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 مرقدك يــــــــــــــــف أبي

 أتسمـــــعني يـــــــــبيأ

 بيياأ فعلته الذي اــــــم

 ناصبني والغرب الشرق

 سبب أنت هلـــــف عداء

 األقطاب تنافر يـــــــــف

 ادم أخرجت الذي أنت أم

 يأبي الجنة نـــــــــــــــــم

 ا  هرـــــج الشيطان كلمت أم

 لنيـــــع وستار حاجب بال

 انحراف في له دليل فكنت

 الرذائل وأشاعت البشر ماليين

 تدري لو يـــــــــــأب يا آه

 ألمي وتدري الحياة قسوة
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 ؟األطفال قتل استحللت لـــــــه

 ؟دمي أحللت  لماذا األعراض وهتك

 السمراء القارة رتـــــــــهج أم

 العنصري الفصل بنظام لهم وتمثلت

 بالبنان  يــــــــل يشير  الكل

 تنجب ولم أمه ولد هذا فيقال

 الشعر تبــــــــــيك أبوه كان

 جمـــــــــاألن بريشته ويرسم

 ترابه بلــــــويق وطنه يعشق

 يسلم ولم ومات جباله يحب

 تناثر النسيم عــــــــــم رايته

 لهمــــــــــم وشذاها عبقها

 وصل يرتجي عاشق كان

 مـــــــــــتيم أثره في لحبيب

 الحب عذرية  به ضاعت

 يكتمل ولم األوصال مــــجزأ فقدا

 مفرقة دروب يــــــــــف وتاه

 ليمأ جتازأ سفان من فما

 تذكار شطآنه في ورسمت
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 .تعدم أن تستحق جريمة عليه كتب

 

 األتقياء روح إلى -2

 

 رفقتـــــــــــــي صحبتي

 مسيرتي أحـــــــــــــباب

 زمـــــــــالئي أصدقائي

 رحلتي فــــــــــي ندمائي

 ومضت دهرا   عاشرتكم

 سويعاتي لحظـــــــــــــــــة

 عفاف رقاق جــــــــود

 الشـــــــــــــــداد وقت سهاد

 القراع تبلى وارمـــــــــص

 تنحني ال عــــــــــــزم شكيمة

 ستبساالأ غايتهم الموت

 األعـــــــــــداء أقاضت شهادة

 أحــــياء أحياء ييتهمــــــــــح

 دمعيأ مواكبهم في وذرفت

 شرف امتيــــه خفضت
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 ضام قبر إلى مــــــودعا

 المـــــنى يتوج وفخرا  

 وتســـــــام عـــــال ركبا   بلحق

 يرتوي شوق   مأــــــــظ لعل

 ألخـــــــالن األعزاء بروية

 سماء حرا   وطنا رؤية أو

 األوفياء مآثر متذكرا   نصره في
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 الفصـــــــــــــــل األول

 مـــــــــرايا مــــــــــتعددة

                              -1- 

 التاااي النحيلااة اجسااادهم واسااتقامة الهزياال منظاارهم رأياات حينمااا

 أنهاام طنناات, مهتااري باهاات قطنااي مخماال ماان بإليااه رقااع قطتهااا

 لاااذويهم خياارا   فيهااا يرجااون وساااعة أعتااراهم أماار فااي يتناقشااون

 . ولهم

 يضاااربون أن بعاااد األرض يفترشاااون يجلساااون همهماااات, برهاااه

 بهااا ترفااق مكااورا   عظمهااا يباارز ألرداف مهيئااين مااربتين عليهااا

 . يصيبها لقط من

 ثااام  الطفاااولي الباااريء مجلساااهم فاااي عليهاااا يبااادون دائرياااة حلقاااة

 آماار إلااى طلبااات تقااديم إمكأنيااة عاان حاااد نقااا  فيناادلع يتجااادلون

 بتوقيعااااه فيظفاااارون ومعاااااينتهم يستضاااايفهم عل ااااه قريااااب جااااي 

 للخدمااااة المنتساااابين المجنااادين صااااف فااااي للقباااول ملفاااااتهم علاااى

 األساااالحة علااااى بالتاااادرب لهاااام فيسمــــــااااـ  جيشااااه فااااي الفوريااااة

 التااااي الحاااارب فــــااااـي للمشاااااركة تهيئااااتهم طريااااق علااااى موقتااااا  

 معتدياااة قــااـوات وتوشااك كيلااومترات بضااعة علااى رحاهااا ياادور

 . ديارهم تباغت أن

 انقطاااااع ظااااروف عاااان واألخاااار  الفينااااه  بااااين الحاااادي  يباااادلون

 المتاحااااة األباااار جفاااات وقاااد لااااديهم تتاااوفر التااااي والبااادائل المااااء
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 تااااازودهم تضـــاااااـمن التاااااي الوحيااااادة البئااااار وتعطلااااات والقريبااااة

 .بالماء

 !فجأه   احدهم يصي 

 ساااوف علياااك ال أخااار يتااادخل حقاااي؟ ابعااادت لمااااذا..... ابااان ياااا

 . مكاني لك أترك

 ..... العم عند إلى سأنتقل آه.. يسعفنا ال الوقت يردد آخر

 السااامر تهاااو  أجساااادا   وتقلقلااات القمااار ضاااوء تحااات رؤياااتهم زاد

 لمحاات خطااوات بضااع اقترباات البكاار قلااوبهم بصاافاء باادر مــااـع

 .. أكثر تقدمت أزرق وآخر أحمر يتذبذب ضـــوء

 كهربااااء ماااوزع حاااول محلقاااين الحاااي فتياااان ساااو  يكااان لااام آه..

 خدمتااااه فااااي يتفااااانون للكهرباااااء مولااااد مالااااك ماااان عنااااوة انتاااازع

 تتااوزع التااي التلفونااات لشااحن كهرباااء ماان بقااب  علاايهم فيجااود

 . االخطبوط كأذرع الكهربائي المأخذ حول إهليلجيه

                         -2-  

 رأ  إلاااى الااادوار صاااوتها يرسااال, الساااحب فاااوق الطاااائرة تحلااق

 فتضااارم, صاااواريخها يمااات  ضااايف يتذوقاااه وجحيمهاااا منصاااتها

 وعرافيهااااا مرياااادوها يرساااال حياااا  القتااااال جبهااااات فااااي الحاااارب

 . رايتها بزوق النتصار عطشوا ومن أمرها ومدبرو

 وساااعيرها, نااااظري أرقااات ضاااراوتها أخااار  حااارب هنااااك ثماااة

 النكاااو  فضاالوا, أوالهاااا عاان للمنكفئاااين غلبتهااا, الخصاااام أجاا 

 . الماء حرب في واالشتراك الحقيقية الحرب عن

 ؟ يتجه أين يدري ال منزله من الرجل يخرج



8 
 

 201الفكر بسام فاضل طهشة ورد نيسان

 لاايال   البااارح عاااقرة عااين ماااء ضااحل فقااد شاارقا   وجهااه يااولي هاال

 وأبلاااا  فتعكااار بسااااحلها بئااار مااااء اخاااتلط حيااا  الغااارب إلاااى أم

 . أجاج بلوغه فاستحال واترب فثخن وأمل 

 هكاااذا تشاااتغل إنها....بعياااد مااان صاااوتا   ترسااال الصاااباح نسااامات

 البئاااار, أماااال األفاااااق فااااي الزال البشاااار  وتاااازف الجميااااع يهلاااال

 دوران وأذكااااااات خللهااااااا وأصااااااال  عنفوانهااااااا اساااااااتعادة الباقيااااااة

 . الزالل الماء فصعد, محركها

 يحماال ماانهم واحااد   كاال,,..... فهااد, صااال ,محمد, علااي, هشااام...

 عاادا الرجاال تغطااي كومـااـة صاافراء بالسااتيكية أوانااي ماان وقاارا  

 أقاال الاادبب ماان أمثااالهم يحملااون صاابية يتاابعهم, الساافلية اطرافااه

 أمااامهم ياادفعونها وأخاارون حمياارهم يجاارون أخاارون منهااا سااعة

 . الماء مورد إلى بسرعة بسرعة.. دفعا

                         - 3- 

 ال وأمهااااام وأخااااتهم عشااااارة الثالثااااة دون ماااااا األوالد ماااان اثنااااين

 ..... الكلمات بهذه يتلفظ أصابنا ما ندري

 مااان ومثلهماااا الحااااف الخباااز مااان الكمياااه  ضاااعف نلاااتهم... جاااابر

 شااهرنا إلتمااام بحوزتنااا التااي المااؤن المتزايااد نهمنااا افنااى, األرز

 تشااااتد الجااااوع ومازالااات المتبقيااااة المصااااريف ونفااااذت ونفضااات

 تضااورا أشااد الاابطن يجعاال  الحاارب مفاجئااات ماان الخااوف لعاال

. 

 أن إال مضاااااااعفه  بكميااااااه  شااااااهرا   لمتطلبااااااات تصااااااورا   وضااااااعنا

 األساساااي المصاادر الااادقيق الغااذاء كميااات منهاااا أنتهاات األسااواق

 انفااراج يتحينااون فقااط, الحاارب أخبااار متابعااة عاان النااا  أغفاال, 

 أماااال اللتقاااااط مساااامعهم ويرهفااااون يتلصصاااون الحياااااة لمصااادر
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 أصااوات تباعااد سااماع يحبااذوا كمااا سااارا ويرجااوه خياارا   قااادم فااي

 . مفجعا اقترب إذا ويتكدرون ويشمئزون الموت مصدر

 علاااى للحصاااول ساااباق فااات , اياااام ساااو  الحااارب مااان يماااض لااام

 يااروق وال قيمتااه بضااعف حبااه فااي مبشااور غياار قماا  ماان حصااة

 . مـــطحونا يفضلونه جهوزيته لعدم النا 

 االساااااواق تملااااا  المخاااااازن كانااااات للحااااارب األول الياااااوم قبااااال

 وماااع اإلخفااااء طاغياااة لبسااات ثاام متخماااة ساااقوفها إلاااى والاادكاكين

 بنصااف مكرمااة التاااجر عليااه يجااود الزبااون وتلكااى المصااايحات

 . الحقيقة قيمته وضعف احتياجه

 هااااذه فاااي اإلنساااان قيماااة وتحتاااارم األساااعار تضااابط أن مساااتحيل

 هجاام ألعامااة الساااحة فااي قاااطرة رساات مبكاار وقاات فااي, المهلكااة

 تااادلف نقاااا  بااادون, الحلاااو  قطعاااة علاااى النمااال  هجاااوم عليهاااا

 بااااين أمااااين خاااا , األدبااااار ويااااولي التاااااجر جيااااب إلااااى نقااااودهم

 خيفااة بقااوة بهااا ممسااكا نقااوده اخاارج الثااائر الجمااع وتاادافع الزحااام

 . والضياع النشل

 النقااود إليااه مااد   القاااطرة أعااال رجال يقااف حياا  إلااى األنفاا  بشاق

 دقيقاااا   كيسااا   ناولااه, العضااالت مفتاااول عتااال إلااى الرجاال وأوماا 

 مكااااان إلااااى مباشاااارة ليأخااااذه ظهااااره أمااااين أدار, اللااااون اباااايض

 عناااء بعااد الصااعداء وتاانف  حملااه ماان فيااه يسااتري  أن اسااتطاع

 أزمااااة, المواصاااالت وسااااائل مااان خااااال الساااوق أن, قلياااال فكااار,

 سيصاااال كياااف المساااكين.... نهائياااا   الحركاااة بتااارت المحروقاااات

 عشااااارات تبعااااد التااااي النائيااااة قريتاااااه فااااي اساااارته إلااااى الاااادقيق

 مواضاااعهم فـــــاااـي متقوقعاااون السااايارات وماااالك, الكيلاااومترات

 . سكونا
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 فحملااه قريبااا   يملكااه كماليااات أدوات بيااع محاال إلااى تفكيااره هااداه

 أودعااه, وأكثاار التاكسااي أجاارة تااوازي بااأجره   جاااري مااتن علااى

 ال الاااذي الااادقيق أهمياااة إلاااى المحااال مالاااك تنبياااه وأعااااد المحااال

 .ما بثمن الحالة هذه في قيمته تقدر

ن قاااد المحااال مالاااك كاااان التاااالي الياااوم فاااي, فأنصااارف   إلاااى خاااز 

 عليهااااا فااااانقض اشااااتراها كبيااااره   كميااااة المسااااكين دقيااااق جانااااب

 يجااد فلاام صاااحبه إلااى أمااين فااأتى فورهااا ماان شااراء   المحتاااجون

 . فقط نقوده سو 

                          -4- 

 ثمااان مااان جااازء هاااي ريااااال   آالف خمساااة يلااام أن اساااتطاع بالكااااد

 مضااااربة, الحقيقاااي ثمناااه بغيااار الساااوق فاااي باعاااه   مااااعز رضااايع

 عاااان يتنااااازل أن فرضاااات, للظااااروف واسااااتغالل األسااااعار فااااي

 . أسرته احتياج يسد كي الحقيقي الثمن

 راح السااااوق وعاااارض طااااول وعلااااى جيبااااه فااااي المبلاااا  وضااااع

 رآه أخياااارا  .. القماااا  ماااورد ياااار  كااااي الجهاااات كاااال فااااي ينظااار

 ناحيتاااه اتجاااه, نقااال الااان  شااااحنته مقدماااة أعلاااى محتباااي جاااال 

 أو يعرفااااه صااااديقا   ياااار  علااااه السااااوق محاااايط فااااي عيناااااه دارت

 ال فالتاااااجر القماااا  وجااااود يكفااااي ال احتياجااااه نفاااا  إلااااى محتاااااج

 إتماااام السااتحالة الكميااه نصاااف إلااى واحتياجااه كاااي  سااو  يبيااع

 القماا  ياارب  حتااى رفيااق مااع يتشااارك أن عليااه لااذا, كااامال المبلاا 

 . وطحنه بتجهيزه اال يكتمل لم الذي

 أصاااابهم فاألكثرياااة وايااااه يتشاااارك مااان يجاااد أن الساااهل مااان.. اه

 اآلالف األربعااااة دفااااع, الاااادائم مااااوردهم عاااانهم وأنقطااااع الضاااارر

 دار ألاااف وبقاااي النصااف ثمااان بحوزتااه التاااي الخمسااة مااان رياااال  
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 زحماااة فاااي فسااحة يجاااد أن يسااتطيع تااار  يااا هااال نفسااه كناااه فااي

 كاااان الزباااائن؟ يرتادهاااا والتاااي المديناااة فاااي المنتشااارة الطاااواحين

 الااااذي دورهااام انتظاااار ثااام, ثانياااا الموعاااد وتساااجيل أوال الحجاااز

 أن احااادهم اخباااره خمساااة او ثالثاااة او ياااومين أو ياااوم بعاااد ياااأتي

 . ذلك من ألكثر االنتظار ربما عليه

 باهظااااة حبااااوب مااان متاعااااه وحماااال وتنهاااد غضااااب زفاااارة زفااار

 الصاااعب مااان جااادو  دون, الثااااني ثااام األول المحااال إلاااى الاااثمن

 . يومه في مطحونا بقمحه يأوي أن

 الساانيين طعناات, تخااور قااواه وباادت ظهااره يقساام أن الحماال كاااد

 ماااار كلماااا هوينااااه تتااااأرج  ومشااايته وجساااده بدنااااه مفاصااال فاااي

 إلياااه وأشاااار, عناااه وحمااال شاااب باااه تاااراف, اضاااافي وقااات عليااه

 رائحاااة مناااه تفاااوح طويااال بسااارداب فأذباااه دهلياااز إلاااى يتبعاااه أن

 خااط فااي يتقاااطر الشااواالت ماان صااف وكااان, المحااروق الااديزل

 زاهااااي بخااااط كتباااات وأسااااماء عالمااااات وعليااااه منااااتظم مسااااتقيم

 موعااااده أن عليااااه أكااااد أنااااه إال الشااااواالت آخاااار الحماااال وضااااع

 . يومه في ينتهي

 دخاااان ونفااا  شاااوالة علاااى وأتكاااأ جيباااه مااان سااايجارة حباااة أنتاازع

 علبااااة ماااان دخااااان ينتاااازع تتقاااادم شااااواله  كاااال ومااااع الهااااواء فااااي

 دوره أتااااى األصاااايل شاااام  مغيااااب مااااع, جيبااااه فااااي موضااااوعة

 دفاااع زكيااة رائحتااه دقيااق إلااى تحولااات التااي حبوبااه ماان وأنتهااى

 معاااه تبقااى وماااا بحوزتااه الااذي الماااال باااقي مااان الطاااحون اجاارة

 . منزله إلى ودقيقه توصيله اجرة كان

                            -5- 
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 إلااااى الشاااام  مالاااات عناااادما, األقحااااوان بلااااون السااااماء توهجاااات

 القاحلااااااة الجبااااااال خلااااااف الالمعااااااة خيوطهااااااا تااااااوارت, مغيااااااب

 كأنااات فيمااا مسااافات بعضااها عاان تباعاادت سااحب مااع وانعكساات

 ولاااادها طلااااة وشااااروق السااااتقبال نفسااااها وتهياااا  تسااااتعد صاااافية

 المتفرقاااة غيومهاااا فاااي الساااماء انعكاااا  إلفااات أرض إلاااى القاااادم

 . المتقاتلة وأجيالها أهلها بفرقة

 مااان الفااازع األب يلاااف معاااه, متصااااعدا صاااياحها يرتفاااع تتلاااو 

 البكاااار صااابيه والدة تااازامن مااان وقلقاااه األولاااى التجرباااة خاااوف

 عنهااااا األطفااااال مااان المئااااات رحياااال ماااع الحياااااة إلااااى وخروجاااه

 هااول ماان الشاااب وشااا  النساال واهلكاات الضاارع الحاارب جففاات

 نفساااااه إلاااااى الثقاااااة ويعياااااد نفساااااه يتمالاااااك أن يحااااااول, رأ  ماااااا

 الساااليم التصااارف فاااي وقدرتاااه أعصاااابه علاااى السااايطرة بإمكانياااة

 . كهذا موقف في

اااه.. أفعاال أن علااي   ماااذا... ابتاااه.. ابتاااه اااه.. أم   عماال ماان هاال, أم 

 به؟ أقوم

 . هللا ألمر التسليم غير يفعل أن عساه ماذا الكل.. 

لاااه ال مشااافى أقااارب وباااين بيناااه الكبيااارة المساااافة  اال للاااذهاب تؤه 

 وقااد الحاارب زماان فااي بهااا يااأتي أياان وماان.. ساايارة علااى راكبااا  

 . الهيكل سو  يبق ولم النقل عربات توقفت

اااروا عساااهم الساااائقين ماان نفااار إلااى التاااودد حاااول  للحااااالت  أدخ 

 يخفاااوه شااايئا يااادخروا لااام أنهااام أيقااان النهاياااة فاااي, عبثاااا   الطارئاااة

 . عنه

 مولده, التوليد في خبرة صاحبة امرأة إلى نحتاج
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 ! والدته تقول.. 

 تتواجاااد كأنااات إذا عماااا األهااال مااان بعاااض ماااع الحااادي  يتاااداول

 النسااااء مااان الناااوع لهاااذا يعاااد لااام منطقتاااه فاااي المااارأة هاااذه مثااال

 وماااااات الحديثااااة الطبياااااة المستوصاااافات بفعااااال انقاااارض وجااااود

 لهاااذا السااان حاااديثات الفتياااات تعلااام وانقطاااع زمااان مناااذ أكثااارهن

 . التوليد يحترفن عدنا ما, العمل

 صاااااوت و اللياااال نصااااف ويماااار   سااااااعات إلااااى الاااادقائق تطااااول

 . المكان يعلو مازال زوجته

 تخبااره السااحر نساامات هبااة مااع والدتااه يااد ماان بهاازة اال يشااعر لاام

 . الشم  طلوع قبل الدنيا شرف الجديد مولده أن

 ..!! الزوجة

 بسااااارعة.... مخاوفاااااة األم ادركااااات, مباشااااارة الخضاااااة يتااااادارك

 عافياااااة أتااااام فااااي وساااااتكون راحاااات فقاااااط بخياااار.. بخيااااار أنهااااا,

 فااي عنااا بعاادا   يغفااو هلل الحمااد هلل الحمااد.. عميقااا   هااواء   يستنشااق..

 . طويل سبات

-6-     

 المااايالن الشاااديد النحيااال جسااادها تمااادد, ثالثاااتهن حولهاااا اجاااتمعن

 يقلاااب ثعباااان مثااال تتلاااو , الطاااول والفاااارع القااااتم األسااامر إلاااى

 األجفااااااان أساااااافل تتااااااوردان المساااااابلتان عيناهااااااا باااااادت, األرض

 التقاااايء ماااان نوبااااات تصاااااحبها, روياااادا روياااادا يخفاااات وأنينهااااا

 . فترة بعد فيعود يختفي

 خياار عاال   سااريعة نجاادة بطلااب ويجتهاادن األكااف يضااربنا ضااللنا

 أحااداهن هرعاات غفوتااه ماان األساايف الجسااد هااذا فينقااذ بهااا يجااود
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 للحاااااالت ناجعااااة مااااواد وتخزينااااه بعطارتااااه اشااااتهر رجاااال إلااااى

 يجاناااااب وأخااااار غرضاااااه يصااااايب منهاااااا بعاااااض كاااااان الطارئاااااة

 . حيلة باليد ما أنها إال, ألما   األلم فيزيد الصواب

 إليهااااا روحهااااا ورد, المسااااكينة هااااذه  أنقااااذ يااااآهللا مقلقااااه  نافذتااااه 

 مؤصاااااااااادة النافااااااااااذة رأت عناااااااااادما أدعيااااااااااة رددت, وأيتامهاااااااااا

 تعرجاااات ترساام والاادموع المخيفااة المااوت صااورة ويستحضاارها

 . قدمها موط  مع تتناغم وخربشات

 . يديها بكلتا الباب دقت

 ؟ المرأة أيتها حالتك ما.. أفت .. أفت  هيه

  عقرب لسعة..  ترياق مسرعة   تقول 

 باااه أسااااعدك ماااا لااادي   يعاااد لااام زمااان مناااذ عقاااارتي عطلااات لقاااد..

 .. بالمستوصف عليك: يقول

 أرفاااق ربااااه.. الكئياااب أيهاااا كهاااذه زمااان فاااي ستوصاااف أي..تااارد

 سااايارة مالماا  رأت.. أتاات حياا  مااان الوفاااق خائبااة عااادات بهااا

 عسااااى المسااااكينة قريااااب هااااذا, الواقفااااات النسااااوة تحجااااب واقفااااة

 الساااايارة علااااى الجسااااد معااااي أحمااااال ماااااذا.. يديااااه علااااى الفاااارج

 يهااارول إساااعافها  يساااتطيع اضااان ه منقاااذها أناااه اسااااريرها فتهللاات

 األرماااال لهاااذا بالحيااااة يااادعو وهاااو المستوصاااف ناحياااة بسااارعة

رها الحتضان  . االيتام قُص 

-7- 

 شاايء وكااأن المعتاااد بهاادوئها النهااار طااوال المدينااة نعماات اليااوم

 المفجاااوعين الساااكان تااادرج, يكااان لااام واألنفجاااارات الفجاااائع مااان

 فااااي علياااااهم ماااان أصااااواتهم والمبحوحااااة اجسااااادهم والمقحوطااااة
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 وأسااااواقها ثناياهااااا لااااىإ كريتاااار علااااى المطاااال الجباااال تعرجااااات

 وكاااأنهم جاااف خباااز ماان وقطعاااة ماااء دباااة عاان يبحثاااون, العتيقااة

 فاااي, ضاااالتها عااان تبحااا  خائفاااة اساااتحياء علاااى تهااارول جااارذان

 علااى ماادينتهم وغاادت الصاادمة ذهااول ماان تفاصاايله نساات مكااان

 . أضعافا واتسعت كبرت إنها حتى ألفوها ما غير

 كلمااا يالزمهااا بااالهرم وإحسااا  شاابتها علااى بقااوة ترجااف قلااوبهم

 أنفاساااااا هناااااك, نساااابيا   الفسااااي  وميااااادانها المدينااااة قلااااب تقاااادمت

 . سكنها تبرح لم غيرهم تتحرك

 ركااان إلاااى تنكفااا  باساااقة قاماااات كانااات, باااذلك يخبااارهم الحاااد 

 أثاارا   قبالتهااا  انتصاابت, معافااات تباادوا القااذائف شاادة ماان عصاامها

 نظارتهااااا وباااروز بسااااكانها حياااة بساااااطتها علاااى عمااااارة شاااامخا  

 شااااا  علاااااى الهيكااااال عريضاااااة القصااااار علاااااى الطاااااول فارهاااااة

 . االستقامة

 ممكاااان وقاااات بأساااارع احتياجاااااتهم يقضااااوا  أن جماااايعهم حاااااول

 مااا حملااوا, وشاايو  ونساااء صاابية ماان خلفهاام لماان يتاازودوا وأن

 المياااااه حفرتهااااا أخادياااد إلااااى والعااااودة ُماااؤن ماااان حملااااه امكااانهم

 األرض بطاااان فااااي شااااقتها الجااااوارف الساااايول مياااااه المتساااااقطة

 للجباااال تعريتاااه لفاا  مااان الااازمن شااي دها وكهاااوف ملجاااأ فصااارت

 عمااااارة سااااكان أن اال, بالمعصاااام الساااوار إحاطااااه بهااااا المحيطاااة

 أوحاات أن حساااباتهم كاناات, سااكنهم مالزمااين برحااوا مااا الطيااب

 . عنهم نارها وبعد عليهم الحرب شقة ببعد لهم

 ويتساال  العاادة يعاد ماان هناااك كاان المدينااة ماان األخار الجانااب فاي

 الااااذين سااااكانها عكاااا  علااااى المدينااااة القتحااااام المااااوت بااااأدوات

 شااااهب حمااااى وبااااات  اللياااال أنتصااااف, الحياااااة بااااأدوات تساااالحوا

 مــااااـواقع يعتلااااون أنااااا  يزحااااف ومعهااااا ماااادينتهم علااااى تنهااااال
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 نااازالئهم مااان قفلاااة علاااى أحاااداها الطياااب عماااارة كانااات, مرتفعاااة

 مااااااع أركانهاااااا فااااااي تثبتاااااوا, أشااااااخا ( 4-3) كاااااانوا اعتلوهاااااا

 . المدينة اسفل إلى الموجهة اسلحتهم

 أضاااءت لهااب ماان وكاارة عنيفااة بهاازة المحيطيااين السااكان شااعر

 فيفيقااون الرهيااب السااكون حاال   ثاام بااأخري أتبعاات, فااوقهم السااماء

ة الطااااائرة صااااوت علااااى  اآلذان تصاااام السااااماء فااااي تاااادور مااااار 

 يبااادو النارياااة الكااارة حطااات أيااان تااار ..  رمتهماااا صااااروخين,

 نفااارا اسااتطلع, الطيااب عمااارة حياا  الجباال أساافل ماان آتيااة أنهااا

 هنااااااك يتحركااااون أنااااا  وأشااااباه أضااااواء رأوا القصااااف مكااااان

, ناااج ماان مااا سااكانها علااى هااوت العمااارة اليقااين الخباار وصاال..

 األترباااااة باااااين الجثااااا  تاااااراءت بساساااااها قمتهاااااا ساااااو  الااااادمار

 . متهتكة شواالت بقايا من كمخلفات  اإلسمنتية واالحجار

8 

 يااازال ماااا ماااره كااال فاااي و الساااجائر بأعقااااب المنفضاااة امااات ت

 يسااااحب أصااااابه مااااا ياااادري ال للتاااادخين عارمااااة برغبااااة يشااااعر

 انتزعهااا يتيمااة حبااه عادا فيهااا أذخااره مااا كال نفااذ جيبااه ماان العلباة

 بقاااي الااانهم مساااتو  بلااا  داء مااان مصاااابه فاااي يفكااار وهاااو بتااردد

 . الخبيثة العادة هذه من احتياجه تلبية عن عاجزا  

 مااان يقتنيهااا وأنقاهااا وأجودهاااا األنااواع افضاال لنفساااه ياادخر كااان

 غياار ماان أصااب  أن إلااى اختفاات, منااه القريااب التجاااري المركااز

 الصاانع محلااي دخااان إلااى فلجاا , الباااهض ثمنهااا مجاااراة المكاان

 بضااااعة الااازمن هاااذا فاااي فقاااد  , جودتاااه ضاااالة رغااام شاااراه يساااير

 قيمتااااااه,  باألساااااعار والمضااااااربة والمتاااااااجرة التاااااروي  رابحاااااة
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 ماااان بحالااااة إنعااادامها مااااع أصااايب صااااعودا    العاااالي فااااي أخاااذت

 . يبارحه ال الذي والصداع الهلوسة

 علاااى المهااارب األجنباااي بالسااايجار  باااالتزود صاااديق إلياااه اشاااار

 نااااادر بااااات أيضااااا وهااااو األسااااواق تماااا  التااااي  األنااااواع  كثاااارة

 إدمانااا   عليااه أدماان حتااى الوصااف مخصصااة أماااكن فااي الوجااود

 ماااع ورقاااه بيااااض أخاااتلط التاااي المنقطاااة الداكناااة حبوباااه, مفرطااا  

 . الخزن وسوء للرطوبة نتيجة تبغه صفرة

 المميتاااة األناااواع يتجاااوزوا أن مقااادرتهم فااي الميساااورين وحاادهم

 الشااامة اكياااا , الاارأ  ضاااربت وفكاارة لمعااات أماال بارقاااة, هااذه

 الرماااادي, األساااود بألوانهاااا واالكشااااك الحوانيااات تمااا  الزالااات

 . اليد متناول في الثمن مناسب األبيض,

 الشااااامة واكياااااا  لنفاياااااات مساااااتودع إلاااااى البيااااات دوالب حاااااول

 ماااأمن وحياادا    البلكااون فااي أوقاتاااه يقضااي جعلااه األساارة وتااأفف

 أنفااه إلااى الرياااح ترساالها حبيبااات معالجااة فااي دأبااه سااو  أنااي   

 . هياجه إلى هياجا   فتزيده
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 تكياااف بفضااله الااذي الااادواء بهااذا مرتبطااة حياتاااه صااالحية باادت

 بينهمااااا حميمياااة صاااداقة ونشاااات معيشااااته وساااهلت مرضاااه ماااع

 تااااأخر عنااااد الشااااديد وغضاااابه احتياجاتااااه وخباااار عليااااه فتعاااارف

 . له المثبط العقار تناول

  ذهاااب أن محتماااة  خاتمتاااه أن يااادرك الغضاااب هاااذا يتاااذكر حاااين

 عاادم بفعاال صااالحيتها أنتهاات أو اللعااين للسااكر المكاااف  األنبااوب

 والمصااااادر الكهربااااااء إلنعااااادام حرارتهاااااا احتاااااواء علاااااى قدرتااااه
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 الطااب  غاااز علااى العاماال البساايط الكهربااائي المولااد لهااا الوحيااد

 . نهايته يقاوم أن على وأصر جمعها مخاوفه كل

 وصاااافها التااااي االعشاااااب باااادائل يجمااااع األرض اطناااااب ضاااارب

 يفصااال طعمهاااا مااارارة يهاااذب, يرتبهاااا البااادائي التطبياااب قااادامى

 اسااتطاع, الحجاام مختلفااة قناااني فااي ويضااعها الماااء غاازارة عنهااا

 ماان الباقيااة الحقنااه وتبريااد حاارارة لحفااظ مبسااطا   مسااعرا   يعااد أن

 االجااراءات هااذه وكاال أيااام بعااد منتهيااا   زوال إلااى يتناااق  دواء

  رأساااه ومقدماااة أطرافاااه علاااى صاااديقه ضاااغط أرتفااااع مااان تزياااد

 فاااااي عليااااه مغشاااايا  خاااار.. واألغماااااء الاااادوار نوبااااات أرتفعاااات

  ساكنة تجمدت وروحا   حراك دون جسدا   موضعه

10 

 الااااوادي ساااهول إلااااى يحااادق النظااار شاخصااااا   وحيااادا   األب يقاااف

 الصاااالب العلااااب نبااااات ماااان غلاااايظ عكاااااز علااااى يتكاااا  الفسااااي 

 المغياااب قباال ماااا شاام  ماان تضااالله عاليااة صاااخرة إلااى وظهااره

 . الحامية

 الجباااال تضااااري  فااي الفاقاااة وعاااي , عمااره سااانوات كثااار علااى

 بإعالاااة كرثتاااه التاااي عماااره يفاعاااة فاااي الااادهر وماساااي الشااااهقة

 األسااارة رمااق يسااد   مااا عاان بحثااا   الترحااال وشااظف كبيااره اساارة

 ضاااد المسااال  الكفااااح دعاااوة تلبياااة إلاااى االنصاااياع مااان تااااله وماااا

 ماااان ومنعااااه الهانئااااة اللقماااة حرمااااه الااااذي االسااااتعماري الوجاااود

 . يومه قوت اختيار حرية

 رغاام ينظاار الكااون علياااء إلااى طااود القااو  متماسااك أحمااد مااازال

 ضاااااعفه عااااان المساااااتعيض بصاااااره وزهاااااوق ظهاااااره احااااادوداب

 . صدغيه بجهتي التشب  محكمة بنظارة
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 أعلااى ماان جلديااه تعرجااات, وجهااه علااى عالماتهااا الحياااة حفاارت

 دمااااع تحتضااان العيناااين تحااات قاااالت, الاااذقن أسااافل إلاااى الاااوجن

 خسااارهم الااذين األربعااة كباااده فلااذات يتااذكر حاااين, مطاارا   ينهماار

 قضااوا وعلااي محمااد أقاادمهم كااان عمااره ماان األخياار النصااف فااي

 . الوطن شهدها التي األهلي االحتراب فترة في

 أثااار وزواماال شاابابه ايااام كتبهااا خااواطر ماان جاازءا   يااردد مااازال

 عمااال مااان نجااا  إنهاااا اييياااه.. المحتااال ضاااد رفاقاااه حماساااة بهاااا

 نحااابهم قضاااوا األثناااين أبناااائي كاااان أن بمااارارة يقولهاااا الشااايطان

 مااان خففااات كنااات الاااوطن لتحريااار األرباااع السااانوات حااارب فاااي

 ماااا باااأعز وطناااي فاااديت ألناااي نفساااي وأسااال ي ومصاااابي عزائاااي

 سااو  ترجااى فائاادة دون نفسااها تهلااك التااي النااار أنهااا غياار أملااك

 . العقول ويخدر, العيون يعمي رماد من

 أجلسااهم ولطالمااا ومااودة محبااة إليااه وأقااربهم إخااوتهم أصااغر هاام

 واحااادة سااانة عااادا أعماااارهم فاااي فااارق ال إذ ساااوية حجاااره علاااى

 تغياااب عينياااه تكاااد فاااال ورعااايتهم لعااابهم فااي  مالزماااتهم وأصاار

 عنااااه فاااارقهم,  للمبياااات حضاااانه فااااي ثانيااااة يااااأويهم حتااااى عاااانهم

 رغبااتهم رفااض فااي وتشاادد تعناات أن بعااد الجااي  فااي انخااراطهم

 فااراق االباادي الفااراق يتبعااه سااوف البدايااة فااراق أن يعلاام وكأنااه

 بعاااد بنائاااه ال الاااوطن حاجاااة وتوافااق الحيااااة سااانة ولكنهاااا النهايااة

 بااأن ومحمااود احمااد  يكباارانهم اللااذين أخااويهم ماان موثااق أخااذ أن

 . الجديدة حياتهم في تكيفهم ويتفقدا يتعهداهما

 إيمااا أثاار متفاارقين عملااه فااي كااال   سااويا   كتااابهم انقضاااء أن ويباادو

 علااااى المحافظااااة ماااان تمكاااانهم لعاااادم ومحمااااود أحمااااد فااااي تااااأثير

 محماااود ينكاااب مااارة كااال وفاااي أبااااهم إيااااهم وهبهاااا التاااي العهااادة
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 لااااو هللا يرجاااو وأن يساااامحه أن متوساااال أباااااه ركباااة علاااى باكياااا  

 . أحمد يفعل وكذا أخويه أحد محل حياته أخذ كان

 واشاااتد أخااارتهم فاااي أخاااويهم للقااااء فااااقتهم كبااارت األياااام بمااارور

 أوشااكت الساانون طااول وبعااد, لظاااء وزادهاام لظاااء فااراقهم لهيااب

 طالمااا التااي تلااك تشاابه يعيشااونها مرحلااة مااع تقتاارب أن الخاتمااة

 أناااا  معهاااا, حبااارا   بجاارة وطااانهم سااالب فقااد أبااااهم عنهاااا حاادثهم

 حاااار  ال مزرعاااة فاااي المتاااوح  الغرياااب تصااارف يتصااارفون

 حظيااارة فاااي وقاااع أنياباااه أشاااال  مااان لعاباااه يقطااار وكاااذئب فيهاااا

 .ولهوا   عبثا   ناضرها تأسر

 وخبيثاااا   ساايرته فااي ماااكرا   بهمااا المتاارب  أن األخااوان استشااعر

 كاااان, صاااحابتهم عااان وبعاااد  قاااواهم تراخااات ماااا إذ, تااادبيره فاااي

 تظلااال شاااجيرات تملئاااه فساااي  مكاااان فاااي هااادوء فاااي يمااار   أحماااد

 بصاامت لتغتالااه صااامتة طلقااة فاجأتااه حتااى وطاانهم قاارب اطفااال

 فااي محمااودا   ليمضااي هويتااه مراساايم فااي الجبناااء وغاادر الشاارفاء

 وقاااد عقاااودا   ثالثاااة قبااال الماضاااون أخوياااه متاااذكرا ساااائرا عزائاااه

 ماان أكثاار يرجوهااا االن وهااو أحمااد أخااوه تمناهااا مشاايئة تحققاات

 تقااااارب أن عساااااى للشاااااهادة احماااااد طلاااااب مااااان وأشاااااها قباااال ذي

 لهماااا كانااات التاااي السااارمدية النهاياااة دفااا  فاااي أربعاااتهم إلجتماااع

 . وامنية رجاء

 األفاااق فااي غيمااة وتلاااوح الختااام نحااو مسااارعة تتااراق  االشااهر

 يساااتطع أو يتحاشااااها أن عاااارا كاااان مساااتطير بشااار تتلباااد مثقلاااة

 آماار علاا , والنساااء األطفااال أجساااد علااى توحشااا هزجاات تجنبهااا

 عاان يااذود جهبااذا, سااالحه محمااود فأشااهر, األبرياااء دماااء يماات 

 ولااام تحاشااااها لطالماااا الااارا  فاااي عميااااء طلقاااة ساااقطت, حمااااه
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 شاخصاااة ظلااات بندقيتاااه تساااقط ولااام هاااي فأرادتاااه لغياااره يريااادها

 . أعدائها إلى فوهتها مصوبة صدره فوق

11- 

 كااااان, القيااااادة تااااردد علااااى( الالساااالكي) االسااااتقبال جهاااااز فاااات 

 القياااادة قمااارة إلاااى الموقاااع قائاااد حضاااور بأهمياااة يناااادي العامااال

 الشاااااعبية للمقاوماااااة العاااااام القائاااااد هنااااااك يتواجاااااد حيااااا  العامااااة

 اسااااتالم أكااااد, للثااااورة الااااوطني االحتياااااط جااااي  ماااان المدمجااااة

 . السرعة درجة على المحدد موعده في ومجيئه اإلشارة

 لالشااتباك بالتقاادم ربمااا جدياادا   تكليفااا   هناااك أن أيقاان, تفكيااره قلااب

 أحااد أن أو, األمتااار مئااات سااو  عنااه يفصااله ال الااذي العاادو مااع

 باسااااتالم القائاااد رغبااااة يلباااي أن عليااااه وأن شاااهيدا   قضااااى رفقتاااه

 ممكنااااة التساااااؤالت هااااذه وكاااال دياااااره إلااااى وتوصاااايله جثمانااااه

 والهونااااات المااادافع اصااااوات فيهاااا يزمجاااار جبهاااة فااااي الحااادو 

 الساااكون هاااذا فاااي اخااار شااايئا أي مااان أكثااار الرصاااا  وأناااواع

 . البهيم والليل

 باااردا   هااواء يستنشااق ثاام الهااواء فااي طوياال نفاا  زافاارا   يتثاااءب

 ليااااال   ثااااال  بعااااد باإلعياااااء االحسااااا  طاااارد علااااى يعينااااه عل ااااه

 الهجاااوم تلاااو الهجاااوم لصاااد يُكاباااد ناااوم باااال العاااراء فاااي قضااااها

 التااي الدفاقااة النيااران مصاادر يسااتطلع قمااة إلااى قمااه ماان ويتنقاال

 أدرك أن بعاااد إال إسااكاتها علااى أساالحة مااان بحوزتااه مااا عجاازت

 .. قرب عن المصدر

 أكمااة أعلااى ماان آت ل عااداء البقاااء قااوي إسااناد أنااه الفتاااك الهااون

 . اقتحامها قرر أن بعد إال إيقافه المستحيل من محصنة
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 فاااااي يااااادقق جالساااااا   كاااااان الاااااذي للقائاااااد العساااااكرية التحياااااة أد 

 أعلاااى اخااار  فاااوق رجاااال   واضاااعا   أماماااه الموضاااوعة الخريطاااة

 . الصخرية األحجار من منضدة

 فاااي أعتااادل وجهاااه لاااه أدار ثااام جانباااه إلاااى يقعاااد  باااأن لاااه أومااا 

 . وضعيته

 .. المالزم أيها

 تخبرناااا برقيااة وصاالتنا المدينااة مشااافى إلااى فااورا التحاارك عليااك

 ساااوف, حرجاااه حالاااة فاااي المشااافى لتاااوه وصااال أبنائاااك أحاااد أن

 وابنااك عليااك يطمئننااا أن إلااى بخاادمتك وساايكون سااائقي يوصاالك

 . السرعة وجه على تحرك نهض..

 مااااع الكلمااااات وتااااداخلت رأسااااه مقدمااااة يضاااارب باااادوار أحاااا 

 والمنحاااادرات الااااتالل هاااذه فااااي هنااااا يقاااف, شااااهر منااااذ, بعضاااها

 أسااارته تناسااى, مكاااان إلااى مكاااان ماان يتنقااال متماسااكا الصااخرية

 المكااان هااذا أهميااة فااي تاادور تستحضااره كاناات التااي المنايااا كاال

 الاااذي الفااا  هاااذا خاااالل هاهناااا مااان األعاااداء بمااارور حياتاااه رباااط

 تعاااانق التااي الريااااح هبااوب مااان ليلااه حلاااول مااع األبااادان تقشااعر

 . البعض بعضها مع المتداخلة كهوفه

 كباااادي فلااااذة مقلتااااي هااااو أنااااه, أجاااال صااااغيري محمااااد رباااااه.. اه

 كاااان, صااحته علااى األطمئنااان  علااى وماساايها الحاارب شااغلتني,

 .. القائد امام يقف مستعدا الزال

 انصااااراف ينهااااره العااااام القائااااد صااااوت علااااى دواره ماااان أفاااااق

 . انصراف..
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 ساااعتك ماان والتحاارك لااه بالاادعاء عليااك تمااام شاايء كاال ساايكون

 أعتلاااااى ثااااام العساااااكرية التحياااااة مودياااااا   بقاااااوة األرض ضااااارب..

 البكااار ولااده وصاال حيااا  إلااى العسااكرية الجياااب الساايارة مقدمااة

 بساابب نقلااه وتااأخر حالتااه  ساااءت أن بعااد علااى صااعبه حالااة فااي

 الجااد اسااتطاع بالكاااد الااذي الوقااود وجااود وعاادم الحاارب ظااروف

 . المشفى إلى حفيده لنقل توفيره

 علاااى لمسااااعدته الاااالزم األكساااجين لاااه وفااار الماضاااية األياااام فاااي

 عذاباااااه ضااااااعف رباااااو   ماااااع القلاااااب مااااارض تاااااداخل إذ التااااانف 

 . عام كل صيف حدتها تتضاعف التي القلب ونوبات

 يساااتطيع ال وأناااه حااادة النوباااة أن وهلاااه أول ماان أيقناااوا األطباااء

 مااااا وأجهااازة أمكانياااات مااان لاااديهم تااااوفر ماااا وكااال فكاكاااا   منهاااا

 . تجاوزها على قادرة عادت

 أنااه إلااى 14 أل ساانواته خااالل منااه يعاااني ظاال ثقااب للصااغير يااا

  أوجاعه عناء من سيرتاح الذي اليوم صار

 أن ماااا الاااذي ولاااده منتظااارا   المشااافى بواباااة أماااام يقاااف الجاااد كااان

اااازا   الساااايارة باااااب فاااات   العاااااب  أباااااه,  وجااااه علااااى نظااااره مرك 

 إلاااااى هااااارع محمااااد وفاااااة معلناااااا   ويسااااره يمنااااه رأسااااه محركااااا  

 وعاااارق الباااارود رائحاااة مناااه تفااااوح كاااان الاااذي ولاااده احتضاااان

 . العسكرية البذلة

12 

  أسااااطوانة تعااااارك وهااااي إليهااااا ينظاااارون أوالدهااااا حولهااااا ألتااااف

 تسااتطرد عقااب علااى رأ  تقلبهااا وتااارة أفقيااا تميلهااا تااارة الغاااز

 غاا  بقايااا احضااري اذهبااي صااوفيا, نفااذ.. فائاادة ال غيضااها األم

 . الخبز طب  لنكمل للنار موقد بناء اعيد سوف
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 بسااايط حطاااب مااان تبقاااى ماااا أحضااارت أن بعاااد يومهاااا فجااار مااان

 المطاااال الجباااال أمتشااااقت, الفطااااور وجبااااة وأعاااادت ناااادي وغاااا 

 حااابال يتااادلى   كتفهاااا وعلاااى يااادها فاااي فأساااها تحمااال قريتهاااا علاااى

 مهااااارة فااااي خبرتهااااا ماااان الواثقااااة خطااااى تخطااااو,..... مفتااااوال  

 لصاااااناعة حطباااااا   وحزمهاااااا األشاااااجار وتقطياااااع الجباااااال إمتطااااااء

, العمااار بهااا تقااادم والفينااه  الفيناااه  بااين أنفاساااها تأخااذ.... الوجبااات

 علاااى اعواماااا مضااات التاااي ومهارتهاااا خبرتهاااا جماااع تستحضااار

 الكهربااااء علاااى واعتمادهاااا قريتهاااا حاااال تطاااور أن بعاااد تركهاااا

 .النار إلشعال كأداة البوتاجاز واسطوانات

 بعاااد وسااانها وقواهاااا قااادرتها تناساااب بهاااا باااا  ال حزماااة تك اااور..

 ماااا تجماااع وعرضاااا   طاااوال   تطوفاااه الجبااال اعاااال إلاااى صاااعدت أن

 فتضااع إليااه بظهرهااا وترتااد بالحباال تشااده, إليااه الوصااول أمكنهااا

 علاااى مااادلى أكتافهاااا فاااي الحبااال وتغااارز ظهرهاااا أعلاااى الحزماااة

 بضاااع ساااو  مااااهي, المنحااادر الساااف  نازلاااة تااانهض.. الجواناااب

 عارضاااة إلاااى بهاااا فتهاااوي رقاااال حجااار تااارتع  حتاااى خطاااوات

  يصاااال ال كااااي ياااادها علااااى تتكاااا  أن فتحاااااول, تتاااادحرج زلقااااة

, باااألرض اإلرتطااام تتجنااب بالكاااد األحجااار موضااع إلااى رأسااها

 شاااديد بااألم تشاااعر بحملهااا ناهضاااة عزمهااا وتشاااد رأسااها وتحمااي

 أن ادركااات المفصااال أعلاااى كدماااة تظهااار وسااااعدها رساااغها فاااي

 فاااي وتتهااااد  المساااند عظمهاااا عااان بعيااادا   تتاااأرج  كسااارت يااادها

 حياا  وصاالت أن إلااى ظهرهااا علااى وحملهااا بيتهااا أويااه مشاايتها

 . الجبل اسفل اوالدها ينتظرها

13 

 جميااال واحساااا  التامااة بالراحاااة شااعور يعتريناااي لماااذا أدري ال

 بعضاااا قاااراءة فاااي وأبااادأ, يتيمااة شااامعة اشاااعل عنااادما باااه أكتسااي
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 الروسااااي األدب عاااان لديااااذي   مخبااااأة كاناااات قديمااااة قصاااا  ماااان

 التاااااي العرمااااارم للجياااااو  وقياااااادتهم الساااااوفييت القاااااادة وماااااآثر

 أن إلااااى لينيينجاااراد وحاااررت موساااكو مضاااارب عناااد اساااتماتت

 ماااا وأجمااال, بااارلين شااارق حتاااى األلمانياااة النازياااة بفلاااول لحقااات

 .القيصر قادة ثكنات ونسفه, األحمر الجي  عن كان قراته

 أسااتلفته دفتاار فااي قصااة بكتابااة أباادا عناادما ينتااابني الشااعور نفاا 

, ومأساااايها الحاااارب قصاااا  لكتاباااة خصصااااته ابنااااائي أحااااد مااان

 . نافعا   اضنه ما اكتب أن على عزمت هكذا

 انحناءاتهااا فااي الوقااادة شااعلتها وتضاال التآكاال فااي الشاامعة تسااتمر

 صاااايف دنااااو وهزيااااع العطاااارة الااااربي  رياااا  فناااااء مااااع تتماياااال

 فاااي لالسااتمرار, الكااااف بالاادفء تماادني تضااال أنهااا إال حزيااران

 ل ساااطر علياااه حصااالت بالكااااد الاااذي القلااام سااان وتقبيااال الكتاباااة

 . سطرا سطرا

14 

 ثغاارة ماان المعسااكر سااور مغادرتهمااا عنااد للااري  ساايقانهما اطلقااا

 إلاااى خاللهااا مااان نفااذا, دباباااة قذيفااة أحااادثتها, الخلفااي مبناهاااا فااي

 الهاااادوء كااااان بينماااا اخترقاااااه بسااايط شااااعبي, البنااااء كثيااااف حاااي

 البواباااة جهااة إلااى الساااكان أتجااه عناادما الحاااي شاال   قااد والسااكون

 وأقتحااااام الحساااام لحظااااة ينظاااارون أخاااارون أنااااا  مااااع الرئيسااااة

 ادمااااات التاااااي القلعاااااة مااااان  قبضاااااتهم إلشاااااباع الكبيااااار الساااااور

 الااذي والهلااع الخااوف شاادة ماان ماااقيهم وارقاات ساانوات ظهااورهم

 الحااااي مباغتااااة فااااي تورعااااه ولعاااادم للسااااكان بااااه يتساااابب كااااان

 ماااا وأكثرياااة وساااجنهم معهااام للتحقياااق ياااروقهم ال مااان واختطافاااه
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 أساااالحة مااان لهاااا مناساااابا   تاااراه ماااا تغاااانم أن فاااي رغبتهاااا أخفااات

 . للسكان نافعة ومواد

 إلاااى ينظااار األعيااااء شااادة مااان يهااارول وكاااان الثالثاااة أحاااد صااااح

 .. ورائه

 : قائال

 هو؟ اين

 أظناااه ألعلياااك بقاااوة لاااه زميااال فيجذباااه يحضااار ساااوف انتظاااروه 

 . علينا قُبض وإال تحرك هيا.. القذيفة شظايا أصابته قتل

 األوحاااد الطاااابق ذات المسااااكن المتااارابط الشاااعبي الحاااي ينتهاااي

 جاارداء صااحراء ماان مقفاار بفضاااء العااادي البااردين ماان والمبنااي

 أشاااجار األمااان قاحلاااة النظااار طاااول علاااى تمتاااد الصااافرة ناصاااعة

 وتااثم   أماااكن فااي تاارق بقااع فااي تتااوزع التااي المشااوكة السيساابان

 تصاااال  واحااااه مشااااكله صااااغيرة قيعااااان فااااي, كثافااااة أماااااكن فااااي

 ماان اسااتطاعا بالكاااد اليااوم لياال حلااول إلااى األنظااار عاان لالختباااء

 الشااااجيرات ماااان األدغااااال هااااذه بلااااو  الحارقااااة الشاااام  لهيااااب

 وخااااز  بااااألم شااااعور غياااار ماااان تحتهااااا اسااااتلقيا, الظاااال الوارفااااة

 . منها المتساقطة األشواك

 !حقا   ساقك في أصبت لقد تنزف إنك, مسكين من لك يا آه..

 ....يجيب 

 أن يريااد منااه يقتاارب, بإصااابتي أحاا  لاام الهلااع شاادة ماان أننااي 

 البذلااة عاادا, لااه البسااا   ياازال ماا كااأن الااذي العسااكري الاازي يمازق

 ذي خفياااف جاارم, عنهاااا نيابااة واحااال مغادرتااه قبااال جردهااا التااي

 العساااكرية بزاتهماااا خلعاااا فقاااد األخاااران أماااا باهااات أخضااار لاااون
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 لعاادم منهمااا درايااة المنطقااة ألبناااء العااادي التقلياادي الاازي وناااب

 . منظرهما على األهالي من أي أو المقاومة اللجان تمييز

 بإحبااااااط  يناااااذران الزرقااااااوين العيناااااان ذي المصااااااب نظاااارت..

 حياااا  إلااااى نفاااااذه امااااام عائقااااا   الجاااارح يشااااكل أن علااااى وعجااااز

 للحصااااول األماااان السااااريع الخااااط يعااااانقوا أن ثالثااااتهم يسااااتطيع

 ياااتمكن أن قبااال ذويهااام إلاااى تصاااالنهم مواصاااالت وسااايلة علاااى

 . هويتهما على تعرفا ما اذ صيدهما من المقاومة افراد

 كأنااات التاااي وهويتنااا ببزاتناااا نتفاااخر كناااا مؤساااف لشااي أناااه حقااا

 اللعيناااة كاااالجرذان نتخفااى نحااان الياااوم, للمااواطنين الاااذعر تجلااب

 األرض فاااااي الرفيعاااااة القاماااااة صااااااحب الاااااون أحمااااار يبصاااااق..

 مردفا  ..

 اساااتطعنا لكن اااا الغاضااابة الجمااااهير ويتحاااد  القائاااد يكاااابر لاااولم 

 تسااااامحا   عليناااا عااارض فقاااد, بيسااار لناااا آمااان خروجاااا   ناااؤمن أن

 .. معسكرنا ترك مقابل, سهال  

 ؟ األن هو اين

 سااو  يقاااوم لاام, قذيفااة أول انفجااار مااع كجاارذ األدبااار ولااى   لقااد

 األولااااى ماااارتين علاااايهم هللا سااااخط حاااال الااااذين اليتااااامى الجنااااود

 بهااام والتنكيااال دياااارهم ماان المسااااكين بتشاااريد أواماااره ألطاااعتهم

 أراد الاااذي المعتاااوه هاااذا عصااايان عااان لعجااازهم والثانياااة وقاااتلهم

 حضاااائرها فاااي العجاااول تبااااد كماااا ماااواقعهم فاااي يباااادوا أن لهااام

 .النار لهيب وسط

 البحااار يبتلعهاااا الرماااال خلاااف تتاااوار  الشااام  أحااادودبت أن ماااا

 الغباااار الثالثااة نفااض حتاااى حالكااا   سااوادا   معاااه جلااب مغيااب إلااى

 العسااكرية بزتااه نصااف بتبااديل أمااره الجااري  تاادبر بعاادما عاانهم
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 علااى وعماال ساامنة وأباادنهم أقصاارهم رأ  تغطااي كاناات بخرقااة

 الاااااذخيرة تخااااازين جااااراب مااااان أنتزعهاااااا بضاااامادة جرحاااااه شااااد

 . الساعة لهذه أد خرها

 الصاااحراء هاااذه اجتيااااز لصاااعب إن اااه انتظااارا هااااه السااامين قاااال..

 نتركهاااا أن مااان الب اااد, وذخيرتناااا أسااالحتنا نحمااال ونحااان, الفانياااة

 الحاااي إلاااى العاااودة قاصاااد.. ماااا مكاااأن فاااي أمرهاااا نتااادبر أو هناااا

 ماااان أو ماااانهم يبتاعهااااا قااااد ماااان يجاااادون حياااا  هناااااك وتركهااااا

 . الحقا امرها ويتدبر يأويها  عل ه المعارف

 .الال

 ...!!السيرعتيا من بلقنا ما بعد مستحيال   العودة المصاب قال 

 ألي معنااااا أحاااداها ونأخاااذ الشااااجرة هاااذه تحااات نتركهاااا أن أر  

 وتفقااااد ساااايرنا فااااي نجتهااااد أن نرجاااوه مااااا كاااال, يعترينااااا طاااار 

 هاااذا الجتيااااز الصااامود مااان يمكنناااا بماااا والتااازود المااااء مناهااال

 عااان تفصااال التاااي الجباااال باتجااااه وجهتناااا  إلاااى المغفااار الساااهب

 . العام الطريق

 أعلااى إلااى  السااير وقااررا موقعهمااا ماان وجهتهمااا محااددا نهضااا

 . بوضوح سيرهما خط رؤية يمكنهما هناك مرتفع رملي تل  

 لهمااااا تبااادت السيسااابان لنباااات المشاااوكة األحااارا  تركاااا عنااادما

 هبااااوب تلفحهااام رملياااة وأكاااوام أخادياااد يتخللهاااا شاساااعة مسااااحة

 األنااف غشاااء فااي اثاارا   تتاارك الجافااة الرمااال ورائحااة باااردة رياا 

 أن يشاااااعرون ومعهاااااا أكثااااار تقااااادموا كلماااااا بمشااااايتهم يتثااااااقلون,

 وطاااا  تحاااات تاااائن والرمااااال الخلااااف إلااااى بهاااام تعااااود اقاااادامهم

 . بياداتهم
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 أشااباح ثالثااة خيااال الرمااال علااى راسااما   السااماء كبااد القماار يعلااو

 أو لمساااكن ضاااوء بصاااي  مااانهم أي يلمااا  ولااام, بتااارن  تتحااارك

 صااكيك ماان يزيااد الااذي النااداء ويتساااقط الفجاار يحاال جباال أطاللااة

 الذهبياااة الشاام  خيااوط باازو  مااع قارسااة وباارودة أنينااا   الرمااال

 ضاااوء وتبااادد أختفااات قاااد الااادهر بوجاااع المتعباااة األجسااااد كأنااات

 . طيفها

15- 

 الشاااريط ذا المعااادل 7.62عياااار الااارا  حيلاااة وهاااد   قاااواه خاااارت

 راجااااال   الحثيثااااة الخطااااى يسااااارع, عنقااااه حااااول الملتااااف الااااذهبي

 واحاااااد أن فاااااي رصاصاااااات 5-4 مااااان متقطعاااااة زخاااااات مطلقاااااا  

 جماعاااة اعالهااا يتحصاان, الخاااط علااى تطلااع التاااي األكمااه ناحيااة

 .والعتاد بالعدة تمدهم التي القوات وأسفلها األعداء من

 لخطاااة األعاااداد أهمياااة علاااى رفاقاااه عزيماااة يشاااد الليااال أمضاااى

 يااوجههم, حااركتهم قـااـي د الااذي المهاام المرتفااع هااذا القتحااام جياادة

 واإلساااناد منهاااا ينطلقاااون التاااي ماااواقعهم ويرتاااب الساااليم التوجيااه

 العااااادو أن وعلماااااه, تغطياااااتهم علاااااى يعمااااال الاااااذي الضاااااروري

 معهاام التعاماال علااى ويعماال كاااف بعااد ماان ياارغبهم أن يسااتطيع

 بهاااا يتفوقاااون التاااي القناصاااة واألسااالحة الهاااون قاااذائف بواساااطة

 . المقاومة على

 تتقااادم أن قبااال هائلاااة بسااارعة التلاااة أسااافل إلاااى يجاااره قااادره كاااان

 المطلااااة التحصااااينات وتاااادك تغطاااايهم التااااي المدرعااااة العربااااات

 علااااااى مواقعهااااااا ماااااان الاااااادبابات وعجاااااازت المهاااااااجمين علااااااى

 رصاصاااا   تمطااار التلاااة كانااات, ماااؤثرة بضاااربات التلاااة اساااتهداف
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 افاااراد علااى ملحوظاااا   تااأثيرا   أث ااارت12,5عيااار رشاااا  ماان كثيفااا  

 .شظاياه حــمم من مختلفة بإصابات وأدمتهم الهجوم

 القناصاااة ورصاااا  تلاااواآلخر الواحاااد يتسااااقطون رفاقاااه شااااهد 

 فاااااي جاهاااااد, التقااااادم ومواصااااالة لالحتمااااااء فرصاااااة تمااااانحهم ال

 أساااقط, الرشاااا  المااادفع اتإساااك محااااوال   التلاااة أعلاااى التصاااويب

 صااعدوا أن إلااى أكثاار وتقاادم مااواقعهم تبااديل فااي يهمااا كأنااا أثنااان

 كانااات, الااارأ  فاااي مباشااارة بإصاااابة ساااقط حتاااى خطاااوات بضااع

,  الثقلااين ساايد ونبااوة الخااالق بوحدانيااة لتشااهد ساابابتها ترتفااع يااده

 ماااان تساااايل بالاااادماء فااااإذا إليااااه نظاااار, أصاااايب أنااااه رفيقااااه أدرك

 رفيقاااه إلاااى بندقيتاااه مسااال ما  , صااادره إلاااى وجهاااه مخضااابة جبهتاااه

  بجانبه كان الذي

16- 

 مااع تاانهض الحياااة تكابااد وهااي زماان منااذ ينتابهااا قريااب إحسااا 

 فااااي الرجااااال وقفااااة تقااااف, هاااازا   األرض تهااااز, الشاااام  شااااروق

 العماااااال ماااان جيااااو  يمتلكااااون فحاااااول تناااااط  الرجااااال سااااوق

 عزمهااااااا, الزهيااااااد تجارتهااااااا ورقااااااائق يبياااااادوها أن يسااااااتطيعون

 وإتااازان لحكمتهااا لهاااا فاادانوا منافساايها أهلاااك وِجاادها وإصاارارها

 . قوامها

 : تقول

 ماااا الوضااايع الشاااهر هاااذا خاااالل العمااار باااي تقااادم كااام إآلهاااي ياااا

 حملي؟ على تعجز وقواي بالوقت أح  عدت

 ماان تجيرنااي التااي الشاامعة وهااذه النافااذة هااذه غياار لااي يتبااق   لاام 

 االحبااااب فاااراق واشاااجاني الحااارب ظلماااة أرقتناااي, الظاااالم دهماااا

 . ومصيرهم
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 أعلاااى فاااي وهاااي حنجرتهاااا مااان البسااايطة الكلماااات هاااذه نقضااات

 الحااااااواف وتقاااااااطع الضاااااااري البحاااااار هاااااادير ترقااااااب مسااااااكنها

 البحااار ماااوج ماااع يتاااأرج  طياااف رات حتاااى, المااادمرة المدلهماااة

 الشاااط  علااى الناتئااة األحجااار تغلفااه مرسااى إلااى الرياااح تسااوقه

 . عليها ألمتالطمة األمواج تموت حي 

 يتقااافزون ثالثااة تلماا  البصاارية قواهااا بكاال تحاادق الطيااف توقااف

 الرصاايف تفصاال التااي الخرسااانة مغااادرين األخاار خلااف الواحااد

 حاااااول البدايااااة فااااي, األسااااود واألساااافلت القااااارب يرسااااوا حياااا 

 علاايهم وقعاات عناادما, اليسااار إلااى وجهتااه غياار ثاام يمااين اإلتجاااه

 مااانهم باااأن بجناااود مليئاااة عاااابرة كانااات سااايارة ناااور مااان حزماااة

 وساامع, األعلااى إلااى الموجهااة البنااادق وفوهااات الحديديااة الخااوذ

 . السيارة اسفل من شرره يتطاير الذي المحرك هدير

 إلاااى, الخاااط جاناااب حاااط صاااارو  مخلفاااات مااان حفااارة إلاااى آووا

 ألحاااد كااان ماااريم عرفتااه دار إلاااى اثنااان فأتجاااه العربااة ماارت أن

 طااارق... جااادر   وراء مااان يترقاااب الثالااا  ووقاااف الحـــاااـي تجاااار

 . جدو  دون الطرقات تعالت موصدا   كأن الباب األثنان

 مااان وفااارارهم الثالثاااة مبتغاااى بفطرتهاااا ماااريم العجاااوز أدركااات

 . منها أتوا التي والوجهة باألعداء المحملة العربة

 ثانياااة األدبااار يولااوا أن قبااال مهرولااة الساالم علاااى ماان تاادحرجت

 إلااااايهم أومئااااات يااااادوي ضاااااوء وبواساااااطة دارهاااااا بااااااب فتحااااات

, نحوهاااا مسااارع   احااادهم هااارول ثااام قلااايال تااارددا, إليهاااا باااالتحرك

 . سالحا   يحمل األخر  يده وفي وجهه على لثاما   يضع كان

 عاااان أخبروناااي هيااااه كاااذلك الااااي  مقااااومون أناااتم: ماااريم قالااات

 . لكم تلبيتها اتدبر لعلي حاجتكم
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 مااان تخفاااف أن سااانك مثااال فاااي عجاااوز تساااتطيع وهااال.. أجااااب

 . خلفنا تركناهم ومن وجعنا

 عليااه أدلكاام سااوف والمشاارب الاازاد عاان تبحثااون كنااتم إن: قالاات

 علاااى قاااادرون فاااأنكم غياااره أماااا, ألجلاااه إال هناااا إلاااى تااااتوا فلااام

 . بحوزته التي السالح قطعة إلى نظرها الفتة  تأمينه

 زاد إلاااااى الحاجااااه أشااااد فاااااي فاااانحن الحقيقااااة كباااااد أصاااابتي لقااااد

 يطوقناااا العااادو مناااا نفاااذ بحوزتناااا كاااان وماااا المقااااومين إلخوانناااا

 . منها نتزود أن من نتمكن التي والمنافذ

ة إليه قذفت  :قائلة صدرها من أخرجتها مفاتي  بُصر 

 تريدانااه مااا خااذا, الناحيااة فااي المسااتودع.. المفتاحااان وهااذا هااذا 

  المفااااتي  أعاااد ثااام.. للتجاااارة ماااريم عليهاااا مكتاااوب الفتاااة ساااتر 

 . الباب أسفل البهو هذا إلى بها وألق

 : قالت بكلمات يتلفظ أن وقبل نقود ربطة أخرج بدوره

 وأيقناااتم للغاااذاء حااااجتكم أشاااتدت وكلماااا  ماااريم خالتاااك مااان دعااام

 . هذه شرفتي في تجدوني سوف المجي بسالمة

 كاااوب تتفقاااد جلسااات شااامعتها ضااوء وعلاااى نافاااذتها إلاااى صااعدت

 أن إلااى األمااواج حركااة مااع يتااراق  المركااب تتأماال القهااوة ماان

 ! .وجهته؟ أين إلى تسال أن دون قليل طيفه أختفى

17 

 مشاااقة كرثتاااه القاااو  خاااائر الحيااال مهااادود الفااارا  علاااى ارتماااى

 أن بعااد, طااويال الوقااوف علااى الغذائيااة للمااواد متجاار فااي العماال

 وافااق, هامااة الغياار الساالع شااراء علااى التوافااد وقاال المااؤن نفااذت

 السااقف أن بااه ماشااعر كاال, قصاايرة إجااازة يأخااذ أن علااى المالااك
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 متهالكاااا   قفاااا, عينااااه أغماااض, متاااورمتين رجااااله وأن باااه يااادور

 المتالحاااق التلفاااون رناااين صاااوت مااان فااازع حتاااى, الجساااد خاماال

 حاجتااه ماااروت نامهااا التااي الساااعات وكاناات, ليلااة نااام, صااباحا  

 . للنوم

 اساام لتميااز الشاشااة تاار  عااادت مااا الخاملتااان عيناااه, ماان.. أيااوه

 غيااارك أحاااد مااان لاااي  إجازتاااك لقطاااع الشاااديد اسااافي.. المتصااال

 .  بالتفاصيل أخبرك سوف المحل إلى تحرك, المهمة إلتمام

 نفساااه قاارار فاااي يقااول, عناااده يعماال الاااذي التاااجر المتصااال كااان

, محتااواه ماان المحاال الزبااائن أفاارق فقااد, وقااع قااد مسااتجدا   أن ال بااد

 الغذائياااة المااواد نفاااذ مااان وفاازعهم الحاارب مااان النااا  هلااع بعااد

 . ثمن بأي الشراء على وإقبالهم األسواق من

 سااااوف المحاااال صاااااحب أن أدرك التجااااارة مجااااال فااااي بخبرتااااه

 حيااا , ماااا مكاااان مااان  الغذائياااة باااالمواد للتااازود بالاااذهاب يكلفاااه

 فيهاااا يقااال حدودياااة منطقاااة فاااي تقاااع وربماااا كافياااة ماااواد تتاااوفر

 أن المشااااكلة.. منهااااا الشااااراء يمكنااااه كميااااات تااااوفر االسااااتهالك

 مسااااتمرة واشااااتباكات ناااازاع منطقااااة وهااااي بهااااا يتحصاااان العاااادو

 . ثال  او مرتان يرددها يستر هللا..

 مااااتن علااااى المحااااادة المنطقااااة إلااااى ماضاااايا   النقاااااط كاااال تجاااااوز

 السااااوار إحاطااااة محاطااااة المنطقااااة وكاناااات, نقاااال نصااااف سااايارة

 إلياااه يتنباااه لااام مااانهم أحااادا   أن غيااار المعادياااة باااالقوات بالمعصااام

 تاااأتي التاااي السااايارات كثااارة فعلاااى, الساااؤال عناااا نفساااه ويكلاااف,

 متنهاااااا وعلاااااى, الشااااامال إلاااااى متجهاااااة الجناااااوب منااااااطق مااااان

 الحاااارب فكاااات أن بعااااد ديارهااااا إلااااى نزحاااات وأساااار مسااااافرون

 . حدودهما وبأنت الدولتين عُر 
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 مــااـع التجااار بلغااة التخاطااب ماان بالقلياال لااي  وقاات بعااد تمكاان

 مناسااااابتها رأ  أساااااعار صااااافقة وعقاااااد, العاماااااة المحاااااالت أحاااااد

 وساااائقها وصاااعد, الشااام  تغياااب أن قبااال شااااحنته مااا , لساااوقه

 قباال ذي عاان وتتزايااد تحفهاام واالخطااار مضاااربهم إلااى عائاادون

 فااااي يبااااال  فجعلتااااه غرتااااه قااااد واحتياجااااه المااااواد كثاااارة كاناااات,

 يتماشاااى أن الساااائق اجبااار قاااد, الشااااحنة جرياااد فااااق ماااا حمولتاااه

 يصااال ساااوف أناااه ذلاااك جاااراء علااام, بااابطء ويساااير, الحمااال ماااع

 . متأخر وقت في االشتباك منطقة

 مااان يمكناااه ال منطقاااة إلاااى تتجاااه مباشااارة العااادو راءهاااا عنااادما

 فباشااااارها عليهاااااا يساااااتحوذ أن أراد, وتملكهاااااا عليهاااااا السااااايطرة

 يصااايب بعضاااها الساااماء كمطااار أنهمااارت الرصاااا  مااان بوابااال

 الرصاااااا ,  أكثاااار تقاااادما البضااااااعة يختاااارق وأخاااار  األرض

 مقاادمتها أصاااب حتااى الناقلااة إلااى الخااط ماان مرتاادا   ياانعك  كااان

 يقعااااد كااااان حياااا  ألسااااائق جاااادار وأصااااابت أخترقتهااااا بشااااظايا

 .منذر

 أن  اسااتطاع مااا كاال, الاابطن أساافل ماان بغاازارة يخاارج دمااا   را  

 تفاااااد   البضااااعة ماااان تمكااانهم ال اسااارع, تقاااادم: للساااائق يقولاااه

  المديناااة داخااال اجتازهاااا أن إلاااى الخااط علاااى تطااال التاااي المواقااع

 لتفقااد ذلااك عنااد وتوقااف المقاومااة بهااا تتحصاان التااي الجانااب إلااى

 بااالتحرك عليااه أشااار المنطقااة ابناااء ماان مسااعف وأقباال الشاااحنة

 إلااااى البضاااااعة نقاااال فااااي السااااائق وأماااار المحلااااي المفشااااى إلااااى

 . وجهتها

18 
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 والجاادة األفطااار وموعااد المغاارب صااالة دخااول المااؤذن رفااع مااذ

 سااماع عاان غافلااة شاااردة واإلبهااام الساابابة بااين تماار حبااة تفاارك

 تلااااتقط أمامهااااا المااااوارب الباااااب صااااوب تحملااااق اآلذان صااااوت

 النقضاااء وخباار ورائااه ماان يأتيهااا قريااب فاارج عاال   همسااة أدنااى

 هاااذا عنهااا يفصاالها التااي الااوالدة غرفاااة فااي القابعااة ابنتهااا أزمااة

 . اإلسمنتية والدعامة المتر عرضه يتعد ال الذي الرواق

 وممسااكا   روعهااا ماان مهااد ظهرهااا علااى ياادهُ  الجااد يضااع! بجانبهااا

 بفااااك يضاااافر أن جاهاااادا   يحاااااول األخاااار  يااااده فااااي ماااااء بكااااوب

 طفيفاااااة قرعاااااة,  جااااادو  دون, مااااااء رشااااافات بااااابعض صاااايامها

 ممرضااة الباااب فيفاات , يسااتدير الشااكل دائااري حلزونااي لمقاابض

 الجاادة علااى بصاارها فيقااع,  بساايطة ابتسااامة محياهااا علااى يرتساام

 : قائلة رأسها هازه يقع ما أول األم

 باألمكاااان مولاااودة ابنااتكم وضاااعت لقااد يااارام ماااا علااى شااايء كاال

 . وجنينها لمشاهدتها تدخل أن ل م

 تماار بحبااة صاايامها أخياارا وأطفئاات الصااعداء الجاادة تنفساات.. آه

 نهضاااات حتااااى لتبلعهااااا كااااادت ومااااا حلقهااااا أبل اااات ماااااء وقطاااارة

 . الصغيرة وحفيدتها ابنتها لروية الوالدة غرفة إلى مسرعة

 لحاااااالت مخصاااا  كااااأن مااااا منهااااا طاااااوالت بعاااادة غرفااااة فااااي

 فيمااااا المستعصاااية الحااااالت لحمااال واخااار اثنتاااين بعااادد الوضاااع

 الحااااااواد  غرفاااااة إلاااااى أخرياااااات لجااااار العملياااااات إلاااااى يبااااادو

 تسااااعد صاااغيرة ساااود أطاااارت ذوات وكااان للوضاااع المخصصاااة

 يكاااون أن الااوالدة لمخاااطر العجوزمدركاااة خافاات, التحاارك علااى

 شااااهدة فقاااد حتفهاااا إلاااى تجااار أحااادهن علاااى البكااار ابنتهاااا مصاااير

 الااروح غادرتهااا  بيضاااء بماليااة   مغطاااة النساااء إحااد  ماارة ذات

 وقاااع.. كهااذه هاماادة جثاااة الغرفااة ماان تخااارج متعساارة والدة بعااد
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 إلااااى نظرهااااا تحااااول أن قباااال المتحركااااة الجرايااااة علااااى نظرهااااا

 مؤصاادة نصااف نافااذة تعلااوه ركاان إلااى ممااددة كاناات التااي ابنتهااا

 خرجاات التااي الاانف  مااع عااراك بعااد روح ماان بعااض فيهااا رأت,

 هاااواء ماان جاازء   إللتقااااط تصااارع جنبهااا إلاااى ملقاااة وهااي, منهااا

 إليهااا الحاجااه شااد فااي باال, محتاجااة إنهااا العجااوز أيقناات, نضاايف

 كاناات التااي الغرفااة تكااي , حديااد بصااد  أشاابه رطوبااة ورائحااة,

 إلااى تفتقااد للكهرباااء خااازن ضااوء علااى بااداخلها ماان ياار  بالكاااد

 ومريضاااتنا الممرضاااات مااان بكااام ملئااات أن بعاااد الجيااادة التهوياااة

 . وصغيرتها

 تجاهلتهاااا أنهاااا إال الجااادة فااازع مااان تخفاااف أن الممرضاااة أرادت

 متمتماااة ابنتهاااا نطقااات, جبهتهاااا علاااى ماساااكة ابنتهاااا إلاااى نااااظرة

 . حالها سوية إلى أمها مطمئنة كلمات ببضع

 واألم للرضااايع والمساااتلزمات الااادواء روشاااته الممرضاااة ناولتهاااا

 مغاااااادرة انصاااارفت ثاااام وجنينهاااااا األم وضااااع اسااااتقرار مكااااررة

 صااوت فقااط الغرفااة تمااال الصااد  رائحااة تاركااة األفطااار لتناااول

 . أطرافه عن تصدر خفيفة وحركة الرضيع للطفل ضعيف

 فيمااا إلحضااارها الاادواء ورقااة الجااد إلعطاااء الجاادة ذهباات بينمااا

 عليهااا غلااب التااي أجفانهااا أساابلت وارق سااكون فااي ابنتهااا دخلاات

 ماااان يخاااارج ساااايل مااااع ترافااااق النااااوم بغلبااااة واحساسااااا   الصاااافرة

 .. بعدها ما ماء تضنه  الوالدة موضع

 النزيااف أنااه علااى ياادل قواهااا ماان تبقااى لمااا وأسااتراقه دفئااه! الال

 ولياادها غياار يكاان لاام لتصااي  قواهااا تجمااع أن تسااتطع لاام, القاتاال

 . الغرقة في
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 الجااااادة رأتااااه عناااادما الاااادماء مااااان بركااااة إلااااى الغرقااااة تحولاااات

 اماارأة غياار فزعهااا إلااى يجيبهااا لاام فيمااا صااوتها بااأعلى صاااحت

 إلااى مهرعااة جانبااا   وضااعتها التااي, مريضااتها مااع لتوهااا وصاالت

 أن إلاااى منهاااا كاااأن فماااا فارغاااة وجااادتها التاااي التماااريض غرفاااة

 السااكن ماان الممرضااات إلحضااار المبنااى خااارج الحااار  نااادت

. 

 اليرقااااان مااااريض بلااااون المشاااابع األباااايض فاطمااااة لااااون تحااااول

 إلاااى تميااال ذابلتاااان عيناهاااا فيماااا ساااحب منهاااا تساااحب وأنفاساااها

 أبنتهااااا فااااي زهاااادت التااااي األم صااااياح مااااع يفتحااااان أغماضااااهما

 . خاتمتها

 فاطمااة تحاارك.. مفاصاالها فااي الحياااة وبسااريان بوجودهااا تشااعر 

اااه شاافتاها  ماان دهمااة تكسااوها حتااى تطبقهمااا أن مااا بخياار أننااي أم 

 التااااي مسااااعفتها تجبرهااااا بطنهااااا أساااافل بااااراكين كأنهااااا أعاصااااير

 ظهرهاااا ماااؤخرة مااان وتمساااكها األم صاااياح وقاااع علاااى حضااارت

 الااذي واللهيااب األلاام نوبااات بعااد تثباات كااي تجاهااد, إليهااا مساندتها

 عاان تسااال روح فيهمااا تاار  عيناهااا فااي تحاادق أحشااائها يضاارب

 . الفراق بعد ما ألم

 باااارودة تحااا , ياااادها ممساااكة مريضااااتها إلاااى ممرضااااة تهااارول

 البساايطة الجاادة تتلعااثم, بساارعة دمااا   لهااا أحضااروا هيااه دم.. دم..

 عليااااكِ  لتوهااااا الواصاااالة المريضاااة برفقااااة وتشاااادها حركتهااااا فاااي

 أجااد علااي   الخااارج إلااى سااأتجه الاادم فصاايلة نااوع وهاااتي بالصاابر

 النساااء دكتااورة نريااد الممرضااة تااردف.. الاادم يحضاار خياار اباان

 . المنزل في إنها مناداتها في أسرعوا والوالدة

 أنتظااار فااي مرافقااا   كااان مساانا   رجااال   أن األماال اشااراقة دواع ماان

 الحاماال علااى علقاات فاطمااة دم مااع زمرتااه تطابقاات, لااه مااريض
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 حالتهااااا رات طااااويال   تفكاااار لاااام, النسااااائية الاااادكتورة دخااااول مااااع

 تشااانجات ماااع تترافاااق الماااوت ساااكرات تصاااارع منهاااا مياااؤو 

 المفاصااال فاااي تساااري بااارودة قشاااعريرة مااان ورجفاااات عصااابية

 . الطيبة المرأة تتوسد

 لتاااادخل جراحيااااة عمليااااة إلااااى أحالتهااااا الاااادكتورة قااااررت عناااادما

 تتحشااارج ونفساااها بسااارعة تخاااور قواهاااا كانااات النزياااف إليقااااف

 تتاااانك  ذابلاااة بأجفاااان تااادثرهما يقطعاااه العيناااان يغاااادر ومااايض

 عاااان مبتعااادة الااااروح تاااواري مااااع مالااات الشاااام  عبااااد كزهااارة

 . بارئها إلى صاعدة الجسد

                                   19- 

 معلناااا    االحتيااااط قائاااد إلاااى الحشاااود تااادفق اختااارق األنفااا  بشاااق

 . الوطن عن للدفاع المتطوعين مع اإلنضمام في رغبته

 ودحااااارهم باألعاااااداء الفتاااااك إلاااااى تتاااااوق الوثاباااااة روحاااااه كاناااات

  يروياااه كاااان ماااا ذلاااك, االستشاااهاد فاااي جامحاااة رغباااة وتخالطاااه

 . الشهادة أو النصر أما الحسنيين أحد عزمت قائال   ألصدقائه

 وثابااااة مشاااااعر وحركاااات, أحاسيسااااه القااااذائف أصااااوات ألهباااات

 التاااام ورضاااهم وأقاربااه أساارته وتحفيااز عزمااه ماان زاد, بداخلااه

 كااااانوا األطفااااال حتااااى الواجااااب نااااداء تلبيااااة فااااي انخراطااااه عاااان

 لااام القتاااال مشاااركته ونياااتهم معنويتاااه ماان ترفاااع هتافاااات يهتفااون

  األخااار بعااد واحااد عااانقهم أن بعاااد إال بااال لهاام ويهااد  يسااتكينوا

 تفاصااايل بكااال منتصااارا   عودتاااه عناااد يخبااارهم باااأن عهاااد ضااااربا  

 تاار ء يديااه علااى حااتفهم ولقيااانهم األعااداء مااع وعراكااه الحاارب

 مخاطرهاااا رغااام أرتادهاااا عنااادما الجبهاااة ومقدماااة الناااار خاااط لاااه

 .شهيدا   به يؤدي قد الذي األكيد والموت
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 مااآثر يجتاارح  أن يسااتطيع فمنهااا والااتعلم للتعلاايم مدرسااة وكانهااا 

 والتصااادي الصااابر فاااي درو  أعدائااه ويلقااان رفاقاااه ماااع بطوليااة

 أكتسااااب مااان تمكناااه التاااي القتاااال فناااون أسااااليب وياااتقن للمكائاااد

 يرتبطااون الااوطن حااب جمعهاام أنااا  يخالطااه هامااة قتاليااة حنكااة

فاقاااااه بقاااااوة  الدساااااائ  علاااااى يصاااااعب معهاااااا إذ الواحاااااد الااااادم ر 

 لدياااااه تولااااادت هكاااااذا تماساااااكه وتختااااارق تفساااااخه أن والمكااااااره

 الفاااوالذ بقاااوة أنهاااا, أحااا  التاااي اإلرادة بهاااذه الراسااا  األعتقااااد

 تمااااايزا   وألن, رفقتااااه مقااااام فااااي دقيقااااة كاااال ماااارور مااااع تتزايااااد

 باااات الاااذي الااادم لاااون للحرياااة المحفاااز اللاااون بحجااام وانساااجاما  

 اإلنساااان مااادارك فاااإن   مااادفع وقذيفاااة قناااا  طلقاااه كااال ماااع ياااراه

 القاااايم وتربااااي القتاليااااة المهااااارات لتلقااااي إسااااتجابة أكثاااار تصااااب 

 واألحبااااب األصاادقاء لفااداء واإليثاااار السااوي والساالوك والمباااد 

. 

 كلفتهااا أن يعلاام وهااو إلتقانهااا يجتهااد جامعااة مدرسااة لديااه تشااكلت

 أن ويحااار , جوارحاااه كااال يعيرهاااا أن علياااه لاااذا الاااثمن باهظااة

 قبااال  أكتشاااافها علاااى يعمااال بااال أخطااااء مااان يضااار ماااا يكااارر ال

 . الرفاق وأعز نفسه تخسره قد ألنها فيها الوقوع

 مااارة كااال فاااي وهاااو شاااهر يتباااع وشاااهر واالساااابيع األياااام مضااات

 وتكتاااب القتاااال فاااي ومهاااارة قاااوة يكتساااب رصاصاااة بجانباااه تماار

 قااد القادمااة الماارة فااي ربمااا أنااه جياادا   عناادها يعلاام جدياادة حياااة لااه

 خصاامه ماان أدنااى القتااال ماان مسااتو  عنااد بقااي هااو أن ينجااو ال

 ضاااعف نقااااط علاااى الحصاااول إلاااى دوماااا يساااعى كاااان فإناااه لاااذا

 ويغرساااها خصاامه علااى تتقاادم التاااي القاادرات عاان فيبحاا  العاادو

 . وتبعته رفاقه في
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 جسااده فحالاات المتساااقطة القااذائف شااظايا وخااز ماان جسااده أماات 

 الاااازمن عواماااال مااان اإلحسااااا  فقااااد المعااادن ماااان صاااافيحة إلاااى

 . بالمكان تض  التي الحشرات ولسع

 األعاااااداء تراجااااع ونقطاااااة المبااااين الفااااات  تباشااااير أهااااال أن إلااااى

 الجااوي مااريم وغطاااء الثااوار ضااربات تحاات منكساارين القهقااري

 همهمااااات وتصااااور الرفاااااق شاااافاة علااااى البساااامة ترساااام باااادت,

 ماااان كثاااارا   تاااادفق, عقباااااه يحمااااد ال مااااا راء النصاااار وصاااايحات

 جهاااااة الجبهاااااة صاااااوب يتقااااادمون السااااايل غثااااااء ككثااااارة رجاااااال

 رأي االنتصااااارات حمااااى البدايااااة فااااي ضاااانها, القاعاااادة معسااااكر

 شاابل شاااهد عناادما, التقاادم علاايهم خاااف البنااادق يحملااون ال أنااا 

 وكاناااات رأسااااه مفاااارق فااااي أصااااابته قنااااا  برصااااا  يصاااارع

 يسااتطع ولاام واألسااى الحساارة تجاار ساانه وصااغر البريئااة مالمحااه

 . الخطر اجتياز من الجميع منع

 والجاااز الفوضاااى فاااي أنغمااا  مااانهم جااازء األخااارون هااام رفاقاااه

  المتدفقة الكتل حماية ويحاول بصمت ينظر معه وقف األكبر

 قتاااالي طقااام علااى مااان أحاادهم يصاااي  البواباااة إلااى.. البواباااة إلااى

  إلااااى فيحيلونهااااا الشااااباب مئااااات عليهااااا يهجاااام مؤصاااادة كاناااات..

 الحااازين؟ بصاااوت يااارد أحاااد غناااائم إنهاااا.. متنااااثرة حديدياااة قطااع

 ناااقالت بواسااطة جار حملااه ثقال مااا وكاال أخاذا حملااه خاف مااا كال

 . بإرادتها سيقت وعربات

 !له صديق وكزة على افاق

 ؟ الحياه على يعينك أن تستطيع ما جدلك 

 هااذه تحيلاه قااد نصار فااي باالتفكير مكتفيااا   مكاناه فااي وأمتناع اباى..

 فينهااااب يبنااااى ثاااام فينهااااب يتحاااارر وطاااان سااااراب إلااااى الرعونااااة
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 سااااوداء سااااحابة باااام باااام... عجياااب تسلساااال فااااي المشاااااهد تتوالاااد

 النيااران منااه تتصاااعد انفجاار كبياار مسااتودع السااماء فااي تتصاااعد

 دخااااان وأخاااار  األجسااااد تحاااارق أدمياااه بقايااااا مااان جااااز أبصااار,

 إليااه نااوت مااا تصااطاد لاام النيااران سااعير ماان هاربااة منهااا يتبخاار

 الحاااظ وحالفهاااا تاااذخره وكانااات الجحااايم وساااط تركااات أنهاااا بااال

 . بنجاح

 هااذه تمسااكت شااهور طيلااة للهااول يااا بعياادة جهااة فااي تااالي انفجااار

 عااان فتخلاااى الكبااار  الفرحاااة ياااوم روياااة ألجااال بالحيااااة األجسااااد

 فقضاات الاادنيا الغرائااز مراتااب إلااى الاانف  نزلاات لحظااه جااذرها

 . البهيمية دونيتها في

20- 

 الفـــــــــــصل الثاني 

 ورد نـــــــــــــــيسان 

 نسمات خلي  الفيل-أ

 فااااي يماااارون واحاااادا  .. واحاااادا   الساااايارة تحاااااكي صااااغيرا   ألفتهااااا

 طرازهاااااا وبدائياااااة بسااااااطتها يظهااااار التاااااي وشاااااوارعها أزقتهاااااا

 ! المارة وقلة الوجوه تكرار شدة من عدا   تعدهم

 النقااااي لماضااايها جااااوعي تشااابع صااااورة علاااى أحصااال أن أردت

 والسااواحل الجميلااة شااواطئها يكسااو الااذي والبهاااء البااراءة وتلااك

 تحجاااز أو عابثاااة أياااادا   تلوثهاااا لااام للمساااتقبل خجاااال تضاااحك التاااي

 النقااااااء مااااادنها تحااااارم رثاااااة خــاااااـراسانية كتااااال بحرهاااااا هاااااواء

 . واإلنتعا 
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 غثااه حماال أنااه إلااى الااوراء إلااى يعااود ال الزمااان كااون عاان رغمااا  

 تاركاااا   وأصااالحه لتاادويره للعاااي  متسااع هناااك يوجاااد حياا  إلااى

 وقدسااية المكااان بهااام تليااق حلااة فااي الحاضاار يتشاا  أن للماضااي

 . للمستقبل صورة ترسم

 جبااال شااااهق مااان هرولااات األصااايل شااام  بااازو  ماااع.. صاااباحا  

 الماااء مان كوبااا   أعااقر أن فااي أمال يحااذوني الفات  أساافل إلاى هيال

 وجاااوعي عطشاااي ياااروي ماااا مااان لاااي  ليلاااة مبيااات بعاااد  الباااارد

 مااان أرغباااه وأناااا الفيااال خلاااي  بحااار مااان نسااامات هباااوب ساااو 

 . للمنام أعتليتها بناية سط 

 . الحركة على يدل ما يكن لم

 .. المكان يلف السكون

 هرمااات التاااي البالساااتكية األنابياااب مااان ينساااكب مااااء خريااار عاادا

 التـــاااـي والثقاااوب القاااذائف شاااظايا مزقتهاااا عمرهاااا مشااايب قبااال

 حاوياااات ببقاياااا لاااف قاااد منهاااا جااازء رأيااات الرصاااا  أحااادثتها

 . نهائيا التسرب يمنع أن يستطع لم أنه إال اإلطارات هواء

 .. المقاومة شباب أقامها امنية نقاط بضع مجتازا   تقدمت

 فاايهم تااأثر ولاام سااعادتهم قمااة فااي أنهاام لياال انقضاااء بعااد الحظاات

 أرقهاااام يخفااااون وتكاااادر أفااااول محياااااهم علااااى ترساااام أو ساااااعاته

 ببسااامة للغااازاة والتصااادي المعانااااة مااان أشاااهر وحماااى وساااهادهم

 يااومهم كإشااراق وطاانهم لحريااة جديااد فجاار وإشااراق شااقاوة ملئهااا

 . هذا

 اذهب؟ اين إلى

 بقيتي؟ أجد وأين  
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 وياااانق  الشااااوارع يبهاااات وخااااواء المكااااان يغلااااف سااااكون فااااي 

 ؟؟ الطيبين وأهلها المدينة بعشاق المرهفة الروح التحام

 !احبتها فقر تشكو الدروب أن يبدو فيما

 ماااان الحيااااة لهااام أرادت أنقااااض علاااى قسااارا   للمكاااان وهجااارهم 

 .لسيدها خدمة تطلبهم نار وضرامة الحرب جحيم

 وأعماادة بااداخلها كااان ماان عاان نيابااة تتحااد  األطااالل أصاابحت 

 ... الوصل وسالمة المجي  بترفق تدعو السماء إلى شاخصة

 بليااة شراشااف ماان وبقايااا القااوة عنااوة فتحاات نوافااذ الااري  تحاارك

 عبقااا   الااديار سااكن ماان عطاار ترساال حااارق صاايف هجياار تحاات

 ماااا المكاااان تحاااوم الاااروح باااأن تاااذكار يبعااا , يتغيااار لااام طرياااا  

 ..للحياة عنوان, مثبته غادرته

 وألدل هوياااة ال اذ بهااا ملتحمااا   سااايعود حتمااا   المبعااد الجسااد وأن 

 . إليها إويا إال وجوده على

 أجعااال أن أحااااول الخطااى أتمهااال المديناااة عمااق إلاااى تقااادمي مااع

 صاااورة فاااأطبع, المشاااهد مااان قاادر ألكبااار مسااتودع ذاكرتاااي ماان

 .. الدمار هول عن مخيلتي في

 تناااااثرت وأحجاااار محترقااااة هرماااه أخشااااب ماااان خلااايط استنشاااق

 ثااام الساااماء إلاااى بهاااا ترسااال الصاااواري  أن يبااادو ويساااره يمناااه

 . نظامها من عرتها أن بعد الطرح عشوائية مشتتة تعيدها

 ماان الساانون مئااات إلااى ويعياادني يااذكرني وركامااه البناااء أصااالة

 الكااارام ماارور مااروا أنهاام غياار المدينااة اسااتوطنوا لغاازاة عهااود

 بااين والفاارق, أسااالفهم ماان يعتبااروا لاام الااذين اليااوم غاازاة كعهااد

 فأنشاااأوا قااادرها حااق المديناااة قااادروا القاادامى أن والخلاااف الساالف
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 بقياااة علااى تقااادمها فااي وريادتهااا العرياااق تاريخهااا علاااى ياادل مااا

 .. األمم

 دل ماااا فاااأر  التاااواهي حديقاااة إلاااى ضااااوي وأناااا.. يساااارا   ألتفااات

 التاااي المباااان خاااالل مااان القااادم فاااي موغلاااة تجارياااة حركاااة علاااى

 إلااى نشاااطا   يكسااوه اإلنسااان نماال كااان وميناااء قاارون ماان عماارت

 م1994األخيااااار الغااااازو بفجيعاااااة المديناااااة تعثااااار ماااااع خماااااد أن

 بينهااااا الحااااواجز وأقااااام أوصااااالها فقطااااع السااااام مرقااااد فارقاااادها

 جالبااااا   جساااادها ماااان مشااااوها, المهاااارج صااااناعة فااااأتقن ومحبيهااااا

 . صوبها التقدم أراد لمن االشمئزاز

 ! عنه أبح  أن أردت ما تذكرت.. آه

 التضااااور لحاااان تعاااازف وأمعااااائي بطنااااي أجاااارا  دقاااات عناااادما

 أجااد علااي   المدينااة وسااط أزقااة إلااى أدلااف أن ماان حيلااة ال جوعااا  

 مطعااام علاااى العثاااور أن لعلماااي الشاااهير العااادني للروتاااي مخباااز

 ماااان يعااااد ضاااارو  حاااارب بعااااد األنفااااا  إلتقاااااط لحظااااات فااااي

 .. المستحيالت

 ظنناااات مخبااااز ماااان روتااااي شااااراء فكاااارة بااااالي علااااى خطاااارت 

 كماليااات عنااد يقااف مخبااز فاات  وألن لااه السااكان الحتياااج وجااوده

 وقلياال شااخ  أي ذهاان علااى تخطاار التااي والفكاارة المدينااة أبناااء

 يباااع شاااي ماان كااوب مااع بااالقرض يفااي سااوف مملاا  جاابن ماان

 . الطريق ناصية على

 الطريقااااة علااااى الفطااااور نعاااام فيااااه وجاااادت باااال ذلااااك أستحساااانت

 . عدن أبناء غالبية عند المستساغة البيتية العدنية

 !يمينا   أنعطفت
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 ...الروتي من أكيا  بأيديهم صبية بعض شاهدت فقد 

 علاااى األرض فاااي طفحااات بحيااارة اجتيااااز يحااااولون يهرولاااون 

 الصااارف مجااااري لعلهاااا وربماااا المديناااة إلاااى الميااااه عاااودة أثااار

 فاشاااد الساااكان مغاااادرة ماااع ألشاااهر انقطااااع بعاااد نشااااطها أعاااادت

 األرض كساات القبياال هااذا ماان مناااظر للمدينااة األحااتالل جلبااه مااا

 . النتنه بروائحها األنوف وازكمت جمالها وغمرت

 

 بعياااد مااان شااااهد ال اإلنعطااااف أثنااااء الحديقاااة جهاااة رأساااي أدرت

 كاااف ارتفاااع علااى الحديقااة يتوسااد الشااهير البرونااز تمثااال يجثااو

 .. لير 

 !!! فكتوريا الشهيرة البريطانية الملكة تمثال أنه

 التابعاااة البريطانياااة الهيمناااة تحااات المديناااة كانااات فتااارة فاااي بناااي

 ...هنا من العظمى بريطانيا مرت! أجل.. البريطاني للتاج

 !البرتقاليون مر كما 

 !واألحبا  

 تااااذرف وهااااي ذلااااك رغاااام رحلاااات أنهااااا إال عامااااا  129 فأقامااات  

 الجساااد التصااااق بالمديناااة تلتصاااق أن حاولااات, لعااادن حباااا   الااادمع

 .  ذلك عن رغم غريبة بقيت فائدة دون الواحد

 التجارياااااة الوكااااااالت, التقااااارب صااااانوف بكااااال ساااااكانها أغااااارت

 . السياسية العالقات الجميلة المباني,

 عااادن ساااكان أن إال, األحمااار الكااارت رفاااع تعلااان مااارة كااال وفاااي

 الخالصاااة عااروبتهم ماااع تااداخل الااذي الحضااااري الطااراز قاادروا
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 مـــااـن يشااوهوا أن يشاااؤوا فلاام فرياادا   حضاااريا   امتزاجااا   وامتاازج

 البناااااء المحكاااام اإلداري والنظااااام الجمياااال الهندسااااي لنظااااام أثاااار

 ولاام, المدينااة اسااتقالل بعااد ماان يخااد  لاام التمثااال هااذا أن حتااى

 فااي للبريطااانيين العااداء ناصاابوا الااذين الساسااة ماان أحااد يتحااد 

 األثااار معاااالم طماا  عااان السااالح بقاااوة رحيلهاااا وأعلنااوا بعاااد مااا

 األنسااااااااااني للتااااااااااري  اضاااااااااافة أي أن لقنااااااااااعتهم البريطااااااااااني

 االجيااال ويلـااـهم العقلااي والتفاات  الرقااي قمااة فااي يااأتي وحضااارته

 األماااام بركااااب واللحاااااق والتقاااادم لالرتقاااااء الاااازمن مسااااابقة إلااااى

 . المتحضرة

 يااارون أهلهااا ولكااان باطاال ادعاااء إن اااه أو األماار فاااي غريبااا   لااي 

 األخااارون تاااري  يكاااره ماان أن إليمااانهم أعتقاااادا   ويعتقدونااه ذلااك

 نااافرا   منااه يجعاال جااذوره وطفااو مشااربه صااغر وأن لااه تاااري  ال

 ... والتحضر الجمال من

 باصااااطفاف المدينااااة واجهاااات البغاااايض األحااااتالل زماااان خااااالل

 البرونااازي التمثاااال هاااذا إلزالاااة ترماااي كانااات حملاااة لاااه المثيااال

 فشااالت إنهااا إال.. العصاااماء أهلهااا ونفاااو  جااذوره مااان واجتثاثااه

 .. العدني الشارع وهيجان وعنفوان صلف أمام

, البريطااااااانيون كاااااره لاااااي  لإلزالااااااة الااااادافع أن يجااااازم والكااااال

 بساااابل تمااااده أن مقاباااال األنظمااااة لكاااال عمالتااااه أثباااات فاااااالحتالل

 بالنسااابة فالااادين ساااببا كاااان التاااديني واألعتقااااد الااادين وال, البقااااء

 بأهلهااا والتنكياال المدينااة لغاازو وضااف طااروادة حصااان كااان لهاام

 أن بااال  النعااارات إلثاااارة وساااببا   الصاااحي  الاااديني تاريخهاااا ووأد

 التسااالط إلاااى الوحااادوي التحاااول نهااا  ماااع يتطاااابق ربماااا السااابب

 لجمااااااال المااااادمر  النااااااازي والحاقاااااد الناهااااااب المتفياااااد الغاااااازي

 . وتفردها الحضارة
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 ! العلني بالمزاد الخردة لتجار التمثال بيع النية كأنت

  الجميلاااة والمتنفساااات التراثياااة الااادور مااان كثيااار حاااال هاااو هكاااذا

 وشاااوهت بيعااات العاااالم فاااي مكاااان يضااااهيها ال التاااي والشاااواط 

 عاااااارا   موقعهاااااا اصاااااب  التاااااي الخراساااااانية بالمبااااااني وحشااااارت

 . المدينة علـــى

 المــــااـياه طفاا  لتجاااوز محاولااة فااي شااوارع لعاادة دوران بعااد..

 أناااه أراهااان الاااذي المخباااز إلاااى الولاااوج يتسااانى حتى(المجااااري)

 الفاات  وإنمااا فحسااب التااواهي فااي لااي  المدينااة فااي الفااات  الوحيااد

 تاااأثير تحااات مازالااات األخااار  هاااي التاااي المعاااال إلاااى ويتعاااداها

 غرسااااات المتوحشااااة األنياااااب تفترسااااها شااااهور ظلاااات الصاااادمة

 . مثالبها عنها نزعت كما فيها مخالبها

 سااايل الاادم وكااان المدينااة أدمااات أن بعااد إال منهااا الفكاااك وعبثااا   

 . بعيدة مسافات من ير 

 أن إلااااى دائاااارة نصااااف باااادوران ضااااالتي وجاااادت هاااااااااااااااااااه

 .أخيرا  ... مقابلته في رسوت

 بقالاااة مناااه مقرباااة علاااى الفاااات  الفااارن أن االختياااار محاسااان مااان

 للشاااي موقااد الرصاايف علااى واجهتااه وإلااى األخاار  هااي فتحاات

 السااكان مااأو  قلااة فعلااى, السااريع لالسااتكفاء ياادعوك تكاماال فااي

 األعاااااداء يجياااااد التاااااي المفاجاااااآت مااااان وتخاااااوفهم بياااااوتهم إلاااااى

 أو يتناااااثرون فااااال مجتمعااااين تسااااوقهم فااااي يتركاااازون صااااناعتها

 قضاااااء بضاااارورة يخطاااارك الكمااااالي االجتماااااع فهااااذا يتشااااتتون

 تفقااد ماان المقاااومون ينتهااي حتااى أكثاار التغلغاال وعاادم حوائجااك

 . وتأمينها المدينة
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 حجاام رأياات فقااد, رواده يشااكوا األخاار هااو المخبااز كااان واضاا .

 .. الشراء وقلة المكد  الروتي

 نفساااها حشااارت اماارأة قااااطعتني الروتاااي ماان كااام الفااارأن ناااولني

 :قائلة األطفال بين

 ؟ النا  أين 

 إجابااة عاان أبحاا  أنااا: قااائال   مخيلتاي فااي ياادور نفسااه السااؤال كاان

 .. التواهي سكان من

 ... مدينتهم عن بعيدين, حد ما عادهم ردت

 ساااخيفة بأسااائلة المواجاااع أقلاااب أن أشاااا لااام ولكااان أيااان أعااارف ال

 أجاااد آخااار وقااات فاااي ربماااا الفاجعاااة حجااام يااادرك والكااال سااامجة

 فحشاااار, الوجااااوه ألفااااتهم  مماااان لساااات وأنااااا ساااايما شااااافية إجابااااة

 مااداراتها الكثياار أحااب نااارا   يااأج  قااد الصاامت زحمااة فااي األنااف

 . خارجا   لنفثها سببا   فأكون صدورهم بداخل

 التساااعة الروتاااي أقااارا  أخناااق يااادي   وبكلتاااا االنساااحاب آثااارت

 .اليمني اللاير بالمئة سعرت التي عن واحد بناق 

 : أقول نفسي وفي

 قاااوانين اسااتعباد تحاات ماااازال يحاارر لاام هاااو كمااا الروتااي الزال

 التاااي الغذائياااة الماااواد أساااعار تجااااري التاااي وأساااعاره االحاااتالل

 وتعماادت ورقيااب حساايب دون فيهااا تغااالي الحاارة للسااوق تركاات

 الااادقيق ماااادة عاان الااادعم برفااع الجناااوب ضاارب صااانعاء حكومااة

 . للروتي األساسية المادة
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 احتيااااج عااان يزياااد كاااأن واحاااد قااار  أن الكثيااارون يتاااذكره ماااا

 أصااايب الااارجيم مااان مراحااال بعااادة مااار   أن وبعاااد الناضااا  الفااارد

 .. له وزن ال الذي بالهزال

 ....عمي الي   نظر

 عاااان باسااااتغراب األقاااارا  التسااااعة يحااااوي كيسااااا   أطااااوق وأناااا 

 ..لنفرين يكفي ما شراء في المبالغة

 زمااان ونساااى الريفاااي المنااازل خباااز علاااى تعاااود فهاااو, ابتسااامت 

 إليااااه يلجااااأ مااااا نااااادرا   كااااان الااااذي الصااااندوق العاااادني الروتااااي

 عهااد فااي الطاااوة خبااز علااى المعتمااد العسااكري بالعماال الرتباطااه

 هنااااااك ألفهاااااا التاااااي الصاااانعانية الكدماااااة صاااااورة وألن الجنااااوب

 .. الروتي مسمى محت

 لعنجهيااااة المسااااتمرة متابعاااااتي خااااالل ماااان.. جليااااة حقيقااااه أقاااول

 الروتااااي أن مضاااات عااااام عشاااارين خااااالل وتصاااارفاته االحااااتالل

 . ومسخه هويته طم  حمالت! حي   مقاوم كأي بشدة قاوم

 حافظااات التاااي ورائحتاااه هنداماااه مااان بجااازء أقلهاااا متمساااكا   ظااال

 الاااذي اإلنساااان كشاااأن شاااأنه األصااال إلاااى أقااارب مضااامون علاااى

 اختالطااه بفاارض طااريقتهم علااى تجنيسااه فااأرادوا بهويتااه تمسااك

 إلااى الحااد وصاال أن إلااى واألخالقيااة الثقافيااة شخصاايته وتااذويب

 يثاااابط بمااااا العقاااال وقتاااال الحياااااه بأعباااااء وارهاقااااه الااااوعي شاااال

 .. ناطق حيوان نمط إلى وتحويله الجسد مقاومه

 صاانعاء افااران فااي المخباازة االصااناف كاال نافسااته الروتااي وكااذا

 أي شخصااايته مسااا  فاااي نجحااات ولكنهاااا محاااوه اساااتطاعت فماااا

 . االدنى نحو تناسخت منه نس  عدة خلقت أنها
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 . هللا.. الحليب والشاي الجبن مع

 األوالد كاااااااان بينمااااااا تناولتهاااااااا رائعااااااة فطاااااااور وجبااااااة كاناااااات

 حاااادي  شااادني وقااااد مااادينتهم إلااااى بعاااودتهم فاااارحين يتراقصاااون

 تنااااولي طيلااة أرغااابهم ضاالت الاااذين المساانون ونكاااات وإيماااءات

 المدينااة عاان بغربتااي أشااعر لاام كااوني ماان أكثاار وسااعدت الفطااور

. 

 أو الماااااارة محياااااا فاااااي والريباااااة النفاااااور عالماااااات أالحاااااظ لااااام

 فيهاااا ماااا أشاااهر ضااارو  حااارب مااان الخاااارجين وهااام القاعااادون

 .. داخلها من المدينة إغتيال

 كاااال تترصااااد الجميااااع اعااااين وار  فيهااااا أدور كناااات ذلااااك قباااال

 لاام عيااون فااأر  الريبااة باااعين إليااا وتنظاار أالسااواق فااي غريااب

 .. غرابتي وتشتكي تألفني

 ؟ البسيطة األصوات يكتم كان من األن فهمت

 وملتحاااف بزيفهاااا صااادقها فاااأختلط النظاااام بعسااا  المديناااة ملئااات

 يترقاااااب لساااايده وأجيااااار عهااااد بناكااااا  الحااااالل للااااارزق ساااامائها

 طباااائع إنهاااا وطااانهم فاااي بااااالغتراب الممهاااورون تااانف  لحظااات

 . اإلستعباد الوطن ألهل تريد التي االستبداد

 تاااذوق أردت الفطاااور وجبااة بعاااد الشااااي ماان آخااار كاااا  أضاافت

 فأجعااال, ذوقهاااا مااان يعكااار ماااا يخالطهاااا أن دون العدنياااة النكهاااة

 العقااد فااي الاادم تاادف  وحرارتااه أناااملي بااين يتااراق  الكااوب ماان

 وكاااأن فااتح  ضاااغطه ماان تزياااد عناادما غرياااب بشااعور تشااعرك

 الرحياال عاان حاادي  أخاار  ماارة يشاادني, أطرافااك فااي قااد  قلبااك

 مااذعورا   مدينتااه تاارك أحاادهم عاان وجااذب شااد   فينشااأ المدينااة عاان

  إلااى فقااط بعيااد إلااى ماادينتي أباارح لاام فياارد القااذائف أصااوات ماان



51 
 

 201الفكر بسام فاضل طهشة ورد نيسان

 عثماااااان الشااااي  مديناااااة إلااااى النااااازوح أثاااارت كيلاااااومترات عاااادة

 ..ذلك من أبعد أذهب باال نفسي على عهدا   وقطعت

 !يستطرد ثم 

 يتحصاااان العاااادو أن رأينااااا عناااادما ماااادينتنا تاااارك علااااى أجبرنااااا 

 بالمبااااان تشااابثهم بعاااد إخاااراجهم المسااااتحيل مااان وباااات بالساااكان

 اساااتهداف وأي المقاااومين لقاان  تحصااينات منهااا يتخااذون التااي

 . المحقق للموت يعرضنا ؟سوف الحالة هذه في لهم

 ..مازحا   الثاني الرجل يضحك

 موقعاااا   لنفساااي ضاااربت, يخيفاااوني ولااام اهتماماااا   أعااارهم لااام أناااا 

 وعمااادت العشاااوائية المناااازل وتلاااك شمساااان جبااال باااين محصاااننا  

 خزنااات األحجااار ماان بكتاال أحطتااه الجبااال فااي أخاادود حفاار إلااى

 . يقاطعه... وماء كافية مؤنا   فيه

 الصاااغير السااارداب هاااذا فـاااـي وأسااارتك أطفالاااك حــاااـشرت وهااال

 ؟

 .المدنية بلكنتها قهقهته يعيد

 . أنا فقط الال 

 فأرسااالتهم والرصاااا  المااادافع أصاااوات هاااالهم فقاااد األسااارة أماااا

 ماادينتي هااواء اتنشااق وبقياات البريقااا منطقااة فااي لااي قريااب إلااى

 غطرساااااة مااااان حمااااااني الاااااذي الاااااوفي شمساااااان جبااااال ورائحاااااة

 . األعداء

 الحياة تدب في  المدينة-ب
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 وتاااتفح  المكاااان تتفقاااد الشاااباب مااان عصااابة إلاااى أنظااار كنااات

 تلبيتهاااااا يساااااتطيعون حاجاااااة مااااان هنااااااك كاااااأن إذا عماااااا الماااااارة

 مرتبطاااون أو اإلغاثااة جماعااة ماان إنهاام أعتقااد للسااكان وقضااائها

 غذائياااة ماااواد تحاااوي أكياااا  يحملاااون راياااتهم إغاثياااه بمنظماااات

 والزياااات والسااااكر الاااادقيق ماااان بااااأنواع مليئااااة عربااااة وياااادفعون

 .. اآلهلة المنازل أحد يطرقون

 محركهااااا فخاااذلني السااايارة إلاااى صاااعدت عنااادما بهااام اساااتنجدت

 مسااان انضااامام بعاااد دفعهاااا علاااى فعملاااوا, أدارتاااه محااااوال   عبثاااا  

 . المحرك تشغيل كيفية إلى بصرني إليهم

 نهايتااااه ماااان عادمااااه المبتااااور المحاااارك بصااااوت الشااااارع ضاااا 

 ساااااعات فااااي القاااااطنين لجميااااع االزعاااااج أساااابب أننااااي أيقناااات,

 بعاااد ثقيااال بنااوم يهنئاااون الرقيقااة أدثااارتهم تحاات األولاااى الصااباح

 . والترحال الفزع من معاناة

 عرباااات, ماااا حاااد إلاااى يشااابه الاااذي الصاااوت مااان الماااارة تضاااايق

 يحلااااااو كماااااا(  األعاااااداء قااااااهرة) الصااااانع األمريكياااااة التحاااااالف

 .يسموها أن للمحاربين

 األشااااياء بيااااع منصااااات فيهااااا يظهاااار التااااي العامااااة الساااااحة فااااي

 وأحشاااااء البطاطااااا ماااان ومشااااويات صاااايد, ثلاااا  ماااان المسااااتعجلة

 لااام مؤصااادة عرباتهاااا الزال التاااي المساااتعجلة والوجباااات الااادجاج

 الظهيااارة قبااال تاااداوم أنهاااا الضااان فأغلاااب تحضااايرها وقااات يحااان

 . المساء ساعات إلى العصر وبعد

 .والساحة الموقف سيد هو الثل  كأن

 وأقلاااى   ناااادرة عملااة أصاااب  المدينااة عااان الكهرباااء انقطااااع فمااع 

 عليهااا يهجاام حتااى القوالااب ماان كميااة ناازول فبمجاارد الااذهب ماان
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 حتااى مروجااوه فيااه فغااالى, ثماان بااأي فيشاارونها كااالجراد النااا 

 أيامهاااااا تعااااي  وعاااادن الطحااااين سااااعر ماااان أكثاااار سااااعره غاااادا

 ... الحارة الصيفية

 وجبااة ثماان ثمنهااا ساااوت األنفاا  بشاق منااه قطعااة أماار العاام تادبر

 الااااذي للمحاااارك البناااازين سااااعر أضاااايف إذا هااااذا لكلينااااا الفطااااور

 . طفأته أن إدارته على قدرتي عدم من خوفا   يعمل مازال

 حيااازه القاااات باعاااة يشاااغل السااااحة الساااوق مااان نائياااة جهاااة فاااي

 وتتااااازاحم, للبياااااع كمحاااااالت خاااااردة سااااايارات تتقااااااطر األوفااااار

 الظهيااارة قااارب ترويجاااه منااااطق مااان اآلتياااة المحملاااة ساااياراتهم

  التوقياااات هااااذا فااااي الرجااااال فيفضاااال, للمتسااااوقين إعاقااااة مشااااكله

 وحمااااى فوضاااى مخالطااااه عااان النساااوة وتعكااااف الشاااارع نااازول

 وتحضااارها ماادنيتها ومكاادرا   المدينااة عااان الجمااال سااالب, ماازاده

. 

 لهااام جاااارا   الغازياااة الدولاااة عهاااد فاااي القاااات تنااااول الساااكان الاااف

 حاربهااااا مسااااتوردة صااااناعة األساااري والتفاااارق والشااااتات الويااال

 يصاالي اآلن, والجمعااة الخمااي  أيااام فااي إال فمنااع قااديما الجنااوب

 قاااارار ويصاااادر منااااه المدينااااة تااااتخل  أن ألجاااال ماااانهم الغالبياااة

 . نهائيا   بمنعه

 . ظهري وراء التواهي تركت

 بالشاااااارع التحااااااقي, مضااااااعفة أضاااااعافا   وألماااااي حساااارتي زادت

 يقااف كااان الهندسااي الطااراز رفيااع أثااري مبنااى رأياات حياا  العااام

 . الفر  حذوة كهيئة



54 
 

 201الفكر بسام فاضل طهشة ورد نيسان

 جباااال أحجااااار ماااان بنااااي إدارتااااه اليمنااااي األهلااااي البنااااك يشااااغل

 والااااتحكم نظمهااااا يصااااعب والتاااي البركانيااااة الجرانيتيااااة شمساااان

 ... باألرض سوي ركام إلى أحيل تشكيلها فـــي

 مناااذ ظاال مصاااابي علااى عميقاااة تنهياادة جررت,نفساااي أتمالااك لاام

 جماااال يتاااألق, االساااتقالل تاااال وماااا البريطااااني االساااتعمار زمااان

 كاال فااي هكااذا... ساانته يتجاااوز لاام بناااءة وكااأن عليااه ماارت عقااود

 لااه يااا: قساامين إلااى التفاارع علااى رئيسااا   شااارعا   يجباار يتجاادد عااام

 .. للحرية ضخم ثمن من

 أعتااااى عااان المدينااااة اساااتقالل ألجاااال والماااال واإلنسااااان التااااري 

 . بغيض كهنوتي نظام

 !! يكون أن النف  أمني وما ضرر أخف لعل

  حكمتااااه أن لمعرفتااااي األثمااااان وأقاااال االضاااارار أخااااف اإلنساااان 

 والتاااداخل التااألق وأباحاات المدينااة تاااري  شاايدت التااي وعبقريتااه

 االسااااااتعمار رواسااااااب تنقيااااااة علاااااى تعماااااال سااااااوف الحضااااااري

 لعاااااادن المشاااااارق الوجااااااه إعااااااادة علااااااى وسااااااتعمل واالحااااااتالل

 .والجنوب

 هااااج  ضااال, ورفعاااة علاااوا   الشااام  تطااااول حضاااارة سااايبني 

 ببغااااائهم ويصاااابغوه بجالبياااابهم ياااادثروه أن يحاااااولون للطااااامعين

 . خـائبين منكسرين فيغادرون السقيم وسمقهم

 ونقائهاااا الحاضااارة تااااري  صااابت ذاكااارة تعلاااق ومعهااام يرحلاااون

 تقباال ال والحضااارة للعلاام باعثااة وكونهااا للتجاادد وقابليتهااا البهااي

 التقاااااادير حااااااق وتقاااااادره جمااااااال الجمااااااال وتزيااااااد ينقصااااااها مااااااا

 للاااوطن فاااداء والتضاااحية والعطااااء الباااذل مااان جانباااا   ويكتسااابون

 . وجلال   وهيبة وقارا   نظرهم في فتزداد
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 عله لكل دواء   المعال-     

 . تذكرت المعال إلى طريقي في

 . سهيل المهند  الشهيد

 أغتياااال الواجااااب شااااهيد النفطيااااة حجيااااف منشااااأة رأياااات عناااادما

 إلاااى الساااالح بقاااوة صاااودر الاااوطن حقاااوق مااان حاااق عااان مااادافعا  

 عليااه حكاارا حصااريا   يسااتثمره اليمنااي النظااام أساااطين ماان متنفااذ

 . والنهب الفيد عتاولة من وأشياعه

 التملاااك بأحقياااة للماااوظفين ويتاااذرع يحمياااه األحاااتالل أمااان وقاااف

 ماااان بتاتاااا   يحااارم الجناااوبي والماااواطن الجشاااع لتجاااار واالنتفااااع

 . وطنه في حقه

 الحقيقاااين وموظفيهاااا االصااالين مالكهاااا إلاااى أعيااادت الياااوم أرهاااا

....... 

 رفاقاااه وفاااى وقاااد حرباااة اباااي فاااي قباااره فاااي ساااهيل يرتااااح الياااوم

 وطناااه حرياااة يعااادل دماااه ثمااان باااأن أنفساااهم علاااى قطعاااوه بعـااـهد  

 . رجعة غير إلى األزالم وذهاب

 أن المهدماااة المباااان مشااااهد تلزماااك خطاااوات بضاااع تقااادمك عناااد

 . ساكنيها مصير وتتفح  أمامها تتوقف

 للمعااااال الااارئي  للشاااارع إهتاااداء أول فااااي أكثااار شااادني ماااا ذاك

 تااار  اساااتوائه فاااي واألفقاااي العتيقاااة مبانياااه تااارا  فاااي الجميااال

 مااادن مااان أي أو عااادن العاصااامة فاااي أجاااد ال, بدايتاااه مااان نهايتااه

 وال الكيلاااومترات يتعاااد  الاااذي الطاااول فاااي يفوقاااه ماااا الجناااوب

 شاااااارع عاااان قرأتااااه بمااااا يااااذكرني المتميااااز والترتيااااب الجمااااال

 علااااى تقااااع شاااارعنا أن فااااي واألخاااتالف بباااااري ( الشاااانزليزيه)
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م التااااي السااااكنية المباااااني حافتيااااه  تجاريااااة محااااالت أساااافلها صاااام 

 .األشجار تحيطه الشانزليزيه بينما

 عقاااب مااادرم الشاااهيد بشاااارع سااامي   الاااذي الشاااارع هاااذا أن يقاااال 

 البريطاااااني االسااااتعمار عهااااد فااااي أنشاااا , م63اكتااااوبر14ثااااورة

 البريطانيااة الملكااة زيااارة عنااد الماضااي القاارن أربعينيااات فـــااـي

 وبدايتااه أالساام بهااذا تساامى عاادن كاناات الشاارقية الهنااد لمسااتعمرة

 الاااذي الخاااط عااان يعبااار وهاااو الملكاااة نزلااات حيااا  كريتااار مااان

 ونظااام الثاااورة عهاااد فاااي طاااور ثااام التاااواهي مينااااء إلاااى سااالكته

 . أخر  مبان له وأضيف

 القصاااف لهاااول ياااا مدخلاااه فاااي تقاااع عماااارة علاااى عينااااي وقعااات

 كقطعاااة علوياااة أدوار ثالثاااة, الشاااارع هاااذا شاااهده الاااذي العنياااف

 المكااااان كحلااات الشاااظايا بينماااا باااااألخر التصاااق أحااادها شاااوكاله

 محيطااااة مبااااان أنكاااات, متاااار المئتااااي تفااااوق مسااااافة إلااااى دائريااااا  

 . حيطانها في غائرة شقوق وسببت نوافذها وخلعت

 !الوطي  حامية معركه دارت المعال في

 الشااااهر يفااااوق دام قتااااال بعااااد إال المجاااادد الغااااازي يتقاااادمها لاااام 

 ماانهم سااكانها كاال عنهااا ناازح أشااباح مدينااه إلااى المدينااة تحولاات

 .. مركبا   البحر كان ثم يحتل أن قبل التواهي إلى تراجع من

 خاااور إلاااى الباااري الطرياااق عبااار يفلااات أن اساااتطاع مااان ومااانهم

 وجااازء, عااادن منااااطق مااان متعاااددة جهاااات إلاااى ثااام ومااان مكسااار

 حوصاااروا التاااي كريتااار إلاااى الشاااهيرة عااادن عقباااة أرتااااد ثالااا 

 ماااالذ البحاار سااو  كاااان فمااا هناااك الحااال بهااام ضاااق فتااره فيهااا

 كاااان مااان وكااال المقاااومين بقاااي فقاااط الحاارب جحااايم مااان للهاارب

 . السالح حمل على غادرا
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 الجااااانبين كااااال ومااان عديااااده جهاااات ماااان تقصاااف المعااااال كانااات

 والممااااالح والعااااري  مكساااار خااااور ماااان يترصاااادونها فاألعااااداء

 ولكاااانهم ممانعتهاااا تجااااوز يساااتطيعوا لااام األسااالحة أناااواع بكافاااة

 عليهااا المطلااة والجبااال المبااان أعلااى ووضااعوهم قناصااتهم اماارو

.. 

 أمااااكن فاااي يتموضاااعون صاااعبا كاااان اساااتهدافهم فاااان بالمناسااابة

 حتااى مكااان كاال فااي الخااوف ماان هالااة زرعااوا التوريااة فااي غايااة

 األهااااااالي لناااااازوح سااااااببا كااااااانوا, ماااااانهم يساااااالموا لاااااام الماااااادنين

 األخاار الجانااب ماان بأكملهااا مبااان لاادك وسااببا نهائيااا إلستئصااالهم

 إلااى أضااافه والبحاار الجااو ماان عينيااه نصااب المعااال وضااع الااذي

 ... مغادرتها قبل التواهي في الموجودين المقاومين

 تحكااااي مدينااااة كاااال رأ  علااااى الماااادنيين مأسااااي وحاااادها كاناااات

 البحااار سااالك روع وأشااادها مغيتاااة ودموياااة وحشااايه عااان حكايتهااا

 وكريتااااار المعاااااال مخاااااارج علاااااى ضااااارب حصاااااارا   بعاااااد منفاااااذا  

 ساااااحل إلااااى منهااااا ينجااااون منطقااااة ألقاااارب السااااكان أستحساااانها

 . التواهي ميناء عبر الحسوه أقربها وكان والحسوة البريقا

 لتجنيااااب بالسااااكان التحصاااان يجيااااد الااااذي العاااادو شاااااهدهم حااااين

 غضااااابا   استشااااااط, المبااااااني أعاااااالي اساااااتهدافهم خطااااار قناصاااااته

 ماااان البحااار إلاااى مدافعاااه فاااأدار ساااعاره حماااى ارتفعااات واهتااااج

 بالقااذائف علاايهم فأنهااال مكساار وخااور والجساار حديااد جباال قبالااة

 المئااااااة ضااااااحاياها فاااااااق مجاااااازرة فارتكااااااب أنواعهااااااا بمختلااااااف

 اللااااااون إلاااااى االزرق البحااااار مااااااء فحاااااال جرحاااااى وأضاااااعافهم

 اإلنقااااااذ طالباااااة األطفاااااال صااااايحات وارتفعااااات الغااااااني االحمااااار

 األخاار الجانااب فااي كااان بينمااا رحمااة بااال الهااائ  المااوج فبااتلعهم

 . الجدد الفاتحون يردد
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 ..!!اكبر هللا اكبر هللا

 .رهيب عجيب تناقض من له يا 

 ...! العجز والشيو  والنساء األطفال بقتل يهللون 

 أنفسااهم يجاادون عناادما الحيلااة هااذه إلااى يلجئااون مااا الجبناااء دائمااا  

 الخصااام إلجبااار, احيانااا  القااو  ومنهكااي محاصاارين أو ضااعفاء

 فااي.. شااريفة غياار ضااغط وساايلة للتفاااوض بشااروط القبااول علااى

 فاااااي منااااااطق التحاااااالف قصاااااف للحااااارب الماضااااايين الياااااوميين

 أن صااااانعاء مااااان مقرباااااة وكالاااااة ذكرتاااااه ماااااا وحساااااب صااااانعاء

 ماااادني تجمااااع وأصااااب هدفااااه أخطااااأ ساااعودية لطااااائرة صاااارو 

 جناااوبيين مااادنيين بقتااال ردهااام فاااأتى  مااادنيا  40 أثاااره علاااى قتااال

 . مرات عدة القبيل هذا من حواد  تكررت

 ..!عدن في

اااااذ بريقهااااا مدينااااة لكاااال    فااااي حتااااى تختلااااف التااااي ونكهتهااااا األخ 

 ..نفسها المدينة في الشوارع تفاصيل

 لكااال تااذكار بالتحدياااد ماادرم وشااارع عاماااة المعااال باااه تااوحي مااا

 فيهاااا يالحاااظ ماااا أقااال وهوياااة معيناااة بكاريزماااا وأهلهاااا زوارهاااا

 مااع دومااا تتجاادد التااي والعصاارنة والجمااال للنظااام وشااغفها حبهااا

 مضااى وقاات إلااى بااك يعااود للنظاار الفاات ثقااافي حضاااري تااداخل

 ..الشرق مدن بين األولى المرتبة تحتل عدن كانت

 عالماااات, العالمياااة التجاااارة لوكااااالت مهبطاااا   الشاااارع هاااذا كااان 

 ولااان عااادن فاااي أجتمعااات القااادم مناااذ معروفاااة ماركاااات, تجارياااة

 والخلااي  الجزياارة ماان مكااان أي فااي, نظياارا األجتماااع لهااذا تجااد

. 
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 نساايم ماان يجعاال بأكملهااا المدينااة تحتااه تغفااو الااذي شمسااان جباال

 شاااااهدا   فوقهااااا يقااااف أقصاااااها إلااااى أقصاااااها ماااان يتخللهااااا البحااار

 وعبااا  إنكساااارها لحظاااات علاااى يشاااهد كماااا أزدهارهاااا لحظاااات

 تخااالط ماان القلااب علااى أنكااأ لااي  وتحضاارها بهويتهااا الطااامعين

 خاااااالل ماااان تااااراه التااااي باااااالقب  والجمااااال بالفوضااااى التحضاااار

 والعقلياااة وضاااوح بكااال مرحلتهاااا تؤكاااد  التاااي المبااااني عشاااوائية

 . مرحلته على مدرم شارع يؤكد كما, بالمدينة استأثرت التي

 حياااة علااى المشااتعلة النيااران قضاات العشااوائية المنااازل هااذه فااي

 بفعااااال متفحماااااة وأخااااار  مهدماااااة مناااااازل األبريااااااء مااااان كثيااااار

 . القذائف

 مكاااان فااي وقااع صااارو  وهاازة القصااف ماان مناازل ينهاادم حااين

 جااااواره الااااذي يهاااادم وباااادوره المناااازل ينهاااادم ألن كافيااااة قريااااب

 جانبااه بالااذي أضاارارا   يحااد  سااوف باادوره وهااذا لااه والمالصااق

 . الشكل بهذا والحرائق األنهيارات وتتوالى

 األسااافلت فاااي غاااارت حفااارة عنااد توقفااات الااارئي  الشاااارع وسااط

 عرفااات األمتاااار الثالثاااة بحااادود قطرهاااا باااالتراب لتوهاااا ردمااات

 علاااااى أثارهاااااا رأيااااات أن بمجااااارد غاااااراد صاااااارو  نتااااااج أنهاااااا

 الشااظايا تركتااه الااذي التشااوه تالحااظ الخااط جهتااي إلااى العمااارات

 .الجدري مرض أثر من حسناء كوجه

 وأخاااار  األرض علااااى أساااافل متساااااقط النوافااااذ زجاااااج كاناااات 

 بااااه تقاااايم مكااااان بالتحديااااد الموقااااع هااااذا كااااان.. تم هااااا تشااااققات

 . صالتها طقو  الشمالي المحتل ضد الجنوبية الثورة

 .. الرسمية لالحتفاالت موقع
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 دكاااا   دُكااات منهاااارة عماااارة الساااراج مااان مقرباااة علاااى أمتاااار بعاااد

 األنقاااااض ترفاااع مااااالم تساااتعاد أن فااااي أمااال ال أحتراقااااا   محترقاااة

,  اللعااين تخطااأه ال قااديم أثاارا   كاناات أظنهااا جديااد ماان وتبنااى بعياادا  

 أصااالتها تأكااد التااي ودواخلهااا بقاياهااا هندسااة مـــااـن ذلااك أدركاات

. 

 أن األهمياااااة مااااان للمااااارور الضاااااوئية واإلشاااااارة الساااااراج عناااااد

 ....تقرر كي تتوقف

 . تسلك التفرعين أي 

 ؟ الرئي  الشارع إلتمام السير في تضل هل

 فكااال يحيااركY حاارف الكبااا  دكااة! الدكااة إلااى يسااار التحااول أو

 !!هامين التفرعين

 ! فاألول 

 عااادن عقباااة أعاااتالء إلاااى باااك تاااودي جولاااة نهاياااة إلاااى يوصااالك

 ومااان المعاااال عااان كريتااار تفصااال التاااي عااادن وبواباااة التاريخياااة

 تفاصااايلها بكاال ساايخبرك للمديناااة عااام منظاار تااار  سااوف هناااك

 المقباارة علااى وتطاال أعالهااا ماان مصااابها سااتر , صااغرا وأدقهااا

 .والتدمير التطاول أذ  من تسلم لم التي

 عهااد فتاارة طيلااة بسااو  تماا  لاام للبريطااأنيين قديمااة مقباارة إن هااا 

 أنهاااا فاااي التفااااوض بحاااق بريطانياااا وأحتفظااات الجنوبياااة الثاااورة

 تعااار  الياااوم هاااي هاااا الجنوبياااة للحكوماااة إجارهاااا تااادفع ظلااات,

 الااديني للتسااام  فرياادا   ونمااوذج مثاااال   كاناات وقااد عليهااا ويعتااد 

 . األديان تاري  حفظ في اإلسالم عظمة جسد   ونموذجا  
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 مالماااا  تتأماااال شاااعبية وأكثاااار مختصااار طريقااااا   سااالك ماااان الباااد  

 بنيااات ضاااخمة مباااان عااادة تجااااوز يختااارق خاللاااه مااان الماضاااي

 .لالقتصاد محتكرة قو  عليها هيمن, مؤخرا  

 الدكــــــــــــــــــــــــة -ج   

 مهماااا   موقعاااا   كانااات وزوارهاااا عااادن فاااي يعرفهاااا  ال مااان الدكاااة 

 .التجاري للتبادل رائدا  

 الشااااعبية الوجباااات تنااااول فاااي فاااراغهم أوقاااات العماااال يقضاااي 

 األحمااار والبحااار العاارب بحااار وصاايد بلااادي لحاام مااان المشااهورة

 بضاام بالشاامال عنااوة ألحاق منااذ البساايط الماواطن فقاادها التااي تلاك

 .قسري وإلحاق

 اللحااااام, الدكاااااة مخاااااابز فاااااي وطبخاتاااااه السااااامك أناااااواع أجاااااود 

 بااالد ماان مسااتوردا   يااأتي الااذي البراباار وأخاار المكفاان األسااترالي

 .الدناكل العفر

 علااى تمتااد أنواعااه بكافااة التجاااري للاارواج مصاادر الدكااة كاناات 

 ..حجيف إلى الشاط  طول

 مااان البضاااائع وحمالاااة التجاااارة فاااي رزقهااام قاااوت الناااا  يجاااد 

 منتظاااارة تتقاااااطر التااااي الشاااااحنات ظهاااار إلااااى الرأسااااية الساااافن

 أبوابهاااا مؤصااادة ومطاعمهاااا خاوياااة كانااات, الشاااحن فاااي دورهاااا

 . زمن من هجرت ووكاالتها

 إلاااى حولااات المديناااة خاااارج أتسااااعا   أكثااار مواقاااع التجاااار أتخاااذ

 تفااااااي عاااااادت ماااااا صاااااغيرة وبقااااااالت للعطاااااارة بالياااااة حاناااااات

 عهااااادها كماااااا مازالااااات الخشااااابية وأبوابهاااااا مبانيهاااااا,  بااااالغرض

 . التاريخية رمزيتها على محافظة
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 أن فاااي الشاااك  المديناااة عااان األول الااادفاع خاااط شاااكل هناااا مااان

 نقشاااات القااااذائف, ماااادينتهم عاااان دفاعااااا   سااااقطوا كثاااار مقاااااومين

 عظمااااااة علااااااى دالااااااة المبااااااني فااااااي معالمهااااااا وتركااااات األرض

 . وضراوتها المواجهة

 فااااي المقاومااااة أن المنطااااق ويفرضااااه االذهااااان إلااااى يتااااردد مااااا

 مااان نااااري وغطاااء وبحاااري جااوي إساااناد باادون األولاااى بااداياتها

 كااان األمااداد عليهااا تااأخر عناادما األماارين عاناات الثقيلااة األساالحة

 قتاليااااة وامكانااااات الحجاااام متوسااااطة وبأساااالحة مسااااتميتا   دفاعهااااا

 ماااع, الكااااف والتااادريب الخبااارة نقصاااتهم الاااذي للشاااباب بسااايطة

 شاااكل الرحيااال قبااال المديناااة فاااي اإلنساااانية الساااكان أزماااة تواجاااد

 إلضاااعاف إلااايهم أسااالحتهم تصاااويب األعاااداء أوغااال فقاااد, عائقاااا  

 صاااامود بعااااد, الخلااااف إلااااى التقهقاااار علااااى وأجبارهااااا المقاومااااة

 علاااى السااايطرة المقااااومون عااااود حتاااى الساااكان وجاااالء ألشاااهر

 بعمليااااات فادحااااة خسااااائرا   العاااادو يكباااادون ظلااااوا التااااي ماااادينتهم

 .نادرة بطولية وجرأة متميزة نوعية

 تتااانف  الااارئي  مااادرم لشاااارع الماااواز الشاااارع هاااذا تسااالك حاااين

 للمالحاااااة جيااااد رواج إلااااى بعياااادا   بمخيلتااااك تااااذهب نقااااي هااااواء

 محمااال يصااال ماااا منهاااا أنواعهاااا بكااال المينااااء تاااأم التاااي والسااافن

 ... العالم دول مختلف من القادمة البضائع بآالف

 . أسيا شرق دول أهمها

 يغااادر مااا ومنهااا المعلبااة والمااواد والحبااوب الخااام المااواد تحماال

 ماان وغيرهااا الشاارو  أنواعااه بمختلااف والساامك االقطااان حااامال  

 . الصعبة العملة تدر أسماك
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 المنطقاااة دول رواجاااه يفاااوق باااأن وتوقاااع ملحوظاااا   نشااااطا   ساااتجد

 يزدهاار جديااد عهااد دنااو عاان الحاادي  أإطااراف عااامالن يتبااادل...

 ترتيااب الكتمااال قريااب موعااد عاان األخاار يخباار ويتطااور المرفااأ

 مااااان انتزاعاااااا   كلماتاااااه ينتااااازع, لاااااه المشاااااغلين العماااااال نصااااااب

 مصاااايرهم الزال وبقيااااة أفتقاااادهم رفاااااق علااااى حسااااران حنجرتااااه

 فاجعااة وإنتهاااء الماسااي أخاار تكااون بااأن هللا سااال يتنهااد مجهااول

 .عام عشرون من أكثر الميناء بها أصيب

 تتفقااااد لعلهااااا المدينااااة عجااااائز أحااااد بعيااااد مكااااان ماااان تتاااارآ ...

 أو المسااالوقة والبطاطاااا المعجناااات ببياااع فياااه أشاااتهرت رصااايف

 والمساااااااعدات اإلرشااااااادات بتقااااااديم عرفاااااات التااااااي تلااااااك لعلهااااااا

 مااان كلاااف مهماااا مااادينتها تبااارح ال باااأن أقسااامت التاااي للمقااااومين

 . ثمن

 أولوياتااه ماان كااان نظااام هنااا أنفسااهم ال يبتنااوا أن العمااال أسااتطاع

 مبناهاااا يقاااف التاااي النقابياااة اللجناااة عبااار المينااااء علاااى المحافظاااة

 . المرفأ من الجنوبية الناحية إلى

 محاااااوالت وأحاااابط وتعجرفااااه النظااااام غلااااو تطويااااق فااااي أسااااهم

 التاااي  أماااانيهم وهااادم ضااادهم الفااااح  والتجناااي العماااال تشاااتيت

 إلااااى الميناااااء وإعاااادة وطاااانهم باسااااتعادة مطاااالبتهم أبرزهااااا كاااان

 المدينااااة بهااااوت إلااااى وأد  خاااال   مااااا كاااال وإلغاااااء القااااديم نظاماااه

 . نشاطه ومصادرة

 وقاومااات مااادنيا   عصااايانا   أعتاااى شاااهدت المبناااى باحاااة أن أتاااذكر

 تفريخهااااا النظااااام أراد عناااادما نقااااابتهم ضااااد وجااااه عنااااف أكباااار

 . كنفه في وأحتوائها
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 إليااه دالفااا   خورمكساار إلااى المااؤدي العااام الشااارع اويااا   أنخرطاات

 التااااي شمسااااأن جبااال سلساااالة بمحااااذاة سااااائرا   الدكاااة تفاااارع عبااار

 وتحتهاااااا حدياااااد بجبااااال تلتصاااااق أن إلاااااى تعرجاتهاااااا فاااااي تهااااابط

 قااااادمها علااااى ظلااااات هناااااجر هيئااااة علاااااى مسااااتودعات تتسلساااال

 .قوامها ناصبة

 زيااان فااآن.. )ماركاااة يتوسااطها عالميااة لوكااااالت مخاااز أشااتهرت

 (.. العالمية

 جمااااد أن بعاااد متوقاااف لكناااه علياااه هااااو ماااا علاااى المصااانع ظااال

 ماان عاادة ماركااات يناات  كااان للشاامال األول االجتياااح ماان نشاااطه

 المجتمااع طلااب تناسااب أسااعاره جاااهزة وغياار الجاااهزة المالباا 

 نتاااج عاان عباااره هااو, كثياارة دول إلااى فائضااه ويصاادر الجنااوبي

 مااان كغياااره عطااال, للدولاااة المملوكاااة الوطنياااة التجاااارة لتحريااار

 بفعااال(  .د. ي.ج) دولاااه تتباااع كانااات التاااي الحكومياااة المصاااانع

 . الغازية للدولة وطني غير التوجه إجراء

ه مااواطن أسااتوقفني  أنظاار السلساالة هااذه إلااى الفاااح  نظااري شااد 

 صااورة فااي غضاابها جااام القااذائف صاابت واآلن سااابقا   بهااا ماحاال  

 مناااازل مااان أجااازاء آكلاااة متعاااددة زواياااا فاااي تنااااثرت هساااتيرية

 .. منها نصيبها وأصابها الجبل جانب إلى تستند

 ..المواطن قال

 الشااركة يتبااع التجاااري الرصاايف هااذا فااإن   ذاكرتااي تخنااي لاام إذا 

 العااااام أنقرضاااات التااااي والخارجيااااة الداخليااااة للتجااااارة الوطنيااااة

 يتااااوفر عبرهااااا, اليمنااااي المحتاااال إجااااراءات ماااان كجااااز م1994

 باااادعم محاطاااه اغلبهاااا فاااي كاااان التاااي احتياجاتاااه كااال للماااواطن

 . الدولة
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 .هللا يا

 ؟.موحشا   أصب  كم 

 الدولااة معااالم يطمسااوا أن يحاااولون جمياال كاال ماان االنتقااام فكاار 

 . المدينة هوية ومحو

 بنااي متناازه ماادخل عنااد أمنيااة نقطااه تنتصااب خطااوات بضااع علاى

 ماان ثلااة بهااا تااتحكم كاناات أن بعااد, الشااباب عليهااا يساايطر حااديثا  

 كااال النقطاااة هااذه أرهااااب فااااق اليمنيااة العساااكرية الشااارطة جنااود

 وقتلااوا أهينااوا واألطفااال النساااء حتااى الكثياار فيهااا أغتياال وصااف

 ... هنا

 بالاااااذخيرة األجااااارة وباصاااااات المااااارة رشاااااق فاااااي يتورعااااون ال

 الرصااا  ماان واباال أصاااب وهنااا جنااوبي طيااار قتاال هنااا الحيااة

 علياااه رمااي وثاااان آخاارون وأصااايب شاااب فياااه قتاال أجاااره بااا 

 . الركاب من أثنين أعضاء بتر في تسببت قنبلة

 تحيطااه الفنااي طاارازه فااي جمياال منهااا مقربااة علااى يقااف المنتاازه

 ماااان أحااااد منااااه ينتفااااع وال تامااااه ال األساااار ماااان أي.. األشااااجار

 النارجيلاااااة روائااااا  تنفااااارك مناااااه تقتااااارب كنااااات حاااااين الساااااكان

 الزياااادة يبتغاااي زائااار كااال األنفاااا  يلاااتقط فقاااط البلااادي والتمبااااك

 .والفجور المال ودر الفساد في

 رساام يتهجااأون والجااراك المعساال وتاادخين القااات لمضاا  يااأتون 

 يعجااااااز التااااااي بطااااااريقتهم رزقهاااااام يتقاساااااامون البقاااااااء مالماااااا 

 فقاااط دائااارتهم تكبااار, مجاراتهااا عااان والنظاااام بالحرياااة المؤمنااون

 . وجشعهم وتطلعاتهم توجههم مع تتوافق أنماط باستقطاب
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 بحريااااة نهتااااف راجلااااة مساااايرة فااااي هنااااا ماااان مررنااااا ماااارة ذات

 فيهااا متحصاانين ثكناااتهم إلااى عائاادين الخااط الجنااود أخااالء وطننااا

 صاادورنا إلااى مصااوبة بنااادقهم فيمااا الخااوذ سااو  يظهاار فاليكاااد

 إلاااى الشاااباب أتجاااه إذا فيماااا الحاااي الرصاااا  إلطاااالق متاااأهبين

 . والثكنات التحصينات

 إلاااى تقااادمهم فاااي اساااتمروا خاااوف أو أنتباهاااا الشاااباب يعااارهم لااام

 شاااااب راح بينمااااا, النهايااااة نقطااااة ماااادرم شااااارع المعااااال صااااوب

 تعجبااات الجنااوب علاام نصااب أعيااانهم وأمااام مرتفااع إلااى صاااعدا  

 فيهااا رددت بكلمااات تفوهاات أننااي وأظاان الشاااب ذلااك جاارأة ماان

 زناااد علااى فيضااغط الجنااد أحااد ينفاار أن ماان هللا يحفظااه أن دعاااء

 . شهيدا الحال في فيسقط بندقيته

  والسالح الحصن حديد جبل شمسان -د   

 سااانون الااام تحكاااي الساااماء إلاااى شاخصاااة الجباااال تعااااري  ترناااوا

 باااه كاااابر الاااذي المهااايض والعنااااد الفواجاااع مااان وأشاااهر مضااات

 . مقاومون األهالي

 صاالدا   قويااا   متماسااكا   والفينااة الفينااة بااين يهتااز شمسااان جباال كااأن

 مااااا مااان القاااادمين للغااازاة التصااادي معااااني المقااااومون يكـاااـسب

 الماااادد حديااااد لجباااال صااااخريا   ذراعااااا   يمااااد المجااااو  نااااار وراء

 . والذخر

 الشااااااهير ودوارهااااااا خورمكساااااار الواصاااااال الخااااااط يمااااااين إلااااااى

 لااام أبوابهاااا فاتحاااة تاااربض التاااي الجبااال بواباااة, ألثالثاااة بتفرعاتاااه

 الجباال مخاازون علااى الحاارب أتاات األبااواب توصااد ألجلااه مااا يعااد

 .وذخائر سالح من
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 فااي متفاوتااة وقيعااان قمااا   تمثاال جبليااة سلساالة تحيطهااا التااي باحتااه

 الساااااوار إحاطاااااة تحيطاااااه حصاااااينة عصااااامة شاااااكلت أرتفاعهاااااا

 ... بالمعصم

 ينهااااب زمااااان المحتاااال ظاااال أن بعااااد الحاااارب أثناااااء عنااااوة فاااات 

 حملااه خااف مااا يأخااذون فيااه يهيمااون الكاال عليااه فانهااال محتوياتااه

  تمناااااع النهاااااب عشاااااوائية كانااااات, خفيفاااااة وذخاااااائر أسااااالحة مااااان

 عاااان يفاااايض مااااا علااااى يسااااطون وأخاااارون التقاااادم ماااان الاااابعض

 . الراب  والتروي  للتجارة وأملهم حاجتهم

 ماااان بالبسااايط لاااي  جااازء يااادخروا أن أساااتطاعوا الاااذين قليلاااون

 أن ويباادو, حوليهااا ومااا عاادن فااي باساالة مقاومااة أشااعل  السااالح

 فاضااارم األساالحة تخاازين اسااتمرار ماان خبياا  فطاان لااه تنبااه مااا

 كاااااان بينماااااا الجبااااال فاااااي أخادياااااد أثرهاااااا علاااااى أنفجااااار شااااارارة

 وأختنااااق أخاااار  ومزقاااات أجساااااد تفحماااات بداخلااااه المواطنااااون

 . المأتين عن يفوق ما عد الكثير

 بجاااااالل يقاااااف كاااااان وقاااااد القاااااو  خاااااائر منكسااااارا   الجبااااال أر 

 عاان تحكااي التااي ومنعتااه العاصاام بكيانااه يزهااو متحااديا   وعظمااة

 أن والتعرياااة الاازمن عواماال تضاافر لااام العسااكرية الهندسااة بااديع

 المتفيااااد فغيرهااااا الصااااخرية وأكامااااه شااااعابه مالماااا  ماااان تغياااار

 مبااان وحشاار تااراب فأحالهااا تاللااه أكاال الجنااوب لمااال العطشااان

 تقااااتحم أن مااااا جماعااااة أو الغاااازاة ماااان أي يسااااتطع ولاااام تجاريااااة

 . داخله من وينهبونه يمــخرونه فلوله فد  نظامه

 يعقاادون الشاامال أقصااى سااالح لتجااار ترانزياات محااط إلااى حااول

 تصااارف ثاام معااادودة أيااام فتخااازن  اليمنااي النظاااام باساام صاافقات

 ,... فسادا األرض في عاثت شتى جماعات إلى
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 لساااعها مااان خااارابي  محيااااه علاااى الحااارب طفقااات عقياااد يتحاااد 

 .. بألم الجبل في يحملق

 !قال

 أبااين فااي رحاهااا دارت التااي الحاارب عتاااد ورد هنااا ماان متااأوه 

 أشااترت هنااا ماان عتااادهم علااى الشااريعة أنصااار حصاال هنااا ماان

 وحضاارموت شاابوة فااي بهااا تقاتاال التااي أساالحتها قاعديااة عناصاار

 التااااي الاااادمار بااااارود والشاااامال ساااانحان قبائاااال تفياااادت هنااااا ماااان

 . صعده حرب نار الحوثي حصد هنا ومن صعدة إلى وجهته

 المجاهاااادين حركااااة أن علااااى دالئاااال وجاااادت أن نسااااتغرب ال قااااد

 أخاااذوا األحمااار البحااار وقراصااانة هناااا مااان تااازودوا الصاااوماليين

 تفجيااارات فاااي اساااتخدمت التاااي المتفجااارات وأن هناااا مااان ماااددهم

 تعاملاااه اليمنااي النظااام أجاااد لقااد, هناااا ماان أتاات الجزياارة جنااوب

 أو التفااااتهم وعاادم الجنااوب مدنيااة وأساااتغل المافيااا عصااابات مااع

 مااان عااادن قااارب وكاااذا التجاااارة مااان الناااوع هاااذا علاااى تركيااازهم

 الشااارق فاااي مافياااا شااابكة أكبااار  إلدارة العالمياااة التجاااارة طااارق

 . األوسط

 علااى الغاازو بتجديااد الحااوثي ويهاام اليمنااي النظااام ينهااار أن قباال

  الجنوب

 الحكااااام أطاااااراف باااااين عااااادن فاااااي فجااااار خاااااالف عااااان كشاااااف

 إلاااى أد  الصااافقة وكمصااايون أسااالحة صااافقة حاااول المتصاااارعة

 قيادياااة شاااواغر علاااى للسااايطرة نااازاع إلاااى تحاااول سياساااي تقاتااال

 . عدن في

 الجماعاااااات منهاااااا اساااااتفاد األسااااالحة مااااان االالف مئاااااات خبئااااات

 عليهااا متعااارف مواقااع فااي  أنتظااارهم فااي كأناات والتااي الغازيااة
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 المديناااة تاركاااا   الماااال مااان بنصااايبه اآلخااار الطااارف أكتفاااى بينماااا

 . األوحد وفزعها نصيبها تحاكي

 زيتياااه بقاااع الطرياااق جاااانبي إلاااى, ذهاااول وأشاااد أفظاااع جهااال ماااا

 جالبيااااااب أظنهااااااا) ومدنيااااااه عسااااااكرية مالباااااا  ماااااان وأشااااااالء

 قارعااااة علااااى ملقااااات كأناااات لجثاااا  إن هااااا أجاااال.. متهتكااااة(زنان

 . جمعت ثم تحللت حتى بقيت الطريق

 العنااد مثلا   ماان الممتاد الخااط طاول علااى هاذا  رويااة تكارر لقاد 

 ماااااان اي وعجاااااازت حااااااتفهم لقااااااوا االالف اظاااااان عاااااادن حتااااااى

 . الجث  رفع عن رفاقهم او المنظمات

 بهاااذه حتفاااه إلاااى اإلنساااان يسااااق لمااااذا ماااؤثر مشاااهد مااان لاااه ياااا

 واألغاارب غاااب فااي كأننااا يحشاارون كجاارذان الوحشااية الطريقااة

 .؟ من وألجل يقاتلون ماذا على

 مضااارجون األطفاااال رؤياااة واأللااام الحسااارة علاااى يااادل ماااا أكثااار

 حااارب مااان لاااي  اإلنساااانية معاااان بكااال تخااال بصاااورة بااادمائهم

 عااااديمي أربابهااااا كااااان إذا إال لهااااا وقااااودا   األطفااااال تاااادع عادلااااة

 . فقط األبرياء بأرواح التجارة عن أهدافهم تعد   وال األنسانية

 مااانهم مصاااور توثياااق فاااي وجااادتهم عاماااا   عشااار خمساااة مااان أقااال

 بالكاااااد العسااااكرية البذلااااة يلبسااااون, قُتاااال ماااان وماااانهم أُساااار ماااان

 بأضاااااعاف حجمهااااام مااااان أكبااااار, باااااداخلها الحركاااااة يساااااتطيعون

 تعااارهم لااام,  باااالقتلى ملااا  طقااام الرهياااب للمشاااهد ياااا, مضااااعفة

 حافتيااااه علااااى األجساااااد مساااادولي لمغادرتااااه فرصااااة الرصااااا 

ه أصااااب  الحلاااام يبلغااااوا لااام صاااابية أجساااادهم ماااان أجااازاء التشااااو 

 عاااائق وحملهااا البندقيااة تشااكل, القتااال يجياادون ال غااز  أرساالوا
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 األولاااى طلقتهااا ترسااال أن قباال صااارعى فيخاارون تحركااااتهم أمااا

 . عدوه أتجاه ير  او

 ! الكون إآله يا

 المتفجااااااار رائحاااااااة استنشااااااااق مااااااان شاااااااديد بتحسااااااا  أصااااااابت

 المحترقاااااااة واألخشااااااااب األسااااااامنت مااااااان بخلااااااايط المصاااااااحوب

 .. الشم  حرارة أرتفاع مع تنبع  مازالت,

  عدن فندق.. موفمبيك عدن-ه 

 ماااع تلاااوح  السياساااية المديناااة مكسااار خاااور مديناااة أطاااالل إنهاااا

 بقياات لقااد, واحااد مسااتو  فااي األفااق ومااع, الذهبيااة الشاام  أشااعة

 البريطاااني الملكااي التاااج عاان االسااتقالل منااذ حالهااا علااى المدينااة

 . األول الطابق العامي بالمعنى أو األول الدور مدينة

 حاااوفظ الشاااهقة بالعماااارات المسااتقلة الدولاااة عهااد فاااي تحااد  لاام

 وتطورهااااا بناهااااا فااااي وسااااير الهندسااااي ونسااااقها طرازهااااا علااااى

 اورثهاااااا التااااوار  أن فاااااي الساااابب يعااااود ربماااااا واحااااد بطااااراز

 دول مااااااع اإلرتباااااااط حااااااي تمثاااااال فهااااااي والسياساااااايين للساسااااااة

 مااااع تتاااارابط كمااااا وتجاااااري دبلوماسااااي تمثياااال ماااان المعمااااورة

 . المتواضعة فللها يسكنون الذين موظفيها اكابر مع الدولة

 مشاااارف علاااى يقااف موفمبياااك عاادن فنااادق الضااخم المبناااى عاادا 

 معلااااام ويبااااارز مخاوفهااااا عنهاااااا ياااااداري أذرعااااه باساااااط المدينااااة

 الذكيااااة بصااااواريخها الطااااائرات قاااادرت مااااا... جمياااال حضاااااري

 اركانااااه أحااااد يالماااا  يتاااارن  تجعلااااه أن األرضااااية القااااذائف وال

 العاااام هيكلاااه فاااي أضااارارا   أوجااادت إنهاااا فعلتاااه ماااا كااال األرض

 إتماااام أوجاااه بنتاااه التاااي التقنيااة تحااال ألن يكفاااي بماااا خااارب شااوه

 الااانفط لشاااركة المملوكاااة المحطاااة بيااادت جانباااه وإلاااى إصاااالحه
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 ألحاااد الغازياااة الدولاااة ماااع عقاااد علاااى بنااااء  , والماااؤجرة الوطنياااة

 .التجار

 وكااال ذلاااك رغااام, العاااال الاااوظيفي واألداء ل ماناااة مثاااال كانااات 

 أساااامنت ماااان كومااااة منهااااا بقااااي مااااا الجمااااالي التراتااااب جوانااااب

 المماااااازوج بااااااالني  مقلااااااف بااااااردين ماااااان وأجاااااازاء خراساااااااني

 ... باألسمنت

 وتساااو  نهايتهاااا إلاااى تااادك التاااي الوحيااادة المحطاااة هاااذه ليسااات

 عاان لتمويااه تسااتخدم بأنهااا العقاال يصاادره اسااتنتاج لعاال باااألرض

 كشااااف عاااان منااااأ  فااااي منهااااا أساااافل تااااربض التااااي الماااادرعات

 فتسااااتهدف تحتهاااا بمااااا الطياااارون يخماااان ولاااذلك لهااااا الطاااائرات

 . الهائلة القوة بهذه

 ...عمر

 .....الكثير ألفها كما خورمكسر ألف 

 أثنااااء فااي بساااحلها وتماارق فيهااا سااكن كونااه الجميااع يفااوق فقااط

 بعاااارق تفاااايض التااااي ساااااحتها قاااادماه وخباااارت وشاااابابه طفولتااااه

 . الثورة يحمي الثورة جندي يرددون وهم عام كل الجند

 جمااااعي ناازوح رحلااة مااان لتااوه وصاال بعااادما منهااك نفسااه يجاار

 محتويااات وتفقااد المناازل اغااراض رتااب بالكاااد الحااي سااكان مااع

 التااااي الماليااااات شااااكل غياااارت, عليهااااا تراكماااات أتربااااة غطتهااااا

 . المنزل زوايا في منها وأكوام بها دثرت

 وخلعاات كساارا   بهااا وأحاادثت إال مؤصاادة نافااذة الهاازات تتاارك لاام

 بنايتاااه أسااالم إذ كثيااارا   هللا يمتااادح, البلكوناااات أباااواب مااان بعضاااا  

 . مستطاب فيها للعي  عاد ما بجانبها بيوت أصاب أذ  من
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 كئيبااااا   صاااامتا   نشاااااهد أجتمعنااااا حياااا  للمدينااااة الرئيسااااية الباحااااة

 ماااااان كاااااام, ورائهااااااا وتخبااااااى الفرقااااااة وجااااااع تخفااااااي وابتسااااااامة

 لهااااام كأنااااات الاااااذين واألصاااااحاب األحبااااااب عااااان االستفساااااارات

 !..؟ واالحتفال الفرجة الساحة

 ؟ تشردوا وأين مضوا اين ومرقد  مسمر   هنا

 ؟ أخر  مرة شملهم ألتم وهل

 غانم؟ دياره إلى عاد منهم من

 ؟ أكامها بين الفيافي طوته منهم ومن 

 وعقاااادوا الكراماااة بجهااااز أنفساااهم جهاااازوا ممااان الكثيااار أعااارف

 وعااان عااان الساااؤال مشاااق نفساااي علاااى أثااارت, الحسااانيين عااازم

 تسااوق األجابااات أتتنااي ووووو المبهمااة الخااواطر لااي فتوالاادت,

 ! تباعا   نفسها

 ماااااااع مضااااااااجعهم مااااااان نهضاااااااوا وووو( م, ،ن ع,  ,  ...)

 شاااااهادة وناااااالوا األبطاااااال مقاوماااااة فقااااااوموا طلقاااااة أول صاااااوت

 مجباااارين فاقعاااادوا( ب, ه, ك) فااااي الجااااراح وتحكماااات األوفياااااء

 العاااالج إلتماااام خارجياااة مستشااافيات إلاااى غيااارهم ياااأوي أن قبااال

 التاااي العااارب األشاااقاء مراكاااب ماااتن علاااى نقلاااوا إذ الحاااظ ناااالهم

 . للمدينة المدد جلبت

 قلااب إلااى هااداهم علااى فنسااير جنااب إلااى جنبااا   األصاادقاء يتساااير

 . موالفتها أعتدنا مرابض نتفقد المدينة

 المحطمااة البيااوت يعااد أحمااد كتااف إلااى مسااتندا يتماياال... وعماارا  

 عااااراك بقاياااا مااان ممزقااااة قديماااة بكااارة نفسااااه ويسااالي بيتاااا   بيتاااا  

 .. الحي هجرهم قبل ورائهم خلفوها ألطفال
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 !ألمه يجر رأسه يحني المنعطف عند

 أنااااه يبااادوا الاااذي المنااازل مغادرتهااااا ليلاااة ودعهاااا حبيباااة تاااذكر 

 كاال مااع ياازوره طيفهااا وبقااي معهااا تواصااله فااأنقطع خاويااا   ماازال

 التااي الثكنااة فاي ينالهااا التااي الناوم ساااعات قلااة علاى, يقفوهااا قفاوة

 بالاادفاع كلفااوا حااي لحمايااة ألتمااوا الااذين الرفاااق مااع إليهااا أنظاام

 . عنه

 أدنااى تلااتقط مبهجااة األنااوار كاناات منزلهااا زاويااة عنااد ضااحك..

 حبيبتااه لمقابلااة الخطااى يسااترق بااه فااإذا اللياال سااكون فااي حركااة

 نااااور سااااو  يصاااالها ال التااااي  الزاويااااة هااااذه فااااي نفسااااه فيحشاااار

 هاااي فتنسااااق الشاااخ  مالمااا  تمياااز أن المساااتحيل مااان طفياااف

 تساااابق نبضاااات ينااابض وقلبهاااا الهويناااات جارياااة إلياااه األخااار 

 عليهاااا شااادة يااداه ممساااكة معاادودة دقااائق تلتقياااه أن إلااى خطوهااا

 . المتيم المحب بغن  تتدلل تلتقطها بالكاد وأنفاسها

 ؟ خلسة هكذا حبنا يضل متى إلى

 انتظاااار فاااي مرتاااويين فيغاااادران األحبااة بصااافاء قلبيناااا ملااا  وقااد

 . القادم اللقاء

 مااااع فلاااال جوانبااااه إلااااى تصااااطف التااااي الواسااااع الشااااارع ينتهااااي

 تتشااااكل رصااااا  نقااااو  تزينهااااا والتااااي المتواضااااعة أسااااوارها

 الكلاااا  أحجااااار ماااان ردم باااارواق مختلفااااة هيئااااات علااااى احيانااااا

 وباادوره الفااات  اللبنااي إلااى الغااامق األباايض ماان بلونهااا الموزعااة

 كومااة باابعض بعضااها متداخلااة ألزقااة تعرجااات عاادة منااه ينفاات 

 ساايره خااط يااتقن أن علااى زائرهااا يعجااز العشااوائية المنااازل ماان

 مااان النقااايض علاااى وجااادت وكانهاااا جانباااه إلاااى دليلاااه يكااان ماااالم

 .. شوارعه في والفسي  المنظم المدينة طرف
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 حااارب مااان فيهاااا دار وماااا لنفساااها قصاااتها تحكاااي الحاااارات هاااذه

 األزقة قلب إلى توغلت كلما رحاها يشتد

 للمقااااااوم نماااااوذج مثااااال أحاااااداها فاااااي نحباااااة.. محماااااود قضاااااى 

 عااانهم فاااانقطع األحبااااب مالزماااة عااان مرضاااه أعاقاااه المستبسااال

 حماااال عااان والقلاااب الساااكر علاااة ترغمااااه فلااام لقاءتاااه مااان مقلااال

 يخطاااار فأخااااذ تاااادريبها أجاااااد التااااي المقاومااااة وتشااااكيل سااااالحه

 تلااو اإلنكسااار األعااداء يكبااد زقاااق إلااى زقاااق ماان جسااده بتثاقاال

 نواصاااي علاااى أكواماااا   يتراصاااون صااارعى ويحشااارهم االنكساااار

 علااااااى غاااااادرة قناااااا  رصاصااااااة تاااااتمكن أن قبااااال, الحاااااواري

 . شهيدا   فتصرعه مباغتته

 موقاااع أكتشاااافهم رفاقاااه يعلااان حتاااى الطااااهر ثاااراه ياااوار  أن ماااا

 المالماا  مبهمااة هامااد جثااة كجاارذ مخبئااه ماان فيجرونااه القنااا 

 فرصاااااة مقاااااوم أطلقهاااااا التااااي الصااااااروخية القذيفااااة تمنحاااااه لاااام

 ثاااام سااااحقا   سااااحقه حااااائط ماااان جاااازء فأنهااااار وللماااادارة للهاااارب

 .أكبر هللا أكبر هللا صيحات أرتفعت

 مقتباال فااي شااابين راسااي رصاصاااته مزقاات قااد اللعااين هااذا كااان 

 فتااااى ومحمااااد الهندسااااة كليااااة ماااان لتااااوه المتخاااارج رائااااد العماااار

 . العامة الثأنوية

 ... عمرا   عليهما يتحسر

 . بدراستهم تميزا كما الوطن وحب للحيوية مثال كانا

 والنصر الحب حاضن العرب بحر-و

 ببعضاااها احياناااا والمتالصاااقة المتقاطعاااة الحاااواف تنتهاااي عنااادما

 أخااار  مااارة الحيااااة تعااانق باااك فااااذا روياادا   ممااارا   يتساااع الاابعض
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 الاااروح يااانع  هاااواء فيساااري الوجاااه العااارب بحااار نسااامات تلفااا 

 هناااا مااان الشاااهباء ورمالاااه الرملاااي السااااحل حيااا  إلاااى فتحملاااك

 التاااااي الكاااااورني  بواجهاااااات ماحااااال تشااااااهد أن للعاااااين يمكااااان

 التااااي السااااياحة معااااالم ويتركااااز الساااااحل خااااط علااااى تتموضااااع

 شاااأنها الساااحب معانقاااة عناااان لهاااا يتااارك ولااام وحجمااات تقوقعااات

 . مدينتها كشأن

 فضااااول ماااان خلسااااة الهااااو  عشاااااق يلتقااااي الساااااحل هااااذا وفااااي

 حااابهم معهاااا يعمااارون مناساااكا   يقضاااون التاااودد وعجااازة الحسااااد

 والبهجااااة السااااعادة لغاااار  المااااداوم الحااااب ويزرعااااون لااااوطنهم

 مااع التسااام  أبااواب فأوصاادت صاانعت التااي كااآبتهم عاان ينفسااون

 وأن لحظااااات صااادورهم علاااى أطباااق صاااخرا   ويزيحاااون الحيااااة

 المااوت السااتحالة يغااذيهم عااذري هااواء ماان رشاافات ساامها شاائت

 .. اإلنسان كينونة على والتجني الفوضى أنقاض على

 صااورة فيااه ياار  الااذي الشااط هااذا يرتاااد ماان الوحيااد عماار لااي 

 نقاااااء لياااازداد يااااوم كاااال يتجاااادد الااااذي البحاااار فإنبساااااط لحبيبتااااه

 ومااا وجااع ماان حماال مااا ليفاارق إليااه يااأتي الكاال أن مااع ونظافااة

 . يداه حملته

 فااااي خااااردل حبااااة سااااو  نفاياااااتهم تشااااكل فاليكاااااد كثاااار يركبااااه

 فيااه العاتيااة األمااواج تمااوت الااذي الرماال وهااذا جاارداء صااحراء

 أبااات ساارمديا   حبااا   ويخبااى وأنيناااه احزانااه يااأوي الااذي كصاادرها

 .. يبدد أن المنايا جفى وحال يكشف أن المنون

 علااااى جااااال  وهااااو صاااادره علااااى رأسااااها  تحااااط كاناااات عناااادما

 صااادره تبلااال التاااي الااادموع سااايل ويحااا  أنينهاااا يسااامع الصاااخر

 خااادها علاااى خااده واضاااعا   يقبلهااا أن يساااتطيع حياا  إلاااى فيرفعهااا
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 ناضاااحة بهماااا تترقااارق عيناااان مااان ثانياااة مطااارا   الااادمع فينهمااار

 . أظافرها نعومة منذ والفتة أحبته التي الفضفاض كبحرها

 ودجاهاااا مطوقاااا   يدياااه بكلتاااا يحضااانها حتاااى تهاااد وال تساااتكين ال

 منااه المنبعثااة العشااق خماارة إليااه الااروح تاارد حجاارة غااائر مساابي

 عااان فينزاحاااان مسااااء السادساااة ماااد يطوقهماااا أن إلاااى يفترقاااان ال

 . األرتواء لحفاهما تاركين صخرتهما

 أفتقاااادهم الااااذين وأحبتااااه زؤاره يشااااكو ضاااارير البحاااار هااااذا األن

 بهوهاااااا وقاااااع الفندقياااااة بناياتاااااه, عطلتاااااه ثقاااااوب مااااا  وشاااااارعه

 األرتجاااج شاادة ماان األرض فااوق أساافلها إلااى أعاااله ماان المزهااو

 ؟ أر  ماذا.. المكان تلف الوحشة وأصبحت

 ؟ يعقل هل

 ! رجال من نفر ولوا أفتقدت التي النهار عتمة في

 .تتجوالن أثنتان

 الاااانف  وثقااااة القمحااااي الوجااااه لروعااااة يااااا بساااايارتهما تقتربااااان 

 العااي  أن تخباار الكااون فسااي  فااي تجاان فتئاات مااا رأيتهااا العاليااة

 ساااوف الحقيقاااة إلاااى تهاديهاااا فاااي الغنجاااة الروائاااع هاااذه دون ماااا

 لتوالااااد المنعشااااة لمساااااتها وتضااااع تكملااااه لاااام أن ناقصااااا   يكااااون

 .المشاعر

 ؟ وطريقها ألمها عن تساءل بجنسها واعتزاز جراءة بكل 

 بلحااااف المتااادثرين غياااره أن حاااد  ؟أم دربهاااا نهاياااة إلاااى أساااالك

 . والكره بالقب  مشاعرهم يشبعون الذين الجوعى التقو 

 ...اثرهم اقتفي األحبة إنهم
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 لقياهم؟ إلى الدرب يوصلني أن وأرجو 

 أعااالي مشاارأب ورأسااها بقااوة المقااود ماسااكة ويااداها ذلااك تقااول 

 المملاااوء تخاطبااه فااي النقااي برمانتااااه المتكااور وصاادرها السااماء

 إلااااى القلااااب ناااازح وقااااد ساااابيلها حااااال إلااااى تمضااااي البعاااااد بااااألم

 . تعلق وبها وجهتها

 ....خورمكسر

 . األولى المعركة كانت فيها

 هياماااااه فاااااي درويااااا  بوصااااف النهاياااااات وأم البااااادايات أم إنهااااا

 .العذراء فلسطين من لجزء

 كياادهم وانفسااا  حلمهاام وتحطاام الغاازاة جبااروت نهايااة باادأ وهنااا

 بسااااااالم المدينااااااة تسااااااليم عاااااادم علااااااى الحاااااارب منفااااااذو كااااااابر,

 إلعااااالن الحاااارب طبااااول فقرعاااات وغيضااااا   غضاااابا   فاستشاااااطوا

 . المعارك أول

 فكااروا صاابرهم ونفااذ سااواعدهم الااوطن بفااداء المستبساالون شاامر

 األمااان عساااكر باااه يتحصااان معساااكر علاااى الواحاااد الرجااال كااارة

 رصاصااااتهم وحصااادت أبنائهاااا ساااياطهم أدمااات ممااان المركااازي

 ياااردعهم وألوازع تاااروا باااال والمقاوماااة البريئاااة األرواح الجبانااة

. 

 أوتهاااام ديااااار وفااااي السااااالم مااااوطن فااااي القتاااال ألنفسااااهم أباااااحوا

 حمااال يساااتطع ال الساااالم يعااارف مااان أن أيقناااوا جاااوعهم وداوت

 يبهااات وساااحرهم بكيااادهم فاااإذا صااااغرين أنقلباااوا فهاهناااا البندقياااة

 خااااائري مااااذعورين ففااااروا!!! المقاومااااة وقااااوة جبااااروت وتتلقفااااه

 .االولى الهزيمة أذيال يجرون القو 
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ُ  فناااار.. عمااار وقاااف هناااا ومااان   الثااااني التحريااار ألساااطول هادياااا

 الاااذهبي شااااطها فاااي للرساااو لهااام يلاااوح العااارب بحااار مااان القاااادم

 بهااااا تفاااانن التااااي الااااذقون علااااى والكااااذب العجرفااااة نهايااااة معلنااااه

 . زمن بمداراتها ونجحوا األغراب

 ..ال ال اليوم اما

 بمااان الفتاااك عااازمهم ومؤكاادين متضاااامنين الجزيااارة عااارب أتااى 

 الااازمن مااان لعقاااد الجناااوبيين غاياااة كانااات, وأهلاااه الجناااوب روع

 رحااام صااالت وأيااااهم جمعاااتهم أخاااوة مااان المااادد لطلاااب اإللتفاااات

 فحااااال العااارب وشاااهامة الجيااارة بنخااااوة اساااتغاثوا واحاااد ونساااب

 ياااازين مااان ووجااااد مااارة كاااال فاااي يخاااادعهم أن والباطااال الزياااف

 . شعب معاناة عن األبصار ويعمي األعداء مراغم

 أيسااااتفيق ومالحظااااة الطااااالع لقااااراءة يباااادوا فيمااااا كااااان األنتظاااار

 فاتااااا الحااااق إلااااى وإذعااااانهم غفلااااتهم ماااان النااااار عباااااد ؟؟ هاااؤالء

 عجاااااز حتااااى الصاااابر أقااااداح ملئاااات أن بعااااد عساااايرا المخاااااض

 ....الصبر عن الصبر

 .. األجتثا  ولكن النهاية لي  فاعلن 

 عااان شاااوكتهم وأحاااراق صياصااايهم مااان األعاااداء شاااائ  أجتثاااا 

 وباااانف  ووجاااع نكاااادا إال ينبااات ال خبااا  الااااذي فالنباااات آخرتهاااا

 .واألسلوب الطريقة

 نهجهاااا فااي ساااار عماار أن حتاااى وياادحرون يحرقاااون بشاارعيتهم 

 . باسمه الحرب تساق  أن لشعبه يبقي كان وأن

 إلااى المعمااورة المدينااة عاان وأبتعاااده الساااحلي الخااط إنحناااء عنااد

 المركاااااازي األمااااان قااااااوات طااااارد معركااااااة دارت العلااااام ناحياااااة
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 منتصااااف إلااااى فجاااارا األولااااى الصااااباح ساااااعات منااااذ اسااااتمرت

 . اليوم

 أحاااااد  عمااااار شاااااغل, مختلفااااة ردهاااااات عبااااار المقااااااومون تقاااادم

 للمطاااااااار الكباااااار  الصاااااااالة ياااااادخل أن أساااااااتطاع إذ الجبهااااااات

 ضاااااحى أشاااادها المعركااااة ضااااراوة بلغاااات للمعسااااكر المواجهااااة

 .اليوم

 ...!عمر قال 

 اسااااتهدفته الصااااالة ماااان جانااااب حمايااااة محاااااوال   صااااديقي قتاااال 

 ومااا العاادو قيااادة لمقاار محاذيااه شاااهقة بنايااة علااى ماان رصاصااه

 الشااااحن طااااائرات مهاااابط حياااا  المطااااار وسااااط إلااااى تقاااادمنا أن

 أحكمااااوا الشاااارقية الجهاااة فااااي رفاقنااااا أن رأيناااا حتااااى العساااكرية

 حصااارنا فااي فرصااتهم عطاال ممااا هااالل بشااكل األعااداء تطويااق

 مهمااااة وسااااهل يواجهنااااا كااااان ماااان فتقهقاااار علينااااا واالنقضاااااض

 عبااار هارباااة تنكفااا  جناااد فلاااول رؤياااة لناااا والتااااح أكثااار التقااادم

 . المعسكر سور في القذائف أحدثتها فتحات

 مثاااال القظنفااار هاااذا يساااقط أن مصااادقين وغيااار ماااذعورين كاااانوا

 المواجهااة فااي ليساات قااوتهم أن أتضاا  ولكاان والاابط   ل جاارام

 العاااازل علااااى القااااوة فااااي اإلفااااراط علااااى دربااااوا ولكاااان والقتااااال

 الساااالح اسااتخدام يجياادون والقااوة لهاام الحااول الااذين والمساااكين

 . له سالح ال من وجه في

 وأول لوطناااااه األنتصاااااارات أول محققاااااا   بيتاااااه إلاااااى عمااااار عاااااد

 طبااااول يقاااارع العاااادو راح فيمااااا األعااااداء ماااان لشاااارذمة الهاااازائم

 األطفاااال حتاااى قاااوة مااان أوتاااي ماااا بكااال لهاااا يهيااا  ثانياااة حااارب

 أوحاات التااي النفسااية والتعبئااة بالسااالح وزودهاام وأعاادهم جمعهاام
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 الاااازمهم مقااااد  واجاااب وأن أنتظااااارهم فااااي الخلاااد جنااااة أن لهااام

 ضاامائر تخاادير اتقاان صاادورهم علااى الجنااة مفتاااح وعلااق القتااال

 . وبركاته عطفه عليهم ووزع الجند

 ثانيااة العامااة الساااحة إلااى يشاادك المدينااة عمااق ماان األقتااراب   

 موحاااادين وأجتمعااااوا شااااتات بعااااد والتقااااوا األحبااااة تعااااانق فيهااااا

 والجنااوب عاادن وجااه لعاال التماادن رونااق وفيهااا والخطااى الهاادف

 . هنا يكتمل

 الصااابا ومتماااات الغااازالن مرتاااع صاااباح كااال أطاللاااة ماااع يشااارق

 طرياااااات.... الغااااد يافعااااات... القااااوام ممشااااوقات فيهااااا يلــااااـحن

 .الحسن ممردات.... البناء

  الاادجى منتصااف إلااى مشااعا   يظاال نااورهن ماان إال الشاام  تأفاال 

 بعااد اللغااز فيكشااف المتجاادد توالااد منااه ويتوالاادن يااأويهن ساارداب

 للتااااادريب معاهاااااد للعلااااام ردهاااااة ثماااااة المنصاااااة خلاااااف,  تأمااااال

 الصااااااغر نااااااديات يحااااااوي واإلدارة اللغااااااات عــااااااـلى والتاااااادرب

 بهولهااااا الحيااااة كرثتااااه ياااافع شااااباب مااان نفاااا  وبيااانهن, األكثااار

 هاااذا ماااةبمالز علتاااه ياااداوي العلااام إلقتباااا  نفساااه علاااى فتحامااال

 . مسقاة حيوية يمنحه دافعا   األخاذ الجمال

 دون مااا ظاااهر األنسااان بقاااء وأكسااير الحياااة أساارار ماان ساار أنااه

 حثيثااااا   يطلبااااه ويظااال يجااااده حااااين بفطرتاااه إليااااه ينجااااذب, العااادم

 . يفقده عندما

 فااي بااه تشااعر مااا عكاا  علااى النفيسااة الغابااة هااذه أواسااط التوقاال

 عطرهاااا تشااام, وألفاااة تقااارب فإنهاااا ورهباااة خاااوف مااان األدغاااال

 بحياااااء وتااادثرا   خشااااوعا   يزيااادك المااااوردة الوجاااوه وبهااااا ماااؤن 
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 الاااوجن فاااي الاادم يهاااي  حيااااء فتصاااحبها التمااادن لعصااار الحنيااين

 . المقل الدمع ويمال..

 األسى فوق تشم  صيرة-ز

 جاااراء ساااغب نالهاااا كريتااار أن عااان الجمياااع مساااامع إلاااى تباااادر

 طريااق عاان كاناات أضاارار ماان أكثاار ونالهااا الغاازاة ماان القصااف

 اإلمكااان فااي يكاان مااالم وهناااك األصاادقاء المتحااالفين ماان الخطااأ

 فاااي كاااانوا وأن الغااازاة ضااارب مااان الباااد معهاااا ضااارورة تجنباااه

 .سمائهم علياء

 فااااي, ذلااااك قباااال المدينااااة أخلااااوا السااااكان أن ذلااااك ماااان واألهاااام 

 هااااي باسااااماك الصاااايادون يتاااارزق حياااا  عاااادن خلااااي  محاااااذات

 أخاار مكااان فااي لهااا نظياارا   تجااد مااا نااادرا   لهااا يروجااون, األجااود

 كثيااار ووووو والشااارو  الجمباااري والاااديرك الجحااا  يوجاااد هناااا

 وفيااارة بأساااعار تبااااع, الجياااد الماااادي الماااردود ذات األناااواع مااان

 التاااي الصااايد وكلفاااة ألسااارهم أحتياجااااتهم ماااع تتناساااب للصاايادين

 . االزمان هذه باهظة أصبحت

 ماااان يحتاجونااااه مااااا للصاااايادين تااادفع الدولااااة كاناااات السااااابق فاااي

 صااايد مااان مقتنيااااتهم شاااراء علاااى وتعمااال مناسااابه بأسااعار أدوات

 يبيااع عناادما الصااياد وحتااى للمااواطن مناساابة بأسااعار بيعااه فيعاااد

 اآلن أماااا, الشااارائية الماااواطن قااادرة تناساااب بساااعر فيكاااون رزقااه

 الصااااايد مااااان الرديئاااااة األناااااواع إال يشاااااتري ال الماااااواطن فاااااإن  

 تكااااون فأنهااااا العاليااااة الجااااودة وذات المشااااهورة أمااااا والبساااايطة

 . قدرته نطاق خارج

 أروع تاال أعلااى تتركااز نقطااة بااالهين لااي  تاااريخي معلاام صاايرة

 أصاايبت وبحرهااا المدينااة علااى أمااين كحااار  يقااف إنااه فيهااا مااا
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 هااذا دك التحااالف بااأن العاادو مصااادر ذكرتااه مااا قاارار علااى بااثلم

 .األرتياح على الدال التاريخي المعلم

 علااااى مطاااال عااااالي أرتفاااااع علااااى العصااااماء القلعااااة  تتموضااااع 

 يخباااى والاااذي األماااواج الماااتالطم العرباااي والبحااار الفتاااي الخلاااي 

 . المنطقة دول أكبر تضاهي ثروة

 الهائلاااة ثروتاااه فاااي الاااوطن دول باااين مااان الثالثاااة المرتباااة حااااز

 الااااوطن أذخاااره لطالماااا الصاااعبة بالعملاااة يرفاااد نقااادي محصاااول

 . التحتية والبنى األجيال بناء ألجل

 خيااره ُحاارم البحار فااأن الغازو عهااد ماان مضاى مااا وفاي اليااوم أماا

 المتنفاااذين فجااااج وتقاسااامته المعماااورة فقاااراء وحتاااى أبنائاااه علاااى

 . ومهربين قراصنة من وحلفائهم النظام في

 البحريااة للبيئااة وتحطاايم جااائر صاايد رقيااب أو حساايب دون تاارك

 بأسااااااليبهم الصاااايادين صاااااغار يااااتمكن بالكااااااد تخبئااااه ماااااا وكاااال

 مااا وحتااى الجباااه حاجااة عاان تزيااد ساامكات يصااطادوا أن البدائيااة

 . الطغاة أعجب أن يصادر قد بحوزتهم

 اللياال تقاتاال االتقياااء زماان ماان ردحاان.......  الحسااناء صااييييرة

 طااااامع كااال تنااااذر وبحرهاااا ماااادينتها علاااى حانيااااة كاااأم الماااوح 

 قاااادرها يعاااارف زجاااارة وتزجااااره لقانونهااااا بالخضااااوع وتحااااذره

 المنكساار ألتفاااف نفسااه حااول فيلتااف وراءهااا يقااف وماان ومنعتهااا

 .الهزيمة أذيال جارا   نفسه يخبىء التاري  جنبات إلى خائبا  

 فلاااااام االكساااااوميون وهاجمهااااااا فانااااادحروا البرتقاااااااليون عبرهاااااا 

 مااادة, لهااا فاادانت والكثياار الكثياار وحاااول بهااا التقرياار يسااتطيعوا

 التجااااري والتباااادل للوقاااوف االحتيااااج عااان تعبيااارا   بساااالم أياااديها

 هاااادي   الريااااح وجاااه فاااي تكاااون باااأن رحبااات, المتبادلاااة والمنفعاااة
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 مااان تكاااوم فأنهاااا ذلاااك عاااداء ماااداوي   واالرزاء األلااام وجاااه وفاااي

 .شطها في استغاللها يحاول

 األعااااااداء وكيااااااد الهوجااااااء والعواصااااااف المااااااؤامرات أوجعتهاااااا

 الساااااافينة بحادثاااااة م1829 المشااااااهورة هااااان  بمكياااااادة فساااااقطت

 وطاااوقهم  ورجالاااه هااان  لجااام مدياااد عاااراك بعاااد( دولااات دارياااا)

 . اسفله إلى البحر أواه التقدم تجرا ومن قعهرهم في

 التاااااي العظماااااى بريطانياااااا المتحااااادة المملكاااااة بجاااااي  فاساااااتعان

 بماااادافعها السااااكان علــاااـى الحربااااي وتفوقهاااا شراسااااتها أظهااارت

 . العــرمرم وجيشها

 الميااااه اُحمااارت بااال وضااايعا واألنكساااار هيناااا الساااقوط يكااان فلااام

 الاااااادخان بكثيااااااف السااااااماء وحجباااااات الغاااااازاة األعااااااداء باااااادماء

 عااادن جباااال مااان سااايل وتااادفق أبنائهاااا بااادماء صااايرة وخضااابت

 ,... صهاريجها ساكنا   القصف ضراوة من وشعابها

 علااى التاااج التفاااف الجباال أعلااى الملتااف الجسااد فااي طفيفااة ناادب

 بهاااا يكاان لاام كااأن سااارمديا   وتقااديرها باقيااة أهميتهااا وألن الاارأ 

 ... بناتها يشاء كما بها ما أصل  شيء

 تفقاادها إلااى متلهفااا الحجااري مصااعدها ساااللم ممتطيااا   عماار هاارع

 القاااذائف أوقعتهاااا التاااي وأحجارهاااا جااادرانها متلمساااا قااارب عااان

 تصاااااالبه أوج فااااااي مااااااازال الشااااااام  الصاااااارح أن إذ هللا يحمااااااد

, ألمااا   نفسااه تلقاااء الاادمع وأنهماار البلعااوم فـااـي حشاارجة وأعترتااه

 محطااا   لقاارون ظلاات التااي الفرياادة التحفااه هااذه أصاااب جسااد علااى

 .العالم لكل وأحتراما   تقديرا  

 فكرهااات وخلودهاااا عظمتهاااا وشاااهدوا لهاااا دأناااوا األعاااداء حتاااى 

 عماااار قطااااع.... الشاااايطاني الااااورع محااااراب فااااي المتبتلااااين ماااان
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 يفقااه مااا كاال المكااان أضاارار فااي تساابب ماان بااأن االيمااان أغلااظ

 التااااي وبندقيتاااه الشااامة وكااااي  القاااات تخزيناااة هااااو ويقااادره فياااه

ه من أكثر يحترمها  .. عدوا   الشيطان له مثله من بها ويقتل أم 

 .. للمقاومة الميداني القائد علي يخضه

 كمالااه وأتقاان البناااء هااذا هندسااة فااي تفاارد ماان نفسااك علااى هااون

 مااا وساايبتني عهااده إلااى أعماااره وأعااادوة ترميمااه يسااتطيع سااوف

 العلاااااام أبااااااداعات مااااااع المتناسااااااق طاااااارازه فااااااي الااااااوطن يخلااااااد

 األصاااايل الماضاااي مااااع الوثياااق وأرتباطااااه الحديثاااة والتكنلوجياااا

 .. للجنوب

 وطناااه فاااي حريتاااه زماااام أمساااك أناااه وبماااا ثاااروة أكثااار األنساااان

 مااان بااااآلالف ذهابهاااا رغااام الحااارب خربتاااه ماااا إصاااالح يساااتطيع

 لإلرتقااااء المتعطشاااة األجياااال بنااااء نحاااو الااادافع فاااأن   الماااواطنين

 أرقااااى يضاااااهي مااااا وينساااا  الاااادماء دمااااار يمحااااو سااااوف بالبلااااد

 ..  البلدان

 !هناك أنظر عمر يد على علي يشد

 هاااذه إلاااى وأساااتدر األبريااااء عشااارات فناااي هنااااك الساااف  أسااافل 

 مغادريهاااا كاااانوا حاااين فاااي قاطنيهاااا علاااى أنهاااارت لقاااد العماااارة

 تطئهااا لاام التااي الحضاااري طرازهااا فااي الجميلااة العمااارة وهااذه..

 . وخربت شوهت كيف موظف أو لساكن قدم

 بالمقااااومين الفتاااك أوغلاااوا القناصاااين مااان جماعاااه توساااد أعالهاااا

 أدماااى إياااذاء أذوناااا المديناااة لتخلاااي  تقااادمنا محااااوالت وأعااااقوا

 اتخاااذ أو والتراجااع األنكفاااء ماان وأدنااى قوسااين قاااب فكنااا أديمنااا

 تعياااااق التااااي الجهااااات إلااااى صااااااروخية ضااااربة بتوجيااااه قاااارار

 .تقدمنا
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 مااان بصاااعوبة فأمكناااا باألهاااالي التحصااان يجيااادون السااافلة كاااأن 

 التحاشااااي يجياااادون وكااااانوا آمنااااة جهااااة إلااااى الساااااكنين تسااااريب

 لاااانق  اإلقتحااااام عاااان فعجزنااااا العاليااااة األماااااكن فااااي والتخفااااي

 عتاااااد ماااان يملكااااون بمااااا ومضاااااهاته تسااااليحنا وضااااعف عااااددنا

 ماان معنااا يتعاااملون فكااانوا أساالحتنا مااد  يفااوق فتاااك لكنااه بساايط

 نصاال حتااى أكثاار التقاادم يلزمنااا وكااأن يروننااا حالمااا بعياادة مسااافة

 مصاااادر رؤياااة أمكنناااا أن هاااذا بهااام ل ضااارار كااااف ماااد  إلاااى

 إن اااه ندركاااه ماااا كااال, أخفائهاااا فاااي خباااره يمتلكاااون التاااي النياااران

 األساالحة سااو  وساايله ماان ولااي  تلااك أو البنايااة هااذه ماان يااأتي

 بيااااد هاااي والتااااي والجاااو البحاااار مااان تاااادعمنا التاااي الصااااروخية

 . العرب األشقاء

 كريتاار لمدينااة الحاضاان شمسااان جباال علااى الشاام  أنساادال مااع

 ماااان الذهبيااااة أشااااعتها وتصاااااعد  الفاااار  كحااااذوة يطوقهااااا التااااي

 وقلااب صاايرة أساافل متاارجلين وعماار علااي أياادي تشااابكت قممااه

 تالبيبهااااا ماسااااكا   قادرهاااا مااااا  القلعاااة أحجااااار علاااى معل ااااق عمااار

 .حاله في ينقصها قد ما ويكمل بنائها يتم أن يوشك

 .. الهاتف جر  رن فجأة

 .... معي من, علي

 .. المحدد الوقت في سنحضر

 .!عمر جهة يلتفت

 مهااام لااه أنيطاات تذكرتااه هاال, محمااود اإلغاثااة لجنااة رئااي  أنااه 

 وإعااااااداد اإلغاثيااااااة الهيئااااااات ماااااع والتنساااااايق التبرعااااااات جماااااع

 أعناااه عماال فريااق بواسااطة وتوزيعهااا المدينااة إلهااالي الكشااوفات

 .به
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 نكلفااه أن قباال لشااهر الزمنااا منااا فااردا   كااان تذكرتااه األن أظنااك 

 اإلغاثيااة الجهااات مخاطبااة فااي جمااة بقاادرات يتمتااع, المهااام بهااذا

 سااارعة يمتلاااك ماان أفضااال ووجاادناه المهماااة لهااذه خولتاااه وأمانااة

 لخدماااااة وتهيئتهااااا الظاااااروف جميااااع واستحضاااااار العماااال إتقااااان

 بمااا إماادادهم مهااام فتااولى المدينااة عاان ناازح اغلاابهم الااذين السااكان

 االنجليزيااااة اللغااااة توظيااااف يجيااااد كمااااا وجاااادوا أينمااااا يحتاجوناااه

 . بطالقة

 إلااااى قادماااة إغاثاااة شاااحنة لتفقااااد مسااااء الثامناااة يريااادنا أتعااارف؟

 بمعيتاااااه وإساااااتالمها عرباااااي قُطااااار مااااان الااااادولي عااااادن مطاااااار

 علاااى واألشاااراف المتضاااررين أحتيااااج مااان عاااده ماااا ومراجعاااة

 لمطابقااااة المفاااوض أنااات تكاااون ساااوف المتبقياااة الكمياااه تخااازين

 . بها المرفق الملف مع وصالحيتها الكمية

 ..متمتما عمر

 لاااه يااا طاااائرة جااوف فاااي فتحشاارني عااادن فضاااء أر  أن أردت 

 .. أستقبال من

 . عمر يا تقول ماذا

 !الش  ألش 

 ..  يكون أن ينبقي كما وأجبي سأنفذ  

 تعاااال ذلاااك قبااال ولكااان بجانباااك ساااأكون علياااك ال علاااي يضاااحك

 .فراق بعد لك ضيافة حسابي على عشاء دعوة إلى

 السااامك ساااوق عااان الطرياااق يفصااال حاااائط علاااى مااان علاااي يثاااب

 صاااحب إلااى بهمااا فيرمااي محاادودبتين عااربيتين ساامكتين فيجلااب

 . للسوق المجاور المخبز في النار
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 وجبتهمااا أنتظااار فااي الصاانع بدائيااة خشاابية أريكااة علااى فيجلسااان

 . الحامض بالليم المزينة الخضروات ببعض ابتداءها التي

 العاادني والبهااار الحااار بالفلفاال مرشوشااة محماارة الساامكتين أتاات

 المااااادلك البلااااادي الخبااااز ماااااـع الااااانف  تفاااات  الطرياااااة ورائحتهااااا

 . البلدي بالسمن

 بشاااراهة الخباااز ويلاااتهم السااامك علاااى كاسااا  هجاااوم عمااار يهجااام

 . زمن منذ يأكل لم وكأن ه

 . بصمت علي يراقبه

 األكاال ماان نفسااي وتكاادرت, شااهور منااذ الساامك أطعاام لاام.. عماار

 ونفسااااي تتقاااارح أمعااااائي كاااااد حتااااى بالشااااتوة المماااازوج الناشاااف

 . األكل عـــن تعزف

 ! علي

 أشااتقت إليااه أنظاار مااا والشاافاء بالهناااء كاال صااديقي يااا عليااك ال..

 ونحاااان مسااااامراتنا وتااااذكرت مجلاااا  هكااااذا األصاااادقاء لمجالسااااة

 .. أكلها على ونتسابق السمك نشوي

 .      وجمال خالد تذكرت لقد

 ألفهااا مااا باارودة جسااده إلااى جلباات وقشااعريرة رجفااة عماار أنتاباات

 الزمااااوه الااااذين رفاقااااه تااااذكره عنااااد, الحااااار عاااادن غاااايض فااااي

 . الشباب أحالم وشاطروه مراهقته وسنوات طفولته

 عاااان باستشااااهاده يعلاااام فخالااااد ماااانهم يسااااير ناااازر أخبااااار وصااالته

 األحاااااتالل قاوماااات التااااي للخاليااااا تشاااااكيله عاااان ويعلاااام جسااااارة

 تمكناااوا أن إلااى حثيثااا   يطلبوناااه فظلااوا إياااه ساااقاهم الااذي والعلقاام

 . غدرا   منه



88 
 

 201الفكر بسام فاضل طهشة ورد نيسان

 تواصاال آخاار وكااان أخباااره أنقطعاات عنااه خباار ماان مااا وجمااال

 وفقااد األتصاااالت توقفاات ثاام المعركااة ماان األول الشااهر فااي معااه

 هنااااك جااارح إناااه: قياال المشاااهورة السااافينة معركااة فاااي قيااال كمااا

 يؤكااد وحاادي  إلسااعافه التاادخل ماان المشااتعلة النااار سااعير وحااال

 : حرب كأسير بعد فيما مصاب نقلوه األعداء أن

 تقاادموا فرقااة رأ  علااى كااان إنااه: يقااول أصاادقائه ماان وصااديق

 ماااع ساااعد دار جولاااة عناااد واشاااتبكوا الكمساااري حديقاااة محااااذات

 األعاااداء دحااار أساااتطاع ضااارو  معركاااة رحاااى وأدار األعاااداء

 ماان وتأكااد شااهيدا   يسااقط رآه وقااد الكااراع سااوق عنااد الخلااف إلااى

 وخاااااف المعركاااااة هااااادأت أن بعاااااد حديثاااااه ويواصااااال أستشاااااهاده

 . جثته نجد فلم سقط حي  إلى عدنا توهجها

 ماااان تمكنااااوا السااااريين المقاااااومين ماااان فرقااااة أن أخاااارون رو  

 فلااام الثااار  وواروه المعركاااة فاااي ساااقطوا الاااذين ورفاقاااه جثماناااه

 الاااااذين المقاااااومين هااااؤالء ساااار يعلااااام ولاااام قبااااره مااااوطن يعلاااام

 معركاااة وحساااموا أحاااد ماان إذن بغيااار فاااراد  المعركاااة أكتسااحوا

 . السفينة جولة

 ال كاااانوا أنهااام الاااذقن كثياااف الااارأ  أشااايب وكاااان أحااادهم يصااار

 ماااا القتالياااة القااادرة فاااي إعجااااز مااانهم رأ  الياااد أصاااابع يتعااادون

 . عاما   30 لمدة العسكرية حياته طوال راها

 كفناااا الساااماء كانااات مقااااتلين رفاااات تفقاااد إلاااى جماااال ذوي ذهاااب

 الممتاااد الطرياااق جاناااب يتوزعاااون قبااارا   الحارقاااة والشااام  لهااام

 المصااطفة الفنااادق وأساافل الكااراع جولااة إلااى الساافينة جولااة ماان

 مالمحهاام الشاامال لمقاااتلو كاناات إنهااا إال, هناااك العااام الخااط فااي

 . لجمال أنها العين تخطىها أن يمكن ال وهندامهم
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 تقباااع مقبااارة أن جماااال رفااااق المقااااومين, األعاااداء مااان أساااير دل  

 ماان مقاااتلين تحااوي الكااراع لسااوق الغربيااة الشاامالية الجهااة إلااى

 . عصبته أفراد

 : قال

 أحاااد أن اااه لاااه قيااال المقاوماااة فاااي قياااادي الثااار  آووهااام ممااان أن

 فأعيااااد معهااام يكااااون أن جماااال أساااارة تكهنااات الكبااااار الااادواع 

 البناياااات أحاااد فاااي علياااه قااابض ثاااان وأساااير األساااير مااان التحقاااق

 أن فتأكاااد الجماعياااة المقبااارة تفااات  أن قبااال القناااا  ساااالحه ماااع

 أنهااا تبااين أصااهب وشااعر أحماار لااون ذي بدينااة الشااخ  مالماا 

 أشاااااتهر المقاوماااااة ايااااادي علاااااى قتااااال ل عاااااداء ومرشاااااد لعميااااال

 بالتحاماااااه أمااااارهُ  وكشاااااف سااااانوات مااااان المنطقاااااة فاااااي كمقااااااول

 تواجااد وأماااكن المدينااة مااداخل لهاام كاشاافا وصاالوا حااين باألعااداء

 وتوقعااااات فيهااااا يتركاااازوا التااااي والمناااااطق المقاااااومين وتجمااااع

 . األسلحة مخاب 

 أسااود شااعره الساامرة داكاان الطااول رفيااع جمااال مالماا  كاناات فقااد

 فاارق جهااود مازالاات بينمااا طويلااة المفقااودين قائمااة, السااواد قاااتم

 مجهولااة جثاا  علااى تحصاال والرعاااة والماازارعين األلغااام ناازع

 بشاااااأن تتواصااااال الزالااااات األحمااااار الصاااااليب وجماعاااااة الهوياااااة

 . األسر 

 لحظااة أي فااي نقتاال أن توقعنااا فقااد صااديقي يااا نفسااك علااى هااون

 مثلاااه وكثياارين جمااال وضاااع عليااه صااار ماااا إلااى مآلنااا ويصااير

 .. ومصيرهم برفقتنا ينبئنا األيام قادم لعل

 .. علي وجه إلى عمر يلتفت

 خلدي؟ في يدور بما عرفت كيف
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 أن أمنيااااتكم ألاااي  تفكياااارك يشاااغل جماااال مثاااال ومااان أييييياااه.. 

 ؟ شهيدين تقتال

 ! صديقي يا أجل عمر

 أساااايرا   األعااااداء يااااد فااااي يقااااع وإال   يقتاااال أن يتمنااااى جمااااال كااااان

 جربهاااا التاااي األسااار وحيااااة الساااجن كاااره فلطالماااا ذلاااك وأرجاااو

 بالضااااجر يشاااعره السااااجان صاااوت كاااان الساااالمية ثورتناااا خاااالل

 وتطبااق األساار حيطااان تخنقااه كمااا دماغااه شااطري يفصاال ويكاااد

 شاااااهادة ناااااال أناااااه وأتمناااااى طلياااااق حااااارا   عاااااا , صااااادره علااااى

 ... لنفسه أرتضاها

 تساايطر سااوف,  الحاارب فااي تفكياار وكفاااك ذلااك حساابي.... علااي

 دعناااا أعمالاااك عااان فتعرقلاااك بهاااا مشااادوه وتظااال نفسااايتك علاااى

 .. محمود لنا حضرة ما نر 

 عاااااريض رجاااال الاااادولي عاااادن لمطااااار الرئيسااااة الصااااالة أمااااام

 جهاااااز بيااااده ممسااااكا   عسااااكري باااازي القااااوام ممشااااوق المظهاااار

 ل ماان الرساامي الاازي فااي أثنااان يقااف بجانبااه, قاارن ذو الساالكي

 حااااين محمااااود تبسااام الرئيسااااة البوابااااة مااان ورفيقااااه علااااي تقااادم,

 فااي هيئتااه عليااه أسااتنكر عماار أن ورأ  عليااه عماار عينااا وقعاات

 فااي عماار معااه ياادخل أن دون ولكاان األماااراتي العسااكري الاازي

 فااي ذلااك وتحاشااى فهاام ربمااا الاازي هااذا لااب  دواعااي عاان حاادي 

 . الساحة تشهدها التي الفوضى خضم

 لكليهمااااا السااااالمة علااااى والحماااد الحااااار والعناااااق التحايااااا تباااادال

 الحارساااان تابعهماااا بينماااا أفقاااي واحاااد صاااف فاااي الجمياااع ساااار,

 مااان ومااارا منهاااا اجااازاء تضاااررت قاااد الرئيساااية الصاااالة كانااات
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 الباحاااة المطاااار ولجاااى أن إلاااى الخاااا  ل مااان مخصصاااة بوابااة

 .الرئيسة

 الفوضى بمقاومة تبدا الحرية-ح

 المدنيااة الطااائرات أنااواع جميااع السااتقبال هياا  قااد المطااار كااأن 

 الماااااؤن تنقاااال والتااااي العساااااكري الشااااحن طااااائرات والعسااااكرية

 ..الداعم العسكري والعتاد اإلغاثية

 وطاااااائرتين المدنياااااة الطاااااائرات مااااان مجموعاااااة... عمااااار رأ   

 وضاااااع فاااااي أحاااااداها اإلماراتياااااة العساااااكرية الجوياااااة للخطاااااوط

 .. إليها محمود أشار حمولتها فرا  ال أنتظار

 واألدويااااة الغذائيااااة المااااواد ماااان طاااان 4500 تحااااوي هااااي هااااذه

 المعاادات ماان كميااة تحااوي كمااا الطبيااة واألجهاازة والمسااتلزمات

 . للكهرباء الناقلة المحطة شبكة إلصالح الكهربائية

 علاااايكم بقاااي للحمولااااة التفاصااايل بكاااال المرفاااق الكشااااف كااام هاااا

 عماااار علااااي ناااااول, وتوزيعهااااا الكميااااات وشااااحن النقاااال ترتيااااب

 التساااليم عااان التفاصااايل كااال تحتاااوي األوراق مااان إضاااافيه قائماااة

 محطاااة ومحطااة مشاافى ومشاافى مدينااة مدينااه والمعاادات لإلغاثااة

. 

 : قائال

 والاااوارد جهاااة كااال عااان المنااادوب إلاااى التساااليم ساااو  علياااك ماااا

 ادارة إلاااى الطاااائرة ومحمااود علاااي وغاااادر... الكشااف فاااي أساامه

 . هناك عمر ينتظرا حي  المطار

 ..عمر قال هللا أنشا
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 شااعاع باغتااه الطااائر مااؤخرة فااي كبياارة بوابااة الطااائرة قائااد فاات  

 الطاااائرة أحشااااء لتظهاار الواساااع الباااب أنفتااااح مااع قاااوي ضااوئي

 واليسااار اليمااين إلااى تصااطف مربعااة كومااات وبااداخلها العمالقااة

 مساااافة الجهتاااين وباااين مساااافة ومرباااع مرباااع كااال باااين وتفصااال

 . شخصين لمرور تكفي فاصل

 أرفقاات التااي القائمااة علااى معتمااد العينيااة المااواد جميااع عماار تفقااد

 وبااادوره محماااود إلااى عنهاااا المشااارف ساالمها والتاااي الشاااحنة مااع

 .منه أخذ وعمر علي سلمها

 المااااواد وصااااالحية صاااانفها ومطابقااااة وقاااات البضاااااعة تفحاااا  

 اللياال منتصااف ومااع متخصصااان اثنااين برفقااة والطبيااة الغذائيااة

 أكماااال أن إلااااى وتااااروا بإنتظااااام  للكميااااات التفريااااق عمليااااة باااادأ

 الشاااحنة عااان والمشااارف وطاقمهاااا الطاااائرة قائاااد مودعاااا مهاماااه

 سااااخاء علااااى خلفهماااا يقااااف وماااان إليهماااا وتقااااديره شااااكره برفاااع

 .. للوطن العربي الدعم

 رطباااة منعشاااة نسااامات معهاااا ترسااال العااارب بحااار ريااااح كانااات

 فيمااااا باالنتعااااا  وتشااااعرها الاااانف  تااااذكي روائاااا  ماااان وخلاااايط

 هااذا أجاااج فااي تنغاارز أن توشااك السااماء فااي ماادالت نجمااة كاناات

 . الزاجي البحر

 وشااروق السااحر فااول ال وتااأذن اللياال تااودع الصااباح نجمااة إنهااا

 . جديد يوم شم 

 وإلاااااى للمطاااااار العاماااااة اإلدارة إلاااااى مرشااااادان الجناااااديان تبعاااااه

 كرسااي علااى حااار  عليااه يقااف مؤصاادا   كااأن باااب طرقااا جانبهااا

 .محيي قدومهما حين نهض فخذيه بين وبندقيته خشبي

 .. الباب محمود فت  
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 . الخير صباح

 .. عمر أنت هذا

 هااذا علااى تسااط  القااو  منهااك أنااك يباادو أرتاااح أدخاال هيااا: أجاال

 إلتماااام علاااي وسااانوقظ قرياااب عماااا الفجااار ياااأذن ساااوف السااارير

 .ما خطب ثمة كان أن والتأكد الشحنة على اإلشراف مهام

 فتبااادأ المسااااعدات توزياااع أمااااكن إلاااى المااادن فاااي األسااار تتهاااد 

 فرصااااة وتتاااارك الفوضااااى ماااان حالااااة تخلااااق وزحمااااة طااااوابير

 ماااااال لقاااااء المعوناااااات وشااااراء الماااااواطنين إلبتاااازاز للسماساااارة

 . زهيد

 الفجااار موعاااد حتاااى الحااارا  ماااع خاااارج الجلاااو  عمااار فضااال

 حاااائط بجانااب السااجائر ياادخنان الحارسااان كانااا معهاام والدردشااة

 . الزينة من اشجار وحولهما للمطار خرساني

 :عمر لهم قال

 ؟ تنامان آال 

 !شهور منذ الهني للنوم طعما نعرف لم أجابا

 حااااال إلاااى نمضاااي وبعااادها زهيااادة قفاااوات هاااو نناماااه ماااا كااال 

 . جديده بمهام نكلف حي  سبيلنا

 أسااتطعنا لهاا وصاالنا التاي الماادن كال فااي اإلغاثاة طاااقم ماع عملناا

 بالماااااء لهاااام فتسااااللنا محاصاااارين كااااانوا بالغااااذاء أنااااا  نمااااد أن

 المخااااطرة علاااى ترغمناااا حاااالتهم كانااات األكتااااف علاااى والغاااذاء

 غالبااه قااد طحااين سااو  عناادهم وجاادنا مااا, حتفنااا لقينااا وأن حتااى

 النوافاااااذ خشاااااب ويساااااتخدمون ل طفاااااال مناااااه يعجناااااون التلاااااف

 مااان مجاااميع كااانوا, للطهااي الالزمااة النيااران إلشااعال واألبااواب
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 هااول ماان ورهبااة خااوف فااي يعيشااون والنساااء والعجاازة الصاابية

 . الحرب

 عنااادما عجاااوز لاااي قالاات أعيااانهم باااأم  رآوه ومااا عنهاااا ياااذكر مااا

 ؟ وتنزحوا تهربوا لم لماذا أخبرتها

 : أجابت

االنا  حامااد الساايد مصااير مثاال مصاايرنا يكااون أن علااى المااوت فض 

 رصااااا  علاااايهم أنهالاااات الحااااارة غااااادروا أن بمجاااارد وأساااارته

 األربااااع وبناتااااه وزوجااااه حاماااادا   كااااان, جميعااااا حصاااادتهم العاااادو

 وساااالت قطاااع إلاااى أجساااادهم تقطعااات جمااايعهم الخمساااة وأطفالاااه

 . دارهم مغادرتهم مطرح وصلت أن إلى دمائهم

 نحاادد حتااى الساامع ونسااترق لياال الحااارة أطااراف إلااى نتساالل كنااا

 ونااااادخل حارتناااااا إلاااااى فنتراجاااااع, عناااااا وبعاااااده, العااااادو مصااااادر

 بقاياااا او مااااء نجاااد علناااا ساااكانها غادرهاااا التاااي الخاوياااة المناااازل

 . وارز طحين من

 عنااادما واحياناااا   ألياااام بقوتناااا نتكفااال أن أساااتطعنا الطريقاااة بهاااذه

 قااوت ناادخر واليااومين اليااوم واطفالنااا نتلااو  نظاال القصااف يشااتد

 زادا   لناااا يحضاار وجاادناه ماان أول أنااتم, األطفااال إلسااكات بساايط

 . المقاومة إلى شبابنا أنظم أن بعد

 جوعاااا   يتلاااوون الناااا  كاااأن تاااأخر بعاااد إغاثاااة أول أتتناااا عنااادما

 وأنتشاااارت الغذائيااااة المااااواد أسااااعار رفااااع فااااي السماساااارة وأزداد

 وطااوابير وفوضااى جلبااة تحااد  محاادودة الكميااات كاناات الساارقة

 لكاال صااغير كميااات تخصااي  إلااى فلجانااا التوزيااع أنتظااام تعيااق

 للفوضااااى تحاشااايا   والماااادن الحاااارات إلااااى وتوزيعهاااا أسااارة رب

 فاااي نعمااال كناااا حيااا  اإلغاثاااة جهاااود مااان ولتخفياااف والمتااااجرة
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 التاااي الكمياااات علااى الساااطو ياااتم واحيانااا فاااراد  قليلاااه جماعااات

 . بحوزتنا

 ومااان الحارسااان بهاااا تحااد  التااي عمااار رأ  فااي األفكااار دارت

 ...ومحمود علي إلى أنتفض فوره

 علي؟ اين محمود محمود

 شاااايء حصاااال هاااال دهاااااك؟ ماااااذا لماااااذا؟.. حاااااال   قضااااه أو هياااا 

 ؟ للشحنة

 علاااى, علاااي ياانهض تأخرناااا أن تتباادد ساااوف جهودنااا ولكااان كااال

 نخااازن أن عليناااا! أجااال: تقوالناااه الااذي هاااذا ماااا أصاااواتهم صااد 

 مااااااان المعتااااااادة اآلليااااااة عبااااااار توزيعهااااااا نوقااااااف وأن الشااااااحنة

 إلااى اإلغاثااة توصاال عماال فاارق ونشااكل الماادن فااي المسااتودعات

 ومتاعاااب العشااوائية جهاااد ساانوفر وهكااذا مناااازلهم فااي محتاجيهااا

 .. لهم السماسرة ابتزاز في األسر أرباب

 .. الالسلكي جهاز علي يتناول جيده فكرة محتال من لك يا

 المساااتودعات فاااي الشاااحنات خزناااوا اإلغاثاااة عماااال جمياااع إلاااى

 . اإلشارة باستالم التاكيد تم..آخر اشعار إلى الرئيسة

 .. علي

 . إضافي مجهود علينا يترتب سوف لكن

 .. عمر

 المساااتودعات فاااي الشاااحنة توصااايل خااازن مجهاااود مااان سااانوفره

 ذلاااااك عااااان وعوضاااااا   األهاااااالي إلساااااتالم المخصصاااااة الفرعياااااة

 . المغيثين منازل إلى سنتجه
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 ومااداخل البنايااات فااي يحملااق المنصااورة شااوارع فااي عماار دار

 رغبااااة نفساااه وفاااي الماااارة وجااااوه إلاااى بشاااغف ينظااار الحاااارات

 وشاااام بهااااا والتمساااا  الاااديار وتفقااااد, جماااايعهم بمعااااانقتهم جامحاااة

 . شذاها

 فتحاات التااي والمطاااعم األفااران وتفقااد الواسااعة الباحااات فااي دار

 العمااال مغااادرة بعااد العمالااة نقاا  تشااكو إسااتحياء علااى أبوابهااا

 بالغااااااااذاء يباشاااااااارونك حااااااااين العمااااااااال أن حتااااااااى, الشااااااااماليين

 مالبسااااك علااااى الشااااراب  يناااادلق أن ماااانهم توقااااع والمشااااروبات

 ذلااك كاال, الطهااو فااي نقاا  او زائاادا   نجاااح بااه تاار  قااد واألكاال

 مؤصاااادة الزالااات المحااااالت مااان الكثياااار كانااات, بالمعيااااب لاااي 

 . الكماليات وأدوات المالب  لبيع محالت أبوابها

 تقااام حااين الجنوبيااة الدولااة تساام  أن المااواطنين ماان الكثياار تنباا 

 علاااى تعماال أن بعاااد أعمااالهم إلاااى يعااودوا أن الشااامالي للمااواطن

 عااادم وتضااامن ومواطنيهاااا كدولاااة حقوقهاااا تضااامن قاااوانين سااان

 . بهم والتنكيل عليهم األعتداء

 عاان بالاادفاع العاملااة األياادي وأنشااغال العمالااة إلااى الحاجااة تجاار

 إلاااااى الحيويااااة المؤسساااااات وتاااارميم الصااااايانة وأعمااااال الااااوطن

 وهااذا والشاامال الصااومال ماان عاملااة أياادي تهريااب مااع التواطااؤ

 التجااااار كبااااار أن إذ والمقاومااااة العامااااة بااااين ولغااااط بلبلااااة خلااااق

 المهنااة غياار فااي العماال بعاادم العمااال علااى يتعهاادوا أن يحاااولون

 فاااي كرعاياااا معهااام يتعامااال قاااانون غيااار فاااي, بهاااا يعملاااوا التاااي

 . متشددين مقاومين حفيظة اغاض مما أخر  دولة

 .ذلك عمر هاجم
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 حياااة األسااا  هااذا علااى قااانون يساان ماان كاال علااي حماال وكااذلك 

 . داخلية فتنة وأشعال العمال

 النااااازحون ماسااااكنه ومنهااااا األبااااواب مؤصاااادة الماااادار  كاناااات

 تشااانه العصاااابات كانااات الاااذي القصاااف مااان تضااارر ماااا ومنهاااا

 السااافينة وجولاااة الخضاااراء مااازارع اتجااااه مااان المنصاااورة علاااى

 فاااااي الكاتيوشاااااا قاااااذائف حصااااادتها التاااااي األرواح عمااااار تاااااذكر,

 هااااااذه قتلااااااتهم الحااااااال فااااااي شااااااهيدا   30 الفجاااااار مااااااع رمضااااااان

 ساااعة النااا  أزدحااام مااع جرحااى وأضااعافهم اللعينااة الصااواري 

 وهااام مفرطااة ووحشاايه بالرحمااة السااافلة هااؤالء باااغتهم السااحور

 فيهااااا وألتوجاااد مزدحماااة السااااعة هااااذه فاااي األحيااااء أن يعلماااون

 . وعجزة وأطفال نساء من األبرياء العزل سو 

 

 بحمد هللا  الرواية انتهت

 طهشه فاضل بسام / الكاتب
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