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ٔ                              

 حنظلة                     

 

 . حنظلة وحٌدي" ٔ"

 مشذذاعر حاصذذرتنً فٌذذ ..  ٕٓٓٓ عذذا  مذذ  أغسذذ   شذذهر هذذو هذذ ا

 .الوداع

(..  الع ذوي) جذد  مقابلة م  بالرهبة فٌها تح  التً األولى المرة هً

 ٌومذا نفكذر لذ ..  بغذداد إلذى رحلذة فذً لئلقذبلع تسذتعد..  الوداع لحظات

 . الٌم  خارج لتغادر ستتركنا بؤن 

  وعشذرو  سذبعة( عرف ذة حصذ .. )جد  وقرٌة( صنعاء) بٌ  المسافة

 بسذذذفر  تخبذذذر  أ  دو  جذذد  تذذذودع بذذؤ  أقنعتنذذذً.. غربذذا   متذذذرا   كٌلذذو

 .العراق وصول  عند بمهاتفت  وعدتنً.. ال ب لدراسة

 اضذ راب أتخٌذ .. مشذاعر  لذً حكٌذت.. القرٌة م  عدت حٌ  أتت كر

 ٌمذد..  المهندمذة  قن ..  الضاح  بوجه  ٌ  .. الباب  رق لحظة قلب 

ة هً.. لٌحتوٌ   راعٌ  : صذوت  ٌرفذ .. فٌهذا ترتجذ  التذً األولذى المرَّ

 ٌركذ ..  لدٌذ  الترحٌذب خ ذوات هذً هذ  " حنظلذة  ٌا أخبار  هً ما"

.. الجنوبٌذذذة الغرفذذة تذذذدخ ..  الصذذالة عبذذذر تتقذذد ..  عٌنٌذذذ  فذذً النظذذر

 مذذ  بوجهذذ  تقتذذرب.. القذذراءة كرسذذً علذذى الكبٌذذر األحمذذر المصذذح 

 ال,واعمذذ  وتشذذج  تشذذدد.. ابنذذ  لسذذلٌما  داُود وقذذا :"تقذذرأ.. صذذفحات 

 ٌتركذذ  ولذذ  ٌخذذ ل  لذذ  معذذ  إلهذذً اإللذذ  الذذرب أل  ترتعذذب وال تخذذ 

 لتجذذد صذذفحات عذذدة ُتقلِذذب". الذذرب لهٌكذذ  خدمذذة عمذذ  كذذ  تكمذذ  حتذذى

 بذذٌ  مذذ  امذذرأة رفعذذت بهذذ ا ٌذذتكل  هذذو وبٌنمذذا:"اآلٌذذة علذذى ثانٌذذا   مإشذذرا  
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 اللذذ ٌ  والثذذدٌٌ .. حملذذ  الذذ ي للذذب    ذذوبى: لذذ  قائلذذة صذذوتها الجمذذ 

 وٌعملذذو  هللا كلمذذة ٌسذذمعو  للذذ ٌ   ذذوبى بذذ : قذذا  أنذذ  إال.. رضذذعتهما

 منذذً العظذذ ُ  وهذذ  إنذً ربِ  قذذا : " لتقذذرأ.. أخذر  صذذفحات تقلذذب." بهذا

.. المصذذح  تقفذذ "  شذذقٌا   ربذذً بذذدعائ    أكذذ  ولذذ  شذذٌبا   الذذرأ ُ  واشذذتع   

 فذوق معلَّذق( شذنكو  كبل)رشاش.. جد  غرفة تضارٌ  تودع.. تتؤم 

 خشذذبً صذذندوق.. مسذذاند..  مذذر ة..  الحذذائ  علذذى صذذور عذذدة..  النافذذ ة

 .سجادة.. قدٌ 

 تسذذذت كر كنذذذت التذذذً غرفتذذذ .. الشذذذمالٌة الغرفذذذة إلذذذى تهذذذرب أتخٌلذذذ  

 النافذ ة فذوق..  واٌاهذا تسذتن ق.. القرٌذة فذً تمكذ  حذٌ  فٌها  دروس 

.. 99ٗٔسذنة الُتقِ ذت.. جد  جوار إلى ل  صورة( القمرٌة) على تتكئ

.. جذذد  وجذذ  تتؤمذذ ..  راعٌذذ  بذذٌ  القذذات أغصذذا  مذذ  باقذذة تحتضذذ 

..  هندٌذة بضذمادة شذبٌ    الرأ  على الملفو  والشا ..  الباسمة المبلمح

 ومبلمذذذح مبلمحذذذ  بذذذٌ  قارنذذذت..  حلٌذذذق وشذذذارب صذذذغٌرتا  عٌنذذذا 

 مصذغرة نسذخة..االبتسذامة حتذى..  البشذرة لو .. األن .. العٌنا :وجه 

 مبلمحذ  مذ  الكثٌذر عن  ورثت بؤن  ٌقولو ..  تجاعٌد دو  جد  لوج 

.. خٌذ  حذوافر أ رافهذا.. ت ٌذر مجنحذة لفتاة لوحة اآلخر الجدار فً..  

 . علوي ر  على كتب عدة

 هذذ ا.. أفكذذار  ضذذجٌ  مذذ  إال م بذذق هذذدوء..غرفتذذ  ظذذبل  فذذً تتقلذذب

 كٌفٌذة فذً تفكذر..  الغذد صذبا  مذ  قلقذا  .. تفكٌذر  مذ  حٌ ا   ٌحت  جد 

 . سر  إخفاء

  رات باصذ ٌاد االستعاضة..تفكٌر  ٌشغ  ما ك  م  التخلص حاولت 

, ابتسذامت ..نظرات ..غرفت  ظبل  وس  هبل  ترتس  جد  مبلمح.. النو 

 أصذذذ اد  محذذاوالت بعذذذد..  النعذذا  خٌذذو  متلمسذذذا جفنٌذذ  أغمضذذت

 صذذوت سذذمع  إلذذى تهذذاد  حذذٌ  مضذذى اللٌذذ  مذذ  كذذ  تذذدري ال.. النذذو 
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..  أخذر  إلذى نشذوة مذ  تقف .. أوتار دو  موسٌقى.. صلوات  ٌتلو جد 

 أنذ  أ  حل  فً أأنت تدر  تعد ل  لكؤن  حتى.. النقاء معارج فً ٌرفع 

 ٌمذذؤل  جذذد  صذذوت..  جاهذذدت..  النذذو  اسذذتعادة حاولذذت!   بعذذد تذذن  لذذ 

..  ُتذر  ال خٌذو  بصذهٌ  تخذتل  أجرا  رنٌ .. تبكٌ  بمشاعر المكا 

 وقذذت   ٌمذذ  لذذ ..  الرإٌذذة علذذى القذذدرة تفقذذد.. جدٌذذد مذذ  عٌنٌذذ  تغمذذ 

 فتحذذت..الخبذذ  رائحذذة.. العصذذافٌر  ق قذذة.. الفجذذر  جذذاج تذذوه   حذذٌ 

 رٌذذا ..  األفذذق ضذذوء بذذداٌات.. السذذحٌق الذذوادي علذذى أ لٌذذت.. النافذذ ة

..  وال نذب ال لذح  هور.. أصفر بورد امتؤلت المنحدر سفو ..  باردة

 شذذجٌرات حقذذو .. الذوادي بقذذ ..  الحصذذى تسذكن  أخذذدود السذذٌ  مجذر 

 ٌتنفسذذها قذذر .. مشذذاعر  تحتضذذ  الجبذذا   صذذفو .. تنذذاثرت القذذات

 الضذوء ٌسذابقو  فبلحو .. دخا  أعمدة م  إالَّ  ساك  شًء ك .. الفجر

 .الند  ق رات القات أغصا  ع  ٌنفضو .. الوادي منحدرات على

  ذاع    كشذٌ    ربوتذ  مذ  ٌ ذ ( عرف ذة حصذ ) بقاٌذا القرٌة علٌاء فً 

 بنوافذذ ها جذذدرا  بقاٌذذا ما الذذت..  أج ائذذ  معظذذ  فقذذد أ  بعذذد السذذ  فذذً

  99ٔٔ عذذا  فذذً العلوٌذذة أجذذ اء  نسذذ  بعذذد تقذذاو  الملونذذة وأفارٌ هذذا

 .شٌخنا م  بإٌعا 

عذذت الشذذم  قذذرص بذذ و  عنذذد .. عٌنٌذذ  فذذً النظذذر متحاشذذٌا   جذذد  ودَّ

 رغبذذة بلعذذت.. اإل الذذة ٌمعذ  هذذو فٌمذذا العنذاق فتذذرة تختصذذر أ  حاولذت

 :                                                  ٌردد جد  سمعت..  البكاء

 .ورفٌقا حافظا   حنظلة ٌا مع  هللا- 

 :البٌت خارج تخ و وأنت علٌ  رددت

 .جد ٌا مع  هللا- 
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 .                                                                            بالدموع مغلفتا  عٌنا .. بٌد  لوحت

..  كذبلب..حولهذا م  الدجاج تفر.. القرٌة وس   رٌقها  السٌارة شقَّت  

 الذذدور شذذقوق مذذ  المواقذذد رائحذذة.. أفذذواهه  فذذاغرو  وعجذذائ  أ فذذا 

 القرٌذة أ ذرا  خذارج السٌارة هدٌر.. دموع  كبح تست   ل ..  العلوٌة

 تحلِّذق أنذ  لذو تمنٌذت.. الشذرقٌة الجبذا  نحذو ال رٌذق تعرجذات صذاعدة

 ال رٌذق  ذوا .. بٌتذ  بذاب أمذا  الواقذ  جذد  لتر   القرٌة سماء تحت

 رد لذو..   األمذر سٌتقب  ه ..  بسفري أخبرت  أنً لو: "  نفس  تحاد 

 ًَّ ! رب ٌذذا سذذامحنً مخالفتذذ   علذذى القذذدرة أمتلذذ  هذذ !!  بذذالرف  علذذ

 علذى أنذا.. المبلبسذات ك  ل  سؤشر ..معت را إلٌ  أكتب أ  فً ساعدنً

 !" لً سٌغفر أن  م  ٌقٌ 

.. القرٌذة فذً النظذر أمعنذت  ..  التفذتَّ ..  المرتفعات السٌارة صعدت حٌ 

 تشذب  عالٌذة جبذا .. غائرة ودٌا .. عرف ة حص  بقاٌا.. صخري لسا 

 مذذذ  إالَّ  هذذذاد  شذذذًء كذذذ ..  ابتسذذذامت  لترسذذذ  تتذذذداخ .. جذذذد  مبلمذذذح

 . روح  ضوضاء

 البذذاكر الصذذبا  لحظذذات.. الماضذذٌة أٌامذذ  تستحضذذر عٌنٌذذ  أغمضذذت

 القذذات أغصذذا  ق ذذ  فذذً تسذذاعد .. جذذد  برفقذذة الذذوادي تهذذب  حذذٌ 

 عذواء.. اللٌذ  كذبلب لنبذا  ت ذرب..الذوادي لحراسة لٌبل   ترافق .. وبٌعها

 .وأخر  فٌنة بٌ  الرصاص دوي.. الجبا   ئاب

 معبذذد  رٌذذق علذذى شذذماال   ان لقذذت.. الترابٌذذة ال رٌذذق السذذٌارة أكمل ذذت 

 علذى دورهذا تعشذش عالٌذة وأخر ..مسرعة تؤتً قر .. صنعاء باتجا 

 سذذفو  علذذى..  لهذذا مهذذاج  السذذفو  مذذ  تتخذذ  وتلذذ .. المرتفعذذات شذذفا 

 احتلتهذا الهضذاب.. الخضراء الب  شجٌرات ت اح  القات م ارع الجبا 

 .الكرو  عرائش
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 قذبلع تحرسذ  مسذت ٌ  سذه ..  بعٌذد مذ  بٌاضذا توم  صنعاء مدٌنة 

 مو عذذة   سذذه .. والشذذرق الغذذرب مذذ  سذذوداء صذذفو .. العالٌذذة الجبذذا 

 الب ذذذا   لحقذذذو  خضذذذراء مربعذذذات..  والترابذذذً األسذذذود بذذذٌ  ألوانذذ 

 ولذدت البدء فً.. قبابها بٌا .. باسقة حجرٌة مآ   المدٌنة..  والبرسٌ 

 األٌذا  لهذا تخبذئ مذا ٌجذ   أحد ال.. المسٌحٌة خال تها ٌهودٌة ث .. وثنٌة

 مذذذا اختذذذ ا  عٌنذذذا  تحذذذاو .. بذذذارد  قذذذ  ٌحتضذذذنها.. مسذذذرات مذذذ 

.. المتربذذة شذذوارعها..  الٌاجورٌذذة دورهذذا.. ال ٌنٌذذة أسذذوارها..تشذذاهد 

 .أرصفتها باعة  حا ..  الم خرفة الواجهات

 ..حنظلة ع ٌ ي

 ال ذائرة إقذبلع على تبقَّى.. ساعتً مإشر إلى أنظر..انتظر  كنت حٌ 

 كعذذذذذ : حقٌبتذذذذذ  أرتذذذذذب.. بعذذذذذد تصذذذذذ  لذذذذذ  وأنذذذذذت سذذذذذاعات عذذذذذدة

..   بذذذدة علبذذذة..  البركذذذة حبذذذة.. بذذذ ..   عتذذذر..  بٌذذذب..بالمكسذذذرات

 رائحذة أستنشذق.. ومعذاجٌ  كرٌمذات.. أمشا .. ع ر..  عس  بر ما 

 .مبلبس 

.. الم ذذار إلذذى االنتقذذا  سذذرعة أسذذتحث .. بذذ  الهتمذذامً سذذعٌدا   ُكنذذت   

 حجرٌذذة أقذذوا  تحذذت نسذذٌر..متراصذذة دور.. مرصذذوفة أ قذذة..خرجنذذا

 لذذذً قُلذذذت  .. الذذذٌم  بذذذاب عبرنذذا..  وٌذذذ   ٌنذذذً سذذذور بمحذذذا اة.. عالٌذذة

 :مبتسما  

 . ال ائرة إقبلع قب  أما  ٌا الوقت م  متس  هنا - 

                                                                                      تعنً  ما ا- 

 ! صنعاء أودع أل  رغبة بً- 
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 مذ  هنذا ..  مبكرٌ  الم ار إلى نص  أ  ٌجب..  تقصد  ما ا- 

 !                                              ٌنتظرنا

 

 !تقصدٌ   م  - 

 !ٌكو  م  خم - 

 !أصدقائً- 

 !أقربائ  أقرب م  ب - 

 !جدي ٌكو  أ  أٌعق - 

 !!ال- 

 !! وجت - 

 ! ٌكو  م  تخمٌ  تست ٌ  ل .. ال- 

 بعذذد سذذتغادرنا: لذذ  قلذذت صذذمت بعذذد.. للحٌذذرة وتركتذذ  عبذذارتً ن قذذت

.. تعذذرفه  ال أنذذا ..  الحٌذذاة مواجهذذة علذذى قذذدرت  سذذتجرب.. لحظذذات

 لذ  السذفر, علذى وافقتذ  لما ل  حبً ولوال..  روحً م  ق عة سترح 

 وإنذذً.. بمغادرتذذ  العذذال  أفتقذذد وإنذذً..  بالوحذذدة سؤشذذعر إنذذً لذذ  أقذذو 

 سذذذذتفقد وأوقذذذذاتً.. كئٌبذذذذة سذذذذتكو  سذذذذمائً وإ ..  أجنحذذذذة دو  امذذذذرأة

 . بٌبا   لتعود أودع  وأنا سعادة أكثر إنً سؤقو  ب .. بهجتها

ذذذمتُ  حذذذٌ  اللحظذذذات تلذذذ  أتذذذ كر  بذذذدموع الغذذذارقتٌ  عٌنٌذذذ  تمسذذذح ص 

 لذذذذذذ ..                                                                مفاجئذذذذذذة
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 إلذذى نذاظرا مذا شذذًء عذ  بالبحذ  االنشذذغا  تصذنعت.. الكلمذات تسذعف 

.. المدٌنذذة دور..  الم ذذار إلذى المإدٌذذة الشذذوارع تتؤمذ ..  صذذنعاء سذماء

 :                الساعة عقارب  أراقب وأنا قلت.  الجبا  قم 

.. بابنهذذا سذذعادة قلبهذذا امذذتؤل مذذ  حذذدٌ  لذذ  حذذدٌثً..  تتذذ مر ال- 

 سذالما   تعذود أ  هللا أدعو.. لسبلمت  أصلً سؤظ .. أحبلم  تحقق وأنت

 .غانما  

 . جدي لً ٌغفر أ  أتمنى وك ..  لحظة أنسا  ل - 

 بهمذا ٌذر  اللتذا  وعٌنذا ..  بالحٌذاة ٌنذب  ال ي قلب  إالَّ  أنت ما- 

                          ه ا تقو  فكٌ .. الدنٌا

..  ل ٌذ ة دفعذا تتوالد الكبل  ل ة.. ال رٌق  وا  ٌتدفق الحدٌ  أرٌ  كا 

 :أسؤل .. مبتسمة عٌنٌ  أتؤم ..احتضن 

 بدون   سؤكو  كٌ - 

 !ٌو  ك  وفً أص , حٌ  سؤهاتف - 

 ننتظذذر الذذ ي أملنذذا وأنذذ .. وحٌذذدي بؤنذذ  تتذذ كر أ  أرجذذو فقذذ - 

 . عودت 

 .إلٌك  وأعود معدودة أشهر هً..  الدنٌا ك  وأنتِ - 

 قلذت.. أسذبلفنا جذ ور حكاٌذات بعذ  تسذم  أ  منذ   لبت حٌ  أتت كر

 :ل 

 أسبلف   حكاٌات ل  أحكً ه - 
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 .     ل  ٌسعدنً- 

..  سذذا جة حكاٌذذات تراهذذا قذذد..  حكاٌذذات عذذدة لذذ  سذذؤحكً إ ا  - 

 :حكاٌتها بمتعة أشعر لكننً

 .أح ِ  هٌا- 

 الغذ و جنذود ضذم  األناضذو  م  قد  محاربا   إ : تقو  األولى الحكاٌة

.. الرحٌذذ  األتذذرا  قذذرر وحذذٌ .. سذذنوات حذذارب..للذذٌم  األو  العثمذانً

 تجذذذارة امذذته ..  تذذذ وج.. صذذنعاء فذذذً االسذذتقرار المقاتذذذ   لذذ  فضذذ 

 .  األو  جد  هو الجندي  ل  إ  وٌقا .. القدٌ  السجاد

ى..  منٌا   األولى م  أبعد أخر  وحكاٌة  ضذم  قد  األو  الجد أ : ٌُحك 

 فذً كنٌسذة إنشاء فكرة صاحب هو.. ٌسوعً كق  الحبشً أبرهة جٌش

.. أبرهذذذة أقنذذذ .. لئلٌمذذذا  متقذذذد  كمركذذذ  العذذذرب ج ٌذذذرة شذذذب  جنذذذوب

  لذ  أضحى.. القدٌمة صنعاء قلب فً( القلٌ )كنٌسة أنشئت ما وسرٌعا  

.. الحجذذذا  فذذذً وفٌلتذذذ  أبرهذذذة ه ٌمذذذة بعذذذد حتذذذى.. للكنٌسذذذة راع القذذذ 

 اختذار قد الراعً  ل  كا (.. األحباش) رحٌ  ث .. صنعاء إلى وعودت 

 وحفٌذد.. حفٌد  ث  ابن  بعد  وم ....صنعاء سكا  م  وأمسى االستقرار

 . الٌو  حتى حفٌد 

 أحذذذذذذذذد.. األو  الجذذذذذذذد أ : المتداولذذذذذذذة وهذذذذذذذً.. الثالثذذذذذذذة الحكاٌذذذذذذذة  

 المرتفعذذات نحذذو الشذذرقٌة الصذذحراء أ ذذرا  مذذ  قذذد (.. مذذؤرب)وجهذذاء

 الدولذذة عصذر أواخذر فذذً  لذ  وقذ .. بسذٌ ة خدعذذة نفذ  أ  بعذد الجبلٌذة

 ترتذوي التذً األ ٌا   وي وم ..  النجو  بؤحادٌ  خبٌرا   كا .. السبئٌة

.. العظذٌ  سده  انهٌار قرب ع  النجو  حدثت ..  مؤرب سد مخ و  م 

 ممتلكاتذ  لبٌذ  مبررا لتك  مسرحٌة.. االنهٌار قب  للرحٌ  حٌلة فً فكر

 األب اختذذار.. علٌذذ  العصذذٌا  ٌعلذذ  بذذؤ  أبنائذذ  أحذذد مذذ  أتفذذق..  الثابتذذة
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 خبلفذا   االبذ  افتعذ  ال حذا   روة وعنذد.. مذؤرب لمدٌنذة الشهري السوق

 أقسذ !!  الجمٌذ  دهشذة وسذ  صذدغ  علذى بكفذ  وهو  شتم .. أبٌ  م 

 جمٌذذ  عذذر  معلنذذا.. أبوتذذ  فٌهذذا أُهٌنذذت أر  فذذً ٌبقذذى ال أ  األب

 نجحذذت.. شذذرائها علذذى الجمٌذذ  تنذذاف .. الخبذذر انتشذذر.. للبٌذذ  ممتلكاتذذ 

 بعذد أبنذاإ  تبعذ  ثذ  ومذ .. المرتفعذات نحو بق عان  األب لٌرح  الخ ة

.. أكبذذره  عذذدا أبنائذذ  كذذ  مذذات.. لعنذذة إلذذى حٌلتذذ  تحولذذت وقذذد..  حذذٌ 

 .الواحد ال كر على قائمة سبللت  ظلت وهك ا

 القذذر  فذذً المتوسذذ  البحذذر شذذرق مذذ  قذذد  إنذذ : تقذذو  األخٌذذرة الحكاٌذذة 

 التقذا .. هنذا  الذدٌنً االضذ هاد م  هاربا  .. المسٌح ٌسوع لمٌبلد الثانً

.. الكهانذذة بؤصذذو  عالمذذا وكذذا ..ٌثذذرب شذذما  فذذً الكامذذ  أسذذعد التبذذ 

..  عاصذمت  حتذى جنوبذا   بذ  رحذ  ثذ .. كهنتذ  إلذى ضذم  التب  استحس 

.. الكهنذذة بكبٌذذر الكامذذ  أسذذعد وسذذم  حتذذى الكهانذذة مراتذذب فذذً لٌتذذدرج

ذذ  إنذذ  وٌقذذا  .. الٌهودٌذذة غٌذذر علذذى كذذا  مذذ  كذذ  محاكمذذة قواعذذدّ  أعذذد م 

 فذً المسذ ر ٌسذوع بتعذالٌ  تمسذكوا مذ  ومحرقة( نجرا  أخدود) وكا 

 علذذى الواحذذد الذذ كر لعنذذة حلذذت ولهذذ ا.... أفكذذار  مذذ  السذذماوٌة الكتذذب

.. ٌلٌذ  الذ ي وهكذ ا..  واحذد بولذد جاء األو  فالسل .. الٌو  حتى  رٌت 

 .والعن  القوة تحكم  محٌ  وس .. بال وا  مهددة  رٌتنا لتستمر

 السذماوٌة الُكتذب ُجِمعذت إ ا.. اللعنذة تلذ  بذ وا  السذالكٌ  أحذد تنبؤ وقد 

  لجمعهذا صذنعاء خذ ائ  فذً بالبحذ   أجذداد  أخ .. األولى حروفها فً

.. سذل  بعذد خلفا   األجداد أستمر.. البح  م  قرو .. واحد مصح  فً

 أسذواق مذ  والبو ٌذة الصذابئة مباد  م  شًء م .. الكتب جمعت حتى

 السذذذاب  الجٌذذذ  فذذذً اللعنذذذة تلذذذ  سذذذت و : "النبذذذوءة وتقذذذو .. صذذذنعاء

 فذذالج ء..  هذذب أٌنمذذا الثبلثذذً المصذذح  جذذد  ٌحمذذ  ولهذذ ا" والسذذبعٌ 

 أحفذاد  توارثذ ُ  والذ ي األو  الجذد إلذى تعذود وبداٌت .. التوراة من  األقد 
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 ثذذ .. السذذرٌانٌة بذذالحرو  لئلنجٌذذ  الثذذانً والجذذ ء.. السذذنٌ  مئذذات منذذ 

 .الجبلً الماع  جلد م  أوراق  تتكو .. منقو ة غٌر بحرو  الفرقا 

 وأنذت قلت.. سحر خال   كم .. نفس  على حكاٌاتً وق  أنظر صمتُ 

 :تفكر

 ولذ .. وكفذى موجذودا لكنً..بها أحد ٌحدثنً ل .. شٌقة حكاٌات- 

 .علٌ  أنا ما الحكاٌات تل  تغٌر

 :مشفقة أجبت 

 حذذٌ .. الخاصذذة حكاٌتذذ  للفذذرد ٌكذذو  أ  أهمٌذذة ٌومذذا سذذتدر - 

 شذًء سذٌتحر  حٌنهذا.. ٌمٌذ   مذا إلى بحاجة اإلنسا ..  ات  ع  تبح 

 . لتحكً بداخل  ما

   إلٌها أنتسب حكاٌة فؤي.. حد  قد  ل  أ  سؤتخٌ  - 

 .فعل  على تنوي ما تكو  أ - 

 أنتسب  ال أو أنتسب أ  م  الحكمة ما- 

.. ل اتذذذ  جذذذاهبل ٌظذذذ  اإلنسذذذا  أ  وسذذذتدر ..  األٌذذذا  سذذذتعلم - 

 .غرور  ٌلبً عما ٌبح  وعندها

   كٌ - 

 تختلذذ  ولهذذ ا..والتمٌذذ  االخذذتبل  بصذذفة ٌذذإم  ٌظذذ  فذذرد كذذ - 

 .  سوانا أقدار ع  أقدارنا

 .الغد سؤنتظر- 
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 .بانتظار  محكومو .. الغد ره  جمٌعا   نح - 

 انتظذذار مواقذذ . معدنٌذذة واجهذذات..للم ذذار األمذذامً الشذذارع وصذذلنا 

.. معتمذذة  واٌذذا.. أ ٌذ ..  رتٌبذذة حركذذة..  عمٌذق ببئذذر شذذبٌهة السذٌارات

 ٌملإهذذذا صذذذالة..  جاجٌذذذة جذذذدرا .. جنذذذود.. مختلفذذذة وِسذذذح   مبلمذذذح

 فذً عذابرو .. جدٌدة وروائح ألوا ..                             الضجٌ 

 أحذد ..الحاضذرٌ  وجذو  فذً.. قلبذً لخفقا  مقعد ع  أبح . اتجا  ك 

 و   إجذذذراءات بذذدأت حذذٌ  قلبذذً ٌتمالذذذ  لذذ " .. وعذذدنً لقذذد: "نفسذذً

ًَّ  ُعدت..تحركات  أتاب .. أمتعت   :مستؤ نا   إل

 سٌنتظرنا  إن  قلتِ  م  أٌ ..غٌر  وداعً فً أحد ال- 

 .ال حا  بٌ  هو حتما- 

 احتضذذنتنً.. قلبذذً نذذب  أرتفذذ ..الفذذراق لحظذذات بذذدنو فجذذؤة أحسسذذتُ 

 :مواسٌا  

 ! ل  منً  لبتِ  إ ا سفري إجراءات أكم  ل - 

 .بخٌر سؤكو  ا مئ ..اللحظة مشاعر فق  هً.. بخٌر سؤكو - 

 بلذو  مبلبسذ : صذدق لقذد.. عنذ  أبحذ  التفذتُ  حٌ  هنا ( ُتبعة) لمحت 

 : علٌ  أشرتُ ..ملوحة نهضتُ ..وجه  نص  تغ ً نظارة.. الُب 

 !لوداع  سٌؤتً أن  أخبرت  م  أنظر- 

 مذذ  أقتذذرب رجذذ ..  مرتبكذذة بخ ذذوات نحونذذا  اقتذذرب وقذذد أنذذت التفذذتُ 

 تهتذذ .. رأسذذ  شذعر انحسذذر.. الجسذد ضذذامر.. صذغٌر بوجذذ .. األربعذٌ 

 أنذت اعتصذرت.. فضفاضة بفو ة ج ع  ل .. اإلعاقة م  بشًء قامت 
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 مشذذاعر.. خانتذذ   اكرتذذ  أ  أٌقنذذتُ ..مؤلوفذذا   وجهذذ  لذذ  ٌبذذدو..   اكرتذذ 

 وجهذذً علذذت..مصذذافحا   كفذذ  مذذد..  ٌقتذذرب هذذو فٌمذذا تجتاحذذ  اإلحذذراج

 :أحدث  وأنا أحتضن  التفت.. ابتسامة

 !!!ابن  حنظلة هو ه ا- 

 !!مبتسما  راعٌ  فاردا  .. ٌتؤمل  وق 

 !رجبل   أصبحت لقد.. الع ٌ  ابنً.. حنظلة -

 تبحذ   أبذً  هذ ا ٌكذو  أ  أٌعق .. نفس  تحد ..فاترة بؤحضا  بادلت  

 القرٌذة نسذاء.. جذد   وجذة.. جذد .. حكاٌذاتً فً..  اكرت  تبلبٌب فً

 الخلذ  إلذى أنذت تراجعذت..  الثنذاء بكلمذات أم ذر ..عنذ  ٌتحدث  حٌ 

) هذو الرجذ   لذ  ٌكذو  أ  أنكذرت.. مبلمحذ  علذى مص نعة وابتسامة

 بقاٌذا..جدٌذد م  تتؤمل " أمً ٌا رسمِت ِ  ما أٌ : "أ نً فً همست..( ُتبعة

 . إنسا 

 تبعذذة أ ا .. عجلذذى نظذذرات إلٌذذ  تسذذترق.. جذذانبً مقعذذد علذذى جلسذذنا

  لذذ  عذذ  أنذذت تبحذذ .. مشوشذذة مبلمذذح....غائرتذذا  عٌنذذا .. نظارتذذ 

.. احتضذن .. أخذر  مذرة  راعٌذ  فذرد..  اكرتذ  تخت نذ  الذ ي الفذار 

 : ٌدٌ  ٌحر  مسرحٌة بحركات.. خ ٌبا وق .. جوار  أجلسنً

 الغالٌذذذذة  وجتذذذذً.. حنظلذذذذة سذذذذمٌت  مذذذذ  ٌذذذذا.. الع ٌذذذذ  ابنذذذذً- 

 .ألعت ر أٌدٌك  بٌ  أق  الٌو .. فاتنتً..حبٌبتً(.. ِسمبرٌة)

 صذذذذذذالة فذذذذذذً تحاصذذذذذذرنا الجمذذذذذوع لحذذذذذذظ.. الحذذذذذذدٌ  عذذذذذذ  توقذذذذذ  

 هذذو هذذ ا..  أشذذهدك  النذذا  أٌهذذا: الذذٌه  حدٌثذذ  موجهذذا واصذذ ..االنتظذذار

.. تقصذذٌري عذذ  لهذذ  أعتذذ ر إنذذً..  وجتذذً هذذً وهذذ  .. الوحٌذذد ابنذذً

 ال أنذا.. مذرة ألو  ابنذً أقابذ  أنذً: لكذ  قلذت إ ا تصذدقوا ل  أتصدقو  
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 ألٌسذذت.. انظذذروا أرجذذوك  لكذذ .. مولذذد  منذذ  ٌرنذذً لذذ  وهذذو.. أعرفذذ 

 بذ .. جبنذا   أو خوفذا   أتخذ    لذ .. كبٌر مناض  أنا  ..مبلمحً هً مبلمح 

 بالحرٌذذذة الموحذذذد.. الواحذذذد الذذذٌم  حلذذذ ..حلمذذذً أرسذذذ  أ  أحذذذاو  كنذذت

 مخلذذص مناضذذ ..   لذذ  تعذذر  سذذمبرٌة وحبٌبتذذً مقاتذذ  أنذذا.. والعدالذذة

 أي فذً بالقتذ  مهددا  ..  م اردا   أ ا  ال األ .. ابنً أر   ل  وله ا..لو نً

 .جسدي إصابات ه  ..!! لحظة

 وقفذت.. اإلصذابات مذوا   إلذى ٌشذٌر.. ٌتحذد  وهذو مبلبس  ٌخل  أخ 

 : أحده  قا ..  مساعدت  محاوال

 .مخمور عجو - 

 :مواسٌا   لتبعة أنت قُلت  ..قلبً فً ب عنة شعرت 

 النا   بٌ  نح .. عفوا- 

  أم   تخبر  أل - 

 : تحاصر  والحٌرة الخج  دوائر..   حولنا م  عٌو  إلى.. إلً التفتَّ 

 . فٌ  هو ما على ح نً  لحضور  سعادتً بقدر أمااا  - 

 .مرتبكة علٌ  رددتُ 

 !!والد  إن ُ - 

 غٌذذر تبعذذة أ  الحظذذت..تهذذدئت  حاولذذت..  إحساسذذ  كلمذذاتً حركذذت

 : ل  همست..خ وات  فً متماس 
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 جذذاء الٌذذو ..حذذدثت  مذذا وكثٌذذرا.. عنذذ  بشذذوق سذذؤلتنً مذذا كثٌذذرا- 

 !!السوء به ا حالت  أ  أعل  أك  ل .. تع ر  أ  علٌ .. لوداع 

 :   صرخ.. همسنا تبعة الحظ

 ! المجًء أخ ؤت أننً ٌبدو- 

 : الصالة فً لم  حدٌث  موجها أكثر صوت  رف  ث 

 اشذهدوا.. مكانها غٌر فً كانت بالمجًء مخا رتً أ  أعتر - 

 !!بخ ئً أعتر  أننً  الجم  أٌها
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ٕ                                     

 سمبرٌة                        

 حنظلة الغالً ابنً" ٕ"

ذذذً أمذذذا  األضذذذواء غامذذت  إحسذذذا .. الذذذروائح.. األلذذذوا  تذذذداخلت.. عٌنَّ

 غٌذر بجمذ  ن قذت.. إفذاقتً فذً جاهذد.. تبعة ٌدي بٌ  سق ت.. مشوش

 :  حدثت .. تضاٌقنً البع  نظرات.. مرتبة

 رجوتذذذ  حذذذٌ  مخ ئذذذة كنذذذت.. جدٌذذذد مذذذ  بذذذداخلً ٌخبذذذو هللا- 

 لسذت أنذت.. ابنذ  ٌفارق كم  ال.. كاألبل  تبتس  أرا .. لوداع  بالمجًء

 ..!! اعتر ..!تبعة

 . إلِفها تفارق م  أو  لست..  فضحتٌنا- 

نا م  أنت-  ذحت   لذ  أرسذ  السذنٌ  تلذ   ذوا  ظللذت مذ  أنذا.. فض 

ا الٌو  تؤتٌنا ث .. فار  صورة  !!تترنح مخمور 

 !السنوات ه   ك  بعد باألحضا  تستقبلٌنً أ  توقعت- 

 علٌذ  ٌتعذر  أ  أرٌذد..  فرصذة تع نذً لذ  لكن .. حاولت لقد- 

 !!التوا   فاقد وأنت.. ابن 

 !ل  أعت ر- 

 ل   ٌعت ر وم .. لً تعت ر- 

 .انهضً هٌا..  االعت ار تستحقٌ  م  أنتِ - 
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 صذالة مبلمذح.. عنذ  محٌ هذا فذً تبحذ  عٌنً.. قواي أستجم  بدأت  

..  جاجٌذذة فواصذذ : حذذولً فٌمذذا أحذذدق.. ٌشذذبه  أحذذد ال.. المغذذادرٌ 

.. مختلفذذذة قامذذذات.. سذذذٌقا .. أقذذذدا .. مقاعذذذد..المعذذذة أسذذذق .. أضذذذواء

 وجذو ..  حذا .. صذوت مكبذرات.. إعبلنٌذة لوحذات.. وجو .. مإخرات

 ألو .. جسذذد  رائحذذة أنعشذذتنً.. ٌستنهضذذنً  راعذذ  لذذ .. مؤلوفذذة غٌذذر

 ٌعذد لذ .. أنذا أعذد لذ  أنذً لذو كمذا.. برجذ  ملتصذقة النا  بٌ  أسٌر مرة

 :  ارجو  همست الخروج بوابة عند..شًء ٌهمنً

 ! ٌجدنً فبل ٌعود قد..  االنتظار علٌنا.. الصالة مغادرة أرٌد ال- 

 . الفضاء فً اآل  هو- 

 !بالداخ  ٌ ا  ال ان  أخا - 

 كانذت كمذا تعد ل .. الشوارع أنظر.. صوتً ٌعد ل  بصوت أحدث  كنت 

 :تبعة رجوت.. رحٌل  قب 

  قلٌبل   نبقى- 

 !أودع  أ  قب  صنعاء شوارع فً معا   سنجو - 

 ست هب  أٌ - 

 !!الرفاق أحد لد   م  مكا  إلى- 

.. أعمذذاقً فذذً الذذدموع لذذ ة توغلذذت.. مشذذاعري غلذذ  بالضذذٌاع إحسذذا 

 : ل  قلت.. أجرة سٌارة أستقلٌنا

 وبعذدها..  ساعات الثبل  تتجاو  ل  الرحلة إ : حنظلة لً قا - 

 .بغداد فً سٌكو 
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 .صحٌح- 

 .معا   صوت  لنسم  البٌت فً معً ستكو  إ  - 

 منذذ  وصذذولً ٌنتظذذرو .. مراقذذب البٌذذت.. المخذذا رة ٌمكذذ  ال- 

 !! سنٌ 

 !تتركنً ال..  مع   خ نً إ    - 

   أٌ  - 

 .مع  أكو  المه ..  ترٌد أٌنما - 

 :ح ٌنا   صوت  خرج ث .. ابلتٌ  بعٌنٌ  نظر

 .الموق  ه ا أخشى وأنا عد  م  ال رٌق  وا - 

    هٌا.. البٌت هو اآلم  المكا - 

 الفنذادق أحذد فذً معا   نكو  أ  ٌمكننا.. بنادقه  فوهات تنتظرنً- 

 !!الصغٌرة

 تجعلنذً لمذا ا..  أحذد علٌ  ٌرد وال بٌتنا هات  جر   سٌرتف  - 

 ٌقذٌ  علذى أنذا وعنذدها..  صذوت  أسم  أ  أود  . ابنً صوت ع  بعٌدا  

 . ه ا كمدي م  سؤشفى أنً م 

 . صوت  وستسمعٌ  بٌت  فً غدا   ستكونٌ - 

   وأنت- 

ًَّ  ُكتب.. سؤختفً -   .الموت أو التشرد عل
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                                 *      *     * 

 

 علذى انكفذؤت..الشذارع علذى نافذ ة..  الذٌم  بذاب  علذى ٌ   فندقا   اختار

..   هذد  دو  النحٌذب أواص ..  عٌنً امسح..  نحٌبً أواص  السرٌر

 . الماء  ر شة تحت قروٌا   لحنا   ٌدند .. المٌا  دورة فً مشغو  تبعة

 شذعر.. ٌجذب ممذا أكثذر نحذٌبل.. عارٌا  خرج حٌ  مباالت  عد  الحظت

 غذائرة جذرا  و ثار ندوب..نافرة أ راف  عروق.. الشٌب خال   صدر 

 هذو هذ ا هذ .. نفسذً حدثت.. نقص اعتراها الٌسر  ساق .. ظهر  على

 أصذذف  ظللذذت مذذ  عقذذود  لثبلثذذة أحبلمذذً علذذى سذذٌ ر الذذ ي الفتذذى  لذذ 

 !!عشقا   ب  ِهمت م .. لحنظلة

 .علٌ  أنا ما  أستوعب أ  علً بؤ  أحسست

 بذذبل  علذذى جرٌذذدة أوراق ببسذذ  أنشذذغ  وقذذد ٌحذذدثنً صذذوت  سذذمعت

 لفذذذائ .. ع ذذذر.. شذذراب قذذذارورة حقٌبتذذ  جذذذو  مذذ  أخذذذرج.. الغرفذذة

 التفذذت... القرفصذذاء جلذذ ..    عنذذب عنقذذود.. أبذذٌ  جذذب  بقاٌذذا..خبذذ 

 :مبتسما  

 .الجمٌ  ابننا بسفر سنحتف .. اللحظة انهضً سمبرٌة  -

 الذ ي عرٌذ .. ضذبابٌة نظذرات.. شذاحب وجذ ..  ع ذ  فذً ارقب  كنت

 ٌبذدو الذ ي صذبر  غٌر ل  ٌعد ل .. تغٌر شًء ك .. اله ٌ  قوام  ٌظهر

 ٌلذو  وهو مبتسما هم .. ح  أٌنما وجودنا ٌمؤل كا ..  بعض  أفتقد أن 

 : فرحا   بكؤس 
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 .الجمٌ  ابننا بنخب..سنحتف  اللٌلة- 

 القارورة  تل  أتر - 

 .هموم  وتنسً النشوة لتعترٌ   اشربً- 

 .ال رٌقة به   نحتف  ل - 

 !وحٌدا   سؤشرب- 

 كحو   دو  تك  ال لما- 

 أفر   وكٌ - 

 !معا   أننا ٌكفً أال- 

..  حنظلذة نخذب شذاركٌنً أرجو ِ !! شربت إ ا إال أست ٌ  ال  - 

 . أجل  م  نصلً أ ..  سعٌدة تكونً أ 

 . ح نا   ٌنف ر قلبً ٌكاد- 

 جبذا  فذً  ل  نفع  كنا كما مبلبس  م  تجردي هٌا.. علٌ  ال- 

.. لمعانذا   وشذفتٌ ..  صذفاء   وعٌنذا ..  بهذاء   وجه  أر ..   ما  القرٌة

 . وفتنة جا بٌة أكثر  دتِ  ب ..  تمر ل  السنٌ   أ  لو  كما أرا 

 .تبعة  لت ما بؤن  ت كرنً كلمات - 

 .  ٌ  م  علٌ  ما اخلعً - 

 . خر كؤسا   ٌرتش  وبٌمنا .. بكؤ  ٌسرا  مد.. منتشٌا   نه 
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 أنذ  .. حجذر  علذى أجلسذنً..  ٌدند  أخ .. احتضننً.  جواري ارتمى

 كنذذت. . مبلبسذذً مذذ  تبقذى مذذا أ ا ..  حملنذذً..  صذذدري لذث ..  إ اري

 عٌنذذً أغمضذذت.. ل ٌذذ ة الذذببل  بذذرودة.. السذذرٌر مذذ  هب ذذت..  متذذرددة

  الكذرو  عذرائش تحذت القدٌمذة اللحظذات استحضذر.. القذدٌ  فتاي أستعٌد

 ٌشذذذذذذع  تركتذذذذذذ ..  الشذذذذذذبلالت مسذذذذذاق ..  قرٌتنذذذذذذا كهذذذذذذو  وفذذذذذً.. 

 .   تمنعً أظهرت.. كرٌاتً

 عرٌذذً احتضذذ ..  مذذ  منذذ  الكذذام  جذذوعً تذذؤج .. بلوعتنذذا عارٌذذا  

 :     هامسا

 . قدمٌ  أقب  دعٌنً –

ًَّ  بعذذذ    ..  شذذذبقة كلمذذذات لسذذذانً نثذذذر.. فتاهذذذا تسذذذتعٌد مذذذ  شذذذعور فذذذ

 صذدرت.. نفسذً علذى السٌ رة است ٌ  ال.. باحتوائ  رغبتً تصاعدت

 .  وٌلة  هة منً

..  اللذذ ج الذذد   عذ ..  شذذفتٌ  أ ذذرا  بلسذانً أتحسذذ ..  لعبثذذً استسذل 

 اعتصذذرت.. اللذذ ة خلذذق واصذذ ..رغبتذذً مذذ  تجذذاوب..   إثارتذذ  حاولذذت

 مذرت..  هاتذ  عذواء وسذ  التحمذت.. جنذونً واصذلت..   الناح  جسد 

 ..اللحظات

 التراجذ  حذاو !!  قلبذً انقب !  قوي بصراخ اختل  وقد نشٌج  انفجر

.. متوهجذة نشذوتً إبقذاء.. اسذتبقاء  اولذتح.. تشبثت..  جسدي على م 

 أجهشذت..  األخٌذرة أنفاسذً ألفذظ أنذً لذو كمذا صذرخت.. بعٌذدا   أنسحب

 .  شًء ك  هدأ.. معت را   تمت .. باكٌة
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 مجذاراتً عذ  بعج   شعرت..  نا   ح   خالجنً..  بالصمت اكتفى

 دو  كعادتذذذذذ  تركنذذذذذً..  الٌذذذذذؤ   غٌذذذذذا  قلبذذذذذً علذذذذذى تذذذذذدفق فٌمذذذذذا..

 .  قارورت  الحتساء عاد..اكترا 

..  الضذٌقتا  العٌنذا .. الضذبابٌة نظرات .. الشراب نشوة فً غارقا كا  

  فذذ  إلذى ٌحٌلذذ  عرٌذ ..   خذذر شذٌئا   أنذذ  أ  الفتذى  لذذ  هذو هذ  ادري ال

 فرحتذ  لٌصذن  الشذراب  لذ  غٌذر لذ  ٌعذد لذ .. تغٌذر شذًء ك ..  كسٌر

 أ  بعذد لذً قذا .. شذفتٌ  تنفثذ  لحذ  إٌقاع على  ربا ٌهت  أخ ..الخاصة

 :القارورة ف  م  عب

 بهذذاء أتؤمذذ  دعٌنذذً هٌذذا.. سذذنة عشذذرٌ  فذذراق بعذذد نلتقذذً الٌذذو - 

 مهمذا   ٌعذد لذ  الجذن .. حلذ  ُكنذت لو  كما أرا .. شفتٌ  لمعا .. وجه 

 . لدي

 شذراب  ٌحتسذً  استمر.. اكترا  دو  عارٌة استلقٌت..سرٌري صعدت

 .مرحا  

 . الفجر بٌا  اقترب 

.. باكٌذذذة تخذذذرج كلماتذذذ .. تجذذذاوب دو  استسذذذلمت.. محاوالتذذذ  عذذذاود

 .ُدغلً عشب..  سرتً.. صدري م  تبقى ما  على تنو  أصابع 

  اتذذ  ٌجلذذد.. جدٌذذد مذذ  باكٌذذا   انهذذار.. ٌعبذذ  تركتذذ .. تتوقذذ  لذذ .. شذذفتا 

 أواسذذذٌ .. صذذذدري إلذذذى ضذذذممت .. نهضذذذت.. الحٌذذذاء تخذذذدش بكلمذذذات

 . الماضً ب كرٌات

 



27 
 

.. الفجذذذر صذذذبلة صذذذوت.. مجذذذاورة مذذذآ   مذذذ  التهجذذذد أدعٌذذذة ارتفعذذذت

 التذً مفرداتذ  صد .. عضات  بقاٌا تخثر..  أظافر   ثار أتؤم .. نهضت

 .  نحٌب  صوت.. جوعا   أكثر جسدي عواء جعلت

 كذذذا ..أثنٌذذذ  أ  حاولذذذت.. صذذذمت فذذذً لذذذب ..تبقذذذى مذذذا معذذذً ٌكمذذذ  لذذذ 

 أدركذت.. تواصذل  اسذتجدِ  لذ .. عٌنذً فذً ٌنظر أ  دو  انصر ..عنٌفا  

 .البراري على تعودت بالحب رغبت  أ 

.. وحذذدتً صذذمت حذذ ..الذذ كر  علذذى أعذذٌش أ  ألفذذت.. بفقدانذذ  اشذذعر 

 .إحساسً بً ضاق.. وحٌدة صنعاء شوارع فً أهٌ  خرجت

                         *      *     * 

 ..حنظلة ولٌدي

 كنذت غرفتذ  فتحذت..  أعرفذ  ال جسذدا احمذ ..وحٌذدة البٌذت إلذى عدت

 دفذاتر ..  كتبذ ..  صذامتة غرفة.. تنتظرنً سؤجد  أنً م  ٌقٌ  على

.. الذرقص لنجذو  صذور..  أصدقائ  م  عدد م  صورت .. الر  على

.. كاسذذٌت جهذذا ..  تركتذذ  كمذذا مبعثذذر سذذرٌر.. معلَّقذذة كرتونٌذذة شذذهادة

 .  فولت  مبلب  بع  ألبستها ودمى دببة.. الموسٌقى أشر ة

 أحذد التق ذت..  المكذا  فً وجود  ابح ..  فراش   ر  على جلست

..  نفسذذذً إلذذذى المحبذذذب خ ذذذ ..  قلبتهذذذا.. أوراقذذذ  فذذذردت.. دفذذذاتر 

 ضذٌق إلٌذ  أكتذب( .. hbٕ) الرصاص قل  التق ت..  رائحت  استنشقت

 مذا تقذرأ حذٌ  ستبتسذ  أنذ  مذ  ٌقذٌ  علذى أنا.. الفراق إحسا .. روحً

 ثذانً بعذد رسذائلً أولذى إلٌذ  أكتب أنا وها.. وعدت  لكننً.. إلٌ  أكتب 

 جمعتذ  حذٌ  بذ  قمت ما تتفه  أ  ستحاو  بؤن  أعل  أنا..  غادرتنا لٌلة

 علذذى حرصذذً سذذتقدر.. خلقذذت منذذ  تقابلذذ  لذذ .. عنذذ  تسذذم  أب.. بؤبٌذذ 
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 أتخلذص أ  علذً كا .. وداع  فً ٌكو  أ ..  مغادرت  قبٌ  ب  جمع 

 و ر أتحمذ  وال.. تصرفات  ع  مسئولة لست أنا.. ٌبلحقنً ظ  ه  م 

 اآل .. لحظذة  خذر فذً  نجحذت لقذد..لً انتصارا   لقاءكما أعتبر.. ن وات 

 .شًء  ٌهمنً ال

 مذذ  منعتذذ  وصذذول  ظذذرو  تكذذو  قذذد.. وعذذدت كمذذا مهاتفتذذ  أنتظذذر

 سذذنوات  ٌلذذة( تبعذذة) وصذذ  فذذً بالغذذت قذذد كنذذت إ  أعتذذ ر..االتصذذا 

.. السذنٌ  لكنها.. أبالغ ل  بؤننً تعر  أ  أرجو.. اعت اري أكرر.. خلت

 !! المحب عٌ  تكو  قد أو.. القاسٌة حٌات  ظرو  إلى إضافة

.. عضذوٌة عبلقذة وعبلقتنذا.. واحدة  فولة عشنا أننا تعل  أ  ٌجب لك  

 حصذذذ ) فذذذً وتبعذذذة  فذذذولتً سذذذنوات إلذذذى بذذذ اكرتً أعذذذود أ  وعلذذذً

 الٌذو ..  عشتها لحٌاة ع اء موق  أق  أ  أكر .. تعر  حتى( عرف ة

 .صدق بك  مشاعري إلٌ  سؤكتب وله ا.. النض  مكتم  شاب أنت

 هذ  .. الشذدٌد ضذعفً اكتشذفت..المغذادرة  صذاالت فذً اختفٌذت أ  بعد 

 أبحذذ .. بٌتنذذا فذذً بوجذذود  أحذذ .. نذذو  دو  وداعذذ  مذذ  الثانٌذذة اللٌلذذة

.. فراشذذ  حافذذة علذذى أجلذذ .. أمذذامً فجذذؤة سذذتظهر بؤنذذ  أشذذعر.. عنذذ 

 بقبذو  أحاسٌسذً أرو  إلٌذ  الكتابذة خبل  وم ..  لقلقً الشرا  أض 

 الٌذذو ..أمذذومتً مذذ  تتوا ذذؤ أ  أرجذو.. األمومذذة عا فذذة تغلبنذذً.. الواقذ 

 وأكتذب خجلذً علذى سؤتغلب.. صدٌقً ب ..فق  ابنً تك  ل  أن  عرفت

 .توق  دو  للكتابة ُمنساقة أجدنً.. نفسً إلى أكتب كنت لو كما إلٌ 

  ع ٌ ي

 وحٌذدا   ٌقذ .. األسذر عشذرات ٌضذ  حص .. ولدت ٌو  عرف ة حص  

 حولذ  تتفذرع.. سذحٌق وادي فضذاء علذى ٌشذر .. صذخري لسذا  على

 مسذذاكنه ..  السذذنٌ  مئذذات منذذ  دائذذ  تكذذاثر فذذً سذذكان .. الغذذائرة الودٌذذا 
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.. أخذر  جهات فً وتتبعثر جهات فً تتداخ .. ال ٌور بؤعشاش شبٌهة

 ٌذذدخ .. مختلفذذة مناسذٌب فذذً أسذذ ح.. متداخلذة  وابذذق.. متبلصذقة دور

 أ قذة.. المتعددة أوردت  فً ٌسٌرو .. الكبٌر باب  م  وٌخرجو  السكا 

 . اتجا  ك  فً حجرٌة سبلل .. و رائب

 نسذاإ  تتبعذ .. غرٌذب رجذ    إلذٌه  وفذد بعقذود الذدنٌا إلذى أخذرج أ  قب  

 السذذكا  رفذذ .. البقذذاء  لذذب..أٌذذا  سذذبعة استضذذافو ..الكثٌذذرة ومواشذذٌ 

 بوابذذذة قبالذذذة نتذذذوء علذذذى دار  لٌبنذذذً اسذذذتؤ نه ..الحصذذذ  داخذذذ  بقذذذاء 

 سذذكا  كذذ  إلٌهذذا دعذذا.. بنذذاء  أكمذ  أ  بعذذد كبٌذذرة ولٌمذذة أعذذد.. الحصذ 

 ٌحذذ .. الذبع  ٌقذذر .. بعضذه  إلذى ٌتقذذرب أخذ  ثذذ .. عرف ذة حصذ 

 .  البع  ن اعات

 النذذا  أقذذرب الغرٌذذب  لذذ  أضذذحى.. الحصذذ  بسذذكا  عبلقتذذ  ت ذذورت

 لذ .. النافذ ة هً كلمت  أمست سنوات خبل .. علٌه  شٌخا   نصبو .. إلٌه 

 .المجاورة القر  إلى نفو   مد أ  ٌلب 

.. نذذ ور  حذذٌ ..بسذذ حٌ  جذذد  منذذ   ٌعلذذو..الحصذذ  غذذرة فذذً من لنذذا

 حجرٌذة درجذات سذب ..  جذد  سذ ح إلذى ثذ ..  خر إلى س ح م  نهب 

..  سذبلل  وعذدة داخلٌذة دروب عذدة للحص .. مشمسة فسحة إلى هبو ا

 .  حقٌقٌة متاهة لً ٌمث  ظ 

 لهذذا ٌتقذد  ولذذ  أمذً ترملذت.. وجهذذ  مبلمذح أسذتوعب أ  قبذذ  أبذً مذات

.. أبذً ل كر  والوفاء.. لتربٌتً حٌاتها ن رت أنها تردد ما وكثٌرا.. أحد

 السذبب أ  والحقٌقذة.. وأنهذا..  وأنها.. العرسا  لعشرات رفضها  تكرر

 ُتسذٌرها..سذر أي كذت  وعد  ثرثرتها.. ت اق ال التً  بٌعتها ترملها فً

 .العابر الكبل  حتى.. تسمع  ما لنشر دائمة رغبة
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 ثذ ..الحقذ  أعمذا .. المذاء جلذب.. البٌذت أعمذا  بع  على أمً دربتنً

 فقٌذ  ٌذدي علذى الخذ  فذ  نذتعل ..  قلذٌبل ٌكبرنذً( تبعة.. )غنماتنا رعً

 مجموعذة بذٌ  الوحٌذدة البنذت أكذو  أ  أمً عارضت البداٌة فً..القرٌة

 .بً سٌهت  تبعة بؤ  أقنعها جد  لك ..الصبٌا  م 

 الغالً وحٌدي

 فذذً كذذا  الذذ ي.. جذذد  سذذج  محنذذة واجهتنذذا.. للقحذذ  الثذذانً العذذا  فذذً 

 ال عرف ذذة حصذذ  سذذكا .. مبلغذذ  الجذذوع بلذذغ حذذٌ   911ٔعذذا  شذذتاء

 قصذذذد.. والحمٌذذر الكذذبلب حتذذى..تنفذذق المواشذذً.. ٌذذؤكلو  مذذا ٌجذذدو 

 :مبتسما خرج ال ي..شٌخنا باب جد  وبٌنه  السكا 

  !ك ل  ألٌ .. ال عا   لب فً أتٌت - 

 :خضوع فً الشٌ  مخا با جد  تقد 

 .ٌومه  قوت رعٌت  ٌمل  وال..القح  اشتد- 

  منً  الم لوب هو وما- 

 .الحبوب بع  لتقرضنا أتٌنا - 

 ! تسددونها وكٌ - 

 !مضاعفا   إٌا  ستقرضنا ما نعٌد أ  نتعهد- 

 !  أرضا   الحبوب مقاب  أرٌد  ما.. مضاعفة تعٌدوها أ  ظل - 

 !أرضا  - 

 !بحق حق   نع - 
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 .ورعٌت  رجال  لكننا- 

 !سرقتً ترٌدو  إ ا  - 

 !تظلمنا فبل.. ب ل  نفكر ال- 

 :صوت  رافعا   غضب العبارة تل  جد  م  شٌخنا سم  حٌ 

 !! لسرقتً تقوده  م  أنت.. بالظل  تتهمنً- 

 بهذا لٌهذوي عالٌذا بعصا  هو .. مهتاجا   شٌخنا تقد  فٌما..الجمٌ  صمت

 عسذذكر  شذذٌخنا أمذذر.. مسذذتنكرة الحنذذاجر تصذذارخت.. جذذد  رأ  علذذى

 ٌقذ  تبعذة كذا .. الجمٌ  م  الجمٌ  تعار .. السٌا  ارتفعت.. بتفرٌقه 

 قفذ .. المتعذاركٌ  بذٌ  الشذٌ  ع  ٌبح  أخ ..  نفس  ٌتمال  ل ..م هوال  

 وجهذذذ  أم ذذذر.. أرضذذذا   ب حذذذ .. برقبتذذذ  ممسذذذكا الجمٌذذذ  دهشذذذة تحذذذت

.. أرضذا   ألقذو .. سذحب  على العسكر تعاو .. هلعا   البع  فر.. صفعات

.. شذذٌخنا سذذج  أدخلذذوا مذذ  مذذ  أدخلذذو .. بسذذٌا ه  ٌحاصذذرون  التفذذوا

.. فمذ  ن ٌذ  أسذتمر.. جسذد  علذى السذٌا   ثذار.. الكدمات وجه  غ ت

 .المكا  ٌتؤم 

 البهذذائ  مخلفذذات روائذذح.. والبهذذائ  المواشذذً  رٌبذذة بذذٌ  فاصذذ  جذذدار

 واحذدا   معذ  مذ  تبعذة ٌعذر ..  خجذو  ضوء.. شروخ عدة م  تتسرب

  ً  :ألحده  هم .. واحدا 

 هنا  م  ٌخرجوننا متى- 

 !أحد رد  ٌسم  ال أ  تعمد

 !علٌ  خائفو  الجمٌ - 
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 الخو   ول - 

 .لفعلت  وٌقتصوا العسكر ٌؤتً قد- 

 !ستتركونه   ه . فٌ  أنا مما أكثر- 

 فعل   أٌدٌنا فً وما ا- 

 للهروب  نخ   ال لِ   - 

 !أفكار  م  باهلل أعو - 

 مرشذدا   لتبعذة السذجٌ   لذ  همذ ..  صذمت بعذد.. السجٌ  من ق ألجم 

 : وناصحا  

 الصذذبر.. بذذالهرب البتذذة تفكذذر وال..صذذواب  إلذذى تعذذود أ  علٌذذ - 

 عمذ  ستسذؤل .. وفاتذ  بعذد تسذتقبل  حذٌ  المبلئكذة أ  تعلذ  أال.. أجد 

 لعنذة علٌذ  حلذت.. الجذواب فذً أخ ذؤت ولذو. .وشٌخ  ونبٌ  رب  هو

 .وسخ   هللا

 وشذٌخنا"  مذنك  األمذر وأولِذً والرسذو  هللا وأ ٌعذوا: " ٌستشهد أخ  ث 

 هللا  اعذذة مذذ  و اعتذذ .. الكرٌمذذة اآلٌذذة فذذً األمذذر بذذؤولً المعنذذً هذذو

 هربذت إ ا ست هب أٌ  ث !  عصٌا  الهرب ب ل   تفكر كٌ .. ورسول 

 !"ووالء  اعة شٌخنا سج  أ  تعر  أ  علٌ  ٌجب  
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 ب ذو ..  المواشذً ل رٌبذة الفاصذ  الجذدار أعلذى فً فتحة تبعة اكتش 

 .السق 

 اختذ  ..  الجذدار  لذ  مخٌلتذ  فذً رسذ .. لذٌبل   الجذدار  لذ  بتسذلق فكذر

 غمذذر حتذذى هذذدأ.. السذذق  إلذذى الفاصذذلة المسذذافة..   شذذروخ ..  نتوءاتذذ 

 الصذمت..   السذم  أره ..  وٌ  لٌ .. سباته  م  تؤكد.. النو  الجمٌ 

 تخٌذ ..  شذدٌد بذ ء فً تسلق.. نه .. ناض  ظبل ..   المكا  ٌحاصر

 اكتشذ .. تسذلق  ٌعكذر ما ٌحد  ل .. ب ٌئا   استمر.. ضخمة سحلٌة نفس 

 المسذذذت حذذٌ  فرحذذا   قلبذذ  خفذذق.. ٌتوقذذذ  كذذا  ممذذا أقصذذر المسذذافة أ 

 أعلذى رأسذ  د .. الناحذ  جسذم  لعبور مناسبة الفتحة.. السق  أصابع 

 اآلخذر الجانذب تضذارٌ  ٌتخٌ .. دام  ظبل .. ع نة روائح..  الجدار

 تلمسذت.. فذرا  فذً بجسذم  تدلى.. الجدار بؤعلى أمس ..بجسم  عبر.. 

.. حذ را   ٌهذب  أخذ ..  الجذدار أحجذار شذفا ..  فراغذات عذ  قدمٌ  إصب 

 مذا سذرٌعا.. رابذ  حٌذوا  أن  تبٌ ..  لدنة كتلة قدما  المست جهد بعد

 أقدامذ  المسذت..شذًء كذ  هدأ حتى قلٌبل   هدأ..  ال رٌبة هاجت.. نه 

 كفٌذ  أصذاب  تسذتد ّ  هذدوء فذً سار..  باب ع  ٌبح  بدأ.. رو  أكوا 

 مذ  ل جذة ب بقذة تغوصذا  قذدما ..  ال رٌبة  واٌا أولى وص .. الحائ 

.. مفرغذة حلقذة فً ٌدور.. صخرٌة و واٌا أركا  عدة صاد .. الرو 

ق لذ ..  اتسذاعها أوسذ  فذً عٌنذا .. ٌمذر اللٌذ ..  مظلمذة متاهة  أ  ٌصذدِّ

 تعرفذذت.. ٌبذذدو مذذا علذذى بابذذا  ..  صذذخرا   ولذذٌ  خشذذبا   المسذذت قذذد كفذذ 

 عذذ  بحذذ .. ٌرٌذذد  مذذا إنذذ .. قلبذذ  ضذذربات  ادت..البذذاب علذذى أصذذابع 

 للتذو منذ  اقترب كبٌر حٌوا  بجس  اص د .. الوراء إلى عاد.. الم الٌ 

 بشذذك  ابتعذذد.. المجهذو  مذذ  الذذ عر تملكذ .. ثذذور أنذذ  خمذ  البذذدء فذً.. 

 مسذح وقذد الوقذت مرَّ ..  م الٌ   م  تبقى عما عجالة فً بح ..  هاد 

 اكتشذذذ  أخٌذذذرا  .. ٌتوسذذذ   فذذذرخ للبذذذاب كذذذا ..  أعذذذبل  تسذذذلق..  البذذذاب

ة فً ٌنغر  ضخما   م الجا    البذاب بذدأ.. جهذد بعذد أ اح ..  صخرٌة كوَّ
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 لٌكذو  خ ذوة أمامذ ..  البذاب فتح أكم .. أكثر سحب.. ٌتحر  العمبلق

 شذبح..  بذارد تٌذار صذفع .. القرٌذة سذماء فذً لبنذً وهذ ..  الخذارج فً

 ٌصذعد الفجذر ضذوء.. البعٌذدة الجبا  سواد.. العالٌة ربوت  علً الحص 

 أٌذذ :"  البارحذذة لٌلذذة السذذجٌ   لذذ  لذذ  قالذذ  مذذا تذذ كر..  الشذذرقٌة الجبذذا 

 فذذً قبذذ   ي مذذ  ٌفكذذر لذذ ..  متذذرددا   كذذا " ..   هربذذت مذذا إ ا  سذذت هب

 ٌعذذرج أ  قذذرر.. صذذعبة الحرٌذذة أ  اكتشذذ .. إلٌذذ  سذذٌلجؤ الذذ ي المكذذا 

 حتذى البذاب  ذرق أ  ما.. الحص  بوابة عبر ح ر فً تسل .. أبٌ  على

 :مرعوب بصوت سؤل .. احتضن .. فتح

 .حٌات  على خ ر هنا وجود  هربت  كٌ - 

 !ُتخبُئنً كً إلٌ  أتٌت لقد..  أمري م  حٌرة فً أنا- 

 !عن  للبح  هنا إلى فورا   سٌؤتو - 

 أهرب  أٌ  إ ا  - 

 تعذر  أنذت.. الجنوبٌذة الجبذا  نحو اتج ..  اآل  هنا م  أخرج- 

 .الجنوبٌة الجبا  قم  عند هنا ..( الج  مغارة)

 . نع - 

 .ٌكو  ما نر  حتى هنا  تختبى أ  ٌمكن - 

 المذ ارع..  السذٌ  مجذر  عبذر.. الوادي منحدرات هب .. متسلبل خرج

 أكثذذر الفجذذر ضذذوء كذذا .. الجذذرو .. السذذفو ..الذذتبل  صذذعد.. الترابٌذذة

 قمذذذذة وصذذذذ .. أخذذذذر  إثذذذذر واحذذذذدة تختفذذذذً السذذذذماء ونجٌمذذذذات..قذذذذوة

 انفذذا  ببقاٌذا موحشذة.. واٌاهذذا ٌكتشذ  أخذ ..الجذذ  مغذارة دخذ ..الجبذ 

 المغذذارة حلذذق إلذذى عذذاد..الخبذذ  وصذذرة لحافذذ  وضذذ .. إلٌهذذا سذذبقو  مذذ 

 الشذذم  خٌذذو  تبلمسذذها البعٌذذدة الجبذذا  قمذذ  ٌراقذذب أخذذ .. حجذذرا   اقتعذذد

 . القرٌة ووادي الحص  على لحافها ببس  اآلخ ة
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ٖ                                       

 الع وي                           

 .. حنظلة صغٌري"ٖ"

 عذ  حذولً أبحذ .. بالفقذد الشذعور بقلبذً حذ  العذراق إلى مغادرت  بعد

 بآفذذة مصذذابة أسذذرتنا أ  تٌقنذذت..  صذذوت  أنفاسذذ  عذذ .. ٌنقصذذنً شذذًء

 أنذت هذ ا الشذتات  نعذٌش أ  علٌنذا ُكتذب لذ : عقلً ٌنخر سإا .. الفراق

 منذ  مكالمذة أنتظذر.. الهذات  سذماعة برف  تفكر وال األٌا  تمر.. تسافر

 لسذماع مسذرعة أهذرو ..  ٌتذدفق صذوت  أتخٌذ .. أحوالذ  عذ  ت مئننا

 ال األصذوات كذ .. الرق  أخ ؤ وقد  خر شخصا   أكتشف .. الهات  جر 

..  صذذد  دو  غذذادرنً لوداعذذ  حضذذر حذذٌ .. تبعذذة.. صذذوت  تشذذب 

 ال سذذج  إلذذى جذذد  اقتٌذذاد منذذ  الحصذذ  قرٌذذة فذذً وحٌذذدة جذذد   وجذذة

.. احتجذذا   وراء شذٌخنا بذذؤ  ٌعذر  الجمٌذذ  كذا  وإ ..  عنوانذذ  نعذر 

 تهذذت  تعذذد لذذ .. نعهذذد  لذذ  صذذمت إلذذى تركتنذذا العجذذو  الثرثذذارة تلذذ  أمذذً

 . نفسها إلى ترك  أ  تفض .. لشًء

 ..الغالً ابنً 

 عذ  إلٌ  أكتب أنا.. القدٌ  جد  سج  ع  ه   رسالتً فً أحدث  ال أنا

 قرٌتنذا تعرفها ل  أم ار ه لت.. بؤسابٌ  ل  وداع  فبعد.. األخٌر سجن 

 .قب   ي م 

 الذذذذذوادي فضذذذذذاء مذذذذذ  اختفذذذذذت العصذذذذذافٌر أ  قرٌتنذذذذذا سذذذذذكا  ٌذذذذذردد 

 التذٌ  ورود ت اٌرت.. العاصفة رٌح أ ٌ  لٌح .. الكبلب صمت ت..فجؤة

 هب ذت أرجوانٌذة سذحب خلذ  الشم  ُحِجبت..السفو  أشجار..الشوكً

 لمعذذا  مذذ  إال دامذذ  ظذذبل  فذذً النذذا  عذذاش.. والودٌذذا  الجبذذا  لتغمذذر

 هذذدرت..  غ ٌذذرة مٌاهذذا   السذذماء سذذكبت.. الرعذذود وأصذذوات.البذذروق



36 
 

 صذذذخور.. األشذذذجار اقتلعذذذت..  رٌقهذذذا فذذذً مذذذا كذذذ  جارفذذذة السذذذٌو 

 . األر   ٌ ..المرتفعات

 أ لَّذذت..  الذذوادي منحذذدرات باتجذذا  الرجذذا  خذذرج األخٌذذر الٌذذو  فذذً 

 الجنوبٌذذة الجبذذا  أخادٌذذد تمذذؤل لبنٌذذة شذذبلالت.. الذذدور أسذذ ح مذذ  النسذذاء

 وحدتذذ  ٌعذذ ي كذذا ..  الذذوادي خذذراب بعذذد ٌسذذاعد  مذذ  جذذد  ٌجذذد لذذ ..

 .باستحضار  وعج  

 السذذٌو  تذذدفق ٌرقذذب..  بمذذرارة ٌبتسذذ ..  حٌرتذذ  ٌتؤمذذ  عٌنٌذذ  أغمذذ 

 مذ  ونقذص والجذوع الخذو  م  بشًء ولنبلونك : " ٌتلو وهو..  العالٌة

 مصذٌبة أصذابته  إ ا الذ ٌ  الصذابرٌ  وبشر والثمرات واألنف  األموا 

 ألختلذذ  هنذذا حنظلذذة كذذا  لذذو:  تمذذت ".. راجعذذو  إلٌذذ  وإنذذا هلل إنذذا قذذالوا

 . األمر

 متدفقذة مٌا  هدٌر دو  المحرقة تقدٌ  مٌعاد فً.. الصبا  وفً:  " ٌنشد

 " بالمٌا  األر  ففاضت.. أدو   رٌق م 

 سذذ ح و وجتذذ  جذذد  صذذعد.. اسذذتحٌاء فذذً  اوٌذذة شذذم  خٌذذو  تسذذللت

 اللسذذا  أ ذذرا  عنذذد تجمذذ   الذذبع ..  القرٌذذة سذذكا  خذذرج.. المنذذ  

ذذذ  الصذذذخري  تذذذنف  العصذذذافٌر أسذذذراب عذذذادت.. الذذذوادي علذذذى الم ِّ

 القرٌذذة كذذبلب..  الجبذذا  تخضذذب البٌذذا  ناصذذعة شذذبلالت..  أجنحتهذذا

 جذذ وع..  ال مذذً بلذذو  واسذذ  نهذذر..  المٌذذا  تغمذذر  الذذوادي..  تتسذذك 

 . األ ا  ٌص  السٌ  جرٌا  صوت.. المجهو  إلى ت فو األشجار

    الوادي  هب أٌ - 

 فذذً جذذد  لٌجٌبهذذا.. بسذذتارتها تتذذدثر وهذذً بسذذإالها جذذد   وجذذة ن قذذت

 :ح ٌ  صوت
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 .  السٌ  منسوب ٌنخف  أ  بعد سنعر - 

 !ك ل   ألٌ .. قب   ي م  ه ا ٌحد  ل - 

 . عاما   خمسٌ  قب  به ا شبٌ  خراب حد  ب - 

ٌَّمذت.. البعٌذدة الجبذذا  خلذ  الشذم  غابذت ..  جدٌذذد مذ  حالكذة ظلمذذة خ

 .  التالً الٌو  فجر حتى السٌ  هدٌر استمر.. مواجعه  إلى السكا  عاد

.. غذذائرة أخادٌذد أصذبح الذوادي.. جدٌذد مذ  الكذو  تنٌذر الشذم  خٌذو  

 مذ  إال..عارٌذا   وتركذ  ال مذً  بقة جر  السٌ .. بالنوا  النسوة بدأت

ذذت الخذذراب روائذذح.. أشذذجار وجذذ وع صذذخور بقاٌذذا  بكذذاء.. الذذوادي عمَّ

 جلذ ..   تعذوي الكذبلب..  ف عذا   ٌصذرخو  األ فذا ..  ٌتعالى جماعً

  ذذذوبى: "  ٌقذذذرأ األحمذذذر مصذذذحف  إلذذذى نظذذذر  ارتذذذد..  النافذذذ ة خلذذذ 

 ألنهذ .. للح انذى  ذوبى.. السذموات ملكوت له  فإ .. بالرو  للمساكٌ 

 للجٌذذذذاع  ذذذذوبى..األر  سذذذذٌرثو  فذذذذإنه  للودعذذذذاء  ذذذذوبى.. ٌعذذذذ ّو 

ذذاش  ٌرحمذذو  ألنهذذ  للرحمذذاء  ذذوبى.. سٌشذذبعو  فذذإنه  البذذر إلذذى والِع  

 فذذإنه  السذذبل  لصذذانعً  ذذوبى.. هللا سذذٌرو  ألنهذذ  القلذذب ألنقٌذذاء  ذذوبى

 رٌذذا  أنذذٌ ..  المتغضذذ  خذذد  علذذى هاربذذة دمعذذة" .. هللا أبنذذاء سذذٌدعو 

 مذذ  خلقكذذ  الذذ ي هللا: "  قراءتذذ  واصذذ .. البعٌذذدة والجبذذا  المنحذذدرات

 وشذٌبة   ضذعفا   قذوة   بعذد مذ  جعذ  ثذ  قوة   ضع    بعد م  جع  ث  ضع   

 "  القدٌرُ  العلٌ ُ  وهو ٌشاءُ  ما ٌخلق

 

 ترتٌذذ  فذذً ونهذذار  لٌلذذ  ٌقضذذً.. بٌتذذ  مذذ  ٌخذذرج ال وجذذد  أٌذذا  عذذدة

 ٌحذاد ..  األحمذر مصذحف  أمذا  بهذدوء ٌهتذ  الذرأ  حاسذر..  صلوات 

 .  القرٌبة ال اوٌة فً المتكورة  وجت 
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 ظلمذذة فذذً..  صذذلواتً فذذً ٌحضذذر!!  منذذا قرٌبذذا بحنظلذذة أشذذعر- 

 .لٌلً

 ثذ .  واضحة غٌر بهمهمات النعا  كثبا  بٌ  م  علٌ  ترد..  ٌصمت 

 :      ٌواص 

    معنا بوجود  تشعرٌ  أال- 

 .. ! ها - 

 باحثذذة  .. جٌذذ  إلذذى جٌذذ  مذذ .. األ   منذذ  تسذذافر بروحذذً أشذذعر- 

 النذذور مذذ  خلذذٌ  أنهذذا لذذو كمذذا.. الشذذقاء مذذ  هاربذذة  .. أبدٌذذة راحذذة   عذذ 

 تلذذ  إ .. العذذ اب  خذذر وفذذً..  أحذذده  فذذً السذذعادة تبعذذ .. والظلمذذة

 األخذر  األروا  تنقسذ  كمذا ٌومذا تنقس  ل  جسدي فً حلَّت التً الرو 

..  الٌذو  حتذى األبنذاء إلى األو  السل  من  توحدها على حافظت وقد.. 

 شذقاء  .بعذد ما ا تعل  وال..  ٌقٌ  ع  باحثة   عدة عصور فً عاشت لقد

 فٌهذذذا ُرتلذذذت عتٌقذذذة أ منذذذة.. الخذذذبلص عذذذ  للبحذذذ   رٌقذذذ  فذذذً.. دائذذذ 

 :تسمعٌ   ه .. الم امٌر

 - ... 

 العذذ اب واسذذتٌعاب..  بالصذذلوات الصذذعاب تواجذذ  التذذً الذذرو - 

 .. بالتراتٌ 

     أتسمعٌننً..  العد  م  السعادة تخلق 

 .  أنا  اتركنً فق ..    - 
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 ٌبذدُإا هللا: "  تذبل.. بلحاف  ودثرها نه ..  نفس  ٌحد  بؤن  جد  أدر 

 سذذؤخرب:"الذذرب قالذذ  مذذا وهذذ ا".."  ُترجُعذذو  إلٌذذ ِ  ُثذذ َّ  ٌعٌذذد ُ ثذذ  الخلذذق

 السذذموات وتظلذ  نواحذا   األر  فتنذذو ".. أفنٌهذا ال لكنذً, كلهذا األر 

 " عن  أرج  وال وع مت , أند  وال تكلمت أنا. فوق م 

                    *          *        * 

 حملذذوا.. الذذوادي إلذذى بذذالهبو  خذذوفه  علذذى القرٌذذة سذذكا  بعذذ  تغلذذب

 كمذ  م رعتذ  موق  بتخمٌ  بدأ البع .. م ارعه  ٌجدوا ل .. معاوله 

 تلبذ  لذ .. أرضذ  األر  أ  بحجذة اعتذر  البع .. الظبل  فً ٌقف 

.. المذاء جرفهذا التذً المذ ارع مواقذ  تحدٌذد حذو  الخبلفات انتشرت أ 

 الذذبع  وصذذعد..  مذذ عورة تفذذر العصذذافٌر..  نذذاري  لذذق صذذوت دو 

 فذذً كذذا  ومذذ .. الذذوادي فذذً كذذا  مذذ  وقذذ ..الصذذخري اللسذذا  نحذذو

 مذذ  تذذؤتً أصذذوات.. األمذذر ٌسذذت ل  جذذد  خذذرج..  الم لَّذذة المرتفعذذات

 :    واضحة السفو 

 !!الوادي فً و وجها امرأة قُتلت لقد -    

  سذذقو  بعذذد فٌمذذا اتضذذح..  وضذذوحا   أشذذد كانذذت..  أخذذر   لقذذات دوت

 . ثال  قتٌ 

 رددت..  الرجذذذا  اختبذذذؤ.. الرعٌذذذة قلذذذوب علذذذى مخالبذذذ  الخذذذو  أحكذذذ 

  مسذذذام  إلذذى األخبذذذار وصذذلت..  عرف ذذذة حصذذ  قرٌذذذة أخبذذار الجبذذا 

 قرٌتنذا,  وجهذاء إلٌصذا .. عسذاكر  أرسذ  ما وسرٌعا.. بصنعاء شٌخنا

ذاه  واعذدا  ..  الذوادي إلذى النذ و  عذد  إلذى ٌذدعوه  رسذالة وجذ  كما ٌَّ  إ

.. مذ ارع كذ  حٌذا ة حذدود لتعٌذٌ  وسذٌلة عذ  والبح ..إلٌه  بالوصو 

 إلى مكوكٌة رحبلت فً المتح لقٌ  بع  نش .. الرعٌة جمٌ  استجاب

 . ٌدور ما تفاصٌ  ٌنقلو  صنعاء



41 
 

 دار إلذى المعذاونٌ  مذ  مجموعذة برفقذة شذٌخنا أنجذا  أحذد وص  أخٌرا  

 إلذى السذكا  مجذامٌ  تتبعذ .. ومرافقٌذ  وصذول  عقذب ن  .. قرٌتنا فقٌ 

 تحتذذ  األحجذذار أكذذوا .. مٌتذذة جذذ وع.. غذذائرة أخادٌذذد.. الخذذراب الذذوادي

 الرعٌذذذة أصذذذوات ارتفعذذذت..  مشذذذوهة مسذذذ حات.. واسذذذعة مسذذذاحات

 . البت سرعة تستغٌث 

 كذذذ  موقذذذ  لتحدٌذذذد والمقترحذذذات اآلراء بتعذذذدد تعقٌذذذدا   المشذذذكلة ا دادت

 مذ  لدٌذ  مذا مذ ارع كذ  ٌبذر  بؤ :  ٌقضً مقترحا   الفقٌ  قد .. م رعة

 بموجذذب م رعذذة كذذ  حذذدود تحدٌذذد ٌذذت  وبعذذدها..  ملكٌتذذ  تثبذذت وثذذائق

 .الرأي الجمٌ  استحس ..  وثائقها

 ٌعلذذ  والصذذاحً الغائذذب ٌعلذذ  الحاضذذر: " المسذذجد صذذوت مكبذذر دو 

 ٌثبذت مذا تسذلٌ  سذرعة الذوادي فذً أرضذا   ٌمل  م  جمٌ  على أ  النائ 

 كذ  حذدود وتحدٌذد الفصذ  ٌذت  حتذى.. شذٌخنا ابذ  إلذى وثائق م  ملكٌت 

 ..." الوثائق علٌ  تنص ما بموجب م رعة

 تسذجٌ  اسذتمر..  ملكٌذاته  ٌثبت ما حاملٌ .. الجمٌ  تقا ر ما وسرٌعا 

 كذا .. وثائقه  تسلٌ  رفضه  معلنٌ  قلٌ  عدد تبقى.. أٌا  ثبلثة البصائر

 مذذذ  للتشذذذاور صذذذنعاء إلذذذى شذذذٌخنا ابذذذ  عذذذاد..  الرافضذذذٌ  بذذذٌ  جذذذد 

 مذذ  واقتٌذذاد.. تخلذذ  مذذ  إلنذذ ار.. القرٌذذة إلذذى بذذالعودة أمذذر  الذذ ي..أبٌذذ 

 الحصذذ  قرٌذذة إلذذى عائذذدا  .. أعوانذذ  االبذذ  جمذذ ..إلٌذذ  موقفذذ  علذذى صذذم 

 إعذذبل  اسذذتمر.. ملكٌتذذ  ٌثبذذت مذذا ٌسذذل  لذذ  مذذ  إنذذ ار تذذ .. الثانٌذذة للمذذرة

 . أٌا  ثبلثة لمدة الخم  الصلوات عقب ٌتردد اإلن ار

ً  ..تبقى م  سل  ق  بذٌ  الوشذاٌة انتشرت..موقف  على صم  ال ي جد  وب 

ٌِّ    للنمٌمة أضحى.. الدسائ  وحب   السكا  ..   شذٌخنا ابذ  مجل  فً ح
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 غٌذر علذى لبلستٌبلء ٌخ   فرد ك  أمسى.... األلس  تردد  ما تفاصٌ 

 . ٌمل  ما

 جمذذذ  لقذذاء فذذذً الشذذٌ  ابذذذ  هذذدد.. جذذذدو  دو .. جذذد  الفقٌذذذ  فذذاو 

 :قائبل.. رعٌت 

 برفضذ  الفتنة ٌشع  أ  ٌرٌد ال ي الع وي لكن .. للجمٌ  شكرا- 

 وأمرنذذً.. خٌذذرا برعٌتذذ  أبذذً أوصذذانً لقذذد.. ملكٌتذذ  ٌثبذذت  مذذا تسذذلٌ 

 أقذذ  الٌذو  وأنذا.. بٌذنه  فٌمذا فتنذة أي حذدو  ومنذ .. مشذاكله  بمعالجذة

 ٌسذل  أ  بعذد إال الذوادي إلذى بذالن و  نبدأ أ  ٌمك  ال إ .. محتارا بٌنك 

 . ملكٌته  ٌثبت ما الجمٌ 

 الفقٌذذ  نهذذ .. لهذذ  قالذذ  مذذا علذذى الذذرد منتظذذرا..  الشذذٌ  ابذذ  صذذمت

 :متحدثا

 ٌذت  أ  وأقتذر .. الع ذوي مذ   حذا   موق  لنا ٌكو  أ  ٌجب- 

 . ٌشاء ما ٌقرر وهو الكبٌر شٌخنا لمقابلة صنعاء إلى معنا اص حاب 

 حذٌ .. مفاوضات تحد  ل  الشٌ  مجل  وفً.. صنعاء إلى جد  اقتٌد 

 :الشٌ  له  قا 

 بجمذ  إالَّ  للذوادي ال راعٌذة المسذاحات تو ٌ  إعادة نست ٌ  ل - 

 وسذذؤعل .. رعٌتذذً لجمٌذذ  عذذدوا سذذنعتبر  ٌذذرف  ومذذ .. الوثذذائق كافذذة

 .!  الوادي فً أحقٌت  عد 

 وراء عمذذا ٌبحثذذو .. جذذد  وجذذ  إلذذى ٌنظذذرو  الجمٌذذ ..الصذذمت سذذاد

 :  جد  ن ق أ  إلى.. الشٌ  حدٌ 
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 حذذدود أعذذر  لكننذذً.. المذذ ارع مواقذذ  تحدٌذذد ضذذد لسذذت أنذذا- 

 . م رعتً

 .مقا عا الشٌ  رد 

 مذذا تسذذل  لذذ  وإ ..م رعتذذ  لمكذذا  ظذذاهرة حذذدود هنذذا  ٌعذذد لذذ - 

 مذذ  بالرحٌذذ  وعلٌذذ ..الٌذذو  بعذذد أر  لذذ  ٌكذذو  لذذ .. ملكٌتذذ  ٌثبذذت

 !القرٌة

 تبذذاد .. أجنحتذذ  الصذذمت فذذرد.. ٌنتظذذر..غاضذذبا جملتذذ  الشذذٌ  أكمذذ  

 فذً صارخا بؤصبع  الفقٌ  أشار.. همسا والكلمات النظرات الحاضرو 

 :جد  وج 

 مذذ  فٌنذذا ولذذٌ ..  منذذ  براءتنذذا نعلذذ  نحذذ .. الجمٌذذ  تتحذذد  أنذذت إ ا   -

 .ٌإٌد 

 . الفقٌ  قال  لما موافقٌ  الجمٌ  هل  

 :الشٌ  ل  قا  حٌ ..الحص  إلى جد  عاد

 فذذً برجذذ  ٌلٌذذق ال..  األمذذر فذذً تفكذذر أ  أرجذذو..معهذذ  سذذتعود- 

 :  للجمٌ  حدٌث  وج  ث ..الجماعة ع  ٌش  أ  سن 

 .رضاي تكسبو  هك ا..  رعٌتً فً هللا بار - 

 .لدٌ  كانوا م  شٌخنا صر  الكلمات به   

 فذً أخذ ت.. ال راعٌذة المعذدات مذ  مجموعذة الذوادي وصذلت أٌذا  بعذد

 تصذذاعد.. عمذذ  فذذرق إلذذى تذذو ٌعه  تذذ ..الفبلحذذو  احتفذذ .. إصذذبلح 

 لذذذذٌبل   العمذذذذ  اسذذذذتمر.. األهذذذذا ٌ .. المعذذذذدات قعقعذذذذة تعالذذذذت..الغبذذذذار
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.. صذخور مذ  تذراك  مذا إ الذة.. السذٌ  مجذر  إصبل  استكم ..ونهارا  

 مترامٌذذذة صذذذفحة أٌذذا  خذذذبل  الذذذوادي أضذذحى.. بذذذال ٌ  األخادٌذذذد دفذذ 

 . األ را 

.. الملكٌذذات حذذدود عبلمذذات لوضذذ  الشذذٌ  خذذروج الم ارعذذو  انتظذذر 

ت  الخذروج على شٌخنا ٌستح  بم  بعثوا.. ٌنتظر والجمٌ  أٌا  عدة مرَّ

 دٌوانذذذذذ  إلذذذذذى الحصذذذذذ  وجهذذذذذاء شذذذذذٌخنا اسذذذذذتدعى.. األر  لتو ٌذذذذذ 

 .فاتحه ..بصنعاء

 علذى كبٌذرة مبذالغ أنفقذت قذد إننً..الجمٌ  ٌعر  أ  ٌجب الٌو - 

.. عبذرك  ٌحضر ل  م  وأبلغ ألبلغك  الٌو   لبتك  وقد.. الوادي إصبل 

 سذابق إلذى الوادي إعادة فً صرفت  ما ٌسل  أ  علٌ  أرضا   ٌرٌد م  أ 

 الذوادي كلفنذً لقذد!! الٌذو  بعد الوادي فً حق أي ألحد ٌكو  ل ! عهد 

 .المبلٌٌ  عشرات

 بصذوت أحذده  تحذد .. عرف ذة حصذ  وجهذاء وال هو  الصمت ساد 

 .وخجو  خافت

 الراعذً أٌهذا تقول  ما.. للدولة تابعة المعدات تل  أ  علمنا لكننا- 

 !تدعٌ  ما رعٌت  م  أي ٌمل  وال.. أحد حسبا  فً ٌك  ل  الكرٌ 

 منً  تنتظرو  ما ا- 

 !علٌنا ورضا  كرم  ننتظر- 

 ٌرٌذذد مذذ  وعلذذى.. معكذذ  قاسذذٌا   أكذذو  لذذ .. جمذذٌعك  اسذذمعونً- 

  لذب ٌحذرر أو.. غرمتذ  مذا ٌذدف  أ  إما! األمرٌ  أحد ٌختار أ  أرضا  

 !أرضً م  ٌرٌد ما استئجار
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 أُجراء  إلى تحولنا فكٌ  أرضنا األر - 

 لذ  فؤ انً..  خر رأي لدٌ  وم .. أمبلكً م  الوادي أصبح لقد- 

 !صاغٌة

 بعصذٌه  العسذكر تداف ..انتهت المقابلة بؤ  بكف  ٌشٌر وهو شٌخنا أبتس 

.. والمهانذة بالضذٌاع شذعور ٌغشذاه  الجمٌذ  أخرجذوا.. بنذادقه  وأعقاب

 كذ  ٌحذاو ..مسذامعه  علذى تذدوي شذٌخنا كلمذات صذد  مذ  إال صمت

 . الموق  ٌستوعب أ  منه 

                    *         *       * 

  الغالً ابنً

..   لجذد  األو  السذج  حكاٌذة لذ  ألكمذ  911ٔ شذتاء إلذى ب  سؤعود

.. شذٌخنا  رٌبذة مذ  تبعذة فذرار فبعذد.. بعذد ُخلقذت قذد أنت تك  ل  حٌنها

 : مرتعدا   له  قائبل  .. حد  مما موقفه  تحدٌد منه   لب

 ومذر .. سذمعتك  شذو  لقذد.. تبعذة المذارق عذ  را    مذنك  م - 

   ل  الع ر ٌتلم  منك  فم .. كرامتك 

 :قائبل.. الواقفٌ  إلى مشٌرا صوت  الفقٌ  رف 

 نعاهذد  إننا..شٌخنا ٌا السفٌ   ل  ع  ٌرضى م  بٌننا ٌوجد ال- 

 . مٌتا   أو حٌا   قدمٌ  بٌ  إلى ب  نؤتً بؤ 

 .مع  ٌتعا   م  على أرضى ل - 

 :تهك  فً قائبل   إلٌ  الشٌ  أشار.. ح ٌنا   ٌستم  الحضور بٌ  جد  كا 
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 تقو   ما ا وأنت- 

.. تنتظذذذر أسذذذماعه .. الجمٌذذ  مواجهذذذة فذذً جذذذد  الشذذٌ  جعذذذ  بجملتذذ 

 .بإشفاق ٌنتظر صمت.. تترقب إلٌ  وأعٌنه 

 الجمٌذ  ٌتابعذ .. حٌذرة فذً مبتعذدا   ٌسذٌر.. صذامتا   بٌنه  م  جد  خرج 

 :الشٌ  فٌه  صرخ.. دهشة فً

 !إلً أعٌدو  هٌا شللت   ه ..  لك  متحدٌا ٌنصر  أترون - 

 :هاد  بصوت قائبل.. إلٌه  جد  التفت

 شذذًء أترٌذذدو ..أشذذ  ولذذ .. مذذنك  أنذذا.. تعٌذذدونً أل  داعذذً ال- 

  .!منً  خر

 حٌلذة عذ  ٌبحذ  ظ  لكن .. األولى شٌخنا مصٌدة م  جد  تخلص به ا

 عاهذد.. علٌذ  الشذٌ  حقذد ضذاع  وقذد سار.. جد  عنه  ابتعد.. أخر 

 والقبائذ  القر  سكا  بٌ  المهانة لكرامته   باالقتصاص  شٌخنا الجمٌ 

 . منتفخة جثة ولو تبعة سٌعٌدو  وأنه .. المجاورة

ًَّ  اعتمد تبعة  بكذ  الوصذ  همذ ة كنذتُ .. الحصذ  بؤخبذار ت وٌد  فً عل

 ٌومهذا..الج  مغارة فً بٌننا لقاء أو  أت كر  لت ما..قرٌتنا فً ٌدور ما

 سذذلكت.. حذذ ر فذذً الجنوبٌذذة الجبذذا  ومرتفعذذات سذذفو  بغنماتنذذا صذذعدت

 .خ رة مسال 

.. شذذًء كذذ  سذذن  وعشذرٌ  ثبلثذذة مذذ  أكثذذر بعذد أتذذ كر   لذذت مذذا الٌذو  

ذر  ..  اآل  تحذد  وكؤنهذا الصذغٌرة التفاصٌ  أعٌش  ألفذت لذ  بذؤنً اعت 

  فلذذة مجذذرد أنذذً علذذى إلذذً ٌنظذذر كذذا  إنذذ  قذذا ..  قبذذ   ي مذذ  انتباهذذ 
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 أسذذاعد ٌرانذذً أو..الشذذفقة ٌثٌذذر منظذذر فذذً غنماتنذذا مذذ  ٌرانذذً.. سذذا جة

 .  ٌارته  فً أو.. أمً

 رد كبلمذً ٌكذ  لذ ..  قبذ   ي مذ  بذ  أشذعر لذ  أنً أخبرت  بدوري أنا 

 فذذً حذذ ت قذذد" الشذذفقة ٌثٌذذر منظذذر: " عبذذارة كانذذت وإ .. لكلماتذذ  فعذذ 

 لذ  لكننذً.. أحبلمذً فتذى فٌ  أر  لقاء أو  من .. ن قها حٌ  قلٌبل   نفسً

 كذ  حدٌ  أضحى شٌخنا  رٌبة م  هروب  فبعد.. مشاعري ع  أفصح

 كونذ  لذً بارك  بعضه  إ  ب .. النساء وبال ات..عرف ة حص  سكا 

 .خالً اب 

 فذً صذعودي ٌراقذب كذا  بؤنذ  أعذر  ال.. إلٌذ  وصذلت اللقاء  ل  فً 

ق..  العذذالً مكانذذ  مذذ  تحركذذاتً كذذ  ٌرصذذد.. حذذ ر  مذذا لمعرفذذة ٌتشذذوَّ

 ٌسذم  ال..  اتجا  ك  فً ٌتحركو  كالنم  ٌراه ..  النا  ٌراقب..ٌدور

 فذً قضاهما ٌومٌ .. الكبلب ونبا  تصل  الحمٌر نهٌق فق ..  أصواته 

 ٌفلحذو .. الذوادي إلذى ٌنحذدرو  النذا  ٌذر  كا ..  وبرد وجوع تشرد

 .النهار نهاٌة فً لٌعودوا.. 

 ٌسذذكننً كذذا .. الجذذ  مغذذارة شذذفة علذذى رأٌتذذ  حذذٌ  توصذذ  ال فرحتذً 

 نفسذً حدثت..   ترعى غنماتً تركت.. باتجاه  صعدت..  مبهما   خوفا  

ذا أحذد   ٌكذو  قد.. " أرا  وأنا  ٌرتجذ  قلبذً كذا .."  ٌراقبنذً.. ٌتبعنذً مَّ

ًَّ  ٌذؤتً أ  كلبذً أدعذو صذوتً ارتفذ  البذدء فً.. نحوي ٌهب  وهو ..  إلذ

 الكلذب لٌلهذو..  اتفذق كٌفمذا أدند ..  الهواء فً صغٌرة بحصوات ق فت

 الشذعور خ .. بٌدٌ  ٌلو  وهو نحوي  تقد .. مبتسما   بكف  لو .. حولً

ة هذً هذ  .. اض رابً تبخر..  بالخو   فٌهذا عرفذت التذً األولذى المذرَّ

    األنوثذذة ولذذدت اآل  لمذذا ا أعذذر  ال.. كذذ كر تبعذذة أقابذذ  أنثذذى أننذذً

 : بالنداء بدأ فمً وجدت..كلماتً أرتب أخ ت
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 . ! تبعة..تبعة- 

حت  :  عر دو   صارخا   إلً أشار..  إرادت  لقوة ٌا.  بارتبا  ل  لوَّ

 !! سمبرٌة- 

ذذدَّ ..  حذذولً ٌلعذذب وكلبذذً نحذذوي تقذذد    إلذذى نظذذرت..  لٌصذذافحنً ٌذذد  م 

 الصذبً  لذ  لذٌ  هذو.. قب   ي م  أعرفها ل  سعادة اجتاحتنً.. عٌنٌ 

.. فقذ  أحكذً أ  علذً كذا  لذو كمذا.. لذ  أحكذً بدأت.. للتو خشٌت  ال ي

.. أعٌذنه  فقذؤ مذ  إلذى ٌنظذرو  كمذا إلٌذ  ٌنظذرو  النذا  أ  منً عر 

 أ لهذذ  قذذد شذذٌخنا عقذذاب مذذ  وبفذذرار .. الجمٌذذ  خصذذ  ٌعتبرونذذ  وأنهذذ 

 . من  لبلنتقا  عن  ٌبحثو  وأنه ..  المجاورة القر  سكا  أما  وأهانه 

 أكملذذت حذذٌ .. رأٌذذً عذذ  ٌسذذؤلنً لذذ ..  الحصذذ  سذذكا   راء أفنذذد كنذذت

 : قا  ث .. ضٌق فً صمت.. معلوماتً سرد

 !  وأم - 

 :ارتبا  فً أمً أجبت  لما ا.. تتس  الدهشة دوائر

 . أخٌها على إشفاقها تعل .. مارقا   تعتبر .. أمً- 

 .  أبً و وجة- 

 . كثٌرا   ل  تدعو.. إلٌ   تً بؤ  منً  لبت م  هً - 

 !!وأبً- 

 مذ  نوعذا   منذ  تبرئت  إعبل  علٌ  فر  لقد.. قلٌبل إال ٌتكل  ال- 

 !الش 
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 . علً شٌري إ  - 

 !!أنا- 

 .بالضع  أشعر..مشوش أنا.. نع - 

 ! ب  الشر ٌنوو  إنه  - 

  هنا  أظ  متى إلى- 

    تنا  أٌ ..أعر  ال- 

 . المغارة ه   فً- 

 . والبرد- 

 . علٌ  مقدور- 

   بال عا  ل  أٌ  م - 

..  الشذجٌرات بع  ثمار جربت..  والجنادب العصافٌر أالحق- 

قت بذذت.. عذذدة أغصذذانا   تذذ وَّ  مذذ  أجذذد  مذذا أجمذذ ..لذذٌبل   الذذوادي نذذ و  جرَّ

 .الخضر بع 

 .  عامً شاركنً الٌو   ل  فً

 فذذً ودعتذ  لكننذً.. ممكذ  وقذت أكثذذر معذ  أبقذى أ  علذى حرٌصذا   كذا 

 حذذ رة كنذت..  سذحٌقة منحذدرات..  غربذا اتجهذت..  العٌذو  مذ  خذو 

..  الغربٌذة الشذعاب فذً اختفٌذت حتذى ٌرقبنذً.. كذا  ألي لقائنا  كر م 

 مبلمحذذذ  تحاصذذذرنً.. الجبذذذا  تلذذذ  قمذذذ  علذذذى حالتذذذ  فذذذً أفكذذذر كنذذذت

 صذذوت ..عٌنذذً إلذذى نظراتذذ ..الناحذذ  المذذدور وجهذذ ..كلماتذذ .. الح ٌنذذة



49 
 

 قلبذً ٌكذاد.. وحٌذدا   الصذبً  لذ  أتخٌذ .. بصعوبة لٌلتها نمت.. ٌودعنً

 .  علٌ  الخو  م  ٌنخل 

.. المواقذد دخذا  رائحذة.. الشذم  شذروق قبذ  صذحوت التذالً الٌذو  فً

 لذذ ..  شذذٌئا   أر  ال..بٌتنذذا سذذ ح مذذ  الجنوبٌذذة الجبذذا  أراقذذب خرجذذت

 :جد   وجة أخبرت هب ت..ٌحمل  ما قلبً ٌحتم 

  عا   ت وٌدة أو رسالة م  ه .. الٌو   ٌارت  سؤكرر- 

 :لً قالت 

 ال ٌذارة بذٌ  تباعذدي أ  وٌجذب.. بالحذ ر علٌذ  لكذ ..  بؤ  ال- 

 .  واألخر 

..  الغربٌذذة األمذ  شذذعاب أختذر لذ .. بذذ  مشذغولة وأنذذا بؤغنذامً خرجذت

.. شذذذًء كذذذ  علذذذى النذذذد  ق ذذذرات..  الشذذذرقٌة السذذذفو  نحذذذو اتجهذذذت

 علذذى رٌشذذ  ٌذذنف  عصذذفور.. ال هذذور.. األعشذذاب أوراق..  الصذذخور

د..  قرٌبذذذة صذذذخرة  نفسذذذً حذذذدثتُ ..  ٌ ٌذذذر ثذذذ  فراشذذذة ٌلذذذتق ..  ٌغذذذرِّ

 تصذعد الشذم  كانت..إلٌ  للوصو  بمناورة سؤقو .. خ  ت.. ب ٌارت 

.. ٌراقبنذً أنذ  م  ٌقٌ  على كنت..بعٌدا بؤغنامً أسٌر وأنا السماء وج 

 شذذعبا   بؤغنذامً دخلذت..  الذذتبل  نحذو قلذٌبل   انحرفذذت.. الحذ   مذ  شذًء

 شذرقا   انحرفذت ثذ .. الجذ  مغذارة جبذ  سذفو  صعدت.. األشجار كثٌ 

..  ترعذى أغنذامً كانذت فٌمذا نحذوي هذب .. عالٌذا   رأٌتذ .. موقع  باتجا 

 الحمذذار بردعذذة تحذذت مذذ  أخرجذذت حذذٌ  فاجؤتذذ ..  إلٌذذ  ٌسذذابقنً الكلذذب

 عذدة..  وسذكٌنا   خبذ  وكذٌ ..  لحافذا  ..  رصذاص شذرٌ ..  جد  بندقٌة

 كذا  مذا هذ ا لذً قذا ..  علٌهذا ٌعتمذد صذبٌة  بذؤنً شعر..  كبرٌت علب

 كلماتذذذ .. المتكذذذررة ابتسذذذامت  رغذذذ  حذذذ ٌنتٌ  عٌنذذذا  كانذذذت.. ٌنقصذذذنً

 : ل  قلت..عٌنً إلى ٌنظر ال..  مرتبكة
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 .وأبو .. أبٌ  و وجة أنا إالَّ  بمكان  ٌعل  أحد ال- 

 ! .. وأم - 

 .لها أحكً حتى ضعٌفة أننً تعتقد ال أرجو .. أمً- 

 ! تحدثٌ  م  وإال.. أم  لكنها- 

 .منها أسراري أخفً كٌ  أعر  أنا- 

    ست ورٌننً متى- 

 . أدر  هً.. أبٌ   وجة- 

   كٌ - 

 . توجهنً م  هً الٌو  بعد- 

 .عودت  سؤنتظر- 

 . حٌات  على خ ر هنا بقاإ - 

 العم   هو وما- 

 سٌصذذلو  غذذدا   األبذذد إلذذى التخفذذً تسذذت ٌ  أنذذ  تعتقذذد هذذ  - 

 رصاصه   ٌحاصر  حتى تنتظره  ه ..إلٌ 

 !جب  إلى جب  م  سؤتنق - 

 !حتما   إلٌ  سٌصلو ..هنا  أو هنا تنقلت مهما- 

 !والرصاص البندقٌة أعٌدي إ ا  - 
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 ل   - 

 !لها أحتاج ال.. هنا م  سؤرح - 

 سترح   أٌ - 

 !!أسلكها   رٌقا   أعر  ال لكنً..  بعٌدا   هنا م  سؤرح  - 
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ٗ                                     

 شٌخنا                          

 ..الغائب ولدي"ٗ"

 

 مذ  األر  ل لذب صذنعاء إلذى العذودة قرٌتنذا سذكا  مذ  أحذد ٌجذرإ ل 

 بٌتذ  أمذا  راب ذوا الوادي فً أرضا   ٌملكو  ال مم  عدد أ  إال.. شٌخنا

 :لمقابلته  خرج حتى..أٌا  لعدة

 إلحاحك   م  ترٌدو   ا ما- 

 فذذذً وعٌنذذذا .. خافذذذت صذذذوت فذذً قذذذا .. باسذذذمه  ٌذذذتكل  أحذذذده  انبذذر 

 :مصوبتا  األر 

 فذً أرضذا   نمل  ال فنح .. إحسان  نستجدي.. كرم  نستع  - 

 مذ  نعذٌش أرضذا   بإع ائنذا الكرٌمذة نفسذ  تجذود أ  ونرجو.. الدنٌا ه  

 .منها أسرنا

 راغذب كذ  وعلذى.. ترٌذدو  مذا سؤع ٌك ..  خائبٌ  تعودوا ل - 

 نصذ  لذً ٌسل  أ  على..  ٌحددها التً بالمساحة استئجار ص  تحرٌر

 نظٌذر اآلخذر النصذ  وألوالد  ول .. موس  ك  فً األر  تنت  ما غلة

 . !باألر  وعناٌت  عمل 

 مذذ  أخذذر  أر  السذذتئجار  خذذر عذذدد تسذذابق..  القرٌذذة سذذكا  علذذ  

 مذ   خذر عدد تقا ر.. قرٌتنا فقٌ  لد  األر  عقود تحرٌر ت .. شٌخنا

 بذ  ٌشذعرو  عمذا بٌذؤ  حذدثو .. جذد  الستشذارة الذبع  لجؤ.. السكا 
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 اسذذتحو وا قذد أرضذا   ٌملكذو  ال ممذ  كبٌذذرا   عذددا   وأ ..وقهذر غذب  مذ 

 :ٌبتس  وهو له  قا ..أرضه  على

 ع شذا   شارب  ٌروي البحر ماء إ .! لك  أقو  أ  تتوقعو  ما ا- 

 . الوه  لمبلحقة دعوة الصحار  وسراب.. 

.. أرضذنا اسذترداد فذً المضذً على نعاهد  كً إلٌ  أتٌنا لكننا- 

 .  المواعظ  لسماع نحضر ول 

 الذبع  وٌقو ..  م ارعنا لنسترد البنادق نحم : أحدك  سٌقو - 

 ٌفكذذر و خذذر.. الشذذٌ  مذذ  األر  اسذذتؤجروا مذذ  كذذ  منذذا   نحذذرق بذذ 

 نفلذذح وهٌذذا المعذذاو  احملذذوا لكذذ  أقذذو  وأنذذا..  نفسذذ  الشذذٌ  مذذ  باالنتقذذا 

 اآلخذر تع ذوا ال..  تذراحمت  إ ا إالَّ  بك  رحٌما   أحد ٌكو  ول ..  الوادي

 . تحابوا.. اصبروا.. تملكو  ما سلبك   رٌعة

 . الشٌ  وعساكر.. المرت قة ٌتركنا ل - 

 عرضذذ  أو حقذذ  دو  سذذق  مذذ ..  ٌشذذاءو  مذذا ٌفعلذذو  دعذذوه - 

 . شهٌد فهو

    الوادي إلى معنا ستؤتً ه - 

 .أرضً إصبل  على وأعم  المنحدر سؤهب   نع - 

 ٌجذذر  الكذذ .. بنورهذذا شذذًء كذذ  صذذبغت..  عرشذذها الشذذم  اعتلذذت

 اعتذر .. لسذاعات العمذ  اسذتمر..  بهمذة ٌعمذ  الك ..بمعول  األر 

  لقذذذات دوت ثذذذ .. متفرقذذذة اشذذذتباكات بذذذدأت..األر  أجذذذراء بعذذذ 

 ارتفعذذت..  قامذذاته  الجمٌذذ  رفذذ .. الجبذذا  صذذداها رددت..  رصذذاص

 تحولذذت أ  لبثذذت مذذا.. الذذوادي أعلذذى مذذ  صذذرخات..  تتسذذاء  أصذذوات
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 نحذذذو األمذذر ٌسذذت ل   الذذبع  هذذرو .. متواصذذ  ونحٌذذب عوٌذذ  إلذذى

 .الرصاص مصدر

 . أحده  قُت  لقد- 

 . الد  مسر  م  العائدٌ  أحد قالها 

    القات  م - 

 . الفاع  ٌكو  عم  أحد ٌج   ل - 

 .  الح ر نل   أ  علٌنا- 

 .  حٌ  بعد ولو الحقٌقة ستنجلً- 

 .  الوادي فً م  انسحب..متتالٌة  لقات تلتها ث ..  أخر   لقات دوت

 إلذذى جٌذذب سذذٌارة علذذى الملثمذذٌ  مذذ  عذذدد وصذذ  الشذذم  مغٌذذب قبٌذذ  

  لحقذ  أرسذله  شذٌخنا رجذا  مذ  إنهذ  قٌذ .. عرف ذة حص  قرٌة ساحة

 فذذذً السذذذكا  اختبذذذؤ..الحكومذذذة  ذذذر  مذذذ  إنهذذذ  وقٌذذذ .. رعٌتذذذ  دمذذذاء

 كسذذروا.. أحذذدا   ٌسذذتؤ نوا لذذ .. جذذد  بٌذذت إلذذى الجنذذود اتجذذ ..منذذا له 

 حذو  فذً وضذعو .. إب   تحت األحمر مصحف  حمبل اقتادو .. الباب

.. مذذنعه   وجتذذ  حاولذذت..  صذذنعاء إلذذى بذذ  متجهذذٌ  ومضذذوا عذذربته 

 لذذ .. منذذا له  نوافذذ  خلذذ  احتمذذوا القرٌذذة سذذكا .. النسذذاء نحٌذذب تعذذالى

 .الخروج على أحد ٌجرإ

 األر  أجذذراء.. الذوادي نذ و  عذ  الٌذذو   لذ  بعذد الم ارعذو  امتنذ  

 .الوادي مساحات على سٌ روا م  ه 
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 أ  قبذذ  البحذذ  مذذ  أسذذابٌ  عذذدة مذذرت..  رٌقذذا   جذذد  لمكذذا  نعذذر  لذذ 

 تحذذت فسذذٌح قبذذو إلذذى مسذذاء  ات شذذٌخنا رافذذق أنذذ  األجذذراء أحذذد ٌهمذذ 

 مذ   بقذة تعلو ..  مهلهلة بمبلب  هنا  جد  شاهد وقد.. بصنعاء دار 

 عٌنذا .. كتلة  لحٌت  شعر..  باألتربة مشب  األبٌ  رأس  شعر.. السخا 

 أتذً أٌذ  مذ  ٌعذر  ال سذجٌنا  ب  ألحق وقد..  ٌر  ال ما إلى تسافرا 

  ٌتذذدفق..متواصذذ  صذذوت..  الجذذدرا ..  الفذذرا  ٌحذذد  أحذذده   .بهمذذا

..  ملفذذت بشذذك  واسذذعة.. واحذذدة فبعذذٌ  اآلخذذر أمذذا.. وعذذً دو  حدٌثذذ 

 ال..  الوقذذت  ذذوا  خ واتذذ  ٌكذذرر..  منفذذ  عذذ  ٌبحذذ  كضذذب  ٌسذذٌر

 .                            الحتجا هما سببا   ٌعر 

 : مبتسما   قا ..السجٌنٌ  إلى مشٌرا  ..  جد  ٌحاد  شٌخنا سم  وأن 

 تصرفاتهما  م  تن ع  أال - 

 -! 

 :ساخرا أرد  ث 

ًَّ  ترد ال ل -   عل

 -!! 

 !ه ا هوسه   شاركته  وقد ٌوما  سؤرا - 

 -!! 

 غٌذر بصذوت ٌغمغذ  األحمذر مصذحف  صذفحات بذٌ  منهمكذا   جد  كا  

 .ج عا الشٌ  ترك .. وجه  ٌرف  ل .. واضح

 .. الغالً ولدي
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 ٌسذكن  ال بٌذت فذً أمسذٌت..الحٌذاة  ع  فقدت..الحكاٌة تل  سمعت حٌ 

 نفسذها علذى ان ذوت أمذً..المدٌنذة ه   فً ما مكا  فً جد ..  األل  إال

 ولهذذ ا.. وداعذذ  بعذذد غادرنذذا منذذ  ٌتصذذ  لذذ  تبعذذة.. جذذد   لحالذذة ح نذذا  

 فذً أشذٌ .. شذٌخنا اسذتع ا  أحذاو .. بالعج  المم وجة بالوحدة أشعر

 إلذذى وحٌذذدة  هبذذت.. الدولذذة سذذج  إلذذى أرسذذل  شذذٌخنا أ  األخٌذذرة األٌذذا 

 كذذررت..أحذذد ٌجبنذذً لذذ .. الكبٌذذر السذذج  موقذذ  حٌذذ  المدٌنذذة أ ذذرا 

 تذر : نفسذً أسذؤ  ودومذا  .. أشذٌ  كمذا هنا  لٌ  أن  اكتشفت..المحاولة

   العراق إلى تغادرنا ل  لو

 ..  وحٌدي 

 أنذذا.. ٌذذت  لذذ  بمهاتفتنذذا وعذذد  حتذذى.. معذذٌ  دو  وحٌذذدة.. بذذالقهر أشذذعر

 ٌصذذلنً وعنذذدما.. صذذوت  أنتظذذر سذذؤظ ..  حاولذذت أنذذ  مذذ  ٌقذذٌ  علذى

 عذ  أحذدث  لذ ..  لذ  بعذد تتصذ  أ  ٌهذ  ال ثذ ..  روحً نواف  ست هر

 تحصذٌل  عذ .. علٌذ  أ مذئ  فقذ ..  هنذا ٌذدور بما أشغل  أو..ع اباتً

 تتذذذذردد أمكنذذذذة لذذذذً تصذذذذ  أ ..الٌومٌذذذذة حٌاتذذذذ  تفاصذذذذٌ ..  العلمذذذذً

  ذرأت فتذاة.. الشذارع..الذدر  قاعذات.. سذكن .. تعاٌشذه  أناسذا  ..علٌها

 .  علٌ  أ مئ  أ  فق .. حٌات  على

 .. الصمت بثوب المتخفً ابنً

.. أمذذً..  ٌجذذب ممذذا أقصذذر واللٌذذالً.. الصذذٌ  فصذذ  نهاٌذذة فذذً نحذذ  

 أ  هلل بصذلوات تتمذت  فإنهذا تن ذق وحٌ ..  صمت فً وقتها ج  تقضً

 ال التذً بؤسذئلتها تحاصذرنً كانذت كمذا أمذً تعذد لذ .. جذد  محنة ٌ ٌ 

 .تؤخرِت  لما ا.. م  م  كنِت   أٌ  ت هبٌ  أٌ : تنتهً

.. بذ  تفكذر وما بٌتنا فً ٌدور ما ك  ع  صدٌقاتها تحد  ما دوما كانت

 فذذً معهذذا أعذذٌش أ  عذذودتنً أنهذذا حتذذى..  خصوصذذٌاتنا بذذؤدق تخبذذره 
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 أ  أو الصذذوت مكبذذرات عشذذرات تحاصذذرنا كانذذت لذذو كمذذا.. دائذذ  قلذذق

 أشذر  أ .. بٌعتهذا مذ  أغٌذر أ  أحذاو  كنذت.. جذاج مذ  بٌتنا جدرا 

 فجذؤة.. تقاومنً لكنها.. ٌجب ال وما إ اعت  ٌجب عما..  ل  خ ورة لها

 بالتفاصذذٌ  واهتمامهذذا.. الخذذروج حتذذى..  الحذذدٌ  فذذً رغبتهذذا ان فذذؤت

  بٌعتهذذذذذا سذذذذذابق إلذذذذذى إعادتهذذذذذا.. مسذذذذذاعدتها..حاولذذذذذت.. الصذذذذذغٌرة

 فذوق لصذدمة تعرضذت أمذ : "لذً قذا .. األ بذاء أحذد إلى اص حبتها..

 لكذ ..جلٌذا    لذ  فنذر  الجسذد ٌُجذر  قذد.. ورو  جسد اإلنسا .. قدرتها

 عذذ  ع وفهذذا.. أمذذ  حالذذة مثذذ  فذذً ٌتجلذذى لكنذذ  نذذرا  ال الذذرو  انكسذذار

 مإشذرا وغٌذر   لذ  كذ ..بنفسذها االهتمذا  عذد .. محٌ هذا مذ  التواص 

 .."النكسارها

 سذذبب عذذ  أبحذذ .. حٌاتهذذا ماضذذً فذذً أمذذً لذذ  تعرضذذت مذذا لذذ  حكٌذذت

 عذا   فذً األو  جذد  سذج .. صذباها رٌعذا  فذً وهً أبً فقدا : ل ل 

 سذذج .. الظنذذو  بذذً ظنهذذا.. عرف ذذة حصذذ   فذذً بٌتنذذا تذذدمٌر.. ا911

 :قا .. المتكرر جد 

 وعذذد  أخٌهذذا اخت ذذا  ٌكذذو  وقذذد..   كذذرتِ  مذذا  كذذ  ٌكذذو  قذذد- 

 . شًء ك  أنهى ال ي الحد .. مصٌر  معرفة عد .. مكان  معرفة

 العم   وما- 

 إببلغهذذا وتحذاولو .. حالتهذذا سذوء مذذ  ٌ ٌذد خبذذر كذ  تجنبونهذا- 

  ودوهذا جٌدة أخبارا   وجدت  ما ومتى.. السجٌ  ع  البح  فً تقد  بك 

 صذذدٌقاتها ادعذذو..  حٌذذاتك  فذذً دمجهذذا حذذاولوا.. للمبالغذذة تلجذذؤوا ال.. 

 كمذا..المسذاعدة العقذاقٌر بعذ  لهذا سؤكتب بدوري وأنا..  معها للحدٌ 

 . مساعدة ألي استعداد على أنً
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  ..الواقذ  لذرف  كوسذٌلة الصذمت إلى الفرد ٌلجؤ لِما ا.. ٌحٌرنً سإا 

ذود تبعذة.. تخصذك  خاصذٌة وكؤنها..  هك ا كلك  ع   التواصذ  عذد  علذى ت 

 لمذا ا.. الصذمت اختذرت أٌضذا أنت.. نفسها على لتنكفئ تنكسر أمً..بنا

 .  ل  أحب ال أنا..المنتظر موق  فً أظ  أ  وحدي علً

 .. الحبٌب ولدي

 ٌمذر ٌذو  كذ .. بغذداد إلذى مغادرتذ  علذى األولذى السنة اكتملت باألم 

 هكذذ ا سذؤعٌش بذذؤنً ٌقٌنذً األٌذذا  ترسذ  أ  أرٌذذد ال.. صذدٌق دو  علذً

 سٌاسذة هجذرت لقذد.. ألمذً أثرثذر.. إلٌ  أتحد  م  أجد أعد ل .. وحٌدة

 السذرٌة عبلقتً.. سنٌ  من  أخفٌ  كنت ما أحكً.. إلٌها أجل .. الكتما 

 وهذذً رأسذها تهذ ..  سذذنٌ  منذ  عنهذا أخفٌذ  كنذذت مذا( خمٌنذة)ب..بتبعذة

ًَّ  تستم   تغذوص تغم  ث .. ابتسامة شبح ترس .. عٌن ً إلى تنظر..  إل

ا على: ٌسؤلنً أحد ال.. أحتضنها.. النو  ستائر فً   . تبكٌ  م 

 !!جدٌد م  أبتس .. رأسً أه  أنه 

.. إلٌهذا أسذرع..  لذواقعً ٌعٌذدنً والفٌنذة الفٌنذة بذٌ  المتق ذ  أمذً سعا 

 وهذ  مذ  عٌنٌهذا تخبذئ كفهذا رفعذت وقذد تنذ ع ..  غرفتهذا نذور أشع 

 ٌذا شذٌئا   ترٌذدٌ  هذ : "الشذم  أصذاب  بضذوء االستعاضة قررت.. النور

 " أمً 

ًَّ  تنظر أ  دو  رأسها ته   .  إل

 .  لعالمها أتركها.. غرفتها باب أقف  أ  دو  الشمعة  أ فئ

 أ  إلذى.. إلٌهذا بحاجذة أنذا وك ..  إلً بالنسبة مهمة أمً ك  الٌو  أدركت

 ٌسذؤلنً.. ٌحذادثنً مذ  إلذى بحاجذة أنذا كذ .. ثرثراتها بك .. بائعها بك 

ًَّ  ٌستم .. خصوصٌاتً أدق ع  ًَّ  ٌخا  م  إلى.. إل  .عل
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 فقذذ .. الثرثذذرات بتلذذ  أحذذد أ   تقصذذد تكذذ  لذذ  أنهذذا الٌذذو  عرفذذت لقذذد 

 مكانذة لهذا ٌكذو ..   اتهذا تحقٌذق تحاو ..  دور ع  لنفسها تبح  كانت

 . تقول  ما لدٌها  وأ .. أهمٌتها حولها لم  تظهر.. محٌ ها فً

 كنذذت لذذو كمذذا علٌذذ  تخذذا .. أ  لذذ  تكذذو  أ  أهمٌذذة مذذإخرا   اكتشذذفت

 السذماء  رقذة رإٌذة تعذودت.. وعٌت من  أمً خو  تعودت لقد..  فبل  

 رائحذة أستنشق أ .. السماء ُم   ه و ..  ال راعة مواس .. عٌنٌها فً

 حلذق مذ  خارجذة أرقبهذا.. صذنعاء فذً اسذتقرارنا وبعذد..  معها الحقو 

 سذذتارتها بذذداخ  منكمشذذة..  صذذوٌحباتها  ٌذذارة مذذ  عائذذدة أو.. البذذاب

 بالوحذدة أشذعر الٌذو .. تنتهً ال التً أسئلتها.. الهندٌة بؤلوانها الم خرفة

 .  وقلبً عقلً تنخر

 وأ .. بخٌذر أنذ  مذ  ٌقذٌ  علذى لكننذً..  بصذمت  تخٌفنذً اآلخر وأنت

 دراسذذة فذذً نجاحذذ  عذذ  تحكذذً.. الهذذات  عبذذر ٌومذذا سذذٌتدفق صذذوت 

 .منها حنقا   ولست.. أم  تن  ل  وأن .. ال ب

 تترصذد   هذو..ٌمٌتنذً لذً هجذر  كذا  وإ .. كثٌذرا   علٌ  أعتب ال تبعة 

 حذٌ ..حٌاتذ  مبلمذح أعذر  أعد ل ..  سنة عشرٌ  م  أكثر من  البنادق

 ٌعذٌش أ ..صذنعاء فً جواري إلى إلبقائ  أخ   كنت.. لوداع  دعوت 

 لقذد.. كذا  الذ ي تبعذة أجد ل  لكننً.. ٌغادرنً ل  بؤن  أج   كنت.. معنا

 ٌشذذف  عمذذا بذذداخلً لذذ  أبحذذ   خذذر شخصذذا   لٌعذذود.. ٌذذو   ات غادرنذذا

 .   نسٌان  ضرورة لً لٌإكد اهتما  دو  وداع  بعد غادرنً لقد..ل 

  فولتهذذذا: ٌعرفهذذذا أحذذذد ال..  حٌذذذوات ثذذذبل  اآل  حتذذذى عاشذذذت أمذذذً

 اقتحمذت لكنهذا.. صذبٌة أي حٌاة ع  تختل  ل  المرحلة وه  .. وصباها

..  عرف ذة حصذ  سذكا  حذدٌ  كانذت عا فٌذة بقصذة مراهقتهذا بواكٌر

 الذذ ي..  بذذؤبً عشذذقا   هامذذت..  الحذذب بقلبهذذا عصذذ  راعٌذذة كانذذت فحذٌ 



61 
 

 قصذذة وودٌانهذذا المحٌ ذذة الجبذذا  لتشذذهد.. أغنذذا  راعذذً اآلخذذر هذذو كذذا 

 دو   ٌغادرهذا ث .. فق  سنوات ثبل  مع  وتعٌش لٌت وجا..  قوٌة حب

 لٌجذدوا غامضذة ظرو  فً قُت  فقد.... مبلمح  أعر  ال أنا.. استئ ا 

 كانذت حٌنهذا)... (  وقُ ذ .. وجهذ  ُسذلِ .. الرصذاص اخترقها وقد جثت 

 ثرثرتهذذذذا ٌخشذذذذى.. أرملذذذذة حٌاتهذذذذا بقٌذذذذة لتعذذذذٌش..  بذذذذً حامذذذذ  أمذذذذً

 فذً واسذتقرارنا القرٌذة مذ  الرحٌذ .. حٌاتها م  الثالثة المرحلة..الجمٌ 

 تعٌشذها التً المرحلة ه   ث .. األولى المرة فً جد  ُسج  حٌ  صنعاء

 العذ و  مرحلذة وهذً.. ٕٔٓٓ فذً جذد  سج  من  نفسها على منكفئة

 تنبئهذذا حواسذذها أ  أو.. الحٌذذاة ملَّذذت تكذذو  قذذد..  بنفسذذها االهتمذذا  وعذذد 

 . ٌُحتم  ال بمستقب 

 كجثذة فراشذها  اوٌذة فذً تقبذ  الٌذو ..  علٌها وأشفق..  أمً على أخا 

 فذً نهوضها أتوق  لما ا أدري ال..حولها الصمت ٌض .. الموت تنتظر

 .صوتها أسم  أ .. لحظة أي

.. شذذًء مذذ  تشذذكو ال هذذً.. بوجودهذذا ٌذذوحً مذذا المتق ذذ  سذذعالها فقذذ  

ًّ  تنظذذر..  اسذذتثارتها أحذذاو ..  أجالسذذها .. تبتسذذ .. صذذافٌتٌ  بعٌنذذٌ  إلذذ

 ونذادرا.. النظذرات تبذادلنً..  أ رحذ  مذا مشذاركتً إلى تبادر أ  أتمنى

ًَّ  ترد ما ًّ  وأ  عمٌقذا   بئذرا   بداخلها أ  أشعر.. األنٌ  تشب  بكلمة عل  علذ

 انكسذر لقذد.." ال بٌذب  لذ  كلمذات أت كر..  الكلمات تلو بالكلمات ردم 

  انكسذر  الذ ي  لذ  إصذبل  ٌمكننذً كٌذ : نفسذً أسؤ " ..بداخلها شًء

 خصذذائص  ات بذذؤ  لذً أٌذذ  ومذذ    الخلذ  أٌذذ .. صذذمتها مذ  أجذذ  أكذاد

 حتذذى مكانتذذ  عذ  ٌرضذذى ال صذغٌر إلذذ  اإلنسذا  أ  أ  مٌذذولً  ترضذً

 !!ٌشتهٌ  لما الخالق مرحلة إلى ٌص 

..  عشذرة الخمذ  الدرجات أصعد.. قبضت  ٌحك ..  اإلحبا  ٌحاصرنً

 شذذذفتٌ  ٌذذذ  ..  سذذذبعٌنً لرجذذذ  معلقذذذة صذذذورة..  العلوٌذذذة الغرفذذة أ ور
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 بذذاللو  مبرقعذذة رب ذذة رأسذذ  تعتلذذً.. بداخلذذ  ابتسذذامة إخمذذاد محذذاوال  

 شذعٌراتها تتعامذد المشذ بة  قنذ ..  عٌنً عدسة تنظرا  عٌنا ..  األحمر

 سذذنوات  ٌحتضذذ  لصذذبً أخذذر  صذذورة.. جذذد  هذذو  لذذ ..  انسذذجا  فذذً

 القذات وأغصذا .. ال ذو  البلفذت أنف ..المنكوش شعر ..  عشرة األرب 

.. اإلعدادٌذة دراسذت  مرحلذة فذً أنذت هذو  لذ ..  صذدر  عند ٌحتضنها

 غابذذة وسذذ " أنذذت"الصذذبً جذذوار إلذذى ٌقذذ  للسذذبعٌنً أخذذر  صذذورة

 .األن  بنف ..القات أشجار

 الذدرجات أهذب .. أخذرج.. بٌتنذا فذً ألنثذى صذورة أي توجذد ال.. وهك ا

 تذدفعنً بالبكذاء رغبتذً..  األرضذً ال ذابق فً غرفت  أقصد.. المعتمة

 أجذد ال..  ح نذً أبتلذ .. أحذد ٌسذمعنً أ  أود ال..  أرضذا   االرتمذاء إلى

 .أفعل  ما

 فذً النظذر ت ٌذ .. غرفتهذا بذاب علذى أقذ ..  الصغٌر البٌت بً ٌضٌق

قذة تعود ث ..  ابتسامتً  إلذى الذ اكرة بذً تعذود..  الغرفذة سذق  إلذى محدِّ

..  تحركذاتً كذ  ترصذد.. البذاب خلذ  تنتظرنذً كانذت حٌ .. خلتْ  أٌا 

 لتفكٌذري كذا .. شذًء كذ  مذ  بالش  كلماتها تش ..  األسئلة م   خات

 . لً تسمح حتى علٌها أتحاٌ ..ل ة  بالخروج

 أسذذؤ  ألٌذذو ..  اللذذ ة تلذذ  أفقذذدتنً أنهذذا حتذذى..  خروجذذً ٌهمهذذا ال الٌذذو 

ة نفسذذً  أضذذحى لقذذد.. جذذدوا  عذذ .. الخذذروج أقذذرر أ  قبذذ  أسذذئلة عذذدَّ

 . ع  دو  الخروج

 حولهذا ٌحلقذ .. ٌؤتٌنهذا.. لهذا صذدٌقاتها  ٌارة كثرت انكسارها بداٌة فً

 ٌحتذد ..  وجودهذا ٌنسذٌ ..  صذمت فذً تذرقبه ..  األصوات تتداخ .. 

 مذ  بشذًء   حالتهذا لٌتنذاقل ..  سذبٌلها حذا  فذً كذ    ٌمضذٌ  ث ..  النقاش

 دخذو  عذد  هذو فٌذ  هذً مذا سذبب مإكذدات.. بالتشفً المم وجة الرأفة
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.. الشذٌوعٌة باألفكذار ٌذإم  بٌتنذا فذً مذ  ك  بؤ  إلٌمانه  بٌتنا المبلئكة

  ٌذذاراته  خفَّذذت.. أمذذً رو  علذذى حلَّذذت قذذد مذذا لعنذذة بذذؤ  ٌعتقذذد  ولهذذ ا

 . أصواته  وانق عت أقدامه  وق  تبلشى حتى

 سذذج  مكذذا  عذذ  بالبحذ  أبذذواب عذذدة  رقذت.. ال بٌذذب لنصذذٌحة تنفٌذ ا

.. شذذٌخنا أبذذواب  رقذذت.. حالتهذذا ٌشذذفً بمذذا إلٌهذذا أعذذود علّذذً.. جذذد 

ت.. إلحاحً كررت  .ألح وأنا أشهر مرَّ

 عنذ  بالبحذ  نصذحتنً.. شذٌخنا بٌذت أعتاب عند النساء إحد  صادفت 

 ببٌذذوت الملحقذذة السذذجو  عشذرات هنذذا  لذذً قالذت.. المدٌنذذة سذذجو  فذً

 أٌامذا   قضذٌت..متنفذ ة جهذات لعذدة تذاب   خذر وعذدد.. والوجهذاء المشائ 

 وجودهذا أجهذ  كنذت التذً السذجو  تل  م  كبٌرا   عددا    رت.. بالبح 

 السذذجو  عشذذرات عذذ  أحذذده  أخبرنذذً.. غلٌلذذً ٌشذذفً مذذا أجذذد لذذ .. 

.. الغمذو  ٌلفهذا دور فذً.. صذنعاء أحٌذاء معظذ  فذً منتشذرة.. السرٌة

 دور كذذذذ  مثذذذذ  دور هذذذذً.. السذذذذكانٌة التجمعذذذذات عذذذذ  بمعذذذذ   لٌسذذذت

 .منها باالقتراب ٌسمح ال..المدٌنة

 ومضذذذاعفة.. الحذذذ ر علذذذً وأ .. مخٌفذذذة متاهذذذة صذذذنعاء أ  اكتشذذذفت

 . جد  مكا  ع  البح  فً جهودي

 بداٌذة فذً  لذ  كذا .. عرف ذة حص  قرٌة م  أخٌرا   قدمت جد   وجة

 األولذى ال ٌذارة هذً.. كثٌذرة همومذا   معهذا حملذت.. ٕٕٓٓالشذتاء فص 

 مذذ  كتلذة كانذذت التذً المذرأة تلذذ  بتغٌذر أحسسذت.. األخٌذذر جذد  لسذج 

 حذٌ .. تبكذً ٌومذا أتخٌلهذا لذ ..كثٌذرا   ٌذدي بذٌ  بكذت.. والصبر الحما 

 منهذا ن ذ  التذً األم  ناف ة هً كانت بؤمً أو األر  بً تضٌق كانت

 أمذً كانذت..  حالتهذا مسذتوعبة غٌذر.. أمذً إلى وصولها فور جلست.. 
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 هذذ  أو.. وجههذذا إٌمذذاءات تسذذتخد .. لسذذباتها لتعذذود.. النظذذرات تبادلهذذا

 . رأسها

 :ح ٌ  صوت فً جد   وجة سؤلتنً

 علٌ   كانت ما إلى إلعادتها العم  هو ما- 

 :مواسٌة لها قلت.. باكٌة أجهشت.. أحتضنها وأنا بالتماس  أنا تظاهرت

.. صذذغري منذذ  صذذبر  تشذذربت.. للذذدموع نذذرك  أ  ٌجذذب ال- 

 .الحٌاة أجاب  كٌ  من  تعلمت

 سذجونا    رت..  شٌخنا أبواب  رقت لقد: حدٌثً واصلت.. علً ترد ل 

 بعذ  تبقذت.. لخذالً أثذرا   أجذد لذ .. والوجهذاء المشذائ  سذجو .. كثٌذرة

 .إحداها فً قاب  ٌكو  قد.. السرٌة السجو 

 :تحدثنً وهً صوتها غٌرت.. دموعها ماسحة   وجهها رفعت

 علذذى أنذذا.. األبذذواب جمٌذذ  ن ذذرق.. جدٌذذد مذذ  نبذذدأ أ  علٌنذذا إ ا  - 

 إلذى تعذود أمذ  وسٌجع .. تماسكنا لنا سٌعٌد الع وي عودة أ  م  ٌقٌ 

 .عهدها سابق

 لحٌذاة نفسذٌة ضذغو  مذ  تواجهذ  ما وأ .. جٌد بشك  تفكر أنها أدركت

 .كثٌرا   علٌها ٌإثر ل   الوحدة

 تناغٌهذذا كانذذت.. تذذتكل  أمذذً عذذ َّ  السذذم  أسذذترق.. أمذذً تهدهذذد تركتهذذا

.. الصذبا مرحلة.. القرٌة فً المشتركة بحٌاته  ت كرها.. هام  بصوت

 مذذ  بالخجذذ  شذذعرت.. ح نذذا أكثذذر جذذد   وجذذة وصذذوت  وٌذذ  اللٌذذ 

 .  انسحبت.. تنصتً
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 أتخٌلذ ..  عنذ  أبحذ .. غرفتذ  إلى الجؤ.. حولً ما بظلمة أشعر حٌ  

 جهذذا  تاركذذا  ..  دفذذاتر  بعثذذرت وقذذد النافذذ ة جذذوار تجلذذ  كنذذت كمذذا

.. المائذذة للمذرة بترتٌبهذا أنشذغ  الٌذو .. بموسذٌقا  الغرفذة ٌمذؤل الكاسذٌت

 إلصذذاق أعٌذذد.. العلوٌذذة الرفذذو  علذذى أرتبهذذا الذذدمى تلذذ ..األتربذذة أ ٌذذ 

 التذذذً الصذذذاخبة األلحذذذا  إحذذذد  أدٌذذذر.. لذذذدٌ  المفضذذذلة النجذذذو  صذذذور

 .ترتٌبها أكم  حٌ .. تحبها

 تبعذذة غذذادر أ  بعذذد 919ٔ عذذا   منتصذذ  إلذذى بذذ اكرتً أعذذود أسذذتلقً 

 شذٌخنا مبلحقذة م  فارا  ( عرف ة حص ) قرٌتنا  بوادي المحٌ ة الجبا 

 تجبنذً ل .. جد   وجة عبر وصلتنً قد رسائل  أولى كانت.. وأنصار 

 وسذعادة بفذر  أحسسذت".. صذدٌقتً" بكلمذة الرسالة بدأ.. وصلتها كٌ 

 نذب  ارتفذ .. سذمبرٌة صذدٌقتً لكلمذة ل ٌ   ع .. مرات عدة قرأتها.. 

 :الرسالة أقرأ وأنا قلبً

 ..سمبرٌة صدٌقتً" ٔ"

 مذذذا أنقذذذ  أ .. الفرصذذذة لذذذً سذذذنحت كلمذذذا إلٌذذذ  أكتذذذب أ  لذذذً اسذذذمحً

 مذ  أجذد فلذ .. أبو .. إلٌ  أكتب م  إلى بحاجة أنا..ب  أشعر ما.. أعانٌ 

 .غٌر  بحرٌة إلٌ  أكتب أ  ٌمك 

 . الج  مغارة م  ورحلت نصٌحت  نف ت

 أمذامً  رحذت.. للبقاء نوا عً تجا بنً..  الٌو   ل  فً قرٌتنا ودعت

 ومواجهذة الحصذ  إلذى العودة: هً الخٌارات تل  كانت..  خٌارات عدة

ً   أظذذ  أ  أو.. قذذدري  أو.. حذذ  أجذذد حتذذى  خذذر إلذذى جبذذ  مذذ  أتنقذذ ًّ

 حٌذ  بعٌذدة بذبلد إلذى أرحذ .. الجبذا  تل  وراء ما على وأتعر  أرح 

 إلذى.. هربذت إ :"السذجٌ   لذ  جملذة تحاصذرنً كانذت..أحد ٌعرفنً ال

 أخذذ ت.. أتجاو هذذا أ  وقذذررت.. العبذذارة تلذذ  تحذذدٌت".. سذذتهرب  أٌذذ 
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امذذة تلذ  مذذ  الخذذروج وقذذررت بنصذٌحت   الحصذذ  مراقبذذة مللذذت..  الدوَّ

 هذذ    حدوثذذ  أنتظذذر الذذ ي هذذو مذذا: عقلذذً ٌنخذذر ظذذ  سذذإا ..  والذذوادي

 ال..  مذاال   أملذ  ال أ هذب  أٌ   بنادقه   فوهات تصلنً حتى هنا أنتظر

  لذ  قذو  صذد  تكذرر.. قرٌتذً جبذا  سذجٌ  أنذً أشذعر! مكانا أعر 

 "ستهرب  أٌ  إلى.. هربت إ : "السجٌ 

 أتنتظذذذر: " كلماتذذذ  صذذذد  تحضذذذرنً.. قلبذذذً علذذذى الضذذذغ  حاولذذذت

 . ورحلت نصٌحت .. قلبً إلى الحلو  أبعد اخترت".. إلٌ   وصوله 

 أقلذذب اللٌذذ   ذذوا ..  صذذوت ..وجهذذ  مبلمذذح..ترافقنذذً عٌنذذا  كانذذت

 ولذذ  عنذذً للبحذذ  سذذتعودٌ .. قهذذرا   بالبكذذاء أجهذذش.. نذذو  دو  أفكذذاري

 تناولذت.. جبالنذا شذم  تشذرق أ  قب  رحلت قد أنً ستعرفٌ .. تجدٌنً

عذت.. أمتعتً حملت.. إٌا  أع ٌتنً مما تٌسر ما  نظذرت..  مغذارتً ودَّ

 دار.. الحصذذذذذ .. الذذذذذوادي فذذذذذوق المعلذذذذذق الصذذذذذخري اللسذذذذذا  إلذذذذذى

 قبذذر تحدٌذذد حاولذذت..  مذذبه  شذذعور.. المحٌ ذذة الجبذذا .. السذذائلة..الشذذٌ 

 .أفلح ل .. الحص  مقبرة  ر  فً أمً

.. الشذٌ  دار.. وادٌنذا اختفذى..  جبذا  تعلوهذا جبذا  فذوق.. جنوبذا   سرت

 عشذذر..جبالنذذا قمذ  ثذذ .. عرف ذذة حصذ  قرٌتنذذا مذذ  اختفذى مذذا  خذذر كذا 

 متجنبذذا  .. وجبذذا  تذذبل ..أودٌذذة عذذدة عبذذر المتواصذذ  السذذٌر مذذ  سذذاعات

 ال ٌذور تلذ  تعجبنذً..إنسذا  وكذ .. الغذن  رعٌا .. القر  م  االقتراب

.. الجبذذا  بذذٌ  األشذذجار غوٌبذذات..  المذذاء جذذداو .. العصذذافٌر.. الحذذرة

 وشذذم ..  الرٌذذا  تحركهذذا أعشذذاب..ملونذذة سذذحالً.. متجهمذذة صذذخور

 . ت مر دو  ترافقنً

 جذذذرداء واسذذذعة ودٌانذذذا  .. جدٌذذذدة بذذذبلدا   أرقذذذب..جبذذذ  شذذذفة علذذذى وقفذذذت

 هبو هذذا الشذذم  واصذذلت.. غربذذا المتجهذذة الجبذذا  صذذفو .. قذذر ..
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.. الروابذذً علذذى متنذذاثرة أشذذجار.. شذذًء كذذ  ٌغ ذذً البرونذذ ي لونهذذا..

.. مخذدرة أقذدامً..  مرهقذا   كنذت.. علٌذ  أقذ  الذ ي المنحذدر تحت قرٌة

 القرٌذة تلذ  باتجذا  الهبذو  قذررت.. عوٌلهذا اشتد الرٌح..  باردة سٌقانً

 .  الضوء خٌو  اختفاء قب  أسرعت.. القرٌبة

لذت.. بدنً ته  حمى.. الرٌح صوت   فذً..   بلذ ة ارتعشذت..  واقفذا   تبوَّ

 نحذو منحذدر فً سرت.. نحوها أتج  أ  قررت.. صغٌرة غوٌبة األسف 

 القرٌذذذة تكذذذ  لذذذ .. البذذذري الحجذذذ   ٌذذذر..  تتقذذذاف  أرانذذذب..  الذذذوادي

 أعشذاب..  شذوكٌة نباتذات.. الشذم  مغٌذب وهذ  أسذابق أسرعت..بعٌدة

.. أكثذذر اقتربذذت.. رو .. الضذذٌق ال رٌذذق علذذى حذذوافر  ثذذار..  مرتوٌذذة

..  القرٌذذة تذذ  باتجذذا   تعمقذذت.. األشذذجار تحاصذذرنً.. ال رٌذذق ضذذاقت

 فذً ٌبدو وقور رج .. للدهشة ٌا..   رٌقً شققت.. شجٌا صوتا سمعت

..  ذذارا   ٌدٌذذ  بذذٌ  ٌنقذذر.. ال رٌذذق  ذذر  حجذذرا   ٌقتعذذد.. الخذذام  العقذذد

.. بصذوت  مسذحورا   أمامذ  وقفذت. عذ با   لحنذا ٌدند .. قماشً كٌ  أمام 

 حذٌ  صذوت  خفذ ..  وجهذ  رفذ .. منتشٌا ٌدند  استمر..غٌرنا أحد ال

 .مرتبكا   نه ..  ر نً

    أنت م .. أهبل- 

 !  سبٌ  عابر..أنا- 

    اسم  ما..ك ل  كلنا- 

 .  حنظلة أبو أنا- 

   اس  ه ا ه - 

 !اسمً هك ا- 
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 تبح   ع - 

 ! إلٌ   وي مكا  ع - 

 !!القرٌة تل  م  لست أن  عرفت لقد- 

 !وأنت- 

 هذذ ا معذذً احمذذ .. هٌذذا..أعذذرفه  ولكنذذً.. سذذكانها مذذ  لسذذت مثلذذ  أنذذا -

 !واتبعنً الكٌ 

 دخلنذذا.. ب مؤنٌنذذة شذذعرت..القرٌذذة باتجذذا  نسذذٌر ونحذذ  حدٌثذذ  واصذذ 

 ابتعذذدنا..  اآلخذذر ال ذذر  إلذذى تجاو ناهذذا.. شذذوارعها عبرنذذا.. أ رافهذذا

 :نبهت .. المغٌب غبللة وس  مرتفعا   صعدنا..  عنها

 سن هب  أٌ  إلى..وراءنا القرٌة خلفنا لقد- 

 بذذذؤنً أخبذذذر  ألذذذ .. بالغربذذذاء ٌرحبذذذو  ال القرٌذذذة هذذذ   سذذذكا - 

 ! واحدا   واحدا   أعرفه 

 بً  ت هب أٌ .. متعب أنا- 

 التذذ   لذ  ٌعتلذً إنذ .. هنذا  انظذذر.. الشذٌ  دار مذ  اقتربنذا لقذد- 

 !منفردا  

 الشٌ   بدار سنفع  ما ا!!!الشٌ  دار- 

 !هنا بالمبٌت لنا ٌسمح م  ٌوجد ال- 

 !شٌ  بٌت أدخ  أ  ٌمك  ال أنا- 
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ا ا -   لم 

 !!لما ا غٌر م - 

 !صغٌر مسجد هنا إ ا   اتبعنً- 

..  شذذٌخا   أجذذد أ هذذب أٌنمذذا..  شذذٌخا  .. أردد وأنذذا  خلفذذ  سذذرت- 

 . لكبلمً ٌهت  ل .. شٌ  واد   ك  وعند..  شٌ  جب  ك  وراء

 ال.. صذغٌر مسذجد..  الشذم  مغٌذب بعٌذد الوقذت كا ..  حٌرة فً كنت

 . تنبح الكبلب م  مجموعة.. أحد

ًّ  أشذذار.. الصذذر  خذذارج توقذذ .. الرجذذ  تبعذذت  المسذذجد هذذو هذذ ا: "علذذ

 بعذذد سذذؤتبع :" ٌلتفذذت أ  دو  أجذذاب" وأنذذت:" أجبتذذ ".. دخولذذ  ٌمكنذذ 

  ثذذار.. ثقذذاب عذذود أشذذعلت..صذذغٌر بذذاب.. الصذذر  عبذذرت".. لحظذذات

ة ك  فً السخا   مشذبَّ  حصذٌر.. ال اوٌذة فً ٌرب   أبٌ  ضرٌح..كوَّ

.. أحذذذد ٌوجذذذد ال.. بالسذذذق  ٌلتصذذذق الترابذذذً الذذذدبابٌر بٌذذذت.. بذذذالتراب

 أدري ال.. الذداخ  إلذى عذدت..تؤخر لقد.. الرج   ل  ع  أبح  خرجت

 جذوار مكانذا اختذرت.. وُ لِّذً بجذوعً أنا  أ  ٌكفً..  أفعل  أ  ٌمك  ما

 . النو  موج ابتلعنً ما سرٌعا.. راعً توسدت.. الضرٌح

.. أقدامذ  وقذ .. الرجذ   لذ  لحذ  نف  إن .. الهدٌ  ٌشب  صوت أٌقظنً

 ٌذردد.. وجهذ  علذى الضذوء ٌذنعك ..  ٌذد  فذً شذمعة..  عذر فً قعدت

 كفذ  وضذ ..  توقذ .. الشذمعة لذ رع مكا  ع  ٌبح .. ملحونة كلمات

 ٌرسذذ  الضذذوء..  معذذا   نكذذ  لذذ  لذذو كمذذا ٌتذذؤملنً حاجبٌذذ  فذذوق األخذذر 

 تجاعٌذد.. ٌجذب ممذا أكبر أنف  ٌبدو.. استدارة أكثر وجه  كا .. مبلمح 

 ٌتجذذاو  عمذذر ..صذذغٌر فذذ .. واسذذعتا  عٌنذذا .. كثذذة لحٌذذة..   بٌضذذاء

 . األربعٌ 
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 صذهوة علذى الشذمعة تثبٌذت حذاو ..جانبذا   ُدف  وض .. الداخ  نحو تقد  

 أننذً ٌتؤكذد هذ .. أفهمهذا لذ  بكلمذات غمغذ  ث ..   ٌتؤملنً عاد..الضرٌح

 جلذ  معذا   لحظذات قبذ  نكذ  ألذ ..  اتذ  فً شككنً لقد.. للتو ترك  م 

 خبذ  ق ذ  أخذرج.. ورقذا األر  على بس ..  برفق الكٌ  أرب ة ٌف 

 أمعذذاء ق ذذ ..  العصذذٌدة مذذ  كتلذذة..  لحذذ  نتذذ  بذذ  التصذذقت عظذذا ..  

ًَّ  أشار.. م بوخة  :بكف  إل

ً   سنتعشى.. انه  هٌا-   . معا 

 أمعذائً ت ٌذد السلٌقة ورائحة من  اقتربت..  ترابٌة ابتسامة وجه  مؤلت

 كذً العظذا  ل  تاركا   الخب  على رك ت.. المبللة الخب  ق  .. اض رابا  

ًَّ  مدَّ ..  لً دعوت  على ٌند  ال  أضذبلع م  تكو  أ  خمنت..  بعظمة إل

 : أمعاء ومعصوب..صغٌر حٌوا 

ت  تناو  هٌا-   .  حصَّ

 وجهذذً كسذذا حتذذى أكلذذت.. االعوجذذاج أصذذاب  فمذذً فذذ  أ  أشذذعر كنذذت

 أشذذعر..   بٌعتهذذا إلذذى تعذذود بذذدأت حواسذذً..  أوصذذالً دفئذذت.. العذذرق

 رجذذ .... المخلذذوق  لذذ  أتؤمذ  عذذدت. .. بوضذذو  حذولً ٌذذدور مذذا بكذ 

 : تسؤل  لسانً وجدت..  أشكر  أ  م  جدو  ال.. جاد

  أنت  ببلد أي م - 

 . بعٌدة ببلد م  أنا- 

  ببلد  أي- 

 ! وكفى بعٌدة - 
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 .الوادي ه ا فً غرباء نح  - 

 . جمٌعا   أعرفه  بؤننً أخبر  أل - 

 ! هنا تعم  أنت ه - 

 !!أعم  وال..  أعم - 

   تعنً ما ا- 

..  المسذذتجابة األدعٌذذة..  الرسذذو  مذذدائح..  للقذذر    حذذافظ أنذذا- 

 هذذ ا.. األنبٌذذاء وقصذذص..  والحسذذٌ  والحسذذ  وال هذذراء علذذً سذذٌرة

 .  عملً

 . إ   مبار  رج  أنت- 

 .  النا  ٌعتقد هك ا- 

 .   القرٌة تل  فً مستقر أنت ه - 

 وانقضذائها مناسذبة ببداٌذة ٌذرتب   وجذودي.. مكا  فً أستقر ال- 

 . أخر  إلى قرٌة م  أتنق .. 

  تنقل   أثناء تبٌت أٌ - 

  وأنت ..  الخٌرٌ  بٌوت.. كثٌرة المساجد.. تر  كما- 

 . عم  ع  أبح  أتٌت أنا- 

   ما ا مث - 

 .ال راعة أعما ..األغنا  رعً أجٌد- 
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 !أعماال   تحسبها وه  - 

 .أظ  ما على- 

 معً  تعم  ال لِ   - 

    فٌ   - 

 !للنا  أنشد  ما تحفظ.. تتبعنً.. الكٌ  ه ا تحم - 

 .فق - 

 . قات أل  وتمضغ..  األك  أفض  تؤك  نفس  وستجد.. فق - 

 .سؤجرب..أوافق - 

 .شٌئا تخسر ل - 
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  ٘  

 موالنا                         

 ..حنظلة عٌونً نور"٘"

 مذ  وجذدت.. أحذوالً تغٌذرت صذنعاء فذً إلٌنا جد   وجة وصو  بعد

 إدارات إلذى الشذكاو  نحذرر..معا نتحر .. معا نفكر.. البح  ٌشاركنً

 أنكذذر الجمٌذذ .. السذذرٌة السذذجو  ب ٌذذارة لنذذا السذذما  م ذذالبٌ ..الدولذذة

 بابذ  ل ذرق عذدنا..شٌخنا باب إلى تعٌدنا النتائ  ك ..السجو  تل  وجود

 . المحاولة كررنا.. جدٌد م 

 ابذ  الشذٌ  أ  لنذا تؤكذد.. النافذ ٌ  القبائذ  مشذاٌ  أحذد إلذى اللجوء قررنا

ذذت.. ونفذذو ا   سذذ وة المشذذاٌ  أكثذذر هذذو ف مٌنذذا  إحذذد  جذذد   وجذذة قصَّ

 التذً الرسذالة أكملذت حتى أكتب وأنا علً ُتملً أخ ت.. المحناة جدائلها

 رسذالتنا أ ذرا  تحذرق وهذً تهللذت قذد مبلمحهذا كانذت.. إلٌذ  سنقدمها

 . ضررا   بها تلحق أ  دو 

 عبرنذا..  فا مٌنذا ابذ  بٌذت باتجذا  معذا خرجنذا..التذالً الٌذو  صذبا  فً

 األ قذذة مذذ  متاهذذة.. المعلقذذة عقودهذذا تحذذت.. الحجرٌذذة صذذنعاء سذذاحات

.. كبٌذذر سذذور.. الشذذمالٌة صذذنعاء أ ذذرا  بلغنذذا.. القذذد  منذذ  المرصذذوفة

 عذدة.. قلعتذٌ  شذك  على حراسة غر .. داخلٌة ساحة إلى تفضً بوابة

 مذحمبل.. وابذق عذدة مذ  كبٌرة دار.. مع وبة عربات.. مسلحٌ  رجا 

 : أحده  صوت..عالٌة نواف  م  ت   الحرا  وجو .. متربة

 خدمة  م  ه - 

 !!الشٌ  مقابلة نرٌد - 
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 فذً صذعدنا.. خلفذً ممر فً درنا..الحرٌ  باب م  بالدخو  علٌنا أشار 

 :صوتها جد   وجة رفعت..  وٌ  درج

 .ساتر ٌا.. أهلل أه  ٌا- 

( شذخنما) اسمها أ  بعد فٌما عرفنا العشرٌ  عمرها تجاو  فتاة استقبلتنا

 : تسؤلنا قالت.. فا مٌنا أمً خدمة فً تعم  وأنها

 ُترٌدا   م - 

 :ارتبا  فً لها قلت

 .الشٌ  نرٌد- 

 .ف مٌنا أمً مقابلة ٌمكنكما.. الدار خارج هو- 

 .إلٌها قودٌنا.. ٌحفظ  ربنا- 

 غرفذذة إلذذى ٌفضذذً بذذاب.. واسذذعة حجذذرة.. حجرٌذذا ُسذذلما خلفهذذا صذذعدنا

 . الضوء ٌملإها

 ضذذخامة تلملذذ ..  النافذذ ة ضذوء إلذذى تسذذتند..  الخذام  عقذذدها فذذً امذرأة

 : بنا رحبت.. ابتسامتها تكررت.. بصعوبة جسدها

 . وسهبل   أهبل  - 

 . ٌحفظ  هللا- 

 :إلٌنا مشٌرة الفتاة تحدثت

 !الشٌ  مقابلة ٌرد - 
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  مشكلتك   هً ما - 

 :ح ٌ  صوت فً وقالت.. باكٌة جد   وجة تنحنحت

 للسذذذبل  أتٌنذذذا..  عرف ذذذة حصذذذ  قرٌذذذة مذذذ  نحذذذ ..ٌحفظذذذ  هللا- 

  وجذً إٌجذاد فً ٌساعدنا أ .. الشٌ  ابن  بهٌبة متجورات جئنا.. علٌ 

 ٌقذو  ال مسذ  رجذ  هذو.. ونص  سنة قب  قرٌتنا م  اخت اف  ت  ال ي

 . قوة وال لنا حو  ال نساء ونح .. محنة م  فٌ  هو ما على

.. بالنحٌذذب صذذوتً عذذبل مذذا سذذرٌعا  ..  بكاءهذذا لتواصذذ  حذذدٌثها أكملذذت

 .   فلة ٌهدهد كم  تبتس  وهً جوارها إلى السمٌنة المرأة أجلستنً

.. الشذٌ  عذودة عند.. دموعكما امسح .. إلً حضرتما لقد.. علٌكما ال -

 .  علٌكما ال.. األمر سؤتولى

ر وقد وجهً رفعت  وهذً.. السذمٌنة وجذ  قبلذت..  دمذوعً أثر م  احمَّ

 . بحنا  تقبلنً

 . جد   وجة ردت

رنا عرٌضة وه  -   .الشاٌبة وجدٌلتً..  ت جوُّ

 .  باهلل إالَّ  قوة وال حو  ال- 

 أمذذً"  ٌخا بهذذا الكذذ ..  ٌبجلهذذا حولهذذا مذذ  كذذ .. جوارهذذا إلذذى أبقتنذذً

 :مودعة قالت..االنصرا  نستؤ نها نهضنا".. ف مٌنا

ًَّ  عودا -  .الكاملة المساندة ستلقٌا ..الشٌ  سؤحد .. ٌومٌ  بعد إل
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..  الحٌذاة فٌهذا دبذت التذً األمامٌذة السذاحة عبرنا.. أجنحة ل  م  بشعور

.. العتٌقذة المدٌنذة وسذ  المقذد  المسذجد علذى عرجنذا صنعاء أ قة عبر

 مذذذ  قلٌذذذ  بوابتذذذ  مذذذ  خذذذارج قابلنذذذا  فقٌذذذ  ألو  جذذذد   وجذذذة سذذذلمت

 عنذ  وٌفذرج الع وي هللا ٌحفظ أ  فً تٌسر ما أقرأ:" ل  قالت.. الحبوب

 " كربت 

 . قصٌرة ال رٌق كانت ك .. من لنا إلى عدنا

..  الفعذ  ردة منهذا ننتظذر نعذد لذ .. حصذ  بمذا نحدثها أمً جوار جلسنا

 تذذ  بمذذا سذذعٌدة وأنذذا انصذذرفت..إلٌهذذا حذذدٌثها واصذذلت جذذد   وجذذة لكذذ 

 . إنجا  

 مذذ  نقتذذرب بؤننذذا ٌحذذدثنً قلبذذً.. بالغذذد أُفكذذر اسذذتلقٌت.. غرفتذذ  دخلذذت 

 .صنعاء داخ  ما مكا  فً ٌنتظرنا وأن .. جد 

 بعذد تبعذة رسذالة التق ذت..أحذب مذا بؤلذ  نفسً أكافئ أ  قررت.. سعٌدة

 .الناف ة أما  استوٌت أ 

                             *      *       * 

 ..سمبرٌة  صدٌقتً"ٕ"

 الوقذذذور والرجذذ  أتجذذذا ب.. العشذذاء تنذذذاو  أكملنذذا.. المسذذذجد لٌلذذة فذذً 

 :سؤلت .. التعار  كلمات

 سٌدي  ٌا  اسم  ما- 

 .  موالنا- 

 اس   ه ا ه .. موالنا- 
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  .اسم  هو ما وأنت! اسمً هك ا- 

 .حنظلة أبو- 

 سذؤختار" .. أبذو" على صغٌرا   ما لت ث  وم ..  اسما   لٌ  ه ا- 

 .اسما   ل 

 !وْلد الٌو  م  اسم  أنت قا .. إلٌ  أنظر صمتُ 

    م  ولد- 

 !!ول دي- 

 !ولد .. ولد - 

 مذا أردد.. أخذر  إلذى قرٌذة مذ .. موالنذا م  أجو  نفسً أتخٌ  أمسٌت

 ٌعذذر  إنذذ  قذذا  كمذذا..  وبلذذدا  بلذذدا  علذذى أتعذذر ..معذذ  أسذذٌر.. ٌقذذو 

 .  قلقً وتضاء ..  نفسً هدأت..   ببلد  الببلد ك  وأ ..  كثٌرة بلدانا  

 وسذذذ  أدعٌتذذ  ٌتلذذذو.. األبذذٌ  بذذذالقبر التصذذقت.. الشذذذمعة موالنذذا أ فذذؤ

.. دامذ  ظذبل ..  مذ عورا صذحوت..  صذوت  هدٌ  على نمت.. الظبل 

 عارٌذا   األسذف  نصذفً كذا ..  مذا شذًء بذرودة..فخذ ي ٌذداعب مذا شًء

 أنهذذذا لذذذً تبذذذٌ ..  بشذذذًء اصذذذ دمت.. لحذذذافً  ذذذر  تلمسذذذت.. تمامذذذا  

 : صرخت  .نٌا  ونح  دخ  م : تساءلت..ك 

 !!موالنا..موالنا- 

 !!تخ  ال.. جوار  أنا ه ا نع - 
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 اسذتنتجت.. نفسً م  خجلت!!! تداعبنً م  هً..موالنا ك  هً كانت

 حاولذذت... موالنذذا ٌكذذ  أ  أٌعقذذ  نفسذذً أسذذؤ .. مكذذانً مذذ  تقلبذذت أننذذً

 مذ  هذو إ ا  .. فٌهذا أننذً اكتشذفت.. اوٌتً ع  بحثت.. األفكار تل   رد

  ذار... موالنذا أن  لً تؤكد.. ٌدا  تبعتنً.. االبتعاد حاولت.. منً اقترب

 تذذداعب أصذابع ..   اللٌذذ  مذ  مضذى كذذ  أدري ال.. نذومً مذذ  تبقذى مذا

 :مستوعب غٌر وأنا صرخت.. خصوصٌتً

 تفع   ما ا- 

ً   رد  .ٌرجونً عل

 . قلٌبل   اهدأ..  تخ  ال- 

..  الهمهمذة ٌشذب  مذا ٌتلذو أخذ  ث ..  برهة صمت..  فٌ  أنا مما احترت 

 . جؤشً ربا ة استعدت..  شهوتً تستثٌر وأصابع 

 ! معٌب فع  ه ا.. ٌد  ابعد.. أرجو - 

 !لحظات.. أنت اهدأ- 

 !!أصابع  ابعد.. فٌ  مخدوع أنا- 

  ل   فً ٌضر  وما- 

 !!أصدق ال- 

ق ب -   . صدٍّ

 . ٌد  إ الة..  النهو  حاولت

 ! بالد ء أشعر كً فق ..  شٌئا   من  أرٌد ال - 
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 .المكا  ه ا فً إال الد ء تجد ال ..   ٌعجبنً ال- 

   ٌعجب  وكٌ - 

 !! شًء ٌعجبنً ال- 

 !!!بمداعبت  أكتفً أنا فق ..  تهدأ أ  جرب- 

 صذاحب كذا ..  المذؤ ق هذ ا مذ  للذتخلص  رٌقذة فذً أفكذر وأنذا هدأت

 الذذبل مرحلذذة إلذذى إٌصذذالً أسذذلوب علذذى ٌعتمذذد..  بذذ  ٌقذذو  فٌمذذا تجربذذة

 أٌذذذ  إلذذذى..هربذذذت إ .."الشذذذٌ  سذذذج  رفٌذذذق كلمذذذات صذذذد .. عذذذودة

 قذررت..  تهذدأ لذ  أصذابع .. عبثذ  إلٌقذا   رٌقة ع  أبح ".ستهرب 

 تلذذ  مذذ  أخلصذذ  أ .. أقذذاو ..أمنعذذ  أ  األسذذل  ال رٌقذذة كانذذت.. ردعذذ 

 شذددت.. شذعر  علذى بؤصذابعً انقضضت..  استدرت.. المعٌبة األفكار

 .  تتوق  ل  ٌدا ..  بقوة

 . أنف  فتحتً فً أصابعً أدخلت..لحٌت ..رأس  شعر شد  م   دت

 أحكمذذت..  صذذفعات بعذذدة وجهذذ  علذذى.. بكفذذً هوٌذذت..  ٌتذذؤل  ال إنذذ 

..  صذوت  انخفذ ..أوردت  على الضغ  م   دت.. رقبت  على قبضتً

 :  توسبلت  واص  بٌنما كفً أرخٌت.. ٌموت أ  خفت

 . تهدأ أ  أرجو لك ..ترٌد كما اضربنً -              

 .  محاورت  على أفكاري رك ت..  جدٌد م  هدأت

.. القادمذة األٌذا   ذوا  أصحابا   نكو  أ  أترٌد..  منً ترٌد ما ا- 

 !   ب  معرفتً  خر اللٌلة ه   تكو  أ  ترٌد أ 
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 تملذ  ال أنت.. األٌا  مر على أصحابا   نكو  أ  م  ٌمن  ال ه ا- 

 . مغرٌا   متاعا  

 .  متاعً اتر  - 

 تذذدمً أ ..  تل مذذ  أ ..  تدعسذذ  أ   .. مذذوال  تجلذذد أ  أترٌذذد- 

 .سوءا   ب  أضمر ال لكنً..!! افع .. لحٌت  شعر ك  تقل  أ .  جسد 

 . قلت  ما ألنف  أنه  كً اتركنً.. إ ا  - 

 .  ضرر أي علٌ  ه ..  اآل  اهدأ- 

 .العب  اتر  وأنت- 

 .اهدأ ل  قلت.. عبثا   لٌ  ه ا- 

 وفذذد.. الذذ روة إلذذى أوصذذلنً أ  بعذذد انسذذحبت قذذد أصذذابع  كانذذت..تركتذذ 

 . الفجر قبٌ  إال لٌلتها أن  ل .. أصابع  تلوثت

 بصذوت صذوت  ٌذ كرنً.. الفجر أفق بٌ  صلوات  ٌردد.. صوت  أٌقظنً

 أنذا مذا أكتش  أ  أتمنى..الخج  ٌغشانً.. مبلمح  تؤملت.. استقا .. أبً

..  اوٌتذذ  فذذً جلذذ ..صذذبلت  أكمذذ ..  مرهقذذا   كنذذت.. وقذذور كذذائ .. فٌذذ 

 إلذى عٌنذً أرفذ  لذ .. والثذو  السذم  رائحذة.. خب  ق   كٌس  م  أخرج

 اللٌلذذذة كذذذائ  هذذذو هذذذ ا مولنذذذا ٌكذذذو  أ  أٌعقذذذ : نفسذذذً سذذذؤلت.. وجهذذذ 

 : لً قا ..  أخر  لشخصٌة تصنع  م  توا ؤت الماضٌة 

 .اإلف ار شاركنً.. هٌا- 

 :وسؤلت  نهضت..خجلً بع  ن عت
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 هنا  م  سنتج  أٌ  إلى- 

 أو..عذذذر  حفذذذ  عذذذ  نسذذذؤ ..الذذذوادي أسذذذف  نحذذذو سذذذنخرج - 

 .علٌ  هللا ٌقدرنا ما لنقد .. مناسبة أي ع  للبح  سن هب..مؤت 

 :ناصحا ٌتحد  وهو.. الخب  لق  أقت   جلست 

 أ  علٌذ ..شذًء كذ  فذً حشذرٌٌ .. أجذبل  أنا  م  سنتعام - 

 ن قذت وإ .. للضذرورة إال تن ذق ال.. األحذوا  كذ  فذً بالصذمت تلت  

ذذر.. تكثذذر ال  فذذٌم  تخلذذق وكٌذذ ..تسذذتع فه  وكٌذذ .. تتجنذذبه  كٌذذ  فكَّ

 اعلذ ..  ٌعنٌذ  ال فٌما تتدخ  ال.. والتقى بالورع اإلحسا  معه  تتعام 

 ٌذذؤتً ر قذذ  وأ .. بالفضذذٌلة التمسذذ  رأسذذمال  وأ .. سذذبٌ  عذذابر أنذذ 

 ٌُجذذذ  الذذذ ي الفذذذرد  لذذذ  شخصذذذ  مذذذ  اجعذذذ .. الذذذدٌ  لشذذذك  بحفظذذذ 

 فذذً تشذذار  ال.. خذذا ئ هذذو مذذا سذذمعت لذذو حتذذى تذذتكل  ال.. اآلخذذرٌ 

 أحرجذ  وإ ..هٌبتذ  ٌسذلب  جذد  فذً تتذور  ال حتذى أحذد مذ  الحدٌ 

 أي مذ  تخلذص.. مبتسذ  وأنت عا  بكبل  علٌ  أجب.. سإا  بؤي أحده 

ة ك  فً.. بؤدب متح لق ًَّ  تنظر أ  ٌكفً معضلة تواجه  مرَّ  صذامتا إلذ

 .  لً حلها أتر .. 

 واصذذ  ثذذ .. كٌسذذ  مذذ  أبٌضذذٌ  وشذذاال   ثوبذذا   أخذذرج وقذذد..ٌحذذدثنً كذذا  

 .الشا  به ا المنفوش شعر  غ .. ثٌاب  فوق ه ا الب : حدٌث 

 دفذذ  حذامبل نهذ  لكنذ ..كلماتذ  ٌواصذذ  أ  أنتظذر.. إلٌذ  أسذتم  صذامتا  

 كذذ ..  المسذذجد مذذ  خرجنذذا..  القماشذذً كٌسذذ  أحمذذ  نهضذذت.. الكبٌذذر

 السذائلة هب نذا.. البعٌذدة التلذة فً القرٌة..  األنحاء تل  فً صامت شًء

 قذا ..  األر  ٌحرثذو  فبلحذٌ  نصذاد  كنذا..  الشرق باتجا  سرنا.. 

 :  لً
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 . شًء ك  فً قلدنً.. هٌئتً انظر- 

 أسذم  كنذت..  مثل  سرت..  ألحد ٌلتفت ال..  الرأ  م ؤ ئ ٌسٌر كا 

 نفسذ  ٌحذد  كمذ  أسذتمر.. أعلِّذق ال..  ال رٌذق  وا  المتواص  حدٌث 

 .   نٌ  إلى تحولت  وبعضها أمٌ ها ال كلمات.. 

 وصذلنا حتذى نتوق  ل .. الودٌا  حوا  على جمٌعها..قر  بعدة مررنا

 مذ  األودٌذة تحٌ ذ .. قرٌتنذا بحصذ   كرنذً.. معلذق حص  ٌعلو  وادٌا  

 ٌعذر  موالنذا..  عصذرا   الوقت كا ..الغرب نحو لٌتجها ٌلتقٌا ..جانبٌ 

 دخلنذذا.. الجبذذ  تعلذذو كالثعبذذا  ملتوٌذذة  رٌقذذا   بنذذا تسذذلق..  جٌذذدا   ال رٌذذق

 أمتعتنذا وضذعنا.. ٌنتظذرو  قلٌذ  نفذر.. الجذر  صخر فً نحت مسجدا  

..  البركذذة درج هذذب .. األمتعذذة أحذذر  أ  علذذً أشذذار.. الحذذائ  جذذوار

 شذق  غسذ ..  ناعمة بٌضاء بشرة.. ٌتوضؤ مإخرت  ع  كش  وقد أدبر

 درج ٌنذذ   المسذذجد ٌصذذ  مذذ  كذذ .. قدمٌذذ ..  راعٌذذ ..وجهذذ  غسذذ .. 

 .وهك ا..إلٌت  ع  ٌكش  البركة

 سذؤ .. المتوفذاة حذو  الحذدٌ  أ ذرا  ٌبادلونذ .. موالنا ٌعر  الجمٌ  

 : عنً أحده 

 .  موالنا ٌا الشاب  ل  م - 

 .  ولْدي- 

 !  ولد - 

 .  نع - 

 أحذذد دخلذذوا..  المسذذجد مذذ  النذذا  نتبذذ  خرجنذذا..  اكتذذرا  دو  حذذادثه 

 المتوفذاة أسذرة مذ  كؤننذا..  أحذد ٌمنعنذا ولذ .. أحذد بنذا ٌرحب ل .. الدور
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 فذً ٌنتظذرو .. الجذدار مسذاند علذى ٌتكئو  قلٌ  نفر.. مست ٌلة غرفة..

..  الخبذذذ  أوانذذذً..  الذذذ رة عصذذٌدة صذذذحو .. اللحذذذ  دسذذذوت..  صذذمت

 جمذوع مذ  ال عذا  تناولنذا.. بعذد  أتحذر  تحذر  كٌفمذا..  السذم  جرار

..  اللحذذ  بق ذذ  ملٌئذذا   كبٌذذرا   وعذاء   أدخلذذوا..  الجذذدار نتكذذئ عذذدنا.. النذا 

 ٌلذتق  واآلخذر.. الذدور علٌذ  مذ  ٌسذمً أحذدهما.. تو ٌع  فً اثنا  أخ 

 الذدور وصذ  حذٌ ..  المنذادي ٌنذاو  ثذ  خبذ  ق عذة بٌ  ٌلفها ق   عدة

 فتبسذ ..  موالنذا.. االحتذرا  عذ  ٌذن  بصذوت المنادي صا  موالنا على

 صذا  دوري جاء ث " ٌستؤه "  موالنا وج  فً ٌنظر وهو وقا  المقس 

 عظذ  بلذ  اكتفذى بذ ..  ٌعلذق أو المقسذ  ٌلتفذت ل "  غرٌب.. " المنادي

 .إ نً فً موالنا هم .. الشح  م  وقلٌ 

 !كل  تؤكل  ال- 

 !!حاضر- 

 الحضذور بذدأ..  الكذٌ  ثناٌذا بذٌ  تبقذى مذا خبؤنا.. من  ج ءا   مصمصت

 .  مبتسما   المقس  باتجا  موالنا نه .. باالنصرا 

 . خب  أو لح  بقاٌا م  ه - 

.. الصذح  بقاٌا م  وشٌئا   الخب  م  أقراصا   ل ..  مبتسما   الرج  نه 

 : قا  ث 

   أ ٌد  ه - 

 !اآل  تما  شًء ك ..  ل  ٌبار  هللا- 

 . الدعاء م  تنسنً ال- 
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 بتنذاو  منشذغ  الكذ .. بالبشر مكتظا   مست ٌبل   دٌوانا   دخلنا.. النا  تبعنا

 أتذاب ..  موالنذا جذوار رهبذة فذً جلسذت.. الدٌنٌذة األناشٌد وتردٌد القات

 جفذذ ..البٌضذذاء عمامتذذ  أنذذ  ..دور  جذذاء..  المذذداحٌ  بذذٌ  المنافسذذة

 أغمذ ..ابتسذ ..الحضذور بذٌ  انتشذاء فذً نظراتذ  و ع..ورقبتذ  جبٌنذ 

 النبذً علذى الصذبلة بذ كر.. صذوت  رفذ .. كفٌذ  بذٌ  رأس  حم .. عٌنٌ 

 أخذذ  ثذذ ..اإلبراهٌمٌذذة الصذذبلة.. الفاتحذذة..  مذذرتبل..  الكسذذاء أهذذ  وبقٌذذة

 بصذوت  الحضذور انتشذى..وشذماال   ٌمٌنذا رأس  ٌحر ..  ٌ  سورة ٌنشد

 نقذرات جلذد  على نقر.. دف  رف .. ل  بعد.. ٌتلو  ما النا  ردد..الع ب

 الفاتحذة لسذورة جماعٌذة بقذراءة اختذت  ثذ .. األنبٌاء  مدائح ردد.. رشٌقة

 ارتفعذذت.. عرقذذا وجهذذ  وتفصذذد.. فمذذ  أ بذذد وقذذد..  المتوفذذاة رو  علذذى

 مذذ   اد ..لذ  هللا بذذار ..موالنذا ٌذذا أحسذنت:وهنذذا  هنذا مذذ  األصذوات

 .  هو فً ٌبتس  وهو.. موالنا ٌا بركات ..بهائ  فٌ 

 تناولنذا..  الكذٌ  فذً ممذا نؤكذ  لذ ..  الذدٌوا   ل  فً نمنا اللٌلة تل  فً

..  ٌعرفذ  الجمٌذ ..  القهذوة مذ  الشذعٌر خبذ  المتوفذاة شقٌق وأسرة نح 

 رب..  األسذرة مذ  فذرد وكؤن   ٌبة بك  األسرة رب  وجة إلٌ  تحدثت

.. أمذذذ  رو  علذذذى القذذذر   مذذذ  مصذذذحفٌ   تذذذبلوة منذذذ  ٌ لذذذب األسذذذرة

 فذذً هللا لهذذ  وٌبذذار  األسذذرة أفذذراد صذذحة علذذى للحفذذاظ  خذذر ومصذذح 

 .  أر اقه 

..  نفسذها الرائحذة..  بٌتنذا فراش ٌشب  فراش على أتمر  وأنا سعٌدا   كنت

 . قب  م  أن  ل  كما نمت..  المكا  نف  فً ٌنامو  وأ فال  البٌت رب

 . و وجت  األسرة رب دعوات تحفنا خرجنا الصبا  عند

 .أدعٌت  فً ا كرنا.. وموتانا.. موالنا ٌا الدعاء م  تنسنا ال- 



84 
 

.. ال عذا  ببقاٌذا الملذًء الكذٌ   لذ  حذامبل   اتبعذ .. وجهتنذا عذ  أسؤل  ل 

 :أسؤل  أ  دو  األم  فتاة موت حو  ٌقا  عما ٌحدثنً

 لذذ  عمرهذذا إ  ٌقذذا .. بٌعٌذذة تكذذ   لذذ  األمذذ  فتذذاة وفذذاة أ  أتعذذر  -

  وجذذة أ  غٌذذر..  شذذًء ٌنقصذذها ال ملٌحذذة.. عشذذرة السادسذذة ٌتجذذاو 

 مذ  برٌئذة غٌذر عبلقذة إلذى دفعهذا فذً نجحذت..  منهذا تغار كانت أخٌها

 تلذذو  بذذدأت األلسذذ  وأ ..شذذقٌقت  بحمذذ   وجهذذا أخبذذرت.. الشذذباب أحذذد

 إلسذالة أبذٌ  أو نذاري  سذبل  أي ٌسذتخد  ل ..  لٌبل قتلها دبر.. سمعت 

 الكذ ..  وفاتهذا أعلذ  التذالً الٌذو  صذبٌحة.. ناجعذا   سما لها د ..  دمها

 !!    المفاجئ لموتها ٌواسٌ  والك ..الجه  ٌتصن  الك .. ٌعر 

 

 إنشذذاد أجذذدت.. بعٌذذدة قذذر  علذذى تعرفذذت..  لذذً المرسذذو  بالذذدور قمذذت

 شذهر هذ  حذٌ ..  المذواعظ وبعذ  ٌ   سورة حفظت.. المدائح بع 

 لٌالٌنذا نقضذً كنذا..  المسذاجد  إلذى نلجذؤ لذ  األولذى أٌامذ  فً.. رمضا 

 حلذت أ  إلذى.. الصذحابة ومواوٌذ  الذ كر لٌذالً نقذٌ  الخٌذرٌ  بٌوت فً

 قرٌبذة قرٌذة مسذجد إلى الوصو  نجاهد ونح  الشم  غابت.. اللٌلة تل 

 بحبذات النذا  أف ذر.. صذامتا    جذوار  قرفصذت..  المسجد وصلنا.. منا

.. أعٌننذا فذً المصذلو  ٌنظذر..المغرب صبلة المسجد رواد أكم ..التمر

  خذذر غذذادر..البذذاردة جفونذذ  أرخذذى اللٌذذ .. بٌتذذ  إلذذى ٌذذدعونا مذذ  ننتظذذر

 .المكشو  الصر  إلى خرجنا.. السراج أ فؤ أ  بعد النا 

 !القرٌة  ه   فً كرٌ  رمضا  أ  تتوق  ال.. أعرفه  أنا- 

 . عا  بقاٌا لدٌنا- 

 .المضٌئة المنا   فً.. هنا  الدافئ ال عا - 
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 ألذذوا .. التذذراب رائحذذة لذذ  المسذذجد د ء.. المسذذجد صذذر  مذذ  دخلذذت

..  الكذذٌ  مذذ  الشذذم  إصذذب  أخرجذذت..  ثقذذاب عذذود أشذذعلت..  الظذذبل 

.. وإٌابذا  هابذا   ٌسٌر موالنا كا ..  األبٌ  بلونها الجٌر جدرا  ابتسمت

ًَّ  ٌبعذ .. صذذلوات  مذرددا    عذذ  عذذاج  أنذً اكتشذذفت..  بالبكذاء الرغبذذة فذذ

 تكومت.. أجهلها  رق فً بً تدف  وأنها..  مواجهتها ع ..  الحٌاة فه 

 . القادمة األٌا  فً..  لحظتً فً أفكر الكٌ  جوار

 أ فذؤ..   عذا  مذ  تبقذى مذا هذ ا..متعفنذة عظا .. الجا  الخب  م  كسر

.. دامذ  ظذبل ..  بصذلوات  ٌغمغذ .. الظذبل  سذواد عذ ..  الشذمعة فراشة

 شذٌ   رٌبذة سذجٌ  كلمذات صد  تردد.. الرج  له ا أسٌر   بؤنً شعرت

 كذذا  كٌذذ ..  أهذذرب لذذ  لذذو تذذر " هربذذت  إ ا سذذت هب أٌذذ "  قرٌتنذذا

   السجٌ   ل  أ  أنا الصواب على منا كا  م .. بً شٌخنا سٌتصر 

 قذد موالنذا وكذا .. أنذا  أالَّ  قذررت قد كنت..  نفسً أحد  وأنا وقت مرَّ 

 أود الظذبل    فذً علٌ  تسٌ ر التً الن وة تل  أخا ..  اوٌت  فً تكو 

 : حدثت .. لً ٌستجٌب أ  أتمنى.. حوارا   مع  أدٌر أ 

 . أحد داعبنً إ  أنا  أ  أست ٌ  ال..  موالنا- 

 !!  تت وج وحٌ - 

 أحادثذذ  هذذ ..  تفكٌذذري شذذتات اسذذتجمعت..  العجٌذذب بمن قذذ  صذذدمنً

   خوفً بنور أ ..  الظلمة ه   بجنو 

 . ت وجت لو حتى- 

 ضارا   أترانً.. داعبت  إ  الضٌر ما- 

 .  ترهقنً المداعبة لك - 
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    ترهق  ه ..  بؤصابعها تداعب ..  ولٌدها ترض  حٌ  األ - 

 تنذذاق  قذذوة ٌمتلذذ  كذذا ..  مبتغذذا  عذذ  ٌبحذذ  كفذذ  مذذد..  جملتذذ  أكمذذ  

 .   ٌدٌ  م  التخلص حاولت.. صوت  ع وبة

 .  ٌضاٌقنً ه ا..  أرجو - 

 . شدٌد بخج  شعرت..  باكٌا   انفجر

 السذابقة  اللٌلة فً ب  أضررت ه .. اهدأ أرجو .. أنا أرجو - 

..  عظٌمذة متعذة تمنحنذً أنت.. لتنا   ل  بعد وأترك  الوقت بع  فق 

 أحذد أ ٌذة أرٌذد وال.. اآلخرو  ٌفكر كما أفكر ال أنا.. باالمتبل  إحسا 

 . فق  الوقت بع .. 

 . تستثٌرنً لكن - 

   الضٌر وما- 

 ! غرٌب أمر - 

 !!  النشوة م  لحظات هً..  األغرب أنت ب - 

 مثٌذرة.. ناعمة..  خبٌرة لمسات..  أصابع  حركات إالَّ  شًء ك  صمت

 النشذوة تذدرجت.. حذولً ما ك  نسٌت..  رقٌقة بؤجنحة الظبل  حملنً.. 

 مم وجذة  هذة حلقذً مذ  خرجذت كٌذ  أعذر  ال.. أعهدها ل  قمة نحو

 ظلمذة اجتذا  المتعذة  ع ..  دبق شًء ك ..  صوتً سا .. ل ٌ ة بنشوة

 فذذً  اوٌتذذ  إلذذى وانسذذحب دفئنذذً..  بهذذدوء أصذذابع  سذذحب.. المسذذجد

 .  العمٌق النو  م  بركة فً غ ست.. صمت
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 بذؤ  نفسذً و نذت..المسذجد  ل  غادرنا.. وقار  إلى تحو  الصبا  عند

 .السٌ  مجر  بمحا اة سرنا.. بشخصٌتٌ  أٌضا أكو 

 ٌقذذذود كذذذا  وأنذذذ .. الحٌذذذاة فذذذً تجاربذذذ  عذذذ  ٌحذذذدثنً ال رٌذذذق  ذذذوا  

 ٌسذتقر ال الحٌذاة لكذ .. سذل ة صذاحب كذا  انذ  بذ .. وٌعظه .. الرجا 

 سذذوق مشذذار  إلذذى وصذذلنا حتذذى.. صذذامتا أسذذتم  كنذذت.. ألحذذد حالهذذا

 :لً قا .. سائلتٌ  بٌ  مساحة فً بالمئات الرواد ٌحتشد

 جدٌذدا   وثوبذا   حذ اء   لذ  سنشذتري.. الخمذٌ  سذوق وصلنا قد ها- 

 .ِعمت  لتجدٌد وشاشا  

    وأنت- 

 .   أحتاج  ما وجدت إ .. سؤر - 

 فذذذروع مذذذ  سذذذقائ .. ٌنبذذذوع مجذذذر .. األ ذذذرا  فذذذً كثٌفذذذة أشذذذجار 

 والمنتجذذات..  بالبشذذر الحٌوانذذات فٌهذذا اختل ذذت سذذاحة..الجافذذة األشذذجار

.. المن لٌذذذة بذذاألدوات ال راعٌذذة واألدوات.. المختلفذذذة بالسذذل  ال راعٌذذة

 عذرائش ظذبل  تحذت.. نشذ ة حركذة.. األعمذار جمٌ  م  ورجا  نساء

 .متوا ٌة صفو  فً األر  على سلعت  ٌعر  الك ..جافة

 ظذذ  تحذذت.. بذذ  وعذد مذذا موالنذذا لذذً ابتذاع.. متصذذاعد غبذذار وسذذ   فنذا

 .دافئا    عاما   لنا قد .. غٌرنا مث  األر  اقتعدنا شجرة

 عرفذت.. متواصذبل   بٌنهما الحدٌ  كا .. موالنا ٌعرف  شاب إلٌنا انض  

 فذذذً أسذذذتم .. دومذذذا   ٌلتقٌذذذا  وأنهمذذذا.. عمٌقذذذة عبلقتهمذذذا أ  خبللذذذ  مذذذ 

.. المشذاٌ  بعذ   غٌذا  حذو  الشذاب  ل  حدٌ  انتباهً لفت.. صمت

 مذذذ  عذذذدد فذذذً المقاومذذذة انتشذذذار..الرعٌذذذة أوسذذذا  بذذذٌ  التذذذ مر ا دٌذذذاد

 .وهنا  هنا دموٌة اشتباكات وحدو .. المنا ق
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 أنهذ  قلقذً  اد ومذا.. قرٌتذً فذً ٌجذري مذا إلى ت رق قد حدٌثهما كا  

 فذذً ٌجذذدُّ  الشذذٌ  وأ .. شذذٌخنا  رٌبذذة مذذ  هروبذذً حادثذذة عذذ  ٌتحذذدثو 

 أتحكذذذذذذ  لذذذذذذ !! أنذذذذذذا الفاعذذذذذذ   لذذذذذذ  أ  ٌعرفذذذذذذوا أ  دو .. م ذذذذذذاردتً

 وأنذذا الشذذ  موضذذ  فذذً كنذذت.. الحذذدٌ  مشذذاركته  اسذذتؤ نته ..بصذذمتً

 موالنذذا ظذذ .. بارتٌذذاب صذذامتا   إلذذً ٌنظذذر موالنذذا أخذذ ..بنفسذذً أعذذرفه 

 .أ ر  مما مندهشا   ٌستم 

 معرفذة لذً أضذا ..  بنفسذً ثقتً..  توا نً لً أعاد الشاب ب ل  لقائً

  فذذتح.. وحٌذدا   لسذت أننذذً عرفذت لكنذً.. شذًء بكذذ  ٌحذدثنً لذ .. جدٌذدة

 :لً قا ..  مرة ألو  أراها  فاق نحو منها أخ و  أبوابا   لً

 !قرٌة ك  فً أمثال - 

 !!القر  ك - 

 .  الٌم  ك  ب - 

  فذاق  .. جذدد أصذدقاء علذى سذؤتعر ..  وحٌذدا   اعذد ل .. األم  أفق أتس 

 رإو  إلذذى تحتهذذا نسذذتظ  التذذً الشذذجرة تلذذ  ظذذ  مذذ  ٌمتذذد.. أجهلهذذا

 . العالٌة الجبا 

 :حما  فً ل  قلت

     دوري ما - 

..  الشذر وقذو  الخٌذر قذو  بذٌ  قذائ  الصذراع..  وأبذدا  ..  دوما  - 

 .  هامش ٌوجد ال..  ٌختار أ  إال الفرد على وما

 . لً وضح أرجو - 
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 هد   لدٌ  ه - 

 جبذروت ٌقذاوموا وأ .. متضامنٌ  قرٌتنا سكا  ٌكو  أ  هدفً- 

 !قرٌتنا شٌ 

 !سنساعد  نح - 

    بنح  تعنٌ  ما- 

 . الخٌر قو  إلى المنتمو - 

   أعرفه  كٌ - 

 . فردا   فردا   ستعرفه .. المعرفة حق نفس  تعر  حٌ - 

   كٌ - 

   ٌشبهون  المبلٌٌ  ب  الكثٌر- 

 !أفه  ل - 

 علذذى بالقضذذاء..  والمسذذاواة بالعدالذذة ٌحلذذ  مذذ  وحذذد  لسذذت - 

.. والقتذذ  بالم ذذاردة المهذذدد وحذذد  لسذذت..  واالسذذتغبل  والتسذذل  الظلذذ 

 تشذاركه  عنذدما خاصذة..  ٌذو  بعذد ٌوما   علٌه  ستتعر ..  ُكثر رفاق 

 . النضا 

 .شوق فً أنا- 

 :قا عنً

   السبل  م  تتعام  كٌ  أتعر - 



91 
 

 !نع - 

   أٌضا   ما ا و- 

    أٌضا   ما ا- 

   بندقٌت  صٌانة أتعر - 

    صٌانة إلى تحتاج وه - 

   المصاب م  تتعام  كٌ  أتعر - 

 . أعر  ال- 

 .المجا  ه ا فً دورة إلى نظم  أ  علٌنا - 

 . تدرٌب ألي جاه  أنا- 

   تتدرب لما ا  :  نفس  سؤلت ه - 

 . خٌار أي لدي ٌوجد ال..  سإا  دو - 

 . مش رة ببلدنا أ  اعل - 

   كٌ - 

 .  صنعاء اآلخر و عد  عاصمت  قس ..  قسما  الٌم - 

   لما ا- 

 . قوتها إعادة أج  م  نناض  أ  وعلٌنا.. إلضعافها- 

 ! نناض - 



91 
 

 التذذذذدرٌب ثذذذذ .. بالقضذذذذٌة واإلٌمذذذذا  الذذذذوعً بداٌتذذذذ  والنضذذذذا - 

 الظلذ  عناصذر م  صفوفنا تصفٌة علٌنا أ  واعل ..  للنضا  واالستعداد

 . وأعوانه  المشاٌ  فً تتمث  العناصر وه  .. واالستغبل  والتسل 

    المشاٌ  ك - 

 . شٌخها م  تخلصت وقد قرٌتك  تخٌ - 

 . جدٌد شٌ  سٌبر - 

 . شٌ  أي دو  أقو - 

   السكا  أمور سٌضب  وم - 

 والعدالذذة المسذذاواة نظذذا  ترسذذً دولذذة.. والقذذانو  النظذذا  دولذذة- 

 .والحرٌة

 ودعنذا..الرحٌذ  موعذد جذاء وحذٌ ..الحذدٌ  بعذ  ٌشاركنا موالنا كا 

 : سؤلت .. الشاب  ل 

 تلذذذ  وكذذذ  اسذذذمً.. قرٌتذذذً فذذذً ٌذذذدور مذذذا كذذذ  تعذذذر  أنذذذت- 

 أنت  م .. وأنت.. الحواد 

 .القادمة اللقاءات فً أكثر وستعرفنً.. شرها  اسمً أنا- 

  نلتقً  متى- 

 !القاد  الخمٌ  ٌو ..  هنا- 

 .الماضٌة األٌا   وا  خدعت  بانً أعتقد..  عتاب موالنا عٌنً فً
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  ٙ 

 ُمصح                          

 ..      حنظلة صغٌري"ٙ"

 كذ  فذً نعذود..  ٖٕٓٓ ربٌذ  حتذى جذد  إخفذاء مكا  ع  بحثنا أستمر

 كلمذا بذب ء تسذتٌقظ أمذً حذوا  كانذت.. بذ  قمنذا عمذا ألمذً لنحكً ٌو 

 كفذذرخ تبتسذذ .. باهتمذذا  إلٌنذذا تسذذتم .. جذذد  وجذذود أمذذ  عذذ  حذذدثناها

 .أجنحت  فرد ٌحاو 

 صذذذلة أي ٌنكذذذر شذذذٌخنا أ . التالٌذذذة  ٌارتنذذذا فذذذً أخبرتنذذذا ف مٌنذذذا أمذذذً

 دار بتفتذٌش أمذرا   ف مٌنذا ابذ  الشذٌ  استصذدر.. جد  وإخفاء باخت ا 

 وجذذود بعذد  ف مٌنذا أمذذً أخبرتنذا حذٌ .. قاسذذٌة المفاجذؤة كانذت.. شذٌخنا

 . شٌخنا دار فً جد 

 مكانذا   ٌعذد لذ  شذٌخنا لبٌذت السذفلً الدور أ : " أمً  جد   وجة حدثت

 دمذذوعً تها لذذت أمذذً, صذذدر تحتضذذ  وهذذً باكٌذذة أجهشذذت.. "مخٌفذذا  

 علذى أ ا  مذا كنذت , أمذً على.. جد  حٌاة على خوفا.. الغد م  ف عا  

 .منا مقربة على جد  أ  م  ٌقٌنً

 تلذ   فذً بالبحذ   ابنهذا  بإقناع( ف مٌنا) أمً وعدتنا.. الحقة  ٌارة فً

 دو  هنذذا  ٌقبعذذو  السذل ة معارضذذً أ  ٌتذذردد التذً, السذذرٌة السذجو 

 .إلٌه  أحد ٌص  ا 

..  األحمذر جذد  مصذح  بتسذلٌمنا ف مٌنا أمً فاجؤتنا أخٌرة  ٌارة فً

 قالذذت.. ق نذذً بخذذٌ  لذذ  وقذذد بكٌسذذ  ٌذذدها مذذدت.. مخٌذذ  صذذمت خذذٌ 

 : الفر  تتصن 
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 أنذذذا  إلذذذى ٌصذذذ  أ  ابنذذذً اسذذذت اع لقذذذد..  خٌذذذر بشذذذارة هذذذ  - 

 :لها قلت!. مصحف  وه ا.. الع وي مكا  ٌعرفو 

 !!رإٌت  نرٌد أرجو ِ ..احتجا   مكا  عرفت  ه - 

 ! شًء ك  سٌتضح قرٌب عما- 

 : مرتبكة قالت.. المصح  استبل  فً جد   وجة ترددت

   األمر ألم  سنشر  كٌ - 

 . ارتبا  فً قلت

 علٌنذذا.. برحمتذذ  جمٌعذذا   ٌرعانذذا هللا.. خٌذذار أي أمامنذذا ٌوجذذد ال- 

 . عمل  ٌجب فٌما نتشاور ال رٌق وفً.. المصح  استبل 

 صذدا  ٌتكسذر المغذرب صذبلة   ا  صذوت..صنعاء أ قة متاهات عبرنا

 العقذذود مذذ  سلسذذلة تحذذت عبورنذذا لحظذذات..القدٌمذذة الذذدور حذذوائ  علذذى

 جذذد   وجذذة نصذذحتنً..البٌذذت وصذذولنا قبذذ .. رفٌقنذذا الصذذمت.. المعلقذة

 :باهت بصوت قائلة

 بذؤ  وسذؤخبرها..أمذ  تذرا  أ  ٌجب ال.. المصح  إخفاء علٌ - 

 . جار   البح 

.. الحمذذذا  بذذ ل  تعذذد لذذذ  جذذد   وجذذة لكذذذ .. تماسذذكً علذذى حافظذذت

 .ٌو  بعد ٌوما   بالبح  مشاركتً فً حماسها تناقص الحظت

 قذد جذد   وجذة كانذت.. جدٌذدة معضذلة أواجذ  أنذً أدركذت أسذابٌ  بعد

.. إلٌنذا مصذحف  عذودة مقتلذ  عبلمذة و..  جذد  بمقتذ  ٌقذٌ  علٌها سٌ ر

 جذدت  نظذرات كانذت.. بذداخلً أخفٌتهذا أنً إال الشكو  بع  لدي كا 
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 تذذتلفظ..  لل عذذا  شذذهٌتها تذذدنت.. ابتسذذامتها اختفذذت..ٌذذو  بعذذد ٌومذذا تذذ ب 

 . بب ء تتهاو  دفاعاتً كانت.. المجتم  وم  الحٌاة م  ساخرة بجم 

 أ ذذ  نافذذ ة أرسذذ  وحٌذذدة جلسذذت..الجمٌذذ  نذذا .. الشذذتاء لٌذذالً إحذذد  فذذً

 مصذح  أخذرج أ  فذً فكذرت.. فٌذ  أنذا مذا تجذاو  أحذاو .. علٌ  منها

 لصذمت  شذرٌ  وال اللٌذ .. تٌسذر مذا روحذ  إلذى أقذرأ.. خبائذ  م   جد 

..  الكذٌ  مذ  أخرجتذ .. القماش شرٌ  عقدة حللتُ ..نهضت..  ٌشاركنً

 أنذ  الحظذت.. أوراقذ  قلبذت.. نفذا ة رائحذة  ا الفذاتح األحمر غبلف  لو 

 لقذد.. أوراقذ  فحصذت.. جد  ٌعتقلوا أ  قب  علٌ  كا  مما صفحات أق 

.. األناجٌذ  بعذ  وال.. موجذودا   القذدٌ  العهد ٌعد ل .. من  أج اء ن عت

 متعذددة كتابذات.. أسذود بمداد  مست صفحات.. أج اإها م قت أوراق

.. أوراقذذ  بعذذ  علذذى جافذذة د  ق ذذرات..األسذذ ر وبذذٌ  الحواشذذً علذذى

 تفكٌذري غشى.. مشاعري ت ب بت.. حالها على ظلت القر   أوراق فق 

 عرفذت لذو مذا ا:  تسذاءلت.. حقٌقة جد   وجة تعتقد ما ٌكو  أ  رعب

 عقذدت..مخبئذ  إلذى المصذح  أعذدت  .. للمصح  عب  م  حص  ما

 كانذت.. لٌلتهذا أنذ  لذ .. ٌذد إلٌذ  تص  ال حتى المصح  خبؤت.. الشرٌ 

 ورق علذذذى الذذذد  ق ذذذرات لمذذذ .. تتنذذذاثر أسذذذئلة.. تتذذذوارد االحتمذذذاالت

 اإلنجٌذذ   صذذفحات بعذذ  ن عذذت لذذ !   التذذوراة انتذذ ع مذذ  المصذذح  

 .األمر إخفاء قررت.. خوفا   ٌرتج  قلبً كا ..  التفكٌر م  لٌا  ثبل 

  العبذ   لذ  تفاصذٌ  أ  مذ  ٌقذٌ  علذى كنت.. المصح  فحص أعدت 

 .جدٌدة حكاٌة بداٌة إلى الوصو  م  ٌمكننا خٌ ا   ٌشك  قد

 أدو  أخذذذذذ ت..حواشذذذذذٌ  فذذذذذً بحثذذذذذت.. المصذذذذذح  صذذذذذفحات قلبذذذذذت

.. البحذذ  فذذً منهمكذذة وأنذذا ٌسذذافر اللٌذذ .. المبلحظذذات أسذذج ..العبذذارات

 فتحذت.. الغرفذة ناف ة نحو اتجهت.. الفجر مإ   سمعت حٌ  قلبً خفق

 ظلمذة فذً أبحذ .. هادئذة نسذائ .. صذنعاء مذآ   أصذوات..  مصراعٌها
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 فذذذً أتؤمذذذ ..  العلوٌذذذة الغرفذذذة درج صذذذعدت.. ٌسذذذاعدنً عمذذذا السذذذماء

: سذذؤلت .. الغائمذذة نظراتذذ ..  السذذاخرة ابتسذذامت ..  المعلقذذة جذذد  صذذورة

 أتخذذٌله ! ٌحذذد  مذذا تفسذذٌر إلذذى بحاجذذة أنذذا: خا بتذذ  فعلذذ   ٌمكننذذً مذا ا

 ٌمارسذذو .. مصذذحف  علذذى اسذذتماتت  لحظذذات..كفٌذذ  بذذٌ  مذذ  ٌن عونهذذا

 ٌمكذنه  مذا أتخٌذ  أ  أسذت ٌ  وال.. علٌذ  ٌغمذى حٌنها.. ٌدمون .. عنفه 

 .ب  فعل 

 .. حبٌبً

 أبذذدأ أٌذذ  مذذ  أدري ال.. مسذذاعدت  إلذذى بحاجذذة أنذذا.. وحذذدتً  ادت لقذذد

.. مع ٌذات عذدة ٌذدي بذٌ .. جذد   وجذة دفاعات تهاوت أ  بعد البح 

 .عمل  ٌمك  ما إلى ٌرشدنً م .. ٌساعدنً م  إلى بحاجة

 .. بنً

 كثٌذذرة ورمذذو  أدلذة هذذ  ..  دلنذً.. معذذً بؤنذ  أشذذعر الذ ي الوحٌذذد أنذت 

 أو..الجذذ  بذذؤثر وال.. بذذالتنجٌ  أإمذذ  ال أنذذا.. قذذدٌ  مصذذح  بهذذا ٌحفذذ 

 بذ  الذبع , ٌتحذد  كما مبلئكة, أو شٌا ٌ  حٌاتً فً أر ول .. السحر

 شذذذذٌ انا   أو مبلكذذذذا   ٌكذذذذو  أ  ٌشذذذذاء  مذذذذ  هذذذذو اإلنسذذذذا  بذذذذؤ  إٌمذذذذانً

 أفكذر.. جذد  ننقذ  كذً.. ٌسذاعدنً مذ  إلذى حاجذة فذً أنذا وله ا..رجٌما  

 إلهً  ٌا ألجؤ لم 

 مذا ا ألرٌها.. ف مٌنا أمً  ٌارة لمعاودة ٌدعونً ٌ ا  ال أم  بصٌص 

 مذذ  تبقذذى مذذا حملذذت.. أ ورهذذا أ  قذذررت.. عبذذ  مذذ  بالمصذذح  حذذ 

.. العتٌقذذذة صذذذنعاء أ قذذذة عبذذذر سذذذرت.. ل ٌارتهذذذا اتجهذذذت.. المصذذذح 

 أرٌذ ..  كٌة رائحة شدتنً.. الكبٌر باب .. المقد  الجام  جوار مررت

 مذذذ  اقتربذذذت.. المصذذذح   راحذذذة تشذذذب  رائحذذذة.. وقفذذذت.. نفذذذا  بخذذذور

 خ ذذذذوت.. للذذذذدخو  ٌشذذذذدنً بذذذذداخلً نذذذذداء.. رائحتذذذذ   ادت.. البوابذذذذة
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 مذ  ٌكذ  لذ .. عالٌذة سذقو .. متداخلذة أروقذة.. البذاب عتبة كالمسحورة

 أعمذذذدة.. عتٌقذذذة مفذذذارش علذذذى سذذذرت.. حذذذ ائً خلعذذذت.. أمذذذامً أحذذذد

 مذذ  بهذذو.. األعمذذاق إلذذى تقذذودنً الرائحذذة.. م خرفذذة جذذدرا .. منقوشذذة

 النجفذذات مذذ  صذذفو .. م هبذذة سبلسذ  منهذذا تذذدلت.. قبذذة تعلذذو  الفضذاء

 صذذذد  بذذذر  فجذذذؤة.. الرائحذذذة تقذذذودنً سذذذرت.. أبذذذواب عذذذدة..الضذذذخمة

 :صوت

 !هنا  تفعلٌ  ما ا- 

 فتهتذذذذ  نحذذذذوي ٌتقذذذذد .. معذذذذدنً عكذذذذا  علذذذذى ٌتكذذذذئ.. أصذذذذفر وجذذذذ   

 :جرأتً لملمت.. ضخ  أن .. مسننة لحٌة من  تدلت..عمامت 

 !!الرائحة تل  مصدر على دلنً.. أرجو - 

 المكا   ه ا دخو  النساء على محر  أن  تعرفٌ  أال- 

 !اسمعنً فق .. هنا سؤق - 

 إلذذى ٌفضذذً خلفذذً بذذاب هنذذا .. الصذذبلة أردتِ  لذذو.. أخرجذذً- 

 . النساء مصلى

 !! الرائحة تل  مصدر أرٌد.. النساء مصلى أرٌد ال- 

 .الهواء فً بساق  ملوحا  .. المعدنٌة الساق  و وق 

 .!أحد ٌرا  أ  قب  انصرفً هٌا- 

 سذذذوق.. ال عذذذا  سذذذوق عبذذذر خ ذذذواتً واصذذذلت.. مذذذدحورة خرجذذذت

 الرائحذة كانذت.. شذماال   اتجهذت.... والمشذمو  الرٌحذا  سذوق.. الع ارة

 برائحذذذذذذة الرائحذذذذذة تلذذذذذ  عبلقذذذذذذة فذذذذذً أفكذذذذذر..  أنفذذذذذذً فذذذذذً عالقذذذذذة
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 شذماال   السذٌر واصذلت..  صذنعاء أسذواق متاهذة مذ  خرجت..المصح 

 .ف مٌنا أمً من   حتى

 الحراسذذة قلعذذة نافذذ ة مذذ  الحذذار  ٌ ذذ  لذذ .. مشذذرعة الخارجٌذذة البوابذذة

 أرتذذب..السذذل  صذذعدت.. الحذذرٌ  بذذاب نحذذو السذذاحة عبذذرت..  كعادتذذ 

 بذٌ  تذرددت.. خالٌذة األو  الذدور حجذرات.. أمامها أق  أ  قب  كلماتً

.. العلذوي الذدور مذ  هاب ا   أحده  صوت الهدوء بدد..  والعودة الدخو 

 بذذذاإلحراج شذذذعور.. الكلمذذذات تلذذذ  أفهذذذ  لذذذ .. خافذذذت بصذذذوت ٌتحذذذد 

 إحذد  فذً تخفٌذت.. الصذوت  لذ  هب .. األسف  نحو انسحبت.. انتابنً

 فذذ  عنذذد ٌتحذذدثا  وقفذذا.. السذذل  هب ذذا رجذذبل .. األرضذذً الذذدور  واٌذذا

 وجذ .. النظذر استرقت.. حدٌثه  فحو  أتبٌ  ل .. السم  أرهفت.. الباب

 بصذوت لذ  قذا .. شذٌخنا مرافقذً أحذد أنذ  لً تؤكد..  مؤلوفا   ٌبدو أحده 

 :ببلستٌكٌة حقٌبة ٌسلم  وهو ن ق

 !الحقا   سنلتقً- 

 .بالخروج ٌه  وهو شٌخنا مرافق رد

 !!علٌ  أعتمد أنا- 

.. الذدار درجذات صذاعدا الرجذ   لذ  عاد..صغٌر كٌ  سقو  الحظت 

 .الشارع نحو البوابة ث  الساحة عابرا شٌخنا مرافق خرج بٌنما

 إلذى العذودة قذررت.. الكذٌ   لذ  التق ت..ح ر فً  اوٌتً م  خرجت

.. مهرولذة عذدت.. خلفذً ألتفذت ل  بخو  سرت.. باردة أ رافً..  بٌتنا

 صذعدت.. صذباحا   تركتها من  ألمً حدٌثها تواص  جد   وجة ما الت

 الصذذغٌرة النافذذ ة فتحذذت.. ٌقتلنذذً ٌكذذاد بضذذٌق شذذعور.. العلوٌذذة الغرفذذة

 مقٌذدة ورق لفافذة.. القماشذً الكذٌ   لذ  فتحذت.. الضذوء أمذا  جثوت..
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 جذ ءا   إال األوراق تلذ  تكذ  ل .. قلبً رك ..حررتها.. قماشً بشرٌ 

 فتحذذت.. أمذذامً فردتهذذا.. جذذد  مصذذح  مذذ  المن وعذذة األوراق مذذ 

 المنذ وع الجذ ء إنهذا لذً اتضذح.. األحر .. الورق قارنت.. المصح 

 القذذدٌ  رسذذالة)و( متذذى بشذذارة(.. )مذذرق  إنجٌذذ :) الجدٌذذد العهذذد مذذ 

  الشذرٌ  صذن  نفذ  مذ  الكذٌ   ل  قماش( فٌلمو  إلى الرسو  بول 

 المسذجد بخور لرائحة م ابقة رائحت  كانت.. المصح  خباء ٌل  ال ي

 .المقد 

.. ف مٌنذا أمذً خٌانة أسباب فً أفكر..  صدري على ثقٌ  بضغ  أشعر

 إلذذى الوصذذو  فذذً قذذدرتً أضذذحت المذذإامرة  مذذ  جذذ ءا   هذذً أتكذذو 

 كٌذ   ..ٌجذري فٌمذا ف مٌنذا البذ  دور هنا  ه .. ضعٌفة االستنتاجات

 كٌذذ  أعذذر  ال.. ٌذذدي بذذٌ  عدٌذذدة خٌذذو  ٌذذدور  مذذا لكذذ  األجوبذذة أجذذد

.. بذذالتوراة الخذذاص الجذذ ء أجذذد أٌذذ .. مخٌفذذة مشذذاعر.. وراءهذذا أسذذٌر

 بذٌ  أقذ .. المسذجد ورائحذة القمذاش ق ذ  بٌ  المشتركة الرائحة عبلقة

 معرفتهذا  عذ  بمع   ف مٌنا أمً دار فً ٌدور ما ه .. متداخلة خٌو 

 عنها  ما ا( شخنما) خادمتها و

 علذذى أجذرإ لذ .. ٌسذاعدنً مذ  إلذذى بحاجذة.. وتشذابكت الخٌذو  تعذددت

 تبتسذ .. بمقتل  ٌقٌنها ٌتضاع  فقد.. فٌ  أنا بما جد   وجة إلى الحدٌ 

 :قائلة.. الفرقا   ٌات بع  علٌها قرأت كلما وجهً فً

 .الحرو  علمونً لٌته - 

 .حفظها أعلم  أ  ٌمكننً- 

 . ٌستحق ما العمر فً ٌعد ل - 

 .األم  أفقد تجعلٌننً ال..أرجو - 
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 روحذً على تقرئٌ  أ  عدٌنً.. خال  رو  على تقرئٌ  مثلما - 

 . رحٌلً بعد

 .بٌننا ٌوما سٌكو  خالً..تخٌفنً كلمات - 

 .هٌهات- 

 ! من  أتعود  ل  الٌؤ  ه ا- 

 .لمبلقات  تسابقنً التً هً روحً- 

 تكذرر وهذً صوتها أسم .. الصمت فؤفض .. وجدت عما بالحدٌ  أه 

 الحذذدٌ  ٌسذتهوٌها.. صذوتها ٌذ ب  ٌذو  بعذذد ٌومذا..الحكاٌذات نفذ  ألمذً

 :إقناعها أحاو ..الرحٌ  ع 

 . الرحٌ  ع  تتحدثٌ  ال..  أرجو - 

   لً تبقى وما ا- 

 .األم - 

 . للشقاء وتركنا  إٌمان  ثم  سدد الع وي.. تجدٌ  ل - 

 بذ ل  تتحذدثٌ  أال أرجذو  لك .. الرحٌ  أحادٌ  ك  من  أتقب - 

 .أمً أما 

  إلذى نافذ ة والرحٌذ ..  تسذكننا فهً.. الحقٌقة حجب حاولنا مهما- 

 .الخبلص
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.. ملذ  دو  حكاٌاتهذا لتكرر.. أمً عتمة نحو لتتج .. معً حدٌثها تكم 

 حذدٌ  فذً تذ ا  ال تجذدها تصذحو وحذٌ .. تغفذو.. صذامتة إلٌهذا تسذتم 

 .متواص 

 ٌشذ  وجههذا كذا ..  عادتهذا غٌذر علذى أٌقظتنذً..  الٌو   ل  صبا  فً

 :هامسة حدثتنً. نضرة بابتسامة

 !إلٌ  الحدٌ  أود..  سمبرٌة- 

 . ل  ٌسعدنً- 

 !رأٌت  باألم - 

 راٌتً  م - 

 بٌتنذا فذً الذوادي علذى الم لذة النافذ ة أمذا  كنذا!! الع وي خال - 

 المصذح  مذ  صذلوات  ٌردد وهو مسامعً فً ٌ ا  ال صوت .. بالقرٌة

 لكننذذً.. جذذواري إلذذى موجذذودا   ٌكذذو  أ  اسذذتغربت البذذدء فذذً.. األحمذذر

 ٌكذ  لذ  إلٌنا بعودت  كلمات  ت كرت.. عن  أفرجوا أخٌرا..  نفسً حدثت

 مذذ  قُمذذت  كنذذت  وإ :"  ٌنشذذد.. توصذذ  ال سذذعادة سذذعٌدة كنذذت.. حلمذذا  

 عذذ  جذذال  المسذذٌح حٌذذ  السذذماء فذذً التذذً األمذذور إلذذى فؤسذذعو المسذذٌح

 الحذ   عنذا أ هذب الذ ي هلل الحمذد وقذالوا:  "  لٌتلذو صمت ث " هللا ٌمٌ 

 فٌهذا ٌمسذنا ال فضذل  مذ  المقامة دار أحلَّنا ال ي*  شكور لغفور ربنا إ 

 مذذ  بكذذر   صذذبا    عنذد الوقذذت  لذذ  كذذا "   لغذوب فٌهذذا ٌمسذذنا وال نصذب

 . القرٌة صباحات

ًَّ  وجهذ  رف   ممذ وج خجذ  اعترانذً.. بع ذ  إلذً ٌنظذر..  مبتسذما   إلذ

 . بالفر 
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 المإشذر ثبذت..  جذوار  أجلسذنً.. مذرات عذدة كررها..  تعالً: لً قا 

 دفذذؤنً..   راعذذ  بذذٌ  احتذذوانً.. جانبذذا   لٌضذذع .. وأغلقذذ  مصذذحف  وسذذ 

 لذ ..  والقلذق اإلحبذا  تبخذر.. صذغٌرة  فلة عدت أنً شعرت..  بلحفت 

 :لً قا ..  والضٌاع بالح   إحسا  هنا  ٌعد

 !لترافقٌنً أتٌت- 

 :لهفة فً ل  قلت

 . ٌسعدنً ما ه ا- 

 . معا   سنكو - 

 . الٌو  بعد تتركنً ل - 

 .معا   لن هب أتٌت وله ا- 

 مسذح.. دمذوعً انسذابت..  الحذد هذ ا عنذد صذمت..  أحذد ع  ٌسؤلنً ل 

.. وٌبتسذذ  أتمنذذى كمذذا ٌتصذذر  كذذا  لكنذذ .. أتفذذو  لذذ .. بؤصذذابع  وجهذذً

 كذ  ٌذا ومجذدو .. األم  جمٌ  ٌا الرب سبحوا: "أنشد.. ب  أفكر بما ٌفكر

 هللذوا.. تذدو  األبذد إلذى الذرب وأمانة علٌنا غلبت رحمت  أل .. الشعوب

 .ٌنشد  ما تردد  روحً بؤ  شعرت.." ٌا

  لذ  ٌكذو  أ  أرٌذد ال.. العجذ  فذراش على وحٌدة منامً م  صحوت 

 السذعادة مذ  دهذرا   البارحذة عشذت لقد.. النور تباشٌر  تل .. رإٌا مجرد

 .تسمعٌنً كً إلٌ  جئت لقد.. قب   ي م  أ قها ل 

 لذ .. ابتسذامتها..  صذوتها مبلمذح تغٌذر..  إلٌهذا أسذتم  صذمت فذً كنذت

 وحذذٌ ..  فلذذة بذذرو  حذذدثتنً..  الكلمذذات أبادلهذذا كذذً الفرصذذة لذذً تذذتح
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 إلذذً التفتذذت ثذ  صذذمتت.. المٌذا  دورة مذذ  خارجذذة أمذً خ ذذوات سذمعنا

 :  وقالت

 ..البارحة لٌلة خال  م  كنت أنً  سؤخبرها أخبرها ه - 

 . تصدق ل  - 

 .  سؤخبرها - 

 هذذو.. القرٌذذة فذذً بٌتنذذا إلذذى أخذذرج أ  قذذررت لقذذد..  أردفذذت ثذذ  صذذمتت

 . أخ ل  ل .. هنا  ٌرٌدنً

 .وحدي عن  أبح  وتتركٌننً- 

 لذ .. هنذا  ٌنتظرنذً هو..  وجدت  قد.. عن  أبح  ل  الٌو  بعد- 

 . أخ ل 

  ٌحادثها  م  وأمً- 

 دار على سؤعرج صنعاء أغادر أ  قب  لكنً.. بدعوتها سؤقنع - 

 .عاد الع وي بؤ  وأخبر  أقابل ..شٌخنا

 إلذذى بٌتنذذا صذذمت عذذاد.. غادرتنذذا.. رغبتهذذا علذذى وافقذذت كٌذذ  أدري ال

 أنهذذا أشذذعر..بعٌنٌهذذا تحتذذوٌنً.. أمذذً فذذراش إلذذى أ هذذب..  عهذذد  سذذابق

 .بصمتها ٌدور ما ك  تشاركنً

 أ  ٌخبرنذً مذ  جذاء.. جذد   وجذة لرحٌذ  الثال  األسبوع فً- 

 شذًء.. انتحذرت قذد تكو  ربما وأنها!! بٌتها بداخ  مٌتة وجدنها النسوة

 عٌنذذذً وجذذذدت.. ألذذذ  دو  ٌنسذذذل  شذذذًء.. بذذذداخلً ٌذذذدوي سذذذمعت  مذذذا

 أخفٌذت..ع مذً مذ  شذددت.. نفقذدها أ  إال شذًء أي أتوقذ  كنت..جافة
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 هذً.. عرف ذة قرٌتنذا إلذى أح انذً بصذحبة توجهذت..  أمذً علذى األمر

 كذ .. سذنة وعشذرٌ  ثبلثذة مذ  أكثذر منذ  إلٌهذا أعذود التذً األولى المرة

 كذذ ل  الصذذخري اللسذا ..كانذذت كمذذا باقٌذة الجبذذا  فقذذ .. تغٌذر قذذد شذًء

 ٌعذد ولذ  مهدمذة الحصذ  أجذ اء..المنا   تكاثرت.. السماء أفق فً ٌمتد

 حذ   فذً ٌقفذ  المسذنات النساء م  عدد.. أسق  دو  حوائ  غٌر منها

 كذا  البذاب.. رأٌننذً حذٌ  بذالنوا  أصذواته  ارتفعذت.. جذد  بٌذت أما 

.. ممذذددة الغذذر  أبذذواب تتوسذذ  التذذً الحجذذرة وسذذ  وكانذذت..مفتوحذذا  

 مذ  اقتربذت..الٌذو  بعد صوتها سماع عد  أستوعب ل .. تحجرتا عٌناي

 احتذذرق دمهذذا أ  القرٌذة نسذذاء بعذذ  قالذت.. أ رق بلذذو  المبقذذ  وجههذا

 وحذذٌ .. سذذما   ابتبلعهذذا نتٌجذذة هذذ ا إ  أخرٌذذات وقالذذت..  جذذد  لفذذراق

ات.. فاعذ  بفعذ  مخنوقذة ماتذت أنهذذا أدركنذا..  غسذلها فذً شذاركت  حذذ َّ

 كذذذذدمات وعذذذذدة.. أكتافهذذذذا علذذذذى أظذذذذافر و ثذذذذار.. عنقهذذذذا علذذذذى الحبذذذذ 

 .  صغٌرة وجرو ..  راعٌها على ورضو 

 النسذاء وجدتذ  هكذ ا..  مح ذ  للبٌذت الوحٌذد البذاب.. مقفلة النواف  كانت

 . مقتلها اكتشف  البلتً

..  الصذبٌة وبعذ .. النسذاء مذ  جمذ  فقذ ..  لذدفنها الرجذا  ٌحضذر ل 

.. نواف ها م  تتلصص القرٌة.. لوداعها حضر  المسنات م  كبٌر عدد

 .للع اء أحد ٌحضر ل 

 شذٌخنا عٌذو .. مذوحشً   مكذا    إلى القرٌة لتحو ..  جد   وجة قُِتلت 

 الذ ي الذوادي..  سذلوكٌاته  الجمٌذ  علذى تفر  س وت .. مكا  ك  فً

 ٌتحذر .  باقٌذة وحركتهذا الحٌذاة بهجذة.. مبلمحذ  فقد سنوات م  أعرف 

 . أجراء الجمٌ .. بح ر ٌتحادثو .. ح ر فً السكا 



114 
 

 أخفذً أ  علذى حرصذت..الذدنٌا أحذ ا  أحمذ  عرف ذة قرٌتنذا مذ  عدت

 .صدرها على ارتمٌت..  أتمال  ل .. أمً على األمر

 هذ   رسالتً أكملت.. فٌ  أنا مما ٌنتشلنً عما أبح .. بارد صنعاء لٌ  

 أحذاو .. تبعذة رسذائ  احذدي تدوٌ  واصلت.. قلبً ٌم ق الح  .. إلٌ 

 : ٌو   ات كتب  ما..الفقد رائحة ع  االبتعاد

 

 ..سمبرٌة صبٌتً"ٖ"

 أنذً ألعر  أك  ل .. نفسً اكتشا  بداخلًِ حركتِ  لقد..لحظة أنس  ِ  ل 

 اللقذذاء فذذً عٌنانذذا التقذذت لحظذذة قلبذذً وجذذ  حذذٌ  إال ناضذذجا   أصذذبحت

 بجمذا  انتبذاهً لفتذت صبٌة إلى أكتب أجدنً إلٌ  أكتب وحٌ ..  األو 

 أبتعذد.. أكتشذف   حتى أتشرد أل  أحتاج كنت ه .. نفسً أسؤ ..روحها

 أ  وأخذا  ٌذو  بعذد ٌومذا تتقذد مشاعر بً إ .. بداخلً أحمل  كً عن 

 ب   منشغ  أنا كما بً تفكرٌ  فه ..إٌاها تبادلٌنً  ال

 ..صدٌقتً 

 ٌعذاملنً أصذبح.. موالنذا تغٌذر الخمذٌ  سذوق فذً" شرها " التقٌت من 

 شذاركنا قذر  عذدة  رنذا األخٌرة أٌا  السبعة مد  على..واضح باحترا 

.. ولّذد مجذرد أمامذ  أعذد لذ ..  الحذدٌ  أتجنذب.. ومآت  أعرا  ثبلثة فً

 القذر  بؤسذماء ٌعرفنذً.. باقتضذاب ٌتحد  أضحى..مع  تعاملً غٌرت

 التسذذذل  بمقارعذذذة اشذذذتهروا رجذذذا  أسذذذماء لذذذً ٌسذذذتعر .. المحٌ ذذذة

 أسذذ   هنذذً إلذذى ٌقذذرب.. والنضذا  الحرٌذذة مبذذاد  لذذً ٌشذذر .. والظلذ 

 قذذو  هذذً ومذذا.. الشذذر قذذو  ماهٌذذة شذذارحا.. والمسذذاواة العدالذذة تحقٌذذق
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 المبذذاد  أسذذ  معذذ  األخٌذذرة أٌذذامً خذذبل  منذذ  عرفذذت..والتقذذد  الخٌذذر

 . الحٌاة أواج  كٌ  وعرفنً.. الو نٌة

 أخشذذى أعذذد لذذ .. بذذداخلً مذذا شذذٌئا   أصذذارع.. حدٌثذذ  فذذً ٌسترسذذ  حذذٌ 

 الشذم  قذرص كذاد مذا.. نائٌذة قرٌذة مسذجد اختار الوداع لٌلة فً.. شٌئا  

 ثذذ ..  عذذا  مذذ  تٌسذذر مذذا لنتنذذاو  الشذذموع ضذذوء أشذذع  حتذذى.. ٌختفذذً

 أ  حاولذذت.. ٌتق ذذ  الكذذبلب نبذذا ..  اوٌتذذ  فذذً منذذا كذذ  تمذذدد.. أ فؤهذذا

 مذذ  موعذذدي وبذذٌ .. شخصذذٌات  تعذذدد بذذٌ  مشذذتتة أفكذذاري كانذذت.. أنذذا 

 ال أ  أخذا ..شذرها  م  سمعت  ما بك  أحل  كنت.. غد صبا  شرها 

 تذوارد ق ذ .. لموالنذا تاب   صبً مجرد أستمر أ .. موعد  حسب أجد 

 :صوت  أفكاري

 .قصت  تفاصٌ  ع  تحدثنً أ  ٌجب اللٌلة- 

 :قا ..بالصمت ل ت

 قرٌذذة سذكا  معظذذ  وأعذر ..  شذذٌخك  وأعذر .. أبذذا  أعذر - 

 ٌتوا ئذو .. والتسل  بالقهر راضٌ  النا  ٌعٌش حٌ .. عرف ة حص 

 .جبلده  م 

 بتلذ  ٌحذدثنً أ  علٌذ  أسذتكثر.. نفسذً مذ  صذراع فذً وأنذا إلٌذ  أستم 

..  ب نذ  ٌمذؤل عمذا بحثذا القذر  ٌ ذو .. متسو  مدا  مجرد أرا .. القٌ 

 :حنق فً ل  قلت

 ه    معرفت  م  الفائدة وما- 

 شًء  أٌضاٌق - 

 !!ٌضاٌقنً حولً ما ك - 
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 .متوتر هك ا وأنت تتحد  أ  تست ٌ  ل ..  تمدد- 

 .متوترا   لست أنا- 

 .ٌضاٌق  عما حدثنً- 

 . أنت- 

 أنا - 

 .نع - 

   أمتؤكد..  أنا- 

 !مع  ل نوبً أستغفر دعنً- 

 لمذا ا.. إحسذا  إال اإلحسذا  جذ اء مذا.. تنمذر  تعلذ  أنت اللٌلة- 

 .القسوة ه  

 .فٌ  أنا ما سئمت- 

 إلٌ   أسؤت ه .. كبلم  لٌ  بكبل  تتحد  أنت- 

 !نفسً إلى أسؤت م  أنا- 

 أننذً تصذدق هذ ..وحٌذدا   القذر  وسذؤ و .. صذباحا   سذتتركنً- 

 الٌذذو ..الكتشذذاف  نفسذذً أجاهذذد وكنذذت مختلذذ   شذذاب بؤنذذ  أشذذعر كنذذت

 شذٌئا   أرا ..قضذٌة أجذ  مذ  تعمذ  رجبل وأرا ..ع اء أكثر غد  أر 

 . رائعا  
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 لذ ..  ٌبكذً وهذو كلماتذ  انهارت.. هم  إلى تحو  حتى صوت  تضاء 

 معذ  تجذوالً  ٌلذة أسذمعها لذ  التذً كلماتذ  فذً أفكر كنت.. أمٌ ها أعد

 غذالبنً.. شخصذٌت  لٌسذت شخصذٌة مذ  نابعذة كلمات..األولى األٌا  فً

 فكذرت.. الصذمت أٌقظنذً.. نمذت كذ  أدر لذ .. حدٌث  ٌواص  وهو النو 

 ٌعذد لذ .. الصذمت  ذا .. كلماتذ  اسذتعدت.. شذمعة إلشعا  النهو  فً

 أرهفذذت..  اوٌتذذ  مذذ  ٌنسذذحب.. ٌذذنه  كمذذ .. حركذذة صذذوت.نذذو  مذذ 

 وأنذ ..  كلمذاتً مذ  ٌثذؤر قذد..  اوٌتذ  عذ  ٌبتعذد موالنذا وكؤ ..  السم 

 ال حتذى بهذدوء مكذانً لتغٌٌذر اسذتعدٌت.. لٌنذتق  مدٌتذ  ٌسذت  قذد اللحظة

.. كلماتذ  صوت أرتف .. حال  ظبل  وس  ٌتعالى و فٌر  شهٌق .. ٌسم 

.. فٌذ  أنذا مذا أدري ال.. رقٌقذة بكلمذات ٌعذاتبنً كذا .. شذجً بلح  دند 

 مغنذاة بكلمذات عذاتبنً.. المبلمذة حملنذً  ..علٌ  مجنً أ .. جا    أنا ه 

 .لفراقً ح ٌ  وإن .. ٌحبنً إن  قا .. 

 بذذداخلً نذداء.. قذواي اسذذتجمعت.. كلماتذ  بعا فذة المسذذجد ظذبل  ا دحذ 

 نهضذذت.. ردود مجذذرد أفعذذالً تكذذو  لذذ ..  المبذذادرة قذذررت.. ٌذذدفعنً

 ٌذذدور.. بعرٌذذ  تفاجذذؤت.. ثقذذاب عذذود أشذذعلت هذذدوء فذذً.. الظذذبل  وسذذ 

.. رأسذ  شذعر استرسذ (.. المولولٌذة)  دراوٌذش كذدورة العٌنذٌ  مغم 

 بشذذذرت .. الفضفاضذذذة بثٌابذذذ  وهذذذو ٌظهذذذر مذذذا عكذذذ .. متناسذذذق قوامذذذ 

 عرقذذذا   ٌتصذذذبب.. الشذذذعر مذذذ  دغذذذبل   عانتذذذ  أر  وأنذذذا شذذذهقت.. ملسذذذاء

 الشذمعة ضذوء.. أنفاسذ  م  إال شًء ك  هدأ.. أرضا   سق  فجؤة..غ ٌرا  

 جلذد  ٌذ ا  ال.. اقتربذت.. غٌبوبذة فذً ٌكو  أ  خفت.  شًء ك  ٌفضح

 فقذذ .. محلهذذا فذذً ظنذذونً كانذذت.. عضذذو دو  رأٌتذذ .. تحققذذت.. ٌتفصذذد

 أ فذذؤت.. غ ٌتذذ .. لحذذافً أخذذ ت..  لحمٌذذة مضذذغة بقاٌذذا و.. شذذعر كتلذذة

 لذذ ..  تذدفؤت.. األر  حصذذٌر سذحبت..   اوٌتذً إلذذى عذدت..  الشذمعة

 قالذ  ما ت كرت..ٌمدها ل ..أصابع  انتظرت..  منى اقترب..   وٌبل   ٌد 

 : سابقة لٌلة   فً لً
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.. تسذكرنً مبلمسذت .. باالنتشذاء المداعبذة حذق تمنحنذً حذٌ  أشعر    -

 قذد أكذو .. الذ روة إلذى ٌصذ  وحذٌ .. باالنتشذار أشذعر ٌجعلنً انتشار 

 .مع  وصلت

 تركتذ .. دسسذتها.. ٌحب مما كف  قربت..أصابع  التق ت.. من  اقتربت 

!! البتذر  ل  سبب حو  التفكٌر ٌشغلنً ما.. المرة ه   بإرادتً.. ٌداعب 

 .قصة  ل  وراء م  ٌقٌ  على أنا

.. جذذواري إلذذى اسذذتبقٌت ..  اوٌتذذ  إلذذى ٌنسذذحب أدعذذ  لذذ  اللٌلذذة تلذذ  فذذً 

 شذذغف  ٌمذذار  وهذذو سذذعادت  وتضذذاعفت..  المداعبذذة أصذذابع  كذذررت

 :هاد  بصوت تحد ..  بفر 

 !مختل  إنسا  أنت اآل  

 المختل   هو م  أعل  ال 

 ممذذا موالنذذا إلذذى أقذذرب اللٌلذذة تلذذ  فذذً أننذذً شذذعرت.. اللٌلذذة تلذذ  نذذن  لذذ 

 مذ  ٌمكننً سبب ع  أبح  كنت.. قب   ي م  أكتشف  ل  وأنً.. مضى

 فذً الكلمذات تموت.. مشاعر  أجر  ال وأ .. القدٌ  بتر  حو  أسؤل  أ 

 تلذذ  كفذذً صذذافحت.. حٌذذرة فذذً  لذذت ومذذا الصذذبا  عنذذد ودعتذذ ..حلقذذً

 :مبتسما قلت.. مبتعدا   انفصلت ث .. جبٌن   قبلت.. احتضنت .. الك 

 .ٌوما سنلتقً 

 .ح را ك    

 .موالنا ٌا لً ادع  

 .ا كرنً أٌضا وأنت 



119 
 

 .الق    ل  ع  لً ستحكً نلتقً عندما  

 !!ل  سؤحكً التقٌنا لو أعد  لكننً.. نلتقً ال قد  

 رافعذا.. بصذلوات  تمت ..  ابتس .. مودعا ألو  وأنا صامتة   دموعا    رفتُ 

 .الفضاء فً ٌد 

 919ٔ دٌسمبر نهاٌة 
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1 

 شهٌد                                   

  عٌنً وقرة بنً" 1"

 إخفذذذذاء اسذذذذتمرار فذذذذً فا مٌنذذذذا أمذذذذً ضذذذذلوع لذذذذً تكشذذذذفت أ  بعذذذذد 

..  ف مٌنذذا أمذذً عذذ  بعٌذذدا   البحذذ  خ ذذوات فذذً أتجذذ  أ  قذذررت..جذذد 

 األحمذر المصذح  كٌ  برائحة المسجد رائحة  اشترا  سر ع  البح 

 عبلقذة.. فا مٌنا أمً بٌت فً وجدت  ال ي الصغٌر القماش كٌ  وك ل 

 مذذ  القذذدٌ  العهذذد بتذذر أسذذباب.. ف مٌنذذا أمذذً بذذدار شذذٌخنا مرافذذق وجذذود

 .الجدٌد العهد أناجٌ  بع  تم ٌق.. المصح 

 سذذر كشذذ  أحذذاو  أ ..  المقذذد  المسذذجد داخذذ  إلذذى التسذذل  قذذررت 

 المذذرة هذذً هذذ  ..الرائحذذة وتلذذ  المصذذح  أكٌذذا  رائحذذة بذذٌ  العبلقذذة

.. الفجذر صذبلة قبٌذ  البٌت م  خرجت..  كوري ب ي أتنكر التً الثانٌة

.. ومغذذارات سذذرادٌب  األ قذذة تبذذدو.. أحذذد ال.. السذذكٌنة تسذذكنها شذذوارع

 مدٌنذة إلذى انتقلذت كؤنً..  ائرة قنا ر العالٌة الدور بٌ   المعلقة العقود

.. تبلحقنذً أشذباحا   أتخٌذ ..وحٌدا   ٌخفق قلبً..  غرٌب هدوء..أعرفها ال

.. هللا لصذذوت انفتحذذت السذذماء.. القدٌمذذة المدٌنذذة مذذآ   أصذذوات انفجذذرت

 الذذ اهبٌ  بعذذ .. جامذذدة دور.. لؤل قذذة الصذذمت ٌعذذود.. بذذالقلق إحسذذا 

..  القمذذذاش ق عتذذذً أخرجذذذت.. المسذذذجد بذذذاب وصذذذلت.. المسذذذاجد إلذذذى

 أنذً متذ كرة سرت.. بوابت  عبرت.. ح ائً خلعت.. رائحتهما استنشقت

 عذاكفو   خذرو .. فذراد  ٌقفذو  المصذلٌ  م  قلة.. امرأة ولست رجبل  

 ٌسذٌر والذبع .. الحذوائ  ساعات كبناد  رإوسه  ٌه و  القراءة على

 البخذور  ل  برائحة المكا  امتؤل..بهدوء أبح  توغلت.. صلوات  مرددا  

 .الدافئ



111 
 

 فذذً تذذدلت صذذفراء سبلسذذ  أصذذابع  بذذٌ  ٌقذذب  المعدنٌذذة السذذاق رجذذ 

 سذحبا تاركذا..الفحذ  لتجمٌذر الهذواء فً ٌ وحها.. نحاسٌة مبخرة نهاٌتها

 عمامتذ  تهتذ ..راقصذة حركاتذ ..الظهذر مقذو .. سذار أٌنمذا الدخا  م 

 جٌذب ٌد  ٌدخ  وأخر  فٌنة بٌ .. خ وة ك  م  تسق  أ  تكاد البٌضاء

..  داخلذً   ممذر فذً توغذ .. راقبتذ .. الجمذر علذى البخذور  ٌض .. جبت 

 توغذذ .. بوجذذودي ٌشذذعر أ  دو  تسذذللت..تبعتذذ .. بالمسذذجد ملحقذذا دخذذ 

 لحمذ  خشذبً مقعذد  واٌاهذا إحذد  فً واسعة حجرة.. أخر  غرفة فً

 قماشذٌة ق ذ  تذدلت  خذر جانذب علذى.. المتوفى مغتس .. األموات جث 

 السذذاق  و عذذاد.. خلفهذذا تخفٌذذت..للمذذوتى جذذاه ة أكفذذا  أنهذذا ٌبذذدو كبٌذذرة

 علذذذى بخذذذورا   أضذذذا  جانبذذذا , مبخرتذذذ  وضذذذ .. الذذذداخ  مذذذ  المعدنٌذذذة

 وهذو أراقبذ .. األبخذرة لتتخللهذا األكفذا  أقمشة ٌحر  بحرص.. جمرها

 بذاب مذ  داخذبل   ٌحملهذا.. بعناٌذة ٌ وٌها.. ق عة ق عة الحب  م  ٌن لها

 ..  أخر  ق عا   حامبل   لٌعود.. جانبً

 أمذذا  الصذذبلة بٌذذت إلذذى خارجذذا وٌمضذذً جدٌذذد مذذ  الحبذذ  علذذى ٌرتبهذذا

 .الم هب المحراب

 أروقذذة..  الصذذوت مكبذذرات عبذذر المسذذجد إمذذا  صذذوت صذذد  ارتفذذ 

 محمذدا   أ  أشذهد.. هللا إال إلذ  ال أ  أشذهد.. أكبذر هللا..أكبر هللا: "المسجد

 .."  هللا رسو 

 إلذذى ٌنظذذرو .. اإلمذا  خلذذ   وٌلذذة صذفوفا المسذذجد فذذً مذ  كذذ  تجمذ 

 وحٌذدة.. المبخذرة األكفذا  أقمشذة خلذ  مذ  نهضت..الم خر  محراب 

 تحذت مذ  خرجذت.. والخذو  بالرهبذةِ  إحساسذا   قلبذً خفذق..  اتً أحف 

 بالرتذاج مغلقذا   البذاب ٌكذ  ل .. الجنائ  حجرة باب نحو تقدمت.. األكفا 

 أشذذذر ة أخرجذذذت.. خافذذذت ضذذذوء.. دخلذذذت.. برفذذذق دفعتذذذ .. الذذذداخلً

 علذى المبخذرة األكفذا  أقمشذة نف  م  هً.. قارنت.. جٌبً م  القماش
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 عذذذدة الحظذذذت.. داخلٌذذذة حجذذذرة بذذذاب دخلذذذت.. الرائحذذذة نفذذذ .. الحبذذذ 

.. جمٌذ  بلحذ  الفاتحذة ٌتلذو الصذبلة إما  صوت.. عدٌدة أبوابا  .. ممرات

 فسذرٌعا   مضذ ربة كنذت.. ٌعذود أ  قبذ  الوقذت م  متس  هنا  ٌ ا  ال

 دخلذت.. أدلة ع  أبح  الحجرة تركت.. األولى ركعت  فً اإلما  بدأ ما

 حتذى مجلذدات رفوفهذا علذى تكدسذت مسذت ٌلة أخذر  حجرة كالمجنونة

 أرضذٌتها علذى تبعثر مجاورة وغرفة.. قدٌمة خشبٌة صنادٌق..  السق 

..  مرتبذذذة بؤكفذذذا  رفوفهذذذا امذذذتؤلت وأخذذذر .. والتجلٌذذذد التغلٌذذذ  أدوات

 أحذذذد سذذذحبت.. قماشذذذٌة وأشذذذر ة.. المذذذوتى وع ذذذور البخذذذور أوانذذذً

 .مبلبسً تحت أخفٌتهما وشرٌ .. األكفا 

 الركعذذة قبذذ  اإلخذذبلص سذذورة قذذراءة ٌكمذذ  الصذذبلة إمذذا  صذذوت أسذذم 

 إال خالٌذة حجذرة.. دفعتذ ..  خر باب.. الكثٌر الوقت م  ٌبق   ل ..األخٌرة

  اولذة.. م فذؤة شذموع عذدة جانبٌذ  علذى.. ٌتوس انها و اولة مقعد م 

 أوراق.. بابهذذا فتحذذت.. خشذذبٌة خ انذذة.. حولهذذا مقاعذذد وعذذدة متوسذذ ة

: شخصذذٌة مقتنٌذذات.. مختلفذذة كتذذب.. ملفذذات عذذدة.. ملفذذات فذذً موظبذذة

 العلٌذذا األرفذذ  وفذذً.. نظذذارات جلدٌذذة أح مذذة..أقذذبل .. ٌدوٌذذة سذذاعات

 رتبذذت_ لمذذوتى تكذذو  قذذد_ وألحفذة شذذٌبل .. المسذذتهلكة المبلبذذ  بعذ 

 صذذعقتنً.. فردتهذذا.. جذذد  لحفذذة تشذذب  إحذذداها.. جانبٌذذة رفذذو  علذذى

 الكفذ  جذوار إلذى  وٌتهذا.. بالخفقذا  قلبذً ض !  لحفت  هً ب  المفاجؤة

 عبذر مذ عورة سذرت..الصذبلة إمذا  صوت أسم  أعد ل ..  مبلبسً بٌ 

 السذاق  ا لمحذت.. الحجذرات بقٌذة أكتش  ل .. الجنائ  غرفة.. الممرات

 علذذى أجذذرإ لذذ ..البذذاب مذذ  ٌقتذذرب.. مقابذذ  رواق مذذ  قادمذذا   المعدنٌذذة

 فكذذرت.. علذذً القذذب  ألقذذً لذذو..  حدوثذذ  ٌمكذذ  مذذا تخٌلذذت.. الخذذروج

 بمذ الج البذاب أقفذ .. دخذ .. الحب  على المعلقة األكفا  خل  باالختباء

 جمذذر حذذر ..عكذذا   تذذر .. هذذو إال ٌفهمهذذا ال بكلمذذات ٌغمغذذ .. خشذذبً

  راعٌذذذذذذ  عضذذذذذذبلت.. مبلبسذذذذذذ  بعذذذذذذ  مذذذذذذ  تحذذذذذذرر..  المبخذذذذذذرة
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 المسذجد أنذوار ٌ فذئ وهذو الوحٌذدة قدمذ  وقذ ....نافرة أوردت ..متناسقة

.. دامذذ  ظذذبل .. الحجذذرة نذذور أ فذذؤ.. داخلٌذذة جدارٌذذة تحكذذ  لوحذذة مذذ 

 خذبل  مذ  إال مكانذ  أمٌذ  أعذد ل .. تتجمد تكاد أ رافً.. رهٌب صمت

.. السذذم  أرهفذذت.. شذذًء كذذ  هذدأ..الوحٌذذدة قدمذذ  وقذذ .. أدعٌتذذ  غمغمذة

   للنو   خلود  أنتظر

.. بشذًء أتعثذر.. بذ  أصذ د  أ  أخذا .. للخذروج  رٌقة فً أفكر كنت

 فذذً أحذذده  أ  المإكذذد مذذ .. المذذ الج تحرٌذذ  أثنذذاء صذذوتا   أحذذد  أو

 ٌقذب  ثذ  ومذ  صذراخ  ٌعلذو قذد.. بذً اللحاق ٌست   ل  فإ .. األروقة

 ًَّ  لحظذات عذ .. عقلذً مقتنٌذات بذٌ  أبحذ .. البقذاء قذررت.. أحذده  عل

  تخٌلتهذا.. أمذً استحضذرت.. وحذدتً تذإن  الماضذٌة حٌاتً فً حمٌمة

 مذذذ  الهذذذات  عبذذر ٌتذذذدفق وصذذوت .. ثرثرتهذذذا سذذذابق إلذذى عذذذادت وقذذد

 التذذً تلذذ ..  رسذذائل  إحذذد  استحضذذرت..إلٌنذذا عذذاد وقذذد تبعذذة.. العذذراق

 : فٌها قا .. الو نٌة الجبهة صفو  إلى انضمام  بعد إلً كتبها

 ..  سمبرٌة الفاتنة"ٗ"

 صذفو  إلذى انضمامً القدر خ  أ  بعد سعادة وكلً إلٌ  أكتب أنا ها 

 المنذذذا ق نحذذذو لذذذً ورفذذذاق أسذذذٌر..  رٌقذذذً اختذذذرت لقذذذد   المناضذذذلٌ 

 . عد  جمهورٌة م  للحدود المحا ٌة.. الملتهبة الوس ى

 أتخٌلذ .. سذحب أقذدامً تحذت األر .. الشذم  تحذت أ ٌذر أنً أشعر

 تلهمنذً التذً اإلنسذانة.. تحلٌقذا   أ داد..مسامعً فً همس .. لً تبتسمٌ 

 .الغد خٌا 

 سذذوق موقذذ  إلذذى مبكذذرا   وصذذلت شذذرها  الرفٌذذق مذذ  موعذذدي حسذذب

 قلقذا كنذت..الشذجرة تلذ  تحذت أنتظذر  جلسذت.. خالٌا   ٌ ا  ال.. الخمٌ 

 !!ٌؤتِ  ل  لو.. فكرت.. موعدنا نسً قد ٌكو  أ  م 
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 إلذذى المسذذافة ق عنذذا.. السذذوق مذذ  خرجنذذا..  ابتسذذامت  تسذذابق  حضذذر 

 لتجمذذذ  موقذذ .. األقذذدا  علذذى مشذذٌا سذذاعات سذذت فذذً" القفذذر" من قذذة

 فذذً مكثفذذة دورة المت ذذوعٌ  مذذ  وعذذدد أنذذا أخذذ ت.. المقاومذذة عناصذذر

.. الجرحذذى إسذذعا  علذذى.. هنذذا  الخفٌفذذة الهجومٌذذة األسذذلحة اسذذتخدا 

 .أٌا  سبعة بقاإنا استمر

 

 تسذعة كنذا.. الشذم  مغٌذب مذ  شذرها  والرفٌذق جنوبذا    ل  بعد رحلت

 سذذب  مذذ  أكثذذر سنسذٌر:  لنذذا قذذا ..  لنذذا صذرفت هجومٌذذة بؤسذذلحة رفذاق

 قبٌذ .. النذو  مذ  حاجتنذا ألخ  اللٌ  ع  بدال   النهار وسنستعٌ ..  لٌا 

.. فٌهذا نهارنذا قضٌنا.. القر  إحد  أ را  دخلنا قد كنا الشم  شروق

 كنذا هكذ ا..  الفجذر عنذد ٌرٌ  مدٌنة لنص   غادرنا الثانٌة اللٌلة بداٌة فً

 الجبذذذا  تلذذذ  بتفاصذذذٌ  الخبٌذذذر  شذذذرها  الرفٌذذذق قٌذذذادة خلذذذ  نسذذذٌر

 الحقذ  قذاع  إلذى..اإلسذفلتٌة ال رٌذق عبرنذا الشم  مغٌب بعد..والودٌا 

 سذاعات أربذ  أ رافذ  عبور استغرق..  والقمح الشعٌر ب راعة المفلو 

.. حراسذها ورصذاص المذ ارع كذبلب نبذا  لكثذرة ننجو ل  أننا ظننت..

 أ رافنذا أدمذت شذوكٌة نباتذات من قذة لنذدخ  شذعٌر حقذ  مذ  نخرج كنا

 إ ذذبلق أو.. الذذرك  بعذذد  التعلٌمذذات كانذذت.. ت اردنذذا كذذبلب.. وثٌابنذذا

 مبلحقذة عنذد بسذاتر نحتمذً أ  لنذا وٌجذو .. ظر  أي تحت الرصاص

 حتذذى نباحهذذا تبعثذذر لنتركهذذا..  دائذذري وضذذ  فذذً نقذذ  أو.. لنذذا الكذذبلب

 والجبذا  بذالنجو  اللٌذ  ظذبل  وسذ  ٌسترشذد شذرها  الرفٌذق كا .. تم 

..  الشذرق باتجذا  جبذاال   صذعدنا.. مسذارنا تحذدد كعبلمات القر  وأنوار

 قادنذا(.. الشذامً بٌذت)قرٌة وصلنا حٌ  صوت  رف  قد الفجر مإ   كا 

 حواسذذنا.. المنذذا   أحذذد إلذذى القرٌذذة أ قذذة ظذذبل  وسذذ  شذذرها  الرفٌذذق

 .مفاجؤة ألي الرشاشة ببنادقنا نستعد.. والحركات األصوات تستوعب
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فنا رفٌق استقبلنا  اتصذا  ضذاب  دحذا  الرفٌذق:"بفخذر شذرها  علٌذ  عرَّ

 المغٌذب بعذد..الشذم   مغٌذب حتذى نهارنذا ضذٌافت  فً  قضٌنا".. سري

 نبهنذا.. القذر  مذ  االقتراب متجنبا جبلٌة مسال  عبر شرها  بنا ان لق

.. أمثالنذا المتسذللٌ  الصذ ٌاد فرقا   ٌشكلو  السل ة أنصار بع  أ  إلى

 مذ  القتنذاص والتسل  اإلق اع وأ ناب التخل  أنصار ٌسهر وله ا: قا 

 كذ  مذ  ٌجذردوه  أ  بعذد علذٌه  القذب  إلقذاء لٌذت .. نهذارا أو لذٌبل ٌمر

 عذذدة نشذذبت أ  سذذبق.. مكبلذذٌ  صذذنعاء إلذذى ٌصذذدرونه   ثذذ  متعلقذذاته 

 مذ  كبٌذر عذدد ضذحٌتها سار.. ال رٌق ه   على الماضً فً اشتباكات

 أي إحذذدا  أو.. إنذذارة أي نسذذتخد   ال وأ  الحذذ ر علٌنذذا ولهذذ ا..الرفذذاق

 .رصاصه  إلٌنا ٌهتدي ال حتى.. الظرو  كانت مهما صوت

 وادي سذائلة مٌذا  صذفحة علذى ضذوئ  انعكذ ..موعذد  فذً القمر ظهر 

 بنذذا سذذار.. اتجاهنذذا نخ ذذئ نعذذد لذذ .... نفوسذذنا فذذً البهجذذة بعذذ  مذذا..بنذذا

 هذذدٌر.. بنذذا وادي شذذبل  مسذذاق   إلذذى وصذذلنا حتذذى جٌذذد بشذذك  الرفٌذذق

 حقذو .. الجارٌذة المٌذا  بمحذا اة سرنا.. اللٌ  صمت تشق المتدفقة المٌا 

.. الشذذذذوكً القذذذذر  أشذذذذجار..  الحجرٌذذذذة المذذذذ ارع جذذذذدرا ..  الذذذذ رة

.. أقذدامنا وقذ  تعذالى..الشذبل  صذوت ابتعذد..بعٌذدا   سرنا..التٌ ..الخروع

 .ضفادع نقٌق..  األشجار حشرات أ ٌ .. الجداو  فً الماء خرٌر

 

 حذذددها كمذذا( السذذدة) وجهتنذذا كانذذت..  األفذذق ضذذباب ٌلذذو  الفجذذر ضذذوء

 قمذذذ .. الشذذذم  خٌذذو  نسذذذابق.. حثٌثذذا   سذذذٌرا    سذذرنا.. شذذذرها  الرفٌذذق

 سذذ  .. الودٌذذا .. القرٌبذذة السذذفو .. الحجرٌذذة بمنا لهذذا القذذر .. الجبذذا 

 باتجذذذا  ٌهب ذذذو  المذذذ ارعٌ  بعذذذ .. مكشذذذوفٌ  كنذذذا.. الشذذذم  نذذذور

: شذذذرها  الرفٌذذذق قذذذا .. روٌذذذدا روٌذذذدا   ٌ فذذذو الشذذذم  ر ا .. الحقذذذو 

 فبلحذٌ  وسذ ..الرشاشذة ببنادقنذا ناشذ ا   منظرنا كا .. صامتٌ  اتبعونً
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 ال رٌذذذق وسذذذ  وقذذذ  أحذذذده .. الفبلحذذذة وأدوات البهذذذائ  ٌصذذذ حبو 

 :فٌنا صرخ. صامتٌ  تجاو نا ..   لنا معترضا  

 !!  سبل  شً عاد( عوٌل ) ٌا(.. عوٌلة) ٌا- 

 . ٌن ق أ  دو  بٌد  ملوحا   شرها  توق  

 .فؤس  شاهرا   مهروال   بنا لحق

   كبل  وال سبل  ال- 

 منا  ترٌد ما ا.. علٌك  سبل .. أخً ٌا- 

 واجب  التحٌة رد..  العنجهٌة ه   ما- 

 .شرها  علٌ  رد

 أسئلت   على نجٌب أ  علٌنا ه  أخً ٌا عفوا  - 

 ومسلحٌ   غرباء- 

 األمر  فً وما ا- 

 !!خ وة تخ وا ل  وهللا..مخربو  أنت - 

 !! رٌق قا   أنت إ ا  - 

 قذذا    مذ  سنكتشذ  وهنذذا ..الناحٌذة أمذ  إدارة إلذذى معذً هٌذا- 

 !ال رٌق

 .دفاعٌا   وضعا   الرفاق بع  أخ ..بفؤس  ملوحا ٌتحد  كا 
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.. عنذوة اقتٌادنا على الرج  أصر.. االشتبا  لف  الفبلحٌ  بع  هرع

 إلذذى بنذذا ٌذذ هبو  أو.. ونمضذذً أسذذلحتنا نسذذل  أ  اقتذذر  قذذد أحذذده  كذذا 

 بٌذذنه  مذذ  شذذاب انبذذر .. اآلراء وتكذذاثرت النذذا  تجمذذ ..األمذذ  إدارة

 :الجم  إلى حدٌث  موجها

 وسذذلب.. ال رٌذذق ق ذذ  ألنفسذذك  تجٌذذ و  كٌذذ  تسذذتحو   أال- 

 !! غرٌما   ل  سؤكو  ٌعترضه  م  إ  وهللا  القبٌلة  أٌ !  العابرٌ 

 :إلٌنا كبلم  موجها..  التفت ث 

 .سبٌلك  حا  فً امضوا هٌا- 

 تتوعذذذذذد وقلذذذذذة..  مإٌذذذذذدة أكثرٌذذذذذة بذذذذذٌ .. ٌتهامسذذذذذو  الجمٌذذذذذ  وقذذذذذ 

 تذذ ك  المذذوت رائحذذة. البنذذادق أ نذذدة علذذى وأصذذابعنا سذذرنا..بمبلحقتنذذا

 .لحظة ك  فً علٌنا الرصاص إ بلق نتوق .. أنوفنا

 التهدٌذد أصذوات كانذت..الجمذ  تفرق.. الجا  السٌ  مجر  م  انع فنا

 :معاتبا شرها  للرفٌق قلت.. أنظاره  ع  غبنا.. تصلنا

 . الشًء بع  جافا   كنت لقد- 

 ! المواق  بع  فً حا ما   ٌكو  أ  المرء على- 

 !!  الشاب  ل  تدخ  لوال.. مؤ ق فً كنا لكنا- 

 !!المن قة أبناء م ..الرفاق م  الشاب  ل  أ  أج  - 

 .أنق نا لقد- 

 !وأنق ه - 
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 .نهارا السٌر م  ح رتنا أ  سبق- 

 .  خر خٌار لدٌنا ٌك  ل - 

 حصذى صذوت تعذالى وقذد.. نفسذ  ٌحد  كم  قا . م هولٌ  خلف  نسٌر

 .أقدامنا تحت السائلة

..  نقذود مذ  معنذا ما وك .. أسلحتنا سلبونا..  المرات إحد  فً- 

 .  مبلبس  بع  م   مٌلً جرد أحده  إ  ب 

.. اتسذاعا   ٌذ داد الماء مجر  كا ..حدٌ  ك  نتجنب..  صمت فً سرنا

..  بعضذذها تغذذا   المعذذة  ٌذذور.. السذذائلة جذذانبً علذذى األشذذجار حشذذود

 لنذا قذا (..السذدة) مذ  اقتربنذا..  خذر إلذى دغ  م  ال وٌلة ب ٌولها ت ٌر

 : مرة بلهجة

 هذذ  .. دخولهذذا قبذذ  سننفصذذ .. الصذذغٌرة المدٌنذذة أ ذذرا  تلذذ - 

.. أعذذود حتذذى باالنتظذذار وعلذذٌك  وحٌذذدا سؤسذذٌر.. لنذذا رفذذاق بهذذا المدٌنذذة

 هذذ  .. الشذذم  مغٌذذب حتذذى استضذذافتنا منذذ  وأ لذذب رفاقنذذا أحذذد سذؤ ور

 أ  علٌنذذذا.. السذذذل ة وأنصذذذار رفاقنذذذا علٌهذذذا السذذذٌ رة ٌتجذذذا ب المدٌنذذذة

 .الح ر نتوخى

.. حٌوانذذات رو .. نفاٌذذات.. المذذاء لمجذذر  اآلخذذر ال ذذر  فذذً سذذرنا

  فذذً غذذاب حتذذى شذذرها  الرفٌذذق راقبنذذا.. بنذذاء مخلفذذات.. تالفذذة  ٌذذوت

 الذذوادي أشذذجار وسذذ  اختبؤنذذا..  الصذذغٌرة المدٌنذذة وسذذ  ترابذذً شذذارع

 تراودنذذذذا بذذذذدأت..  الظهٌذذذذرة مذذذذإ   صذذذذوت ارتفذذذذ .. عودتذذذذ  ننتظذذذذر

 أ ..  نعرفهذذا ال  رٌذق فذذً السذفر نواصذ  هذذ .. ٌعذد لذذ  لذو.. الهذواج 

 !!ح   ع  نبح  هنا نظ  أ !  أدراجنا نعود
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 فذذً إلٌنذذا همذذ .. مبلمحذذ  علذذى انكسذذارا   ٌحمذذ .. شذذرها  الرفٌذذق عذذاد

 :ح  

 والذذبع .. هنذذا رفاقنذذا معظذذ  علذذى القذذب  السذذل ة ألقذذت لقذذد- 

 .م ارد

 :أحدنا قا 

  .نعم  أ  علٌنا وما ا- 

 مذذذذ  أ  اآل  لذذذذً تؤكذذذذد لقذذذذد.. وبسذذذذرعة هنذذذذا مذذذذ  نتسذذذذل  أ - 

 :حدٌث  تاب .. أما  فً نسٌر ٌتركونا ل  ال رٌق فً اعترضونا

..  كثذذذرًُ  لنذذذا رفذذذاق وفٌهذذذا.. معاقلنذذذا أهذذذ  مذذذ  الذذذوادي قذذذر  كانذذذت

 وعناصذذر مشذذاٌ  مذذ  وأعوانهذذا السذذل ة أ  اسذذتقٌناها التذذً والمعلومذذات

 عناصذرنا مبلحقذة فذً الماضذٌة األشذهر خذبل  نشذ وا قذد السذلفً التٌار

 أتوقذ  لذ  لكننذً..  األنشذ ة ه   ع  معلومات لدٌنا كانت.. المن قة فً

 . النتائ  تل  ك 

 .   نعود ه - 

.. هنذا مذ  بعٌذدا    مذ  مكذا  عذ  لنبحذ  بسذرعة اتبعذونً هٌذا..نعذود لذ 

 أخذ نا..  األشذجار كثٌذ  دغذبل   اخترنذا.. الواضحة ال رق مسال  تجنبنا

 لسذذكا  متفرقذذة أصذذوات.. شذذًء كذذ  ٌعلذذو المذذاء خرٌذذر..  قتالٌذذا   وضذذعا  

 بفذذروع تعصذذ  رٌذذا .. نشذذا  حالذذة فذذً عصذذافٌر.. المحٌ ذذة القذذر 

 . الماء بر  على دوائرها ترس  الشم .. العالٌة األشجار

 . مسامعً ٌلو  صوت .. بابتسامت  أحل .. النو  احتوانً 
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 السذذماء منظذذر هذذالنً..  لذذٌبل   السذذابعة السذذاعة كانذذت.. اسذذتٌقظت حذذٌ 

 البركذذة.. المذذاء خرٌذذر..  األشذذجار أشذذبا ..  هذذدوء..  بذذالنجو  الملذذًء

 فذذً غ سذذت.. أسذذرعت.. بالمذذاء جسذذدي لغمذذر جارفذذة رغبذذة.. الواسذذعة

 خبذ ا   تناولذت.. خرجت..  شهقات عدة بعد.. مبلبسً بكام  البركة مٌا 

 . وتمرا  

 :ٌحدثنً أشار.. مندهشا   ٌراقبنً شرها  الرفٌق كا 

 . حول  فٌم  الثقة فقد كم  تبدو- 

 .الثقة أفقد ل - 

 . أمر  حسمت قد أن  وٌبدو..  معا   نفكر أ  اتفقنا- 

   ل   كٌ - 

 . ل  تقو  تصرفات - 

 قذذررت  لذو حتذى جنوبذا سؤسذٌر.. أتٌنذا حٌذ  مذ  العذودة أرٌذد ال- 

 .العودة

 علٌنذذا أ .. الجمٌذ  ٌعذر  أ  ٌجذب فقذذ    سذنعود إننذا قذا  مذ - 

 تشذذرق أ  قبذذ  المرجذذوة القرٌذذة إلذذى المسذذافة لق ذذ  جهودنذذا مضذذاعفة

 المن قذة..  واحذدة لٌلة فً المسافة سنتجاو .. لٌلتٌ  م  بدال..   الشم 

( .. السذٌد كولذة) قرٌة إلى نص  حتى قرٌة أي   م  نقترب ل .. مراقبة

 . منة إنها المعلومات تقو   القرٌة وه  

 . القرار به ا أسعدتنا لقد- 
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 لقذد..  بعضذك  مسذتقب  علذى قلق أنا..  بوضو  أحدثك  دعونً- 

 ٌفكذذر مذذا فذذً ٌشذذركنا وال..  ال اتٌذذة علٌذذ  تتغلذذب مذذ  مذذنك  أ  اكتشذذفت

 و.. وقذت كذ  فذً السذ ح علذى تظهذر أ  ٌجذب المناض  رو  إ .. فٌ 

 أكذو  أ  ٌجذب..  الخ ر لحظات فً لتنٌر تتوه  الحقٌقً المقات  رو 

  عامذ  تنذاو  ث ..اغتس  حٌ  تبعة الرفٌق أف عنً لقد..  معك  صرٌحا  

 .منفردا  

 لذذ  صذذححت.. كبلمذذ  فذذً قاسذذٌا   شذذرها  الرفٌذذق كذذا  لمذذا ا أعذذر  ال 

 : تصرفً

 . العودة قرار تتخ  أ  م  قلقا   كنت.. الرفٌق أٌها اع رنً- 

..  مجذامٌ  سذتقود غذدا  .. منفردا قرارات  ٌتخ  ال الحق المناض - 

 المذوت حافذة تصذ  قذد.. اآل  فٌذ  نحذ  ممذا أخ ر هو ما ستواج  وغدا  

 .......ا 

  لقذذذات عذذذدة.. الرصذذذاص أصذذذوات فاجئتنذذذا حذذذٌ .. حدٌثذذذ  ٌكمذذذ  لذذذ 

 أعلذذذى مذذذإل  بذذذوخ  شذذذعرت.. الرفذذذاق أحذذذد صذذذرخة ارتفعذذذت..نحونذذذا

 وضذعنا ٌكذ  لذ .. الظذبل  ٌراقذب منذا ك  أخ ..صمت  ل  أعقب..ساقً

 رائحذذة.. مذذ عورٌ  اسذذتٌقظوا رفاقنذذا مذذ  ثبلثذذة.. واضذذحا   الظذذبل  وسذذ 

 قذذد رصاصذذة إ  اتضذذح.. تحسسذذت.. فخذذ ي علذذى دافذذئ بلذذ .. شذذواء

 همذذ ..بشذذالً فخذذ ي ألذذ  جلسذذت.. إصذذابتً كتمذذت.. فخذذ ي اقتحمذذت

 ال ذذر  إلذذى أشذذار..الرصذذاص إ ذذبلق مصذذدر عرفذذت لقذذد.. شذذرها 

 علٌنذا دوت هنذا  مذ .. الضذخمة األشذجار جذ وع.. المذاء لبركذة اآلخذر

 الرصاصذذة اخترقذذت.. استشذذهد قذذد الرفذذاق أحذذد أ  اكتشذذفنا.. الرصذذاص

 . جوار  سبلح .. بلحاف  تغ ٌت  إال نست   ل ..  عنق 
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 أ  بعذد..ٌدوٌذة قنبلة شرها  الرفٌق أ لق لقد.. المكا  ه  انفجار دو  

 نحذو ننع ذ  ثذ .. التذ  أسذف  نحو بسرعة للتسل   أقوده  بؤ  لً هم 

 .بنا سٌلحق وأن .. الماء مجر  أسف 

 فذذً وحٌذذدا سذذار قذذد شذذرها  الرفٌذذق كذذا .. األشذذجار جذذ وع بذذٌ   حفنذذا

 .  . خر اتجا 

 919ٔ لعا  األو  الشهر م  الخام  فً الرسالة حررت  
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                           9 

 شرها                          

 ..بعٌدا الغائب ولدي" 9"

 ضذوء تسذرب..المعلقذة األكفذا  تحذت مختبئذة وأنا ساعات أرب  انقضت

 مذا است ل .. ضعٌ  ضوء.. األكفا  خل  م  النظر استرقت..الصبا 

 فضذلت.. مفتوحذا   الذداخلً الباب وتر  المعدنٌة الساق  و خرج.. حولً

 سذمعت.. والنصذ  التاسعة إلى تشٌر معصمً ساعة كانت.. البقاء عد 

 :ٌرتف . المسجد أروقة م  صوت.. الهم  ٌشب  ما

 !أتسمعنً ..السجاد تنظٌ  أكملنا لقد..جحند  سٌد ٌا - 

 .فٌك  هللا بار - 

  خر  أمر م  ه - 

.. مكمنذً مذ  خرجذت..  بعٌذدا ٌسذٌرا  أنهمذا خمنذت..أصذواته  ابتعدت

 فذذً سذذرت.. االنتظذذار أحتمذذ  لذذ .. األمذذر أسذذت ل  البذذاب باتجذذا  تسذذللت

 نحذذو ٌنحذذر  رواق فذذً أسذذٌر أ  علذذً كذذا .. المعذذاك  االتجذذا  أروقذذة

 المعدنٌذذذة السذذذاق  و كذذذا  المنع ذذذ  عنذذذد.. أحذذذد ال.. الكبٌذذذر المحذذذراب

 دو  أمامهمذا م  أمضً أ  قررت..  نحوي ٌسٌرا  جوار  إلى وشاب

 :صوتً رفعت.. ارتبا 

 !علٌك  السبل - 

ًَّ  ٌرد واآلخر.. مرتبكا ٌرمقنً المعدنٌة الساق  ا الحظت   :عل

 !!السبل  وعلٌك - 
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 سذقو  صذوت.. الكبٌذر البذاب مذ  اقتربذت.. مبتعذدة ٌتهامسا  تركتهما 

 السذاق  و كذا .. التفاتذة منذً حانذت.. صدا  دو  األوس  الباب م الج

 :  صارخا ٌهرو  المعدنٌة

 ! سمحت  لو انتظرنً.. أنت ٌا ق - 

 بخ ذذوات سذذرت..  الشذذارع بضذذجٌ  أللتقذً.. البذذاب جذذ بت.. أنتظذذر لذ 

 الشذارع  ذر  عنذد.. نشذا ها بداٌذة فذً الحوانٌت.. المارة بٌ  منتظمة

 وهذو المعدنٌذة السذاق  ي صرخات تعالت.. قدٌمة حلً بٌ  مح  دخلت

 مذذ  تسذذل  بلذذص للحذذاق المذذارة ٌسذذتح .. المسذذجد بذذاب حلذذق عنذذد ٌقذذ 

 عذذ  عجذذ  حذذٌ .. ببلهذذة فذذً ٌسذذتفهمو  حولذذ  النذذا  تجمذذ .. المسذذجد

 . أتى حٌ  م  عاد حثه 

 ..الحبٌب وحٌدي

 ٌشذغ  كا .. ٌرعبنً بدارها التفكٌر أضحى..ف مٌنا أمً  ٌارة قا عت

 أسذؤ .. الماضذٌة األشذهر  ٌلذة لً خداعها أسباب حو  البح   تفكٌري

  تخادعنً  جعلتها التً األسباب هً ما: نفسً

 موضذوع فذً ابنهذا إلٌذ  وصذ  عمذا لها سإالً أكرر كنت السابقة األٌا 

 تبتعذد..  خذر موضذوع إلذى الحذدٌ  تغٌذر ثذ  ٌتغٌذر صذوتها أجد.. جد 

 : سؤلتها..  ٌارة  خر فً.. بهدوء

 شذذٌخنا مذذ  ابنذذ  إلٌذذ  توصذذ  عمذذا سذذإالً كذذررت إ  اعذذ رٌنً- 

 خالً  قضٌة حو 

 !الوقت بع  إلى  ٌحتاج األمر- 

 !ٌضاٌق  إلحاحً أ  أشعر ألننً.. سإالً أكرر حٌ  أحرج- 
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 .الحقٌقة إلى ونص  الوقت بع ..  علٌ  ال- 

 رعشذة الحظذت حذٌ  لحظتهذا أصذارحها كذدت أنذً مذ  األمر أخفٌ  ال

 اعترانذذً" .. الحقٌقذذة إلذذى ونصذذ  الوقذذت بعذذ :"تقذذو  وهذذً..صذذوتها

 كانذت  لذ  ومذ ..معذً صذادقة غٌذر إنهذا.. مذا شٌئا   تخفً بؤنها إحسا 

 .الدنٌا بً تضٌق حٌ  إلٌها قدماي تقودنً.. شدٌد بل   تعاملنً

 .. الغالً ولدي

 أو.. إلٌذذ  وحذذدتً مذذ  للحظذذات أهذذرب.. بذذاردة اللٌذذ  سذذاعات هذذً هذذ  

  ات إلذذً كتذذب.. تبعذذة رسذذائ  إلذذى.. خلذذت سذذنوات إلذذى بذذ اكرتً أعذذود

.. عذد  جمهورٌذة فذً الضذال  إلى الحدود عبر األو  تسلل  بعد.. رسالة

 بهذ   إلذً ٌكتب التً األولى المرة هً ه  .. بحبٌبتً فٌها ٌصفنً  كتب

 كذا ..  فرحذا   عٌنذً دمعذت حٌنهذا اعترتنذً التذً الرعشة أ كر.. الصفة

 .فرٌدا   إحساسا  

 ..  سمبرٌة حبٌبتً"٘"

 حبذ  إعذبل  لقلبذً تسذمحً أ  أرجذو..تجاهذ  تسذكننً وقادة مشاعر إ 

 أرقذد وأنذا هذ   رسذالتً إلٌ  أكتب..  الخالصة محبتً لقلب   لٌعبر.. ل 

 .بالضال  مستشفى فً أبٌ  فراش على

 قرٌذة إلذى الفاصذلة المسذافة عبورنا اثنا.. البداٌة م  ل  سؤحكً حبٌبتً 

 جذذ وع بذذٌ  شذذهٌدنا تركنذذا.. متوقذذ  غٌذذر لهجذذو  تعرضذذنا( السذذٌد كولذذة)

 األشذذجار تحذذت هنذذا .. الثذذر  مواراتذذ  بمقذذدورنا ٌكذذ  لذذ .. األشذذجار

.. جذذوار  إلذذى تركنذذا ..سذذبلح  نؤخذذ  لذذ .. الشذذم  تصذذ  ال حٌذذ  العالٌذذة

 عذ  البعذد ظلمذة فذً تتركذ  أ ..للمجهذو  رفٌق  تتر  أ  بالعار شعور

 الذذدوا  علذذى كذذا .. اسذذم  حتذذى.. بعذذد تعارفنذذا قذذد نكذذ  لذذ .. وقرٌتذذ  أمذذ 
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.. بشذًء لنذا ٌبو  أ  دو  رح  لقد..  بؤعٌننا تلتقً عٌون  فق .. صامتا  

 .ال رٌق  وا  ٌترصدنا كا  ال ي الموت لكن ..ع ر أي لنا لٌ 

 عرفنذا.. متتالٌة انفجارات ثبلثة دوت.. اللٌ  ظلمة وس  متسللٌ  تركنا 

 اسذتمرٌنا..بعٌذدة نجذو  تراقبذ .. وحٌذدا   الموت ٌواج  شرها  الرفٌق أ 

 نحذذذذو التففنذذذذا.. العالٌذذذذة والقمذذذذ  السذذذذفو  قذذذذر  أضذذذذواء.. السذذذذٌر فذذذذً

 :الرفاق أحد هم ..المنحدر

 . الماء مجر  هو ه ا- 

 !حٌا   ٌ ا  ال كا  إ  بنا ٌلحق شرها  لع  هنا سنحتمً- 

 الموانذذذذ  أسذذذذف  عنذذذذد نحونذذذذا ٌسذذذذٌر شذذذذبحا   رأٌنذذذذا.. كثٌذذذذرا   ٌتذذذذؤخر لذذذذ 

 :الرفاق أحد قا ..الحجرٌة

 ! هو إن - 

 : خر رفٌق هم 

 .المهاجمٌ  أحد ٌكو  قد- 

 !   سؤقتل  شرها  غٌر كا  إ .. أللتقٌ  سؤتخفى- 

 ارتفذ  بعذدها.. الترقذب مذ  لحظات.. سبلح  شاهرا وانس  كلمات  أكم 

 : صوت 

 .عاد شرها  إن - 

 .السبلمة على هلل الحمد- 

 .منتشٌا   شرها  قالها 
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 .متتالٌا   دوٌا   سمعنا أ  بعد بقدمٌ  تعود أ  نصدق ل - 

 .األوغاد م  لرفٌقنا اقتصصنا لقد- 

 : الرفاق أحد علٌ  رد 

  .الثر  موارات  علٌنا كا - 

 .أسرعوا هٌا.. ٌتعقبوننا قد! للعا فة وقت ال- 

 :استنجدت..شدٌد بفتور أشعر كنت

 !بالدوار أشعر إنً ساعدونً أرجوك - 

 مشكلة  م  ه - 

 .فخ ي فً أصبت..  نع - 

 .تموت نترك  ل .. ٌهم  وهو شرها  حملنً- 

 !شكرا  - 

 أخذرج..اإلصذابة عذاٌ .. خافتا   ضوءا   أسنان  بٌ  أمس .. جانبا وضعنً

.. بالمخذذدر المشذب  الق ذ  مذ  كمٌذة وضذ .. العقذاقٌر بعذ  جعبتذ  مذ 

 جذر  فذً أدخلهذا.. مدٌتذ  أخرج.. دقائق  ل  ٌستغرق ل .. رب ها أحك 

 شذذذرها  أخذذذرج أ  بعذذذد حملذذذونً.. ل ٌذذذ ة غٌبوبذذذة ابتلعتنذذذً.. فخذذذ ي

 .محموال   فقت.. الجر  رب  وت .. الرصاصة

  حذذٌ  الرفٌذذق  لذذ  أتخٌذذ  كنذذت.. كبٌذذرة مسذذافة بذذً ق عذذوا صذذمت فذذً

  ٌلذذة شذذرها  كذذا .. صذذباحا   جذذ وعها تحذذت وجذذود  األشذذجار تكتشذذ 

 أبنذاء أحذد ٌذرا  حذٌ  تمنٌذت..شذهٌدنا عذ  كثٌذرا ابتعدنا..صامتا ال رٌق
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 وأ  كفذذ  بثمنذذ  لٌشذذتري الرشذذاش البنذذدق ٌبٌذذ  أ .. ٌدفنذذ  أ  المن قذذة

.. صذبا  رفذاق فذً..عودت  تنتظر التً أم  فً أفكر.. ٌحتوٌ  قبر  ٌحفر

 الحكاٌذات ستنسذ .. عودتذ  ٌنتظذرو  العمذر  ذوا  أسذرت  أفذراد سٌظ 

 . غٌاب  حو 

 

 ومذذذٌ  تحجذذذب.. ت حذذذ  كثٌفذذذة سذذذحب.. بذذذالظهور بذذذدأ القمذذذر وجذذذ 

 أ بذق روٌذدا روٌذدا  .. البذرق لمعذا  بذدأ..جدٌذد مذ  القمر اختفى..النجو 

.. الم ذذر ق ذذرات..  نحذذ  اتجذذا  أي فذذً نعذذر  نعذذد لذذ ..  علٌنذذا الظذذبل 

 عذ  ٌبحثذو ..  نهاٌذة دو  ال رٌق تل  أ  لو كما..  الرأي لتباد  وقفوا

..  تتعذالى الرعذد أصوات..  الظلمة انقشاع حتى فٌ  ننتظر مناسب مكا 

 إال وصذامت مظلذ  حولنا ما ك ..  الرعد  بو  أصوات غٌر صوت ال

 . اتجا  ك  م  والرعود البروق م 

 واصذذ .. مرتفذذ  علذذى كبٌذذرة شذذجرة جذذ ع إلذذى لجؤنذذا..  الم ذذر انهمذذر

 أصذاب  شذًء ك ..  حالكة ظلمة.. ٌتعالى السٌو  هدٌر.. انهمار  الم ر

 . أقدامنا تحت ال ي ال ٌ ..  جلودنا.. مبلبسنا..  البل 

 أخذ ت السذحب..  جدٌد م  ٌعود ل  الضوء أ  تخٌلت..ب ٌئا   الوقت مر

 مذا نذر  بدأنا..  األشجار أشبا ..  التبل .. الجبا  قم  ظهرت..  تنقش 

 . الجبا  سفو  عند المنا  .. حولنا

 :قائبل شرها  الرفٌق وق ..  البل  م  أتٌب  أكاد

( السذذٌد كولذذة) قرٌذذة  مذذ  مقربذذة علذذى نحذذ ..  بالصذذبر علذذٌك - 

 . إلٌها الوصو  ٌمكننا المتواص  السٌر م  ساعة خبل 
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 مجذذر . قذذاع ظهذذر..  صذذغٌرا   نهٌذذرا   عذذاد حتذذى تذذدرٌجٌا   السذذٌ  تنذذاقص

 تجتذذا  بحمذذى شذذعرت..  السذذٌر بذذً واصذذلوا.. الرفذذاق حملنذذً. السذذٌ 

..  الودٌذذا  ملتقذذى عنذذد قرٌذذة..  السذذٌد كولذذة مذذ  اقتربنذذا.. جسذذمً خبلٌذذا

..  خفٌفذذا    رقذذا   البذذاب  ذذرق.. متربذذة أ قذذة عبذذر شذذرها  خلذذ  تسذذللنا

 تؤملذذت.. امذذرأة تصذذوبها بنذذدق فوهذذة.. سذذإا  أي دو  فُذذتح مذذا سذذرٌعا  

 : شرها  هم .. هٌؤتنا

    ناجً أٌ - 

   ناجً م - 

 !  سترة ٌا  وج - 

   أنت م - 

 . شرها  رفٌق  أنا- 

 . بسرعة ادخلوا..  وسهبل   أهبل   ٌا- 

 : سؤلها.. دخلنا أ  بعد الباب أغلقت

   ناجً أٌ  -

 (.عرٌق) قرٌة فً ناجً- 

   العم  وما- 

 ! الغد صبا  إلى تباتو - 

 . ٌمك  ال- 
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 مل ذ  الرفٌذق وهذ ا.. مبلمحكذ  على باد   اإلرهاق..  رفاقنا أنت - 

 .الشم  مغٌب حتى ستختبئو .. بالدماء

 كذذذذ  أدر لذذذذ ..نفسذذذذً تمالكذذذذت..  الذذذذدموع عاصذذذذفة بذذذذداخلً تحركذذذذت

 والقمذاش الخشذب مذ  مقعدا   الرفاق لً صن .. بعقلً ٌح  إحبا ..نمت

 الذذوادي هب نذذا.. سذذترة بٌذذت مذذ  الشذذم  مغٌذذب بعذذد خرجنذذا.. السذذمٌ 

 مررنذا.. أُخذر  مذرة  قذواي خذارت أ  بعذد ُحملت..  القمر ضوء وس 

 ٌختبذذر شذذرها  أخذذ ..  مذذاء مجذذر  تجاو نذذا..  صذذخري مضذذٌق فذذً

(  السذرٌمة) جبذ  قذر  أضذواء..والودٌذا  الجبا  أسماء حفظ فً  اكرت 

 بمحذا اة عبرنذا..  صذافٌة السذماء.. عرشذ  اعتلى قد القمر..  شمالنا إلى

 . القمر وج  عنا حجب ما سرٌعا   ال ي( منقٌر) جب  سفو .. قر  عدة

 أ  بعذد القمر سنا  ل  على ساعدنا..  المتواص  السٌر م  ساعات ست

 إلذذى وحولذذ ( عرٌذذق) وادي غمذذر الماضذذٌة اللٌلذذة سذذٌ ..  لثامذذ   أ ا 

 مذذ  مسذذاحة..  تتذذدفق( عمذذار مصذذنعة) جبذذ  شذذبلالت..  واسذذ  مسذذتنق 

 الرفذاق أٌذادي تماسذكت.. خٌذار أي لنا ٌك  ل ..  األقدا  غاصت.. لوح 

 تبتلعنذذذا أ  رعذذذب.. عمٌقذذذا تغذذذوص سذذذٌقانه .. الوحذذذ  وادي الجتٌذذذا 

 :  ٌقو  وهو..  الرفاق أحد قهقهة سمعت.. الل وجة

 .هنا عالقو  ونح  تهاجمنا الكبلب م  ق ٌعا   تخٌلوا- 

   خر قا 

 تتعذر  الكذبلب إ  ٌقذا ..  بعٌذد مذ   تٌذا   نباحهذا أسذم  فعبل   أنا- 

 منهذا تفذو  التذً األجساد إال تهاج  ال فهً..  رائحتها م  فرٌستها على

 . الخو  رائحة
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..  الظلمذذة شذذر  فذذً تائهذذة القرٌذذة ودور..  ٌقتذذرب الفجذذر موعذذد كذذا 

 فذذردا   السذذكا  لٌصذذ ادنا..  عذذالقو  ونحذذ  علٌنذذا تسذذ   الشذذم  تخٌلذذت

 :                             فرحا   الرفاق أحد صرخ..   بالغة بصعوبة إال نتقد  نك  ل .. فردا

 . صلبة أرضا   وجدت لقد..  منً اقتربوا- 

.. نحذو  شذدٌد بذب ء اتجهذوا.. الوحذ  نهر خارج قامت  بكام  ٌق  رأٌت 

 الوحذ  خذارج جمٌعنذا كذا  حتذى وهك ا.. والتالً باألو  أمس .. ٌد  مد

..  الصذلب ال ٌ  م   وٌ  لسا ..  الجب  لجر  موا ٌٌ  بً سروا.. 

 أي ٌعذر  شذرها  كذا ..  الفجذر وهذ  تحذت المسذافة ق عنذا مذا سرٌعا  

 القرٌذة أ قذة أ ذرا  عنذد تسذتقبلنا الكذبلب م  مجموعة..  ٌسل   رٌق

 المنذ   ٌكذ  لذ ..   عذا  مذ  تبقذى مذا إلٌهذا وقذ   الرفاق أحد غامر.. 

 علذى الخفٌذ  ال ذرق نفذ .. منذا   سذتة تجاو نذا..  بعٌدا   نقصد  ال ي

 امذرأة صذوت جذاء مذا سذرٌعا  ..  بل ذ  شرها  كررها..  ألباب صفحة

 واصذ ..  شذرها  ٌجبهذا لذ .. السذاعة هذ   فذً الباب ٌ رق عم  تسؤ 

ت..  اإلٌقاع بنف  ال رق  :  قا ..  الباب عتمة فُِتح 

    هنا سعد ه ..  شرها  أنا- 

    مع  وم - 

 .  جرٌح أحده  رفاق- 

 بالشذذعر ملذذئ وجذذ ..   ٌنٌذذة جذذدرا ..  دامذذ  ظذذبل .. البذذاب تجاو نذذا

  راعٌذذذ  فاتحذذذا شذذذرها  وجذذذ  تؤمذذذ .. الفذذذانو  فتٌذذذ  إشذذذعا  ٌحذذذاو 

 .   قدامى أصدقاء كؤننا..واحدا   واحدا   تؤملنا.. الحتضان 

 الدماء  ه   ما- 
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 .ح ٌنة حكاٌة- 

 ! وشراب غ اء م  أجسادك  ٌدفئ ما إلى بحاجة أنت  إ ا  - 

 !!النو  إلى بحاجة نح - 

 .أبدانك  ٌدفئ شٌئا   تتناولوا أ  قب  تناموا ل - 

 أمٌذ  أعذد ل ..  حل  فً وكؤنً حولً ما أر ..  لً بشك  تعم  حواسً

 كنذذت..  تت بذذ ب بذذدأت الشذذ  حاسذذة حتذذى..  األشذذٌاء مذذ اق أو.. األلذذوا 

 . حولً عما غبت..  تهمنً األشٌاء تعد ل .. رمادٌا   كابوسا   أعٌش

 :  قا .. جواري إلى شرها  كا  استٌقظت حٌ 

 .  النو  م  ساعة عشر إحد  قضٌت- 

 أولٌذاء تشذب  بمبلمذح..  البشذوش بوجهذ   سذعد الرفٌق..صامتا ابتسمت 

 :  الفارهة قامت .. هللا

 وقمنذذا..  تمامذذا الجذذر  عقمنذذا لقذذد.. بتحسذذ  تشذذعر هذذ ..  هذذا - 

 .بتضمٌد 

 .شكرا  - 

 رحذ .. ال رٌذق  ذوا  عانٌتمو  عما شرها  الرفٌق أخبرنا لقد- 

 . شهٌدنا هللا

 .هللا رحم - 

 لذ  جدٌذدة  وجذو  سذتة.. مسذت ٌلة غرفذة..  صذامتا    ٌستم  شرها  كا 

 :سعد الرفٌق به  عرفنا..  تصافحنا..  قب   ي م  أعرفها
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( السذدة) مذ  صذالح الرفٌق( .. السٌد كولة) م ..  ناجً الرفٌق- 

" .. دمذذذت حمذذا " مذذ  مسذذعد الرفٌذذذق(.. النذذادرة) مذذ  أمذذٌ  الرفٌذذق.. 

 وأنذا( العكذرة) قرٌذة مذ  هللا عبذد والرفٌذق( .. الخشذعة) مذ   ٌد الرفٌق

 ( عرٌق)القرٌة ه   م 

.. الجنذوب نحذو المسذٌر مواصذلة شذرها  قذرر التالٌذة اللٌلة منتص  فً

 :قا 

 فقذد الرفذاق بقٌذة أمذا..الضذال  إلذى وتبعذة أنذا   رٌقنذا سنواص - 

 .هنا سٌبقو  وله ا.. لك  دعما   وصلوا

 : شرها  للرفٌق حدٌث  موجها سعد الرفٌق قا 

 خلذ  ومذا جنوبذا  (  القذرانح) جبذ  لصذعود دلٌذ  معكمذا سٌكو - 

 لحذذائ  األخذذر  الجهذذة فذذً الٌ ٌذذدي بٌذذت تصذذلوا حتذذى ودٌذذا  مذذ   لذذ 

 . الجبا 

   الوادي  رٌق غٌر إلٌها نص  أٌ  م - 

 القمذذذ  تتسذذذلقو  ثذذذ ( المعذذذرش) وادي عبذذذر جنوبذذذا   ستصذذذعدو - 

 هنذذذا  ومذذذ ( .. األثلذذذة) وادي إلذذذى(.. القذذذرانح) جبذذذ  قمذذذة عبذذذر شذذذرقا  

  جٌدا   ال رٌق تعر  أنت هنا  وم  شرقا   الهبو  تواصلو 

    م  ال رٌق ه ا ه - 

 . وعر لكن ..    م - 

 .ٌتحم  أ  تبعة على إ ا  - 

 .إصابتً تعوقنً ل ..  الموت حتى ألمً سؤحتم - 
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 كلمذذا بنشذذوة ٌسذذابقنا.. الخذذام  العقذذد فذذً رجذذبل   دلٌلنذذا.. نهذذارا   خرجنذذا

 صذعدنا..جبلذٌ  حا ٌنذا.. األشذجار كثٌذر وادٌذا   دخلنذا.. ٌب ئ أ  رجونا 

 قذد كنذا.. بهٌذا القمذر صذعد..النهذار انتهى..  قوٌة الرٌح كانت قمتٌ  بٌ 

 .القر  إحد  م  اقتربنا

..  تنتهذً ال مرتفعذات..  قذر  عذدة فذً منذا   عذدة دخلنا.. سٌرنا أثناء

 متشذوقو .. أعوانها وتسل  السل ة م  ساخ و ..  للثوار معاق  قراها

 كانذت أ  فبعذد..  مشذاعرنا وتبذدلت..  معنوٌاتنذا تغٌرت.. السبل  لحم 

 ٌجذرإ ال رفذاق وسذ  بنذا إ ا".. بنذا وادي" فذً سٌرنا أثناء مهددة حٌاتنا

 نسذذٌر كنذذا أ  بعذذد نهذذارا نسذذٌر.. وجذذود  ٌعلذذ  أ  مخذذال  صذذوت أي

 .لٌبل متخفٌ 

 فذذً السذذكا  مذذ  عذذدد.. القرٌذذة أ ذذرا  مذذ  خرجنذذا..  شذذدٌدة بذذرودة

 . وداعنا

 مذذ  سذذاعتا .. سذذامقا   جرفذذا   نتسذذلق أخذذ نا..  واضذذحة  رٌذذق توجذذد ال

 أفقذا نذر  أ  اسذت عنا.. مهٌذب   المنظذر( .. كنذ ) جب  قمة حتى المثابرة

 مذذ  بنذذا بذذوادي تحذذٌ  عالٌذذة قمذذ  سلسذذلة.. السذذحب سذذمائ  تحذذت تسذذبح

 الشذعر جبذ  باتجذا   المسذافرة السذحب نبلمذ  كذدنا..  والشما  الجنوب

( جحذا ) جبذ  نذر .. أسماءها نعر  ال أخر  و( الرٌاشٌة) وجبا .. 

 الجبذذا  مذذ  سلسذذلة الشذذرقً المنحذذدر فذذً وهنذذا .. الضذذال  علذذى الم ذ 

 وادي مذ  تلتقً حتى الشرق باتجا   رٌقها تشق..  ضٌقة ودٌا  تتخللها

 األغنذا  برعذاة مسذالكنا فً التقٌنا..  الجنوب نحو األخٌر انحدار  فً بنا

 بذذذدو حٌذذذاة إلذذذى أقذذذرب حٌذذذاته  أسذذذلوب.. قذذذر  عذذذدة عبرنذذذا..  الجبلٌذذذة

 فذذً منذذا ٌقتربذذو ..  العذذال  عذذ  ق ٌعذذة شذذب ..  تامذذة ع لذذة..المرتفعذذات

 حٌذاة ٌعٌشذو  هنذا النذا .. كلماتنذا ٌفهمذو  بالكذاد إلذٌه  نتحد ..  ح ر

 بٌذوته ..  متوارثذة وبخبذرات بدائٌذة بإمكانٌات الحٌاة ٌواجهو .. ف رٌة
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 كذذ .. الحجرٌذذة ال عذذا  أوانذذً..مبلبسذذه .. ال راعٌذذة أدواتهذذ .. البسذذٌ ة

 معذذذدات أو.. للعربذذذات  ذذذرق توجذذذد ال.. أسذذذبلفه  عذذذ  توارثوهذذذا  لذذذ 

 مذ  بعضذه  عنذد ال عذا  أ بذاق.. من لٌذة أجه ة ٌمتلكو  ال..   راعٌة

 اإلنسذذذا  هذذذو كمذذذا  الذذذت ال لهجذذذته ..  مبلمحهذذذ .. المشذذذوي ال ذذذٌ 

 مجذر  فذً انحذدرنا..  الصذبر جبذ  ظذبل  تحت الهبو  واصلنا..األو 

..  الخذذا ر ٌذذنعش النقذذً الهذذواء كذذا ..  غ ٌذذرة فٌذذ  العٌذذو  تجذذري  واد

 مذذ  العصذذر صذذبلة أ ا  نسذذم  ونحذذ  دلٌلنذذا برفقذذة مح ذذة  خذذر وصذذلنا

 اإلسذفلتً ال رٌق على سكانً تجم   خر(.. الٌ ٌدي بٌت)  قرٌة مسجد

 .عد  وإلى الضال  ث (  قع بة) مدٌنة إلى دمت م  القاد 

 قذا ..أتذى حٌذ  مذ  راجعا   ٌودعنا أ  قب  نصائح عدة دلٌلنا علٌنا ألقى 

 :لنا

 ٌحكمذذو  السذذل ة مناصذذري فهنذذا..  الٌ ٌذذدي بٌذذت دخذذو  تجذذا فوا ال

..  قع بذة إلذى سذٌارة ركوب تفكروا ال.. الواسعة السهو  على السٌ رة

 .ال رٌق ب و  التفتٌش نقا  السل ة نشرت فقد

 ترصذد لنتجنذب اللٌذ  ننتظر العالٌة السفو  شعاب بٌ  البقاء اض ررنا 

 . للغرباء السل ة عناصر

 مذ  الجنذوب إلذى.. المنحذدرات  أحذراش عبر انحدرنا..اللٌ  رداء تحت

 قذذبلع.. سذذٌرنا ٌفضذذح القمذذر..اإلسذذفلت  رٌذذق اجت نذذا.. القرٌذذة منذذا  

 أسذم  كنذت..  بشذدة تنذبح الكذبلب..  القذات م ارع أ را  عند حجرٌة

 كذذ  فذً رفٌقذذً علذٌه  فٌذرد" ومذذ   اللٌذ : " ٌكذذررو  المذ ارع حذرا 

اس  اللٌ : "مرة  شذفرة تلذ  أ  عرفذت.. شذًء كذ  ٌصذمت ثذ !" .. ودعَّ

 هرعنذا.. مذاء مصذدر أي نصذاد  لذ ..  حصذوي نهذر فً سرنا..مرور

 : رفٌقً قا ..قاح  واد إلى
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 !الوحدة  رٌق على نسٌر اآل  نح - 

 االس   به ا ال رٌق ولِ   ! الوحدة    رٌق- 

 جمهورٌذذة أراضذذً مذذ  العبذذور ٌرٌذذد لمذذ  اآلمنذذة ال رٌذذق هذذً- 

 . العك  أو.. عد  جمهورٌة أراضً إلى.. صنعاء

 !دولتٌ  بٌ  اآل  نح  إ ا  - 

 .نظامٌ  بٌ  الفاصلة الحدود على اآل  نح  نع - 

 اسذذتقبلنا.. والنشذذا  بالحركذذة تعذذ  قرٌذذة دخلنذذا..  مذذا را   صذذباحا   كذذا 

..  الخذو  مشذاعر  خذر تبخذرت..  ذابقٌ  مذ  مبنذى فذً اتصا  ضاب 

 مدٌنذذة إلذذى ترابٌذذة  رٌذذق علذذى.. قدٌمذذة( النذذدروفر) سذذٌارة فذذوق أقلونذذا

 بٌضذذاء هندسذذٌة أشذذكا  فذذً تصذذ   القبذذور شذذواهد صذذفو .. الضذذال 

 أ ذذرا  دخلنذذا.. وهنذذا  هنذذا متهالكذذة قبذذاب..  الحمذذراء النجمذذة تعلوهذذا

  الغذرب ومذ .. الجنذوبً التذ  مذ  السذل ا  دار ٌحرسها سوق.. الضال 

نذذت..  بالحركذذة صذذاخبا   معسذذكرا   أوصذذلونا.. العذذالً( جحذذا ) جبذذ   ُدوَّ

.. قرٌتذذً.. من قتذذً:  عذذ  معلومذذات.. جذذاه ة اسذذتمارات فذذً أسذذماإنا

 شذذًء كذذ ..  مهذذنه ..  أعمذذاره ..  عذذنه  معلومذذات..األقذذارب أسذذماء

..   رٌبتذذ  فذذً سذذجنً.. وأبذذً شذذٌخنا بذذٌ  الخذذبل  بداٌذذة حتذذى..  دونتذذ 

..  شذذًء كذذ ..  علٌهذذا تعرفذذت التذذً القذذر  أسذذماء..  موالنذذا.. هروبذذً

.. بذ  عبلقتذً ٌخذص مذا كذ  أدو  أ  منً  لبوا.. سمبرٌة ٌا أنتِ  حتى

 شذهٌدنا.. اعترضذتنا التذً والحذواد  المصذاعب.. الضذال  حتذى  رٌقنا

 ورغبتذً.. أحبلمً حتى دونت.. األشجار ج وع ظلمة بٌ  تركنا  ال ي

 تلذذذ  تعبئذذة مذذ  االنتهذذاء فذذور. إصذذذابتً شذذفاء بعذذد للقتذذا  العذذودة فذذً

  حذالتً بتشذخٌص كذوبً  بٌذب قذا ..مٌدانٌا   مستشفى أدخلونً, األوراق

. 
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 دخولنذذا حتذذى الماضذذٌة األٌذذا   ذذوا  تآلفنذذا قذذد شذذرها  ورفٌقذذً كنذذت

 إلذذى التذذالً الٌذذو  فذذً عذذادنً حذذٌ  لذذً قالذذ  مذذا أسذذتوعب لذذ ..  الضذذال 

 : المستشفى

 .أتٌت حٌ  م  عائدا سؤودع  غداّ - 

 :رجوت .. داخلً بالمرارة  اإلحسا  صعد..  مرتبكة  كلمات  خرجت 

 .  معً ألٌا  ابق - 

 ٌعتمذذ  بمذذا أحذذ ..  خجذذبل   بذذوجهً ابتعذذدت..  جذذوفً الذذدموع غمذذرت

 :حدٌث  واص ..  بداخلً

 .جدد برفاق أعود حٌ  سنلتقً! هنا انتهت مهمتً -

   المستشفى م  أخرج حتى تنتظر ال ل    -

 . صدري م  وا    ٌخرج صوتً كا 

 ٌكذذو  أ  ٌجذذب المقاتذذ  سذذتعر  األٌذذا  مذذ ..بٌذذدي لذذٌ  األمذذر- 

 !  انضبا ا النا  أكثر

 .لً ٌدعو ل  ق  أرجو  بموالنا التقٌت إ ا- 

 ت المخلص. 919ٔ فبراٌر فً حرر
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9 

 الضال  

 ..كبدي فل ة"9"

 أمسذذى والٌذذو ..السذذهر أكذذر  مضذذى فٌمذذا كنذذت.. متق عذذا   نذذومً أضذذحى

 عذذ  بعٌذذدا   نفسذذً مذذ  أعذذٌش.. مغذذاٌرة لحظذذات ٌمنحنذذً عشذذقً, السذذهر

 لحظذات.. أنذت تذؤتً المدٌنة تنا  حٌ ..   النا  م   اتً أجد ال.. النا 

 إنذذ  بذذ .. ضذذحكات .. صذذوت  أمٌذذ .. السذذم  أرهذذ ..والسذذكٌنة الهذذدوء

.. لذ  أقذرأ وأنذا  تسذتم .. أحذد ٌقذا عنً ال أ نً فً لتهم  أكثر تقترب

 .عٌنً أغم ..أكتب.. أغنً

 الحبٌب ولٌدي

 مذ  أسترج .. ٌبلحقنً الرعب أصبح..ف مٌنا أمً لدار  ٌارة  خر من 

  فلذذذة كنذذذت لذذذو كمذذذا إلٌهذذذا أسذذذتم .. الٌذذذو   لذذذ  قبذذذ  كلماتهذذذا  اكرتذذذً

 نظذرة , ٌذدٌها أصذاب  حركذة صوتها, نبرة أ  تعر  ال أنها أو..سا جة

 مذذ  تحتذذاج الذذ ي مذذا  ..بذذً عبلقتهذذا ترٌذذد لمذذا ا إ  .. تفضذذحها عٌنٌهذذا

 حذذٌ  وتنمٌقهذذا الكلمذذات اختٌذذار جهذذد نفسذذها تكلذذ  لمذذا ا  ..مثلذذً بائسذذة

 !رسمها أجٌد ال لعبة معً تلعب تحدثنً 

 ٌذدها مذدت.. تغذوٌنً..  تحٌرنذً كلماتهذا كانذت.. جالستها األٌا  أحد فً

 :منتشٌة لً قالت.. رأسً شعر تمسد

   المدٌنة أ قة فً تسٌرٌ  وأنت نفس  على تخافٌ  أال- 

 أخا   م   - 
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 !!تخا  وال رقت  مث  فً امرأة- 

 !رقتً- 

 فذذً تنظذذرٌ  أال.. شذذًء كذذ  لذذٌ  العمذذر..  فتٌذذة  لذذتِ  مذذا أنذذتِ - 

 !المر ة

 سؤر   ما ا- 

 حٌوٌت  ..جسم  لٌونة..قوام  سترٌ - 

 .أخر  امرأة ع  تتحدثٌ  كؤن - 

 وسذذتدركٌ ..العمذذر سذذٌ هب.. نفسذذ  أنسذذت  همومذذ  أ  ٌجذذو - 

ًَّ  أنظذذري.. لنفسذذ   إهمالذذ  حذذٌ  بعذد  ال..  عذذاج ة إنسذذانة أنذذا الٌذذو ..إلذذ

 !الوراء إلى ال م  عجلة إدارة أست ٌ 

 أنصذر ..وحٌذدتٌ  نكذو  حذٌ  خاصذة.. بكلماتها ت ربنً كانت وهك ا

 أنهذا أكتشذ .. أتؤمذ .. أدور..عارٌذة المذر ة أمذا  أقذ ..منتشٌة بٌتنا إلى

 تبعذ  التذً العبذارات صذٌاغة لها ٌحلو..فتٌة  لت ما أنا فعبل  ..  تبالغ ل 

 ابنهذا ومتابعذة.. جد  موضوع فً أتحد  حٌ  لك .. نفسً فً السعادة

 .بعٌدا تنظر.. وجهها ٌتجه .. للمراوغة تجنح أنها  أالحظ.. الشٌ 

 

 أنذا.. كثٌذرة أشٌاء لً تكشفت ال ي الٌو   ل  بعد إلٌها أعود أ  أجرإ ل 

 ٌسذذٌ  لسذذانً وسذذؤجد.. سٌفضذذحنً لهذذا تقذذدٌري أ  قابلتهذذا لذذو أعذذر 

 وإخفذاء لمجالسذتها أ هذب أ  مرات عدة خ  ت لقد.. والدموع بالعتاب
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 ف مٌنذذا أمذذً أ  أصذذدق ال.. ضذذعفً أخذذا  لكننذذً.. رأٌذذت بمذذا معرفتذً

 . مإامرة م  ج ء

( شذذذخنما) وصذذذٌفتها لتفذذذاجئنً..  أ ورهذذذا أ  دو  مذذذرت ٌومذذذا سذذذتو 

 نقلذت.. فاكهذة وسذلة مبلبذ  صذرة تحمذ  كانذت.. صذبا   ات ب ٌذارتً

 ًَّ  :لً قالت.. فا مٌنا أمً عتب إل

 !أِجِد  ول ,  مرات عدة جئت لقد- 

 .أخرج ما ونادرا  .. موجودة أنا- 

 انق اعذ  سذر حذو  تسذؤلنً مذا ودومذا.. علٌ  قلقة ف مٌنا أمً- 

 حالذذة.. خالذ   وجذة عذ  تسذؤ ..ألقذذا  كنذت إ  تستفسذر..  ٌارتهذا عذ 

 .ابن  أخبار وع ....أم 

 تقول   ما لدٌها ه  تسؤ  ه ..خالً وأخبار- 

 !تحب  لكنها.. بٌنك  ما أعر  ال أنا- 

 فذذً احتذذرت.. ف مٌنذذا أمذذً وحٌذذرة وقلذذق عتذذب تكذذرر وهذذً تماسذذكت

 انفجذذرت لكننذذً.. حاولذذت.. مشذذاعري تفضذذح ال التذذً الكلمذذات اختٌذذار

 ٌذذتلم  عمذذ  أبحذذ  كنذذت إننذذً.. احتضذذنتنً أ  بعذذد أدركذذت.. باكٌذذة

 حتذذذى بكٌذذذت.. صذذذدرها علذذذى رأسذذذً تركذذذت حذذذٌ  أخجذذذ  لذذذ ..  المذذذً

 أن ذق لذ .. منهذا خجذ  بذؤي أشذعر لذ .. مبتسمة وجهً رفعت.. ارتوٌت

 :قائلة نهضت.. ابتسمت.. عٌنً فً نظرت.. كلمة بؤي

 .هللا أستودع ..  الحدٌ  ترٌدٌ  ال.. براحت - 
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 كذذذذا   لمذذذذا ا أدري ال..  ٌاراتهذذذذا تكذذذذرار بذذذذداخلً تمنٌذذذذت.. ودعتهذذذذا 

 فذذً تشذذاب  مذذ  ٌكذذ  لذذ ( خمٌنذذة) الراحلذذة بصذذدٌقتً ٌذذ كرنً حضذذورها

 .عا فتها.. نفسها الرو  لكنها.. المبلمح

.. روحهذا تلبسذت وقذد خمٌنذة اعتقذدها..لذً  ٌارتهذا شخنما كررت كلما 

 إلذذذذى تحولذذذذت قذذذذد القدٌمذذذذة ظنذذذذونً أ  إ .. نفسذذذذً مذذذذ  علٌهذذذذا أخذذذذا 

.. ألحذد بذ ل  أبذح لذ ..حولً بم  ضارة روحا   أحم  بؤنً إٌمانً..قناعة

 تلذ  تصذٌبه  حذولً مذ  كذ .. ألحذد الشذر أضذمر ال.. لذ  أالحظ لكننً

 ٌكذو  وقذد.. المصادفة باب م   ل  ٌكو  قد.. متفاوتة بإصابات الرو 

 .شخنما على أخا  وله ا.. حقا   ٌقٌنً

 الذذرو  تلذذ  تمسذذه  مذذا سذذرٌعا   بذذً عبلقذذة أو.. قرابذذة صذذلة لهذذ  مذذ  كذذ 

 .الغامضة

 التذذذذً األمذذذذور بعذذذذ  معرفذذذذة حاولذذذذت.. لذذذذً األخٌذذذذرة  ٌارتهذذذذا فذذذذً

.. جذذد  بموضذذوع ف مٌنذذا أمذذً إهمذذا  فذذً رأٌهذذا عذذ  سذذؤلتها..صذذادفتها

 :بعتب فترد. علٌها ألح..  الصمت تل   كانت

 أجٌب   كٌ .. أفهم  ال موضوع- 

 .إلٌها النا  أقرب لكن - 

 .أفكارها أشاركها ال و.. خدمتها فً أنا- 

 .شٌئا   تسمعٌ  قد- 

 علٌهذا واإلصذرار  ٌارتهذا ٌمكنذ .. إلٌهذا النذا  أحذب مذ  أنت- 

 .لتجٌب 
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 .اإللحا  كثرة م  أخج - 

 .بهموم  وتهت  تحب  أنها م  ٌقٌ  على أنت- 

 

 ..قلبً مهجة

 أ  مذذ  خوفذذا لذذً  ٌاراتهذذا تكذذرر أ  أرٌذذدها ال..وجذذ ب مذذد بذذٌ  كنذذت

ًَّ  تؤثٌرهذا  أخذذر  جهذة ومذذ .. ف مٌنذا بذذؤمً عبلقتذً إلذذى أعذود وأ  علذذ

 حذٌ  تتذؤل ( شذخنما) أر ..  وٌواسذٌنً إلذً ٌسذتم  مذ  إلى بحاجة كنت

 . تعاتبنً..  أصدها أننً تظ 

 صداقتً  ترٌدٌ  أال- 

 ! ل ل  سعٌدة وأنا..  بلى- 

.. نفسذً أسذؤ .. سذبب عذ  أبح .. منً تنفرٌ  أن  أشعر لكنً- 

 .سوء م  هنا  كا  إ  أخبرٌنً.حقها  فً أخ ؤت ه 

 وفذً.. أحذد مذ  لذً ٌعد ل .. بها عبلقتً ت ورت أ  بعد حٌرة فً كنت

ًَّ  أ  أعتقذذد الوقذذت نفذ  ..  إٌقافذذ  بٌذذدي لذذٌ  مصذذٌر مذ  احمٌهذذا أ  علذذ

.. صذداقتنا تتعمذق أ  وأتمنذى.. أحذب كما  وأراها.. أحوالها أراقب كنت

 .التجربة إثبات فؤر هً شخنما تكو  أ  أرٌد وال

 حتذذى تبعذذة رسذذائ  قذذرأة أواصذ ..  إلٌذذ  بالكتابذذة أعذذٌش..  حنظلذذة ابنذً

 كتابذذة واصذذ  رسذذائل  أحذذد فذذً.. للفذذر  ألذذوا  لنفسذذً أجذذد وحتذذى التمذ 

 :  لً قا  وفٌها.. أخبار 
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 ..سمبرٌة حبٌبتً"ٙ"

 ال بٌذذذب أخبرنذذً.. الفذذذراش  ذذرٌح أعذذٌش..  عقلذذذً ٌفذذارق ال خٌالذذ  

 عصذب بعذ  تعرضذت أ  بعد.. العف  بع  أصاب  الجر  أ  الكوبً

 خمسذة مكثذت.. الجراحذً التذدخ  سذرعة قرر.. التل  إلى الفخ  مفص 

 أ  خ ذواتً أولذى فذً اكتشذفت.. السرٌر على م  أتحر  ال ٌوما عشر

 أضذحٌت أنذً أٌعقذ ..قلبذً انقذب .. الشًء بع  أقصر الٌسر  ساقً

.. المستشذذفى مغذذادرة رفضذذتُ .. اكتئذذاب نوبذذة علذذً سذذٌ رت  ..أعذذرج

 أسذذٌر حذذٌ  خٌذذالً تذذداه  أشذذاهدها صذذور.. أحذذد مذذ  الحذذدٌ  رفضذذت

 أو.. أقابلذذ  حذذٌ  قذذدمً إلذذى عٌنٌذذ  سذذتهب .. والكبذذار الصذذغار ٌراقبنذذً

 .أعرج ٌا ٌنادي أحده  أسم .. العدو أحاو 

 إلذً ٌسذتم  ظذ .. أٌذا  عذدة العذدنٌٌ  األ بذاء أحذد عناٌة تحت تركونً 

 :أخر  لٌحدثنً.. تارة

 سذاقا  سذتتعاد .. السذوء بذ ل  لست وأنت..بشكل  ولٌ  بعقل  اإلنسا -

 اإلصذابة وتلذ ..تتوهمذ  مذا أحذد ٌلحظ ل  ٌو  سٌؤتً.. الوقت مرور م 

 فذذً بالجذذدري أصذذٌب سذذتالٌ  الرفٌذذق.. بالشذذجاعة وشذذهادة شذذر  وسذا 

 مذ  وغٌره  حسٌ    ..  البردونً.. وجه  على  ثار  وظلت.. صغر 

 مذ  بواسذ  قذادة.. تجاو وهذا لكذنه  عاهذاته  لهذ  كانذت التارٌ  عظماء

 أمذا.. بٌعذً بشذك  حٌذاته  عاشذوا.. اإلعاقذة تثنذٌه  لذ  العصور مختل 

 سذابق إلذى سذاق  عذادت وقذد إال األٌذا  تمذر لذ ..  تهو  كما فلست أنت

 . عهدها

  لذ .. صذدٌق أنذ  شذعرت..  أحاسٌسً ٌبلم ..  ارنً كلما ٌحدثنً ظ 

:  قذا  الذ ي الٌذو  فذً.. حٌاتً تفاصٌ  بؤدق ل  بحت وقد إال الوقت ٌمر
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 لسذذت أنذذت..  للمرضذذى المخصذذص المبنذذى هذذ   مذذ  الخذذروج ٌمكنذذ 

 . تواص  على نظ  وأ ..  أصدقاء نكو  أ  علٌ  تمنٌت.. مرٌضا

..  واسذذذعة سذذذاحة.. جحذذذا  جبذذذ  سذذذفو  علذذذى ٌقذذذ  بمعسذذذكر ألحقذذذونً

..  المحذروق ال ذٌ  مذ  جذدرانها هنذاجر..  األبذٌ  الجٌذر مذ  خ و 

 حذذامبل.. الجنذذد نقذذ  عربذذة توقفذذت حٌذذ  هب ذذت..  متآكذذ   نذذ  أسذذقفها

 لتحضذذٌر نقذذ ..   وٌذذ   ذذابور ضذذم  كنذذت  الصذذبا  فذذً.. جعبتذذً

 كنذت  مذ  غٌذر أنذت  الٌذو : " التوجٌهات م  ُجمبل   أحده  ألقى..  أسمائنا

 النظذا  سذٌكو ..  عشذوائٌة أعمذالك  فذً الٌذو  بعذد ٌكذو  لذ ..  باألم 

 الوحذدة تحقٌذق حتى الدائ  النضا  إلى بحاجة الٌم ..  حٌاتك  أسا  هو

 إالَّ  ٌرٌذدوا ال خذارجً وتذآمر..  داخلذً تحذد ّ  أمذا  إننذا..  علٌهذا والحفاظ

 مذذ   وٌذذ   رٌذذق أمذذا  إننذذا..  مصذذالحه  رهٌنذذة الشذذعب هذذ ا ٌظذذ  أ 

 الرجعٌذة القذو  تذدعمه  الذ ٌ  واإلق ذاعٌٌ  االنتهذا ٌٌ  لنقاو .. الكفا 

 وجذ  سذتغٌرو  مذ  أنذت ..  ووحدتذ  الشذعب تقد  عد  فً منها رغبة  .. 

 وأنذت .. التخلذ  دابذر سذتق عو  مذ .. كفذى له  ستقولو  م ..  التارٌ 

.. العذال  شذعوب بذٌ  الذو   هذ ا شؤ  وترفعو ..  الوحدة ستحققو  م 

 "   العدالة وتحققو ..  والمساواة الحرٌة راٌة سترفعو  م  وأنت 

..  عنذذابر  علذذى و عونذذا..  جٌذذب مصذذرو ..  نظٌفذذة مبلبذذ  سذذلمونا 

 خضذذذراء مخذذذا   البعٌذذذدة أ رافذذذ  عنذذذد..  واسذذذعة مسذذذاحات المعسذذذكر

.. المذذذدرعات عشذذذرات بذذذداخلها اصذذذ فت  أخذذذر  وعنذذذابر.. للسذذذبل 

 العسذكري والتمذوٌ  لؤلغ ٌذة عنابر القرٌبة األ را  وفً.. والمركبات

 توجذد ال..  كذور كلهذ .. ولٌذت أٌنمذا تواجهذ  المناضذلٌ  كبار صور.. 

 ٌذوحً هنذا شًء ك ..  مكا  ك  فً ضخمة شعارات..لمناضلة صورة

 مذذذ  نذذذوا    دةعذذذ مذذذ  خلذذذٌ  هذذذ  المعسذذذكر فذذذً مذذذ ..  المنظمذذذة بذذذالقوة

.. ُعمذذا  مذذ .. العذذرب الرفذذاق مذذ  وقلذذة.. الٌمنٌذذة العربٌذذة الجمهورٌذذة
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 الضذبا  وكبذار..والكذوبٌٌ  السوفٌٌت األصدقاء م  وعدد.. الشا  ودو 

 الداخلٌذذة اإل اعذذة برنذذام  مذذ  اسذذمً سذذمعت.. الشذذعبٌٌ  الذذدٌمقرا ٌٌ 

 اهتذذذ ت.. جذذذدد أممٌذذذٌ  كمناضذذذلٌ  بنذذذا ٌرحذذذب والمذذذ ٌ .. للمعسذذذكر

 . مشاعري

 دولذة فذً أنذا حقذا   هذ :  نفسذً أسذؤ   لذت مذا.. عذا    صذخب بعذد هدوء

 أنذا..!!  وأبذً وشذرها    فٌذ   أنذا مذا موالنذا عذر  هذ  تذر    أخر 

 دومذا   كنذت أنذتِ  نع ..  سمبرٌة ٌا وأنت..  سٌعرفو  أنه  م  ٌقٌ  على

 بذداخلً مذا شذًء..  الحب أن  سو  ب  تفكٌري سبب أعر  ال..  معً

 أسذلوب..   لشخصذٌت  المتذؤخر اكتشذافً ٌكذو  قذد.. ٌذو  تلذو ٌوما   ٌنمو

 .  سن  م  أكبر كنت لو كما تصرف ..لؤلمور نظرت ..  تفكٌر 

 الصذذذذٌحات..  المشذذذذاعر تلهذذذذب الصذذذذباحٌة اإل اعذذذذة.. مدوٌذذذذة هتافذذذذات

 األحاسذٌ  تذؤج  الوحدوٌذة الثورٌذة الشعارات..  السماء تلو  الجماعٌة

 التاسذعة حتذى البذدنً: التذدرٌب ثبلثذً  برنذام  فذً فرقة ضم  بدأت.. 

 محاضذذرات ثذ ..ظهذرا   الثانٌذة حتذذى المتنوعذة األسذلحة اسذتخدا  علذى.. 

 مذ  تتكذو  فرقتً كانت..  ب اقتً تسلمت..  االشتراكً الثوري الوعً

ً   منهجذا   استلمنا ٌوما ثبلثٌ  مرور بعد.. عنصرا  (ٕ٘) ً   دراسذٌا   جدٌذدا 

 المكثفذذة النظرٌذذة للدراسذذة.. واألحذذد السذذبت: تضذذم  جدٌذذدا   برنامجذذا  .. 

 الثقافذذذة فذذذً حصذذذص.. والثبلثذذذاء االثنذذذٌ .. التقذذذارٌر وصذذذٌاغة للتعبٌذذذر

 أٌذذذا  خصصذذذت كمذذذا..  واالتصذذذا ..  االشذذذتراكً والفكذذذر..  السٌاسذذذٌة

 األسذلحة واسذتخدا .. العصابات حرب على للتدرٌب والخمٌ  األربعاء

 . راحة ٌو  الجمعة وٌو ..  الحدٌثة

 مذذا ٌتجذذاو  وأ ..  تغٌذذر مذذ  أعٌشذذ  مذذا مذذ  ٌتوا ذذؤ أ  عقلذذً أقنعذذت 

 مذا إلنجذا  نتفذر .. الجمعذة ٌذو  ٌذؤتً..  قاد  هو لما استعدادا  .. أصادف 
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 تنفٌذ  إلذى..  األخذر  األٌذا  فً وواجبات تحضٌر م  إنجا   نست   ل 

 .مختلفة وجبة بإعداد الوقت ٌسمح وقد الشخصٌة النظافة برنام 

 تخٌذ  الصذعب مذ  ولهذ ا.. الٌذو  فٌذ  أنذا مذا أتخٌذ  السذابق فذً  أكذ  ل 

.. أممذً مناضذ  الٌذو  أنا.. كبٌرة أعداد وس  أنا ها   بعد  وما ا..غدي

 !! العال  و نً.. عظٌمة رسالة لً

 أ ذذرا  عنذد الحٌذة الذذ خٌرة علذى للتذدرٌب فٌهذذا ٌخرجوننذا قلٌلذة مذرات

 األسذذلحة وعلذذى.. الفردٌذذة المهذذارات اسذذتخدا  علذذى تذذدرٌبات.. الجبذذا 

 مهذذارات اكتسذبت.. األلغذذا  حقذو   رع وعلذى.. الثقٌلذذة والق ذ  الخفٌفذة

 التواصذذ .. االنسذذحاب.. الهذذد  علذذى االنقضذذا  أسذذالٌب..  هجومٌذذة

 الرسذذذائ  تحلٌذذذ .. مواقذذذ  عذذذدة عبذذذر الجماعذذذات أفذذذراد مذذذ  واالتصذذذا 

 كمذذا.. السذذكا  صذذفو  بذذٌ  اإلقنذذاع أسذذالٌب.. الشذذفرة وفذذ .. اإل ا عٌذذة

.. االسذذتثنائٌة الظذذرو  فذذً الحٌذذاة تحمذذ  علذذى جسذذدٌة قذذدرات اكتسذذبت

 .الوعرة المنا ق عبر المصابٌ  حم .. الحصار مث 

ت   المنذا ق فذً القتالٌذة المواجهذات انذدلعت مذا سرٌعا  .. تباعا األٌا  مرَّ

 األوامذذر صذذدرت حذذٌ  نفاجذذؤ لذذ ..الشذذ رٌة الحذذدود وعلذذى.. الوسذذ ى

 .صنعاء سل ات ضد المواجهة جبهات على بتو ٌعنا

.. الضذبا  بذٌ  ٌقذ  رأٌتذ ..  ال بٌذب  ل  حضر.. مغادرتنا ٌو  صبا 

 بواسذ  قذادة..بشذكل  ولذٌ  بعقلذ  اإلنسذا .. "مسامعً إلى كلمات  عادت

 بشذذذك  الحٌذذذاة فذذذً وبذذذر وا.. أ ذذذرافه  فقذذذدوا العصذذذور مختلذذذ  مذذذ 

 سذاق  عذادت وقذد إال األٌذا  تمر ل ..  تهو  كما فلست أنت أما.. بٌعً

 .."عهدها سابق إلى
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 بمذ  الرفذاق ردد..الصوت مكبرات م  الو نً النشٌد موسٌقى ارتفعت

.. ال بٌذذذب  لذذذ  بصذذذعود فوجئذذذت.. واألصذذذدقاء األشذذذقاء الرفذذذاق فذذذٌه 

 :    قا .. الخ ابة منصة على..  ..صدٌقً

 لخلذذذذق..الحٌذذذذاة لصذذذذناعة  اهبذذذذو  رفذذذذاق أمذذذذا  الٌذذذذو  سذذذذعٌدا أقذذذذ "

 وتذذدنت.. الظلذذ  اسذذتفح  لقذذد.. العظذذٌ  لشذذعبنا االعتبذذار إلعذذادة..التذذارٌ 

 أجٌالنذا مسذتقب  وضذعوا حذٌ .. كرامتذ  وأهٌنذت أٌدٌه  بٌ  الو   قٌمة

 إلذى نت لذ .. حذرة شذعوب ضذم  إننذا..واالرت اق التخل  أل ٌا  رهٌنة

 أ  فذً األر  شذعوب كذ  شذركاء نحذ ..والحرٌذة العدالذة تسذود  عال 

 المبذاد  ل حذ  متصذدٌ  نقذ  وأ .. متقذدما   حذرا   اشذتراكٌا   عالمذا   نبنً

 فذً أر  وأنذا الٌذو  أقذ .. الرأسذمالٌة مذ  شذعبنا نحمذً أ ..اإلمبرٌالٌة

 مبلمذح لترسذموا الٌذو   اهبو  إنك .. كرٌما ع ٌ ا موحدا و نا عٌونك 

 العمالذذذذة أسذذذذتار وتم قذذذذوا..  الذذذذ   لثذذذذا  وتمٌ ذذذذوا.. بؤٌذذذذدٌك  المجذذذذد

 التسذذل  أصذذنا  وتح ذذٌ  المغلقذذة األبذذواب لكسذذر  اهبذذو .. واالرتهذذا 

  اهبذو .. الٌمنٌذة الوحذدة لتحقٌق كافة الشعب ومعك   اهبو .. والهٌمنة

 بكلمذات ٌتدفق استمر.." الكرٌ  الشعب به ا تلٌق أمجادا للعال  لترسمو 

 إلذذى التفذذت أ  تذذ كرت قذذد كنذذت بٌنمذذا.. القلذذوب وتغذذوي..الحمذذا  تثٌذذر

 حذٌ .. كانذت كمذا تعذد ل .. معرفتنا فً السبب إصابتها كانت التً ساقً

 أ  تعذذودت وقذذد..  ولهذذا فذذً الذذنقص مذذ  تبقذذى مذذا أنسذذى أسذذٌر أو أقذذ 

 .ٌ كر عائقا   تكو  أ  دو  أسٌر

 األناشذذذٌد مذذذ  فاصذذذبل    ثذذذ .. التوجٌهذذذات ٌذذذردد المعسذذذكر مذذذ ٌاع كذذذا 

 عذد  عذ  معتذ را لمصذافحتً بقدومذ  ال بٌذب  لذ  فاجؤنً فا.. الو نٌة

 :لً قا .. التواص 

.. اإلصذابة شر  حا ت ساقٌ  م  ساق أي أمٌ  أ  أست   ل - 

 .ألودع  جئت أنا وها
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 . بٌعتها إلى بعد تعد ل  فهً.. أمٌ ها لكنً- 

 .كانت مما أفض  اآل  أنها ثقة على أنا- 

 .أشكر .. فعبل  - 

 الحذذدود عبرنذذا.. الرئٌسذذً ال رٌذذق علذذى العسذذكرٌة النذذاقبلت بنذذا سذذارت

 سذل ات معسذكرات ت وقهذا بذاألم  كانذت التذً قع بة مدٌنة.. الوهمٌة

 لجنذود عسذكرٌة نقا  م  هنا  تعد ل .. سٌ رتنا تحت أضحت  صنعاء

 الثذورة بحٌذاة هاتفٌ  ٌخرجو  السكا  كا .. ال رٌق  و  على صنعاء

  منذذذ   رٌذذذق.. أخذذذر  جبذذذا  تعلوهذذذا جبذذذا  مذذذرٌ  من قذذذة صذذذعدنا.. 

 موقذذذ .. لصذذذنعاء الموالٌذذذة العناصذذذر  ذذذردوا أ  بعذذذد الرفذذذاق ٌحرسذذذها

 بم اردتذذذ  المن قذذذة فذذذً الرعذذذب ٌثٌذذذر بذذذاألم  كذذذا   مذذذدمر عسذذذكري

 المعذذار  دارت حٌذذ .. دمذذت مدٌنذذة إلذذى وصذذلنا.. المقاومذذة لعناصذذر

.. استسذذبلمها لصذذنعاء الموالٌذذة المواقذذ  لذذتعل  أٌذذا  سذذبعة قبذذ  ال احنذذة

 شذذرق مذذ  تمتذذد واسذذعة من قذذة علذذى سذذٌ رتها الو نٌذذة الجبهذذة وتعلذذ 

 .  متر كٌلو خمسمائة م  أكثر ب و  غربها إلى الببلد

 مذا سرٌعا  .. كثٌرة بقر  مررنا(.. م ر ) جب  فً للقتا  فرقتنا اتجهت

(   9ٕٓٓ) ارتفذذاع علذذى كنذذا(.. العبذذد  ي)  وادي عبذذر الموقذذ  اعتلٌنذذا

 عذدة علذى موقعنذا ٌ ذ ..الصذفر تحذت خمسذا   لذٌبل   الحذرارة درجة كانت

 عذذذدة علذذذى صذذذنعاء قذذذوات مواقذذذ  مراقبذذذة نسذذذت ٌ  أننذذذا كمذذذا..أودٌذذذة

 الناحٌذذة فذذً..  قع بذذة..  جحذذا  جبذذ ..  الضذذال  مدٌنذذة نشذذاهد..جبذذا 

ذذا (.. الظذذاهرة)  الرفٌذذق وقرٌذذة..الرٌاشذذٌة وجبذذا   الجنوبٌذذة .. دمذذت حمَّ

ذذذار مصذذنعة) و( منقٌذذذر) جبذذا  قمذذذ  عذذدة وكذذذ ل .. بنذذا وادي  إلذذذى( عمَّ

 ( .والشعر العود) جبا  سلسلة الغرب وإلى.. الشما 
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 تتذو ع..  محصذ  موقذ  فذً كنذا.. اللٌلة تل  فً الرفاق لوصولنا احتف 

 إلذذى إضذافة..لؤلسذذلحة مخذا   وعذدة.. متنوعذذة بؤسذلحة ثكنذذات عذدة فٌذ 

 . الموق  حامٌة م  الرفاق عنابر هً مغارات عدة

 ن ذذاق ضذذم  خبلٌذذاه  بنذذاء المقذذاومو  أعذذاد الماضذذٌة األشذذهر خذذبل 

 السذرٌة السذٌر  ذرق مذ  شذبكة واعتمذاد..  اتصا  قنوات وبناء.. واس 

 المقذذذاومٌ  انتقذذذا  لتسذذذهٌ ..األودٌذذذة بب ذذذو  الجبذذذا  قمذذذ  تذذذرب  التذذذً

 تمتذد المواجهذات, منذا ق قذر  مختلذ  إلى  رق شبكة  عبر وعتاده 

 وادي ب ذو  ودمذت..  الرٌاشذٌة إلذى رداع وجبذا .. شذرقا البٌضذاء م 

 وشذرعب بعذدا  منذار جبذ  حتى.. والعود والشعر عمار جبا  إلى.. بنا

 .ورٌمة  ن  جبا  وبع  عتمة وإلى ووصابٌ 

 تلذ  قر  وكانت.. مرونة فً تص  التموٌنٌة واإلمدادات األسلحة كانت

 .   الجبهة لعناصر والهجومً الدفاعً العمق تمث  الجبا 

 ال رٌذذق عبذذر صذذنعاء مذذ  العسذذكرٌة اإلمذذدادات وصذذو  نراقذذب كنذذا 

 تحذت تذ ا  ال التذً المنذا ق فً للسل ة العسكرٌة المواق  إلى..الرئٌسة

 ا دادت.. إمذداداته   رق لق   خ ة تنفٌ  على عملنا.. صنعاء سٌ رة

 تمذذذت.. أٌذذذدٌنا بذذذٌ  عسذذذكرٌة مواقذذذ  عذذذدة سذذذق ت.. المواجهذذذات حذذذدة

 قذذوات وأضذذحت الشذذمالٌة السذذهو  مذذ  واسذذعة منذذا ق علذذى السذذٌ رة

 وإرسذا  حشذد  علذى السذل ة اعتمذدت..  صذنعاء باتجذا  ت حذ  الجبهة

 قامذذت.. منهذذا كبٌذذرة أعذذداد وصذذلت..  الجبهذذة عناصذذر لمواجهذذة القبائذذ 

 لممتلكذذذات وسذذذلب  نهذذذب بعملٌذذذات الشذذذما  مذذذ  الواصذذذلة القبائذذذ  تلذذذ 

 القبائذذذ  رجذذذا  قبذذذ  مذذذ  قذذذر  لعذذذدة واسذذذعة ومذذذداهمات.. الفبلحذذذٌ 

 .    للمنا   وإحراق..  وقت .. اغتصاب وعملٌات.. للسل ة المناصرٌ 
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 لل ذذرق والمحا ٌذذة المنبسذذ ة المنذذا ق قذذر  سذذكا  بذذٌ  الذذ عر انتشذذر

 تاركذذة األسذذر مئذذات فذذرت.. السذذل ة معسذذكرات مذذ  والقرٌبذذة الرئٌسذذة

 ظذذبل  وتحذذت بذذالكهو  محتمذذٌ  للجبذذا  الجئذذٌ .. وم ارعهذذا منا لهذذا

 .الداخلٌة المد  إلى لجؤ والبع ..  والجرو  األشجار

 مذ  القرٌبذة مواقعنذا لمهاجمذة العسذكرٌة الحمذبلت بتنظذٌ  السذل ة بدأت

 مواقعنذا لمهاجمذة الجوٌة الغارات  ش  على..المنخفضة والتبل  األودٌة

 سذق ت.. مواقذ  عذدة علذى السذٌ رة الجذوي باإلن ا  محاولٌ .. الجبلٌة

 لجؤنذا.. صذنعاء إ اعذة مذ  سذقو ها عذ  ٌعلذ  ل  مروحٌة  ائرات عدة

 . الفردٌة األلغا  م  واسعة شبكة  رعب مواقعنا تحصٌ  إلى

 تذذ .. الجبلٌذذة القذر  سذذكا  لقذذاءات عقذد علذذى سذذبق فٌمذا نشذذا نا أقتصذر

.. للكبذار األمٌذة محذو فصو   ترتٌب.. شإونه  إلدارة لجا  تشكٌ  فٌها

 ظذذبل  تحذذت و الكهذذو  فذذً الصذذغار لتذذدرٌ  الرفذذاق بعذذ  تو ٌذذ 

 المصذذابٌ  لمعاٌنذذة والصذذحٌٌ  األ بذذاء مذذ  مجموعذذة تسذذٌٌر.. األشذذجار

 الذذذذذذذوعً ضذذذذذذذبا  لتؤهٌذذذذذذذ  دورات تنفٌذذذذذذذ .. المنتشذذذذذذذرة بذذذذذذاألمرا 

.. الممتلكذات وحراسذة القذروي للذدفاع فذرق فذً الشذباب تشكٌ ..الثوري

 . السكا  بٌ  الن اعات لف  مجال  تشكٌ 

 قذر  دمذرت.. صذنعاء لقذوات المسذاندة القبائذ  قب  م  القر  استهدفت

 المنذا ق السذل ات أعلنذت.. البذري لل حذ  مسذاند جذوي بقص  عدٌدة

 بؤكملهذا قذر  سذكا  إبذادة تذ .. العسذكري للحسذ  مغلقة منا ق الوس ى

 .قراه  م  المهجرٌ  عدد ا داد..

 وتذذ .. سذذكانها إلذذى القذذر  حماٌذذة أوكلذذت.. القتذذالً تكتٌكنذذا مذذ  غٌرنذذا

 فذذً توغلنذذا فبراٌذذر شذذهر وبداٌذذة.. ق اعذذات إلذذى القتذذا  جبهذذات تو ٌذذ 

 والذذدورٌات النقذذا  بمهاجمذذة أخذذ نا.. للسذذل ة الموالٌذذة المنذذا ق عمذذق
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..  الخ ذوات أهذ  م  الخ وة ه   كانت.. الرئٌسة ال رق فً العسكرٌة

 ضذد ثورتهذا بؤكملهذا منذا ق أعلنذت.. الرئٌسذة اإلمذداد  ذرق ق   فبعد

.. للسذذذل ة الموالٌذذذة المنذذذا ق ضذذم  بذذذاألم  كانذذذت.. صذذذنعاء سذذل ات

 من قذة فوق العسكرٌة المواق  أحد على استولٌنا.. حاسمة معركة دارت

 تذذ .. الشذذمالٌة المنذذا ق مذذ  اإلمذذداد ل ذذرق الحماٌذذة ٌذذإم  كذذا ..  دمذذت

 و والسذذوادٌة حرٌذذب: جبذذا  فذذً عسذذكرٌة مواقذذ  عذذدة علذذى االسذذتٌبلء

 مذد  أعلنذت.. والسذدة والنذادرة..وقع بذة دمت وجبا   رداع و البٌضاء

 فذذذذً.. الو نٌذذذذة الجبهذذذذة لقذذذذوات وانضذذذذمامها تؤٌٌذذذذدها واسذذذذعة   ونذذذذوا   

 علذى الكبٌذر الثذوري لل ح  جاه ٌتها رسمٌا الجبهة أعلنت فبراٌر/ٕٓ

 ال حذذ  فذً االشذذترا  إلذى الحذذرة الو نٌذة القذذو  كذ  داعٌذذة..  صذنعاء

  السذل ة قذوات كانذت.. صذنعاء مذ  الٌمنٌذة الوحدة دولة إلعبل  الو نً

  مذار مدٌنذة مذ  القذوات اقتربذت.. الخلفٌة الخ و  إلى متراجعة تتقهقر

 أكثرٌذذة.. أخذذر  ومذذد  وٌذذرٌ (.. كلذذ ٓٓٔ)صذذنعاء مذذ  الجنذذوب إلذذى

 . الجبهة قوات الستقبا  ٌستعدو  أخ وا السكا 

.. الرئٌسذذذة ال ذذذرق عبذذذر العادٌذذذة العربذذذات مسذذذتخدمٌ  ننتقذذذ  أصذذذبحنا

 وتعذ  صذنعاء بذٌ  الرئٌسذً ال رٌق م  نقترب.. والقر  المد  وداخ 

 .واسعة وسهو  مد   على سٌ رنا.. 

.. الكبٌذر للهجو  الصفر ساعة تحدٌد بقرب تعلمنا القٌادة برقٌات جاءتنا 

 ثالذ  وسٌ  عبر االتصاالت وأ .. معدودة أٌا  خبل  باالستعداد وعلٌنا

 .  االنتهاء وش  على صنعاء سل ة قٌادات خروج لتسهٌ 
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 ..سمبرٌة فاتنتً

 القٌذادات م  ومجموعة إسماعٌ  الفتا  عبد الرفٌق إلٌنا وص  باألم  

(..  دمذت) بمدٌنذة كبٌر جم  فً رائعا خ ابا ألقى..  والعسكرٌة الح بٌة

 :للحشود قال  ما وضم 

 إننذذا.. النصذر  مذذ  موعذد علذى نحذذ .. جدٌذد فجذر أعتذذاب علذى الذو  "

 اإلشذذارة األب ذذا  الرفذذاق أٌهذذا انتظذذروا..الكبٌذذرة األحذذبل  تحقٌذذق نعذذٌش

 الذٌم  إ .. صذنعاء م  الوحدة دولة إلعبل  الشعب جماهٌر م  لل ح 

 ". بدمائنا نفدٌ  أ  ٌستحق

 .صنعاء مشار  على تستقبلٌننا أتخٌل  كنت.. إلٌ  نستم  كنا حٌ 

 إلٌ ِ  الرسالة ه   حررت 919ٔ مار  فً
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ٔٓ                                   

 الرٌا                         

 ..  سمبرٌة ملهمتً"1"  

 وجهذذذذ .. معذذذذً كنذذذذتِ  لذذذذو كمذذذذا تحاصذذذذرٌننً.. نفسذذذذً إلذذذذى أجلذذذذ  

 الفتذذاة تلذذ  تعذذودي لذذ .. قذذرو  منذذ  معذذا   أننذذا أشذذعر.. كلماتذذ ..المبلئكذذً

.. المكتملذذة الكائنذات مصذا  فذذً امذرأة بذداخلً أصذذبحتِ  لقذد, الصذغٌرة

 األلذ  لحظذات حتذى.. أضذح .. األكذ  أتنذاو ..أتذنف ..ب  مشغو  دوما  

 بً  تفكرٌ  فه .. معً أنتِ 

 حبٌبتً

 قمذذ  علذذى مذذ  النذذار لٌلتهذذا أشذذعلنا.. صذذنعاء علذذى بذذال ح  بذذدأنا حذذٌ 

 واسذعة مسذاحات ٌغ ذً وهذو اللهذب منظذر.. ال حذ  ببدء إٌ انا   الجبا 

 معظذ  أشذع  صذنعاء حتذى مكذا  مذ  صذنعاء لحكذا  ٌعد ل ..الو   م 

 الودٌذا  فذً كذا  مذ  حتذى.. منا لهذا أسذ ح الٌم  جبا ..اللهب سكانها

 البحذر مذ  متقذدة شذعلة إلذى الشذمالٌة المنذا ق تحولت لقد.. اللهب أشع 

 علذذى موافقتهذذا  أعلنذذت مذذا سذذرٌعا   عذذد  إ اعذذة أ  إال.. الصذذحراء إلذذى

 صذاد .. الشعلة إلٌقاد التالً الٌو  صبٌحة م  ابتداء النار إ بلق وق 

..: المشذذذفرة عذذذد  إ اعذذذة رسذذذائ  توالذذذت.. 919ٔمذذذار  جمعذذذة ٌذذذو 

 بعذد  االلتذ ا  مذ .. التالٌة الرسالة وانتظار. مواقعك  فً البقاء علٌك "..

 التالٌذة األٌذا  رسذائ  أكذدت!" ..  السل ة ومناصري جنود م  المواجهة

 .االتجا  نف 

 المجذا  وإفسا .. الدماء لحق   تدعونا عد  أمست.. عم  أي لنا ٌعد ل 

 .درجة تسعٌ  انحر  خ ابها.. السبل  لغة ع  بدٌبل للحوار
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..  عذد  فذً الرفذاق لموق  ورف  صفوفنا بٌ  كبٌرة أم  خٌبة كانت 

 لؤلشقاء صنعاء مناشدات..  تردد وهً العربٌة اإل اعات بع  ولجوقة

 إلذى العذرب القذادة تذدعو كما..  القتا  لوق  السرٌ  ألتدخ   واألصدقاء

 ٌكذذ  لذذ .. الذذٌم  فذذً الملتهذذب الوضذذ  لمناقشذذة  ارئذذة عربٌذذة قمذذة عقذذد

 فٌذذ  أخذ ت الذذ ي الوقذت لكسذذب إال المناشذدات وتلذذ  النذار إ ذذبلق وقذ 

 خبذرا   البرٌ انٌذة  bbc ا  أ اعذت أٌذا  فبعذد.. لمواجهتنذا تسذتعد صنعاء

 : فٌ  جاء

: ) وتشذم  الرٌذا  مولتهذا أمرٌكٌذة أسذلحة بصذفقة صذنعاء ت وٌذد ت " 

 و(  االلكذذذذو   ذذذذائرات مذذذذ  عذذذذدد)و(  تذذذذاٌغر ٓ٘   إ - ذذذذائرة ٕٔ

 مضذذذادة صذذذوارٌ )و(  ا  بِ   ا  جنذذذود ناقلذذذة9ٓ)و(ٓٙ   إ-دبابذذذةٗٙ)

(  دوالر ملٌذو   ٓٓٙ)قٌمتهذا تجاو ت متنوع  ومداف ( -تاد – للدروع

 األسذذذلحة علذذذى الجذذذٌش لتذذذدرٌب أمرٌكذذذا  بخبذذذراء صذذذنعاء ت وٌذذذد و

 ."الجدٌدة

 صذفو  بذٌ  واسذ  تذ مر سذاد..  القتذا  جبهات على المواق  تضاربت

 أو.. النذار إ ذبلق وقذ  بذإعبل  الت امهذا عذد  الجبهة أعلنت.. المقاتلٌ 

 بعذذد بقضذذٌته  ثقذذته  المقذذاتلو  اسذذتعاد.. وعذذد  صذذنعاء بذذٌ  اتفذذاق بذذؤي

 . األخبار تل  سماعه 

 قٌذذادات بعذذ  مذذ  سذذرٌة لقذذاءات بترتذذب صذذنعاء فذذً السذذل ة أخذذ ت 

 أعلنذذت كمذذا.. العٌنٌذذة والمذذنح بالمناصذذب إلغذذرائه .. الو نٌذذة الجبهذذة

 المناهضذة العناصذر إقصذاء فٌذ  تذ .. حكومً تعدٌ  ع   صنعاء إ اعة

 تٌذذذار مذذذ  قرٌبذذة شخصذذذٌات وإحذذذبل ..  الو نٌذذة الجبهذذذة مذذذ  للتقذذارب

 الٌسذذارٌٌ  المعتقلذذٌ  مذذ  عذذدد سذذرا  إ ذذبلق عذذ  اإلعذذبل  تذذ .. الٌسذذار

 والتحضذذذذٌر..  المعذذذذتقبلت بعذذذذ  إغذذذذبلق.. أعمذذذذاله  إلذذذذى وإعذذذذادته 

 .الشمالٌة المحافظات عمو  فً محلٌة النتخابات
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 وشذكلت.. العذرب القذادة بع  تؤٌٌد كسب فً صنعاء نجحت أٌا  خبل 

 كمذا.. الٌمنٌذة الوحذدة لتحقٌذق المسلح الكفا  ٌدع  م  لك  مضادة جبهة

 فذً  ارئذة عربٌذة قمذة لعقذد العذرب القذادة دعذوة فذً دبلوماسٌوها نجح

 استضذذافت لقراراتهذذا وتنفٌذذ ا.. الٌمنٌذذة القضذذٌة لمناقشذذة كرسذذت الكوٌذذت

 919ٔمذذار  أواخذذر"الشذذ رٌ   عٌمذذً" جمعذذت ٌمنٌذذة قمذذة الكوٌذذت

 . كوٌتٌة برعاٌة

  الكوٌذت اتفذاق توقٌذ  إلذى التوصذ  عذ  الكوٌذت إ اعذة أعلنت إبرٌ  فً

 .الن اع إلنهاء الٌمنٌ  بٌ 

 ..  حبٌبتً

.. والقذرارات االتفاقٌذات تلذ  لك  الرف  إعبل  رغ  مواقفنا ت ع عت

 أصذذذابه  المذذذد  وداخذذذ  الجبذذذا  قمذذذ  فذذذً  الجبهذذذة عناصذذذر وأضذذذحت

 .  المواق  تضارب م  االرتبا 

 مذواقعه  بتذر   ذالبته .. المقذاتلٌ  جمٌ  ع  عاما   عفوا   صنعاء أعلنت

 إلعذذبل  اسذذتجابوا رفاقنذذا مذذ  كبٌذذرة أعذذداد..  أسذذلحته  وتسذذلٌ   القتالٌذذة

 . البعٌدة قراه  إلى متوجهٌ  ٌرحلو  أخ وا.. صنعاء

 نعذر  كنذا.. إلٌذ  للتسذل  كعذ ر العذا  العفو إعبل  استغبل  فً فكرت 

 .مصٌدة إال هو ما  ل  أ 

 مذذ  ن لنذذا..الرفذذاق مذذ  مجموعذذة ضذذم  كنذذت.. بإجذذا ة اإل   أخذذ ت

 السذاعة كانذت.. أجذرة سذٌارة اسذتقلٌنا.. دمذت مدٌنذة إلى توجهنا..الجبا 

 عذ  نكشذ  لذ .. السائق م  باالتفاق أسلحتنا أخفٌنا..ظهرا   عشرة الثانٌة

 األسذذئلة.. عشذذوائٌا   التفتذذٌش كذذا ..  عسذذكرٌة نقذذا  عذذدة عبرنذذا.. هوٌتنذذا

 مذذ  القرٌبذذة القذذر  إحذذد  إلذذى وصذذلت.. نضذذلله  أ  اسذذت عنا.. كثٌذذرة
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 الظهذور وعذد  الحذ ر بتذوخً نصذحنً.. اتصذا  بضذاب  التقٌت, قرٌتنا

 مغذارة حتذى جٌذدا    رٌقذً أعذر  كنت..القرٌة جبا  إلى تسللت.. نهارا  

 علذى النجذو  مهرجذا ..الفضذاء أتؤمذ .. النذار مذ  القلٌذ  أشعلت.. الج 

 الذوادي.. عرف ذة حص  صخرة لسا  شبح.. الجبا ..السواد حال  وج 

  رصذاص  لقذة..  الكذبلب عذواء.. الحشذرات ضذجٌ  ٌمذؤل  لٌذ . الكبٌر

.. التسذل  قذررت..  قذدماي تقذود قلبذً خفقات تركت.. هنا  وأخر  هنا

 إحذذد  فذذً تنذذبح الكذذبلب جوقذذة.. الذذوادي مذذ ارع.. المنحذذدرات هب ذذت

 أقذدامً خ وات سعٌدة..القرٌة مرتف  نحو تجاو تها.. الوادي منع فات

 ق عذذا  عذذ  بعٌذذدا   تسذذللت.. سذذنوات منذذ  حفظتذذ  بلحذذ  أهمذذ .. إلٌذذ 

..  نفسذً إلذى المحببذة ال رائذب رائحذة.. الحصذ  بوابذة ولجذت..الكذبلب

.. بذذً تتشذذب .. باكٌذذة أبذذً  وجذذة احتضذذنتنً.. تسذذللت.. الصذذلد الذذدرج

 :ووجهً قامتً تتفحص

 .عودت  أنتظر كنت.. بالغالً أهبل  - 

 .ل ٌارتك  ٌدفعنً قلبً وكا  - 

 أبً  أٌ .- 

 !!الدولة سج  فً أبو - 

 ُسج   ول   - 

.. شذذٌوعً أبذذا  إ : فٌذذ  قذذا .. السذذل ات إلذذى ببلغذذا   قذذد  شذذٌخنا- 

 فذذً ٌجذذري مذذا كذذ  وراء وأنذذ .. الدولذذة علذذى حربهذذا فذذً الجبهذذة ٌسذذاند

 . تخرٌب م  من قتنا

 اسذذتنفدت إ  ومذذا.. فحسذذب أسذذتم  صذذامتا جلسذذت..قلبذذً نشذذوة خبذذت

 .إحبا ها مخ و 
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 : احتضنتها..للدموع عادت حتى

 .بالدموع ُتعال  ال أقدارنا هً ه     -

 سوانا  دو  نح  ل   - 

 عذذذذ  مسذذذذئولة غٌذذذذر  الحٌذذذذاة..  أقذذذذدار  مسذذذذار ٌختذذذذار الفذذذذرد- 

 .اختٌاراتنا

 حا   ك  على ل  الحمد- 

 !أبً إ بلق أج  م  نفسً سؤسل  إ ا  - 

 .هنا بوجود  أحده  عر  إ  سٌقتلون - 

 !! وأبً- 

 .هللا ل - 

 !وسمبرٌة- 

 .بخٌر- 

 .رإٌتها أرٌد- 

 . برأس  إال ٌرضى ل  الشٌ .. ح را ك ..  اآل  انصر - 

.. نعٌشذ  ومذا أحبلمنذا بذٌ  المسذافة هذً وكذ .. مرٌذر واقعنذا كذ  أدركت

 انع فذت.. الكبٌذر البذاب قذو ..ال رائذب ممذر تجذاو ت.. السذل  هب ذت

 اللسذا  مشار ..  الح ب أكوا  بمحا اة الحص  خل  سرت..  خارجا

 لمذذ ..مف عذذة أصذذوات دوت فجذذؤة.. المنحذذدر بهبذذو  بذذدأت.. الصذذخري
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 رأسذذذً كذذذا  كٌذذذ  أعذذذر  ال..حذذذولً مذذذ  شذذذرر  وت ذذذاٌر الرصذذذاص

 صذذوت..األر  علذذى منب حذذا   ٌهذذوي جسذذمً وجذذدت لكنذذً  ..ٌعمذذ 

 هذ .. أفكذاري اسذتجمعت.." علٌذ  ٌ بذق المذوت هذو:" ٌصذرخ بداخلً

  بقربذذً.. مكشذذو  منحذذدر..  المظلذذ  محٌ ذذً علذذى تعرفذذت  ..أصذذبت

 أسذذف .   صذذخري نتذذوء الخلذذ  إلذذى..قصذذٌرة حشذذائش..  صذذبار نبذذات

 ال.. الصذذذبار نبذذات علذذذى انصذذبت.. جدٌذذدة رصاصذذذات عذذدة.. منحذذدر

 .الرصاص مصدر أعر 

 مذذ  نوعذذا   ٌحذذد   الذذرٌح صذذوت.. األلذذوا  سذذٌد اللٌذذ  ظذذبل .. هذذدأت

 أصذوات.. األعلى م  تقترب كبلب نبا ..  بعٌدا توم   نجو .. األم 

 النتذإ أعلذى الكذبلب نبذا  حٌذ  هنذا .. القناصذة موق  حددت.. متداخلة

.. صذغٌر جر  على م  هوٌت.. المنحدر أسف  نحو  حفت..الصخري

 سذاتر أخذ ت.. أخذر  رصذاص  خة.. صغٌرة شجٌرات على ارت مت

 نباحهذا تواصذ  كذبلب..  المكا  تمسح أضواء.. منب حا   المكا  أست ل 

 :ٌقو  م  بوضو  سمعت..مكانً فً هدأت.. 

 . تتبع  ٌمكننا.. أُصٌب لقد.. ٌبتعد ل - 

 : خر قا 

 .أحدنا اقتناص ٌمكن .. انتبهوا- 

.. الشذعاب أحذد.. وهذدوء بصذبر  حفت..السماء لو  ٌغٌر بدأ الفجر أفق

..  الشذذم  ظهذذرت..المنحذذدر  لذذ  فذذً أحذذد مذذ  ٌعذذد لذذ .. قلذذٌبل   ابتعذذدت

.. الحصذذ  أرقذب جلسذت..  الجذذ  كهذ  باتجذا  صذذعدت.. مبتعذدا   سذرت

 ٌمارسذو  الم ارعذو .. بؤعجوبذة نجذوت لقذد..  جلذدي أفحذص.. النا 

.. الذوادي عبرت.. أنت تكو  أ  تمنٌت.. المنحدر تهب  امرأة.. أعماله 

 أرقبذذذ .. الجبذذذ  قمذذذة نحذذذو تتجهذذذٌ  أنذذذتِ  فعذذذبل إنهذذذا..بالصذذذعود أخذذذ ت
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 اقتربذت.. صذعدت.. أحذد ٌلحظ  أ  م  خفت البدء فً..  قلبً برجفات

 ملتوٌذة شذعابا   صذعدتِ ..السعادة  ع  ل  شعور.. الستقبال  هب ت..أكثر

 . لموقعً الموا ٌة السفو  إلى

 

 سذماع .. رإٌتذ  أود.. عالٌذة معنوٌذاتً كانت.. األم  رصاص نسٌت

 تنظذرٌ .. مبلمحذ  بابتسذامة  استبشرت..النظر أمعنت اقتراب  لحظة..

 هذذً..   راعذذً بفذذتح تجذذرأت.. الشذذ   رائحذذة.. صذذافٌتٌ  بعٌنذذٌ  إلذذً

 األولذى المذرة.. بشدة احتضنت .. خصر  فٌها أ وق التً األولى المرة

: بصذذدري ملتصذذقة وأنذذت نفسذذً أسذذؤ  كنذذت.. صذذبٌة بتقبٌذذ  أتجذذرأ التذً

 أ  خٌذالً  تسذك  أنهذا تذدر  هذ  مشذاعر  مذ  لهذا أحمل  بما تشعر ه 

  بعد  تنض  ل  مشاعرها أ 

 وأنذت أحسسذت.. فتنذة البٌضذاء بشذرت  لذو  علذى ٌضفً األسود الثوب

 .  متوج مل  أننً صامتة وجهً تتؤملٌ 

 919ٔابرٌ  فً حرر

             

                      *          *        * 

 .. حنظلة  قلبً نب "ٓٔ"

 :جوار  ٌجلسنً أ  قب  تبعة سؤلنً

 وجودي  ع  أخبر  م - 

 :ب هو أجبت 
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 .البارحة لٌلة مقتل  ع  تتحد  القرٌة  ..الب   ٌخفى وه - 

 !واهمو - 

 :سؤلت 

    نجوت كٌ  -

 :نشوة فً القرٌة منحدرات إلى ٌشٌر أخ 

 وعنذذذدما..  حفذذذت األو  الجذذذر  تحذذذت مذذذ .. هنذذذا  أنظذذذري- 

 ! نجوت أنً مصدق غٌر أنا.. شرقا   انحدرت ابتعدت

    أمامً أن  مصدقة غٌر.. سبلمت  على هلل الحمد- 

 .الٌسر  ساق  قصر الحظت..بقامت  ٌدور وهو لً ابتس 

 أشذعة تحذت جلذدي تؤملذت لقذد.. مصذدق غٌذر نفسذً  أنا.. ترٌ  كما   -

 .خدش أي أجد ل ..الشم 

 .لً اح     -

 .القرٌة فً ٌدور عما لً ستحكٌ  م  أنت ب  -

  مخرب  كلمة  تعنً ما ا  لً فسرت إ ا إال أحكً ل  - 

 أٌضا  وما ا    -

 !شٌوعً كلمة ومعنى -

  النعوت  بتل  ٌنعتوننً ه  -
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  ..عرفت كٌ   -

 !ٌه  ال -

 ٌتحذد .. أخر  مرة سؤرا  أنً مصدقة غٌر..القمحً وجه  فً أتفر 

 بذ : ٌقذو  والذبع .. ٌمذت لذ  أنذ  ٌإكذدو  و خذرو .. مقتل  ع  النا 

 . جسد  الرصاص اخترق أ  بعد هرب

 بشذذذذك  كبلبذذذذ  نبذذذذا  سذذذذم  قذذذذات م رعذذذذة حذذذذار  إ :  أحذذذذده  قذذذذا 

 تسذل ..الظذبل  وسذ   شذبح مرور الحظ.. المحٌ  ٌراقب أخ ..متواص 

 أنذ  لذ  تؤكذدت.. الحصذ  دخولذ  حتذى تابعذ .. القرٌذة نحذو صاعدا خلف 

 لترصذد أشذخاص عذدة كلذ  بدور .. شٌخنا دار إخبار إلى أسرع.. تبعة

 : مبتسما   قا .. انتهٌت حتى لً استم .. وقتل  الحص  م  خروج 

 .قوتً منها أستمد م  أنت   -

 حقا   ل  ك  أنا ه     -

 . ٌدور ما ك  ٌفه  م  بؤن  أج  .. ل  ك  م  وأكثر    -

 نهاٌذة المثذا  لذ ل  أرٌذد ال..  الكثٌرٌ  مثا  أضحٌت..  ب  فخورة أنا -

 .بشعة

 ما ٌعد ول  مصرعً سبب ٌكو  كاد ال ي.. حب  هو أمبل   ٌ ٌدنً ما  -

 .ل  ٌصلً..  بحب  قلبً ٌنب  أُك  فؤٌنما..سوا  ٌشغلنً

 أ  أرٌذذد ال..  السذذج  فذذً خذذالً..  بالقتذذ  مهذذدد أنذذت.. علٌذذ  أخذذا   -

 :نهاٌت  سبب حبنا ٌكو 

 .أحب  أنا    -
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 حتذى معذ  أهرب أ  قبلت إ .. الكو  فً م  ك  ٌسمع  أ  أرٌد     -

 . سؤفع   ل  ل  أثبت

 فذً النظذر..بالفقد..  بالٌت  الشعور..  بعٌدا   أكو  حٌ  الشوق ٌم قنً  -

ًَّ  ٌبعذ   كلماتذ   سذماع.. تذوا نً لذً ٌعٌد عٌنٌ   مذا لمواجهذة القذوة فذ

 .فٌ  نح 

 أعذود أنذا وهذ  .. اللٌلذة تلذ  فذً عٌناي تغم  ل ..الٌو   ل  فً ودعت 

 التذذً الرسذذالة لذذ  أدو .. رسذذائل  لفذذائ  إلذذى شذذوق فذذً سذذنوات  بعذذد

 : الٌو  وكؤنها.. من  وصلتنً

 

                                *            *           * 

 .الصغٌرة الحورٌة سمبرٌة"    9"

.. المنحذدرات تلذ ..تجاهذ  مشذاعري علذى قرٌتنذا جبا  بتؤثٌر أشعر ك 

 جعلنذذً لذذ  عشذذقً جنذذو .. األشذذجار ظذذبل  تحذذت الجلذذو .. المغذذارات

 .غٌري ٌراها ال الوا  أر 

 فذً..شذًء كذ  غٌذر الذ ي اللقذاء  لذ .. الذوادي شبل  لقاء تت كرٌ   ه 

 .عارٌا   ألرح  تركت  الٌو   ل 

 لذ  ٌعٌذد مذ  إلذى بحاجذة اإلنسذا ..تناقضذاتً ع  قلٌبل   ل  أبو  دعٌنً 

 أحاسذٌ  فٌهذا ٌحذر  مذ  إلذى بحاجذة األ .. شذتى مشذاعر تحذت توا ن 

 ضذرورة  لذ  كذ ..  مثلً ألمشردٌ  حتى.. االب .. المرٌ .. األمومة

 عمذا ٌعوضذنً مذ  إلذى بحاجذة كنذت وأنذا..  إنسذا  أي عذود ٌشذتد حتى

 . لقٌا  إلى بحاجة كنت.. شتات م  فٌ  كنت
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 علمِتنذً.. األشذٌاء فه  أعٌد جعلِتنً.. حقٌقً حب در  أو  علمتنً لقد

 فذذً كذؤنثى خبللذ  مذ   لذ  فهذ  أحذاو  وأنذا.. خذبلق مخلذوق المذرأة أ 

 .األو  المقا 

.. الذذذدٌ  فذذذً:  الحٌذذذاة هذذذ   فذذذً الحمٌمذذذة األعمذذذا  كذذذ  وراء المذذذرأة 

 إنسذذانٌة األكثذذر األفكذذار ٌنبذذوع هذذً..  السٌاسذذة فذذً..  العلذذ .. الحذذروب

 .التارٌ  عبر

 هذً مذا بمعنذى ٌومذا   أشعر ل  وله ا..  أمً أعر  ال بؤنً تعرفٌ  أنت 

 تلذذ  حتذذى..!!  رضذذٌعا   أمذذ  ببشذذرة التصذذق مذذ  ٌعرفهذذا كمذذا.. األمومذذة

 تفذذرق كٌذذ  تعذذر .. الحٌوانذذات  مذذ  والكثٌذذر.. الق ذذ  وتلذذ .. الجذذراء

 أ  أعذذر  ال وأنذذا.. األ  غٌذذر واألنثذذى األ  األنثذذى نحذذو مشذذاعرها بذذٌ 

 أنذا.. أمذً حبٌبتذً عشذٌقتً فؤنذتِ .. واحذد بلذو  لذدي النسذاء كذ .. أفرق

 وال.. واحذذذدة دفعذذذة شذذذًء كذذذ  تكذذذو  أ  تسذذذت ٌ  أنثذذذى أي أ  أعذذذر 

 .أمتلكها ال مٌ ة هً.. الع ور روائح بٌ  ال كور ٌفرق كٌ  أعر 

ًَّ  حركذذت التذذً األنثذذى.. الشذذاملة األنثذذى لذذً تمثلذذٌ  أنذذتِ   ال مشذذاعر فذذ

 تلذ  أفهذ  وقذد..  لذ  أقذو  حذٌ  غرٌبذا لذ  أبذدو قذد..  كرهذا م  أخج 

 قذد..  معذً صذعبة مهمتذ .. الذ كور معظ  ٌفهمها ما غٌر على العا فة

..  أفعلذ  مذا ٌذدي فذً لذٌ .. تناقضذاتً القادمذة الحٌذاة مذد  على تعانٌ 

 .  األنثى وظائ  ك  فٌ  أجم  حٌ 

 بذٌ  للعبلقذة تصذوري فً.. لؤلنثى فهمً فً ومختل   شا  أنا ك  أدر 

.. تجرٌبٌذة مشذاعر األمومة لمفردات أض  بدأت قد كنت.. وامرأة رج 

 المشذذاعر تذذو ٌ  وأحذذاو  أجذذرب كنذت..مختلفذذا    عمذذا   العشذذٌقة ولؤلنثذى

 الصذعب مذ  تنظٌذر مجذرد محذاولتً أ  أجذد مذا سذرعا  لكنً..الجدٌدة
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 وكذ  عشذٌقة أ  النسذاء كذ ..المتج رة لعا فتً أعود ما وسرٌعا  ..ت بٌق 

 .شًء لك  ٌصلح  النساء

 تصذنعت وبذدوري.. بالحذدٌ  مغرمذة كنذتِ  الشذبل  ٌو  فً التقٌنا حٌ  

 إنسذذا  بذذٌ  العبلقذذة مسذذتقب  بتخٌذذ  منشذذغبل   أنذذا كنذذت بٌنمذذا.. اإلصذذغاء

 الخشذذوع مذذ  م ٌذذد إلذذى ٌذذدعونً صذذوت .. حالمذذة رٌفٌذذة وصذذبٌة شذذرٌد

 تحركهذذا حذذٌ  شذذعر  خصذذبلت.. عٌنٌذذ  نظذذرات..  شذذفتٌ  حركذذة..

 تلذذوحٌ  حذذٌ   راعذذا ..فسذذتان  ألذذوا ..  الصذذغٌرتا  قذذدما .. الذذرٌح

 .  رائحت .. بهما

 :معاتبة قلتِ  حٌ ..  أدركتِ   ما سرٌعا 

 بعٌدا   حلقت أفق أي إلى.. الحدٌ  تشاركنً ال أرا   -

 مبتسما   ل  قلت.. إلٌ  نفسً ألعٌد استدركت.. لمبلحظت  تلعثمت

 . حدٌث  ع  شغلتنً التً فتنت  فً   -

 .حدٌثً م  مللت ق  ب   -

 تقبٌذذ ..شذذفتٌ  لذذث ..  روحذذً ثناٌذذا فذذً روحذذ  مذذ ج إلذذى اشذذتقت بذذ   -

 . قلب  أصاب .. الشوق بكلمات مسامع 

..  العاصذذفة مذذ  جذذ ءا    خلتذذ ..  الذذرٌح هذذدٌر  مذذ  منتشذذٌة انتفضذذت 

 اعتقذدت..  كلمذاتً  مواصذلة لً تتركً ل ..  النهو  ع  ثنٌ  حاولت

 .  الجب   ل  علو م  ستحلقٌ  أن 

 والقمذ .. المغذارات مذ  الكثٌذر نعذر  جعلتنذا قذد السذابقة لقاءاتنذا كانت 

  احتذوت.. مٌذا  ٌنذابٌ  اكتشذفنا.. عدٌذدة  رقذا   أقذدامنا عرفت..  والسفو 
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 ال حذب فذً حواسذنا مرغنذا.. عرف ذة حصذ  ع  البعٌدة الجبا  لقاءاتنا

 لنرسذذ  نفتذذرق.. أوردتنذذا فذذً ٌذذرك  ٌن فذذئ ال حرٌذذق ورغبذذة..ٌنضذذب

 .        العد  م  المتعة نخلق كٌ  تعلمنا..جدٌدة خرائ 

 :فاتحت  حٌ  قراري  ٌك  ل 

 !!  وجا   تقبلٌننً ه - 

 :ل  مفاجؤة سإالً كا .. األر  إلى ناظرة  تلعثمتِ 

 !!النا   ٌت وج كٌ  لك  إلٌ   منقادة وكلً أرف  كٌ  - 

 !!النا  مث  لسنا نح - 

 كٌ  - 

 بذٌ  عبلقة م  نعتقد  ما.. حٌاتنا ظرو .. مختلفٌ  ٌجعلنا حبنا- 

 التذً الورقذة تلذ  أو.. شهود أو.. قا    إلى بحاجة لسنا.. واألنثى ال كر

 لنكذو  المشذاعر نفذ  وتبذادلٌننً بصذدق أحبذ  أ  ٌكفً.. العشق تمٌت

 . وجٌ 

 !أمً و- 

 ! تبو   علمت أ  أخا ..أم - 

 نت وج  إ   كٌ - 

 !!هك ا- 

 :خا بت .. صافحت .. إلٌ  كفً مددت 
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..  وجذذا   بذذ  قبلذذت:" قذذولً رغبذذت إ   .. وجذذا   بذذً تقبلذذٌ  هذذ - 

 ..." وإ 

 :بقول  قا عتنً

 .الحب   سنة على  وجا ب  قبلت ب ..  تكم  ال- 

 ونحذذ  ٌجتذذاحنً  بالسذذعادة شذذعور.. لنذذا أُتٌحذذت التذذً بال رٌقذذة ت وجنذذا 

.. المتعذة مذ  أٌامذا   عشذنا.... المذروج عصافٌر.. البراري مخلوقات مث 

 ننتقذ .. العشذق أجنحذة تحملذ  إلً تتسللٌ .. المجتم  تعقٌدات ع  بعٌدا

 . شبل  إلى غوٌبة وم ..  خر إلى جب  م 

 اسذذتدلوا كٌذذ ..  كثٌذذرة أسذذئلة تنخرنذذً.. عارٌذذا   هربذذت الشذذبل  ٌذذو  فذذً

 أ  دو  مراقبتذ  اسذت اعوا كٌذ    ٌتخفى الخل  كا  أٌ  مخبئنا  على

 إحذذذد  أخبذذذرتِ  هذذذ   . أنذذذا ارتكبتذذذ  قذذذد مذذذا خ ذذذؤ أ  أ   لذذذ   تلحظذذذً

 عذذ   وأخبرتهذذا أمذذ   بٌعذذة تناسذذٌتِ  أنذذ  أو  .. بمغامراتنذذا صذذدٌقات 

 !!" أمها سر البنت" بمقولة مخدوعة.. قلب  فر 

 تكذ  لذ ..لقذاء  خذر رسمت م  وهً..  األو  لقاءانا ضمت الج  مغارة

 تجٌذدٌ  كنذتِ .. ٌترصذدنا كذا  مذا أحذد   على دالئ  أو عبلمات م  هنا 

 المنحذذدرات هب ذذت..عادتذذ  غٌذذر علذذى المذذرة هذذ   خرجذذتِ .. التموٌذذ 

 .عرف ة لحص  الغربٌة

 علذذى.. البعٌذذد الذذوادي إلذذى المإدٌذذة ال رٌذذق هب ذذتِ  الشذذم  بذذ و  عنذذد

 حتذذى وقتذذا   اسذذتغرقت.. أصذذفر بسذذما  الملفوفذذة ال عذذا  أوعٌذذة رأسذذ 

 العنذاء هذ ا ك  ول : سٌر  أراقب وأنا نفسً سؤلت حٌنها..  إلً وصلتِ 

 ٌتجذ  تعرجذ  حٌذ  السذٌ  مجذر  نحذو انع فذتِ  ث ..  الوادي وصلتِ   

 أتذ كر.. المعلذق الصذخري اللسذا  هضذبة حو  شرقا ٌنحر  ث , جنوبا
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 السذفو  صذعدت.. سذٌر  ٌرقذب أحدا   ألحظ ول  المسافة تل  ق عتِ  أن 

 الشذجٌرات أحذراش..الغربذً الجانذب م  األو  المرتف  قمة إلى المإدٌة

 خبذذرة تشذذهرٌ .. تتوالذذد  عوائذذق.. ٌعترضذذ  صذذخري جذذر .. تباغتذذ 

 كذا .. ٌتبعذ  أحذدا   أر لذ ..  األخٌر المرتف  تتسلقٌ .. المتمرسة الراعٌة

 ٌخرجذذو  الرعذذاة..  مبكذذرا   الوقذذت ٌذذ ا  وال ٌتثذذاءب  عرف ذذة حصذذ 

..  بهٌجذا   صذباحا  .. الذوادي منحذدر نحذو مواشٌ  ٌقود البع .. بؤغنامه 

  صذرختِ ..   راعذً بذٌ  حملت .. الستقبال  هرعت.. إلً صعدت حٌ 

 . عٌنً تقبلٌ ًِ  وأنت

 سذرنا.. كفذ  أصذاب  أمسذكت.. المغذارة نصذعد أ  قبذ  جواري أجلست 

 نظذذرات.. وجههذا مبلذذ  كحورٌذة بذدوتِ .. المغذذارة فذ  حتذذى جذر  فذوق

 أجهذذذدهما شذذذفتا .. تلهثذذذٌ  كنذذذت..  سذذذاحرة ابتسذذذامة مذذذ  إال صذذذامتة

 حذذو  شذذعر  خصذذبلت لتت ذذاٌر المغذذارة عذذٌ  ولجنذذا أ  مذذا.. الع ذذش

 أ  إلذذً خٌذذ .. ٌقذذاو  ال سذذحرا   بشذذرت  بٌذذا  علذذى أضذذفى.. وجهذذً

 تجمحذذٌ  تركتذذ ..  رقتهذذا تضذذًء السذذماء.. تضذذح  الكهذذ  صذذخور

 .أقدام    ارت.. صهٌل  نوبة م ًِ  هدأت..ب  أ ٌر أخ ت..

 :ن قتها مبتسمة 

 . أعشق - 

 بذ  تكتذ ِ  لذ !! البذري العسذ  بسذائ  وجهٌنذا دهذ  قررتِ  حٌ  أت كرٌ 

.. صذذدر  أهلَّذذة..جسذذدٌنا مذذ  جدٌذذدة منذذا ق  ت لذذٌ  بؤصذذابع  أخذذ تِ 

 اسذذتخدمنا.. بشذذرتً علذذى بالرسذذ  أخذذ تِ  ثذذ .. فخذذ ٌ .. ب نذذ  أغذذوار

 خاصذا   جنونذا   اخترعنذا.. النشذوة بذراءة.. اللذ ة موا  .. جلودنا.. ألسنتنا

 مذد  علذى إننا ب .. الف رٌة تصرفاتنا مارسنا..  جنو  أي ٌشبه  ال بنا
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 تلذذ  بكذذ  لنذذا ٌذذوحى بالحرٌذذة وإحساسذذنا..  بالبرٌذذة  توحذذدنا  سذذاعات

 .الل ٌ ة الممارسات

 حملذذذت..  المذذذاء شذذذبل   بركذذذة عنذذذد ٌومنذذذا نختذذذت  أ  اقتراحذذذ  كذذذا 

 ظذذبل .. عمودٌذذة الشذذم .. الغذذائرة األحذذراش  باتجذذا  هب نذذا..بنذذدقٌتً

 شذبل .. الودٌذا  حمذا  هذدٌ .. البذري الحجذ   ٌذور شكشكة.. ألشجارا

 ب ذو  ممتذدة غوٌبة..ألفة المكا   اد وجود ..صاخب شًء ك .. الماء

 ألذوا  تكسذوها الحشذرات..لل ٌذور مسذتعمرة إلى تحولت.. الماء مجر 

.. سذذوٌا مبلبسذذنا خلعنذذا.. شذًء كذذ  علذذى ٌ غذى الشذذبل  صذذوت.. براقذة

 غ سذذنا.. األشذذجار بخمائذذ  المغمذذورة البركذذة مٌذذا  وسذذ  عذذراة تقاف نذذا

ًَّ  تمنٌتِ  حٌ .. الماء بٌ  الل ة مارسنا.. معا    لذ .. إكلٌبل   ل  اصن  أ  عل

 األشذذجار إحذذد  صذذعدت.. أقذذدارنا ب لبذذ  ترسذذمٌ  أنذذ  تعلمذذٌ  تكذذونً

..  عروقذذً فذذً الذذدماء  جمذذد مذذا شذذاهدت أبذذدا أ  قبذذ .. هرهذذا أجمذذ 

.. األشذجار جذ وع بذٌ  قذادمٌ .. منا مقربة على المسلحٌ  م  مجموعة

 أغصذذذا  وسذذذ  ٌلحظذذذونً لذذذ ..  شذذذٌخنا  بانٌذذذة  مذذذ  إنهذذذ .. عذذذرفته 

 حاولذت.. مرتبكذة  إلذً تنظذرٌ .. بهذدوء إلٌذ  هاب ذا انسذللت.. الشجرة

 :األفكار مشوش مرتبكا   كنت..إببلغ 

 . أهربً بنا الشر ٌنوو  م  هنا - 

 ألبسذذً..إلفهامذذ  همسذذً واصذذلت.. بذذ  حذذدثت  مذذا تسذذمعً لذذ  أظنذذ 

.. معذذً سذذحب  حاولذذت.. رأٌذذت مذذا إلٌذذ  أنقذذ  أ  أود كنذذت.. مبلبسذذ 

 علذى وأنسذ  سذؤترك : لذ  قلذت.. األشجار وس  باالختباء علٌ  أشرت

 فذذً أنجذذح ربمذذا.. القرٌذذب المذذد  علذذى نلتقذذً ال قذذد..  اتجاهذذ  عكذذ 

 . رصاصه  جسمً تنخر وقد.. الموت م  اإلفبلت

 .ترتج  شفتا ..  تتوس  نظرات 
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 لذ  لوحذت ثذ .. سذرٌعة قبلذة شذفتٌ  علذى  بعت.. احتضنت  أنً أت كر

 .ألموجوعتٌ  عٌنٌ ِ  أما  مضٌت.. بالهروب

  99ٓٔربٌ 
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ٔٔ                                                   

 شبل                             

 .. سمبرٌة قلبً وع ر ساحرتً" 9"

 الذ ي الب   صورة تهاوت ه  تر ..  عارٌا   وانسللت للمجهو  تركت 

 .األم .. األعلى المثا .. عن  حدثتنً قد كنت  قلب  فً رسمِت  قد كنت

 حذذامبل..  بالذذ   شذذعور غلفنذً..للتفكٌذذر فرصذذة القذادمو  لذذً ٌتذذر  لذ   

.. حٌلذذ  فقذذد كثعلذذب أبتعذذد وأنذذا  اتذذً بضذذآلة أشذذعر..  وسذذبلحً مبلبسذذً

.. مذر م اقذ  لسذانً.. الصذم  أصابها مسامعً.. المنحدرات أتسلق أله 

ًَّ .. با لتٌذة الضذوء ألذوا .. نتنذة رائحذة منذ  تفذو  جسذدي  تحمذذبل  سذاق

 التفذذذذت.. األغذذذذوار..  الشذذذذجٌرات.. الصذذذذخور خلذذذذ  أتخفذذذذى.. جبنذذذذً

 مذذا تخٌذذ  فذً خٌذذالً ٌنشذذغ .. حدوثذ  ٌمكذذ  مذذا اسذت ل  علِّذذً متلصصذا  

 إلذذى ظذذ  مذذ  أنتقذذ .. لمجذذابهته .. إلنقذذا   بذذالعودة أفكذذر لذذ .. ٌحذذد 

 .لعابً ٌتقا ر.. رعب فً أتلفت.. خر

 نفسذً أسؤ .. صرخات  أنها إلً خٌ .. رصاص  لقات صد  سمعت 

 أسذراب..  ف عذة رٌذح.. الجبا  بحوائ  ٌرت   الصد   .وجدوها ه : 

 الذذد  ق ذذرات.. المذذاء حافذذة علذذى ٌهذذوي الناحذذ  جسذذد  تخٌلذذت..الحمذذا 

.. بالذد  البركذة  سذ ح ٌلذو  صذغٌر جدو ..  الشجر أوراق على تتبعثر

 عذ  الرحٌ  قررت.. مقٌت بالعار الشعور هو ك .. أنو  مكانً أقتعدت

.. شذًء كذ  نذاظري عذ  اختفذى..الجبذ  قمذة تجاو ت.. الموت كوابٌ 

 علذى بنذادقه  ٌحملذو  تخٌلذته .. الغذرب باتجذا  أفذق إلذى أت ل .. هللا ل 

 الصذمت..البركذة حافذة عند هامدة جثة تركو  أ  بعد.. عائدٌ  أعناقه 

 . العصافٌر  ق قة..  الشبل  صوت ٌبدد 
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 وإلذذى.. شذذرها  الرفٌذذق إلذذى المإدٌذذة ال رٌذذق أعذذر .. غربذذا سذذرت

.. قلبذذً بقاٌذا تركذت.. العٌذو  سذتار اللٌذذ  هذو.. عنهمذا سذؤبح .. موالنذا

 .                                                                                             الخٌا  نقوش..خوفً

 ودٌذا ..  الجبذا  تذداخبلت وسذ   رٌقذً رسذمت..متتابعذة جبا  سلسلة

 . متراصة جبا ..  غائرة

 إلذذى قرٌذذة مذذ  موالنذذا عذذ  بحثذذت.. المتواصذذلة الخ ذذى مذذ  لٌذذا  ثذذبل  

.. ٌدٌذ  بذٌ  الصذغار مثذ  أبكذً.. أعانقذ ..  راعٌذ  ٌفذتح أتخٌلذ .. أخر 

 إلذى أسذتم ..  أشذٌائً تذداعب أصذابع  أتذر ..  معذ  أثرثذر..  ل  أعت ر

 .القدٌ  ق ع  حكاٌة

 إحذد  فً أسابٌ  عدة قب  رأو  إنه  بعضه  قا .. أخبار  بع  وجدت

 كنذذت.. الشذذرقٌة القذذر  بذذٌ  ٌتجذذو  شذذاهد  بؤنذذ  أخبرنذذً و خذذر.. المذذآت 

 .األخبار لتل  سعٌدا

 عشذذذاء.. الرفذذذاق بذذذً احتفذذذى القفذذذر بمن قذذذة الرفذذذاق تجمذذذ  مركذذذ  فذذذً

 كذذا  لٌلتهذذا نذذن  لذذ .. الشذذراب مذذ  كؤسذذا   أتنذذاو   مذذرة ألو .. متنوعذذا  

 عذ .. القتذا  جبهذات فذً مشذاركتً عذ  أحدثذ  وأنذا إلً ٌستم  شرها 

 الو نٌذة الجبهذة أ  أخبرنذً.. الهدنذة عذد  رفذاق قذرر حذٌ  األم  خٌبة

 علذذى معتمذذدة.. الوحذذدة تحقٌذذق حتذذى النضذذا  مواصذذلة علذذى مصذذممة

 تحقٌذق حتذى النضا  لمواصلة لها ومإا رت  الشعب دع  وعلى قدراتها

 الرفذذاق بٌذذد ضذذغ  كورقذذة باسذذتخدامنا الٌذذو  بعذذد تسذذمح ولذذ .. الوحذذدة

 . قرارنا سنمتل  به ا.. بعد 

 : أرد  ث .. صمت

 عرف ة  حص   رت ه - 
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 .أسابٌ  عدة جبال  فً وقضٌت.. نع - 

 !!لدي أخبار - 

 !تسؤلنً  ل    إ ا  - 

 تقذذود  عا فتذ .. علٌذذ  قلذق أنذذً إلذى إضذذافة..المداعبذة بعذ - 

.. الشذك  بهذ ا للمذوت نفسذ  تعر  أ  ٌجب ال.. الرفٌق أٌها حتف  إلى

..  الثورٌذة بالمبذاد  المقاومذة عناصذر لتوعٌذة أُعد وبرنام  خ ة هنا 

 .متآمر ك  وإ احة.. عناصرنا بمبلحقة السل ة قٌا  على نرد أ  علٌنا

 :قا .. موالنا ع  سؤلت  

 .الوس ى المنا ق إلى أٌا  قب  انتق .. موالنا- 

 !!الوس ى المنا ق فً موالنا- 

 دهشت   ٌثٌر وما- 

 !شًء ال- 

 السذذنوات مذذد  علذذى المحذذور هذذ ا فذذً الرفذذاق أهذذ  مذذ  موالنذذا- 

 هذ   فذً كفاءتذ  مذ  لبلسذتفادة الوسذ ى المنذا ق إلذى نقل  ت .. الماضٌة

 .المرحلة

 

 ..عصفورتً

 محذور كذ  وفذً..  محذاور عذدة علذى موَّ عذة فٌهذا ننشذ  التذً المن قة

 إلحذاقً تذ ..  قائذده  غٌذر الخلٌذة عناصذر ٌعذر  ال.. سذرٌة خبلٌا عدة
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 سكا  بدراسة المٌدانً برنامجها خلٌتنا بدأت.. المن قة فً الخبلٌا بؤقد 

..  حذدة علذى عنصذر كذ  مذ  بالتواصذ  بذدأنا.. نشا ها إ ار فً القر 

.. شذدٌد بحذرص المقذاتلٌ  مذ  منتقذاة أعداد و رع  تنسٌب ت  أٌا  خبل 

 أخبذار تسربت.. الجدٌدة للعناصر التنفٌ  موض  التثقٌفً البرنام  وض 

 قامذذت إ ..عنٌفذذا   قذذبله  مذذ  الفعذذ  رد كذذا .. المحلٌذذة للسذذل ات أنشذذ تنا

 الم ذذذذذاردات دائذذذذذرة اتسذذذذذعت..  رفاقنذذذذذا بعذذذذذ  وتصذذذذذفٌة بمبلحقذذذذذة

.. األنصذذار ٌحشذذد.. السذذل ة عناصذذر ضذذم  شذذٌخنا كذذا .. واالعتقذذاالت

 الخبلٌذا لجمٌ  األوامر صدرت.. عناصرنا م  الم لوبٌ  بمبلحقة ٌقو 

 السذل ة أنصذار بعذ  بتصفٌة..  أوانها قب  الثانٌة الخ وة إلى باالنتقا 

 .الغربٌة المنا ق فً

تنذا عناصذر التقى ٌَّ  تدارسذنا..  جنوبذا األبذٌ  الجبذ  كهذو  أحذد فذً خل

 خ ذذة بتنفٌذذ  تقضذذً لخلٌتنذذا التوجٌهذذات..  األدوار تو ٌذذ  تذذ .. مهمتنذذا

 اخت افذذ  خ ذذة..  القٌذذادة مركذذ  إلذذى وإٌصذذال .. قرٌتنذذا شذذٌ  اخت ذذا 

.. صذذنعاء محذذافظ مذذ  م ٌفذذة بذذدعوة.. صذذنعاء إلذذى اسذذتدراج  تتضذذم 

 .واخت اف  سٌارت  اعترا  ٌت  القرٌة ع  ابتعاد  وعند

 أمذار  لذ .. بالمشذاركة نفسذً إقنذاع أحذاو .. أمذري م  حٌرة فً كنت

 تكلٌذذ  ٌذذت  أ  أتوقذذ  أكذذ  لذذ .. الٌذذو  قبذذ  من قتنذذا فذذً قتذذالً عمذذ  أي

 ُرفضذذت.. مشذذاركتً عذذ  باالعتذذ ار فكذذرت.. شذذٌخنا باخت ذذا  خلٌتنذذا

 .الفكرة

 المحذذافظ دعذذوة إلٌصذذا  وسذذٌلة ابتكرنذذا.. لخ تنذذا التنفٌذذ  مرحلذذة دخلنذذا

 صذبا  فذً.. الشذٌ  سذٌارة اعتذرا  سذٌت  الذ ي الموق  حددنا.. لشٌخنا

 مذ  خروجهذا منذ  سذٌارت  تحذر  برصذد قمنذا..مواقعنذا أخ نا الٌو   ل 

 .  الترابٌة ال رٌق على صعودا  , القرٌة



174 
 

..  صذذخرٌة بُكتذذ  ال رٌذذق إغذذبلق تذذ ..  السذذٌارة اقتذذراب مذذ  اسذذتعدٌنا

 أمذذا  السذذٌارة توقفذت..دقٌقذذة عشذرٌ  أمامنذذا.. عسذكرٌة بمبلبذذ  جمٌعنذا

 شذذاهرٌ  خرجنذذا.. الصذذخور إل الذذة المرافقذذو  هذذب .. الصذذخور حذذاج 

 بنذادقه  المذرافقٌ  سذلب تذ .. حذركته  لش  رصاصة ان لقت..  أسلحتنا

 تركنذذاه .. جذذواره  السذذواق كتذذ ..  وأرجلهذذ  أٌذذدٌه  كتفذذت.. الرشاشذذة

 شذٌخنا بسذٌارة تحركنذا.. الصذخور حذاج  أ لنذا.. األر  علذى ممددٌ 

 مضذ ربا   قلبذً كذا .. مقاوم  بؤي ٌق  ل ..عٌنا  ُعِصب ت أ  بعد صعودا  

ذذد ال رٌذذق وصذذلنا..  القمذذة عبرنذذا..  المرتفعذذات اعتلٌنذذا..   لذذ ..  المعبَّ

 أ ذرا  عنذد..  تركٌ  دو  ٌتحد  شٌخنا كا ..  ت كر عقبات نصاد 

 عذذذرائش بذذذٌ  شذذذٌخنا سذذذٌارة خبؤنذذذا..  أخذذذر  سذذذٌارة تنتظرنذذذا المن قذذة

 مسذاحة الذوادي(  .. القرانٌذ ) وادي عبذر.. الجنوب نحو اتجهنا.. العنب

 مركذ  سذاعات بعذد وصذلنا..  ٌحٌذى النبً حٌد أ را  حتى ٌمتد  ٌنٌة

 عٌنذاي التقت.. سرٌعة محكمة تنصب حٌ .. األبٌ  الجب  على خلٌتنا

 انكسذرت..أخذر  مذرة التفذت.. النظذر أ ذ  لذ .. مذرة ألو  شذٌخنا بعٌنا

 مظالمذذ  كذذ .. نظذذري فذذً  غٌانذذ  صذذغر.. المكذذا  تذذراب نحذذو عٌنذذاي

 هذ  عمذا ثنذٌه  أسذت ٌ  لذو فكذرت.. إحسذا  مذ  فٌذ  أنذا ما أما  ضئٌلة

ذد ظذ َّ ..  علٌ  قادمو  ٌَّ  مذ  شذًء نظراتذ  فذً..  والذ راعٌ  السذاقٌ  مق

 وأنذذً.. بالهشاشذذة اتهمذذونً.. سذذراح  إل ذذبلق رفذذاقً شذذاورت..  الكبذذر

 .  ُمخ  نفسً وض  فً

 وحذذدتً إلذذى وانسذذحبت تذذركته .. أخذذر  مذذرة عٌنانذذا تلتقذذً أ  أرٌذذد ال

 الملتصذقة القذر ..  الغائمة القم  سلسة.. البعٌدة الجبا  تل  أتؤم , بعٌدا  

.. السذذماء ب رقذذة تلتصذذق  ٌذذور..  الغذذائرة السذذٌو  مجذذاري..  بودٌانهذذا

 .بعٌدة سحب

 .ردود  تخٌلت.. علٌ  ستلقى التً األسئلة تخٌلت  



175 
 

   هنا أنت ل  أتعل - 

 ! أعل  أنت - 

  . والجدب  المجاعة عا  أتت كر- 

  عا   أي- 

 . الحبوب م  شٌئا   بإقراضه  لمساعدت   لبا   رعٌت  أتت  ٌو - 

 . ٌمل  ما فً حر فرد ك - 

, بهاٌمذذذذذ  بذذذذذٌ  دار  مذذذذذ  السذذذذذفلً الذذذذذدور تقسذذذذذ  تذذذذذ ا  أال- 

  رعٌت   م  علٌه  والمغضوب

 . ل  م  ٌت مر منه  أحد وال.. أوالدي ه  رعٌتً- 

 !رعٌت  م  ألٌ  وتبعة- 

  تبعة  هو أٌ  تبعة- 

 .الع وي وسج - 

 . مسجو  غٌر هو- 

 تسمٌ   وما- 

 .تبعة ٌص  حتى رهٌنة هو- 

 .خ ٌرة بته  تتهم  لكن - 
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 نسذذم  لذ  ودٌانذات والمسذذٌحٌة بالٌهودٌذة ٌذإم  أنذذ  ٌنكذر ال هذو- 

 .باالشتراكٌة إٌمان  ٌنكر وال.. بها

 .باإلسبل  أٌضا   ٌدٌ  لكن - 

 . ندقة تل . الركو  هللا على- 

  صالح  علً مقت  فً قول  ما- 

 !ه ا باالس  إنسانا   أعر  ال- 

 !! مرافقٌ  أحد صالح علً- 

 ! ج اء  أخ - 

 . منها تتؤكد ل  تهمة مقاب - 

 . المصٌر  ل  لنفس  اختار م  هو- 

 . أخت  خ بة  لب ٌرٌد أن  أشٌ  حٌ - 

 .تحد  ل   غرا  بعبلقة أشاع م  هو ب - 

 !تحد  ل  أنها تقو  لكن - 

 بالفاحشة  أخوات  إحد  على أحد ٌشٌ  أ  ترضى ه - 

    رعٌت  تجا  ظل  م  تمارس  ما إ اء الضمٌر بتؤنٌب أتشعر- 

 ظل   أي- 
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 الدولذة إٌعا ..البع  قت .. أمواله  نهب..  م اردته .. سجنه - 

 .اآلخر البع  وسج  بم اردة

ذبك  مذ  ظلمذا   تعتبرونذ  أال.. حقذً فً اآل  تمارسون  وما-   نصَّ

  .لتحاكمونً

 .وتسل   وجبروت  ظلم  نصبنا- 

 مذ  لنذر .. النذا  أما  وأنت  أنا ونق .. بالشجاعة تتحلوا ال ل - 

 مذ  ٌقذٌ  علذى أنذا..  تقولذو  مذا علذٌه  ن ذر .. أنذت  أ  أنا.. المدا  هو

..  جذرائمك  كذ  علذى وسٌحاكمونك .. وأعمالك  أفكارك  سٌسفهو  أنه 

.. واألمذا  األمذ  إرسذاء فذً أسه .. مشاكله  أح .. باختٌاره  شٌ  فؤنا

 ! والرعب الخو  تفرضو   ل  م  النقٌ  على وأنت 

   .تقو  مما بالخج  تشعر أال- 

    أنت  م  وأنت ..  شٌخه  وأنا..  رعٌتً ه - 

 . بخٌتة المجنونة قت  ع  وسكوت - 

هت أنها القرٌة سكا  رأ -   ! القرٌة سمعة شوَّ

هتها ب -     شوَّ

 ! أعل  أنت ربما- 

  حبلت  إ   نبها ما..  مجنونة- 

ٌَّة رأ -   . هللا لحدود تجاو ا    ل  فً الرع

 ! ال حلً أحمد ومحمد- 
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 !!للجمٌ  ناكر- 

 ! بٌت  وٌهد ..  أرض  م  ٌ رد- 

.. أجٌذذر مجذذرد وهذذو..  أرضذذً فذذً والبٌذذت..  أرضذذً األر - 

 ! المتبعة األعرا  على خرج

 . كعبد عاملت - 

 . حقً استرداد أردت وأنا..  كؤجٌر ب - 

 ! المق ي وعبد - 

 . أرضً م  أنكرنً- 

 . ملك  أنها ٌثبت ما تمل  ال لكن - 

 !  الشٌ  مل  األر  تصبح وثٌقة ٌمل  ال م  ك - 

ٌَّة وأمرت-   مذ  و ذرد ..  القذات شذجٌرات وقلذ  بٌتذ  بهذد  الرع

 . القرٌة

 .  عبرة ٌكو  حتى- 

..  ال عفذرا  بلذو  السذحب اكتسذت..  البعٌد األفق شفرة تبلم  الشم 

ًَّ  أهذرب  بذذؤي أعذر  فذبل..  خٌذاالتً تبلحقنذً..  المنحذدرات نحذو بعٌنذ

 . فٌ  أنا ما أترج  لغة

 أوقفذذو .. الٌذذدٌ  مكبذذ .. العٌنذذٌ  معصذذوب اقتذذادو  أنهذذ  الحقذذا عرفذذت 

 أنفذا .. ثوبذ  أ ذرا  تحذر  الذرٌح كانت.. السحٌقة الهاوٌة شفة جوار

 أنذذ  لذً قذذالوا.. بالسذٌر أمذذرو .. عٌنٌذ  عصذذابة تبلمذ  األخٌذذرة الشذم 
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 حذذٌ ..  بعٌذذدا    هبذذت ولهذذ ا  التجربذذة قلٌذذ  أننذذً:لذذ  فقذذالوا.. عنذذً سذذؤ 

 خ ذذوة..  نهذذ  ثذذ ..  قلذذٌبل   تعثذذر.. الهاوٌذذة شذذفة مذذ  خ واتذذ  اقتربذذت

 .ٌسند  ما ٌجد ل ..السحٌق الحٌد فضاء فً مرتعشا هو   ث ..واحدة

 بذً ضذاق.. أحذد سذماع أو.. أحذد إلى أتحد  أ  أرٌد ال..  ح ٌنا  هبت

 .    سقفها فً النجو  ومٌ   تكاث ..  السماء ظلمة إلى نظرت.. المكا 

 سذم  هذ .. المساء ظلمة وس  عٌنً ب اكرة ملتصقة نظرات  تبقت فق  

 . ارت   ج ء أي على تر   صراخ   أحد

 الرفذاق ضوضذاء..  تتقذد الجمذر ق ذ  كانذت..  الكهذ  فوهذة إلذى عدت

 : أحده  التفت..  تنتهً ال حكاٌات حو  تحلَّقوا وقد

 .صلوات  روح  على تتلو أ  ٌمكن - 

 .  خر قا 

 . الع اء واجب تتلقى حتى أجل - 

 . ساخرا   قلت 

 . راقصة حفلة نقٌ  أ  األجد  م - 

بذذت.. فذذر  والذذبل حذذ   الذذبل من قذذة فذذً كنذذت.. الجمٌذذ  تركنذذً  أ  جرَّ

 بعذذ  جذذ اء أخذذ  رجذذ ..    المشذذكلة هذذً مذذا:  سذذؤلتها..   اتذذً أحذذاور

  .الغذذد سذذٌكو  كٌذذ  بعذذد  ومذذا ا..  ثامذذ  مذذ   تخلذذص.. ومضذذى  نوبذذ 

 دو   كانذت..  السذماء إلذى أنظذر أخذر  مذرة خرجذت.. بضذٌق شعرت

 . مبلمحها أبر  النجو  عشوائٌة.. أ را 

                  *             *            * 
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 غصذذو  ظذذ َّ  نقتعذذد.. األسذذبوعٌة األسذذواق  حذذا  وسذذ  رفاقنذذا نلتقذذً

 مختلذ  مذ  بالمقاتلٌ  نلتقً..  الوادي أ را  عند جانبا ننتحً.. ٌابسة

 ثذذ ..  تقارٌرنذذا وُنسذذل   نتسذذلَّ ..  التعلٌمذذات نتلقذذى..  والمنذذا ق القذذر 

ة أمامنذا.. سذبٌل  حذا   فذً ُك  ٌمضً ة إلذى نحتذاج..  مهذا  عذدَّ  أٌذا  عذدَّ

.. قبلٌذة منا ق عدة تجاو نا..  غربا   تنحدر ودٌا  عبر توغلنا.. لتنفٌ ها

 قبائذذ .. قذذر  عذدة  رنذذا..  خضذراء ودٌذذا  عبذذر الجنذوب نحذذو انحرفنذا

 أجذذذداده  منذذذ  متوارثذذذة تقالٌذذذد ضذذذم  ٌعٌشذذذو  الغربٌذذذة المنذذذا ق هذذذ  

 تقذذدٌ  مثذذ .. سذذائدة الوثنٌذذة العذذادات بعذذ  ظلذذت وقذذد..  الحمٌذذرٌٌ 

 ٌعٌشذو ..  هللا سذل ة مذ  سذل ت  أ  السذكا  مذ  الكثٌذر ٌعتبذر.. الحاك 

 ..المع ولذة الجبذا  مذ  سلسذلة المنذا ق تلذ  وأل ..  بدائٌذة أوضاع فً

 بعذ  فذر.. وعذٌه  فذً ٌتجذ ر حتذى سذنوات إلى النضالً العم  ٌحتاج

.. القذر  بع  ندخ  حٌ .. أو اره  ٌحملو  المد  إلى السل ة أنصار

..  معنذا كرمذاء وكذانوا..  إلٌنذا ٌستمعو ..  حولنا ٌتجمعو  السكا  كا 

قو  الجمٌ   األوضذاع هذ   الوسذ ى للمنا ق تتحقق ل .. للمشاركة ٌتشوَّ

 الغلبذة وكانذت.. التقلٌدٌذة القذو  عناصذر م  مواجهات دارت أ  بعد إالَّ 

 إلذذى القذذر  بعذذ  سذذكا  لٌتحذذوَّ ..  الثورٌذذة الخبلٌذذا  ابذذت.. للمقاومذذة

..  الواحذدة القرٌذة سذكا  بذٌ  المواجهذات تعذد لذ .. متكام  ثوري تجم 

 فذً..  أخذر  قرٌذة ضد قر  عدة بٌ  أو.. وأخر  قرٌة بٌ  انتقلت ب 

 الخبلٌذذا مذذ  فبذذدال  .. مختلفذذة تنظٌمٌذذة هٌكلٌذذة ظهذذرت الوسذذ ى المنذذا ق

 واسذذعة منظمذة فذرق فذً المقاومذة عناصذر تشذكلت..  الصذغٌرة السذرٌة

 الخونذذذة عناصذذذر مذذذ  التعامذذذ  وٌذذذت  تكوٌناتهذذذا من قذذذة ولكذذذ .. الن ذذذاق

ذذذا.. تذذذور ه  درجذذذة حسذذذب والمتسذذل ٌ   ومنهذذذا المنذذذا ق هذذذ    فذذذً أمَّ

 . السرٌة الصغٌرة بالخبلٌا العم  استمر من قتً

 وأخذذر ..  تذذور ه  ثبذذت مذذ  إللقذذاء المهجذذورة اآلبذذار تسذذتخد  خبلٌذذا

..  المذ ارعٌ  ظلذ  فً أوغلت بعناصر لتهوي العالٌة الجرو  اختارت
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 علذى األهذدا  اعتذرا  فذً برعت وخبلٌا.. جٌفه  فوق النسور لتحلِّق

 قبٌذ  األعمذا  هذ   مث  تنف  ما ودوما  .. والمنشئات المنا   أو ال رقات

 الصذذذذ ٌاد الفردٌذذذذة األلغذذذذا   رع فذذذذً متخصصذذذذة وخبلٌذذذذا..  الفجذذذذر

 لتنفٌذ  الرصاص استخدا  ٌت  ما نادرا  .. للسل ة الموالٌ  م  المستهدفٌ 

 . التصفٌة عملٌات

 لمحذذور السٌاسذذً المسذذئو  أضذذحى وقذد.. شذذرها  بذذالرفٌق التقٌذذت حذٌ 

 المنذذا ق عمذذق إلذذى عذذودتً بؤهمٌذذة أخبرنذذً.. بؤكملهذذا الغربٌذذة المن قذذة

 . الوس ى

 بعذذ  إلذذى بهذذا تحذذدثت أ  سذذبق.. خصوصذذٌاتً بعذذ  عذذ  حذذدثنً 

 بهذذ ٍّ  أشذذعر بذذؤنً أخبرتذذ .. إلٌذذ  أسذذتم  وأنذذا بذذاإلحراج شذذعرت.. الرفذذاق

  سذذاعة نصذذ  مذذد  علذذى.. ل ٌفذذا   مسذذتمعا   كذذا .. قرٌتنذذا لفذذراق كبٌذذر  

ًّ  إلذى نظذر.. اكتفٌذت حتذى.. باهتمذا  إلذً أصذغى  وقذ ..  مبتسذما   عٌنٌذ

 . معصمً قابضا

 .غد لٌلة بالرحٌ  علٌ .. دموع  وفر..  انه - 

 . الوس ى المنا ق إلى بالرحٌ  علٌ ..ملك  لٌست المناض  حٌاة

 .ب  صلة مال  بك  سنهت ..  حتف  حو  تدور نترك  ل - 

   كٌ - 

 !!مكا  ك  فً الجبهة عناصر م  رفاق .. علٌ  ال- 

 .للرحٌ  الرفٌق أٌها جاه  أنا- 



182 
 

 لهذا ومعذار  للسذل ة مسذاند بذٌ  منقسذمة والقر  المنا ق ك  أمست 

 المنشذذذذئات إحذذذذراق.. تصذذذذفٌة عملٌذذذذات..وهنذذذذا  هنذذذذا المواجهذذذذات.. 

 .المقاومة ورجا  السل ة مإٌدي بٌ  المواجهات تنوعت.. والمساك 

 مذذ  جعلذذوا أ  بعذذد العصذذابات حذذرب علذذى ٌعتمذذدو  الجبهذذة عناصذذر

 .له  مؤو  الجبا 

 أفذذراد وعذً تذدنً علذذى  تعتمذد.. السذل ة ترفعهذذا التذً الشذعارات كانذت

 القذذذٌ  حماٌذذذة..  الفضذذذٌلة علذذذى الحفذذذاظ: "مثذذذ  تروٌجهذذذا فذذذً المجتمذذذ 

  علذى وت لذق.."   علٌهذا والحفذاظ الشذرٌعة ت بٌذق.. المكتسذبة والعادات

.. الذدٌ  علذى ,المذارقو  المخربو : منها عدة  صفات.. الجبهة عناصر

.. الجنسذذٌة والمشذذاعٌة االنحذذبل  إلذذى بالذذدعوة تذذتهمه  مذذا كثٌذذرا   إنهذذا بذذ 

 الذذدٌ  إللغذذاء بالسذذعً اتهذذامه  فذذً  لذذ  مذذ  أبعذذد هذذو مذذا إلذذى و هبذذت

 وإباحذذة.. الشذذٌوعٌة بالمبذذاد  الحكذذ  إلذذى والذذدعوة.. هللا وجذذود ونكذذرا 

..  الشذذائعات تلذذ  نشذذر مذذ  المسذذتفٌدة العناصذذر سذذاندتها..  المحرمذذات

 والتٌذذار.. التقلٌدٌذذة القذذو  مذذ  المصذذالح وأصذذحاب اإلق اعٌذذة والقذذو 

 . المتشدد الدٌنً

.. الٌمنٌذة الوحذدة تحقٌذق حتذى النضذا : "شذعارها الو نٌة الجبهة رفعت

 الغذرب سٌاسذة لتنفٌ  كؤداة رجعٌة عربٌة ألنظمة صنعاء نظا  لعمالة ال

 "نضا  ك  أسا  والحرٌة والمساواة العدالة.. المن قة فً االستعمارٌة

 وأو .. كرامتذ  تحقٌذق فذً نضذالنا على ٌعتمد الو   أ  أشعر ما كثٌرا

 تعاملذ ..  شذٌخنا  غٌذا ..  ال غٌذا  صذنو  مذ  تفكٌذري إلى ٌتبادر ما

 .ل  السل ات دع ..  نفو   استغبل ..  محٌ ة م  العنٌ 

ًَّ  تعمقذذت   مذذ  الجبهذذة إلٌذذ  تذذدعو مذذا وكذذ .. والتضذذحٌة الفذذداء رو  فذذ

.. صذبلبتنا مذ  ٌ ٌذد كذا  ومذا..الرفاق م  غٌري الكثٌر وهك ا.. مباد 
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 مشذذائ  أٌذذدي وإ ذذبلق.. القبلذذً النظذذا  علذذى صذذنعاء سذذل ات اعتمذذاد

 إلذى الكثٌذرٌ  أوصذ  ما هو أبوي نظا  فً.. النا  مصائر على القبائ 

 الحرٌذة" شعارات رافعٌ .. السل ة وج  فً السبل  رف  إلى ٌتجهوا أ 

 قصذتً تكذ  لذ .. تحقٌقهذا أجذ  م  ٌموتو   اعتنقوها" والوحدة والعدالة

 التسذل  محورهذا ٌكذو  كثٌرة قصص..  الرفاق م  أقابله  عم  تختل 

 .استبدادٌة اجتماعٌة وقو  السل ة وتحال .. والظل 

.. النهذذارات وبعذذ  لٌذذا    خمذذ  الوسذذ ى المنذذا ق إلذذى تسذذللنا أسذذتغرق

 لذذ ..  الماضذذٌة المذذرة فذذً وشذذرها  سذذرت التذذً  اتهذذا ال رٌذذق سذذلكت

 .النا  ٌتغٌر

.. أٌذا  لعذدة شذاق سذفر بعذد الوسذ ى المنذا ق فذً العود جب  قمة علونا

 مذذ  مسذذتفٌدة ٌذذو  بعذذد ٌومذذا نفو هذذا مذذ  توسذذ  صذذنعاء سذذل ات كانذذت

 قمذذ  علذذى وتتركذذ  مواقعنذذا معظذذ  لتنحسذذر.. الجدٌذذد اإلمرٌكذذً السذذبل 

 .  العالٌة الجبا 

 99ٓٔمنتص  فً كتبتها 
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ٕٔ                                  

 ع راء                        

 ..حنظلة  الحبٌب قمري"ٔٔ" 

 أ  تعذر  هذً.. أخبذار  عذ  تسذؤلنً مذا كثٌذرا   لذً شخنما  ٌارات فً

 وجهذذً تغمذذر حتذذى تحذذادثنً.. قلبذذً إلذذى السذذرور ٌذذدخ  عنذذ  الحذذدٌ 

 فذذذً..أخذذذر  مواضذذذٌ  فذذذً للحذذذدٌ  عندئذذذ  تنتقذذذ .. السذذذعادة عبلمذذذات

 ٌحذرر كمذ  قالذت.. تحذدثنً وهذً صوتها م  خفضت األخٌرة  ٌارتها

 : ات 

 وقذد..  ف مٌنذا ابذ  الشذٌ  دار الصذغٌر شذٌخك   ار شذهور من - 

 إلذذى ٌذذدعو وأنذذ ُ .. و نذذدٌق مذذارق رجذذ  الع ذذوي أ  إقناعذذ  اسذذت اع

 عناصذر وأبذر  المجتمذ  وجذ  فذً عاهذة إنهذ  ٌقو  و.. المشاٌ  تصفٌة

 .والتخل  واالستغبل  الظل  بقاء ٌعنً بقاءه  وأ ..  تخلف 

 :سؤلتها

  ل   عرفتِ  كٌ - 

 ٌخلذذ .. ملحذذد رجذ    خالذذ  إ  قذذا  إنذ  بذذ .. ٌتحذذدثو  سذمعته  - 

 هذً مذا  الذثبل  الذدٌانات بؤ  وٌإم ..واإلسبل  والمسٌحٌة الٌهودٌة بٌ 

 علذذى بالتعذذاو  أقنعذذ .. المبذذدأ علمذذانً بؤنذذ  وٌجذذاهر.. واحذذدة دٌانذذة إال

 .أبٌ  الخت ا  خ   م  إن  قا .. أمثال  ومكافحة معاقبت 

 تعذذر  قذذد ف مٌنذذا أمذذً أ  مذذ  ظنذذونً صذذدق مذذ  أٌقنذذت وقذذد سذذؤلتها

 : الكثٌر
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   ابنها انقبلب م  ف مٌنا أمً وموق - 

 خالذ  اقتٌذد أ  بعذد إال تغٌذر  تكتشذ  لذ  فهذً.. رافذ  موق - 

 شذٌخك  ٌقولذ  مذا صذدق مذ  أبنهذا لٌتؤكذد.. اللٌذالً إحذد  فذً دارها إلى

 .الصغٌر

 رجذذا  أحذد فٌذ  رأٌذت الذ ي الٌذو   لذ  إلذى شذخنما كلمذات بذً عذادت  

.. القلٌذ  أعلذ  حذٌ  منذ  أننذً تعلذ  تكذ  لذ .. ف مٌنذا أمذً دار فً شٌخنا

 :سؤلتها ث ..وحٌرة بصمت إلٌها استمعت

  ل   وبعد -

 .الع وي أمثا  لمواجهة الجهود توحٌد على شٌخك  وعاهد.. اقتن  -

 حذٌ  منذ  أجوبذ  دو  معلقة ظلت أسئلة م  تقترب األجوبة بع  بدأت

 :بلهفة سؤلتها.. أسم  ِمما   ح   فً كنت..  

 اقتادو   ٌو  كنتِ  أٌ - 

 لكذذ .. واأل فذا  النسذذاء مذ  الذدار أفرغذذوا.. الذدار فذذً نكذ  لذ  - 

 فقٌهذذا   أحضذذروا إنهذذ :  قذذا .. دار عمذذا بعذذد فٌمذذا حذذدثنً الحذذرا  أحذذد

 لكذ  قذاومه  البداٌذة فذً.. بحو تذ  كذا  كتابا   انت عوا  أ  بعد  لمساءلت 

 . ضربا   أوسعو  شٌخك  عسكر

  . ل  بعد اقتادو  أٌ  إلى -

 ضذذرورة فضذذ  الذذ ي.. الفقٌذذ   لذذ  بذذرأي أخذذ وا لكذذنه .. ٌعلذذ  أحذذد ال -

 مذ  أولذى فقتلذ  ٌتب ل  وا .. المقد  المسجد فقهاء أٌدي  على استتابت 

 .  دٌ  دو  بقائ 
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 عقلذذً كذذا ..  أمامهذذا تماسذذكت.. قلبذذً  حرائذذق أشذذع  شذذخنما قالتذذ  مذذا

 الوقذت  ذوا  أبح .. روحً ٌسك  بما اللٌ  ٌؤتِ  ل ..  بصعوبة ٌتحر 

 .معٌ  ع .. همً ٌواسً عم 

                          

 ..  وحٌدي

.. هروبذ  بعذد حصذ  مذا ٌعلذ  ٌكذ  لذ  الشبل  ٌو  فً تبعة تركنً حٌ  

 لذذً ٌقذذو  أ  جاهذذد.. مذذا خ بذذا   هنذذا  أ  تصذذرفات  مذذ  فهمذذت قذذد كنذذت

 علذى ٌ غذى الشذبل  صذوت كذا .. الفكذرة لتوصذٌ  ٌدٌذ  استخد .. شٌئا  

 خمنذت..  عٌنٌذ  فذً المذوت أدركت لكنً..ٌقول  ما أفه  ل .. صوت ك 

 محاولتذذ .. مبلبسذذً الرتذذداء دفعذذً محاوالتذذ .. تصذذرفات  ارتبذذا  مذذ 

 نفسذً أُمنذً كنذت.. عارٌذا األحذراش بذٌ  واختفذى متاعذ  حم .. سحبً

 حذٌ ..الحب بممارسة تغرٌنً الشبل  بركة.. الماء وس  غرا  بلحظات

ًَّ  وأ .. قاد  ما خ را   أ  تٌقنت اختفى  جغرافٌذة أعذر ..  االختبذاء علذ

..  بنظذذري جلذذت..  الشذذبل  خلذذ  فجذذوة هنذذا  أ  أعذذر .. جٌذذدا المكذذا 

 أخفٌذذت بالكذذاد.. الصذذخر ب ذذ  فذذً كذذوة.. عارٌذذة المذذاء خلذذ  اختفٌذذت

 خلذذ  مذذ  الرجذذا  أشذذكا  أشذذاهد الجذذ  عذذرائ  مثذذ ..الصذذغٌر جسذذدي

 تغمذر..  الرٌذا  حركذة مذ  لتغرقنذً تتسذاق  المٌذا  كانت.. الماء سٌبل 

 الذدائري األشذجار صذ .. المذاء خلذ  مذ  البركذة منظر أر .. جسمً

 شذذذاهرٌ  المكذذذا  ٌجوسذذذو .. بوضذذذو  أر  ال.. الشذذذبل  بركذذذة حذذذو 

 األمذر ٌكذ  لذ .. مف عذة حركاته .. مبلمح دو  أشكاال   أراه .. أسلحته 

 أ لقذذذوا.. الشذذذجر تسذذذلقوا والحشذذذائش األحذذذراش وسذذذ  بحثذذذوا.. م حذذذة

.. راجعذا   ٌرتذد الشذبل  مذ  أحذده  ٌقتذرب.. الماء بركة وس  الرصاص

 العنكبذوت خٌذو  صذرفته  حٌ .. حراء وغار  المشركٌ  قصة ت كرت

 األشذجار أغصذا  ق عذوا..  الشذبل  خٌذو  وبٌنه  وبٌنً.. الٌما  وعش
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 ٌ ٌذذ   أحذذده  ٌقذذ .. السذذماء باتجذذا  الرصذذاص  خذذات أ لقذذوا..  بحثذذا

 فجؤة ث .. إرادتً دو  تبولت.. مكانً م  أكثر ٌقترب المكا  فً النظر

 أنتظذذر مكذذانً فذذً مكثذذت.. الشذذبل  مٌذذا  صذذوت غٌذذر ٌعذذد لذذ .. رحلذذوا

 خلذذ  أقبذذ  وأنذذا الذذ وا  علذذى النهذذار أشذذر .. متخفٌذذة ظللذذت.. عذذودته 

 الشذذجر.. موحشذذا   المكذذا  أمسذذى.. الخذذروج علذذى نفسذذً شذذجعت.. المذذاء

 حركذة..  عارٌذا تبعذة مبلمح.. ال لقات صد .. الشبل  صوت..صامت

.. العصذذذافٌر  ٌذذذرا .. المذذذاء وجذذذ ..جذذذ وعها.. الذذذرٌح أشذذذجار فذذذروع

 ت ٌذذد رٌذذا .. األشذذٌاء ظذذبل  تضذذاع  تعكذذ  الشذذم  أشذذعة.. السذذماء

 ال.. وادٌنذذا مذذ  دنذذوت..  السذذفح ربذذوة اعتلٌذذت.. المبللذذة مبلبسذذً بذذرودة

..  الشذم  خٌذو  بقاٌذا أسذابق سذرت.. كابو  مجرد كا  ما كؤ .. أحد

 .البل  بقاٌا.. تؤخري ألمً سؤبرر كٌ 

 ٌذذذرقب  النسذذذاء مذذذ  عذذذددا   الحصذذذ  نوافذذذ  علذذذى الحظذذذت القرٌذذذة خلذذذ 

 ِصذذذبٌة الحصذذذ  بوابذذذة أمذذذا ..تتذذذؤملنً عٌذذذو  ال رٌذذذق فذذذً.. سذذذٌري

.. حذولً تحو  العٌو  عشرات أسئلة. خ واتً عٌونه  تتاب .. صامتو 

 خ ذوت.. حذر  بذؤي أحذده  ٌنذب  ل .. أمً حض  أص  أ  همً كا 

 عشذذرات.. بٌتنذذا إلذذى الحجذذري السذذل  لصذذعود اسذذتدرت..ال رائذذب ممذذر

 .  الحجري الدرج سل  على العٌو 

 كنِت  أٌ - 

 مذذ  عذذدد.. سذذإال  القرٌذذة فقٌذذ  أ لذذق غاضذذبة ونظذذرات مكفهذذر بوجذذ  

.. أجوبذذة عذذدة مخٌلتذذً فذذً دارت.. صذذعودي دو  حذذائبل ٌقفذذو  الرجذذا 

 الفذذرد: "ٌذو   ات جذذد  قذو  تذذ كرت.. الصذمت فضذذلت..  مذبه  شذعور

 : وجهً فً صرخ".. كلمات  أسٌر ٌمسً حٌنها..ن ق إ ا حتى حر

    الخر  أصاب  ه - 
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 عذري.. ٌذدوي الشبل  هدٌر ٌ ا  ال..  المبلمح تل  أتؤم  وجهً أدرت

 بذذٌ  جذذد   وجذذة.. أمذذً وجذذ  عذذ  أبحذذ .. الرصذذاص صذذوت.. تبعذذة

 .  المحٌ ة المبلمح

 .سرا   ٌفشً كم  بصوت صرخ.. وجهً م  اقترب أحده 

 !!كنت أٌ  تعر   القرٌة بنات ك - 

 تعرفو   دمت  ما  تسؤلونً ولما ا- 

 !العقاب تجنب ٌمكن  مكان  على دلٌتنا إ ا- 

 !!تتحدثو  عّم  أعر  ال- 

 !!القلب حبٌب.. تبعة ع  - 

 - !!... 

 .منها ترجى فائدة ال إ ا  - 

 سذذٌتركوننً أنهذذ  ظننذذت.. قلذذٌبل   وصذذمت األخٌذذرة كلمتذذ  الفقٌذذ  ن ذذق

 :غاضبا أمره  لكن .. وٌ هبو 

 .واتبعونً اسحبوها هٌا- 

 مذذ  عوٌذذ  ارتفذذ .. مقاومتذذ  حاولذذت.. بمعصذذمً قبضذذت  أ بذذق أحذذده 

 أر  أ  دو  الحشذذذود بذذذٌ  أمذذذً صذذذراخ أمٌذذذ  أ  اسذذذت عت.. حذذذولً

 الخذذو  تذذراك ..أقذذدامنا تحذذت ال رائذذب ممذذر غبذذار تصذذاعد.. وجههذذا

 قذدمً تركذت قذد كنذت.. المذوتى بصذبلة شذبٌهة البكاء أصوات.. بداخلً

 .ال رٌق تراب تخ 
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 أصذذ بغ أفذذق شذذفة علذذى الشذذم  كانذذت..  الحصذذ  بوابذذة مذذ  سذذحبونً

 ببكذذذاء تخذذذتل  أصذذذوات.. بإشذذذفاق تشذذذٌعنً عٌذذذو .. ال عفذذذرا  بلذذذو 

 تتجمهذذر أنذذا .. الكبٌذذر شذذٌخنا دار إلذذى المسذذافة بذذً ق عذذوا.. متق ذذ 

 : مرا   الفقٌ  صوت ارتف .. باهتة بإنارة بهو.. بالخارج

 .ٌنتظرنا الشٌ .. بسرعة بها اصعدوا هٌا- 

 مذذ  بذالقرب..  البذذاب مذ  قرٌبذذة  اوٌذة فذذً تكومذت..  وٌذذ  دٌذوا  فذً

 أعٌذذنه .. الذذواقفٌ  وجذذو  علذذى الباهذذت السذذق  ضذذوء ٌذذنعك .. األح ٌذذة

 شذٌخنا صذورة.. جمذود فذً ٌنظذرو .. القذات أغصا  تناو  بعد مف عة

 الٌمنذى بقبضت  ممسكا..الجانبٌ  م  تتدلى اهداب  ا شاال   معتمرا الكبٌر

  تخادعنذا ما عادة.. شاربٌ  ابتسامة ع  مكشرا"..  اكً الجرم "بندقٌت 

 علذى أخذر  صذور..  الجمذا  وتفاصٌ  الوداعة مبلمح  لتظهر الصور

 حذذٌ .. جدارٌذذة مسذذاند.. مهترئذذة أبسذذ ة..  الداكنذذة  الجٌرٌذذة الجذذدرا 

 احتشذذد..البعٌذذدة ال اوٌذذة فذذً مكانذذ  أخذذ .. الجمٌذذ  صذذمت شذذٌخنا دخذذ 

 متكورتذا  وجنتا ..  الجبٌ  مق ب كا .. بعٌدا   تركونً..  حول  الجمٌ 

 وجهذذ  رفذذ  صذذامتا..  عنذذً حذذدثو .. القذذات بؤغصذذا  حشذذوهما ٌواصذذ 

 .إلً ناظرا  

.. ٌخرجذذونً أ  حولذذ  مذ  إلذذى مشذٌرا   ٌن ذذق أ  دو  كفذ  رفذذ .. تمعذ 

 ٌسذترقو .. تبعة ٌشب  منه  أحد ال..الرجا  م  مجموعة بٌ  نكرة كنت

 .المبللة مبلبسً برد م  أرتج   لت ال.. ابتساماته  ٌخفو .. النظر

..  الغذذد شذذك  تصذذور أحذذاو  النذذو  جافذذانً.. متربذذة غرفذذة علذذً أقفلذذوا 

 الجمٌذ  ٌفذاجئ بتبعذة أحلذ ..  سذٌنف   الذ ي الشذخص شك .. العقاب نوع

 أهذو  وتذارة..  بعٌذدا   لٌفر ٌحملنً.. األبواب ٌكسر.. لٌنق نً حضر وقد

 أسذذا .. االعتذذ ار فذذً لٌسذذهب البذذاب فاتحذذا  أحذذده  أتخٌذذ .. نفسذذً علذذى
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 إلذى سذٌنقلوننً أنهذ  أ .. األبذد إلذى الغرفذة هذ   فً سؤسج  ه :  نفسً

 ملتحفذذة.. أهذذوي تتركنذذً ثذذ  عالٌذذا   تحملنذذً ظلذذت أفكذذاري بعٌذذد  مكذذا 

  لذ  مذ  النذو  سذل ا  أنقذ نً متذى أدري ال..التذرب الفرش  ل  نص 

 . أٌقضنً خش  صوت لكن    مضى الوقت م  ك  أعل  وال  ..الع اب

 ! أم  إلى بإعادت  شٌخنا تكر  لقد.. انهضً هٌا- 

 !! أمً- 

 تصذنعت.. عج ي أخفٌت.. النهو  حاولت..  بالدموع عٌناي غاصت

 أحذاو  عذاج ة كنذت.. ووجهذً ثذوبً علذى م  األتربة بنف  االنشغا 

 : صارخا  جرنً.. النهو 

 .      ترفضٌ  أن  وأخبره  الباب علٌ  سؤغلق تنهضً ل  إ - 

 لتبعذة سذؤحكً..  الجبذا  تلذ  سذؤر  وأنذً.. أمذً بؤحضذا  نفسذً أمنً

 مهانذة م  فٌ  أنا ما أظهر ول .. عالٌا   وأضح ..  رعب م  عشت  عما

 .وعج 

 :الرج   ل  صوت أٌقظنً 

 !تنهضٌ  ال   أنت إ ا  - 

 أنذا ما هو الحظ..  صامتة حاولت.. قلبً أشج ..عظامً ٌنخر شدٌد أل 

 كسذذذذٌرة نظراتذذذذً.. أ حذذذذ  الخلفٌذذذذة قوائمهذذذذا هشذذذذمت كق ذذذذة.. فٌذذذذ 

 ُحمذذق فذذً رفضذذتها..  لمسذذاعدتً ٌذذد  مذذد.. بذذداخلً مذذا أخفذذً..جامذذدة..

 درجذة المعذت  السذل  هب ت.. الغرفة باب تخ ٌت..  راعً على معتمدة

 ضذذوء بذذد ء شذذعرت.. الخذذارجً البذذاب عتبذذة حتذذى واصذذلت.. درجذة..

 : لً قا .. داخلً ىإل ٌتسل  الشم 
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 .لحمل  تؤتً أ  أم  نخبر حتى هنا انتظري- 

 . رٌقً أعر  داعً ال- 

  أ حذذ  أخذذ ت حذذٌ  لكننذذً.. الحصذذ  بذذاب إلذذى بعٌذذدة المسذذافة تكذذ  لذذ 

ًَّ  أخذ  وأنذا أبكذً كنت.. الحص  بوابة بعٌدة هً ك  أدركت  علذى بسذاق

 تذركه  سذبب شذغلنً مذا أكثذر.. المحذرا  خ ذو  تشب  خ و ا   التراب

 مذ  تجمذ  وقذد شذدٌد دوار إلذٌه   أحضذرونً لما ا إ ا  .. عقاب دو  لً

 .النظر ع  عٌناي غابت.. الصبٌة م  عدد حولً

   عرف ذة حصذ  مذ  الرابذ  ال ذابق فذً بٌتنذا إلى ُنقلت كٌ  أدري  ال

ًّ  فتحت  سذاخنة بذدموع ٌعذاتبنً أمذً وج .. أغ ٌتً وس  كنت..  عٌنٌ

 تتذاب  الع بذة جذد   وجة عٌو ..تراقبنا وجو  عدة..تقبلنً وهً ت رفها

 ٌجذذ  .. عظذذامً ٌكبذذ  بذذؤل  أحسسذذت..الجلذذو  حاولذذت.. شذذًء كذذ 

 أثثذذت..  فراشذذً علذذى اسذذتوٌت.. لمسذذاعدتً أمذذً هرعذذت.. أوصذذالً

 .بالوسائد ظهري خل  جد   وجة

 جلسذذت أ  جذذد   وجذذة لبثذذت مذذا.. مقذذدمات دو  بالبكذذاء أمذذً أجهشذذت

 :تتناجٌا .. متوا ي بشك   ٌهت ا .. تواسٌها قبالتها

ا .. مولى دو  م  بخت ٌا ا   أوَّ  .أوَّ

ا ..ٌرضى م  ٌشتري م  ا  أوَّ  .أوَّ

ا ..  والمسر  بنٌتً ا  أوَّ  .أوَّ

ا .. سو  م  دبرش م  ا  أوَّ  .أوَّ

ا ..    ترضى كٌ  ربنا ٌا ا  أوَّ  .أوَّ
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ا .. نشقى أو رضا  ٌفر  ا  أوَّ  .أوَّ

ا .. مرعى أ ٌب الس  ا  أوَّ  .أوَّ

ا .. المؤو  بٌت والقبر ا  أوَّ  .أوَّ

 مشذاعر  اجتذاحتنً..كلمذاته  وق  م  صمت فً تنساب دموعً وجدت

  قذ  عذ  تذوقف  فجذؤة..   عٌنذً علذى تسذٌ ر بالبكذاء رغبذة.. ضذبابٌة

 ترغبذذ  متعذذب حذذ   فذذً غارقذذة كنذذت..شذذًء ٌكذذ  لذذ  وكذذؤ .. النحٌذذب

 ..نفسً

 نافذ ة.. جٌدا النهار  ل  أ كر.. بالنساء بٌتنا امتؤل الثانً الٌو  صبا  فً

 ٌحجذب دخذا ..البخذور روائذح.. الذوادي.. تبعذة جبذا  علذى ت   الغرفة

 سذعادة تغمرنذً.. عر  حف  فً كنا لو كما النسوة حركة.. الجدار لو 

 وجذ  إلذى بنذاظري عذدت.. بٌتنذا فذً  أنذا هذ  ..  حولً م  بها ٌشعر ال

 وٌذذدها بالصذذمت علذذً أشذذارت.. بذذالكبل  فمذذً فتحذذت.. ابتسذذمت..  أمذذً

 أمذً قالذت.. األعمذار مختلذ  مذ  نسذاء..   عذا  بلقمذة فمً م  تقترب

 :جد   وجة تسؤ 

   .العم  ما واآل - 

 !النواف  أغلقً- 

 مذ  عذددا   أدخلذت..  الغرفذة سذماء فذً المعلذق السراج فتٌ  أمً أشعلت

  ادت.. الخذذارج فذذً ٌنتظذر  البقٌذذة بٌنمذا.. الغرفذذة بذاب أقفلذذت.. النسذاء

 تذذردد  مذذا واحذذد بصذذوت ٌذذردد  بؤدعٌذذة مشذذغو  الكذذ ..البخذذور أدخنذذة

 مذذ  نهضذذت..  أآلمذذً علذذى تحاملذذت..  ٌذذدور لمذذا قلقذذة كنذذت.. إحذذداه 

 :     مبتسمة جد   وجة تقدمت..متحف ة فراشً
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 !! هارت  على ٌشهد  كً القرٌة نساء دعٌنا لقد.. تقلقً ال- 

  هارة  أي- 

 ! وستعرفٌ .. اهدئً- 

 . أهدأ ل - 

 بنظذذذرات مبلمحهذذذا اسذذذتبدلت.. بعذذذد أتبٌنذذذ  لذذذ  فعذذذبل   أرفذذذ  مذذذ عورة

 سذاعدنها.. إنذ ار سذابق دو  صذدري علذى النسذوة إحد  جثمت..جامدة

 الظنذذذو  ت احمذذذت.. األر  علذذذى وتثبٌتذذذً  حركتذذذً بشذذذ  األخرٌذذذات

 مذذا أعذذر  أ .. المقاومذذة حاولذذت.. نسذذاء سذذت أ رافذذً ثبتذذت.. برأسذذً

 حركتذً ُشذلَّت.. تصرخ حنجرتً.. اتساعهما فً عٌناي.. بً فعل  ٌنو 

 .  تماما  

 ُتبذذرع ..اآلخذذر االتجذذا  مذذ  مسذذنة امذذرأة تقذذدمت..  سذذاقً بذذٌ  باعذذد 

.. سذذراج لهبذذة المعروقذذة بؤصذذابعها تمذذ ..فخذذ ي بذذٌ  مبتسذذمة نظراتهذذا

 فخارٌذذة أوانذذً عذذدة علٌذذ  خذذوص  بذذق حاملذذة جوارهذذا إلذذى أمذذً تقذذ 

 فخ ي بٌ  المسنة ركعت..   سوداء

 !!افتحً..بنٌتً ٌا تخافً ال- 

 !أفتح ل - 

 شذذذعرت.. سذذذروالً بنذذذ ع بذذذادر .. مبلبسذذذً بنذذذ ع علذذذٌه  أشذذذارت

 سذذاقً بذذٌ  باعذذد ..  بغذذ ارة  ٌتفصذذد..ٌنذذتف  جسذذمً كذذا ..بالمهانذذة

 تذرك .. شذرخً ٌذتمع  الغرفذة فذً مذ  ك .. الهواء فً رفعنهما.. أكثر

 بذذذارد هذذذواء.. أصذذذابعها بذذذرودة.. بفحصذذذً انهمكذذذ  وقذذذد ٌصذذذرخ فمذذً

 غمسذت ثذ )...(!!  ا  فتحة ب  دهنت دافئ سائ .. المسنة  فٌر خمنت ..
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 سذورة مذ  و ٌذات الفاتحذة سور  قرأت..  الدافئ السم  وعاء فً بٌضة

.. أكثذذر صذذوتها ٌرتفذذ ..  بعذذدها ٌذذردد  وهذذ .. عذذا    بصذذوت العذذ راء

.. قبذ   ي مذ  أسذمع  ل  ح ٌنا    لحنا    ل  بعد رددت.. أصواته  ٌرفع 

 حذذرارة بلسذذعة شذذعرت.. ألذذ  صذذرخة منذذً دوت.. جذذار  بذذؤل  شذذعرت

 ألذ .. ورفذق بمرونذة تضذغ ! شذرخً فذً إلدخالهذا محاولذة فذً البٌضة

.. ٌتواصذذ  ضذذغ ها.. جلذذدي تحذذت ٌسذذافر محمذذو  بذذرد.. أنفاسذذً ٌكذذت 

 تقذو  مذا ٌذرقب .. المسنة المرأة ب  تنشد ما ٌردد  النساء أصوات تعالت

 :تنه  وهً له  أنشدت.. ن عتها ث  البٌضة أولجت.. ب 

 سذمبرٌة.. بنذات ٌذا  غذرد .. النور باهً على  وسل  ص  اله - 

 !!! ع راء  ت ا  ال

 ال حنذاجره  مذ  أناشذٌد.. ال غارٌذد فتٌذ  أشذعلت شذرارة كلماتها كانت

 وقفذذت..ابتسذذامتها بذذدموع وجهذذً تقبذذ ..تحتضذذننً  أمذذً جثمذذت.. تبلذذى

 : الحاضرات ترجو

.. ابنتذً عفذة علذى شذاهدات جمذٌعك .. بنذات ٌذا والبذاب النوافذ  افتح  -

 فذذً النذذا  ٌهمسذذ  بمذذا تلٌذذق مٌتذذة لوحٌذذدتً رتبذذت قذذد كنذذت إنذذً وهللا

 تفذر  لذ  أنهذا ثبذت لقذد..  هرهذا علذى  شاهدات كلك .. بعفتها تفرٌ ها

 .   وافتراء ك ب قٌ  ما ك  وأ .. بشًء

  وجذة تسذاعدها.. النساء على المحمص القمح حبوب تو ع أمً أخ ت

 وضذع .. وأخذر  فٌنذة بذٌ  ال غارٌذد وإ ذبلق القهذوة صب على جد 

.. رعبذً بصذدفة أحتمذً.. أغ ٌتذً تحذت جمرهذا ٌتضوع  ٌنٌة مبخرة

 وأ .. مذا صذفقة عقذدت  أنها أٌقنت.. المسنة لتل  دٌنا   أقضً أ   ن رت

 اللحظذات تلذ  اكتشذفت..تخٌبلت لٌ  تبعة م  حب م  أمارس  كنت ما
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 العضذذو  لذذ .. جرٌمذذة أداة فٌذذ  ٌذذرو  وأنهذذ ..  ٌخصذذنً ال جسذذدي أ 

 . تخصنً ال أمانة فخ ي بٌ  أحم ..  خر شًء أي م  أكثر ٌهمه 

 الصذ ٌاد  عمذا   أكذو  كذً عقاب دو  تركونً أنه  تخبرنا م  جاءت 

 أشذعر كنذت.. البٌذت أبر  ال وأنا  وا  لٌا  مرت.. مراقبة وأننً..تبعة

 بذؤنه  لً تقو  جد   وجة.. اللٌ   وا  نسمعها أصوات.. سجٌنة بؤنً

 . بتبعة عبلقتً ع  ٌسؤلننً بشبق ٌؤتٌ  القرٌة صباٌا..ٌراقبوننا

 و وجذة نجتمذ  كنذا.. مكا  ك  فً الخو  رائحة.. القرٌة وحشة  ادت

 ا دادت.. عٌوننذا فذً الخذو  نقت .. اآلراء نتباد .. ٌو  ك  مساء جد 

 حذواد  تكذررت.  الغبل  مخا   بع  أُحرقت.. الحص  فً السرقات

 .المجهو  م  الخو  أحادٌ  تتخللها أماسٌنا كانت.. االعتداء

 إلذى السذفر ضذرورة أمذً علذى جذد   وجة اقترحت حٌ  اللٌلة تل  فً

 :هامسة قالت.. صنعاء

 !! صنعاء إلى السفر فً أفكر ما كثٌرا  - 

 صنعاء  ولما ا- 

 سذجن  فذً الع ذوي أ  ثذ .. لذٌبل   أحذده  علٌنذا ٌعتذدي أ  أخا - 

 !بحاجتنا

 صنعاء  بدخولنا ل  نصن  أ  عسانا وما- 

 جذذذوار إلذذذى ونكذذذو .. القرٌذذذة تهذذذدأ حتذذذى المشذذذاك  عذذذ  نبتعذذذد- 

 !لنرعا  الع وي

 السج   فً وهو نرعا  كٌ - 
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 .رعاٌة إلى  ٌحتاج السج  فً ألن - 

 !القرٌة أتر  أ  أرٌد ال لكننً..  ٌبة الفكرة- 

 !ونعود أٌا - 

 ! غدا سنسافر وكؤننا تتحدثٌ - 

 !األمر فً فكري- 

 أ  الصذذعب مذ  كذا .. الحذدٌ  رغبذة جمذر توقذدا  إلٌهمذا أسذتم  كنذت

 .لدٌها والرٌبة الش  موق  فً فؤنا.. أمً حضور فً أشار 

 ٌذو  بعذد ٌومذا تلذح جذد  و وجذة.. األمذر فذً تفكذر وأمذً األٌذا  مرت 

 . للسفر العدة نعد بدأنا حٌنها.. وافقت حتى

 :جد   وجة سؤلت..  حماسا   أكثر كانت..السفر ٌو  أمً حددت

  التحو   ه ا سر حو  بالحدٌ  علً تبخلٌ  ل   - 

 !حولها ما ك  فً تش  التً أم   بٌعة لكنها.. علٌ  أبخ  ال- 

 !!الغد صبا  معا   سنغادر  - 

 !فق  وأم   ستغادرٌ - 

  ل   وبعد- 

 !بك  سؤلحق- 

   دون  م  بالسفر ستوافق ه  وأمً- 
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 !جدٌدة حٌاة ستبدئٌ  الغد ٌو  من .. معها اتفقت فقد علٌ  ال - 

 !جدٌدة حٌاة- 

 اسمها فتاة إلى ستتعرفٌ  صنعاء تصلٌ  حٌ ..جدٌدة حٌاة  نع - 

 .   خمٌنة

  بمعرفتها  لً أٌ  م - 

 !بها ثقً(.. السمسرة) بٌته  فً ستستقبل  م  هً- 

 -!! 

 !   كصدٌقة عاملٌها- 

 ل ٌفة  هً ه  - 

 !الموضوع لٌ  ه ا لك .. ل ٌفة هً- 

 !الموضوع  هو وما- 

 بمساعدتها  جدٌدة حٌاة ستبدئٌ  هنا - 

 !!وأمً- 

 منذذ  أمذذ  عذذ  المسذذئولة أنذذت.. شذذٌئا   تعذذر  ال أ  ٌجذذب..  ال- 

 !!غد صبا 

 !شًء أفه  ال.. أنا- 

 األمذور بعذ  بكذت  علٌذ  لكذ .. خمٌنذة م  شًء ك  ستفهمٌ - 

 ! أم  ع 

 

 

   ٖٔ 
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 فٌد                         

 .الجمٌ  حنظلً" ٕٔ"

 شذذٌخنا مخت ذذ  ٌكذذو  عمذذ  بالبحذذ  تبعذذة مبلحقذذة عذذ  الجمٌذذ  انشذذغ 

.. مرافقٌذ  تذآمر حذو  تذدور الشذكو  كانذت.. إخفذاء  مكا  ع .. الكبٌر

 أخذر رأي.. الحكومذة سذج  أودعذا.. الجرٌمذة تل  ع  المسئولو  وإنه 

 للتحقٌذق اقتٌذاده  تذ  وقذد.. علٌذ  تذآمروا مذ  عرف ذة حصذ  وجهاء أ 

 بذٌ  أشذٌ  ثالذ  ورأي.. الرعٌة تجا  ألعمال  انتقاما   السبب وأ .. معه 

.. الجمٌذ  ٌجهلها ألسباب  ل  نف ت م  هً الحكومة أ  مفاد .. السكا 

.. العسذذكري بذذال   كذذانوا الخذذا فٌ   أ  والسذذواق المرافقذذو  أكذذد وقذذد

 تبعذة أ  إلذى تشذٌر أخذر  أصذاب .. كؤمنٌذة تداول  للسكا  ٌحلو ما وه ا

 أرسذبل وأنهمذا.. العمذ  لذ ل  خ  ذا مذ  همذا السذج  فذً  القذاب  وجد 

 . ل  لتنفٌ  المخربٌ  رفاقهما

 نوبذات ٌذنظم  المنا   وبقٌة الشٌ  ودار الحص  ونساء الٌو   ل  من  

 وجنذذود.. عنذذ  للبحذذ  اتجذذا  كذذ  فذذً الرجذذا  تذذو ع.. متواصذذ  نحٌذذب

  عذذامه  وتذذوفٌر اإلتذذاوات ٌفرضذذو ..  الرعٌذذة علذذى مو عذذو  الدولذذة

 .علٌ  متفق جدو  وفق ٌومٌا( قاته )و

 الدولذذة.. الصذذغٌر بالشذذٌ  ٌصذذفون ..  شذذٌخنا ابذذ  حذذو  السذذكا  التذذ 

 جنذدت.. الجدٌذد لشذٌخنا دعمهذا عذ  ت..  لهذا تحذدٌا   حذد  مذا اعتبرت

 ألبسذوه .. محتم  تهدٌد أي م  لحماٌت   عرف ة حص  سكا  م  عددا  

 التحركذذذات رصذذد أخذذذر  مجموعذذة إلذذذى أوكلذذوا.. العسذذذكرٌة المبلبذذ 

 بالقرٌذة المحٌ ة ال رق ومراقبة..  عنها بؤو  أوال   واإلببل   المشبوهة

 .ونهارا   لٌبل  
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 وأنصذذذار عسذذذكر قبذذذ  مذذذ  واالعتقذذذاالت المذذذداهمات ضذذذراوة ا دادت 

 وأخذذر  هنذذا تذذارة..   قذذر  عذذدة فذذً الو نٌذذة الجبهذذة لعناصذذر السذذل ة

 جّث ذ  اكتشذا  عذ  أخبذار انتشذرت..  المجابهات وتٌرة ارتفعت.. هنا 

عة أخر  جث .. مهجورة و بار جبا  على مو عة متحللة  وأخذر  مق َّ

 .  البشرة مسلوخة

ة إلذذى امتذذد..  أنصذذار  بتعذذاو  نفذذو   الصذذغٌر شذذٌخنا رسذذ   قذذر  عذذدَّ

 االنتقذا  السل ات من   لبت.. عمر  م  العشرٌ  ٌتجاو  ل ..  مجاورة

 علذذى هٌبتذذ  ٌفذذر  مذذ  مخلفذذا  .. حٌاتذذ  علذذى خوفذذا صذذنعاء فذذً للسذذك 

  أنصار  م   السكا 

 الخذذراب وراء تبعذذة بذذؤ  الحصذذ  سذذكا  معظذذ  لذذد  قناعذذة ترسذذخت

 . للقرٌة المستشري

 

 ..   وحٌدي

ذذلتّ   التذذً السذذٌارة ننتظذذر متاعنذذا بذذبع  خرجنذذا..الفجذذر صذذبلة أمذذً ص 

 ألو .. 99ٓٔ ٌنذذاٌر شذذهر أٌذذا  احذذد فذذً هذذ ا كذذا .. صذذنعاء إلذذى سذذتقلنا

ة ..  المدٌنذذذة كنسذذاء  ألكذذو    أمذذً أمرتنذذً هكذذ ا.. وجهذذً أغ ذذً مذذرَّ

 تشذذب  ال حٌذذاة.. جدٌذذدة حٌذذاة إلذذى سذذؤ هب أنذذً إلذذى نبهتنذذً جذذد   وجذذة

ًَّ .. الرٌفٌة حٌاتنا  أرفذ  ال وأ .. أتحذد  حذٌ  الكلمذات أرق اختٌار وعل

 متذى علمتنذً..  محذدثً أقا   ال أ .. اإلصغاء حس  علمتنً.. صوتً

 ابتسذامة هً وكٌ .. هامسة أضح  كٌ ..استٌائً أظهر ومتى , أبتس 

 هذو وال هرولذة ٌكذو  فذبل.. السذٌر  رٌقذة على دربتنً.. صنعاء صباٌا

 ال أ  المذذذرأة وعلذذى..  كبٌذذذر سذذوق صذذنعاء:  " لذذذً قالذذت..  بذذالب ًء

 تقهقذذ  أو.. تسذذٌر وهذذً ثوبهذذا ترفذذ  ال وأ .. وحٌذذدة السذذوق إلذذى تذذ هب
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 التحٌذة إلقذاء وأسذلوب..  ال عذا  تنذاو  كٌفٌذة علمتنذً" ..  عذا  بصوت

 قذذدو  ننتظذذر ونحذذ  ورهبذذة بخذذو  لهذذا أصذذغً  كنذذت..  علٌهذذا والذذرد

..   ٌعذرفه   وهذو قرٌتنذا سكا  ٌعرف  السائق..  بنا سترح  التً السٌارة

  رٌذق عبذر.. صذنعاء إلى صباحا   السكا  تق  التً الوحٌدة السٌارة هً

(  رنجروفذر) السذٌارة ركبنا..  القرٌة خارج إلى الوحٌد المنف  هً ترابٌة

 بنذذذا صذذعدت..  ماشذذذٌتا   جوارنذذا إلذذذى.. مكشذذو  حذذذو   اوٌذذة فذذً

 السذائق معذاو ..   الشذرقٌة المرتفعذات عبذر وعذرة  رٌق على السٌارة

.. الصذعود عذ  تعج  حٌ  السٌارة دوالٌب خل  األحجار بوض  ٌجاهد

  نذذدعو مسذذ  ورجذذ  نسذذاء وثذذبل  وأمذذً كنذذت..  لذذدفعها الركذذاب ٌهذذب 

 .له 

..  حذذ ٌ  قذذات  بلذذو  اصذذ بغ حذذولً مذذا كذذ .. خمذذاري خلذذ  مذذ  أنظذذر

.. روٌذذدا   ٌبتعذذد عرف ذذة حصذذ ..  الفضذذاء فذذً ٌمتذذد الصذذخري اللسذذا 

 مشذاعري تتبعثذر.. بذً تشبثا   أمً فت داد السٌارة تهت .. حجم  ٌتضاء 

 علذى أجذرإ لذ ..  خمذاري تحذت الذدموع سذالت..  ح نً صوت أكت .. 

 كمذ   نبتعذد ونحذ  كنذت.. حذولً مذ  ٌعذر  ال حتى لمسحها ٌدي رف 

 أسذؤ ..  تفكٌري ك  غ ى كثٌ  أل .. إلً تنظر الجبا .. روحها تنت ع

 !  المجهو  إلى نرح    علٌ  قادمات نح  مصٌر أي..   نفسً

 عرفذت..فٌذ  الكبٌر شٌخنا اخت ا  ت  ال ي ال رٌق منع   إلى وصلنا

 االتجذا  فذً لننحدر الجب  قمة وصلنا..  لبعضه  الركاب هم  م   ل 

 بنذذا هب ذذت.. رمذذادي إحسذذا ..مخٌذذ  فذذرا ..قرٌتنذذا اختفذذت.. اآلخذذر

 م  عدد.. معبدة  رٌق..  العامة ال رٌق إلى قصٌر منحدر فً السٌارة

 الجبذذا  قمذذ  فذذً قذذر .. جدٌذذدة بذذبلدا   أر  الٌذذو .. علٌهذذا تسذذٌر العربذذات

 المسذذافة.. خضذذراء مسذذاحات..  بسذذرعة تسذذٌر النقذذ  عربذذات. . العالٌذذة

 دنونذا مذا وسذرٌعا..  خضذراء ودٌذا ..  ملونذة جبذا  ت ٌنها صنعاء إلى
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.. وصذذ  مذذ  سذذمعت ممذذا أجمذذ ..  خذذر بشذذك  ألراهذذا.. المدٌنذذة مذذ 

 وأنذذا  مركبذذات..  م دحمذذة شذذوارع..  متراصذذة دور..سذذامقة منذذارات

 أر لذ .. كثٌذرة حوانٌذت..  السذواد ٌلبسذ  نسذاء.. اتجذا  كذ  فذً ٌسٌرو 

 تغ ذً مخلفذات.. الجمذا  وأخذر   الحمٌذر تجرها عربات.. امرأة وج 

 .  ملونة  ٌنٌة  مبا ..  الشوارع

 المدٌنذة وسذ ( سمسذرة)  إلذى..  لفهذا ل  روائح وس  السٌارة بنا اتجهت

  أنذا كنذت..صذنعاء ٌذدخلو  حٌ  ٌرتادونها عرف ة حص  سكا ..العتٌقة

 علذذى ٌتذذرددو  ممذذ  قرٌتنذذا سذذكا  أفذذوا  مذذ  كثٌذذرا عنهذذا سذذمعت قذذد

ور نوافذذذ .. ال ذذذٌ  مذذذ  مبنذذذى.. صذذذنعاء  بذذذالجص مذذذؤ رة العلوٌذذذة الذذذدَّ

 لونهذا وأمذاك .. داخلٌذة فسذحة.. األسذود بذالحجر المقو  باب .. األبٌ 

 الجذ ء.. ببعضذها متصذلة مسذاحات.. البلم  األسود باللو  ال م  دخا 

 علٌهذذا ٌنذذا  مرتفعذذة دكذذة شذذك  علذذى وجذذ ء.. للبهذذائ   رٌبذذة الذذداخلً

 مذ  المنبعذ  الذدخا  روائذح.. السفلٌة الساحة عبرنا..الن الء م  الفقراء

 ٌمضذغو  والكثرة.. قهوت  و خر..  عام  ٌعد البع ..  مكا  م  أكثر

 علذذى مفتذو  بهذو العلذوي الذى صذذعدنا.. األرضذً الذدور عبرنذا.. القذات

 فذً همسذت..الغذر  إحذد  باسذمة شذابة أدخلتنذا..  أبذواب عذدة..السذماء

 وأنذذا:"همسذا قائلذذة تابعذت..   إجذابتً تنتظذذر لذ ".. سذذمبرٌة  أنذت:"أ نذً

.. قلذذٌبل   أصذذغر أو عمذذري مثذذ  فذذً كانذذت..مبتسذذمة   تؤملتهذذا..".. خمٌنذذة

 اسذذتعدت.. قامتهذذا قصذذر مذذ  ٌتناسذذب ال بجمذذا  ٌفذذٌ  وجههذذا مبلمذذح

 وأنذا  سذعادتً كانذت كذ .. خمٌنذة عذ  تحدثنً وهً جد   وجة صوت

 أتعذر   تتركنً  ل ..ع وفة بابتسامة كلماتها تم ج..  بً ٌهت  م  أجد

 .أخبرٌنً ٌنقص  شًء أي: ود فً قالت.. الغرفة  أثا  إلى
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 موقذ  علذى عرفتنذً..  خلفذً شذارع على ناف تا ..األلوا  غامق فراش

 الحقذا سذآتٌ .. مودعة همست..العلوي الدور لغر  مشتركة مٌا  دورة

. 

 ن هذو..   سذم  وإنذاء والذدقٌق  الكعذ  م  كمٌة القرٌة م   أمً جلبت 

 لذ ..  الذدقٌق مذ  كمٌذة خمٌنذة أ  أمذً نفحت.. غرفتنا  اوٌة فً  عامنا

 ٌحذ  نذ ال  (  السماسذر)  كانذت..  خذر مكا  أي فً الن و  نست ٌ  نك 

..  باهتمذذذا  خمٌنذذذة أ  أحا تنذذذا.. الرٌذذذ  مذذذ  والقذذذادمو  الغربذذذاء فٌهذذذا

 .بآخر أو بشك  إعادت  وعلٌنا دٌنا   المعاملة تل  اعتبرنا

 .سؤلتنً..  الهام  حدٌثها.. علٌنا خمٌنة تردد الحظت أمً

   البنت تل  من  ترٌد ما ا- 

 منها  نرٌد ما ا ب - 

 !أفه  ال- 

 فذً ٌسذاعدنا مذ  إلذى بحاجذة ونحذ ..  هنذا أحذدا نعر  ال نح - 

 اآلخر  إلى بحاجة منا فم ..  خالً سج  إلى الوصو 

 !همسا   إال مع  تتحد  ال لكنها.. حق مع - 

 .المدٌنة ببنات منً أعر  أنت- 

 مذذ  أكثذذر أنهذذا  اكتشذذفت.. خمٌنذذة حذذو   جذذد   وجذذة حذذدٌ  اسذذتعٌد

 بنذا خذاص بٌذت بترتٌذب مكلفذا   شخصذا   أ : " خمٌنة  أخبرتنً..  صدٌقة

 لنلتقذً معهذا أ هذب أ  علذً وأ .. نحتاجذ  مذا بتوفٌر المعنً أن  كما.. 

..   لذ  كذ  وراء مذ ..  نفسذً أسذؤ .. أمذري مذ  حٌرة فً كنت.. " ب 
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.. ٌذذدور بمذا تعلذذ  ال أمذً..    حٌرتذً أواجذذ  جذد   وجذذة تركتنذً  ولذ   

 لذً قالذت كمذا.. السذرٌة علذى حفاظً..  جد   وجة ب  أوصتنً ما أنف 

 علٌذذذ ..بذذذالرف  سذذذتواجه .. مقاومذذذة بعذذذد الوضذذذ  سذذذتتقب  أمذذذ : "

 الحٌذاة تلذ  تحتذاج.. جدٌذدة حٌذاة علذى قادمذة فؤنت تضعفً ال.. بالصبر

 " للسر كاتمة وغٌر فضاحة ب بٌعتها وأم .. التامة السرٌة إلى

.. العتٌقذذة المدٌنذذة أ قذذة عبذذر.. وخمٌنذذة خرجذذت.. البذذاكر الصذذبا  فذذً  

 فذذذذوق معلقذذذذة قنذذذذا ر الحجذذذذر عقذذذذود.. عالٌذذذذة دور.. تنتهذذذذً ال متاهذذذذة

 بخذور سذحائب.. السذماء كبذد ت عذ  مناراتها.. مساجدها قباب..رإوسنا

 خ واتهذا قصذر عذ  تسذتعٌ   خمٌنذة.. ٌتثذاءب شًء ك .. أبوابها م 

 الٌذذذةالع الذذذدور بذذذٌ  المتصذذذلة الحجرٌذذذة العقذذذود مذذذ  سلسذذذلة..بسذذذرعتها

 :خمٌنة أشارت..

 .المقد  المسجد وصلنا قد ها- 

 عمٌذذذا ..  بابذذذ  أعلذذذى فذذذً معقذذذو  أسذذذود حجذذذر.. بابذذذ  جذذذوار توقفنذذذا

 أسذذود  خذارجً جذدار.. بوابتذ  مذ  تلصصذت.. البذاب أسذف  ومتسذولو 

 فذً أعمذدة.. الكبٌذر بابذ  م  أ للت.. خ وات سرت.. القدٌ  الحجر م 

  هبٌذة أح مذة.. البٌا  ٌلبسو  رجا .. وسكٌنة هدوء..  وٌلة صفو 

 أبسذ ة.. السذقو  مذ  تتذدلى  خشذبٌة مخرمات..الجدرا  على م خرفة

 تذذذارة    متعامذذدة ألذذذوا ..لٌسذذجد ٌركذذ  ثذذذ  ٌقذذ  الذذذبع  بعضذذها, فذذوق

ذا م هولذة   ولجذت.. مبعثذر بشذك  وأخر .. منتظ  بشك  متداخلة  أرا  لِم 

.. مشوشذذة  مبلمذذح لذذ .. الذذرأ  معمذذ  المبلبذذ  أبذذٌ   رجذذ  صذذدنً.. 

 مذذ  مسذذجدا   فٌهذذا  أشذذاهد التذذً األولذذى المذذرة هذذً..معذذدنً بعكذذا  ٌسذذٌر

 : خمٌنة قالت.. الداخ 

 . هنا( فٌد  الرفٌق)سننتظر- 
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 !فٌد - 

 .الرفٌق بصفة اسم  ٌسبق أ  األفض - 

 .فٌد  الرفٌق- 

 .غٌرنا أما   ل  تن قً أال المستحس  وم .. أحسنت- 

 : قاد  شاب إلى علً تشٌر وهً همست

 .  قاد  هاهو- 

 :إلً تشٌر وهً ل  قالت.. خا    شب  الشارع كا .. مبتسما صافحها

 .أجلها م  التقٌنا التً سمبرٌة وه  - 

ًَّ  نظر  :أشار ث .. رأس  ها ا   إل

 .اتبعانً هٌا- 

 ٌعاملنذا.. المبلمذح جامذد شذاب..  المقد  المسجد محٌ  عبر خلف  سرنا

 سذاحة إلذى تفضذً جدٌذدة أ قة..   المرة ه   جنوبا بنا اتج .. حادة بآلٌة

 سذذذوق  أ ذذذرا  عبرنذذذا.. حولهذذذا الم خرفذذذة المبذذذانً اصذذذ فت كبٌذذذرة

 حذذدٌ  أستحضذذر..  خذذوفً علذذى تغلبذذت وقذذد حذذ رة كنذذت..الع ذذارٌ 

 تعذاملً" و.. " أصذدقاء صذنعاء فذً لنا: " قولها باألخص.. جد   وجة

.. أسذٌر أٌنمذا بنصذائحها ترافقنذً كم  جد   وجة أر " بثقة خمٌنة م 

 تذتفحص..  تبلحقنذً..  ترمقنذً..  بذ  أوصتنً ما تنفٌ  تتاب  معً كؤنها

"..  ب ٌئذة وال مهرولذة ال بؤنوثذة سذٌري:"وصذاٌاها تذ كرت..  خ واتً

 .خمٌنة خ وات أراقب
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 خشذبً بذاب..المشذ ب غٌر الصوا  حجر م  من   أما  فٌد  بنا وق  

 األثذا  مذ  القلٌذ  بهذا غرفذة.. معتمذة مسذت ٌلة حجذرة إلى دخلنا.. هر 

 م ذذب ..مسذذت ٌلة وثالثذذة.. ومرتبذذة نظٌفذذة وأخذذر ..  البنٌذذة األلذذوا   ي

 درج علذذذى صذذذعدنا.  ٌنذذذً تنذذذور علذذذى رصذذذت فخارٌذذذة أوانٌذذذ  معظذذذ 

 الذدور إلذى تفضذً الذدرج بقٌذة..  المٌذا  دورة الثانٌذة اللفة عند.. حجري

 األمذامً الشذارع على ت   ناف ة لها.. صغٌرة علوٌة غرفة ب .. العلوي

 .جدٌد فراش و صغٌر سرٌر.. للبٌت

 : قا .. باالنصرا  ٌستؤ   أ  قب 

 صذبا  سؤحضذر.. اآل  منذ  مفاتٌحذ  اسذتبل  ٌمكنذ   بٌذتك  هذ ا- 

 .ترٌدو  ما لمعرفة غد بعد

 فٌذ  أنذا مذا عرفذت وكؤنهذا..أقذو  مذا أدري ال.. خمٌنذة عٌنً إلى نظرت

 .  حٌرة م 

 .دائمة رعاٌة فً وأم  ستكونٌ - 

 ه ا  ك  لنا ٌوفر م - 

 !الحقا   ستعرفٌ - 

 !! وأمً- 

 .بإقناعها الحٌلة تنقص  ل .. شؤن  ه ا- 

 :البٌت بمفاتٌح ألو  وأنا مبتسمة أخبرتها.. سعٌدة أمً إلى عدت

  لدٌنا  ما ا أنظري
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 :ببلهة فً وقالت مندهشة إلً تنظر وقفت

 ! مفاتٌح- 

   ما ا مفاتٌح أح ري- 

 !أنتِ  أخبرٌنً.. أعر  ال- 

 !الجدٌد بٌتنا مفاتٌح أمً ٌا ه  - 

 بٌت  أي.. بٌتك - 

 ! الغد صبا  علٌ  لتتعرفً سؤص حب - 

 ! ته ٌ  عما أخبرٌنً..  جننت ه - 

 مذذ  بذذدال   صذذنعاء فذذً سنسذذكن  لبٌذذت مفذذاتٌح للتذذو اسذذتلمت لقذذد- 

 .!السمسرة

 المفاتٌح  ه   أع ا  وم - 

 البٌذذت تذذ وري أ  بعذذد إال علٌذذ  اإلجابذذة ٌمكذذ  ال..  سذذإا  هذذ ا- 

 . !علٌ  وتتعرفٌ  غدا  

 تمنٌذت.. باالرتبذا  شذعرت..  عقلها فقدت  فتاة وكؤنً  إلً تنظر وقفت

 فذذً أمذً وجذ  فذذً ابتسذمت..فٌذ  أنذذا مذا لتذر  معذذً جذد   وجذة أ  لذو

 .حٌرة

 خمٌنذة بمعٌذة كنذا..  البٌذت إلذى إٌاهذا اص حابً ترف  ل   الصبا  فً

 :ألمً قالت..  وصلنا وحٌ .. كلمة بؤي ال رٌق  وا  تتفو  ل  التً
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 .تدخلٌ  أ  ٌمكن ..  بٌتك  ه ا- 

 أغلقذت أ  ومذا.. منصذرفة وانسذحبت أدخلتنذا.. كلمذة بؤٌة أمً تن ق ل  

.. لتذدفعنً قواها استجمعت..  احتضنتها..باكٌة أمً انفجرت حتى الباب

 ال.. تنتحذب أمذً رأٌذت مذا قلذٌبل  ..   ضذائعة ك فلذة مح نذا   نشٌجها كا 

 التذً أمذً هذً.. عذدائً غضذبها.. فٌذ  أنذا مذا إ اء أتصر  كٌ  أدري

  وجذة إلذى ألجذؤ تخٌفنذً حذٌ ..  التذ مر قلٌلذة..  الكبل  كثٌرة..  أعرفها

 وكسذذب تهذذدئتها علذذى ٌسذذاعدنً مذذ   .  اآل  بهذذا ٌذذؤتٌنً مذذ .. جذذد 

 :وجهً فً صرخت.. ولدت من  عنها أنف  ل  التً ابنتها أنا   ..ثقتها

   البٌت به ا ل  أٌ  م - 

 -!... 

 .صامتة عٌنٌها فً أبحلق كنت..بكلمة أتفو  ل 

  ..وسذذٌ ا   إال خمٌنذذة تكذو  أ  ٌمكذذ  ال ولذ   ..  لذذ   وراء مذ - 

 ٌقذد  مذ  ٌوجذد ال..صذغٌرة تذ الٌ  ال أنت  .. ل  وراء بما  فكرت ه 

 مذا ا وأنذت!! لذ  تقدمٌنذ  مذا لذدٌ  كذا  إ ا إال..مقابذ  دو  كه ا شٌئا   ل 

  تمتلكٌ  

 أنذا   أجٌبهذا بمذا ا احتذرت..  جذد   وجذة نصذائح إلذى أعادتنً أسئلتها

 ترتٌذذب حاولذذت.. بسذذهولة األمذذر علٌهذذا ٌمذذر أ  ٌمكذذ  ال.. أمذذً أعذذر 

 األجوبذة كذ  أملذ  ال فؤنذا..  أفكر كنت.. ٌقنعها عّما أبح  أ .. أفكاري

 أدخلذت.. الهذواء فذً كفٌهذا رافعذة  وجهها مبلمح اربدت وقد نهضت.. 

 علذذذى جثمذذذت.. أرضذذذا   بقذذذوة  شذذذدتنً رأسذذذً شذذذعر ثناٌذذذا فذذذً أصذذابعها

 .  صدري
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 ٌ مذئ  لذ  قلبذً.. الق مذة تل  ع   ابتعدي.. البٌت ه ا قصة ما -       

 .عرف ة حص  قرٌتنا إلى سرٌعا العودة علٌنا.. لوشوشاتها

 وجذذ  مذذ  أئذذ .. بؤضذذبلعً تشذذبثت.. أقاومهذذا لذذ ..  األنذذٌ  تصذذنعت 

 . بقوة أبكً..  محتم 

 !. شًء ك  تقولً ل  إ  سؤقتل - 

 مذا بذً تفعذ  تركتهذا..  هسذتٌري بشذك  باكٌذة وجهً على بكفٌها تهوي

 . أكثر فتثٌرها أن قها قد جملة أي م  أخشى كنت.. تعبت حتى ترٌد

 أوحٌذت..البٌذت إلذى االنتقا  رفضت.. المتواص  الصمت م  أٌا  مرت

 علذى وافقذت.. قربذ  نظذ  بؤ  جد  رغبة البٌت  ل  وجود وراء أ  لها

 فذإ  صذحٌح غٌذر أقولذ  ما كا  إ  هددتنً.. إلٌ  انتقلنا أخٌرا  .. مض 

 :مهددة قالت.. عسٌر  ل  بعد عقابً

 .. !!ل   ٌارتنا عند  ل  م  سؤتؤكد- 

 صذذدق  لهذذا أكذذد.. مذذرات أمذذً  ارتذذ ..  أسذذبوعٌة لجذذد   ٌارتنذذا كانذذت

 .أنق نً.. كبلمً

 األشذذهر  ٌلذذة أمذذً.. المذذا ر مناخذذ  نشذذر قذذد 99ٓٔعذذا  صذذٌ  كذذا 

 تتذذاب .. تسذذتنت .. مبلحظاتهذذا تجمٌذذ  تحذذاو .. بحذذ ر ترقبنذذً الماضذذٌة

 و ٌاراتذذذ  فٌذذد  الرفٌذذذق.. بنذذا واهتمامهذذذا خمٌنذذة  ٌذذذارات.. تصذذرفاتً

.. حذ رة ُكنت.. الشكو  بداخلها تراكمت..نتٌجة إلى تص  ل .. المنتظمة

ًَّ  ٌرسذ .. خمٌنذة عبر بانتظا  تصلنً تبعة رسائ   الكتذب مذ  الكثٌذر إلذ

 الكتذذذب قذذذرأة تسذذذتهوٌنً..  التهمهذذذا مذذذا سذذذرٌعا..  وأخذذذر  فٌنذذذة بذذذٌ 

 مذا كذ  قذرأة و أمذً مذ  صراع إال حٌاتً تك  ل .. والسٌاسٌة التارٌخٌة

 . حولً ما ألفه  تبعة م  ٌصلنً
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ًّ  رقابتها أمً شددت   إ ا..  ناظرٌهذا عذ  أغٌذب أالّ  على حرصت.. عل

.. تقعذدها وال الذدنٌا تقذٌ  قلذٌبل   تذؤخرت أو علمهذا دو  البٌذت م  خرجت

 مذذ  لذذً ٌكذذ  لذذ ..  محذذدودة  البٌذذت خذذارج عبلقذذاتً تكذذو  أ  خ  ذذت

..  تراقبنذذً تفتذذؤ مذذا.. أمذذً شذذكو  أ ٌذذ  أ  أجاهذذد..خمٌنذذة غٌذذر صذذدٌقة

 ظنون  صحة لتثبت متلبسة ٌوما ستفاجئنً أنها م  تإم  كانت
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ٔٗ                                   

 تبعة                            

.. معهذا للخذروج اسذتعجا  فذً تذدعونً خمٌنذة جذاءتنً  ٌارتذ  لٌلذة فً

 تسذذمعها ال حتذى جانبذذا   أخذ تنً.. ق افهذذا مذ  تذذدنو الشذم  كانذذت حٌنهذا

 :همست.. أمً

 !ٌسعد  خبر لدي- 

 : متعجبة لها قلت.. واضح اض راب فً تحدثنً

 !أفصحً- 

 !! معً ستخرجٌ - 

   أٌ  إلى- 

 ! بٌتنا إلى- 

 !! الوقت ه ا فً- 

 ! غد صبا  إال تعودي ل - 

  األمر  ما- 

 . الحقا   ستعرفٌ - 

 !معنا  تكو  ال لما.. غدا   إال أعود وال أخرج أ  أمً تقب  ل - 

 !! ٌمك  ال- 
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 !الساعة ه   فً خروجً على توافق ل - 

 . األمر تدبري- 

 ألححذت.. الموافقة رفضت.. مستؤ نة حدثتها ث .. أمً إخبار فً ترددت

ًَّ  أشذذذذارت..علٌهذذذذا  وصذذذذلنا.. وخمٌنذذذذة خرجذذذذت..  سذذذذرٌعا   أعذذذذود علذذذذ

 :ضاحكة همست حٌ   هلت.. غرفتها دخلنا.. سمسرته 

 !مبلبس  اخلعً- 

 -!! 

 "فاسدة ق مة  خمٌنة: "أمً كلمات استعدت.. جملتها ألجمتنً

 !  المبلب  ه   ارتدي..بسرعة  هٌا- 

 فذذً علٌهذذا ردٌذذت! ملذذو  وشذذا   كذذوري بثذذوب إلذذً مذذدت وقذذد تتحذذد  

 :حٌاء

   المبلب  ه   ولما- 

 ! بسرعة والبسٌها..  صوت  اخفضً- 

 مصذذٌر أي:  نفسذذً حذذدثت.. قصذذٌر شذذاب إلذذى تحولذذت وقذذد إلٌهذذا التفذذت

 بمذا إلٌهذا أبذو  أ  أخجذ  أنذً حتذى..  أحببتهذا عرفتها من  إلٌ   تقودنً

 تغٌٌذذذر علذذذى القذذذوي إلصذذذرارها رضذذذخت.. اآل  خذذذا ري فذذذً ٌجذذذو 

 .  مبلبسً

.. األ قذذة ومتاهذذة..األسذذواق عذذ  بعٌذذدا  .. صذذنعاء أ ذذرا  نحذذو تبعتهذذا

 : قالت..  األ را  حتى غربا   اتجهنا..  أعرفها ال شوارع
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 . الرجا  ٌسٌر كما هك ا تسٌري أ  علٌ - 

 .سؤحاو - 

 اسذتعدت..  المدٌنذة إنذا  مشً فً جد   وجة وصاٌا ت كرت..قلدتها  

 :ساخرة قالت.. القروٌة  بٌعتً

 إلذذى تلفتذذً ال..  بحذذق  رجذذ  بؤنذذ  ٌفكذذر خ واتذذ  ٌتذذاب  مذذ - 

 !مستقٌ  بشك  سٌري..  الوراء

  اهبتا   نح  أٌ  إلى لك  حاضر,- 

 !! عودي العودة أردت  وإ ..  أخبر  ل - 

 . فق  قلبً ٌ مئ  لكً- 

 " خداعها اح ري فاسدة ق مة خمٌنة:"ٌبلحقنً أمً صوت

 !القلق فً توغلً وال..  ا مئنً- 

 مذذذ ارع دخلنذذذا مذذذا سذذذرٌعا..  ٌه نذذذً والخذذذو  صذذذامتة خلفهذذذا سذذذرت

 ابتعذدنا.. بذاردة رٌح..  ٌستقبلنا كبلب عواء..  المنا   ابتعدت.. الكرو 

 مذة  ظل  ٌنفذ  األفذق.. أتبعهذا.. جٌذدا  رٌقهذا تعذر  خمٌنة.. المدٌنة ع 

 وادٌذا   دخلنذا.. قرٌتنذا منحدرات تشب  صخرٌة منحدرات هب نا..  حالكة

 مذ  ٌعذود ثذ  أقذدامنا لوقذ  ٌتوقذ  الضذفادع نقٌذق.. العنب بعرائش ملٌئا  

 . تتعالى  المٌا  مضخات إٌقاع.. األشبا  م  حقو ..  جدٌد

  نح   أٌ - 

 ! ظهر وادي فً نح - 
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 !نتو  أ  وأخا  كثٌرا   ابتعدنا لقد..ظهر وادي- 

 !!  تخافً ال..  مع  أنا- 

..   المٌذا  سذواقً علذى خلفهذا أسذٌر وأنذا صذدري فذً ٌعشذش الخو  بدأ

  الكبل  على أقو  أعد ل .. ٌخفق قلبً

..  جذذواري اجلسذذً..هنذذا ننتظذذر أ  علٌنذذا: همسذذت..  جوارهذذا توقفذذت

 أتخلذص أ  أحذاو  وأنذا بشدة أرتج  كنت فٌما..  ب راعً تمس  كانت

 .خدٌعة األمر فً ٌكو  أ  فكرة م 

 تحذذت التربذذة..  ٌتعذذالى روحذذً ضذذجٌ ..  عظذذامً ٌتخلذذ  مخٌذذ  بذذرد

 تجلذ  ثذ  تسذتقٌ ..  السم  تصٌ .. عنقها ترف ..  البرودة شدٌدة أقدامنا

 الكذذرو  سذذٌقا ..  الرعذذب ٌجتذذاحنً.. خذذو  فذذً تضذذمنً..  جذذواري

 ضذباب..  مشذلو  شذب  تفكٌذري..  القمذر سذنا عذدا شًء ك  عنا تحجب

.. خٌذذالً فذذً ٌجذذو  ممذذا أتقذذ   بذذدأت..  استسذذبلمً مذذ  ٌ ٌذذد المكذذا 

 !!.بؤنثى غرامها ع  ٌوما   تحدثنً ل .. الٌو  بعد عبلقتنا ستكو  وكٌ 

 بحركذذة ٌن فذئ ثذ  ٌذذوم  صذغٌر ضذوء إلذذى أشذارت..   نهضذت فجذؤة

 .! منتظمة

 سذمعت.. الهذواء فذً بهذ  لوحت.. ثقاب أعواد مجموعة بدورها أشعلت

 :  لً قالت.  أقدا  وق 

 .    هنا سؤنتظر .. قدما   توجهً اآل - 

   أ هب أٌ  إلى- 

 !بنفس  المفاجؤة اكتشا  أرٌد - 
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 ظذبل  وس  أتصر  ما تحدٌد أست   ل .. كثٌرة مخاو  بداخلً دارت

 :  لها قلت" بخمٌنة ثقً:"  حدٌثها ٌؤتٌنً جد   وجة.. دام 

 !! ٌدور ما عرفت إ ا إال أبدا أتحر  ل - 

 !!أجل  م  جاء تبعة أن - 

معت ما استٌعاب على أقو ل    .  س 

 !!!   تبعة- 

 . الفجر عند  البٌت إلى أعٌد  حتى هنا سؤنتظر ..تقدمً هٌا- 

 حذولً مذا أمٌذ  أعذد لذ ..  رجذ  ب ي أنً نسٌت..  مسامعً ٌص  هدٌر

 تماسذكت.. بذدوار شعرت..  الكرو  سٌقا  بٌ  م  قاد  صغٌر ضوء.. 

 أعذذر  ال..  نفسذذً مذذ  مواجهذذة فذذً وحٌذذدة.. حذذولً مذذا أمٌذذ  أعذذد لذذ ..

 ..أضح  أ  أأبكً

 ! سمبرٌة.. سمبرٌة- 

..  الذذراء لحذذر  ن قذذ ..  صذذوت  مٌذذ ت.. النذذداء كذذرر.. السذذم  أرهفذذت

.. تجتذاحنً ملونذة أحذبل ..  حواسذً علذى شذدٌد ضذغ .. حلذ  فً كؤننً

 . ساحرا   صوت  كا .. اقترب.. األر  على جثمت  حولً ما نسٌت

 !!  ُتبعة  أنا..  سمبرٌة- 

 أخفٌذذذت..  بذذذداخلً ٌتذذذدفق الشذذذوق صذذذوت..  أكثذذذر مشذذذاعري تبعثذذذرت

..   راعذً فذردت نهضذت.. السعادة فر  م  أبكً وأنا كفً بٌ  وجهً

..  احتضذذنت ..  الحذذب بذذروائح قلبذذً فذذا ..  فٌذذ  أنذذا بمذذا راضذذٌة كنذذت

 .  القش كمروحة ٌدور حملنً
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  . تبكٌ  لما ا- 

 وجهذذ  رأٌذذت.. وجهذذ  قبالذذة رفعذذ ..  وجهذذً لتحتضذذ  أصذذابع  تسذذللت

 علذى الذدموع ق رات.. عٌنً قب ..  اللٌ  عتمة تغس  دموعً.. الجمٌ 

 ل ٌذ ة رائحة..   راعٌ  بٌ  جدٌد م  احتوانً..  الهادئة مبلمح .. خديَّ 

 أصذابع ..  صذدر  علذى ارتخٌذت..  بقذوة احتضذننً.. جسد  رائحة هً

 سذؤلت.. كثٌذرا   أحضذان  بذٌ  ضذمنً.. اللٌذ  برد توار ..  شعري ُتمسد

 أحذاو ..  شذفتٌ ..  عٌنٌذ  أقبذ ..  وجه  أتؤم  عدت بعد  وما ا:  نفسً

.. حلذ  فذً وكذؤنً الشذوق بذً عصذ ..حرمذا  مذ  فذات مذا أعو  أ 

.. أ نذً مذ  شذفتا  اقتربت.. فقد  أخا .. أحضانً بٌ  بؤن  مصدقة غٌر

 :هم 

 .  أرا  كً غامرت لقد- 

 .معً أن  مصدقة غٌر أنا- 

 . ب  لحظاتً ك  أفكر- 

 لقاء   خر تت كر  لت أال- 

 أهذذرب أ  قلبذذً  ذذاوعنً كٌذذ .. بالخجذذ  أشذذعر ت كرتذذ  كلمذذا- 

   .وأترك 

.. فٌذذ  أفكذذر حذذٌ  باألمذذا  أشذذعر. ٌذذدٌ  بذذٌ  ألنذذً سذذعٌدة أنذذا- 

 .أفكار  تحم  التً الكتب.. برائحت  المشبعة رسائل 

 .معا   لنعٌش قرٌبا    وسؤعود األ مة ستنجلً- 

 . ستؤتً بؤن  الماضٌة األٌا   وا  إحساسً- 
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 لكذ .. بسذهولة نلتقذً أ  أج  م   ل  كا   صنعاء سكنتِ  حٌ - 

 .  شًء ك  تترصد وبنادقه  عٌونه 

 .أٌتاما   جعلنا خالً وسج  غٌاب - 

.. عذذودة بغٌذذر سذذت و  األٌذذا  وهذذ  .. قرٌبذذا عنذذ  سذذٌفرج خالذذ - 

 . االشتراكٌة الحرٌة مباد  تسودها.. الوحدة دولة فً معا سنعٌش

 فٌذ  نعٌش ال ي البٌت أ  من  عرفت..   الحدٌ  حرٌة تبعة لً ٌتر  ل 

 وفذروا مذ  الجبهذة قٌادة فً الرفاق وأ .. لنا بتوفٌر  الفكرة صاحب هو

 وكانذت..  ل  وراء عم  وأبح  أتساء  السابق فً  كنت..  ل  ك  لنا

ًَّ  تثٌر أمً أسئلة  .أجوبة ع  البح  ف

 الكلمذات..  بذداخلً تتكذاثر األسذئلة..  أفكذاري..  مشاعري أرتب بدأت 

.. الكذرو  عٌذدا  بذٌ  مذ  ٌنف  القمر ضوء..  لسانً  ر  على تت اح 

 . القمر وج  حجبت أ  السحب لبثت ما

..  جذوار ( الكبلشذ ) رشاشذ  وض ..  وٌبل   عسكرٌا   مع فا   تبعة فرش

 .. .كلمات  بد ء غمرنً.. أكٌا  عدة

.. تتسذذابق شذذفاهنا.. أرواحنذذا لجذذوع  خضذذعنا.. اآلخذذر أحذذدنا ٌسذذتؤ   لذذ 

 أ  ٌومذذا   أتخٌذذ  لذذ ..أجسذذادنا التحمذذت مذذا سذذرٌعا.. صذذدورنا.. أصذذابعنا

 البذذراري فذذً نمارسذ  أ  تعودنذذا لقذد النذذا  كمذذا العشذق لنمذذار   نلتقذً

 . والكهو 

 : منتشٌا   قا 

 .ٌسكننً األحبل  م  دهر- 
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 . اللٌلة ه ا أنتظر الشبل  ٌو  من - 

 أبذرع ..   ع ذرا   تتذنف  رئتذ ..  ضذوءا   ٌتذوه  بجسد  أشعر- 

 . حرمانً لهٌب.. شوقً نشوة

..  ٌدهشذذنً كذذا ..  الجسذذد مناغذذاة..   الكذذبل  رقذذة أجارٌذذ  أ  حاولذذت

 نشذوت  فذوق أ ٌذر جعلنذً..  غلمتذً  غذت..  أصابع   وع بؤنً أشعر

 اسذتبد..  وفذ  التحذا .. والفذر الكذر م  معركة فً كنا لو كما عاملنً.. 

.. احتضذذنت .. قلبذذً صذذهٌ  تجتذذا  رغبذذة..   تحتذذ  أتلذذو ..  الجذذو  بذذً

 اكتذرا  دو  ٌذئ  مذرة ألو ..  أرضذا   لٌ رحنذً اسذتدار.. علٌذ  علذوت

.. ٌسذذحقنً شذذبق  بذذؤ  أدركذذت..  األسذذماع ٌختذذرق بصذذوت ٌعذذوي ثذذ ..

ًَّ  مذذا كذذ ..  منذذ  اسذذتعرتها بكلمذذات وشوشذذت  ..   ٌقذذو  مذذا تلبٌذذة هذذو علذذ

 المتعذة  ر  إلذى ترفعنذا النشذوة.. دافئة بروائح المخلو  العرق ق رات

 .مسكر خدر أعقبها.. 

 اللٌذ  بذرودة أ  اكتشفنا..  باآلخر ٌحتمً منا ك  التصق.. شًء ك  هدأ

 قُبلذة  كانذت..  حلمذً أعذٌش كذً قاومت..  شدٌد نعا  غالبنً..  ت داد

 جذ عً..  حوضذً ٌ ر ..  القب  موض  فً لما  ٌتر ..  وعًٌ تسلب

تً..  صذذدري حلمذذات..  عنقذذً..  الفقذذري عمذذودي  قبلذذة كذذ  فذذً..  ُسذذرَّ

 .  منف ا   للرٌح ٌتر 

 بعٌذد مذ  ٌذؤتً المدٌنة مآ   أصوات إنها, الفجر صبلة أدعٌة تصاعدت

 .  الشرقً األفق م  خج  فً ٌتسل  ضوء  حاصرنا.. أشب  ل .. 

 ٌتصذذر   الفذذراق قبذذ ..  صذذامتا   كعادتذذ .. مقذذدمات دو  تبعذذة نهذذ 

 أردٌذذة عذذدة الناحذذ  جسذذم  حمذذ .. تنكذذري أرتذذدي وأنذذا.. تؤملتذذ .. بحنذذق

 :ح   فً ل  قلت.. رمانات بؤرب   خاصرت   نر..  ثقٌلة مبلب 
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 ! ستغادرنً- 

 . سنلتقً- 

.. منذذ  اقتربذذت.. وداع قبلذذة منذذ  أنتظذذر كنذذت.. بكلمذذة بعذذدها ٌتفذذو  لذذ  

ًَّ  ٌلتفت ل .. تركت ..مختلفا   أصبح.. احتضنت   .سار حٌ  إل

 

 سذار قلذٌبل بكٌذت..ٌلتفت ل .. ل  لوحت.. عٌناي راقبت  اللحظات تل  فً

 مذ  عذدد بعذد  تقذاف ..   الفجذر عتمذة فذً ٌسٌر أراقب ..  الجنوب باتجا 

..  خفٌفذذة عرجذذة األٌسذذر سذذاق  شذذاب وقذذد ٌسذذٌر أنذذ  الحظذذت.. رفاقذذ 

 من قذة فذً كنا.. أشرعت  ٌنشر الضوء أخ .  الم ارع غمرة عنا حجبت 

 أسذذذراب ٌحمذذذ  الصذذذبا  وهذذذ .. الذذذوادي تحذذذر  بعٌذذذدة جبذذذا   نائٌذذذة

 ..!ل ٌ  إرهاق أصاب  جسدي..   العصافٌر

 مذا هنذا ..  ٌذرا  مذا علذى تبعذة ٌك  ل ..سعادتً أفقدتنً رعشة ه تنً 

 أهذذذ  وأنذذذا.. اقتربذذذت قذذذد خمٌنذذذة كانذذذت.. بذذذ  ٌذذذبح لذذذ  شذذذًء.. ٌح نذذذ 

 :منتشٌة قلت.. باحتضانها

 مذ  والتشذرد البذرد هذ ا كذ  تتحملذٌ .. أشذكر  كٌ  أعر  ال- 

 .أجلً

  .شكر وال.. سعادتً هً سعادت - 

 اللٌ    وا  كنت أٌ - 

 . الصاخبة حفلت  أتاب  كنت- 

 .خج  فً قلت.. دفُئ  ٌستعٌد قلبً جعلت كلماتها 
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 . متواص  حدٌ  فً كنا- 

 !!الوادي فً م  ك  هٌ  حدٌ - 

 . أخجلتنً- 

 . لهفة فً سؤلتها 

    تبعة  تعرفٌ  أٌ  م - 

 . قرٌتك  ونساء رجا  ك  نعر  وأبً وأمً أنا- 

   سٌؤتً أن  أبلغ  كٌ - 

 ! سؤلِت  أن  م  ٌقٌ  على أنا- 

 جبهوٌة  أنت ه - 

   جبهوٌو  األحرار ك - 

 . البٌت لنا وفرت م  هً الجبهة إ .. تبعة لً قا - 

 .األصح هو تبع  الرفٌق ٌقول  ما- 

 .نورٌنً أرجو - 

 

 أسذذٌر كنذذت.. بمفذذردي بٌتنذذا إلذذى خمٌنذذة سمسذذرة مذذ  أعذذود مذذرة ألو 

 أرٌذد ال.. البٌذت خذارج لٌلذً قضذاء مذ  أمذً فعذ  رد أتخٌ  أ  محاولة

ًّ    ٌفسذذد أ  ألحذذد  دو  للحظتهذذا األمذذور أتذذر  أ  قذذررت.. سذذعادتً علذذ

ًَّ  تتحذد  لذ ..  البذاب خل  تنتظرنً أمً أ  اكتشفت.. مسبق ترتٌب  إلذ
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 بكائهذا صذوت.. غرفتها إلى واتجهت تركتنً..  وجهً  إلى تنظر ل .. 

 أسذذذؤ  وقفذذذت..  إلٌهذذذا دخلذذذت..  حٌذذذرة فذذذً كنذذذت..  القلذذذب مذذذ   ذذذال 

 ستسذتوعب هذ    .بسذعادتً لهذا أبذو  هذ    أقو   أ  علً ما ا..نفسً

 غٌابً  ع ر

 كنذذت.. تنذذتف  لمسذتها إ  خفذذت..  تنتحذب فراشذذها علذى منكفئذذة كانذت 

 رفعذذت فجذذؤة..  عنٌذذ  تصذذر  أي منهذذا أتوقذذ .. أمذذري مذذ  حٌذذرة فذذً

 مذذ  خصذذبلت..  حمذذراوا  عٌنذذا ..  مبلذذ  وجههذذا..  إلذذً تنظذذر رأسذذها

 مذا أسذتنت  أ  أحاو  كنت.. شرسة مبلمح.. غ اء دو  المحنى شعرها

 مهمذا تصذر  أي أحتمذ  أ  نفسذً أقنعت..  باإلحبا  أشعر..  ب  تفكر

 بائسذة ك فلذة  صذامتة كفٌها بٌ  لتدفن  بوجهها عادت لكنها.. عنٌفا   كا 

 عذذذادت..  ترفضذذذنً لذذذ .. رأسذذذها احتضذذذنت..  تفكٌذذذر دو  اقتربذذذت.. 

 فكذذرت.. كفذذً سذذ ح علذذى غ ٌذذرة دموعهذذا..  حذذارة أنفاسذذها.. تنتحذذب

 : لها أعتر   أ  قب  كثٌرا  

 . ل  أعت ر..    ل  أكرر ول ..  أخ ؤت لقد- 

 :إلحاحً واصلت..جرٌح كصد  بكاإها لٌرتد  كلماتً خرجت 

   . عنً ترضً حتى أفع  ما ا.. أعد ..  ل  أكرر ل 

 ال عذا  تنذاو .. الحذدٌ  رافضذة وهذً.. النهار  ٌلة جوارها إلى ظللت

.. البكذاء عذ  توقفذت  فجذؤة..  ب ٌئا   ٌمر والوقت..  جحٌما   البٌت كا .. 

 لهذ ا حٌذرة فذً كنذت.. تحتضننً ابتسمت..عٌنً إلى تنظر أمامً وقفت

 :ن قت.. التبد 

  .خائفة.. خائفة أنا- 

   م   - 
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 ال لمذذذا..  فقذذذ ..  ٌشذذذ  مذذذ ..  علٌذذذ  وخائفذذذة.. منذذذ  خائفذذذة- 

  .تستشٌرٌننً.. تشاركٌننً.. تشاورٌننً

 فعلتً  أكرر ل .. أعت ر - 

 !علٌ  أخا .. ضٌاع  م  أخا - 

 أحذذذاو .. تبعتهذذذا.. غرفتهذذذا دخلذذذت.. النحٌذذذب إلذذذى عذذذادت جدٌذذذد مذذذ  

 أ عنذذت..وجههذذا تمسذذح وهذذً بذذالخروج إلذذً  أشذذارت.. وقفذذت.. تهذذدأتها

 لٌلذذة اسذذترجاع أعٌذذد لٌلتذذً قضذذٌت.. العلوٌذذة الغرفذذة صذذعدت.. ل لبهذذا

 شذًء بإنجذا  إحساسذً.. خمٌنذة مذ   فرٌذدة مفاجذؤة كانذت ك ..  الوادي

 التنكذذر.. بهذذا بلقتذذًع بتعمٌذذق فرحتذذً..  بنفسذذً ثقتذذً ٌضذذاع  جدٌذذد

 بالرغبذة المم وج إحساسً.. حرة الشوارع فً والسٌر  كورٌة بمبلب 

 التفكٌذر مجاهذ  عقولنا فً ٌ لق ال ي المجهو   ل .. الغد م  والخو 

..  ل ٌذ  فذ  فً وقعت بؤنً إحساسً.. قب  م  نرتدها ل  عوال  ارتٌاد.. 

 . بالغد التفكٌر فً والخو 

 علذذى  رقذذا   سذذمعت.. أفكذذاري من قذذت وقذذد هب ذذت التذذالً الٌذذو  صذذبا 

.. ال ذذرق تكذذرر.. البذذاب لفذذتح كعادتهذذا أمذذً تسذذارع أ  توقعذذت..  بابنذذا

 أصذابعً اسذتخدمت.. احتضنتها.. خمٌنة كانت..  الباب لفتح أنا نهضت

 أكذذ  لذذ ..العلوٌذذة الغرفذذة معذذً تصذذعد أ ..أمذذً تسذذم  ال حتذذى إلفهامهذذا

 :غضب فً صرخت..  حركاتنا تترصد أمً أ   أعل 

 . وقت  فً جئتِ - 

 نحوهذا تتقذد  أمذً بٌنمذا..تنذ ع  أ  دو  خمٌنة ابتسمت..مرتبكة وقفت

 :قائلة

 . وجه  رإٌة أرٌد ال.. الفاسدة أٌها أنتِ - 
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 غضذب مذ  الم ٌذد أرٌذد كنذت.. أتحر  ل .  بً تستنجد مندهشة وقفت 

 :خمٌنة علٌها ردت.. ب  تفكر ما اعر  حتى.. أمً

 .!  خال  شكرا  - 

 !!. للبنات مفسدة..  سوسة أنتِ .. خالت  لست أنا- 

 ! سمبرٌة وأحب..  أحب  لكنً- 

 ! عنا تبتعدي أ  أتمنى فق .. ه ا حب  أرٌد ال- 

.. بٌنهمذذا وقفذذت..  خمٌنذذة علذذى باالعتذذداء أمذذً تبذذادر أ  أخذذا  كنذذت

 التذً..  أمذً نحذو اتجهذت..  ٌذدي مذ  تملصت.. خمٌنة بمعص  ممسكة

.. احتضذذذنتها..جوارهذذذا جلسذذذت.. خمٌنذذذة تبعتهذذذا.. باكٌذذذة بغرفتهذذذا ال ت

 غضذبها سذبب غٌذرت مذا سرٌعا.. لها معاملتً وم  منً تت مر سمعتها

 أخفذً وأننذً.. منهذا والسذخرٌة..المعاملذة وسوء.. بالعصٌا  اتهامً إلى

 .كثٌرة أمورا   علٌها

 كنذت..  شذًء كذ  معرفذة ترٌذد..  حولها ٌدور ما تعر  أ  ترٌد كانت

 البذذاب بإقفذذا  علذذً أشذذارت خمٌنذذة لكذذ ..  البذذاب خذذارج مذذ  أراقبهمذذا

 بهذا صذعدت مبتسذمة خمٌنة خرجت..  بٌنهما دار ما أدري ال..  علٌهما

 : سؤلتها.  العلوٌة الغرفة

    أمً حا  كٌ - 

 ! عنها لً تفصح ل  شكو  وبداخلها..  علٌ  تخا  أم - 

 !!  شكو - 

 . شًء أي ع  أفصح أ  دو   مؤنتها- 
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 .  ل  أعت ر- 

 . أمً هً أم ..  علٌ  ال- 

 . جرحت  قد تكو  أ  أخا - 

 .ع وفة أ  كلمات علٌ  تإثر أ  م  أكثر بٌننا ما- 

 . ل  شكرا  - 

 .إلٌنا بحاجة الو   بؤ  إلخبار  أتٌت  الٌو - 

 .أمً فق .. مستعدة أنا- 

 ٌذدور مذا تعذر  أ  ترٌذد.. إبنتهذا على تخا .. أ  أي مث  أم - 

 . حماٌت  على القادرة  الوحٌدة أنها وتعتقد..  فلة ترا .. حولها

                          *              *           * 

 ..الغالً

 فقذذد جسذذدي.. قبذ  مذذ  أعهذذدها لذ   أوجذذاع  غمرتنذذً أسذابٌ  عذذدة بعذد  

 الذ ي للقلذق نتٌجة أنها البداٌة فً ظننت..  تإلمنً أوصالً ك .. توا ن 

 ٌجذب مذا لً كتب..  األ باء أحد إلى وأمً خمٌنة اص حبتنً..  نعٌش 

 : قائبل.. عٌنا  ابتسمت وقد إلٌه  التفت.. تناول 

 !  حام  البنت.. برعاٌتها علٌك - 

 .!! حام - 



224 
 

 علذى تلذح وهذً أمذً وجذ  اكفهذر..  أمذً إلذى تنظذر وهذً خمٌنذة قالتها

 .بالتؤكد ال بٌب

 تقو   مما أمتؤكد- 

 !أمها أنت- 

 .تتؤكد أ  وٌهمنً.. أمها نع - 

 الحمذذ  هذذو كذذا  إ  خاصذذة.. بهذذا االهتمذذا  وعلٌذذ .. متؤكذذد أنذذا- 

 . األو 

 .!أرضا أمً سق ت 

 .منً ترتٌب دو  صرخت

 !!سمبرٌة ٌا لفضٌحت  ٌا- 

.. الذذرواد مذذ  عذذدد حولنذذا تحلذذقّ ..  مرتبكذذا   أمذذً بإنعذذاش ال بٌذذب انشذذغ 

 سذٌكو  كٌذ  وال  ..أتصذر  كٌذ  أدري ال.. أسذئلة إلذى ٌتحو  هم 

.. إغماءتهذذا مذذ  خرجذذت أ  بعذذد حملناهذذا  ..تفٌذذق أ  بعذذد أمذذً فعذذ  رد

 :ته ي وهً ال بٌب عٌادة م  خرجنا

 مذا هذ ا بذ .. ٌنقصذنا كذا  ما ه ا.. فرحتً ٌا.. ٌاسمبرٌة حام - 

 .. أجرة سٌارة استقللنا.. صمت فً نحملها وخمٌنة كنت..أتوقع  كنت

 

 .. حنظلة  الحبٌب
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 هذذ ا مثذذ  سذذماع عنذذد ٌسذذعد  ال كثٌذذرات أمهذذات أ  مذذ  ٌقذذٌ  علذذى أنذذا

 مثذ  اللحظذات تلذ  فذً كنذت..  وضذعً مث  فً كانت إ ا خاصة الخبر

 جسذذدي ٌشذ .. بالسذعادة رأسذً ٌتذنف . شذذًء كذ  أجابذ  قلذٌبلت أمهذات

 .بالفر 

..  النسذاء سائر ع  مختلفة امرأة بؤنً أشعر وأنا ال بٌب سمعت أ  من 

 . متمٌ ة بانً الشعور إلى.. بالكبرٌاء شعوري تجاو ت

 أشذعر الٌذو ..  الذوادي لٌلذة..  أحشذائً فٌهذا التق تذ  التً اللٌلة تل  هً

 . أجلها م  أعٌش قضٌة لً بؤ  إحساسً.. قٌمة لحٌاتً بؤ 

 بنظراتهذذذا أمذذذً ترمقنذذذً كانذذذت حذذذٌ   ناقصذذذة بسذذذعادة أشذذذعر أكذذذ  لذذ  

.. تهورهذا مذ  أخذا .. ح نا   أكثر  أراها.. فق  ألجلها  أتؤل ..  الصامتة

 مصذارحتها فذً كثٌرا   فكرت..  نومً فً ت بحنً أ ..الس  لً تض  أ 

 . صدٌقاتها بٌ  أقول  ما تنشر أ  م  ٌسكننً خوفا   لك .. 

..  أتعذر ..  جسذمً تبلفٌ  بداخ  شك  أتخٌل  األولى الحم  لٌالً فً

 أقذذرب.. إلٌذذ  أهذذدٌها أحبلمذذا   أرسذذ ..  ب نذذً بشذذرة علذذى بذذالقل  أخذذ 

  رسذذمت..  إلٌذذ  رسذذمت  مذذا أعكذذ  ب نذذً فذذوق الكهربذذائً المصذذبا 

 مذذذ  صذذذغٌرة أسذذذرابا  .. الجذذذداو  خرٌذذذر وصذذذوت..  ال هذذذور روائذذذح

 وأتخٌلذذ ..  أرسذذ  مذذا تتذذاب  عٌنٌذذ  تخٌلذذت.. عمبلقذذا   فراشذذا  .. العصذذافٌر

 ابتسذامت  أرسذ ..  وحذدتً فذً مذبل ي كنذت فقذد..  الوحدة تقهر  مثلً

 ٌذذدور لمذا بعٌنذٌ  تحملذق..  مكذتمبل   مبلكذذا   إال أتخٌلذ  لذ ..  مخٌلتذً فذً

 مبلمذح فذً تتمع ..  بٌدٌ  رحمً فضاء فً تجدِّ .. ب نً جدار حو 

 : تسؤ ..  وجهً

 الوج   ه ا لم - 
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 .مبتسمة عٌنٌ  فً حملقت..إلً تتعر  حتى أبتس  أ  علً أ  أت كر

 .لقدوم  المتشوقة.. حاملت  أنا ه  - 

 .قائبل تبتس 

 ..! أنت- 

 .أكم 

 مذذ  أكثذذر أنذذا قذذ  بذذ .. بذذ  الشذذغوفة حنونتذذ .. ظلٌلتذذ  أنذذا..- 

 .خادمت 

 أكو   ما وأنا- 

 مذا وأرق.. الصذفات أجمذ  أنذت.. محبتذ .. نذور .. هللا هبة أنت- 

 . الكائنات بٌ  ٌكو 

 بمحٌ ذذذ  أعرفذذذ  أ  أحببذذذت..  معذذذ  أسذذذهر كنذذذت اللٌذذذالً إحذذذد  فذذذً

 ق تنذذا هرٌذذر.. المتق ذ  أمذذً غ ذٌ .. حولنذذا ٌذذدور لمذا السذذم  نرهذ ..

..  ب نذذً تجوٌذذ  ٌبلمذذ  مذذا شذذًء.. لذذً بمذذداعبات   فوجئذذت..السذذوداء

.. منذ  أتعلذ  أ  فضذلت..  حذولً ما نسٌت.. شٌئا   ٌرس  أو.. ٌكتب كم 

..  ب نذً بشذرة علذى بؤصبعً أخ  ث ..  أضح  كنت..  نشا   تابعت

 علٌذذ  أرد..  خ و ذذا   بؤصذذابع  تخذذ .. ابتكرتهذذا التذذً بلغتذذ  أناجٌذذ 

 ..بؤخر 

 فذً تغذوص تركتذ  ثذ .. علذً تذرد لذ .. بٌدٌ  وجه  وغ ٌت ضحكت

 وضذذذ  اتخذذذ ت حذذذٌ  لمحتذذذ .. صذذذحو  أنتظذذذر جلسذذذت.. عمٌذذذق نذذذو 

 ومذذ ..  مبتسذذمة إلٌذذ  نظذذرت..  خٌذذالً سذذموات فذذً المحلذذق العصذذفور
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 لذ .. مبتسذمة أكذو  أ  أحرص.. أكتئب حٌ  عن  مبلمحً أخفً ٌومها

..  الكلمذذات أجمذذ  انتقذذً..  حضذذور  فذذً نابٌذذة كلمذذة بذذؤي لحظذذة أتفذذو 

 أنذت تعذود حتذى أغنذً..  ب نذً مذ  بذر  مذا أحض  الفراش على أتمدد

 حملذً ٌكذو  أ  أخذا ..  الفرٌذد الشذعور بذ ل  سعٌدة أنا  ث .. لقٌلولت 

 حذٌ  أبتسذ ..  ب نذً أتحسذ .. مذ عورة نومً م  أصحو.. وه  مجرد

 بؤنذذذ  ٌعذذذر  ال الذذذ ي تبعذذذة رو  أستحضذذذر.. وهمذذذا   لسذذذت أنذذذ  أدر 

 مإمنهذا جعلنذً لقضٌة ٌعٌش ال ي الحبٌب  ل .. قرٌب عما أبا سٌصبح

 . الموت وروائح الرصاص أ ٌ  بٌ ..  أخر  إلى قمة م  ٌنتق  بها

 حٌذذ ..  القرٌبذذة الجبذذا  فذذً القذذ ائ  دوي تسذذم  ال كذذً أجاهذذد أنذذا وهذذا

 حكاٌذات لذ  أحكذً..  البذارود روائذح مذ  أحمٌ .. ٌقاتلو  ورفاق  تبعة

 أتجنذب.. القبٌحذة المنذاظر عذ  أبعذد ..  ومحبة سبلما   أكثر عوال  حو 

 أبحذ ..  لتبعذة الصذغٌر شٌخنا  بانٌة مبلحقة.. جد  سج  ع  الحدٌ 

 بعٌذدا   بذ  وأسذٌر نفسذً أحمذ ..  النظٌفذة الشذوارع..  الجمٌلذة القذٌ  ع 

 صذوت لكذ  ت ذرب كنذت أنذ  أ كذر..  والصذراخ النحٌذب أصذوات ع 

ّسبح ب  أشعر.. جمٌ   ٌعلذو حذٌ  الخ ى أسرع..  راقصا   شراٌٌنً فً ت 

 وأسذذٌر..  قبذذٌح مغذذ  مذذ  أو..  قرٌبذذة مئ نذذة صذذوت مكبذذر مذذ  عوٌذذ 

 تمتذ ج أنذ  مذ  ٌقذٌ  علذى أنذا..جمٌ  بصوت قار  ٌرت  حٌنما الهوٌنا

 تكوٌنذذ  ٌكتمذذ  أ  علذذى أسذذاعد  أ  حاولذذت ولهذذ ا.. محٌ نذذا بمذإثرات

.. رائعذا   وقتذا قضذٌت وقذد الحٌذاة إلذى لتخذرج.. القذبح مإثرات ع  بعٌدا  

 أحبذذب..  تكونذذ  فذذً الفذذر   رع أجذذ  مذذ  فرحذذة نهذذاري أقضذذً كنذذت

 وأضذذحت..  عذذالمً أنذذت تكذذو  أ  أحببذذت.. أحبذذ  أنذذا كمذذا اللٌذذ  إلٌذذ 

 ٌعذد ل ..  موحشا   الصغٌر من لً ٌعد ل ..  وجود  بعد معنى لها حٌاتً

 عنذذذد ثرثرتهذذا أخشذذى وال..  بفسذذقً ٌقٌنهذذا وال..  أمذذً صذذمت ٌهمنذذً

 فذً ٌهمنذً ٌعذد ولذ .. إخفذاء  نحذب بمذا البذو  أو الجارات إحد   ٌارة
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 عٌنذذً:  مبلمحذذ  أرسذذ ..  خروجذذ  لٌذذو  األٌذذا  أعذذد.. أنذذت إال الحٌذذاة

 .       األو  جد  و و ..  تبعة وجنات..  أنا فمً جد 

 ألتذً أمذً ظنو  أواج .. مشاعري أعماق فً كائ  ب  انشغلت قد كنت

 وتتبعنذا.. بوعذدها ت ِ  ل  التً جد   وجة قدو  أنتظر.. شًء تعر  ال

 .أمً على تساعدنً كً الصبر بفار  قدومها أنتظر كنت..صنعاء إلى

 أخبرتنذا..  باكٌذة كانذت  99ٔٔ صذٌ   أٌا  أحد فً إلٌنا وصلت وحٌ 

.. عرف ذة حصذ  فذً منا لنذا بهذد  أمر على حص  قد الجدٌد شٌخنا أ 

 :قالت

 ! روحً ٌهدمو  أنه  أشعر.. الحص  هد  رإٌة أحتم  ال- 

 :تواسٌها بح   أمً قالت

 !لمنعه  الحص  سكا  ندعو نخرج ال لما ا- 

  !أحد ٌساندنا ل .. خائ  الك ..  ل  لنا كٌ - 

  .تنهار منا له  وٌتركو - 

 ال حتذذى.. االعتذذرا  علذذى الحصذذ  سذذكا  مذذ  أحذذد ٌجذذرإ لذذ - 

 !السج  إلى ٌقتاد ث  وم .. مخرب أو شٌوعً صفة علٌ  ٌ لق

 . جد   وجة لتبدأ.. تهدأ ث   لنحٌبها أمً تعود.. شدٌد ح   علٌنا خٌ 

 .ٌظللنا سقفا   وجدنا لما.. البٌت ه ا ٌك  ل  لو- 

 .نحٌبها لتواص  عبارتها أكملت
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 أنذت توقفذت..  الهذرة تم ذت..  للبٌذت الخذارجً الباب على شدٌد  رق

 . مف عة كلمات إلى تحو  قد أمً غ ٌ  كا .. الحركة ع 

 ..    بالباب م - 

 .ال رق تكرر

 : الباب باتجا  أقدامها وق  م  صوتها سمعت

 .  الباب ٌ رق م - 

 ! الع وي أنا- 

ٔ٘                                                                                                            

 بغداد

 ..حنظلة" ٖٔ"

 سذذجنتنً قذذد أمذذً كانذذت.. األو  سذذجن  مذذ  إ بلقذذ  بعذذد جذذد  اسذذتقبلنا

 عذذ  حجبتنذذً.. الماضذذٌة السذذبعة الشذذهور  ٌلذذة الخذذروج مذذ  ومنعتنذذً

 . بإسقا   إقناعً حاولت.. كائ  أي مقابلة

 ٌلذذ  مبلذذ   شذذا .. الم ذذر  خذذات  وسذذ  ٌقذذ .. البذذاب أمذذً فتحذذت 

.. لهفذذة فذذً  راعٌهذذا أمذذً فتحذذت..  األحمذذر مصذذحف  ٌتذذؤب ..  وجهذذ 

 قالذت..جلبتنذا أٌقظتها التً  وجت  أقبلت..باكٌة  صوتها ارتف .. غاصت

 : رأت  حٌ 

 !! قاد  أن  م  أحبلمً حدثتنً لقد.. دلٌلً قلبً- 
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 التذً  لحٌتذ .. كثٌذرا   ٌتغٌذر لذ .. أتؤملذ ..  مبتسذما.. بهما متسرببل   ٌخ و

.. المتناسذذذقة قامتذذذ .. صذذذافٌة وجهذذذ  بشذذذرة..  فٌهذذذا البٌذذذا  حٌذذذ  ا داد

 .   الهادئة ابتسامت 

 مذ  ابتسذامتها تشذرق..  وجهذ  تتفر  أمً..  حدٌث  ننتظر حول  تحلقنا

.. سذذجن  حكاٌذذات  ننتظذذر كنذذا..  ك فذذ  تهدهذذد   وجتذذ .. دموعهذذا بذذٌ 

.. بشذذًء ٌحذذدثنا لذذ .. بٌتنذذا بعنذذوا  معرفتذذ .. سذذراح  أ ذذبلق تذذ  وكٌذذ 

 .  العلوٌة الغرفة وصعد تركنا..  معا   العشاء تناولنا

.. عٌوننذا إلذى ٌنظذر صذامتا   ظذ .. حول  اجتمعنا..التالً الٌو  صبا  فً

 ال التذً المحققذٌ  أسذئلة.. البذاردة الغذر  تخٌلذت..ٌنقضً ال الدهر كؤن 

 ٌحذافظ.. ابتسذامت  ٌرسذ .. تحذدثانا عٌنذا  كانت.. جبلدٌ  وجو ..  تنتهً

 تت ذذذاٌر.. األر  علذذذى لتسذذذق  تن لذذذق.. أمذذذدها إ الذذذة ٌحذذذاو ..علٌهذذذا

 . بالظهور معانات  مبلمح تعود.. وجه  مبلمح تتعر .. شظاٌاها

 تحذذد .. خذذر إلذذى سذذج  مذذ  نقلذذ .. اعتقالذذ  ظذذرو  عذذ  سذذؤلت  حذذٌ  

 ٌمسذً..  سذو  مجذرد إلى اإلنسا  تحو .. السجا  وظٌفة حو  مبتسما

 بصذوت ٌحذدثنا.. أسذئلتً علٌذ  أكذرر.. شذٌئا   أفهذ  ل .. كبٌرا   كفنا   الو  

 ٌحذد مذ .. صذبا  إلٌذ  ٌعٌذد مذ  ٌجذد ولذ  ال غٌذا  ٌشذٌ   غذدا.. هذام 

 مذ  الجذبلد ٌجذد ولذ .. جلودنذا مذ  نظفذر  الذ ي السو  وسٌبلى.. أنٌاب 

 ونصذذو .. بقذذائه  أسذذباب نمذذنحه  مذذ  نحذذ ..  غٌانذذ  مبذذررات ٌسذذم 

 السذذجا  كذذا  حذذٌ .. متذوا ئٌ  أفذذراد بذذبل   غذاة فذذبل.. أمجذذاده  قصذائد

 وهذو..  اإلفذراج ٌنتظذر ال ي السجٌ  كؤن ..  سعٌدا   أبتس  أنا كنت ٌبتس 

 كذآخر األٌذا  ٌعذد الذ ي المعذ ب وهذو..  جلذدة  خذر ٌنتظر ال ي المجلود

 .   ع اب  أٌا 
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 كذا  أٌذ  وال.. سذجن  ظرو  ع  الحدٌ  ٌحب ال سجٌ : نفسً أحد 

 .بالصمت ول ت  كلماتً ح مت   سراح  إ بلق ت  كٌ  وال  ..

 تحذاو  كانذت وإ .. مضذاٌقتً عذ  الشًء بع  أمً هدأت عودت  من 

 .الح   مبلمح وجهها علت وقد تتؤملنً.. ع لً فً أالستمرار

 قذا .. مصذحف  جنذاحً أقفذ ..  بذالجلو  جذد  علً أشار.. صبا   ات

 :لً

 !اآل  أسمع  أ  أرٌد- 

 أود كنذت.. ب نذً إخفذاء أحذاو  وأنذا اإلحراج ببع  شعرت البداٌة فً

 بذادر لكنذ .. إلٌذ  وشذوقنا حاجتنذا عذ  لذ  أعبذر أ .. ع اب  ع  أسؤل  أ 

ًَّ  ٌعتم  ما أدر  كم   :وقا .. ف

.. األخٌذذذرة أٌامذذذ  فذذذً وأنذذذ .. حامذذذ  أنذذذ  أعذذذر .. علٌذذذ  ال- 

 ! أم  موق  وأعر 

 هذً: كبلمذ  واصذ .. باكٌة انفجرت.. علٌ  ب  أرد ما أدري ل .. صمت

 أنذذذا.. بالصذذذبر وعلٌذذذ .. والسذذذ اجة ال ٌبذذذة مذذذ  م ٌجذذذا   خلقذذذت.. أمذذذ 

 .ب ن  فً ما تجا  موقفها أغٌر أ  سؤحاو 

 هللا أمذر أتذى:"ٌتلذو أخذ .. المتكذورة ب نذً على مسح.. بحنا  احتضننً

 مذ  بذالرو  المآلئكذة ٌنذ  * ٌشذركو  عمذا وتعلى ُسبحن ُ  تستعجلو  فبل

" .. فذذاتقو  أنذا إآل إلذ  آل أنذذ  أنذ روا أ  عبذاد  مذ  ٌشذذاء مذ  علذى أمذر 

 األر  أقصذذذى مذذذ . صذذذبلتً إلذذذى وأنصذذذت صذذذٌحتً, هللا ٌذذذا اسذذذم "

 حمذذاي أنذت ألنذ * عالٌذة صذخرة   إلذذى أهذدنً. قلبذً انكسذر إ ا أدعذو ,

 فذؤحتمً الحٌذاة  ذو  جذوار  فذً أسذكنً. العذدو وج  فً منٌ  وحص 

 مذ  تحب  أ  على القدرة نفسها سارة نالت باإلٌما *" .. "جناحٌ  بستر
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 واحذد   رجذ    مذ  فولذدت , أمذٌ  وعذد الذ ي أ  اعتبذرت عاقر,ألنها أنها

 شذا ئ كرمذا  ل  حصر وال السماء نجو  مث  كثٌرا   نسبل   الموت قارب

 بذذالمر تعبذق, النخٌذذ  كؤشذجار البرٌذذة  مذ  ال العذذة هذ   مذذ ".. " البحذر

 ".                          الع ور وك  والبخور

.. بكلماتذ  سذعٌدة كنت.. ٌعٌن  ربنا: أعقب..خج  فً برأسً ل  أومؤت 

 :قائبل   أرد 

 أ  فكذرة تتقب  أ  ٌمك  ال فهً..  علٌ  وحرصها حبها تحملً- 

 !نفس  الفرد ٌ وج

 وحدي  تتركنً ال- 

 !  حٌ  بعد ولو األمر سؤتدار - 

 وال أمذً على الصبر م  الم ٌد ب   على إصرارا ت امتؤل وقد نهضت

 . ل  غٌر أمل 

 فذً البذاب ٌغلذق.. ٌحتاجنذا ما قلٌبل  .. العلوٌة الغرفة فً وقت  ج  ٌقضً

 فذً ترانٌمذ .. اللٌذ  هذدوء فذً صذلوات  صذوت.. السذم  أره .. علٌائ 

 مصذحف  دفتذً بذٌ  بوجهذ  ٌغٌذب..  النافذ ة ضذوء جذوار الباكر الصبا 

 المذاء  ر شذة..  أدعٌتذ  مذرددا  .. المٌذا  دورة ٌهذب .. لسذاعات األحمر

 أرجذاء فذً صذوت  ضذوء ٌنتشذر..  متواصذ  بشذك  أدعٌتذ  إنشذاد ٌتلو..

 .البٌت

 حصذذ  فذذً منا لنذذا أ  نائحتذذا  أخبرتذذا  حذذٌ  وجهذذ  مبلمذذح تتغٌذذر لذذ 

 : وجت  ل  قالت..هدمها ت  قد عرف ة

 .ٌظللنا سق  القرٌة فً لنا ٌعد ل - 
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 :لها قا 

 .عرف ة حص  م  القدٌ  ثؤر  صفى شٌخنا دار- 

 العم   هو   وما- 

 أ  علذذى أعمذذ  كذذً.. القرٌذذة إلذذى غذذد مذذ  سذذؤرح ..  علذذٌك  ال- 

 .هنا  ٌظللنا سق  لنا ٌكو 

 حظذٌ  تذبل حذٌ :" أ نذً فذً هامسا..  وجت  مص حبا قرٌتنا إلى خرج

 ٌبحثذذو ..  ٌتنصذذتو  إنهذذ .. شذذٌئا تخشذذى ال.. لذذٌبل البٌذذت حذذو  حركذذة

 !" تقارٌره  تلفٌق على ٌساعده  عم 

 . الباب أغلقت.. قلبً على الرعب وق  األخٌرة لكلمات 

 .. أملً حنظلة

 إلذذى أمذذً وعذذادت..  بذذالقلق الشذذعور إلذذى عذذدت.. كئٌبذذة اللٌذذالً كانذذت

 جمذذر ومذذٌ  برصذذد أنشذذغ .. بالصذذمت ألذذو ..مراقبتذذً فذذً   بٌعتهذذا

.. مسذموعة أحادٌذ  إلذى لٌتحذو  ٌتعالى هم .. لٌبل   بٌتنا حو  السجائر

 أجذد..البٌذت حذو  أ ذو .. صذباحا   أتسل ..  عالٌة وضحكات أقدا  وق 

 أقذدا  اثذر.. البذو  ر وبذة.. القذات أعذواد بقاٌذا.. متنذاثرة سذجائر أعقاب

 فذؤر أسذنا  أو..  قذ  مذواء سذماع عنذد الكذوابٌ  تثٌرنذً.. التذراب على

 .الرٌح صفٌر وعند..  اللٌ  عتمة فً

.. المداهنذة تعذر  ال.. المتوجسذة بكلماتهذا تداهمنً.. بً أمً تتربص  

 . بكلماتها تع بنً وهً األٌا  مرت.. ب  تفكر ما إخفاء تجٌد وال
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 بذالخروج قذراري عذ  حذدثتها.. أواجههذا أ  قذررت التً اللٌلة تل  إلى 

 فذً مذا علذى وأحذافظ عذ اب مذ  فٌ  أنا مما أتخلص أ .. هللا أر  إلى

 تحذذدثنً وهذذً احتضذذنتنً ثذذ .. حركذذة دو  وقفذذت البداٌذذة فذذً.. ب نذذً

 : متوددة سؤلتنً.. أعرفها التً أمً تك  ل  لو كما.. هاد  بصوت

  الحٌاة  ه   فً سند م  لنا م - 

 سذتندهش.. صذادقة أكذو  تبعذة قلذت إ : نفسذً حدثت..  فاجؤنً سإالها

 الم ٌذد لتعذر  كثٌذرة أسذئلة وسذت ر .. مشاعري تقدر ل ..إجابتً م 

 بصذذوت لهذذا قلذذت.. الخذذبل  نافذذ ة بٌننذذا وسذذؤفتح  لذذ  تسذذتوعب لذذ ..

 :منكسر

 . و وجت ..خالً- 

 بعذذذ  أصذذذابت قذذذد وإنهذذذا..محقذذذة كانذذذت إنهذذذا بقولهذذذا أمذذذً تعذذذر  ال

 :  وقلت.. الهدوء فضلت لكننً..الحقٌقة

 !أمً ٌا ترٌدٌ  كما- 

 .علٌ  تخا  التً أم  أنا.. صادقة معً تكونً أ  أرٌد - 

 !ترٌدٌ  كما- 

  علذذً فذذردي أسذذؤل   . ..سذذإالً قذذدر علذذى تذذردي أ  أرٌذذد   مذذا- 

 .بصدق

 .و وجت  بخالً علٌ  رددت- 

 فهذو.. علٌ  متواص  قلق فً لكنً صدقتِ .. الع وي أخً نع  - 

 الذ ي الرجذ  وهذو.. أملنذا فهو وله ا.. بالحب  لحظة أي فً مهدد رج 
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.. أمهذذا تحذذب التذذً الفتذذاة تلذذ  تعذذودِ  لذذ  أنذذ  أشذذعر لكننذذً.. علٌذذ  ٌعتمذذد

.. بعضذنا عذ  غرٌبتذا  أمسذٌنا وأننذا.. منذً سلبت  قد صنعاء أ  وأشعر

 صذوت  تخفضذٌ  لمذا ا.. تحبٌنذً تعذودي ولذ ..الكثٌذر عنً تخفٌ  وأن 

.. خمٌنذذذة الفاسذذذدة تلذذذ  مذذذ  خاصذذذة   اآلخذذذرٌ  مذذذ  تتحذذذدثٌ  مذذذا عنذذذد

 إسذذقا  لذذً معاملتذذ  تكذذو  أ  أرٌذذد ال.. غرٌبذذة كنذذت لذذو كمذذا تعذذاملٌننً

 .واجب

 أنهذا مذ  ٌقذٌ  علذى كنذت.. شذٌئا   لذً تتذر  لذ ..  أمذً حذدٌ  م   هلت

.. صذدق بكذ  احتضذنُتها.. أكثذره  وما صدٌقاتها إحد  لسا  استعارت

 : أوشوشها وأنا

 .نحب  وكلنا.. أحب  أنا..كبلم  لٌ  ه ا أمً- 

 !أسئلتً على أجٌبً تحبٌننً كنتِ  إ - 

.. كصذدٌقة تعذاملٌننً أ  أتمنذى وأنذتِ .. نفسذً أغٌر أ  أعاهد - 

 . فلة أعد ول  كبرت لقد

 الغمو   ه ا ك  ل   - 

 غمو   أي- 

.. صذذداقتها أتركذذً.. العذذار ستلبسذذ ..فاسذذدة فتذذاة.. خمٌنذذة البنذت- 

 إلذذى انتقلنذذا أسذذرت  من  تعذذرفٌ  هذذ .  .بذذ  عبلقتذذ  سذذر مذذا..  وفٌذذد 

 !أجوبة من  أرٌد  .ب  االهتما  ه ا ك   ل   .. ب  مهت  وهو صنعاء

 أفقذذذد كذذذدت.. مخذذذرج عذذذ  أبحذذذ .. ضذذذٌقة  اوٌذذذة فذذذً أمذذذً وضذذذعتنً

.. علٌهذا  ذرأ الذ ي للتحذو  مندهشذة.. هذدٌرها إٌقا  فً أفكر.. هدوئً

 :علٌها أجبت
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  ..األمر ه ا فً خالً نشار  ال لما ا - 

 .!سؤلت  أنً أخفٌ  ال- 

 أجاب   وب  - 

 !تغٌر قد اآلخر إن  ل  أق  أل - 

 ل   قا  ما ا- 

 نتقبلذ  أ  علٌنذا عذو  مذ  ٌقدمونذ  ومذا.. لنذا أصذدقاء هذ :  قا - 

 .ما ٌوما له  نرد  وأ 

 بعد   ا وما- 

 .علٌ  أحافظ وأ ..  علٌ  أخا  أ  حقً وم  ابنتً أنت- 

   منً الم لوب هو وما- 

 . فٌد  وك ل ..  خمٌنة بالق مة عبلقت  تق عً أ - 

 أجذد لذ   جٌذدة فتاة خمٌنة.. سوٌة عبلقة بهما عبلقتً أ  اعلمً- 

 .غٌرها صدٌقة لً توجد ال..  وفائها مث  فً

 مذ  لتختاري..  بناته  بع  على سؤعرف .. ُكثر صدٌقات لً- 

 .فٌد  و خمٌنة ع  ابتعدي فق .. تحبٌ 

 !!عبلقة أي وبٌن  بٌنً توجد ال فٌد - 
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 وعلٌذ .. الفاعذ  بؤنذ  ,أجذ   ب نذ  فذً وما.. صنٌعتها م  هو- 

 أمذذر  بذذولً ٌذذؤتً أ  علٌذ  ٌحبذذ  كذذا  وإ ..  علٌنذا التذذردد بعذذد  إخبذار 

 .!! ال واج حو  للتفاه 

 تجلذ  مذ  وهذً..  صذوتها هذو الصذوت.. بذداخلً تذ داد الحٌذرة كانت

 تعذذر  ال أمذذً.. الٌذذو  هذذً كمذذا الحذذدٌ  تجٌذذد ال أمذذً لكذذ .. جذذواري

 .الٌو  هو كما أفكارها ترتٌب

 الذدور لذ  جذد .. مضذ  علذى األمذر قبلت.. واضحة أكو  أ  وعدتها

 .ب  تقتن  ل  وض  م  تتعاٌش وجعلها تروٌضها فً الكبٌر

*        *         * 

 جدٌذدة نسذائٌة عناصذر باسذتق اب  لذنخ   تؤتً..بخمٌنة عبلقتً  ادت

 التجذارب مذ  الم ٌذد أكسذب ٌذو  بعذد ٌومذا كنذت..  الجبهذة صفو  إلى

 بؤخبذار  ت ودنذً..  تجربذة أكثذر هذً.. التنظٌمٌذة والمعار .. النضالٌة

.. الوسذذذ ى المنذذذا ق فذذذً الجبهذذذة وعناصذذذر السذذذل ة بذذذٌ  المواجهذذذات

 .واسعة سرٌة أنش ة لها كانت.. تبعة رسائ  تسلمنً

.. والئهذ  وكسذب القبائ  أبناء لتجنٌد حملتها م  السل ة   ادت باألم  

 ظذذذذاهرة وانتشذذذذرت.. الو نٌذذذذة الجبهذذذذة عناصذذذذر م ذذذذاردات اتسذذذذعت

 .اغتٌاالته 

 ..الجمٌ  حلمً

 وحشذة  ادت..  صمت  فً مستمر وأنت.. أٌام  تبدأ ٖٕٓٓ عا   ا هو

 لكنهذا..تفكٌذري مذ  الفقذد شذبح أ ارد.. ظنونً أصارع.. واألٌا  اللٌالً

 .العرب ثارات.. الخام  ال ابور.. نفسٌتً ترهق م  العراق أخبار
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.. القسذوة به   ٌوما تك  ل .. للحظات ولو بإحساسً تح  لٌت .. ولٌدي

 ٌإكذد الذ ي إحساسذً ٌرفضذ  ما وه ا.. الحٌاة غادرت أنت لو ب  ألحق

 .تعٌش  لت ما أن 

 ٌروجذذو .. وبغذذداد واشذذن   بذذٌ   الصذذراع لنذذا ترصذذد اإلعذذبل  وسذذائ 

 باإلرهذذذاب صذذذدا  عبلقذذذة وعذذذ ..محرمذذذة ألسذذذلحة العذذذراق المذذذتبل 

.. والتقذارٌر بالمعلومذات األممٌذة التفتٌش لجا  ت وٌد ورفض .. العالمً

 بمعاناتذ  أشذعر وأنذا.. العذراق فذً الدٌمقرا ٌذة نشذر  مبدأ رفض  وع 

 األمذذذ  مجلذذذ  ٌتذذذداو  حذذذٌ .. وبٌنذذذ  العذذذراق بذذذٌ  أفذذذرق أعذذذد لذذذ .. 

.. بنذذا اتصذذال  وعذذد  صذذمت  اسذذتمرار ٌناقشذذو  أنهذذ  أعتقذذد.. قراراتذذ 

 رقذ  قرار  األم  مجل  أصدر وحٌ .. مهاتفتنا على سٌرغمون  وأنه 

 اإلٌفذاء لعذد  لذ  عقابذا  لذ  بذأؤ  ٌقذٌ  علذى كنت العراق ضد( ٔٗٗٔ)

 ٌنقشذذ  حتذذً معنذذا تواصذذل  أنتظذذر كنذذت.. أمذذ  إلذذى والكتابذذة بوعذذد 

 .العراق على الحصار

 فتحذذت ومصذذر.. األمٌركذذً الجذذو لسذذبل   قواعذذدها  فتحذذت السذذعودٌة

 قنذذاة مذذ  األسذذا ٌ  ق ذذ  عبذذور.. األمرٌكٌذذة للقا فذذات الجذذوي مجالهذذا

 أنذت تحتذاج هذ    العنذاد هذ ا كذ  لمذا ا: أسذؤل .. علٌ  أشفق.. السوٌ 

 .بنا لبلتصا  ترض  حتى الحشود تل  ك  إلى

 ..الغالً ولدي

 أردد..  لبغذداد بالذدعاء صنعاء مساجد  أئمة أصوات ترتف  الثانٌة للمرة

 .معه 

 كذذا  حٌنهذذا.. العذذراق علذذى األولذذى أمرٌكذذا حذذرب إلذذى بذذ اكرتً أعذذود 

 تذبلوة ٌذرددو  المسذاجد أئمذة أنذت سذمعت  ٌومها.. سنوات تس  عمر 

 ٌذرددو  لذ   : " تسذؤلنً حٌنهذا كنذت..المغذرب صبلة عقب( الفٌ ) سورة
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:"  أخذذر  بجملذذة أردفذذت.. اإلجابذذة صذذٌاغة فذذً أحتذذار"  الفٌذذ  سذذورة

 ٌذذدور مذذا تفهذذ  تركتذذ !" ..  حفظهذذا علٌنذذا مقذذرر المدرسذذة فذذً ونحذذ 

 الذدماء جمذد اللهذ : "  الٌذو  ٌرددونها نفسها األدعٌة.. الخاصة ب رٌقت 

 سذل  , أحدا منه  تتر  وال بددا, وفرقه  عددا, أحصه  ,  عروقه  فً

 وأمذواله  سذباٌا نسذاءه  اجع  الله  ,  والمح  والكوار  األوبئة علٌه 

 " . للمسلمٌ  ع اٌا

  ٌذذذر إلٌنذذذا أعذذادت الفٌذذذ  سذذذورة ال..  إجابذذة دو  الذذذدعاء مذذذ  سذذنوات

 .  ٌستجٌب ال لما ا تر ..  لنا استجاب هللا وال..  األبابٌ 

.. عنذً بعٌدا حٌات  ٌعٌش!! بنا التواص  ع  وأنق    حٌات  اختار تبعة 

..  األخذر  أشذٌاء  تجدي تعد ل .. الهات  عبر بكلمات من  سؤقتن  كنت

 !!  النساء ب  ت م  ما ٌمتل  ٌعد ل 

 عذذبلج إلذى الكتابذة تحولذت لقذد..  وحذذدتً جنذو  مذ  هروبذا   إلٌذ  أكتذب

 تقذذذرأ حذذذٌ  فذذذؤرجو..  أتوقذذذ   أ  اسذذذت ٌ  ال ولهذذذ ا.. باألمذذذ  ٌمذذذدنً

 . اإلنسا  برو  تقرأها أ ..  رسائلً

                           *            *           * 

!!  العذراق تحرٌذر حذق العذال  دو  م  انت عت أمرٌكا أ  األخبار تردد

 !! . الشام  الدمار أسلحة إ الة وحق

 كذا .. الكذ  مذ   معركذة فذً كنذت لذو كمذا , حذولً م  أما  قلقً أخفً

 امذذرأة أكذذو  بنفسذذً أختلذذً وحذٌ ..  القوٌذذة األ  بمظهذذر أظهذذر أ  علذً

 إلٌذ  للكتابذة أعذود وعندئذ .. نحٌبذً أكبت..  بائسة..  هشة امرأة أخر 

 ٌنذب  ال قلبذ  أ  أ   . الصذمت هذ ا كذ  على نفس   اوعت  فكٌ .. 

!! 



241 
 

 

 ..حنظلة الحبٌب   

 عتذب إلذً  نقلذت.. مذرات ثذبل  الفائذت األسذبوع خبل  شخنما  ارتنً 

 .  ٌارتها  عد  م    ف مٌنا أمً

 تلذذح.. مبتسذذمة تتنهذذد..  توقذذ  دو  تتحذذد .. صذذامتة شذذخنما إلذذى أنظذذر

 : أسؤلها.. بالحدٌ  قلبً أفتح أ  علً

 بمصذذٌر: مهمومذة إنسذانة أنذا بهذذا  عبلقتذً اسذتمرار جذدو  مذا- 

 مذا ا.. أمذً بمذر  مهمومذة..  وجذً بضذٌاع..  خذالً باختفاء..  ابنً

 ل   أقو 

 :مهدئة علً ترد

 تسذت ٌ .. خالذ  ع  البح  فً خاصة.. وستساعد  تحب  هً- 

 علٌذ  أ ذر .. دارهذا فذً ب ٌارتها ترغبٌ  ال كنت وإ .. مع  التعاو 

 .القدٌ  الحما  فً تلتقٌا أ  فكرة أنا

 :مستغربة سؤلتها.. الشًء بع  غرٌبة الفكرة كانت

 الحما   ل   - 

..  لبذذ  فذذً تلذذح  وهذذً.. دارهذذا فذذً  ٌارتهذذا ترفضذذٌ  أنذذت- 

 ! لبلسترخاء مكا .. وعا  محاٌد مكا  القدٌ  الحما 

 قذذذد.. للقٌاهذذا رغبذذذة بقاٌذذا بذذذداخلً أ  اكتشذذفت..  مقترحهذذذا فذذً فكذذرت

 .جدٌدة خٌو   اكتشا  إلى  ل   ٌساعدنً
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 : مترددة لها قلت

 !بموافقتً أخبرٌها- 

  ٌذارة فذً الماضذٌة األشذهر قضذٌت.. جذد  عذ  البحذ  ع  أتوق  ل  

 أعتمذد.. الصذعاب بعذ  أتجذاو  وأنذا بقذدراتً ثقتً  ادت.. أمكنة عدة

 مذذ  عذذددا   اقتنذذائً بفضذذ  بمرونذذة أتحذذر ..  التنكذذر علذذى تحركذذاتً فذذً

 فذذً أسذذٌر ٌذذومً قضذذاء علذذى  تعذذودت أنذذً حتذذى.. ال كورٌذذة المبلبذذ 

 .   بحرٌة الم اع  أرتاد..  واألحٌاء األسواق

  رائحذذة بذذؤنفً عصذذفت حذذٌ  الفضذذة سذذوق فذذً كنذذت  األٌذذا  إحذذد  فذذً 

 حذولً مذا أفحذص.. محتذارة وقفذت.. المقد  المسجد بخور رائحة تشب 

 أٌذ  مذ .. عٌنٌذً أسذؤ ..  قرٌذب غٌر المقد  المسجد.. م دح  الشارع

    الرائحة تل  تنبع 

.. الهذواء فذً  أصذابع  تحركها..داكنة بخٌو  مبخرة رب  عجو  رج  

 :ٌردد

فر"  .النبً على مصلً ٌا ولوالدٌ  ل  غ 

 .النبً على مصلً ٌا.. الجنة بخور م  هبة

 .النبً على مصلً ٌا.. كثٌرة  نوبا   ت هب قلٌلة صدقة

 .النبً على مصلً ٌا.. السماء فً م  ٌرحمك  األر  فً م  ارحموا

 لحٌذة تحفذ .. التجاعٌذد حالذ  وجهذ .. مسذ  شذحا   أنذ  هٌئتذ  مذ   ٌبدو

 كبٌذرا   حذ اء ٌنتعذ ..  عمامذة ٌعتمذر.. ضذخمتا  كفذا .. عشوائٌة بٌضاء

 إلذذذى ٌتجذذذ .. متثذذذاقبل الجمذذذوع وسذذذ  ٌسذذذٌر.. غامقذذذا   قف انذذذا  .. مهترئذذذا  

 أ  علٌذذ  أشذذرت..  مذذرة كذذ  فذذً أنشذذودت  ٌكذذرر.. اآلخذذر ثذذ .. حذذانوت

 إلذذذذى بلهذذذذاء بابتسذذذذامة نذذذذاظرا  .. فذذذذا  فذذذذاغرا    أمذذذذامً وقذذذذ .. ٌتوقذذذذ 

 الحظذذذذذوة سذذذذذٌد.. النذذذذذور بذذذذذاهً علذذذذذى الصذذذذذبلة: "مذذذذذرددا  ..وجهذذذذذً

 العاشذذق.. والبخذذور الرٌحذذا  صذذاحب.. النشذذور ٌذذو  شذذفٌعنا..والسذذرور

 :بسإالً قا عت ..."  الحور لبنات
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 البخور  ه ا مث  لً أٌ  م  سمحت لو- 

..  صذمغٌة حصذوات بعذ  نثذر.. قف انذ  جٌذب ٌذد  أدخ .. علً ٌرد ل 

 :مبتسما قا .. الهواء فً بها ٌلهو.. مبخرت  جمر ٌحر 

 بصدقة  لً ه - 

 هذذ ا لذذ  أٌذذ  مذذ  أخبرنذذً  لذذ  قبذذ  لكذذ .. ترٌذذد مذذا سذذؤع ٌ - 

 البخور 

  لما ا .. المقد  المسجد م  البخور ه ا- 

 مثل   أرٌد- 

 القلٌذ  سؤع ٌ   أردت إ  لك .. السوق فً ٌباع ال البخور ه ا- 

 !!معً مما

 ب   ٌؤتو  أٌ  وم - 

.. تحقٌذق دو  أع نذً المذا  بع  إع ائً تود كنت إ .. ٌعنٌ  ال ه ا

 .الر اق فرب  وإال

 مكذررا.. الحوانٌذت أبذواب بذٌ   متذنقبل ٌسذٌر..حنقذا أمامً م  مضى   

 عذ  ٌسذؤ  الذبع .. ٌعرفون  الجمٌ ..  أثر  فً مضٌت..   اتها أدعٌت 

 . لمداعبت  استبقاء  ٌحاو  و خر..  الدعاء من  ٌ لب أحده .. صحت 
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ٔٙ                                 

 اغتٌا                               

 

 ..حنظلة وحٌدي" ٗٔ" 

 قنذاة)و.. إلٌهذا مغادرتذ  منذ   العذراق أخبذار أتذاب  ب  انشغالً كثر م  

 .نهمً تشفً( الج ٌرة

 أسذهر(.. التلف ٌذو ) شاشة أسٌرة جعلتنً بغداد, على األمرٌكٌة الحرب

 تبحذ  عٌنذً, حً نق .. وساحاتها بغداد لشوارع( الكامٌرا) رصد أتاب 

 رصذذد أتذذاب ..لحظذذة أٌذذة فذذً  سذذؤرا  بذذؤنً إحساسذذً.. الجمذذوع وسذذ 

  حذذ .. األمرٌكذذً الجذذوي اإلنذذ ا  تغ ٌذذة إلذذى ٌنتقلذذو  لكذذنه . الكمذذرة

 .البرٌة القوات

( األكشذ ) وال( البرنو) أفبل  تعد ل .. كبٌر مهرجا  فً شرٌكة أمسٌت 

 جذوي قص  فً أشار .. أخر  تلو خ وة القوات تقد  أتاب .. تدهشنً

 ضذم  مدرعذة أقذود أننذً أشذعر( الدورة) على و خر(.. الرصافة) على

 (.والتروٌ  الصدمة) جنود

 ت حذ ( المذاٌرن ) قوات..  العراق خار ة على مبلمح  أر  أمسٌت 

 .وجه  فوق

 وال.. مغلقذة عذر  صذاالت إلذى بحاجذة أعد ل .. كبٌر أستودٌو العراق

 شذذذواء روائذذذح أستنشذذذق مباشذذذرة  عذذذرو ..دخذذذو  تذذذ اكر إلذذذى أحتذذذاج

 أشذاهد..  الجرحذى اسذتغاثة.. الثكلذى صذرخات.. الدماء ألوا .. األجساد
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 لحظذات  إلذى وال ذائرات, البذوارج ظهذور على تركٌبها من  الصوارٌ 

 .األشبلء ت اٌر.. الهد  إصابة وحتى إ بلقها

 الب ذ  هوٌذة حذدد الفذٌل  مخذرج.. معلبذة غٌذر  حٌذة  مشذاهد  شًء ك  

 .المشاهد عا فة ٌكسب أ  است اع..  البداٌة من 

 .. صغٌري

 تمثذذا  تكمذذٌ  لحظذذات.. الهاربذذة الجمذذوع بذذٌ  أرا  علِّذذً أتذذاب   كنذذت

 سذاحات  اقتحذا  لحظذات.. االحتفذاالت سذاحة فذً سذحل .. بالعل  ال عٌ 

.. مسذذاكنه  أنقذذا  إلذذى ٌنظذذرو  النذذا  تجمهذذر.. والمعامذذ  الجامعذذات

.. أرا  فذذبل الوجذذو  بذذٌ  أبحذذ .. الجمهذذوري القصذذر( المذذاٌرن ) دخذذو 

.. النسذذذذاء..  األ فذذذذا .. مبلمحذذذذ  نفذذذذ  ٌحمذذذذ  الجمٌذذذذ  أ  ألكتشذذذذ 

 .الشباب.. المسنو 

 لحظتهذذا تذذ كرت.. الشذذما  إلذذى الجنذذوب مذذ  ممذذدد جسذذد  رأٌذذت لقذذد

  عاشذذوراء ونضذذٌ .. كذذرببلء العذذراق كذذ  ونذذر .. الحسذذٌ  استشذذهاد

 .والنوا  الل   م  لنا شاء ما نمار .. مناسباتنا إلى جدٌدة

 :مساء ك  عند صلواته  ٌرددو ( الماٌرن ) جنود

 ال للذذ ٌ  صذذلواتنا اجعلذذوا.. القذذد  ورو  واالبذذ  واألب الحقٌقٌذذة إلذذ "

 عبذادك  وألهمذوا سذاعدوا..  باسمك  األر  شعوب تسبح كً ٌعرفونك 

 ٌكذذو  عنذذدما إٌماننذذا ادعمذذوا.. الضذذعٌ  اإلٌمذذا  أحبذذوا..اإلنجٌذذ  حملذذة

 حذبك  و ٌدوا..ل ٌبتك  شهودا   منا اجعلوا..  مبشرٌنا حماٌة جددوا..هشا

 أوجذ  لمذ  أعلذ  فذبل" .. مٌ .. العال  ولخبلص لمجدك  وإٌمانك  وقوتك 

 .      دعائً
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 سذاحة مذ  ت أر( الهمر) وعربات.. الحرٌة نصب أما  تمر المجن رات

  ٗٔ.. األحذذذذرار:  جسذذذذور علذذذذى..النصذذذذر قذذذذو  وتحذذذذت االحتفذذذذاالت

 .الشهداء وجسر.. الرشٌد..تمو 

 الصذذذذور ٌلتق ذذذو ( المرت قذذذة) العسذذذذكرٌة الخذذذدمات شذذذركة عناصذذذر

 علذً أتاب (..الكاظمٌة) الحضرة وعند(.. كهرمانة) تمثا  أما  الت كارٌة

 .مبلمح دو  أشبلء..المح 

                             *         *           * 

قذا   الفضذائٌة القنوات مشاهدة هجرت ن   الحاضذر مذ  بذ اكرتً هربذت.. ح 

 إلذذى.. بذذالعج  الشذذعور عذذ  بعٌذذدا..سذذنة عشذذرٌ  قبذذ .. الماضذذً إلذذى

 بعذد لذً بعثها رسالة اخترت.. الكثٌرة الرسائ  بٌ  فتشت.. تبعة رسائ 

ًَّ  إرسذالها فً كثٌرا   تؤخر قد كا ..  الوادي لٌلة  قرأتهذا بعذد عرفذت.. إلذ

..   منشذغبل   كذا  تبعة وأ .. ملتهبة ظلت  الحدود على القتا  جبهات أ 

 :  رسالت  فً وقا .. تؤخر  ع  لً أعت ر

 

 ..الفاتنة معبودتً" ٓٔ"

 لٌلذة  كذر .. بذ  إال عن  أنشغ  ل .. إلٌ  رسالتً كتابة فً تؤخرت لقد

 . عالقة ظلت اللقاء روائح.. الوادي

 العا فذذذة معذذذانً.. والبقذذذاء الصذذذبر فلسذذذفة أع تنذذذً مذذذ  ٌذذذا حبٌبتذذذً 

 الفضذاء هذ ا.. علٌذ  تقفذٌ  الذ ي الثر  بتقبٌ  لً تسمحٌ  ه ..المشتهاة

 .تتنفسٌن  ال ي
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 سذذبل  علذذى للتذذدرٌب مجموعذذة قائذذد تكلٌفذذً تقذذرر.. الفاتنذذة معبذذودتً

 معسذكر فذً علٌذ  التذدرٌب مذ  ٌومذا   عشر خمسة قضٌنا.. جدٌد روسً

 الجسذ  ٌفجذر إشعاع إ بلق على ٌعم .. الكت  على ٌُحم  سبل ..  ناء

 إلذذى باإلضذذافة.. صذذبلبت  كانذذت مهمذذا اختراقذذ  بعذذد بذذ  ٌصذذ د  الذذ ي

 .األلغا  شبكات  رع تقنٌة على تدرٌبنا

 العقبذة إلذى بذالتحر  كلفنذا 99ٕٔ ٌنذاٌر شذهر م  عشر التاس  الٌو  فً

 لذٌبل   سرنا.. الح ر وتوخً.. بالسرٌة أبلغونا( رداع) من قة فً الحمراء

 المسذافة ق ذ  علٌنذا كذا .. شذماال( الرٌاشذٌة) جبذا  ث  دمت من قة عبر

 أوصذلنا شذاهقا مرتفعذا وسذلكنا عتادنا حملنا.. ساعة عشرٌ  م  أق  فً

 تذذ .. سذذرٌا   اجتماعذذا   حضذذرنا جدٌذذد ٌذذو  شذذم  بذذ و  بعذذد.. العقبذذة إلذذى

 لذً تبذٌ .. دقٌقذة الخار ذة.. العملٌذة تنفٌذ  موقذ  إلذى سٌرنا خ  تسلٌمنا

(  مذذار) مدٌنذذة بذذٌ  الواصذذ  العذذا  ال رٌذذق تحذذت جسذذر هذذو المكذذا  أ 

 غادرنذذا.. والخذذرائ  االتصذذا  وأجهذذ ة أسذذلحتنا حملنذذا(.. رداع) ومدٌنذذة

 نقتذرب حذ ر فذً.. األقذدا  علذى سذٌرا انحذدرنا.. المساء عند الموق  إلى

 علذى قبضذتها ومناصذرٌها السذل ة قذوات تحكذ  حٌذ  العذا  ال رٌق م 

 السذٌ  نفذق وجهتنذا.. مسذتوٌة أر  فذً نسٌر..  السفو  قر  م  ج ء

 وسذ  بذب ء نتسذل .. مترات كٌلو عدة أمامنا.. العا  ال رٌق تحت المار

 . القات م ارع ودٌا  تجنبنا.. تبلال   صعدنا..  الظبل 

  مذذ  القذذاد   صذذالح الذذرئٌ  موكذذب اعتذذرا  مهمتنذذا أ  الحقذذا عرفذذت

 الخبذذر وقذذ  كذذا  كذذ .. والبٌضذذاء رداع مذذدٌنتً إلذذى  رٌقذذ  فذذً صذذنعاء

.. الصذبا  ننتظذر تخفٌنذا.. الرفاق إببل  عد  قررت..حواسً على شدٌد

 .تختفً ث  العربات أنوار تمر و خر وقت بٌ 

 الهذذد  أ  تفٌذذد المعلومذذات.. الشذذم  أشذذرقت.. سذذرٌعا   الوقذذت ٌمذذر  

 فذذً تحرٌضذذٌة كلمذذة ٌلقذذً وأنذذ .. صذنعاء مذذ  قادمذذا    مذذار مدٌنذذة وصذ 
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 والبٌضذاء رداع إلذى  رٌق  فً  ساعة بعد ٌتج  ث .. ب مار شبابً حشد

.. المكذذا  فحصذذنا.. سذذاعتٌ  بعذذد إلٌنذذا سٌصذذ  بؤنذذ  تفٌذذد المعلومذذات.. 

 ألي وجذذود ال.. األسذذود الحجذذر مذذ  جدرانذذ ..  صذذغٌر خرسذذانً جسذذر

  رع علذى اللٌذ   ذوا  عملنذا.. بائسذة أحذراش غٌر البقاع ه   فً حٌاة

 علذى خنذدقا   عشذر ثبلثذة حفرنذا..  مدروسذة مواض  فً النواس   شبكة

.. اآلخذر الجانذب فً والبقٌة..  الشرقً الجانب فً ستة.. ال رٌق جانبً

 شذجٌرات بفذروع الخنذادق تموٌ  ت ..  أمتار خمسة و خر خندق ك  بٌ 

.. الصذذن  روسذذٌة  محمولذذة صذذوارٌ  قا فذذات سذذت سذذبلحنا.. مشذذوكة

 ثبلثذذة.. ثذذوا  فذذً الذذداخ  مذذ  لٌفجرهذذا الذذدروع ٌختذذرق حذذدٌ  سذذبل 

 مذذ  مجموعذذة(.. كبلشذذ ) هجومٌذذة رشاشذذات وعذذدة.. رشاشذذة مذذداف 

  األلغذذا  شذبكة صذاعق علذى بالضذغ  المكلذذ  أنذا كنذت.. الٌدوٌذة القنابذ 

 اللحظذة نفذ  وفذً.. الموكذب عربذات الجسر على تمر ال ي  الوقت فً

 .المسلحة العربات  على المحمولة الصوارٌ  إ بلق ٌت 

 

 كنذت..الجافذة ال لذح أشذجار تغ ٌذ  الجسذر تحذت المجر .. باردة رٌا 

 .المشوكة األشجار فروع تحت مواقعنا أخ نا.. شدٌد قلق فً

 وعشذرٌ  تسذ  مذ  مكو  الموكب بؤ  تفٌد تباعا   تصلنا التً المعلومات

 ٌتقذذد .. اتصذذا  أجهذذ ة تحمذذ  وسذذٌارة.. إسذذعا  سذذٌارة:  منهذذا.. عربذذة

 ٌسذتق .. فارهذة صذالو  سذٌارات خم  ث ..  مسلحة أ ق  ستة الموكب

 تتبعذ .. جنودا   تحم  سٌارات أرب  ث ..  صنعاء فً السل ة رأ  أحدها

 الوجهذذاء إلذى إضذذافة لمذرافقٌ  السذذٌارات وبقٌذة..مماثلذذة سذٌارات خمذ 

 . المحافظة ومشاٌ 
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(     )رشاشذذات وتسذذعة( جذذً بذذً  ر) ثمانٌذذة..  الموكذذب تسذذلٌح كذذا  

 إلذى إضذافة..صذوارٌ  وراجمة( ..كو  كبلش ) رشاش مئة م  وأكثر

 .القبائ  مشاٌ  م  المرافقٌ  سبل 

 تذراب  رات..  ٌتعذالى صذخب بداخلً.. صامت شًء ك .. ٌمر الوقت

 ثذذ .. االتجذذاهٌ  فذذً عذذابرة عربذذات ضذذجٌ .. صذذغٌرة  واحذذ .. نذذاع 

 االتصذذا  دائذذرة..مخٌذ  صذذمت.. أكثذذر تصذعد الشذذم .. الصذذمت ٌعذود

 أفذذذرع علذذذى ٌقذذذ  عصذذذافٌر سذذذرب.. أكثذذذر ٌقتذذذرب الهذذذد  أ  تفٌذذذد

 تفٌذد المعلومذات..  بعذد مذ  ٌظهذر أغنذا  ق ٌ ..  لنا المظللة الشجٌرات

.. باالسذتعداد أوامذري أع ٌذت.. لوصذول  دقذائق تبقت.. الهد  باقتراب

ًَّ  األمذر وصذ  مقذدمات دو .. مرتفعذة الرفذاق معنوٌذات   جهذذا  عبذر إلذ

 !! العملٌة بإلغاء االتصا 

.. خدعذة األمذر فذً أ  مذ  ٌقذٌ  على كنت.. أسم  ما أصدق ل  ارتبكت

.. مخترقذة اتصذاالتنا دائذرة تكو  أ  فً شككت الرفاق   بقٌة أقن  كٌ 

 لذً تؤكذد..  اتصذالً عذاودت.. الهذد  وصذو  علذى دقائق غٌر ٌتبق ل 

 أ  تفٌذذد المعلومذات.. القٌذذادة مذ  صذادرة وأنهذذا.. سذلٌمة المعلومذات  أ 

 الرفذذذاق أخبذذذرت.. دقذذذائق الخمذذذ  ٌتجذذذاو  ال والذذذ م  ٌقتذذذرب الهذذذد 

 كنذذت..المكذذا  تغلذذ  حٌذذرة.. التمذذرد الذذبع  حذذاو .. الجدٌذذدة بذذاألوامر

 :كبلمً وجهت..األمر حس  قررت.. خٌارٌ  أما 

 إلغاإهذا ت  والعملٌة.. الموكب عبور حتى مكان  أحدك  ٌبر  ال- 

 .التنفٌ  وعلٌنا

 :بقوة أحده  صرخ

 !!للموت تعرضنا أنت- 
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 .      األوامر بتنفٌ  الت منا ما إ ا أما  فً نح - 

.. تمذرد وقذد أحذده  أتخٌذ  كنذت.. مرٌذب صذمت.. الهذدوء م  لحظات 

 كذا ....الفوضذى وتعذ .. الموقذ  لٌنفجذر قذ ائ  مذ  بحو تذ  مذا  أ لق

.. فٌذذ  نحذذ  مذذا أراقذذب.. تقتذذرب الموكذذب عربذذات هذذدٌر.. صذذعبا   موقفذذا  

.. رإوسذه  أراقذب.. للمذوت أستعد.. ق ائ  تتلوها ق ٌفة..  مفاجؤة أتوق 

 النضذبا  نقٌذا   هذواء   تنفسذت..فرحذا   أصرخ أ  أود كنت.. الموكب انس 

 .رفاقً

 ..حبٌبتً

  هذ  ُنف ت لو  .العملٌة تل  إلغاء أسباب حو  جد  فً ورفاقً انشغلت 

 شذك  سٌصذبح كٌذ  حكٌمذا  قذرارا اإللغاء قرار كا  ه  سننتصر  كنا

 مبلمذذح ٌرسذذ  أ  ٌسذذت ٌ  أحذذد ال  .االغتٌذذا  بعذذد صذذنعاء فذذً السذذل ة

 .!الغد

 خذبل  مذ  عودتنذا أثنذاء  ٌتابعوننا كانوا الحمراء العقبة على م   رفاقنا

.. األسذئلة دوامذة فذً أدخلونا إلٌه  وصلنا وحٌ ..بلحظة لحظة المناظٌر

 مذ .. مثلنذا ٌتسذاءلو .. ٌواسذٌنا الجمٌذ .. أملنذا خٌبذة ع  التعبٌر حاولنا

 أ  ٌإكذد و خذر.. الجبهذة  قٌذادة أنهذا ٌجذ   البع .. العملٌة إلغاء وراء

 والذبع .. بهذ  خاصذة لحسابات التنفٌ  إلٌقا  تدخلوا عد   فً الرفاق

 .العملٌة ألغت م  موسكو أ  ٌإكد

 ألدخذ  نفسذً, إلذى أخلذو مذا وكثٌذرا.. الٌذو   لذ  تفاصذٌ  بداخلً أحم 

 .نتٌجة إلى أص  ال لكننً.. األسئلة م  متاهة فً

 تعذد لذ ..عتادنذا نحمذ ..جنوبذا عذدنا.. الحمذراء العقبذة فً  الرفاق ودعنا

 صذذدمة منذذا كذذ  أصذذابت عنصذذرا  ( ٖٔ.. )النقذذاش علذذى تقذذو  أرواحنذذا
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 ٌرٌذد وال رعبنذا نخبذئ.. إلٌذ   هبنذا كمذا النفذق  لذ  مذ  نعد ل .. اإللغاء

 لتلذ  أصذبحت  .. لذو  مذا ا..لذو ما ا..اللحظات تل  ع  الحدٌ  منا ك 

 سذإا  ٌنفٌذ  حتذى جوابذا   أحذدنا ٌجذد إ  وما.. ووج  وج  أل  المفردات

 . خر

 فٌهذذا ٌتخفذذى كهذذو  عذذدة قع بذذة مدٌنذذة علذذى الم لذذة القمذذ  تلذذ  علذذى

 سذكا  مذ  الس  وكبار والنساء األ فا  م  كبٌر عدد ٌشاركنا.. الرفاق

 تذدور الجبذا  تلذ  أ ذرا  فذً..ودوابهذ  بؤغنذامه  المرتفعات تل  قر 

 سذذذل ة مذذذ  المذذدعو  السذذذلفً التٌذذار وعناصذذذر عناصذذرنا بذذذٌ  معذذار 

 واكتفذذى.. سذذ وته  اتسذذعت.. لمواجهتنذا 99ٔٔعذذا  أواخذذر منذذ  صذنعاء

 المنبسذ ة والمنذا ق الرئٌسذة ال ذرق علذى نفذو ه  ببسذ  السذل ة جنود

 .  محروقة من قة إلى المن قة تحولت لقد.. الجبا  قم  وبع 

 مذ  بالتنسٌق..  القتالٌة العملٌات م  سلسلة نظمنا عمار جب  كهو  فً

 إحذذداها فذذً اسذذت عنا.. والعذذود الشذذعر وجبذذ  المصذذنعة جبذذ  فذذً رفاقنذذا

 كذ  استسذل .. دمت  فً(شباعة.. حجاج) بمن قة عسكري موق  حصار

 بسذقو   صذنعاء إ اعذة اعترفذت تالٌذة معركذة فذً.. الموق  فً كا  م 

 .  البٌضاء جبا  فوق  ائرتٌ 

 تعذد  وحتذى..  متذرات الكٌلذو مئذات امتذداد علذى تذدور المعار  كانت 

 بعذ  شذراء سٌاسذة إلذى أخذر  مذرة السذل ة لجؤت المعار  تل  نتٌجة

.. الدولذة فً قٌادٌة مراك  البع  ومنح كبٌرة رشاو  بدف  الجبهة قادة

 ثبلثذة انضذما  عذ  صنعاء إ اعة أعلنت المتخا لٌ  شهٌة فتح أج  وم 

 اسذتقباله  تذ .. البٌضاء ق اع فً مواقعه  تسلٌ  م  المقاومة قٌادًٌ م 

 عسذذكري عتذذاد مذذ  سذذلموا مذذا وعذذر .. بصذذنعاء حاشذذد احتفذذا  فذذً

 السذل ة اعتمذدت كمذا.. ملحذوظ بشذك  إعبلمٌا الحد  إبرا  ت .. متنوع

 فتذارة.. المقذاومٌ  مواقذ  مذ  تبقذى مذا لتصذفٌة حمذبلت عذدة تنفٌذ  على
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 بتؤلٌذذب وثالثذذة.. باإلنابذذة للقتذذا  الذذدٌنً التٌذذار بتفذذوٌ  وأخذذر  بذذالحوار

 . القٌادٌة والمناصب بالما  القٌادات بع  بإغراء  ورابعة..القبائ 

 سذذذكا  مذذ  بؤسذذذره  الرفذذاق وجذذذ .. قلذذة بعٌذذذدة منذذا ق مذذذ  القذذادمو 

 إلذى عذادوا الداخلٌذة المنذا ق تلذ  مذ  رفاقنذا معظذ .. الوس ى المنا ق

 حٌذرة فذً كنذت.. اختٌذاري كمنفى عد  اختار والبع ..  البعٌدة قراه 

 صذنعاء  مذ  الوحدة إلعبل  وحٌدا أ ح  أ  علً ه ..  نفسً أسؤ ..

.. الوهمٌذذة والمناصذذب الهبذذات إغذذراءات تحذذت تتسذذاق  قٌاداتنذذا هذذاهً

 ومذذ ارعه  حٌذذاته  عذذ  ٌذذدافعو  الوسذذ ى المنذذا ق أبنذذاء مذذ  ورفاقنذذا

ذا ا علذى هنذا  لذً تبقذى مذا ا.. وممتلكاته   مذ  حٌذرة فذً كنذت أقاتذ   م 

 .أمري

 تنتظرنذً فهنذا  عدت لو.. لحالتً حلو  ع  أبح ..  السماء إلى أنظر

 أ  بعذد المنذا ق هذ   سذكا  وسذ  غرٌب سؤكو  بقٌت وإ ..الرصاص

 علذى الم ذ ِّ ( جحذا ) جبذا  أعذالً مذ   تٌذة نقٌذة سحب.. الرفاق رح 

 والمنذذا ق األودٌذذة فذذً بحرٌذذة تتحذذر  السذذل ة  لٌذذات..   الضذذال  مدٌنذذة

 والذتبل  الودٌذا  ٌغرق شتوي  ق ..فٌها بم  الجبا  تحاصر.. السهلٌة

 ٌفصذل   العذود جب ..  أشجانا   النف  فً تثٌر بصفرتها الشم ..ببرودت 

 علذذى مو عذذو  القذذر  وسذذكا  الرفذذاق بقاٌذذا.. حذذدة نقٌذذ  موقعنذذا عذذ 

 والشذذذذعر وخذذذذوا  العذذذذود جبذذذذا  سلسذذذذلة وشذذذذعاب وكهذذذذو  جذذذذرو 

 جبذذا  مذذ  الرحٌذذ  فذذً أفكذذر دامذذ  ظذذبل  وسذذ  الكهذذ  دخلذذت..غربذذا

 . الكثٌر  مالً وم  دمً م  أخ ت
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 بعذ  بذإخبلء  أوامر..  والعسكرٌة التموٌنٌة إمداداتها عنا عد  ق عت

 منتصذذ  منذذ  علٌهذذا سذذٌ رت قذذد الجبهذذة كانذذت التذذً العسذذكرٌة المواقذ 

 .  الرئٌسة ال رق ب و  التفتٌش نقا  تسلٌ .. 919ٔ عا 

 المذذد لتقلذذٌص خ تهذذا ضذذم  جدٌذذدة عسذذكرٌة نقا ذذا   السذذل ة اسذذتحدثت

 وأنشذؤت اإلسذتراتٌجٌة المرتفعذات بعذ  قمذ  إلى  رق شقت.. الثوري

 . عسكرٌة مواق 

.. وعذد  صذنعاء بذٌ  919ٔمذار  الكوٌذت قمذة التفذاق تنفٌ ا  ل  كا 

 خذرج.. نفسذها علذى انقسذمت عذد  قٌذادة أ  الحقٌقة لك .. معل  هو كما

 بذذٌ  قمذذة أو .. موسذذكو إلذذى وُنفذذً السذذل ة مذذ  إسذذماعٌ  الفتذذا  عبذذد

.. والحدٌدة وصنعاء عد  فً ث  تع   فً عقدت فتا  نفً بعد الش رٌ 

 وجهذا أخذ ت قذد الحذرب كانذت الفتذا  عبذد نفً م  شهرٌ  م  أق  بعد

 ال.. معلنذة غٌذر هدنذة وضذ  فً كنا.. المباشرة المواجهات قلت.. جدٌدا

( ٖٓٓ) إلذى تقلصذت التذً الممتذدة المرتفعذات من قذة على نسٌ ر ن ا 

 فذً الحمذراء العقبذة إلذى شذرقا البٌضذاء نذاع   ي مذ  ابتذداء.. متر كٌلو

 ببعذذدا  المنذذار جبذذ  وحتذذى والعذذود والشذذعر عمذذار جبذذا  إلذذى و.. رداع

 . الٌم  لجبا  الغربٌة السلسة فً أخر  ومنا ق جنوبا وماوٌة والحشا

 . الو نٌة للجبهة الخاضعة المرتفعات لع   خ ة السل ة وضعت

 .عد  فً السل ة قٌادة ص  شق باعتماد عد  م  الدع  توق 

 .ومناصرٌها الجبهة لمواجهة السلفً التٌار دع  استمرار

 .وغٌره  القبائ  مشاٌ  م  التقلٌدٌة القو  دع 

 داخذ  الو نٌذة الجبهذة وقٌذادات أعضذاء كشذوفات عذد  فذً الرفاق سل 

  إ ذبلع علذى صذنعاء وأضذحت الغ ذاء أنكش  وب ل .. الشمالً الش ر
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 خ ذذة بتنفٌذذ  صذذنعاء بذذدأت وعنذذدها.. للجبهذذة السذذرٌة الخبلٌذذا بخار ذذة

 .سنتٌ  مد  على العناصر تل  وتصفٌة لمبلحقة شاملة

 تذ ا  ال التذً الجبلٌذة المرتفعذات لعذ    فردٌذة ألغا  حقو  سلسلة  رع

 .علٌها الحصار إلحكا  السل ة م  اتفاق ألي رافضة

..  مذواقعه  لتسذلٌ  المٌذدانٌٌ  القذادة بعذ  مذ  المشذبوهة الصذفقات عقد

 سٌاسذة وتشذجٌ  السذل ة لذدع  نتٌجذة أشذهر خذبل  بؤكملهذا قذر  دمذرت

 العسذكرٌة العملٌذات تنتذ ِ  لذ .. المناوئة المنا ق سكا  بٌ  واالنتقا  الثؤر

 تعتمذذد مقاومتنذذا أضذذحت.. الو نٌذذة الجبهذذة وجذذود إنهذذاء عذذ  أعلذذ  كمذذا

 .السكا  وتبلح   ال اتٌة قدراتنا على

 ن ذاق عذ  الخذروج أحذد ٌسذت ٌ  ال..محاصذرٌ  شذب  المرتفعات سكا 

 سٌاسذذة السذذل ة اعتمذذدت..رجوعذذ  ٌتوقذذ  ال خذذرج ومذذ .. المرتفعذذات

 ممتلكذذاته  وحماٌذة أنفسذه  عذذ  للذدفاع السذكا  لجذذؤ.. المبلحقذات تكثٌذ 

 وعلذى.. شخصذٌة أسذلحة مذ  ٌمتلكذو  مذا علذى معتمذدٌ  أنفسه  بتنظٌ 

 وأخذر  مهجذورة قذر  إلذى المرتفعذات تلذ  قذر  تحولت أشهر  امتداد

  والمغذذذذارات الكهذذذذو  سذذذذكا  تكذذذذاثر..أ ذذذذبل  إلذذذذى القصذذذذ  حولهذذذذا

  لؤللغذا والفبلحذٌ  الرعذاة تعذر  بفعذ  المعاقٌ  عدد ا داد.. والشعاب

.. أعٌذنه  فقدوا و خرٌ .. سٌقانه  بترت أ فاال   لنصاد  نسٌر.. الفردٌة

 اللجذوء أحذد ٌسذت ٌ  ال.. والح ذب المذاء عذ  بحذثه  عنذد أصذب  نسذاء

 .االعتقا  خو  المد  فً للمستشفٌات

 ٌستضذذٌفنا. .أ ذذبلال أمسذذت قذذر  علذذى نمذذر..  خذذر إلذذى جبذذ  مذذ  نرحذذ 

.. العذذراء فذذً وشذذٌوخ أ فذذا .. الكهذذو  فذذً أو.. الشذذعاب بذذٌ  أنصذذارنا

 سذذفو  فذذً المنتشذذرة األلغذذا  حقذذو  لسلسذذلة نتٌجذذة محذذدودة تحركذذاته 

.. قذراه  هجذروا قذد المرتفعذات قذر  سذكا  كذا .. قممهذا وعلى الجبا 
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 المناصذذر لمذذوقفه  إبذذادته  بهذذد  للسذذل ة مذذوالٌ  قذذر  سذذكا  ٌبلحقهذذ 

 خذذذبل  دارت التذذذً المواجهذذذات فذذذً  خذذذرٌ  بقتذذذ  واتهذذذامه ..  للجبهذذذة

 مذذذ ارع علذذى االسذذتٌبلء فذذً  معذذذا  ٌقاتذذ  والذذبع ..  خلذذت سذذنوات

 مذذا كاملذذة منذذا ق علذذى المضذذروب الحصذذار فكذذا ..  الجبهذذة أنصذذار

 نراقذذب..   العالٌذذة والمغذذارات والكهذذو  الشذذعاب فذذً للتخفذذً ٌذذدفعه 

 السذذذبل ..   والمغذذارات الكهذذذو  فذذً مواقعنذذذا مذذ  العسذذذكرٌة الحشذذود

 وصذذذوارٌ ( ٖٔٔإ )الجنذذذود ونذذذاقبلت( ٓٙ إ  اٌذذذ ) مذذذدرعات: الجدٌذذذد

 (.تاد)

 تجمذذذ  موقذذذ  وٌضذذذًء االنفجذذذارات تذذذدوي.. اللٌلٌذذذة العملٌذذذات نذذذنظ  

 نخ ذذ  نعذذود.. المرتفعذذات إلذذى الظذذبل  جذذنح تحذذت ننسذذحب.. اآللٌذذات

 اآللٌذذذات الصذذذ ٌاد األلغذذذا   راعذذذة تقنٌذذذة اسذذذتخدمنا.. الحقذذذة لعملٌذذذة

 سذو  الجدٌذد األمرٌكذً السذبل  لمجابهذة وسذٌلة م  ٌك  ل .. العسكرٌة

..  أخذر  إلذى قمذة م  نتسل .. مرات عدة حوصرنا.. العصابات حرب

 إلذى والفر الكر م  أشهر عدة بعد حوصرنا.. شرقا ننسحب الدوا  على

 (.الرٌاشٌة) جبا 

 

.. مواقعنذذذا تقلصذذت(.. الحمذذذراء العقبذذة)الحصذذذٌنة المعاقذذ  أحذذذد نمتلذذ  

 قذر .. بعضذها ع  منفصلة مواق  إلى المستمر الحصار بفع  وتحولت

 للتواصذ  وسذائلنا إحذد ..   خذر إلذى جبذ  مذ  لذٌبل التسذل ..  ومغارات

 . االتصا  دائرة هً والتنسٌق

 ضذذذد االغتٌذذذاالت مذذذ  لسلسذذذلة والتنفٌذذذ  بذذذالتخ ٌ  القٌذذذادة قذذذرار صذذدر

 بالتنسذٌق االسذتخبارات أجهذ ة بذ  تقذو  مذا علذى ردا.. السذلفٌة العناصر
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 شذذتى فذذً لعناصذذرنا وتصذذفٌات م ذذاردات مذذ  السذذلفٌة العناصذذر مذذ 

 . الو   منا ق

 العناصذذر تلذذ  ظلذذت.. لمواجهتنذذا السذذلفٌة عناصذذرها  صذذنعاء اسذذتنفرت

 شذهر وفذً.. وعتذاده  لعذدده  مدركٌ  نك  ل .. منا ق عدة م  تتجم 

 قاتلنذا.. قذدراتنا ٌفوق وجوٌة برٌة بقوات المدعو  هجومه  كا  دٌسمبر

 بجثذذ  والمنحذذدرات السذذٌو  مجذذاري امذذتؤلت.. أشذذهر سذذتة مذذ  ألكثذذر

 باتجذذا  انسذحبنا..المن قذة سذذكا  مذ  لنذا المناصذذرة والعناصذر عناصذرنا

 وحذرق قصذ .. المعركذة تذداعٌات اسذتمرت.. منكسذرٌ  الجبذا  أعالً

 الحصذذار لٌبذذدأ.. السذذلفٌة والعناصذذر السذذل ة قبذذ  مذذ  بؤكملهذذا قذذر  عذذدة

 .بؤكملها الجبلٌة المنا ق على

 أشذهر عذدة مذد  وعلذى..  السذلفً التٌذار فٌهذا نواجذ  معركذة أو  كانت

 المذدعو  نفذو ه  تعذاظ .. بؤٌذدٌه  مواقذ  عذدة سق ت والفر الكر استمر

 لذ  م بحذة فذً دحرنذا.. الرٌذا  م  كامبل   تموٌبل   الممولة.. صنعاء م 

 إلذى منذا تبقذى مذ  انسذحب..  والمعذار  المواقذ  كافذة على شبٌهها ن ق

 و ذرد  الممتلكذات نهذب.. البٌذوت حرق عملٌات استمرت.. جدٌد موق 

 مذذذ  المن قذذذة ت هٌذذذر شذذذعار تحذذذت السذذذلفٌة العناصذذذر تولتهذذذا.. السذذذكا 

 أحكمذت.. قذراه  مذ  الجبهذة ٌسذاند كذا  مذ  هذرب..الشٌوعٌة العناصر

 .عدٌدة مواق  على قبضتها السلفٌة العناصر

 قذذوات لقتذذا  ناجحذذا   أسذذلوبا   كذذا .. واهذذرب أضذذرب: تكتٌذذ  إلتبذذاع عذذدنا

  ادت.. العسذذكرٌة المواقذذ  ضذذد الناجحذذة العملٌذذات مذذ  سلسذذلة..السذذل ة

 عناصذرنا وتصذفٌة لمبلحقة السلفٌة للعناصر دعمها م  صنعاء سل ات

 وانتشذذذرت.. تنظذذذٌمه  تعذذذاظ  مذذذا سذذرٌعا.. الذذذو   عمذذذو  فذذذً القٌادٌذذة

 نفذذ  ٌتبذذ  خصذذ  أمذذا  أنفسذذه  الجبهذذة عناصذذر لٌجذذد.. ضذذدنا عملٌذذاته 

 .القتا  فً األسلوب
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 مذنه  كبٌذرة أعداد واغتٌا  عناصرنا لمبلحقة الو نً األم  جها  نش 

. 

 ..ودنٌاي رفٌقتً

 شذرخ   إحذدا  فذً صذنعاء نجحذت أ  بعذد..ٌو  بعد ٌوما ٌشتد هنا القتا 

 بذدأت.. قٌادي منصب م  أكثر ناصر علً تولى.. عد  رفاق بٌ  كبٌر

 عذذد  فذذً الرفذذاق أضذذحى.. اإلمذذدادات انق عذذت.. لذذدٌنا تسذذوء األمذذور

 .بٌنه  فٌما المإامرات لحٌاكة متفرغٌ 

 للمذذد دعمذذا   لٌرسذذلها الشذذما  أقصذذى مذذ  القبائذذ  صذذنعاء نظذذا  ٌحشذذد 

 أ  نحذذاو ..  خذر إلذذى جبذ  مذذ  نقاتذ ..  جهادٌذذة حربذا أعلنهذذا.. السذلفً

 فذذً المعذذ ولٌ  الجبذذا  بسذذكا  تراب نذذا.. مواقعنذذا بعذذ  علذذى نحذذافظ

 .قراه 

  حبٌبتً

 .إلٌ  ألكتب نومً لحظات م  أقت    

 الجبذا  تلذ  قرٌتذً.. موالنذا.. أبذً..  فذولتً تذ كرت.. صذدري ضذاق 

 بكٌذذذذت.. شذذذذٌخنا  رٌبذذذذة مذذذذ  هروبذذذذً بعذذذذد تشذذذذردي احتضذذذذنت التذذذذً

 .قلبً ظلمات تبددٌ .. نفسً إلى السكٌنة تعود أت كر  حٌ ..كثٌرا

 

  خذذر حتذذى هنذذا البقذذاء: خٌذذارات ثبلثذذة.. أمذذري أحسذذ  أ  قذذررت اللٌلذذة 

 مكبذذرات..  عذذد  إلذذى الرحٌذذ  أو..من قتنذذا جبذذا  إلذذى العذذودة أو.. رمذق

 جنذذد  أنصذذر اللهذذ .. صذذبلة كذذ  بعذذد دعذذاء تذذردد المسذذاجد فذذً الصذذوت

 م ذاردات سلسذلة..   الماركسذٌة الشذٌوعٌة وقذو  اإللحذاد عناصر على
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 السذلفً التٌذار مذ  المن قة قبائ  تحالفت..  مواقعنا ج  فقدنا.. تتوق  ال

 الحذدود علذى محاصذرو  نحذ ..السذب  بنذا ضاقت السعودٌة م  الممو 

 فذً مذنه  الكثٌذر.. الجبا  وسفو  ال رق على الرفاق جث ..  الش رٌة

 .عد  إلى  رٌقً أسل  أ  قررت.. السل ة سجو 

 99ٕٔ ٌناٌر فً الرسالة حررت 

ٔ1                                  

 خمٌنة                                

 ..حنظلة  وحدتً فً سلوتً"  ٘ٔ"

 تظذ  حتذى إلٌذ  أكتذب سذؤظ .. إلٌذ   رٌقذا   تجذد ولذ ..تراكمت أوراقً

 .ما ٌوما ستقرإها بؤن  ٌحدثنً قلبً.. تر ق حٌا   بداخلً

 هذذ ..وهذذ   أملذذً هذذ ..  نفسذذً وأسذذؤ .. الظنذذو  تنذذا عنً  مذذا كثٌذذرا  

.. مؤسذذذاوٌة أجوبذذذة إلذذذى تقذذذودنً بعضذذذها..  كثٌذذذرة أسذذذئلة.. سذذذؤرا  

 أخذا .. موت  أخا .. مضى وقت أي م  أكثر مح نة أفكار تساورنً

 . إلٌ  بالكتابة استمر أ  ظنونً أقاو  ٌجعلنً وما. لسراب مناجاتً

 تٌقنذت..   إخبارٌذة  قنذاة مذ  أكثذر فذً العذراق أخبذار شاهدت اللٌلة ه  

 .استثنائٌة ظروفا   تعٌش أن 

 مذذا روحذذً مذذ  علٌذذ  سذذؤقرأ.. قلذذٌبل  بذذالنوا  لنفسذذً سؤسذذمح.. وحٌذذدي

 عرفتنذذً. 99ٕٔ شذذتاء إلذذى سذذؤعود.. خمٌنذذة الرفٌقذذة سذذورة مذذ  تٌسذذر

.. أ قتهذا عشذق.. صذنعاء حذب علمتنذً.. صذنعاء تفاصٌ  بمعظ  خمٌنة

 مذ  الفذرد ٌعٌش كٌ  علمتنً.. العالٌة دورها بٌ  توص  التً قنا رها

 أسذمعها لذ .. األمذ  تذ رع تكذو  أٌنمذا.. الٌذؤ  تعذر  ال..  قضٌة أج 
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.. تعذذانً فٌمذذا شذذرٌكتها أكذذو  أ  لذذً تسذذمح لذذ . .تتذذ مر أو تشذذكو ٌومذذا  

 .حولها فٌم  البهجة تنشر دائما كانت

 هامشذا   لذً لتتذر  رحلذت..  ابتسامتها أسكتوا..  ال فولً وجهها م قوا 

 مبنذى فذً أٌذا  عشذرة احتج وهذا ٌذ بحوها أ  قبذ .. عالمهذا م  صغٌرا  

 . السٌاسً األم 

..   أنفاسذذذذذها رصذذذذذدوا.. تواصذذذذذلها..  تحركاتهذذذذذا السذذذذذفاحو  راقذذذذذب 

.. المذرأة ٌحقذر مجتمذ  فً الناشئة الفتاة تل  تك  ل  لو كما.. اص ادوها

..  غٌرهذذا أحذذدا   أعذذر  ال..  صذذنعاء  فذذً شذذبكتها مذذ  واحذذدة أنذذا كنذذت

 المسذاجد فذً الذبع .. بهذ  لبللتقذاء وقتهذا تو ع.. الرفٌقات بقٌة وهك ا

 مناسذبات..  المقائذ  فذً وأخرٌذات.. التركٌذة الحمامذات فذً والذبع .. 

 تغ ذذذً منشذذذورات علذذذى تصذذذحو المدٌنذذذة كانذذذت..  األتذذذرا .. األفذذذرا 

 مذذ   شذذبكة عبذذر.. السذذل ة ودوائذذر بذذ ..  والسذذاحات واأل قذذة األحٌذذاء

 واإلعانذات الذ خٌرة تو ٌ  إلى إضافة.. ب ل  ٌقومو  والرفٌقات الرفاق

 للحظذذذذذة تسذذذذذتعد صذذذذذنعاء مدٌنذذذذذة كانذذذذذت حذذذذذٌ ..  والغ ائٌذذذذذة المالٌذذذذذة

 إب و البٌضذاء محافظذة أعماق م  الوحدوي ال ح  بدء لحظة..الصفر

 . وتع   و مار

 . العظٌ  للحد  االستعداد منا  لبت  خمٌنة

:  قالذت.. حذٌ  إلذى بهذا التواصذ  عد   منً  لبت شًء ك  تغٌر فجؤة 

 عمذذو  فذذً المقذذاومٌ  لشذذبكة خار ذذة علذذى حصذذلت صذذنعاء سذذل ة أ 

 لقائهمذا فذً العلٌٌ  بٌ  مإخرا أبرمت صفقة ضم  الشمالٌة المحافظات

 مبلحقذذذذات حملذذذذة  وأعوانهذذذذا األجهذذذذ ة بذذذذدأت..   99ٌٕٔونٌذذذذو بتعذذذذ 

 الرفٌذق اختفذى.. الو نٌذة للجبهذة السذرٌة الخبلٌذا ضذد واسذعة وتصفٌات

 إحذد  مٌذا  فذوق جمعذة و ٌذ صذبا   ت فذو  جثتذ  وجذدت..   فجؤة فٌد 
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 ظذذرو  فذذً الرفذذاق مذذ  عذذدد اختفذذى.. صذذنعاء بذذؤ را  المسذذتنقعات

 أ ذذرا  عنذذد ملقذذاة الجثذذ  النذذا  ٌشذذاهد صذذبا  كذذ  عنذذد.. غامضذذة

 قلقذة أصذبحت.. أخذر  مدٌنذة فً جثثه  لتجد   خر عدد اختفاء..  المد 

 فذذً غذذامرت.. بذذدونها حٌذذاتً أتخٌذذ  ال..  فقذذدها أخذذا .. خمٌنذذة علذذى

 :إلٌها  هبت.. شوق فً كنت..  اللٌالً إحد 

 .ألٌا  رإٌت  عد  احتما  أست ٌ  ال- 

 !الموت م  نفس  على تخافٌ  أال- 

 .الثم  كا  مهما ب  ألتقً أ  علً لك .. أدري ال- 

.. التقٌنذذذذا إ  علٌذذذذ  خ ذذذذر مراقبذذذذة أنذذذذا..  ٌاسذذذذمبرٌة سذذذذتنجلً- 

 .ح  فً أفكر األسبوع ه ا أٌا  اتركٌنً

 أعلذ  أكذ  ل .. بٌتها  رت.. أخر  أٌا  تلتها.. األو  األسبوع أٌا  مرت

 . ٌارتها منعوا وأنه .. أٌا  من  اعتقلوها أنه 

 تغلفنذً الشذكو  كانذت..  بذالخراب  شذعوري  اد.. الخذو  علً سٌ ر

 إلٌهذا أجلذ  مذرة كذ  فذً.. أمذً رقابة م  أعانً كنت..  كثٌ  بضباب

 مذا وكذ ..فسذوقً مذ  متٌقنذة كانذت.. بخروجذً ترضذى كذً جهذدا   أب  

 .غرامً موعد فً  هاب   أننً م  تش   بالخروج أستؤ نها

 تنتظذر خمٌنذة أ  لتخبرنذً الرفٌقات إحد  جاءت الٌو   ل  ظهٌرة فً 

 جذذوار.. العتٌقذذة المدٌنذذة أ قذذة عبرنذذا تبعتهذذا.. النسذذاء مسذذجد فذذً لقذذائً

 للمسذذجد الخلفذذً البذذاب وصذذلنا.. قدٌمذذة أسذذواقا   عبرنذذا..  التركذذً الحمذذا 

 كثٌذذرو  وأنذذا  جلبذذة.. الجانبٌذذة الجهذذة فذذً النسذذاء بذذاب علٌذذ  المتفذذق

.. ..  كذذور المتجمعذذٌ  كذذ .. واحذذدة امذذرأة أر لذذ .. جنذذود..   ٌتجمعذذو 

 :  سؤلت ...  أحده  اعترضنً..  الدخو  حاولت
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   هنا  ما ا- 

 ! قتٌلة- 

   أٌ !! قتٌلة- 

 !المسجد بداخ - 

 قتلها  م - 

 علذى تعذاو  النسذاء مذ  مجموعة  إ  ٌقولو  لكنه .. أعر  ال- 

 !ّ! قتلها

 تكو   م  عرفوا ه - 

 !أعر  ال- 

 :الرفٌقة  أسؤ  عدت..  قلبً أنقب - 

 هنا  خمٌنة أ  عرفتِ  كٌ - 

 سذذذذراحها سذذذذٌ لقو  أنهذذذذ  مذذذذ .. الرفٌقذذذذات إحذذذذد  أخبرتنذذذذً- 

 .ٌتركونها ث  المسجد إلى بها سٌؤتو  وأنه ..الٌو 

 الرفٌقة  تل  م - 

 . و وجت .. الو نً أألم  جها  داخ  رفٌق لنا- 

 المسجد  ولما ا- 

 !أعل  ال- 
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 مذ  للتذو خارجذا   كذا  أحده  سمعت..  األمر أست ل  حجر على جلست

 : خر ٌحد  الداخ 

 الجذدرا  علذى الذدماء!! المرحذا  فتحذة فً رأسها ُد ..  فتاة- 

 .   قتلها على تعاو   امرأة م  أكثر أ  رأٌت مما ٌبدو..  لح  ق  .. 

 لما ا - 

 وأنهذذذا.. صذذذنعاء فذذذً  المخذذذربٌ  معاونذذذات إحذذذد  بؤنهذذذا ٌقذذذا - 

 !شٌوعٌة

 فذذً البرٌئذذة مبلمحهذذا  افذذت.. خمٌنذذة أنهذذا عرفذذت.. بالغثٌذذا  شذذعرت

 انتظذذرت.. نفسذً تمالذذ  حاولذت..  الهذذاد  صذوتها.. ضذذحكتها.. خٌذالً

 . بالدوار أشعر وأنا بعٌدا

 .. األبد  إلى فقدتها إ  :  نفسً أحد 

 اختلسذت.. النسذاء مسذجد م  إخراجها على الرجا  م  مجموعة تعاو 

 ال فذذولً  وجههذذا.. الرعذذب مذذ  شذذهقت.. رأٌذذت مذذا هذذالنً..   النظذذر

 بسذذذجادة حملوهذذا..  المهشذذذمة أ رافهذذا تذذذدلت.. تق ذذر دمذذذاء..  مهشذذما

 :منتشٌا   أحده  قا ..  مم قة

 .العاهرات ج اء ه ا- 

 :قا  و خر

 .أمثالها م  أوسا   ٌ هر أ  المجتم  على- 

 ٌسذتحق مذ  أننذً أشذعر..  والذدٌها أ ر لذ ..  بٌتنذا ألذ   وأنذا مقتلهذا من 

.. شذًء عذ  تحذادثنً لذ ..  مذرات عذدة  ارتهذ  أمً.. والرثاء المواساة
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 أقضذذً كنذذت مقتلهذذا قبذذ ..  جذذار  بفقذذد أحسسذذت..  كبٌذذر بذذ نب شذذعور

 لذً ٌعذد لذ .. أمذ  دو  أعذٌش مقتلهذا لحظذة منذ ..  لقٌاها أم  على لٌلً

 وأنذذً.. بتجاهلهذا تتهمنذذً أمذً.. القرٌذذة فذً جذذد   وجذة..  صذذدٌقة مذ 

 ال السذذج  مذذ  خذذرج منذذ  جذذد .. منق عذذة بذذاهلل وعبلقتذذً..  عاقذذة بنذذت

 أتخٌذ  أ  أحذاو .. مع  االختبل   تجرإ ال.. رأس  فً ٌدور ما أعر 

.. أحذدا   تكذر  ال..بالمحبذة ٌتذوه   فلة قلب لها  وجت  أر ..  حوارهما

.. ٌعتقذد مذا تشذارك ..إنسذا  شذك  فذً إلهذا   كا  لو كما  وجها إلى تنظر

 . بقدسٌة كلمات  إلى تنظر

 بالغرفذة ألذو .. شذًء كذ  مذ  أخذا .. كذالجر  أمسذٌت خمٌنة مقت  بعد

  أ  بعذد  حٌذاتً تهمنذً تعذد لذ .. قذدوم  أنتظذر.. بٌتنا أبر  ال.. العلوٌة

 .سند دو  وتركتنً خمٌنة رحلت

 لذذ .. مشذاعري عذ  تسذؤلنً لذ .. معذذً تعاملهذا أسذلوب مذ  أمذً غٌذرت

 ح ٌنذذة األخذذر  هذذً تبذذدو.. فٌذذ  أنذذا ومذذا تركتنذذً.. حذذد   فٌمذذا تتحذذد 

 لذ  الذ ي فٌذد  حتذى تذ كر لذ .. شذًء علذى تعلذق لذ .. خمٌنذة مقتذ  على

 .بؤسى ح نً تراقب..  عنوانا   ٌوما   ل  نعر 

 تثٌذر  حركتذ .. اتجا  ك  فً تحبو..  العاشر الشهر بلغت قد أنت كنت 

 ًَّ  جذد  ٌذؤتً.. ٌد  ت ال  ما بك  تعب .. صراخا البٌت تمؤل.. البهجة ف

 الذرب السذٌد أٌهذا:"ٌتذرن .. األحمذر مصحف  ٌفتح..جواري ٌجل ..  إلٌنا

 الٌاعذا ر هذو بٌتذً ووار   عقذب غٌر م  وأنا تع ٌنً ما فً خٌر أي

 ٌكذذو  بٌتذذً فذذً مولذذود عبذذد وهذذاهو.. نسذذبل تع نذذً لذذ  أنذذت.. الدمشذذقً

 مذذ  ٌخذذرج الذذ ي بذذ  ورٌثذذا لذذ   هذذ ا ٌكذذو  لذذ .. الذذرب فؤجابذذ ..ورٌثذذً

 إلذذى انظذر: وقذا .. الخذذارج إلذى الذرب وأخرجذذ .. ورٌثذ  ٌكذو  صذلب 

 ٌكذذذو  هكذذذ ا: لذذذ  قذذذا  ثذذذ ..  لذذذ  اسذذذت عت إ .. النجذذذو  وعذذذد السذذذماء

 فذً ٌسوع وتعمد: "ٌتلو ث  ٌصمت." برا ل  فحسب .. بالرب فآم ..نسل 
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..  لذ  السذماوات وانفتحذت النهذر مذاء مذ  الحذا  فً وخرج األرد  نهر

 السذماء مذ  صوت وقا ..علٌ  وٌن   حمامة كؤنها تهب  هللا رو  فرأ 

 ."رضٌت ب  ال ي الحبٌب ابنً هو وه ا: 

.. دفئذذا   البٌذذت امذذتؤل.. وحنانذذا  ً    ٌبذذة تفذذٌ .. أكثذذر منذذً اقتربذذت  أمذذً

.. بكذذاإ .. نقذذص كذذ  تعوٌضذذ  أحذذاو  كنذذت.. إلٌهذذا تقربذذ  لذذ  لكنهذذا

 أ  بعذد جدٌذدة حٌذاة أع ذانً  لذ  كذ .. رائحتذ .. صراخ ..  مناغات 

 خمٌنذذة برحٌذذ  أٌقنذذت حذذٌ .. ألوانهذذا تفقذذد الحٌذذاة معذذانً بذذدأت قذذد كانذذت

.. كلماتهذذا.. معهذذا أوقذذاتً أستحضذر.. أبكذذً الٌذذو  بعذد أقابلهذذا لذذ  ,وأنذً

 :لً ٌقو  صوتها كا   حٌ ..متناهً البل حبها.. الصغٌر اللبنً وجهها

 تسذذود  و ذذ  فذذً وسذذنعٌش.. الٌذذو  فٌذذ  نحذذ  مذذا سننسذذى غذذدا  - 

 ٌذذرف  و ذذ .. البحذذر إلذذى البحذذر مذذ  ٌمتذذد و ذذ  والمسذذاواة, العدالذذة

 .  التش ٌر

 كٌ  - 

 هذذذذ   كذذذذ  تذذذذ هب أ .. هللا لنضذذذذالنا ٌسذذذذتجٌب ال أ  ٌعقذذذذ  ال- 

 .سد  التضحٌات

 كنذت لذو.. مذرة بغصة أختنق.. مولد  م  أشهر عدة قب  حوارنا أت كر

 .خمٌنة ألسمٌتها بنتا   أنجبت

 تلذ  رسذمت مذ  هذً.. جذد   وجذة هً خلدي فً ٌدور بما ٌعر  م 

 فقذدها علذى ح نذً تترصذد فحذٌ .. بخمٌنذة  عرفتنً م  وهً.. العبلقة

 : خر واد إلى بروحً أتج  كً تساعدنً

 .تبعة غٌر ٌنقصنا ال- 
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 .شاردة دمعة عٌنً م  سق ت.. تحتضن  وهً قالتها

 .لها قلت

 أمذا   أصذبحت وبذؤنً.. الذوادي لٌلة من  حامبل   كنت أننً عل  ه - 

  

 .!ٌوما   سٌعل - 

 أبذى كنٌذة تحذت ٌتخفذى أ  ٌحذب كذا  تبعذة إ  قا .. حنظلة جد  سما 

 .ك ل  كا  الحركً اسم  أ  حتى.. حنظلة

 النتحذرت موجذودا   تكذ  لذ  لذو.. ومذبل ي سذلوتً خمٌنة مقت  بعد كنت 

 تحذت ٌذ وي الذ ي قلبذً ع  بدٌبل   نفس  ٌؤك  خمٌنة على ح نً وتركت

 . قسوت  و ؤة

 .. صالحنً أو العال  خاصمنً إ  ٌه  ٌعد ل  

 انق عذذت..  أخبذذار   وانق عذذت تبعذذة رسذذائ  انق عذذت خمٌنذذة مقتذذ  بعذذد 

 قذد  الجبهذة قٌذادة أ  جذد  مذ  عرفذت..الكفا  نعٌش وأمسٌنا اإلعانات

  أعذذالً فذً ٌعتصذمو  ٌ الذو  ال و خذذرٌ .. للسذل ة مذوا    بذٌ  انقسذمت

 . عد  إلى غادروا قلٌلة وقلة..  الو   وحدة ٌو  منتظرٌ  الجبا 

 ٌجذود مذا خذبل  مذ  حٌاتنا مت لبات نتدبر وأمً بدأت األحدا  تل  بعد

 . القرٌة فً أمً أر  عائدات م  ٌصلنا وما..  جد  ب 

 ..   الحبٌب صغٌري

 بهذا  ألصذق .. ب نً بشرة أغس .. حٌاتً فً ل  شرٌ  وال  الشتاء مر

 إال أتركذذذ  ال.. الوضذذذ   لذذذ  علذذذى تنذذذا  أ  تعذذذودت.. أدفٌذذذ .. عارٌذذذة
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 وأ .. هللا ابذ  عٌسذى وأنذت.. البتذو  مذرٌ  أننً أعتقد كنت.. للضرورة

 لذذ .. صذذلوات  هذذدٌ  فذذً.. جذذد  عٌذذو  فذذً  لذذ  أر .. معجذذ ة مولذذد 

  بذ  ٌقذو  عمذ  أو ..  عنذ  ٌبح  ٌص  حٌ .. ٌوما  ٌاراتنا ع  ٌنق  

 األر  وعلذذى.. األعذذالً فذذً هلل المجذذد: " علٌذذ  ٌتلذذو..مبتسذذاما ٌحملذذ 

 "سرور ك  سررت ب ..الحبٌب ابنً أنت...البهجة النا  وفً..السبل 

 .مبتسما   حول  لٌلتفت بهدوء الخشبً مهد  فً ٌضع  ث 

.. السذماء نحو ب  ٌ و .. كفٌ  بٌ  جدٌد م  ٌحمل  إلٌ  لٌعود ٌترك  

 ٌنظذر.. الصذوفٌة دورا  ٌشذب  فٌمذا ٌذدور ٌظ .. علٌ    صلوات  مرددا  

 الذذ ٌ  فٌحبذذ , أعمالذذ  كذذ  فذذً بنذذً ٌذذا ودٌعذذا   كذذ : "ٌنشذذد..عٌنٌذذ  فذذً

. الذذرب عنذذد حظذذوة فتنذذا  عظمذذة ا ددت كلمذذا تواضذذ .الذذرب ٌرتضذذٌه 

 نشذٌد كذ  ومذ ".. ٌتمجذد بالمتواضعٌ  ه ا وم  جدا   عظٌمة الرب قدرة

 .      ضاحكا   تنفجر وتبلوة

ًَّ  تعود حٌ   ٌعٌرونذ  وكٌذ  أقرانذ  عذ  لذً تحكذً.. مدرسذت  مذ  إلذ

 تتعذار  وحذٌ "  المخذرب ابذ : "علٌذ  ٌ لق ال ي المعل  و ل .. بؤبٌ 

ًَّ  ت ذر  مذا وكثٌرا  .. الشٌوعٌة باب  ٌنب   أحده  م   أٌذ : "أسذئلت  علذ

.. ألسذئلت  أجوبذة عذ  أبحذ ".. ٌذؤتً  ال ولمذا ا أمذا   ٌا ٌشب  م  أبً 

 منذذ  أجعذذ .. االكتمذا  صذذفات لذ  أرسذذ .. المحبذة بقلذذب تبعذة لذذ  أصذ 

 .الجما  م  عاصفة

  علٌذ  ٌتعذر  مذ  كذ .. الخذو  مذ  جو وس  ٌو  بعد ٌوما تشب  ف 

 بع ذذذ  والقلذذذة.. بتعذذذا    والذذذبع .. بشذذذماتة إلٌذذذ  ٌنظذذذر البٌذذذت خذذذارج

 مذذ  تسذذمع  مذذا خذذبل  مذذ  مبلمحذذ  ترسذذ ..  أبذذا  تعذذر  ال..وسذذخرٌة

 . منكسرا   لتعود.. مهٌنة نعوت
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 الكتذاب ءاتذانً هللا عبذد إنذً قذا : "وأتلذو جذد  مصح  أفتح..تنا  حٌ 

 بالصذذذلوات وأوصذذذانً كنذذذت مذذذا أٌذذذ  مباركذذذا   وجعلنذذذً* نبٌذذذا   وجعلنذذذً

را  * حٌا مادمت وال كوات  والسذبل .*شذقٌا جبذارا   ٌجعلنً ول  بوالدتً وب 

 قذو  مذرٌ  ابذ  عٌسذى  ل *حٌا أبع ُ  وٌو  أموتُ  وٌو  ولدتُ  ٌو  علً

 ".ٌمترو  فٌ  ال ي الحق

.. بال مؤنٌنذذة أحذذ  كنذذت مذذا قلذذٌبل  .. البعذذد عذذرش علذذى المتربذذ  وحٌذذدي

 أ ..واألب األ  لذ  أكذو  أ  ت جاهذد لقد.. قا  غٌاب..  مرٌر صراع

 أوقذذات فذذً األمذذا  لذذ  أكذو  أ .. المتكذذرر   جذذد غٌذذاب عذذ  أعوضذ 

 .الخو 

 مذذذد  أعذذذر .. أحذذذاور ..  أحتضذذذن ..الشذذذارع مذذذ  تعذذذود مذذذا كثٌذذذرا

.. أحتوٌذ ..  سذند دو  كنكذرة ٌعاملون  حٌ ..  اآلخرٌ  بقهر إحساس 

.. أرضذذذٌ  كذذذً بقبلذذذً وجهذذذ  أ ذذذر .. دموعذذذ   عذذذ  بلسذذذانً أتذذذ وق

 أ  أحذاو .. الشذارع إلذى معذ  أخذرج.. بالحماٌذة تشذعر حتى أعتصر 

.. بذذذالخو  الشذذذعور قلبذذذ  مذذذ  أ ٌذذذ  أ ..  الشذذذجاعة نفسذذذ  فذذذً أ رع

 صذذذوت  تمذذذ ج.. باكٌذذذا الحذذذرو  تلذذذو ..  أفهمهذذذا ال كلماتذذذ  صذذذوت

..  حذذذر  كذذذ  تفهذذذ  كمذذذ  أبذذذدو أ .. أجارٌذذذ  أ  أحذذذاو .. بالصذذذراخ

 باإلحبذا  إحساسً أخفً.. دموع  ثناٌا م  االبتسامة تشرق..  أهدهد 

 أكثذر لغذد األمذ  براءتذ  مذ  أستمد.. ضاحكا  تحلق حتى أترك  وال.. 

 وأنذ .. القادمذة األٌذا  فذً تكمذ  السذعادة بؤ  نفسً أمنً.. وسبلما   أمانا  

 .افتقدناهما الل ا  واألما  السعادة ٌدٌ  على لتؤتً ستكبر

..  برإٌذا  عٌنذاي أعشذ .. بٌبذا بغذداد مذ  عودتذ  أنتظر الٌو  أنا ه   

 جروحذا   لتعذال  أناملذ  تمذد بذؤ  أحلذ .. محٌذا  بابتسامة وجهً ومبلمح

 ثقذة علذى أنذا..أحذب مذ  لكذ  الفذراق لعنذة شبح تبعد أ .. بداخلً م منة

 . شًء ك  فً أنت هو الغٌ  أو  أ  م 
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.. ٌسذتمر جذد  واختفاء.. لوداع  الرابعة  السنة تنقضً القاسً وحٌدي

 تتذوالى  األحذدا  بقٌذة وهكذ ا.. جذد   وجة مقت  على والنص  والعا 

.. فٌذذد .. خمٌنذذة.. الفقذذد مذذ  سلسذذلة الح ٌنذذة  كرٌذذاتً.. ح نذذا لت ٌذذدنً

 وال.. روحذذً بنذذدوب تن ذذق بسذذنوات وأستشذذهد.. الشذذهور أرتذذب.. تبعذذة

 لذ .. عودتذ  ٌرسذ  األمذ  هذو فقذ ..  أٌذامً األقذدار ترسذ  كٌذ  أدري

 فذر..  بغذداد  إلى سافر قد كا  م  عاد..  ل  فً القدر أساو  أو أتنا  

 ٌسذؤلنً مذ  كذ .. إجابذة ال وأنذت صذنعاء فً هنا بٌننا والبع   سكانها

 اسذذتمرار رغذذ  دراسذذت  إلكمذذا   هنذذا  صذذامد بؤنذذ  ٌصذذدق ال عنذذ 

 .الحرب

                                           *              *           * 

 انق ذذاع بعذذد التقٌتهذذا..كذذاهلً ٌثقذذ  فا مٌنذذا بذذؤمً األخٌذذر لقذذائً أحذذدا 

 لكتابذة تذدعونً جامحذة رغبذة.. نفسذً فذً بمذا صذدري ضذاق..   وٌ 

 لمذ  أحذدد لذ ..   وحذدتً عذ  أخفذ  حتذى أكتب أ  أود.. األحدا  تل 

 علذً أضذحى.. روحذً إلذى أكتذب بذؤنً القلذ  أمسذ  وأنا شعرت.. أبو 

 . فحسب أكتب أ 

 التذذً األولذذى المذذرة هذذً.. القذذدٌ  الحمذذا  أمذذا  أقذذ  بذذدقائق الموعذذد قبذذ 

  جاجٌذذة نذذدوب تعلوهذذا بٌضذذاء قبابذذا  .. أبٌضذذا   أفقٌذذا   مبنذذى  أتؤمذذ .أرتذذاد 

 كمٌذذات..  والذذرو  العظذذا  أكذذوا .. منبعثذذة أدخنذذة ال اوٌذذة فذذً.. ملونذذة

 األٌذا  فذً جذدار  بمذوا اة  أسذٌر كنذت حذٌ ..   وٌ  حائ  على الرماد

 فذً أ هذب أ  توصذ  ال سذعادة.. حلمذا   ارتٌذاد  لذً ٌمث  ظ , الماضٌة

ة هذذً..  خذذاص نذوع مذذ  صذحبة  ف مٌنذذا أمذذً سذؤر  التذذً األولذذى المذرَّ

 .فراشها ع  بعٌدا  
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 فتٌذات..  اتجذا  كذ  فذً مشذاة..  قذدومه  أنتظر الحما  باب أما  وقفت 

..  فذذو ..  مناشذذ : تعذذر  حوانٌذذت..  األعمذذار مختلذذ  مذذ  نسذذاء..  

ٌ  ..  داخلٌة مبلب   باعذة..  غا ٌذة مشذروبات..  كرٌمات.. ع ور.. ل

..  مكذا  كذ  مذ  ضذجٌ ..  أ فاله  افترش  متسوالت..  األر  على

 .  معلقة نحاسٌة أسبل ..  شاهقة  ٌنٌة منا  

 

 خفذق.. ف مٌنذا أمذً ث ....شخنما ن لت.. الباب أما  بٌضاء سٌارة وقفت

 جسذمها ضذغ  تحذت أقذدامها تذئ .. ب ٌئذة بخ ذوات تسذٌر.. خجبل قلبً

..  أخذر  وأكٌذا ..  بالمبلب  ملًء دلو.. لمساعدتها تقدمت.. المتكور

ة ألو  ..  عذذاتبتنً.. جسذذمها حجذذ  ا داد..  واقفذذة احتضذذانها أحذذاو  مذذرَّ

 حجرٌذذا   سذذلما   هب نذذا.. مبتسذذمة نحذوي شذذخنما تقذذدمت.. بصذذعوبة تخ ذو

.. متداخلذة أصذوات.. دافذئ هواء.. ر بة جدرا .. غرٌب عال ..  معتما  

 بذؤمً ٌحتفذً الكذ ..  شذخنما ٌعذر  هنذا الكذ  ٌبذدو مذا على.. ضحكات

 نتذذوءات  تجوٌفهذذا ٌعلذذو عالٌذذة قبذذة.. واسذذعا   دائرٌذذا   بهذذوا   دخلنذذا.. ف مٌنذذا

.. صذذافٌة مذذاء بركذذة.. حجرٌذذة مصذذا ب..  الضذذوء منهذذا ٌنفذذ   جاجٌذذة

 امذذرأة.. اتجاهذذات عذذدة فذذً أبذذواب..متقذذدة مبذذاخر.. البٌذذا  ٌلفهذذ  نسذذاء

 بفذر  بٌضذاء صذبٌة تسذتقبلها..  دبقذة بمنشذفة جسذدها ح ذب تل  مسنة

 ضذذباب.. ف مٌنذذا أمذذً كذذ  قبلَّذذت.. مغناجذذة بخ ذذوات تسذذٌر.. مصذذ ن 

 تلذ  عبذر غٌذره  لٌذدخ  ٌخذرج  نسذاء.. حجرٌذة أبواب م  ٌؤتً دافئ

 حذذ ائً خلعذذت.. السذذرادٌب تلذذ  جذذو  مذذ  تذذؤتً ضذذحكات..  األبذذواب

 أفعذ  كنت.. ب ل  قم  أ  بعد مبلبسً م  تخففت.. ٌخلع  رأٌته  حٌ 

 األعمذذار مختلذذ  مذذ  نسذذاء..  أراقذذبه  أ  فضذذلت لكنذذً..  ٌفعلذذ  مذذا

.. الصذذذّماء األر  علذذى وبعضذذذه .. حجرٌذذة مصذذذا ب علذذى ٌجلسذذ 

..  شذذُعوره  لففذذ  الذذبع ..  العارٌذذة واألعنذذاق األكتذذا  مذذ  مهرجذذا 
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..  الغا ٌذة المشذروبات وقنذانً القهذوة فنذاجٌ ..  مبعثذرا   تركنذ  واألكثر

 أمذً اضذ جعت!! العال  له ا م هولة كنت..  البارد الماء أوعٌة كإو 

.. أ رافهذذا ثذ .. بال ٌذت رأسذذها شذعر ٌذدبغ .. المترهذذ  بجسذدها ف مٌنذا

 . مفل حة لحمٌة كتلة أرا   اوٌتً م   جسدها

 .باردة بابتسامة ف مٌنا أمً التفتت..سٌدتها تدلٌ  تشاركه  شخنما

 !شاركٌنا هٌا.. أجل  م  جئت لقد- 

 مذذذا أعذذذر  ال.. متشذذذابهة نظذذذرات لهذذذ  الجمٌذذذ ..إلذذذً جمذذذٌعه  التفذذذت 

 :ن قت..أقو 

 .الكرٌمة لدعوت  ملبٌة جئت وأنا.. من  ل   ه ا- 

 !تدلٌل  ٌحس  لم  جسم  وسلمً مبلبس  اخلعً  هٌا- 

.. المدٌنذة لنسذاء حمٌمذة مسذاحة..   فٌذ  أنذا مذا أتؤم ..  صامتة تمترستُ 

 .العبلقات وتتماها.. الل ٌفات فٌ  تلتقً.. المحمومة الرغبات ول وات

 .صوتها ع  أبح ..  خمٌنة لً تقول  كانت ما ع  أبح  كنت

 تخذور.. ف مٌنا أمً جس  جب  بدل  المنهمكة السواعد تل  انتباهً لفت

 وشذتائ  بكلمذات تذتلفظ..وتشذخر تغذ  وتذارة.. أٌدٌه  قبضات وق  تحت

 صذذغٌرة أوعٌذذة.. صذذٌنٌة تحمذذ  الٌابسذذة المذذرأة.   حولهذذا مذذ  تضذذح 

 . قوارٌر..

 .  ف مٌنا الل ٌفة صبٌتنا ب ٌارة نحتف  الٌو - 
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 وكذذإو ..  الهمذذ  ٌتذذداخ ..  النسذذاء تصذذفق..   شذذدقٌها مذذ ء تضذذح 

 أ بذاق.. النارجٌلذة روائذح.. القذات أغصذا .. القهذوة فنذاجٌ ..  الشذراب

 .الصنعانٌة والحلو  الكع 

 بٌنمذا..النبذً علذى بالصذبلة بذدأت.. بؤناملهذا نقذرت.. ُدفذا   إحذداه  حملت

 بصذوتها صذبٌة وقفذت.. جفذونه  أسذبل  وقد  ربا   تهت  الصباٌا رإو 

  بلذة أخرجذت أخذر .. منتشذٌة عٌنٌهذا أغمضذت.. أكثر ارتف .. الرقٌق

 فذذً تذذرتعش أخذذر  صذذبٌة انبذذرت.. راقصذذة تتماٌذذ  وثالثذذة.. صذذغٌرة

 وأجسذادا   أصذواتا   البهذو قبة امتؤلت.. الدائرة اكتملت..وثالثة ثانٌة.. دال 

 .  تدور الشراب وكإو .. تصفق أك ..المتصاعد البخور أدخنة.. 

 شجعنها.. الرقص دائرة إلى شخنما إحداه  دفعت..عرقا   ٌتفصد جسدي

 أردافهذا تذرت .. نظذراته  تبعثذرت.. تناسق فً قوامها اهت .. بالتصفٌق

 تبل فهذا..  وسذٌقانها أ رعهذا..  النذافر الرغذد صذدرها..  حركذة ك  م 

.. الغٌذرة مشذاعر لذدي تولدت كٌ  أدري ال.. التشجٌ  بهمسات الصباٌا

 مشذذاعري أصذذارع كنذذت.. أنثذذى جسذذد ٌشذذدنً التذذً األولذذى المذذرة هذذً

 تخذذدش كلمذذاته .. أفعذذاله  ردود..  جسذذدها حركذذات أتذذاب .. المتناقضذذة

.. أفخا هذا.. ب نهذا بشرة..ظهرها.. أكتافها على العرق ق رات.. الحٌاء

 فذً كنت..عانتها تستر التً الر بة الق عة تل  غٌر جسمها م  ٌتبقَّ  ل 

 .حولً مما شدٌد كرب

 خلذت.. الذدفو  وتهذدأ المغنٌذات لتصمت  راعها المتٌبسة المرأة رفعت

 : جدٌد م  أرتف  ف مٌنا أمً صوت لك ..  انتهت الحما   قو 

 . الحما  أحوا  إلى بنات ٌا هٌا- 

 :سري فً تساءلت 
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    أحوا  أي- 

 :قائلة التفتت..سمعتنً أنها ٌبدو

 . وحٌدة نترك  أ  معٌب.. هك ا تقفٌ  ال..شاركٌنا- 

 .سؤتبعك - 

 أكثذذر ل قذذو  مقدمذذة إال هذذو مذذا والذذرقص الغنذذاء  لذذ  كذذ  أ  اكتشذذفت

 أ  بعذدها عرفت.. ملتوٌا   حجرٌا   ممرا  .. السرداب ٌشب  ما دخلنا.. إثارة

 ف مٌنذا أمذً سذارت.. واسعة وُحجرات.. وممرات سفلٌة مجاه  للحما 

  فذذة..  جانذب كذ  مذ  بهذا ٌح ذ .. الذدفو  إٌقذاع علذى معذت  ممذر فذً

 ٌفضذً ر ذب سذاخ  ممذر.. تبعته ..  المباخر حامبلت تتقدمنا.. ب ٌئة

 هذذذ   مذذذ  األصذذذوات تنفذذذ  ال.. الضذذذباب بذذذ رات امذذذتؤلت حجذذذرة إلذذذى

.. األرضذٌات..  سذوداء أحجذار.. وحذار معت  هنا شًء ك ..  الحجرات

..  ال واٌذا أحذوا  إلذى تتدفق ساخنة مٌا ..   القباب األعمدة.. الجدرا 

.. وردٌذة مصذا ب وعلذى.. الرخامٌذة األحذوا  حذو  األجساد تناثرت

 تحذذت األحجذذار.. المذذاء أكذذوا  قرقعذة.. العتمذذة أصذذوات.. ال واٌذذا همذ 

 .  شًء ك  ٌحجب الضباب.. صبلبة ت داد أقدامً

..  صذغٌرات صباٌا الحما  فً م  ك  تجع  ساحرة هالة.. كالحل  نساء

 الكذ .. ال بذدة ملمذ  األجسذاد علذى ٌخلذ  الضذباب..  ف مٌنذا أمً حتى

 والبقٌذذة أجسذذاده  علذذى تتذذدفق المٌذذا  صذذنابٌر تذذرك  الذذبع .. عارٌذذات

 . كتل  ع لة أتوق  أك  ل ..  أرضا   تمدد 

 .  الجدار على ف مٌنا أمً اتكؤت

 منظذذر مذذ  والغثٌذذا  بذذالتق    شذذعرت..  القشذذر منذذ وع مذذو  أصذذبح 

 عانتهذا علذى مذ  الر بذة الخرقذة تلذ  شذخنما أسق ت.. الضامر جسدي
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..  أحذذد هللا هذذو قذذ ..  الفاتحذذة قذذرأت.. الصذذباٌا لحقتهذذا..  اكتذذرا  دو 

 مشذغو    الكذ .. البعٌذدة ال اوٌذة بظذبل  اسذتجرت.. عٌذونه  ع  ابتعدت

 .  بمل ات 

 السذذواعد تشذذابكت.. حولذ  حلقذذ .. د  إٌقذاع علذذى شذجً صذذوت صذد 

  قذذو  مذذ   لذذ  أ  عرفذذت..  عنٌفذذا   رقصذذا  .. مبلمذذح دو  دائذذرة فذذً

 بذنف  المغنٌذة بعذد ردد .. األجساد سوائ  ل رد األجساد وتهٌئة الحمٌة

.. أٌضذا   وحذركته  سذرعة ٌذ داد الد  إٌقاع كا .. مق   ك  بعد اللح 

 . الثال .. الثانً.. األو  تجرعت.. تدور الشراب كإو 

.. مكبوتذة رغبات فً تثٌر مناظر.. أنوثتً أت كر جعلنً أعهد  ل  منظر

  وأخذذر ..ضذذمور فذذً تتذذدلى عتٌقذذة أثذذداء.. ل ٌذذ ة نشذذوة برأسذذً تذذ رع

 شذعر..  بعضذها تناغً أصوات.. ترت  مإخرات..  خفر فً تهت  شابة

 خ ذذوات..   م واعذذة أجسذذاد.. لٌنذذة انحنذذاءات..  األردا  إلذذى ٌتذذدفق

ًَّ  تثٌذذر الراقصذذة شذذخنما .. ثذذدٌاها ٌشذذم   راعٌهذذا ترفذذ  حذذٌ ..الخجذذ  فذذ

ًَّ  تلتفذذت.. راقصذذة حركذذة فذذً بسذذاقٌها تتبلعذذب ..  نشذذو  بنظذذرات إلذذ

 أعلذ  ال.. الخٌذا  ٌنقصذها ال أنثذى مإخرتهذا بكفٌهذا تمسح.. بٌدي تمس 

 ب نهذذا..  أفخا هذذا..  أردافهذذا.. خصذذرها..أكتافهذذا.. جسذذدها ٌنفرنذذً لذذ 

 .اله ٌ  جسدي إلى أنظر..  أضبلعها..  الغائرة

 منكذرة   وأنذا أتؤملهذا     كر بقاٌا ٌختفً األنثى  بداخ  ه : نفسً سؤلت 

ال الجسذد  لذ  علذى أتمنذى.. اإلثارة تل  نفسً على ًّ ..  سذحر  ٌسذتنف  أَّ

.. ٌبتسذذ  وجههذا.. أعرفهذا التذً الصذبٌة تلذ  هذً تكذ  لذ .. أكثذر تؤملتهذا

.. هنذا إلذى أتٌذت التذً المذرأة تلذ  أعذد ولذ .. دال  فذً تصذرخ..   تغمذ 

..  متماسذذذكتا  كرتذذذا  ثذذذدٌاها..   افحذذذة بحمذذذرة ٌعبذذذق جسذذذدها بٌذذذا 

 .  تثٌرنً  الصبٌانٌة تقا ٌعها.. دال  فً ترتف  الصغٌرتا  قدماها



273 
 

   . بؤقدام  ٌصعد م - 

  بعذ  صذعدت.. شذًء كذ  صمت..   مستنجدا   ف مٌنا أمً صوت جاء

..   عرٌضذذة رقبذذة تحذذت تن لذذق الصذذباٌا أقذذدا .. ظهرهذذا علذذى الصذذباٌا

 .  الركب..  األفخا ..  الظهر أسف ..  الفقري العمود..  األكتا  تص 

    سمبرٌة  أٌ - 

 .نحوها خ وت.. النداء  ل  أخشى كنت

 .  أنا ه  - 

 . األر  وج  على م  التفتت

 .  شاركٌه ..  تخجلً ال- 

 عٌنذذاي.. أخجذذ  أعذذد لذذ .. عرٌذذً نسذذٌت..  ٌوصذذ  ال خذذدر فذذً كنذذت

 :الصغٌرة األقدا  تحت المتكور الجسد  ل  تستكش 

    ال ٌت أٌ - 

 ٌنسذاب..  صذغٌرة قنٌنذة مذ  ل جذا   خٌ ذا   الصباٌا إحد  صبَّت مر  فً

 أكفنذا..  أكتافهذا إلى العرٌ  خصرها إلى..  الضخ  جسمها جنبات م 

 حذذٌ  المنظذذر رهبذذة..  الجسذذد  لذذ  فذذً جذذ ء كذذ  عصذذر علذذى عملذذت

  ٌتهذا الصذبٌة صذبَّت..  نحونذا وجههذا وأضحى..  ظهرها على استوت

 تعتصذر أصذابعنا..  فخذ ها..  المنبعجذة الذب  ..  المفل حذة األثداء فوق

.. أفخا هذذا انفرجذذت..  بنشذذا  تعمذذ  األكذذ ..  ٌتذذؤو  صذذوتها..  سذذمنتها

..  الشذرخ  لذ  إلذى بذً ان لقذت قذد شخنما أصاب  كانت.. محروق دغ 

 داخلذً بذؤ  أشذعر..  قناعذاتً انهذارت..  فحسذب أنثذى بؤننً أعتقد كنت
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ة على ق رات فمً سا  وعً دو ..  بلٌد فح  ٌختبئ  ف مٌنذا أمذً سذرَّ

 تتوكذذؤ ظننتهذذا..  سذذاقً أعلذذى أصذذابعها مذذدت وقذذد م هولذذة تسذذمرت.. 

ًَّ  سذرت.. تتسلق كانت أصابعها لك ..  ب نها على لتستوي  قشذعرٌرة فذ

 انهذذارت..  سذذاقاي خذذانتنً..  فخذذ ي أعلذذى أصذذابعها وصذذلت.. بذذاردة

 أغمضذذت..  عذذانتً تذذداعب أصذذابعها امتذذدت حذذٌ  جفلذذت..  مقذذاومتً

 فً سرحت..  جسدي حو  أجساده  تكومت.. راكعة انهرت..  عٌناي

 . عراٌا قف نا ٌو  الشبل  ٌو  تضاهً نشوة

 تهمنذً تعذد ل ..  ف مٌنا بعٌنً عٌناي تلتقً أ ..  بالنشوة جار  شعور

..  عٌنٌذً ت ذارد ف مٌنذا عٌنذا..  شذخنما صدٌقتً أشتهً فق ..  أعٌنه 

 .. الم اردة م  لحظات

 خلٌ ذذا   ف مٌنذذا سذذكبت..  أٌذذدٌه  بذٌ  مذذددننً.. الصذذباٌا مذذ  مجموعذة  

 حاولذت..   بٌبذة كانذت لو كما بشرتً دلكت.. الرائحة  كٌة  ٌوت م 

 همذ .. بشذرتً تجو  شخنما أنام ..  النظر استرقت..  بنفسً التحك 

 فذً تهمذ .. جسذدي على انكفؤت..  خجلً على السٌ رة فقدت.. ماج 

.. غرائذذ ي تسذذتثٌر كلمذذات..  الذذ كور أفحذذش ٌجٌذذدها ال بكلمذذات أ نذذً

 مجنونذذة مشذذاعر..  روحذذً مسذذامات اهتذذ ت..  تقلٌذذدها إلذذى تذذدعونً

ًَّ  فتحذذت.. حواسذذً كذذ  تملكذذت ٌَّرتنذذً لقذذد..  عٌنذذ  قبٌذذ ..  اللحظذذات غ

 أنذً أدر  جعلتنذً لحظات وفً..  التصرفات تل  منها أتخٌ  ل  الحما 

 ممذا أج   شفتً م  تتدفق الكلمات بدأت.. نفسً حتى أعر  ال إنسانة

  بذً تجذاو ت لحظذات فذً..  وجههذا على ابتسامة أر .. ب  تتفو  كانت

  بذالجلو  شذخنما أشذارت.. وقفذت..  ٌومذا فٌهذا فكذرت قذد أك  ل  عوال 

 : عٌنً تتؤم  وهً لً همست..  لها مواجهتا  

  . الخج   ا  ه - 
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 :خج  وكلً علٌها رددت

 . كٌانً فً حب  انسكب - 

 . بخٌر اآل  أن  م  ٌقٌ  على أنا- 

 . قدٌسة أنت.  بالعشق أصف  أ  م  وأج  .   ل  م  أكثر ب - 

 تكتشذفٌ  أ  إلذى بحاجذة..  المشذاعر هذ   مثذ  إلذى بحاجذة أنت- 

ات ة م  حول  ما إلى تنظرٌ  وأ .. روح  مل َّ  لهذا الحقٌقة..   واٌا عدَّ

ة  .  أوج  عدَّ

 .  إٌمانً ع  تِ  ٌقٌنً غبش نقٌت..  مشاعري عتمة أ لتِ - 

 كذائ  أنذً لذو كمذا.. واللحظة األم  مشاعر بٌ  أفص  أ  علً أشارت

 إلذى أوصذلتنً.. جدٌذد مذ  بها التصقت.. نفسً أناق  كنت. للتو ولدت

 لكذذ ..  فٌذذ  أنذذا ممذذا قلبذذً خفذذق..  والتوحذذد الوجذذد مذذ  متقدمذذة مرحلذذة

 : الموق  حس  ف مٌنا صوت

 . شخنما- 

 ! بٌننا ما تفسدوا بالك  ما.. أووا - 

 وفذذٌ  الذذرو  ع ذذاء بذذداٌات فذذً كذذائ   أمامذذ ..  بهذذا تل فذذً- 

 . المتعة

 أعذذٌ  عذذ  اختفٌنذذا..  خذذر سذذرداب إلذذى وحٌذذدتٌ  سذذرنا..  بٌذذدي أخذذ ت 

 مسذاحات إلذى تتوق روحً كانت.. األولى متعتنا ضباب فً تهنا.. الك 

 أكتشذ ..  مفذاهٌمً تركٌذب أعٌذد جعلتنذً اللحظذات تل ..  اإلشباع م 

.. جانبٌذذة حجذذرة..  الل وجذذة تلذذ  أعذذش لذذ  لذذو ألدركهذذا أكذذ  لذذ  عذذوال 
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 امذرأة شذبقً تفجذر أ  أتصذور لذ .. اللذ ة تل  حٌوات فً أظ  أ  تمنٌت

..  رجذ  ٌعتلٌنذً أ  حذو  تذدور الماضذٌة السذنوات مذر على أحبلمً.. 

 تنذاغ  لقذد..   أنثذى أتصذور لذ  لكنذً..  المتعذة م  شبل  إلى ٌحٌلنً أ 

 وسذحر..  مفاتنهذا ضذراوة تذدر  شذخنما أ  أٌقنذت..  جسدي أج اء ك 

 ضذذحكات..  محٌذذ  فذذر  إلذذى تحولذذت..  صذذدرها ألقمتنذذً..  نظراتهذذا

 الحجذذرات..  الممذذرات أرجذذاء..  وأخذذر  فٌنذذة بذذٌ  تتهذذاد ..  نشذذو 

 . والنشوة الحل  بٌ  تلتقً أروا ..  االس وانٌة

 

..  جاهلذة أنهذا أعتقذد كنت..   لف  ل  إحسا  عتبة على وضعتنً شخنما

 أي اإلنسذذا  أ  علمتنذذً..  قلبذذً علذذى أضذذواءها سذذلَّ ت الذذدقائق هذذ  

 اإلنسذذا ..  ٌملكذذ  ال ومذذا ٌملكذذ  بمذذا وال.. بعملذذ  وال بشذذكل  لذذٌ  إنسذا 

ا فواصذلنا كذ  ن عنذا إ ا  إالَّ  إدراكذ  ٌمكذ  وال..  جوهر ن  ت   ٌ  كذ .. وأ ْغِشذ

 بذ ل  شذعرت لقذد..  جوهري ع  ٌفصلنً ما ك  أ لت والٌو ..  أقنعتنا

 . أفتقد  ال ي الجوهر

 ٌعذذد لذذ .. لمفاتنهذذا ولٌمذذة إلذذى حذذولتنً.. جدٌذذد مذذ  مذذددتنً..  اقتربذذت

 ال هذذامش فذذً أصذذبحت.. معنذذى مذذ  األرضذذٌة أحجذذار حذذرارة لدرجذذة

 أعضذاإها..  حواسذها تناسذخت.. علهذا المتعذار  القٌاسذات معذ  تن بق

.. المبلمذح مبلئكذً.. اللذو  حن ذً الوجذ   لذ ..  علٌائهذا م  تقربنً.. 

 حرمذانً جذدرا  ٌختذرق صذدر.. إب ٌهذا ع ذر..  بالنشوة المبل  الشعر

 أغمذذذ .. ٌلهذذذ ..  ٌذذذرقص..  حركاتهذذذا إٌقذذذاع. .  أضذذذبلعها رٌذذذش.. 

.. تهمذ .. األنفذا  ووجد الرو  فتنة م  مساحات على أفتحها..  عٌنً

 .  كبل  أحلى تسمعنً.. توشوشنً
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ات تحملهذا.. بعٌذد مذ  تتهذاد   ضذحكات..  أحد م  ٌعد ل   الضذباب  رَّ

 : قالت..  الع ور وروائح

 مذا بلو  إلى ٌرفعنا ما فه ا..  وحٌدتٌ  الجدرا  خل  نكو  أ - 

 .!  نبتغٌ 

 !! أفه  ل - 

  ٌغوٌذذذ  الذذذ ي جسذذذدي..  البهذذذاء تضذذذوع إلذذذى بذذذالتحلٌق علٌنذذذا - 

 !! السحر م  أشد هو ما..  أغو  ما هنال 

  

ٔ9                                  

 شخنمنا                           

 

 لقذد.. موضذوع أي عذ  الحمذا  فذً معذا   وجودنذا أثنذاء  ف مٌنذا  أسؤ  ل 

 . للحوار مختلفا   أسلوبا   علمتنً لكنها..  الحل  ٌشب  ما قضٌنا

 

 علذذى تقذذ  مذذ .. توا نهذذا فقذذدت مذذ  شذذعور.. مخٌذذ  شذذعور داهمنذذً

 بشذذعور أمذذً إلذذى أجلذذ .. تتوالذذد ومشذذاعر.. تهتذذ  قذذٌ ..  ذذرق مفتذذرق

 بقلذب الشذوارع فذً أسذٌر.. مختلفذة بمشاعر حولً م  إلى أنظر..مغاٌر

 بعذذ  تقذذا ٌ   أعشذذق.. أنثذذى أعذذد لذذ  لذذو كمذذا العذذابرات أتؤمذذ ..جدٌذذد

 بذذذٌ  أسذذذٌر.. تبرعمذذذ   ذذذور فذذً صذذذدر..أسذذذمر وجذذذ  شذذذفا .. األجسذذاد
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 عقذد النسذاء تجذاو ت لذو مذا ا: نفسذً أسذؤ ..  مختلفذة بنظرات الجموع

   ..تدلٌل  م  بالم ٌد الجسد

 بعذ  علذى  رحذت.. صذداقاتً دائذرة اتسعت.. الحما  جلسات تعددت

ذذى نسذذوٌة جمعٌذذة تكذذوٌ .. النسذذوة  بتذذدرٌب وتنشذذ ..  المذذرأة بشذذئو  ُتعن 

 ومهذارات..والخٌا ذة.. الت رٌذ  فذ  منها.. جدٌدة مهارات على الفتٌات

 .أخر 

 صذذذذدٌقاتنا مذذذذ  الجمعٌذذذذة شذذذذكلنا..  المذذذذادي بالذذذذدع  ف مٌنذذذذا وعذذذذدتنً

 تسذذٌٌر علذذى المسذذئولتٌ  وشذذخنما أنذذا أكذذو  أ  علذذى اتفقنذذا..الحمٌمذذات

 . الجمعٌة أنش ة

 معظذ  نقضذً.. العلوٌذة غرفتنذا نصذعد..  لذً شذخنما   ٌذارات انتظمت

.. الخاصذة همومنذا إلذى أحادٌثنذا فً نتجاو .. نشوتنا نبتدع..  معا لٌالٌنا

..  خذر منحى لٌؤخ  الكبل  ٌتفرع.. الحدٌ  تجا بنً.. بسعادة إلً تستم 

 الضذوء ٌتحذو .. السذراج  فذئن ال.. اإلغذواء م  فسحة ألجسادنا نتر 

 تجذو .. المرتعشذة اللمسذات.. المغنذاة الكلمذات خذدر.. شذبقة خٌو  إلى

  روة أرواحنذا تفذرد..  أجسادنا لعاب ٌسٌ .. الل ة م  لها شاء ما ألسنتنا

 .الظلمة شعلة بؤجسادنا تغم ..النشوة أفق تبلغ.. أجنحتها

 أسذذمٌناها.. القدٌمذذة صذذنعاء فذذً لمن لنذذا مجذذاورا   مقذذرا   للجمعٌذذة  اخترنذذا

 اتسذذعت أشذذهر عذذدة.. منتظمذذة دورات نفذذ نا( .. النسذذوٌة خمٌنذذة جمعٌذذة)

 اللغذذذذة مجذذذذا  فذذذذً دورات تنظذذذذٌ  لتشذذذذم  الجمعٌذذذذة أنشذذذذ ة خبللهذذذذا

 .الرقص وف .. والتجمٌ .. الرس  ف  مباد .. اإلنجلٌ ٌة

..  اتذذ  الهذذ  تشذذاركنً شذذخنما وكانذذت.. ٌسذذكننً خذذالً عذذ  البحذذ  هذذ  

 مذذا علٌهذذا عرضذذت.. بحثذذً فذذً إلٌذذ  توصذذلت مذذا تفاصذذٌ  لهذذا شذذرحت

 مذذذذ  المن وعذذذذة األجذذذذ اء.. البحذذذ  مواصذذذذلة فذذذذً ٌسذذذذاعدنا أ  ٌمكذذذ 
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 مذ  الٌو   ل  فً وجدت  ما.. والم موسة المم قة..  األحمر المصح 

 .فا مٌنا لبٌت مقا عتً أسباب لها شرحت..  المفقودة األناجٌ 

 مذا ٌعذد ل .. عمل  ٌجب وما ا.. أق  أٌ  لً ٌقو  م  إلى بحاجة كنت  

 حذدود وص  قد حبها كا .. قلبً إلى النا  أقرب أمست..  علٌها أخفٌ 

ًَّ  عرضذذت حذذٌ  فاجذذؤتنً.. البلعذذودة  صذذارخة احتضذذنتها.. الذذ واج علذذ

 :بفر 

 !! رج   مة على أنا ث .. ه ا بمث  أسم  ل  لكنً- 

 :         خج  فً لً قالت

 !أخر  م  تخدعٌنً أ    أرٌد ال- 

 !!أخدع  أو أترك  ل ..  أحتاج  التً أنا- 

 .أقسمً- 

 . أقس - 

 فٌهذذا أنذذتِ  تكذذونً أ  علذذى تعاهذذدنا إ ا إال أقتنذذ  ولذذ .. ٌكفذذً ال- 

 !!الرج 

                             *                 *               * 

 .. ع ٌ ي

ًَّ  شخنما عرضت .. عرضذها أسذعدنً.. جذد  ع  البح  مشاركتً  عل

  البذذدء  قررنذذا.. أدلذذة مذذ  بٌذذدي ومذذا.. إلٌذذ  توصذذلت مذذا كذذ  لهذذا شذذرحت

 تنكذذرت.. القدٌمذذة صذذنعاء أسذذواق  بمبخرتذذ  ٌجذذو  الذذ ي الشذذحا  بذذ ل 
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  اوٌذذة عنذذد مذذرور  ننتظذذر خرجنذذا..  أنثذذى ظلذذت وهذذً   كذذوري بذذ ي

 فذذً تذذ ا  ال الشذذم ..الع ذذارة وسذذوق البذذ  سذذوق مذذ  المتفذذرع الشذذارع

ًَّ  أشارت الشارع, رأ  م  قاد   بنفس  رأت  حٌ .. قوسها رب   :عل

 ! القاد  م  هنا  أنظري- 

 وهذو النذداء  تكذرر(  موالنذا) ب ٌنادٌذ  حذانوت صذاحب سذمعت تبعنا  

 وبذذذاب السذذذائلة ثذذذ ( ..  األبهذذذر) حذذذً أ قذذذة عبذذذر.. السذذذوق مذذذ  ٌخذذذرج

 علذى جلسذنا.... التحرٌذر بمٌدا  المتوك  قبة أما  بمقهى لٌستقر.. السبح

 ٌنقذ .. رأسذ  رفذ .. ال اولذة فذوق مبخرتذ  وضذ .. نرقبذ  مجذاور مقعد

 علبذذة بقاٌذذا مذذ  شذذاٌا   ٌرتشذذ ..  الشذذكر ودار الثذذورة مذذارد بذذٌ  نظذذر 

   ٌتلفذذت.. أمامذذ  وضذذعها.. المعدنٌذذة العملذذة مذذ  حفنذذة أخذذرج.. قصذذدٌر

 إحصذذذاء أكمذذذ ..  ٌتضذذذاٌق ال حتذذذى بعٌذذذدا   بنظراتنذذذا انصذذذرفنا.. حولذذذ 

  لذذ  عذذ  بذ اكرتً أفذذتش كنذت  لذذ  أثنذاء..  شذذاٌا    البذا عذذاد.. حصذٌلت 

.. الماضذً فذً بحثذت.. قلبذً رجذ (  موالنذا) اس  سمعت حٌ .. االس 

 بعذ  احتجذت.. تؤملتذ  هذو  أٌكذو .. تبعذة رسذائ  فذً ورد لقد ت كرت 

 بنظذرة رمقنذً.. قبالتذ  جلسذت.. منذ  االقتراب على تجرأت حتى الوقت

 : وغمغ  فاحصة

 .األوباش حمق عنا ٌصر  هللا -

 أننذذً أدركذذت, وجهذذً علذذى ابتسذذامة أرسذذ  أ  حاولذذت.. بعٌذذدا نظذذر ثذذ 

 :هاد  بصوت ل  قلت.. بت فلً استثرت 

 الصحة  كٌ - 

 -!... 

 !أ عجت  قد أكو  ال أ  أرجو- 
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 !! ل فا   الحشرٌة أتعتبر- 

 .ضاٌقت ّ  قد كنت إ  وأعت ر.. هللا أستغفر- 

 أع نً  هلِل  عند  كا  إ .. ترٌد ما ا.. أسؤل  فق - 

 :علٌ  ٌ لقو  سمعته  ما لف  أجرب أ  قررت

 بالحذدٌ  لذً تسذمح هذ .. مضذاٌقت  أقصذد ال.. موالنذا ٌذا عفوا- 

  .إلٌ 

 .تفض ..مصم  كنت إ - 

 فذذذً منقذذذادة نفسذذذً وجذذذدت قذذذد أنذذذا كنذذذت.. ضذذذٌق فذذذً بعٌذذذدا ألتفذذذت

 كنذت ممذا تخلذص وقد.. الشًء بع  غرٌب رج  بؤن  شعرت..كبلمً

.. شذخنما بٌنً المتبادلة النظرات الحظ.. عقلً بتخل  مصاب أن  اعتقد

 :توج  فً لً قا 

  مع   الفتاة تل  ه - 

 ! وجتً هً نع - 

ًَّ  بعٌنٌ  عاد  مذ  جذ ءا   أكشذ  أ  قذررت..االنصذرا  ٌسذتعج  كم  إل

 وجهذً احتضذنت ال اولذة سذ ح علذى اتكذؤت.. برأسذً دنوت.. أوراقً

 :صوتً م  خفضت.. كفً بٌ 

 .. همومً بع  ل  أحكً أ  لً اسمح- 

 بسذذإا  حذذدٌثً أنذذا تابعذت.. صذذامتا   ورٌبذذة حذذ ر فذً مبلمحذذً إلذذى نظذر

 .  خر



282 
 

 أبذً أو تبعذة باسذ  شذاب علذى تعرفذت قذد  ٌومذا أنذ  تت كر ه - 

 حنظلة 

 اتسذ ..  فعلذ  ردة أنتظذر.. مبلمحذ  علذى السذإا  وقذ  أتاب  وأنا صمت

 .ٌناور حاو .. عٌنٌ  صمت

 الشخصذٌات مذ  العدٌذد اإلنسا  ٌصاد  قد!! تبعة.. حنظلة أبو- 

.. بذ ل  أجذ   أ  أسذت ٌ  ال.. الكنٌذة نفذ  أو االسذ  هذ ا بمث  حٌات  فً

 أ  منذذً  لبذت لقذد  . رحذت ممذا ترٌذد  ا ومذا   أنذت مذ  لذً قذ  لكذ 

 .بشًء  نفس  تل   ل  بٌنما..  أساعد 

 تبعذة  كذر  ال ي نفس   موالنا هو أمامً م  أ  صوت  نبرة م  أدركت

 قلذت.. أثذار  قذد حنظلذة أبذً.. تبعذة اس  وأ .. سوا  أحد وال رسائل  فً

 :الرجاء ملإ  بصوت ل 

 عرفتذ  أنذ  وأعتقد.. تبعة والد هو ال ي.. الع وي أخت اب  أنا- 

 .919ٔ عا  فً

 رسذائ  بع  أ  ت كرت..  باالختناق شعر كم  بعٌدا وجه  أ ا  فجؤة

 : حدٌثً واصلت.. أمام  فردتها  إحداها أخرجت..جٌبً فً تبعة

 .ه   تقرأ أ  أرجو- 

..  مشذاعر  أسذتنت  أ  أحذاو  كنذت..  وجهذ  مذ  قربهذا.. الورقذة التق 

 هذو كذا  لذو مذا ا هذو  أظنذ  الذ ي موالنذا ٌكذ  ول  حدسً خاب لو ما ا

 حذذٌ  ك بذذ   مذ  صذذدق  أعذر  كٌذذ  هذو   أنذذ  وتصذن ..  موالنذذا لذٌ 

 :قائبل إلً ٌنظر وهو ٌ وٌها أخ .. الورقة قراءة أكم 

 بالتحدٌد  أنت م - 
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 تذر  وقذد.. سذنوات منذ  عذد  فذً الغائب وتبعة..  عم  اب  أنا- 

 أربذ  منذ  السذج  لمحنذة ٌتعذر  والذد  أ  ٌعلذ  وال.. وابنا    وجة خلف 

 .!سنوات

 الرسالة  بقٌة أٌ - 

 . لدي- 

   مثلً مس  رج  م  الم لوب هو وما- 

 .لمساعدتنا الكثٌر تفع  أ  ٌمكن  أقصد  ال ي موالنا  كنت إ - 

 !موالك  أننً افتر ..  فعل  ٌمكننً وما- 

 متاهذذذة حذذذ  فذذذً تشذذذاركنا أ  وٌمكنذذذ . تسذذذاعدنا أ  تسذذذت ٌ - 

 .نعٌشها

 .أكثر وضح- 

 منذذ  أُخت ذذ  خذذالً.. شذذكوك  مذذ  تذذتخلص حتذذى لذذ  سذذؤحكً- 

 أحذد هو تستخدم  ال ي البخور وه ا.. مكان  نعر  وال..  سنوات أرب 

 !احتجا   مكا  إلى الوصو  م  تمكننا قد  التً الخٌو 

 . وبعد- 

 وجذدت.. أكثذر  التوضذٌح فذً المغذامرة قذررت.. الظذبل  فذً ٌقفذ  كم 

 القمذاش ق عذة أخرجذت.. أوراقذً مذ  الم ٌذد كشذ  علذى مجبرة نفسً

 : ل  وقلت.  ف مٌنا بٌت فً وجدتها ال ي
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 الصذغٌر الكذٌ  هذ ا قمذاش وجدنا لكننا.. مكانا   لخالً نعر  ال- 

 الذ ي مصذحف  أوراق بعذ  بداخلذ  وجذدنا.. بخذور  رائحذة نف  ل .. 

 األمر  ل  اتضح ه .. مع  كا 

 ٌستنشذذق عٌنٌذذ  أغمذذ .. أصذذابع  بذذٌ  الصذذغٌر الكذذٌ   لذذ  وضذذعت

 :منخف  بصوت قا  ث  قلٌبل صمت.. باهتما  ٌتفحص  أخ .. رائحت 

 مذا بع  على أدل  أ  وأست ٌ ..تخادع ال أن  لً اتضح اآل - 

 جلذذب ٌذذت .. المقذذد  بالمسذذجد خذذاص البخذذور هذذ ا.. ال رٌذذق لذذ  ٌنٌذذر

 تذاجر ٌذوفر  الصذغٌر الكذٌ   لذ  وقمذاش.. سذق رة ج ٌرة م  البخور

.. للمذذذوتى كؤكفذذذا  السذذذتخدام  للمسذذذجد ٌوسذذ   اسذذذم  البذذذ  سذذذوق فذذً

 (. المرٌكنً) باس  الجمٌ  وٌعرف 

 :ل  قلت.. الم ٌد ل  أحكً أ  على حدٌث  شجعنً

ً   رجذذبل رأٌذذت.. أٌذذا  قبذذ  المقذذد  المسذذجد داخذذ  إلذذى تسذذللت- 

 بذالحجر ٌعتنذً.. والمبذاخر المواقذد ٌشذع .. المسذجد بخدمذة ٌقذو  أعرج

 .األكفا  وبقماش الملحقة

 الكثٌذر أعذر  لكننذً(.. سنٌدار)  حار  مجرد هو الرج   ل - 

 المبٌذت إلذى ٌذدعونً.. معرفذة األعذرج بذ ل  فلذً.. المسذجد أسذرار م 

 بمذذا ٌ ودنذذً بالمقابذذ .. لذذ  خذذدماتً بذذبع  أقذذو .. اللٌذذالً بعذذ  معذذ 

 فذً  مكبلذٌ  بهذ  ٌذؤتو  مذ  هنذا  أ   الحظذت وقد.. بخور م  أحتاج 

 الفقهذاء مذ  مجموعذة ٌقذو .. سذرٌة جلسذات له  ٌعقدو .. اللٌالً أواخر

 أ  ٌجذو .. رافه انحذ درجذة مذ  ٌتحققذوا أ  بعذد.. اسذتتابته  بمحاوالت

 .المسجد إلى به  أتوا م  بٌ  م  الع وي

 :المعلومات م  الم ٌد إلى تتوق وروحً ل  قلت
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 .عن  بحثً أثناء الغر  تل  بداخ  خالً مبلب  بع  وجدت- 

 متى - 

.. للمسذذذجد الذذذداخلً الملحذذذق داخذذذ  إلذذذى تسذذذللت لحظذذذات فذذذً - 

 .الداخلٌة الحجرات إحد  بداخ  المبلب  م  مجموعة بٌ  ووجدته 

 أمتؤكد - 

 .متؤكد- 

 . المسجد فً االستتابة لجلسات اقتادوه  م  ضم   هو إ ا  - 

 .فٌ  نح  ما ل  أتضح قد ها- 

 فعل   ٌمكننً وما ا- 

 .خالً مصٌر حقٌقة إلى الوصو  فً تساعدنا أ - 

 ٌكذو  قذد.. المسذجد مبلحذق بذداخ  أدلذ  عذ  أبح  أ  سؤحاو - 

 !!السرادٌب أحد فً محجو 

 نرا   ومتى- 

 .الوقت ه ا مث  فً هنا.. أسبوعٌ  بعد- 

 أسذذؤ  سذذرت.. ٌودعنذذا أ  دو  انصذذر .. صذذادقة كلماتذذ  بذذؤ  أحسسذذت

 : شخنما

 قتلو   أنه  أ  خالً إنقا  نست ٌ  ه - 

 .الحقٌقة إلى للوصو  سنتعاو .. جدٌدا   صدٌقا   كسبنا الٌو   - 
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 . علٌ  نو  فٌما سٌنجح أن  م  ٌقٌ  على أنا- 

 ..وحٌدي

 كنذا.. الظهر صبلة بدخو  إٌ انا المتوك  قبة مسجد مإ   صوت ارتف 

 الوقذت..قدومذ  نترصذد.. موالنذا لنذا ضذرب  ال ي الموعد فً حضرنا قد

 صذذوت ارتفذذ .. أحذذده  ٌكذذو  علذذ  القادمذذة الوجذذو  فذذً نتفذذر .. ٌمذذر

 تعتمذ  بذداخلً.. صذامتتٌ  انصذرفنا.. جذدو  دو  العصر صبلة مإ  

 .األسئلة تلو األسئلة

 إلذذى نهتذذد لذذ ..  المقهذذى ننتظذذر..القدٌمذذة صذذنعاء أ قذذة.. األسذذواق  فنذذا

 األجوبذة كذ ..  المقهى صاحب.. الحوانٌت أصحاب عن  سؤلنا.. وجود 

 .شهر نص  من  ٌرو  ل .. واحدة

 لنذذا  كذذر  الذذ ي المرٌكنذذً ٌوسذذ  ب ٌذذارة نقذذو  أ ..  فكذذرة لنذذا  ذذرأت 

 مكذد  صذغٌر  حذانوت داخذ  ٌقبذ .. الخذام  العقذد فذً رجذ .. موالنا

.. موالنذذا عذذ  سذذؤلنا .. الذذدوا  علذذى مبتسذذ .. ودود.. والخٌذذو  باألقمشذذة

 نذذ ور بذذؤ  نصذذحنا.. الحوانٌذذت أصذذحاب مذذ  سذذمعنا  الذذ ي الذذرد فكذذا 

 نجذذد ولذذ  صذذدٌق  فهذذو.. موالنذذا عذذ  ونسذذؤل .. المقذذد  الجذذام  سذذنٌدار

 .معدنٌة ساق على ٌسٌر ال ي.. باألعرج لنا وصف .. لدٌ  إال أخبار 

 :شخنما قالت..  تائهتا  سرنا.. استؤ نا  

 !قتلو  أنه  احتما - 

 :سؤلتها.. لعبرتها قلبً وج  

 ٌقتلون   ما   وعلى- 
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 !احتما  قلت لكنً أعر  ال - 

.. منقذذب  وقلبذذً محب ذذة كنذذت.. معذذا   اللٌذذ  نقضذذً أ  وشذذخنما  اتفقذذت

 علٌهذذا  رحذذت..  فعلذذ  ٌجذذب وفٌمذذا.. موالنذذا اختفذذاء أسذذباب عذذ  بحثنذذا

 السذرادٌب تلذ  عذ  نبحذ  أ .. المقذد  المسذجد داخ  إلى التسل  فكرة

 :متوجسة قالت.. موالنا لنا  كرها التً

 !المعدنٌة الساق  و..واألعرج- 

 إلذى نتسل  وحٌنها.. المسجد أروقة إلى خروج  فرصة سنتحٌ - 

 !الملحقة الحجر

 بعودت   باغتنا وإ ا- 

 . معً فكري..  األسئلة ب ر  تكتفً ال- 

 ٌسذاعدنا مذا نصذ حب أ .. االحتمذاالت ألسذوأ نسذتعد أ  ٌجذب- 

 .مهمتنا إنجا  على

 ما ا   مث - 

 نرٌد ما إلخفاء كٌ .. أنفسنا ع  للدفاع سكاكٌ .. لتكبٌل  حبا - 

 قفذذ  لكسذذر م رقذذة.. وعٌذ  لشذذ  مخذذدر.. لتكمٌمذ  قمذذاش ق عذذة. .حملذ 

 .حماقة إلى مغامرتنا تتحو  ال حتى  معً فكري هٌا.. ما

 قبٌذ  خرجنذا.. نحتاجذ  مذا  حملنذا..  كورٌذة أ ٌاء ارتدٌنا.. لٌلتها نن  ل 

 هذذدوء.. عارٌذذة األ قذذة أحجذذار.. بذذاردة األ قذذة أضذذواء..  الفجذذر صذذبلة

 بخذذارا   نتذذنف .. ناعسذذة أدعٌذذة تذذردد المسذذاجد.. صذذامتة الذذدور.. مخٌذذ 

 دخلنذذا..  السذذ  كبذذار مذذ  قلذذة.. المقذذد  المسذذجد بوابذذة وصذذلنا.. أبٌضذذا  
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 كذذ  فذذً تسذذافر البخذذور رائحذذة.. الخلفذذً الذذرواق عبرنذذا.. األروقذة د ء

 ٌ ذ  لذ ..  نصذلً جانبذا انتظرنذا.. مقف  للملحق الداخلً الباب.. ال واٌا

 تجذاوٌ  علذى تضذفً  اآل ا  أصذداء.. المعدنٌذة بعكا   خرج المقا  بنا

.. خافتذذة األكفذذا  حجذذرة أنذذوار.. بهذذدوء تسذذللنا.. أبتعذذد.. رهبذذة المسذذجد

.. الجانبٌذة الغرفذة استكشذفنا.. ال وٌ  الممر إلى  تتبعنً وشخنما عبرت

 .بعمق تنفست..  ع نة روائح

.. مهملذة حجذرات عذدة.. الممر نهاٌة حتى عدٌدة أبوابا   تجاو نا- 

 ظذبل .. األسذف  نحذو تقودنذا متربة درجات.. فتحنا .. سمٌ  خشبً باب

.. شذذمعة أشذذعلنا.. العفنذذة الذذروائح مذذ  خلذذٌ ..  مخٌذذ  بصذذمت ممذذ وج

..  السذذذقو  مذذذ  تتذذذدلى العنكبذذذوت أعشذذذاش.. حذذذدود دو  سذذذفلً فضذذذاء

 لنذذور مفتاحذذا   أتلمذذ .. األتربذذة غ تهذذا درجذذات  علذذى بحذذ ر  خ ونذذا

 أكثذر  هب نا..  رأسً ٌتخل  رعب.. خوفا أصابعً ارتعشت.. مفتر 

 مذ  جذدرا ..  نهاٌتهذا نتبذٌ  لذ  الظلمذة مذ  أفذق.. تنتهً ال درجات فً

 خذذذرائ  ٌرسذذذ   الكلذذذ .. منبعجذذذة أعمذذذدة.. األخضذذذر الخشذذذ  الصذذذخر

 جلذذذت..خانقذذذة روائذذذح.. العٌذذذو  ٌصذذذ  فذذذرا .. الجذذذدرا  علذذذى صذذذامتة

.. الضذوء ٌصلها ال بعٌدة  واٌا..  نهاٌة  دو  بعٌدا ٌمتد فرا .. بنظري

 .الخو  ببرودة أشعر.. شمالنا إلى برون ي لو   ا  بوابة اكتشفنا

 ترابٌذذة أر  علذذى خ ونذذا.. األٌمذذ  الجذذدار فذذً كبٌذذرة فتحذذات ثذذبل 

.. اقتربنذا.. واألوراق المبلب  م  كومة قرٌبة  اوٌة فً حجرة.. ناعمة

.. الرمذذاد مذذ  كمٌذذات.. النظذذر  امتذذداد علذذى.. مذذدا  ٌؤخذذ  العناكذذب نسذذٌ 

 ومبلبذذذ  أوراق بقاٌذذذا الرمذذذاد خلذذذٌ ..  لتقلٌبهذذذا أصذذذابعً اسذذذتخدمت

.. تؤملتهذذا.. بعضذذها التق ذذت.. برفذذق نبشذذت.. جلدٌذذة أغلفذذة.. محروقذذة

 الجذ ء  لذ  بقاٌذا ٌشذب  مذا وشًء..وأغلفة أوراق بقاٌا.. الدهشة تملكتنً

 بقاٌذا!! النذار بعضذها أكلذت وقذد التذوراة رقذوق.. األحمذر المصذح  م 
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 صذراخ أتخٌذ .. مرعوبة انتصبت.. محروقة عظا .. لفجٌعتً ٌا.. شعر

 واللهذب.. موالنذا.. تسذتنجد نظراتذ .. أ رافذ  فذً النذار شذبت وقذد جد 

 .صوت  ٌؤك 

 .. واس  فضاء على تسٌ ر العناكب بٌوت   

 ال..  شذذٌئا   نسذذم  ال.. ٌمذذر الوقذذت..  ٌنتهذذً ٌكذذاد الوحٌذذد الشذذم  إصذذب 

 السذذاق  و ٌذذ ا  ال هذذ .. صذذبلته  أنهذذوا قذذد المصذذلو  كذذا  إ  نعذذر 

 جرٌذا  غٌذر أسذم  ال  .. الكبٌذرة بمبخرتذ  المصلٌ  بٌ  ٌدور المعدنٌة

 نحمذذ  صذذعدنا.. أقذذدامنا صذذد ..  شذذخنما أنفذذا .. عروقذذً فذذً الذذدماء

 البذذاب  لذ  فتحنذذا لذو مذا ا:" شذذخنما همسذت.. محروقذذة ورقوقذا    عظامذا

 لذو كما تتحر .. جامدا  وجهها كا  بً اللحاق أستحثها التفت" القرٌب 

 خفقذا  بتسارع أشعر.. التفكٌر على قدرة م  لً ٌعد ل ..  لٌة امرأة أنها

 :بعن  كتفٌها أه  وأنا لها قلت..  الصمت نره  عدنا.. قلبها

 .الكبٌر التابوت ه ا م  نخرج هٌا- 

 نصذذٌ  وقفنذذا.. نلهذذ  البذذاب عنذذد.. أفكارنذذا برعذذب صذذاعدات  ركضذذنا

 الممذذر بداٌذة فذذً كنذا.. الملحذذق علذى ٌسذذٌ ر الصذمت ٌذذ ا  ال..  السذم 

.. أحذذذد ال األولذذذى الحجذذذرة..  بحذذذ ر خ ونذذذا.. غرٌذذذب هذذذدوء.. العلذذوي

 حجذذذرة وصذذلنا.. نهذذذب  أ  قبذذ  كذذا  كمذذذا شذذًء كذذذ .. والثالثذذة الثانٌذذة

 فذً المذ الج أل ٌ  اقتربت!!  الداخ  م  مغلق بالباب فوجئنا.. األكفا 

 :خلفً م  صوت ارتف .. ارتبا 

 ال فٌلٌو   أٌها أٌ  إلى- 

 المعدنٌذة السذاق  و كذا .. التفذت..كٌذانً فذً الذ عر الصوت  ل  أشع  

.. بالجذدار التصذقنا.. باالنقضذا  تهذ  كذوبرا.. الهذواء فذً عكا   رافعا
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.. بذذذ راعً  رأسذذً حماٌذذة حاولذذت بعكذذا   هذذو ..ٌقذذ  الكذذٌ  تركذذت

 ألقذانً..  علٌذ  قف ت.. من  أ و  كنت..  بالمقاومة إرادة نفسً امتؤلت

  اسذذذتغٌ .. رقبتذذذً فذذذً كفٌذذذ  أصذذذاب  غذذذر .. صذذذدري اعتلذذذى..أرضذذذا

..  اكرتذً تحفذ ت.. الهذواء ترف  أقدامً.. أنفاسً ٌكت  كاد..   بشخنما

 انق عذذت  .ٌخنقنذذً تركتذذ  لمذذا ا أعذذر  ال.. سذذرٌعا ٌمذذر الحٌذذاة شذذرٌ 

 واسذذ  فضذذاء فذذً معلقذذا   وجههذذا رأٌذذت حذذٌ  مهمتذذ  ٌكمذذ  لذذ ..  أنفاسذذً

.. بالمخذدر مشذبعة أسذود قمذاش بق عذة كممتذ .. خلفذ  مذ  كفٌهذا مدت..

..  رقبتذذذً تذذذر  أ  بعذذذد أصذذذابع  النذذذت..  بذذذ راعٌها تعاركذذذ  وجذذذدتها

 !!  أنااااا أٌ .. المخدر تؤثٌر م  ٌه ي تهاو .. وعًٌ استعدت

ذذا.. الح ذذب حذذ   فذذً خبرتذذً تذذ كرت   ثذذار..   راعٌذذ  سذذحب فذذً تعاونَّ

 رب نذا.. وعذً بذبل أقاتذ  جعلنذً بذالموت الشعور.. وجه  على أظافري

 حذذذو  الحبذذذ   أحكمنذذذا.. منفذذذرجتٌ  عٌنذذذا  كانذذذت.. ظهذذذر  خلذذذ  كفٌذذذ 

 تكمذذٌ  فذذً شذذخنما شذذرعت.. الوحٌذذدة سذذاق  تركنذذا.. و راعٌذذ .. خصذذر 

 .. فم 

 األكفذذذا  رفذذذو .. مقاعذذذد وعذذذدة  اولذذذة..  داخلٌذذذة غرفذذذة إلذذذى نقلنذذذا 

.. ال اولذذة علذذى موالنذذا مبخذذرة تشذذب  مبخذذرة.. للدهشذذة ٌذذا.. والمبلبذذ 

 المٌذذت الفحذ  بقاٌذا  الذت مذا.. نفسذها هذً.. فحصذناها.. شذخنما التق تهذا

 المسذجد سذنٌدار كذا ..معبلقهذا سذل  حذو  تلتذ  خٌذو .. البخذور و ثار

 ٌحذذاو .. ببلهذذة فذذً حولذذ  مذذا إلذذى ٌنظذذر.. وعٌذذ  ٌسذذتعٌد بذذدأ وقذذد ٌذذئ 

 غٌذذر رخذذوا صذذوت  كذذا .. ٌذذتكل  أ  حذذاو ..  قاماتنذذا ٌتؤمذذ .. الذذتخلص

 : ل  قلت.. من  اقتربت.. واضح

 عذذذ  تجٌذذذب أ  علٌذذذ   فقذذذ .. شذذذرا بذذذ  نرٌذذذد ال..  تخذذذ  ال- 

 !نفس  إال تل  ال راوغت وإ  موالنا  أٌ .. سإالً
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 بعٌذدا واقفة شخنما.. لثام  ف  فً شرعت.. الموافقة عبلمة برأس  أشار

 :همسً واصلت.. سكٌنا   شاهرة

 !صوت   ترف  أ  دو  موالنا أٌ  أجبنً هٌا- 

 أنتما   م ..موالنا م - 

 : قا .. األسئلة نف  علٌ  كررنا.. وعٌ  استعاد حتى تركنا 

 أنتما  م - 

 .السإا  ع  أجب أوال   - 

 !!ل  بعضه  مبلحقة م  لً شكا أ  بعد صنعاء غادر موالنا- 

 غادر  أٌ  إلى- 

 !! ٌعود ل  بؤن  لً قا  لكن .. أعر  ال- 

..  فٌذ  نحذ  مذا وٌكتشذ  أحذده  ٌذؤتً أ  خفذت.. سرٌعا   ٌمر الوقت كا 

 :وودود هاد  بصوت ل  قلت..أوراقً بع  كش  قررت

 نحذذ .. معنذذا صذذادقا   تكذذو  أ  وعلٌذذ .. صذذدق بكذذ  سذذؤحدث - 

 أٌذا  عذدة قبذ  المكذا  هذ ا  رت وقذد.. الع ذوي اسذم  رجذ  ع  نبح 

 الكشذذذو  ضذذذم  اسذذذم  قذذذرأت.. الرفذذذو  تلذذذ  علذذذى لحفتذذذ  ووجذذذدت

 .الملفات تل  بداخ  الموجودة

 فذً مسذاعدتنا علذى سذٌقنع  بؤنذ  ووعذدنا.. أٌذا  عدة قب  بموالنا التقٌنا 

 لذ ,  معذ  موعذدنا حسذب حضذرنا وحذٌ .. الع ذوي مصذٌر عذ  البح 

 الرمذاد بٌ  وجدنا وقد السفلٌة السرادٌب م  عائدتا  نح  وها.. ٌحضر
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 نرٌذذد ال نحذذ ..  جلدٌذذة ورقذذوق أوراق وكذذ ال .. محروقذذة عظذذا  بقاٌذذا

 .الحقٌقة إلى الوصو  فً تساعدنا أ  نتمنى فق .. أحد إٌ اء

 حقٌقة  أي- 

 بذذذؤ  نجذذذ   نحذذذ .. الع ذذذوي مصذذذٌر.. موالنذذذا اختفذذذاء حقٌقذذذة- 

 وٌجذب.. القصذة بقٌذة ٌعذر  مذ  وأنذت.. هنذا إلذى اقتٌاد  ت  قد الع وي

 .حد  بما تحدثنا ل  إ  حٌا نترك  ل  أننا تعر  أ 

 .المسجد له ا فراش مجرد لكنً- 

 .ٌدور ما ك  على م ل  أنت وله ا..  ل  م  أكثر أن  نق  ل - 

 لذ  أننذا إ  راو  إ  فعلذ  ٌجذب فٌما أفكر كنت.. ٌن ق ل  خلت .. صمت

 لمثذ  وضذعناها قذد محذددة فكذرة مذ  لدٌنا تك  ل .. ٌدور ما لك  نخ  

.. ٌكتشذفونا أ  قبذ  ونفذر مربو ذا   نترك  أ  فكرت  لكننً..  الحالة ه  

 : قا .. ٌتدفق بحدٌث  فاجؤنا

 .بالحقٌقة سؤحدثك - 

 ٔ9                                      

 فتا                                

 .. بعٌدا المغرد صغٌري" ٙٔ"

 ولجوئذ  خمٌنذة مقتذ  بعذد إلٌنذا تبعذة رسذائ  وصذو  فذً أم  م  ٌعد ل 

 .99ٕٔأواخر فً عد  إلى هربا

 : ح ٌ  بصوت فٌرد..جد  أسؤ .. أخبار  ع  أبح 
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 بقاٌذذا فقذذ ..  مبذذاد  أصذذحاب مذذ  ٌعذذد لذذ .. شذذًء كذذ  انتهذذى- 

 !!االشتراكٌة بالمباد  ٌتشدقو  و فٌلٌٌ .. انتها ٌٌ 

 : أستغٌث 

 . تبعة عودة أرٌد لكننً- 

 ال.. هنذا  حٌاتذ  عذ  الكثٌذر ٌعذر   بؤنذ  أعر  وأنا..تتقد لهفتً ٌتر 

 المذذذد انتصذذذار همذذذ  كذذذا .. تفصذذذٌلٌة مواضذذذٌ  فذذذً الخذذذو  ٌفضذذذ 

 .النكسار   أم  بخٌبة أصٌب لكن ..  االشتراكً

 أٌهذذذا أمٌذذذ  أعذذذد ولذذذ  تبعذذذة أخبذذذار تذذذداخلت المتابعذذذة مذذذ  سذذذنوات بعذذذد

 لدٌذ  وأضذحى.. عد  فً مستقر  وإن  أسرة كو  أن   لً قٌ ..الصحٌح

 وأخبذار.. للدراسذة موسذكو إلذى غذادر إن  تقو  ثانٌة وحكاٌة.. ٌشغل  ما

 شذٌخنا رجذا  مذ  متخفٌذا.. حذٌ  منذ  الشمالٌة المنا ق إلى عودت  تإكد

 .واستقرارا   عدالة أكثر بغد نفسً أعل ..أخبار  ع  أبح .. 

 عبذد الرفٌذق مذ  عذد  إلذى موسذكو مذ  عذاد أنذ  جد  لً أكد حٌ  بعد 

 .ٌر ق حٌا   لوجود  بهاء اآلما   ادت.. إسماعٌ  الفتا 

.. ح نذ  سذبب عذ  سذؤلت .. ح ٌنا إلٌنا جد  جاء األٌا  أحد صبٌحة فً 

 عذ  بذدال.. المدوٌذة والبٌانات الحماسٌة األناشٌد تردد عد  إ اعة: "فقا 

 .. "العا فٌة األغانً

 بذداٌتها.. بعذد  والجذٌش الحذ ب قٌذادات بذٌ  سذنٌ  ُمنذ  ُمرحلة خبلفات

 اجتماعذذ  فذذً للحذذ ب السٌاسذذً المكتذذب أعضذذاء مذذ  مجموعذذة تصذذفٌة

 بذذٌ  عنٌفذذة اشذذتباكات أعقبتهذذا..99ٙٔ ٌنذذاٌر ٖٔ االثنذذٌ  ٌذذو  الذذدوري

 :جد  لً قا ..  منكوبة مدٌنة عد  خبللها أعلنت.. الجٌش فصائ 
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 . الفتا  عبد  م  حتما سٌكو  تبعة- 

    تعنً ما ا- 

 عكذ  ٌذب   و خذر.. للوحذدة مإٌذد بذٌ  عذد  فذً الحك  أجنحة- 

 الخارجٌذة الجهذات أ  الكبذر  والكارثة.. أفلسوا عد  فً والرفاق.. ل 

 .هنا  المنقسمة القٌادات على إرادتها تملً الناف ة

 المكتذب قٌذادات مذ  مجموعذة استشذهاد أعلنذت عد  إ اعة لك - 

 (!فتا ) وبٌنه  السٌاسً

ُمت ل -   عذدة وهنذا .. فهمذ  علذى القذدرة ٌملكو  ال ألنه ..فتا  ٌ 

 سذرادٌب احذد فً وحٌدا   سار الفتا  عبد أ : منها.. رفاق  بثوها شائعات

 عذ  اختفى حتى البحر وس  ممر على سار أن  وأُخر ..  شمسا  جب 

 علذذذى انتصذذروا أ  بعذذذد( ال غمذذة) مذذذ  رفاقذذ  أ  واألخٌذذذرة.. األنظذذار

 (ال مرة)

 أعلنذذوا ولذذ ل . الٌذذو  حتذذى مصذذٌر  أحذذد ٌعلذذ  وال إخفذذاإ  وتذذ  اقتذذادو 

 .ك با   استشهاد 

 سٌعود  ه - 

 ٌكذ  لذ ..  غرٌبذا   المسذٌح صذلب حاولوا حٌ .. بٌننا موجود هو- 

 ٌحصذً مذ  والٌو .. مجتمع  وس  نكرة كا  ب  ٌ كر انتشار أي لفكر 

 . أتباع  

 المذدرعات فٌهذا اشذتركت..  شذوارع  معذار  إلى عد  فً القتا  تحو 

 الجثذذ  تكدسذذت.. للمدٌنذذة التحتٌذذة البنٌذذة دمذذرت.. البحرٌذذة ثذذ  وال ٌذذرا 

 الجبذذذا  مذذذ  المسذذذتثارة  القبائذذذ  اجتاحذذذت.. واألرصذذذفة الشذذذوارع فذذذً
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 فذذً المتمركذذ ة الو نٌذذة الجبهذذة عناصذذر انضذذمت.. المدٌنذذة واسذذتباحت

 الوضذ  لنقلذب.. المه ومة( ال غمة) صفو  إلى بعد  المعسكرات أحد

 لذنهش تعرضذت الجثذ  مئذات.. انتصارها ال غمة وتعل  ساعات خبل 

 أسذابٌ  عذدة بعذد..الجث   تل  بٌ  تبعة ه :  نفسً أسؤ  كنت.. الكبلب

) االنقبلبٌذذة القٌذذادات  وهذذروب.. الوضذذ  اسذذتقرار عذذد  إ اعذذة أعلنذذت

 بمبلحقذة عذد  سذل ات قٌذا  الخارجٌذة اإلعذبل  وسائ  رددت(.. ال مرة

 المذذداهمات امتذذدت.. محاكمذذة دو   المئذذات وتصذذفٌة المناوئذذة العناصذذر

 علذذى بالب اقذذة الفذذر  وتذذ ..  السذذت المحافظذذات كافذذة إلذذى والمبلحقذذات

 تبعذة وضذ  ظ ..  المجاورة الدو  باتجا  فروا اآلال .. منا قً أسا 

 : ٌخبرنً جد  جاء..  الترقب م  أٌا  مرت.. غامضا  

 برفقتذ  كذا .. لفتذا  الشخصذً الحذر  ضذم  كذا  وأن  بخٌر تبعة أ "

 بعذد لذ  مرافقا تبعة استمر.. ٌناٌر -ٖٔ فً السٌاسً المكتب اجتماع ٌو 

 رفاقذ  مذ  مجموعذة وأ .. السٌاسذً المكتذب مذ  هروبذ  وأثنذاء إصابت 

 صذور  رافعذٌ  عذادوا..  مذ  مكذا  إلذى ٌناٌر ٘ٔ ٌو  مساء اص حبو 

 أنهذار لقد.. علٌ  متباكٌ .. العامة الساحات فً الثورٌة عبارات  مرددٌ 

 ."شًء ك 

 .. الحبٌب ابنً 

 مشذذاعر أٌقذظ مذذ  فهذو.. لذذً بالنسذبة العذادي اإلنسذذا   لذ  تبعذذة ٌكذ  لذ 

ًَّ  اإلنسانٌة .. والمسذاواة االحتذرا  لمعذانً الصذحٌح المفهذو  أع ذانً.. ف

 العشذق حذرو  نقذش مذ ..واالشذتراكٌة الحرٌذة مبذاد  منذ  تشربت م 

.. ألوانهذذا.. عمهذذا.. رائحتهذذا لؤلشذذٌاء أع ذذى..قلبذذً  نقذذاء علذذى األولذذى

..  والمسذاواة العدالذة مبذاد  ةلنصذر دوما ٌعم  أ  أتوق  وله ا..معانٌها

 .السنٌ  ه   ك  لً نسٌان  ل  اغفر وله ا



296 
 

 ال شذذائعة أخالهذا.. أخذذر  بذامرأة ارتذذب  قذد ٌكذذو  أ  ٌومذا أسذذتوعب لذ 

 تفذارق ال التذً الرائحذة تلذ .. كلماتذ ..ابتسامت  دوما استحضر.. تعنٌنً

 عذذ  بعٌذذدا أحتضذذن .. بعٌذذدة بذذراري مذذ  قادمذذا بذذ  أحلذذ ..نظراتذذ .. أنفذذً

 عنذذذذد معذذذذ  أرانذذذذً.. منذذذذ  تعلمتهذذذذا بكلمذذذذات أوشوشذذذذ .. النذذذذا  أعذذذذٌ 

 تحذذت.. المٌذذا  ٌنذذابٌ .. المغذذارات..  الودٌذذا  شذذعاب فذذً.. المنحذذدرات

 دمذا بقلبذً وسذكب.. ٌرٌذد كمذا عذا فتً تبعذة أثذ  لقذد..السذواقً أشجار

 مسذارا   لعبلقاتنا  رس .. النساء عروق فً تجري التً الدماء تل  غٌرً  

 مذذ  خلذذٌ .. متواصذذ  غٌذذر حلذذ  فذذً تركنذذً لقذذد..امذذرأة أٌذذة بذذ  تحلذذ  ال

 باسذ  لصذنعاء فاتحذا   ٌذو  كذ  صذبا  أنتظذر  كنذت ولهذ ا.. والل ة الشقاء

 .الوحدة

 بذذٌ  المذذوا نٌ  انتقذذا  تسذذهٌ  خبذذر عذذد  إ اعذذة أ اعذذت999ٔمذذاٌو فذذً

 البذذذٌ  لقذذذاء خلفٌذذذة علذذذى  لذذذ  كذذذا ..  الشخصذذذٌة بالب اقذذذة الشذذذ رٌ 

 صذنعاء إلذى عذد  مذ  إلٌنذا ستحم  ال رٌق تخٌلت..صنعاء فً وصالح

 .عوائق دو  إلٌنا عائدا تبعة

 :علً رد.. سمعت بما جد  أخبرت

 رصذذذاص مذذ  األمذذا  ٌنقصذذ  تبعذذة.. الُ ذذُرق تنقصذذ  ال تبعذذة- 

 .الصغٌر الشٌ 

  .عد  إلى بال هاب فكرت ه  وأنت- 

 !!مصٌدة النقا  تل  تكو  قد..تفكرٌ  كما لٌ  األمر- 

 .جٌدة أخبارا أعلنوا لكنه - 

 .تب   ما عك  تعل   الٌم  حكومات- 
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 الح   هو وما- 

 .ٌبخ  ل  الشعب وه ا.. قائما   األم  ٌ ا  ال - 

 .تبعة عودة هو ٌهمنً ما لك ..  أفهم  ال- 

 .   الم اردٌ  م  وأمثال  تبعة م  أكبر الموضوع- 

 توغذ  م .. عد  إ اعة أخبار بمتابعة تبعة أخبار انق اع ع  استعضت

.. مذذ ٌعٌها أصذذوات علذذى أدمنذذت.. المفضذذلة إ اعتذذً هذذً أضذذحت األٌذذا 

 وع ذذذروش المرشذذذدي أغذذذانً.. برامجهذذذا ألفذذذت.. مذذذ ٌعاتها وأصذذذوات

 عذ  كلماته  أحفظ.. منصر وصبا  ثابت وإسكندر هللا عبد سعد ومحمد

 عمذا فٌهذا أبحذ ..المحببذة إ اعتذً هذً  الٌذو  حتذى ت ا  ال.. قلب ظهر

 .سنٌ  م  فقدت 

.. علٌذذ  خفذذت.. فولتذذ  فذذً.. جذذد  برفقذذة القرٌذذة عرفذذت قذذد أنذذت كنذذت

 محمذذبل إلذذً تعذذود..  مكذذرو  أي مذذ  بحماٌتذذ  كفٌذذ  بؤنذذ  أقنعنذذً  لكنذذ 

.. العالٌذة الجبذا  احتشذاد عذ  تحذدثنً..  الرٌ  لحٌاة األولى بمشاهدات 

 إلذى  فذولتً  اكرة تسافر.. األولى لقاءاتً أستحضر.. فٌ  نفسً فؤر 

 بذذرد..الحجرٌذذة لمذذ  سذذبل.. المتعرجذذة أ قتذذ .. عرف ذذة حصذذ   رائذذب

  قذذد  الذذ ي..األعذذور سذذٌدنا خلذذوة.. المتداخلذذة أسذذ ح .. حوارٌذذ .. لٌالٌذذ 

 بٌذنه  الوحٌذدة الصذبٌة كنذت.. القذر   الصذبٌة لذٌعل  نعرفهذا ال د ببل م 

 تلذذ  تفاصذذٌ  تحضذذرنً.. القذذر   أتعلذذ  أ  بضذذرورة أمذذً جذذد  أقنذذ ..

.. أحتضذذن  حذذٌ  دمعتذذً أنذذت تلمذذح.. األشذذٌاء رائحذذة.. البعٌذذدة األٌذذا 

 :تسؤلنً

 أمً  ٌا تبكٌ  لِ   - 
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ًَّ  استعصذذى  أمذذا  جلسذذنا.. ل ٌارتنذذا القرٌذذة مذذ  جذذد  وصذذ ..  الذذرد علذذ

 البذذٌ  سذذال  وعلذذً صذذالح عبذذدهللا علذذً.. لذذٌبل الوقذذت.. التلفذذا  جهذذا 

 مذذ  لفٌذذ  حذذوله ..  السذذماء إلذذى ٌنظذذرا .. العلذذ  سذذارٌة خذذٌ  ٌسذذحبا 

 الذذذٌم  نشذذذٌد مذذذرددٌ  بذذذإجبل  ٌقفذذذو  والسٌاسذذذٌة العسذذذكرٌة القٌذذذادات

 وا كذري.. وأعٌذدي وأعٌذدي رددٌ ..نشٌدي الدنٌا أٌتها رددي: "الموحد

 ٌذا.. بذبلدي ٌذا.. عٌذدي ضذوء مذ  حلذبل وامنحٌ .. شهٌد ك  فرحتً فً

 الكذ .. سذاخنة دمعذة ٌمسح البع ..."رجال  وأحفاد أبناء نح .. ببلدي

 خبذذرا   هذذ ا كذذا .. ابتسذذامات..و غارٌذذد وقبذذ  مشذذاعر.. الكذذ  ٌصذذافح

 بذذٌ  أبحذذ ..  جذذد . رئٌسذذً كخبذذر.. العالمٌذذة األعذذبل  وسذذائ  تناقلتذذ 

 الذ ي العلذ  ألذوا  على تتماوج ابتسامت  رأٌت.. تبعة وجه  ع  الجموع

 ان لقذذت الذذ ي لجذذد  قلذذت.. الجمذذوع تصذذفٌق فذذوق السذذاري علذذى ٌعلذذو

!!  تبعذة  أجلذ  مذ  قات  ال ي الٌو  هو ه ا ألٌ : خد  على حائرة دمعة

ًَّ  ٌرد ل   .عل

 هذذ   كذذ  تشذذرد ..  خذذر إلذذى جبذذ  مذذ  متذذنقبل أرا ..رسذذائل  تحضذذرنً

 .نرا  أ  دو  الٌو  حلم  لنر .. السنوات

 مذذ  والعشذذرٌ  الثذذانً الثبلثذذاء ٌذذو  مسذذاء كذذا .. التاسذذعة نشذذرة انتهذذت

 ٌذن  لذ .. العلوٌة الغرفة صعد..  جد  نه .. بالصمت ملٌئا  99ٓٔماٌو

 بذذٌ  م ٌجذذا   صذذلوات  صذذوت كذذا ..األحمذذر مصذذحف  فذذوق انكفذذؤ.. لٌلتهذذا

 .الشجً واإلنشاد النحٌب

 :سؤلت ..الصبا  قدو  انتظرت

 علٌ   لهفتنا هً مثلما تبعة قدو  تنتظر ه - 

 السإا   ه ا ولِ   - 
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 هذذذ ..معذذذا نحتفذذذ  أ  ونسذذذت ٌ .. عذذذودة دو  التشذذذ ٌر رحذذذ  - 

 .تبعة سٌعود

 أحذذد ٌعذذر  ال صذذفقة مجذذرد نذذرا  ومذذا.. التشذذ ٌر ٌرحذذ  لذذ - 

 تفاصٌلها 

 !أجلها م  الشعب ناض  التً هً الوحدة ه   ألٌست - 

 ٌعذدو  فهذ .. الٌذو  منذ  أكثذر نضذال  ٌضاع  أ  وعلٌ  ناض - 

 !!أكثر ٌدف  لم  بنادقه 

 .قبلها ما تجب الوحدة لك - 

 .الدٌمقرا ٌة رداء تحت التش ٌر منابر تتعدد قد- 

 .تبعة إال عد  م  الكثٌرو  عاد

                             *                 *                * 

 كذذا ..   مذذار معسذذكرات لتشذذم  النذذار دائذذرة اتسذذعت..99ٗٔ مذذاٌو فذذً

 تشذذكٌ  البذذٌ  لذذٌعل .. قتذذا  سذذاحة إلذذى الذذو   لٌتحذذو ..عمذذرا  قبلهذذا

 .عد  فً حكومة

.. السذلفً بالتٌذار صذنعاء اسذتعانت.. الكبٌذر الحرٌذق بدء م  أٌا  ثمانٌة 

 جبلبٌذبه ..  قذونه  الذبع  لذب .. الجهذاد شعار رف .. القبائ  وبجحاف 

 الذبع  هلذ .. عذد  فذً القرام ذة دمذاء إباحذة فتاو  نشروا.. القصٌرة

 سذالت.. أشذهر ثبلثذة النهذب اسذتمر.. عد  الجتٌا  مغٌرا.. سٌف  شاهرا

 علذى الدٌنٌة الملٌشٌات ضم  اشتر  أ  بعد شٌخنا رصٌد ارتف .. دماء

  خمسذذمائة مذذ  ألكثذذر قائذذدا   كذذا .. المرتذذدٌ  لقتذذا  رعٌتذذ  حشذذد.. عذذد 
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 والسذذٌارات الثقٌلذذة المعذذدات بعشذذرات عذذاد.. عذذد  بهذذ  دخذذ .. مقاتذذ 

 التجهٌذذ ات مذذ  متنوعذذة غنذذائ ..  النذذاقبلت مذذ  كبٌذذر عذذدد..  واألجهذذ ة

 المعلذى ومخا   مكسر خور ومنا   منشئات م  رجال  سلبها واألثا 

 القاضذٌة  العلمذاء أحذد فتذو   بقذوا..  الخدمٌذة المنشذآت ومذ .. وصذبر

 مذ  للمجاهذدٌ  كغنذائ  وممتلكذات نسذاء م  عد  دور فً ما ك  بإباحة

 " .  هللا رسو  محمد هللا إالَّ  إل  ال" كلمة حاملً

  وي مذذ  وٌصذذبح..  الذذو   أثرٌذذاء خانذذة إلذذى لٌقفذذ  الغنذذائ  تلذذ  أهلتذذ 

.. عذد  خلذٌ  وجذ  تغ ذً الدخا  مناظر استمرت.              الوجاهة

 عذد  جذردوا أنهذ  الذبع  تذوه .. هللا إلذى تقربذا    بغنائمها الفرق عادت

 أمذذواج جففذذوا أنهذذ .. عٌنٌهذذا كحذذ  مذذ .. أ هارهذذا مذذ .. سذذواحلها مذذ 

 عذذا ال   جذذدارا   بنذذوا أنهذذ  اعتقذذدوا و خذذرو ..العاجٌذذة أسذذنانها..   خلٌجهذذا

 .ابتسامتها وأحرقوا.. البحر أما 

                           *              *               * 

 لذ  دراسذً ٌذو  بذؤو  سذوٌا احتفلنذا 99ٙٔعذا  مذ  أغس   شهر  فً

 حتذى.. شذعر  تسرٌحة.. هندام .. وجه  تؤملت.. الثانوٌة المرحلة فً

 اكتمذذذذذا  مذذذذذ   تقتذذذذذرب أنذذذذذ  أدركذذذذذت  لحظتهذذذذذا ..حذذذذذ ائ  رب ذذذذذة

.. أفقذذد  أ  خفذذت.. تصذذادفها فتذاة ألو   رٌذذة كوجبذذة تنضذذ ..رجولتذ 

 الصذ  تجذاو ت.. أنثذى رائحذة عذ  أبحذ ..  جٌوبذ  أفذتش تعذود حذٌ 

 . التالً العا  ث .. بتفوق األو 

 مذذرة ألو   صذذوت  سذذمعت.. 999ٔ دٌسذذمبر شذذهر أٌذذا  مذذ  صذذبح  ات

 حلذ   .. تتحذد  الهذات  وسذماعة الذ م  مذ  لحظة..سنة عشر ثمانٌة من 

.. كثٌذرا ضذحكت.. أحلذ  كنذت لذو كمذا إلٌ  أستم ..الدام  الضح  ب ع 
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 مذذ  األخٌذذرة السذذنة فذذً وأنذذ .. تفوقذذ .. وسذذامت  عذذ .. عنذذ  حدثتذذ 

 :صوت  بدأ.. الثانوٌة المرحلة

 .الخٌر مساء- 

 .النور مساء- 

 .بخٌر تكونً أ  أرجو- 

 ترٌد  ما ا- 

 صوتً  تعرفً أل  وأنت.. صوت  مٌ ت - 

    أنت م - 

 !!ٌاسمبرٌة تبعة أنا- 

 فذذذذً الذذذذدماء مسذذذذال  اصذذذذ خبت.. مسذذذذامعً ارتبكذذذذت..رأسذذذذً دار 

 الحرمذذذا  مذذذ   هذذذات..الذذذ كرٌات مذذذ  شذذذرٌ .. لسذذذانً تضذذذخ ..قلبذذذً

 صذوت  بٌنمذا اللحظذة نسذٌت.. منذً إرادة دو  صذمتُ ..أحذبل .. والشوق

 تحلذ  وأنذ .. مرتفعذة نسذبة علذى بحصذول  أخبرتذ .. بعٌذد مذ  ٌدعونً

 :لً قا ..الٌم  خارج ال ب بدراسة

..  الذذٌم  خذذارج ٌذذدر  أ  جهذذدي سذذؤعم .. أحذذدا   تخبذذري ال- 

 منحذة  لذب ملفذات ثبلثذة ٌعذد أ  أرشذدٌ .. بٌننذا سذرا   محاوالتنذا اجعلً

  إلى ٌسلمه .. دراسٌة

 أ  مذ  ٌقذٌ  على أنا..لٌبٌا وناصري..العراق بع ..  دمشق  بع       

 .ٌخ لونً ل   أصدقائً
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.. ترتٌبهذذا كلمذذاتً فقذذدت.. باكٌذذة أجهشذذت..منتظمذذة غٌذذر مفرداتذذ  كانذذت

 .الحقا ب  سؤتص :  قا   أ  بعد صوت  توق 

 دائ  اتصا  على وأن .. الهات  رق  أع ا  م  جد  أ   ل  بعد عرفت

 . ب 

 تلذذذ  رإسذذذاء لمقابلذذذة ودفعتذذذ ..  الملفذذذات تلذذذ  إعذذذداد إلذذذى أرشذذذدت 

 كذ  لذ  أٌذ  مذ : مبتسذما تحذدثنً كنذت.. هذ  ردود ومتابعذة.. األح اب

 .المعار   ه  

 .تنج   عما تحدثنً وأنت مبلمح  م  تنضح السعادة 

 مخٌبذذا   رد  جذذاء لٌبٌذذا ناصذذري لكذذ .. لٌبٌذذا إلذذى تسذذافر أ  أملذذ  كذذا 

 نفذ  وفذً.. الناصذري الحذ ب إلذى منذت    غٌذر كونذ  اعتذ روا.. لآلما 

 مذ  جاء األم  بصٌص لك .. دمشق بع  م  تجاوب أي تجد ل  الوقت

  ات.. واحذذذدة عربٌذذذة أمذذذة.. "انتسذذذاب اسذذذتمارة عبذذذؤت.. العذذذراق بعذذ 

 .ال ب لدراسة بقبول  بغداد م  الموافقة عادت" خالدة رسالة

 خبذذر ٌه نذذً أ  أتوقذذ  لذذ .. تتعثذذر وخ ذذواتً..ٌتذذدحرج بقلبذذً شذذعرت

 .الشك  ب ل  قبول 

 . حنظلة ٌا مبرو - 

 رعبذا   أخفذً وأنذا احتضذنت .. علٌذ  بذالخو  إحساسذً أغالب وأنا قلتها

 إلذذى اآلمذذا  خانذذة مذذ  سذذفر  موضذذوع ٌنتقذذ  أ  أتوقذذ  لذذ .. أمٌذذ   لذذ 

 .قلبً ع اب خ وات

 أكذ  لذ .. صذمت ولحظذات.. العذ اب مذ  سذنوات أعٌش الٌو  أنا وه   

 تعذد لذ  الٌذو  الكتابذة أ  اكتشذفت.. الرسائ  ه   ك  سؤكتب أنً أتصور
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 أمسذذذت..  المذذذداد لرائحذذذة.. البٌذذذا  للذذذو  إدمانذذذا   أمسذذذت.. ترفذذذا   لذذذدي

 . ه ائمً بها أقاو .. سعادة فً أتنفسها حٌاة.. عشقً

.. قٌمذً فذً النظذر أعذدت.. نفسذً علذى أتعر .. بالكتابة اللٌالً أعٌش 

 تلذ  أعذد لذ .. األحذوا  كذ  فذً صذادقة أكذو  أ ..  حذولً بم  عبلقتً

 مذذ  اكتشذذافً علذذى تعمذذ  أ  علٌذذ  عذذدت إ .. ٌذذو   ات ودعتهذذا التذذً

.. أخذر  امذرأة صذن  قذد صذمت  أ  سذتدر  رسذائلً تقذرأ حذٌ .. جدٌد

.. خمٌنذذة.. أمذذً.. تبعذذة.. جذذد .. أنذذت..حذذولً مذذا كذذ  اكتشذذفت بهجذذر 

 بلذذو  غذذد فذذً أفكذذر.. األحقذذاد مذذ  الذذتخلص أحذذاو ..  البنفسذذ .. ف مٌنذذا

 .. براءت 

                       *               *                * 

 أنذ  مضذى ٌذو  أي مذ  أكثر الٌو  أشعر بدأت.. لوداع  الخامسة الستة

 العذراق سكا  م  الكثٌرو  فر..  ٌدرسو  كانوا م  ك  عاد.. تعود ل 

 !! تعد ل  وأنت.. صنعاء إلى فرارا بغداد سكا  م  العدٌد وص .. 

 مذ  دراسذت   مذبلء..ممٌتذة وكوابٌسذا   أفكذارا   أقذاو .. الظنو  تل  أ رد

 خذذارج أنذذ .. و خذذرو .. الدراسذذة مقاعذذد علذذى أنذذ  ٌإكذذدو  العائذذدٌ 

.. العذراق فذً وجود  لنا أكدوا..  العالً التعلٌ  و ارة راجعنا.. العراق

 التشذب  غٌذر أملذ  ال..فصلً بشك  تصر  المالٌة مستحقات  أ  بدلٌ 

 .باألم 

 مفاصذلها.. ع لتهذا مذ   الخذروج تذؤبى..الصمت ظلمة فً ان وت  أمً

 ال أنهذا ٌ مئننً ما.. الضوء تحتم  تعد ل  خفت عٌنٌها ونور.. تورمت

 ت رهذذا لذذ .. سذذعالها نوبذذات..المتق ذذ  غ ٌ هذذا الحٌذذاة قٌذذد علذذى تذذ ا 

 دلذذو فذذً حاجتهذذا قضذذاء علذذى أسذذاعدها.. سذذنوات أربذذ  منذذ  صذذدٌقاتها

 القرفصذاء تجلذ .. غرفتهذا قذاع فً جمعة ك   صبا  أغسلها..ببلستٌ 
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 األربعذٌ  ٌتجذاو  و نهذا ٌكذاد ال.. الهشذة العظا  م  كومة.. صمت فً

 .فراشها إلى أحملها.. بمنشفة ألفها..كٌلو

 تنظذر.. حولهذا ٌذدور بمذا تشذعر تعد ل ..  األنٌ  ٌشب  ما شًء.. أنفاسها

 إلذى أهذرو ..وجهذً إخفذاء أحذاو  الذدموع عٌنذً تغمذر.. مستسذلمة إلً

 ٌعلذو.. الصذنبور أفذتح.. نحٌبذً أخبذئ.. الدرج منتص  عند المٌا  دورة

 مذذ  بذذداخلً مذذا أسذذتن  .. صذذراخً نوبذذات علذذى المذذاء ارت ذذا  صذوت

 دنذى قذد االبتسامة بٌا  أ  أتؤكد حتى إحبا  م  ترسب ما أستنفد.. أل 

 اللذذو  تكذاثر أالحذظ.. وجهذً أتؤمذ .. جٌذدا وجهذً أغسذ .. روحذً مذ 

 أتلمذذ .. الفرحذذة رسذذ  علذذى أتمذذر .. شذذعري خصذذبلت فذذً األبذذٌ 

 أحكذً.. للحظذات أحتضذنها..  جوارها أنا ..غرفتها ظبل  وس   رٌقً

 . اللٌالً هً هك ا... إخفائها إلى بحاجة الٌو  أعد ل  مضت  كرٌات لها

 ٌعرفهذا أنشذ تنا أضذحت.. رسمنا قد كنا ما الجمعٌة على اإلقبا  تجاو 

 مذذذ  شذذذراكة أسسذذنا.. وأجنبٌذذذة محلٌذذذة منظمذذات عذذذدة  ارتنذذذا.. الجمٌذذ 

 المنظمذات بعذ  إلذى تعرفنذا.. مشذتركة أنشذ ة لنذا وأضحى.. بعضه 

 إلذٌه  سذربنا.. جذد  عذ  للبحذ  معهذا نسذقنا..  اإلنسذا  بحقوق المهتمة

 بع  له  قدمنا..اخت اف  ظرو  وع .. معاناتنا ع  المعلومات بع 

 .الحتجا   محتملة أماك  على تد   التً المعلومات
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ٕٓ                                

 إرهاب                            

  حنظلة وحٌدي"1ٔ"

 بصذوت ٌتحذد  كا .. المعدنٌة الساق  ي لحدٌ  نستم  وشخنما وقفت

 :ع و 

 اثنذذً منذذ  المسذذجد فذذً مصذذلٌا عرفتذذ ..   هللا أهذذ  مذذ  موالنذذا- 

 ماضذذذٌ  أعذذذر  ال..  المسذذجد فذذذً اللٌذذالً بعذذذ  ٌبذذات.. سذذذنة عشذذرة

 ٌحذدثنً دومذا.. شحا  إلى حولت  التً الظرو  ببع  أخبرنً..  البعٌد

 التذذً النذذوادر بعذذ  وحذذو . مغفلذذٌ  مذذ  ٌصذذاد  وعمذذا  ٌومذذ  حذذو 

.. الع ذذوي شذذخص عذذ  لٌذذا    عذذدة قبذذ  سذذؤلنً.. تجوالذذ  أثنذذاء ٌصذذادفها

 عبلقتذ  عذ .. ماضذٌ  عذ  تحذد ..  عنذ  سذإال  سذبب لذً ٌبرر وجدت 

 رٌفٌذة من قذة مذ  تنقل ..  استخباراته  عناصر كؤحد..  الو نٌة بالجبهة

 المذدائح وإنشذاد..  التسذو  غ ذاء تحذت غٌرهذا إلى قرٌة م  أخر  إلى

 بعذٌ  ٌتحذد ..  الفبلحذٌ  أوسذا  فً واالجتماعٌة الدٌنٌة المناسبات فً

 الوسذذ ى المنذذا ق فذذً اعتقالذذ  ظذذرو  إلذذى حدٌثذذ  فذذً وصذذ ..  دامعذة

 أجهذش ثذ  ٌسذت كر كمذ  موالنذا صذمت.. 99ٗٔ عا  عد  إلى واقتٌاد 

 منذذ  أ لذذب لذذ .. ماضذذٌ  عذذ   لذً ٌحكذذً أ  إلذذى بحاجذذة أكذذ  لذذ .. باكٌذا

 ٌذذ كر أ  دو  حدٌثذ  واصذ .. ٌسذتمر الّ  أ رجوتذذ .. لذً ٌحكذً أ  ٌومذا

 التذذً المعاملذذة نذذوع ٌذذ كر لذذ .. عذذد  سذذج   كرٌذذات تجذذاو .. ٌبكٌذذ  مذذا

 علذذى تذذد  كانذذت مبلمحذذ  لكذذ ..  ذذارق معتقذذ  فذذً بهذذا ٌعذذاملو  كذذانوا

 أجذد لذ .. متشذردا   ألعذود991ٔعذا   السذج  م  خرجت: قا .. مرارت 

 إلذذى اقتذذادونً..  مذذار فذذً ثانٌذذة مذذرة اعتقلذذونً.. التسذذو  غٌذذر أمذذامً

 لئلفذذراج  لبذذوا 99ٔٔ  شذذتاء فذذً  عنذذً اإلفذذراج أمذذر صذذدر.. صذذنعاء
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 لئلفذذراج  لبذذو  مذذا أوفذذر صذذنعاء فذذً أحذذدا أعذذر  ال.. ضذذمانة عنذذً

 إلذذى إنسذذا  بقاٌذذا بذذً قذذ فوا  99ٖٔ ربٌذذ  حتذذى بقذذائً اسذذتمر.. عنذذً

 أسذلوب إلذى التسذو  تحذو  قذد المذرة هذ  .. مذؤو  عذ  أبحذ .. الشارع

 أ  أحب ال..  سري لنشا  غ اء  99ٗٔ عا  قب  كا  كما ٌعد ل .. حٌاة

 مساعدتً أستع ف  كً ل  أحكً لكننً..  المً مد  على أحد ٌتعر 

 ألشذذهر عرفتذذ  الذذ ي البنذذ  وفذذاء.. عانٌتذذ  مذذا ٌعذذانً لرفٌذذق منذذً وفذذاء

 .محدودة

 بشذاعة إلً لٌعٌد  ٌؤتٌنً.. جدٌد بثوب ٌ اردنً..  الماضً ٌؤتٌنً الٌو 

  .وأشذقاه  أفرادهذا وشذرد.. الصذراع شذتتها أسرة أساعد كٌ .. األم 

 توصذلنً التذً المعلومذات بعذ  فذً سذاعدنً.. تنقذ نً أ  إلٌذ  أتوس 

 .الع وي اسم  إنسا  إلى

.. موالنذذا عذذ  حدٌثذذ  واصذذ  ثذذ .. عمٌقذذا   نفسذذا   المعدنٌذذة السذذاق  و  أخذذ 

.. وحقذذد  الشذذٌ  جبذذروت.. الع ذذوي اخت ذذا  ظذذرو   عذذ   لذذً حكذذى

 إلذى بحاجذة ولسذت.. مسذ  رجذ  أنا: قا .. مع  صادقا أكو  أ  رجانً

 .الشقاء م  الم ٌد

 أ  أعلذ  أكذ  لذ ..  حٌذرة فذً لٌتركنً حدٌث  أكم .. جرٌحا صوت  كا 

.. تحفذظ دو  أوراقذ  لذً كشذ  وقذد علٌذ  أشذفقت.. القسذوة به   ماضٌ 

..  ٌختفذذً أ  ونصذذحت .. أٌذذا  مذذ  لذذ  تبقذذى بمذذا ٌغذذامر ال أ  نصذذحت 

 أو بشذك  سذت وروننً أنكذ  مذ  ٌقذٌ  علذى كذا .. مضذ  على وافقنً

  .وعدته  م  م  أتواص  وكٌ  ل  قلت حٌ  لً أكد هك ا.. بآخر

ًَّ  الذذح  ..  التذالً الٌذو  صذبا  غذادرنً  موضذذوع فذً جهذدي أبذ   أ  علذ

 ..الع وي
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 متذذى وال.. اتجذذ  أٌذذ  إلذذى أدري ال.. ال اولذذة علذذى هنذذا  مبخرتذذ  تذذر 

 لذذدٌك  ٌكذذو  قذذد.. سذذتؤتو  بذذؤنك  لذً أكذذد حذذٌ  موالنذذا  صذذدق..  سذٌعود

 وتلذ ..بالمسذجد الملحقة الحجرات وع ..  عنً صحٌحة غٌر معلومات

 هنذا إلذى بهذ  ٌؤتو  وعم .. المدٌنة تحت الواسعة والفراغات السرادٌب

 كذذا  بمذذا وحذذدثنً.. بٌذذنك  دار بمذذا موالنذذا حذذدثنً لقذذد.. المعتقلذذٌ  مذذ 

 .صدق بك  سؤحدثك  لكنً.. ٌظ 

 بحاجذة أنذ  الدولذة  أجهذ ة تذر  بمذ  ٌذإتى فق .. تصفٌات هنا توجد ال

 المسذذجد دٌذذ  رجذذا  هٌئذة ٌذذدي  بذذٌ  ٌجلسذذون .. دٌنذً تؤهٌذذ  إعذذادة إلذى

 ثبذذت وإ ا.. انحرافذذ  ٌثبذذت مذذ  مذ  نقذذاش ٌذذدار  البداٌذذة فذذً..    المقذد 

 ٌفتذو  وقذد  تحقٌذق جلسذة إلذى الجلسذة ٌحٌلذو  أرائذ  علذى إصرار  له 

 هذ   إلذى مذرارا بذ  أتذوا..  أحذده  والع ذوي.. علٌ  الحد إن ا  أو بنفٌ 

 . جلسات عدة ل  ونصبوا..  المكا 

 مذ هبا   ٌتبذ  الع ذوي ٌكذ  لذ ..ٌحاورون  كانوا حٌ  السم  أختل  كنت 

  ٌسذتوعب أن  البداٌة من  له  أعل ..  تقلٌدٌا   مع  الحوار ٌك  ول .. بعٌن 

 بذالمإم  نفس  ٌص ..  المسٌحٌة ومثلها الٌهودٌة ٌستوعب كما اإلسبل 

 اإلٌمذذا  وأ  اإلٌمذا  مذذ  جذ ء اإلسذذبل  أ  لهذ  وٌبذذرر.. بالمسذل  ولذٌ 

 بذذ  اخذذتص واإلسذذبل .. اإل ذذبلع وسذذعة والحكمذذة العلذذ  أولذذو بذذ  اخذذتص

 تذؤثٌر  كذا .. سذبقو  ممذ  أحذدا ٌشذب  الع وي ٌك  ل ..النا  م  العامة

  منذ   لذب أحذده  إ  بذ ..  واضذحا   الذدٌ  رجذا م  به  جاءوا م  على

 . دنا: بقول 

 تعلنذذوا أ  علذذٌك  بذذ :  وقذذا .. رفذذ  لكنذذ .. اسذذتتابة جلسذذة لذذ  عقذذد ثذذ 

 وأربعذٌ  خمسذة منذ  أرسذلو  ثذ ..  ودجلكذ  ممارساتك  على أنت  توبتك 

 وسذذذمعته .. صذذذنعاء داخذذذ  السذذذرٌة السذذذجو  أحذذذد إلذذذى.. تقرٌبذذذا ٌومذذذا  
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 أ  أقذذذروا وقذذذد.. خ ذذرة وعقائذذذد هدامذذذة مبذذاد  ٌحمذذذ   بؤنذذذ  ٌتحذذدثو 

 .سري بشك  أمرة ٌتداولوا

 رجذذا  جمذذ  قذذد النافذذ ة الشخصذذٌات أحذذد كذذا  هنذذا إلذذى بذذ  ٌذذؤتوا أ  قبذذ 

 ٌعتذر  لذ  أنذ  إال الدٌنٌذة باألدلذة الع ذوي محاججة وت  دار  فً  الدٌ 

.. الجمٌذذ  اهتمذذا  مثذذار معذذ  ٌحملذذ  الذذ ي  الضذذخ  مصذذحف  وكذذا .. لهذذ 

 لذدٌانات مبذاد  منهذا.. شذتى بمعتقدات ٌهت  الرج   ل  أ  اكتشفوا حٌ 

.. والمانوٌذة..الكنفٌشوسذٌة البو ٌذة.. الصذابئة.. ال رادشتٌة: ومنها.. عدة

 هذوامش علذى خ ذ  مذا.. السذماوٌة بالكتذب نصوصها مقارنة حاو  وقد

 .األحمر مصحف  صفحات

 مبلبذ  ضذم  كانذت.. الذر   لذ  علذى الع وي لحفة أنت وجدت حٌ 

 هذذً بذذ  تخصذذنا ال الكشذذوفات تلذذ .. هنذذا إلذذى بهذذ  ٌذذؤتو  ممذذ  منسذذٌة

 مذ  السذفلٌة السذرادٌب فذً وجذدتمو  مذا.. هنذا إلى ٌقتادونه  م  ألسماء

 األوراق مذذ  البقاٌذذا تلذذ  هذذً ٌخصذذنا مذذا.. الذذ م  هذذ ا تخذذص ال عظذذا 

 تلذ  حذرق العلمذاء قذرر.. الع ذوي مصذح  ٌخص ما ومنها المحروقة

 معرفذة عذ  عجذ وا..  منذ  ن عت  أ  بعد حرقها إلً أوكلوا.. األج اء

 القذدٌ  العهذد إال هذً ما ال بلس  تل  بؤ ..  اعتراف   معتمدٌ .. فحواها

 إلذذى إضذذافة.. السذذرٌانٌة بلغتذذ  الجدٌذذد والعهذذد.. اآلرامٌذذة األولذذى بلغتذذ 

 تفسذد ال حتذى إحراقهذا قذرروا.. أخذر  دٌانذات لمبذاد  بذؤج اء اعتراف 

 .غٌر 

 .. الحبٌب ولدي

 قٌذذد علذذى ٌذذ ا  ال جذذد  أ  تٌقنذذت أ  بعذذد توصذذ  ال فرحتذذً كانذذت

.. عرشذها علذت قذد الشم  كانت.. المسجد م  وشخنما خرجت.. الحٌاة
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 شذعور.. الجدٌذدة لمشاعري ٌحتف  حولنا ما ك .. صنعاء أ قة فً نسٌر

 .جدٌد م  ٌبع  شًء ك  بؤ 

 الدٌمقرا ٌذذة بذذالحقوق مهتمذذة أوروبٌذذة بعثذذة صذذنعاء  ارت أٌذذا  بعذذد 

 تذت  ال ٌذارات..  ٌاراته  برنام  ضم  خمٌنة جمعٌة وكانت.. والجندر

  ٌذارة الرسذمٌة اإلعذبل  وسذائ  أبذر ت.. المعنٌذة األجهذ ة رقابذة تحت

 عصذر فذً للمذرأة تحقذق ومذا الذدٌمقرا ً بالمناخ وإشادتها للٌم  البعثة

 السذجو  م  لمجموعة البعثة  ٌارة المعارضة صح  أبر ت.. الوحدة

 أوضذاع عذ  وتقرٌرهذا صذنعاء ومنهذا.. بالصذور مدعمذة مذد  عذدة فً

 لبلجئذذٌ  مخٌمذذات عذذدة  ارت.. السذذرٌة السذذجو  ًفذذ خاصذذة المسذاجٌ 

 أسذذذتقبلها للذذذٌم   ٌارتهذذذا البعثذذذة أكملذذذت أ  بعذذذد.. عذذذد  فذذذً األفارقذذذة

 .سٌاسً سجٌ  أي م  خالٌة الٌم  بؤ  أكد ال ي.. الرئٌ 

 بؤسذذذماء كشذذذفا    ضذذذمنت  تقرٌذذذرا   المعارضذذذة صذذذح  إحذذذد   نشذذذرت 

 المفقذودٌ  أبر  تحتوي التً  السجو  تل  ومواق .. سنٌ  من  المعتقلٌ 

 مذ  األجنبٌذة بالمنظمذات عبلقذاتً أسذتغ .. بذب ء تذدور المعركذة.. فٌهذا

 .جد  قضٌة حو  جدٌد بك  ت وٌده  فً خمٌنة جمعٌة أنش ة

د  عَّ .. حملذته  مختلفذة منظمذات م  الحقوقٌٌ  الناش ٌ  م  مجموعة ص 

 مذذ  عذذدد صذذور ضذذم  جذذد  صذذور تصذذدرت أٌذذا  خذذبل ..  ظهذذرت

 المشذتب  السج  موق  كا .صحٌفة م  أكثر.. السجو  تل  فً المعتقلٌ 

 شذارع مذ  متفذرع شارع فً سنوات من  المعتقلٌ  م  كبٌر عدد بإخفاء

 مجموعذة ضذم  تحركنذا.. الٌهذود قذاع وحذً التحرٌذر مٌذدا  بذٌ  ٌرب 

.. الصذحٌفة فذً المذدو  العنذوا  إلذى خذو  فذً الحقوقٌٌ  الناش ٌ  م 

..  بذالمبنى المحٌ ذة الشذوارع فذً تتجمهر الموا نٌ  م  جموع فاجؤتنا

 مذ  شذخص أي لمنذ  المركذ ي األمذ  جنذود م  كبٌرة أعدادا اص فت

 الضذذغ  الذذبع  حذذاو .. الجمذذوع أعذذداد ا دادت.. المبنذذى نحذذو التقذذد 
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 مذذ   خذذات..  للذذدموع مسذذٌلة قنابذذ ..للعبذذور ثغذذرة إلٌجذذاد الجنذذود علذذى

 أتٌنذا حٌذ  مذ  عذدنا.. السذماء فً صوتٌة أعٌرة وإ بلق المٌا  خرا ٌ 

 .البع  اعتقا  بعد

 بذال وب سذدت نوافذ   جمٌ .. أدوار عدة م  مكونا   المعنً المبنى كا  

 إلذى المبنذى هذ ا ٌعذود.. ب  المحٌ ة السكنٌة الدور م  لٌنسج  والحجارة

 األمٌذرات بإحذد  خاصذة قصذور أحذد وهذو.. 9ٕٙٔ ثذورة قب  ما عهد

 .أحمد اإلما  بنات م 

 ٌعقذوب أفذاق ث : "ٌتلو الماضً م  ٌؤتٌنً جد  صوت  أسم  وأنا أق 

 واعتذرا ..  أعلذ  ال وأنذا الموضذ  هذ ا فً الرب إ  حقا: وقا  نوم  م 

 وهذ ا..  هللا بٌذت سذو  هذ ا مذا.. المكذا  ه ا أرهب ما:  وقا ..  خو 

.. توسذد  ال ي الحجر وأخ  الصبا  فً ٌعقوب بكر ث .. السماء باب هو

 " هللا بٌت المكا  ودعا   ٌتا علٌ  وصب عمودا ونصب 

 أحذد نذ الء أ  الفضذائٌة القنذوات إحذد  عبر خبر أ ٌ   التالٌة األٌا  فً

 مذ  بعثذة وأ ..  ال عذا  عذ  اإلضراب قرروا بصنعاء السرٌة السجو 

  لذ  بٌنهذا ومذ   صذنعاء فذً سذرٌة معذتقبلت عذدة  ارت( دي إ  الٌو)

  لذ  صور ضم  جد  ظهر..  فٌدٌو شرٌ  م  مق   ب  ت .. المعتق 

 إحذذد .. عظمذً هٌكذ  إلذى تحذو  لقذذد.. لذ  شذبٌها إال ٌكذ  لذ .. الشذرٌ 

 األمذ  بعثذة توصذٌات نف ت الٌمنٌة الجهات أ  الخبر قا .. مع لة عٌنٌ 

 .أٌا  بعد المعتقلٌ  إل بلق وتعد المتحدة

                          *            *              * 

 أ  أسذابٌ  عذدة قبذ   كرت.. المعارضة صح ..  أخبار  انتظمت تبعة

 فٌمذا و نذً تحذال  تشذكٌ  أعلنذت قذد الصذغٌرة األحذ اب م  مجموعة
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 األحذذذ اب مختلذذذ  مذذذ  سٌاسذذذً حذذذوار برنذذذام  أعذذذدت وأنهذذذا.. بٌنهذذذا

 .األخر 

 تلذذ  ألحذذد عامذذا   أمٌنذذا   تبعذذة ٌكذذو  أ  لكذذ ..  ٌهمنذذً مذذا  لذذ  ٌكذذ  لذذ 

 ت ذور تابعذت.. مثٌذر خبذر فه ا.. التحال   ل  لرئٌ  ونائبا  .. األح اب

 مذإتمر فذً لٌعل  األولى القناة شاشة على تبعة ظهر فجؤة.. األخبار تل 

 علذى السذل ة حذ ب مذ  سٌاسذً حذوار فذً التحذال  دخو  ع  صحفً

 كذذذا .. وداعذذذ  منذذذ  تبعذذذة أشذذذاهد مذذذرة ألو .. معذذذ  التحذذذال   رٌذذذق

 أو عافٌتذ  أسذتعاد وجهذ .. فضذفا  كذوت.. حمراء كرفت .. كاألرجو 

 . بالعمالة ٌتهمه ..السابقٌ  الرفاق كلمات  فً ٌلع .. لً بدا هك ا

 التحذذال  أحذذ اب اتهمذذت التذذً المشذذتر  أحذذ اب صذذح  ردود قذذرأت

 .الحاك  للح ب بالعمالة

 ..الع ٌ  ابنً

 نفسذذً أقنذذ  هكذذ ا أو.. وجذذود  أتخٌذذ  أنذذا و.. تتهذذاد   ٕٙٓٓ شذذهور

 .بداخلً ٌعٌش ال ي ألبنً بوحً أواص .. الحٌاة قٌد على بوجود 

..  عشذائها تنذاو  علذى أمذً سذاعدت.. شذخنما أنتظر كنت اللٌلة تل  فً

 وضذذعتها..ٌذذدٌها أصذاب ..وجههذذا مسذحت دافذذئ بمذذاء قمذاش ق عذذة بللذت

 تقذذو  تعذذد ولذذ   لذذ  منذذً ت لذذب ال هذذً.. تتبذذو  كذذً الذذدلو رمذذ  علذذى

 مواعٌذذد فذذً الرمذذ  علذذى أضذذعها..  ترٌذذد  ال ومذذا ترٌذذد  عمذذا التعبٌذذر

 الرمذ  حبات أ ٌ ..المواعٌد تل  على تعود قد جسمها أ  حتى.. محددة

 أتمذدد.. لفراشها أعٌدها..تبقى ما أغس .. مإخرتها بشرة على الملتصقة

 التكفٌذر مذ  كشذًء..علٌهذا رسذائلً قذراءة أواص  شهور من .. جوارها

 بعذذذدة صذذذبلتنا.. الجمعٌذذذة فذذذً نشذذذا ً عذذذ  لهذذذا أحكذذذً.. واالعتذذذرا 

 .عا  رأي قضٌة إلى جد  قضٌة تحوٌ  فً إنجا نا..  منظمات
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  لٌلذة فذً.. لقراءتهذا أنتشذً وتذارة..  التفاصٌ  بع   كر م  حرجًُ  أ 

 علذذى ٌتعذذالى  ذذرق..  الذذوادي لٌلذذة صذذفحات لهذذا أقذذرأ  كنذذت وصذذول 

.. جانبذذا  بٌذذدي مذذا وضذذعت.. ال ذذرق عذذاود..   قراءتذذً أوقفذذت.. البذذاب

 ظذذبل  اجتذذ ت.. قادمذذة شذذخنما إنهذذا: نفسذذً أحذذد  سذذعادة فذذً قفذذ ت

 واقفذا ملتحٌذا رجذبل رأٌت.. الباب فتحت.. عتاب كلمات نمقت.. الحجرة

 كؤنذ  رجذ ..   رأسذً غ اء أعٌد مرتبكة تراجعت..  الشارع غبش بٌ 

  ..ٌكذذو  مذذ .. ٌنذذب  وقلبذذً البذذاب إغذذبلق أعذذدت.. ٌتحذذر  ال عمذذود

 :ترددت

 أنت  م - 

ًّ  خٌ   :ٌقو  صوت  أسم  أنً إل

 !!حنظلة أنا- 

.. اإلجابذة نفذ  كذرر.. السذإا  كذررت.. حلذ  فذً كؤنً..  تفكٌري تفتت

 باتجذذا  وأخذذر  أمذذً لتخبذذر تسذذٌر قذذد .. مرئٌذذة غٌذذر دوامذذة فذذً غرقذذت

 حلذ  فذً كنذت..الحجذرة ضذوء إلشذعا  قذدماي قادتنً.. الباب فتح إعادة

.. عٌنذذذذذذذا  إنهذذذذذذا..الذذذذذذداخ  إلذذذذذذى وخ ذذذذذذذوت البذذذذذذاب دلفذذذذذذت حذذذذذذٌ 

..  جعبذذة ٌذذدٌ  بذذٌ  تحمذذ .. متماسذذكا   جسذذم  كذذا .. صذذوت ..ابتسذذامت 

 بكٌذت.. راعٌذ  بذٌ  صذمت فذً  ذوٌتنً.. ارتبذاكً الحظذت أن  أعتقد

  فولتذ  إلذى الذ اكرة بذً عذادت..جسذمً بضذآلة شعرت.. صدر  على

 ٌتذذابعنً وهذذو تبعذذة.. للسذذفر اسذذتعداد  أٌذذا .. دراسذذت  سذذنوات.. األولذذى

.. العذراق فذً دراسذٌة منحذة علذى حصذول  خبذر لذ  أنقذ .. الهات  عبر

.. علٌذ  ألذح.. ٌتهذرب..  لوداعذ  بالحضذور أقنعذ .. سذفر  ٌو  ل  أحدد

 بعذد..  شذًء كذ  فذً أشذاور  تعلذ  أ  دو .. الم ذا  نهاٌذة فً ٌرض 

  تعذود أنذت و.. فجذؤة تبذ   أنذت وها.. األم  موت.. قاسٌة فراق سنوات
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.. صذدر  مذ  أخرج..  تك  ل  غٌاب  سنوات قسوة أ  كما جواري إلى

 : الباكً وجهً إلى تنظر.. رأسً تقب  وأنت تسؤلنً

 !  البٌت فً مع  م - 

 :أمً شمعة حٌ  إلى قدت .. علٌ  أرد ل 

 !حنظلة عاد لقد..  أمً..أمً- 

 فذذً رأٌتهذذا.. جسذذمها لذذ  أدرت.. بهذذدوء األغ ٌذذة عنهذذا أ لذذت        

 كذ  ٌذر  كذً الشمعة حملت.. فراشها حافة على أجلست ..جنٌنً وض 

 مبلمح تجمدت.. القوي الضوء تحتم  تعد ل  فعٌناها.. اآلخر وج  منك 

 دمذوع  ادت.. الفذرا  فذً تلمذ  عٌناهذا.. الضذئٌلة ٌذدها لمست.. وجه 

 شذذعر  بذذٌ  تختبذذئ  شذذاردة دمعذذة..  أنفاسذذ  مذذ  إال صذذمت..عٌنٌذذً

 . الكثٌ 

 مغ ذذذى وجهذذذ .. رأسذذذ  علذذذى بٌضذذذاء كوفٌذذذة.. سذذذمرة أكثذذذر وجهذذذ 

.. جوارهذا تركتذ ..  غلذٌظ أسذود جلذدي حذ اء..بٌضاء مبلبس ..بالشعر

.. تتناولذذ  مذذا لذذ  أعذذددت.. فٌذذ  أنذذا مذذا أفسذذر لذذ ..  تقتلنذذً  تكذذاد الفرحذذة

 الحذذذذار بالفلفذذذذ  البذذذذٌ   بذذذذق.. تحبهذذذذا التذذذذً األ بذذذذاق تلذذذذ  تذذذذ كرت

 األلحذا  أحد اخترت.. غرفت  رتبت.. والسكر بالحلٌب ر .. وال ما  

 لذو كمذا غرفتذ  تؤملذت..  الكاسذت جهذا  أدرت.. إلٌها تستم  كنت التً

 فذراش حافذة علذى أجذد  لذ .. العشذاء لتناو  أدعو  عدت.. أحد ٌلمسها

 !!وحٌدة كانت..أمً

 لذ  وأنذ  ٌفذتح ل  البٌت باب أ  م  تؤكدت.. البٌت  واٌا فً عن  بحثت

 .تغادر
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 تكذ  لذ .. األٌذا  مذ  الماضذً فذً.. غذدي.. حٌذاتً فً أفكر اللٌ   وا 

 .عودت  مقاب  شا   ات

 جدٌذذد مذذ  فتشذذت.. غرفتذذ  فذذً أجذذد  لذذ ..نهضذذت البذذاكر الصذذبا  فذذً 

 لذ ..تغٌذر قذد  وترتٌبهذا غرفتذ  شذك  أ  الحظت..أحد ال.. البٌت غر 

 أشذذذذذر ة.. وجذذذذذد  صذذذذذورت .. الصذذذذذور تلذذذذذ  جذذذذذدرانها علذذذذذى تعذذذذذد

 الذر  علذى ظذ  الذ ي الصذغٌر الذدب  لذ  حتذى.. الدمى ك ..الموسٌقى

 .غٌاب   وا  الصغٌر بن ال  مرتدٌا

..  ف عذذت.. أمذذً فذذراش حافذذة علذذى وجذذدت  أمذذً غرفذذة دخلذذت حذذٌ   

.. رأسذ  احتضذ  كفذً مذددت.. فحواهذا أتبذٌ  لذ  بدعوات تتمت  سمعت 

 إحسذذذذا  أسذذذذتعٌد..حرمذذذذانً أختذذذذ  .. صذذذذمت فذذذذً دمذذذذوعً تنسذذذذكب

 دمذذى إخفذذاء ..غرفتذذ  ترتٌذذب تغٌذذر  سذذبب عذذ  أسذذؤل  لذذ .. األمومذذة

 تركتذذ .. الصذذور تلذذ  مصذذٌر عذذ  أو.. الموسذذٌقى أشذذر ة..  فولتذذ 

 :داخلً م  ٌؤتً صوت  سمعت.. بؤمً  منشغبل

.. معكذ  هنذا جذدي أجد أ  أتوق  كنت.. قرٌتنا أخبار ع  تحدثٌنً ال ل   "

 !" وجت 

 بؤخبذذار تصذذ د  أ  أرٌذذد ال.. بجذذد  تعلقذذ  مقذذدار أعذذر .. قلقذذة كنذذت

 عنذذذذاء لكفٌتذذذذ  رسذذذذائلً سذذذذلمت  قذذذذد كنذذذذت لذذذذو.. والضذذذذٌاع المذذذذوت

 كتفذذً علذذى ٌذذد  وضذذعت.. معذذا نجلذذ  كذذً أدعذذو  أ  فكذذرت..السذإا 

 .وأنت وجهً تؤملت.. جوار  أجلستنً..أصدقاء كنا لو كما

  وجذذة مذذوت عذذ  أحذذدث  لذذ .. مختلذذ  ب عذذ  سذذعادة.. ٌغمرنذذا ع فذذ  

 إنذذ .. لذذ  قلذذت.. أمذذً حالذذة سذذبب عذذ  سذذؤلتنً..جذذد  إخفذذاء وال.. جذد 

 أعاتبذ  ل ..  تحاصرنً أسئلت ..  األسباب ل  أحكً أ  أرٌد ال.. الس 

 حٌاتذ  عذ ..  الماضذٌة السذنوات  وا  صمت  ع  أسؤل  أو..شًء فً
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..  بصذعوبة أنصذر  تركتنذً.. األو  عشذائ  تنذاو  أكملذت.. الجامعٌة

 اتجهذت حذٌ ..  وٌذ  سذفر بعذد متعذب أنذت أكٌد..غدا سنتحد  ل  قلت

.. بقربذً أنذ  أشذعر وأنذا فرحا ٌفٌ  قلبً.. النو  ٌؤتٌنً ل  مهجعً إلى

 خشذب سذحبت.. غرفتذ  باب علٌ   رقت.. لمسامرت  أعود أ  فكرت

 لذ .. أمذً عند عن  بحثت.. موجود تك  ل  أخشا  كنت ما حد .. الباب

 .أجد 

 

 ل فذ  عذ .. وصذول  عذ   حذدثتها..  شذخنما جاءت الباكر الصبا  فً

.. علٌذ  تتعذر  أ  أرادت بعفوٌذة.. لسذعادتً سعٌدة كانت.. تعامل  فً

 خرجذت أنذ  لهذا قلذت.. عن  بحثت.. المكا  ٌمؤل الضاح  صوتها كا 

 . وستعود حوائج  بع  لقضاء

 علذى أعاتبذ  أ  خجلذت..  أمذً جوار رأٌت  حٌ  قلبً خفق المساء فً

 أشذحت..  علٌذ  بالسذبل  ورغبتهذا شذخنما مجًء ع  حدثت .. اختفاء 

 وقوفهذذا عذذ .. لذذً بالنسذذبة شذذخنما تكذذو   عمذذ  حذذدثت .. بعٌذذدا بوجهذذ 

 فذذً مسذذاعدتً.. جذذد  عذذ  البحذذ  فذذً مجا فتهذذا..  وحذذدتً فذذً  معذذً

 :لً قلت.. الجمعٌة إدارة

 ال الملت مذذة المذذرأة.. وأصذذافحها بذذ .. أقابلهذذا أ  ٌعنذذً ال هذذ ا- 

 .الغرباء أما  صوتها تشهر وال..محارمها أما  إال وجهها تكش 

 .. صدٌقتنا لكنها- 

 !!رج  وأنا..  نساء أنت  ٌختل  األمر - 

 !   أفهم  ال شخص أما  أننً أدركت الثوانً تل  فً
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 علذى.. لجهذن  جسذد  نذ ر  فقذد.. هلل نفسذ  ٌنذ ر لذ  إ  منذا العبد: لً قلت

 بٌتهذا مذ  الخذروج عذد  وعلٌهذا.. الجاهلٌة عٌشة وتر  االحتشا  المرأة

 .القصو  للضرورة إال

.. ال رٌقذة بتلذ  جلفذا   تكذو  أ  ٌمكذ  كٌذ ..أسذم  ممذا حٌذرة فً كنت 

 غسذلها تشذاركنً كنذت إن  ب .. وع   برقة أمً على تحنو وبالمقاب 

 .تصرفات  فً رقٌق.. ت مر دو 

 لذذً وأ .. الوجذذ  مكشذذوفة ألخذذروج حذذٌ  منذذ  تعذذودت أنذذً أخبذذر  لذذ 

 صذبلت و..  عدٌذدة جمعٌذات مذ  عبلقذات لذً و.. جمعٌتذً فً   نشا ا  

  مناسذذبا وقتذذا أختذذار  أ  قذذررت  أسذذمع  كنذذت حذذٌ .. أجنبٌذذة بمنظمذذات

 .حٌاتً فً تجهل  ما حو  مع  للحدٌ 

 .تختفً حتى أترك  أ  ما..  أمً جوار إلى فؤجد  اللٌ  ٌؤتً 

.. النهذذار لتغٌذذب تختفذذً.. أفهمهذذا ال تصذذرفات  كانذذت األٌذذا  مذذرور مذذ  

 ٌشذذارك  أ  تذرف ..  متخفٌذا وقتذ  جذ  تقضذً.. لذٌبل   الظهذور تفضذ 

 .الفجر عند تختفً.. الحدٌ  أحد

 حذذو  الحذذدٌ   ٌعجبذذ  ال.. رأي أي فذذً تشذذركنً أو..  إلذذً تسذذتم  لذذ 

 :أسئلتً م  تتهرب.. ال واج

 فذذذذً أحذذذذد ٌتذذذذدخ  أ  أحذذذذب ال.. أرجذذذذو .. أُجلُّذذذذ  أنذذذذا أمذذذذا - 

 .واجب علً و اعت .. هللا أرضً كٌ  أعر  أنا..  خصوصٌاتً

 حٌات   تفاصٌ  أم  ع  تخفً أ  ال اعة م  ه - 

 !! الحدٌ  ٌستحق ما ٌوجد ال - 
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 مسذتقب  عذ  وال.. عنذ  الحدٌ  ٌستحق ما ٌوجد وال سنٌ  ست- 

 !!أٌام 

 !عن  أرح  تجعلٌنً فبل أمً ٌا أقدر  أنا - 

 مذذ  أنذدهش كنذت.. أقذدامً تلذث  بجبهتذذ  خذررت..جملتذ   أكملذت حذٌ 

 أ  فذً كبٌذر أمذ  عنذدي كذا ..  والقسذوة الرقذة بذٌ  الخلذ  فً  أسلوب 

 .أتحم  أ  علً: نفسً أحد .. إلً أعٌد 

 تسذتعر .. بتسذل   تخٌفنذً كنذت.. أجهلذ  أنذً أكتش  ٌو  بعد ٌوما 

 لذذ  أنذذً أهلل حمذذدت..  حولذذ  بمذذ  العبلقذذة.. بذذاهلل الفذذرد لعبلقذذة مفهومذذ 

 أتخٌذ  وأنذا برعذب أشذعر..  إلٌذ  رسائ  م  كتبت  ما  تسلٌ  فً أتسرع

.. غرٌبذذا   شخصذذا   لذذً تبذذدو.. بإحراقهذذا فكذذرت.. ٌذذدٌ  بذذٌ  الرسذذائ  تلذذ 

 .سنوات من  غادرنً ال ي ابنً لست

 :غاضبا   وقفت.. تبعة  ل ٌارة عد  إلى نسافر أ  رجوت   

 .اسم  أسم  أ  أحب ال اإلنسا   ل  لك .. أمً أنت- 

 !!أبو  لكن - 

 !رضا  فً وٌتقرب.. هللا ٌحب م  ك  أبً- 

 !ل ٌارت  ستص حبنً  أن  وصول  بعد أتوق  كنت- 

 هذذذ ا فذذذً أخذذذر  مذذذرة تتحذذذدثً ال.. ابنذذذ  تحتذذذرمٌ  كنذذذت إ - 

 !!الموضوع

 لمذذا  تخبرنذذً ال.. لذذ  الذذدعاء فذذً علذذً تلذذح..   بذذؤمً خٌذذرا توصذذٌنً

 .ت هب أٌ  أو.. تختفً
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.. فٌذ  أنذا ممذا حٌذرة فذً كنذت.. م نبذة نظذر  فً أمسٌت كٌ  أدري ال

.. بذذالغٌر تواصذذلً أق ذذ  أ .. البٌذذت مذذ  الخذذروج عذذد  علذذً فرضذذت

.. حذذذدٌثً أسذذذلوب.. لبسذذذً.. لحٌذذذاتً جدٌذذذدا   نم ذذذا   أنذذذت لذذذً  حذذذددت

 صذوت  كذا .. األمذ  صذدٌقات بكذ  ِصبلتً بق   نصحتنً..صداقاتً

 تخلذذ   الرعذذب.. أوامذذر  علذذً تلقذذً وأنذذت جامذذدة ومبلمحذذ .. حا مذذا  

 .حٌاتً  ٌلة ب  أشعر ل  وخو  بضع  شعرت..  وكٌانً عقلً

  لذذً ارتضذٌت  الذذ ي الوحٌذد الصذذوت هذً الكاسذذٌت جهذا  مذذ  المذواعظ 

  حتذى..الهذات  جهذا .. التلفذا  جهذا  مذ  تخلصت.. والنهار اللٌ   وا 

 . ٌارتً م  منعتها  البنفس 

 حالذذة فٌذذ  أنذذت ومذذا..  صذذواب  إلذذى سذذتعود أنذذ  مذذ  أمذذ  علذذى كنذذت

 مجتمعذ  عذ  بعٌد مجتم  فً سنوات شخص ٌعٌش كٌ  إ .. تتجاو ها

 . ارئة حالة تكو   قد: نفسً حدثت! ال رٌقة  بتل  وٌفكر

 عذذاد  أنذذ  توهمذذت ابنذذا   ألسذذترج ..  فٌذذ  أنذذت ممذذا بإنقذذا   أفكذذر أخذذ ت 

.. أمذر  مذ  حٌذرة فذً كنذت..  معذً قسذوت  فذً ضذراوة ا ددت.. للتو

 تسذذم  أ  تحذذب ال..   عنفذذ  فذذً  دت.. منهذذا رجعذذة ال  رٌقذذا   اختذذرت

 أ  ترٌذد وال.. بجذد  تصف  أ  تحب  ال أن  حتى.. جد  سج  موضوع

 الٌذ  أتحذد  حذٌ  فقذ  بخذالً  أصف  أ  وتفض  منً الصفة تل  تسم 

 ٌهمذ  ٌعذد لذ  ٌذو  بعد ٌوما..  قلبً على قاسٌة ألفاظا    تستخد  بدأت..  

 . بالخا ئة وأخر ..  بالمنحرفة  تصفنً حٌنا  ..  رأًٌ

 فتذذو  علذذى معتمذذدا..  تذذوبتً أعلذذ  أ  منذذً  لبذذت اللٌذذالً أحذذد  فذذً

 وٌعلذذ  حٌاتذذ  وٌغٌذذر توبتذذ  ٌعلذذ  ال مذذ  أ   أخبرتنذذً..  أنذذت اسذذتفتٌتها

 أنذذ  مذذ  ٌقذذٌ   علذذى كنذذت!!  الحذذد فٌذذ  ٌنفذذ  أو! النذذا  ٌهجذذر  الت امذذ 

 :ل  قلت..  القسوة بتل  ٌكو  أ  ٌمك  ال  ابنً قلب وأ .. تناور
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 األمهات  أقدا  تحت الجنة ألٌست - 

 . بلى - 

  الجارحة  األلفاظ تل  ك  لنفس  تجٌ  فكٌ  - 

 .!! جمٌعا   خلقنا ال ي هللا هو..  ل  ٌقو  م  أنا لست - 

 .وشؤنً أتركنً - 

 هللا  لقاء ٌو  و ر  سؤتحم .. م نبة وأنت أترك  حٌ - 

 .أبرئ  أنا- 

 !القٌامة ٌو  عن  هللا ٌسؤلنً أ  أرٌد ال..   ل  من  ٌقب  ل - 

 .مع  وتشقٌنً تشقى أ  أرٌد  ال ابنً- 

 .هللا ألوامر واالستسبل .. بالتوبة وعلٌ ..  فٌ  أنت ما سالشقاء- 

 .نفسً ع  هللا أما  مسئولة لكنً- 

 . باألفعا  هللا  اعة..بالكبل  لٌست هللا  اعة.. أما - 

 فذً حٌذاتً وأ .. مسذدود  رٌذق إلى وص   حوارنا أ  لحظتها أدركت

 .وحد  مع  هللا  أ  تعتقد و.. تن ق  ما بك  تعتقد وأن .. خ ر

 أبحذ  أ .. قذرار أي اتخذ  أ  قبذ  للتفكٌذر وقت نفسً أع ً أ  قررت

 . للتعاٌش  رٌقة ع 

 مذذ  اختفٌذذت قذذد أنذذت كنذذت..   الحذذدٌ  عذذ  صذذائمة وأنذذا األٌذذا  مذذرت 

 . لً تظهر كنت كما أجد  أعد ل  البٌت
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 . فجؤة أمامً أجد  أ  أنتظر وأنا  األٌا  مرت

 حاولذت..  فجذؤة تظهذر كنذت كما جدٌد م  ظهور  أنتظر لٌالً سهرت

..   صذذوت  أسذذم  أ ..  تفعذذ  كنذذت كمذذا البذذاب علذذى  رقاتذذ  أتخٌذذ  أ 

 جذذوار إلذذى أجذذد  أ  لٌلذذة كذذ  فذذً أحذذاو  وأنذذا العاشذذرة السذذنة هذذً وهذذا

 . وحدتً أمضغ وحٌدة وتركتنً رحلت التً أمً فرش

 ضذذم  ورد اسذذم  بذذؤ  سذذمعت أنهذذا وأخبرتنذذً مذذإخرا    ارتنذذً شذذخنما

 عذدة قِبذ  م  لم لوبٌ  الفضائٌة القنوات إحد  عرضتها وصور أسماء

  ٌذدلً لمذ  مغرٌذة مالٌذة جائ ة رصدوا أنه  قالت..   استخباراتٌة دوائر

 السذذفارات إحذذد  تفجٌذذر عملٌذذة بعذذد..  مذذبلإ  وعذذ  عنذذ  بمعلومذذات

 . بعٌدة دولة فً هنا 

 

 . الغالً  فلً

 أ    عودتذ  مذ .. جذواري إلى وجود  م  واهمة أنا ه : نفسً أسا  

 .وه  اإلعبل  وسائ  ع  شخنما م  سمعت   ما أ 

 

 كذ  مغٌذب بعذد  أنتظذر  سؤضذ .. بوجذود  إال معنذى لوجذودي ٌعذد ل 

 التفاصذٌ  كذ  سذؤكتب.. إلٌ  الكتابة وسؤواص .. أمً فراش عند شم 

 وسذذؤتخٌ .. مشذذاعري كذذ  سذذؤكتب.. خذذو  وال.. تنمٌذذق دو  الصذذغٌرة

 .جواري وجود  وأتخٌ .. الباب  على كف   رقات
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  عنران الغربي حمند

 6  القصصية يف صدرت

  العرب والكتاب األدباء احتاد إصدارات – دمشق – الشراشف •

  للكتاب العامة اهليئة – صنعاء – العاري الظل •

  العربية احلضارة مركز – القاهرة -اهلل أعزكه حريه •

 (   مقى -إل)  القصة نادي – صنعاء – بلقيص ختان •

 اليننيني والكتاب األدباء احتاد منشورات - صنعاء -سوداء منارة •

 6الرواية يف

 "2102 صاحل الطيب جبائزة الفائزة"للكتاب العامة املصرية اهليئة..  يائيل ظلنة •

 بريوت الشاقي دار.. الجائر •

 لنشاار حجبوااا مت ثااه كتااارا جبااائزة الفااائزة الروايااة اهلاا ل دار.. املااو   مشااامرة •

 2102 الرواية

 متفرع كا ب

  اليننيني والكتاب األدباء احتاد عضو

   القصة نادي رئيص

 11523333700021  ها ف للنراسلة

  algarby@gmail.com امييل

  فيص

https://www.facebook.com/profile.php?id=011111051434011 

 
 


