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 مجيع احلقوق حمفوظة للـمؤلف
 الطبعة األوىل 

 م ٢٠٠١يوليو /  هـ ١٤٢٢ربيع الثاين 
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احلمد للّه رب العالـمني، وصلى اللّه على سيدنا حممد وعلى آله 
وصحبه وسلـم، وبعد فقد كان االنتقال من عالـم الكبت 

التعبري النسيب أهم عوامل الكتابة، إضافة واإلرهاب إىل فضاء احلرية و
إىل أنَّ العديد من مالحظايت اليت سجلتها يف عدن إبان دراسيت 
واحتكاكي يف حميط عملي كانت قد أَثْرت فكرة الكتابة يف هذا 
الشأن، وكنت خالل عملي ودراسيت يف جنوب الوطن أشعر بثقل 

 جنوب الوطن الكابوس القابع على األمة كلها من خالل معاناة
وأهله، وخاصة بعيد انكشاف العورات اإلحلادية على حقيقتها، 

 .واخنداع قطاع واسع من شباب األمة ا

وبطبيعة الشاب الطموح الذي يرغب يف صنِع موقٍف ما عندما جيد 
بعض ((يف ذاته االستعداد؛ كان طموحي أن يتحقق لألمة اإلسالمية 

 .التحول من خالل جمريات ))أمانيها الواعدة

ومع مزيِد احتكاٍك بالتحوالت وعواملها ورموزها أيقنت أنَّ 
وأن هناك وقتاً .. املسألةَ أكرب من حجِم مدركاِت الذهِن القاصر

وأنه من الصعب جداً أن .. طويالً قد هدر من عمر األمة يف االحندار
مع عدم الوقوع يف .. فكان البد من حماذاته.. يسري املرء عكس التيار

 .. موجاتهتـ

وقد سجلت مذَكَّرايت الشخصية عشراِت املالحظاِت املعربةَ عن 
 .هذه اللواعج والرغبات، منها ما كان نثراً، ومنها جاء شعراً
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وقد كنت إبان مرحلة التحوالت السياسية واالجتـماعية يف 
الوطن أحد شباب املنطقة املندفعني حبماس حنو التحول والتغيري 

 احمللية والعالـمية، دون هويٍة سياسيٍة أو انتـماٍء استجابةً للظروف
عقائدي، وقد كان والدي باعتباره أحد رجال الدعوة اإلسالمية 
ومعلـماً شرعياً للـمواد اإلسالمية يف البالد؛ كان محاسه للدين 
وتطبيق الشريعة عامالً مساعداً على االهتـمام بشأن التحوالت من 

ستقالل، وكنا مجيعاً جنهل حقيقة عصر االستعمار إىل عصر اال
االستعمار، وجنهل ما ختططه الدوائر من سياسة االستهتار، بل كان 

 .جيهل هذه احلقيقة كبار األحرار يف مسريات التحول

 الكالم راٍث أَِلفْتايت حنو الدين واإلسالم كتمبسؤولي أشعر وكنت
 حرص والدي عنه والدفاع عن مبادئه منذ نعومة أظفاري، بل كان

 على تربييت بطريقته اخلاصة دونَ السماح يل بالدخول يف خضم
 .املعركة املعرفية املدرسية أعظم األثر يف تركيبات ذايت النفسية

ولـما كانت سياسةُ التحوالِت قائمةً على خداع الشعوب 
وتضليلها؛ فقد كنا نسمع ونقرأ الشعارات ونتفاعل معها على أساس 

 .غيري إىل منهٍج إسالمي يعيد احلق إىل نصابهالتفاؤل يف الت

وهكذا كان السياسيون يقولون، وهكذا يفَسرون قرارام يف أغلب 
األحيان، وكان والدي يف أحايني كثريةً حيس رائحةَ الزيف املغلّف 
باإلسالم فيحذرنا من مغبة االنطالق يف تيارات احلماس، ويف بعض 

، وخاصة عندما رأى شكاوى العديد من الظروف قد يلجأ إىل العقاب
شباب املرحلة على أسلوب تربيته لنا، وبدؤوا يتـمرحلون يف نقد 
 .القضايا الدينية، ويفسرون مواقف الدين بالتحجر والكهنوت والرجعية
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وقد حاولت أن أضع الكثري من انطباعايت املتدرجة بتدرج املراحل 
موع األوسع لذكريات حيايت  وهو ا)١())فيض الذكريات((يف كتايب 

اخلاصة بدءاً من مرحلة الوالدة حىت اخلروج من الدائرة احلمراء، 
والذي يـمثل هذا الكتاب الشطر الثاين منه، وقد تضمن بطريقة 
السرد القصصي مرحلة االستعمار، وما حصل بعدها من التحوالت 

 .)٢(والتغيريات يف مرحلة االستهتار
 

ة املعارف تنشأ من لفيف االطالع وأعتقد جازماً أن حصيل
واالحتكاك باآلخرين، وتشحذها بعد ذلك املواهب واالستعدادات 
وأساليب التنشئة والطبيعة الفطرية اليت يهيئها اللّه لعباده كي تنفّذ يف 

 .هذا الوجود أمراً معيناً، وهدفاً حمدداً هو تدبري اللّه

والتحصيل وكانت غايايت منذ صغري االستزادة يف املعرفة 
العلـمي بغري حدود، إال أنَّ زاوية االرتباط بوالدي وجه هذه املعرفة 

                                                           
رحلة احلياة بني .. احلفر على جدار الذاكرة  ((الشطر األول منه بعنوان ) ١(

 .والشطر الثاين هذا الكتاب   ))الواقع والقواقع 
يقصد مبرحلة االستعمار مرحلة امتداد السياسة الربيطانية يف عدن ) ٢(

والـمحميات وما أثـمرته يف الواقع االجتـماعي واالقتصادي، ومبرحلة 
االستهتار مرحلة ما بعد االستقالل وكشف اجلناح اإلحلادي أقنعة احلرب 

ؤلف  من اختيار امل-مرحلة االستهتار-ضد اإلسالم، ويعترب هذا املصطلح 
هلذه املرحلة، ويعرب عن الصورة الغريبة اليت مثلها منظرو املرحلة يف 
استهتارهم وعدم مباالم بالتقاليد واألعراف والعالقات االجتـماعية 
املتوارثة وثوابت الدين اإلسالمي، اقتداء بنظريات الشيوعية العالـمية اليت 

 .كانوا يتحدثون بامسها
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والتحصيل إىل مناذج شرعيٍة ودينيٍة وسلوكيٍة حمددة، ومن خالل هذا 
االرتباط الفريد بني إخواين كان يقَوِلب توجهايت وسياسةَ ذايت حنو 

 يف املعارف العلـمية هدٍف منشوٍد يف ذهنه، فإذا رأى مين االنطالق
لغويةً وقرآنيةً وفقهيةً كان يفرح ويزداد سروراً ويشجعين على ذلك، 
وقد يبسط يل باب الترغيب باهلدايا املغرية، وإذا ما الحظ مين 
االنصراف إىل مدارس العصر والعلوم األجنبية كاللغة اإلجنليزية مثالً 

بدي االمتعاض وعدم أو ما ال حاجة يل به يف مسرية الطموح املوجه ي
 .االرتياح

وبالطبع كانت مسرية االرتباط مع سيدي الوالد هي أطول مرحلة 
حشت ذهين وعقلي بالـمعرفة، وخاصة أن مكتبتنا كانت غنية 
بالـمؤلفات والـمراجع، ومثل ذلك االس العلـمية ليالً واراً يف 

 .املدرسة والبيت ويف أوقات الصباح والـمساء

وكنت حينها يف أوج مرحلة -ء عصر التحوالت ولـما جا
 فوجئت بعدم جدوى دراسايت الذاتية ذات االرتباط -الشباب

 بالـمرتل والـمكتبة لدى أهل املدارس ومحلة الشهادات، وكدت
أن أُحبطَ أمام جيل املدارس احلديثة، لوال أن طرأت فكرةُ االنتساب 

عتربة لدى أشكال التربية لصفوف املدرسة احلديثة حلوز الشهادة امل
 .والتعليم

 رياح وأثناء هذه املعركة املعرفية للحصول على الشهادة هبت
االنتفاضاِت ورحل والدي من اليمن إىل السعودية نافذاً جبلده من 
إرهاب العصابات اإلحلادية، واستأذنته يف مواصلة دراسيت العلـمية 

تساب، فتجاوزت خالل يف املدارس احلديثة فأذن يل عن طريق االن
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أعوام عدة مراحل حىت بلغت اجلامعة، وخالهلا تعرضت للكثري من 
اإلرهاصات النفسية واالجتـماعية؛ ولكنها متنت عالقيت بالـمعرفة 

الدبلوم يف اللغة العربية والتربية وطرق ((حىت أكملت مرحلة 
  .))التدريس

املعرفية ويف تطوير وكانت هذه املرحلة ذات تأثري بليغ يف حيايت 
القاموس اللغوي والفكري ويف معرفة اخلطوط األولية اليت تنطلق منها 
سياسة األعداء ضد الدين وأهله، وعرفت من خالل تعمق املالحظة 
ومن تبايِن األطروحات الفكرية اليت يطرقها املتخصصون بأن هناك 

هذه األحاسيس  ضد اإلسالم بعمومه، وبقيت ))حرباً خِفيةً ومنظّمةً((
جتتاح ذهين طيلةَ مرحلةَ دراسيت اجلامعيةَ وما بعدها حىت سفري إىل 
 .اخلارج، وتلزمين أن أضع شيئاً، وأن أقول شيئاً يف وجه الشر املقنن

، وكذلك بعض )١(وهلذا جاءت بعض األشعار معربةً عن هذه احلالة

                                                           
 : امد اليت قال فيهاكأبيات يف مقوالت عوض احل) ١(

 ..وغداً ستنتصر الطبيعةْ
 ..وسيسقطُ الالهوت مركبةُ الغزاةْ

 :بأحور)  م١٢/٢/١٩٧٢( هـ ١٣٩١ ذي احلجة ٢٧قلت فيها بتاريخ 
وقُلت تن كَفَرةْ: [يا مالطِّبيع ِصرتنت..[ 

 ]..ولْيسقُِط الالهوت مركبةُ الغزاةْ[
 .. وديانةُ اإلسالِم

 .. األناِميا أغىب
 ..تلُوكُها لَوك اللُبانِة بني أشداِق القَِطيعةْ

 ..وأتيت تسمعين



 

 ١٢

                                                                                                                                             
 ..وتسمع أميت

 ..أفكارك الدنيا الصِريعةْ
 ..ال ِإميانَ: وتقولُ
 ..ال رب نطيعه.. ال قرآنَ

لَكُوتال م ال غيب.. 
وتنقُِط الكَهسولْي.. 

 ..والقرآنُ فلسفةٌ مِضيعةْ
ةَ األخالققدع فُضري العلم.. 

اقزوالر.. 
واآليت القريب.. 

 ..وساعةَ اهلتِك السريعةْ
... 

 ]..وغداً ستنصاع الطَِّبيعةُ للجدلْ[
 !..أَي جدلْ؟

 ..جدلُ اللساِن القاصِر املهزوِل
 ..يف يم احلياةْ

 ..جدلُ التمحوِر يف املضامِني الدخيلِة
ذيلِةوالعماالِت الر.. 

 ..والغزاةْ
 ..وكَفَرت يف فَخٍر

 ..وتسرد يل أقاصيصاً مثريةْ
هِمريى ضدالكونُ كيف أتى وهل أَب.. 
 ..والغيب واألشباح والروح األسريةْ

 ..أسطورةُ الديِن الشهريةْ
... 
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 .. يا رب املفاهيِم األجريةْ-هداك اللّه-قُل يل 

 ..لكونَيا من عرفت ا
الكبريةْ.. والتاريخ مدوالس.. 

 ..ما بني فَيشاٍت وِبريةْ
 .. فتقولُ يف الدياِن

 ..واألدياِن
 ..والكتِب املُنريةْ

 ..وشِرقْت باإلحلاِد واألوغاِد
 ..ِمن زمِر الفساِد

 ..عناصِر املسِخ احلقريةْ
مٍري يف الوجوديا أوهى ض فإليك.. 

 ..دوإىل طوابِري اجلحو
 ..وعسكِر اجلهِل املدجِج يف اجلزيرةْ

 ..كبلتم اإلنسانَ بالوعي املضرِج بالدما
 ..وأَهنتم التفكري مثلَ اِإلنِتما

ِد والصراعرمعلى الت وهمتغَمأَر.. 
زاعذِْر أسباِب النوِلب .. 

خاعى النحت.. 
 ..أَسستم جمداً على مليونَ مسحوٍل

 ..وأرملٍة.. مقتوٍلو
ومجهرِة اِجلياع.. 

... 
موغداً كما قُلْت.. 

 ]..وغداً سينصاع اجلَدلْ[
 ..ملبادِئ اإلسالِم واإلمياِن
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 .)١(الردود الفكرية على بعض مقوالت املفكّرين والكتاب

                                                                                                                                             
 ..يف حلٍَل رِفيعةْ

ِرِضنياملُغ ِفكْر ويذوب.. 
املارقني.. 

 ..شرائِح الغزِو الوضيعةْ
 ..وغداً سيندب حظَّه املخذولَ

 ..ةْيف سقَِر القطيع
... 

كَرنهذا م سبحانك اللهم.. 
 ..ِاغِْفر لِشعري أن يِذيعه

أنا مسلم.. 
ي مسلمأن زأَعت.. 

 ..فلْتحِيين يا رب مأمونَ اخلديعةْ
 ..أنا فيك يا موالي أَنثُر قُوِتي الدنيا

 ..ِلتلِْهمين التقَى
 ..واِإلتكالَ على أحاِجيك املَِنيعةْ

... 
مهفِإن فاقِد الرواه.. 
 ..يف أَبحٍر سوٍد مِريعةْ

 ..صنعوا القَِطيعةْ
 ..وتبوؤوا عرش اخلَراِب
 ..َألرِضنا اخلَضرا البِديعةْ

كمدونات يف الرد على الدكتور صادق العظم، وتعليقات على قصيدة ) ١(
، و ))الرموز واألصابع((كتابنا  وقد نقلنا عنهما يف ثنايا ))الكتابة بالسيف((
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 تلك املرحلة كنت أكتب آرائي وأفكاري من زاوية املدرسة ويف
اليت ربيت عليها وعاصرا يف حيايت الدينية، ولـم أكن علـى 
علـم واسع مبا يدور يف بالد العالـم اإلسالمي من صراع آخر 
باسم اإلسالم ضد أهل اإلسالم إال شيئاً ضئيالً ال يصل إىل حد القطع 

 .والتأكد

بد يل بعد سفري من الوطن إىل خارجه أن أمر بربزٍخ وهلذا كان ال
ألضع كلَّ معرفيت ودراسيت يف .. وخطٍري جداً.. معريفٍّ ونفسي خطٍري

حمك االختبار وجهاً لوجٍه أمام مدرسٍة دينيٍة واجتـماعيٍة أخرى 
جعلتين أحتار كثرياً يف أمر الواقع املتنوع، وأبدأ مسريةً معرفيةً جديدةً 

 حصيلة املراحل اليت مررت ا يف حيايت وبني ما أمسع وأقرأ جتمع من
 .وأشاهد يف اتـمع اجلديد

وكان من قدر اللّه ولطيف تدبريه أن اهتـم والدي مبا يراه من 
مالحظايت ورغبايت العلـمية وأدخلين جتربةً هامةً يف املَهجر، حيث 

ي كان يؤم الناس كلّفين منذ وصويل باإلمامة واخلطابة يف املسجد الذ
فيه، وحينها دخلت جتربةً هامةً جداً وخاصةً يف معركة املعارف 
الشرعية داخل جمتـمٍع ديين خيتلف عن سابق جتربيت األوىل يف كثري 

 .من القضايا والـمسائل
فبدأت يف إعداد الدروس الفقهية واحلديثية وإعداد خطب اجلمعة 

صاعة الدعوة اليت أمثلها وميثلها بأسلوٍب مدروٍس ومتزٍن جيمع بني ن

                                                                                                                                             
الوجه العاري للـمرأة (( ردا على ما كتبته نوال السعداوي )) ال يا نوال((

 .)) املسلـمة 



 

 ١٦

 .أيب وبني متطلبات الواقع ورموزه دون إفراط وال تفريط

وخالل هذه الفترة التزمت القراءةَ والطلب العلـمي يف جمالس 
شيخنا اإلمام العالمة احلبيب عبدالقادر بن أمحد السقاف كل يوم من 

 يدور فيها من أيام األسبوع ما عدا اجلمعة، فكان هلذه االس وما
مناقشاٍت وقراءاٍت وإضافاٍت علـميٍة ومواقف عمِليٍة من شيخنا 
وعموم العلـماء واألدباء وعامة الناس أثر عميق يف إعادة صياغة 

املعرفة العلـمية والعملية لدي . 

وكذلك كثرة املراجعات والقراءات والـمتابعات يف شروح 
لُّها سامهت يف إدخال التجربِة ك. احلديث واللغة وكتب الفقه وغريها

الذاتيِة طوراً جديداً ومتناِمياً كَشف للعقل والقلب كثرياً من أسرار 
وساعدت رغبيت الذاتية يف التدوين والكتابة على بدء . احلياة اإلميانية

مرحلٍة جديدٍة من التأليف والتصنيف يف شىت ااالت اليت طرقتها منذ 
 .ذلك احلني إىل اليوم

 
ولذلك يالحظ القارئ املدقق بعض عبارات الرواية ذات املدلول 

يف الشمال، أو غري ذلك، : جنوب اليمن، أو: التشطريي كقويل
فاألصل أا ال تـمثلُ حالةَ املرحلِة الراهنة، وإمنا تشري إىل وقتها 
الذي كانت فيه، وقد أزلنا العبارات التشطريية يف كافة املواقع اليت 

ا وبقيت يف مواقع توِمئُ إىل تلك احلالة املاضية حكايةً أمكن إزالته
 .عنها فقط وكشاهٍد على سلبية املرحلة 
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وقد وردت بعض التعليقات على بعض املظاهر السلبية اليت 
شاهدتها خالل انتقايل من عدن إىل احلديدة وما جاورها، وكانِت 

النضباط، فاألصل يف احلديدةُ حينها ال زالت غري متكاملِة النظام وا
أوضاع البالد ما هي عليه اآلن، وأما ما كتبناه يف هذه السرية الذاتية 

 .فداللته على مرحلٍة قد انقضت وال عالقة هلا بالواقع املُعاش

، ))الدوائر احلمراء واخلضراء ((  وردت اإلشارة إىل كلـمة -
املدلوالت ، وهذه ))اخلروج من الدائرة احلمراء((وكان عنوان الكتاب 

إمنا هي اختيارات ال تتجاوز الكتاب ذاته، وال عالقة هلا بواقع املنطقة 
 موقع اخلوف )) بالدائرة احلمراء ((فالـمقصود . التارخيي أو املعاصر

 موقع االطمئنان واهلدوء )) الدائرة اخلضراء ((والدم والقلق آنذاك، و
 التسمية نفسها واالستقرار النسيب للكاتب آنذاك، وال تسحب هذه

 .على أبعد من ذلك إطالقاً

 هذه األحداث جزٌء من قصِة حياٍة متكاملة، بدأت مبرحلة -
الطفولة وانتهت مبرحلة الوصول إىل أرض احلجاز بعد اخلروج من 

وسيلحقها إن شاء اللّه مجع خاص عن السنوات العشر األوىل . الوطن
 دفتيه واقع التجربة الذاتية اليت قضيتها يف العربية السعودية، حيمل بني

 .يف تلك الزاوية من العالـم

كما سيلحقها فصلٌ آخر عن مرحلِة الصحوة، ومرحلة العودة إىل 
الوطن بعد سفر طويل، وما ترتب على هذه العودة من حتوالٍت 

واللّه أسأل أن يوفقنا . وتغيراٍت يف الفكر والـمواقف والتصورات
 .إىل ما فيه اخلري للجميع
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  اجلمعة -عدن 
  هـ٢٩/٤/١٤٢٢
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وأحمُده تعالى على ما أولى من نعمِة اإلطالِق . بسم الّله الرحمن الرحيم 

وأجرى األسباَب على .. وِحْفِظ القلِب من َشرِّ َغواِئِل الزََّماِن والَكْيد.. بعَد الَقْيد
ْخَرَج العقَل عن مفطوِر الطَّْبِع في وانَفَعَلِت الظُّروُف انفعاًال َأ.. غيِر ُمَتَوقَّع

تندفُع بها ُشروُط .. ُمْطِلَقًة َآواِمَن النَّْفِس إطالقًا غيَر ذي ِقياس.. درجِة اعتياِده
 .. الَحَرَآِة َعبَر الُحُدود

وَتَدفََّق في الَقْلِب .. وُبْعٍد َمكاِنيٍّ َجِديد.. فأفاقِت الجوارُح على عالـم َمِديد
 !!ما َأْعَجَب هذا اإلنسان .. يَِّة ُمْهَتّزًا بَمَطِر اِالْطِمئنانداِفُق الَحَيِو

ولـم تكن .. حيُث آانْت تجربُة المرارة.. فإلى القارئ َأُزفُّ َلواِعَج المعاناة
إِذ اختلَف اُألُفُق الَجُنوِبيُّ عن .. معاناٌة ذاُت ِشْبٍه في غيِر هذه القناِة الشائكة

.. فكاَن اِالحِمراُر قانيًا أآثَر ِمن حُمَرِة الدِّماء.. آفاِقنا المْعتـمِة األخرى
 : وصوُت المذياع َيِصيح.. واألشالُء مُمزََّقًة تحت َأِديِم السَّماء 

 .. َسْحُق الَكَهُنوِت َواِجب
 .. َسْحُق اِإلْقَطاِع َواِجب
 .. تَحِريُر المْرَأِة َواِجب

 
واْضُطرَّ الَكِثيُروَن َأْن .. ان ما آانفك.. وَتَزاحَمِت الَواِجباُت َمَع الَوَجبات

 ..َيْشَتُروا ماَء الَحياِء والَحياِة بالُخُروِج ِمَن اَألْوَطان
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 الِقسم اَألول 
ِمَن َعَدٍن إلى 

 الُحَدْيَدة
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 التَّْقِريُر األول
 

 أَختَطّى اجلَرحى واَألسرى وتركْت الدائرةَ احلَمرا
خ حتَت واثَبـأَتوِط الفَجا يقْفَراً ممسر ربـِر َألع 

 وأَماٍن تبعثُين حرا أَشباح تأِْسر ذاِكريت
 قَدِمي تتعثَّر يف اُألخرى وِزحام يعتـم أبصاري
 من علـم ِصبيته الصربا ؟ أَيروم نزوحاً عن وطٍَن

 كاِإلسرا.. محلَت أَحالمي حلَظات دقَّت عن وصٍف
 وِلساناً جرحه اِإلطرا وتسميت امساً وهِميا
 ِمن هوِل الكَبِت غَدت حرا وِكتاب اللّه على كَِبٍد
 وتركْت مواِخري السكْرى جاوزت اِحلقْد املتنامي
  عن اِإلثرامنعوا اإلحساس جاوزت سجونَ زباِنيٍة
 مسخوها مسخاً ال يربا قَتلُوا يف النفِْس أَماِنيها
 ويِشيخ الباَءةَ والِفكرا رعب ميتص مواِجيِدي
 فحفَرت َألطماِحي قَربا أَطماحي كادت تقْتلُين
 وشهرت ِبطاقَيت اُألخرى ودفَنت ِبطاقَةَ ِإمكاين

تنآموبهوم يالكُربى  بأَن هتِصناع وهلَبس 
 والعزم يغاِلب مضطرا قَدِمي تتحدى مرتبيت

 أَتقَوقَع عمداً ال عذْرا وأُداري نفسي عن نفسي
 فأَِشيد سواِبغها ِجسرا كانت ساعايت تسبغين
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  له العذراوهجاً ترفَض كانت أوقايت تـمنحين
 والبدر يعاِقرين مخرا وخليج الشوِق يسامرين
 فأَصوغُ الكَونَ هلا ِشعرا ومداِئن حيب تصهرين

 أحلى الساعاِت لنا ذكرى -يا هلَِفي-قد صارت .. عجباً
@
@
@
@
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خروج فكيف بال.. ليس من السهِل اتخاُذ قراٍر بالهروِب من المألوف

إال .. عن الوطن ؟ وليس أيضًا من السَّهِل استغفاُل القوانين وتحدِّيها
 ..بسيٍف ذي َحدَّيِن

إنه أمٌر يجلُب التدميَر َأْن َتْلَهَث تحَت ِستاِر الظالم بقدميَك طوعًا مع 
عيوٌن تكاد تخرُج من مِحَجَريها لِشدَِّة ما َحدََّقْت في .. عنصٍر غريٍب

 سوداُء على بياِضها فتكاد ال ترى إال سوادًا تطغى مساحٌة.. الظالم
 .. حالكًا

إنما هو قطعُة .. دخاٌن آثيٌف يغمُر وجهًا لـم َتْبَق عليه آثاُر إنساٍن
 .. بالستيٍك َمِرٍن على هيكٍل عظميٍّ

.. َآفٌّ ُيْشِبُه ِجلَد َضبٍّ عجوٍز يَخاُل إليك وأنت تـمدُّه بمبلغ المال
وآأنها َصَدَرْت عن تجويٍف جافٍّ لـم ُيَبلّله الرِّيُق .. وَرّناُت َضِحٍك جاّفة

 ..مدًى من الزمن
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وهو يقْبع على كيِس طعاٍم أُسِند يف ركٍن من .. حدق يف وجهي مراٍت ومراٍت

 .أركان احلانوت ، ثـم طَأْطَأَ رأسه يفَكِّر 
 ..َسلـم للرجِل المبلَغ -

وأخرجت املبلغ من حتت احلزام ، .. طُ الذي رتب لنا اللقاءهذا ما قاله يل الوسي
 :ثـم قال.. قرأ مالحمي قراءةَ متفرٍس متـمرٍس.. ودفعته له دفعةً واحدةً

  أمتأآٌد أنت من المبلغ ؟؟؟-
 .متأآد..  نعم-

كد من استقراره وربت عليه بكفِّه ليتأ.. دسه يف جيٍب يتِسع مبقداِر اتساِع نظَراِته
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ِة اجلُبه بسرعة.. يف غَيابه واستوى قائماً وأشار يل أن أتبعتدقْعم فَضومهس يف .. ن
وأن أحرص على وجود مسافٍة بيين وبينه خالل .. أن أكون حِذراً.. أُذُِن وسيِطه

د ولـمحت الرجلَ ق.. و.. و.. وأين أقف.. وعلـمين أين أجته.. مالحقيت ِلسِريه
وِرئَتاي أشعر أما صارتا أكرب من .. جاوز الباب فِسرت خلفَه ونبضات قليب ترتفع

 .. معتادمها
 أي مغامرٍة هذه ؟ وأي مصٍري أنا أتِجه إليه ؟

.. انتظرين ربع الساعة إىل نصِفها: قلت له .. لقد تركت أخي هناك جبوار املسجد
 .. قد غادرت املدينة الصاخبةإذا لـم أَعد إليك فاجزم بأنين 

 .. فلن أحتاج إليها.. هذه ساعتي..  وخذ-
وأسأل اللّه أن .. فالذين يرحلون مبثل هذه الصورة ال حيتاجون إىل عقارب الساعة

 .ال يكون آخر العهد بيننا 
 ..وبدأ الشك يتسرب إىل قليب.. وطال صميت وتأملي.. طال وقويف جبانب الدرِب

 شخص الذي أوصلين إىل هنا ؟ ذهب ولـم يعد ؟ أين ال
 ..خديعةٌ لالستيالء على املبلغ.. ال شك أا خيانة

 ..ال أعتقد أنه عنصر خيدع اآلخرين.. إن الوسيطَ رجلٌ أمني فيما يظهر.. ال.. ال
رمبا شك أحدهم عندما .. البد أن أخفي هذه احلقيبة.. الـمارةُ يتفحصون وجهي

 . فهو خري من تركها مكشوفةً للناظرين .. البد أن أَجِلس عليها.. يدييراها يف 
هنا أو هناك.. أُف تها الكاشفةَ كلـما مرترسلُ أَِشعهذه سيارات األجرة ت ..

هل : ال أعلـم حقّاً .. لعل هذا الرجلَ الواقف جبوار السيارة الواقفِة يرقُبـنـي
عالليلة أم سأُود جن ؟سأسافريف غَياِهِب الس  

حلَظات رهيبةٌ تـمر بالنفِْس القَِلقَة ، وأمواج من اخلواطِر تعبثُ بالقلب والعقل 
أَخذْت ..  قدمية اهليكل ووقفت قريباً مين)) الندروفر ((وصلت سيارة .. والـمزاج

مكاين والركوب أشار إيل بالنهوض من .. فإذا هو صاحب املال.. أَتعرف على السائق
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.. رأيت يف السيارِة شخصني قد احتالّ املقدمةَ ولـم يعد يل فيها من أَمل.. يف السيارة
 جرائد تروسوِفزاً وتستحقيبيت م إخفاَء نفسي )١(محلت دالسيارة مسرعاً وكأين أَو 

 ..وحتركِت السيارةُ قبل أن أتعرف على مكاين فيها.. عن نفسي
 .. ))الوزف  ((.. سيارة تـملؤه أكياس مرصوفةٌ من السمك اففسطح ال

 ..ولرائحِتها الكريهِة أَثَر نفّاذٌ يزِكم األنف ويحِرج التنفُّس
وأشار إيلّ مساعد السائق أن أقعد على األكياس السمِكية اليت رائحتها جتِلب يل 

اناً ال ميلك اختيار مكانه بقَدِر ما يكون فالـمرُء أحي! ولكنه حظّي .. الصداع
 . وال حول وال قوة إال باللّه .. مشغوالً بأبعاد االختيارات اليت يعيشها

 
 

@
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 تنهب الطريق املتعرج باً ولكنها ليسِت الطريق )) الالندروفر ((انطلقت سيارةُ 
طريق .. ومغامرام املثرية.. حالم اخلطريةإا طريق قدميةٌ اختَّذَها أولئك لر.. املعتادة

تستجِلب للنفِْس منذ اللحظاِت األوىل حقيقةَ .. ختترق الصحراء رغم وجود العمران
 ..االنقطاع عن القوانِني ورموِزها

 .. فأنا ال أُدخن.. ثـم سرِت العدوى للجميع ما عداي.. وأشعلَ السائق سيجارةً
-موق..  أُوه وهبالز رعجيعلين أَش أنا ال أدخن ! ف !! 

ولكن ما هو املردود من هذا الزهو يف أمٍر كهذا يف مثل هذا الظَّرِف الدقيق ؟ رمبا 
فقد تجمع القلوب يف ! لو دخنت لكنت أكثر انسجاماً مع سحائب الدخان ؟

 .. ف ولَذَّةجمتـمٍع كهذا غَمره دخانٌ وفُقاع كأٍس وقص
                                                           

 . هي حوض السيارة ذي األعمدة احلديدية ) ١(
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وأنا قابع أُنِصت للحوار وأتعلـم ما ميكن .. وفعالً انسجم اجلميع يف حديث السفر
 ..أن أتعلـمه من هذا احلوار العجيب

 ..  حافظوا على أنفسكم -
-والحذر تُ واالنتباهالصمت أوالً ، والتَّنَص  .. 
 ..  ربما نصادف دورية -
 .. أمامنا عدةُ معسكرات.. انون نحن ال زلنا في دائرة الق-
 سأطفُئ السرج عند الخطر ، وتقفزون أنتـم إلى األرض بِخفَّة ، -

 ..وتختفون خلفَ أقرِب شجرٍة أو حجر
 ..  السرعةُ والحذر أهم شيٍء -
 ..  نحن متوكلون على اللّه -
 .. لـم نَعتَد في رحالتنا أي خطٍر ولكن االحتياطَ مطلوب  -
وخيِلطُ .. وهو جييب ويراِوغُ.. هلَثَ الشاباِن اللذاِن جبواره يسأالِنه أسئلةً متعددةًو

 ..ويتلَفَّت بني احلني واآلخر هنا وهناك.. بني احلديث ودخاِن السجائر
ودلفت عجالت السيارة إىل الصحراء الواسعة ، ويبدو ذلك واضحاً من خالل 

 ..ريق أمامنا ال ايةَ له والسرعةُ تفوق املعتاداألشعة الكاشفة للسيارة ، فالط
 السياراِت اليت أخذ تراب أَثَر وراٍت واسعةً يف عمِق الصحراء مطاِردينرنا دود

ويرتد البصر حِسرياً إذ ال ترى يف رحاِب اُألفُِق غري الظالِم وبصيِص .. الصحراء خيُفيها
أختَيلُ يف بعِض اللحظاِت أَنَّ السرج .. اليت غادرناهاوترى خلفَنا أضواَء املدن .. النجوم

.. إنَّ ِمن بيِنها إشاراٍت تتبادهلُا دوريات الشرطة لِالنِقضاِض والتطويق.. تتحرك حنونا
 .. ثـم أصمت.. يتفاقَم هذا االعتقاد حىت يدفعين أَنْ أَفُوه مبشاعري هلم

 .. أخشى املوتسيعتقدونين جباناً.. لن أتكلـم.. ال
 ..أليس املوت قَدراً على كلِّ بشر ؟ أليس قد مات أناس كثريونَ ؟

 .. أليس قد ماتت زوجيت يوم قَدر اللّه هلا املوت ؟ لـم يغِن عنها أحد بشيء
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 لـماذا اخلوف ؟! إذن فلرمبا كان هذا قدرنا ؟
كان يقبع على منت السيارة وقطع شِريطَ حواسي حديثُ املرافق للسائق ، والذي 

 : من أعلى وينادي 
 ..َعرِّْج بنا على البيت!! )١(ُادخْل بنا إلى المعزوب -

 صغري ودارت السيارة نصف دورة أدخلتنا بني كُثٍُب متناثرة يظهر بينها كوخ
وكأنه أدرك أن يف السيارة .. تنتشر حوله األغنام واألبقار وكلب ال يكُف عن النباح

ثـم .. وقفز املساعد إىل األرض واختفى خلف الكوخ.. وتوقفت السيارة..اءغرب
.. سلـمين كيساً.. نزل السائق وفتح لنا بعض أكياٍس من اللنب املعلب لنشرب

وجاءنا طفلٌ صغري بإناٍء فيه .. ثـم ابتلع وحده كيساً.. وسلـم رفاقي كيساً آخر
احلني واآلخر يتأملُ فينا ويتفرس ثـم والطفل بني .. وشربنا منه حىت ارتوينا.. ماء

 ..والكلب ال يكُف عن النباح.. يفْرك عينيه
ويبثُّ يف نفسي شؤماً .. واستؤِنفَت الرحلةُ وصوت الكلب يالحقنا عرب الصحراء

لـمحت سيارةً أمامنا تسري ببطٍء ويظهر ضوؤها اخللفي أكثر .. ورؤيةً عتـماء
إال أن السائق بادرنا ..  باخلوف حيث ذهب يب الظن كلَّ مذهبفشعرت.. امحراراً
 :قائالً 
ستسير أمامنا على .. إنها تابعٌة لنا! تالحظون السيارَة التي أمامكم  -

وسأطفئ .. مسافة ، فإذا صادف سائُقها أيَّ أمٍر مريٍب سُيصدر إشارًة لي
 ..األنوار لتقفزوا أنتـم إلى األرض واالختفاء

فقد ال تكون ُمْنَتِبهًا أنت عندما ..  إشارُتكم حتى نتعرف عليها ما هي -
 يصدر صاحبك اإلشارة ؟

وسيسطع نوُر السيارِة الخلفيُّ مدًة طويلًة .. سيدوس على الفرامل -
 ..ولن يتحرك

                                                           
 . املعزوب يف اللغة الدارجة هو الكَفر أو القرية الصغرية ) ١(
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 :وقال .. ثـم صمت قليالً
.. هذه مهنُتنا.. أنتـم ال تخافون.. الحظوا معي السيارة األمامية -

 ..يشنالقمُة ع
 نفَساً طويالً من سيجارته املتآكلة حىت بدا يل حتت ضوِء السيجارة اخلاِفت رواجت

وسعلَ سعاالً .. ثـم أَرسلَ دخاناً كثيفاً غمر مقدمة السيارة.. جتويف خديِه كالبئر
 :وقال خماطباً رفيقه .. حاداً ويداه ترجتفان على املقْود

 .حِظ الطريَق والحِظ السيارَة األماميَة ال.. تسلَِّق السيارة -
 ..ثـم صمت
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وجوم رهيب ختتلط فيه رائحةُ السمِك افِف مع روائح العرق ودخان السجائر 
وكأنه فُلْك .. بينما صوت السيارة يعِزف حلناً جنائزياً رهيباً.. والبتروِل وغباِر الطريق

 ..خرةيسري بنا إىل اآل
 .. وغير السائق اجتاه السيارة حنو البحر األمحر

كنا نغوص يف عمق الصحراء حىت ظننت أين لن .. إا طريق متعرجةٌ!! يا للغرابة 
أين سنتِجه ؟ وأي طريٍق .. وها حنن يف طريقنا إىل البحر.. أرى حبراً يف هذه الرحلة

 هذه؟
وأضواؤها تكاد ختتفي رويداً .. رت من جديد ظه)) الربيقة ((أشاهد خلفي مدينةَ 

..  تبدو من بعيد)) صالح الدين ((وها هي أشعةُ معسكراِت اجليش يف .. رويداً
 : وتتوارد على ذهين أسئلةٌ مِلحة يف هذا املوقف العصيب 

 كيف لو رأى املراقبون سيارتنا وهي تشق الطريق الرملي بصعوبة ؟؟ 
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 ل هذه احلركة اخلطرية ؟ أما ينتبه أولئك لـمث
 .. وسنضرب ضرباً مبرحاً.. لو لحقونا ال شك أنهم سيقبضون علينا

 .. وفي التحقيق سنتعرض لإلهانة والتجريح
متواطئين ضد أمن ومصلحة .. لصوصاً.. سيعتبروننا خَونة

 .. الوطن
 ..وعملي.. ومركزي.. ال شك أنهم سيسألوني عن اسـمـي 

 

 ...سأقول الحقيقة

 
هل .. دي هلم الدوافع األساسيةَ اليت جعلتين أغامر حبيايت على هذه الطريقسأب

 ؟ سيقَدرون موقفي
إذن .. لو كان هناك تقدير للـموقف لـما كنت على هذه الصورة.. ال أعتقد

 ..فالرمحةُ ال أَملَ فيها من جانبهم
ة على ساحل ويذِْكي اإلحساس باخلوف والقلق صوت ارتطاِم األمواج اهلادر

 : خمتلطاً بصوت السائق وهو حيدثُ الشابِني جبواره .. البحر
  ؟)) أين تريدون ؟ ((: لو ُسِئْلتـم  -
 .. )) الَوَزف ((نبيع هذا ..  )) عمران ((ُنريُد  -
  ..)) نبحث عن أٍخ لنا ُأْخِبْرنا أنه هناك ((: أو قولوا .. ال بأس -
  ؟))لطريق ومع هذا الرجل ؟ ولـماذا ِجْئتـم من هذه ا (( -
 .. )) الشيخ عثـمان ((خرجنا نتـمشى معه من .. معروف معنا -

 :فأحد الشابني لـم يقتنع ذا املربر وقال .. وبدأ احلوار يتخذ طابعاً آخر
 ..إن رجاَل الدوريات لن يصدقوا هذا الكالم -

 منفعالً وقلت فتدخلت: 
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 مع )) عمران ((عاديٍة على شاطئ أخبروهم أننا ذاهبون إلى رحلٍة  -
وأنتـم ماذا تحملون ؟ أليسْت ثيابًا قليلة .. هذه شنطتي شنطة رحالت.. هذا

ونحن َفضَّلنا .. ؟ إذن فنحن في رحلة عادية مع صاحبنا هذا وغدًا جمعة
 .. )) عمران ((قضاءها في 

رحلةً ولست أدري أكان رضى عنهم بالفكرة أم .. وسكت الركْب عن احلديث
 واستدعاًء للـمربرات ؟ .. جديدةً يف حماسبِة الذات

فحقيبة الرحالت عادةً ما .. ليست حقيبةَ رحالٍت إذا دقِّق يف أمِرها.. حقيبيت
إن يف حقيبيت من الداخل .. تكون حمتوياتها ما يتعلق برحلٍة قصريٍة إىل عمران مثالً

كيف حصلت عليها؟ : سيسألوين .. بعض وريقات من العملة النقدية لشمال الوطن
 أي حاجٍة لنقد مشال الوطن يف عمران؟.. لـماذا محلتها 

 ا .. هلذه املخاطرأفإزعاجاً من هذا الساحل الرملي املغرق.. مزعجةٌ حقّاًإ أشد لَِهي ..
ألمواِج لتسقط يف رب من ا.. الساحِل الذي تترنح فيه سيارتنا مييناً وِمشاالً بصورٍة عنيفٍة

 ..وتنتزع نفسها من براِثن الرمال ِلتقَع يف أخطبوط األمواج.. أحضان الرمال
@

 
@
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عيوننا مثَبتةٌ على .. نصف ساعٍة من الوجِل واخلوِف والترقُّب على ساحل عمران 

 من خلفنا لو أَعلَن املراقب القابع كما ننتظر ما قد حيدثُ.. حركة السيارة اليت تسِبقُنا
واختفى الساحل لندخل يف تالٍل ضخمٍة من .. على سطح السيارة أَنَّ هناك من يطلبنا

تزداد فيها قوة احلركة للسيارة عنفاً وضراوةً لتشق طريقها يف صعوبٍة .. الرمل الكثيف
 .. حىت إا لتكاد يف بعض األحيان أن تستسلـم وتقف.. بالغٍة

فهي تـمتزج بالعرق .. ذَرات الرمل املتناثِر على جسدي تسبب يل قلقاً وِضيقا
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 .. وتلتصق يف جسمي التصاقاً يشعرين بالتقَزِز من نفسي.. املتصبب من وجهي ورقبيت
إا .. إىل أين حنن متجهون ؟ ال أصدق نفسي أنين سأُقِْدم يوما على هذه املغامرة

 ..  احلياة على طريق املوتمغامرةٌ تعين
 : ذكَّرتين حبديِث أيب عن اجلنة والـمرور على الصراط 

.. فمن جنا دخل اجلنة.. البد من املرور على الصراط من أجل دخول اجلنة ((
  ..  ))ومن أبطأ به عمله تكَردس يف النار 

التوفيق وإمنا احلكم للحظ و.. ال حكم للعمل.. يف هذه الصحراء.. وهنا
ومن ثَقُلَ به حظُّه وسِحب عنه أو منه .. فمن كان له حظٌّ وتوفيق حسن جنا..اإلهلي

 .. وخِسر نفسه وغريه.. التوفيق وقع يف اَألسِر
ولـماذا هذه املغامرة إذن ؟ أليس مقامي يف بلدي خرياً يل من العيش بال وطٍن 

هوٍر وشهوٍر طويلٍة كنت أحتدى عاطفيت وبال غايٍة يف بالد غريي ؟ إنه صراع ش
وأقارنُ وأُحلِّلُ .. وأستخدم عقلي وأقيس املسافاِت واألبعاد واألثر والـمردود

ليس حبثاً عن رضا رمٍز وال .. وعدلْت قراري بالـمغادرة مراٍت ومراٍت.. وأُفاضل
وكلـما .. ليتولكن إدراكي مين ِلذايت وحيايت ومقامي ورسا.. رغبةً يف خدمة سلطة

وكان التدخلُ .. أدخلت آرائي مرحلةَ االختبار طالت مرحلةُ الصراع بال تفاضل
السماوي واإلحياُء الفطري والقضاُء املرسوم هو احملُرك للدفَِّة املضطربة يف أعماق 

 ..فكان ما كان.. قليب
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وإمنا هي مرتبطةٌ .. ر ال حتتاج إىل كلِّ هذا التوِليفيعتقد البعض أنَّ مسألةَ القرا

ولكن شرِعي الذايتَّ ال .. بالقناعات الذاتية والعزم على الشيء والتصميم يف إنفاذه
ورغبةً يف استنفاذ الدافِع الداخلي ابوِل .. خشيةَ الندم.. يأْلَف اختِّاذَ القرار السريع
 .  ِعلـم اللّهعلى إمضاء املقدور يف

وتدرجت يف مطليب ..  كما يسمى)) الروتني اإلداري ((فقد سلكت طريق .. ولذلك
ومن .. من قاعدة املسؤولية اهليكلية يف السلطة حىت قمِتها.. من مسؤوٍل إىل مسؤول

 وكانت هناك يف اهليكل املتباين حلقةٌ مفقودةٌ فَصلَت بني حلقاٍت.. ِقمِتها حىت قاعدا
 .. أخرى فتركتها غري متكاملٍة وال متكافئٍة

 تلـمسأو عام على األبواب بطلٍب خاص ِردن يوَء الفهم لكلِّ مفيهم س .. 
 .. فساد النفِْسيات لكثٍري من املسؤولني وفقد الثقة فيما بينهم

 . .وخشيةَ التربص والتِبعِة يف كل حركٍة مشروعٍة أو غري مشروعة
 : حيث حتولت الشرعيةُ إىل لَونِني من التصرفات 

 من الصدف اليت يلقاها املواطن خاللَ مرحلٍة من مراحل الرضا والفرح صدفةٌ
 .. والسرور لدى رمٍز من رموز السلطة فيتحقق له منها ما ال يتحقق يف أعواٍم لغريه

 خيشاه الرمز من موافقته قريبةٌ أو بعيدةٌ تطوي مسافة اخلوف والقلق الذيمعرفةٌ أو 
 .أو رفضه ألمر من األمور

وأعتقد أنه كان بإمكاين لو كنت .. لقد غادرين أبنائي األربعة منذ عاٍم كامل
.. ولكن كان يف نفسي غري ذلك.. أُخطِّطُ للّهروب وحده أَنْ أَهرب عِشيةَ سفَِرِهم

 لـمادتِي الديِن واألدب يف املرحلة ومدرس.. فأنا طالب يف مرحلة اجلامعة باالنتساب
وأمامي تنتِصب مهمات كبريةٌ وواجبات محلتها على عاتقي خلدمة ديين .. الثانوية
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ومهدت لطليب مع .. ولـم يدر خبلَِدي آنذاك أَنْ أَختَّذَ قراراً مفاجئاً كهذا.. ووطين
 .. ا من اجلهات املعِنية مبثل هذا األمرجهاٍت مسؤولٍة يف التربية والتعليم ومع غريه

والعقْدِة .. العفَِن اإلداري املريضويف بعض جيوب هذه اجلهات كنت أَشم رائحةَ 
، حيث كانوا جياونين بالرفض قبلَ أَنْ أَحتدثَ فيما أُريد ، وكانوا السلْطَِويِة الِفرعوِنية 

 . مهم أحياناً مبنطٍق أكرب من أحجا
تلك حدوُد األنظمة ، ويتحتـم عليك االلتزام بها آموظٍف : قال يل أحدهم 

 .لدى الدولة، وُمَثقٍَّف   ُيلـم بأبعاد القوانين قبَل غيرك 
 القوانني على أساٍس من اجلهل املصطنع!! أُف اً حىت أركبيأُم ليتين كنت ..

بلساٍن .. يف مضموٍن من احلقوحىت ال أمسع هذه العبارات اليت حتمل الباطلَ 
 .استـمرأَِت القولَ املريض 

وحىت رجلُ اهلجرِة واجلوازاِت األولُ يف دائرة املسؤوليات املعنية باألمر قال يل 
 : ساخراً 

 ! ُتريد أن تسافر ؟
 .. لكال تسمح القوانين .. ال داعي لذلك

 ..بعد عودِة أطفالك إلى وطنهم   يمكن لك أن تسافر
 

الباردتـمز الباروِدي هذا اِحلوار ِدثُهحيف ذايت ي داخلي مقتنعاً .. ق فأنا لو كنت
ولن أَطْرق باباً من أبواب احلُواِة .. ذا التوجيه القانوين جللست يف مرتيل

 .املتعجرفني 
ني ثـم إنَّ هذه القوان.. ِإنَّ لواعج األِب حنو أبنائه جتعله ينسى كلَّ شيء يف احلياة

 مهما كانت -اليت يتحدثون عنها ويطالبون أمثايل من العامة باحترامها وااللتزام ا 
 هي لعبةٌ من اخلطوط السوداء على حميٍط من -الظروف ومهما كانت األسباب 

 ه عندما يكون املعاِدلُ القاِدماملسؤولُ ذات ها  الرمزالورق املرصوص بعنايٍة ، يتجاوز
.. وحيناً فيما هو أَبسطُ من ذلك.. قوانني أو حتكم هلم القواننيممن حيكُمون بال
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ورزمةٌ من .. عالقةٌ خاصةٌ مع لَذٍَّة وكأٍس: وأحياناً فيما هو أَبشع وأشنع من ذلك
 .عندها ميكنك أَنْ تخدر كثرياً من الرموز املغمورة .. املال

ؤدي واجباِته حنو كافِة دوائر إن املواطن الصاحل يف اتـمع الصاحل هو من ي
أن يبدأ بنفسه وأسرته ليصلحها ، ثـم ينتقل اإلصالح .. املسؤوليات املكلَّف ا

بطبيعة النفس الصاحلة إىل دوائر العمل والـمرافق اإلنتاجية واخلدماتية، وإىل اتـمع 
واطن الصاحلُ الكبري ، سواٌء علـم املسؤولون ذلك أو لـم يعلـموا ، وسواٌء كُرم امل

 .. يف جمتـمعه أو لـم يكَرم
.. إنين أعلـم من أنا.. إنَّ هذه الرؤيةَ تكاد تكون معدومةً يف هذه الدوائر املمقوتة

وأعلـم ما صنعته ِلذايت ولـمجتـمعي ولديين وعقيديت ، وأعتز حيث إنين أعلـم 
 أولئك خالل كفاحي العلـمي  لـم تسجلْ يل هفْوةٌ يرصدها- واللّه أعلـم -

وزيادةً على ذلك . والعملي ، بقَدِر ما كنت أُؤدي ما علي من مسؤولياٍت ليلَ ار 
فقد صممت أَنْ أرقى مدارج املعرفة رغبةً يف إسكات صراخ املتحذلقني يف عصرنا 

 .املِهني 
 فما ِهلؤالِء القوم ال يقدرون ؟.. إذن

ي وجمهودايت على حفْنٍة من األغبياِء الَّذين ال يقَدرون أَِبعت نفسي وعقِْل
 مسؤوِلياِتهم ؟

يف نفسي منذ أشبعوين كالماً ومناقشةً وسفْسطَةً االعتقاد لقد استقر هذا .. نعم
 .. وجدالً

 .. علي أن أحتملَ مسؤوليايت وحدي
به لـمستواي وأن أختَّذَ قراراً أنتصر .. 

 .. إلدراكايت
 ..لظرويف امللحة
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اختلفت هلجيت عن سابقتها مع .. مع آخِر مقابلة مع تلك الرموزوركبت رأسي 
 .وبدأت مرةً أخرى من الِقمة .. أولئك املعتِلني على كراسي التصرف املطلق

 : قال يل رجل الدولة األول 
  أيَن تريد ؟-
 . العربية السعودية -
  ؟ لـماذا-
 أبي وأمي وأوالدي هناك ، وربما تزوجُت هناك ، وسأعود إن شاء -
 .الّله
 .ال تسافر ..  بلُدك خيٌر لك-
 . أنا أعلـم ؛ لكنَّ حاَل الظروف لها حكٌم آخر -
 . هاِت لي رسالًة من إدارتك التربويِة بالـموافقة -
 ! قد ال ُيْعُطوني رسالًة آهذه -
  لك ؟ فماذا تريدني َأْن َأْفَعَل-
 .شكرًا ..  ال شيء -

 وانتهت املقابلة ، وخرجت اإلحساس والشعور ، منكسر العواطف مهزوم
واإلرادة، ولـم أنظر إىل أحٍد يف طريقي من دار الرئاسة حىت موقع السيارات حيث 

 . تركت دراجيت هناك 
اتضح يل ف.. فرمبا كنت متفائالً بشخصيٍة دونَ شخصيٍة.. إين أستحق أكثر من هذا

 .وأنَّ الذين يسمح هلم بتجاوزها ليسوا من طينيت .. اآلنَ هيمنةُ القوانني
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.. لقد درت بني أبواب الشخوص املتربعة على الكراسي طالباً أو مستفسراً أو منتظراً
م ، وفوائد تعلـم املؤمن أحوالَ اإلنساِن وأهوالَه    .وخرجت بال شيٍء غِري احلسرِة واألـل

 هل تريدوَن َضمانًة ماليًة أو َبَشِريًَّة ؟: سألتهم 
أنا لـم أكن أتصور أَهمييت من بني .. ال يريدون مين غري بقائي يف بلدي.. ال

أهم حيبونين ! األسراب املغادرة كلَّ يوٍم حتت مسِع وبصِر املسؤولني إىل هذه الدرجة 
لالطمئنان على !  مشروعٍة ألهلي وأبنائي ؟جبوارهم حىت إىل درجِة حرماين من زيارٍة

.. وحاِضرهم ومستقبلُهم جزٌء من حاضري ومستقبلي! حاضرهم ومستقبلهم ؟
 . ومردود ذلك بال شك يصل إىل بلدي وأميت من روافده املألوفة 

وإمضاٌء .. وفوضى يف تقدير املسؤوليات.. عبثٌ بالعقول.. كلُّ املسألة.. الـمسألة
وِتيينيف مطالبهم العادلةر هم أحدسِندخاصةً أو عامةً ..  لألفراد الذين ال ي. 

 !أي إدراك هلم حباليت وظرويف خالل حديثي معهم ؟
إم يف حاالٍت عديدٍة يتحدثون بتقريِر مصري األفراد ومصِري طموحهم وأسفارهم 

 كثرياً منهم حمتاجونَ إىل من ِإنَّ.. الروتِني اإلداري املطّاطوإقامتهم حتت تأثِري نزوات 
إم .. اليت تظهر يف أخالقهم ومعامالم مع العامة.. أمراضهم الذاتيةيشخص هلم 

 .وادعاًء حبرمِة اللوائح والقوانني .. يصبوا رفضاً حامساً
لقد حذَّرين كثري من املواطنني الذين .. أنا أرى حايل وذايت أكرب من قانوٍن كهذا

أخربوين بأن .. لـم يرضعوا االحترام للقوانني الوضعية كما رضعناها يف مدارسهم
 كأدب الدين الذي ِعشناه ودرسناه من الكتب -العقلَ اإلنساينَّ العادلَ املقيد بأدٍب 

ووجدت هذا القولَ الصادق موافقاً لعني ..  هو القانونُ األبدي احلاكم-الصفراء 
 .. كنت أحبثهااحلقيقة اليت 

 ..وكان القرار
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.. وفَركْت عيين.. انتصبت من احلفرِة اليت سقطت بني رماهلا خاللَ تفكريي اآلِنف

وأدركت أين اآلن على بعِد أمياٍل من تلك الدوائر بعد أنْ غادرتها إىل أجٍل غِري 
.. عاعاً يتراقص خلف الكثبانولـمحت ش.. وحدقْت يف اتساع اُألفُق.. مسمى

 : ورفعت رأسي إىل الدليل اجلاثـم على سطح السيارة .. انزعجت من الداخل
 أما تشاهُد الضوَء القادم إلينا ؟.. ُاْنُظْر خلَفك..  ِهيْه-

 : ونادى السائق .. فحدق حنو الضوء القادم.. وكأنه عرف ما أقصده وأُشري إليه
 ما رأيك ؟..  خلفنا هناك سيارٌة قادمٌة-
  هل هي قريبٌة أم بعيدٌة ؟-
 .  ال زالت بعيدًة ؛ ولكنها ستلحق بنا -

 وهساخراً ، وقال بز السائق ِحكوض : 
 ..سُأَلقُِّنُهْم درسًا في السباق لن َيْنَسْوُه! َتْلَحق؟ -

قدميةُ  )) الالندروفر ((فسيارته .. ولكين كنت يف شك من هذا التحدي املصطنع
فكيف لو دخلت مرحلةَ .. وها هي تعاين عجزاً يف مصارعة الرمال.. اهليكل والصناعة

 سباٍق مع سياراٍت حكوميٍة قوية ؟
ولكن السائق فعالً رفع درجة السرعة حبيث شعرت باأللـم من كثرة احلركة على 

 صحيحاً، وتلحق بنا وبدرت يل فكرةٌ ، فرمبا كان احلَدس.. أكياِس السمك افَّف
سيارةُ األمن القادمة ، ستسلِّطُ أِشعتها أولَ مرٍة على ذايت ، فأنا أَركَب يف مؤخرة 
السيارة ، إذن البد أن أختفي بعض الشيء ، ونسيت أا فكرةٌ غبيةٌ تشبه غباَء النعامِة 

ار القميِص حىت انسدلَ فتحت أزر.. عندما تدِفن رأسها يف التراب دون باقي جسِدها
وتـمددت بني كيسِني من أكياس السمِك على صفة النائم، .. على جانيب الظهر



 

 ٣٨

وأخذت يف استجواِب نفِْسي ، ونسيت روائح السمك .. ووضعت يدي حتت رأسي
 . الكريهة ، حيث طغى املوقف على كلِّ شيء 
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ن املغلَِّف باخلوف والقلق غَمرنا مجيعاً عندما استطاعت سيارتنا جو من االطمئنا
ودارت بنا .. فنحن لـم نعد نشاهد شعاعها الساطع.. االبتعاد عن السيارة القادمة

وظهرت لنا سيارات نقٍل كبريٍة تقف على جانيب الطريق .. السيارة دورةً قصريةً
حيث إا ستكون عامالً .. ئناناً يف النفوسفكان اجلو أكثر اطم.. للتربيد والراحة

وجاوزنا السياراِت الواقفةَ على أشد من السرعة املعتادة إىل .. مساعداً يف التـمويه
 . الكثبان الرملية اجلبارة قبل أن يلحق بنا أحد 

 لـم وبينما سيارتنا تصاِرع الكثبانَ الرملية العاِتية سطَع خلْفَنا ضوٌء قوي ومفاجئٌ
فدب اخلوف يف .. وارتسمِت األشعةُ القادمةُ على هيكل سيارتنا.. نكن نتوقعه
وأوقف السيارة وقفاً اضطرارياً مفاجئاً .. وانزعج السائق انزعاجاً ظاهراً.. الركاب

 .. وقَفَزنا بإشارٍة خاصٍة إىل الشجرياِت املنتشرِة يف كلِّ مكان.. بعد أَنْ أطفأَ األنوار
ولـم تكَِد .. والريق يكاد أَنْ يِقف يف حلِْقي.. د كان املوقف ينذر باخلطرلق

 .الثَّواين القليلةُ تـمضي حىت كنت قد اختفيت خلْف تلٍّ كبٍري من الرمال 
شاهدت ِمن على التلِّ سائق سيارِتنا وصاحبه يفتحاِن ِغطاَء احملرك للسيارة وكأا 

منهم السيارةُ القادمةواقتر.. تعطلت لنا سوُء التقدير.. بت حضفالسيارة القادمة .. ولكِن ات
م تكن سوى واحدٍة من سيارات النقل اليت جتاوزناها وأُشري إلينا بالعودة إىل السيارة من .. ـل

 .وقد علـمنا الدليلُ أَنْ ال نبتعد كثرياً عن مكان السيارة عندما تقع املفاجآت .. جديد
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أَهي فَِرحةٌ برحيلي ِمن هذه املدينة ؟ أم هو استعداد يج .. النجوم تتْألُأل الليلة
إا .. لروٍح جديدٍة ستنتقلُ إىل العالـم اآلخِر الليلةَ ؟ كلُّ شيٍء جائز يف حالٍة كهذه

.. حلظُّ دوراً كبرياً يف النجاح والفشليلعب ا.. حالةٌ ال ترتِكز على قاعدٍة وال قياس
 إليه ، كلـما هبطت ِندتالذي أَس ٍة بالعاِرض احلديديرِمن م رأسي أكثر طَملقد ارت

والسائق كان يلومنا .. بالسيارة حفَرةٌ أو ارتفع ا حجر أو جتاوزت كثيب رمٍل رطٍْب
ثـم أخذ .. أَضعنا بعض الوقت فيما ال طائل حتتهفقد .. على التسرع يف الظَّن السيء

 : يسِبلُ علينا من لساٍن متدربٍة عباراِت االطمئنان والتفاؤل 
 ..  السياراُت تنتشُر هنا دائمًا-
 ..  إنها طريق معتادٌة-
 ..  ال تجعلوا الَقَلَق ُيسيطر عليكم-
 .. أعصابيَدمَّْرتـم  لقد -
 ..ِتنا ، وحنن حريصون على جناح الرحلِة أكثر منكم إنَّ حياتكم مرتبطةٌ حبيا-

فبنجاحهم .. إم حريصون على جناِح الرحلة أكثر منا.. لقد قال السائق قوالً حقّاً
  ..)) دائرة العطاء املادي ((وستتِسع .. يف هذه الرحلة ستكَرر الرحالت

 :  الشاباِن الراكباِن جبواره وقطع احلديثَ املعسولَ مطر من األسئلة القلقة وجهها
  منُذ متى وأنَت تـمَتِهُن التهريب ؟-

 :وكأنه امتعض وقال
إنه َأٌب .. لكني َنفَّْذُت أوامَر ذلك الرجل الذي جاء بكم..  أنا ال أهّرب-
 .رّباني منُذ آنُت صغيرًا .. وعزيٌز علّي.. لي

  هل سبَق وَأْن َوَقْعتـم في أيدي رجال األمن ؟-
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 .نحن نتدبر أمورنا معهم ..  ال-
  متى آانت آخُر رحلٍة لك ؟-
ال تقلقوا وال .. وقد خرجُت من عدن في وقت الظهر..  قبل يومين-

داعي للخوف ، فالسُُّلطاُت مشغولٌة بنفسها، وال أحَد يسأُل أحدا ، وال 
 .يسألون عن أحد 

.. ال تلَذُّ ِالمِرٍئ إال بتناقضااتناقض صريح يف حوار القائد املغامر ؛ ولكن احلياةَ 
إنه ِحوار جاف وعابر ، ال يستِند على قاعدٍة أخالقيٍة وال على أُسٍس موضوعية ، وال 

اعتباري روابطَ ذاِت معىن الرابط األساسي يف املسألِة كلِّها .. تربط بني األطراف أي
أنا .. لك فأنا صامت وهم يتكلـمونهو املصلحة ، والـمصلحة املادية فقط ، ولذ

 . يف صميت أُحاِكم ذايت ، وأستعرض أقوال السائق املتناقضة 
 ، )) حنن نتدبر أمورنا مع رجال األمن ((:  ، ثـم يقول )) أنا ال أهرب ((: يقول 
أَما هِذِه أحاديثُ مغامٍر  !! )) خرج من عدن قبل يومني ويف حر الظهر ((وأخرياً 
 ؟ حمتِرٍف

.. فالرجلُ خبري مبهنته حىت لو كاد خيُِفيها.. إنه أمر جيلب االطمئنان إىل حد ما
وشعاع السيارِة القادمِة .. وفُرص النجاح ِضمناً تبدو أكثر ترجيحاً يف ذهين اآلن

أليست هذه .. وإذا يب أنزلق إىل واٍد جديٍد من القلق املفاجئ.. لـمح لعيين من جديد
 املغامرات ظروف!! 

لو صدق احلَدس مرةً أخرى عن هويِة املطاردِة من ِمنا سينال النصيب األوفر من 
وأنا شخصياً .. العذاب والتنكيل ؟؟ حنن أم السائق وصاحبه ؟؟ حنن ال لَوم علينا

فوا لَربما أعذروين إذا عر.. الشك أم يقَدرون املواقف.. أمتلك شروط االقتناع
 . قضييت من كلِّ نواحيها 

لقد تذكرت أم ال يسمحون لـمتهٍم أَنْ يتحدث حىت النهاية إال بعد أن .. ال
مصلحتهم فوق كلِّ .. إم ال يفكِّرون يف مصلحة أحد.. يذوق مرارةَ العذاب

  قد سامهنا يف التخريب مع سبِق((: إذن فنحن يف حكمهم إذا قُبض علينا .. مصلحة
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 رِضينا أَنْ نغاِدر احلُدود مع عصابٍة خارجةٌ أفعاهلُا عن ((.. ))العمِد والترصِد واإلصرار 
 .  ، ِإنَّ بنود القوانني تنص على عقوبٍة كبريٍة تتخذُ ِضد متهٍم ذه االامات))القانون 

هو الَّذي يسيركُم { .. ا للّهحنن اآلن قد رِكبنا وأسلـمنا أَنفُسن.. على كل حال
 . اللّهم أَلِْهمنا اِالطِمئنانَ والرضا بقضائك وقَدرك.. }يف البر والبحِر 

لقد تذكرت يف موقفي هذا آيةً من كتاب اللّه الكرمي كان أيب يكررها عند .. نعم
} داً فأَغْشيناهم فهم ال يبِصرونوجعلنا ِمن بِني أيِديهم سداً وِمن خلِْفِهم س{ .. اخلطر

ولَِحقَت .. حىت غَِرقَت عجالت السيارِة يف الرمل.. ، وأخذت أُكَررها دونَ انقطاع
 . بنا السيارةُ األخرى حىت لـم يعد بيننا وبينها سوى خطُواٍت معدودة

وإال ..  أا لرجال األمنترى لـمن هذه السيارة الالحقة ؟ أَغْلَب الظَّن املرجِح
لـماذا هي منذ اللحظات األوىل اليت غادرنا فيها أضواء املدينة ودلفنا إىل الكثبان 

 .ظهرت أنوارها خلفَنا ؟ أين كانت من قبل ؟ إننا سنقْدم بعد قليٍل على أمٍر جمهول 
ألتربة العائقةَ وكان مساعد السائق يزيح بكلتا يديه ا.. سيارتنا كانت تعاجل الرمال

.. ثـم يدفع السيارة مساعداً صاحبه لإلفالت من أَسِر العدويِن.. حلركة العجالت
 ..الوهِم واحلقيقِة

 فهو الرمل الرطْب احلقيقةُوأما .. فهو شعاع السيارة القادمة اهولةالوهم أما 
 طريقها على خطوِط آثارنا يف كانت السيارة األخرى ترسم.. الذي وقعنا فيه أَسرى

إال أن الرمال األرضية ال تفَرق بني مطارٍد .. الرمال حماِولةً اختصار املسافِة ِللَّحاق
حيث كانت اجلاذبية الرملية تساعد أحياناً يف تخلُِّف السيارة األخرى عنا .. ومطاِرد

ِه وللطريِق وللسيارِة تتالحق بني ولَعنات السائِق ِلحظِّ.. مبسافٍة تسمح لنا باالبتعاد
بل كان يدق بكلتا يديه على ِمقْوِد السيارة منفعالً إذا استنفَدِت .. احلني واآلخر

 .الرمالُ كلَّ قوٍة من سيارته وأَسرت حركَتها 



 

 ٤٢

 متعددةٌ تتجمع يف موقٍع رملي متناثرةٌ وسيارات نا تاللٌ صغريةٌ وأكواخوقابلت
ودارت سيارتنا بني تلك األكواخ حىت ِصرنا متجاوزين التجمعات ، واستأمن فسيٍح، 

السائق وصاحبه املوقع عن خطر الفضوليني ، فأشار علينا باقتفاء أثره ، فسرنا خلفه 
غري بعيٍد ثـم جلسنا على أرٍض رمليٍة جرداَء بعيدٍة عن الناس ، ورأينا السيارة 

ن بعيد قد اختذت هلا موقعاً نائياً عنا ، مما زادنا األخرى اليت كانت تالحقنا منذ زم
 .وتنفَّسنا الصعداء .. اطمئناناً يف جناح الرحلة
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غَير قائد الرحلِة موقعي من السيارة ، وطلب ِمين أَنْ أَركَب يف املقعد األمامي ، 
له قد عرف موقفي الصعب من هذا الوضع املرهق ، وتلقيت األمر باالرتياح ، فلع

 أقرب آخر جبوار السائق يف السيارة األخرى ، وركب جبانيب إىل الباب شاب وركبت
الظَّن عندي أنه قريب أو دليلٌ للسائق ، ومبجرد أَنْ رآين الشاب أخذ يسألين عن 

ث إين نسيت أسلوب وأين أقصد؟ وماذا أريد؟ فشعرت باالنقباض حي.. ذايت
لـماذا األسئلة؟ واضطُِررت أَنْ أُِجيب يف .. التجسس هذا منذ أن غادرت املدينة

فلـم أَِزد بعدها .. حذٍَر وِحيطَة ، ولَكَزين السائق لَكْزةً خفيفةً عرفت منها ما يريد
 .عن الصمِت املطِْبق

بدده السائق بإخراج .. يب والقلق املزعجوساد جو السيارِة موجةٌ من الصمت الره
 ..سيجارته وسلـمها يل ُألشِعلَ له سيجارةً

ويف هذه .. ولكنه أشار إيلّ بإشعاهلا.. اعتقدت بادئ األمر أنه يريدين أن أُدخن
.. اللحظة انسحب الشاب اآلخر من مكانه ليصعد إىل أعلى السيارة جوار زميٍل آخر
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فَتخلفي ألرى أن السيارة حتملُ عدداً من األبقار والعجول مثبتةً باحلبال إىل فالْت 
 . جانب السيارة الصغرية 

ولكننا لـم ..  فكُنا أربعة- ِمن غِري البقر طبعاً -لقد عددت ركّاب السيارة 
.. بل انتشرت فيما بيننا رائحةُ شك مدمٍر خميٍف.. ننسجم فيما بيننا على اإلطالق
 .. فقابلها اجلميع بالصمت املطبق

لـماذا لَكَزين السائق عندما أحتدثُ مع الشاب ؟ أهو يشك يف .. وبدأت اخلواطر
فالناس خيتلفون يف مقاصدهم ! أمر صاحبه ؟ أم هو خيشى عليه مين ؟ شيء غريب 

 . وآماهلم رغم وجودهم على كَف قَدٍر واحدة 
فالرجل الشاب الذي كان .. ثر سعةً يف غرفِة ِقيادِة السيارةورأيت اال قد صار أك

وصرت أكثر راحةً وطمأنينةً ، فوضعت ساعدي على نافذة .. قد صعد إىل األعلى
فانتعشت روحي انتعاشاً عندما لَفَحت وجهي .. السيارة وأَطْلَلَت على اخلارِج قليالً

 . ن قليب آثاراً كثيفةً من الدمار والقلق هبةُ نسيٍم بارٍد ، ومسحت ع
إا سيجارةٌ طلبها سائق السيارة فظلَّت !! وفوجئت بأنين أمحلُ يف يدي سيجارةً 

فاستجبت وأشعلتها رغبةً مين يف .. سلـمتها له وأمرين أَنْ أشعل أخرى يل.. يف يدي
 عليها من نافذة ووضعتها يف يدي اليسرى حيث كنت متكئاً.. إغالق باب الكالم

 .ثـم استجبت لتراسِل حواسي .. السيارة
@

 
@
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وهالسماِء فيبدو زاهياً كلَّ الز أَِدمي عصرت على األرجاء .. النجوم املستِبد والظالم
 خافت وانعكاس لطيف على صفحة يضفي على لـمعاا قوةً وعنفواناً فينتشر ضوٌء

ويدلُف منها إىل .. فيقرأُ املبِصر منها سطور األمل املمتِزِج باحلَرية.. الرمال الواسعة
إنه تناقض يشبه تناقض املوجودات على .. أبعاِد املسافات النفِْسية اإلنسانية املتناقضة

لُ يف مداه إىل حيثُ تبلُغ أضواُء السيارة اإلبصار يِص.. هذه الرقعة الرملية الفسيحة
فتنبهر العني القَلِْبيةُ .. ثـم يرتد حسرياً غائراً ِليغوص إىل أعماق الذات.. الكاشفة

زاخٍر بكلِّ متنافٍر متباِيٍن على هيكٍل جسدي برؤيِة عالـم داخلي .. جسٍد بشري
واالستنفار الدائم لقُوات .. لشك واخلوفأحاطه العقلُ بسياٍج من الفكر واحلذر وا

 .وروح ذات سلْطٍَة مطلقٍة جتوب سجناً مسرياً خمتاراً .. الدفِْع واجلَلِْب
لقد كان إصراري على البقاء هناك يف أرجاء املدينة رغبةً ينِبض ا عالـم اجلسِد 

.. طالق يف األوسِع واألمشلأما الروح فمدينتها التحليق واالن.. ال عالـم الروح
 .  ويساِهم يف ِإحكاِمها .. واجلسد يهوى الظروف وأَحكامها

واعتنقا .. الروح واجلسد:  فقد امتزج العالـماِن- حيثُ الليلةَ أنا أَِقف -وأما هنا 
 ِليقِْضي{.. واحتشدا على أَكَمِة القلِب الناِبِض باخلوِف والرجاء.. يف مستوى واحد

لَقَِد اعتدنا يف .. لـم أُشاهد طولَ رحليت هذه أثر احليوان.. }اللّه أَمراً كان مفْعوالً
سام (( الثعلب واألرنب والفأر والثعابني و: أسفارنا أن نلتقي ببعض احليوانات الربية

ويف أقل احلاالت نرى حشرات البيئة تلتف حول الشعاع أو تلقي بنفسها .. ))أبرص 
طريقُنا اليت نسلُكها تنعِدم فيها : يا ترى.. ليس يف رحلتنا هذه شيٌء من ذلك. .إليه

احلياة واحلركة لكوِنها طريق جمازفٍة وانتحار ؟ أم أن الكائناِت احليةَ هنا ختجلُ من 
 اإلطالل على مجاعٍة ارتكبوا خمالفةً ضد القوانني الوضعية ؟
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 أنَّ كلَّ ((: أن أدركت أمر القانون والِْتواءاِتهمنذ اعتقادي اجلازم إن .. لست أدري
حيث إنه مرسوم  .. ))قانوٍن وضِعي ال يقَيد إال من كَبلَ نفسه بواِضِعيه سلباً أو إجياباً 

هو قانونُ التشريع .. أما القانون الشرعي الالزم.. يقَدر مصلحةً ويدافع عن مثلها
قانون .. و القانون السليم اليت تكون خمالفته جمازفةً وانتحاراًوه.. السماوي احلاكم

.. وسلوك األمة يف األجيال.. وسلوك اجلماعة يف األمة.. ينظم سلوك الفرد يف اجلماعة
اخلارجون عنه هم .. قانون متكامل يربط بني أعضاء األديان يف كل زمان ومكان

وما أبشع ..  أكثر اخلارجنيوما.. اجلديرون بالـمحاسبة والـمحاكمة والتطويق
 . تعليالم عند احلديث عن قصة اخلروج عن القانون السماوي 
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وأرى أمامي مسافةً مغريةً من الرمال .. هاهي ذي سيارتنا قد خفَّضت من سرعتها
 وسائق السيارة يسارق النظر إىل.. املتساوية ختترقها طريق تكاد أن تـمحى آثارها

وهي تكاد أن تتوقف عن املسري بعد أن خرجت أمامنا عن الطريِق .. السيارة األخرى
 .الرئيِس إىل صفحة الرمل املتـموج 

وأُِمرنا بالرتول حيث إننا تعودنا األوامر يف .. وقفِت السيارةُ األخرى قريباً من تلك
نا مكانٌ مالئم نتبادلُ فيه واختري ل.. هذه املرحلة كجزٍء من قانوا الوضعي املؤقَّت

 .وكان حديثاً هاماً وحامساً .. احلديثَ اهلامس عن املسافة املتبقية
يتحدث القائد باطمئناٍن أكثر ..عن جناح الرحلة وجتاوز الكثري من .. وتفاؤٍل أكرب

 . مراحلها املقلقة ، وأننا ِصرنا يف حاٍل قريٍب من بر األمان 
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بعوديت من السيارة اليت كنت ا إىل موقعي األول يف سيارة أَمر قائد الرحلة 
 ستستأْنف واحتـماالت اخلطر تكاد - كما يقول -السمك افف ، فالرحلة 

 موضِع سكَِنه ، وهذا يعين أننا سنحلُّ ضيوفاً )) القائد ((تنعدم، وحنن قادمون على قرية 
 . عليه

ض وترتفع يف الكثبان الصغرية املبسوطة على وبني حلظٍة وأخرى والسيارة تنخف
تلك الِوهاد ، بدت لنا قريةٌ صغرية أضواؤها اخلافتة موزعةٌ هنا وهناك، ترتفع منها 

ولست أدري لـماذا أتشاَءم من أصواا يف رحليت ؟ فلقد كانت . أصوات الكالب 
 عن الدائرة احلمراء ، هذه األصوات أولَ ما طرق مسعي يف الساعة األوىل من اخلروج

 . وهاهي اآلن جمتـمعةٌ مرةً أخرى 
رمبا أشعروا غرينا ! فلَرمبا أيقظوا الرصد بنباِحهم ؟.. إنين أخشى أصواتها املتالحقة

أتـمىن لو سكَتت ِكالب القرية ؛ ولكن الكالب لن تكُف عن النباح ! بوجودنا ؟
جنهلها وال نستـمِرئُها يف مقاٍم كهذا وحنبذُها يف حيثـما كانت ، وهلا شرعيةٌ حنن 

 ؟لـماذا تنبح كالب القرية إذن .. غريه
لقد أوقَفَتـنا السيارةُ على مسافٍة بعيدٍة من العمران ، حىت ال نكون هدفاً 
 للفضوليني من أهل القرية ، واخِتري لنا مكانٌ مالئم للرتول  ، وأُِمرنا أَنْ ننِزلَ واحداً
 فيها فترةً من الوقت ريثـما يطمئن ٍة كبريٍة لنختفيإىل أَكَم ِجهتاآلخر ، وأَنْ ن بعد

 .القوم عن حال املكان ومن فيه 
عاود االطمئنانُ قلوبنا مرةً أخرى ، وأُِمرنا بالتجمِع على فراٍش من احلصري فَرشه لنا 

 أطرافه من ألـم الرحلة وعنائها ، قائد الرحلة البدِوي ، واسترخى بعضنا على
وحتسست بيدي تربةَ املوقع فصادفتنا نِديةً رطْبةً ، فأسلـمت نفسي إليها راضياً 

تتجسد على صورته وحركته أَنفَةُ البدوي .. كان الرجل كرمياً يف قريته.. مرِضياً
 لنا بالشاِي واخلبِز جاء.. وتلك صفة البدوي يف كل مكان.. وِعزته وانتصاره
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ثـم رأيناه قد قَِدم إلينا وجلس مرختياً يف .. وأكلنا ما استطعنا أن نأكل.. والـماء
 .وسط اجلماعِة حيدثُهم عن رأيه اجلديد ومشروعه النهائي املفيد 

 . سننام حتى الفجر -
 !وهل غادرنا بالَدنا مخاِطِريَن بأرواحنا ِلَننام ؟! ننام ؟ -
 . سُنواصل الرحلة قبل أن َيْفَطَن إلينا أحد ..ال..  ال-

 :ابتسم الرجلُ ابتسامةً أظهرت صفّاً من األسنان الصفراء وقال 
لـم يتبقَّ سوى مسافٍة .. أنتـم اآلن ُقرَب الحدود..  َأّوًال اطَمِئنُّوا-

ومن األنسب لنا أن ال نسير المسافة المتبقية في مثل هذا الوقت .. قصيرٍة
ُخُذوا َمراِقَدآم وال .. سننام حتى الفجر.. يث تنشط الدَّْوِرّياتمن الليل ح
 .تخَشْوا شيئًا 

وهاحنن قد .. ترتاح النفْس أحياناً حىت لـمجرِد الكَِذِب عليها من لساٍن متفائٍل
وارختت مفاصلُ األجساد .. ونسينا اخلوف.. سرت يف أرواحنا رعشةُ احلياة من جديد

معـنوال العشاَء..  بنوٍم هادئِلت أنين لـم أصلِّ املغرب لذهين أن .. وتذكرت ردوب
فقُمت أَتحسس موقع املاء .. إمهاهلما رمبا كان سبباً يف عوديت إىل حيث كنت البارحة

أْتمييل إىل الربودة.. املطروح يف جانٍب منا وتوض بعد ذلك .. وكان اجلو ووقفت
اُضطُِررت ِخالهلَا أَنْ أُكِْملَ .. رتاٍب يسبح يف حبٍر من الشك والقَلَقأصلي صالةَ م
 .الصالةَ جالساً 

 األبيض ن يرى قميصييف صاليت أَنَّ هناك م أنين كلـما وقفت أشعر لقد كنت
 وأَتذَكَّر أنَّ أحد الركّاب قال يل يف أول.. الناصع فيستغرب وجودي يف هذا الفراغ

إا ثياب نظيفةٌ ، وهي ِصفَةُ سكّان .. هذه ليست ِثياب متجاِوٍز للحدود: الرحلة 
 . املدن

.. وأخذت مرقَِدي بعد أن وضعت رأسي على حقيبيت الصغرية.. وأكملت الصالة
وأتأمل هذا .. وأخذت أَجولُ ببصري يف صفحة السماء املزينة بالكواكب والنجوم

وطموح األفراد واجلماعات وآالمهم وآماهلم ..  واإلنسان األعجبالوجود العجيب
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و وقْع ذلك .. دوافع الرحلة.. احلسد والكراهية.. احلقد.. وصراعهم للحياة واألحياء
.. ال شك أم سيفتقدونين.. على اتـمع القريب إيلّ ومين وحويل أهلي وأصحايب

ة اليت هي سلوكي وحدي يف الفراغ لن جيدوا بديالً عين خصوصاً يف تلك املاد
رغم وجود الكوادر الكَِدرِة يف دوائر التربية والتعليم هناك إال أا يف ماديت .. الكبري

 . بل وتكاد تكون معدومةً .. شحيحةٌ ونادرة
الشك أن .. عن ظرويف امللحة.. وهناك يف قرييت الوديعة سيتحدثون عن مغامرايت

تربون عملي هذا مسألةً إنسانيةً شريفةً تقتضيها ظروف سيع.. الكثري سيعذرونين
 .حيايت

لقد امشَأَز كثري من أصحايب وأصحاِب أيب عندما أخربتهم أنين ال أنوي مغادرةَ 
اعتربوين رجالً غبياً ال .. سِخروا ِمين وأعرضوا عين.. البالد مهما كانت الظروف

 .  يفَكِّر يف ذاته فقط يفكِّر يف سعادة أهله وأوالده بقَدِر ما
شيٌء مضحك!!! 

 !سعادٍة كنت أفكِّر فيها ِلذايت ؟ي أ
 ِم أكنتبقَص رعواألتربةَ حىت أَش األوساخ سيف مرتيل أَكْن سعيداً عندما أَِقف
 ! ظهري ؟

 !سعاديت يف مطبخي الصغِري بني هِديِر اَألرز الفائر ورائحِة السمك املقلي ؟أم هي 
 !  يف غَسِل صحوِن األكل وفناجني القهوِة وغسِل املالبس ونشرها؟أم تراها
 !يف وحدِتي الضاربِة على إحساسي ووجودي ِسياجاً من األلـم والعذاب؟أم هي 

حيكُمون بسطحيٍة كما .. الناس يف تفكريهم ال يتورعون وال يتوخونَ حقائق األمور
ذلك شأنُ اجلهات املسؤولة عن السفر بفارٍق ميثِّله االرتباط بني شأنهم يف .. يبدو هلم

ال يِهمهم مصلحةُ أحٍد بالـمعىن .. القمة والقاعدة حتت سقِف البديهيات البشرية
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وال يؤمنون بأنَّ استقرار الفرِد .. وال يِهمهم استقرار األفراد وال اجلماعات.. الدقيق
 .. هو اإلبداع بعينه.. هو كثرة اإلنتاج.. ثرة العطاءهو ك.. هو استقرار اجلماعة

حيسدون الناس .. إنَّ رموز الِقمِة يوزعون على رعاياهم القَلَق كما هم يعيشون فيه
ألم ينطلقون من مبدأ .. حيقدون.. أن يتـمتعوا بأمٍن كاٍف واستقراٍر كاٍف يف احلياة

ِقيولكنه .. بقياً فقطوحقدهم ليس ط.. احلقد الطَّب)) ِعيطَب ِحقْد ((   . 
لوال أني كنت أحرص .. جماملةً ومراوغةً ومزايدةً.. لقد كلَّفين أولئك مبا ال أُطيق

أَما وقَِد .. على أجيال بالدي لكنت قد غادرت أرضي دون سبب من قَبِل هذا اليوم
: قال تعاىل.. ها وال شكاجتـمع اَأللـم والسبب فإا هجرةٌ من أرٍض ظالـم أهلُ

ربنا أَخِرجنا ِمن هِذِه القريِة الظَّالـم أَهلُها واجعلْ لنا ِمن لَدنك وِلياً واجعلْ لنا ِمن {
 . } لَدنك نِصرياً
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ت خيوطُه حىت أَسفَر الفجر وبد.. وِمن االطمئنان واحلذر.. مزيج من النوِم واليقَظَة

وخلْف السيارة املألوفة وقَف السائق .. وأُعِلنِت الرحلةُ من جديد.. تغشى املوجودات
.. حدد القائد لنا مهمةَ الشاب اجلديد.. والدليل وشاب جديد لـم نره من قبل

أُعِجبت .. اروسرد لنا التفاصيل بذكاء واختص.. وأَمرنا أن نطبق تعليماته بِدقَّة
دقيق .. ميتاز مبيزاٍت جيدة.. كان يف الِعشرين تقريباً.. بالشاب النبيه منذ أول حلظة

يبدو الذكاُء املفطور يف عينيه الضيقتني أكرب من عمِره وأَوسع .. فاِرع الطُّول.. املالمِح
ويصمت يف ..  يف مقام االطمئنانيهِمس.. يتحدثُ قليالً ويتلفت كثرياً.. من قُدراته
 .إشارته تسِبق كالمه .. مقام اخلطر
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وخيوط .. انطلقنا يف موكبنا األخري من تلك القرية النائمة على رمال الصحراء
ولعله كان .. وكنا أكثر قَلَقاً وأَشد حذراً.. الفجر ترسم يف اُألفُِق ذَيلَ السرحان

رأيته يركب .. ي اجلديد الذي أدخله الشاب الدليل إىل نفوسنااألسلوب احلوار
ويقبض على إحدى العواِرض احلديدية .. مستوِفزاً على أحِد أكياس السمك افف

يقرأُ ما حوله من .. يتلَفَّت يف سرعٍة واهتـمام.. قَدماه منتِصبتاِن.. بِكلتا يديه
.. ويعطي تعليماِته للسائق بِدقٍَّة وِثقٍَة فائقة.. ئقةاملوجودات والـمعالـم بسرعٍة فا

ولـم يركَب أحد منا يف .. لقد ركبنا هذه املرةَ مجيعاً على أكياِس السمك افَّف
 .فاخلُطَّة اجلديدةُ تقتضي ذلك .. مقدمة السيارة

.. لقد بدأ بعض الرفاق يشمئزون من وضعهم الصعب على هذه األكياس
 الراحة اليت اكتـنفَتهم خالل الرحلة الطويلة من أبواب املدينة املاِخرة يف ويتذكرون
 .وهو الربزخ األخري من رحلتـنا هذه.. بينما كنت أنا أفكِّر يف شيء آخر.. السبات

ووجه حديثَه اهلاِمس .. والْتفَت الشاب حنوي وأشار إىل أَنْ أَجتَرد من هذه املالبس
ولـما كُنا نمر جبواِر .. ئد السيارة يأمره أن خيفِّض سرعة السيارة قليالً قليالًإىل قا

.. أَكَمٍة صغريٍة قفز الشاب إىل األرض قفزةً خفيفةً وأشار إلينا باللَحاِق مسِرِعني
 .واختفينا خلْف الشجريات الصغرية 

لحيظة ؟ ونظرت إىل نفسي أنا ال أدري أين حنن اآلن ؟ ولـماذا خنتبئُ يف هذه ال
فلـم أَر شيئا على جسدي غري اإلزار وقد لبستها بصورة تسمح يل باجلري عند 

.. وقليب.. يف يِدي نعالي وحقيبيت.. ووضعت كلَّ أشيائي يف احلقيـبة.. احلاجة
خلفه وحنن نراِوغُ يف الطريق .. ولـمحت الشاب وقد انطلق كأمنا هو جانٌّ أو ثُعبان

ثـم خيتبئُ ويتنصت .. نراه جيري حىت ال نكاد أَنْ نراه.. بني التعثُّر واالستقامة
وكنا نلْهثُ خلفه لَهثاً .. ثـم يِشري إلينا باللحاق.. األصوات وحفيف األشجار

.. ونقطع وادياً امتدت فيه شجريات متنوعةٌ تسمح باالختفاء والتـمويه.. غريباً



 

 ٥١

اهدنا السيارةَ قد صعدت تالً كبرياً بدا لنا من ضوء السيارة الكاشف أن عليه وش
بينما أَمرنا الدليلُ بأن نضاِعف .. وقفِت السيارةُ جبوار احلصن.. حصناً عسكرياً صغرياً

واحندرِت .. حىت كاد قليب أن ينفجر من كثرة اهلرولة.. اهلرولةَ يف هذه اللحظة بالذات
فأشار الدليلُ علينا .. ِصرنا أمامها..  من جديٍد حنو الوادي فأضاءت كلَّ شيٍءالسيارةُ

وما أَنْ حاذَِت السيارةُ الوادي حىت أخذنا نسري .. باالختفاء حىت ال تكِْشفَنا األضواء
ولـم تِقف وإمنا خفَّف .. خلف الدليل ِخبفٍَّة وحذٍَر حىت صارت السيارة حماذيةً لنا

وتـم ذلك يف .. السرعةَ ريثـما نركَب ونتِخذُ مواِقعنا اجلديدةَ على متِنهاسائقُها 
 .وانطلقِت السيارةُ من جديد .. سرعٍة مذهلٍة للجميع
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ال .. أُقَلِّب ِلساناً يتلـمظُ يف جتويٍف حلِمي.. لـم يعد يف فمي ِريق وال رطوبة
فشعرت أنه بلْسم .. قَدم إيلّ الدليلُ قليالً من املاء..  التعب واللّهثأجد غري خشونِة

 .وقَبعت أُنِصت إىل حديٍث هام يدور بني الدليل والسائق .. احلياة الشايف
هذا الشابُّ .. سَأِقُف بكم على َفِم الوادي.. لقد َبَلغنا المرحلَة األخيرَة -

هذا الوادي هو الَحدُّ .. ِاْهتـموا بتعليماِته جيدًا.. سيسير بكم مسافًة قليلًة
ال ُتْحِدُثوا صوتًا وال .. وهو َأْخَطُر المواقع التي تعترضكم.. الفاصل
وانتظروا حتى .. ُاْخُلُدوا إلى األرِض بمجرَّد سماِعكم ما َيِريب.. آالمًا

 .َتَتَلقَّوا إشارَة الدليل 
 .. يكفي كالماً..  صمتاً-

 ..  الشاب احلصيفهكذا قال
 .انتبهوا للطريق ..  ال جمالَ للحديث اآلن-



 

 ٥٢

ومرت لَحظات عِصيـبةٌ كانت حدقاتنا فيها تتِسع وتتِسع حىت تكاد أَنْ 
حنن ال نعلـم ماذا يخبئُه لنا القَدر خلف هذه .. تستوِعب كلَّ شيٍء يغمره الظالم

ريات ؟؟ كنتجةً خاِرقَةً كزرقاء اليمامِة مثالً حىت لو الشاإلنسانُ قُو ِهبأتـمىن لو و 
 . إال أا يف مثل هذا املوقف ستكون ذات جدوى .. كانت خرافةَ الزمن القدمي

ومن يتوكَّلْ على اللّه فهو حسبه ِإنَّ اللّه باِلغُ أمِره قد جعلَ اللّه {.. توكلنا على اللّه
 .} لِّ شيٍء قَدراً ِلكُ
@

 
@
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دارِت السيارةُ ِشبه دائرٍة صغريٍة يف منطقٍة زراعيٍة حتُيطُ ا األسوام الكبريةُ وبقايا 

وتِبعناه يف حركٍة سريعٍة وحِذرٍة واختفينا .. وقفز الدليل فجأةً إىل األرض.. األشجار
ولـم نِجد فُرصةَ الوداع من .. السيارة املكانغادرت .. معه خلف الشجريات

حيث انطلق بنا دليلُنا سرياً على األقدام نهرِولُ حيناً ونِسري حيناً .. صديقنا املؤقت
رقُدراِتنا يف املرحلة اآلنفة.. آخ ك هنا وهناك.. وكأنه هو قد قاسمييناً .. يتحر ويتلَفَّت
ويتريثُ يف السري حىت كأنه بلغ .. حىت لكأنه شاهد أحداًيتطلَّع يف الظالم .. وِمشاالً
ولكننا لـم نستِطع ِخلفَِّة حركته ومراوغته .. كنا نِحب أن نكون قريباً منه..األمان

وتألـمت منها املاً وأصابتين حجر يف قدِمي .. سقطت مرتِني.. وسرعته املفاِجئة
لـم يعد أحد يفكِّر يف شيٍء غِري ..  غَمرِة التوترولكين بلَعت اآلالم يف.. شديداً

إننا ننتظر بني الفَينِة والفَينِة أن نسمع اِمار طَلَقاِت الرصاص من هنا .. الوصول بأمان
يخيلُ إلينا أَنَّ حركةَ األشجار ختُفي دِبـيب الدوريات املعدِة لـمثِل هذه .. أو هناك
 .لاألحوا



 

 ٥٣

فوجئوا .. كان منهم اثناِن من قرييت.. لقد قُِتلَ عدد من الشباب يف مغامراٍت كهذه
.. وضاع من ضاع.. فمات من مات.. بطَلَقات الرصاص يف أحِد األودية مع الدليل

 .وقُِبض على البقية 
..  ومفارقاٍتِذهنه يستدعي أخباراً وأحداثاً.. توجس رِهيب يِصيب املغاِمر حبياته

 . ويِقيُء قَلَقاً .. ويـبلَع آالماً
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 ِإنا منذ مغادرتنا مدينةَ عدن !!يا لَلفَرحِة  !هناك تظْهر على بعٍد سرج كهربائيةٌ 

 .لعلها قريةٌ من قرى الوطن .. لـم نشاهد سرجاً كهربائية
وكان خمترباً مثرياً للضحك املمتزج .. األملساعترضنا كثيب من الرمل الصلِْد 

وكان .. جتاوز الشاب هذه األكمة امللساء خبفٍة عجيبٍة وتوارى عنا خلفها.. باخلوف
.. ازداد قلقي من هذه العقَبة الغريبة.. كلٌّ منا يصعد إىل قمتها ثـم يعود إىل أسفلها
طراف يدي يف نتوءاِتها املتفرقة وامتطيت وتقدمتِ مٍة ومحلت نعالي ثـم تشبثَت أ

وليسوا .. وكذلك فعل أصحايب.. حىت جتاوزت الِقمة.. الكثيب األملس خطوةً خطوةً
وحلقناه .. أما دليلنا فقد قطع شوطاً بعيداً.. بأصحاٍب إال ِمن حيثُ الصحبةُ وحدها

.. وتقاربِت اخلُطَى.. ا أنوار الكهرباءواقتربنا من القرية اليت تِشع منه.. جبهٍد جِهيد
 :ثـم قال.. ثـم استدار ووقف.. وِصرنا على مقْربٍة من ذلك الشاب العجول

 .هذه القرية شَمالية .. أنتـم اآلن في أماٍن.. لقد بلغنا حدود الشَّمال -
 .. وكابوس رهيب.. وانزاح عن صدري هم ثقيلٌ.. وتنفَّست الصعداء

 :إال أنه قال يل .. وِكدت أن أعتنق ذلك الشاب النبيل



 

 ٥٤

 ..فلـم َيُعْد هناك ما يُخيف غيَر َنْبِح الكالب.. ِاْلَبِس اآلَن ثيابك -
 ا ؟!! شيٌء عجيبمن أصوا ي أتشاءمأن فرهل ع ! 

لطريق ببعض التقَينا يف ا.. ولبست ثيايب وحنن نسري.. أو أَننا يف اهلَم سواٌء.. رمبا
.. فكانوا يحيوننا دوء وبساطة.. املزارعني يركبون احلمري مبكِِّرين إىل حقوهلم

 .نِريد التبكري إىل سوق اجلُمعة .. معتقدين أننا من أهِل القرى ااورة
.. وأَطَلَّت من بني اجلبال الصغرية قريةٌ تظهر لنا بيوتها الصغرية مع وضوح الصباح

 أن ندخل القرية أشار الدليل لنا بالبقاء خلف حانوٍت صغٍري ريثـما يبحث لنا وقبل
أما هو فقد انتهت .. عن دليل آخر يقطع بنا املسافة من هذه القرية إىل سوق اجلمعة

إذ .. ولعلها املرة األوىل اليت انزعجت فيها من لسان هذا الشاب الدؤوب.. مهمته هنا
وال زالت الطريق أمامنا .. ر معنا أكثر من هذه القرية لن يستـم- كما يقول -هو 

.. أخشى أن نقَع يف أيدي فئٍة من الفئات اليت تتاِجر بالنفوس.. غري بينٍة وال معروفة
فلقد مسعنا عمن تاه يف الوصول على أيدي هؤالء األِدالّء .. ورب من سيٍء إىل أسوأَ

وأسفر الضوء وحنن يف موقعنا املرتفع .. حلة األمانففقد كلَّ شيء قبل أن يبلغ مر
 .. نتأملُ القرى املتناثرة على سفوح اجلبال والـمزارع املبعثرة خالهلا
 .. وتزداد الرؤيةُ وضوحاً كلـما أسفر ضوُء الصباح على البسيطة

 .. فها هي الروايب اخلضراُء وأصوات الطيور
 .. هِدير املكائن املائيةونِهيق احلمري ، وخوار األبقار ، و

 .. ورجالٌ يسعون هنا وهناك ، وِنسوةٌ حيِملْن احلطب والـماء
 .. ونبض حياٍة عجيب يشِعر املرَء بقيمته كلـما جاوز مرحلة اخلوف واخلطر

 بعد أن كلَّفين بكتابة كُلَيماٍت على ورقٍة كرتونية تؤكِّد نا دليلنا الشابعدو
ثـم أشار إىل ولٍد صغري ال جياوز السابعة عشر .. ودسها يف جيبه.. ىل القريةوصولنا إ

 : من عمره وقال لنا 
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 .اتفقوا معه على األجرة .. هذا دليلكم إلى سوق الجمعة -
وإمنا أدار ظهره لنا ووىل عائداً يف .. ولـم يسمح ألحٍد منا بالكالم أو املناقشة

 .طريقه اليت جاء منها 
ا مع الشاب على أجرٍة معينٍة كانت تعد شيئاً كثرياً بالنسبة لـما نحِملُه من اتفَقن
ذهب .. ولكنها تعد بالـمقارنة مع قيمة األمن واالطمئنان ال تساوي شيئا.. مال

واعتذر عن احلصول على أكثر من .. ذلك الشاب بالـمبلغ وأحضر محاراً واحداً
فال حاجة يف البقاء انتظاراً .. ولكنا رغبنا يف الذهاب.. يالذلك إال إذا تأخرنا قل
  . )) خري الِبر عاِجلُه ((وكما يقال يف املثل .. لوصول محاٍر أو محارين

كنت .. بينما امتطى دليلنا محاره وسار أمامنا.. وانطلقنا باِدئ ِذي بدٍء نِسري على األقدام
والً بتأمِل ما حويل من مجاٍل وجالل يف هذا البلد خالل هذه االنِطالقة املباركة مشغ

 .وما يف جنباِته من خٍري وفٍري وثَراٍء زراعي ونشاٍط يتراءى للعِني واضحاً .. العجيب
.. ها هم يمرون جبوارنا على الطريق اجلبلي الزراعي.. أهلُ القرى نِشطُونَ كعادِتهم

 لونَ املالِمحون ويتأميحريب ييف فضوٍل عجيٍب واستقراٍء م. 
تتجمع عليها .. آبار صغريةٌ تـمتد متفرقةً على طول الطريِق الزراعي الذي سلكناه

البنطلون النسائي الواسع .. مع إشراقِة الصباح ِنسوةٌ يلْبسن اللباس الشمايلَّ املعروف
وحِلي ِفضيةٌ تـمتد ..  الرأسوالقميص الفضفاض الذي يبلغ إىل الركبة وِمخار على

 .. وابتسامةٌ ساذَجةٌ توزع على كل الناس بال مناسبة وال سبب.. على الساعدين
إنه أمر صعب أن .. وبذلت جهداً كبرياً ألستقر على ظهره! وركبت احلمار ألول مرة 

وتبدو عليه .. كبري ومرتفعفهو محار .. وخاصةً إذا كان من نوع كهذا.. تستقر على ظهر محار
مرد وبني القهقهة والضحك بدأت أستوعب املقام احلَِمِريي وأستقر .. عالمات األذية والـت

ـِنه ألواصلَ تأَملي يف كل شيء حويل.. على ظهره املتحرك تالشيء على م بعض واعتدلت .. 
 .. هندسة البناء العجيب يف هذه القرى
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 .. يمت على سفوح وقمم اجلبالمباٍن شاخمةٌ أُق
 .. ويف القنوات املائية الصخرية الواسعة

 ..وفَن معماري ينتقل إىل الترع الصخرية والـمجاري املائية
 .. والـمدرجات اخلضراء اليت تـمتد على طول وعرض اجلبال

 ويِصلُون يف.. وأهلُها قوم من الطِّيـبِة والفطرة مبكاٍن.. مجيلةٌ قرى الوطن
ولـم يمِض من الوقت إال القليلُ حىت نزلت عن .. ِطيـبِتهم أحياناً إىل حد السذاجة

 :وقف الدليل يف عرض الطريق اجلبلي وقال .. احلمار لـمن يِجيد الثَّبات على ظهره
 ؟؟.. أنا ال أعرف هذا الطريق-
لـماذا لـم !! دليٌل ال يعرف الطريق !! يا َللـمصيـبة  -

  من البداية ؟تخبرنا
 .هذا طريق صعب ..  أنا لـم أتعود الذهاب إىل سوق اجلمعة من هذا الطريق-
لقد أخبرك الدليل أن تسير بنا في هذه الطريق ألنها أآثُر أمانًا من  -

 .واسَأْل من تلتقي به من الناس .. وعليك أن تستـمر.. غيرها
حيمله هذا الشاب ِليدب ثقيل.. وجه معر.. ود ذلك فيه منذ أَِن امتطى ظهر فت

 .ثـم هو ثرثار ال يكف عن الكالم .. وحنن نسري على األقدام منذ البداية.. احلمار
 .. من أنتـم ؟ كيف استطعتـم اهلروب ؟ من هو الذي ساعدكم؟ -
إنه يهرب .. إنه من قريِة كذا وكذا.. لقد عرفت هنا الشاب الذي أوصلكم إلينا -
 .. خياف أن يكشفه أحد.. ائعالبض
 . حنن نتعاون مع أهل اجلنوب .. حنن ال نهرب أبداً -

.. وحذَّرت رفاقي من االسترسال معه يف احلديث.. كرهت املسري معه منذ البداية
كنا نسري والناس .. ولكنهم مع ذلك يندفعون معه يف احلديث معه إىل درجة التقَزز

حقّاً إن أهل القرى .. وكأمنا هم قد عرفوا قصدنا وشأننا.. ريقيدلُّوننا على الط
وبلغنا إىل قرية صغرية بناها أصحاا على صخور ناِتئٍَة وموقٍع .. متعاِونون مع الغريب
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وكان البد للحمار من الصعود على هذه النتوءات املخيفة .. صخري وِعٍر ورهيب
اء يف تلك القرية حىت خرج أهلها كباراً وصغاراً وما أَنْ توسطْنا جمرى امل.. وجتاوزها

.. يتفرجون علينا وحنن نِثب كاألرانب من صخرة إىل صخرة ومن نتوء إىل نتوء
 . ودليلنا البليد راكب على ظهر دابته يكلِّفُها عناَء القفز والصعود 
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هلذا الشاب أن أنزل عن احلم.. أُف ِضيتبه قليال لكثرة لقد ر ار بعد أن سرت
وهو .. الناس يف القرية ينادون عليه أن يسري يف الطريق الصحيح.. غبائه وسفسطته

 :كنت أقول له .. يتغافل ويتلَكّأُ وكأمنا لـم يسمع أحداً
 ..الناُس ينادونك.. ِاسمْع يا ولد -

 :فيلتفت إيلّ بربوٍد ويقول 
 ..أنا أعرف الطريق.. اتركهم -
! بالٌء أَشد من بالء الرحلة كلِّها ! ؟وأي رفْقٍَة أُصيبت ِبك ؟  أَي طريٍق تعِرفُها -

 ما هذه املصيبة ؟ 
كان مِطالً علينا من داره وسألته عن الطريق األقرب يف .. والتفت إيلَّ أَحد الناس

فصعدت ..  فَِهمتهافأشار علي داالً على مواقع اخلروج حىت.. هذه الغابة الصخرية
وانتظرناه على قمة الصخور .. إليها وحلقين أصحايب وتركنا الدليل على احلمار وحده

: وقال لنا .. استقبلنا حبفاوٍة وإكراٍم ولُطٍْف يفوق الوصف.. جوار بيت رجل كرمي
وإنه حقّاً .. إنه قد سلك ذات الطريق بأهله حىت بلغ إىل هذا املوقع فاختاره سكَناً

وعجيب غريب وكيف يلعب صغاره ! كيف يرتاح على هذه الصخور ؟.. الَختيار
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ولَرب أمٍر مستغرٍب لدى على عقليٍة بشريٍة يكون لدى عقليٍة أخرى هو ! وأطفاله؟
 .عني الصواب 

وكان سيصنع لنا فطوراً إال أننا .. قَدم لنا الرجلُ املضياف بعض الشاي والـماء
وطلبنا منه أن يدلَّنا على منفذ اخلروج من هذه القرية إىل ..  مواصلة السريأَصررنا على
وجلس ليشرب الشاي وأنا منه مشمِئز كلَّ .. وصل صاحب احلمار.. سوق اجلمعة
ولـما أشرت له أن .. ثـم جلس يتحدثُ وأنا أكاد أتـمزق من الغيظ.. االمشئزاز

ولـم يِزد ..  وتزداد احلرارة علينا ضِحك ِملَْء ِشدقَيِهأُسِرع قبل أن ترتفع الشمس
 .على ذلك شيئاً 

وانطلقنا صوب الطريق اليت .. قمت من مكاين وأشرت إىل الرفقِة بالـمِسري
فانتظرنا .. وكان صعوداً إىل أعلى اجلبل حىت بلغنا القمة.. حددها لنا الرجلُ من قبل
 !للدليل واحلمار .. نا االنتظاروانتظرنا حىت طال علي

.. علـمت رفْقَيت أن يكونوا أكثر حذراً وتعقُّالً يف احلديث مع هذا الرجل األرعن
فاخلطر سيحلُّ بنا لو عرف هذا املريض ضعفَنا وخوفنا من الطريق والناس 

منا وأحلحنا يف وأراد أن جيلس فق.. ووصل الدليل حبماره يخطُر مغنياً..والعسكر
فلـم يرتل من احلمار وإمنا سار قبلنا وتبعناه يف طريق موِحٍش مرِهٍق برهةً من .. املسري
ثـم بدت لنا اخلضرة ولطافة احلشائش والنسيم الندي من حقوٍل وافرِة .. الوقت

 مرة ووقف الدليل.. وكنا على غاية من اإلرهاق والتعب واإلجهاد.. اخلَصِب والنما
 .. ودائرا.. أخرى حائرا

 :قلت له.. ووقف يفكر.. لـم يعد أمامنا غري جبال شاهقة وواٍد ال اية له
ِاذَهْب إلى أوالئك النسوة في عرض الطريق واستفسر لنا عن  -

 .الطريق 
صعود .. وخففت إحداهن عليه العناَء وجاءت بنفسها ودلَّتـنا على طريق قصري

رفيه للحياةعلى جبٍل أَج ال أثر خيتلف اختالفاً جذرياً عن سابقه من اجلبال .. د



 

 ٥٩

وكأنه شبيه بدليلنا الذي اختلف ِحساً وعقالً وخلُقاً عن غريه من البشر .. والطرق
 .هنا

 دداً ملحوظاً حىت بلغ اجلُهعِته عنا بِقم فِْحِه زاد ابتعاددنا مسافةً يف سعوكلـما ص
ا كُلَّ مق اجلمع حىت كان كلٌّ منا يبحث له عن .. بلَغِمنوانقطع الكالم فيما بيننا وتفر

 .. وأشرفنا بعد ْألٍي ولُغوٍب على منظٍر خالٍّب بديع.. طريٍق يوصله إىل القمِة قبل غريه
 .. خضرةٌ تـمتد على مد العني البصرية

 .. ةً رائعةتنعكس عليها أشعة الشمس فتلِْبسها حلَّةً ذهبي
 .. وبيوت منتشرةٌ على سفوح جباٍل خضراَء
 ..ودمى بشِريةٌ تدب هنا وهناك ذاهبةً وآِيـبة

 :  قَطَع تأَملي وأحالمي صوت الدليل الغيب وفجأةً
 أتشاهد ذلك املبىن الذي على اجلبل األوسط ؟! انظر !  انظر -
 أيُّ مبنى هذا ؟.. نعم أشاهده -
 !وسنمر حتته .. ركز للحكومةإنه م -
 أين أنت ذاهب بنا ؟! َقبََّحَك الّله من دليل  -

لقد تأكد يل حينها أنه شاب ميلك .. ويسوق احلمار سوقاً عنيفاً.. وأخذ يضحك ِملَْء فيه
 :أدار وجهه إىل ناحيِة رفْقَيت وقال .. واستعذت باللّه منه.. من اخلُبِث شيئاً كثرياً

 .ألننا نعتربكم الجئني ..  أن نساعدكم إننا البد-
وجعلنا ِمن بِني أَيِديِهم سداً ومن خلِفهم سداً { : وكنت حينها أقرأُ اآلية الكرمية 

.. وِعرةَ املسلَك.. وكانت طريقاً منحدرةً إىل األسفل.. }فأغشيناهم فهم ال يبِصرون 
 .نشقَى نلْهثُ فيها و.. كثريةَ األشواك واحلجارة
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 : قال الدليل فجأة 

  من يركب احلمار ؟-
إذ ال يستطيع أحد أن يستقر على .. وحاول بعض الرفقة الركوب دون فائدة تذكر

وكان الدليل يضحك عليهم بسخرية .. ظهر محار يف طريٍق كهذه إال لـمألوف
ومررنا حتت مركز احلكومة .. خوفوبلغنا السهل الواسع دون خطر أو .. واستهزاء

وحنن كأمثالنا من الناس الوافدين على هذه الطريق إىل سوق .. فلـم يفْطَن أحد إلينا
وتكثر فيها األبقار واحلمري .. قريةٌ حتيط ا املزارع اخلضراء الغنية..اجلمعة كل أسبوع

..  يف كل مكان تتجمعإا! ما أكثر قطعان الغنم .. إا منطقةٌ جتاريةٌ.. واألغنام
 . يسوقها أصحاا يف طريقهم إىل السوق 

واختلطنا ببشٍر وعالـم جتاري .. ودلَفنا بني املزارع حنو السوق على دفعتِني
وقبل أن نستِرد .. ونداءاٍت وحياٍة تِذيب اخلوف يف حميط األمن واحلياة.. وصخٍب
 :كان صاحبها ينادي .. تعزمرت سيارةٌ مسافرةٌ إىل .. أنفاسنا

 ..َتِعّز.. َتِعّز.. َتِعّز -
 .. ِعزةٌ أَقبلَت وِذلَّةٌ رحلَت: فتفاءلت ذا النداء املبشِر وقلت لذايت 

وكانت هذه املرةَ األوىل اليت سِررت .. ورأيت الدليل مسرعاً إىل السيارة يستوِقفُها
 .فيها من دليلنا املشؤوم 
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صخور الطريِق .. والسيارة متِجهةٌ بنا يف طريقها إىل تِعز.. الساعة التاسعة صباحاً

.. خلبـنـي املنظر.. الناتئةُ ومنعطفاته الضيقة تعرقل االنطالق السريع للسيارة
واستذكرت يف هذا املوقف احلالـم اجلامع بني .. وشعرت باالرتياح يغمر نفسي

األمان والسالمة وهذا املنظِر الطبيعي اخلالّب وصفاً للشاعر اليمين عبداللّه فرحِتي ب
 هذه األرض اليت تشمخ ِجباهلُا ((:  قوله))رحلةٌ يف الشعر اليمين  ((الربدوين يف كتابه 

جومِكئَ عليها النتيوِن يف أجوا.. حىت تالع أشفار بعتوهلُا حىت تهس دئهاواليت تـمت ..
واليت .. وهذه األرض اليت تخِصب وتخضر حىت تورق الصخور وسطوح البيوت

هذه األرض املتقلبة .. وحتتسي الشمس ظلها.. تِجف حىت تعتِصر الريح لعاا
 . انتهى ))املخضرة املكفهرة الشاخمة املمتدة .. األجواء

 وحتيا روحي ويداخلين فرح خِفي تبتهج أساريري! ويا سبحان اللّه .. لست أدري
.. يغمر طَياِت الذات احملزونة الكئيبة مبجرد أن تلتقي عيناي مبنظٍر طبيعي أَخاٍذ

وتتـماثلُ صور متشاةٌ .. وتتحرك يف جواحني رغبةُ تعبٍري وكتابِة شعٍر ونثٍر وتصوير
 من املقارناِت يف خمزوِن ذاكريت تحملين محالً سريعاً إىل عالـم عجيٍب

 . وزماٍن ومكان .. فأتذكَّر يف حلظٍة واحدٍة أكثر من منظٍر وصورة.. والـمفارقاِت
 شيٌء بديع ! قَنتم عنال مثالَ له وال شبيه ! وص لْقيه ! وخدحاحلق يف ت قدص : }

جريات النخيِل والصفْصاِف ش.. }هذا خلْق اللّه فأَروِني ماذا خلَق الَِّذين ِمن دوِنه 
وخضرةٌ تـمُأل الوادي من .. وأَزاهري بيضاُء ومحراُء وزرقاُء.. والدمين والـمرمير

 .أنواٍع ال حتصى من األعشاب واخلمائل والزهور 
وبني الفينة والفينة ننتقل من منعطٍَف إىل غريه لنرى من دفع احلياة ومصنوعاا 

املالمح والثياب .. هناك الفالحون على الفطرة األوىل.. ديعاًالربانية شيئاً حسناً وب
 . والعالقات .. واحلركة واألحاسيس
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 تراهن بني غاِسلٍَة - ِحلَقاً ِحلَقاً -وهناك نساٌء على امعاِت املائية والترع الصغرية 
الكلُّ .. ريٍبوالكُلُّ يف حركٍة دائبٍة وانشغاٍل غ.. لثياٍب وناقلٍة للـماء على الصفائح

.. ال يفكرون يف غري اللحظة.. على وجوههم إشراقةُ الصدق وبساطة اإلنسان احلقيقي
وما هو ماِثلٌ .. ال يشغلُون أنفسهم وأرواحهم بأكثر مما هم فيه.. وال يعيشون إال هلا

لبشرية وتعقيدات ا.. وختليط املدنية.. لـم يِصبهم بعد قَلَق احلضارة.. حتت دائرم
 . الدافعِة للحرص على احلياة احلديثة بأنواعها 

وعمرِت املادياِت احمليطةَ .. لقد دمرِت احلضارةُ احلديثةُ قَلْب اإلنساِن وحالَه وسلُوكه وآماله
ىل يصلّي ويتجه إ.. وتابعاً جمرداً عن الِقيم.. جعلَته عبداً مأسوراً لفُقّاعاِت كؤوِس الواقع.. به

ياملاد رِيقمخترعات .. حيث الب وأطفالُ الواقع املادي املعاصِر هم أسرى الصناعاِت واـل
وشباب املوسيقى .. أطفالُ التليفزيون.. واألشكال القالبية املنحوتة على مثاِل احلقيقة الوجودية

.. سيولَِة النقْدِيةوعباد العرِض والطَّلَب وال.. وكهولُ اجلدران الزئبقية.. والسينما واحلب
مالجئ موت البطيء واـل موديالت .. وشيوخ الفراِغ القاتل واـل ونساُء املوضات واـل

.. كتابةً وعرضاً ومعاناةً..جمع الزمانُ هلن كلَّ وباٍء فكري وسلوكي.. واالحنرافات الفكرية
مف.. حىت صارِت اآلداب متحِفيةً واألخالق نظريةً ميةًواـل .. اسد واحلُريات واقعيةً حـت

 . والكلُّ يِسريون يف واٍد من األوهام واألسقام واألحكام واألنغام واآلثام 
بيوت بـنـيت على طراٍز أَثَِري يف ! ما أكثر القرى الصغرية يف هذا الطريق 

حتتشد متناثرةً ومتجمعةً على سفوح اجلبال والـمنحدرات .. الغاِلب
 الصغرية املكشوفة إال أن أحداً )) التويوتا ((ورغم كثرتنا يف السيارة .. فعاتوالـمرت

 . منا لـم يتجرأ على سؤال واحد عن هذه القرى وأمسائها 
إا أول حلظٍة يف حيايت .. مركز شرطٍة يرفرف عليه علـم اجلمهورية العربية اليمنية

لقد كنت خالل حيايت املاضية .. أشاهد علـماً مرفوعاً خارج جتربيت الوجودية األوىل
منها من يرغب يف .. ال أُشاهد إال علـماً ميثل ِشقّاً واحداً وتصطَف حتته رموز متباينة
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ومنها من حين .. التطَلُّع الدائب إىل خفقان الراية على الوطن ذه الصورة املشطورة
والكلُّ يقِْسمونَ قَسماً ذا حلٍن .. الًومنها من له أملٌ أكثر اتساعاً ومشو.. للراية األخرى

والنشاز يف العادة ال يرغب فيه وال يطُولُ .. وبدايٍة وايٍة واحدٍة.. واحٍد ونشيٍد واحد
 .دوامه 
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أَطَلَّ سائق السيارة من نافذته خماطباً للجندي احلارس على اخلشبة الفاصلة، وقال 
 : بعد السالم 

 !!معاريفنا .. ُآلُّهم أصحابنا.. من سوق الجمعة -
ولـم تطُلْ بنا .. وفتح اجلندي الطريق وانطلقنا إىل مسافاٍت جديدٍة أحلى وأجلى

وقَفَت ا السيارةُ وسط .. املسافة سوى قليٍل من الزمن حىت وصلنا إىل قرية صغرية
فْها ولـم نعِرفْها يف حياتنا زخٍم بشري وحركٍة جتاريٍة وزراعيٍة غريبٍة لـم نأْلَ

شعرت .. حىت الكالب واحلمري.. كلُّ شيٍء يتداخل يف الزحام مع غريه.. إطالقاً
بفرحٍة عظمى تغمرين ممتزجةً برغبٍة يف البكاء أَخفَيتها يف أحاديثَ متصلٍة مع رفقيت 

يعون والبسطاء يب.. لقد رأيت حياةً حقيقيةً.. وحنن يف طريقنا إىل مطعم قريب
.. ال يرفعون رؤوسهم إال ليعيدوها يف بضائعهم.. ويشترون يف انسجاٍم واحترام

لـم يتطلَّع أحد منهم يف وجوهنا ولـم ٍيسأل أحد عنا وال .. مشترواِتهم ومبيعاِتهم
وال يِهمهم من حنن؟ وإىل أين نريد؟ أسقطوا من عقوهلم مرضاً أُصيب به .. عن هويِتنا
حىت بني الرجل وأهله .. واألمن يف كلٍّ مفقود.. ىت فقدوا الثقةَ بينهمغريهم ح
 !بل وذاته.. وأبنائه
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على كثرة البشرية املكثَّفة يف هذه القرية لـم أشهد واحداً منهم أدرك ! يا للعجب 
غربيت أو قلقي ، يضحكون فيما بينهم ، حىت ترى السعادة متناثرةً يف األرجاء ، ال 

حزانٌ ، وال قلق وال إقالق ، وجوه طَِريةٌ فطرية ، وأوقات متحركةٌ حزنٌ وال أ
 .. عملية

دخلنا إىل املطعم يف جو من الدهشة واالستغراب ، فال شيء يف الوجود يستدعي 
وقعت عيين يف جانب من جوانب .. واإلنسانُ وحده.. الدهشة سوى سلوك اإلنسان

غرباُء عن القرية ..  مالحمهم أم غرباء مثلنااملطعم على عدد من املصريني يظهر من
وغرباُء عن الفطرة والبساطة ، جاءوا من جمتـمعاٍت غُِسلَ اإلنسانُ فيها بوحِل 
 .احلضارة وتعقيداا ، رأيتهم يتابعون مثلنا حركةَ الزخم البشري املنسجم على فطرته

.. ت أم من املدرسني بالقريةفقد عرف.. لقد ازددت اطمئناناً ساعةَ رأيت املصريني
 مئة ((وفرص األمان قد أصبحت حقيقية .. وأننا اآلن قد أصبحنا يف عمق مشال الوطن

 .ولْنودع قَلَق األمس يف اطمئنان اليوم ..  كما يقولون))يف املئة 
 

 
@
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كانت الثانية عشر  ف)) كم الساعة ؟ ((: وسألت زميلي  .. )) الراهدة ((هذه مدينة 

.. لقد قطعنا ثالثَ ساعاٍت يف رحلتنا من سوق اجلمعة إىل هذه املدينة اجلميلة.. ظهراً
الشمس قد .. لـم نتوقف إال يف مراكز التفتيش ويف قرية صاخبة باحلركة التجارية

..  مدينةٌ مجيلةٌ حبق)) الراهدة ((.. واستهلكت طاقة األمالح املخزونة.. أحرقت اجللود
البقر .. الدراجات النارية.. السيارات.. البشر.. دحم باألشياء من كل صنف ومرتبةتز

.. حمليٍة وأجنبيٍة.. وبضائع من كلِّ شكٍل ولوٍن وحجٍم.. وعربات احلمري.. والغنم
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وعلى مؤخرة ..وعلى أرصفة الشوارع.. كلُّها معروضةٌ على صعيٍد واحٍد يف احلوانيت
 .. الكلُّ يِبيع والكلُّ يشتري.. ساجد والـمنازلوعلى أبواب امل.. السيارات

وينتشر ا يف القلب .. الـمؤذِّنُ يصدح باألذان لصالة اجلمعة من ِعدِة مساجد
دخلنا مشرباً صغرياً لنشرب شيئاً قبل مواصلة الرحلة .. املؤمن أَِريج اإلميان واالطمئنان

ِعزعلى صاحب املشرب أن مينحين.. إىل ت فهو أكثر ..  كأساً من الليمونوأشرت
ووضعت الكأس على فمي أَرشف الليمون وأتأمل األشياء .. إطفاًء للحرارة والتعب

القوارير املعبأة مبا لَذَّ وطاب من .. املعلبات بأنواعها.. املتناثرة يف ذلك املشرب الصغري
.. واحللويات والبسكويتوعلب النعنع .. والـمياه املعدنية املعلبة.. العصري والسوائل

.. ومنافيخ وسرج.. وجهاز لسباق السيارات الكهربائية.. وطاوالت أللعاب خمتلفة
ويف غمرة هذا االنسجام .. وأشياء جمموعة ومتفرقة يتعب الناظر يف مالحقتها ورؤيتها

ونقدنا .. بني الشرب والتأمل وقفت سيارتنا على باب املشرب إيذاناً باالرحتال
 . وركبنا السيارة يف طريقنا إىل مدينة تِعز.. شرب نقودهصاحب امل

يدِخلُ الرائي إىل عالـم حالـم من االرتياح .. طريق معبد ومنظم ونظيف
وهناك بونٌ شاِسع بني هذه الطريق وبني تلك املنعرجات .. والسكون واالنسجام

ولعل اإلحساس باإلميان جيعل .. والـمنعطفات اليت كابدناها لثالِث ساعاٍت متوالية
.. وتنتبه حواسه املطاطية إىل املفارقات والـمباينات هنا.. املرَء يفكِّر يف مرحلة اهلدوء

ولو على طريق .. بينما كانت يف احلال اآلنف ال تفكر إال يف األمن والسالمة وحدها
يف املوقع حوار توقفنا وقتاً قصرياً أمام نقطٍة تفتيٍش هامٍة ودار .. مفروش باألشواك

وكاد .. شديد بني السائق واجلنود حول بعض اإلجراءات الروتينية حلمل الركاب
ولكن املوقف تغري مبجرد ذهاب .. اجلنود أن خيرجونا من سيارتنا لنبحث عن غريها

 . ومسح لنا مبواصلة الرحلة .. السائق مع الضابط إىل اخليمة ااورة
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ونرى القرى الصغرية املتناثرة تنتشر على .. ئرةالطريق تنطوي طي السحاب للطا
.. وأمام كل قرية نقرأ الفتةً عريضةً حتمل امسها.. جانيب الطريق الزراعي اخلصب

والفالحون والفالحات بني .. واحلقول والـمزارع اخلاصة حتتشد مد األفق احتشاداً
 واحلقول ذاهباٍت ونسوةٌ يركنب احلمري بني املزارع.. ساٍع وراكٍب وقائٍم وقاعٍد

 .ودراجات ناريةٌ بأعداٍد تفُوق التصور .. آِيباٍت
لـم أصدق نفسي عندما وجدت سيارتنا على هذه الطريق الطويل حتيط ا أكثر 

 . كلُّها تود أن نفسح هلا الطريق لتـمر قبلنا ! من عشر دراجات نارية 
يشِعر اإلنسانَ .. رء من املدينةإنه جنون احلضارة املادية الواضح كلـما اقترب امل

بـنـيت بعناية فائقة على بعض .. ما أمجل اجلسور.. بالدواِر من كثرة الصخب
 .وألوان جتتذب العقلَ واللب حىت ينطلق يف قيد التأمل مأسورا .. األودية اخلضراء

.. سود السماءوكلـما انطوت الطريق لنا تتكثف السحب وت.. اجلو يتلبد بالغيوم
والْتحفْت بعمامٍة بيضاَء كانت يف .. وامر املطر رذاذاً ثـم أصبح كالِقرِب النازلة

بينما كان عدد من الركاب يقبعون حتت كابينة السيارة طلباً للدفِء .. حقيبيت
وظهرت املنازل البيضاء والسيارات اجلميلة والـمعالـم .. واحلماية من األمطار

.. أعمدة الكهرباء واإلعالنات والدعايات والـمعارض اجلميلة .. اسقة احلضاريةاملتن
 !وكانت مدينةَ تعز 

فامتأل فؤادي هدوًء وانسجاماً وحباً .. يف جو مجيل.. دخلنا مدينة التاريخ األثيل
.. تذكرت ما كنت أمسعه يف كتب احلديث عن خروج أهل النار إىل اجلنة.. للحياة

مدينةٌ ضخمةٌ .. يف ر احلياة فينبتون كما تنبت احلَبةُ يف حمأَِة السيلحيث يغسلون 
 ! وحركة للبشر واآلليات ال توصف.. وعمرانٌ حديثٌ ومنسق.. واسعةٌ ونظيفة

.. كنت أتوقع بني الفينة واألخرى أننا سنقطع شارع املدينة حىت نبلغ آخرها ونقف
!  واالنطالق وكأمنا هي أفعى تـمتد وتـمتد  طال املسري- ويا للعجب -ولكن 
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لقد ! يا هلَول املفارقة ! وكلـما توغلنا يف شوارعها تتسع اتساع القلب لـمحبيه 
نضيع يف .. وهاحنن اليوم نذوب يف الناس.. وفراغاً مدمرا.. أَِلفنا ركوداً ورتابةً وتذَمرا

 !!ننبهر بالواقع .. الزحام
@

 
@
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 ..الُحَديدة..  الُحَديَدة-

.. هكذا كان الصوت املتردد يرتفع كلـما اقتربنا من زحام السيارات يف املوقف
الكلُّ حيتشدون يف ميدان عام .. وحدقْت بعيين يف عالـم ال يدرك طَرفُه من طَرفه

ن مصدر الصوت وحبثت بأذينّ وعيين ع .. ))تِعز((حول موقف السيارات الرمسي مبدينة 
ولـم تزل سيارتنا تسري ببطء يف الزحام لتبلغ موقعها .. احلديدة.. احلديدة: املنادي
والـمطر يكاد أن خيفي عين رؤية اخللق كلـما تكثفت الربودة على .. النهائي
 . وهرع إلينا اَألِدالّء.. ودلفت إىل اخلارج مبجرد استقرار السيارة يف موقفها.. الزجاج

 .. الحديدة .. الحديدة -
 ..الحديدة.. نعم: فقلت

 :وقال رفقيت 
 ..نحن أيضا نريد الحديدة -

 احلديثة ذات األربعة )) البيجوت ((وببشاشة اِحملب للحياة فتح لنا باب سيارته 
.. ما أمتع الرؤية من خلف اجلدران الزجاجية..  ودلفنا إىل الداخل)) صالون ((أبواب 

 يف جو متلبد بالغيوم املمطرة على شخصياٍت تبحث عن وما أمتع الوقت الذي مير
.. وتز نفوسها وتربو بني اامالت اإلنسانية اجلديدة ومطر السماء.. نماء يف نماء



 

 ٦٨

ولـم ميض من الوقت إال القليل حىت كنا يف طريقنا إىل .. وامتألت السيارة بالركاب
 .احلديدة 

وانزاحت الغيوم مبجرِد توغلنا يف صحراَء ..  رويداانقشعِت السحب املتلبدة رويداً
صحراُء واسعةٌ تفصل بني مدينة احلياة وميناء .. واسعٍة ال اية هلا يف نظر العني اردة

وبدأ العرق .. بدأت الشمس احملرقة ترسل أشعةً ملتهبةً التهاباً شديداً.. احلديدة
أدرك السائق ما نعانيه من تغري .. هوبدأ امللل يرتسم على الوجو.. يتصبب من األجسام

وانطوت مسافة الطريق بني الصمت والتأمل .. ففتح جهاز التسجيل بأغنية.. اجلو
خشيةَ تسرِب األحاديث املوِقعِة يف .. ولـم يتكلـم منا أحد مع غريه.. والسبات

رة يف قرية ووقفت السيا.. عودِة دائرِة اخلوف اليت كُنا ِضمنها قبل ساعات قالئل
وخلدنا إىل شيء من الراحة واالستجمام بعد التربم والضيق .. صغرية ختترقها الطريق

 .حىت نادى السائق على اجلميع مبواصلة الرحلة.. من وطأة احلر وهليب الشمس احملرقة
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 مدينةٌ ضخمةٌ حقّاً وكبريةٌ وحديثة املباين والـمشاريع واحلركة.. احلديدة
وتتلقى نسيمه العليل وسحبه .. مدينة ترِبض على ساحل البحر األمحر.. التجارية

فلذلك يشتد احلر يف .. الركاميةَ لترسلها إىل املرتفعات قبل أن جتود بنقطة مطر واحدة
حبيث تفوق .. ويزيد على هذا احلر املزعج كثرة احلركة اآللية.. هذه املدينة اشتدادا

.. سيارات من كلِّ حجٍم ولوٍن تغص ا الشوارع غَصاً..  يأْلَف الزحامتصور من ال
ويتداخل غبار الطريق الترايب بدخان .. ودراجات نارية كأا النمل يف مملكته
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وسألت راكبا يف السيارة عند .. السيارات ودخان السجائر والـمصانع الصغرية
 :وقوفنا يف حمطة الوقوف العام 

 لساعة ؟آم ا -
 .الرابعة عصرا  -

وأَشرت على عربة األجرة .. وودعت رفقة الرحلة الطويلة.. ونقَدت السائق أُجرته
وقفت السيارة حتت عمارة ضخمة كبرية .. الرمسية ألركب إىل عنواين املقصود

 املبىن ونزلت إىل باا والتفت إىل نفسي فرأيت أين غريب كلَّ الغرابة يف هذا.. فخمة
 ! اجلميل احلديث 

ال يصلح أَنْ يكون .. الكلُّ يستحق الرثاء.. حقيبيت.. أدوايت.. جسمي.. مالبسي
البد من .. رمبا صلح لالستـمرار يف مغامرٍة كتلك.. عنصر مدينٍة مجيلٍة كهذه

 . التفكري قبل الدخول إىل الدار 
ونزلت متخذاً يل طريقاً .. ةحتسست جيبـي فوجدت وريقاٍت من العملة اليمني

أخذت ما أحتاج إليه منها دون أن .. خاصاً إىل معرٍض الحظت فيه أنواع املالبس
.. ويف أسفل العمارة دسست كلَّ مشتريايت يف احلقيبة الزرقاء.. أُكثر احلديث

بن عمي وأَطَلَّ ا.. وضغطت الزر الكهربائي بعد تردٍد وتقَزٍز حلايل ونفسي ومالبسي
 وارتسمت عالمات الدهشة املمزوجة بالفرح ، ودلفت إىل الداخل األمين ))عمر((

احلقيقي ..اً ومعىنداَء بعد رحلة .. وانتهت مسافةُ اخلوف ِحسعالص تفَّسنوت
 .. وبال قَلٍْب.. بال هويٍة.. أربع وِعشرونَ ساعةً.. األعصاب السريعة

.. الثياب..  ذا أحبثُ عن مكاٍن أُخِفي فيه مخلَّفاِت رحليتهاأنا!.. ويا للعجب 
 .ووجدته خلف العمارة الكبرية يف شارع عبد املغين .. واحلقيبة.. واألحذية
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حركتها .. اتساعها.. ختطيطها.. ضخامتها.. أعجبتين هذه املدينة الصاخبة
كلُّ شيٍء فيها يتحرك بسرعٍة .. ة املتلَهفزخم البشري.. جتارا املتنامية.. العمرانية

 . واجتهاد ، وكل ذلك رمز ظاهر فيها ألمثايل ؛ ولكن ا من العيوب الشيء الكثري 
ولعل مكِْثي ا حتت طائلة األمن واالطمئنان جعلين أَحفُر عن العيوب ، وأتناول 

ون عند مقارنتهم للـماضي األمور بعمٍق أكثر من املشاهدة السطحية ، وهم يقول
 .إن البالد عموماً قد دخلت طَوراً جديداً من اإلشراق واالزدهار : واحلاضر

يف ذاِت الوقت ، حيث ِإنّ ومشروعةٌ إا مدينة ينقصها النظام أوالً ، فوضى سائدةٌ 
يلتزم وال .. الغالبية العظمى هم اليمنيون ، فيعتربون األرض ملْكَهم والقوانني مستوردةً

 .ا إال من خيشى احلكومة ، ومن ليس له ا نصري وال مؤاِزر
سائقو السيارات والدراجات ال يلتزمون بقوانني املرور وال آداب الطريق العام ، 
يرتكبون املخالَفات وبشجاعٍة غريبة ، ويدافعون عن أنفسهم وعن أخطائهم وكأمنا 

رف مهمته إال بعد أن تراه أياماً وتأْلَف لـم يرتكبوا خمالفة قط ، رجلُ املرور ال تع
 ، مالبسه ال تدل على  حبيث يتبني لك من سلوكه أنه مسؤول النظام، منظَره 

وظيفته، وقْفَته يف الشارع لتنظيم املرور ال حتمل طابع اِجلديِة واالهتـماِم ، كلُّ ما يف 
برجليه بعد كل تصفري ليقنع األمر أنه حيمل يف يده صافرة مرور ، ويكد جاهداً 

املتـمردين بااللتزام ، وحىت دراجة املرور هي نفس الدراجة العادية اليت يستخدمها 
 !املواطن العادي حجماً ولوناً وتركيباً 

األوساخ واألتربة تغطي شوارع احلديدة الرئيسِة والفرعيِة ، وعمال البلدية يظهرون 
 على - كما يقال -انس ليمروا ا مرور الكرام فرادى يف الصباح الباكر حيملون املك
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.. بعض األوراق والنفايات املرمية على األرض ويتركون الباقي من األتربة إىل الغد
 !وهكذا 

حفائر اإلصالح متعددةٌ على طول مسافة بعض الشوارع وعرضها ، أعمالُ الصيانِة 
ٍن طويٍل كأمنا هي حفائر تنقيٍب عن والكهرباِء واهلاتِف والبلدية ، وبعضها ممتد منذ زم

 . املعادن ولـم يهتـم ا أحد ، وصارت املدينة ا مشوهة ومعطلة 
 يثري التقزز من روائح األمساك النتنة والقاذورات - كما يطلقون عليه - )) الكورنيش ((

 دعته املنتشرة حبيث ال ميكن الوقوف أو املشاهدة إال لـمن أصيب بالتشبع اجلرثومي ، أو
 تعمل يف إصالح ااري، ))شركة كورية((احلاجةُ لشراء السمك أو غري ذلك، مع أن هناك 

إن رائحةَ السمِك الطبيعيةَ إىل  ولست أدري كيف يطيق العمال تلك الروائح بصفة دائمة؟
ناثر منها حد ما يقبلها اإلنسان وال يتأفَّف منها كما يتأفَّف من بقايا السمك واألحوات اليت يت

 . الدود يف أرجاء الساحل البحري والكورنيش املعتـم
متناسٍق فيما رأيت غري زي املواطن التقليدي فضفاض إىل نصِف .. وِزي إما قميص

أو خليطٌ من املالبس املختلفة اليت ميتزج فيها اللباس اليمين التقليدي حبشد من .. الساق
إا ظاهرةٌ تكاد تكون عامةً يف مدينة احلديدة .. سون ثياباً نظيفةًولَيتهم يلب.. األزياء األخرى

ومع ذلك فهم ال يتخلَّونَ .. ألم يف غالب األمر عمال وجتار مباِشرون لألوساخ واألتربة. 
ألنه ميثل صِميم .. وهلم به ِعزةٌ وأي ِعزة.. عن ذلك اخلنجر الكبري الذي يلتصق بأسفل الذَّقَن

لتراث كما يقولون ؛ ولكن ِوجهةَ نظري أنَّ التراث واالعتزاز به يأيت بواسطة العلـم ا
فالتراث ليس قميصاً وسخاً وال .. مظهراً ومضموناً.. والـمعرفة ومالئمة الواقع املتطور

وإحياؤها أمر ال .. وإمنا هي وسائلُ كانت مالزمةً ومالئمةً لعصوٍر مضت.. خنجراً كبرياً
 ..  به إذا استطاع حاملها أن يكِرمها ويِعي شأابأس

 دفاع اليمين املستـميت عن الفكر اإلسالمي - واللّه أعلـم -التراث يف رأيي 
.. الذي كان ألجداده فيه دور النصرِة واالنتشار يف ختُوِم األرض وأطرافها.. الصحيح
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إن اليمين املعاصر تزحف .. حياء النبيلمستخدماً كلَّ األسباب احلديثة املعاصرة هلذا اإل
.. وتدمر عليه تراثه الفكري العظيم.. عليه مسات احلضارة احلديثة يف مظهر مدنيته

 . وهو وغريه يصرخون صراخ املستـميت على االلتزام بالقميص واخلنجر 
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صورة اهلامة اليت ولعله ال.. مكتب الربيد باحلديدة كانت يل إليه زيارات متعددة
وهو املنفذ اهلام .. يلتقي يف إطارها اليمنيون مع غريهم من العرب والـمسلـمني

وال يدلُّ مظهر أحِدهم .. مالبس املوظفني فيه متباينة.. لالتصال باألحباء يف اخلارج
.. واألبشع من هذا أم ميضغون القات على مكاتبهم.. على أنه موظف يف الربيد

.. على وجوههم برود وسذاجةٌ مفتعلَة.. زة احلساب واهلاتف وغريهاوأمام أجه
 . ختاطب أحدهم لينِهي لك عمالً وهو مستغرق يف مضِغ القات أو احلديث مع زمالئه

دخل رجلٌ يف قَدميِه قَيد يرسف فيه وحيملُ بيده حبالً متصالً بالقَيِد احلديدي حىت 
ودخل خلفه جندي ال يدل مظهره .. ار املنظر عجب اجلميعأث.. ال يعوقَه عن احلركة
مظهر بِشع أن ترى يف مدينٍة حديثٍة .. إنه جندي: وإمنا قيل لنا .. العام على ذلك

وجندياً رمسياً خيرج مع سجٍني .. كاحلديدة رجالً بقَيٍد حديدي يسمح له أن يتجول
 سةَ العسكريةإىل اإلدارات الرمسية وال يلبزباستغراٍب األجانب يتطلعون .. الب

إىل كل ال ينظرون والـمعتادون على ذلك .. بأَلـم وأَسٍفوأنا أَتطَلَّع .. ودهشٍة
 ! أهذه صورةٌ من صوِر االعتزاز بالتراث أيضاً ؟.. هذه األمور

الً ويدسونه حتت يلُفُّونَ حوله مندي.. الـمسدس الناري ظاهرةٌ حضاريةٌ يف احلديدة
 :  قال يل أحدهم .. احلزام
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هنا قريٌة يمنيٌة معروفٌة ُتباع فيها األسلحة على اختالف أنواعها  -
.. والقنابل.. بدايًة بالـمدفع الثقيل إلى طلقة المسدس الصغيرة.. وأحجامها
آلُّها هناك مفروشٌة ومعروضٌة قريبًا من الموز .. واأللغام.. والديناميت
 .آلُّ شيء بثـمنه .. و..  والتفاحوالعنب
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ليت هؤالء يتعرفون إىل معىن املظاهر احلضارية فيلتزمون معها االعتدال لتكون 
إن النظام شكل من أشكال احلضارة ينبثق من .. اليمن حضارية املاضي واحلاضر

 وختطيط املدن واخلدمات واألمن واالقتصاد والـمواصالت.. املضامني التراثية
إال أن لكل أمة .. والـمرور والكهرباء واهلاتف وغريها من عناصر املدينة احلضارية

ولعل اليمن أُم من أُمهات احلضارة العريقة يف التاريخ .. تارخياً عريقاً وتراثاً مزدهراً
منا هي ناِخرةٌ يف وإ.. إن العلة ال تكمن يف رصِف املظاهر املستوردة.. اإلنساين عموماً

 .العقلية البشرية احلائرة اجلائرة 
ونِقف آخر ما نِقف عليه من العلل واألمراض على السم الزعاف الذي خدر العقلَ 

وماذا عساك أن .. إنه يفِْتك م فتكاً ذريعاً.. اليمين عصوراً وأوقَعه يف نكباِت  احلياة
 ن ؟ تقولَ وكلُّ الناس ميضغو

وال يعترف .. ومضغُ حمتوياِت دفاتري أقرب إيلَّ من إقناِع شعٍب ال يوايل أحداً
وال يوجد للقانون .. وال يدرك األفراد فيه مصلحتهم حىت بالقوانني.. بسلطان أحد

إنه شعب ال يؤمن بالقناعات السلـمية ألنه عاش العنف وربا .. على األغلبية سلطانٌ
حىت .. وال حكم يف اموع على الشذوذ.. لكل قاعدٍة شذوذٌ أو شواذٌّو.. على آثاره

 .. يجبر الشذوذُ املستقيم قاعدةَ االحنراِف على العوِد إىل اجلادِة املثلَى
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 ..وتلك مشكلةٌ حلُّها ليس بيدي
 

 أبو بكر بن علي املشهور 
 ١٤٠٠ ذي القعدة -احلديدة 

   ١٩٨٠سبتـمرب 
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 ثَّاِني الِقسم ال
ِمَن الُحَديَدة 
 إلى الِحَجاز
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 التَّْقِريُرالثَّاِني
 

 فقد مضت دولَةُ اآلالِم واحلَزِن دعين أُكَفِْكف سح الدمِع يا زمين

 وجزت مرحلةَ األخطاِر والـمحِن دخلْت دنيا سروِري ِمن مناِفِذها

 أَطُوف منطلقاً يف الريِف والـمدِن وِنلْت ما كان حلـماً يف خمُيلَيت

 حريةُ الذاِت تحِوي أَشرف املنِن كالطِري ِمن قَفَِص السجاِن منفَِلٍت

ِجمسنم واِإلعتاق قووالت قوين الشمعلى ز ٍة فاقَتودِن أُنشيف لَح 

هتساح ِمريدلَ التخُء لو دِن والـمرهبالو ربوجاء الص املنام قَض 

 تقاصرت دونه آمالُ ذي وسِن والعزم يستنِهض اَألدنى لـمطَّلٍَع

 وتنِبت الشوك يف قليب ِليوِخزين قد كنت يف بيئٍة حراَء تقِْلقُين

 فْت القُبح يأْسرينظَناً قبيحاً وِخ سِلبت حرييت حتى ظَننت ا

 وبح صويتَ يف ِسري ويف علَين كانت جماهريت باحلَق منقَصةً

 ِمن بعِض فرصِته ماًء بال أَسِن أَستـمِرئ املر علَّ الدهر مينحين

 لوال خروجي بال زاٍد ِمن الوطِن لكن مرحليت كادت تدمرين

 وكنت يف بلدي أخشى من الفِنت  يف بالِد الغِري متسعاًوجدت يل

 يف كلِّ حاٍل ومنك الفَضلُ يسبغين سبحانك اللّه ريب أنت معتـمِدي
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 .. ال َيْهُطُل المطر في الحديدة َرْغَم آثافِة السُُّحب -

 تنطلق إىل )) ترانزيت ((حب احلديدة  أنَّ س)) أمحد ((هكذا قال يل ابن عمي 
 . ويكفينا هنا أن نستـمتع بظالهلا املؤقَّتة .. املرتفعات

نعم اعتربت نفسي منذ أن بردت أقدامي عن السعي املقلق يف طريق املغامرة املفاجئة 
 الزمن إال فاحلدث يف ذاته قصري.. أَدخلُ فترةَ استجماٍم وراحٍة واستعادِة أنفاٍس وتقِْديٍر

كأنه فاصلٌ بني مرحلتني من احلياة كالمها على جانٍب من األمهية وال ش . 
أعتقد .. هاأنا ذا أقبع يف مدينة احلديدة أنتظر جواباً من أسريت يف العربية السعودية

 ابن عمي يؤكِّد يل سوَء )) عمر ((.. أنَّ برِقيايت الثالث كافلةٌ إلخطارهم مبكاين
لقد كان .. لعله أراد أن خيفف قلق االنتظار.. ب املتبعة يف تسليم الربقياتاألسالي

وقد يطلب مين مصاحبته على .. يسلِّيين كلـما رأى بوادر قلٍق خفيٍة جتتاح وجهي
 .سيارته لنقوم جبولة يف البحر

بد أن إذن ال.. كان لدي وقت مفتوح ال حد آلِخِره حىت أَِجد رداً على برقيايت
 ميلكه )) لآليسكرمي ((هناك مصنع .. أَتوزع بني املواقع ُألشِغلَ الوقت وأُِذيب التفكري

.. كنت أشاركهم الذهاب.. أبناء عمي يف طرف املدينة يذهبان إليه صباحاً ومساًء
 حيث )) ١٦ كيلو ((وقد نذهب يف نزهٍة خاطفٍة إىل .. وأُشغل نفسي بالقراءة والكتابة

نستـمتع بالسباحة يف الربكة الكبرية بني تعليقات بعضنا .. جد آبار املاء العذبتو
 .. على بعض أو امتصاص فضول املارة وأصحاب السيارات القادمني لذات الغرض

.. ))حديقة الشعب((هناك على بعد أمتار من املرتل توجد حديقةٌ عامةٌ كتب عليها 
ومع سعة الالفتة .. ))مكتبة الشعب((ب عليها ويف أحد زواياها توجد مكتبة صغرية كت

 لـم أَر أحداً من الشعب يزور املكتبة طيلة وجودي باحلديدة سوى راعيها 
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لـم ..  ويتصفح اجلرائد والـمجالت)) القات ((الذي جيلس يف ركن املكتبة ميضغ 
مرتب رغم كلُّ شيٍء فيها مهملٌ وغري .. يعجبـنـي ترتيب املكتبة وال تنظيم رفوفها

 .احتوائها على كتٍب ذاِت قيمٍة تارخييٍة وأدبيٍة ، وجملداٍت ضخمٍة وذاِت أمهية 
بل كنت أكتفي باجللوس أمامها .. لـم أتردد كثرياً على هذه احملتويات املبعثرة

على أحد كراسي احلديقة أشرب كوباً من الشاي حتت ظل الشجريات منشغالً بكتابة 
 . حيايتشيء مما أَِلفْته يف 

 .. وكم كانت منييت أن تنظم هذه احلديقة الواقعة يف قلب املدينة الصاخبة املزدمحة
 .. فضالً عن أمهها.. إا حديقةٌ تفتقر إىل أبسط شروط احلدائق

وإمنا وزعت يف أرجائها كُتلٌ من .. إا حديقةٌ ال توجد ا شجريات حتمل أزهاراً
ِشع مظهراً وأثراً من الشجريات الغابية وشجرياتالب الصحراوي النوع الشوكي ..

وهناك مساحات أخرى فارغةٌ ! ولست أدري كيف تـم اختياره يف حديقٍة كهذه ؟
 .تـماماً من أي شيٍء 

وبه عنايةٌ .. يف وسط احلديقة مبىن فخم ومدور البناء تباع فيه أنواع املأكوالت
 .. طيبةٌ ونظافةٌ بينةٌ

 !!ٌء غريبشي
اً ومعىنبه عنايةٌ فائقةٌ ِحس ذَّى فيه اجلسدغوالـموقع الذي .. الـموقع الذي ي

ميكن لك أن .. لعل هذا هو حال الواقع البشري.. يغذَّى فيه الروح مهملٌ كلَّ اإلمهال
فحيطانه مركبة من زجاٍج .. تشاهد املارة والسيارات والـمباين من داخل املقهى

.. الناس تغمرهم سحائب اللّهث وراء احلياة.. وهناك شيٌء عجيب. شفاٍف ومسيك 
إن أحداً من هؤالء البشر .. إنه ال يهتـمون جبوانب  العطاء اجلمايل إال مبقدار

أو حىت .. املتدفقني على احلديقة لـم أره خلَد فيها أو يف مكتبتها للراحة والتأمل
كلُّ من يزور احلديقة من العمال .. ية القليلةللتطَلُّع إىل شيٍء من مفارقاا اجلمال
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أراهم يقضون غرضهم يف عجلٍة غريبٍة ثـم .. والـمسافرين وبعض األجانب
 الدومينو ((نعم هناك عدد من الشباب أَِلفُوا جملساً يف جوار املقهى يلعبون .. يغادرون

رمبا ..  متأخٍر من الليل أمام جهاز التليفزيون منذ أن تفتح الربامج الرمسية وإىل وقٍت))
 . ذهب أحدهم فترةً من الوقت ثـم عاد إىل دائرة اللعب من جديد 

إن راحة أهل الحديدة تكمن في مجالس القات وفي : لقد قال يل بعضهم 
إنهم ليسوا فارغين حتى يستـمتعوا بمظاهر .. متابعتهم ألعمالهم المختلفة

 . الحياة الجمالية 
حىت أُروض نفسي مع .. وجهداً ليس باليسري.. س بالقصريلقد صرفْت وقتاً لي

إنه ليس من السهل على الفرد أن يتخلص من أساليب حياٍة عاشها .. اتـمع اجلديد
كما أنه ليس من السهل أن يستوعب عاداٍت وتقاليد وطباعاً .. ردحاً من عمره

 . ديٍد ووجهاِت نظٍر جديدةً مبجرد حلوله ضيفاً على جمتـمٍع ج
بل ويهضمون الواقع على ِعالِّته .. هناك من الناس من يتأقلـمون بسهولٍة ويسٍر

ولكين أرى أن أولئك ال يكلِّفون أنفسهم .. ويصنعون ألنفسهم جواً من االنسجام
 سطحيون - من وجهة نظري -وأولئك .. عناَء التفكري يف الفوارق بني اتـمعات

ورما ، فما ي م إال حماور االرتزاق ومواقع الكسبإىل حدوتلك فئةٌ .. نَ من حيا
 . عريضةٌ يف جمتـمعاتنا 

أَما من له ولَع ذايتٌّ بالـمقارنة والـمفارقة كظاهرٍة بشريٍة يف متناقض البيئات 
مع .. وله رؤيةٌ خاصةٌ يف وضِع املعادالت التقييمية بني بيئٍة وبيئٍة.. والـمجتـمعات

ئطَ ثقافيةً حمددةً وإفرازاٍت نفسيةً ، مثل هذا البد أن يستنفر كلَّ أدواِت امتالكه وسا
ِفكراً .. ذاِته ليقرأَ كُلَّ جديٍد يراه يف جمتـمٍع غريٍب عن مدركاِته وعاداته املألوفة

 .وتطبيقاً وثـمرةً 
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ى وال يفصل بينهما سو.. وخصوصاً أن البالد واحدة.. رمبا اعتقد البعض بأين أُبالغ
وأيضاً هناك تقارب .. أمياٍل يف املستوى اجلغرايف أو املستوى التارخيي.. أميال قليلة

 .. التقاليِد والعاداِت وأسلوِب احلياة
مما .. هذا صحيح ظِهر املفارقاِت حبجٍم أكربل والـمتعمق تولكنها يف عني املتأم

ال والتجارة واجلشع والـمغامرة إن الناس هنا يفكرون بعقليِة امل.. يدِركُه السطحيون
وهناك يفكِّرون بعقليٍة قلقٍة يف ميدان التجارة ومدركاٍت مشوبٍة باخلوف .. يف سبيلها

إم هنا يف ميدان اجلشع ينطلقون يف مغامرام دون قيوٍد أو قوانني .. واحلذر والترقُّب
هنا ..  كلَّ شيء يف احلياةوهناك يتحركون ببطٍء وعلى قيوٍد وقوانني حتدد.. مؤثِّرة

فالـمرأة مثالً ال تِجد أثراً لـمظهرها السافِر .. مفارقات اجتـماعيةٌ وأخالقيةٌ
أما هناك فال يكاد موقع قَدٍم من املدينة إال وفتاةٌ على ظهره تتنزى .. اجلريِء هنا
هناك جتد .. تصادوهذا يعين أن هناك فوارق مجةً يف النظر إىل املرأة واالق.. وتتحدى

وهنا جتد ألواناً من الفوضى والـمخالفاِت القانونية .. تطبيقاً حرفياً ِللَّوائِح والقوانني
وهناك تسعى .. هناك ال جيرؤ موظف أو مدير أن يسأل امرأً رشوةً أو هديةً.. املتعمدة

 . بالغرائبوهذه مقارنات ضئيلةٌ من جمتـمع يعج.. إليك القضايا مبقدار ما تبذُل
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فاحلديدة ليست .. تتراقص أمامي اختيارات متعددةٌ منذ وصويل لـمدينِة احلُديدة

إذن فِمن هنا البد أن أختار الوسائل .. ولكنها أولُ حمطِة انتظاٍر مأمون.. مقصدي
 .لالستـمرار 

 .از  إما السفر بالطائرة بعد احلصول على اجلو•
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 . أو االنتظار للفكرة اليت سيبعثها لنا الوالد من احلجاز•
 . أو استـمرار املغامرة عرب الصحراء إىل احلدود السعودية •

: حىت قيل يل.. يترجح بعضها على بعض.. وكانت هذه االختيارات تدور خبلَِدي
واستعنت بابن عمي . .إن االختيار األول يبدو سهالً وممكناً يف االستـمرار إىل النهاية

ولـم يكد العمل يف االختيار يسري .. ليبدأ يف مساعديت إلخراج اجلواز من احلديدة
رغْم احملاوالِت املضحكِة املبكيِة يف .. أياماً قليلةً حىت بدا الفشلُ واضحاً كلَّ الوضوح

 ذي بال أو ومرت ثالثَة عشر يوماً دون حلٍّ.. سبيل إجناح الفكرة وإخراج اجلواز
وكلـما .. وكاد القلق أن يستبد بالذات من جديد.. ودون جواب من أسريت.. فائدة

عدت ألنظر يف حصيلة األيام املاضية أجد أمامي كوماً من الوريقات وال شيء غري 
 . ذلك 

؟ لقد شرعت منذ وصويل إىل هذه املدينة يف ماذا حقَّقْت من أحالمي يف احلديدة 
وكتبت دراسةً .. حليت كشاهٍد حقيقي على لواعج الذات وإحساسها باحلريةكتابة ر

شعريةً على ديواٍن شعري لإلمام العلوي شيخ الشيوخ حبضرموت السيد عبد اللّه بن 
ولـم .. وكان ذلك يف فراغ األيام والليايل خري أنيٍس وجليس .. )١(علوي احلداد

 وأفرغ من وقائع الرحلة املفاجئة حىت جاء أكد أطوي وريقات الدراسة املتواضعة
وارتفعت .. سرى عين بعض اهلَم مبجرد استالمي للربقية األوىل.. األملُ بأخباره

 .وهكذا بدأ التفاؤل يغزو إحساسي ثالثة أيام .. معنوييت باستالم الربقية الثانية

                                                           
أثرى هذا الباب العالمة السيد حسني بن حممد والزالت مسودةً لـم تتـم بعد ، وممن ) ١(

، تناول فيها بدًء جوانب حياة  ))رحلة يف ديوان اإلمام احلداد  ((اهلدار يف مؤلفه احلفيل 
اإلمام احلداد وشخصيته وترمجته ، ثـم عرج على قصائده مرتباً تناوله إياها على املواضيع 

 .طبوعواألبواب األدبية والعلـمية والسلوكية ، وهو م
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كان .. جازرنَّ جرس اهلاتف يف حجرتنا ليحمل خرب الدليل القادم من أرض احل
كعادته حيمل يف جيبه بطاقته اخلاصة لينقذ من ختلف عن الركب أو )) السهل (( الرفيق 

 .. عجزت به األسباب
وانطوى التربم والقلق ليصبح عجينةً من .. وسيكون غداً يف احلديدة.. وصل إىل تعز

كلُّ األشكال ال .. الصلْصاٍل يف يِد فناٍن متفائٍل يشكِّلُ بيديه صلصالَه من حاٍل إىل ح
.. وإمنا هو جتريد لشيٍء مقصوٍد لـم تتحدد ِمساته الواضحة.. توضح حجماً معيناً

وأشرقت مشس جديدةٌ يف مساء احلديدة تراها .. وكان البد من اإلعداد واالستعداد
فاؤل بل بدا يل أا ترسم على األرض خطوطاً من الت.. عيين مشساً باهتةً ال مثيل هلا

 .لـما رأيت الضيف القادم قد أطلَّ على غرفة املكتب بالـمصنع الصغري 
وبني النكتة والسخرية والضِحِك املبحوح ودعت أبناَء عمي .. وضِحك ِملَْء ِفيه

 .. وركبت العربةَ حامالً أَنصع الذكريات.. وودعت احلديدةَ مبا فيها
فقد .. شك رفيق يعتـمد عليه يف الرخاء ويف الشدةإنه ال.. هذا هو رفيقي اجلديد

أليس هو الذي شق طريقَه إىل .. امتلك خربةً طويلةً وِمراساً ال جيارى يف أمٍر كهذا
مشال الوطن عرب باب املندب سرياً على األقدام ؟ أليس هو الذي أُوِدع السجن مرتني؟ 

.. نت األوىل لطَمِس هويِته والثانيةُ إلثباامرةً يف جنوب الوطن واألخرى يف مشاله؟ كا
وسِجن يف رحلته بإشارٍة .. سِجن يف جنوب الوطن بإشارٍة من مركَّباِت ِحقٍْد دِفني

 . طريقاً صعبةَ االنطالق )) السهلُ ((واختار لنا .. من فاعِل خٍري
األخبار عن الوطن ..  شيءكنا خالل رحلتنا من احلديدة إىل تعز نستعِرض كلَّ

واألهل والرحلة املفاجئة وردود الفعل لدى األهل ، وحديثاً عن رحالته ومعاناته ، 
لـم نكد نصمت عن موضوٍع .. وعن املستقبل واحلياة يف كَنِف األهل واإلخوان

ت أكثر نقضي بذلك وقتاً لطيفاً يطوي رتابةَ املسافِة اليت امتد.. حىت يتفجر لنا غريه
كنا نسترسل يف احلوار حىت نكاد ننسى أننا مع غرينا ركاب يف .. من أربع ساعات
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كنت أشعر .. وقد نصمت حىت كأن لـم يكن هناك حديثٌ نتحدث به.. السيارة
أحياناً بفضول بعض الركاب عندما ينصتون ألحاديثنا وكأم استغربوا هذا االنسجام 

 : قال أحدهم .. الغريب
ُيسلِّيك ويبعد عنك هموم المسافة .. شيء في الطريق مثل الصديق ال -

. 
فأنا أذكر أنين شعرت بالغثَيان من الصمت املطبق .. وكان رأيه صحيحاً وسليماً

خالل األربع الساعات من تعز إىل احلديدة عندما دخلت إليها قبل نصِف شهٍر 
 .. تقريباً

.. ويتحول االعتدال إىل برودٍة وغيوٍم.. تعزويعتدلُ اجلَو كلـما اقتربنا من مدينة 
إذ حتَولَ إىل ِقرٍب من املاء .. لـم يستـمر على حاٍل واحٍد.. ثـم إىل رذَاٍذ من املطر

لـمجرد أن يلـمع الربق ننتظر قصف .. مصحوبٍة بزجمرِة الرعِد ووِميِض الربق
 . وبينهما وقت قصري ال جياوز الثواين .. الرعد

 .. تأمل الطريق العامر على مدخل مدينة تعز اجلميلةكنا ن
إنه مجالٌ وجاللٌ ميتزج على .. الشالالت املائية تنحدر من جبال تعز اخلضراء

 .. صفحة الطبيعة احمليطة فيسلُب من الرائي قدرته على التعبري
 على والـمطر ينهمر على جوانبها ويتكثَّف املاء من الداخل.. نوافذ السيارة مغلقة

وتـمر على الوجه لَفْحةُ نسيٍم باردٍة حيملها اجلو الندي .. الزجاج من شدة الربودة
 .. الرطب

ومررنا على نقطِة تفتيٍش عسكريٍة ومبجرد وقوفنا دوِت الصاعقةُ على مقْربٍة ِمنا 
.. مر عليهفاخترط اجلندي مسدسه ظاناً أن هناك رصاصاً قد ا.. دوياً هائالً ومزعجاً

وحتول األمر بعد أن جزنا النقطةَ .. اختلطت ابتساماتنا بشيٍء من اخلوف والترقب
ومن هذه املفارقات .. كلُّ الركاب يضحكون.. العسكريةَ إىل ضحٍك وقهقهٍة مثريٍة

 .وضعف املخلوق وحريته .. تظهر عظمةُ اخلالِق وقوته
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روس اجلميلة اليت عشقتها األقدار فمنحتها كلَّ الع.. ها حنن على مشارف مدينة تعز
مارد جبار يلبس حلَّةً خضراء مطعمةً .. هذا هو جبل صرب.. أسباب الرضا واجلمال

أكسبته .. نعم إنه جبلُ يزخر مبعطياِت احلياة وأسباا.. بالفصوص البيضاء والصفراء
.. مته اإلنسانُ اآلثار والعمرانونحت على سفوحه وق.. األيام من اخلضرة أج األلوان

كم تغنى شعراؤنا ونسجت قراِئحهم حولَه أبدع القصائد وأروع األناشيد، وكذلك 
األدباء والـمفكرون والـمؤرخون والعشاق واهلائمون يف سبحاِت اجلمال 

ما أعظم االمتداد الذي يشغله هذا اجلبل الزاهي على مساحة األرض .. واجلالل
 . ء اخلضرا

احلركة الدائبة صفةٌ من صفات هذه األرض .. هذه هي مدينة تعز مرة أخرى
ويف حركتهم هذه يترمجون معىن .. فالناس دائماً تراهم يف أرجائها يتحركون.. الطيبة

السيارات هنا من كل نوٍع وحجٍم تـمأل شوارع .. احلياة املبدعة يف أجلى صورها
وهناك الدراجات النارية تتخلل .. ق املدينة الزاهيةحىت لكأن التخمة تكاد ختن.. تعز

من اآللة ومن .. أصوات ختتلط من كلِّ حدٍب وصوٍب.. املسافات بني السيارات
يعتقد الرائي ألول وهلة أن كل الناس هنا وال يوجد على .. اإلنسان ومن احليوان

.. الروحي والـماديإنه شعب غين بالعطاء البشري و.. األرض غريهم ذا االكتظاظ
مساجدهم تـمتلئ بالـمصلني يف كافة أوقات .. ولكل عطاٍء رجالٌ وأمةٌ

مفروشةٌ .. هناك مساجد كثريةٌ بـنـيت يف تعز على الطراز احلديث.. الصلوات
.. لَيتهم إىل جانب هذا يهتـمون بنظافة محاماِت مساجدهم.. بأفخم الفرش احلديثة

وال عذر هلم يف .. ي لـم أجد له مربراً معقوالً وال منقوالًهذا هو عيبهم الكبري والذ
 . ذلك 

لقد قضينا يف هذه املدينة أربعاً وعشرين ساعةً تقريباً ضيوفاً على مجاعة من أصدقاِء 
وقد لـمست  .. )) جنران ((كان قد رتب معهم موضوع السفر إىل .. دليِلنا املصاِحب



 

 ٨٥

كانت هناك بعض .. ر وصدق احملبة وشهامة األخالقفيهم كرم الضيافة وأصالة العنص
ولـم تشرق مشس اليوم .. االجراءات الالزمة للسفر البد من تدبريها خالل مقامنا

 كما يطلق )) التويوتا الصالون ((ركبنا السيارة .. التايل إال وحنن على كامل االستعداد
ِة قَدٍر جديدٍة حنو ودارت عجالتها على طريِق رحل.. عليها وكان الوقت عصراً

 . الدائرة اخلضراء 
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ولوال تلك احلدائق .. ولكنها طويلةٌ جداً.. الطريق من تعز إىل صنعاء معبدةٌ

والـمروج اخلضراء والـمدرجات املشحونة باخلضروات وأشجار الفاكهة واخلمائل 
كنا نرتفع حىت أعايل القمم فنشاهد . .الظليلة لكانت رحلةً أشبه برحلة املوت البطيء

واألوديةَ كأا خيوطُ الصوِف املفتوِل بلوٍن .. املدن والقرى من حتتنا كأا الدمى
بينما تكْتِنفُنا السحب وتغمرنا الربودة الشديدة حىت كأننا يف غرفٍة .. أخضر جذّاٍب
إذ كان الفرد يشعر ..  األسفلنتحاشى أحياناً أن نرسل البصر إىل.. عاليِة التكييف

بالدواِر كلـما أَطَلَّ من نافذة السيارة ليشاهد املنحدرات واألودية يف تلك اجلبال 
يسقط الفؤاد ويسرع بالقلق إىل السطح فال تسمع إال همهماٍت .. الشاهقة

كة على هذا احمليط وتنحنحاٍت وصوتاً جنائزياً من ماكينة السيارة اليت تِئن من ِثقَِل احلر
 . الصخري اجلامد 

إحدامها ثرثارةٌ أكثر .. بيننا امرأتان مسافرتان إىل احلج..كنا أكثر من ثـمانية أفراد
ولكنها .. أَكَلَ الدهر عليها وشِرب.. واألخرى عجوز.. مما ينبغي أن تكونَ عليه امرأةٌ

فرحةٌ بنفسها أو حبياا .. مِلق بعينيهاوحتُ.. تغين مبلِْء صوا.. تتحدى الزمن والشباب
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ولكنها .. مسافةُ السن العمِري بيننا متباعدةٌ جداً!! أكثر من فرحي حبيايت وبنفسي 
أخذت قسطاً من .. إا عجوز مرحةٌ وخفيفةُ الظل.. أصغر مين ِسناً وبالـملـموس

ن مثل هذه التصرفات إذ كنت أتساءلُ مع نفسي ع.. اهتـمامايت خالل الرحلة
ودوافعها ؟؟ بإمكاِن فناٍن مبِدٍع أن يتخذَ منها مادةً حيةً لتصوير حقيقة احلياة اليت 

.. إا ال تـملك حىت ِسناً واحدة.. نأْنس إليها عرب مراحل تطورنا العمري والعقلي
ها الزمن سلَب.. جتاعيد وجهها ويديها أضحت بارزةً تتحدثُ عن عمرها بأوضِح بياٍن

إا : تصمت طويالً حىت يقول بعض الركاب .. الطويل قدرةَ اإلبصار وقوةَ التفكري
تا بنت العشرين.. قد ماتتغين أغنياِت احلب والغرام .. وتتحدث وتضحك وكأ

.. حتفظ من األشعار الغرامية رصيداً كبرياً.. وكأمنا هي تعيش مغامرةً عاطفيةً عنيفةً
والفَينِة قد يثريها أحد الركاب بكلـمٍة أو سؤاٍل فترسل األشعار من فَِمها وبني الفَينِة 

 .القاحِل ثـم تتِبعه بآهٍة حراَء كأا تستعيد أحلى الذكريات 
هذه العجوز الشمطاء فرحةٌ .. لقد كانت سبباً هاماً يف حيوية ونشاط أفراد الرحلة

.. مقتبِل العمر أكره الدنيا وما عليهاوأنا يف .. بالدنيا وهي على أبواب القرب
أترى أنَّ جهلها مبصري اإلنسان .. يركبـنـي اهلم والقَلَق أكثر مما يداخلين السرور

عاملٌ هام يف برود أحساسيسها وارتياح ضمريها ؟؟ أم هي امرأةٌ امتلكت أسباب 
وا ؟؟ هل هي التحدي والصرب حىت لعناصر الفناء فجعلها تبتسم للحياة رغم قس

تدِرك مصريها القريب فانطلقت تنهش يف جدار عمرها الباقي ِلتِريح وترتاح ؟؟ أم هي 
 ختفي حسرةً وازاماً وتربماً معجوناً يف قوالب من املرح املصنع ؟؟

.. أراها تصرخ بالسائق ليسرع يف االنطالق حىت ليكاد بسببها أن يقِْصم عظامنا
وتطلب من األكل شيئاً كثرياً كلـما وقفنا للراحة .. وتدخن السيجار.. تأكل القات
أنا ال أستطيع أن أُِضيف على وجبة الغداء وجبةَ العشاء يف حينها فضالً .. بعض الوقت

 !! شيٌء غريب! وتلك تلتهم األكلَ يف شهيٍة عجيبة .. األخرىعن األكل بني الفينة و



 

 ٨٧

امرأةٌ جاوزِت األربعني كما يبدو من .. ولعل األغرب من ذلك رفيقتها األخرى
ال تنفَك من إرساِل سيِل الشتائِم .. سِليطَةُ اللسان.. ثرثارةٌ.. مالمح وجهها املكشوف

تنهالُ عليها بعباراِت السخريِة .. منها شيئاًواللعناِت كلـما مسعِت العجوز تطلب 
حىت كنت أشعر بالتقَزِز من فظاعِة .. واالستهزاء والقذِف بشىت أشكاله وألوانه

ال تستطيع التحدث دوٍء حىت عندما تتحدث .. جهوِرية الصوت.. عباراِت لساا
ا رفيقتاِن إىل حج بيِت ومع ذلك فهم.. صوتها خيُِرس كلَّ األصوات.. مع الركاب
 !!!اللّه احلرام 

ولست أدري أي حياٍة ! لست أدري أي حج ستنعماِن به على ِمثِل هذه الصورة ؟
هذه الثرثارةُ الصغرى منذ أن خرجنا من مدينة تعز ! ستِعيشاِنها ذا التنافر البِشع ؟

ثـم تنفثُه دوائر كبريةً .. وهي تـمضغ القات وتدخن السيجارة ِتلْو السيجارة
 . كانت جتلس خلفي فتخنقين برائحة الدخان ! وصغريةً ويف كلِّ االجتاهات 

فلرمبا فتحت على .. هممت أَنْ أَطلُب منها إبعاد نفثها ؛ ولكين خشيت على نفسي
وخري يل أن أصرب على دخان .. نفسي باباً لن يغلق إىل يوم البعث والنشور

 .وال أن أمسع سالطَةَ لساا البتار .. جارةالسي
يوزع .. يشكِّلُ الدعامةَ الثالثة معهما.. هناك راكب آخر دائم املرح والضحك

وال يكاد السائق أن يسكت قليالً .. نفسه بني العجوز ورفيقِتها وبني الركاب والسائق
أو يروي .. رفيقتها أو مع أحد الركابحىت يفتح له باباً من القَوِل مع العجوز أو مع 

 !قصةً أو يسرد خرباً أو يقلِّد حيواناً من احليوانات 
ولوال تلك املراكز العسكرية اليت ! لقد حول هؤالِء الرفقةُ سيارتنا إىل ناٍد مِرح 

د كنت أنا لق.. كانت تـمحو كلَّ مرٍح وفَرٍح لكنا حقّاً سعداَء مبعىن الكلـمة املعربة
.. أحوالنا.. أخبارنا..  يف هذا الزحام املرح نستعرض حياتنا)) السهل ((ورفيقي 
ونتقصى األسباب والـمسببات والدوافع والنتائج وأحوال الوطن .. آمالنا.. آالمنا
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وقد يقطع استرسالنا حوار نشترك فيه مع اموعة أو .. وأخبار األهل واألصدقاء
ويف حاالٍت أخرى .. أو تصرٍف مضِحٍك من العجوز.. ة ناجحةنضحك معهم لطرف

كنا ننسى كلَّ شيٍء لنقرأ آياِت اللّه تعاىل للحفظ والسالمة ونتـمىن أن تنتهي رحلتنا 
وإمنا حنن نسري معهم .. إننا لسنا كالرفاق القابعني على السيارة.. على خِري ما يرام
 . على كف القَدر
ومن مهماِتِهم .. ز إىل صنعاء ممتلئةٌ بعدد من النقاط املخصصة للتفتيشالطريق من تع

.. البحثُ عمن يغادر الوطن دونَ تصريٍح أو من يكون حتت السن القانونية للحج
وهناك كثري من الشباب يسافرون جبوازاِت حج .. األيام أيام إعداٍد لـموسم احلج
لقد أصبحِت .. ويٍة قبل بلوغ السن القانونية للحجمزورٍة أو يغادرون بطرٍق ملت

وذلك النعدامها يف اخلاصة .. املفاهيم الدينيةُ يف عصرنا أقلَّ تقنيناً للسلوك واآلداب
 .والعامة إال من رِحم اللّه 

ولذلك البد من جماراة الفوارق العصرية يف اختاذ هذه القوانني احملددة تقسيم البشر 
هم ومنطلقاِت طموحهم وآماهلم ، واحلدود بعد أن قَسهلم مبادئَهم وأفكار تم

 دعثِِّليها يمتـمثل اهليكل الرمسي يف كل جمتـمع ، واختراقها دون إذن اهلياكل وم
واخليانةُ يف .. خرقاً للقوانني إن لـم يعد يف أعلى درجاِت املؤاخذِة خيانةً عظمى

وقد يِقف فرد مثلي ليس له من األمر ..  عديدةٌ ووجوه متنوعةٌاملفهوم املعاصر هلا معاٍن
أين هي اخليانةُ العظمى حقّاً ؟ أهي ِلفَرٍد ال ميلك حىت ما : غري أن يكتب لذاته فيقول 

ميأل بطنه ؟ أم هي من الوظائف الرمسية للّهياكل املتداعية على التقسيمات الومهية ؟ يا 
 !لَلْعجِب العجاب 

ولكنه تصريح من نوٍع خاص ..  معي يف جيـبـي تصريح بالسفر إىل احلجازكان
إنه تصريح حيتاج إىل : قيل يل .. يتالءم مع حقائق السلوك املتبع ضمن الدوائر اهليكلية

كما حيتاج إىل االحتفاظ مبخزوٍن كاٍف من .. شيٍء من ضبط النفس واألعصاب
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ساِن زميلي َألصبها مرتبةً على كلِّ من يسألين عن املعلومات اهلامة اليت جترعتها من ل
 فالبد من مراجعِة - واحلالُ كذلك -إذن .. هوييت يف مواقِع التفتيش القادمة

فلرمبا سقَطَت منها عبارةٌ أو مجلةٌ .. املعلومات عرب خطوط الذاكرة بني احلني واآلخر
م ممثلي املخارج والـمداخل اللفظية تكونُ سبباً يف إعادة النظر عموماً لشخصييت أما

 . واحلركية 
الزال .. حلَّ الظالم وحنن الزلنا على مرتفعات الطريق املؤدي إىل العاصمة صنعاء

ولكن الليل قد أَسدلَ خيوطَه على مجاِل .. أمامنا من الوقِت الكثري حىت نبلُغها
د تـمتعنا قبل حلول الظالم برؤيِة لق.. فلـم نعد نشاهد املناظر اخلالبة.. املوجودات

مدٍن وقرى كثرية كالقاعدة والريدة وِكتاف وِإب وذَمار وقُرياٍت أخرى تـمتد على 
أما .. مع غروب الشمس كان املنظر بديعاً وخالباً.. السفوح والـمرتفعات اخلضراء

أفق البصر يف اآلن فلـم يعد لنا غري التـمتع برؤية املصابيح الكهربائية املمتدة على 
أو أن نضع أيدينا على وجوهنا نتقي أشعة السيارات القادمة بني .. املدن والقرى

 .تعليقات الركاب وثرثرة النساء 
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مدينة .. فقد أصبحنا نشاهد أضواء مدينة صنعاء.. خفَّض السائق سرعةَ السيارة
هاهي نقطة التفتيش األخرية قبل الدخول إىل .. هيةالتاريخ ايد واحلضارة الزا

وتفحص الشارة املعلقة على لوحة التعريف مبقدمة .. حدق اجلندي يف السيارة.. املدينة
لـم .. ثـم أشار إىل السائق أن خيرج بسيارته إىل جانب الطريق للتفتيش.. السيارة

أطلَّ على .. بس مدنيةيتحرك السائق من مكانه حىت جاء ضابطٌ آخر يلبس مال
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فعرض عليه السائق البطاقات اليت كان قد أخذها من .. الركاب وسأل عن هويتهم
لـم يقتنع الضابط بالـمحاورة اليت جرت بينه وبني السائق فأمره أن .. مجيع الركاب

خيرج بسيارته على جانب الطريق بينما ذهب هو إىل مكتبه يف خيمة عسكرية قريبة 
 . عاد بعض الوقت ثـم

إن : فالسائق مع كثرة انفعاله قال .. أخذ القلق يتسرب إىل اجلميع لـما حصل
أخذ .. وقد تكرر مروره بذات السيارة هنا.. هذا التصرف لـم يسبق له مثيل معه

بينما كنت .. الضابط يسأل السائق عن هوية السيارة والرقم العسكري الذي حتمله
وكانت دقائق عصيبةً إىل ..  من اآليات واألوراد نستحضر ما حنفظه))السهل((ورفيقي 

 :أن قال الضابط للسائق 
 .] الداخلية [ سنذهب معًا إلى  -

- _@óïÝ‚a‡Üa@¶g_@óïÝ‚a‡Üa@¶g_@óïÝ‚a‡Üa@¶g_@óïÝ‚a‡Üa@¶gAAAA@
كان الضابطُ رابطَ .. وبدأ االرتباك واحلريةُ يغزو اجلميع.. هبطت درجةُ احلرارة

لسائق شيئاً أكثر من فلـم يفعل ا.. وله رتبةٌ ذات اعتبار.. قوي الشكيمة.. اجلأش
انطلقت سيارتنا تقفو أَثَر سيارٍة مدنية محراء حتمل .. املوافقة على الذهاب إىل الداخلية

.. رقماً مدنياً ويسوقها ضابطٌ يلبس لباساً مدنياً عرب الطريِق الرئيِس حنو مدينة صنعاء
شاخمة يف لقد كانت يل رغبةٌ جاحمةٌ يف التعرف على بعض معالـم هذه املدينة ال

ضاقت الرؤية وتشنجت .. ولكن الرغبةَ اضمحلَّت وتالشت.. صفحة التاريخ
وحدقت األبصار والبصائر إىل حيث انطلقت .. األعصاب وذهب التفكري كلَّ مذهب

.. رمبا كان هذا قَدرنا! من يدري ؟.. فلعله اية املطاف.. سيارة املخابرات أمامنا
ال قيمة ..  من كل طريٍق حىت يكاد أن يفَجر اإلحساسويتشعب التفكري ثـم يتجمع

كل املتعة يف .. لـما يف احمليط من جالل ومجال إذا انعدم األمن يف قلب اإلنسان
 . األمن واألمان



 

 ٩١

.. كل شيء يبدو مظلـماً رغم وهِج اإلضاءة.. دخلت السيارة شوارع صنعاء
الت عليها آثار االحتفال بأعياد وأرى كل ما حويل مشوهاً رغم أن املدينة ال ز

أصبح اخلوف يف جويف .. لـم أعد يف حاجة إىل النظر يف أفراح اآلخرين.. سبتـمرب
وقفت السيارة احلمراء جبوار مبىن فخم ..أعظم من كل أمن ميتلكه احملتفلون بأعيادهم

وذهبا نزل السائق .. ونزل الضابط يشري على سيارتنا بالتوقف يف زاوية حمددة.. وكبري
 :بدأ اجلميع يتهامسون .. معا إىل داخل املبىن

.. لـم يسبق لنا أن حصل مثل هذا اإلجراء!.. ما هذا النحس..  يا للـمصيبة-
الشك أن هذا الضابطَ جديد .. سيارتنا اعتادت أن تـمر دون تفتيش.. إا إهانة لنا
 .يف منصبه 

فلرمبا احتجت هلا .. من جديدكنت خالل هذا احلوار املتناقض استحضر املعلومات 
ويترسب يف قاع ذهين إحساس بفشل هذه احلُزم .. فاألمر يبدو خطرياً.. هذه املرة

القولية اليت حفظتها عن ظهِر قلٍب جمالً اعتراضيةً ال يألفُها عقلي وال طبعي وال 
  . )) شر البد منه ((ولكنها كما يقولون .. تركييب الداخلي
للّه األمر { قيقة اليت تكتسح اجلذور الومهية دائماً يف مثل هذه الظروف ومع ذلك فاحل

 دعب قَبلُ وِمن وبني التوجس واالستسالم للقضاء كان صوت املرأة الثرثارة يزيد .. }ِمن
واخلشيةُ .. فهي تصرخ على الضابط بالشتائم واللعنات.. عوامل القلق والتوتر يف الركاب

ِعه فماذا يكون من األمر ؟ وخرج السائق من املبىن كلُّ اخلشيِة لو ومسلَ اهلذيان إىل مص
وصمت اجلميع صمتاً مفاجئاً حىت كأن .. فجأةً بعد فترة ليست بالطويلة وال بالقصرية
دق قليب دقَّةً كربى أحسست ا يف كلِّ .. لـم يعد أحد يف السيارة غري السكُون

صافح الضابط السائق يف .. وتطلعت إىل الباب.. لـم فؤادي بيديوكأين سأَست.. أوصايل
 . أسلوٍب رقيٍق وابتسامٍة هادئٍة ، وودعه بِبضِع كَلـماٍت رقيقٍة 
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واختلط يف برزخ اإلحساس تضارب غريب من تناقض .. عاد لنا االطمئنان من جديد
ال أحد .. صمة صنعاء وحنن وامجونوانطلقت بنا سيارتنا من جديٍد يف شوارع العا.. املواقف
وانفجر السائق فجأةً بالشتائم على ذلك الضابط األرعن وعلى البالد ومن عليها .. يتحدث

وفجأةً أشار رجلُ املرور على السيارة .. والظروف اليت أدت به إىل هذا احلال املِهني
سألوه عن هويِة .. قعكان هناك مفترق طرٍق واجلنود يقفون عادةً يف هذه املوا.. بالوقوف
م حيتـمل السائق احلديث.. السيارة بل انفجر يصرخ على اجلندي حيدثه مبا حدث .. وـل

م يتأثر بذلك.. لنا من قبل أخرج ..وإمنا أصر على إثبات هوية السيارة.. ولكن اجلندي ـل
ستـمرار يف الرحلة السائق بطاقته ونزل حيادث رجل املرور دوٍء وتلَطٍُّف حىت مسح لنا باال

 . بعد أن عرف هوية السائق ووجهته 
م .. لقد تغير جو الرحلة وتعكَّرت موازين التقدير منذ بلوغنا أطراف مدينة صنعاء ـل

م يظهر .. وتبخر جو املرِح والضحِك والسخريات.. نعِرِف السعادةَ املألوفة حىت العجوز ـل
ساد السيارةَ يف .. وكأمنا هي الشيطان بعينه يهرب عند اخلطر.. هلا خاللَ هذه املدة صوت

لقد محل .. رحلتها املستأنفِة صمت مطِْبق وكلٌّ يسرح يف رحلِة حماسبٍة داخليٍة مع ذاته
وما أن جاوزنا حدود العاصمة حىت حتدث السائق عن الصعوبات .. الظالم إلينا كل أَوِبئَِته

كان حديثه يعرب عن قلٍق .. ا خالل الرحلة من صنعاء إىل صعدةاجلديدة اليت قد نواجهه
وهاهو خيفِّف عن نفسه بعض هذا .. انتاب إحساسه من معاملِة اجلنود يف نقطة التفتيش

 :اإلحساس تحسباً للـمستقبل وتهِيئَةً نفسيةً لقلوبنا على طريق اهول 
 ..  أمامنا خمس نقاٍط للتفتيش-
 ..فَ أمام كلِّ نقطة إلجراءات التفتيش البد أن نَِق-
-ث منكم أحدال يتحد  .. 
 ..  اُتركوني أتفاهم معهم-
 .. أنا بهم َأعرفُ-

وصمتنا صمت املوت حىت لـم نعد نسمع سوى غطيط العجوز وهدير السيارات 
ة كان السائق خيفف السرع.. الذاهبة واآليبة وأنني سيارتنا املتصل على الطريق املعبد
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ويفتح السائق األضواء كاملة يف .. كلـما أوشكنا على االقتراب من نقطة تفتيش
ويعرض عليه البطاقات ثـم .. داخل السيارة ويتحدث مع اجلندي املناوب بلطف

وهكذا جاوزنا النقاط اخلمس دون استفزاٍز .. يستأنف الرحلة ويطفئ األنوار الداخلية
ك.. وال أذى واحلذر التوجس ولـم نشعر ..ان كافياً إلسكاتنا طيلة هذه املدةولكن

 : باالطمئنان والفرح إال بعد أن قال لنا السائق 
 . هذه مدينة َصْعَدة  -

وظهرت .. وبدأِت احلياةُ اآلمنةُ تدب يف الركب من جديد.. تغير كلُّ شيء
 أصوات الركاب من جوانب السيارة يتحدثون عن صنعاء وحنسها وعما حصل فيها

وأخذ السائق يشرح موقفَه يف وزارة الداخلية والتقاَءه بالوزير ثـم .. من مواقف
حقاً لقد كان موقفاً مشرفاً رغم ما .. كيف مسح له باستئناف الرحلة دومنا استفسار

 .حصل
هكذا بدت لنا يف ذلك الوقت .. مدينةٌ أثريةٌ تقع يف منبسٍط من األرض.. هذه هي صعدة

م نتعرف على كل مظاهرها يف الظالم.. لليلاملتأخر من ا لقد شغلتنا أصوات .. ولكنا ـل
إنه شيٌء .. كلُّ مقهى عمالُه ينادون أمام األبواب.. الباعة يف املقاهي ينادوننا بصوت واحد

ولكن صاحبنا شق طريقه وسط اهلُتافات األنانية العكسية وكأنه .. مضحك ومثري للعجب
 الفندق ((وقفت السيارة أمام مبىن صغري كتب عليه خبط رديء . .يعرف أين تقف سيارته

جلس كل مجاعة منا يف ركن من .. قاعةٌ كبرية امتألت بالكراسي والطاوالت .. ))الكبري 
حشد من السرِر .. وتناولنا عشاًء بسيطاً ثـم صعدنا إىل الفندق كما يسمونه.. أركاا

اختار كل واحد منا مكانه يف احلشد .. طانيات ملونةاحلديدية عليها فرش من اإلسفنج وب
 .ونام اجلميع حىت الصباح .. املترامي
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 ..  هذه هي نهاية الطريق المعبدة-
 البد من السير على طريق رملي ووعر المسالك حتى نعبر الحدود -

 .. السعودية
.. ملدينة اليت دخلناها يف الظالم وأهلنا نائمونهكذا قال لنا السائق وهو يودع تلك ا

مدينة صعدة عليها .. وخرجنا منها قبل استيقاظهم إال األعداد القليلة من البدو والباعة
وحىت آثار احلضارة املتـمثلة .. آثار املاضي بكل ما حتمله الكلـمة من معىن

 كلَّ اَألسِر يف أسوار وحركةُ التجارة مأسورةٌ.. بالبـنـيان والوسائل املنوعة للنقل
متـمثلةً يف املواطن واألبـنـية وتصميماا واألسلوب .. املاضي وجدران املوروثات

هذا ما بدا يل .. املتبع يف يوميات احلياة العامة واخلاصة ويف اللباس ومظاهر العالقات
خالل إشراقة الصباح والركب حيتشد يف السيارة على الطريق املؤدي إىل احلدود 

لقد كنا نعاين من مشقّاٍت  .. )) أحور ((عادت يب الذاكرة إىل قرييت اهلادئة .. السعودية
ومبجرد أن نصل إىل .. كنا نشعر باإلرهاق.. مماثلٍة يف الوصول إليها أو اخلروج عنها

 . املرتل خنلد إىل الراحة هناك 
سان لنفسه إجنازاً لقد حقق اإلن.. وال شك أن هناك فارقاً كبرياً بني األمس واليوم

ويبدو للـمرء قيمة املقارنة بني األحوال عند .. ضخماً بوسائل العلـم احلضارية
ولكل موقع من األرض .. العود إىل مناذج املاضي املنتشرة يف مبسوط األرض البشرية

وحالٌ وأسلوب والـمدن .. فالعواصم ختتلف عن غريها من املدن األخرى.. حكم
 .والقرى تتهيأ فيها أسباب أكثر تطوراً من حياة البادية .. رىأيسر حاالً من الق

.. وقد حيصل العكس يف الرغبات.. ولكل موقع من هذه املواقع عشاق وراغبون
.. ومن املدينة إىل العاصمة.. ومن القرية إىل املدينة.. فينطلق املرء من البادية إىل القرية

وينعكس احلال من العاصمة إىل .. اع يف مثلهومع كل ارتفاٍع رغبةٌ يف طموح أو ارتف
 . املدينة إىل القرية إىل البادية بانعكاس األحوال 
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يف مبسوط الصحراء سيارة .. هاحنن يف منوذج من مناذج البدائية.. وليست قاعدةً
حديثة تـمخر عباب القاحل املتراكم لتتحدى املاضي وتربهن على قوة وسائل 

لقد عاد املرح إىل رفاق الرحلة أكثر مما كانوا ..  البارحةلـم نعد كما كنا.. احلاضر
فمنذ أن امتألت البطون يف فندق صعدة حتركت األلسن ونشطت .. عليه باألمس

.. وحىت األسطوانة العجوز دارت دورا ونطقت مع بزوغ الصباح الباكر.. األفكار
..  يف آخر السيارةوالسائق ميرح مع صديقه املهرج القابع.. هاهي تغين بصوت مرتفع

 ِثرعبوت األجساد كرحاألفئدةَ وت قَلِّبوالسيارة تتـمايل ذات اليمني وذات الشمال فت
وتلك .. االنسجام يشمل اجلميع.. ولعلها طَِربت لصوت العجوز املغنية.. السكون

يكون يف وقد ال .. ظاهرةٌ نفسيةٌ قد حتصل عادةً بسقوط حواجز الكلفة بني األفراد
حالنا هذا اجنسام مبعناه الكلي ؛ ولكنه حيمل هذا املعىن من حيث الرضا الداخلي لدى 

ولكلٍّ بعد ذلك موقفه اخلاص من حيث املشاركة .. اموعة بتصرفات بعضهم البعض
 . وعدمها

وذاك من أهم .. نعم ؛ لقد كان جو الرضا واالنسجام القليب مشتركاً بني اجلميع
فالساحة ..  ساعدتنا على طَي الفارق الزمين على األرض الترابية الوعرةالعوامل اليت
لقد التقت أبصارنا .. والطريق تنطوي حتت عجالت السيارة الزرقاء.. تلحق الساعة

منذ مغادرتنا لـمدينة صعدة بأرض صحرواية رملية أو مرتفعات جبلية صغرية 
إا مفارقات بينةٌ حىت .. ات متفرقةتتخللّها أوديةٌ وسواٍق تنبت إىل جوانبها شجري

هناك اخلضرة وبرودة اجلو واجلمال املبدع .. على مستوى توزيع البهجة واخلضرة
اخلالب على الطريق الطويل من تعز إىل العاصمة صنعاء مع شيٍء من اخلوف والوجل 

راء وهنا الصخور واألرض الترابية ادبة واألشجار الشوكية والصح.. والترقب
 . القاحلة مع شيٍء من االطمئنان 
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 إن احلياة مهما كَملَت سعادتها تظَلُّ حلَقَةٌ منها مفقودةً ، ومهما ((: حقّاً ما قيل 
واإلنسان خملوق ميلك القدرة  .. ))اشتدت شقاوتها فالنجاةُ والفَرج يِقينياٍت موعودةٌ 
وال يوجد خملوق غريه .. رها بالوسائلعلى التكيف حسب الظروف احمليطة لكونه يقه

صادفَنا يف طريقنا عدد من .. ميلك هذه القدرات يف عالـم التسخري األرضي
منها ما هو متجه معنا على ذات الطريق ومنها ما هو .. السيارات الكبرية والصغرية

ةً وقفنا يف طريقنا مراٍت عديد.. داخل إىل مشال الوطن حيمل بضائع خمتلفة ومسافرين
.. طلباً للراحة وكسراً حلاجِز الرتابة املألوف يف نظام السري ، ولشرب املاء أو إلفراغه

 .ونواصل الرحلة مرة أخرى
مررنا على قُرياٍت خمتلفٍة وشاهدنا بعض املالمح الغريبة يف اللباس واهلندام وهندسة 

جزئي من وكلـما توغلنا يف عمق الطريق يظهر لنا شجر النخيل ومشول .. البناء
اخلضرة والزرع يف شبه واحات متفرقة وعلى جوانب األودية بـنـيت يف مواقع 

ثـم دخلنا قرية صغرية .. بيوت مدورة البـنـيان تشبه القالع القدمية.. متفرقة
 ا على هيئة التدوير مبـنـية من الطني وتزخرف جوانبها بزخارفكانت أكثر بيو

وبيوت أخرى يف قرى .. وز على احليطان والنوافذبارزٍة كلَّ الرب.. من ذات الطينة
 . متفرقة بـنـيت من الصفيح اللـماع والزنك 

! واعترتين الدهشة لـما أَنْ رأيت عدداً من الناس يتخذوا بيوتاً سكنيةً دائمةً 
أو لعلها طبيعة األرض .. لعلهم فقراُء ال ميلكون غري هذا الصفيح العاكس للحرارة

أو لرمبا اختريت دون غريها من وسائل السكىن لقوة ..  لربوداحتتـم عليهم ذلك
.. لكنها صفيح حار وغري مصمم هلذا الغرض.. جدراا وعدم تأثرها بالـمطر

رمبا خيشون احلرائق وخاصةً يف جو .. بإمكام استخدام األخشاب أو اخليم الكبرية
رق واللصوص الذين ال يفرقون بني ال يأمنون غائلةَ البدو من قطاع الط.. قَبِلي كهذا
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وهذا .. وقد تنشب حروب قَبِليةٌ تأيت على كل شيء! اآلِمِن واخلائف والغين الفقري ؟
 . ما استنتجته من حوار أحد الركاب ولكن لـم يستقر يف ذهين حبجة معقولة 

قيل .. ض اليهودوأغرب ما شاهدته يف هذا الطريق الريفي املترامي جتمع سكين لبع
ميتازون عن غريهم من أهل .. إم من قدماء اليهود املتناسلني على هذه األرض: لنا 

ولكنهم يتحدثون بلهجٍة مينيٍة .. القرية وجماوريها بإسدال شعر أصداغهم إسداالً بينا
وال يكاد املتأمل تـمييزهم عن املواطن اليمين املسلـم .. ويلبسون اللباس التقليدي

 . ا ذكرناه من يسري املباينات إال مب
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ينتقل .. إنه آخر موقٍع ميين يف اخلريطة املعاصرة .. )) السهل ((كان حيدثين الرفيق 
بيوت . .البد لنا من التوقف يف هذا امع املزدحم.. السعوديةاملسافر بعده إىل احلدود 

كلها بـنـيت وشيدت من صفائح الزنك وتزدحم حوهلا السيارات الواقفة .. متناثرة
وا من البشر ما ال يتصور وجوده يف قرية .. والـمتحركة من كل حجم ونوع

من .. إا منطقة التقاء يتجمع فيها املسافرون من أماكن شىت من اليمن.. صغرية
  ..الوادي ومن القرى ااورة

وقفت بنا .. وهو جممع ال توجد فيه صفة رمسية أو هيئة حكومية ذات اعتبار
السيارة أمام مقهى صغري تـملكه امرأة وتوزع وتطبخ وتليب طلبات الزبائن ومعها 

يظهر لنا أن سائق السيارة يأنس إىل هذا املوقع فاختاره لنا موقعاً .. خدم وموظفون
 . نأكل فيه 
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ثـم خلدنا إىل غرفة جانبية .. حلم وأرز وتوابلُ كثريةٌ.. فقُدم لنا أكلٌ نظي
كان همي مشغوالً يف هذه الغرفة املعدنية مبدافعة احلرارة الشديدة اليت .. لنرتاح

ولذلك لـم يرق يل النوم ولـم أَِجد راحةً يف البقاء .. تعكسها جدران املبىن الصغري
 . 

 .. وحان وقت العصر
لن نستطيع الدخول .. نحن وإياك سنبقى هنا في الُبقع -: ي قال يل رفيق

ليكون .. إال بعد تدبير األمر مع جهات االختصاص.. إلى نجران اليوم
 . الدخول رسميًا وأآثَر شرعيًة

بل ال أدري بذايت كيف .. حيث ال أملك خيارا آخر.. وافقت بالطبع على الفكرة
 األمر )) السهل ((ورتب ..  بديهيات احلالفالـموافقة من.. بدأت وال كيف أنتهي

 )) السهل ((وخرجت مع .. مع سائق السيارة قبل مغادرم هذا املوقع الغريب املريب
.. من مقهى املرأة إىل حيث ميكن لنا أن نستقر إىل أن يقضي اللّه أمراً كان مفعوال

 قد عرفه يف ))  السهلُ((اختار زميلي مقهى آخر لـمواطن من جنوب اليمن كان 
وبالطبع كان .. دلفنا إىل املقهى وأعد لنا جانبا من جوانبه للجلوس.. رحلٍة سابقة

ويعرج بعضهم إىل ناحيتنا جيلسون .. املقهى مدخالً وخمرجاً للعشرات من الناس
كان أغلب من جيلس معنا قادماً من السعودية يسأل عن أخ له .. للحديث واالستفسار

التقينا .. تهم األقدار على طريق اخلروج من الوطن إىل هذا املوقع الشاملأو قريب رم
 الطيور ((و.. ودار حديثٌ طويلٌ ومؤلـم.. بعدد من املواطنني من جنوب الوطن 

 .  ))على أشكاهلا تقع 
تسعةٌ من الشباب طردوا من حدود السعودية بعد أن دخلوا إليها بصورة غري 

 :قال أحدهم .. غري احلديث والثياب اليت عليهمال ميلكون شيئاً .. مشروعة
 . آل ما لدينا أنفقناه في الوسائل الفاشلة لبلوغنا إلى حدود السعودية  -
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وجاءت .. وكان احلذر من كافة األطراف يشوب احلديث ويعرقل استـمراره
جتاوزاً للحدود يف طريقهم .. مجاعة أخرى عرفنا منهم أم قادمون من جنوب الوطن

حيث إنا من الداخل .. وكنا نصمت إذا تكلـموا وال نبدي رأياً قاطعاً..  اململكةإىل
 ..غري مطمئنني لكل إنسان

فطال م احلديث على .. وكأن البعض من هؤالء أَِنس إىل حديث صاحيب ومحياه
فبدا بعد حني أن اجلميع حقا قد خرجوا من دائرة الشك إىل .. هيئٍة حواٍر متبادٍل

 . وأن بإمكام وبإمكاننا أن نتحدث كما نريد دون خوف أو حذر .. رة اليقنيدائ
ولكنه حديثٌ .. إن احلديث بالطبع هنا لن يكون تناوالً ألحد من الناس أو األنظمة

.. عن املغامرات الشخصية على طريق جتاوز القوانني حىت بلوغ امع املفتوح
..  عن هوية املتكلـموحديثٌ مثل هذا يكشف للبعض جوانب غامضةً

 والـمستـمع يف العادة رجلٌ جمهولٌ اهلوية والوظيفة ، ومن يدري ؟ 
إن أغرب شيء يف هذا املوقع الصغري هو ارتفاع األسعار وإىل درجة تكاد أن تكون 

!!  رياالً مينياً ٣٠والوجبة العادية بـ!! علبة املاء املعلب بسبعة رياالت مينية .. خيالية
 . ـم نعرفه يف حساباتنا السالفة حىت يف مدينة عدن هذا شيٌء ل

واألغرب من ذلك أن بإمكانك أن تنقُد صاحب املطعم أياً من العمالت اليمنية أو 
واعتقدت أن باإلمكان .. فالـمطعم موقع للطعام وصرف العمالت.. السعودية

ما عرفت أنه ال وبلغ العجب مبلغه عند.. احلصول على بئٍر يشرب منها أو يغتسل ا
يوجد يف هذه البقعة قطرةُ ماٍء غري ما تنقله السيارات عرب الصحراء من قرية بعيدة 

 .. وبثـمن باهظ
جلْت يف البقع مع زميلي قليالً ثـم .. إنه موقع جتاري ناهب للـمال بالضرورة

 قصه علي وزاد من قلقي ما.. عدنا إىل حيث وضعنا أَمِتعتنا فالـموقع غري مأمون
مرت .. زميلي من جتربته األوىل يف هذه النقطة امللتهبة حيث أشرف على املوت الزؤام
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فترة على وجودنا يف هذه البقعة مدة تزيد على األربع والعشرين ساعة استلـمنا 
شرح زميلي بعض التعليمات الضرورية .. خالهلا تصرحياً رمسياً بالدخول إىل جنران

وشعرت بشيء من .. احلدود لتفادي املالبسات وخشية العرقلةلـمثلي عند نقاط 
الرهبة من كثرة ما وصف يل عن النقطة القادمة واليت تعد الفاصل الزمين والـمكاين 

.. فأعددت نفسي المتحاٍن صعٍب وخطٍري.. بني اليمن والـمملكة العربية السعودية
د السفر جللب بعض متاعه غادرنا البقع مع سيارة تابعة لصاحب املقهى حيث يتعو

وقد استطاع زميلي أن يقنعه مبصاحبتنا له يف سيارته ورتب معه األمر .. وحاجاته
فأنا لست .. خالفاً يل.. بسهولة ويسر كما هي عادته يف مثل هذه املواقف احلرجة

أدري لـماذا أواجه صعوبةً بالغةً يف التعرف على اآلخرين ؟ بل أشعر بعدم الرضا يف 
 وقد أُضطَر إىل أن أحرم نفسي أموراً هامةً نتيجةً لقصور رغبيت يف التعرف على .ذايت 

 !الناس ؟
فقد عِزلنا عن احلياة والناس عزلَةً شبه تامٍة يف مراحل .. لعله أثر من آثار التربية

ففي قراري ارتياح بالغٌ مبا .. وأشعر اللحظةَ أين لست بنادٍم على شيء.. حياتنا األوىل
 . إنين ال أحب أن أكون مِديناً ألحد .. أنا عليه وبلَغت بالتربية املنعزلة إليه

 : قال يل صاحب السيارة 
 يجُب أن ترآب على سطح السيارة فهي صغيرة وال يتسع مقعدها -

 .. األمامي ألآثر من ثالثة
من وقد كان يرجح أن بقائي على هذه الصورة جزٌء .. السائق ورفيق له وصاحيب

اليت جيلبها ) ١(كان سطح السيارة مكشوفاً ومشحوناً بِسرِجني األغنام .. جناح الفكرة
وتشبثت بأطراف .. واخترت لنفسي مكاناً على أرض السطح! للـمطعم من جنران 

وانطلَقَِت السيارةُ يف صحراَء رمليٍة بسرعٍة جنونيٍة .. هيكل السيارة خشية الوقوع

                                                           
 .السرِجني بكسر السني املشددة هو الروث أو السماد ) ١(
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 بينما كانت الرياح القوية تثري السرجني على سطح السيارة ..تطوي امليل تلو امليل
خرجت من مدينة عدن !! ما أَشبه الليلةَ بالبارحة .. لينتشر على أجزاء جسمي وثيايب

 وللسمك عالقة مبدينة -على ظهر سيارة مكشوفة تنبعث منها روائح السمك افف 
ى ظهر سيارة مكشوفة تنبعث  وهاأنذا أدخل احلدود السعودية عل-عدن الساحلية 

منها روائح األغنام البدوية ، وال ختفى عالقة البالد احلجازية وما جاورها بتربية 
 . األغنام واألنعام 

ثيايب تكاد أن تفِلت من جسدي لكثرة حركة الريح املندفعة يف االجتاه املعاكس 
شية السقوط وبني حفظ ثيايب أُوزع يدي بني التشبِث باهليكل خ.. حلركة السيارة
فالـمرحلة اليت أنا قادم عليها .. شرعت أقرأ آيات احلفظ والسالمة.. املنتفخة باهلواء

واستعرضت شريط املعلومات الذي مسعته من زميلي حىت .. تعد النهاية أو البداية 
قُرى فهناك كلـمات ومواقع وأرقام ومدنٌ و.. أتبني منافذ القوة والضعف فيه

 . وشخصيات البد من سردها عند الضرورة 
إا مسألةٌ هامةٌ ومعقدةٌ كلَّ التعقيد يف ذات الوقت ، واألعجب كونها مغامرةً 

حيث صرنا .. أشار إيلّ رفيقي من خلف النافذة باالستعداد.. رغم شرِعيِتها القانونية
سيارة حىت حاذى اجلندي القائم خفَّض السائق سرعة ال.. قريباً من نقطة التفتيش

نظر اجلندي إليها ملياً ثـم أعادها .. وأخرج بطاقات الركاب.. جبوار خشبة املرور
اجته اجلندي إيلّ ..   )) ِسترك يا رب ((كنت أتأملُ السائق وهو يهمس نفسه .. إليهم

حاولت أَنْ .. سلـمتها له مع ورقة أخرى تـمنح عند اخلروج.. وطلب مين البطاقة
وذهب لريفع اخلشبة عن .. ثـم أعادها إيل.. ورأيته أخذها وتأملها.. أَبدو طبيعياً

 .. الطريق
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.. إن التفتيش هنا دقيق للغاية: لقد قال يل زميلي ومن معه !! شيٌء غريب للغاية 
ع البقع أعداد من الشباب أُعيدوا من ويف جمم.. وهناك ضابطٌ مسؤولٌ عن التحقيق



 

 ١٠٢

هاهي سيارتنا قد انطلقت .. لكنا لـم جند من ذلك األمر شيئاً.. هذه النقطة احلرجة
.. فأنا وحدي على سطح السيارة!! رابـنـي األمر من جديد .. إىل داخل احلدود

.. ليهلعل هناك موقعاً آخر حنن يف طريقنا إ.. ورفاقي ال يسمعون حديثي وال أمسعهم
 . وهو املعين باالنتباه واحلذر 

حىت تـملَّكَت استفحلت واستشرت لكنها .. الفكرةُ جمرد خاطرٍة عابرٍةبدأَِت 
شاهدت على جانب الطريق .. وتصاعد اخلوف إىل قليب تصاعداً.. على جوامع ذهين

لنا خالل خروجنا من وشاهدتها حماذيةً .. سيارةً ظننت أين شاهدا بعينها يف البقع
.. وهاهي اآلن تقف على جانب الطريق منتظرةً دخولنا.. البقع على طريق جنران

لعل أحدهم قد فَِهم من خالل حديثنا بالـمقهى أننا .. الشك أن ا من يتتبع حركتنا
ولعل عيناً من العيون شك يف هويتنا منذ أن .. من جنوب اليمن ولسنا من مشاله

 . البقع .. مع الوباء البشري والـماديجلسنا يف جم
 ر وكدتراًأتفجاخلواطر استبداداً مدم علي تهذا هو .. من جوانيب حيث استبد
لقد افتقدنا آثار اإلنسان احلضارية على هذا االمتداد منذ أن جاوزنا .. الطريق املعبد

من يدري ؟ .. رة اليت تتبعناالبد أن أنتبه جيداً هلذه السيا.. مدينة صعدة قبل األمس
قرعت الزجاج الفاصل بيين وبني أصحايب وأطلَّ .. وضاق يب األمر فلـم أحتملْ

لكنه تلقى ..  برأسه مستفسراً فأخربته خبرب السيارة اليت شككت يف أمرها))السهل((
 !اخلرب بربوٍد غريٍب 

اً ممتزجاً بسخريٍة وماهي إال حلظات حىت مسعت من خلف الزجاج الفاصل ضحك
 :وناداين أحدهم .. الذعٍة وتهكٍُّم بيٍن وواضٍح

أنت .. ال تشغل بالك.. ما أآثَر حرآة السيارات هنا.. ال تخَش شيئًا -
 .فاطمئن .. اآلن على مقربة من نجران

 وعجيب غريب ؟!ما يقول هؤالء ؟!! أمر ! 
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إذن فقد جاوزنا احلدود ..  ))طمئن  ا(( و)) إننا على مقربة من جنران ((: يقولون 
 !حقّاً

وكأنَّ الرفْقَةَ أَحسوا مبا جيول يف صدري فأوقفوا السيارة .. وزال اخلطر املوهوم
إنه عنايةٌ من : على جانب الطريق ليؤكدوا يل خرب التجاوز املبارك ، والذي قيل عنه 

نسواحلمد .. حملقِّق وال املدقِّقوكان دخولنا يف وقٍت ال يوجد فيه ا.. اللّه وحظٌّ ح
 .} إمنا أمره إذا أراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فيكُون { .. للّه
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 .  فال خوف وال وجل .. )) الخضراء (( نحن اآلن في  -

هكذا قال يل زميلي وحنن منتظرون بطاقات دخولنا إىل جنران بعد أن أخذها جندي 
.. سارت بنا السيارة املكشوفة من جديد على الطريق املرصوف.. فحصهااخلشبة يت

 .. ولكن األحاسيس يف ذايت صارت خمتلفةً كلَّ االختالف
  ..لقد بدأت أُدرك أن موقعي من السيارة غري مالئم

 ..وأنه غري الئق
 ..وال يصلح لـمثلي

  ؟ ))  لـماذا ركبت على السرجني (( و 
ولكنه عند .. األمانَ يبدأ يف إعطاء شخصيته معانيها الومهيةعندما جيد املرُء 

  ..فقدانه ال جيد مكاناً ألبسط الضرورات
وكان من حسن احلظ أن .. وقفت السيارة يف موقٍع عام لبيع األعالف واحلشائش

سيارةً أخرى كان السهل يعرف صاحبها ويعرف وجهته كانت على وشك اخلروج 
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لسهل إىل السائق وأفهمه األمر فرتل الركاب الثالثة من ذهب ا.. من ذلك املوقع
وكنت خجالً من ثيايب ورائحيت .. السيارة حنوي يسلـمون علي ويسألوين عن حايل

 . ولكن احلال الواقع يتغلب على كل األمور الشكلية .. وصوريت ومن ذايت
وتعويضاً عن التعزير ٍر رد اعتباواعتربته .. طُِلب مين أَنْ أركب يف مقدمة السيارة

واكتظَّ جو السيارة باألسئلة املتنوعة .. االختياري على سطح السيارة املكشوفة األوىل
وأنا أحتدثُ .. واالستفسارات عن الصحة، واألهل، واألخوان، وعن الوطن، والرحلة

 الفرح وقلٍب خيِفق بني! معهم من خالِل فٍَم وأَنٍف وعينِني مشبعتني بالسرِجني 
 ! وابتساماٍت ذاِت معىن يهِديها إيلَّ رفيقي بني احلني واآلخر .. واخلجِل
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 .. هذا هو موقع الرتول اآلن وبصورٍة مؤقتة 
قال يل زميلي وهو يشري إىل معسكر صغٍري أُقيم يف جانب من صحراٍء مكشوفٍة 

 . ب عليه الرياح من كل اجتاه 
 دخلنا إىل ساحته املفروشة حبجارٍة صغريٍةهناك مبىن ثـم دخلنا إىل غرفٍة .. صغري

والتقيت بصديٍق محيٍم .. صغريٍة حتتوي على سريرين وأشياء مبعثرة يف بعض اجلوانب
.. رجٍل متواضٍع على مستوى من اإلميان واألخالق ودماثة السلوك.. لسيدي الوالد

 .. فُو أَثَر والدي من مكان إىل آخركنت قد عرفته يف صغري عندما كنت أَقْ
حتدث .. وِمسات التقى.. عليه لوائح اهلَيبِة.. نعم إنه ذلك الرجل املؤمن الواثق باللّه

فقد .. ولـم نتأخر يف غرفته كثرياً.. معي ومع صاحيب بلطٍف بالٍغ وهدوٍء عجيب
 .. حان وقت صالة اجلمعة
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ودخلت مشال الوطن .. اجلمعةدائرة احلمراء ليلة خرجت من ال!! أيضاً يا لَلْعجب 
الشك أا رحلةٌ ! اجلمعة وهاأنذا أدخلُ حدود الدائرة اخلضراء يوم .. اجلمعةليلةَ 

 .. مباركةٌ إن شاء اللّه
ذهبنا إىل املسجد وكان أمامنا بعض الوقت مسح لنا أن نقرأ شيئاً من القرآن بعد 

سجدهم الصغري والذي حيتوي أيضا على غرفة بدأ املصلون يتجمعون يف م.. الركوع
وخطب اإلمام خطبةً لـم أحفظ منها شيئاً لغلَبِة النعاِس وِثقَِل .. لتعليم األطفال

وكان أولَ طعاٍم رمسي يف .. وبعد انقضاء الصالة دلفنا إىل غرفة أُِعدت للطعام.. الراس
وكان من أمهها ..نا أحاديثَ شتىوخالل تناول الطعام تبادل.. حدود الدائرة اخلضراء

واتِفق .. اقتراح املضيف أن خنتار لقباً مينح لصاحب الفضل يف رحلتنا هذه وإجناحها
فهو بذلك يعد ابناً باراً حبق لوالده ووالِدنا وأِب األجيال  .. )) باالبِن البار ((على تلقيبه 

كما ..  دوراً كبرياً يف إجناح رحلتنا هذهلقد أَدى.. سيدي علي بن أيب بكر املشهور
كان له دور من قبلُ أكثر خطورةً وجمازفةً يف إجناح رحلة األِخ أمحد من احلديدة إىل 

وقد تعرض خالل رحلته التأسيسية األوىل مع األخ شهاب الدين واألخ .. مدينة جنران
ران أقعده الفراش مدةً مهدي بن حممد بن أيب بكر إىل حادِث ِصداٍم عنيٍف يف مدينة جن

كما تعرض خالل تلك الفترة ذاِتها إىل حمنٍة ماديٍة ونفسيٍة يف مدينة .. ليست بالقصرية
جنران أَغْلَقَت عليه باب الدخول إىل جدة نتيجةً إلمهال بعِض من اعتـمد عليهم يف 

 . مساندته لذلك 
ه اجلميل فقد صمد أمام  أن خيلق لغريه نصيباً من معاين امس)) السهل ((وكما اعتاد 

عقباِت حياته حىت ذللّها اللّه له وحقق أمنيته بالدخول إىل مدينة جدة ومكة 
 ))السهل((وكان مجيع احلاضرين على مائدة الغذاء ينصتون حلديثنا عن .. والـمدينة

ىل وما أَنْ فَرغْنا من طعام الغذاء حىت دخلنا إ.. ومغامراته وعن أخبار الرحلة العجيبة
غرفِة مِضيِفنا لنتناول أنواعاً من الفاكهة كانت بالنسبة يل أولَ مرٍة أتذوق فيها عدداً 
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ومع حلول العشية صلينا العصر يف مجاعة .. متصالً من الفاكهة على مائدٍة واحدة
 .ثـم أقلتنا سيارة مضيفنا اخلاصة إىل مدينة جنران 

 
 

@
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.. مبدينة جنران ))الصعيد  (( يقع يف حي سكين هادٍئ يف منطقة مرتلٌ هادئ ومجيلٌ
حييطه سور كبري تنتشر يف حديقته شجريات الربتقال والرحيان وأعشاب موزعةٌ على 

 . وأرٍض ترابيٍة فُِرشت بالِقرميد امللون .. أحواٍض رتبت بعنايٍة
أهًال .. زل منزلكمالمن.. بإمكانكم أن ترتاحوا هنا.. هذه غرفتكم -

 .. وسهًال
دخلنا .. كانت هذه بعض عبارات الترحيب اليت قدمها لنا املضيف الكرمي املتواضع

 غرفةَ استقباٍل واسعة ومجيلة ومفروشة بالقطيفة املزركشة ، حييط جبوانبها مساند
ُء شفافةٌ، تنسدل على النوافذ ستائر بيضا.. ووسائد كُيست بقطائف ذاِت ألواٍن خمتلفٍة

بينما توزعت حوهلا ستائر أخرى ذات لوٍن هادٍئ يزينها شريطٌ يف األسفل بـنـي 
أخذنا مواقعنا يف أركان الغرفة وختلينا عن بعض األثقال والـمالبس اليت .. اللون
 .حنملها

وبرزت معه احلاجة إىل االهتـمام .. وبدأ اإلحساس بالذات يظهر جِلياً
ا طول الرحلة ال نفكر بشيء أكثر من سالمة الوصول فلـم لقد كن.. بالـمظهر

كما أنا .. وال جلوسي على أبوال األغنام وأرواثها.. أستنكف أكياس السمك افف
 .. أستنكف اآلنَ من هذه الذكرياِت

بل أشعر باخلجل من نفسي وأنا ذه .. اآلن أستغرب حايل املهمل وثيايب املتسخة
 . تسخة يف هذا املرتل األنيق الثياب املهملة امل
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 ويف ..ووجدت نفسي يف حاجٍة إىل الوقوف أمام املرآة.. اغتسلت وغريت مالبسي
أعماق نفسي ابتسامةٌ ساخرةٌ من هذا اإلنسان الذي يتقلب يف أحواله ومزاجه 

ما أن يشعر باألمان حىت ميَأل املكانَ .. إنه اإلنسان.. ورغباته حسب حميط الظروف
خمع .. باً وهذراً وجدالً وإثباتاً لكَياِنه ووجوده ولو على حساب خوف اآلخرينص

أن اجلنب والقلق واخلوف هو التركيب املقابل لـمثل هذه األخالق اجلبارة الظاهرة 
 ِعييف سلوكه الطَّب. 

 منذ أن استقرت أقدامنا يف هذا املرتل وهو حياول االتصال )) السهل ((كان زميلي 
لقد أَكَّد لنا حارس .. ولكن اخلطوطَ مشغولةٌ.. لدي وبإخواين يف جدة عرب اهلاتفبوا

إذن فهم ال شك .. املرتل أنه جرى باألمس اتصالٌ هاتفي من جدة يستفسرون فيه عنا
  ))السهل((لقد مر أسبوع كاملٌ منذ أن غادر .. على غاية من القلق لتأخر أخبارنا عنهم

.. إذن البد من تكرار االتصال لتطمينهم بسالمة الوصول.. جدة حىت اليوممدينة 
ولـم يسِع األخ عبد اللّه بن صاحل السهل إال أن يتِصلَ بأحد األصدقاء يف جدة 

 . ليتصل بالوالد وخيربه بسالمة الوصول 
ىل حيث اجتهنا إ.. كانت أولُ جولٍة لنا يف هذا احلي اهلادئ مع صالة املغرب

وقد رأيته .. مسجد لطيف ونظيف وحديثُ عهٍد ببناٍء.. املسجد القريب للصالة فيه
فموقع االستنجاء والوضوء منفصل .. خيتلف تصميماً عن مساجد الوطن اليت اعتدناها

هنا تـماماً عن املسجد حبيث يضمن املصلي طهارةَ املسجد من األوساخ والقذر وبلل 
ورأيت رقعة من األرض عند املدخل .. م من مواقع الوضوءاملاء الذي حتمله األقدا

لـم نصل يف هذا .. فُرشت باحلصباء حبيث ميكن للداخل أن يفْرك قدميه عليها
ثـم صمم اجلماعةُ بالـمرتل على أَنْ نِقيم صالةً .. املسجد أكثر من ثالثة فروض

ن مسائل اخلالف بني املذاهب كان ذلك أول موضوٍع أُباِشره على الواقع م.. مستقلةً
 أن - وخاصةً بعض املتفهمني منا -حاولت أَنْ أُبين هلم .. وظهوره حياً مع غريي
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وال بأس من الصالة .. أهل العلـم ال يلتفتون إىل مسائل اخلالف يف فروع املسائل
 : ها وكان رأي بعضهم أن الصالة يف املرتل هلا مربرات.. خلف املخالف للـمذهب

 . وجود من يطمئنون إليه يف اإلمامة : أوالً  •
 .أا صالةٌ مؤقتةٌ بزمٍن معٍني ، ويعود اجلميع بعد ذلك إىل املسجد : ثانياً  •
أم يرغبون يف اجتـماِع كلِّ املوظفني ومن حوهلم يف مجاعٍة تذَكِّرهم : ثالثاً  •

 .حبضرموت وبصالة سيدي الوالد 
ويف اليوم الثاين وبعد صالة املغرب ..  املرتل منذ ذلك احلنيوأقمنا صالة اجلماعة يف

فكان أول .. وأخذت السماعة ألحتدث معه.. وكان صوت أيب.. رنَّ جرس اهلاتف
 :عبارة قاهلا

 .. )) احلمد للّه الذي بنعمته تتـم الصاحلات (( 
غرفة يف وعدت إىل موقعي من ال.. وكان حديثَ األِب لالبِن وحديثَ االبِن ألبيه

وتنسحب الذاكرة إىل أيام وجودي يف .. استعادٍة ذهنيٍة لعجائب املاضي القريب
اخلدمة .. الشهادة العليا.. املرتل..  ال أفكِّر يف غري البحث عن عوامل االستقرار))عدن((

لـم .. )١(وبصيص من نور الدعوة إىل اللّه يف حدوٍد ضيقٍة جداً.. يف اال التربوي
                                                           

تأكيداً بأن املراحل ليست متشاة؛ وال مقارنة بينها؛ نرى هذا النص يف الرواية ينقلنا إىل  )١(
واقع املعاناة اليت عشتها، فانتقايل من الريف إىل عدن كان دافعه حتسني املستوى العلـمي 

 مع فجر الثورة يف أحور بالدراسة وقد كدت أن أفقد وظيفيت قبيل ذلك عندما طُولبت
 .بالشهادة التعليمية ألبقى مدرساً أو أُحمى من ديوان املعلـمني

وكانت مرحلةَ تحد سافر، وقَِبلْت التحدي وتـمكنت من نيل الشهادة، وبقيت مدرساً 
 فيشعرين ذلك بالقَزِمية بني أستـمع إىل أُسطوانات املستويات يف مواقع محلة الشهادات،

 .عمالقة املستوى
مع حتويل وانتقايل إىل عدن برزت مشاكل جديدة، وكان البد من جتاوزها، ومنها عوامل 
االستقرار، واالستقرار يف عدن هو وجود املرتل، وقد شغلت هذه املشكلة أكرب جزء من 
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واالستعداد .. اً ما تفكرياً ِجدياً بالسفر املخطط الذي يسبقه اإلعداد التامأفكِّر يوم
والعام كما يسافر كثري من الناس.. اخلاص واختلفت عنهم .. ولكين مع ذلك سافرت

كان اجلميع من حويل مشغولني باحلديث عن عرٍض .. يف القصد والرؤية واهلدف
 .)) حممد علي كالي (( ِر جوالِت املباراة العالـمية لـتليفزيوينٍّ سيعاد بعد دقائق آلخ

                                                                                                                                             
 . بإسهاب ))فيض الذكريات((مرحلة وجودي بعدن، وقد عربت عنها يف الشطر األول من 

وأما جمال اخلدمة يف التربية فهو املقياس احلقيقي لـمثلي يف عاصمة كعدن، اليت كانت 
، وكانت مسألة التحوالت الفكرية  ))التقدميني  ((تزخر بالـمفكرين والـمنظرين و

 املرحلة والتعليمية والثقافية هي الشغل الشاغل لألجيال املخدوعة، وكانت املدرسة يف تلك
تشبه الثكنة العسكرية من حيثيات األشكال النضالية والـمراقبة ونفثات التنظيمات النارية 
وممارسة التجاوزات األدبية ضد العادات والتقاليد وضد بعض شروط الدين، وهذا كله 
يتطلب من املعلـم قدرة فائقة على املعايشة الصعبة وخاصة إذا كان ينتـمي لشرحية 

 .كما تسمى يف تلك املرحلة ))الكهنوت  ((نسوبة للدين والتدين العائالت امل
فحينا نرى حتدي بعض املدرسني مفاهيم الدين باإلفطار يف رمضان علناً وشرب السجائر 
يف املكتب أو املدرسة، مع إصدار ألفاظ السخرية واالستهزاء من الصائمني وأفكارهم، 

املؤذن للصالة وما يقوله املتحذلقون من الرموز وحيث تسمع التعليقات الرمسية عندما يؤذن 
عن العبادة والـمصلني، وقد يصعب على املدرس مثلي أن خيرج من املدرسة ألداء الصالة، 

 .أما أن يصلي يف املدرسة فاألمر أشد وأفظع
وهنا جتد أن مسألة الدعوة إىل اللّه والوقوف ضد هذا احلشد من االحنرافات مسألةٌ صعبةٌ 

 ولكن بصيص األمل كان يظهر يل أحياناً يف مادة التربية الدينية اليت كنت أدرسها يف للغاية؛
بعض الصفوف، ومن خالهلا كان األمل يتسرب إىل نفسي بإمكانية التعبري عن مواقف 
اإلسالم احلق يف غمرة التشويه والتسفيه، ومع هذا فقد نلت بسبب ذلك بعض األذى 

نضالية كما كانت تسمى، إضافة إىل بعض املدرسني والـمضايقة من بعض األشكال ال
العرب املستقدمني لتدريس بعض املواد الفكرية والعلـمية كاالقتصاد السياسي والـمادية 

 .التارخيية والفلسفة وغريها
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æa‹−@ÀNN@

إجراءات املرور إىل جدة لغرض احلج بدأت تأخذ جمراها مع اجلهات املختصة منذ 
.. وعلينا أن نتحلى بالصرب لبعض الوقت حىت يأذن اللّه بالسفر.. اليوم األول لوصولنا
 للوقت برناجماً مرتباً- واحلالُ كذلك -وكان واجباً علي عزيارة املدينة :  أن أَض

 .احلديثة أوال 
مساحةٌ من األرض املعمرة حديثاً مجعت فيه كل املباين الرمسية للحكومة .. الصعيد

وحىت املساجد بني األحياء احلديثة توحي .. وغري الرمسية من مساكن جتارية وشعبية
املعماري البارزبِرقَِّة الذوق وأصالِة الفن جتولت مع زميلي يف شوارع ..  اإلسالمي

ولَفَت نظري مبىن واسع اجلوانب ظننته بادئ األمر مدرسةً ثانويةً أو .. الصعيد
موقع ذُو أمهيٍة تارخييٍة حيث ِإنَّ روعةَ تصميمه توحي من الرؤيِة املباِشرة أنه .. جامعةً

 : قال يل رفيقي .. أو حضاريٍة
 !!وق الخضار  وهذا هو س-

ورأيت مبىن أكثر فخامةً وروعةً وتصميماً ويف وسطه ظهرت مئذنةٌ عجيبةٌ ، قيل يل 
 :إسالمي ا هادئة .. شوارع املدينة واسعة ونظيفة.. إنه معهدوحركة سيارا

لفت نظري كثرة العمال الباكستانيني .. نتيجة لسعة املسارب وتنظيم املرور.. ومنظمة
ويعملون يف البناء ويف نقل البضائع من مكان .. وحيملون القماماتينظفون الشوارع 

وعرفت أم يوجدون يف عموم اململكة بأعداد كبرية نتيجة تعاقد رمسي بني .. إىل آخر
 . الدولتني 

وهو اسم يطلق على جنران  .. )) البلد (( يف طريقنا إىل )) التاكسي ((ركبنا 
.. د على اجلوانب عدداً من املباين القدمية واحلديثةكنا طُولَ الطريق نشاه.. التقليدية
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وأشار رفيقي إىل مرتٍل قدٍمي مبـنـي من الطني يقبع على طرِف واٍد يحفُّه النخيل 
 :فقال
نَتَحلَُّق ِحَلقًا آل مساء تحت ..  هناك آنا نسكُن خالَل الرحالت السابقة-

 . العمود الكبير 
وما كدنا نتوسط .. هذه املدينة العجيبةثـم صمت فجأةً وسرح إىل ماضيه يف 

 : إىل أحد املنعطفات وقال )) السهل ((الطريق العام يف املدينة األثرية حىت أشار 
وهناك .. وهنا أصبُت في رجلي..  هنا اصطدمت بنا السيارة-

 .المستشفى الذي ُعوِلْجُت فيه 
.. وهو يقف على عكازينوتذكرت حينها صورةً فوتوغرافيةً كان قد أرسلها يل إىل عدن 

.. لقد أخفيت الصورة حىت عن والدته خشية انزعاجها.. حقاً لقد كان منظراً يثري الشفقة
وكنت حينها أحدث أخي األكرب حممداً عن هذا االمتحان النفسي والبدين الذي أصاب هذا 

فسياً صعباً الشك أنه كان تدمرياً ن.. اإلنسان الصبور يف أقسى مراحل حياته وأدقها وأمهها
معدالت اإلميان.. للغاية  أنه جدير بشرف )) السهل ((لقد أثبت األخ .. وامتحاناً خطرياً ـل

وخرج صلباً أكثر مما .. فلقد جتاوز كلَّ االمتحانات الصعبة.. القرآن الذي حيفظه بني جنبيه
 . وتلك صفة أهل القرآن واإلميان .. كان عليه
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تجاور عجيب للـمباين .. خليطٌ من القدمي املندثر واحلديث املتطور .. ))  البلد((
وبني هذا االمتزاج العجيب يف الظواهر جتد .. وهندستها املعمارية على أرض واحدة
.. الرجال والنساء.. السيارات والـمواشي.. الغرابة أكثر يف املتناقضات األخرى

هنا يظهر يل عكس ما رأيته يف ..  واإلنتاج احملليالبضائع املستوردة.. البادية واحلضر
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فجندي املرور هنا .. هنا تربز معالـم حضاريةٌ أكثر مما تربز يف احلديدة.. مشال الوطن
ثـم هنا .. يبدو من حمياه االنضباط والـمسؤولية.. رجلٌ حازم قوي الشخصية

إن غالبها : وقيل .. النوعوسيارات فخمةُ التصميم واحلجم و.. زحام آِلي متضاِعف
 . من السيارات األمريكية

 تزدحم السيارات يف عرٍض مجيٍل لأللوان املتناقضة )) البلد ((على مدخل 
ولكن االزدحام يعيق احلركة ويضطر السائق ومن معه إىل االنتظار .. والـمنسجمة

اك الزحام هن.. إنه مشهد غري مألوف يف عدن وال يف غريها من بالد اليمن.. الطويل
  . زعيٍم يزور البالد أو حادٍث مفاجئ:  ال ينتج إال من حالتني 
ما دمنا نريد االطالع .. حىت قَررنا أن نسري على األقدام.. لقد طال الزحام

وتلك .. شاهدت على مدخل البلد مواقع بيع السيارات بالـمزاد العلين.. والفرجة
داللني والباعة تزجمر عرب مكربات الصوت وأصوات ال.. ظاهرةٌ ال نعرفها يف بالدنا

 . فتحدث إزعاجاً يتضاعف بأصوات املزامري من السيارات املزدمحة 
خالل خطاب رمسيٍة : إن امليكروفونات يف بالدنا ال تستخدم إال يف حالتني 

ورمبا استخدمها بائع اآليسكرمي يف بعض .. خالل حفل فينشعبيٍة .. مسؤول رمسي
 . مناطق الشمال

 : عندما هالين عدد السيارات احملتشدة ضحك رفيقي وقال 
 .  إنك لـم تشاهد هنا شيئًا بالـمقارنة مع ما ستراه في مدينة ُجدة -

 : قلت له 
وهذه سيارات يبدو أنها آبيرٌة وتنزف ..  لكن المشكلة في البترول-

 .بتروال
 :ضحك صاحيب ِملَْء ِفيه وقال 

.. ماء المعلَُّب أغلى سعرًا من البترولال..  البترول هنا رخيٌص جدًا-
 .بإمكانك أن تـمأل سيارة آبيرًة بعشرين رياال  
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املاء املعلب .. هل حق هذا ؟؟ وكان حقّاً وصدقاً!! يا لَلْعجِب والغرابِة فيما أمسع 
حنن يف بالدنا نعترب البترول مشكلةً كربى من ارتفاع .. أعلى سعراً من البترول

 ما يكفي هناك لـملء خزان دراجة نارية ميكن أن ميأل نصف خزان إن.. أسعاره
 . سيارة كبرية هنا 

..  على بعض األفراد)) السهل ((وتعرفنا بواسطة .. دخلنا إىل السوِق الرئيِس يف البلد
كان أحدهم .. فصاحيب يعرف عدداً كبرياً من الناس هنا لبقائه بنجران زمناً يعمل ا

شاب هادئ الطِّباِع يبدو ..  عدن عرب الصحراء منذ أكثر من عامنيبائع كتب قَِدم من
إنه ال يتـمتع : قال .. يتحدث كثرياً عن أشواقه ألهله ووطنه.. على حمياه االتزان

يتـمىن أن تتهيأ له .. حىت يوم اجلمعة البد أن يعمل.. براحة كافية لكثافة العمل
وهناك شاب ميين آخر يعمل يف ..  آخرأسباب الرحلة إىل مدينة أخرى أو جيد عمال

حتدثنا معه بعض الوقت قبل أن نشتري منه .. معرض ألجهزة الراديو والتليفزيون
لقد أصبح مشتاقا .. إنه يعمل هنا منذ ثـمان سنوات: قال .. جهاز تسجيل صغري

جاء من وطنه عرب الصحراء ماشيا على .. إال أنه غري مطمئن إىل الرجوع.. لوطنه
وخيلطها بطرفة ساخرة وضحكة .. كان يصِدر آهاٍت حراَء تطوي هماً دِفيناً. .قدميه

 .مكتومة 
 )) املزاد (( أو )) احلراج (( أن نقوم بزيارة لسوق )) السهل ((اقترح علي زميلي 

إنه سوق ميتد امتداداً عجيباً .. لنشتري شيئا من اللوز والزبيب حنمله هدية إىل جدة
كما   ))احلراج((كنت أعتقد أنه شارع أُطلق عليه اسم .. من األرض كبريٍةعلى مساحٍة 

واندهشت اندهاشاً لـما رأيت السوق مبحتوياته املتكاثرة موزعاً .. هو احلال يف عدن
بضائع مفروشةٌ على الرصيف أو على مراتب خشبيٍة .. على مساحة األرض املترامية

إن نساُء البدِو مبالبسهن وحِليِهن وحجان .. ساءوأغلب الباعة فيه من الن.. قصريٍة
.. يِبعن أشياَء كثريةً ومتنوعةً..  ال ترى منها سوى بريق عينيها)) بالربقع ((املسمى 
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اللبان، الكحل ، اجلاوي ، احلُِلي الفضيةُ ، املرجان ، فصوص العقيق ، الكهرمان ، 
بقيمة ، وِقر متنوعةٌ ذات من السمن البدوي ، والزبيب األسود، والـملح وأحجار 

دِس والشذاب واحلناء واهلُررفُر والوصوعلب كبرية وصغرية حتتوي على الع ، ..
 وشعر احليوانات )) عراجني التـمر ((وتوابلُ ال حتُصى لكثرا وتنوعها، وحىت 

هور ، ورحيان ، وجلودها املدبوغة وغري املدبوغة ، وخيام ، وأطعمة ، وبذور ، وز
 مصبوغة ، وأحذيةٌ جلدية بدويةٌ ، ومالبس ةٌ حملياً ، وثيابرحمض ومشموم ، وعطور
صوفيةٌ ، وِبطانات كثيفة ، وِجفاٍن ، وأوتاٍد حديديٍة وخشبيٍة ، وأدواِت جنارة 

 . وحدادٍة ، وأواٍن خشبيٍة وخزفيٍة ومعدنية ، وهناك كلُّ شيء حيتاجه اإلنسان 
أة قد تربعت على عرش املفروشات والبضائع وال تكاد ترى من جسدها ترى املر

وتلُف حول .. شيئاً ما سوى كَفَّيها وحماِجِر عينيها اليت تِطلُّ من خلِف ستاٍر أسود
.. وسطها حزاماً من الفضة أو من اجللد اللـماِع املطَعِم بالفصوص والقطع الفضية

لقد كان منظراً غريباً يف وسط .. قٍة وقوِة شخصيٍةوتراها تبيع وحتاور املشتري بطال
ولكنه أضحى مألوفاً لدى عامة الناس حىت زالت عنهم عقدةُ .. املدينة الواسعة املنظمة

ويف نفس الساحة الواسعة يقف رجال أمام معروضام املختلفة كالـمالبس .. الغرابة
.. كاسيت والعطور بأنواعهااجلاهزة وألعاب األطفال وأجهزة التسجيل وأشرطة ال
 .كل ذلك على األرض .. ومفارش لتصليح الساعات ومسح األحذية وإصالحها

وسيارات حمتشدةٌ .. وأطفالٌ يقفزون هنا وهناك يلبسون القمصان الشعبية اجلميلة
يف ركٍن جانيب رأيت على بعضها أكياساً من اللوز السوداين والفول والزبيب 

وجتمعات .. وكلهم يبيعون ويصخبون ويضجون.. تلفةوالـمكسرات وحبوب خم
ويف آخر املطاف شاهدت امرأةً .. للبدو يتحدثون ملء أشداقهم بلهجتهم الغليظة

تعرض عدداً من ِسالِل اخلُوص امللون والـمباخر امللونة واألزيار واألكواز وحجارة 
 . كبرية وصغرية لـم أتعرف على نوعها وفائدا 
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.. وقفنا أمام بائٍع مسٍن بدوي.. ورزقُه يسعى إليه.. ء ينتظر رزقهكلٌّ من هؤال
عرض لنا لونني .. سأله رفيقي عن األسعار.. وحوله عشرات الِقرِب صغريٍة وكبريٍة

كان .. تأملنامها ولـم نتفق على القيمة.. أحدمها بقري وآخر مسن أغنام.. من السمن
 . املبلغ باهظاً فتركناه 

التوجد قيمةٌ حمددةٌ لألشياء .. ب هنا البيع املزاجي والرغبة الذاتيةاألمر العجا
ولذلك البد أن تتجول يف السوق كلِّه لتتعرف على أقصى سعٍر .. والـمعروضات

وأما يف األسواق الرمسية فالعدوى قد سرت قريبا من .. جتده يف البضاعة الواحدة
ا صاحب معرٍض عن لون من ألوان آالت سألن.. االتساِع املزاجي يف سوق احلراج

التسجيل ثـم سألنا عدةَ معارض يف ذات الشارع عن ذات البضاعة فاختلفت القيمة 
ِحدواللونَ كلَّه مت واإلنتاج ناً مع أن املواصفاِت واحلجميخيرج البعض يف .. اختالفاً ب

رياال ، ويف آخر ٢٦٠يف معرض وجدنا اجلهاز بـ.. حتديد القيمة عن اإلطار املعقول
!  رياال ٢٤٠وأخرياً وجدناه بـ!  رياٍل ٤٠٠ رياٍل ، ولدى معرض آخر بـ٣٠٠بـ

إنه ليس ولعاً .. ولو كان لدينا متسع من الوقت لذهبنا نبحث عن أقل من ذلك
ويلعب احلظُّ .. وإمنا حبثٌ ذايتٌّ عن ِنسِب جشِع اإلنسان.. بالرخيص من األثـمان

 . ع والـمشتري دوراً بارزاً يف إرساء الزيادة والنقصان ومواهب البائ
راملالبس املستوردة يف املعارض الرمسية مببالغ باهظٍة جداً يفوق .. وشيٌء آخ ضرعت

مع أنه .. معدالت التصور التقريبـي عندما تقارنه بقيمة الشيء ذاِته يف سوق احلراج
 ! ما هي العلة ؟ترى.. لـم يتعرض للفتح أو االستعمال
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 ..وما أدراك ما األخدود.. األخدود
كنت أتـمىن أن أزور هذا املوقع .. اقترح مِضيفُنا الشهم يوماً أن نزور األخدود

كنت أستعرض يف .. الناطق بالربهاِن القرآينِّ منذ أَنْ أُخربت أنه قريب من هذه املدينة
. الناِر ذاِت الوقُود. قُِتلَ أَصحاب اُألخدود { : تةَ يف القرآن ذهين املعاينَ العجيبةَ الثاب

ويغمرين شعور .. }وهم على ما يفْعلُونَ بالـمؤِمِنني شهود . ِإذْ هم عليها قُعود 
مرهف بالقرب من املعىن الربهاين وأنا على موعد مع حتديد املساحة اليت أثبتها الترتيل 

 . مئات السنني القرآين قبل 
وكنت أظن أين سأجتول بني مواقع األخدود كما أرجو .. محلتنا السيارة إىل هناك

إنَّ السلُطات ال تسمح ألحٍد بزيارة املوقع وال التجوِل : ولكين فوجئت بقول املرافق 
 !ويكفي أن تِطلَّ على اآلثار من نافذة السيارة .. يف أحنائه

ين املنهارة والـمحروقة يالحظُ حوهلا وخالهلا أخاديد مساحةٌ كبريةٌ من املبا
 : قال يل املضيف املرافق .. حِفرت يف باطن األرض قد امتألت بالرماد

 إنه قد زار منطقة األخدود قبل عدة السنين فشاهد في أخاديدها -
 .الرماَد مختلطًا بُرفاِت الموتى على طول المدافن الممتدِة امتدادًا واسعًا 

كانت األعمدة الرخامية واحلجرية املنحوتة تبدو بني الركام ناطقةً بتاريٍخ مشؤوٍم 
موقع أثري هام وذو عالقٍة باآليات الكونية العظمى املتجسدة .. مر على هذه املساحة
 .إال أنه يف غايٍة من اإلمهال .. يف كتاب اللّه تعاىل

عنه خالل فتراٍت زمنيٍة ماضيٍة إىل إن بعض حجارة مبانيه قد نقلت : وقيل لنا 
لَيتهم يدركونَ قيمةَ هذه املآثر التارخيية ! بالدكم لتدخل يف تشييِد أبـنـيٍة أخرى 

فتكون ِسِجال خالداً لـما يعانيه .. الناطقة بلُغِة القرون التارخيية األوىل فيحافظوا عليها
 .يف كتاب اللّه املؤمنون يف عصور التاريخ ، ومصداقاً لـما جاء 
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جاوزنا منطقة األخدود لتدور بنا السيارة دوراٍت على امتداد الطريق املوصل بني 
وما أورده اللّه من اآليات .. جنران واحلدود كنا خالهلا نتحدث عن اإلعجاز القرآين

 .على مبسوط أرضه لتكون عربةً ألويل األلباب 
وكيف ال يكون ذلك والركب .. لنفوسكان احلديث شيقاً ومفيداً وذا أثٍر بالٍغ يف ا

يف السيارة يكاد يتفق تـماماً على أن هذه األمة الناطقة بلسان القرآن لن يتأتى هلا 
لقد كانت .. العود إىل مركز العطاء واإلحسان إال بالعوِد إىل القرآن ومنابع اإلميان

وتقارِب وجهاِت نظٍر .. ازيارتنا لألخدود مفتاحاً لسرب أغوار العقليات املتقابلة بينن
 .على طريق النور احملمدي الساطع يف عقول وقلوب املؤمنني 

يف غرفِة .. لقد تتابعت جلساتنا وأحاديثنا على ذات املنوال املسؤوِل مراٍت عديدةً
.. لقد أعجبتين شخصيةُ حمدثي الفَذَّة.. ويف احلديقِة وبعد أداِء الصلوات.. الضيوف

ركزه املرموق على جانٍب من االطالع والـمعرفة يف شؤون الدين فهو إىل جانب م
 يف مقاييسي -واألهم من ذلك .. وآمالٌ معلومة.. وله خطُوات مرسومة.. واحلياة

وال يفَرطُ يف واجب وال يتخلى عن ..  أنه حمافظٌ على واجباته الدينية-اخلاصة 
ويتـمتع .. حمب للخري وأهله.. ق والوضوحآراؤه تتِسم بالصد.. مسؤولية مناطٍة به

كنت أمسعه كل يوٍم .. يكسوه جاللٌ ووقار.. واسع الصدِر.. حبب واحتراِم من حولَه
بعد صالة الفجر يف مجاعة خيلُد إىل غرفته يتلو القرآنَ بصوٍت شِجي وحسٍن يبثُّ يف 

 . أرجاء املرتل النور واإلميان والسكينة 
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.. رنَّ جرس اهلاتف وكنت راقداً فانتبهت وكأن رنني اهلاتف خيصين هذه املرة

 : ليؤكِّد ِصدق احلَدِس الذِّهين وقال )) السهل ((ودخل رفيقي 
 !أحمد أخوك !  تليفون من جدة -

لـما و.. كان حديثاً شيقاً وعاطفياً أكثر من كونه عرضاً لألحوال واالستعدادات
أمحد بن علوي .. كنت على وشك االنتهاء سرد يل أخبار األسبوع ذات األمهية

وحول .. و.. و.. عدد من احلجاج قد سألوا عنك.. املشهور وصل من احلديدة
املكالـمة إىل الوالد حممد بن أيب بكر احلامد ، وكان حواراً مسؤوالً من حلظاته 

.. ر املشهور ، وهنأَين بنجاحه يف االمتحانثـم حتدثت مع ولدي ِنزا.. األوىل
 .)) إميان (( وحديث قصري مع طفلة الوالد حممد .. وحديث عن العائلة واإلخوان

وإذا أنا بصوٍت أجش وضحوٍك ، وإذا .. واعتقدت أن سيلَ املكالـمات قد انتهى
وذهب .. ديدةهو ضيف العائلة اجلديد أمحد بن علوي املشهور القادم جواً من احل

وكأين شعرت بفارق الزمن .. يضحك ويسخر من تأخري وجناحه يف الوصول قبلي
 . ليكمل احلديث معه )) للسهل ((املساعد على النجاح لديه فسلـمت اهلاتف 

أخذت مكاين على الفراش أَجوب فراغَ الذاكرِة املشحونَ بالـمتناقضات 
ستدعاءاٍت من املاضي وتقرير للحاضر وتفاؤٍل يف والـمستجداِت والتوقُّعاِت وا

 . املستقبل
أيب .. يستطيع أَنْ يستعيد ذاكرته وأن يالحق أمانيه.. نعم ؛ هذه صفةُ اإلنسان احلي

هذه أصوات اجلميع تتداخل يف خمازن الذاكرة .. وكذلك أطفايل.. وأمي وأخويت
ويسري إىل أعماق .. ريبة معهم بإذن اللّهسأكون يف األيام الق.. فتحِدثُ رنيناً متشااً
أَلَست قد أُِصبت بسقٍْم .. فأشعر بوجودي أكثر ِمن ذي قبلُ.. النفِْس نسيم االطمئنان

 يف معدالِت التفاؤل ؟ ألست باألمِس كنت يف مدينة الغموِم املركَّبة ؟ 
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كان يتـمىن وحيلـم ذات .. لقطيعوهاأنا ذا جاوزتها خملِّفاً ا جسداً يف رفاِت ا
لقد ارتـمى ذلك اجلسد .. ويستطرد اآلمالَ وينسج أسباا.. األماين واألحالم

.. وطموحاٍت جمهولةً.. على أرِض األبديِة الربزخية ال يدِرك إال عالـماً عكسياً
فتح مبوته .. واضمحلت األماين الوجودية.. انقطعت الطموحات البشرية األرضية

ولـم ترسم هلا خطوطٌ ..  معالـم وآفاق حياٍة أخرى لـم تكن يف احلسبانلغريه
 ..)١(أو يتحدد ا وجدان

ِإنَّ قَدراً مفاجئاً يسلُب امرءاً غافالً أهم عوامِل استقراره لَعاملٌ هام يف نبش ! حقّاً 
 . ذكرياِت املاضي ولو بعد حٍني 
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إنه علـم من : استعدادات الستقبال ضيٍف جديٍد قيل عنه اليوم جتري يف املرتل 

أعالم اليمن ، له دور بارز يف نشر اإلسالم والدعوة إليه يف أحناء العالـم اإلسالمي 
 . واألجنيب ، وله أنصار ومجاعةٌ ، وقام بزياراٍت عديدٍة إىل كثٍري من بالد العالـم 

                                                           
عند انتقال املرء إىل بلد ما البد أن يترك فيها ذكريات وحيمل منها ذكريات، وكانت ) ١(

رج على غري تدبري واع، كما هو حال سفر زوجيت إىل عالـم رحليت من عدن إىل اخلا
اآلخرة، من غري سابق ترتيب وال إنذار ، وكنت عشية أن قربا يف مقربة القطيع إىل األبد 
أتذكر سلسلة أمانيها اليت تبوح ا عن املستقبل وآماله، وكانت تأمل أن تسافر إىل السعودية 

، وكنت ال أميل حينها لـمسألة السفر، فالتفكري يف السفر لتنضم إىل أسرا وأهلها وأقارا
جيلب اهلموم ويفتح أعني البوم على أوسع رؤية، واليوم أنا أسافر ولكن بطريق غري رمسية، 
وهي قد سافرت إىل عالـم أبدي استحق أن يكتب عنه ما كتب، فكالنا قد سافر، ولكن 

 .ما أبعد املقارنة بني الرحلتني
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فالـمضيف الذي .. يةٌ ، وذاك أمر بديهيإن بينه وبني مضيفنا روابطُ قو: قيل 
بل إن له .. أَِلفْناه وعرفناه شخصيةٌ ولُوعةٌ بالعلـم ومِحبةٌ للعلـماء والصاحلني

وصل .. عالقاٍت متينةً بكثٍري من أهل العلـم والصالح يف داخل اليمن وخارجها
رأيته شاباً ..  يلتفون حولهضيف املرتل القائم يف جلَبٍة ومناقشاٍت حتُيط به ِمن أفراٍد

.. له حليةٌ كثَّةٌ سوداُء.. فارع الطول أمسر البشرة ال يتجاوز األربعني من العمر تقريباً
يلبس قميصاً وجبةً .. ويف عينيه بريق حاد يصور للرائي نسبةَ التحدي املشحونة يف ذاته

 . جانبها ملونةً وعلى رأسه عمامةٌ بيضاُء هلا طرف خمفي على
ولكنه يتفرد عنهم بوعيه وملكاته وقدراته .. كان برفقِة مجاعٍة من أنصاره وتابعيه

فتذكرت .. جلس يف القاعة متصدراً.. العلـمية ووفرِة معارفه ورصيده االجتـماعي
ديث وقُدم الغداُء قبل أن يفتتح ح.. )) املرُء حيثُ يضع نفْسه ((: حينها املثَلَ القائل 

وعلى املائدة كنت أحاول مجع شتاِت العبارات والتعليقات واإلشارات .. اجلماعة
الصادرة منه ألكونَ عنه معلوماٍت أَوِليةً أفهم ا املدى الذي ميكن يل من خالهلا أن 

إذ لـم أستطع أَنْ أَلُـم شتات .. وعبثاً فعلت.. أُِطلَّ على شخصيته الثابتة
 املتالحقِة املمتزجِة بالطُّرفِة والسخريِة والكلـمِة اهلادفِة وصريِر املالعق الكلـماِت

 .واألواين 
وشرح أطرافاً .. فتح بعد الغداء حواراً هادئاً عن الدين اإلسالمي والعلـم احلديث

حىت .. ورأيته ممسكاً بزمام النقاش من كل جهته.. من واجبات املسلـم املعاصر
سأله سؤاالً قَِلقاً محلته معي من أسوار القلق الرمسية أجاب إجابةً عندما حاولت أن أ

وسألين عن .. ذكيةً تدلُّ على ذكاٍء مفِْرٍط وتوقٍُّع لكلِّ امتحاٍن لفظي مع ابتسامٍة رقيقٍة
وكنت أتعجب من تفاؤله بالزمان .. مصدِر والديت وتعليمي ووجهيت فأجبته باختصار

 !!حىت نفسي !  شيٍء فيه مع انقباضي من كلِّ
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وبعد صالة العصر خرجت من املرتل إىل املدينة وأنا أستعرض الرجل من ِقمِته إىل 
فأتعجب من .. ومعلوماٍت وعزماً وإصراراً وتفاؤالً.. قاعدته هيئةً وسلوكاً وثقةً وتعبرياً

يٍض هذا احلماس الذي يصيب بعض املؤمنني يف حاالٍت معينٍة ثـم ينقلب إىل نق
 وإحباٍط لدى آخرين. 

أو .. إنه صراع حقيقي مع أسباب الرفض والتذبذب تنتهي بالـموت أو اخلمول
أنا ال أشك أن اإلسالم مسؤوليات موزعةٌ .. االعتزال وترك األمور لـمن يرغب فيها

ولكين أنظر إىل املعاجلَاِت املرجوِة بصوٍر ختتلف عن .. يف دوائرها على كل مسلـم
ليمتلئَ القلب أحياناً بشعوٍر صادٍق .. ولكنهم على ما يبدو حبماٍس مسؤوٍل.. الءهؤ

 أن آخذَ حذَِري من )) السهل ((نبهين صديقي .. فيما ينتهجون ويعاجلون األمور
فلـم أُفِْصح له .. سألين عن هذا الذُّهول الذي أنا مشغولٌ بأسبابه.. السيارات القادمة

 الذي وقف )) التاكسي ((واستـمعت إليه ينادي على سائق .. عةعن هواجسي املتداف
وركبنا ولـم أشعر حقّاً كيف حتول ذلك التفكري املستعِمر مناِفذَ .. مستجيباً لندائه

 )) التاكسي ((إحساسي قبلَ ذلك ليصبح يئاً للـمرِح والفرح منذ أن رأيت سائق 
 .العجوز 

يانَ األرواح بني األفرادأحياناً يستطيع املرء أن يرواتصاالِتها الباطنيةَ .. درك س
العاكسةَ أنواع األحواِل واالنفعاالِت على اجلوارح ، حىت لو لـم تسبق لألشباِح 

كان السائق رجالً عجوزاً يرتدي لباس األعراب .. اهليكليِة مقدمات التعارف
ه ابتسامةٌ واضحةٌ جتعل على مساته ومالحمه وعلى شفتي.. وحليته كثةٌ بيضاُء.. التقليدي

ولـما حتدث معنا تبني لنا أنه على جانب كبري من .. التفاؤل واإلشراق النفسي
وميكث عند كل .. إنه متزوج بثالث نساء: الصفاء وحب النكتة والـمرح ، قال

 :فقلت له .. واحدة أربع لياٍل متتابعةً
 !! ؟ لعل هذا هو ِسرُّ َمَرِحك وفرحك-
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ثـم عرض علينا أن نعمل عنده يف مزرعته .. فضحك وعلَّق بكالٍم لطيٍف وظريف
ِخيكبٍري وس اً معنا العتقاده أننا نبحث عن عمل.. لقاَء أجٍر ماديلقد كان جاد ..

.. مر الوقت معه سريعاً بني الصعيد والبلد.. ولكننا أقنعناه بعدم رغبتنا يف العمل اآلن
ثـم نزلنا إىل السوق ، وبعد أن عدنا إىل املرتل وجدناه هادئاً بعد .. ونقدناه األجرة

الضوضاء وحرارة النقاش واحلوار الذي شهدته غرفة االستقبال أثناء فترة الظهرية وما 
وكنت فضولياً فسألت .. إن الضيف اآلنف قد رحل إىل جدة: وقيل لنا .. بعدها

 إحدى جامعات اململكة مع أنه ميين األصل حماضر يف: ما وظيفته ؟ فقيل يل : أحدهم 
فالرجل إذن على .. واكتفيت مبا مسعت.. وتلقى دراسته العليا يف فرنسا.. واجلنسية

 .جانب من األمهية يف عصره وال شك 
  

 
@
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 للسفر إىل  الستالم بطاقة املرور)) اخلضراء ((ميعاد الذهاب إىل .. اليوم اجلمعةُ

لقد مر علي أسبوع كاملٌ منذ أَنْ وصلت إىل مدينة جنران جبت فيه شوارع .. جدة
كان منها طَقْم ذَهيب لـماع بهرين .. املدينة واشتريت بعض اهلدايا املتواضعة ألهلي

ولـمحت البائع .. وكانت قيمته معقولة.. شكْلُه يف سوق املعروضات املستوردة
وخالل فترة ترتيبه للطقم املذكور ووضعه يف الكيس .. وكان فلسطينياً.. ملتلهفا

كلُّهم يبيعون على .. اليدوي لـمحت حويل سوقاً حراً غري ذي أَسقٍُف أو معارض
أواٍن من املعدن والزجاج واإلستيل واخلزف املزركش .. األرض وسياراتهم خلفهم

 .لفة ومغرية شكال وقيمة والقاشاين ذات ألوان وأحجام خمت
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.. ولـمحت يف عينيه آثار اليتـم والغربة.. أشار يل البائع بالبضاعة فنقدته املبلغ
 . أو هكذا تصورته 

وصلينا املغرب يف أحد .. أتذكر ليلتها أننا سرنا كثرياً يف األسواق باحثني عن اهلدايا
 أحد املقاهي املساجد ثـم خرجنا نشرب الشاي على حافة الطريق العام يف

 من عادته أن حيدق يف املارة حىت ليكاد أن خترج عينيه من )) السهل ((كان ..اجلميلة
 .حماجرمها ، ولرمبا جرت قوما املغناطيسية بعض املارة فالتفتوا إلينا 

 :أشار إىل ثالثة من املارة وقال 
 .  هؤالء من جنوب اليمن-

وابتسم أحدنا .. رتهم أقدامهم إىل جوارهحىت ج.. ورأيته حيدق فيهم بقوة وتركيز
 يلقي )) السهل ((وبدأ .. وأشار على صاحبيه باجللوس فجلسوا حولنا.. لـما رآنا

! فأخربوه مبا لـم أكن أتوقع .. شباكه اللفظية ويتساءل شغفاً م بأحواهلم وأخبارهم
 . ن أحوالنا ووجهتنا ولـم نفارقهم حىت صاروا لنا أصدقاء وبعد أن أفرغنا هلم شيئا م
.. وأا مهوم متشاةٌ.. كما أخربونا بأدق تفاصيل حيام يف عالـم الغربة واهلجرة

  .)) كلّنا يف اهلَم شرق ((: وحنن كما قال الشاعر.. وغموم متشابكةٌ
وحنن اآلن يف انتظار السيارة اخلاصة اليت سنستقلها إىل .. حقائب السفر حمزومةٌ

جاءت السيارة على ..  يبدو متفائالً وحيوياً اليوم)) السهل (( ورفيقي ..اخلضراء
ولكنها على .. وكنا عدداً من األفراد هلم ِوجهات خمتلفةٌ وغايات متباينة.. موعدها

وخالل طريق االنطالق إىل امع العام للجوازات والترخيصات كان .. طريٍق واحٍد
نا بلغة معلومة إال حمرك السيارة ومزامري وال يتكلـم أحد م.. الصمت هو الغالب

 .املواصالت الذاهبة واآليبة 
 ..الغرباء القفراء.. ورفع اجلندي احلاجز اخلشيب لندخل إىل اخلضراء اجلرداء

.. ولـم نكن يف حاجة للتأمل يف طبيعة املفارقات الكائنة بني التسمية والـمسمى
ال تسمح بالتفكري أو االمتداد إىل خدمة فالـمهمة الدقيقة اليت حنن نطلب إجناحها 
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اخليال وإعمال املواصفات اجلمالية أو الذوقية يف ركام البشر والصخور واخليم 
 . والقمامات والسيارات الرابضة يف امع الواسع 

وقضيتني .. اخلضراُء مركز أمين يف منطقٍة حدوديٍة تفصل بني دولتني وسياستني
ط املرء باإلجراءات الرمسية يف هذه النقطة الساخنة لـما رِغبت ولوال ارتبا.. وجتربتني

حيث ال  .. )) فالـمؤمن ال يلْدغُ من جحٍر مرتِني ((.. نفْس بشريةٌ أَنْ ترتد إليه مرتني
يدِرك مدى القلِق والتدمِري الداخلي يف هذه املواقع الفاصلة بني الرفض والقبول وبني 

ولذلك فالوقت .. االستـمرارية إال من رافقته مهماتها واصطَلَى قلبه بنارهاالنكوص و
مير بنا بطيئاً حتت نافذٍة صغريٍة يلْتف حوهلَا عشرات املسافرين لكلٍّ منهم مهمةٌ مشاةٌ 

 ..ومتكَلـم وصامت.. وهم بني قائٍم وقاعٍد.. لـما يليه
داد البشرية احملتشدِة ميأل الساحة الترابية العريضة ، والعيون واللَغطُ املتنامي من األع

مشدودةٌ إىل النافذة ، ونادى مناٍد من اخللف أَنَّ موقع تسليم بطاقات املرور قد انتقل 
 من مكاٍن إىل آخر . 

فال غَرو ! فالناس ال جيمعهم يف هذا املوقع غري حاجٍة مِلحٍة .. ويا لَلعجب العجاب
رأيتهم قد اجتهوا إىل حيث يشري املنادي كالـمجانني يطَأُ بعضهم بعضاً ، وأشار أنْ 

 إيلَّ أن أحلق به على طريق األشباه واألمثال حيث يعيدون تركيب التفاهم ))السهلُ((
ِجوار نافذٍة أخرى مغلقٍة ، واخترت يل بني اجلموع احملتشدة موقعاً قريباً من النافذة 

عِة الشمس احملرقة ، وافترشت حذائي على األرض الرملية وجلست مينعين عن أش
صابراً حمتسباً أتأملُ ِسيقانَ البشر وهي تـمر عن مييين وعن ِمشايل وأمامي جمردةً عن 
ثياا كبريةً وصغريةً ، ضخمةً ودقيقةً ، وبعضها تنسدلُ عليه أطراف قمصاٍن وِسخٍة 

الصندل العايل والـمتوسط والـملتصق باألرض واحلذاء ملوثٍَة وأحذيٍة متنوعٍة من 
املطاطي واجلزمة املخرقة وجوارب سوداء وزرقاء وبـنـية ، ومفارقاٍت عجيبةً تظهر 

 .للـمتأمل يف املستوى األدىن لـمواقع اخلطوات يف ازدحام البحث عن الذات 
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 امللل والقلق للتباطُِؤ  قد اختار له موقعاً آخر وقد بدا عليه)) السهل ((كان رفيقي 
الواضح يف اإلجراءات الرمسية من ِقبِل املسؤولني، كنت احملُه منذ أن توزعنا مع الناس 
 األرض كُتناحلال ، ي شوشالوجه م كْفَِهرالبشاشة م يف هذه املواقع اجلديدة منعدم

قَِلق ، وقد يرفع رأسه ليتأملَ بعوٍد صغٍري بيده ، وكأنه يرسم ختطيطاً لنبضاِت قلِبه ال
األفراد حوله ليجِذب من يتناسب مع خواطر ذاته ، وكأنه لـم يعثر على أحد 
تتـميز فيه نظرات مستقرةٌ ، فرأيته خيفي وجهه حتت عمامته احلمراء غضباً من كلِّ 
شيء ، كان يعتقد كما قيل له أننا سنجد تسهيالٍت متعددةً إلخراج البطاقات 

وعودة وأننا لن نتأخر كثرياً ، وميكن لنا أن نكسب صدر النهار للرجوع إىل املدينة امل
للبحث عن مقاعد يف أول طائرة تسافر إىل مدينة جدة ، هكذا كان يرسم ويفكر ، 

 :ولكن قيل قدمياً 
ِركُهدُء يى املرتـمنما كُلُّ ما ي فُنِهي الستشمبا ال ت ياحجتري الر 

اق املكانُ بالناس ، ورأيتهم حيتشدون قريباً مين حىت إن بعضهم يضع قَدمه يف وض
ِحجِري ثـم يعتذر ويضعها على األرض ، فعرفت أن املوعد قد أَِزف ، وجلْجلَ 

 .صوت أحِد املسؤولني من خلف املكبر يدعوهم إىل اهلدوء واجللوس 
وحرصاً على عدم إغضابه ، فمصري اجلميع بني وجلس اجلميع تلبيةً لرغبة اآلِمر 

يديه ، وتِليت أمساٌء ِتلْو أمساٍء ، وأخذ املذكورون يذهبون ِتباعاً لالسم حىت فَرغَ املكان 
إال من ِقلٍَّة قليلٍة كنا حنن منهم لسوِء حظِّنا لـم يناد بأمسائنا ، وبدا القلق يرتِسم على 

 . باإلحباط حىت لَيكاد يطغى على سالمة التفكري احملَيا ، ويزداد الشعور 
 يتـملـمل وينتقلُ من مكاٍن إىل آخر ويصِدركلـماٍت نابيةً )) السهل ((وكان 

وموجعةً إىل خماطٍب جمهوٍل كان قد أَوعده بترتيب األمر واإلسراع بإخراج البطاقات، 
 حيث كان قابالً لالنفجار )) السهل ((لـم أَشأْ أَنْ أَتحدثَ يف مثل هذه الظروف مع 

 ..مبجرد االحتكاك



 

 ١٢٦

 نا ، ويسودا الالذعة أجسادالوقت بطيئاً وثقيالً ، والشمس بدأت تغزو حبرار ومير
املكانَ صمت وهدوٌء غريب ، الكلُّ يف حلظِة ترقٍُّب لـما حيدثُ أو يقَرر بشأن البقية 

دمالذي كان ي فالصوت ، بالتفاؤل خالل قراءة األمساء قد توقف ، وأُغلقت القلوب 
 .النافذة وأصبح الفشل ممكناً باستقرار عوامله الظاهرة 

وجوه كثريةٌ تشرِئب إىل النافذة ، وعيونٌ أكثر منها حتدق يف ثنايا القضبان ، والكلُّ 
يف هذه البقعة .. كني وغرباءمسا.. جيمعهم هم متشاِبه وظروف متوازيةٌ إىل حد ما

 .البقعة اليت ترى كلَّ شيء فيها ميكن أن يتحرك على عجالت ويترك املكان .. الغرباء
أغلب ما تصطدم به العني دِخيلٌ على هذه البقعة القدمية ِقدم الزمان ، ولذلك 

الصناديق .. اخليم املثبتة.. فباإلمكاِن أن تذهب هذه املوجودات املركَّبةُ وتزول
سيارات احلكومة .. عربات النقِْل اليت يستخدمها الباعة.. املبـنـية من الزنك
حيثـما أراد أن .. واإلنسان فوق اجلميع.. احلمري واألغنام.. وسيارات املسافرين

 .يتِخذَ لنفِسه كَياناً تتبعه أسبابه ولو كان على سطح القمر 
وثيام متِسخةٌ ومهملةٌ من طوِل .. فِح الشمسالناس هنا وجوههم حمترقةٌ من لَ

بل ميكن لقارٍئ خبٍري بالـمعالـم البشرية أن يقرأَ مالمح الفراغ والبحث .. السفر
الشفاه تتقلَّص حبثاً عن املاء خالل محلِة زحاٍم ضروريٍة إلثبات .. عن غاياٍت معدومٍة

يبسيرمي علبةَ ماٍء.. الوجود الن كفِّه تاركاً فيها بقاياه اليت ميكن أن وموظَّف دعلى م 
 .تشبع ثالثة بطون 

يف هذه النقطة الغرباء من وجد له رفيقاً حيدثُه وخيفِّف عنه وطأةَ الزمان السعيد 
 .والـمكان ، أما الذين ابتلُوا بالوحدة فهم يتـمزقون من الداخل واخلارج 

ب تتبرم النفْس منها وتزعجها للغاية ، ويغذِّي هنا إجراءات رتيبةٌ ومثريةٌ لألعصا
 املتحركة بني احلني واآلخر ، وزحام ه الرياحتزيد مسوم خانق ساخن وذلك كلَّه ج

 .يفْتض بكارةَ الصرب وجيعلُها غضباً وصراخاً 
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وشعرت بأن قليب قد وأَطَلَّ الرجلُ من جديٍد يقرأُ األمساء ويوزع اآلمالَ والتفاؤل ، 
حامِل بوق .. أَطَلَّ معه من جوِف صدِري ليتفرج على صاحب العقال والقميص

.. املؤكِّد للكَياِن الذايتِّ يف دوائر املسؤوليات.. النافِخ يف صوِر البشارات.. اإلعالن
 !من يدري ؟.. هل يا ترى سيكونُ امسي من بني هؤالء األمساء املقروءة 

يرجتف مع كلِّ نداٍء ودعوٍة باسٍم من األمساء ، وآذان احلاضرين تكاد وبدأ القلب 
 :تقفز من مواقعها لكثرة التركيز واإلنصات ، وصاح امليكروفون

 .أهًال وسهًال ..  أبو بكر علي المشهور-
 . حاضر -

فأخذ وقفت على قَدِمي أَنفُض تراب االستقرار وأَتطَلَّع إىل مهماِت االستجابة ، 
املوظف يقارن بني صوريت على البطاقة وبني مالحمي الطبيعية املاثلة أمامه ، وكأنه 

 :استشكل أمراً ، فقال 
 . در إلى الغرفة الرسمية هناك -

.. وفَترت أعصايب فتوراً سلبياً مجع يل ركاماً من اللحم على هيكٍل مبهوٍر
ولـم أَلْبثْ أَنْ ولَجت .. غم عدِم وجودهاوتوجست أشياَء كثريةً كان هلا وجود ر
فزمالئي الذين سبقوين على هذه الطريق .. الغرفة املنشودة وقلقي يكاد يعِصف باتزاين

.. منذ الصباح املبكر قد تناولوا بطاقام عرب النافذة اخلارجية وذهبوا إىل حيث يريدون
  غرفتهم  ؟؟؟وماذا عساه قد أصاب حظِّي حىت دعيت إىل

 إىل جانيب ، والحظت أن )) السهل ((سلـمت على الضابط املسؤول وكان 
الضابط لـم حيدق حىت يف مالحمي منذ دخلت ، وكلـما فعله أَِن التفت إيلَّ ثـم 

 .أخذ البطاقة ومد ا إيلَّ وانصرف يعاِلج األوراق والبطاقات األخرى 
لقد ..  وخرجنا)) السهل (( والتفت إيلَّ !!األمر ماذا حدث يف ! !لـم أُصدق 

كان عاملُ الصدفة القَدِرية سبباً يف أن أكونَ أولَ فرٍد يف اموعة يستلـم البطاقة 
 .ذه الصورة ، إذ تتابع األفراد بعدي على ذات املنوال اجلديد 
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 وكنت متشائماً من  البطاقةَ من يدي لنتِجه إىل قسم التطعيم ،)) السهلُ ((أخذ 
! متابعة اإلجراءات بسهولٍة ويسٍر حيث إن اإلجراءات الرمسية تتخذ أشكاالً بطيئةً 

وفوجئت بعكس ما قيل ، مبجرد دخولنا على املوظِف وضع ختـم الصحة على 
الوريقة وأمضى بامسه كامالً وأعاد إيلَّ البطاقة ، وخرجنا من غرفة التطعيم ال نعلـم 

 تجه ؟ وماذا بقي علينا من اإلجراءات ؟ إىل أين ن
كنت قد مسعت من بعض األفراد الذين اجتـمعنا وإياهم يف ذلك امع الصباحي 
الساخن أن بقية اإلجراءات ستؤجل إىل الغد الباكر ، ولذلك كنت على يقٍني بانتهاء 

 كان على ))ل  السه((نشاطنا اِْدي فيما بقي لنا من الوقت اليوم ، ولكن صديقي 
النقيض من ذلك ، كان يرى أن ما مسعته من الناس جمرد كالٍم والبد أن نقطع الشك 

 .باليقني ، ولذلك اجتهنا إىل موقٍع تدفع فيه النقود املقررة إلكمال اإلجراءات 
وقفنا أمام نافذِة املوظف والذي كان مشغوالً بعد دراِمهه وترتيِب أوراقه ، ويبدو يل 

 اقترب منه وكَلـمه كلـماٍت رقيقةً يبني )) السهل ((قد أى أعمال اليوم ؛ إال أن أنه 
 :له ما حنن بصدده ، صمت الرجلُ قليالً ثـم رفع رأسه بصعوبٍة بالغٍة ، وقال 

 . انتهى الوقت ، التسليم في صباح الغد -
 موقعه يف ركن وبقي مِكباً على مكتب املوظف من..  لـم يقتنع)) السهلَ ((لكن 

النافذة ، والرجل منهمك يف عمله ال يلِْوي على توسٍل وال على استعطاٍف ، وكأنّ 
 : رأى أن الظرف قد أصبح من الصعب فالتفت إيلَّ وقال ))السهل((

  . )) فالن ((هيا بنا إىل ! جنلس إىل الغد ؟ غري معقول ماذا نفعل ؟ ! مصيبة  -
 . يف املوقع له به صلةٌ وعائد ومسى يل رجالً مسؤوالً

ولكنه ..  على صاحبه)) السهل ((ذهبنا نستبق املسافة حىت باب املكتب املراد ونادى 
امتعض وتغير لونه مبجرد أن رأى صاحبه واقفاً على بابه ، وأخرياً أبدى أَسفَه يف 

حب الصندوق رجلٌ األمر، وأكَّد لنا أنه ال يستطيع أن يفعل شيئاً للـمساعدة ، فصا
ال يفهم ظروف اآلخرين ، وليس له صالحيات عمٍل أكثر مما قد عمل ، وبدا 
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 يِضيق ويضيق وتربز مالمح غضبه من خالل عباراته ، وبدأ صوته يرتفع على ))السهل((
وكان يف الغرفة .. صوت صاحبه ، وكلٌّ منهما يلوم اآلخر على عدم فهمه للظروف

يظيت لفضوله حيث كان يتدخل بني كلِّ عبارة وأخرى ِضد رجلٌ ثالثٌ أثار حف
ولـما احتدم النقاش قام املوظف آِخذاً بيد ذلك ..  وإىل جانب الرجل اآلخر))السهل((

 .الطُّفَيِلي وخرجا ال يلِْوياِن على شيء 
وقال كلـماٍت لـم يسمعها من .. وغَِضب وعربد..  وأَزبد)) السهلُ ((وأرغى 

وكأين به أَدرك عند خروجه أنَّ ضيق .. وخرج إىل الساحة يهدد ويتوعد.. لقوم أحدا
فقد بدأ اهلدوُء يتغشاه مبجرد أن خرجنا من سجن .. املواِطن سبب يف ضيق الصدور
 صغٍري يقبع )) مقصف ((جرنا الصمت املتبادل حىت .. اآلراء وسقف املغالطات الروتينية

فأخذنا بعض الفطائر والـمشروبات .. زوايا املساحة الساخنةعلى زاوية من 
وجلسنا حتت عربة صغرية نستـمتع باألكل والشرب والتأمل .. املثلجة

فبعض املواقف صمتها يعد عني احلديِث .. ولـم يتكلـم أحد منا.. للـموجودات 
 .املعبر

 الوق)) السهل ((والتفت رت عن موعد الظهر والغداء،  إىل ساعته فإذا هو قد م
 : فقال
ألن ..  آيف العمل ؟ عودتنا بعد هذا الوقت إلى نجران شبه مستحيلة-

 الجنود ال يسمحون بخروج أحد من المواطنين إال بالتصريح الرسمي ؟ 
وأخذنا نتجول بني املكاتب والـمقاصف والسيارات حبثاً عن رفيٍق نعتـمد عليه 

 بأحد )) السهل ((ويف أحد املكاتب التقى .. العسكريةيف تسهيل خروجنا من النقطة 
فأكدوا عدم اإلمكانية .. فاستفسر منه عن شأن خروجه.. أصدقائه املقيمني يف جنران

واقترح بعضهم أن نرافقهم إىل موقع .. حىت لـمن حيمل تصرحياً رمسياً بعد هذا الوقت
 . قريب من اخلضراء حيث يقيمون ويسكنون 
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 )) السهل ((فاعتذر ..  حاجة إىل غربة جديدة ضمن الغربة الكربىبالطبع لسنا يف
وكان هناك أناس .. وعدنا أدراجنا إىل مواقع البطاقات والتطعيم وغرف الرخص.. هلم

 .كثريون يف االنتظار 
وكأين .. جلس السهل قريباً من باب مكتب البطاقات يتفرس املارة والـموظفني

وجلست أنا قريباً منه أتأمل ..  شخصية معينة ألمر مابه على موعٍد مغناطيسي جلذِب
.. الداخلني واخلارجني وقوافل من البشر اجلاثـمة حتت خميم واسع على أرٍض جرداء

 ..وفراٍغ وخواء
يرتعد من ..  إىل جواري)) السهل ((وسرِت الدقائق ثقيلةً وباردةَ الطبِع واالنطباِع و

.. ن أضع يدي على كتفه أو يده فأفاجأَ باالنفجارحىت إين ألخشى أ.. الغيظ والغضب
ولـما طال الوقت ومرِت الدقائق الطويلةُ سألته سؤاالً سخيفاً َألسبر غَور ذاته 

 : فقلت له .. وتوقعاته
 لـماذا ُنِصَبِت الِخَيُم في هذه المساحة مع أن آافَة المنطقة ال يوجد بها -

 ن الزنك واألخشاب؟إال خياٌم صغيرٌة وأبـنـيٌة م
 !.. أجاب إجابةً باردةً تؤكِّد مستوى ارتفاِع قلقه ودرجة حرارته إىل الغليان 

 .. نعم ؛ إنه معذور فيما هو من حال وانفعال
كان بإمكانه أن يعود إىل جنران بإقامته الرمسية إذ ِإنَّ احلَظْر ال .. إنه يتعب ِلغِريه

ولكنه ال يريد أن .. الرخصة املرورية املعلقة إىل الغدفأنا املربوط ب.. يشملُه مثلي
 ..فالـموقف حيتـم عليه أن يكونَ صبوراً متِسع الرؤية والضمري.. يذهب ويتركَين

.. اختفى جزٌء منها حتت التراب.. الحظت يف مسافة الذراع كُرةً زجاجيةً صغريةً
 مفاتيح تنتهي بكرٍة زجاجيٍة فكانت سلسلةَ.. فمددت يدي فانتزعتها من األرض

شغلتين هذه الكرة الصغرية فترةً من الوقت .. مِلئَت سائالً أُِحيطَ بأرقاٍم التينية كبريٍة
ضربت اخلزان الصغري حبجٍر مدبٍب فامر .. رغبةً مين يف معرفِة السائل املشحون ا

 !السائل على األرض وانتشرت يف املكان رائحة البترول 
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 على ذراعه )) للسهل ((قلت من دون شعوٍر بعد أن قبضت : 
 !آنت أعتقد أنه ماء !  إنه بترول -

 : قال السهل غاضباً منفعالً 
 ما الفائدة ؟؟..  ُاتُرْك هذا الَعَبث-

 .. ويتحدث عن الفائدة.. إنه يتحدث معي بلغة األب الكبري
 ما فائدته ؟ : نعم ؛ يقول يل عن عملي هذا 

 وقلت أَنْ منَأل الفراغ ..  حنن األطفالُ هكذا((: لنفسي ضحكت وكأنه  .. ))حنب
.. فقد أشاح بوجهه إىل الناحية األخرى مفكراً يف هذا احلال الذي حنن فيه.. مسعين

وسرى إيلَّ شيٌء من احلزن واألسى فرميت السلسلة .. لقد كان صاحيب حمزوناً للغاية
 : ر كصاحيب ويرتد إيل ذهين سؤالٌ حائر فيقول وأخذت أُفكِّ.. وخزاا إىل األرض

إىل مىت وحنن نفكِّر يف أمٍر ال ميكن تدبريه ؟ وما هو فائدة هذا العبوس اجلاثـم 
 على صدورنا ووجوهنا يف هذا الظل الكئيب ؟ 

فغادرت .. واهتديت إىل استدعاءاٍت ذهنيٍة جلبها الفراغُ والبحثُ يف جوانبه
رأيت أطفايل يلعبون .. مرتاحاً مستأنسا مبا أرى وألقى..  ثنايا خميلَيتاملكان أَِسيح يف

وكتب وصور أمي .. ويضحكون وهم يف غرفٍة كبريٍة وحوهلم ألعاب ورأيت
ذَلٌ وسروروج حما فَرثُ مع أيب وعلى صورجالسةً يف ركن الغرفة تتحد ..

 .قون بالعبارات املضحكة اللطيفة وإخواين وأخوايت رأيتهم فُرادى يبتسمون ويعلِّ
.. العجيب يف هذه االستدعاءات أا مرتبطةٌ بالـماضي رغم وجوده يف احلاضر

فكلُّ شيٍء أفكِّر فيه أستدعيه وأَنظر إليه إمنا هو تـمثالٌ منحوت يف زماٍن ومكاٍن 
وابتسامة .. األوالدإن صراخ اإلخوان و.. ذهين سابٍق أَِلفْته وعرفته وِعشت يف ربوعه

حوار داخلي مقرون بصوٍر كنت قد مجعتها يف خمازن .. األب واألم وحديث العائلة
 ..وحبيب.. وغريب.. ويا لَك ِمن بلٍد عجيب.. ذاكريت بأحور
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صدح صوت أذان اخلطيب من مسجد اخلضراء ، فاخلطبة تبدأ بعد حلظاٍت وحنن 

 أن يقولَ شيئاً ولكنه )) السهل (( لـم نتِخذْ قراراً لشيٍء ، كنت أنتظر من الزلنا هنا
 .صامت صمتاً مريباً ومقلقاً للغاية 

 السهل ((لـمحنا أحد املسؤولني قادماً ، فلـما رآنا ماكثني يف تلك البقعة وعرف 
(( صمت ثُنا عن آخر ما وصلنا إليه ، لكنجلس إلينا حيد ))وابتسامته الباردة ))  السهل 

جعل الرجل يقرأُ حقيقة األلـم واخلَيبة ، ولذلك فقد غير الرجلُ أسلوب حديثه وبدا 
لَِطيفاً خيفِّف عن صاحبنا ما اعتراه ، واتفقا أخرياً على أن نغادر معه اخلضراء يف 

 .سيارته ليمكن لنا أن نتجاوز اخلشبة الفاصلة بني اإلدارتني 
، وبدت  ، وابتسم منشرح الصدر والوجه )) السهل (( شرايني وسرى الدم يف

نغمةُ صوِته تظهر جليةً واضحةً ، وقمنا من مواقعنا برفقة املسؤول إىل مكتبه لريتب 
 . شأن اخلروج من نقطة اخلضراء 

تأخرنا بعض الوقت منتظرين انتهاء أعمال املسؤولني ؛ ولكنا قد شعرنا بشيء من 
 . صوصا أن السيارة قد وصلت إىل باب املكتب االطمئنان ، خ

 إال أنه ميلك غرائز صبيانيةً تربز على - رغم العقل والعلـم واحلجم -اإلنسان 
.. وعندما تنسد أبواب الرجاء يف وجهه.. سطح جوارحه عند األزمة واحلرج

 ولعلنا نعرف حقاً.. ولكنه يضحك ويتهلَّل وينشرح عندما جيد خمرجاً من مأزقه
 وألـم وِضيق مربقيمةَ االنشراح واالنبساط إن لـم يسبقه ت. 

انطلقت السيارة خارج اخلشبة العسكرية بعد صعوبٍة بالغٍة وتـمحيٍص شديٍد من 
وانطوت . وأخٍذ لفظي وعطاٍء مع السائق املسؤول .. ضباط النوبة وجنود احلراسة
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باً يلحظه املرُء املتلَهف مثلنا لبلوغ مسافةُ الطريق بني جنران واخلضراء انطواًء عجي
القصد قبل األوان ، حنن البد أن نسارع لنلحق الغداء ، أما وقت صالة الظهر فقد لزم 
 ه عند السكون بالـمرتل فال زال من الوقت بقية ، هاهو النعاس يداعبعلينا أن نؤدي

مستعجٍل ينقطع حبركٍة بسيطٍة من اجلَفْن املرهق املكْدود  ، وأغيب لَحظاٍت يف سباٍت 
السيارة املنطلقة ؛ ولكن إىل مىت ؟ البد أن أغالب النوم حىت أبدو أمام الركب نشيطاً، 
 يد هفَتلُ اجلمال الذي أَضالشمال أتأم اليمني وذات بوجهي ذات لَفَّتالبد أن أت

ى بعِد بصِري تلك املساحات وأتأملُ يف اجلهة املقابلة عل.. اإلنسان على هذه املساحة
الشاسعة املطعمة بالشجريات الشوكية وجذوع السمر والصخور ، وأعيد النظر قوياً 

 ..ألتفحص الوجوه اليت حويل فريون أين يِقظٌ ولست بنائم
يتكلَّف اإلنسانُ أحياناً ِمسحاٍت عجيبةً من التصرفات لريضي به عقليات 

كلُّ ذلك حمافظةً على توازٍن .. قه وإخالصه وكيانهاحمليطني به على حساِب صد
.. وهِمي يفرضه اإلنسان على عقليات اآلخرين بعملياٍت صناعيٍة يف مدينة جسده

 .. وهو شر البد منه.. واستنفاٍر مزعٍج ألدواته وجوارحه
 إن امسها.. قريةٌ صغرية على الطريق بني اخلضراء وجنران .. )) العريشة ((هذه هي 

والعرشة البناء املصنوع من .. فالعريشة تصغري للعرشة.. دليل على كياا األصلي
ولعلها .. األشجار لسد حاجة اإلنسان القدمي ومحايته من الريح والشمس واألمطار

ولكنها اآلن لـم تعد .. بدأت كذلك يف عصوٍر خلت كغريها من املدن والعواصم
تـمتاز مبزارعها .. حديثة املباين والتجهيزاتوإمنا هي قرية .. بعرشة وال عريشة

وهذا هو سر جتمع الناس يف أسواقها لشراء .. املنتشرة حوهلا من ثالث جهات
إا احلد الفاصل بني الطريق إىل .. األعالف واحلشائش وأنواع احلبوب واألغنام

 .. اخلضراء وبني الطريق املؤدي إىل املطار احلديث بنجران
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 أحد ذَكَّروأن الوقت إىل .. الركاب أن بالـمرتل ضيافةً رمسيةً لشخصياٍت مرموقٍةت
وزاد السائق سرعة السيارة استجابةً لعوامل الرغبة يف .. حد ما ال يسمح باللحاق
وكان العجب العجاب أن وصلنا إىل البيت يف الوقت .. احلصول على غداٍء دِسم

 !املناسب 
در يدفع عقلية املرء دون إرادٍة سابقٍة ليتذكر أمراً أحياناً خيطر على بايل أن القَ

ويعود .. فيسلك بسببه سلوكاً معيناً جيد املرء به عني النجاح والـمراد.. ما
وِإنْ ِهي يف احلقيقة إالّ ِسهام القضاِء .. اإلنسانُ األناينُّ بطبعه ليمجد عقله ومواهبه

واحلواس اجلوارح كَتريلِّ حاَألز.. 
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  ..)) جوازات اخلضراء ((اليوم الثاين لنا يف هذا امع الساخن  )) يوم السبت ((

.. حان موعد التسليم.. يبدو يف الوجوه تفاؤلٌ مرسوم بألوان من الرجاء والتوفيق
وسلـم كلُّ فرٍد بطاقته املطلوبة وطُلب .. وحتركنا وفوداً متحركةً إىل موقع الصندوق

 ..نا االنتظارم
هناك مساحة من األرض اعتادت أن تستوعب أهل املطلب املتشابه مفروشة 

أوجه خمتلفةٌ مع .. رأيتها قد اكتظت باجلالسني من كل حدب وصوب.. بالتراب اللني
ورأيت وجوها عرفتها وعرفتين يف هذه املساحة الصغرية وكونا يف .. تشابه تركيبها

نتحدث عن املاضي وعهٍد لنا كان لنا يف .. ائرية أو شبههااألرض الترابية حلقةً د
نسيب واستقرار وعملٌ وتعليم وكلُّ لساٍن تشكو الزمان .. أرضهم خاللَه سكن

 ..وقلوب تـمتلئ بالتفاؤل يف خطوا املستقبلية املطلقة.. واألحداث واألحوال
علن توزيع الرخص وأُ.. وأشرفِت الساعةُ على الثانية عشر والنصف بعد الظهر

ووقفت مع ذكر امسي أتناول .. وتتابع األفراد يف استالم رخصهم الرمسية.. الرمسية
كنت أشعر خالل تسلـمي .. الرخصة اليت استفرغت جهداً ووقتاً وأحاسيس موزعةً
 ))هل  الس((وتأملت وجه زميلي .. هلا بزهو داخلي جيتاح آالم األيام الثـمانية كلِّها

ومد يده مهنئاً .. وعلى يقٍني باالنتصار يف جمهوداته الكبرية.. فإذا هو متهللٌ ومشرق
وإمنا جرين إليه لنتخذَ طريقنا بني املتخلفني يف .. وحميياً ولـم يفِْلت يده من يدي

ة ولكثر.. ودعت عدداً ممن بقي منتظراً بيدي األخرى.. ساحة األمل املمزوج باأللـم
 أنستين الدفْعات القلبيةُ )) التاكسي ((ما حتدثنا بني نقطة املنح وبني موقع سيارات 

املعربةُ لدينا ماذا تناولت ويف أَي حديٍث تقَولْت ؟ ولكن آثار احلديِث املتواصِل طَِريةٌ 
 .يف األفواه وعلى املالمح 
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نا جممع اخلضراء نتأمل االنتقال وغادر.. وأخذنا مواقعنا يف سيارة األجرة الصفراء
بينما غُرينا ال يشعر ذا الدفع املتصل .. املتدرج لإلنسان من مكان إىل مكان

حيث قَبع يف موقٍع ما يؤدي دوراً هاماً يف أعمال الزاوية املختصة حبياته .. لالنتقال
 كف القَدر وميهد طريق املرور واحلركة ألشباهه وأمثاله ممن ال زالوا على.. ومهماته

املفضي م إىل االستقرار يف زاوية حمددة من زوايا املساحة األرضية املشحونة بالتجربة 
 .املثلى لألجيال واألمم 

 من السائق أن يتجه بنا إىل مكاتب الطريان يف البلد لعلنا جند )) السهل ((طلب 
عتذاراً لطيفاً من حجزاً مستعجالً إىل مدينة جدة ؛ ولكن موظف املكتب اعتذر لنا ا

عدم اإلمكانية ، وبين لنا أن الطائراِت حمجوزةٌ لـمدة أسبوع تقريباً ، فالزمن يقرب 
من موسم احلج والـمسافرون إىل جدة بالـمئات للـموسم ، وال ميكن أن جند 

 .فرصة خالل األيام السبعة القادمة 
لشارع العام قبل أن أُي  قد فتح باب اخلروج ووىل إىل ا)) السهل ((رأيت صاحيب 

احلديث مع املوظف املسؤول ، وكأنّ املوظف أدرك عدم الفائدة من مواصلة حديثه 
 ، فودعته وخرجت أحبث )) السهل ((عن أسباب الزحام وانعدام التذاكر بعد أن وىل 

عن صاحيب املنطلق حنو سيارات األجرة يف خطوات مستعجلة ، وحجز يل موقعاً يف 
 .ركبنا إىل مرتلنا امليمون بالصعيد السيارة و

تـم االتفاق على الرحلة بالطريق الربي رغم طوله وبعده ، فاالنتظار هنا غري مجٍد 
 .وال مفيد ، وكان هذا أيضاً رأي مضيفنا الكرمي وكثٍري ممن حوله وحولنا 

نا سيارةُ وصلينا الظهر لنقوم حبزم األمتعة واستكمال ترتيب احملتاجات ، وجهزت ل
 .صاحِب املرتل لتِقلَّنا إىل موقع السيارات املغادرة من مدينة جنران إىل جدة والطائف 

وكان وداعاً حاراً وكلـماٍت دارت بيننا وبني أولئك الرجال الكرماء الذين 
يقدرون اإلنسان وحيبون اخلري ويتسابقون إليه ، وشددت على يد مضيفنا الفاضل 
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بركة اللّه وحبه ، واستودعت اللّه دينه وأمانته وخواِتيم عمِله ، وركبت وتعانقنا على 
مع زميلي السيارة الصغرية عرب الشوارع اجلميلة اليت حفظنا دقائق موجوداا لكثرة 

 .ترددنا ومرورنا عليها 
وكان اإلحساس يتشابه يف عدِه التنازيلِّ مع خروجنا من مركز اخلضراء وحنن نودع 

ظواهر والشخوص واألماكن توديعاً بطيئاً يتساوى مع سرعة السيارة واتساع نظر ال
 .العني إىل حمتويات األفق 

لـم نقف يف نقطة السيارات املسافرة إىل جدة أكثر من نصف ساعة تقريباً حىت 
 مقاعد التاكسي ((امتألت (( بالعدد املطلوب من املسافرين ، وقد لـمحت )) السهل (( 

أن حطَطْنا األدواِت يف خمزن السيارة وهو حيدق النظر يف فرديِن شاء احلظ أن منذ 
يكونا معنا يف ذات السيارة املسافرة ، وعرفت أن إحساسه قد حترك حنومها ، وأنه 
البد لنا من قصٍة تظهر بعد هذا االستدعاء املغناطيسي ، وصدق احلدس حيث تـم 

 )) السهل (( يف منطلقهما الطويل بفضل انفتاح التعرف عليهما قبل حركة السيارة
 .وخربته يف سرب غور األفراد ولو كانوا صامتني 

أسدلِت الشمس ثوب املساء على حمياها الصبيح ، وامتأل األفق بصفرٍة حالـمٍة 
مجيلٍة تتخللّها التكوينات الغمامية اجلميلة ، وأَعتـم املكانُ حتسباً الختفاء الشمس 

 من متابعة رحلتنا منذ الصباح الباكر ، وكأا قد اطمأنت على وجودنا يف املكدودة
سيارة األجرة املغادرة إىل الطائف وجدة ، ولـم يعد هلا يف حميط الظهور من حاجة ، 

 .فغابت مودعةً لنا يوماً حامساً ومجيالً ورحلةً موفقةً لطيفةً 
ريٍق معبٍد حتيط به املساكن واألشجار ِانطلقِت السيارةُ من نقطتها األوىل يف ط

وتفوح يف األجواء رائحةُ الشجريات الندية وعبري زهرها الفواح ، .. واحلدائق الظليلة
 . فتذِْكي القلب وتنشطُ الِفكْر وتنمي يف القلب دفعاً حالـماً مجيالً 



 

 ١٣٨

.. لزنك واألخشابومررنا على جممٍع سكين بـنـي حتت سفِْح جبٍل عريٍض من ا
إنه جممع املهاجرين من أبناء جنوب الوطن الذين شردم احلروب والتغيريات : قيل لنا 

 .األخرية يف البالد منذ قيام الثورة املسلحة واالستقالل السياسي 
فكم لإلنسان اجلنويب من غربٍة وكربٍة وهم .. إنه منظر كئيب ومؤلـم للغاية

قد آل املواطن من جنوب الوطن بعد التغيريات اجلديدة إىل حاٍل ل.. وشتاٍت وتـمزٍق
أَودى باألعداد اهلائلة من سكان البالد إىل اهلروب .. غري حممود يف الداخل واخلارج

بأنفسهم وبأهلهم من حروٍب طاحنٍة وفٍنت أهليٍة مدبرٍة ومذابح داميٍة ختدم رموز 
لقد أَثَّرت هذه اهلجرات ..  األوطان املزيفاملصاحل املغلفة بأغلفة املسؤوليات وحب

 .. املتتاليةُ على القوة البشرية والصناعية والزراعية يف مبسوط األرض الطيبة
 مع رفيقيه الذين تعرف عليهما )) السهل ((وخرجت من همي حبديٍث أثاره زميلي 

 العاِصفة يف املساحة آنفاً وكانا يسردان مواقف املاضي املؤلـمة يف قصة رياح التغيري
وكان أحدهم من مدينة شبوة بالـمحافظة الرابعة يتدفق حديثه املاً .. اجلنوبية البكر

 . وحرقَةً وهو يروي هجرته من بالده مرغماً إىل حديث الغربة الذكريات 
واشترك مع اجلميع سائق .. وتداخلت األحاديث والتعبريات واألخبار واحلكايات

جراين والذي لفحته حرارة احلديث عن الغربة واهلجرة والنكبة املدمرة  الن))التاكسي((
فنشطَت كَواِمنه العاطفية يواسي وخيفف بعباراِته اآلالم والذكرياِت .. ألمٍة بأسباا

 .القلقةَ اليت صبغت اجلو احملدود بني أركان سيارته الصفراء 
رك يف طريٍق جبلي متعرٍج ينخفض حيناً ليلٌ طويلٌ مر على ركِْبنا الصغِري املتح

وينبسط يف بعض األحايني انبساطَ السهول الفاصلة بني املرتفعات واهلضاب ، 
والركب بني الذكريات واألخبار واحلكايات ، ونقاٍش حول بعض املسائل العلـمية 

 .والفقهيِة خصوصاً عن أحكام احلج والعمرة 



 

 ١٣٩

من املعرفة يف مبادئ هذا النسك العظيم إال أن وكنت رغم اطِّالعي على كل شيٍء 
التجربةَ العمليةَ املوثِّقَةَ للحفظ النظري منعدمةٌ تـماماً ، ولذلك فقد رأيت بعض 
الركاب يِصفُون املناسك ويتحدثون عن األحكام والسنن والواجبات بطالقٍة ويسٍر 

 .لكثرة ترددهم على احلج ومناسكه 
عض األخطاِء الفقهية اليت يقع فيها املتحدثون فأُِثري حوهلا سؤاالً وكنت أالِحظُ ب

أستقي منه أبعاد املعرفة يف املسائل حىت ال أَصطَِدم بفتوى مذهبيٍة موثَّقٍة ال أعرفُها ، 
 .وكان حواراً شيقاً ومفيداً 

وعلى قرى صغرية ومدن شبه كبرية متناثرة على .. مررنا على عدة نقاط للتفتيش
.. وقد نقف يف بعض القرى لشرب الشاي واستراحة الركاب.. اهلضاب والسفوح

تبين .. ويف قرية من هذه القرى الصغرية كانت األسواق مزدمحةً واحلركةُ باديةً للِعيان
وقفت بنا السيارة أمام إحدى املقاهي املزدمحة وذهب .. أا قريةٌ استراتيجية وهامة
وأثار دهشيت جتمع الناس على جهاز .. ن وما يشربونالركب الختيار ما يأكلو

 ..التليفزيون وارتفاع صخبهم وصراخهم
وقد مر نصف الليل وأشرفت الساعة على .. واستؤِنفَت الرحلةُ من جديد

ولـم يلبث الركب أن تناولوا أطراف احلديث من جديد عن املصارعة .. الواحدة
 ..ن الناس هنا يغرمون ذه الرياضة العنيفةواهلوايات وكأين بالـمجموع األوسع م
وكان عمي .. وكنت أتفرغ هلا تفرغاً كامالً.. لقد كنت أحبها حباً جماً يف عدن

املقيم يف عدن يتحمس هلا محاساً عجيباً حىت أنه يوزعنا إىل فريقني عند بدء املصارعة 
.. ماس والتشجيع والـمنافسةويبدأ احل.. يكون هو مع فريق يشجع العباً ضد اآلخر

 ..وكأننا يف احللبة حقّاً
وقد كان عمي يف جمموٍع من أقاريب هناك وحيداً يف هذا السلوك الرياضي العنيف 

فمنذ أن وصلت إىل جنران وأنا أكاد أُؤكِّد .. أما هنا.. وهذا احلماس العجيب



 

 ١٤٠

.. اضة اىل جانب كرة القدماجلرثوميةَ املرضية اليت أصابت العقليات الكثرية ذه الري
إضافةً إىل ما يترتب .. حىت إا لتأخذُ عليهم من أوقام شيئاً كبرياً ونصيباً عظيماً

وصراٍخ عنيٍف .. عليها من ضياٍع ألوقاِت صلواِتهم وعباداِتهم ومذاكراِت طالم
 .. ينشب بني أسرهم وعائالم حول الفرق الرياضية وأفراد الالعبني

وبدأت آثار ختدير اهلواء السائب من نوافذها .. اس يغزو مركَبتنا الصغريةَبدأ النع
 .. يداعب أجفاناً طال تركيزها على األضواء يف ظالم الِوهاد والنجاد

ويف نقطة من نقاط التفتيش اليت وقفنا أمامها لإلجراءات الضرورية املتبعة طال 
تكئاً يف مؤخرة السيارة مكتفيا بزميلي وكنت م.. االنتظار وكثر التـمحيص والتنقيب

ولكن التأخري املريب الذي ظهر على املعاملة مع .. يف فتح األدوات والـمتاع
رأيت اجلندي .. الركاب ذوي األدوات جعلين أفتح الباب وأخرج ألشاهد ما يدور

 على ولكن خشيةً.. ليس من اخلوف.. كان قليب يدق.. قد فتح حقيبيت يفتشها
أن تقع يف يده فتطول .. مذَكَّرايت اليت مجعت فيها بعض مالحظايت وأعمايل وأشعاري

كنت أراقب من بعيٍد وزميلي يقوم .. ولكن حصل احملذور.. املالحظات والتأويالت
كنت .. مبساعدة الضابط املفتش فرأيته محل املفكرة الزرقاء وبدأ يتصفَّحها من أوهلا

 يغِمز )) السهل ((ولـمحت صاحيب ..  املكتوبة مع تقليب صفحاتهأستحضر املواضيع
توقَّف الضابط على .. وحسناً فعلت يف استجابيت.. يل بعدم التدخل وأن أظل بعيداً

 : صفحة ا قصيدة شعرية وقال خماطباً لصاحيب 
  أنت شاعر ؟-

 :فرد عليه 
 ..نكتب وال نعرف شيئًا..  هكذا-

لصفحات حىت وقف على دراسة لقصائد احلبيب عبد اللّه بن واستـمر يقلب ا
وكأنه لـم يفْقَه منها .. علوي احلداد كنت قد كتبتها إبان مكثي يف مدينة احلديدة

 . شيئاً أو لـم يقف خالهلا على شيٍء يالئم ما يبحث عنه أو يظنه 



 

 ١٤١

ألدوات واهلدايا وأخريا أعاد الكتاب إىل مكانه يف احلقيبة وأى تقليب الثياب وا
وهويات األفراد ، ثـم طلب منا إعادة كل شيء إىل مكانه يف السيارة ، وركبنا 
سيارتنا وقد آذن الفجر بالظهور ، وسألين صاحيب عن حمتوى املذكرة اليت وقعت يف 

كنت أخشى أن يكون فيها شيء يريب، : يد الضابط ، فأخربته مبواضيعها ، فقال يل 
يننا حول اهلوية الشخصية حىت ضقت ذرعاً بأسئلته ، واحلمد للّه فقد مر وقت طويلٌ ب

 . الذي سلـم 
 : قلت له 

 : فقال لكن لـماذا غمزتني باالبتعاد حالة تفتيش المذآرة ؟  -
 ألنني أخبرته أن محتويات الحقيبة هي لي وليست لغيري ، وستكون -

ويات حقيبٍة مصيبٌة أخرى تفتح تهمًة من العدم لو تحدثَت أنت عن محت
 . ليست لك في وجهة نظره 

شعرت بأن الكالم قد يكون أحياناً سهماً يوجهه املرء إىل نفسه إن زلّ به اللسان 
 . يف مواقف كهذه 

وحططنا الرحال مؤقتاً يف قريٍة صغريٍة لـم أعرف امسها ، وبعد صالة الفجر 
 . واصلت السيارة مسريها حنو مدينة الطائف 

@
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أشرقت الشمس بثوب قشيب على ركبنا املثابر وهو يطوي الطريق املعبد خالل 
مدينة حديثة البـنـيان يف غالب عمراا .. شوارع مدينة الطائف اجلميلة

يضرب .. ويبدو عليها جالل الصباح املتزيي بصفرة األفق احلالـم.. وشوارعها



 

 ١٤٢

ويرتد إىل العني حمدثا حالة من النشوة . .بصفرته اجلميلة على رؤوس اجلبال املعشبة
 . واالرتياح 

ولـم يوافق .. وقفت بنا السيارة يف جممع عام للسيارات القادمة والذاهبة إىل جنران
حيث ذهب .. السائق على نقلنا إىل حيث تقع سيارات األجرة الذاهبة إىل جدة

عتنا إىل الشارع العام ومحلنا أمت.. )) الفرزة ((يسجل رقم سيارته يف مركز التأجري 
للنقل  جدة -مركز الطائف ((حيث استوقفتنا سيارةٌ أخرى محلتنا إىل 

 . وهناك أخذنا مقعدي السيارة األماميني لنتجه إىل مدينة جدة )) والـمواصالت
ويف املوقع املزدحم بالسيارات واألفراد شربنا كوبني من الشاي قبل أن نواصل 

شعر البلوغ إىل بر األمان كلـما فاح عبري الكلـمات القلب يست.. رحلتنا األخرية
وكلـما وقعت العني على لوحة التحديد للـمسافات يف الطريق .. املبشرة بالوصول

 . السريع املنظّم 
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نِحتت يف .. ارتفاع شاهق فوق األودية والسهول..  الشهرية)) اهلَدا ((هذه عقبة 

 ..انبها طريق فسيحةٌ معبدةٌ تتسع ألكثر من سيارات ثالث يف االجتاه الواحد أحياناًجو
يدور خبلَِدي من أعلى قمة الشاهق اجلبلي قدوم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله 
.. وسلـم إىل الطائف مع صاحبه ورفيقه زيد بن حارثة يطلب النصرة من ثقيف

الم ؟ فهذه اجلبال الشاهقة اليت تربض كالسد املنيع بني ولكن أين مر عليه الصالة والس
أي ممر وأي مسلٍك اختَّذه عليه .. الطائف واحلجاز تكاد تـمأل األفق من كل اجتاهاته

 . الصالة والسالم بني هذه الصخور املخيفة 



 

 ١٤٣

طريق ال شك أنه حيمل الذكريات العظيمة لكل مؤمن جيعل من آثار النبوة منهجاً 
وكان رجالٌ ..  مالحم وتاريختذكاراً ، ففي كل موقٍع من هذه الرقعة الكبريةو

.. ملؤوا األرض سالماً وأَمناً وعلـماً وِديناً ومسؤوليةً.. يستحقون صفات الرجولة
من هذه األرض اجلدباء واألمة األمية سطع نور الرسالة الذي مأل اآلفاق باهلدى 

يريدونَ { .. وحارا املنافقون والـمشركون.. نواحتار فيها العلـماء والـمفكرو
 .} ِليطِْفئُوا نور اللّه بأَفْواِهِهم واللّه متـم نوِرِه ولو كَِره الكَاِفرون

 عن خواطري املتدفقة اجلياشة امللحة علي يف معرفة الكيفية )) السهل ((سألت رفيقي 
م إىل هذه املدينة الشاهدة على ذاا اليت وصل ا الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلـ

  : - ولست متذكراً من القائل حينها -يوماً باجلفاء وعدم الوفاء ، فقيل يل 
منها طرق تتخذ من األودية سبيًال ..  إن للطائف طرقًا عديدًة-

 .. للوصول ؛ ولكنها بعيدٌة عن هذا الموقع الجبلي
 : وقال آخر 

ي الجبل إنما هي طريٌق حديثٌة غرُضها  إن هذه الطريق التي ُشقَّْت ف-
 . الوصول إلى المدينة من أقرب االتجاهات

لقد بذلت الدولة يف إصالح هذه الطرق وبناء اجلسور والقنوات املائية أمواالً طائلةً، 
وذاك واضح للعني من خالل البناء املتني الواسع واخلدمة املمتازة اليت أدا شركات 

عيد املنافسة مع غريها يف إبراز املشاريع على أفضل الرصف واإلصالح على ص
 ..الكيفيات

لقد امتأل صدري جبمال التصميم وروعة التنفيذ منذ أن لـمست ذلك يف مداخل 
احلدود اخلضراء عندما درجت بنا عجالت السيارة املكشوفة خارج اخلشبة العسكرية 

وأنا بني السماد والغبار ورائحة وداخل التركيبات املدنية يف الطريق املؤدي إىل جنران 
 .األغنام 



 

 ١٤٤

الطريق ما بني الطائف وجدة طريق واسع وفسيح اجلوانب يتلَوى استجابةً لألرض 
فالـمناطق اجلبلية عاملٌ من عوامل االنعطاف وااللتواء واالحندار .. اليت وِضع عليها

االمتداد يف الواقع والـمناطق الصحراوية عامل من عوامل . واالنزواء لطبيعتها 
فالطريق على غاية من .. املبسوط على ذات الكيفية القائمة من الصحراء أو اجلبال

 . الترتيب والتنظيم والروعة تصميماً واتساعاً وامتداداً 
فرغم أننا يف السيارة .. ويغذِّي إحساس املسافِر ما لديه من األشواِق واللواعج

بصرية للـموجودات يف خارج املركبة الصغرية ختتلف إال أن الرؤية ال..مخسةُ أفراد
فالرؤية يف عيين هي ثـمرة اإلعداد .. باختالف األحاسيس املخزونة يف األفئدة

والـموجودات اخلارجية هي يف طبيعة تكوينها .. القليب واالستعداد النفسي
ولكن اجلديد . .ووجودها مشاةٌ أللواٍن كثريٍة كنت قد شِهدتها يف جتربيت السالفة

وهذا هو ِسر جاذبية .. هو توزيع هذه املوجودات على هذه املساحة األرضية
وتِخف هذه اجلاذبية كلـما تكرر .. اجلديد يف التنقل البصري من مكان إىل آخر

اإلبصار وتردد الفرد على هذه املواقع حىت صارت مألوفةً للعِني ، ومرسومةً يف 
شتات الظواهر والـمعاين والـمفاهيم واخلربات ختطيط الذاكرة اجلامعة أل

 .. والشخوص
املوقع العظيم .. هناك جبل عرفات: أشار رفيقي إىل مساحة من األرض ، وقيل يل 

كْلـم اجلوارحوت ى األطرافمدإليه األفئدةُ وت ِحنفتحت بصري على مدى .. الذي ت
مساحةٌ ..  يف هذه البقعة املباركةاتساع احلَدقات لتـمتلئ من مساحة النور الكامن

واسعةٌ ممتدةُ األطراف واجلوانب تنتهي بسلسلٍة من اجلبال البعيدة وقد توزعت خالهلَا 
.. ومنها ما هو صناعي ابتدعته يد اإلنسان.. منها ما هو طبيعي.. ظواهر متنوعةٌ

إال أن بصماِته رغم فراغها من كل حركة إنسانية باديٍة للِعيان .. فمساحةُ عرفات
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والـمسجد الفسيح ذو .. اخليم والـمباين الصغرية.. ظاهرةٌ على الواقع مبجموعه
 .. إنه مسجد منرة الذي له يف كل عام مظهر ومقام ونسك: قيل .. املنارة املرتفعة

.. وحوله املباين واخليم.. ويتراءى مسجدها الواسع مبنارته وقبابه.. وهناك مزدلفة
واختفى املنظر باعتراض هضبة جبلية لتبدو من جهة أخرى آثار . .وسيارات وأفراد
 . أرض اجلمرات وأربٍع من أيام التشريق .. ومعالـم ِمنى

وال أستطيع أن أُثِْبت حقيقةَ ما خيالط ذايت خالل هذه اللحظات العظيمة احملركة 
ابضِة لتسجيل وتنشطَ العقليِة الن.. يف ذايت مبجموعها أمسى األحاسيس الروحية

تدِرجها إدراجاً لطيفاً ومتنامياً .. الصور والـمعلومات مع األحاسيس واالنطباعات
 ..ومرتباً يف قنوات الذاكرة املبهورة

رفيقي ااور يل يف املقعد يسرد يل باختصاٍر شديٍد معلوماته اليت تتالحق وتالحق 
ثُّره بالسرعة الفائقة اليت تطوي ا السيارة املناظر املتتالية ، ويغذيها بالسرعة اللفظية تأ

.. مكة املكرمة.. الطريق ، وأشار يل صاحيب أن أَمد بصري ألرى أرض اللّه احلرام
والـمنبع والتاريخ .. هذا هو الكيان والوطن.. يا لَلْعظَمة.. جباهلا.. منازهلا

 بأفالِذ أكبادها إىل كل هذه هي األم اليت أَلْقَت.. والـمنطلق والغاية.. والوجدان
ها هي تسترد يوماً بعد يوٍم فروعاً .. وعلى ذات املقدار يف العطاء.. أحناء العالـم
 ..حجاجاً ومعتـمرين ومهاجرين.. من أصوهلا

ألـم يهاجر منها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم يوما إىل املدينة املنورة ؟ 
ألتقياء إىل احلبشة ؟ ألـم يهاجر منها أبوبكر الصديق أَلَـم يهاجر منها الصحابة ا

هروباً بدينه إىل طريق اليمن فلقيه ابن الدغُنة وأعاده يف إجارته قبل أن يصل إىل حيث 
يريد؟ ألـم يهاجر منها أتباع الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلـم إىل املدينة قبله 

 وبعده ؟
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تالت هجرات الحقةٌ من حيث رضي ومن تلك اهلجرات املباركة األوىل ت
ألـم تكُن أَرض اللّه واِسعةً {: شعارهم قوله تعاىل .. املسلـمون وجودهم وكيام

ومكةُ أرض املعاد واألمن واإلميان .. وأخذٌ وعطاٌء.. عطاٌء وأخذٌ} فتهاجروا فيها
اللّه بوجهه والوجهة اليت إليها يومئُ كلُّ مؤمن ب.. وموقع البيت وزمزم والـمقام

 ..وقلبه
وأودية وهضاب .. واستقبلتنا مساحات جديدةٌ من األرض الفسيحة اجلرداء

.. ويف اجلهة املقابلة اية األرض احلرام.. إن هناك وادي فاطمة: قيل يل .. ومرتفعات
حيث اجتـمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم بوفود املشركني .. احلُديِبية

.. الفداء واإلخالص.. وفيها بيعة الرضوان.. ل الدخول إىل مكةللتفاوض حو
وتتداخل الذكريات والـمعلومات وتنشط الذاكرة ِلتـمد الوجدانَ مبا خزنته خالل 

فاألرض .. ليكون رافداً حياً يربط بني الرؤية البصرية ومادة التاريخ.. مرحلة التجميع
ذاا مع فارق النحت والتطبيع لألحداث والـموجودات الطبيعية هي .. هي األرض

 .. املستجدة ورصف الطريق وبناء اجلسور والقنوات
 :فقال يل زميلي.. شعرت أن السيارة قد ارتفعت على جسر صغري فأشرفت َألرى

هذا مخيٌَّم عسكريٌّ ونقطُة تفتيٍش والئحٌة آتب عليها ... انظر -
دود األرض الحرام ال يدخله غير ، إنه آخُر َحدٍّ من ح))للـمسلـمين فقط((

ومهمة الجنود َردُّ آلِّ أجنبيٍّ عن هذه األرض الطاهرة ليتخذ .. المسلـمين
 .. طريقًا أخرى

فالـمسلـم وحده يشعر بأنه متفرد ذه .. وأحسست باالرتياح والـمنِة والنعمة
 :   مطمئناً فقلت.. لـما وفقه اللّه إليه من اإلسالم واإلميان.. األرض املباركة

 .. } الحمُد لّله الَّذي َهدانا لهذا وما ُآّنا ِلَنْهَتِدَي لوال َأْن َهدانا الّله  {-
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والنقطة .. فنحن قادمون من الطائف.. بالطبع لـم نكن على طريق نقطة التفتيش
ولكنا حناذيها مروراً على اجلسر املتفرع .. حتتضن الطريق املؤدي إىل مكة املكرمة

 ...ربط بني جهات عديدةالذي ي
ظهرت لنا على الطريق الفسيح الئحات الدعايات التجارية ألنواع البضاعات 
.. والصناعات موزعة على جانيب الطريق بني الالئحة الكبرية والـمتوسطة والصغرية

وبني احلني واآلخر تظهر الئحة املسافات اليت كتبت عليها املسافة التنازلية احملددِة 
حيث اندجمت الطريق .. وبني مكة وجدة..  الكيلومترات بني الطائف وجدةانِطواَء

 ..وصارت بعد عبورنا على اجلسر ومركز التفتيش طريقاً واحدةً كلُّها تؤدي إىل جدة
وأعدادها تفوق .. وعلى الطريق احملاذي تشاهد السيارات الذاهبة إىل مكة والطائف

والئحةٌ .. نا على مبان متفرقة وحمطة للبرتينومرر.. التصور العددي املتوقع يف ذاكريت
  !)) املطار ((حقّاً كُتب عليها هزت كَياين 

شعرت رغم جهلي بالطريق وما تبقى منه بالتحديد أننا وصلنا إىل الغاية القصوى 
لكنا الزلنا على .. هذه الئحة المطار: قال يل صاحيب .. من رحلتنا الطويلة

 ..مسافة بعيدة من جدة
 وما فائدتها إذن ؟: قلت 
ألن الحجاج يخطئون الطريق فتأخذهم الطرق الفرعية التي : قال 

أو تعيدهم من حيث جاؤوا .. بحرةأو  تذهب بهم إلى المدينة المنورة
فالئحة المطار تحدد لهم الطريق الرئيس إلى وسط .. ويذهب وقتهم َهَدرًا
 ..جدة.. العاصمة الكبيرة
 .. ومن أمهها لوائح توجيه السائق.. نظمة للسري يف هذه الطريقوما أكثر اللوائح امل
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م من عالـم اخلوفويبلغُ االنبهار ِل .. داه بفرٍد مثلي قَِدمجقَّلَ يف أحواِل الونوت
فريى نفسه مع األمِن واالطمئناِن أَقْرب ِمن قاِب قَوسِني أو .. والترقُِّب والقَلَق

 ..أدىن
 .. عروس البحر األمحر.. وظهرت مباين املدينة املرتقبة

 : اته أكثر مما أَِلفْتهما  وقد اتسعت حدق)) السهل ((قال يل رفيقي 
هذا الجسر القادم هو آخر التفرعات ، ومنه ندخل إلى .. انظر -

الطريق الرئيس، وتلك بيوت اإلسكان الحكومي تبـنـيها الدولة لتخفيف 
 . وطأة الحاجة للـمساآن 

 .. وأخذين العجب من كثرا وفخامتها واتساع رقعة األرض اليت استغلت إلقامتها
يلي يسرد املعلوماِت عن اإلسكان واإلجيار وكثرة املنازل وتعدد مواقع وأخذ زم

 .. التشييد العمراين يف العاصمة ونواحيها
واستغرقت يف املشاهدة .. وصرنا وجهاً لوجٍه أمام الشارع املؤدي إىل وسط املدينة

 : مبلء فيه وقال )) السهل ((وضحك .. حىت كاد زحام املرئيات يعتـم عيين
 .ستكون هذه األشياء معتادة بالنسبة إليك خالل أيام قالئل .. تعجْلال  -

وخالل مسري السيارة يف الشوارع الرئيسة والـمتفرعة لـم أستطع أن أحدد 
.. ))دائرةَ األمِن املرتقَب  ((وإمنا عرفت أنين قد دخلت .. االجتاه وال الغاية املقصودة

 .مجيعاً وأنين على موعٍد قريٍب مع أهلي وأسريت 
@
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 .. بالوقوف)) السهل ((وذلك بعد إشارٍة من .. وقفت السيارة بنا حتت جسٍر كبٍري
وأخربين صاحيب أن وجهتنا على .. ونزلنا حنن وأدواتنا على جانب من الطريق

 ..  أن تقف)) التاكسي ((وأشار إىل سيارة .. مقربٍة من موقعنا
أ جياورنا فيه جسر ضخم حىت مسافٍة ليست بالبعيدة إذ وسرنا يف شارٍع فسيٍح بد

 : قال يل صاحيب 
 ..  هذا شارع المطار-

وطائرةٌ صغريةٌ ركِّبت على قاعدٍة من اإلمسنت .. وصدقَته اللوحةُ اليت مررنا عليها
ولـم أتبني بعد ذلك من املعالـم شيئاً لكثرِة تداخلها يف .. املسلح رمزاً للطريان

حىت دخلت بنا السيارة يف شارع صغري ينتهي مبسجٍد .. ذهن وِجدِتها على العنيال
 :قال يل صاحيب .. عليه منارةٌ خضراُء صغريةٌ

 .. وهذا مسجد رمضان.. )) الشََّرِفيَّة ((هذه هي  -
 أمام ووقفت فرعي دارت السيارة يف الشارع الصغري ومنه دلفت إىل شارٍع آخر

ومدخلٌ رِصف بالـمرمر ..  ظهر على مقدمتها اللون الغامق البـنـيعمارٍة ملونٍة
 .املنوع

 النقود وسلـمها للسائق بعد استفراغ )) السهلُ (( ونزلنا هناك حيث أخرج 
 .. األدوات

غريب خفقاناً عجيباً ويعتريين إحساس ِفقخلـم العمارة وقليب يصعدنا على س ..
 ، ويف أعلى الباب كتب خبطٍّ ٤لى جرس الشقة رقم  ع)) السهل ((وضغط رفيقي 

وانفتح الباب وأطلَّ  .. )) مرتل إمام املسجد السيد علي بن أيب بكر املشهور ((.. مجيٍل
وجاء أيب يستقبلين استقباالً .. وكان أولَ من سلـم علي واحتضنين.. منه ولدي ِنزار
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دفَنت حينها همي وأَلـمي .. قال نظري له وال مثال وال يتكرر مرتِني على اإلطال
وعجزِت اَأللْسن عن .. وسالَِت الدموع ِمدراراً.. وكَرِبي وغُربيت يف صدِر أيب

  ..))احلمد للّه ..  احلمد للّه((: التعبري بأكثر من قوهلا 
واحتضنت أطفايل ، وكان ابـنـي نزار يبكي بكاًء حاراً أشعرين بإحساسه 

 ..دراكه لـما أنا وهو وكلُّنا فيه من شوٍق ووجدانالعميق وإ
 ..وكانت دموع فرٍح وارتياح.. ومسحت دموعي الكثرية.. ثـم أمي العزيزة وأخوايت

فقد .. واغتسلَ عنها هم وِغشاوةٌ جعلتين أتفحص اجلميع وأقرأ مالمح اجلميع
 ..حِرمتها سنني عديدةً

 : أُمي كلـمةَ أيب عرب اهلاتف وأنا يف جنران وقوله وتذكرت وأنا قابع جبوار 
 )) تـم الصاحلاتللّه الذي بنعمِته ت احلمد (( .. 

 : وقولَه .. وتلـميحه يل بالعزم يف رسالِته األخريِة قبل مغادريت الدائرةَ احلمراَء
 رددافِإنَّ فَساد الرأِْي أَنْ تت إذا كنت ذا رأٍْي فكُن ذا عزميٍة

 
 وصلى اللّه على سيِدنا حممٍد النيب األمي وعلى آِلِه وصحِبه وسلـم

 وآخر دعوانا أَِن احلمد للّه رب العالـمني
 تـمِت الرحلةُ بعوِن اللّه الكرمي
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