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" يا سيدة الجبل الجبار، !

أنت الرافعة أعالمك الخضراء بني هذه الصخور الدكناء !

يا أخت القمرين!

 حدثيني، وعلميني، !

وارفعي بي إلى علياء إيمانك !

فقد جئت مستمدا من ينبوعك العالي!

 القوة والحكمة”!

!
!
!

أمني الريحاني 
ت. 1940!
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"جرت العادة هذه األيام أن يّدعي املرء في مقدمة كل قّصة أنها 
قصة حقيقية. ومع ذلك فإن القصة التي أرويها هنا حقيقية فعاًل" 

!
 
 
بورخيس 
كتاب الرمل.!
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إلى هيلني!
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" عزيزي الكاتب مروان الغفوري،!

ــرد اســــم  ــا فــــتاة مــــن مــــحافــــظة صــــعدة. اسمي إيــــمان، وهــــذا مجــ أنــ
مســتعار. لــدي قــصة. في الــحقيقة أنــا قــّصة. إذا وجــدت في نــفسك 
الــرغــبة لــسماعــها أبلغني. ال أدري كــيف ســأســردهــا عــليك، وال كــيف 
سـترويـها لـقرائـك. أشـعر بـرغـبة في املوت، وأخشى على قصتي أن 
تموت مثلي، أو معي. ال أدعي أنـــك ســـتجد في قصتي الـــعبرة، بـــل 
األلــم. فــكرت طويــاًل: هــل على املقهور أن يمضي مــا تبقى مــن عــمره 
في انـــتظار لحـــظة االنـــتقام، أو مـــا يسمونـــها لحـــظة الـــنصر؟ مـــاذا 
يعني أن تـــــنتصر أخـــــيراً بـــــعد هـــــزيـــــمة كـــــبيرة أدت إلى  انـــــهيارك 

بالكامل؟ أعني انهيارك من الداخل؟!

 عــن نفسي قــررت أن أنــتصر بــطريــقة مــختلفة: ســأحــدث الــعالــم عــن 
هـزيمتي. سـأقـص بـالـتفصيل مـالمح أعـدائي املـنتصريـن. سـأكتفي 
بـذلـك، وسـأشـعر بـالـنصر. عليّ أن أشـعر بـالـنصر ألنـهم سـيشعرون 
بــالهــزيــمة، أو بــالخــزي. إذا ســألتني عــن أعــدائي الــذيــن ســأهــزمــهم 
فــأنــا ال أعــرفــهم. هــم أيــضاً ال يــعرفونني. غــير أن الــحكايــة قــسمتنا 
ــزمـــن إلى  ــادة عـــقارب الـ ــا ال أريـــد إعـ إلى مهـــزومـــني ومـــنتصريـــن.  أنـ
ــة  ــذه الـــحكايـ ــانـــت هـ ــا إذا كـ ــدة مـ ــتأكـ ــام. ولســـت مـ الوراء وال إلى األمـ
ــفعل  ــ ــالـ ــ ــنُت بـ ــ ـــا إذا كـ ــزوم. وال مــ ــ ــــني املـــــنتصر واملهـ ــتبّدل األدوار بـ ــ سـ
بــحاجــة إلى ســردهــا عــليك وعلى قــرّائــك. الــبارحــة قــبل الفجــر على 
ــه. هــــدأت كــــل  ــادتــ ــقياً على غــــير عــ ســــطح املــــنزل كــــان جو صــــنعاء نــ
األصوات إال صوت كــلب الحي. اســتطعت الــتقاط صوِتــه مــن بــعيد، 



صوتـه الـقادم مـن مـنشأ الكون. قـدم مع موجـات مـن الضوء الـقديـم. 
كأنه كان يقول لي: ليس بعد يا إيمان، اروي حكايتك للناس. !

اخترت الكتابة إليك أنت بعد أن قرأت روايتك "الخزرجي". كان 
املجذوب يتوسل إلى بطل روايتك، الذي لم تمنحه اسماً طيلة 

الرواية:!

"أرجوك اكتب عني، ال تدعني أمت في الجبال وحيداً. حدث 
الناس عني"!

لن أتوسل إليك كما فعل املجذوب معك، أو مع بطل روايتك. أنا 
فقط أقول لك إن فتاة اسمها إيمان عاشت في جبل في صعدة 

لديها قّصة ال ينبغي أن تموت، أو من األفضل أن ال تموت. 
 

إيمان.  
صنعاء. 4 فبراير 2014.!
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!
عزيزتي إيمان،!

لـن أقول لـك: احكي، كّلي أذان مـصغية. فـقط احكي. ربـما بـمقدورك 
ــنام على بــــحيرة مــــن  ــيمن تــ ــرأة في الــ ــل امــ ــذه الــــحقيقة: كــ تــــخيل هــ
الــقصص. قــبل عشــرة أعوام مــن اآلن كــتبُت: قــديــماً كــان يــقال "في 
الــيمن تجــد تــحت كــل حجــر شــاعــراً". في الــزمــن الــذي نــعيشه صــار 
يـقال: في اـليمن تجـد فوق كـل شـاعـٍر حجـراً. ـلدي ثـقة مـا إن اـلقصة ـ 
التي هي أنــت ـ  هي ذلــك اللون مــن الــقصص التي تنتهي بــدرامــا 
ــبة في املوت.  ــرغــ ــارتــــك إلى الــ ــرء وال تكســــره. أســــتغرب إشــ تحني املــ
الذي يروي حكايته للناس ال يفكر باملوت يا إيمان، بل بالخلود.!

أنـــت مـــن صـــعدة؟ حـــسناً، هـــذا أمـــر مـــثير. ضـــحية تـــريـــد أن تـــنتصر 
على خــصم مهــزوم. عــندمــا كــانــت الــيمن "صــعدة كــبيرة" أســماهــا 
الـــزبـــيري: بـــالد واق الواق. في زمـــن واق الواق كـــان الـــيمن مـــرتـــباً 

على طــبقات: كــل طــبقة ضــحية لــلطبقة التي تــقف مــباشــرة فوقــها. 
كـــان الـــناس، كـــالـــعادة، ضـــحايـــا الـــضحايـــا. ال يـــمكنك العثور على 
مـــــــنتصر مطلق، سوى املـــــــاضي. مـــــــاذا لو قـــــــرأ الـــــــناس حـــــــكايـــــــتك 
وانــتصرِت؟  هــل فــّكرت جــيداً بــأولــئك الــذيــن ســتهزمــينهم؟ مــاذا لو 
شـعروا ـبالحـزن العميق ودخـلوا في نوـبة مـن اـلنحيب والخجـل، هـل 
سيتطهـــرون مـــن خـــطيئتهم؟ عـــندمـــا تـــنظريـــن إلى الخـــلف فـــتريـــن 
سـكان الـجبل يـشعرون بـالـعار أو الهـزيـمة، هـل سـيدخـل ذلـك املـنظر 

السرور على قلبك؟!

!



!
حسناً يا ابنة صعدة ..!

ها هي صعدة تزحف من جديد، بكل قصصها، على اليمن. على 
مر التاريخ كانت صعدة تأتي من املاضي، وكانت تنتصر. ليس 

لقوة الحقائق التي تجرها خلفها، بل ألمر آخر. املاضي ليس لديه 
ما يخسره، لذلك ينتصر على الدوام، أو يختفي فجأة. !

!
احكي قّصتك، يا إيمان. نحن ال نروي قصصنا لنهزم األعداء. بل 
ألننا ال نريد أن نموت. خصوصاً نحن، يا إيمان. نحن الذين فوق 

كل منا حجر، وتحت كل منّا ضحية، بدرجة أو أخرى. !

! 

م. غ. !

!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب،!

أنـــا في الـــخامـــسة والعشـــريـــن مـــن عـــمري. أرجو أن ال تـــتدخـــل في 
ـتعدـيل اـلنص اـلذي سـأـكتبه. اـتفقنا؟ سـتنشره على مـا هو عـليه؟  أو 
دعني أسـرد حـكايتي. عـند فـراغي مـنها سـنراجـعها مـعاً. حـسناً: مـا 

معنى كلمة معاً؟ !

اـلساعـة اآلن اـلثامـنة مـساء، املـكان: صـنعاء، شـارع اـلجامـعة. أسـكن، 
مـــنذ خـــمسة أعوام، هـــنا. أمـــامي شـــمعة بـــيضاء، صـــناعـــة صـــينية. 
النور مقطوع مـــنذ حوالي عشـــر ســـاعـــات. لـــيس لـــدي مـــا يكفي مـــن 
الشموع. بلى، لـدّي مـا يكفي مـن حـيث الـعدد، لـكنها تـذوب بسـرعـة 
مـــذهـــلة. ال تشـــتروا الـــبضاعـــة الـــصينية ألنـــها ســـتخذلـــكم في أسوأ 

األوقات. هذه العبارة ستصبح مع األيام حقيقة علمية.!

ال نــــدري مــــن يقطع النور عــــن صــــنعاء. هــــذا األمــــر لــــيس جــــزًء مــــن 
الـــقصة التي أرويـــها لـــك. لـــكن فـــيما لو ُكــــتبت لهـــذه الـــقصة الـــحياة 
لعشــــرات الــــسنني، أو أكــــثر، فسيكون مــــن الــــجيد أن أخــــبر الــــناس 
الــذيــن ســيقرؤونــها بــعد مــائــة عــام مــن اآلن أنني أكــتبها في الــعام 
2014، بـــعد ثـــالثـــة أعوام مـــن الثورة. يقول الـــناس في هـــذه األيـــام 
ــيأتي  ــناس ســ ــا يموت هؤالء الــ ــندمــ ــقيقية. عــ ــكن ثورة حــ ــم تــ ــها لــ أنــ
آخـرون يقولون إنـها لـم تـكن ثورة وحسـب، بـل كـانـت درامـا تـاريـخية 
سـاحـرة. سيتمنون لو أنـهم عـاشوا في زمـانـنا هـذا، الـذي ال نـكن لـه 
سوى الـــنزر الـــيسير مـــن الود. املـــرأة العجوز التي أســـكن  عـــندهـــا 
نــادراً مــا تــكترث النــقطاع النور، وال تتمنى لو أنــها عــاشــت في زمــن 



ــعتقد  ــغالـــب تـ ــرة. في الـ ــمل الـــساخـ ــاً تلقي بـــبعض الجـ ــيانـ ــر. أحـ آخـ
العجوز الــطيبة إن عــمل أهــل املــديــنة الــسيئ يجــر عــليهم الشــدائــد. 
ــا اهلل عني مـــن خـــلق  ــرّة تقول: إني ألعـــرف رضـ ســـمعتها أكـــثر مـــن مـ
دابتي. ال تتحـمس لـلنقاش حول أي أمـر، سوى مـا نـعتقد نـحُن أنـه 

من التوافه. !

! 

سألتها في مرّة: 
ـ لكن يا جّدتي هناك فاعل؟ 
ـ أدري. اهلل يرسل الفاعل. 

ـ اهلل ال يأمر بالشر، يا جّدة؟ 
ـ ليس الشر، يا ابنتي. ليس الشر.!

شردت قلياًل. أمسكت بحافة الكرسي، ووقفت. كانت تمشي ببطء 
شديد. أستطيع رؤية األلم على مالمح وجهها. اتجهت إلى غرفتها 

محنية الظهر.  
ـ بل العذاب. 

ـ ...!

ــاءت الثورة،  ــنزل. جــ ــذا املــ ــئُت إلى هــ ــبل خــــمسة أعوام مــــن اآلن جــ قــ
وغـــاب النور. ســـمعت الجـــّدة قـــبل فـــترة قـــريـــبة تقول هـــذه الجـــملة. 
ضـــــحكت. كـــــنت بـــــحاجـــــة لـــــلضحك. أزور صـــــديـــــقاتي وأسمع مـــــن 
األمــهات والجــدات. أحــب الــحكايــات مــثلك. ربــما كــان علي أن أكــتب 
هـذه اـلقصة بنفسي. سـأرى مع ـمرور الوـقت ـما إذا ـكنت روـيتها ـكما 
يــــجب، ثــــم ســــأقــــرر. تقول الجــــدات إن النور غــــاب مع الثورة. تقول 



الــشابــات إن الــبنزيــن أيــضاً غــاب. يقول اآلبــاء: اخــتفت الــكثير مــن 
اـلبضائع اـلرخـيصة واـلضروريـة. ال يتحـدثون عـن غـياب اـلحاكـم، وال 
يــتذكــرونــه. يــريــدون فــقط عودة األشــياء املــختفية، ويــتذكــرونــها. في 
قبيلتي، في ـقريتي، غـاـلباً مـا ـيرـبط اـلناس إـيماـنهم ـباإلـله ـبعطاـياه. 
يتخيلون الـجنة على شـكل قـصر مليء بـالـنساء والعسـل. كـنُت أقـرأ 
الـــكتب الـــديـــنية، وأحـــضر الـــدروس في املسجـــد على نحو مـــنتظم. 
ــجنة في  ــل الــ ــكن أهــ ــجنة، لــ ــل الــ ــلى ألهــ ــيل لي إن اهلل يتجــ ــا قــ ــطاملــ لــ
قـريتي لـم يكونوا يـكترثون لهـذا األمـر. فـأنـا لـم أرهـم قـط يـتحضرون 
ـلذـلك اـللقاء. ـلم أر ذـلك االرـتباك في ـكلماـتهم ـكما يحـدث عـندمـا يكون 
ــريـــدون مـــنه سوى أمـــر  املـــرء على موعـــد مع شـــخص مـــهم. فـــهم ال يـ
واحـــد: أن يفتح لـــهم أبوابـــها، ويـــتركـــهم وشـــأنـــهم. قـــال النبي إنـــه 
ــه  ــ ــال إنـ ــ ــنعاء، قـ ــ ــنا في صـ ــ ــداً، حتى هـ ــ ــم أسمع أحـ ــ ــناك. لـ ــ سيكون هـ
سـيبحث عـن مـكان النبي في الـجنّة. في الـغالـب أعني الـنساء، وال 
أظـن سوى أن الـرجـال كـذلـك. فـأنـا لـم يتح لي الجـلوس إلى الـرجـال 
واالقــــتراب مــــن عــــاملــــهم حتى عــــندمــــا كــــنت طــــفلة.  ســــألــــت والــــدة 
صــديقتي زيــنب، وهــذا اســم مســتعار، عــن الــجنة: مــاذا تــريــديــن مــن 
ــاً  ــالـــت كـــالمـ ــرّة خـــطورة سؤالي. قـ الـــجنة. ارتـــبكت. اكـــتشفت ألول مـ

مـــرتـــبكاً بـــال معنى واضح. هـــزت رأســـها بـــعد ذلـــك، وضـــربتني على 
كتفي:!

 
ـ أبو العيال يساوي الجنة وما فيها.!

صـدمتني إجـابـتها. اكـتشفت إني أيـضاً ال أمـلك إجـابـة عـن سؤالي. 
مـاذا أريـد في الـجنة؟ ال تـملك أي مـن صـديـقاتي إجـابـة عـن السؤال 



بــــأفــــضل مــــن إجــــابــــة أم زيــــنب. في اليوم الــــتالي، ونــــحن ذاهــــبات 
للتسوق، قالت لي زينب وهي تبتسم: !

في الجنة سأنتظر ابن الحالل، ثم سيقرر هو ما الذي نريده.!

حـسناً أـنت ال ـتعرفني، ال ـيعرفني أحـد. اـلذـين عـرفوني في صـعدة ال 
بــد أنــهم نسيوني. كــانوا يــحاولون نــسياني وأنــا أصــرخ في وضح 
الـنهار. عـندمـا كـنت أغـرق في األلـم والحـزن كـانوا يـشعرون بـحالوة 

إيماِنهم.!

 أنــا أبــالغ إلى حــد بــعيد عــندمــا أقول: الــذيــن عــرفوني في صــعدة. 
املرأة في بلدتي ال يعرفها أحد. !

!
!

انـــس هـــذا األمـــر حـــالـــياً. فـــيما بـــعد، حتى عـــندمـــا يعود النور إلى 
غرفتي، سأكتب تحت ضوء الشمع.!

هـذا اـلصباح ـكنت مسـتلقية على اـلكنبة في صـالون امـلنزل، هـنا في 
صـنعاء. تـذكـرت آخـر شـمس غـربـت في صـعدة. كـان الـزمـن قـبل أذان 
املـغرب بـدقـائق، وكـانـت الـشمس تـغرق هـذه املـرة. خـيّل إليّ، لوهـلة، 

أنها لن تعود.!

عــندمــا وقــعُت في غــرامِـــك قــبل عــامٍ مــن اآلن، ولــم يــكن اسمي إيــمان 
آنذاك، قلَت لي:  
يا شمس اهلل.!

ال أتذكر ما إذا كنت كتبَت جملة أخرى بعدها. !



كــانــت شــمس صــعدة األخــيرة تــذوب، بــينما تــصعد ســيارتــنا الــجبل 
ــا  ــنُت بـــك يـ ــنعاء. هـــمس شقيقي في أذني: "آمـ في الـــطريق إلى صـ

إيمان." !

لم يكن اسمي إيمان في الساعة تلك. !

وكــان الــرجــل الوحــيد الــذي آمــن بحــزني وهــزيمتي. كــنّا أربــعة في 
ســيارة قــديــمة تسع أكــثر مــن عشــرة ركــاب. إلى جوار الــسائق كــان 

يجلس شقيق شيخ القبيلة. !

!
قلت للجدة:!

هل تعرفني مدينة غابت عنها الشمس إلى األبد؟ 
ابتسمت.  

واصلت التسبيح: 
سبحان اهلل وبحمده.  

سألتها: كيف تعود الشمس إلى الشروق مرّة أخرى بعد غروبها؟ 
 

توقفت عن التسبيح. تأملتني، كأنها تكتشفني للمرة األولى.  
ـ ُقدرتُه يا ابنتي، قدرتُه. 

سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل وبحمده، سب..!

 
أنــا مــضطرة للتوقــف هــنا. ســأعتني بــالجــّدة وضيوفــها. املــسكينة 
أصــيبت مــنذ ثــالثــة أشهــر بكســر في الفخــذ األيــمن، أو في الحوض 
مــن الــناحــية اليمنى. أصــيبت بكســر وهي تتوضــأ للفجــر. انــزلــقت 



في الــظالم، لــكنها لــم تــلعن أحــداً. الــرجــال الــذيــن قطعوا النور عــن 
املــديــنة ذلــك اليوم لــم يــأتوا لــزيــارتــها بــعد ذلــك. ال بــد وأنــهم قطعوا 
النور بــعد فــراغــهم مــن صــالة الفجــر.  هــذه املــديــنة غــريــبة األطوار، 
على األقـل بـالنسـبة المـرأة شـريـدة مثلي. يـخيّّل لي أني أعـيش في 
مســرح لــلصالة واألذان، فــال يوجــد نــشاط آخــر يوازي ذلــك املتعلق 
ــلياًل،  ــام أحـــس بـــأن عـــدد املـــساجـــد زاد قـ ــة كـــل عـ ــدايـ ــالـــعبادة. مع بـ بـ
وكــذلــك الــذيــن يــذهــبون لــلصالة. لــكن الــفضائــل تــنخفض والطيبون 

يختفون من الشوارع. !

 عــندمــا كــانــت الجــّدة تــنام في الــجبس فــّكرت في الــكتابــة إلــيك مــرّة 
أخـرى. لكني لـم أفـعل. لو كـنُت أكـثر شـجاعـة، لو لـم أكـن شـريـدة في 
األسـاس، أو لو أني لـم أكـن املـرأة التي أخـرجوهـا مـن الـبلدة بسـبب 
الخـطيئة، لو .. لـصارحـت أهـل صـنعاء. لـصرخـت فـيهم مـن أعلى تـل 

مطل على املدينة: 
"ـيا مـن ـتقدمون رشوة ـلإلـله ـثم تفعلون ـبعد ذـلك مـا يحـلو ـلكم، ال مـا 

يحلو له .. توقفوا عن الصالة، أوقفوا هذه الحيلة املزرية."!

!
ـقبل خـمسة أعوام، في صـعدة، داهمني اإلحـساس ـنفسه. رـبما ـقبل 
ذـلك ـبكثير. إـنهم ال يتوقفون عـن ـتقدـيم اـلرشـا ـلإلـله. ـكان بطني ـيكبر 
ــان  ــلها. كــ ــقبيلة كــ ــتيات الــ ــفعل فــ ــما تــ ــنُت ال أزال أصلي كــ ــبطء، وكــ بــ
الـرجـال يـقدمون الـطاعـة لـرجـال آخـريـن، كـانـت الـنساء يـعملن جوار 
لــدى الــرجــال الــضعفاء، ولــدى نــساء الــرجــال األقويــاء. لكي ال نــفكر 
بـاألمـر، فـما مـن سـبيل لـتغييره، كـنا نتفق على إنـنا إنـما نـفعل ذلـك 



ألجـل اهلل. فـاإللـه الـعظيم سـيرضى عـن الـضعفاء الـذيـن يسـتجيبون 
طواعية إلرادته وتدبيره. !

قالت لي أمي في يوم ما:!

"اهلل ـقسم األرزاق واألحـساب. خـلق اـلفقراء لخـدمـة اـلذـين اصـطفاهـم. 
سيشفعون لهم يوم القيامة يا ابنتي. "!

أمـسكت بـكفها. كـنت عـيناي تـبتسمان لـها. قـلت لـها إن ذلـك ال يـمكن 
أن يكون عداًل، وال حقيقة. وضعت يدها على كفي. نهرتني بهدوء:!

"بلى، يا زينب. اهلل عادل. يوم القيامة سيكونون سواسية." !

قلت لها: !

ــا أمي. يتحـــدثون عـــن آخـــريـــن سيكون ســـادة  "يقولون غـــير ذلـــك، يـ
شباب الجنّة" !

ســــرعــــان مــــا وضــــعت كــــفها على فمي: شــــششششش. حــــذاري يــــا 
إيمان. !

!
إيمان 

5 فبراير. 2014!

!
!
!
!



!
عزيزتي إيمان،!

دعيني ألخص ما فهمته من رسالتك األخيرة. فتاة من صعدة، 
تركت البلدة بسبب خطيئتها، تسكن لدى امرأة عجوز في صنعاء 

منذ بضعة أعوام. هذه املرأة مثقفة، ومدركة. أو هي اآلن على ما 
هي عليه. ربما لم تكن كذلك من قبل. !

لسُت في عجلة من أمري، وال أنِت. اسردي قّصتك، يا إيمان، 
بالتقطير. !

ــنُت أتــــعرف على شوارع  ــام مــــن اآلن، في صــــباح رمــــضان، كــ قــــبل عــ
ــا على األرض،  ــا: أنــ ــمة سوانــ ــم يــــكن ثــ ــديقي. لــ ــنعاء بــــسيارة صــ صــ
والــطائــرة األمــيركــية، مــن دون طــيّار، في الجو. لــدى هــذا اللون مــن 
الـطائـرات عـدسـات مـذهـلة بـاسـتطاعـتها مـراقـبة املـارّة في الشوارع. 
كـأنـنا نـعيش في عـالـم مـن الـفنتازيـا يـا إيـمان. جول فـيرن، الـروائي 
الـــفرنسي شـــديـــد الحـــدس تـــخيل في الـــقرن الـــتاسع العشـــر أبـــراج  
بـاريـس الـسكنية، الـطائـرات، وحتى املـصاعـد. في الـعام 1905 مـات 
فـــيرن. في نـــفس الـــعام مـــات اإلمـــام محـــمد عـــبده. بـــعد موت فـــيرن 
ظهـرت الـطائـرات واملـصاعـد، ومـات اإلمـام محـمد عـبده إلى األبـد. لـم 
يــعش محــمد عــبده بــعد موتــه، كــما يــفعل فــيرن اآلن. لو أنــه وصــف 
الــجنة بحســبانــها غــابــة مــن الــنساء وأنــهار الحــليب لــعاش طويــاًل. 

دل الرجالن على الطريق، فعاش أحدهما ودفن اآلخر.!

!



     كـانـت الـطائـرة تحوم. كـنُت أراهـا. في الـحقيقة كـانـت تـراني. أنـا 
رجـــل جـــبان، يـــخاف ركوب الـــطائـــرة، ويـــرهـــبه مـــنظرهـــا. أحسســـت 
بتواشج غــــريــــب مع ذلــــك الــــكائــــن األجنبي. بــــدا لي أنــــه يــــبادلني 
اـلعاطـفة ـنفسها. صـعدت ـباـلسيارة إلى اـلقمم اـلعاـلية حول صـنعاء. 
كـانـت اـلطائـرة على اـلضفة األخـرى، أو بـاـلقرب مني. ال يوجـد سـبب 
سـيدفـعها إلطـالق الـنار عليّ. لو أنـها فـعلت لـشعر قـائـدهـا الـجالـس 
في الس فــيغاس بــاملــلل، وربــما غــلبه الــنعاس. فــلم يــكن في صــنعاء 

من شيء يتحرك في تلك الساعة سواي.!

 فـــتحت بـــاب الـــسيارة، تـــركـــت الـــراديو يـــعمل. مـــا إن ظهـــر الـــقرص 
العلوي من الشمس خلف جبل نقم حتى اختفت الطائرة.!

في تلك الساعة كتبُت المرأة ال أعرفها: !

يا شمس اهلل. !

ثــم ألــقيت بجســدي خــلف مقود الــسيارة، فــنزلــت بــني عيني ســحابــة 
من النعاس.!

  
ــائـــرة بـــال طـــيار.  ــّلة صـــغيرة، مع طـ في أحـــالمي كـــنُت أجـــلس على تـ
حــــدثتني عــــن الخوف وحــــدثــــتها عــــن الجوع. قــــالــــت لي إن عينيّ 
خــضراوان. قــلُت لــها: عــيناك عســليتان. ســألتني: هــل تتمنى املوت 
ألمـيركـا؟  ـلم أجـبها. فـركـُت خـصالتـها، ضـفرتـها. وضـعْت رأسـها على 
صـدري. ـمررت سـبابتي على شـفتيها، ـفطارت. ـتاـبعتها بعيني. ـكان 
مشهـداً صـامـتاً في الـغالـب. سـمعت صوتـها مـن بـعيد. كـأنـها كـانـت 

تقول لي: أنت صائم.!



 وقــفُت. وضــعت كفي في جيبي بــنطالي. حــلقت فوق رأسي قــلياًل. 
بــدت عــيناهــا خــضراويــن. تــالشــت في الجو، ولــم تــترك أثــراً. فــتحتُ 

عيني على صوت غليظ، وضربات على نوافذ السيارة.!

ـ هل لديك تصريح الستخدام الزجاج العاكس؟!

ــرآة  ــعُت وجهي في مــ ــالــ ــية؟ طــ ــيركــ ــرة األمــ ــطائــ ــن الــ ــركــــت عيني. أيــ فــ
السيارة الداخلية. كانت عيناي بنيتي اللون. !

ضربت على مقود السيارة بكفي اليمنى: !

ـ شيت! املوت ألميركا.!

ابتسم الرجالن املسلحان، وغادرا املكان. !

!
م. غ.  !

!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي مروان الغفوري!

توقـفت ليومـني عـن مـراسـلتك. راجـعُت مـا كـتبته حتى اآلن. قـلُت لـك 
في الـــبدايـــة إني ســـأهـــزم األعـــداء بقصتي. خـــرجـــت هـــذا الـــصباح 
لوحـدي. مـشيت طوـياًل في صـنعاء. رأـيت األعـداء في كـل مـكان. كـان 
حــسن هــنا قــبل أعوام. قــال إنــه يشــتري الجــرائــد لــيفهم كــيف يــفّكر 
األعـــداء. ســـأخـــبرك عـــن حـــسن فـــيما بـــعد. بـــاعوني البسكويـــت في 
ــذبـــني  ــانوا مهـ ــنهار. ابتسموا لي، وكـ الـــصباح، والـــخبز مـــنتصف الـ
وحــريــصني على كــرامتي. وجــدت نفسي فــجأة بــالــقرب مــن مــيدان 
التحــريــر. كــانــت الــساعــة 11 نــهاراً. مــررت بــأقــرب مــخبز، ثــم ركــبت 
تــاكسي. في املــخبز اكــتشفت أني تــركــت فلوسي في الــبيت. أصــر 

العدو على أن آخذ الخبز.!

ـ خذيه يا بنتي من غير فلوس. !

ارتبكت. تأملت مالمحه في أجزاء من الثانية. كان بالفعل واحداً 
من األعداء الذين تركتهم في صعدة والذين يتكدسون في خيالي 

ويتقاطرون في نومي مثل خيول البادية.!

وجدت نفسي تائهة، كأني أمشي على سيل. رفعت عباءتي قلياًل 
حتى أتمكن من نزل الدَرج. سمعت العدو خلفي:خ!

خطوة خطوة يا بنتي. 
التفتُّ بصورة تلقائية فرأيت ظهره، ظهره فقط. لم يكن يتأملني 

حتى.!



أوقفت سيارة تاكسي. مرت السيارة بالشوارع والحارات حتى  
توقفت  أمام الدار. لم يتأملني السائق عبر املرآة الداخلية ولم 

يحاول أن يثرثر معي حول أي موضوع. !

طلبت منه االنتظار لدقائق ريثما أحضر له األجرة من الدور 
الثالث. ابتسم الرجل بتهذيب شديد.  وقعت عيناه على عيني، 

سرعان ما خفض بصره.!

ـ اهلل معك يا بنتي. في حفظ اهلل.!

 
انـــطلقت الـــسيارة في الـــشارع، انـــحنت يـــميناً، وغـــابـــت. بـــقيت في 
مـكاني لـدقـيقة على األقـل. مـالمـحه أمـام عيني حتى اآلن. إنـه واحـد 
مـن األعـداء الـذيـن غـابـت شـمس اهلل عـن مـديـنتهم إلى األبـد. اتجهـتُ 
ــاً مـــن خـــلفي. كـــان الـــشاب املهـــذب  إلى بـــاب الـــعمارة. ســـمعت صوتـ
ضـــيف اهلل، الـــذي يـــعمل في الـــدكـــان املـــقابـــل لـــلعمارة، يـــقترب مني 
مـرتـبكاً. لـألسـف لـن أحـدثـك الـكثير عـنه فـيما بـعد، أو ربـما سـأخـفيه 

من الرواية ألسبابي الخاصة.!

 
ـ هل نسيِت شيئاً في التاكسي؟!

ـ ال، أبداً. !

ـ رأيتك واقفة في مكانك. دونت رقم سيارته. !

ـ أشكرك. أنا .. أنا ممتنة لجميلك. ال توجد مشكلة على اإلطالق. 
ـ وال يهمك يا أختي. أنا تحت الخدمة. كلنا تحت الخدمة. 

!



كان يتحدث بلكنة األعداء الذين تركتهم في صعدة. !

صعدت العمارة حتى الدور الثالث. أغلقت باب غرفتي وبكيت.!

!
سبق أن قلت لك إن الفضائل تذوي في صنعاء. أرجوك، امسح 

هذه الجملة من الرواية. ال بد أن أروي قصتي بشكل مختلف. أنا 
حزينة يا مروان، وتائهة، ولم أعد أفهم شيئاً. وأنت أيضاً ال 

تساعدني.!

!
إيمان. 

8 فبراير 2014.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزتي إيمان.!

عـــاد ألـــبرينغو إلى بـــلده املـــكسيك بـــعد رحـــلة طويـــلة. حـــدثـــهم عـــن 
مــغامــراتــه فــلم يــصدقــه أحــد. قــال إنــه أبحــر 13 ألــف كيلو مــتراً عــبر 
املـــحيط األطلسي حتى جـــزيـــرة إيبون أتول. أكـــل األســـماك، وعـــاش 
على دم السـالحـف. سيموت ألـبرينغو ألنـهم لـم يـصدقوه. سيهـزمـه 
الـــنسيان بـــعد أن فشـــل األطلسي في هـــزيـــمته. خـــرج إلى الشوارع 
يصرخ: أين دانيال ديفو، أين إدغار أالن بو. من سيروي قصتي؟!

عاش روبنسون كروزو مع دانيال ديفو إلى األبد. ونام آرثر 
غوردون في صحبة إدغار آالن بو.!

  أنــت امــرأة خــرجــت مــن األحــراش ودخــلت في األحــراش. حــدثيني 
عــن رحــلتك يــا ألــبرينغو، وســأصــدقــك. كــيف دخــلِت البحــر املفتوح. 

كان ألبرينغو يقول للمارة، وهو يفقد عقله شيئاً فشيئاً: !

جئُت من البحر املفتوح، جئُت من طريق الحوت.!

هــناك مــن ســينفعل عــند قــراءة هــذه الــصفحة. ســيضرب بــيده على 
حافة طاولة العشاء ويصرخ:  

كــيف تحــّدث فــتاة مــن صــعدة عــن روبنسون كــروزو؟ أي روايــة مــملة 
تريد أن تكتب يا مروان؟ 

حــسناً، ال تلتفتي إلــيهم يــا إيــمان.  حــدثيني أكــثر، عــن طــريــقك. إذا 
ــا ال  ــأنــ ــر فــ ــروزو في البحــ ــعله روبنسون كــ ــا الــــذي فــ ــألِتني عــــن مــ ســ
أعــرف. لــكن إذا لــم تــسأليني، عــزيــزتي، فهــذا يعني أنــنا، أنــِت وأنــا، 

نعرف.!



!
هيا 

ــقتك  ــ ــك "رافـ ــ ــالوا لـ ــ ــن قـ ــ ــذيـ ــ ــداء الـ ــ ــن األعـ ــ ــراش، عـ ــ ــن األحـ ــ ــدثيني عـ ــ حـ
السـالـمة" بمنتهى التـهذـيب واـلحنان، وهـم ـيطردوـنك ـمن اـلغاـبة. عـن 
ــالـــرب، ذوي املـــالمح الـــخاشـــعة، وهـــم يـــنتظرون املـــكافـــأة  املؤمـــنني بـ
ألنــهم أقــروا لــه بوجوده. عــن الــجبل املفتوح. هــل يمكنني القول إن 

مالمح قصتك بدت في الوضوح؟!

حسناً،!

سأجمع مراسالتنا فور اكتمالها. سأطبعها على ورق أبيض 
وأخرج إلى شارع الزبيري في صنعاء حافي القدمني، أصرخ 

على طريقة ألبرينغو: !

أين دانيال ديفو؟ من يروينا؟!

 أو سأترك لك هذه املهمة. !

كيف عاش ألبرينغو كل ذلك الوقت في مكان موحش اسمه 
األطلسي؟ هل كان يبحث عن الرب أم عن الجزيرة؟ هل وجد اهلل أم 

ضل طريقه؟!

وإذا كان، كما يقول، قد اكتشف طريق الخلود فلماذا عاد عبر 
طريق الحوت؟  !

أنا أقصُدك أنت، يا إيمان، اآلن. !

!
!



!
إذا كـــــنت قـــــد صـــــعدت الـــــجبل وهـــــبطت املنحـــــدرات والسهول حتى 
تصلي إلى صـنعاء، إلى خـالصـك املـحتمل، فـلماذا تـريـديـن العودة 

مرّة أخرى عبر املنحدرات وقطع الغمام؟ !

 
م. غ. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب،!

اتركني أتحدث، أرجوك. أنت لن تفهم ملاذا، أو ربما تفهم فيما بعد.!

في أكتوبــر 2009 خــرجــت مــن املســتشفى، بــصنعاء. كــنت نــحيلة، 
ــــني ال  ــبوعـ ــ ــتشفى أسـ ــ ــــمت في املسـ ــــصدق.  أقـ ــــحيلة على نحو ال يـ نـ
أتــذكــر مــنهما شــيئاً. عــندمــا أرغــب في اســترجــاع أحــداث تــلك األزمــة 
اـلخاصـة أذهـب إلى زيـنب. تـعيد علي زيـنب اـلحكايـة مـن جـديـد. في 
كـل مـرّة تـدس تـفاصـيل جـديـدة عـن تجـربتي في املسـتشفى. تـعتقد 
ــانـــت  ــزًء مـــن املوضوع. في الـــسابق كـ ــدقـــة ليســـت جـ صـــديقتي إن الـ
زيـنب تسـرد الـحكايـة في دقـائق. مع مـرور الوقـت أصـبحت بـحاجـة 
إلى لـــيلة كـــامـــلة. أمـــا أنـــا فـــال أجـــادلـــها، فهي تـــجعلها تجـــربـــة حـــيّة 
ــري،  ــريــ ــري على ســ ــا ألقي بظهــ ــندمــ ــاً، عــ ــيانــ ــل يوم. أحــ ــدة كــ ــديــ وجــ

يداهمني إحساس طاغ إني عائدة للتو من املستشفى.!

 أيتها الشريرة، يا زينب. !

كانت زينب ممرضتي في قسم الجراحة العامة.  أصدقك القول 
إني أنتظر دائماً الطريقة التي ستنهي بها زينب الحكاية: !

ــقيقك وهو يــــمسك ذلــــك الشيء بــــني  ــا إلهي، لــــن أنسى مــــنظر شــ ـ يــ
يـديـه، ويـقبّله. ظـننته أصـيب بـمس. كـان ذـلك الشيء ثـقياًل، وبـشعاً. 
وضــعه الــطبيب على الــطاولــة، فــاحــتضنه حــسن. اقــترب مــنه كــبير 
املــمرضــني، وأخــذ مــنه الشيء. كــان حــسن يــصرخ، يــضحك، ويبكي 
وـسط ذهول ـمن الجـميع. ـصافح ـكل زوار ـقسم الـجراـحة. غـادر حـسن 



الــِقسم واتــجه إلى املــدخــل الــرئيسي للمســتشفى. صــافح الحــراس، 
الزوار، املرضى، وعمال الكشك. !

!
ـقال الحـراس إـنهم رأوه واـقفاً في وسـط اـلشارع ـيصافح امـلاّرـين. ـكان 
يــقف على طــريــقة والــد الــعريــس لــدى اســتقبال املــعازيــم. ثــم اختفى 

بعد ذلك حتى الليل.!

ـ "حياك اهلل، أنا شقيق إيمان" كان يصافح املارة ويبتِسم.!

  
مــرت شــحاذة مــنقبة فــصافــحها، وأعــطاهــا ورقــة فــئة ألــف ريــال. قــال 
لـــها إنـــه شقيق إيـــمان. هـــزت الـــشحاذة رأســـها وتـــمنت لـــهما حـــياة 
ســعيدة، وتــركــته إلى رجــل آخــر. انــتظر فــراغ الــشحاذة مــن الــرجــل 
اآلخــر فــاتــجه إلــيه. ســألــه: هــل قــلَت لــها إن إيــمان شقيقتي؟ تــأخــر 

الرجل بضع خطوات. ثم واصل طريقه. 
ــا  ــندمـ ــريـــب، وبحـــماس.  وعـ ــلك الـــساعـــات بـــشجن غـ ــر زيـــنب تـ ــتذكـ تـ
أسـالـها: كـيف عـرفـت كـل ذلـك وأنـت لـم تـغادري قـسم الجـراحـة، كـانـت 

تقول "أخبرني الحرّاس". !

أحــيانــاً ال تــشير إلى الحــرّاس. تقول رأيــته مــن بلكونــة املســتشفى. 
في بـعض األحـيان أطـلب مـنها إعـادة بـعض الـتفاصـيل فتقول إنـها 

لم تحدثني قط  عنها.!

أحـبها كـثيراً. سـتعرف فـيما بـعد ملـاذا. قـال حـسن إنـه لـم يجـرؤ على 
الـنظر إلى عـينيها سوى مـرة واحـدة. قـالـت زيـنب إنـها لـم تـر عيني 
ــد نفسي في  ــرة كـــنت أجـ ــليلة. في كـــل مـ ــرات قـ ــته مـ حـــسن قـــط. "رأيـ



فـــــقاعـــــة مـــــن نور، فـــــأفـــــقد الـــــرؤيـــــة". بـــــعد فـــــترة سيقول لي حـــــسن 
"عـاصـمتك صـنعاء، وعـاصمتي زيـنب". ـلكنه، كـمعظم اـلذيـن عشقوا 

مدنهم، لم يجد الطريق إلى عاصمته.!

اشـترك حـسن في حـروب صـعدة الـشهيرة مـن الحـرب الـرابـعة حتى 
الـسادسـة. كـان يـكبرني بـعامـني.  مـن املـفترض أنـه اآلن في الـسابـعة 
والعشـــريـــن مـــن عـــمره. أظـــنه ال يـــزال يـــكبُر مثلي. في أحـــيان كـــثيرة 
أسمع ريـحاً بـدويـة قـاسـية في داخـلي. خـلفها يـأتيني صوتـه. يقول 

إنه لن يكبر وأني بعد زمن طويل سأصبح أمه.!

!
ــتنا عـــبارة عـــن  ــريـ  بـــعد انـــتهاء الحـــرب الـــرابـــعة عـــاد إلى الـــقريـــة. قـ
سـلسلة بيوت مـرصوصـة على جـبل مـن األسـفل إلى األعلى. كـأنـها 
مـــرسومـــة على ورقـــة. يـــمثل الـــجبل الجـــدران الـــداخـــلية لبيوتـــنا، وال 
يوجــــد فــــناء خــــلفي. أمــــامــــنا حتى األفق سهول مــــترامــــية، وتــــالل 
صـغيرة ومتوسـطة، ـثم ينسـد األفق ـبجبال عـمالـقة ـبعد ذـلك. ال ـيملك 
السهول أحـد وال يجـرؤ على االـقتراب مـنها. عـندمـا ـتقف على سـطح 
مـنزلـنا في مواجـهة الـغروب سـترى إلى الـيمني مـنك جـبل آل سـالـم، 
اليهود. في طفولتي كــنت أقطع الــطريق مــن مــنزلــنا حتى آل ســالــم 
في 40 دقـيقة على األقـدام. عـندمـا كـبرت أصبح األمـر يـأخـذ الـساعـة 
وربــما أكــثر. إذا تصورت الــقريــة على شــكل أســطر أفــقية كــل ســطر 
يــتشكل مــن عــدد مــن املــنازل املــتداخــلة، وتــفصله مــمرات ضــيقة عــن 
الســطر الــذي أعلى مــنه والســطر األســفل مــنه، فــإن بــيتنا سيقع في 
ــرور الــــسنني،  ــما، مع مــ ــير مقصودة ربــ ــقة غــ ــطريــ أعلى الــــصفحة. بــ
بـــنيت قـــريـــتنا على شـــكل هـــرم. مـــنزلـــنا في األعلى، وال عـــالقـــة لهـــذا 



الــشكل الــجغرافي بــالــترتــيب االجــتماعي. يوجــد مسجــد قــديــم في 
ــة:  ــلدراســ ــدور األعلى لــ ــن. الــ ــكل دوريــ ــة، مبني على شــ ــقريــ وســــط الــ
الــــقرآن والــــفقه. كــــنت مواظــــبة على حضور الــــدروس في طفولتي، 
تــعلمت الــقراءة ودرســت الــفقه. وبــالــرغــم مــن أني كــنت أتفوق على 
صـديـقاتي كـل يوم، وكـان املـدرس يلحـظ ذلـك بـالـتأكـيد، إال أن ذلـك لـم 
يــشكل فــارقــاً لــديــه. كــنُت أتوقع كــل صــباح أن يــخبرني والــدي بــما 
ســــمعه عــــن نــــباهــــتي. لــــكنه لــــم يسمع شــــيئاً. فــــيما بــــعد، عــــندمــــا 
أصــبحت شــابــة صــالــحة لــلزواج، ومــا إن بــدا بطني يــكبر قــلياًل فــإن 
الــخبر ســرعــان مــا وصــل إلى سمع أبي. حــدث ذلــك عــندمــا كــنت مــا 
ــباً مع الحــــرب  ــقريــ ــريــــن مــــن عــــمري. تــ ــرة والعشــ ــعة عشــ ــتاســ بــــني الــ
األخـيرة. األخـبار الـسيئة سـرعـان مـا تجـد طـريـقها. األخـبار الـجيّدة 

يتعاون الجميع على دفنها.!

!
 كـنت قـد توقـفت عـن الـذهـاب إلى الـدرس الـديني مـنذ أن صـرت في 
الـــرابع عشـــرة مـــن عـــمري. ســـمعت بـــعد ذلـــك أن املـــدرس ســـافـــر إلى 
السعودـية ـللعمل. ـبعد ـثالـثة سنوات بنى ـله ـمنزاًل في آل سـاـلم، في 
قــريــة اليهود. ســمعت أبي يتحــدث عــنه ونــحن على طــعام السحور 
ـبكالم ـقاِس. ـقال إـنه ـتعلم في السعودـية أـفكاراً حـقيرة، وأن ـنفسيته 
تـغيرت بـعد ذلـك. وأنـه نصح لهـذا السـبب، عـبر وسـطاء، أن يشـتري 
لــــه مــــنزاًل في مــــكان مــــا خــــارج الــــقريــــة، فــــسكن في قــــريــــة اليهود. 
أخـبرني حـسن بـعد الـعملية الجـراحـية بوقـت قـصير أن املـدرس طـرد 
مـن اـلقريـة مع اليهود، وأن مجـموعـة مـن الشـبان دفعوا سـيارتـه إلى 
ــذه  ــة، وأن هــ ــاعــ ــها ظــــلت تهوي لحوالي نــــصف ســ ــال إنــ ــان. قــ الوديــ



الــحادثــة أثــرت في كــل مــن ســمعها. رأوا أن األمــر يشــبه خــروج روح 
اإلنسان الكافر.!

لكني ملحت في عيني حسن سخرية مرّة وهو يروي القصة.!

 بـعد الحـرب الـرابـعة، وكـانـت أول حـرب اشـترك فـيها حـسن، عـاد إلى 
الــبيت. كــان مــنتشياً. يقول إنــه انــتصر في كــل املواجــهات الــجبلية 
ضـد اـلجيش اـلعميل ـلألعـداء اـلخارجـيني. ـلم ـتكن سـعادـته ـناـبعة عـن 
إحـساسـه بـاـلنصر، كـما كـان يقول ـلنا. بـل ألنـه في كـل انـتصاراتـه ـلم 

يقتل أحداً، كما كنت أستنبط من مالمحه وعباراته.!

 
 كان في ال19 من عمره عندما خاض حرباً ألول مرّة.!

بــــاإلضــــافــــة إلى حــــسن لــــدي أخــــت تــــصغرني بــــأربــــعة أعوام. هي 
متزوجة اآلن ولديها طفل اسُمه حسن. !

!
زارتني أختي قــــبل أشهــــر. تــــذكــــرنــــا كــــل شيء. عــــندمــــا عــــادت إلى 
صـعدة اسـترجـعت أحـاديـثنا. حـياتـنا، وحتى تـاريـخنا، ليسـت أكـثر 
مـن نهـر بـسيط على هـامـش الحـروب. زواجـنا، احـتفاالتـنا، مـآسـينا، 

حتى ذكريات البلوغ كلها مدونة بحسب سنوات الحرب. !

قـاـلت لي عجوز يهوديـة في آل سـاـلم، عـندمـا كـنت في اـلرابـعة عشـر 
تــقريــباً، إن ســكان صــعدة لــم يــزيــدوا قــط عــن ثــالثــمائــة ألــف. ســألــتُ 
شمعة، هذا اسمها، عن السبب فقالت لي "الحروب، يا ابنتي".  

ســألــتها عــن اليهود، ملــاذا ال يــزيــدون أيــضاً. قــالــت لي إن الــبلدة لــم 
تُعد آمنة.!



ـ "يــرحــلون إلى أمــاكــن أخــرى" قــالــت وهي تــحاول الــسيطرة على 
اختناق مفاجئ في صوتها!

ـ في صعدة أم خارج صعدة؟!

ـ أماكن أخرى يا ابنتي. 
!

لم تشأ أن تتحدث عن تلك األماكن األخرى. سألتها: 
ـ تؤمنني بالنبي محمد؟ 

ـ نعم، نؤمن بالنبي محمد. 
ـ وأنه مرسل من عند اهلل؟ 
ـ نعم، مرسل من عند اهلل. 
ـ ملاذا علمونا غير ذلك؟ 

ـ ماذا علموكم؟ 
ـ أنكم ال تؤمنون بالنبي محمد. !

 
ـ بلى نؤمن. محمد نبي القبائل. ونحن لنا أنبياؤنا. أما اهلل وهذه 

الوديان والهضاب فلنا كلنا، ملحمد وملوسى.!

كنا نزور شمعة بني الفينة واألخرى لنستمع إلى قصصها. لم 
نسألها قط عن اليهود واملسلمني قبل هذا اللقاء. هي أيضاً لم تكن 
متحفظة ومتوجسة منّا، نحن األطفال، مثل هذه املرّة. كانت شمعة 

أحب العجائز إلى قلبي، وأطيبهن. !

وصلُت إلى منزلنا مع أذان الظهر. كانت أمي في املطبخ. رأتني. 
كنت واقفة في باب املطبخ. نسيت أن ألقي عليها التحية كما أفعل 



في العادة. 
ـ "أبوك ال يريدك أن تزوري شمعة بعد اآلن". قالت وهي تحاول 

إخراج رغيف خبز من التنور. 
ـ ملاذا؟ 

ـ اليهود ال يحبوننا، يا إيمان. ونحن ال نثق في طبائعهم 
ـ ولكن ملاذا اآلن؟ 

استدارت نحوي. مسحت كفيها على جانبي قميصها. أمسكتني 
من يدي وجرتني خلفها إلى ديوان البيت.!

ـ "تعالي معي" كانت تزمجر.!

 في هـــذا الوقـــت يكون أبي عـــادة خـــارج الـــبيت، في الوادي أو في 
طــريــقه إلى املسجــد. فــتحْت الــباب وأشــارت إلى كومــة مــن األوراق 

في ركن الديوان، حيث يجلس أبي. أمي ال تجيد القراءة. !

!
قــالــت لي بــصرامــة "اقــرئي هــذه األوراق مع شــقيقك حــسن وتــعرفي 
على حــقيقة اليهود.". لــم أكــن قــد رأيــت تــلك األوراق مــن قــبل. يــبدو 

أنها جديدة، وأيضاً نظيفة.!

ـ لكنهم يمنيون مثلنا، ويؤمنون بمحمد مثلنا، ويحبون األرض 
مثلنا. 

ـ الخبيثة قالت لك إنهم يؤمنون بالنبي محمد؟ 
ـ نعم 

ـ أنت سألِتها، أم قالت لك من تلقاء نفسها؟ 
ـ سألتها.!



 اقتربت مني. انحنت تجاهي ووضعت كفيها على كتفي.  
ـ ملاذا سألِتها؟ ما الذي دفعك لفعل ذلك؟ 

ـ ال أدري 
ـ ها، وماذا قالت لك اليهودية؟ 

ـ قالت لي إن محمداً نبي، لكنه نبي القبائل. 
ـ امللعونة. هل سمعِت؟ نبي القبائل؟ 

استوت واقفة مرّة أخرى. وضعت كفها أسفل ظهرها كأنها تحاول 
أن تفرد عمودها الفقري.  

ـ استغفر اهلل العظيم. وأنت ماذا قلِت لها؟ بماذا رددت عليها؟ 
ـ صمتُّ. قالت لي إنهم يعتقدون أن محمداً نبي. ملاذا ال تريدين أن 

تفهمي كالمها. 
ـ أنا ال أريد أن أفهم كالمها يا قليلة التربية. تقول لك إنه نبي 

القبائل.  
ـ لكنه نبي.!

ـ إيــاك أن يــسمعك أبوك أو أحــد مــن أهــلك. سننسى األمــر. أنــت لــم 
ــم بــــعد اآلن.  ــالــ ــذهــــبي إلى آل ســ تكوني اليوم في أي مــــكان. ولــــن تــ
فــــهمِت؟ ســــمعُت أن املــــدرس ســــيسافــــر إلى السعوديــــة، وربــــما لــــن 
يجـــدوا لـــه بـــديـــاًل في الـــقريـــة. أمـــامـــك مـــكتبة جـــّدك ووالـــدك. بـــيتك 
قـــصرك. انـــظري، كـــتب في كـــل رف، انـــظري. ديوان كـــبير، أكـــبر مـــن 
مــدرســة املسجــد. كــتب وأوراق. وإال .. تــعالي معي إلى املطبخ. مــا 
حـاجـتك لـألوراق والـكتب. املـرأة خـلقت لتخـدم، لـتربّي. اهلل لـم يخـلق 

املرأى للكتب.!

صمتت هنيهة. أحست بقسوتها.!



 
فــكت دبوس حــجابي، وأخــذت الــحجاب. انســدل شــعري بــني كتفي. 

حاولت أن تعود إلى لطفها الدائم معي:!

ـ انـــظري إلى شـــعرك يـــا إيـــمان. يـــكبر كـــل يوم. مـــا شـــاء اهلل. عـــندمـــا 
تــــصبحني شــــابــــة صــــالــــحة لــــلزواج سيكون شــــعرك قــــد بلغ أســــفل 
الوادي. سـتمشطه اـلجنيات، وـيختبئ ـتحته الخيول وـقت اـلظهيرة. 

حسناً: الخيول والقوافل والفرسان. هاه؟ ابتسمي يا شقيّة.!

ـ ومن أين ستأتي الخيول؟!

سألتها ونظراتي إلى األسفل، أتحاشى عينيها. 
ـ سيأتون يا إيمان. سيجذبهم َشعرك من البعيد، من البحر.!

ـ من البحر؟ 
ـ نعم، من البحر. البحر خلف الجبل يا إيمان. من البحر يأتي كل 

شيء. املطر والوحوش والطائرات والخيول.  
غمغمت قلياًل "حسناً، أنا لم أر خياًل في حياتي. لكن من املؤكد 

أن هناك خيواًل تأتي من البحر.". ابتسمت لي مرة أخرى:!

" شعرك يا إيمان سيجلب الخيول. أنت ال تعرفني سرّه."!

 
ابــتسمُت بــبطء. نــسيُت شــمعة للحــظات ورأيــت الخيول والــفرســان 
يختبئون تـــــحت شـــــعري الطويـــــل، املـــــمتد مـــــن أعلى الـــــجبل حتى 
الوديـان. خـطرت في رأسي فـكرة، ابـتسمُت وعـضضُت على شفتي. 

أدرُت عينيّ دائرة كاملة: !



ــلت لنفسي.  ــ ــعري؟ قــ ــ ــــحت شــ ــم مختبئون تــ ــ ــم أبي وهــ ــ ــاذا لو رآهــ ــ مــ
داهمني إحـــــساس لـــــذيـــــذ. رأيـــــته يجـــــري خـــــلفهم في الوادي، على 

خيله. كانوا يفرون وكان يطلق عليهم الرصاص. !

ــدة إلى املطبخ.  ــائــ ــديوان، وصــــعدت الــــدرج عــ انــــسحبت أمي مــــن الــ
ــبة مــــن ركــــن  ــريــ ــتربــــت بــ ــة مــــن الوقــــت. اقــ ــبرهــ تــــسّمرت في مــــكاني لــ
املجـــلس. جثوت على ركبتي. تـــناولـــت حـــزمـــة أوراق مجـــموعـــة مـــعاً 

ــطر في  ــرأت بــــضعة أســ ــة. قــ ــانــــت حوالي 12 ورقــ ــد. كــ ــدبوس واحــ بــ
الــصفحة األولى. قــلبت الــصفحات بســرعــة. لــم أجــد شــيئاً واضــحاً 

عـن اليهود. أعـدت األوراق إلى مـكانـها. تـناولـت حـزمـة أوراق أخـرى. 
في أســـفل الـــصفحة األولى قـــرأت جـــملة أو جـــملتني تـــصف اليهود 
بــالــخنازيــر وتــلعنهم. لــم يســبق أن رأيــت خــنزيــراً في حــياتي، حتى 
ذلــــك الوقــــت، وربــــما وال أبي وال أحــــداً في الــــقريــــة. ربــــما وال حتى 
الـــرجـــل الـــذي كـــتب تـــلك األوراق ولـــم يـــكتب اســـمه عـــليها. ال يـــتبادل 
الـناس في قـريـتنا الشـتائـم بـكلمة يـا خـنزيـر. فـال يـعرف أحـد مـا هو 

الخنزير. !

!
كــنت قــد ســمعُت مــن املــدرّس قــبل ذلــك قولــه إن اليهود أبــناء الــقردة 
ــقر مــــن  ــلمون أحــ ــناك مســ ــرّة "هــ ــثر مــــن مــ ــال أكــ ــكنه قــ ــر. لــ والــــخنازيــ
اليهود."لــكنه لــم يــقل إنــهم حــقر مــن الــخنازيــر. ال أتــذكــر مــا إذا كــان 
أشــار إلى مــكان بــعينه حــيث يتواجــد هؤالء املســلمون األحــقر مــن 
اليهود. لـــــــم أعـــــــثر على جـــــــديـــــــد في األوراق. فـــــــقط في كـــــــالم أمي 

وعينيها وفزعها رأيت الجديد. !



 غـادرت اـلديوان وذهـبت إلى غـرفتي. أغـلقت اـلباب، واتجهـت صوب 
الشــــباك الــــصغير املــــطل على السهول الــــبعيدة. شــــردت بــــبصري. 
تــذكــرت مــالمح شــمعة وأنــا أودعــها قــبل ســاعــتني مــن اآلن. ابــتسمتُ 
لـها وأنـا مـرتـبكة. كـانـت شـابـة مـن قـريـباتـها في املطبخ، أو ربـما في 
ــينا. الـــتفتت شـــمعة إلى  ــانـ ــنية شـــعبية مـــن أغـ ــتها، تســـتمع ألغـ ــرفـ غـ
الخـــــلف حـــــيث بـــــاب الـــــغرفـــــة التي يـــــأتي مـــــنها الصوت ثـــــم إلي، 
وابـــــتسمت. صـــــرفـــــت عـــــينيها عنّي إلى األرض. في عـــــينيها قـــــرأت 

كالماً كثيراً. لخصته في جملة واحدة: !

هذه أرضنا، ليس لدينا أماكن أخرى.!

ــلقائي وجـــدتني أردد  ذابـــت عـــيناي في املـــدى الـــالمحـــدود. بـــشكل تـ
األغنية التي كانت ابنة شمعة تستمع إليها قبل الظهر:!

ما السبب ما السبب، يا مهجتي يا ُمربرب.!

ــادرت  ــ ــــسحت دمعتي، وغـ ــختنقة. مـ ــ ــــحكة مـ ــدرت ضـ ــ ــتسمُت، وأصـ ــ ابـ
مكاني.  !

أال تعتقد أن شمعة لديها قصة أكثر تشويقاً وأهمية من قصة 
ألبرينغو؟ !

!
إيمان. 

!2014 .02 .10

!
!



!
عزيزتي إيمان،!

عـــندمـــا قـــلُت لـــك مـــن قـــبل إنـــك شـــمس اهلل، ولـــم يـــكن اســـُمك إيـــمان 
ــد أن  ــان. ال بـ ــم تـــخبريني عـــن شـــعرك الطويـــل حتى الوديـ ــينها، لـ حـ
شــمعة كــانــت ســتطلب مــنك أن تــساعــديــها في أمــر جــلل. لكي يهــرب 
اليهود مــــن الــــقبيلة عــــليهم أن يــــجتازوا الوادي، كــــما أتــــخيل اآلن. 
كــيف سيهــبطون إلى الوادي. الــلغز في شَــــعرك يــا إيــمان. لــم تخــلق 
الــــــطبيعة شــــــعرَك لتغفو تــــــحته القوافــــــل املــــــارة في الوادي قــــــلياًل. 
اســـــدلي شـــــعرَك، حتى يـــــصل الوادي، وامنحي اليهود فـــــرصـــــة أن 

يهبطوا عليه، وينزحوا إلى "األماكن األخرى".  
أسـدلـت رودابـه، أمـيرة كـابول، شـعرهـا مـن على سـطح الـقصر حتى 
الحـديـقة، فـصعد عـليه اـلعاشق زال. اـلتقاهـا على السـطح بـعيداً عـن 
عيون الـفرس. ال بـد عـليك أن تبحثي عـن ملحـمة شـاهـنامـه لـلشاعـر 
ــر. قـــادت  الـــفارسي الـــفردوسي، الـــذي عـــاش في الـــقرن الـــحادي عشـ
خـــصالت رودابـــه زال إلى خـــباء الـــحبيبة، فـــتنبأت الـــعرافـــة بمولود 
سيهـــزم الـــعالـــم. هـــل تـــعرفـــني، أيـــتها الجـــميلة رابونـــزيـــل، مـــا معنى 
رابونـــــزيـــــل؟ تعني هـــــذه الـــــكلمة: دعي شَـــــــعرك ينســـــدل. في الـــــقرن 
الــتاسع عشــر ولــدت أســطورة الجــميلة رابونــزيــل في شــرق أملــانــيا. 
كــانــت مــختبئة في أعلى بــرج، تغني. مــنعتها الــساحــرة مــن رؤيــة 
الـعالـم الحقيقي، والـحب. في يوم سـتغني. يجـذب غـناؤهـا عـاشـقاً 
هائماً في األحراش. يتوسل إليها: أرجوك، دعي شعرك ينسدل.!

 على خــــــصالتــــــها يــــــصعد إلى أقــــــاصي الــــــبرج، ويــــــلتقيها. وعلى 
خصالتها يتسلل، ويفر. !



لو أنـــك، وبـــيتك بـــالـــقرب مـــن قـــمة الـــجبل، صـــعدت إلى الـــقمة قـــبل 
الفجـــر. تـــركـــت نجـــمة الـــصباح تـــرتـــاح قـــلياًل على كـــتفيك، وأســـدلـــت 
خـصالتـك على الـقريـة والـقرى املـجاورة لـسكنها السـالم حتى األبـد 
ويوم. ـكيف ـلم تكتشفي السـر اـلذي ـترـكته الطبيعي ـلدـيك؟ ـلم أـتغزل 
بــك مــنذ زمــن، لــكن ال عــالقــة ملــا أقولــه اآلن بــالــغزل. تــعرفــني اآلن مــا 
الـذي حـل بـقريـتك وكـل الـقرى التي كـانـت تـمتد حتى الـالنـهايـة أمـام 
ــا إذا كـــان الـــفردوسي يـــرى إلى خـــصالت رودابـــه  عـــينيك. ال أدري مـ

كما أتخيّلك أنا اآلن: 
شعرُك يا إيمان كان تعويذة القرية.!

عـندمـا نـفقد الـحيلة والـرؤيـة، وتخور قوانـا أمـام الـطبيعة املتوحـشة 
ـــشة الوحوش  ــ ــطبيعة املتوحـ ــ ــالــ ــ ــلجأ إلى الــــــتعاويــــــذ. ال أقــــــصد بــ ــ نــ
والسيول، بــل الــطبيعة الــداخــلية في اإلنــسان، ذلــك الــقاهــر الــجبار، 
الــذي روض الــسيل والوحــش والــجبل. إن أفــضل تــعريــف لــإلنــسان 
هو "الوحــــــش املــــــرّوض". لــــــكن ال يوجــــــد دلــــــيل دامغ على أن ذلــــــك 
الوحــش مــرّوض بــالــفعل. كــانــت مــاري كيللي، الــكاتــبة اإليــرلــنديــة، 
مـثلنا اآلن. خـرجـت مـن الحـرب اـلعامـلية األولى مـنهكة، خـاـئرة القوى. 
ــثث املوتى أمــــسكت كيللي بعنق مــــدام  ــقرى املــــحترقــــة، وجــ أمــــام الــ
ــذة"  ــ ــتبت "التعويـ ــ ــذا. كـ ــ ــل هـ ــ ــبب في كـ ــ ــها السـ ــ ــد وأنـ ــ ــديكوت. ال بـ ــ أنـ
وتــركــتها لــلتاريخ. تقول كيللي في التعويــذة: تجــلس امــرأة عجوز 
ــعة ديفون.  ــقاطـ ــية إلى الـــشمال مـــن مـ ــائـ ــة نـ ــريـ ــذر في قـ ــام كوخ قـ أمـ
ــقد ذهــــب كــــل شيء. وعلى الفور  ــاه، لــ ــنزعــــجة: أمــ ــنتها مــ ــدخــــل ابــ تــ
ــل،  ــ ــبقرة، العجـ ــ ــد انتهى: الثور، الـ ــ ــل شيء قـ ــ ــكتشف العجوز أن كـ ــ تـ

الدجاج. يجري حوار قصير بني العجوز وابنتها:!



ـ يبدو أن اإلله يريد هذا يا أّماه.!

 ترد عليها األم: !

ـ ال يــا يــا ابنتي، لــيس اإللــه، إنــها مــدام أنــديكوت، هي التي تــفعل 
كل هذا بنا، وسأجعلك تتيقنني اآلن من صحة كالمي.!

!
!

 تقوم العجوز بزرع مجموعة من املسامير في كتلة من اللحم:!

ـ  هذا قلب ثور مخصي، يا ابنتي.!

 تضع قـلب الثور املخصي على املوقـد. بـعد لحـظات تسمع طـرقـات 
خـــفيفة على الـــباب. تـــتسمر املـــرأتـــان في مـــكانـــيهما. بـــعد لحـــظات 
تتوقـــف الـــطرقـــات على الـــباب. تـــنتظر العجوز بـــرهـــة، ثـــم تـــنهض. 

تفتح الباب، وتطل برأسها إلى الخارج عبر الظالم الكثيف.!

ـ  تعالي، لتري. إنها مدام أنديكوت، ال بد أنها ميتة اآلن.!

!
لن أقطع حديثك يا إيمان. تتذكرين عندما قلُت لك قبل أيام أني 

صعدت في صباح رمضان إلى أعلى قمة في صنعاء وجلسُت مع 
طائرة بال طيار لوحدنا.!

 لو كنِت هنالك، في ذلك الصباح، لقلُت لك: هيا، إيمان، اسدلي 
شعرك على صنعاء ليعمها السالم. !

!



!
 

لو أنك أسدلت شعرك من أعالي قمم صعدة على الوديان 
واملنحدرات لنامت تحته الخيول، وملا ذهبت إلى الحرب.  

 
ملاذا، يا إيمان، ملاذا؟ 

م. غ.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب،!

لـم يـكن أبي يـبغض اليهود. كـان فـقط يقول إن اآلخـريـن ليسو على 
مـا يـرام، أو إنـهم ال يـعبرون السهول الـصحيحة. إذا اسـتجمعت كـل 
ذاكـــرتي فـــلن أجـــد في كـــل أحـــاديـــثة املـــتفرقـــة معي، والتي عـــادةً مـــا 
تكون قــصيرة، سوى جــمل مــختصرة. كــان الســلفيّون، وهــم آخــرون 
أيـضاً، قـد اقـتربوا مـن مـناطـقنا على نحو جـعل حـديـث أبي متوتـراً 

أكـــــثر مـــــن ذي قـــــبل. لـــــن يتحـــــدث عـــــنهم سوى بـــــاســـــتخدام كـــــلمة: 
الوهــابــيني. كــذلــك بــقية أفــراد الــقريــة. التحق بــعض شــباب الــقريــة 
بـــمدارس الحـــديـــث الجـــديـــدة في صـــعدة، وأصبحوا وهـــابـــيني. لـــكن 
األمــر لــم يــكن بــال صعوبــات. كــنت أقــترب مــن الــسادســة عشــر، وكــان 

فضولي للمعرفة يبتلع انتباهي ألي شيء آخر.!

 إذا وقـــفَت على قـــمة الـــجبل الـــذي يعلو مـــنزلـــنا مـــباشـــرة، ونـــسيتَ 
لوهـلة جـدائـل إيـمان الطويـلة، ونـظرت إلى الـفضاء املـترامي أمـامـك 
لـــن تجـــد مـــدرســـة حكومـــية واحـــدة. لو أمـــسكت نـــاظوراً بـــني يـــديـــك 
وتــــــــفحصت املنحــــــــدرات والــــــــدروب والوديــــــــان على بــــــــعد عشــــــــرات 
ــاً مــدرســياً. لــقد تــرك  الكيلومــترات لــن تــرى طــفاًل يحــمل حــقيبة، وزيّ
ــام. وقـــعتُ  ــلك األيـ ــة فجوة عـــظيمة في تـ ــفر املـــدرس إلى السعوديـ سـ
في الــــفراغ، الــــفراغ الــــذي بــــال حــــدود. كــــنت ألتقي على نحو شــــبه 
يومي بــــجاراتي وصــــديــــقاتي. ال أســــتطيع أن أســــميهن زمــــيالتي، 
فـنحن لـم نـكن نقوم بـعمل مشـترك. كـما لـم نـكن نـختلف عـن بـعضنا 
بشيء مـا، سوى ـبعض اـلتفاوت الطبقي اـلطفيف. ـفاـلذـين يمتلكون 
عـدداً أكـبر مـن أشـجار اـلرمـان أو اـلقات ـتبدو ـبناـتهم أسـمَن ـقلياًل مـن 



ــنا آخـــرون على الـــدوام. لـــم أجـــد في  ــديـ ــريـــن. حتى نـــحن كـــان لـ اآلخـ
مـكتبة أبي كـلها، وال مـكتبة جـدي التي خـصصنا لـها غـرفـة خـاصـة 
ــدا  ــعد يوم بــ ــاً بــ ــابــــيني. يومــ ــن الوهــ ــدث عــ ــاً يتحــ ــتابــ ــه، كــ ــاتــ ــعد وفــ بــ
ــفية، أقــــرب  ــانــــت صــ ــبل. كــ ــل إثــــارة للخوف مــــن ذي قــ ــابيون أقــ الوهــ
ــندمــــا  ــر عــ ــنة عشــ ــثامــ ــانــــت في الــ ــعامــــني. كــ ــكبرني بــ ــقاتي، تــ ــديــ صــ
أخـبرتني أـنها وـقعت في غـرام واحـد ـمن الوهـاـبيني ـمن أـبناء اـلقرـية. 
أهــداهــا دزيــنة مــن الــكاســيتات لــكنها اعــتذرت عــن قبول الهــديــة. ال 
يــمكنها االســتماع إلى شيخ وهــابي في الــقريــة. قــبلْت مــنه بــعض 
الــكتب الــصغيرة، التي يــسميها الــكتيبات. ولكي ال ينفضح ســرّهــا 
فـقد خـبأت الـكتب لـدي. قـالـت لي: أنـت ال تـعدمـني الـحيلة. ضـحكُت: 
ــة  ــند اليهوديــ ــر ســــنخبئها عــ ــتدعى األمــ ــا. لو اســ ــنقرأهــ ــيها، ســ ــاتــ هــ
ــدم طويــــالً  ــم تــ ــبها التي لــ ــام حــ ــدة مــــن أيــ ــاءتني في واحــ شــــمعة. جــ

ــانـــت  ــما يـــمكن أن أفـــهم معنى الحـــزن. كـ ــنة كـ ــزيـ ــنة. لـــم تـــكن حـ ــزيـ حـ
تـــائـــهة. تـــعرف شعور املـــرأة، في مـــجتمعنا تحـــديـــداً. ال تـــملك سوى 
االـنتظار. االـنتظار هو اـلقرار الوحـيد اـلذي ـتملكه، وهو أـكثر األـفعال 

إثارة للقلق والتعب واأللم. !

ـ البارحة، وقت صالة العشاء، التقيته في اصطبل البقر.!

ـ يا مجنونة.!

ـ كان متهوراً. ال تسأليني كيف. أخافني نوعاً ما. قال لي إنه قطع 
نصف طريق العودة مشياً على األقدام. تعطلت سيارة النقل، 

واستدعى األمر االنتظار لساعات. لم يحتمل. 
ـ املجنون. 

!



ابتسمت صفية بخجل، وسقطت كل الكلمات من شفتيها إلى 
الهاوية. رأيت أنثى مكتملة، بهية، مثل قمر شعبان أمامي. 

سألتها بشكل مباغت: !

ـ لكن ... سارت األمور كما يجب، أليس كذلك؟ 
ـ ال أدري يا إيمان. ال أدري. !

ـ ما معنى هذا؟ !

!
أمــسكت بــساعــدهــا األيــمن. كــنا في الــديوان، ديوان أبي، لوحــدنــا. 
الوقـت قـبل مـنتصف اـلنهار. في هـذا الوقـت تكون املـرأة مـلكة املـنزل 
في قــريــتنا. بــعد ســاعــة ســتصبح مجــرد طــاهــية تــعمل طواعــية. ثــم 
سـتعمل نـاداًل بـقية الـنهار. في الـليل يـدخـل رجـال قـريـتنا إلى قـراهـم 

يفعلون الشيء نفسه: 
يــــــنامون مع نــــــسائــــــهم بــــــعد أن يطفئوا الفوانــــــيس. ينهون األمــــــر 
بســرعــة، ثــم يضع كــل مــنهم بــضعة مــئات مــن الــريــاالت تــحت مخــدة 

زوجته، ويغادر إلى غرفته الخاصة لينام.!

 
دعني أكــن أكــثر قسوة ألروي لــك الــحقيقة الــعنيفة: ثــم تــعمل املــرأة 

في الليل ك ...!

 لـــــنتجاوز هـــــذه الـــــفكرة، ال أظـــــن أنـــــها ســـــتضيف شـــــيئاً فـــــنّياً إلى 
الرواية. !

قلُت لصفية: 
ـ قرأت الكتب كلها، كتبه. ألن يطعن الرجل بمسمار في رأسه، أظنه 



قال بمسمار أو ما شابه، خير من أن يمد يده إلى امرأة ال تحل له. 
كتب الوهابيني تقول هذا يا صفية.!

ـ أنا لم أرتكب خطأ يا إيمان. ملاذا تطلبني مني أن أروي لك ما دار 
بيننا إذا كنِت تشمئزين من ذلك؟ 
ـ سامحيني، أنا أتحدث عنه هو. 

ـ لكنك صديقتي أنا. 
ـ صفية، افهميني. أنت فتاة تحب، وهو وهابي يقول في كتبه إن 

كلمة الحب ليس لها معنى سوى الزواج. 
ـ قال إنه سيتزوجني.!

 
ـ هراء. إال إذا توقف عن الذهاب إلى ذلك املكان البعيد.!

 
شردت صفية. أفلتت مني للحظات. قالت لي إنهما تحدثا في 

األمر من قبل وأنه قال لها إن اإلسالم دين رحمة، يتعامل مع 
املحبني بطريقة مختلفة.  

ـ قبّلك، يا صفية؟ 
ـ قال لي إنه سيتخلى عّما يفعله ألجلي. وعندما نستقر في 

صنعاء سنعيش كما يحلو لنا تحت حماية الدولة. 
ـ قبّلك؟ 

ـ إيماااان! 
أمسكْت يدي. كانت يدها ترتجف.  

 
ـ كيف كان شعورك، بربك؟ 



ـ ال أتذكر. أحلف لك باهلل وبأرواح السادة وآل البيت. ال أتذكر. 
انمحى كل اللقاء فجأة. أنا سعيدة ألني لم أعد أتذكر شيئاً. 
ـ حسناً، سأقول لك كيف جرى األمر. إحم إحم، اسمعي .. 

 
ثم دخلنا في دوامة من الضحك، والجنون. ما إن سمعنا أذان 

صالة الظهر حتى انهينا كالمنا فجأة. 
ـ استغفر اهلل العظيم. اللهم ال تؤاخذنا. 

ـ يا رب. استغفر اهلل العظيم.!

 
ودعتها إلى الباب الخارجي للمنزل، في الدور األرضي. قلُت لها 

وأنا أغمز بعيني: 
عندما يجيء الفارس مرة أخرى أخبريه إن عليه أن يقرأ كتبه 

جيداً قبل أن يوزعها على الناس. 
ـ ششششششش يا مجنونة.  

!
غــــطت صــــفية وجــــهها، وعــــبرت الــــشارع الضيق. كــــانــــت مــــرتــــبكة، 
وخــــائــــفة. ال تجــــرؤ الــــفتاة على الوقوف ألكــــثر مــــن ثوان في بــــاب 
مـنزلـها. نـسيُت هـذه الـقاعـدة الـذهـبية، التي يـترتـب على مـخالـفتها 
نـــــتائج وخـــــيمة. ســـــرقتني صـــــفية في مـــــشيتها. لوهـــــلة تـــــخيلتها 
سـتعبر حتى آخـر الـشارع، ثـم سـتنحني شـمااًل، هـناك سـتجد أحـد 
مـخارج اـلقريـة، سـتجد اـلطريق اـلذي يجيء مـنه عـاشـقها الوهـابي. 
انـــعطفت صـــفية يـــميناً، رفـــعت عـــباءتـــها رويـــداً رويـــداً كـــأنـــها كـــانـــت 
تخشى تــجاوز الحــد املسموح بــه. نــزلــت بــقدمــها اليمنى. اخــتفت. 



وضــــــعُت كفّي على جبيني: الــــــحقير! ال يــــــلتقيها إال وقــــــت صــــــالة 
العشاء. !

أغلقت باب املنزل، وصعدت إلى غرفتي.!

 كــانــت شــمعة تــحب صــفية على نحو خــاص. صــارحَــــتْها في مــرّة: 
أحـب اسـم صـفية، اـبنة سـيدـنا. "أظـنها كـاـنت ـتقصد الحسـني" ـقاـلت 
صـفية. أجـبتها: ال أظـن، ـفاليهود ال ـيرون الحسـني سـيدهـم. ارـتجفت 

شفتا صفية: "حاشا هلل. ماذا تقولني يا إيمان؟".!

!
 قــلت لــَك إن صــفية كــانــت تــكبرني بــعامــني. كــان أبوهــا رجــاًل مــبجالً 

في الـــــقريـــــة. تـــــعلم صـــــفية إن زواجـــــها مـــــن الوهـــــابي لـــــن يحـــــدث. 
فــأســرتــها لــن تسمح بــنقاش أمــر كهــذا، لــيس ألن الوهــابي يــرتــدي 
ثــياب املــالئــكة ويصلي على نحو مــختلف. ثــمة ســبب آخــر تــحاول 
صـفية تـجاهـله، وبـداًل عـنه تسـتخدم كـلمة "الـدولـة" عـندمـا تتحـدث 
عــــن مســــتقبل عــــالقــــتهما. فــــأبوهــــا ســــيد مبجّــــــل، يقول إنــــه حــــفيد 
ــذا الوصــــف سيعني على  ــنات الــــسادة، هــ ــا مــــن بــ الــــرسول. كــــغيرهــ
الـــدوام األســـر املنحـــدرة مـــن نســـل بني هـــاشـــم، ســـتنتظر عـــريـــساً ذا 
ــقاً. في  ــتطابــ ــهما مــ ــد أن يكون دمــ ــة. ال بــ ــاصــ ــة خــ ــريــ ــفات أســ مواصــ
قــريــتنا لــيس بــمقدورك أن تكون يهوديــاً وال هــاشــمياً. قــالــت صــفية 
إنـــها تنفق على الوهـــابي في دراســـته. تـــرى هـــل كـــان يـــحبها؟ في 
املــرة قــبل األخــيرة عــندمــا عــاد الوهــابي مــن مــدرســته التي تقع في 
مـــكان بـــعيد كـــان مـــريـــضاً، قـــالـــت صـــفية. زارهـــا في االصـــطبل وقـــت 
صـالة الـعشاء، ولـم يـكن يـرتـدي زيـه األبـيض. كـانـت حـرارتـه مـرتـفعة. 



أعـــطته صـــفية مـــبلغاً مـــن املـــال ورجـــته أن يـــسافـــر إلى أقـــرب وحـــدة 
صــحية في مــديــنة صــعدة. أخــذ املــال، واختفى بــعد ذلــك. الوهــابي 
رجـل غـريـب األطوار، فـّكرُت. هـل تـظاهـر بـاملـرض ـليحصل على املـزيـد 
ـمن امـلال؟ ـكررت صـفية أـكثر ـمن ـمرّة: ـكاـنت حـرارـته ـمرـتفعة. ـيا إلهي! 
كــيف لــم اســتوقــفها هــنا: كــيف عــرفــِت إن حــرارتــه مــرتــفعة؟ ال بــد أنــك 
وضـعت ـيدك على جـبينه وخـده؟ وأـنه أحـس ـببرودة ـكفك فوضع ـكفه 
عــــليها؟ ال بــــد أنــــه قــــال لــــك إنــــه اآلن على مــــا يــــرام، وطــــلب مــــنك أن 
ــها في اليوم  ــا زرتـ ــندمـ ــنفسك. عـ ــتتأكـــدي بـ ــلبه لـ تضعي كـــفك على قـ

التالي نسيُت هذه األسئلة. !

غــاب الوهــابي عــن الــقريــة لــفترة طويــلة، بــلغت زهــاء ثــالثــة أســابيع 
كـما حسـبتها صـفية. كـانـت خـائـفة ومسـروقـة طـيلة الوقـت. ظـنّت إنـه 
ربــما يكون قــد مــات. لــم تجــرؤ على سؤال أحــد. حتى إنــها لــم تــفكر 
في سؤال أم الوهـــابي، تـــلك الـــفالحـــة الـــفقيرة، عـــن ابـــِنها. ينحـــدر 
الوهـــــابي مـــــن أســـــرة متواضـــــعة ال تـــــملك قـــــدرهـــــا وال األرض التي 
تـزرعـها. عـندمـا تـتخيل صـفية مـا اـلذي يـمكن أن يحـدث ـللقريـة لو أن 
أحـــداً رآهـــا في مـــنزل أم الوهـــابي فـــإن ســـاقـــيها يـــرتـــجفان. فـــكيف 
سـتجرؤ ابـنة الـسادة على زيـارة ابـنة االصـطبل؟ حتى لو سمح لـها 
واـلداهـا ـفإن اـلقرـية ـلن ـتقبل أـمراً كـهذا. سـيعتقدون أـنها ـنسفت ـليس 
ــاريـــخهم. ســـيبدو األمـــر كـــما لو أن صـــفية  ــقائـــدهـــم وحســـب، بـــل تـ عـ
أخـــذت مجـــرفـــة كـــبيرة وحـــفرت قبور أجـــدادهـــم، وألـــقت بـــأجـــسادهـــم 

للنسور.!

فــاجــأتــها: "صــفية، زوري أمّــه، وتــأكــدي بــنفسك، قولي إنــها كــانــت 
مريضة".!



 :  اعـــــــتدلـــــــت في جـــــــلستها، ونـــــــحن في غـــــــرفـــــــتها. أمـــــــسكت بكفيّ
مستحيل، يا زينب. !

ســألــتها: لــَم؟ أليسو بشــراً  مــثلنا؟ مــاذا لو أنــهم فــقراء، انــظري إلى 
القرية، كلهم فقراء.!

 هزت رأسها بإصرار: لم تفعله امرأة من نساء السادة قبلي.!

  
أحسسـت بـاخـتناق مـفاجـئ. كـنت أعـلم هـذه اإلجـابـة. لو أن الحوار 
جــــرى بــــاملقلوب، أعني لو قــــالــــت لي صــــفية إنــــه تــــفكر بــــزيــــارة أم 
الوهـابي كـنت سـأضع كفي على فـهمها وأنـا أهـمس بـفزع: إيـاك أن 

تعيدي هذه الفكرة مرة أخرى.!

رغـم ذـلك مـا إن سـمعت إجـابـة صـفية جتى قـلت لنفسي: هـذه ليسـت 
صـــفية التي كـــنت أقطع مـــعها الوديـــان في الطفولـــة لـــنزور شـــمعة، 

اليهودية. !

 
ـ اسمعي يا صفية، كالمك يزعجني. أليس الناس سواسية؟!

ـ كل الناس سواسية. جميعهم. !

ـ وأنت وأم الوهابي من الناس؟ 
ـ نعم، لكننا لسنا سواسية. ال تحاصريني بأسئلتك. أعترف لك 

أني ال أفهم ملاذا. ربما كانت إرادة اهلل. 
ـ هل أنت متأكدة إنها إرادة اهلل؟!

ـ أنا ال أهتم لكل هذا. ما يهمني اآلن هو .. هو. ليته بخير اآلن.!



كــنت، بــطريــقة مــا، مــقتنعة بــما تقولــه صــفية. وبــطريــقة مــا، أيــضاً، 
كـــنت أحـــاول أن أديـــنها. مـــن أعـــماقي بـــدوت فـــزِعـــة ووجـــلة. لـــم تـــقل 
شـيئاً جـدـيداً، ـلكنه مع ذـلك هـزني. هـز عـقيدتي ـبضراوة، وأـنا ـبعد ال 
ــظلم. ولكي ال  ــ ــم الضيق واملـ ــ ــعالـ ــ ــــك الـ ــريقي في ذلـ ــ ــــحسس طـ أزال أتـ
أكون قــاســية على قــريتي ســأقول لــك: إنــه أيــضاً كــان عــاملــاً منكوبــاً، 

ومحروماً.!

 في اـلعادة تجـري األمور على هـذا النحو: ـيحضر امـلرضى إلى دار 
والـد صـفية املكون مـن ثـالثـة أدوار. لـديـه ديوان خـاص لـلقراءة على 
املـرضى. ـيقرأ عـليهم اآلـيات اـلقرآـنية وـيعيذهـم ـببركـة أرواح األجـداد. 
ـلصفية عـّمة مـسنّة ـتسكن ـباـلقرب مـن مـنزل شـقيقها. ال أعـرف اـلكثير 
عـن سـيرة هـذه املـرأة. حتى إني ال أتـذكـر أنـها كـانـت أصـغر أو أكـبر 
ســـنّاً. تـــبدو هـــكذا مـــنذ قـــديـــم الـــزمـــان. تـــقرأ عـــمة صـــفية الـــقرآن على 
الــسيدات وتــعيذهــن بــأرواح الــسادة مــن آل بــيت النبي. مــنذ األزل، 
وال أدري مـــاذا يـــمكن أن تعني هـــذه الـــكلمة، واألب يـــقرأ الـــقرآن على 
الـرجـال املـرضى، والـعّمة تـقرأ على الـنساء املـريـضات.  كـانـت حـالـة 
الــــكثيريــــن تسوء، وكــــانوا ينقلون على األعــــناق إلى أقــــرب موقــــف 
لـــسيارات الـــنقل، يـــبعد مـــسافـــة نـــصف ســـاعـــة مـــشياً. ال يجـــرؤ أحـــد 

على مالحظة هذا األمر. !

!
ـ سألتني صفية: هل تعتقدين أن والدي سيوافق؟. !

ـ "على ماذا؟" سألتها.!

ـ  سيقرأ القرآن على يحيى؟. !



!
نسيت أن أخبرك أن يحيى هو اسم الوهابي. !

هززُت كتفي. قالت صفية: ال أظن. !

كــانــت الحــرب الــثالــثة قــد اشــتعلت. غــادر شقيقي حــسن ومجــموعــة 
مــن فــتيان الــقريــة إلى الحــرب. كــانــت النسوة يــلتقني في أكــثر مــن 
مـــنزل، يـــتبادلـــن الشكوى والخوف، ويـــسألـــن اهلل أن يـــعيد أبـــناءهـــن 
ــالـــنصر، بـــل  ــهم بـ ــدعو لـ ــا، تـ ــرأة، على األقـــل أنـ ــم أسمع امـ ــاملـــني. لـ سـ
بــالعودة. عــندمــا عــادوا مــن الحــرب، بــعد أشهــر، غــمرت الــسعادة كــل 
مـنازل اـلقريـة. ـلكن الوهـابي ـلم يـعد إـليها بـعد ذـلك. ـلقد اختفى إلى 

األبد. !

!
حــسناً، ســررَت بــحكايــة الجــدائــل الطويــلة. نــعم، كــانــت جــدائلي قــد 
وصــلت إلى أســفل الوادي. ال تــغرق في الحــلم. لــن أفــعل كــما فــعلت 
رودابــه، ولــن تــصعد إلى غــرفتي كــما فــعل األمــير زال. ال تــكتب هــذه 
الجملة في الرواية، وال تنشغل بها عن الحكاية التي أقصها عليك.!

 في تــلك الــسنة، بــني الحــربــني الــثالــثة والــرابــعة، كــان الشــتاء أطول 
مــن املــعتاد. غــرقــت قــريــتنا في الغيوم ألســابيع متواصــلة. ظهــر في 
الــقريــة مــا يشــبه الوبــاء. عــادت الــشمس الــباهــتة بــعد ذلــك، وتحــدث 
اـلناس في اـلقرـية عـن دور اليهود في هـذا الوـباء. ـقال لي حـسن إـنه 
يــكره اليهود، لــكنه ال يــصدق هــذه الــقصة. صــفية قــالــت إنــها تــحب 

شمعة لكنها مقتنعة بصحة ما قاله أبوها عن اليهود. !

!



ـكاـنت األخـبار ـتأـتينا ـتباعـاً. احـترـقت سـيارة يهودي في املوقِـف، وـلم 
ــرأة  ــيارة. امــ ــملك ســ ــذي يــ ــيد الــ ــان اليهودي الوحــ ــل. كــ ــفاعــ ــعرف الــ يــ
ــقات التي  ــجار الــ ــم قطع أشــ ــدهــ ــاحــــت في الوادي ألن أحــ ــة نــ يهوديــ
ـتملكها. ال أدري ـما اـلذي حـدث ـلشمعة، ـفمنذ ذـلك اـلحني ـلم ـيعد أحـد 

يجرؤ على زيارتها. !

ــاء كـــنُت أقـــف على شـــباك الـــديوان. كـــان  ــام ذلـــك الوبـ في يوم مـــن أيـ
بـــمقدوري رؤيـــة الـــقريـــة دون أن يـــراني أحـــد. أســـتمع إلى املـــاريـــن 
جوار بـيتنا، وأتـلصص على الـنساء واألطـفال. سـمعت طـفاًل يحـلف 

آلخر: !

أقسم باهلل إنه من قرية آل سالم.!

كـانـا طـفلني. أحـدهـما يبيع ويحـلف، واآلخـر يشـتري ويـطلب اـليمني. 
ــن  ــر مــ ــم في ذلــــك الشهــ ــالــ ــن آل ســ ــطفل مــ ــلبه الــ ــا الــــذي جــ ال أدري مــ
اـلسنة. ـتسّمرت في مـكاني. كـاـلعادة، نثق ـبكل شيء ـيأتي مـن جـبل 

آل سالم، اليهود،  وال نثق بهم.!

!
إيمان. 11 فبراير. 2014. 

 
!
!
!
!
!



!
عزيزتي إيمان..!

قــرأت رســالــتك مــرّتــني. ذكــرني الوهــابي بــاملجــذوب عــبدالســالم في 
روايـة الخـزرجي. الـطفل الـذي كـبر على هـامـش الـقريـة، وبـعد عقود 
ــه مواله الخــــزرجي  ــركــ ــد. تــ ــزمــــن يختفي في الــــجبال إلى األبــ مــــن الــ
ــمئزاز مــــن  ـــاالشــ ــرء بـ ــتمر شعور املــ ــقدره الــــبائــــس، فــــانهــــزم. ال يســ لــ
يحيى، الوهــابي، طويــاًل. فســرعــان مــا يــتعاطــف مــعه عــندمــا يــسقط 
مــريــضاً وال يجــد ولــياً مــن أولــياء اهلل يــرقــيه بــالــقرآن ألن أمــه فــالحــة 
فـــقيرة. عـــندمـــا ألـــقت رابونـــزيـــل بجـــدائـــلها مـــن أعلى الـــبرج لـــم يـــكن 
الــــرجــــل الــــذي توســــل إلــــيها في األســــفل يــــعرفــــها. حتى لو أصبح 
عـاشـقاً  فـيما بـعد، فـذلـك شـأن آخـر. لو أنـك ألـقيِت للوهـابي بجـديـلة 
لـعاد مـن الـجبال، والتقى أمـه وصـفية. كـانـت صـفية سـتقرأ عـليه مـا 
تــحفظ مــن الــقرآن، ففي أوردتــها يجــري ذلــك الــدم الــذي يمنح الــقرآن 
ــلتِ  ــة؟ لو أنـــك قـ ــا تقول الـــحكايـ ــذا هو مـ معنى، ال الـــعكس. ألـــيس هـ

ــن  ــ ــر مـ ــ ــأي شيء آخـ ــ ــقرآن، أو بـ ــ ــالـ ــ ــــجني بـ ــعالـ ــ ــك تـ ــ ــمان، إنـ ــ ــا إيـ ــ لي، يـ
الـتالوات، لو أنـك شـامـانـة في غـابـة، لـجئُت إلـيك. سـأخـلع مـالبسي 
كـما يـفعل فـرسـان الـقصص األسـطوريـة، أسـتلقي على صخـرة قـرب 
نهــر، وأنــاديــك بوهــن: امنحيني الخــلود، أو أصلحي روحي أيــتها 

القديسة، يا ذات الجدائل الطويلة.!

 كــان موالي الــشاعــر الــقديــم عــاشــقاً، وكــان يــزور دار حــبيبته مــدعــياً 
حــاجــة مــا، لــعله يسمع خــطواتــها في درجــات الــبيت، وهــذا أكــثر مــا 
يــمكن أن يــنالــه في زيــارة واحــدة. كــانــت الــقريــة صــغيرة، ولــم يــكن 
فـــيها الـــكثير مـــن الـــحاجـــات. في لـــيلة مـــا صـــعد على ســـقف بـــيته، 



وصـرخ في الوجود: أفـنيُت حـاجـاتي فـماذا أقوُل؟  أنـا آخـذك بـعيداً 

عـن الـقريـة، لـيس بـعيداً جـداً. هـا أنـا أتـعاطـف مع الوهـابي الـعاشق 
الــــــــذي ربــــــــما فــــــــتكت بــــــــه الحــــــــمى في الوادي، أو قــــــــتله األطــــــــفال 
املــــنتصرون  وهــــم في طــــريــــقهم إلى قــــراهــــم ليحــــدثوا أهــــلهم عــــن 

املعجزات التي نالوها.!

!
ــتدهور  ــذيــــن تــ ــمان إلى أولــــئك الــ ــا إيــ ــارتــــك يــ ــة إشــ ــروعــ ــا لــ حــــسناً: يــ
صـحتهم، وينفقون في الـجبال مـثل املـاعـز، رغـم بـركـة الـسيد وقـرآنـه 
املــجيد. أنــا ال أسخــر مــنه، بــاملطلق. لــسنني طويــلة كــان يــقرأ وكــانوا 
يموتون، فـيأتي آخـرون يـذهـبون إـليه ـليقرأ عـليهم. ـلم يـفكر أحـٌد قـط 
في اخــتراق هــذه الحــلقة الحــلزونــية بــالــشك، أو األســئلة. ال يوجــد 
ــذا  ــة مـــن هـ ــثر دقـ ــلطان املطلق أكـ ــر للسـ في رأسي اآلن أي مفهوم آخـ

املفهوم. !

علميني يا ذات الجدائل الطويلة، علميني، واسقيني.!

أـنت ـتمعنني في ـتفكيك أسـرار اـلقرـية اـلكبيرة بيسـر شـدـيد، حتى إن 
قــراءك لــن يــصدقوا أنــك فــتاة نــشأت في صــعدة. سيفهمون قــصتك 

مثلي: إنها الباب الذهبي لليمن كله.!

 بـينما سـيشعر أعـداؤك الـذيـن هـزموك قـبل سـنني بـالنشوة فـيما لو 
قـرأ عـليهم أحـد هـذه الـقصة. ال أقـصد بـأعـدائـك جـيرانـك، بـل اآلخـريـن 
الــذيــن اســتجابــت قــريــتك لــندائــهم الــغامــض. إن امــرأة تتحــدث على 
هـــــــــذا النحو  ال بـــــــــد وأنـــــــــها شـــــــــهادة جودة لـــــــــلنظام االجـــــــــتماعي 
واألخــالقي في صــعدة. هــاِك حــدثــاً مــشابــهاً. مع نــهايــة الــثمانــينات 



قــرر شــباب مــديــنة اليبتسيج في شــرق أملــانــيا الثورة ضــد الــنظام. 
رحــبت الــدوائــر الــغربــية بهــذا الحــراك الــذي ســيصب لــصالــحهم في 
الحـــرب الـــباردة. لـــكن، ويـــا لـــلغرابـــة، لـــم تـــكن الـــتلفزيونـــات الـــغربـــية 
تـعرض مـظاهـراتـهم. يُـعتقد أن السـبب يعود إلى طـبيعة املـظاهـرات 
نـفسها، ولـيس إلى أهـدافـها. كـانـت املـظاهـرات تـبتدئ في الـخامـسة 
مــساًء، بــعد انــتهاء ســاعــات الــعمل رســمياً. تضع املــظاهــرات أسواراً 

على الحـدائق واملـتنزهـات واألشـجار. تـرفع شـعارات بـترتـيب أخـاذ، 
دون أي إشـــارة إلى األعـــداء. مع انـــتهاء الـــتظاهـــرات يـــنظف الثوار 
شوارعـهم، ثـم يعودون مع الفجـر إلى  الـعمل. رأى الـغرب، ربـما، إن 

مثل هذا السلوك الفائق هو شهادة جودة !

!
ــامحيني ألني  ــها الشيوعي. ســ ــظامــ ــية ونــ ــرقــ ــيا الشــ ــانــ ــة أملــ لحكومــ
ألـقيك بـعيداً خـارج أسوار قـّصتك، خـارج حـدود الـقريـة. غـير أني ال 
أظــن أن هــذه املعلومــة ســتزعج الــقارئ. لــنُعد إلى جــدائــلك الطويــلة، 

إلى األمير زال وهو يناغي رودابه: دعي جديلتك تنسدل.!

 
م. غ.!

!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب،!

الحـظ ـقراء اـلرواـية أـنك اـنشغلت بجـداـئل إـيمان وشـعرهـا الطوـيل عـن 
ــالـــتها األخـــيرة. لـــقد شـــعروا  ــبرايـــر الـــذي كـــتبت فـــيه رسـ تـــاريخ 11 فـ
ــريـــة التي   ــديـــد. حتى إنـــك تـــجاهـــلت األنـــهار البشـ ــاالمـــتعاض الشـ بـ
ســالــت الــبارحــة في شوارع الــبالد كــأن الثورة حــدثــت بــاألمــس ألول 
مــــرّة. أتــــفهم امــــتعاض قــــرائــــك، غــــير أني كــــأنثى ال أشــــاركــــهم هــــذا 
الشعور. هـــــــــل يـــــــــمكنك تـــــــــخيل هـــــــــذه الصورة: شـــــــــاب يمشي في 
الحشود، هـــتافـــات الثورة تـــحاصـــره مـــن كـــل مـــكان. يهـــتف بـــأعلى 
صوتـــه ألشواقـــه وأحـــالمـــه. يـــرى امـــرأة في بلكونـــة، يلمح جـــدائـــلها 
الطويـــلة فـــيفقد إحـــساســـه بـــالـــزمـــن واملـــكان، أي بـــالثورة. كـــيف لـــم 

أكتشف كل هذا من قبل؟!

عـادت الحـرب، ثـم غـابـت. ـلكنها سـرعـان مـا عـادت مـن جـديـد. ال يـعرف 
ــالـــة الوحـــيد الـــذي  أحـــد الـــطريق إلـــينا أكـــثر مـــن الحـــرب. إنـــها الـــرحـ
يــكتشفنا كــل ســنة، ثــم يــهيل عــلينا الــتراب ويمضي لــبعض الوقــت. 
حتى إن بـعض نـساء الـقريـة كـنا يحـلفن بـاهلل إنـها الحـرب الـعاشـرة، 

عندما كانت الحرب الرابعة تضرب الطبول واملدافع.!

بــني الحــربــني، الــخامــسة والــسادســة، مــرض أبي. مــرض فــجأة. عــاد 
حــسن مــن الحــرب الــخامــسة وعــاد مــعه بــعض شــبان الــقريــة الــذيــن 
رافقوه إلى الحـــــــرب. لـــــــم يـــــــعد اآلخـــــــرون إلى األبـــــــد. قـــــــبل الحـــــــرب 
اـلخامـسة كـان حـسن يقول عـنهم: املـجاهـدون. ـبعد الحـرب اـلخامـسة 
لـن يسـتخدم هـذه الـكلمة مـرة أخـرى. كـان حـزيـناً جـّداً هـذه املـرّة. لـم 



يتحـــدث عـــن أي انـــتصارات. تحـــدث عـــن لـــيلة، ال أدري أكـــان لـــياًل أم 
ــقدمــــت  ــة مع قوات الــــجيش. تــ ــرســ ــهة شــ ــيها مواجــ ــدثــــت فــ ــراً، حــ فجــ
الـجبهة التي يـقاتـل فـيها حـسن. وقع الـكثير مـن الـقتل لـدى الـطرف 
اآلخـــر. قـــال حـــسن إنـــهم عـــبروا على الـــجثث والجـــرحى، فتشوهـــم 
وأخــذوا مــا يملكونــه في جيوبــهم. أخــذوا أيــضاً زمــزمــيات املــاء. إذا 
تـذكـرت شقيقي حـسن فـأنـا أتـذكـره مـنذ الطفولـة املـبّكرة. كـان قـريـباً 
ــدأت ميولي  ــعاً، خــــطوة خــــطوة. إلى أن بــ مني، عــــشنا كــــل شيء مــ
ــة التي  ــعركــ ــلك املــ ــية. في تــ ــفروســ ــه إلى الــ ــكتب وميولــ ــتجه إلى الــ تــ
رواهــا حــسن قــال إن أحــد الجنود الجــرحى حــرك ذراعــه بــينما كــان 
املـــجاهـــد يســـلبُه. نـــهض املـــجاهـــد، قـــال حـــسن، ووضع قـــدمـــه على 
صـدره ووجـه بـندقـيته إلى عـنقه. قـال لـه الجـريح: مـاء. مـاء. أرجوك. 
بصق املـجاهـد في وجـه الـجندي وكـال لـه الشـتائـم وهو ال يـكاد يـرى 
ــاء،  ــه: مـ ــالتـ ــتمر الـــجندي في توسـ ــهه تـــحت الـــظالم. اسـ مـــالمح وجـ
ــا يـــــتبادالن الـــــكلمات، الـــــجندي يتوســـــل طـــــلباً لـــــلماء،  ــ ــانـ ــ أرجوك. كـ
ــد  ــجاهــ ــدم املــ ــدر الــــجندي تــــحت قــ ــكلمات، صــ ــالــ ــهينه بــ ــد يــ ــجاهــ واملــ
الــنحيلة، وتوســالتــه تلفح وجــه املــجاهــد في ذلــك الــليل الــبارد. هــذه 
الصورة لم يسردها حسن، رسمتها أنا أليام طويلة في مخيلتي.!

 قـال حـسن: "كـنُت أسمع صوت الـتصاق لـسانـه بتجويـف فـمه قـبل 
أن ينطق كلمة ماء".!

 قــفز حــسن مــن مــكانــه ودفع املــجاهــد عــن صــدر الــجندي. "حــدثــت 
ــال حـــسن.  ــالســـالح" قـ ــتقاتـــل بـ ــا نـ ــدنـ ــينه، كـ ــبيرة بيني وبـ مـــشادة كـ
تـدخـل املـجاهـدون اآلخـرون وفضوا الـنزاع. بـعد صـمت قـصير، ربـما 

اللتقاط األنفاس، سمعوا الجندي يقول: !



أخي، أخي كان .. أخي جا .. جاااء من تعز إلى صعدة قبل سنني. 
كان مدرساً للعلوم.!

 الــتفتنا إلــيه، اقــتربــُت مــنه، قــال حــسن. "كــان قــد وضع كــفه تــحت 
خـدمـه، وـلم يـعد يـنتظر املـاء. كـأنـه أراد أن يحكي ـلنا حـكايـته قـبل أن 

ينام إلى األبد".!

 اقـترب مـنه حـسن، جـثا على ركـبتيه ـليسمعه على نحو أفـضل. ـلكن 
الــجندي لــم يــضف كــالمــاً آخــر، ولــم يحــرك ذراعــه بــعد ذلــك. انفجــرت 
عــيناي مــثل نهــريــن. هــربــت إلى غــرفتي. توقــف حــسن عــن الــحكايــة 
ومسح دمــــعتيه. أمي مــــسحت دمــــعتها، وكــــذلــــك شقيقتي. أبي لــــم 
يـبِك، لـكنه بـدأ مـتأثـراً بـدرجـة عـميقة. بـكيت في غـرفتي. بـكيُت كـأني 
أكــتشفت الــبكاء لتوي. جــاء حــسن إلى غــرفتي، فتح الــباب ودخــل. 
كـانـت غـرفتي مـضاءة بـالـفانوس، ضوء أصـفر مع قـليل مـن الـدخـان 
في جوهـا. ـليس ـلدي سـرـير في غـرفتي، أـمتلك ـفرشـاً صـغيراً وـلحاـفاً 

سـميكاً. في الـخارج صوت الـبرد والـريح والـكالب. جـثا حـسن على 
ركـــبتيه أمـــامي بـــنفس الـــطريـــقة التي جـــثا بـــها، كـــما وصـــفها، أمـــام 

الجندي الجريح. !

ـ إيمان؟!

ـ (وأنا ال أنظر إلى وجهه) قتلتم شقيق مدرّس العلوم؟ 
ـ أنا لم أقتله يا إيمان، وال أعرف من هو مدرس العلوم. ربما كان 

يكذب. 
ـ ال يكذب الرجل وهو يموت 

ـ أو كان يهذي؟ 



ـ حسن، توقف أرجوك. عند املوت يهذي الناس بالحقائق ال 
باألكاذيب. أنت تعرف هذا جيداً. 

ـ إيمان، اسمعيني.!

ـ هل قتلتم أيضاً مدرس العلوم؟ ها؟ بحثتم عنه ودفنتم جثته؟  
ـ اهدئي يا إيمان. أرجوك. أنت حتى ال تعرفني أين هي تعز!

ـ تعز؟ أرسلت لنا مدرساً للعلوم وال هي ال تعرف من نكون. أال 
يستحق مدرس العلوم قلياًل من املاء قبل أن يموت؟ 

ـ كان جندياً يا إيمان يحمل السالح، قتل رفاقي. لم نكن في درس 
للعلوم. !

ـ لكن شقيقه جاء ليدرس العلوم. أال يستحق قطرة ماء حتى وهو 
يموت؟ هو ال يعرف من أنت، وال من نحن يا حسن. أمرته الدولة، 

التي هي أكبر منه.!

ـ أنا حزين يا إيمان مثلك، اهدئي قلياًل، هيا. 
ـ إياك أن تذهب إلى هذه الحرب مرّة أخرى. 

ـ أعدك، لن أفعل. 
ـ ملاذا فعلت من األساس؟  

ـ خالص يا إيمان، اهدئي، أرجوك. 
ـ أنت لم تفعل غير أنك قتلت شقيق مدرس العلوم التعزّي، وتركت 
أبناء القرية الذين خرجوا معك جثثاً في الجبل، وعدْت. أنت بطل 

يا حسن؟ هذه هي البطولة التي كنت تعد نفسك لها؟!

!



 
!

كــنت في الــتاســعة عشــر. كــانــت الــحياة تــدخــلني مــن كــل جوانحي. 
كــانــت جــدائلي قــد بــدأت تــسيل مــن أعلى الــجبل. مــن املــفترض أني 
في ســن الــدخول إلى الــجامــعة لو أني وجــدت طــريــقاً إلى املــدرســة. 
عـاد املـدرس عـبدالـحافـظ مـن السعوديـة. ربـما لـم أذكـر لـك اسـمه مـن 
ـقبل. ـلم ـيعمل أـكثر ـمن خـمس سنوات. عـاد ليشـتري ـمنزاًل، ـلكنه ـكان 
قــد تــغير كــثيراً. لــن أعــيد عــليك حــكايــته، ســأذكــرك فــقط بــأنــه اضــطر 

لشراء بيت في قرية يهود آل سالم، فقد كان وهابياً جديداً. !

انتهـت الحـرب الـخامـسة، وكـانـت قـد اقـتربـت كـثيراً مـن الـقريـة. مـنذ 
الحـرب الـرابـعة اقـتربـت أصوات املـدافع مـنّا. كـما اقـتربـت الـطائـرات 
مــــن الــــجبل. حتى الحــــرب الــــرابــــعة كــــنا فــــقط نــــنتظر األخــــبار في 
الــراديو، ومع املــسافــريــن. في الــعامــني األخــيريــن، أي في الحــربــني 
الـرابـعة والـخامـسة، اشـتركـت قـريـتنا في الحـرب بصورة كـبيرة. كـل 
حـرب كـانـت تجـر مـعها قـرى جـديـدة إلى الحـرب التي سـتليها، قـال 
واـلدي. وهـا قـد جـاء اـلدور عـلينا. سـأـلته: مـن اـلذي يـفعل ذـلك، وملـاذا 

يفعل ذلك؟ !

!
قـــال كـــالمـــاً لـــم يبقِ مـــنه شيء في رأسي. تـــعرف، ذلـــك الـــكالم الـــذي 
تـحس أنـه خـطير لـلغايـة لـكن أجـزاءه ال يـمكن ربـطها بـبعضها لـذلـك 

سرعان ما تنساها، بالرغم من أنك ال ينبغي أن تفعل ذلك.!



  أصبح ـلدـينا في ـقرـيتنا ديوان عـزاء مـتنقل. في اـلعامـني األخـيرـين 
قــتل أكــثر مــن 18 شــابــاً مــن أبــناء الــقريــة. أتــذكــر أغــلبهم، كــانوا في 
ــد.  ــقرب مـــن املسجـ ــالـ ــة وبـ ــقريـ ــة الـ ــغاراً في أزقـ ــعبنا صـ مـــثل سنّي. لـ
عــندمــا وصــلنا نعي أول قــتيل دوى اســمه في أعــماقي. كــان اليــزال 
في ذاكــرتي طــفاًل. هــا قــد كــبر، أصبح شــابــاً نــاضــحاً، وقــتياًل. قــيل 
ألمّــــــه زفــــــيه شــــــهيداً إلى الــــــجنة. زرنــــــاهــــــا لــــــتعزيــــــتها، وتــــــهنئتها 
ــها عــــن  ــدثــ ــيها، وتحــ ــا تواســ ــرأة إلى جوارهــ ــالــــشهادة. جــــلست امــ بــ
الـــشهادة واليوم اآلخـــر. لـــم تنطق املـــرأة سوى بـــبضعة كـــلمات عـــن 

الدنيا. قالت إنه كان يطيعها في كل أمر، ويمأل حياتها نوراً.!

 ـقاـلت ـلها امـرأة  مـن امـلعزّـيات إـنه اآلن في اـلجنة، ـفردت األم ـببضعة 
ــه  ــتأكــــدة إنــ ــها مــ ــها ســــتعيش بــــعده في ظــــالم وأنــ ــالــــت إنــ ــلمات. قــ كــ

بحاجة إليها أكثر من حاجته للجنة. !

غـادرٌت مـنزلـها بـعد أقـل مـن سـاعـة. قـبل سـنني طويـلة، في طفولـتنا، 
ســألني وأنــا خــارجــة مــن دكــان الــقريــة عــن ســعر الجــزمــة الجــديــدة 
التي أـلبسها. قـلت ـله ال أعـرف، اشـتراهـا أبي مـن مـديـنة صـعدة. قـال 
إن أحـداً ـلم يشـتر ـله حـذاء مـنذ فـترة طويـلة. كـنت ربـما في اـلتاسـعة 
ــتري كـــل  ــال ويشـ ــمتلك املـ ــرء يـ ــكبر املـ ــا يـ ــندمـ ــه: عـ مـــن عـــمري. قـــلت لـ

شيء. !

ابـتسم، كـان سـعيداً. لـقد انـتظر طويـاًل حتى يـكبر، ليشـتري لـنفسه 
زوجي حـذاء، لـكنه مـا إن أصبح نـاضـجاً وكـبيراً حتى أصبح أيـضاً 

ميتاً.!

!



!
!

كـــان الوطـــن يـــساوي بـــالنســـبة لـــه نـــعلني. لـــم أذكـــر لـــك اســـمه. حتى 
عـندمـا عـاد جـثة هـامـدة ال أظـن أن ثـمة مـن اكـترث السـِمه أو تـذكـر أنـه 

كان يملك اسماً في األساس. !

!
إيمان!

13 فبراير 2014!

!
!
!
! 

!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزتي إيمان،!

أتــذكــر حوارنــا األخــير قــبل أقــل مــن  عــام على الــفيس بوك. ســألِتني 
ــا هي. قـــلتِ  كـــيف سيكون شعوري إذا عـــرفـــت الـــحقيقة، فـــقلُت لـــك مـ

لي: !

"لو اكـتشفت أني هـاشـمية، واسمي بـاـلفعل زيـنب. أو أني عـباسـية 
واسمي أموي."!

 
 ال شــك أنــك تــتذكــريــن إجــابتي. في تــلك الــليلة قــلِت إنــك ســتغادريــن 
اـلفيس بوك، ومـن األـفضل أن ال نتواصـل مسـتقباًل. ـلم ـنكن ـقد ـبنينا 
اـلحب على ـتلك اـلطرـيقة امـلتينة التي ـتأخـذ زمـناً طوـياًل ـلتدوم حتى 
ــا، قـــلُت لـــك. فـــتركـــِت لي ابـــتسامـــة، وعـــطّلتِ  األزل.  ســـأجـــدك يومـــاً مـ

حــسابــك على الــفيس بوك. هــا أنــا أســتمع إلــيك مجــدداً، كــما كــنتُ 

ــمية  ــاشــ ــها  ليســــت هــ ــما إنــ ــروي.  ربــ ــتاة تــ ــبل، وأنــــت فــ ــن قــ ــعل مــ أفــ
واسمها ليس زينب.!

فـكرت في كـتابـة روايـة حول أن تـحب فـتاة هـاشـمية. في صـباح مـن 
يوم من األيام األخيرة للثورة وجدُت رسالة منك تقول:!

"انــــتظرتــــك الــــبارحــــة، لــــكنك تــــغيب كــــالــــعادة. أردت أن أقول لــــك إن 
كــلماتــك وعــباراتــك التي أقــرأهــا على الــفيس بوك دخــلت في لغتي، 
وفي حــديثي مع صــديــقاتي. الــبارحــة قــلُت لــصديقتي: أفــاا عــليك. 
ــم إني  ــائــــك على الــــفيس بوك، رغــ ــدقــ ــكتبها أنــــت ألصــ ــما تــ ــاً كــ ــمامــ تــ

متأكدة أنها ليست من مفردات لهجتك".!



!
ــراً  ــركـــت أثـ ــذا تـ ــة، لـ ــالـ ــتبِت تـــلك الـــرسـ ــا كـ ــندمـ ــاشـــمية عـ  لـــم تكوني هـ

عــميقاً، لــه حــدود. لو أنــك قــلِت لي في تــلك الــرســالــة، أو قــبلها، إنــك 
هـاشـمية لسجـدُت شـكراً لـإللـه، والنـهارت كـل الحـدود. أن يـحب املـرء 
فـتاة هـاشـمية يعني أن كـل وردة في الكون سـتتعاطـف مـعها، فهي 
آخـر امـرأة في الـعالـم تـعثر على الـحب كـما تـريـد. أمـا هو فسيصبح 

فجأة إله الورود كلها،  القدير الذي بعثها في ليلة واحدة.!

 كـان األمـر سـيبدو وكـأني دخـلت قـريـشاً مـن كـل جـهاتـها. لـن أحـتاج 
ــقرى. لكنني  ــ ــتل أم الـ ــ ــشاً، وأحـ ــ ــريـ ــ ــل قـ ــ ــلة ألدخـ ــ ــلك الطويـ ــ ــدائـ ــ إلى جـ
ســأحــتاج إلــيها ألمــكث في مــكة بــعيداً عــن العيون. كــان شــعراء مــكة 
يبتهــلون لــلرب حتى يــصيب عيون الــرقــيب بــالعمى. مــا إن تقع في 
غـــرام فـــتاة هـــاشـــمية، قـــال صـــديقي الـــشاعـــر، حتى تقع في الـــحب 
ــا كـــنتُ  ــطاملـ ــعاً. لـ ــبطل مـ ــعاشق والـ ــلك، فـــجأة، الـ ــداخـ ــرّم. ينمو بـ املحـ

عــاشــقاً، أنــتظر الــبطل الــذي سيحــمل الــعاشق على كــتفيه. أصــدقــك 
القول يـا إيـمان إن األمـر لـم يـكن يتعلق بي فـقط. بـل بـِك أيـضاً، على 
أن تكوني "زيـــنب" وهـــاشـــمية أيـــضاً. ســـأمـــثل بـــالنســـبة لـــك الـــبطل 
املحــرّم. ســتجربــني ذلــك األلــم العميق الــذي يوقــظ في أعــماقــك لــيس 
الـلذة وحسـب، بـل الـشفاء واملـقاومـة. الـبطل املحـرّم، أنـا عـندمـا أكون 
ــا يكون اســـمك "زيـــنب" وتنحـــدريـــن مـــن  حـــفيداً لـــفالح، وأنـــِت عـــندمـ
ســاللــة هــاشــمية، هو إيــثاكــا. عــاد أوديسيوس بــعد حــريق طــروادة 
إلى إيــثاكــا، فــضاع في البحــر عشــريــن عــامــاً. اخــتطفته الــجنّيات، 
وســـاومـــنه على الـــحب والـــنجاة. كـــانـــت  محبوبـــته بينيلوب عـــاكـــفة 
على النول، تــــنتظره. ربــــما اكــــتشفت بينيلوب إن انــــتظار حــــبيبها 



يـبعث موجـات مـن الـلذة واأللـم املـعالج مـن أعـماقـها حتى أطـرافـها، 
ــعد  ــ ــتجنيها بـ ــ ــلذة التي سـ ــ ــن الـ ــ ــثر مـ ــ ــرة، أكـ ــ ــفتيها حتى اإلبـ ــ ــن شـ ــ مـ

وصوله إلى إيثاكا. !

!
هــكذا دائــماً، حتى إذا لــم تــصل إلى إيــثاكــا فــأنــت قــد عــرفــت الــطريق 
إلى إيــثاكــا، كــما يقول الــشاعــر اليونــاني كــفافــيس.  أحــيانــاً يــخيل 
إلي أن الـــشعراء ال يثورون ضـــد طـــبقات الـــنبالء، ففي بيوت أولـــئك 
الوحوش يجــدون الــغرام املــخبأ، وهو غــرام محــرّم اجــتماعــياً. بــينما 
يمثلون هـــــم، اعني الـــــشعراء واملـــــثقفني بـــــالطبع، لـــــنساء الـــــطبقات 
الــنبيلة األبــطال الحــرام. مــا الــذي جــعل فولــتير ينسى كــل مــا يــكتبه 
عـن اإلنـسان فـجأة ملجـرد أن تـصله رسـالـة مـن اإلمـبراطورة الـروسـية 

كاترين، أو يمثل أمام قدميها. دعني أقل: ما إن يرى ساقيها.!

 قــلُت لــك لو أنــك كــتبت في رســائــلك األخــيرة إنــك هــاشــمية ألشــعلت 
تــلك الــرســائــل مــدن الــتاريخ كــلها في رأسي، لــحاصــرت صــنعاء، أو 
ــه: فـــن  ــتابـ ــاني، يؤلـــف كـ ــرومـ ــر الـ ــيد، الـــشاعـ ــان أوفـ أنـــقذت الثورة. كـ
الهوى. فوقع في غــرام محــرّم. كــان مجــرّد شــاعــر، لــذلــك نــفاه األمــير 
إلى جـــزيـــرة بـــعيدة ليموت وحـــيداً كـــثمن بـــاهـــض القـــتحامـــه املـــخبأ 
الــــصغير حــــيث األمــــيرة تــــخبئ قــــلبها، الــــقلب املحــــرّم. مــــات أوفــــيد 
ســعيداً، لــقد نــال أكــثر املــشاعــر خــطورة ووحــشية: ذلــك الــحب الــذي 
يــنسف الــطبقية مــن داخــلها. مــا إن تقع فــتاة مــن الــطبقات الــنبيلة 
ـبني ـيدي اـلعاشق املسحوق حتى ـيداهـمه ذـلك الشعور اـلطاغي: هـا 

أنا أنذا أمارس الغرام مع الطبيعة ذاتها، مع الكون.!



ال يــفهم قــلب الــهاشــمية سوى نورهــا وهو يــتناقــص مع األيــام. ومــا 
إن تصبح عــاريــة مــن النور حتى تــغدو شجــرة لــيس لــظلها الطويــل 

حدود.!

 يـخيل إليّ أنـك أنـت زيـنب، وأن إيـمان كـانـت صـديـقتك. حتى لو  لـم 
يــكن الوضع كــذلــك، فــأنــا أجــد في كــلماتــك تــلك الــريح الصحــراويّــة 
التي جــاء بــها النبي إســماعــيل مــن الــشمال. أشــتم رائــحة دمِـــك، ال 
ــك ال  ــما لو أنــ ــيك كــ ــدث إلــ ــا أتحــ ــامحيني، أنــ ــك وحســــب. ســ خــــصالتــ
تـزالـني على سـطح مـنزلـك في الـقريـة تـراقـبني جـنائـزهـا، وأنـا كـذئـب 
ــز، وال  ــيد على الــــجبل اآلخــــر املــــطل على الوادي، ال أرى الــــجنائــ وحــ
السواد املــخيم. أرى فــقط قــلب امــرأة يهــز بــخفقاتــه ســاحــة الحــرب، 

ويغمرني حتى أبعد النبع.!

!
ها أنذا، كالعادة، أعطلك عن روايتك، عن كل تفاصيلها املفترسة. !

تحـــدثي يـــا إيـــمان، وال تـــكترثي لـــلقصة التي أرويـــها على هـــامـــش 
روايتك. أو اكترثي قلياًل. قلياًل!

!
بربّك.!

!
م. غ. !

!
!



!
عزيزي الكاتب،!

يـبدو لي، إذن، أن هـذه اـلفكرة هي التي دفـعتك ـللصمت عـندمـا قـلتُ 
لــك ســأعــطل حــسابي واختفي. تــركــُت لــك ابــتسامــة، لــكنك أعطيتني 
رابـطاً لـفيلم. لـم تـقل مـا هو، وال ملـاذا. نـسخت الـرابـط في مـلف وورد 
ــن  ــد تخــــلص مــ ــدي قــ ــكن جســ ــم يــ ــر. لــ ــتظرُت أشهــ ــهازي، وانــ على جــ
حـــــــديـــــــثك، وال أنـــــــفاسي مـــــــن حـــــــرائق كـــــــلماتـــــــك. اســـــــتعدُت نفسي 
بـالـتقسيط. أوافـقك أن ذلـك الـحب الـذي اكـتشفناه سـريـعاً، وتحـدثـنا 
عــنه بســرعــة أكــبر، لــم يــكن الــحب الــذي يبنى مــن األحــجار لــيدوم.  
عــندمــا أتــذكــر كــيف بنى أجــدادي قــريــتنا أشــعر بــالــثقة، والحســد. 
يحــمل الــحبيب الحــديــد والــنار ثــم يهــدم الصخــر، ويــنحت الــجبل. 
قـبل أن يضع الحجـر يـحفر لـه مـكانـاً. أعـترِف لـك أني أحـببتك كـأني 
وجــدتُـك مــنسياً في الــطريق. لــم تــقاتــل األعــداء حتى تســتخلصني، 
وـلم ـتغاـمر ـكما ـفعل األـمير زال. أـنت أـيضاً ـلم ـترـكب البحـر ـمثل ـبطلك 
ألـبرينغو. كـل مـا في األمـر أنـك كـنت تـرد على أسئلتي، وكـنَت تـدس 
ــر كـــثيرة  ــم ألشهـ ــماقي، ثـ ــقظت الورود في أعـ ــمل التي أيـ بـــعض الجـ
ـبعد ذـلك، ـكاـنت سـتة أشـهر ـفقط، اسـتمر صـهيلك في أعلى اـلتبّة ـفلم 

تنم الفرَس البيضاء في الوادي.!

ــفيلم مع صـــديقتي زيـــنب في صـــنعاء، صـــديقتي التي  ــاهـــدت الـ  شـ
حـدثـتك عـنها مـن قـبل." مـرتـفعات وذرينغ". قـلت لنفسي: أعـرفـك يـا 

مروان، ال بد وأني سأجد رسائلك كلها في هذا الفيلم.!



 تجـري األحـداث في اـلرـيف، إلى أن ـيفكر هـيثكليف اـلشاب ـباـلزواج 
مـن ـكاـترـين. ـكاـترـين اـبنة إـقطاعي ـثري، أمـا هـيثكليف فوجـدوه طـفالً 

ــن  ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ ــــت كـ ــالـ ــ ــاً. قـ ــ ــابـ ــ ــعهم إلى أن أصبح شـ ــ ــرداً، احتضنوه مـ ــ مشـ
لهيثكليف إنها تحبه، لكنها لن تتزوجه.!

!
"زواجي بك سيخفض من درجتي االجتماعية" قالت له كاترين.!

تــمنيَت لو أقول لــك إني فــتاة هــاشــمية. وعــندمــا تــجاهــلُت أمــنيتك 
أحببتني على طــريــقتك، كــأني أخــبئ في ذاتي فــتاتــك الــهاشــمية. 
ــم  ــ ــبيبته، ولـ ــ ــــطريق إلى حـ ــطأ الـ ــ ــافي أخـ ــ ــقروي صـ ــ ــببتك كـ ــ لكني أحـ

ينتبه.!

قــرأت رســالــتك األخــيرة هــذه مــرات عــديــدة. تتحــدث كــأنــك هــيثكليف، 
تـنتقم مني بـالـكلمات كـما لو كـنت كـاتـريـن. تـريـد أن تقع في غـرامي 
لـــــتنتصر على درجتي االجـــــتماعـــــية، وتسمي هـــــذا الـــــحب بطولـــــة 
نـــــادرة. ال أســـــتبعد أني بـــــعد أن ألقي إلـــــيك بجـــــدائلي مـــــن شـــــرفـــــة 
الـقصر، فتتسـلق عـليها وتـصعد إلى غـرفتي، لـنكتشف العشق، كـما 
ـكنَت تقول لي .. ال أسـتبعد أن ـتغادرني إلى مـقبرة أجـدادي، ـلتقص 
عـــليهم مـــا حـــدث بـــيننا كي تهـــزمـــهم. حـــسناً، لـــن أقول لـــك الـــحقيقة 
الـكامـلة، وال مـن أكون. أنـا إيـمان، مـن قـريـة في صـعدة، أقـص عـليك 
ــــحب  ـــيها فـــــلسفة الـ ــــت فــ ــتبك التي درسـ ــ قـــــصة قـــــريتي. أرجع إلى كـ
املحــرّم. تســتطيع أن تــنظر إلى مســتويــات أخــرى ال تــفطن لــها تــلك 
اـلكتب في اـلعادة. اـكتشف ـفتاة ـفقيرة تصلح للعشق. سـتكون ـبطالً 



حـــقيقياً. ســـتنتصر حـــبيبتك على كـــل االحـــتقار الـــذي ســـينزل بـــها 
فجأة، أما أنت فستتحدث عنك نساء صنعاء كلهن:!

" يــــا لــــه مــــن بــــطل نــــبيل، كــــتب عــــن الــــغرام والــــحب إلى  أن وجــــد 
ــاً  ــلواًل وأمـ ــاً مشـ ــة، تتسول الـــخبز لـــتطعم أبـ ــاريـ ــته نـــصف عـ معشوقـ

مصابة بالعمى."!

 حتى أنــــا، أكــــنُت هــــاشــــميًة أم ال، ســــأتحــــدث إلى صــــديــــقاتي عــــن 
الــفارس الــنبيل الــذي يــا لــيته كــان حــبيباً ألّي مــنا،  إال أنــه قــرر أن ال 
يكون حـبيباً وحسـب. ـبل ـبطاًل خـاـلصاً. أـنا لسـُت هـاشـمية، حتى لو 
كـــنُت بـــالـــفعل هـــاشـــمية. هـــذا الجـــزء لـــيس لـــه عـــالقـــة بـــالـــقصة التي 

أرويها لك.!

!
ــبل  ــما قــــطعت أنــــت حــ ــها كــ ــرويــ ــتك التي تــ ــكايــ ــطعُت حــ ــبدو أني قــ يــ
ــا قـــلت لـــك، أكـــثر مـــن مـــرّة، أنـــك كـــل تـــاريخي، وأني  أفـــكاري. وعـــندمـ
ــة لــــك حتى  ــاسوســ ــن أبيع نفسي جــ ــم أكــ ــبلك، لــ ــل شيء قــ نــــسيت كــ
تـدخـل مـكة وتـسيطر على أم الـقرى، كـما فـلسفَت الـحب في رسـالـتك 

األخيرة.!

ـتعرف جـيداً أن هـيثكليف شـخصية مـحيّرة: ـتحبه في أول اـلحكاـية، 
تـحتقره في مـنتصفها، ثـم تبكي عـليه قـبل أن يموت. خـاصـة عـندمـا 
ــم يــــحتضن عــــظام  ــليل، ثــ ــن، يــــحفره في الــ ــريــ ــاتــ ــبر كــ ــذهــــب إلى  قــ يــ
حـبيبته املـرصوصـة في كـفن أبـيض. حتى زيـنب، وهي ال تسـتنتج 
ــالـــت: أحـــببت هـــيثكليف  أشـــياء ذات قـــيمة مـــن مـــشاهـــدة  األفـــالم، قـ

واحتقرته، وأشفقت عليه.!



لو اســتمرت مــناوشــاتــنا الــجانــبية بهــذه الــطريــقة ســتنهار الــروايــة. 
أرجوك. !

!
مـرة أخـرى، يؤسفني أن أورد هـذا الجـزء مـن اـلقصة ـبعد حـدـيثك عـن 
الـقلب املحـرّم. تـعاَل، اكـتشف معي قـلباً مـات وحـيداً مـثل ذئـب، كـان 

قلباً محرّماً لكن ليس على طريقتك.!

بـعد الحـرب الـخامـسة مـرض أبي. صحى مـن نومـه ليصلي الفجـر، 
فــأحــس بــألــم في صــدره. كــان األلــم يــزوره مــن وقــت آلخــر، لــكن األمــر 
ســـاء في األشهـــر األخـــيرة، فـــأصبح يشـــتكي مـــن ألـــم في صـــدره مع 
أدنى درجــات املجهود. في ذلــك الــصباح كــان األلــم غــريــباً وقــاســياً 

ومـرعـباً. رأيـنا عـالمـاتـه كـلها. قـاوم والـدي األلـم، وذهـب إلى املسجـد. 
في الـعادة يـمكث أبي في املسجـد بـعد الـصالة حتى قـبل الشـروق. 
مــــــا إن يــــــصل إلى الــــــبيت حتى يجــــــد كــــــل شيء جــــــاهــــــزاً: الــــــخبز 
الـــــساخـــــن، الـــــشاي بـــــالـــــهيل والـــــقرنـــــفل، والـــــفاصولـــــيا املطبوخـــــة 
ـباـلبهارات، واـلسحاوق، وكوـباً مـن اـللنب اـلداـفئ. ـنفطر مـعاً، وـنتبادل 
بـــعض األحـــاديـــث أثـــناء اإلفـــطار. في األول كـــانـــت أحـــادثـــينا حول 

القرية. في طفولتي كانت األحاديث التي!

!
 ـيتبادـلها أبي وأمي أـثناء األـكل، اإلـفطار أو اـلغداء، ـتلخص أحـداث 
الـقريـة كـلها. أثـناء الـعشاء يكون األمـر مـختلفاً. فـأبي يصبح مـعّكر 
املـــزاج، متوتـــراً، قـــليل الـــصبر، ال يطيق ســـماع شيء سوى الجـــمل 
الــقصيرة الــعاديــة. الــقات يــفعل بــه كــل ذلــك. "لــعنة اهلل على الــقات" 



لــــطاملــــا رددت أمي هــــذه الجــــملة وهي تــــحضر الــــعشاء في املطبخ 
فـــــيما لو ســـــمعت صوت أبي عـــــالـــــياً، يـــــصرخ على حـــــسن أو على 
ــنّا. تتوتـــر أمي وتـــفقد أعـــصابـــها بســـرعـــة، وربـــما ســـقطت  واحـــدة مـ
األواني مـن يـدهـا وانكسـرت. فـليس نـادراً أن يكون عـشاؤنـا متوتـراً، 
نتمنى أن نـــفرغ مـــنه بـــأســـرع وقـــت مـــمكن. بـــخالف الفطور، الـــذي 
يكون فـــاتـــحة يوم رائـــعة. أبي الـــذي نـــتناول مـــعه الـــعشاء غـــير أبي 
الــذي يــفطر مــعنا كــل يوم. شــخصيتان مــختلفتان لــرجــل واحــد. كــل 
ــها  ــديـ ــيدة، لـ ــة جـ ــالقـ ــربطني بـــهن عـ ــة، مـــن الـــالتي تـ ــقريـ ــتاة في الـ فـ
املـالحـظة نـفسها.  غـير أنـنا ال نـتناول اـلعشاء مـعاً على اـلدوام، كـما 
نـــفعل مع اإلفـــطار. ال يحـــدث ذلـــك كـــثيراً ألن أبي في أوقـــات كـــثيرة 
يــفضل أن يــطيل جــلسة الــقات حتى مــنتصف الــليل. نكون نــحن قــد 
تـــناولـــنا عـــشاءنـــا لوحـــدنـــا، وتـــبادلـــنا أنـــا وعـــبير بـــعض الـــتعليقات 
الـــــساخـــــرة حول حـــــسن، الـــــذي ال يخـــــزن الـــــقات كـــــثيراً، وال يـــــنفعل 
بسـرعـة. ال تحـدث قـضايـا طـالق كـثيرة في قـريـتنا. الـحاالت الـقليلة 
التي ســمعت عــنها بــدأت أحــداثــها، وهــذه روايــة مشــتركــة بــني كــثير 
ــك  ــعشاء. في ذلــ ــدة الــ ــائــ ــلة على مــ ــعائــ ــر، وقــــت جــــلوس الــ مــــن األســ
اـلصباح ـتبادل حـسن الحـدـيث مع أبي ـبينما ـنتبّرع ـنحن ـباـلضحك، 
نـــــفعل ذلـــــك في الـــــعادة بحســـــب الـــــطلب عـــــندمـــــا يتوقعون مـــــنّا أن 

نضحك. أنا وأختي وأمي.!

ــة  ــثالثـ ــة بـ ــزمـــن قـــبل الحـــرب الـــسادسـ ــان الـ ــد. كـ ــاد أبي مـــن املسجـ  عـ
ــر، في واحــد مــن صــباحــات تــلك األيــام. جهــزت أمي وشقيقتي  أشهُـ
مـائـدة اإلفـطار. أمـا أنـا فـكنُت قـد قـاطـعت جـلساتـهم مـنذ أيـام لسـبب 
كــبير ســأقــصه عــليك فــيما بــعد. أبي رجــل ال يــعترف بــالهــزيــمة، وال 



بــاأللــم. أظــن أنــه كــان يــذهــب إلى مــكان مــا مــن وقــت آلخــر لــيعترف 
بهزائمه، لكن ليس أمامنا. وربما في مكان ما أيضاً كان يبكي من !

!
األلــم، لــكن لــيس أمــام أمي، أو أمــامي. كــذلــك موقــفه مع الخوف. ال 
شـــك أن أبي كـــان رجـــاًل يـــخاف لســـبب أو آخـــر، غـــير أني لـــم أره قـــط 
خـاـئفاً. وعـندمـا ـبدأ اـلطيران الحـربي في التحـليق فوق اـلقرـية ـللمرة 
ــان،  ــرعـــب مـــن أعلى الـــجبل حتى الوديـ األولى، املـــرة التي نشـــرت الـ
قــال أبي إن كــل شيء سيكون على مــا يــرام. لــطاملــا قــال أبي إن كــل 
شيء سيكون على مــا يــرام. ال نــتذكــر أن خــالف توقــعاتــه قــد حــدث، 
ـليس ألنـه كـان يـرى الوقـائع قـبل حـدوثـها. بـل ألنـنا ـلم نـكن نهـتم بـما 
سيحــدث بــعد ذلــك مــادام أبي قــد قــال إن كــل شيء سيكون على مــا 
يرام. عندما وافق على أن يذهب حسن إلى الحرب الثالثة قال لنا: !

"حسن شجاع، وعمره طويل".!

ــمَر حـــسن يـــمكن أن ال يكون طويـــاًل.   لـــم نـــشك للحـــظة واحـــدة إن ُعــ
أصــــبحنا نــــخاف مــــن الحــــرب لــــيس ألنــــها ســــتقتل حــــسن بــــل ألنــــه 
ســـــيغيب عـــــنا ألشهُــــــر. عـــــندمـــــا أقول "نـــــحن" فـــــأنـــــا أقـــــصد نفسي 
وشقيقتي. أمـا أمي فـقد صـرخـت بوجـه أبي وهو يعلق على مشهـد 
الـــــطائـــــرات التي تـــــضرب أهـــــدافـــــاً في الـــــجبال الـــــبعيدة املواجـــــهة 

لجبلنا: !

"ال، كــل شيء لــن يكون على مــا يُــرام، ســيمرون عــلينا مــن قــريــة إلى 
قرية”!

!



!
سخر منها أبي:!

 وماذا سيجدون لدينا ليقصفوه بطيرانهم؟!

قــالــت لــه وهي تــبتسم ابــتسامــة مــرّة وتــشير بــأصــبعها إلى مــكان 
بعيد: !

هاه؟ وماذا يوجد هناك ليقصفوه بالطائرات؟ !

!
أجابها بثقة أو بشك، ال أدري:!

ــكذا هي  ــ ــطيران. هـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ ــن فقصفوهـ ــ ــديـ ــ ــجاهـ ــ ــدون. رأوا مـ ــ ــجاهـ ــ "مـ
الحرب"!

ردت عـــليه وهي تهـــبط الـــدرج إلى األســـفل، بـــينما كـــان واقـــفاً بـــباب 
السقف يتأمل الدخان املتصاعد من البعيد:!

"مــجاهــدون؟ أليســت قــريــتنا مــليئة بــاملــجاهــديــن؟ ألــم تــجعل ابــنك 
حسن مجاهداً مثلهم؟ ما يجدونه هناك سيجدونه هنا."!

ال يبدو أنه كان يأبه ملا تقوله، أو أنه سمع كلمة واحدة مما قالته.!

!
في ذلـــك الـــصباح عـــاد أبي مـــن املسجـــد، كـــان األلـــم يـــنهش وجـــهه، 
قــالــت لي أختي. تــماســَك كي يخفي وجــعه. جــلس على املــائــدة، لــم 
ينطق بــكلمة كــما كــان يــفعل في الــعادة. تــناول كوب الــشاي، شــرب 
ــالـــت أمي. فـــجأة صـــرخ  ــرّة، قـ ــه ألول مـ ــتذوقـ ــه يـ ــأنـ ــدا كـ ــفة. بـ ــنه رشـ مـ



بصوت مــرتفع كــأنــه وحــش. اســتدار عــن املــائــدة وتــقيّأ. خــرجــُت مــن 
غــرفتي مــفزوعــة. كــان مــنحنياً مــغمض الــعينني كــما لو كــان يســتمع 
ألشــياء في داخــله. أمي جــاثــية أمــامــه تــمسك بــكتفه ورأســه وتــعيذه 
مــن الــشيطان. أختي فــاقــدة الــحيلة، مــرتــبكة، تمسح القيء بخــرقــة 

ثياب، وعيناها على وجه أبي.!

 تقيّأ للمرة الثانية.!

 صـــرخ. جـــاء حـــسن مســـرعـــاً، كـــان في غـــرفـــته التي على الســـطح. 
للحــظات لــم يــدر مــا ينبغي عــليه فــعله. صــرخــت بــه أمي، لــكنه كــان 

مشتتاً ومرتبكاً. قالت له "بسرعة، ناِد السيد، بسرعة"!

 
تقصد والد صفية، بالطبع.!

ــانـــت  ــرّة، وكـ ــفاً ألول مـ ــائـ ــته خـ ــفزع. رأيـ  ظـــل أبي يتلوّى على نحو مـ
الـــدموع تـــسيل على خـــديـــه أخـــيراً. كـــان بطني مـــنتفخاً، ولـــم تـــكن 
حــــــركتي ســــــريــــــعة بــــــما يكفي. في زمــــــن نــــــصف ســــــاعــــــة كــــــانــــــت 
ــة تــــقف في ديوان أبي، إلى  ــقريــ ــمية في الــ ــثر أهــ الــــشخصيات األكــ
جواره. وضعوا كـمادات على جـبينه. أمـا املبجـل الـسيد فوضع كـفه 
ــفعل مع  ــ ــما يـ ــ ــــات كـ ــليه األوراد واآليـ ــ ــقرأ عـ ــ ــــب يـ ــدر أبي وذهـ ــ على صـ
املمسوسـني وامـلرضى. عوذه ـبأـئمة آل اـلبيت جـميعهم، وـبآل اـلبيت، 
وبــالنبي محــمد. لــم نــتمكن مــن الــدخول، نــحن الــنساء. في الــسابق 
كــنت أعــتقد أن مــا يــفعله والــد صــفية مع املــرضى ال طــائــل مــنه، فــهم 
ــم  ــ ــعله  لـ ــ ــا فـ ــ ــرؤ على القول إن مـ ــ ــــحن ال نجـ ــير يموتون، ونـ ــ في األخـ



ــــتصمت بنفسي في  ــرّة اعـ ــ ــذه املـ ــ ــتيجته. هـ ــ ــــرض وال نـ ــر على املـ ــ يؤثـ
أعماقي وهمسُت بألم: !

"تـماسكي يـا إيـمان، اسـتعيدي يـقينك، هـذه املـرّة سينفع، هـذه املـرة 
سيحقق ـنتيجة، هـيا اـقرأ عـليه أرجوك. اخـرج السـر اـلذي يجـري في 

دمك، ألجلنا، أرجوك."!

كـان الـباب مواربـاً، بـاب الـديوان، وكـنت أنـظر إلى الـداخـل مـن على 
كتفي شقيقتي.!

 هـدأ أـلم أبي ـقلياًل. ـقال اـلسيد املبجّــل إـنها روح شـرـيرة أصـاـبته، أو 
"الــسقعة". لــم أكــن في وضع نفسي يسمح لي بــفهم مــاذا يــمكن أن 
تعني هــذه الــسقعة. قــال حــسن إن أبي فتح عــينيه على اتــساعــهما 
فــجأة، نــظر إلى الســطح، ثــم فــقد وعــيه. قلبوه يــميناً وشــمااًل، قــرأوا 
ــرات  ــهه عشــ ــفعه الــــسيد في وجــ ــبارد، صــ ــاء الــ ــليه املــ ــليه. رشوا عــ عــ
الــصفعات. كــان الــسيد يهــزّه بقوة، ويــصرخ فــيه، ثــم يــصفعه.  نــعم 

عشرات الصفعات، لكنه لم يُعد.!

!
 صرخ حسن:!

" انقلوه إلى صعدة، هيا."!

 رد عـــليه الـــسيد إنـــه ال توجـــد ســـيارات نـــقل مـــتاحـــة. فـــهناك بـــضعة 
ــم ال  ــدام، كــ ــة على األقــ ــاعــ ــيارات في املوقــــف، على بــــعد نــــصف ســ ســ
يوجـــد بـــنزيـــن في صـــعدة كـــلها بســـبب الحـــرب. "رشوا عـــليه املـــاء 
مــزيــداً مــن املــاء الــبارد، أظــنه محــمومــاً، الحــمى مــن لفح جــهنم، مــاء 



بـارد، هـيا، اطفئوهـا بـاملـاء" كـان صوت الـسيد مـرتـبكاً فـأفـزعـنا أكـثر 
وأكـثر. " هـاتوا مـرهـم، ادهنوا صـدره بـمرهـم" كـان صوت اـلسيد هو 
الصوت الوحيد الذي يجلجل في الديوان، فقد هدأ صوت أبي.!

ــيه. قلبوه.  ــبارد، صــــرخوا فــ ــاء الــ ــاملــ ــنقه. رشوه بــ ــدره، وعــ  دهنوا صــ
ــيدة التي  ــرة الوحــ ــانــــت املــ ــثيراً، وكــ ــكل األكــــف. صفعوه كــ صفعوه بــ
صفع فـيها رجـٌل مـن الـقريـة وجـه أبي.  كـان حـسن يـصرخ:  "افعلوا 

شيئاً."!

 امـسك بـه بـعض اـلرجـال وقـيدوا حـركـته، مـحاوـلني تهـدئـته، وارتـفعت 
األصوات من الداخل، من ناحيتنا نحن. !

ـكان ـكل شيء ـقد انتهى. ـفامـلرة الوحـيدة التي خـاف ـفيها أبي وـتأـلم 
وبكى كـانـت هي املـرة التي مـات فـيها أيـضاً. لـم يـكن كـل شيء على 

ما يُرام، كما قالت له أمي قبل ذلك بفترة قصيرة. !

دـفن أبي في مـقبرة اـلقرـية. اسـتمرت طقوس اـلعزاء عشـرة أـيام. كـان 
عــلينا أن نــطعم الــزوار بــاللحــم والــخبز، ونجهــز لــهم املــاء والقهوة. 
ــا فـــكانـــت مـــأســـاتي مـــضاعـــفة.  ــا أنـ ســـاعـــدتـــنا جـــاراتـــنا، بـــالطبع. أمـ
ــبارات  ــ ــنساء عـ ــ ــيها الـ ــ ــتبادل فـ ــ ــاً تـ ــ ــرحـ ــ ــيتنا مسـ ــ ــان بـ ــ ــام كـ ــ ــرة أيـ ــ لعشـ

املواساة والعزاء والشفقة في العلن، !

!
وأيـــضاً كـــلمات أخـــرى في الســـر. كـــّن يـــقلنب عيونـــهن مـــثل النسور 

يبحثن عن إيمان التي انتفخ بطنُها. !

!



!
"اهلل أعــلم، ســمعت إنــها كــانــت على عــالقــة بــاملــدرس عــبداملــحافــظ" 
همسـت امـرأة ألخـرى في اـلديوان. ـنسيت اـلنساء السـبب اـلذي جـئن 
ألجـــله، وانـــشغلن بـــأمـــر آخـــر: بـــطن إيـــمان الـــذي يـــكبر لســـبب غـــير 

معروف. بالنسبة لنساء القرية كان السبب معروفاً: !

"ال بــد أن رجــاًل فــعل بــها". كــانــت األحــاديــث كــلها تــدور حول هويــة 
هذا الرجل الفاعل. !

"امللعوـنة، ـقتلت أـباهـا، ـلم يسـتحمل اـلعار" أسـرت امـرأة ألخـرى إلى 
يسارها. !

ردت عليها:!

"كان عليه أن يذبحها ليشفي غليله، ال أن ينفجر ويموت"!

كـــــــانـــــــت أمي تلمح األحـــــــاديـــــــث على العيون، فتشـــــــتعل الحـــــــرائق 
والـــــبراكـــــني في أعـــــماقـــــها. لوهـــــلة نـــــسيت أمي مـــــصابـــــها في أبي 
ودخـلت في مـعانـاة جـديـدة بسـبب مـصابـها بي أنـا. أنـا التي انتفخ 

بطنُها، أو التي حملت سفاحاً كما يقولون.!

شيء غــريــب يجــري في خــاطــر اآلن، وأنــا أكــتب لــك هــذه الــرســالــة. 
عـندمـا أتـذكـر الـطريـقة التي كـانـت تحكى بـها قصتي، وتُـتداول بـني 
الـــنساء والـــفتيات، أملح أمـــراً غـــريـــباً. لـــم يـــكّن يتطهـــرن بســـرد هـــذه 
الــقصة وحســب، بــل أيــضاً يــتلذذن. بــعضهن، كــما كــان يصلني مــن 
وقـــت آلخـــر، كـــنا يـــقضني لـــقاءات كـــامـــلة في الحـــديـــث عـــن جـــريمتي 
التي ارتــكبتها مع رجــل غــريــب. كــّن يســردنــها بــالــتفصيل. اخــترعــنَ 



ـقصة كـامـلة، ليسـت ـقصة جـتماعـية وحسـب ـبل ـقصة جـنسية أـيضاً. 
لــم يــعد الــديــن يــأحــذ حــيزاً في الــقصة أكــثر مــن الــحيز الــذي يــأخــذه 
الــفراش. كــل امــرأتــني كــانــتا تــرويــان الــقصة بــطريــقة خــاصــة بــهما. 
كــانــتا تــصنعان قــصة وتــشاهــدانــها مــعاً في مــخيلتيهما. مع مــرور 
األيـــام الســـريـــعة أصـــبحت قصتي نـــفسها تـــروى في الســـر، كـــأنـــهن 
يـــتداولـــن مـــادة محـــرمـــة، لـــذيـــذة. قـــيل لي في الـــبدء إنـــهّن يـــشعرن 
بـاالشـمئزاز ملجـرد تـذكـر اسمي. لـكن الـقصص التي كـانـت تصلني، 
تجـمعها  شقيقتي ـبطرـيقتها اـلخاصـة، ال أجـد ـفيها أـثراً ـلالشـمئزاز، 
بــــل للنشوة. لو أغــــمضت أي امــــرأة، مــــن صــــناع تــــلك الــــحكايــــات، 
عــينيها وتنفســت بعمق ســترى املــدرس عــبدالــحافــظ بــطاًل يــنتظرهــا 
خـلف اـلتل، أو ـبني األشـجار في اـلطريق إلى اـلقرـية آل سـاـلم.  وـبدالً 

عـــن تـــحتقرني وتبصق في وجـــهه ســـتجد نـــفسها تهوي في عـــاملـــه. 
لـــقد أنـــشأَن قـــصة ليهـــدمـــَن بـــها األسوار التي حبســـتهن مـــنذ آالف 
الــسنني في ذلــك الــجبل، ال لــيغتلَن إيــمان، إيــمان الــيتيمة، كــما كــنت 
أعـتقد. يـا إلهي. لـم تـكن خـطيئتي، كـانـت خـطيئة الـقريـة كـلها.  هـذه 
ــم  ــة اســ ــروايــ ــذه الــ ــنحنا هــ ــاذا لو مــ ــلة: مــ ــكر لوهــ ــفكرة جعلتني أفــ الــ
ــا أتحـــدث عـــن إيـــمان،  ــأنـ "جـــبل الخـــطيئة". لكني تـــراجـــعُت عـــنها. فـ

سأتحدث فقط عن إيمان.!

حتى صــــفية، التي كــــانــــت تــــحضر إلى الــــعزاء بــــصحبة أمــــها، لــــم 
تـــــسأل شقيقتي عنّي. كـــــنُت في غـــــرفتي، ال أجـــــرؤ على الخـــــروج، 
ولـيس لـدي إجـابـات عـن أي سؤال. كـل مـا أعـرفـه هو أن بطني يـكبر 
ـكل صـباح. أصحو ـمن النوم ـفأجـده ـقد ـكبر شـيئاً ـقلياًل عـن اـلبارحـة. 
مــا الــذي يجــري في أعــماقي؟ ال أعــرف. كــان أبي قــد ملح األمــر ألول 



مـرّة قـبل شهـر مـن وفـاتـه. أسـر إلـيه أحـد أصـدقـائـه بـما يتحـدث عـنه 
الــناس، فــجاء لــيتأكــد بــنفسه. كــان يــراني لــدقــائق في الــبيت، وكــنت 
ــد أن  ــأكـ ــا أتـ ــندمـ ــالـــسة، وال أقـــف إال عـ ــا جـ ــراني وأنـ ــه يـ أتـــعمد أن أدعـ
ــن فمي.  ــ ــدم مـ ــ ــال الـ ــ ــــني عني. صفعني بقوة حتى سـ ــعيدتـ ــ ــينيه بـ ــ عـ
أقــسمت لــه بــاهلل إني ال أعــرف، وأني أشــعر بــألــم شــديــد في بطني. 
قـلت لـه إني مـريـضة، وتحـديـته أن يـأخـذني إلى صـنعاء. لـم يـفعل، 
فهو لـم يـعد يـدري مـاذا بـمقدوره أن يـفعل. أمـام تحـديي لـه وبـكائي 
وإلـــحاح أمي على ضـــرورة الـــسفر لـــلكشف والـــعالج اقتنع بـــنصف 

حكايتي. هكذا بدا لي األمر. !

في أحـيان أخـرى كـنت أعـتقد أنـه اقتنع بـما أقوـله. أمـا أمي فـدافـعت 
عني أمامه على طريقتها. !

!
"هــل ســألــت نــفسك قــبل أن تــتهم بــنتك بــالــفاحــشة مع مــن ارتــكبتها؟ 
أين هم الشبان الذين في القرية؟ قل لي؟ من بقي منهم؟ هاه؟"!

ــا تحـــّمل أمي الحـــروب كـــل اآلفـــات، وتـــنتصر في مواقـــفها.   دائـــماً مـ
قــال لــها كــالمــاً مــتلعثماً فــهمْت مــنه إنــه يــشك بــاملــدرس عــبدالــحافــظ، 
الـذي أصبح وهـابـياً وبنى مـنزاًل في قـريـة اليهود. لـكن أمي سـرعـان 

ما طردت الفكرة من رأس أبي: !

"اـبنتك ـتعاني مـن وجع واـنتفاخ مـنذ سـتة أشهـر، واملـدرس ـلم ـيرجع 
مـــن ســـفره مـــنذ عـــام. حتى عـــندمـــا عـــاد لـــم يـــدخـــل هـــذه الـــقريـــة. ألـــم 
تطردوه من القرية ألنه أصبح وهابياً ملعوناً، فذهب إلى اليهود." !



كــنت ســعيدة بقوّة أمي. كــانــت تكتســب القوة فــجأة عــندمــا تســتند 
إلى كـراهـيتها للحـرب وألنـصار الحـرب. خـارج هـذه املواضيع كـانـت 

دائماً ضعيفة، وقليلة الحيلة.!

انتهى اـلعزاء في اليوم اـلعاشـر. وـقفت اـلقرـية ـكلها مع أمي. أمـا أـنا 
فلم أَر أمي في حياتها تكره القرية كمثل تلك األيام، وتكره زّوارها.!

"حتى صديقتك صفية، ما أحقرها". قالت لي أمي.!

لم أرد عليها. فقط كنُت  أبكي. !

"لو شـئِت لـفضحت عـالقـتها بـالوهـابي الـذي قتلوه وهو عـائـد على 
قدميه من مدرسة الحديث". 

حملقُت فيها:!

" قتلوه؟ من قال لك؟"!

! 

ـ أنــت ال تــعرفــني مــا حــدث؟ ال يــهم اآلن. املــهم أني كــنُت أعــرف عــالقــة 
صـفية بـه، لكني احـترامـاً لـك لـم أفـش السـر. انـظري مـاذا تـفعل بـك. 

هي التي ترّوج لقصتك مع املدرس الوهابي.!

"ال أريد أن أعرف شيئاً، اتركيني لوحدي، أرجوك".!

!
 اســتجابــت أمي لطلبي، وغــادرت الــغرفــة. كــان  الوقــت لــياًل. اطــفأت 
اـلفانوس. شـرـبت رشـفة مـن اـلشاي اـلذي أعـدـته شقيقتي عـبير. هـذه 
هي املـــرة األولى التي أذكـــر فـــيها اســـم شقيقتي. كـــان بـــارداً كـــقلب 
ــذة، وســـرحـــت في  ــنافـ ــة الـ ــافـ ــة، وأبـــعد. وضـــعت رأسي على حـ ــقريـ الـ



الــظالم. كــان الــليل يتحــرك في الــجبل والوادي. تــخيلت ذلــك الشيء 
يــكبر في أعــماقي. ربــما كــان وحــشاً كــبيراً، سيفجــر بطني في يوم 
ـما ويخـرج ليبتلع اـلقرـية. ـكان اـلليُل هـادـئاً، ال طـاـئرات في الجو، وال 

أصوات مدافع خلف الجبل. !

كــان أبي يــمأل الوادي كــله، والــجبل. يــمأل كــل الــظالم املــمتد أمــامي. 
أحسســـت بـــألـــم يـــعتصر أعـــماقي. لـــكن أبي، الـــذي كـــان يغطي كـــل 

شيء في تلك اللحظة، ابتسم لي من بعيد:!

"إيمان، ال تخافي، كل شيء سيكون على ما يرام."!

انهمرت الدموع حتى بللت صدري. ابتسمت له. !

ـ نــــعم، سيكون كــــل شيء على مــــا يــــرام. واهلل إن كــــل شيء سيكون 
على ما يرام.!

 
كــان مــبتسماً وخجواًل. بــدا كــأنــه اطــمأن لــكالمي أكــثر مــما منحني 
ــلك  ــثل تـ ــها مـ ــقائـ ــلماتي ونـ ــناً بـــطهارة كـ ــم أره مؤمـ ــينة. لـ هو الـــطمأنـ
اللحظات.  غرقُت في سريري، الحزن والقرية القاسية حولي. !

وغاب أبي في قبره، يحيطه األلم والحرب من كل جوانبه.!

!
!

إيمان 17 فبراير!

!
!



!
عزيزتي إيمان،!

الــقريــة لــم تــقتل أبــاك، قــتله الــتاريخ. الــجبل لــم يســلبه الــحياة، بــل 
حـجبها عـنه. مـزقتني رسـالـتك األخـيرة. قـذفتني قـصتك إلى مـتاهـة 
مرعبة. كان بورخيس يقف على كتفي متجهماً، وبيأس يقول لي:!

ــم إن تــــالل  ــهان، رغــ ــتشابــ ــد تــــالن مــ ــبل? "ال يوجــ ــبرك مــــن قــ ــم أخــ  ألــ
األرض كلها متشابهة".!

ــغريــــب الــــذي  ــدك. أعني ملســــت الــ ــيل والــ ــّصة رحــ ــالــــت لي قــ ــكذا قــ  هــ
بـــداخـــلي، الـــذي تـــاه لـــسنني طويـــلة مـــا بـــني الـــتل والسهـــل. ســـتقرأ 

الفتيات قّصتك. ربما يهتفن:!

"يا إلهي، سهولنا متشابهة وتاللنا مختلفة". !

اآلن أتــــخيلك تــــغادريــــن الــــقريــــة على طــــريــــقة األنــــبياء املهــــزومــــني. 
تـصعديـن الـجبال إلى صـنعاء تجـّريـن مـعك بـطنَك الـكبير، كـما فـعل 

املسيح وهو يتسلق الجبل، يحمل صليبه. !

ــالـــتك األولى عـــن شـــمس اهلل التي تـــغيب عـــن مـــديـــنة إلى  فـــهمت رسـ
األبــد. مــاذا فــعل ألــبرينغو يــا إيــمان؟ شــرب دم الســلحفاة لــيعيش؟ 
شـرـبت ـنساء اـلقرـية دمَـك ـليشعرن بوجودهـن، ـليكتشفن ضـماـئرهـن. 
ــعذر  ــمان معنى. إذا تــ ــإليــ ــذنــــبني لــــيصير لــ ــد مــــن العثور على مــ ال بــ
العثور عـليهم فـال بـد مـن اخـتراعـهم. مـهما قـدموا مـن حجج تـكشف 
بــراءتــهم، ال يــهم. فــهم مــذنبون لــيس ألنــهم كــذلــك بــل ألنــنا نــريــد أن 
نـراهـم مـذنـبني. ال شـك أن نـساء اـلقريـة قـاتـلن بـاسـتماتـة ـلتأكـيد قـصة 



خـطيئتك، لـيس دفـاعـاً عـن اهلل بـل عـن أنـفسهن. شـربـن دمَـك، وشـربـت 
الحرب دماءهن لتشعر بوجودها أيضاً.!

!
 كـــانـــت الحـــرب نـــفسها تـــسقط في الجـــروف واملنحـــدرات، ال يشـــرب 

دمها أحد. !

وأنــــت تــــغادريــــن الــــقريــــة ربــــما أبــــصرت تــــلك الحــــرب نــــائــــمة على 
الـــطرقـــات، أو مســـتيقظة على األكـــتاف واملـــالمح. كـــان ضـــحايـــاهـــا 
اـلفقراء مـن اـلجاـنبني، واألكـثر إـيماـناً في اـلطرـفني. لو ـتأخـرت الحـرب 
كــثيراً لــنجا والــُدك مــن جــلطة الــقلب. لو أنــها لــم تحــدث أبــداً لــعاش 
والــدك حتى يــقرأ هــذه الــروايــة. كــانــت الــروايــة ســتتحدث فــقط عــن 
رودابــة واألمــير زال، عــن الجــميلة التي تلقي جــدائــلها مــن الشــرفــة 
لـيصعد عـليها الـعاشق. لـكنه تـرك كـل شيء لـلعدم، واسـترخى على 
ـقمة جـبل وـنام وحـيداً. وـتركـك ـتروـين ـقصة مـرّة، مـا ـكان ينبغي ـلذات 
الجــــدائــــل الطويــــلة أن تــــعيشها. لو أنــــك زرِت قــــبره اآلن ســــتجديــــن 

صورة أخرى من صور الحرب. !

كـل اـلذيـن دفنوا إلى جواره نـالوا ـلقب شـهيد، ألنـهم خـاضوا الحـرب 
ــيّت، وال  ــ ــــذي يسمى مـ ــما، الـ ــ ــيد، ربـ ــ ــتلتهم. أبوك الـــــشخص الوحـ ــ وقـ

يحظى بلقب. فهو لم يشترك في معركة، أي لم يقتل أحداً.!

ال أفلسف املوت أمامك، وال أقلل من كارثية ما حدث لك. !

مــات والــدك، ولــم يــكن مــن املــفترض أن يموت. مــات، وكــان يــمكن أن 
يـــعيش طويـــاًل. ال عـــالقـــة لـــألقـــدار بـــما حـــدث لـــه. مـــات ألنـــه لـــم يجـــد 
ــتلتهم  ــذيـــن قـ ــناســـب. اآلخـــرون الـ ــبة في الوقـــت املـ ــناسـ ــدة املـ املـــساعـ



الحــرب مــاتوا أيــضاً. لــم يــكن ذلــك قــدرهــم، كــانــت الحــرب هي التي 
قتلتهم.!

ــدة  ــقتلهم لــــعاشوا، لو أن والــــدك حــــصل على املــــساعــ ــم تــ ــها لــ  لو أنــ
الــطبية املــناســبة لــعاش طويــاًل. لو، لو، لو. يمكنني أن أكــتب "لو" 

بال نهاية. كل شيء في بلدك، وبلدي، يقع خلف لو. !

ــتناع جواب  ــ ــتناع، أي امـ ــ ــتناع المـ ــ ــــرف امـ ــعرب إن "لو" حـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ قـ
الشــرط المــتناع فــعله. "لو" التي قــيل إنــها كــلمة الــشيطان املــفضلة 
هي الـحقيقة الـتاريـخية لـبلدتـنا. إنـها لـديـنا حـرف امـتناع لحضور، 

امتناع املستقبل لحضور املاضي.!

!
ــا بوســـعه ألجـــل حـــياة  ــانـــت قـــريـــتك اســـتوردت حـــكيماً لـــفعل مـ  لو كـ

والدك.!

ــل أقنع الـقريـة لعشـرات الـسنني إن ذلـك لـيس أمـراً   لـكن الـسيد املبجّـ

ــا  ــندمــ ــلشفاء.  عــ ــية والسور التي تكفي لــ ــال، فهو يــــحفظ األدعــ ذا بــ
يموت الــسيد املبجــل في قــريــتك لــن يجــد أحــداً يــقرأ عــليه الــتعاويــذ 

واآليات. سيفّسر موته، ألول مرّة، على هذه الطريقة: !

!
"مات ألن أحداً لم يقرأ عليه اآليات."!

!
!
!



!
 وفي الوعـيهم الجـماعي لـن يـتذكـروا كـل أولـئك الـذيـن مـاتوا بـعد أن 

قرأ عليهم أقوى ما يحفظه من آيات الشفاء. !

!
كـل مـا يحـدث هو أن املـاضي يـفترس كـل شيء في الـقريـة واملـديـنة، 

يا إيمان.!

!
!

م. غ.!

18 فبراير!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب،!

ــها أبي بـــعد  ــركـ ــرام. تـ ــا يُـ ــأكـــدت أمي أن كـــل شيء لـــن يكون على مـ تـ
حـياة طويـلة. انتهـت أيـام الـعزاء وكـانـت ثـقيلة على أمي، بـل عـلينا 
كـلنا. لـم يـكن عـلينا أن نواجـه تـلك الـطعنات الـحادة التي يسمونـها 
ــا بـــعد ذلـــك.  فـــهناك شيء  ــلناهـ ــاة أو الـــشفقة. تـــجاهـ نـــظرات املواسـ
آخــر، إنــه بطني الــذي يــكبر شــيئاً فــشيئاً بــال تــفسير. صــدقــت أمي 

روايتي، لكنها سرعان ما خضعت للهواجس.!

 
ـ إيمان، صارحيني!

كـنُت في غـرفتي مسـتلقية على سـريـري، أقـلب في ورقـة سـقطت مـن 
اـلرف اـلذي فوق رأسي مـباشـرة.  ورقـة مـن واحـد مـن مجـلدات مـكتبة 
جــّدي. لــم أكــترث ملــا تقولــه أمي. في أعــماقي حــزن ال قــرار لــه، فــقد 
غطى بطني على فـاجـعة غـياب أبي. أمي التي كـانـت تـقف أمـامي 
تــلك الــساعــة لــم تــبدو امــرأة فــجعت بــغياب زوجــها ورفيق حــياتــها. 

سلقتها ألسنة القرية فنسيت كل شيء إال بطني. !

املوت وال الفضيحة، قالت أمي.!

 لـم أعلق على كـالمـها. فـقدت الـرغـبة في اسـتخدام الـكلمات. افعلي 
ما يحلو لك، افعلوا بي ما تريدون، قلُت لها. !

ـ أنــت حــامــل يــا إيــمان، ملــاذا ال تــفهمني؟ هــل فــهمِت الــفضيحة اآلن؟ 
أنت حااااااااااامل. 

!



!
!

كانت واقفة في وسط الغرفة.!

 عــندمــا نــطقت كــلمة حــامــل اســتدارت بــعيدة عنّي. واصــلُت تــقليب 
الورقـة بـني يـدي، مـدعـية أني أقـرأ مـا فـيها بـالـفعل. لـم يـعد لـدي كـالم 

جديد يمكن أن أقوله. !

على مــدى ثــالثــة إلى أربــعة أشهــر كــنت أتلقى التهــديــد بــالــقتل مــن 
أبي ومـــن أمي. ومـــا إن أنفجـــر بـــالـــبكاء، ثـــم الـــغضب، ثـــم التحـــدي 
حتى تـهدأ املوجـة. ذات ـمرّة ارـتدـيت ـمالبسي، ـبما في ذـلك عـباءتي. 
دخــلت إلى ديوان أبي، كــان حــسن يخــزن الــقات إلى جواره، وأمي 
ــان  ــ ــباب، كـ ــ ــالـ ــ ــفت بـ ــ ــنهما. وقـ ــ ــــطوات مـ ــــضعة خـ ــعد بـ ــ ــــلس على بـ تجـ

الديوان مضاًء بفانوسني. صرخُت فيهم:!

" هـــيا نـــسافـــر إلى صـــنعاء، اآلن. خـــذوني إلى صـــنعاء. وإذا ثـــبت 
أني حــامــل اقتلوني، أمــا إذا كــنت مــريــضة فــأنــا بــحاجــة إلى عــالج. 

اآلن."!

 كنُت أصرخ مثل ساحرة:!

" اآلن، اآلآلآلآلآلن."!

 نـهض حـسن مـن مـكانـه، اقـترب مني، واحتضنني. حـاول تهـدئتي. 
لــــم تتحــــرك أمي مــــن مــــكانــــها. ال أدري كــــيف تــــفاعــــل أبي مع تــــلك 
اللحــظة، فــأنــا لــم أكــن أنــظر إلــيه. جثوت على ركبتي، ثــم غــرقــت في 
الــبكاء. لــم تــكن تــلك الــليلة اســتثناء. لــذا عــندمــا وقــفت أمي أمــامي، 



ــــساس  ــقدت اإلحـ ــ ــد فـ ــ ــنُت قـ ــ ــها كـ ــ ــارحـ ــ ــرجوني أن أصـ ــ ــرفتي، تـ ــ في غـ
بــالــزمــن، والــقريــة، وحتى األلــم. لحــظات، ثــم تــغادر أمي الــغرفــة. ال 

أدري ملاذا خطر على بالي الوهابيان.!

!
 املــدرّس الــذي كــان على مــذهــبنا قــبل أن يــغادر إلى السعوديــة، ثــم 
يصبح جـاراً لليهود. والوهـابي اـلشاب اـلذي سـلب ـلّب صـفية، وكـان 

يلتقيها في اصطبل املواشي أثناء صالة العشاء.!

 اـبتسمُت ـبمرارة. ـتعرف، ـكأني ـكنُت أجـر اـبتسامتي ـباـلدالء مـن ـقاع 
الوادي.!

 ـكنُت أحـاول أن أـتذـكر أي أمـر ألـبتِسم. ـلطامـلا تحـرشـُت ـبصفية: ـفتاة 
شـريـفة تقع في غـرام وهـابي. كـانـت تـضربني على كتفي، وأحـيانـاً 

تقرصني في خدي وهي تقول: !

ــابي  ــر مــــن وهــ ــثله. مــــن يسخــ ــابي مــ ــرزقــــني بوهــ ــام وتــ ــتدور األيــ "ســ
يسلطه اهلل عليه".!

 ياللزمن.!

 هــا هي صــفية نــفسها تقود اإلشــاعــة حول عــالقتي بــاملــدرس الــذي 
لـــم أره مـــنذ غـــادر املسجـــد. آمـــن بي حـــسن، وصـــدقني أبي قـــبل أن 

يموت، وهذا يكفي. !

ـنهضُت، رـفعت ذبـاـلة اـلفانوس فـامـتألت غـرفتي بـالنور. ـنادـيت على 
ـــنها أن تجــــلس فــــاتخــــذت  ــجاءتني في ملح الــــبصر. طــــلبُت مـ أمي فــ
مـكانـاً على طـرف فـراشي. بـدت متوتـرة، تـترقـب مـا سيخـرج مـن بـني 



شفتي، ربــــما ســــأكــــشف الســــر األعــــظم وأحــــل الــــلغز. تــــمددت على 
فـــراشي، ووضـــعت رأسي في حجـــرهـــا. لـــم أنطق بـــكلمة واحـــدة، وال 
أمي. بـــــــعد لحـــــــظات وضـــــــعت أمي كـــــــفها على رأسي. قـــــــلُت لـــــــها: 

"داعبي خصالتي بشعري كما كنِت تفعلني."!

 سـمعُت ابـتسامـتها املـختنقة. سـاد صـمت عميق. بـعد بـرهـة قـالـت: 
لم تعودي طفلة يا إيمان.!

ـ ال زلُت طفلة، أنت تعرفني ذلك. أنا إيمان، يا أمي.!

!
داعبت خصالتي. سألتها: رأيت الخيول؟!

انـــحنت على رأسي وقبلتني. أحسســـت بـــقطرات دافـــئة تـــمرق عـــبر 
خـــــصالتي حتى فـــــروة رأسي. ال بـــــد أنـــــها الـــــسيدة الـــــعظيمة أمي 

تبكي، سأنام إذن. لم أشعر بشيء بعد ذلك حتى الصباح.!

كــانــت خــصالتي تــسيل على حجــرهــا. لــم تحــدثني أمي عــن شَــــعري 
مـنذ الحـرب األولى. الحـرب التي مـألـتنا ـبالحـزن واـلغم والخوف، ـثم 

تكررت بعد ذلك أكثر من األمطار ومواسم الرمان.!

سأختصر لك ما فعلته الحروب بقريتنا: !

كــنا نــرى املــدى مفتوحــاً حتى آخــر جــبل ومــا بــعده. وكــان بــمقدورنــا 
ـتخيل كـل شيء، وـفهم كـل شيء. ـلم ـيكن ـلدـينا اـلكثير مـن املـعرـفة وال 
ــتارة  ــزلــــت الحــــرب ســ ــكفينا. أنــ ــان يــ ــنا نــــمتلك الــــخيال، وكــ الــــكتب، كــ
عــظيمة سوداء حــجبت عــنّا كــل شيء. مــا إن تــطل املــرأة مــن شــباك 
بــيتها الــقروي حتى تــرى ظــالمــاً ال آخــر لــه. أصــبحت الســتارة تــمأل 



اليوم والـليلة. قـريـتنا، وهي واحـدة مـن مـئات الـقرى املـتناثـرة على 
جــبال صــعدة، عــملت كــصندوق لــتلك الحــروب. زودنــاهــا بــاملــقاتــلني 
وكـانـت تـعيدهـم إـلينا على هـيئة جـنائـز. كـانـت تـعتصرهـم كـما فـعلت 
أيـضاً مع فواكـهنا وأحـالمـنا. مـرت األيـام بـعد موت أبي سـريـعاً. لـم 
يــجف تــراب قــبره حتى قــرعــت الحــرب طبولــها مــن جــديــد واقــتربــت 
أصوات االنــفجارات مــن الــقريــة. قــرر حــسن أن ال يــذهــب إلى الحــرب 
ــل والــد صــفية، فــرد عــليه حــسن إن عــليه أن  هــذه املــرّة. عــاتــبه املبّجــ
يهـتم ـبأمـه وأخـتيه. ـقال ـله أـيضاً: ـلدي أخـت مـرـيضة في اـلبيت. ـكان 
ذـلك في جـلسة خـاصـة في بـيت اـلسيد اسـتدعى إـليها مجـموعـة مـن 
شـباب الـقريـة. حـملق الـسيد في عـينيه: لـديـك أخـت مـريـضة؟ أخـتك 
مريضة ولم تخبرني؟ قال حسن إنه لم يرتبك، وأنه رد عليه بثبات: !

!
"نـعم، أختي إيـمان مـريـضة ونـحن نـفكر بـالـسفر إلى صـنعاء. ربـما 

كانت بحاجة إلى  عملية جراحية."!

 تــبادل الشــبان الــنظرات، أمــا الــسيد فــقد تــلعثم وصــرف عــينيه عــن 
وجــه حــسن. فــإيــمان، كــما يــعتقدون، ليســت مــريــضة. إنــها مجــرمــة، 
حـملت سـفاحـاً وتسـببت في موت أبـيها كـمداً. لهـذا السـبب لـم تجـدِ 

كـــلمات الـــسيد وال آيـــاتـــه نـــفعاً مع أبـــيها. فـــقد أرادت مـــشيئة اهلل أن 
يموت أبوهـا كـمداً وحـزنـاً لكي تـتعلم كـل فـتاة اـلدرس. ذـلك إن سـاعـة 
ــز الـــناس إلى  ــنها أعـ ــها وتســـرق مـ ــياتـ ــر حـ ــدمـ ــرام يـــمكن أن تـ ــذة حـ لـ
قــلبها. لــم يــكن الشيخ مــرتــاحــاً لــخيار حــسن. على الــعكس مــن ذلــك 
فـقد شـعر بـالقلق، فـحسن كـان شـابـاً شـجاعـاً. عـمره طويـل، كـما قـال 



ــة، خشي الـــسيد أن  ــقريـ ــباب الـ ــثيرون مـــن شـ ــاء كـ ــدقـ ــه أصـ ــديـ أبي. لـ
يتأثروا بقراره األخير فيخترعون األعذار. !

ـ حـسناً، ـلتساـفر اآلن، ال ـتتأخـر. سـيراـفقك أخي إلى صـنعاء وعـندـما 
تستقر األمور ستعودان معاً 

ـ هـــذا مـــا نـــفّكر فـــيه. يـــمكننا تـــدبـــر األمـــر لوحـــدنـــا دون الـــحاجـــة ألن 
يتورط شقيقك في تعب كهذا.!

ـ ال عــليك، نــحن أبــناء قــريــة واحــدة. كــان أبوك أكــثر مــن صــديق، مــن 
الواجب علي مساعدتكم.!

قـال حـسن إن الـسيد املبجّـــل كـان يـصمت بـني كـل جـملة وأخـرى، ولـم 
يكن ينظر مباشرة إلى وجه حسن. !

"الحـــرب هـــذه املـــرّة مـــختلفة عـــن ســـابـــقاتـــها. إنـــها تـــقريـــباً في كـــل 
مكان." قال السيد ليكسر الصمت الذي نشأ فجأة.!

 
ـ "أعــــــرف. هــــــذه املــــــرة قــــــال امللعون إنــــــه سيطبق ســــــياســــــة األرض 

املحروقة".  قال حسن.!

ـ ال ـتخف ـمن هـذا اـلجاـنب، ـسأرـسل ـمعك توـصية ـخاـصة ـلتعبر ـنقاط 
الــــتفتيش الــــتابــــعة لــــنا. بــــعد أن تــــجتاز آخــــر نــــقطة تــــفتيش مــــزق 
الـرسـالـة ثـم واصـل طـريـقك. سيتبقى الـقليل بـني آخـر نـقطة لـنا وبـني 

وصولك إلى صنعاء، فال تحمل هّماً. !

ــباب املتواجــــــديــــــن في  ــ ــعينيه على عيون الشــ ــ ــثقة. مــــــر بــ ــ ــتسم بــ ــ ابــ
ديوانه.!



!
 أردف بثقة:!

" صنعاء مدينة هاشمية، منذ األزل."!

لــم يسمع تــعليقاً مــن أحــد. لــم يكونوا في الــغالــب يــعرفون أيــن تقع 
صــنعاء، وال يــأبهون بــما إذا كــانــت صــنعاء هــاشــمية أو أمويــة. في 
اـلحقيقة، ـكما ـقاـلت أغـلب األـمهات، ـكان األـبناء يهـرعون إلى السـالح 

وال يفهم أحد ما الذي يجري خلف الجبل.!

!
أحسـت أمي بـالـفزع أول األمـر. قـالـت إنـها ال تـأمـن مـكر الـسيد. وأنـه 
ربـــــما سيوعـــــز ألخـــــيه أن يوصـــــل حـــــسن إلى واحـــــدة مـــــن كـــــتائـــــب 
املـجاهـديـن، أمـا إيـمان فسيتخـلصون مـنها بـطريـقتهم ألنـها مجـرمـة. 
نــاقشــُت أمي بهــدوء، وقــفت عــبير إلى جــانبي، وكــذلــك حــسن. شيء 
واحـد فـهمته مـن كـل اـلرفـض واـلبكاء اـلذي قـدمـته أمي: إنـها، رغـم كـل 
شيء، ال تســــتطيع أن تــــنام لــــيلة واحــــدة وأنــــا لســــُت مــــعها. كــــنتُ 

شـمسها، وـكاـنت اـلدم اـلذي يجـري في جسـدي. ـكل ـفتاة تسـتطيع أن 
ــبالغ في  ــا، وأن تــ ــعلُت أنــ ــما فــ ــقة أفــــضل مــ ــها بــــطريــ تتحــــدث عــــن أمــ
وصـف الوشـائج التي تـربـطها بـأمـها. لـكن عـندمـا تكون هـذه الـفتاة 
مـتهمة ـبالخـطيئة، وـبطنها يشهـد عـليها، ـفقدت أـباهـا للتو، وـتعيش 
مع أمـها على قـمة جـبل، تـحيطها الحـرب مـن كـل جـانـب فـإن قـصتها 

لن تكون مجر كلمات.!

!



دخلنا في نقاش طويل حول السفر: متى، كيف، مع من .. إلى 
آخر األسئلة التي ال تنتهي. ال بد أن نسافر بأقرب وقت ممكن، قال 
حسن. قال أيضاً إنه لن يكون له الخيار في أن يعتذر عن االشتراك 

مجدداً في هذه الحرب.  
سألته أمي: 

ـ اجلس في البيت لن يرغموك على الحرب. 
ـ  (وهو يقّلب بصره في الغرفة، ال يدري ما الذي عليه فعله) ليس 

لدي الخيار. !

شرد قلياًل.!

عاد إلى تأمله، كأنه كان يحدث نفسه:!

"كـم أمـقت هـذه الحـرب مـن قلبي. نـسافـر مع أنـاس ال نـعرفـهم لـنقتل 
أنــاســاً ال نــعرفــهم، ويــنتصر آخــرون ال نــعرفــهم. حتى املهــزومــني ال 
نـعرف مـنهم أحـداً. سـألـت نفسي ألـف مـرّة وأنـا منبطح على بطني 
في اآلكـام والوديـان: مـا الـذي سيحـدث لو انهـزمـنا أو انـتصرنـا. في 

الحالتني سنعود إلى البيت، أو سنموت."!

قاطعته أمي:!

هــل ســيذهــب الشيخ إلى الحــرب هــذه املــرّة، أم سيكتفي بــالجــلوس 
واالنتظار؟!

ـ ال أدري. قــــال لــــنا الــــبارحــــة ونــــحن في مجــــلسه إنــــه سيلقي هــــذا 
االســـــبوع، أي في الـــــغد، خـــــطبة الجـــــمعة وسيقول كـــــالمـــــاً شـــــديـــــد 

األهمية.!



!
ـ الشيخ سيلقي خطبة الجمعة غداً؟!

ـ هكذا قال لنا.!

ـ باملايكرفون؟!

ـ باملايكرفون. أحضروا بطارية، ال دري من أين، لهذا الغرض.!

ـ اآلن فهمت. لم أسمع ميكرفون املسجد منذ فترة طويلة.!

ال أتذكر تعليقاتي أنا وعبير، لكننا قلنا كالماً كثيراً بالطبع.!

 ومــاذا عــن ســفري، قــاطــعتهم. قــال حــسن إن خــطبة الــسيد ســتحدد 
غـداً كـل شيء. بـاملـناسـبة، أنـا لـم أخـبرك حتى اآلن إن الـسيد املبجـل 
ــــك  ــتشفت ذلـ ــ ــــك اكـ ــد وأنـ ــ ــسناً، ال بـ ــ ــة. حـ ــ ــقريـ ــ ــــضاً شيخ الـ ــان هو أيـ ــ كـ
بــنفسك. صــباح اليوم الــتالي كــانــت هــناك حــركــة غــير عــاديــة حول 
ــباك ديوان أبي املــــطل على  ــد. اســــتطعت أن أملح ذلــــك مــــن شــ املسجــ
اـلقريـة. في ذـلك اـلصباح سـمعُت أكـثر مـن مـرّة انـفجارات قويـة خـلف 
الــجبال الــبعيدة. لــم أر دخــانــاً، وال طــائــرات. أصــبحت، فــجأة، فــتاة 

محايدة تشاهد وال تنفعل. سيّان كل الذي سيحدث.!

ــا العيون  ــة، منبوذة، تــــحتقرهــ ــرأة مــــرجومــ ــذا أجــــد نفسي امــ ــا أنــ  هــ
ــفعل سوى أن  ــ ــكن تـ ــ ــم تـ ــ ــثل وضعي وسني لـ ــ ــرأة في مـ ــ ــــسن. امـ واأللـ
ــثيراً. قــــرأت الــــكثير مــــن الــــكتب،  ــأمــــلت نفسي كــ تــــنتظر الــــعريــــس. تــ
وامـــــتألت رأسي بـــــقصص وحـــــكايـــــات ومعلومـــــات عـــــمرهـــــا مـــــئات 
الــسنني. ال يعني ذلــك بــالنســبة لــلقريــة شــيئاً. ال يــريــدون أن يــعرفوا 
جـملة واحـدة عـن تـلك األشـياء التي أعـرفـها ويجهـلونـها. ال يـريـدون 



اكـتشاف املـاضي، وال الـتفكير في املسـتقبل. يعيشون فـقط، ال أدري 
كيف يفكرون، لكنهم كانوا يعيشون، يعيشون بحماس أيضاً. !

!
كـــنت أيـــضاً أنثى جـــميلة، مـــثل الـــبدر، كـــما كـــانـــت عـــبير تقول لي. 
ـلكنهم سـرعـان مـا تخـلصوا مني. كـأنـهم كـانوا يـنتظرون مـناسـبة أو 
سـبباً لـذلـك. فـقدت الـقدرة على الـفهم. قـبل ذلـك بسنوات عـندمـا كـنا 
نـــذهـــب إلى مـــدرســـة املسجـــد لتلقي العلوم الـــديـــنية والـــقرآن كـــنتُ 

ــلة التي  ــبرك عــــن خــــصالتي الطويــ ــم أخــ ــميلة. ألــ ــنُت جــ ــتميّزة، وكــ مــ
كـــانـــت تـــسقط مـــن أعلى الـــجبل حتى الوادي؟ كـــانـــت صـــفية، ابـــنة 
الشيخ، تــــشعر بــــالــــغيرة منّي. تــــتملقها كــــل الــــفتيات. لــــكن مــــا إن 
يـبتدئ الـدرس حتى تـسكت هي وأتحـدث أنـا. لـكنها كـانـت، ألسـباب 
ـلم أـكن أـفهمها، شـرـيفة وـمتميّزة وال يشـبهها ـمنّا أحـد. ـكان هـناك ـمن 
فــهم أني، وأنــا طــفلة، أحــاول أن أخــطف شــرفــها وتــميّزهــا. تحــرّشــت 

بي واحدة من صديقاتها، وبال مقدمات انفعلت في وجهي:!

" تـريـديـن أن تـقارني نـفسك بـزيـنب؟ وال في أحـالمـك، فـمهما حـفظت 
مـــن الـــكتب ســـتبقني مجـــرد مـــمسحة، ولو غســـلوهـــا عشـــريـــن مـــرّة. 

القبيلي قبيلي والسيد سيد إلى يوم القيامة"!

 أدري أنــــك ســــتتجاهــــل كــــل الــــرســــالــــة وســــتفتح عــــينيك على هــــذه 
الجـملة. حـسناً أنـا لـم أكـن فـتاة هـاشـمية. وكـما قـلُت لـك: في قـريتي 
لـــــم يـــــكن بـــــمقدور املـــــرء أن يكون هـــــاشـــــمياً وال يهوديـــــاً. هـــــل كـــــفّتْ 
خـصالتي عـن سحـرهـا عـندمـا عـرفـت اآلن أني فـتاة عـاديـة، طـردوهـا 

من قريتها ألنها حملت سفاحاً وأنجبت ورماً؟!



انتصف النهار.!

 عـاد املـايـكرفون لـلحياة. أحسسـت بـبهجة غـريـبة. كـأنـنا في صـباح 
عـيد رمـضان. تـأمـلت الـقريـة مـن ديوان أبي. رأيـت األطـفال والـنساء 
يــصعدون إلى ســطوح مــنازلــهم، ويختفون. غــمرت الــبهجة قــريــتنا 
لوال شعورنـا العميق، شعور كـل واحـد مـنا، أن أمـراً مـا وراء األكـمة. 
وأن هــــذا املــــايــــكرفون الــــذي عــــاد إلى الــــقريــــة أخــــيراً عــــاد مــــختلفاً، 

وغريباً. !

لــكن الــبهجة بــقيت حــية،  بــهجة غــريــبة، عــارمــة، ال تــعدنــا بــالحــلوى 
وال األـلعاب اـلنارـية، ـبل ـبمزـيد مـن اـلدخـان. رـبما ـكنُت الوحـيدة التي 

قالت لنفسها: !

"ومزيد من الجنائز."!

 لـم يـمض وقـت طويـل حتى أخـذ الـسيد املبجـل يتحـدث إلى قـريـتنا 
والــقرى الــبعيدة. قــال إن اهلل وعــدنــا بــالــنصر، لــكنه لــم يتحــدث عــن 
الـــذيـــن وعـــدهـــم بـــالهـــزيـــمة. تـــخيلت املـــصّلني وهـــم يتلقون حـــديـــثه 
بـــــالنشوة، يـــــرون أنـــــفسهم مـــــنتصريـــــن ولـــــم يـــــفكروا حتى بـــــشكل 

أعدائهم.!

ــالـــسة أمـــام الشـــباك، وكـــان الصوت يـــأتيني بـــكل وضوحـــه   كـــنُت جـ
وقوتـــه. مـــّلت أمي مـــن كـــالمـــه، وصـــعدت إلى املطبخ. غـــادرت عـــبير 
الــديوان، وانــشغلت. بــقيُت في مــكاني. خــرج حــسن مــن املــنزل بــعد 
انـتهاء الخـطبة األولى. ال أدري ملـاذا تـأخـر، وال بـماذا انـشغل. حتى 
ــن موضوع  ــان يــــحاول أن ال يتحــــدث عــ ــد كــ ــن املسجــ ــاد مــ ــا عــ ــندمــ عــ
الخــطبة. هــل كــان يهــرب مــن الحــديــث عــن الحــرب واألعــداء والــنصر؟ 



ـلم يشـترك الشيخ في حـرب واحـدة، ـلكن حـسن خـاض ثـالثـة حـروب، 
وهو يعرف معناها وتفاصيلها أكثر من أي شخص آخر.!

 هكذا فّكرت: !

دعـــاة كـــل حـــرب قـــريـــتنا ال يكونوا في الـــعادة مـــن الـــذيـــن خـــاضوا 
الحرب التي سبقتها. !

كـــنت في الـــتاســـعة عشـــر، وكـــان حـــسن في الواحـــد والعشـــريـــن مـــن 
الـــعمر. كـــنّا ال نـــزال في ســـن صـــغيرة أقـــل بـــكثير مـــن األحـــداث التي 

هي جزء من حياتنا اليومية. !

!
ال يــزال صوت خــطيب ذلــك اليوم يــرن في سمعي"كــتب لهــذا الــديــن 
أعـداؤه في ـكل زـمان ومـكان، وـكتَب لهـذه األمـة أن ـيبعث اهلل إـليها مـن 
يحــمي ديــنها ويــذود عــن حــياضــها." سكنني شعور بــأن املــصّلني 
ارتـاحوا لجـملة يـذود عـن حـياضـها. في قـريـة مـثل قـريـتنا يسـتطيع 
اـلناس تـخيل الحـرب إذا قـيل ـلهم أنـها دفـاع عـن اـلحياض، والوديـان 
واآلـبار، ولو على سـبيل التشـبيه. انتـهت الخـطبة، وال أظـن سوى أن 
كـــل شيء أصبح أكـــثر غموضـــاً عـــن  ذي قـــبل. أمـــراً واحـــداً فـــهمناه 

بفطرتنا، وهو أن علينا أن نبعث املزيد من حملة السالح.!

 بـــقية الخـــطبة كـــانـــت بـــليغة يـــصعب فـــهمها أو تـــذكـــر شيء مـــنها 
لدرجة إن املرء ليظن أنه لم يكن هناك من بقية للخطبة.!

  وما إن جلسنا للغداء حتى بادرت  "حسن" بالسؤال:!

 وماذا عن سفري إلى صنعاء؟ !



نــظر إلى أمي، ثــم وضع لــقمة في فــمه. "دعــيه يــأكــل"  قــالــت أمي. 
قــلُت لــهم إن األلــم لــم يــعد يُــحتمل. وأني أصــبحت أصحو مــنتصف 
الــليل بــنفَس مكتوم، فــأضــطر لفتح الشــباك، وإكــمال نومي نــصف 

جالسة. !

كـــنت أحـــس إن وحـــشاً يـــأكـــل أحـــشائي، وكـــانـــت هـــذه هي الحـــرب 
الــــحقيقية التي أكــــترث لــــها، والتي ال يــــريــــد أحــــد أن يــــعرف عــــنها 
ــامـــت عـــبير  ــلُت ألمي. قـ شـــيئاً. لـــقد جهـــزت حـــقائبي مـــنذ أســـبوع، قـ

وغادرت املائدة. سألتها إلى  أين أنِت ذاهبة، فلم ترد. !

!
قال حسن ألمي !

"ما بهاّ، قومي، انظري ما بها". !

!
ســرعــان مــا عــادت عــبير، كــانــت تخفي ابــتسامــتها، وتــرتــبك. انــحنت 
ــبل  ــها قـ ــه لـ ــترتـ ــد اشـ ــانـــت أمي قـ ــب، كـ ــلسال ذهـ ــامي سـ ووضـــعت أمـ
ــية  ــ ــثانــ ــ ــرب الــ ــ ــتهار الحــ ــ ــعد انــ ــ ــان بــ ــ ــك كــ ــ ــبير إن ذلــ ــ سنوات. تقول عــ
بشهــريــن، ولســت مــتأكــدة مــن ذلــك. أغــلب الــظ ن أنــها اشــترتــه بــني 

الحربني األولى والثانية.!

 قالت عبير: بيعيه، وادخلي املستشفى.!

 سـاـلت دمـعة مـن عيني، وـلم ـيكن وضعي ووزني يسمح لي ـباـلقيام 
بأي حركة لشكرها. لم أعّلق بكلمة واحدة. !

ـ حفظك اهلل، وحفظ اهلل أختك. قالت أمي.!



ـ أحرجتني. قال حسن ضاحكاً!

كـان واضـحاً أن قـرار اـلسفر إلى صـنعاء أصبح نـهائـياً. وأن عليّ أن 
أصــــعد الــــجبل مع هــــذا الشيء الــــذي في داخــــلي، مع حــــسن، ومع 
شقيق الـسيد. تُـرى هـل سـأعود إلى قـريتي مـرّة أخـرى. اتـكأت على 

كفي اليمنى ووقفت ببطء. !

ـ الحمد هلل، حفظك اهلل يا أحلى أم. !

ـ هنيئاً.!

!
ــة بعيني.  ــقريــ ــباك. مــــسحُت الــ ــية الشــ ــاحــ ــدة خــــطوات نــ ــركــــت عــ تحــ
أحسســــت بــــأني لــــن أراهــــا بــــعد ذلــــك إلى األبــــد. انفجــــرت عــــيناي. 

مسحت خدي بكفي. !

رأتني أمي من الخلف، وصاحت بي: !

إيمان، ما بك؟!

ـ ال شيء. ألم، يأتي ويروح.!

!
!

إيمان. 20  فبراير.!

!
!
!



!
عزيزتي إيمان،!

ــا مـــديـــنة اهلل، وشمسي. أنـــِت، أيـــتها الوردة التي أســـرجـــت الـــجبل  يـ
والسهـــل، وغـــابـــت. الـــريح الـــبلديـــة التي جـــلبت الســـالم فـــأجـــفلتها 
الحـرب. رأـيتك في ـليلة مـا تـصعديـن اـلجبل إلى صـنعاء، أو تهـبطني 
إلــيها. لــم تــكن صــنعاء، وأنــت تــدخــلينها ألول مــرّة تحــملني صــليبك، 
سوى مـكان آخـر للحـرب. الحـرب التي سـتعيش مـعنا حتى تـشيعنا 

إلى القبور، ثم تعيش بعد ذلك طوياًل. !

انتظرتك كثيراً. !

قــلُت لــك يــا شــمس اهلل. لــكن شــمس اهلل ذبــلت. جــئِت مــرّة أخــرى عــبر 
ـفتاة اسـمها إـيمان، تحكي ـقصتها التي أعـرـفها ألول ـمرّة. أـقف على 
الشــرفــة اآلن يــا إيــمان. أتــذكــر الــكلمات التي بــنيناهــا مــعاً. لــم أكــن 
أعـرف عـنك سوى أنـك فـتاة اسـمها زيـنب، قـاـلت إنـها تـحب مـا أكـتب، 

وأنها أصبحت تحب الشخص الذي يكتب. !

لــن ألــهيك عــن الــقصة. ســأعود إلــيها. فــقط  لــم أقــاوم الــرغــبة في أن 
أكتب لك تلك الكلمات، يا إيمان. 

!
ال يوجـــد لـــدي اآلن املـــزيـــد مـــن الـــكلمات. أخشى أن أقطع حـــكايـــتك 
بـكلماتي. قـرأت رسـالـتك األخـيرة مـرّة تلو أخـرى. عـدُت إلى صـندوق 
اـلرسـاـئل التي كـنا ـنتبادـلها. مـا ـتكتبه إـيمان اآلن، ومـا كـتبتته إـيمان 
ــبدايـــة أن  ــلِت لي في الـ ــُمها زيـــنب. لـــن أنسى أنـــك قـ ــا كـــان اسـ ــندمـ عـ
اســــمك لــــيس إيــــمان أيــــضاً. وجــــدُت هــــذه الــــحكايــــة في واحــــد مــــن 



ــذه  ــة في هــ ــحكايــ ــالــ ــرك بــ ــأذكــ ــن املجنون املــــختطف. ســ ــنا. عــ حواراتــ
املساحة، فأنا أظن أن قصته هي واحدة من تفاصيل قّصتك.!

!
 في ـتلك اـلليلة، أو ذـلك اـلنهار، ـقلِت لي إـنك مـن صـعدة، وـكنُت أظـنك 
فــتاة صــنعانــية. ســمعُت صوتــك ملــرّة واحــدة، وقــلُت لــك إنــك عــندمــا 

تضحكني يتساقط املطر، وتنام طيور الغابة. !

"الــعزي" كــان اســم املجنون. قــالــت الــقريــة إنــه مجنون. دعيني أعــد 
صياغة القصة لتتالءم مع تفاصيل قصتك.!

أحــبّه األطــفال، كــانوا يجــدونــه مــنتصف الــنهار يجــلس على حجــر 
مــقابــل املسجــد. ال يصلي، ولــيس لــه أصــدقــاء سوى األطــفال. لــيس 
ـلديـه امـرأة وـلديـه أخ أصـغر مـنه سـنّاً يـعمل مـدرسـاً في املسجـد. بـعد 
انـتهاء الـدرس ثـم انـتهاء صـالة الظهـر يـغادر املـدرّس، فـيمر األطـفال 
على شـقيقه الـعزّي. الـعزي واملـدرس شـقيقان ال يسـلم أحـدهـما على 
اآلخـر ويـسكنان في بـيت واحـد. لـكن الـعزي ال يـأتي إلى مـكانـه ذلـك 
إال عــندمــا يكون شــقيقه في الــداخــل، في مــدرســة املسجــد. كــأنــه كــان 

يحرسه. !

ــعمل  ــه يـ ــعنا الـــدرس" إنـ ــته "ملـــاذا ال تـــحضر مـ ــألـ ــطفلة سـ ــرّة لـ قـــال مـ
بوصية أمه الراحلة.!

 ـلم ـيقل ـما هي وصـية أـمه. رـبما ـكاـنت وصـيتها: احـرس أخـاك. غـادر 
شـقيقه ـللعمل في السعوديـة. وبقي األطـفال بـال مـدرّس ـللديـن. داوم 
املجنون على عـادـته وكـان ـيحضر ـقبل اـلصالة، يجـلس على الحجـر 
ــية. أصبح يحـــمل  ــيا نـــحاسـ ــلبة فـــاصولـ نـــفسه يشـــرب الـــشاي في عـ



صــرّة كــبيرة مملوءة بــاألشــياء. كــان أصــدقــاؤه األطــفال في الــغالــب 
مــن اإلنــاث عــندمــا كــان أخوه ال يــزال مــدرّســاً في املسجــد. بــعد ســفر 
ــذكور، واخــــتفت  ــاؤه مــــن الــ ــدقــ ــلعزّي أصــ ــة بقي لــ األخ إلى السعوديــ

اإلناث في البيوت. !

"أنا مخترع" كان يقول ملن يسأله عن محتويات الصرّة. !

!
تــمر األيــام، ويعود شــقيقه مــن السعوديــة. فــيطرد إلى قــريــة اليهود. 
ــة، ويـــرمى  ــقريـ ــلة حتى يـــطرد اليهود مـــن الـ ثـــم ال تمضي فـــترة طويـ
بــسيارة املــدرّس في املنحــدر. بــعد أيــام مــن جــالء أول مجــموعــة مــن 
اليهود يختفي الــعزّي مــن الــقريــة. ســرت شــائــعة تقول إنــه لــم يــكن 
فــقط مجنونــاً بــل يقول كــالمــاً عــن اهلل ال يليق. فــقد ســمعه صــاحــب 
الـــدكـــان املـــقابـــل للمسجـــد وهو يقول لـــثالثـــة أطـــفال يـــسألونـــه عـــن 

مخترعاته:!

ــترعــــتُ  ــترع أفــــضل مــــن اهلل. لو اخــ ــا أخــ ــاً، أنــ ــترعني مجنونــ "اهلل اخــ
إنساناً لن أخترعه مجنوناً."!

سأله طفل: هل اخترعَت إنساناً من قبل؟!

ـ نعم، اخترعُت أخي عبد الحافظ.!

ـ "اختراع فاشل، عبدالحافظ  وهابي." قال طفل.!

علق طفل آخر:!

 "يعني أنك اخترعت مجنوناً."!



 ثم كركر األطفال بالضحك، فصاح بهم أن يسكتوا وإال فإنه 
سيغادرهم. بعد أن هدأ الضحك، قال لهم: 

ـ عبد الحافظ ليس مجنوناً، وال وهابياً. عبد الحافظ مدرّس للقرآن. 
كان يدرّس هنا. !

ـ ملاذا طردوه مع اليهود وأحرقوا سيارته؟ 
ـ ألن ابنة الشيخ كانت تحبّه. كان يلتقيها في اصطبل األبقار وقت 

صالة العشاء. !

!
ـ صفية؟ 

ـ  نعم صفية. صفية الصغيرة كانت تحبّه. !

اختفي الــــعزي ألنــــه قــــال إنــــه يــــخترع أفــــضل مــــن اهلل. مــــنعت هــــذه 
الجـملة سـكان اـلقريـة مـن اـلتعاطـف مـعه. ـلكن صـاحـب اـلدكـان أخفى 
الجــزء األهــم مــن الــقصة، الجــزء الــذي أفــشاه األطــفال الــثالثــة بــعد 

ذلك. !

بـعد أن أعـدت قـراءة كـل مـحادثـاتـنا، وأعـدُت قـراءة رسـائـلك الـسابـقة، 
اســـتطعت صـــياغـــة هـــذه الـــقصة. أرجو أن ال يكون ربطي لـــألحـــداث 

على هذا الشكل خاطئاً. !

هـــل هـــذا الجـــزء، بـــالـــتفاصـــيل التي ســـردتـــها، هو بـــالـــفعل جـــزء مـــن 
القصة؟!

!
م. غ.!



!
عزيزي الكاتب،!

أشـعر بـالـسعادة. أنـت لـم تتحـمس لقصتي فـقط، بـل ذهـبت تـكتشف 
أسرارها الصغيرة. حسناً اآلن سأقول لك: !

أِعد صياغة قصتي على طريقتك، وعلى لساني.!

 قـــــرأت قـــــصة املجنون التي كـــــتبتها. سحـــــرتني. هـــــتفُت: الـــــللللله. 
بــاملــناســبة، الــقصة التي رواهــا املجنون ليســت صــحيحة. لــم تــكن 
صـفية ـتحب عـبد اـلحاـفظ. كـاـنت على عـالـقة مع الوهـابي الحقيقي، 
الـذي أصـيب بـالحـّمى، فـغادر الـقريـة ولـم يـعد بـعد ذلـك. أتـذكـر أني 

رويت لك القصة قبل حوالي عام بصورة مختصرة. قلُت لك:!

 كــان هــناك مجنون في قــريــتنا، لــديــه أخ يــدرّس الــديــن في املسجــد، 
اختفى في ظـــروف غـــامـــضة. قـــيل إن أنـــاســـاً  أخفوه ألنـــه قـــال إنـــه 
ـيخترع أـفضل مـن اهلل. ذكـرت ـلك كـلمات ـقليلة ـبعد ذـلك، ـلكنك ـتخيلت 
الـقصة كـلها. مـرّة أخـرى: شـكراً ألنـك منحنتني الـسعادة مـرّتـني في 
رســـالـــتك األخـــيرة. إحـــداهـــما مـــن خـــالل قـــصة الـــعزّي. كـــأنـــك كـــنت 
تتحـــــــدث عـــــــن املجـــــــذوب عـــــــبدالســـــــالم في روايـــــــتك "الخـــــــزرجي". 

أخفيتهما بنفس الطريقة، ومألتهما باألسرار. !

ــتك  ــبدالســـالم خـــرج مـــن روايـ ــبر ألن املجـــذوب عـ ــعادتي أكـ ــدري، سـ تـ
وأصبح بطاًل لروايتي.!

ال يــعلم أحــد ســبب حــقد الــسيد املبجــل على األســتاذ عــبدالــحافــظ. 
ــبر  ــان عـ ــة كـ ــيله إلى السعوديـ ــيما بـــعد، إن رحـ ــنا، فـ ــه أبي لـ ــالـ ــما قـ مـ



ـنصيحة على طـرـيقة التهـدـيد. كـاـنت صـفية ال ـتزال صـغيرة، ـتكبرني 
بـعامـني تـقريـباً كـما قـلُت لـك في الـسابق. هـذه املعلومـة مـهمة لـفهم 

التفاصيل الدقيقة في قصتي. !

!
عـندمـا غـادر عـبداـلحاـفظ اـلقرـية كـاـنت في اـلسادسـة عشـر مـن اـلعمر. 
اشــتهرت قــصة عــالقــة صــفية بــاملــدرّس، لهــذا الســبب ـ ربــما ـ كــانــت 
ــن عــــالقتي  ــة عــ ــقريــ ــساء الــ ــها نــ ــلقصة التي روتــ ــّمسة لــ ــفية متحــ صــ
بــاملــدرّس عــبد الــحافــظ. فــيما بــعد ســتفهم ملــاذا كــانــت األســرة تــقاتــل 
ألجـل أن تبقى هـذه الـقصة على هـذا النحو دون أن يـطرأ عـليها أي 
ــقد أصــــيب الــــسيد  ــة املجنون إلى األلــــسن. لــ ــعيد روايــ ــد يــ ــل قــ ــعديــ تــ
بــالــفزع عــندمــا قــال لــه حــسن إنــنا، هو وأنــا، ســنسافــر إلى صــنعاء، 

فقرر إرسال شقيقه معنا. !

 نسي اـلناس مع األيـام اـلقصة التي رواهـا اـلعزّي املجنون وتـذكـروا 
رواية السيد.!

ــره  ــذكــ ــقار؟ ال أدري. أتــ ــاذا تحــــدث املجنون عــــن اصــــطبل األبــ ــكن ملــ  لــ
ــبة  ــالنســ ــما يتوقع الــــشخص. بــ ــاً كــ ــكن مجنونــ ــم يــ ــغار. لــ ونــــحن صــ
لــألطــفال كــان مجنونــاً. عــند كــبار الــسن كــان رجــاًل صــاحــب أســرار. 
هـذه الجـملة لـم تـكن تـقال على هـذا النحو. سـمعت مـن نـساء الـقريـة 
في الجــلسات التي كــانــت تجــمعنا كــالمــاً كــثيراً نــقاًل عــن أبــنائــهن 

وأزواجهن. !

قالت امرأة: "املجنون يرى بنور اهلل."!



ــالـــت أخـــرى إن زوجـــها اخـــتبره أكـــثر مـــن مـــرة فـــكان كـــالمـــه يـــأتي   قـ
صــحيحاً مــثل الفجــر. قــالــت املــرأة األولى إنــه لــم يــمت، ولــكن أخــذوه 

إلى الحرب. !

قررت املرأة: "ملا يحمل في قلبه من بركة. "!

إال أن أمي قاطعتهم:!

" ســمعُت صوتــاً مــفزعــاً قــبل الفجــر، كــأنــه صوت وحــش. بــعد ذلــك 
اختفى العزّي."!

!
عـندمـا تـركـُت اـلقريـة كـان قـد اختفى مـنها كـل هؤالء: أبي، الوهـابي، 

العزي، املدرس، وشمعة.!

وكـثيٌر مـن الشـباب الـذيـن أكـلتهم الحـرب. كـنّا نـأكـل مـعاً قـبل سـنني، 
نـأكـل الـخبز والـبطاطـا املسـلوقـة أمـام املسجـد. وعـندمـا كـبروا قـليالً 

ابتلعتهم الجبال التي ال نعرفها ما الذي يجري وراءها.!

 لو عدت إليها اآلن سأجد نفسي بال ذكريات.!

 لـيلة الـسفر إلى صـنعاء سهـرنـا مـعاً. كـانـت أمي خـائـفة، ومشغولـة 
الـــبال. كـــنُت مـــتأكـــدة أن ذلـــك بســـبب مـــا نـــحن قـــادمون عـــليه. لـــكنها 

قطعت أحاديثنا بجملة صارمة:!

"لو اســـتمرت الحـــروب على هـــذا املنوال ســـيقتل كـــل شـــباب الـــقريـــة 
والقرى املجاورة ولن تجد بناتنا أزواجاً" !



صـرفـت عـبير نـظرهـا عـن أمي، مـدعـية انـشغالـها بـتجهيز أشـيائي. 
عـصر ذـلك اليوم بلغ أمي ـنبأ خـروج أحـد شـباب اـلقرـية إلى الحـرب. 
كـان شـابـاً وسـيماً وخجواًل. قـبل أسـبوع مـن تـلك الـليلة تحـدثـت أمّـه 
إلى أّمي عــن رغــبته، ورغــبة أســرتــه، في االرتــباط  بــعبير. تــزوجــتْ 

عـبير بـعد سـفري إلى صـنعاء بحوالي ثـالثـة أعوام مـن شـاب آخـر، 
في نـــفس ســـنّها. املـــسكينة انـــتظرت طويـــاًل، دون جـــدوى. لـــم يـــعد 
خـــطيبها األول إلى الـــقريـــة حتى اآلن، وال يـــعرف أحـــد عـــنه شـــيئاً. 
ـكاـلعادة توجـد اـلكثير ـمن اإلشـاعـات. ـلكن عـبير ـلم ـيكن ـبمقدورهـا أن 
تـــصدق اإلشـــاعـــات ألكـــثر مـــن أربع سنوات. نـــادراً مـــا تـــطمئن املـــرأة 
إلى إشـاعـة يمضي عـليها أكـثر مـن نـصف عـام وهي ال تـزال إشـاعـة. 

لكن عبير انتظرت أكثر من ذلك بكثير.!

!
غادرت القرية، غادرت صعدة.!

 عـندمـا اخـتفت الـقريـة خـلف ظهـري لـم ألـتفِت إلـيها. ثـم لـم أرهـا بـعد 
ذلـك. اسـتغرق الـزمـن حوالي سـاعـة كـامـلة مـشياً على األقـدام حتى 
وصـــلنا موقـــف الـــسيارات. املوقـــف لـــم يـــكن بـــعيداً عـــن قـــريـــة اليهود 

التي بدت كأنها قرية مهجورة، رغم إنها لم تكن كذلك.!

 كما رويُت لك من قبل سيرّحل اليهود بعد ذلك بأيام أو أسابيع.!

 لـكن ملـاذا ال تخـطر بـبالي قـريـة اليهود، عـندمـا أغلق عيني وأسـرح، 
سوى قــريــة مهجورة مع إني لــم أرهــا مهجورة قــط؟ هــل كــنُت أراهــا 
بقلبي لحـظة مـغادرتي ـللجبل؟ هـل كـانـت شـمعة هي شـمس اـلقريـة، 

وملا لم أرها في ذلك الصباح، أو النهار، كانت مظلمة?!



مـــررت على بـــعد مـــسافـــة قـــريـــبة مـــنها. كـــنا نـــعبر الـــطريق بموازاة 
بيوت اليهود التي سـتتناثـر تـحتنا. كـأنـها كـانـت مـقبرة كـبيرة. لـكن 
ــا  ــا مهجتي يــ ــا الســــبب يــ ــا الســــبب مــ ــنية "مــ ــانــــت أغــ ــا لــــلعجب. كــ يــ
مــربــرب" تــصدح. اســترقــت نــظرة لشقيق الشيخ وهو يــتقدمــنا، لــم 
يـــكن يـــبدو عـــليه أنـــه يسمع شـــيئاً. مـــررنـــا بمنحـــدر صـــغير، أمـــسك 

حسن بيدي ليساعدني على النزول. كان بطني ضخماً جّداً. !

سألتُه "هل تسمع شيئاً".!

 أجاب بحركة رأسه "ال". !

ابــتسمُت لنفسي. نــزلــت املنحــدر، ثــم اســتوى الــطريق مــرّة أخــرى. 
كــــنُت أمشي كــــعروس، بــــبطء شــــديــــد، يــــتقدمــــها الشيخ وشــــقيقها. 
وكــانــت الــنساء في الوادي، في حقول الــقات  يســترقــن الــنظر إليّ. 

لم أكن عروساً، بل مرتكبة خطيئة. !

!
ــترث  ــد أكـ ــم أعـ ــبلها، لـ ــا قـ ــات، وحتى مـ ــلك الـــساعـ ــلُت لـــك إني في تـ قـ
ــا سيقولونـــه عني. الـــعجيب في أمـــري، وأمـــري لـــم  ــيّان مـ لشيء. سـ
يـُعد يـثير الـعجب عـندي، أني مـا إن عـبرت تخوم قـريـة اليهود حتى 
شـعرُت بـاألمـان والـسكينة. ال أدر ملـاذا. انفجـرت في أعـماقي قـصص 
شـمعة كـلها. تـذكـرت اـللقاء األخـير اـلذي جـمعنى بـها. ومـعها تـذكـرت 
"نبي الــــقبائــــل". وددُت، وال أزال ال أفــــهم حــــالتي تــــلك، أن ال ألتقي 
نبي الـقبائـل ذاك في طـريقي، وال في صـنعاء. أن أعـثر في الـطريق 

على نبي آخر يصلح لكل الناس، بمن فيهم أنا.!



ــما  ــليهم كــ ــطيئة فــــسيرد عــ ــكبت الخــ النبي الــــذي لو أقنعوه أني ارتــ
فعل أخوه املسيح مع أمثالهم:!

!
 من كان منكم بال خطيئة فليرمها بحجر.!

 
ــبد  ــة اليهود رأيـــت دار املـــدرّس عـ ــريـ ــر مـــنزل في قـ قـــبل أن نـــجتاز آخـ
الـحافـظ. كـان قـد اكـتمل مـن دوريـن. ملـحُت الـدار مـرّتـني. ثـالث مـرات، 
أو أكــثر. كــنت أراه مــن األعلى فتسنى لي أن أرى الــثياب واملــالءات 
منشورة على الـسقف، كـعادة أهـل الـقريـة في اسـتقبال الـشمس كـل 
صــــــباح. كــــــنُت أخــــــطو خــــــطوة أو خــــــطوتــــــني، ثــــــم أنــــــظر إلى دار 
عـبدالـحافـظ. حتى عـندمـا أصـبحت إلى الخـلف مـنّا. ارتـبكت، نـظرت 
إلى بطني. يـا إلهي، مـا الـذي يحـدث لـك يـا إيـمان، قـلُت لنفسي. هـا 
قـــد أصـــبحت الـــقصة التي نـــسجتها الـــقريـــة ســـاكـــنة في ضـــميري، 

حتى إني صدقتها دون أن أعلم. !

كــأني كــنُت بــالــفعل أحــمل جــنيناً وأن عــبدالــحافــظ  هو والــده. مــاذا 
فعلِت بي أيتها القرية؟!

 تـــباطـــأ حـــسن في مـــشيه والـــتقط يـــدي. أدركـــُت أنـــه أراد أن يشـــتت 
انــتباه شقيق الشيخ، الــذي حــاول فــيما يــبدو أن يلقي علي الــنظر 

وأنا متلبسة بالجريمة، بتأمل منزل املدرّس عبدالحافظ. !

!
"هذا  منزل املدرّس عبد الحافظ". قال حسن.!



ـ ال يهمني أمرُه، وال أمر أحد.!

عــمرنــا املــتقارب  وحــياتــنا مــعاً، حــسن وأنــا، جــعلتنا صــديــقني أكــثر 
مـن شـقيقني. ال تسـتطيع فـتاة في الـقريـة أن تـرد على شـقيقها بـمثل 
هـــذه الـــطريـــقة. في حـــقيقة األمـــر لو أن الـــظروف اســـتبدلـــت شقيقي 

حسن بآخر لكان قد أطلق عليّ الرصاص مع أول إشاعة.!

 قلُت له مرّة واحدة فقط قبل ذلك بأشهر:!

"أنـــا مـــريـــضة يـــا حـــسن، األلـــم يقطع أحـــشائي، أحـــيانـــاً أعـــاني مـــن 
نـزيـف حـاد وأحـيانـاً ينقطع كـّلياً. في أحـشائي وحـش يـفترسني يـا 

حسن، وليس حماًل، أنا خائفة".!

 ثم انفجرت بالبكاء، وغطيت وجهي بكفي. !

ـلم ـيبحث حـسن عـن أي دـليل آخـر ـبعد ذـلك. ـكان ـيبتسم لي، ويمسح 
على رأسي، وأحـياـناً ـيقبل رأسي عـندمـا ـيرى انهـزامي. ـلكنه ـلم ـيقل 
قــط قــبل ذلــك اليوم "آمــنُت بــك يــا إيــمان" إال ونــحن نــصعد الــجبال 
ونهــبط املنحــدرات، في طــريــقنا إلى صــنعاء. الــرحــلة التي اســتمرت 
نــهاراً كــامــاًل، حتى اعــتقدت أن نــهارهــا سيســتمر إلى األبــد، قــبل أن 

يحل علينا الليل قبل دخول صنعاء بزمن.!

!
إيمان. 

24 فبراير!

!
!



!
عزيزتي إيمان،!

أنـتظر هـذه الـرحـلة: خـروجـك مـن الـقريـة ودخولـك صـنعاء. انـتظرتـها 
ـمنذ أول اـلرواـية. هـا أـنا أسـتعيد، بموازاة هـذه اـلقصة، ـقّصة أخـرى. 
كـانـت زيـنب، التي سـتعود مـرّة أخـرى وسيكون اسـُمها إيـمان، تـترك 

آثاراً طفيفة عن أسرار قصتها في أحاديثنا على الفيس بوك. !

في مرّة سألتها:!

ـ أنت شاردة؟!

رّدت علي بـــأيقونـــة ابـــتسامـــة. انـــشغلُت عـــنها بـــقراءة  موضوع مـــا، 
ربما كان في السياسة. بعد دقائق كتبت زينب:!

سـرحـُت. تـذكـرت صـباحـاً غـادرُت فـيه الـقريـة. لـم تلوح لي فـيه طـفلة 
ولــم تــدُع لي عجوز. وعــندمــا صــار بــمقدوري رؤيــة الــقريــة كــلها مــن 
األعلى قــبل أن تختفي خــلفي لــم يــكن ثــمة مــن امــرأة على الســطح 

تشيعني بعينيها. !

قلُت لك: !

هذا النص رائع. !

عدتِِ وتركِت لي ابتسامة، ثم اختفيِت. !

لــم أكــن أســألــك: مــن أنــِت. كــنِت تتســللني إلى قلبي كــما يــفعل الــبرْد 
في عـــــظام الـــــراعي. وكـــــان حضورك يضيئني فـــــجأة، تـــــمامـــــاً مـــــثل 



صــهيل في وادي. هــا أنــا أســتعيد قــّصتك التي تــكتبينها اآلن بهــذا 
التناسق !

!
ــاذ. أســـمعها تـــرّن بـــداخـــلي، وأســـتعيدهـــا في عـــبارات تـــركـــِتها  األّخــ
أمــامي في الــسابق دون تــفصيل. أنــت ال تــرويــن قــصة فــتاة اســُمها 
إيــمان خــرجــت مــن الــقريــة بشــبهة الخــطيئة. أتــخيل املشهــد بصورة 
ــتاريخ. أتـــخيل  ــنا مـــن الـ ــلدتـ ــلينا قـــصة خـــروج بـ ــرديـــن عـ أخـــرى: تسـ
املـنازل وهي تغلق شـبابـيكها كي ال تـراك وأنـت تـصعديـن املـدرّجـات 

في الطريق إلى موقف السيارة. !

ــرقوا إلى  ــم غــ ــلهم ثــ ــداخــ ــذي بــ ــذ على اإلنــــسان الــ أغلق القوم النوافــ
الــقيعان. ثــم ال تمضي سوى أيــام قــليلة حتى تفتح تــلك الشــبابــيك 
مـــرّة أخـــرى لـــتراقـــب جـــنازة جـــديـــدة قـــادمـــة مـــن خـــلف الـــجبل، مـــن 

الطريق الذي عبرت فيه إيمان تحمل بطنها الكبير. !

بحثت عن شمس اهلل بعد غيابها.!

 لو سـأـلت العجوز التي ـتسكنني في ـمنزـلها ـلقاـلت ـلك إن شـمس اهلل 
ال ينبغي أن تغيب عن مدينة حتى األبد. !

ستقول لك:!

 حاشا هلل.!

حـاشـا لـشمس اهلل أن تسـدل سـتائـرهـا وتـذوب في الكون بـال رجـعة. 
سألتُك، كنُت أحاول أن أزحزحك عن شرودك وصمِتك:!

!



 خرجت من القرية إلى املدينة؟!

!! قلِت لي: نعم.

!
سألتُك: هل وجدت املدينة؟!

كــعادتــك، رددت علي بــأيقونــة مــبتسمة. حــاولــت أن أتــشاغــل بــقراءة 
شيء مــا. كــنُت أجــري تحــديــثاً لصفحتي على الــفيس بوك ألرى مــا 
إذا كــانــت زيــنب، الــهاشــمية التي اســتعمرتني، رّدت علي بــكلمة أو 
جـملة. أنـِت لـم تـكذبي عليّ. لـم تقولي لي قـط إنـك هـاشـمية. أنـا مـن 
أقــنعتك أنــك كــذلــك، أو  تــخيلتك في الوعيي فــتاة هــاشــمية. تــذكــري 

كالمي عن الحب املحرّم، وال تعلقي عليه اآلن. !

بعد انتظار طويل كتبِت:!

 وجدُت مدينتي في أعماقك.!

كــــنُت أثــــرثــــر أمــــامــــك مــــا إن أراك. احــــدثــــك عــــن اهلل، واللصوص في 
الــجبل. عــن أكــفان املوتى وتــاريخ الــشعر. قــلُت لــك في لــيلة مــا: لــم 
أجـــد قـــط كـــاتـــباً يســـتطيع أن يقول كـــل شيء في ســـطر واحـــد كـــما 
يـــفعل بورخـــيس. ضـــربـــُت لـــك مـــثااًل في تـــقديـــمه لـــقصته الـــقصيرة 

"القرص": !

"أنـــا حـــطّاب، واسمي لـــيس مـــهماً، والكوخ الـــذي ولـــدُت فـــيه والـــذي 
سأموت فيه يقع بمحاذاة الغابة." 

 على أمـل أن تجـمعي كـل كـلماتي وتبني مـنها قـريـة ومـديـنة. فـّكرت 



ــقليلة  ــ ــلماتُــــك الـ ــ ــــت كـ ــانـ ــ ــــحتها. كـ ــكلمات لتختبئي تـ ــ ــالـ ــ ــــك بـ ــرقـ ــ أن أغـ
تكفيني. !

ـما إن وـقعت جـملة بورخـيس في ـقلبك حتى غـبِت. ـبعد ـبرهـة، ـنصف 
سـاعـة تـقريـباً، عـدت مـن جـديـد. عـدِت تحـدثينني عـن مجنون الـقريـة 
الــذي اختفى وعــاد. املجنون الــذي كــان يقول إنــه لو اخــترع إنــسانــاً 

آخر فلن يخترعه مجنوناً.!

!
كــانــت كــلماتــك الــقليلة تــشعل الــعطش في مــضارب إنــساني املــبدد 

على ألف مئذنة. !

على طـريـقة الـحالج وهو في األسـر، يـسارر فـتاة في الـقصر أهـدت 
له وردة:!

" لم يزدني الورُد إال عطشا".!

 كان عطشي يطيش في كلماتي. !

في الـليلة األخـيرة، عـندمـا أغـلقت حـسابـك ولـم أرك بـعدهـا، قـلُت لـك 
إني أريُدك.!

 قلِت لي: !

"ال تـــسألني ملـــاذا ولكني ســـأختفي. هـــذه الـــليلة لـــك، قـــل فـــيها مـــا 
تشاء".!

ــفينة.  ــة في ســ ــاريــ ــا معلق على ســ ــغرقــــني في املــــحيط، وأنــ  رأيــــتك تــ
كــتبُت لــك كــالمــاً كــثيراً في الــحب، وصــلُت حــدود الــفناء. تصوّفــُت. 



عـدت بـعد تـلك الـليلة وقـرأت مـا كـتبتُه لـك. كـان مـريـعاً. لـم تـكن مجـرد 
كــلمات منقوعــة بــالولــه والــحنني والــبكاء. بــل بــاالشــتهاء أيــضاً. هــل 
تــتذكــريــن قــصة األمــير زال ورودابــة. كــأني أردت في تــلك الــليلة أن 
ــفاًل يسوق الـــسفن في  ــر، فـــتنجبني طـ أدخـــل فـــيك حتى يشهق الفجـ

املحيطات، والخيول في املنحدرات. !

قلِت لي بنقاء فتاة هاشمية، رغم إنك لم تكوني هاشمية: !

"أنـت  لسـت على مـا يُـرام، غـداً أو بـعد غـد سـتدرك أنـك لـم تـكن على 
ما يُرام."!

 ـلم أرَك ـبعد ـتلك اـلليلة. عـدت إلى حـدـيثنا وـقرأـته. عـدُت إـليه عشـرات 
املــرّات. كــنِت مــثل ســحابــة فــاتــنة تــقف فوق صــدري، مــكتنزة بــاملــطر 

والبرَد. تعتصر ذاتها وتمطر قطرة واحدة، وتعبُر.!

!
قبل اختفائك بدقائق، وبعد أن توقفِت عن التفاعل مع أكتبه لك، 

أحسسُت بارتباك. كتبُت لك: 
اهلل يغفر للعاشق. 

قلِت لي: زينب ليست اهلل.!

 
لم يكن اُسمك زينب، ولم يكن اهلل في صفّي!

ـ لكن اهلل يحب زينب. قلُت لك. 
ـ ويغضب ألجلها، يغار عليها. قلِت لي. 

ـ سأخطبك من اهلل. قلُت لك.!



 
تـــركـــِت لي إيقونـــة مـــبتسمة، واخـــتفت كـــل كـــلماتـــك مـــعك، فتهـــت في 
الوديـان والعيون، تهـُت مـثل أذان في فـالة، وأبـعد. كـنُت أهوي مـثل 
ســــيارة املــــدرس عــــبد الــــحافــــظ، أهوي وال أصــــل الــــقيعان. في تــــلك 
اللحـــظات تـــكّشفتِِ عـــن إنـــسانـــة شـــديـــدة التصوّف واإلشـــراق. كـــنتُ  

أقف أمامك عاري الصدر، وكانت كلماتك تكتشفني دفعة واحدة. !

لذا كنُت أناديك بشمس اهلل.!

!
تحدثي يا شمس اهلل..!

!
م. غ. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب، !

اقـتربـنا مـن موقـف الـسيارات. كـاد نفسي ينقطع. لـم يـعد بـمقدوري 
أن أمشي ألبـعد مـن ذلـك. صـار عليّ أن أرتـاح تـحت أي ظـل بـعد كـل 
مــائــة أو مــائتي خــطوة. تــأخــر حــسن ومشى خــلفي. غــمرني دفء 
غريب. كأنه كان يعوضني عن كل شيء تركته خلفي ولم يأبه لي. !

ــا أنـــظر إلى كـــل األيـــام التي تـــركـــتها خـــلفي ال أرى  ــندمـ صـــّدقني، عـ
سوى حـسن. أن يـقف أحـب الـناس إلـيك، وآخـر الـناس حولـك، يـقف 
خــلفك في تــلك الــساعــة التي ســتنكرك فــيها كــل اإلنــسانــية ثــم يقول 
لـك مـن كـل أعـماقـه: ال تـبتئس، أنـا تـاريـخك. تـخيّل هـذه الـحالـة كـما 
ــان في الواحـــدة  ــرة، وكـ ــنُت في الـــتاسع عشـ ــر أني كـ ــذّكــ ــلو لـــك. تـ يحـ

والعشرين من العمر.!

 على بــعد عشــرات الخــطوات كــانــت  الــسيارة التي ســتنقلنا واقــفة. 
ذهـب حـسن إـليها. كـان شقيق الشيخ قـد وصـلها قـبل ذـلك بـبرهـة مـن 
الــزمــن. ركــب حــسن في الــسيارة، فتحــركــت بحــذر في اتــجاهي. لــم 
يــكن املــيدان الــذي تــقف فــيه الــسيارة كــبيراً بــما يكفي لكي تتحــرك 

السيارة كما يحلو لسائقها. !

وقـــفُت. لـــم يـــكن مـــن السهـــل عليّ أن أجـــلس ثـــم أقـــف، أن أقوم بهـــذه 
الحـركـة خـالل دقـائق قـليلة. ـلم يـكن سهـاًل بـاملـرّة. وعـندمـا يكون قـلبك 

مهزوماً فإن الوقوف يصبح بعيد املنال.!

كـنُت قـد اسـترحـُت للتو جوار دكـان صـغير مـن الـزنـك. هـناك جـلستُ 

على حجـــرة صـــغيرة. اســـتغرق الوقـــت دقـــائق حتى يـــذهـــب حـــسن 



ويعود إليّ بــالــسيارة. وضــعت يــدي على جبهــتي، الــتقطُت بــعض 
األنــفاس. كــنُت مــنتقبة، بــالطبع. أرتــدي عــباءة سوداء. بــعد أن هــدأ 
ــرأيــــت الــــكثير مــــن الــــكلمات  نفسي نــــظرت مــــن على كتفي اليمنى فــ
والـــعبارات على زنـــك الـــدكـــان. عـــبارات عـــن املوت ألمـــيركـــا والـــجهاد. 
ــملتان  ــملة أو جــ ــناك أيــــضاً جــ ــانــــت هــ ــة. كــ ــئة مشــــطوبــ ــذيــ ــبارات بــ عــ
تتحـدثـان عـن الجـمهوريـة. كـأن شـخصني أو أكـثر يـتصارعـان بـالخـط 

الركيك على جدار الدكان من الخارج.!

قــبل أن أصــرف نــظري رأيــت في األســفل جــملة يقول صــاحــبها إنــه 
ــبها سوى  ــاتـ ــدون كـ ــم يـ ــملة. لـ ــثيراً. توقـــفت عيني على الجـ ــتظر كـ انـ
كـلمتني: انـتظرُت كـثيراً. مـثل هـذه الـكلمات املـبهمة كـانـت تـصدر في 
الـــعادة عـــن الـــعزي، املجنون، كـــما قـــلُت لـــك في الـــسابق. هـــل جـــلس 
هـــنالـــك على تـــلك الحجـــرة الـــصغيرة وانـــتظر كـــثيراً؟ مـــاذا عـــساه أن 
يكون قـــد انـــتظر؟ عـــندمـــا أعـــدت قـــراءة روايـــتك "الخـــزرجي" أصـــبت 
بـالـذهول الشـديـد. األيـام األخـيرة للمجـذوب تـشابهـت إلى حـد بـعيد 
مع األيـــــام األخـــــيرة في حـــــياة الـــــعزّي. قـــــلَت في آخـــــر الـــــروايـــــة إن 
الــعبارات الصوفــية التي كــانــت تــكتب مــن وقــت آلخــر على ضــريح 
الخـزرجي رـبما ـكان ـمصدرهـا املجـذوب ـنفسه. ـكاـنت ـقد ـمرت حوالي 
أربع سنوات على ذلـك اليوم عـندمـا قـرأت روايـة الخـزرجي. اقـتربـت 
ــم تتحــــدث إليّ،  ــزاً. لــ ــاعــ ــانــــت تقود مــ ــية كــ ــافــ ــغيرة حــ ــفلة صــ مني طــ
اســتندت  إلى حــائــط الــدكــان بــالــقرب مني. مثلي جــاءت تــبحث عــن 
الـظل. بـكفها اليسـرى كـانـت مـمسكة بـربـاط املـاعـز وبـاليمنى تمسح 

على رأسه. كسرُت الصمت وسألتها:!

ـ من أي قرية أنِت؟!



ـ من هناك. !

أشــارت بــيدهــا إلى مجــموعــة مــن البيوت تــرتفع قــلياًل أعلى املــكان 
الذي تقف فيه السيارات. !

ـ ما اسمك؟!

ـ إيمان.!

ـ أسألك عن اسِمك؟!

ـ اسمي إيمان. قلُت لك.!

ـ أنا أيضاً اسمي إيمان.!

 ابتسمُت لها من وراء النقاب. !

ـ ال، اسمك ليس إيمان. قالت وهي تصرف نظرها عني إلى القرية.!

ـ ملاذا تظنني أن اسمي ليس إيمان؟!

ــاعـــز الـــذي كـــان يـــحاول أن يـــفلت مـــن   ابـــتسمْت. نـــظرت إلى رأس املـ
يدها أو يتحرك بعيداً عنها. قالت له بلهجة حازمة:!

ـ  اهدأ، عيب.!

تـراجع قـلياًل، ألصق جسـده بفخـذ الـصغيرة إيـمان، وهـدأ على نحو 
غريب. !

ـ أين الناس؟ ملاذا ال أرى أحداً في قريتك؟!

ـ في الحرب، كلهم. !

قالت إيمان بعد ثواٍن من الشرود.!



ـ وأنت، ملاذا ال تذهبني معهم؟!

ـ معهم؟!

!
ــمان   ــلْت إيــ ــأمــ ــهها. تــ ــنظر إلي بــــنصف وجــ ــمان وهي تــ ــألتني إيــ  ســ
قـريـتها مـن جـديـد. كـأنـها تـتفحصها، تـحاول أن تـتأكـد أن كـل شيء 
على مـا يُـرام. ضـغطت على ربـاط املـاعـز وضـمته إلـيها أكـثر. انـبعث 

حنني وخوف مفاجئ في أعماقها، هكذا خطر ببالي.!

أعدت السؤال عليها:!

"ملاذا ال تردين على سؤالي؟ ملاذا ال تذهبني معهم؟"!

ـ "الذين يذهبون معهم ال يعودون ".!

 قــالــت إيــمان وهي توزّع عــينيها على قــريــتها كــما لو كــانــت تــبحث 
عنها، أو تحرسها.!

 لـم يـكن هـنالـك مـن أحـد، كـانـت إيـمان مع املـاعـز لوحـدهـما، والـقريـة. 
أمـا الحـرب فـكانـت تـمأل األرجـاء. األرض املحـروقـة تـلتهم كـل الـحياة 
ــلها  ــأكــ ــم تــ ــنا. الــــحياة التي لــ ــبالــ ــاشــــت آالف الــــسنني في جــ التي عــ
الــــظروف واألزمــــان جــــاءت الحــــرب فــــدكــــتها بــــكل وحــــشية. وقــــفُت. 
اســتندت بــيدي على جــدار الــزنــك بــرفق كي ال أحــدث صوتــاً يــزعج 
صـاحـب الـدكـان املفتوح على الـجهة األخـرى. قـلت لـك قـبل قـليل إلى 

أي مدى كان الوقوف صعباً بالنسبة لي.!



 وضــعت يــدي على رأس إيــمان الــصغيرة ودعوُت لــها بطول الــعمر. 
ابــتسمْت ابــتسامــة أنــارت أمــامي بــقية الــرحــلة إلى صــنعاء. كــانــت 

تبتسم وهي تتأمل بطني.!

ـ لو رزق ببنْت ماذا ستسمينها؟ !

 قذفني سؤالها إلى أعماقي.!

!
 أنــا لســُت حــامــاًل. ليتني كــنُت كــذلــك. أخــبئ في الــداخــل وحــشاً أو 

موتاً، ال أدري. ملاذا صعقِتني يا إيمان بهذا السؤال.!

ـ سأسميها إيمان. قلُت لها.!

 أضاءتني مرّة أخرى بابتسامة ثانية. !

مــنذ تــلك اللحــظة أصــبحت أنــا إيــمان. تــلك الــصغيرة الــشاردة على 
جبل، تحرس قريتها التي لم يُعد فيها أحد.!

 إيمان. في لحظة ما استجمعت كل نورها وخلقتني. !

ــــكانـــــها.  ـــمان في مـ ــفت إيــ ــ ــــسن. وقـ ــسيارة إلى جوار حـ ــ ــبت في الـ ــ ركـ
لوحــت لــنا بــيدهــا. ســألني حــسن عــنها. قــلُت لــه اســمها إيــمان. كــما 
قـــلُت لـــك في أول الـــروايـــة، ســـيهمس حـــسن في أذني ونـــحن نـــجتاز 

املسلحني واملنحدرات: آمنُت بك يا إيمان.!

ولم يكْن اسمي إيمان.!

تحـــــركـــــت الـــــسيارة. ال يـــــزال صوُت محـــــركـــــها يـــــرن في أذني حتى 
اـلساعـة. ـلم ـتكن امـلرّة األولى، ـفقد رـكبُت سـيارة ـقبل ذـلك. ـليس ـكثيراً، 



ــلينا أن نهــــبط  ــان عــ ــلها. كــ ــا كــ ــرهــ ــذكــ ــليلة أســــتطيع تــ ــرّد مــــرات قــ مجــ
منحــــدراً مــــخيفاً ثــــم نمشي في طــــريق أفقي مشقوق على الــــجبل. 
شق ذلـــك الـــطريق عـــندمـــا كـــنت أدرس في املسجـــد، أي بـــني الـــثانـــية 
عشـر واـلرابـعة عشـر مـن عـمري. قـيل إن اـلدوـلة تـكفلت بـتلك اـلعملية، 
ـلكن ـفيما ـبعد أصبح اـلناس يتحـدثون عـن اـلسيّد اـلذي شق اـلطريق 

إلى ُقرانا، حتى نسينا بالكامل ما قيل من قبل عن الدولة.!

!
 في الـبدء خـاف سـكان الـقَريـة. قـالـت أمي إن ذلـك الـطريق سيجـلب 
اللصوص. قـــالـــت هـــذه الـــفكرة في جـــلسة نـــسائـــية في بـــيت شيخ 
الـقريـة املبجّـــل. قـالـت زوجـة الشيخ: الخوف لـيس مـن اللصوص بـل 

من األجانب. علقت امرأة أخرى: سيعلم الرجال الكَسل.!

 كــنت صــغيرة ال ينبغي لــها أن تقول أشــياء مــختلفة عــن مــا تقولــه 
اـلنساء اـلباـلغات. على وجـه الخصوص زوجـة الشيخ املبّجــل، وهي 
امـرأة شـريـفة ال تقول كـالمـاً عـاريـاً عـن الـصحة، كـما كـان يُـقال عـنها. 

تجرّأت وسألتها: "لكن الطريق جلب البضائع؟"!

 ابـتسمت لي. كـما لو كـانـت تـساعـدني بـعد أن قـلُت كـالمـاً سـخيفاً. 
لكن امرأة في آخر الديوان هتفت بحماس: صحيح. !

هزّت زوجة الشيخ رأسها: !

"البضائع؟ ماذا تعني البضائع غير الديون ووجع القلب؟"!



تــأمــلت وجوه الــنساء املوجودات. بــدا لي كــما لو أن الــسيّدة قــالــت 
الـكالم الـفصل الـذي ال يعلوه شيء. حتى إني، وأنـا طـفلة، اقـتنعتُ 

بالفكرة. لطاملا سمعُت كلمة الديون في حديث أبي وأمي. !

هــا أنــا أفــّر مــن الــقريــة عــبر الــطريق الــذي جــلب اللصوص والــديون، 
ــنا تـــمّر ســـيارة املـــدرّس عـــبد الـــحافـــظ،  ولـــم يجـــلب األجـــانـــب. مـــن ُهــ
أسـررُت لنفسي. في هـذا املنحـدر، وأنـا ألقي بـبصري إلى أقـاصـيه، 
سيلقى بــسيارة املــدرّس املسكونــة بــالــروح الــخبيثة. كــانــت الــسيارة 

تمر ببطء وحذر، شبابيكها مفتوحة.!

  
ـ لديك أشرطة مغنى؟ سأل شقيق الشيخ.!

ـ "بــالــتأكــيد". أجــاب الــسائق وهو يــشير إلى دوالب صــغير مــقابــل 
ساقي شقيق الشيخ.!

ـ "ال أعتقد أنها فكرة جيدة." هتف حسن من الخلف. 
سأله شقيق الشيخ دون أن يلتفت إليه، كعادة أبناء القرية عندما 

تكون هناك امرأة:  
"ما الذي يدفعك لقول ذلك؟" 

ـ نقاط التفتيش منتشرة في كل مكان. من األفضل أن نستمع 
لبعض دروس السيد. ال نريد أن نواجه أي مشكلة. وضع إيمان ال 

يحتمل. 
ـ "أوافقك". قال السائق وهو يبحث عن شيء ما فوق رأسه.!

ــريـــطاً لـــلسيد يتحـــدث فـــيه عـــن الـــجهاد. ال   اســـتخرج مـــن األعلى شـ
أـتذـكر ـمنه ـكلمة واحـدة. ـمنذ ـفترة أصبح اـلجهاد ـبالنسـبة لي، حتى 



ـبالنسـبة ـلحسن ـنفسه، يعني أن ـتقف أـمام ـمدرّس العلوم اـلقادم ـمن 
تــــعز ثــــم تطلق الــــنار على صــــدره. كــــان الــــسائق وحــــسن يــــتبادالن 

تنبيهنا. !

يقول حـسن: تمّهــل، نـحن نـقترب مـن نـقطة مسـلحني. يقول اـلسائق: 
بعد هذا املنحنى سنواجه نقطة مجاهدين.!

 يسـتخدمـان كـلمات مـختلفة للشيء نـفسه، كـأنـهما كـانـا يخوضـان 
صـراعـاً سـّرـياً. أصـدـقك القول: وجـدُت نفسي مسـتمتعة بهـذه الحـرب 
ـبني اـلرجـلني. كـان اـلسائق، خـمنُت، في مـنتصف اـلثالـثينات. شقيق 
الشيخ ال يــكثر مــن الــكالم. لــم تــكن تــبدو عــليه عــالمــات القلق. جــرت 
الـــعادة أن الـــسادة ال يتحـــدثون كـــثيراً، وال يـــعيدون الجـــملة مـــرّتـــني. 
أتــذكــر أن أمي شــعرت بــاالشــمئزاز، ذات مــرّة، بــعد أن غــادرت صــفية 

منزلنا.!

!
 سألتها، فأجابت:!

 أال تالحظني كم تثرثر؟!

 قلُت لها: !

"ما العيب في ذلك، نحن صديقات. أنا أيضاً أثرثر مثلها وأكثر."!

ـ نعم، ولكنها شريفة ال ينبغي لها ذلك.!

ـ "ماذا؟" صرخت في وجه أمي.!



ـ هؤالء نســـل النبي، يـــا ابنتي. كـــالمـــهم حـــكمة ورحـــمة. ينبغي أن 
يقتصدوا في الكالم فليس كل الناس يستأهلون تلك الرحمة.!

!
اقـتربـنا مـن أول نـقطة تـفتيش. كـانـت تـبعد حوالي سـاعـة كـامـلة عـن 
آخـر مـنزل في قـريـتنا. رأيـت مجـموعـة مـن املسـّلحني في ثـياب رثّـة. 
كــانــت شــفاهــهم يــابــسة ومــالمــحهم مــتآكــلة. يحــملون الــبنادق على 
أكـتافـهم وصـناديق الـذخـيرة على صـدورهـم. قـدرت أعـمارهـم مـا بـني 

ال16 والعشرين عاماً. ال نعرف منهم أحد.!

ـ" أطفال". أفلتت مني هذه الكلمة. 
ـ "بل رجال". عّلق السائق!

ـ "كان شقيقك حسن أصغر منهم عندما اشترك في أول حرب". 
عّلق شقيق الشيخ.!

 فهم حسن، كما أسر لي فيما بعد، أن شقيق الشيخ أراد أن 
يضيف لجملة السائق: أما حسن فلم يعد رجاًل اآلن، هاهو يفر من 

الحرب. 
اقترب املسّلحون من السيارة من  جهة السائق. 

ـ "معي امرأة حامل". قال لهم. 
ـ "إلى أين ستأخذونها؟" سأله مسلح. 

ـ إلى صنعاء. أجاب شقيق الشيخ 
ـ ال أنصحكم بذلك. الجيش يحاصر املنطقة من كل الجهات 

مدعومني بالعدو األجنبي. والطيران يقصف كل سيارة تتحرك 
على األرض. !



ـ "ما الجديد هذه املرّة" كل مرة يحاصروننا كم كل الجهات ثم 
ينهزمون ويرسلون الوسطاء" قال السائق. !

ـ "الجديد هذه املرة؟ إنهم مصممون على طمس كلمة الحق."!

 قـــــال الـــــشاب املســـــلح وهو يـــــتراجع بـــــضعة خـــــطوات إلى الخـــــلف 
مـــعطياً إشـــارة بـــيده. اجـــتزنـــا أول حـــاجـــز بهـــدوء. تنفســـُت بعمق. 
شــبابــيك الــسيارة مفتوحــة وأصوات االنــفجارات تصلني مــن وقــت 

آلخر. كانت تأتي من البعيد، وأحياناً أقرب من ذلك البعيد.!

!
ــرّة أخـــرى. بـــعد لحـــظات توقـــفت. فتح الـــسائق  تـــباطـــأت الـــسيارة مـ
الـــباب ونـــظر إلى األمـــام، ثـــم عـــاد مـــرّة أخـــرى إلى الـــسيارة. لـــم يـــقل 
كـلمة واحـدة، ولـم نـسألـه عـن سـبب خـروجـه. حتى إني اعـتقدت أنـنا 
لــم نســتغرب فــعله. حــرّك الــسيارة مــن جــديــد، بــعد وقــت قــصير جــّداً 

ـكاـنت اـلسيارة ـتميل بصورة مـقلقة. اجـتزـنا املنحـدر الخـطر، تنفّسـت 
بعد دقائق. !

ـ "ال أدري كيف يمر املجاهدون عبر هذا الطريق؟" تساءل السائق!

ـ "ال يمرون من هنا". قال حسن!

في تـلك اللحـظة، عـند ذلـك املنحـدر، قـررت أن أضع فـاصـاًل لـحياتي. 
حـياتي قـبل املنحـدر، وحـياتي بـعده. اسـتجمعت كـل شـجاعتي. في 
الــحقيقة ال تــملك املــرأة في قــريــتنا أي مســتوى مــن الــشجاعــة. كــان 
الـرجـال يتحـدثون طوال الوقـت، والـنساء يسـتمعن. قـدرهـن الـطاعـة 
وقـدرهـم الـثرثـرة. إذا سـألـت امـرأة مـاذا بقي في رأسـك مـن كـل ثـرثـرة 



زوجــك في الــبيت لــن تــتذكــر جــملة واحــدة ذات قــيمة. ومع ذلــك فــال 
ينبغي لها أن تتحدث فهي إن فعلت سوف تتفوه بأمور تافهة.!

ــد أن  ــان ال بـ ــظة، كـ ــلك اللحـ ــنتُها في تـ ــمان، التي كـ ــبة إلى إيـ ــالنسـ  بـ
تنهي تـلك الـحقبة مـن حـياتـها. كـانـت في مـنتصف الـتاسـعة عشـرة، 
لــم تــِعش بــني املــثرثــريــن بــل في مــكتبة جــدهــا وقــبل ذلــك في مــدرســة 
عــبدالــحافــظ. تــرك املــدرّس في إيــمان مــعان كــثيرة وكــلمات كــثيرة. لــم 
ـيكن ـيثرـثر مـثلهم. كـان ـيثير إعـجاـبها. كـان يوم خـميس عـندمـا شـرح 
لــــنا املــــدرّس ألول مــــرّة معنى آيــــة مــــن الــــقرآن مســــتشهداً بــــالــــشعر 
ــكترث  ــم يــ ــه لــ ــير أنــ ــه. غــ ــالــ ــما قــ ــكثير مــ ــفهم الشيء الــ ــم نــ ــعربي. لــ الــ
ملــالمــحنا، وبــداًل عــن أن يكتفي بــبيت مــن الــشعر لشــرح معنى اآليــة 
تحـدث كـثيراً عـن الـشعر. لـم أكـن الـفتاة األكـبر. كـان هـناك فـتيات في 
15 مــن عــمرهــن، يــكبرنني بــسنة. اســتمعنا ألول مــرّة لحــديــث شهي 

عن شعر الغزل والحب. !

!
شـــردت في الـــدرس، لـــم أفق إال في مـــنزلـــنا. تهـــت في الـــباديـــة  التي 
ـكان عـبداـلحاـفظ  يتحـدث عـنها. ـتخيلت إـيمان ـبنتاً ـناضـجة، ـمكتملة 
األنوثـة، تخـرج رأسـها مـن بـاب موارب فـتسقط جـداـئلها إلى األرض. 
تـتأمـل يـميناً وشـمااًل فيهـب شـاب مـكتمل الـرجولـة إلـيها، في مـساء 
ــذلـــك  ــعرُت بـ ــة ويختفي. شـ ــا ورقـ ــدهـ ــلتقط مـــن يـ ــر، يـ ــة الـــساحـ ــباديـ الـ
املـزيج مـن الفخـر والـكبريـاء، فـقد كـتبُت لـه قـصيدة حـب، وسـأنـتظره  
بــعد غــد. سيكون قــد كــتب لي قــصيدة. في الــطريق إلى املــنزل بــعد 
انـتهاء الـدرس كـنت أصـعد سـلسلة مـن الـدَرج الحجـريـة املـرصوصـة، 
صـنعتها الـقريـة على مـدى سـنني طويـلة بسـبب الـجغرافـيا الـصعبة 



ـلقرـيتنا. ـكنت أرفع عـباءتي ألصـعد ـفأـتخيل نفسي أعـبر عـتبة اـلباب 
إلى الـفناء الخـلفي أللقي بـرسـالـة إلى حـبيب خـلف السور. تـخيلته 
ــلياًل،  على شـــكل املـــدرّس عـــبد الـــحافـــظ. بـــل كـــان هو. كـــان قـــد كـــبر قـ
وكـــنُت قـــد اكـــتملت بـــما يكفي ليمنحني قـــصيدة في الـــحب والولـــه.  
كــانــت الــقبيلة نــائــمة، تــعتقد أنــها آمــنة عــن األعــداء، ولــم يــكن ذلــك 
صــحيحاً. فــقد كــنت أنــا وعــبدالــحافــظ نــتبادل الــقصائــد رغــماً عــنها. 
هـزمـناهـا، تسـللنا إلى أعـماقـها، رفـعنا السـتائـر عـن خـبائـها، كـشفنا 
ـــا إلى بيوتــــنا  ــدنـ ــم عــ ــليها مــــن العيون، ثــ أســــرارهــــا التي تخشى عــ

ساملني.!

كــانــت تــلك اللحــظات، التي تــخيلت فــيها قــصة حــب في طــريقي مــن 
املسجد إلى البيت، من أحلى اوقات القرية.!

أعود بك مرة أخرى إلى السيارة التي عبرت للتو املنحدر:!

قـطعُت حـديـث اـلسائق وحـسن بـكلماتي. لكي أمـتلك اـلشجاعـة، ـلئال 
ـيرـتجف صوتي، وضـعت حقيبتي اـلصغيرة على حجـري.  ـنعم ـكان 
لي أيــــضاً حــــقيبة كــــتف صــــغيرة. تــــلك الطقوس األنثويــــة كــــنا قــــد 
اكتســـبناهـــا مؤخـــراً. أدخـــلت كفي في حقيبتي كـــما لو أني أبـــحث 

عن شيء ما. اعتقدت أن هذه !

!
الحــركــة بــإمــكانــها أن تــخفف مــن توتــري.  تــذكــر جــيداً: في قــريتي 
يوجــد نــساء لــم يــركــنب ســيارة قــط. حتى أولــئك الــالتي ركــنب ســيارة 
في يوم ـمن األـيام، وـكان ـينظر إـليهن ـباعـتبارهـن األـكثر رـقياً، ـفهن ـلم 
يتحــدثــن قــط أمــام  األغــراب. كــانــت شــمعة، وهي ليســت مــن قــريــتنا، 



ــريـــتنا. لـــذا  ــليها شـــروط املـــرأة التي في قـ الوحـــيدة التي التنطبق عـ
كانت تنعت بالشيطانة. !

وأحـيانـاً  كـان يكفي أن تقول اليهوديـة لـيعرف اآلخـرون  أنـك تـقصد 
شمعة، وأنك تقصد أيضاً: الشيطانة. !

كــانــت أيــضاً تــدخــن الــسجائــر. كــانــت شــمعة وعــبد الــحافــظ بــطلني 
بــالنســبة لي. عــندمــا طــرد عــبدالــحافــظ مــن قــريــتنا إلى قــريــة اليهود 
بنى ـله هـناك مـنزاًل، كـما ـقلُت ـلك، وـلم ـيكن صـدـيقاً ـلشمعة. ـلم يكوـنا 
أصــدقــاء، كــما عــرفــت فــيما بــعد. ال أدري ملــاذا. يــحتاج املــرء أحــيانــاً 

لوقـــــــت كـــــــاف وهـــــــدوء حقيقي حتى يســـــــتطيع اكـــــــتشاف البشـــــــر. 
اكــتشافــهم ال مــعرفــتهم. أنــَت كــنَت تقول لي دائــماً: يــا َلــك، يــا زيــنب، 
ــرفـــك. اكـــتشفتُك،  ــم أكـــن أعـ ــم أني لـ ــدة. رغـ ــعة واحـ ــقد اكتشفِتني دفـ لـ
أعـترف لـك، وهـذه ليسـت مـحاولـة مني لـصرفـك عـن الـتفكير في فـتاة 
الــباديــة إيــمان، التي تــرفع الثوب عــن ســاقــيها وتــتجه إلى الســرور 
لتلقي لــلمدرس عــبدالــحافــظ بــقصيدة حــب. إذا صح أني اكــتشفتُك 
دـفعة واحـدة، ـفأـنت ـلم تكتشفني. ـكاـنت ـكلماـتك تضيء ـكل أعـماقي، 

لكنها تخطئ نقطة ما بداخلي. ال أعرف ما هي. !

عـندمـا غـادرتُـك، وأغـلقت حـسابي على الـفيس بوك، فـكرت على هـذا 
النحو. كنُت أسأل نفسي:!

 كــيف دخــل إلــيِك هــذا املجنون بــكل عنفوانــه وسحــره، أنــارك كــأنــك 
فانوس على قمة جبل، وأخطأ شيئاً ما في أعماقك. !

!
!



!
سأعود مرة أخرى إلى السيارة عند املنحدر:!

كـما قـلُت لـك، عـند ذلـك املنحـدر، أو بـعده بـقليل، وضـعت فـاصـاًل في 
حـياتي. وأنـت  تكتشفني مـرّة أخـرى، عـندمـا تـنير كـشافـك بـداخـلي 
وال تخـــــطئ ذلـــــك الشيء العميق الـــــذي ال تـــــزال تخـــــطئه حتى اآلن، 
ـتعرّف على مـكان ذـلك املنحـدر الجبلي في حـياتي. اكـتشف امـرأـتني 
مـعاً: زيـنب، وإيـمان. زيـنب التي أصـبحت إيـمان وهي تضع قـدمـها 
في الــسيارة، وإلى الخــلف مــنها طــفلة صــغيرة تلوّح لــها. وإيــمان 

التي ستعيش في صنعاء، ربما إلى األبد.!

ـ "الحـرب لـم تجـلب غـير الـشقاء، سواء أكـان أبـطالـها مـجاهـدون أو 
مجرمون" قلُت لهم وأنا ألعب بمحتويات حقيبتي. !

كـأنني صـببت على رؤوسـهم املـاء اـلبارد. صـدمـتُهم، ـليس ألني ـفقط 
امــرأة تتحــدث في الــسيارة، وهــذا لوحــده كــان كــافــياً ليكون حــدثــاً 

كبيراً. بل ألني أيضاً ربطُت "املجاهدين" بالشقاء. !

ـ "رعـــاِك اهلل يـــا ابنتي، ال ينبغي أن يـــصدر عـــنك هـــذا الـــكالم، وال أن 
تفكري بهذا الشكل" قال شقيق الشيخ. 

ـ "املــجاهــدون ال يجــلبون الــشقاء، بــل يــدافعون عــن األعــراض" قــال 
السائق.!

علقت على كلماتهم:!

" كــان حــسن مــجاهــداً، لــم نــكن نــنتظره ليحكي عــن الــذيــن قــتلهم وال 
عـن انـتصاراتـه، بـل ليقول لـنا كـم كـان جـائـعاً وخـائـفاً ومشـتاقـاً. كـنّا 



نـنتظره ليعود إـلينا كـما تـركـنا، ال بـطاًل بـل شـابـاً بـريـئاً ال يـدري مـاذا 
سيفعل في الغد."!

!
ســـاد صـــمت لثوان. لـــم يجـــرؤ مـــنهم أحـــد على الـــنظر إلى وجهي، 

أقصد إلى عينيّ.!

واصلُت حديثي:!

"حتى إن أمي كــــانــــت تــــجبره على أن يــــخبئ بــــندقــــيته في غــــرفــــة 
مهجورة في مـنزل جـّدي. كـانـت بـندقـية مـكروهـة، كـنا نـبغضها. كـان 
مـنظرهـا كـافـياً إلشـقاء أرواحـنا، إلخـافـتنا. أبي كـان يـمتلك بـندقـية، 
كـــانـــت مـــعلقة في الـــديوان، نـــحترمـــها ونجـــّلها كـــلنا. حتى إن أمي 
كــانــت تــمسحها بخــرقــة مــالبــس كــل جــمعة وأحــيانــاً تضع املبخّـــرة 
تــحتها. كــانــت تــنظفها كــما تــنظف أواني املطبخ. بــندقــية حــسن لــم 
ــا. حتى إذا لـــم تـــكن قـــد جـــلبت  ــزًء مـــن أســـرتـــنا، وال مـــشاعـــرنـ تـــكن جـ
ــانـــت شـــاهـــداً عـــليه. أعـــرف العشـــرات مـــن البيوت في  الـــشقاء فـــقد كـ
الـقريـة تـعيش بـشقاء وحـزن، كـأنـها تـعيش في ظـالم دامـس بسـبب 
هـذه الحـروب. مـاذا سـيفيد املـرأة التي فـقدت ابـنها أن يـقال لـها إنـه 
عــاش مــجاهــداً ومــات شــهيداً؟ أمي لــم تــكن تــريــد أن تــرى مــن حــسن 
ــزرع،  ــداده، يحـــرث األرض، ويحـــرس الـ ــما نـــشأ أجـ ــنشأ كـ سوى أن يـ

وينجب األبناء، ويدخل البهجة على قلبها."!

كنُت أتحدث بانطالق، كما لم أفعل في حياتي. !

أخـرج حـسن يـدي مـن الـحقيبة بـعد فـراغي مـن كـالمي. أمـسك كفي 
وضـغط عـليها بـحنان. كـان يقول لي: رائع، يـا إيـمان. قـالـها عشـرات 



املـــرّات بـــال كـــلمات. فـــقد ضـــغط على يـــدي بـــنفس الـــحنان عشـــرات 
املـــــرّات. وكـــــنُت أشـــــعر بـــــالفخـــــر. لـــــم يعلق الشيخ، وال الـــــسائق، وال 
حسن. تشاغلوا بمشاهدة الجبال واملنحدرات، ومراقبة الطريق.!

!
 قلُت في نفسي: !

"هربوا من كلماتك يا إيمان."!

 وكانت املرّة األولى التي سأنادي فيها نفسي باسمي الجديد. !

!
!

إيمان. 
28 فبراير!

!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزتي إيمان،!

أراك اآلن تصعدين الجبل.!

 هــل تجــّل اهلل على الــجبل في لــيلة مــا؟ لســِت هــاشــمية لــكن اســمك 
هـذه املـرّة زيـنب. تـمامـاً كـما كـان عـندمـا قـلُت ـلك: يـا شـمس اهلل. أكـتب 
لـك هـذه الـرسـالـة وأنـا وحـيد بـالـقرب مـن نهـر. كـنت  مـعك في الـقريـة، 
وأنــت تــنضجني مــثل الحــرب. كــنُت، أيــضاً، مــعك في املــديــنة، وأنــت 
تـــذويـــن مـــثل الحـــرب. ثـــم فـــقدتُــك، لـــم أعـــد أجـــد ســـبياًل إلـــيك. فـــقدتُــك 

تماماً، كأنك دخلت في الحرب وخرجت من التاريخ.!

 أنـت، أيـتها اـلصغيرة املـشّعة يـا جـرحي املفتوح على البحـر، ـلطاملـا 
كـانـت الحـرب تحـّدك مـن كـل جـهاتـك. اصـعدي الـجبل رويـداً رويـداً، ال 
تــزعجي األطــفال مــن حــملة الســالح، ال تجفلي الطيور على أكــتاف 

النائمني في الكمائن، ال تقولي للمقاتلني: عودوا إلى الوادي.!

 اصـــعدي الـــجبل رويـــداً رويـــداً، حتى تقفي بـــمحاذاة الـــشمس، ثـــم 
اهـبطي مـعها إلى األبـديـة. كـنُت الـراكـب الـخامـس في الـسيارة التي 
قــامــت بــإجــالئــك مــن الــقريــة. كــنُت الــخامــس الــذي لــم يــمسك دمــعته 
وهو يســـتمع لحـــديـــثك عـــن بـــندقـــيتني: بـــندقـــية حـــسن الـــعائـــد مـــن 
الحـــرب، وبـــندقـــية والـــدك الـــعائـــد مـــن الوادي. رأيـــنا مـــعاً مـــن نـــافـــذة 
الـسيارة. سـمعنا املـدافع وهي تـقدح الـدخـان في الـقرى. ودعـنا ديـار 

اليهود بنظراتنا خلسة. كنُت معك، في أعماقك، وبني عينيك. !



عـــندمـــا ابـــتسمْت لـــك إيـــمان الـــصغيرة وابتهـــلت بـــعينيها لـــتصحبك 
الســالمــة كــنت أضع كفي تــحت قــدمــك،  لــتصعدي. كــأني كــنت مــعك 

في السيارة. لقد سمعُت نفسي وأنا أقول لهم:!

!
"إذا انــتصرنــا في هــذه الحــرب لــن نــحتفل، ألنــنا نجهــل األعــداء. إذا 
خســرنــا لــن نــبتئس، فــنحن ال نــرى مــنتصريــن. ســيان الــطريق الــذي 
سـتسلكه الحـرب ـمادام الوادي ـلم ـيحترق ـباـلكاـمل. ال أخشى سقوط 

السيد في الحرب، أخشى سقوط شجرة الرمان"!

  لـــن يجـــرؤ أحـــٌد مـــنهم على مـــجادلتي. أمـــامـــك لـــن أنهـــزم. عـــندمـــا 
تكونــني أنــت زوادتي ولغتي فــإن كــلماتي تــعرف طــريــقها. لــقد قــلتُ 

ـلهم "هـل سـمعتم ـما ـقاـلته إـيمان؟" التفتوا إليّ، ـفأـنت ـلم ـيكن اسـمك 
قـد أصبح إيـمان إال مـنذ سـاعـة تـقريـباً. هـزمـتهم بـاـلكلمات، وانهـزمـتُ 

في أعماقي. قلُت لهم: 
"تـركـت إيـمان نبي اـلقبائـل في اـلقريـة وهـا هي تتسـلق اـلجبل بـحثاً 
عـن نبيّ يهـبها اـلحياة، نبي املـدـينة. ال تحـدثوهـا عـن مجـدد النبوّة، 

بل جراح ينقذها من الوحش."!

ــغير  ــابي صــ ــقاذ وهــ ــنعكم مــــن إنــ ــه مــ ــاإللــ ــكم بــ ــمانــ ــهم "إن إيــ ــلُت لــ  قــ
خـطيئته الـعظيمة أنـه أحـب فـتاة هـاشـمية. أتـدرون مـاذا حـل بـحبّه؟ 
أكـلته الحـمى في الـجبل، ونفق مـثل قـنفذ." أشـرت إلى الـخارج مـن 

نافذة السيارة: !

"أو ربما أطلق عليه النار أحد هؤالء األطفال املسلحني."!



ــفّك، وأنـــت تـــضغطني على كفي. تقولـــني  ــان حـــسن يـــضغط على كـ كـ
لي: مـا أروعـك. كـنُت الـراكـب الـخامـس الـذي رافـقك حتى األبـد ويوم. 
أتـدريـن؟ ربـما كـنُت أحـد املشـرديـن الـذيـن جـلبتهم األقـدار إلى الـقريـة 
بــعد أن شقوا الــطريق. اســتجمعت قواي وصــعدت في جــديــلتك. مــا 
إن وصـــــــــلت إلى الـــــــــقريـــــــــة في نـــــــــهار الهـــــــــب حتى خـــــــــارت قواي. 
اسـتجمعت ذاتي، رأيـت جـديـلتك مـمتدة مـن أعلى اـلقريـة حتى بـطن 
الوادي فــنمت تــحتها. غفوت مع الخيول واملــسافــريــن. عــندمــا حــل 
الـــليل لـــم يـــكن ثـــمة سواي  وخـــصالتـــك. صـــعدت. صـــعدُت، ورأيـــت 

شمس اهلل.!

!
رأيتك تصعدين الجبل.!

ــم تكوني  ــنُت حــــدودك. لــ ــيك، وكــ ــنُت فــ ــم أكــــن مــــعك. كــ ــنُت مــــعك ولــ  كــ
تـنتظريـن شـيئاً  سوى نبي املـديـنة. ـلكن بـني لحـظة وأخـرى تـضعني 

كفّك على بطنك.!

 أيــتها الــعذراء، يــا مــن أنــقذتني مــن نفسي ومــن الــعالــم، مــاذا كــنتِ 
تنتظرين؟!

 اصـعدي الـجبل رويـداً، واعـصري الـسحاب على املـتحاربـني. هّشي 
دخــان املــعارك بجــدائــلك، وامنحي أمــانــك لــلرعــاة في الــجبل. قولي 
لــــــهم: انشــــــروا أغــــــنامــــــكم،  ال تجفلوا مــــــن الحــــــرب. قولي لــــــلرعــــــاة 
املــختبئني في الجحور، الــذيــن أخــطأتــهم الحــرب حتى الــساعــة، إن 
الــنار يــتبادلــها املــناضلون واملــجاهــدون. وأنــهم، لــذلــك، سيحــملون 
الخـطيئة حتى نـهايـة األزمـان. يقسمون "سـننتصر" وال يـعرفون مـا 



اـلذي سيفعلوـنه ـبعد ذـلك. رـبما سينفقون مـا تبقى مـن أعـمارهـم في 
تأبني أعدائهم والكتابة على قبورهم.!

!
 قولي للرعاة:!

تماسكوا قلياًل، سترثون الجبل يوماً ما.!

 
اصعدي، يا إيمان، اصعدي..!

!
م. غ. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب،!

ــا إن  ــيلة. مــ ــاً ولــ ــنعاء يومــ ــة إلى صــ ــقريــ ــلة مــــن الــ ــرحــ أخــــذت مني الــ
وضــعت الــحقيبة في بــيت الــسيدة العجوز، التي أســكن لــديــها مــنذ 
ذلــك اليوم، حتى تنفّســت بعمق. لــم أصــدق أني وصــلُت أخــيراً. قــال 

حسن للسيدة: "يا إلهي، كانت أطول رحلة في حياتي". !

كــان يــتحسس صــدره بــتلقائــية كــأنــه ال يــصدق أنــه نجى. ابــتسمت 
الـسيدة "الحـمد هلل على سـالمـتكم". قـلُت لـها وأنـا أنـزع نـقابي: اهلل 

يسلمك.!

 كــنُت فــتاة جــميلة. إذا جــاز لي أن أحــّن إلى شيء فــسأحــن لليلتي 
األولى في صـنعاء. أحسسـت ـبأن اهلل خـلقني في ـتلك اـلساعـة ـللمرة 
األولى، وأني أطـأ األرض ألول مـرّة كـما فـعلت حواء: بـعد الخـطيئة. 
كـان صوتي دافـئاً، قـرويـاً صـافـياً. كـان "مـثل املـطر في الفجـر" كـما 
ــهما  ــ ــــسيدة على عيني، إال أنـ ــينا الـ ــ ــتظرُت أن تقع عـ ــ ــــت أمي. انـ ــالـ ــ قـ
انــــزلــــقتا إلى بطني. ارتــــبكت. في أحوال أخــــرى كــــنت ســــأقوم مــــن 
ــفعل  ــم يـــكن يسمح لي بـ ــباكي لـــكن بطني لـ ــكاني ألغطي على ارتـ مـ

أبسط األشياء.!

 ذهــب شقيق الــسيد إلى مــكان آخــر.  لــديــه أهــل في صــنعاء "أكــثر 
مــن حــبّات الــرمــان" كــما قــال لــنا. "أمــا نــحن فــال نــملك في صــنعاء 
حتى الــــرمــــان" علق حــــسن، وضحكوا مــــعاً.  الــــسيدة العجوز هي 
إحــدى نــساء أســرتــه الــكبيرة املوزّعــة على أكــثر مــن مــنطقة. لــم يــقل 
لـــنا كـــيف جـــرى تنسيق هـــذه الـــرحـــلة، وال مـــن الـــذي اقـــترح أن أنـــزل 



" كـــان يـــردد، فـــنترك األمـــر لـــه كـــما  لـــدى الـــسيّدة. "اتـــركوا األمـــر عليّ
أراد. فــيما بــعد، بــعد وقــت لــيس طويــاًل، قــالــت الــسيدة إنــها عــرفــت 
بـأمـر قصتي مـصادفـة، وأنـها بـدواعي الـشفقة والوحـدة اقـترحـت أن 
ــانــــت تقول  ــبياًل" كــ ــها ســ ــيتها "حتى يــــجعل اهلل لــ ــتقبلني في بــ تســ

لهم.!

!
 لــم تــقل يومــاً مــاذا تعني بــكلمة "صــدفــة" ولــم أســألــها. توجــد طــرق 
كـــثيرة النـــتقال الـــقصص مـــن الـــقريـــة إلى املـــديـــنة ومـــن املـــديـــنة إلى 
ــن  ــكثير مــ ــر الــ ــذكــ ــة ال أتــ ــقريــ ــياتي في الــ ــر حــ ــذكــ ــا أتــ ــندمــ ــة. عــ ــقريــ الــ
الــــقصص الــــقادمــــة مــــن صــــنعاء. كــــنا نــــتخيل الــــقصص، ونــــتخيل 
صـنعاء. حتى الـجامع الـكبير وبـاب الـيمن، ومـطار صـنعاء تـخيلنا 
ـكل ذـلك. ـكاـنت خـياالـتنا ـبداـئية وـبرـيئة. ـبعد ـمرور اـلزـمن في صـنعاء 
أصبح قلبي أقــل طــيبة وأكــثر شــّكاً. أي أصــبحت أقــل خــيااًل مــن ذي 
قـبل. في الـقريـة ال يـمر الـزمـن، ومع األمـطار والـجفاف يتحوّل الـزمـن 

إلى جبال وسهول وفضاء. !

أود أن أنـبهك إلى أن قـصة الـسيدة تـلك ليسـت جـزًء مـن الـروايـة. إال 
ــقصة  ــ ــخيل الــ ــ ــمكنك تــ ــ ــلمات حتى يــ ــ ــك في كــ ــ ــا لــ ــ ــتصرهــ ــ ــأخــ ــ أني ســ

بالكامل. !

سـأخـمن: كـانـت في مـنتصف السـتني عـندمـا رأيـتها أول مـرة. كـبرتُ 

بـعد ذلـك، ولـم تـكبر هي. هي ال تـكبر. سـمعُت هـذه الـعبارة مـن أكـثر 
مــن جــارة لــها. كــانــت ســيدة هــاشــمية، عــذراء. لــم تــتزوج. مع األيــام، 
أقـصد بـعد الـعملية الجـراحـية بـالطبع، أصـبحنا صـديـقتني. صـارت 



عــالقــتنا عــميقة ومــليئة بــالــحنان. هي اآلن قــريتي، أو وطني كــّله. 
هــل كــبرُت في الــسن حتى صــرت بــمحاذاتــها، أم أنــها هي الــعذراء 

التي ال تزال في فجر أنوثتها، وأسرارها؟!

ــا، لـــم يقع  ــنعاء أخـــطأوهـ ــتزّوج ألن شـــباب الـــهاشـــميني في صـ  لـــم تـ
عــليها أي اخــتيار. لــن أفشي ســر قــريتي لــك، وال ألحــد آخــر. أحــبت 
مـن خـارج أسـرتـها الـهاشـمية، وكـالـعادة لـم يجـرؤ عـاشـقها حتى عـن 

سؤالها ما إذا كان ممكناً أن يأتي لخطبتها. !

"حتى أنـــــا لـــــم أطـــــلب مـــــنه ذلـــــك، كـــــنا اثـــــنينا نـــــعلم مـــــصير حـــــبّنا 
ونستسلم له" قالت السيدة. !

!
اختفى حـبيبها، ـكما اختفى اـلعزّي واملجـذوب والوهـابي. "في يوم 
مــا قــال لي إنــه ســيتزوج، لــقد انــتظر حتى أصبح في الــثالثــني مــن 
ــد  ــا يجـ ــندمـ ــير عـ ــتزّوج في األخـ ــرء يـ ــد أن يـــتزوج. املـ ــان ال بـ ــمره، كـ عـ
زوجـــة أو حـــبيبة. الـــهاشـــمية ال ينطبق عـــليها هـــذا الـــقانون. ألنـــها 
تـتزوج عـندمـا يجـدهـا شـخص مـعنّي، أو يجـدوهـا لـه" كـانـت الـسيدة 
ــها ذلــــك  ــم أملح في صوتــ تتحــــدث وهي مــــتصالــــحة مع نــــفسها، إذ لــ

الحزن الدافئ الذي توقعته. !

في الــحقيقة اكــتشفُت مع األيــام كــم أن الحــزن ال يــزال يــغطيها مــن 
حــاجــبيها حتى حــركــة قــدمــيها. الحــزن ورث الــحب فــمنحها أمــانــاً 

عـجيباً. كـان اسـم حـبيبها عـرفـات. لـم تـره مـنذ أكـثر مـن ثـالثـني سـنة، 
ولم تعرف عنه شيئاً. لكنه كان معنا. سألتها في مرّة: !

"ألم تشعري بالقلق وأنت تسكنني لوحدك؟"!



 قالت بشجن عميق:!

"ال أخـــاف في صـــنعاء ألن عـــرفـــات موجود فـــيها، في مـــكان مـــا. لو 
حدث مكروه سيأتي"!

قــــمُت إلــــيها وقــــبلُت رأســــها. أمــــسكت بخــــديــــها بــــني كفّي. تــــأمــــلت 
عــينيها. كــانــت عــيناي تــرجــفان فــأســدلــت جــفنيها. رموشــة طويــلة، 
ســاحــرة. عــيناهــا مــثل نجــمتي فجــر. قــلُت لــها: "ســيأتي عــرفــات". 
هـزت رأسـها ألعلى ولـألسـفل، كـما تـفعل طـفلة في الـثانـية عشـر مـن 
عـمرهـا، ومـسحت دمـعتها. في تـلك الثوان الـخاطـفة رأيـت ألول مـرّة 
دمـعة الـسيّدة. دمـعة صـغيرة. دمـعة واحـدة نـقية، مـتأللـئة، أسـرجـت 
اـلبيت ـلزمـن طويـل. ـلم أتحـرك مـن مـكاني، كـانـت تجـلس على كـرسي 
في صــالون الــبيت. أثــناء مــا كــنت ال أزال مــنحنية تــجاهــها ســقطت 

خصلة من شعري على خدها.!

!
 ـ آسفة، سامحيني يا خالة!

رفعت عينيها ببطء إلى وجهي بينما أنا منشغلة بلملمة شعري!

ـ كـان لـدي شـعر طويـل مـثل شـعرك. لـم يـره عـرفـات. وعـندمـا سـألني 
عن شعري قلت له إنه يمتد من غرفتي إلى الشارع.!

قلُت لها والفرحة تقفز من شفتي:!

"ملاذا لم تسدلي له شعرك ليتسلق عليه”!

!
!



!
ابتسمْت:!

 "أنت ال تعرفني عرفات، سيصدق. كان يؤمن بكل ما أقوله له".!

 ثـم صـرفـت عـينيها عني، وحـركـت أصـبعيها اإلبـهام والسـبابـة على 
املسبحة:!

سبحان اهلل، سبحان اهلل، سبحا..!

في ـتلك اـلساعـة كـاـنت ـقد ـبلغت مـشارف السـبعني مـن اـلعمر. عـاشـت 
كـل ذلـك الـعمر بـال خـليل. عـشقت عـرفـات مـن أطـرافـها حتى األعـماق 
لـــكنه مـــا لـــبث أن غـــاب. لـــيس عـــرفـــات وحســـب، كـــلهم غـــابوا. حتى 
والـــداهـــا، وأشـــقاؤهـــا الـــثالثـــة غـــابوا. منعوا عـــنها األزواج الـــذيـــن ال 
ينحـدرون مـن نـفس السـاللـة وتـركوهـا لوحـدهـا. تـزّوج أحـد أشـقائـها 
مــن امــرأة غــير هــاشــمية، فــأنــجبت لــه أطــفااًل نــصف هــاشــميني، كــما 

تصفهم السيدة العجوز مازحة.!

!
 كـــانـــت هـــذه الـــسيدة هي وطني الجـــديـــد، الـــقريـــة الجـــديـــدة التي 
نــزحــُت إلــيها فــلم أجــد نبيّ الــقبائــل هــناك. في صور عــديــدة رأيــتها 
ــانــــت شــــمعة  تــــتشابــــه مع صــــديقتي الــــقديــــمة اليهوديــــة شــــمعة. كــ
بـــالنســـبة لي تـــحتل نـــصف حـــكايـــاتي ونـــصف شجني وأكـــثر. لـــم 
تـــتزوج شـــمعة حتى تـــجاوزت الســـبعني. ال أدري مـــا إذا كـــانـــت قـــد 
تــجاوزت الســبعني عــندمــا رأيــتها آلخــر مــرة، بــيد أن مــالمح وجــهها، 
ــها وتكويــــن  ــلماتــ ــها وكــ ــتغييرات الــــعميقة التي تــــبدو في نــــظراتــ والــ
صوتـها تشـبه إلى حـّد كـبير مـا أملـحه على الـسيدة الـهاشـمية هـنا، 



في هـذا الـدار. انـتظرت شـمعة الـزوج اليهودي الجـديـر بـها، لـكنه لـم 
يأِت. !

"إذا طـرق أحـٌد مـنهم اـلباب افـتحن قلوبـكّن ـله، ربـما ـلن يـأتي غـيره" 
قالت لنا شمعة، فضحكنا ببراءة. !

الحــروب لــم تــترك في الــقريــة احــتمااًل ألن يــطرق أحــٌد مــن شــبابــها 
الــباب على واحــدة مــنّا. بــاســتثناء الوهــابي الــشاب، فــلم يــُكن يــأبــه 
بـالحـرب وال بـالسـلم. كـان يـنتظر صـفية وحسـب، وهو يـعلم أن عـمر 
ــعد  ــزّوجــــت بــ ــفية تــ ــبير، شقيقتي، إن صــ ــالــــت لي عــ هواه قــــصير. قــ
سـفري إلى صـنعاء ـبعام أو أـكثر. خـطبها أحـد أـفراد اـلعاـئلة اـلكبيرة 
مــن قــريــة أخــرى.  وقــفت ُ أمــام الــنافــذة، كــان الوقــت صــباحــاً وعــبير 
للتو أفـاقـت مـن نومـها. أقـامـت عـندنـا في هـذه  الـدار ثـالثـة أيـام ثـم 

عادت إلى القرية.!

ــا بـــمثل تـــلك  ــانـــت ســـعيدة مـــثل طـــفلة تـــرقـــص في الـــعيد، لـــم أرهـ  "كـ
الــسعادة. ســعيدة جــّداً حتى إني اعــتقدت أنــها لــم تــعرف الوهــابي 

أبداً" !

قالت عبير عندما سألتها عن مشاعر صفية ليلة زفافها.!

!
 ال أزال، كـنت، خـلف اـلنافـذة أراقـب اـلشارع في صـنعاء. عـبير تـثرثـر 
إلى الخـلف مني عـن اـلقريـة وصـفية واألطـفال اـلذيـن ـلم أتـعرف على 
ــانــــت  ــبير. كــ ــلمات عــ ــما تقول كــ ــاً كــ ــبانــ ــنهم، أصبحوا اآلن شــ ــم مــ اســ
الثورة قـد بـلغت الـذروة. أعـداد البشـر الـذيـن يـنامون في الشوارع ال 



يــمكن حــصرهــا. الخوف يــمأل صــنعاء، والــشجن يــمأل قلبي، بــينما 
راحة غريبة تغمر  السيدة الهاشمية طوال الوقت. !

دخلت السيدة إلى الصالون، ألقت التحية.!

 "تــعالي يــا جــدة، انــظري" قــلت لــها. لــم تــُكن الــخيام قــد وصــلت في 
األيــــام الــــسابــــقة إلــــينا، خــــيام الثوّار. كــــانــــت مــــبتهجة حتى إنــــها 

حاولت أن تفتح النافذة فمنعتها "سيبصروننا، يا جّدة".!

 وقــفت عــبير إلى يميني. على الــناحــية األخــرى مــن الــشارع رأيــت 
خـــــــيال نسوة أخـــــــريـــــــات يـــــــتأمـــــــلن الـــــــخيام ربـــــــما بـــــــنفس النشوة 
واإلعـــجاب. في الـــليلة الـــسابـــقة أصـــررت على أن تحـــدثـــنا الـــسيدة، 
عـبير وأنـا، عـن عـرفـات. ـلم أتـخيل أن تتحـدث امـرأة في السـبعني في 

شؤون الهوى والشوق كما سمعتها تلك الليلة. !

"تـعتقديـن أن عـرفـات مـعهم اآلن" سـألـتها عـبير ونـحن نـقف مـباشـرة 
خلف النافذة. !

رمشت بعينيها أكثر من مرة كما لو أنها حاولت أن تمحي دمعة. !

"بكل تأكيد. حبّنا نفسه كان ثورة، كما ردد أمامي".  !

ـ ثورة الحب شيء آخر، الحب كله ثورة، أي حب. !

   قالت عبير!

!
ــقتنعة بــــكالم شقيقتي.  ــير مــ ــها غــ ــزّت رأســ ــيها هــ ــلتفت إلــ ودون أن تــ

صدرت من شفتيها صافرة صغيرة تعني "مستحيل". !



!
اســتدارت، ثــم أخــذت مــقعداً في الــصالون. كــانــت تتحــدث عــن الــحب 
إلى عــبير، أمــا أنــا فــقد ســرحــت عــيناي في مــنظر الــخيام. أنــا شــابــة 
ــجنازات التي  ــكنتها الــ ــتها، وســ ــدافع في طفولــ ــها أصوات املــ ــمرتــ غــ
كـــانـــت تـــأتي مـــن الـــبعيد. ال أحـــب الـــسياســـة وال الحـــرب. كـــل مـــا في 
ــذيـــن ينصبون الـــخيام  يـــحاولون أن يمنعوا ذلـــك  ــر أن هؤالء الـ األمـ
املخـلوق املتوّحــش مـن أن ـيشن امـلزـيد مـن الحـرب على اـلقرى في أي 
مـــكان، وأن ال يـــرى األطـــفال جـــنازات كـــتلك التي رأيـــت. فـــقدت أبي، 
ــيله حتى  ــنذ رحـ ــثّل لي حـــدود الوطـــن والشوق واألمـــن. مـ ــا مـ ولـــطاملـ
اآلن ســـكنت الكوابـــيس أحـــالمي. لـــم أنـــم لـــيلة واحـــدة دون أن أحـــلم 
بــكابوس أو اثــنني على األقــل. لــم أعــرف شــكل األحــالم املــخيفة في 
ــان  ــكان. كـ ــزحـــف في كـــل مـ ــا هي الـــخيام تـ ــان أسواري. هـ وجوده. كـ
حــــسن يقول إن املــــجاهــــديــــن، عــــندمــــا كــــان ال يــــزال واحــــداً مــــنهم، 
يسـتولون مـن وقـت آلخـر على املـزيـد مـن الـدبـابـات، وأنـهم يـقاتلونـه 
ـبدـباـباـته. ـكنُت أشـعر ـبالوجـل ملجـرّد ـتخيل اـلفكرة ـباـلرغـم مـن أني ـلم 
أَر دـباـبة ـقط في حـياتي حتى اليوم اـلذي غـادرُت ـفيه اـلقرـية. هـا هو 
ــخيام  ــن الــ ــلسلة مــ ــات، بســ ــابــ ــدبــ ــن الــ ــقة أبســــط مــ ــطريــ ــزم اآلن بــ ينهــ

واألناشيد، قلُت  لنفسي. !

قامت عبير من مقعدها واقتربت مني. سألتني بصوت هامس: !

"تعتقدين أن هذه األفعال ستجدي؟" !

!
!



!
ســـألـــتها مـــاذا تعني بـــكلمة األفـــعال، فـــقالـــت لي: األغـــاني وصـــالة 

الجمعة في الشوارع والخيام. !

قلُت لها: من يدري. !

تأملْت وجهي بوله نادر" أراك متحّمسة".!

ــرأيــــت  ــبعيد، فــ ــتسامتي. رمــــيت عيني إلى الــ ــمال ابــ ــتطع إكــ ــم أســ  لــ
ــمة  ــناك خـــلف األكـ ــنائي، هـ ــنازة أبي تـــصعد الـــجبل إلى مثواه الـ جـ

القصيّة. بعد ثوان أطلقت تنهيدة ممزقة. قلُت لعبير: !

"أرى كـل خـيمة على هـيئة مسـتشفى، وكـل ثـائـر على هـيئة طـبيب، 
يعملون ليبقوا أبي على قــــــــيد الــــــــحياة ألجــــــــلنا. ألجــــــــل أمي التي 

تواجه اآلن قسوة الجبل واأليام بمفردها". !

كأني مزقت صباح عبير فجأة.!

 وضـعت رأسـها على كتفي، ـفاحـتضنتها، وـترـكت دمـعتها ـتسيل في 
مواجهة الشارع.!

!
إيمان 

6 مارس !

!
!
!



!
عزيزتي إيمان،!

مــــر وقــــت طويــــل على آخــــر رســــالــــة مــــنك. ظــــننُت أن قــــصتك بــــلغت 
كـمالـها. أعـدت قـراءة مـا كـتبناه. وجـد ألـبرينغو مـن يـروي عـنه، لـقد 
ــا كـــنِت زيـــنب، أول  وجـــد نـــفسه. لـــكن روايـــتك لـــم تـــكتمل بـــعد. عـــندمـ
األمـــر، وكـــنت أقول لـــك يـــا شـــمس اهلل، ذكـــرِت لي مـــرّة قـــصة قـــصيرة. 
اعـتقدُت أنـها كـانـت مجـرد قـصة إبـداعـية. في األيـام الـسابـقة، عـندمـا 
توقـفِت عـن الـكتابـة سـمعُت صوتـاً في أعـماقي يقول لي: سـتختفي 

كاملرة األولى، أنت تربكها بأحاديثك عن الحب، تجفلها.!

 ســـــمعُت صوتـــــك األول، األول الـــــقديـــــم، وأنـــــت تقولـــــني: بـــــعد أيـــــام 
ســـتكتشف أنـــك لـــم تـــُكن على مـــا يُـــرام. لـــذا فـــكرُت بـــإكـــمال الـــقصة 

لوحدي. !

 هـــذه الـــقصة وجـــدتـــها ضـــمن أحـــاديـــثنا الـــسابـــقة، كـــيف لـــم تـــلفت 
انتباهي؟ قلُت لك: ياه، يا لها من بذرة لرواية لكبيرة. !

كـعادتـك تـركـِت لي أيقونـة ابـتسامـة. قـرأت ابـتسامـتك هـذه املـرة: أنـتَ 
لن تكترث أبداَ يا مروان.!

اسمحي لي أن أضع جزء من تلك القصة هنا دون تعديل:!

"كـنُت مـريـضًة. صحوُت مـن فـراشي بـبطء شـديـد، كـأن أحـدهـم وضع 
جـباًل على صـدري بـينما كـنُت مسـتغرقـة في النوم. طـرقـت أمي بـاب 

غرفتي بهدوء.  !



"صحوت مــنذ قــليل" قــلُت ألمي. وضــعت أمــامي كوبــاً مــن الحــليب 
الـدافـئ. جـلسْت بـالـقرب مـن رأسي. تـأمـلت بطني، ثـم نـظرت لعيني. 

وضعت يدها على جبهتي "حرارتك مرتفعة" قالت بانفعال.!

!
 ابتسمُت لها. وضعت يدي على خدي وجبهتي. !

"ال"، قلُت.!

 أمــسكت بــيد أمي "هــنا، وهــنا، هــنا أيــضاً على رقبتي" كــنُت أمــرر 
كف أمي على عنقي وبني كتفي وأذني.!

 "الحمد هلل، يبدو أن يدي هي الدافئة" أردفت أمي. !

ــم وضــــعت يــــدي على  ــُت أمي، ثــ ــألــ ــتيقظة؟ ســ ــنذ متى وأنــــت مســ ـ مــ
فمي، كنُت اتثاءب.!

ـ "يا كسولة" وابتسمْت. !

وضعت يدها مرّة أخرى على جبهتي "جبهتك ساخنة يا إيمان"!

ـ "مصرّة؟ نريد طرفاً ثالثاً "!

دخلت شقيقتي، ووضعت يدها على جبيني!

ـ "باردة مثل الثلج". قالت.!

ـ "بســـببكن ســـأفـــقد عقلي" قـــالـــت أمي وهي تـــدعي الحنق، بـــينما 
كانت أصوات ضحكاتنا تمأل الغرفة. 

ـ شـــــشششش، صوتـــــُكن وصـــــل إلى الـــــشارع. ال ينبغي لـــــلمرأة أن 
تضحك على هذا النحو، أو أن يسمع رجٌل أجنبي ضحكتها.!



ـ "آسفة" قلُت لها. !

ــالــــت أختي وهي تــــغادر  ــرام" قــ ـ "أووه، حتى الــــضحك ممنوع، وحــ
الغرفة.!

!
رشـفت رشـفة عـميقة مـن كوب الحـليب. "بـارد؟" سـألتني أمي. كـنتُ 

ال أزال مـغمضة الـعينني. فـعلُت ذلـك بـتلقائـية بمجـرد أن وصـلت أول 
قـــــطرة حـــــليب إلى فمي. أحسســـــت بـــــالحـــــليب يـــــسيل في عـــــروقي 

ويسحب معه كل آالمي. !

"بَرَد? أجيبي، سأسخنه مرة أخرى" قالت أمي.!

 لـــــم أفتح عيني، ولـــــم أجـــــبها. كـــــان الحـــــليب يتحول إلى ســـــحابـــــة 
ــالـــة تخـــرج مـــن أطـــرافي وتســـبح فوق رأسي.  فـــتحت  رائـــعة، إلى هـ

عيني بهدوء، كما لو كنت ال أريد أن أفزع السحابة الصغيرة. !

"هــئه" قــلُت ألمي وأنــا مــطبقة شفتي لــئال يهــرب طــعم الحــليب مــن 
فمي. !

"شهيتِني يـــا شـــريـــرة"، قـــالـــت أمي وهي تـــبتسم وتمسح شـــفتيها 
بظهر كفها. !

ـ اسمعي، يا بنت. 
ـ هاه!

ـ منذ حوالي ساعة مّر العزّي، املجنون العزّي، تتذكرينه؟ !

ـ العزي؟ املجنون؟ !



ســألــتها وأنــا أســحب جســدي مــن األســفل لــألعلى حتى أتــمكن مــن 
الجلوس.!

ـ نـعم هو. طـرقَ الـباب، فـفتحت لـه. "السـالم عـليكم يـا أم حـسن، هـل 
أجـــد لـــديـــك قـــلياًل مـــن املـــاء" ســـألني الـــعزي. تـــركـــُت الـــباب مواربـــاً 

وصــــعدت إلى املطبخ. أعــــطيته الــــزيــــر الــــصغير الــــخاص بــــأخــــيك. 
اسمعي، ال أرـيده أن ـيعرف أن اـلعزّي شـرب مـن زـيره، سيلقي ـبه مـن 

الشباك إلى الوادي. أنت !

!
تــعرفــينه جــيّداً. لــم يــُكن هــكذا، بــالــرغــم مــن طــيبة قــلبه. كــثرة تــردده 
على ديوان الشيخ أكســــبه عــــادات لســــت راضــــية عــــنها. أخــــاف أن 

يخسر طيبة قلبه وحبّه للمساكني.!

ـ "أكملي قصة العزّي، ودعي أخي اآلن يا أمي اعترضت على أمي 
بنفاد صبر 

ـ تمام، لكن الحرص واجب.  
ـ ال تقلقي. أكملي.!

ـ أخـذ الـعزي الـزيـر وشـرب مـنه دفـعة واحـدة. أشـفقت عـليه، كـأنـه لـم 
ــر. كــان شــاحــباً، نــحياًل، شــعره طويــل، ولــحيته  يــذق قــطرة مــنذ أشهُـ
تـــصل إلى صـــدره، وعلى جـــبينه نـــدبـــة. تـــعرفـــت عـــليه مـــن صوتـــه. 
الــقريــة كــلها تــحفظ صوتــه، كــما تــعرفــني. ســألــته وهو يــديــر ظهــره 

ليمضي:!

 "أين اختفيت كل هذه املّدة، قالوا إنك رحَت إلى الحرب". !



الـتفت إلي ثـم نـظر إلى األرض. بـحث عـن شيء بـعينيه. رأى حجـراً 

كـبيراً بـالـقرب مـن الـباب. اتـجه إلى الحجـر بخـطوات وجـلس عـليه، 
مـثلما كـان يـفعل أمـام املسجـد.  مـن قـال إن الـعزي ال يـجيد الـكالم إال 
عــندمــا يجــلس على حجــر؟ أظــنه هو مــن كــان يقول هــذا عــن نــفسه. 

كنا نراه ونحن ذاهبات وعائدات من زياراتنا. تتذكرين؟!

ـ أتــذكــره كــأنــه الــبارحــة. كــنا نــحس بــاألمــان عــندمــا نــراه في مــكانــه 
ذاك، حتى عـندمـا توقـفت دروس املسجـد. الـقريـة كـلها كـانـت تـحس 

باألمان بسبب وجوده. أليس كذلك؟!

أجابت أمي بشرود خالب:!

!
ـ صـدقـِت، أحـيانـاً كـان يـنام ليومـني متواصـلني. قـالـت أم مهـدي إنـها 
أرســلت طــفليها االثــنني ليوقــظاه. "افــتقدتُــه" قــالــت. "حتى األطــفال 
افـتقدوه" أضـافـت. قـالـت لـنا، ونـحن في بـيتها، إنـها شـعرت بـالقلق 
أيــضاً. فــقد أطــلت مــن شــباكــها املشــرف على وســط الــقريــة ولــم تــره 

لوقت طويل، فأرسلت ولديها. 
ـ أتذكر هذه الحكاية يا أمي. ماذا قال لك اليوم؟ أين كان؟!

أخــذت أمي نــفساً عــميقاً كــما لو أنــها تــحاول تــذكــر قــصة مــن غــابــر 
الزمن:!

ـ قــال لي كــالمــاً غــريــباً لــم أفــهمه كــله. قــال "أخــذوني مــن الــقريــة في 
الليل، من بيتي". قاطعته "من هم" ? قال:!



 "ال أعــــــــــرف، كــــــــــانوا حوالي ســــــــــبـعـة أشــــــــــخـاص. عـصـبوا عـيـني 
واقــتادوني إلى مــكان مجهول. هــناك وضعوني في غــرفــة أو ســجن 
أو اصــــــطبل، ال أعــــــرف. شــــــممُت رائــــــحة روث األبــــــقار فــــــأحسســــــت 

باألمان. األمان هو ما يبقيني حياً." !

نظر إلى الزير وكان ال يزال في يدي.!

 "واملــاء، املــاء أيــضاً يبقيني على قــيد الــحياة" أضــاف وهو يمسح 
جبينه بكم قميصه املتهتك.!

 سألته "أين هو ذلك املكان، وملاذا؟."!

 قال:!

 " ال أعـــرف، حتى املـــكان نـــفسه ال أعـــرفـــه. كـــنت معصوب الـــعينني. 
نــزعوا مــالبسي وأوقفوني في وســط غــرفــة. أظــن أنــها كــانــت غــرفــة، 
فـقد اخـتفت األصوات التي كـنت أسـمعها في اـلطرق. ال أدري، غـرفـة 
ــروني  ــ ــة. أمـ ــ ــالثـ ــ ــــالن أو ثـ ــة رجـ ــ ــغرفـ ــ ــــلس معي في الـ ــطبل. جـ ــ أو إصـ

بالوقوف عارياً. لم يضربوني، كانوا !

!
ــئاً. يعطوني  ــ ــاً دافـ ــ ــيانـ ــ ــارداً وأحـ ــ ــاء بـ ــ ــاً مـ ــ ــيانـ ــ ــقط يصبون عليّ أحـ ــ فـ
الـــطعام بـــال مواعـــيد. أحـــيانـــاً بـــعد وقـــت قـــصير وأحـــيانـــاً بـــعد وقـــت 
طويـل. وضعوا شـيئاً على أذني االثـنتني، فـلم أتـمكن مـن السمع. ـلم 
أعــــد أسمع وال أرى. اســــتمر الــــحال طويــــاًل. فــــقدت الــــليل والــــنهار. 

فقدت الدنيا كلها." !



قاطعته: ألم تكن تنام، وملاذا كل هذا؟ 
قال وهو يتلفت مثل القط:  !

"ال أدري مــــن هــــم، وال ملــــاذا. كــــانوا يسمحون لي بــــاالســــتلقاء على 
ظهـري. أحـيانـاً كـنت أسـقط على األرض، فـاضـطروا لـربـط يـدي إلى 
السـطح. لـم تـكن يـداي مشـدودتـني لكني لـم أعـد قـادراً على السقوط 
عـلى األرض. ال أدري هــــــــــل كــــــــــانوا يـصـلون أم ال. وهــــــــــل كــــــــــانوا 
يتواجــدون طوال الوقــت. لــم أكــن أسمع شــيئاً. بــعد ذلــك غطوا يــديّ 
وجسمي ـباـلكامـل. كـان أسوأ مـا حـدث لي. ـفقدت اإلحـساس ـباـلبرد. 

كان البرد هو ما يبقيني على قيد الحياة، إحساسي بالبرد."!

ــثل  ــثل الـــقط أو مـ ــلفت مـ ــثل الـــطفل، وتـ ــك، ونـــظر إليّ مـ ــد بـــعد ذلـ تنّهــ
األرنـب. تـصدقـني يـا ابنتي؟ كـان كـأنـه طـفل. كـان يـحك قـدمـيه وكـفّيه 

كأنه طفل. لقد حولوه من مجنون إلى طفل.!

ـ وماذا أيضاً? احكي لي.!

ـ سألته "وكيف أخرجوك، ملاذا اختطفوك؟". !

قال: 
 "ال أعـــــرف. لـــــم أســـــألـــــهم حتى. وهـــــم لـــــم يتحـــــدثوا. قـــــلُت لـــــك لـــــم 
يــضربوني. اعــتقدت إنــهم ســيسألونني عــن اخــتراعــاتي ألني كــنتُ 

ــــن  ــــسألوني عـ ــم يـ ــ ــــخترع.  لـ ــهم إني مـ ــ ــفال وأقول لـ ــ ــــذب على األطـ أكـ
شيء. كل!

!



 مــــا كــــنت أحــــس بــــه مجــــرد صــــمت في أذني، وظــــالم أمــــام عيني. 
وعـــندمـــا غطوني بـــالـــكامـــل فـــقدت اإلحـــساس بوجودي. بـــعد ذلـــك 
ــــصير   ــــت قـ ــقط لوقـ ــ ــطاء أذني فـ ــ ــنزعون غـ ــ ــر يـ ــ ــــت آلخـ ــن وقـ ــ ــاروا مـ ــ صـ
ويطلقون وابـاًل شـديـداً مـن الـرصـاص، ال أدري إلى أيـن. كـانـت هـذه 
اللحـــــــظات هي األسوأ على قوتي وإحـــــــساسي. أشـــــــعر بـــــــعدهـــــــا 
بـاالنـهيار اـلكامـل كـأنـهم ألقوا بي مـن شـاهق. مع مـرور الوقـت بـدأت 
أسمع مـن بـعيد  صوت طـائـرة. كـانـت  تحوم بـالـقرب مـن املـكان. كـان 

صوتُها خافتاً".!

 قـام الـعزي بـعد ذلـك مـن مـكانـه وأنـا مشـلولـة األطـراف والـلسان. لـم 
أسـتطع أن أقول كـلمة واحـدة. نـفض الـتراب مـن على مـالبـسه الـرثـة 

بالرغم من أنه كان جالساً على حجر، وليس على األرض.!

 قال وهو ينفض مالبسه:!

 "كــان صوت الــطائــرة هو الــدلــيل الوحــيد على أني ال أزال حــياً. ال 
أدري مــاذا حــدث بــعد ذلــك. وجــدت نفسي هــذا الفجــر هُــناك بــالــقرب 
مـن قـريـة اليهود. فـتحت عيني، كـنت نـائـماً قـبلها. ال أدري مـا الـذي 
حـدث، وال أريـد أن أدري. ذهـبت إلى بـيت عـبدالـحافـظ في قـريـة بني 

سالم فوجدته مغلقاً. سأذهب إلى بيتي". !

اختفى في الـــشارع بـــبطء، كـــان يـــعرج، بـــه عـــرجـــة غـــريـــبة لـــم تـــكن 
معروفة عنه. دعا لي، ودعا لك يا إيمان. دعا من قلبه.!

ـ "يا اهلل". قلُت ألمي.!

!
!



!
مسحْت دمعتها:!

"أحسســت إن الــسماء تنشق لــدعوتــه، والــجبل ينهــز. هــذا املجنون 
ولي من أولياء اهلل. لو رأيته يا إيمان وهو يتحدث اليوم ...!

ـ "خالص يا أمي، لسُت قادرة على إمساك دموعي. أرجوك"!

 قـامـت أمي بـعد ذلـك مـن غـرفـتها، فـانـزلـقت مـرّة أخـرى رويـداً رويـداً 

على سـريـري، ونـمت. بـينما كـان النوم يتسـلل على أهـدابي أطـلقت 
صــــــرخــــــة مكتومــــــة: ربــــــااااااااااااه. أغــــــمضت عيني. غفوت. رأيــــــت 
الخيول ـفزعـة في الوادي، رأـيت الطيور تخـرج مـن أكـناـنها مـذعورة، 
رأيــت الــرعــيان يختبئون خــلف الصخور، كــانــت صــرختي "ربــااااه" 

تطلق كل شيء من سكونه.!

!
 كانت مملوءة بآالم املجنون وخوفه.!

!
إيمان. 2012!

!
!
!
!
!



!
كانت هذه رسالتك يا إيمان. قرأتها كثيراً، كثيراً. سأعترف لك: !

عــندمــا قــلُت لــك قــبل فــترة "يــا لــها مــن قــّصة، تصلح ألن تكون بــذرة 
روايـة" لـم أكـن قـد قـرأتـها. قـرأت بـضعة أسـطر، كـما أفـعل في الـعادة 
ــير أخــــالقي.  ــن، في الــــحقيقة، وغــ ــائــ ــلوك شــ ــذا الســ ــريــــن. هــ مع اآلخــ

أعترف، وال يبدو أني سأغيره.. 
تحدثي، أرجوك..!

 
م. غ.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب،!

توقــعُت أن تجــد الــحكايــة في أرشــيف أحــاديــثنا. حتى لو أنــك كــنت 
قــد قــرأتــها في الــسابق، فســتكون مجــرد فــص صــغير ال مــالمح لــه. 
ــدت إلى  ــ ــقصة. لو عــ ــ ــــب في الــ ــناســ ــ ــها املــ ــ ــكانــ ــ ــذت مــ ــ ــكنها اآلن أخــ ــ لــ
أحــاديــثنا مــرّة أخــرى، لو بــحثَت فــيها ســتجدني كــنُت أتــدرّب على 
كــتابــة قّصتي. لــم أكــن أنوي أن أضع هــذا الجــزء مــن ســيرة الــعزي 
في الــروايــة، لــكنك أعــدتني مــرّة أخــرى إلى اعــماق الــقصة. لــم يــكن 
الــعزي مجــرّد رجــل غــريــب األطوار يقول إن صــرتــه املــتسخة تحوي 
مـخترعـاتـه. كـان قـاع الـقريـة، وكـان الشيخ قـمتها. كـان الـطرف الـقذر، 
وكــان الــسيد طــرفــها النقي. كــانــا مــثل قــطبني مــتناقــضني. يــلتمس 
سـّكان الـقريـة الـبركـة مـن الـسيد في الـعلن، ومـن املجنون في السـر. 
ــراراً.  ــكن أســ ــم تــ ــها لــ ــن أنــ ــم مــ ــرغــ ــالــ ــبعضهم بــ ــم لــ ــرارهــ ال يفشون أســ
ــراد، وكـــان الـــسيد يجـــلب  عـــالنـــية: كـــان الـــعزي  يجـــلب القحـــط والجـ
املـطر واـلزرع. في األسـرار: يـا لهـذا املجنون النقي، يـا ـلبركـته. اـللهم 
اسـقنا ـببركـة ـقلبه، وـبنقاء سـرـيرـته. ألـنه كـان وحـيداً ـينام أغـلب وـقته 

اعتقدوا أنه ال يرتكب الخطايا وال الذنوب. !

ال يـعلم أحـد ملـاذا عـذبوه. وال مـن هـم أولـئك الـذيـن فعلوا بـه كـل ذلـك. 
ــنذ  ــة مــ ــقريــ ــرّة أخــــرى في الــ ــه رآه مــ ــد إنــ ــقل أحــ ــم يــ ــر  لــ في واقع األمــ
اخــتفائــه سوى أمي، التي احــتفظت أيــضاً بــتلك الــروايــة الــخاصــة 

عن اختطافه وتعرضه للتعذيب. !



إيــاك أن تــعيد صــياغــة الــروايــة مــن جــديــد على ضوء هــذا الجــزء مــن 
حـــياة الـــعزّي. أن تـــكتب لـــلقارئ مـــثاًل عـــن عـــالقـــة اخـــتطاف الـــعزّي 
بوشـايـة صـاحـب الـدكـان. تـتذكـر صـاحـب الـدكـان الـذي قـال إنـه سمع 
املجنون يحـدث أصـدقـاءه مـن األطـفال: أنـا أخـترع أفـضل مـن اهلل. ثـم 
فسّــــر لــهم غــياب عــبدالــحافــظ عــن املــدرســة بســبب وقوع ابــنة الــسيد 
في غرامه. ال نريد أن نكتب الحكاية على هذا الشكل. فنحن ليس!

!
 لـديـنا تـفسير كـامـل الخـتفائـه، ولـيس بـمقدورنـا تـصديق روايـته عـن 

التعذيب رغم كونها حكاية يصعب اختالقها.!

!
كــانــت صــنعاء عــندمــا رأيــتها أول مــرّة أشــبه بــمديــنة مــقّدســة، وأنــا.. 
أنـا كـنُت الـفتاة الـكتابـية املؤمـنة التي أرادوا أن يـقذفوهـا بـالـحجارة 
لوال أن مـنعهم املسيح. كـان حـسن هو مسيحي، وكـنُت أنـا رسـالـته. 
آمـن بي أكـثر مـما آمـنُت ـبه. حـملني على كـتفيه، وصـعد اـلجبل. ـترك 
أبــانــا نــائــماً في تــرابــه، بــني الــتل والوادي، وتحــّمل احــتقار الــسائق 
وشقيق الشيخ طـيلة يوم ولـيلة. قـلُت لـحسن، وهو يبشـرني "هـا قـد 

وصلنا إلى صنعاء":!

"من اآلن وصاعداً سيكون اسمي إيمان."!

 لــــم يــــسألني ملــــاذا. ابــــتسم فــــقط. هــــزّ رأســــه وكــــأنــــه أراد أن يبكي. 
ــا العيون  ــ ــطاردهـ ــ ــيتيمة التي تـ ــ ــفتاة الـ ــ ــينه الـ ــ ــظة رأيتني في عـ ــ للحـ

واألحاديث، أكثر من الشقيقة التي تحتمي خلف كتفيه. !



مــنذ اليوم الــتالي ذهــب حــسن يــبحث عــن مســتشفى إليــمان. بــعد 
ثــالثــة أيــام أجــريــت أول عــملية فــحص بــاإلجهــزة الــتلفزيونــية. ألول 
مــرة أســمعهم يــنادونني بــاســم "إيــمان". فــقدت إحــساسي بــالــزمــن. 
قــــفزت الــــفتاة الــــصغيرة، التي الــــتقيتُها وأنــــا أغــــادر الــــقريــــة، إلى 
خـيالي وعيني. ـكاـنت عـيناهـا مـثل عيني أرـنبة خـاـئفة، وـكان اسـُمها 
إيـمان. تـمامـاً مـثل عيني اآلن، ومثلي أنـا، أنـا إيـمان. قـاـلت إيـمان إن 
الـذيـن يـذهـبون إلى الحـرب ال يعودون. أردت أن أسـأل إيـمان "وأنـا، 
هـل تـعتقديـن أني سـأعود؟" لـكنها كـانـت قـصيّة، قـصية جـّداً لـدرجـة 

إني لن أراها إلى األبد. !

!
اقتربت من الشباك.!

 ال أمــــتلك بــــطاقــــة شــــخصية. نــــظرت إلى حــــسن، أردت أن أقول لــــه 
بــنظراتي: اذهــب أنــت إلى الشــباك. فــهم نــظراتي، وهــزّ رأســه نــفياً. 
أراد أن يقول لي: أنـت قويـة وشـجاعـة يـا إيـمان، وأنـا أؤمـن بـك. كـان 
حجـم بطني ـقد بلغ حـداً ال ـيحتمل. أشـارت امـلمرضـة إلى ـباب ـقرـيب، 
فــاتجهــت إلــيه. كــنت أمشي بــبطء كــأني أكــتشف الــحياة والوجود. 
أحسسـت بـنظرات حـسن تشيعني وتـسانـدني. كـانـت نـظراتـه تقول 

لي "ثقي باهلل، وبي". !

"ونعم باهلل" قلُت لنفسي. !

ــبيبة  ــانــــت أول طــ ــرتــــدي األبــــيض. كــ ــبيبة تــ في انــــتظاري جــــلست طــ
أزورهــــــــا في حــــــــياتي. كــــــــشفت على بطني، وبــــــــدت على وجــــــــهها 
عــالمــات القلق والتوتــر. تــركــت بطني مكشوفــاً مغطىً بــمادة لــزجــة 



بــال رائــحة. تحــدثــت عــبر الــهاتــف إلى شــخص يــبدو أنــه زمــيلها أو 
رئــيسها. كــان واضــحاً أنــها تتحــدث عــن حــالتي لــكنها اســتخدمــت 
بــعض الجــمل اإلنجــليزيــة فــلم أســتطع وصــل الــكالم بــبعضه. كــنت 
في الواقع أحـس بـاخـتناق شـديـد بسـبب انـزالق بطني على صـدري 
وأنــفاسي وأنــا مســتلقية على الــكرسي. بــعد دقــائق عــادت الــطبيبة 
وأمـسكت بـذلـك الشيء وحـركـته على بطني. لـم أسمع صوتـاً سوى 
خـشخشة خـفيفة لحـرـكة ذـلك الشيء. ضـغطت ـقلياًل ـفتأمـلت. اعـتذرت 
لي بـــارتـــباك. ســـألـــت نفسي مـــا إذا كـــانـــت هـــذه املـــرأة قـــد رأت حـــالـــة 
مــشابــهة لــحالتي، أو أنــها تــبحث عــن شيء محــدد. فــجأة فتح بــاب 
الـــغرفـــة بصورة فـــجة. ارتـــبكت، أردت أن أغطي بطني أو أعـــدل مـــن 
ــنام  ــم يــــكن بــــمقدوري أن أحــــرك ذلــــك الــــجبل الــــذي يــ وضعي، لــــكن لــ

فوقي بالسرعة املطلوبة. لم تعرّف الطبيبة بالغريب. !

!
جـــــلس على كـــــرسي على يميني ووجـــــهه مـــــقابـــــل وجهي. كـــــل مـــــا 
ــــضحكاً  ــر مــ ــ ــان األمــ ــ ــنقاب. كــ ــ ــُت الــ ــ ــدلــ ــ ــعله هو أني أســ ــ ــتطعت فــ ــ اســ

وســــخيفاً، أن تغطي املــــرأة  وجــــهها أمــــام رجــــل يــــنظر إلى بــــطنها 
الــعاري. لكني فــعلُت ذلــك بــدافع غــريــزي غــير مفهوم. حــرك الــرجــل 
أصـابـعه وذلـك الشيء على بطني. لـم تـمر أصـابع رجـل على بطني 
ــنفس  ــ ــنت أتـ ــ ــرافي. كـ ــ ــري وأطـ ــ ــبرودة في ظهـ ــ ــــت بـ مـــــن قـــــبل. أحسسـ
بصعوبـة لـكن أصـابع الـرجـل، الـذي قطع الـصمت بقولـه" أنـا آسـف، 
نـسيت أن أعـرف بنفسي، أنـا اـلدكتور زكـريـا"، كـانـت تـبعث اـلسكينة 
في أعــماقي. لــم تــكن أصــابــعه تــكتشف املــرض فــقط، كــانــت تــكتشف 
أسـراراً أخـرى في داخـلي: مـشاعـر غـرـيبة ـلم أجـرـبها ـقط. أو جـرـبتها 



مــرّة واحــدة عــندمــا تــخيلت نفسي أكــتب قــصائــد الــحب إلى املــدرس 
عـبد الـحافـظ في الـباديـة. لـكن تـلك املـشاعـر لـم تـكن نـاضـجة، كـانـت 
أشـبه ـبقصة خـراـفية ال تلتقي ـفيها اـلفتاة ـبحبيبها وال يحـزـنها ذـلك. 
ــر بـــني أصـــابع  ــثمة مـــشاعـ ــكلمات، أمـــا اآلن فـ ــر فوق الـ ــانـــت مـــشاعـ كـ

الطبيب يقلبها كما يشاء.!

 هــززت رأسي، حــاولــت أن أتــصرّف وكــأن األمــر عــاديــاً. لــم أســتطع، 
كــانــت املــرة األولى والتجــربــة األولى. لــم يحــدث أن تحــركــت أصــابع 
رجــل على جســدي، ولــم أسمح لنفسي بــتخيل ذلــك املشهــد. هــا قــد 

أصبح حقيقة وال بد من اكتشافها.!

 قطع الرجل شتاتي بجملة صارمة "اسمعي يا أخت" !

التفت إلى الطبيبة:!

 "ما اسمها؟". !

قالت له: إيمان.!

!
ــطبيب  ـــها. عــــاد الــ ـــامـ  انــــشغلت الــــطبيبة بــــتأمــــل الــــشاشــــة التي أمـ

للهجته الحازمة: !

"ربـما نجـري لـك فحوصـات إضـافـية بـاألشـعة املـقطعية. لـكن املؤكـد 
أنك ستحتاجني لعملية جراحية". !

ــا لـــم  ــأنـ ــالـــخفقان. لـــم أســـتطع أن أتفوه بـــكلمة واحـــدة. فـ ــدأ قلبي بـ بـ
يسـبق لي أن تحـدثـت إلى أطـباء. لسـُت غـبية لكني خـشيُت أن يـظن 
الـــرجـــل، إذا سمع كـــلماتي، أني قـــرويـــة ســـاذجـــة ومـــثيرة لـــلشفقة. ال 



ـبأس أن ـتعتقد اـلطبيبة ذـلك، ـلكن هـذا اـلرجـل .. ال. كـأني كـنُت مـدـينة 
ــتشاف  ــ ــــيس بمعنى االكــ ــل اكتشفني. لــ ــ ــا، فهو أول رجــ ــ ــّر مــ ــ ــه بســ ــ لــ
الكلي، لـــكنه في األخـــير الـــرجـــل األول الـــذي قـــرع بـــابـــاً في جســـدي. 
وألني تــركــته يــقرع حتى توقــفت يــداه فــال ينبغي أن يــندم ألنــه قطع 

مسافة طويلة حتى يلتقيني.!

 تبّاً لتلك األفكار السخيفة، هززت رأسي.!

 مــا الــذي يــعصف بــك يــا إيــمان، قــلُت لنفسي. لــم أجــد إجــابــة. بــقيت 
صـامـتة. تـأمـل عيني بـثبات. كـأنـه كـان يـنتظر مني كـلمة أو سؤااًل. 
أـنا ـفتاة جـميلة، أعـرف ذـلك، ـلكنه ال ـيعرف. هـاهو يواصـل اـكتشافي. 
هـا هو يـطرق بـابـاً آخـر ويـكتشف جـزيـرة جـديـدة. صـرف عـينيه إلى 
الشاشة، وغمغم بكلمتني مع الطبيبة ثم عاد إلي. نعم، عاد إلي.!

 في تلك اللحظات أردت أن أقول لنفسي:!

"ها قد عاد إليّ، وتركها."!

 مــا الــذي أصــابني ســاعــتئٍذ؟ كــل مــا أفــهمه أني قــدمــُت إلى املــديــنة 
منذ ثالثة أيام، وأني لم أَر طبيباً قبل ذلك قط. !

!
ســـألني مـــا إذا كـــنُت قـــد فـــهمت كـــالمـــه. صـــرفـــُت عيني بكســـل إلى 
الـحائـط، على يميني. ال أريـد أن أتحـدث مع هـذا الـرجـل الـذي اطلع 

على أسراري. وحده يستطيع أن يقول إنه يعرفني، فّكرت. !

!
!



!
تدخلت الطبيبة:!

ــالــــت هــــذه  ــها". قــ ــاربــ ــأتحــــدث مع أقــ ــها كــــل شيء، وســ ــأشــــرح لــ  "ســ
الجملة بنبرة مليئة بالشفقة.!

 كــان حــسن في الــخارج يــنتظرني. "مــاذا لو عــرف إن الــرجــل الــذي 
خــــرج للتو مــــن الــــغرفــــة مــــرّت أصــــابــــعه على بــــطن شــــقيقته، وغــــزا 

عينيها" سألت نفسي. تصدعت العقائد في أعماقي !

"هــا هي املــديــنة، كــما قــيل عــنها، بــلدة الخــطايــا. هــا أنــا أغــرق في 
الخـطايـا مـنذ اليوم الـثالـث. خـطايـاهـا ال تمهـل أحـداً، وال تسـتأذنـه، 

وال تترك له الخيار. كل هؤالء مخطئون."!

ــيد وضع مـــالبسي  ــا أعـ ــكلمات في أعـــماقي وأنـ ــذه الـ  ســـمعُت كـــل هـ
وأنظف املادة اللزجة من على بطني باملناديل.!

 "لقد خانتك إيمان يا حسن". لم يسمع حسن كلماتي.!

 في اـلطريق إلى اـلبيت ـكان مـرِحـاً ومـتفاـئاًل. سـأـلته، وأـنا أخشى أن 
ألقي عيني على عينيه كي ال يكتشف إثمي: !

"ماذا قالت لك الطبيبة؟"!

 شـرح لي مـا ـقاـلته اـلطبيبة وـكنت أـبحث عـن شيء مـا في حقيبتي، 
أتـشاغـل حتى أبـعده عـن اكـتشاف خـيانتي ـله. في مـساء ذـلك اليوم 

سألته مرة أخرى: ماذا قالت لك الطبيبة؟ . تأملني مستغرباً: !

!



"إيمان، هل نسيت ما قلته لك في النهار؟." !

في الـحقيقة كـان سؤالي لـه، ونـحن في سـيارة األجـرة عـائـديـن إلى 
املـنزل، مجـرّد مـحاولـة لتشـتيته. قـال لي في املـساء بـعد أن أخـبرتـه 

أني لم أكن قادرة على التركيز: !

"يشّكون بورم في ـبطنك. طـمأنني اـلطبيب. ـقال إـنه في اـلغاـلب ورم 
حميد، وسيزال بعملية جراحية".!

 كـان سـعيداً جـّداً، فهـذا اـلعملية ـلن ـتنقذ شـرف أـبيه في اـلقبر، وـقلب 
أمـه في الـقريـة، وكـرامـته كـشاب شـجاع، وحسـب. بـل سـتنقذ إيـمانـه 
قــبل ذلــك. ال أســتطيع أن أجــزم مــا إذا كــان ضــمن نــجاحــات الــعملية 

كما يتخيلها حسن أنها ستنقذ حياتي؟!

كـــانـــت تـــلك الـــليلة واحـــدة مـــن أكـــثر الـــليالي نجومـــاً. إذا لـــم أكـــن قـــد 
وصـفُت لـك بـيت الـسيدة العجوز فـدعني أفـعل اآلن: شـقة في الـدور 
الــــــثالــــــث، هو أيــــــضاً الــــــدور األخــــــير. تــــــطل على الــــــشارع، شــــــارع 
ــتقبال مؤثـــث  ــعة. خـــلف الـــباب الـــخارجي يوجـــد مجـــلس اسـ ــجامـ الـ
بصورة حــديــثة ومــرتــبط بحــمام صــغير. تــتفرع عــن املجــلس غــرفــة 
صــغيرة تشــبه املــكتبة، ولــكن لــيس فــيها الــكثير مــن الــكتب. يــنفصل 
هـذا الجـزء مـن الـبيت بـحاجـز وبـاب عـن الجـزء الـداخـلي. مـا إن تـمر 
عــــبر الــــباب حتى تــــرى مــــنزاًل فــــسيحاً مــــن ثــــالث غــــرف، وصــــالون 
ــــسيدة  ــة الـ ــ ــغرفـ ــ ــتصلة بـ ــ ــة مـ ــ ــغيرة. البلكونـ ــ ــة صـ ــ ــــني وبلكونـ ــمامـ ــ وحـ
مـباشـرة. الـصالون أيـضاً يـطل على الـشارع لـكن لـيس عـبر بلكونـة. 
أمـا الـغرفـة التي نـمُت فـيها تـلك الـليلة والـليال األولى الـثالث، وبـعد 



ذلــــــك حتى اآلن، فــــــكانــــــت تــــــطل على شــــــارع فــــــرعي، على املــــــنازل 
املجاورة.!

!
 كــانــت لــيلة طويــلة، لــم أسمع فــيها أصوات الــكالب، ولــم أنــم بعمق.  
اســتغرق الــطريق مــن الــقريــة إلى صــنعاء، بســبب الحــرب، حوالي 
يومـاً ولـيلة. لـكن املـسافـة التي تـفصل مـنازلـنا في الـقريـة عـن مـنزل 
ــل تـــظن  ــك؟ هـ ــلُت ذلـ ــالغ إذا قـ ــل أبـ ــئات األعوام. هـ الـــسيدة العجوز مـ

أني أفعل؟!

استسلمت للنداء املنبعث من أعماقي.!

 في الـــغد ســـألتقي زكـــريـــا. تـــذكـــرت اســـُمه وحـــذفـــت لـــقبه لكي يـــبدو 
األمـــر بـــالنســـبة لي حـــميميّاً. أنـــا على موعـــد مع زكـــريـــا. مـــضحك، 
ألــيس كــذلــك؟ لو تــذكــرني زكــريــا في تــلك الــليلة، فسيقول لــنفسه: ال 
ـبد أن أـنام ـباكـراً ـفأـنا على موعـد مع مـرـيضة ـباـئسة رـبما تموت في 
ــزأر في أعـــماقي. دخـــلت  ــئلة تـ ــتناقـــضات واألسـ ــانـــت الـ أي لحـــظة. كـ
رأس زكـــريـــا في تـــلك الـــساعـــة واســـتمعت ملـــا يجـــري بـــداخـــله، ومـــا 

يجري في أعماقي.!

ـ زكريا: !

ملــاذا تــركــتها تعود إلى الــبيت؟ كــان ال بــد أن أبــقيها في املســتشفى. 
فاملسكينة باإلمكان أن يحدث لها مكروه في أي وقت. !

"الحظي يا إيمان أنه قال مكروه ولم يقل يمكن أن تموت. “!

!



!
ـ إيمان: !

ال. لـــــيس بـــــعد يـــــا إيـــــمان. تمهّــــــلي. أنـــــِت ال تـــــعلمني مـــــا الـــــذي في 
أحـشاـئك؟ هـل سـمعِت؟ إـنه يقول ـلك: ـثمة ورم ضخـم في ـبطنك. ملـاذا 
ال ـتكترـثني؟ أـيهما أسوأ على حـياـتك أن تحـملي جـنيناً ألب ال ـتعرـفه 
األسـرة، أمـا ورمـاً؟  أيـهما يـخيفك أكـثر؟ أن تحـملي دون عـلم األسـرة 
أم ينمو ورم بــــداخــــلك يقضي عــــليك؟ أيــــهما أخــــف وطــــأ على أهــــل 
الـقريـة: أن تـنزف الـفتاة حتى املوت، أم تـنام سـاعـًة مع رجـل غـريـب؟  
لو كـنِت يـا إيـمان، قـلُت لنفسي، في بـلد آخـر ربـما تـضرّعـت األسـرة 
ألن تحـملي جـنيناً غـير شـرعي عـن أن يـصيبك الورم. ربـما قـاـلت لي 
أمي: نــامي مع الــغريــب وعيشي. حــسن يطوف حولي، يؤمــن بي. 
مـــاذا لو فـــقد إيـــمانـــه. سيقول لي، بـــالـــتأكـــيد: موتي، وال تـــنامي مع 
الـــغريـــب. لـــم أفـــكر بـــمكاشـــفته: أيـــهما أهون عـــليك أن تكون أخـــتك 
"حــــامــــاًل" أم على شــــفا املوت؟ مــــاذا تــــنتظر في أعــــماقــــك الورم أم 
اـلجنني الحـرام؟ ـلم أسـأـله، ألني ـلم أكـن مسـتعدة ملـزـيد مـن اـلخسارة. 
إذا كـــان وال بـــد وأن أموت فـــألمـــت وحـــسن ال يـــزال هو النجـــمة التي 

أضاءت طريقي وحرستني من النجوم.!

ــفيف  ــظلمة، وضوء خــ ــة مــ ــغرفــ ــانــــت الــ ــدة، كــ ــّلبت رأسي على املخــ  قــ
يتسـلل عـبر الـنافـذة. أيـن يوجـد ذلـك الـبلد الـذي تبتهـل فـيها األسـرة 

ليكون الورم حماًل محرّماً، ال العكس؟!

!
!



زكريا:!

 ال بــد أن أحــدث بــقية الــزمــالء عــن هــذه الــقصة. ســأعــرضــها عــليهم، 
وسـنكشف على امـلرـيضة مـعاً في اـلغد. هـذه حـاـلة مـثيرة ـللشفقة، ـيا 
إلهي، ال أكـاد أصـدق. أكـل ذلـك االنـتفاخ الضخـم كـان ورمـاً. سـنراهـا 

في الغد، ال بد أن أنام اآلن.!

إيمان:!

أرجوك يا زكريا. يفزعني الغرباء. تعاَل لوحدك.!

ـ زكريا: !

كــم كــانــت شــاحــبة وبــائــسة. كــيف انــتظرت أســرتــها حتى بلغ الورم 
ذلــك الحجــم. يــا لــإلنــسان في بــلدي، كــم هو بــائــس. لو مــاتــت الــليلة 
سـتقول أسـرتـها إنـه اـلقدر. مـا دخـل اـلقدر بهـذا اـلشأن. لو جـاءت في 
امـلراحـل األولى ـلذهـب اـلقدر إلى أـناس آخـرـين وـترـكها ـتكمل حـياـتها. 

كم افترس املرض من أناس استسلموا له ظنّاً أنه القدر؟!

ـ إيمان:!

 زكــريــا، أنــا خــائــفة. لــم يســبق أن تحــدثــت إلى رجــل مــن قــبل. تمهّــل، 
وأنـــت تتحـــدث إلى الـــقرويـــة الشـــريـــدة ال تـــرص كـــلماتـــك كـــلها دفـــعة 
واحــدة. مــرّت عليّ أيــام طويــلة لــم أكــن أسمع فــيها  أكــثر مــن عشــر 
كـلمات طـيلة الـنهار. زكـريـا .. تـخيل يـا زكـريـا. حتى لـيظن الـشخص 
ــاتـــت في الـــجبل. ال تتحـــرك الـــشفاه، فـــقط الـــعينان. وزّع  ــلغة مـ إن الـ
كــلماتــك على جــمل مــتباعــدة حتى أتــبينها. أنــا مــذعورة يــا  زكــريــا، 

وواجفة.!



ـ زكريا:!

 ربــما لــن تــأتي في الــغد، وال بــعد ذلــك. ســتموت إذن. املــسكينة. لــم 
ــه لـــها؟ ال بـــد وأنـــها فـــهمت، لـــكن  ــا أقولـ ــناً. هـــل فـــهمت مـ ــاكـ تحـــرك سـ
اـلخبر ـلم ـيصدمـها. هـل اكـترـثت؟ ملـاذا ـلم تفتح شـفتيها ذهواًل عـندمـا 

سمعت كلمة "ورم"؟ هل كانت متزوجة؟!

ـ إيمان: !

ال لسـُت مـتزوجـة. لـم أفـكر قـط بـالـزواج. ولـم يلمسني أحـد مـن قـبل .. 
أحد غيرك.!

!
ـ زكريا:!

 مــن أي مــحافــظة جــاءت تــلك املــسكينة؟ مــن صــعدة؟ فــعاًل، قــالــت لي 
الــزمــيلة إن الــفتاة قــادمــة مــن صــعدة. صــنعاء تــرســل الــطائــرات إلى 
صــعدة. الــطائــرات الحــربــية والــدبــابــات فــقط، وال تــسأل مــا إذا كــان 
ــرات في الجو  ــطائــ ــير الــ ــياء أخــــرى غــ ــنتظرون أشــ ــنالــــك يــ الــــناس هــ
والــكلمات في الــراديو. مــا اســُمها؟ ال أتــذكــر اســمها. كــانــت بــحاجــة 

إلى مساعدة أخرى من صنعاء غير "األرض املحروقة".!

ـ إيمان:!

نــسيَت اسمي يــا زكــريــا؟ لــم تــمر سوى لــيلة واحــدة فــقط. يــا إلهي، 
كـيف فـعلت ذلـك؟ سـأنـام. لـن أقول لـك اسمي مـرة أخـرى. أنـا حـزيـنة، 

حتى أنت ال تأبه لي. كّلكم ..!

!



!
زكريا: 
 .....

إيمان: 
ملــاذا ال تتحــدث يــا زكــريــا؟ أغــضبتك؟ حــسناً: اسمي إيــمان. أرجوك، 

انَس أني مريضة وتذكر أن اسمي إيمان.!

 
صـباح اليوم اـلتالي، مع الشـروق، كـنا أمـام املسـتشفى. اشـترى لي 
ــاً مـــن الليمون. واشـــترى  ــزبـــدة، وكوبـ ــالـــجنب والـ حـــسن ســـندوتـــشاً بـ
لــنفسه جــريــدة. كــان اســم الجــريــدة "أخــبار اليوم". على صــفحتها 
األولى عـناويـن مـتشابـكة مـثل "املـتمرّدون ينشـرون زواج املـتعة في 
ــــضاً عنوان  ــناك أيـ ــ ــان هـ ــ ــية". كـ ــ ــــظالمـ ــار القوى الـ ــ ــدحـ ــ ــقرى" و"انـ ــ الـ
بالخط األحمر فوق صورة لصواريخ ودبابات: الحرب األخيرة. !

!
كـان حـسن يـقرأ الـعناويـن بتمّهــل، كـأنـه يـتعلم الـقراءة. اسـتطعُت أن 

أملح ابتسامة لئيمة على شفتيه. أعرف تلك االبتسامة جيّداً.!

 قطعت صمته: "كيف سآكل وأنا منتقبة؟". !

تــلفّت حوالــيه بــحيرة. كــنت أجــلس على كــرسي انــتظار في صــالــة 
فسيحة. !

"ضعي جـــــبينك على كتفي، وكلي مـــــن تـــــحت الـــــنقاب. بســـــرعـــــة". 
هَمْس.!



 لــــم آكــــل خــــارج املــــنزل مــــن قــــبل في حــــياتي. لــــم آكــــل بــــمثل هــــذه 
ــنالـــك  ــد وأن هـ ــة"؟ ال بـ ــرعـ ــلمة "بسـ ــاذا تعني كـ ــة؟ مـ ــرعـ ــقة. بسـ الـــطريـ
ــنقاب ويــــشعرن  ــيها الــــنساء مــــن تــــحت الــ ــأكــــل فــ ــاً أخــــرى ال تــ ــلدانــ بــ

بالسعادة. لكن أين هي هذه البلدان؟ !

كـــان الـــعالـــم كـــله يقع خـــلف الـــجبل. مـــا إن تـــطل مـــن أعلى قـــمة في 
الــــجبل حتى يــــنكشف لــــك كــــل الــــعالــــم. ال يــــزال الــــعالــــم على هــــذا 
الصورة في قــريتي. الــجبل؟ عــبرتــه في طفولتي مــرات قــليلة، زرت 
فـيها  مـديـنة صـعدة مع والـدي. لـكن صـعدة لـم تـبد لي جـزًء مـن ذلـك 
اـلعاـلم اـلذي يقع ـباـلكاـمل خـلف اـلجبل. اسـتعدت ـترـكيزي. اسـتمتعت 

باألكل. !

هــــل يــــعرف زكــــريــــا هــــذه األكــــلة الــــلذيــــذة؟ لو ســــألني اليوم، أو لو 
ســألني الــليلة كــما فــعل الــبارحــة، مــا الــذي أعــجبك في صــنعاء مــاذا 
سـأقول ـله. ـمن اـلعيب أن أتحـدث عـن األـكل مع رجـل مـثله. ـكاـنت أمي 

تقول لنا:!

"الـــــرجـــــل يتصور املـــــرأة مـــــثل املـــــالك ال تـــــأكـــــل وال تـــــضحك بصوت 
مرتفع".!

  حــسناً ســأقول لــزكــريــا: أعجبني املســتشفى.  ال أســتطيع أن أقول 
لــه صــراحــة: أنــت. هــل ســيفهم مــا أعــنيه؟ مــاذا لو قــال لي: "أعــجبك 
املســــتشفى، رائع" ثــــم اختفى. كــــيف ســــأشــــرح لــــه مــــا أعــــنيه مــــرّة 
ــامي  ــ ــمر أمـ ــ ــــقط أن يـ ــتظر فـ ــ ــأنـ ــ ــــضل. سـ ــقة أفـ ــ ــريـ ــ ــد طـ ــ ــــرى. ال توجـ أخـ
ويـسألني في اليوم الـتالي. قـدرنـا االنـتظار دائـماً، مـن الـحب حتى 

املطر والريح والبدر. !



ــم .. هـــل يـــحب الـــناس املســـتشفيات؟ سيقول عني مجنونـــة، ولـــن  ثـ
يعيد علي السؤال.!

 اسـألني ـيا زـكرـيا اآلن. هـيا، اسـألني، وسـأقول ـلك مـا اـلذي سحـرني 
في هــــذه املــــديــــنة في أول أيــــامي وإلى األبــــد. في الــــحقيقة أنــــا ال 
أعـــرف، ســـأبـــتسم لـــك فـــقط. هـــذه إجـــابتي. ســـترى مـــاذا ســـتفعل بـــك 

ابتسامتي، ولن تكون بحاجة إلى الكثير من الكلمات بعدها. !

هذا ليس قدري لوحدي.!

 في قـــــــريتي مـــــــنذ األبـــــــد، كـــــــما هي الـــــــكلمة املـــــــفضلة ألمي " أبـــــــد 
اآلبـديـن"، يـمر اـلرجـل أمـام املـرأة التي تـحبه ـلسنني طويـلة وال تجـرؤ 
على مـحادثـته، وال تـساعـده على اكـتشاف هواهـا. حتى إنـها لـتعد 
الـسنني على مـالمـحه حتى يـسقط كـّلياً في الـشيب. هو يـمر، وهي 
تــنتظر. لــكن مــاذا تــنتظر؟ تــنتظر أن يلقى بنور في قــلبه فــيأتــيها؟ 
مـن سيلقي بـالنور، وملـاذا؟ كـم مـرة سـمعُت امـرأة تقول إنـها ابتهـلت 
في صـالتـها وصـامـت حتى جـاءهـا الـرجـل الـذي كـانـت تـحبّه. قـادتـه 
إلى خـبائـها دون أن تفصح عـن هواهـا. مـن قـاده إلـيها؟ كـيف اشـتم 
ــــلس على  ــــخيلت نفسي أجـ ــلتفت؟ تـ ــ ــعبر وال يـ ــ ــــحب وهو يـ ــــحة الـ رائـ
ــا أمـــامي لعشـــرات الـــسنني حتى  ــريـ الـــكرسي نـــفسه، بـــينما يـــمر زكـ

يكتسي رأسه بالبياض وينحني ظهره. !

!
يعبر وال يلتفت. وبني الحني واآلخر يلقي علي بسؤال عابر: !

"هل أعجبك مستشفانا؟"!



 وأنا أبتسم، وتنهار كلماتي. !

غـرقـت في أسئلتي. غـرقـت حتى طـفت جـدائلي على املـاء. أحسسـت 
بــاخــتناق. تــركــُت نفسي أغــرق، أغــرق في داخــلي وانــتظرت زكــريــا. 
سينتشـــلني. ال بـــد أن يـــفعل. الـــبارحـــة قـــال لـــنفسه إنـــه لـــن يـــتركني 
أموت. وإن كان لم يبد أسبابه الحقيقية، لكنه لن يتركك يا إيمان. !

نــقر حــسن على كتفي وأيقظني مــن شــتاتي. "إيــمان، يــنادون على 
اســـِمك". أمـــسك بكفي اليمنى ورافقني بـــبطء حتى غـــرفـــة الـــكشف 
وعــاد إلى مــكانــه. كــانــت الــطبيبة في انــتظاري وبــصحبتها طــبيب 
آخــر. أعــادا ذات الــفحص بــنفس الــطريــقة كــالــبارحــة. لــم يــكن زكــريــا 
ــذكـــر اســـمه، بـــعد أن فحصتني  ــر، ال أتـ هـــناك. قـــال لي الـــطبيب اآلخـ

الطبيبة وهو إلى جوارها:!

ـ هـناك اقـتراح أن نجـري عـليك فحوصـات أخـرى بـاألشـعة، لـكن ذلـك 
سيكلفك الكثير من املال، وأنت بحاجة املال ألن طريقك طويل. !

 
لــم أســتطع أن أتفوه بــكلمة واحــدة. مــا الــذي أصــابني في صــنعاء. 
ـلم ـتُكن دهـشة وحسـب، كـان عجـزاً كـلياً. كـما لو كـنُت امـرأة مسحوـقة 
ـلم ـتعد تقوى على مواجـهة شيء، وال على اـلسير في امـلدـينة. ـليس 
بســبب املــرض، قــلُت لنفسي. مــّر طــابور مــن صــديــقاتي أمــامي في 

طرفة عني. لن تستطيع فتاة !

!
!



واحــدة مــنهن أن تــفهم شــيئاً هــنا، أو تــنبس بــكلمة لو وضــعت في 
مكاني. كان الجبُل كوكباً آخر، نائياً ووحيداً. تدّخلت الطبيبة: !

"ســــأشــــرح إليــــمان كــــل شيء، إنــــها شــــديــــدة الخجــــل، لــــم يســــتطع 
الدكتور زكريا باألمس أن يستخرج منها كلمة واحدة".!

 كـانـت تحـدثـه وهي تـنظر إلى عينيّ وتـبتسم. لـم يـر بطني عـاريـاً، 
أنــا مــتأكــدة. لو جــاء زكــريــا اآلن وســألني عــن صحتي ســأخــبره أن 
زمــيله لــم يــلمس جســدي. ســتسري الــسعادة في جســده كــما يجــري 

املاء في األرض اليابسة. ارتعشت شفتاي فجأة:!

" أو كما يجري املاء على الصخر".!

 بـعد خـروج اـلطبيب قـاـلت زمـيلته إنـه مـن األفـضل أن أجـري اـلعملية 
مـباشـرة دون الـحاجـة ملـزيـد مـن الفحوصـات. بـدأت الـكلمات تتجـمع 
ــابــــت:  ــطيرة؟" أجــ ــعملية خــ ــل الــ ــتها "هــ ــألــ على شفتي ولــــساني. ســ

"الوضع يعتمد كلياً على طبيعة الورم." !

انسجمُت مع كالمها، واستسلمت للقرار.!

 قال لي حسن مساء ذلك اليوم:!

 "ال تخافي يا إيمان. أنت قوية، واهلل يحبّك".!

 ابتسمت وقفزت دمعتان ساخنتان من عيني. !

!
!
!



!
!

أردت أن أعاتبه:!

 "ولكن، إذا كنت تحبّني بالفعل، ملاذا لم ترسل زكريا مرّة أخرى؟". !

لكني استحيت.!

 استحيت من حسن.!

!
!

إيمان. 
14 مارس.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
!

إيمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان،!

هـل كـنِت تـبحثني عـن املـدرس والـطبيب في مـالمحي؟ املـدرس الـذي 
ــة، والـــطبيب الـــذي .. الـــطبيب يـــا  ــقريـ ــد، فـــغادر الـ ــقصائـ ــه الـ كـــتبِت لـ
إـيمان! هـل اسـتنتجت أني لسـُت واحـداً مـنهما، وال حـاصـل جـمعهما 

لذلك غادرِت في املرة األولى؟ !

كــنُت إذن صوتــاً في أعــماقــك، صوتــاً بــال مــالمح، يــمكن أن يكون أي 
ــقينك  ــ ــــل يـ ــتجمعِت كـ ــ ــر، اسـ ــ ــبل في الفجـ ــ ــــعدت على جـ صوت. لو صـ

وأشواقك!

لو هبطِت إلى الوادي في العتمة تحملني كل قلقك وتراتيلك .. لو،!

ثم تنفّست بعمق، بعمق، بعمق، بعمق .. هيّا، بعمق، بعمق:!

ســأطلع مــن كــل آالمــك، ســأخــرج مــن جــروحــك. أنــا بــمالمحي، ال في 
عـــباءة شـــخص آخـــر. مـــا إن تشـــتمي رائحتي في دمـــك، وتـــسمعني 
جرياني إال وستنبت هناك، هناك في الجبل، وردة على قبر أبيك.!

عودي مـرّة أخـرى، يـا إيـمان، إلى الـكلمات األولى. عـندمـا قـلُت لـك يـا 
شــــــمس اهلل. اعــــــبري أزقــــــة الــــــقريــــــة حــــــافــــــية. تحسسي مــــــالمحي، 
مــالمحي أنــا. احــملي نــعليك تــحت إبــطيك كــما فــعل بشــر الــحافي، 
الصوفي األكــــبر، واســــلكي الــــدروب الــــضيقة في الوادي والــــقريــــة. 
ــلبك.  ــ ــة وافتحي قـ ــ ــبري األزقـ ــ ــد. اعـ ــ ــديـ ــ ــــن جـ ــة مـ ــ ــــبطي إلى الطفولـ اهـ

اغمضي عينيك وافتحي بصيرتك. عودي إليها اآلن، أو غداً. !



كـان بشـر اـلحافي تـائـهاً. مـّر في زقـاق فـرأى ورقـة. قـَلبها فـرأى عـليها 
اســــم اهلل. ذهــــب بشــــر إلى الــــعطار واشــــترى صــــمغاً، أو مــــا يشــــبه 
الصمغ، ورفع الورقـــة على حـــائـــط كـــبير، ال يـــصل إلـــيها أحـــد. حتى 
تلك الساعة كان ضااًل. اكتشف اهلل، اكتشف معشوقه، فخلع نعليه. !

!
"ال ينبغي أن يــبحث اإلنــسان عــن أســراره وهو يــلبس الــنعال" فــّكر 

بشر الحافي. طرق باباً فقالت جارية: من بالباب؟ !

قال: بشٌر الحافي.!

 صمتت الجارية لحظات ثم قالت ألخرى إلى جوارها: !

لو اشترى نعاًل بدرهمني لذهب عنه االسم.!

ـلكنه ـكان ـيبحث عـن السـر، عـن السـر حـاـفياً. ـكان اسـُمه اـلحافي نوراً 

في طـــريـــقه. ظـــّن أن نـــعليه سيقودانـــه إلى طـــريق آخـــر، غـــير طـــريق 
املعشوق. ـلطامـلا صـّدـقت بشـر اـلحافي، واعـتقدت أن امـلرء ال ـيصل إال 
حـافـياً. عـندمـا قـلُت لـك ألول مـرّة قـبل زمـن"اشـتقت إلـيك يـا زيـنب".. 
ـكان اسـُمك زـينب، وـلم أـكن ـقد اخـتبرُت ذـلك الشوق مـن ـقبل. عـند ذـلك 
انهارت كل تحصيناتك، وقلِت كل الكلمات فجأة ودفعة واحدة. !

قلِت لي إني وطنك، وقلُت لك أنت حدودي.!

 قلِت لي "لكن اتركني بال حدود" !

فضحكت، ضحكت في غمرة الحب.  !



حـممتني بـالعشق، وغـمرِتني بنور قـديـم. ظـننُت لوهـلة أنـه مـن نور 
النبي إسـماعـيل، املـهاجـر. مع األـيام كـان نورك صـاـفياً، ـنقياً. ـلم ـيكن 

سوى نورك أنِت. !

!
 عـــندمـــا تحسســـت نفسي في ظـــالم تـــلك الـــليلة وجـــدتُني حـــافـــياً. 

فأدركت السر.!

ال أقول لــك اهــبطي إلى الطفولــة لتجــدي اسمي في الــقريــة مكتوبــاً 
على صخــــرة، وال ورقــــة. بــــل اغمضي عــــينيك، تنفّسي بعمق، دعي 
جــدائــلك تــسيل مــثل أرواح الشهــداء. ثــم اعــبري األزقــة، ابحثي عــن 
الســر. على حجــر بــالــقرب مــن دارك أجــلس، كــالــعزّي. ال تشــتري لي 
نــعلني. اتــركي شــعرة مــن خــصالتــك، عــليها أثــر مــن ضــحكتك و مــن 
أملـك. سـأعـرف اـلطريق إـليك. خـذي نعليّ، أيـتها اـلطفلة، وعودي إلى 
ــياً، أبــــحث عــــنك وال أجــــدك. اكــــتب اســــمك في  ــافــ ــبائــــك. دعيني حــ خــ
الوادي على قطع مــــــــــن الــــــــــصلصال، أرفــــــــــعها إلى األعلى، األعلى، 
األعلى حتى الـــــشمس. ســـــأتـــــرك صـــــلصالـــــني في الوادي: اســـــمك، 
ــليها أثـــر قـــدميّ الـــعاريـــتني. سيهـــتدي بـــهما املـــسافـــرون،  وقـــطعة عـ

ويتفاءل بهما الرعاة.!

 ها أنا أحدثك كاملجذوب، وكالعزّي. !

!
هـــل أكســـر الـــحكايـــة، وأشـــتتها بهـــذا الـــكالم؟  دعيني أكـــمل الجـــزء 

املتبقي من قصتك مع املستشفى:!



أنـت اآلن في املسـتشفى. سـتتعرفـني على صـديـقتك زيـنب، املـمرضـة 
ــبيرة،  ــية كـ ــراحـ ــملية جـ ــتجريـــن عـ ــليل. سـ ــعد قـ ــة، بـ ــراحـ في قـــسم الجـ
وسـيفقد شـقيقك حـسن إحـساسـه بـالـزمـان واملـكان والـناس. سـيدخـل 
في طور  هو خـليط مـن الشـرود الهسـتيري والـتسامي. هـا أنـا أراه 
يــقف في شــارع تــعز، جنوب الــعاصــمة، يــصافح املــارّة. يــبتسم في 
وجوهـهم: أنـا شقيق إيـمان. إيـمان شقيقتي. ثـم يـعبر الـشارع على 
قــــدمــــيه حــــافــــياً حتى آخــــره. يجــــلس في الــــطرف الــــبعيد لــــلشارع، 
بـالـقرب مـن بـاب الـيمن، إلى جوار إسـكافي وشـحاذتـني. حـدثـهم عـن 

القرية وإيمان والحرب.!

!
 هـــذه املـــرة سيلقي بجـــريـــدة "أخـــبار اليوم" جـــانـــباً بـــعد أن قـــال لـــه 

اإلسكافي:!

 "أنـــت رجـــل طـــيّب الـــقلب، أمـــا نـــحن في صـــنعاء فـــلم نـــعد نـــصدق 
ــها  ــرارك أيــ ــِك لي أســ ــاء. احــ ــغربــ ــعد نــــصدق سوى الــ ــم نــ ــد، لــ ــرائــ الجــ

الغريب".!

 جــلس حــسن يحــدثــه حتى ســقطت الــشمس خــلف الــجبل. ثــم عــاد 
إليك مرّة أخرى على قدميه حافياً. 

 سيعود إلـيك في املـساء، أو في الـليل. يـدخـل إلى غـرفـتك في الـدور 
الــثالــث، قــسم الجــراحــة، أشــعث الــرأس، غــارقــاً في الــغبار والــتعب، 
حــافــياً. خيوط  يــابــسة مــن الــدم على قــدمــيه، لــكنه مبتهج ومــبتسم 
ــأدب، بــــصحبة  ــباب بــ ــخار. يــــطرق الــ ــمام بــ ــن حــ ــرج للتو مــ ــه خــ ــأنــ كــ
مـــمرضـــة كـــانـــت تـــنظر إلى قـــدمـــيه طـــيلة الوقـــت وهي تـــرافـــقه إلى 



ــالــــقرب مــــن رأســــك. تخــــرج  ــرك، بــ ــريــ ــة ســ ــافــ ــرفــــتك. يجــــلس على حــ غــ
املــــمرضــــة فــــيقبل جــــبينك ويضع كــــيس الــــعصائــــر والــــفاكــــهة على 
الكوموديـنه. صوتـك مـتعب. جـفناك يـرتـجفان، وعـيناك غـارقـتان في 

سهول بعيدة، سهول من الغناء واأللم، من الخالص والفناء.!

 "ســـأل الـــدكتور وضـــاح عـــنك أكـــثر مـــن خـــمس مـــرّات. قـــال إن لـــديـــه 
بعض املعلومات املهمة حول .. حول مرضي". !

كنت تبالغني، بالطبع. فالدكتور وضاح لم يسأل عنه سوى مرتني.!

ــملة  ــ ــذه الجــ ــ ــاًل حتى تكملي هــ ــ ــناً طويــ ــ ــــت زمــ ــن الوقــ ــ ــِت مــ ــ ــتغرقــ ــ اســ
الــــقصيرة. كــــم أنــــت مــــتعبة، مــــتعبة ووحــــيدة يــــا إيــــمان. وكــــم هي 
ــــسن  ــتغرب حـ ــ ــنك. يسـ ــ ــيقة عـ ــ ــناس، ضـ ــ ــكل الـ ــ ــنعاء، التي تتسع لـ ــ صـ
سؤالــك، فهو ال يــزال يــعتقد أنــك خــرجــت للتو مــن غــرفــة الــعمليات، 

وليس في الساعة الحادي عشرة ظهراً. !

!
ال يـنظر إلى سـاعـته، سـاعـته التي اشـتراهـا أبوك مـن مـديـنة صـعدة 
قـبل ثـالثـة أعوام بـمناسـبة عودتـه سـليماً مـن الحـرب. أهـداهـا حـسن 

إلى شحاذة في الطريق قالت له "اهلل يخلي لك إيمان". !

فــقد الــزمــان، واملــكان، والــذات. وحــدهــا إيــمان كــانــت كــل حــدوده. لــم 
يــكن شــروداً أســطوريــاً وحســب، وال تــسامــياً. لــقد عــاش لحــظات مــن 
اسـترداد األمـن الـكامـل. اسـتعاد كـل أمـنه دفـعة واحـدة. أال يـبدو ذلـك 

غريباً يا إيمان. يحدق في عينيك برفق. يسألك:!

ـ  وضاح؟ وأين الدكتور زكريا؟!



تـــرتـــبكني أنـــِت. تـــرتـــبكني، كـــأنـــه اطلع على ســـرّك، أو وافق عـــليه. ال 
تــــجيبني لــــئال يتســــرّب الســــر في الجواب، أيــــاً كــــان الجواب. تــــرك 
عـــينيك الوجـــلتني، واســـترق نـــظرة إلى بـــطنك. أنـــت مـــتأكـــدة أنـــه لـــم 
يــفعل ذلــك قــط. لــم يــنظر إلى بــطنك وهو يــكبر فهو لــم يــخالــجه أي 
شــك في نــقائــك. كــما أنــه الــشخص األوحــد الــذي ال يــصدر عــنه مــا 
يـــقلقك أو يوقـــظ آالمـــك. كـــل ذلـــك الـــجبل الـــكبير الـــجاثـــم على بـــطنك 

اختفى. ضغط على يديك: الحمد هلل على سالمتك.!

"ـكيف ـنطمئن أّمي؟ ال توجـد تلفوـنات في اـلقرـية وال ـباـلقرب مـنها"؟ 
قلِت له.!

"دعــينا نــنتظر. أو ســأبلغ الــسيد شقيق الشيخ بــالــنتيجة. قــال إنــه 
سيعود بـعد الـعملية مـباشـرة فـليس لـديـه مـا يـفعله في صـنعاء" رد 

حسن على سؤالك.!

ــاذا. ال أظـــن أنـــه ســـيرتـــاح  ــانـــقباض في صـــدري. ال أدري ملـ "أشـــعر بـ
لهذا الخبر؟" قلت لحسن.!

"ملـاذا ـيا إـيمان. مـا األمـر؟ هـل ـتخبئني عني شـيئا" سـأـلك وهو ـيقرب 
حاجيه من بعضهما.!

"ال أبدا، واهلل. هو من يخبئ شيئاً، ال أنا" !

!
ردِدت على حــسن، وأنــت بــالــكاد تســتطيعني الــتنفس. الحــَظ تــعبك، 
قـبل جـبينك مـن جـديـد. كـان الوقـت قـد تـأخـر. لـم يـكن مسموحـاً ألحـد 
بـزيـارة مـريـض في تـلك الـساعـة مـن الـليل. لـكن حـسن كـان اسـتثناء، 



ـفقد شـاغـب الحـراس، ـثم املـمرضـني. وعـندمـا عـرفوا إـنه شـقيقك، وأـنك 
وحيدة، سمحوا له بالدخول.!

"اـلدكتور وضـاح ـبحث عـنه طـيلة الوـقت. ـكذـلك اـلدكتور زـكرـيا" ـقاـلت 
املمرضة الرئيسية لقسم الجراحة وهي ترد على تلفون الحارس. !

هل هذا هو ما حدث بالضبط يا إيمان؟ !

!
غادر حسن الغرفة. كان سعيداً، سعيداً جّدا!

وحافياً. 
 

م. غ. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
عزيزي الكاتب،!

ال أدري مـــا إذا كـــانـــت طـــريقتي في الســـرد تـــدهـــشك كـــما تـــفعل أنـــت 
معي. أنــا حــائــرة. الجــزء الــذي رويــتَه في رســالــتك األخــيرة عــن مــا 
ــاب  ــتيري الــــذي أصــ ــرود الهســ ــتسامي والشــ ــزيج مــــن الــ ــميته املــ أســ
حـسن بـعد خـروجي مـن غـرفـة الـعمليات هو جـزء مـثير في الـروايـة. 
أظـن أنـه قـد يسـلب ـلب اـلقارئ. في اـلرسـائـل األولى، إذا كـنت ال تـزال 
تــتذكــر كــيف بــدأنــا مــعاً كــتابــة هــذه الــروايــة، قــلُت لــك إن حــسن كــان 
ــر ذلــــك  ــذكــ ــلُت لــــك إني ال أجــــرؤ على تــ ــر. قــ ــه مــــسافــ ــأنــ ــقبّل الورم كــ يــ
املوقــف. إذ ســرعــان مــا أغــرق في دموع لــيس لــها قــرار. دعــنا نتفق 

على ترك الجزء الذي كتبته أنت عن تلك الساعات دون تعديل.!

 لـدى زيـنب، كـما قـلت لـك في الـبدايـة، ألـف طـريـقة لـروايـة ذلـك اليوم. 
لــكن مــن هي زيــنب؟ أنــت لــم تــسألني بــعد عــن زيــنب التي حــدثــتك 

عنها في الرسائل األولى.!

في اليوم الثالث من العملية كانت زينب قد أصبحت صديقتي.!

 زيــنب مــمرضــة في قــسم الجــراحــة كــانــت تبلغ مــن الــعمر 22 عــامــاً، 
أي تـكبرني بـثالثـة أعوام. مـالمـحها مـزيج غـريـب مـن الـطيبة والقلق 
والجـموح، وكـذلـك حـياتـها. قـالـت لي في اليوم الـتالي لـلعملية بـعد 

أن فحصت الجرح:!

ـ الحمد هلل، كل شيء على ما يُرام يا إيمان.!



توقـفْت عـند اسـم إيـمان. ابـتسمت  بـطريـقة فـتحت كـل نوافـذ الـدنـيا 
في داخــلي. أمــا أنــا فبمجــرّد ســماعي لجــملتها انــزلــقُت فــجأة إلى 
الـقيعان. تـخيلُت أبي يـقف خـلف شـباك مجـلسه، ونـحن إلى الخـلف 
مـــنه. نسمع مـــعاً أصوات انـــفجارات خـــلف الـــجبال الـــبعيدة فـــيردد 

أبي جملته األثيرة:!

!
ــانــــت تسوء مع  ــياء كــ ــكن األشــ ــرام". لــ ــ ــا يُ "كــــل شيء سيكون على مــ
األيـام. حتى أبي نـفسه أصبح اسـماً وحـكايـات صـغيرة بـال حـصر. 

ولم يكن قط كل شيء على ما يُرام.!

! 

حتى الـليلة التي سـبقت ابـتسامـة زيـنب كـانـت صـنعاء بـال شـبابـيك 
وال أبواب. مجـــــرد ضجيج لـــــيس بـــــمقدورك أن تـــــعثر بـــــداخـــــله على 
شيء  تعود بــه إلى الــبيت. هــكذا يــفّكر الــغريــب. كــنَت دقــيقاً وأنــت 
ــكافي وشــــحاذتــــني  ــروده جــــلس إلى إســ ــمة شــ تقول إن حــــسن في قــ
على نــــــاصــــــية شــــــارع في صــــــنعاء. أظــــــنك تــــــقصد أنــــــه عــــــثر على 
أصـدقـائـه خـارج صـنعاء. أولـئك املشـرّدون والـتائهون الـذيـن يـمرون 

في شوارع العاصمة هم في الحقيقة يدورون خارجها.!

ــير  ــعد عــــن األسوار غــ ــيما بــ ــدثــــك فــ ــة فسوف أحــ ــروايــ ــمحْت الــ  لو ســ
املـــرئـــية التي تـــفصل البشـــر في صـــنعاء. عـــن عشـــرات املـــجتمعات 
والــــطبقات املــــتراصــــة. عــــن الــــفقر الــــذي يــــتدفق مــــن األســــفل حتى 
األعلى، مــــا إن يــــجتاز الــــفقر طــــبقة مــــا حتى يتحوّل إلى ثــــراء في 
الـــــطبقة التي تـــــليها في الـــــترتـــــيب الـــــرأسي الـــــذي يطبع صـــــنعاء. 



الـــطبقة الـــصغيرة التي تـــعيش في قـــمة هـــذا الـــجبل تســـتحوذ على 
النصيب األكبر. وهي التي تجعل من كل ذلك الفقر غنيمة.!

 سـأـلت اـلسيدة العجوز في مـرّة عـن مـا اـلذي جـعل صـنعاء هـكذا ـبال 
رحــــــمة، فــــــقالــــــت إن اهلل يوزّع األرزاق كــــــما يــــــشاء. انــــــفعلُت بــــــعض 
الشيء. احــــتفظت بهــــدوئي وتوقــــيري لــــتلك الــــسيدة التي أحــــبها 
كــثيراً. قــلت لــها "ال أســألــك كــيف يوزع اهلل األرزاق. أنــا أعني ملــاذا ال 

يوزع اإلنسان تلك األرزاق مرة أخرى". صمتْت قلياًل. !

"يوم القيامة يوم امليزان" قالت بشرود. !

!
بهـذه الـطريـقة يـتعايـش املحـرومون مع الـظلم. فـالـخالق وزّع الـرزق 
بــمشيئته التي ال يجوز االعــتراض عــليها. أمــا الــذيــن حصلوا على 
ـنصيب واـفر مـن ـتلك اـلقسمة اإلـلهية ـفال يجـرؤ أحـٌد على مـساءـلتهم 
سوى الــخالق وحســب. الــخالق، في ذلــك اليوم، ســيغفر لــهم أيــضاً. 
ـفهم ـقد شهـدوا ـله ـباـلقدرة والسـلطان، األمـر اـلذي أدخـل السـرور إلى 
ــمة في  ــ ــعد إلى أعلى قـ ــ ــه.  أردت أن أصـ ــ ــأسـ ــ ــــن بـ ــّصنهم مـ ــ ــلبه، وحـ ــ قـ

صنعاء وأصرخ:!

"أيـــها الـــكبراء، أنـــتم تـــعتقدون أنـــكم نـــصبتم الـــخالق شيخ مـــشائخ 
الـعاصـمة، فتواطـأ مـعكم. تظنون أنـكم اعـترفـتم ـله بـالـقدرة مـقابـل أن 
يـطلقكم لتنهشوا أجـسادنـا كـما يحـلو لـكم.  كـأنـه كـان وجـاًل وفـقيراً 

إلى اعـترافـكم فـأنـقذتموه. ـليس ذاك هو اـلرب اـلذي خـلقكم، بـل اـلذي 
خـــلقتموه أنـــتم. تـــأكـــدوا أن ذلـــك الـــرب لـــيس هو الـــذي سيكون يوم 

القيامة في انتظاركم."!



قالت السيدة عندما حاولت أن أحاججها: !

"الـــعبد مـــثل األجـــير، يبني الـــسفينة ويـــأخـــذ أجـــرتـــه ثـــم يعود إلى 
بيته. ال شأن له بوجهة السفينة وال بطريقها"!

ـ لكن الناس أحرار ال عبيد يا جّدة.!

ــال اهلل  ــال مــ ــبيد اهلل. واملــ ــلهم عــ ــنياء كــ ــفقراء واألغــ ــبيٌد هلل. الــ ــلنا عــ ـ كــ
يمنعه ويعطيه!

ـ اهلل ال يوزع مااًل حراماً يا جّدة.!

! 

اســــتسلمْت بهــــدوء ملــــحاججتي. بــــل بــــفرح. رأيــــت ابــــتسامــــة على 
وجــهها. اعــتذرت لــها عــن وقــاحتي فهــزت رأســها بــإشــارة تقول "ال، 
ليسـت وـقاحـة". ـكأني ـفتحُت أمـامـها ـفرصـة لتقول رأـياً ـكاـنت ـتكتمه، 

أو ربما مع األيام لم تُعد تهتم لشيء.!

ـ يقول اإلمام علي "ما زاد مال غني إال بما نقص من مال فقير". !

تداعت الجّدة مع فكرتي.!

ـ (وأنــا أشــعر بــأني اقــتربــُت مــن الــنقطة املــهمة التي ال أجــرؤ على 
طـرحـها أـماـمها) حـسناً ـيا جـّدة، وـلكن هـل ـيعلم أـبناء اإلـمام علي أـنه 

قال هذه القاعدة؟!

ـ بعضهم يا ابنتي. وبعضهم سرقتهم الدنيا. !

ثـــم قـــّصت لي بـــعض حـــكايـــات شـــبابـــها، وكـــيف إنـــها قـــالـــت لـــبعض 
أقـاربـها قـبل زمـن إن مـا يفعلونـه سيسوّد وجـه اإلمـام يوم الـقيامـة. 



ــرّة أخـــرى إلى الطفولـــة وسنوات  ــزلـــقت مـ ــديـــث، ثـــم انـ تحـــّمسْت للحـ
شبابها األولى. !

استمرت في تداعيها ألول مرّة:!

 "صـرعـتهم تـلك الـكلمة. رأيـت الـرهـبة في وجوهـهم. وعـندمـا حـدثـت 
عــرفــات عــن ذلــك املوقــف كــان فــرحــاً ومــنتشياً. قــال إن كــلماتــه بــدت 
ــكار.  ــتلك األفــ ــعرفون مــــن أيــــن آتي بــ ــه: آخ لو يــ ــلت لــ ــلها. قــ تؤتي أكــ

وضحكنا. ضحكنا. كأنه أمس".!

!
انـــعصر قلبي عـــند كـــلمة أمـــس، اعـــتصر مـــرّة واحـــدة. قـــمت إلـــيها. 
جثوت أمـــامـــها. أمـــسكت بـــكفيها وفي عيني ســـحابـــتا دمع خـــفيف. 
حــاولــت أن أقول كــلمة مــا، أي كــلمة. فشــلت. وضــعت الــسيدة كــفها 
على رأسي. العــبت خــصالتي بــحنان فوضــعت خــدي على ركــبتها 

اليسرى. !

"مضى الكثير يا ابنتي. بقي القليل" قالت السيدة.!

 لـم يـكن صـعباً أن تسمع تـلك الحشـرجـة الـرحـيمة في صوتـها. هـذه 
املرة مختلطة بكل ما تركته األيام من قسوة وغرابة وتيه. !

لـكن مـا الـذي كـانـت تـنتظره؟ بقي الـقليل؟ ال أكـاد أصـدق مـا سـمعته، 
قـلُت لنفسي. تـقف في السـبعني مـن عـمرهـا تـنظر ملـا مـر مـن عـمرهـا. 
ســبعة عقود، ثــم تــشعر بــالنشوة. هــل كــانــت تــتحسس شيخوخــتها 
فـــتشعر بـــالـــزهـــر "لـــقد انـــتظرت طويـــاًل، وهـــا أنـــا أقـــترُب مـــن اليوم 
املوعود"؟ تـشعر بـسعادة عـميقة ألنـها أنجـزت كـل ذلـك االنـتظار فـقد 



أصــــبحت على بــــعد خــــطوات مــــن انــــتهاء الــــقليل الــــباقي، الــــعمر. 
سـعيدة ألنـها بـعد قـليل سـتجد الـذي انـتظرتـه. تـنتظر موتـها بـإيـمان 
ونشوة كــأنــها ذاهــبة إلى حــفلة زفــافــها. هــل كــانــت تــقصد عــرفــات؟ 
أظـــنها كـــانـــت تـــقصده. هـــل يكون هـــذا الســـبب كـــافـــياً ألن تـــنأى عـــن 
الخــطيئة وتطهــر نــفسها بــالــفضائــل عشــرات الــسنني لــئال يــعاقــبها 
اـلخالق بحـرمـانـها مـن اـلذي انـتظرتـه؟ هـل يمنح اـلحب املـرأة كـل ذـلك 

اإليمان وكل هذه الطهارة الفاتنة؟ !

قلُت للمرضة زينب، بعد أن عاينت الجرح وقالت لي إن كل شيء 
على ما يُرام: 

ـ الحمد هلل. في الحقيقة اسمي ليس إيمان، اسمي زينب. 
فتحت عينيها بدهشة: 

ـ أنا اسمي زينب، لكن أنت إيمان. !

 
وضعت كفها على جبيني وخّدي. قلت  لها " أنا ال أمزح، ولست 

مصابة بالحمى". سحبت يدها وهي تبتِسم.  
ـ يبدو أن قصتك ال نهاية لها يا إيمان. قالت زينب. !

قلت لها بحركة رأسي: بالفعل.!

 نظرت لساعتها، ثم إلى املريضة املوجودة على السرير املجاور.!

  "سأعود إليك خالل اليوم. سأزورك من وقت آلخر."!

ــلها" همســــت  ــد أن أسمع قــــصتك كــ ــتربــــت مــــن أذني بــــلطف. "أريــ اقــ
زينب.!



 أغمضت عيني وفتحتهما. أردت أن أقول لها: !

"سـأكون سـعيدة بـال حـدود". لكني لـم أقـل شـيئاً، فـقد كـنت بـالـفعل 
كذلك.!

! 

لـــم يـــمض وقـــت طويـــل حتى جـــاء حـــسن. اشـــترى بـــعض الـــعصائـــر 
واملـــــناديـــــل واألدويـــــة. يـــــا لـــــلغرابـــــة، اشـــــترى نـــــفس األشـــــياء التي 
أحــــضرهــــا الــــبارحــــة. حــــدثني عــــن اللوكــــنده التي نــــام فــــيها. كــــان 
مسـتفزّاً. فحـدثـته عـن زيـنب. قـال إن اللوكـنده كـانـت مـليئة بـالـدخـان 
ونــزالء مــثيريــن لــلريــبة. قــلُت لــه إن زيــنب أضــاءت الــغرفــة وشوارع 
صـــنعاء. قـــال إن صـــنعاء بـــعثت فـــيه الـــرهـــبة، وأنـــها ليســـت املـــديـــنة 
التي سيقع في حــبها. قــلُت لــه إن زيــنب غــمرتني بــالــسكينة، وأنــها 
هي صـنعاء بـالنسـبة لي. قـال إن سـكان اللوكـنده هـم وجـه صـنعاء 
ــلُت لـــه إن زيـــنب  الحقيقي، صـــنعاء التي تخـــرج مـــنها الـــطائـــرات. قـ
هي الــنغمة التي ســتنشر الــحب في صــنعاء، وســتوقــف الــطائــرات 
في الجو وقــــطاع الــــطرق في الــــجبل. تحــــدثــــنا طويــــاًل عــــن زيــــنب 
ــنب وسكنتني الـــــرهـــــبة مـــــن  ــ ــزيـ ــ واللوكـــــنده، حتى غـــــمره الـــــشغف لـ

صنعاء.!

صمتنا قلياًل. !

ــريـــدة  ــلبها. ملـــحتها، ذات الجـ ــريـــدة التي جـ انـــصرف حـــسن إلى الجـ
التي قبل ذلك. ذات الكلمات الكبيرة التي ال عقل لها وال ضمير.!

 "ملاذا تشتريها يا حسن" سألته. !



رد علي بصوت خـــفيض "أريـــد أن أعـــرف كـــيف يـــفكر هؤالء األعـــداء 
الحمقى". !

هــزتني كــلمة األعــداء. قــلُت لــه: "ال يوجــد أعــداء في هــذه املــديــنة يــا 
حسن". !

قلب بصره في الغرفة كأنه ذئب في وادي. قال: !

"إذا كـــنت تـــقصديـــن الـــدكتور زكـــريـــا واملـــمرضـــة زيـــنب فهؤالء ليسو 
صنعاء. هؤالء غرباء مثلنا".!

كان مسكوناً بالتوجس والذعر من صنعاء. سألته:!

"خبّرني، أين تخبئ الفلوس؟"!

 حــرك جــسمه بــطريــقة مــضحكة كــأنــه يقول "ال احــد يــقدر عــليك يــا 
حــسن". أشــار إلى لــباســه الــداخــلي. خــاطــت لــه أمي جيوبــاً كــبيرة 

في مالبسه الداخلية. !

ـ ال تزال خائفاً من صنعاء يا حسن؟!

ـ لم ترسل لنا أبداً األمان!

!
كــان يقول جــملته وأنــا أتــجه بــبصري إلى الــباب حــيث تــقف زيــنب. 

ارتبك حسن، أصلح هندامه واستأذنني باالنصراف. !

"في رعاية اهلل" قلُت له.!



 لـم يـرد على دعـائي، كـان مـرتـبكاً وخجواًل. كـان أيـضاً محني الظهـر 
قــــلياًل على غــــير عــــادتــــه. انــــحناء بــــسيط يــــعرفــــه املــــرء في مــــالمح 

الخائفني والسجناء. !

قالت لي السيدة في واحدة من الليالي:!

 "كل آثم بني كتفيه قتبة وبني عينيه ُدلجة". !

كـــانـــت تحـــدثني عـــن الخـــطيئة التي تـــترك أثـــراً في هـــيئة اإلنـــسان 
ومـــنظره. أدهشـــتني الـــفكرة واملـــالحـــظة. كـــانـــت أقـــرب إلى املنطق. 
ــالـــت لي إن رجـــالً  ــألـــتها "أصحيح ذلـــك أم مـــن قـــبيل التشـــبيه." قـ سـ

صـالـحاً كـان بـني تـالمـيذه فـدخـل عـليهم رجـل يـعرفونـه. فـقال الـرجـل 
الــصالح "إن أحــدكــم لــيدخــل عــلينا والخــطيئة في عــينيه" فــارتــبك 

القادم وقال: أوحي بعد الرسول؟.!

 لكن الشيخ لم يجبه وانصرف عنه إلى تالميذه.!

قالت السيدة: !

"ال بـد وأن تـترك الخـطيئة على اإلنـسان إشـارات ودالئـل يـراهـا مـن ال 
يـزال يـحتفظ بسـر اهلل في قـلبه. وهؤالء قليلون. األغـلب أصـابوا مـن 

الذنوب ما طمس بصيرتهم."!

!
تحسست مسبحها. تمتمت ببعض الكلمات. عادت إلى فكرتها:!

"لـــقد تحوّلـــت قلوبـــهم إلى مـــرآة مـــلطخة بـــالبقع السوداء، لـــذلـــك لـــم 
يعودوا قادرين على رؤية تلك اإلشارات."!



صـمتت بـرهـة. سـمعتها تـهمهم "كـال، بـل راَن على قلوبـهم مـا كـانوا 
يكسبون"!

لــم أر تــلك الــقتبة بــني كتفي حــسن إال تــلك اللحــظة. كــم كــان خــائــفاً 
ووحيداً. لم تكن القتبة التي رأيتها للتو بسبب اآلثام.!

  بل بسبب الخوف  واألعداء. !

!
إيمان!

18  مارس.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
ملحوظة: !

الــكثير مــن صــديــقاتي ومــن جــيرانــنا يحيون هــذا اليوم كــأنــه مــأتــم 
كــبير. ففي هــذا اليوم ســقط عشــرات الشهــداء، في جــمعة الــكرامــة. 
الـــــــسيدة صـــــــائـــــــمة، تصلي ألجـــــــل أن يمنح اهلل أهـــــــالي الشهـــــــداء 
الــسكينة وأرواحــهم األمــن. أنــا أيــضاً صــائــمة، ألجــلي. ألجــل عــبير، 
وأمي. ألجــل أن يــمنحنا اهلل الــشكيمة والــصبر، وأن يــغمر بــالــرحــمة 
والنور روح شقيقي حــسن. لــم يــكن قــط حــامــاًل للخــطيئة، وعــندمــا 
ســـقط كـــان شـــجاعـــاً كـــما وصـــفه أبي. خـــان وصـــيّة أبي وتـــركـــنا بـــال 

سند. كانت تلك خطيئته التي نغفرها له كل يوم.!

في لـــيالي صـــنعاء الـــجافـــة، عـــندمـــا يخـــلو هواؤهـــا مـــن الـــرطوبـــة 
واملـــاء.. عـــندمـــا يبلغ جـــفاف صـــنعاء مـــداه، وتـــنام كـــل األصوات إال 
كـلب الحي .. أصـعد إلى السـطح. أنـتظر النجوم. في اـلساعـات تـلك 
يصبح الكون أكـثر بـهاء وشـفافـية فـيتدفق فـيه كـل شيء. تـتدفق مـن 
ــر  ــن فجــ ــة مــ ــقادمــ ــات الــ ــتظر املوجــ ــغزارة. أنــ ــرار بــ ــيل الــــسماء األســ لــ
اـلزمـان، والضوء اـلقدـيم اـلغاـبر. أسـتمع إلى اهلل ـفأجـده، وإلى حـسن 
فيلفحني نوره. يكون قلبي مــثل مــرآة شــديــدة الجــلو، ويكون بيني 

وبني اهلل خطوة.!

 لو خلعُت نعلي، كما قلَت لي، لوصلت.!

 أمـا حـسن فـيسافـر مع الضوء الـقديـم. هـذه الـليلة سيكون أقـرب مـن 
كل وقت. سألتقط  نوره. سيقول لي بحنانه الفياض:!

"ال تخلعي نعليك يا إيمان، ليس بعد" !



!
عزيزتي إيمان،!

على مـدى شهـريـن  وأنـا أسـتمع إلى حـكايـتك. مـنذ الـرسـالـة األولى 
رأيــت قــبر شــقيقك حــسن. كــنُت أعــلم أنــه لــن يــعيش مــعنا حتى آخــر 
الـروايـة، وأنـه لـم يـُعد يـزورك. كـانـت كـلماتـك، كـل كـلماتـك، تـشيعه في 
كـل رسـالـة. في بـعض املـقاطع التي كـنت أقـرأهـا رأيـت موااًل صوفـياً 
على راـبية، حول ضـريح مـطرّز ـبالنور. لو أردت أن أعـزّـيك ـكما ـيفعل 

اآلخرون سأقول لك:!

"لم يخلق حسن ألجل زماننا"!

هــذه الجــملة مــبتذلــة، لــم تــرُد غــائــباً قــط. أرجوك ال تــخبريني كــيف 
غــاب، وال أيــن ســقط ذلــك الــعارف الــصغير. ال تــخبريني أيــن خــانــته 
شـجاعـته، وال ضـد مـن. يكفي أن يـعلم مـن سـيقرأ سـيرتـه أنـه خـاض 
حـروبـاً وـلم يـقتل أحـداً. إن رفـاقـه كـانوا يتحـدثون، في وسـط املـعركـة، 
عـــن الـــنصر والهـــزيـــمة وعـــن الـــكمائـــن واألعـــداء، وكـــان يتحـــدث عـــن 
اشـتياـقه ـلدمـعة أمـه وخـبز شـقيقته.  إن رـفاق السـالح اـلصغار كـانوا 
يتواعدون "في املرة القادمة سنقتل منهم أكثر" وكان يقول لهم:!

"بعد الحرب سأبيع بندقيتي ألحد الرعاة في الجبل"!

ــا في  ــ ــة مـ ــ ــمعُت في زاويـ ــ ــــشخص متوفى إال وسـ ــــط صورة لـ ــم أر قـ ــ لـ
قلبي صوتـاً يقول: رحـمه اهلل. هـكذا، على مـدى األيـام، دون الـحاجـة 
ــك الــــشخص. تقع عيني على صورة  ألن يــــخبرني أحــــد بــــمصير ذلــ
تجــمع ســبعة أشــخاص فــأهــتدي بــغريــزة عــميقة إلى أوجــه الــذيــن 
غــابوا. لــطاملــا اعــتقدت أن املــرء إذا مــات وتــرك صورَه فــإن مــالمــحه 



تبهـت مع الـزمـن. تبهـت بـبطء عميق وتـنشأ ابـتسامـة على الـشفاه. 
لو ـترك امـلرء صورة صـدـيقه املتوفى في قبو مـظلم ـثم عـاد إـليها ـبعد 
زمـن سيجـد الصورة بـاهـتة، ألوانـها ضـامـرة. وسيكون صـديـقه على 

وشك أن يختفي للمرة الثانية. لكنه هذه املرة مبتسماً.!

 
حتى الــكلمات. ربــما حتى الــكلمات تبهــت مع األيــام. الــكلمات عــن 
املــــيّت تخــــرج مــــطليّة بنواح ضــــامــــر، تمشي خــــائــــرة القوى. حتى 
ــه هو،  ــلماتــ ــره، كــ ــها املــــيت خــــلف ظهــ ــتركــ ــكلمات التي يــ ــكلمات. الــ الــ

تتساقط مع الزمن مثل حنطة الشتاء.!

!
أردت أن أكتب لك ببساطة طفل:  

اشقت لك يا إيمان.!

اشتقُت لك يا زينب. 
!

بيد أني، وأنا أمسك بكفك في هذه الجنازة الطويلة، شعرت 
بالخجل. 

استحييُت من حسن. 
 

م. غ. !

!
!
!



!
 

عزيزي الكاتب،!

لم أخبرك بكل تفاصيل رحلتي من القرية إلى صنعاء. الرحلة 
التي امتدت لساعات طويلة.  رويُت لك ما حدث عندما اجتزنا أول 
منحدر. هذه الرواية ليست عن الحرب، وال عن الثورة. الحظ أني ال 

أزال أرى حتى الساعة من بلكونة الشقة بعض الخيام في 
الشارع. لكني أسدلت الستارة على كل ذلك. أرجو أن يتفهم القرّاء 

هذا األمر. هذه الرواية عن إيمان. !

إيمان التي غادرت املستشفى بعد أسبوع واحد.  
قلُت لحسن: أظن أننا يمكن أن نعود إلى القرية قريباً. أريد أن 

أرى النصر في عيني أمي وأختي. 
كان ذلك بعد يوم من خروجي من املستشفى.!

 رد حسن:!

"شقيق الشيخ عـــاد الـــبارحـــة إلى الـــقريـــة. ســـيخبرهـــم بـــالـــحقيقة. 
أرســــــــلت مــــــــعه بــــــــعض األشــــــــياء ألمي. أرى أن ال نتعجّـــــــــل العودة، 
اـلطريق أيـضاً غـير آمـن، قـرأت اـلصباح في تـلك اـلصحيفة أن اـلسيد 
قُـــِتل في الحـــرب، أو على األقـــل بـــترت إحـــدى ســـاقـــيه. إذا كـــان ذلـــك 
ــرفــــهم،  ــا أعــ ــه، أنــ ــباعــ ــاً. أتــ ــانــ ــإن الــــطريق سيكون أقــــل أمــ صــــحيحاً فــ

سيبترون ألف ساق انتقاماً لساقه"!

كنت مستلقية على سريري وكان حسن يجلس عند قدمي. عندما 
نطق جملة "انتقاماً لساقه" صرف عينيه عني وتشاغل بتغطية 



قدميّ باملالءة. حركُت رأسي باتجاه النافذة: 
ـ خبّرني، ماذا اشتريت ألمي؟ 

ـ حاجات 
ـ حاجات مثل؟!

 
ـ حاجات يا إيمان، حاجات عادية. هل تعتقدين أن السيد ُقتل؟ 

معقول؟ 
ـ لم أعد أصدق شيئاً يا حسن. (صمّت لثوان) ستفرح أمي 

بالحاجات وستدعو لك. 
ـ (وهو يبتسم) كالعادة ستعتقد أنك صاحبة الفكرة وستدعو لك 

أنت.  
ـ  (ابتسمت، لم أقل كلمة) 

!
كـنُت سـعيدة بـشكل عـام. الـعملية نـجحت، والورم كـان حـميداً وربـما 
لـن يؤثـر مسـتقباًل على صحتي. قـالـت لي الـدكتوره إن بـإمـكاني أن 
أحـمل. هـزّتني هـذه الـكلمة، قـدحـت بـداخـلي أمومـة جـائـعة وعـاريـة. 

لكنني جفلُت أيضاً. !

"ال تقتربوا مني، أرجوكم، دعوني لوحدي"!

 كان صوت زاعق في أعماقي ينبعث في تلك اللحظات.!

 لــم يــكن سهــاًل عليّ أن أفــهم جــملة ورم حــميد أصــاب املــبيض. فــأنــا 
قــادمــة مــن خــارج الــتاريخ، حــيث ال توجــد مــبايــض وال أورام. يوجــد 



ــناك في  ــمتلكها هــ ــيدة التي نــ ــلكة الوحــ ــيال، الــــخيال هو املــ فــــقط خــ
الجبل. !

بــعد أكــثر مــن أســبوع قــرر حــسن العودة إلى الــقريــة. كــانــت األخــبار 
التي يــقرأهــا في الــصحف تتحــدث عــن انــتهاء الحــرب. عــندمــا جــاء 
لوداعي وعــدني أن يعود في أقــرب وقــت، وأنــه لــن يــغيب عني أكــثر 
ـمن شهـر. ـقال ـله اـلدكتور زـكرـيا إـنه ـمن األـفضل أن أبقى في صـنعاء 
بـضعة أشهـر، وأن أجـري بـعض املـتابـعات مـن وقـت آلخـر. سـألـته مـا 
إذا كــان الــدكتور زكــريــا قــد قــال كــلمات أخــرى. تــجاهــل سؤالي، هــزّ 
رأســه فــقط.  صــمت ثوان. كــان يــفّكر بــأمور غــير تــلك التي تــدور في 
رأسي. ال أســتطيع تــذكــر مــا الــذي دار في رأسي تــلك الــساعــة، لــكن 

حسن اقتحم لحظة الصمت:!

" انتهـــت الحـــرب كـــما انتهـــت التي قـــبلها، وكـــما ســـتنتهي الحـــرب 
القادمة."!

تـركـته يقول كـالمـاً كـثيراً عـن الجنود واملشـرديـن. انـصرفـُت عـنه كـّلياً. 
أرهقتني تـلك الـسيرة. لـقد سـئمنا كـل ذلـك. حتى الـجثث والـجنازات 
تـشابهـت. صـار يكفي أن تنوح امـرأة في اـلقريـة مـرّة واحـدة ـليسقط 

عنها واجب العزاء لعديد من البيوت. !

بـــعد شهـــريـــن زارني حـــسن. نصحني أن ال أعود إلى الـــقريـــة. فـــقد 
وجـــد أمي حـــزيـــنة ومهـــزومـــة. بـــعد عودة شقيق الشيخ إلى الـــقريـــة 
سرى الخبر كالريح: استخرج األطباء من بطن زينب جنيناً ميتاً.  
في ـتلك األـيام أجـلي آخـر يهود آل سـاـلم. ـلم ـيكن آخـر يهود آل سـاـلم 
يهوديـاً، بـل املـدرس عـبد الـحافـظ. قـال حـسن إن سـيارتـه ظـلت تهوي 



في الوادي واملنحـدرات سـاعـات طويـلة بسـبب خـطايـاه. كـان حـسن 
يــــروي فــــقط، يــــروي ولــــم يــــُعد يؤمــــن بشيء. ربــــما لــــم يــــنتبه، فهو 
شقيقي، إلى معنى مــا كــان يــرويــه. فــمن املؤكــد أنــهم كــانوا يعنون 

بخطيئة املدرس عبدالحافظ "الجنني امليّت".!

حدثتك كثيراً عني، وعن حسن. عن القرية والجبل. !

وحدثتك عني وعنك.!

 على طول الــروايــة كــنُت أتحــرّك ببطني الــكبير إلى صــنعاء وكــنتَ 
أنـت تـغمرني بـاـلكلمات، وبـأشواقـك. ـلم أجـرؤ على مـقاطـعتك، أردتـك 
ــــف. ال تـــــزال  ــريـ ــ أن تـــــتدفق إلى وديـــــاني كـــــما تـــــفعل الـــــريح في الخـ
أشواقـك دافـئة وغـزيـرة كـما كـانـت. تـتذكـر عـندمـا مّسني هواك دفـعة 

واحدة؟ كان ذلك قبل عام.!

!
ــنة ال تفتح  ــ ــديـ ــ ــك: املـ ــ ــنُت أقول لـ ــ ــدينتي. وكـ ــ ــا مـ ــ ــلَت لي: تفتحي يـ ــ  قـ

أبوابها لياًل.!

ســألتني مــا إذا كــنُت أعــرف وقع خــطاك، فــأجــبتك. هــل تــتذكــر مــاذا 
قلُت لك؟!

!
رســـالـــتك األخـــيرة هـــزمتني. قـــلُت لـــك أني ســـأروي قصتي ألنـــتصر. 
ــاً.  ــلماتــــك هودجــ ــتبني لي مــــن كــ ــتيقنة أنــــك ســ ــك، كــــنت مــ ــتها لــ رويــ

سأروي، وسأرتوي. فعلَت ذلك. فعلت ذلك بمهارة. يا َلك. 
غـير أن رسـالـتك األخـيرة أعـادتني إلى حقيقتي. كـأنـك كـنَت  تمسح 



على رأس فتاة يتيمة، ال عاشقة. 
أنـــا لســـت هـــاشـــمية، واسمي لـــيس إيـــمان. أنـــا زيـــنب التي انـــهمرت 

الكلمات من شفتيها عندما رأتك من شرفة أحالمها. !

ارو الحكاية يا مروان. ها أنذا أناديك باسِمك. اروِها لآلخرين. قل 
لهم إن ألبرينغو يشعر اآلن بالسعادة، ألن قصته لن تموت. 

أما أنا فلن أقرأ هذه الرواية. أراها امتألت باألظافر والشوك. لم 
تعد لدي القدرة ألجلد نفسي من جديد. لذا قمُت بنسخ رسائلك 

فقط وطباعتها. قرأتها منفصلة عن رسائلي. كانت قصة مكتملة. 
أصدقك القول: لقد كانت موسيقى من األلم اللذيذ.!

 
ــك التي  ــ ــلماتـ ــ ــعلته كـ ــ ــا فـ ــ ــــخيل مـ ــمكنك تـ ــ ــكثير. ال يـ ــ ــلي الـ ــ ــعلت ألجـ ــ فـ
حـاصـرتني على طول الـروايـة. سـأعود مـرّة أخـرى إلى زيـنب. زيـنب 
الــيتيمة. ســأراقــبك وأقــرأ كــلماتــك مــن بــعيد. انــَس حــسابي هــذا على 

الفيس بوك. سألغيه إلى األبد، وسأعود باسم آخر ألتابعك.!

!
 ســـتسحبك الـــدنـــيا بـــعيداً عـــن جـــدائلي الطويـــلة، وســـتنساني مع 
ــها  ــك، وروحــ ــلماتــ ــاً في كــ ــدفونــ ــرّاً مــ ــزن. ســــأصبح ســ الوقــــت. لــــن أحــ

الذائبة.!

 إذا ـقاـلت ـلك ـفتاة غـيري إن ـكلماـتك ـلها جـداـئل طوـيلة ال ـتخبرهـا عـن 
السر.!

!
!



!
!

أياً كان ما سيحدث لي، فقد عشت. عشت في هذه الرواية. أما !

!
أنَت، فسأحبك حتى األبد ويوم. 

كن بخير ألجلي.  
!

زينب. 
21 مارس!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
!
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!

 ... مرت إيمان من هنا، وغابت.!

"اـلصفحة التي طـلبتها غـير موجودة". ـتصادفني هـذه اـلرسـاـلة كـل 
مــساء، عــندمــا أبــحث عــن اســم إيــمان.  اخــتفت صــفحتها، وتــالشــت 

هي في ليل صنعاء.!

 ربما إلى األبد.!

كــنُت غــافــياً تــحت جــديــلتها الطويــلة، فــأيقظتني. قــالــت "قــم، لــدي 
قّصة". سألتها "من أنِت"؟!

 قالت: هيا، انهض، لدي قصة. ارِو عني، كما فعلت مع املجذوب "!

جثوت بـــني يـــديـــها، كـــانـــت تـــحضر لي الـــحكايـــات الـــصغيرة وكـــنا 
ــها لوحــــدي.  ــكر بــ ــكلمات، وأســ ــها الــ ــعاً. كــــنت أحــــضر لــ ــا مــ نــــضفرهــ
حدثتني عن القرية التي جمعت كل طفولتها وألقتها من شاهق. !

وحدثتها عن أشواقي. !

توسلُت إليها:!

 "ألجــــــل اهلل، ال تغيبي هــــــذه املــــــرة يــــــا شــــــمس اهلل، طّلي علي مــــــن 
أعاليك، قلبي صلصال قديم".!

 تركت لي ابتسامة، كعادتها، وقالت:!



ــميها  ــأسـ ــيها. سـ ــبينك، أجـــلس فـ ــة صـــغيرة على جـ ــرفـ  "لو أن لي شـ
قريتي، وسأغني حتى يختفي الفجر والريح".!

!
في الـــقريـــة كـــان اســـُمها زيـــنب. في الـــدقـــائق األخـــيرة، وهي تـــعبر 
الـــجبل إلى صـــنعاء، قـــالـــت لـــطفلة اســـمها إيـــمان: أنـــا أيـــضاً اسمي 

إيمان. !

هـــا هي تـــعيش، ال تـــزال تـــعيش، في الـــقريـــة كـــما أرادت مـــن خـــالل 
ــمان  ــ ــــني إيـ ــطرة بـ ــ ــنعاء منشـ ــ ــــعيش في صـ ــمان. وتـ ــ ــطفلة إيـ ــ عيني الـ

وزينب. !

!
إيمااان،!

ال أدري مـــا إذا كـــنت ســـتقرئـــني هـــذه الـــرســـالـــة األخـــيرة منّي، أم ال. 
وأـنت تسـدـلني سـتارـتك األخـيرة، وأـنت ـتغلقني اـلعاـلم وـتصعدـين إلى 
السطح تنتظرين الضوء القديم، املوجات الشاردة من فجر الزمن..  

عندما تنام صنعاء وتنهض كالب الحي:  استمعي لصوتي..!

!
أنا أيضاً، يا إيمان!

سأحبّك حتى األبد ويوم. !

م. غ. !

21 مارس. 2014.


