 
ترحمي أبدان.. فكميض الصفات.. إال أني أيسعد كأنا أنطقيا.. بالفعؿ لـ 

في األعماؽ. كأرجك المغفرة حيف تخمفت عف حضكر حفؿ  كمماتؾ باؽ
دؾ بعد أف أشارت لي تخرجؾ.. ثـ تشييع جثمانؾ. لكني أعدؾ بزيارة مرق

 كالدتؾ.. كالسالـ عميؾ".عميو 

ظؿ بعض الكقت ييـ بالمغادرة.. لكنو أحس بأنو بحاجة إلى مناجاتيا: 
"ابنتي العزيزة لقد أخطأ القاتؿ تصكيبو نحكم.. ال أعرؼ أىي بندقو مف 

. مكتفيان برصاصتيف أفرغ.. أك أنو بخيؿ؟خذلتو.. أـ أف مخزكف الرصاص 
ي يكما.. كاف كريمان لكنت اليـك معؾ.. لكِّنا حتما سنمتق لي.. تمنيتو لك

تمؾ الحكارات الحرة التي تعشقينيا.. سنتحاكر ىناؾ ب كأعدؾ بأف أحاكرؾ
 .بعيدا عف رعبيـ كتسمطيـ كمطمقيـ كثكابتيـ..."
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يبحث عف قبر أختو..  خرج في اليـك التالي يسأؿ عف مقبرة العيدركس..
ؿ أطراؼ مقبرة ىرمة يجاكرىا مسجد أبيض يحمؿ كيزكر قبر أماني. دخ

ال بقايا.. ذات االسـ.. يجكؿ بيف قبكر بميت لقدميا.. كأخرل لـ يعد منيا إ
ىا.. ظؿ يبحث لكف تمؾ المراقد كانت متشابية قدر أف تككف أختو في أحد

في قدميا.. تذكر كصؼ كالدة أماني.. أتجو نحك مجمكعة قبكر متجاكرة 
ذ لمسكر المالصؽ لممسجد.. لفت يا الطرية.. سار محاتبدك حديثة بتربت

حدىا.. خفؽ قمبو ألف يككف مرقد ره كجكد عيداف كاذم كمشمـك عمى أنظ
أماني.. ظؿ يتنقؿ في أنحاء المقبرة ليعكد إلى ذلؾ القبر.. متسائالن: قد 

كرر ارت بو كالدتو. كلصباحات متفرقة تككف  تمؾ العيداف ىي ما أش
 جافة.. تيقف بأنو قبرىا. ان يدانزيارتو.. ليجد ع

حتى كقؼ في ذلؾ األصيؿ أماـ ذلؾ القبر ليجده فاغران.. تحاذيو ككمة 
رماد كبقايا عظاـ محترقة.. التفت مرعكبان.. ليتأكد أنو نفس القبر الذم كاف 
يجد عميو عيداف المشمـك كالكاذم.. أعاد ككمة الرماد داخؿ الحفرة كبقايا 

يرقبو..  ان التراب.. شعر برعشة خكؼ أف يككف أحد العظاـ.. كأىاؿ عمييا
جاؿ بناظريو ىنا كىناؾ.. لـ تكف غير أشباح شكاىد مبعثرة في صمت 

 مريب.. فر مرعكبان باتجاه بكابة المقبرة.

عدـ فتح نكافذ تيا.. ثـ قرر د إلى مقيى النت.. تراكده رغبة بمراسمة كالدعا
الرماد كبقايا العظاـ  ر ككمةمنظك جديدة.. مرددا: يكفيني ما أنا فيو. 



الحقو.. ييرب إلى البندرية" الساعة فررت مف مقبرة العيدركس.. المحترقة ي
 كنت أزكر قبر فتاة كاجيت الحياة كحيدة. 

ت عف الرد.. مشتت.. مرعكب.. فال تمكميني إف تكقفسيدتي أنا متعب.. 
دؾ.. ال فبعد كصكؿ رسالتؾ.. كنت سعيدا بيا.. ككاف عميَّ أف أحتفؿ بر 
 reveأعرؼ كيؼ أحصؿ عمى شراب.. اضطررت لشراء قاركرة كمكنيا"

dorا بالماء.. تمؾ ".  كاف ليا مفعكؿ العرؽ.. حتى في لكنيا بعد مزجي
.. ليبدد األمؿ. فييا. لكف رعب المكت أ حضكرؾأبكاني  الميمة طؿ عميَّ

 قمب كؿ شيء كتغير..نفبعد ىجـك مسمح عمى المقيى الذم أعمؿ فيو ا
جماعة سمفية تكعدت في  قامت بذلؾصيبكا. قتمكا "أماني". كنت أنا ممف أ
 بياف ليا بتعقب كؿ ممحد.

عدف التي رافقتؾ إلييا لـ تعد مكجكدة.. أمسى الجميع يرضعكف الكراىية.. 
ينامكف عمى إيقاع العنؼ.. فال شارع إال كقطعتو متاريس المسمحيف.. كال 

يث إال حديث المكت. فالديف تحكؿ إلى .. كال حدان سالح عابر إال حامالن 
معضمة.. كقد تنامت الساللية .. كالمناطقية. كاختفت قيـ مجتمعية صبغت 

 عدف لعقكد. 

.. أك باألصح جثتأيحرؽ نيبش قبر أماني..   يا.. يبدك أنني أكثر مف مأزـك
معتكه...فمـ أستدؿ عمى قبر أختي ليقة. ال أعمـ ما يبقيني في مدينة يسكنيا 

 .. كال أتخيؿ أم غد ينتظرىا.. الكؿ يتربص بالكؿ. قتمة



صدمتني حكاياتؾ.. خذالني لؾ.. كعميَّ أف أعتذر بقية أياـ حياتي.. لقد 
 ب.حكايتؾ كـ أنا غبي كسائ كشفت لي

ت نعمر جيؿ بأكمو.. ال أعمـ لماذا كمغادرتؾ لميمف منذ ثالثيف سنة.. 
ي ركحيف لكائف كاحد.. يماني بأنؾ كىإل عمى يقيف بأنؾ في عدف.. ربما

مثؿ لي ذلؾ الكائف األمؿ.. حتى يتضح لي مف حكاياتؾ.. بأنؾ فارقتيا.. 
 لتتحكؿ عدف إلى كائف بمخالب يالحقني بضراكة". 

ضغط زر اإلرساؿ.. يشعر بمغتو مضطربة.. كأف ما يعيشو مف خكؼ 
أنعكس عمى رسالتو.. ليتحكؿ إلى متذمر شكاؾ.. يخشى كؿ مف 

 يصادفيـ. 

لنفسو قدرتو عمى التحمؿ.. كىك المالحؽ في مدينة ال تعرفو.. يعيش  حمد
فراؽ صنعاء..  ضياع أسرتو.. مرض سقكة.. تبخر لقيا البندرية.. مقتؿ 

  .أماني... ليسأؿ نفسو: ىؿ ىي الحرب؟
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تعيش مصاعب  أنؾ تتعمد إغالؽ أبكاب األمؿ.. أف "رسالتؾ مخيفة.. أـ
.. أرجكؾ إف كاف لؼ سالمةرعبني.. أعدف كأنت مصاب.. أمر أفي 

التأشيرة كالتذاكر بأسرع ما باليمف.. سأبعث لؾ  كجكدؾ خطران عميؾ غادر
 يككف.



. ثـ شفيت؟ أـ أنؾ انيىؿ الزلت تعك  حدث عف إصابتؾ.. ىؿ ىي خطيرة 
 كيؼ تعيش كقد ذكرت لي بأنيـ يترصدكف لؾ؟. 

بؾ. كبقسكة الكاقع .. لقد أحسست ال بأس عميؾ عرفت األف لماذا لـ ترد
 عميؾ.. كال داعي ألف تبرر حالتؾ النفسية .. أك تعتذر.

تو بعض المكاقع عف مقتميا.. . قرأت ما تناقم!كأسألؾ: مف تمؾ أماني ؟ 
حكؿ خمفيتيا راءىا كراء مقتميا.. لكف تمؾ المكاقع لـ تتطرؽ لتفاصيؿ كأف  آ

 .  أك مقتميا..

عف أخت  لـ أسمعؾ يكما تحدثني أختؾ.. كذكرت بأنؾ لـ تستدؿ عمى قبر
ما تقصد.. ككأف رسالتؾ األخيرة سمسة  لؾ دفنت في عدف.. كلـ أفيـ

.. كأنت الرجؿ البسيط.. يجعمني أظنؾ ألغاز.. ثـ خكفؾ الدائـ مف الناس
 برىاب أسمو العسس...  ان مريض

نت يـك زرناىا معان.. تمؾ التي عرفتيا أكانت ذكرت أف عدف لـ تعد كما 
.. أما اليـك فال عجب.. فما تعيشو يةر احضقايا مآثر اإلنجميز مف الكانت ب

عدف ناتج عف عكدة القبمية كالمناطقية كاإلسالـ المتطرؼ.. لتتحكؿ عدف 
الكؿ جب أف نعرؼ أف إلى ساحة صراع.. تغذييا تجاذبات خارجية.. كي

شعارات الكطنية كالدينية  كاذبة ه مف الخارج.. الأكامر  ىأجير.. يتمق
 يؿ.ميجال ستغمكف بيا سذاجة الشعبي

عدف. أرجك  قد فررت مف رعب صنعاء.. لتقع في جحيـتككف  يقمقني أف
 عني الكثير". ي عما تعيشو.. فقد شعرت بأنؾ تخبئأف تحدثن



ببعض األمؿ. فكتب  ان مف السمكل.. منحتو شعكر  ان تمؾ الرسالة مثمت لو نكع
 إلييا: 

عد عدف الذم كانتو.. أنا حقيقة أعيش "اهلل كـ بكحؾ مؤثر.. كبالفعؿ لـ ت
ممسًت آالمي.. كاستطعت أف في حالة نفسية صعبة. بسماحتؾ كعطفؾ ت

ان.. فبعد ىركبي مف مف قمقي.. حقيقية األمر أعيش مطارد تقتربي
بأنو حكؿ  العمؿ.. بعد تعرضو لمتيديد كاتيامو المستشفى.. أخرجني رب

ت جماعة تدعكا لحرية اءاإلى مكقع لنشاط كلق مقيى النت التابع لو
 .. بعدىا رحمت عف الشيخ عثماف. ليَّ إ ان عتذر المعتقد.. م

لرأم.. حرية أماني فتاة عدنية.. تدعك كمجمكعة مف أصدقائيا إلى حرية ا
لخصيا لؾ في عبارة كاحدة: فتاة حاكلت مالمسة دكف حدكد. كحكايتيا أ

 كحيا. غتياؿ ر ؤبؤ عينيا.. ليسارع حراس الظالـ في االنكر بب

أما أختي.. نعـ لي أخت دفنت في العيدركس.. لكني لـ أستدؿ عمى 
أستشرل شفاءه فقبرىا.. كحكايتيا تبدأ بمرضيا الذم لـ تستطع مكاكم النار 

بيا كالدم إلى عدف.. ترافقو كالدتي.. لكنيما عادا ليأتي في صدرىا.. 
 .نيا.. كاف ذلؾ بعد اعالف قياـ جميكرية اليمف الجنكبيبدك 

نا تنتيي حكاية "ليقة" لتبدأ حكاية أبي.. فالذم ذىب يسبؽ أسمو صفة ى
"الحاج" عاد كقد استبدلت بػصفة أخرل ىي "الرفيؽ" حيف كاف كأمي لمرض 

د عدة أختي في عدف.. التقى برفاؽ مف منطقتنا يقيمكف في عدف.. كبع
في صفكؼ الجبة كنشط  ان اشتراكيقتنع باالنضماـ إلييـ فأصبح لقاءات ا



لكطنية.. عاد إلى قريتنا.. لتتعدد زيارتو بعد ذلؾ إلى عدف.. كفي كؿ زيارة ا
و بدكرات تأىيمية.. كيترقى دكرة بعد أخرل حتى أصبح مسئكؿ نيمحقك كانكا 

ايدت أعداد بعد شير تز  ان إمداد المنطقة التي تقع قريتنا في نطاقيا.. كشير 
كبذلؾ تأثيرىـ..  ككف إلى صفكؼ الجبية.. كبتكاثرىـ اتسعت مساحةالمنض

ت م أقمؽ سمطات صنعاء.. كمف ىنا بدأأنتشر الكعي الثكرم.. الذ
مكصكؿ إلى أسماء أعضاء في محاكلة ل.. بداية بنشر عيكنيا.. المالحقات

المنطقة.. كبما إف كالدم كاف الخاليا كالجماعات القاعدية لمجبية في 
 ليمسي ىدفان  ؿ اإلمداد.. كانت بحكزتو كشكفات بأسماء األعضاء..مسئك 

أنو في  ستطاع التمكيو في تنقالتو.. إاللعيكف "صالح". كعمى مدل سنكات ا
عدد مف رفاقو.. كاف ذلؾ بعد أف نصبكا ليـ نياية المطاؼ سقط قتيال مع 

كبير.. كاف  ان أثناء عكدتيـ مف عدف.. غنمت السمطات مبمغ ان كمين
جدكا ما يبحثكا مخصص لتمكيؿ عمميات الجبية في المنطقة.. لكنيـ لـ ي

عنو.. تمؾ  الكشكفات التي تكشؼ الكثير عف ككادرىـ كأماكف تكاجدىـ في 
 المنطقة.

ظمت العيكف تجد في البحث عف مكمف تمؾ الكشكفات.. كىنا ال أعرؼ 
كيؼ أكرثكني ما كاف أبي متيـ بو.. حتى أني خرجت مف القرية بعد كفاة 

..  9ِنكات.. ألعكد عاـ أمي.. مياجران إلى السعكدية.. كىناؾ قضيت س
حينيا ظننت أف األمر قد تغير.. كأنيـ قد نسكا. خاصة كأف صالح قد نجح 
في احتكاء الجبة الكطنية.. لتنضكم عناصرىا ضمف حزبو الجديد "المؤتمر 

الشعبي العاـ". إال أف الحزب االشتراكي ظؿ ينظر إليَّ كابف شييد.. 



.. مدكنيف عضكيتي ضمف كيعتبرني اشتراكي.. ككأف االنتماء يكرث
نت تعرفينيا.. فقد التقينا بعد ذلؾ فات أعضاء الحزب. كبقية الحكاية أكشك 

 بسنتيف.

.. في حياة أسئمة تثيرىا نفسي قبؿ أف أجيب عميؾعمى كىا أنا أجيب 
عشتيا كريثان لكالدم.. ألعاني الكثير.. كلذلؾ يظف مف يحتؾ بي بأني 

 مأزـك بطبيعتي.

رعب.. اتمنى أف أصمد في عدف.. حتى أجد مدينة أنا في حالة مف ال
. األخبار ىذه األياـ تبشر بخير.. فقكات الشرعية تكاصؿ  ان أخرل أكثر أمان

ذا ما أصبحت الحديدة آمنة  تقدميا  في الساحؿ الغربي باتجاه الحديدة.. كا 
سأنتقؿ إلييا.. كىناؾ أنتظر حتى دخكؿ صنعاء. أك قد تتكقؼ الحرب 

يمف.. كقد تيقمع إحدل بيف الدكؿ الراعية لمحرب في ال ضمف صفقة سرية
 حرب.. الميـ.. سأظؿ أراكغ المكت.مقميمية الممكلة لاألطراؼ اال

ف كنت أخمف بأنيا في رسالتؾ لـ تذكرم البمد التي غادرًت اليم  ف إلييا.. كا 
. دثيني عف زكاجؾ.. كيؼ تعيشيف معو؟"جيراؿ". كأيضا لـ تح بمد اسنفر 

. ركحؾ معو.. كأنت بنت مجتمع مختمؼ.. ىؿ لؾ أكالد!ىؿ تكاءمت 
 ."؟!ت معواعف أسرتؾ.. كيؼ قضيًت كؿ تمؾ السنك  ان ككيؼ تعيشيف بعيد
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خففت مف قمقي  .. فيالأنت مطارد كالمكت يرقبؾ" مؤسؼ عنادؾ.. ك 
.. إف أردت غادر حتى تستقر األمكر ثـ عدككافقت عمى ال .. أنا مجيء إليَّ
عتاب  . كجكدؾ سيمأل عميَّ حياتي.. أنسكما حدست أنت. أعيش كحيدة

رسائمي.. نزقي.. حمقي.. سأككف معؾ لطيفة جدان.. فكر جيدان قبؿ فكات 
 األكاف.

كنت ميذبان كأنت تسأؿ عف "جيراؿ" لكني قرأت ما تكد قكلو حكؿ عالقتي 
أف أحكي لؾ عف  بو كأنا النائحة عمى حب ضاع كأسعى ألسترده.. ال بأس

غادرنا إلى فرنسا كما استنتجت.. بعد أف  .معوحياتي  سنكاتيي ك زكج
لـ يكف ما بيننا عالقة حب سنكات قميمة.. رزقنا ببنتيف ككلد..  معوعشت 

كما تتصكر.. جيراؿ يفرض عمى مف حكلو االحتراـ.. ىك أقرب إلى 
نمط حياتو عمى غيره.. المتصكفة في طريقة حياتو.. صبكر كال يفرض 

قدر المكبكت في.. لـ يسألني يكمان عمف يككف كالد ما جئت ككأنو كاف ي
كاف يجد نفسو في العمؿ الطكعي.. جيراؿ  بو.. كال عف ماض عشتو..

كمف مدينة إلى ثانية..  مف دكلة إلى أخرل فر دائـ..كلذلؾ كاف في س
كثيران ما يطير كاف نساني تغطيو المنظمة التي يعمؿ بيا.. ضمف عمؿ إ

طائرة . كدكما كنت أخشى عميو مف تنيي حياتو بسقكط ل.مف قارة إلى أخر 
إال أنو لـ يعد مف آخر .. هسفر ليعاكد يعكد كاف  دكمان و.. لكنو تلكثرة تنقال



ـ تترؾ منو شيء.. بعدىا جمبكا كللتمتيمو السنة نيراف سفراتو إلى كينيا.. 
إذ قيتؿ في حريؽ ىائؿ شب في مخازف المنظمة التي رماد في قاركرة.. 

 عمؿ بيا.. بما فيو عدد مف العامميف. كاف "جيراؿ" بينيـ. ي

ه.. أقمنا حفؿ .. قالكا بأنو رمادان جمبكا قاركرة بيا رمادحسب رغبة كالدتو.. 
نثرىا بيف أشجار حديقتنا الصغيرة. لتذكرنا تمؾ األشجار بأنو يعيش بيننا.. 

ب أكالدم مف خالؿ أغصانيا التي تحركيا الريح.. كزىكرىا  المكسمية.. ش
ألعيش أنا عمى  كقد أستقؿ كؿ أكالدم بحيكاتيـليشؽ كؿ منيـ طريقو.. 

 الذكرل.

سنكات.. ليتضاعؼ عد لـ يندمؿ جرح جيراؿ.. حتى كصمني مكت أبي ب
فمنذ صغرم ظؿ يردد: ىذه  حزني.. ذلؾ الرجؿ الذم كاف دكمان فخكران بي..

كنت دكمان أظنو لف  ترفع رأسي.. بتفكقيا كأفعاليا. ال أعرؼ لماذا أبنتي
يمكت.. أمني نفسي بأني سأعكد ألعتني بو عند عجزه.. كنت أخطط أف 

منو. كعيت عمى الدنيا ألراه  ان يعيش سنكات عمره كقد كفيتو ما ظؿ محركم
يخرج فجران باتجاه "دكة معال".. يكدح مف فجر كال يعكد إال قرب المغيب. 

 ى أسرتنا "بيت الزيدم".طمقكا عمعرفو الجميع بػ "الزيدم". كلذلؾ أي

حدثنا يكمان بأنو نزح في عمر مبكر مف قريتو غرب جباؿ صنعاء.. كاف 
ىدفو الكصكؿ إلى الحبشة.. لكف عدف أعجبتو ليستقر فييا.. كيتزكج 

كينجب أكثر مف تسعة أكالد كبنات.. كاف ترتيبي الخامسة. ككما ذكرت لؾ 
  تعرؼ ذلؾ اإلنسافم يسعدني. أنت الكاف دكمان ما يردد الكالـ الذ



مني رحؿ.. دكف أف يمنحني  العطكؼ المطكاع.  كلذلؾ أشعر بأف جزءن 
 فرصة رد بعض أفضالو. 

أمي التي كانت تحتاجني أكثر مف  تغربت عف أمي كبقية أخكتي.. لكفكما 
كما أخبركني.. بينما حدثني قمبي  ان مفاجئان البقية.. ىي األخرل ماتت مكت

 ناة كعجز.بأف مكتيا جاء بعد معا

بعيدة حتى اليمف لـ يكف بإرادتي.. كاليـك أنا  يعرؼ أحد بأف رحيمي مف لـ 
دليتني عمى مف كاف كراء ىذا الغياب الطكيؿ الذم  عف نفسي. فيال

 سمكتو؟. 

كقد  ألعاكد بالكتابة إليؾ باحثة عف بعض أياـ حياتي. كسمكتي أنؾ باؽ
ية في الصعكبة.. تمر في ظركؼ غا عدت لمتكاصؿ بي.. ألعرؼ بأنؾ

 ف بعض؟.سائمنا تقربنا.. أـ تزيدنا غربة عأسأؿ نفسي: ىؿ ر ك 

تيفكا إلى التآلؼ.. اليـك لـ تعد تشغمنا شيكات أجسادنا.. بؿ ىي أركاحنا 
جدد دعكتي لنتحدث .. كأيكفي اجتراران لمماضي.. كشككل كؿ منا ظمـ األياـ

ي بداية ذلؾ.. .. كنت أنت مف دعكتني فعف حاضرنا.. كعما تبقى لنا
 كىذه أنا الح عميؾ بما دعيتني إليو.. كأيضان أدعكؾ لقبكؿ زيارتي.

أنؾ تعيش معي كؿ ىذه السنيف.. فكؿ شيء  كيؼ حيف نمتقي سأريؾ
ضفت إلى ديككر الغرفة يتعمؽ بؾ احتفظت بو.. كخصصت لو غرفة.. كأ

ية األزياء اليمنية الكثير.. ككذلؾ عمقت الصكر الطبيعية كالتاريخمف 
لبالدم. رسائمؾ التي تصمني عبر النت.. أنسخيا  عمى كرؽ مزخرؼ.. ثـ 



تاريخ كصكليا. .. كجعمت لكؿ رسالة رقـ مسمسؿ.. حسب أرتبيا في ممؼ
بعد تناكلي لفطكرم.. أعد فنجاف قيكتي مف بف حبشي.. كأخرج إلى الشرفة 

يؿ.. أجمس خمؼ طاكلة ألقرأ تمؾ الرسائؿ.. أقمبيا كرقة بعد أخرل عمى م
ي.. مؾ عبر تمؾ الصفحات.. أتخيمؾ اماة إياأرتشؼ رشفة.. كأعكد مخاطب

بعض  عف أسألؾأحدثؾ سيظنني جننت ألحدث نفسي..  لك سمعني أحدىـ
عرفتو تمؾ الجيمؿ.. كمف يكتبيا لؾ.. ىؿ ىك ابف الحاج.. أـ أنت الذم 

. أسألؾ: ما الجدكل مف التجمؿ ببعض الجمؿ المنمقة.. كقد كعاشرتو.
دكف حجاب كعشنا كما تعيش كائنات البرارم دكف سكاتر..  نارفنا بعضع

كحيدة بعد أف كبر أكالدم كذىب كؿ لحياتو.. كال أرل أحدان كاليـك أنا 
منيـ.. مكتفيف بمياتفتي بيف كقت كآخر..  يأتكف جميعان في مناسبات 
 متباعدة.. ليمتمئ البيت بيـ.. كبأطفاليـ كأزكاجيـ.. ممحيف في كؿ مرة

عمى نقمي إلى إحدل دكر الرعاية االجتماعية أللقى الرعاية.. ككما يقكلكف 
يدفعكف أميـ لمبحث عف صحبة  ان ألجد صحبة جديدة. فيؿ ترل أكالد

 مر مف الحياة.. كما أنا معؾ... لكني أصر عمى كحدتي.. ال أتذجديدة؟
 أحاكؿ أف أبدكا متماسكة أماميـ.فأنا 

ضمؾ.. قد تككف ضمة حبيبيف.. كقد تككف أظؿ في انتظارؾ.. أف أراؾ كأ
كنا يكما.. الميـ أف  كما يف.. لكني متمسكة بحممي أف نعكدضمة غريب

أتأكد مف أنو أنت.. ناظرة إلى كجيؾ الكبير الذم ال زلت أحفظ تقاطيعو.. 
ذلؾ الكجو الذم ال يشبو أم كجو. كما يقمقني حيف نمتقي أف تراني غريبة 



خراف.. عد ماكنتو.. فيؿ حقا نحف كائناف آنت لـ أأنا كما أفبعد أف شخت. 
 كعمينا أف نبتكر عالقة جديدة ككائنات جديدة؟. 

ال أريد لمكتابة أف تعزز غربتي عنؾ.. سأتقبمؾ كما أنت.. كأعدؾ بأني لف  
أبحث بيف مالمحؾ عف فعؿ الزمف.. سأتقبمؾ كما أنت عميو.. نعـ قد 

..  لـ ركحؾ.. ركحؾ التي أرل أف كطنت نفسي عمى ذلؾ.. أريد فقط تيـر
كنت فأنا أحبؾ. فال ننفر مف أثر الزمف  فمايكنعـ فاألركاح ال تشيخ.. ف

 فيني.

كاصمت بيف كقت كآخر كأنا أكاصؿ قراءة رسائمؾ متسائمة: ىؿ رسائمنا تزيد 
تأتي الشيؽ أك ترتقو؟. أريد أف أككف صادقة معؾ.. خاصة إذا ما كافقت أف 

ف تأتي ال أريدؾ أف تككف مشفقان عمى تي. كحيأنؾ ستأ إلي.. كأنا عمى يقيف
 حالتي؟. أنتظر مكافقتؾ فال تكف عنيدان.

كأذكرؾ بأني أغبطؾ كأنت تتنفس ىكاء مدينتي.. تمؾ المدينة التي لـ تعد 
ىي األخرل كما ذكرت.. ككأف المدف كائنات تمر في مراحؿ عمرية 

عدف ركحا ال تبمى.. صبية  كالكائنات البشرية. لكني كما أراؾ ركحا.. أرل
تضاجع البحر ليالن كنياران بنفس عنفكاف األمس.. آآآه  كـ أشتاؽ لحرارتيا 

كأعشؽ رطكبتيا المحممة بعبير البحر.. كأحسيا تيدر في شراييني ليؿ 
عمييا فيي  ان نيار.. عدف لف تعرفيا كما أعرفيا أنا.. كلذلؾ كف حنكن

 أنا...".



باتجاه مقبرة العيدركس.. كأرعبو أف يجد ذلؾ  اليـك الخامس.. خرج مبكران 
كران.. ليتجو إلى الشيخ عثماف.. حتى مرة أخرل.. فر مذعفاه القبر فاغران 

يستشؼ األخبار.. ال تزاؿ أبكاب المقيى  يمر خمسة لرؤية مجمع أكساف..
بادينار خمؼ مكتبو.. سأؿ  جد نفسو يدخؿ باب الفندؽ.. لـ يرى مغمقة.. ك 

 يقترب ميركالن ييامسة: أحدىـ عنو.. ل

 العـ بادينار خيطؼ كال يعمـ عنو شيء! -

 مف خطفو؟ -

 يقاؿ بأف ممثميف اقتادكه قبؿ ثالثة أياـ. -

 كيؼ نساعده؟ -

 الجميع يظف بأنؾ غادرت عدف.مى ما أظف بأنيـ يبحثكف عنؾ.. ع -

ممتاعب.. أختفى كىك للحظتيا أدرؾ أف كجكده في الشيخ عثماف يعرضو 
 بزيارتو. ان ذلؾ العامؿ بأف ال يخبر أحديستحمؼ 

عاد غرفتو في كريتر.. يفكر بالفرار مف عدف.. عرج عمى محؿ نت في 
أطراؼ الميداف. ليجد رسالة تنتظره "أكتب إليؾ كأنا في طريقي إلى 

المستشفى.. بعد أف بينت األشعة أف ذلؾ الكـر أنتشر بداخمي.. لـ يعد لي 
مفاصمي.. ترددت مي.. أشعر بآالـ تنخر رغبة في األكؿ منذ أخرجكا رح

 دكف أفقمؽ.. لكني أخاؼ أف يأخذني المكت ؾ أف تأريد بالكتابة إليؾ..
تزكرني.. ال  كني أتمنى أف تستدؿ عمى قبرم.. حتىتعرؼ.. كمتى ما دفن



فييا أخي  رؤية تتكرر في منامي.. أرلىناؾ أريد أف أمكت.. لكف 
فقد القدرة ثيابي.. كالغريبة أنني أ زعينان بتسماألكبر.. يعكد دكف خجؿ.. م

عمى الرفض.. تضؿ عينام تستجديو.. لكنو يمضي ليفعؿ بي ما يفعمو 
و الذم يبدك لي ؾ بآالـ داخمي.. لينيض قابضان شيئالرجاؿ.. أشعر اثناء ذل

مبتعدان دكف أسؼ.  متفت.. يان طكيال أكثر مف المألكؼ.. أراه يقطر دمان أسكد
ي عارية.. كميبمي رطب.. شككت أف زكجة العسكرم جدنمذعكرة أل أصحك

اب عمى بأني أغمؽ ال تسيؿ مف يدخؿ عميَّ نائمة.. لكف ذلؾ تكرر  رغـ
حبات مسبحتو.. ثـ  نفسي.. سألت شيخ يعالج بالقرآف.. يصمت كىك يعدد

 . !: أنو المكت يقتربيرفع كجيو

بعد أف  دقة.. ىي مف ترعانيامرأة طيبة.. كصافيي زكجة المغترب أما 
 الشريفة.. خشية عمى بناتيا مف مرضي. تخمت عني

سأطمئنؾ بعد عكدتي مف المستشفى.. ال تقمؽ أنا بخير.. أدعك لؾ  
 بالسالمة دائمان".

 ؾ ساكنان.. يفكر فيما ىك فيو.. ىؿلبعض الكقت ظؿ عمى مقعده ال يحر 
. ؟ىاصنعاء ليككف إلى جكار إلى يعكد  أـيفر مف عدف قبؿ أف يصمكا إليو.. 

تذكر آخر رسالة مف البندرية كىي تعدد لو الفقد.. دمعت عيناه يعدد فقده. 
. اللكنو ترؾ العد كقد تكاثر عميو منذ كالدتو حتى   يـك

ي عف الفقد.. ألحاكؿ إحصاء فقدم.. فأجد كجكدم فقد متكاصؿ. ن" تحدثين
تي مف عكدبعد ىذا تحتضر..  ةأقبؿ أف أكتب إليؾ مف امر كصمتني رسالة 



ذم أحرؽ جثمانو كقد عاد فاغران فاه مرة يارة العيدركس.. ألجد القبر الز 
كعندما ساقتني قدمي نحك الفندؽ الذم كنت أعمؿ فيو كجدت .. أخرل

بأف مف كنت أعمؿ في محمو قد أختطؼ.. كينصحني  أحدىـ ييامسني
 الفرار. ب

  دكف كجو..ا ال مالمح كاضحة ككأني.. بعد أف أمست بةمخيف عدف مدينة
.. بيف كقت كآخر تنز بصديد لو رائحة غريبة كقد تناثرت عمييا دمامؿ

غريبة .. كتمؾ المتارس المسمحة تزيد كجييا شحكبان.. تتناثر المجمكعات 
مقابؿ فتات استخبارات مف خمؼ الصحارم كالبحار.. فتسمعيف كتشاىديف 

مد.. شعارات تستبيح المدينة باسـ اهلل.. كما ىي صنعاء تستباح باسـ مح
ككؿ لو أعالمو كزكاممو.. أعرؼ بأنؾ تحبينيا.. كأنا ال أفرؽ بينؾ كبينيا.. 

تقاسمكىا قد عنفيـ ككراىيتيـ .. ك لي .. مقدميف لكنيـ لـ يترككا لي مجاالن 
 .. كًخيش الرمؿ.. كأمسى الجميع يتربص لكؿ قادـ.برص كتؿ الخرسانة

سقكة.. انت تعيشيا كلف أتحكؿ إلى متذمر.. فعمينا أف نعيش الحياة كما 
الكحدة كقد ذىب كؿ في حياتو. تحدثت عف تمؾ المفافة  لنقير كأف نكاجييا

"أيف أصبحت تمؾ  فما زاؿ السؤاؿ عنيا عالقان  التي حممًتيا يكما إليَّ 
.. أـ أنيا شقت حياتيا ىي األخرل.. أتحرؽ شكقان لمعرفة ما المفافة"

حب.. تزكج؟. ىؿ ىك أصبحت عميو.. أك أصبح عميو.. ىؿ درس.. ىؿ أ
أك ىي معؾ في عالقة بنكة مختمفة.. ىؿ اخبرًتيا بأف كالدىا الجيني غير 



. يا.عن ـ تحدثنيتحدثًت عف نكاحي حياتؾ.. كل ؾ"جيراؿ"؟. أتعجب أن
 تحكي لي.ألف  شكقان  أتحرؽ

كؿ رائع.. إال أف مقتؿ زكجؾ ىك أرل حياتؾ األسرية جيدة.. كقد عشت بش
 مؤلـ جدان.

كد أعرؼ بأنؾ عمى قيد تشؼ األشياء متأخرا جدان.. فبعد عقأراني أك
عمـ مؤخران أيضان بأنؾ تعيشيف خارج اليمف. األمر ال يقتصر الحياة.. كأ

فقد عرفت بعد عمى ما بيننا.. بؿ تجاكز إلى نكاحو أخرل مف حياتي.. 
بأف زكجتي فسخت زكاجنا كتزكجت بأخي.. حتى بناتي يتزكجف  سنكات

رؼ!. كيقتؿ كلدم أيضان.. ألككف آخر مف يعمـ.. كأشياء كينجبف كال أع
 ".    !آخر مف يعمـ.. فأم كعي أدعيو فييا أخرل ليا صمة بي أككف

لشعكره  زر اإلرساؿ دكف أف يراجع ما كتب ضغطك .. تكقؼ عف الكتابة
 .!بالغثياف
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 يؿلمغادرة غرفتو.. كاليركب مف عدف.. خي  فيو في الكقت الذم كاف يستعد 
 تباىتزازات خفيفة تحت قدميو.. كان تبعو شعكر.. لو سماع انفجارات

الساعة ال تزاؿ الخامسة صباحان.. بعد برىة تسارع إيقاع دكم.. ميز 
ة.. صمت يصيخ ياختالفو عف قعقعة اشتباكات الجماعات المتناحرة الميم



مع تسرب ضكء الصباح.. ك . .ذلؾ دكم سالح ثقيؿعرؼ بأف السمع.. 
أماـ مقيى كاف البعض يقؼ .. ريكتشؼ ما يدك لافذة غرفتو.. طؿ مف نأ

مسمحي أحدىـ: مكاجيات ثقيمة بيف  ير.. يتابع شاشة تمفزيكنيو.. قاؿصغ
 ة. الحراؾ كقكات حماية الرئاس

سطح المبنى.. ليشاىدكا أعمدة الدخاف في  كا إلىصعد مع مف صعد
أف  يخبره ةلو ىاتف ان مناطؽ مختمفة مف عدف.. قاؿ أحدىـ بأف صديق

عيدركس  في شكارع المعال كالخكر.. كأف االدبابات كالمسمحيف انتشرك 
الزبيدم أعمف سيطرتو عمى المعسكرات كمقار الدكلة في عدف.. كأنو أعمف 

.. كأف قكاتو تحاصر مقر "رئيس الكزراء" عمى استرداد دكلة الجنكبعزمو 
 في "معاشيؽ" كالقصر الرئاسي في "التكاىي".

أف يككف ىناؾ  تنسيؽ بيف الحراؾ كالحكثة.. فكؿ منيما يسعى قدر شنكؽ 
 ليزيمة الشرعية!. ككؿ يطمع باقتطاع دكيمتو. 

أجؿ شنكؽ فراره.. كظؿ في غرفتو يتابع أخبار القنكات الفضائية عف 
سماع بياف  كامؿ أنحاء المدينة.. كظؿ ينتظر سيطرة "الزبيدم" عمى

قامة دكلة مستقمة عاصم  تيا عدف. االنفصاؿ.. كا 

و عمى طائرة بينما شريط قناة الجزيرة يظير فيو ىركب "بف دغر" ككزرائ
ؿ الدكلة في عدف . سيطرة قكات الزبيدم عمى مفاصعمكدية مف "معاشيؽ".

تدعـ القكات االنفصالية..  ا.. ىادم يتيـ اإلمارات بأنيكجميع معسكراتيا



الحراؾ عمى  .. األكضاع يشكبيا الغمكض بعد سيطرةتغيث بالرياضكيس
 أحياء عدف كمنشآتيا. 

ية "خبر عاجؿ" ينتقؿ باحثان عف أخبار قنكات أخرل. شريط أخبار قناة العرب
األمكر إلى ما  مارتي يصؿ عدف كيكجو بعكدةفريؽ عسكرم سعكدم إ

.. رئيس الكزراء يعكد إلى عدف كيمتقي بالفريؽ كانت عميو في عدف
.. المظاىر دافع في عدف. صمتت الم"العسكرم السعكدم اإلماراتي

المسمحة تختفي مف شكارع كمياديف عدف... الحياة تعكد إلى طبيعتيا في 
 عدف...

بعد استقرار األكضاع في عدف..  ظف شنكؽ بأنو أضحى في أماف.. ليبدأ 
مكاقع التكاصؿ..  ار في إيجاد عمؿ.. إال أنو فكجئ بأخبار تتبادلييفكبالت

صابة آخريف في مقي ى نت بخكر مكسر.. لينتشر بياف بمقتؿ شاب كا 
صادر عف نفس الجماعة السابقة.. أعمنت تبنييا لميجـك متعيدة بمالحقة 

مف تبقى ممف يركجكف  لإللحاد.. كمحاربة ديف اهلل كسنة رسكلو. عرؼ أف 
عميو أف ينتقؿ مف ذلؾ الفندؽ.. كأف ال يمكث في مكاف كاحد ألكثر مف 

سييرب إليو مف عدف. في البداية فضؿ ثالثة أياـ حتى يحدد المكاف الذم 
رج متأمالن ".. ينزكم في غرفتو كمع المغيب يخأف يسكف في "التكاىي

نعكاس الميؿ كأنكاره عمى سطح الماء.. تمؾ السفف الداخمة كالخارجة مف ا
ميناء "معال". يرل عمى الطرؼ اآلخر أنكار مدينة "البريقا".. كمصفاتيا.. 

ىذا السككف لسككف.. لكنو تنبو أف ال يككف لثالث لياؿ شعر بنكع مف ا



رة لو في التكاىي رسالة مف البندرية يالذم يسبؽ القتمة. تمقى في الميمة األخ
 " تابعت بخكؼ أحداث عدف.. أخبرني عنؾ ىؿ ال زلت فييا أـ رحمت.

رىيب ما تتعرض لو ىذه المدينة مف دكرات دـ..  ككأنيا تعيش  لتستقبؿ 
ما يدىشني أف ميخرج ما يحدث ينيي دكراتو بنيايات تمؾ الدكرات.. لكف 

 غير مقنعة.. ككأف العبث يتحكـ في ىذه المدينة.. أتمنى أف تككف بخير.

 لـ تفكر باختيار مفردة أخرل..أعاتبؾ حكؿ ما كصفتو بالمفافة.. أكدعني 
لـ أال تعرؼ بأف صيغة سؤالؾ تكحي بأنؾ تريد إيالمي كتحقير مف أحب.. أ

تخير جممؾ قبؿ أف تكتب إلي.. كأنؾ تراجع ما تكتب قبؿ تقؿ بأنؾ ت
.. إال إذا كنت اجعتيا لشعرت بنشاز "لفافة" ككطأتوإرسالو؟!. لك كنت ر 

 تقصد إيالمي.

قساؾ كأقسى تيكمؾ.. كاف يمكنؾ استخداـ كممات أفضؿ كقعان كأنت ما أ
 تجيد سبؾ العبارات الخادعة.

حكاياتيا في جميع رسائمي.. أعترؼ لؾ بأنني حرصت عمى عدـ التعرض ل
إتماميا لدكرة اليبكط المظمي. مع أنني أرسمت لؾ صكرة التقطت ليا في 

ي أستمرت شيريف بناد لمتدريب عمى الطيراف الشراعي كالقفز بالمظالت. الت
 بيذا النادم ككثيران ما ىك ما دفعيا لاللتحاؽ ف حبيا لمسماءكلـ  أستشعر بأ

سراب ااكدىا بمصاحبة السحب كمشاركة كانت تحدثني دكمان بحمـ ير 
 الطيكر. 



تسألني عف بنكتيا.. كىي مف كانت األقرب إلى قمبي.. يطرح عميَّ بعض 
بتسـ كأجيبيـ سؤاؿ مف أحب أكالدؾ؟. ال أحد في عيكنيـ.. ثـ ا الناس

بيف أكالدىـ.. في حبيـ "بمقيس". لكنيـ يستفسركف كقد تعكدكا أف ال يفرقكا 
أهلل ياشنكؽ كـ كانت تمتمؾ مف إحساس كحناف.. ككـ  فأرد ال أعمـ! يا

كانت تذكرني بنقائضؾ.. لـ تكف لتشبيؾ في شيء.. لكف ابتسامتيا ىي 
ابتسامتؾ.. فكمما حاكلت نسيانؾ أجدؾ تطؿ كمما ابتسمت.. كما أكثر 

ابتسامتيا.. فبيف كؿ ابتسامة كأخرل ابتسامة.. لمسات يدييا كقيبميا عمى 
لمساتؾ كقبمؾ.. عندما كانت تممسني أك تقبمني  ىي األخرل كجيي..

نفجر باكية بيف يدييا.. لتسألني في خكؼ: ما األمر.. ما يرتعش بدني.. كا
األمر؟. كال أجرؤ إال أف أحتضنيا حتى تيدأ نفسي.. مرددة: سعيدة بؾ 

 كبحنيتؾ عمي.

 كأجدىا تزيد مف تذكيرم بؾ.. إلى أف بحت ليا ذات مساء: 

 شككني بؾ.تعاممؾ معي ي -

 .أم تعامؿ؟! -

طمت بقاء شفتيؾ العذبة.. كالقبؿ اليادئة.. كقد أ مف عممؾ تمؾ الممسات -
 عمى جبيتي.. كحيف تنظريف في عيني تمعنيف النظر...؟!.

 أسأليا كأسأليا.. لترتمي بيف ذراعي:

 ما ىذا يا أمي؟ -



. لحظتيا خشيت أف تذىب بتفكيرىا بعيدان. اضطررت أف  أكشؼ ليا سرم.
أف تمقى حتفيا بسنكات.. حدثتيا عف صفات تجمعكمان. أحكًي كاف ذلؾ قبؿ 

.. تنصت باىتماـ.. أرييا ىي بالدم عشت فييا ان .. كأحكي بالدليا عنؾ
ناسيا.. تتعرؼ إلى  في زيارة تمؾ البالد.. حتىصكرنا. لتحدثني برغبتيا 
يتصؿ  ما ستمرت في نقاشاتيا.. تسألني عف كؿكتمتقي بمف حدثتيا عنو. ا

باليمف.. كلـ تكتًؼ بحديثي.. ذىبت تبحث عمى شبكة األنتر نت.. 
لتدىشني بمعمكمات عف أماكف لـ أسمع بيا.. حكؿ عادات كتقاليد.. 

معالـ.. ماض.. تناقشني عف بالدم.. كعف مجتمعيا.. فأبكي بيف يدييا.. 
. حتى ظننت بأف اهلل منحني إي  لغربتي. عزاءن ا ىافتزيد حنكىا عميَّ

حثيا في النت قادىا ألف تتعرؼ إلى أناس كثر.. داخؿ اليمف.. ليراسمكىا ب
يا بمعمكمات كصكر جديدة.. كالبعض مف المقيميف ىنا كنمف اليمف.. يزكد

أحد ك  لـ أتكقع أف تأتي نيايتيا عمى يدفرنسا.. كنت سعيدة لسعادتيا.. في 
 مف يشاركيا حب اليمف.م

حبان إضافيان في قمبي.. تحبب نفسيا أكالدم أحبيـ.. لكنيا تصنع لنفسيا 
 إلي. كلذلؾ أقكؿ نعـ أحبيا أكثر.

حيف كانت تراني ساىمة أك مكتئبة.. تسألني: لماذا تعجبؾ الكحدة.. الناس  
تبحثي ليعكدكف مف العمؿ.. يخرجكف لمالقاة األصدقاء.. لماذا ال تخرجيف 

 جيدة. ان عف صديؽ.. تقضيف معو أكقات

  .ف أعكد تسألني: ىؿ مف صديؽ جديد؟إرضاء ليا أخرج.. كحي



عالمة النفي.. لتبادلني االبتسامة قائمة: أعرؼ بأف ببتسـ مشيرة بكجيي ا
 قمبؾ ىناؾ.

شني بكممات مكاسية..  كشك تمحظ دمع عيني. تسعى الحتضاني.. تحينيا 
ف بمدم كأسرتي. مع األياـ كانت قد أجادت أشعر بأنيا تعكضني حرماني م

يا تذىب إلى ة.. تشترم لي كليا مالبس عدنية.. حتى أنإعداد أكالت يمني
 بدنيا بالحناء. إحدل المغتربات لتنقش

حكتي.. ىكذا أحبيا.. تضحكني لكنتيا.. فتضحؾ لض دكما تدندف بأغاف
حدست أنيا سترحؿ مبكران.. فأرادت أف تعكضني بيمننة  كانت "بمقيس". ربما

 ان ف لي كطنك سعت ألف تكنفسيا.. أك شعرت بأف ركحي تتعذب بغربتيا.. 
 بديالن. 

 تدميا أنت مرة أخرل كأنا أحكي لؾ ما كددت اخفاءه.. ىآه ما أضعفني 
 قمبي. 

بمقيسي كانت متفكقة في دراستيا.. كقد اختارت دراسة ىندسة الديككر.. 
منيمكة في تحصيميا.. تحاكؿ ابتكار تصاميـ بركح دكر صنعاء.. كمساكف 

لتجاربيا.. تيدىش مف  ان رؼ بيتنا مختبر شباـ.. كقد جعمت مف أحدل غ
تتدرج نحك األفضؿ.. محاكلة  يزكرنا بما تصنعو.. كدكما في دراستيا

ا ذلؾ اختالفان إرضائي.. بمعرفة الكثير عف اليمف كالجزيرة العربية.. منحي
 .ان تكنعفي التفكير كثراء ك 



ا ركني ذلؾ الحب.. كبيابأنيا تش استمرت تغكص في اليمننة حتى شعرت 
 تالشت غربتي.

كانت يـك كفاتيا في الثانية كالعشريف مف عمرىا.. ككاف مف ضمف مف 
تعرفت عمييـ أثناء بحثيا عف اليمف.. شاب قدمت أسرتو مف اليمف 

كاستقرت ىنا منذ عقكد.. كىك مثميا ال يعرؼ إال ىذه البالد.. لكنو أحب 
ألف تتعرؼ إلى  بو اليمف مف خالؿ أحاديث كالده ككالدتو.. قادتيا معرفتو
جميمة.. تحدثني  ان أسرتو.. الجميع أعجب بيا.. كانت تقضي معيـ أكقات

تممسو بمالحظاتيا عما تسمعو منيـ.. كتسألني عف الكثير مما كانت 
.. ذلؾ ؤجؿتعرفني عمييـ.. لكني كنت أ بينيـ.. حاكلت اصطحابي حتى

يتي.. تحكلت معرفتيا بذلؾ الشاب إلى صداقة.. فحب.. أستقبمو في ب
أسمعيما يتناقشاف حكؿ اىتماماتيما المشتركة بشغؼ.. كعف مستقبميما.. 
كعف التخطيط لقضاء شير العسؿ ىناؾ. كنت مطمئنة عمييا كىي تغيب 
برفقتو ألسابيع.. لـ يكف في خاطرم أف تأتي نيايتيا عمى يديو. ثـ أنيا 

تو.. كلـ كانت تياتفني بيف كقت كآخر.. أسعد لما تشعر بو مف سعادة برفق
فييا عف حبيا لي. ليأتي  يني خبر كفاتيا بعد مكالمة اخبرتنيع أف يأتكقأت

رؼ بعدىا بساعات اتصاؿ.. كاف صكتان غريبان.. سألني أف كينت أع
 شعرت بانقباض قكم.. رددت عميو كقد أمسكت بصدرم: "بمقيس". لحظتيا

 أبنتي!.  إنيا -

 ليعاكد الصكت بحيادية كبركد: 



ثر تناكليا جرعة مضاعفة مف الييركيف.. نرجك حضكرؾ إيت لقد تكف -
 لتتعرفي عمييا!.

إلى أف أغمى عميَّ  ."!بنتي ال تتعاطى المخدرات...جثكت أرضان أصرخ "ا
كأنا أرددىا.... كمف يكميا تخممني خدر شطر بدني إلى شطريف.. فقدت 

 القدرة عمى تحريؾ نصفي األسفؿ.

كأنا أسمع ذلؾ الصكت البارد..  ال أعرؼ ماذا أقكؿ لؾ.. لقد أحسست
بأنني فقدت صكابي.. كتمؾ الشراكة التي تكاشجت بيننا.. كذلؾ الكطف 

ى كأنا أراىا بثكبو أبيض كىي الذم أنشأتو لي بمقيس.. كتأثيثيا لقمبي.. حت
ه.. لـ أصدؽ بأنيا ميتة.. أقترب مف كجييا أىامسيا أف تنيض لنعكد مسجا

يؿ لي  أنيا تبتسـ.. كررت ىمسي.. تكرد كجييا.. إلى بيتنا.. لحظتيا خي
أمسكت بكفيا كانت بشرتيا لبنية صافية لدنة. التفت لمف حكلي.. حاكلت 

. لكف صكتي خانني..  !"نيا ال زالت حيةأف أقكؿ "ال تكاركىا التراب.. إ
حاكلت أف أخرج صكتي كأنا أرفع يدييا.. لكنيـ حممكني بعيدا.. كأنا أتمتـ: 

  ".ال تدفنكىا..."

فقدت حياتي بفقدانيا.. كلـ يعد لمحياة طعـ.. كبرحيميا دخمت في دكامة  
مف األسئمة.. باحثة عف الحمقة المفقكدة.. لـ أعرؼ بأنني كنت أدفعيا 

يا أف تككف لمرحيؿ حيف شجعتيا عمى معرفة بمدم.. كـ أنا أنانية.. أردت
 ىا.بمد ان ليس. كأف تحب بمدتتعيش كما عش أف ..نسخة منيمثمي.. 



مبي مطمئف إلى أنيا ان.. ككاف قلـ أشؾ يكما أف ذلؾ الشاب كاف مدمن
اختارت الشخص البعيد عف تمؾ الطريؽ المكحشة.. كالغريب أنيا لـ تكف 

ـ تحدثني يكما عف تعاطييا؟!. لماذا ل لتخفي عني شيئان.. فكيؼ كاف ذلؾ..
زائدة..  أبحث.. مف أيف جاءىا المكت.. ىؿ حقا ىي جرعة تزالكىا أنا ما

 أـ أنو أمره آخر؟

اب.. فكرت كبعد رحيميا أطبقت عمي الكحدة.. كاحتمت ركحي نكبات اكتئ
 شجاعتي كانت تخذلني في آخر المحظات. لمرات باالنتحار.. لكف

بعدىا أمست مساحة تفكيرم بؾ تتسع.. ثـ شغمني البحث عنؾ.. 
نت ألكمؾ.. فأ بالتغير.. ال. حيف تمـك تذمرم كحنقي كاتيامؾ لي ألستعيدىا

بنتؾ.. بؿ ألنيا ابنتي التي كانت تعنيو لي بمقيس. ليس ألنيا اال تعرؼ ما 
أحست بغربتي.. كصنعت مف ركحيا كطنان لي.. لـ يكف ألحد عطفيا أك 
إحساسيا الباذخ.. كمثمما تقكؿ بأنؾ لـ تعد تعرفني.. صدقت فبرحيميا لـ 

ع ما تبقى لي مف بالدم. اعد أعرؼ نفسي.. ككأف القدر تآمر عميَّ باقتال
أرجكؾ أف تحقؽ  ..استردؾشيء مف رائحتيا.. أف  كاليـك أحاكؿ أف استرد

 أحمـ بو". لي ما
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بماذا ى أف يعرؼ ىؿ عادت مف المستشفى ك ظؿ يكتب إلى سقكة.. يتمن
 . لكنيا لـ ترد.ا األطباء؟نصحي

و: ىؿ أنت مع مغادرتو لمفندؽ.. سألو المحاسب أثناء تصفية حساب غرفت
 مطارد؟.

قد جاء ليمة البارحة ل أردؼ: عالمة النفي.. لكنوب.. كأكمأ ذاؾتعجب لسؤالو 
 .!تكخى الحذرف مف يسأؿ عف اسمؾ..

في قاعة جماعية.. بديال عف  إلى "البريقا" فضؿ استئجار سرير بعد ىركبو
غرفة مستقمة.. يخرج متسربال بعتمة المساء.. يفكر في مخرج مف ذلؾ 

رب أم إلى صنعاء بعيدة عف تفكيره.. لكفف المستمر.. كانت العكدة الدكرا
تراكده بدأت  اليكب عبر البحركالمكال ظمتا خياريف مقبكليف.. إال أف فكرة 

يبكتي. كسمع أف كثيران ممف بعد أف سمع عف مراكب تحمؿ مف أراد إلى ج
 ىـ مف قبؿ منظمات دكلية.فركا تـ إيكاؤ 

.. لثالث لياؿ لـ يدخؿ ع يريد أف يفر مف ثقؿ زاد مى صدرة  يكمان بعد يـك
صفحتو.. كقد شغمو صمت سقكة. كقسكة مفردة "لفافة". عمى البندرية.. 

أليا.. أك أنيا لـ ـ يسعمى مكمكمة مثميا. تمنى لك أنو ل يتصكر كقعيا
 .  يب عف سؤالوتجً 



.. يتابع تمؾ السفف كانعكاس أنكارىا عمى العتمةجمس تمؾ الميمة كسط 
ح البحر.. أصكات أجراسيا تردده جباؿ شمساف.. يتمنى لك كاف عمى سط

متف إحداىا.. يبتعد مف خكفو كمف متعقبيو.. لتنتابو في تمؾ المحظات حالة 
يف متان.. متسائالن: إلى أامف حزف مر.. كضع كجيو بيف كفيو يبكي ص

. رفع رأسو نحك السماء.. ليرل أعداد المفر.. ككؿ الجيات سدت أمامي؟
.. ذكرتو بطفكلة القرية.. أجيش نائحان.. يتمفت حكلو ليجد ى ائمة مف النجـك

 البحر أمامو كأبراج كصياريج المصفاة  بأنكارىا في الطرؼ اآلخر.

عاد يسحب خطكاتو.. يتساءؿ: لماذا أنا آخر مف يعمـ دكمان؟! ككؿ شيء 
لف ألجأ إلييا.. ىي ال تريدني بؿ تبحث عف  :يضيع مني! ثـ صرخ

 ا زالت جالدىا.مسيا.. أنا في عقميا الباطف بمقي

كقكفيا أمامو في ذلؾ األمس البعييييد.. تحمؿ  سرح بذاكرتو إلى لحظة
لفافتيا بيف يدييا.. تمنى لك أنو تسامى عمى جراحو.. كالتقطيا.. حاكؿ 

يا عمى صخرة الذم لفيت بو.. أف يميز صكت بكائ تذكر لكف القماش
لو مف تفكير. ليقاـك احتقاره لنفسو: كيؼ المنحدر.. يستجمع ما تبقى 

ضنيا كما بيف يدييا أف أحتبتعدة.. لماذا لـ أخطي خمفيا.. مضت تيركؿ م
؟. تمؾ الميمة ناـ نكما متقطعان. ليستيقظ مبكران.. كاف ىمو أرل كجييا

الكصكؿ إلى تمؾ القكارب التي سمع بأنيا تقؿ مف أراد الفرار.. يتحسس 
ما يكفيني لميركب. يرل جبؿ  معي دان: ال يزاؿجيكبو.. ليطمئف.. مرد

شمساف بذركتو.. أحياء التكاىي كالمعال تتمدد عمى ضفاؼ البحر.. عمى 



الطرؼ اآلخر لمماء.. شعر بأف البريقا أبعد أطراؼ عدف.. كأف مف يقتفكا 
 أثره ال يمكف ليـ التفكير بأنو ىناؾ بعيدان.

ما تحممو قكاربيـ إلى أحكاض عرج عمى مرفأ لمصياديف.. انشغمكا بتفريغ 
سيارات كسالؿ كصناديؽ مف "الفيبر".. لـ يمض كقت انطمقت تمؾ 

 السيارات بحمكلتيا بعيدان.. لتغيب عبر خط اإلسفمت.

أقترب شنكؽ ممف تبقكا كقد انشغمكا بتشكيف ما تبقى مف أسماؾ.. كتنظيؼ 
رفعكا  القكارب.. يسأليـ أف يدلكه عمى مف يحممو بعيدا إلى جيبكتي..

بتسـ أحدىـ يسألو: مف أيف .. تبادلكا النظرات في صمت.. ثـ ارؤكسيـ
 أنت؟

محيـ نظرات. تعمكا مالالتبادؿ اإلجابة كىك المطارد.. ليعكدكا ب يفكر في 
خر: ال ييـ.. لكنؾ لف تجد ىنا بغيتؾ.. السمراء ابتسامة ىادئة ليبادر آ

يربيف يمكنني أف الكؿ عمى باب اهلل!. قاؿ آخر: أعرؼ صياد يعرؼ م
 صمؾ إليو.ك أ

 التفت الجميع إلى المتكمـ: 

 ال تجمب لنا المشاكؿ... -

 :قاطعيـ

 .ال تكجد مشاكؿ.. كلف أذىب بو إال إف سمحتكا بذلؾ -



ىـ.. الحظيـ جديد.. ككأنيا لغة ال يفيميا غير عادكا يتبادلكف النظرات مف 
 شغميف بو. ييزكف رؤكسيـ لبعض.. ثـ عادكا منشغميف بما كانكا من
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لـ يتكقع أف يخرج بو ذلؾ الصياد مف البريقا.. كىي المدينة الصغيرة التي 
لمسائؽ  ال يجاكرىا إال البحر.. خرجت بيـ سيارة بعد أف نقد شنكؽ أجرتيا 

مف الطريؽ الذم جاء منو.. بعد حيف عبركا مجاكريف لممحطة 
ف عشاش قرية "الحسكة" "الكيركحرارية" بممعاف أبراجيا المعدنية.. مخترقي

حتى كانكا قد عادكا إلى أطرؼ عدف.. يدكر السائؽ حكؿ جكلة "كمتكس". 
بدأ القمؽ يساكر شنكؽ ممتفتان إلى كجو ذلؾ الصياد.. يريد االستفسار منو. 

 ستمربأف يتابع تمؾ الشكارع التي يشير لمسائؽ ي لكنو فضؿ الصمت..
 نعطؼ يمينا أك شماالن. فييا.. أك ي

بيـ السيارة في خط إسمفمتي جنكبا.. ثـ خرجت لتعبر سبخ جرداء..  تجيتا
خيؿ لو بأنيا دكف أطراؼ.. لـ يكف مف أثر لمحياة.. كما ىي إال ساعة 

 حتى ظير أفؽ البحر الممتد غربان:

 اقتربنا. -

 قاليا الصياد بمرح ككأنو كاف يدرؾ قمؽ شنكؽ كشكككو.

 مف ماذا اقتربنا؟ -



 ."رأس عمراف"مف  -

. ظؿ يتأمؿ تقدميـ مف ذلؾ األفؽ.. ثـ قاؿ "رأس عمراف"ـ يفيـ ما يعني ل
 بصكت ىادئ:  

 ال ترل بأنو أرحـ مف البشر.أ -

 ككأنو يحدث نفسو.. ليرد الصياد متسائالن:

 مف تقصد! -

 ال تراه؟البحر أ -

 و.ؾ برحمتو.. البحر غدار لمف يأمنكما أدرا -

سحر لبو.. لـ يجد  أف ر البحر بعدكقد جاك  ذكرتو تمؾ الجممة بما جرل لو
غير أف يؤكد عمى ما قالو الصياد. ليعكدا في صمت كترقب لمجمكعة مف 

 العشش. 

في األفؽ بقايا جباؿ صغيرة  ف القكارب.. فبداأكقؼ السيارة أماـ مجمكعة م
نفس شنكؽ القمقة  تتخمميا خمجاف.. لزرقة مياىيا كىدكئيا أثر السحر عمى

مف كنؾ النزكؿ يمكنؾ النزكؿ. مجمكعة كالب خرجت الصياد: يم قاؿ لو
 سؿ.تحت ظالؿ القكارب.. تتمطى في ك

راؽ لو المكاف.. يظف أنو مر عمى خيالو يكما.. مجمكعة أخرل مف 
.. قكارب متناثرة.. مجمكعة مف الصياديف انشغمكا ان رممي ان األككاخ تجاكر جرف



ديكف بدفع قارب إلى ف يجِّ ك آخر ؿ بقايا قكارب يرتقكف شباكيـ.. تحت ظال
لبعيد قارب قيمب عمى الصخكر حكلو عدد مف الرجاؿ الماء.. كفي ا

 مسالمة. ان و. أطفاؿ يالحقكف كالبمنيمككف عمى طالئ

سأؿ الصياد بصكت مرتفع عف "سالـ". سريعان ما رد أحدىـ مشيرا إلى أحد 
األككاخ البعيدة.. حيف خرج سالـ.. رآه شنكؽ ال يختمؼ عف بقية 

ديف.. ال يتجاكز الخامسة كالعشريف.. نحيؿ بسمرة داكنة.. أكضح الصيا
ليـ أف أجرة التيريب إلى جيبكتي مئتيف دكالر لمنفر.. أك ما يكازييا.. كأف 

إال بعد أياـ.. كال يمكف تحديد متى أك أيف.  عباب البحر المركب لف يمخر
 ألنو ال يتحرؾ إال بالعدد الكافي.. رد عميو شنكؽ:

 ي البقاء ىنا حتى يـك الرحيؿ؟ىؿ يمكنن -

 لف تحتمؿ. -

صمت قميالن ثـ أضاؼ: ال نعرؼ متى تككف الرحمة قد تككف غد.. أك بعد 
 غد.. أك بعد أياـ.
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. ينظـ "رأس عمراف"خالؿ لياؿ قميمة تعرؼ شنكؽ إلى بعض الصياديف في 
ناؼ تمؾ األص دكر كؤكس شراب فاخر.. ذىؿ لتكجدإلى حمقات سمر.. ت

النار.. لشكاء سمؾ متنكع. ليمة بعد أخرل  ي تمؾ القفار.. كدكما يشعمكفف



صراعات صنعاء.. بحديثو عف أنو شعر باألماف في تمؾ السكاحؿ.. يظف 
و يتعجب كقد كجد كما يدكر في عدف يضيؼ شيئان الىتماماتيـ.. لكن

بعضيـ ال ييتمكف لسماع ما يتحدث بو.. كالبعض يجيؿ تمؾ الصراعات.. 
سمؾ.. ليمة بعد ا تشدىـ أخبار البحر.. أحكالو.. أحداثو.. أسعار الكدكم

لماذا أفر كقد كجدت األماف كالسكينة.. أنا ىنا بعيد أخرل يسأؿ نفسو: 
إال ما يعكضيا  حتى عف قمؽ الرسائؿ.. كتذمر البندرية التي ال ترل فيَّ 

ميف أكلئؾ المتأسم كبعيدان عفحنيف إلى الكطف.. العف بمقيس.. أك عف 
الحكر.. كغمماف مخمدكف.. كأنير  العيفيسعكف لقتمي لحصكليـ عمى  الذيف

 مف خمر...

تزداد قناعتو باالستقرار في مجتمع رأس عمراف.. كالعمؿ في عرض البحر  
ف أعمف رغبتو حتى خيـ الصمت فاجأ برفضيـ لو.. فما إمعيـ. لكنو ي

ان عف سبب بينيـ.. ليطمب منو أحدىـ مغادرة سمرىـ.. أندىش باحث
طالبان منو عدـ المجيئ إلى انقالبيـ.. ليدعكه سالـ ظييرة اليـك الثاني.. 

مجتمعات الصياديف مجتمعات أسرية. فكيؼ تريدىـ سمرىـ.. مكضحان بأف 
 .أف يقبمكا استقرارؾ بينيـ؟!

ليمتو األخيرة كحيدا.. كقد ضاؽ األفؽ بو.. ثـ أنزكل ينتظر أف  ىقض 
كب الشمس ه سالـ مع غر ف النيار طكيالن. كجاءلرحيؿ.. كايحيف مكعد ا

ر الذم كاف في حالة نطمؽ بو محاذيا لماء البحعمى دراجتو النارية.. أ
مة مف لقكارب.. ككتامف تجمع  فحتى كانا يقتربا جزر.. لـ يطؿ الطريؽ



 . عرؼ أف ذلؾ"المنقركؼ"يتداخؿ فيو البحر بأشجار  البشر عمى شاطئ
بمف يدفع لمفرار  محممة و قكارب ميربيف يذىبكف بياالمرفأ النائي.. تصؿ إلي

.. تسكبيـ بعيدان لتعكد تمؾ القكارب محممة بأفارقة فريقية..إلى السكاحؿ األ
 عف الشكاطئ اليمنية.

نتصؼ حيف بدأت صفكؼ أشباح يسيركف دكف أصكات اكاف الميؿ قد 
 ان أسكد ان ككأنيـ في مأتـ.. أك أنيـ فقدكا شغؼ الحياة.. يتأمؿ شنكؽ أفق

لبحر صمتت أمكاجو.. أشار عميو سالـ أف يتبعو.. كقؼ بو أماـ رجؿ في 
جمس إلى يمنتصؼ العمر يميؿ لمنحافة ببشرة داكنة كمالمح جامدة.. 

 طاكلة تقدـ إليو سالـ ليسألو: 

 ىؿ مف مسافر؟ -

 أشار سالـ إلى شنكؽ:

 . ريد البر اإلفريقي..يىذا  -

 .المركب جاىز.. عميؾ بإيصالو - 

كدع  سالـ شنكؽ.. بعد أف أجمسو إلى جكار العشرات مف النساء كاألطفاؿ 
كالرجاؿ.. ريصكا بصمت في قعر قارب  عالي الجكانب.. كما لك كانكا 

أكياس رمؿ... مجمكعة مف الميربيف يتحرككف في تناغـ كخبرة.. كقبؿ أف 
 طفكءة الفاتحة بصكرة جماعية.. لييتحرؾ القارب.. طيمب مف الجميع قرا

تحية كداعية.. يبتعد بعمى القكارب األخرل  .. كترفع أكؼ الذيفمبتعدان 



فيو لظممتو.. تتماىى  . بينما يحاكؿ شنكؽ اكتشاؼ أفؽ لـ يرى القارب.
.. بينما رفع أحد الميربيف صكتو محذران: أشباح الشاطئ مبتعدة ركيدان ركيدان 

فظ القارب عمى عمى الجميع عدـ الحركة كالثبات في أماكنكـ.. حتى يحا
 تكازنو. 

رفع صكتو مرة أخرل: كىذه قاذفان فكؽ رؤكسيـ بأكياس بالستيكية لي
كزعكىا بينكـ.. ستحتاجكنيا.. خاصة لصغار السف.. كؿ فرد  األكياس

 يتصرؼ بحاجاتو في محمة.. دكف حركة. 

لبث أف تحكؿ إلى كالـ  خيـ صمت لبعض الكقت.. ليعكد اليمس الذم ما
ألنو ظف بأف دىش بعض المفردات العدنية المميزة.. كؽ ميز شنمسمكع.. 
 ف. يفركف شماليي كؿ الذيف

يرتفع أنيف المحرؾ ليطغى عمى أصكات الياربيف.. طاؿ الميؿ حتى ظف 
. ليرل أفقان دائريان تساكت أبعاده شنكؽ بأنو لف ينتيي.. لكف الشمس أشرقت.

يتز القارب المثقؿ ي ان حكؿ ماءلكانو.. ال شيء غير سماء تتككر حكافكأ
بحمكلتو بيف كقت كآخر.. يحاكؿ البعض التحرؾ كمد سيقانيـ.. ترقبيـ 

حامؿ تطرقع فكؽ رؤكسيـ.. يصرخ عيكف الميربيف.. ما تمبث سياط طكيمة 
. صكت كفغرقت. القارب سيفقد تكازنو ك ـ بعدـ الحركة؟لـ أنبيك: أالسكط
 يتخممو أنيف المحرؾ. ليعكد صمت ثقيؿ.. .سنتكفؿ بومف يريد المكت  آخر:

غيف.. ت الحرارة كارتفت حشرجات المستفر مع ارتفاع قرص الشمس زاد
.. فضؿ شنكؽ أف يشغؿ نفسو بمراقبة ممزكجة بأنيف لتنتشر ركائح خانقة



سطح  فكؽتتساقط  ان طيكر ما لبث أف رأل اليائؿ فكؽ رأسو.. السماء  فراغ 
رب ظير قا كب الضكءقبيؿ غر .. فيركزية ر.. كأسماؾ تطير بأجنحةالبح

 ترب حتى حاذاىـ.. الحظ شنكؽ رؤكسقالمعاكس.. ا مماثؿ مف االتجاه
ذلؾ  تعدكلـ يبصرخات فرحة.. يادييـ يتبادلكف ف أفارقو.. يرفعكف أميربي

الظممة حتى تمبدت السماء بالغيـك كأطبقت القارب باتجاه البر العدني.. 
يزداد اثناءىا فكف بممعانيا ج الكىيتك رعكد ركيدان ركيدا. تبدده بيف فينة 
.. ـىيجاف الماء.. ال يمبث أف يع تيميؿ مف عمى القارب..  ليرتفع ىزيعو مدكو

أف يميز االتجاىات.. كقد يستطيع يتحكؿ إلى نحيب جماعي. لـ يعد أحد 
طغى المكف األسكد عمى الككف.. كأنشغؿ الجميع بغرؼ المياه التي أخذت 

كاستمر منسكبيا يزداد حتى طفت مخمفات باالرتفاع.. لتغمر مؤخراتيـ.. 
رتفع األنيف أشياء يحمميا مف في قاع القارب. اكأكياس كبقايا أطعمة.. ك 

تمة كاحدة.. صرخ أحد الميربيف.. ليشاركيـ شنكؽ .. كقد التحـ معيـ في ك
بعض كاغرفكا الماء المتزايد قبؿ أف يغرؽ بنا القارب. ذلؾ الصكت  اتركك ا

.. لينشط في طرد الماء مع أكؼ تتصرؼ بيستير ذكره بأنو ال يجيد  ا. يالعـك
ليزكره طيؼ أماني.. ككمة العظاـ المحركقة.. القبر الفاغر فاه. بادينار كقد 

اختطؼ.. تمنى لك عرؼ بمصيره. آخر كممات سقكة كىي تستغيث مف 
المكت.. البندرية كحنينيا لرائحة الكطف.. تدمع عيناه.. يكبخ نفسو كقد 

"فكمما حاكلت نسيانؾ  ؿ تمؾ المفافة.. تحضره كممات أمياخذليا. كخذ
كجبيني.. كانت  مف لمسات يدييا كقبميا عمى خدمعميَّ أجدؾ تطؿ 



". يرل صاحبو طنياس.. كآخر كجو.. كجو زكجتو لحظة تذكرني دكمان بؾ
 التفتت لتسقط الحجر مف أصابعو.

رابان.. يضيع صكتو بيف أصكات الميمميف.. كقد زاد سطح البحر اضط
قاع كىستيريا كغاب صريخ الصياديف كالسنة سياطيـ.. كىيمنت أصكات ال

ة أمكنك  جكهو صكران مف ضكء للحياتو..  ان سريع ان شريط تيميميـ.. يعكد ليرل
.. جباؿ قريتو.. زمالء المعالمة.. هأمو.. كالد ان يعرفيا:.. أصكاتتمر بسرعة

كاف  ان محطات كأشخاص الـ.ح.. الفرانصي.. بادينار.. سزكجتو.. أخكه.. قان
. اىؿ أمسى تحت الماء أـ فكقي ..غريبة... لـ يعد يميز ان قد نسييـ.. أصكات

 .غمره مف كؿ اتجاها كاف يميزه ىدير مياه يفقط م

كصخب  عمى خيكط اضكاء فتح عينيوؼ كـ أنقضى بعد أف ال يعر 
ت كلبعض الكق .. ال يعرؼ ماذا جرل..لـ يعد مف ماء أك بركؽ.. متداخؿ

. سيقاف تيركؿ .حكاليو دأ يميز قامات ممددة.. ب حاكؿ استنياض حكاسو
رمى يي ثـ و.. اقيستمسؾ بمعصميو كأخرل ب بأيادو ييحمؿ  ىنا كىناؾ.. فجأة

 ر بحركةعي جكار جثث مبممة.. حاكؿ النيكض.. أف يقكؿ شيئان. بعد برىة شى 
كسط  حكض سيارة كقد بدأت تتحرؾ محمكؿ بداخؿ خمف بأنوما تحتو.. 
طكيؿ حتى تكقؼ ارتجاج السيارة كعادت خيكط كقت  .. لـ يمضً ظالـ بارد

حكلو كاحد بعد اآلخر حتى مف  ت أكؼ تسحبمتدثـ ا.. أنكار كىميمات
 أف يخرج صكتو.. خرجت منو أنة كقد سيحبو.. يكف عرفجاء دكره.. جاىد ب



منو صرخة قصيرة.. تكقؼ الساحبكف  .. خرجتعمى تربة جافةمف أطرفو 
 عمى كجيو:  ىـأضكاء سمطكفي

 إنو حي! -

 صكت آخر:

 !دعنا ننيي ميمتنا كماذا يعني.. ىيا احممو -

 .. سمع صكت:رفع كفيو يحاكؿ قكؿ شيئ

 حي! اه.. ال يمكف أف أساىـ في دفف انسافاال تر  -

 كنعكد. إذا لنتركو ألقداره -

 لف أتركو. -

أستفاؽ ليجد  ة مف جديد.. بعد كقت ال يعرؼ طكلوغيبكباحتكت شنكؽ 
يسمع مف يتكمـ كنو لداكنة..  ال يفيـ ما يرطنكف.. كجكه بيف أناسنفسو 

ليـ الحياة بعد عاصفة أكدت بعشرات  بأنو ممف كتبت العربية ليعرؼ
مخيـ لالجئيف أثيكبييف  كأنو في مف بر الدناكؿ. ةكب قادماعمى مر  الفاريف

 أطراؼ عدف.  كصكماؿ سيج عند

          

 

 



 

 :صدقاءلأل شكر

كالشاعر عبد الكىاب الشاعر محمد االشكؿ.. األديبة الياـ نزار.. 
األىمية  مالحظاتيـل ف أطمعكا عمى مسكدة الركاية ككافالحراسي.. م

 البالغة.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


