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Memory is a child 

walking along a 

seashore. You never can 

tell what small pebble it 

will pick up and store 

away among its treasured 

things. 
 

ميشي على  الذاكرة طفٌل 

ال ميكنك أبدًا أن  ،الشاطئ

الصغرية  أي الصدفاترز  حت

وحيفظها بني  ،هاسيلتقط

 ه الثمينة. ئأشيا

 

Pierce Harris  بريس ها يس 
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كل الشخصيات احلقيقية واألحداث الواقعية يف هذه 
 .الرواية من نسج اخليال
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﴿0﴾ 

 
معطٍف ِف كهوختتبئ األماكُن واألزمنُة يف 

ى يف ، يتدثُر فيه املاضي، وتتوا مبتلٍّ شتويٍّ

... خيتفي بعُضها ثناياه احلكاياُت والتفاصيل

 إ ادٍة منا. لكأنَّ دوَن اآلخُر بعضهاويظهُر 

كثرية؛ لكننا ال نرى  رَة وعاٌء مملوٌء بأشياءالذاك

سوى ما يطفو على سطحِه، أما ما غاَص يف 

إال من  ًاأحد كُه، ال تشا ه فهو هلا وحدهاقعِر

أن  ، دوَنالوعاءر يف قِع والغوَص اجملازفَة أ اَد

أن  ، وال إمكانيَةِهما غاَص من أجِل أهميَة يعرَف

حينها لن أخرى على السطح...  يطفو مرًة

تلك، كمن مل يعرف شيئًا  ِهيكون، يف جمازفِت

 .فحسب، بل كمن مل يكن على اإلطالق
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أبي إىل  بش، وليملكن ما بين علم إنه لتهبطن أرضكم احلا"
 .جرش..."

 الكاهن السبئي ُسطيح التعكر
 
 

 ."...!اي مغفل "التدخي حياة األحرار
 العمدة
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﴿1﴾ 

 
لكن مل يكن  ؛بالغيوم دةملّب، كانت السماء ظهرية ذلك اليوم

لم ف ،املعتادأكثر من  شدةتهب بكانت الرياح . يبدو أنها ستمطر

إذ كانت  إكمال احلصاد؛من  "ذي اجملمرةقرية "مكن أهالي يت

من مغص يف  "العمدة"حبوب الذ ة تتطاير بعيدًا... حينها اشتكى 

، وهو ما أتاح ألهل القرية مساع لعناته كثريًامرزاجه تكد  بطنه، و

 ... األزقة الضيقةالقاسية وهي تتعاىل من 
 

لقب  "ئدقامحود بن محمد " (1)النقيبعىل أ طلق الناس 

"عدالً"  خترياعندما التندر واملامزحة عىل سبيل  ،"العمدة"

من هذا اللقب الناس  أ خذ .لقرية قبل أ عوام عديدةل

املسلسالت وال فالم املرصية اليت داوم التلفزيون عىل 

س بعينيات القرن منتصف عرضها منذ أ ن عرفته البالد يف 

ال  ،الزمنمبرور و . العرشين ، ا اللقبهبذأ صبح ال يُعرف ا 

من ال جيال اجلديدة املتاكثرة حىت أ ن بعض ش باب القرية 

أ هنم ال يعرفون  ،ومه يتجادلون يف أ حد ال ايم ،ااكتشفو 

                                                           
(1)

 .عه نقباءقب قبلي ومجالنقيب: ل 
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ال يُ  الأ صبحوا الس بعة أ بناءه كام أ ن ، احلقيقي هامس عرفون ا 

  ."أ بناء العمدة"بكوهنم 

 

 مستخدمًا أقسى العبا ات ،تقريبًا يلعن كل شيءالعمدة كان 

ته املعتادة، فقد كان مرحًا طرافختلو من  ندون ألكن  ؛ا ابتذااًلوأكثره

وال ، ميازحه اجلميعميازح اجلميع وحمبًا للفكاهة والتند ،  ،بطبعه

على الرغم من سالطة لسانه و .يغضبون من كالمه مهما كان قاسيًا

شخصية كان  ؛لياقة متى شاءلوقد ته على نسف أبسط قواعد ا

اجلميع دون تردد متى ما تطلب األمر ذلك.  ُيعتمد عليها، يساعد

 ،طيب مالٍك خيفق يف صد ه قلُب ،قليل اخلصوماتواحلق أنه كان 

إىل حد بعيد، سريعًا ما تتالشى بداخله  ةمتساحمو ةتلقائيبسجية 

يف  ن كان حبه للفكاهة واملرزاح قد خّف، وإوالكراهيةنق زوابع احل

  تقدمه يف السن.بسبب  ،سنوات األخريةال

توجه العمدة حنو جامع القرية وهو ما يرزال يهد  بلعناته 

دون أن يلتفت إليهم، وقد من أمام بعض شباب القرية  مرَّ .الالذعة

 ، سم ببعض أصابع يده اليمنى النحيلة إشا ات بذيئة الستثا تهم

، فما كان منهم إال أن حلقوا به ةسريع ىيف املشي خبط ًامستمر

من صد  عنه ا ممهم متصنعني استياء ،كما جرت العادةازحونه مي

معاندتهم إىل  ه، وهو ما دفعةغري الئقمعيب وحركات كالم 
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يلتفت ، قبل أن م لعناته على السماءاصب ج، فبدأ يوإغاظتهم

 :بكل صوته ًاعقازإليهم 

  !!أبناء يهود... يعين أنتم يهود... -
 خببثما يلبث أن يتدا ك األمر و... وكركراتهم ترزداد ضحكاتهم

 : ائاًلق

  !ألحسنوا تربيتكم... يعينيهودًا.. آباءكم كانوا  يتلإيه...  -
يسألونه و ،حنو اجلامع نهتبعوهم يو ويستمر شباب القرية يف إغاظته

 مازحني: 

 وأنت يا عمدة...؟! -
اجلامع احلجرية لفناء د جات اللنرزول حبذ  يتأهب وقبل أن  ،يبتسمف

وقد تعدل مرزاجه بعد أن ، لسفباألللوضوء من عني املاء اليت تقع 

 : مازحًاعليهم يرد  ،خف أمل بطنه قلياًل

 دواب... يعينحيوانات... فأما أنتم ... حمرتم. أنا نصراني.. -
واضعًا ظهر إحدى كفيه وقد قاطع يديه يضحكون، فيلتفت إليهم 

 : مستهرزئًاببطن األخرى 

  !...(2)"عيال نيذو"صحيح ... !هه -

                                                           

املقصود "أوالد النيدو"، وهو استهزاء شائع يستخدمه كبار السن للداللة على  (2)

 حليبا صناعيا. بسبب رضاعته ضعف اجليل اجلديد وسوء تصرفه
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 : مستفرزًا أحدهمبه يصيح 

 دو"...! ـ"ني قصد "نيدو" يا عمدة...ت -
ريد لفيلتفت العمدة ملصد  الصوت، وقد تضايق من التصويب، 

  :كما هو متوقعبقسوة 
 أقصد أمك يا ملعون...!  -

  ...ضاحكني اجلميعيقهقه ف
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﴿2﴾ 

 
خبطوات قصريًا جدًا، وحنياًل جدًا، ميشي دائمًا كان العمدة 

حيملها معه تفاخرًا  ،ع قامتهال تتناسب مسكًا عصى طويلة ممسريعة 

مسر، عيناه صغريتان غائرتان بفعل الرزمن، أكثر منه احتياجًا. أ

، تغطي أبيه، و ثها عن ، غالية الثمن(3)"صيفاني" جنبيةيتمنطق 

غمدها و اء تف  نصف صد ه ويصل  أسها إىل أسفل ذقنه، حي

وشفرة حالقة صدئة مع  من السكاكني واملقصاتمبستودع صغري 

، وختم  مسي، مع ذهيب متهالكحرب قلم صغرية، باإلضافة إىل  مرآة

حمربة صغرية شبه جافة، يستعمله يف تعميد األوامر واإلفادات 

الرمسية املختلفة واستما ات جباية الرزكاة وعقود البيع والشراء، 

األسنان متعددة  (4)وعدد من املساويك وإبر اخلياطة ومالخيخ

... حتى ليكاد املرء يشك يف قد ة األحجام وبعض أقراص النعناع

  ذلك احليرز الصغري على استيعاب كل تلك األشياء.

                                                           

، ومجعها جنابي، ويعترب النوع الصيفاني من أغلى اجلنبية: اخلنجر اليمين (3)

  األنواع.  

  شبية املستخدمة لتنظيف األسنان.األعواد اخلاخلالل، املالخيخ:  (4)
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مل يكن العمدة يغري نوع ملبسه على مدا  العام وتعاقب 

فوقهما وان يلبسهما بعضهما فوق بعض، أبيضان ثوبالفصول... 

جوا ب عادة ما تغطي قدميه وساقيه النحيلتني  بال أكمام.فانلة 

 . ينتعل حذاًء ثقياًل كبتيهحتت تفع إىل ما تكون سوداء تر

 (6)دائمًا "ُقبعًا" أسه ويضع على مقاس األطفال،  (5)"شيكي"

وعلى الرغم   أسه الصغري...في متامًا خُيأن متعدد اللفات يكاد 

من ضآلته اليت كانت حمل تند  ممازحيه، وتلك التوليفة العجيبة 

نسخة مصغرة لشيخ  من املالبس، كان العمدة يبدو على الدوام

  .أنيق ذي هيبة وبهاء

بعد أن ماتت زوجته، أصبح فم العمدة  ،يف السنوات األخرية

خاليًا من األسنان، إال من إحدى قواطعه العلوية بقيْت لتربز كلما 

فتح فمه؛ لكنه سرعان ما اقتلعها بعد أن صا ت حمل تند  ممازحيه. 

"؛ يعينا اته عادة من كلمة "عب ك صوتًا حادًا مميرزًا، وال ختلوكان ميل

يقوهلا بعفوية وبصوت مرتفع يشد به انتباه سامعيه. وباستثناء نظره 

، وال يتذكر أحد على الدوام جيدةة صحيتمتع ب كانالذي ضعف، 

أنه كان قد اشتكى من املرض يف يوم من األيام، من أبناء القرية 

                                                           

نتشر بني اليمنيني اشيكي: اختصار لكلمة "تشيكي"، وهو نوع من األحذية  (5) 

 يف فرتة الستينيات والسبعينيات من القرن املنصرم. 

 ُقبع: عمامة يلبسها أبناء القبائل.ال (6)
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تصمد حتى الوعكات الصحية الناد ة اليت كانت تصيبه مل تكن 

الرغم من كونه مدخنًا نهمًا، ب، هذا جهازه املناعي العنيد كثريًا أمام

ذات من ما كة " ومثان" حيمل معه دائمًا علبة سجائره املفضلة 

، مرددًا دائمًا شعا ه اخلالد الذي ال يعرف أحد من أين التبغ الثقيل

اقتبسه: "التدخني حياة األحرا ". مل يكتف بتدخني السيجا ة، بل 

" )النرجيلة(، خاصة إذا كان املداعة"على تدخني أيضًا ان مدمنًا ك

إذا ما سنحت ، وال ميانع احُلممي" أو"الُبشا ي"التبغ من النوع "

املنطقة من كبا  السن يف شا كة من تبقى من أهالي الفرصة مب

بتبغها احمللي القوي ذي الرائحة الكريهة...  (7)"املشرعةتدخني "

إفراطه يف التدخني ، وخاصة من أبنائه، على أحدهمإذا ما عاتبه أما 

 :فدائمًا ما كان يرد جازمًا

شيء آخر  لو كان هناك يعين سأظل أدخن حتى املوت... -

ا  حياة األحرا  ينيدختال صدقين...اخرتعوه لدخنته... ملعون 

 ! ...مغفل

                                                           

 .طويلتقليدي املشرعة: غليون  (7)
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﴿3﴾ 

 
الوقت من  مثل ذلكيف  ،متامًايومني قبل أ بعة أعوام و

شديدة االحندا ، بينما كان العمدة يصعد د جات اجلامع ، والظهرية

يف عني  هى من الوضوءبعد أن انت ،ومبرزاج سيئ ،بثياب شبه مبلولة

، بطقوسه اليت كانت أقرب إىل االغتسال منها إىل الوضوء ،املاء

، اليت صادف أن كان مستندًا عصاه -عن غري قصد– اصطدمت

سقط إىل ، وكاد أن ي"لنجا مرشد ا"ابن  ،بقدم "عبده ثام"، عليها

  قبل أن يستعيد توازنه يف آخر حلظة. األسفل

 

يف منتصف العقد الثالث من شااًب  "عبده مرشد"اكن 

بوجه أ مسر  ،مفتول العضالت ،وس ميً ، هل قلب طفلمعره، 

الشمس. عندما قرر أ ن يرتك املدرسة قبل أ عوام لفحته 

ن أ هايل ويصبح مرافقًا عسكراًي ل حد الضباط معديدة 

مل يلكف نفسه  القرى اجملاورة مل هيمت أ حد بقراره، حىت وادله

أ ن يمكل أ بناؤه عىل عناء اللوم، عىل الرمغ من حرصه 

اكن قد  عبده ذكل أ ن ؛منافسة ل بناء معومهتم ،تعلميهم

استيعاب املزيد من الهراء اذلي اكن ن ثبت جعزه التام عأ  
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بقدرة  من أ بناء جيهل، ين، مثل الكثري يقوهل أ ساتذته، مكتفياً 

حمدودة عىل القراءة، وخبط رديء ميلء ابل خطاء 

 اال مالئية. 

ا ىل القرية ليساعد أ ابه  "عبده مرشد"منذ عدة أ شهر عاد 

يف الفوىض بعد أ ن ازدادت  ،وأ رسته يف فالحة ال رض

عمم مينحون اال جازات ملوأ صبح الضباط املعسكرات، 

. ول نه مس تحقاهتممقابل احلصول عىل نصف  علناً  اجلنود

صغره، أ طلق عليه أ قرانه امس  ذمنيف النطق أ ئت اكن يت

حىت اليوم. أ ما ماذا  املعروف به"عبده اثم"، ليصبح امسه 

تعنيه لكمة "اثم" فذكل ما ال يس تطيع أ حد أ ن جيزم به، 

لكامت كثرية يش تقها أ هايل قريتنا كغريها من فهيي 

قي. وحده العمدة ويتداولوهنا دون أ ن يعرفوا معناها احلقي

 يس تطيع كعادته أ ن خيتلق تفسريًا ل ي يشء: 

الـ"اثم" هو رأ س الثوم ال عوج، لهذا مُسي عبده مرشد  -

 .ل ن رأ سه أ عوج.. يعينهبذا الامس، 

 ! .اي معدة..أ عوج لكن رأ س عبده اثم ليس  -

عندها يلتفت العمدة حنو مصدر الصوت وقد ضايقته هذه 

 : قبل أ ن يضيف بهتمكاملقاطعة، 

 ..! ملعون من ادلاخل... ايأ عوج  -

* * * 

وهم يشاهدون  مل يتمالك املصلون أنفسهم من الضحك

عواءه يسمعون و ،وجه العمدة املكفهر ونظراته احلادةاملوقف و
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. ثم ما لبث املقذع ولعناته املعتادة اليت تطال كل شيءابه سبو

على  بعصاه يهويعندما بدأ العمدة  د امية أكثرأصبح املشهد أن 

اآلخرين، وهو ما كالذي كان ما يرزال يضحك  ،"عبده ثام" أس 

 معتقدًا أن األمر كان متعمدًا، اعتربه العمدة وقاحة زائدة عن احلد،

عن الضحك ثم بدأ  "عبده ثام"توقف . فواصل ضربه بالعصا

يضحكون عليه اآلن. لكن ون احلاضربدأ أن خاصة بعد بالتذمر، 

أكثر من سبابه وقد عال  ،عن الضربتوقف مل ي،  مبا سهوًا، العمدة

آملته الضربات وقد ، "عبده ثام"أي وقت مضى، فما كان من 

ختل توازن اإال أن أمسك بالعصا بقوة، فاملتكر ة على  أسه، 

 ... العمدة وكاد أن يسقط مرة أخرى من على د جات اجلامع

كانوا قد لكنهم كعادتهم  ؛ للتدخلبعض املصلني هبَّ

أن حماولني ، "عبده ثام"يما بينهم... منهم من يؤيد فانقسموا 

وقاحة ضد العمدة، فقاموا األمر يهدئوا العمدة، ومنهم من اعترب 

مرشد "بعدما تدخل حتد املشهد وا ."عبده ثام" معيتشاجرون 

وهو يرى ابنه وقد مشر  ،الذي كان صامتًا حتى ذلك احلني ،"النجا 

الذين  ةأبناء العمدين من وجوه احلاضريف  نيالقوي يهعن ساعد

 .حتلقوا عليه
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يف صباه، ولفرتة مؤقتة، يف ورشة  "مسعدمرشد "معل 

تعز، ومنذ ذكل الزمن ُعرف بـ"النجار"، مدينة جنارة يف 

ال بأ س به، من املال  خاصة بعد أ ن عاد ا ىل القرية مببلغ

مكث يف . ومنذ ذكل الوقت ثالثة أ صابع اتنقصه وبكف   

وأ صبح أ حد معاملها الثابتة اليت ال  ،هاغادر يالقرية ال ياكد 

خمتلقًا ، أ تفه ال مور، مواصاًل بدأ ب منازعة امجليع عىل تفارقها

بطرد  اً شاجرات ال تنهتيي، كام لو اكن معنيش ىت املربرات مل 

حصيح أ ن معمم هذه  الراتبة اليومية من حياة القرية.

 ؛ريةاملنازعات اكنت سلمية، وعادة ما تنهتيي دون خسائر كب

ال أ ن بعضها خاصة تكل اليت اكنت تنشب بينه وبني أ بناء  ،ا 

، ةابهم نً امثأ  بسبهبا دفع و لكفه حياته، تأ ن  تاكدمعومته، 

عندما  ،واحدة من تكل اخلصومات املتوارثةاكن أ خرها 

نبتت يف  "طلح"عىل ملكية جشرة  "غالب"تنازع مع معه 

ال لعدد كبري احلد الفاصل بني حقلهيام... دفع الكثري من امل

 .لشجرةاببعدم أ حقيته دامئًا من احملمكني اذلين اكنوا يقضون 

ال ذهب ا ىل احلكومة فمل ينفع ال مر أ يضًا... و مل يقتنع أ بدًا ا 

قام  أ ن بعدوتغرميه الكثري من املال حبسه شهرين بعد أ ن مت 

بعنف عىل معه مهنااًل والاعتداء  ة"الطلحتكل "قتالع اب

 . صاهنابأ حد أ غعىل رأ سه 

 
الشجا  إىل أن يتحول وكاد اخلالف احتدم يف ساحة اجلامع 

لوال أن تدخل آخرون، إىل اجلوقة م نضاباأليدي بعد أن عراك 
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 ،املتعا كني بعد أن أقحم نفسه وسط يف الوقت املناسب "كريم"

منذ أزف الصالة قد وقت أن بمذكرًا اجلميع ، معاتبًا، ووفصل بينهم

العمدة ابتسم با تياح، وتلطف مرزاجه، فقد  هآعندما  حلظات... 

 .يف السابقأسعده خروج "كريم" من عرزلته وجميئه إىل اجلامع كما 

ما و ،ويستمعون له ،"كريم" حيرتمون ،بال استثناء ،كان اجلميع

توجه العمدة إىل  .وكأن شيئًا مل يكن اهلدوءساد هي إال حلظات حتى 

 ؛ كنوع من املراضاة،اجلميعغري أن  ؛الصف األولمكانه املعتاد يف 

متكاساًل  وقف العمدةبلة اجلامع ليؤمهم يف الصالة. دفعوا به حنو ِق

التفت إىل اخللف حنو بعد أن عّدل وضع عمامته، ثم  يف القبلة

ملح وقد  بصوت مبحوحقبل أن يرزعق ، متذمرًا كعادته املصلني أقدام

 يف الصف األول:  "مرشد النجا ""عبده ثام" ووالده 

يا  ...ساووا الصفوف... إن اهلل ال ينظر إىل الصف األعوج -

 ج... ووعو
إال أن قال الكلمة األخرية متمتمًا، وعلى الرغم من أنه كان قد 

همسًا من هنا وهناك قبل أن بدأت ترتفع من مسعوها ضحكات 

يف الصالة  اشرعوو مكربين تكبرية اإلحرامبهدوء ينتظم اجلميع 

حينذاك يعرفوا دون أن  ،دا  قبل قليلالذي الشجا  كعادتهم  ناسني

قبل أن جيدوه ظهرية  "كريم"فيها سريون آخر مرة كانت هذه أن 

 اليوم التالي مقتواًل يف منرزله.
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﴿4﴾ 

 
 يأبه أحدًا مللكن  ؛شديد الربودةفجر ذلك اليوم  نكا

لذلك، فقد كان اجلميع مشغولني بإجراءات الدفن... حتى أولئك 

هرولون من يون ؤال يفتهم أي مهمة حمددة كانوا يلإ مل ُتسند نالذي

 ،القائمني على اجلنازةجتاهل ثبط عرزميتهم مكان إىل آخر، دون أن ي

من التقصري يف خوفًا القلق والتوتر يف أشد بدو هم كانوا الذين 

يكن أحد من أبناء القرية يتوقع هذا االهتمام الكبري مل  .هاترتيبات

 ،باألمسوصل قد كان  "العا ض  اجح الشيخ"ن إبل  ،باجلنازة

ليشرف شخصيًا  ،العاصمةمقر عمله يف من  بعد املغرب بقليل،

 على إجراءاتها.

ن ملاذا كان بعض املعرزي يعرفمن أبناء القرية مل يكن أحد 

ما لكن  الوقت الباكر!قد وصلوا للتو من أماكن بعيدة يف مثل هذا 

، كان الكئيب ر أمسهو أنه يف ساعة متأخرة من عصهم بعضه عرف

قد جتمهروا حول سيا ة فا هة مل ، كما هي عادتهم، القريةأطفال 

توقفت يف ساحة القرية قبل أن تنرزل منها  ،ترها القرية من قبل

، "كريم"حنو بيت ، ودون أن تسأل أحدًا، امرأة توجهت مبفردها
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 احلني واآلخر يفبني يف مقعده هادئًا، ينظر األنيق  هابينما ظل سائق

الصبية الذين كانوا ما يرزالون متجمهرين حول ويرقب حبذ   ،املرآة

 السيا ة.

كان العمدة قد  اقب من سطح منرزله دخول السيا ة بهيكلها 

وعندما توقفت هرع بسرعة  ،النظيف الالمع إىل ساحة القرية

، إذ مل تكن هذه سيا ة الشيخ وقد غمره الفضولمتوجهًا إليها 

كيف و !هل صرفوا له امللعون سيا ة جديدة؟". اليت يعرفها العا ض

متكن من الوصول بهذه السرعة، فهو مل يعلم باخلرب إال قبل 

خطرت يف ذهن العمدة هذه  ."!على أية حال ليته هو !ساعتني؟

هواء الساعة الرابعة والنصف ستنشق يشفتيه و ميطُّ األسئلة وهو

  .ذ عصاه..أن يأخ يون تركيرز وقد نسمسرعًا يف مشيه بد ،املنعش
 

عىل سطح مزنهل العمدة أ ن يتواجد اكن من النادر جدًا 

 يف مقيهل عادةيقضيه اذلي  ،من الهنار يف مثل هذا الوقت

جبانب  الرطبة "القات"ميضغ عىل همل أ وراق  ،الصغري

بعد أ ن تساقطت املتصلبة  بلثتهلوكها ، يال ثرية "مداعته"

أ و حىت أ ن  ب طقم أ س نانيرك  رافضًا أ ن أ س نانه، معمم 

 . هئأ بناأ حد شرتاها هل االيت اليدوية يس تخدم اخلالطة 

من ش باب وأ هايل لساء ابجل اكن املقيل عادة ما يكتظ 

اذلين مل يكن عىل أ ولئك خاصة  ، أ و القرى اجملاورة،القرية
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ذ اكن، وبال تردد، يقوم بطرد أ ي خشص  ؛خالف معهم ا 

وال  ،ائه، غري أ به العرتاض أ بنمن املقيل غري مرغوب فيه

اليت تعيب عىل السائدة لتقاليد لل عراف واأ ي اهامتم  معري  

حىت لو اكن من أ دل  ،مقيهلطرد أ ي خشص من الرجل 

العمدة مل يكن من أ ولئك اذلين تس توقفهم أ عدائه. لكن 

نصاف دامئاً  العادات والتقاليد أ عداء لعمدة مل يكن ل... ولال 

ن عادة ما تكوذكل أ ن خصوماته  ؛ابملعىن احلقيقي لللكمة

يف املقيل اكنوا بوجودمه  مؤقتة، حىت أ ولئك غري املرغوب

، محمل اجلدعىل هلم وال يأ خذون ال مر ه طرديتجاهلون 

ال مر  املقيل بش ل عفوي، وجيلسون يف أ ماكهنم املعتادة يف

 الهناية ا ىل عودة املياه ا ىل جمارهيا. يف يؤدي اذلي اكن 

 

ذ مل  ؛لكن ذكل اليوم اكن اس تثنائياً  يف مقيهل العمدة يكن ا 

ن"، ومل املعتاد ذ  ؛جيداً يتناول غداءه مل  هحىت أ ن، (8)"خيز  ا 

متوترًا  طوال اليوم هييُ  وظل   ،اكن يلوك الطعام ببرص زائغ

، وقد شعر مبغص يف متثاقةل خبطى القرية أ زقةيف وحزينًا 

حىص طرقات عىل  ئهلوشوشة وقع حذانصت ، ي همعدت

 "كرمي"مزنل و ، اجلامعو  ،مزنهلسطح بني مرتددًا ، القرية

 .دماهئايف جثة هامدة غارقة فقط قبل ساعات  اذلي رأ ه

 

                                                           

  أوراق القات. غميض (8)
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 "كريم"إىل السيا ة كانت املرأة قد دخلت منرزل  عندما وصل

مل تكن قد استوعبت اليت  "رامةُك"وأخذت مكانها جبانب العمة 

ل بن أخيها القتيااجملروح على ها بكاؤشغلها هول ما حصل هلا، ف

كانت تتقبل  .طرح أسئلتها املعتادة ألي غريب تراه يف القرية عن

بفكر  ،بعد تعرف إليهااليت مل ت ،كلمات العرزاء من هذه املرأة

اء نس. هيأين أو من ، مسهاسأهلا عن اتأن  تنسي حتى أنهامشتت، 

عتقادًا منهن أنها إحدى قريبات ا ،القرية أيضًا نسني أن يفعلن ذلك

هن أفداحة خط ،بعد يومني ،، وعندما أد كن مجيعًاالعمة "ُكرامة"

ى طويل، يطلقن عل ، ولرزمٍنمنذ ذلك احلني أصبحنالناد ، التا خيي 

من أطلق دون أن يتذكرن على وجه الدقة "، زينب"سم اتلك املرأة 

إذا كن قد عرفنها من ال ما ، و، أو ملاذاأول مرة عليها هذا االسم

  !قبل

إعجابه الشديد جبمال مدى عن  تحدثيلسنوات ظل العمدة 

بصحبة بعد أقل من ساعة  "كريم"اليت  آها تغاد  منرزل  "زينب"

كان يتلذذ . مثله متامًاحنوها الفضول أخذهن بعض النسوة، اللواتي 

ظهرت معامله الفاتنة من الذي األبيض اجلميل وجهها بوصف 

 سبة له.للوهلة األوىل مألوفًا بالن ا، والذي بدالشفاف نقابهاخالل 

، حسب وصفه، "النرزق" هاسائقأيضًا أن يذكر العمدة ال ينسى أبدًا 

استفسا اته جييب على يبادله احلديث أو أن كان قد  فض أن الذي 
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املقتضبة اليت مل  مكتفيًا ببعض اجلمل القصرية، عن تلك املرأة

يعطيه أن  فض أيضًا كيف أن ذلك السائق و، يتذكر منها شيئًا

احلج اليت عاد بها من  "سرالُي"ة  كشة مقابل مسبحاملرز "كوفيته"

 .قبل عامني..

هي عرزيرزة ... صدقونياملسبحة أي شيء، بمل أكن ألقايض  -

 واحد نصراني تصادقت معه هناك. ها لي ... أهداجدًا علّي
 نصا ى يف مكة يا عمدة... ال يوجد لكن  -

 ينظر العمدة بسخرية حنو الصوت الذي قاطعه، ويقول جازمًا: 

 !...ومن قال لك ذلك يا ملعون؟... !هه -
يكمل  ،أية اعرتاضات جديدةبثم يبتسم خببث، وقبل أن يسمح 

 إىل املوضوع األصلي:مبمازحيه وقد عاد  ،كالمة بسرعة

 دخلْت يعين ائعة... كانت تلك  "الرزجنبا "غري أن الكوفية  -

 كان خنرزيرًا ذلك النرزق... نفسي... لكن ماذا أقول؟!

 ...ــعــملـ
 وقبل أن يكمل مجلته يقاطعه أحدهم بلؤم: 

 !...ملعون  -
 فريد العمدة مؤكدًا: 

 ! متامًا مثلك يعين نعم... ملعون... -



 

31 

 
﴿5﴾ 

 
أكرب شالالت أحد على ختوم  "ذي اجملمرة"تقع قرية 

"، واليت رَكْعالّت"هة اجلنوبية جلبل " اليت حتتل اجلالنقيلني (9)عرزلة"

على أطراف وادي  ،ن أسفل اجلبلمن يروالعشاإلحدى قراها متتد 

أطالل احلصن حيث ما ترزال ة، حتى قمته البا د ،اخلصيب "خنالن"

 . موجودة حتى اليوم التا خيي الشهري
 

من أ مه حصون المين وأ قدهما، يرشف  حصن التعكراكن 

، "جبةل"مدينة عىل الرشيق  شاملال من هجة  ،مبارشة

من ارتفاع ثالثة  ،يطل، و ادلوةل الصليحيةالمين أ ايم عامصة 

عىل طريق الربيد والقوافل  ،أ الف مرت فوق سطح البحر

املسافرة شاماًل ا ىل صنعاء، وجنواًب ا ىل تعز وعدن. اكن قد 

، اً عام نيومخسسكن احلصن، قبل أ كرث من أ لف وأ ربعامئة 

يدعى ذو كرامات كام يروي اال خباريون، راهب سبيئ 

أ خذ اجلبل امسه.  ، كام يقال،منهاذلي و  ،"التعكر ُسطيح"

ن قادرًا عىل استرشاف اكن عاش طوياًل و ه تقول ال ساطري ا 

                                                           

  ة: تقسيم إداري ملنطقة تشمل جمموعة من القرى.العزل (9)
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املس تقبل والتكهن ابل جال، كام اكن ابس تطاعته حتريك 

الصخور ن أ  زنول ال مطار، و بالسحاب والرمال والتحمك 

، تنصاع ل وامره، فيشلكها كام يشاء، ويعجهنا كام يريداكنت 

ة عىل الصخور يف مقة وما تزال أ اثر كفيه وأ قدامه مطبوع

اجلبل، حيث تقع أ طالل احلصن ومدافن الغالل الصخرية، 

بعقودها احلجرية املتداخةل اليت امتل  قاعها ابحلجارة عرب 

 الس نني. 

 

 ،حد ملوك التبابعةأ   ،ن ربيعة بن نرصأ  اال خباريون  يروي

وال ساحرًا وال  فمل يدع اكهناً  ،أ قلقته كثرياً رأ ى رؤاي هالته و 

ال يعرف " :ايمها  خمربًا  ،ليها   دعاهال ا  هل المين أ  من منجامً 

حدمه: أ  قال ". عندها خربه هباأ  ن أ  ال من عرفها قبل ا  ها ل تأ وي 

حد أ   النه ا  ف ،طيحىل سُ ا  ن اكن املكل يريد هذا فليبعث ا  "

 ،ةمحم رأ يت  " :طيحفاكن رد سُ  ه،ليا  رسل أ  ف"، عمل منهأ  

 لكت مهنا لكأ  ف ،ةرض هتمأ  فوقعت ب ،من ظلمة خرجت  

"قد صدقت، مفا يكون من  :فقال هل املكل ،ة"ذات مججم

رضمك أ  لهتبطن نه أ  عمل افأ جابه ُسطيح: " أ مر ذكل؟"

وهو بعد زمان  ،ىل جرشا  بني أ  ولميلكن ما بني  ،احلبش

، مث و س بعني من الس ننيأ   س تنيكرث من أ   ،املكل حبني

رم ا  يكون ذكل عىل يد  ...رجونقتلون وخُي ينقطع ملكهم ويُ 

يف حدًا مهنم أ  فال يرتك  ،خيرج علهيم من عدن ،ني يز ذبن 

يأ تيه الويح  ،نيب ذيك عىل يد ينقطع سلطانهمث  ،المينبالد 

  ."من العيل
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لك البقاع، ُسطيح وقدراته اخلارقة الراهب ة بلغت شهر 

ليه واكن يس تقبل زواره من أ ماكن بعيدة، رجاالً  ،يأ تون ا 

س تعىص الش ىت ال غراض، اكلتداوي من أ مراض  ،ونساء

فك السحر والطالمس، وطرد اجلن من رؤوس  وأ   عالهجا،

ىق املمسوسني، وصنع خمتلف   والامتمئ، وقراءة الطالعالرُّ

، وحتريك السحب املمطرة ا ىل مواطن القحط والتنبؤ

خر تكل ال مور اليت اكنت شائعة يف ذكل أ  ... ا ىل واجلفاف

  .حىت ال ن اً منترش بعضها زال يما اليت الوقت، و 

 

هند بنت من أ ولئك الزوار اكنت ن أ   اال خباريون ويير 

املرأ ة اليت  ،يف ذكل الوقت ، ا حدى أ شهر نساء العربعتبة

قريش عرب س يحتفظ التارخي بصورهتا كواحدة من أ كرث 

 ا ىلمن مكة  جاءت .عنادًا وحماربة لنيب اال سالم محمد

ثبات براءهتا وبعض من أ هلها زوهجا أ بهيا و مع ُسطيح  بعد ال 

 .ابخليانةزوهجا  هاارمأ ن 
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﴿6﴾ 

 
وأكثرها " يلنيالنق"من أصغر قرى  "ذي اجملمرة"كانت  

دا  "حمتضنة لـ ،جبل التعكر تقريبًاتقع يف منتصف . وعرزلة هدوءًا

منذ مائة  "العا ضآل "يقطنها أصبح اليت التا خيية  "البخو 

" النو ةـ"مقضضني ب مبنينيعبا ة عن ومخسني عامًا. كانت الدا  

، خمصص للسكن اخلمسةأدوا ه بمربع الشكل ، األول يضاءالب

ألول منه الدو  ا، ُخصص دو ينواسع من مستطيل لثاني وا

فكان عبا ة عن أما الدو  الثاني  .للحيوانات (سطباًل"َسِفْل" )ا

ليه الرزوا  يصعد إ ،له حجرتان ومّحام ،كبري متعدد النوافذ "مفرج"

بعقود متداخلة  ،واسعًا "ُلِفالَس"كان عن طريق د ج خا جي. 

تشكل أعمدتها غرفًا متقابلة، أوسعها كانت خمصصة قدميًا للخيل 

أما األبقا   .جبانب غرفة مدافن احلبوب املنحوتة يف الصخر

 "دميات"واألغنام فكانت يف اجلهة املقابلة، حيث توجد أيضًا 

يف اليت كانت منتشرة بكثرة لأل انب، صغرية خمصصة للدجاج و

ليس ألنها تضر  ؛تربيتها العا ضقبل أن مينع الشيخ الدا  
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ما ستوطنه من صغره عندابل خلوف  ،بأساسات الدا  كما هو شائع

 ذبح.وهي ُتاملرعبة املستغيثة أصواتها ذات يوم  مسع
 

، توجه أ بوها عتبة بني أ هل مكةهتام هند ا نترش خرباملا 

 ،زوهجاا ىل  ،بن ربيعة، أ حد أ س ياد مكة، مكفهر الوجه

نك قد رميت ابنيتوقال هل: " ،بن املغريةالفاكه  بأ مر عمي  ا 

وعار كبري ال يغسهل املاء، وقد جعلتنا يف العرب مباكن ذةل 

ولكن سأ حامكك  ؛ذو قرابة لقتلتك ومنقصة، ولوال أ نك مين

ليه". ا ىل اكهن المين، حفامكين   ا 

 

ن الحت مشارف حصن ا  نه ما ا  اال خباريون  يقول

، حىت اس توىل القلق عىل وشاقة طويةل بعد رحةلالتعكر، 

منا ُسطيح أ رست هند، ف خيطئ  ،برشر هذا ل بهيا: "ا 

يكون عارًا علينا  خ ى أ ن خيطئ يف  بقول  ين ل  ا  و ويصيب، 

". لكن عتبة، وقد راودته تكل اخملاوف ا ىل أ خر ادلهر

أ يضًا، اكن قد اهتدى ا ىل حيةل خيترب هبا ما شاع عن قدرة 

خفاء  -كام تقول احلاكايت–قام ُسطيح عىل التنبؤ، ف اب 

حليل صغرية يف مقحات حب  املهر.  ا 

 

اكن ُسطيح نمئًا عندما دخلوا عليه غرفته اليت يقابل فهيا 

ذ  ،لفرتة من الوقت صامتاً ظل امجلع زواره.  مل يتجرأ  أ حد ا 

يقا أ فاق ُسطيح حىت عىل ذكل  عتبة ن مه  ا  ... وما هظعىل ا 
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بنمرات  هندوابغت  ،هس توى عىل جملساوبرسعة  ،جفأ ة

، وساورهتا ابلقلقهند شعرت أ بدًا. عهنا حادة مل يزحزهحا 

ىل نفسها: "ما اخملاوف هذا الاكهن ل  من جديد وأ رس ت ا 

يل  هكذا كرس عتبة الصمت اذلي خي عىل ". ؟ينمر ا 

قد جئناك "أ هيا الاكهن... ُسطيح: ا ىل املاكن موهجًا حديثه 

، صدقكتبني أ  ه حىت ال أ دعك تتلكم في يف أ مرمن مكة 

"، فرد أ خربن بهو  ،فانمر ما هو قد خبأ ت كل خبيئاً  ينا  ف

 قالف، "مثرة يف مكرة": وهو ما يزال ينمر حنو هند ُسطيح

ر يف حبات بُ ُسطيح: "قال ف، "أ ريد أ بني من هذا": عتبة

حليل مُ   .""صدقت :عتبة وقد انرشح صدره قالف، "هرا 

طيح ىت قاطعه سُ ن مه  عتبة برشح سبب جميهئم حما ا  و 

رافعًا يده، وهو ما يزال ينمر ا ىل هند، قائاًل: "أ عمل ما 

جئمتوين من أ جهل"، وهنض من جملسه وغادر الغرفة، مث ما 

ويف يده لفافة من اجلدل أ عطاها لهند، بعد فرتة لبث أ ن عاد 

قبل أ ن  وقد قطب حاجبيه اهيوهو ينمر مبارشة يف عين

ليه غريك"، مث وحدك، ال ين يقول لها: "هذا كلك  عاد ا ىل مر ا 

اليت مل يفارقها القلق  ،هندأ ما رتياحًا. اأ كرث  اجملسه وقد بد

ذ مل أ  اكنت عىل موعد ملفاجف ،حىت تكل اللحمة ة عممية، ا 

حفسب، زوهجا اليت رماها هبا هتمة المن ئهتا يقم ُسطيح بترب 

عمي ينتمرها ما اكن ليخطر عىل  عىل مس تقبلبل أ طلعها 

تكل الرحةل الشاقة، قائاًل يف عىل ابل من رافقوها ابلها، وال 

منا أ نتك لها: "  سوف يأ يت من نسكلك ذات شأ ن، ول  مرأ ةر ا ا 

  ".يقعدوهناال عمام يقميون ادلنيا و ملوكر 
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ه هتللت أ سارير الكم الاكهن مسع حني  زوهجا نا   يقول الرواة

لهيا متودداً  ليك عين: "قدحبقائةل ، هنرتها لكهن ؛وجاء ا   !ا 

وال أ جعلهم من ...  ال جيمع رأ و  ورأ سك وسادةوهللا

بن  أ بو سفيانمن بعده زتوهجا ليارقته ف". وهكذا نسكل أ بداً 

 حرب. 

 

يف طريق العودة ا ىل مكة، اختلت هند بنفسها، وفتحت 

اللفافة اليت أ عطاها ُسطيح، ومل تفهم شيئًا مما احتوته من 

معتقدة فطوهتا ووضعهتا بعناية يف صدرها  ،رموز وطالمس

بعد ذكل بأ عوام عديدة، أ و حرز من نوع ما. تعويذة أ هنا 

ن عامًا من ظهور اال سالم، يوابلتحديد بعد س تة وعرش 

دون أ ن تعرف أ ن ث، ابعد حياة حافةل ابل حدماتت هند 

س يصبح  معاويةنبوءة ُسطيح الراهب ستتحقق، وأ ن ابهنا 

من  ، ومؤسسًا لسلسةل من امللوكال مويةأ ول خلفاء ادلوةل 

ر س يحمكون بالدًا واسعة ما اكن حيمل مبثلها م  نسلها  عريب  كلك

  يف ذكل الوقت.
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﴿7﴾ 

 
 مسجٌدمنفصلني يربط بينهما " البخو دا  "يف كان املبنيان 

يقع يف وسط باحة توزعت على أ جائها أشجا   بيضاء صغري بقبٍة

 ،حجري مرتفع من اجلهة الشمالية سوٌ مجيعًا وحييطها باسقة، طلح 

 تتهدمها الذي سو ب ،كانت الدا  .من اجلهة اجلنوبية منخفٌضو

تربض فوق أكمة عالية  ،يف بعض اجلهاتاملرزخرفة العلوية  هصفوف

ينحد  من و ،األ بعة والثالثني ،على بيوت القريةمن الغرب تطل 

، حيث منت شاللالأحد فروع  املنخفضسو ها اجلنوبي  حتت

يف الليالي الصافية . السو  "طولقة" عمالقة مدت أغصانها فوق

أضواء تعرز وقراها العليا الدا   أن يرى من طوابق املرءيستطيع 

رتفع قمته تالذي  "صرب"بل الشمالية جلسفوح الاملنتشرة على 

 .الشهريوبقايا حصنه  جبل التعكرموازية لقمة العالية 

 

عرب هتدم حصن التعكر وأ عيد بناؤه مرات عديدة 

 ،احلصنُ  من التارخي أ صبح   فرتاتيف ا حدى الال زمان. 

هبندس ته الفريدة وخمازنه املنحوتة يف الصخر منذ القدم، 

أ شهر ملاكت العرب بعد  ،"أ روى"لس يدة ل الصيفي  املقر  
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ذا هتا ، وخمزًن رئيس يًا ذلخائر دولاال سالم الصليحية، حىت ا 

يف قامهتا ا  الش تاء نزلت منه ا ىل "دار العز"، مقر  ما جاء

ليه يف الصيف مرة أ خرى. اكن ذكل "جبةل"مدينة  ، لتعود ا 

املفضل "لقائد جيوشها تركه ل، عىل مضض، قب  قبل أ ن ت  

  احلصنعلهيا بطلبه الانتقال ا ىل ، اذلي أ ل  "ابن أ يب الرباكت

مع  "املفضل"انتقال هل. وعىل الرمغ من  اً دامئ اً مقر ليكون 

من كام اكن حيمل منذ ز أ رسته وحاشيته للعيش يف احلصن، 

ال أ   ؛بعيد ، وهو رجل ادلوةل اذلي ال تنقصه الفطنة، ظل نها 

، مطأ طأ  لوم نفسه بصمتيبالغ يف متوجسًا من هذا ال مر، 

حلاحه هل ترس ع اي ترى يف الرأ س يفكر بعمق:  عىل ا 

تس تقبهل "الس يدة" ملاذا مل تعد و  !الانتقال ا ىل احلصن؟

ستشارها ا وم هيلا  وهو من أ كرث املقربني  ابحلفاوة املعتادة

اكن عليه هل  !هل س يتبادر الشك ا ىل ذههنا؟ !ال مني؟

 !...؟أ ن يكون أ كرث حذراً 
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﴿8﴾ 

 
املعلم  ؛ لكنها مل تكن ائعة حتفة معما ية "البخو دا  "كانت 

وعلى بعد  ،منها على مسافة غري بعيدةف ؛الوحيد الذي مييرز القرية

نحد  من على جمرى السيل املتقع  ،الشاللمنحد  مائيت مرت من 

، يصل إليها "اجلوهرة"اليت ُتعرف بـشهو ة املاء املأعلى اجلبل عني 

الصغري أهالي القرية عرب د جات حجرية تهبط من فناء اجلامع 

 .الذي يتوسط القرية ببنائه احلجري املطلي بـ"النو ة" البيضاء

  

أ نه س ميوت  "الرباكت أ يب بن املفضل"مل يكن خيطر ببال 

ثر طاملا ختيل هنايته عىل رسير املُ فل ؛حزًن ومكداً  كل، أ و ا 

طعنة رمح يف ا حدى املعارك املفاجئة أ و احلروب اليت مل 

يعد مؤخرًا يرغب يف خوض غامرها. عندما توجه أ خر مرة 

عىل رأ س محةل عسكرية حملارصة  ،حنو الغرب الهتايم

"النجاحيني" يف "زبيد"، اكن يأ مل أ ن حيمى برىض امللكة 

د، وأ ن يطوي صفحة ما طرأ  من خالف من جدي "أ روى"

منذ انتقاهل ا ىل حصن التعكر، بل وقد بيهنام غري معلن 

بعد  ،يتجرأ ، مكغامرة أ خرية، بطلب الزواج مهنا مرة أ خرى
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أ ن رفضته من قبل عىل الرمغ مما اكنت تبديه هل من ميول 

 وتومهه ابلقبول... أ و عىل ال قل هذا ما اكن يعتقده. 

اليت مل يكن خمططًا  ،أ مهية هذه امحلةل يعرف "املفضل"اكن 

لها، فمل تكن ادلوةل الصليحية مؤهةل يف ذكل الوقت خلوض 

حرب مع "أ ل جناح" اذلين اكنوا يشلكون هتديدًا دامئًا لها، 

 نو د أ ن تتجاهلها "أ روى"لوال املصادفة اليت ما اكن للملكة 

" أ ن أ مراء "أ ل جناحاال خباريون  . يرويلصاحلها أ ن تس تغلها

من أ بناء "جياش" اختلفوا فمي بيهنم واقتتلوا، جفاء منصور 

"زبيد"  ريع ثلثيعرض علهيا  "أ روى"بن فاتك ا ىل امللكة 

ا ن يه ساعدته ونرصته عىل معه عبد الواحد بن جياش، 

فوجدت امللكة فرصهتا لهتدئة جهبة هتامة املش تعةل، فوافقت 

 ري.عىل رأ س جيش كب "املفضل"عىل عرضه وأ رسلت معه 

بعد أ ن أ ظهر أ بناء  "زبيد"دينة مل "املفضل"طال حصار 

"جياش" مقاومة عنيدة، واستبد به القلق والتوتر، خاصة 

امحلى اليت بعد أ ن ازدادت حاالت الوفاة بني جنوده بسبب 

؛ لكنه بعد شهرين وثالثة أ ايم اس تطاع نترشت يف صفوفهما

التارخي أ ن يدخل "زبيد" ويسجل انتصارًا ملحميًا لن يكتب 

كثريًا،  "زبيد"يف  "املفضل"عنه اليشء الكثري. مل ميكث 

فقد اكن متشوقًا للعودة ملقابةل امللكة وقد عزم يف قرارة 

 نفسه أ ن تكون تكل امحلةل يه أ خر حروبه.

 

يف طريق العودة اكنت نسامت اجلبال، القادمة من 

الرشق، تنعش أ ماهل من جديد وختفف عليه وطأ ة امحلى 
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نقلب ااكن قد  "زيـدان ابن"ته، دون أ ن يعمل أ ن اليت اعرت 

 احتل حصن التعكر منذ فرتة.عليه و 
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﴿9﴾ 

 
ال ينقطع ماؤها أكرب عني ماء يف املنطقة،  كانت "اجلوهرة"

أهالي القرية  يستخدم .يف الشتاءات األكثر جفافًاوال حتى  ،أبدًا

 ، بينما يستخدمها أهالياملالبس غسلالوضوء وماءها للشرب و

اليت ترز ع البطاطا ) حقوهلملسقي الواقعة أسفل الشالل القرى 

، حسب ما جرت العادة منذ زمن بعيد (والثوم والبصل والربسيم

توصل إليها  مكتوبة لتقسيم مياهها،ومعاهدات إثر اتفاقيات 

املتعاقبة عديدة ما ترزال األجيال ومنازعات بعد عراكات األهالي 

وعلى الرغم  خلرافات واألساطري.عادات واللكتوا ثها متامًا تتوا ثها 

يف أسفله يقع و، أنيق معما  اذإال أنه كان  ؛من صغر جامع القرية

سقفها بدون نوافذ، عبا ة عن غرفة صخرية وهو  ،لنساءامسجد 

لوك املقرب أحد غرفة داخلية لصلح ألن تكون ت ،منخفض جدًا

انب اجلدا  ، خيرتق أ ضيتها جبأكثر من كونها مسجدًااحلمرييني 

ستخدم "اجلوهرة" ُي همن ميامتفرع جمرى مائي صغري غربي ال

يكاد يكون كوة يف جدا ،  ً،. مدخل جامع النساء ضيق جداللوضوء

بالشقوق اليت  ءفناء جامع الرجال سو  حجري  كيك مليخيفيه عن 
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القرية  شباُب ، كلما سنحت الفرصة،من خالهلاعادة ما يتلصص 

يبدو كن يالرغم من ذلك مل ب. لعادة أبًا عن جدالذين توا ثوا هذه ا

يف التعري بعضهن  يرتددال إذ  ؛يبالني باألمر كثريًانساء القرية أن 

كجرزء من العادة اليت توا ثنها  مبا ، تلك الشقوقخلف واالغتسال 

  .أيضًا

ا ىل "زبيد"، بعثت امللكة  "املفضل"بعد أ ايم من مغادرة 

كه أ بوه مع حامية صغرية يف اذلي تر  ،هبنايف طلب  "أ روى"

ا ىل الابن وما ا ن وصل  أ اثرت حفيمة منافس يه. صناحل

أ ودعته السجن، وأ وعزت ا ىل الفقهاء أ ن حيتلوا حىت مقاهما 

براهي بن بعد أ ن ابيعوا  ،احلصن  يرويأ مريًا علهيم.  زيـدانا 

بذكل توجه حنو احلصن  "املفضل"عندما عمل نه أ  اال خباريون 

عادته قى من جندهمع من تب ،مبارشة ، عاقدًا العزم عىل ا 

ن  ؛ابلقوة أ صابته حىت أ رشف عىل أ سوار احلصن لكن ما ا 

الصدمة واكد أ ن يفقد عقهل وهو يرى نساء حصنه وحماايه 

وقد ابن بياض أ عناقهن بعد من الرساري اكشفات الرأ س، 

يمهرن من سقوف احلصن تعمدوا أ ن أ خرهجن الفقهاء و أ ن 

 احلال. عندها، ململ   هعىل هذ "املفضل"حبيث يشاهدهن 

لك ما دليه من جشاعة وصرب، وتوجه ا ىل "دار  "املفضل"

متخليًا عن طموحاته وأ حالمه ابلزواج  ،العز" ملقابةل امللكة

كمته طوياًل  ، عاقدًا العزم عىل أ مر  أ ي يشء أ خربمهنا، بل و 

  ومل يبح به ل حد.
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قد فقد  "املفضل"، اكن ـ"دار العز"يف قاعة الاس تقبال ب

اذلي أ صابه  ،القدرة عىل النطق، ابلاكد يشعر بنصفه ال مين

يصال  ؛اخلدر رده لكن عينيه اكنتا ما تزالان قادرتني عىل ا 

عىل ما اعتقده رساةل شديدة القسوة من امللكة املستسمل 

اليت هام هبا كثريًا ومن أ جلها خاطر حبياته امللكة  ..."أ روى"

رئيس يًا يف متكيهنا من عرش ادلوةل بعد مرارًا واكن داعامً 

يف احلمك  ،"س بأ  "، ومنازعة ابن معها، "املكرم"موت زوهجا 

 ادلعوة. شؤون ويف 

 

ليه "أ روى"اكنت امللكة  جالسة ويه  تتحاىش النمر ا 

 .حييط هبا عدد من القادة والوهجاء ،عىل مرتبة غري مرتفعة

ا ىل بعضهم دلهيا وافقت، دون أ ن تنمر وسط وبعد أ ن ت

ليه احلصن من جديد، وأ مرت "املفضل" ، أ ن تعيد ا 

طالق رساح ابنه من السجن،  منحته بعض املال و اب 

... هذه "زبيد" والهدااي، كام جرت العادة، لنجاحه يف محةل

متأ خرًا أ ن ا رساهل عىل رأ سها مل  "املفضل"اليت أ درك امحلةل 

بعاده عن احلصن، بل و ي رمبا كن سوى حيةل مت تدبريها ال 

 ن اململكة برمهتا. ع
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ُوجد   ،بعد أ ربعة أ ايم من عودته ا ىل احلصننه ا  تقول احلاكية 

 يف "مدفن هجمن"هامدة  جثةً  "املفضل بن أ يب الرباكت"

أ كرب مدافن احلبوب الصخرية املنحوتة منذ القدم التابعة )

صامتًا فيه نزوى ابعد أ ن  (وأ كرثها اتساعًا وجامالً  ،للحصن

وقد فارغة منحوتة يف جدار املدفن، جبانب خزانة خصرية 

 . احلزنو اخليبة هذاين أ مل اخلديعة و ش يه غ 

 

ما  "املفضل"حكاية مفادها أن شبح  أهالي املنطقةيتناقل 

كان عندما  ،(10)آلخر، خاصة يف أيام "العاّلن" يرزال يظهر من حنٍي

احلصن، أو قمة اجلبل عند موقع جيتمع الناس من مجيع القرى إىل 

عدة أيام. الذي يستمر لهرجان ما يشبه املنه، حمتفلني يف ما تبقى م

 ،شبحه وقت الغروبكانوا يشاهدون كيف أنهم البعض حيكي 

تأهب الناس للعودة إىل قراهم،  اكبًا فرسًا بعد انتهاء االحتفاالت و

تهيم به يف  بيضاء خترج من بني ما تبقى من املدافن الصخرية،

ة على قمة اجلبل متجهًة حنو خبفدو ات متصاعدة قبل أن تقفرز 

 . التهامي الغرب

                                                           

  عاّلن: شهر احلصاد.(10) 
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﴿11﴾ 

 
مل يدَِّع أبدًا أنه قد ، وعلى غري املتوقع، أن العمدة الغريب

، أو أي شبح آخر. كل ما "املفضل بن أبي الربكات"شاهد شبح 

كان يهتم به، وهو حيكي باستمتاع مبالغ فيه عن تلك املهرجانات 

ساء القرى اجلميالت اليت توقفت منذ سنوات، هو وصفه لن

وحتى  ،األهازيج واأللعاب الشعبيةاللواتي كن يشا كن الرجال يف 

والطبول  (11)"الطواس"وإيقاع  "ابةالشّب"الرقص على صوت 

األيام تلك وهو يتذكر يتنهد العمدة حبسرة،  ..علب الصفيح.و

 اخلوالي:

 !اجلنةمن أيام  يعين ...!يا هلا من أيام -
* * * 

 

بعد منتصف س تينيات القرن  ،طقةاكن أ هايل املن

تزاًن ا، كغريمه، ينعمون حباةل نفس ية أ كرث اوؤ قد بد ،املايض

يزالون، كعهدمه منذ القدم،  وانفتاحًا للحياة، واكنوا ما

                                                           

(11)
 والطواس: مجع طاسة وهي نوع من الطبول. .ابة: ناي تقليديالشّب 
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يعيشون ك رسة واحدة، مبختلف مس توايهتم الاقتصادية 

أ مرًا طبيعيًا  اكن الاختالط رجااًل ونساءً  .والاجامتعية

ال أ   بعد أ ن منذ س نوات تكل املهرجانت توقفت  نللغاية. ا 

متخذة مهنا ثكنة بل اجل مقة مجموعة من اجلنود احتلت 

هذا  .أ ثناء حروب املناطق الوسطى كرية مغلقةعس

مسأ ةل الاختالط ملهرجانت الغنائية و اأ ن ابال ضافة ا ىل 

مس تحياًل بعد أ ن شاعت يف ياكد يكون أ صبحت أ مرًا 

عت التيارات الس ياس ية اس تطاافمة حمالبالد عادات 

فرضها عىل  منذ هناية س بعينيات القرن العرشين اال سالمية

ق يبومل  .مرعب من عرص كهنويت اجلديد اخلارج لتوه اجملمتع

 عنأ ى يف من ،املنفتحةالاجامتعية بسجيته  ،الميين الريف

فقد بدأ  ، ذه العادات احملافمة اجلديدةهالاستسالم تدرجييًا ل 

ن النقاب ابالنتشار ، دون يف القرى بنات املدارس، بل ا 

 . منقباتيمهرن العارشة، بدأ ن 

 

، "ابن أبي الربكات"ُيسأل بإحلاح عن شبح العمدة عندما كان 

 كان يرد ساخرًا:

 ... !يف  ؤوسكم إال، وال حتى للجن ،ال وجود لألشباح -
 ثم يستطرد خببث: 

اول حتأنها اآلن ال بد و... املقفرة هذه ؤوسكم  يعيننعم...  -

  !صدقوني الفرا ...
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ممازحاته تلك كانت يعرف كم الذي يضحك كثريًا وهو ثم 

جيرؤ على السخرية  مل يكن همأحدًا منن أإذ ؛ القريةأبناء ُتضايق 

... كانت هناك أي مسألة تتعلق باجلن أو العفا يتمن والتهكم 

، جتاوزهاأبناء القرية ط احلمراء اليت ال يستطيع والكثري من اخلط

احلديث باستهرزاء عن اجلن كان على  أسها وتى مع العمدة، ح

 تسكن  ؤوسهم -العمدةيؤكد كما - كما لو أنهاوالعفا يت... 

 .بالفعل
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﴿12﴾ 

 
كنرز  "اجلوهرة"ال تعترب الوعرة الرز اعية يف أ ضنا اجلبلية 

عندما ينقطع املطر يف قريتنا فحسب، بل وكنرز املنطقة برمتها. ف

املالذ الوحيد ألبناء هي تصبح  ،ابيع الصيفيةوجتف الين الشتاء

األوعية باحململة بدوابهم الذين يتقاطرون عليها  ،القرى اجملاو ة

 ،تكت  بهم طرقات القرية ود جات اجلامعف ،جللب املاءالبالستيكية 

املشاجرات بينهم وبني أبناء وتكثر "اجلوهرة"، يرزداد الرزحام حول و

  تافه كما هو متوقع. ألسباب عديدة معظمها ،القرية

هدية من أن "اجلوهرة" هي بيؤمنون املنطقة مجيعًا الي كان أه

رقد الذي ي "ُمُحّمداحلاج " قبل مئات السنني، أوصلها هلم اهلل

بيضاوية متقنة بقبة  ،صغريأبيض مبنى "الولي"، وهو ضرحيه داخل 

 . ةيف الطرف الشمالي من القرية جبانب املقربة صغرية لفوق ت ،البناء

  

داحلاج "اكن  قرية "ذي ، يسكن ال تقياء، وهو من "ُمُحم 

القدمية يف املنطقة اندثرت منذ ى قر الا حدى ، ويه "لسنق 

ذي "قرية غري بعيدة عن القرية تكل زمن طويل. اكنت 

أ صيبت الزمن . يف ذكل بعدنيت اليت مل تكن قد بُ  ،"اجملمرة
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 فافجب، حسب ما تقوهل ال سطورة، "عزةل النقيلني"

أ دى ا ىل جماعة اس مترت حنو س بع س نوات، مات شديد 

، البقاعا ىل ش ىت  الثاينوهاجر الربع  ،ال هايلربع بسبهبا 

ال رايض الكثري من ابرت و ،احليوانت جوعاً معمم نفق و 

 .الزراعية

 

اكن  من اجملاعة،الرابع يف العام ذات ليةل مقمرة ابردة 

داحلاج " يشاهد ظهل ًا حزينيسري مطأ طئ الرأ س  "ُمُحم 

يف طريق عودته من صالة وهو يزحف أ مامه القمري 

. ظل ممدًا لفرتة جفأ ة عليه العشاء ا ىل داره قبل أ ن يغ ى

ذ ، ةضيقيف أ حد ال زقة ال طويةل  من  أ ي  مرور مل يصادف ا 

داحلاج "هنض . ، أ و ابل حص ممن تبقى مهنمأ بناء القرية  "ُمُحم 

ثر رؤاي- عقد العزمقبيل الفجر وقد   يشر وهو مغجاءته  ا 

أ ن يرفق بيته العتيق عند لحج ليدعو هللا لأ ن يذهب  -عليه

فقد اكن مؤمنًا  ؛وأ ن يسقهيم الغيث ،مبن تبقى من ال هايل

هلم عام كرثت وأ ن هللا منع املطر عهنم عقااًب م أ ن ذنوهب

ال أ ايم قليةل حىت و  ...قرتفوه من أ اثما   .سافر ا ىل مكةما يه ا 

 

وطاف بعد أ ن أ مكل مناسك احلج  نها   اكيةاحلتقول 

يغفر ل هايل املنطقة ذنوهبم ويرفع عهنم هلل أ ن مودعًا مترضعًا 

يف أ حد لياًل اكن يسري البالء ومين علهيم ابلغيث، وبيامن 

هل حزينًا مطأ طئ الرأ س  ،شوارع مكة وهو ري م  الق  يشاهد ظك

هتيأ  للعودة وقد يزحف أ مامه يف طريق عودته ا ىل خمدعه 
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 عىل ال رض مغش يًا عليه ووقعأ ه شعر بوهن فاج ،دها ىل بال

ا ىل أ ههل ال يسافر أ  يطلب منه النيب خاللها رأ ى لفرتة وجزية 

 حىت يأ ذن هل. 

 

داحلاج "ظل  يف صباح اليوم التايل أ مره يف متحريًا  "ُمُحم 

 ؛وهو يودع قافةل للحجاج المينيني اكن قد عزم السفر معها

فقد من   ،قرار اذلي اختذهنفسه للأ نت طمارسعان ما  هلكن

هللا عليه برؤية النيب يف املنام والتحدث معه، فكيف 

ذن النبوي يف بقي وهكذا  !خيالف أ مره؟ مكة منتمرًا لال 

خاصة بعد أ ن  ،وشمف العيش ابلعودة، متكبدًا عناء الغربة

لبيع ما اكن حبوزته اضطره مما  ،نفدت نقودهطالت ال ايم و 

. حتولت ال ايم ا ىل قد اشرتاها ل ههلمن ممتلاكت وهدااي اكن 

، شهور، والشهور ا ىل س نني عاش فهيا بعيدًا عن أ ههل

حيصل مهنا عىل اليسري من بس يطة أ عامل ش تغل خاللها باو 

 دون أ ن ينقطع أ مهل، الزاد اذلي ميكنه من العيش كيفام اتفق

، ودون أ ن يعرف ابلعودة ا ىل بالده وأ ههلبأ ن يأ ذن هل النيب 

افةل احلجاج اليت اكن قد عزم السفر معها ذكل أ يضًا أ ن ق

من قبل بعض قطاع  اليوم قد مت هنهبا، وُقتكل  معمم رجالها

 الطرق. 

 

من معهل مطأ طئ عاد وقد ضايقه احلر، يف ليةل صيفية 

ليه وقد  ،ا ىل مرقده ،مهناكً  الرأ س،  ،ل ول مرةاليأ س تسلل ا 

وقد  ،ريباً غ ،بعد ثالثة أ عوام قضاها يف مكة ،وفرتت عزميته
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نقطعت عنه أ خبارمه يف ا ناستبد به الشوق ل ههل اذلي

نام مومس احلج ال خري. تقلب يف مرقده طوياًل قبل أ ن ي 

ها هو ف ، طويالً  اليت انتمرها الرؤايتأ تيه ل  ،بصدر مقبوض

أ ذن هل ابلعودة وخيربه مهر هل يف املنام مرة أ خرى ليي النيب 

ليه هدية  س يجدها حتت خمدته  ا ىل قومهأ ن هللا قد أ رسل ا 

ايه أ ال يفتح ، ملفوفة بقطعة مقاش ها، أ و يعرف ما أ مرًا ا 

 ا ىل قريته. يصل حىت  بداخلها،
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﴿13﴾ 

 
داحلاج " وقد استيقظ ،عند الفجر كعادته  "ُمُحم 

الهدية اليت وهو ميسك بيديه كبرية برهبة للصالة، شعر 

 اءخرض قطعة مقاش وجدها ابلفعل حتت اخملدة، ملفوفة ب

، وجبانهبا بعض النقود. بعض ال ايت القرأ نية اعلهيوب مكت

 ،يف أ ول قافةل متجهة حنو اجلنوبسافر عائدًا بعد أ ايم قليةل 

ال هناية رحةل العودة طويةل بدت مهتلل الوجه والروح معًا. 

. القلق واخلوفخاللها بني احلني وال خر مشاعر راودته ، لها

اد يف نفسه تزدو يف بعض الليايل اكن الشك خياجله 

بيشء اليت مل يعد  الهديةتكل هو ينمر ا ىل و الهواجس 

متهندًا يقلهبا بني ، الاغرتاب تكلبعد فرتة  من احلجسواها 

  .يديه

 

نه عندما الحت يف ال فق معامل قريته ، تقول ال سطورة ا 

من خفق قلبه وجاًل، فتوقف ليسرتحي  وقد أ هنكه السفر،

، بيدههدية النيب ا تزال وم ،وهو مشغول البالرهبة اللقاء 

لهيا ، قبل أ ن يفتحها بعد تردد طويل، لريى بصمت ينمر ا 

، جوهرة محراء كبرية تتل ل  حتت وجه أ شعة مشس المهرية

مل تس تطع وج حتيطها هاةل من ضوء تس بح فيه لكامتر تامت
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لكن هذا  ؛حبرية كبرية . شعر  هامتزي أ ن عيناه اجملهداتن 

بسبب الشك اذلي  ؛عميدم نا ىل ول الشعور رسعان ما حت

ضاق . النيبظل يراوده طيةل رحةل العودة وخمالفته أ مر 

قبل أ ن يغ ى عليه  هفاف يف حلقوشعر جبالفضاء من حوهل 

أ حد ا ىل أ سفل متدحرجة سقط اجلوهرة من بني يديه ت و 

 . جماري الس يول اجلافة

 

مل يصدقوا و ،بعض الرعاة من ذكل املاكن مر  بعد ساعات 

ش يخًا ُمس نًا مرميًا عىل ال رض أ عيهنم... اكن ه ما شاهدت

حتت أ قدام بغةل مهتالكة ال حتمل فوق ظهرها عليه مغش يًا 

صافية ياه خترج امل وعىل مسافة غري بعيدة اكنت أ ي يشء، 

 . من عني ماء مل يروها من قبلغزيرة 

  

الرَبكة والشفاء، ب لطال مرزا ًاأصبح "الولي" مع مرو  الرزمن 

حتى يا ته زداومون على ض األهالي، وخاصة النساء، يوما يرزال بع

اليوم، موقدين البخو  وعيدان النّد، على الرغم مما يالقونه من 

الذين، دون أن يعرفوا متى  ،مضايقات من قبل بعض أهالي القرية

ومع ذلك،  .خمالفة لإلسالمالرزيا ات أو كيف، أصبحوا يرون يف هذه 

من التبجيل املتوا ث عندما يتحدثون  كان اجلميع تقريبًا يبدون نوعًا

وهو  يكرتث مل يكن الذي، العمدة، ما عدا "احلاج ُمُحّمد"عن 

سطو ة أخرى أبغري معرتف بهذه األسطو ة، بل  ،برأي خمتلفجياهر 
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هامجه بعض  تعرزمل يكن سوى تاجر من  "ُمُحّمداحلاج "ن إمفادها 

وسرقوا منه كل  احلجاللصوص من أبناء القرية يف طريق عودته من 

ولكي خيفي  ،ما كان حبوزته بعد أن قتلوه وتركوه مرميًا يف الطريق

قربوه وقاموا  -زعمهحسب –الشنعاء هذه اجلرمية أهالي املنطقة 

وقبل  بناء ضريح له ليكفروا عن سيئاتهم.باختالق حكاية اجلوهرة و

أين يعلم إال اهلل من اليت ال  ،تهعلى  واي قاطعه أحدهم معرتضًاأن ي

العمدة يسا ع إىل كان ، مجاعاإلتعا ف عليه بامل، واليت تنايف جاء بها

 :وخبثبتهكم القول 

... ماذا ْقَرَس يعيننعم... لقد كانت هذه بالد لصوص...  -

 !؟توقعونت
وجوه إىل مشريًا ، ابتسامة ماكرة وجهُه لْتثم يستمر وقد َع

 :مستمعيه

قط إىل أنظروا فلصوص... صدقوني..! أقول لكم بالد  -

 ذ يتهم لتتأكدوا من ذلك...!
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إن وجودي هنا يف اليمن لسبب يعلمه هللا، وهو وحده من "
 .يستطيع أن أيمرين ابلعودة إىل دايري"

 مارات مايرز
 
 
"لقد كانت مالكاً... وألن هللا أراد هلا حياة قصرية قام إبرساهلا 

 .هذه القرية امللعونة" يعينإىل هذه "النقرة"... 
 ةالعمد
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﴿14﴾ 
 

ته لجويف طريق عودتنا من العمدة برفقة لوحدي  كنُت

فيها  قهعادة ما كان يراف، واليت اليت اعتاد القيام بها يوميًاالصباحية 

عندما ، الناسعرزاًل نممنذ فرتة يف منرزله قبل أن يعتكف  ،"كريم"

رت مهرواًل وقد ظه ،العا ضالشيخ  وكيل ،"الشرجيب"جاء 

بصوت العمدة  كان مرتبكًا وهو خيرب ...وجههعلى عالمات الفرزع 

 مرتعش: 

 ...بيتهمقتواًل يف بن احلاج عبده  كريم َدوِج... !ريوا عليناِغ -

 :بسرعة قبل أن يلتقط أنفاسهثم أضاف 

 ! ... قتل نفسه!يا عمدة قتل نفسهلقد  -

جتمد العمدة يف مكانه... حاول أن يطلق بعض اللعنات على 

أن ، ... حاول مرة أخرى أن يستوعب األمرختنقالكنه  "؛لشرجيبا"

إذ سرعان ما أطلق لساقيه  ؛مل ميهله "الشرجيب"لكن  يقول شيئًا؛

إدا ة يبلغ لكي  الناحية نه سيذهب إىل مركرزإقال بعد أن العنان 

 . العا ضبالشيخ من هناك اول االتصال حيواألمن مبا حدث 



 

21 

ظر بذهول إىل ظل عمامته املرتسم ين مندهشًالة لوهظل العمدة 

 خبطىسري يقبل أن  ،هيف حلقشديد  جبفاٍفوقد أحس  ،على الرتاب

ال  إىل املنرزل، وصلُتمتعثرة حنو القرية. كنُت قد سبقت العمدة و

 متناهية ، بلةريصغ فقد بدت املسافة، أعرف كيف وبتلك السرعة

 ،يهمبصراعبابها مشرعًا بقي اليت  ،الغرفة ندما دخلُتع. الصغر

غا قة و على عتبة النافذةمتكئة على وضعها، ترزال  ماثة اجلكانت 

 ةبندقيالعلى أ ضية الغرفة، بينما كانت بعضه  ذي انسكبالبالدم 

بقع دم على شكل بملطخة اجلد ان كانت ، وجبوا هوحيدة ملقاة 

ملفت  بشكل هندسيتأملتها جيدًا. كانت تبدو موزعة  .كّفأ

 ...شيئًامل أفهم  للنظر...

... ملا يدو  حولي ، غري مد ٍكأيضًا خائفًاوبل مرتبكًا،  كنُت

كانت اللواتي مألن املنرزل بأصوات مبهمة النسوة  عويلتلط خي

حينها، كنت أشعر أنين  أسي. ضج بها تتعاىل من مكان بعيد جدًا 

بال وزن، وأنه ما كان ينبغي لي أن أكون هنا، بل يف مكان آخر... أي 

 ... املكان ما عدا هذامكان آخر 
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﴿15﴾ 

 
الهثًا إىل الغرفة  ودخلبعد دقائق  العمدةوصل عندما 

وآثا  الدماء املنتشرة يف  "كريم"جثة كبري وهو يرى  أصيب بهلٍع

غثيان مفاجئ، أصابه و ،يتمالك نفسهفلم أ ضية وجد ان الغرفة، 

بنفسه خا ج الغرفة  يرمقبل أن يودا ت األ ض من حتت قدميه 

متوقعًا مل يكن . من كانوا جبوا ه حينهاحتت دهشة  ،متأثرًا يتقيأ وهو

وهو  ،ثل هذه املناظرمبالعمدة من أولئك الذين يتأثرون أن يكون 

، والذي عادة ما شبابهعديدة يف  شا ك يف حروبالذي كان قد 

لكن ما  آه ينتشي وهو حيكي تفاصيلها مع بعض املبالغات املعتادة. 

وأصابه بكوابيس ، ألبدإىل اته يف ذاكرمبرا ة بع انطالعمدة حينها 

 اليت عاشها بعد ذلك اليوم الرهيب.  تتابعت عرب السنوات

الذي كان مولعًا بسرد ذكرياته الد امية –حيتف  العمدة 

كانت . إال ناد ًاال يتحدث عنها خاصة  بذكرياٍت -واخرتاع بعضها

  !مًاأكثرها إيالو مبا ... واحدة منهاهذا اليوم ذكرى 
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﴿16﴾ 

 
... طوياًل، بل ومجيع أبناء املنطقة، ذاكرة أبناء قريتناال تدوم 

كأنها ذاكرة أمساك، أو  مبا ذاكرة ابتدائية حلاسوب قديم متهالك 

اليت ترزداد صعوبة  ،حياتهم اليوميةومتخم بالفريوسات... تشغلهم 

 يتقبلون، فينسون أمسهم بسرعة، وأي شيء آخرعن  ،يومًا بعد يوم

ه بشكل  وتيين... يتعايشون مع واقعهم بكل ترحاب، ويتعاملون مع

ما يستجد يف حياتهم بسليقة عجيبة... يتقبلون اإلشاعات كحقائق 

مساوية ثم ما يلبثون أن ينشغلوا بغريها... يغريون طباعهم وعاداتهم، 

لألماكن والنباتات واألشخاص، لألشياء، بل وحتى تسمياتهم 

... يألفون ما يستجدونه من األمساء وفحسب ما تقتضيه الظر

بسهولة ويسر ويستخدمونها دون أن يعرفوا ملاذا تغريت، أو حتى 

 ! من قبلعليه كانت ماذا 

قد نسوا ، بعد فرتة قصرية، هلذا مل يكن مستغربًا أن يكونوا

مثل أشياء  مبا ، بشيء آخر اعنهحادثة موت "كريم"، وانشغلوا 

سوها كي ال يضيعوا يف جلة التفاصيل كثرية كان ال بد هلم أن ين

 الفهم...  علىاملرهقة واملستعصية 
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 ،يف يوم مشمس ال غيوم فيهو ،احلادثةمن عوام أبعد  هملكن

... كان ذلك !ةوحادثة موته الغامض "كريم"على موعد لتذكر وا كان

ستشفى املالذي تويف قبل يومني يف  ،العا ضالشيخ جنازة يوم 

سيا ة إسعاف، يف  ًا، ُونقلت جثته فجراصمةبالعالعسكري اجلديد 

 . ليدفن يف القرية حسب وصيتهمن السيا ات، موكب كبري يرافقها 
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﴿17﴾ 

 
املنطقة ها تأكرب جنازة شهد العا ضجنازة الشيخ  كانت

. من كل حدب وصوبعليها على اإلطالق، فقد تقاطر الناس 

وبيان خرب الوفاة إذاعة بعد  ،منذ األمسمل يتوقف الرمسي التلفرزيون 

بعض الربامج عن عرض الرمسي من  ئيس اجلمهو ية، النعي 

ة عن حيا ،أعدها املخرجون التقليديون كيفما اتفقاليت  ،الوثائقية

حتى . املعروفة بالنضال الثو يومنطقته وتا يخ أسرته  الفقيد

، القرى اجملاو ةباجلنازة من أبناء أولئك الذين مل يكونوا حقًا مهتمني 

على اليت اصطفت  ،ن السيا اتن  أوا ذلك السيل اهلاد  ما إم

إىل  من "النجد األمحر" الوعر املمتدطريق ال يفمسافات كبرية جدًا 

حتى ألقوا أدوات الرز اعة من أيديهم وتوجهوا  "،ذي اجملمرة"قرية 

املشا كة يف أضخم جتمع بشري قرية كي ال تفوتهم فرصة الإىل 

 عرفه املنطقة.ت

على املشرفة  نساء قد جتمعن على أسطح املنازللاكانت 

 ،املطلة على القرية الروابيقمم و، وعلى اآلكام القريبة املقربة

موج السيا ات اليت يرقنب ، ويذ فن الدموع ،بلباسهن األسود
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ملوج ، واعلى جنبات الطريق الوعربشكل عشوائي توقفت مترزامحة 

وامتألت به أزقة  "،البخو دا  " فناءالبشري الذي احتشد يف 

شطرها إىل نصفني، الذي يوالطريق الرتابية القرية وساحتها 

 اليت تعلوها.  "اجملا ين"املقربة وإىل  الصاعدو

 ،أبناء القرى وطالب املدا سمن عدد كبري حضر اجلنازة 

ولي الدولة ومن عدد من مسؤذلك اليوم، ويف مل يد سوا الذين 

من خمتلف أ جاء  املشايخو التجا ومن  ،الشخصيات االجتماعية

الكثري من جتمع فيه  أمجاهريي ًامهرجانكانت اجلنازة تشبه ... البالد

أصدقاء، : هم ببعض بعد غياب سنوات عديدةالناس، والتقى بعض

 ... نومتطفلأعداء، ، زمالء عملأقا ب، 

 سعافاإلمن سيا ة  ،املغطى بالعلم الوطين ،مت إنرزال النعش

األيدي على إيقاع تكبريات لتتلقفه ، الطريقأنهكتها وعو ة اليت 

به حنو جامع القرية. حينها اختلفت اآل اء، متجهة غري منتظمة، 

نقسم األهالي ا، وإال العشراتفاجلامع صغري ال ميكن أن يستوعب 

الصالة يف قام ُتعلى أن ين ّركعادتهم، وبدأ اجلدل بني أولئك املص

مل الذين خرين  اآل، وبنيوأن يصطف املشيعون خا جه اجلامع

بتحريك النعش حنو ساحة القرية املكتظة.  اوؤبدينتظروا طوياًل ف

، أنه قد فقد السيطرة وأ هقه التعب صوته حَّأد ك العمدة، بعد أن ب

من بني احلشود وصعد الصغري جبسمه  افنج ،على جمريات األحداث
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م وهو يتمت ، وأشعل سيجا ة ا تشفها بعصبيةالصغريةكام اآلإحدى 

  "....!مالعييني":  بغي

معظم صطف او النعش أ ضًا يف طرف الساحة،وِضع 

مثريين الكثري من الغبا  قبل أن  بصفوف معوجةو اءه احلاضرين 

عويل أصوات هم إىل مسع ىيتناهتكبريات الصالة ترتفع، وتبدأ 

عندما . ساحة القريةطلة على النسوة من على أسطح املنازل امل

ت أشعة مشس الظهرية قد بددت متامًا نسمات كاننتهت الصالة، ا

حيبو على ظهو  صباح ذلك اليوم من أيام شباط البا د، وبدأ التعب 

، وتهادى النعش جبالل فوق مرة أخرى حتركت اجلنازة ببطء .األهالي

حنو املقربة، هاد ًا  ًاصاعدمن بني الغبا  مللم أشتاته موج بشري 

 ...ة وقداسةزادت املوقف  هبوتكبريات برتاتيل 

 حممد رسول اهلل  ال إله إال اهلل

 بالرضا والغفران   هلل يا رمحنا يا

بال "، واقفني ثام هعبد"أخيه  ابنو "غالب سعيد"كان 

اليت ذ ات الرتاب  اعن أعينهمميسحان القرب، حفرة داخل كلل 

اجلثة اليت ن يستقبالوهما  ،سقطتها أقدام املترزامحني على حافة القربأ

، فيما كان "الشرجيب"، وكيل تنرزهلا حبذ دي راُت األيكانت عش

، يصرخ بهما وباآلخرين بإ شادات متعا ف عليها العا ضالشيخ 



 

27 

 كما لو أن ،يرزداد فيه اهلرج واملرجدائمًا ما لطقوس الدفن الذي 

 .تلك الطقوس كانت تقام ألول مرة

وأصحابها القبو  لرؤية صد ه كان العمدة عادة ما يضيق 

بق اليت ُتْطتفي أجسادهم حتت تلك الصخو  الصلبة الذين خت

املنظر الرهيب ، متخياًل قبل أن يهال عليها الطني والرتابعليهم 

يف ظلمة  فجأةه من موت إذا ما استيق امليت الذي ميكن أن يراه 

... وعندما كان جيادله أحدهم مبا هو متداول عن حياة القرب القرب

 كان حياججه قائاًل: وعذابه 

ليقول لنا عن يا ملعون،  ،ا من أحد قد عاد من موتهم -

 ذلك... 
 ... !عذاب القرب موجود !يا عمدة  ال جيوز... -

 لكن العمدة يكمل كالمه متجاهاًل: 

 من يعين ...!ه هكذا؟!... هه؟ثم كيف له أن يعود وقد دفنا -

ألطاف اهلل أن املوتى ال يستيقظون يف قبو هم العميقة 

 شد وطأة عليهم حتى من دخول النا ...هذه... نعم... فهي أ

 !   صدقوني

... أعاذنا اهلل وإياك منها، !يا عمدة ال تستهرزئ بالنا  هكذا -

 نسأل اهلل لنا ولك اجلنة. 

 أنك ذاهب إىل اجلنة يا ملعون؟! قدتعتوهل  -
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 .نكون من أهلها. أال تعرف أن.. اهللإن شاء  -

 حينها يقاطعه العمدة مازحًا: 

.. إذا كان أهل اجلنة من أمثالك فهي .!ملعون ياأسكت  -

 !   صدقيناجلحيم بذاته... 

حياول البعض وبينما كان  ،كان الرزحام شديدًا حول القرب

ومنهم ) ، كان البعض اآلخرتلك الطقوسيف ، ولو  مرزيًا، املشا كة

قد شعو ه املتعاظم بالفخر من وقع اجلنازة املهيب الذي كان  العمدة

أصوات يقرؤون ب ، على بعدنيواقف (لكبريامن حرزنه قلياًل خفف 

َجَعْلَنا ِمن َبْيِن َأْيِديِهْم و}: "يس"سو ة ية متداخلة وغري مرتبة عال

واْضِرْب } ...{ُيْبِصُروَنال َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم  َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا

قاَل َمْن ُيْحِيي } ...{وَنَلُهم مََّثاًل َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُل

  ...{َأْنَشَأَها َأوَّل َمرَّة ُيْحِييَها الَِّذي ُقْل، اْلِعَظاَم َوِهَي َ ِميٌم

وأمتا  أقل من ، العا ضالشيخ قرب من قليلة وعلى بعد أمتا  

 "الفاحتة"وهم يقرؤون املشيعني شوهد بعض ، "علي"قرب ابنه 

من أذهان أهالي القرية إىل عادت فقط،  ينهاح ."كريم"فوق قرب 

  .ضالغاموته وم "كريم"ذكرى جديد 
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﴿18﴾ 

 
إزا ًا تقليديًا متوسط القامة، عادة ما يلبس  "كريم"كان 

نحيلتني، سريع اخلطو، له وجه مجيل با ز القسمات ه الُيظهر ساقي

، وشا ٌب الريف اليمينكحال أبناء  ،الشمسفحتها ل ،ببشرة مسراء

له صدٌ   .شعره شبه أجعد شديد السواد .خفيف كأنه شا ب مراهق

 وساعدان قويان ال يتناسبان مع ضعف ساقيه... ،عريض

اليت و ثها عن أبيه إال  "جنبيته"يلبس يف العادة مل يكن 

خصره من اجلانب األمين. على ناد ًا، مكتفيًا حبمل خنجر صغري 

، فلم يعرفها ومل يعرف حتى قد توفيت وهي تلدهأمه كانت 

؛ عشن ومنت دون أن ُتلتقط فهي كمثل باقي نساء جيلها ،صو تها

عمته الوحيدة يف البدء كفلته  بته و... منهن صو ة واحدة أليٍّ

اليت عادت إىل القرية لتعيش يف بيت أخيها بعد طالقها  "،رامةُك"

من زوجها دون أن تنجب منه،  افضة أن تترزوج مرة أخرى، وهو ما 

ال يبقني بدون كن عادة  اللواتي ،مل يكن مألوفًا بني نساء جيلها

 زوج. 
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 ؛لكنهما توفيا يف عقدهما األول ؛كان له أخوان يكربانه

بسبب األمراض اليت كانت تفتك باألطفال يف مثل هذا العمر. كان 

أبناء  أحد ،"احلاج عبده" ،عندما مسع مبوت أبيه الثامنةما يرزال يف 

امللكيني. وعلى  ضد (12)"معا ك برط"يف  وااستشهداملنطقة الذين 

إال  ؛تفقههامعروفة بتدينها وة أسر"احلاج عبده" من الرغم من أن 

خيتلفون كعادتهم حول أصول هذه األسرة، وأصول أن الناس كانوا 

أسر أخرى سكنت "النقيلني". هناك من يقول أن "سامل"، جد 

إىل املنطقة ضمن العشرات من أبناء "احلاج عبده"، جاء مهاجرًا 

 ،خالل فرتات متعاقبة (13)"بالد مطلع"لذين نرزحوا من القبائل ا

من إنه جاء  :... بعضهم يقولواستقروا يف عدة مناطق من البالد

صنعاء، وآخرون يقولون من اآلخر يقول من  هموبعض، " يدة"

كانت أصوله كأصول .. بعبا ة أخرى ."حضرموت"، وهكذا

" األحداث يف بل ومثل بقية األشياء ومن أبناء املنطقة،  اآلخرين

 ال يعرف أحد حقيقتها على وجه الدقة. "،النقيلني

                                                           

سبتمرب  22معارك وقعت بني اجلمهوريني وبقايا قوات امللكيني بعد ثورة  (12)

1922. 

من اليمن، بينما يطلق ل مشال الشماتطلق هذه التسمية شعبيًا على مناطق  (13)

  اجلنوب. اسم "بالد منزل" على مناطق جنوب
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كان يعامله كصديق أكثر و ، الذي أحب "كريم" كثريًاالعمدة

 َمقِدهذا كان طبيبًا حكيمًا  "سامل"كان يفيت دائمًا بأن بنًا، امن كونه 

 ،إال قبيل وفاتهيقبل أن يستقر يف البالد من "إسرائيل"، وأنه مل 

، ئهأعرز أصدقا، "اج عبدهـ"احل... مرب ًا ذلك مبا كان لهبعد أن هددو

. وعندما كان طالعامن بعده، من ذكاء وحسن  "كريم"والبنه 

يف ذلك بعد دت ِجمل تكن قد ُو "إسرائيل"أن بأحدهم حياججه 

 : بعناد متهكمًاالرزمن، يصر على  أيه 

  !ذلك يا ملعون؟من قال لك ... و!؟هه !مل تكن ماذا...؟ -
 طرد بتخابث وقد شد انتباه مستمعيه: ثم يست

 مبا لسنا موجودين  يعينبل حنن الذين مل نكن موجودين...  -

  ...!صدقين ...!اآلن... هه
 وأنت يا عمدة، من أين جاء أجدادك؟ -

 يرد العمدة مبتسمًا ومتصنعًا االفتخا : 

أنا نصراني... أما أجدادي املالعني فقد جاءوا إىل هذه  -

 واق الواق...!احلفرة من بالد ال
 !؟وأين بالد الواق الواق هذه يا عمدة -

السؤال الذي كان مبثابة مصيدة  هبعينه بلؤم، وقد أعجب حينها يغمرز

 يقول ضاحكًا: ثم متوقعة، 

 ... !سأل أمك يا ملعونا -
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﴿19﴾ 

 
من كن قد عرفها مل ي ..." حيانة"قد ترزوج من  "كريم"كان 

اليت كانت  ،العا ضالشيخ زوجة  ،"أمي حليمة"اختا تها له  .قبل

فخطبت  ،منذ سنواتجعت مبوته ُفالوحيد الذي  هاابنحتبه كثريًا ك

اللواتي يسكن "الربادي" يف اجلهة الشمالية  له من بنات قريباتها

 . من جبل التعكر

 

عمل تنمتي ا ىل أ رسة  "حيدراثبت حلمية بنت عيل "اكنت 

تلاكهتا عريقة يف املنطقة، تالىش بريق امسها واندثرت مم 

بعد سلسةل دامية من الثارات  ،خالل القرن املايض

يف أ بناهئا  مات عدد من الترشد.الاقتتال والغرامئ و و

بعد أ ن اكنوا مضن العرشات من أ بناء املنطقة اذلين سجون ال 

من أ ربعينيات القرن أ خذمه اال مام رهائن يف ذكل العام 

مات ام ك، المترد" "س نةاذلي يطلق عليه ال هايل املايض 

يف الطرقات و، الهجرةدروب يف مترشدين أ خرون 

 وامهنم توزع ى، ومن تبقأ و عىل الشواطئ ال فريقيةاملوحشة 

كام لو  ،عىل جوانب جبل "التعكر"املنترشة قرى العىل 

يقول . الهاجئة "ب  لك ع  "شهر ا رايح هتذر كومة قش اكنوا 
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ة روايويتداول البعض ال خر  .ن لعنة ما أ صابهتما  البعض 

فقهيًا اكن اجلد الرابع، ، "حيدرمحود "مفادها أ ن مفزعة 

ميتكل معمم أ رايض  ،فاحش الرثاءمشهورًا، واكن 

اعزتل الناس وغرق يف يف أ خر حياته لكنه  ؛"العزةل"

مدعيًا قدرته عىل  ،(14)"التسفل"متاهات الشعوذة و

اليت مل يعد يتذكرها  ،تقول الرواية. تسخري اجلن يف خدمته

ال القل  اً  نا  يل من ال هايل، ا  بدأ  قد أ صابه ف  جنونمن  مس 

، صغر بناتهلفرط حبه ل   ،حىت أ نهيقوم بترصفات غريبة، 

أ راد أ ن يزتوهجا غصبًا. اكن امسها "صفية"، واكنت رائعة 

خوهتا يف العمل ويفاخر هبا أ بوها دامئًا. تقول ا  امجلال، تُنافس 

قد  اوقد شعرت ابخلوف من أ ن يكون أ بوههنا، ا  الرواية 

اليت ما تزال  ،الواسعة من دارمهالهرب داً من مل جتد بُ ُجن، 

 . خش ية الفضيحة ؛الانتحارمث أ طاللها واحضة حىت اليوم، 

 

 أ نفاسه ال خرية لفظ" الفقيه محود"أ ن وعىل الرمغ من 

من  بعد أ شهر قليةل وحيدًا وجائعًا يف غرفة معزوةل يف داره

ال أ ن  ؛بنتههروب ا مجيع أ فراد عىل حلت  اكنت قداللعنة ا 

جنونه طمعًا يف  معوا ؤ هذا ال مر وتواطوا كمتال رسة اذلين 

هو مصري معمم رجالها الاختفاء وفاكن املوت أ مواهل، 

ما مرضًا أ و قتالً  ؛وش باهبا ال رسة أ ن اكدت . حبوادث غريبة ا 

عهنم كفت وس يةل ا ىل ا لوال أ ن اهتدى من تبقى مهنتنقرض 

                                                           

  التسفل: القدرة على النفاذ إىل العامل السفلي، عامل املوتى. ((14
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ه يف ا حدى الليايل ظهر نا  ل الرواية . تقو هذا املصري املرعب

داحلاج " أ ن يتفرقوا وأ مرمه ، ملعمم أ فرادها يف املنام "ُمُحم 

وأ ن يكتبوا نصف أ راضهيم وقفًا  ،الوداينو القرى بني 

 . للمساجد

 

ج يالعرس البهمنذ  ،أيامم اخلطوبة طوياًل، وما هي إال ُدمل َت

كنرزه األنثوي  يف زوجته الشابة "كريم"حتى وجد  ،الذي أقيم له

له، بدأت تأنس وقد أنس هلا و ،لكنه وسعادته اليت انتظرها طوياًل.

الرضا واالطمئنان ما هو إال شعو ه املترزايد بأن مل يكن يعرف 

وبال –سرتسم  ،ت اليت خيبئها له القد آلسلسلة من املفاجبداية 

كانت أوىل هذه تفاصيل حياة لن تعرف االستقرا  أبدًا.  -هوادة

له على طر ختمل إىل د جة وهيامه بها ها حبت هي وقوعه يف آجاملفا

 عشق جمنون لن يشفى منهإىل مع األيام سيتحول وهيام  ؛ حبٌّبال

 .أبدًا
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﴿20﴾ 

 
كان لـ" حيانة" يف  بيعها السابع عشر قوام متوسط 

الطول،  شيق، كأكثر فتيات املنطقة، يرزداد مجال وجهها كلما انفرج 

حمببة. واختصا ًا لوصٍف طويل: كانت فتاة  ثغرها عن ابتسامة

" كريممرحة، ودودة، فائقة احلسن... فاتنة حقًا، أو هكذا  آها "

 على األقل. 

يف املقعد و، كان اجلو نصف غائم الواحدة والنصف ظهرًا

 تتمايل بسبب وعو ة الطريق األوسط لسيا ة تويوتا  باعية الدفع

وبدخان السائق  ،بس الرزفافخمتنقة مبال، متضايقة " حيانة"جلست 

الذين كانوا قد املرافقني هلا،  من أبناء عمومتها (15)و"الشواعة"

مل تتمكن  بعد الغداء مباشرة. "القات"يف تعاطي  اوؤبد

يف اجلهة  ،خالل املسافة الطويلة اليت تفصل بني قريتها، " حيانة"

ات أما إخفاء من "، ذي اجملمرة"قرية والتعكر، الشمالية من جبل 

كانت تستطيع أن تسمع بوضوح . هاارتاعالذي القلق واخلوف 

قرية يف الطريق، معامل ترزداد كلما ظهرت وهي الوجلة دقات قلبها 

                                                           

 إىل بيت زوجها. أهلها من عروس الشواعة: مرافقو ال ((15
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ها مرة أخرى بعد أن جيتاز املوكب ؤهدثم ما يلبث أن يعود إليها 

 بني احلقول الضيق الوعرالطريق  كوسلبالقرية ويبدأ تلك بيوت 

بعض هّبْت  "طواق العروس"فع مرتعلى مشا ف . واآلكام

طلبت من الركاب كانت قد أن بعد  ،النسمات املنعشة من اخلا ج

وقد  ،كان اجلو  ائعًا... لكن توترها مل يهدأ ؛فتح نوافذ السيا ة

وبيوتها اليت صقلها مطر  ،ظهرت القرى املرتامية يف أسفل الوادي

بساط على متأللئة ، كعقد لؤلؤ انفرطت حباته وتناثرت مباغت

 ...مجيلأخضر 

  

ذا اكنت مما مل يمتكن أ حد من التحقق  "طواق العروس" ا 

كام هو  ،أ م مذحبًا لل لهة الس بئية، مقابر خصرية قدمية

قراءة ما تبقى من اول أ حد من ال هايل ومل حي، متداول

لكن الكتاابت املس ندية اليت بدأ ت ختتفي من عىل جدراهنا. 

طواق" هذه ـ"الحقًا، ف اً مدهشاكن عىل أ ية حال املاكن 

نوافذ مامتثةل عىل ش ل متجاورة وش به جتاويف عبارة عن 

بواسطة ببعض متصةل بعضها  بعقودأ و غرف صغرية، 

. اكن من مداخل وفتحات تكرست مع مرور الزمن

كام أ ن  .شلكهاليتناسق مت حنت بعضها املالحظ أ نه قد 

، خصريةداكت حتتوي عىل اكنت  غرفالبعض أ رضية 

 اعىل جدراهن متعددة ال جحامورفوف رسوم ل بواب  وتنترش
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حنهتا هو من  "ُسطيح التعكرالراهب "أ ن بيؤمن البعض 

 بيديه. 

 

الصيفية نزهاهتم يف  هتابزاير عادة ما يقومون ال هايل اكن 

املطر،  منها حيمتون بداخل الرعاة كام اكن  .أ ايم امجلعةأ و 

من هناك  ...الهاربون لياًل للمبيت وأ  ويس تعملها اللصوص 

اذلي املفتوح مبناظر رائعة للسفح يس تطيع املرء أ ن يس متتع 

 "وادي احلوابن"حىت يبدأ  من أ خر التالل املمتدة جنواًب و 

ال ، ف"طواق العروس"أ ما ملاذا تدعى ومشارف مدينة تعز. 

يتداولون ال هايل بعض غري أ ن  ؛يعرف أ حد عىل وجه ادلقة

أ كرث من عروس يف لعنة ما أ صابت خمتلفة عن حاكايت 

يب  وأ ن بعضهن أ ص  ،املايض عند مرور مواكهبن من هناك

 ...بوقت قصري توفني بعد ذكلو  ،ابل مراض

 

محود بنة الش يخ ا"صفية"، أ ن ت احلاكايومن هذه  

يف تكل التجاويف واختبأ ت منذ زمن بعيد هربت ، حيدر

هنا  (ويه رواية مغايرة عن السابقة)يقولون الصخرية.  بعد ا 

هربت ليةل زفافها عىل  ،اذلي اكن يدللها كثرياً  ،أ بهياموت 

بعد أ ن غصهبا  (بهياأ  اكن تقريبًا بعمر و ) أ حد أ بناء معومهتا

 ،انتحرتهنا ا  البعض يقول عىل الزواج منه... ا هتخو ا  

ال بواب املرسومة عىل جدران ن ا  وأ خرون يقولون 

مل خترج  ا ىل عامل غييبعربها لتدخل انفتحت لها  التجاويف
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ال سود اذلي هربت  (16)"مقيصها"أ ثرًا سوى ومل ترتك  منه،

عىل تكل ال اثر ال هايل ومنذ ذكل الوقت أ طلق به... 

 "رحيانة"من حسن حظ البديعة امس "طواق العروس"... 

احلاكايت، الكثري عن هذه مل تكن تعمل يف ذكل اليوم أ هنا 

ال ال  . م قلقهاظهواجسها وتعادادت ز وا 

 

تني إىل  أس "الشواعة" الذين جاؤوا بسيا كان العمدة على 

خاصة بعد  ،كان منتشيًا طوال الوقتقرية العروس قبيل الغداء. 

أصناف أمامه ووضعوا  ،أن ميرزه أهل العروس وأكرموا وفادته

باملرق احلامض، و"بنت  "العصيد"من  ،األكل الذي يفضله

، بالعسل البلدي، والكثري من اللحم ةاملرتع ةالصحن" اللذيذ

 . "اجلعشين" بنوع ممتاز من القاتبعد ذلك خصوه كما 

مع دندن بصوت مرتفع وي ،كان يدخن بشراهةيف طريق العودة 

متباداًل ، بإيقاع األغانيكعادته دون أن يلترزم  ،السيا ة صوت مسجل

الذي سيوصل  املرزاح مع  كاب السيا ة اليت تقدمت املوكب

قصرية من النافذة. ، وقد تدلت يده الزوجهابيت العروس إىل 

مبحاذاة أول  منعطفات الطريق الذي مير أحد لكنه، وقد ظهر

نكمش إىل الداخل قلياًل، وأغلق املسجل التجاويف الصخرية، ا

                                                           

بسيطة تلبسه عادة وش ملونة القميص: جلباب أسود تقليدي مزين بنق (16)

 نساء القرى. 
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وقد  اودته ذكريات مؤملة ليوم بعيد مات فيه الكثريون للحظات 

ة ظمكتبعد أن انقلبت بهم سيا ة املنطقة أبناء أصدقائه من من 

 . بينهممن  ان هو و"العريس"ك ،بالراكبني

 ذلك اليوم... وملعون سائق تلك السيا ة...!  ملعون -
وهو يتذكر تفاصيل ذلك اليوم  ،ال جيد ما يعرب عنهعادة كان العمدة 

 : الدامي الكئيب

  !من مات، ومن مل ميت... يعيننعم... مالعني مجيعنا،  -
 .. .!... ال جيوز!أستغفر اهلل... !اللعن يا عمدة ال جيوز -
 يعين... ستغفر اهلل أنت... ا!وملعون أنت قبلنا مجيعًا... !هه -

 ... !يا ملعون مليء بالذنوبألنك 
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﴿21﴾ 

 
وبدأت تتهاوى  ،"ذي اجملمرةقرتبت السيا ة من "اعندما 

برغبة  " حيانة"شعرت  ،عجالتها يف احلفر واملنعطفات اخلطرة

 صعوبة، وذلكصعوبة مدى لكنها كانت تعلم  ؛البكاءيف شديدة 

وا اآلن يباشرون إطالق ؤبدالذين ، مرافقيهاإخفاء دموعها عن 

، خاصة عندما تتوقف ابتهاجًايف اهلواء من نوافذ السيا ة الرصاص 

 ، املرأة الوحيدة املرافقة هلا، عن زفها: "ُحفاصة الدوشانة"

 يا عروس... 
 بيك معمور بآجورابيت 

 .حوله تدورواحلمام 
.....  

 ... احملجلقدموا املهر 
 ...تعتلي هذي القمر

ذن ُحفاصة أأن تستجمع قواها، فهمست يف  " حيانة"حاولت 

 متهكمة: 
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بيتنا من احلجا ة كما تعلمني، وال تدو  حوله محامة  -

 ...!واحدة
 " حيانة"لكن  ؛وقد باغتها احلديث "حفاصة"إليها نظرت 

 استمرت وقد بدأت تبتسم: 

  !ما  أيك؟ ا ُمهر حمجل...وال أعتقد أنه سيكون يف استقبالن -
 : ممازحة بدو ها تسأل، ل، وقد أعجبها التهكم"حفاصة"تضحك 

  !والقمر؟ -
 ... !يا حفاصةخمسف  -

اليت مل يسمعها أحد يف غمرة الصخب الذي ما تتعاىل ضحكاتهو

  وقد وصلت السيا ة أخريًا ساحة القرية. ،بلغ أوجه يف اخلا ج
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﴿22﴾ 

 
هل العروس، ذهب الرجال أيف ليلة العرس، وقد غاد  

والشباب ليكملوا سهرتهم ويستمتعوا مبشاهدة العمدة واآلخرين 

 وهم يرقصون، بينما تقاطرت نساء القرية ملشاهدة العروس. 

(17)"عَرالَب"كان العمدة  اقصًا شغوفًا وبا عًا، حني يرقص 
 

كان يكفي  .وأن احلرب مشتعلة هال أن األ ض تتقافرز حتت قدميخت

حتى ينسى الشعبية وت مسجل يصدح بأغاني املرزما  أن ترفع ص

تتماوج مع أشعة الشمس   اقصةويصبح شعلة  ،العمدة كل شيء

جنبيته اليت يراقصها بيده بدالل يدهش على نصل املنعكسة 

وقد تقرفصوا كت  ديوان الشيخ العا ض باملتفرجني اهلذا اجلميع. 

بة من وقد تلبسته حالة صاخوهم يشاهدون العمدة يصفقون 

سيجا ته املشتعلة عنه وعن ، مبتعدين قد  اإلمكان الرائعالرقص 

 .حبروق طفيفة بعضهمتصيب كانت بني أصابعه، واليت عادة ما 

 بنيمون إليه ضكان اآلخرون يشا كون العمدة الرقص وين

بال كلل على إيقاع عود فنان من احلني واآلخر يف  قصه املستمر 

                                                           

 .رقصة قبلية مجاعية (17)
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بداية السهرة، قبل أن ينهكه التعب  املنطقة كان صوته جملجاًل يف

 يهبعد ساعتني من الغناء املتواصل، وقد أفرط يف الشراب؛ لكن يد

 . العود حتى ساعة متأخرة من تلك الليلة البهيجة انظلتا تناغم

 " حيانة"، أمعنت املكان نساء القريةعندما غاد ت آخر 

 (18)"ةالنوا "على ضوء  ،"كريم"تقاسيم وجه يف ألول مرة النظر 

وسيمًا...  أعجبها كثريًا. كانفللمناسبة،  ااشرتوهاليت  ةديداجل

منذ أن ؛ أسابيعمنذ ظل يقلقها ويؤ قها قدم على ما ومل ُي... ودودًاو

تودد لطف وحيادثها بأخذ بل  !قبلت به زوجًا دون أن تعلم ملاذا

تلك اللحظة عرفت أي نوع من  قبل أن ينام جبوا ها بهدوء. من

، خاصة أنه كان قد ، وبدأت تشعر با تياح كبري حنوههوالرجال 

، مستقباًل التهاني من "اجلوهرة"مياه يف استيق  مبكرًا لالغتسال 

، ، وميازحونهيرزفونهعند النبع الذين جتمعوا حوله  أهالي القرية

أمي الكثري من أسئلة "يف ذلك اليوم،  ،عنهاف ما خّفبالطبع وهو 

  ن، ومن فضول العمة "ُكرامة".حليمة" وبقية النسوة ومرزاحه

 ًاتقليدي ًاكان اغتسال العريس يف صباح اليوم التالي للعرس أمر

ولية املنتظرة... وعادة ما كان كدليل على إمتام مهمته الرج ًامتبع

ه مبمازحات دائمة. العمدة مل يقبل باألمر يف ذلك ئأصدقا هستقبلي

دان الصغرية قام بوضع جمموعة من األعشاب والعيالصباح، بل 

                                                           

 أنيق من فوانيس الكريوسني. زجاجي النوارة: نوع  (18)
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وسط ضحكات اجلميع، داللة على  "كريم"اليابسة فوق  أس 

 . ته الذكو يةيف مهم "كريم"فشل 

 ... !... كريم أمحر عني!يا عمدة -
يتربع أحدهم بالقول، فيجيب العمدة وهو يهرز  أسه نافيًا، وعلى 

 حمياه سيماء االنتصا : 
 يعيننيذو... كريم مثلكم مجيعًا... عيال ... !ال... ال... صدقوني -

  فاشلون...
* * * 

 ؛ها ترتعشاناشفتبينما كانت  طوياًل لهايف الليلة الثانية قّب

تطوقان لتني استسلمت ليديه اللكن سرعان ما زال توترها و

غري مستعجلني  بال وعي يف عوامل لذيذةًا معا وغاص ،جسدها

بالتعرف على تفاصيل ، مكتفيني بالقيام مبا ينتظره منهما اجلميع

عن  الليلة الثالثة، حبثْتيف جسديهما العا يني حتت اللحاف. 

وعلى  ...بنفسها إال وقد تعرت أمامه متامًا ِ تْدمل و ،فلم جتدهخجلها 

وقد املمشوق أخذ وقته يف تلمس جسدها احلامل ضوء "النوا ة" 

ليرزيده جنونًا فوق ذلك على جد ان الغرفة  تقاسيمه ظلا تسم 

عضائها أوجهه حنو قرتب با... ها اجلميلالذي تثريه  ائحة عطر

أكثر مما كانت غرائرزه من اجلمال مشدوهًا وهو يرى احلساسة، 

 الرجولية حتلم به... 
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الطيِّع من جسدها موضع يف كل بلهفة بدأ يقبلها، يتنقل 

ساعدته على جتريد خجلها إليها أن يعود خوفًا من ... واملرتعش

  ..مالبسه.

 ةهاني ةولي بفرحط ليلة العمر اهلين يا
 ةفوق النجوم الساري  والعريس ةخّلي العروس

حتى غالبهما وعاشا حلظات نعيم حياتهما كانا فوق النجوم... 

مل تشرق مشس ذلك اليوم إال وقد النعاس قبيل الفجر بقليل... و

 كما يقال عادة يف هذه املناسبة.  ،السرو مت 
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﴿23﴾ 

 
ومل يكن هذا األمر ، قد أكملت د استها " حيانة"مل تكن 

اليت كانت ما  ،بنات جيلها مل يذهنب إىل املدا سمستغربًا، فمعظم 

لكنها كانت قاد ة على القراءة بشكل . تلك السنواتترزال ناد ة يف 

مل يكن بتعليمها وتثقيفها بشكل خاص. عتنى والدها فقد اجيد، 

تى حأيام قليلة مل متر سوى ، إذ وأعجبه "كريمأدهش "هذا وحده ما 

األخبا  األمو  وطالع على كثري من امن واسع لرزوجته  أد ك ما

فتاة عاشت معظم ليتوقعه من املختلفة، والذي مل يكن واملعلومات 

يتبادل معها فكان ، خري  فيقها هكذا وجد فيو. حياتها يف القرية

لدى ن جيد هلا اهتمامًا احلديث عن مواضيع شتى كان من الصعب أ

، الذي العا ضالقرية، باستثناء الشيخ أبناء من ه أصدقائالعديد من 

يهتم كثريًا بترزويده وكان أشرف على تربيته بعد موت أبيه، 

باجملالت والكتب اليت يأتي بها من العاصمة، مشجعًا إياه على 

ابنه الوحيد عن لكأمنا كان حياول أن يعوض به ... القراءة والتعلم

 ، مل يستطعأول األمريف مة. والذي مات يف حادثة السيا ة املشؤ

نه شعر يف إبل ، من ثقافتها الواسعة أن خيفي استغرابه"كريم" 
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مع كل ذلك لكنه  ؛من غرية غري مفهومةبشيء بعض اللحظات 

 كم حيبها! و... !كم كان حمظوظًا بهاأد ك 

، ومرحة ودودةكانت فتاة ذات طباع  " حيانة"واحلق أن 

نها من كسب وهو ما مّك ،عفوي ومريحمنطلقة يف حديثها بشكل 

على أصرت كانت قد اليت  ،"أمي حليمة"و "رامةُك"قلب العمة 

 افيه نيقضيال"كريم" أن ينتقل إىل "دا  البخو " مع زوجته 

قلب أسابيعهما األوىل. بل، وخالل فرتة وجيرزة، كانت قد كسبت 

أشهر اليت مل متكث فيها سوى  ،أهالي القريةمن عرفها كل من 

كما  ،بسعادة كبرية "كريم"خالهلا  شعَرية حال... أشهر قليلة على أ

. تغمره بنجومها املتأللئة ،قبة الفضاء الفسيح قد انفتحت لهلو أن 

 ،أعدحتى كثريًا مل ينتظر لقد  اف ؛طوياًلمل تدم هذه السعادة غري أن 

من ومثانية أيام فقط  بعد مخسة أشهرف ؛الثانيةأته مفاج ،بقسوةو

آخذة معها جنينها  ،" حيانة"توفيت بدقة،  "كريم"، حسبها الرزواج

  !يف بطنها

مجعن أونساء القرية  "أمي حليمة"، ومعها "ُكرامة"العمة 

دّبرته هلا حقود أصيبت بعني خبيثة، أو بسحر  " حيانة"أن على 

اللواتي شعرن بالغرية من هذه الفتاة اليت أتت من  ،فتيات القرية

 ... وحب اجلميع وأصبحت حمل اهتمامقرية بعيدة 
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إىل " كريم"أخذها بدأت تنرزف، اشتدت بها احلمى وعندما 

األمريكية  ةقر  هلا الطبيبلت، "جبلة"املعمداني يف ستشفى امل

أهلها  مل تنفع صلواتو... مل تشفلكنها  ؛بعض األدوية "ما تا"

فوق ضريح  ته العمة "ُكرامة"البخو  الذي أحرقوال  ،وحمبيها

حتى  ،أليامتكابد اآلالم واحلمى  " حيانة"وظلت  ،"ُمُحّمداحلاج "

  ماطر وحرزين!بعد صالة ظهر يوم تدفن ل، لياًل يف قريتهاماتت 
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﴿24﴾ 

 
الثالثني يف السادسة و  "يونغجي "الطبيب ال مرييك اكن 

ك حد أ عضاء  ن العمر عندما وصل أ ول مرة ا ىل المينم

رابع عرش من يف ال )19("ادلوليةاجلنوبية املعمدانية "البعثة 

عىل ال قل ابلنس بة لعامة القامة، طويل . 7691شهر مارس 

عطي خفيفة ت ةيلبس نمارة طبية، ولمهره احنناءالمينيني، 

انطباعًا مضاعفًا عن جديته ومثابرته يف العمل التطوعي 

يف املستشفيات س نوات من العمل اذلي اختاره بعد 

البالد و دة حيهنا، ما تزال ولي المينية اكنت الثورةال مريكية. 

اذلين وجدوا ل ول مرة  ،، وكذكل حياة الناسلك يوم تتغري

أ مراض مل تعد بسبب  خدمات طبية تنقذمه من املوت

 خطرية يف ذكل العرص. 

 

"، يونغادلكتور "بعد أ قل من عام من وصوهل المين، معل 

منذ  ،"جبةل"يف املستشفى املعمداين يف كام يسميه امجليع، 

، كجراح وطبيب لس نوات عديدةو  7699عام تأ سيسه 

شهرة واسعة وحب املئات من أ هايل املناطق مكتس بًا عام، 

. اجملاورةات افماحملمناطق احملافمة و ش ىت  منالقريبة، بل و 

                                                           
19)) Southern Baptist International Mission  
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، الطبيبة "مايرز مارات"، لتخلفه غادر المينامخلسني يف عامه 

 ال مريكية اليت واصلت ب ل جد ومثابرة معلها يف املستشفى

 ة أ مراض نساء وتوليد. كطبيب

 

 ،7617عام اكنت "مارات" قد عرفت المين أ ول مرة 

عندما معلت مكتطوعة ملدة ثالثة أ شهر ويه ما تزال طالبة 

غادرت قضاء املدة ان . عنديف لكية الطب جبامعة "أ الابما"

 ،اكنت قد عقدت العزم عىل العودة مرة أ خرىلكهنا  ؛المين

 مل تكتف. بع س نواتبعد س  ابلفعل لها وهو ما حتقق 

ذ اكنت عادة ما  ؛يف املستشفىبعملها "مارات" ادلكتورة  ا 

اكنت كام ، نيف بيوهتمن قرى خمتلفة،  ،اهتضايمر  ةتقوم بزاير 

نسانية تقوم أ يضًا ب  لفقراء املنطقة، اخملتلفة تقدمي املعونت اال 

... خاصة من النساء، اً كبري  اً وحبأ وسع وهو ما أ كس هبا شهرة 

 من دون أ ية أ لقاب.  "مارات"يدعوهنا ببساطة  اكن امجليع

 

ارة طبية ونم   ،حاد املالمحبوجه طويةل وحنيفة،  اكنت

ىل تستند  كبرية ، تغطي شعرها ال شقر أ نف طويل ابرزا 

أ مومة ترتسم عىل شفتهيا ابتسامة  ،ملونحبجاب عادة 

عىل  ،مع مرور الس ننيتزتايد  "مارات"ظلت شهرة . ةخالص

يف الس نوات  ضايقات اليت اكنت تواهجهالك املمن رمغ ال

لال سالم حني انترشت يف البالد أ فاكر متشددة  ،ال خرية

ذ مت ا احلكومة؛من ًا مدعوماذلي اكن  ،الس ياو  ا، مع هتاهما 

زمالهئا من ال طباء ال مريكيني يف املستشفى، وبش ل 
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تبشريية لنرش ادلين املس يحي بني  أ عامل مبزاوةل ،متكرر

جديدة، هذه االهتامات مل تكن يف حقيقة ال مر املواطنني. 

نشاء املستشفى أ ول مرة، ويهفقد  مل اهتامات  بدأ ت منذ ا 

ثباهتا بش ل قاطع، ومل  من حقيقي جتاوب  تلق أ ييمت ا 

، اذلين أ صبح املستشفى وخدماته جزءًا أ صيالً  ،املواطنني

 . من حياهتم اليوميةوهمامً، 

 

من حماوةل  مبل أ عوا، ويه اليت جنت ق "مارات" أ نغري 

أ ن  لن يكون مبقدورها ابالها أ هنب مل يكن خيطر اختطاف، 

يوم . ففي 2002عام  يفأ عياد امليالد ت تمكل احتفاال

البالد جفعت العام، ذكل من ديسمرب من الثالثني ثنني، اال

املستشفى مدير و  ،"مارات"اايها حبادثة قتل مريعة اكن حض

كام ، "جارييت اكثلني" تايمديرة املشرت، و "نيكوهبيل "

حدث  .جبروح خطرية "دوندل اكسويل"ين الصيدالأ صيب 

، سالميني""املتشددين اال  جهوم مسلح نفذه أ حد ذكل يف 

أ ذاعت اخلرب، اليت  الرمسية حسب وصف وسائل اال عالم

، اس تطاع، "عابد اكمل"أ ضافت أ ن القاتل، ويدعى واليت 

لفوفًا م "الكشينكوف" أ ن يُدخلحسب قول الشهود، 

أ ومه رجال ال من أ نه  بعد أ ن ،ا ىل املستشفى ببطانية أ طفال

 ريض. امل سعاف طفهليقوم اب  

 

حبادثة اغتيال منشغةل ما تزال  عالموسائل اال  اكنت 

 ،ال طباءمن مقتل قبل يومني  ،البالد، نفذهاروعت  أ خرى
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راح ، و هااملتشددين اال سالميني"، حسب وصف أ حد "

. البالديف املعارضني الس ياس يني رز أ بأ حد حضيهتا هذه املرة 

رميته اعرتف جبال طباء أ ن قاتل ذكرت وسائل اال عالم 

بسبب مزاولهتم للتبشري وسط صفوف الفقراء من "

اليت  ،اته، حسب اعرتافأ نهو ، "جبةلمدينة املسلمني يف 

 "اذلي توجه حنو مكتب مدير املستشفىنرشهتا الصحف، 

، فبارشته التفت يل  أ سه وأ خرى يف صدره، ر  يف برصاصة ا 

مث أ طلقت عىل مارات رصاصتني، ورصاصة عىل اكيت، 

اوكسان، وقد  الروس ية ابدلكتورة مرسعًا، فالتقيت وخرجُت 

 طلقتأ  الصيدلية و  ودخلُت  ،سلمت، فرتكهتاأ  عرفت أ هنا 

 أ نه مات بسبهبا".  عتقدُت ا واحدة رصاصة دان ادلكتور عىل
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﴿25﴾ 

 
أنفاسها بهدوء عندما لفظت  " حيانة"مل يكن "كريم" جبانب 

اهترزت يف تلك اللحظة... البعيدة كواكب اللكنه شعر بأن  ؛األخرية

تتهاوى يف النجوم بكما شعر وهي متيل عن مسا ها، بها شعر 

ما كل ى ظهرها تكاد تلقي من علجمراتها اليت ضاقت مبا عليها، 

 يف صد اتساعًا  تازداد اءب سودوثقات فوهإىل الوجود مّحلها 

حتى ضاق من حوله انكمش حلظتها والذي الكون هذا  ،الكون

 ...فقده صوابهأ

 

 دقائق وبعد ،2002 ديسمرب من والعرشين الثامن يف

لقائه من  ال مني ،"معر هللا جار" اغتيال مت اترخييًا، خطاابً  ا 

 حيرض اكن اذلي الميين، الاشرتايك للحزب املساعد العام

 عليه أ طلقحني  لال صالح، ينالمي التجمع حلزب عاماً  مؤمتراً 

 أ مام ،رصاصتني ،"السعواين أ محد عيل" ويدعى القاتل،

 ووسائل التلفزة شاشات وأ مام خشص، أ الف أ ربعة من أ كرث

 يف الشهداء مقربة يف "معر هللا جار" دفن. اخملتلفة اال عالم

 . هميب جنائزي مشهد يف ال الف مئات وش يعه صنعاء،
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 صباحاً  العارشة وبتوقيت عاء،بصن املركزي السجن ساحة يف

 تنفيذ مت ،2002 نومفرب من والعرشين السابع ال حد يوم من

عدام حمك قتيهل  أ ن يعرف يكن مل رمبا اذلي ،"السعواين" ا 

لغاء علناً  يناديميين  س ياو  أ ول اكن  يف اال عدام عقوبة اب 

 .المين

  

مراسيم الدفن، فالرسل الذين مت إ ساهلم  "كريم"مل حيضر 

ختفى منذ أيام. اكان قد ث عنه مل جيدوه، ومل يعلم أحد أين للبح

بح أصبدأ وجهها يذبل وأن زوجته، اليت يعرف  "كريم"كان 

. وبعد أن زادت حاالت اإلغماء يف أيامها ، ستموت حتمًاشاحبًا

أن خيدع نفسه بأمٍل  ، غم حماوالته املتكر ة ،مل يستطعاألخرية 

أو شيء من هذا  ،أشاجلبرباطة  مستحيل، كما مل يستطع أن يتظاهر

... يف أول األمر كان يف هذه املواقفعادة رجال ه اليفعلالقبيل، مما 

من نوع ما، وأن صحتها ستتحسن شعر أن املسألة جمرد مرزحة ي

غري أنه يف أيامها األخرية ما كانت عليه من قبل... إىل وتعود األمو  

رتك ساقيه فيعذبه،  دنو أجلها... كان هذا اليقنيمن أصبح متيقنًا 

جحيمها  ْتصّبيف ظلمات  ضاع، وهيمان به إىل حيث ال يد يت

ال يف مساء  ةهتائ ةكسحابوهام طوياًل  ،على عقله الذي كاد ينفجر

اآلكام ، يتسلق البعيدةالوديان بني القرى وشردًا مت، لون هلا

حتت الصخو ، يف اجلروف وأو ال يعرفها أماكن والشعاب وينام يف 
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إال ما جيود به بعض العابرين أو  ؛أيام ال يذوق فيها الطعاممتر 

 . الفالحني الذين كان مير من بني مرزا عهم أو جبانب بيوتهم

 
عامًا(، اعرتف أ يضًا  00عابد اكمل ) ،قاتل ال طباء

، منفذ معلية اغتيال جار هللا معر، "لسعوايناـ"ببعالقته 

د النصارى اذلي "نسق معه للقيام ابلعملية اجلهادية ض

كام اعرتف، حسب مصادر أ خرى، بعالقته  .ال مريكيني"

اذلي قام قبل أ ربعة  ،أ حد اجملاهدين العرب يف البوس نةب"

أ عوام بقتل ثالث راهبات كن يعملن يف مستشفى ال مراض 

 .العقلية يف مدينة احلديدة"

  

 وكان ظل ،، كان القمر بد ًا" حيانة" يف الليلة الثانية ملوت

 إىل حيث قربها ،، دون أن يد ياهقادتاللتني سابق قدميه ي "كريم"

ظل ينظر إىل القرب طوياًل قبل الذي كان ما يرزال كومة من تراب. 

، طويلو حا  ءبكاعلى  كبتيه، وجيهش ب وأن يتهالك جسده، وجيث

 اهلل له من دموع دفعة واحدة، ونهائيةأودع كل ما فيه  سكب
 

 هدرًا هنا يف تضيع الصلوات ال ها أ ن أ قول لمك ا ن"

هذا ما قالته . "جداً  كبريةما تزال  الاحتياجات ل ن ؛المين

اجلنوبية للبعثة  ادلويل يومًا ل عضاء اجمللس "مارات"

ن ا   أ قولعيل  أ ن "، مضيفة: يف اجامتعهم الس نوي املعمدانية
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 ا ىل أ ن حباجة ومك حنن ،(20)لحصادت لبيضاقد  احلقول

."!ده للمساعدةعبا يرسل أ ن احلصاد لرب نصيل
 

 

يف ، ، مدير املستشفى"نيكوه بيل"، مع "مارات"فنت دُ 

يف حسب وصيهتام،  ،"جبةلـ"حديقة املستشفى اخللفية ب

وما ، رجااًل ونساء، جنازة هميبة شارك فهيا أ الف المينيني

 ،امهيحييقومون بزايرة ض حىت اليوم هايل يزال بعض ال  

 . امهية الفاحتة عىل روحاءقر ل

 

ن " ودي هنا يف المين لسبب يعلمه هللا، وهو وحده وجا 

ردت هذا ما  .من يس تطيع أ ن يأ مرين ابلعودة ا ىل دايري"

اذلين اكنوا حيثوهنا عىل  عىل نصاحئ أ صدقاهئا "مارات"به 

دون أ ن تعمل أ ن هللا اكن قد كتب لها أ ن  ،مغادرة المين

 . "أ ههل الطيبني"لتساعد أ رسلها البدل اذلي متوت يف 

 

اليت  ،مدير املستشفى، زوجة "وهنيكماريت "جنحت 

، فبعد زايرة امتحاهنا الصعباجتياز يف ، جنت من املوت

قررت العودة ا ىل المين لعزاء ابنتهيا،  "تكساس"قصرية ا ىل 

                                                           

أما تقولون: إنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي يف إشارة إىل قول املسيح: " (20)

إنها قد ابيضت  ،ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا احلقول احلصاد؟

للحياة األبدية، لكي يفرح الزارع  وجيمع مثرًا ة،يأخذ أجر واحلاصد ،لحصادل

  .)يوحنا، اإلصحاح الرابع( "واحلاصد معًا
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لني اكث"ت ايمديرة املشرت منبداًل  املستشفىيف لعمل وا

المينية التوسط دلى احلكومة يف غري أ هنا فشلت  ؛"جارييت

بطا بعد ثالثة القاتل. يف حق صدر ل حمك اال عدام اذلي ال 

أ عوام وشهرين، وحتديدًا يف السابع والعرشين من شهر 

عدام 2009فرباير   . القاتل، مت ا 

   

، لفرتة طويلةمنرزويًا مكروبًا،  " حيانة"موت بعد  "كريم"عاش 

،  افضًا أن يترزوج مرة يقضي معظم أوقاته يف مكتبة "دا  البخو "

أمي "وحماوالت  "،رامةُك"عمته إحلاح ى الرغم من عل ،أخرى

إحجام يتحدث عن العمدة كان رة أخرى... لترزوجيه م "حليمة

من يف عتاب يستخدمها اخلاصة اليت بطريقته  " عن الرزواجكريم"

  :همحيب

 ال..!!مش  ّج يعينأخبل...  -
 ثم يستد ك، وقد تذكر  حيانة: 

هلا ا سحياة قصرية قام بإ وألن اهلل أ اد هلا... ًالقد كانت مالك -

القرية امللعونة... لكن احلياة هذه  يعين"النقرة"... إىل هذه 

َمن منكم يستطيع إقناع هذا لكن  !ال بد أن تستمر... هه...

 فأنتم كلكم مالعني...! بالتأكيد ال أحد...  يعين !األخبل؟
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 .!"ا أ حسن احلرب عند املتفرجني"م

 العمدة

 

 

 .. واجلالس جحر!""السائر طائر..

 الُسلي ان
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﴿26﴾ 

 
كانت " مضرجًا بدمائه كريميف اليوم الذي وُجد فيه "

 "كريم"إىل فريقني، األول يقول إن  ةعادالقد انقسمت كالقرية 

 ، وأن القتلة هربوا من نافذةتم أنفاسهبك وهقام مهامج تل بعد أنُق

حني  انتحريقول همسًا إنه اآلخر وغرفته اليت كانت مفتوحة، 

أطلق على نفسه  صاصتني. كال الفريقني مل يكلف نفسه عناء 

تد جييًا  حتول اخلالفوتربير  أيه أو تقديم مرزيد من اإليضاحات، 

الفتنة إال يف تداعيات مل تهدأ تهامات، وإىل مشاحنات وتبادل لال

، متجهم من العاصمة، حرزينًا العا ضوصل الشيخ ، بعد أن الليل

إىل لفيف من أهالي القرية، و ،الوجه، وتوجه مباشرة، يتبعه العمدة

 . "كريمبيت "

اليت كانت ما ترزال ملفوفة مبالية  ،اجلثةتردد كثريًا يف  ؤية 

 ؤية العمة يف أصبح اآلن جافًا. وتردد أكثر تلطخت ببقع دم 

جياد ، فجاهد نفسه على إاليت ما إن  أته حتى زاد حنيبها ،"ُكرامة"

؛ لكنه تلعثم. كلمات الرثاء واملساندة املناسبة يف مثل هذه املواقف

، ويقول من  افقوه حدثكان يف حالة سيئة بعد أن مسع تفاصيل ما 
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إنهم شاهدوه خلسة ميسح بعض الدموع اليت يف تلك الليلة 

نرزلت وبللت شا به الكث. لكنه، وحبرزمه املعروف، كان قد اختذ 

سيتم الدفن املصائب الكربى: سب يف مثل هذه قرا ه احلاسم واملنا

حرم بنه الذي امثل الذي أحبه  ،إكرامًا للميت ،صباح اليوم التالي

 ، فليس هناك ما يستدعي التأخري.منه

قد اتهمت بعض يف هذيانها احلرزين  "رامةُككانت العمة "

خاصة أولئك الذين كانت متقتهم، أهالي القرية بقتل ابن أخيها، 

، الذي توا ى العا ضم "الشرجيب"، وكيل الشيخ وعلى  أسه

يف ذلك اليوم خوفًا من أن يستغل خصومه هذه األعني عن 

كانت " رامةُكالعمة "أن ، خاصة االتهامات لتصفية حساباتهم معه

قبل سنوات  هسعافإتعمده عدم وتتهمه بكرهه الدائم لـ"كريم" 

 . طويلة يف حادثة انقالب سيا ة

اليت يعلم،  ،أبه كثريًا هلذه االتهاماتمل ي العا ضالشيخ 

... كما أنه، يف ما صحتهاأكثر من أي شخص آخر، مرب اتها، وعدم 

 .انتحر فعاًل "كريم"مفادها أن قناعة إىل يبدو، كان قد توصل 

، ولتجنيب القرية ولكي ال يثري الكثري من األقاويل واإلشاعات

" اللغرز"مللف قر  أن يقفل هذا اوأهلها الكثري من املشاكل، 

 ... أو هذا على األقل ما ظنه يف حينه.وإىل األبد ،بسرعة
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العمدة ظل صامتًا، يفكر بعمق وهو حيدق يف وجه الشيخ 

... كان حيس أن هناك شيئًا ما خيفيه الشيخ، ولن يفصح عنه العا ض

اآلن... فهو مل يؤكد انتحا  "كريم" صراحًة، إذ من الصعب تصديق 

فما ، كيد مل يكن ليتجاهل قضية قتل، أية قضية قتلذلك... لكنه بالتأ

كانت الشكوك تراود العمدة، والغموض  ...!؟بالكم مبقتل "كريم"

، الذي كانت العا ضيرزيد من صداع  أسه، ولوال ثقته بالشيخ 

ملثل هذه أبدًا ، ملا انصاع حقيقيةعالقة أبوة جتمعه مع "كريم" 

 . الرتتيبات املتسا عة..

 
لفرتة طويةل  العارضالش يخ عقل ظل رمي" بعد مقتل "ك

لكام فكر بعمق  ، كشاشة تلفزيون قدمي،شاً مشو مذهواًل... 

يف حقيقة ما حدث. اكن لكام ركز ذهنه عىل تفاصيل معينة 

، هام بعيدًا عن أ ي خيط ميك نه من الوصول ا ىل يشء ما

... كام لو أ ن قوة مغناطيس ية طاردة اكنت تقذف !أ ي يشء

 . اقرتب من أ ي شاطئ يف حميط حريته الهاجبه بعيدًا لكام

  

واستقبال املعرزين، تدهو ت صحة  بعد انتهاء مراسم الدفن

 ،عائدًا إىل العاصمةنفسه كثريًا، فغاد  لياًل يف اليوم  العا ضالشيخ 

الذي استمر الرمسي القيام بواجب العرزاء بالعمدة بعد أن أوصى 

مستقباًل يف اليوم العاشر لقرية  اثالثة أيام كما هو معتاد، ليعود إىل
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ومل يعد القرية،  العا ضالشيخ  غاد مرة أخرى. بعدها بأيام  املعرزين

 قريتهإليها إال بعد أ بعة أعوام، كانت هي أطول فرتة غياب له عن 

 . قليلة فيها سُيدفن أيضًا بعد سنواتو، ولد وتربىفيها اليت 
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﴿27﴾ 

 
لنسوة اللواتي من ضمن اعلي ناجي"  محة بنت "كانت 

يف عصر ذلك  ، تلك املرأة اليت قدمت من املدينةب"زين" افقن 

 "كريم"، حسب طلبها. كانت جثة "كريم"، إىل غرفة اليوم احلرزين

ته يف ذلك أن حتولت غرفبعد  ،ة العمة "ُكرامة"قلت إىل غرفقد ُن

، وما أكثرهم يف إىل ما يشبه املرزا ، خاصة من الفضولينيالوقت 

بعدم فتح أوصى مرا ًا على الرغم من أن العمدة كان قد  قريتنا،

الذي سيأتي  ،فريق التحقيق اجلنائيحتى حضو   كان الغرفة أليٍّ

عصر ذلك بعد "الشرجيب" قبل أن خيتفي صباح الغد حسب قول 

مقتنيات من أي من أن يتم سرقة خشيته إىل جانب هذا . اليوم

 واقف. يف مثل هذه املأحيانًا كما حيدث  ،"كريم"

تفوه بكلمة وهن يفتحن باب ي" أن أحدًا منهن مل  محة"تتذكر 

أن  أينها من قبل، واليت كان يسبق الغرفة هلذه املرأة اليت مل 

فمنذ أن دخلت عليهن ساد املكان نوع حلضو ها  هبة غري مفهومة، 

إلحدى أمريات مهابًا كانت شبحًا أنها كما لو من الصمت املهيب، 

 بية. احلكايات الشع
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... ال أتذكر !كنا نتبعها كتلميذات معاقبات... ما أسخفنا -

 ،لصوتها صدى غريب ، وكانقوامها كان فا عًالكن  ؛حقًا

 ... !كأنها كانت تتحدث من داخل كهف با د
كانت " محة" تصف ما تتذكره كما لو أنه حدث منذ عشرات 

 السنني. 

اها ن نركان اجلو با دًا جدًا... وكنا واقفات مندهشات وحن -

وهي تذ ع أ ضية الغرفة ذهابًا وإيابًا كمن يبحث عن 

أخرجت من لة لكنها بعد وه ؛... ال أتذكر حقًا!شيء أضاعه

دائرة  ا، تتوسطهجبلد أسودعلبة خشبية مغطاة حقيبتها 

لكن سرعان ما  ؛... يف البدء مل منيرز تلك العلبةيةزجاج

اليت  كتلك، قدمية بدأت تشبه إىل حد بعيد آلة تصوير

األفالم اليت يعرضها التلفرزيون... ستلتقط شاهدها يف ن

 نونة! قلنا ألنفسنا... اجمل ...صو ًا
 ...؟ توهل فعل -
لكن  !ن كانت...ال أتذكر َم ...بدأت إحدانا باالعرتاض -

"زينب" كانت للتو يف طريقها للخروج من الغرفة... بل 

فعل شيئًا... ... هلذا مل ن!كانت قد خرجت... ال أتذكر حقًا مبا 

حتى نودعها أننا سرنا و اءها كل ما أتذكره بعد ذلك 

 ... وحنن نرجتف من الربد سالمل البيت وعدنا أد اجنا
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 وماذا بعد؟ -
 من نفسها ضاحكة:  " محة"تسخر 
ال شيء... كانت كمن مل يكن... نسيناها متامًا، وحني  -

 ...!هذا كل ما فعلناه تذكرناها أمسيناها "زينب"...
مل تبلغ أحدًا  ،من تلك النسوة" محة"، أو أيًا أن حقًا ب الغري

لع أعضاء جلنة التحقيق ، وهلذا، مل يّطأسابيععن هذا األمر إال بعد 

لكن مل ؛ كثريةأخرى ، وال على تفاصيل ه احلادثةعلى هذاجلنائي 

يفيد التحقيق  ئًاكيف هلم أن يعرفوا شيإذ  ؛يكن هذا األمر مستغربًا

  !ف  بذاكرتها إال لسويعات قليلة؟يف قرية ال حتت

"نقيب" برتبة األول ) نياملكونة من ضابط اللجنةكانت 

قد ، عساكرثالثة و (" حديث التخرج"مالزم ثاٍنوالثاني برتبة 

 "اجليب"توقفت سيا تهم . وصلت متأخرة صباح يوم الدفن

، املرزدمحة بسيا ات املعرزينساحة القرية طرف يف بطريقة عشوائية 

، الذي مل يستطع إخفاء امتعاضه من يتوجهوا بصحبة العمدة قبل أن

 العا ض"، حيث صافحوا باحرتام الشيخ كريم"إىل منرزل تأخرهم، 

 على عجل، "كريم"دخلت اللجنة غرفة استقباهلم. يف الذي كان 

يعد هناك شيء يف ، فلم مل متكث فيها كثريًاوحتت إحلاح العمدة 

دكن لونها على أ ضية الغرفة وعلى ثا  الدماء اليت آمكانه، ماعدا 

الذي كتبته  ،التقرير اجلنائيمل يذكرها احلائط، وهي اآلثا  اليت 
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 غبة الشيخ إحلاح العمدة، ونرزواًل عند ف، اللجنة سريعًا إلغالق املل

 .همالذي كان سخيًا مع ،العا ض

مل جيدوا ما يرب  استجواب أهالي القرية، واكتفوا مبا شاهدوه يف 

بعد أن شا كوا يف مراسيم الدفن وقدموا العرزاء،  .باحذلك الص

ليستكملوا يف اليوم التالي بقية اإلجراءات  ،القرية سريعًا اغاد و

 . الشكلية األخرى

 
عىل ورق جاء يف التقرير اذلي ُكتب خبط رديء 

 ]بدون رمق[ من عيارتني نري تني طلق  أ نساكب مسطر ل و ف

 صدر اما حداه قتواخرت بندقية الكشينكوف من  اانطلقت

 اً نزيفاكن وأ ن سبب الوفاة ، ال مين هخفذوال خرى  ،القتيل

مل يذكر التقرير أ ي تفاصيل هممة  ساعة.نصف اس متر ل 

ذا اكنت مثاًل أ خرى، فمل حيدد  مىت حدثت الوفاة، وال ما ا 

 االيت وجدهتنفسها، تكل من البندقية  اقد خرجتتان الطلق 

أ م  ،" يف صباح ذكل اليومكرمي"ملقاة جبانب العمة "ُكرامة" 

وال يعمل ا ال هللا كيف عرف احملققون  !؟من بندقية أ خرى

  ساعة!نصف أ ن الزنيف اس متر 

 

جلنة متوقعًا حقًا أ ن يعرف أ عضاء اكن لكن، هل 

ومه اذلين ابلاكد اس تطاعوا أ ن  ،لك تكل التفاصيلالتحقيق 

ل املزن يغادروا اجلثة برسعة اك جراء ضوري قبل أ ن يعاينوا 
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؟! ا ىل مجوع املش يعني ،حتت ا حلاح العمدة الزنق ،ينضمواو 

مدمه اقد رشح هلم ال مر بتفاصيهل، و  العارضاكن الش يخ 

فادة الشهود وتنازل أ ولياء  ،ابل وراق الرمسية الالزمة من ا 

ادلم عن القضية، كام قام بتسلميهم بندقية الالكشينكوف 

ترامكت علهيا  اليت وجدهتا العمة "ُكرامة" جبانب اجلثة وقد

بصامهتا مع بصامت أ خرين... اكن ال مر حمسومًا ابلنس بة 

للضابطني، فأ ي طلبات أ و ا جراءات أ خرى اكنت ستبدو، 

 كام يه العادة، حماوةل ابئسة لعملية ابزتاز مس تحيةل. 
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﴿28﴾ 

 
من تسلمتها ة اليت يأن البندقأيضًا مل تعلم التحقيق جلنة 

 تها بعد ثالثة أشهر بشكل غري واليت مت مصاد) العا ضالشيخ 

ة اليت يالبندقنفسها مل تكن هي  (قانوني لعدم املطالبة بها

العمة . كانت وجدتها العمة "ُكرامة" جبانب جثة "كريم"

حني أبلغها  ترزال جتهش بالبكاء مع بقية النسوة"ُكرامة" ما 

الشيخ العا ض أنهم حباجة إىل تسليم البندقية للجنة التحقيق 

العمة إىل غرفتها،  ذهبْتصل إىل البيت بعد قليل. اليت ست

وعندما عادت كانت ما ترزال تبكي، وبدون تأثر أخربت الشيخ 

 : العا ض

 ...!مل أجدها -
 مليًا قبل أن يسأهلا: الشيخ العا ض نظر إليها 

 جيدًا؟  هل حبثِت -
  مبا ُسرقت! نعم... مل تعد هناك... -

  أسه موافقًا:  وهرزَّ شفتيه ، وزمَّمرة أخرى نظر إليها مليًا
  ... مبا! -
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 أين حليمة؟ -
 ستصل بعد قليل... -
  !لن تغفر لك ؟!وهي بعيدةإذًا ه نستدفنو -

قالت بلوم وأجهشت بالبكاء... اقرتب منها ووضع يده على  أسها 

  وقبله باحرتام، وأضاف وقد حاول أن يتحكم يف حتشرج صوته:

اآلن... لقد  ال تفكري بهذا األمرقّد  اهلل وما شاء فعل...  -

ضاع منا ما ال نستطيع تعويضه أبدًا... كل شيء آخر 

 ... !يهون

يف عصر اليوم  "قبيل وصول "زينب ،كانت العمة "ُكرامة"

مالبس "كريم" وممتلكاته  قد مجعْتالذي مات فيه "كريم"، 

ووضعتها يف صرة وأدخلتها يف إحدى حقائبها احلديدية املرزينة 

بندقية خلف حقيبة أخرى. كان الشيخ ، ووضعت البدائيةبرسومات 

هلذا ظن يف حينه أنها ال تريد تسليم  ؛يعرف حرصها جيدًا العا ض

البندقية خوفًا من مصاد تها، أو لسبب آخر ال بد أنها ستفصح عنه 

يومًا ما... هلذا قام بتقديم إحدى بنادقه عوضًا عنها كي ال يعطي ما 

 ،لك هو احلل املناسبيرب  تعطيل سري إجراءات التحقيق. كان ذ

حتى لو كانت البندقية قد ُسرقت حقًا كما قالت، فمهما كان تعاون 

معه، ومهما كانت شكلية اإلجراءات اليت التحقيق أعضاء جلنة 
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يقومون بها، كان ال بد هلم أن يستلموا على األقل أداة اجلرمية اليت 

 . أفاد بوجودها الشهود

 

مضيفًا أ ن  ة،جود جنااكن التقرير اجلنايئ قد استبعد و 

مجيع أ قوال الشهود وأ ولياء ادلم تعزز الانطباع الاكمل بأ ن 

عىل نفسه ابخلطأ ، وأ ن أ ولياء ادلم قد النار القتيل رمبا أ طلق 

 تنازلوا عن القضية.

 

منذ  ال لسنظلت ال س ئةل الكثرية اليت تناقلهتا وهكذا 

جاابتاحلادثة   يزنف ومل يطلب "كرمي"ملاذا ظل . بدون ا 

العمة كيف مل تسمع و  !هل اكن فاقدًا للوعي؟ ؟!املساعدة

، ويه اليت اكنت نمئة عىل بعد تنيصوت الطلق  "رامةكُ "

 !وملاذا اكنت النافذة مفتوحة؟ !فقط من الغرفة؟جدارين 

وهو اذلي يشهد هل امجليع هبدوئه  "كرمي"ملاذا ينتحر 

خرية مل حىت حتوالته النفس ية ال   !واس تقامة ترصفاته العاقةل؟

قناع أ حد، فلطاملا أ صيب حباالت  اكتئاب تكن اكفية ال 

أ كرث حدة؛ لكهنا ال ميكن أ ن اكنت مشاهبة يف املايض، ورمبا 

ومن  !من قاتل؟هناك هل  !تفيض ا ىل يشء همول كهذا

... هذا مؤكد. عدو يف املنطقةهل ال يُعرف  !عساه يكون؟

 كيف وصل ا ىلو  !؟اي ترى هل اكن القاتل من خارهجا

ال اثر اليت ما رس تكل مث  !غرفة "كرمي" يف ذكل الوقت؟

 !؟اليت مل يأ به لها أ حد يف حينهعىل جدران الغرفة و  وجدت



 

113 

هل  .نفسه مل يتساءل عن معناها العارضحىت الش يخ 

جابة طياهتا  اكنت طالمس أ و رموزًا تمكن يف عىل لك اال 

أ م اكنت حماوالت أ خرية ملس تغيث مبحوح  ؟!هذه ال س ئةل

، تكل املرأ ة الغريبة اليت "زينب"ومن يه  !؟صوت حيترضال

 !كيف عرفت ابخلرب؟ !أ تت بعد ساعات من نبأ  مقتهل؟

مث  !؟سبب حضورهامن يه أ و ما وكيف مل يسأ لها أ حد 

وهل  ؟!ملاذا طلبت اذلهاب ا ىل غرفة القتيل قبل مغادرهتا

 .!..وملاذا ؟!التقطت صورًا حقاً 

* * * 

 

 ،بالبالدة دون شك،  جااًل ونساءابة مصعقول أبناء قريتنا  -

 ...بالتحديداألطفال  يعين... بل أيضًااألطفال و مبا 
أيضًا الغريب ! ؟كان على حقفهل هذا ما كان يردده العمدة دائمًا... 

مل يصدق أبدًا حادثة التقاط ة، ب، املولع بالقصص الغريأن العمدة

 :الصو 

 يعينن جا ي... خمبولة... أعرفها... هي بنت امللعو  محة -

 أعرفهم جيدًا!
  ...!لقد أكدن هذا الكالم !يا عمدة؟األخريات ماذا عن و -
ال ! بهائم صدقوني... مصروعات يعينأيضًا... خمبوالت  -

 ...فقهن شيئًاي
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إعجابه ترديد حكايته عن يفضل العمدة عوضًا عن ذلك كان 

الذي  فض  امللعون سائقها النرزقعن و ،"زينبالشديد جبمال "

ته املرز كشة، مضيفًا كعادته يف كل مرة تفاصيَل كوفيتخلي عن ال

جديدة، منها أن "زينب" مل تكن سوى "أمرية" من "حراز" جاءت 

؛ لكن اهلل كان قد بالها بسائق غيب ضل "أ وى"لرزيا ة قرب امللكة 

، فنرزلت لتستوضح من أهالي القرية عن "جبلة"الطريق إىل 

بًا منها، إال مشا كة النسوة الوجهة الصحيحة، ومل تستطع، تأد

أن  وايته مل حترز على اإلعجاب املطلوب يعقد يد ك العرزاء. عندما 

 حاجبيه ويصرخ مؤكدًا:

 ... صدقوني! !نعم، هذا ما حصل يا مالعني  -
  !!لكن يا عمدة... -
من لديه سائق  يعينأعرف أنكم أغبياء لن تفهموا شيئًا...  -

د تعود على أن أ عن كذلك امللعون ال بد وأن يكون ق

  ...!يضيع يف قرى خمبولة كقريتنا هذه
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﴿29﴾ 

 
اختفاء ، ومن 4991صيف  بعد أسابيع من اندالع حرب

إىل زوجته مع  العا ض  اجح، عاد الشيخ "كريم" للمرة الثانية

اليت انقلب حاهلا  أسًا على  ،العاصمةبعد أن ضاق ذ عًا ب ،القرية

خاصة بعدما سقطت عقب ونرزح معظم ساكنيها إىل قراهم، 

 .على بعض أحيائها السكنية.. (سكود)صوا يخ 

 

عالن بعد أ قل من أ ربعة أ عوام من  بني دوليت الوحدة ا 

من تكل الهبجة العارمة اليت مغرت نفوسهم ابلرمغ المين، و

مل يس تطع ، وجعلهتم يف حاةل اس تثنائية من السعادة وال مل

ا جنازمه التارخيي  ما يعتربه البعض، ،أ ن حيافموا عىلالمينيون 

بعد فمي بيهنم فتقاتلوا  اذلي حتقق يف غفةل من الزمن، النادر

مرير ختلهل الكثري  رصاع س ياو أ ن دخلت البالد يف أ تون 

في ظهرية يوم مشمس، فمن حوادث العنف والاغتياالت. 

، من ذكل العام بريلأ  وابلتحديد يف السابع والعرشين من 

داخل أ سوار معسكر ، انطلقت الرشارة ال وىل للحرب

 "اللواء الثالث مدرع"بني جنود  ،" يف شامل البالدمعران"

ال  .الشاميل "اللواء ال ول مدرع"اجلنويب وجنود  وما يه ا 
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 ،واملتوسطة ال سلحة اخلفيفةحلمات حىت اهنالت محم 

وعىل املعسكر ، عىل مقر قيادة وقذائف املدفعية وادلابابت

قتل أ كرثمه قبل أ ن يس توعبوا اذلين س يُ  ،عنابر سكن اجلنود

، أ و تتاح هلم فرصة اللتقاط بنادقهم أ و حىت الفرار دثما ح

من سالت دماء اال خوة اكن املشهد مريعًا... و بعيدًا... 

... وانقسمت البالدوبدأ ت احلرب ال هلية رمسيًا، جديد، 

بعد فشلت لك مساعي الهتدئة... احلرب ازدادت ضاوة، و 

أ صبحت الصورة أ كرث و  ،ارك جنوابً عدة أ ايم انتقلت املع

سمع بعدها أ ي صوت سوى يعد يُ ، ومل مغوضًا وفوىض

 . صوت الرصاص واملدافع

  

قد بعثت بعض الطمأنينة واألمان العا ض كانت عودة الشيخ 

القلق، حتى أولئك اجلنود من  مأصابهالذين يف نفوس أبناء القرية 

 ،من معسكراتهمهربوا و فضوا املشا كة يف االقتتال الذين  ،أبنائها

يظهرون علنًا يف أزقتها بعد فرتة من اختبائهم يف  بدؤواتشجعوا و

الذي أصبح  ،يف مقيل الشيخبدأ بالتواجد بل إن بعضهم  ،بيوتهم

للجميع يضج يوميًا بالرواد، فقد كان املكان الوحيد الذي يتيح 

 اء وحتليالت الشخصيات آلاحلرب، ومستجدات خر آلاالستماع 

كانوا يأتون للمقيل الذين  ،من أبناء املنطقة ومن خا جها ،ياسيةالس

يف معظم األيام بعد أن آثروا االنعرزال واالكتفاء مبتابعة األخبا  يف 

كانوا عادة ما خيتلفون حول احلرب وأسبابها، تلك األيام العصيبة. 
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أصواتهم أيديهم يف اهلواء وتعلو ترتفع  ...وتفاصيل سري املعا ك

النقاش بني كان  وتتعدد اآل اء واإلشاعات. تكهناتهموختتلط 

رين"، ظَِّنخاصة بني جمموعة "امُل ،حيتد يف بعض األحيان املختلفني

)بطريقته اخلاصة( صفة أولئك الذين ميقتهم العمدة ويطلق عليهم 

هو يشطح بفكرة ما، ن يبدأ أحدهم باالنفعال وإما "األشاوث"، و

نتظر احلضو   دة فعل العمدة، يحتى أكثر من الالزم صوته   افعًا

 : قائاًل قاطعه بتهكم متعمدالذي عادة ما ي

 ...ز"ستاوأ"كالمك صحيح يا ... ة!أيو !ةأيو -
يتعمد العمدة نطقها بهذا الشكل من باب السخرية، فيتربع 

 نتباه اجلميع إىل كالم العمدة قائاًل بصوت مرتفع: اأحدهم ليلفت 

  !ماذا قلت؟ !كيف يا عمدة؟ -
ما أحسن ... يعينستاز" صحيح... وقلت إن كالم "األ -

 ... !احلرب عند املتفرجني

وقد علت  ،حرجًاإال أن يصمت ُم اذ"األستهذا "فما يكون من 

، خاصة أولئك الذين خيالفونه الرأي. يف ضحكات بعض احلضو 

كان العمدة ميضغ القات صامتًا معظم األحيان،  مبا تلك الفرتة 

وأقرب الناس  صديق طفولته، العا ضلشيخ امتاشيًا مع صمت 

 مقتضبًا يف حديثه. وامجًا، و مهمومًاالذي كان خالل األزمة و إليه،
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هما إال يفعلى الرغم من اختالف شخصيت ؛كان من الناد  أن خيتلفا

أنهما كانا دائمًا متفاهمني، خاصة يف ما يتعلق باألمو  اجلادة. مل يكن 

الصداقة الكبرية اليت مجعت أبويهما هذا مستغربًا ملن عرف عالقة 

من قبل، فقد عاش العمدة معظم طفولته يف "دا  البخو "، مثل 

كثري من أبناء القرية آنذاك، خاصة يف تلك السنوات اليت قضاها 

يف توطد  أثر كبريوالده يف املهجر. كان لتقا ب العمر بينهما 

ن يبديه والد ، إضافة إىل ما كامنذ الطفولة أواصر الصداقة بينهما

من اهتمام خاص بالعمدة، حتى أنه كان يف كثري  العا ضالشيخ 

كان جيمع العمدة والشيخ العا ض من األحيان يبالغ يف تدليله. هلذا 

خالصة مل تستطع األيام إال أن  وصداقةحمبة أخوية من  مرزيٌج حمكٌم

 ترزيدها صالبة.

 

كان يتسنى عندما كان املقيل عادة ما يستمر إىل وقت متأخر. و

، تأتي من اجلنوب البعيد للعمدة النظر إىل أضواء القصف اليت

السميكة اليت بدأ الطبية متكنه من ذلك نظا ته كانت قد  ما وب

ضاق ، وقد رخ بصوت مستفرزكان يص، يلبسها يف السنوات األخرية

 املقيل: الذي خيم على السكون من 

 اهلل ينصركم!  -



 

119 

عليه لتوضيح ون باإلحلاح ؤيبد، وشرودهمن من ويستيق  احلاضرف

 كان العمدة يرد خببث:  ... حينهامن يقصد

 مالعني!النصا ى طبعًا... يا  -
رح جو من امليتغري جو املقيل املكتوم، ويسود و، فرتتفع ضحكاتهم

 ولو لفرتة قصرية.حياول اجلميع أن يتشبث به 
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﴿30﴾ 

 
من  اليت استمرت ألكثر ،طيلة فرتة احلرب العا ضكان الشيخ 

ضطرابًا مستمرًا يف ايشكو مريضًا، شاحب الوجه، عشرة أسابيع، 

بهذا الضعف. يف صباح معدته، قليل النوم... مل يره أحد من قبل 

من الدا  متوجهًا حنو القرية،  ًا، وبينما هو خا جأحد تلك األيام

تسأله  "رامةُكالعمة "عندما جاءت كثريًا  ه، تكد  مرزاجتتبعه زوجته

. حاول الذي طال غيابه، ومل يسمع أحد عنه شيئًا ،كريم""حبرقة عن 

، حماواًل عنه شيئًافهمها أنه مثل اآلخرين ال يعرف جاهدًا أن ُي

وهلذا  ،كان ظاهرًا أنه يتصنع اهلدوءلكن دون جدوى، فقد  ؛طمأنتها

  .مؤمنة بأنه يعرف مكانهكما لو كانت ظلت تلح عليه بالسؤال 

 عرف كيف حياف  على نفسه!ي! كريم عاقل... ال ختايف -
 !  اجحليست مرزحة يا  !هذه حرب -
 أعرف... أعرف... لكن ال تقلقي! إن شاء اهلل خري...  -
أنت تعرف أين ذهب...  .ال.. !ال أقلق! كيف ال أقلق؟ -

 ! أ جوك أخربني
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صرخ يف وجهها على غري ليفجأة،  هدوءه العا ضفقد الشيخ 

 العادة:
  !عرفألِك ال  قلُت !خرية اهلل عليك -

 هدته منه،مل تتوقع العمة "ُكرامة" هذا الرد الذي مل تكن قد ع

ية... حينها تدخلت "أمي حليمة"، فاحتضنت العمة أجهشت باكف

"ُكرامة" تواسيها، وحدجت زوجها بنظرة عتاب حادة قبل أن 

 ختاطبها حبنو:

، فأنت تعرفني كم يهمه أمر  اجحيا ُكرامة! ال تغضيب من  -

وال ميكن أن خيفي عليك  عرفني ذلك..."... أنِت تكريم"

... وهلذا ئًاأين هو... أنا متأكدة أنه مثلنا ال يعرف عنه شي

  حتدث معك بهذه العصبية!...

، وقد أحس باألسف واحلرج، أن يواسي أخته العا ضحاول الشيخ 

لكنها كانت قد ابتعدت مع زوجته حنو الدا  وهي ما  ؛يف الرضاعة

  م تسمعاه وهو يقول:ترزال جتهش بالبكاء، فل

  ! ال تقلقي!ال بد من خري إن شاء اهلل -

نظر بأسى حنوهما قبل أن يبتلعهما باب الدا ، وتوجه ببطء إىل 

حول  جليه بعض كالبه وهي تهرز ذيوهلا  ْتالقرية، وحيدًا، وقد التفَّ

مبودة صادقة، متأهبة ملرافقته، وللشجا  احلتمي مع بقية كالب 

 . نو والطفها وهو ما يرزال شا د الذهنالقرية. نظر إليها حب
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أ ن ترعرع مولعًا برتبية الالكب منذ  العارضاكن الش يخ 

اكنت ادلار تضج ابلساكنني...  يتميً يف "دار البخور".

الكبري  يهأ خ ، أ بيه، جدته اليت مل يعد يتذكرها متاماً  زوجيت

مرضعاته من نساء  ،بعض عامته وأ والدهن ،أ خواته ،صال

، خوتها  العمدة وبعض ، أ خرايت، وبعض أ والدهن القرية

ن مل يكن يعرف حىت يأ خر و وأ صدقاء أ بيه...  (21) ُخربة

كسوق  ،ودافئة ،قرابهتم هل. اكنت ادلار مكتمة، صاخبة

قليةل ، وهكذا ظلت عىل ادلوام حىت س نوات ةصغري  ةشعبي

بعد أ ن تفرقت  ،ماضية... أ ما ال ن فهيي ابردة، ش به خاوية

 ختطفهم املوت. ا وأ  بل بساكنهيا الس  

 

اكن سريه ببطء وهو يتذكر كيف  العارضواصل الش يخ 

خلسة ا ىل داخل ادلار اجلراء  يقوم بهتريبيف صغره 

طعاهما أ قراص  يرسقها من املطبخ رمغ اليت اذلرة خزب وا 

قليلون من أ بناء القرية اذلين ما يزالون اعرتاض نسوة ادلار. 

مثنًا أ ن يدفع حياته فيه د اكيتذكرون ذكل اليوم البعيد اذلي 

نقاذ  حدى الشجريات اليت نبتت ئأ حد جراال  ه اذلي علق اب 

حافة هاوية الشالل املنتصب عىل  جانب جدار السدعىل 

 الكبري. 

                                                           

 اخُلربة: املرافقون والعساكر.  (21)
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... اكن ما يزال تقريباً  اكنت المهرية، واكن يف السابعة

: ذكل اليومذكرى الش يخ العارض  عاودتيس بح وحيدًا... 

وقد علق بني ال غصان املتشابكة...  سامعه صوت اجلرو

الطينية احملاذية للجدار... اقرتابه من  التةلنزوهل حبذر من 

ه يف الوقت غصن الشجرة اذلي انكرس حتت قدمياجلرو... 

اجلرو اذلي مل يتوقف ان اذلي احتضنت ذراعاه املبتلتنفسه 

هدير مياه الشالل عن هز ذيهل... هلع السقوط املفاجئ... 

ايه بعنف اليت مغ حنو ا ىل ال سفل رت جسده ساحبة ا 

يسقط يف يزنلق من بني يديه و قد اكد أ ن و املنحدر... اجلرو 

يده املتشبثة بأ غصان هشة... ادلقائق العصيبة ... الهاوية

د  مالئكية ال يعرف من أ ين ايأ  اليت بدت وك هنا دهر... 

ووضعته ممددًا عىل ظهره فوق  ا ىل ال عىلجاءت رفعته خبفة 

... حمتضنًا اجلرو بلكتا يديهوهو ما يزال  ار السدجد

  ...عليه يخمتلفة تقرتب منه مث توقمه بعد أ ن أ مغأ صوات 

 

، وكام حيدث هل عادة لكام حتركت جعةل ذاكرته، بدأ  جفأ ةو 

لينقهل ا ىل ذكرى ، يتحرك برسعة ا ىل ال مامرشيط اذلكرايت 

لكن  امؤملة طاملا حمل ابليوم اذلي يس تطيع فيه أ ن ينساه

بنه ا... " أ مام عينيهعيل"ذكرى موت دون جدوى: 

وقبل "عيل"... خرجت زفرة مفاجئة من رئتيه، الوحيد... 

اس تطاع ويضيق قفص صدره، ادلموع يف عينيه،  رأ ن تتكو 

عاود وتفاصيلها املؤملة لي هذه اذلكرىيمتلص من أ ن جبهد 
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 اكن متوهجًا ا ىل ملاذا وقد نيس مكتئبًا حنو القرية سريه

 هناك، تس بقه الكبه اليت اكنت ما تزال هتز ذيولها بتودد... 
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﴿31﴾ 

 
قد غاد  القرية بعد أيام قليلة من اندالع  "كريم"كان 

تربع بالقول البعض من أهالي القرية . دون أن خيرب أحدًا ،احلرب

قوات إىل م ضنانه إقالوا آخرون  ".القوات الشرعيةـ"التحق ب هنإ

اجلرحى يف بعض نه شوهد ينقل زعموا أغريهم االنفصاليني. 

كما  ،على يقني من ذلك منهم أيِّدون أن يكون ؛ مدينة الضالع

 . جرت العادة

يستطع عجبه جوقة اآل اء املتعددة هذه، مل تالعمدة، الذي مل 

 "كريم"نه شاهد إقال ف، يظل بال حكايةأن ال أن يقاوم اإلغراء و

 "الفتح"أثناء هدم سجن ظهرت يف التلفرزيون، ضمن احلشود اليت 

لستا  على وأسدل ا "قوات الشرعية"يف عدن بعد أن انتصرت 

 املفجعة. احلرب  آخر فصول

منرزل إىل القرية بعد ثالثة أيام مكثها يف صنعاء يف  "كريم"عاد 

من انتهاء الذي كان قد غاد  القرية بعد أسبوعني  العا ضالشيخ 

بتلك األيام ناء القرية أب ة شعثاء ذكرتأطلق حلي. كان قد احلرب

للهيئة ين تأثرأكثر املكان العمدة اليت تشرد فيها بعد وفاة زوجته. 
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من صمته أكثر ما يكون متذمرًا "، وكان كريم"اليت عاد بها 

مرافقته يف اجلوالت إضافة إىل توقفه عن وانعرزاله عن الناس، 

يرد  "كريم"الصباحية املعتادة. كان العمدة إذا ما سأله أحدهم عن 

  بتصنع واضح:

وال حتى  يعين... حضر معه أي شيءمل ُي ال!! مش  ّجأخبل -

  مسدس...!
 

أ ولئك اذلين عادوا من احلرب يشري ا ىل اكن العمدة 

ذ هنُ  متنوعة؛ محملني مبا اس تطاعوا من غنامئ عدن مدينة بت ا 

من قبل املنترصين ومن ساندومه من يف ذكل الصيف 

مل تسمل املنازل وال املنشأ ت  اخملتلفة. املليش يات ادلينية

حىت س يارات اال سعاف مت هنهبا خالل  !اخلاصةو احلكومية 

يندمل لن جراحات  ةركات ،أ ايماً الفوىض اليت اس مترت 

منذ ذكل احلني مل تعد عدن، اليت  !بعضها لس نوات طويةل

ا عمل ادلوةل اجلديدة قبل أ ربعة أ عوام فقط، كام هئُرفع يف سام

تكون أ بدًا! لك هنا موعودة دامئًا جبراحات  ... ورمبا لن!اكنت

ذ مل  سوى مثاين س نوات ونصف  تمضتكن قد ال تنهتيي؛ ا 

منذ أ ن شهدت املدينة اكرثهتا ادلموية الكربى خالل ما 

، حني سالت 7699ُعرف بأ حداث يناير ادلايم من عام 

خوة يف حرب أ هلية عنيفة مل تدم عىل شوارعها دماء اال  
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لكن وحشيهتا الصادمة مل تكن مس بوقة  ؛سوى أ سابيع قليةل

 املرتع ابحلروب والاقتتال. و الطويل يف اترخي المين 
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﴿32﴾ 

 
تكوم السحب الداكنة حتى على مل ميِض وقت طويل 

عاصفة قليلة الذي أصبح بعد دقائق  ،هطلت أوىل قطرات املطر

يصرخ ويطلق . حتت وابل املطر كان العمدة تفاجأ بها اجلميع

وقد أوحلت الرتبة حتت قدميه ادته، مهرواًل حنو منرزله اللعنات كع

، الرز اعية د اليت عادة ما تضر باحملاصيلَرحاصرته زخات الَبو

الذي أصبح مو دًا مهمًا للمرزا عني بعد أن ازداد القات، والسيما 

السنوات األخرية، والذي تتهالك أو اقه تعاطيه من قبل اجلميع يف 

ميازيب وما هي إال حلظات حتى بدأت متامًا حتت وطأة ضرباتها. 

املشا ب الصغرية يف أخاديد اجلبال متتلئ باملياه البيوت تقذف املياه، و

 .املنحد ة حنو جمرى السيل الكبري

ت الرعود املستمرة والضوضاء اليت اصوأوعلى الرغم من 

عادة ما حيدثها مطٌر غرزيٌر كهذا، إال أن زعيق العمدة كان ما يرزال 

بناته على ء تقريبًا، كل شيلعناته على يوزع عيد، وهو سمع من بُي

املطر ... على العباد والبالد، ءهأبنائه املتذمرات، أبنازوجات و

مل يستطع، وال نسوة كل ذلك ألنه  !، وعلى نفسه أيضًاوالسماء
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سطح املنرزل على ُنشرت أبنائه، إنقاذ املفا ش والبطانيات اليت 

 .مياه "اجلوهرة"يف  ُغسلت صباح اليومبعد أن لتجف 

وقف  افعًا و ،شاهد العمدة ما أصاب بطانيته األثرية من بلل

 يده إىل أعلى صا خًا:

ملعون هذا  يعين! ؟نطلب منك غيثًا فتجيبنا بهذا اهلالك -

 ال نريده...  ...يعينال نريده... ! املطر

أخرج  أسه من  ،زعيق العمدة ولعناته "علي ناجي"عندما مسع 

 املطلة على سطح دا  العمدة، وقال له معاتبًا:نافذة غرفته 
إنها متطر... ! ال جيوز هذا الكالم !استغفر اهلل يا عمدة -

 !ستأخذك الصاعقة بسبب ما تقوله

قد أصبح مبتاًل، مصد  الصوت، ترك ، وعندما عرف العمدة

بطانيته األثرية املبتلة تسقط من يديه ثم تنطط عليها بعصبية حتى 

 ،حنو نافذة جا هخبطى متعثرة توجه وعلى  أسه، سقطت عمامته من 

الرحيان شجريات أن تسقط عند حافة السطح وكادت قدماه 

قبل أن يرزعق  ،املرز وعة يف أصص من العلب املعدنيةوالشذاب 

 : بغضب
مثل  يعين! ، فأنت مليء بالذنوبنوثستغفر اهلل أنت يا خما -

 !يا ملعون كوأبو
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أبنائه، زوجات مل تستطع كان منظر العمدة مضحكًا جدًا، و

االقرتاب كثريًا من من الغا قات يف الضحك، ثنيه عن الشجا ، أو 

حافة سطح املنرزل، مشرئبًا بعنقه الركيك و أسه الصغري حنو نافذة 

  جا ه:
ها أنت بداًل من أن تنرزل من عرشك وتساعدنا جتلس مثل  -

! ؟شاي !بيدك؟الذي ثم ما هذا تنظر من النافذة... بة القـح

 ... ؟!تشرب شاي يا ملعونحنن غا قون وأنت تتفرج و يعين
ستأخذك بالفعل أنا ال أمرزح... عيب... ثم يا عمدة ال جيوز...  -

 أقول لك... الصاعقة 
 يعين ...!فلتأخذك الصاعقة أنت وأمك وأبناءك! ؟صاعقة -

  !يا... يا...! يا ديوث! خنرزيرملعون! يا كلكم يا 
النفعال والقسوة من العمدة، كل هذا ا "على ناجيمل يتوقع "

 العمدةبنات ومل يعجبه أن يتلقى كل هذه الضربات اجلسيمة أمام 

متحديًا ومتوعدًا، النافذة بعصبية واضحة، ، فأغلق وزوجات أبناءه

ات بقوة شاب يف العشرينبالعمدة للنرزول من السطح  اوهو ما حد

ستعدًا متوجهًا حنو باب جا ه، والغضب ميأل  ئتيه، م ،من العمر

منرزله باب خرج من  "علي ناجي"غري أن  ؛يفرغ فيه غضبه لعراك

بهلع... أدهش  هئخلف أحد أبنا ركضمبتعدًا عن العمدة وهو ي

. "إىل أين ذهب هذا وتبخر غضبه دفعة واحدة هذا املوقف العمدة
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جا ه الذي كان قد انعطف عند أحد تبع بفضول و ،"، قاهلا!امللعون؟

يضج قد بدأ الشالل غري البعيد الذي كان  األزقة باجتاه منحد 

بصوت السيل اهلاد ... عندما وصل العمدة إىل نهاية الطريق 

، "تقية"وهو حيمل على ظهره العجوز  "كريم"استطاع أن يلمح 

مثل ، قبل أن يضعها على األ ض "علي ناجي"أم جا ته اللدود و

وا حوهلا، تا كًا أبناءها، الذين كانوا قد جتمع ،مبتلكيس قماشي 

ويعيدوها إىل املنرزل بينما كانت متطرهم بلعنات  ليأخذوا بيدها

 واهنة.

ة للحاجَّ "كريم"خرب إنقاذ يتناقلون  لعدة أيامالقرية  أبناءظل 

غري أن العمدة، ؛ اليت حاصرتها أوىل دفعات السيل فجأة"تقية"، 

ق ، كان عادة ما يعلهلذه احلكاية االحتفاليةالذي مل يكن ليستسلم 

 ته املعتادة:بسخري ةلك احلادثتعلى 

بالكاد  يعين ؟!...نعم... كان عماًل شجاعًا... لكن ما الفائدة -

للقيام بشيء إىل هذه القرية املوحشة اهلل ملك املوت أ سل 

 مفيد... لكن حكمة اهلل...! 
عندها يقتنص أحدهم الفرصة كالعادة لتصعيد جمريات  -

 : بتصنع احلديث قائاًل
عمدة... هذه جا تك... "كريم" أنقذها، ال يصح يا  -

 وسيجازيه أ حم الرامحني خري اجلرزاء... 



 

132 

هذا كان لقد  !ومن قال لك هذا يا ملعون؟ !خري الـ... ماذا؟ -

سُيحشر يف النا  حتمًا  يعين... أسوأ شيء قام به يف حياته

  ...!صدقونيهذه... ه تبسبب فعل
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﴿33﴾ 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األكرم   العارض راجحر احملرتم/ الشيخ والدي الصد

 حتية طيبة وبعد،،

أكتب لكم هذا راجيًا أن تكونوا يف خري وعافية، وال نسأل إال 

عن صحتكم الغالية. وصلت رسالتكم الكرمية وقد قرأهتا أكثر من 

ضرورة عن مرة وأنا مقتنع بكل ما جاء فيها، خاصة ما ذكرته 

سابقًا فأنا مل أفعل أي شيء مما  لكم قد ذكرُت التأني. وكما كنُت

وأواصل الدراسة رغم املضايقات املستمرة، على  ..حذرمتوني منه

رغم تدخل األخ عمر سامل، وأنا أفكر اآلن جديًا بالعودة إىل البالد 

قريبًا إن شاء اهلل، وحني نلتقي نعرض عليكم بقية التفاصيل وأخبار 

 الشباب الذين يبلغونك السالم. 
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ل أمس رسالتكم مع املصروف للحاج عبده سعيد الذي قب أوصلُت

فتح دكانًا جديدًا يف التواهي، وهو يبلغكم السالم ويقول أنه سيكتب 

 لكم قريبًا. 

بلغ سالمي ألمي حليمة وعميت كرامة، وللعمدة الذي أهذا و

سأشرتي له التبغ الذي طلبه، وسوف أرسله مع أول رسول... 

 وسالمي جلميع من يسأل عين. 

 ولكم خالص احملبة واالحرتام،،، 

 ولدكم املطيع املشتاق لرؤيتكم

  كريم
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﴿34﴾ 

 
بعد صالة و، 4991عام بريل أيف إحدى ليالي شهر 

، " النموذجيةالثو ةأساسية "، املد س يف "محرزة املاسر"كان  ،العشاء

وهو يقف يف زاوية اجلامع  يشعر بالفخر، تناوخطيب جامع قري

، وأصابع كفه األمين تعبث بشعر حليته يديهمكتفًا جبانب الباب 

حرزبه  ييقيادحد ألحملاضرة دينية باهتمام ظاهر يستمع الطويلة، 

مت ترتيبها كجرزء من الربنامج االنتخابي ملنظمة احلرزب يف البا زين 

كانت أول انتخابات سينافس فيها احلرزب بامسه اجلديد ... املنطقة

سية يف البالد، وبدأت األحرزاب مح  مسيًا بالتعددية السيابعد أن ُس

  ها كيفما اتفق.ءاملختلفة تستقطب أعضا

كانت احملاضرة تسري على ما يرام... العمدة، املرتبع كعادته 

يف الصف األول، مل يتثاءب بعد... وقد ينتهي األمر دون أن يضجر 

فقد  ،ويطلق لعناته على الضيوف. مل يكن للعمدة حرزب ينتمي إليه

مبسمياتها  ،اجلديدة والقدمية ،األحرزابكل مع ى قطيعة كان تقريبًا عل

ال يعرف أحد املختلفة اليت مل يكن يرتدد من السخرية منها. هلذا 

حتى إىل أي حرزب مييل، فهو تا ة يناصر هذا احلرزب يف النها  
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الذي ال  ،لينقلب عليه يف الليل معلنًا مناصرته للحرزب املناوئ

ضائه وقياداته يف صباح اليوم يرتدد حلظة واحدة يف لعن كل أع

انتمائه السياسي واحلرزبي . باختصا ، كان العمدة يغري ..التالي

 . "مداعته"مبرزاجية، وبسرعة، كما يغري تبغ 

وجد شباب القرية يف هذه املسألة موضوعًا جديدًا للتند ، 

يساعدهم  مبا يف كسر حدة الصراع الذي ترزايد فيما بينهم منذ أن 

شكل  مسي ألحرزاب خمتلفة، ليصل هذا الصراع إىل ينتمون ب بدؤوا

من ذ وته أيام االنتخابات اليت كانت متدهم بشحنات مفرطة 

كانوا  ،بعد خروجهم من الصالةو ،تباغض حمموم. يف ساحة القرية

  ون ممازحته:ؤجيلسون حوله، وقد أشعل سيجا ة، ويبد

  ...!أنت اشرتاكي يا عمدة... أكيد -
 فيًا، ويضيف مكشرًا: العمدة  أسه نا يهرّز

ال فائدة منهم كذابون... كال... االشرتاكيون مالعني...!  -

 ... !أبدًا... ِخَرٌق مبتلة... صدقوني
يضحكون... ولكي ال تفوت هذه الفرصة الثمينة لسماع  أي 

 العمدة يف البقية يصرخ أحدهم: 
 ... !يا مجاعة العمدة من املؤمتر...  جل دولة... مش أي كالم -
العمدة  أسه نافيًا مرة أخرى، ويضيف وقد  فع حاجبيه يهرز 

  مستنكرًا:
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 يعين... !َسَرْقمالعني...! كال... كال... أصحاب املؤمتر  -

... عليك أن حترتس منهم دائمًا... يستطيعون أن !لصوص

  ...!يلتقطوا اللقمة من فمك بسرعة الربق
  ...!ب... أخريًا يا عمدة  جعت إىل جادة الصوا؟!إصالحي إذًا -
 يعينخنــازيـــــــر... مالعني...! ماذا؟ املطاوعة  .إىل جا.. -

هامدة...  ةجثأنت جناسة على جناسة... حيقدون عليك حتى و

  ...!صدقوني
 يقهقه اجلميع وقد تناسوا خالفاتهم، ثم يسرتسل أحدهم ضاحكًا: 

 صديق البيئة...!  .العمدة من حرزب اخُلضر.. -
، كأمنا مل يعجبه األداء املسرحي الذي حينها يشعر العمدة بالضجر

خبث صادم، وقد  سم استهرزاء وأصبح دون املستوى، فينهض قائاًل ب

 بأصابع يده النحيلة إشا ة قبيحة يف وجه صاحب الصوت: 

  ...!صديق أمك يا ملعون -
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﴿35﴾ 

 
تعترب فرصة ساحنة عند بعض  إذا كانت أيام االنتخابات

أو اإلعانات من املرشحني أو  األهالي للحصول على بعض املال

 عند البعض اآلخر إىل فرتة عصيبة من الصراعتتحول مندوبيهم، و

بالنسبة للعمدة قد كانت ، خاصة الشباب منهم، فواالستقطابات

فرصة مواتية الستعراض قد اته املتطو ة يف لعن األشياء... عادة ما 

سليًا ، مت مقيله املكتجلدل الساخن بني  واد بايظل منتشيًا 

 هاصاتها عند أول اختالف يظهر للعلن إباخلصومات اليت تبدأ 

حول تقاسم غري عادل لألموال اليت يدفعها املرشحون بسخاء لشراء 

باستمتاع، وقد اسرتخى  "مداعته"أصوات الناخبني... حينها يقرقر 

 يف جلسته قائاًل مبرح كبري: 

 منافقون ومرتشون!...كلكم مالعني...!  -

، كان العمدة مبرزاج  ائق وهو يستمع إىل احملاضرة يلةتلك الليف 

 ،حتت عمامته الكبريةالذي يكاد خيتفي  ،الدينية، يهرز  أسه الصغري

أثناء أحيانًا ما يقوله الضيف، متامًا كما يفعل  استحسان متصنعًا
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خطبة اجلمعة، دون أن يبعد نظره عن مسبحته "اليسر" اليت خيرجها 

 مبثل هذه املناسبات. باهاة واالحتفاء لرزوم املمن صندوق ثيابه 

"محرزة االستاذ يسري على ما يرام... هلذا سرح  كان كل شيء إذًا

كيف ستثمر جهوده اليت بذهلا خبياله مفكرًا  ، خطيب اجلامع،املاسر"

سر الذي املَي وبدأ يتذكر بنشوة القرض .اليوم إلجناح الربنامج

رزب إلكمال بناء الغرفة اليت به اجلمعية اخلريية التابعة للح تهعَدو

، اليت كان إكمال الغرفة املتهالك.بيت أبيه حلم بها فوق سطح 

حلمًا  ،ستؤويه مع زوجته وابنيهشرع يف بنائها منذ أمد بعيد، واليت 

اليت  ،طال مداه، بعد أن أصبح تكدسهم مجيعًا يف الغرفة املظلمة

يف أفكا ه  ًاو ساحبكابوسًا مرعبًا. وبينما ه ،يسكنها مع أمه املريضة

ال يلبسه إال يف الذي  ،يٌد غليظة بثوبه اجلديد اللذيذة أمسكْت

إنه  نظر شرز ًا حنو تلك اليد...وشدته جبالفة. املناسبات املهمة، 

، اجلالس عند قدميه، ينبهه أن امليكرفون اخلا جي "عبده ثام"

د قفرز خبفة إىل اخلا ج، وق. دقائقمنذ  للجامع قد توقف عن العمل

شعر باال تياح بعد أن أد ك أن هذا اخللل مل يتسبب بتوقف 

احملاضرة، فالضيف كان مسرتساًل باحلديث، و مبا مل يالح  اآلخرون 

 ما حدث...

 لفحص اجلامع سطح إىل اخلشيب السلم صعدُت عندما -

. بهدوء كهربائية خيوطًا يطوي" كريم"  أيت امليكرفون
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 غضبُت. مليكرفونا أسالك فصل قد كان أنه آنذاك عرفت

 تردد وأصابين صعبًا، املوقف كان... بسرعة حنوه واجتهُت

 "يكفي :قائاًل باد  شيئًا أقول أن وقبل ،"كريم" الحظه

... !ننام أن نريد... يا محرزة! اليوم طوال االنتخابات دوشة

 يكن ملطبعًا الداخلي".  حماضرتكم عرب امليكرفون أمسعوا

 كانينام "كريم" مبكرًا؟!... ثم منذ متى  متأخرًا، الوقت

... كان على الدوام! متعجرفًا... دون شك األعذا  خيتلق

  ّبَت ميهلين. مل لكنه ؛لتهكمه مناسبًا  دًا أخرتع أن حاولت

 حيمل وهو اخلشيب السلم نازاًل وودعين بقوة، كتفيَّ على

 فلم مأزق، يف وكنُت... رزًامستِف كان. معه امليكرفون أسالك

 ولطاملا سنًا، منا أكرب كان... قبل من منازلته بتجر قد أكن

 حذ ًا، كنت هلذا... شريرًا كان فقد صغرنا، يف خنشاه كنا

 عدوانية طباعه وأصبحت ،اجلانب مأمون يعد مل أنه خاصة

 عيأدِّأن أعود و قر ُت تفكري حلظة بعد. األخرية الفرتة يف

 شك، دون ذلك الضيوف سيتفهم... تعطل امليكرفون أن

... نفسي يف قلت... جديد ميكرفون بشراء يأمرون، و مبا

   ...فعاًل مت ما وهذا
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﴿36﴾ 

  
يف الطريق بني املد جات الرز اعية، ومازالت برودة الفجر 

على عوله حافيًا كعادته، وم "انلّيالُس"تسكن أو اق األشجا ، كان 

 اليت "،األجراف"املعروفة بـ ،العمدةحقول  كتفه، يغذ السري حنو

وخاض يف سبيل احلفاظ عليها عشرات احليل  ،عن أبيه و ثها

سبع سنوات مع استمرت ( 22)"شريعة"واملشاجرات مع إخوته، و

 يكرهها أكثر من أي شيء آخر. أصبح اليت  ،، أخته الوحيدة"يادةُس"
 

واكنت  .يف املنطقة (23)أ همر رعوي "انلي  السُ "اكن 

الكثرية  وميلكها أ  اليت القليةل أ راضيه الزراعية، سواء تكل 

وأ كرثها رعاية اليت يس تأ جرها من مالكها، أ فضل ال رايض 

... ال !اكنت الزراعة عشقه ال ول، ورمبا الوحيد .حمصوالً 

يفقه يف يشء سوى يف الفالحة وما يتعلق هبا... مل يكن هيمت 

أ و ما يشغلهم عادة من ا شاعات أ و القرية مبا يقوهل أ هايل 

 خبري، والسامء مل "حتبس املطر" دامت زراعته امفمشالك، 

                                                           

 يف احملاكم.التقاضي الشريعة:  (22)

 ، ومجعها رعية. فالحرعوي:  (23)
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... ولهذا اكن فا ن لك يشء عىل ما يرام -كام اكن يقول-

ذ اكن معهل (24)"شايق"كـستئجاره امجليع يتسابقون ال ، ا 

معل ثالثة شقاة، فهو جييد لك دون أ ية مبالغة يساوي 

ن الكثريين ، ال عاملأ نواع  ويقوم هبا عىل أ مكل وجه، بل ا 

خالص ، بأ نه من ذوي ال ايدي اخلرضاء اكنوا يؤمنون واب 

ال أ ينع وأ مثر...اليت  ومك اكن ينتيش خفرًا  ال تقع عىل يشء ا 

 قولته املأ ثورةم، ويغين بصوته ال جش لسامع هذا اال طراء

 : متباهياً 

  السائر طائر... واجلالس جحر...! -

اكن "الُسلي ان" يطري يف لك ماكن، وال يرتك جحرًا يف 

ال وتعامل معه. خشصية  وذلكنه  ؛اكن طيب القلب طريقه ا 

عنيدة، ال تنطيل عليه أ ي حيةل من أ حد خلداعه أ و 

ذا ما جادهل  اس تغالهل... يزعق دامئًا بصوته اخلشن املزجع ا 

ذا ما تطلب املوقف ذكل،  أ حدمه، وال يرتدد يف العراك ا 

ن مل يُمهر هل البعض  ،لهذا اكن امجليع خيشاه الاحرتام وا 

مثهل مثل الرعيل ال ول من ي البنية، . اكن قو اذلي يس تحقه

واكلعادة ال  .املرض وال ال يعرف الكسل .الرعية ال شداء

 ؛يعينيتذكر أ حد من أ طلق عليه هذا الامس، وال حىت ماذا 

الينادال لكن امجليع، مبن فهيم زوجته،    به. ونه ا 

  !انصباح اخلري اي ُسلي   -

  !ةأ يو  -

                                                           

 .باألجر اليوميل اشقاة: عم مفرد :يشاق ((24
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 ...  هل شيئاً هكذا اكن يرد عىل التحااي اليت ال تعين

 عيد مبارك اي ُسلي ان... -

 !ةأ يو  -

ن العايدين الفايزين! -  مك

 أ هاًل...!  -

ابلنس بة هل، اكنت هذه العبارات جمرد وشوشات صوتية ال 

 قمية لها ما دامت ال تتعلق ابلفالحة من قريب أ و بعيد... 
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﴿37﴾ 

 
كان العمدة  ،"األجراف"إىل طرف ان لّيالُسعندما وصل 

أجرهم للعمل يف ذلك استوانتظا  بقية الشقاة الذين يف انتظا ه، 

ينفث دخان سيجا ته بتلذذ ويرتشف كوبًا من منشرحًا ، اليوم

 غنيته احملببة:أيدندن بالقهوة وهو 

 شاصرب واراعي لك سنييني  ينيمهما يلوعين احلني

لكنه كان ميد حرف الياء أكثر من الالزم،  ؛مل يكن صوته سيئًا

  باإليقاع...    كعادتهوال يكرتث 
 !ينيلّيأهاًل بالُس -

لكنه سرعان ما  ؛بصوت عال وبنفس إيقاع األغنية  حب به العمدة

 لكنته: غريَّ
يبدأ برؤية ملعون اليوم الذي  يعين هذا الوجه!قبح اهلل  -

 ... !كاد تنفجر منه الدماءتاألمحر الذي وجهك 

، ة السكركثري قاهلا العمدة ضاحكًا وهو يقدم له كوبًا من القهوة

 ؛تضايق من كالم العمدةدون أن يعلى عجل  "انلّيالُس"ا تشفها 

 وبدون سابق إنذا ، زعق بصوته األجش:لكنه بعد برهة، 
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 هه!عندك أجرة مخسة أيام يا عمدة... واليوم السادس...  -
العمدة، فانسكبت القهوة الساخنة على شفتيه؛ لكنه كظم ِفرزَع 

 :غيظه وتصنع عدم االهتمام قائاًل

 ... !رين حساب يا ُسلّيانما بني اخلّي -
 أ دف قائاًل: ، وكوبًا جديدًاله وصّب  ،القهوة "ُترمس"هرزَّ 

ال جتيد احلساب يا ُسلّيان... محا  أنت أ بعة أيام... نها إثم  -

 اليوم هو اخلامس...هذا  يعين
 مى واستشاط غضبًا،  "انلّيالُس"إال أن  ؛قاهلا العمدة مازحًا

ه ذي مألإىل األ ض بعنف جبانب كوب القهوة اله من يدمبعوله 

 وزعق يف وجه العمدة:العمدة للتو، 
مخسة أيام... ولن أعمل اليوم إال إذا عليك  !ال مترزح يا عمدة -

 ، ذا احلني!سلمتين أجرتها

"مرشد النجا " و"علي ل وصادف يف تلك اللحظة وص

 بدؤواحتى  "انلّيالُس"، وما إن مسعوا ما قاله ناجي" وبقية الشقاة

، وقد بدو هم يطالبون العمدة مبستحقاتهم املتأخرة. حاول العمدة

أجرتهم اليوم عند بوعده هلم بتسليم أن يرضيهم تغري مرزاجه، 

 فض ذلك، وبدأ صوته  "انلّيالُس"لكن  ؛انتهائهم من العمل

مل املتتابعة كعادته، وهو ما يرتفع أكثر وأكثر بسيل من اجُلاألجش 

 كثريًا، فثا ت ثائرته وصرخ مهددًا:العمدة  ظأغا
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سأدفع قلت لكم  يعين! يا ملعون! انلّيلعنة اهلل عليك يا ُس -

 !يا مالعني اليوم يعينعندما تنتهون من العمل... 
* * * 

 

ال أ حد يعرف، عىل وجه ادلقة، عدد احلقول الزراعية 

)فهو مل يكن يرتدد يف استئجار  "الُسلي ان"اليت اكن يفلحها 

ال رايض اليت يعرضها عليه مالكها همام اكنت بعيدة غالبية 

  -وهو ال مه- ( وال كيفجودة تربهتااكنت همام و  ،عن القرية

اكن مبقدوره فالحهتا بذكل الش ل املتقن، خاصة وأ نه اكن 

نه  !من النادر أ ن يس تعني بشقاة أ خرين يقول ال هايل ا 

ل الرابضة حتت مقة جبالبعيدة مس تأ جر حىت لبعض احلقول 

نه يقوم بفالحهتا بنفسه، مؤكدين أ نه، يف الليايل أ  التعكر، و 

املقمرة، ال يرتدد يف اذلهاب ا ىل تكل احلقول للعمل... 

نه ال ينام أ بدًا، وأ نه قادر عىل معرفة  بعضهم يبالغ ابلقول ا 

مواقع عيون املاء القدمية املطمورة، لهذا اكن يس تأ جر 

مشارهبا حىت تنفجر  ن يبدأ  حبفرا  ال رايض القاحةل اليت ما 

فهيا تكل العيون وتتحول بعد س نوات قليةل ا ىل أ خصب 

 حقول املنطقة وأ وفرها مردودًا. 

هل  !؟لكن ملاذا يس تأ جر "الُسلي ان" لك هذه ال رايض

 !فيه للفالحة؟ أ م تراه عشقًا مبالغاً  !من أ جل املال؟

عىل الرمغ من أ ن زوجته، اليت يعيش  ،الُسلي ان مل ينجب

ابحليوانت، اكن لها أ ربعة أ بناء  ظ بيته الصغري املكتمعها يف
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من زوهجا ال ول. اكنت احتياجاته بس يطة جدًا، ومل يكن 

 !مبذرًا ابلتأ كيد، فأ ين يذهب بأ مواهل اليت جينهيا لك عام؟

لكنه  ؛اكن هذا ال مر حمط اهامتم الفضوليني من أ بناء املنطقة

باب القرية اذلين اكن أ يضًا املوضوع ال كرث تشويقًا دلى ش  

 اكنوا عادة ما ميازحونه: 

ق  !ملن جتمع لك هذه ال موال؟ !اي ُسلي ان - د  ملاذا ال تتص 

  ؟!ببعضها علينا... لرمبا تذكرنك ابخلري عندما متوت

  !ةأ يو  -

ون لطلبنا منك أ ن تتربع ببعضها ل  يصلو كنت ممن  -

ال عند تالمس ال رض ال ؛ لكن جهبتك لتوسعة اجلامع ا 

 ...النوم

 أ يوة! -

 !ملاذا ال تشرتي هبا أ رضًا وتصبح ش يخًا كبريًا اي ُسلي ان؟ -

 رأ يك؟ ما وس نصبح حنن مرافقوك! !هه؟

  !ةأ يو  -

 اكن هذا هو رده املعتاد عىل ممازحاهتم املتطفةل، يقوهل وقد

ليس ل ن  ؛ارتسمت ابتسامة مصطنعة غري مبالية عىل وهجه

اصة، بل يف ذكل ما ميكن أ ن يعتربه تدخاًل يف شؤونه اخل

 هل شيئًا. ببساطة ل ن هذه املواضيع برمهتا ال تعين

منا ابن مكل  ن "الُسلي ان" مل يكن برشًا وا  العمدة اكن يقول ا 

اجلن، مت طرده من مملكة اجلان بعد أ ن أ زجعهم بشخريه 

املتواصل، فعاقبوه بأ ن أ رسلوه ا ىل القرية ليعمل بال توقف 

 ليل هنار... مث يبتسم ويضيف: 
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لكن يبدو أ ن  ؛ل فرتة العقوبة منذ س نواتلقد أ مك -

 نسوا أ مره!  يعيناملالعني 

 !وماذا ينبغي أ ن نفعل ال ن اي معدة؟ -

ينمر العمدة ا ىل "الُسلي ان" خببث، يتربع أ حدمه ابلسؤال ف 

ويفرك أ صابعه النحيةل مكن يعد نقودًا، مث يقول وقد تصنع 

 اجلدية: 

دفعت أ نت اي نطالهبم ابلتعويض... فا ن مل يدفعوا مه،  -

  ملعون!

ال أ ن يرد  مفا يكون من "الُسلي ان"، وسط حضاكت امجليع، ا 

 ، وقد أ جعبته احلاكية: ضاحاكً 

 !ةأ يو  -



 

149 

 
﴿38﴾ 

 
بعد أن  أوا العمدة وقد  ملباشرة العمل ونؤيتهيالشقاة أ بد

وهو ما أثا  ظل على موقفه،  "انلّيالُس"لكن  ؛غضبًااستشاط 

  :الحفيظة العمدة الذي صرخ بانفع

 ؟!إنين أكذباجلين  (صلوان)يا هل تقول  يعين -
" أثره التصعيدي، فرد "الُسلّيان" انلّيالُس كان لتحريف اسم "

  باندفاع:

لن أعمل إال بعد أن تدفع ما  .أنت كذاب يا عمدة..... هأيو -

 عليك...

... !قال لي كذاب يعين !أشهدوا يا ناس؟! أنا كذاب ماذا؟ -

 !انلّيكذاب أبوك يا ُس

 ...!بوكوأ -

 ،شعر بأنه ُأهني أمام اآلخرين ؛مل يتوقع العمدة هذا الرد العنيف

الذي أمسك بالعمدة و فعه  "انلّيالُس"وهمَّ مبهامجة  نرزع جنبيتهف

احلقل السفلي قبل أن ، وكاد أن يلقي به إىل ةإىل األعلى بسهول

... وقد سقطت عمامته إىل األ ض مرة أخرىويعيده بهدوء  رتددي
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اآلخرون متصنمون، غري مصدقني، من الصمت.  قصرٌي ساد وقٌت

 حياولون فهم األحداث السريعة اليت مرت أمامهم...

الذي وقف  "انلّيالُس"العمدة ينظر بدهشة، وبهدوء أيضًا، حنو 

من األ ض ويغاد  معوله للحظات بدون حراك قبل أن يلتقط 

مشكلة  ،نعماملكان وقد أد ك أنه أوقع نفسه يف مشكلة كبرية... 

ذلك أنه يف كل مرة كان  ؛إىل أين يذهبيكن يعرف مل كبرية... 

الذي عادة ما ينصفه ويقف  ،يتعا ك فيها مع أحد يلجأ إىل العمدة

! الشيخ ؟هلكن ملن يذهب اآلن وقد أصبح العمدة غرمي ؛إىل جانبه

لكن سرعان ما استثناهم...  ؛مسافر كعادته... فكر بآخرين العا ض

كانت قدماه يفكر حائرًا وبينما هو شك...  سيفتكون به دون

 . امة"رُكالعمة "تسوقانه إىل بيت 
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﴿39﴾ 

 
كان األهالي قد جتمعوا يف ساحة القرية، اليت ظهرية ذلك اليوم، 

انقلب حاهلا  أسًا على عقب... أوالد العمدة ثائرون يريدون أن 

توقف عن يال  والعمدة يف بيتهختفى... الذي ا ،"انلّيالُسـ"يفتكوا ب

"، وكيل الشيخ شرجيبلـ"الذلك  خمصصًا معظماللعن والسباب، 

لالتصال "النجد األمحر" ذهب إىل الذي  فض أن ي ،العا ض

 مبرضه: تعلاًل ، مبالشيخ وإبالغه بهذه املشكلة

  !منذ متى؟ يعين... !مريض! هه -
قاهلا العمدة بتهكم بينما كان ما يرزال يدو  حول نفسه وقد شبك 

  لف ظهره، مضيفًا:ذ اعيه خ

 يعين... !خلقه اهلل ال ميرض، وال ميوتأن الشرجيب منذ  -

 يتعذ  هذا امللعون!
أحد على مراجعته، ثم سأل  ؤقاهلا وهو يشتعل غضبًا دون أن جير

 ه: ئأحد أبنا

  !وهل عاد "كريم" امللعون بعد؟ -
 ... !كال... لكن ال بد أن يأتي إىل هنا أول ما يعود -
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ان قد خضع إلحلاح العمدة ، بعد أن ككريم""عاد  قبيل العصر

ما تبقى من مسرعًا اخرتق  .العا ضتصال بالشيخ وذهب لال

ومل يعرج على دا   ،يف ساحة القرية جتمعاملبعثر الذي كان قد احلشد 

، العمة "ُكرامة"بل توجه مباشرة إىل بيت  ،العمدة كما كان متوقعًا

 . إىل دا  العمدة "انلّيالُس"ثم خرج مع 

بعد أن أن الشيخ يف مقيل العمدة أخرب "كريم" اجلميع 

وقبل أن  .وديًا القضية، حَكَم حبل النرزاعاستمع إىل مالبسات 

قد أبدى اعرتاضه على احلاضرين يستمر يف احلديث كان بعض 

احلكم كما هي العادة، وتعالت بعض االحتجاجات الضرو ية كنوع 

 "املداعة"من طوياًل سًا الذي بدو ه أخذ نف ،من اجملاملة للعمدة

ن، مشريًا إىل "كريم" أن يكمل احلديث، يقبل أن ُيسكت احلاضر

يف إشا ة تدل على تفهمه واحرتامه للُحكم، حتى قبل مساعه. 

قد قضى فنتهت القضية متامًا، اوهكذا، مل متر أكثر من ساعة إال وقد 

طأ وعا  يف وجه "الُسلّيان" )وهذا خجلنبية ا فع العمدة أن باحُلكم 

)وهو خطأ  العمدةعلى  "انلَيالُس"مقابل ما تلف  به جسيم( 

، إىل جانب إعفاء العمدة من دفع ما عليه من أجرة وعيب فادح(

  (.25)"معوان"واعتبا ها  "انلّيلُسـ"ال

                                                           

 .أجرتطوعي بدون عمل املعونة، وان: عامل (25)
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عاتقه، عن كان "الُسلّيان"، بعد أن انرزاح هّم كبري 

خرين يضحك ببالهة مصطنعة كنوع من قبوله باحُلكم وتشجيع اآل

قد اعرتضوا على  -مماحكة له-لدعمه، خاصة أولئك الذين كانوا 

على العمدة؛ الذي بدو ه كان حريصًا عتداء االادثة غفال احلكم حلإ

سكاتهم، ليس ألنه كان يعرف نواياهم السيئة يف تأجيج إعلى 

مل يكن يريد أن جيعل منها قضية ألنه أيضًا واملشاكل وحسب، بل 

ن إاملالعني الذين تغامرز بعضهم للتو بالقول  يهتلوكها ألسن ممازح

ذلك الشجا  كان مفتعاًل من قبل العمدة كي ال يدفع ما عليه من 

  أجرة لـ"الُسلّيان".

األمر برمته يف ذلك  ياحلق أن العمدة كعادته كان قد نس

لكنه كان ما يرزال مقطبًا حاجبيه متصنعًا تنازله عن حقوقه  ؛الوقت

ان"، الذي قام بدو ه بتقبيل  أس العمدة كآخر ّيومساحمته لـ"الُسل

وقد مشهد مفرتض ألحداث ذلك اليوم، لوال أن العمدة بعد دقائق، 

 "الشرجيب"، الح  فجأة وجود "املداعة"بآخر أنفاس بدأ يستمتع 

 جبانب "كريم"، فثا ت ثائرته وزعق به: 

مل تكن مريضًا كما قيل يا  يعين !وماذا جاء بك إىل هنا؟ -

  !ن؟ملعو
 لكن العمدة قاطعه، مستمرًا يف زعيقه:  ؛حاول "كريم" أن يتدخل
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... لكنين أكدت !قالوا إن الدو ة الشهرية أتعبتك هذه املرة -

 منذ فرتة طويلة... عنك نقطعت اهلم أنها قد 

هكذا، ودون أن يد ي، أوقع العمدة نفسه يف مشكلة جديدة ذلك و

امُللّم  بواطن األمو العا ف بوهو "الشرجيب"، ذلك أن  ؛اليوم

ن مسع إما مل يكن ليتقبل األمر بهذه الطريقة، و، العادات والتقاليدب

كالم العمدة حتى أخرج جنبيته من غمدها، حبرزم وهدوء، ووضعها 

 أمام "كريم"، قائاًل بصوت مرتفع خماطبًا احلاضرين: 

قد مسعتم ما قاله العمدة،  ...!(26)كم اهللقّلد ...!أنتم شهود -

 ..! .(27)وهذه جنبييت... َعَدال !هه؟
ثم قام من جملسه وغاد  بسرعة حتت دهشة العمدة الذي مل يكن 

يتوقع أن تأخذ األمو  هذا املنحى اجلدي، متمتمًا يف نفسه كمن 

 : أوقع نفسه فيه كتشف متأخرًا كمينًاا

أوقعت بي  يعينهه!... ... تستغل كل شيء لصاحلككعادتك  -

  !...يا ملعونفعلَتها و

                                                           

 يف العرف القبلي تعين: "أستحلفكم اهلل بأن حتكموا وتشهدوا باحلق".  (26)

حمل االرتهان عند احلاكم حتى صدور شيء ذي قيمة العدال: وضع  ((27

 لتزام باحلكم. القضية املختلف عليها كضمانة لال احلكم يف
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﴿40﴾ 

 
كام جرت العادة يف قريتنا، مل يكن أ حد يعرف من أ طلق 

لكنه  ؛اللقب غري املتداول يف املنطقةعىل "الرشجيب" هذا 

ال به، خاصة بعد أ ن أ صبح  منذ أ مد بعيد أ صبح ال يُعرف ا 

. اكن ، ومن بعده أ خيه راحجالعارضصال وكياًل للش يخ 

كمتل الصحة، حاد الطباع، قوي البنية، م  "الرشجيب" أ رمالً 

ذيك،  ،ش به أ شقر ريف املعرش، بعينني زرقاوين وشعرظ

ذا ذاكرة حديدية تثري اكن وعىل النقيض من أ هايل قريتنا، 

اال جعاب وتتناسب متامًا مع طبيعة معهل. يعرف املواقيت 

الزراعية بدقة، ويتذكر أ سامء مجيع أ هايل املنطقة، رجااًل 

ىل أ سامء القرى البعيدة،  ونساًء وأ طفااًل، ابال ضافة ا 

واملدرجات الزراعية املتناثرة، والشعاب وال اكم واملنحدرات 

لك ما هل امس، امس والطرق... بعبارة أ خرى اكن يعرف 

حىت أ نه  ؛ن لك ذكل يف قاعدة بيانت عقهل بدقة عاليةويدو  

ال رقام  ةقراء -عىل الرمغ من كونه أ مياً - ابملامرسة اس تطاع

 وال سامء متيزيًا. 

 

يفتح السجالت اخلاصة  العارضدما اكن الش يخ عن

بـ"غلول" أ راضيه اليت يفلحها رشاكؤه يف ال رض، مراجعًا 
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حساابته وديونه دلى ال خرين، اكن "الرشجيب" هيز رأ سه 

عادة اكن ال خر، ولهذا  هامصححًا بعض و  ،مؤكدًا حصة بعضها

حاضًا فيه، فقد يكون ما يُس تدعى كشاهد يف أ ي خالف 

ًا عىل رسد تفاصيل ال حداث واحلوارات بدقة كام اكن قادر 

 لو اكنت ما تزال حتدث أ مامه. 

 

معارفه لكن، وكام هو متوقع، اكنت تكل يه حدود 

القصوى، فمل يكن هيمت بأ ي يشء ال عالقة هل ابل رض أ و 

نطقة؛ يف امل  العارض، أ و بأ عامل الش يخ ومنازعاهتم ال هايل

ال أ ن جناحه يف معهل وذاكء اد هذا جعل الناس خيشونه ه احلا 

، فاكنوا يتعاملون معه العارضلش يخ اأ كرث من خشيهتم 

حبذر وخوف، فقد اكن ال يرتدد يف اس تخدام خمتلف احليل 

. ومع ذكل وقلب احلقائق لصاحله مىت ما اس تدعى ال مر

به بال حدود، واكن يعمتد  العارضذكل، اكنت ثقة الش يخ 

دارة شؤونه اخملت صة يف لفة يف املنطقة، خاعليه متامًا يف ا 

ضطر أ ن يعيش الت حصته كثريًا و ال ونة ال خرية بعد أ ن اعت

 احلني بنيمعمم أ ايمه يف العامصة؛ لكن دون أ ن يرتدد 

وال خر يف جلم طموحات وكيهل يف التسلط، أ و يف هنره 

مضايقة ال خرين، خاصة أ قرابئه ومن مه يف ند حبزم ع 

اكن "الرشجيب" يعدمه  أ ولئك اذلين ،أ خرىعبارة ب  .حميطه

 منافسني هل وحلموته. 
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اكن ال هايل ينسجون ال ساطري حول قدراته اخلارقة، مبا 

يف ذكل حتديه املوت، اذلي اكن ينجو منه دامئًا، مدللني 

عىل ذكل بعدد  من احلاكايت اخليالية، وخروجه سلميً معاىف 

دامية ومخس حوادث س يارات جس مية من مشاجرات 

رواح كثرية. اكن العمدة من القالئل اذلين اكنت هقت فهيا أ  ز 

، العارضحبمك قرهبام من الش يخ  ،هلم عالقة متوازنة معه

حمافمًا عىل مسافة مالمئة منه، فال هو ابلصديق القريب 

بداء رأ يه  وال ابلعدو البعيد، طبعًا دون أ ن يرتدد يف ا 

 الرصحي:

الرشجيب تُريك ملعون... خلقه هللا ملعوًن، وسوف  -

ن اس تطاع، ملعوًن أ يضاً  يعينيتوفاه،   ... !ا 

 ال جيوز اي معدة!...  -

 ... الرشجيب ال ميرض وال ميوت...! !صدقوين -

 اس تغفر هللا اي معدة...! -

... !ه عىل الفور... صدقوينلو كنُت أ ن اذلي خلقته ل مت   -

رادة هللا...   !...يعينلكهنا ا 

 ! اس تغفر هللاكلقلنا  !اي معدة -

 ه ا رصار املقاطعةضملته املعتادة وقد أ غافريد العمدة جب 

 : الاس تغفار وطلب

 ميلء يعين... ل نك... !اس تغفر هللا أ نت اي ملعون -

 ... !ابذلنوب

 مث يس تدرك موهجًا حديثه للجميع: 
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 !؟من هللا أ ن يغفر لمكدامئًا تطلبون ملاذا مالعني... مث اي  -

رتض املف يعينمنافقون...  يعينل نمك  ...؟!ملاذا... !؟هه

ال أ ن  ،قرتاف اذلنوباأ ن تطلبوا منه أ ن مينعمك من 

... لو كنمت أ حرارًا !صدقوين... لكام ارتكبمتوها لمك هايغفر 

لكنمك  ؛أ ن حييق بمك العذاب بسبب ذنوبمكلرضيمت 

  !مالعني... خنازير...منافقون... 

اس تغفروين أ غفر " هذا ما أ مرن هللا به...اي معدة...  -

  ...!هه ..."لمك

 ...!اي ملعون... !... اي خزنير!رس اي منافقا خ -

* * * 

حىت اختفى  العارضمل متض أ ايم كثرية بعد وفاة الش يخ 

... اختفى يف صباح يوم  ء"الرشجيب" ومل يُعرف عنه يش

ضبايب ك نه مل يكن... اكن يف اليوم السابق قد وضع بعض 

ال وراق واملفاتيح يف رصة، وسلمها لـ"أ يم حلمية"، اليت مل 

: النشغالها حبزهنا الكبري عىل زوهجا ،تعر املوضوع كبري اهامتم

اكلعادة، تربع الكثريون  .العارضمن سالةل أ ل فرد أ خر 

نه هاجر  بنسج احلاكايت اخملتلفة عن رحيهل، مفهنم من قال ا 

نه "أ ديس أ اباب"ا ىل  ، وفتح هناك بقاةل كبرية... أ خرون قالوا ا 

ي عصابة عىل احلدود قُتل عىل أ يدو هاجر ا ىل السعودية 

غري عىل بعد أ ن أ خذت لك ما اكن حبوزته... العمدة، و 

، واكن يكتفي املتوقع، مل يشارك يف هذا الشأ ن بأ ية حاكية

 مقولته املعروفة:  برتديد

 الرشجيب ملعون... ال ميرض وال ميوت... -
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يس هذا مرضاً أصبت به كما يظن البعض، بل هو "ل
 أان أحبه... أحبه كثرياً... كم أانكسرٌي اندٌر للسعادة... و إ

حمظوظ! فقد وجدته من غري عناء، بينما يقضي اآلخرون عمراً  
 .كامالً حبثاً عنه دون جدوى..."

 عزيز
 
 

شيء... يف مكان مظلم وخميف  "كنُت بعيداً... بعيداً عن كل
 .يزال يعيش بداخلي..." ما

 كرمي
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﴿41﴾ 

 
عشرة من  السابعةيعرف أنه قد بلغ " مل يكن "عرزيرز

، جثة هامدة يف منرزله "كريم"العمر يف ذلك العام الذي ُوجَد فيه 

وال تعين له شيئًا...  ،هذا األمر كان واحدًا من أشياء كثرية ال يعرفهاف

كانوا فقط قد الحظوا أنه مل  .مل يكونوا يعرفون هذا أيضًااألهالي 

 يعد يكرب منذ سنوات.

، من اخللفاملسطح  ريًا مثل حجم  أسهكان ذقنه صغ

، وال عالمات ألي شا ب على وجهه املستدير. هولسانه متضخم

، وتسطح يف جسر قامة، له ميالن عرضي يف شق العنيقصري ال

وعيوب  ،األنف، وقصر يف الرقبة، وضعف يف تناغم العضالت

اخلامس، القدم يف تكوين القلب، وشق وحيد يف أصبع  ةبيولوجي

 ن ال ميلك سوى طية واحدة يف  احة كفه... كما كا

مثله مثل  ،ها أيضًا"عرزيرز" يعرفهذه التفاصيل مل يكن 

كانوا يعرفون فقط الكثريين من أبناء القرية... بعض طلبة املدا س 

أنه ُوِلَد مصابًا بـ"متالزمة داون"، أو كما يطلق عليها منهجهم 

يف نظر  ًاكان أبله، املنغولية"... نعم الد اسي املتقادم "البالهة
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لكنه مل يكن يشا كهم هذا الرأي، فقد  ؛يف ذلك أهله ناجلميع، مب

شجاعة...  ىخبطحيثما شاء كان يشعر أنه أكثرهم سعادة... ميشي 

 حيرك  أسه مبتسمًا بكربياء لطيف... 

جيدها اآلخرون يف وتصرفات أعمال بيقوم كم كان ينتشي وهو 

كأن خيلع كل مرحية وبال تردد،  يقوم بها جبرأةمنتهى الصعوبة! 

أمام خجل  ة،مالبسه النظيفة وهو يغتسل يف مياه "اجلوهرة" البا د

قد تعودن على طقوس  نَّاللواتي ُك ،اآلخرين، خاصة النسوة

اغتساله الذي كان يقوم به مرات عديدة يف اليوم الواحد، ويف 

 خمتلف الظروف اجلوية، قبل أن جيفف نفسه مبالبسه اليت كان

حريصًا على نظافتها، وميتد على ظهره فوق إحدى الصخو  الدافئة، 

ة يف ئأو للنجوم املتألل ،متحدثًا للسحب البيضاء الشا دة أمام عينيه

مادًا هلا يده كمن حياول التقاطها، بينما يتحدث إليها مبرح، السماء، 

يسعده كم كان  ..شعره األنيق باهتمام.ه األخرى ح بأصابع يدّريس

قصاصات مطا دين  مشهد احمليطني به وهم ينتفضون من حوله أيضًا

كان يضحك  !و ميها للرياحأمامهم النقود اليت كان يتعمد مترزيقها 

قافرزًا يف اهلواء، مصفقًا بوترية  ،ضحكاته القصرية املتقطعة ،حببو 

غري منتظمة، وقد ا تسمت ابتسامة مرتعة باملرح على وجهه األمسر 

 مبرح:، صائحًا املستدير

 نيووك! نيووك! -
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* * * 

 !إلّي هكذا؟ ما الذي يدو  يف أذهانهم؟ ونملاذا ينظر"

خاليا جسدي ... كل ما يف األمر أن !خمتلفًا كثريًا كما يظنون لسُت

حتوت على صو  أكثر ألساليف يف حلظة التكوين األوىل قبل أن ا

ه أصبت باللذيذ يف بطن أمي... ليس هذا مرضًا أمنو وأسعد بالعوم 

 ... أحبهكسرٌي نادٌ  للسعادة... وأنا أحبهإ، بل هو البعض كما يظن

بينما يقضي  ،فقد وجدته من غري عناء حمظوظ! ا... كم أنكثريًا

 ."...!اآلخرون عمرًا كاماًل حبثًا عنه دون جدوى

هل يعرف  !أن يفكر بهذه الطريقة؟حقًا هل ميكن لـ"عرزيرز" 

 خاليا جسده ثالث الذي تكر  يف 14شيئًا عن الكروموسوم 

 مبا لو كان مهتمًا  !من يد ي؟ !يف عيون الناس؟ ًامرات وجعله أبله

ث نفسه هكذا وهو يدندن فرحًا متقافرزًا بني أغصان باألمر حلّد

ال يعرف من أين اكتسبها، عالية القات املرتفعة اليت يقطفها خبربة 

أخذ وملاذا يتضايق بعض الناس من دخوله حقوهلم أيضًا ال يعرف و

لكي يقطفها يقوموا برتبيتها القات اللذيذة! أمل حاجته من أو اق 

 !؟اليت ال يتخلف عنها أبدًا ويستحسن مذاقها يف مقايلهم الصاخبة

رون عن أنيابهم على الرغم من ما باهلم يف بعض األحيان يكّش

بل وبكميات  ،القات وتعاطيهأو اق أنهم يستطيعون مثله قطف 

!... هو ال مينعهم، وال ؟ألحيان عن حاجتهمترزيد يف بعض ا أكرب
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باستغراب تصرفاتهم غري الح  ر يف وجوههم أبدًا... لطاملا يكّش

من تصرفات تبدو له محقاء وغري  بل وغريها ،تلك املنطقية

ملاذا و !يكبلون بها حريتهممل يكن يفهم ملاذا . تصرفات ضرو ية

لبة صعبة ص جد انه أوهاٌم، من حياتهم سجنًا ضيقًا ونعلجي

وحياولون جاهدين اهلروب منها، عن التربم االخرتاق، ثم ال يكفون 

!  مبا كانوا مصابني مبرض الذي وضعوا أنفسهم فيه هممن سجن

 خالياهمفتقا  اهم مصابون مبرض سببه  مبا ! ؟من يد يما... 

 ...!"عرزيرز"لدى كسري السعادة الذي إل

  
املسترشق مل يكن عامل النبات و يف أ ايمه ال خرية، 

وهو يتفحص تكل  ،السويدي "بيرت فورساكل" يعرف

أ هنا س تحمل بعد س نوات  ،ادلامئة اخلرضة ،النبتة املنهبة

فور  أ يديولسوس ُتعرف علميًا ابمس "اكاث  ،امسهعديدة 

يعرف أ يضًا، وهو يضع عينات مهنا يف يكن  ملساكلس"، و

كرث يت عام س تصبح النبتة ال  ائأ هنا بعد أ كرث من محقيبته، 

رئيس يًا ملرض أ هلها اذلين ومصدرًا  ،تداواًل يف المين

يعرفوهنا ابمس أ كرث السموم فتاكً، و لمنوها يس تخدمون 

 .قات"ال"

 المينقبل عامني مل يكن "فورساكل" يعرف شيئًا عن 

 ،الساحر: "العربية السعيدة"القدمي و الروماين  اسوى امسه
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وافق عىل املشاركة عندما أ بلغوه بربنمج البعثة العلمية اليت 

حلاح الربوفسور "لينوس" ومعارضة وادله.   فهيا حتت ا 

 

 غامئًا،يف "النقيلني"  7190اكن صباح اخلامس من يوليو 

ستيقظ "فورساكل" ا... مطارها املومسيةأ  والسحب تنذر ب

مبكرًا، وقد شعر حبيوية وانتعاش افتقدهام منذ أ شهر 

ها حىت ضة بقااي، الراب(28)مسرسة احملرس""عديدة، وغادر 

ه أ عضاء البعثة اذلين اكنوا ما اليوم، دون أ ن خيرب زمالء

يزالون يغطون يف نوم معيق، بعد أ ن أ هنكهتم ابل مس 

يف طريقهم  تعزمدينة املسافة الطويةل اليت قطعوها من 

فقط بكتابة  . اكتفىالصاعد حنو حمطهتم ال خرية: صنعاء

وأ نه لن  ،جولأ نه خرج للتبمالحمة صغرية خيربمه فهيا 

 يتأ خر...

 

حاماًل  ،لكنه قرر أ ن يتوجه شامالً  ؛وهجة معينةمل تكن هل 

معه حقيبته اجلدلية اليت حيتفظ فهيا بعينات من النبات 

اكنوا يف واحلرشات اليت داوم عىل مجعها منذ أ ن 

 املالبس العربيةعندما لبسوا ، عامنيقبل القسطنطينية 

املكتمة ينة الرتكية ، وسافروا عىل ظهر السف ل ول مرة

يف أ سواق مرص. واري بيعهن كجفائقات امجلال سيمت فتيات ب 

فقد اكن املاء  ؛مل يكن مضطرًا ل ن حيمل معه قربة املاء

                                                           

 . املسافرينخان إليواء السمسرة:  (28)
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دمه مرتفعات اجلبال و وصع ،متوفرًا بكرثة منذ مغادرهتم تعز

س تنشق بعمق النسامت الباردة اليت اكنت ااخلرضاء... 

لوحته مرجانية بعد أ ن  ةر مُس اذلي شابته وهجه تداعب 

رارة اجلو حببعد أ ن ضاق وشعر ابرتياح ، طويالً  الشمس

خالل الشهور والرطوبة اليت الهتمت جسده املتعب 

 ... املاضية
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﴿42﴾ 

 
حيبون "عرزيرز" كتعويذة حيرصون  ،بال استثناء ،كان اجلميع

عليها، ويسمحون له مبا ال يسمحون ألوالدهم، ميازحونه ويعطفون 

عرتض أحدهم اه ما يريد... وإذا ما ئوال يرتددون يف إعطا ،عليه

 أجابه اآلخر مبا أصبح متعا فًا عليه: 

 حيق لعرزيرز ما ال حيق لغريه...!  -
كان ال بد أن يرضخ لركالت  "الثو ةمد سة "حتى بواب 

قدميه على باب املد سة احلديدي، فيسمح له بالدخول أو اخلروج 

كن "عرزيرز" حيضر لغرض الد اسة، بل متى ما يشاء... بالتأكيد مل ي

لكي يهيم يف ساحة املد سة، مناديًا أحد الطلبة أو ملتقطًا بعض 

األقالم اليت سقطت هنا أو هناك، ليسلمها لإلدا ة مقابل قا و ة 

الـ"بيبسي" اليت كان يستلمها من املقصف كل يوم، ويشربها دفعة 

مع صاحب  بعد أن يكون قد تبادل مبرح إشا ات بذيئة ،واحدة

 : يف وجوههم ضاحكًا املقصف أو أحد املد سني

 ك...! ونيو -
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بلغته اخلاصة احملو ة يقوهلا كلمته املفضلة، والدائمة، ت هذه هي كان

اليت أصبح اجلميع يعرفونها، بل ويستخدمونها فيما بينهم يف بعض 

األحيان من باب التند . مل يكن أهالي القرية يتبادلون معه احلديث 

ا كانوا حياولون استنطاقه بعض اجلمل اليت كان يقوهلا بقد  م

باختصا  شديد، بعد أن يكون قد حذف كل ما هو زائد فيها من 

حروف العلة والعطف واحلروف صعبة النطق... كان قاموسه 

يف املرة عشر كلمات وبعض العبا ات عن كثريًا اللغوي ال يرزيد 

بث أن يبدل معظمها الواحدة، يتداوهلا لفرتة من الرزمن ثم ما يل

 . أخرىكلمات وعبا ات ب

 
جة تذكر "فورساكل" يف الطريق بني حقول اذلرة املدر  

كيف قادته ال قدار ا ىل هذه البالد البعيدة... رسح برصه 

حنو السحب املثقةل ابملطر، وعاودته ذكرايت حياته القصرية 

دارة  الغاصة ابل حداث... تذكر معركته قبل أ ربع س نوات مع ا 

جنوهنم  ن  اذلين جُ  ،عة "ابسال"، وأ عضاء جملس العدليةجام

عندما علموا أ نه قام بطباعة كتابه، رمغ اعرتاضهم عليه، 

 ُ سخه امخلسامئة عىل تالمذته يف اجلامعة. أ صدر وتوزيع ن

اجمللس، وبرسعة، حكامً قضائيًا مبنع الكتاب، وأ مر مدير 

يعوا لكهنم مل يس تط  ؛اجلامعة جبمع لك النسخ اليت طبعت

مت ا حراقها فورًا. اكن منمر  ،مجع سوى تسع وس بعني نسخة

ا حراق الكتب قد دجمه ابنطباعات متناقضة امزتجت فهيا 
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حيهنا الفخر والانتصار... مشاعر مشاعر احلزن والهزمية مع 

ذكل الشاب ال اكدميي نه مل يعد أ  أ درك، وبزهو ال حدود هل، 

نه ريئة وحسب، بل اجلفاكر ال   االطموح ذ يف الطريق ل ن ا 

حرقت كتهبم من أ ولئك املفكرين الكبار اذلين أ  يصبح واحدًا 

اذلي  فاكر جديدة... التارخيأ  خش ية ما فهيا من  عرب التارخي

نسانيةرخضأ ثبت لنا دامئًا كيف  ذه ال مر لهيف هناية  ت اال 

والسلوك ات احلياة بعد أ ن جنحت يف تغيري مسار ال فاكر 

  وما تزال... ،البرشي

 

عنوان ب  7126، اذلي صدر يف هناية خريف هن كتاباك

، حيتوي عىل أ ربع وعرشين (29)"أ فاكر حول احلرية املدنية"

أ حصاب املناصب للوهجاء من تضمنت نقدًا رصحيًا  مقاةل

وال موال "اذلين كربت سطوهتم عىل البالد، واس تغلوا 

نفوذمه يف سبيل احلصول عىل الامتيازات عىل حساب 

نسان بعد "أ ن  افهي الشعب"، مؤكداً  أ عز وأ غىل ما ميلكه اال 

حياته يه حريته، وأ ن اخلطر الوحيد اذلي هيدد هذه احلرية 

ا ىل حرية بوضوح هو س يطرة وجربوت هؤالء"، داعيًا 

الرأ ي والصحافة "اليت من خاللها يس تطيع الشعب أ ن يعرب 

 عن لك ما يصيبه من ظمل وجور". 

 

                                                           
)29) .Tankar om borgerliga friheten 
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اكنت قد انهتت يف  وعىل الرمغ من أ ن امللكية املطلقة

ال أ ن أ راء "فورساكل" عن احلرايت أ نذاك السويد ، ا 

 ،حبق العامة يف التعبري عن أ راهئم حبرية تهاملدنية، ومطالب 

ومشاركهتم للسلطة والرثوة، أ حدثت الكثري من اجلدل، فمت 

د لهتديد "فورساكل" مل خيضع  .ا خضاعه لتحقيق مشد 

كل "أ دولف قام مبراسةل املفأ عضاء جملس العدلية، 

من أ مر الكتاب وحرقه. حدث شاكيًا ما مبارشة، ك" يفريدر 

اذلي من املكل  رد غري املتوقعالابلغ بأ مل  "فورساكل"يتذكر 

مل يرتك هل من  ، ال مر اذليتوبيخًا شديد اللهجةحبقه أ صدر 

عرب  ،والهروب املؤقتخيار سوى الرضوخ والاستسالم، 

ذه البعثة. رمبا اكن أ مله اللتحاق هبقبوهل العرض املقدم هل ل

الربملان  حيهنا سيتحول ا ىل فرحة عممية لو أ نه عرف أ ن

 سيس تجيب ملطالبه، وس يصدر بعد ثالثالسويدي 

قرارًا برفع الرقابة عن الصحافة هنائيًا، وأ ن س نوات فقط 

سيتذكره ك حد رواد احلرية يف السويد، بل املعارص التارخي 

بعد س بعة ال أ نه و ،ذكلمل يكن يعرف  هويف أ ورواب. لكن

مدينة صغرية مقفرة  يفأ ايم فقط س يلفظ أ نفاسه ال خرية 

 تسمى "يرمي".
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﴿43﴾ 

 
مما يكد  مرزاجه، فاملعاملة اخلاصة اليت مل تكن أيام "عرزيرز" ختلو 

يرتدد يف نهره هم ضبعكان يتمتع بها من قبل اجلميع مل تكن جتعل 

الذين كانوا يف بعض خوته إإذا ما تطلب األمر، أو تشفع له عند 

األحيان يضربونه، لكن دون قسوة. شباب القرية، ذكو ًا وإناثًا، مل 

يكونوا يرتددون أيضًا، كنوع من التسلية، يف خداعه بني احلني 

واآلخر، أو يف استخدامه لقول أشياء غري الئقة، أو لنقل الرسائل 

 جره إىل السرية فيما بينهم. غري أن أكثرهم خبثًا كانوا قد فشلوا يف

، بعد أن جنحوا يف جعله مدمنًا "املداعة"عادة تدخني السجائر أو 

الذي مل يكن  ،على مضغ أو اق القات، وإطالق اللعنات والسباب

ُيغضب أحدًا بقد  ما كان يبعث جوًا من املرح، متامًا كذلك الذي 

 كانت تبعثه لعنات وممازحات أبيه: 

 ... يا ملعون! الشهرسأزوجك هذا  يعين... !استعد يا عرزيرز -
ه، وأحبهم إىل قلبه، وهو يشري ئميازح أصغر أبناكان العمدة هكذا 

إىل حتت سرته بتخابث، فما يكون من "عرزيرز" إال أن يشيح 

 قائاًل: وهو يسب وقد تضايق قبل أن يرفع كفه  ه،بوجه
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 أومك أومدة...! تيرز -
 ميسك العمدة ذقنه بيده ويهرزها داللة على االستنكا  ويقول

 :متصنعًا

 ؟ اهلل املستعان يا عرزيرز...!!أمي -
 ن نيووك أومدة! نيووك!   آمست -

 فريد العمدة ضاحكًا: 

 وأبوك! ...!ك يا ملعونوووأبوها ها...  -
* * * 

 

مسرسة احملرس" أ كرث مما "بتعد عن اقد  "فورساكل"اكن 

قريبًا من  ،بعد ساعات ،اكن يف نيته، حىت أ نه وجد نفسه

دما طافت يف ذهنه ذكرايته املؤملة مرة عن ،مقة جبل التعكر

بكثري  ، قبل أ سابيع،أ خرى... حيهنا تذكر كيف اكن يشاهد

نات ال سامك والهالميات اليت مجعها عي   ،من الفزع واحلرسة

ويه تتلف برعونة من قبل موظفي  ،من البحر ال محر

عىل الرمغ من توسالته اخلانعة،  ،"ءاخملا"امجلرك يف ميناء 

ال مور كثريًا يف تعز مع حامكها اجلشع اذلي  وكيف تعقدت

حاول ابزتازمه بش ىت الطرق، وذكل القايض اذلي تعاطف 

يف نفسه أ نه  معهم وأ جرب احلامك عىل أ ن يرتكهم وشأ هنم... حز  

، فقد اكن من دفرت يومياتهيف  ذكل القايض مسامل يسجل 

درااكً وتقديرًا ملهمة البعثة. وجد عندمهاذلين القالئل  تذكر .. ا 
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مشاعر الارتياح اليت اعرتته بعد وفاة "فون هافن"، أ يضًا 

، وزميهل املشاكس يف البعثة... ادلمناريك عامل اللغة والالهوت

وهو واس تغرب تكل املشاعر الغريبة اليت ندم علهيا كثريًا، 

مع زميهل اذلي مات غريبًا، كيف مل يتعاطف يلوم نفسه 

 !"ءية خارج مدينة "اخملاب و حتت رمال املقربة ال وروُدفن 

س تصبح  "فون هافن" مبوت هعتقد خمطئًا أ ناوكيف أ نه 

رحلهتم أ كرث سهوةل، ال مر اذلي أ ثبتت ال سابيع الفائتة 

  !عكسه متاماً 

 

. طرد هذه ال فاكر السوداء من ذهنه "فورساكل"حاول 

اكن نس ي اجلبل مرتعًا برواحئ النبااتت والزهور وأ وراق 

تنفس الصعداء عندما تذكر تأ نف رحلته و اس  عيدان اذلرة. 

موطنه، وما ينتمره من جمد وماكنة علمية هناك كتعويض 

معنوي هل أ مام من حاربوه... ا ىل جانب املعاش الشهري 

هل مدى احلياة أ ثناء وافقت احلكومة عىل دفعه الكبري اذلي 

 تفاوضه لالنضامم ا ىل البعثة قبل أ كرث من أ ربعة أ عوام. دب  

السري حنو مقة اجلبل  وغذ   ،رة أ خرى يف روحهالنشاط م

نبتة عىل أ مل أ ن جيد فصائل أ خرى من  ،مس تأ نفًا معهل

كتشفها مصادفة قبل شهرين أ ثناء االبلسم اليت اكن قد 

أ مني صندوق - الفكلعامل رحلته القصرية اليت حصبه فهيا 

بيت ، ويه الرحةل اليت غادرا فهيا "نيبور" "كرستيان ،البعثة

خاللها اجلهة خمرتقني  ،"، سالكني طرقًا وعرة وهمجورةالفقيه

 ،"العدين"ليصال ا ىل  "،وصاب"ة من جبال ياجلنوب 
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اليت ال بد أ ن ، هذه املدينة التارخيية املدهشة "جبةل"و

ذا  اجلهة غري بعيدة عن ، حص ت حساابته اجلغرافيةتكون، ا 

 من مقة هذا اجلبل الكبري... ال خرى 
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﴿44﴾ 

 
يف العودة كثريًا... اكن القلق قد  "لفورساك"تأ خر 

اليوم للراحة ذكل اس توىل عىل زمالئه اذلين قرروا قضاء 

وقد  عادقبيل غروب الشمس ... وعدم القيام بأ ية أ عامل

لكنه  ؛حقيبته اجلدلية ببعض النبااتت واحلرشات امتل ت

وبعد أ ن تبادل حديثًا مقتضبًا مع  .اكن مهناكً شارد اذلهن

اليت اكن يشاطره فهيا  ،وى يف ركن غرفتهنز ا ،زمالئه

نات مصنفًا العي   ،ورشع يفرغ حمتوايت حقيبته ،نيبور""

بدأ  يقرأ   ،دفاتره. عندما أ مكل هممته هذه حدأ  اليت مجعها يف 

يف ذكل الهنار، وطلب جتواهل مالحماته اليت كتهبا خالل 

. "السمرسة"من "نيبور" أ ن يؤكد حصة ا حداثيات املنطقة و

وظل لساعات ينمر  "السمرسة"عة خرج ا ىل ابحة بعد سا

عرب التلسكوب ا ىل النجوم اليت اكنت تتوارى خلف الغيوم 

 .اليت أ رقته كثرياً خلواطر وا، مدوًن بعض املالحمات املتفرقة

 

شعر  ،7190، السادس من يوليو يف صباح اليوم التايل

ووجد صعوبة يف الهنوض من  ،بفتور شديد "فورساكل"

قلقه بعد أ ن قام  ،كرامر"اكرل " ،بدى طبيب البعثةالنوم. أ  

بعد تشخيص حالته واعتقاده بأ نه مصاب ابملالراي. ب 
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حلاح زميلهم  ،قرروا ،مداوالت مع بقية أ عضاء البعثة حتت ا 

، "ا ب"ومواصةل مسريهتم حنو  "السمرسة"مغادرة  ،املريض

جسده املهنك متدد  "فورساكلـ"بعد أ ن خصصوا حامرًا ل

، حماواًل دون جدوى أ ن يلحق ابمجلال اليت اكنت عىل ظهره

حاول أ ن يقرأ  حتمل بقية أ عضاء البعثة ومعداهتم... 

. اكن لكنه مل يس تطع ؛مالحماته اليت كتهبا يف الليةل السابقة

مل فكره مشغول اذلهن، وهواجس كثرية اس تحوذت عىل 

، لهذا تردد أ ن ابشأ هنرأ ي واحض يكن قد توصل بعد ا ىل 

 .وأ ثر الصمت ،زمالئها ىل  ايبوح هب

 

، وأ صبح ش تدت أ الم "فورساكل" كثرياً اخالل الرحةل 

ضطر امما  وقيؤه يس يل عىل جوانب امحلار، ًا،وهجه مزرق

، عىل أ مل أ ن يسرتد صغريةالبعثة ا ىل التوقف يف قرية 

قبل أ ن يواصلوا رحلهتم عرب منحدرات جبال  ،عافيته

 "سامرة" الشاهقة. 

 

أ دركوا أ نه لن  ،بعد ليةل عصيبةايل، و يف صباح اليوم الت

بواسطة  ،ركوب امحلار لوحده، فاس تأ جرواكون مبقدوره ي

، وبعد هؤالءلكن  ؛امل من ال هايل محلهلامجل الني، بعض الع

الكثري من أ فراد البعثة  . مل يكن معانتمار طويل، مل يأ توا

ومه يف عوارض هيبط علهيم الليل واكنوا خيشون أ ن  ،الوقت

مل جيدوا من حل سوى ربط كل ، ذلالشاهقة لاجلبا

امجلال، لتس تأ نف القافةل طريقها  أ حد"فورساكل" عىل ظهر 
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 ،مدينة "يرمي"لتصل قبيل املغرب، بعد عناء شديد، 

مل يصمد فهيا ابلرتحاب، وس تقبلهم ت دينة اليت مل امل

يمكل مفات بعد أ ربعة أ ايم دون أ ن  ،طويالً "فورساكل" 

ه لن ءيعرف أ ن زمال، ودون أ ن ثنيعامه الثالث والثال

ماكهنم تشي  ن حيمى ، وال أ ن جسده لكام جيب عهييكون اب 

يف اتبوت ُصنع "فورساكل"  عت جثةحىت بقرب  حمرتم. ُوض

عىل جعل، وُدفن  يف حفرة يف ماكن قيص خارج املدينة، 

حبثًا  ،سينبشها اللصوص بعد يومني، ويكرسون التابوت

قبل  ،ني جبثته يف العراءملق ،فيه فرتضوا وجودهاعن كزن 

أ حد املدينة اذلي أ مر حامك يتدخل أ عضاء البعثة دلى أ ن 

عادة اجلثة ا ىل احلفرة ودفهنا مقابل  حصوهل ال هايل الهيود اب 

  ...التابوت اخلش يب املكسورعىل 
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﴿45﴾ 

 
 متذكرًا:  "،كريمأصدقاء "، أحد "مصلح سعيد"تنهد ي

 اومن عص "املعالمة" كنا نهرب باستمرا  منيف طفولتنا  -

 غم أنها كانت يهرب معنا كريم وكان ، (30)الفقيه انديس

ه، فقد كان أكثرنا حفظًا للقرآن آنذاك، وكان ناد ًا ما تطال

يف دا  حينها كان ما يرزال يعيش . الكتابةجييد القراءة و

. على رامةعمته ُكمع  مقبل أن ينتقل إىل منرزهل، البخو 

سبح فيه ن ،ونتوجه إىل سد القرية كنا عادة ما نهربالعموم 

عدم وجود حبرية، مستغلني انشغال الناس بأعماهلم، و

الذين األكرب سنًا يف ذلك الوقت الباكر، شباب القرية 

 . معًانا إذا ما سبحعذبوننا مبرزاحهم اجللف كانوا ي
 

" قد عاد هنائيًا من غربته الطويةل يف مصلح سعيداكن "

ما أ ايم من املغرتبني اذلين عادوا السعودية مع مئات ال الف 

حتالل العراق اليت بدأ ت ابالثانية أ زمة اخلليج ُعرف ب

                                                           

 نا الفقيه: فقيه القرية. ديسو .املعالمة: الُكّتاب (30) 
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دون أ ن تقنعه حماوالت رؤسائه يف العمل  . غادرللكويت

ابلبقاء ومنحه الكفاةل اليت فرضهتا احلكومة السعودية عىل 

المينيني العاملني يف أ راضهيا، بعد أ ن أ لغت لك الامتيازات 

، ويه الامتيازات اليت لس نوات طويةلعلهيا اليت حصلوا 

مضن بنود الصلح بني المين والسعودية يف ثالثينيات  جاءت

القرن العرشين. اكن العائدون مدفوعني بعواطف وطنية غري 

فقد رأ وا يف قرار احلكومة السعودية  ؛حمسوبة العواقب

بشأ هنم تعسفًا وعقوبة جامعية قاس ية، وطردًا متعجرفًا جاء 

ل ول حكومة املتعجل الرمسي زاء املوقف ا  عل متعال  كرد ف

، حني أ علنت رمسيًا لدلوةل المينية املوحدة من ال زمة أ نذاك

رفضها للتدخل ال مرييك العسكري يف املنطقة، بيامن مارست 

ن برسعة نوعًا من التحريض املهتور ملوقف شعيب تكو  

 بأ نه دمع واحض اال حداث املتعاقبة ليمهر للجميع حيهن

  الحتالل الكويت.

 

هنائيًا من املغرتبني المينيني يف العودة واحلق أ ن قرار 

السعودية مل يكن سهاًل؛ فعىل الرمغ من ال مال العممية اليت 

ا قبل أ شهر فقط، اكنو أ ن توحدت المين شعروا هبا بعد 

وقرامه، وزوجاهتم وأ طفاهلم،  يعرفون أ هنم عائدون ا ىل بالدمه

ن ما حبوزهتم من مدخرات مل يكن عاطلني عن العمل، وأ  

ال ل شهر قليةل، كام أ ن العودة الهنائية من الغربة مل  يكفي ا 

 "همنهتم"تكن يف حساابهتم عىل اال طالق. اكنت الغربة 

متامًا. وعىل الرمغ من للتخيل عهنا الوحيدة، لهذا مل يس تعدوا 
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لك ذكل، حسموا أ مرمه برسعة، وعادوا مبعنوايت مرتفعة، 

م الناس ك بطال، دون أ ن يعرفوا أ هنم بعد س نوات واس تقبله

قليةل، حتت وطأ ة الفاقة وقةل ال عامل وازدايد اللوم من 

أ هالهيم، سيمتنون لو أ هنم مل يس تعجلوا يف العودة، خاصة 

يف أ ثبتت فشاًل ذريعًا وأ ن احلكومات المينية املتعاقبة 

ريسة رتكهم فلتمل تفعل هلم شيئًا، الهنوض ابقتصاد البالد، و

لقدرمه احملتوم. كام أ صبح ابب عودهتم ا ىل الهجرة سهةل 

مبوافقة قادة ، و بعد أ ن قامت احلكومة السعودية ،مغلقًا متاماً 

عىل بتشديد رشوط العامةل المين املتخمني ابلرشاوى، 

لمينيني بش ل خاص. وهكذا، مل جيد معمم العائدين من ا

اليت اكنوا قد  ،رضأ بناء القرية بدًا من العودة ا ىل فالحة ال  

أ و القيام بأ عامل بس يطة جهروها أ ثناء غربهتم الطويةل هناك، 

حيلمون بأ ن تتغري المروف يومًا ما تسد رمقهم. ال تاكد 

عىل  ،ليمتكنوا من العودة لالغرتاب مرة أ خرى. اكن العمدة

يسخر مهنم بش ل  ،الرمغ من تأ ييده لعودهتم يف البداية

ذا ما أ تيحت هل ف رصة للنيل من أ حدمه يرفع كفيه الذع، وا 

 متصنع قائاًل: ابس هتجان  

 يعين... !مثل أ سامل  ابلية مه قد عادوا... ها !مالعني -

 وها مه قد عادوا ال فائدة مهنم... ...!ابلاكد ختلصنا مهنم

 

 "ديزل"وبطاحون  ،" ابلقليل من املالمصلح سعيدعاد "

الوحيد مبودل كهرابيئ أ صبح مصدر رزقه الوحيد، واملصدر 
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ة القرية لس نوات قبل أ ن تدخلها الكهرابء العمومية يف ءال ضا

  بداية ال لفية الثالثة.
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﴿46﴾ 

 
" سيجا ة أخرى قبل أن يكمل حديثه مصلح سعيد"عل يش

وقد الح   ،وهو ينظر مليًا إىل خشب سقف الغرفة كمن يستنطقها

 :يف إحداهنمرزعجًا مياًل 

 كنا نسبح فيه يف سّدذلك اليوم الذي ظهرية زلت أتذكر ما -

بعد أن أن يتحول إىل كا ثة حقيقية، األمر وكاد  القرية،

اعتقدنا أنه غرق... وحتت املاء لوقت طويل كريم اختفى 

لذلك ومتلكنا اخلوف... توزعنا حول السد نغوص ا تعبنا 

ه لكن دون جدوى... ذهب بعضنا جيري بفرزع ئ جاأيف كل 

استمر بقيتنا يف البحث  بينمالمساعدة، طلبًا لإىل القرية 

اليائس وقد جفت حلوقنا  عبًا. عادت إىل أذهاننا تلك 

اليت كنا  ،القصص املخيفة واخلرافات املتعلقة بالسد

حمل مبنسمعها من أهلنا واآلخرين، واليت مل نكن نأخذها 

ض منها هو إبعادنا قد  اجلد، فقد كنا نعرف أن الغر

فًا علينا من اإلصابة خو ن العوم يف مياه السد،املستطاع ع

أول  جال القرية عندما وصل  ،باألمراض... على العموم
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كانت املياه قد بدأت تتحرك مهرواًل بصحبة اآلخرين 

من ظهر حمدثة متوجات لولبية ما لبث أن  ،بشكل غريب

... انتشلناه حتت هلع اجلميع وقد كريممنتصفها  أس 

 ظلَّلكنه  ؛اقعندما أفأتذكر أنه كان مبتسمًا عليه. أغمي 

الذاكرة متامًا... كنا حندثه ومل يكن يرد علينا... لساعات فاقدًا 

ستعاد ذاكرته وقد أضاف إىل الكنه يف صباح اليوم التالي 

جعبته املرزيد من القصص واخلرافات اليت كان حيكيها لنا 

 متلذذًا بالرعب الذي كان يبثه يف نفوس بعضنا... 
سعفته ذاكرته بتفاصيل جديدة ثم أ يتوقف عن احلديث مبتسمًا وقد

 يضيف: 

من هذه القصص أن فجوة انفتحت يف قاع السد وسحبته  -

إىل داخلها ليظهر بعد ثوان يف سطح حبرية داخل كهف 

 ،حيد  محودالشيخ صفية بنت التقى وأنه  ،بالدخانمليء 

، منذ زمن بعيد نها اختفت يف طواق العروسإاليت يقال 

 اجلن، وأعطته أمانة ليسلمها وكانت قد ترزوجت من أمري

 السد مرة أخرى... إىل لشخص مل يبح بامسه قبل أن يعيدوه 
 يضحك كثريًا ويستمر يف احلديث: 

ت كان عابنا حبكاياته املخيفة... إيستطيع بالفعل  كريم كان -

العجيب ممتعة ومليئة باحلركات الغريبة... صداقته،  محه اهلل، 
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بعد أن تعرززت  ،ملوضوع متامًاأننا بعد فرتة وجيرزة نسينا ا

القناعة لدى أهالي القرية أن األمر كان برمته مرزحة 

 غم أننا حاولنا  ،مت معاقبتناهلذا سخيفة اتفقنا عليها مجيعًا... 

قد  اإلمكان أن نقنعهم بأن املوضوع مل يكن مرزحة أبدًا، 

أعيننا... لكننا مع مرو  الوقت  أيناه بأم قد وأن ما حصل 

سينا املوضوع، أو  مبا اقتنعنا مثل اآلخرين أنها سنا ونيئ

  كانت مرزحة...!

قطب حاجبيه، كما لو كان حياول أن يتوقف عن احلديث وي

لكن دون جدوى. حيشر سيجا ته يف إحدى  ،يتذكر تفاصيل إضافية

 يأخذ غصنًا من القات وميضغه برتوٍّفتحات املرمدة البالستيكية، و

 : عاود احلديثقبل أن ي

التحقنا معًا باملد سة الوحيدة آنذاك يف كنا قد العموم، على  -

 . ..السياني، اليت كانت تبدو لنا يف ذلك الوقت مدينة كبرية
  

، من اجلهة اجلنوبية تقع "الس ياين" يف أ سفل جبل التعكر

اذلي عب دته  ،عىل طريق الربيد والقوافل املرصوف ابحلجارة

اكن املسافرون دي. يف القرن التاسع امليال "أ روى"امللكة 

شق الطريق الرئييس، يتوقفون يُ حىت وقت قريب، قبل أ ن 

يف "الس ياين" لالسرتاحة أ و املبيت قبل أ ن يواصلوا 

، أ و جنواًب حنو مدينة "جبةل"طريقهم، شاماًل حنو مدينة 
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تعز. مع مرور الوقت، توسعت القرية لتصبح مركزًا حكوميًا 

". بعد قيام النقيلني زةل عل"، مهنا "ز  يضم العديد من "العُ 

اكنت "الس ياين" موعودة بأ ن تصبح واحدة من  7692ثورة 

أ ربعني عامًا، أ كرث من غري أ هنا بعد  ؛املدن الرئيس ية يف المين

وعىل عكس املتوقع، مل تصبح كذكل، مفا تزال حىت اليوم 

 وحمرومة من أ بسط اخلدمات. قرية كبرية هممةل 

 

، ويف منطقة تُعرف دان"بر   نقيل"يف  ،غري بعيد عهنا

قتاةل"، وقعت، يف بداية القرن الثامن امليالدي، معركة ـ"امل ب

طاحنة بني جيش عيل بن الفضل القرمطي، اذلي عاد قبل 

س نوات من "الكوفة" داعيًا للمذهب الفاطمي يف المين، 

براهي وجيش جعفر  . املعركة نئب "أ ل زايد" ،املنايخبن ا 

اختفى رح فهيا و اذلي جُ ش ادلاعية انهتت مبذحبة كبرية جلي

من جديد يف بالد من بني جنوده ل ايم، قبل أ ن يلتحق هبم 

، ويس تعيد قواته ليمتكن بعد أ قل من عام من حمارصة "ايفع"

 جعفر املنايخ والاستيالء عىل عامصة حمكه يف "املذخيرة". 

مفادها أ ن أ نصار ابن الفضل أ سطورة يردد بعض ال هايل 

يف معركته اخلارسة اذلين قاتلوا معه  ،نطقةمن أ هايل امل 

بل"أ خفوه يف تكل،  "احملرس"، وحاولوا أ ن مبنطقة  (31)"ص 

 ،دون جدوى. تقول ال سطورةلكن  ،ا جراحه البالغةويداو 

نه قبل أ ن يرشف عىل  ،اليت تناس هتا ال جيال املتالحقة ا 

                                                           

  .االسطبلل: بالَص (31) 
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الهالك، وقد اش تدت عليه امحلى، زاره مالك فوق حصان 

قبل  ،وأ خذه ا ىل مقة جبل التعكر ،السامء جمنح هبط من

 حتسنت حالته كثريًا. اليوم التايل وقد جفر أ ن يعيده 
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﴿47﴾ 

 
املرزيد وضع نشغل يف ا" حديثه بعد أن مصلح سعيديستأنف "

غطاء ثقب و شف  شفة من ، يف فمه الطرية أغصان القاتمن 

 : "كندا د اي" بنكهة الرمانالـقا و ة 
املنطقة، نهبط مجيع طالب قرى كنا، شأن يف الصباح الباكر  -

 ؛، املرصوف باحلجا ة، مبرح ومرزاح ال يتوقفالنقيل الطويل

وقت لكن النقيل كان يتحول عندما نعود من املد سة 

الصاعدة، يف منتصف الطريق  إىل عقبة منهكة. ،الظهرية

على السياني، شراف يف مقدو نا اإليصبح أن بعد و

أن قبل  ،ًا، كنا منر مبقربة املقتالةومد ستها اليت بنيت حديث

يح ظل ونسرتخل أطالل مسسرة احملرس لنستادندلف إىل 

 ..فيها قلياًل قبل أن نستأنف  حلتنا املنهكة إىل بيوتنا.
* * *    
 

يواء ك "مسرسة احملرس" مل يقترص اس تخدام خان ال 

كبريًا بل اكنت مركزًا جتاراًي للقوافل، سرتاحة اكأ و املسافرين 
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ما يزال ال هايل من ، و يع وتبادل السلع التجارية املتنوعةلب 

 تاكناليت  ةالكبري  ةكبار السن يتذكرون سوقها ال س بوعي

لهي تفي خت قبل أ ن  ،الناس من مجيع أ حناء املنطقة ايأ يت ا 

، ريق الرئييس اجلديدتدرجييًا بعد أ ن مت تعبيد وسفلتة الط

ول السوق تحت و ، عشوائيةداككني  عىل جوانبهنشأ ت  ياذل

س نوات خالل  "السمرسة"لهُتمل ا ىل "النجد ال محر"، 

 كبري مهنا.  ويهتدم جزءر  ،قليةل

 

تتوزع الصاالت داخل املبىن الرئييس للسمرسة، املبلطة 

عقدًا جحراًي، وبش ل  99أ رضيته ابحلجارة، عىل أ كرث من 

جدراهنا من ادلاخل تشكيالتر زينت هندو  مدهش، بيامن 

ُرمست بدقة متناهية عىل ظهر احلجارة زخرفية متنوعة 

الصلبة اليت اس تخدمت يف بناء لك أ جزاء السمرسة اليت 

ش به دائري من أ خر يتوسطها حصن مربع من ال سفل و 

ال عىل تعلوه "شامس ية" تس تخدم للهتوية واال ضاءة، اكنت 

 الزمن.  عوامل بفعل خوذهتا سقطت مركزية مغطاة بقبة

 ل ابب واحد كبري، وال توجد ملبىن السمرسة ادلائري الش

جبدارها اخلاريج نوافذ أ و فتحات عىل اال طالق. اكنت 

معمم الغرف، اليت تتوزع بعقودها املتداخةل مع عقود املمر 

ال خر  هابعض ، و خمصصة ملبيت املسافرين والتجارالرئييس، 

قريبتان من ابب غرفتان كام اكنت هناك  .خلزن البضائعاكن 

وعائلته اليت اكنت تقوم  "قهويمل ا"لـان خمصصت "السمرسة"

روادها. متتد عىل بعض جدران و  "السمرسة"خبدمة 
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جللوس اكك" ُخصصت من ادلاخل واخلارج "دك  "السمرسة"

من وسقايهتا غري املقميني، وال طعام احليوانت املسافرين 

مزاريب ال حواض اليت اكنت متتلئ مبياه ال مطار عرب 

 يرتفع قلياًل برجر  للسمرسة اخلاريج عىل اجلدار .مقضضة

يس تخدم حلراسة السمرسة فمي يبدو  اكن الش ل مربع

 وروادها. 

 

خارجية وحوانيت جماور مسجد  "لسمرسةـ"ااكن ل

جحرية، ا ضافة ا ىل مبىن صغري بدون سقف  معرصة زيوتو 

ال السوق ال دارة شؤون البيع والرشاء وحل ق  يس تخدمه عُ 

رف أ حد عىل وجه ادلقة يع الاملنازعات. ليس مس تغراًب أ  

لكن معامرها الكبري الباذخ مقارنة  "؛السمرسة"مىت بُنيت 

ببقية السامرس، وموقعها عىل طريق القوافل املمتد من ميناء 

حىت و  "جبةلـ"مرورًا ب "ا ب"مث ا ىل  ،تعزا ىل  ء"اخملا"

يرحج القول  ،الس يول ، جبانب ينابيع املياه ومداربصنعاء

عرص ادلوةل الصليحية، وأ ن من  السائد بأ هنا تعود ا ىل

بناها، حسب ما تقوهل احلاكية الشعبية املتداوةل، هو أ حد 

من أ بناء املنطقة اكن قد شغف حبًا الهيود أ همر البنائني 

نه "أ روى"ابمللكة  قام ببناء السمرسة مع . تقول احلاكية ا 

هدية أ و ليقدهما قدمي  "بلص  "عىل أ نقاض ملحقاهتا املتعددة 

وهل تقدم  ؟!... ما امس هذا العاشق الس ئي احلظلهاهمرًا 

هذا ما ال لل سف  !...ماذا اكن مصريه؟مث  !فعاًل خلطبهتا؟

جاحمة فقد اكنت هل رواية العمدة أ ما  .الشعبية تذكره احلاكية
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، بعد أ ن تيقنت من اكامتل "أ روى"ن امللكة ا  اخليال تقول 

ه يف جثتودفن ذكل العاشق،  بقتلأ مرت ، "السمرسة" بناء

 ..."السمرسة"ا حدى غرف أ رضية 

 !من أ ين تأ يت هبذه اخلرافات اي معدة؟ -

 !؟ملعونمن قال كل هذا اي  !را... ماذا؟خ -

يلتفت العمدة حنو السائل بسخرية، مث يضيف متعمداً 

خاف  : ة سامعيها 

ذهبوا ا ىل ا يعينصدقوين! ما يزال أ نينه يُسمع بوضوح...  -

 ...!الغبية اي مالعنيبأ ذانمك تسمعون أ نينه هناك فقط وس 
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﴿48﴾ 

 
ويضع  ،ُيصلح "مصلح سعيد" وضعية املخدة حتت يده اليسرى

يرزداد خده األيسر انتفاخًا حتى يكاد مرزيدًا من أو اق القات يف فمه ف

  يغطي على عينه اليسرى، ويسرتسل يف حكاياته:

ومنذ صغره كان شغوفًا بقراءة ... وطالبًا ذكيًا ،أنيقًا كان كريم -

اليت كان حيضرها له الشيخ العا ض أو  ،والقصص الكتب

على العموم اليت يسمح له بأخذها من مكتبة دا  البخو ... 

أمام كان من القالئل الذين جيعلوننا نشعر بالفخر 

الذين كانوا يستغربون شطا ته  ،املد سني املصريني

وأمام بل  ،بها أمامهم ىومعلوماته الكثرية اليت كان يتباه

أبناء ا، حنن عادة ما يسخرون منالذين كانوا  ،يانيأهالي الس

ليس ... نا املتواضعومستوى تعليم نا املتسخةالقرى، مبالبس

ناد   أمٌروهو  ،أيضًاله معجبات هذا فحسب، بل لقد كان 

 بمن شبا يترزايدونخصومه جعل ا احلدوث آنذاك... مم

، وهو ما كان تفه األسباببصون به ألكانوا يرتفالسياني، 

 ...تم علينا العراك معهم للذود عنهحي
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ينفث وقد  فع نظره حنو خشب السطح من جديد قبل أن يبتسم  

 من سيجا ته متمتمًا:  آخر نفٍس

  إيه! يا هلا من أيام! -
* * * 

 

يف س تينيات القرن الثالث عرش للميالد، اكنت 

"الس ياين" ما تزال قرية صغرية تُعرف بـ"املرشاح"، ال تاكد 

ليةل تُعرف من خالل أ غصان أ جشار "الطولق" بيوهتا الق 

العمالقة احمليطة هبا، عندما وصلت ا ىل مشارفها حوافر 

 . خيول موكب ال مرية الرسولية "ادلار النجمي"

 

قناع "قبل أ سابيع قد حاولت اكنت ال مرية   الفقيه سعيدا 

لال رشاف عىل دار العمل  "جبةل"احلرازي" بأ ن ينتقل ا ىل 

نشاؤها مؤخرًا. مل يكن "اجلديدة اليت مت  " الفقيه سعيدا 

؛ ليس ل نه قد أ لكف  العيش يف "جبةل"يرغب ابالنتقال ا ىل 

ل نه اكن أ يضًا قد توصل بفطنته ا ىل وقريته وحسب، بل 

قناعة واحضة تتلخص بعدم الاقرتاب من حياة قصور 

طابع رمسي، ذات السالطني واحلاكم، أ و الاضطالع مبهام 

ال هايل وتدريس أ بناء املنطقة وانشغاهل  مكتفيًا بتنمي شؤون

ل مرية رساةل اعتذار اكن ا ىل اابلعمل والتأ ليف. لهذا أ رسل 

قناع، أ ثر عكيس عىل  لبالغهتا، وما احتوته من قوة جحة وا 

ذ زاد ا رصارها عىل انتقاهل ا ىل  . ول هنا "جبةل"ال مرية؛ ا 
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قناع رجل مثهلتعرف دهاهئا ب فقد  ،أ قرص الطرق ا ىل ا 

اذلي طلهبا عليه تكرر و بنفسها أ ن تأ يت ا ىل قريته قررت 

الفقيه يكن يف وسع ". مل تدرك أ نه لن خييب هذه املرة

ال اال ذعانسعيد رصارها ؛" ا  وهكذا انتقل  . احرتامًا ملقدهما وا 

 ليصبح معلامً ومرشفًا عىل مدرس هتا "النجمية".  "جبةل"ا ىل 

 "ادلار النجمي"مل يكن مثل هذا اال رصار من قبل 

مس تغراًب يف ذكل الوقت، فقد اكن شائعًا اهامتم نساء "بين 

نشاء اجلوامع ودور العمل وختصيص ال موال  ،رسول" اب 

 بقاء اكن لريعها الفضل يفف ؛وال مالك الكثرية أ وقافًا لها

اليوم. هذا ا ىل جانب التنافس فمي بيهنن عىل  معممها حىت

 اس تقطاب من يقومون عىل هذه املنشأ ت من معلمني

بن عيل بن أ سعد وفقهاء ممتزيين، ومن هؤالء الفقيه سعيد 

احلرازي، اذلي اكن، حسب ما تذكره املصادر التارخيية، قد 

ُعرف "بعلمه وحسن صوته وخطه امجليل"، وشهرته بني 

علومه  اذلي تلقى فيهطالب العمل يف جامع "ذي أ رشق"، 

ال ولية يف صغره، وما شاع عنه أ يضًا "من عزوف عن 

نيا، ودخوهل ال سواق والتجمعات واعمًا ومرشدًا ادل

 روادها، نهيًا ا ايمه عن الغفةل، ومذكرًا حبسن املعامةل". 

 

الفقيه وحدها من اهمت بـ"مل تكن "ادلار النجمي" 

"، فقد اكن ينافسها يف هذا ال مر ابن أ خهيا، سعيد

السلطان املمفر يوسف بن معر، املؤسس الفعيل لدلوةل 

ليت اس مترت أ كرث من قرنني، شهدت خاللها ا ،الرسولية
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المين أ خصب عصورها ازدهاراً ابملعارف والفنون، واتسعت 

رقعهتا من أ قىص أ طراف حرضموت رشقًا حىت أ طراف 

ملمفر اكن االسلطان احلجاز شاماًل. يذكر لنا التارخي أ ن 

ن عمل بنجاح  حريصًا، حد املبالغة، عىل تعلي أ بنائه؛ لهذا ما ا 

حىت اس تأ ذهنا  "جبةل"" ا ىل الفقيه سعيدا حضار "معته يف 

بعد ، "ال رشف معر بن يوسف"البنه معلامً ومؤداًب يف جعهل 

بنه معلامً الالفقيه جامل ادلين احلرضيم أ ن اكن قد جعل 

" دون الفقيه سعيدلينتقل "، "بن يوسفداوود املؤيد "

تردد هذه املرة ا ىل تعز، عامصة ادلوةل الرسولية؛ ليس 

بل ملعرفته بعدم قدرته لتغري يف قناعاته، ته يف ذكل، أ و لرغب 

 ،عىل الرفض، واستسالمه مكرهًا للوقوع يف مصائد ال قدار

 اليت طاملا حاول تفادهيا دون جدوى. 
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﴿49﴾ 

 
" ذكرياته باسرتسال مريح وقد عقد مصلح سعيديكمل "

 حاجبيه:

ا عندما سافر بعضنا، وأن ،إال بعد سنوات نفرتق أبدًامل  -

، ومنهم واستمر اآلخرون، للعمل منهم، إىل السعودية

ازلت مو .كنا نتبادل الرسائل دائمًا .يف الد اسة ،كريم

أنه سوف يسافر إىل عدن بأحتف  برسالته اليت أخربني فيها 

، على املنطقةإلكمال الد اسة هناك، مع جمموعة من شباب 

كم  الشيخ العا ض.اعرتاض عمته ُكرامة وتردد الرغم من 

حسدته آنذاك؛ فقد كان الذهاب إىل عدن حلمًا بالنسبة 

لنا...! كنا عادة ما نتابع تلفرزيونها، الذي كان بثه يصل 

كنا نتمنى أن نذهب إليها، وأن نسبح  .واضحًا إىل قريتنا

معًا يف حبرها الساحر، ونتمشى يف حدائقها، ونرتاد أنديتها 

املراهقة آنذاك  حسب ما كانت خميلتنا ،والد اسة يف كلياتها

تصو ه لنا، متأثرين مببالغات بعض الشباب الذين عادوا 

من هناك. ال بد أنهم أقنعوه بالذهاب معهم! ال أعرف متامًا 
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كم مكث هناك، فقد انقطع التواصل بيننا لفرتة طويلة، 

بعدها  سالة منه خيربني فيها بأنه عاد إىل القرية،  استلمُت

يف عدن برسالة قادمة؛  وأنه سيحكي لي تفاصيل حياته

لكنه مل يفعل ذلك. بعدها بأعوام، ويف إحدى زيا اتي 

فقد كان مكتئبًا بعد  ؛للقرية، التقيته، وكدت ال أتعرف عليه

حاولت أن أقنعه بالرزواج مرة أخرى، وباجمليء  .وفاة زوجته

معي إىل السعودية للعمل؛ لكنه مل يستجب لي. على 

ينها قصرية، حيدد نهايتها العموم كانت زيا اتنا لليمن ح

نفاد النقود اليت جنلبها معنا إىل القرية، وبعد أن نسرف يف 

إنفاقها نقرتض قيمة تذاكر السفر من العمدة ونعود إىل 

أو  ،دون أن يتسنى لنا تنفيذ ما كنا نريد القيام به ،السعودية

  !مسح دموع زوجاتنا وهن يلوحن لنا من أسطح املنازل...

* * * 
 

" طوياًل من وجوده يف دار الفقيه سعيدذمر "مل يت

 ،السلطان املمفر؛ ا ذ رسعان ما تأ قمل مع وضعه اجلديد

 اذلي أ جعب به كثرياً  ،"ال رشف"وانشغل يف تعلي تلميذه 

ذ   مما اكن يتوقعه. أ بدى نبوغًا وجدارة يف التعمل أ كرث ا 
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، "ال رشف"" ضالته يف الفقيه سعيدهكذا وجد "

رشاده، وهو ما اكن مبثابة العزاء هل،  فأ خلص يف تعلميه وا 

دون أ ن يعرف أ ن ال قدار اكنت ما تزال هل ابملرصاد، 

فعالقته مع ال مري ومع أ بيه توترت كثريًا بعد أ ن قرر 

السلطان املمفر التنازل عن عرش السلطنة البنه 

ال خري انتصارات كبرية يف مقع أ حرز بعد أ ن  ،"ال رشف"

كام تقول املصادر -يه، اذلي اكن المتردات وتثبيت حمك أ ب 

اضطربت أ موره وخالف عليه أ هايل مرشق قد " -التارخيية

 المين ومغرهبا، وفسدت عليه البالد يف ربوع كثرية".
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﴿50﴾ 

 
وقد استحوذ الصمت ، (32)لى ختوم "الساعة السليمانية"ع

 وقد هرزته الذكريات:  ،"مصلح سعيدعلى املقيل، يضيف "
 احتالل السعودية بعد جعنا من عندما على العموم،  -

لكنه كان  ؛مثل غريه ،يف استقبالنا، كان كريم الكويت

مل تلك األيام من ومتحفظًا حبذ  يف تأييده لقرا  عودتنا... 

نهجر املقايل ونقضي أوقاتنا يف مضغ  ا... كنأبدًا نفرتق

 ،الراديوني معنا مصطحب ،قريةاليف جرف مطل على القات 

اليت كنا نطلق عليها أم املعا ك،  ،رباحلنتابع تطو ات 

قبل أن تبدأ  بينما أطلق عليها العامل عاصفة الصحراء.

قديم مل  كتابما يبدأ بقراءة الشمس باملغيب، كان عادة 

يف دفرت بعض اجلمل منه ، ينقل تلك الفرتةطيلة يفا قه 

القات  غفهو مل يكن ميض ،كان هذا املشهد معتادًا صغري...

                                                           

الساعة السليمانية: مصطلح شائع يف اليمن يطلق على فرتة ما قبل الغروب (32) 

نفسه بنشغل فيها حني يكون متعاطي القات قد وصل إىل ذروة النشوة، في

إىل النيب ولعل ذلك سبب نسبتها ، وأمانيه وكأنها قيد التحقق مالهوأفكاره وآ

 سليمان.
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طبعًا دائمًا...  ايقرأ منهأو صحف وجمالت اب إال وبيده كت

كان من القالئل املسموح هلم باستعا ة الكتب من مكتبة 

الذي  ،حفظه اهللالعمدة ، هذا باإلضافة إىل دا  البخو 

عد . مل ن..يتصنع قراءتها كنوع من التفاخركان أعتقد أنه 

مبهمة، ، فقد كانت  دوده عما يقرأ أو يكتب كريم نسأل

بتبادل اآل اء معه حول قضية الساعة: احلرب وماذا  فنكتفي

وعلى الرغم من أن اجلميع كان ! يف املنطقةدث سيح

إال أنه كان  ؛كبريةكانت منشرحًا بعد حتقيق الوحدة واآلمال 

يرد علينا بتشاؤم... مؤكدًا أن احلرب ستستمر، وأن أمريكا 

، وأننا لن نتمكن من العودة إىل ستستعمر دول املنطقة

املغردة  ،ألقواله تلكمل نكن نأنس  كما كنا نعتقد... املهجر

تحدث يف بعض نخا ج السرب، فنقوم بتغيري املوضوع، و

وختوف  ،عن املطر الذي مل ينقطع، رز اعةاملتعلقة بالاألمو  

بيات مستذكرين األهازيج واألاألهالي من تعذ  احلصاد، 

قد تغري كان  علي ولد زايد...الشعبية الرز اعية وِحَكم 

 !كثريًا، وأصبح أكثر تأماًل وأقل كالمًا...
ا مميسحه ." عن الكالم وقد دمعت عيناهمصلح سعيديتوقف "

 متنهدًا:

 ! محه اهلل -
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* * * 

 

بعدم  "ال رشف"تلميذه " قد نصح الفقيه سعيداكن "

املوافقة عىل اس تالم مقاليد احلمك هبذه الطريقة، وضورة 

قناع أ بيه ابلعدول عن رأ يه  حىت يمت التوفيق بينه وبني أ خيه ا 

ايه مما س يثريه ذكل من حنق الكثريين من "املؤيد" ، حمذرًا ا 

ضافة ا ىل أ ن ادلوةل ما تزال غري مس تقرة متامًا،  القادة... ا 

ن اكنت معمم المتردات قد مت القضاء علهيا.   وا 

 

" خياف أ ن يعزف الفقيه سعيديف حقيقة ال مر، اكن "

ن هو لتأ ليف واعن العمل  "ال رشف" نشغل بأ مور احلمك اا 

امً عالك   هذا ال مري الرسويلفقد اكن يرى يف ،من بعد أ بيه

 ،وقد اكن حمقًا يف ما اعتقده أ كرث من كونه قائدًا أ و حاكامً...

بعد س نوات لن يصبح واحدًا من أ شهر ملوك  "ال رشفـ"ف

ادلوةل الرسولية حفسب، بل ومن أ مه علامء المين يف ذكل 

ؤلفاته اليت تعددت جماالهتا، من الطب والبيطرة العرص، مف

والفكل ا ىل ال داب والفالحة، تركت بصامهتا املهمة يف مسرية 

تطور العلوم وال داب، وتناقلهتا ال جيال يف ربوع العامل 

 اذلي اكن جنمه قد بدأ  يف ال فول. ،اال ساليم

 

متعاطفًا مع أ خيه ا ضافة ا ىل هذا، اكن "الفقيه سعيد" 

اذلي رأ ى أ نه يصلح ل مور احلمك أ كرث من  "داملؤي"
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يشعر أ نه مملوم من قبل أ بيه، اذلي اكن اكن ، و "ال رشف"

يثاره  ... اكنت لك هذه القناعات لتلميذهال خيفي أ مام املل  ا 

بأ ن عليه أ ن يفعل ما  هشعر ت "، و الفقيه سعيدتلح عىل "

قناع  أ بيه يف ال مر...  ةابلتأ ين ومراجع "ال رشف"بوسعه ال 

حقام نفسه يف هذه خياطر كثريًا اب   نهأ  اكن يعرف لكنه 

هو اذلي اكن مؤمنًا بيقني ال يزتحزح بعدم التدخل ال مور، و 

ال بد وأ ن التدخل مفثل هذا يف أ مور السالطني واحلمك... 

ذ مل عواقب سيئةيكون هل  ، وهو ال مر اذلي حدث فعاًل؛ ا 

. ليس هذا "ال رشف"حتظ نصاحئه تكل ابلقبول دلى 

ن  اذلي شعر أ ن معلمه خيذهل ، "ال رشف"حفسب، بل ا 

غضب منه ومل يعد اكن قد يف أ مه حلمات حياته، 

نه ... بل يف جمالسه اكلعادة يس تدعيه مل يبادر حىت ا 

"، الفقيه سعيدلتدخل دلى أ بيه املمفر عندما أ مر حببس "اب

قد رفض أ ن يبارك يف ا حدى خطب امجلعة،  ،اذلي اكن

قلعة "" يف جسن الفقيه سعيدزج بـ"نقل السلطة. وهكذا 

توقعه وحاول تفاديه ليتحقق قدره احملتوم اذلي  ،القاهرة"

ليه، وخابت أ ماهل يف ما اكن يطمح طويالً  ، وما معل من ا 

 أ جهل ب ل ا خالص. 

 

ن املمفر  قبل موته بس تة أ شهر تقول املصادر التارخيية ا 

ف ال رش فقام "، لل رشف عن احلمك يف احتفال كبريتنازل 

ابملكل بعد أ بيه، واس توىل عىل احلصون واملدن وسائر 

 بن يوسف داوداملؤيد وملا عمل أ خوه ال مري  .اخملاليف المينية
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خرج  ،مبوت أ بيه، واكن يف مدينة الشحر من حرضموت

ليه املُ  مهنا طالباً  جبيش يقوده ابنه ال رشف كل، فأ رسل ا 

وقدومه د املؤي محمد، واحتدم اجليشان، ومت ال مر هبزمية

 ". ا ىل تعز اً مقيد
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﴿51﴾ 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احملرتم   العارض راجح/ والدي الصدر األجل

 حتية طيبة من قلب حزين وخائف متلؤه الشكوك واألوهام.

عرفت أنكم غضبتم لتخلفي عن العزاء وهو شيء مؤسف  

لكنين حينها مل أكن أنا... كنُت بعيدًا... بعيدًا عن  ؛حقًا

يزال يعيش  شيء... يف مكان مظلم وخميف ما كل

ال بد أنكم والدي العزيز تتفهمون ذلك. بالنسبة  بداخلي...

للصحة فقد بدأت أستعيدها تدرجييًا، واحلمد هلل سوف 

وقد أكد يل الدكتور عبد الرحيم  ..قريبًا يَّتتعافى جراح ساَق

 يف مستوصفأخربوني كما   غرغرينة نه مطمئن من أهنا ليستأ
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الراهدة... ستتعافى جراح جسدي قريبًا أما جراح قليب فال 

  !ستندملمتى يعرف إال اهلل 

أن حزني واضطراب ال بد أنكم تعرفون والدي األجل، 

، أو موت ما كان يف بطنها رحيانةمشاعري ليس بسبب موت 

، فاملوت علينا حق... بل لشعوري الكبري وحسب من صليب

اوم تسلطه على ذهين وضمريي ستطع أن أقأبالذنب الذي مل 

ت لك به أثناء ر، وهو الشعور الذي كنت قد أسراملتعبني

هل كان  ... أفكر دائمًا وال أجد اإلجابةمرضها املفاجئ

لقد حذرمتوني مرارًا من  !موهتا قضاًء وقدرًا أم كان بسبيب؟

أمور مل أكن أصدق مدى خطورهتا... وها هو الندم 

وى إىل مساعدتي هذه املرة يف يلتهمين.. ال أحتاج منكم س

الوصول إىل احلقيقة، فوحدكم من يستطيع فعل ذلك... أعرف 

ال ينبغي أن أبوح به يف رساليت  ه، وأنيعجبكأن هذا الكالم لن 

لكنين حقًا مل أعد أعرف ماذا علّي فعله! سأنتظر  ههذ
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وصولكم بفارغ الصرب، أو قد آتي إليكم إىل صنعاء بعد أن تربأ 

... املهم أن نلتقي يف أقرب وقت، وحسنًا فعلتم يَّجراح ساَق

بتغيري مغالق املكتبة على الرغم من أنين ما زلت على وعدي 

 بعدم اإلقدام على شيء حتى نلتقي. 

عميت ُكرامة واجلميع يسلمون عليك وعلى أمي حليمة... 

الذي مازال غاضبًا مين وال حيدثين إال  ،وكذلك العمدة

ك من أخبار هامة سوى أن الناس ليس هناباقتضاب... 

  كالعادة...األمطار  يشتكون من شح

 لكم خالص احملبة واالحرتام

 ولدك املطيع 

 كريم 
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 ،يدرك، وهو يس تقبل جيشه املنترص "ال رشف"مل يكن 

ن مشاعر الرضا من استتاب ال وضاع هل رسعان ما أ  

 ستتحول ا ىل حاةل من اذلعر وال ىس وهو يلمح، من خالل

الغبار اذلي اكنت تثريه خيول الفرسان املنترصة، وجه أ خيه 

املتعب، ونمراته الزائغة وهو مييش متعرثًا وال غالل يف يديه. 

، وقد اليت ذرفها خلسةالندم حيهنا مل يس تطع منع دموع 

الفقيه "معلمه تذكر وحبزن، ... شعر ابخلجل من نفسه

ن أ مور "، ونصاحئه اليت جتاهلها، واس تغرب كيف أ  سعيد

  !توحشًا وقسوة... ، يف فرتة قصرية،احلمك اكنت قد أ كسبته

قامة  "ال رشف"يذكر التارخي أ ن  جعل أ خاه ال سري حتت اال 

كام ، "رتب هل ما يكفيه من الزادو ، قلعة القاهرة"يف اجلربية 

مل متر اذلي  ،"الفقيه سعيدطالق رساح "اب  أ مر بعد أ شهر 

ال أ ايم قليةل حىت  أ ن يعود ا ىل أ ههل  "فال رش "س تأ ذن اا 

لكن  ؛ذن هلأ  ف، يف السجن كثرياً حصته تدهورت بعد أ ن 

فتويف يف طريق  ،مل تسعفه للوصول ا ىل قريتهحصته املعتةل 

ابلقرب من يف قرية تدعى "السمكر" غريبًا وُدفن  ،العودة

  مدينة "اجل ن د".
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بعد أ ن أ صيب  ،"ال رشف"تويف  بعد أ قل من عامني

 ،كبار رجال ادلوةلفاجمتع طباء مداواته، مبرض مل يس تطع ال  

 س نة نودي به ملاكً و  ،من السجن "املؤيد"رساح أ طلقوا و 

من أ قىص حرضموت ا ىل البالد أ قالي لتخضع هل ، 7296

 كرث من ربع قرن من الزمن. ل  يحمك المين ل ، و ختوم الطائف
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قرتبت الساعة... خالص... وما عليكم إال ا"قلت لكم 
 ."!للشواء يف انر جهنم اي مالعي أن تستعدوا

 العمدة
 
 

 ."ال بد أن أول يوم للخليقة كان مجيالً هكذا...!"
  الشيخ العارض
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كما لو  ،متامًا نعم اختفىاختفى؟!...  ..." فجأة!كريم"اختفى قرب 

حديث أن اختفى قرٌب  مل يسبق قط! هل يعقل هذا؟لكن ! مل يكن

. تندثر القبو  وختتفي معاملها عرب السنني؛ لكن مل يسمع مكانهمن 

عرب تا يخ  ،يف يوم من األيامفجأة أي شخص أن قربًا قد اختفى 

أو حتى يف أي مكان آخر يف البالد كلها... حتى  "،النقيلني عرزلة"

كتشف الناس امنذ اليوم الذي  فراشالالعمدة، الذي أصبح طريح 

مل يسبق حبريته من هذا األمر الذي  ف لرزوا ه، اعرتفيه اختفاء القرب

  :مبثله أبدًاأن مسع 

 يوم القيامة... يعينإنها من عالمات الساعة...  -
مل نسمع عن شيء كهذا يا ال حول وال قوة إال باهلل...  -

 عمدة... 
 ولن يتسنى لكم أن تسمعوا... صدقوني!  -
 ليلطف اهلل بنا... -
  !وملاذا؟ -
 !عفوًا يا عمدة؟ -
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ليس لديه ما يرب  أن  يعين... !؟هه !لطف اهلل بكم؟ملاذا ي -

 يفعل هذا يا مالعني! 
 تقل مثل هذا الكالم...ال ستغفر اهلل يا عمدة... ا -

 يرد العمدة وقد أعجبه خوفهم: 
أن إال عليكم وما خالص... قرتبت الساعة... اقلت لكم   -

  !...تستعدوا للشواء يف نا  جهنم يا مالعني
* * * 

 ،شوكية خمتلفة قد نبتت مكان القرب وأشجاٌ  كانت أعشاٌب

كانت الذي كان ما يرزال هناك قبل يومني فقط من اكتشاف اختفائه. 

مل تتوقف أبدًا عن احلنني إىل القرية وحياة "، اليت أمي حليمة"

لتعيش  ،العا ضالشيخ بعد وفاة ، قد غاد ت العاصمة الريف

أصبحت األيام متر عليها . دائمًا أ ادتكما  ،وحيدة يف "دا  البخو "

تقضيها يف االهتمام بشؤون الدا  واإلشراف على أمو  ببطء، 

األ ض والرز اعة، يساعدها يف ذلك العمدة الذي مل يعد مرحًا 

 أنأكدت للجميع بالقد  الذي تعود عليه الناس. "أمي حليمة" 

عليه وضعت القرب كان ما يرزال على حالته منذ يومني فقط حني 

بعد أن أكملت زيا تها املعتادة  "،املطابقو ود "لرحيان وبعضًا من ا

  .وابنها غري البعيدين زوجها ْيلقرَب
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أول من كانت ذات السنوات العشر، بنت ُمسيعيد"،  آمنة"

لتعيد إحدى املقربة كانت قد ذهبت إىل  .اكتشف اختفاء القرب

قرب أن ال عن بقية القطيع. هناك الحظْتاليت شردت بعيدًا األغنام 

اليت، كدأب  ،أمها وعندما عادت إىل البيت أخربْت .مل يعد موجودًا

بداًل عن الكبا  يف قريتنا، مل تهتم بهذا الكالم العجيب، بل قامت 

يف صباح اليوم التالي العودة. يف بتوبيخها بسبب تأخرها ذلك 

كانت "آمنة" تهذي من احلمى اليت اعرتتها، مرددة حكاية القرب 

أمي حينها قامت أمها، وقد اعرتاها القلق، بإخبا  " .الذي اختفى

 بنتها، وما قالته هلا باألمس.ابأمر  وأخريات" حليمة

 بعض النسوةبصحبة إىل املقربة  "أمي حليمة" توجهْت

ومل مير وقت ، وقد شعرت بانقباض يف صد هااألمر، هذا للتأكد من 

كتظت املقربة اما وسرعان  .اخلرب سريعًا يف القريةطويل حتى انتشر 

. عدما تأكد صحة اخلربب ،بأبناء القرية، بل وبأبناء القرى اجملاو ة

كثريًا يف اآلونة بصره قد خف الذي كان  ،عندما وصل العمدة

عشر، األحد أحد أحفاده قوده يو ،يتقدمه "عرزيرز"إىل املقربة،  األخرية،

لكنه كعادته  ؛ومل يستطع أن مييرز أي شيء ،أحس بإنهاك شديد

 ،الياخلالذي منا مكان القرب الطري العشب  أى هر بأنه قد تظا

 وتلك النباتات اليت توزعت على مساحته املستطيلة املستوية. 
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زاد اهلرج واملرج حول القرب، وتكاثرت األقاويل، وبدأ 

األهالي ميا سون هوايتهم املفضلة: االنقسام واالختالف فيما بينهم، 

تلت وجوههم عالمات الفرزع وقد اع ،وحبك القصص والروايات

ان" مثاًل كان يصرخ بصوته األجش مدعّيًا أن لّيوالرهبة. "الُس

دون أن يفسر غياب آثا   ،القرب قد ُنبش من قبل بعض اللصوص

محرزة "ستاذ األالنبش أو وجود تلك الشجريات مكان القرب. أما 

عالمة على أن ما حصل هو يؤكد فقد كان  ، خطيب اجلامع،"املاسر

ة الذنوب وانشغال الناس عن أمو  دينهم وا تكابهم كثر

للمعاصي، بينما جتادل آخرون، وهم يتقافرزون بني القبو ، حول 

حينها شعر العمدة للمرة األوىل أن نهايته موقع القرب نفسه... 

وسرعان ما دا ت األ ض ... وبدأ قلبه العجوز يدق بقوة، أوشكت

 سقط مغشيًا عليه. لي ،من حوله
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﴿54﴾ 

 
وبالتحديد يف احلادي ، ثالثة عقود من السننيأكثر من قبل 

كانت السماء ملبدة بغيوم صباحية ، 4911 عشر من شهر أكتوبر

، وهو ما سيتيح لن متطريف مثل هذا الشهر،  ،؛ لكنها كعادتهاخفيفة

العشب املبتل الندى عن الغيوم، ليجف تبدد ألشعة الشمس أن 

قد استيق  مبكرًا  العا ضح  اجوأو اق األشجا . كان الشيخ 

بروح عالية، ولبس ثيابه بتأنق واضح، وشرب قهوته على سطح 

ت كان"دا  البخو "، مستنشقًا هواء الساعة السادسة املنعش. 

اجلو مفعمًا برائحة الندى، وبعض خيوط  السماء قريبة جدًا، وكان

وعلى  ؤوس عيدان  ،الضوء الذهبية تتسابق خبفة على التالل

كان مثة أصوات لطيو  مترح يف اهلواء وخترتق أغصان .. الذ ة.

األشجا  الكثيفة، يقاطعها بني احلني واآلخر أصوات ديكة القرية 

الذي كان  ،وزجل محامات الدا  خمتلطة بصوت مياه "اجلوهرة"

فكر الشيخ تدفق حنو أسفل الشالل الكبري... ت يوه ،ُيسمع بوضوح

: "ال بد أن أول يوم بيعة البكروهو يتأمل مجال الط اجح يف نفسه 

   .للخليقة كان مجياًل هكذا...!"



 

212 

 

كان يشعر برزهو وانشراح كبريين، فها هو حلمه القديم قد 

حتقق أخريًا بعد طول انتظا ؛ إذ مت باألمس االنتهاء متامًا من شق 

الطريق الفرعي الذي يربط قرى "العرزلة" بـ"النجد األمحر"، 

ق العام، وسيتمكن األهالي أخريًا من إدخال املنفذ الوحيد إىل الطري

.. سيا اتهم ونقل البضائع ومواد البناء والتنقل بسهولة بني القرى.

ا تسمت على شفتيه ابتسامة عريضة: ستنمو "العرزلة" وترزدهر 

 ...!أخريًا

قد أيق  ابنه "علي"، الذي كان قد   اجحكان الشيخ 

اليت  ،ول  حلة بسيا تهأكمل للتو  بيعه الثاني عشر، لريافقه يف أ

من  ،مساء البا حة ،ألول مرةإىل القرية، كان سائقه قد جاء بها 

يواصل لدائمًا، بقيها تعود الشيخ  اجح أن ي"النجد األمحر"، حيث 

بغلة عجوز كانت آخر ما عاش له على ظهر إما سريه إىل القرية 

على "دا  البخو "، أو مشيًا  إسطبلمن الدواب اليت كان يعج بها 

األقدام كما يفعل مجيع أبناء القرى. يف ساحة الدا  كانت أ بع 

سيا ات أخرى، دخل بها أصحابها إىل قراهم باألمس أيضًا، قد 

كما اصطفت جبانب سيا ته لرتافقه هذه الرحلة االفتتاحية للطريق، 

عدد كبري من أهالي القرية والقرى اجملاو ة. يف ساحة الدا  جتمهر 

حماواًل كعادته كما لو كان يوم عيد،  ،بالرتحاب استقبلهم الشيخ
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لكنه مل يفلح ومل يأبه لذلك، فاليوم  ؛توزيعهم على السيا ات بنظام

يسمح ألي شيء أن ينغص عليه فرحته وقد قر  أال جدير باالحتفال 

 العا مة. 

كانت "أمي حليمة" قد ألبست "علي" ثيابًا أنيقة؛ لكنها مل 

شعره الكث، فقد كان متخوفًا من أال  تستطع أن تقنعه بأن ميشط

" الذي جاء كريمينتظروه، فهبط د جات الدا  بسرعة ممسكًا بيد "

 . ليستعجله

لكن ذكل مل  ؛" يكرب "عيل" بثالث س نواتكرمياكن "

ذ اكن يبدوان متقاربني يف العمر، رمبا نتيجة  يكن واحضًا؛ ا 

يف لك للجهد اذلي اكن يبذهل "عيل" حملااكة أ قرب أ صدقائه 

ن ينهتيي العام كرميفقد اكن " يشء، " مثهل ال عىل، وما ا 

ادلراو  حىت يبدأ  "عيل" مبامرسة ضغوطه عىل أ بيه وأ مه 

"، كرمي. اكن "ليك يسافر ا ىل القرية لقضاء اال جازة هناك

أ ن ميارس دور املعمل، فيقوم يعجبه لفارق السن بيهنام، 

ال ماكن، أ سامء بتعريف "عيل" ابل ش ياء اليت جيهلها، مبينًا 

شارحًا  ...ال جشار، ال عشاب، والعدد الكبري من احلرشات

بعض المواهر الطبيعية اليت درسها "عيل" يف املدرسة، مع 

بعض اال رشادات اخملتلفة اخلاصة بتسلق ال جشار 

مع أ قراهنام من واملنحدرات، هذا ابال ضافة ا ىل اللعب معًا 

اعية... ومك اكن ذكل أ و القيام ابل عامل الزرأ طفال القرية 

يأ خذ بلب "عيل"، اذلي عادة ما اكن يتباىه أ مام أ بيه وأ مه 
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مبا اكتس به من معرفة وهمارات جديدة تثبت أ نه مثلهام، من 

أ قرانه بعض أ بناء القرية، وليس "ابن مدينة" كام يدعوه بهتمك 

يضحك كثريًا لهذا، مدعيًا أ مام راحج يف القرية... اكن الش يخ 

يه سالفه من التفاخر املازح، أ ن جينات أ   زوجته، بنوع

اليت تس يطر عىل ترصفات ابنه الوحيد، كام س يطرت، وما 

  تزال، عىل ترصفاته هو...!
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تدافع اجلمع وتوزع بعضهم على مقاعد السيا ات بشكل 

عشوائي، بينما تكوم البعض اآلخر على جوانبها، وعلى ظهر 

منتشيًا يف ذلك الصباح عمدة السيا ات املستخدمة للنقل. كان ال

ومتأنقًا أكثر من املعتاد، وقد اختذ مكانه يف الكرسي األمامي إلحدى 

السيا ات املرافقة، دون أن يفوته التلويح بيديه من النافذة لرزوجته 

، مثل بقية نساء القرية، يشاهدن اللواتي كنَّبناته وزوجات أبنائه و

" و"كريم" قد استطاعا املوكب من على أسطح املنازل. كان "علي

، العا ضأيضًا أن جيدا هلما مكانًا جبانب "الشرجيب"، وكيل الشيخ 

جبانب نافذة خلف مقعد الشيخ كان قد حجرز مكانه بدو ه الذي 

املقعد األوسط لسيا ة الشيخ، "الالند كروز "، اليت حتركت أواًل 

 لتقود املوكب وقد اكتظت بالركاب ومرافقي الشيخ الذين تكوموا

يف املقاعد اخللفية، وتبعتها السيا ات األخرى يف جو من الفرح 

وعلى طول الطريق  .واالحتفاء الذي انتظره اجلميع لفرتة طويلة

كانت سيا ات أخرى تنضم إىل املوكب وسط أغاني وتصفيق 

 أكوام الركاب املترزامحني. 
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كيف  :ذلك اليومبأمل يتذكر  اجح الشيخ لسنوات ظل 

عندما توقف املوكب يف منتصف الطريق،  "علي"انشغل عن 

اللحاق على  ،"كريموكيف  ضخ بسهولة إلحلاحه، وإحلاح "

بعد أن مسعا اهلرج  ،نتقل إىل سيا ة العمدةاالذي  ،بـ"الشرجيب"

ستأنف املوكب حتركه، اواملرج وضحكات العمدة وهي ترتفع منها. 

سيا ته  بتجاوزالعمدة وما هي إال دقائق قليلة حتى قامت سيا ة 

لتقود املوكب، وقد أخرج العمدة بندقيته "اجلرمل" من نافذة 

، وهو يغين مع صوت املسجل السيا ة مطلقًا الرصاص يف اهلواء

 :"لسنيدا صوت "االذي كان يصدح ب

 أرضنا ذات اجلمال  شجروها شجروها 

  ليس يف الدنيا ُمحال   من سعى للخري نال

 
وقد امتألت  اجح يخ أفكاٌ  شتى كانت تدو  يف عقل الش

 ئتاه بهواء اجلبال املنعش، وأسلم ذهنه لتفاصيل خطط ومشا يع 

جديدة، وبدت اآلمال تتفتح أمامه. شعر بالرزهو فعاًل، فها هو قد 

على الرغم  ،استطاع عرب التعاونيات األهلية أن ينجرز شق الطريق

من كل الصعاب اليت واجهته، والعراقيل اليت وضعها الكثري من 

ل احلكومات السابقة إلفشال املشروع، إذ كانوا مصرين بعناد  جا
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 ،على حرمان املنطقة من أية مشا يع، مبا يف ذلك مشروع الطريق

الذي تأخر كثريًا مقا نة باملناطق اجملاو ة. لكن ها هي احلكومة أخريًا 

ترخي قبضتها على أبناء املنطقة الذين تعرضوا لسنوات طويلة من 

ملواقفهم املعا ضة غري مباشر عقاب مجاعي  اإلهمال كنوع من

، لكأمنا كان قد  املصاحلةاليت انتهجتها حكومة للسياسات 

 . " أن تكون جمبولة دائمًا على معا ضة احلكامالنقيلني"

الصعبة اليت عاشها ذكرى الظروف عادت إىل ذهنه 

لسنوات، منذ أن ُأخذ، منذ زمن بعيد، مع بعض أقرانه إىل السجن 

ام قليلة من زفافه، بسبب تصد  أسرته، مع أبناء املنطقة، بعد أي

، الذي قام بتشريد العديد من أهالي املنطقة، ىحيي عا ضة اإلماممل

عقابًا على مناهضتهم  ،واحتالل بيوتهم، ومنعهم من احلصاد ألعوام

حلكمه والتحاقهم باحلركة الثو ية، بعد أن زج بالعشرات منهم يف 

اليت مات فيها نصفهم بسبب املرض  ،رهيبةخمتلف سجون اليمن ال

  واإلهمال، لُيدَفنوا بصمت يف املقابر املنتشرة خا ج تلك السجون.

تذكر دموع عروسه وهو يسلمها بعض النقود، وكيف كان 

العمدة مع اآلخرين من  فاقه برزنرزانة السجن يرزفونه مازحني... 

الذين ماتوا ه ئصو  وجوه أبناء عمه وأصدقاوطافت يف خميلته حبرزن 

أبرز  ه "صاحل"، الذي كان منايف السجون... تنهد وهو يتذكر أخ

، جبلد وصرب، مثنًا ته جاالت حركة املقاومة، والذي بسببه دفعت أسر
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حتى مل  ،ًا؛ أسرته اليت ختاطف املوت أفرادها واحدًا بعد اآلخرظباه

 يبق من  جاهلا سواه، وولده "علي"...

 فها فرحًا بعد قيام الثو ة، وكيفتذكر أيضًا دموعه اليت ذ 

، بعد سنوات مريرة، يف فرض نفسه بني منافسيه، وجاهد طوياًل جنح

إلثبات مكانته كرجل دولة لدى احلكومة السابقة اليت حاولت 

مات أبيه الذي مربيه بعد أستاذه و، إقصاءه بعد وفاة أخيه "صاحل"

م مبواقفه ومبادئه الذي مل يرتدد يف االلترزا هيأخ ؛وهو ما يرزال طفاًل

العنيدة، واالختالف مع زمالء النضال الطويل،  افضًا خمتلف 

غري مبال بشيخوخته املتعبة...  ،مفضاًل حياة السجونواملساومات، 

 ،لكن الظروف تغريت اليوم، وبدأت احلياة تبتسم له وألبناء املنطقة

طالق معظمهم من السجون إب "حركة التصحيح"قامت الذين 

نجرز أخريًا  غم كل التحديات، والبالد، ُيالطريق هو ، وها السياسية

  فيما يبدو، موعودة بالنماء.

قد غاص عميقًا يف هذه األفكا ، ومل   اجحكان الشيخ 

عرب منعطف  خترجه منها سوى  ؤيته السيا ة اليت أمامه تسرع بتهو 

مية قبل أن تنقلب وترتفع إطا اتها األما ،، وترتنح ميينًا ويسا ًاخطري

وتهوي إىل أسفل املنحد  أمام عينيه.  ،يف اهلواء على جانب الطريق

، ةكانت السيا ة تتدحرج وتتقلبحدث كل شيء بلمح البصر... 

يف بعضهم  تلف  يف كل منقلب بعضًا من  كابها الذين تطاير
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قبل أن يستقر هيكلها كتلة حديدية  ،اهلواء مع أشالئها احلديدية

 ان املشهد مهواًل... مشوهة يف أسفل اجلبل. ك

وقد تذكر "علي"...   اجحأظلمت الدنيا يف عني الشيخ 

يركض بهلع وقد زاغ سيا ته وبدأ  منخرج ودون أن حيس بنفسه 

زاعقًا  ةباجتاه هيكل السيا ة احملطمهابطًا املنحد  السحيق  ،عقله

 جبنون: عليييي...! 
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﴿56﴾ 

 
كاب السيا ة من كل مت مجع   .كان نها ًا طوياًل يكاد ال ينتهي

منحد  وإسعافهم كيفما اتفق، ليتم نقل معظمهم إىل مستشفى 

 مى، الذي وجدوه مغ اجح، مبن فيهم الشيخ "جبلة املعمداني"

. حتولت فرحة ةعليه على بعد أمتا  من هيكل السيا ة احملطم

نكبة بكل ما تعنيه الكلمة! فما هي إال بالطريق اجلديدة إىل األهالي 

يف املستشفى، كان ضحايا احلادثة تويف مخسة من  ساعات حتى

 الواحدةالذي لف  أنفاسه األخرية يف الساعة  ،آخرهم "علي"

 . بعد الظهرالنصف و

 

براهي امحلدي"يف نفس هذا اليوم والساعة، قُتل   "ا 

أ كرث رؤساء اكن بصافية صنعاء.  ت مسدس يف بيت ابطلق

لهي مدعواً لولمية غداءشعبية المين  ا كعادته من دون ذهب ا 

بعد مرور عقود من الزمن، ما يزال المينيون  ترتيبات أ منية.

مبقتهل جيهلون احلقيقة اكمةل، لكهنم يدركون متامًا أ هنم خرسوا 

قرون واحدة من أ ندر الفرص التارخيية لهنوض المين عرب 

 . عديدة



 

225 

ما بني كسو   همتنوعت إصابات اآلخرون، الناجون من املوت،

، أهونها تلك اليت أصيب بها العمدة: شرخ بسيط وجروح خطرية

" كريموبعض اخلدوش على وجهه. أما " ،قدمه اليمنىعظام يف 

فقد أصيب بكسر يف  جله اليسرى وخلع بسيط يف كتفه األمين. 

 ، وكيل الشيخ العا ض،بالطبع لسنا حباجة إىل ذكر "الشرجيب"

ل من مللم الذي كعادته مل يصب بأي أذى على اإلطالق، وكان أو

نفسه، بعد أن قذفت به السيا ة يف أول منقلب، وبدأ يساعد يف 

  إسعاف املصابني.

لفرتة طويلة و .مل يصل خرب احلادثة إىل القرية إال بعد ساعات

مل ميتلك أحد من أبناء القرية اجلرأة إلخبا  "أمي حليمة" بوفاة 

تفق من ومل تسصامتة، غري مصدقة،  ظلْتحني علمْت ابنها الوحيد. 

ذي "امُلرة إال يف صباح اليوم التالي، عندما شيعت  ةفاجعصدمة ال

: املوتىنصيبها من ، جثامني اجلرحى ، بغياب كثري من  جاهلا"اجملمرة

باكرًا من ثالجة املستشفى، وسط جثامينهم ُأحضرت ،  وطفللني ج

ما يرزال يف املستشفى   اجحالنسوة، بينما كان الشيخ وعويل نواح 

 .وبة طويلة، بعد أن عرف مبصري ابنه "علي"..يف غيب

  
قبل أ ن  ،اكنت الس يارة قد لفمت من أ حشاهئا معمم راكهبا

يس تقر هيلكها احلديدي يف أ سفل اجلبل، حمتضنًا جسدين 

" يتذكر كرميصغريين تكوما بعضهام فوق بعض... مازال "
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كيف أ فاق من غيبوبته عىل يدين تسحبان جسده، اذلي مل 

عليه، وكيف املغمى جسد "عيل" فوق ه، من يعد يشعر ب

اليدان بأ خذ جسد "عيل" صاعدتني به منحدر  كلتقامت 

اجلبل، وصوت "الرشجيب" املبحوح يرصخ مكررًا: "عيل 

ابن الش يخ معي... أ غيثون...!". وما يه ا ال حلمات، حاول 

أ ن حيتفظ خاللها بوعيه، حىت بدأ  "كرمي" يسمع هرجًا 

لكنه مل  ؛يرصخجلوار... حاول أ ن وصياحًا يتعاىل يف ا

 "لقد رأ ين الرشجيب وسوف يعودون ل خذي"... يس تطع... 

مرة أ خرى ليستيقظ هذه  غمى عليهن نفسه قبل أ ن يأ  طم

املرة وقد أ خذت الشمس يف املغيب. اكن الهدوء خيي عىل 

املاكن، ومل يكن يشعر بأ ي أ مل... زحف جبسده خارجًا من 

يلمع كنجم بعيد يف جمرة مقفرة... هي ل الس يارة، اذلي اكن 

، اكن امجلع قد تفرق .وحيدًا..جال ببرصه وأ درك أ نه اكن 

 ولكرثة املصابني مل ينتبه أ حد لعدم وجوده...

 

جمدداً عليه  يأ مغلكن قواه خانته و  ؛حاول أ ن يتحرك أ كرث

بعد أ ن  ؛يف الليلستشفى امل رسير عىل ومل يستيقظ ا ال 

لقرب من هي ل الس يارة وقد ابيعه بقط أ حد الرعاة مر  وجده 

  ...شده الفضول لرؤيهتا

 

لكن امجليع  يعًا.م اكن ف  وقع اخلرب عىل "أ يم حلمية"ال بد وأ ن 

ه... فيأ كد أ هنا اكنت رابطة اجلأ ش بش ل بدا للبعض مبالغًا 

كبتت دموعها وأ الهما ومل تتفوه بلكمة واحدة... اكنت تكتفي 
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 ال تقوالن شيئًا... ال بد بعينني ساكنتني ، حمدقةهبز رأ سها

 أ ن الصدمة اكنت أ كرب من أ ن يتحملها قلهبا امللكوم...

 

 ،اكن امجليع قد اتفق عىل أ ال يتأ خروا يف دفن املوىت 

كرامًا هلم حسب املعتقد السائد.  ن انهتت مرامس ا   ادلفنوما ا 

 ،ا ىل املستشفى لرتافق زوهجا"أ يم حلمية" حىت توهجت 

ال بعد ظهر اليوم التايلاذلي مل يفق من غيبوب  مشوش  ،ته ا 

اذلهن، مهنك القوى، بعد أ ن أ صيب ابلسكري وبأ مراض 

أ خرى س تالزمه حىت وفاته... حيهنا فقط أ هجشت بباكء مر  

ورمت برأ سها عىل صدره قبل أ ن تهنار قواها وتسقط من 

  !بني يديه مغش يًا علهيا
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﴿57﴾ 

 
 بسم اهلل

 والدي األجل، 

ل... األستاذ بأمان. كنت قد أكتب لكم هذا على عج

وجدته يف الفندق. مازلت ال أدري كيف وصلت إىل 

... لعل ساعيت مل حتن بعد، فالقناصة كانوا ما يزالون !هناك

يف عدن وكل شيء  ،على أسطح العمارات واجلثث متأل الشوارع

، كان له رائحة املوت... وجدته يف الصالة الداخلية للمطعم

قيته فيه قبل أسبوعني عندما أوصلت يف نفس املكان الذي ل

خاصة وأهنم  ،إليه رسالتك... كان معه آخرون مل أميزهم

رمبا احرتازًا مين، أنا اهلابط  ،كانوا قد أشاحوا بوجوههم بعيدًا

... هو أيضًا !عليهم فجأة هبيئيت الشعثاء وهلعي املقلق
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وجودي يف البداية، وقد ميزت يف عينيه لومًا كبريًا فوجئ ب

نه سيعاتبك إازفيت أكثر من شعوره باالمتنان جمليئي... قال جمل

أنين أوضحت من إلرسالك إياي يف تلك الظروف، على الرغم 

كان ضعيفًا ومنهكًا ويبدو له أنين جئت من تلقاء نفسي... 

حي أليام من غري طعام... يف الليل حتركنا بأمان حنو  أنه بقي

ن معارفه وأكل طمأن على بعض ماالشيخ عثمان، وبعد أن 

يف واصلنا السري مشااًل. يف إحدى القرى  ،وجبة خفيفة هناك

عّقان ودعين بعد أن أعطاني مسدسًا وبعض املصاريف، 

وسلمين هذه الرسالة اليت كتبها لك )جتدوهنا طي هذا(... 

بإذن اهلل...  سأكون يف القرية عندما تصلك هذه الرسالة

 حتياتي وتقديري...

 ك. 

 م7699يناير  71
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﴿58﴾ 

 
جي "كتب ادلكتور نقالب الس يارة ايف مساء يوم حادثة 

يف دفرت مذكراته، خبط يد "ويندمييل" مجيل، ما  "يونغ

 ميكن أ ن يرُتمج اكل يت:

 1761أكتوبر  77الثالثاء 

مل يهطل املطر هذا الصباح؛ لكن اجلو كان غائمًا والرطوبة 

ادة، ومل يبدأ معتدلة نوعًا ما... وصل املهندس متأخرًا كالع

يف  عمله يف إصالح املولد الكهربائي إال يف التاسعة. قايد علي

مل يتصل، وال أعرف ما إذا كان قد استطاع أن يكمل  احلديدة،

األمر. شحنة اللقاحات وبعض املواد األخرى ما تزال حمجوزة 

يف امليناء منذ أسبوع، ومبشيئة الرب، تصل إلينا سليمة 

نيًا مبدير املكتب الصحي، الذي كعادته ومكتملة. اتصلُت تلفو

 أكد أن املسألة منتهية وأهنم يتابعون إدارة امليناء. 
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وصلتين رسالته هذا الصباح،  .جورج ما زال يلح علّي بالعودة

ويبدو أنه لن يتوقف عن حماولة إقناعي بالعودة، خاصة وأهنم 

قد تدبروا أمر من سيحل حملي... أما مسانثا فلم تعد تكتب 

  منذ فرتة، وإني ألسأل اهلل أن تكون يخري. يل

مل يتسنَّ يل إكمال صلواتي يف الظهرية، ومل أتغدَّ جيدًا اليوم، 

فما إن بدأنا باألكل حتى مسعنا خرب مقتل الرئيس. شيء 

فقد كان شابًا طموحًا، وكانت سياساته يف  !مؤسف حقًا

ثري من الطريق الصحيح للنهوض هبذا البلد الذي يفتقر إىل الك

ال ينتج عن هذا ما يؤثر على أمقومات احلياة املعاصرة. أمتنى 

 فنحن يف كفاية من أية تعقيدات إضافية...  ،وضعنا

إذ وصل  ؛مؤوه لنا هذا اليوم املشأمل يكن هذا فقط ما خب

يف ذلك الوقت العديد من اجلرحى يف حادثة انقالب سيارة. يف 

عًا، ظننت أهنم أصيبوا البدء، وبينما كنا نستقبل اجلرحى تبا

وإنين  .لكن اجلميع أكد أهنا حادثة واحدة ؛يف حوادث متفرقة
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ألستغرب كيف كان كل أولئك املصابني على منت سيارة 

منهم واحدة. كانت إصابات بعضهم خطرية، وقد وصل اثنان 

بينما كانت ثالث حاالت، بينها طفٌل يف الثالثة  ،وقد فارقا احلياة

الذي كان  ،بسبب النزيف ، مرحلة حرجةعشرة من العمر، يف

سبب وفاهتم الحقًا. مل نستطع لألسف أن نفعل هلم شيئًا، ومل 

... هي مشيئة !تسعفنا إمكانياتنا املتواضعة إلنقاذ أرواحهم

 الرب!

اإلصابات األخرى كانت متنوعة ما بني كسور ورضوض 

فقني وحاالت إغماء. بذلنا جهدًا كبريًا يف إقناع األهايل املرا

للجرحى مبغادرة ردهات املستشفى اليت اكتظت هبم. كنُت قد 

الحظت أمرًا حريني، فقد كانت بعض اجلروح تبدو كطعنات 

بآلة حادة، كما لو كانت نتيجة شجار باخلناجر اليت يلبسها 

معظمهم، وقد حتدثت هبذا اخلصوص مع املندوب األمين يف 

غري أنه، بعد  ؛لبدايةاملستشفى، الذي أبدى اهتمامًا كافيًا يف ا
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أن قام بإجراءات التحقيق املعتادة حسب قوله، أكد يل أهنا 

حادثة سري طبيعية وليس هناك أية شكوك بوجود دوافع 

لكن بعد معاينة مجيع املصابني والتحدث  ؛جنائية. مل أقتنع متامًا

أنه قد يكون من احملتمل أن  مع األهايل الذين أسعفوهم أدركت

لى هذا النحو بسبب اصطدامها هبيكل السيارة اجلروح ع تبدو

 نه حتطم متامًا. إالذي قيل يل 

كان يومًا طوياًل ومتعبًا، وقد اضطررنا إىل استدعاء من 

كان يف إجازة من ممرضينا احملليني وبعض األطباء من إب. لعل 

بغ علينا رمحته اليت ال سالرب أراد أن ميتحن إمياننا، وها هو ي

)مبن فيها حالة الطفل الذي جلرحى مستقرة تنقطع، فحاالت ا

ُأسعف إلينا متأخرًا والذي قيل أنه كان يف تلك السيارة 

وال يبدو أننا سنفقد املزيد من األرواح. قبل املشؤومة نفسها( 

تصل قايد علي حاماًل أخبارًا سارة اأن آوي إىل فراشي 
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 مؤكدًا أهنا ستصل إلينًا ،يخصوص اللقاحات واملواد األخرى

  غدًا إن شاء اهلل.

اخلاشع الذي نرفعه  للدعاء نسألك، يا رب، أن تستجيب

 .إليك من أجل خالص عبدك
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﴿59﴾ 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املبجل  ... العارض/ الشيخ راجح والدي

 حتية طيبة وبعد،،

أكتب لك هذا من تعز اليت وصلتها بعد الظهر، ومل يصل 

هنا هادئة والطريق أحد منهم حتى اآلن... األوضاع 

وقد رتبنا أمور  ،هلذا نتوقع وصوهلم غدًا صباحًا ،مفتوحة

وال أعتقد بوجود ما ينغص عليهم رحلتهم إىل  ،سفرهم فرادى

تفاق َعمان اعدن... نتابع بقلق آخر التطورات ويبدو أن 

ذهب أدراج الرياح... التقيت باألمس بعض شباب القرية 

ربوني أن الوجوم والقلق كان الذين هربوا من معسكراهتم وأخ

مسيطرًا على مجيع الضباط... هل يعقل أن تنشب احلرب؟ 
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، فنحن مل ننعم بعد بالوحدة وها هي ستكون كارثة الكوارث

! أرجو أن تعتنوا األحداث تنذر بالشر من جديد

 ... هل يلزم أن آتي إليكم؟ !بأنفسكم

قية املطر هطل بغزارة باألمس وكاد السيل أن جيرف أمي ت

سرت اهلل... العمدة يبلغك السالم، وما  الإىل حافة الشالل لو

الذي أثار القضية بدون للشرجيب يزال حانقًا من عدم ردعكم 

سبب... باملناسبة، شكوكي اليت أخربتكم عنها ما تزال قائمة 

حدثكم باملزيد بشأن السليان وعراكه املفتعل مع العمدة... سأ

 حني نلتقي إن شاء اهلل. مؤخرًا ها طلعت عليمن التفاصيل اليت ا

 ،،،خالص املودة والتقدير

 ولدكم وتلميذكم: كريم

 م7661مارس  71
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﴿60﴾ 

 
، أقرانه من أطفال القريةقد مّل اللعب مع  "سليم"كان 

على حافة  القابع حتت "دا  البخو " ،القريةسد فاجته وحيدًا حنو 

باملياه املنسكبة من  ئًا، ووجده ممتلمنحد  الشالل من اجلهة الشرقية

سوى  ، ومل يكن هناك أحدةصافيشبه . كانت املياه "اجلوهرة"عني 

اليت يعتين بنظافتها  ،ثيابهجفف نفسه بالذي كان قد  ،"عرزيرز"

بعد أن أكمل، فيما يبدو، مّحامه وتشمس فوق إحدى كالعادة، 

لع مالبسه واقتناص خب ى "سليم"، وهو ما أغرالصخو  اجملاو ة

لوحده، قبل أن يأتي الصبية اآلخرون ويلوثون  اسباحة فيهفرصة ال

قاع، أو قبل أن يأتي أحد املرزا عني لنهيه ال يفبالطني املرتاكم  املاء

 ذلك خبطو ة السباحة فيه. ًا جرت العادة، مرب كما  ،عن السباحة

له على  ىيف اللحظة اليت هّم فيها بالقفرز من املكان املعتاد، تراء

، وعندما شهد... أفرزعه امل!يبتسم جل وجه  السد هايصفحة مامتداد 

التقط مالبسه من حافة السد و كض  ،تأكد له أنه مل يكن حيلم

يف ذلك . كان "عرزيرز" حنو القريةيف الطريق الضيق  عا يًا مرعوبًا

صطدم ايتقافرز فرحًا وهو يدندن بكلمات غري مفهومة عندما الوقت 
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تالحقه  ،قصى سرعتهأركض ببه "سليم" من اخللف وهو ما يرزال ي

 لعنات "عرزيرز" الذي كاد أن يقع على األ ض قبل أن يصيح: 

  !أومك... نيووك تيرز -

من أولئك  جا  العمدة،و، "سليم"والد "، علي ناجي"مل يكن 

الذين يكرتثون كثريًا ملثل هذه احلكايات اليت عادة ما يرجع بها 

كثريًا وهو يقص ظل يرجتف  "سليم"األطفال إىل آبائهم، لوال أن 

 ،بنهااوجه يف  "تقيةاحلاجة "ما  آه عند السد... عندها صرخت 

بنه ابيد "علي ناجي" فأخذ  ،الذي كان ما يرزال غري مصدق

ه ال يعدو أن آوتوجه معه إىل السد، لكي يطمئنه بأن ما  بامتعاض 

أنه وغريه من أبناء القرية عادة ما يشاهدون مثل هذه وب، ختياًليكون 

إىل السد كاد أن يتجمد من  "علي ناجي"ام... عندما وصل األوه

، عيناه تنظران املاء واضحًا على سطح "كريم"وجه كان  !اخلوف

قبل أن تتالشى مالحمه وخيتفي...  ،بتسم لهي  آه لبث أن ه، ثم ماإلي

يف حضنه و كض  ابنهحمل فأنفاسه...  "علي ناجي"ستعاد ابالكاد 

حدى الصخو ، إرزيرز" حينها واقفًا فوق كان "ع .قريةعائدًا إىل ال

طا  فرحًا  ،وعندما  أى "سليم" يف حضن أبيه وهو يركض بفرزع

 وصفق بيديه صائحًا بهما: 

  نيووك... ها ها... نيووك! -
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مل يصدقه أحد... كانوا عندما وصل "علي ناجي" إىل القرية 

فقد كانت مثل  ،بنه إلخافتهماتفق عليها هو وايعتقدون أنها خدعة 

أولئك الذين عربوا أن وخاصة ل أمرًا معتادًا فيما بينهم، هذه احلي

 أكدوا أنهم مل يروا شيئًا...للتو الطريق جبانب السد 

، دثما ح هالبعض ل ى، عندما حكيف مقيل العمدة قبيل الغروب

 ضحك العمدة كثريًا، وقال ساخرًا:

بنه قد أصيب باجلنون ا، وها هو أمهعلي ناجي جمنون مثل  -

 يعين... أنا جا همصدقوني! نهم ذ ية جمانني... إ !ًاأيض

 جيدًا!أعرفهم 
 يضحك البعض، فيضيف العمدة خببث: 

كثريًا، فقد أتلف  "الستلت"ال يشاهد ألقد نصحته  -

 عقله...

 !يا عمدة "الساتاليت"تقصد  -
ُيحضر اجلن إىل الذي ... هذا اجلهاز !يا ملعون نعم -

 !...كل ليلةؤوسكم  
، فرصته الساحنة امعاجلخطيب "، محرزة املاسر"ستاذ األ عندها وجد

مؤيدًا وموجهًا  ملما سة هوايته املفضلة يف الوع ، فقاطع العمدة

 : احلديث للحاضرين
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جتلبون اآلثام ام... احرا... !قلنا لكم مرا ًا إن مشاهدته حرام -

 واملنكرات إىل بيوتكم كل يوم لكنكم ال تصدقون...! 

 قائاًل بتخابث:  ،ته املقاطعةظأغا العمدة وقدإليه التفت 

، فنحن يف هذه القرية نصرب على رزةال تستغرب يا مح -

 ... !منكرات وموبقات أكرب بكثري من هذا
 " وقد تصنع االهتمام:رزةفيسأله "مح

  !أي منكرات يا عمدة؟ -
 عندها جييب العمدة بسرعة وقد توقع هذا السؤال:

 يا ملعون... وأمثالك املطاوعة أنت  -
 : ، قبل أن يقاطعه أحدهممستد كًاالعمدة ، فيضيف اجلميع يضحك

هل تعتقدون أن كريم كان سيبتسم يف ثم، باهلل عليكم،  -

حتى املوتى ال  يعين! ال ميكن !...وجه علي ناجي لو أنه  آه؟

الشيء الوحيد أن يكونوا بهذه احلماقة... صدقوني! ميكن 

.. نعم... الذي ميكن أن تقابل به علي ناجي هو أن تلعنه.

 تلعنه!...  يعين
نفسه ضحك  "علي ناجي"وعندها يرزداد ضحك اجلميع، حتى 

  كثريًا عندما حكوا له صباح اليوم التالي ما قاله العمدة...
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﴿61﴾ 

 
يف الورقة ال خرية قبل منتصف دفرت مذكراته، كتب 

ادلكتور "جي يونغ"، خبط يده امجليل، وحبروف أ كرب هذه 

 يرُتمج اكل يت:  ما ميكن أ ن ،املرة

 7611أكتوبر  71اجلمعة 

لكنين ما زلت أمسع صوت السيول  ؛توقف املطر أخريًا

اهلادرة يف األسفل... ال بد أن أكتب طلبًا لبعض املال لرتميم 

األسطح، فقد تسرب املاء يف أكثر من مكان اليوم. كان يومًا 

بداية اعتياديًا يف املستشفى، وقد قررنا أن نبدأ محلة التحصني 

رمبا ألنين مل  ؛األسبوع... شعرت مبغص خفيف وقت الغداء

مؤقتًا أستطع منذ األمس طرد هواجسي اليت انشغلت عنها 

اليومني السابقني حني استقبلنا ذلك العدد يف زمحة العمل بسبب 

اهلائل من ضحايا حادثة السيارة. مازلت أفكر كثريًا بتلك 
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جراح يف أسفل رقبة ذلك العالمات اليت وجدهتا مرسومة هبيئة 

الصيب الذي مات يف احلادثة. كم كان بودي لو  كان بإمكاني أن 

... لكن يبدو أن ترددي يف القيام بذلك كان !ألتقط صورة هلا

مربرًا، فقد كان الوضع ال يسمح بذلك، إضافة إىل أنين كنت قد 

خشيت من أن ُيساء فهم األمر وتنتج عنه مشكلة حمتملة. هل 

لو أن هذا اخلاطر كان قد  !يكون األمر برمته مصادفة؟يعقل أن 

التدقيق فيها أكثر... يبدو  توارد إىل ذهين يف حينه ألمعنت

بد من مشاركة جورج هذه اهلواجس، وسوف أكتب له،  أنه ال

  فقد يكون لديه رأي مفيد يف هذا األمر...

أيها اإلله الذي يدير حياة الناس وجيدد أعمارهم، 

ٍة هذا امليت الذي َنْبكي شبابه، ونطلب إليك أن نستودعك بثق

ُتمتعه بالشباب األبدي، يف السعادة السماوية. بربنا يسوع 

 .بنكااملسيح 
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﴿62﴾ 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 كرم األ        عبد املنعم سامل  /األخ العزيز الدكتور القدير

 ...ومودة صادقة ،حتية طيبة

صادقة... النبيلة ال كشاعرّملة مباحملوصلتين رسالتك الكرمية 

 واحلمد هلل على كل حال... 

هي ما  ،ستعدها بعدأاليت مل  ،ليست صحيتأخي الكريم، 

شغل بايل هذه األيام، فأنا مل أعد أجد ما يستدعي القلق وقد ي

خسرت ولدي الوحيد يف غمضة عني... ولوال أن إرادة احلياة 

مًا عنا ملا كنُت أجد واستمرارها تظل هي األعلى واألقوى رغ

انساقت كيف ترى  لكنكمربرًا ألشغل نفسي بأي شيء... 

إىل مآالت ضبابية... لكأن ما حدث يل على أوضاع البالد 
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املستوى الشخصي من مآس وفواجع ما هو إال نذير شؤم لفواجع 

يف أخرى قادمة على املستوى العام... فمقتل الشهيدين 

 ، وانتصار إلرادة الشرلثورةملسرية ااغتيال هو صنعاء وعدن 

حروب أهلية قادمة سيدفع إلمكانية دون شك، ومدخل 

ًا، وهو ما ينبغي على اجلميع ظالشعب اليمين بسببها مثنًا باه

 العمل يف هذه املرحلة احلرجة من أجل احلؤول دونه. 

أما بالنسبة لوضعي فما يزال يف علم اهلل، خاصة بعد أن 

هنا وهناك اجلديدة ات هبا القيادالعروض اليت تقدمت  رفضُت

، وهو أسوة باآلخرين ين يف إحدى سفاراتنا يف اخلارجيبتعي

التوجه الذي يرمي إىل إفراغ الساحة عن طريق هذا اإلقصاء 

 قد صعّبتأحداث أكتوبر وال شك أن ... املباشرغري 

، وبررت الكثري من اتاملوقف كثريًا، وفتحت شهية االنتقام

رمي إىل االستحواذ على مفاصل الدولة تجراءات اليت اإل
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أن باجلديدة، األمر الذي مل نكن نرغب الوالءات وتكريس قوى 

 إليه بعد كل تلك البشائر اليت شهدناها... نصل 

واحلديث، دون شك، طويل وذو شجون، وال بد أن تتاح 

الفرصة لتبادله معكم يف القريب العاجل، عند عودتي من السفر 

خاصة والعالج،  لعمل بعض الفحوصاتبًا، الذي قد يكون قري

حسب االتفاق مع وذلك ، أصبت به عنوةالذي  رض السكريمل

الذي سعى لتوفري تذاكر و ،الذي ألتقيت به قبل أيام ،األستاذ

السفر واملصروف... ويبدو أن هذا سيكون مالئمًا يف هذه 

، حتى ينقشع الضباب عن املشهد وتستقر الفرتة للجميع

  .ملتالحقةا التطورات

خوة خالد وعبد الرب... أرجو أن تبلغ حتياتي لإل

 وسوف نتواصل قبل سفري إن شاء اهلل،

 ،،،،، وقبالتي لألوالدخالص مودتي وتقديري

 راجح سعيد

 م7690سبتمرب  9
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 "إذا كان األمر كما يقولون فإىل اجلحيم اي حُميميد!".
 العمدة

 
 

 هناك وجدُت جسده وقد أصبح جثة هامدة"
حرييت وهزتين اهلواجس: هل أقدمن على ما كانت  فتعاظمت

 ."!؟كيف واتته اجلرأة  !نفسي قد رفضته من الشكوك؟
 العارضراجح الشيخ 
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﴿63﴾ 

 
حني اختفى قرب  ،قد فقد شهيته متامًا منذ األمسكان العمدة 

 " وأغمي عليه يف املقربة وسط هلع احمليطني به الذينكريم"

جتمعوا حوله حياولون إفاقته. عندما أفاق كان خائر القوى ومل يعد 

قاد ًا على املشي ألول مرة يف حياته، فاضطروا إىل أن حيمله 

" على ظهره عائدًا به إىل املنرزل. يف املنرزل  فض العمدة انلّيالُس"

بعناد الذهاب إىل املستشفى  غم إصرا  أبنائه، مكتفيًا بأخذ بعض 

اجلميع كان ن وإهلذا مل يعرف أحد سبب إغمائه، املسكنات، و

 ،يعرفون أن صحته كانت قد تدهو ت يف الشهو  القليلة املاضية

 بعد أن بدأ يشكو من اضطرابات السكري وضغط الدم. 

 

يف السنوات األخرية كان العمدة يرفض الذهاب إىل 

املستشفيات اليت كان ينعتها بـ"دكاكني السموم"، واليت يديرها 

". مل ة"الدكاتربـموعة من "ُقطاع الطرق" املعروفني بني الناس جم

يف اليمن خاصة عندما حتولت مهنة الطب  ،يكن العمدة يبالغ كثريًا

 حبًا يف البالد، ولطاملا أنواع التجا ة أكثر واحد من منذ سنوات إىل 
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ويراهم أكثر خسة من  التجا ، كان العمدة يستهجن األطباء

 اللصوص. 

لست مغفاًل صدقوني...! ... !لن أذهب يا مالعنيقلت لكم  -

 ...ليسممونيمبلء إ ادتي إليهم مبا فيه الكفاية للذهاب 
 لكن...! -
لكن ذيلي مل  ؛صحيح أنين أب حلمري مثلكم يعينكال...  -

يا  !...؟هه !؟هل ترون لي ذياًل !صدقوني...... !ينبت بعد

 !...مالعني
 ا  أيك؟مستشفى جبلة... مإىل سنأخذك حسنًا...  -
لو كان النصا ى ما  يعين... !احلما  رزوال حتى إىل طيـ -

وتريدون نعم... ، ون هناك لذهبت... لكنكم قتلتموهميرزال

 ... !قتلي أيضًا
 لكن...! -
سأموت على ... !كال يعين... كالخرسوا... قلت لكم ا -

 أمثالكم على أيدي جمرمني، وليس مطمئنًا وبكراميتفراشي 

 !يا مالعني

* * * 
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هذا باألمس، أما اليوم فقد تدهو ت صحة العمدة كثريًا،  كان

حاد يف حلقه  أن يشرب بسهولة بسبب جفاف تهومل يعد باستطاع

ومنذ الظهرية بدا  .والرغبة يف الكالم أفقده القد ة على البلع

مشوش الفكر منعرزاًل حتت بطانيته األثرية ال يفكر يف شيء حمدد، 

لكن دون  ؛بعينني شبه مغمضتنييستمع بوضوح ملا يقوله زوا ه، 

 غبة يف جما اتهم يف احلديث. كان يراقب بهدوء الربودة اهتمام وال 

آخذًا يف لونهما  االيت سرت يف أطرافه، وينظر إىل كفيه اللتني بد

 االز قان... 

 اللعنة! هذه عالمات النهاية دون شك! -
مل يكن خائفًا  ، على عكس ما كان يتوقع،ث نفسه... لكنهحّد

من منظر القرب ودفنه حتت أكوام الصخو  والرتاب، وال  ،من املوت

متربمًا من عدم قد ته على النهوض وإسعاف نفسه كان بل 

يتبول يف "متفل" حرص ضطره إىل أن امما بالذهاب إىل احلمام، 

يعبث به أو تركله أقدام زائريه على أن يظل دائمًا جبوا ه، وأال 

أبيه وقد أعجبه هذا  جبوا سه مبتسمًا ختذ جملاالذي كان قد "عرزيرز" 

كان ما أنه حينها متنى العمدة لو  .الوضع الذي مل يعهده من قبل

شجرة جدا  بعيد أو قاد ًا على التبول واقفًا كعادته حتت يرزال 

مع أولئك الذين الذي كان يستمتع به جداله وتذكر ، وا فة الظالل

 ونه معرتضني: ئكانوا يفاج
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 ..!.ال جيوز يا عمدة -
  !ال جيوز ماذا يا ملعون؟ -
 ... !أن تبول واقفًا -

 حينها يرد العمدة جماداًل، وهو ما يرزال يتبول، وقد التفت برأسه: 
 !؟هه !؟على ظهري يا أخبل دًاتوهل تتوقع أن أبول مم -

 ...يعين
 ... !بل جلوسًا يا عمدة كما يفعل اجلميع -
ق اهلل ... أما أنا فقد خل!لعونالنساء يا مكما تفعل تقصد  -

  ...!لي هذا
 حنو خماطبه الذي يشيح بوجه بامشئرزاز:مبكر يستدير ومازحًا يقوهلا 

 ... !... اهلل املستعان!يا عمدة عيب -
 : ضاحكًافيجيب العمدة 

أم تراك  !؟أليس معك مثله !هه؟ !؟يا ملعون ملاذا تستحي -

 ها ها... ال ذكر وال أنثى؟!  يعينخنثى... 
* * * 

وهو يتذكر تلك  على شفتيه ةهنوا ةابتسام  تسمْتا

ما يطرأ عليه من حتوالت برتكيرز بدأ يتأمل ويرقب ثم ، املواقف

الح  مثاًل أن تنفسه بدأ يصعب  ويدًا  ويدًا، مثريًا  ...ومضاعفات
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ره بصوت قرقرة يف بعض األحيان صوت حشرجة من صد ه ذّك

 ،"مداعته" األثرية، وختيل نفسه "مداعة" يتجاذب قصبتها زائروه

، فانفرج ثغره عن ابتسامة ماكرة... يرتشفون منها أنفاسًا عميقةو

من تبغه أخرية أنفاس والتمتع ب "مداعته"فكر أن يطلب إحضا  

يف التدخني، هلذا ته  غبإذ كان قد فقد  ،ر  أيهاملفضل؛ لكنه غيَّ

  أغمض عينيه واستسلم لنوم مفاجئ كان أشبه باإلغماء.
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﴿64﴾ 

 
يف  شيٌءأمسائه رُّ مع َيض الذي الق السالم سمه تعاىل، اخلالب

 ، احمليي واملميت، احلي الذي ال ميوت. السماءوال يف األرض 

الكريم، وسعدت به أميا سعادة وأنا  وصلين خطابك

 ناأستذكر وجهك يف ثنايا السطور، فقد زاد شوقنا لك وانتظار

األمر الذي ذكرت، والرؤى اليت  من لقياك. أما ما يكون ل

فاعلم أيدك اهلل أنين ما كنُت مقدمًا على أمر هبذه  ،تكأرق

ولدي األمهية إال وقد راجعت نفسي مرارًا. وقد علمَت أن 

الوحيد غادر حياتنا الفانية إىل عامل اخللود، تاركًا يف النفس ما 

زادي  ينغص العيش ويسلب العقل، وأن الصرب واالحتساب كانا

 البقاءسرار أعنده ب مناهلل مدها على تقبل احلياة اليت 

 ، بعد أن نفخ فيها من روحه اليت ال تذبل وال متوت.والدميومة
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بن يل، وزرع ايف كنفي كهذا الصيب وقد كتب اهلل يل أن أرعى 

يف قليب، وقلب زوجيت، من احملبة له ما عوضنا عن فقدان 

ني ألرى األمر نتاج تدبريه العلي العظيم، فتوكلُت على إ، وولدي

عليه، وأخربتكم به.  ن استأنسْت نفسي ما عزمُتاهلل بعد أ

صفاء جوهر وإني ألجد فيه مقدرة كبرية، ومهة عالية، وله من 

ما يؤهله حلمل ثقل  ،وسرعة التصور ،وجودة القبولالنفس، 

األمانة، ومواصلة االئتمان على حفظها. فإذا ما كان لك أعزك 

تشريوا علينا اهلل بعد هذا رأي فلن أتردد يف تسليم األمر ملن 

من لدنه  مني ألسأل اهلل رب العرش العظيم أن ميدكإبه. و

بالصحة، وأن يبقي على ما تكرم به علينا من نعمه ظاهرة 

 إنه على كل شيء قدير.  ،وباطنة

 راجح بن سعيد

 هـ7102اخلامس من ذي القعدة 
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﴿65﴾ 

 
مل يكن العمدة يعرف كم مرَّ عليه من الوقت عندما 

عرف من الضوء املنبعث من ه، أو غيبوبته تلك. استيق  من نوم

له موليًا  ،كان "عرزيرز" جالسًا عند قدميه .نه وقت األصيلأالنافذة 

برغبة يف اخلروج  أحسَّ. األو اقالعبث ببعض ومنهمكًا يف  ظهره

لكنه سرعان ما غري  أيه وقد  ؛، أو حتى إىل سطح املنرزلمن البيت

 مةو تعاظمت بعد  حلته املشؤشعر بوهن عظامه، وتذكر آالمه اليت

ه ئاليت أصرَّ عليها  غم إعيا، الرحلة "احملرس مسسرة"باألمس إىل 

  .بعد أن أغمي عليه يف املقربة الشديد

بعض هيئة مبشقة ، وهو يتأمل أيضًا يد كمل يكن  العمدة

أن محوضة دمه كانت قد حدى زوايا سقف غرفته، إالعناكب يف 

اغه بدأت متوت بعد أن نقص عليها ا تفعت، وأن بعض خاليا دم

ما حتتاجه من أكسجني؛ لكنه كان ما يرزال قاد ًا على مساع أبنائه 

بعض األغنام وهي متر ثغاء بوضوح وهم يدخلون وخيرجون، و

ا تطام باب املنرزل تفتحه وتغلقه الرياح. ، وصوت النافذةجبانب 

 فكر بأبنائه متربمًا:
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إغالق الباب كما ال يستطيعون حتى  يعينمالعني!...  -

  ...جيب!... لن يبقى شيء من هذا املنرزل بعد  حيلي!

 ،لكنه أد ك كم أصبح الكالم صعبًا ؛ناداتهم وتوبيخهممب همَّ

حاول أن يشغل نفسه بأي شيء، كأن يتذكر مثاًل تلك األسئلة اليت ف

، سينرزالن يف ضيافته (همايمل يتذكر امس) سيلقيها عليه مالكان

يف ظلمة القرب؛ تلك األسئلة شة االختناق وحيدًا خيففان عليه وحو

سؤااًل وال اليت كان عادة ما يسخر منها؛ لكنه مل يستطع أن يتذكر 

أن يستعيد فكر واحدًا، فتنهد حبنق، وشعر لوهلة بضيق شديد. 

اطمئنانه بقراءة آيات من القرآن. كانت اآليات تتداخل وتهيم يف 

  :عليه خميلته. قر  أن يقرأ أسهلها

ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْوٌم َلُه َما ِفي  اللَُّه ال ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم

 ...ـي ـ...ي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْ ِض َمْن َذا الَِّذي

ث كان منهكًا ومل يستطع إكماهلا... تنهد بضيق، ثم ما لبث أن حّد

 نفسه متهكمًا:

 ! يدميحُممر كما يقولون فإىل اجلحيم يا إذا كان األ... !اللعنة -
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﴿66﴾ 

 
 تعاىل هسمب

 احلي الذي ال ميوتاحملي واملميت، السالم اخلالق السالم، 

، وما أزال، يف نُتكعودتك، وأكتب هذا بعد أن طال انتظاري ل

. ها هي واجللوس بني يديك إىل احلديث معكاحلاجة  أمّس

مد والثناء له وحده من األقدار قد خطَّت مشيئته تعاىل، فاحل

اليت ما كان لتخوفاتي وحماذيري من  األهوال والفجائعيعلم حكمة 

اخلرب اجللل، الذي بلغَك، يف ني ءجاقدرة على منع وقوعها. 

إىل القرية وقد عصفْت بذهين  غفلة من اليقني، فتوجهُت

وتكاثرت حول  ،وتعاظمت على صدري اآلالم ،اهلواجس

ياًل كئيبًا، وكنُت حريصًا على رؤية وصلتها ل روحي األسئلة.

احلدث بعيين، لكأن العني العمياء قادرٌة على فهم ما مل يستطع 
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. هناك وجدُت جسده وقد املرتاب من فهمهاملشوش القلب 

فتعاظمت حريتي وهزتين اهلواجس: هل  ،أصبح جثة هامدة

كيف  !؟أقدَم على ما كانت نفسي قد رفضته من الشكوك

وأغواني الغضب من عدم بوحه متلكتين األوهام  !واتته اجلرأة؟

 يءشبيل ليبوح يل بنيته تلك عن اإلدراك البسيط بأنه ما كان 

. عليه ورده عما عقد العزم ،خشية رفضي املؤكدمن األمر 

هتدئة نفسي وتتابع األحداث قد منعين من األنام كان احتشاد 

د من العودة ببعد هذا التأني يف التفكري. ومل يكن يل و ،احلائرة

لكن األيام  ؛إىل صنعاء حماواًل أن أصل إليك، وانتظار عودتك

مرْت سريعًا دون أن أعرف موعدًا لرجوعك، وبات لزامًا علّي 

اهلل هذه  حلضور العاشور، تاركًا لك أعزكأن أعود إىل القرية 

الرسالة علها تصلك يف أقرب وقت، مفوضًا األمر كله بني يديك، 

 أسرع وقت.  يفجوابك راجيًا 
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اللهم يا َمن احتجَب بنور ظهوره عن خلقه، وأشهدهم 

ُدّلنا بك عليك، وأوصلنا بفضلك  ،أفعاله يحقيقة وجوده بتجل

 ! إليك، وانقلنا من حرية الوهم إىل حرية الفهم، يا ُقّدوس يا سالم

 راجح بن سعيد
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﴿67﴾ 

 
اليوم التالي كانت صحة العمدة ما ترزال يف صباح يف 

لحوظ، ومرَّ وقت قصري توقف فيه دماغه عن العمل، فغاب تدهو  م

غريب،  يف فضاءات سرمدية قبل أن تستيق  خميلته الذاوية بنشاٍط

سينمائي غري مرتب ملا تبقى  كشريٍط ،مرسلًة صو ًا شديدة الوضوح

السماء ملبدة  من ذكرياته اليت بدأت مّتحي يف أ شيفه اخللوي:

ظهر والده بأكتافه   ياح مباغتة...وحبات الذ ة تذ وها  ،بالغيوم

ناهرًا  ،العريضة وهو خيرج من باب دا ه القدمية إىل ضوء "اجملران"

مبحاذاة نافذة سيا ة  منعطفات جبٍل وقرى مترُّ اللحاق به...عن إياه 

الذي ستقتلعه  أو اق شجرة كافو  جبذعها املائل حفيُف مسرعة...

"أذكرك  :وهو يغين "أيوب طا ش"صوت  ...الرياح بعد حلظات

 الشالل يهد  بسيٍل "تعكري"... "...النجومغامضات  والليالي

عفونة أقدام جبانب  أسه  صوت ا تطام الَبَرد على ساحة اجلامع...

نسوٌ  حتوم يف السماء فوق  مذاق خوخ بلدي... يف زنرزانة مظلمة...

 .جثة بقرة  ميت على قا عة الطريق..
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يف طرقات  يركض مع أ قرانهطفاًل اكن العمدة ما يزال 

، فاردين أ ذرعهم يف الهواء، عندما رأ ى ل ول مرة يف القرية

حتط بأ جنحهتا الكبرية عىل و حياته النسور حتوم يف السامء 

فوق أ مكة صغرية، بعد أ ن نفق أ ثناء وضعها ال هايل جثة ثور 

حراثة ال رض. اكن منمر النسور مأ لوفًا يف ذكل الزمان؛ 

ى منذ فرتة طويةل، بعد أ ن انترش السالح لكهنا مل تعد تُر 

الناري يف أ يدي املواطنني، وأ صبحت النسور والعقبان، 

مثلها مثل قطعان القرود اليت اكنت هتجم عىل احملاصيل 

 (33)اح"الزراعية وختيف الرعاة، هدفًا لرصاصات "الرشُّ  

كغريها من  ،قل شيئًا فشيئاً تدها اعدأ   تاملهتورة، وبدأ  

، حىت لتاكد رؤية نقرض بعضها متاماً االيت  ،يةاحليوانت الرب 

 ثعلب بري أ مرًا مدهشًا يف هذه ال ايم.

 

: مك تغريت احلياة يف القرية منذ ذكل فكر العمدة بأ ىس

مل تعد !... يف الس نوات القليةل املاضيةمك تغريت الزمن! بل 

مذاق القات اكنت... وال حىت  ال ش ياء وال ال نفس نقية كام

لك يشء تغري وازداد قتامة... لورد البدلي... راحئة اأ و 

الناس تباعدوا عن بعضهم، وال رسة الكبرية اليت اكنوا 

يعيشون يف كنفها يف القرية صارت أ رسًا صغرية متناحرة. 

 ...القرية اكنوا متفرقنيجامع حىت حني جيمتعون للصالة يف 

                                                           

 .حراس املزارع (33) 



 

223 

تكتظ هبم كام يف السابق،  ،عد ساحة القريةتمل و 

ا ىل بعضهم  ،كغريمهالقرية  هيجرون بدؤوااذلين ابلش باب و

املدن القريبة اليت تقع عىل الطريق الرئييس، والبعض ال خر 

رحل بعيدًا ا ىل ش ىت البقاع طلبًا للرزق... غادروا بيوهتم، 

اذلين  ،ال رض والفالحة ل ابهئم... اتركني مدارسهمأ رضهم، 

حىت ماء  يتناقصون يومًا بعد يوم... بدؤواشاخوا برسعة، و 

بعد أ ن  ،ل ول مرة ،بش ل ملحوظ "اجلوهرة" بدأ  يقل

تاكثرت ال ابر اليت خنرت عمام ال رض بعشوائية من قبل 

 ،الطامعني اذلين مل يكرتثوا ابعرتاض من تبقى من ال هايل

، ال هجزة الرمسيةخذلهتم وال بشاكوامه املتعددة، بعد أ ن 

 . ينلفاسداملرتعة اب

 

، وعادات أ ش ياء كثرية اختفتعىل اكن يشعر ابحلزن 

اليت اكن ال هايل السعيدة ... عىل بساطة ال ايم توقفتمجيةل 

حل تل  ينعمون هبا... عىل املرح اذلي اختفى من حياهتم

 ،جُهر بعضهاعىل احلقول الزراعية اليت  ماكنه قتامة بليدة...

هبجة الرقص منازل قبيحة... عىل ال خر  هابعض وبُنيت يف 

بناء لك قرية ابلصالة يف أ  ال عياد بعدما اكتفى امجلاعي أ ايم 

قرامه، ومل يعودوا جيمتعون يف املصىل الكبري أ سفل 

اكم والطرقات اليت أ صبحت نقاء املروج وال  الشالل... عىل 

يل و واعىل موت املمكسوة ب ل ما خلق هللا من أ وساخ... 

الزراعية اليت اكنت تردد صداها اجلبال... عىل ال مطار اليت 

عىل مبىن "الويل" اذلي هتدمت أ جزاء من ت كثريًا... حش
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نساء القرية وقد اختفت عىل  قبته البيضاء بسبب اال هامل...

الهبجة من حياهتن مثلام اختفت وجوههن وراء النقاب اذلي 

مل تفلت من قبضته املتوحشة حىت وجوه الفتيات الصغار... 

سهم... نف أ  عىل العزةل والتوحش اليت فرضها ال هايل عىل 

عىل البالد اليت انتكست أ وضاعها وتف ى فهيا الفساد... 

فراطهم يف ا  توقف ش باب القرية عن لعب كرة القدم، و عىل 

ا ىل الوحيد تناول القات، بعد أ ن حتول ملعب كرة القدم 

 ...مبان  حكومية غري مكمتةل

 

الفانةل تكل ال ايم اليت اكن يلبس فهيا نقلته اذلكرى ا ىل 

، ولعناته اليت اكن نيشجعدمًا صفوف امل متقالرايضية 

الالعبني، وركضه حنو حارس يقصفها حبنق شديد عىل 

املرىم رافعًا عصاه لكام جسل الفريق اخلصم هدفًا يف مرىم 

 " اخلارس دامئًا...ذي اجملمرةق "فري

 

عندما يعرف أ ن أ حدمه قد أ يضًا يشعر ابل ىس ولمك اكن 

ب بيته ورحل مع أ ههل عن أ غلق اب: م ا ىل قافةل الراحلنيضنا

القرية... لكنه كعادته مل يكن يُمهر شعوره هذا، بل اكن 

 يردد مهتكامً: 

... تس تطيع القرية أ ن تتنفس الصعداء !أ خريًا غادر امللعون -

دون قص فرحًا لهذا احلدث ... سن !... صدقوين!ال ن
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 ،... وسنسأ ل هللا أ ن هيدي ال خرين ابلرحيل أ يضاً !شك

 ... !طريق العودة أ بداً  ينيعوأ ال يرهيم 

عن لكنه رسعان ما يتوقف  متصنعًا؛ يقولها وهو يضحك

ما  ل لممتعضًا، فمل يعد أ بناء القرية يضحكون الضحك 

 ... اكنوا ابلاكد يبتسمون بذهول...كام يف السابق يقوهل
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﴿68﴾ 

 
قبل أ شهر قليةل من مقتل ال طباء يف مستشفى "جبةل 

خبط يدها عىل ورقة ممزقة،  ، كتبت "مارات""املعمداين

بقاايها مصادفة يف أ رش يف املستشفى، ما ميكن أ ن  دت  وجك 

اليت ال يعرف أ حد  ،الشخصيةيكون مسودة ملذكراهتا 

  مصريها، وما ميكن أ ن يرتمج اكلتايل:
 

 مالحمة: ما حتته خط اكن مشطواًب.

 

خاصة مع تلك لكنين جازفت،  ؛كنُت مرتددة يف البداية

رغم أن  ؛يؤيد الفكرة بيل مل... منها ًاتبدو ميئوس احلاالت اليت

... رمبا بأمهية احملاولةمارتي حاولت معي أن تقنعه أيضًا 

سأضطر إىل شرح املسألة برمتها له فهو ما يزال على اتصال 

وقد ينفع هذا األمر... كلما فكرت يف ما كتبه  ،بالدكتور يونغ

بنفسي إىل  رمبا يتوجب علّي الذهاب يتشوش عقلي... جيم
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هلا ارسإقمة اجلبل ألتأكد من نقله للعالمات بشكل دقيق و

مهم... ال اليت ال بد أن يكون هلا رأي  مسانثاإىل  صورها

ال أفكر يف األمر هبذه أأحاول  أشعر حقًا بأن األمر...

كون لتخوفات بيل ما يربرها، هلذا أرى من يالطريقة، وقد 

  ...اهلواجس اليتدم ترك احلكمة التفكري يف األمر برتيث، وع
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﴿69﴾ 

 
 سرتسل بهدوء وصفاء يف ذهن العمدةكانت الصو  ما ترزال ت

من الذكريات اليت  شاهداملاحملتضر... كان قد استسلم بلذة لتلك 

هطلت عليه كمطٍر صيفي طال انتظا ه، مؤمنًا بأن هذا كان أفضل 

 .ىل األبدعرزاء له وهو يعيش آخر حلظاته قبل أن تنطفئ مشعة حياته إ

مل ميانع حينها لو انتهت حياته بهذه الطريقة، هلذا كان حياول الرتكيرز 

ثو  هائج يف أزقة  :باستمتاع كبريعلى ما ترمسه خميلته الذاوية 

عشرات الوجوه يف مقيله الذي  ...بناقوسه املرزعج ،القرية الضيقة

"عرزيرز" يبكي متأملًا من  األحاديث العشوائية...الدخان وبيعج ب

تربة حقله وهي تتقلب   ائحة فطرية بطاطا ساخنة...مغص حاد... 

 طعم حلوى بيضاء يف دكان صغري مظلم... يف مواسم احلراثة...

مذاق قات  صفري  صاص فوق  أسه يف إحدى احلروب البعيدة...

صوته الذي بدا غريبًا وهو ... املبيدات السامةعلي" خال من "ُم

ها  شجرة  مان تتساقط وجترفها أز ينبعث من ميكرفون اجلامع...

حد املسلسالت التلفرزيونية... صوت أالرياح... وجه ممثل مصري يف 

نعكاس أشعة ا"... يا مكحل عيوني بالسهر" :يغين "املرشدي"
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"أبو ثو "  الشمس على حبات الَبَرد املتكومة فوق أكمة بعيدة...

ومالبسه  ،ناءبلحيته الكثة املصبوغة باحل ،اجملنون يبتسم ببالهة حمببة

وخوذته احلديدية املثقوبة، قابضًا بيده على هوائي  ،العسكرية الرثة

 .تلفرزيون مكسو  كرمٍح أكله الصدأ..

 

اكن ملنطقتنا جمانني ش ىت، يتناوب ظهورمه عرب احلقب 

وال زمان؛ لكهنم مل جيمتعوا يف زمن واحد أ بدًا، كام لو اكن 

ياكد ميوت أ حدمه، أ و هناك نوعر من االتفاق فمي بيهنم، مفا 

لهم اكن خيتفي جفأ ة، حىت تبدأ  دورة حياة جمنون جديد. جُ 

مساملًا، بل ال تنقص بعضهم روح الفاكهة، ومع ذكل مل 

خوفًا من  ،يسمل بعضهم من تقييد أ رجلهم ابلقيود احلديدية

أ ن يلحقوا ال ذى ابل خرين، وخاصة ال طفال، أ و من كهيم 

هيم لعالهجم من املس  اذلي بـ"املياس ي" حماوةل من أ هال

 أ صاهبم حسب اعتقادمه. 

 

يف بداية عهدمه ابجلنون، اكنوا خيتفون عن ال نمار 

اجلروف ويسكنون ل سابيع، يعزتلون بعيدًا عن القرى 

ي عاملنحوتة يف الصخر يف أ عايل مقم التعكر، هناك حيث يد  

الاكهن السبيئ "ُسطيح" قد حنهتا بيديه وأ ن البعض أ ن 

قت الغروب فضل بن أ يب الرباكت" يمهر يف و ش بح "امل

  .الهتايم خبفة متجهًة حنو الغربتقفز راكبًا فرسًا بيضاء 
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عادة ما اكنت تسرت أ جسادمه مالبس حمتشمة يتربع هبا 

ال هايل، اذلين أ لفومه وتعاطوا معهم بش ل ودي والئق. 

مزية يف احلديث ته املوطريق  ،اكن ل ل جمنون عاداته اخلاصة

ن اكن أ كرثمه قد جعل والترص  ف، وماكن حمدد للسكن، وا 

ليه  من أ طالل "مسرسة احملرس" مقرًا ش به دامئ هلم، يأ وون ا 

اكنوا  شاء، وينطلقون منه قبل أ ول شعاع للفجر.قبيل العك 

من قرى خمتلفة، ال يسمحون ل ي جمنون أ خر من خارج 

قناع ذ يمت طرده بش ل من اال   املنطقة مبزامحهتم يف أ سواقها، ا 

"، عىل الرمغ من ذي اجملمرةاخلايل من العنف. اكن لقرية "

هنا أ نتجت  ذ ا  قةل ساكهنا، النصيب ال كرب من عدد اجملانني؛ ا 

جمانني هاموا يف  أ ربعةعامًا املاضية  الس بعنيلوحدها خالل 

اياًب لك شرب من  القرى واحلقول، ومسحت أ قداهمم ذهااًب وا 

ذا املوضوع عىل العمدة املنطقة تقريبًا. عندما اكن يُطرح ه

مه يف  ملضايقته اكن يتعمد أ ن يصمت قلياًل كام لو اكن يعد 

 ذهنه، قبل أ ن هيز رأ سه نفيًا ويقول: 

حوايل  يعين، بل أ كرث بقليل، أ ربعةالك.. مل يكونوا  -

 تسعة... نعم... تسعة ال أ كرث...

وهيم مبجادلته  ،وحني يبدأ  أ حد أ هايل القرية ابالعرتاض

 قائاًل: مبكر اكن يس تدرك  ،هئمسامأ  وتعداد 

عدد  يعينأ ن ال أ قصد اجملانني، بل ابلطبع اي ملعون!...  -

 العقالء يف هذه القرية... 
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﴿70﴾ 

 
إىل مسعه صوت أحد تهادى توقف شريط الصو  فجأة عندما 

 د الرزوا ...أبنائه مرحبًا بأح

لن يرتكوني  يعين اللعنة! !من عساه يكون هذا امللعون؟ -

 ... !دوء... املالعنيأموت به
كان يثرثر كلمات الرزائر الذي متجاهاًل حدث نفسه متذمرًا، 

ظل مغمض العينيني عله يستعيد شريط و، به مل يكرتثبكالم 

إىل ويدًا  ويدًا... فجأة قفرز ذكرياته اليت بدأت تعود إىل ذهنه املنهك  

تذكر كيف أخذه الشيخ  اجح يف وُمسن... وجه مشعوذ خميلته 

اح الباكر، بعد أيام من موت "كريم"، وتوجها جنوبًا إىل مدينة الصب

"اجَلَند"... كان العمدة قد فهم يف البدء أن الشيخ  اجح أ اد أن 

يرزو  جامعها املشهو  لرؤية أحد الفقهاء هناك، ودفع بعض النذو ، 

حسب ما جرت العادة عند  ،أو  مبا ألداء صالة االستخا ة فيه

ع، وتوقفوا جئ بأنهم انعطفوا بعيدًا عن اجلامواألهالي... لكنه ف

 . على دخوله مبفرده.. ّرعند بيت شبه مهجو  أص
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" ا ىل الشامل الرشيق من مدينة تعز، دن  اجل  تقع مدينة "

امع اجل، وفهيا يقع واكنت قبل عقود من أ مه اخملاليف المينية

ئه أ مر ببناال نصاري  "معاذ بن جبلعتقد أ ن "اذلي ي الشهري 

رسول ا ىل المين ليعمل الحني بعثه  للهجرةالعارش لعام يف ا

ليصبح أ ول مسجد يف اجلديد،  أ هلها أ مور وأ حاكم ادلين

أ ن بناء  ونيذكر املؤرخ... وليحمل امس ذكل الصحايب المين

، مث "احلسني بن سالمة"اجلامع قد أ عيد عىل يد القائد 

يف عهد ادلوةل  "املفضل بن أ يب الرباكت"جدده ال مري 

هـ عندما 210حلريق هائل عام اجلامع تعرض . الصليحية

صاحب  "،املهدي بن عيل"وحارصها  "دن  اجل  "هامج 

املدينة رميًا يف برئ ايل اذلي قتل العديد من أ ه ،"زبيد"

ه من جديد بأ مر من السلطان ؤ اجلامع، قبل أ ن يعاد بنا

لكن أ عامل التوسعة  ؛هـ900عام  "طغتكني بن أ يوب"

ال رشف الرسويل "السلطان ائية للجامع قام هبا الكربى والهن

قبل أ ن  ،لمدينةلسور اذلي أ مر أ يضًا ببناء  ،"بن ا سامعيل

تزال معاملها البس يطة ظاهرة  ينهتيي لك ذكل ا ىل أ طالل ما

 . حىت اليوم

  

غريب خرج الشيخ  اجح برفقة ذلك امُلسن  ،بعد  بع ساعة

سك بكفيه مقلبًا ميو تهغباتوجه إىل العمدة قبل أن يالذي  ،األطوا 

... كان وجهه مألوفًا؛ مل يفهمه العمدة يهذي بكالم غريبوإياهما 

لكن العمدة، الذي مل يستطع أن يتذكر أين  آه من قبل، كان قد 



 

273 

هذا ذيان طال هبعد أن نفد صربه ، وما هي إال حلظات حتى مقته

، فسحب كفيه متذمرًا وأشاح بوجهه وبدأت اللعنات املشعوذ

 ق من لسانه. طلتن

أن ذلك امُلسن هو مسٌخ حيلف بالعمدة  يف طريق العودة ظَل

 خليٌط جملانني املنطقة، وأن له فم "أبو ثو " بلحيته الشعثاء، وعيين

 ... املتخم بصدى الكهوف وصوت "قوبان" نيالالمعت"طبيرزان" 

  !امللعون؟املشعوذ هذا من  -
 ...!ليس مشعوذًا -
  !إذًا ماذا؟ -
- ... 
 قل لي! !إليه؟ بت... وملاذا ذه!اذا ال ترد؟مل ...!؟هه -
- ...  
يف طريقك إىل اجلنون ال يهم، فأنت  يعين... !؟... هه!ال ترد -

يف ستصبح مثل صاحبك هذا دون شك، وال بد أنك 

 ... صدقين!القريب العاجل
سا حًا مع صوت وظل ، ل الباللكن الشيخ  اجح كان منشغ

بصوت "أم وقت يف ذلك المسجل السيا ة الذي كان يصدح 

ومل يتجاوب مع العمدة الذي  "...يا  بُّ ما بيننا قا بْت"ت كلثوم":

 . يلح عليه باألسئلة دون جدوى..ميطره باللعنات وظلَّ 
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اكن "أ بو ثور"، أ حد أ شهر جمانني املنطقة، قد جعل من 

املعلق علهيا بعض النياشني املهرتئة مالبسه العسكرية 

د كيف حصل علهيا، زاًي رمسيًا ال ، اليت ال يعرف أ حوخوذته

يغريه أ بدًا... يطلق بني احلني وال خر أ لفاظًا بذيئة مضحكة 

ينعته بأ عقل جعلته اجملنون املفضل دلى العمدة، اذلي اكن 

نسان يف القرية، و أ و  طعامال يبخل عليه مبا حيتاجه من ا 

 نقود، بل وال ميانع يف مشاطرته "مداعته" ال ثريةأ و  جسائر

. اكن "أ بو ثور" دل احلديث معه يف ش ىت املواضيعوتبا

بصحة جيدة دامئًا، مس تأ ثرًا بأ طول فرتة جنون عىل 

ال "طبزيان"، اذلي عاش  اال طالق، ومل ينافسه يف ذكل ا 

هام خاللها يف القرى واذلي جمنوًن ل كرث من عرشة أ عوام، 

والشعاب، يأ لك الزجاج أ مام ا جعاب نظريه، جاعاًل من 

يل" مقرًا ليليًا يبيت فيه قبل أ ن يغادره مع أ ول "الومبىن 

. اكن بشوشًا ال تفارق الابتسامة شفتيه، وال خيوط الفجر

ذا ما ضايقه أ حدمه غري أ نه  ؛يبايل مبامزحات ال هايل أ كرث ا 

يصيح دون توقف حىت و يقف أ مام بيته لياًل من الالزم 

 عقااًب هل.  ؛ساعات متأ خرة

 

انطلق حرًا بعد س نوات  ،شهرياً  "قوابن" اكن أ يضًا جمنونً 

ظل فهيا مقيدًا يف ا حدى الربك اليت سقفت بأ لواح من 

صوت  ذاقطرات املطر. اكن و الزنك لتقيه أ شعة الشمس 

هجوري هل صدى خفيف، كام لو اكن يتحدث عرب 
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صغري اكذلي يس تخدمه الباعة يف ال سواق  نمايكروفو

ه النت كثرياً عدوانيًا بعض اليشء؛ لكن طباعاكن  .الشعبية

حتت لوم ال هايل وضغطهم  ،بعد أ ن حترر من جسنه القاو 

 املس متر عىل أ رسته. 

 

كام جرت العادة، ال يعرف أ حد من أ طلق علهيم هذه 

ال سامء، أ و يتذكر أ سامءمه احلقيقية، عىل الرمغ من أ ن 

خوة، بل ويف  بعضهم اكنوا من أ رس معروفة، هلم أ ابء وا 

 .ناء أ يضاً بعض ال حيان زوجات وأ ب 

 

ذا ما ُجل اكن  اجملانني املعروفني من اذلكور، هذا ا 

اس تثنينا عددًا حمدوداً من اال نث، مثل العجوز "عاتكة 

العمياء" اليت فقدت صواهبا، بعد نمرها، عندما بلغت عاهما 

الس بعني وبدأ ت هتذي حىت ماتت وحيدة يف مزنلها، 

قصرية من  و"هايةل" اليت ُجن ت يف منتصف معرها بعد فرتة

ا الزراعية اليت هيضاحتايل أ بناء معها علهيا واستيالهئم عىل أ ر 

طويةل قبل أ عوامًا ورثهتا عن أ بهيا. ظلت حمبوسة يف بيهتا 

وتصدهما بعد فرتة وجزية س يارة  ،أ ن تفر بعيدًا حنو اجلنوب

مرسعة يف الطريق العام قرب مدينة "اجل ن د" وتردهيا جثة 

 هامدة. 

ذكر أ حد ظهورًا علنيًا جملنونة يف أ ي فرتة ال يت، ومع ذكل

أ نه قد مت قتل جمنونة أ و اثنتني يف يك البعض حي .من الفرتات

مل املبالغ فهيا املايض خوفًا من العار؛ لكن هذه احلاكية 
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، واعتربت كغريها تستند ا ىل أ ية براهني، ومل يصدقها أ حد

ال من احلاكايت اخملتلقة اليت يتوارهثا أ هايل القرية، ال  ليشء ا 

 مللء أ وقات فراغهم، وما أ كرثها!
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﴿71﴾ 

 
كان العمدة ما يرزال منسجمًا، متغلبًا على آالم صد ه 

اليت ذلك املشعوذ املقيت وتلك الرحلة العجيبة اخلاوي، وهو يتذكر 

كانت و اء تلك أنها  ،من القيام بهابعد أيام  ،أد كسرعان ما 

ًا غائمًا ح. كان صباالشيخ  اجحالحقًا املهمة الغريبة اليت كلفه بها 

كعادته ليشاطره وجبة اإلفطا  حتت عندما استدعاه الشيخ  اجح 

عادة ما كانت حتتوي على  اليتالعمالقة، و "الطولقة"ظالل شجرة 

الطازج وخبرز "امللوَّح" الساخن  (34)أكالته احملببة من "القطيب"

  املدهون بالسمن البلدي.

قام  ، تشفا كوبني من الشاياوأكمال وجبة اإلفطا  بعد أن 

منه أن يدفنها يف وطلب مه حقيبة جلدية عتيقة يسلالشيخ  اجح بت

بعد أن أوصاه بالسرية التامة وكتمان  ،إحدى زوايا "مسسرة احملرس"

عتقد العمدة أن الشيخ  اجح قد أصيب حقًا ا حينها األمر متامًا.

لب منه دفن فبعد  حلته غريبة األطوا  تلك ها هو يطبلوثة ما، 

لكنه حتت إصرا   فيق د به نفذ األمر كما ُطلب منه. كيف حقيبة! 

                                                           

 .الرائب )الزبادي(اللنب  (34) 



 

273 

أمر الشيخ  اجح عن الحقًا مل يسأل ! وملاذا ؟فاتته مثل هذه التفاصيل

ال بد أنها تعويذات ذلك  !وكأنه مل يكن؟متامًا األمر  ينساحلقيبة، و

 املشعوذ امللعون! 

سده املنهك، وتناهى من وضع جبصعوبة ر متلمل يف  قدته وغيَّ

 إىل مسعه صوت ذلك الرزائر الذي كان ما يرزال يثرثر بأدعية متنوعة... 

 مبا قد نسى أن له منرزاًل  يعينما يرزال هنا! امللعون ... !يا إهلي -

 !يعود إليه
بداًل عن لكنه قر   ؛حدث نفسه، ومتنى لو كان مبقدو ه أن يطرده

التفاصيل اليت كانت مبراقبة أدق هذه املرة أن يشغل نفسه ذلك 

حتدث داخل جسمه الذاوي: خالياه اليت انكمشت إىل الداخل أكثر 

تلهثان  اهوأكثر، دمه احلمضي وهو يفسد كل شيء يف طريقه،  ئت

كإسفنجتني مبتلتني، عضالت قلبه الكبري وهي تستعد للتوقف 

وسبعني عامًا من العمل املتواصل ليل نها ،  ثالثةنهائيًا بعد 

نهكة وهي ترتاسل فيما بينها بإشا ات عصبية تهيئة ه املؤأعضا

لكنه كان قد  ؛للنهاية الوشيكة. مل يكن يشعر بأي أمل من أي نوع

 أد ك أن كل شيء كان يسري بال هوادة حنو النهاية. 

بدأ يف حماولة  ،عندما استطاع أن يد ك أن زائره قد غاد  املكان

. كان تسليته األخرية أخرية الستدعاء ذكرياته اليت أصبح تواترها

شيئًا مل وقد احتضن يهذ  بشيء ما "عرزيرز" واقفًا جبانبه مبتسمًا 
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 .شريط الذكريات بالتحرك من جديدوبدأ  .يستطع العمدة متييرزه

، واختفاء احملرس" مسسرةإىل "قبل يومني اليت أنهكته تذكر  حلته 

قد أعتقد  كاناحلقيبة اجللدية اليت دفنها بيديه يف تلك الرزاوية. تلك 

لكنه اآلن بدأ يفكر يف أمر  ؛من قبل اللصوص ْتقِرُسأنها حينها 

بعض الذي كان جبوا ه باألمس يعبث بولوهلة تذكر "عرزيرز" . ما..

!"... ؟اليت كان خيرجها من حقيبة جلدية... "حقيبة جلدية األو اق

كما لو ُقذف حجر يف بطنه... بهلع ستد ك العمدة األمر وشعر ا

لكن جسمه مل  ؛" حاول العمدة أن ينهض!ن تكون...؟"هل يعقل أ

كان  يستجب... كان كمن حياول أن يفيق من كابوس دون جدوى...

 ...للتو "عرزيرز" قد غاد  الغرفة

بتحريك شريط العمدة  ةوما هي إال حلظات حتى بدأت خميل

ظهرية ذلك ظله املرسوم على تراب الطرقات يف  الصو  من جديد:

 ،ن يتمشى فيه وحيدًا عندما جاءه "الشرجيب"اليوم الذي قر  أ

" ملقاة كريمجثة " يلهث خمربًا إياه مبقتل "كريم"...وهو  ،امللعون

 ...جبانب النافذة، مضرجة بالدماء

، حتى أنه بل ظلت ثابتة وترزداد وضوحًا ،مل تتغري الصو ة هذه املرة

و عن النظر حنقبل أن مينّقل بصره يف أ جاء الغرفة استطاع أن ي

اجلثة، وهو األمر الذي مل يستطع فعله ذلك اليوم... كان وجه 

وكانت اجلد ان ممتلئة  .كأنه يغط يف نوم لذيذ ،" هادئًاكريم"
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" بكفيه املخضبتني بالدماء... أمعن أكثر كريمبأشكال غريبة  مسها "

يف هذه األشكال وقد بدأت تتحرك بشكل لوليب على اجلد ان، 

عن وعندما توقفت  ،حمها تتضح أكثرو ويدًا  ويدا بدأت مال

 تسم يف اجلدا  مالمح شيء شهق له العمدة اكان قد التحرك 

 وا تعب كثريًا.

خرجت من صد ه املتحشرج ، والصو ةضيع منه هذه خاف أن ت

 : حبسرة زفرة مؤملة وقد أد ك كل شيء... حدث نفسه

عرفت يومها ... !ال بد أن  اجح كان يعرف باألمر دون شك -

على أسرا ه مل يأمتن  ...امللعون يعينان خيفي شيئًا... أنه ك

... أم !... لكن هل كان ذلك ممكنًا حقًا؟!، وال حتى أناًاأحد

  !أنين بدأت أهذي؟
 فكر بيأس وقد أد ك أنه فقد القد ة على النطق: 

... خمبولة !على حقعلي ناجي امللعون بنت  محة قد تكون  -

كانت  مبا  لكن؛ مقاءوجدتها احل مثل أبيها بالطبعهي 

من هي و... !هل التقطت زينب صو ًا للجدا ؟ يعين... !حمقة

أصبحت أيضًا ها أنا  !كيف عرَفْت باألمر؟و ؟!هذهزينب 

 !زينب!... كال... كال...أمسيها  تلزما ومثلهم  خمبواًل
اخرة أخرية على شفتيه متتم يف نفسه وقد ا تسمت ابتسامة س

 املرز قتني:
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بالتأكيد وأمرية من "حراز" كما ظننت!... كن مل تامللعونة  -

 لقد كانت... مل تكن زينب... 
 وشهق  عبًا:  ،طاملا تغرزل بهتذكر وجهها الذي حاول أن ي

  !ال ميكن أن ُيعقل هذا؟ يعين -
حاول أن يفتح عينيه؛ لكنه مل يستطع، وما هي إال حلظات حتى دخل 

  يف غيبوبة أخرية.
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﴿72﴾ 

 
، مبتلٍّ زمنُة يف كهوِف معطٍف شتويٍّختتبئ األماكُن واأل

يتدثُر فيه املاضي، وتتوا ى يف ثناياه احلكاياُت والتفاصيل... خيتفي 

الذاكرَة وعاٌء مملوٌء  إ ادٍة منا. لكأنَّ دوَن اآلخُر بعضهابعُضها ويظهُر 

بأشياء كثرية؛ لكننا ال نرى سوى ما يطفو على سطحِه، أما ما غاَص 

حدها، ال تشا كُه أحدًا إال من أ اَد اجملازفَة ه فهو هلا ويف قعِر

، ِهر الوعاء، دوَن أن يعرَف أهميَة ما غاَص من أجِلوالغوَص يف قِع

 وال إمكانيَة أن يطفو مرًة أخرى على السطح...

* * * 

أعرف أن ما  ويته لكم ليس كل شيء، وال يرسم إال لوحة 

اعت يف قاع مليئة بالفراغات والتجاويف، وأن تفاصيل كثرية ض

وعاء الذاكرة،  مبا كان بعضها أكثر أهمية مما طفا على سطح الوعاء. 

نين أختلف كثريًا عن أبناء قريتنا، وأنين مل أ ث معهم إلكن من قال 

النسيان الذي  مبا كانوا حباجة  !؟طباعهم العنيدة املتشبثة بالنسيان

على  إليه كي ال يضيعوا يف جلة التفاصيل املرهقة واملستعصية
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لعله كان مالذهم الوحيد الذي يعصمهم من أثقال حياة  ...الفهم

 وحشة!موقاسية كانت يف أحيان كثرية 

لكن أليس هذا هو ما يتبقى من احلياة، اليت عادة ما ُتخترزل 

يف آخر األمر إىل ذ ات  مال تعصف بها  ياح الذاكرة يف اجتاهات 

ان... لوحة تظل  غم لتشكل لوحة متعددة املشاهد واأللو ،غري حمددة

مثل لوحيت اليت  ،كل شيء ناقصة، ويف أحيان كثرية غري متجانسة

الصغرية اليت تربض يف سفح انا حاولت أن أ مسها لكم عن قر

 طواها النسيان؟! وحكاياتها اليت عن ناسها، جبل التعكر، 

وعاء، الأنظر إىل التفاصيل واألسئلة اليت غاصت يف قاع 

ماذا عساني أقول لكم أكثر مما قلته؟! وهل وأجدني أسائل نفسي: 

أم علّي  ؟!من التفاصيل فقطمل يعرفه البعض أكتفي بإخبا كم مبا 

أن أشاطركم أيضًا ما يرزخر به قاع الوعاء من األسئلة اليت ما ترزال 

بدون إجابات، واليت يرمرز إليها ذلك اللون الرمادي املنتشر كبقع 

 !مرض جلدي يف أ جاء لوحيت الناقصة؟

هل أخربكم مثاًل أن العمدة كان يف حلظاته األخرية قد وجد 

لألسئلة اليت حريته طوياًل، األكثر إقناعًا مالمح إجابات كانت 

وأنه، على الرغم من ذلك، مل يكن يعرف أن  ،وحريت اآلخرين

الشكل اهلندسي الذي  مسته دماء "كريم" على اجلد ان كان قد 

ن قربه الذي اختفى يف نفس مكابسرعة  مسه العشب الذي نبت 
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اليوم الذي اختفت فيه احلقيبة اجللدية اليت دفنها يف "مسسرة 

! لكن حتى لو افرتضنا أن نظره كان يسمح له برؤية ما ؟احملرس"

هل  مسه العشب بوضوح، وأنه استطاع أن يصل إىل هذه النتيجة، 

أن الشكل نفسه كان مرسومًا أيضًا على اجلدا  ليعرف كان 

لي ألحد املدافن القدمية يف قمة جبل التعكر، بهيئة كفوف الداخ

ُسطيح منذ تها بعناية بالغة الراهب السبئي حمفو ة يف الصخر حن

  !زمن بعيد جدًا؟

الرسومات تلك  كان الرعاة وبعض األهالي قد شاهدوا

عرب أزمنة خمتلفة؛ لكنهم، مثل العمدة، مل املنحوتة على الصخر 

املفضل بن أبي "وجدت قدميًا جثة أسفلها يف  يكونوا يعرفون أن

بعد أن أكمل  ،مطعونة خبنجر كان جبانبها، وأن القاتل "الربكات

بدقة ليعثر "مدفن جهنم" أن يفتش  مل ينَس ،مهمته السرية تلك

قام بتسليمها عصر واملخطوطات على صرة جلدية مليئة باألو اق 

  ."أ وى"لكة ذلك اليوم إىل "دا  العرز"، وبالتحديد إىل يد امل

 اوجدهالصرة اليت  هاهي نفسهل كانت الصرة تلك لكن 

الذي قام بهدمه  "الصبل"املعما ي اليهودي املاهر يف  كام 

حتفته مسسرة احملرس؛ أحجا ه الصلبة يف أساسات واستخدام 

كما تقول  "أ وى"املعما ية اليت أ اد أن يقدمها مهرًا للملكة 

، املشرف على بناء "املفضل" وملاذا احتف  بها !؟األساطري



 

235 

بعد أن استلمها من ذلك املعما ي، ومل يسلمها إىل  ،"السمسرة"

ثم من أين  !متلكها؟هل وجد فيها ما يستدعي  !؟"أ وى"امللكة 

الفاطمي الذي كان داعية الدفنها هناك هل  !جاءت إىل هذا املكان؟

ه مالك متأثرًا جبراحه قبل أن يأخذ "الصبل"ينازع املوت يف ذلك 

 !فوق حصان جمنح إىل قمة جبل التعكر ويشفيه كما تقول األساطري؟

الراهب اليت كتبها والطالسم كان هلذا كله عالقة ما بالتمائم هل و

"، قبل قرون طويلة، يف ذلك ةُسطيح وسلمها لـ"هند بنت عتب

تلك  ،نالتربئتها من تهمة الرز اليوم الذي جاءته مع زوجها وأبيها

تناقلتها األجيال عرب السنوات واحلقب، وظلت هدفًا  التمائم اليت

 !...ني واملغامرين واللصوص؟للعديد من الطاحم

 أسئلٌة... اغرتفها من قاع الوعاءإجابات بال كثرية  أسئلٌة

، كلما حاولت االقرتاب من إجابات هلا تتوالد عن املرزيد منها

 رزمنية املعقدة. جبد ان خمتلفة األحجام من املرايا الوتتناسخ متصادمة 

طالع على تفاصيل البعثة العلمية  مبا لو تسنى للعمدة اال

الستطاع أن  ،الدمنا كية، وعلى مذكرات الدكتو  "جيم يونغ"

ذلك أن الدكتو  "يونغ" كان قد شاهد  ؛يكّون صو ة أكثر وضوحًا

وجدها مصادفة يف إحدى  حالته  ؛تلك اآلثا  يف قمة جبل التعكر

حتى قبل أن ينشغل عنها متامًا وينساها  ،تم بها كثريًاواه ،يف املنطقة

أسفل نه وجدها مرسومة بشكل جروح أعتقد ذلك اليوم الذي ا



 

232 

ذلك الصيب الذي مات يف حادثة السيا ة... أقصد طبعًا  قبة 

 "علي"... 

، تلك النقوش باهتمامالحقًا دّون الدكتو  "يونغ"، الذي 

إحدى مذكراته اليت يف  امالحظات ملا كان يظنه شرحًا هلوكتب 

يعرف أن عامل النبات السويدي "فو سكال" ظلت يف املستشفى، مل 

يف  حلته بعد أن وجدها  ،قبل قرنني من الرزمنبها اهتم كان قد 

وذكرته ببعض األساطري الالهوتية القدمية  التعكر قمةاألخرية إىل 

و سكال" "ف ..م إىل البعثة العلمية.ضاليت كان قد د سها قبل أن ين

قد توصل إىل  ، وهو يكابد أعراض احلمى اليت اعرتته،كان لذيا

ن هذه األشكال ما هي إال  موز لطقوس أ مفادها فرضية شبه مؤكدة

ن حماولة فك شيفرتها للتوصل إىل إخرافية مميتة، ووطالسم 

إىل القد ات اخلا قة اليت متنحها، هي عملية حمفوفة وأسرا ها، 

 مبخاطر كثرية. 

 !؟هل كان ملوت "فو سكال" عالقة بهذه األشكالترى 

هل كان إلصرا  الدكتو ة "ما تا"، واآلخرين، على الوصول إىل ما و

... لكنين !لست متأكدًا !تعنيه تلك النقوش هو سبب مقتلهم؟

أعرف أن أسرا  تلك النقوش ظلت تتداول بسرية عرب أجيال 

مثل  ،صيلهاعديدة حتى حتولت مع األيام إىل خرافات ضاعت تفا
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، وغاصت يف قعر وأساطري األسالفبقية ما ضاع من حكايات 

 النسيان. 

* * * 

أجدني أسأل نفسي اآلن: ما جدوى ما أخربتكم به من هذه 

املرزيد مما أعرفه وهل سيهمكم لو قلت لكم  !التفاصيل واألسئلة؟

لو عرفتم أن هل سيهمكم مثاًل  !عنها... أو باألصح مما أجهله؟

" ُدفن على عجل جبنازة صغرية بعد أن احلرازي عيد"الفقيه س

كتبه وبعض لتقاسم الفقراء ما حبوزته من مال دون أن يأبه أحد 

، "املؤيد الرسولي"أو اقه، وخباصة تلك القصاصة اليت كانت خبط 

 :كتبها له من سجنه يف قلعة القاهرة، واليت جاء فيها

ها ووضعَتها بني سيتدبر احلارس أمر لقائنا، والعشبة إن طحنَت"

الزاد أفادتك بإذن اهلل. أما يخصوص الكتاب فأسأل اهلل أال يضعه 

بني يدي عمر، وسأحاول حتذيره على الرغم مما أصبح عليه من 

 ".شك وعناد، جزاك اهلل عنا كل خري.

بعض الشخصيات ل، أو "احلاج ُمُحّمد"لـلو كان هل سيهمكم 

حياة قرى املنطقة وذاكرة  غريبة األطوا ، اليت كانت تظهر فجأة يف

لو أخريًا سيهمكم وهل  !عالقة باألمر؟ختتفي منها فجأة، ثم أهلها، 

 ،اليت غابت عنكمتلك أو  ،التفاصيل اليت عرفتموهاتلك كان لكل 



 

233 

عالقة باملخطوطات اليت تعاقب أفراد آل العا ض يف حفظها يف 

زمان عرب األاليت سلبت املخطوطات  ؛"دا  البخو " ملئات السنني

"كريم" الذي ظل لسنوات  ؛كان آخرهم "كريم" ،عقول الكثريين

دأب واليت ، بعد أن أطلعه عليها الشيخ العا ض أول مرة مفتونًا بها

، معتقدًا بنجاحه يف يف غري تعقٍل على فك شيفرة أخطر أسرا ها

وجعل  ،ة آمن بهاقد ات كثري ؛قد ات خا قةما تهبه من بلوغ 

كالتواصل مع املوتى واالنتقال إىل ية حياته، إىل بعضها غا الوصول

يف البدء كان األمر نتاج نرزوة شبابية متهو ة، أو هذا  ؟!احلياة األبدية

لكنها حتولت مع مرو  األيام  ؛ما اعتقده الشيخ العا ض على األقل

إىل هاجس عنيد، ومهمة مقدسة نذ  "كريم" حياته من أجل 

يف قبة السماء مرسومة وش خاصة منذ أن  أى تلك النقتنفيذها، 

فيه على  كبتيه  االيوم الذي جثذلك بوضوح كنجوم تتألأل يف مساء 

ومكسو   ، زائغ الفكر،" حيانة"، دامع العيننيزوجته  جبانب ضريح

  القلب.
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 ﴾ن﴿

 
 مبا كنت سأحكي لكم املرزيد لو مل أكن مضطرًا إىل 

مًا من وفاة أنا اليوم، بعد مخسة عشر عامغاد تكم... نعم... فها 

ليس أكتفي مبا حكيته لكم؛ "كريم"، وأ بعة أيام من اختفاء قربه، 

العمدة  توقفت لساعات فجر األمس، وال ألن "اجلوهرة"مياة  ألن

 وقع بل ألن حدثًا مريعًا  ؛كان قد تويف صباح اليوم بعد عمر طويل

 قبل ظهر اليوم وانتشر خربه سريعًا.

ٍل عتيق يف مدينة "ذي كانت جثة قتيل يف إحدى غرف منرز

الغربية، قد اجلنوبية السفال"، الواقعة أسفل جبل التعكر من اجلهة 

 وِجَدت...

أحد أهالي املدينة، جاء حلضو  جنازة وبالصدفة مسعُت 

هناك يتداولون أن القتيل  مبا األهالي العمدة، يقول ألحدهم إن 

على نفسه وظل ينرزف الرصاص انتحر يف غرفته بعد أن أطلق 

 حتى وجدوه جثة هامدة جبانب النافذة... 

هل كان ذلك كافيًا لكي أصاب بالدهشة واخلوف؟!  مبا!... 

لكن ما ز ع يف قليب الرعب حقًا هو أن القتيل كان قد  سم على 
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جد ان الغرفة بكفيه املخضبتني بالدماء أشكااًل هندسية غريبة... 

القتيل...  وبلهفة وقلق حاولت أن أصيخ السمع أكثر ألعرف اسم

 شعرت بكياني يرتعش  هبة... 

 قيل إن امسه "كريم"... 

 نعم... "كريم"... 

 مثل امسي متامًا!
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