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 تقوم كانت التً فاٌان كلودي بالدكتورة بارٌس فً تعرفت ;:65 عام صٌؾ فً 

 وقد أحٌاناً، السحري بالفانوس مستعٌنة الٌمن عن المحاضرات من سلسلة بإلقاء
 من أحادٌثها وخلو وصدقها إخبلصها ولمست بالٌمنٌٌن، وإعجابها للٌمن حبها ستلم

 .ببلدنا عن ٌكتبون حٌنما الؽربٌٌن من تعودناها التً والتهكم والسخرٌة التشوٌه
 فً ورواجاً  إقباالً  ولقً بارٌس مكتبات فً ”الٌمن فً فرنسٌة طبٌبة “ كتابها وظهر 

 وؼٌرها، والمجرٌة واأللمانٌة اإلنجلٌزٌة منها ٌدةعد لؽات إلى ونقل بل وحدها فرنسا
 العربٌة؛ولكن اللؽة إلى فتنقله الكتاب بهذا العربٌة النشر دور تهتم أن المتوقع وكان
 .ٌحدث لم ذلك من شٌباً 

 إلى الكتاب هذا نقل على أقدمت فقد وتهٌبً، الفرنسٌة، اللؽة من تمكنً عدم ورؼم 
 وفهمً منها، للوقابع ومعرفتً الفرنسٌة، بالطبٌبة ًصلت مهمتى وسهل العربٌة، اللؽة

 حتى التجربة فً السٌر على شجعنً كما األحداث، وسٌر الٌمن، فً الداخلً للوضع
 .الٌمنٌون والسٌما العرب ٌقرأه بؤن جدٌر الكتاب بؤن شعوري النهاٌة

 .رهاظهو دون حالت كثٌرة ظروفاً  م،ولكن65:1 بداٌة فً الكتاب ترجمة من وانتهٌت 
 الخارج فً أحد بها ٌحس لم هامة وتطورات بؤحداث الٌمن مرت العام هذا وخبلل 

 إلى وحاشٌته أسرته أفراد ومعظم اإلمام انتقل فقد حولها المضروب النطاق بسبب
 وصحبه اإلمام وصرؾ األنوؾ، تزكم وأخبار أنباء الشعب أسماع إلى وترامت إٌطالٌا،

 .قطر وشٌوخ ٌةالسعود أمراء علٌه ٌحسده بذخ فً
 معناش ما “ وقاحة فً ٌردد اإلمام وكان أشهر ثبلثة الدولة موظفً مرتبات وتوقفت 

 على منها صرفوا الخارج، إلى الشعب أموال سحبوا لقد ”!علٌنا أصبروا..  فلوس
 تبقى ما وأودعوا أجسادهم، من والشذوذ الدهر أفسده ما وإصبلح وشهواتهم ملذاتهم

 .األٌام به تؤتً لما استعداداً  البنوك فً
 عبدالناصر جمال الربٌس وخرج السوٌس، بقناة باخرته مرت عودته طرٌق وفً 

 العربٌة الجمهورٌة مٌاه تدخل وهً بباخرته تحٌط والسفن الزوارق وخفت الستقباله،
 إلى حتى ٌخرج ولم بل الجمهورٌة، أرض إلى النزول رفض هذا كل ورؼم المتحدة،

 .الصحة وتدهور المرض بدعوى عبدالناصر الربٌس الستقبال الباخرة ظهر
 مقدمه وترقب علٌه تتفرج الشعب جماهٌر وأقبلت الحدٌدة، وصل التالً الٌوم وفً 

 الناس فاجؤ أنه األكتاؾ،إال على محموالً  ضعٌفاً  متهالكاً  الباخرة من ٌنزل أن وتنتظر
 جماهٌر أمام ووقؾ ه،قدمٌ على وسار سٌفه شاهراً  نزل فقد ، ونشاطاً  حٌوٌة ممتلباً 
 من الخروج بضرورة وأقنعته أفكاره ؼٌرت قد رحلته تكون أن تنتظر كانت التً الشعب
 هذه أمام وقؾ.. العشرٌن القرن لنور واألبواب النوافذ وفتح الوسطى القرون ظبلم

 ؼلٌظ فظ صوت فً وٌردد وٌتهدده الشعب ٌتوعد وراح ٌده فً والسٌؾ الجماهٌر
 :المشهورة عبارته بشعة وحشٌة ولهجة
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 واألرجل األٌدي ألقطعن وهللا علً، والتمرد معارضتً فً ٌفكر من ”ٌاجّناه أحمد أنا“ 
، بالخروج نفسه تحدثه من كل وألقتلن خبلؾ من ًّ  وهذا فلٌجرب، ٌقتنع لم ومن عل

 !.المٌدان وهذا.. الفرس
 لعباراتا هذه بمثل الستقباله خرج الذي شعبه ؼلٌظ،ٌواجه جزار مفترس، وحش 

 .الشرسة
 ورجله، ٌده لٌقطع المٌدان إلى شاباً  ضابطاً  فؤخرج السوداء، أفكاره تنفٌذ فً فعبلً  وبدأ 

 .موّفقة مباركة ؼلطة بفضل رجله وسلمت فعبلً، ٌده وقطعت
 .التحدي هو فبدأ المٌدان، فً اإلمام لمبارزة أحد ٌتقدم لم 
 واألذى، الشر له مبطناً  ٌدٌه بٌن للمثول حاشد، قبٌلة شٌخ القبابل، كبٌر استدعى 

 فوقفت الجٌش أرسل.. الشاب وابنه هو الحضور فرفض والهوان، اإلذالل ولقبٌلته
 المؤساة، وتنتهً الوحش هذا مع الحساب ٌصّفى أن الشعب وانتظر باسلة، وقفة حاشد
 أنفسهم وسلّموا الدماء، حقن ففضلوا التدبٌر أخطؤوا حاشد ،مشابخ األحمر آل ولكن

 .لشرؾ أو لعهد وزناً  والٌقٌم الدماء ٌشرب لطاؼٌة الشرؾ بكلمة ثوقاً و
 سجونه وأودع..  السن فً الطاعن الكبٌر الشٌخ بؤبٌه وألحقه الشاب االبن فذبح 

 !حاشد قبٌلة تنتظره الذي ما أحد والٌدري.. األحمر آل من واألطفال األرامل
 ترد خوالن قبٌلة ووقفت رفضوا، ولكنهم المشابخ، كبار ذلك بعد الطاؼٌة واستدعى 

 :شهٌرة برقٌة فً قابلة نداءاته على
 أبناءنا نرهن ولن الكبار، حاشد مشابخ وؼدراً  ؼٌلة قتلت فقد مشابخنا، نسلمك لن“ 

 ونإمن الزكاة، ندفع إننا وأراضٌنا، بٌوتنا فً جٌشك ٌنزل ولن لوالبنا، ضماناً 
 نقاتل أن نفضل فنحن.. هذا ؼٌر أردت فإن..  هذا من أكثر علٌنا لك الطرق،لٌس

 .”وبٌنك بٌننا حكم والشعب بٌوتنا، عتبات على ونموت
 إلى بعدها اضطر ٌوماً  ثبلثٌن من أكثر القتال واستمر النظامٌٌن، ؼٌر جنوده وأرسل 

 .استقرار وال أمن ذلك بعد له ٌستتب ولم. الشجاعة القبٌلة مع صلح عقد
 وحواشٌه، أذنابه بٌوت تنسؾ والمتفجرات وقراها، الٌمن مدن تعم فالمنشورات 

 .المقٌت الظالم حكمه مصرع تسمع أن تنتظر كلها والببلد
 عجٌباً  إمامٌاً  أمراً  ٌذٌع صنعاء رادٌو الشعب والمرتزقة،وسمع األذناب له وفّكر.. وفّكر 

 ..سخٌفاً 
 الناس قلوتنا.. المنكر عن والنهً بالمعروؾ لؤلمر لجنة بتكوٌن أمره اإلمام أصدر لقد 

 وال.. المعروؾ عن والنهً بالمنكر لؤلمر جمعٌة اإلمام كّون.. التالً الوجه على الخبر
 حتى هكذا فهموه قد الناس أن أم النحو هذا على الخبر قال قد المذٌع كان إذا أدري
 !!الشرٌفة الملكٌة الرؼبات مع ومتفقاً  ومنسجماً  منطقٌاً  ٌكون

 المساكن حرمة وانتهكت اآلمنٌن بٌوت ،فاقتحمتونشاط بهمة عملها اللجنة وبدأت 
 رب بؤن اللجنة تقنع معٌنة رابحة أو فارؼة زجاجة عن بحثاً  واألطفال النساء ورّوعت
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 حتى عظٌمة خبرة على اللجنة أعضاء ٌكون أن والبد.. الخمرة ٌعاقرون ممن البٌت
 .الضعٌفة الفرٌسة هذه ضد حكمهم وٌصدروا ٌتؤكدوا

 .سنة سبعمابة أو ستمابة قبل اإلنسانٌة شهدتها مشاهد أبشع األٌام هذه صنعاء وتشهد 
 أو قومً، بعٌد شعبٌة الحتفاالت أو القدم كرة لمباراة وصفاً  الناس ٌسمع وكما 

 أبسط مع تتنافى بصورة والجلد التعزٌر مآسً صنعاء رادٌو ٌذٌع كلثوم، أم لسهرات
 .وكرامته اإلنسان حقوق من حق
 ..الدولة رجال وكبار اإلسبلم وسٌوؾ العلماء بحضور فاالتاالحت هذه وتتوج 
 مع معركته عن الشعب أنظار صرؾ وهو.. معروؾ واضح الهدؾ أن شك وال 

 سماع وعن تلك، أو القبٌلة هذه فً الثورٌة التحركات تتبع عن جبلدٌه،وإلهابه
 .وهناك هنا العربً الشعب ٌحققها التً االنتصارات

 مع حسابه ٌصّفً وأن الحاسمة، ضربته ٌضرب أن الٌمن فً العربً شعبنا على إن 
 .وشعوب شعوب حوله من تحررت فقد العار، ٌمحو وأن الجبلد، الطاؼٌة هذا
 وعرفت اإلسبلم سٌوؾ قصور دخلت فرنسٌة كتبته الذي الكتاب هذا نصدر نحن والٌوم 

 له ٌجور من آخر أن الشعب لٌعرؾ نصدره ولهوهم، عبثهم من ألواناً  وشهدت حٌاتهم
 اإلسبلم وسٌوؾ المنافقون الدٌن ورجال المإمنٌن أمٌر هو اإلسبلم على ٌؽار أن

 ! المٌامٌن
 1;65  آب ، بٌروت 

 ووفق كاملة« الجمهورٌة فً كتاب» فً تنشر فاٌان كلودي الفرنسٌة الطبٌبة مذكرات
 طبٌبة نتك»  كتاب تضمنها والتً العٌنً محسن االستاذ قبل من الفرنسٌة من تعرٌبها

 «.الٌمن فً
 اإلجتماعٌة والعلوم لآلثار الفرنسً المركز مع بالتعاون الوثابقٌة الصور تنشر كما

 .بصنعاء
المشــــــــرؾ
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 فً ماٌجعل هذا:  العمر من الرابع العقد فً لطبٌبة ثابتة ووظٌفة أطفال وعدة زوج
 تعذر ذلك رؼم ولكنً.. حالتً كانت تلك. المستحٌبلت عداد فً بعٌدة مؽامرة أٌة العادة،
 .األسفار فً صباي أحبلم أنسى أن علً
 بشارع قدٌم فندق فً انقضت ؼرٌبة بطفولة ربما، تفسر، المؤلوفة للحٌاة مقاومتً إن
. الجراثٌم ٌخشى كان ما بقدر األطباء ٌزدري جدي كان. بارٌس فً« مٌدي شٌرش» 

 لً ٌقول وكان الحصبة، مرض من ٌقٌنً حتى المدرسة إلى الذهاب من ٌمنعنً وكان
. نبصر أن ماعرفنا إذا كله، الكون فً نتعلمه ما ٌعلمنا بالطحلب مؽطى قدٌماً  جداراً  بؤن
 تملإها حدٌقة وفً. العاشرة سن فً وأنا أفهمها أن من أرفع كانت الحكمة هذه أن إال

 يدو هو إلً ٌصل الذي الوحٌد الشًء كان والطٌور، بالظبلل أبداً، تشذب لم أشجار
. مرتفع بصوت هومٌر قراءة تعلمنً مدرسة تؤتٌنً وكانت. المجاورة الكنٌسة جرس
 بمؽامرات الممتزجة السفر أقاصٌص إلً أوحتها التً الخٌالٌة االنطبلقات أسكرتنً وقد

 .اآللهة
 كانت وكم. المكتبة فً الماضً، القرن جؽرافٌة حول كتب على بعد، فٌما عثرت، وقد

 األوابل المكتشفٌن أقاصٌص الضخمة العلمٌة المجلدات هذه ضمن وجدت حٌن سعادتً
 .األحٌان بعض فً جداً  شٌقة كانت التً

 جوستاؾ رسمها التً المنقوشة كالصور تماماً  واقعٌة، ؼٌر وصفوها التً الدنٌا وكانت
 الصور من وإؼراءً  إثارة أكبر المنقوشة الرسوم تلك وكانت Gustave Dore دوري

« ورحبلت علوم» مجلة ٌدي بٌن الصدؾ وضعت الحظ سنولح الفوتوؼرافٌة،
 فً ما أفضل البعٌدة البلدان لظروؾ وأمٌناً  واضحاً  عرضاً  فٌها وجدت وقد المصورة،
 هً أصعبها، ولعلها األولى، رحلتً وكانت. طبٌبة بعد فٌما أصبح أن قررت حضارتنا،
 .المجاورة المدرسة إلى الذهاب
 إمكانٌات لً تتهٌؤ ولم 6591 سنة فً العلمٌة درجةال على للحصول األطروحة وقدمت
 السفر فرص كانت وإذا صؽاراً، أطفاالً  وأنجبت تزوجت، قد كنت أنً كما. الهجرة
 األمور وكانت. واشتعاالً  اضطراماً  إال ٌزدد لم أسفً فإن أمامً، فشٌباً  شٌباً  تتضاءل
 أن من أضعؾ كانت نهاولك. حولً كثٌرة خٌالً فً ما تبلشً على تعمل التً المثبطة
 .زابؾ حلم فً نهاٌة ماال إلى ٌسترسل وأال قلبً ٌخلو أن أحب كنت لقد. تإثر
 اللوار قرى ذكرٌات فإن ذلك من النقٌض على بل. الموضوع فً شٌباً  الحرب تؽٌر ولم
 كنت ألنً أثقالها، كل تحسراتً إلى أضافت 6Yonne الٌون وأدؼال 6591 ٌونٌو فً
 الحٌاة فً به لً عهد ال ؼنى الشاذة الظروؾ هذه خبلل نفسً ًف فجؤة اكتشفت قد

 أنفذ أن واستطعت. بالرصاص رمٌاً  إعدامه وقرروا زوجً األلمان اعتقل. العادٌة
 كانت رحلتً ولكن. المناسب الوقت فً أٌدٌهم من وأنقذته أطلقته الحوادث من سلسلة
 كنت كثٌرة سنوات فبعد. الحقٌقً الوفاق على دلٌل ذلك عن فضبلً  إنها مكافؤة، من أكثر
 معناها للحٌاة تعطً التً والعناء والفابدة الجمال من الجرعة هذه إلى الحاجة أمس فً
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 .كامبلً  عاماً  بالؽٌاب لً سمح فقد العمٌقة أسبابً مدركاً  حٌاتً رفٌق كان وإذ. الكامل
 ٌالها.. فؤدرك رةوكبٌ فؤقدر، بالشباب فٌها اتمتع أزال ما سن فً وأنا الحرٌة، من عام
 .مالً أو عابلً هم بؤي ذلك، مع مثقلة أكن ولم!  ثروة من

 .تذكر عقبات دون آخر إلى فصل من ٌنتقلون مرضٌة حالة فً األربعة فؤبنابً
 بد ال سفري قبل ولكنً ؼٌابً، أثناء فً البٌت بشإون األهل من حبٌبة قرٌبة وستقوم

 .السفر لهذا جدٌاً  استعداداً  استعد أن
 فً وممٌزاتها البشرٌة السبلالت أصول فً الدبلوم دروس تابعت فقد هذا على ناءوب
 هذا من األوروبٌة المتاحؾ جمٌع أعرؾ كنت وقد م،65:1 سنة« اإلنسان متحؾ»

 قصر فً أما حٌة، بؤشٌاء ملٌبة تبدو واجهاتها ولكن جداً  ؼنٌة الؽالب فً أنها النوع،
 لهذه البشرٌة القٌم بكل وٌحتفظ ممتاز والعرض ق،دقٌ االختٌار إن ٌختلؾ، فاألمر شاٌو

 لً بالنسبة تكن لم الدراسات هذه أن هذا مع وأعترؾ عنا، ؼرٌبة حٌاة عن الشواهد
 الحدٌثة الحجة هو وممٌزاتها البشرٌة السبلالت أصول فعلم مبرراً، إال األمر أول فً

 بتحقٌق ٌقوم أن دون لةطوٌ رحلة فً ٌخرج الذي هو من هذه، أٌامنا فً إذ للمؽامرٌن،
 حٌزاً  ٌشؽل هذا إن ونشاطها؟ المادٌة ومظاهرها المختلفة، الشعوب فٌه ٌصؾ صؽٌر
 كنت كاملة سنة أسرتً لهجر ٌلوموننً كانوا وعندما الحقٌقً، الرحالة حقٌبة فً

 أحد ٌجرإ ولم الحرٌم، لحٌاة معرفتنا من نجنٌها التً العظمى بالفابدة االحتجاج استطٌع
 فٌها أعمل التً اإلدارة استسلمت وقد العلم، ضد بؤنه ٌتهم أن من خوفاً  العتراضا على
 ما سرعان ولكنً مرتب، بدون كاملة سنة إجازة ومنحتنً المحترم، الباعث هذا أمام

 .الدراسة بهذه تعلّقت
 المقابلة ولفن عموماً، وللفنون األعضاء وظابؾ ولعلم التارٌخ، قبل لما دراستنا وفً
 اإلنسان فهم من ٌمكنونا أن وهو هدفهم، دابماً  ٌنسون ال أساتذتنا كان لؽات،ال بٌن

 لقد اآلن، علٌه هو ما على جعله الذي التطور إدراك ومن أفضل، بصورة الحدٌث
 لً انفع هو ما هناك ٌكن ولم أفضل، بطرٌقة نفكر وأن نفكر، أن ٌعلموننا كٌؾ عرفوا

.. الدروس هذه مثل من عالمً عن كبٌراً  ختبلفاً ا ٌختلؾ عالم فً للدخول ٌهٌبنً ما وال
 .هذا كتابً فً بفضلهم واعترافً جمٌلهم أسجل أن لسعٌدة وإنً
 فرص فاتتنً وقد بعثة، عن أو الخارج فً طبٌبة وظٌفة عن أبحث كنت الوقت، هذا فً

 وسبب تقؾ، أن تلبث ما ثم ٌرام ما على البداٌة فً تسٌر اإلجراءات كانت فقد عدٌدة،
 األخرى بعد الواحدة أمامً تؽلق السبل كانت لقد.. مإلماً  واضطراباً  قلقاً  الفشل هذا لً

 .الٌمن عن أخٌراً  سمعت حتى
 ساحراً  بلداً  تخٌلتها لقد موقعها،  حتى الٌمن عن شًء كل أجهل كنت أنً واعترؾ

 م6119 سنة النٌٌر مسٌو اختارها التً« آسٌا جؽرافٌة» كتاب فً  بالذكر جدٌراً  جذاباً 
 ..لهومٌروس كاألودٌسا الٌوم حتى تسحرنً تزال ما والتً
 أننً آسفة بعدبذ علمت وقد.. ولؽٌري لً األحبلم من حلماً  ستبقى هذه الٌمن ولكن
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 هذا أن واعترؾ.. ملك ٌحكمه الحدود مقفل العربٌة الجزٌرة جنوب فً جبلً بلد بإزاء
 تحقٌق من اقتربت قد أنً المرة هذه أدركت ولكنً الذهاب، فً رؼبة أٌة عندي ٌثر لم
 ٌعرفون ال أنهم إلى ٌرجع وهذا.. قلٌبلً  إال الٌمن ٌذكرون ال الناس إن.. إلٌه أصبو ما

 ..كثٌراً  شٌباً  عنها
 الشاهقة لجبالها« السعٌدة العربٌة» هو جمٌبلً  اسماً  علٌها ٌطلقون كانوا فقد ذلك، ومع
 لها تضمن منتظمة ؼزٌرة طاراً أم وتسقط الهندي، المحٌط سحب بها تصطدم التً

 بمعابدها ومدنٌات حضارة سنة آالؾ ثبلثة قبل فٌها ازدهرت وقد والرخاء، الخصوبة
 .سلٌمان الملك صدٌقة سبؤ ملكة بلقٌس، موطن إنها وكتابتها، ولؽتها ومدنها

 .القدٌم البابلً الطراز على مشٌدة هذا ٌومنا إلى صنعاء فً العمارات تزال وال
 وستوضح والحٌاة، بالترؾ تفٌض قدٌماً  كانت شهٌرة، مناطق فً ثاراآل وتوجد

 فً ممكنة ؼٌر الحفرٌات ولكن مجهولة، ؼامضة زالت ما التارٌخ من حلقات دراستها
 .الفوي دٌو قبل األشورٌٌن ببلد كانت كما  ٌمس ال هذا كل وسٌبقى الحاضر الوقت

 فً والٌمنٌون معرفتها فً وعناء ةمشق اإلنسان ٌجد التً البلدان من الحدٌثة الٌمن إن
 المتتابعٌن األبمة بٌن طوٌبلً  صراعاً  إال لٌس وتارٌخهم الزٌدي المذهب أتباع من الؽالب
 م6561 سنة فً نهابٌاً  نالته والذي كثٌرة، أوقات فً  ضاع الذي الذاتً الحكم على
 بعزلتها اً دابم الٌمنٌة المملكة احتفظت الوقت ذلك ومنذ تركٌا، عن االنفصال بعد

 ولكنها العربٌة، الجامعة وإلى المتحدة األمم هٌبة إلى تؤكٌد بكل انضمت وقد الشدٌدة،
 ترسل ولم دولة، أٌة مع الخارجً، الدبلوماسً التمثٌل على تقدم لم م65:1 سنة حتى
 .القاهرة إلى إال ممثبلً 
 من وأن هامة، معدنٌة ثروات فٌها أن: الٌمن ٌعرفون الذٌن الجٌولوجٌون وٌقول

 جنوب وسط فً الكبرى، بالصحراء تحٌط التً األقالٌم فً البترول وجود المحتمل
 المملكة فً المفاجا الفاحش الثراء ٌفتنه لم الحالً  اإلمام أن وٌبدو العربٌة، الجزٌرة
 .المعادن عن بالبحث ٌسمح ال فهو السعودٌة، العربٌة
 أكثر شًء هو بالها ٌشؽل ما أن ظنوٌ األجنبٌة، اآلثار عن البحث بعثات فً وٌرتاب
 بجانب ٌفقد أن ٌخشى فهل الرمال، فً المطمورة اإلمبراطورٌات معرفة من حداثة
 هذه بمفرده ٌستثمر ما ٌوماً  أنه ٌإمل هل أو عقٌدته، وصفاء وطنه استقبلل الفقر،

 الثروات؟
 مسةخ نحو وٌسكنها فرنسا، مساحة ثلث تساوي التً الٌمن فإن أمر من ٌكن مهما

 النظر وجهة من وهً الوسطى، القرون ظبلم فً تعٌش زالت ما نفس، مبلٌٌن
 .والحرؾ الزراعة على قابم اقتصادها إقطاعٌة، مملكة السٌاسٌة

 واألطباء المهندسٌن من القلٌل إال ٌدخلها وال قلٌلة األسباب، لهذه واحتٌاجاتها،
 وممٌزاتها، البشرٌة السبلالت أصول فً للباحثٌن جداً  مفٌد مٌدان لهذا وهً األجانب،

 .اإلطبلق على ؼربً شًء أي ٌعكرها لم إذ
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 اعتدابهم بعد تقلص قد هإالء نفوذ أن من بالرؼم اإلٌطالٌٌن من ؼالباً  هم الفنٌٌن إن
 م;659 سنة فً استدعٌت سٌران الدكتورة هً فرنسٌة طبٌبة أن وحصل أثٌوبٌا، على

 من جراحاً  فطلب األول، االتصال بهذا اإلمام ورضً.. األمٌرات إحدى على للكشؾ
 الناجحة األعمال من سلسلة وبعد رٌبولٌه، الطبٌب الكولونٌل تعٌٌن وكان فرنسا،
 .فرنسا من جدد أطباء ستة بدوره جلب السارة،
 للحرٌة، وال للراحة أثر هناك فلٌس ؼرٌب، على سهلة لٌست الٌمن، فً الحٌاة ولكن

 إذ وضعٌفة التؤثر سرٌعة المحلٌة السلطات مع قاتوالعبل ضبٌلة، المهنٌة والوسابل
 فً الحبلقٌن ٌعاملون أوروبا فً كانوا كما األطباء معاملة إلى أحٌاناً  السلطات هذه تمثل
 إلى اآلخرون وعاد الفرنسٌة، الطبٌة البعثة أعضاء أحد مات وقد عشر، الخامس القرن
 نفسه رٌبولٌه الدكتور جدو سنتٌن وبعد خطٌرة، مزعجة حوادث بعد ساخطٌن فرنسا
 أطباء طلب وقد اإلٌطالٌٌن من أطباء أربعة سوى فٌه العمل فً ٌشاركه ال بلد فً وحٌداً 
 .آخرٌن
 فقط واحدة ولكن المتاعب، عن بحثاً  الٌمن إلى السفر ٌكون سبقونً الذٌن أقوال حسب
 فهً بة،طٌ بذكرٌات للٌمن تحتفظ كانت نسوي ال الدكتورة هً القدٌمات زمٌبلتً من
 ال تذلٌلها ٌمكن الصعوبات وأن طٌبون، قوم الٌمنٌٌن وأن جمٌلة، مدٌنة صنعاء أن ترى
 .المخاطر هذه على اإلقدام وتبرر عظٌمة والمهمة سٌما
 وزارة إلى ترشٌحً فقدمت إلٌه، أهفو ما لكل تماماً  محققاً  البلد هذا لً بدا لقد

 .م65:1 سنة ٌناٌر فً الخارجٌة
 الجبللة صاحب ٌقدم فبل ولهذا الحاضر، الوقت فً األقل على ؼنٌة، لٌست الٌمن إن

 العمبلء من كسبه ٌمكن لما قٌمة وال شهرٌاً  مصري جنٌه مابة نحو إال الفنٌٌن للخبراء
 بهذا ٌقنع هذا، وقتنا فً طبٌب أي جنٌه، مابة.. شٌباً  ٌقدمون ال فهإالء الخصوصٌٌن،

 تكالٌؾ ٌتحمل زوج أو عسكري، معاش هذا بجانب لئلنسان ٌكون وأن بد ال القدر؟
 !.البشرٌة السبلالت فً باحثاً  األقل على أو مجنوناً  اإلنسان ٌكون أن أو العابلة،

 الجهات إلى طلبً وحولوا الجد، مؤخذ المرة هذه ترشٌحً أخذوا وقد الوحٌدة، كنت  
 فرنسا فً إجازته ٌقضً كان الذي رٌبولٌه الدكتور تلقى أشهر ستة وبعد المختصة

 :برقٌاً  الرد
 فاٌان المحترمة للدكتورة وٌؤذن ٌوافق الٌمن ملك أحمد اإلمام الجبللة صاحب»

 «.بالوصول
 البعثة واجهتها التً للمآسً تحاشٌاً  ٌوقع أن بد ال العقد ولكن تقرر، قد إذن األمر كان

 ولاألص على ممتاز تدرٌب هذا أن لً وقٌل جدٌد، انتظار هذا عن نجم وقد السابقة،
 أكمل وأنا م65:1 لسنة األخٌرة الشهور قضٌت وقد والتوانً، التباطإ فً الشرقٌة

 العقلٌة الصحة مصلحة فً النفس، بعلم المتعلقة باالختبارات فعنٌت: استعدادي
 وفً االستوابٌة، المناطق طب فً دبلوم على وبالحصول األطفال، أمراض بمستشفى
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 فً الحصان سؤستعمل أننً أعلم كنت أنً إذ الخٌل وركوب العربٌة، اللؽة دراسة
 ودون ٌصل، لم اآلن حتى العقد ولكن مهٌؤً، شًء كل كان دٌسمبر شهر وفً تنقبلتً،

 .65:6 سنة ٌناٌر فً سافرت االنتظار أطٌل أن
 ؼٌر على كانت فقد حال كل وعلى بعد، فٌما عنه سؤتحدث ما هذا.. رحلتً كانت كٌؾ
 الدكتور موت بعد وحٌدة بقٌت وقد األدوٌة، ونقص ًّ عل العمل تراكم بسبب توقعت ما

 .فاحتلوها لئلٌطالٌٌن الشاؼرة األماكن اإلمام وقدم رٌبولٌه،
 أسبح المترو فً كنت ٌوم وذات ببلدي، إلى فعدت ونصؾ سنة بعد إجازتً انتهت

 الذي اإلٌطالً الطبٌب من صنعاء من رسالة الصباح فً تلقٌت فقد الٌمن، فً بؤحبلمً
 التٌفوبٌد وباء إن سفرك، منذ سوءاً  ٌزداد األمر إن: »فٌها قال عملً، فً نًخلف

 الخٌال فً رأٌته لقد...!!« شًء ال.. شًء ال.. شًء ال.. لؤلدوٌة وجود وال منتشر،
 دون المرضى سرر أمام هدوء فً أنا، أفعل كنت كما ٌمر وهو للمستشفى زٌارته خبلل
 لسنا ونحن الثمن ؼالً االنتٌبٌوتٌك أن بلجات،ع له أرسل هل.. شًء عمل ٌستطٌع أن
 «.الصؽار الصٌنٌٌن إلنقاذ» الصدقات فٌه ٌجمعون كانوا الذي الزمن فً ذلك مع

 بابع واجهة فً علٌها تعرفت لقد صباي، مجلة طرٌقً فً القدر ٌضع الثانٌة، وللمرة
 القدٌمة؟ قتًحدٌ أؼوار من الٌمن إلى تسقنً ألم بجمٌلها، معترفة واشترٌتها الصحؾ

 األجانب على الممنوعة المحرمة سبؤ ملكة عاصمة مؤرب، وإلى بل ـ الٌمن إلى.. أجل
 تحقٌق موضوعها مسابقة عن إعبلناً  قرأت األخٌرة الصفحة على.. األٌام مر على

 .جنٌهاً  خمسون جابزته صحفً
 لمؤرب، زٌارتً كتبت الكثٌر، منحتنً التً الٌمن أجل ومن القدامى، مرضاي أجل ومن
 وظهر الجابزة، ونلت أسابٌع ومرت الكتاب، هذا فً األولى الخطوة هو ذلك وكان
 وكلما بدوره،« ورحبلت علوم» مجلة ؼبلؾ على الزٌت طاحونة ٌجر الذي بعٌري
 .حلم مجرد ٌكن لم األمر إن.. عٌناي عنه بحثت الصحؾ بؤكشاك مررت
 .حقٌقة أٌضاً  كانت دق األخرى ولكن اضطرابها، إلى الرتٌبة حٌاتً وعادت
 الجزٌرة هذه فً الظهر بعد الطابرة بنا نزلت« كمران» ثم.. أسمرة جدة، القاهرة،
 .الٌمنٌة السواحل بمحاذاة األحمر البحر فً الواقعة الصؽٌرة،

 ترتفع الطابرات حظابر وأمام الطابرات، لتموٌن مطار فٌها قاحلة جرداء مساحة إنها 
 ماهً ترى سنة، كل هنا من ٌمرون الذٌن المسافرٌن نم األلوؾ عشرات لتحٌة مسلة

 المكان؟ هذا عن بؤذهانهم تعلقت التً الذكرٌات
 ؼرفة فً المابدة على موضوعة كانت التً االستعمارٌة الخوذة أنسى لن فإنً أنا أما 

 التً التجارٌة المحبلت ؼٌر فً الخوذة هذه فٌها أرى التً األولى المرة وهً االنتظار
 فً اإلنكلٌز فالموظفون بعد، فٌما لها مثٌبلً  أر لم إننً المكتشفٌن،كما اجٌاتح تبٌع
 .رإوسهم على شٌباً  والٌضعون رٌاضٌون عدن

 شكل عن عبارة كانت لقد القاهرة، من معنا ركبت التً المسلمة السٌدة هنا تركتنا 
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 كنٌ ولم ضٌقة، فتحة ثناٌا من عٌناها تبدو األبٌض، القماش من ؼامض مخروطً
 موظفً إلى تقدمان اصبعان ثم تبرزٌد، كانت ردابها طٌات ومن وشوشة، إال صوتها
 السٌدة، اختفت حتى األوراق مراقبة عملٌة انتهت إن  وما البلزمة، األوراق الجمارك

 كانوا عدن، إلى معنا لٌنتقلوا كمران، فً ٌنتظروننا كانوا المسافرٌن من ثبلثة ولكن
 .الثٌاب ومهلهلً عصبٌٌن مضطربٌن

 الٌمن، من عابدون ألنهم الحال، فً تعارفنا مرٌرة، مؽامرة من خرجوا قد أنهم وٌبدو 
 .وصولً قبل الٌمن أخبار أحدث أسمع أن لً أتاحت نادرة فرصة وكانت

 خط من فلٌس عدن، طرٌق ؼٌر عن منها الخروج أو الٌمن إلى الدخول النادر من 
 صنعاء: الثبلث الربٌسٌة الٌمن مدن أن رؼمو الٌمنٌة، األراضً فوق ٌمر منتظم جوي

 ألنها اإلمام طابرات إال تستعملها فبل الطابرات لنزول صالحة مطارات وتعز، والحدٌدة
 ال الجبللة وصاحب الدولٌة، اللوابح تفرضها التً البلسلكٌة المإسسات من محرومة

 كل تستقبل الحدٌدة نفإ البحر فً أما بلوازمها، الطابرات هذه إعداد فً فابدة أٌة ٌرى
»  هما ٌمنٌتٌن وسفٌنتٌن األحمر البحر موانىء بٌن تعمل مصرٌة باخرة شهرٌن
 والطرٌق منتظم، ؼٌر االتصال هذا بعدن،ولكن الحدٌدة تصبلن« ومؤرب»  صنعاء
 وسٌلة فإن تعز فً أما كامل، ٌوم فً وتقطع بتعز عدن تصل التً تلك هً المعتادة

 .الجبللة صاحب أوامر على تتوقؾ الرحلة صلةلموا البلزمة المواصبلت
 على كثٌرة مراجعات بعد حصلوا عدن، فً إنكلٌز تجار الجدد المسافرون هإالء 

 ثبلثة قبل تعز إلى ذهبوا هذا على وبناء الٌمن، فً األعمال ببعض بالقٌام تصرٌح
 ملٌةع له أجرٌت قد اإلمام أن هو مزعج بخبر فوجبوا حتى وصلوها إن وما أسابٌع،
 ..! الببلد فً حركة وكل نشاط كل لشل كافٌة كانت جراحٌة

 .مقترحاتهم على جواب أو اتفاق أي على الحصول عن وعجزوا 
 وأرادوا االنتظار وسبموا ضاقوا شٌباً، ٌعمل أن الٌستطٌع أحداً  فإن توعك إذا فاإلمام 
 لهم ٌصدر من ٌوجد ال إذ استطاعتهم فً ٌعد لم هذا حتى ولكن عدن، إلى ٌعودوا أن

 وقد الحدٌدة إلى مسافرة نقل عربة فً مقاعد ثبلثة على عثروا وأخٌراً  بالسفر، األوامر
 حٌث كمران إلى نقلهم قارباً  استؤجروا هناك ومن وصلوها حتى أٌام ثبلثة قضوا

 .األمس منذ انتظرونا
 ؽامرةالم هذه فٌهم تركت لقد الحضارة، إلى ٌعٌدهم عدن إلى بالطابرة انتقالهم إن

 .ودارجاً  متداوالً  كان هذا كل: وخداع وإهمال فوضى.. ومثبطة كبٌبة انطباعات الطابشة
 احتلوا اإلمام طابرات ٌقودون الذٌن السوٌدٌون الطٌارون فمثبلً : ذلك من أمثلة ذكروا 

 هذا نجاح وأمام األخٌر، للشهر مرتبهم ٌتسلموا حتى مضربٌن فٌها ومكثوا  طابرتهم،
 فً بقً لكنه العمل، عن ٌتوقؾ أن كثٌراً  مرتبه تؤخر ٌمنً موظؾ حاول اإلضراب

 !!أحد به ٌهتم أن دون عدٌدة أٌاماً  أسرته ومعه حبٌساً   بٌته
 على جواباً  أجد لم كاملة؟ سنة فٌه وسؤبقى كهذا؟ بلد فً موقفً ٌكون كٌؾ وأنا 
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 شخصٌة ابأسب لدي تكون أن البد ٌقٌن وبكل الصامتة، اإلشفاق نظرات إال تساإلً
 .هذا لكل وتخضعنً تقهرنً

 عدة قبل رٌبولٌه الدكتور بها قام جراحٌة عملٌة له أجرٌت قد اإلمام أن أعرؾ كنت 
 .أسمرة من إٌطالٌاً  جراحاً  استدعى المرة هذه ولكنه سنوات،

 الرضا أن وٌإسفنً واإلٌطالٌٌن الفرنسٌٌن األطباء بٌن الشدٌد بالتنافس أعلم وكنت 
 رواها التً المثبطة األخبار من الخبر هذا كان.. اآلخر المعسكر على عوق قد الملكً

 البحر الطابرة تركت عندما هذا فً التفكٌر عن توقفت ولكنً اإلنكلٌز، المسافرون
 .الٌمنٌة األراضً فوق وحلقت األحمر

.. العربٌة الجزٌرة طول على األحمر، البحر على المطل الساحلً السهل تهامة منطقة 
 عند الشمال فً منه أرحم الجنوب فً ولكنه اللون، أصفر أجرد، سهبلً، تحتنا بدت

 عن تختلؾ حقول وهً زراعٌة، مناطق اإلنسان ماٌرى وكثٌراً  السعودٌة، السواحل
 وتظهر لها أثر فبل والطرق األشجار أما ، الخطوط المستقٌمة ؼٌر بحدودها حقولنا
 أسوارها داخل بٌوتها تجمعت وقد الجو نم تبدو مدٌنة إن بل المعزولة، البٌوت بعض
 إلى ثبلثٌن من فعرضها واسعة، تهامة ولٌست المتعرجة، الضٌقة شوارعها وبانت

 .الوسطى الٌمن جبال فوق بسرعة أنفسنا ألفٌنا فقد ولهذا تقرٌباً، متراً  كٌلو خمسٌن
 على حبشةال فً وضواحٌها أسمرة ومرتفعات الجبال هذه بٌن كبٌراً، اختبلفاً  نجد لم 

 وتقطعها األلوان، فاتحة أشجار فٌها داكنة مرتفعات األحمر،فهً للبحر اآلخر الجانب
 الحقول بٌن تسٌر السٌول حفرتها صفراء رملٌة ممرات فٌها اإلنسان ٌتبٌن ودٌان

 الرابع المنظر هذا وأمام وضوحاً، أكثر المرتفعات هذه تصبح ثم المنتشرة الزراعٌة
 .ًهموم كل نسٌت الفتان

 على تضفً ؼروبها فً الشمس كانت هادىء جو وفً الخامسة، تتعدى الساعة كانت 
 وعلى الجبال بها تحٌط ودٌان فوق تسٌر طابرتنا وكانت صافٌاً، ذهبٌاً  نوراً  المنظر

 قمم ففً العربٌة، الجزٌرة جنوب بجبال الخاصة الزراعٌة المدرجات تبدو المنحدرات
 أن استطعت وقد اتساعاً، أكثر مدرجات وتحتها نحدار،اال أفقٌة ضٌقة مساحات الجبال
 واسعة، مساحات فً أفقٌاً  تمتد بعض فوق بعضها مدرجاً  عشر خمسة من أكثر أحصً
 قد أم حدٌثاً  انشبت قد كانت إذا لما تبعاً  خضراء أو سمراء فهً متنوعة األلوان وكانت
 عمل من لٌس كله ذلك إن إذ وعمرها، الزراعة لنوع وتبعاً  طوٌل، وقت علٌها مضى

 على الجبلٌون الٌمنٌون حافظ الطرٌقة وبهذه قدٌمة، جهود نتٌجة إنه بل الطبٌعة
 من بانتظام ٌسقونها كٌؾ وعرفوا عنٌفة، أمطار علٌها تهطل مرتفعات فوق أراضٌهم
 ٌشهد فإنه الودٌان أعماق فً الٌمن أراضً فً اإلنسان تنقل وإذا والقنوات، الخزانات

 قاحبلً  المنظر له وٌبدو المدرجات لهذه الصخرٌة الحواجز الخصوص على
 اسم إطبلق سبب وأدركت المزروعة، المساحة تقدٌر من تمكنت الجو من ولكنً..مجدباً 

 .الببلد هذه على« الخضراء الٌمن»
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 بخارطة تحٌط كخطوط وذراها الجبال قمم حول تلتؾ الخضراء الزراعٌة المدرجات إن 
 صؽٌرة قرى مكونة ومجتمعة، منفردة الجبال فً وهناك هنا البٌوت وتتعلق ضخمة،

 المعالم هذه وٌحدد التفاصٌل، أدق المتكسر الؽروب ضوء وٌكشؾ بهلوانٌة أوضاع فً
 للعربٌة الرابع المنظر هذا أشهد أن من استقبال وأجمل بـؤعظم أحلم أكن لم.. العجٌبة
 .طوٌبلً  هذا أذكر وسؤظل السعٌدة،

 نفقة وعلى الوظٌفة، بطاقة وبفضل عنها، قرأت ما لوفرة عندي معروفة عدن كانت 
 ولكن تعز من سٌارة لً جاءت وقد المدٌنة، فنادق أفخم فً نزلت الٌمنٌة الحكومة
 من أكثر بقٌت فقد ولهذا آخر، مسافر ٌؤتً حتى االنتظار من البد توفٌراً  أو اقتصاداً 
 أقوم أن علً وكان الصامتون، لخدما فٌه ٌكثر الذي الفاخر القصر هذا فً أٌام عشرة
 «.األحمر البحر ملك»  بس السٌد تحٌة وأولها األعمال ببعض

 فً عاماً  خمسٌن منذ أقام فرنسً تاجر التالٌة السنة فً مات الذي بس انطونٌن إن
 األحمر البحر فً حقٌقٌة اقتصادٌة بامبراطورٌة ظفر وحظه وذكابه وبهمته عدن،
 وهذه منها، ٌفرؼون وال عدن فً الناس ٌتناقلها بس ساطٌروأ. الهندي المحٌط وعلى
 : منها واحدة

 طن آالؾ ثمانٌة فجؤة سومطرة فً عرضت قلٌلة سنوات قبل اندونٌسٌا حرب أثناء فً
 البواخر تقبل ولم سومطرة، فً ٌتم الشحنة تسلٌم ولكن.. جداً  منخفض بثمن للبٌع سكر
 .النقل نتؤمٌ قبول رفضت التؤمٌن شركات ألن نقلها
 تسلٌم وٌشترط فٌه مشكوكاً  صٌنٌاً  مركباً  علٌه تعرض برقٌة بس تلقى كونػ هونػ ومن
 .شٌباً  الموضوع عن ٌدري ال أشهر ثبلثة وظل. مقدماً  األجر
 جمٌل ٌوم وذات الشٌاطٌن، علٌه استحوذت أو الٌابانٌون أخذه قد السكر أن ٌظن وكان
 من مجموعة وبحارته دهان، وبدون أوراق بدون المٌناء ٌدخل ؼرٌباً  قدٌماً  مركباً  رأوا

 المركب هو كان لقد.. الحاضر وقتنا فً مثٌبلً  له الناس ٌرى ال مركباً  القراصنة،
 قد كان حتى اللٌل ٌنقض ولم المساء فً شحنته وأفرؼت!  السكر وعلٌه الصٌنً
 .خٌالٌة أرباحاً  الصفقة هذه فً بس وحقق.. اختفى
 السفن الستقبال صالح ؼٌر الحدٌدة فمٌناء نفسها، الٌمن إلى بس مسٌو نفوذ وٌمتد
 شراء بس وٌحتكر عدن، طرٌق عن تؤتً لهذا الٌمن وتجارة المتوسطة أو الكبٌرة
 لها ٌكون كهذا رجل حماٌة ولعل. المصنوعة والحاجٌات البنزٌن وبٌع والبن الجلود
 األولى الفرنسٌة طبٌةال البعثة أعضاء وٌذكر الٌمن، فً مشاكل لً حدثت إذا أهمٌتها
 تسٌر ال الرجل أمور أن وٌبدو السًء، وضعهم من أنقذهم فقد بالتقدٌر، بس مساعدة

 مٌناء تحسٌن فً بتفكٌرها الٌمن، قررت فقد األخٌرة، السنوات فً ماٌرام على
 .الوقت ذلك حتى فٌها التفكٌر ٌسبق لم برقابة تلوح أن الحدٌدة،

 ثبلثة وفً انجلترا، جامعات إلحدى منحة جنٌه ألؾ مابة قصٌر وقت منذ بس قدم وقد
 الصبلبة وشدٌد مرٌض وهو.. جنٌه ملٌون نصؾ هنا الناس ٌقول كما كسبه كان أشهر
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 ولعب المدٌنة ماوراء إلى مساء كل الخروج هً الوحٌدة ومتعته تامة عزلة فً وٌعٌش
 .الفرنسً العسكري الطبٌب صدٌقه مع منزو طرٌق فً الكرة
 بركان تجوٌؾ فً والواقعة الشمس، تشوٌها التً القدٌمة المدٌنة كرٌتر، فً ٌقٌم إنه

. العلوي الدور ففً الخاصة مقصورته أما المكاتب، أسفله فً كبٌر، بٌت فً منطفا،
 بوجهه تحٌط السن فً طاعناً  بدأ وقد حجرته، فً مستلقٌاً  وجدته علٌه، دخلت وعندما
 .بٌضاء قصٌرة لحٌة المورد
 فً له قلت ولما أنزل، أٌن وسؤلنً سرٌره، حافة على للجلوس دعانً األب وبحنو
 «.فندقً إنه: »  وقال ابتسم كرٌسنت أوتٌل

 لكنه ومساعدته عونه إلى أحتاج قد أننً وأخبرته علٌه، مقدمة أنا ما علٌه عرضت
 صدٌقتً، كنت ولو السفر من لمنعتك ابنتً كنت لو: »  لً فقال جداً، متشابماً  كان
 بهذه فؤكتفً ولهذا صدٌقتً، وال ابنتً لست ولكنك عنه، تعدلً أن إلٌك لتلتوس

 العبارة هذه أذنً، أصدق أكن لم«. فعلت إذا ستندمٌن.  تسافري ال: البسٌطة النصٌحة
 المخطوط الكتاب فً الكبلم هذا مثل قرأت لقد. جٌداً  أعرفها إنً الموزونة، الصؽٌرة
 لزٌارة سنوات ثبلث قبل جاءت التً األولى فرنسٌةال البعثة أطباء أحد« ب»  للدكتور

 .سفرها قبل بس
 لٌسوا الٌمنٌٌن ان:  األولى للبعثة قالها التً الكلمات نفس لً ٌردد إنه ذاكرة، من ٌالها
 فكً بٌن بنفسً سؤلقً وانً الطرق، وقطاع اللصوص من مجموعة إال نظره فً

 إال ازدد لم ولكنً شكرته..ٌدةوح ٌدعنً ولن لنجدتً سٌهب هذا مع ولكنه الذبب،
 ٌقدموا أن ورفضوا تجاسروا الذٌن« اللصوص» هإالء لرإٌة الذهاب على تصمٌماً 

 !! بس لمسٌو البن من محصولهم
 السخٌة موابدهم وعلى الجمٌلة األوروبٌٌن بٌوت فً حافبلً  استقباالً  عدن فً استقبلت
 .ٌاالً وخ جاذبٌة أقل تبدو هنا الٌمن ولكن. الدسمة ومآدبهم

: »  فٌه جاء مقاالً  سفري ٌوم نشرت قد كانت كبرى مسابٌة صحٌفة فإن بارٌس فً أما
 العصور أسرار اكتشاؾ حاول الذي األجنبً الٌمن، سجون من هارب فرنسً اكتشافات
 سنتٌمتراً، وثمانون متران طوله رجل عظام للموت، ٌتعرض سبؤ ببلد فً األولى

 المندب باب سمً الذي بابل وبرج الشامخة مؤرب رأسوا الذهب، من منحوتة حٌوانات
 !..«. باسمه

 إذا اإلنسان أن االعتراؾ وٌجب. خنجر طعنة مابة ٌبدو كما المإلؾ كلؾ قد هذا كل
 إال لٌست الٌمن فإن عدن فً أما.. ما شخصاً  ٌصبح فإنه منه عاد أو كهذا بلد إلى سافر
 الٌمنً الحزب» كان عدن فً وهنا.. مهمة ؼٌر لهذا فهً للكسب مجاالً  ٌفسح ال بلداً 

. المحافظة شدٌد ألنه 6591 سنة فً ٌحٌى اإلمام على أعضاإه قضى الذي« التقدمً
 الثورة، إمام أعدم وقد.. القبابل بمعاونة العرش أحمد ابنه استعاد عندما فشلوا لكنهم
 منذ ٌركب بنفوذ هنا أحمد األمٌر وٌتمتع..بالسم قتل فقد عدن فً الحركة ربٌس أما
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 كانت عدن أن العرب ٌنسى وال. اإلنجلٌزي للحاكم سنوات عدة قبل بها قام التً زٌارته
 األمٌر الشعب استقبل وقد. 6185 سنة فً البرٌطانً الؽزو قبل ٌمنً لحاكم خاضعة
 وكان خصوماتهم فً حكمه ٌطلبون مقره إلى ٌتوافدون الناس وكان له كإمام أحمد
 أال الطبٌعً من وكان. مختارٌن ذلك ٌقبلون الذٌن مذنبٌنال بجلد وٌؤمر بٌنهم ٌقضً
 ٌوماً  مملكته سٌفتح الجدٌد اإلمام هذا أن فً ضعٌفاً  كان االحتمال ولكن الزٌارة تطول

 األهمٌة وتبلحظ. المتخلفة البلدان بمساعدة الخاصة والتجارٌة الصناعٌة للمإسسات ما
 الذي..  الجبلً هو اإلمام ثقة ٌحوز رجل ٌدٌره الذي عدن فً الٌمن لمكتب المتزاٌدة

 فالعملة. .الٌمن فً لؤلوروبٌٌن نافعة شخصٌة والجبلً..بزٌارته أقوم أن علً كان
 سك دار فً اآلن تضرب الفضة من ضخمة قطعة وهو ترٌزا، مارٌا لاير هً المحلٌة
 األمبراطورة لوجه جانبٌة صورة وتحمل عشر، الثامن القرن إلى تعود نمساوٌة نقود

 قد الفرنسً الصٌنٌة الهند بنك وكان بنك، أي الٌمن داخل فً ولٌس. العنق عارٌة
 .الحدٌدة فً له فرع بفتح الجبللة صاحب من تصرٌح على حصل
 هذا ولكن عدن، فً كبٌر بنفوذ ٌتمتع الذي الهندي األهلً للبنك ذرٌعاً  فشبلً  ذلك وكان
 إال ٌصرؾ ال واللاير..سرٌعاً  بوابهأ فقفل المعقدة والدسابس المكابد ضحٌة راح الفرع
 وتزن. التجارة ومجرى لحجم طبقاً  فرنكاً  8:1 و0:1 بٌن ٌتراوح وسعره عدن فً

 سٌارة ومعه عدن إلى الجبلً ٌؤتً وعندما.. جراماً  كٌلو وعشرٌن ثمانٌة لاير األلؾ
 فً الفضة أسعار تنخفض الٌمنٌة الحكومة حاجٌات بشراء للقٌام بالدراهم محملة

 إلى مرتباتهم من ماٌدخرونه ٌرسلون الٌمن فً ٌعملون والذٌن. التالٌة األشهر ثبلثةال
 فً فرصة، أنسب فً وٌضعها فرصة، أنسب فً بصرفها الجبلً ٌقوم وهناك عدن،
 فهو مطلقة ثقة بالجبلً وثقت بس، عدا فٌما الناس رأي على وبناء..  الهندي البنك
 .ماهر وتاجر أمٌن
 ٌمنً أول مع لقابً تذكرت له زٌارتً وعند..  بس بٌت من بالقرب كرٌتر فً مكتبه إن
 مهذباً  رجبلً  كان لقد. بالقاهرة مروري أثناء رأٌته الذي مصر فً الٌمن وزٌر وكان.. 
 فً والبساطة الثراء فٌها ٌبدو حلة ٌرتدي وكان..  التحفظ من بشًء استقبلنً..  ذكٌاً 
 وال األنٌقة الذهبٌة األزرار من صؾ ٌزٌنها المشبوك األسود الجوخ من فهً. واحد آن

 فتزٌنه الحزام أما الٌدٌن، ٌخفً أبٌض قمٌص تحتها عرٌضة وأكمامها أعبلها، ٌشبك
 .القرآنٌة اآلٌات
 حول تلتؾ بٌضاء عمامة رأسه وعلى الفضة، من ؼمد فً معقوؾ خنجر فٌه وٌثبت
 زٌنت اللون أزرق الش كتفٌه وعلى كالحزام، مزخرؾ الظاهر األعلى جزإها طاقٌة
 وأصابعه هادىء بسٌط خفٌض بصوت ٌتكلم الوزٌر وكان. الذهب بخٌوط أطرافه
 كل فً جداً  طبٌعٌة بصورة لسانه على ٌتردد هللا اسم وكان..  السبحة بحبات تتبلعب
 ببل سٌكون فإنه عندنا ألحد هذا كل توافر لو عقٌدة، ثراء، هادىء، نبل ٌقولها، عبارة
 المسلمة الشخصٌة هذه إن..  ذلك من شًء فبل هنا أما الكنٌسة، رجال من واحداً  شك
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 .عندي تماماً  جدٌد شًء إنه..  األرض على حاضرة البشر مع ذلك رؼم باقٌة الكبٌرة
 إلٌها ٌصل ضٌقة مظلمة حجرة فً استقبلنً لقد...كبٌرة فالمفارقة الجبلً مع أما

 وٌفاجؤ..  الكاتبة واآلالت والمكاتب األوراق بخزانات مزدحمة ردهة طرٌق عن اإلنسان
 وتؽطً واسعاً  جلباباً  ٌرتدي الجبلً كان..  الزواٌا إحدى فً كبٌرة بنارجٌلة اإلنسان
 ٌمٌزه ال شٌباً  فإن األوروبٌة البدلة ٌرتدي عندما أما بٌضاء، خفٌفة طاقٌة الحلٌق رأسه
 .ومدققة قوٌة نظراته وكانت الؽربً، األعمال رجل عن
 بدون تفحصنً وقد بسرعة، القرارات وٌتخذ اآلخرٌن مع صبلت ٌقٌم كٌؾ ٌعرؾ إنه
 والذٌن أعمالهم جٌداً  ٌعرفون الذٌن الرجال نظرات النظرات، هذه عرفت قد لكنً. رفق

 هنا والشكوك..  هام بعمل تقوم أن تستطٌع قد المرأة أن فً المبدأ حٌث من ٌشكون
 المترجم لً نقله الذي كبلمه فعل رد الحظ قدو. مسلم رجل أمام اآلن أنً إذ عمقاً  أكثر

 إلٌك أحد ٌلتفت لن االطمبنان، كل مطمبنة ستكونٌن فإنك الٌمن فً أما: »قاببلً  فؤردؾ
 األمر لٌس آه، اآلخر، الجانب إلى أنظارهم الرجال سٌدٌر الشوارع فً تمرٌن وعندما

 «.بارٌس فً كما
 حتى الترجمة إلى حاجة فً أكن ولم ، حاداً  وكان المترجم، وبٌن بٌنه الحدٌث واستمر
 أن حذرونً وقد.ذابعة شهرة مكان كل فً كما هنا للبارٌسٌات إن ٌقوالن، ما أدرك
 وقاري على أحافظ أن إال أمامً ٌبق لم السلوك، فً وصرامة استقامة تتطلب الٌمن

 ةصادق تقدٌر نظرة على ما ٌوماً  أحصل أن على نفسً وأعاهد أقسم وأن  .. ومقامً
 .فعبلً  حزتها وقد الرجل هذا من

 نبرمه أن وتوقعت بارٌس فً طوٌبلً  انتظرت لقد العقد، على أحصل لم اآلن حتى ولكنً
 لم أنه بحجة بشًء ٌتعهد أن وٌرفض ٌتهرب الجبلً ولكن عدن فً أو القاهرة، فً

 .بذلك أمراً  ٌتلق
 دون المجهول فً بنفسً ألقً أن أتردد كنت فلعلً الٌمنٌٌن من الجبلً بؽٌر ألتق لم لو
 أكانوا وسواء والكسب، للعمل عدن إلى الٌمنٌٌن من كثٌر الجبال من وٌفد..ضمان أي

 سٌما ال وبالسذاجة والنشاط، بالذكاء معروفون فإنهم عماالً  أو خدماً  أو دكاكٌن أصحاب
 فً إال ٌفكرون ال وهم« الطٌبة الروح» هذه األعمال رجال منهم وٌقدر. وصولهم عند
 جمٌع كان..بٌوتهم إلى عادوا السن بهم تقدمت وإذا عاببلتهم، إلى ٌكسبونه ما رسالإ

 المإدب، المصعد عامل تبعنً ٌوم وذات الٌمنٌٌن، من كرٌسنت أوتٌل فً الخدم
 تعٌش حٌث صنعاء إلى ذاهبة أنً عرؾ عندما أسارٌره انفرجت.ؼرفتى إلى وأوصلنً
 أن واستطعت قلٌلة، سنوات قبل النسوي كتورةالد عالجتها التً الصؽٌرة وابنته زوجته
 بطفلته ٌوصٌنً أنه أدركت كما.بالجمٌل واعترافه امتنانه المبهمة عباراته من أفهم
 .صنعاء فً إقامتً أثناء
 اكتراثه عدم تحول...األجرة سٌارة لسابق الجبلً مكتب عنوان أعطٌت التالً الٌوم فً

 فً للعمل ذاهبة طبٌبة إننً له قلت عندما أشد حماسته وكانت شدٌد اهتمام إلى فجؤة
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 خرجت وعندما..الماضً فً عالجه الذي رٌبولٌه الدكتور نسً قد ٌكن لم...الٌمن
 منً ٌقبل أن دون قٌمة خدمة لً قدم وقد.الجبلً بٌت خارج انتظاري فً وجدته
 نًالٌم طباخه وكان بس، صدٌق الطبٌب بٌت فً طعامً أتناول ما كثٌراً  كنت..بقشٌشاً 
 على ٌحٌطنً الطباخ هذا وكان. الٌمن فً مهمتً وعن عنً باالستفسارات ٌرهقه
 وال فٌها لإم ال التً الصرٌحة الودٌة نظراته عنً ٌرفع وال. وعناٌته باهتمامه المابدة
 «.وسعك فً ما كل لببلدي اعملً« فٌها أقرأ وكنت ذل،

 حدٌثاً  كانت لقد...أبداً  التخدع البسٌطة نظراتهم إن.....الطباخ السابق، ، المصعد عامل
 للكلمات مإٌداً  المناسب الوقت فً جاء وقد. شك دون كرٌم طٌب ولكنه عاطفٌاً 

 ..النسوي الدكتورة ومن رٌبولٌه الدكتور من سمعتها التً المشجعة
 ثقتً وضعت ان مطلقاً  أندم ولم وتصمٌمً، قراري أكدوا الذٌن هم جمٌعاً  هإالء إن

 .فٌهم
    
 
 

0 
. تعز إلى ستقلنا التً القدٌمة الجٌب سٌارة إلى ٌنظر وهو قلقاً  السفر فً زمٌلً كان
 مقدمتها فً ووضعا ؼطاءها زخرفا وقد سٌارتهما، من واثقان ومساعده السابق ولكن
 نحن إذا لٌبلً  تعز إلى نصل وسوؾ نسٌر أن إال أمامنا ٌبق ولم. الحمراء النعام رٌشة
 .مبكرٌن عدن من خرجنا
 هو فلسطٌن حرب أٌام الٌمن إلى لجؤ مسلماً  فلسطٌنٌاً  الرحلة هذه فً ٌقًرف وكان
 ٌدٌر عمره، من الثبلثٌن فً شاب حسٌن طلعت والسٌد حسٌن، ٌعقوب طلعت السٌد

 إلى طوٌلة رحلة من اآلن عابد إنه..  الٌمن لحكومة واالستعبلمات الصحافة مصلحة
 فهو تعز فً المعتاد عمله أما المتحدة، األمم فً الٌمن وفد مع ونٌوٌورك وبارٌس لندن
 الٌمنٌة الصحٌفة وتحرٌر اإلمام، إلى العالمٌة الصحافة عن تقارٌر تقدٌم

 ألنه كبٌب حزٌن ولكنه ممتعاً  حدٌثه وكان الفرنسٌة ٌتكلم كان«. النصر«األسبوعٌة
 خراً زا بٌننا الحدٌث وكان.. شهور بعد إال ٌتزوجا ولن القاهرة فً الشابة خطٌبته ترك

 ٌنبؽً كان ثمٌنة صؽٌرة علبة على ساهران ٌقظان ونحن هذا كل..واالستسبلم باألمل
 ملك إلى ستالٌن من شخصٌة هدٌة الحقٌقً، بوجومولتز مصل ففٌها الظل فً تبقى أن

 وخاصة بعد ما فً زبابنً منً طلب وقد..  بالقاهرة الروسٌة السفارة طرٌق عن الٌمن
 عنه ٌبحثون الناس كان. السوفٌتٌة روسٌا فً المصنوع المصل نفس منهم، األؼنٌاء

 .زجاجة عشرة للخمس جنٌهاً  ثبلثٌن إلى وصل الذي ثمنه ارتفاع رؼم
 أهمٌتها لها إن..  المسلمٌن ببلد فً السوفٌتً النفوذ لتؽلؽل متوقعة ؼٌر وسٌلة وهذه

 ـ ٌبةط وصحتهم متقدمة سن إلى ٌصلون الذٌن المسلمٌن حرص راعٌنا إذا سٌما ال
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 .اإلمكان بقدر قوٌة بشٌخوخة طوٌلة لمدة التمتع على
 صخرٌة سهلٌة أرض الطرٌق تخترق الجبال، إلى الوصول وقبل عدن، مؽادرة بعد

 أن ؼٌر تذكر، أهمٌة له لٌست لعدن، مجاور حً وهً« عثمان الشٌخ»ان.. قاحلة
 .جٌداً  ٌعرفونه عدن فً ٌعملون الذٌن العزاب األوروبٌٌن

 انكلترا فإن النساء إلى حاجة أحسوا إذا فكانوا..  لهم بالنسبة ممتعة لٌست الحٌاة إن
 .ٌطلبونه ما عدن فً لهم تتٌح ال المحتشمة

 بضعة كلها والمسؤلة. مجهزة بٌوت فً ٌرٌد ما« عثمان الشٌخ» فً ٌجد الشخص لكن
 .كٌلومترات

 نفوذ لحج انلسلط كان وقد لحج سلطنة أرض الطرٌق بنا تخترق« عثمان الشٌخ«بعد
 تربطه الذٌن اإلنجلٌز حماٌة تحت اآلن وهو ،6185 حتى له خاضعة عدن وكانت كبٌر،
 وعدن الٌمن بٌن المنقولة البضابع على الجمركٌة الرسوم إن اقتصادٌة، مصالح بهم
 طرٌق سٌؽٌر الحدٌدة مٌناء تحسٌن فإن ولهذا السلطان، لدخل الربٌسً المصدر هً

 وقد الضرورٌة اإلجراءات إلتمام الجمرك فً وتوقفنا. لطانالس دخل وٌقلل التجارة
 الدراجات عن إعبلناً  لصقوا الجمرك موظؾ مكتب وخلؾ الحظ، لحسن زمٌلً توالها

 .منها خالٌة المدٌنة شوارع زالت فبل ٌبدو كما نجاحاً  ٌبلق لم ولكنه أجزابها ومختلؾ
 ٌكن لم النخٌل، أشجار بٌن ضاءالبٌ قبابه تبرز الذي السلطان قصر بجوار الطرٌق وتمر
 مضطربة العابلة حٌاة ألن عسٌراً  الدخول كان حال كل وعلى لزٌارته، الوقت لدٌنا

 ٌتهم العم وابن العرش، عن إزاحته محاولة بتهمة عمه ابن القصر فً ٌعتقل والسلطان
 المعركة اشتدت وقد مواطنٌه، من جمع الرأي هذا فً وٌشاطره بالجنون السلطان

 .م65:0 سنة ابرٌل شهر فً التالً العام فً مابٌنه
 أمامه للمثول عمه ابن فاستدعى ومخاوفه السلطان وساوس زادت اللٌالً إحدى ففً
 وقتلهم إلٌهم الرشاش السلطان فصوب رفضوا الحراس ولكن بإعدامه الحرس وأمر
 .جمٌعاً 
 لم السلطان ولكن مسلحٌن شخصاً  عشرٌن من تحقٌق لجنة الحال فً برٌطانٌا وبعثت
 ٌصل فلم قتبله جثث معه وسحب الٌمن إلى فوراً  انسحب فقد كامبلً  جنوناً  مجنوناً  ٌكن

 مجراها إلى األمور وعادت متوافراً  ٌكن لم  الجرٌمة موضوع ألن نتٌجة إلى التحقٌق
 .الطبٌعً

 حول الشرق إلى ندور أن علٌنا كان إذ الٌمن إلى مباشراً  الطرٌق ٌكن لم لحج ومن
 سٌارة وكانت صعوبة، أشد والطرٌق خشونة أكثر المنظر أصبح وهكذا جبلٌة، اتمرتفع
 الظهٌرة عند النهاٌة؟ إلى السٌارة ستحتمل فهل بنا، وتهبط السقؾ إلى ترفعنا الجٌب
 .الؽداء وتناولنا الجمرك ساحة فً السٌارة بنا فوقفت الٌمنٌة المملكة حدود وصلنا
 الجبال كلون الرمادٌة بالصخور مبنً واحد بقبطا محاطة مربعة ساحة الجمرك كان

 على واألحمر واألصفر األخضر باللون مصبوؼة نقل عربة منه جانب وفً المجاورة،
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 .الجمرك مٌزان ٌقوم آخر جانب وفً الببلد، هذه طرٌقة
 ومثبت أعلى من ومشقوقان متران، منهما كل ارتفاع شجرة، جذعً من مكون إنه

 سلسلة طرؾ كل فً علقت وقد المٌزان، ذراع  وسطه فً ٌتدلى أفقً عود إلٌهما
 وهً  القوٌة البسٌطة اآللة هذه أرى أن أتمنى كنت كم صؽٌر، لعجل تتسع بكفة تنتهً
 .السٌارة تحمله ما وزن من انتهوا قد ولكنهم وظٌفتها، تإدي
 وفر من المصنوع الرأس وؼطاء الكاكً بحلته مزهواً  استقبلنا الذي الجمرك ضابط كان

 ألوان فً واألطفال الرجال من خلٌطاً  حولنا تجمع الذي الجمهور وكان استراخان،
 الجنس من وهم الؽالب، فً وسٌمون فإنهم القامة قصار الٌمنٌٌن أن ورؼم متعددة،
 .الحدٌدة إقلٌم عدا فٌما البحت العربً

 لفتٌ ومما تؽطٌه، أن دون الوجه تكسو قصٌرة ولحاهم وجمٌلة منتظمة مبلمحهم إن
 خفٌؾ أزرق خط جفن كل طرؾ وفً بالكحل مخضبة دابماً  عٌونهم أن األنظار إلٌهم
 فسوداء عٌونهم أما أحٌاناً، العٌن تجوٌؾ إلى أو  الخد إلى ٌمتد وقد العٌن زاوٌة ٌطٌل
 من العٌون ٌقً الكحل أن المعتقد بل الزٌنة حب مجرد لٌس هذا ولكن ومسرحٌة، قوٌة

 المكٌاج هذا فً وهدوءاً  وقاراً  الناس أكثر ٌرى أن أخٌراً  اإلنسان وٌتعود الرمد،
 .الؽامض البربري

 صلة فبل الٌمن، فً الرأس ؼطاء تعدد عن فكرة إعطاء الصعب فمن مبلبسهم عن أما
 الهندٌة، بالعمة وال الوجه، ٌقصر أنه علٌه ٌعاب الذي البسٌط السعودي بالخمار له

 خضراء، أو حمراء تكون أن ٌمكن هنا العمامة إن عدن، فً السابدة البٌضاء المكورة
 أو العنق على أو العٌن على مابلة مطرزة، أو مطبوعة أو بسٌطة صفراء، أو زرقاء
 .الزهور أو األوراق أو بالرٌش ٌثبت أو الكتؾ على هدبها ٌتدلى الجانب، على

 فقراءال عند حتى والقماش اللون مع ذوق فً متمشٌة لحاملها مبلبمة دابماً  ولكنها
 رمادي شال ؼٌر جسمه على ٌكن لم هزٌل، عجوز رجل الجمرك إلى وصل والمعدمٌن،

 مإخر به وؼطى الشال رفع بسٌطة وبحركة كتفٌه حول وآخر خصره حول لفه هزٌل
 .أنٌقاً  جمٌبلً  فبدا رأسه

 المعقوؾ الخنجر أو« الجنبٌة» هو الممٌز والطابع الٌمنٌة الثٌاب فً الثابت والشًء
 وٌكفً الرجل، ٌعنً الخنجر بؤن الٌمن فً القول وٌمكن الجلد، من حزام فً بتٌث الذي
 .ولد وأٌن ؼنٌاً  كان أو البٌت آل من كان إذا لتعرؾ محدثك خصر على نظرة تلقً أن

 أما الٌمنى، الجهة فً الخنجر ٌضع محمد الرسول نسل من أنه ٌظن الذي فالسٌد
 وتتمٌز الشفافة، الزرافة قرون من ضهاومقاب الفضة من فؤؼمادها األؼنٌاء خناجر
 الوسطى الصحراوٌة األقالٌم وسكان تهامة أبناء خناجر عن الجبال سكان خناجر
 أٌضاً  وتتمٌز الخراؾ، جلد من خضراء جمٌلة خٌوط حوله تلتؾ الذي الخشبً بالقراب
 القدٌمة، البٌزنطٌة النحاسٌة بالنقود المرصع البقر قرن من المصنوع بالمقبض

 .ممكن شًء فكل.. البال على ٌخطر قد ما كل الجنبٌة جوار إلى ضعونوٌ
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 الطلقات ظروؾ فٌه ترص عرٌض حزام وهو بالمحزق ٌحتزمون فإنهم الجنود أما
 ألوان ذات ولكنها األحذٌة، فً التً بتلك شبٌهة عٌون أو بثقوب مرصع وهو النارٌة،
 قمٌص وأحٌاناً  الركبة، إلى الجسم تستر فوطة إال الحزام تحت ٌكون ال وأحٌاناً  متعددة
 .الكتفٌن وراء تعقد طوٌلة بؤكمام
 إلى تنزل محشوة سمٌكة الشكل أسطوانٌة طاقٌة رإوسهم على الصؽار األطفال وٌضع
 أٌضاً  األطفال وٌلبس القدٌم، رٌفنا فً األطفال بقبعات ما حد إلى شبٌهة وهً الجبهة،
 بؤلوان ومرقشة مخططة زاهٌة، بؤلوان ولكنها تقرٌباً  أوروبٌة سترة أو قصٌراً  جلباباً 
 لٌست أبداً  ولكنه لبلستطبلع ومحبة شًء كل إلى نهمة ونظراتهم متجانسة، ؼٌر كثٌرة
 .جٌداً  أتفحصهم أن الدقابق هذه فً باستطاعتً ٌكن لم حال كل على نافرة، أو عدابٌة
 وشربنا خفٌفة وجبة وتناولنا الجبل، على الضٌقة نوافذها تطل صؽٌرة حجرة لنا أعدوا
 الخراؾ، بجلد مؽطاة أرٌكة على واسترحنا عجٌبة، بطرٌقة بالبخور معطراً  عذباً  ماء

 األولى للمرة عرفت وقد السفر، نواصل أن علٌنا كان هذا وبعد حولنا، ٌحوم والذباب
 .ٌمنً بٌت منه ٌخلو ال الذي« الماء بٌت»

 اإلسبلم ألن ذلك.. ومؽرفة لنظٌفةا للمٌاه حوض فٌها للطهارة ومكان مٌاه دورة وهو
 .رٌفنا فً نادرة تزال ال التً الراحة بهذه المسافر ٌنعم وبهذا التامة، الطهارة ٌفرض
 من نمر الطرٌق جوانب وعلى فشٌباً، شٌباً  وعورة أكثر المنطقة تصبح الحدود وبعد
 أحجار من بدابٌة مبلجا وهً الجنود تحرسها التً الصؽٌرة المراكز ببعض آلخر وقت

 المدخل وبجانب جداً، منخفضة فتحة ولها أسمنت، دون بعض فوق بعضها متراكمة
 ٌنهكهم الذٌن العساكر علٌها ٌتمدد مقعد، ونصؾ كنبة نصؾ عن عبارة هً قاعدة

 والواقفٌن النابمٌن والجنود العدٌدة والنارجٌبلت المشتتة البنادق منظر وكان الوقوؾ،
 رفٌقً لً ترجمها كتابة تحمل خشب من لوحة كانت بواباأل أحد وفوق مدهشاً، عجٌباً 
 .الخدمة ساعات عن إعبلن ببساطة إنها: مبتسماً 
 فً لها وجود ال الزراعٌة المدرجات ولكن فشٌباً، شٌباً  جمالها ٌزداد بقاع فً وتوؼلنا

 به تحٌط واد فً نصعد وكنا الشرقٌة، المرتفعة األقالٌم فً فهً الببلد، من الجزء هذا
 موسم فً ألننا ذلك الوادي، قاع فً إال نادرة والخضرة العالٌة الصخرٌة منحدراتال

 مسننة، مدببة كتبلً  تبدو كانت الزرقاء السماء فتحت أخاذة، ألواناً  للصخور الحرث،إن
 صؽٌره أشجار وتحتها أخضر، لون فً بنفسجٌة بعروق خططت وقد باهتة خضرة ذات

 .تحةالفا الصفراء السٌول ورمال خضراء
 .ذلك أدرك بدأت لقد الصخور، مناظر فً وتنوع جمال

 عالم إلى ٌرحل أن سعٌداً  وكان والخضرة العلؾ سبم الذي« كلودٌل» إنسان أفهم بدأت 
 بعد على نلمح وكنا السكان، من قلٌبلً  إال نر لم المسافة هذه وفً قاحل، مقفر مجدب
 العالٌة وبٌوتها الصخرٌة، اآلكام قمم فً معلقة قرى طرٌقنا من كٌلومترات بضعة

 .بعضاً  بعضها ٌسند التً المتبلصقة
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 الجبلٌٌن إن بل فقط، الدفاعٌة الضرورات إلٌه تدعو ال الوضع هذا أن عرفت هذا وبعد 
 فً القرى تشٌٌد واإلسراؾ التبذٌر من ألنه ناتبة صخرٌة مرتفعات على قراهم ٌقٌمون
 المناطق سكان صحة أن كما للزراعة، توفٌرها ٌجب التً الخصبة المستوٌة األراضً
 .والسهول الودٌان سكان صحة من بكثٌر أفضل العالٌة

 خارج كؤنه السن فً طاعناً  شٌخاً  شاهدنا ومرة الناس، من قلٌبلً  عدداً  إال نلقً نكن لم
 العصا السوداء، واألؼنام الماعز من قطٌعاً  ٌقود إنه المقدسة، القدٌمة األسفار أحد من
 الٌمن، فً عادي وضع تراخ،إنه فً ذراعاه منها تدلت وقد كتفٌه على أفقً وضع فً

 .الطرٌقة هذه على بنادقهم ٌحملون فالجنود
 .التفاتة أو نظرة بؤقل ٌشرفنا لم الشٌخ هذا 
 الوادي إلى أبقاره ٌسوق كان المعمدان، ٌوحنا القدٌس كؤنه صؽٌر بقر براعً والتقٌنا 

 .سنم ولها ومرقطة رمادٌة داً ج جمٌلة أبقاراً  وكانت لٌسقٌها،
 منها تفوح كالسنبلة ؼرٌبة خضراء زهرة ٌده فً ٌمسك ٌوحنا القدٌس هذا وكان 

 ظلت ،وقد ٌبتسم وهو زهرته لً وقدم منً تقدم صاحبً ناداه وعندما زكٌة، رابحة
 محملة بعٌراً  خمسٌن نحو من مإلفة بقافلة التقٌنا هذا بعد كثٌرة، أٌاماً  عطراً  تفوح
 من أنسب وهً المضمونة، المواصبلت وسٌلة هً الجمال أن والزكابب، كٌاسباأل

 إال العارٌتٌن كتفٌه على الٌضع شاب ٌسوقها كان الطرق، هذه فً تؤكٌد بكل السٌارات
 .حٌاتً فً بها التقٌت نظرة وأؼرب بؤقسى ورمقنا أمامنا من مر ولكنه أوربٌة صدٌرٌة

 رفٌقً رابٌة،قال فوق مشٌداً  البٌاض ناصع ؽٌراً ص بناء الوادي وسط أمامنا نلمح كنا 
 ٌسلبه كان مما الثراء لقبٌلته جلب مبجل لولً تكرٌماً  الجبلٌون أقامه قدٌم ضرٌح إنه
 نشٌطاً  شجاعاً  الضرٌح هذا فً الراقد الولً هذا كان فقد الوادي، بهذا المسافرٌن من

 .ووالبهم مواطنٌه بإخبلص اآلن إلى ٌتمتع جعلته درجة إلى حكٌماً 
 .ظبلله فً قلٌبلً  نسترٌح الضرٌح إلى توجهنا

 بسٌطة منها ٌقترب من ٌجدها مزخرفة بعد من تبدو التً العربٌة األضرحة هذه ولكن 
 .البناء متقنة وؼٌر بل جداً 
 كل عن بعدت إنً األولى للمرة شعرت إذ حٌٌت ما الوقفة هذه أنسى لن ذلك ومع 

 مثٌراً  شٌباً  لكن البقاع، كهذه جبالنا فً مهجورة حشةمتو بقاعاً  اإلنسان ٌجد قد شًء،
 .السكون هو هنا
 .البال عن ٌؽٌب أن ٌمكن ما كل منه ٌنعكس والذي مختلفاً  ٌبدو الذي السكون 
 المرء ٌعرؾ:مكان كل فً موجودة البلمعة الصقٌلة المعبدة الطرق حٌث أوربا ففً 

 روع وتسكن البعض، أنفاس تمتك التً الخطوط شبكة تكن لم وإذا به، وٌشعر ذلك
 . عنك بعٌدة لٌست حال أٌة على فإنها عربتك عجبلت تحت اآلخرٌن

 كل خلفت قد بؤنً ٌقٌن على فؤنا العنٌفة، الهزات هذه وبعد القلق، الٌوم هذا بعد لكن 
 .ورابً شًء
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 األرض؟ خصب من تنتقم السماء هً هل 
 عجبلتها إحدى على سٌارتنا قعتو حتى طرٌقنا فً قلٌلة دقابق نمضً نكد لم إننا 

 .محزناً  أنٌناً  محدثة الخلفٌة
 حتى برهة إال وماهً..  ونشاط بهمة العطب إصبلح فً ومساعده السابق وأخذ 

 فٌها فمن وقفت، ثم وتخطتنا المتعددة األلوان ذات الجمٌلة« الدودج»  السٌارة وصلت
 وجاء ، الٌمن طرق فً كثٌراً  الٌتكرر الذي منظرنا على التفرج ٌفوتهم أن ٌرٌدون ال

.. معطلة فمصابٌحها الظبلم فً السفر مواصلة« الدودج»  السٌارة على وتعذر اللٌل
 ولم اللٌل، فٌها سٌقضون التً وأماكنهم الشاي إلعداد رجبلً  عشر خمسة منها نزل وقد
 .االستوابٌة المنطقة هذه فً كثٌراً  الؽروب ٌدم
 .العطب إصبلح عن عجزوا قد نهمإ السابقون لنا وقال الظبلم فحل 
 فراشً رفاقً على ألعرض ذلك ٌكن لم إذا الخبلء، فً اللٌل قضاء إلى أتوق كنت كم 

 فلم الشمس، شروق عند األخٌرة المرحلة أكمل حتى األقل فعلى بالهواء، ٌنتفخ الذي
 تهصف وكانت أذنٌه أصم رفٌقً ولكنً.. متراً  كٌلو عشر اثنى سوى تعز وبٌن بٌننا ٌعد

 هذا فً أن ورؼم معطلة، مصابٌحها أن رؼم النقل سٌارة بنا تقوم ألن كافٌة الرسمٌة
 .الحكومة ألوامر مخالفة

 وتعرضاً  ووعورة ضٌقاً  تزداد كانت وقد وعسر، بمشقة إال الطرٌق نرى نكن لم 
 قد نكن لم اآلن وحتى متر 6011 ارتفاع على تعز إن شدٌداً، أصبح فاالنحدار للخطر،
 والجبل جانب فً الهاوٌة وكانت المنحنٌات كثٌرة الطرٌق كانت لقد تقرٌباً، شٌباً  صعدنا

 الضٌق الطرٌق هذا فً تسٌر حتى عدٌدة بمناورات تقوم سٌارتنا وكانت آخر، جانب فً
 كل ففً.. السابق معاون مهمة أدركت وقد« صدام» وبدون مصابٌح بدون الملتوي

 وٌؤخذون حاالً  األرض إلى رجال سبعة أو ستة منها ٌقفز السٌارة فٌها تتوقؾ مرة
 العقبة هذه نجتاز أن وما تدور، أن ٌمكن حتى السٌارة عجبلت بها ٌسندون أحجاراً 
 .إشارة أول عند للقفز استعداد على هكذا وٌظلون.. بها ٌتعلقوا حتى الكإود
 سراألٌ خده وكان مرموقة، ومهارة وحكمة بهدوء سٌارته ٌقود الٌمنً السابق كان

 فٌما عنها سنتحدث التً الفلسفٌة األوراق هذه القات، أوراق من كبٌرة بمضؽة مشوهاً 
 .بعد
 الذي البارٌسً السابق لهجة عن تاماً  اختبلفاً  تختلؾ بلهجة ولكن القدٌر هللا ٌدعو كان
 مرة السٌارة بنا تعطلت فقد اإللهٌة العناٌة ورؼم ذلك، ومع مشابهة، ظروؾ فً ٌقع

 وكان« والبنزٌن الهواء خلط جهاز»  الكربوراتور فً المرة هذه عطبال وكان أخرى
 علٌه تهب واد جوؾ فً ضٌقة طرٌق فً مخٌمٌن اللٌل نقضً فقد. مزعجاً  وضعنا
 فً به استفدنا فقد الكهربابً مصباحً الموقؾ أنقذ الحظ لحسن ولكن الباردة، الرٌاح
 .ساعة بعد السفر ومواصلة الخلل إصبلح
 .األخٌرة الكٌلومترات هذه قطع فً اعاتس خمس قضٌنا
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»  طرٌق فً تتحكم التً الحرس نقطة عند أوالً  ووقفنا تعز ضواحً إلى ووصلنا 
 الثانٌة للمرة وقفنا ثم المدٌنة، عن بعٌداً  الجبل فً المنعزل الملكً والقصر« صالة

 هذه فً ورالمر كان فقد مزعجة، مفاجؤة المرة هذه تنتظرنا وكانت المدٌنة، من بالقرب
 أما الصؽٌرة سٌارتنا فً كنا لو ممكناً  المرور كان لقد. اللٌل أثناء فً ممنوعاً  النقطة
 الضرابب إجراءات من الفراغ قبل المدٌنة دخول ٌمكن فبل البضابع نقل عربة فً ونحن

 .الصباح حتى االنتظار من إذن فبلبد للتحصٌل، اللٌل فً ٌوجد ال أحداً  ولكن ودفعها،
 .ٌحتمل فلم المرة هذه رفٌقً على كثٌراً  هذا كان
 .الخارج فً الطوٌلة رحلته بعد منه ضاع قد الٌمنً الصبر أن والبد 
 الضٌافة دار إلى تنقلنا صؽٌرة سٌارة لنا ٌرسلوا أن بإلحاح المسإولٌن ٌطالب فكان 

 .كٌلومترٌن مسافة المدٌنة عن تبعد التً
 ٌسمحون استثناء وانهم جاهزة سٌارة ٌجدوا لم إنهم قالوا كاملتٌن ساعتٌن انتظار وبعد

 .الضٌافة دار إلى توصلنا أن النقل لسٌارة
 الجدران بجوار كانت.. القذر المظلم البارد الجمرك مركز فً الساعتٌن هاتٌن أمضٌت
 علٌها ٌنام التً وهً والوسابد والؽطاءات الفرش علٌها وضعوا مرتفعة مصطبة
 حول جندٌاً  عشر خمسة التؾ بٌنما للجلوس دعونا قد واكان. اللٌل فً الحراسة عساكر
 .فٌنا وٌتفرسون ٌتدفؤون موقد
 حٌن الطاولة على موضوع قدٌم إناء فً الزهور من باقة إلى أنظر كنت فقد أنا أما

 .فجؤة الجنود من واحد نهض
 مؽطى صدره وكان وجهه، من وجزءاً  جفونه ٌؽطً األزرق اللون وكان اسمر، كان 

 .حزامه من تتدلى والخناجر الرصاص، بطلقات
 .بكلمة ٌنبس أن دون أنفً من وقربها بخور أعواد ثبلثة ووضع نهض 

 .السفر تعب لٌنسٌنً كافٌاً  هذا كان لقد بخور، وأعواد مخٌؾ، جندي
 ساعتٌن بعد سرٌري على مستلقٌة وأنا ؼامضة بصورة هذا فً أفكر أزال ما وكنت
 بجوار تقع الضٌافة دار إن.. إؼفاءة بؤول اختلطت ؼرٌب جمال ذات أؼنٌة سمعت حٌن
 الحربً النشٌد الزامل، ٌنشدون عسكرٌاً  عشرٌن نحو القصر هذا وفً الحكومة مقر

 شبٌهة جداً  عالٌة الحلق من تخرج عجٌبة أصوات وهو الملكٌة، بالعابلة الخاص
 ؼٌر تٌبالر الؽناء هذا كلمات إن. المران بطول الجنود وٌتقنها األطفال بؤصوات
 الحكومة عساكر نحن: »  بعد فٌما شرحوه كما عامة بصفة المعنى ولكن واضحة،

 «.بؤساً  منهم وأشد الفبلحٌن كل من أقوى
 معروؾ ؼٌر وأصله قدٌم والزامل. بسٌط جندي من ساذجة ترجمة مجرد شك ببل وهذا
 .العجٌب هالتشاب هذا سر أحد ٌفسر ولم. المؽولٌة الحرب بؤناشٌد شبٌه ٌبدو كما وهو
 شروق تسبق التً الصبلة بعد للملك إخبلصهم ٌبدون تعز فً العساكر كان الزامل بهذا

 .الظبلم فً مرعباً  كبٌباً  وٌكون النابمة الصؽٌرة المدٌنة فً النشٌد هذا فٌعلو الشمس
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 البد بلداً  المرء ٌفهم فلكً الصباح، فً لسماعه أصح لم إذا والندم باألسؾ أشعر كنت 
 .العامة المبلمح منها ٌستخلص التً التفاصٌل وجمع الوسط فً لالتوؼ من

 نفسه ٌجد نادرة، لحظات فً ولكنه السطح، فً ٌزال ال أنه اإلنسان ٌشعر ما وكثٌراً 
 .شًء كل له اتضح وقد األعماق، إلى توصل وقد فجؤة
 .األشٌاء هذه من واحداً  الملكً للحرس اللٌلً الزامل وكان
 صباحاً  إال أشهد أن لً ٌكن لم ونصؾ عام وفً.. الدوام على مشرق الٌمن صباح
 أضواء منها تنفذ بٌضاء بسحب دابماً  مرقطة الزرقاء السماء ولكن.. واحداً  رمادٌاً 
 دار من مناظرها أجمل األجنبً ٌرى. عدن جحٌم بعد ونعٌم فتنة وتعز.. متنوعة
 وٌبرز ,حدراتهومن صبر جبل سفح فً بعض فوق بعضها منثورة فالبٌوت ,الضٌافة
 ارتفاع على هنا والطقس. بٌضاء كتلة بٌنها من ومنارتاه وقبته الربٌسً المسجد
 من الخالً السكون هذا فً المرء والٌسمع ,الشمس وهج رؼم خفٌؾ بارد متر 6011

 .الطٌور وؼناء العصافٌر شدو إال مٌكانٌكٌة حركة كل
ًّ  دخل  عقب وضع وقد ,نجرهوخ الواسعتٌن السوداوٌن وعٌنٌه بعمته لطؾ عل

 أن ٌعلمنً أن على مصراً  السرٌر طرؾ إلى واقفاً  ظل. فمه جانب فً السٌجارة
 كان.. مرضٌة بطرٌقة الخاء حرؾ نطقت وقد إال ٌتركنً ولم ,«الخٌر صباح:«أتلفظ
 .فطوري لً ٌقدم الذي هو لطؾ

 وكان عةالتاس الساعة قلت -األطباء كبٌر إلى نفسً أقدم التاسعة الساعة فً وذهبت
 .عندنا ؼٌره الٌمن فً فالتوقٌت.. الثالثة أقول أن ٌنبؽً

 وساعات. صباحاً  السادسة حوالً أي الشروق فً تبدأ عشرة االثنتى النهار فساعات
 فً فالزمن. كذلك والتقوٌم بل هكذا وحده التوقٌت لٌس.. الشمس ؼروب عند تبدأ اللٌل
.. فرنسا إلى رسابلً به أإرخ لذيا وهو الؽربً التوقٌت: ثبلث جنسٌات له الٌمن

 لبلحتبلل أثر وهً تركٌة شهور وأخٌراً .. بالهجرة ٌبدأ الذي وهو العربً والتقوٌم
 مازالوا الٌمنٌٌن فإن طوٌل زمن منذ عنها تخلت قد نفسها تركٌا أن ورؼم.. العثمانً

 هً ومةالحك ولكن. لهذا واضحاً  تفسٌراً  ٌعطً أن هنا أحد ٌستطٌع أن دون ٌستعملونها
 مرتبات فً خفٌاً  توفٌراً  تحقق الحكومة أن السوء ألسنة وتقول. تستعملها التً وحدها

 .تقوٌمها به تحٌط الذي والؽموض اللبس هذا من موظفٌها
 من وعاد إجازته انتهت لقد. تعز فً رٌبولٌه الدكتور وجدت عندما دهشتً كانت كم

 طوٌل انه. صنعاء فً عمله قرم وصل قد أنه أعتقد وكنت ,أشهر أربعة منذ فرنسا
 مساعدته وكانت. الستٌن سنه من بكثٌر أصؽر وٌبدو الحركات خفٌؾ هادىء مرح

 الجبللة صاحب أن إال حقاببهما وصلت وقد ومطمبنة طٌبة مثلة هرمان اآلنسة
 للدكتور سمح الملكً القصر مرضى شفً ولما..إلٌهما الحتٌاجه تعز فً استبقاهما
 قد مزارعاً  أن أخطروه حتى المطار ٌصل ماكاد ولكنه ,صنعاء إلى بالسفر رٌبولٌه
 عمله مقر إلى االنتقال فً الشدٌدة رؼبته ورؼم ,خطٌرة جروح وبه المستشفى وصل
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 بقً فقد ٌنتظره الذي المرٌح والبٌت ٌفضله الذي الصحً الطقس حٌث صنعاء فً
 مرض عدوى إلٌه سرت وقد. صنعاء إلى بالسفر ذلك بعد له ٌسمح فلم رٌبولٌه الدكتور

 إلى القادمة الطابرة سؤستقل أنً رٌبولٌه الدكتور أخبرنً..شهور ثبلثة بعد ضحٌته راح
 أنً أتصور أكن فلم ,مزعجاً  مذهبلً  الخبر هذا وكان.. معً ٌكون لن ولكنه.. صنعاء
 مقبول عذر أي أملك أكن لم انً إال المستمرة نصابحه دون كهذا بلد فً اإلقامة أستطٌع

 .التكلٌؾ هذا من للتخلص معقولة ذرٌعة وأ
.. اإلمام ٌستقبله أن بعد إال المدٌنة فً ٌتجول أال مضى فٌما الٌمن إلى القادم على وكان
 حال كل على.. مثلً بسٌطة امرأة وٌستقبل جبللته ٌتفضل أن فً ضعٌؾ االحتمال ولكن
 بدالً  الضٌافة دار ًف األعٌان من زواره ٌستقبل الواصل أن العادات هذه من بقً فقد
 ,المحادثات فً األولى أٌامً أمضً أن علً كان وهكذا ,بٌوتهم فً إلٌهم السعً من

 زمٌلٌه حسٌن طلعت إلً قدم وقد ,جدٌد قادم فٌها ٌصل مرة كل مثل المخبرون وكثر
 وفٌهما ,البرٌد مدٌر الحاج ونعمت ,الخارجٌة الشإون مدٌر عزالدٌن سامً: الشابٌن
 .الفرنسٌة اللؽة ٌجٌدانو وذكاء لطؾ

 بمناسبة احتراماتً فٌها له أقدم الجبللة صاحب إلى رسالة أكتب أن نصحونً
 انتظار أثناء المستشفى فً بالمواظبة ,لً التصرٌح ,هذا على زٌادة وطلبت.. الوصول
 أن أنسى أال وٌجب.. الوسطى القرون بؤسلوب ملكاً  أخاطب أن ممتعاً  كان وكم. السفر
 أن المتصور ؼٌر من كان ولما ,عرٌضة كل فً ٌتخذه الذي بالقرار بنفسه ٌإشر الملك
 منتصؾ من الكتابة المرء ٌبدأ أن بد فبل رعاٌاه كتابة تحت الرفٌعة كتابته تكون

 .الجبللة صاحب لجواب أعبلها تاركاً  الصفحة
 ,للحراس حجرة األرضً الدور ففً ,الضٌافة بدار تعرفت هذه االنتظار أٌام وفً
 ؼرؾ ثمانً فٌها مقصورة األول الدور وفً ,الموظفٌن وبعض للمدٌر كتبوم

 وهً العربٌة الطرٌقة على مإثثة حجرات اآلخر الجانب وفً لؤلجانب مخصصة
 فقد الجانب هذا فً الوحٌدة الحمام قاعة جعل المناسب من ٌكن ولم ,للٌمنٌٌن مخصصة

 ٌمنٌاً  ثبلثٌن قرابة الضٌافة دار فً كان إذ.. إلٌه بالطرٌق تحؾ الزابؽة العٌون كانت
 بل. األؼنٌاء والتجار المنقولٌن والموظفٌن األقالٌم أعٌان من وهم ,اإلمام على ضٌوفاً 

 فالسلبٌة..السجن من خروجهم بعد فترة هنا ٌمضون السٌاسٌٌن المعتقلٌن بعض إن
 طوال عمل بؤي هنا أحد والٌقوم.. للثقة أهبلً  ٌجعلهم هذا كل.. الحركة وعدم والجمود
 مافً ٌبثوا أن دون الفترة هذه هنا ٌمضوا أن سراحهم أطلق من استطاع فإذا.. النهار

 منهم والخطر بالتجول لهم ٌسمح فإنه الكثٌرٌن للجواسٌس وأسى مرارة من صدورهم
 .ذلك بعد
 وأجهزة العامة واألشؽال للكهرباء إٌطالٌا من ثبلثة: فنٌٌن عشرة كانوا فقد األجانب أما
 ,جهازاً  عشر خمسة إال منها ٌوزع لم والتً تعز فً الموجود الخمسٌن لٌفونالت

 السري البولٌس وأخٌراً  ,لبنان من معماري ومهندس ,سورٌا من مدرسون وبجانبهم
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 لؽات عدة ٌتكلم ٌمنٌاً  هنا الخروؾ وكان. الفرنسً البولٌس ٌسمٌه كما« الخروؾ«أو
 الوقت وٌمضً ,بها ٌنزل التً ؼرفته األجنبً وٌشاطر. أجنبً أي وصول عند وٌظهر
 جداً  لطٌفاً  شًء كل رؼم كان وقد. عٌنٌن ذي لكل الحٌوانٌة البلبحة فً تصنٌفه ٌتضح
 .البتة مإذ وؼٌر
 فلم. مقابل وبدون مجاناً  هذا كل.. ونظٌفة مرٌحة والؽرؾ طٌبة الطعام وجبات كانت
 ,الملل من ٌشكو ذلك مع ساناإلن ولكن المؽرٌات من تخلو الضٌافة دار فً الحٌاة تكن

 وبعد الصباح فً ٌعمل كان الذي رٌبولٌه الدكتور سوى ٌعمل أحداً  أر لم إنً والحق
 الضٌافة دار خارج وفً..التسلٌة وسابل من الحرمان ٌشكو أن علٌه ٌبد ولم ,الظهر

 الدكتور مع ٌسكن وكان ,اللطؾ بمنتهى مروشً الدكتور اإلٌطالً زمٌلً استقبلنً
 للمرضى منه األرضً الدور خصص كبٌر منزل فً ,حٌنبذ ؼابباً  كان الذي ,توفكون
 طابرات ٌقودون الذٌن السوٌدٌٌن الطٌارٌن من باثنٌن تعرفت منزله وفً ,الفقراء
 بتسجٌل إال الٌهتمون السوٌدٌون والطٌارون. إلٌهم وٌطمبن فٌهم ٌثق والذٌن اإلمام

 الخطوط فً طٌارٌن لٌصبحوا المطلوب مالرق إلى ٌصلوا حتى عدن فً طٌرانهم ساعات
 .المنتظمة الجوٌة
 ٌقدم جاء وقد الجدري آثار وجهه تؽطً ,عنٌد ونازي قدٌم ألمانً بمحام أٌضاً  التقٌت
 نفقة على أشهر بضعة هنا أقام. المملكة فً المالٌة إلصبلح عاماً  مشروعاً  لئلمام

 النحو هذا وعلى. صؽٌرة هدٌةب نفحه بعد اإلمام حساب على عدن إلى سافر ثم الحكومة
 .العجٌبة االختصاصات ذوي األجانب من كثٌر مرور آلخر وقت من الٌمن تشهد
 وهو ثابت وضع فً فإنه عاماً  ثبلثٌن منذ الٌمنٌة الحكومة مهندسً كبٌر دنسكر أما

 تكاد عنه تروى التً واألقاصٌص الكبرى البلطٌق جامعات إحدى دبلوم ٌحمل
 ٌقتل لم أطلقه الذي المدفع انفجر فعندما ,باركه قد هللا ألن ماماإل وٌحبه.. التحصى
 قد شهرته ولكن ,بؤذى أحد ٌصب لم رافعته تحطمت وعندما ,الجنود من ثبلثة سوى
 تدهور عندما حدث فقد..حدٌقته فً كاملة طابرة ٌملك الذي الوحٌد الرجل ألنه ذاعت
 ونزلت الٌمن إلى الطابرات إحدى هربت أن الثانٌة الحرب أثناء مصر فً ألمانٌا وضع
 هو كان اإلمام ولكن ,اإلمام إلى طابرتهم ٌبٌعوا أن ٌؤملون الطٌارون وكان. صنعاء فً

 من اقترضوا اتفاق إلى ٌصلوا لم ولما. ببلده ٌؽادروا حتى البنزٌن ٌبٌعهم أن ٌرٌد الذي
 .رهناً  طابرتهم وتركوا للسفر البلزم المال دنسكر

 وعندما ,حدٌقته فً دنسكر وضعها وقد. عنها للبحث ٌعودوا لم نهمبؤ للقول والداعً
 طرٌقة«له تركوا قد أنهم ٌجٌب.. قٌادتها الٌعرؾ لطابرة اقتنابه من دهشته أحد ٌبدي

 ,مدعوٌه فٌه ٌستقبل حجرتها فً بار بإقامة اكتفى قد الحظ لحسن ولكنه« تشؽٌلها
 المجتمع هذا فً الحدٌث وضوعم ٌكون أن ٌمكن ماذا ترى..قطعة قطعة باعها وهو

 ٌعتبر البلد وهذا. الخارجً العالم بوجود ٌشعر الٌكاد الٌمن فً اإلنسان ان الصؽٌر؟
 ولكن. القادمة العالمٌة الحرب نشوب عند ملجؤ تتخذه أن تستطٌع الذي األمان شاطا
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 وجود ٌحتمل والتً ,الطبٌعٌة الحواجز تحرسها التً الؽنٌة العالٌة الٌمن أراضً
 هذه مثل.. وإفرٌقٌا وآسٌا أوروبا من متساوٌة أبعاد على تقع وهً بجوارها البترول
 هذا تفقد ألن وٌالؤلسؾ متوافرة كلها فاألسباب لهذا ,أهمٌتها فً أحد الٌشك األرض
 آخر فً مزاجه وعن اإلمام صحة عن أوالً  هنا الناس وٌتساءل./ما ٌوماً  الهدوء
 إلى الذهاب الٌرٌد ولماذا ,األمور من أمر فً تهلمراجع مناسب الوقت وهل ,جلساته
 ,بالرضا ٌتمتع إلٌه مقرباً  الجبلً الٌزال وهل , األٌام من ٌوماً  إلٌها ٌعود وهل ,صنعاء

 واإلمام ,اإلمام شخص على مركز إذن الناس فاهتمام: مات إذا اإلمام ٌخلؾ من ثم
 اللون رمادٌة لحٌته ,لجثةا ضخم ,القامة متوسط وهو ,عمره من الستٌن فً اآلن أحمد

 مكلفاً  والده عهد فً وكان. ٌقابله من كل فً تإثران عٌنان وله األسود باللون ٌصبؽها
 جانب إلى باإلدارة وحكمة خبرة وله ,تعز لواء وحكم المملكة عن العسكري بالدفاع
 .متحمساً  جندٌاً  كونه
 من أحد عةمناز دون ألبٌه خلٌفة الدٌنٌة وعلومه شجاعته منه جعلت وقد

 فقد. خارقة مواهب له بؤن وٌإمنون« ٌاجناه أحمد«اسم علٌه ٌطلقون والناس..أخوته
 رأى أنه الطباخ هذا لً أكد ,اإلمام قصر فً طفولته أٌام قضى طباخ خدمتً فً كان

 ورآه ,وتفرقت ثعابٌن إلى عٌنٌه أمام فتحولت حطب بحزمة األرض على ٌلقً اإلمام
 ,أوامره إلٌها وٌصدر الجن وٌجمع األنوار وٌطفا ؼرفة فً لٌبلً  ٌختلً ثانٌة مرة

 قوة تحرسه كنز بوجود علم الطرٌقة بهذه انه وٌقال..حوله من تتعالى األصوات وكانت
 كلها لحٌته له أبٌضت رهٌب صراع بعد« الشٌطان«وهزم فنزل ,ببر فً شٌطانٌة
 !!الحدٌدة مٌناء إصبلح فً ٌصرفها الٌوم وهو النقود وسحب

 أنه والشك ,الخالص اإلعجاب له ٌكنون ذلك مع مساعدٌه أن إال ,أساطٌر كلها هوهذ
 الوقت نفس فً ٌقتل أن المفروض كان فقد. به ٌحٌطون الذٌن أعماق إلى أحٌاناً  ٌنفذ
 قوٌة بنظرة رمقه حتى بقتله المكلؾ الرجل رأى ماإن ولكنه. والده فٌه اؼتٌل الذي
: العفو ٌطلب قدمٌه على وتهاوى الرجل فانهار« لتعم جبت ماذا أعرؾ اننً:«له وقال
 محببة االستشهاد من التخلو التً اإلمام وأحادٌث..االنقبلب فشل سر هو هذا كان وقد
 معهم وٌقضً أحٌاناً  أطباءه وٌستدعً ,الحدٌث العلم بتقدم أٌضاً  ٌهتم وهو األدباء إلى

 القوانٌن له حونٌشر المهندسٌن ان كما ,األعضاء وظابؾ فٌها ٌناقش جلسات
 ٌتابع أن األولٌة العلمٌة القواعد أبسط ٌجهل الذي الرجل هذا وٌستطٌع ,الطبٌعٌة
 تحكم بهذا نعنً ونحن ,أطبابه نظر فً Cyclothimique واإلمام. ببساطة الشرح
 الصٌام فً ؼارقاً  وٌظل العالم هذا فٌها ٌفارق التً الدورٌة الؽامضة الصوفٌة النوبات
.. شًء أي منه الٌرجى وأسبوعٌن أسبوعاً  تطول قد التً الفترات هذه لوخبل ,والصبلة

 فً ,صالة ضاحٌة فً اإلمام وٌقٌم..إلٌه ٌصل أن أحد والٌستطٌع ؼاب فقد: حدث مهما
 هذا بنى. رابعة خبلبة مناظره واد فً ,تعز من كٌلومترات بعد على شٌده حصٌن قصر
 جٌبوتً إلى فؤرسل بالذكاء عرؾ قدٌم ممرض وهو« الروضً«ٌدعى شخص القصر
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 ,معمارٌاً  مهندساً  جٌبوتً من فعاد وفنها بالعمارة أخذ الروضً ولكن تعلٌمه الستكمال
 .العظمة من الضخم البناء هذا والٌخلو
 أما. األربع زوجاته من اثنتٌن مع البسٌطة العابلٌة حٌاته القصر هذا فً اإلمام ٌقضً
 مناسبات فً عنها وسؤتحدث ,بعد فٌما دٌقتًص أصبحت وقد صنعاء فً فإنها الثالثة
 قصر فً تعز فً مقٌمة وهً طفلٌن له أنجبت أمة واألخٌرة الرابعة والزوجة ,قادمة
 واألخرى إنكلٌزٌة أم من السابقتٌن زوجتٌه وإحدى. الحكومة مقر من قرٌب مستقل
 وناعمة قةرشٌ جداً  جمٌلة مازالت ولكنه الرابع العقد فً وهً ,كبٌرة أسرة من بدوٌة

 عشرٌن من أكثر منذ اإلمام إلى الزوجات أحب أنها والمعروؾ ,وسحراً  جاذبٌة وتفٌض
 اعتبلبه قبل مرات عدة طلق قد أحمد اإلمام ولكن ,الٌطلق اإلمام أن والعادة. عاماً 

 .مستقلة حجرات فً القصر فً وتقٌم ,األكبر ابنه أم هً مطلقاته واحدى العرش
 سٌؾ هو والعشرٌن الخامسة فً وولد العشرٌن سن فً فتاة نهمم أربعة أبناء ولئلمام
 لٌست القصر فً الحٌاة ألن الحدٌدة فً اإلقامة ٌفضل الذي العهد ولً البدر اإلمام
 وصوت« المؽلظة كالنجاسات«محرمة الموسٌقٌة واآلالت ,لها الوجود والفنون ,مرحة

 وهبته العاشرة سن فً طربم ولئلمام ,إلٌه االستماع ٌمكن الذي هو وحده اإلنسان
 .بارٌس فً اإلنسان لمتحؾ قدمته تسجٌل على له حصلت وقد ,جمٌبلً  صوتاً  الطبٌعة

 ٌوم وذات ,قلبه على السرور وٌدخل ٌضحكه كٌؾ ٌعرؾ مهرج أٌضاً  لئلمام كان
.. ببر فً الظرٌؾ المهرج هذا ٌنقعوا أن وهً فكرة لهم خطرت اإلمام حول والحاشٌة

 ..والخوؾ الذعر ٌتصنع وهو وٌرفعونه ٌؽطسونه فكانوا
 هكذا به وظلوا.. مصطنعة ؼٌر استؽاثاته تكون متى المرء ٌدرك فبل بارعاً  ممثبلً  وكان

 الحراك صؽٌرة قطعة إال طرفه فً ولٌس الحبل ارتفع حتى وٌرفعونه الماء فً ٌدخلونه
 كان ولو حتى حداً أ تضحك أن مقدورها فً ٌعد لم!.. األبد إلى انتهت لقد.. والصراخ لها

 وإذا.. الصؽٌر الكهربابً بالقطار باللعب اآلن نفسه أحمد اإلمام  وٌسلً.. اإلمام
 الكهربابً الجبللة صاحب قطار مواصبلت لتنظٌم إال ذلك فما تعز إلى المهندس استدعً
 .بعد فٌما صدٌقً أصبح قد المهندس وهذا.. الصؽٌر
 فً الحكومة مقر إلى الٌذهب فهو ,الخاصة حٌاته عن التنفصل الرسمٌة اإلمام وحٌاة
 الملك وٌظل ,صالة قصر فً تتم فإنها العادٌة مقاببلته أما ,رسمً الستقبال إال تعز

 طبقة من كان إن قدمٌه باطن ٌقبل أن القادم ٌستطٌع حتى التركٌة الطرٌقة على جالساً 
 قول فهناك ,مساءال فً الؽالب فً وهً تقرٌباً  ٌوم كل هنا الجلسات وتعقد ,متواضعة

 «.األرٌب نهار اللٌل«بؤن مؤثور عربً
 إلٌه وجه إذا إال أحد والٌتكلم ,قاتاً  والٌمضؽون تنباكاً  الٌدخنون فهم ,جافة والمجالس

 حجرة ٌدخلوا أن فلهم ,الحرٌة بكامل ٌتمتعون فإنهم القصر أطفال أما ,الحدٌث اإلمام
 أحد رأى وقد ,لهم ماٌحلو ٌعملون ٌتركهم والذي العبادة لدرجة ٌحبهم الذي الملك
 أحداً  ولكن.. لحٌته له ٌشد أن ٌوشك الملك أحضان فً جالس وهو ابنه ٌوماً  الخدم
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 طفل تعنٌؾ والعلى حتى شفة ببنت ٌنبس أن على الملك حضور فً الٌجرإ
 إلى وٌجلس القرفصاء ٌجلسون شخصاً  عشر خمسة نحو من المجلس ٌتؤلؾ..صؽٌر
 الحكومة هذه مبتكرات ومن ,له وٌقدمها الرسابل ٌفتح الذي ابهوزر كبٌر الملك جوار
 الموظفٌن توانً ٌتفادى أن أراد فمن.. اإلمام إلى تلؽرافٌاً  والعرابض الشكاوى إرسال
 على زٌادة وٌدفع رٌاالت بضعة تكلفه برقٌة فٌرسل الملك على حالته ٌعرض أن فعلٌه

.. موضوعه سٌعرؾ اإلمام أن ٌتؤكد وسٌلةال أٌضاً  اإلمام جواب تكالٌؾ البرقٌة تكالٌؾ
 إلى األحمر بخاتمه موقعة وٌلقٌها علٌها ٌإشر اإلمام فإن بالموافقة الجواب كان وإذا

. باستخفاؾ األرض إلى ٌرمٌها فإنه سلباً  الجواب كان إن أما.. تنفٌذها عن المسإول
« ٌحسن فٌما ٌنظر«الالٌز اإلمام بؤن علٌه ٌردون فإنهم للتقدٌر أهبلً  المرسل كان وإذا
 مابتً ٌفحص أن اإلمام وٌستطٌع.. المناسبة القرآن بآٌات االستشهاد مع هذا كل وٌتم

 موارد من هام مورد البرقٌة الرسابل وهذه.. واحدة جلسة فً برقٌة رسالة
 على كلها.. كلها..اإلمام على النحو هذا على تعرض التً الموضوعات ماهً..الخزانة
 نهابٌاً  اإلمام فٌها وٌقضً وأتفهها شؤناً  أقلها إلى وأخطرها المسابل أهم من.. اإلطبلق

 البعٌدة النابٌة األقالٌم أحد فً معلم كان إذا ٌقرر هو شخصٌاً  اإلمام إن.. استبناؾ دون
 مستشاري أحد من لً قٌل ألنه بالذات المثال هذا ذكرت وقد.. محابر عشر إلى بحاجة
 دولة ربٌس أن ٌعلم حٌن بالذهول ٌصاب اإلنسان نإ.. المجلس من خارج وهو اإلمام
 !.التوافه هذه فً ٌتدخل
 ٌتفادى أن ٌرٌد هل هكذا؟.. شًء كل فً نفسه ٌحشر أن ذكً رجل ٌقبل فكٌؾ

 جواب وأحسن األمر عن كثٌرٌن سؤلت وقد.. مفزع أمر إنه.. حال أي على اإلسراؾ؟
 وعلى مثلهم ٌحكم لم فإذا. .هكذا ٌحكمون اإلمام هذا أجداد كان.. هذا هو سمعته

 ..!ومقاماً  شؤناً  منهم أقل سٌكون أنه ٌشعر فإنه طرٌقتهم
 هً فصنعاء الٌمنٌٌن بال ٌشؽل سإال وهذا صنعاء؟ فً ٌقٌم أن اإلمام ٌرٌد ال ولماذا

 قلب فً تقع وهً تعز، مدٌنة من مرات عشر أهم مدٌنة فهً.. للٌمن الطبٌعٌة العاصمة
 ٌعٌشون اإلمام أخوة ٌزال وال العجوز اإلمام فٌها ٌقٌم وكان د،للببل الوسطى المرتفعات

 ربٌس الحسن: وهم اإلسبلم سٌؾ بلقب منهم كل وٌلقب وزراء جمعٌاً  وهم فٌها
 الصحة، وزٌر إسماعٌل المواصبلت، وزٌر القاسم صنعاء، فً اإلمام ونابب الوزراء،

.. القبابل بشإون المختص هوو والعباس الخارجٌة، وزٌر هللا عبد المعارؾ، وزٌر علً
 .فعالة سلطة بؤي ٌتمتعون ال الحسن عدا فٌما وهم

 فإنه اإلمام ٌرضاها ال بطلبات وٌتقدم أجنبً سفٌر ٌصل فعندما.. هذا من اإلمام وٌستفٌد
 طول من السفٌر وٌتعب.. صنعاء فً األمراء إلى ٌحولها بل الطلبات هذه ٌرفض ال

 على شًء هذا بعد ٌصله وال.. به سٌلحق الجواب أن مإمبلً  راضٌاً  وٌسافر االنتظار
 .روعٌت قد الشرقٌة المجامبلت أصول أن رؼم اإلطبلق،

 .أخرى اسباباً  صنعاء إلى اإلمام انتقال لعدم ولعل
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 ٌضمر لهذا وهو ٌحٌى اإلمام أبٌه مقتل بعد الحكم تولى الذي لئلمام صنعاء خضعت فقد
 الٌمن ثؽور من ثؽر تعز أن وهو سٌاسً سبب وهناك.. وحفٌظة ٌةوكراه حقداً  لها

 ال وصوته األجنبً للزابر ٌقول وهو هذا كل ٌعرؾ واإلمام.. المدٌنة إلى وأقربها الهامة
 هناك وستعرؾ صنعاء إلى اذهب.. بعد الٌمن تر لم إنك) والحزن الكآبة من ٌخلو ٌكاد

 ومتى ٌفتح أن ٌستطٌع متى ٌعرؾ.. كبٌر كبواب الثقٌلة مسإولٌته ٌقدر لعله( ببلدي
 .ٌؽلق أن ٌجب

.. الجبلً اسم ٌبرز أن بد ال الخارجً بالعالم الٌمن صبلت اإلنسان ٌتناول وعندما
 ٌهوون ولكنهم أفراد فٌها ٌرتفع لحاالت كثٌرة واألمثلة.. ٌدٌه بٌن فعبلً  الٌمن فاقتصاد

 عندما ذكٌاً  الجبلً وكان.. ختارهٌ كٌؾ اإلمام عرؾ فقد الجبلً أما ارتفعوا، ما بقدر
 نفسه اإلمام دام وما األسد، نصٌب فٌها أحمد لئلمام مساهمة، شركات كلها منشآته جعل
 .مخاطر ألي العمل ٌتعرض أن ٌمكن فبل األول المستفٌد هو
 باسمه ٌهمس من أسمع الٌمن فً أنا جعلنً الذي الحد إلى الجبلً سمعة وصلت وقد

 .البٌت آل من لٌس ألنه.. مستحٌل ذاه ولكن لئلمام خلٌفة
 إلى والذهاب بالبلد لبلتصال متلهفة وأصبحت القٌمة المعلومات بهذه ذهنً امتؤل

 بسبلمة اإلمام تهنبة وصلتنً مساء وذات وضواحٌها المدٌنة وزٌارة المستشفى،
 فً الجبال، فً طوٌلة بنزهة الجدٌدة حرٌتً أبدأ أن التالً الٌوم فً فقررت الوصول
 .الباكر الصباح

 الضٌافة دار من خرجت صبر، جبل منحدر فً ٌقع صؽٌراً  أبٌض مسجداً  استهدفت وقد
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 األسلحة إنها الملبسة، الحلوٌات وبعض الصؽٌر المذكرات ودفتر قلم ومعً وحٌدة،
 أستاذي كلمات كانت لقد.. االختبارات بعض علٌهم ٌجري من صطٌاد ال المعتادة

 المٌدان إلى ٌخرجون الذٌن أولبك إلى: ) أذنً فً رنت شتراوس لٌفً البروفسور
 .مستعدة وهؤنذا المٌدان فً المرة هذه إننً أجل(  أنصح
 إنه المدرسة إلى طرٌقه فً وهو به التقٌت الٌمن، فً لً صدٌق أول باري محمد كان

 منتصبة، طاقٌة رأسه على وكان والتهذٌب، الهندام حسن السادسة، سن فً صبً
 إلى ٌصل وقمٌصاً  الحمراء، الخطوط ذي األصفر األطلس من قصٌرة سترة وٌرتدي
 لوحاً  فٌه ٌضع األسود القماش من كٌس ظهره وعلى الكاوتشوك من ونعبلً  القدمٌن،

 للبدء ٌكفً وهذا منه ٌتعلم الذي القرآن من األول والجزء الصلب، الحجر من وقلماً 
 تخلو ال بلباقة حدٌثً على ٌرد كانو طٌبة، أسرة من صدٌقً إن..  ٌجب كما..  بالحٌاة

 بنفس ٌتمتعون ولكنهم أناقة أقل وكانوا الصبٌة، بعض إلٌنا وانضم بالنفس، اعتزاز من
 .والنشاط الحٌوٌة
 فً فالبنات والعاشرة، الثامنة سن فً فتاتٌن مع وتركونً الحال فً مدرستهم دخلوا
 االستثنابٌة الظروؾ هذه أن ىرأ ولعله بنا، لحق عبده ولكن القراءة ٌتعلمن ال الٌمن

 .إضافٌة إجازة تستحق
 بً صعدوا فقد الٌمن، فً ما وأحسن أجمل األطفال هإالء من تلقٌت الصباح ذلك وفً
 الكثٌرة الودٌان أحد فً الطرق هذه وتسٌر الماعز إال فٌها تمر ال ضٌقة طرقات فً

: المتوسط األبٌض رالبح نباتات بٌن نسٌر كنا أسفله إال الجبل أعلى من المنتشرة
 هذا فً تنطلق كانت. والمثمرة الشوكٌة واألشجار الند وأعواد والصبٌر الصنوبر
 بطء فً رخٌمان صوتان ٌرسلهما الرعاة أؼانً من اؼنٌتان الشمس وضوء السكون،
 العلٌق بنبات ساحته ؼطٌت فقد وأنقاضاً  أطبلالً  أضحى قد قدٌم مسجد وفوقنا وصفاء

 تعز عن ابتعدنا قد وكنا اآلسنة، الراكدة للمٌاه مستنقعات ضهأحوا وأضحت والعوسج
 ٌطلعونً وأن شًء كل لً ٌقولوا أن ٌرٌدون كانوا الدلٌل بدور بالقٌام سعداء واألطفال

 أرض إلى قادونً أنهم هً لً بها احتفظوا التً السارة المفاجؤة وكانت شًء كل على
 .حرثها فً شرع قد زعجو رجل ثمة وكان تحت من ترى ال صؽٌرة مسطحة

 فقط أبٌض قمٌصاً  ٌرتدي اللحٌة، طوٌل الرأس، عاري القدمٌن، حافً العجوز كان
 صعوبة فً األرض به ٌشق خشبً محراث على وقدمه بٌدٌه وٌتكىء بحبل وٌحتزم
 الشٌخ هذا إلٌنا نظر الجمٌلة اللون الرمادٌة الممتازة األبقار من ثوران وٌجره وعسر
 حٌزاً  إال الرٌفً العالم هذا فً أشؽل ال إنً أحسست وقد عمله لوواص بهدوء وابتسم
 من قبضة وهً العلؾ، من لفافة الثورٌن ٌطعم الثلم آخر فً ٌقؾ الرجل وكان.. صؽٌراً 
 الٌد، من طعامها تتناول أن تحب األبقار إن األخضر البرسٌم من بقلٌل محاطة التبن
 األرض ٌشق وهو ثم ثورٌه ٌطعم وهو حنون متهدج بصوت ٌؽنً الشٌخ الرجل وكان

 تعلمنً أن وحاولت فٌها الصؽٌرة ٌدها ووضعت ٌدي عن مرٌم وبحثت بمحراثه
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 .األؼنٌة
 أخرج أن استطٌع وإنً بٌننا توطدت قد الصداقة أن لً بدا معاً، ساعتٌن امضٌنا أن بعد

 واحداً  رأوا أن لهم ٌسبق لم األطفال هإالء أن عظٌماً  النجاح وكان واألقبلم، الورق
 كً الفرصة لهم أتٌح أن من أجمل ٌجدوا ولم وأفرحهم، هذا اسعدهم وقد رجبلً، ٌرسم

 .ٌجربوا
 من لها ٌا البنات على بالورق أمر أن أردت ثم دابماً  أوالً  فالرجل بالفتى، بدأت وقد

 الفتاة ٌدي من الورق وسحب قاسٌة بنظرة فرمقنً باإلهانة الصبً شعر لقد فضٌحة
 انكسار فً الصؽٌرة واستسلمت.. ( شٌباً  تعرؾ ال.. بنت إنها)  ٌقول ووه بإزدراء،
.. دورهن الفتٌات وأعطٌت الؽربٌة الطرٌقة على األمر رتبت ولكنً.. الورق وتركت
 عشراً  أصابع ورسمت للمرأة القادمة باالنتصارات واستبشرت مرٌم أسارٌر وتهللت

 .الصبً خطوطهما رسم اللذٌن للذراعٌن
 البٌوت تلك من واحداً  بٌتها ٌكن ولم.. أمها إلى مرٌم بنا تسٌر أن طبٌعًال من كان

 ال واحدة حجرة وهو فقٌرة، عزبة فً صؽٌراً، بٌتاً  كان بل العالٌة، الحصٌنة المتشامخة
 .قلٌلة فخارٌة أوان   وبعض موقد سوى المنزلٌة األدوات من فٌها ولٌس.. لها نافذة
 ولكنهن بالفرار لذن حتى بوصولً النسوة أحست إن وما الرجال من خالٌاً  البٌت كان

 عجزت مخبولة حزٌنة مخلوقات انهن ٌمنٌة امرأة رأٌت قد أكن لم.. قلٌل بعد رجعن
 األسود القماش من قصٌراً  قمٌصاً  لباسهن كان.. منهن شًء أي استخبلص عن

 مكفوفاً  اً ضٌق وبنطلوناً  العمل أثناء فً الحركة بحرٌة لهن لٌسمح الخصر إلى مرفوعاً 
 اإلحساس عند األنؾ فوق ما إلى ترفع خرق فتؽطٌهما والشعر العنق أما أسفل، من

 األطفال ٌحبو النسوة هذه وحول.. بالنظر للعٌن ٌسمح ما إال ٌترك ال بحٌث أحد باقتراب
 مرٌم أخت كانت بالذباب محاطة وعٌونهم باألوساخ، ملطخة أردافهم هزٌلون عراة
 .ظهرها على صؽٌراً  طفبلً  فتحمل أمها تساعد عشرة الثانٌة فً وهً

 المشً ٌتعلمون حٌن من تنقضً التً هً تلك حٌاتهم فً سعٌدة فترة الفقراء ولؤلطفال
 سن فً ٌفقدونه رونقاً  تمنحهم السن هذه فً فالحرٌة العمل، علٌهم ٌجب حٌن إلى

 .األوالد قبل هذه حرٌتهن ٌفقدون والبنات الرشد،
 كان حٌث المدرسة إلى وساقنً القٌادي دوره عبده واستعاد البٌت فً مرٌم بقٌت

 كانوا الناس أن ٌبدو إذ عنً تحدث قد باري محمد ٌكون أن بد وال انتهى، قد الدرس
 سوى بها لٌس واسعة قاعة وهو الفصل دخول إلى األستاذ دعانً وقد ٌنتظروننً

 مجاملة لطؾ، ماتابتسا: أمامه األرض على فٌجلسون األطفال أما للمدرس، طاولة
 عند الثقة وعدم للرٌبة المعروؾ الستار أرى أن دهشة كنت سعٌدة كنت ما وبقدر

 .والبساطة السهولة بهذه ٌخترق المسلمٌن
 نعرؾ أننا ٌعلن عبده وكان الكبٌرة، الحراسة هذه وسط تعز، إلى المرة، هذه نزلت،
 أو خمسة وحولً صخرة على جالسة وكنت للمشاهدة، الناس وٌدعو إنساناً  نرسم كٌؾ
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 ٌبدو كما المقام كبٌر رجل بٌنهم الرجال من لفٌؾ إلٌنا تقدم للرسم ٌتهٌؤون أطفال ستة
 أخٌراً  وتؤملنً الكرارٌس، إلى ونظر األطفال سؤل وقد الفاخرة ومبلبسه مشٌته من

 ثم معروؾ قاض   وهو اسمه ٌكتب أن أراد وقد والمودة، العطؾ من كثٌر فٌه باستؽراب
 إلً ٌقدمها التً القٌمة المساعدة الوقت هذا فً أدركت بلطؾ إلٌنا تحدث أن بعد تركنا
 جمعٌاً  كالمسلمٌن والٌمنٌون وإفراحهم تسلٌتهم العسٌر من فلٌس األطفال، هإالء
 .األطفال ٌحب من ٌحبون
 أسوار بها تحٌط وتعز وضواحٌها، المدٌنة بزٌارة قمت التالٌة األٌام وفً الظهر وبعد
 هذا تضاعؾ المجاورة القرى ولكن نفس، آالؾ خمسة نحو وفٌها الطٌن، نم قوٌة
 الحكومة ومقر والبرٌد الضٌافة دار هً حدٌثة بناٌات المدٌنة خارج وفً الرقم،

 الرهابن فٌه تسجن حصٌن قصر علٌه تل القدٌمة المدٌنة وٌعلو والمستشفى والمدرسة
 فً المشكوك القبابل رإساء أبناء وهم عشرة والخامسة الثامنة بٌن أطفال والرهابن
 بمدرسة شبٌه أنه ٌمكن بشع؟ أمر هذا هل ٌبدو كما طفبلً  ثبلثٌن عددهم وكان والبهم،
 نفسه لٌعرض حارسه برفقة جاء العاشرة سن فً منهم سجٌناً  رأٌت وقد كبٌبة داخلٌة
 .الشفقة ٌثٌر ٌكن ولم مروشً الدكتور على
 لم التً األحجار أو الطوب من مبنٌة فهً ،جمٌلة وال شاهقة لٌست تعز بٌوت إن

 متر، 6011 ارتفاع على أننا رؼم حار والطقس قلٌلة والنوافذ تقطٌعها ٌحسنوا
 دخوله، من أتمكن لم الذي الربٌسً المسجد وأجملها األتراك عهد فً شٌدت والمساجد
 زالت ما أنها الإ الجبل فً تتفجر التً والٌنابٌع السٌول بها تؤتً والمٌاه قلٌلة واآلبار
 أن تستطٌع وال.. لٌبلً  بالنور الكبٌرة البٌوت بعض تمون الكهرباء ومولدات.. ملوثة
 واألقمشة الٌابان فً المصنوعة الترامس باستثناء تعز أسواق من تشاء ما كل تطلب

 الكبٌر المٌدان وفً اإلٌطالٌة واألدوٌة والتشٌكً والصٌنً والصفابح والسورٌة الهندٌة
 األمٌر بسٌارة أحٌاناً  اإلنسان ٌلتقً النٌون بؤنوار المحاطة الملك صورة تصدرهت الذي
 ٌلؾ األلوان متعدد شرٌط وحولها الورقٌة، الورود من بؤكلٌل محاطة العهد ولً البدر

 كانت متران ارتفاعها سوداء ضخمة أسطوانة آخر مٌدان فً اإلنسان وٌرى.. ؼطاءها
 منها لٌجعل اإلمام من باعها محتاالً  تاجراً  ولكن ،للسفن إشارة عدن مٌاه فً طافٌة
 نرى المدٌنة باب وعند.. فابدة أٌة لها تظهر تعد لم مباشرة تسلمها وبعد للمٌاه خزاناً 

 من إلٌه ٌسوقون الذي البولٌس مركز من إنه عفواً .. السمكرة مكان أو المحدادة
 طبٌعً نفوذ أي إلنسان ٌكون أن الٌمن فً فٌكفً.. الحدٌدٌة بالسبلسل لٌكبلوه ٌشاإون

 ثمة لٌس أنه أي.. بالحدٌد ٌكبل بؤن لٌؤمر شخص عن راض ؼٌر ٌكون وأن قانونً أو
 والقٌود.. الشوارع فً وٌسٌر قدمٌه فً األصفاد ٌجر ٌمنٌاً  ترى أن من أكثر عادي أمر

 سبلسل بٌنها وٌصل بالمطرقة، وتقفل الساقٌن فً توضع قلٌبلً  مفتوحة حدٌدٌة حلقات
 أو قٌدٌن من مانع ال ولكن واحد بقٌد ٌكتفً وقد وأسابٌع، أٌاماً  هكذا وتظل.. حدٌدٌة
 أو أثر أي ٌحدث ٌعد لم أنه حد إلى مؤلوفاً  أمراً  أصبح هذا إن..خمسة حتى أو ثبلثة
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 كان وقد.. العادٌة أعماله وٌواصل وٌهزل ٌتفكه أنه بل القٌود ٌجر من ٌخجل وال انفعال
 مقر إلى الصورة بهذه ٌذهب حساباته فً بؤخطاء اتهم الذي ٌرالكب المالٌة موظؾ
 خانت لقد بالحدٌد، مكبلة امرأة تعز شوارع فً رأٌت.. شٌباً  اختلق ال هنا أنا.. عمله

 بالحجارة الزوج فرجم السبلسل فً الجمٌلة ٌرى أن أؼضبه العشٌق ولكن.. زوجها
 أما باألربطة مضمد وصدره حزٌناً  كبٌباً  زوجته جوار إلى الزوج وكان الجبل إلى وهرب
 أقل أشٌاء اإلنسان ٌرى وقد.. هدوء بكل الفاصولٌا تقشر وجلست ساقٌها مدت فقد هً

 آخر ٌتنزهون قدمٌهما فً واحد قٌد منهما اثنٌن كل ٌجمع مسجونٌن رأٌت لقد.. ؼرابة
 منهم أحد ٌقترب إن وما بالصدقات إلٌهما ٌلقون الناس وٌؤتً الكبٌر المٌدان فً النهار
 .والتوسل التضرع من بوابل ٌمطروه حتى
 رفض فقد مروشً الدكتور أما المستشفى إلى رٌبولٌه الدكتور رافقت ٌوم، وذات

 عن سؤلته وعندما كثٌرة، أشٌاء فٌها تعلمت صؽٌرة عٌادة بٌته فً وأقام إلٌه، الذهاب
 كل تتؤلؾ تبناٌا عدة ٌضم والمستشفى(..  سترٌن: ) ببساطة أجاب هذا فً السبب
 سرٌراً، ثبلثٌن بنحو الدكتور وٌعنً ساحة به تحٌط وحٌد، أرضً طابق من منها

 على وانحنى فطوره، بقاٌا بها علبة حقٌبته من أخرج المستشفى إلى وصلنا وعندما
 تواضعاً  المواقؾ وأكثر بنفسه شًء كل على ٌسهر إنه.. صؽٌر لمرٌض ٌسخنها الموقد

 فً وقرأت الطفل أطعم وقد والبر، الخٌر سبٌل فً كانت ذاإ بها ٌقوم من تشٌن ال هنا
 لمرضاه ٌقدم رٌبولٌه الدكتور وكان بالجمٌل، المعترفة العاطفة الحاضرٌن وجوه

 ٌزودان رفٌن ؼٌر المستشفى صٌدلٌة فً ٌكن فلم عنده من الضرورٌة العبلجات
 شًء، كل نم خالٌة كانت فقد الجراحة قاعة أما ٌوماً، عشر خمسة كل باألدوٌة
 بمفردي علٌها فمررت معً ٌسٌر أن الدكتور رفض العبلج حجرات رإٌة أردت وعندما
 .الممرضٌن أحد منً رؼبة ؼٌر على ٌتبعنً
 كرٌهة، رابحة: المفزع المذهل المنظر نفس فوجدت واحداً، واحداً  بها مررت وقد

 شبه هزٌلة امأجس.. أؼطٌة علٌها ولٌس الحبال، علٌها شدت قوابم عن عبارة السرٌر
 ارتفعت نحوي، أٌدٌهم مدوا الوقوؾ وحاولوا قلٌبلً، فتحركوا بوجودي شعروا.. عارٌة

 من شعاعاً  كنت لقد عندهم، جدٌداً  شٌباً  كنت لقد وألم، بحرقة وتتضرع تتوسل أصواتهم
 الممرض إلً نظر.. الموت على مشرفون منهم كثٌرون منه المفر موت قبل رأوه األمل
 للرجال حجرات عشر.. أدوٌة لهم لٌس جمٌعاً  المرضى هإالء كل ولكن. .تٌفوس: وقال
 مقصورة على أحد ٌدلنً ولم لعٌن، كابوس تحت أنً أشعر كنت لقد.. المنوال هذا على

 تمددت الكلمة معنى بكل زرابب.. لها النوافذ منخفضة حجرات.. وجدتها ولكنً النساء،
 قد.. أطفالهن منهم الكثٌر ومع قذرة، ضأر على األخرى بجوار الواحدة النساء فٌها
 هإالء مشاهدة ولكن كهذه، وشناعة فظاعة ٌتصور أن ٌستطٌع أنه لبلنسان ٌخٌل

 قرأ كما قرأت لقد.. البال على ٌخطر قد ما كل من سوءاً  أكثر الزرابب هذه فً النسوة
 تضرتح امرأة عٌنً بؤم رأٌت هنا ولكنً واإلفناء، اإلبادة معسكرات أوصاؾ الناس
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 المبلل طفلها وتناولنً كوعها على وتستند تنهض رأٌتها برازها، فوق راقدة وهً
 .وتتوسل تتضرع األخٌر النفس فً وهً
 ٌعمل أن قبٌح إنه( شًء كل رأٌت قد أنت ها واآلن: )وقال إلً رٌبولٌه الدكتور التفت

 واإلمام ا؟له الوجود واألدوٌة ٌعمل ماذا ولكن الظروؾ هذه مثل فً ٌوم كل االنسان
 مع إلٌه ذهبت آخر، مستشفى ببناء أمر ولكنه القدٌم، للمستشفى واحداً  رٌاالً  الٌقدم

 أكٌاس وتكدست األساس، من فرؼوا لقد.. بنفسه رسومه وضع الذي رٌبولٌه الدكتور
 ألؾ خمسٌن اإلمام لها اعتمد وقد فرنسٌة، وكلها وهناك هنا الحدٌثة البناء ومهمات

 ٌلهمه كان الذي األمل أدركت وقد ومتفابل، سعٌد، هنا رٌبولٌه رالدكتو إن.. جنٌه
 من كلٌة الكبٌر الصندوق ٌنزلوا لم لكنهم وصل، قد الكهربابً المولد وكان الشجاعة

 صفابح تسنده األرض على واآلخر السٌارة، فوق منه جزء فظل النقل، سٌارة سطح
 العون ٌطلب مكان ىإل مكان من ٌتنقل رٌبولٌه الدكتور استمر وقد قدٌمة

 وأصبح العملٌة نجحت حٌن متؤخر، وقت فً إال المستشفى نؽادر والمساعدة،ولم
 .الخطر عن بعٌداً  الصندوق

 كنت فرنسا إلى عودتً قبل 65:0سنة ماٌو فً انتهً وقد ثانٌة مرة المستشفى رأٌت
 كالمرة معاً  بالزٌارة قمنا وقد الباب، عند تنتظرنً رٌبولٌه الدكتور ذكرى ولكن وحٌدة،
 تخرج معدات مفتوحة، صنادٌق بٌضاء، سرر.. حدٌث طبلء أمام اآلن ولكننً األولى

 شًء كل بوضع أخٌراً  وصلوا الذٌن االٌطالٌون زمبلبً وٌقوم الحرٌرٌة، أوراقها من
 .مكانه فً
 الدكتور أوراق بٌن موجودة وتركٌبها تصمٌمها رسوماً  كانت فقد الكبٌرة المهمات أما

 المفوضٌة مقر جدة إلى نقلت بارٌس ومن بارٌس، إلى أرسلت موته وعند ه،رٌبولٌ
 .الفرنسٌة

 ولكن أشهر عشرة مضً بعد رسمٌة زٌارة أثناء حفلة فً اإلمام إلى السفٌر قدمها قد
 لتطهٌر الضخم فالجهاز تماماً  موضعه ؼٌر فً وضع قد شًء كل كان الوقت هذا فً

 ٌتصدر أن ٌنبؽً كان الذي بالنٌكل المطلً الجبل اهذ والضمادات، الجراحة عدد وتعقٌم
 فً مضحكة مزرٌة وبصورة خطؤ وضعوه.. الكبٌرة القاعة نهاٌة فً الشرؾ مكان
 .مابل وبشكل صؽٌرة حجرة
 لقد( اآلن لٌس: )قال حٌن ٌحتضر وهو مستشفاه فً ٌفكر رٌبولٌه الدكتور كان هل
 الذي الضخم التعقٌم جهاز ولكن د،تؤكٌ بكل به جدٌر هو الذي الجزاء هللا من تلقى

 طبٌعته الٌمن فً للسفر. الفردوس فً رقدته شك بدون علٌه ٌعكر وضعه أساءوا
 فً إبقابً قرروا أنهم أعتقد كنت لقد.. جامح اندفاع ٌعقبه له نهاٌة ال انتظار: الخاصة

 المطار إلى تؤخذنً جاءت جٌب، سٌارة بوصول فوجبت جمٌل صباح ذات ولكنً تعز،
 مفتوحة حقاببً فكانت بهذا أخطرنً قد أحد ٌكن ولم ساعة، بعد صنعاء إلى سافرأل

 معرضاً  أحضرت قد ولكنً كثٌرة تكن لم حاجٌاتً أن صحٌح الؽرفة فً مبعثرة وأدواتً
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 والكتب والفوتؽراؾ، االسطوانات، بٌنما الجدد، وألصدقابً لً للتسلٌة صؽٌراً 
 ولعب لمارلو، الفن سٌكولوجٌة إلى خمالض الطبٌعً للتارٌخ دروس من المصورة
 هذا أضم أن ساعة نصؾ فً أستطٌع فكٌؾ.. المخٌم ومهمات البٌت، ولعب األطفال،
 حقابب؟ خمس فً لحضارتنا الموجز
 ردي وكان بعنؾ، الباب ٌقرع وظل السابق وجاء بالمفتاح، الباب نفسً على قفلت
 بانحناءة المتكررة الحادة ءاتهندا أعقب أنه هو هنا العجٌب والشًء( ال.. ال)علٌه

 ٌمٌلون فرنسا، فً عندناً  وعنفاً  شدة القرعات تزداد الذي الوقت وفً محكمة، شرقٌة
 وجدت الحقابب حزمت وقد ؼرفتً من خرجت فعندما الوقت بمرور الهدوء إلى هنا

 من انتهى أن بعد إال ٌتحرك لم أنه هذا من وأعجب العساكر، مع ٌمزح هادباً  السابق
 .سٌجارته خٌنتد

 أن المحزن من إذ والمطار، المدٌنة بٌن المسافة أقطع وأنا النفس منقبضة كنت وقد
 فً ٌحلق أن مجبراً  الٌمن فً وممٌزاتها البشرٌة السبلالت أصول فً الباحث ٌكون

 النصر لعٌد السابقة اللٌلة فً تعز أؼادر إذ أسفت كما متر، ألؾ ارتفاع على أجوابها
 وهم أبٌه مصرع بعد العرش أحمد اإلمام الستعادة السنوٌة الذكرى إلى ٌشٌر الذي

 سٌتم الملك بحضور تعز فً االحتفال ولكن المملكة، أنحاء جمٌع فً العٌد بهذا ٌحتفلون
 .أفضل بصورة
 ٌحن لم السفر أن الوقت ذلك حتى واضحاً  كان المطار فً والضوضاء الجلبة ورؼم
 ٌصلها أن قرر قد كان صنعاء فً الملك نابب لحسن،ا األمٌر ٌنتظرون فالناس بعد وقته
 ٌلبسون رجبلً  عشر خمسة نحو من مإلفة وكانت وصلت فقد حاشٌته أما العٌد، قبل
 الٌكاد الٌمنً إن قدٌمة؟ بدوٌة عادة هذه فهل قلٌلة، حقاببهم وكانت بٌضاء، جمٌلة ثٌاباً 
 فرشة)السواك وٌؽرس جٌبه، فً الصابون قطعة ٌضع فهو السفر، فً شٌباً  معه ٌؤخذ

 إنهم جبلبٌب، عدة ارتدى النظر بعٌد كان وإذا خنجره بجوار أو عمامته فً( األسنان
 .أسفارهم فً معهم الؽربٌون ٌؤخذها التً الحقابب تكثر لماذا جٌداً  الٌهمون هنا
 ما ساعة فً لهم توفر الطابرة ألن السلع، من كثٌراً  ٌؤخذون أخرى جهة من أنهم إال

 .البعٌر ظهر على ٌوماً  عشر خمسة أو بالسٌارة أٌام ثمانٌة إلى لهنق ٌحتاج
 استحضرت الٌابس وحماسة وبهمة الحمولة وزن فً منهمكاً  الطٌار كان وصولً وعند
 له قلت المدرسة أٌام إلى عهدها ٌرجع التً االنكلٌزٌة الكلمات من ذهنً فً ماتبقى
 .ٌبدو كما ٌفهمنً لم ولكنه براً، أسافر أن أفضل إننً
 فً الحرارة فٌها تشتد التً الساعة هذه وفً الحسن، األمٌر وصل الظهٌرة وعند

 وقد االرتفاع هذا مثل فً الطابرة لتحلٌق احتماالً  أقل الجو ٌصبح االستوابٌة المناطق
 فً كنت عندما حتى ٌرانً، ولن ٌرنً لم ولكنه مبهمة بانحناءه بعد من األمٌر حٌٌت
 االسبلمٌة للتقالٌد جداً  متعصب فهو منه، واحد متر بعد على ةالتالٌ السنة فً مؤرب
 ٌكن لم التً حقاببً إلى وٌشٌر األمٌر ٌحدث فالطٌار عنً، ٌتحدثون كانوا فقد ذلك ومع
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 زاد فقد حقاببً تحمل أن التستطٌع الطابرة إن لً ٌقولون جاءوا وقد بعد، وزنها قد
 .الوزن فٌها

 وساوسً كانت بالطابرة؟ السفر أرفض هل نولك.. سنحت قد الفرصة أن وشعرت
 فً أولى درجة.. فٌنٌسٌا إلى بارٌس من قطار.. وممتعة طوٌلة برحلة قمت فقد كثٌرة،
 كرسنت أوتٌل فً إقامة.. عدن إلى طابرة.. بالقاهرة مروراً .. االسكندرٌة إلى الباخرة
 هذا كل جنٌه، بلثمابةث من أكثر الٌمنٌة الحكومة كلفت لقد المرتبات، بجانب هذا الفخم،
 السخاء؟ هذا مثل على قادرة كثٌرة بلدان هناك هل.. واحداً  ٌمنٌاً  مرٌضاً  أرى أن قبل
 المترجم أن إال والتجول الفسحة أجل من بواجبً قٌامً تؤخٌر فً مترددة كنت فقد لهذا

 :قاببلً  أردؾ
 ٌسمحوا أن فطلبت أتمناه، ما كل هذا وكان تتؤخر، ولن فوراً  حقاببً ستنقل السٌارة إن
 العمل أبدأ أن أستطٌع فلن عنها انفصالً من الجدوى بؤنه متعللة معها، أكون أن لً

 .بدونها
 بٌنً تٌه فً ٌتنقل والمترجم حقاببً بٌن مؽروسة كنت فقد عسٌرة، لحظات وكانت
 من البد كان أنه إال ٌقوله ما أفهم أال أفضل كنت( األمر)فعل أسمع وعندما األمر، وبٌن

 لقد األمٌر، موافقة لً ٌحمل باسماً  المترجم جاءنً األخٌر وفً الوضع هذا من الخروج
 .الجو فً ترتفع والطابرة تعز إلى الجٌب سٌارة ونقلتنً نجحت
 حصلت لقد هذا من أكثر ماهو نلت قد أٌضاً  ولكنً لبلهتمام، مثٌرة رحلة فؤمامً إذن
.. هناك كنا لقد: )لً ٌقولون معا مضً بعد رجاالً  وجدت فقد الناس، تقدٌر على

 وكان والسرور، البهجة ؼمرته فقد السٌارة، سابق صبلح، أما.. المطار ٌوم والننسى
 كان وباالختصار.. وإجاباتً األمٌر صوت ٌقلد وهو بعٌنه وٌؽمز واحدة بٌد ٌسوق
 ٌسوق لن أحداً  أن صبلح أقسم وقد.. الروح هذه فً أشك وكنت ومندداً، ساخطاً 
 من بنجاتً أدٌن وله أصدقاء، أصبحنا فقد ماحدث وهذا سواه، صنعاء إلى سٌارتً
 .ذمار فً األسر تشبه إقامة
 فً بالبقاء لً وأذن تكرم وقد الجبللة لصاحب وتوضٌح شرح رسالة كتبت تعز وفً
 بٌنهم األقالٌم، مختلؾ من تعز على توافدوا قد المواطنون وكان العٌد، أثناء تعز

 والفضة الكبٌرة، الكهرمان بعقود المزٌنة ونسابهم الجمٌلة بسهمبمبل أؼنٌاء فبلحون
 التً الصدقات الملك من ٌلتمسون جاءوا فقراء فبلحون وبٌنهم المفرؼة، المنقوشة

 .الكبٌرة األعٌاد فً توزع
 بٌت كل فً أعد المنازل سطوح فً النٌران إشعال وهو( بالتنصٌر)العٌد بدأ المساء عند

 وأشعلت األخٌرة، اللحظة فً بالبترول سقٌت السطوح أطراؾ فً الرمل من كمٌات
 راقص، خفٌؾ بلهب الجبل سفح على المنثورة البٌوت توجت الظبلم، حل عندما كلها
 بزؼردة ٌعج اللٌل وكان عندنا الجامدة النٌون أنوار من حٌوٌة أكثر اللهب هذا وكان
 .المرحة فالاألط وأصوات الصؽٌرة، الصوارٌخ وتفجٌر الحادة، النساء
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 الطبول، ودقات المزامٌر أنؽام على ٌرقصون أخذوا فقد الضٌافة دار فً الخدم أما
 اثنٌن أو ثبلثة أو أربعة الراقصون وكان جمٌلة، ممتعة دابماً  أجدها كنت رقصات
 وٌمسكون ومهارة بخفة أقدامهم ٌضعون اآلخر، بجوار الواحد وٌرجعون ٌتقدمون
 .أقصاها تصل حتى فشٌباً  شٌباً  السرعة دادوتز بها، وٌلوحون بخناجرهم

 لقد.. والؽٌظ بالمرارة مملوءاً  بجواري اللبنانً المعماري المهندس ظل فقد هذا كل رؼم
 وبٌن بٌنه نزاع فنشب المسلح، باألسمنت تعز فً األولى العمارة بتشٌٌد اإلمام كلفه
 وأال المتبعة، المحلٌة ةالطرٌق على الرمل من األساس ٌكون أن ٌرى الذي الٌمنً البناء
 موضوع وأحٌل الناس، ٌراه أن ٌمكن حٌث األرض فوق إال المسلح األسمنت ٌبدأ

 الٌمن ؼادر قصٌر بوقت العٌد وبعد المهندس ضد وقؾ الذي اإلمام إلى طبعاً، النزاع
 .تعز فً وجود المسلح لؤلسمنت ٌكن لم هللا وبحمد بابساً،
 األمسٌة تلك فً ولكننا الرحب، مروشً الدكتور منزل فً كالعادة، سهرتنا، أنهٌنا
 إنها أوروبً، رجل زي فً متنكرة ٌمنٌة امرأة جاءتنا فقد للعادة، خارقة بزٌارة فوجبنا
 وكان مسلمة، امرأة مع لٌعٌش فؤسلم العزوبة احتمال على ٌقو لم إٌطالً عامل زوجة
 مرة لكنه الحرٌم، جالسم على سراً  صٌدلً هذا التنكر مارس وقد الوحٌد الحل هو هذا

 وهو الشارع فً رجل فعرفه تعز فً له الوجود الرابحة فواح فرنسً بعطر تضمخ
 االٌطالً زوجة أما.. وطردوه بالسبلسل قٌدوه.. الكارثة ووقعت والبرقع المبلٌه تحت
 بالحضور لها ٌسمح أن  زوجها إلى توسلت وقد ترانً، أن ترؼب كانت فقد الشابة هذه
 القلق من حالة فً وهو مروشً، الدكتور ولكن األوروبً الرجل زي فً وهً معه

 .الحال فً طردها الرضا، وعدم
 الحكومة لمقام المجاور الكبٌر المٌدان فً الرسمٌة االحتفاالت بدأت التالً الٌوم وفً
 الباكر الصباح من الجماهٌر وتوافدت الملكٌة، المنصة جانبً على المقاعد أعدت وقد
 فقد الملكً الحرس عساكر أما األلوان، الصارخة ثٌابهم فً الرجال من كلهم كانوا
 أو اللون الوردي القماش من رأس وؼطاء وفوطة سترة وهً الجدٌدة، بدلتهم ارتدوا
 وشعرهم جمٌلة برونزٌة وجوههم وكانت بارزة، بنقوش مزخرفة الباهت، األزرق
 أكتاؾ على محموالً  الملك رسًك وصل ثم لؤللوان سلٌم فهم على ٌدل هذا وكل مجعداً 

 هناك وكانت علٌها، ٌتعلقون واألطفال الرسمٌة السٌارات بعض وجاءت العساكر،
 فوق إلى البٌضاء لحاهم تتدلى السن، فً طاعنون كلهم العساكر من عجٌبة مجموعة
 أبٌه عن نابباً  االحتفال وتصدر البدر، االسبلم سٌؾ العهد ولً وصل وأخٌراً  خناجرهم،

 .ٌضالمر
 العربٌة الطرٌقة على القدم كرة فً مباراة شاهدنا ثم كثٌرة، كلمات إلى استمعنا وقد

 الدفاعٌة أسرارهم على كثٌراً  ٌؽارون الٌمنٌون ومادام العسكري والعرض المثٌرة،
 !الموضوع هذا فً شٌباً  أقول لن فإنً التصوٌر وٌمنعون

 تعزؾ التً النحاسٌة الفرقة وإلى ،الطبلب أناشٌد إلى استمعنا التالً الٌوم صباح وفً
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 قدمت ثم هذا، من أكثر عنها أقول ولن الشرقٌة، الطرٌقة على األوروبٌة األلحان
 كؤسلوب االستطرادٌة بالوقابع زاخرة وكانت الربٌسٌة المنصة أمام هزلٌة تمثٌلٌات
 ةخشبٌ أرجل على ٌسٌرون شباب قدمها القدم كرة فً مباراة شاهدنا وأخٌراً  مولٌٌر
 طفلة معً كانت فقد إلً، تتهجه األنظار كانت االستراحة وأثناء ممتعة، وكانت طوٌلة،
 تعانً أمها وكانت صنعاء إلى الطابرة ٌقود أبوأنٌتا كان الثالثة سن فً صؽٌرة سوٌدٌة
.. طفلتها أمر فً أحد على التعتمد وكانت والدٌسنتارٌا المبلرٌا مرض من عنٌفة أزمة
 ولكن بؤنٌتا أعنً أن فعبلً  أرٌد كنت.. صؽٌرة حدٌقة فً حبٌسة دةالعا فً تتركها بل

 الناس كان بانٌتا، تعز وتعرفت تعز مدٌنة انٌتا اكتشفت وقد.. العٌد ٌضٌع أن دون
 تفضل كانت فقد أنٌتا أما.. السماء عنه انقشعت كشًء الوردٌة الشقراء الطفلة ٌتؤملون
 هذه جسمه على رسموا فقد بالزرافة، شبٌهاً  جمل كل كان إذ شًء كل قبل الجمال

 .بالحناء صؽٌرة دوابر المناسبة
 وسار المنصة من أمتار بعد على سٌارته من ونزل الملك، خرج فقد الثالث الٌوم فً أما
 تتدلى بٌضاء وعمة اللون أحمر قمٌصاً  ٌرتدي وكان التقلٌدٌة مظلته تحمٌه كرسٌه إلى
 الرسمٌة الصور تظهره عما جداً  مختلفاً  رجلال كان اإلمامة إشارة هما عذبتان منها

 ابتسامة ٌبتسم وكان األسود، باللون مصبوؼة ولحٌته األزرق، باللون مخضبان فجفناه
 اللحٌة، تلك و االبتسامة وهذه العجٌبة العٌون بهذه وهو الذهبٌة، أسنانه تبدي مفزعة
 كٌؾ الحال فً ٌدرك األولى للمرة ٌراه ومن فعبلً، اإلمام هو إنه حوله، مما أحداً  الٌشبه
 عقصات من صفوؾ إال والٌنقصه القدٌمة، التارٌخ عصور فً الجبللة صاحب كان

 .األشورٌٌن لببلد اآللهة الملوك األذهان إلى لٌعٌد الشعر
 مقصوداً  التؽٌٌر ٌكون أن والبد السابقة الكلمات عن تختلؾ كثٌرة كلمات أمامه ألقٌت
 ٌلبس الوجه نبوي السن فً طاعناً  فبلحاً  أن إال رسمٌون، متحدثون هنا ٌكن ولم

 وقد ناء إقلٌم من قبٌلته رجال مع جاء الخراؾ، جلد من وسترة األبٌض القمٌص
ّّ  ونقلوا للكبلم، اختاروه  الصوت هو ترجمته الٌمكن الذي ولكن عادي، وهو كبلمه إلّى
 عدد من مإلفة رىق سوى شٌباً  ذلك مع ٌر لم لرجل والثقة والنبل واالشارات واللهجة

 .البٌوت من قلٌل
 كانوا بل الورق، من ٌقرأون ٌكونوا ولم الملك، ٌحبهم الذٌن األطفال دور وجاء

 الفرق هو كم جؤش ورباطة شجاعة فً اإلمام فً أنظارهم وٌثبتون عباراتهم، ٌفصلون
 ألقاه مدهش خطاب لً ترجم وقد ووجبلً  وحٌاء خجبلً  المملوبٌن أطفالنا وبٌن بٌنهم
 أٌها جمٌعاً  أنتم: )خطابه فً الطفل هذا صرخ وقد بالٌة، رثة مبلبسه صؽٌر، طفل

 فإن أنا أما الجمٌلة، بالمبلبس تتباهون أنكم مؽتبطون، انكم متخمون، انكم المجتمعون،
 الحاضرون حٌاه وقد( طعامً توفٌر عن عاجزون وأهلً جابع إنً خاوٌة بطنً

 كان إنه ٌقٌن على ولكن آخر، شٌباً  منحوه قد كانوا إذا أدري وال الضحك من بعاصفة
 .ٌتفكه أو ٌمزح ٌكن ولم ٌقول ما ٌعنً
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 الخٌل، تقدمت وقد الطبول، دقات على والجمال للخٌل عام بموكب االحتفال وانتهى
 الجمال، جاءت ثم أفرٌقٌا، شمال فً الخٌل تلعٌب لمهرجانات مطابقاً  المشهد وكان

 الساق وتتدلى الرقبة على الٌسرى القدم فتوضع ،خاصة بطرٌقة الٌمنٌون وٌركبها
 والذراع األمامٌة، البعٌر قدم خلؾ الٌمنى قدمه الراكب ٌثبت بٌنما عمودٌاً، األخرى
 رقبته ٌقوس الذي البعٌر أنؾ به وترفع بالزمام تمسك األمام إلى الممدودة الٌسرى

 التترك والسرعة شاقةالر بهذه واالبل جنونٌة بسرعة العدو فً ٌندفعون الوضع بهذا
 أن ؼرٌباً  فلٌس ولهذا والضخامة، بالقوة أٌضاً  تمتاز إنها بل علٌها تفوق أي للخٌل

 .الناس من كثٌر ٌفضلها
 نارٌاً  النشٌد هذا وكان الزامل ٌنشدون وهم بعساكره محاطاً  االحتفال مكان اإلمام وؼادر
 لقد.. بعٌد من آت   وكؤنه ساناالن ٌسمعه الذي العمٌق اللٌل نشٌد عن دوٌه ٌختلؾ قوٌاً 

 اعتبارات كل متجاهلة الجماهٌر وسط فانؽمست بسرعة الشرقٌة باألؼانً تؤثرت
 ٌنظرون بجواري ومن الشدٌد الزحام وسط نفسً وجدت الجنود خلؾ وسرت الوقار،

 ًّ  أجنبٌة رأوا وقد الوقت نفس فً ومستؽربٌن سعداء كانوا أنهم وٌبدو باسمٌن، إل
 .الجمٌلة الوطنٌة نٌهمأؼا مع تتجاوب
 واحد كل فٌمنح الفبلحٌن على الهداٌا العٌد أٌام آخر فً اإلمام ٌوزع أن العادة جرت
 الحفلة فقدت وقد العمل، بهذا بالقٌام موظفٌه أحد فكلؾ متعباً  كان ولكنه وفوطة، رٌاالً 
 هذا كان وقد ،سٌنمابٌاً  فٌلماً  عرضوا فقد المساء فً أما.. المعتاد طابعها من كثٌراً  بهذا
 .الٌمن فً نوعه من األول الحدث هو

 له ٌؤذن أن الشٌخ اإلمام من ٌطلب سنوات عدة قبل تقدم قد األعمال رجال أحد وكان
 :اإلمام له فقال صنعاء فً للسٌنما دار بتشٌٌد

 (ثبلثة بشروط ولكن أقبل، إنً) -
 الشروط؟ هذه ماهً -
 .الدٌن ضد أو الحكم أسلوب ضد شًء ٌعرض أال: أوالً  -

 :الرجل فقال
 .منه مفروغ أمر هذا -

 :اإلمام قال
 .األفبلم فً النساء تظهر أال: ثانٌاً  -

 :مرتبكاً  الرجل فؤجاب
 ..سنحاول ولكننا جداً، عسٌر هذا إن -
 ..مجاناً  جمٌعاً  الناس ٌدخل أن األخٌر والشرط -

 من محرومة ابماً د ظلت صنعاء ولكن الدم خفٌؾ كان الشٌخ اإلمام أن هذا من وٌبدو
 .السٌنما

 الهواء فً العرض وكان خطؤ، العرض وقت لً حددوا قد لؤلسؾ كانوا اللٌلة تلك فً
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 أخذ وقد النهاٌة فً إال أصل لم ولكنً االحتفاالت، فٌه قامت الذي المٌدان فً الطلق
 كلمة منها فهمت بعبارة ونادونً الظبلم، فً عرفونً لكنهم االنصراؾ، فً الناس
 بارٌس عن إخبارٌاً  فٌلماً  عدن من الواصل السٌنمابً عرض فقد وبالفعل.. بارٌس
 .السابقة للسنة النصر أعٌاد فٌلم بجانب
 كنت فقد األول، للشهر مرتبً أقبض أن وأردت السفر، وقت وحان االحتفاالت، انتهت
 دار أمام تعلٌماتً ٌنتظر صبلح السابق وكان ذلك أمكن كلما الطرٌق فً أتوقؾ أن أرٌد

 فهم طوٌل، زمان منذ العربٌة الجزٌرة حدود جاوزت التً فلوس كلمة وبفضل الضٌافة
 .المقام إلى وساقنً الضرورٌة االجراءات وأدرك بسرعة، أرٌد ما
 عكر فقد سنوات، ثبلث منذ للعبرة معروض محطم بفونؽراؾ مزٌنة المقام واجهة إن

 اآلالت هذه فهشمت النجسة، تاألصوا بهذه الصبلة ساعة المتهورٌن األشخاص بعض
 .اإلمام مملكة أنحاء جمٌع فً ممنوعاً  الفونؽرافات بٌع وأصبح المجرمة
 فٌها ثبتت التً بالمسامٌر مشكوكة الجدران وكانت الوصل، فٌه وقعت   مكتباً  دخلت

 كانت وبالتالً قلٌبلً  األثاث كان ولهذا نادر، هنا والخشب األرشٌؾ، هو وهذا األوراق،
 أصفر قد الوسط فً والتً جدٌدة بٌضاء العلٌا الوثابق وكانت! الوجود نادرة األدراج
 ٌنفادون وهكذا المحفوظات أقدم فهً تتفتت، بدأت قد فإنها للحابط المجاورة أما لونها،
 .منها أهمٌة له شٌباً  الٌفقدون وهم التراكم
 ألؾ كٌس كل فً ا،فٌه شبر كل فً منثورة الرٌاالت وكانت المالٌة، إلى دخلت هذا وبعد
 ؼٌار وقطع محفوظة، وعلب بنزٌن، وصفابح األجنبٌة، بالنقود ملٌبة خزانة وفٌها لاير

 ٌعد وجلس بالخنجر، وفتحه كٌساً  الجنود أحد أخذ وقد المٌاه لترشٌح وأجهزة السٌارات
 العملٌة ٌراقب صبلح جثا وقد ٌتزاحمون جندي مابة نحو حولنا وكان لاير، أربعمابة لً
 األسد كان منا مقربة وعلى أنٌقة حقٌبة فً الرٌاالت أضع كنت فقد أنا أما.. قرب عن

 فً معه سنوات،ٌصطحبه عدة قبل اإلمام وكان قفصه، فً بعنؾ ٌزمجر العجوز
 تقدمت اآلن ولكنه جانب كل من العبٌد ٌشدها وسبلسل طوق رقبته وفً االستعراضات

 وؼٌر صؽٌرة التزال أنها ولو لملك،ا قصر فً أخرى أشباالً  ٌربون وهم السن، به
 .الحكومة مالٌة بجوار أٌامه بقٌة فٌقضً العجوز األسد أما هادبة،

 من وأكثر بل شك ببل نعم لجوبٌنو؟ الشرقٌة األقاصٌص فً جاء بما شبٌه كله هذا هل
 الواضح الجنون من مفرط خلٌط إنه.. الوقت نفس فً وشاعري قاس خٌال إنه.. ذلك

 .بالفكاهة ممزوج جمال إنه.. قةالعمٌ والحكمة
 أثناء فً وصلها مدٌنة آخر عن ٌبتعد نفسه ٌرى حٌن الحقٌقً الفراق اإلنسان ٌتذوق
 الشعور هذا بمثل أحس لم..  كثٌراً  معروفة ؼٌر ببلد فً طوٌل طواؾ قبل وذلك سفره،
 مٌقالع الشعور بهذا أحسست ولكنً المإلم، الوداع عنه شؽلنً فقد فرنسا أؼادر وأنا
 وتذللت الخطوات كل تمت وقد اللحظات تلك ففً ورابً، من تختفً تعز أشهد وأنا

 ال جٌب سٌارة فً طوٌل، زمان منذ أكون أن أردت حٌث نفسً وجدت العقبات جمٌع
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 .جمٌل بلد فً جمٌلة مهنة ؼٌر فٌه ٌهمنً ال وضع وفً حقابب، خمس سوى تحمل
 الطرٌق، جانب على رجل بجانب وقفت تىح تعز، أسوار حول السٌارة بنا تدور تكد لم

 الحكومة، سٌارات ٌقودون الذٌن السابقٌن أن األطباء أخبرنً فقد هذا، أتوقع وكنت
 ٌدفعه ما مقابل راحتهم وإقبلق الرسمٌٌن الركاب بمزاحمة المسافر هذا لمثل ٌسمحون

 أكون أن دأرٌ وكنت وأنا ومساعده السابق السٌارة، مقدمة فً ثبلثة كنا ولكننا لهم،
 كان ولما الضٌافة، بدار الؽرفة وفً المطار فً نفعتنً التً( ال)  فرددت مستقلة،
 .التذمر بعض إبداء بعد السٌر استؤنؾ فقد هذا، إصراري ٌعرؾ صبلح
 .ٌومٌن فً والحدٌدة تعز بٌن المسافة اجتٌاز ٌمكن

 المدرجات أمامنا امتدت ارتفعنا وكلما جبلٌة، أقالٌم فً الودٌان تخترق الطرٌق إن 
 وتزال مكان كل فً والقرى الحقول تنتشر المرتفعات هذه فً وحتى الجمٌلة الزراعٌة
 كنا ما وكثٌراً  للزراعة وتمهد ، الصخور بٌن الموجودة المساحات أصؽر فً األحجار
 األطفال حولنا فٌتجمع المرور تصرٌح صبلح لٌقدم المراكز بعض فً نتوقؾ

 التً البابسة األشباح تلك من وجماالً  مرحاً  وأكثر سافرات هنا والنساء والفبلحون،
 الٌمن نساء أسعد الواقع فً الؽنٌات الرٌؾ نساء إن تعز، أحٌاء فً اإلنسان بها ٌلتقً
 أذنٌها حول تنثنً سمٌكة جدابل فً ومصفؾ عار وشعرها منهن واحدة رأٌنا وقد

 لكنها ، ثقٌلة قبلبد عنقها ىوعل جداً، وناعمة وجمٌلة بارزة وخدودها آسٌوي ووجهها
 .حولها ممن الضاحك التشجٌع رؼم أبداً  التصوٌر لعدسة تستسلم ال

 انبساطاً  أكثر حولنا من المنظر أصبح كثٌراً  السٌارة بنا هبطت أن وبعد الظهٌرة، عند
 الحقول تظل ولهذا دافباً، والطقس متوافرة المٌاه تزال ال الودٌان جوؾ ففً واخضراراً 
 الذرة نبتت وقد( شباط) فبراٌر شهر فً وكنا انقطاع وببل الفصول مختلؾ فً مزروعة
 النخٌل أشجار الطرٌق جوانب على كانت فقد( حٌس) ضواحً فً أما سنابلها وارتفعت

 أفضل دابماً  لٌست المستوٌة المناطق فً الطرٌق ولكن النمو، فً المفرطة االستوابٌة
 الحقول بٌن المٌاه تنقل التً الري قنوات طعنق أن علٌنا كان إذ الجبلٌة الطرق من

 طرٌقنا فً سٌارة بؤٌة الٌومٌن خبلل نلتق لم الجٌب، السٌارة على عسٌراً  هذا وكان
 .الري ضرورات بعد تؤتً المواصبلت أهمٌة أن وٌبدو
 السفر، نواصل أن المفروض وكان الظهر، بعد الثانٌة الساعة نحو فً زبٌد وصلنا
 أقضً أن فؤردت المدٌنة، هذه نحو ٌقاوم ال عنٌؾ بحب أحسست نظرة أول من لكننً
 أسوارها فٌها، ما بكل الوسطى القرون مدن من  مدٌنة زبٌد إن النهار، بقٌة فٌها

 من وأعجب المنٌعة، الحصٌنة أبوابها والحراس، المراقبٌن منصات قبلعها، العالٌة،
 وال تعز، فً رأٌنا كما أطبلالً  تصبح فلم فٌها، شًء كل فً تجري الحٌاة أن كله، هذا

 حقٌقة اإلنسان ٌتملك بل أوروبا فً ٌحدث كما الترتٌب وإعادة باإلعداد اإلنسان ٌشعر
 بؤن قالوا لجامعة مقراً  زبٌد كانت لقد... الوراء إلى قرون خمسة تراجع بؤنه الشعور
 آالؾ ستة نحو ٌقطنها صؽٌرة زراعٌة مدٌنة فهً الٌوم أما فٌها نشؤ الجبر



42 

 

 .تهامة فً الزراعٌة المناطق أهم وهً  نسمة،
 قد وكانوا ضٌقة، نوافذه أبٌض بٌت وهو الضٌافة دار أمام الجٌب سٌارة بنا وقفت
 وال شوكة فبل طعامه، تناول عند األوروبً إلٌه ٌحتاج ما كل من خالٌة وجبة لنا أعدوا
 .الٌمنٌة باألصناؾ ؼنٌة طٌبة وجبة كانت لكنها سكٌن،
 من الناس بإبعاد للعساكر المرة هذه رضٌت وقد المدٌنة  لزٌارة خرجنا مالطعا وبعد
 مبنٌة كلها وهً تعز، منازل من أجمل فهً الجمٌلة، المنازل تؤمل استطٌع حتى حولً
 وتظلل أسفلها فً تتسع أربعة، أو ثبلثة أدوار من ٌتؤلؾ بعضها الطوب، قوالب من

 الشكل مكعبة فمنخفضة اآلخر بعضها اأم ضخمة، أربعة أعمدة تحملها اسقؾ السطوح
 .قلٌلة الجانبٌة ونوافذها
 هندسٌة أشكال وحوله المصرٌة، بالمصطبة الشبٌه الباب سوى الواجهة فً ولٌس
 من إال اإلنسان ٌراه فبل مقفلة، صؽٌرة ساحة على الحظ لسوء وٌطل النماذج متعددة

 .الجدران فوق من أو بعد
 سطح على جلست لقد رابعاً، ولوناً  رونقاً  المنحوتة اتالواجه هذه تؤخذ الؽروب، وعند
 ٌتحدث حٌن شاعراً  ٌكون أن البد الٌمن ٌعرؾ من وكل الظبلم حلول أشهد الضٌافة دار
 فالسماء، آخر، مكان أي فً منه وجماالً  روعة أكثر هنا فالؽروب الشمس، مؽرب عن
 ٌخٌل صارخ وردي بلون تكتسً أعرفها، ال جوٌة وألسباب دقٌقة، بعشرٌن الؽروب بعد

 .اصطناعً ضوء انه لئلنسان
ًّ  انضم  كان حٌوٌة، ٌفٌض ذكً، شاب وهو زبٌد عمدة الضٌافة دار ؼرفة فً إل

 فلما وتخدٌراً، نشوة عطورهم أكثر من بمجموعة زودونً قد بارٌس فً العطارون
 عرفاناً و الٌمنً، عند واعزها الهداٌا أحب فالعطور كثٌراً، سر منها زجاجة له قدمت
ًّ  عرض بالجمٌل، منه  أطفاالً، له تنجبا لم ولكنهما زوجتٌن له أن  وحجته الزواج، عل
 كلفنً قد الجبللة صاحب إن:  وقلت عارضت ولكنً المهمة، بهذه للقٌام اختارنً وقد

 .بسهولة طلبه عن وتخلى صنعاء، فً بالمرضى بالعناٌة
 فً رحلته عن مإلفه فً سنة مابتً لقب( نٌبور) وصفها كما كانت فقد النوم ؼرفة أما

 مصاطب عشر نحو الجدران جوانب وعلى  بنافذتٌن، كبٌرة قاعة.. العربٌة الجزٌرة
 ٌكن ولم جنب إلى جنباً  ٌنامون أشخاص لعدة وتتسع ووسابد أؼطٌة علٌها مرتفعة
 رجال ثبلثة أخذ وعندما الربٌسٌة، المصطبة لً أعدوا ولهذا المسافرٌن من احد هناك

 كثٌرة كانت أنها ورؼم خاصاً، تكرٌماً  منهم القى أنً أدركت وتثبٌتها الناموسٌة رفع ًف
 زجاجة مضٌفً أراق هذا على زٌادة سعداء، جمٌعاً  وكنا جمٌبلً  منظرها كان فقد الثقوب
 فً ٌدور وكان الشرق، لٌالً أمتع فٌها فقضٌت النوم ؼرفة فً له قدمتها التً العطر
 من إلى دابماً  ترتد اإلساءة إن)و( أبداً  ٌضٌع ال  الصالح العمل إن): المثبلن هذان خلدي
 (.وجهها
 تهامة، رمال من للسٌارة أصلح الجبال طرق ولعل التالً، الٌوم فً آسفة زبٌد ؼادرت
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 ٌقومان ومساعده صبلح كان وبٌنما القرى، احدى  بجوار ساعة بعد بنا توقفت فقد
 شًء كل وصولً  حرك وقد  المجاورة لمنطقةا فً أتجول  ورحت تركتهما بإصبلحها

 .القرٌة فً
 قبعات رإوسهم على ٌضعون سمر ورجال الكروش منتفخو عراة أطفال حولً التفت
 .الزحام تجنبن فقد النساء أما ومدببة الشكل مخروطٌة الخوص من

 من ٌكن ولم طٌباً، استقباالً  لٌستقبلونً ٌفً ما والسجاٌر الحلوٌات من معً وكان
 األشٌاء بعض ذلك مع بها فإن بدابٌة أنها رؼم التً كلها القرٌة زٌارة عسٌرال

 سقؾ وال لها باب ال دابرٌة ساحة عن عبارة هً ومدرسة مسجد ففٌها الضرورٌة،
 السوق وفً القرٌة، ألطفال القراءة ٌعلم إنه قال بٌضاء مبلبس ٌرتدي شاب وفٌها
 وصلت وأخٌراً  بالحبوب، الملٌبة كٌاساأل بٌن األرض على ٌجلس عجوزاً  رجبلً  رأٌت
 اجتاز تركنً وقد فوطة، وٌلبس كبٌرة لحٌة ذا الرجل وكان السمكري أو الحداد إلى

 وقتاً  تركنً أن بعد شًء، كل اتفحص ظللت الشدٌد، الزحام من وحمانً الباب عتبة
 حلىٌت كان لقد انتهت رأٌه فً فالزٌارة الباب، إلى لً أشار هدوء بكل ثم مناسباً 

 منه أقل كنت لقد ٌحتمل ال صراع نفسً وفً تركته نبٌلة، متحفظة قوٌة بشخصٌة
 .استبذان وبدون عٌنٌه أمام وتفحصته محله دخلت فقد وتحضراً  تمدناً 
 كبٌبة، قذرة الضٌافة دار حاراً، خانقاً  جوها وكان الحدٌدة، وصلنا الثانً الٌوم مساء فً

 .الشاطا على أنها الوحٌدة مٌزتها
 طول على المنتشرة الصخور بسبب الشاطا هذا إلى الوصول تستطٌع ال البواخر نإ 

 من متراً  ثبلثٌن بعد إلى بها تقترب صؽٌرة قوارب فً حمولتها تفرغ ولكنها الشاطا
 .الشاطا

 الماء بٌن بؤقدامهم بها وٌسٌرون اكتافهم على البضابع وٌنقلون الحمالون ٌتقدم وهنا
 فً اإلنسان مر وإذا سحر وال فٌها جمال ال والمدٌنة الحٌاة نم خال فالمٌناء هذا رؼم

 بد ال جمٌلة خشبٌة ألواح بها تحٌط التً البلكونات أو المشربٌات ٌرى فإنه الشوارع
 النقوش من خالٌة بالٌة، أطبلل سوى فلٌست اآلن أما مضى، فٌما أنٌقة كانت أنها

 تثٌر وال الرثاء تستحق محزنة صفابح على معلقة وهً أحد، بها ٌعنً وال الجمٌلة
 .أحد اهتمام
 أٌام) ؼنً تاجر اقتناه جمٌبلً  هندٌاً  باباً  أحٌاناً  البٌوت هذه واجهات فً اإلنسان وٌرى
 . العربٌة للبٌوت تصنع لم هذه المنقوشة األبنوس األبواب ولكن( زمان
 .فٌه مرؼوب وؼٌر ممقوت موضعه ؼٌر فً الشًء وضع إن
 أؼادرها أن فضلت وقد أراه، أن ٌستحق ما وال أعمله أن ٌمكن ام الحدٌدة فً اجد لم

 المقاهً من عدد وفٌها ألفاً  ثبلثٌن نحو فسكانها تعز، من أكبر الحدٌدة لكن سرٌعاً،
 على البن تجارة اقتصرت المخا، مٌناء الرمال دفنت ومنذ بالسلع الزاخرة واألسواق

 .ملحوظ يتجار نشاط فً  سبباً  هذا وكان الحدٌدة، مٌناء
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 . أنٌقاً  مزهواً  الضٌافة دار إلى وجاء الجمعة ٌوم ثٌاب ارتدى فقد صبلح أما
 حتى أخرى سٌارة انتظار من لنا البد وأنه الجبال فً تهطل بدأت قد األمطار أن لً أكد

 حرارة من نصٌبً آخذ حتى بهذا، رضٌت.. أمان فً السٌول ونجتاز معاً  نسافر
 المدٌنة، فً الوحٌد الطبٌب انه  سورنتٌنو الدكتور دٌدةالح فً بً رحب وقد الحدٌدة،

 الذكرٌات ومن  ومودة بحفاوة فاستقببلنً الفرنسً الصٌنٌة الهند بنك مدٌر معه كان
 على جالسة وكنت االنتظار بنا طال فقد للحدٌدة، مؽادرتنا عند حدث ما أنساها ال التً

 ٌتلظى الذي الحكومة كراج مامأ السقٌفة ظل تحت( الخشب من سرٌر هو( )العنقرٌب)
 اإلمام الجبللة صاحب ٌحتكره الببلد أنحاء جمٌع فً النقل ألن الشمس، حرارة من

 بعض ٌمتلكون الذٌن اآلخرون التجار أما النقل، سٌارات أؼلب ٌمتلكان وهما والجبلً،
 وأن أوالً  أنفسهم ٌسجلوا أن بد ال ونقلها البضابع بشحن لهم ٌسمح فلكً السٌارات
.. للموظفٌن( بقشٌش) من ٌقدمون ما مقدار على ٌتوقؾ شًء وكل دورهم، ٌنتظروا
 اعترؾ وقد بضابعهم نقل فً ٌسرعوا أن أرادوا إذا التجار على كله هذا وٌسري
 مؤوى إال ٌكن لم بالذات الحدٌدة كراج بؤن الرقٌق، الرجل وهو نفسه، رٌبولٌه الدكتور
 الكراج هذا فً حقاببً ترك إلى مضطرة تكن فقد هذا ورؼم الطرق، وقطاع للصوص
 الحقابب هذه إحدى كانت وقد الحدٌدة، فً الجو حرارة ٌحتمل ال مرٌض مكانها لٌركب
 .الطرٌق بفعل مفتوحة
 نادر، شًء، هنا والخرٌطة للوقت تمضٌة أتؤملها كنت للٌمن، ممتازة خرٌطة معً كانت
 كل وقبل أوالً  أذكٌاء كانوا فقد شًء كل ورؼم المدٌر، حتى الكراج عمال حولً التؾ
 .شًء
 التً الطرٌق لً وضحوا لقد الحدٌث، بها جرى التً المدهشة السهولة أنسى لن

 اعطٌت الرحٌل وعند نطقً، ٌصححون وهم األسماء أردد كٌؾ وعلمونً سؤتبعها
 شٌباً  تساوي تكاد ال صؽٌرة نقود قطعة حقاببً حمل الذي األسود العجوز الرجل
 اللحظة فً الٌاسمٌن من عقداً  عنقً على ووضع مسرعاً  عاد ثم أمامً من فاختفى
 .السٌارة فٌها تحركت التً

 منها أفقد أن ودون واحداً  رٌاالً  أدفع أن دون ٌومٌن بعد صنعاء إلى حقاببً ووصلت
 .مفتوحة كانت منها واحدة أن رؼم االطبلق على شٌباً 
 مؽرب نشهد كنا وبٌنما ,للحرارة فادٌاً ت النهار آخر فً الحدٌدة من نخرج أن صبلح قرر

. فشٌباً  شٌباً  الجبال من نقترب ونحن تبتعد الحدٌدة كانت ,السهول فً الجمٌل الشمس
 أن البد وكان ,قٌمة ذا شٌباً  فٌها نجد لم إذ نتوقؾ ولم الصؽٌرة باجل بقرٌة مررنا
 وهً ,لرمالا مكان الصخور أخذت عبال وفً ,السهل قرى آخر ,عبال فً لٌلتنا نمضً
 هو الوحٌد وأثاثها , لها أبواب ال التً الحجرٌة البٌوت من قلٌل عدد من مإلفة قرٌة

 المرتبة أفتح أن سعٌدة كنت ولكنً.. زبٌد فً رأٌنا مما شٌباً  فٌها نجد ولم ، العنقرٌب
 الٌرؼبون أنهم فٌبدو ومرافقوه صبلح أما. ودهشتهم الحاضرٌن إعجاب وسط الهوابٌة
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 .القات مناطق من اقتربنا فقد النوم فً
 بالكوكاٌٌن شبٌهة خاصٌة لها طازجة خضراء أوراقها , صؽٌرة شجرة والقات

 ٌشعرون ,كاملة ساعات أفواههم فً وتظل مضؽها على الٌمنٌون وٌقبل ,واألفٌون
 عدن إلى وٌصدر ,الجبال فً إال الٌنبت فالقات ؼالٌاً  ٌكلفهم هذا لكن بالسعادة خبللها

 وقد ,اللذة بهذه لٌنعم ٌسعد فصبلح إذن. جداً  مربحة تجارة وهو صباح كل بالطابرة
.. ونارجٌلة القشر من وقلٌبلً  ومصباحاً  ,الذرة أوراق فً ملفوفة طازجة ربطة استحضر

 .النوم على هذا ٌفضل وانه ممتعة سعٌدة لٌلة سٌقضً بهذا انه لً وقال
 كلها البٌوت وكانت ,اقترب وأنا أحد ٌرنً لم.. القرٌة فً وحٌدة توؼلت الظبلم حل ولما

 فً العاببلت وتتجمع الباردة الهواء نسمات تدخل حتى مرفوعة القش وستابر مفتوحة
 شكل على المعلق الصؽٌر فراشهم فً األطفال وٌنام ,الزٌت مصابٌح حول البٌوت داخل

 دفق األنظار عن بعٌدة أظل أن أستطع لم ولكنً.. أمهامهتم عنقرٌب تحت أرجوحة
 .أواصل أن المجدي ؼٌر من وكان اكتشفونً

 أنً فعرفوا ,عنً ٌسؤلون اللٌل أثناء جاءوا لقد ,وضوضاء جلبة سمعت الفجر وقبل
 الواقعة الٌمنٌة المناطق كل مثل بالصحة المضرة الوخٌمة المناطق من عبال ان طبٌبة
 الحرارة جانب إلى المٌاه ركود إلى تإدي فالصخور ,تهامة فً الجبال سفوح على

 حالة أدركت وقد. المبلرٌا ذباب وانتشار تكاثر على ٌساعد هذا كل.. واالنخفاض
 إال لٌست واعضاإهم منتفخة وبطونهم ,قصٌرة فقاماتهم.. المبكٌة المحزنة السكان
 ومنهم المرضى من العشرات فحصت وقد ,وجوههم على بادٌة والحمى ,عظمٌاً  هٌكبلً 
 مبلبسهن وتنزع ,بقوة وتدفعهن تشجعهن كانت زعجو احضرتهم البلبً النسا بعض

 ألنها عربٌة امرأة على الكشؾ العادة فً العسٌر من.. بقلق عٌنٌها بطرؾ وترمقنً
 .والتردد والخوؾ بالحٌاء مثقلة
 آخر رجل أمام ثٌابه من مجرداً  مرٌض رجل ٌستلقً عندما! مرضاي أول هم هإالء إن

 فٌتعلق.. لها المثٌل عبلقات بٌنهما تنشؤ الشفاء ٌدٌه على وٌرجو ,الكاملة ثٌابه ٌرتدي
 هذا رأٌت وقد ,بمرٌضه والطبٌب بطبٌبه المرٌض: الزمن من لحظة باآلخر منهما كل
 بؤصباء ٌتصل كان ذلك ألن ,المخٌفة التعاسة بسر أشعر أن دون تعز مستشفى فً

 .ٌختلؾ فاألمر المرة هذه أما ؼٌري.. آخرٌن
 من لً البد ولكن ٌشفٌن فقد طٌبة عناٌة لقٌن فإذا.. أنا إال لهن لٌس.. النسوة هإالء
 لهن أتركها أن استطٌع التً القلٌلة األشٌاء ان..  وسرٌعاً .. تؤكٌد بكل وسٌمتن ,السفر

 أكثر ,كانت لو كما وأمبلً  حسرة تتقد العجوز فعٌون هذا ومع ,شٌباً  األمر من تؽٌر لن
: التعبٌر هذا حٌنبذ فهمت وقد ,القرٌة تعٌشها التً المفجعة الحالة تعانً ,اآلخرٌن من
 تقدم أن تستطٌع ٌدال من اثقل ماهو هناك فلٌس ,«الٌؤس قوتها ٌشل التً الذراع»

 البطون هذه فوق ,جدوى بدون ووضعها رفعها اإلنسان ٌستطٌع أن من أثقل إنها ,شٌباً 
 .البابسة الجافة
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ًّ  ٌفرض كان بعبء مثقلة ؼادرتها ولكنً ,الحمل خفٌفة وأنا عبال وصلت لقد  أن عل
 بنا تلتوي الطرٌق كانت ,والرمال والصخور المتوهجة الشمس أشعة وبٌن ,فٌها أبقى
 السٌارة تتوقؾ إن وما ,مزروع ؼٌر مهجور واد فً روٌداً  روٌداً  وترتفع جبلٌن بٌن
ًّ  فٌخٌل مطبق صمت علٌنا ٌخٌم حتى  اعٌونن ووقعت ز.أبداً  هذا بعد نتحرك لن أننا إل
 ببٌوت مررنا ثم النظر وٌنعش والسبلم بالسكون ٌوحً أبٌض ضرٌح على ثانٌة مرة
 .علً حمام وصلنا النهار منتصؾ وفً( العبٌد مدٌنة.)لها الطابع قلٌلة

 وٌنابٌعها ,الجبل سفح على منتشرة حجرٌة أكواخ من مإلفة عجٌبة قرٌة علً وحمام
 للعبلج ٌقصدونها الذٌن المستحمٌن من الكثٌر إلٌها تجتذب الصٌت الذابعة الكبرٌتٌة

 راحتنا لنؤخذ الحرس مركز أمام صبلح توقؾ وقد( البدابٌة) الفٌبلت هذه فٌستؤجرون
 ,اإلمام أخو المطهر األمٌر فٌه ٌقٌم ,الوادي على ٌشرؾ قدٌماً  حصناً  وكان ,قلٌلة دقابق
 تظاهرتو الطرٌق حافة على وجلست السٌارة من فخرجت ,جامحة رؼبة عندي أثار

 بشدة صبلح عارض وقد ,الحال فً األمٌر قصر إلى ٌؤخذونً أن طلبت..  بالتعب
 شًء هذا!  حصن فً أمٌراً  ولكن ,المساء فً صنعاء نصل أن ٌرٌد كان ألنه وؼضب
 السٌارة بنا اجتازت دقابق وبعد ,بموقفً تمسكت وقد ,حٌاته فً كثٌراً  اإلنسان الٌراه
 .لحصنا ساحة فً ووقفت ضخماً  باباً 
 الدور فً بالحرس مررنا ,النوافذ قلٌل مربع بٌت إال العالٌة األسوار هذه داخل ٌكن لم

 رأٌت وقد ,األمٌر حجرة وصلنا حتى ضٌقاً  سلماً  ٌصعد صبلح تقدمنً ثم ,األرضً
 على وٌنهال األرض فً بنفسه ٌلقً تعز مطار فً منفعبلً  ثابراً  كان الذي سٌارتً سابق
 .تقبٌبلً  األمٌر أقدام
 وقد ,الكبٌر أخٌه إلى الوصول من أٌسر األمٌر هذا إلى الوصول أن الحظ من كان

 المكان هذا فً واالستشفاء العبلج بملل تذهب التً المتوقعة ؼٌر الزٌارة بهذه استبشر
 جبته كانت فقد مبلبسه كامل فً ٌكن لم ,طٌباً  استقباالً  استقبلنا فقد ولهذا ,المنعزل

 عمته أما ,الحابط على معلقٌن وخنجره حزامه وكان ,زراراأل مفتوحة الخضراء
 األمٌر وذهب.. وضعها فقد المالكة للعابلة انتسابه إلى ترمز التً العذبة ذات البٌضاء

 .الؽداء طعام تناول إلى دعتنً التً األولى زوجته مع وتركنً الحمام إلى
 ممتقع شاحب وجه فً نجمٌلتٌ سوداوٌن عٌنٌن ذات ,كبٌرة ٌمنٌة بسٌدة تعرفت وهكذا
 فرق ٌفصله وشعرها ,مبلبكٌة رقٌقة وحركاته وصوتها منتظمة مبلمحها كانت. اللون
 أما ,الذقن تحت عقدته خفٌؾ بمندٌل وتؽطٌه الجانبٌن إلى ضفابر وٌتدلى الوسط فً

 وفوقه األكمام طوٌل األحمر الحرٌر من فستاناً  ترتدي. أبٌض بوشاح فتستره عنقها
 .جمٌلة صدٌرٌة
 األمٌر عاد وقد ,العادٌة األدب عبارات ؼٌر على منها أحصل لم الكثٌرة جهودي ورؼم
 ,المعدنٌة المٌاه رإٌة فً أرؼب وكنت ٌسترٌح وتمدد ,العرق منه ٌسٌل قلٌل بعد

 .سٌارتً فً الحمام إلى نساءه معً آخذ أن األمٌر على فعرضت
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 خلؾ ورفع السٌارة صبلح وافرغ االستعداد فً السٌدات فؤخذت ,اقتراحً استحست
 األربع األمٌر زوجات ؼاصت وقد ,تماماً  السٌارة داخل تحجب كبٌرة ستارة مقعده

 األمام فً جلست فقد أنا أما ,بمبلٌاتهن متلفحات وهن السٌارة جوؾ فً والوصٌفتان
 .السابق بجوار
 سٌارة وكانت بالفبلحٌن الطرٌق فازدحمت الناس من عدداً  القصر إلى وصولً أثار وقد

 وٌرجمان للسٌارة الطرٌق ٌفسحان مسلحان جندٌان وأمامها ببطء تسٌر الجٌب
 أنا صحت فإذا أحٌاناً  الستارة ترفع وكانت أحداً  ٌصٌبا أن دون ولكن بالحجارة الفبلحٌن

 (.ٌوه) النسوة صوت وارتفع أنزلت( رجل)
 والجدران تةخاف الحرارة كانت. فنزلنا حجزت قد أماكننا وكانت ,الحمامات وصلنا

 ضخمة بركة الوسط وفً ,ضٌقة فتحة من ٌتسلل والنور ,لزجة قاتمة الصخرٌة
 جوانبها وعلى األخرى بجوار واحدة كثٌرة والقاعات ,مٌاهها من البخار ٌتصاعد
 .وراءها بالسٌر األولى األمٌرة أشارت وقد ,المبلبس لخلع ,بالحصٌر مفروشة مخادع

 بحمامات فبلتمتع: )لنفسً وقلت الفرنسٌة الطرٌقة على ,كلها مبلبسً خلعت وبسرعة
 العفٌفات فالمسلمات كلها رحلتً فً اقترفتها ؼلطة أجمل هذه وكانت( العربٌة الجزٌرة
 خلسة اؼرقننً وقد فرنسا فً الداخلٌة الدٌنٌة المدارس طرٌقة على ثٌابهن ٌخلعن
 .هاتكة فاضحة بنظرات
 جسمها على الماء من حفنات بٌدها ؽترؾت البركة حافة على متربعة األمٌرة جلست
 فنٌة لوحة الساحرة؟ الجارٌة أٌتها أنت أٌن: األسفنجٌة الفوطة تحت من تخرج أن دون
 باستورٌا مستشفى فً أخذته بحمام ٌذكرنً المنظر هذا كان. انجرس لوحات من أروع
 .النوم بقمٌص وأنا الراهبات إحدى رعاٌة تحت ,القرمزٌة بالحمى إصابتً بعد

 أكثر نساء: بسٌطاً  تقدماً  فوجدت ,التالً الكهؾ إلى فمررت الخٌبة بمرارة أحسست
 الكهؾ أما ,الركبة إلى الخصر من وتعطٌن الماء فً أقدامهن وضعن بٌاضاً  وأقل شباباً 
.. شٌقاً  منظراً  هناك ووجدت والصخب والمرح المٌاه هدٌر منه وصلنً فقد الثالث

 ,تماماً  وعارٌتٌن علٌهما البادٌة بالبدانة فخورتٌن ,نافر بارز الصدر.. شابتٌن زنجٌتٌن
 كانت خرجت وعندما. المكان هذا فً حمامً أخذت وقد سمعتً على أخشى ال وهنا

 ناصعة الظل فً وسجدت الصبلة ثوب وارتدت وضوبها من انتهت قد األولى األمٌرة
 .البٌاض
 ولكن الهوابٌة مرتبتً أعد ذتوأخ مباشرة بالنوم األمٌر فؤشار متؤخرة ساعة فً عدنا
 مجموعة فؤحضروا.. العرب ٌنام كما أنام أن ٌجب العرب ببلد فً: وقال عارض األمٌر
 على اللٌل ٌمضون وهم وٌقفلونه الٌمنٌون داخله ٌتدحرج كٌس بٌنهما اللحافات من

 من مزٌد هو المترفون به ماٌتمتع وكل النهار طٌلة علٌه جلسوا الذي الفراش نفس
 لم هذا لكن معً بالبقاء األولى زوجته األمٌر وكلؾ ناعماً  لٌناً  المكان تجعل افاتاللح
 ذلك وتنعم منه ستفٌد كانت ومنظم مرتب بؤمر أخللت قد ولعلً القبول منها ٌحز
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 !.المساء
 من عجٌب إصرار من ٌاله.. انقطاع دون كلماتها وسالت سٌدها بعنق تعلقت فقد لهذا
 الٌنثنً ظل كمضٌؾ واجباته ٌقدر الذي األمٌر ولكن ,كهذا طاهر مخلوق جانب

 مسروراً  الحجرة وؼادر خادمة أٌضاً  معنا تكون أن هو علٌه ماوافق وكل.. والٌلٌن
 .ومدلبلً  مداعباً  ٌضربها كان زنجٌة ومعه
..  للتؤخر مبرراً  صبلح وجد وقد السفر فً رؼبة لً تكن ولم هادباً  التالً الٌوم كان

 والثالثة الثانٌة أما صفاء تزٌد األولى فوجدت أخٌرة لحظات النساء مع أمضٌت
 لكنها قاتمة وبشرة متقدة عٌون لها والرابعة ,تماماً  االنقراض إلى تسٌران فمتحفظتان

 كان فقد طوٌل حدٌث فً األمٌر مع دخلت العكس وعلى..  فاها تفتح أن على التجرإ
 لً فوضعت والمصرٌٌن السورٌٌن العرب قوامٌس تسعفنً ولم ذكٌاً  ,منفتحاً  منشرحاً 

 ,جدٌدة كلمات من أكتسبه ما فٌه أكتب( ٌمنً – فرنسً) صؽٌراً  قاموساً  خاص دفتر فً
 وحبلقه األمٌر طبٌب هذا فً وساعدنً األمٌر بمساعدة المضمار هذا فً تقدمت وقد

 ,الفرنسٌة الكلمات بعض تركٌا فً تعلم وقد القلق علٌه ٌبدو لطٌؾ رجل وهو ,ومطربه
 أسرة عند محبوباً  طبٌباً  وكان ,صنعاء فً وٌسلٌه األمٌر عبلج على ٌشرؾ هنا وهو
 بعد فٌما علٌه ترددت وقد ,األدوٌة فٌه ٌبٌع صؽٌر دكان السوق فً وله اإلمام نابب
.. أنا) المعمل؟ ٌسمٌها التً الصؽٌرة الكوة من ٌقول أسمعه وأنا أضحك وكنت

 (!.فٌلسوؾ
 قبٌل وقع وقد الحاسدٌن من كثٌراً  له أوجدت قد ٌتقلدها التً العالٌة الوظابؾ هذه لكن

 من التخلص أرادوا إذا صنعاء فً ٌلفقونها التً تلك من رخٌصة دسٌسة ضحٌة سفري
 كٌساً  تكون أن تصلح الظهر فً وٌعقدونها ٌرفعونها التً الطوٌلة الرجل فؤكمام منافس
 رابحة منها تفوح زجاجة فٌها عوٌض الشارع فً واحد ٌعترضك وقد كثٌرة أشٌاء لنقل

 وٌؤتً الخمرة اسكرتك ثمل وبؤنك التوازن مختل بالسٌر وٌتهمك بك ٌتعلق ثم الكحول
 خمسة فله مثالٌة العابلٌة الفلٌسوؾ هذا حٌاة كانت وقد السجن فً وتودع البولٌس
 وساءت الحٌاة بهم ضاقت اعتقل ولما بتنشبتهم واهتم تربٌتهم أحسن أذكٌاء أطفال

 .والهمأح
 ثبلثٌن علً سفري قبل وصل قد والرد األخذ وكان حرٌته ٌشتروا أن أصدقاإه وأراد
 ..والكمال بالتمام رٌاالً 
 جمٌبلً  فناإه وكان األمٌر برضا ٌتمتع فهو القمة فً الٌزال كان فإنه علً حمام فً أما
 لن أنً واضح بؤسؾ األمٌر حذرنً وقد ,بالقٌثار شبٌهة آلة على أٌضا ٌعزؾ وهو جداً 

 .صنعاء فً محرمة فهً اآللة هذه الحان صنعاء فً أسمع
 ٌعزؾ أنه لً اعترؾ وقد المرضى أحد عند واحدة قٌثارة إال أر لم بالفعل تعز وفً
 البٌت إن لً وقال األولً بالكشؾ وقام منزلً إلى ودعوته. اللٌل ظبلم فً خفٌة علٌها
 حرمت وبهذا.. العزؾ أثناء ٌشوش الرادٌو نترك أن وطلب كافٌة بصورة مستوراً  لٌس
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 .شًء أي سماع
 علً لحمام المجاورة الجبال سكان أن عرفت فقد ,الصبر بفارغ المساء انتظرت

 على نستند النافذة من وظهرنا وجاإوا ,أمٌرهم أمام الرقصات ببعض سٌقومون
 ال واحدة امرأة تظهر ولم جواره إلى للجلوس األمٌر ودعانً ,والوسابد السجاجٌد

 وللفرقة للراقٌن الساحة ٌنٌر الؽاز مصباح وكان األثناء هذه فً فبلحة وال أمٌرة
 .والطبول المزامٌر من تؤلفت التً الموسٌقٌة

 الموسٌقا زمٌلً وكان ,تعز فً النصر عٌد برقصات شبٌهة األولى الرقصات وكانت
 إنها ,قصةالر هذه فً الفاترة العذبة المشٌة فهمت وقد ,الكلمات معانً لً ٌترجم
 وشفاه ,وجمٌل عظٌم الجبل: )تقول أؼنٌتهم وكانت ,الرجال بٌن والود الصداقة رقصة
 (.الجبل إلى الطرٌق فً ونحن شفتانا التقت وقد كالعسل حبٌبً
 ثم بوحشٌة وتحركا ,بالخناجر ولوحا رجبلن فتواجه ,الحرب رقصوا الرقصة هذه وبعد
 .إلٌنا أحدهما تقدم بٌنما هدآ
 المجعد األسود الشعر من ؼابة ورأسه , خصره حول فوطة إال الٌلبس شاباً  كان

 ثناهما وقد ركبتبه ٌهز وأخذ ؼرٌباً  وجهه واصبح عٌنٌه أؼمض. الكتفٌن إلى المرسل
 وحٌداً  ٌصحبه والطبل ,األرض فً ثابتتٌن ظلتا اللتٌن قدمٌه فوق صؽٌرة انحناءة فً

 أمامه دابرة نصؾ فً األرض إلى خناجر خمسة القٌت الحال وفً بخنجره أمسك ,هادباً 
 جانب كل فً منكوش وشعر الخلؾ وإلى األمام إلى ٌتمرجح ورأس مؽمضتٌن وبعٌنٌن
 فؤصبح والسادس والخامس والرابع.. الثالث ثم خاطفة سرعة فً الثانً الخنجر التقط
 رعأذ من دوامة إال نرى نعد ولم سرعة تزداد الطبول ودقات ,خناجر ثبلثة ٌد كل فً

 وفً.. التتحركان ثابتتٌن قدمٌن فوق هذا كل ,مقلوب ووجه المعة ونصال وشعر
 .أثر أي وجهه على ٌبد ولم الرجال وجذبه فجؤة وقؾ الرقص عنفوان

 . حراز لجبل الشرقٌة الجهة فً طرٌقنا وكانت السفٌر استؤنفنا الثانً الٌوم صباح وفً
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 ودٌان.. ذمار سهل عن صنعاء سهل ٌفصل الذي المرتفع فً مرهق شاق الصعود إن

 الروابً أصؽر فوق تجثم وقرى حقول الطرٌق جوانب وعلى الجبال بها تحٌط ضٌقة
 .الري قنوات مع طرٌقنا تقاطعت جدٌد ومن واآلكام

 فً ارتفعت السهل وفً ,الجو ببرودة نشعر وبدأنا متر 0011 ارتفاع إلى وصلنا لقد 
 وكانت ,أسفل فً ورأسها الشكل مخروطٌة ابالتر من وعواصؾ زوابع األماكن بعض
 الصؽٌرة معبر قرٌة قطعنا وقد.. الجن معارك إنها صبلح قال ,كالراقصة وتتلوى تنثنً
 .فٌها نتوقؾ أن دون
 عن علً وحمام وعبال زبٌد فصلتنً لقد. الحلم فً إلٌها أنظر كنت فقد صنعاء أما
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 امرأة فؤنا ,ممتاز وضع فً إننً.. اهن علٌه سؤكون فٌما أفكر وهؤنذا ,نهابٌاً  العالم
 نسابهم أسرار على والتعرؾ الزوجٌة حٌاتهم إلى بالوصول الرجال لً فسٌؤذن ولهذا
 .حٌاتهم فً بالمساواة لً فٌعترفون ألنفسهم الرجال ٌسمح أن والبد طبٌبة وأنا ,الخفٌة
 العمٌق ازنالتو أفهم وأن اإلسبلمً المجتمع فً الجانبٌن أعرؾ أن بهذا أستطٌع وقد

 ..آخر مكان أي من أحسن ,الحلول افضل وجدوا قد هنا كانوا إذا ما وأدرك
 لحب بعثرة إنها جدٌدة، مدٌنة إلى بالطابرة ٌصل وهو بالخٌبة المرء ٌشعر كم

 الجو من وحدده عرفه قد عالم فً قدمٌه اإلنسان ٌضع حٌن لؤلمل وضٌاع االستطبلع
 تقصٌر هو الؽرض كان فإذا ذلك ومع الم،المع واضحة مفروشة خرٌطة تحته ورآه

 واحد، وقت فً الذكرٌات بكل وتذهب األخٌرة النظرة تؤتً حٌن المإلمة الوداع لحظات
 هادئ لسفر نهاٌة تكون أن ٌجب الشرق مدن من مدٌنة ولكن مناسبة، الطابرة فإن

 قٌمتها نةالمدٌ تؤخذ وحده فبهذا القدٌمة، القوافل سلكتها التً الطرٌق نفس على بطًء
 .الحقٌقً وطابعها اإلنسانٌة

 داخل محصورة مزدحمة فهً الجو، من إلٌها ٌنظر حٌن للعادة خارقة مدٌنة صنعاء إن
 قضى فقد رابعة خبلبة إلٌها، سعٌاً  الجبال قطع الذي المسافر نظر فً ولكنها أسوارها

 وأكواخاً  لصخرٌةا المنحدرات قمم على معلقة بابسة صؽٌرة قرى إال خبللها ٌر لم أٌاماً 
 سكانها ضخمة مدٌنة أمامه ٌرى فجؤة ثم بدابٌة من وأقل بدابٌة حٌاة عن تنم تعسة
 مدٌنة الكبٌرة، العاصمة مظاهر كل ولها فسٌح سهل على رحب موقع فً ألفاً، ستون
 وتعلوها البٌضاء والنقوش بالزخرفة المؽطاة الفخمة المتبلصقة الشاهقة عمارتها، لها

 .دٌدةالع المنارات
 وهذه الؽنً بهذا المتناسق المعماري المجموع هذا لكؤن باللب ٌؤخذ التناقض هذا إن

 االصالة هً هذه ان المعدن، من كله ٌكون ٌكاد إطار فً السحر بفعل برز الوفرة
 الجزٌرة جنوب فً طوٌلة أزمان منذ مجدها لها كونت التً وهً لصنعاء العمٌقة
 .العربٌة

 األرض، سطح على ٌنابٌع ببل نهر، ببل عظٌمة مدٌنة من أكثر  ًاألوروب دهشة ٌثٌر ال
 ثبلثٌن عمق على الجوفٌة المٌاه ولكن االقتصادٌة للقوانٌن التحدي من نوع هذا إن

 مركزاً  سنة الفً منذ صنعاء ظلت وبفضلها العام طوال تنضب ال التً اآلبار تؽذي متراً 
 .السعٌدة للعربٌة طبٌعٌاً 

 الواحات فً نراه الذي النباتً الفٌض ذلك ٌخلؾ ال الرتفاعا هذا فً الماء إن
 أوراقها تساقطت قد واألشجار حرثت قد ٌناٌر شهر نهاٌة فً فالحقول االستوابٌة

 وكانت جداً، قدٌمة حٌاة وجود على تشهد كثٌرة صخرٌة مقابر تخترق طرٌقنا وكانت
 هذا فً اقتربنا وكما زرقة،ال إلى وتمٌل رمادٌة المحٌطة والجبال اللون سمراء التربة
 شمس تحت ساطعة البٌاض، ناصعة أسوارها، فوق من صنعاء برزت الهادىء المنظر

 منظر جمال لً ٌكشفا أن ٌمكنهما كان ما فوتوؼرافٌة صورة وأٌة وصؾ فؤي الظهٌرة،
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 .كهذا
 تقفل أبواب جانب، كل من المدٌنة تحٌط أبراج تزٌنها وعالٌة كثٌفة الطٌن من أسوار

 ٌدخل أن ٌجب والذي الجنوب، إلى ٌفتح الذي الٌمن باب هو الربٌسً والباب اللٌل فً
 طلسم الباب عقد فً كان فقد قدٌمة، خراقة تفسرها بدقة متبعة قاعدة تلك األجانب منه
 الباب ولكن صعقاً، لتوه خر السام الثعبان أو العدو اجتازه فإذا للحماٌة حجاب أو

 الطلسم، اختفى وقد حدٌثاً، صنع...  تركً باب لؤلسؾ محله حل قد القدٌم العربً
 .االمام حكمة ولتحرسها المدٌنة هذه هللا فلٌحفظ
 التً الضٌافة دار إلى ٌصلوا حتى القدٌمة المدٌنة حول المسافرون ٌمر المطار ومن
 فً ٌمر وهو العجاب العجب سٌجد فإنه البر طرٌق عن القادم أما األسوار، خارج تقع
 بنا ٌرحبون الحراسة عساكر وأسرع السٌارة ووقفت الٌمن باب اجتزنا نة،المدٌ قلب
 عن ٌبحث وظل هذه، سعادته لحظات فؤطال االهتمام موضع ٌكون أن صبلح اعجب وقد

 وخلفهم األولى الصفوؾ فً االطفال وكان حولنا الناس وتجمع ثوبه، ثناٌا فً التصرٌح
 ظلوا فقد الكبار اما ، لبلستطبلع المحبة ونظراتهم اللون الفاتحة ثٌابهم فً الشباب
 من فٌها لٌس صنعاء ان:  هذا كل من فجؤة الوضع تبٌنت وقد بوقارهم، محتفظٌن بعٌداً 

 .ثبلثة سوى األوروبٌٌن
 بنا تمر السٌارة وكانت الضٌافة، دار إلى طرٌقه واتخذ الجمع من تخلص صبلحاً  لكن
 خمسة من مإلفة بٌوت لجوانبا وعلى ضٌقة، شوارع منه تتفرع واسع شارع فً

 .عدٌدة نوافذ واجهاتها على وؼرٌبة، بل حدٌثة ستة أو أدوار
 فً مبوٌة درجة 81 ٌتعدى وال بارد هو وال حار هو فبل دابماً  معتدل صنعاء فً والجو
 محكمة لٌست فالبٌوت ولهذا ٌناٌر، لٌالً بعض فً الصفر عن ٌقل وال ٌونٌو، شمس
 نادر هندسً لجسم المعروؾ الشكل تؤخذ حٌث اآلسٌوٌة لبلدانا من كثٌر فً كما القفل،

 دابماً  جداً  صاؾ الجو فإن لطٌفة االرتفاع هذا فً الحرارة درجة كانت وإذا الفتحات
 فٌه تفتح وال الحجارة من وٌبنى األرضً الطابق ٌرتفع للرمال وتفادٌاً  كثٌرة، والرمال
 الطوابق أكثر وهو النوافذ كثٌر العلوي قوالطاب اآلجر فمن التالٌة الطوابق أما نوافذ
 .وزخرفة وتشرٌفاً  وسبلمة صحة
 المناظر أجمل وتشاهد الشاهقة العمارات بهذه مؤخوذة صنعاء شوارع فً العٌن وتظل
 هً صنعاء بٌوت فً الربٌسٌة والزخرفة المجاورة المنازل على ٌطل طابق أعلى من

 . النوافذ هذه ٌفهم أن دون المدٌنة ٌتصور أن الحد ٌمكن فبل العالٌة، الواسعة النوافذ
 مصارٌع عدة ولها الكلمة بمعنى النافذة وهو األسفل الجزء جزءٌن من تتكون أنها

 أسلوب ومن ، ٌفتح ال الذي الثابت الملون الزجاج من عقد وهو العلوي والجزء خشبٌة
 هذه نعونٌص كٌؾ الٌمنٌون عرؾ وقد البناء، تارٌخ اإلنسان ٌعرؾ ونوعها صناعته
 زخارؾ علٌها ورسموا علٌها، والرمال الؽبار تراكم ٌتفادون وكٌؾ الزجاجٌة العقود
 .الشمس أشعة ٌعكس الذي الملون بالزجاج عدٌدة



52 

 

 فالشوارع خطر ودون السماء، فً وأنفه ٌتنزه أن الحظ لحسن هنا، اإلنسان وٌستطٌع
 من قصر كممرات نظٌفةال بالرمال  مفروشة واألرض والسٌارات الدراجات من خالٌة

 بخطوات تسٌر وبهابم متشابكة وأٌدٌهم ٌتنزهون برجال الجٌب سٌارتنا وتمر القصور
 جلد أكتافهم على ٌضعون هزٌلون السن فً طاعنون رجال ٌسوقها سرٌعة قصٌرة
 األصٌلة الفاخرة الخٌل أما القدٌمة، المقدسة األسفار من لتوهم خرجوا وكؤنهم خروؾ
 صارمة هٌبة ذوو أسٌاد وٌمتطٌها الحرٌر من عقود رقابها ٌطتح ساكنة فهادبة

 خرجوا وكؤنهم السرج فوق وٌرفعونها البلمعة القمصان وٌشمرون بالخناجز ٌحتزمون
 القدٌم العهد بٌن خٌالً تؤرجح وقد ولٌلة، لٌلة ألؾ قصص احدى من مباشرة

 من بقاع فً ساناإلن ٌجد قد..  ؼرٌباً  دواراً  كله هذا لً وسبب شهرزاد وأقاصٌص
 بعٌدة شك ببل ستكون البقاع هذه ان إال عادٌة، وؼٌر ؼرٌبة حٌاة صنعاء ؼٌر العالم
 للحضارة اثر أي متمدٌن بلد كل فً ٌجد اإلنسان ولكن والمدنٌة الحضارة عن

 هذا ٌعكر ال الؽرب من شٌباً  أن االطبلق على شًء فٌها فلٌس صنعاء أما األوروبٌة،
 الدهشة وقع وكان حولً، ما كل أهضم أن علً صعب وقد الفتنة وتلك السحر

 بعدبذ ولكنً األولى اللحظة فً ذهلت لقد الكهربابٌة الشحنة كوقع هذا بكل واالعجاب
 .أعماقً من صنعاء أحببت

 التركً، االحتبلل أثناء أرضً دور فوق بنً واحد طابق من تتكون الضٌافة دار إن
 .التقلٌدٌة عمارةال طرٌقة عن قلٌبلً  تختلؾ وعمارتها

 األزرق باأللوان مدهون الكبٌر والباب بالزهور محاطة وبركة نافورة الدار وسط فً
 جانبً على السرر صفوؾ وضعت عساكر، عشرة نحو وٌحرسه واألحمر واألخضر
 أٌدٌهم وفً استرخاء فً جالسٌن أٌامهم العساكر علٌها ٌقضً سرر وهً الطرٌق،
 .هدٌرها ٌتؤملون رةنافو وأمامهم النارجٌلة قصبة
 األوروبٌون به فٌنزل العلوي الطابق أما العادٌون المسافرون األرضً الدور وٌشؽل

 المستدٌرة والمناضد الفارسً بالسجاد العثمانً العهد منذ مإثثة والحجرات والسفراء
 النوافذ وعلى الثانً، هنري لعهد الفرنسٌة بالكراسً الشبٌهة العالٌة الصلبة والكراسً

 هذه فً وحٌدة لهذا وأنا صنعاء إلى ٌصلون قلما الضٌوؾ ولكن ضٌقة، طوٌلة ابرست
 .الواسعة الدار
 حجرة فً الطعام وجبات لً ٌقدمون كانوا وقد بالمناسبات خاصة االستقبال حجرة إن

 كوباً  ألشرب ٌوم ذات ظهر بعد إلٌها ذهبت بؤلوان مصبوعة خزابن زواٌاها فً طوٌلة
 فً الحابط بجوار مؽطاة مابدة من ٌؤتً أنه لً خٌل خفٌفاً  خٌراً ش  فسمعت الماء، من

 القصبة، ورفعت األرض إلى تتدلى( النارجٌلة) المداعة قصبة كانت الحجرة، نهاٌة
 كومة فوق راحته ٌؤخذ إنه الؽداء لً قدم الذي السفرجٌة ربٌس رأٌت لقد ؟ رأٌت فماذا
 حجرة موابد تحت المنعشة البرودة هذه فً القٌلولة ٌقضً أن تعود وقد الوسابد من

 .الطعام
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 وٌرتدي شنب مشروع شفتٌه ٌعلو نحٌفاً  طوٌبلً  جمٌبلً  شاباً  الضٌافة دار مدٌر لً قدم
 عذبتها تنتهً اللون فضٌة زرقاء دمشقٌة كبٌرة عمامته اللون أحمر طوٌبلً  جلباباً 
 مبهورة لحظة ظللت وقد خادمً انه نعم لً هدٌة كبٌر باهتمام المدٌر قدمه وقد بؤهداب
 .أبواها ٌقدمها حٌاء فً عٌنٌه ٌخفض وهو خجولة ابتسامه عن أحمد ثؽر ٌفتر بٌنما
 الستٌن نحو فً نحٌؾ قصٌر رجل انه مترجمً أصبح الذي بعبده ذلك بعد تعرفت ثم
 الكاكً من سترة وٌلبس األسود الصوؾ من عمامة رأسه على ٌضع عمره، من

 لكل المعتاد الترجمان إنه جداً، جمٌل بخنجر تزموٌح اللون وردي بشال وٌلتحؾ
 بفتاة تزوج إنه بل للمبلحة، فرنسٌة شركة فً سابقاً  كان فقد صنعاء فً الفرنسٌٌن
 الٌمن إلى عودته وبعد ماتت، فقد زوجته أما الفرنسً، الجٌش فً رقٌب ابنة فرنسٌة
 وقد الطٌبة من رالمعب وجهه ٌخلو وال كثٌراً  عنه حدثونً وقد جدٌدة، عابلة كون

 تعز مطار فً الطابرة ركوب رفضت أنك حكٌمة ٌا ، صحٌح هل)  مقابلة أول فً سؤلنً
 وقد حقاببً، بدون شٌباً   أعمل أن استطٌع ال إنً اإلمام لنابب قلت كما له قلت وقد( ؟

 برقة ٌتحدث وكان خاصة،  الٌمن وفً كله العالم فً براً  السفر مزاٌا ٌعدد وأخذ أٌدنً
ًّ  خٌل حتى رةومها  .صدٌقاً  اتخذه أن استطٌع إنً إل
 فكلفت البلد من جزءاً  أصبح وأن بٌت، لً ٌكون وأن الضٌافة دار أترك أن أود كنت
 .الترتٌبات ٌستعجل أن عبده
 بٌت وهو الضٌافة دار عن بعٌداً  ٌكن ولم لً أعد قد كان الذي البٌت لزٌارة حاالً  أخذنً
 رحٌل بعد البٌت ملكٌة انتقلت وقد( مسمار أبو) بٌت علٌه وٌطلقون تركً لحاكم قدٌم

 طابق ذو طوٌل بٌت وهو الفرنسٌٌن لؤلطباء خصصته التً الٌمنٌة الحكومة إلى االتراك
 ممتعة رابعة كانت أنها والبد جبللها بكل الوردٌة الؽار شجرة الحدٌقة وتتوسط واحد
 الكؤل من كومة سوى السبب لهذا تعد ولم  رٌبولٌه الدكتور رحٌل منذ تنسق لم لكنها
 أو المفرج ثم ونافورة مربعة بركة أمامها حجرة الحدٌقة وفً الؽزال بها ٌعبث الجاؾ
 محترم بٌت أي منها ٌخلو وال الظهر بعد األصدقاء فٌها ٌجلس التً االستراحة قاعة
 حقاببهما فٌه وتنتظرهما ومساعدته رٌبولٌه للدكتور البٌت من جانب خصص وقد

 .ماوأمتعته
 جنفٌؾ الدكتورة فٌه نزلت والذي بالحرٌم خاصاً  كان الذي الجانب لً أعدوا فقد أنا أما

 لؤلخشاب بارزة نتوءات سقوفه فً وتبدو بٌضاء وجدرانه الماضً، العام فً النسوي
 ماء حوض وفٌه المربع بالببلط مفروش فواسع الماء بٌت أما بالجص المصبوؼة

 ومفروش الجص من الحجرات وقاع االستحمام ماء نلتسخٌ ؼبلٌة فوقه للفحم وموقد
 ٌتكا أن اإلنسان فٌستطٌع النادرة، وااللتصاق التماسك مزٌة الٌمنً وللجص بالحصٌر،

 .تفتتاً  وال شقوقاً  ٌحدث فبل مسماراً  فٌه أثبت وإذا مبلبسه، تتؤثر أن دون الحابط على
 السبب أن أن شك وال منخفضة الٌمنً البٌت فً الؽلٌظة الخشبٌة الداخلٌة األبواب إن
 إن ٌقولون فهم آخر سبب إلى هذا ٌرجعون المصرٌٌن بعض ولكن الخشب، ندرة هو
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 أصدر هكذا رعاٌاه ٌرى أن ساءه وقد القدماء األبمة احد وأن وكبرٌاء أنفة الٌمنً فً
 .الدخول عند واإلنحناءة التحٌة على إنسان كل أرؼم وبهذا األبواب، ارتفاع ٌحدد قانوناً 
 باألناقة تتجلى أٌضاً  النوافذ فإن النوافذ، فً ٌكمن الخارجً البٌوت جمال أن وكما

 مناسب وهذا سنتمتراً، ثبلثٌن بنحو إال الحجرة قاع عن تعلو ال فهً الداخل فً والبهاء
 والعقد النافذة وبٌن الخارج إلى النظر من والمساند الفرش على الجالسون ٌتمكن بحٌث

 والعقد األثاث، من خالٌة فالؽرؾ شًء، كل فٌه ٌضعون رؾ ماً داب ٌوجد الرخامً
 بٌنها ٌصل األلوان متعددة زجاجٌة قطع من تتؤلؾ وهً السقؾ، إلى ترتفع الزجاجٌة

 على وتنعكس مفرحة بهٌجة أنوار الزجاجٌة العقود من وتنفذ األبٌض الجص من شرٌط
 فً أنً الرابعة لصؽٌرةا الحجرات هذه فً الفور على شعرت وقد البٌضاء الجدران

 األثاث لً اختار وقد البٌت هذا إلى الحال فً انتقالً على الضٌافة مدٌر ووافق بٌتً
 نفس فً أعد قد شًء كل وكان بنقله العساكر وقام الضٌافة، دار مخازن من الضروري
 لفحص وحجرة الطعام سفرة فً كراسً النوم، حجرة فً وسرٌر دوالب المساء،
 انتهٌنا..والسجاد والفرش بالوسابد مإثث ساحر عربً وصالون ٌٌنالخصوص المرضى

 مستحٌل، هذا أن استشرته عندما لً قال عبده لكن خادمة، واحتجت البٌت إعداد من
 .الؽٌر بٌوت فً خادمات نساإهم تكون أن ٌرفضون فالعرب

 لن ـ ٌدتؤك بكل ـ ولكنه والكً، بالطبخ سٌقوم الضٌافة دار فً الجمٌل خادمً أحمد إن 
 مرحة عشرة الخامسة فً فتاة وجد عبده أن إال المٌاه وٌحضر وٌكنس ٌتنازل أن ٌقبل

 .هاجر اسمها حٌوٌة تفٌض
 رجبلً  البستانً وكان والحرس البستانً وهم ثابتون مستخدمون مسمار أبو بٌت وفً
 بالبٌت، المتصل والفواكه الخضر بستان الحكومة من استؤجر األربعٌن سن فً قوٌاً 

 طرٌق فً توقؾ دون وٌنزل ٌصعد البعٌر وٌظل البٌت، لنزالء المٌاه توفٌر ومهمته
 ماء من حمله ما الدلو ٌفرغ وقفة كل وفً ,العمٌقة الببر من الماء ٌرتفع حتى منحن،

 البستان لسقً ٌومٌن كل تفتح التً البركة وتمتلىء النافورة وتتحرك مرتفع حوض فً
 المنحنً، البعٌر طرٌق تحت تقع لها نوافذ ال ابسةب حجرة فً ٌسكن البستانً وكان

 زوجته ومعه والفواكه الخضروات من ٌجنٌه ما على تعتمد تعسة بابسة وحٌاته
 رفع لحبال الجلدٌة السٌور بتؽٌٌر مشؽوالً  فؤجده أزوره كنت ما وكثٌراً  وأمه، وأوالده
 من محصوله ٌجنً أن ٌستطٌع كان إذا فٌما التفكٌر هً المعتادة ومشكلته المٌاه،

 كبٌر لتاجر الجزر وتقدٌم لبلستسبلم مقدماً  سٌضطر أنه أم بنفسه، وٌبٌعه الخضروات
 الدور إلى وترتفع تنتب اإلفرنسٌة األزهار ٌرى وهو سعٌداً  وكان السوق، تجار من

 رافعة آلة له تكون أن أمله وكان انقطاع دون شهراً  عشر ثمانٌة مزدهرة وتظل الثانً
 .ما ٌوماً  للمٌاه
 وواحد رٌبولٌه لمقصورة إثنان العساكر من ثبلثة كانوا فقد مسمار أبو بٌت حرس أما

 وبنادقهم خناجرهم جدرانه على ٌعلقون المدخل عند صؽٌر مكان لهم وكان لمقصورتً
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 خارج الموقد على فٌطبخونه طعامهم أما الحصٌر، فوق األرض على ٌنامون كانوا ،
 الزبون، أهمٌة مع ٌتناسب بقشٌش أخذ بعد المرضى إدخال مهمتهم وكانت ؼرفتهم

 الرسابل ٌحملون هذا بجانب وكانوا الفقراء من شٌباً  ٌؤخذوا أال هو منهم طلبته ما وكل
 جاسوساً  ولكن بالتجسس ٌقومون شك بدون وكانوا داخلً برٌد صنعاء فً لٌس ألنه
 ٌكن فلم ذلك ومع خطورة له تكون أن ٌمكن ال األسبوع فً رٌالٌن الحكومة له تدفع
 من ٌؤتون الؽالب، فً وهم منهم أشكوه ما أجد لم أنً كما عنً، ٌقولونه ما هناك
 لهذا وهم صنعاء فً فرقتهم فٌها تعسكر التً الفترة طوال عندنا وٌظلون الرٌؾ

 أثناء منهم شهدت وقد األحوال أؼلب فً متبادل أسؾ هذا عن ٌنشؤ وكان ٌتؽٌرون
 قلقاً  ثالثاً  وشخصاً  مسكٌناً  أبله وثانٌاً  لطٌفة وابتسامة ثةك لحٌة ذا شٌخاً  وجودي
 وقد ذكٌاً، جمٌبلً  شاباً  وأخٌراً  ، رفٌقاً  برٌباً  كان لكنه قاتبلً  كان ورابعاً  النظرات ؼامض
 بعد فٌما عنه سنتحدث أمٌر ثقة محل مباشرة وأصبح صؽٌرة هفوات بسبب فصل

 ولٌس السنٌن، من محدود ؼٌر لعدد ٌةالٌمن الحكومة لخدمة ٌجندون العساكر وهإالء
 طموح ال حٌاة ٌعٌشون إنهم بل إرادتهم، بمحض الجندٌة ٌتركوا أن استطاعتهم فً
 ٌقضون لهذا وهم عاببلت ٌكونوا أن ٌستطٌعون ال درجة إلى فقراء وهم أمل وال فٌها

 .الخاصة بطرٌقتهم أٌامهم
 جنود من وهو هللا عبد لً مواقد وقد والسابق، العربة إال ٌنقصنً وال بٌتً هو هذا

 رجال إال قٌادتها ٌستطٌع وال الخارج من تؤتً كلها الٌمن فً فالعربات ، المدفعٌة
 بعثت.. دابرٌة ولحٌة شنباً .. فخر بكل إختصاصٌة شارات ٌحمل هللا عبد وكان المدفعٌة
 فٌما ةالثق هذه ٌضعؾ ما منه ٌحدث ولم دامت التً الثقة عندي الجمٌلة القوٌة نظراته

ّ   أوقاته أكثر فً وكان النساء عند محبوباً  مرحاً  محظوظاً  كان وقد بعد  فً ؼارقاً
 .بعمله ٌقوم محمد الصؽٌر أخوه كان األوقات هذه خبلل وفً العاطفٌة مؽامراته
 ٌاحكٌمة.. جاهزة عربتك)  وجهً على باد والسرور لً ٌقول ٌومٌن بعد عبده جاءنً
 بد وال والضجة الجلبة وسط سرٌعاً  الركب اقترب وبالفعل(  الحال فً هللا عبد وسٌؤتً

 مجهزة أنٌقة خفٌفة عربة جمٌل، صؽٌر أسود حصان: رابعاً  موكباً  كان أنه أعترؾ أن
 النصر أؼصان عمامته فً ؼرس وقد البٌضاء ثٌابه فً هللا عبد ثم الصؽٌرة بالوسابد
 أحدثت حتى العربة ركتتح إن ما ولكن إلعجابهم حد وال الحً سكان وتجمع والظفر
 له ٌفسحوا أن الناس فً وصرخ الزمام إلٌه وشد هللا عبد فتوقؾ مقلقة، طابشة أصواتاً 
 المرة هً حكٌمة ٌا هذه: ) هدوء بكل فؤجاب متساببلً  عبده إلى التفت وقد الطرٌق،
 إلى وسنذهب بعد ٌروض لم فهو عربة إلى الحصان هذا فٌها ٌربط التً األولى

 (.العربة جر ٌتعلم أن جردبم المستشفى
 ٌتعود حتى عدٌدة أٌام إلى حاجة فً كان ولكنه لطٌؾ، طبع ذا الحجاب جوداي كان
 بً للترحٌب وصلوا الذٌن الزوار بعض الفترة هذه فً استقبلت وقد. العربات جر على

 من الستٌن نحو فً هزٌبلً  فٌنرونً الدكتور وكان. فٌنرونً الدكتور زمٌلً ومنهم
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 وٌبدو..وكلبٌن خادمٌن مع كبٌر بٌت فً صنعاء فً طوٌل زمان منذ ٌقٌم وهو عمره
 نطاق فً محصورة ظلت فقد ودٌة كانت عبلقتنا أن فرؼم االجتماعٌة الحٌاة ٌجب ال أنه

 لً تسنح ولم وحٌدٌن انعزلوا فقد وأوالده وزوجه جٌمنٌانً المٌكانٌكً أما. العمل
 وهو بسرعة راؼب محمد القاضً صادقت فقد..العكس وعلى..كثٌراً  لرإٌتهم الفرص

 اللؽة ٌجٌد وهو ٌحٌى لئلمام وزٌراً  استقبللها بعد الٌمن فً بقً قدٌم تركً دبلوماسً
 مزاٌاه، فً ٌإثر لم هذا كل ولكن متقاعد، نصؾ فؤصبح السن به تقدمت وقد. الفرنسٌة

 .وربٌٌنلؤل مستشار أحسن دابماً  ودهاإه وكلمته وعطفه الحاد ذكاإه منه جعل وقد
 عشرات صنعاء فً كان فقد الٌوم، منها عدداً  أكثر العجوز اإلمام عهد فً الجالٌة كانت
 فاإلمام -اآلن أما-فرنسٌة بعثة وأول سوفٌتٌة، طبٌة وبعثة واإلنجلٌز، اإلٌطالٌٌن، من
 .الماضٌة الحلوة أٌامها بؤسى ٌذكر فٌها من نابمة،وكل القدٌمة والعاصمة تعز فً مقٌم
ًّ  المترددون انك وإذا ًّ  تنهال كانت الطلبات فإن قلٌلٌن بٌتً فً عل  أصحابها لزٌارة عل
 إلى الشرق من وصنعاء بسرعة المدٌنة عرفت الزٌارات هذه وبفضل. بٌوتهم فً

 تقع حٌث العزب ببر حً..القدٌمة المدٌنة تماماً، متمٌزة ثبلثة أجزاء من تتكون الؽرب
 .الٌهود حً ثم مسمار، أبو وبٌت الضٌافة دار
 ألفاً، أربعٌن قرابة وٌسكنها اتساعاً  وأكثرها صنعاء أقسام أقدم فهً القدٌمة المدٌنة أما

 على قام حصن خٌال قمته اإلنسان ٌلحظ الذي نقم جبل سفح إلى الشرق فً تمتد وهً
 أمتار عشرة ترتفع المدٌنة أسوار إن..جمٌعاً  السامٌٌن نوح،أبً بن سام قصر أطبلل

 ستة أبواب األسوار هذه وفً. برجاً  عشر وثمانٌة مابة وٌعززها دابرٌة ٌقطر وتعلوها
 جهة الؽرب الشقادٌؾ،وفً وباب شعوب، باب الشمال وفً القصر، باب الشرق ففً
 .خزٌمة وباب الٌمن باب الجنوب وفً السباح، باب العزب ببر حً

 أوروبً ابنة مسٌحٌة شابة خزٌمة كانت سنة ستمابة فقبل... أسطورة جزٌمة ولباب
 عربً طباخ تربٌتها على أشرؾ وقد والتوابل، البهارات تجارة صنعاء فً مارس
 وعاد أمبلكه صفَّى كبٌرة ثروة التاجر هذا كّون أن وبعد القرآن، قراءة وعلمها عجوز
 .معهما السفر فً رؼب الذي وخادمها ابنته مع ببلده إلى
 الٌمن شمس تنسى أن تستطع ولم ،والجمال والرصانة الحكمة على خزٌمة نشؤت وقد

 وقد. تتزوج أن ورفضت حزٌنة فظلت الجمٌلة، وجبالها المنعش وهواءها المشرقة
 وأوصت هً ماتت وأخٌراً . تامة وحدة فً وتركها الوفً خادمها مات ثم أبوها مات

 ٌدها وفً بالذهب، الملٌبة حقاببها ومعها تدفن أن ورؼبت للفقراء، وقصرها بؤراضٌها
 طلسم سوى الزمان ذلك فً العمل هذا فً الناس ٌر ولم العربٌة، باللؽة مكتوبة ةرسال

 .وصٌتها نفذوا هذا مع ولكنهم..شٌطانً
 وتبلوة للصبلة نفسه وهب متعبد، رجل العصر، نفس وفً صنعاء، فً ٌعٌش وكان

 ثوباً  ترتدي وكانت طفلة، وهً عرفها التً خزٌمة الحلم فً رأى مساء وذات القرآن،
 أبواب من باب بجوار األرض نفس على ومدفونة مسلمة فتاة كؤي اللون بٌضأ
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 حٌاً  الحلم اإلمام،وكان إلى ٌوصلها أن منه طلبت رسالة بٌدها تمسك صنعاء،وكانت
 .للتردد مجال أي الرجل معه ٌجد لم واضحاً  قوٌاً 
 المكان نتبٌ وقد وراءه ٌسٌر أن منه وطلب اإلمام إلى مسرعاً  الرجل ذهب الصباح وفً

 نضرة،..جمٌلة...موجودة كانت لقد خزٌمة، بدت حتى قلٌبلً  إال ٌحفروا ولم بسرعة،
 حقابب على ورقدت الٌمن، فً بمعجزة دفنت ولكنها البعٌد، وطنها فً ماتت
 فً للفقراء قدمت قد خزٌمة أن فوجد اإلمام فتحها رسالة ٌدها فً وكان.الذهب

 بٌوتاً، اإلمام بنى الذهب وبهذا األبد، إلى همبجوار تظل أن تحب الذٌن صنعاء،أولبك
 واحد كل وكان المدٌنة، جنوب فً الواقعة األراضً البإساء على آباراً،ووزع وحفر
 ولكن الٌوم، القبر هذا مكان أحد ٌعرؾ وال المعجزة، القبر هذا جوار إلى ٌدفن أن ٌود

 .خزٌمة باب بجانب تمتد واسعة مقبرة
 صنعاء أسوار تقوي ضخمة قلعة القصر، بجوار الشرق فً تقع المدٌنة أحٌاء أقدم إن

 األشجار ترتفع واسع شارع ٌسٌر والقصر الٌمن باب وبٌن. نقم جبل منحدرات على
 وٌعٌش قرون، عدة إلى تارٌخها ٌرجع عالٌة بٌوت األسوار بجوار وتوجد جانبٌه، على
 تلك ولكن الشهاري، ٌىٌح الكبٌر الٌمن قاضً بٌنهم البارزٌن عمبلبً من كثٌر فٌها

 الزجاجٌة العقود بل صؽٌرة، فنوافذها اآلن، حتى الزجاجٌة النوافذ تعرؾ ال البٌوت
 عن عبارة إال البٌوت هذه فً لٌست صنعاء، فً نافذة أٌة فوق عنها ؼنى ال التً

 األناقة فابقة بصورة اآلخر فوق الواحد موضوعٌن الرخام، من رقٌقٌن لوحٌن
. جٌدة حدٌثة نوافذه فتصبح أحٌاناً  العلوي الدور بناء ٌعاد فقد هذا ومع والجمال،
 وهو(( المفرج))هنا ٌسمونها التً وهً العلوي الدور فً دابماً  توجد االستقبال وحجرة
 ٌراهن أن دون فٌها ٌتنزهن أن النساء تستطٌع شرفة وأمامه ثبلث جهات من مفتوح

 .أحد
 وهذا واحدة درجة أمامه صؽٌر بنٌان سًالربٌ البٌت مدخل بجانب الشارع فً وٌوجد

 على شٌباً  ٌحملون قد الذٌن المارة أجل من بناه فقد وتقاه البٌت صاحب ورع على ٌدل
 كاهلهم على ما هنا فٌضعون به، ٌسٌرون وهم بالتعب وٌشعرون ظهورهم،

 .هللا وٌشكرون البٌت لصاحب وٌدعون قلٌبلً، وٌسترٌحون
 وهو أسفله، إلى البٌت أعلى من ٌمتد األبٌض الجبس من شرٌط البٌت واجهة فً وٌبدو
 كل فً الماء ببٌت تتصل صؽٌرة فتحات وفٌه أعبله، فً منه أسفله فً اتساعاً  أكثر
 البٌت، أسفل فً البالوعة إلى لتصل الخارج إلى المستعملة المٌاه منها وتتدفق طابق
. البالوعة بجانب عالشار فً مكشوفة فتحة فً فٌصب للمراحٌض الداخلً الممر أما

 السماد وصنع البٌوت، فتحات من الفضبلت هذه جمع المدٌنة، فً الصؽٌرة المهن ومن
 الجاؾ الهواء أن إال للمجاري، أخرى وسٌلة أي صنعاء فً ولٌس والمحروقات، منها

 .الكرٌهة الرابحة انتشار ٌمنعان القوٌة والشمس
 .نٌبور زٌارة منذ الحً هذا فً شًء ٌتؽٌر ولم
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 شاب تمرد فقد..والعار الفضٌحة مركب ٌوم ذات مر سنة ثبلثمابة منذ الشارع هذا فًو
 الوراء، إلى ووجهه جمل ظهر على وربطوه األحمر باللون فلطخوه اإلمام، على نبٌل

 الموجهة اإلهانة هذه على واحتجاجاً .. اإلعدام فٌه ٌنفذوا أن قبل بٌته أمام به ومروا
 النافذة من بنفسها الشاب هذا أخت ألقت المشٌنة رةالصو بهذه األسرة شرؾ إلى

 .الموكب أمام وتهشمت
 منذ ارتفع قد الشارع مستوى ولعل. األرض تحت طبقات عدة فوق المبنٌة البٌوت إن

 قصر أن الثامن، القران فً عاش الذي الٌمنً المإرخ الهمدانً وٌذكر المدٌنة، تؤسٌس
 من مإلؾ قصر وؼمدان..المنطقة هذه فً ٌقع بزمن، المٌبلد قبل شٌد الذي ؼمدان
 فً شاهق بناء أول هذا وكان الرخام، من سقفه ومفرج شرفة تعلوها دوراً  عشرٌن
 الفن هذا إن الهمدانً النًء،وٌقول الطوب من بدالً  باآلجر ٌشٌد بنٌان وأول صنعاء،
 أن اإلنسان ٌلمس القدٌمة النصوص ومن الشمال، من صنعاء إلى جاء قد الجدٌد
 ما القصور هذه وأن النهرٌن، بٌن ما سكان نفوذ إلى ٌرجع صنعاء فً العمارة أسلوب

 .بابل مخلفات إال هً
 مدن واألسواق. الكبٌر والجامع األسواق حٌث المدٌنة قلب إلى القصر فً اإلنسان ٌصل

 تستطٌع وال جداً، حٌة لحرؾ مركزاً  اآلن حتى تزال فبل الكبٌرة، المدٌنة داخل صؽٌرة
 صنعاء وأحٌاء..  جوادي ممتطٌة وأنا علٌها ترددت وقد فٌها، المرور ٌارةالس

 الزٌت وطاحونة القصر، بجوار والنسٌج الصباغ فمحبلت: مختلفة مهن فً تتخصص
 الكبٌر الجامع وبجانب السابلة، فً الكرٌمة األحجار وصاقلو الٌمن باب من بالقرب
 .الكتب ٌجلدون
 اإلسبلم مساجد أكرم من واحد وهو السابع القرن إلى عهده ٌرجع الكبٌر والجامع
 تسمح ال القلٌلة القدٌمة النقوش أن إال مسٌحٌة، كنٌسة مكان فً شٌد ٌكون أن وٌحتمل

ن ضخم مربع بناء وهو احتماالت، بمجرد إال  فً بهو حول مسقوؾ رواق من مكوَّ
 خشنة، أعمدتهو فاخراً، لٌس العموم على وهو فارغ، بالكعبة،لكنه شبٌه بناء وسطه
 خاص أحدها أبواب تسعة وله واألسود، األبٌض الصوؾ من بسجاد مفروشة وأرضه
 .السابق اإلمام اؼتٌال منذ أحد ٌجتزه ولم باإلمام،

 جداً، جمٌلة مناراتها مسجداً، عشر خمسة بٌنها مسجداً، أربعٌن نحو صنعاء وفً
 ربٌسٌة قبة فٌها ركٌةت وهً سنة، مابتً من أقل منذ بنً ما المساجد هذه وأحدث
 ترجع التً تلك فهً قدماً  األكثر المساجد أما صؽٌرة، بقباب األحٌان بعض فً محاطة

 الشكل اسطوانٌة سمٌكة ومناراتها خالص، ٌمنً بناء وهً عشر، الحادي القرن إلى
 أعبلها من كالبٌوت مزخرفة وهً مربعة، ثم أضبلع، ثمانٌة ذات مزدوجة قاعدة على
 دٌنٌة نقوش الؽالب فً والزخرفة األبٌض، باللون المصبوغ النًء بالقرمٌد أسفلها إلى

 تكون وبعضها مفتوحة، خلوٌة أماكن فً الؽالب فً المساجد وتقع القرآن، من وآٌات
 كل الجمال بها تؤتً البناء وأخشاب الحطب بٌع كمناطق واالنتعاش الحركة مناطق فً
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 فٌها ٌبٌعون التً الحٌوانات وأسواق ٌوم،ال نفس فً وتبٌعها بعٌدة أماكن من صباح
 فً صنؾ كل الزبٌب أو البن لبٌع تخصص مسقوفة أسواق وهناك ، والجمال األبقار
 .موسمه

 كل من محاط مكان أولها عدٌدة أشٌاء دابماً  فٌها اإلنسان فٌرى الصؽٌرة، المٌادٌن أما
 ٌفرغ الربٌع وفً اورة،المج البٌوت من والرماد الزبالة لوضع النساء إلٌه تؤتً جانب
 وسبٌبلً  اللٌل، لحارس مخصصاً  مكاناً  اإلنسان ٌرى كما للحقول، سماداً  به ما وٌنقل
 بٌته ترك فاضل مسلم به أوصى البر أعمال من وهذا. للشرب الصالح بالماء مزوداً 
 ٌرى أن البد وأخٌراً . بالماء المجاور السبٌل تزود أن علٌها واشترط العاببلت، إلحدى

 اإلمبراطور إلى أوروبا فً تؤسٌسها فً الفضل ٌرجع التً المراحٌض نساناإل
 الشخصٌة النظافة ٌتطلب فاإلسبلم النبً، عهد إلى ترجع فإنها هنا أما فٌسباسٌان،

 .دابماً 
 تم فقد الشرقٌة، المنطقة فً الواقعة تلك من أحدث المدٌنة وسط فً الواقعة والبٌوت

 الزجاجٌة بالعقود مزٌنة فهً قلٌبلً، طابعها وٌختلؾ خٌر،األ القرن نهاٌة فً منها كثٌر
 ثقوب فٌها أنٌقة حواجز ترتفع المفرج، مواجهة وفً. المخا فً تصنع التً الملونة
 ضٌقة النوافذ أن إال ودقة، وجماالً  تنوعاً  فؤكثر الواجهات زخرفة أما الجص، من وهً

 أجمل فً األؼنٌاء التجار وٌسكن ،ومرتفعة أٌضاً  ضٌقة تعلوها التً الزجاجٌة والعقود
 وبعض داره، وجهة فً اسمه المالك ٌكتب وقد أرقام، للشوارع ولٌس. البٌوت هذه

 وقد(( األعرج بٌت))و(( سمٌنة بٌت: ))مثل للعابلة قدٌمة صفة من تطلق التسمٌات
 شاهق ألنه ذلك بساطة، بكل..بارٌس اسم البٌوت هذه أشهر من واحد على أطلقوا

 ولكن فقط، مجاملتً بهذا أرادوا أنهم أوالً  ظننت وقد كثٌراً، الناس به وٌعجب مزخرؾ،
 ولعل حلوة، ابتسامات ٌبتسمون وهم هذا مسمعً على كرروا المارة من كثٌرٌن
 ٌفعلون مما أكثر سنة خمسٌن قبل بسهولة ٌسافرون كانوا األؼنٌاء الٌمنٌٌن

 .المكان هذا إلى ٌدالسع العهد ذلك فً وصلت بارٌس سمعة ولعل..الٌوم
 على متبلصقة الربٌسٌة، الشوارع فً منها قلٌل عدا فٌما كلها، القدٌمة المدٌنة وبٌوت
 توجد المناطق بعض فً أن إال.نباتات أو أشجار بها تحٌط وال الضٌقة الزوارٌب طول

 منها أخذت قدٌمة مربعات البقاع وهذه حدابق، هٌبة على ومنسقة مزروعة منخفضات
 جماعٌة آبار وتوجد اآلبار، هو الوحٌد فمصدرها المٌاه أما.البناء لبنات صنعل الرمال

 .الداخلً البهو فً تقع التً الخاصة آبارها المٌسورٌن ولبٌوت الفقٌرة األحٌاء فً
 هذا لكن..هنا كثٌراً  عنه ٌتحدثون نهر الجنوب إلى الشمال من هذا مع صنعاء وٌقطع
 أما األمطار، موسم خبلل الصٌؾ فً وذلك سنة، كل فً ساعات بضع إال ٌجري ال النهر
 أشجار جانبٌه على تقوم منخفضاً  واسعاً  جافاً  ممراً  إال لٌس فمجراه الوقت باقً

 من بقضبان مؽلقة بقناطر وجنوبها شمالها فً المدٌنة أسوار تحت النهر وٌمر. الكافور
 علٌه مرونٌ مما أكثر فوقه الناس ٌقؾ صؽٌر، جسر مجراه وسط وفً الحدٌد،
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 البٌوت من صفان بالنهر وٌحٌط.  أقدامهم تحت تنساب الراحلة المٌاه ٌتؤملون  وٌظلون
 كبار عاببلت تخص وهً الٌمن باب فً الواقعة بالبٌوت شبٌهة وهً القدٌمة الجمٌلة

 هللا عبد السٌد ٌمتلكها كان التً والدار. الوزٌر وبٌت العمري بٌت مثل الموظفٌن،
 هو الوزٌر هللا عبد والسٌد. وقعت التً للكارثة أثراً  وبقٌت وهدمت نهبت قد الوزٌر
 عابلته عاشت إعدامه وبعد ٌحٌى، اإلمام مقتل بعد قلٌلة أسابٌع للٌمن ملكاً  كان الذي

 .المشرق للماضً أثر أي فٌه ٌعد لم الذي القدٌم المسكن حجرات بعض فً التعسة
 كما حرؾ وال صناعات فٌها لٌست ؽٌرةص تجارٌة سوقاً  نجد للنهر اآلخر الجانب وفً

 أبوابها وتعلو الواسع، بالمٌدان الصؽٌرة الدكاكٌن وتحٌط السابقة، األسواق فً وجدنا
 أما الطوٌلة، المساومات أثناء الزبابن علٌها ٌجلس درجات وتتقدمها سقابؾ، الضٌقة
 وإلى. ٌده اولمتن فً كلها والبضاعة نارجٌلته وأمامه الدكان مدخل عند فٌجثو البابع
 التبن وحزم والفواكه الخضار ٌحملون الضواحً من المزارعون ٌؤتً المٌدان وسط

 .المجفؾ السماد من وقود وهو والكبا والحطب والبرسٌم
 سوق اما. والخبز والعسل، األلبان، ٌبعن الفبلحات من مجموعة المٌدان هذا ركن وفً

 قمت وعندما خشبٌاً، دكاناً  ثبلثٌن ونح من مكّونة وهً جانبٌة، ساحة فً فهً اللحوم
 أحدث وقد الصحً، بالتفتٌش مكلفة بؤنً إشاعة الماكر عبده بث هذه الجزارة بزٌادة
 .المساكٌن الجزارٌن لدى واضحاً  قلقاً  هذا
 إقامتً وأثناء الجزارٌن، منظمة هً المنظمات هذه وأقوى منظمة، طابفة لكل إن

 عاتق على ٌقع قدٌمة ؼرٌبة لعادة وطبقاً  ر،األمطا موسم فً المدٌنة أسوار سقطت
 مشروعة ؼٌر بطرٌقة السبب لهذا رفعوا وقد المنهارة، األسوار هذه إصبلح الجزارٌن

 قلٌلة أٌام وبعد حاالً، كلها الطابفة فؤضربت ممثلٌهم، اعتقال إلى أدى مما اللحوم أسعار
 .اللحم سعر ٌنخفض ولم األسوار، إصبلح نفقات اإلمام نابب ودفع المعتقلٌن عن أفرج

 واسع مٌدان فً أنفسنا فنجد القدٌمة المدٌنة ؼرب إلى ونصل الصؽٌرة، السوق ونجتاز
 فً الشقادٌؾ باب: هً ثبلثة أبواب هنا وللمدٌنة صنعاء، فً اإلداري المركز هو

 المٌدان هذا وفً.العزب ببر اتجاه فً السباح وباب الجنوب، فً خزٌمة وباب الشمال،
 من البناء محكمة ستة أدوار ذات دار وهً اإلمام، نابب ٌقٌم حٌث الشكر دار تقع

 ٌقٌم حٌث السعادة دار توجد خلفها ٌقع الذي البستان وفً المقطع، األسود الحجر
 والبرج الحكومة، مقر وهو المقام ثم المالكة األسرة أعضاء وبعض هللا، عبد السٌؾ
 ٌعتبر الذي المجاور المسجد فً كةالحر وتنشط صؽٌرة، مربعة حجرة تعلوه الذي
 إلى المراجعٌن طلبات لكتابة الجدران طول على ٌتربعون الذٌن العمومٌٌن الكتاب ملتقى
 .اإلمام نابب
 نافذة ومن والحمام، والشرطة، والسجن المال بٌت ٌقع المٌدان من اآلخر الجانب وفً
 عقٌرة ٌتقبل مرة رأٌته وقد جمعة، كل فً العسكري العرض اإلمام نابب ٌشهد المقام
 ثم السجن فً فؤودعا ناء إقلٌم فً سٌدان تقاتل فقد. المٌدان فً أمامه ذبحوهما ثورٌن
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 طلباً  هكذا بهما وتقدمتا الثورٌن، تكالٌؾ القرٌتان تقاسمت وقد الحال، فً تصالحا
 .سراحهما فؤطلق اإلمام، نابب لرحمة
 فً المسافرٌن ٌنهب كان ألنه فٌه مربوطاً  شهٌراً  لصاً  ٌوماً  رأٌت وقد وتد، المقام وأمام
 وصلت التً عصابته إلى منهم األحٌاء وضم قاوموه الذٌن قتل وقد الشمال جبال احد
 علٌهم وعرض  الجٌش على المنشورات توزٌع إلى جرأته دفعته. رجل مابة إلى

 عواووض علٌه قبضوا أنهم إال الحكومة، لهم تدفعها التً المرتبات من أعلى مرتبات
 المستهزبة الجماهٌر أمام ٌمر وهو مرفوعاً  رأسه وكان الخشبٌة، المؽلقة فً ٌدٌه

 اآلن، من أما اآلن، حتى نفسً سٌد كنت لقد:))ٌردد وكان نادرة، شجاعة فً الساخرة
 الناس اإلمام،وتساءل لٌراه تعز إلى الطابرة نقلته وقد(( واإلمام هللا رحمة تحت فإنً
 المحاكمة أثناء وفً. حرسه أفراد إلى سٌضمه أم بإعدامه سٌؤمر اإلمام كان إذا ما فً
 ٌتطلب والقرآن. دقة بكل القرآن حكم بتطبٌق وطالب فابقة، بمهارة نفسه عن دافع
 شٌباً، علٌه ٌثبتوا أن ٌستطٌعوا لم ولكنهم القتل، بؤعٌنهما رأٌا شاهدٌن باإلعدام للحكم
 ٌستجدي وكان المتشامخة، الجمٌلة راتهنظ حٌث تعز، فً قلٌلة شهور بعد رأٌته وقد
 !المساجٌن من مجموعة مع وتعاسة بإس فً

 كٌلومترات بعد على تقع الٌهود قرٌة وكانت هنا، تنتهً سنة مابتً قبل صنعاء وكانت
 فً مساكنهم أقاموا األتراك لكن. وبساتٌن حدابق صنعاء عن وتفصلها المدٌنة ؼرب
 األسوار من مجموعة الجدٌدة بالبٌوت أحاطت خٌراأل القرن وفً الخضراء، البقعة هذه

 المقام مٌدان بٌن ٌصل داخلٌاً  باباً  السباح باب وأصبح القدٌمة باألسوار موصولة
 والمدرسة والصٌدلٌة، البرٌد ومكتب الضٌافة دار به تحٌط الذي شرارة ومٌدان
 باب الشمال وفً ،البلقة باب الجنوب ثبلثة،ففً منافذ الجدٌدة األسوار ولهذه العلمٌة،
 .الٌهود بقاع العزب باب ٌصل الذي وهو القاع، باب ثم الروم،
 والشوارع ممتعة، أنٌقة حٌاة.. بارٌس فً(( نوٌللً))بحً شبٌه صنعاء فً العزب وببر
 فً أؼصانها تزدان االخضرار دابمة أشجار جوانبها وعلى دكاكٌن، فٌها ولٌس هادبة
 بساتٌن وسط منها كل وتقوم فمتباعدة، الشاهقة دورها أما المزهرة، بالعناقٌد الربٌع
 هنا تتماٌل الدور هذه وفوق. والرمان والخوخ واللوز والمشمش الكروم بؤشجار ملٌبة
 هدوء ٌقطع وال المحٌطة، الجبال قمم مع جنب إلى جنباً  وتبدو السرو، أشجار وهناك
 ٌنزل الجمل أن على تواصلالم الصرٌر وٌدل وحبالها، وعجبلتها اآلبار صرٌر إال الحً
 شبٌهاً  هدٌراً  محدثة مٌاه من جوفها فً ما الدالء تفرغ ثم المحدود المنحدر طرٌقه فً

 قلٌبلً  ٌتوقؾ األعلى ٌصعد،وفً الجمل أن على فٌدل التالً الصرٌر أما الشبلالت، بهدٌر
 وجملً..متعب مرهق إننً أمطارك، علٌنا أنزل إلهً،:) ٌؽنً الحادي صوت ونسمع

 ..ٌرام ما على شًء وكل األٌام وتمر...!( التعب هذا ٌشاركنً
 تإلؾ التً هً..والجمال والعجبلت الماء، أصوات األصوات، هذه الحزٌن، الؽناء هذا
 أن اإلنسان ٌستطٌع وال ومظاهرها، صنعاء لمناظر الرنان اللحن نفس عدٌدة قرون منذ
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 .تتؽٌر ال التً الرتٌبة لؤلشٌاء بحبه ٌعترؾ أن دون ٌسمعها
 فلئلمام. هنا الجدٌدة دورهم الكبٌرة والشخصٌات األمراء بنى الٌمن، استقبلل وبعد
 زوجته إال بها ٌنزل أبداً،وال إلٌها ٌذهب لم ولكنه الخٌر، بستان فً دار أحمد

 علً اإلسبلم، سٌوؾ إخوته األخرى القصور فً وٌقٌم. أخواته من الرابعة،واثنتان
 الجامع من قرٌب فبٌته هللا عبد السٌؾ أما عٌل،والعباس،وإسما والقاسم والمطهر
 فً تسٌر إلٌه الطرٌق ألن إلٌه ٌذهب ال األمٌر ولكن. القدٌمة المدٌنة قلب فً الكبٌر
 أرٌد إذا بٌوت هدم من فٌها،والبد المرور السٌارة ٌستطٌع ال ملتوٌة ضٌقة شوارع

 ٌجبره أن أحد ٌستطع ولم بٌته، ٌترك أن السن فً متقدم رجل رفض وقد توسٌعها،
 .الرجل هذا ٌموت حتى مهجوراً  القصر وسٌظل االنتقال، على

 كلها القدماء، ٌحٌى اإلمام ووزراء ذمار، وعامل الجٌش، وأمٌر صنعاء، عامل وبٌوت
 مرتبة وواجهاتها وبهٌجة هندسٌاً، متناسقة فؤشكالها األمراء، ببٌوت وشبٌهة جمٌلة،
 ٌرى ما كثٌراً  الدار أركان أحد وفً تخطٌط، أحسن فً وسطوحها وشرفاتها بمهارة
 فً الكبٌر المفرج وٌتصل.للسعادة وطلباً  وتبركاً  تٌمناً  ثبتوه وقد الؽزال قرن اإلنسان
 ونافورة بركة وسطه وفً بالببلط، مؽطى ممر وبٌنهما البستان فً بمفرج ؼالباً  الداخل
 عن ٌفصله قلٌبلً،وال إال البستان أرض عن هذا ٌرتفع وال المٌاه، منها ترتفع جمٌلة

 السحر فً ؼاٌة برسوم المثقب الجص من حاجز إال المثمرة واألشجار األؼصان
 إلى تمٌل التً النوافذ فً أٌضاً  موجود الحدٌث الٌمنً الطابع هذا أن إال. والجمال
 ؾنص شكل فً المرتفعة الواسعة الزجاجٌة العقود تعلوها والتً..فشٌباً  شٌباً  االتساع
 طرٌقة وهً الخاص، بطابعها احتفاظها رؼم تتطور صنعاء فً البناء وطرٌقة. دابري
 .دابماً  حٌة

 وأبوابه الٌوم، علٌه ٌطلقون كما الناصر اإلمام قاع أو الٌهود، قاع إلى أخٌراً  ونصل
 وهناك دابماً  مفتوحة فهً اآلن أما.الشمس مؽرب عند تقفل وكانت عالٌة الخشبٌة
 متواضعة وهً الٌهود بٌوت وبجانبه..الخرٌؾ فً الذرة فٌه ونٌدرس واسع مٌدان

 الرخام من نوافذها تعلو التً والعقود..الثانً الدور تتجاوز أن ٌجوز وال منخفضة
 حٌن اإلنسان وٌدهش..ومقبولة نظٌفة الداخل من أنها إال..الملون والزجاج الشفاؾ

 أعدها مسرحٌة مناظر أمام هأن إلٌه وٌخٌل.وهناك هنا متصلة والشرفات السطوح ٌجد
 .باته جاستون وأخرجها

 وقد بالجملة، األؼنٌاء المسلمون البٌوت هذه اشترى فلسطٌن إلى الٌهود هجرة وعند
 بعد أنقاضاً  فانهارت ٌشترٌها من ٌجدوا فلم منها الكثٌر أما الجدٌدة، البٌوت بٌع أعادوا

 بشرٌة نفس فٌها لٌس كاملة رعشوا الٌوم القاع وفً. والشبابٌك األبواب من تجرٌدها
 الٌهود وكان..القمر ضوء تحت المتفتتة األسوار فً الشقوق منظر أعجب وما واحدة،

 للسكارى ملتقى الحً هذا وأصبح. وراءهم المعاصر خلفوا وقد. الخمور ٌعصرون هنا
 .الهوى وبابعات
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 مقبرة تقع الباب هذا من وبالقرب..  صنعاء أبواب كسابر أبراج القاع باب وتحصن
.. العبرٌة الكتابة علٌها تنتشر التً السوداء الصخور من أعمدة فوقها وترتفع.. الٌهود
 .المدٌنة مؽادرة ورفض..وحٌداً  صنعاء فً ظل ٌهودي آخر فٌها وٌتجول
 .خشوع فً الحصى علٌها ٌضع القبور هذه إلى أحد ٌؤتً لن ٌموت وحٌنما

 فً والمنظر.. ومقابر حقوالً  إال ٌرى ال فاإلنسان.. األسوار وراء للبٌوت وجود ال
 واإلسطببلت الثكنات ففٌه ذمار طرٌق أما..فٌه لؤلشجار وجود وال جاؾ الجنوب
 األشجار وترتفع القنوات فٌه وتجري ؼنً الشمال فً والسهل..الحكومة وورشة
 وٌسكنون أسفلها، فً الؽبلل ٌخزنون أبراج شكل فً وهناك هنا القرى وتقوم..المثمرة
 فً وتوجد..بعٌد أو قرٌب من صنعاء بٌوت تشبه ال ولكنها أعبلها فً ضٌقة حجراً 
 .الكبٌرة باألعٌاد خاص جامع ومسجد األحمر الطوب محارق الشمال

 منظر بؤجمل المرء ٌتمتع هناك ومن بسرعة، المرتفعات تبدأ الؽرب فً كما الشرق فً
 العاري السهل هذا فً أسوارها لداخ المكتظة الملفوفة المدٌنة هذه منظر إن..لصنعاء
 سفح فً البٌاض ناصعة صنعاء بٌوت تجعل القوٌة الشمس فؤشعة..لؤللباب محٌر
 .والبنفسجً الوردي اللون إلى شًء كل ٌتحول الؽروب وعند الجبل،

 القدٌمة والمدٌنة بالبساتٌن المحاطة الشامخة الشاهقة ودورها العزب ببر أن إال
 فالٌمن..خطٌر لتهدٌد معرض المتجانس المتكامل الحشد هذا كل قصورها، ووجهات

 وأعمدتها سارٌاتها ٌنصبون  بدءوا وقد كٌلوات، 91 قوتها لئلذاعة محطة اآلن تبنً
 داخل مناطق ستحتل الهامة المإسسة هذه إن بل مختلفة، أبعاد على مكان كل فً

 .األسوار
 ببر فً الحادي ألحان على لوستع ونبضاتها الكهربابٌة المولدات اهتزازات أن شك وال

 كفٌلة متراً  أربعٌن منها كل ارتفاع ٌبلػ التً العالٌة المعدنٌة األبراج وعشرات العزب
 !البدٌعة الخبلبة صنعاء مناظر األبد إلى تشوه بؤن
 الروم، باب من قرٌبة واسعة أرضاً  لئلذاعة اختاروا فقد اآلن، حتى شًء ٌحدث ولم

 عرضة ومزاجه نادراً  إال ٌظهر ال أمٌر وهو علً، اإلسبلم سٌؾ لقصر ومجاورة
 ..وتقلقها حاشٌته تحٌر سرٌعة فجابٌة لتؽٌرات
 األرض بخصوص معٌنة إدعاءات علً السٌؾ أبدى وقد ؼالٌة، صنعاء فً واألرض
 العساكر من عدداً  فٌها رتب مراكز، ستة بها وأقام لقصره، المجاورة الواسعة

 سارٌات إقامة فً واحدة خطوة ٌخطو أن نفسه له تسول من كل أن وأعلن المسلحٌن
 بطبٌعة المقامرة هذه على أحد ٌجرإ ولم..الحال فً الحساب معه سٌصفً فإنه اإلذاعة
 .الشمال نحو كٌلومترات بضعة اإلذاعة محطة إبعاد فً اآلن اإلمام وٌفكر الحال،
 عن تعبٌر أحسن عبر التصرؾ بهذا علً السٌؾ أن إال عمٌقة، وحكمة ظاهر، جنون

 أما..الٌقظٌن الساهرٌن عساكره ٌصرؾ ال حتى ولٌساعده هللا فلٌمكنه..المدٌنة مصلحة
 .مكان أي فً فلٌقٌموها المدٌنة وأبراج هذه التقدم سارٌات
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 فً األولى مرٌضتً كانت لوصولً التالً الٌوم ففً دابماً، شًء كل وقبل أوالً  األسٌاد 
 ٌبحثون قبلها من جاءوا وقد الحسن، اإلسبلم سٌؾ اإلمام نابب نساء إحدى صنعاء
 وفً عسكري مقدمتها فً وٌقؾ مرتفع، ؼطاء ولها جوادان ٌسوقها عربة فً عنً

 وقد النوع، هذا من عربات تمتلك الكبٌرة صنعاء بٌوت وكل آخر عسكري مإخرتها
 .الماضً القرن أواخر فً إٌطالٌا من استوردوها

 ٌمتطً أن المعتاد أن إال الجمعة؛ ٌوم استعراض فً العربة هذه اإلمام نابب وٌستعمل 
 .وزٌاراتهن تنقبلتهن فً النساء فتستخدمها العربات أما الخٌل ظهور الرجال

 ٌوجد التً الصؽٌرة الحدٌقة ألجتاز الطرٌق الشاوٌش لً أفسح الشكر دار باب وفً 
 مدقةال الجرس ربٌس ضرب الخٌزران؛وقد من المصنوع ٌحٌى اإلمام كرسً فٌها

 كبٌر؛وفً خشبً بمفتاح الباب فتح تخطو خفٌفة أقدام وقع سمع بعنؾ؛ولما البرونزٌة
 ٌصعد حقٌبتً،وتقدمنً حمل العاشرة، سن فً صبً ٌنتظرنً كان الداخل

 «.بالدوٌدار»  تعرفت السبللم،وهكذا
 قدٌماً، العرب عند الحرٌم ٌخدمون كانوا الذٌن الخصٌان محل حل صؽٌر طفل والدوٌدار

 وٌقومون جداً  أذكٌاء الؽالب فً إنهم الخارجً، بالعالم للنساء الوحٌدة الصلة همو
 سن وفً المدٌنة، فً ٌرونه ما كل سٌداتهم على وٌقصون ومهارة، حذق بكل بمهمتهم
 .صؽٌرة مرتبات األمراء بٌوت فً منهم خدم من وٌؤخذ ٌبدلونهم، عشرة الثالثة

 واحد،فعلى نمط على كلها مإثثة صنعاء ًف والحجرات.. القصر حجرات إحدى دخلت 
 مفروشة الحجرة أرض أن كما بالسجاد المؽطاة والمساند الوسابد تنتشر الجدران طول

 نارجٌبلت علٌه النحاس من صحن من إال شًء كل من خال الحجرة بالسجاد،ووسط
 استعمالها،وعلى عدم عند ومطوٌة أحمر بقماش مؽطاة خراطٌمها أو قصباتها كبٌرة

 النحاسٌة الورد وماء الكولونٌا ورشاشات والمباخر، القات مباصق الصحن وانبج
 عندما النحاس وٌلمع آخر، إلى منزل من األدوات هذه وفخامة أناقة وتختلؾ المنقوشة،

 على القرآن اإلنسان ٌرى البٌضاء الجدران المنخفضة،وعلى النوافذ ضوء علٌه ٌتسلط
 تمثل ملونة محفورة صورة ٌرى وأحٌاناً  حزمتها،بؤ معلقة وخناجر القماش، من ؼبلؾ
 .المسلمٌن األبطال أحد سٌؾ ضربات أمام ٌفر ممقوتاً  صلٌبٌاً 

 عشرة، الثالثة سن فً وهو اإلمام، لنابب األكبر واالبن سٌدات عشر انتظاري فً كان 
 كثٌراً  ٌجلس فبل الحسن األمٌر جانب،أما فً الخنجر وٌضع الرجال مبلبس ٌرتدي كان
 وحٌاته وأصدقابه، جلسابه بعض مع البعٌد المفرج فً وقته ٌقضً بل النساء عم

 رحبلت فً التدخٌن،وٌؽٌب إلى ٌلجؤ ما وقلٌبلً  القات، ٌمضػ ال فهو خشنة، قاسٌة
 . الطرق على واإلشراؾ األقالٌم فً للكشؾ طوٌلة

 من كرسٌٌن الحجرة وسط فً لنا وضعوا قد وكانوا وكرم، بلطؾ االبن استقبلنً
 القطٌفة، من وسادة منها كل على المصبوؼة، الحدٌدٌة العامة الحدابق كراسً

 .أمامً الصؽٌر األمٌر وجلس خفٌفاً، طعاماً  المابدة على وأحضروا
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 وكان الحدٌث، فً وال الطعام تناول فً ال ٌشاركننا ولم عنا، بعٌداً  كن فقد النساء أما 
 وقد النفسٌة، باالختبارات وأٌدته بعد، فٌما هذا من تؤكدت وقد حاد، ذكاء عن ٌنم وجهه
 بلدان على ٌتعرؾ ٌدعوه وأن مبكرة سن فً ٌزوجوه أال بشرط ملحوظاً  رجبلً  ٌصبح
 .أخرى

 وضعت ألبٌه شابة زوجة وهً المرٌضة، عند رافقنً وقد للحرٌم، الحقٌقً الملك إنه 
 بالؽٌن،وعلى نواكا ولو حتى أزواجهن أبناء عن النساء ٌفصل هنا شًء وال أخٌراً،
 الصؽٌر األمٌر هذا حضر فقد هذا وعلى الزوج، إخوة على أبداً  الٌظهرن العكس،
ًّ  كان فقد سناً  منه أكبر هن النساء من عدد وجود من وبالرؼم الفحص،  أشرح أن عل

 عادي، ؼٌر أمراً  لٌس وهذا بنفسه، بالمرٌضة العناٌة ٌتولى أن هو وقرر له شًء كل
 قد كان إذا السٌما أبٌه، ؼٌاب أثناء للحرٌم سٌداً  الشاب هذا مثل وجدت ذهبت فؤٌنما
 ٌمارس أن دون مناسبة أو فرصة أٌة التفوته أنه المعلوم ومن عشرة، الثامنة جاوز
 .الرجل مركز إلى بسرعة هكذا الجدٌدة،وٌصل السلطة هذه
 لهذا ءالنسا فٌه تخضع أمٌر بٌت إلى بالدخول لعبده ٌسمح أن الممكن من ٌكن ولم 

 إلٌنا أرسل كبٌر تاجر بٌت إلى مرة رافقنً فقد ذلك الشدٌدة،ومع القاسٌة األوضاع
 رفوؾ فً نراه كنا بما شبٌه المشمع من بؤفرٌز المزٌنة الزاهٌة اللوري سٌارته
 فً الدوران التستطٌع التً الوقورة العربة هذه وضعتنا وقد الخارج، فً مطابخنا
 رجل بٌت ودخول القدٌمة، المدٌنة قلب فً ٌقع الذي البٌت عن بعٌداً  الضٌقة، الشوارع

 إن بل حرس، بالباب ٌكن فلم األمراء، أحد بٌت كدخول لٌس المتوسطة الطبقة من
 ٌرتفع حتى كله البٌت ٌخترق حبل ٌسحب إن فما العلوي الطابق من ٌفتح الباب

 وأخرى لحظة بٌن ٌصٌح وكان الٌنتهً، الذي السلم ٌصعد عبده وتقدمنً المزالج،
 األسفل الطابق وفً طرٌقنا عن ٌبتعدن حتى للنساء تنبٌهاً ...« هللا..  هللا: » قاببلً 

 فً دابماً  فٌستقبلونه الطبٌب أما األوسط، بالطابق الحرٌم وٌنزل الخدم، ٌسكن المظلم
 صنعاء فً إقامتً أثناء صعدت وقد.. المفرج فً.. البٌت لرب المخصص العلوي الدور
 .بارٌس فً طبٌب أي فعل قد مما رأكث سبللم

 مفتوح باب خلؾ عبده وقؾ وقد المرٌضة، الشابة زوجته عند ٌنتظرنً الزوج كان 
 أن لها الٌجوز المهذبة المرأة أن إذ البقٌن وبطء بهدوء األسبلة فتحة،وبدأت نصؾ
 كنت فقد علٌه وبناء زوجها، ؼٌر رجل أي صوتها ٌسمع وأال زوجها، صوت إال تسمع
 وٌؤتً للزوج، ترجمتها الباب وراء المختفً عبده وٌتولى بالفرنسٌة أسبلتً أقول

 ٌترجمه الذي عبده إلى الجواب،وٌبلؽه منها وٌتلقى زوجته أذن فً بها ٌهمس الزوج
 حساسة مشاكل بدت الحظ لسوء ولكن المرض، تشخٌص من إذن انتهٌنا.. أخٌراً  لً
 لم الٌمنٌة والمرأة داخلٌة، طبٌعة ذات ءأشٌا إجراء من بد ال كان فقد.. العبلج عند
 الشرجٌة،وأحمد الحقنة ٌعرفون فالعرب مستحٌبلً، ذاته حد فً األمر ٌكن ولم هذا تؤلؾ

 الثامن القرن نقوش فً نراها التً بتلك شبٌهاً  بالصفٌح، مقوى جهازاً  ٌإجر حمادي
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 نزعة ذا الزوج وعبده،وكان الزوج بٌن حادة مناقشات جرت وقد فرنسا، فً عشر
 .الحدٌث العلم بفوابد ٌعترؾ أن حدٌثة،وٌود عصرٌة

 جدٌراً  أصبح قد الحصان أن المرة هذه ٌخطرنً عبدهللا جاءنً جمٌل، صباح وذات 
 فً حدٌثاً  شٌدوها بناٌة المستشفى إن.. فخر بكل المستشفى وصلنا العربة وفً بثقتً،
 لرجل ضرٌح وهو.. الشكل كعبم بناء أمامه اإلنسان وٌرى البلقة، لباب مجاور بستان
 .السور خارج دفنه وتعذر صنعاء حصار أثناء الماضً القرن فً مات

 وصل إذا النفٌر فً أحدهما ٌنفخ العساكر من اثنان وقؾ المستشفى باب عتبة وعلى 
 المعاملة بنفس أحظى أن ٌمكننً كان وقد الجنود، ٌعالج الذي العربً الطبٌب أو المدٌر

 منوال على أسٌر أن فضلت ولكننً عبده لً قال هكذا.. البقشٌش من قلٌبلً  دفعت إذا
 .الفخفخة بهذه ٌهتم لم الذي اإلٌطالً زمٌلً

 كان فقد تعز، مستشفى من كثٌراً  أحسن صنعاء مستشفى أجد أن سعٌدة مفاجؤة كانت 
 فاظاألل هذه نعط لم إذا هذا» نظٌفاً  وكان بل بمهارة، مرتباً  البناء، حسن مضاء واسعاً،
 «! الؽربٌٌن عند معناها

 ؼذاإهم كان فقد حسنة وتؽذٌتهم أؼطٌتها، حقٌقٌة،علٌها سرر على ٌنامون فالمرضى
 ولم وشوربة، وفواكه، وزبادي، لحم وطبق الخبز، من قطع ثبلث من ٌتؤلؾ الٌومً

 كانوا الناس أن درجة إلى صنعاء فً متفشٌاً  الفقر وكان مشؽولة، كلها السرر تكن
 بحاجة هم فالذٌن عبلجاً، فٌه ٌنتظرون فبل المرضى أما.. لٌؤكلوا المستشفى لىإ ٌدخلون
 لهم فالعبلجات اآلخرون جدوى،أما دون ولكن جراح، ٌؤتً أن ٌنتظرون عملٌات إلجراء
 .تعز مستشفى فً الحال هو كما نادرة

 سنوات، عدة هنا ٌعملون والممرضون وخادماً، ممرضاً  عشر خمسة المستشفى وفً 
 لهم تسمح النهاٌة فً شهادة وٌنالون األوروبٌٌن، األطباء أٌدي على خبللها علمونٌت

 الذكاء، فٌهم توافر فقد الطلبة، هإالء مقدرة هً الثانٌة السارة المفاجؤة وكانت بالعمل،
 إلى والتعطش المهنة، وحب الفنٌة، والمهارة الطبً، واإلدراك الذاكرة، وقوة

 خرج قد أنهم راعٌنا إذا السٌما مذهلة كفاءة إلى صولالو معظمهم وسع التعلم،وفً
 وٌكون فتق، عملٌة له ٌجري أن حاول عندما مرٌضاً  قتل قد كان ألنه السجن من أحدهم
 فٌخصم أحٌاناً  العقوبة علٌهم وتشدد أقدامهم، فً الحدٌدي القٌد وضع هو عادة العقاب
 لً انتصار أول كان إولٌة،مس أٌة تحمل على الٌقدمون فهم مرتباتهم،ولهذا من جزء
 انتصاراً  ٌعد الذي ذلك هو بل الجراحة، ملقط استعمال فً النجاح لٌس صنعاء فً

 سابقة موافقة دون العملٌات قاعة بفتح الممرضٌن أحد أقنع أن استطعت لقد.. بالفعل
 .المدٌر من
 هم بالشع أوساط من جداً  قلٌلٌن إن تذكر،إذ أهمٌة الخارجٌة لبلستشارات تكن لم 

 ظهر إذا ولكن كثٌرة، متاعب التخلؾ الٌومٌة والحٌاة الدواء، شراء على ٌقدرون الذٌن
 والبعثة األدوٌة، لشراء نقود معهم ولٌس فقراء الكارثة،فالناس حلت فقد المرض
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 طوٌل، زمن منذ الٌمن تركت قد مجاناً  العبلجات توزع كانت التً السوفٌٌتٌة الطبٌة
 أن هو عمله، المرضى ٌستطٌع ما وكل العبلجات، كل من خالٌة الحكومة وصٌدلٌة
 . العبلج بها ٌشترون التً الصدقة ٌستجدون أمٌر إلى أمٌر من ٌنتقلوا
 أو سٌدة عند أكون عندما البساطة بنفس التسٌر واألمور بالنساء، العناٌة مهمتً كانت
 . المرٌضة المرأة إلى مباشرة ٌتحدثوا أن الممرضون ٌستطٌع ال إذ ؼنٌة، تاجرة

 إن وما الرجال، عٌادة أمر لً فٌترك الطبٌب، زمٌلً ٌستدعون األمراء كان ما وكثٌراً  
 هل: »السإال بهذا المتشددون األخبلق حراس الممرضون ٌبتدره حتى المرٌض ٌقترب
 وٌلفها عمامته ٌنزع أن فعلٌه السروال الٌرتدي المسكٌن كان ؟فإذا«سرواالً  ترتدي
 إنسان أي فإن للرأس ؼطاء له ٌكن لم وإذا جلبابه، ٌرفع أن بلق خصره حول إزاراً 
 ٌستر ال رجاالً  فحصت ولقد.. ٌعٌره أن ٌمكن االنتظار ؼرفة فً الموجودٌن من طٌب

 أولبك بسهولة سٌتصوره عظٌم تؤثٌر ذو منظر وهذا.. العنب ورقة ٌشبه ما إال عورتهم
 .الناضج ؼٌر أو راألخض القمح لفٌلم األولى الحلقات ٌتذكرون الذٌن

 أو بالجنود الخاص الٌمنً الطبٌب ٌمرض عندما العسكري الطبٌب مقام أقوم كنت 
 العسكرٌة الخدمة من جندي ٌتعب فقد واالستنتاج لبلستدالل أحٌاناً  الفحص ٌتؽٌب،وكان

ًّ  وكان عنه، بدٌبلً  فٌقدم  القدٌم الجندي ٌساوي الجدٌد الجندي كان إذا ما أقرر أن عل
 الٌملكون الذٌن الفقراء فالجنود.. الخدمة من لئلعفاء المعاٌنة تكون وقد..  ال أو تماماً 
 !.العقلٌة قواهم أفحص أن منً وٌطلب بالجنون، فجؤة ٌصابون للبدل، ماالً 
 واختبلل جنونهم على للتدلٌل الحاالت أؼلب فً إلٌه ون ٌلجؤ الذي السلوك وكان 

 بكل إنه امرأة وأمام! تماماً  مبلبسه من الجندي ٌتجرد هكذا..المبلبس هوخلع..  عقولهم
 وال به، وٌخرجون المسكٌن على فٌهجمون اللعبة الممرضون وٌفهم..  مجنون تؤكٌد
 .. العسكرٌة للخدمة البق ؼٌر أنه.. أسجل أن من بدأً  أجد
 وال المعمل الستعمال الوقت من العمل،متسعاً  فً الؽارق وهو اإلٌطالً زمٌلً ٌجد لم

 الفحص أجهزة وكانت.. الفرنسٌٌن األطباء رحٌل منذ مؽلقة ظلت التً األشعة أجهزة
 مرة فٌها بالفحص أقوم كنت جٌدة، آالت وهً الثكنة، ساحة إلى أبوابها تفتح المقام فً
 لاير:»قاببلً  األسعار عبده لً حدد وقد..منافسة كل تتحدى الرسوم األسبوع،كانت فً
« أٌضاً  األسفل الجزء على كشفت إذا رٌاالن ولكنه..األعلى الجزء على الكشؾ كان إذا

 وٌدفعون..شفاؾ وضع فً عاببلتهم أفراد ٌروا أن ٌحبون األؼنٌاء المدٌنة تجار وكان
 المالٌة موظؾ وكان..الفحص على عظٌماً  اإلقبال كان فقد وإذا..السبب لهذا طواعٌة
 وتعرؾ ٌساعدنً ماماإل نابب ابن وٌحضر عهدتً فً التً الخزانة على الكشؾ ٌتولى
 القٌاسً الرقم تضرب كانت لؤلمٌرات المخصصة األوقات أن إال. األعضاء وظابؾ على
 .والعجب الروعة فً
 ومقتضٌات الحدٌث العلم مقتضٌات بٌن ٌوفق الذي هو وحده العمٌق الظبلم كان

 .األمٌرة ذهلت وقد ٌوم ذات فجؤة األنوار أضٌبت أن حدث وقد..والتقالٌد األخبلق
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 بٌن مصباح خلؾ البال، على ٌخطر ال مكان فً واختفت مسرعة، تجري وراحت
 هذا من وأخرجها أنتزعها حتى مضنٌة جهود من هذا كلفنً وكم..المتشابكة األسبلك
 .المؤزق
 بً ٌطوفون للجمٌل رداً  كانوا الذٌن...الثكنة عساكر على بالكشؾ العٌادة تنتهً كانت
 بالٌد، تتحرك ضخمة آلة النقود، سك مكان نجد ٌسارال ففً...المجاورة األماكن فً

 فً واستطعت..راحتهم ٌؤخذون زٌارتنا أثناء الرجال وكان..أشخاص ستة فٌها ٌعمل
 وقصبة األوراق، منها نزعت قد حولهم القات وأؼصان الوسابد فوق أتبٌنهم أن الظل

 أما. الصباح عمل ةثمر البلمعة، النقود ركن وفً..ممدودة الطوٌلة الحمراء النارجٌلة
 .ٌستعملونه كٌؾ الجنود لً شرح وقد قدٌم، مدفع ففٌها الحظٌرة
 فً شٌباً  ٌقرر أن أحد ٌستطٌع وال مسافر، الحسن واألمٌر العمل، من محرومة وبقٌت

 سبب ٌبٌن الذي هو وحده الدم فتحلٌل. سرٌعة عاجلة كانت الفحوص بعض ؼٌابه،ولكن
 ..سوءاً  حالها ٌزداد التً ًمرٌضات إحدى عند المستمرة الحمى
 أستطٌع أعد لم أنً بعدها رأٌت أٌام عشرة نحو وانقضت..طلبات بعدة تقدمت وعبثاً 

 أن ورفضت خفٌؾ، بتعب صؽٌر أمٌر أصٌب فقد...المرتقبة الفرصة وجاءت...االنتظار
 كل تبلشت فقد..بؤمٌر تتعلق المسؤلة كانت ولما..البول أفحص أن قبل ألمه أشخص
 .التالً الٌوم فً تصرفً تحت المعمل أن وأخطرونً...بمعجزة تالصعوبا
 فً النابمة مرٌضتً دم من نوع حقٌبتً وفً والرجاء، باألمل عامرة وأنا ذهبت وهكذا

 ..المستشفى
 ..!األمل ٌالخٌبة ولكن
 المستشفى ومدٌر..العمومٌة الصحة وزٌر..المعمل باب فً بانتظاري كان لقد

 من دستة ونصؾ.. المركزٌة اإلجزخانة وصٌدلً..لمستشفىا وصٌادلة..وسكرتٌرٌهم
 أمام فوراً  بالتحلٌل أقوم أن رجونً وقد..الؽالٌة الزجاجة أحدهم ٌحمل العساكر،
 .الحال فً سٌقفل المعمل إن لً وقالوا جمٌعاً   أعٌنهم
 التجفٌؾ فرن الضوء مقٌاس المجهري، التقرٌط آلة..عامٌن منذ هجروه..كبٌب معمل

 عن مسبولٌن لٌسوا والٌمنٌون..وظٌفته ٌإدي شًء ال ولكن ٌنقص شًء ال..روالتطهٌ
 مولدا ٌنتجه الذي التٌار عن ٌختلؾ كهربابً تٌار إلى تحتاج األجهزة فهذه..الخطؤ
 كنزاً  ٌمتلكون أنفسهم ٌظنون لهذا وهم.. كثٌراً  األجهزة هذه كلفتهم فقد هذا ومع..المقام
 .بدقة علٌه المحافظة تجب
 هنا إلى تعٌدنً التً الوسٌلة عن أبحث التراب ؼطاها التً المناضد بٌن جولتت وقد

 ..كثٌرة ومرات..وحٌدة
 لقد الزجاجات؟ على البطاقة فً ٌكتب ما ٌقرأون كٌؾ صنعاء صٌادلة ٌعرؾ هل ترى
 ولكنه قصٌر صراع فً ضمٌري مع وكنت المحلول الجلوكوز زجاجة أمام وقفت
 األمٌر كان إذا سٌحدث ما ٌشرح أن عبده من وطلبت.. التفاعل حضرت لقد..عنٌؾ
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 ٌبدو عندما وكانوا..ٌفهموا أن ٌحبون والٌمنٌون..السكري بالبول مصاباً  الصؽٌر
 هو هذا..»باحترام ٌتمتمون اللهب فوق الموضوع االختبار أنبوبة فً الترسب
 وأنً. همعٌون فً كبرت قد أنً شعرت اإلعجاب ونظرات االبتسامات وأمام..!«..السكر

 كان أن بعد اآلخرٌن أقوى المرء ٌصبح حٌن..سعادة من لها ٌا..جمٌعاً  تقدٌرهم نلت قد
 !أضعفهم

 المعمل هذا إلى أعود أن الضروري من إنه لهم قلت عندما معارضة أٌة منهم أجد لم
 عٌنة فحصت وبهذا تصرفً تحت المٌكرسكوب فوضعوا.. مراقبتً من وتعبوا..ٌوم كل
 !.شفً قد الصؽٌر األمٌر أن أعلنت..أٌام بضعة وبعد..معً تكان التً الدم

 .بالمناقشة جدٌر الحادث هذا مؽزى أن واعترؾ
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 

 أمامها اإلنسان ٌقؾ..خطٌرة مسؤلة هذه ؟..أمٌر بول فً سكراً  تضع هل..القارىء أٌها
 السمنة مفرط ابش..جانب ففً..هً كما األمور إلى ننظر أن ٌجب ولكن..ؼداً  أو الٌوم
 الموت خطر تعانً كانت امرأة...اآلخر الجانب وفً..ٌوماً  عشر خمسة السكر من حرم

 .الوسابل بعض تبرر الؽاٌات بعض أن ٌرون الذٌن أولبك من أنً واعترؾ..فشفٌت
ً   وحنقوا العرب أصدقابً سخط وإذا  فً خاتم فً مكتوب جمٌل بقول علٌهم فسؤرد عل

 «.الحكم هو وحده هللا الضرورة، عند:«صنعاء
 مكان أي فً كما اللحن، موزون ؼٌر إنه.المإذن نداء على الفجر، قبل صنعاء تستٌقظ

 ٌستطٌع وال..أجمعٌن الناس إلٌقاظ آمرة صرخة إنه. مستبد عنٌؾ، نداء إنه بل..آخر
 ذلك بعد..رسوله هو محمداً  وأن هللا هو اإلله أن ناسٌاً  نهاره ٌبدأ أن صنعاء فً اإلنسان
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 الفجر صبلة ٌإدون خرجوا قد عساكري أن فؤعلم ٌصطك الخارجً الباب أسمع بقلٌل
 .وتعبداً  تقى الحً رجال أكثر ومعهم
 السبللم على الروث فتنثر البٌت، لترتٌب« هاجر»الفتاة فتصل الشمس وتشرق

 لٌست لكنها قوٌة، رابحة وترتفع..الؽبار ٌثور ال حتى الخشب، نشرات بدل والممرات
 .األؼصان من بحزمة تكنس هاجر وتنحنً..حال أي على كرٌهة
 فطاٌر أو خبز..زبادي..بٌض..اإلفطار بطعام أحمد ٌؤتً..السابعة الساعة نحو وفً

 المرضى، من كثٌر ٌنتظرنً الباب فؤمام البقاء أطٌل وال..والسمن العسل وعلٌه مرققة
 من اتعبلج معً أحضرت قد أنً ٌعرفون فهم..بٌتً فً ٌرونً أن ٌرٌدون
 جمٌعاً  ألنهم األدوٌة لً ٌبعثون..الكبرى والمختبرات..وأصدقابً زوجً وكان.فرنسا
 منها أفضل ستكون بٌتً فً بهم العناٌة أن الفقراء وٌعرؾ...فٌها أتاجر ال أنً ٌعلمون

 قد كلها الدنٌا تعاسة بؤن شعور ٌؽمرنً كان األولى األسابٌع وخبلل...بالمستشفى
 ..مضحكة فصول من أحٌاناً  ٌخلو ٌكن لم ألمرا ولكن...حولً تجمعت

 طوٌلة سترة ٌلبس وكان ، كثة لحٌة ذو وقور عجوز رجل الصباح هذا جاءنً فقد
 عواصم إحدى فً القرن هذا بداٌة فً مزهواً  بها ٌختال كان صاحبها أن البد سوداء
 قدهاوع األبٌض ثوبه كمً وأخرج الكمٌن، منها قص قد الشٌخ صاحبنا ولكن...أوروبا
 على أمامً وضعها بخرقة مؽلفة لفافة كتفٌه على ٌحمل وكان ظهره فوق كالعادة
 طنفسة أو حمٌرٌة تماثٌل أو قبلبد أو عقود فٌها تكون أن انتظر فهل...وفتحها األرض

 ؟..كانت أٌاً 
 ؟..مرٌض طفل فٌها كان لقد

 جوادي وٌكون..المستشفى إلى تقرٌباً  التاسعة الساعة فً أتوجه أحد ٌبقى ال عندما
 ارتخت فقد طوٌبلً  تدم فلم الجمٌلة العربة أما...الباب أمام ٌنتظرنً مسرجاً  الحجاب
 إلى رأسه أحنى وقؾ إذا كان فقد جمٌبلً  الحجاب ٌكن ولم..وتعطلت ٌوماً  عجبلتها احدى
 الٌسرى، مع الٌمنً الخلفٌة قدمه تقاطعت مشى وإذا..محزن وضع فً األرض

 السٌر الٌحسن كان..العربٌة الخٌول وكسابر..أبداً  مناسبة وؼٌر مهزوزة وخطواته
 عندما لطٌفاً ..مسرعاً  ٌعدو حٌنما رابعاً  مدهشاً  كان لكنه..سرٌعة قصٌرة بخطوات

 .ٌتعب ال وكان..السرعة تجب عندما سرٌعاً ..ٌرٌد
 بدأ وقد..الساطعة والشمس المنعش الهواء فً أركب أن الصباح ذاك ممتعاً  كان كم

 إلى مستنداً  األرض على جلس...الشارع فً استشاراته مجاوراً  بٌتاً  سكن لذيا القاضً
 صنعاء فً القضاة إن..كثٌرة وإشارات بحركات ٌتحدثون أناس وحوله بٌته جدار

 تلتؾ صاخبة بجماعات الطرٌق فً هكذا التقٌنا وكم العام الطرٌق فً بؤعمالهم ٌقومون
 القاضً هو هذا أن: »لً الق عبده سؤلت فإذا وقار، فً ٌمشً رجل حول

 ..!«.المتجول
 فً صؽٌرة زرٌبة لها عنزة بٌت فلكل...الماعز من بقطٌع أٌضاً  نلتقً الطرٌق وفً
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 .القطٌع مرور ساعة الشارع إلى الصباح فً تطلق. األرضً الطابق
 هذه وتحمل عنزته، بٌت كل لٌودع المساء فً به وٌعود الجبل إلى راع بالقطٌع وٌخرج
 لحماٌة ظهرها إلى مربوط الجلد من كٌس وهو. الصدر رافعة ٌشبه ما الؽالب فً العنز
 .السرقة من ولبنا األذى، من ثدٌها
 لن الٌوم أنً إال انتظاري، فً الربٌسً الممرض عواض، أحمد ٌقؾ المستشفى وأمام
 انتهت لقد:»بحزن قاببلً  المحبوب الجنود طبٌب القاسمً ابتدرنً فقد. أحداً  أفحص
 «.للروشتات إذن قٌمة وال..للعبلج وجود ال إذ اة،المله
 القوٌة الخٌوط من لفة أخذت لقد...الصباح هذا تنتظرنً األهمٌة ؼاٌة فً أموراً  لكن

 عن السل مرضى فصل أٌام منذ اقترحت أن سبق فقد المحطمة، السرر أصلح وذهبت
 الٌوم ففً! سةالحما من أكثر هو وبما بل بالحماسة االقتراح هذا واستقبل ؼٌرهم،
 على..األرض على ترتٌب وعدم فوضى فً ٌرقدن المسكٌنات النساء كانت التالً

 اللوم من لؽارة السبب لهذا واستهدفت. مهجورة كبٌرة حجرة فً..البارد األسمنت
 المستشفى وخلؾ سرعة، بكل سرٌر على استحصل أن فوعدت...المر والعتاب
 تصلٌح كثٌراً  ٌحبون ال هنا لكنهم...نهابٌاً  تالفة لٌست..المحطمة السرر من مجموعة
 أن الممرضٌن من طلبت ولهذا أشهر ستة الورشة فً ستظل ألنها ذلك...األشٌاء

 ٌحمل من ٌدخل أن البلبق من فلٌس ورفضوا، الطلب لهذا دهشوا وقد..ٌساعدونً
 ةقوٌ بعد ولست..وٌعمل وٌفتش المهملة المكسرة السرر بقاٌا من ركام وسط ما شهادة

 بنفسً بالعمل قمت هذا كل على وبناء..أوامري أصدر أن أستطٌع حتى مركزي فً
 وال استخفاؾ من إلٌنا ٌنظرون الرجال وكان..الخادمات من ثبلث تساعدنً
 فً نفعت قد الخٌوط أن رأوا وعندما..قلٌبلً  منهم نسخر بدورنا نحن وكنا..ٌتحركون
 ولو حتى السوي اإلنسان إن..تمامهماه وٌجذب..ٌعجبهم األمر بدأ السرر بعض إصبلح

 الخدم إحدى وكانت المثمر، العمل إلى واالنجذاب المٌل ٌقاوم أن ٌستطٌع ال شرقٌاً  كان
 جانباً، بها ألقى ثم..إرشاداته لها لٌقدم عواض أحمد منها تقدم احتقار وبكل بلهاء
 الخشن لجنسا النساء نحن رأٌنا وقد تقلٌده، عن زمبلإه ٌتؤخر ولم..مكانها واتخذ
 الممرضون الجدٌدة،نال الحجرة ورأى التالً الٌوم فً المدٌر جاء وحٌنما ٌنشط،
 !ثنابه من األوفر النصٌب

ًّ  ٌجب الذٌن المرضى بؤسماء قابمة المدٌر ٌعطٌنً صباح كل فً  فً زٌارتهم عل
 الذٌن الصؽٌرة الحرؾ وأصحاب التجار أما...وفقراء وموظفون أمراء وهم..المدٌنة

 تبدأ عشرة الحادٌة الساعة نحو وفً...بالترجمان مباشرة ٌتصلون فإنهم أجراً  عونٌدف
 حقٌبتً ٌحمل كان فقد الضعٌؾ السابق أما ٌتعب، ال العضبلت قوي عبده وكان. دورتنا

 .وألم ملل فً
 النهار ساعات أكثر فً بٌت إلى بٌت من المدٌنة شوارع أقطع عام من أكثر ظللت هكذا

 .أعمالهم الصناع ٌباشر وحٌنما أبوابها الدكاكٌن فتحت عندما..حٌوٌة
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 نهاٌة ال باكتشافات فنقوم باألسواق نمر بحٌث السٌر خط ننظم األحوال أؼلب فً وكنا
 القلل زهٌد بثمن المرء ٌشتري حٌث والفخار الخزؾ بمحبلت نمر فٌوماً ..والحد لها

 ..المحروق الطٌن من المصنوعة والمباخر والمواقد
 الفبلحٌن ومبلبس والبسط والشواالت الزكابب حٌث الحبال أو السلب بسوق نمر وٌوماً 
 والنعال واالحذٌة السروج حٌث الجلود بمحبلت ثالثاً  وٌوماً ..المحاك الصوؾ من

 الخشب بخراطً تمر وحٌناً  الجمٌلة، الخضراء الجلدٌة السٌور من بقشرة الملبسة
 كتل فً المنشار ٌعملون لوجه وجهاً  نٌقفو الذٌن والنجارٌن النارجٌبلت فً ومزخر
 الزجاجٌة العقود بإعداد ٌقومون الذٌن والسباكٌن..األسمنت من حفر فً المثبتة الخشب

 القوٌة الكٌر بنفحات اإلنسان ٌحس حٌث المظلمة الصؽٌرة حوانٌتهم فً وبالحدادٌن
 والمباصق اقدالمو.. النحاسٌة األوانً بٌع بؤماكن نمر وحٌناً ..الحمراء الشرارات خلؾ

 والخٌاطٌن األحزمة فً ومزخر الثٌاب بمحبلت نمر وكنا.. والصوانً القهوة وأبارٌق
 كامل ممر الجنابً بالٌمن ٌسمونها كما أو الخناجر بمحبلت وأخٌراً .. الفراء وبابعً

 .لها ٌقولون كما التوزة أو والجراب المقابض وصانعً للصقالٌن
.. صنعاء عرؾ قد بؤنه ٌفاخر أن له فلٌس ان،حص ظهر على صنعاء فً ٌتجول لم من

 األوروبً وٌجد.. المتنوعة األشٌاء ٌرى أن ٌمكنه الناس من أعلى اإلنسان ٌكون فحٌث
 فالمرء.. هذا ومع. التوازن المتنوع الٌدوٌة الصناعات إنتاج أمام عاجزاً  حابراً  نفسه
 حاضرون، هنا والناس.. ٌفهمه أن وٌستطٌع حٌاته، ٌعٌش الجمهور هذا من جزء

 علٌهم وتظهر.. بٌنهم فٌما وٌتكلمون.. المارة إلى وٌتطلعون ٌبتسمون مستعدون
.. مرهقٌن وال عجلٌن فلٌسوا الوقت، من متسع عندهم. البسٌطة حٌاتهم فً السعادة

 أبداً  مستعجلٌن لٌسوا ولكنهم.. رثة مبلبس وٌرتدون.. األحوال أؼلب فً هزٌلون إنهم
: »  صؽٌراً  متسوالً  سؤلت وعندما. كثٌراً  وال قلٌبلً  ٌعملون ال ألنهم كذل أبداً  ٌتعبون وال
 ..«!.وٌتنزه ٌتجول وٌظل.. ٌصلً: »  أجابنً ؟«والدك ٌعمل ماذا
 ٌهتمون شخصاً  عشرٌن فإن تافهاً  كان ولو ألحدهم شًء حدث إذا الوسط هذا فً

 الوسط ففً دابماً  ودي لكنه.. ٌضاٌق ما ؼالباً  وهو تطفل وهذا.. الحال فً باألمر
 ..أبداً  بالوحدة اإلنسان ٌشعر ال العربً

 وٌذهب خفٌؾ بخٌط دكانه تاجر كل ٌقفل اللصوص، من خوؾ ودون.. الظهٌرة فً
 الطوٌلة أكمامهم سربلوا قد برجال الطرٌق فً وٌلتقً المسجد، فً صبلته وٌإدي
 وهم.. المساجد أحواض فً للزحام تفادٌاً  بٌوتهم فً تطهروا وقد.. أٌدٌهم لوقاٌة

 المكان هو والمسجد.. محرمة المقاهً ألن.. المساجد فً ٌتؤخرون.. للصبلة مستعدون
. القات لشراء األؼنٌاء ٌذهب.. كلها األخبار تبادل وبعد.. العامة لبلجتماعات الوحٌد

 لهذا وهم طازجة ٌمضؽونها القات فؤوراق.. كثٌراً  الراحة على ٌحرصون والٌمنٌون
 من ربط فً المدٌنة إلى وٌنقلونها صنعاء ضواحً من المبكر الصباح فً ٌقطفونها
 أشجار على لٌتزاحموا المساجد من الناس وٌخرج تجؾ ال حتى الخضراء الذرة أوراق
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 .الباقات أجمل عناٌة بكل ٌختار أن ٌرٌد واحد وكل.. القات
 التً عمبلبً دعوات أقبل كنت ما وكثٌراً .. للؽداء ذهبوا قد فالناس الشوارع وتخلو

 مدٌر أو البرٌد فً موظفاً  الداعً ٌكون وقد... منها ٌستفٌد أٌضاً  فهو عبده ٌستحسنها
 .ؼنٌاً  مزارعاً  أو قدٌماً  تركٌاً  ضابطاً  أو البنابٌن كبٌر أو مدرسة
 ذا البرٌد موظؾ أٌضاً  أحببت ولكننً بصنعاء فشٌباً  شٌباً  تعرفت والبناء المدرس ومن
 جلده حشا الوالدة البقرة تحزن ال وحتى.. صؽٌر عجل له تما فقد.. الطٌب القلب
 .واضطراب حٌرة فً تتشممه المسكٌنة البقرة وكانت.. بالتبن

 أدب ذو إنه.. وجهه تجعد هزٌل وهو.. السبعٌن سن فً كان فقد التركً الضابط أما
 وٌرافقه الوردٌة القطٌفة من عسكرٌة بدلة ٌرتدي الجمعة ٌوم استعراض وفً ولطؾ

 .. !اإلمام نابب به ٌحًٌ التً اللحظة فً إال له ٌقدمه وال السٌؾ له ٌحمل ادمخ
 ست تبعد التً – مزرعته بٌن وقته ٌوزع وهو.. الزارع هو ٌنتظرنا فالذي الٌوم أما

 أحٌاء من قدٌم حً فً ٌقع الذي بٌته وبٌن – البؽلة بمشٌة صنعاء عن ساعات
.. المطبخ حٌث األسفل الطابق فً بل.. المفرج فً أبداً  تقدم ال الطعام وجبة إن.. المدٌنة
 .الؽداء قبل الناس أرى أن المكان هذا فً وٌمكننً

 أو السوق فً فبلحات إال اللهم.. الطرٌق فً امرأة اإلنسان ٌرى قلما الصباح وفً
 من« تنكة» رإوسهن وعلى. المٌاه لجلب ٌخرجن سوداء بؤقمشة ملفعات فقٌرات نساء

 لعالمنا قدر ولو.. للكسر القابلة الثقٌلة القدٌمة القلة محل حلت وقد. .األبٌض الصفٌح
 .. !.البلد هذا فً له الوحٌد األثر هً الصفٌحة هذه فلعل فجؤة، ٌختفً أن الؽربً
 النحاسٌة األوانً وٌلمعن المفارش، فٌنفضن المنزلً بالتدبٌر الصباح فً النساء تقوم

.. السطوح وعلى الشرفات فً ذلك بعد وٌنشرنها المبلبس وٌؽسلن.. والرماد باللٌمون
 أعلى فً صؽٌرة فتحات ففٌه التهوٌة، حسن لكنه مظلم مطبخ فً الطعام بإعداد وٌقمن
 والنار الفخارٌة المواقد على الصحون كانت وصلت وعندما. التنور وفوق الحابط
 من مٌكةس أسطوانة والتنور« فرن» تنور فً ٌخبز فإنه الرقٌق الخبز أما. تحتها
 على العجٌنة بوضع عجوز وتقوم« الكبا» السباخ أقراص من بالحرارة تتزود الفخار
 أخرى امرأة وتقوم.. االحتراق لتتفادى الماء فً ٌدٌها تؽمس أن بعد التنور جدران

 بطول لهذا مهدت قد صخرة فوق الخضرة تسحق صؽٌرة فتاة.. الشعٌرٌة بتحضٌر
.. البٌضاء الزبدة من نوعاً  منه لتصنع الجرة فً بنالل بهز رابعة تقوم.. االستعمال

 مضٌفً وكان.. الخصوص وجه على مذاباً  ٌستعملونه رابب لبن نصؾ.. زبدة نصؾ
 بوجوده طعامهن ٌتناولن ال ولكنهن..وبناته االثنتٌن وزوجتٌه العجوز أمه مع ٌسكن
 .أبداً 
 هذا وبعد لمفرجا إلى وٌصعد طعامه من ٌنتهً حتى وٌنتظرن خدمته على ٌقمن بل

 .بدورهن وٌؤكلن مكانه ٌجلسن
 الزراعٌة أمبلكه دخل من االثنٌن، كؤخوٌه وٌعٌش عمره، من األربعٌن فً البٌت رب إن
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 أباً .. زراعٌاً  عامبلً  وعشرون خمسة فٌها وٌعمل.. عدٌدة أجٌال منذ أسرته تمتلكها التً
 وٌكاد.. مترفة لٌست لكنهاو عاطلة حٌاته ان. اإللزام بوجه هذا ٌكون أن دون.. جد عن

:  أراضٌه انتاج من ٌستهلكه ال الذي الجزء بٌع هو صنعاء فً الوحٌد عمله ٌكون
 منزله أساس جعل قد أنه هذا على لدلٌل بعمله، راض وهو.. ومواشً وحبوباً  فواكه
 أن هذا على زد.. العمل هذا صنعاء فً البناإون وبحذق.. الرخاء دلٌل وهذا الحجر من

 الزجاجً وعقده المفرج وأعد.. األبٌض بالببلط الحدٌثة الحمام قاعة جهز قد مضٌفً
 التً التفاصٌل كل لً قدم وقد.. رٌاالً  وخمسٌن مابتٌن هذا كل كلفه وقد.. الملون
 .فرنسٌة أمثاالً  منً ٌرٌد فكان هو أما.. تهمنً

 ٌفهمونه ألنهم وٌحبونه الحكمة، من الشعبً اللون هذا دابماً  ٌقدرون والٌمنٌون
 .بسرعة
 الصؽٌرة، والورش الحكومة ومكاتب الٌدوٌة فالصناعات.. ٌعمل أحد ال.. الؽداء وبعد

 الرابعة الساعة من الدكاكٌن بعض فتحت وإذا.. مؽلق هذا كل.. التجارٌة والمحبلت
 .الناقص الٌومً للدخل تكملة إال فلٌس
 والكاز الحطب ٌبٌع الظهر عدب ولكنه الصباح فً جمال هو« هاجر» الفتاة أبو:  فمثبلً 

 القات مجالس إلى ٌذهبون فالرجال كلٌة، ومظهرها الشوارع طابع ٌتؽٌر الظهٌرة بعد..
 أما ظهورهم، على أو أكمامهم تحت التنباك وصنادٌق.. القات ربط معهم حملوا وقد

 القدم أخمص إلى الرأس قمة من كله الجسم تؽطً وقد الشوارع فً فٌظهرون النساء
 الوجه وعلى.. وخضراء وزرقاء حمراء وألوان متشابهة رسوم ذات هندٌة ٌةبمبل

 تعطٌه وحمراء بٌضاء دوابر وتزٌنه خبلله، من طرٌقهن ٌتلمسن شفاؾ أسود حجاب
 .الحشرات برإوس شبٌهاً  ؼرٌباً  شكبلً 
.. متهادٌة خطوات فً هكذا وتسٌر جسدها، حول الملفوفة المبلٌة منهن األنٌقة وتشد

.. محلٌاً  مصنوع وهو األوروبً الشكل على منبسط كعب وذات ضخمة حذٌةأ وٌلبسن
 .الطرٌق بقٌة رإوسهن على وٌضعنه ٌخلعنه ما وكثٌراً  ثقٌل، ولكنه أنٌق إنه

 القٌام من لً البد كان إذا مرافقتً على ٌقبل وال.. مترجمً عبده حتى الظهر بعد ٌؽٌب
 الظهر بعد موجودٌن لٌسوا الرجال نإ.. ٌاحكٌمة مستحٌل: » وٌقول.. الزٌارات ببعض

 أنه بهذا ٌعنً وهو.. » القات بمضػ مشؽولون فإنهم موجودٌن كانوا ولو حتى.. 
 عامل بٌت إلى ذاهبة الٌوم أنً إال..  له ٌعطونها قد التً الصؽٌرة المنحة من سٌحرم
 .الؽد إلى الزٌارة تؤجٌل أرٌد وال صنعاء

 المفرج فً الزوار من أكثر أو عشر خمسة حوله إن .. تؤكٌد بكل ٌنتظرنً ال العامل إن
 .الطبً الكشؾ إلى حاجته تماماً  نسً وقد.. 

 واحد كل أخذ لقد الصباح، فً أراه أن تعودت الذي الوقور الصنعابً تبٌنت وبصعوبة
 فً ٌلوكونه وهم وجوههم القات وشوه جانباً  والعمابم بالخناجر فؤلقوا راحته منهم
 . األٌسر الحنك
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 بكل النظٌفة القات أوراق ٌسحق فإنه جمٌعها أسنانه تساقطت الذي العجوز الرجل اأم
 من قطعة بوضع ٌلطفونها لكنهم. المرارة من قلٌل القات وفً..  صؽٌر مدق فً عناٌة
 فٌتداولون« المداعة» النارجٌلة ٌدخنون أٌضاً  وهم. أفواههم فً القات بٌن السكر
 الفم فً القات بمضؽة االحتفاظ مع هذا كل.. خرالمب الماء وٌشربون بؤدب قصبتها
 .طوٌلة ساعات

 وارق، وخفقان وارتجاؾ دوخان هو إذ مقبوالً، الجلسة أول فً ٌكون ال القات أثر إن
 والجسم رقٌقة، سمحة الروح وتؽدو ، متفاببلً  نشٌطاً، رابقاً  الفكر فٌصبح ذلك بعد أما

 فً الكثٌر ٌقص وأن كثٌراً  ٌتكلم أن واحد كل وٌحب.. الصفاء كامل والجنس هادباً،
 قات الٌوم وٌوجد. ومنبته نوعه باختبلؾ وآثاره القات طعم وٌختلؾ. القات حكاٌات

 الذهول من وبشًء.. هدؾ بدون.. اللٌل فً طوٌلة جوالت إلى المرء ٌدفع« متنقل»
 حكماءال األبمة ولكن.. العنؾ إلى مدمنه ٌدفع دموي، قات هناك كان وقدٌماً  والنشوة،

 .باستبصاله أمروا
 بعد أقوم ال وأنا.. واسترخابه العمٌق انسجامه من صنعاء عامل سحب العبث من كان

 .النساء مجالس إلى أدعى ما كثٌراً  ولكن بزٌارات، الظهر
 مجالسهن للنساء إن. الصٌدلً زوجة لزٌارة ذاهبة الٌوم فإنً المثال سبٌل وعلى

 مبلٌتها قادمة كل تخلع.. المفارج لهن ٌتركون امةاله المناسبات فً والرجال الخاصة،
 فً الجالسات وتحًٌ تدخل ثم. الحجرة فً المكدسة اللفات فوق وتضعها وحذاءها
 القببلت وعدد التحٌة طرٌقة ٌحدد دقٌق نظام وثمة..  األٌادي تقبٌل وٌتبادلن الؽرفة
 مكانها أخٌراً  الداخلة جدوت. الخ الوقوؾ، من البد كان إذا وفٌما أوالً  ٌبدأ أن ٌجب ومن
 ..ثبلثاً  أو ساعتٌن تتحرك ال متربعة تجلس حٌث

..  شخصاً  عشر خمسة عن العدد ٌزٌد ال حٌث الصؽٌرة، المجالس ٌفضلون والرجال
 إلى أحٌاناً  عددهن ٌصل وقد.. الكثرة فٌعشقن النساء أما. والنقاش للحدٌث مناسب وهذا
 .سٌدة مابة من أكثر

 التً هً وحدها الزجاجٌة والعقود بالسجاد، أحٌاناً  بل بالستابر، قةمؽل النوافذ وتكون
 الجالسات، النسوة هإالء ثٌاب من ٌتكون الخفٌؾ الظبلم هذا وفً الحجرة، تضًء
 .المتعددة الصارخة باأللوان زاخرة جمٌلة ساحرة روضة ٌرافقهن، ومن

 وال.. كثٌرة أصباؼاً  ٌستعملن وهن متناسقة، ومبلمح ، شاحبة ممتقعة وجوه وللٌمنٌات
 وٌضع ، الحواجب ٌجسم الذي أٌضاً  الكحل بل واألظافر، والخدود للشفاه بالروج ٌكتفٌن
 فً سوداء جدابل فتزٌنهما والقدمان الٌدان أما ، الجباه وعلى الفم تحت دقٌقة، نقطاً 
 أشكاالً  ٌرسمن النساء بعض ان بل الدانتبل، من كقفاز والخضرة الزهور من أكلٌل شكل
 الزوج إال الٌعرفها النعمة هذه ولكن النهدٌن، مابٌن إلى وتنزل صدورهن تزٌن

 بها التقٌنا التً األمٌر كزوجة تماماً  الحٌاء حدود فً وٌتزٌن ٌلبسن فالنساء..  والطبٌب
..  ٌختلؾ الذي هو وحده والقماش ٌختلؾ، ال واحد المبلبس وتفصٌل..  علً حمام فً
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 وٌخفً الرأس حول مشدوداً  المزركش الشاش من خماراً  رإوسهن على ٌضعن العجابز
 وهذه.. طوٌلة ومشابك عطرة الرابحة، زكٌة أؼصاناً  الجانبٌن على وٌضعن العنق،
 الطرٌقة على الرأس عصابة تكون أن ٌفضلن البلتً الشابات هجرتها قد قدٌمة موضة
 ذوقنا، عن ٌختلؾ ذوقهن أن ىباألحر أو..  األلوان تجانس ٌعرفن ال أنهن إال.. التركٌة
 .كالهندٌات تماماً  القانً لؤلحمر القرمزي األحمر اللون مجاورة ٌحببن فهن هذا وعلى

 . قبٌحاً  لنا ٌبدو وهذا 
 من قلٌبلً  ٌتعاطٌن فإنهن كرٌماً  الزوج كان وإذا كثٌراً، النساء تدخن المجالس هذه وفً 

 ٌهز، شٌباً  الجرٌبات بعض تقول وقد اتجاوره من مع همساً  واحدة كل وتتحدث..  القات
 إخفاء مع!  أختً ٌا.. ٌوه.. والعجب الدهشة صرخات حولها من النساء فتطلق

 بكل الوسط فً المجال وٌفسح.. كثٌراً  ٌرقصن ولكنهن قلٌبلً  ٌتكلمن إنهن.. وجوههن
 وٌرقصن زمٌبلتها، إحدى وتدعو امرأة تنهض ثم.. الدؾ ٌدها فً مؽنٌة وتقؾ صعوبة

 طبقاً  وٌنثنٌن وٌدرن.. الراقصات وتتقدم.. أربعاً  وأحٌاناً .. ثبلثاً  ثبلثاً  أو.. اثنتٌن نتٌناث
 ٌبدو لنظام طبقاً  وٌنثنٌن وٌدرن.. الراقصات وتتقدم.. ممبلً  رتٌباً  وهلة ألول ٌبدو لنظام
 علٌه ٌتعود عندما فتاناً  ساحراً  ٌصبح أن ٌلبث ال ولكنه.. ممبلً  رتٌباً  وهلة ألول
 وطرفاً  مندٌبلً  بٌد الراقصة وتمسك ٌبتسمن، وال.. طرفهن النسوة وتخفض.. ساناإلن
 أوضاع فً الرقص فن وٌكمن.. الرقص فً زمٌلتها ٌد تمسك وباألخرى الثوب، من

 الٌمن نساء وتظل األرداؾ،  حركات وفً.. األرض على تنتقبلن اللتٌن المعقدة القدمٌن
 فً المثالٌة فالمرأة.. لهذا راضٌات ؼٌر وهن حٌاتهن، طوال.. العود طرٌات.. نحٌفات

 على أعمل أن الرجال منً طلب ما وكثٌراً .. الجمٌلة البدٌنة البٌضاء هً.. الٌمنٌٌن نظر
 فوجوههن الصؽٌرات الفتٌات أما.. لؤلسؾ جدوى دون ولكن بدٌنات، نساإهم تصبح أن

 ..ناشفة متصلبة أجسامهن ألن الرقص ٌحسن ال أنهن إال.. جمٌلة
 الدالل تتكلؾ أؼبر، وجه ذات السن، فً متقدمة امرأة للرقص تقوم أن اهتمامً وٌثٌر
 ٌعطً الذي والتماوج الهز من العجٌب الخلٌط ذلك تجٌد تؤكٌد بكل إنها.. والؽنج
 .الفتنة وتلك السحر ذلك الشرق رقصات

 وبعد ؽداءال وأثناء الصباح فً.. الرجال عن بعٌداً  فراؼهن، أوقات النساء تقضً هكذا
 مخضبات أنٌقات، فالنساء.. دٌراً  لٌس الذي النسابً المجتمع هذا مدهش شًء.. الظهر

 أبداً  ٌشاهدون ال فالرجال.. الرجال إلرضاء ال ولكن.. مجوهراتهن وٌعرضن ٌرقصن،
 وهذه الجمال بهذا زوجك سٌراك هل ولكن: »إحداهن سؤلت ما وكثٌراً .. البهاء هذا

 !«.كبل: »مستؽربة دهشة فترد ؟«ترقصٌن رآك هل المساء، هذا.. الزٌنة
 وساعات.. العمل انعدام على تدل بساطة بكل ولكنها.. الرضا تعنً ال هنا البطالة إن

 الفقراء وحتى الحال متوسطً إن بل لؤلؼنٌاء امتٌازاً  لٌست هذه الهادبة النهار
 العادة فً لقاتا إن.. القات ونوع والمبلبس الزٌنة هو والفرق.. فٌها ٌشاركونهم
 فً وٌضعون ٌدخنون فإنهم األخرى األٌام فً أما.. الهامة والمناسبات للجمعة ٌخصص



77 

 

 .التنباك مسحوق أو« البردقان» أفواههم
.. مثلها الحال متواضعات وهن.. صدٌقاتها عند« هاجر» مع مراراً  ذهبت وقد

 شٌباً  ٌدفعن الو.. الحال بطبٌعة مجوهرات ٌحملن وال السواد، إلى تمٌل ومبلبسهن
 أجرهن وٌدفع التجار أحد لحساب والخٌاطة بالتطرٌز النساء بعض وتشتؽل.. للمؽنٌات
 وحٌوٌة ومرحاً  صخباً  أكثر هً التً المجالس هذه فً العمل ٌواصلن وهن.. بالقطعة

 نفس على ٌسٌر شًء كل فإن هذا عدا وفٌما.. الراقٌة الطبقة نساء مجالس من
 ..الطرٌقة

 فً علً المترددون ازداد فقد.. طوٌبلً  نصٌبً من تظل لن الرخوة الرتٌبة الحٌاة هذه
 قد أننً وأشعر الوقت ٌتسع وعندما.. الظهر بعد ما إلى بعضهم أإجل وكنت الصباح
 إلى تتحول التً الطعام حجرة إلى المعاٌنة بعد به أنتقل كنت المرٌض ثقة على حصلت
 سمع أو منحوتاً، تمثاالً  أو ملونة صورة رأى قد منهم أحد ٌكن ولم لبلختبارات، مصٌدة

 األلبومات ونتصفح األسطوانات إلى معاً  ونصؽً.. الؽربٌة الموسٌقى من مقطوعة
 .الفنٌة  القطع لنرى
 كل بالنفً، أجٌب أن استطٌع إننً بفنوننا؟ قلٌبلً  إال ٌهتمون ال الشرقٌٌن أن حقٌقً فهل
 الجلسة أنهً التً دابماً  أنا وكنت حةصرٌ بانعكاسات ٌستقبل كان علٌهم عرضته ما

 .أذواقهم معرفة من تمكنت وبهذا
 أضحكتهم الفنون هذه كل..  والهند..  والصٌن.. مصر فنون..  الحدٌث فننا الزنوج، فن

 األعمال ٌحبون إنهم..  اكتراث بدون قوبل فقد القدٌم الكبلسٌكً الفن أما.. وهزتهم
 النهضة فنون سٌما وال جداً  المعبرة.. وٌرٌةالتص..  الدقٌقة بالتفاصٌل الزاخرة
 سان» أسلوب أعجبهم هذا كل وفوق الفرنسٌة، الرومانتٌكٌة المدرسة أو اإلٌطالٌة
 .نادرة نماذج إال األسؾ مع منه لدي تكن لم الذي« سلبٌس
 فً..« ذوق له ٌكون أن أوالً  المهم» سلٌم ذوق لئلنسان ٌكون أن المهم لٌس

.. الشًء نفس» ٌسمعون إنهم ٌقولون وكانوا.. وموزارت اخب ضاٌقهم الموسٌقى،
 ورافل، الروس، والموسٌقٌٌن ولٌزت شوبان بموسٌقى مشؽولون ولكنهم..« دابماً 

 النافذة فؤفتح االختبارات، فً أتوسع كنت ما وكثٌراً .. جمٌعاً  أحبوهم لقد.. ودٌبوسً
 انعكاسات الستارة ؾخل وأنا وأراقب.. بالشارع من ٌسمعها حتى الموسٌقى وأرفع
 الؽبلم» المفضلة  مقطوعتهم بوضع المستمعٌن أجذب وكنت..  ٌتجمعون الذٌن الناس
 فً الشٌوخ عدا فٌما التصوٌرٌة الموسٌقى تنتهً عندما ٌذهبون ولكنهم« الساحر
 وٌظل بعصاه وٌتوكؤ الحابط إلى بظهره ٌستند مسناً  رجبلً  رأٌت لقد..  األحٌان بعض
 .فرانك سٌزار سٌمفونٌة من رعشة آخر عند.. شدٌد بؤسؾ إال المكان رٌؽاد ال واقفاً 
 الذٌن بالممرضٌن التقً وكنت الظهر بعد المختبر فً العمل أواصل كنت ما وكثٌراً 
 وكنت األعضاء وظابؾ بدراسة إال ٌهتمون ٌكونوا لم ولكنهم وللتعلم لمساعدتً ٌؤتون
 سن فً المدرسة ترك الذي وسطالمت الصنعابً معرفة مستوى أدرك أسبلتهم من
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 ٌعلمون ٌكادون وال ، اإلسبلم ببلد وتارٌخ اإلسبلم هو معهم ما كل..  عشرة الخامسة
 الروسٌة الثورة عن شًء كل ٌجهلون وهم..  عالمٌة حرب فً هزمت قد ألمانٌا أن

 كٌؾ وال..  الدٌمقراطٌة تقوم كٌؾ ٌعرفون وال.. االشتراكٌة االقتصاد مبادىء وعن
 إن ٌسؤلوننً وكانوا ، جمعٌة فً باألؼلبٌة التصوٌت وال..  االنتخابات عملٌة يتجر
 جرى ما واإلشارات بالحركات لهم أشرح كنت وعندما..  طٌب ملك فرنسا فً لنا كان

 بل الحار واستصوابهم استحسانهم ٌخفون ٌكونوا لم عشر، السادس لوٌس للملك
 طعامهم نفقات تسد تكاد ال تباتهمومر..  عسٌرة شاقة حٌاتهم إن..  وحماستهم
 ٌجري ما ٌعرفون ال أنهم ومن علٌهم، المضروب الحصار من ٌتوجعون وهم وثٌابهم،

 .سٌؽٌرونها الذٌن هم فسٌكونون تتؽٌر أن للٌمن قدر وإذا.. العالم فً
 درجة إلى مظلماً  بالكهرباء مزود ؼٌر وهو المختبر ٌصبح الخامسة الساعة نحو وفً
.. صنعاء حول حصانً ظهر على بنزهة النهار  واختم العمل، مواصلة امعه ٌمكن ال

 الرٌؾ هذا حقٌقة أذوق كذلك جعلنً جٌداً  الجمهور معرفة من الحجاب مكننً وكما
 ولد الذي اإلسطبل إلى منً بالرؼم ٌوماً  ساقنً وقد المطروقة، السبل فٌه تنعدم الذي
 بعد على اإلسطبل هذا وٌقع.. لٌوما ذلك منذ المكان لهذا زٌاراتً وتعددت.. فٌه

 وطافوا مسرورٌن، العساكر استقبلنً وقد.. الجنوب فً.. صنعاء من قلٌلة كٌلومترات
 على ٌقوم منخفض، سقفها إن معتمة، حظٌرة فً راحتها تؤخذ وهً الخٌل ألرى بً

 التبن، من كومات األرض وعلى.. الضوء من قلٌل منها ٌسقط فتحات وبه أعمدة،
 فً إنها ؼرٌب شعور وعندها.. بحرٌة تتجول بل الحابط، إلى مربوطة ؼٌر والخٌل
 حتى تحتفظ بل أبداً، تتقابل ال فإنها خصٌة ؼٌر كلها أنها من الرؼم وعلى.. بٌتها
 وهً مقاتلة، فإنها الطلوق الخٌل أو الفحول، أما.. األصٌل وطهرها ببراءتها الموت
 .وحدها معزولة لهذا
 ٌدعو المإذن صوت ارتفع وقد صنعاء إلى فؤعود السادسة، اعةالس فً الظبلم وٌحل
 إال الساعة هذه فٌها ٌرتفع فبل اآلالت من خالٌة صنعاء إن األخٌرة، الصبلة ألداء الناس
 أن ٌوشك الذي الباب فتحة من الحجاب وٌنسل.. أقدام ووقع صرخات: عجٌب دوي
 من الشوارع فً الحٌاة تسريو.. التالً الٌوم صباح حتى مؽلقة صنعاء وتصبح ٌؽلق،
 بتوزٌع الخدم ربٌس وٌقوم الكبٌرة البٌوت أبواب أمام المتسولٌن جموع تقؾ إذ.. جدٌد
 الفاصل إنها.. نادراً  إال تفوتهم ال التً الصبلة ألداء الرجال وٌخرج.. عمبلبه على الخبز

 تتم النفسٌة وقفةال وهذه.. العابلٌة اللٌل وحٌاة االجتماعٌة، النهار حٌاة بٌن الطبٌعً
 .الكؤس أمام أوروبا فً عندنا
 مجالسهن من ٌعدن الساعة هذه مثل فً ولكنهن المساجد، إلى ٌذهبن فبل النساء أما
 واحد نمط على بها ٌتلفعن التً المبلٌات كانت ولما.. صؽٌرة مجموعات فً البٌوت إلى
 .ٌعرفها ال ولكنه الطرٌق فً بزوجته ٌلتقً قد الرجل  فإن
 بٌت أمام حصانً ٌقؾ وال صنعاء ملكة إلى مساء كل أذهب.. المتناقضات هذه كل وبعد
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 فً وٌقؾ.. هدوء بكل إسطبله إلى ظهره على خفٌفة بضربة ٌعود بل ٌنتظرنً اإلمام
 .وٌتلفت ٌتمهل سٌره فً وهو مابها من ٌعب النافورة أمام الطرٌق

 فهم  إٌضاح أي القصر حرس ًمن ٌطلب وال.. كله الحً تسلٌة هً المفردة العودة هذه
 العجوز الحارس علً ٌصب حٌث الثالث بالباب وأمر الردهتٌن واجتاز.. ٌعرفوننً

 فؤجد.. باباً  وأفتح.. الظبلم فً متحسسة السبللم وأصعد ودعواته، بركاته من فٌضاً 
 سن فً واألمٌرة الرابع الطابق من صؽٌرة حجرة فً بصداقتها تشرفت التً األمٌرة
 على ٌرها لم ولكنه عاماً  عشر خمسة قبل اإلمام تزوجها وقد.. والعشرٌن السابعة
.. طاهر تقً بحب نحوه تشعر وهً حٌاتها مؤل قد باإلمام اقترانها أن إال.. اإلطبلق
 هذه هً كله النهار لحظات أجمل ولعل.. الوسابد على هدوء فً فؤجلس تصلً وأجدها
 الؽاربة الشمس ألقت وقد صبلتها تإدي ةأمٌر أمام أمضٌها التً المعدودة اللحظات
 .صنعاء مدٌنة على أضواءها

 وتعود.. متنسكة راهبة مظهر علٌها ٌسبػ الذي األبٌض الرداء وتخلع األمٌرة وتقؾ
 وقد.. وطٌبة ماكرة.. البدٌهة سرٌعة إنها.. هذا من وأكثر جمٌلة إنها.. باسمة إلً

 أخلى وقد متؤخر وقت فً وأتركها..  بٌننا ما ٌفصل ما رؼم.. صادقة عاطفة جمعتنا
 مراكز العساكر واحتل الكبلب، أصوات وعلت.. المارة من المدٌنة شوارع اللٌل حراس

 فً أمسٌاتهم الناس وٌقضً.. الدامس الظبلم هذا فً صرخاتهم وأرسلوا الحراسة،
 متعددة أشكاالً  الزجاجٌة العقود تشع المقفلة الخشبٌة النوافذ فوق ومن العلٌا، المفارج
 .متؤللبة بجواهر متوجة صنعاء وكؤن.. األلوان
 السنة ولكن الفصول، طوال ٌتؽٌر ال الطقس ألن العالٌة الٌمن سهول فً األٌام تتشابه
 وأفراح المعكوسة، رمضان شهر وحٌاة الربٌع وعواصؾ الطوٌل، الجفاؾ بفصل تتمٌز
 .الكبٌرة األعٌاد
 أحٌاناً، اللٌل فً الجلٌد ٌظهر أشهر، بلثةث المطر من صنعاء حرمت وقد ٌناٌر، ففً

 بؤقراص ٌلعبون األطفال فإن الصباح فً أما والبساتٌن، الحدابق فً األزهار وتندر
 فبل.. سرٌعاً  الحرارة درجة وترتفع الخامسة الساعة نحو فً الشمس وتؽرب.. الثلج
 .أزهارها تفتحت قد المثمرة األشجار تكون حتى الشهر آخر ٌؤتً
 عن اآلبار تتوقؾ وال.. بالسعال الناس وٌصاب.. الؽبار ٌزٌد ومارس راٌرفب وفً

 التً الحقول فً بمحراثه الرجل فٌسٌر.. صنعاء ضواحً فً الحرث وٌبدأ.. الصرٌر
 بقدمٌها، الرمال علٌها وترد حبة حبة البذور تضع امرأة تتبعه السماء، ماء على تعتمد
 وتفتتها بالفإوس الرجال ٌضربها صلبة اً قشر وتصبح سقٌت التً الحقول تربة وتجؾ
 .وراءهم النساء

 معلقون رجال وٌقؾ والزبالة، الرمال من فتفرغ والنظافة، التؤنق فً فتؤخذ صنعاء أما
 برك فً الخشبٌة النوافذ وتؽسل وٌبٌضونها البٌوت واجهات ٌطلون قوٌة حبال فً

 .المنازل حجرات فً والسجاجٌد الفرش وترفع المفارج
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 الظهٌرة وفً دابماً، جمٌل الصباح فً الجو.. الصبر بفارغ انتظروه الذي المطر ًوٌؤت
 مزعجة عواصؾ..العواصؾ وتبرق الرٌاح تهب ثم السماء، فً السحب تنتشر

 انهٌار فً أحٌاناً  وتتسبب مستنقعات، إلى الشوارع تحول مابٌة بزوابع مصحوبة
 أحجار وتؤخذ.. البساتٌن فً شًء، كل وٌخضر السماء تصفو المساء وفً المنازل،
 ألوانها الؽبار، عنها وأزالت األمطار، ؼسلتها التً الفلفل أشجار وأوراق الجبال،

 األؼانً نفس.. األؼانً ٌرددون وهم الموحلة األرض فً األطفال وٌسٌر الحقٌقٌة،
 مشت حوافرها تبللت فإذا.. ردٌبة فترة هذه فإن للخٌل بالنسبة أما.. الدوام على
 .اءعرج
 أؼسطس فً ؼزٌرة الربٌع، فً قلٌلة أمطار.. أكتوبر إلى إبرٌل من هكذا المطر وٌظل

 وفً.. منتظمة لٌست الحقٌقة فً أنها إال سكون، فترة نظرٌاً، بٌنها، وتفصل وسبتمبر،
 إلى السنبلة وتمٌل والفواكه والخضروات باألزهار البساتٌن تمتلا إبرٌل شهر

 مع ٌحل ـ صنعاء فً إقامتً أثناء ـ رمضان وكان.. ونٌوٌ فً الكروم وتنضج.. الصفرة
 شهورنا، من أقصر لهذا وهً قمرٌة، العربٌة الشهور ولكن.. ٌونٌو فً الجو حرارة
 .عام كل فً قلٌبلً  الكبٌرة واألعٌاد رمضان فٌتقدم

 رأساً  الحٌاة ٌقلبون ولكنهم شك دون امتحان إنه.. العواطؾ من بخلٌط ٌنتظر والصوم
 ٌؤكلون فبل.. ؼذاء أي تناول لهم ٌجوز ال ؼروبها إلى الشمس شروق فمن.. بعق على
 سن من ٌ فرض والصوم الحقن، ٌستعملون وال القات ٌمضؽون وال ٌدخنون وال

 ٌعوضن بل الحٌض، فترات أثناء الصوم ٌواصلن ال النساء ولكن عشرة، الخامسة
 .التالٌة الشهور فً مماثلة أٌام بصوم فٌها أفطرن التً األٌام
 وٌسٌر النهار وٌنامون اللٌل ٌستٌقظون فهم رمضان، لصعوبة حبلً  الٌمنٌون وجد وقد
 من العساكر وٌخرج..الدكاكٌن وتؽلق الشوارع تخلو الصباح ففً. هدوء فً شًء كل

 ٌخلو المستشفى إن بل..للصبلة المسجد إلى وٌذهبون..جفونهم ٌداعب والنوم أماكنهم
 القرآن ٌتلون أجمعٌن الناس ولكن..رمضان فً بهم العناٌة ٌرفضون الذٌن المرضى من
 ٌلتقً عندما السإال وٌكون..القراءة ٌعرفون أنهم أصدق أكن لم الذٌن أولبك حتى

 بالقدر المدٌنة فً الحٌاة تدب الظهر ؟وبعد«رمضان كٌؾ:»هو الشوارع فً الناس
 فٌشربون، الناس وٌسرع...الصٌام انتهاء المدافع تعلن الؽروب وعند..عنه الؼنى الذي

 ال أحداً  ولكن..التٌن حبات وبعض الخبز من قطعة وٌتناولون التبػ لفافات وٌشعلون
 اللحظة، تلك فً الطرٌق فً به ٌلتقً من أول مع األولى اللقمة ٌقتسم أن قبل ٌؤكل

 دلٌل وهذا..إفطارهم معً واقتسموا ـ التصوم التً المسٌحٌة أنا ـ لً قدموا ما وكثٌراً 
 بسبب زادت قد الناس ثقة إن.. به أعتز ما أعظم هذا ولعل..  األخوٌة العاطفة لىع

 فً العظٌمة قٌمتها الثقة لهذه كانت وقد لهم وتوفٌرها األدوٌة إٌجاد سبٌل فً جهودي
 أعالج ألنً...األؼنٌاء التجار من عمبلبً األمر أول فً فقدت فقد..العصٌبة األوقات
 بؤن لً ٌعترفوا لم انهم ثم..الفقراء أعامل كما أعاملهم أن نٌرٌدو وهم مجاناً  الفقراء
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..  فقره أو المرٌض ثراء على ال وأهمٌتها الحاالت خطورة على بناء زٌاراتً أنظم
 أي وفً األسباب ألتفه ٌستدعوننً كانوا فقد..  األمراء من عمبلبً بعدهم وفقدت

 بعملً أجلهم من أضحً أن المستحٌل من أنه وجدت أنً إال..لهم أستجٌب وقت،وكنت
 تسلٌة أكون أن رفضت لقد.بالؽباء وأتظاهر بعد فٌما أتجاهلهم فكنت الضروري

 مكونة بحاشٌة دخلها قد وكان العٌادة، حجرة من وقحاً  أمٌراً  ٌوماً  طردت لقد حتى..لهم
 الفرنسٌون هإالء:»له وقال ارتباك فً وهو لؤلمٌر عبده واعتذر..أشخاص عشرة من

 وقد..« ٌفهمونها ٌجعلهم أن اإلنسان ٌستطٌع ال أشٌاء وهناك..الحدٌد نم رإوسهم
 رفضت حٌن« هللا لٌحفظك» ٌدمدمون وكانوا..صراعً معنى بقوة الممرضون أدرك
 .أمٌر لنزوة استجابة ملحة معاٌنة ترك
 أكثر أنتظر أن منً طلبوا ألنهم..اإلمام إلى ضدي شكوى األمراء أحد عابلة رفعت ثم
 ورفضت..عاجلة لٌست حقنة منها ٌحضرون الصٌدلٌة إلى ٌذهبوا حتى ساعة من

 المدٌنة فعلى األمٌر مرض إذا» محتداً  األمٌر قال وقد..كثٌرة كانت أعمالً ألن االنتظار
 أن حقه من أن ٌدعً أنانٌاً  بالتدٌن، ٌتظاهر أمٌراً، أجد أن دهشت وقد« تنتظر أن كلها

 ..كبٌرة ةمدٌن فً الوحٌد الطبٌب لخدمته ٌسخر
 مدن إلى عدٌدة مراراً  وأرسلت صنعاء، خارج تجولت وقد..بسبلم العام مر كل وعلى
 أن دون ورضاهم األمراء عطؾ واستعدت ومؤرب، ، ومناخة ذمار، كمدٌنة نابٌة

 المستشفى فً فمعً وحدي، أعد لم ألنً سعٌدة العام آخر فً وكنت..بعملً أضحً
 وقد..سابقة مدة منذ صنعاء فً تعٌش وهً ،نجٌبة وسموها أسلمت فرنسٌة مساعدة
 النساء عرفت وبفضلها سعٌدة، وال راضٌة تكن لم ولكنها زوجها مع صنعاء إلى جاءت
 .الشعبً الوسط من
 عابلة من وهو اإلذاعة محطة لتشٌٌد مهندس صنعاء إلى جاء نفسها الفترة وفً

 كبٌرة فرنسٌة درسةم من دبلوماً  وٌحمل..طوٌل زمن منذ بلبنان تقٌم ٌوؼوسبلفٌة
 عمل الذي للشرق العمٌق وفهمه الطوٌلة خبرته أفادتنً وقد.والعربٌة الفرنسٌة وٌجٌد
 أسرار مقابل الرجال أسرار..المعلومات نتبادل أن قررنا. عاماً  ثبلثٌن من أكثر منذ فٌه

 حٌاة منه وعرفت..الفقراء وأحوال الداخلٌة النساء حٌاة منً عرؾ وبهذا النساء
 بٌن ودي تعاون من أفضل ماهو هناك لٌس أنه لً ٌبدو..األمراء وشإون لالرجا

 .ودراسته ما بلد لفهم وطبٌبة مهندس
 ملتقى منزله وكان وتهون تتذلل كلها كانت ولكنها..وصراعه مشاكله للمهندس وكان
 ..وذكاء تفتحاً  صنعاء رجال أكثر

 من ظللنا ولكننا..  األٌام بقٌة تمر كما المٌبلد عٌد ٌوم ٌمر أن وتوقعنا السنة وانتهت 
 أما.. سعٌداً  عٌداً  لنا ٌتمنون جاءوا الذٌن الٌمنٌٌن أصدقاءنا نستقبل المساء إلى الصباح
 ولكننا الحدٌدة من رومٌاً  دٌكاً  لنا فؤرسل الؽرٌبة عادتنا تذكر فقد البدر اإلسبلم سٌؾ
 ..للكرم حٌاً  رمزاً  تانالبس أرجاء فً ٌتنقل التالٌة الشهور طوال وظل حٌاته أنقذنا
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 الرجال عن سؤتحدث هناك، عرفتهم الذٌن أولبك عن قلٌل عما سؤتحدث فإنً وبعد 
.. كاملة صوراً   رسمت قد أنً أدعً ال إننً والجنود؛ األمراء عن واألطفال، والنساء

 التقت المناسبات أي وفً حٌاتهم من أعرفه أن استطعت ما بساطة بكل قصصت فقد
 المإثر أحًٌ أن البلبق من األقاصٌص،أجد تلك اتناول أن قبل ولكنً ًبحٌات حٌاتهم

 على السوداء النملة دبٌب ٌسمع الذي مكان، كل فً الموجود ذلك حٌاتهم، فً الربٌسً
 شًء كل على أنه وٌعلم شًء، كل ٌعرؾ إنه.. الظلماء اللٌلة فً الصماء الصخرة
 ٌخشون للذٌن كرٌم والثناء، الحمد له خبٌر، ؼٌور، شًء،متكبر، كل من أكبر إنه قدٌر،
 أن والٌمانع.. عادل ولكنه ذلك، من واثقة لست..  اإلنسان؟ بنً ٌحب فهل.. قدرته
 .آلخر حٌن من رحٌماً  ٌكون

 ، ذلك معرفة إلى الٌمنٌون انتهى وقد.. إلٌها الوصول معرفة تجب ذات باإلجمال فهو 
 ال ورفٌق أبدي، شاهد إنه والضراء، السراء فً وٌحمدونه شًء كل إلٌه ٌفزعون إنهم
 قد ولربما صنٌعهم صنعت وقد.. انقطاع وببل.. وقت كل فً اسمه ٌرددون وهم ٌمل،

 .فعلت قد مما أكثر عنه أتحدث أن أستطٌع وال.. أعرفه ما قلٌبلً  ولكنً.. مرة به التقٌت
 الشمال جبال من جاءتا, عمرها من الثامنة فً ولطٌفة, عشرة الثانٌة سن فً شرٌفة

 لبإسهما عبلجاً  القرٌة فً ٌجدا لن والدٌهما موت بعد أنه الكبرى الفتاة عرفت فقد.. 
 الرحلة وكانت , حظهما تجربان صنعاء إلى وذهبتا الصؽٌرة اختها فسحبت, وتعاستهما

 صحتهما واستعادتا.. المستشفى إلى بعدها وصلتا أشهر ثبلثة استمرت شاقة قاسٌة
 بالنسبة طبٌعً وؼٌر مصطنع ببرود مؽامرتها من خرجت فةشرٌ ولكن, وحٌوٌتهما

 ..طفلة أنها على إلٌها ٌنظر ٌعد لم سنها مثل فً لفتاة
 وكثر المستشفى على تزاحموا عبلجاً  معً أحضرت قد أنً المرضى عرؾ وحٌنما
 لم النهمـا ولطٌفة شرٌفة الفتاتان تحتلهما اللذٌن السرٌرٌن أخلً أن فؤردت عددهم
 أن كثٌرون إلً توسل اخراجهما عن تحدثت عندما ولكنً , العبلج إلى اجـــةبح تعودا
 العاجزٌن فٌه ٌجمعون الذي المدٌنة خارج الواقع الملجؤ عبده لً وصؾ, بهما احتفظ

 .فظٌع أمر وهو, ٌنتظرهما ما هذا وكان والٌتامى
 العمل؟ ماف وإذن.. المكان هذا لزٌارة الشجاعة تسعفنً ولم بسهولة هذا تصورت وقد
.. القرآن وقراءة الخٌاطة فتاة عشرٌن فٌها وتعلم مدرسة تدٌر فلسطٌنٌة سٌدة إن

 لدفع استعدادي ابدٌت وقد.. مستقبلها على المراهنة وٌمكن الذكاء حادة وشرٌفة
 وقبلت.. صباح كل المدرسة إلى تذهبا أن على العاببلت إحدى عند لٌعٌشا نفقاتهما
 الخروج من المدٌر منعهما المحدد الٌوم فً.. إلجراءاتا كل واتخذتا بتحفظ شرٌفة
 له أمر ومعنوٌاً  مادٌاً  مسلمتٌن صؽٌرتٌن كفالة فً مسٌحٌة على االعتماد أن وحجته
 إلى الكتابة من والبد.. الموضوع هذا فً البت على المدٌر ٌجرإ وال وأهمٌته خطره
 وبدأت.. المستشفى أرجاء فً نتسرحا الفتاتان وظلت , الٌرد ابداً  اإلمام ولكن اإلمام
 .النقود ببعض تؤتٌها أن ٌمكن العساكر مبلطفة أن تدرك شرٌفة
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 من ألنه سنه حداثة برؼم الوظٌفة هذه ٌشؽل وهو والعشرٌن الثانٌة سن فً والمدٌر
 ببضع ٌكبره مساعداً  له عٌنوا فقد الخبرة عدٌم كان ولما.. لئلمام مخلصة كبٌرة أسرة

 الجمٌل بٌته فً أسرته لزٌارة مرة ذهبت وقد مساعده ٌفارق المدٌر والٌكاد..  سنوات
 واحتضن الكامٌرا أمام الرجبلن فوقؾ الصور بعض التقط أن وأردت.. النهرٌن فً

 الصور والتقط اشجعهما وكنت والعناق القبل ٌتبادالن وأخذا المدٌر صدٌقه المساعد
 وفعبلً .. ما ٌوماً  تنفعنً قد صورال هذه أن مبهم إحساس وتملكنً األخرى بعد الواحدة

 اإلمام فً فكر ولعله منزعجاً  متضاٌقاً  ٌبدو وكان الثانً الٌوم فً المدٌر استدعانً.. 
 أسلمه أن المدٌر منً وطلب.. ٌمزحان وقورٌن مسلمٌن عن ٌقوله أن ماٌمكن وفً
 فً ذيال السبلح وألقٌت الدعابة لهذه وضحكنا الفتاتٌن؟ تعطٌنً وهل: فؤجبت الفٌلم
 الفتاتٌن وجدت فقد ولهذا.. كبلمه ٌحترم العربً ولكن كله الفٌلم له وأرسلت بتردد ٌدي
 .التالً الٌوم فً منزلً فً

 مادٌة صعوبات تعانً مناسبة عابلة شرٌفة وجدت ثم.. بابس منزل فً أوالً  نزلتا
 وتصبػ , الخمار وتلبس تنضج شرٌفة وبدأت الفتاتان واستقرت بالفتاتٌن وترحب
 إال تبتسم وال.. شًء إلى حاجة فً تكون عندما إال والتؤتٌنً الرقص وتتعلم ٌدٌها
 التهانً أتلقى وكنت مدهشة بصورة دراستها فً تتقدم كانت ولكنها.. الشكر عن تعبٌراً 
 .مدرساتها من

 صنعاء سكان كؤؼلب الوادي إلى األسرة خرجت.. شًء كل فتؽٌر العنب موسم وجاء
 الفرنسٌة نجٌبة عند فؤنزلتها ,المدرسة فً تبقى أن ترٌد شرٌفة لكنو.. الموسم لقضاء
 العساكر وجاء الحساد وتحرك.. فرنسا فً ٌمنً تزوجها عندما إسبلمها أعلنت التً
 الحسن األمٌر ولكن , الصدمة هول من الفراش طرٌحة فوقعت, عنها ٌبحثون ٌوماً 
 فً بالبقاء لها سمح, الموضوع فً تدخلت ولما الفتاة تربٌة أجنبٌة تتولى أن رفض

 .الجنود أحد زوجة عند وأنزلها,علٌها الصرؾ هو وتولى المدرسة
 عن راضٌة ؼٌر وكانت , جحٌماً  حٌاتها الزوجة أحالت فقد.. شرٌفة تعاسة وبدأت

 على وكان.. النهار طول العمل فً لها مساعدتها عدم وعن العادٌة ؼٌر مشاؼلها
 تكن لم العسكري زوجة ولكن , المدرسة إلى معهن داءالؽ وجبة ٌحضرن أن الطالبات
 وكان.. الطبٌبة سفر بعد المدرسة إلى تذهب لن بؤنها تهددها وكانت.. شٌباً  تعطٌها
 .ؼبٌة أكون ال حتى القراءة اتعلم أن أرٌد هو شرٌفة جواب

 سن وصلت قد أنها الحسن األمٌر رأى فقد.. أثر على لها أعثر ولم شرٌفة واختفت
 وبعد.. فكري فً ماثلة الفتاة وظلت.. بعٌد قصر فً خادمتٌن وأختها هً فؤخذها لالعم

 قذرة مكترثة ؼٌر كانت.. لطٌفة إنها منزلً باب على صؽٌرة متسولة وقفت شهور
 فً وهً قدمٌها فً والحدٌد, صنعاء فً السجن فً شرٌفة إن لً تقول جاءت وقد,

 ..!اً زوج رفضت ألنها هذا كل.. مزرٌة قاسٌة ظروؾ
 على حرٌص عجوز خادم أراد فقد, العساكر مع التصرؾ أساءت شرٌفة أن وٌبدو
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 حبسوها رفضت ولما.. المستقٌم الطرٌق فً بها وٌسٌر ٌتزوجها أن وطهارتها عفتها
 مبلؽاً  منً وطلبت السجن حارسة هً بشع عجوز جاءتنً لزٌارتها ذهبت وعندما.. 

 .لها قدمتها التً المنحة رؼم هابرإٌت لً تسمح أن ورفضت لشرٌفة كبٌراً 
 علٌه ٌوافق طٌب زوج وجود هً السجن من لخروجها الوحٌدة الوسٌلة أن عبده ورأى
 عدم له أبدٌت ولكنً , المهمة بهذه للقٌام نفسه عربتً سابق عبدهللا وقدم, األمٌر

 ورشح طٌبة بروح وافقنً وقد, دراستها تواصل ٌدعها لن ألنه ورضاي اطمبنانً
 إلى بالذهاب لزوجته الرجل هذا سٌسمح هل ولكن الضواحً تجار من هادباً  رجبلً 

 !المدرسة
 أحد إلى أوالً  توجهت وقد.. الحسن األمٌر موافقة على الحصول من البد هذا قبل ولكن

 لم ولكنه إلً أصؽى وقد اإلمام أقارب من عطوفاً  وقوراً  رجبلً  وكان.. به أتوسط عمبلبً
 من أكثر نواٌاهم خبلل من الناس على ٌحكم فاهلل راضٌة هادبة بًاذه قال بل شٌباً  ٌفعل

 , مخادع أنه فهمت اآلخر منا كل وفهم.. الزٌؾ عٌنٌه تعبٌرات فً أدركت وقد..نجاحهم
 تكون أن لدي ٌستوي أنه) جوابً وكان , راحته على خطرة شرٌرة روح أنً هو وفهم
 (.السجن فً تزالال شرٌفة دامت ما تكون ال أو هللا عند حسنات لً

 وكلما..  وجبلله هالته نظري فً البٌت وفقد, وانصرفت.. قاسٌة نظراته أصبحت وهنا
 أمامً ٌعد ولم..شرٌفة قدمً فً السبلسل صرٌر اسمع أنً إلً خٌل بعدبذ إلٌه ذهبت
 الخامسة سن فً شاب وهو, الملك لنابب الحمٌم الصدٌق الهجوة أحمد السٌد سوى

 وقد.. عظٌمة فٌه ثقتً وكانت طٌب وقلب صافٌة وروح وسٌم وجه ذو.. والعشرٌن
 أن لً لٌقول أخٌراً  وعاد.. وسعه فً ما ٌعمل إن ووعدنً اهتمامه المسؤلة أولى

 .ٌلٌن ال عنٌداً  كعادته كان الحسن السٌؾ
 .تتعلم ولن.. تتعلم أن أرادت التً شرٌفة عن وتخلٌت
 أمصـــال بـــبل..  دفتـــر
 إنه, ٌختنق ٌكاد طفبلً  حجرتً إلى أحضروا عندما الضٌافة دار فً عشابً أتناول كنت

 أن وطلبت تعلٌماتً أعطٌت وقد , الزور بذبحة أو الحنجرة فً حاد بالتهاب مصاب
 مرٌضتً لعٌــادة ذهبت التالـــً الٌوم وفــً اللٌلة ومرت الحال ساءت إذا ٌستدعونً
 .الدواء ٌتناول أن قبل مات قد وكان , الصؽٌرة
 احتطت بل المرة هذه علٌهم أعتمد ولم , ثانٌاً  طفبلً  إلً واحضروا أٌام بضعة ومضت
 أن ورجوته اإلمام إلى فكتبت مصبلً  أجد ولم.. فرساً  ممتطٌاً  وجاءنً بنفسً واشرفت
 .ٌرد لم اإلمام ولكن.. الحاجة دعت إذا بالرادٌو ٌستؽٌث
 ولم.. تعز فً رٌبولٌه الدكتور احالجر وكان , لها أثر ال ٌدي تحت التً األدوٌة كانت
 على الطفل ٌحمل أن األب وحاول الجراحٌة العملٌة نجري أن من, وزمٌلً أنا , بداً  نجد

 الوضع هذا ٌحتمل ولن حالته ساءت قد المسكٌن الطفل ولكن.. المستشفى إلى ظهره
 آخرب ٌقوم وكؤنه ٌدي من الزمام أخذ فقد وآالمه عذابه وبرؼم.. أمامً وضعته وقد
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 وٌرفعون ٌسبحون المارة كان فقد , محزنة مؤساة كانت أنفاسه ولكن.. ومرحه ألعابه
 .المصٌر لٌعرفوا المستشفى إلى بنا لحقوا بعضهم إن بل هللا إلى بالدعاء أصواتهم

 للحقنة ماسورة منها وصنعت سماعتً من المعقوؾ الجزء قطعت المستشفى وفً
 وٌهدأ وٌستسلم ٌنهك أحٌاناً  وكان , البلهثـة ــلالطف بؤنفاس العملٌات قاعة وامتؤلت
 مذبوحة صؽٌرة جثة إال أمامنا نجد لم دقابق ببضع( البنج) وبعد.. مات قد أنه فنظن
 طوٌبلً  إلٌه ٌنظر وظل ابنه من واقترب األب ودخل , رهٌب صمت القاعة على وخٌم
.. الحقٌقة له رٌذك أن على أحد ٌجرإ ولم, قصٌرة ؼٌبوبة أو بنوم ٌنعم ٌظنه كان

 .وحسرة أسى فً وٌصرخ ٌبكً األرض على فوقع األمر وأدرك
 ٌحبون هنا وهم.. الخارج فً ٌنتظرون الذٌن أولبك أمام المرور من البد الخروج وعند
 وٌتفادون علٌه ٌشفقون بل الٌلومونه فإنهم ٌفشل من أما, معه هللا عناٌة ألن ٌنجح من

 .ورحمة خجبلً  إلٌه النظر
 وكؤن الطفل بدؾء بطنً فوق أحس وكنت, الربٌسً الباب من المستشفى وؼادرت
 قبل من أعرفه كنت وسٌم فارس بً ولحق.. أنفاسً وٌكتم ٌخنقنً شاؼراً  الٌزال مكانه
 له فقلت( والولد؟) وسؤلنً ,خرجت حتى وانتظرنً المستشفى إلى ذاهبة رأنً وقد
 جنابزٌة بخطوات جواده سار, حزٌن صمت فً جوادي ظهر على وأنا وتقدمنً( مات)

 انً من وؼضبً حنقً السنابك وقع وأنسانً فرسً وتبعته مسرعاً  جرى ثم كبٌبة
 .أدوٌة بدون طبٌبة إال لست أننً ومن.. جراحة لست
 .رقٌقة ودٌة بابتسامة الصدٌق هذا بعدها ودعنً , المدٌنة حول كاملة بدورة معاً  وقمنا
 على بمعجزة حصلنا المرة هذه.. السادسة سن فً صؽٌرة بنٌة الرابع الطفل كان

 إال الٌكفً وهذا , تلفت قد تكن لم زجاجة عشرة اثنتا فٌها علبة وجدنا فقد المصل
 الٌوم وفً, قلقة ؼٌر وذهبت الحقن هذه بإعطاء الممرض كلفت وقد, واحد لمرٌض
 منها صنق قد ٌكن ولم العلبة وجدت لقد جرى؟ الذي ما.. ماتت قد الطفلة كانت التالً
 الكافٌة الشجاعة الممرض لدى كان فقد ذلك ومع مهزلة إنها! .. واحدة زجاجة سوى
 هذا فوجدت األمر واستوضحت!.. آخر بعبلج أوصى قد فٌنرونً الدكتور إن لً لٌقول
 ..!واحد لطفل الثمٌنة الكمٌة هذه اعطاء على ٌجرإ لم الممرض لكن.. افتراء محض

 اللٌل اثناء به جاء الرٌؾ من صؽٌر ولد إنه, ٌدي نم ٌفلت فلن الخامس الطفل أما
 ٌمنحونً ولم المنزل ممرات فً رابطوا وقد, شٌباً  الٌفهمون ؼبلظ أشخاص عشرة

 هذا أن الحقن؟ من البلزمة الكمٌة أعطٌه ٌتركوننً هل ولكن.. بالطفل لبلنفراد الفرصة
 امرأة المجموعة نم واخترت , معاً  الباقٌة التسع الزجاجات فتحت وقد ضروري أمر

 صحته تحسنت المساء وفً , حٌاً  الطفل كان الصباح وفً.. تساعدنً قاسٌة ؼلٌظة
 .شفً قد كان التالً الٌوم وفً,

 .الرحٌم هللا عناٌة إال تبق ولم, المصل انتهى لقد
 فـــاطـمـــة
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 زوجة وهً, عشرة الثانٌة سن فً فتاة قامة لها إن..  ما عمراً  لها تحدد أن ٌستحٌل
 منه وضعت وقد وفقٌر.. وكبٌب ونحٌؾ طوٌل.. كالشٌطان لعسكري طوٌل زمان منذ
 , الحوض منطقة شوهت التً األمراض بسبب ممكنه ؼٌر أصبحت الوالدة ولكن , ولداً 

 جاءنً ٌوم وذات البطن من الجنٌن واخرج جراحٌة عملٌة رٌبولٌه الدكتور لها وأجرى
 ..دجدٌ بجنٌن بطنها انتفخ وقد زوجها بها
 جوادي ظهر على القاع باب من داخلة وأنا م65:6 سنة ٌونٌو أمسٌات إحدى فً

 حزنهم لً وأبدوا رٌبولٌه الدكتور موت خبر إلً وانهوا أشخاص عشرة أوقفنً
 ولكن.. آخر جراح إلرسال نداءاتً وتكررت.. جراح طبٌب من صنعاء خلت.. وأسفهم

 .جدوى دون
 أن إلٌه أتوسل اإلمام إلى كتبت وقد المرة هذه ديبمفر فاطمة حالة اوجه أن فعلً إذن
.. ٌرد ال ابداً  اإلمام ولكن, اٌطالً جراح ٌوجد حٌث تعز إلى بالطابرة فاطمة ٌنقل

 المرأة مع ٌنتظر فٌه من كل وظل, كله المستشفى المفجعة الحالة هذه وافزعت
 ..الصامتة الصؽٌرة
 ٌاحكٌمة إننً:) ٌده فً والفرشاة الممرض لً فقال العملٌات حجرة أمام ٌوماً  مررت
 انفجر ثم( مرضانا لكل عملٌات ٌجري سٌؤتً الذي الكبٌر الجراح أجل من الدهن أجدد

 ٌقرأ اللحظة نفس فً ٌكون ربما الذي الشاب الجراح إلى وصلت لو حزٌنة بضحكة
 عن تؤخر ما بارٌس فً الطب كلٌة فً اإلعبلنات لوحة فً نشرته الذي اإلعبلن
 إلى راجع ذلك ولعل.. الطلب ٌلب لم واحداً  طبٌباً  ولكن.. الٌمن فً والعمل الحضور
 فً أن أخٌراً  عرفت الٌمن عن كبٌرة فرنسٌة مجلة نشرتها التً السٌبة المقاالت سلسلة

 فً شهٌر استاذ فهو , لؤلسؾ ال طوٌبلً؟ ٌبقى هل ولكن , فرنسٌاً  جراحاً  تعز
 إلى حضوره أطلب كتبت.. اإلمام خصش أجل من استدعوه وقد, بارٌس مستشفٌات

 وبدأ , األمل المستشفى واستعاد الضٌق وزال , قرٌباً  سٌؤتً إنه لً فقالوا صنعاء
 صباح ذات الطابرة ولمعت, المناسب الوقت فً ٌصل هل ولكن.. الستقباله االستعداد

 نظر ٌلفتون وكانوا, المرضى وتابعها المستشفى فوق وحلقت , صنعاء سماء فً
 ٌكن لم وإذا.. أعٌش فقد الطابرة هذه فً الجراح كان إذا) فاطمة وقالت.. إلٌها  ةفاطم
 (.هللا من والموت.. فسؤموت بها

 فً اؼتسل وقد , قصٌراً  بنطلوناً  ٌرتدي , أشقر , جمٌبلً  وكــان , الجــراح وجــاء
 (.؟..فرنسا فً هكذا هم هل) العامبلت من عجوز وهمست..  العملٌات حجرة
 رؼم العملٌة قبل فاطمة أكلت فقد ذلك ومع , وسعه ما فرد كل وبذل, العملٌة توأجرٌ
 قد حقٌقة كانت هل للكمادات الثانٌة العلبة فتحنا وعندما عسٌراً  التخدٌر وكان.. المنع

 كله هذا إن وظٌفته؟ ٌإدي صالحاً  الجراحة عدة وتعقٌم تطهٌر جهاز كان وهل تعقمت؟
 على شًء كل سار وقد.. فٌها االستمرار من والبد بدأت قد العملٌة ولكن فٌه مشكوك

 اسمعهم أعد لم األولى وللمرة جمٌعاً  الناس وسعد األم وصحت الطفل ولد ٌرام ما
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 ..رجال الطابرة صنعوا والذٌن , إنسان فالجراح.. هللا عن ٌتحدثون
 نتوكا.. تماماً  مرضٌة تكن لم ولكنها.. سٌبة فاطمة صحة تكن ولم.. األٌام مرت

 مع وطفلها الطعام فً لها رؼبة وال تتحرك وال تتكلم تكن ولم ,مكترثة ؼٌر مستلقٌة
 تخدم التً فاطمة أخت أخذت وقد, القاع فً مسكن فً لرإٌته نذهب وكنا, جمٌل ذلك
 .اختها بابن تعنى حتى أٌام لبضعة اجازة, األمراء أحد بٌت فً

 الممرضون أما, تعز إلى الجراح عاد قدف والعذاب الحسرة ثم, فشٌباً  شٌباً  القلق وعاد
 إال الٌفكر المستشفى وكان, أجلها من شٌباً  ٌدخر ولم.. نهاراً  وال لٌبلً  ال ٌتركوها فلم
 حب مجرد هذا كان هل.. اخبارها وٌناقلون عنها الناس ٌتساءل المدٌنة وفً, فٌها

 قد فاطمة لكن.. يالقو التضامن ذلك ٌفسر ال االستطبلع فحب بالتؤكٌد.. كبل استطبلع؟
 إنها.. بحٌاته االحتفاظ مجرد حتى الٌستطٌع ناقص صؽٌر جسم من أكثر شٌباً  أصبحت

 أن رمزاً  أصبحت لقد القوٌة األضواء علٌه سلطت تمثال, المستشفى فً سرٌرها فً
 كانوا أن بعد وفهموه أدركوه قد الناس هإالء لعل لصراع رهاناً  ؼدت قد حٌاتها
 كنت.. بؤحدهم تنزل مصٌبة كل ضد جمٌعاً  الناس صراع أنه..  مستسلمٌن اتكالٌٌن
 مفزعة مخٌفة وجهها تعبٌرات وكانت, نادٌتها مساء وذات.. الظهر بعد علٌها أتردد

 ..الموت.. واحدة كلمة إال تقل لم ولكنها , فعلت وقد تتكلم أن أرٌدها كنت,
 فً التفكٌر إن , قدٌمةال الٌهود مقبرة فً نفسً ووجدت , المدٌنة من وخرجت تركتها
 فً التً الدابرة نفس فً حلقة فً ٌدور.. المعروفة االتجاهات فً ٌدور اإلنسان مصٌر
 هذا لٌس.. عنه المدافعة والٌمكن الٌطاق المرة هذه ولكنه( اإللهً الؽرض) مركزها
 يوأ فحٌاتها فاطمة أجل من أٌضاً  هذا ولٌس.. تؤكٌد بكل كبل.. بالنفس وإعجاباً  تشامخاً 
.. بها ٌحٌطون الذٌن أولبك أجل من ولكن , كبٌرة أهمٌة ذات لٌست كانت مهمة حٌاة
..  وحماستهم بحمٌتهم بآمالهم, المؽرضة ؼٌر بجهودهم بجانبها وقفوا الذٌن أولبك

 ..اآلخرون ٌقول وتضامناً  البعض ٌقول إحساناً  وبحبهم
 .الحٌاة من أجمل هً التً الشعلة هذه تنطفا أن
 ٌحتمل ال وهذا الشر وهو األلم هو كله ذلك.. قنوط وفً حزن فً الوثبة ههذ تسقط أن
 لهذه استسلمت وقد.. الصبلة إال أمامً ٌبق ولم استطٌع ما بكل قمت قد جانبً من

 أن فعبلً  الضروري من كان وإذا.. مرتٌن االحساس هذا عانٌت لقد.. العمٌقة الرؼبة
 .وألصل  .. فلٌكن اصلً
 الؽٌوم وسط فمن.. نفسً إلً أعاد ؼرٌباً  شٌباً  ولكن.. الزمن ارجخ وأنا هذا كل حدث

 واضحة إشارة كان, قوي كثٌؾ, أبٌض شعاع بزغ, الجبال على تخٌم التً الداكنة
 سمعتنً وقد السماوات تمزٌق على قادرة قوة هناك تكون أن ٌمكن هل , سرٌعاً  وجواباً 

 ..المقدس للخوؾ القدٌمة راضاألع أعماقً فً تبٌنت الخاطرة هذه ازاء صمتً؟ فً
 فتشت وؼرٌزٌاً .. ٌذهب أٌن ٌدري وال, وٌتراجع ٌتقدم كان, مثلً تؤبهاً  جوادي وكان
 فً أحد ال بصنعاء تحٌط التً الطرٌق طول على..  أحداً  أجد لم ولكنً الناس عن حولً
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 خصابص من الوحدة أن أفكر وأنا ضٌقً وزاد.. الوادي إلى ترتفع التً الطرٌق
 من كتلة إنه..  تسلقته قد ألننً أعرفه.. أعرفه جبل على استقر فقد الشعاع أما,ادةالعب

 , أبٌض لون إلى القاتمة السماء تحت السواد هذا الشعاع حول وقد السوداء الصخور
 دار ثم ومخٌفاً  للطبٌعة خارقاً , الجبس كلون متؤلق ؼٌر كامداً  بل , المعاً  لٌس ولكنه
..  اختفى ثم , لحظة فؤضاءه نقم جبل وصل حتى الجنوبً هلالس وقطع روٌداً  الشعاع

 لها تكون قد المخلصة التجربة فؤلن تحدثت قد كنت وإذا هذا عن اتحدث أن ترددت وقد
 قوة هو واحد شًء على إال الٌدل فذلك عندي أما.. عندي معناها ؼٌر الناس عند معان

 .المعدٌة الخبلقة القوة تلك.. العقٌدة
 ٌصبح الذي المسٌحٌٌن إله ٌكون فلن الٌهودٌة القبور هذه بٌن من حدأ أجابنً ولو

 بل , مخلوقاته كل ٌحب ألنه ٌحبه لمن ٌؽفر قد والذي المخلص هو بجواره الحب
 على المعلق اإلنسان ذلك.. بعنؾ ٌهز الذي الؽٌور اإلله ذلك , القدٌم العهد إله سٌكون
 ..والشر الخٌر معرفة.. المعرفة شجرة اؼصان
 ..الرفض هو الجواب وكان
 أم إله؟ بوجود لحظة آمنت قد أألنً.. والعار بالخجل اشعر وأنا.. المنزل إلى وعدت
 وجدت المنزل وفً.. جواباً  استطٌع لست الٌوم وحتى الحال؟ فً له أسجد لم ألنً

 كل شعلته تذٌب متقد مصباح وبٌننا.. جنب إلى جنباً  السهرة وقضٌنا المهندس صدٌقً
 من بهالة التعسة األرض وهذه ٌحٌطاننا وباخ موزارت األثٌر على وحولنا. .القٌود
 .لنا شًء وكل نضؽط أن ٌكفً وكان.. المسحورة األنؽام
 إلى وحدي وبقٌت جمٌعاً  الناس تركها, االنهٌار فً فاطمة أخذت التالٌة األٌام وفً

 اسم ٌرددون وابدأ جدٌد من الزواٌا وفً , الحزٌن مظهره المستشفى استعاد جوارها
 وكانت, تمس لم سلٌمة األدراج فً أجدها فكنت أعطٌها كنت التً األدوٌة أما.. هللا

 الذي عواض أحمد المخلص الرجل وهذا.. الناس أذهان فً ٌدور ما إلً تنقل نجٌبة
.. عنهم به ٌخفؾ ما ٌجد ال عندما القرآن لهم ٌقرأ مرضاه بجوار اللٌالً ٌقضً كان
 ٌرٌد هللا ألن فذلك.. الحكٌمة فعلته الذي كل بعد فاطمة شفٌت إذا: )قال هذا أحمد حتى
 (.تعٌش أن لها
 الٌتحركن هادبات الجدران طول على السن فً طاعنات نساء تربعت فاطمة ؼرفة وفً
 علً..  والشفقة اللوم نظرات: بنظراتهن أشعر كنت, لزٌارتها أدخل كنت وحٌنما,

 !تفهم ال التً التعسة أنا.. أٌضاً 
 ولكن , جٌدة صحة فً باألمس كان لقد..  مات قد الطفل أن أخبرونً صباح وذات
 السن هذا فً بطفل والعناٌة.. الكبٌر القصر فً عملها من تعود أن علٌها كان خالته

 .الطفل ومات.. األمٌر قصر فً الخدمة مستوى إلى التسمو المبكرة
 السرٌر وؼطً العجابز ؼادرتها قد فوجدتها.. فاطمة ؼرفة أمام أمر كنت أٌام وبعد
 على الموضوع هذا فً أحد ٌحدثنً ولم.. شٌباً  الممرضون لً ٌقل لم.. جدٌد بؽطاء
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 .االطبلق
 الصؽٌــر..  محمــد
 مصاباً  عشرة الخامسة سن فً صؽٌراً  طفبلً  ألرى فقٌر مسكن إلى دعٌت صباح ذات

 وعٌه عن الطفل وؼاب. .واستسلموا الموتى عداد فً أهلوه اعتبره وقد , بالتٌفوس
 إلى ٌستمر أن اتجاه فً سار إذا للمرء األفضل من ولعله.. بالعذاب ٌشعر ٌعد ولم

 استطٌع فهل, المحاولة هذه عن تخلٌت ثم, اوقفه أن إمكانً فً كان إذا ولكن.. النهاٌة
 هادبة؟ راضٌة موزارت إلى أصؽً أن ذلك بعد
 أقارب من بٌتً أمام أشخاص ثبلثة وجدت التالً الٌوم فً طوٌلة جولة من عودتً عند

 عبلج وهو صفراء كبسولة عشرة اثنتا فٌها زجاجة إلً قدموا وقد..  الصؽٌر محمد
 أننا.. ٌاحكٌمة.. خذٌه) لً وقالوا.. شهرٌن فً الجندي مرتب هنا ٌساوي ثمنه جدٌد
 للتفكٌر ًداع فبل محمد أما.. آخر لمرٌض به احتفظً.. جداً  ؼال وأنه,تشترٌنه انك نعلم
 ..(.الموت على أشرؾ قد أنه.. فٌه
 ٌضعوا أن ٌمكنهم الحالة هذه فً إذ.. الثقة فً بنقص تفسٌره الٌمكن.. الرفض هذا

 والٌجوز..  كثٌراً  التساوي نظرتهم فً حٌاتهم أن.. بالهوان احساس إنه..  جانباً  الدواء
 حق فً الخطؤ اويالتس نظرهم فً حٌاتهم إن ، والتبذٌر للبعثرة سبباً  تكون أن

 !بابً أمام طوٌبلً  وانتظروا وفد فً إلً توجهوا فقد ولهذا.. الطبٌبة
 من أٌن.. وانطلقت جٌبً فً االورٌومسٌن وضعت ساعة وعشرٌن أربعاً  ضٌعوا لقد

 أولبك هم الدنٌا فً كثٌرون الٌزال هل! بولونٌا ؼابة فً وٌطلقونها الخٌل ٌمتطون
 ظهر على ٌتماٌلون الذٌن أولبك ,رؼبة دون مسرعٌن وٌسٌرون, الخٌل ٌركبون الذٌن
 ٌسٌروا أن هً.. واحدة فكرة إال التخامرهم , مرهق وجسد , كبٌب بقلب ذاهلٌن الخٌل

 أحداً؟ ٌصدموا أن دون مسرعٌن
 فً ٌترقبن وجلسن اجتمعن قد الموت عجابز كانت المدٌنة من اآلخر الجانب وفً
 وكل..  باهتمام إلً ٌنظرن النسوة هإالء كانت دلق.. حٌاً  الٌزال الطفل ولكن.. هدوء
 ..مرة كل فً.. لاير ضٌاع تعنً المصطكة الطفل بؤسنان تصطدم ملعقة
 أمام ٌنتظرنً محمد كان قلٌلة أٌام وبعد.. الطفل شفً لقد.. لهذا مثٌبلً  صنعاء تر لم أبداً 

 من وبدأ.. ناصعة مةبس وجهه تعلو وكانت.. إال لٌس عظمٌاً  هٌكبلً  كان هزٌبلً  كان الباب
 .السابق لمساعد مساعداً  فؤصبح.. بخدمتً ٌقوم نفسه تلقاء
 كلما بالجمٌل وعرفاناً  مرحاً  تفٌض التً ابتسامته عن أبحث كنت لقد.. بالكثٌر أدٌن إنً

 كل ٌتؽٌر كان أجدها كنت وعندما.. عنً بعٌدة ابتسامته تكن ولم.. األحوال بً ضاقت
 .شًء

 خٌـــرٌـــة
 واحدة قطعة على ترقد ,الجندي زوجة خٌرٌة كانت ,القدٌمة األحٌاء فً البٌوت أحد فً
 حامل انها ,دماء تقذؾ وكانت ,والفرش الوسابد من خالٌة ؼرفة فً الماعز جلد من
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 أٌام بعد باألشعة وفحصتها.. النزٌؾ ماٌوقؾ لها قدمت.. طفلٌن هذا قبل أنجبت وقد
 هنا ٌكلؾ االستربتومٌسٌن ودواء ,به أعالجها ام أجد ال ولكنً. بالسل مصابة فوجدتها
 .أربعة لشهور العسكري مرتب
.. جدوى دون ولكن ,للعادة خارقة بعناٌة سعى.. لفقدها والٌستسلم ٌحبها زوجها كان
 إلى رفعها التً استرحاماته حرروا الذٌن العمومٌٌن الكتاب إلى رٌاالته ضاعت فقد

 ٌقبل لم منهم أحداً  ولكن واستجداهم واحداً  واحداً  األمراء استعطؾ لقد ,األمراء
 .مساعدته
 !الثمٌنة الدواء زجاجات ومعهما وزوجها خٌرٌة جاءتنً.. وأخٌراً 
 وقال قدمٌه بٌن بنفسه وألقى المدٌنة تجار أؼنى إلى الرجل لجؤ.. والقنوط الٌؤس فبدافع

.. مسٌحٌة ًوه بل.. ؼنٌة لٌست وهً.األولٌة العبلجات أعطتنً قد الحكٌمة ان:«له
 «.شٌباً؟ تفعل أن تستطٌع أال.. المتدٌن المسلم الثري وأنت
 ولداً  ووضعت.. خٌرٌة وشفٌت االستربتومٌسٌن واشترى ,النداء بهذا التاجر وتؤثر
 ..جمٌبلً 
 ..رقٌقة ابتسامة ومنحننً األسود حجابهن النساء رفعت الشارع بهذا مررت وكلما

 خـــدٌــجـــة
 الجنٌن مات. متقلصة الحوض ومنطقة.. المخاض جاءها مرأةا.. مشابهة قصة وهذه
 ..نتدخل أن وقررنا وأنا زمٌلً وجازفنا.. جراح صنعاء فً ولٌس.. أمه بطن فً
 ؼادر قد فٌنرونً الدكتور إن لً وقال أحدهم أوقفنً المستشفى إلى الطرٌق وفً

 !.صنعاء
 ولكن.. حجة إلى الطبٌب لنقل ناببه إلى أمره اإلمام وأصدر حجة حاكم استدعاه لقد

 أنه اإلمام أعلن حتى أذنٌه أصم ,بالمال اهتمامه قدر بشًء الٌهتم الذي الحسن السٌؾ
 .الحال فً فٌنرونً الدكتور حملت سٌارة ووجدوا.. الطبٌب رحلة تكالٌؾ هو سٌدفع

 وأنا.. سرٌر ثبلثمابة المستشفى فً ان.. الخبر هذا أسمع وأنا بالدوار أصبت لقد
 !.والٌطاق.. كثٌر هذا ان.. عدٌدة أسابٌع علٌهم بالسهر المكلفة الوحٌدة بةالطبٌ
 فً رؼبة عندي تكن لم ولكن.. النفٌر بصوت أستقبل أن الصباح ذاك حقً من كان

 بل ,بطنها فتح فً أفكر ولم..  العملٌات ؼرفة فً تنتظرنً المسكٌنة وكانت..  الضحك
 سهل وقد..  مضى وقت منذ مات قد الطفل وكــان..  أسفل من الجنٌن إخراج حاولت

 منفرة الرابحة وكانت.. قطعة قطعة والجذع األطراؾ إخراج إلى توصلت..  عملً هذا
 ٌمضً فالوقت.. ٌختلؾ فاألمر الجمجمة أما..  الحجرة فً من كل فٌه تركنً حد إلى
 فً ان وأتوقؾ؟ أتخلى هل.. وٌتوارى قبضتً من ٌنسل الصلب الدابري الجسم وهذا
 المسكٌنة هذه حٌاة إن..  علً وسٌطرت شاذة  فكرة تملكتنً وقد.. لخدٌجة الموت هذا

 مسدس أمام أوقفتها قد كنت لو كما تماماً  ,ٌدي وعلى إرادتً على ,علً متوقفة
 من تحمل أن وإلى..  خدٌجة أنقذت..العظٌمة بالقطعة أخٌراً  وأمسكت.. إلٌها وصوبته
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 تتهرب لزجة مكورة انسانٌة حٌاة ماأتصور وكثٌراً ..  اهذ أنسى أن الأستطٌع..  جدٌد
 .أصابعً بٌن من وتنسل

 أمٌــنـــة
 تكون أن زوجها ساء.. الربوي بالسل مصابة المستشفى دخلت حتى طفلها تضع تكد لم

 اللٌل تنام التً أمها سوى معها ٌكن ولم ,منها ٌتخلص أن وأراد بالسل مرٌضة امرأته
 .به أعالجها شًء معً ٌكن ولم.. ابنتها سرٌر بجوار األرض على

 مرٌض لعبلج ٌكفً االستربتومٌسٌن من طرداً  الكبٌرة بارٌس معامل أحد من وتلقٌت
.. االختٌار من إذن والبد.. ٌنتظرن مرٌضة وعشرون خمس وعندي.. فقط واحد.. واحد
 وكانت. .بعد فٌما السعادة وفً الشفاء فً حظاً  أكثرهن بل.. مرضاً  أشدهن لٌس اختٌار
 ..علٌها اختٌاري ووقع.. سعادتها تستعٌد أن بعٌداً  ٌكن ولم.. العشرٌن سن فً أمٌنة
 ٌكون لن لها اختٌاري فإن وإال راضٌات األمر ٌتقبلن أن البد األخرٌات المرٌضات ولكن

 العبلج زجاجات معً حملت وعندما ,عبده هذا أدرك وقد ,جدٌداً  ٌؤساً  إال لهن بالنسبة
 المرٌضات إلٌه واستمعت.. ٌقول ما تماماً  عرؾ.. المرٌضات حجرة لىإ بها ودخلت
 فبل.. أنفسهن تلقاء من.. جمٌعاً  وشكرننً ,كبلمه من وانتهى صمت فً سررهن فوق
 األسابٌع فً وال ,القصٌرة اللحظة هذه فً ال ,لؤلنانٌة ظل أي وال ؼٌرة وال ,مرارة
 أو ضؽٌنة أو حقد فٌها بنظرة أفاجؤ ولم. .احتجاجاً  أتلق ولم.. شكوى أسمع لم.. التالٌة
 ..حسد

 إلٌها ٌنظرن كن فقد عبلج وال صمت فً ٌتعذبن البلبً أولبك أما.. أمٌنة صحة تحسنت
 ..السعٌد للحظ كصورة
 .كالصباح جمٌلة وأخذها زوجها وجاء

 الــدٌــن بــدر األمٌــرة صـدٌقتــً
 التقالٌد تقضً كما علٌها أطلقوا ماإلما تزوجها ولما ,مطٌعة طفولتها فً اسمها كان
 ,للتجارة صنعاء جاء دمشق من قماش صانع وأبوها« الدٌن بدر«هو بهاء أكثر اسماً 
 الثالثة سن منذ معروفة مطٌعة وكانت.. الٌمنٌة الحكومة فً موظفاً  أصبح فشل ولما

 ولً مدأح األمٌر إن وقالوا.. النادر وجمالها الناصع ببٌاضها المدٌنة حرٌم بٌن عشرة
 صنعاء عن بعٌداً  كان ولكنه بها وأؼرم فؤحبها األربعٌن سن فً وهو صدفة رآها العهد
 .الزواج محادثات بدأت حٌنما
 ٌلتقً أن ٌؤمل كان الذي األمٌر ؼٌاب فً بالوكالة المعتادة واألفراح الزفاؾ وكان

 بعنؾ راألمٌ سٌارة فاصطدمت ,البعاد على ٌعمل القدر وظل.. قرٌب وقت فً بزوجته
 ,الثورة ونشبت والده اؼتٌل وأخٌراً  ,خطٌراً  مرضاً  مرض ثم.. سالماً  منها خرج ولكنه
 القدر؟ لؽة ٌعرؾ أتراه.. صنعاء إلى العودة فً الٌرؼب الجدٌد واإلمام الٌوم ذلك ومنذ
 اقترح وأخٌراً .. أبداً  ٌلتقٌا ولم.. تنتظره عاماً  عشر أربعة الدٌن بدر األمٌرة ظلت لقد

 .بعٌد إلمام زوجة تبقى أن فضلت الطوٌلة السنوات هذه بعد ولكنها.. الطبلق علٌها
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 منزل فً أهلها لزٌارة إال منه والتخرج العزب ببر حً فً الخٌر بستان فً تعٌش وهً
 .هناك بها التقٌت وقد شهر كل أسبوعاً  معهم تقضً حٌث مجاور
 ,ساحرتان عٌنان فٌه تلمع صبوح وجه ذات ,ناعمة ,الجسم ممتلبة ,الجمال رابعة إنها

 بصحة مهتمة مصبوغ أحمر شعر ذات محبوبة سورٌة أمها.. جمٌلة ابتسامة وتضٌبه
 بجواره أشعر كنت ,أدٌب ذكً فشٌخ أبوها أما.. الحلوٌات صناعة فً وخبٌرة ,ابنتها

 .العربٌة اللؽة فهم أحسن ال ألنً باألسؾ
 الكتب عشرات قرأت لقد.. معرفةو ثقافة ,صنعاء نساء أكثر األمٌرة أصبحت وبفضله

 سعٌدة وكنت ,اإلمام مكتبة فً الموجودة الكتب كل وهً القرآن وتفسٌر التارٌخ فً
 مساعدة« هرمن» اآلنسة من تعلمتها ,الفرنسٌة الكلمات بعض تعرؾ أنها عرفت حٌن

 إلى لوصولً األولى األٌام فً بها عناٌتً إلى حاجة فً وكانت«. رٌبولٌه«الدكتور
 أحوال تعرؾ عزلتها رؼم إنها.. كثٌراً  ترانً أن وتحب صدٌقتً أصبحت وقد. ءصنعا
 أطفال أذكى من ,عشرة الثانٌة سن تحت ,صؽٌر خادم أو« دوٌدار» فمعها ,جٌداً  الٌمن
 فً أنفه ٌحشر وهو ,القصر فً ٌجده مما أكثر الشوارع فً االنسان به وٌلتقً ,صنعاء

 فً أحداً  انتظروا وإذا.. أجنبً زابر جاء إذا فةالضٌا دار حجرات فً فٌجلس ,شًء كل
 فجؤة ٌبدو إنه بل.. بالمطار الموجودٌن أول وٌكون ,سٌارة أول خلؾ ٌتعلق فإنه المطار

 .أبصره أو سمعه ما كل سٌدته على هذا كل بعد وٌقص المجالس أخص فً
 أن فونٌعر والناس ,جمٌل مضحك ,ساحر فالولد ,أحداً  الٌثٌر الصؽٌر الجاسوس وهذا

 أن ترى عندما بالمسإولٌن تتصل إنها بل ,المعلومات هذه استؽبلل التسًء األمٌرة
 آن من الفاخرة الهداٌا لها ٌقدم الذي باإلمام مستمر اتصال على وهً.. ظلماً  هناك
 .آلخر
 القهــوة ســر لــً ٌشــرح أمٌــر
 بطاقة ,ثرٌا سقفه من ىتتدل الذي الفاخر مفرجه فً البن قهوة من قدحاً  األمٌر لً قدم

 قدحً فً األمٌر ووضع!.. جدٌدة اشترٌت أنها على للداللة دابماً  فٌها مثبتة الثمن
 ,المذاق وحلو مقو  .. الهندي المحٌط سمك من عنبر هو أسود مربى من صؽٌرة ملعقة
 تحدثنا ,النادر المشروب هذا نرشؾ كنا وبٌنما.. رٌاالت خمسة الصؽٌرة الملعقة وتكلؾ

 البعثة وكانت ,الكبٌر الجامع وفً ,السعادة دار فً المحفوظة القدٌمة المخطوطات عن
 .أسرارها وتكتشؾ القاهرة فً لتدرسها بالمٌكروفٌلم لتصوٌرها تستعد المصرٌة
 وشرح.. للٌمن الربٌسٌة الثروة الجلود تجارة مع ٌكون الذي البن زراعة عن وتحدثنا

 مسطحات على القدٌم منذ مهدت المزارع إن قال.. البن زراعة طرٌقة األمٌر لً
 ٌبٌعونه الذٌن الجملة تجار المحصول وٌشتري ,الصؽار المزارعون وتملكها.. الجبال
.. كٌلو تسعون واحدة كل فً زكٌبتٌن ٌحمل الجمل إن وقال ,الحدٌدة فً المصدرٌن إلى

 ..لاير مابة حوالً وثمنها
 :وسؤلته
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 «.المزارع؟ من ٌشترونها وبكم» -
 :األمٌر الق
 «.رٌاالً  بعشرٌن» -

 :قلت
 ..«هناك؟ محصوله لبٌع الحدٌدة إلى المزارع الٌذهب لماذا ,ولكن»
 :قال
 ,مقدماً  المحصول ثمن من نقوداً  سنة كل فً له ٌدفع الكبٌر فالتاجر.. الٌستطٌع إنه»  -

 «.زكٌبة كل عن رٌاالت عشرة إال التسلٌم عند له والٌتبقى
 :قلت
 «.؟..الشكل بهذا المزارعون ضٌقتر ولماذا» -

 لٌست السذاجة إن.. تعبٌر كل من وجهه خبل لقد.. بٌننا الحدٌث ٌنقل الذي هو عبده كان
 .لبلستجواب سٌبة وسٌلة
.. الشرق أرجاء سابر فً ٌتفشى كما هنا ٌتفشى الربا أن أعرؾ كنت فقد ذلك ومع
 فً تحرك حتى التحقٌق نم الحد هذا إلى وصلنا إن فما ,ؼافبلً  ٌكن لم األمٌر ولكن
 .بفظاظة الحدٌث وقطع ابتسامته وضاعت فراشه
 جنٌـه بسبعمابة ٌبٌعونها بٌضـاء

 ٌشتري أن وأراد. صنعاء فً الضٌافة دار فً السعودٌة العربٌة للمملكة سفٌر نزل
 وجاءنً ,سعود ابن األمٌر سٌدة إلى هدٌة لٌقدمها صنعاء أمراء أحد من بٌضاء جارٌة
 الذي العقد معه وأحضر بل شدٌد تكتك فً الخبر إلً ونقل الضٌافة دار خدم من واحد
 على متوقفة الصفقة لكن.. لاير وثمانمابة ألؾ وهو علٌه اتفقوا الذي والثمن ,وقعوه
 .به سؤقوم الذي الطبً الفحص

 الجواري أما ,األبٌض الجنس من فؤلنها الكبٌر المبلػ هذا تكلؾ الفتاة كانت وإذا
 امرأة تملك اإلمام أخوات من فواحدة ,افرٌقً أصل من فإنهن أعرفهن لبلبًا األخرٌات

 عبٌد أحد وكان.. عمرها من الخامسة فً كانت عندما لها منحت ,الثبلثٌن سن فً
 .اآلن ابنه خدم أخلص من وهو أمٌراً  سٌده فجعله ومخلصاً  مقداماً  ٌحٌى اإلمام
 أحضروا.. الجارٌة  لرإٌة األمٌر بٌت إلى للذهاب ٌدعونً التالً الٌوم فً عبده وجاء
 وقد.. عمرها من عشرة الخامسة حوالً فً وكانت ,القصر حجرات إحدى إلى الفتاة
 أنها والٌبدو.. فٌه النعومة صارم عبوس وجهها ولكن جمٌل فجسمها.. ظنً خٌبت

 وقد.. وتسترحمه تستعطفه األمٌر إلى تتجه نظراتها وكانت! جنٌه سبعمابة تساوي
 ٌقنعها أن األمٌر وحاول.. واحتجت عارضت األمر عرفت ولما.. أفحصها أوالً  نًتركت
 باطنٌاً  فحصاً  أفحصها أن منً طلبوا.. بالقوة أخذها تقتنع لم ولما جدوى دون ولكن
 وإحساس ذعر وفً.. التناسلٌة لؤلمراض أثر كل من خالٌة أنها من ٌتؤكدوا حتى دقٌقاً 
 مشهداً  كان لقد.. بالقوة ٌخضعها كان األمٌر نولك التخلص وحاولت هاجت بالعار
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 بفعل إال ذلك فما هٌبوقراط قسم بذلك خارقة الٌوم عنه تحدثت وإذا.. مإلماً  جارحاً 
 .الرهٌبة اللحظات تلك فً نظراتها
 لعدم نتٌجة وذراعٌها ساقٌها فً تبدو الحبات بعد ولكن جٌدة صحة فً الفتاة كانت
 .دقة بكل الشهادة فً هذا ذكرت وقد.. الؽذاء فً الفٌتامٌنات تعادل
 اإلمام وقرٌب السعودي واألمٌر الٌمنً األمٌر بزٌارة أخطرت حتى داري وصلت إن وما
 مصابة الفتاة هل: بؤسبلتهم أرهقونً وقد.. جداً  قلقون إنهم.. صنعاء فً استقبله الذي

 مرض وه هل الوقت؟ من كم فً للشفاء؟ قابل هو هل معد؟ مرض هو هل بالزهري؟
 المرض أعراض عن شنٌعة تفاصٌل لهم ذكرت للروع مهدبة وبلهجة لبلنتكاس؟ قابل

 ..عندي من وخرجوا.. المستعصً المعدي الجلدي
 ..وطنه عن بعٌداً  صؽٌراً  محجباً  جسماً  معه ٌؤخذ ولم.. المطار السعودي األمٌر وؼادر

 ..ٌباع حٌواناً  لٌس اإلنسان أن ٌدركوا أن الٌمنٌٌن أصدقابً على إن
 الصحــة وزٌـــر عنــد
 الخارجً الباب تهز عنٌفة قرعات على استٌقظت اللٌل منتصؾ بعد الثانٌة الساعة فً
 أحد ٌتقدمهم عساكر أربعة ؼرفتً إلى اندفع حتى المصباح شعلة أرفع أكد ولم.. هزاً 

 !االنتظار الٌعرفون األمراء
 أحسست لقد.. كبٌبة جدابل ًف تدلى وقد النوم قبل شعري ؼسلت قد المساء فً كنت

 .بالهوان
 صرخت.. ؼرفتً من أخرجوا: فلٌكن! الصحة وزٌر األمٌر بٌت إلى للذهاب دعونً
 ٌتحرك لم.. جدوى دون ولكن ثٌابً أرتدي ٌدعونً أن سرٌري فوق من إلٌهم وأشرت

 كانت إذا سؤلها أحدهم أن لً قالت قد النسوي جنفٌٌؾ الدكتورة وكانت.. منهم أحد
 نسابهم؟ كاحدى امرأة ٌمةالحك
 من قمت وقد..! ٌوم كل الٌرونه شًء هذا أن.. سرٌرها فً فرنسٌة أمام هم ها واآلن

 البقاً  كان النوم لباس ولكن.. أطول وقتاً  أدعهم أن دون ؼرفتً خارج ودفعتهم سرٌري
 .ومناسباً 

 القدرة أجد لم  ولما بالحرٌم، متصبلً  األمر ٌكون أن البد المتؤخرة الساعة هذه وفً
 لم ولكنهم الجٌب سٌارة معهم وركبت األزرق بالمعطؾ اكتفٌت فقد مبلبسً ارتداء على

 وأنا واالضطراب بالقلق وشعرت مزاجً وتؽٌر.. المفرج إلى بل..الحرٌم إلى ٌسوقونً
 .الرجال من كبٌر جمع فً نفسً أجد
 السادة الءهإ خلع وقد النهار، وٌنامون اللٌل ٌسهرون هنا وهم رمضان فً كنا

 عشر خمسة ٌتربع المساند وعلى.. وأوراقه القات بؤؼصان األرض وؼطوا عمابمهم
 سرر فوق عندنا توضع التً بتلك شبٌهة منخفضة طاولة أمام األمٌر ٌتصدرهم رجبلً 

 .وحٌداً  كرسٌاً  لً أعدوا األمٌر وأمام طعامهم، علٌها ٌتناولون المرضى
 أتمالك أعد لم الكرسً هذا وعلى( شامٌر دي الروب) وفً.. الساطع الضوء وتحت
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 قلبً فخؾ حولً من إلى ونظرت تجرأت ثم المحاكمة؟ هذه تعنً ماذا.. نفسً
 .أعرفها صدٌقة وجوهاً  الحاضرٌن هإالء بٌن أن.. واضطرابً

.. اداري تقرٌر تقدٌم أجل!! ٌبتسم وكان!! المستشفى سٌر فً رأًٌ األمٌر طلب وببرود
 ضٌقً األمٌر ولمس.. الواحً علً ٌهبط لم.. اللٌل تصؾمن وفً.. مترجم بدون

 أنهى ثم حسناً، سٌراً  الحدٌث وسار.. بجواره الجلوس إلى بلطؾ ودعانً وارتباكً
 هذه كثٌراً  عملنا لقد.. ٌاحكٌمة دعوتك لهذا لٌس: )قاببلً  جادة بلهجة وتكلم فجؤة المزاح
 (.عبلجاً؟ لً تعرفٌن هل.. الرأس فً خفٌؾ بؤلم وأشعر.. اللٌلة

 رأس فً خفٌؾ أللم اللٌل منتصؾ بعد الثانٌة الساعة فً سرٌري من ٌنزعوننً
 ماجدوى.. النكتة هذه وكانت.. طوٌل لٌل فً ٌتسلوا أن أرادوا لقد.. بساطة بكل.. األمٌر

 لهذه أذعنت وقد أنتقم أن فً ٌصرخ المبلل شعري ولكن ٌفهموه لن إنهم ؼضبً؟
 شمٌل الصٌدلً سحب.. ضرر من مانالنً ٌساوي لعله برٌباً  انتقاماً  وانتقمت.. الرؼبة
.. المعمل وعنوان العبلج اسم.. وباهتمام كبٌرة أفرنجٌة بحروؾ وكتب عمامته من قلمه

 نادر برٌد طابع تحمل رسالة الٌمنٌة المملكة من تلقى كبٌراً  فرنسٌاً  معمبلً  أن إلً وٌخٌل
 !برلمبنبٌن مسحوق تطلب

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

; 
 

 الوسٌم األمٌر مع قصتً
 لؤلسٌاد تقدم حٌث أوروبا فنادق أكبر عرؾ وقد حرارة، ٌفٌض جمٌل شاب. ع األمٌر

 جاءوا حٌنما ذلك الحظت وقد الحكٌمة أعجبته وباختصار العالم نساء أجمل الشرقٌٌن
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 .عنً ٌبحثون قبله من ٌوماً 
 سٌارة ووقفت.. ممنه عدد أمامً والٌزال.. باألشعة مرضاي فحص فً منهمكة كنت

 على ضٌفاً  ٌنزل الذي  ب األمٌر سٌارة إنها.. الفور على المرضى فاختفى أمرٌكٌة
 وسٌماً  شاباً  أٌضاً  األمٌر هذا وكان.. قلٌلة أسابٌع خبلل صنعاء فً ع األمٌر صدٌقه
 .تنفٌذها إال أملك وال التناقش وأوامره.. الملك لدى مقاماً  أكبر كان ولكنه

 ٌسمحوا ولم القدم، فً خدش سوى به ٌكن فلم.. خطٌر بمرض مصاباً  ع األمٌر ٌكن لم
 األمٌرٌن مع الحدٌث وكان.. بسهولة التعبٌر من تمكنت ولكنً.. معً بالصعود للمترجم
 من كاملة مجموعة على عٌنً فوقعت الحابط فً خزانة أحدهما فتح فقد حساساً،
 تدٌر مجموعة إنها.. نجمات بلثالث ماركة كونٌاك وٌسكً، بورتو، شمبانٌا،: الخمور

 تخضع صنعاء وكانت.. العمل عن متوقفة األٌام تلك فً اإلمام طابرات وكانت الرإوس،
 أن ٌستطٌع المهندس صدٌقً أن بالً على خطر وقد.. ثبلثة شهور منذ جاؾ لنظام
 .السعٌد والحظ النعمة بهذه ٌتمتع
 من بٌتً فً إن وقلت فعارضت.. اءالؽد لتناول ابقى وأن قبعتً أرفع أن األمٌر أمرنً

 على وتواطآ النافذة نحو ظهرٌهما وأدارا ضٌق، فٌها نظرة األمٌران تبادل.. ٌنتظرنً
 .البٌت من بالمهندس تؤتً األمرٌكٌة سٌارته ٌرسل األمٌر وخرج شر،
 تملصت ولكنً نواٌاه ووضحت القوٌتٌن، ذراعٌه كشؾ وقد منً ع األمٌر تقدم وهنا
 هذه وكانت البرق، سرعة فً بالخروج ولذت مفاجبة، بحركة األٌمن ذراعه تحت من

 .نادراً  إال كهذه حالة فً السٌنما نجوم بها ٌقوم وال عالٌة درجة إلى رشٌقة الحركة
 كانت األبواب ولكن الحرٌم إلى ألجؤ أن حاولت خالٌة الؽرفة خارج الممرات كانت

 بفارغ البهو فً وانتظرت.. خارجال من مؽلقاً  الباب فوجدت السبللم هبطت موصدة
 إلى دخولنا وكان السبللم، وصعدنا ماجرى، علٌه وقصصت المهندس ووصل الصبر،
 .مهٌباً  الحجرة
 فً ماحدث عن اعتذاره إلً ٌنقل أن صدٌقً من.. ع األمٌر طلب.. وأناقة خفة وبكل
 على الدلٌل هو هذا أن وقال.. خدودي ٌتحسس أن وطلب.. واضطرابه ارتباكه لحظة
 .الصفح
  العربٌة؟ الببلد فً فعبلً  هذا ٌحدث وهل: المهندس صدٌقً سؤلت
 ..ٌحدث هذا مثل أن ٌبدو.. نعم: فقال
.. عٌنه فً وعٌنً وأناة لطؾ فً كله وجهً وٌتحسس خدي على ٌربت  األمٌر وجاء
 رجال أمام..هكذا احتفال فً وتحسس مداعبة.. ؼرٌبة ذكرى إنها.. طوٌبلً  هذا ٌدم ولم
 !امتٌنص
 عن ٌتحدث المرح األمٌر وأخذ بالقلق، أشعر وبدأت الكإوس، وأفرؼت الطعام، بدأ

 على هجوم.. تتكشؾ المناورة بدأت وهنا ٌستدعٌهن أن فجؤة وقرر الشابات، جوارٌه
.. دسمة بوجبة محملة منخفضة مابدة حول كنا.. ذلك بعد أنا أقع وقد.. أوالً  المهندس
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 ولكن.. صنعاء فً مصنوع مخٌؾ كحولً مشروب إال باتالمشرو من أمامنا ٌعد ولم
 .صدٌقً قاومها كما الخمرة قاومت الحظ لحسن
 ساذج منتعش وجه ذات قلٌبلً  الجسم ممتلبة صؽٌرة فتاة وكانت األولى، الجارٌة دخلت
.. للمهندس قدمها ثم والمداعبة التلطؾ من بشًء للموضوع األمٌر هٌؤها وقد سلٌم،
 الثانٌة، بالجارٌة وجاءوا.. شدٌدٌن وعزم بتجلد وقاومه الهجوم الهذ المهندس وصمد
 والتً السعودي األمٌر من بٌعها أرادوا حٌنما الفحص لها أجرٌت التً تلك هً وكانت
 األمٌر إلى تنظر.. عابسة وكانت.. البٌع تمام عدم فً سبباً  صحتها عن تقرٌري كان
 المهندس ولكن.. أٌضاً  المهندس إلى راألمٌ أرسلها.. العاتبة القاتمة النظرات نفس
 لحظات وبعد وخرجت فرصة أول اؼتنمت وقد نافرة، الفتاة كانت.. الٌتحرك جامداً   ظل

 وبهجة فرح كلها ابتسامة لً أرسلت حتى عٌنانا التقت أن وما الباب خلؾ رأٌتها
 .تشكرنً كانت لعلها.. واختفت
 األمٌر مع وحدي تركنً هذا قبل ولكنه فرج،الم إلى لبلنتقال الؽداء بعد ع األمٌر ودعانا

 إنه.. المهندس مسكٌن.. الحرٌم إلى أجل!.. الحرٌم مقر إلى المهندس معه وأخذ ب
 وبعد: )قاببلً  أذنً فً وهمس عاد قد هاهو هلل شكراً  ولكن.. بوضوح تابه الفكر، شارد
 (.كهذا شٌباً  أرى.. الشرق فً قضٌتها سنة ثبلثٌن
 ثبلثة وفٌها المجاورة الحجرة إلى األمٌر ساقنً: فقال.. بعد افٌم رأى ما لً وصؾ
 وقد زٌنتهن، وكامل ثٌابهن أجمل فً وهن الشرعٌات الزوجات أمام وكنا.. كبٌرة سرر
 أمام شجاعتها خانتها فقد!.. أصؽرهن عدا.. شًء لكل مستعدات وكن عٌونهن زاؼت
 .السرٌر تحت واختفت ففرت الؽرٌب الرجل هذا
.. حاد نقاش فً مشتبكان وهما والمهندس األمٌر دخل حتى المفرج فً نستقر نكد ولم

 أن بمرارة وحاولت.. نحوي مصوبتان عٌناه وظلت ابتسامته، منه ضاعت قد فاألمٌر
 خطر مع التتفق هادبة بلهجة فؤجابنً المهندس سؤلت.. المعقد الحدٌث موضوع أعرؾ

 سالمٌن ٌخرجنا أن هللا أدعو وأن( السماء بحق)أصمت أن منً طلب لقد.. لً قال ما
 .الزنابٌر وكر من

 بعد الواحدة أصابعه وٌمسك األمٌر، ٌد ٌؤخذ كان.. مفهومة ؼٌر بؤشٌاء ٌقوم ورأٌته
 أعمق وحٌانً منً واقترب نهض فقد الٌتحرك هادباً  ظل الذي األمٌر أما.. األخرى
 لنا واذن.. جمٌل: حدةوا كلمة إال ٌقل ولم.. تقدٌر ابتسامة عن ثؽره وافتر تحٌة،

 .باالنصراؾ
 ولم.. ذهول فً ونحن تدور ورإوسنا.. الرحب الفضاء فً أنفسنا وجدنا برهة وبعد
 العربة بنا تقوم حتى االنتظار من والبد.. األمرٌكٌة السٌارة استعمال فً الحق لنا ٌعد

 دٌقًص لً شرح.. العجبلت واهتزاز العربة رجات ومع.. المحطمة القدٌمة المكشوفة
( حرٌمنا من.. تشاء من تختار أن وتستطٌع(.. الحكٌمة) لنا دبر: األمٌر له قال.. ماحدث
 الخمس ٌدك أصابع أن: األمٌر فؤجاب.. عمٌقة معرفة الشرق ٌعرؾ المهندس وكان
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 منها ولكل.. واحد طول فً فلٌست ذلك ومع.. والدم والجلد والعظم اللحم من كلها
 االنتفاع الٌمكن فالنساء.. كاألخرٌات لٌست الحكٌمة هذه ..هكذا والنساء خاصة وظٌفة
 ..!(واحد نمط على بهن

 ..!الفخ من ونجونا.. هذا بعد سراحنا وأطلقوا
 أثناء وخفته رشاقته أن وأدركت.. قمٌصه تحت ٌخفٌه صدٌقً كان مسدساً  تحسست
 أما.. ناً حزٌ كبٌباً  صامتاً  الظهر بعد وكان.. خطٌر وعزم تصمٌم وراءها كان النقاش
 .األمٌر نساء علٌها ترقد التً الكبٌرة الثبلثة بالسرر معلقاً  ظل فقد خٌالنا
 ثــانٌــة مـــرة
 نسابه، من واحدة لزٌارة ودعانً.. حرسه ومعه جٌب سٌارة ٌسوق نفسه األمٌر جاء

.. وحدة بسورة سٌارته ٌقود وكان.. بالترجمة للقٌام المهندس فدعا مترددة أنً ولمس
 ضحاٌا وقعنا قد لكنا المناسب الوقت فً القٌادة بعجلة أمسك المهندس أن ولوال

 .الكبٌر البٌت فً.. العلوي الطابق فً الثانٌة للمرة نحن وها.. عنٌؾ اصطدام
 الثبلثة، السرر أحد فوق عارٌة سٌدة رقدت وقد.. وفوران ؼلٌان فً األمٌر نساء كانت
 طبعاً .. كونٌاك: أذنً فً وهمست تًبرقب وتعلقت أحضانً فً بنفسها أخرى وألقت
 .دابماً  هكذا..كونٌاك
 من وطلب بل الؽرفة إلى للدخول المهندس ودعا المرٌضة أفحص أن األمٌر طلب

 ولكن.. االطبلق على بشًء مصابة تكن ولم.. بعدي المرٌضة ٌفحص أن المهندس
 .لؤلمٌر هذا تقرٌر من الجدوى
 جانب، كل فً ٌجرٌن وكن.. ؼرٌب رجل أمامهن وقؾ حٌن وارتبكن النسوة وضاقت
 وٌعرضهن بهن ٌمسك كان األمٌر ولكن وجوههن اخفاء وٌحاولن صرخاتهن وترتفع
 والعار الخجل أفقد وقد( متدٌنون أننا.. ٌاللشٌطان: )ٌقول وكان.. المهندس على بالقوة
 برقبة تتعلق أن فضلت ثم شًء وبكل واحد بكل تتشبث فكانت احداهن، صواب

 فلتخرج.. أعصابً هٌج قد هذا تصرفها أن.. دابماً  صرٌحة وأنا وأعترؾ،.. المهندس
 لها وأشرت جسمها، منتصؾ من بها أمسكت لقد..! خابفة خجولة هكذا كانت إذا.. اذن

 أنتزعها أن علً وكان التصور تفوق قوة وأظهرت بالمهندس، تشبثت ولكنها بالخروج
.. المعركة هذه من وخرجنا.. األمٌر أحضان فً بعدبذ بنفسها ألقت وقد.. انتزاعاً  منه

 ولم أٌضاً  نسابه احدى أجل من األمٌر استدعانً الثالثة، المرة وفً. كنا كما نظٌفٌن
 أن أفضل فكنت اللٌل من المتؤخرة الساعة هذه فً معً المهندس اخراج فً أفكر

 .المستشفى فً نجٌبة لمساعدتً أرسلت فقد ولهذا.. جدٌدة ألحداث أدخره
.. العسٌرة الظروؾ هذه مثل فً أجلً من تفعل أن تستطٌع ماذا.. المسكٌنة نجٌبة لكنو

 األمٌر لنا أرسل وقد.. واالطمبنان الثقة ٌمنحنً حال كل على وحضورها.. شاهداً  فلتكن
 ؼضب هل ولكن بؽضب، استقبلنا – وأنا نجٌبة – وصلنا وعندما.. المكشوفة عربته
 كنت ولكن.. شًء بزوجته ٌكن ولم ؟..رفٌقة ومعً ذاهك رآنً ألنه أم تؤخرت؟ ألنً
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 دون ز.االنسان ٌموت أن ٌمكن.. أٌوه: )قاببلً  صوته رفع لقد.. ذلك مع ؼضبه أستحق
 سؤتصل ؼداً .. طوٌبلً  ٌستمر لن هذا ولكن.. الحضور عناء نفسه الطبٌب ٌكلؾ أن

 من مساء لعاشرةا الساعة فً الطبٌب أن: علٌه أجبت وقد( شًء كل له وأنقل باإلمام
 الطبٌبة لست فؤنا هذا ومع.. ساعة نصؾ لذلك ٌتؤخر وأن النوم لباس فً ٌكون أن حقه

 علً ترد كٌؾ تسمعٌن هل: )لزوجته وقال.. لجوابً األمٌر وذهل المدٌنة فً الوحٌدة
 .مانكون أسوأ على ونحن وافترقنا.. بشًء ٌرد أال نصحته ولكنها( الحكٌمة؟
 لقد.. راض ؼٌر ٌبدو وكان.. باألشعة علٌها للكشؾ التالً لٌوما فً زوجته لً وأحضر

 .اإلمام إلى شكواه ٌقدم ولم.. أنا المنً نفسه من ساخطاً  كان
 بعد المرة هذه استدعونً فقد عبده لمترجمً أرسلت واألخٌرة الرابعة المرة وفً

 أنهم حكٌمةٌا تعرفٌن ولكنك: ) وقال مسرعاً  عبده وجاءنً – القٌلولة ساعة فً الظهر
 وكانت( ؟..حضوري على تصرٌن فلماذا.. الكبٌرة البٌوت فً أمثالً الٌرٌدون
 من شرذمة وقفت الكبٌر البٌت وأمام.. أحتاجه أنً جٌداً  ٌعلم فهو.. شكلٌة معارضته
 إلٌه حاجة فً لٌس فاألمٌر.. الدخول من عبده منعوا ولكنهم الباب، وفتحوا العساكر
 المسؤلة، ٌناقشون العساكر وأخذ.. النتحرك صامتٌن معاً  فناووق.. الدخول أنا ورفضت
 .آخرون ورفض عبده دخول على بعضهم فوافق

 فً كان.. ٌرقبنا كان أنه بد وال.. النافذة من األمٌر وأطل األمٌر ٌستشٌرون ورجعوا
.. علٌه فؤجبت بالصعود، أمرنً فقط، جلباباً  ٌرتدي الرأس عاري.. القٌلولة ثٌاب

 بصورة اجاباتً تحوٌر فً عبده وبرع.. أقول ما له ٌترجم أن عبده من وطلبت
 قد أنً: )له قلت.. كلمة كلمة كبلمً ٌترجم أن منه أطلب كنت ولكنً دبلوماسٌة،

 إذا وأنه.. عربٌة كلمات من مامعً كل نسٌت وقد جداً، متعبة وأنا.. والدة على أشرفت
 ..(.شٌباً  أعمل أن أستطٌع فلن عبده، ٌصعد لم
 الذي االزدراء وجهه على ٌبدو كان لقد.. اللحظات تلك فً عبده وجه أتخٌل أزال ال نًإ

 ودخلنا.. مصراعٌه على الباب وفتحوا.. كلماتً بها ٌنقل التً المإدبة اللهجة ٌكذب
 .معاً 

 وقد.. المعدة فً خفٌؾ بؤلم ٌشعر العاشرة فً طفبلً  الخادمات احدى ابن المرٌض وكان
.. صؽٌراً  المسكٌن كان لقد.. الحجرة نهاٌة فً عبده وكان.. عربٌةال كلماتً تجاهلت
 !تؤكٌد بكل لفعل الجو فً ٌتبخر أن استطاع لو.. ضبٌبلً .. جداً  صؽٌراً 

 هل ولكن المرٌض عن المعتاد الحدٌث نتبادل الطفل بجوار جلسنا فقد وأنا األمٌر أما
  الضحك؟ فً عارمة رؼبة سوى لدٌنا ٌكن لم أنه تصدقون

! ٌكون أن ٌمكن كان الذي والوضع.. الوضع هذا بٌن.. للؽاٌة مضحكاً  التناقض كان قدل
 !لعباً  إال لؤلمٌر بالنسبة هذا ٌكن فلم
 العب األمٌر ولكن.. أٌام بعد صنعاء وسؤترك.. األمٌر وخسره.. الفصل انتهى وقد

 عدت إذا: )مازحاً  مداعباً  وقال رٌاضٌة بروح ٌدي على شد وقد.. ذكً وهو.. ممتاز
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 ..!(وسؤتزوجها.. بابنتك فجٌبً ٌاحكٌمة، الٌمن، إلى
 والتارٌخ القرآن وٌتعلم.. السادسة سن فً المدرسٌة حٌاته الطفل ٌبدأ صنعاء فً

 فً بها ٌلوحون سٌاط وللمدرسٌن.. الحساب ومبادئ الجؽرافٌا من وقلٌبلً .. االسبلمً
 .قدامهمأ فً الحدٌدٌة القٌود وضع التبلمٌذ وعقاب.. الهواء
 لوحه جمٌل حفل فً أقاربه إلى وٌقدم.. الثامنة سن فً القرآن قراءة الطفل وٌختم

 باألزهار مزٌنة عربة فً وحٌداً  ٌسٌر صؽٌر بؤمٌر مرة التقٌت وقد بالشرابط الموشى
 على أسلحتهم حاملٌن جواره إلى ٌسٌرون والعساكر االردوازي، اللوح ٌده وفً

 .أكتافهم
 مدٌر عبدالرحمن القاضً بفضل وخواصهم الصؽار منٌٌنالٌ صفات عرفت وقد

.. الثبلثة مدرسته فصول فً االختبارات بعض أجري أن لً أتاح الذي الذكً المدرسة
 فقد.. بارٌس مدارس احدى فً إلٌه الوصول ٌمكن بما شبٌهة عام بوجه النتابج وكانت
 أناشٌدهم بإحدى حٌونً انتهٌنا وعندما عظٌمة، بحماسة االختبارات على األطفال أقبل

 .الحارة
 ٌلعبن.. الحرٌم أوساط فً ٌبقٌن بل المدرسة إلى الٌذهبن الموسرة العبلببلت وبنات
 وٌؽلب حزٌن، مكترث ؼٌر جامد تعبٌر فابقة بسرعة وجوههن وٌكسو القماش، بقطع
 عندما إال البٌت من والٌخرجن.. عشرة الخامسة سن من العنٌؾ والخجل الحٌاء علٌهن

 ٌبدٌن ال األرض على متربعات طوٌلة ساعات ٌبقٌن حٌث الزٌارات فً أمهاتهن فقنٌرا
 فٌما النساء ترتدٌها التً الثٌاب نفس ٌلبسن البٌت فً وهن.. كالكبٌرات تماماً .. حراكاً 
 والٌخرجن ،( القرقوش) له ٌقولون آخر نوعاً  الزاوج حتى ٌظل الذي الرأس ؼطاء عدا
 .محجبات إال العاشرة سن من
 الشوارع فً األوالد مع ٌلعبن إذ حرٌة أكثر فهن والمتوسطة الفقٌرة الطبقة بنات أما

 مرحات ذكٌات مثلهم وهن.. مكانتهن ٌؤخذن كٌؾ جٌداً  وٌعرفن.. السادسة سن حتى
 .المنزلً التدبٌر فً والمساعدة األطفال حمل منهن ٌطلب حٌن الحرٌة وتنتهً
 وعلى الصؽار على ٌشرفون منهم والكبار منونمتضا متحدون الواحدة األسرة وأطفال

 اخوة أن مستؽربة، دهشة وأنا أتبٌن، ماكنت وكثٌراً .. التنازع وسلطتهم اخواتهم،
 نظام فٌه ٌسود الذي المجتمع أن فاألصل مختلفات أمهات من الواقع فً هم متحدٌن
 تثٌر الحاالت هذه مثل فإن واحدة أم   من األطفال ٌكن ولم حدث إذا.. الواحدة الزوجة
 أخٌه ضد الؽٌرة نفسه فً تتولد واحد والد إال له لٌس الذي فالطفل.. المشاكل من كثٌراً 
 فٌه ٌنعم الزوجات بتعدد ٌعترؾ الذي المجتمع ولكن وأم، أب له الذي أبوٌه أحد من

 متاعب ثمة كان وإذا.. معاً  والدٌهم بحب مختلفات وأمهات واحد إب من الذٌن األخوة
 أبناء ضد بنٌها منهن واحدة كل فتحرض وفاق، فً الٌكن البلبً مهاتاأل فبسبب

 .مؤساة إلى هذا ٌإدي وقد األخرى،
 وعرفت ظهرها، فً بالخنجر الشابة أبٌه زوجة طعن العاشرة سن فً ولداً  رأٌت لقد
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 الشابة الجدٌدة أبٌه زوجة أؼوى لقد آخر، شٌباً  سبلحه كان عشرة السادسة فً صبٌاً 
 هً ولذته الربٌسٌة متعته أن وٌبدو انتصاراته، علٌنا ٌقص وكان ٌوم، بعد ٌوماً 

 .ألمه االنتقام
 زوجات مع طٌبة صبلت على األبناء فإن األحوال أؼلب فً أما.. شاذة حاالت وهذه
 .األخرٌات آبابهم
 المعطاة األهمٌة لها لٌست صنعاء فً للطفل بالنسبة األم أن إلى راجع التوازن وهذا
 من جزءاً  األم ٌسلب أنه.. نتصورها ال درجة إلى متؤجج طاغ هنا األبوي لحبفا.. لؤلب

 الٌكاد طفبلً  تطول التً نزهاته فً معه ٌؤخذ فاألب.. الؽرب فً به لها المعترؾ أولوٌتها
 أكثر ٌكون األب ولعل! ذلك من النقٌض على بل هذا أحد ٌستؽرب وال المشً ٌحسن
 به تعنً التً هً أمه فلٌست الطفل مرض وإذا ابنته ٌحب أٌضاً  ولكنه بابنه، اعتزازاً 

 المعلومات أخص ٌعطٌنً األب وٌقؾ وصولً بمجرد األم تختفً كانت فقد األب، هو بل
 .أمه ال أبٌه أحضان إلى ٌهفو فإنه الولد تؤلم وإذا وأدقها ابنه عن

.. وحضانته تربٌتهل أهبلً  دابماً  التعتبر فإنها ذلك بعد أما الطفل، لوالدة ضرورٌة فالمرأة
 بعد حتى هذا عن والٌتخلون باألبناء وٌسعدون األبوي الحب قدر ٌعرفون والعرب
 وهذا.. إلٌهم وٌتوقون االطفال ٌحبون الذٌن بؤولبك خاص مكان هللا جنة ففً.. الموت
 األمران فهل.. الزوجات تعدد مثل.. المسلمة العابلة خصابص من ٌبدو األبوي الحب

 هنا فعندنا ذلك، أظن ال الرجال؟ حٌاة ٌكتنؾ الذي الفراغ إلى راجع ذاه  هل مرتبطان؟
 ٌعمل والذي واحدة زوجة إال له لٌست الذي أفرٌقٌا شمال من العامل نجد بارٌس، فً

 أباً  العامل هذا نجد أجل.. عابلٌة عبلوات وٌتناول.. المصنع فً ٌومٌاً  ساعات عشر
 الفٌاضة األبوٌة العاطفة هذه بؤن لبلعتراؾ نإذ مضطراً  نفسه االنسان وٌجد.. ممتازاً 
 الؽربٌٌن من أكثر العرب ورجال عام، الطفولة وحب.. آخر شًء كؤي سبللً عامل

 زوجها عنها توفً التً الزوجة فؤبناء أبناءهم، لٌسوا بؤطفال ولعهم فً وٌسراً  سهولة
 ٌندم وكم.. له ٌٌنحقٌق أبناء كانوا لو كما ٌجعلهم الذي الحب الثانً زوجها عند ٌجدون
 .الزواج على الٌقدرون الذٌن الفقراء أولبك وٌحزن

 هم عساكري كان اقامتً وخبلل.. عمرها من السابع الشهر فً بنت أحمد لطباخً كان
 إلى وٌعٌدونها الصباح فً بها ٌؤتون.. لها ضروري ماهو وكل تنشبتها ٌتولون الذٌن
 ساعات طوال للنزهة وٌؤخذونها فونهاوٌنظ ٌؽذونها.. اللٌل من متؤخر وقت فً أمها

 ٌحضر أن الحارس من مرة طلبت وقد.. بصحتها ٌتعلق فٌما ٌستشٌروننً كما النهار
 وقد النهار، بقٌة فٌه سؤقضً كنت بعٌد بٌت إلى مساء الثامنة الساعة فً الجواد لً

: جابنًأ المتؤخر؟ الوقت هذا فً تخرجها لماذا: سؤلته ولما به، متعلقة وخدٌجة جاءنً
 ..!تتركنً أن رفضت وقد.. تبكً كانت لقد
 الطاقٌة الولد ٌؽٌر عابلً، احتفال وفً عشرة، الخامسة أو عشرة الرابعة سن وفً

 سن فً وٌدخل رمضان، ٌصوم ٌبدأ السن هذه ومن.. العمامة رأسه على وٌضع
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 جبارياال الزواج ٌفرض قراراً  الحسن السٌؾ أصدر صنعاء فً اقامتً وأثناء.. الزواج
 الدعارة فً الوقوع الشبٌبة تتفادى حتى وذلك عشرة، الخامسة جاوز من كل على

 التسمح الذٌن المستشفى فً الممرضٌن من مرٌر تهكم مثار القرار هذا وكان والفجور
 .بالزواج الضبٌلة رواتبهم لهم

 لػمب بتقدٌم وٌتعهد لها خالصاً  المهر لزوجته ٌقدم فالزوج باهظة، الزواج وتكالٌؾ
 الزواج أما.. التسجل والوفٌات والوالدة العرس تكالٌؾ أٌضاً  وعلٌه طلقها، إذا معٌن
 عشرٌن الفقٌرة العاببلت من المرأة وتكلؾ.. لدٌه بالعقد ٌحتفظ المنطقة قاضً فإن
 بدفع الزوج وٌتعهد.. واحدة مرة إال تتزوج ولم العشرٌن سن فً كانت إذا رٌاالً 

 الزواج فإن عشرة الرابعة بلؽت التً العذراء أما.. الطبلق ةحال فً أخرى رٌاالً  عشرٌن
 إلى التكالٌؾ وتصل.. الطبلق وقع إذا وخمسٌن الزواج عند رٌاالً  خمسٌن ٌكلؾ منها

 ماٌقدمه ٌصل فقد كبٌرة شخصٌة الزوج كان إذا أما.. الؽنٌة العاببلت فً لاير ثبلثمابة
 .لاير ثمانمابة إلى
 وٌتم.. الكبرى أهمٌته للزواج ٌكون التسلٌة وسابل فٌه متنعد الذي البلد هذا وفً

 ألداء المسجد إلى السادسة الساعة فً وأصدقاإه العرٌس فٌتوجه, اللٌل فً( الفرح)
 فً ٌستعٌرها جمٌلة حلة وٌلبس , سٌفاً  كتفٌه على حمل وقد البٌت إلى وٌعود.. الصبلة
 أما.. األول هو زواجه كان اإذ مكشوفاً  العرٌس وجه وٌكون , ؼنً صدٌق من الؽالب

 هو الزواج كان وإذا, الثوب بطرؾ الٌمنى عٌنه ٌخفً فإنه الثانٌة للمرة ٌتزوج كان إذا
 أسرته أفراد العرٌس مع وٌسٌر االثنتٌن عٌنٌه ٌخفً فإنه الثالث بعد ما أو الثالث

 , ٌرةالشر لؤلرواح ابعاداً  األضواء وٌنشرون.. الهواء فً النارٌة الطلقات ٌرسلون
 وإذا, للراقصٌن الفرصة لٌتٌحوا ٌقفون ما وكثٌراً .. سناً  األقارب أكبر الركب وٌتقدم
 القات ٌمضؽون وهم العروس وصول وانتظروا.. العشاء طعام تناولوا وصلوا

 .األؼانً وٌسمعون
 وأكبر, المذهب القماش من طوٌبلً  ثوباً  فترتدي بٌتها فً العروس تستعد الوقت هذا فً
.. األسود بالقماش مؽشاة مجدولة بؤؼصان رأسها وتؽطً, لمجوهراتا من قدر

 شبٌه شكل فً ومجوهرات أزهاراً  العروس تجهٌز على تشرؾ التً المرأة وتؽرس
 اآلخرٌات أما.. الزفاؾ ثوب ٌمتلكن وحدهن هن األؼنٌاء ونساء واألمٌرات , بالتاج

 ..باستعارته فٌكتفٌن
 وتسٌر بستارة وتؽطً , الخدٌن على واحدة ةبنقط العروس تخضب األول الٌوم وفً
 عربة على مساء عشرة الحادٌة الساعة فً المدٌنة عبر المسافة وتقطع, زوجها إلى

 جوار إلى وٌجلس المناسبة لهذه عربتً استعاروا ما وكثٌراً  , أمكن أن الجٌاد تجرها
 والمشاعل رقصاتوال باألؼانً أقاربها جمٌع وٌرافقها الذكور من العصبات أقرب الفتاة

 عابلة بنساء سرٌعاً  ٌلتحقن بل.. الموكب فً ٌسرن فبل النساء أما ,النارٌة واأللعاب
 .الزوج
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 األطفال النجاب رمزاً  بٌضة تكسر الباب عتبة وعلى , الزوجة تقؾ الجدٌد بٌتها وأمام
 السلم درجات تصعد وهً الستقبالها فٌخرجون أصدقاإه أما.. مكانه فً الزوج وٌظل

 إلى الرجال وٌعود النساء مقر إلى وٌوصلونها.. واألهازٌج األؼانً وسط طءبب
 ..مجلسهم

 سهرة وتفٌض.. الجنسٌن بٌن االنتقال استطٌع التً وحدي أنا كنت األفراح هذه وفً
 محبوبات وبعضهن.. مسلٌة أدوار باداء العجابز بعض وتقوم.. وصخباً  مرحاً  النساء
 مرة أحداهن أظهرت وقد..  ومكافؤة تقدٌراً  صؽٌرة اهداٌ النساء لهن وتقدم للؽاٌة
 امرأة معها واشتركت رجل زي فً تنكرت فقد.. واإلضحاك الفكاهة فً مدهشة موهبة
 رجل عن مشهد منها.. لحٌاتهم ونقد بالرجال تندٌد كلها مشاهد أمامنا ومثلت , ثرثارة
 عن ترقبه كانت زوجته أن لوال لمحبوبته اللحم قطع أفضل ٌقدم أن وأراد خروفاً  ذبح
 أن ٌرٌد الحقٌقة فً وهو الحج الداء مكة إلى الذهاب اراد رجل عن آخر ومشهد.. قرب
 أراد الذي ذلك عن ثالث ومشهد , وحاصرته زوجته معه فاشتبكت سعٌدة بؤوقات ٌتمتع
 ..جداً  مشٌنة بواقعٌة المشهد هذه مثلت وقد.. الصبلة اآلخرٌن ٌعلم أن مكة فً

 األرض على جالسة الشابة..  العرٌس إلى العروس تقدٌم وهً الهامة ظةاللح وتؤتً
.. قرٌباتها من ثبلثاً  أو اثنتٌن إال معها ولٌس بالستارة مؽطاة كلها جانبٌةوهً حجرة فً

 على وٌده قدمها على قدمه وٌضع.. الحجاب عنها وٌرفع منها وٌقترب العرٌس وٌدخل
 وتفتح.. خفٌض بصوت واألدعٌة اآلٌات بعض وٌتلو العٌنٌن مؽمضة وهً جبٌنها
 دقابق هذا وٌدوم.. الكبلم أو االبتسام على بعد التقدر ولكنها..  إلٌه وتنظر عٌنٌها
 اللٌل من متؤخرة ساعة فً السهرة وتنتهً.. اصدقابه إلى الرجل بعدها ٌعود , معدودة

 واحد آن فً مااصدقاءه الزوجان ٌستقبل الثالث الٌوم وفً , لشؤنهما الزوجان وٌترك,
 , وجنٌتها تعلوان واحدة النقطة نقطتٌن ولكن , مبلبسها أجمل فً الزوجة وتكون
 .لرإٌتها كثٌراً  زوجهاً  وٌؤتً وتبتسم وتتحدث

 أبكاراً  ولسن عادة السن فً ٌكبرنهم بنساء مبكرٌن فٌتزوجون الؽنٌة األسر أبناء أما
 ارتكاب عن وأبعاد ووقاٌة حتٌاطا مجرد ألنه هادئ زواج وهو , سرٌعاً  الطبلق وٌكون
 لؤلفراح المناسبة الفرصة هو للفتاة األول الزواج ولكن.. المدٌنة فً حماقات

 .واالحتفاالت
 فهل..  زوجها مع وتعٌش, عشرة الثانٌة أو عشرة الحادٌة سن الزوجة تتعدى ال وقد

 جرٌمة؟ الصؽٌرة زواج
.. ضرراً  لذلك أتبٌن ولم.. اتومخطوب مزوجات السن صؽٌرات من الكثٌرات عرفت لقد

 سوء عن ٌنتج الوالدة وعسر.. لبلوؼها األولى المرحلة خبلل الفتاة تحمل أن وٌندر
 الحرٌم نظام وفً.. الشابة لؤلم الكامل ؼٌر الجسمً النمو عن ٌنتج مما أكثر التؽذٌة

 ما ىعل ٌحصلون كٌؾ األزواج وٌعرؾ.. ممتازاً  نفسٌاً  أعداداً  الصؽٌرات الفتٌات تعد
 وهو.. وحٌداً  استثناءً  إال الٌمن فً اقامتً اثناء أعرؾ ولم.. ولذات متع من ٌرٌدونه
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 وأنا لطٌؾ أنه: لً قالت وقد.. وهلع بخوؾ زوجها نحو تشعر كانت صؽٌرة فتاة أن
 شهادة اعطٌها أن منً وطلبوا.. ارتجؾ حتى منً ٌقترب أن ما ولكن , كثٌراً  أحبه
 طلبت وقد.. المهر ترجع أن دون عابلتها إلى الوقت لبعض الطفلة هذه تعود حتى طبٌة

 وفجع حزن وقد.. والعشرٌن الخامسة سن فً صارماً  بسٌطاً  شاباً  وكان الزوج حضور
 ولن , البنٌة هذه من أكثر هو لما ومحتاجاً  جابعاً  شك بدون كان ولكنه فعبلً  الحال لهذه
 الزواج هذا تم وقد ٌتٌمة صؽٌرةال وكانت الطعام؟ مقدمات أو الشهٌة بفاتحة ٌقتنع
 فً للرجل زوجة اٌجاد ٌجب أنه على كؤمها كانت جارة امرأة مع اتفقت , بصٌرة بدون
 .الصؽٌرة عروسة لنضوج انتظاراً  سنة مثل

 المدرسة مدٌر صدٌقً زوجة االولى متزوجتٌن لفتاتٌن صورتان هاتان.. وبالمقابل
 واقفاً  زوجها كان افحصها كنت وبٌنما.. الصؽٌرة مرضت..  األربعٌن سن بلػ الذي
 توفق حتى وعونه هللا رحمة ٌطلب صوته ورفع عٌنٌه اؼمض وقد الفراش حافة على

 بخلٌط تتؤمله هً كانت هكذا هللا ٌدعو هو وبٌنما.. زوجته آالم تخفٌؾ فً جهودي
 كامبلً  ماً انسجا إال الحظ ولم.. كثٌراً  علٌها ترددت وقد.. والثقة واالحترام الوله من مإثر

 من شٌباً  ٌؽٌر ال فهذا كل وعلى.. ربما..  زابل؟ التوافق هذا هل ولكن.. حقٌقٌاً  وتوافقاً 
 .الحاضر قٌمة
 وكان , عشرة السادسة فً شاب من مزوجة عشرة الثالثة فً فتاة فهً األخرى أما

 دعٌت قدو , النور ٌرٌا أن قبل أبواهما علٌها اتفق قدٌمة ودٌة لرؼبة تنفٌذاً  اجتماعهما
 رجال من عدداً  فوجدت ووصلت..  خفٌؾ بؤلم أصٌب الذي الزوج لعٌادة مساء ذات

 زوجته فاكتشفت وسادة عن الؽرفة جوانب فً ابحث ورحت.. حوله التفوا قد األسرة
 فوجبت عندما النافذة كوة فً نفسها اخفت وقد الحلوة المرسلة ثٌابها فً الشابة
 وٌبدو.. وجودها عن ٌكشؾ شٌباً  أقول إال لً رتواشا ابتسمت وقد.. الرجال بوصول

 وتفتحاً  ورشاقة ودهاءً  فرحاً  تفٌض كانت لقد.. كثٌراً  تقلقها تكن لم زوجها صحة أن
 ..سعٌداً  جنسٌاً 

.. الدرس مقاعد على السن هذه فً ألوانهن تمتقع البلتً الؽربٌات فتٌاتنا ٌالتعاسة
 ..والندم ابالعذ وفً الخفاء ففً كنساء عشن إذا والبلتً
 فً فتان جاذب أنه بل.. الجسمٌة الناحٌة من خطر فٌه لٌس الصؽٌرة الفتاة وزواج
 تحت الفتٌات وضع أن ذلك, األهمٌة ؼاٌة فً آخر امراً  هناك أن إال.. األحوال ؼالب
 وقد.. المتكامل العقلً النمو وبٌن بٌنهن ٌحول.. مبكرة سن فً وهن الرجال رعاٌة
 , مواظبة عدم , رفض , تردد.. النساء أوساط فً بها قمت التً اتاالختبار هذه اثبتت
 ..الشخصٌة فً عمٌقة اختبلالت على ٌدل هذا كل, الواقع مع تبلإم سوء
 الشابٌن؟ الزوجٌن هذٌن أمام السعادة فرص هً ما ثم

 هن النساء أن الحقٌقة فً ولكن..  الزوج شبون فً ٌقرر الذي هو الظاهر فً األب
 ألنهن وأخواته أمه رأي على كبرى أهمٌة ٌعلق فالشاب, الزواج بعقد نٌقم البلتً
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 أول تكون الحجاب زوجته عن ٌرفع وعندما العرس وفً, المقترحة الزوجة ٌعرفن
 ذلك قبل رأته قد فهً, عندها مجهول ؼٌر فالزوج الفتاة أما.. زوجته فٌها ٌرى فرصة

: ٌقول وهو صوته سمعت قد لعلها بل , النافذة شباك وراء من أو, الباب خلؾ من.. 
 تفاصٌل ستعرؾ فإنها, هذا قبل تزوج قد كان إذا أما.. السلم درجات ٌصعد حٌن( هللا)

 مدى على الزواج ٌتوقؾ وهكذا.. الحرٌم مجالس فً النساء ثرثرة من الخاصة حٌاته
 ذيوال حسناً  أعداداً  ٌعد الذي الزوج سعادة ٌنفً ال هذا ولكن , األسرة نساء حكمة
 ولو.. نظرة أول من الحب أٌضاً  ٌنفً ال هذا أن كما.. بعد فٌما المخلصة العاطفة تقوٌه

 محرومان وهما.. الحقٌقً لبلختٌار وسٌلة كل من محرومان الخطٌبٌن ان.. نادر هذا أن
 ..الحب من

 ال الزوجة ولكن لها، أطفال ال الزوجة تكون عندما سٌما وال كثٌرة الطبلق وحوادث
 شرعٌة ؼٌر كعبلقة.. الزوج حق فً خطؤ أثبتت إذا إال الطبلق على لحصولا تستطٌع

 عند وتعٌش الزوجٌة بٌت تترك الطبلق ترٌد عندما وهً والتقتٌر البخل فً مبالؽة أو
 كان الذي نجٌبة زوج سمعة وكانت.. الزوج مع الموضوع ٌناقش من وتكلؾ أهلها،
 القضاٌا من كثٌراً  تتبعت وبفضله.. لنساءا عن كمدافع طٌبة فرنسا فً كهربابٌاً  عامبلً 
 من كثٌر فً ولكنه.. بٌنهما التفرٌق ٌعارض ال الخطٌرة الحاالت فً والقاضً.. الدقٌقة
 ال حانقة تبقى ولكنها ثٌاباً  لها فٌقدم.. لزوجته ترضٌة الزوج على ٌفرض الحاالت
 . القدم أخمص إلى الرأس قمة من جدٌدة ثٌاباً  ترتدي وهً إال اعتكافها من تخرج
 فالطبلق.. األطفال وجد إذا عملٌاً  لبلنفصام قابل ؼٌر الزواج ٌصبح أخرى جهة ومن
 وال ٌفارقهم أن معه ٌستطٌع ال حباً  ابناءه ٌحب األب ولكن دابماً، ممكن للشرٌعة طبقاً 
 ولم.. عنٌفاً  لوماً  سٌلومونه مجالسهم فً جمٌعاً  الناس أن كما.. أمهم من ٌحرمهم أن

 حماتها كانت فقد.. أم على فٌه الطبلق وقع واحداً  حادثاً  إال إقامتً بللخ أعرؾ
 .بالطفل الزوج واحتفظ.. تكرهها
 فً حٌنبذ المرأة وتستطٌع متٌناً، قوٌاً  الزواج ٌصبح.. أماً  المرأة تصبح وعندما
 فً تضع ال هنا وهً.. المزعجة العادٌة التصرفات إلى تلجؤ أن الزوجً صراعها
 وإذا الفرصة هذه تضٌع ال الزوجات وأحسن.. أفضل زوجاً  لها تجد أن الإ اهتمامها
 .ٌردعهن ما هناك فلٌس جاءت
 األزواج أرجح إن إذ زوجاته، تتعدد رجلٌن كل من واحداً  فإن اإلمكانٌات توافرت وإذا
 جدٌد، بض جسد إلى ورؼبة بحنٌن األربعٌن سن فً وهم ٌشعرون وحنكة، عقبلً 

 اإلسبلم ألن ذلك.. آخر بلد أي فً المرأة تتقبله ال كما وٌتقبلنه هذا كل ٌعرفن وزوجاتهم
 نتٌجة لٌس هً كزواجها تماماً  الزواج فهذا تمس، لن الزوجة كرامة وألن أوالً  ٌقره
 الببلد فً عقب على رأساً  العابلٌة الحٌاة تقلب التً العواصؾ تخشى ال إنها.. للحب
 وتؤخذ تساعدها حبٌبة صدٌقة ستجد أخٌراً  هًو.. بالنساء الرجال فٌها ٌتعارؾ التً
 الزوجة أما.. ومتاعبها واعتراضاتها الحماة ترصد ومن المنزلً العمل من جزءاً  عنها
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 تتفق لم وإذا مناسبة، أفضلٌة لها ٌضمن وشبابها األولى، ضرتها فتحترم الجدٌدة
 الرجل وكان أوالد لهما كان فإذا.. لها أوالد ال ممن ٌتخلص الزوج فإن الزوجتان
.. بعٌنه الجحٌم فإنه.. فقٌراً  الزوج كان إذا أما.. خاصاً  سكناً  واحدة لكل ٌعد فإنه موسراً 

 بٌت فً ٌعٌش األوقات معظم فً فكان المؤزق هذا فً وقع معسراً  رجبلً  عرفت وقد
 .أخٌه
 بٌن فٌها الوفٌات نسبة ترتفع التً والبلدان.. ٌتنافرن ال عامة، بصفة النساء، أن وٌبدو
 من مقاومة أكثر الصؽٌرات البنات ألن ذلك الرجال من أكثر نساء دابماً  تضم األطفال
 بٌن ٌمٌز أن المرء على العسٌر ومن.. كثٌرات هنا النساء فإن ولهذا.. األطفال

 معاً  ٌقضٌن وهن.. المتزوجات ؼٌر العم وبنات المطلقات والخاالت واألخوات الزوجات
 المساء فً وعودتهم البٌت، من الرجال خروج على ٌتلهفن احالصب ففً ممتعة، أوقاتاً 
 عدة واحد وقت فً للرجل ٌكون أن وٌندر.. والضٌق الضؽط من بنوع معها تؤتً

 هذه مثل فً والنساء األقالٌم، فً كبٌراً  موظفاً  أو أمٌراً  كان إذا إال شابات زوجات
 مع اللٌل ٌقضٌن ورالد فً.. فهن ولطفهن رقتهن اظهار فً صعوبة ٌجدن الحاالت
 .الزوج
 مع اللٌل قضٌن قد مجتمعات كن إذا عما سؤلتهن إذا والحنق بالسخط أقابل وكنت

 هذا إلى الرجل ٌصل أن ٌندر ولكن.. أربع من بؤكثر للرجل ٌسمح ال واإلسبلم زوجهن
 توافر لرجل المثالً البٌت أن إذ.. الحاالت أؼلب فً الزوجات أعمار وتتفاوت.. الرقم
 عمره صدٌقة هً وهذه سنه مثل فً عجوزاً  ٌضم التدبٌر، وحسن والعمر لمالا له

 بالبٌت تعنى هذه.. العمر من الرابع العقد فً قوٌة أخرى وزوجة وٌحادثها، ٌناقشها
 تمنحه التً هً األخٌرة وهذه والصحة للمتعة شابة فهً الثالثة أما.. البٌت وشإون
 .ابنابه آخر بإنجاب والفخر العزة
 بٌوت صنعاء ففً الوقوع، وكثٌرة بل ممكنة، زوجاتهم عن بعٌداً  الرجال مراتومؽا
 فتٌات حولها تجمع فاضلة أرملة: اآلتً النظام على تسٌر الؽرامٌة للمواعٌد ستة

 البٌت وفً.. األخٌرة سنواتها فً نفسها عن لتفرج الظاهر فً هذا تفعل وهً جمٌبلت
 وٌكون.. المحترمٌن أصدقابه من بمجموعة ًٌؤت الذي الوسٌط هو حكٌم شابب المجاور
 أبوابها المإسسة قفلت الشرطة هذا عرفت وإذا.. القافلة وتسٌر.. البٌتٌن بٌن االتصال
 .آخر حً إلى وانتقلت

 اثنٌن؟ كل بٌن الجمع ٌقع كٌؾ
 تختار أن الؽالب ولكن.. العجوز والرجل الفاضلة األرملة المهمة بهذه تقوم أن ٌحتمل
 تتردد أن السهل ومن.. ٌسعدها الذي الرجل تختار الحجاب وراء فمن.. قهاعاش المرأة
 فً السعٌد المرشح بهذا طرٌقها فً تلتقً والحظ وبالمهارة.. بٌته فً نسابه على
 وتجعله رأسه تدٌر وجهها عن الخمار ترفع وهً ثؽرها عنها ٌفتر وابتسامة.. السلم
.. ٌقاومون الذٌن هم جداً  وقلٌلون.. متهتكال الفاضح البحر كلباس تماماً  سكران ثمبلً 
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 ـ حصلت إذا وخاصة حسناً  سٌراً  سٌسٌر شًء كل فإن اهتمامه جذبت قد دامت وما
 اللقاء موعد وٌحدد علٌه للمجنً أخت أو خالة مساعدة على ـ طبعاً  بمقابل وهذا

 .بسرعة
 ٌوماً  زعجو سلمت فقد.. العاطفٌة المؽامرات فً وشجاعة جرأة صنعاء نساء وتبدي

 وهمست.. وزهرة الحلوى من وقطعة وكعكة وسٌجارة ثقاب عود المهندس لصدٌقً
 وأعطته(  فٌها تفكر علك.. امرأة لك بعثتها لقد)  قابلة أذنه فً الهدٌة حاملة العجوز
 .تبقى ما على الحصول فٌه ٌمكن الذي المكان عنوان
 أخرى مناسبة وفً. .الدعوة قبول عن اعتذر.. فخ فً الوقوع خشٌة صدٌقً ولكن

 وانهٌار إرهاقه سر للمهندس بعد فٌما شرح وقد متعباً  القوى خابر رجبلً  عالجت
 وشابتان ٌانعة.. نساء ثبلث فٌه تنتظره كانت.. صؽٌر بٌت إلى جذب أٌام، فقبل.. صحته
 لم الثانً الٌوم وحتى.. الفرح ٌنقص شًء وال.. شهً طعام عطور الثراء علٌهن ٌبدو
 وأرسلتا انسحبتا فقد الفتاتان أما.. نهمها وأشبعت ؼلتها أطفؤت قد الناضجة المرأة تكن

 منهوك خابراً ( التعس)  صاحبنا سراح أطلق أٌام ثبلثة وبعد.. محلهما تحبلن صدٌقتٌن
 .أعالجه أن علً وكان القوى
.. طوٌبلً  زمناً  أزواجهن عنهن ٌؽٌب ومن والمطلقات األرامل انطبلقاً، النساء وأكثر
.. زوج بآخر وٌلتحق راقداً  الطفل فسٌظل حملن فإذا شٌباً  ٌخشٌن ال انهن كثٌرات نوه

 إلى تقوده وكٌؾ ترؼبه كٌؾ تعرؾ فإنها رجل على اختٌارها وقع إذا الخبٌرة والمجربة
 اآلخرون األزواج أما.. األول بالزوج ٌؤتون األهل إن.. ٌقول مثل وعندهم.. بها الزواج
 .متجذبه التً هً فالمرأة
.. فالصؽٌرة.. لؤلزواج الخاضعات للزوجات وال الصؽٌرات للفتٌات ٌتاح ال كله وهذا

.. المناسب الوقت فً احتٌاطاتهم ٌؤخذون وهم سلوكها عن مسإولون أقاربها
 .خطٌر تسمم عنه ٌنجم مجهضاً  قوٌاً  دواء فٌستعملون

 أما.. للحمل تطور أي ذلك بعد ألحظ لم ولكن.. حبالى وهن صؽٌرات فتٌات عرفت وقد
 كما  الفضٌحة اعبلن فً الزوج ٌفكر ما فنادراً .. أزواجهن مع ٌعشن البلبً النساء
 عرؾ لو إذ.. الممٌتة أزواجهن ؼٌرة ٌخشٌن والنساء.. تعز بمدٌنة صالة فً مرة حدث
 هنا وهم.. الخنجر أو بالسم قتلها عن ٌتردد ال فإنه عشٌقاً  أو حبٌباً  لزوجته أن الزوج

 من تصرٌح على الحصول بضرورة الدفن ٌقٌدون وال.. الوفاة أسباب ٌحققون ال
 .مجهولة دابماً  المآسً تظل ولهذا.. الحكومة

 التعاون تبادل إلى ٌلجؤن فؤنهن والحب الحرٌة من محرومات الزوجات دامت وما
 الزوجة اتخذت لو ٌحدث الذي وما: سؤلت ما وكثٌراً .. والمشورة المعلومات وتبادل
 أقل ٌكون هنا األمر أن هو والجواب ؟..الزوج وعرؾ.. عشٌق من بدالً  شٌقةع لنفسها
 .خطورة
 الذي الحد إلى سٌبة لٌست الحرٌم نظام فً المرأة حالة فإن.. اعتبار كل مراعاة ومع
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 وتعدد.. أتوقعها كنت ما بصورة التصرؾ حرٌة الحجاب لها ٌوفر إذ إلٌنا ٌخٌل
 هنا وجود فبل.. أطفال بها ٌوجد التً البٌوت استقرار كبٌر حد إلى ٌحمً الزوجات
 ملفاتنا فً مستمر تزاٌد فً هو والذي ٌظهر الذي التعبٌر ذلك المنهارة، للبٌوت
 هجرها التً الؽربٌة المرأة ولعل.. المعسرٌن أو المرضى باألطفال الخاصة العبلجٌة
 لعل به، شتعٌ ما عندها ولٌس هارب زوج من نفقتها عن عبثاً  تبحث والتً زوجها

 الذي هو واألب سٌما ال.. زوجات تعدد فٌه مجتمع فً تعاسة أقل تكون المرأة هذه مثل
 .وتنشبتهم األوالد بنفقة دابماً  ٌتكفل
 ممارسة عن وبعدها التعلٌم، من المرأة فحرمان.. وأهمٌة خطورة أكثر آخر أمر وهناك

 كل.. والدهاء الحٌلة إلى األسرة فً مكانتها وارجاع.. االجتماعٌة الحٌاة فً دور أي
 .وضٌعة سفلٌة وعواطؾ بل.. صؽٌرة تافهة مشاؼل إلى لها ولٌس جعلها هذا
 المحبلت إلى الذهاب منها كثٌرة بؤشٌاء تمتعها على الؽربٌة المرأة تحسد هنا المرأة إن

 وأكثر امتبلًء، وأكثر صراحة، أكثر حٌاة فً تطمع ال ولكنها.. السٌنما ودور التجارٌة
 .دةفاب
 وأقدام.. الٌمنٌة الطرٌقة على سوداء صؽٌرة بؤشكال قدمً ٌوم ذات النساء خضبت لقد

 أي كقدمً خشنتٌن، الحظ لسوء كانتا فقد قدماي أما.. ولٌد طفل كخد ناعمة هنا النساء
 التً أنا أننً لهن شرحت أنً ورؼم ورحمة واشمبزاز، دهشة وكانت شرٌفة، عاملة
 ٌؤسفن فلم هامشها، فعلى هن أما الحٌاة، صمٌم فً أعٌش التً وأنً هن، ولسن أحٌا
 كن لقد.. الحرٌم هإالء بٌن مكانة أٌة كطبٌبة النشٌطة حٌاتً لً تجعل ولم شًء، على

 تقدٌم طرٌقة وعن.. واألؼانً الموضة عن السطحٌة، الفرنسٌة األشٌاء عن ٌسؤلننً
 احتكارنا على ٌحسدننا ٌكن فلم القلب شإون عن أما الكبٌرة، الوالبم فً الطعام

 أو والتسلٌة، للذة سلعة.. كسلعة هنا ٌستخدمونهن والرجال.. حبٌب لزوج المشروع
 .وضٌعاً  شٌباً  ٌصبح كسلعة ٌعامل الذي والشًء األطفال، إلنتاج آالت
 الببلد وفً.. علٌه ٌصرون القدٌم الجٌل بقاٌا فإن هذا ٌجهلون ال قد الرجال أن ورؼم

 لعشق ٌعد ولم اصدقاء، والنساء الرجال أصبح.. تتعلم المرأة بدأت حٌث اإلسبلمٌة
 ٌخشونه ما هو شك دون وهذا.. تلقابٌاً  الزوجات تعدد لذلك وٌختفً.. ٌذكر أثر الجنس

 .هنا التعلٌم من
 صنعاء مؽادرتً قبل أردت وقد.. هذا على دلٌل سابقاً  ذكرتها التً شرٌفة الفتاة وقصة

 وقد.. والتطرٌز الحٌاكة سوى ٌتعلمن ال حٌث العشرٌن ناتالب مدرسة تلمٌذات أختبر أن
 ٌقوم عمره، من والسبعٌن الثانٌة فً وقور شٌخ وهو.. اآلنسً القاضً هذا من منعنً
 والسٌؾ المعارؾ وزٌر علً والسٌؾ الصحة وزٌر إسماعٌل السٌؾ وظابؾ بجمٌع
 وصرخت المرة هذه ؼضباً  اشتعلت وقد والبرٌد، والبرق المواصبلت وزٌر القاسم
 فً.. نسابكم على اختباراتً أجرٌت لقد علٌها حصلت فقد االختبارات عن أما: ) فٌهم

 (. جداً  أذكٌاء.. أذكٌاء ابناءكم أن له ٌرثى ومما.. بٌوتكم
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 أولبك أتخٌل أزال ال الحادث، فٌه وقع الذي اإلمام نابب مجلس ذهنً فً ٌزال وال
 أن نرٌد هكذا: ) لً قالوا والذٌن.. شًء كل ونٌحتقر الذٌن السن فً الطاعنٌن الرجال
 ..(.نساءنا تكون
 ٌعدن فبل وجوههن على الشجاعة فترتسم بالنساء، تتقدم السن أن الحظ حسن ومن

 بشرٌة كابنات ٌصبحن أخٌراً  إنهن.. األطفال إلنتاج مصنعاً  وال.. للمتعة سلعة ٌصلحن
 عواطؾ كلها الشٌخوخة، واحترام الرجال، وتسامح الطفولة فحب اإلنسان باسم جدٌرة
 زوجات من العجوز تنتقم وقد منها، بعاطفتٌن اللطٌؾ الجنس وٌستفٌد.. هنا عمٌقة
 الطاعنة والمرأة.. نادراً  إال ٌكون ال هذا ولكن صباها فً وتحملته قاسته ما لكل بنٌها
 تجلس أن ارادت إذا وتستطٌع.. الماضً فً لها تكن لم ومكانة وزناً  تكتسب السن فً
 فً وتتحدث تسؤل مرحة تجلس بل.. الحجاب تحمل ال وهً.. الزابرٌن مع المفرج فً

 ٌلطؾ التطور وهذا ألزواجهن صدٌقات أصبحن كثٌرات عرفت وقد.. العامة الشإون
 .واآلمها الشٌخوخة حزن من كثٌراً 
 امأٌ ثبلثة مسٌرة على الواقعة رأسه مسقط ذمار، عن ٌحدثنً طوٌلة مدة منذ عبده كان

 السابقٌن األبمة وضرٌح المشهور ومسجدها بٌوتها لً وصؾ وقد صنعاء، جنوب
.. بزٌارتها أحد ٌقم لم التً المسٌحٌة القرٌة وأطبلل ضواحٌها فً الحمٌرٌة والقبور

 ذمار إلى رحلتنا ألن وذلك ورؼبتً اهتمامً إلثارة وسعه فً ما كل عبده بذل وقد
 ومهارتً كفاءتً عن بإعجاب تحدث فقد كله لهذاو.. عابلته لزٌارة الفرصة له ستتٌح
 وطلب الوقت، بعض صنعاء فً ٌقٌم كان الذي الشٌخ الرجل ذمار، عامل مع كطبٌبة
 أن رفضوا قد وكانوا..مرضاها لمعالجة ذمار إلى بانتقالً لً ٌؤذن أن اإلمام من العامل

 بعد األجانب من أحد بها ٌمر ولم.. ذمار إلى بالذهاب رٌبولٌه للدكتور ٌسمحوا
.. جٌولوجٌة بؤبحاث القٌام سنوات ست قبل اإلمام كلفه الذي جورلن الفرنسً المهندس

 بعد اإلمام وأذن ألفاً  عشر خمسة من ٌقربون سكانها أن رؼم طبٌب أي فٌها ٌقٌم وال
 وهً وتعز صنعاء بٌن القدٌمة الطرٌق على تقع وذمار..إلٌها بسفري شهور عدة

 هذه هجروا وقد.. البؽال إال بها تمر وال وٌرٌم إب بٌن اهقةش جباالً  تخترق طرٌق
 لها المجاورة ٌرٌم ومدٌنة ذمار وتعٌش.. بالحدٌدة تمر أخرى طرٌق وجدت منذ الطرٌق

 بعدم سكانهما عرؾ وقد الربٌسً، التجاري الشرٌان عن بعٌدتٌن تامة عزلة فً
 .باألجانب ترحٌبهم
 تكون وعندما.. فورد سٌارة فً سبتمبر شهر أٌام من ٌوم فً صنعاء من خرجنا
 ٌتابٌن ال الجبلٌة الببلد فً السفر أحوال تقلب فإن ممهدة ؼٌر والطرٌق قدٌمة السٌارة
 أشاروا ومنها.. عظٌم مرتفع سفح على تقع صؽٌرة قرٌة فً قلٌبلً  توقفنا وقد.. كثٌراً 
 أبن أحمد ًوعدن الهضبة منتصؾ من مداخلها تبدو مؽارات وهً حمٌرٌة، قبور إلى

 وقد متؤخرون فإننا اآلن أما العودة، عند نزورها أن السٌارة ٌقود الذي ذمار عامل
 ذمار إلى شخصاً  أرسلنا وقد البنزٌن نقص بسبب آخرها كان متتالٌة مرات ثبلث توقفنا
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 والصفٌحة بجواده ٌعدو فارس ساعة بعد وجاءنا.. األقدام على سٌراً  المسافة قطع
 .ٌده فً الؽالٌة
 بمصباحً الطرٌق لنا ٌضًء عسكري بالسٌارة وتعلق ذمار وصلنا اللٌل منتصؾ وبعد

 بتوقؾ لحظة كل فً مهددٌن وكنا الهزات أثر من تشققت فقد البطارٌة أما.. الكهربابً
 .اإلضاءة

 الؽامض األحساس من نفسه ٌمنع أن الظبلم فً قاسٌة رحلة بعد األوروبً ٌستطٌع وال
 عصر فً تعٌش زالت ال أرض فً أنً شعرت لقد.. الحكومة ردا ٌدخل وهو بالمرارة
 عرفتها التً المظلمة الوسطى القرون لؤلذهان ٌعٌد فٌها شًء كل أن.. الحروب
 بالمٌاه، الملٌبة الخنادق إال الكثٌرة باألبواب المحصنة القلعة ٌنقص فبل.. أوروبا

 األشجار جذوع نم ضخمة بقطع مسدودة والطرق.. األبواب على مشددة والحراسة
 .مرورنا عند العساكر ٌرفعها

 قاعة األول الطابق وفً.. والذخٌرة والسبلح المخزون بالطعام ملًء األرضً والطابق
 فً فوقنا السقؾ وٌختفً.. الجدران فً المثبتة الؽاز بمصابٌح المضاءة الحرس
 كنت وقد.. ةالحربٌ.. والعدد والخوذ الرماح ومضات ٌرى أن اإلنسان وٌتوقع.. الظبلم
 ٌنظرون الذٌن والرجال والبنادق والخناجر والعمابم الواسعة البٌضاء بالقمصان محاطة

 .الداكنة الؽربٌة ووجوههم الكحٌلة بعٌونهم إلى
 تناول قد أنه وظن الرهٌب الفزع هذا مشابهة ظروؾ فً فرنسً طبٌب استشعر وإذا

 انها.. كبل: ) قاببل ٌرد الٌمن ضاعأو خبروا ممن أحداً  فإن.. السابقة وجبته فً مخدراً 
 االنسان ٌعمله أن ٌمكن شا هناك كان وإذا..( عنقك حول ٌدٌها وضعت قد.. الٌمن فقط
 ٌنتظر وأن.. وتصوراته هواجسه على ٌسٌطر وأن ,باله االٌشؽل فهو كهذه أحوال فً

 .الصباح نور صابراً 
 البنادق علقت طوٌلة جرةح وهً.. الثالث الطابق فً حجرتً فً هادبة الضوء انتظرت

 .الخٌزران من وطاولة مرٌحاً  كرسٌاً  لً اكراماً  وسطها ووضعوا جدرانها على
 أقل وموقعها. لها اسوار ال مفتوحة مدٌنة وذمار.. بالمدٌنة التالً الٌوم فً تجولت وقد

. .الطوب من منازلها وأؼلب..بعداً  أكثر والجبال ,اتساعاً  أكثر فالسهل ,صنعاء من جماالً 
 مرتفعة ,األؼنٌاء التجار دور سٌما ال دورها بعض ولكن.. ما نوعاً  منخفضة وهً

 المنتجات ففٌها ,منتعشة ذما وأسواق ,صنعاء فً الدور كؤجمل تماماً  ومزخرفة
 سجاجٌد ذمار وفً ,والجلود كالصوؾ الصؽار الصناع ومنتجات ,المتنوعة الزراعٌة

 األوروبٌة السلع المرء والٌجد.. السجاد أنواع أشهر من وهً ,وسوداء بٌضاء كبٌرة
 كما ذمار وفً.. الفخارٌة القدٌمة القلة مكان الصفٌحة تحتل ولم ,نادراً  إال دكاكٌنها فً
 فبعض.. لبلعبلنات ظرٌفة طرٌقة ذمار أسواق فً الحظت وقد كثٌرة آبار صنعاء فً

 ,العذبة بالمٌاه ٌزودونها حجرٌة أكشاكاً  التجارٌة محبلتهم بجوار ٌقٌمون التجار
 أن وقبل العطشان وٌمر.. الدكان فً ٌربطونها سلسلة فً المعدنٌة األكواب وٌثبتون



111 

 

 .زبوناً  هذا بعد ٌصبح وقد.. الحدٌث ٌبادلهم أن البد ٌشرب
 بناء كان وأحدهما.. وجمٌبلن قدٌمان منها إثنان ,المساجد من كبٌر عدد ذمار وفً
 أود وكنت.. الزٌدٌة أمة من كثٌراً  األخٌرة لعشرةا القرون فً فٌه دفنوا ضخماً  مربعاً 
 ..القبور هذه زٌارة
 قدٌماً  ٌشؽلها وكان الٌمن جٌاد أحسن ٌربون حٌث الخٌل حظابر إلى أحمد أخذنً وقد

 إثنٌن إثنٌن الجٌاد تصل فكانت.. رابع باستعراض أمامً قاموا وقد.. األتراك الجنود
 جداً  وثمٌنة ملساء هٌفاء ممتازة جٌاد إنها ,الزمام بٌده ٌمسك جندي وبٌنهما عدواً 

 الرٌح بها تعبث التً وشعورهم ,العارٌة وسواعدهم ,الحافٌة بؤقدامهم الحراس وٌظهر
 فً وأنا وأخطرنً.. للثؤر أحمد واستعد.. المتكبر الطبٌعً للجمال صورة أٌضاء والجٌاد
 علً وأن ,تصرفً تحت تكون ولن عام كشؾ إلى حاجة فً السٌارة أن الحماسة ؼاٌة
 .لتنقبلتً الجٌاد هذه من واحداً  أختار أن
 على ارتسمت وقد الطلعة جمٌل ٌكن لم ولو العرٌكة لٌن بجواد ٌؤتونً أن رجوت وقد

.. حسناً .. بالرجال تتشبه أن ترٌد المدام: )ٌقول وكؤنه خبٌثة ابتسامة احمد شفتً
 وأخذ ,ذمار فً له وجودال.. العرٌكة لٌن جواداً  بؤن أحمد أجابنً وقد..( سنرى

 أن منه وطلبت القفازات خلعت وقد.. والتهكم الضحك فً ٌؽرقون حوله من اصدقاإه
 الجٌاد رأٌت كلما المرة هذه ولكنً ,جدٌد من الجٌاد أمامنا ومرت ,بنفسه الجواد ٌختار
 عٌنٌها فً سنوات ثبلث عمرها فرساً  أحمد اختار. والؽم المرارة تملكتنً خفٌفة نشٌطة
 من بمزٌج الهادئ( الحجاب) جوادي تذكرت وقد..عصبٌاً  مزاجها وكان والخوؾ الذعر
 .الشر وتوقع األسؾ

 فظ شاب إنه.. عرفته قد عسكري أكره الحصان بجانب لً خصصوا بل بهذا ٌكتفوا لم
 هذٌن ومع..واجهتها التً الصعوبات لتخفٌؾ شا أي ٌعمل ولم الٌرحم مستهتر
 بساعة الجواد لذلك هذا كل مع مدٌنة ولكنً ، مرهقة ذمار فً إقامتً كانت الرفٌقٌن

 .بمثلها تمتعوا قد بؤنهم المباهاة ٌستطٌعون األوربٌٌن من قلٌل ,المجد من
 اشهد وحتى.. والعساكر األعٌان به ٌحٌط الجمعة صبلة بعد ذمار جامع العامل ؼادر فقد

 امتطٌت حتى الجامع الموكب ؼادر إن وما ,مجاور بٌت فً مكانً اتخذت ,المنظر
 ,باالقتراب لً وأشار العامل سٌارة فتوقفت.. رأونً ولكنهم ,بٌتً إلى عابدة جوادي
 ,بالركب والتحقت.. النادر المنظر هذا الطٌبة مدٌنته فً أدخل أن راضٌاً  كان ولعله
 لقد.. العسكرٌة االستعراضات على متعود فهو للؽاٌة طٌبة جوادي تصرفات وكانت
 ألحد الشرؾ حاشٌة ضمن العربٌة الجزٌرة قلب فً وأنا المخدر إلحساسا ذلك تذوقت
 ..المسلمٌن النببلء
 الذٌن الناس زحام ٌحتمل ٌكن لم ,االستعراض فً ودٌعاً  هادباً  ظل الذي جوادي ولكن

 رعونة إال تزٌده الجمهور البعاد العساكر صرخات كانت وما.. حولنا ٌتجمعون
 الذي الزحام ولعل بل.. أجنبٌاً  عشرٌن( نٌبور) عهد منذ تشهد لم ذمار ولعل..وجنوناً 
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 على اسٌر هل ولكن سنة مابتً قبل نٌبور حول كان الذي الزحام نفس هو.. حولنا كان
 .شا كل فقد فقد واعتباره هٌبته هنا اإلنسان فقد لو إذ مستحٌل هذا إن األقدام؟

 عبده إلى ٌحول هذا نوكا ,العامل إلى لهم لزٌارتً طلباتهم ٌقدمون المرضى كان
 وقد.. المدٌنة أعٌان بها ٌتقدم التً الطلبات على طبعاً  ٌوافق كان ,منها علٌه ماٌوافق
 رإٌتً فً طمعاً  الناس أكثر وكان ,الكبٌرة البٌوت بٌن اتنقل األولى األٌام فً ظللت
 صنعاء كبٌوت بهٌجاً  مرٌحاً  بٌته وكان ,والنفوذ القوة فً العامل ٌنافس جداً  ؼنً تاجر
 من أٌضاً  دعٌت ولكنً.. قبلً بؤوربٌٌن وتعرؾ الببلد داخل فً تجول قد ألنه ذلك

 عند ذلك كان..نفسً فً مإثرة ذكرى الزٌارات هذه إحدى تركت وقد جداً  مقفلة عاببلت
 دعانً.. اطبلقاً  ذمار ؼادر قد ٌكن ولم ,األراضً مبلك من ولكنه اٌضاً  ؼنً رجل

 رب ان أخطرونً النساء مقر إلى ٌقودونً أن من دالً وب حضرت,..نسابه على للكشؾ
 ضٌقة حجرة: حلم فً نفسً خلت حتى الفخم المفرج دخلت ان وما.. ٌنتظرنً المنزل
 نحاسً صحن وٌتوسطها ,العجمً بالسجاد مفروشة.. ضٌقة نوافذ من النور ٌدخلها
 المراتب على وجلس.. والمباخر والمباصق( النارجٌبلت) المدابع علٌه رصت واسع
 المنزل رب وتربع ,األلوان صارخة المقلم الساتان من زاهٌة حلل فً اشخاص عشرة

 مبلمح ذا شاباً  وكان ,الجدار تؽطً سجادة ووراءه ,مجالسهم عن ٌعلو مجلس فً
 الطراز من طوٌل خنجر حزامة وفً ,فخمة حلة وٌلبس سوداء لحٌة له,بحتة سامٌة
 .المحفورة الفضة من جراب فً القدٌم

ًّ  نظره ٌرفع لم  ساٌره وقد للترحٌب حركة أٌة منه تصدر ولم.. دخلت عندما إل
 ومعداً  خالٌاً  الضٌق المكان ظل فقد هذا ومع ,التحفظ هذا فً جمٌعاً  الجالسون
 وقد النظر فاقد مسن رجل وهو المؽنً تربع المنزل رب مواجهة وفً.. لجلوسً
 الوجوه وكانت ,الجبلجل به تحٌط كبٌر دؾ بمصاحبة قصابد ثبلث وأنشدنا.. حٌانً
 حركات اتبٌن أكد لم استاذنتهم وعندما.. خلسة ترقبنً والتتؤثر التحس التً الجامدة
 المحكم بالشرق فعبلً  اللحظات تلك فً أحسست لقد.. بها حٌونً التً الخفٌفة رإوسهم

 ةحقٌق مازال ولٌلة لٌلة الؾ عهد إن القول ٌمكن م65:9 سنة ففً الٌخترق الذي
 .العالم من البقعة تلك فً واقعة
 بدون مجد ؼٌر فذلك ,العامل إلى مرضاهم أجل من ٌتوجهون ٌكونوا فلم الفقراء أما
 استجٌب ٌروننً عندما طلباتهم وتزداد ,الطرٌق فً ٌستوقفوننً كانوا ولكنهم..  شك
 ما إذا بمرارة ٌشكو بٌنما الٌهم ذهابً ٌسهل مترجمً عبده وكان ,معهم وأذهب لهم

 تنظٌم من البد وكان ,الطلبات كل تلبٌة استطع ولم ,الكبٌرة البٌوت من بٌت عن تؤخرت
 .سرٌعاً  هذا تم وقد ,عامة عٌادة
 ببر فً ابنها فٌه ؼرق الذي الٌوم فً عقلها فقدت امرأة بزٌارة أقوم أن عبده منً طلب
 تعس زوجها كنول شٌباً  تفعلً ان التستطٌعٌن انك ,ٌاحكٌمة أعرؾ انً: )لً قال وقد
 ,شا كل من خالٌة طوٌلة حجرة أدخلونً وقد ,متواضعاً  البٌت وكان( فاذهبً.. جداً 
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 وجهاً  فوجدت ,الؽطاء رفعت.. باألؼطٌة مدثرة المجنونة تستلقً أركانها أحد وفً
 تنظر إنها: عبده قال وقد ,بعد فٌما علً استقرت شاردة ونظرات ,والرعب بالهم معذباً 
 ,العادي ؼٌر مظهري ولعل( طوٌلة مدة منذ أحد رإٌة فً الترؼب إنها.. ٌاحكٌمة إلٌك

 كما ,ؼٌبوبتها أعماق فً أثارهما قد هذا كل لعل.. الزرقاوٌن وعٌنً ,الكاكً وبدلتً
 للتؤثٌر ٌستعملونها قدٌما أطباإنا كان عندما ٌفعبلن الطوٌلة والقبعة الطوٌل الروب كان
 .مرضاهم فً

 ماذا.. العقلٌة األمراض بعض شفاء فً تساعد قد عٌنةم هزة ان اآلن والمعروؾ
( الفقٌر) دور أمثل أن اال أمامً فلٌس شٌباً  أملك ال كنت لما أجلها؟ من أفعل أن استطٌع
 ٌكن لم ولما ,الفرنسٌة باللؽة ,وباهتمام ,طوٌبلً  الٌها وتحدثت ذراعً بٌن رأسها أخذت
 األسرة واجتمعت.. والٌقوله اإلنسان ٌهف ٌفكر شا كل لها قلت فقد.. أقول ما ٌفهم أحد

 والوهماً  ؼروراً  ولٌس.. صامت باهتمام كلماتً إلى واستمعت الحجرة نهاٌة فً ورابً
 جدٌد من استعادت وقد وتركتهم.. هدوءاً  أكثر اصبح قد المعذب الوجه هذا ان قلت إذا

 .الحً اإلنسان نظرة
 تحسنت قد المجنونة ان: )ظٌمع بسرور لً وقال عبده انتظرنً التالً الٌوم وفً

 وكانت.. المٌاه دورة إلى بمفردها وذهبت.. ؼرفتها من وخرجت نهضت لقد.. حالتها
 حتى االستمرار من البد أنه ووجدت لهذا االسرة فرحت وقد( حراكاً  التستطٌع هذا قبل

ًّ  متعذراً  وكان الكابوس تحت جدٌد من المسكٌنة التعود  عقلٌاً  مرضاً  أعالج أن عل
 وقد ,بجوارها مرضاي أجمع أن هو الوحٌد الحل وكان ,الٌومً عملً إلى اإلضافةب

 .كرٌم طٌب وجه ذا السن فً طاعناً  رجبلً  وكان راضٌاً  زوجها هذا قبل
 ركنها فً بقٌت وقد ,المجنونة هذه بجوار ٌوم كل بعملً أقوم ان علً كان فقد إذن

 بعد الواحد ٌتقدمون الحجرة هاٌةن فً مزدحمون والمرضى ,جوارها على وأنا المعتاد
 آخر شخص وجود تتقبل أجعلها ان خاصة بصفة أردت وقد ,أمامً وٌستلقون ,اآلخر
 أمامها ما إلى تنظر وكانت ,االجتماعٌة الحٌاة من أدنى حد على تقبل وان ,معها

 جلد تحت جدٌد من نفسها فتخفً وفزعها مخاوفها أحٌاناً  إلٌها وتعود.. باستؽراب
 أعود حتى تهدأ إن وما ,إلٌها نتحدث وان ,تحته من نخرجها ان علٌنا وكان.. الخروؾ

.. مستعصٌة وأمراضاً  ,خفٌفة علبلً : وأطفاالً  ونسا رجاالً  وكانوا.. مرضاي فحص إلى
 الجانب هذا وٌبدو.. التعس المشهد هذا أمام وٌمرون وٌخرجون ٌدخلون هإالء كل

 الٌجدي كان أفعله ماكنت كل ,المجنونة عدا وفٌما..البلد هذا فً طبٌعٌاً  المسرحً
 ٌقدر الٌكاد أنه الممرض أخبرنً وقد..مزعجة بصورة الثمن باهظة فالعبلجات.. شٌباً 
 ٌستطٌعوا لن الخمسة وهإالء مرٌضاًو عشرٌن كل من خمسة اال العبلج شراء على
 مهم أحد ٌشفى لن وبالتالً. علٌهم ٌشرؾ من ٌجدوا ولن ,ثانٌة مرة العبلج شراء
 ..شك بدون
 فً ٌبدو وكان ٌوم ذات عملً بعد طفل منً تقدم لقد كلها؟ جهودي من ٌتبقى ماذا
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 ,الحاضرٌن بٌن أمه عن وبحثت الصؽٌر؟ هذا وماحكاٌة: دهشة فسؤلت.. جٌدة صحة
 من قبلة ان( ٌاحكٌمة ٌقبلك ٌرٌدان إنه: )بلطؾ امرأة لً وقالت ,ابتسموا جمٌعاً  ولكنهم
 .والكآبة القنوط نساناإل عن تبعد طفل

 البٌت من ٌوماً  خرجت لقد.. والشدة الحسرة بعد دابماً  ٌؤتً السبلم ان البلد هذا أعجوبة
 عجوز رجل ورآنً ,مضى ٌوم أي من إرهاقاً  وأشد متعبة وكنت ,طوٌلة جلسة بعد

 مبهورة توقفت لقد حتى وهادبة براقة نظراته وكانت ,بٌته أمام األرض على ٌجلس
:)  العجوز هذا لً قال ,اللٌل فً السٌارة ضوء أمام األرنب ٌقؾ كما الشعاع هذا أمام

 عدد أمامً ٌزال فبل أستطٌع ال) بؤسؾ علٌه أجبت وقد..( طعامً وشاركٌنً.. تفضلً
 (.زٌارتها من والبد.. البٌوت من
 ..(معك وهللا سٌري إذن: )فقال
 التعب من تخلصت قد ًأن الفور على شعرت لقد..  عمٌقة وصفة فمه مافً ٌكن لم
 .والرضاء الفرح ٌخالجنً النهار بقٌة أمضٌت وقد.. كله

 ٌقع ماكان أجملها ,الضرورٌة بالراحة تمدنً مسلٌة مشاهد الٌومً عملً ٌتخلل وكان
 زمبلبً مع طٌبة عبلقتً تكون أن دابماً  أهتم كنت.. ذمار مدٌنة طبٌب دكان فً

 التً الكبٌرة البٌوت فً أطبق أن فٌكفٌهم ,عسٌراً  ذلك ٌكن ولم ,الٌمنٌٌن المطببٌن
 منه ضرر ال بما أحتفظ كنت فقد.. قبل من علٌها ساروا التً القواعد علٌها ٌترددون

 كنت لقد بل ,الفعال العبلج إلٌه أضٌؾ وبتكتم.. الكبرى األهمٌة وأعطٌة.. تصرفاتهم من
 ٌعطً أن ,بهعمبل نظر فً شؤنه من أرفع حتى ,ذمار فً المطبب زمٌلً من أطلب
 كل فإن المرٌض صحة تحسنت وإذا ,المعالجات بعض على ٌشرؾ أن أو ,الحقن بعض
 .سعٌداً  سٌكون منهم واحد

 ذهبت وعندما ,بسٌط عطوؾ القامة قصٌر عجوز وهو ,أعرفه كنت ذمار وطبٌب
 التؾ وقد.. مرضاه األوروبً الطبٌب ٌعاٌن كٌؾ عملٌاً  له أشرح أن طلب لزٌارته
 إلى الراس من علٌه وكشفت ,أمامً واستلقى متطوع وتقدم ,دكانه أمام احولن الناس
 أطلب الكبار أساتذتً إلى بذهنً أتجه ,عال بصوت به أقوم ما أشرح وأنا وكنت.. القدم

 علٌهم ٌبد لم الذٌن المتفرجٌن عند كبٌراً  اهتماماً  األعصاب فحص القى وقد.. عفوهم
 إلى أو الٌمٌن إلى ترتفع السرة ألجعل البطن جلد( أدؼدغ) ٌروننً وهم الضجر
 كرامة فً علٌها المتعارؾ األفكار مع تماماً  ٌتفق هذا كان إذا أدري وال.. الشمال
 مستشفٌات أحد فً كتبلمذتً تماماً  ومهتمٌن منتبهٌن كانوا الحاضرٌن ولكن.. الطب

 ..بتمرٌنهم أقوم وأنا سنوات قبل بارٌس
 أما.. المنعزل رٌفنا سكان عند نشهدها التً تلك نم أقل العموم على صورهم تكن ولم

 .أعظم فلعلها التعلم فً رؼبتهم
 

 نهاٌة وفً. فٌها اتجول قلٌلة بساعات لً ٌسمح ال والعامل تمر األٌام ولكن... 
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 عن آذانهم أصموا وقد.. بها وعدونً التً األعاجٌب من شٌباً  رأٌت قد أكن لم األسبوع
 أزور أن قبل مرٌض أي رإٌة علً ٌتعذر انه عبده رتأخط مساء وذات.. طلباتً كل

 بالنسبة عصٌبة ساعات وكانت.. ؼرفتً من الصباح فً أخرج ولم المسٌحٌة، القرٌة
 السٌنما نجوم إحدى أعمال وكٌل بدور شبٌهاً  دوره كان الذي المسكٌن المترجم لعبده

 تؤتً كلها مارذ جعل الذي الدم ضؽط مقٌاس إلى بؤسؾ ٌنظر كان لقد.. المتشددات
 استعمل وكنت.. الكثٌر« البقشٌش» من سٌحرم عبده فإن العمل عن أضربت لو.. إلً
 بكره» تؽلب ال التً الشرقٌة العبارة تلك العامل وبٌن بٌنً وذهاباً  جٌبة المتنقلٌن مع
 «.هللا شاء إن

.. هاتعودو التً الضاحكة القهر وسابل إلى اإلنسان ٌلجؤ ان بلطؾ ٌتقبلون والٌمنٌون
 .جاهزة الخٌل ان أخطرونً الصباح نهاٌة وفً

 مترات كٌلو بضعة على ٌقع أسود صؽٌر بركانً جبل وهو.. هران إلى بموكب توجهنا
 جمٌعاً  وكانوا األطبلل، هذه عن سؤلتهم الذٌن المدٌنة أعٌان بعض معً وكان ذمار، من

 انتشار قبل جزٌرةال جنوب ألن ذلك مسٌحٌون، القدٌمة القرٌة هذه سكان أن متفقٌن
 االنهٌار تارٌخ على األعٌان هإالء واتفق مسٌحٌة، أو ٌهودٌة جماعات فٌه كان اإلسبلم

 صراع بسبب االنهٌار كان إذا فٌما القول ٌستطع لم واحداً  أن إال.. تقرٌباً  سنة ألؾ قبل
 ..طبٌعً انقراض أنه أو.. عنٌؾ
 المقوى الرمل من ضخم سور ..الٌمٌن إلى ٌقع عجٌب ببناء مررنا هران جبل وقبل
 الصخرة وهذه.. الجبل صقع من قابم جانب وبٌن بالساحة، شبٌه مكان بٌن ٌفصل الذي
 مابتً حوالً طوله سور بنهاٌتها وٌتصل.. متراً  ثبلثٌن عمودٌاً  ٌعلو دابري، قوس
 السور هذا ٌعتبرون ذمار وسكان.. أمتار أربعة وسمكه أمتار، ثمانٌة وارتفاعه.. متر
.. نهاٌتٌه إلحدى عسٌر بتسلق الدخول وٌمكن القدٌمة، القرٌة لهذه ومعاصراً  جداً  ماً قدٌ
 هذا ان أحد ٌشك وال.. بالحجارة اآلن امتؤلت ولكنها الماضً، فً ببر هنا كانت وقد

 سواء عسٌر، منه والهروب المسجونون، فٌها ٌوضع حفرة إال كان ما المسور المكان
 هذا بنى الذي هذا هو من ولكن.. ٌقظون والحراس صةخا السور، أو الجبل طرٌق عن

 لٌحتجزوا بنوه الذٌن هم المسٌحٌٌن إن ٌقولون البعض بناه؟ ولمن.. البربري السجن
.. آخرهم فٌه اعتقل الذٌن المسٌحٌٌن أجل من بنً إنه ٌفولون واآلخرون.. الرهابن فٌه
 المخطوطات ولعل خور،الص على عبلمة أو اشارة ألٌة وجود وال.. قرٌتهم خراب بعد

 .هذا عن شٌباً  لنا تكشؾ – درست إذا – القدٌمة الٌمنٌة
 العربٌة كانت وقد.. للتفتت القابل األحمر الحدٌد بمعدن مشبعة التربة نجد مبعدة وعلى

 منذ مستثمراً  لٌس المنجم هذا أن إال.. الحدٌد بإنتاج الزمان ذلك فً معروفة السعٌدة
.. عمقاً  األمتار عشرات.. للعٌان ظاهرة االستخراج حفر بعض ومازالت.. طوٌل زمان
 .اتساعاً  وثبلثة طوالً  أمتار ستة ونحو
 لعدة فتحات القعر وفً.. كسلم تستخدم بعض فوق بعضها موضوعة شقوق وكانت
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 .األٌام ردمتها وقد.. ممرات
 ،السوداء البركانٌة الصخور كتل بٌن ممراً  وتسلقنا الجبل، سفح فً جٌادنا تركنا

 وٌظنونها كثٌراً، العرب ٌحٌر وهذا كاألجراس، رنانة أصواتاً  الصخور بعض وتحدث
 .بالمعادن ملٌبة أو جوفاء فارؼة
 بٌت مابتً حوالً ٌبدو كما فٌها كان التً القدٌمة، القرٌة تحت، مسطحة مساحة وعلى

 قد ةالصالح األحجار ولعل. المعالم محددة ؼٌر الخشنة األحجار من ركام إال ٌبق لم
 أرونً وقد.. بالحجارة شادوها التً الجدران بعض وبقٌت.. ذمار لعمارات اتخذت
 ال الذي الخشن االسمنت من مٌاه بركة فٌها.. خالٌة مساحة وهو.. للقرٌة القدٌم المكان
 أدري وال.. القدٌمة الكنٌسة موقع على ٌدلنً أن أحد ٌستطع لم.. للعٌان واضحاً  ٌزال
 كانت فتحة فٌها صخرٌة أكمة على القرٌة وتستند. لمخلصةا الذكرى هذه سبب ما

 عمدتها، أو القرٌة عامل بٌت ٌقوم الشامخة الصخرة هذه قمة وعلى.. المدخل تشكل
 تحت بممر به موصوالً  البٌت كان الذي السهل إلى مباشرة للهضبة اآلخر الجانب وٌمٌل
.. ارهاق كل تعوض ذمار وادي رإٌة ولكن وشاق مرهق الهضبة تسلق ان.. األرض
.. القوٌة الشمس وضربات الخفٌفة، السحب فٌه تنتشر صحواً  اكتوبر فً الجو وٌكون
 حالة وفً قابماً  منها جزءاً  ومازال كثٌفة جدرانه مربع ربٌسها أو القرٌة عمدة وبٌت
.. البٌت من أمتار بعد وعلى.. ذمار إلى أحجاره نقل صعوبة هو السبب ولعل.. جٌدة
 قمة من القبر هذا فً الراقد شهد فهل.. فقٌر قبر انه.. آخر مسٌحً ٌسًرب قبر ٌوجد
 قبل ومات أسعفه الحظ أن أم وانقراضهم؟ كلهم جماعته تبلشً الشامخة الصخرة هذه
 الذي المعزول القبر هذا أن وٌبدو.. هذا عن شٌباً  ٌعرؾ ال أحداً  إن آخرهم؟ ٌموت أن

 ال حٌث والترقب، بالحراسة ٌقوم أنه ٌبدو.. ٌاً معاد بلداً  وٌواجه القرٌة هذه على ٌشرؾ
 لً وقال. صمتً احترموا فقد الرفاق أما. هذا عن ؼامضة فكرة لدٌهم كانت. أحد ٌخلفه
 «.جمٌعاً  المإمنٌن على رحمته ٌسبػ هللا إن: »  بساطة بكل أحدهم

 .شخصاً  وعشرون خمسة زٌارتً ٌنتظر حٌث ذمار إلى أعود أن أال ٌبق لم
 .صبرهم ٌنفد الذٌن دابماً  هم مرضاً  وأخفهم ثراء ناسال وأكثر
 قرى إحدى أٌضاً  وهً.. القرن ذمار لزٌارة الجٌاد أعدت فقد التالً الٌوم فً أما

 فً حفرت قد كثٌرة مؽارات إن العامل لً قال وقد هضبة، قمة على وتقع الضواحً،
 شق فً الذهب ٌدفنون كانوا فقد.. الكنوز فٌها ٌخفون قدٌماً  كانوا التً الهضبة هذه

 لحراسة العساكر فٌها ٌقؾ فتحات الجوانب وعلى.. المؽارة أرض فً محفور عمٌق
 حمٌرٌة قبوراً  إال تكن لم الكهوؾ فهذه.. محضاً  خٌاالً  إال الواقع فً هذا ولٌس.. الكنوز
 الحمٌرٌون وكان.. الجنوب فً بٌحان اقلٌم فً عرفت التً القبور بتلك شبٌهة

 الؽزو وقبل السببٌٌن، بعد المٌبلدي، والخامس األول القرن بٌن البلد هذا فً موجودٌن
 .الموتى وتقدٌس اآللهة بتعدد ٌقول دٌنهم وكان.. الحبشً
 الجبل، حافة على صخرة قلب فً نحتا النوع، هذا من اثنان قبران القرن ذمار فً وكان
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.. السرداب فتحة دوتب القعر وفً أمتار، بضعة إلى ٌصل عمقهما ضٌقان ممران وهما
.. عساكره فٌها العامل أقام مربعة حفر انتشرت الجدران طول وعلى الجثة، تدفن حٌث

 الصؽٌرة والتماثٌل القرابٌن هنا ٌودعون كانوا ولعلهم.. المزعومة الكنوز ٌحرسون
 وعندما.. صؽٌرة قنوات شكل فً منحوتة األمامٌة أطرافها ألن ذلك.. ٌنذرونها التً
 .المتوفً أصدقاء أو اآللهة تمثل.. رخامٌة تماثٌل فٌه ٌجدون األولى، لمرةل قبر ٌفتح
 كهؾ موقع إلى مرافقً أشار.. القبو من صؽٌرة مسافة وعلى مباشرة، القرٌة وتحت

 التً القبة إال نر ولم.. بالمٌاه مؤله قد كان انتهى الذي األمطار موسم ولكن مستدٌر،
 ..كثٌرة وخطوط بنقوش مؽطاة أحجار أعبلها فً تبدو

 جوؾ فً سنة ألؾ أعود ولن ،«المواهب» لقرٌة التالً الٌوم فً زٌارتنا وكانت
« المواهب» ولكن.. القرن ذمار فً فعلنا كما سنة ألفً وال. هران فً عدنا كما التارٌخ
.. حقٌقٌة مدٌنة القرٌة هذه كانت 6111 حوالً ففً. سنة وخمسٌن مابتٌن بنا سترجع

 المسٌودي هو فرنسً المكان هذا فً زاره وقد.. محمد المهدي لئلمام مقراً  كانت فقد
 األمور ولكن.. البن من شحنة بحمل مكلفاً  الهند لشركة تابعاً  مركباً  ٌقود وكان مرفً

 وقد.. حرب فً وفرنسا الٌمن اشتبكت األولى، وللمرة.. أسوأ إلى سٌا من تطورت
 فً أوروبً أول الكابتن وكان« خاالم» مٌناء على القنابل الفرنسً المركب ألقى

 الذي« السعٌدة العربٌة فً رحلة»  كتابه وكان.. الببلد داخل ٌزور الحدٌث العصر
 .سنة وعشرٌن خمس بعد نٌبور ألهم الذي هو :616 سنة فً نشره
 ٌصل لم الزمان ذلك ومنذ.. اإلمام قصر فً ملكٌاً  استقباالً  مرفً مسٌودي استقبل وقد
 وهو المركب طبٌب معه وكان.. معلوماتً حسب أوروبً أي أو ًفرنس أي هنا إلى

.. الضاحة الساخرة المزعجة الحوادث من الكثٌر وبطل مباردٌٌر ال المسٌو الطب نابؽة
 على وطبٌبها السفٌنة قابد استٌقظ لٌلة وذات لمعالجته، المرٌض اإلمام دعاه وقد

 مرارة فً الطرٌق قطعا وقد.. اإلمام قصر إلى الفور على تستدعٌهما خشنة أصوات
 تفاصٌل ذاكرته فً ٌستعٌد المسكٌن والطبٌب بهما، ٌحٌطون والعساكر وضٌق

 وكان.. وصفها التً الجرعات ودقة قدمها، التً للعبلجات الممتاز والنوع المعالجة،
 أحسن فً وهو اإلمام ولكن ؟.. اإلمام صحة ساءت لو نهاٌته تكون ماذا:  نفسه ٌسؤل
 أننا ٌقنعون ال.. اللٌل ٌسهرون وهم والٌمنٌون معهما، بسٌط حدٌث فً بٌرؼ كان حال
 ..اللٌل فً كثٌراً  ننام
. أحمد اإلمام لمعاٌنة بارٌس بمستشفٌات جراح بروفسو استدعً 65:0 سنة وفً

 وكانت.. اإلمام من مستعجل طلب على بناء لٌلة ذات الطبٌب أٌقظوا العبلج فترة وأثناء
 .القصر إلى لتؤخذه.. الضٌافة دار باب فً تنتظره لعساكربا ملٌبة جٌب سٌارة
 الؽدارات به تحٌط مشإوم، واد فً الظبلم فً ٌسٌر وهو قلقاً  البروفسور وكان

 الذي اإلمام ؼرفة وأدخلوه.. خطٌرة معقدة أمور من طرأ عما ٌتساءل وكان والخناجر،
 «.؟ ماجٌنو خط فرنسا كلؾ كم تعلم هل.. إلٌك حاجة فً كنا لقد.. دكتور: » له قال
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 المهدي منذ كانوا كما زالوا ال الٌمن وأبمة«.. ٌمانٌة الحكمة» قدٌم عربً مثل ٌقول
« المواهب» تعد فلم.. شًء منه ٌبق لم« المواهب» لمدٌنة الؽابر المجد ولكن.. محمد
 وفٌها السهل، على ٌشرؾ مسطح فوق بٌت مابة قرابة تضم متواضعة قرٌة سوى

. الطٌبة الصحة علٌهم وتبدو ماشٌتهم، وقطعان حقولهم على ٌعٌشون انانس أربعمابة
 ..نادرة األمراض ان القرٌة عمدة لً أكد وقد

 أمثاله ٌعٌش كما ٌعٌش بل مدرسهم الحكومة تعٌن وال طفبلً  خمسون بها مدرسة وفٌها
 عالشار ٌعبر األطفال أحد وكان.. القرٌة سكان ماٌقدمه على المختلفة الٌمن قرى فً

 ٌهتم وهو عبده، وهمس ومصحفه، األردوازي لوحة رأٌت وقد ظهره على وحقٌبته
 الحظ ولحسن.. » واحدة كلمة ولو ٌاحكٌمة اقرأي: »  قاببلً  مزاٌاي، بإظهار دابماً 
 طفلها إلى استمعت شابة كؤم عبده وجه أشرق وقد...« هللا» الكبٌرة الكلمة تبٌنت
 .مسرورٌن جمٌعال وكان الزٌارة وانتهت.. قصة ٌحكً
.. احداهن رفعت وقد الرجال، طعام رإوسهن وعلى الحقول إلى ٌنزلن النساء كانت
.. بسرور لً وقدمته الفخاري اإلناء ؼطاء رفعت.. الوجه وكاشفة طوٌلة جمٌلة وكانت
 .فٌه قوٌة كانت البهارات ولكن

 والعرب العطش، ٌثٌر الذي هو فالملح.. خطؤ وقلقت زمزمٌتنا، فً الماء وانتهى
 النقٌض وعلى.. طعامهم فً الملح من قلٌبلً  إال ٌضعون ٌكادون ال ألنهم قلٌبلً  ٌشربون

 بارداً  أصبح حتى فمً فً حرارتها هدأت ان فما.. العطش تهٌج ال فالبهارات ذلك من
 .عذباً 
 قد المسجد هذا إن وٌقال.. محمد المهدي ضرٌح ٌضم الذي الجامع أزور أن علً بقً
. نعلً خلعت أن بعد بالدخول لً سمحوا وقد.. قدٌمة مسٌحٌة كنٌسة مكان فً بنً

 كتابة ألٌة أثراً  أجد لم ولكنً آخر بناء أنقاض فٌه استعملت قد الحالً البناء ان وواضح
 .نقوش أو
 كان ذمار من طالب على هذا فً اعتمدت وقد. األبمة أضرحة زٌارة فً أرؼب إنً

 خابفاً  كان الطالب ولكن.. الكتب وٌتصفح طواناتاألس وٌسمع صنعاء فً كثٌراً  ٌزورنً
 ٌوم وذات.. رفضوا قد انهم ٌعنً وهذا.. اإلمام إلى الطلب حولوا وقد بهذا األذن فطلب
 صؽٌر، مٌدان إال عنه ٌفصلنً وال مجاور منزل أعلى من بؤسؾ المسجد هذا أتؤمل كنت
.. شٌباً  أقول أن دون المنزل من وخرجت المرهق، التعقٌد هذا من بالدوار شعرت وقد

 نعلً خلعت الباب وعند طوٌلة بخطوات المٌدان وعبرت عشر، الخمسة حراسً تركت
 .أرٌد ما وأدركوا حراسً فهم وذهول دهشة وفً ودخلت، الجمٌع، أمام

 ٌضم الذي البناء ولكن.. القدٌم الطراز على مسجد.. بركة.. مهجورة واسعة ساحة
 هذا فً ٌفتح أنه أعلم وكنت الجمعة هو الٌوم وكان.. احبالمفت مؽلقاً  كان األبمة قبور
 ..بعٌد مكان فً وظلوا واآلخرون عبده وظهر.. الٌوم

 بنفس هذا قال.. » ارجعً ٌاحكٌمة، هذا تفعلً ال: » وقال كالحة ابتسامة عبده وابتسم
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.. واستوضحت.. ٌفعل ماذا والٌدري قفصه من خرج ألٌؾ حٌوان إلى توجه التً اللهجة
 حذابً ألبس أن إال أمامً ٌبق ولم... فقط للصبلة الجمعة ٌوم مفتوح إنه الوافق

 .اآلن حتى أجنبً أي نظرة األبمة هإالء رقدة تعكر لم وهكذا.. وأعود
 الكبرى العامل زوجة ٌوماً  ودعتنً.. الرحٌل فً أفكر بدأت األخٌر االنكسار هذا وبعد

 وكنت.. لً تكرٌماً  الحفل هذا امتأق وقد.. وؼناء رقص فٌه نسابً اجتماع لحضور
.. المحدد الوقت فً حاضرة ألكون جهدي أعمل كنت فقد ولهذا المناسبات هذه أحب
 ٌجد التً البٌوت تلك من بٌت ففً.. المرة هذه عقب على رأساً  تؽٌرت خطتً ولكن
 شخصاً  عشر خمسة ٌنتظرنً كان أثاث كل من خالٌة حجرة المسافرون الفبلحون فٌها

 عجوزاً  مرٌضة إلً ٌحملون أٌام ثبلثة طوال األقدام على سٌراً  نابٌة قرٌة من جاءوا
 بسبب وتضخمت انتفخت فقد خطٌرة حالة فً وكانت بالنعش حملها على الرجال تعاقب
 العذاب عنها فؤلخفؾ ولكن.. حٌاتها انتهت لقد. المصل تفرز وكانت جلدي التهاب
 .أٌام بضعة
 كل بلدتها أبناء فً تجلى الذي واإلخبلص واألمل الثقةف.. أتركها أن العسٌر من كان
 وداعاً .. المخدرة القات ٌانشوة فوداعاً .. جوارها فً البقاء على وأجبرنً ؼلنً هذا

 والمشرط المثقب أرقب فسؤبقى أنا أما.. العذبة الحلوة والرقصات الرتٌبة لؤلؼانً
 .مرٌضتً جسم من ٌنزؾ الذي والمصل
 كن النساء أن إال.. الحفل وانتهى ؼادرنها قد المؽنٌات كانتو الحكومة دار ووصلت
 بعض الؽنٌات الحرٌم نساء فً أوقظ نجاح دون حاولت جدٌد ومن.. باقٌات جمٌعاً 

 تجرأ الذي فالقرٌب هذا عن وفضبلً .. وهناك هنا نراهن اللواتً بالبابسات االهتمام
.. الصباحٌة نزهته أثناء رةالفقٌ الضواحً فً شاهده ما أنٌق صالون فً علٌهن وٌقص
 لً توجه العامل زوجة وأخذت.. انتظرننً حال أي على ولكنهن مهذب، ؼٌر ٌكون فإنه

 : منطقٌاً  ومسلسلة محددة واضحة أسبلة
 جٌدة؟ صحة فً زوجك هل ؟ األخٌر طفلك عمر وكم ٌاحكٌمة؟ أطفال من عندك كم

 ٌنتظرن كن فقد اذن؟ ذلك شٌنتتحا وكٌؾ األطفال من مزٌد فً ترؼبٌن أال أٌضاً  وأنت
 تقوم التً األولى المرة كانت ولكنها.. هذا أستؽرب لم النسل، تحدٌد لكٌفٌة إٌضاحاً  منً
 هذا فً اإلسبلمً والدٌن.. للدرس حولً النساء من العدد هذا بجمع ذكٌة امرأة فٌها

 إن:  هنا ًل قالوا.. الحالٌة الكاثولٌكٌة الكنٌسة من اتساعاً  أكثر موقؾ له الموضوع
 فلماذا الماهرة، الجٌاد تنقٌة وعلى المثمرة، األشجار تطعٌم على قادراً  اإلنسان خلق هللا

 فٌه تتعدد مجتمع فً السإال ولهذا ؟ صالحة أسرة تكوٌن فً عقله استخدام من ٌمنعه
 وٌسرع.. الشٌخوخة إلٌها تسرع باألطفال المثقلة فالمرأة خاصة، أهمٌة الزوجات
 من ٌزٌد آخر مكان أي فً كما هنا النسل وتحدٌد ثانٌة، بامرأة القترانا إلى زوجها
 لهن؟ أقدمها التً النصابح ماهً ولكن متوازٌة، عابلٌة لحٌاة الفرص

 الٌشك أوجٌنو وطرٌقة موجودة، ؼٌر ألنها االنجلوسكسونٌة األدوات ذكر من جدوى ال
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 للٌمنٌات ٌقدم الماء ٌتب كان ولما ثانٌة، بالسكان فرنسا تعمٌر ضمنت أنها أحد
 .بالرسم العملٌة أذن لهن شرحت فقد بالماء الكافٌة المعالجة إمكانٌات

 مرهقة مرهقة، الممارسة هذه ألن األمل، خٌبة علٌهن بدت أخرى مرة السٌدات لكن
.. مرة حاجته اقتضى وقد الرجل أن لً شرحن ثم.. المتراخٌة للشرقٌة بالنسبة جداً 

 تتركه أن للسٌدة تؤكٌد بكل ٌسمح ولن مهل وعلى برفق نشوتهو لذته بإطالة ٌتمسك
 وٌفضل.. الفم من تتناول قطرات.. قطرات من مكوناً  دواء ٌردن كن لقد.. بسرعة هكذا
 ؟..المسبول هو واحد رجل وهناك.. للمرأة العبلج ٌكون لماذا إذا.. الزوج ٌتناولها أن

 السعٌد الوقت فإن علٌه وبناء.. كهذا اً شٌب اآلن حتى لنا ٌقدم لم لؤلسؾ الحدٌث والعلم
 .العربٌة الجزٌرة جنوب فً قرٌباً  ٌكون لن النسل لتحدٌد
 المترجم ٌستدعً وكان.. بجواره السهرة لقضاء العجوز العامل ٌدعونً ما وكثٌراً 
 حجرة المفرج وكان.. العامة المسابل إلى الحدٌث ٌصل عندما عنه ؼنى ال الذي عبده

 وبعضهم نابمون بعضهم.. األطفال ٌجلس بالوسابد مفروشتٌن تٌنمصطب وفوق صؽٌرة
 وٌضع.. النافذتٌن بٌن المنخفض المفضل مجلسه  ٌترك فبل العامل أما ٌلعبون، اآلخر
 الرادٌو جهاز ٌدٌر وٌظل األذنٌن،  إلى بشرٌط ٌثبتها نظارة« المزوق» وجهه على

 خاطر، بطٌبة حٌاته عن ٌتحدث ..قدمٌه تدلٌك بناته إحدى تتولى بٌنما طوٌلة ساعات
 .هللا عن مطلقاً  ٌتحدث ال أنه المدهش ولكن السٌاسٌة آرابه وعن
 ولم.. المفضلة مدٌنته ظلت ذلك مع طوكٌو ولكن الجمٌلة، أٌامها فً أوروبا عرؾ لقد

 العالم ٌرقب ولكنه مصر، فً قصٌرة لفترات إال األولى العالمٌة الحرب منذ الٌمن ٌؽادر
 إلى براوفٌل، إلى القاهرة من تعب دون وٌتنقل.. الرادٌو جهاز خبلل من الخارجً

 كلها نظره فً ألنها إلٌها ٌستمع ال فإنه السعودٌة اإلذاعة أما.. موسكو إلى لندن،
 .صلوات

 على عواطفه فإن.. العشرٌن القرن روح فعبلً  هً العجوز العامل روح كانت وإذا
.. المطلقة سلطته فً نقاش أي ٌقبل ال اعًإقط سٌد عواطؾ زالت ال ذلك من النقٌض

 ٌصرخ وكان.. أفهمه لم خطؤ بارتكاب متهماً  عساكره أحد مساء ذات أمامه استدعى لقد
 وفً الحركة عن عاجزاً  مؽلوباً  المنحنً العسكري جعلت وبوحشٌة عنٌؾ بؽضب علٌه
.. عنً نراضو ذمار فً جمٌعاً  الناس أن رداً  تنتظر ال بلهجة أخطرنً األمسٌة نفس
 لً إخطاره كان هل.. موافقته ٌطلب اإلمام إلى أبرق وقد.. بً االحتفاظ قرر قد وأنه
 توافق؟ مجرد الجندي على فٌها ؼضب التً اللٌلة نفس فً القرار بهذا
 وصنعاء المهندس وصدٌقً األمٌرة وصدٌقتً الشجاع، وجوادي الهادئ، بٌتً لكن
 إن ، هذا كل تفقدنً اإلمام من واحدة فكلمة مذعورة، كنت لقد.. كثٌراً  أحببتها التً

 إذ فشٌباً  شٌباً  صعباً  الجواد أصبح لقد.. حقٌقة الوطؤة شدٌدة كانت ذمار فً اإلقامة
 مضحكة بصورة أقع الصباح نفس فً كدت فقد.. ماهرة ؼٌر تمسكه التً الٌد أن شعر
 ساعدةم أطلب أن علً كان العسٌر الوضع هذا من وللخروج.. السرج دار حٌن
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 كل على.. رجبلً  لٌس إنه: »قاببلً  سخرٌة فً حولنا الذٌن إلى أشار لعٌن عسكري
 المهندس أخطار حاولت.. األمر مواجهة استطٌع حتى قلقً أخفً أن علً وكان ،«حال

 تصل لم ولكنها رسالة إلٌه بعثت لقد بالبرٌد؟ رسالة له أبعث فهل.. ٌمكن ما بؤسرع
 أٌضاً  استطٌع وال.. الوسٌلة هذه فً أفكر ال حال أٌة على وأنا.. شهرٌن بعد إال إلٌه

 أسرته، من قرٌباً  ٌظل حتى ذمار فً هنا أبقى أن ٌود فهو عبده مترجمً على االعتماد
 المدٌنة مٌدان على تشرؾ الماء بٌت نافذة وكانت.. بنفسً الطرٌقة أجد أن لً بد وال

 أقلتنً التً السٌارة سابق صبلح انك لقد.. السابق منها وٌنزل تقؾ سٌارة رأٌت ومنها
 حٌنما.. ٌجري ما أدرك ولعله عظٌم بفرح نادٌته.. وصولً عند صنعاء إلى تعز من

 الناس من األول الصؾ فً ٌنتظرنً صبلح كان الظهر، بعد الحكومة دار من خرجت
 كان المساء نفس وفً ذلك أحد ٌلحظ أن دون ٌده فً الرسالة وضعت وقد المتجمعٌن

 .اءصنع فً
 فً حضوري طلبت قد األمٌرة صدٌقتً إن لً وقال العامل استدعانً ٌومٌن وبعد
 بناء صنعاء إلى بالعودة كلفنً قد الجبللة صاحب وأن مرٌضة ألنها ممكن وقت أسرع
 كانا رداع وعامل ٌرٌم عامل ألن ذلك.. باألسؾ مصحوب بارتٌاح هذا تلقٌت.. ذلك على
 أكن فلم العزٌزة أمٌرتً عن أما أزرهما، لم اللذٌن ماوحده ٌكونا ال حتى استدعٌانً قد

.. الوقت بعض رحلتً أواصل أن أردت فقد مإكدة صنعاء إلى عودتً كانت ولما قلقة
 .نصبته الذي الفخ فً نفسً وجدت ولكنً بذلك لً ٌصرحوا أن تمنٌت وقد
 مع رالظه بعد طوٌلة ساعات فقضٌت.. األخٌرة األٌام اقتنصت واطمبنان هدوء وفً
 المعقول من ٌكن فلم الٌمنٌة المبلٌة ألبس وأنا معاً  ذهبنا وقد الحمام، فً العامل نساء
 شوارع عبرت المحترمات، السٌدات لهإالء حارساً  كنت لو كما بالبنطلون أسٌر أن

 باب ولكن ٌهودي آالؾ ثبلث قرابة الحً هذا فً وكان القدٌم، الٌهود حً إلى ذمار
 التً المهجورة البٌوت فً وٌحدق ٌتثاءب بل اآلن، ٌقفل ٌعد لم القوي الخشبً الحً
 األسود الحجاب خبلل من أرقبها وأنا الشوارع هذه ذكرتنً وقد.. وأطبلالً  أنقاضاً  تنهار
 .كوكتو لجان« أورفً» فٌلم فً الجحٌم بمنظر
 ومةالحك دار كانت ولما ألصدقابً، وداعٌاً  حفبلً  لرحٌلً السابق الٌوم فً أقمت أخٌراً 
 القات واشترى العجوز الضرٌرة المؽنٌة ودعا رحباً  بٌتاً  عبده لنا وجد فقد مناسبة ؼٌر

 .الدعوات ووجه
.. ذوقً على األؼانً برنامج أدٌر أن المضٌفة وأنا المرة هذه لنفسً سمحت وقد

 هذا من المؽنٌة وتجٌد عندنا، الشراب، أؼانً مقام تقوم التً وهً القات أؼانً فطلبت
 بٌوتنا فً وٌبقٌنا القلب، صفاء ٌمنحنا القات فلٌبق: »إحداها تقول ساحرة أؼانً اللون
 «.وعاببلتنا أصدقابنا مع هادبٌن
 هذه فإن قدٌماً  العربً قلب على جثم الذي لبلرتحال القدٌم المٌل اإلنسان تؤمل وإذا

 .أٌضاً  أفضل إحساساً  تعطً المتمدٌنة العربٌة األؼنٌة



122 

 

 التً العامل لزوجة رسمتها التً الصورة ألكمل صنعاء إلى دٌنعاب رحلتنا عن وأتحدث
 إلى مطمبنٌن نكن ولم والتؽٌر، المعتاد بالتقلب زاخرة رحلة كانت.. معً عادت

 لدفع سخروهم المجاورة القرى إحدى من مزارعاً  عشرٌن من بد ال كان فقد.. السٌارة
 أما.. وذمار صنعاء بٌن صلتف التً الطرٌق ذروة إلى الصعود من تمكنا حتى السٌارة

 أن قررنا صؽٌرة قرٌة فً بنا لتقؾ صعوبة بدون بنا تنزل كانت فقد اآلخر الجانب فً
 .اللٌل فٌها نقضً
 الذي لؤلسطبل الكبرى القاعة فً ضبٌبلً  الؽاز مصباح نور وكان متؤخراً  الوقت كان
 ووجوه والطرود كٌاسواأل والبؽال الجمال تباعاً  الظل فً بدت وقد.. القوافل فٌه تبٌت

 حجرتٌن فً المنزل أعلى فً مخٌمنا ورتبنا.. الدهشة علٌها تبدو التً الفبلحٌن
 حماستً أخؾ ولم.. المتوقعة ؼٌر الوقفة هذه سحرتنً لقد.. أثاث كل من خالٌتٌن
 األثناء هذه فً حدث وقد علٌها، لننام السٌارة مقاعد ٌحملون زمبلءنا رأٌت عندما
 بكل منً تسخر العامل زوجة إنها.. ضاحكة تنفجر ٌمنٌة سمعت.. عادي ؼٌر شًء
 فسنبقى.. حال أحسن فً.. هكذا.. دمنا ما: »تقول سمعتها قهقهاتها بٌن ومن.. بساطة
 ٌقهقهن إنهن مخنوقة، مكتومة ولكنها ساحرة ضحكات الحرٌم للنساء إن..« هكذا

 أعماقها من تضحك المرآة كتل كانت لقد«.. االستؽماٌة» ٌلعبن حٌن الصؽٌرات كالبنات
 .الذكرى هذه على الباردة الجادة وهً أتركها أن سرنً لقد.. حرة امرأة ضحكة

 ومع السٌارة إلصبلح عمله ٌمكن ما بكل قمنا وقد التالً الٌوم فً الطرٌق واستؤنفنا
 فً ٌنتظروا أن زمبلبً قرر.. صنعاء من كٌلومتراً  عشرٌن بعد على نهابٌاً  توقفت ذلك
 سٌراً  الباقٌة المسافة نقطع لكً وعبده أنا فؤؼرانً جمٌبلً  كان الصباح ولكن.. هممكان
 السعادة.. بالسعادة الصباح ورطوبة والشمس السكون فً أحسسنا لقد.. األقدام على

 البقعة هذه فً قبلنا من كثٌر شك بدون عرفها التً السعادة نفس.. البسٌطة البدابٌة
 العالٌة الجبال من الجمٌل إطارها فً فشٌباً  شٌباً  بدوت صنعاء ٌرون وهم الطرٌق من

 .الجرداء
 ٌرٌم عامل سٌارة أنها.. شًء كل فؤفسدت ورابنا من جاءت مٌكانٌكٌة زمجرة ولكن
 أكدره ال وحتى.. المرٌضة زوجته ومعه بنفسه فجاء إلٌه أذهب لم ألنً ؼضب الذي
 إذا المرأة ولكن العادة فً حقابب بدون ٌنتقلون والٌمنٌون.. لً قدمه الذي المقعد قبلت

 .بالبٌت الموجودة الوسابد كل معها تؤخذ إنها.. التعزٌل هو هذا معنى فإن سافرت
 بالصبؽة زاخرة ذلك مع كانت ولكنها.. شاعرٌة أقل صنعاء إلى  عودتً كانت وهكذا
 السٌارة، خارج متدلٌة وساقً الطرود من شحنة فوق جاثمة صنعاء دخلت فقد المحلٌة

 .طوٌلة نارجٌلة احتضن وأنا
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 حراز جبل مرتفعات قلب فً تقع نفس، آالؾ أربعة أو ثبلثة بها صؽٌرة مدٌنة مناخة
 قدٌمة طرٌق وهً والحدٌدة، صنعاء بٌن المباشر الطرٌق فً نقطة أعلى على وتسٌطر
 ألنها قهاباخترا لؤلجانب مسموح وؼٌر السٌارات لمرور صالحة أو معبدة وؼٌر وعرة
.. لئلمام الدٌنٌة بالسلطة ٌعترفون ال الذٌن اإلسماعٌلً المذهب أتباع ٌقطنها بؤقالٌم تمر
 بمهاجمة المتاعب بعض له ٌحدثوا أن ٌستطٌعون فإنهم اإلمام ٌطٌعون كانوا وإذا

 .المسافرٌن األجانب
 ماتبالخصو الٌمن فً األوروبٌٌن على وقعت التً االعتداءات أؼلب تفسٌر وٌمكن 

 الجرٌمة، بارتكاب اآلخر بعضها اتهام فً القبابل هذه بعض ورؼبة القبابل بٌن الناشبة
 م6581 سنة العلمٌة Hyghscott سكوت هج لبعثة اإلمام ٌسمح لم السبب ولهذا

 تحت إال مناخة إلى م;658 سنة فً ٌذهب فلم هلفرتس هانس أما حراز، جبل باختراق
 هذا أٌام السجن،ومن فً وقته أمضى أن قٌادهان عدم له سبب وقد قوٌة، حراسة

 المار الجدٌد الطرٌق أما مناخة، إلى بالوصول أوروبً ألي ٌسمح لم األلمانً المكتشؾ
 ال كقرٌة مناخة عن القدماء المإلفون وٌتحدث.. للرفض طٌبة حجة فهو علً بحمام
 ولكن نسبٌاً، ةحدٌث عهود فً نمت قد المدٌنة تكون أن المحتمل فمن ولهذا لها أهمٌة

 على عل   من ٌشرؾ فج فوق الممتاز مناخة بموقع اإلعجاب فً ٌتفقون جمعٌاً  المإلفٌن
 .وادٌٌن

 ..ٌوماً  أعرفها أن فً جامحة رؼبة تملكتنً وقد 
 :لً فقال راؼب القاضً لصدٌقً الرؼبة هذه أبدٌت م65:0 ٌناٌر وفً

 ٌكون حتى صنعاء منطقة فً لٌست فمناخة.. تصرٌحاً  تطلبً ال العزٌزة، ٌاطبٌبتً» 
 ولكنً.. الجبللة بصاحب االتصال من البد.. الحسن اإلسبلم سٌؾ على متوقفاً  األمر
 على خطر ولو الحاضر، الوقت فً مرٌض مفحق عامل الهجوة محمد السٌد أن أعلم
 عن التبعد ومفحق..  تؤكٌد بكل لفحصه الستدعاك الرحلة بهذه القٌام تودٌن أنك باله

 وهو ؼنٌاً  لٌس العامل ولكن الرحلة، اتمام من ٌمكنك هللا ولعل.. واحداً  ٌوماً  الإ مناخة
 ال أمور فهذه..  هذا فً إلٌه تكتبً وال.. فطمبنٌه الرحلة تكالٌؾ دفع فً ٌتردد لهذا

 وتوصٌة صؽٌرة كلمة راؼب القاضً لً وحرر.. رسوالً  له ابعثً..  فٌها الكتابة ٌحسن
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 .برسولً
 وقد ذلك قبل فرنسا فً اشتؽل قد كان الذي الورشة ربٌس وجدنا تىح وقت ٌمر ولم 

 لٌقول أٌام أربعة بعد وعاد مفحق إلى فذهب.. طٌبة بمكافؤة نفحته.. أرٌد ما تماماً  أدرك
 لً التصرٌح اإلمام نابب من التمس قد وأنه ساءت قد الهجوة محمد السٌد صحة إن لً

 .الحال فً بالسفر
 ابن أٌضاً  فهو الملك لنابب الشاب المستشار الهجوة أحمد دٌقًبص أتصل أن رأٌت وقد 

 ال فقط مفحق إلى ولكن قلٌلة أٌام فً بالسفر إذن على حصلت وهكذا.. مفحق عامل أخ
 إلى المشددة تعلٌماته ٌعطً وهو المستشفى مدٌر إلى خلسة استمعت وقد.. مناخة إلى

 العمل من عام بعد عبده ولكن.. مفحق من أبعد إلى أواصل ٌتركنً أال عبده المترجم
 أٌام عدد مع ٌتناسب الذي البقشٌش هذا وٌقوي..  حسن حظً أن واثقاً  كان معً

 .الرحلة
 فً ٌكون أن شرط ٌشاء ما ٌفعل أن ٌستطٌع اإلنسان أن الٌمن فً التجربة وعلمتنً 

 أن فٌكفً إنسان بال على ٌخطر أن ٌمكن مرور جواز أحسن إنه.. مسلح جندي صحبته
ًَّ  كان.. حلٌؾ إلى الحارس ٌحول .. وبندقٌته الخاص عسكري أصطحب أن إذن عل
 لطفل صؽٌر وجه ذا قبٌحاً  كان.. هللا حفظ اسمه بحراستً المكلؾ العسكري وكان
 فبل األول القتٌل أما.. السجن من وخرج اآلن قبل رجلٌن قتل.. وساذج ضحوك نحٌؾ
 الشوارع أحد فً حمار حمل انحل: القصة هً فهذه الثانً وأما.. شٌباً  قصته عن أدري

 فهل.. جمعها فً ٌساعد أن هللا حفظ أراد الطرٌق، فً وانتشرت الرٌاالت وتدحرجت
 بالخنجر اتهمه من وطعن فؽضب حال، كل على بالسرقة اتهموه شٌباً؟ منها سرق
 المبلػ وهذا الضحٌة لعابلة لاير ومابتً ألؾ مبلػ ٌدفع أو.. باإلعدام علٌه وحكم

 شخص من طلبوا لو كما مرة، وخمسٌن مابة الشهري العسكري هذا مرتب ٌساوي
 .الفرنكات من ونصؾ مبلٌٌن بؤربعة حٌاته ٌشتري أن جنٌهاً  ثبلثٌن فرنسا فً ٌكسب

 الصؽٌرة مزرعته باع هللا حفظ ولكن المبلػ، هذا على الحصول الٌسٌر من ٌكن ولم 
 فؤطلقوا سنتٌن بعد الدٌة وسدد تملك ام كل عن أسرته وتجردت زمبلإه معه واكتتب
 هذا على االعتماد المدهش من ٌكون وقد.. ٌحرسنً به جاءوا الفور وعلى.. سراحه
 ما سدد إذا العربٌة الجزٌرة فً اإلنسان الثقة،ولكن إلى ٌحتاج كهذا عمل فً القاتل
 منها وكماالً  عمقاً  أكثر هنا فالعقوبة..  مسإولٌة كل من خالصاً  الذمة بريء أصبح علٌه
 التً اإلدانة من نوعاً  حٌاته طول وراءه الٌسحب فإنه ؼلطته حٌث ومن مجتمعنا، فً

 .التنسى
 قاتم، أزرق مندٌل سوى المجعد شعره على الٌضع بابس ولكنه طلٌقاً  إذن كان لقد 

 العموم على.. وسبلحه خصره حول صؽٌرة فوطة بل قمٌصاً  الٌلبس القدمٌن حافً وهو
 .هللا حفظ من وحرماناً  بإساً  أكثر جندٌاً  اإلنسان تصورٌ أن ٌستحٌل

 األرض على ٌمده أبٌض رداء أمتعته إلى فشٌباً   شٌباً  أضاؾ بحراستً التحاقه بعد 
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 من ٌاقتها واألبٌض األسود القماش من نسوٌة وسترة جدٌداً، وسكٌناً  علٌه للصبلة
 ٌحمل بالجمٌل،وكان واالعتراؾ التقدٌر من كثٌراً  لً ٌكن كان فقد كله ولهذا.. القطٌفة
 المبلبس بهذه ٌمسك حتى عٌنً علٌه تقع إن وما الطوٌلة المشاوٌر أثناء حقٌبتً
 ..«. هللا:» السماء إلى ونظراته وٌقول الجدٌدة

 وهذه.. فاٌق بل حكٌمة ٌدعونً ٌكن فلم عمٌق، باحترام إلٌه أوحً أكن لم ولكنً 
.. كثٌراً  أسلٌه كنت العكس وعلى لطٌؾ سما ذلك مع وهو.. اسمً من قرٌبة الكلمة
 ..ٌقهقه وهو أقولها كلمة كل بإعجاب ٌردد وكان

 كنت لقد حتى بالبراءة ٌوحً ولكنه عواطفه علٌه تسٌطر نشٌط شخص باختصار وهو 
 .معه باالطمبنان أشعر

 .عظٌماً  كرماً  وحده هذا وكان أحذٌة له أقدم أن هو علً كان ما وكل 
 له استؤجرت لقد بل األقدام، حفاة الطوٌلة المسافات ٌقطعوا أن واتعود قد فالعساكر 

 إلٌنا انضم عندما الحراس عدد واكتمل.. ؼذابٌة ومواد أدوٌة أٌضاً  ٌحمل صؽٌراً  بؽبلً 
 وقضاء القات لشراء أسبوعٌن كل صنعاء إلى ٌؤتً الذي مفحق عامل خادم محمود
 .الحاجٌات بعض

.. عقبلً  وأكملها تروٌضاً  الجٌاد أفضل فهو لحجابا جوادي ظهر امتطً أن فضلت وقد 
 .أخرى مطٌة معنا كان لو أفضل كنت فقد جبلٌاً  الرحلة من الثانً الجزء كان ولما

 البلسلكٌة األجهزة حقابب من حقٌبتٌن فً نومً وأدوات الشخصٌة أمتعتً وضعت 
 صدٌقً ٌد فً وقعتا كٌؾ أدري وال.. المٌدان فً األمرٌكً الجٌش ٌملكها التً

.. بطانٌة أٌضاً  فوقه وضعنا الذي السرج جانبً على الحقٌبتٌن ثبتنا وقد.. المهندس
 فً هنا الٌحمل الذي النبٌل الحٌوان هذا على الحمل هذا نضع كٌؾ الٌدري أحداً  ولكن
 .الرجال إال العادة

 حال كل على ولكنه اإلنجلٌزٌة األناقة درجة إلى وصل موكبً إن قلت إذا أبالػ ولعلً 
 ..بها ٌزودنً أن عبده أراد التً السوداء المظلة بشدة رفضت وقد.. للحال مناسباً  كان
 قد األسبوعٌة صنعاء جرٌدة وكانت..  سٌرنا بدأ ٌناٌر أٌام من بارد ٌوم صباح وفً 

 الركب وكان.. المشهد هذا لرإٌة بٌتً أمام الوقوؾ عن الناس ٌتؤخر فلم الخبر نشرت
 مرتاح أنه الٌبدو الذي هللا حفظ األخٌر فً وٌؤتً الحمار ثم البؽل هوٌلٌ الجواد ٌتقدمه

 من خارجون ونحن« رٌحان» الحصان ظهر على عبدهللا رافقنا وقد.. الجدٌد حذابه إلى
 قبل تزوج أنه لوال هللا حفظ من بدالً  الرحلة فً ٌصحبنً أن الطبٌعً من وكان.. صنعاء

 ..عصر قرٌة فً الجبل سفح عند عبدهللا تركنا وقد.. قلٌلة أٌام
 صنعاء نودع قلٌبلً  توقنا األخٌرة الدورة وفً الجبل صعدنا قد كنا ونصؾ ساعة وبعد 

 هذه فً األٌام لنا ماتخببه ندري نكن فلم مإثراً  الوداع كان السهل، فً تحتنا المنثورة
 حوض مٌنناٌ وعلى.. مناخة قلٌبلً، قلٌبلً  الطرٌق تهبط الشاهقة البقعة هذه ومن الرحلة،
 صخرة ٌسارنا الجبال،وعلى من تسٌل التً األمطار مٌاه ٌستقبل االسمنت من عمٌق
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 نستطع ولم ذمار، فً الحمٌرٌٌن قبور فً رأٌنا بما شبٌه باب فٌها فتح قد مدورة كبٌرة
 من ٌنزلوا أن دون طوٌلة مراحل ٌقطعون العربٌة الجزٌرة فً فالناس..  طوٌبلً  الوقوؾ

 مضطرون ونحن.. سرعتها الحٌوانات ٌفقد الوقوؾ ألن المطٌة، أو الجواد ظهر على
 .متراً  كٌلو ثبلثٌن بعد على التزال التً متنه فً إال أقدامنا نضع اال
 فً جوادي وكان صخرٌة، مرتفعات بٌنها تفصل وطوٌلة كثٌرة سهوالً  اجتزنا وهكذا 

 ٌفقد ولكنه.. كله بللرك القصٌرة الخطوات فً ٌتحكم الصعود وعند المستوٌة الطرق
 .النزول عند مزاٌاه

 لرعً تكفً الخضرة من بقلٌل مؽطاة األماكن بعض فً الصخرٌة المنحدرات كانت 
 مكان إنه قالوا االسمنت من بابه جرفاً  الجبل من اآلخر الجانب فً رأٌت وقد القطعان،

 ؼٌر تزال فبل لالحقو أما.. واألمطار والرعود العواصؾ، أثناء األؼنام قطعان إلٌه تلجؤ
 قمم من المسافرٌن نرى وكنا.. الروابً على عدٌدة قرى جثمت بعد وعلى..  مزروعة

.. الحمٌر أو البؽال على كالنمل،وكانوا صؽاراً  الطرق فً ٌسٌرون وهم المرتفعات هذه
 .قصٌرة مسافة بعد جبلٌة تصبح الطرٌق ألن فقلٌلة الجمال أما
 من وٌسؤلون فجؤة ٌقفون بهم نلتقً من كان قدف.. مثٌرة الصؽٌرة جماعتنا وكانت 

 هذه نجحت وقد« مكة إلى» علٌهم ٌرد محمود وكان ذاهبون؟ أنتم أٌن وإلى هذه؟
 نقطع كنا فقد اتجاهنا نفس فً ٌسٌرون الذٌن أما.. الطرٌق طول ٌرددها فظل العبارة
 .الجانبٌة الطرق إحدى فً ٌفارقونا حتى حدٌث فً معاً  الطرٌق

.. الحجر من بٌوت عشرة سوى بها لٌس صؽٌرة قرٌة إنها الظهر، بعد نهمت وصلنا 
 المخصصة الؽرفة فً أنزلونا وقد.. الطٌن من المبنٌة السمسرة بإساً  أقلها كان

 هذه وتعلو زجاج بدون أربع خشبٌة نوافذ ذات حجرة وكانت الهامة، للشخصٌات
 وعلى سوداء حصٌرة وسطها وفً الشفاؾ المرمر من دابرٌة نصؾ عقود النوافذ
 وقد.. إنسان ٌتصور ما وأنفذ أقوى من فخلٌط الرابحة أما.. المساند انتثرت جوانبها
 أتناول أن أود وكنت والبؽل الحصان ٌحملها التً الحقابب حجرتً فً عبده وضع
 أن السفر فً األفضل من أنه أفهمنً ولكنه صنعاء فً أفعل كنت كما معه طعامً
 .طعامه لتناول ٌذهب أن قبل خدمتً على قام وقد.. واألدب ارالوق من بنوع ٌحٌطنً

 النساء إلً جاءت وحٌدة كنت كلما ولكنً ووحدة صمت فً قصٌر وقت ومضى 
 سن وفً بسرعة التعب علٌهن وقضى العمل أرهقهن وقد خجل، فً الفقٌرات الرٌفٌات
 .شٌباً  أفعل أن أستطٌع ال هذا كل أمام ولكنً مبكرة

 وقد القرٌة على ٌسٌطر التركً للحرس قدٌم موقع إلى صؽٌرة بنزهة رالظه بعد قمت 
 اتفقت متجول شاب بمؽن عودتً عند التقٌت.. للمدفع منصة وفٌه.. شًء كل من خبل
 عشر الخامسة سن فً المؽنً أو« النّشاد» هذا وكان.. المساء فً ٌؤتً أن على معه
 ثبلثاً  أؼنٌات أتقن وقد.. مجاورةال بالقرٌة ٌقٌم معروؾ منشد مع تمرٌنه ٌتابع وهو
 ..العشاء صبلة بعد جاءنا..  عٌشه منها وٌتكسب صؽٌرة جوالت فً بها ٌنتقل



127 

 

 ضوءاً  ٌرسل الجدار على المعلق الصؽٌر الؽاز ومصباح...سدوله أرخى قد اللٌل وكان
 وأوالده البٌت وصاحب الرحلة فً زمبلبً وهم...الؽرفة فً الجالسٌن على خافتاً 

 السلم على تجمعن فقد النساء أما...الؽرفة جوانب على تربعوا وقد..وأصدقاإه وخدمه
 من جزءاً  ٌخفً المجعد وشعره...الكبٌر الدؾ ٌده وفً أمامً المؽنً جلس.الباب خلؾ
 خنجر حزامه وفً...الفراء من قطعة العاري صدره وعلى...الخجولتٌن عٌنٌه
 بدأ وقد وبساطة حرارة أكثر شٌباً ف شٌباً  صوته وأصبح...بسذاجة ٌؽنً كان..كبٌر

 ..عنها ؼنى ال التً باألنشودة
 تتعذب امرأة أؼنٌة وهً أصالة األولى عن تقل ال بؤؼنٌة وأتبعها..هللا قدرة عن وكانت
 االبن محمد اإلسبلم سٌؾ موت تحكً فكانت الثالثة األنشودة أما..عنها بعٌد حبٌبها ألن

 ٌبدو كما كان وقد سنوات عدة قبل األحمر حرالب فً ؼرق الذي محمد لئلمام األكبر
 أثناء الخطر فً الحب أعظم ٌحبه كان الذي الصؽٌر صدٌقه وقع فقد..وذكٌاً  عاقبلً  أمٌراً 

 نداءات ٌقاوم أن ٌستطع لم األمٌر ولكن..إلنقاذه أحد ٌتقدم ولم ٌوم، ذات السباحة
 بل صدٌقه ٌنقذ فلم جداً  جسٌمة المخاطرة وكانت...الماء فً بنفسه فؤلقى الشاب صدٌقه
 األؼنٌة أما..وأسى وحزن وعذوبة برقة القصة هذه ٌؽنً المنشد وكان.. معه مات

 .ٌحٌى اإلمام اؼتٌال عن كانت فقد األخٌرة
 الذي الحد إلى واسع وهو...الخفٌؾ الشاش من مقفل كٌس داخل ممتعة لٌلة قضٌت
 ٌؤخذ أن النابم ٌنسى وال..أسهر فوق ٌرفعهما أو ذراعٌه ٌفتح أن اإلنسان فٌه ٌستطٌع

 الحماٌة هو والكٌس...لؤلرق وكتاباً  الكهربابً الٌد ومصباح الساعة الكٌس داخل معه
 .منهما للوقاٌة تكفً فبل الناموسٌة أما والبراؼٌث البق من الوحٌدة
 التً األخطار بؤن تنبؤ التعس جوادي ولعل..مبكرة ساعة فً التالً الٌوم فً وسافرنا
 كبٌر وبجهد...محزنة بطرٌقة صنعاء نحو بقوة ٌتجه فكان..ستتجدد البارحة اله تعرض
 .سٌره استؤنؾ

 مزارع انتشرت جانبٌه على تماماً  جافاً  ٌكن لم واد إلى وصلنا متنه من خروجنا بعد
 ورأٌنا..وخضراء مرتفعة ولكنها االتساع عظٌمة المزارع هذه تكن لم..والذرة الحنطة
 األعمال من واحد وهو..سنة ستٌن قبل األتراك بناه ثبلثة قودع له جسراً  النهر فوق
 انتظام عدم رؼم بقً إذ..اآلن قبل عنه بإعجاب حدثونً وقد الٌمن، فً الفرٌدة الفنٌة
 ووصلنا«..مطر بنً» دخلنا أننا أخبرونً وقد...الصٌانة انعدام ورؼم الحٌاة
 أسبوع كل من اإلثنٌن فٌها تقام سوق ولكن أحد ٌسكنها ال صؽٌرة قرٌة وهً..بوعان
 عشة وخمسون للمواشً جرن القرٌة وفً...المجاورة القرى مزارعو فٌها ٌلتقً

 أن دون سافرنا ثم الخضراء السلٌق من حفنات التهام من« الحجاب» وانتهى..للبابعٌن
 .أطول وقتاً  االنتظار نستطٌع
 انتهت قد األتراك اشٌده التً فالطرٌق الخمٌس وسوق بوعان بٌن شاقاً  الصعود أصبح
 بؤنها سنة مابتً قبل نٌبور وصفها طرٌق توسٌع على الحسن السٌؾ أشرؾ وقد..هنا
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 على أشرفنا وقد..آخر مكان أي فً أو الٌمن فً سواء وعورة بها مر التً الطرق أكثر
 المنحدر فً السفح إلى القمة ومن..صخري منحدر على طرٌقنا نشق عمٌق واد

 الٌمن فً رأٌتها التً بالمناظر تذكرنً ضٌقة عدٌدة مدرجات رمت ألؾ قرابة المواجه
 أمامنا أحصٌت لقد..والمنازل األشجار برزت وقد بإتقان مزروعة كلها..وصولً عند
 .متقاربة صؽٌرة قرٌة عشرة خمس الجانبٌن على
 حقٌبة وٌحمل قدمٌه على مسرعاً  ٌسٌر رجل بنا ولحق سٌرنا، وخؾ ماشٌتنا تعبت

 فً األسبوعً البرٌد ٌنتظر فهو...طوٌلة بدورة المكلؾ البرٌد املع إنه...ضخمة
 البرٌد إلٌها ٌحمل صنعاء إلى وٌعود وقت أسرع فً مناخة إلى ٌؤخذه ثم صنعاء
 كل ٌسٌر وكان.رٌاضٌتٌن جمٌلتٌن ساقاه كانت...التالً المسافر بالبرٌد لٌلحق المرسل

 فً لً أن ٌخبرنً متدلٌاً،وهو وظل جوادي بسرج تعلق..القدمٌن حافً المسافة هذه
 .صنعاء فً البرٌد مكتب تلطفاً  حولها بارٌس من رسالة حقٌبته
 أكواخ فهً مهجورة موحشة قرٌة أٌضاً  فوجدناها الظهٌرة فً الخمٌس سوق ووصلنا
 جاءوا الذٌن الحكومة مبعوثو فٌه ٌنتظر ومكان سلكً ال ومكتب صؽٌرة
 ٌستقبلون ال عندما العلؾ فٌها ٌخزنون أنهم لٌحتم طوٌلة قاعة فً جلسنا..لمقابلتنا

 إن وما النافذة، بجوار والمساند الفرش أعدوا القاعة صدر وفً المسافرٌن، كبار فٌها
 القرٌة عمدة مع التحٌة تبادلت. مقبوالً  منظرها أصبح حتى السرج ؼطاء علٌها وضعنا
 بهاء أكثر جو فً لًرساب فتحت أن ٌحدث ولم..برٌدي ٌضم الذي الكبٌر الظرؾ وتلقٌت
 .وعجباً 
 وقد عبده وأخذ..صمت فً ٌتؤملون األرض على وجلسوا العادة حسب الزوار دخل
 على الورٌقات بهذه وٌمر فرنسا من وصلت الرسابل هذه أن ٌشرح باألهمٌة انتفخ
 قمت بل بالقٌلولة أنعم لم الؽداء وبعد..طوٌبلً  ٌفحصونها الذٌن االستطبلع محبً

 أسلم أن مضطرة كنت ألنً عملً تعقد وقد حولنا، التفوا الذٌن من كثٌرال على بالكشؾ
 للمرضى ٌسمحوا ولم صنعاء فً ثمنها لً وحددوا كمٌة لدي أودعوا فقد بنفسً العبلج
 .وعناء جهداً  هذا كلفنً وقد الحساب أمسك أن علً فكان معً بالسفر
 من الجزء هذا فً السفر نواصل حتى ولؤلمتعة لً بؽلتٌن مفحق عامل لنا أرسل

 بزمام ٌمسك أن هللا حفظ أمرت وقد..فٌه السٌر الجواد على ٌصعب الذي الطرٌق
 .مناخة إلى السفر به أواصل ما مفحق فً أجد ال فقد شٌباً  ٌحمل ال الذي الحجاب

 أن علٌنا وكان مناخة، عن الخمٌس سوق ٌفصل عمٌق واد نهاٌة فً تقع مفحق إن
 ..وعر ضٌق طرٌق فً صعدناه قد كنا ما كل نهبط
 من تهرب نافرة بؽال: البؽال من نوعان ٌوجد آخر بلد أي فً كما الٌمن وفً

 النوع من بؽالنا وكانت إسطببلتها، إلى نفسها تلقاء من تعود ألٌفة وبؽال..إسطببلتها
 بالمناظر نتمتع هدوء فً ونحن واطمبنان وخفة بلطؾ بنا تسٌر كانت فقد..الثانً

 أول رأٌت وقد..الفظة القابمة الصخور قسوة ٌلطؾ الؽروب سحر وكان. الطبٌعٌة
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 كبٌرة شجرة القوٌة الشمس أشعة من تحمٌها قصٌرة شجٌرات وهً..للبن مزرعة
 ..العالٌة بؤؼصانها

 فاتراً  الطقس وبدا الوادي قعر ووصلنا متر ألؾ هبطنا قد كنا ساعتٌن بعد
 اإلبل من بقطٌع مررنا وقد كثافة، أكثر والخضرة رملٌة، مستوٌة طرٌقنا جداً،وأصبحت

 السعادة أن إال ولطؾ مرح فً تقفز والصؽار األمهات وكانت..صؽارها مع ترتع
 زمجرة تزمجر وهً الصؽٌرة قافلتنا عن فابتعدت ودودة، صدٌقة تجعلها لم العابلٌة

 .مشإومة
 ًف وحٌدة متر مابتً قرابة ٌعلو شامخ مرتفع سفح فً واقعة قرٌة..مفحق ورأٌنا
 عرفت قد وكنت...فٌه سننزل الذي الحكومة مقر ٌقع الهضبة هذه قمة وفً..الوادي
 تقدم قد الوقت ولكن...عمره من الستٌن نحو فً قوي رجل وهو الهجوة محمد السٌد
 هنًء بنوم أتمتع وذهبت خفٌفة ووجبة الترحٌب عبارات ببعض فاكتفٌنا اللٌل فً بنا

 السوق ٌوم..األربعاء ٌوم أٌضاً  وهو« النصر عٌد»هو التالً الٌوم وكان..وعمٌق
 ثم عابلته مع ساعات وأمضٌت..القرٌة إلى العامل نزل فقد لهذا للقرٌة األسبوعٌة

 الوادي نهاٌة وفً..أبوه ٌملكها التً البن مزرعة إلى العامل ابن مع ذهبت وقد..تبعته
 من شجٌرة مسونخ ترتفع هناك...خضراء صؽٌرة ؼاب وسط بركة فً ٌتدفق نبعاً  رأٌنا

 أمتار ثبلثة البن شجرة ارتفاع ٌتعدى وال..وتظللها تحمٌها أشجار تعلوها البن شجٌرات
 تماماً  تقطع فإنها قلٌبلً  محصولها كان وإذا العقد كثٌر جزع أسفل من أؼصانها وتخرج
 بالتربة وٌعنً منتظمة، صفوؾ فً األشجار وتزرع.الجذور فً جدٌدة أؼصان وتنبت
 شجرة كل تحت وٌحفر..ربٌسً مستودع من تتفرع الري وقنوات ،وتسقى وتحرث
 وثماراً  أزهاراً  وتحمل دابماً  خضراء الشجٌرة وتظل آلخر وقت من ٌمؤل..صؽٌر حوض

 لذلك وتبعاً  ثبلثة تكون وقد األزهار، لتفتح ربٌسٌٌن موسمٌن ثمة أن إال واحد وقت فً
 .األقل على مرتٌن الثمار جنً ٌتم

 وردٌة بٌضاء األزهار أن وٌظهر أزهار، ثمة ٌكن ولم ٌناٌر، آخر فً زٌارتنا وكانت
 حمراء بعضها نضجها فً تتفاوت بثمار محملة كانت األشجار ولكن جمٌلة،
 الوقت بها طال وإذا..وشكلها الكرز حبة حجم فً وهً.. خضراء وبعضها..نضرة

 .جنب إلى جنباً  حبتان:مزدوجة نواة وبداخلها سمراء أصبحت
 الشجرة عمر وحسب..عاماً  ثبلثٌن هكذا وتستمر سنٌن أربع بعد تثمر البن وشجرة
 السنة فً الشجرة إنتاج ومتوسط..مشجع ؼٌر أو مشجعاً  الموسم وٌكون التنوع ٌكون

 هنا البن ٌقشرون وال قشرتها، من المفصولة ؼٌر الجافة الحبوب من كٌلو تسعون
 .القشرة من الحبوب وتفرز ؽربلت حٌث الحدٌدة إلى كلها الثمار ٌصدرون بل عادة
 هو هذا وكان..معه الؽداء طعام بتناول تشرفت وقد بالعامل والتحقنا زٌارتنا انتهت
 وتردد..مناخة إلى تحملنا بؽاالً  منه طلبت..المهمة األمور فٌه معه أبحث الذي الوقت
 ويتح الرسالة هذه كانت هل تساءلت فقد..أخٌه ابن أحمد رسالة تسلمه قبل كثٌراً 
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 فقدتها قد إنً أقول أن السهل من مناخة؟وكان إلى السفر مواصلة من لمنعً تعلٌمات
 من شٌباً  أفهم ولم للعامل الرسالة وأعطٌت..أحمد مع هذا أعمل أن أستطٌع ال ولكنً

ًّ  سٌرد أنه أخبرنً ولكنه وجهه تعبٌرات  .المساء فً عل
 صفابح األوركسترا وكانت..هممع اتفقت قد الذٌن الموسٌقٌون وصل العشاء صبلة وبعد
 عازؾ ومعه..ونحٌؾ طوٌل..السبعٌن سن فً شٌخ الموسٌقٌٌن وٌقود.مفرؼة بنزٌن
 ضوء فً األوركسترا هذه أنؽام على ٌرقصون الجنود وأخذ..دؾ وحامل مزمار،
 فقد ابنه أما..داره شرفات من إلٌنا ٌنظر كان الذي العامل من استعرناه كبٌر مصباح

 القرى رقصات ٌرقصون الجنود وكان..األول المتفرجٌن وؾصف فً معً كان
 ٌلمسونها أنهم ٌبدو التً الطفٌفة الفروق إدراك عن عاجزة كنت ولكنً..المختلفة

 أنه ورؼم بنفسه، األوركسترا قابد رقص الجمهور لرجاء وتلبٌة. بابتهاج وٌرقبونها
 .راً ووقا ظرفاً  أظهر لقد بل مضحكاً  ذلك مع ٌكن فلم متوتر ٌابس

 فً المنثورة الرمال على الكاز فٌصبون المنازل أسطح فً النٌران بإشعال هذا وٌنتهً
 فً بٌوتها نر لم مواقع فً الجبل على اللهب أنوار ارتفعت وقد..وٌشعلونها السطوح
 إلى ٌشٌرون حولً وكانوا..الصورة بهذه مسكون الجبل أن أتصور أكن ولم..النهار
 !مناخة عن نظري أرفع ال كنت ولكنً أسماء ًل وٌذكرون المختلفة القرى
 وقد للسفر، مستعدة تكون لن وأنها مرٌضة، بؽلته أن العامل أخبرنً العشاء وعند
 السفر نواصل ال فلماذا الجبال صعود فً كفاءة أظهر قد الحجاب أن إال..هذا توقعت

 بمفردنا؟
 ٌخطرنً هندسالم صدٌقً من برقٌة ٌحمل مناخة من رسول وصل السهرة آخر وفً
 خبراً  هذا وكان..مؤرب مدٌنة إلى محتملة زٌارة أفقد ال حتى الرحلة أطٌل أال

 ٌكون ولن..ٌمكن ما بؤسرع البرقٌة هذه على الرد ضرورة للعامل أظهرت وقد..ممتازاً 
 ..شٌباً  ٌسمع ال العامل وجدت حتى االسم هذا لفظت إن وما مناخة، من إال هذا

 ابتعدت إن وما بالحراسة ٌقوم متربعاً  هللا حفظ العسكري كانو العشاء بعد الدار تركت
 كل وفً..الجمٌلة اللٌلة هذه فً وحدي أتجول أن أفضل وكنت...بإخبلص تبعنً حتى
 بهمة هللا وٌسبح عمٌقة تنهدات ٌتنهد هللا حفظ أسمع منفردٌن نسٌر مرة

 األسلوب هو هذا أن مإخراً  عرفت ولكنً والتقى الورع لهذا جداً  أتؤثر وكنت..مضاعفة
 فقد معٌنة بسٌدة العظٌم إعجابه عن أحٌاناً  المسلم الرجل به ٌعبر الذي الخفً
 حال كل وعلى«..مثلك جمٌبلً  كابناً  أخرج الذي» نفسه فً وٌضمر« هللا سبحان:»ٌقول
 تماماً  تكمل اإللهٌة العظمة ومناجاة....منؽم حاد بصوت القرآن ٌرتل هذا هللا حفظ فإن

 .ماءالس مشهد
 كثٌرة معان ذا أو مبهماً  المشهد هذا ٌكون وقد..العساكر حولنا وٌلتؾ..األنوار وتنطفا

 شاعري منظر إنه..واحداً  معنى إال له فلٌس الٌمن جبال فً أما..مكان أي فً
 ..إال لٌس..رزٌن
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 تلٌق جمٌلة أسماء وهً السماء لنجوم العربٌة األسماء ٌعلمونً أن حاولوا وقد
 . لهم ذكرتها التً الكبٌبة األسماء من ملوأج. بالنجوم

 ٌحمل وهو بصعوبة« الحجاب» جوادي نزل.. التالً الٌوم فً مقلقاً  استٌقاظنا كان كم
 الربٌسً فالطرٌق القادمة، مرحلتنا ماهً نعرؾ أن دون تبتعد مفحق ورأٌنا ثقٌبلً، عبباً 
 قد مفحق فً ولعلهم اً،تقرٌب كٌلومترٌن عنها ٌبعد بل بمفحق الٌمر ومناخة صنعاء بٌن

 وقد.. صنعاء إلى العودة وٌرؼمنا مناخة إلى السٌر من ٌمنعنا الطرٌق فً حرساً  رتبوا
 إلى ألجؤ هل بؽباء؟ لهم أستسلم هل.. المختلفة االحتماالت أواجه وأنا نفسً سؤلت
 العامل؟ مع للتفاهم أعود أم العراك، فً المرافق بالعسكري ألقً هل ؟ المال
 طوٌلة انتصار نظرة حٌنبذ عبده مع تبادلت وقد.. أحداً  نجد لم الطرق تقاطع دعن ولكنا

 عامل ومعنا مناخة اتجاه فً وسرنا المؤزق، نفس فً مثلً ٌفكر كان أنه وأدركت
 وكنا عدٌدة ودٌان فً الطرٌق بنا وسار.. مرشدنا وكان البارحة وصل الذي البرٌد
 أقل هبوطنا وكان. السٌول حفرتها وعرة ٌةصخر أخادٌد ونتسلق آخر إلى واد من ننتقل
 طرٌقنا هو شاق طوٌل منحدر إلى وصلنا حتى قلٌبلً  نرتفع كنا وبهذا صعودنا من

 النمو وافرة وال استوابٌة لٌست فهً ظنً، الخضرة خٌبت وقد.. مناخة إلى المباشر
 األمطار هطول وستعقب الجفاؾ فصل نهاٌة فً ولكنا األوصاؾ، صورتها كما

 عالٌة، أشجار حولنا وكانت.. األوابل المكتشفون به تؽنى الذي النمو وفرط وبةالخص
 وأنواع كثٌفة أدؼال بل لؤلعشاب، وجود وال والدرم، والحوابج السنط أشجار بٌنها
 .ماحولنا كل تؽمر بالمتسلقة الشبٌهة النباتات من ؼرٌبة
 تتدلى التً الثمار إال جذوعال على والقرود العنز تترك وال.. األشجار هذه أوراق وتإكل
 ...شًء كل من جردت قد التً األؼصان على حمراء صؽٌرة حبات
 الصخور إلى هاربة تفر وهً حاداً  صراخاً  ترسل التً القرود قطعان ببعض التقٌنا وقد

 ولكنه النمر نلقى أن الممكن من أنه عبده لً أكد كما. ببؽاء ورأٌنا.. المرتفعة العالٌة
ًّ  عرضوها التً الجلود أساس على استنتجته ما هذا.. الصؽٌر الفهد على هذا ٌطلق  عل
 أباده قد تركٌاً  جٌشاً  إن قالوا شاهقٌن جبلٌن بٌن محصور بمضٌق ومررنا صنعاء، فً

 البارحة مروره عند فٌه سمع فقد البرٌد، ساعً ٌكرهه مفجع مكان وهو هنا، الٌمنٌون
 !المناسب الوقت فً التعوٌذات بترتٌل الإ والعفارٌت الجن ٌتحاش ولم مرعبة زمجرة
 خٌمة من دلواً  استعرنا وقد الطرٌق، فً الوحٌدة الببر من بالقرب طعامنا تناولنا
 فالصٌاد فتحتها، التً السردٌن علبة ٌذوق أن هللا حفظ ٌقبل ولم.. الرعاة ألحد صؽٌرة

 أمله ولكن قرد، اصطٌاد فً رؼبته وتؤججت.. مثله قانص طعام من ٌؤكل أن به ٌلٌق ال
 رصاصة محل ٌحلها رصاصة به ٌشتري الذي اللاير له أقدم أن رفضت عندما خاب

 .الحكومة
 على شاهق، علو وعلى.. لمناخة العظٌم المنحدر أسفل إلى وصلنا النهار، منتصؾ بعد

 فً المتجمعة البٌضاء البٌوت نمٌز أن استطعنا تماماً  متر ومابتً آالؾ ثبلثة ارتفاع
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 رأى وقد.. كاملتٌن ساعتٌن الباقٌة المسافة هذه قطع منا وٌحتاج.. جبلٌن نبٌ تجوٌؾ
 إلٌه به عهدنا الذي البؽل بدور القٌام من نفسه واشمؤزت هذا« الحجاب»  جوادي
 من قدحاً  أتناول وأنا عنه وبحثوا.. وهرب وٌقظته حارسه انتباه عدم لحظة فانتهز
 من األخٌرة المرحلة فً لنا استراحة هاتخذنا الذي الراعً كوخ فً القشر القهوة
 .الطرٌق

 استقبال أي ندري فبل الحماسة محل القلق حل أعٌننا، أمام المدٌنة اتضحت كلما كنا
.. المدٌنة داخلة وأنا الحجاب أمتطً أن واستطعت واستوت الطرٌق واتسعت ٌنتظرنا،
 ٌتوقفون وكانوا.. رالنص عٌد احتفاالت بعد بٌوتهم إلى العابدٌن بالفبلحٌن والتقٌنا
 رإٌتهم أم مناخة، فً لحصان رإٌتهم هل.. أدهشهم الذي ما أدري وال خطانا، وٌتبعون
 الؽرفة وكانت.. المسافرون فٌه ٌنزل بٌت أحسن إلى أرشدونا وقد.. جواد فوق المرأة
 وذهب.. النظٌفة وبالوسابد األصٌل بالسجاد ومإثثة.. جداً  مرٌحة فٌها نزلت التً العلٌا

 .مقابلته إلى ٌدعونً وعاد العامل إلى الفور على بدهع
 بً تحٌط الفضولٌة العٌون وكانت.. شٌباً  منها أرى أن دون الصؽٌرة المدٌنة اخترقت
 شعبٌتً، أفقد ان آلمنً وقد.. مرة ألول إلٌها وصولً عند صنعاء فً حدث كما تماماً 
 طوٌبلً  العامل وكان مظلم، سلم ٌلٌه ملتو ضٌق مدخل.. مشإوماً  الحكومة مقر لً وبدا

 االسترسال على ٌشجع ال ومظهره العٌنٌن، جاحظ الشعر قلٌل قاسٌاً، السن فً طاعناً 
 ٌجر رأٌته حتى التفت أكد ولم ودفعنً باباً  فتح بل تحٌتً على ٌرد لم.. الحدٌث فً

ًّ  وٌقفل المقابلة الحجرة إلى معه عبده  ..الحرٌم باب عل
. أبداً  مقبول ؼٌر.. ممقوت هذا ان.. البالؽة باإلهانة طبٌبة، اوأن شعرت لقد! الحرٌم فً
 فراراً  السجن فً زنزانته فً ٌقفز عاماً  عشر خمسة قبل كان هلفرتس هانس أن البد
 ..حٌاته فً وجدها براؼٌث أضخم من

 سٌدة جواري إلى أسرعت لقد.. لكرامتً موجعة قرصة ألؾ عانٌت الحرٌم فً ولكننً
 فً جهودها قصرت وقد.. تبلشت العربٌة لؽتً ولكن الدار، ةرب هً لطٌفة عجوز
 عبده وأدخل الباب فتح ساعة نصؾ وبعد القصٌرة الترحٌب عبارات بعض على الحدٌث
 .روعً ٌهدىء وأخذ الخارج إلى جرنً وقد ومبتهجاً  مرتبكاً  وكان
 العامل مأقدا بٌن بنفسه ٌلقً ان وهو الحلول أفضل اختار قد المعتاد بحذقه عبده كان

 لذلك وانه.. الصراحة ٌفضل انه العامل قال وقد.. أذن بدون وصلنا أننا له وٌعترؾ
 فً سؤكون أنً ٌعتقد أنه لوال داره فً ٌنزلنً ان ٌود وانه.. ٌلٌق بما سٌستقبلنً

 فً سؤنزل الذي البٌت تكالٌؾ سٌدفع إنه وقال.. المرضى لرإٌة ارتٌاحاً  أكثر الخارج
 إكراماً  علٌهم وٌقترح المساء فً المدٌنة أعٌان سٌدعو وانه بل.. حجراته من حجرة

 .النصر بعٌد ثانٌة مرة ٌحتفلوا أن لً
 ونحن المرة هذه الفندق إلى فعدنا الرإوس، ٌدٌر انتصاراً  وكان جداً، جمٌبلً  هذا كان
 فهً بشهرتها جدٌرة مدٌنة مناخة ان.. ورضا بثقة سكانها وإلى المدٌنة إلى ننظر
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 وٌكون جبلٌن، بٌن ٌصل ضٌق صخري حرؾ على تجثم لها، أسوار ال فتوحةم مدٌنة
 البٌوت به تحٌط ضٌق شارع المدٌنة وسط وفً وادٌٌن، بٌن االرتفاع عظٌم ممراً 

 وخمسمابة آالؾ ثبلثة ارتفاعه ٌتجاوز وعر جبل على ٌرتكن المدٌنة وجنوب الصؽٌرة
 البحر ٌرى أن اإلنسان ٌستطٌع مةالق ومن األحٌان، بعض فً قمته الثلوج وتؽطً متر،

 الطوابق ذات الشاهقة البٌوت فنرى الجنوبٌة الجهة فً كثٌراً  تنبسط والمدٌنة.  األحمر
 على البٌوت هذه وترتفع الجمٌلة، الكبٌرة صنعاء ببٌوت الشبٌهة المزخرفة العدٌدة

 كبٌرة، لمسبل أمام أنه لئلنسان لٌخٌل حتى جداً  منتظمة فواصل وبٌنها عدٌدة مدرجات
 فً مزارعه من البن ٌجمعون الذٌن التجار فٌها ألن الوقت هذا فً ؼنٌة مدٌنة ومناخة
 القرنٌن إلى عهده ٌرجع الذي الرخاء سبب هو وهذا. الحدٌدة فً وٌبٌعونه الجبل

 .البن تجارة لنمو نتٌجة األخٌرٌن
 حماٌتً من مرافقً تعب وقد متطفل، ولكنه وصداقة وداً  أكثر حولنا الجمهور أصبح
 أن ترٌدٌن هل. فاٌق: » وقال أنفً تحت به ولوح خنجره هللا حفظ فؤخرج الزحام من

 أن ٌنبؽً لهب عٌنٌه فً وٌلمع الخنجر مقبض ٌمسك حٌن مسرور وهو« أحمٌك؟
 كبٌر برجل البلبق مظهره واستعاد خنجره فؤؼمد بالرعب تظاهرت وقد.. سرٌعاً  ٌنطفا
 .فبلً ط ٌخوؾ أن ودعابة ضحكاً  أراد

 وإلى الجبللة صاحب إلى تهنبة برقٌات عدة مناخة من أرسلت النصر عٌد وبمناسبة
 القاضً وإلى المستشفى مدٌر وإلى ربٌسً الصحة وزٌر وإلى صنعاء فً اإلمام نابب
 مذنباً  اإلنسان ٌكون فعندما حكٌم، تدبٌر انه كبل ؟ واستخفافاً  تبجحاً  هذا كان هل. راؼب
 نفسه ٌعتقد كان لو كما ٌتصرؾ أن هو الحلول فؤفضل الذنب ذاه إخفاء علٌه وٌتعذر
 .العفو وٌسهل الخطؤ من ٌقلل وهذا برٌباً 
 باألمس كان ما بقدر المنتصر، الظافر استٌقاظ التالً الٌوم صباح فً استٌقاظً كان
.. الؽربٌة الجهة فً الواقع الوادي على به نزلت الذي الفندق وٌشرؾ.. بالقلق مثقبلً 
 الشمس شروق مع وتؤتً الجبل، على رابعاً  منظراً  أرى كنت ؼرفتً ومن. بالع نحو

 أن محاولٌن نافذتً تحت وٌرقصون اآلخر بعد الواحد ٌمرون الفبلحٌن من جماعات
 على ٌحملون رجبلً  عشر خمسة أو عشرة بها ٌقوم بسٌطة الرقصات وكانت.. أظهر

 ثم الزوار بعض واستقبلت. المطر من الواقٌة المظبلت أو البنادق أو العصً أكتافهم
 .عبده ومعً الحفل مكان إلى توجهت

 أعلى فً مجلسه العامل واتخذ كبٌر جمهور حضر. المدرسة أمام المٌدان فً الحفل كان
.. الحفل ساحة فً ٌرقصون العساكر من صفان وأمامه األعٌان من لفٌؾ وسط السلم
 فً وأنا تسبقنً، الحوادث ان شعرت وقد.. العظمة وهذه الفخفخة هذه أتوقع أكن ولم

 فؤمام.. متؤججة وطنٌة عاطفة تملكتنً اللحظة تلك فً ولكنً التفكٌر عالمٌة العادة
 فخورة كنت فرنسا وعن أوروبا عن القلٌل الشًء اال ٌعرفون ال الذٌن الناس هإالء
 ذيال الجانب هو ذلك. جوانب من حضارتً مافً وأفضل بلدي مافً أجمل أمثل أن جداً 
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 العادلة المكافآت سوى كسب أي على الحصول دون والمساعدة العمل على ٌقوم
 ..المبذولة

 الحاشٌة لحلل المتنوعة األلوان وكانت بالؽة بحفاوة العامل استقبلنً السلم أعلى وفً
 وكانت التحٌات وتبادلنا.. الخضراء العامل حلة مع رابعة لوحة وعمابمهم وأردٌتهم
 ولعل.. سنة ثبلثٌن قبل أسابٌع بضعة بارٌس فً أقام قد أنه فتعر حٌن سارة مفاجؤة

 الحظت باسمً متحدثاً  وببلؼته فصاحته ٌبدي عبده كان وبٌنما. بً ترحٌبه سر هو هذا
 .باالرتٌاح لهذا شعرت وقد اآلن قبل صنعاء فً عرفتهم أشخاص عدة العامل بجانب
 أوراقهم مافً علٌنا قرأوا الذٌن مأساتذته الطبلب ومع للمدرسة، الثبلثة الفصول تقدمت

 ..معتاد كهنوتً بترتٌب بالتحٌات بدأوا وقد خطب، من
.. أخٌراً  الفرنسٌة الحكٌمة حٌوا ولكنهم للعامل ثم ثانٌا، الجبللة ولصاحب ، أوالً  هللا

 ٌرقصون األطفال بدأ ثم. الفهم من معها أتمكن لم درجة إلى أدبٌاً  الخطاب أسلوب وكان
 درجة إلى ابنً ٌشبه طفل بٌنهم وكان.. الرجال ٌإدٌها التً الرقصات نفس المٌدان فً

 بالمدرسة فصولهم فً علٌهم وٌطلقون جداً  ملحوظة شرقٌة سمات فؤلوالدي مذهلة،
 دابماً  معً وأحمل كاملة، ٌمنٌة بمبلبس بارٌس فً إلٌهم بعثت قد وكنت« صٌنٌٌن»

 أن أحد على وٌصعب مذهبلً  التشابه فكان العامل على عرضتها.. المبلبس بهذه صورهم
 درجات على ألبنابً أخذت الصورة ان لوال الٌمنً الطفل وهذا ابنً صورة بٌن ٌفرق
 ولم وصاعقاً، مإثراً  الصورة هذه نجاح كان لقد.. بارٌس ضواحً من ضاحٌة فً بٌت
 تعبارا بٌن الصورة األٌدي تناولت وقد.. حولنا تجمعوا الذٌن الناس العساكر ٌمنع

 للنقد ظل هناك ولٌس صرٌحة بسٌطة طٌبة الجمٌع عند ابتسامات. والعاطفة الدهشة
 الحب ان ٌعرفون والعرب رجل، حٌاة هنا حٌاتً كانت فقد مإقتاً  أبنابً هجرت ألنً

 .القصٌر الفراق مع ٌتبلءم أن ٌمكن الخالص األبوي
 شرؾ فً كةبالمشار تمسك حبٌش علً الحاج لكن للؽذاء هذا بعد العامل دعانً

 فً الٌمن تجار أؼنى هو حبٌش وعلً.. قصٌرة زٌارة فً بٌته إلى فسحبنً استقبالً،
 أن وٌكفً. وذكً نشٌط لبلستطبلع، محب مرح.. الٌمن أؼنٌاء من واحد وهو مناخة
 المرضى من كثٌراً  أحضر فقد جٌداً، أعرفه كنت. األعمال فً نجاحه مدى لتدرك تراه
 إجتزنا إن وما.. للوداي الشرقٌة الجهة فً تقع رابعة دار فً ٌقٌم وهو.. صنعاء إلى
. صنعاء دور أفخم فً بمثٌبلتها شبٌهة وقاعات وردهات سبللم فً دخلنا حتى العقد
 وبالوسابد اللطٌفة الحلوة األلوان ذي القدٌم بالسجاد مإثثاً  كله العلوي المفرج وكان

 شًء كل ولكن المعتادة طنافسبال مؽطاة نحاسٌة صٌنٌة الحجرة وسط وفً الجمٌلة،
 .اختٌار أحسن مختار
.. عشرة الثانٌة سن فً وهً الدار رب زوجة أخت أنٌسة الصؽٌرة الدار لإلإة كانت
 لم بها زٌنت التً والمجوهرات المبلبس ان العجٌب ومن زوجته، من أكثر ٌدللها وكان

 حبٌش علً ؼاب طباتالمر لً تقدم كانت وبٌنما. وجاذبٌتها الطفولة سحر تفقد تجعلها
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 كنزه هذا بعد أحضر وقد. الصورة لفقدان نادمة أنا وكم بالذهب، مشجراً  قمٌصاً  لٌرتدي
 ٌضم وكان. بالمسامٌر ومرصع بالنحاس وملبس مطعم الخشب من صؽٌر صندوق وهو
 .منها واحدة.. هدٌة لً قدم وقد وقدٌمة نادرة نقوداً 
 القرون فً حكومة مقر إنه. وموحشاً  فقٌراً  ٌبدو هذا، من النقٌض فعلى العامل بٌت أما

 تقرٌباً، األثاث من وخالٌة مظلمة وحجراته كبٌرة، زجاجٌة نوافذ فٌه لٌست الوسطى،
 الٌمن أبمة فٌها ٌجد جداً  قدٌمة أسرة إلى ٌنتمً وهو. أوالً  انفراد على العامل استقبلنً

 أبناء وأحد. معه واؼتٌل حٌىٌ لئلمام وزٌراً  العامل أخو كان فقد. إخبلصاً  خدمهم أكثر
 آل وٌتباهى. هامة مراكز ٌحتلون كلهم وأقاربه أحمد، اإلمام عند وزٌر اآلن هو أخٌه

 العابلٌة تقالٌدهم ومن. حٌاتهم فً البساطة ٌفسر وهذا المطلقة، باالستقامة العمري
.. ابلةللع هللا ٌعطٌها التً والنعم الخٌرات كانت مهما واحدة امرأة من الزواج أٌضاً 
 ..هنا لندرتها االحترام تستوجب صفة وهذه

 فرنسا فً ذكرٌاته عن الحدٌث انتهى فما ولهذا القدٌمة المدرسة من العمري والعامل
.. متقشفاً  الوسط كان كما متواضعة الوجبة وكانت.. للؽداء النساء مع تركنً حتى

 كانت التً الؽنٌة حبٌش علً زوجة اقتنصت.. بخدمتنا تقوم التً هً البٌت ربة وكانت
:  قابلة أذنً فً وهمست ظهرها، الدار ربة أدارت حٌن الفرصة أٌضاً  مدعوة

 وجبة تلت التً القات جلسة ولكن مكان كل فً األصدقاء هم األصدقاء ان«.. مسكٌنة»
 الصنؾ من القات كان فقد.. الطعام فً البساطة وهذه التقشؾ هذا أنستنا الؽداء
 توزع العامل زوجة وكانت وطازجة، طرٌة بؤوراق أكثر، ال ةساع قبل قطؾ.. الممتاز
 من صؽٌرة باقات تلقٌت جانب كل ومن. حولها من على وسخاء بكرم القات أؼصان
 .النظٌفة الممتازة األوراق

 الدار سٌدة أرادت وقد النساء؟ تعاسة وعن األطفال، عن ٌكن لم إذا الحدٌث ٌكون وفٌم
 ٌولد هل ٌاحكٌمة، فرنسا وفً: »السإال هذا بحزن ًل ووجهت.. أبنابً صور ترى أن

 «.دابماً؟ وهكذا.. أٌضاً  وٌموتون ؼٌرهم وٌولد.. وٌموتون األطفال
 الخامسة، سن ٌصلوا أن أن قبل ماتوا كلهم -طفبلً  عشر سبعة السٌدة لهذه كان لقد

 ذاوه.. ؼٌرها العامل ٌتزوج فلم ذلك ومع.. بهم للعناٌة واحد طبٌب استدعاء ودون
. الكبٌرة المصابب عن نجم الذي الوقورٌن الزوجٌن هذٌن حٌاة فً الهادىء الملل ٌفسر
 ببلد فً عنها جداً  جداً  منخفضة فوجدتها فرنسا فً عندنا المبوٌة بالنسبة استعنت وقد

 فً أربعٌن إلى األطفال وفٌات فتصل مخٌفة مذهلة أرقام إلى فٌها ٌرتفع التً الٌمن
 فً النساء وتتؤوه.. العاشرة سن قبل المابة فً خمسٌن وإلى ولىاأل السنة فً المابة

 الصحً، النظام على ٌتوقؾ هذا إن:  لهن أقول هل«. هللا من كله: » وٌرددن استسبلم
 وجود ال واألطباء معدومة األدوٌة مادامت هذا، فابدة ما ؟ العبلجات وعلى األطباء على
 أٌضاً  كله هذا أن على جوابهن ٌكون وقد الصحٌة؟ الطرق ٌعلمهن من هناك ولٌس لهم
 .الحال هذه من للخروج آخر شًء من إذن البد.. هللا من
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 أحد ولكن ٌدي، فً قبعتً أمسكت. للؽروب مالت قد الشمس وكانت الحكومة دار تركت
 فً الفندق، وفً. شعري أؼطً أن آمراً  إلً أشار - المنظر بهذا فوجا وقد - الجنود
 خدودهم ومن االنسجام، ؼاٌة فً الجالسون كان رفاقً ٌهاف ٌنزل التً الؽرفة

 هناك القات ان وجدت األرض على الملقاة المستعملة الؽصون كثافة ومن المنفوخة،
 نظمت فقد هللا حفظ حارسً سخاء إلى راجعاً  اإلفراط ذلك وكان موجوداً، كان أٌضاً 

 هللا حفظ صاحبً ٌستطع ولم الظهر، بعد النار إطبلق فً مسابقة العٌد بمناسبة البلدٌة
 وربح رصاصة واشترى بلاير الجدٌد حذاءه فباع الحاذق الماهر وهو رؼبته ٌقاوم أن

.. للعادة خارقاً  القات وكان.. جمٌعاً  الصحب دعا و رٌاالت خمسة وهً األولى الجابزة
 والكٌؾ واالنسجام، الوحدة من ساعة ربع إلى بعده احتجب« كٌفاً » بدوري أخذت وقد
 متجلٌاً  فٌها اإلنسان ٌكون نادرة حالة وهً الؽربٌة، لؽاتنا إلى ترجمتها الٌمكن لمةك

 لهم مقابلتً دامت وقد ٌنتظروننً فالمرضى أكثر ال ساعة ربع.. واحد آن فً سعٌداً 
 .مساء العاشرة الساعة إلى
 رؼٌ شٌباً  موقعها جمال عدا فٌما مناخة فً أر لم إنً أقول أن علً تفرض والحقٌقة 

 شرؾ أترك للخصٌان،وأنً ظل أي وال.. الكلب للرجل وجود وال أدٌرة فبل عادي
 فرنسٌة صحٌفة ذكرته الذي المتشامخ الوهمً للرحالة األشٌاء هذه عن الحدٌث
 أرى فقد خارقة بعٌون ٌتمتع ولعله م65:6 سنة ٌناٌر فً نشرته مقال فً مسابٌة
 م6191 سنة فً أرنود وصفها التً لمٌةالعا مؤرب أسوار هذا مقاله فً ذكر كما أٌضاً 
 .لها التقطتها التً الصور تشهد كما وحطام أنقاض اآلن هً والتً

 ونساء رجاالً  الٌمن من مكان كل فً كما فقط مرضى.. مرضى إال مناخة فً أر لم 
 خفٌفة حورٌة بٌنهن أر لم عادٌات رٌفٌات وهن كبٌبة، ثٌاباً  ٌرتدٌن والنساء وأطفاالً،
 أنفها رصعت التً الشرٌفة كالفتاة أو صنعاء حمام فً رأٌتها التً تلكك ساحرة
 كثٌراً  أطول وقامتهم صنعاء كرجال حلوة وجوههم إن فممتازون، الرجال أما بالذهب،

 والرجال العساكر وٌرتدي سنتٌمتراً، ثمانون أو سنتٌمتراً  وسبعون وخمسة متـر.. 
 وٌقفل الحزام فوق إلى ٌصل األكمام طوٌل ؽٌراً ص ثوباً  القمٌص من بدالً  أحٌاناً  القادمون

 أو األسود الساتان من والقماش مفكوكة أو منزوعة الؽالب فً هً بؤزرار الرقبة حتى
 .حمراء أو خضراء أو صفراء فاتحة بؤلوان المقلم

 ملساء صدور على الخنجر فوق تفتح التً البلمعة الضٌقة المحكمة المبلبس ولهذه 
 . فواحة زكٌة بحةرا العضبلت بارزة
 أكدها التً الطٌبة الصحٌة، الحالة إلى ببلشك ٌرجع مناخة لرجال الممتاز القوام هذا

 حمى»  للمبلرٌا مناخة فً وجود فبل المدٌنة، فً الٌمنً الطبٌب وألم بؤسى
 لم فحصتهم مرٌضاً  خمسٌن بٌن فمن الدرنً للسل وال للدسنطارٌا،بل وال« المستنقعات

 األمراض ولكن جداً، قلٌلة الجرثومٌة األمراض إن خطٌر، بمرض اً مصاب أحداً  أجد
 صحٌة الحٌاة فٌه تكون مكان كل فً كما كثٌرة لوظابفها األعضاء بؤداء المتصلة
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 .مملة ولكنها وبسٌطة
 ..بالعٌد التهنبة برقٌات على األمراء جواب تلقٌت الثانً الٌوم وفً 
 االهتمام عدم اإلنسان ٌفضل وقد العفو، بةبمثا السرٌع الشخصً الجواب هذا واعتبرت 

 وعامل مفحق عامل سر وقد إلٌه، أسًء الذي الشخص موقؾ فً الٌبدو حتى باإلساءة
 أما لً، الودي الستقبالهما أٌضاً  لهما وؼفراناً  تزكٌة، كانت فقد البرقٌات بهذه مناخة
 خطاٌا وزر ٌحملون نم الٌجهل مكان كل فً كما الٌمن ففً اطمبناناً، أقل كان فقد عبده

 برقٌات على بالمحافظة كثٌراً  ٌهتم عبده وكان.. المجتمع فً الهام دورهم ؼٌرهم
ًّ  أسر وقد بها، لٌحتمً األمراء  مكببلً  السجن فً ٌودع أن ٌخشى شًء كل رؼم أنه إل

 ..سراحه ٌطلق حتى بٌتً من أخرج لن الحالة هذه فً أنً له أكدت بالحدٌد،وقد
 حبٌش، علً الحاج لنا استؤجرها التً البؽال ظهور على صنعاء إلى خةمنا ؼادرنا وقد 

 البحرٌة فً قضاها سنة أربعٌن خبلل ففً مؽامراته، عن بالحدٌث عودتنا عبده وأنعش
 المتقطعة رحبلته تفصل التً االستقرار فترات وأثناء.. تقرٌباً  مكان كل إلى ذهب قد كان

 هاٌٌتً فً للخضروات وتاجراً  فرنسا، مناجم ًوف المتحدة الوالٌات فً عامبلً  اشتؽل
 أبوه كان حٌث البواخر وكالة قوابم فً ممتاز كوقاد باسمه ٌحتفظ دابماً  كان ولكنه
 .جدٌد لسفر الفرصة سرٌعاً  ٌجد كان المستقرة الحٌاة ٌمل كان وعندما قبله، بها مسجبلً 

 إلى نظرته وكانت ً،العرب الراوي مواهب بكل ٌتمتع لبقاً  محدثاً  هذا عبده وكان 
 كان وحٌنما.. نفسها كالحٌاة.. واحد وقت فً بالفكاهة وزاخرة وشاعرٌة عادلة األشٌاء
 التً األنؽام مزماره على ٌعزؾ راع الطرٌق فً أمامنا كان شٌكاؼو لً ٌصؾ

ًّ  وقص..زمان كل فً الرعٌان شفاه على اإلنسان ٌتصورها  مستشفى سفٌنة ؼرق عل
 أقداحاً  نرشؾ الفبلحٌن أحد باب عتبة على ونحن وإٌطالٌا ورسٌكاك بٌن بالقنابل ضربت

 ٌبدو وهكذا.. الحلوة والتوابل البهارات رابحة منه تفوح الذي البارد المراب اللبن من
 أؼوار فً هنا والدهاء، بالحٌلة ٌتمتع عجوز عربً بحار عٌنً فً المتحضر عالمنا
 ..كثٌراً  الٌحدث هذا إن.. الوسطى القرون

 الصقلً دٌودور الٌونانً المإرخ تكلم الزمان من بقرن المسٌح مولد بلق 
Diodorede Sicile الجزٌرة جنوب تشؽل كانت التً سبؤ مملكة عن مرة ألول 

 الفاحش، ثرابها أسباب من سبباً  البخور تجارة وكانت الحمٌرٌٌن، ممالك قبل العربٌة
 من األعمدة هذه تٌجان وكانت ربعة،الم  األعمدة ذات بالمعابد مزدانة عاصمتها وكانت
 المٌبلد من سنة ألؾ قبل جاءت التً بلقٌس منهن ملكات سبؤ وحكمت والفضة، الذهب
 للببلد، الخصوبة تإمن للسٌول المنظمة الضخمة السدود وكانت سلٌمان، الملك لزٌارة
 فً موجود القدٌمة العاصمة بقاٌا أن وٌظن وانقاضاً، أطبلالً  بعد فٌما هذا كل أصبح وقد

 جنوب فً الكبرى الصحراء أو الخالً الربع أطراؾ فً الواقعة الصؽٌرة المدٌنة مؤرب
 بما االستبثار على ومصممة وشرسة مستقلة بدوٌة قبابل مؤرب وفً العرب، جزٌرة

 أرنود نجح فقد ذلك ومع إلٌه، إنسان أي وصول تمنع أن وعلى كنز، من أرضها فً
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 بعده وعاود القدٌمة، والسدود بلقٌس معبد وصؾ من لأو كان الوصول، فً الفرنسً
 فٌلٌبس وندل حصل حتى ممنوعة ظلت األطبلل زٌارة أن إال المؽامرٌن بعض االكتشاؾ
 خبلل والتنقٌب الحفر بعملٌات للقٌام اإلمام من تصرٌح على م65:6 سنة فً األمرٌكً

 .سنة
 أن فبعد ولهذا الهام العمل ذابه للقٌام الكافً المال رأس فٌلٌبس وندل لدى ٌكن ولم 

 العربٌة الجزٌرة جنوب كتابات فً األخصابً Jamme جام الدكتور مؤرب فً وضع
 المال على الحصول بقصد محاضرات بسلسلة لٌقوم األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات إلى عاد

 لم الحال ولكن م65:0« فبراٌر»  شباط فً الٌمن إلى عاد وقد.. البعثة لتموٌل البلزم
 مشرفاً  كان الذي العقد معه ٌجدد أن اإلمام رفض فقد مختلفة ألسباب له مشجعة تعد
 مارس للرحٌل،وفً واضطرت ومهماتها أدواتها وراءها البعثة وتركت االنتهاء على

 لً التصرٌح التمست مؤرب،وقد فً مابقً لجرد حكومٌة ٌمنٌة بعثة استعدت م65:0
 ..بساعتٌن الطابرة قٌام قبل طلبً اإلمام فؤجاب البعثة هذه بعضوٌة

 ظهور على الرحلة تستمر بل ومؤرب، صنعاء بٌن للسٌارات صالحة طرٌق توجد ال 
 إقلٌم تحتنا وٌمتد الساعة، أرباع ثبلثة تتجاوز فبل الطابرة أما أسبوعاً، البؽال أو الجمال
 وؼلنات وكلنا الؽرب، فً أو الجنوب فً الخصبة الجبال عن االختبلؾ كل ٌختلؾ مقفر
 التآكل فً أثر سهبلً  تشكل منبسطة التضارٌس أصبحت العربٌة الجزٌرة قلب فً

 البراكٌن فوهات وتبدو حدٌثة براكٌن صورة فً أحٌاناً  تنتعش ولكنها واالنقراض،
 شبٌهة الناصع بالرمل مفروش وسطها السوداء، الصخور من تاج..  الجو من واضحة
 .أوروبا فً الخامدة بالبراكٌن

 بعد صفراء واسعة مساحة األفق إلى تمتد الصحراء كانت.. األخٌرة الدقابق وفً 
 فً أهمٌتها وترجع الرمال عن بعٌداً  تقع مؤرب القابمة،ومدٌنة الصخرٌة المنحدرات

 إلى منها تتجه التً القوافل وإلى البدو، إلٌها ٌتوافد التً سوقها إلى الحاضر الوقت
 الحاجٌات بمختلؾ المجاورة،وتعود مناجمال من المستخرج الملح حاملة صنعاء

 .االستهبلكٌة
 وسط ونزلنا  البلزمة، المقاسات فٌه تتوافر ال مدرج فً بمخاطرة الطابرة بنا هبطت 

 البروفسور اإلٌطالً الطبٌب أحدهما األوروبٌٌن من اثنان معً وكان قوٌة، جلبة
 ثمٌنة، معلومات بعد فٌما أعطانً الذي بارثو المسٌو الفرنسً اآلثار وعالم جٌروالمً

 ٌرأس الذي الحسن األمٌر شخصٌة بجانب الصؽٌرة جماعتنا إلى ٌلتفت لم أحداً  ولكن
 من الجمهور ٌبعد حرسه وكان ٌحٌونه اإلقلٌم رإساء إلٌه أسرع فقد التحقٌق، لجنة
 وقد الفاتحة أو القاتمة الزرقاء بالنٌلة مصبوؼة ثٌاباً  ٌلبسون الرجال وكان حولنا
 البدو لقب علٌهم ٌ طلق أن واستحقوا الصبؽة هذه األٌام مرور مع بشرتهم تامتص

 عشرة حوالً تبعد التً المدٌنة إلى تنقلنا والجمال والخٌال البؽال وجاءت الزرق،
 .كٌلومترات
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 الحسن لؤلمٌر مراعاة صنعاء فً نصحونً فقد.. هنا عرضٌاً  حادثاً  أذكر أن البد
 ٌتفق الذي الفستان ألبس أن بل الخٌل، لركوب المناسب البنطلون أرتدي أال المتعصب

 والبؽال الخٌل هذه حضرت فلما لؤلسؾ، ضٌقاً  فستانً وكان والوقار، الحشمة مع
 األقدام على سٌراً  مؤرب إلى األولى األوروبٌة تدخل فهل.. حرج مؤزق فً وضعتنً

 زمبلبً أخذ وقد ددةمتر حابرة وأنا فترة مرت الجواد؟ على تدخل أم وجهها؟ ماء وتفقد
 الحرس فً واحداً  ولكن الجمال، الٌمنٌون وركب.. وبؽاالً  حمٌراً  الخٌل ٌمتطون ال الذٌن
 ولم.. هذا ؼٌر وقت فً أمتطٌه لو أود جواداً  لً أحضر.. صنعاء فً عادتً ٌعرؾ كان
 .الطلٌعة فً مسرعة وأعدو أركب أن من أبداً  أجد

 دار فً ننزل أن علٌنا وكان.. السهل على ماماً ت وتسٌطر صؽٌرة رابٌة على تقع ومؤرب
 من أسوارها إن التركً، العهد إلى تارٌخها وٌرجع قلٌبلً، المدٌنة خارج.. الحكومة
 الزواٌا وفً.. جمٌلة ولكنها سوداء صارمة بخطوط المزٌنة البٌضاء الكبٌرة الصخور
 ٌكونوا لم ٌحتلونها الذٌن أولبك أن على تدل قلعة فتحمٌه الباب أما للحراسة أبراج

 ..المجاورٌن السكان إلى مطمبنٌن
 حول ٌلتفون الجنود من جماع الطرٌق وعلى الستقبالنا، العساكر من صفان ووقؾ
 بالعساكر محاطاً  أبٌض بعٌر ظهر على الملك نابب لوصول تحٌة الطلقات ٌرسل مدفع
 .الزامل ٌنشدون الذٌن
 أصؽرها خارجً سلم ٌتقدمها بناٌة ةالساح وفً الحكومة، دار إلى األمٌر وتبعنا

 .ونوراً  هواء وأكثرها وأعبلها
 جنود ثبلثة ووقؾ ولطؾ همة فً القهوة أقداح لنا ٌقدم بالخناجر مثقل جندي جاءنا
 اآلخر وحمل الصابون، أحدهم حمل السفرجٌة، بدور ٌقومون الطعام حجرة أمام

 فوق كلها البعثة وجلست النحاس، من صفٌحة فوق الماء ٌصب الثالث وأخذ المنشفة
 الذي وهو وحده جٌروالمً البروفسور وكان ممتعة، وجبة وتناولنا القش من حصٌرة

 ..بٌده الطعام تناول ٌتعود لم
 إلى اإلنسان ٌعود أن السهل من أنه وإتقان بؤناقة لنا أوضح ٌده فً والفرخة ولكنه
 فٌلٌبس وندل فٌها وضع التً األماكن نزور أن الؽداء بعد وتقرر.. الطبٌعٌة حالته
 .حفرٌاته نتٌجة
 البرونز من أخضر تمثال القطع وأهم بالخٌوط، محزومة أكٌاس عشرة ٌضم كبٌب عنبر
 فوق ضخم وأنؾ مفتوحة كبٌرة وعٌونه مدور، الرأس ؼطاء واقؾ، لرجل متر طوله

 لؤلذهان ٌعٌد الصنع محكم المبلمح دقٌق وجه طوٌلة، لٌست ولحٌة ضٌق، صؽٌر فم
 قبضتٌه، فً شًء على ٌضؽط أنه وٌبدو مثنٌتان ذراعاه المهجور، الٌونانً نالف

.. الٌسرى الساق مقدماً  ٌسٌر وهو ٌداه اإلمام فً تقاطعت حٌوان جلد ظهره وعلى
 القدٌمة، النحت لقواعد طبقاً  األرض على ثابتتان والقدمان الرصاص، من الجسم
 هذا Amdahar امدهار المدعو وقدم.. ٌكرب معد أنه: اسمه النقوش من وعرفنا
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 .القمر إله إلى البرونزي التمثال
 بإخراجه لً سمحوا وقد جداً  جمٌبلً  ٌبدو كان رأس القٌم المختلفة األخرى القطع وبٌن
 قطعة بؤجمل ٌفخر كما متحؾ أي به وٌفخر الدقة ؼاٌة فً وكان وتصوٌره، النور إلى
 .اإلؼرٌق فن من
 إلٌه تإدي أن ٌمكن بما التنبإ إلى تدعو وهً بلقٌس دمعب فً اكتشفت كلها القطع هذه

 ومقوى فارغ داخلها.. الدقٌق الخفٌؾ األخضر البرونز من إنها وأتم، أكمل حفرٌات
 ساطعاً  ضوءاً   تلقً أن ٌمكن التً وحدها هً العمٌقة والمعاٌنة األسمنت، من بنوع
 جاءت؟ أٌن من أو صنعت؟ أٌن.. القطع هذه على

 مصنوعة تؤكٌد بكل وهً الشفاؾ الرخام من المنحوتة بالقطع أخرى حجرة وامتؤلت
 ذات مسبلت أو أعمدة توجد الحمٌرٌة بالكتابات المؽطاة األلواح هذه وبجانب.. هنا

 أمرد الؽالب فً والوجه.. حٌوان أو رجل رأس أعبلها فً نحت وقد مختلفة أطوال
 وجد بما كبٌرة درجة إلى بٌهش وأسلوبها.. بشنب فقط منها وواحد بلحٌة بعضها ولكن
 ؼٌر الصارم الجمال ذات الوجوه هذه بٌن ومن« العراق» النهرٌن بٌن ما ببلد فً

 أحد مؤرب فً ٌكن ولم ابتسامة، عن ثؽره ٌفتر الخدٌن أملس ناعم وجه ٌبرز المعبر
 .لئلنسان الذاتٌة المبلمح عمله فً ٌبرز أن ٌستطٌع النحاتٌن من

 كؤقدام ما ٌوماً  تكرم مجهولة آلهة إلى المهداة هذه العربٌة ةالجزٌر جنوب مسلة ولعل
 .العالم فً ابتسامة

 هذا مكاننا فً السماء وكانت اللٌل وجاء.. صبلتهم ٌإدون والجنود متؤخراً  الوقت كان
 مسٌو قررنا وقد ببلدنا، فً منها تؤلقاً  أكثر النجوم وكانت أجمل متر، ألؾ ارتفاع على
 كٌؾ علً ٌقص طوٌبلً  وقتاً  بارتو مسٌو وظل السطح، على لٌلتنا نقضً أن وأنا بارتو
 .بارٌس فً جٌمً متحؾ فً اآلن هً التً البوذٌة اإلؼرٌقٌة التماثٌل للنور أخرج
 صبلتهم وٌإدوا لٌتوضؤوا السطح على ٌمرون المسلمون زمبلإنا كان الفجر وفً

 وكانت.. العصافٌر لؽناء فٌه ثرأ ال ؼرٌباً  هادباً  الصحراء هذه فً الصباح وكان األولى،
 خرجنا ثم األعمدة، قمم على الحكومة دار حول تسقط المنحنٌة المشرقة الشمس أشعة
 .بلقٌس معبد لزٌارة
 قد كنت ولكنً فٌلٌبس، وندل تركها التً السٌارات إحدى اللٌل أثناء الطٌارون أصلح
 السابق بجوار ومستشاره الحسن األمٌر جلس الخٌل، لركوب استعداداً  البنطلون ارتدٌت
 السجاجٌد زواٌاها إحدى فً وضعوا وقد السٌارة، ظهر على أنفسنا نحن وحشرنا

 تعطل عن بصبره اإلنسان ٌحتفظ حتى عنها ؼنى ال أشٌاء وهذه الكبٌرة، والنارجٌلة
 العطاء فوق وقفزوا الجنود من ثلة بها تعلق بنا تتماٌل السٌارة كانت وبٌنما السٌارة،
 ألن مرهقة الطرٌق وكانت ألمٌرهم، تحٌة مرعبة أصواتاً  ٌرفعون وهم للمحرك المعدنً

 تحت جندي سقط.. تفادٌه ٌمكن ال ما ووقع السٌارة وتماٌلت.. بها ٌعنً ال أحداً 
.. رفاقه بعض جانبه وإلى األرض على ممدداً  فظل الوقوؾ السٌارة تستطع ولم العجبلت
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 !.هللا فلٌحفظه
 أربعة فرسان وحولها الرمال، فً تؽوص كانت ما وكثٌراً  دٌدش ببطء السٌارة تقدمت

 من كٌلومتراً  عشر اثنً على المعبد وٌقع.. ممتازة أصٌلة صؽٌرة جٌاد فوق ٌتبلعبون
 الرملٌة الكثبان تتجاوز ال العالٌة األعمدة ألن بعٌد من تظهر ال األطبلل ولكن المدٌنة
 التجوٌؾ قعر ثلث عن الرمال رفعت وقد ،قلٌبلً  إال وتطمره القدٌم البنٌان تؽطً التً
 قد ولكنها والفضة الذهب من رإوسها أعمدة ثمانٌة به مهٌب رواق المدخل وفً فقط،
 إنسان أحدها فوق بالفحم رسم وقد.. وتصوراتنا خٌاالتنا فً إال.. ولمعانها برٌقها فقدت
 هذه حرمة انتهك الذي هو فٌلٌبس وندل ٌكون فهل.. سبباً  لٌس طبعاً  وهذا ضخم ساذج
 .شك بدون كبل قداستها؟ ودنس اآلثار
 عشرون وعرضها متراً  ثبلثون طولها قاعة إلى اإلنسان ٌنزل البهو جوانب كل ومن
 أنها ٌبدو والقنوات، األحواض من مجموعة وفٌها بالببلط مفروشة وأرضها متراً،

 عموداً  عٌنأرب من ٌتؤلفان صفان الوسط وفً.. الطقوس أداء قبل للطهارة مخصصة
 عندما منها كثٌر تشقق وقد ـ عمودا عشر اثنا إال منها ٌبق ولم المعبد علٌها ٌقوم
 تصلح التً األخشاب على هنا العثور العسٌر من وأن السٌما حولها من الرمال رفعت
 ..ركابز
 ال الذي المهٌب البٌضاوي البهو إلى توصل درجات تتقدمه باب الرواق واجهة وفً

 وقد العربٌة الجزٌرة جنوب معابد خصابص من واحدة وهذه.. مخصصاً  كان لم ٌعرؾ
 وقد القمة، إلى تملإه الرمال فبلتزال داخله أما خارجه، من جزء عن الرمال أزٌلت
 عرضاً  متراً  وستون طوالً، متراً  وعشرون مابة تقرٌباً  وهو الخارج، من حجمه قدرنا

 رصت صخور من مبنً وهو صامداً  وٌاً ق والٌزال أمتار، خمسة أو ستة الجدار وارتفاع
 الكتابات من إفرٌز حوله ٌلتؾ ارتفاعه ثلثً وعلى فابقة، بمهارة بعض فوق بعضها

 كانت حفرة على أربعة أعمدة البهو من مقربة على وتعلو العمٌقة، المحفورة الحمٌرٌة
 ...نهب قد فٌها ما ٌكون وقد ٌستعمل لم ضرٌحاً  تكون وقد فتحوها عندما فارؼة

 أن ٌستطٌع اإلمام إن.. جمٌعاً  واضطربنا الصخور بٌن من ثعبان خرج البقعة، هذه فً
 عصا إلى الثعبان هذا تحوٌل ٌستطٌع ال الحسن أخاه ولكن.. ثعبان إلى العصا ٌحول
 قطعة الجنود أحد وقطع سرٌعة بحركة السامة األفعى بهذه الحسن أمسك لقد.. لؤلسؾ

 .صنعاء إلى حٌة األفعى فٌه حمل كٌساً  منها وصنع ردابه من
 عن بعد الرمال ترفع لم التً الخمسة المربعة بلقٌس أعمدة تقؾ ٌسٌر بعد وعلى

 لتلك أثراً  أجد لم ولكننً عالٌة، رملٌة كثبان تسلق من البد إلٌها وللوصول قواعدها،
 ٌنللقراب محتملة بقاٌا أنها على األول المكتشفون إلٌها أشار التً العظام من الجبال
 .السببٌٌن آلهة إلى تقدم كانت التً

 المعبد هذا مؤلت قد المتداولة البدو أقوال أن فرؼم ، للشواهد الخضوع وٌجب
 القمر إله إلى مقدم المعبد هذا إن.. فٌه مكان أي فً ٌوجد لم بلقٌس اسم فإن باألساطٌر
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، مذكر هنا هو الذي« المقاه»  هً وهذه. .سًء تؤثٌر وذات فمإنثة الشمس أما وخٌر 
 ٌخطر فهل الشمس، وهج تحت ال لٌبلً  القوافل فٌها تسٌر التً البلدان كل فً النظرة
 ال مسقط؟ أو حضرموت فً.. الٌمن من آخر مكان فً سبؤ مملكة عاصمة أن البال على
 تزٌن التً فالنقوش.. مؤرب فً الحفرٌات تقدم بعد إال السإال هذا على الرد ٌمكن

 بعد أي المٌبلد، قبل 111 سنة فً شٌدوه اإلقلٌم رإساء أن على تدل البٌضاوي الرواق
 فً أوؼل معبد حول وسٌاجاً  سوراً  لٌكون شٌدوه ولكنهم سنة، بمابتً سبؤ ملكة
 بقعة أٌة فً أو هناك السر هذا ٌكتشؾ فهل.. عنه بعد ترفع لم الرمال ولكن.. القدٌم
 المعبد، إلى والمإدي بالببلط معبدال الممر على البهو أمام العثور من إذن والبد أخرى؟
 أمتار تحت الؽارقة الربٌسٌة المدٌنة بناٌات عن الطرٌق جانبً فً البحث من والبد
 ومتى؟.. العمل  بهذا ٌقوم من ولكن.. الرمال من ثبلثة
 الحسن السٌؾ كان فقد الٌمنٌة، الحكومة لسلطة تماماً  بعد ٌخضع لم اإلقلٌم أن ٌبدو
 ٌفارقونه ال الذٌن الستة حراسة ومعه خلفه، أسٌر وكنت جماعتنا عن بعٌداً  ٌسٌر مرة
 وفً.. مسرعٌن إلٌنا ٌسٌرون البدو من بجماعة وإذا شدٌدة، ضجة فجؤة وسمعنا أبداً،
.. للدفاع استعداداً  بها وأمسكوا أكتافهم من بنادقهم وأنزلوا باألمٌر الحراس أحاط الحال
 أو مراجعة له وقدموا ٌدٌه وقبلوا وصلوا حتى.. فاحصة قلقة األمٌر نظرات وكانت
 بنا تقدم عندما القمر معبد تركنا.. معقول سبب من الفزع هذا ٌخلو وال..  التماساً 
 بحٌرتٌن مٌاه تخزن كانت التً الضخمة القدٌمة السدود لزٌارة وتوجهنا النهار

 فً األولى مرتٌن، السد تصدع وقد واسع، سهل لخصوبة سبباً  وتكون اصطناعٌتٌن
 هاماً  تارٌخٌاً  حدثاً  التصدع كان هل ولكن.. مٌبلدٌة 11: سنة فً ثم وأصلح، 601سنة
 الدابرة هذه فً نتٌجة أم سبباً  التصدع كان هل ولكن.. والهجرة الخراب أعقبه فقد

 أو أرضٌة كهزة طبٌعٌة كارثة لعل سكانه؟ من البلد إقفار إلى الجفاؾ من الملعونة
 حرب إلى راجع السكان من البلد إقفار ولعل الضخم، العمل هذا دمرت التً هً طوفان

 نتؤمل كنا فبٌنما األمر كان مهما.. أخٌراً  فانهار الصٌانة من بعدها السد حرم وباء أو
 ازدحمنا وقد تحتمل ال شدٌدة السٌارة جوؾ فً الحرارة كانت التارٌخ قوانٌن فً ونفكر
 فٌه ترقد الذي الصؽٌر الكٌس ٌتؤرجح رإوسنا وفوق بعض فوق بعضنا وتهالكنا داخلها
 ونصؾ مربع كٌلومتر قدرها مساحة على زرناهما اللذٌن السدٌن أحد وٌمتد األفعى،

 الصخور من ركاماً  السد كان الجاؾ، الوادي ضفتً ٌكونان صخرٌتٌن رابٌتٌن بٌن
.. شًء كل أخذت قد السٌول ولكن.. متراً  ثبلثٌن إلى ارتفاعة ٌصل المرصوص والطٌن

 طرفً من طرؾ فً واحد كل الجبل إلى ٌستندان قوٌٌن ضخمٌن بناءٌن ؼٌر ٌتبق ولم
 .الري ٌنتظم حتى وتصرٌفها المٌاه لحجز ٌستعمبلن وكانا السد
 تهدٌد تحت سنة مابة قبل تماماً  أرنود رسمه كما الٌسرى الضفة على القابم البناء كان

 المٌاه وتسٌر القدٌمة، البركة إلى ٌصل األمواج لكسر رصٌؾ منه وٌنحدر. البدو بنادق
 سمٌكة خشبٌة بؤلواح تقفبلن الفتحتان هاتان..عمود بٌنهما ٌفصل فتحتٌن إلى قناة فً
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 مستطٌلة ثقوب فً األلواح هذه وتثبت..المٌاه لمستوى تبعاً  بعض فوق بعضها مركبة
 .للعٌان ظاهرة والتزال البناء فً منحوتة مزدوجة

 نقوشاً  فٌه أن إال الطراز نفس على للماء مصب سوى ابه فلٌس الٌمنى الضفة أما
 الصخرٌة الكتل والتزال بلقٌس، معبد تارٌخ وهو تارٌخه وتحدد البناء تزٌن جمٌلة

 هذا، ٌومنا إلى ومهارة بإتقان بعض فوق بعضها مركبة تقطٌعها أحسنوا التً الضخمة
 اإلنسان ٌملك وال. اً سلٌم األمواج كسر أرصفة نقوش ٌؽطً الذي األسمنت الٌزال كما
 والذي سنة، آالؾ ثبلثة من ٌقرب ما إلى تارٌخه ٌرجع الذي العمل بهذا اإلعجاب إال

 .الحدٌثة للهندسة ممٌزاً  الٌزال
 لها ولٌس تقرٌباً  أمتار خمسة ارتفاعها عجٌبة صخرٌة أبنٌة السد جوانب وعلى

 ال أحداً  ولكن السهل، قنوات فً المٌاه بتوزٌع خاصة أنها هنا الناس وٌذكر فتحات،
 .هذا ٌتم كٌؾ ٌدري
 بٌتاً  وكان الحكومة لدار المجاور بٌتها إلى مؤرب قاضً أسرة استدعتنً الظهر بعد

 انتظرتنً وقد..جداً  مظلماً  سلمه وكان بٌضاء، بنقوش ومزٌناً  بالطوب مبنٌاً  عالٌاً 
 القماش نم وفساتٌنهن رابع جمال ذوات منهن الشابات وكانت السطح، على النساء
 ال دالل وهذا الواسعة القصٌرة أكمامهن من األذرع وتبدو األخضر أو األصفر أو األحمر
ٌَّة ولكن صنعاء، نساء بمثله تسمح  أن الحظ لسوء رضٌت التً وحدها هً صؽٌرة بن
 فً عقداً  كانت لعلها مثقوبة مدورة ملونة أحجاراً  منهن هدٌتً وكانت.صورتها ألتقط
 .حسناء سببٌة عنق

 ظلت أسوار إلى معاً  وذهبنا جٌروالمً بالبروفٌسور والتقٌت القاضً عابلة وتركت
 جزءاً  إال تحتل فبل الحالٌة المدٌنة أما. وتهدمت انهارت ثم أرنود رحلة حتى سلٌمة
 التقطٌع حسنة صخور جانب كل فً وتبرز القدٌمة القلعة أو الحصن شك ببل هو مرتفعاً 
 مإلفة والخرابب،وهً األطبلل فوق شٌدت قد إذن مدٌنةفال..المحفورة النقوش تؽطٌها

 .بٌضاء رسوم العلٌا سطوحها فً وتظهر بٌت مابة حوالً من
 الفصل هذا فً الوحٌدة الصؽٌرة البحٌرة وهو...دانا وادي ٌقع المدٌنة سفح وفً

 تنقل التً الماء مواقع عن بحثنا حٌث شواطبها على األخٌرة نزهتنا وكانت الجاؾ،
 فً بؤنفسهم ألقوا الذٌن المشرقة الوجود ذوي األطفال بعض معنا وكان رسٌاالبلها
 أوراق ٌقطفون كانوا البحٌرة ضفاؾ وعلى..السباحة ٌعرفون ال ولكنهم لنا تسلٌة الماء

 ما عدا فٌما الفٌتامٌنات من محرومون إنهم..مسرورٌن وٌمضؽونها الصؽٌرة األعشاب
 إلى ماسة إذن فحاجتهم صنعاء من ٌؤتٌهم لذيا الزبٌب ومن اللبن من علٌه ٌحصلون
 .ٌبرره ما علٌها ولتهافتهم خضروات

 وصول الطابرة بجوار طوٌبلً  وقتاً  جٌروالمً األستاذ مع وانتظرت السفر، وقت حان
 نجد لم الملتهب السهل هذا وفً. الوفود بعض أخرته الذي الحسن واألمٌر بارتو مسٌو
 الخضراء األشجار من ستار ٌنعكس متر مابتً بعد لىوع الطابرة، أجنحة تحت إال الظل
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 البدو من خمسون حولنا وكان..سراباً  إال ٌكن لم ذلك ولكن..الهادىء البركة ماء فً
 األستاذ واستطاع حادة مناقشات بٌننا وجرت بشراهة، فٌنا ٌتفرسون جلسوا قد الزرق

 فً األسنان سوست انعدام جدٌد من وأكد. صعوبة بدون جمٌعاً  أسنانهم ٌفحص أن
 الوقوؾ أستطٌع أعد ولم انتظارهم، فً ونحن وثبلث ساعتان ومرت. األجناس بعض

 حولنا من البدو وأخذ ٌضحك واقفاً  وظل تجلد فقد زمٌلً أما ، األرض على فتمددت
 بٌن المشتركة اللؽة فً معناها..جداً  معبرة..معبرة إشارات البروفٌسور إلى ٌوجهون

 الؽامضٌن الصحراء بدو أن ٌظنون الذٌن أولبك فلٌسامحنً«!تقدم..مستعدة إنها:»األمم
 بؤلم ٌشعر إنه قال عندما كطبٌبة مكانتً أستعٌد أن أحدهم لً أتاح وقد..أطهاراً  الزرق

 .رأسه فً
 البعثة وقوع عن مسإولون  هل..عدٌدة أٌاماً  معهم عشنا الذٌن الطٌبون الناس هإالء

 خطر؟ فً األمرٌكٌة
 موقؾ عن بالدفاع ٌتعلق األمر أن بما ولكن..كؤطباء مقدماً  عرفونا قد همأن الواضح من

 ؼٌاب بعد عاد فٌلٌبس وندل أن وهو عدن، فً ٌقال ما بعض هنا أذكر فإنً الٌمن
 من أٌضاً  وأبرق«..هداٌا ومعً سؤصل»نٌوٌورك من اإلمام إلى وأبرق أشهر، عشرة
 سؤصل:»قاببلً  اإلمام إلى عدن من أبرق ثالثة ومرة...« هداٌا ومعً سؤصل» القاهرة
 ..«.بالهداٌا

 أن أٌضاً  وصحٌح العقد، معه ٌجدد أن ورفض فٌلٌبس، وندل هداٌا اإلمام رفض وقد
 ..المصرٌٌن اآلثار علماء ببعض محاطاً  كان اإلمام
 العرب إن:»ٌوم ذات إٌطالٌة فرنسٌة مابدة على اإلمام وزٌر العمري القاضً قال وقد

 تستطٌعون أنكم نعلم ونحن المتوسط، األبٌض البحر شعوب مع التفاهم دابماً  ٌستطٌعون
 هنالك فإن األنجلوسكسونٌون هإالء أما..ببلدكم فً نحن نسعد كما ببلدنا فً تسعدوا أن

 .النفسٌة القاعدة هذه كلها تإكد معروفة أمثلة وهذه...«وبٌنهم بٌننا ٌفرق ما شٌباً 
 أٌة البدو من ٌنتظر أال اإلمام لدى فٌه مرؼوباً  شخصاً  ٌعد لم الذي فٌلٌبس وندل فعلى

 كبٌرة؟ مخاطرة حقٌقٌة بعثة خاطرت هل ولكن. مجاملة أو مراعاة
 عربات وخمس الضؽط تحت كوكاكوال أنابٌب وعشرة عالماً  عشر خمسة إنزال إن حقاً 
 !مزعج أمر واحد أسبوع أجل من ضخمة ثبلجات وثبلث نقل
 Parfums de romance et epices du ؽامراتهم عنوان فٌلٌبس وندل جعل وقد

dangerًشًء لكل ونهاٌة خاتمة باحترام لتضع المناسب الوقت فً العبارة هذه وتؤت. 
 أنً نفسً عاهدت كنت فقد..الوطؤة شدٌد إحساساً  أعانً كنت لؤلمٌر، انتظارنا وأثناء

 وكان براً، نعاءص إلى بالطابرة،وأرجع العودة عن سؤتخلؾ فإنً مؤرب ٌوماً  وصلت إذا
 عن عدلت قد مرٌر داخلً صراع بعد كنت وإذا. وبعٌر مرشد الستبجار ٌكفٌنً ما معً
 الذي الرجل هذا الٌمن، إمام بجمٌل واعترافاً  احتراماً  إال ذلك فما المؽرٌة المحاولة هذه
 أن قبل عندما وعادالً  فطناً  كان..لهما فهمنا عن جداً  بعٌداً  فهماً  والدٌن األخبلق ٌفهم
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 مظهر أي بممارسة لنفسً أسمح فلن كله ولهذا..الرجال من كله لفٌؾ مع امرأة تسافر
 ..الجو من اإلقلٌم برإٌة سؤتمتع فإنً ذلك عن وفضبلً ..االستقبلل مظاهر من
 التً القاسٌة الجافة الرملٌة الرواسب من مكونة والتربة..المدٌنة حول للرمل وجود وال

 ٌمكن وال الطبٌعة عمل من تكون أن الٌمكن منتظمة خطوط وظهرت المٌاه، تجرفها
 وتتوارى..أٌضاً  الفرات سهول فً الظاهرة هذه اإلنسان وٌجد األرض، على تمٌٌزها
 رجال ٌؤتً أن وتنتظر فشٌباً  شٌباً  المعبد أعمدة على الرمال وتطؽى فشٌباً  شٌباً  المدٌنة

 األرض عن تنقٌباً  رملٌةال الكثبان هذه جدٌد من ٌزٌلون االستطبلع بحب مدفوعون
 الفرار إلى أضطر وقد وأعمى جرٌحاً  متنكراً  وحٌداً  أرنود، فً فكرت وقد. القدٌمة
 .الحدٌدة إلى عودته طرٌق فً وهو مشقة من ٌبلقٌه ما ٌبلقً سرٌعاً 
 آخر أوروبٌاً  أن علم حٌنما مؤرب إلى وصوله عند دهش فقد..األول ٌكن لم أرنود ولكن
 شاحب رجل»أقام م6181 سنة فً أي عاماً  عشر باثنً أرنود فقبل...هنا إلى سبقه قد

 معرفة القرآن وٌعرؾ بطبلقة العربٌة ٌتكلم كان..أسابٌع عدة المدٌنة فً« وأشقر طوٌل
 وٌنقل الخرابط ٌصور باإلقلٌم وطاؾ االحترام، ٌكسب كٌؾ عرؾ وقد..جٌدة

 بثمن باعوها ذهبٌة قطعاً  افوجدو حفروه بمكان اإلقلٌم ربٌس أخبر سفره وقبل..النقوش
 محزنة الكنوز الستخراج الخارقة القوة منح الذي الرجل هذا نهاٌة وكانت. مرتفع
 خرافة أو أسطورة لٌس وجوده ولكن..حقاببه وفقدت معه ما وسرق قتل فقد مإلمة،

 القرن فً الشرق ولكن...حضرموت وفً الٌمن فً عدٌدة مرات أثر على عثر فقد
 عنها ؼنى ال والتً ترحم ال التً البطاقة هذه المسافر من ٌتطلب كنٌ لم عشر التاسع

 سطور إال الرجل هذا من لنا ٌبق ولم. الطبً والتفتٌش الصرؾ ومكاتب الجمارك فً
 .بلده وال اسمه ٌعرؾ ولم«اآلسٌوٌة الجرٌدة» فً تقرٌره فً أرنود عنه كتبها قلٌلة

 وكانت تنتظرنً كانت..رحلتً ٌهاعل أقص األمٌرة لقاء إلى وأسرعت صنعاء ووصلت
 من طلبت قد كانت..األحمر اإلمام ختم فها تبٌنت رسالة ناولتنً وقد لحماستً سعٌدة
 .رؼبتها أجاب وقد أخرى سنة الٌمن فً خدمتً ٌمّدد أن زوجها اإلمام

 ..واحدة ذكرى فً اللطٌفة صدٌقتً وصورة المإثر القمر معبد ٌجتمع أن وٌسعدنً
 خــاتمـــة

 وكنت.. سمارة جبل مخترقة بؽلة ظهر على تعز إلى أصل أن آمل كنت.. انتهى نواآل
 وعابلتً مدة، منذ انتهت قد إجازتً ولكن البلزمة، التصرٌحات على حصلت قد

 .تعز إلى تنقلنً بالطابرة اإلمام وبعث محلً، ٌحل إٌطالً طبٌب وصل وقد تستدعٌنً،
 وفً.. مإلم أمر الٌمن مؽادرة إن.. رآخ شًء للٌمن ومؽادرتً شًء، ألسرتً لقابً
 ولكن عٌنً، فً الدنٌا تظلم طوٌل زمان منذ دقٌقة قاعدة على وبناء كهذه حاالت
 .وتظهر طرٌقها تشق أن إال ذلك مع تؤبى معٌنة ذكرٌات

 إلى المساء فً وأعود الورد، من عقداً  صنعاء فً أودعها وأنا األمٌرة لً قدمت لقد
 رابحته فاحت جؾ، وكلما درجً، فً هنا دابماً  إنه ثقٌل، كهم عقدال هذا أحمل وأنا بٌتً
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 أضع الدٌن بدر محمد سٌدي إلى أكتب وعندما.. جمٌلة ذكرى كل مثل وطٌباً  شذى
 هللا أرجو ٌنتهً وعندما فشٌباً، شٌباً  العقد وٌتبلشى.. الظرؾ فً مصؽرة هشة ورٌقة

 .آخر وردي عقد عن أبحث الٌمن إلى الذهاب من ٌمكننً أن
 أرى فلن ولهذا اضطراب فً لحج سلطنة ولكن براً، عدن إلى أسافر أن أرجو كنت

 وكان ،«بلقٌس» طابرته لنا ٌقدم أن اإلمام رأى فقد.. أخرى مرة الجمٌلة الٌمنٌة الجبال
 وتختفً فوقنا، العالٌة النابٌة القمم إلى صباح كل فً كما ٌصعد الهندي المحٌط ضباب
 ظل هو صؽٌر ذهبً صلٌب خلفنا وٌسٌر الكثٌفة البٌضاء السحب تحت قلٌل عما الٌمن
 .جدوى دون ولكن السحب ٌتخطى أن ٌحاول بلقٌس
 حقٌقة هً التً المؤلوفة المبلحظات بعض ٌبدي أن قصة كل فً اإلنسان ٌطمع

 أخضع فإنً األقاصٌص تلك من واحدة هذه رواٌتً كانت ولما واحد، آن فً ومتناقضة
 .امةالع للقاعدة راضٌة

 باختٌار لهم تسمح سن فً هم الذٌن أولبك وفً أبنابً، فً هذا أكتب وأنا فكرت لقد
 النصابح، على كبرى أهمٌة أعلق ال إننً.. حٌاتهم فً ٌنتهجونها التً الطرٌق
 الذي وحده وهو هو، لنفسه بالنسبة إال حب أو مٌل أهمٌة ٌقدر أن الٌستطٌع فاإلنسان
 أسوأ هو كهذا، أمر تقرٌر وفً االختٌار فً لتؤنًا أن ذلك مع ولٌعلموا ٌقرر،

 .بالنفس الثقة انعدام هو التؤنً لهذا الخفً الباعث كان إذا االحتماالت
 تمر أال وٌندر متؤخراً  لٌس دابماً  فالوقت المرء ٌسلكها التً الطرٌق كانت أٌاً  ولكن

 على قادراً  ساناإلن وبقاء المرء، حٌاة فً عدٌدة مرات ذاته الحظ أو نفسها الفرصة
 فٌجب الفرصة جاءت وإذا علٌه، إال الٌتوقؾ الفرصة اقتناص وعلى الحظ على التعرؾ

 ٌجنٌه وما السابقة، واالرتباطات التعهدات بذلك تسمح أن شرط بها واإلمساك اقتناصها
 من وقت فً الٌمن فً آمنت لقد بعد، فٌما إال معرفته الٌمكن الحال هذه فً اإلنسان
 وأنا الوسطى القرون فً ٌعٌش إقطاعٌاً  بلداً  أحببت وقد هللا، وجود حتمالبا األوقات
 ..أفضل كان ذلك ولعل.. تؤكٌد وبكل دابماً  وماركسٌة ملحدة
 وأركب الٌومً، الطعام ألوان وأصنؾ.. الطبٌة البطاقات أمسك عدت كله؟ هذا وبعد

 ال؟ ولم.. نعم.. نعم.. صباح كل األوتوبٌس
 بسكانه واختلط فعبلً  به أقام وأقصد به، أقام أن بعد الشرق من ادع إذا اإلنسان ولكن
 كٌؾ منا أكثر ٌعرفون إنهم االنتظار، ٌعرفون الشرقٌٌن إن أبداً، األول اإلنسان هو فإنه

 لهم ألن ذلك إلٌه، بحاجة وماهم ٌنقصهم بما معه ٌؤتً أن دون الوقت ٌمر أن ٌقبلون
 عبثاً  ٌضطرب الذي إن وإدراكنا، إحساسنا من أصلب وإدراكاً  إحساساً  النفس عزة من

 النجاح لفرص تقدٌرنا هو عنهم ٌمٌزنا وما.. نظرهم فً أضحوكة جدوى وبدون
 وتبدو وٌتخاذلون ٌعولون فإنهم ضعٌفة النجاح فرص كانت فإذا للعمل، الضرورٌة
 أن شكوال معٌبة، همتنا لهم وتبدو ذلك، مع فنحاول نحن أما وكسبلً، خموالً  لنا حكمتهم

 فرص أمامه تنعدم الذي الؽربً أما االنتحار، على ٌقدم ال الٌمنً أن فً السبب هو هذا



147 

 

 أما المعاكس، القدر على للرد الوحٌدة الوسٌلة هو االختٌاري الموت فإن النجاح
 موتاً  الموت ٌجعلوا وأن بهدوبهم ٌحتفظوا أن ٌستطٌعون أحٌاء وهم فإنهم الٌمنٌون
 .داخلٌاً 
 الداخل ولكن صلبة الخارجٌة القشرة.. البطٌخة مثل الٌمن إن: »ذمار لعام لً قال
 للصور شرهاً  مسافراً  بها ٌطوؾ أال ٌنبؽً الٌمن قٌمة اإلنسان ولٌعرؾ..« حسن طٌب

 أنفة ففٌهم الٌمنٌون، الٌحبه هذا إن شٌباً، والٌقدم شًء كل ٌطلب فقط، الثمٌنة النادرة
 .ببساطة إلٌهم تذهب أن ٌجب وإباء،
 تقاوم صلبة قشرة تجد لن وهنا تنفعهم أن فً صادقة ورؼبة ٌدٌك، فً طٌبة بمهنة

 عما وتتساءل بهم وتتعلق تعرفهم فقد وحٌنبذ شًء، كل ٌؤتً الثقة وبعد الثقة وستؤتً
 الرقص حلبة دخل إذا ٌفقده وما الحدٌثة الحضارة عن بعٌداً  ظل الذي بلدهم ٌكسبه
.. الشخصً مزاجه بمقتضى شخص كل علٌها ٌرد أسبلة وهذه الداخلٌن، مع بدوره
 ٌجدون الذٌن البشرٌة السبلالت أصول علماء وحتى منه، المفر فالتقدم حال كل وعلى
 .ذلك ٌتمنوا أن أٌضاً  ٌجب.. التقدم طمسه ما لمعرفة صالحاً  مٌداناً  الٌمن فً

 الشاب لكذ اإلمام مؽنً كان الوحٌدة، المشكلة هً هذه طرٌق؟ أي ومن تقدم أي ولكن
 قصٌدة وهً معً، تسجٌلها أخذت جمٌلة حلوة أؼنٌة ٌردد رابعاً، صوتاً  وهب الذي
: الحٌاة طٌبات ٌعدد شاب: »موضوعها وهذا معاصر موسٌقً لحنها قدٌمة ٌمنٌة

 لهذه ونذرها نفسه وقؾ قد إنه وٌقول.. بالنجوم المرصعة السماء الجبال الزهور
 «.الطبٌعٌة الوقفة هذه علٌه ٌعكر شًء ٌؤتً أال وٌتوسل الجمٌلة الطٌبات
 لشعب العمٌقة األمنٌة إلى استمع أنً لً ٌبدو كان األؼنٌة هذه إلى استمع كنت وعندما
 طرق عظٌمة، ري أعمال حدٌث، مٌناء: الحداثة فً المبكر القدم، فً العرٌق الٌمن
 الٌمن بشع ٌكون أن شرط.. وجمٌل طٌب كله هذا.. تستؽل مناجم بقعة، كل فً معبدة
 الهادبة الحٌاة على الٌمن فً األمراء فلٌحافظ.. الجدٌد عمله ثمار ٌجنً الذي نفسه هو

 األمراء ٌفعل كما والتلذذ التمتع وعن الخارج إلى الذهاب عن ولٌمسكوا البسٌطة
 ٌمنٌٌن إقطاعٌون، بها الٌؽتنً األرض جوؾ فً الدفٌنة الٌمن ثروات ولتبق.. عادة
 ناشا، بلد أي لتطور الخارجٌة المعونة ضرورة فً والشك... نٌمنٌٌ ؼٌر أو كانوا
 ٌظهر الحدٌث والتارٌخ.. للبلدٌن العلٌا المصلحة تستهدؾ أن ٌنبؽً المعونة هذه ولكن
 ما منها.. والتقدم للنهضة مختلفة طرقاً  الجدٌدة للبلدان ٌقدم الحدٌث عالمنا إن.. هذا

 ضلت التً البلدان علٌها سارت وما آسٌا، فً الجدٌدة الجمهورٌات علٌها سارت
 .االستعمارٌٌن والرأسمالٌٌن والطامعٌن للجشعٌن فرٌسة فوقعت طرٌقها

 هً كما فلتبق الٌمن أمام مفتوحة الٌوم لٌست السلٌمة الصحٌحة الطرٌق كانت فإذا
 من تعرؾ ال هً ما لتبق مرة، ألؾ أفضل وهذا أحسن، تارٌخٌة لظروؾ انتظاراً 

 الذٌن للرجال مستودعاً  تظل وحتى والفوابد، المزاٌا إال الفنٌٌن ابناخبر ومن حضارتنا
 التً البكر المناجم من وأندر نادرة ثروة وهذه وذكاء إٌماناً  ٌفٌضون الذٌن ٌتلوثوا، لم
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 .بحرٌة تنطلق وأن فٌه تسٌر أن الٌمن تستطٌع الذي الٌوم وسٌؤتً بعد، أحد ٌستؽلها لم
 كل الربوي الدرن حاالت الوالدة، حاالت.. هذه نتظاراال فترة وفً.. قابل ٌقول وقد

 أن ٌمكن األجنبً واالستعمار شنٌع، كله هذا إن.. لهم العبلج الذٌن المرضى هإالء
 ال إننً.. المهم هو لٌس هذا ولكن.. شنٌع هذا أن واضح إنه.. نعم.. هذا لكل الحل ٌقدم
 ألوان من لون ألي كافٌاً  مبرراً  تكون أن ٌمكن التنظٌم حسنة صٌدلٌة إن أعتقد

 ال الموت إن الستعبادها، كاؾ مسوغ السوابم على المحافظة أن أعتقد ال كما العبودٌة،
 ٌقضً أن هو المهم وإنما أٌضاً، منه المفر الموت قبل كثٌراً  أو قلٌبلً  والتوجع منه، مفر

 الحٌاة املعو من واحداً  عامبلً  إال لٌست والصحة عزٌزاً، كرٌماً  هذه حٌاته اإلنسان
 .حقٌقة الطٌبة المدركة الفٌاضة
 فً أفكر ولكنً وآالمهم أوجاعهم فً أفكر ال الٌمنٌٌن، أصدقابً أودع وأنا وإنً،

 الرؼبة تلك اإلصبلح، فً العفوٌة الصادقة رؼبتهم فً وأذهانهم، قلوبهم فً صفاتهم،
 فً ٌتحكم أجنبً وجود على الحدٌث التقدم الٌعلقون أحرار، ألنهم فٌهم قوٌة ظلت التً

 .ببلدهم
 شٌباً  علمتهم ألنً» شاكرٌن لً ٌنشدون وهم صنعاء مدارس أطفال فً أفكر إنً

 الذي العجوز الرجل ذلك فً أفكر القراءة، تتعلم أن أرادت التً شرٌفة فً أفكر« جدٌداً 
 عبدهللا فً أفكر نهاٌتها، حتى السٌمفونٌة ٌسمع وظل نافذتً تحت شجرة إلى استند
 رسماً  بحماسة ٌرسم أخذ والذي واحداً، فنٌاً  عمبلً  حٌاته فً رأى قد ٌكن مل الذي

 أن المهندس من طلب الذي الكهربابً ذلك فً أفكر والفكاهة، بالحٌاة زاخراً  كروكٌاً 
 أحاول إنً حٌوانات، نحن هل: »ٌقول وهو قهراً  ٌبكً وكاد رادٌو جهاز له ٌصلح
 بنابً فً أفكر دقابق، فً أصلحته قد ذا تأن وها.. ٌومٌن منذ الرادٌو هذا إصبلح

 الماء أن ٌصدقون ٌكونوا لم ألنهم رسمٌاً  ٌعتذرون وهم صنعاء فً المصرٌة المفوضٌة
 توفٌر وفً المعرفة فً الرؼبة تملإهم الذٌن الممرضٌن فً أخٌراً  أفكر.. ٌصعد الساخن
 .ةللنهاٌ بها احتفظت التً القصة إلى هذا من وأصل.. لآلخرٌن الراحة
 وقد بعٌدة، قرٌة من جاءت امرأة أفحص وكنت صباح، ذات المستشفى فً ذلك كان

 معرضة إذن فهً العملٌات، من سلسلة إال الٌشفٌه خطٌر ببتر عسٌرة والدة من خرجت
 كنت إنً رؼم عمرها، عن سؤلتها دقٌقة لقاعدة وإتباعاً  التالٌة، الشهور فً للموت
 شًء الٌوم ذلك فً حدث ولكن.. ذلك تجهل بؤنها ةإشار مجرد هو الرد أن مقدماً  أعلم
 كم أعرؾ ال: »وقالت وؼضب وحزن بخجل إلً ونظرت المرأة جلست.. عادي ؼٌر

 خجل ،«أعمارنا حتى النعرؾ إننا.. البقر تعٌش كما القرٌة فً نعٌش إننا.. عمري
 ولتق العمٌقة السلٌقة جعلتها وقد.. نظراتها فً ٌبدو كان هذا كل.. وؼضب وحزن
 ٌمكن األسباب كهذه وألسباب كنظرتها، نظرة الدنٌا هذه فً دام وما.. أنا تقل ولم.. نحن
 فً ولكنها.. أولٌة معرفة هً لسنه اإلنسان معرفة إن شًء، كل اإلنسان ٌؤمل أن

 .إنسانٌة أكثر لحٌاة األولى اإلشارة الحقٌقة
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.. عملً أواصل أن ًعل كان ثم.. لحظة أذهلنً« نفسك أعرؾ»لـ الداخلً النور هذا
 ..اللحم من معذبة كتلة سوى أمامً المضطجعة المرأة تعد ولم
 لها أستبقً أن ؼٌر.. اإلطبلق على الشًء.. شٌباً  أجلها من أعمل أن وسعً فً ٌكن لم

 .هذا كتابً فً الشرؾ مكان ٌوماً 
    


