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 : إهداء

 وطنٌة هامة. ومبدعا إنسانا.. المقالح العزٌز عبد دكتور  األستاذ إلى

 ومنحنا.. األوطان فٌه عزت زمن فً وطنا للمبدعٌن مثل من. سامقة

 العمل هذا  أستاذنا إلٌك أقدم إجبلل بكل..  دوما ونثمنها بها نعتز رعاٌة

 نهجك على   سابرون.. السامً لمقامكم وتبجٌبل تقدٌرا المتواضع الروابً

 دعوات فٌه ت برز زمن فً..  والعدالة الحرٌة وقٌم اإلنسان لعزة.. 

 . والتدمٌر  والقتل  بالتكفٌر التطرؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أســـماء

 هـ7ٓٗ

-ٔ- 

 حانوت هدم عمن باحثا   جدٌد من الوراقٌن سوق فً" الٌامً" القزم ظهر

 أصابع موجهٌن.. ٌتبرأ من وبقى بعضهم توارى.. محتوٌاته وسرق المعلم

 مؽادرة بعدها قرر.. الفاعل على ٌستدل لم ألٌام. تواروا من إلى االتهام

 بناء إلعادة صنعاء فً البقاء مفضبل   طلبه رفضت.. مرافقته طالبا  . صنعاء

 من أرسل لكنه. الوراقٌن سوق فً كناسخ حٌاتً ومواصلة الحانوت

 ابن أحمد الملك موالي رؼبة هً بل بٌدي لٌس األمر: عسكره من ٌقتادنً

 ذي إلى مرافقته رفضً على صممت. "المكرم" الصلٌحً محمد علً

 بمراقبتً عسكره أمر لكنه!  ٌعرفنً أن للملك أٌن من: مرددا  .. جبلة

 .األسفل الٌمن باتجاه ؼابم ٌوم صباح فً بً لٌرحل

 نقٌع أوانً تحمل البؽال من قطٌع حولً.. مخفورا   أسافر أن أتصور لم 

 كتب نادٌقص بحمل تنوء وأخرى.. القلعة سرادٌب من المعتق العنب

 مكتبة إنشاء بهدؾ.. صنعاء دور وبعض الوراقٌن سوق من الٌامً جمعها

 والخدم العسكر من مجموعة. ٌخالؾ ما وإتبلؾ.. المذهب لكتب جبلة بذي

 أحد ٌستعرض ثناءهاوا.. األولى المرحلة قطعوا. تفان   فً حولنا ٌحجلون

 والهروب  كالفكا ٌشؽلنً كان وما.. البلدان معرفة فً مهاراته حراسً

 . بعٌدا

  ............ 

 عن بحثا  باكرا   أصحو..  عملً من فصلً بعد العمل عن عاطبل  .. ٕٓٔٓ بداٌة مع السجن من خروجً بعد

 قبٌل  ألنتهً.. الؽربً الدابري  ثم.. المستعملة الكتب باعة حٌث صنعاء جامعة شارع من بداٌة أجول.. عمل

 مقعد على  ثم.. األرصفة كتب باعة على مارا  .. األكشاك صحؾ عناوٌن مستعرضا   التحرٌر مٌدان فً الظهٌرة

 منهكا ألعود أؼصانه من قلٌبل ابتاع القات سوق على أعرج لسكنً عودتً وقبل.. الثقافة وزارة مبنى  مقهى

 إلٌه انتهٌت حٌث من.. أوراقها قراءة أواصل.. فراشً تحت من جوذر مخطوطة من نسختً أخرج. لمضؽه

 .هـ 7ٓٗ بعام بداٌة أقرأ..  سجنً  قبل

.. عاطبل   أضحٌت وقد حالتً متؤمبل.. حٌاتً على وأثرها المخطوطة هذه حكاٌة مسترجعا.. أتوسدها النوم عند 

 .قلق دون قراءتها أواصل مصورة نسخة ٌدي وبٌن سعادتً لكن



 الٌامً بمقدم المطر تراحٌب تنشد اصطفت وسنحان الروس ببلد قبابل

 ٌرى ومن.. لِقصره العمر مقتبل فً كصبً الخلؾ من للرابً ٌبدو الذي

 قمة على المتربعة" العسال" قلعتهم به صاعدٌن.. سنه لكبر ٌدهش وجهه

. العسكر ٌحرسه. وجه ببل رجبل   ٌتؤملون حولً الناس احتشد.. وعبلن حٌد

 كنت لو كما ٌتؤملونً فؤراهم خصبلته محركا وجهً شعر لٌتطاٌر أزفر

 .ا  ؼرٌب كابنا  

 مدٌنة على المطل" هران" حصن حتى أخرى إلى قلعة من الٌامً بنا سار 

. أصٌلة وخٌول والحنطة الذرة ؼبلل من بهداٌاهم الوجهاء تجمع..  ذمار

 بعذر العسكر مؽافلة استطعت.. المتواصل السفر من ٌوم إعٌاء وهناك

 أزقة فً والتواري الدار خارج التسلل واستطعت.. الخبل لبٌت ذهابً

 أعرؾ ولم مؤمن فً بؤنً فظننت النهار وانتصؾ الشمس أشرقت. المدٌنة

ً   تدلهم الناس جعلت الشعر كومة بؤن  للحظة تتركوه وال وثاقه أحكموا: إل

ً   كبلمه القزم ٌوجه لم. جبلة ذي نصل حتى  ؼاضبة مبلمحه.. البداٌة فً إل

 التفت. ضٌقتٌن ندابرتٌ إلى عٌناه وتحولت بارزا   أنفه بدا وقد الضحك تثٌر

  ً .. زحفا جبلة ذي إلى لسعٌت   ٌنتظرك ما عرفت   لو: الجبٌن مقطبا   إل

..  أسراره وكاتم كاتبه لتكون أختارك أن بعد.. الملك حاشٌة ضمن ستكون

 الٌدٌن؟ مكبل تصل أن ترٌد لماذا بمقامك؟ ٌلٌق بما تتصرؾ ال لم  

 صفوؾ فً احهمرم أسنة رافعٌن السكان لٌخرج.. ذمار ودعنا وهكذا 

 .سٌدة ولزوجته المكرم لموالنا بؤدعٌة ٌنشدون

 عند".. صٌد" قلعة فً لنبٌت عالٌة جباال   ارتقٌنا حتى المساء ٌؤتِ  ولم

 ذلك كان.. بعضها على متكبة وجبال متشعبة ودٌان لً تراءت الصباح

 العمٌقة وودٌانها البعٌدة الببلد بتلك معرفته لً ٌستعرض العسكري

 بؤسمابها ٌعرفنا.. البعٌدة الجبال بركام ممتلا أفق.. ؼربا المتداخلة

 أنها مإكدا بعٌدة نقطة إلى أشار حتى.. به ٌهذر لما  أهتم أكن ولم. وقبابلها

 وأنا قلبً خفق.. ؼامضة خضراء بقعة لً بدت حٌث هناك.. جبلة ذي

 فً واضحا   شوذب وجه بدا.. القٌود بتلك إهانتً نسٌت.. فٌها النظر أمعن

 . تهدأ نفسٌتً وأخذت..  اخلًد



 فٌها استقبل لٌلة  بعد.. سحٌقة وجروؾ منحدرات جدٌد صباحا    سلكنا 

 عدد زاد. ومواش   وحنطة صباٌا من القبابل تلك ونذور هبات الٌامً

 رؼبة لدي تخبو حتى نقترب إن ما.. والسمن العسل بجرار المحملة الدواب

 ودٌان وسط ونحن النهار انتصؾ. بشوذب تفكٌري انشؽل وقد.. الهرب

 وإلى.. الثجة حتى علٌابه من" خدد" حصن  علٌنا لٌطل والسحول حبٌش

 واصلنا.. المؽٌب نحو الشمس دنت وقد نتوقؾ ولم.. حب حصن الشرق

 أشجار أشباح ترافقنا.. صامتة نجوم ومٌض زٌنها سماء تحت المسٌر

 ذلك لً قال عرٌضة سابلة أخدود دخلنا. المجهدة أرواحنا عتمة تتنفس

 ٌصاحبنا.. تتسع ثم حوافه تقترب. جبلة ذي وادي فً نسٌر بؤننا العسكري

 مٌاه وسط حوافرها ووقع الخٌول حمحمات تتداخل. الضاجة حشراته أزٌز

 .السابلة

" جبلة ذي" المكرم الملك موالي مقر وصلنا الحمدهلل: أحدهم صوت ارتفع 

: جذال قلبً خفق.. الوصولب فرحا   والتكبٌر بالتهلٌل أصوات عدة تبعته

 .     شوذب دٌار فً أنت أخٌرا

   جدران حولنا.. أطنابها ضاربة عتمة.. مستوٌة ؼٌر ساحة وسط أناخوا

 تحلق.. الحراسة أبراج توزعت. كثٌفة أعشاب أسافلها تسلقت عالٌة سوداء

 حاولت.. الخشبٌة بساقه ٌتعكز هرم رجل بٌنهن.. النساء من عدد حولنا

 ثم سٌسكن حٌث إلى ِصلوه: عسكره على الٌامً أشار.. عنه هًوج مداراة

 ٌتبعون العسكر بً سار. استبلمك فً هذا: الساق ذا خاطب ثم. وثاقه فكوا

 عرجته ببطء ٌتقدم. بارد ظبلم  وسط سراجه ٌحمل بنا انعطؾ. الساق ذا

ً   ملتفتا   أدخلنً.. لقصر مبلصق دار  باب فتح..   أشحت.. صمت فً إل

 .منصرفا دونً الباب أؼلق.  بعٌدا   بوجهً

............ 

 أن سؤلته.. كتبه لعرض مسرحا التحرٌر حدٌقة رصٌؾ من ٌتخذ الذي الكتب باعة أحد على تعرفت األٌام مع

 التجاعٌد تلك راسما.. التعاطؾ عبلمات مظهرا وجهً إلى ناظرا.. حالتً شاكٌا له حكٌت.. عمله فً أعٌنه

 فصلً أسباب شارحا علٌه ألجٌب.. األسبلة بعض أصمت حٌن ٌسؤلنً فقط. ثرثارا   ٌكن لم ..المواساة على الدالة

 .أشهر لعدة وسجنً. الثقافة لوزارة التابع المخطوطات دار فً عملً من

 الملًء وجهه دمامة أتؤمل بٌنما ..إلً ٌستمع.. شاي كؤس لً مقدما قدومً ٌنتظر أصبح الوقت مرور مع

  اسمه  أجد إنسان أول وهو" رأس أبو"  باسمه عرفنً اسمً على عرفته ٌوم.. الكبٌر هورأس القدٌمة بالخدوش



 فؤطفؤت السفر إرهاق قنًعان..المكان اكتشاؾ محاوال   حٌرة فً وقفت

 احتوانً ما سرٌعا.. الجدران بحواؾ تلتصق دكة على وتمددت السراج

 أشعلت. تفكٌري ٌشؽل بدأ شوذب قرب وجودي شعور. لذٌذ  نوم جراب

 بؤثاث تعج بها نمت التً الحجرة.. المكان ألكتشؾ خطوت.. السراج

 جانبٌة بوابأ عدة.. النجوم تزٌنه فضاء على تطل وحٌدة ونافذة.. وثٌر

 واسعة فسحة.. خالٌة ؼرؾ عدة إلى وآخر.. خبلء بٌت إلى أحدها ٌفضً

 السلم أعلى باب.. لصعوده الفضول دفعنً.. صاعد حجري سلم طرفها فً

 دوابر فً أسٌر.. هدؾ دون مكانً فً أدور.. أدراجً عدت.. مؽلق

 قضبان أمسكت.. الوحٌدة النافذة من مقتربا السراج أطفؤت. متبلحقة

 ظهر حتى وقت مر.. بسخاء تومض نجوم عتمة أتؤمل.. المتداخل  حدٌدها

.. اللٌل نسٌها نجٌمات.. بعدان جبل قمم ٌتوج ساحر ببهاء تتفرد ؼبللة وهج

 الضوء أظهر حتى لحظات مرت.. مبلمح دون بتبلل تنتهً سفوح سلسلة

.. عمٌق لواد   وأخدود فضاء ؼٌر نافذتً خارج شًء ال.. ؼابرة أودٌة

.. عصافٌر صخب ارتفع لحظات بعد. معشبة تبلل تعلوها حدراتمن

 تهبط دقٌقة دروبا   رأٌت.. الضوء أفق اتسع.. روحً أزٌز على لٌطؽى

 .بعٌدة جباال   تصعد وأخرى أودٌة

-ٕ-  

 التقت.. الساق ذي وجه أطل.. البارحة لٌلة باب  فُتح الشمس شروق مع

 قٌدنً الذي بؤنه لً تؤكد.. نالمستهلكتا وشفتاه.. األشعث وجهه.. عٌنانا

 الباب خارج دكة على جلس مباالة ببل. القلعة شجرة جذع إلى ٌوم ذات

 الخشبٌة ساقه مد.. الباب باتجاه خطوت.. الطوٌل ؼلٌونه ٌراع ٌشفط

 أعرفه صوتً رفعت..  تمباكه جمر تداعب أصابعه بٌنما.. معترضا

 :بنفسً

 .صنعاء قلعة فً ٌوما التقاك من أنا -

 . صوته رافعا طعنًقا

 الشعر؟ خلؾ المخبوء وجهك ٌنسى ومن..  أعرفك -



 ... الٌوم لكنً -

 . تثرثر ال -

 .الخروج أرٌد -

 . الفسح ٌؤتً حتى -

 فسح؟ -

 ٌدور؟ بما تعلم ال أنك ٌبدو -

 ٌدور؟ ما -

 .التعكر حصن إلى المكرم موالنا بصعود مشؽول فالكل.. بالهدوء علٌك -

 إلى بخروجً موالنا صعود ماعبلقة: نفسً أحدث اوأن.. لكبلمه تعجبت

 :إلٌه حدٌثً عاودت ثم الشمس؟

 ٌصعد؟ ولم   -

 !سإال هكذا طرح ألحد ٌجوز ال.. مشٌبته هذه -

 ؼٌر لً ٌكن لم..  تجالسنً حٌرة مخلف ا.. متؤففا الباب أقفل.. مجادلة بعد

.. فٌه أنا ما فً أفكر وقتً قضٌت.. العالٌة الجبال أفق على المطلة النافذة

 ذي نهار على ألتعرؾ تخرجنً قوى عن أبحث..  أعاتبها.. شوذب أناجً

. صوتً أرفع.. تفسٌر عن باحثا وإٌابا   ذهابا   حجرتً فً أسٌر.. جبلة

.  الٌوم آخر مع الباب فُتح..  ٌسمعنً أحدا   عل   النهار طوال  كنت وهكذا

 قصعة  موعد  :مبتسما   الساق ذو لٌطل. لصراخً نتٌجة األمر ظننت

 .ورحل الباب أقفل.. صباحا   كان كما ٌستقر ولم. حل قد العشاء

 ٌداعب دكته مقتعدا   الخروج من منعً لٌكرر. الباب فتح التالً الٌوم صباح

.. معلقا   ؼلٌونه مقدمة أرى.. فراشً على مستلقٌا   وعدت تركته..  ؼلٌونه

 ٌعاود ثم.. شًء عن ٌبحث كمن مفهوم ؼٌر بكبلم مؽمؽما بوجهه ٌطل

 وهكذا.. ٌراعه طرؾ من ٌتراقص أزرق دخان فقط.. جلسته فً مستوٌا

.. الخلؾ إلى جدٌد من رأسه لٌعٌد.. الداخل إلى ناظرا وجهه دلق ٌعاود



 من الباب أقفل حتى  طوٌبل ٌدم لم.. له جلٌسا   ٌهامس كمن همهمات ٌردد

 .جدٌد

 أن ٌسمح أن ؤلتهس.. الخروج محاولة ألعاود.. الصباحات توالت وهكذا

ً   الباب ٌؽلق وأال..  الصباح  أتنفس  إلى بالعودة آمرا  ..  نهرنً..  عل

 ستكون"الٌامً كلمات متذكرا  .. أمري من حٌرة فً كنت. حجرتً جوؾ

 ولم.. الحاشٌة ضمن ستكون جبلة ذي فً حٌاتً وأن" الملك رسابل كاتب

ً   ٌُؽلق أن أتصور  .حبٌس كؤي باب   عل

 ٌفتح..  وأٌام ألٌام اهتمام أي أعٌره أو الساق بذي أحتك أال حنقً بلػ 

 وهكذا..  حركة دون الباب أرقب.. الطعام قصعة ٌضع كعادته الباب

 .منه فعل ردة أي وجود لعدم ٌسكننً الؽٌظ كان بٌنما مباالتً ال مارست

.. فحسب النظر أسترق.. ٌتعكز باتجاهً خطى حٌن الصباح ذلك حتى

 أتحرك لم.. دخانه ٌنفث فراشً أطراؾ على جلس ثم.. ساقه ساحبا

 صوته خرج.. قلقا   أظافره بؤحد ساقه ٌنقر أخذ.. االهتمام عدم متصنعا

 : عادته ؼٌر على هادبا

 .حكاٌاتك البارحة عرفت -

 .الملك كاتب أنا  -

 !نعم -

 .الخروج وتمنعنً.. بقسوة تعاملنً ذلك ومع.. تعرؾ أنت هذا -

 .كتفً على بحنو مربتا  .. ٌراعه ٌشفط وهو ابتسم

 !سٌدة سٌدتً أمر هذا..  لً لٌس األمر.. القول سؤصدقك -

 . الملك كاتب لكنً  ؟ سٌدة -

 .التعكر صعوده بعد الملك مقام فً هً -

.. البٌاض خالطه شعر ٌحفه وجه.. صامتا   المتؽضنة مبلمحه تؤملت  

 الصمت لتفض.. وصدره كتفٌه عن حاسرة جلدٌة مبلبس.. هرمتان شفتان



ً   ٌتحدث  استمر بٌنما : بنزق صوته لٌرفع  علٌه أرد لم.. مبلطفا إل

 البكم؟ أأصابك

ً   نزقه بعث  هاما   نهض.. ضحكتً كاتما   بعٌدا بوجهً أشحت.. الضحك ف

 بؤسلوبنا بعضنا نعاتب أصدقاء وكؤننا.. حٌلته لقلة مقهقها   انفجرت.. بتركً

 منً؟ أتسخر: التفت.. الخاص

 .خٌبتً على أضحك فقط.. هللا أستؽفر -

 معصمً ٌمسك.. دخانه ٌنفث العٌنٌن مؽمض.. منً بالقرب ٌجلس عاد

 : خفٌض وبصوت.. إلً النظر معاودا  

  متزوجا؟ ألست   -

 سرحت لحظتها. ندٌم إلى بحاجة مثلً بؤنه أدركت.. السإال بذلك باؼتنً

 .سؤلته. صمتً طال.. خلت سنوات إلى

 أمتزوج؟.. وأنت -

 قلعة شجرة  ذكرى تركته قد ماكان أزال.. متوقع ؼٌر حنو فً مابتس

 سنوات منذ أعرفه كنت لو كما لً بدا. سجانً بؤنه وتناسٌت بل. صنعاء

 بٌننا الثقة تزداد قد المنادمة؟ فً رؼبته أشاركه ال لم  : نفسً أحدث. بعٌدة

 شعر نفخت. شوذب طرٌق على ٌدلنً أن أو.. الهروب على وٌساعدنً

 كان بٌنما. بتعاونه األمل ٌحدونً وجهه إلى ناظري رفعت. .وجهً

 أوالدك؟ أٌن..  تجب لم:  هامسا  ابتسم.. جمره ٌراع شفط ٌواصل

 سإال إلى انتقل وقد.. مضحك -للحدٌث بؤسبلته ٌدفعنً وهو- أسلوبه كان

 .شًء كل ٌعرؾ من طرٌق فً ماض.. مفترضٌن أوالد عن آخر

 .ظهري فً ٌزالون ال أوالدي -

 .حانٌة بنظرات ٌرقبنً وهو..  ابتسم

  الشقاء؟ هذا كل فلم  ..  بعد تتزوج لم أنك أٌعقل -



.. نفسه السإال نفسً سؤلت ما كثٌرا   بؤنً ٌعرؾ ال" الشقاء؟ هذا كل لمن"

 أشقى؟ لماذا بالفعل.. ذلك فً فكرت ما كثٌرا. جوابا   لشقابً أجد ولم

  أبكم؟ إلى أتحدث أنً أم.. لً قل هٌا: كررها. وحٌرة صمت سكننً

 . الجواب أملك ال لكنً -

 بمبلمح وجهه كان..  تنباكه رابحة ٌتنفس وهو مبلمحً متؤمبل نهض

 ما ٌعرؾ ال إذا   هو.. العقل شقاء ؼٌر آخر شٌبا   ٌقصد بؤنه خمنت.. معوجة

 تحتل األوهام من مجموعة عن..  ٌقٌن عن بحثً فً شقاء من بعقلً

 ذا نسٌت.. بعٌدا عقلً سرح للحظات. العدم نًٌشقٌ كم ٌعرؾ ال. عقولنا

.. واقعً إلى لٌعٌدنً متذمرا صوته ارتفع.. حولً ما أرى أعد ولم.. الساق

 .دخانه ٌراع حامبل ناهضا رأٌته

 !.ذلك ٌعجبنً ال وأنا..  أهوج صورتك.. خاطرك -

ً   الباب مقفبل   ٌتعكز وسار تركنً  أرى.. بالجنون أصاب أن خفت.. عل

: مسامعً ٌخترق صوته بٌنما.. مكانً فً ظللت. البراري فً بهاتا نفسً

 لقٌاها وأمل.. الدوام على بشوذب أفكر خلوتً فً. أهوجا   ٌنادم من ساذج

ً   ٌتفاعل  .بها أحلم.. بالهروب رؼبتً قلت.. ف

..  الطعام قصعة ٌضع.. الدخول ٌعاود ولم الباب فتح التالً الٌوم صباح  

 ٌؽلق ثم الوقت لبعض ٌراعه بجمر  ٌنشؽل.. ٌةالخارج دكته على ٌجلس

  بسحب بادرت.. ٌكررها لم لكنه.. دخوله تكرار أنتظر ألٌام وٌمضً الباب

............ 

 مجرد بؤنه لً أسر لكنه.. ملكه البسطة تلك ظننت البدء فً. الجمٌع من معروؾ انه وٌبدو.. مظهره ٌناسب

 من أخبر بؤنه مبشرا.. نافذون أناس ٌملكها الكتب بسطات وكل البسطة تلك وأن.. الكتب تلك ببٌع مكلؾ جندي

 مبنى إلى أذهب أن باهتة بابتسامة أشار ثم.. الكتب فً خبره صاحب أنً ومن.. للعمل بحاجتً لدٌه ٌعمل

 ٌود بؤنه وقال. التحرٌر لمٌدان القبلً الطرؾ فً العلوٌة أدواره ترى الذي المسلحة للقوات المعنوي التوجٌه

 .معرفتً

.. أشار كما لحظتً من توجهت.. الببلد لربٌس المقربٌن ومن.. الببلد ضباط كبار أحد فهو.. الكثٌر عنه سمعت

.. واسعة ساحة.. أتبعه أن أحدهم علً ٌشٌر  ثم.. الهاتؾ سماعة أحدهم لٌرفع.. سؤلتهم.. الحراسة بوابات حتى

.. األرض تحت من ٌخرجون كثر أفراد.. الملكٌة زمن من أخرى مبان..  حدٌثا بنٌت ابقطو عدة من مبان عدة

 .الشرقً السور طرؾ عند قلعة تحت مدرعة.. نظام فً عربٌات صفوؾ.. المطبعة عمال إنهم لً قال



 اعترضنً.. بالخروج متظاهرا.. الباب باتجاه استحٌاء على خطواتً

 . بساقه

 .أحذرك الم -

 .بعٌدا الذهاب أرٌد ال -

 .تشاء كما تخرج ٌوم سٌؤتً - 

 ؟الٌوم هذا متى -

 .االنتظار إال تملك ال -

 الن أسترق وقفت

 فً متداخلة مبان   من إال خالٌة ساحة من جانب..  الؽابة أطراؾ إلى ظر

 . سؤلته.. أمري من حٌرة فً كنت.. صمت

 بحبسً؟ أمرت بؤنها أمتؤكد -

 ذلك؟ قال من -

 !أنت -

 . هللا أعزه المكرم موالنا شرؾ مقام فً أنت بل -

 الشرؾ؟ ذلك من مللت -

 .لؽوك سماع أرٌد وال مهجعك إلى عد هٌا -

 . مكانً كنت لو -

 .قاطعنً

 .وصمت.. هللا لحمدت مكانك كنت لو -

 . وسٌلة فً أفكر.. الباب خلؾ من الخارج أتؤمل وقفت.. نزقه له عاد

 .جوارك ألجلس فقط..  بالخروج لً تسمح  أن أتمنى -



 . ناعم بصوت همهم ثم.. قلٌبل صمت

 وجهك؟ شعر تجز ال لماذا تخبرنً أن على.. لك سؤسمح -

 فمه ٌفارق ال..  جواره إلى بالجلوس ألسارع الباب ٌفتح اللحظة تلك منذ 

 وأفقد حفٌظته أثٌر ال حتى بحذر أحدثه.. دخانه ٌشفط.. ٌراعه مبسم

 سموات نتؾ.. األجنحة تلك تحلق حٌث تتجول عٌناي.  جواره الجلوس

.. قرٌبة ؼابة أشجار أعالً تداعب رٌاح. العالٌة الجبال وجدران زرقاء

 حتى بابه ٌؽلق إن وما.. أتنفسها حٌن بنشوة أشعر.. ٌراعه دخان أشاركه

 صباح أنتظر أضحٌت ألٌام.. وحٌدا النشوة بقاٌا مع بالرقص وقتً أقضً

 .متتابعة نوبات فً  ٌراعه مشرب اللتقاط بشوق دخانه

-ٖ- 

 قبٌل المملكة إلدارة سٌدة الحرة لزوجته المكرم موالنا تفوٌض عن حدثنً 

 الببلد وجهاء حضور وعن. التعكر حصن الٌوم ذلك صباح صعوده

: قال.. الحصن إلى صعودا موكبه تهمومرافق.. الثمٌنة بهداٌاهم محملٌن

 كثٌرة مواش   وُنِحرت.. الخٌام وُنِصبت بالوافدٌن الملحقة الدور امتؤلت

.. العظام بقاٌا من شبعت المجاورة القرى كبلب أن حتى.. الستضافتهم

 أي منً ٌنتظر ال. توقؾ دون لٌستمر الحدٌث ٌبدأ. لٌبل الضباع وحامت

 .جمره تذبل حتى وذهابا جٌبة هبٌذ الدخان ومشرب أسمعه.. كلمة

............ 

 صالة عبرنا.. طوٌل  ممر  أبواب أمام ٌقفون جنود.. أقدامنا تحت رخاماته تلمع مضاء سلما الجندي  أصعدنً

.. صمت فً عٌونهم تتحرك وموظفون الحاسوب وأجهزة مكاتب عدة أحتلتها حجرة.. وثٌر بموكٌت فُرشت

 مكتبا لٌدخلنً اسمً عن سؤلنً.. األول الرجل مكتب مدٌر ٌبدو هرم موظؾ إلى إٌصالً بعد مرافقً  انصرؾ

 احتوت دوالٌب.. والزاهً الناعم الوبر ذات السجاجٌد وتلك الفخمة والمقاعد الفاخرة الطاوالت من به واسعا

 اقأور ٌقلب المعشق الخشب من مكتب خلؾ منهمك األول الرجل.. وشهادات.. وأوسمة تذكارٌة منحوتات على

 ٌكترث ال الجزٌرة قناة على عرٌضة تلفاز شاشة.. رأسه عن الشعر انحسر وقد رقبة دون جسمه  ٌبدو.. ملفات

 القصٌرة بقامته المعنوي التوجٌه لرجل وأخرى الببلد قابد ضمت الجدران على مذهبة ببراوٌز صور.. لها

 سماع بعد وجهه رفع.. والهدوء امةبالفخ ٌوحً شًء كل. القابد ٌصافح إحداها مناسبات عدة فً المكتنزة

 أفهم لم وجهه من بإٌماءة الموظؾ على أشار ثم.. فاحصة نظرة إلً نظر.. اسمً ٌلوك الموظؾ صوت

 .به اللحاق  علً أشار بدوره.. معناها



 الجدران تلك خلؾ ٌدور عما أسؤله.. النشوة لحظات باستؽبلل فكرت

 حٌاة حول بسإال بدأت. شوذب إلى أصل حتى أسبلتً أدحرج أن.. العالٌة

 حٌاة عن تسؤل ولماذا: وسؤلنً ابتسم ثم.. صامتا عٌنً فً نظر.. القصر

.. ردي ٌنتظر وصمت نًعٌ فً ناظرٌه مركزا سإاله أكمل القصر؟

 ما سرٌعا.. ماضٌه حول وُسؤله الهروب مفضبل  . لبرهة أفكر لٌحٌلنً

 لٌجٌب.. إلهاما ٌستدعً كمن بعٌدا ناظرٌه مشٌحا صافٌة بسمة ارتسمت

 وأخوتً وأنا وٌفلحها األرض ٌملك أبً كان.. همدان من أنا: مرح بصوت

 أبً تزوج أن فما.. استقرارنا سٌنهً أمً موت بؤن نعً نكن لم.. نساعده

 زوجته طلق.. مزواج شخص إلى لٌتحول.. طباعه تؽٌرت حتى بؽٌرها

 إلى زوجة من ٌنتقل استمر وهكذا.. بؤخرى لٌتزوج أشهر بعد الجدٌدة

 عشت لقد الموت فراش على وهو قال.. ٌملك ما بٌع إلى دفعه ما أخرى

ً   حبب" نعٌش أن النبً أوصانا كما  وجعلت لطٌبوا النساء دنٌاكم من إل

 " الصبلة عٌنً قرت

 محمد علً الملك موالنا بخدمة صؽٌرا أبً وألحقنً.. إخوتً تفرق

 بً وسارت.. أخوتً عن ابتعدت وهكذا. بدعوته الجهر بعد الصلٌحً

 . بعٌدا األقدار

 لٌنتشر سٌفه شاهرا.. حراز جبال من الصلٌحً محمد علً موالنا  خرج 

.. صفوفنا فً تقاتل.. الفجر مبلبكة تنُصره.. بجنوده توجه أٌنما سلطانه

 لٌبل هاجمهم ما وكثٌرا  .. الفجر عند إال أعدابه قتال ٌبدأ ال كان ولذلك

.. الرعب ونثٌر ننهب الدور نخرب  الببلد نكتسح ..المقمرة اللٌالً مستؽبل

 معه بقٌت.. تهامة إلى عدن ومن الشرق إلى الؽرب من بجنده موالنا ٌنتقل

 إلً التفت. مصر ثم مكة إلى طرٌقه فً وهو تهامة فً األحباش قتله حتى

 استشهاد بعد حاربت: أردؾ ثم.. بالبكاء ٌهم كطفل وجهه تجهم وقد صامتا

 جزٌرة فً ببلد توجد فبل.. المكرم ابنه مع الصلٌحً لًع الملك موالي

 فٌه فقدت الذي الٌوم ذلك إلى.. أخضعناهم حتى أهلها وحاربنا إال الٌمن

 بعد النجاحً زحؾ لصد  المكرم موالي ؼارة فً ذلك وكان.. ساقً

 .وسلبة قٌضان وحصن والشعر صٌد جبال وصوله



ٌُلقى األحول سعٌد برأس  ىلٌإت..  آخر إلى حصن من القتال دار ٌومها   و

 سهم اخترقها قد فخذي كان المواجهات تلك أحد فً. موالي قدمً بٌن

.  الخٌول سٌقان تحت ننفق أن وؼٌري كدت..  دمً وسال.. عظمها وكسر

 أو طـُعن من ٌسحبون جنده من جماعة جعل قد المكرم موالي كان ٌومها

 ساقً قُطعت ذلك بعد. القتال مٌدان خارج لُنسحب. المعارك وسط كـُسر

ً   أُؼمً.. ٌؽلً زٌت فً وُؼمست.. بتار نصل بحد  بالقصٌر لٌس لوقت عل

نّ  لكن.. الحٌاة فارقت أنً ظنوا حتى ً   هللا م   لسٌدي وهبُتها جدٌدة بحٌاة عل

 سحب سن من أول وهو.. األموات من لكنت فضله لوال الذي. المكرم

 .لمصٌرهم الجرحى ركٌُت كان أن بعد.. القتال أرض من الجرحى

ً   ٌلتفت باالنصراؾ ٌهم حٌن وكعادته    .ٌبتسم ثم عٌنً متؤمبل إل

 أن متمنٌا.. زابفة ؼبطة مظهرا رأسً هززت حكاٌتً؟ أعجبتك هل -

 ذلك سؤلنً ذلك من وبدال.. القصر حٌاة إلى الطوٌلة بؤحادٌثه جنحٌ

 بعد السإال ذلك منه أتوقع أكن لم نفسك؟ عن حدثتنً هبّل  وأنت: الصباح

. نفسه عن بالحدٌث نشوته أنمً كٌؾ وعرفت ..المستمع دور أتقنت أن

 ٌمنعنً أو.. وده أفقد أن.. نفسً عن أحكً وأنا مواقعنا تبادل من قلقا كنت

 .مجالسته من

 وهو وجهه الكلمات تلك أضاءت كم. الحكً ٌستحق ما لدي ٌوجد ال -

 :علً ٌتفضل كمن. مبتسما   كتفً على ٌربت

 .احكً.. ولو -

 بدأت.. إعجابه تثٌر أن ٌمكن ما اختٌار محاوال قدٌمة حكاٌات أستعرض  

 فٌنة بٌن رأسه هازا.. إصؽاإه أدهشنً.. صؽٌرا معلمً مع بحكاٌتً

 أترك لم  ولذلك. ٌنصت وهو باالرتٌاح أشعرنً األمر حقٌقة فً.. وأخرى

............ 

 كبٌرة خارطة فاردا مكتبه خلؾ وقؾ.. صوته  فً مقتصدا.. بالطٌبة توحً وجهه مبلمح.. الهرم ذلك تبعت

 ومبانً األرصفة بٌن أفرق أكن لم. المارة حركة من قرٌبا   مناسبا رصٌفا تختار أن علٌك: بإصبعه مشٌرا

 ألكثر المقترحة األرصفة من الكثٌر فهناك علٌك أقترح أن أحببت وان: تابع.. إصبعه متابعة فضلت. الخارطة

 .الكتب بٌع هو عملك طبعا. رصٌفك تحدٌد ٌمكننا.. العاصمة مدٌرٌات فً شارع من



 أعد ولم.. بٌننا الفواصل تلك تماهت. وحكٌته إال صباي فً عشته مما شٌبا  

 أتقصد: مستفسرا سؤلنً.. الٌامً عن ٌوم ذات سؤلته. سجانً بؤنه أشعر

 ولذلك ساحر لسان له: لٌواصل. باإلٌجاب رأسً هززت الذكً؟ القزم ذلك

.. علٌه ٌإتمن رجل.. مستشارٌها وأبرز الحرة موالتً ببلط شاعر هو

. تؤمره لما دوما مستعد..  األخرى الناحٌة من بالقصر ملحقه دار فً ٌسكن

 بؤنه وعدنً الذي الٌامً من ظنً خٌبة له وشكوت استجابته استؽلٌت

 أن أتوقع ولم.. الملك حاشٌة ضمن سؤكون وأنً.. جواري إلى سٌكون

 .سجن إلى نًٌقتاد

 أن علٌك: قال.. القصر حٌاة من بؤحادٌثه ٌقترب أخذ صباح بعد وصباحا   

 تمنع من هً سٌدة موالتً وأن.  شٌبا   األمر من ٌملك ال الٌامً بؤن تعرؾ

 والدخول الخروج حتى.. بمعرفتها إال هنا شًء ٌتم وال واللقاءات التواصل

 الذي هذا مثل الملحقة انًالمب أو القصر أبواب من باب أي من  كابن ألي

 . منها مسبقة بمعرفة إال تسكنه

 ذو ٌندهش لم.. العلوي  السلم باب  فُِتح حٌن صباح ذات حتى أٌام مضت

 ووجوه مبهرجة بثٌاب الجواري من مجموعة منه هبطت حٌن  الساق

 . تخاطبنً الجواري إحدى وقفت دهشتً تؤجج ومع.. باسمة

 .حضرتها فً بالمثول وتؤمرك.. الكسوة بهذه علٌك تمن الحرة سٌدتً -

 ذو ٌبتسم..  وجهً شعر لٌتحرك فرحا أزفر وأنا.. رهبة قلبً خفق 

 فً. فُِرجت أخٌرا: تمتمتُ . المحال من الحال دوام لك أقل ألم: الساق

 على لبست.. العالً الباب ذلك من أحد ٌهبط أن أتوقع أكن لم الذي الوقت

 أنصت: توصٌنً إحداهن. الجدٌد بًبثو متبخترا   خلفهن صعدت.. عجل

 تتحدث وال.. تجب ال.. سإاال   علٌك طرحت لو حتى.. سٌدتً حضرة فً

 بً ٌعبرن وهن كانت. قلٌلة بكلمات تحدث عندها" أسمعك"  قالت إذا إال

 تبحث حواسً بٌنما.. نصابحها عٌن تردد صاعدة وسبللم متداخلة ممرات

 هنا ترى ال همسات. رابحتها تشابه رابحة.. شوذب وجه عن حولً فٌما

 فسٌحة حجرات. ضٌقة ضوء مساحات بً عبرن.. همسها كؤنها وهناك



 مثٌل عٌنً تر   لم قاعة حتى.. معتمة وأخرى.. ملونة ببسط فرشت

 .بعٌدة وسهول ودٌان على نوافذها تطل.. اتساعها

 اضطربت.. وجهها رأٌت فجؤة.. متشابهة وجوه.. الجواري من صؾ 

 ساقاي كادت.. تماسكت..  أبٌض بٌضاوٌا وجها تؤملأ وأنا أنفاسً

 .تخذالننً

 الملكة الحرة حضرة فً أنتم: الجمٌع سٌد الصمت جعل صوت ارتفع 

 حركة نظري لفت والترقب السكون من للحظات. المسلمٌن عهد ولً سٌدة

 ومسند كؾ فقط.. علٌه من أبٌض كؾ ارتفع ثم.. ظهره ٌواجهنا مقعد على

.. ٌداك تخطه ما على اطلعت.. بك مرحبا: ارتفع نًؼلما وصوت. خلفً

 من ٌصلك ما إنجاز وعلٌك برعاٌتنا ستحظى.. كاتبنا أنت اللحظة من

 فً دمت وما: صوتها عاد ثم.. لهنٌهات صمتتْ . ومخطوطات رسابل

 وتلك.. تكون من وتنسى.. اسمك حتى.. ماضٌك تنسى أن علٌك خدمتنا

 اآلن من.. والعواطؾ المشاعر حتى.. رالعم سنوات مع تنشؤ التً العبلقات

 أمام لكنك.. لنفسك بماضٌك فاحتفظ تستطع لم وإن. اللحظة صفحة أنت

 عمن.. كثٌرا ثرثرت الماضٌة األٌام فً. األمس كابن لست أنت الؽٌر

 . أحببت وعمن.. طفولتك منذ تصنعه كنت   وعما تكون

 إلى تعود فبل. خدمتنا شرؾ فً ٌكون من فً معٌب وذلك.. بسخاء تحدثت  

 أنت؟ من سإال  علٌك سٌتردد ما كثٌرا! العقاب ٌنالك ال حتى ذلك مثل

 فعلٌك تثرثر أن والبد كان وإن. الحرة موالتً خادم: بثقة ترد أن وعلٌك

 فٌه ٌكون أال على.. نفسك عن حكٌه ترٌد ما صنع على خٌالك تمرٌنب

 . نفسك عن واحد حرؾ

 ما استٌعاب أحاول.. حٌرتً بمؽالبة انشؽلت بٌنما الصوت صمت 

 المبلمح ذي شوذب ووجه مسندها بٌن حذر فً ناظري أنقل.. سمعته

............ 

 على القابم هو ومحاسبتً بالكتب تزوٌدي عن المسبول.. المؽنً عبد علً الشهٌد شارع فً رصٌؾ على وقفت

 بسطات من كثٌرا   وأن..  المعنوي للتوجٌه تابع جندي اآلخر بؤنه الحقا عرفت.. الثقافة وزارة  رصٌؾ  بسطة

  أرصفة بقٌة وكذلك.. جنود بها ٌعمل الجامعة وشارع المؽنً عبد وعلً التحرٌر منها المستخدمة الكتب

 .المعنوي بالتوجٌه األول الرجل مكتب مدٌر  الجمٌع عن والمسإول. صنعاء



 ارتفع. أطرافً ارتعاش على أسٌطر أن.. ارتباكً إخفاء محاوال.. الحٌادٌة

 التفتُ !" المقابلة انتهت" الجواري بٌن من وصوت.. أخرى مرة الكؾ ذلك

.. أخرى بنظرة الظفر حاولت. ٌسقط قلبً كاد  شوذب بعٌنً عٌناي لتلتقً

 بؤجنحة أحسست.. القاعة خارج بً اتجهن بٌنما.. حولها بما تشاؼلت لكنها

.. شاعريم باضطراب هبطن. شوذب قرب بؤنً تٌقنت أن بعد السعادة من

 نافذتً أمام وقفت.. شوذب نظرات تبلحقنً.. ؼبطتً ألجالس الباب أؼلقن

ً   نظرت وإن نفسها هً.. عٌناها.. وجهها.. اللحظات تلك أسترجع  ببل إل

 الذي وجهها هو فذلك.. جدران سوى عنها تفصلنً ال والٌوم.. مباالة

 .رأٌته

.. اسمك ..ماضٌك تنسى أن علٌك" ٌتكرر سٌدة الحرة صوت صدى  

! أنا أكون وأال نفسه؟ اإلنسان ٌلؽً كٌؾ:  تشقٌنً أسبلة" تكون من وتنسى

    صعفان؟ اسمً ٌكون أن ٌعنً ماذا

 وهج أنتظر.. الظلمة بحر متؤمبل النافذة جوار لٌلً قضٌت.. النوم جافانً 

ً   ٌنظر.. السفلً الباب فُتح أن بعد مرتبكا وقفت. الفجر  الساق ذو إل

  أقول أن.. وجهه فً أصرخ أن.. صفعه  أرٌد..  بحنق إلٌه ظرأن.. مبتسما  

 لماذا: سإاله أود كنت. قلبً أسكنه صدٌقا   لً مثلت حٌن خدعتنً لقد

 وهو قهقه. مجالسته عدم مفضبل.. المجابهة عن عجزت لكننً بً؟ وشٌت

 بخلدي ٌدور ما عرؾ كمن وقؾ ثم.. واحدة ساق على راقصا   ٌحجل

 عن كان باألمس لً حكٌته ما.. ساذجا تكن ال.. سنًجال هٌا" إلً مشٌرا

 !" جدٌد شخص ٌجالسنً من الٌوم.. جوذر اسمه شخص

-ٗ- 

 منعً مواصبل  .. مواعٌده فً السفلً بابه ٌفتح الساق ذو.. شًء ٌتؽٌر لم 

 :مهددا   صرخت ٌوم أول فً.. الخروج من

 .الملكة إلى سؤشكوك.. الوضع تؽٌر لقد -

 :خانع بصوت رد لكنه

 . إرادتها دون أتصرؾ ال -



 فً السبلسل وضع حٌن خدعنً القزم وأن.. سجٌن أننً لحظتها عرفت

 .شوذب سبٌل فً ٌهون ذلك لكن.. ٌدي

 بؤنً إحساس تلبسنً وقد نفسً أجالس.. السراج أشعل.. اللٌل أستقبل 

 لحظة فً.. أفقده أن أخاؾ.. شوذب وجه أستحضر. أعرفه ال شخص

 قلعة فً صنعته ما أصنع أن.. الجدران على وجهها أنقش أن أردت

 بتبلبٌب أمسك كؤنً صارخا قفزت.. علً الصلٌحً الملك أٌام صنعاء

 أرتبها اللٌل من شطرا   قضٌت..  ومدادي أقبلمً بإخراج سارعت. شوذب

 مكانها وأخذت إال رٌشة أو قنٌنة تعد ولم..  الجدران خزابن أرفؾ على

 .  الرفوؾ على

 ما ٌعنٌه أحد ال.. شوذب تخص ؼرفة.. األثاث من ٌةخال ؼرفة اخترت 

 تلك إؼبلق أحكم بدوري..  علً األبواب إؼبلق ٌحكمون.. أصنع

.. صؽٌرا   فما  .. مدور وجه حدود أنقش أخذت شوذب ؼرفة فً.. الجدران

ً   تنظران عٌنٌن.. صؽٌرا   أنفا    أن ٌوم وجهها ذاك هو.. أسود شعرا  .. إل

 لم.. متقافزة أمامً تسٌر كانت حٌنها..دارهم إلى الحانوت من كناعابدٌن

 تلتفت.. السابح بثوبها تدور وهً تهرول اكتمالها بعد بدت فقط ترقص تكن

 كلما نظراتها أنتظر بٌنما دورانها وتكرر تبتسم.. بعٌنً عٌناها لتلتقً

 ال دوابر راسمة تتحرك.. الزاهٌة بؤلوانها بدت هكذا.. التفاتتها أكملت

 تحت تلمعان ووجنتاها ترفرؾ جدابلها تلك. باسمة إلً نظرت.. تنتهً

 فاردة تكن لم.. به الخاصة بسمته ٌرسم الصؽٌر وفمها الشمس عمود

 كما هً.. الجناحٌن خافق دوري كعصفور مفرودٌن نقشتهما لكنً ذراعٌها

 .  الشارع ذلك فً كانت

.. جوارِ  ثبلث لتهبط.. الثانٌة للمرة العلوي الباب فُتح الحق ٌوم صباح فً

 بؤن لً قُلن..  رقوق وعدة نسخ وأدوات بالرسابل ملٌبة مخبلة سلمننً

 تمكنت األٌام مع.. حسن بخط الرسابل تلك نسخ سرعة ترٌد الحرة سٌدتهن

 الٌوم فً أنجزته ما لٌحملن صباح كل ٌهبطن.. منً ٌراد ما معرفة من

ٌُؽلقن.. الجدٌد وٌضعن السابق  ٌُفتح كما.. هنصعود بعد العلوي الباب ل

 . مواعٌده فً وٌؽلق األسفل الباب



 ألرى وجوههن فً شوذب مبلمح عن أفتش.. مبلمحهن إلى النظر أسترق

 لحظة روابحهن.. خطوهن.. أصواتهن أترصد.. تشبهها الوجوه كل أن

 وسٌدتً.... ترٌد وسٌدتً......  تؤمرك سٌدتً: اللفابؾ مخبلة مناولتً

 ...تقول

 حٌن أقاوم لم..  بً وشاٌته بعد مرة ألول الدار بدخوله الساق ذو فاجؤنً 

 نقش ٌسكنها التً الؽرفة تلك ٌكتشؾ أن ٌتملكنً وخوؾ.. دموعه رأٌت

 ذلك ومنذ.. بذراعه ممسكا   جواره أسٌر وجدتنً نابما ٌسٌر كمن.  شوذب

.. صامتا تنباكه ٌراع أللتقط ٌدي أمد.. شوق فً لمجالسته أسارع الٌوم

 ٌتواطؤ كان أنه أو.. لمجالسته عودتً على ٌعلق لم.. دخانه نشوة أشاركه

 .دخانه لمشاركته رؼبتً مع

 الصباح جلسة أشاركه ٌتركنً وألٌام.. تسكننً التً الحسرة مقدار مدركا 

 حتى.. صمت فً ٌراعه ٌمد فقط.. أحوالً عن السإال أو إلً الحدٌث دون

 بنشوة أتحدث ٌامأل وهكذا.. مقدمات دون إلٌه أتحدث من نفسً وجدت

 أعماق فً تتهاوى أرواحنا دوي  أسمع ودوما.. تخصنً ال أشٌاء حول

 .سحٌقة

 برٌد مخبلة واستبلم الساق ذي دخان إلى الجلوس بٌن  صباحات مضت

 حولها أنقش شوذب ؼرفة فً لٌلً من شطرا   أقضً.. آخر وتسلٌم

 سحب تزٌنها سماء.. الورد أؼصان على تحط عصافٌر أسراب.. فراشات

 دوابر فً تطٌر أنها لو كما بدت فقد علٌها تقؾ أرض من تكن لم.. مسافرة

 . متبلحقة

 لونها..  البرٌد مخبلة لفابؾ بٌن مختلفة لفافة الحظت الصباح ذلك إلى

............ 

 دمةالمستخ الكتب تلك وما.. المدرسٌة الكتب بٌع فً تنشط  شبكة من أكثر تتقاسمها السوق تلك أن الحقا عرفت

 بٌعها منافذ منتشرة.. والتعلٌم التربٌة وزارة قٌادات أحد ٌتبع ما الشبكات تلك ومن. إال لٌس مخادعة واجهة إال

 مخازنه له وكل.. قلٌلة لكنها البلدٌات إدارة متنفذي لبعض منافذ إلى إضافة.. أخرى مدن وفً العاصمة داخل

 .منقوصة ؼٌر الدراسً العام أشهر كل فً  وإنزالها توفٌرها على ٌتنافسون.. المدرسٌة الكتب من الخاصة

  



 به" ألقرأ.. فردتها حتى انصرفن إن ما.. اللفابؾ بقٌة ٌشبه ال وملمسها

 رسوله البهً على ونسلم ونصلً.. العظٌم العرش رب نلجؤ وإلٌه نستعٌن

 الحسن النٌرٌن القمرٌن وعلى.. وجهه هللا كرم علً موالنا وعلى.. األعظم

 !"الدٌن ٌوم إلى واالهم ومن األطهار واألبمة البتول والزهراء والحسٌن

 إال تشؽل لم الرسابل بها نبدأ  دٌباجة.. شٌبا   لً تعن لم قلٌلة كلمات فقط

 الرسابل بٌن وقعت هل متساببل ٌدي بٌن قلبتها.. طوٌلة لفافة من قلٌبل   حٌزا  

 رسم ؤسلوبب شبٌها كانت. حروفها رسم عاٌنت.. قراءتها أعدت بالخطؤ؟

 . إنجازه علً بما منشؽبل جانبا وضعتها. لنسخها تصل التً الرسابل

 وباطنها ظاهرها قلبت.. بٌضاء صفحة.. خالٌة وجدتها إلٌها عدت وحٌن

 وبحذر. العجب تملكنً. نقط حتى أو أحرؾ بقاٌا حتى توجد ال.. فابدة دون

 من ألتخلص المنجزة الرسابل مخبلة فً اللفافة تلك وضعت وخوؾ

 قد.. إلٌك أكتب أن مجازفة هً" أٌام بعد الظهور عاودت لكنها. ؼموضها

 قواعد تتفهم أن أرجو. ذلك أحد اكتشؾ إن ثمنا حٌاتك أو حٌاتً تكون

.. ٌبصرك أن هللا وأدعو.. كتفٌك فوق رأسك على تحافظ حتى هنا العٌش

 ٌلقب علٌها الرد واكتب حروفها تتبخر حتى جانبا دعها.. هذا قرأت إذا

 وأنتظر.. الوقت سنح كلما إلٌك سؤكتب.. ؼٌرها فً علً ترد ال. إرسالها

" المنجزة الرسابل بٌن بحذر تضعها أن على.. اللفافة نفس على ردك

 هً: ألهج.. قلبً نبض وضجٌج. تفكٌري بتبلد وشعرت قراءتها أكملت

 حملت. طرٌقها على ٌدلنً من إلى أحتاج ال أخٌرا قلبها؟ رق لقد.. شوذب

 وعٌناي أناجٌها أخذت.. نقشها أمام وفردتها ؼرفتها دخلتُ .. اللفافة

 تؽٌٌر سؤحتمل.. الحرة موالتً تؤمر كما نفسً إلؽاء سؤحتمل: تدمعان

 األمل ٌظل أن فقط.. منً ٌراد ما بكل وسؤقبل.. الحبس سؤحتمل. اسمً

.. سرابا أطارد ال أنا هذا.. الحبٌب وجهك من ناظري أملً وأن.. بلقٌاك

 . أخٌرا حقٌقتً أنت وهذه

 ما بؤن أٌقنت.. كلمة أي من خالٌة وأمست حروفها تبخرت سبق وكما  

 الرد تكتب ال" اللفافة كلمات تستعٌد عٌناي كانت.. المؤلوؾ خارج أعٌشه

. المنجزة الرسابل بٌن لتضعها علٌها الرد اكتب بل.. أخرى صفحة على

 علًّ مرات عدة اللفافة تلك فحص أعٌد جعلتنً العبارات تلك" ردك أنتظر



 أإمن ال كنت وإن السحر هو ٌكون قد.. جدوى دون ولكن.. سرها أكتشؾ

 . ٌدي بٌن حقٌقة لكنها.. به

 فً أجلس.. حولً القلق تؽازر  وقد نفسً حول أدور أمسٌت لٌلتها أنم لم

 أفكر.. الؽرفة سقؾ إلى أنظر.. قدمٌها تحت أزاهٌر عدة أنقش.. ؼرفتها

 ما تفكٌر فً لٌلً قضٌت هكذا. شوذب تسكنها بؽرفة ٌلٌق ابم بزخرفته

 .نافذتً من الفجر وهج تسلل حتى الؽرفة تلك جدران ببقٌة صنعه ٌجب

 

..  بعٌدا نافذتً من أنظر.. ٌدي بٌن أقلبها فخ؟ اللفافة تلك كانت لو ماذا 

 ظللت تكون؟ فمن.. هً تكن لم لو. الجبال تلك صمت فً ٌدلنً عما أبحث

 أن بعد المجازفة قررت لحظتها.. الشمس بزؼت حتى مخاوفً أقلب

 قلبً بٌراع وأمسكت اللفافة تلك فردت.. الجواري هبوط وقت اقترب

 ذكرت وقد هً؟ أنت هل.. شوذب أنك من ٌقٌن على أنا: "وكتبت مرتجفا

 إن قاسا   عقابا   وأالقً أُكشؾ أن ٌهمنً ال وبدوري..  ُتكشفً أن من خوفك

 كنت وإن..  تخبرٌنً أن مقدس بكل أستحلفك.. للقٌاها وقأت من أنت كنت

 ترٌنً  اللفافة؟ هذه حروؾ اختفاء سر ما ثم. أنت أنك من ٌقٌن على

 ".ٌقٌنً ألنك  أجازؾ

 لتصعد..  المنجزة الرسابل بٌن قلقا وودعتها الكلمات تلك أنجزت بالكاد 

 ذلك ةطٌل الخوؾ مقام ٌطول.. خلفها المضطرب قلبً وٌصعد المخبلة

 سارعت حتى  صعدن إن ما.. التالً الٌوم صبٌحة هبطن حتى.. الٌوم

 وأنا بشدة قلبً خفق.. مبتؽاي عن أبحث الهثة وأنفاس راجفة بؤصابع

ً   تسابق وأنفاسً فردتها.. أسحبها  :عٌن

.. خلقك عدد دوما أستؽفرك إلهً.. العالمٌن رب ربً.. وكرمه لعفوه ٌا"

 آله وعلى الخلق سٌد على وأصلً.. كونهار لٌلك ذرات بكل وأسبح

.. قلبً استشرفك كما بؤنك وٌبدو.. بالؽة بسعادة ردك قرأت. أجمعٌن

. والصالحٌن األولٌاء حمد أحمده.. طرٌقً فً وضعك الذي هلل فشكرا

 ٌوما أسمع ولم.. ذكرت من لست فؤنا.. مشاعري جوابك كلمات أثارت

 فً رأٌتك أننً األمر فً ما كل.. قط ٌوما ألتقٌك لم جارٌة أنا.. االسم بذلك



 الذي حرفك سحر ذلك تبل.. لمرآك لحظتها قلبً لٌخفق موالتً حضرة

 فً كتابا   لك قرأت  قد كنت أنً سرا أخفٌك وال..  سٌدتً رسابل فً تخطه

 ٌعشق أن الجنون من ٌكون قد. جبلة ذي تؤتً أن قبل للٌامً أهدٌته العشق

 فً وقفت   حٌن بؤنً تعرؾ أن وأحب.. به ًٌلتق أو ٌجالسه لم كابنا   الفرد

 ؼامضا   وجها وأعشق بل زمن منذ أعرفك بؤنً أحسستُ  سٌدتً حضرة

ِرك خصبلت حجبته وإن جمٌبل أتخٌله  .شع 

 ٌؤتً ولن.. أرواحنا ثمنها  مجازفة به نقوم ما.. بالحذر علٌنا أذكرك

 مما ٌرالكث عن قادمة مرات فً سؤخبرك.. ؼٌرنا من ولٌس منا إال الضرر

 شعر خصال خلؾ من تشرقان اللتٌن بعٌنٌك بك مؽرمة فؤنا.. نفسً فً

 ردك سؤنتظر.. انشؽالً من وجهك ٌخفً الذي الشعر ذلك زاد لقد.. وجهك

 ".بشوق الصفحة نفس على

 بٌن باحثا قراءتها أعدت.. قلبً على ؼموضا أكثر الكلمات تلك جاءت

.. حروفها تبلشت حتى تالوق طوال أقلبها.. ٌقٌنً ٌإكد عما سطورها

 .بٌضاء صفحة  ٌدي بٌن لتصبح

-٘- 

 قصر  فً ؼٌرها ٌعرفنً فمن.. كامن خوؾ من كجزء نفسها تنكر أن لها

؟ ٌكتب حتى جبلة ذي  ً   سابقة؟ معرفة دون مخاطرة على تجرإ ومن إل

 شعرت.. منً وعً دون صوتً ارتفع حتى.. بباطنً ٌجول ما أردد ظللت

 : صوته رافعا..  للباب فتحه بعد واقفا الساق اذ أرى وأنا باإلحراج

 !الجن تعاشر أنك أم أجننت هذا؟ ما -

............ 

 لتنشب.. بٌنها فٌما الثقة عدم إلى إضافة.. مستقرة ؼٌر الشبكات تلك بٌن  العبلقة كانت السوق لمحدودٌة ونتٌجة

 ضمن المناوشات تلك لتدخل.. الكتب لتلك ومصادرة ةمداهم حمبلت شن خبلل من.. وأخرى فٌنة بٌن مإامرات

 من وهم.. البسطات تلك أصحاب أنهم ٌدعون ما وعادة.. البساطٌن صؽار ٌقتاد ما ودوما. الصؽٌرة حروبهم

. المهنة أسرار من سر أي ٌفشون وال.. قلٌلة مناسبات فً بعضها ٌدٌرون وقد الصؽٌرة الحروب تلك ٌواجهون

 . المارة أقدام تخؾ حٌن جوذر أوراق رأألق لحظات أستؽل كنت



 على مربتا   هامسنً.. تابه بإحساس احتضنته.. نحوه متقدما ٌدي رفعت

 على الصبلة بفضل ستفرج.. تهون هونها علٌك ال.. علٌك ال: ظهري

 .هللا رسول

 رأسً هازا.. إلنصاتا متصنع ٌتحدث تركته. ناصحا   لٌحدثنً أجلسنً

 أنقضى ما وسرٌعا  . تحتوٌنً الوجد من بهالة أحسست حتى دخانه أشاركه

 .ؼرٌب الٌوم أمرك: ٌردد وهو مبتسما الباب لٌؽلق.. الوقت

 تقلٌدها حاولت.. حركتها مرونة أتابع نقشها أمام وقفت.. ؼرفتها دخلتُ 

. عٌناي دمعت حتى وهكذا.. نظراتنا لتلتقً دورانها فً أجارٌها.. راقصا

 إلٌها التفت.. سقفها خشب أزٌن أٌاما قضٌت. ورضا سعادة ٌزٌدنً ٌقٌنً

 تشبه ال كرمة أؼصان فً ورقا أنقش.. النظرات ألبادلها السقؾ باطن من

 بٌن الفجوات مؤلت.. الكرمة أؼصان بٌن تتخفى عصافٌر.. العنب ورق

.. رإٌته ألفت عما مختلفة الفراشات تلك.. والمعة داكنة بؤلوان الخشب

 عٌدان نقش أنس   لم ..عصفور ٌلتقطها أن من أكبر أحجامها أن حتى

 السقؾ نقش ٌكن لم.. األوراق جذوع تحت من تبزغ وبراعم تٌبست

 طواال   شهورا أنذر أن علً كان ولذلك.. انجازه فً بطٌبا كنت فقط.. متعبا

 . نظراتها ٌطرب ما أكمل حتى

..  قلقً ٌشاركنً.. علٌها جوابً أخط.. أمامها أجلس وأنا مختلؾ إحساسً 

 أكتب أنا هذا: الصؽٌر فمها حول ابتسامة فؤلمح ماتًكل نهاٌة من أقترب

 خاطري تسكن التً الصبٌة تلك إلى أكتب نعم.. تؽشانً والسعادة إلٌكِ 

 ملء علٌنا كان رقوق أكوام أمام ٌوم ذات فارقتها التً الصبٌة.. ونفسً

 المقدس صنعاء جامع أمام نلتقً أن تواعدنا بؤنا وأذكر.. بالمداد صفحاتها

 فرصتً هً. تجدٌنً ولم الموعد فً بذهابك وأجزم.. الظهٌرة ةصبل قبٌل

 من ٌقٌن على أنا.. الموعد عن ؼٌابً سبب وموضحا معتذرا أكتب أن اآلن

.  تسكننً التفاصٌل تلك تزال ال.. سنة عشرٌن قبل ذلك كان.. تذكرٌن أنك

 إلؼبلق بالخروج أهم كنت لحظتها.. السوق أزقة فً القلعة خٌالة ظهور

 ٌسؤلون ظننتهم.. الحانوت باب نحو تقدموا لكنهم.. إلٌك والتوجه نوتالحا

 وهو أحدهم عٌنً برٌق رأٌت وقد صمت فً حاصرونً.. أحدهم عن

 الٌدٌن مقٌد  عسكره سحبنً  بٌنما.. بخٌله مستدٌرا" اجلبوه هٌا"إلً ٌشٌر



 االستفسار حاولت.. ما خطؤ األمر فً أن ظننت. أحدهم خٌل مإخرة إلى

.. القلعة إلى لٌقتادونً.. الحانوت أؼلق ٌتركونً ولم أسكتنً نفهمع لكن

 موعدنا إلى الحضور عن ألتؤخر. ظلمة أي تشبه ال ظلمة أودعونً وهناك

 باب أمام تنتظرٌننً أتخٌلك ظللت. األرض تحت سنوات.. طوٌلة سنوات

 وحٌن.. المكان نفس إلى توجهت خرجت ٌوم حتى. ؼٌابً طوال المسجد

 سرت.. منكما أٌا   أجد لم لكنً.. أمً بٌت ثم.. داركم إلى سرت أجدك لم

 مكة سافرت أنً حتى.. الطرٌق أتلمس.. واألسواق األزقة أسؤل أطوؾ

 بؤنً تعتقدٌن وأال.. لك أعتذر أن همً كان.. أهتدي أن دون. عنك للبحث

 .خذلتك

 كنت بؤنك صحٌح.. نفسك أنكرت.. سكنك إلى العجابز إحدى دلتنً وٌوم

 تعرفٌن ال بؤنك قلتِ .. أنت كنت لكنك.. نضجا   أكثر أمسٌت وقد تلفةمخ

 عدم آلمنً ما لكن.. نكرانك تحملت" فندة" اسمك وأن شوذب باسم أحدا  

 اسمً أنا.. هذٌانك عن كؾ"وجهً فً تصرخٌن كنت.. اعتذاري سماع

 مؽادرة منً طلبتِ !" أوهامه؟ عن ٌعتذر أن أحد من منتظرة ولست.. فندة

 .المكان

 ذلك فً خرجت لكنك.. لقٌاك أعاود أن.. ترصدك نٌتً وفً خرجت 

 كانت الٌوم ذلك.. القلعة بوابة ابتلعتك حتى صنعاء أزقة عابرة  الصباح

 أسر من إنقاذها بعد شهاب بنت أسماء الملكة الستقبال خرجت قد صنعاء

 .ذلك كل تتذكرٌن بؤنك ٌقٌن على أنا. زبٌد فً النجاحً

 كلما تحملنً سعادة. المنجزة الرسابل بٌن ودسسته ابًجو كتابة أكملت 

 والرقص بل والؽناء الحدٌث فً برؼبة أشعر.. الساق ذي دخان شاركت

 بقٌة وأبقى.. متعكزا ٌنهض لكنه جلوسه ٌطٌل أن أتمنى.. واحد وقت فً

 وأزاهٌر ثوبها أطراؾ على ألوانا   ومضٌفا تارة متؤمبل جوارها إلى أوقاتً

  إحساسً ٌسافر. السقؾ نقش ألواصل أصعد ثم.. تتطاٌر رالصؽ متناهٌة

 ٌوما أعود بؤن أحلم.. الجبال شفاه لتقبل تهبط ؼٌوم حٌث إلى بعٌدا

 سوق أعاود أن. صنعاء حتى الملتوٌة الطرق تلك عبر شوذب مصطحبا

 لٌالً أقضً.. حولنا من ضوضاء عن نبتعد..  المعلم دار نسكن.. الوراقٌن

 جمر سكون عن لها أعبر. الماضٌة سنٌنً فً كابدته ماو أشجانً لها أبث



 تسلل أو.. الفجر وهج ٌوقظنً حتى.. ألوانً مع لٌالً أقضً.. الوجد

 جواري هبوط أنتظر.. صحوي من ألصحو.. النافذة من الشمس أنفاس

 مخبلة تحتوٌه ما تقلٌب إلى بلهفة أسارع حتى ٌؽادرن إن وما. البرٌد

 .بلهفة  اأفرده.. أمٌزها.. مبتؽاي أجد أال أخاؾ.. بارتباك الوارد

 ومسري الجبال مرسً سبحان.. صفات أي عن المتجلً الكرٌم سبحان"

 رب.. بعناٌته وٌحٌطنا برحمته ٌرحمنا أن وأدعوه. الصافنات السحاب

 كن له ٌقول أن للشًء أراد إذا من.. المكٌن الكون وخالق العظٌم العرش

 خاتم على وأصلً.. عظٌم ذنب كل من إلٌه وأتوب وأستؽفره.. فٌكون

 .المنٌع الشفٌع طه سٌدنا الرسل

 ما أقل لكابن عجٌب هٌام من قلبك على أشفق.. لعذاباتك ٌا.. علٌك سبلم

ً   تكتب.. ؼرٌب عنه ٌقال  إنكار تعشق بفتاة لعبلقاتك شٌقة بتفاصٌل إل

.. لك مودة أزداد أنً القول أصدقك! هً بؤنً جزمك مكررا.. ماهٌتها

 من لسلختها مكانك كنت لو نفسها؟ روتنك تنكره لفتاة ٌشقى لكابن كٌؾ

 تسؤلنً وأنت إلٌك أكتب أن تتوقع ما ثم. حٌاتً ٌفٌد بما وانشؽلت ذاكرتً

 أشعر.. تعنً من وأعرؾ أساعدك أن لً كٌؾ.. علٌها لدي رد ال بؤسبلة

.. مشاعري أمام وملتبسة بل.. لك لٌس ملتبس موقع فً وأنا.. بالؽرابة

.  إلً كتابتها عن والتوقؾ.. الحكاٌات تلك من المزٌد طلب بٌن مترددة

 " العباد رب عناٌة فً دمت
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ً   ٌإثر نكرانها ٌعد لم  حكاٌاتنا من بمزٌد وأقاومه.. أقاومه أنً بل.. ف

 مما جدوى ال بؤن بداخلها الٌقٌن ٌترسب حتى كذلك وسؤظل.. المشتركة

............ 

 معً جوذر أوراق أن لو أتمنى كنت.. أحد عنً ٌسؤل لم ألٌام.. المخالفات إدارة إلى فٌه اُقتدتُ  الذي الٌوم جاء

 اكتفوا والمراوؼة الصمت من أٌام بعد.. جدٌدا   كونً بمعلومات سؤبوح بؤنً اعتقدوا.. قراءتها أواصل حتى

 وكؤنً أخرىو فٌنة بٌن األمر ٌتكرر. المدرسٌة الكتب  لبٌع ممارستً بعدم تعهد وأخذ الكتب تلك بمصادرة

 بمتابعة المدٌر لٌكلفنً. الموظفٌن صؽار مع خاصة العشرة من نوع معهم لً أضحى حتى.. الساحة فً الوحٌد

 . إطبلقهم على بمبالػ والتفاهم البلدٌة إدارة إلى شبكتنا من اقتٌادهم ٌتم من



 من دسؤزٌ.. معرفة دون ٌود قلب على والسبلم..  علٌك السبلم: تدعٌه

 عدت الٌوم ذلك فً بؤنً  تعرفٌن ال لكنك.. تعرفٌنها لحكاٌات تذكٌرك

 من األمل فقدت بؤنً القول وأصدقك.. القلعة بوابة ابتلعتك أن بعد بحسرتً

 حٌاة طرٌق عن باحثا انصرفت. القلعة أعرؾ فؤنا.. أخرى مرة رإٌتك

 من تهدم ما أعدت. منً إال الخاوي داركم فً  حجرة أصلحت.. جدٌدة

 أحست األمر بداٌة. الوراقٌن سوق وعدت رتبته.. الحانوت وسقؾ جدران

 لكنً! مبلمحً ٌؽطً الذي والشعر هٌبتً من ٌنفرون.. الوراقٌن بصدود

 أصحو.. ٌتؽٌر ال إٌقاعا   لٌومً رسمت.. تحاشٌهم رؼم صمت فً مضٌت

 دتترص.. خطوتً أ لِف تْ  أزقة عبر اللقمة سوق أتجه.. الباكر الصباح فً

 مصطبة على صبوحً أتناول.. حولً من مبلمح شعري بٌن من عٌناي

 إلى أتجه. المارة بعض سخرٌة صمت فً أتقبل..  قهوتً أرتشؾ.. عارٌة

 أستقبل. المارة أرقب.. تعرفٌنها التً المعلم  زاوٌة تحتوٌنً.. الحانوت

 . وتلوٌن ونقش رسم من لدي ما أقصى تقدٌم أحاول.. النسخ طلبات

 سنوات حروب بعد صنعاء فً أستقر المكرم الملك أن األٌام تلك ًف أتذكر

 بوفرة صنعاء أسواق لتزدهر.. البعٌدة والقبلع الحصون أمراء إخضاع

 لنفسً خطٌت ولذلك. الكتب نسخ على اإلقبال وازداد.. ورواجها السلع

 منً ٌُطلب ما على مضاعؾ أجر وطلب.. عملً فً بإتقانً تقضً طرٌقا  

 وأمسى األحوال لتتؽٌر.. الكفاؾ على عشتها أٌام مرت البداٌة فً.. نسخه

 رسم فً أمعن كنت.. بدٌعة ونقوشا ملونة خطوطا ٌرٌد من إال ٌؤتٌنً ال

. الصدفٌات بمسحوق أخلطه بمداد وتلوٌنها  زخارفً ونقش.. حرفً

 .براقة بؤلوان لٌؤتٌنً

 أن إال.. اٌنةالمتب المبلمح تلك.. المارة حركة مراقبة أعشق كنت ودوما 

 لزٌارة ٌوما خصصت وقد. متابعتها تجذبنً كانت ما المبلبس بعض ألوان

 ٌدها بدؾء أشعر كنت أنً ؼٌر فعله علً ما أعرؾ أكن لم التً.. أمً قبر

 جوار تمددت ما وكثٌرا.. أبتسم. صلواتها ٌردد وصوتها  شعري تمسد

 بعد. وجهً وتقبل وجهها رابحة لتقترب.. أعٌشه ما بعض  أحكً قبرها

 .ٌسمعنً صدٌق من ٌعد لم أمً رحٌل



 الصباح ذلك إلى.. أنتظر كنت وهكذا ٌوما سؤلقاك بؤنً إحساس ٌعاودنً 

 أشعر أن دون الحانوت أمام وقفت لحظتها.. بحضورك فٌه فاجبتنً الذي

 كنت وقوفك لحظة وأذكر. شوشانة اسمك بؤن ادعٌتِ  المرة هذه. بك

 رفعت ٌقؾ بمن شعرت حٌن. خطوطةم صفحة هوامش بتزٌٌن منهمكا

.. تؤملتك.. صامتة كنتِ .. أصنع ما ٌتابع وجهك هو وجه   لٌفاجبنً..  رأسً

 كرابحت.. الباسم الطفولً وجهك أتمعن.. بدنً فً رعشة لحظتها سرت

 منه وفاحت جسمً تعرق.. ٌهتز أخذ حولً من شًء كل.. تسكننً التً

 وتاهت لسانً ثقل.. بك أرحب صوتً رفع حاولتُ .. المداد رابحة

 . بلطؾ أزحِتها لكنك.. كفك األمس كً ٌدي مددت.. حواسً

 بخٌر؟ أنت هل.. روٌدك -

 من البٌضاوي وجهك أتؤمل عدت.. حواسً أستعٌد أخذت روٌدا روٌدا

 أخضر النقش ذلك حٌرنً ما. الصؽٌر فمك. الضاحكتٌن عٌنٌك.. دجدٌ

 .قبل من أره لم ذقنك على اللون

 اضطرب.. حولً وما نفسً أنستنً رابحة منه تسربت.. وجهك اقترب

 :بالترحٌب تشجعت.. المسِتهِ  لحظة كفً رعشة تضاعفت.. نبضً

 شوذب؟ أهبل -

 :  مستؽربا فُمكِ  إعوج  

 شوذب؟ أي -

............ 

 فً المخازن جمٌع عن مسبوال ثم.. بالعاصمة المنتشرة الكتب بسطات جمٌع على باإلشراؾ تكلٌفً تم أشهر بعد

ً   ثقتهم من نابع  ذلك أن األمر بادئ فً اعتقدت.. صنعاء  جعلتنً الخطوة هذه مثل إن إذ سعٌدا وكنت.. ف

.. العاصمة أحٌاء من حً من أكثر فً المتعددة المخازن من بالجملة أم بالتجزبة سواء البٌع حركة على مسبوال

 توسٌع على عملت كما.. أكشاك تحوٌلها إلى المسؤلة طورت ثم.. األرصفة بسطات من المزٌد لفتح نشطت وقد

 للصراع ونتٌجة. المرخصة وؼٌر العاصمة خارج الخاصة المدارس لبعض المدرسٌة المناهج توفٌر دابرة

  وكنت. السوق كعكة على والمنافسة الصؽٌرة حروبهم استمرت فقد المدرسً الكتاب بابعً كبار بٌن المستمر

 .الصراعات تلك عن بعٌدا

 



 .حروفً تعثرتْ .. تساإلك رودب أربكنً

 .بكِ  مرحبا -

ن لستُ  -  .تعنً م 

 .بمعصمك أمسكت. الحانوت رفوؾ تتؤملٌن كنتِ  بٌنما لبرهة سكت  

 . وجهك على النقوش تلك ابتدعتِ  وإن.. هً أنت بل -

 أمر فً  أحدثك كً أتٌت.. هذٌانك عن توقؾ.. تتحدث عمن أعرؾ ال -

 .  رامٌ ما على لست أنك ٌبدو لكن. ٌهمك

 .ألسمعك اجلسً..بخٌر أنا بل -

 .الحقا إلٌك سؤعود ال..ال -

 ؟....ٌا  اآلن ٌكون ال لماذا -

 .صوتك عبل اللحظة تلك فً

 !  تعنً من لست ال أنا -

 متساببل.. صوتً من هدأت.. ٌدور ما السوق فً من  ٌبلحظ أن خشٌت

 همستِ  أن بعد منصرفة استدرتِ .. ذاتك نكران مكررة.. مجٌبك سبب عن

 : بارد بصوت

 . السوق خارج لتصطحبنً سؤعاود -

 أراقب جلست.. ذهولً أؼرقنً.. مبتعدة تسٌرٌن أرقبك وأنا كلماِتً جفلت

ً   خٌل.. ؼبت حتى المارة بٌن ماضٌة السوداء جبلبٌبك حركة  فً من أن إل

 النشؽالهم سعدت.. الوراقٌن حوانٌت نحو تلفت. حالتً ٌراقبون الشارع

 ناظري مشرعا ظللت.. ٌدي بٌن كان بما منشؽبل أعد لم  .حالتً عن

 .تعودي أال من وخوؾ عجز وداخلً  نفسك؟ تنكرٌن  لم   ٌحٌرنً وسإال
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 نظراتك.. وجهك مبلمح استعادة محاوال بوحدتً انشؽلت اللحظات تلك منذ

 .ذقنك على األخضر الشكل ذلك وجود حٌرة زادنً وما.. المحاٌدة

 ذلك بعد مضت..  انقضى الٌوم لكن.. التالً الٌوم باحص تعودي أن توقعت

 حتى ٌشبهك وجه كل.. أسود جلباب كل أتابع.. المارة نهر أرقب وأنا أٌام

 أفقدك لن: متمتما   أنتظر فقط.. بوعدك إٌفابك من متٌقنا   كنت.. آخر ٌظهر

 . سؤجارٌك.. عدتِ  إن المرة هذه

.. طرٌقك تشقٌن.. األسود جلبابك لون بنفس فجؤة ظهرتِ .. ترٌدٌن وكما

 ارتباك داهمنً للحظة.. أنت هً.. حضورك ٌشبه أحد ال.. أكثر تقتربٌن

 ابتسمتِ . الباب أؼلقت.. الدكة هبطتُ .. للخروج نفسً دفعتُ .. ؼرٌب

 قدتِ ..  الجانبً السوق  شارع منعطؾ نحو واستدرتِ  أتبعك بؤن مشٌرة

 ثم الدباؼٌن حً إلى بنا خرجتِ .. الحدادٌن ثم الصفارٌن أزقة عبر قلبً

.. ٌبهرنً طولك كان.. قوامك متؤمبل أتبعك.. السابلة مجرى بمحاذاة سرنا

 صوتً تسمعً أن.. كفً ببرد تمسكً أن.. عٌنً لتعانقً التفت   لو تمنٌت

 التً البعٌدة الصباحات بتلك أذكرك أن.. قلبً عزؾ تسمعً وأن..  ٌؽنً

. صنعاء أزقة فً شًء على نلوي ال نسٌر صؽارا لنخرج فٌها أجٌبك كنت

 وال.. تسمعٌنً أن فقط.. نكرانك ٌهمنً ال امرأة أضحٌتِ  أن بعد والٌوم

 وعودتك.. بك ٌقٌنً هو ٌهمنً ما.. أنتِ  ما ؼٌر تكونً أن رؼبتك ٌهمنً

 رأس على كنت حٌن نفسك كشفتِ  بؤنك تدركً لم. تدوم أن أرٌدها التً

. بابه أمام لتتوقفً سرت..  ركمدا حٌث.. صؽٌرة فٌه عشتِ  الذي الشارع

 ٌعد لم اللحظة تلك ومن.. أنتِ  أنكِ  للشك مجاال ٌدع ال بما لً لتإكدي

ً   أشرتِ .. الطٌنً سوره باب أمام جوارك وقفت. شًء ٌهمنً .. بفتحه عل

 أؼصان تتلمسٌن عبرتِ .. الداخل إلى تقدمتِ .. بقدمً دفعته مرتبكا

 . درجاته على لهوتِ  ما كثٌرا ماسل أمامً  تصعدٌن.. العطشى الشجٌرات

 :ٌسؤلنً صوتك سمعت األول الدور عند

 كذلك؟ ألٌس ٌهودي أنت -

 لم السإال ذلك.. مكشوفة لعبة تلعبٌن.. بداخلك ٌعتمل ما أعرؾ كنت 

 من ؼٌرك من أكثر تعرفٌن من أنتِ .. ٌقٌنً عن ٌبعدنً ولم.. ٌشؽلنً



 أكدتِ  لكنك. دٌانة بدون أو ٌهودٌا   أو مسلما   كنت إن أعرؾ ال فؤنا.. أكون

 . كٌنونتك لنكران أسلوبك هو ذلك بؤن

 أعرؾ كنت وأنً.. الصؽٌرة التفاصٌل بتلك  اآلن ألذكرك أعود أنا وهذا

 بؤننا وأتذكر.. الٌوم هو كما نضجتِ  قد تكونً ولم.. اآلن هو كما أسلوبك

 نتفرس ..صنعاء أحٌاء فً بعٌنها مساجد بزٌارة المعلم والدك نستؤذن كنا

 .الرقوق على ننقشه ما نتعلم.. الزخارؾ تلك

 بؤنك ٌوم ذات قلتِ  أنكِ  بل.. عٌنٌنا فً النظر نطٌل كنا كٌؾ اآلن أذكرك 

 اقتربتِ  وقد عٌنٌك فً أنا أبدو كٌؾ وسؤلتِنً.. حلوا   عٌنً فً وجهك ترٌن

 وعن المعبود وعن الدٌن عن ببراءة نتحدث. نفسً أرى كً بوجهك

 التسلٌم وعدم العقل إعمال بضرورة دثناٌح معلمً إلى نعود وحٌن.. أنفسنا

 عما للبحث دابما ٌدعونا وكان.. بمسلماتهم وال.. الناس ٌعتقده ما بظاهر

. نعتقده ما ألنفسنا ولنصنع جوهرها حقٌقة إلى لنصل األشٌاء ظاهر وراء

 عن لً تحكٌن ثم.. وأعٌادها.. أمً صبلة عن تسؤلٌنً األٌام تلك فً كنتِ 

.. صلوات من أمً تمارسه عما أحدثك وبدوري. العالمٌن رب ربكم

 منا لكل لماذا تسؤلٌن كنت بؤنك وأذكرك(. معلمً) والدك عن معا ونتحدث

 خاص برب ٌعتقد منا كل لماذا..  الجمٌع رب هللا كان وإذا. مختلؾ رب

 .به

 على مصممة بؤنك لحظتها لً تؤكد.. الماضً من سإالك تكرار أعادنً

 تبلمسً أن.. استؽاثة نظرات ترسمان وعٌناي ٌدي مددت.. بعٌدا المضً

 تعٌدي أن.. أعماقً فً القابع صوتً ٌُخرج من إلى بحاجة كنت.. أصابعً

 .الكبلم على قدرتً

............ 

 بعد فٌما تبٌن.. رشاشات ٌحملون كانوا.. التحرٌر بمٌدان الثقافة وزارة مقهً فً وجودي أثناء اختطافً تم  

 فً برؼبتهم ٌتعلق األمر كان.. المدرسٌة الكتب بٌع شبكات إحدى رجال ولٌسوا.. الشرطة من لٌسوا بؤنهم

 بؤن لً أوضحوا لكنهم.. لبسا   األمر فً أن اعتقدت األمر بادئ فً.. المخطوطات مجال فً معهم تعاونً

ً   بحاجة وأنهم..  المخطوطات شراء على ٌقتصر نشاطهم  قبل مخطوطات صنادٌق أخرجوا بمن ألصلهم إل

 . أجنبٌة بعملة مكافؤة ووعدونً! إلٌها للوصول  الكثٌر علً ٌعولون وأنهم.. المخطوطات لدار الكبٌر الحرٌق
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ً   فً النظر أطلتِ   دافا ضوء.. دالل فً أصابعك مددت ثم.. مبتسمة عٌن

 : صوتً ٌحرر, ٌجتاحنً باألمان شعور..  أطرافك من ٌنسكب

 .بدٌنً رىأد أنتِ  -

 .ٌهودٌة أمك بؤن أعلم -

 ...عن شًء كل وتعلمٌن  -

 ؼٌر لً دٌن ال:  بـ ذلك واستبدلت  قوله وددت ما إكمال عن تراجعت

 . المحبة

ً   فً لتنظري  . مبتسمة عٌن

 .أمه ٌتبع الولد دٌانتنا فً لكن -

 الاالنتق إلى لتدفعٌنً.. ٌتلبسك مربٌا   ال كابنا   بؤن أدركت اللحظة تلك فً

 :أسؤلك  أن إلى ألسبلتك انتظاري من

 ؟ حدثٌنً.. عنكِ  ماذا..  وأنتِ  -

 . ألسمعك أتٌتُ  -

 ....فٌك شوذب إلى سؤتحدث -

 :عٌنً فً ناظرٌك مركزة.. ؼضوب بوجه   استدرت

 ٌدعوك صنعاء عٌلوم أرسلنً.. الفهم سوء عنك وألزٌل شوذب؟ هً من -

 .   الكنٌس فً لزٌارته

 تسلقتْ  أن لبثتْ  ما.. الصؽٌر فمك حول نزق دوابر ارتسمتْ  وقد تكلمت 

ً   كان.. عٌنٌك إلى  بٌنما.. اللحظة تلك فكرت هكذا.. بالبله أتظاهر أن عل

 نحو خطوتِ  ثم.. صفحاته تقلبٌن كتابا التقطتِ  أن بعد مبتعدة تدورٌن كنت

. والرٌش الٌراع وأقبلم.. المداد أوعٌة تفحصٌن.. الجدران خزابن أرفؾ



 ثم.. وزخارؾ نقوش من علٌها ما إلى مشٌرة.. رقوق كومة تقلبٌن توقفتِ 

 :ابتسامتك عادت وقد التفت

 .متعجبا رأسً هززتُ . تصنع ما فً بارع أنت -

: التمطً ٌعاود صوتك.. تقلبٌن وأنت, اللحظات تلك فً حضورك زاد

 ألم - المحتوٌات تتفرسٌن وأنت التفت   ثم قلٌبل صمت   -براقة ألوانا تصنع

 !ٌهودي بؤنك لك أقل

 تكلمٌن. خمنتُ  هكذا أو رأسك فً صورِته طرٌق فً ماضٌة كنت.. بالفعل

 .بذلك ٌبوح حولً ما كل:  نفسك

 :هواك ٌوافقن بكلمات رمٌت.. تحبٌنه عما أبحث كلماتك جعلتنً

 .بذلك أعترؾ أن وعلً صدقتِ  -

 . السحر دح مدهشة أنها  الملونة الحروؾ هذه.. تصنعه ما فتنة تدرك أال -

 اإلدهاش؟ أوجه ما -

 !السإال هذا مثلك ٌسؤلنً أن ٌعقل ال  -

 . أجادلك لن -

 .أشكرك -

 ذاتك؟ تنكرٌن لماذا لكن -

.. الكؾ أسرار قراءة أجٌد ذلك وفوق.. ذلك أنكر فكٌؾ.. ٌهودٌة أنا -

 .الطالع لقراءة بالنجوم واالستعانة

  ؟بالنجوم االستعانة وتعرفٌن..  الطالع قراءة -

 .طالعك قراءة وٌمكننً.. نعم -

 شًء بعمل تخاطرٌن بؤنك أحسست بؤنً لك أعترؾ اللحظة تلك فً

 نكرانك زٌؾ أكشؾ حتى طالعً لقراءة كفً بمد سارعتُ .  تجهلٌنه

 .الهواء فً معلقة وٌدي. بالشفقة تجاهك شعرتُ  اللحظات تلك فً.. لذاتك



 .أقربٌه.. كفً هذا -

 :باسمة قلتِ .. ضبالرف تشٌرٌن وجهكِ  رفعتِ 

 . وشما   لك أدق أن بعد لكن.. طالعك سؤقرأ -

 ابتسمت.  بداخلك آخر شرك إلى شرك من تهربٌن بؤنك ٌقٌنً زاد حٌنها

 . ساتر دون مكشوفة أراك وأنا

  وشم؟ -

 : بدالل ابتسمتِ .  المعلقة ٌدي أسحب أن دون متعجبا سؤلتك

 .ذقنك على أصابعك بؤحد ومررتِ . هذا مثل نعم -

 بدور تقومٌن كنتِ  بٌنما.. تصدٌقك متصنعا إلٌه ناظرا وجهك من اقتربتُ 

 مؽمضة وتتمتمٌن دافا بزٌت ظاهره تمسحٌن كفً أمسكتِ  وقد الكاهنة

.. صؽٌرا كٌسا أخرجت حٌن االنتظار ٌطل ولم. مستسلما أتؤملك. العٌنٌن

. أسود مسحوقا   منه سكبت وجرابا   صؽٌرة  قنانً  منه تخرجٌن وأخذتِ 

 مإلما   وخزا   بوخزه وانهمكت إبرة استللتِ  ..ركبتك على كفً ضعتِ و

 جدٌتك أدركتُ  لحظتها.. تطاق ال آالم.. وجهً تنظرٌن وأنت.. إبره برأس

 ٌشبه بما ٌدندن وصوتك انهمكتِ .. جارحة لضربات كفً ُتخضعٌن وأنت

 روٌدا روٌدا.. مبرحة آالم وخز عتسار مع همهماتك إٌقاع ٌتسارع.. األنٌن

 أمً بصلوات ٌتعالى وصوتك.. األلم نام.. كفً اجتاح لذٌذ خدر تسرب

 وأنت ٌنتهً لن خلته وقت مر.. دندناتك إٌقاع مع تهتزٌن وأنت.. لٌهوه

 على ربت  .. بالوخز أشعر أعد ولم.. سكت   للحظة. بالؽناء الوخز تظفرٌن

 .ظهري

............ 

. الطرٌق ذلك بً ٌإدي أٌن إلى نفسً أسؤل وأنا مبهم رعب وٌتملكنً.. الخفٌة العوالم تلك تتكشؾ ٌوم بعد ٌوما

 ولم.. منهم الفكاك بؽرض لهم تعهدي كان وإن.. ٌطلبونه فٌما بالتعاون لهم تعهدت أن بعد أسرهم من أطلقونً

 . المعنوي التوجٌه فً األول الرجل حضرة إلى ٌدعونً نم جاء حتى أنفاسً تستقر

 



 

 .أنظر هٌا كفك؟ آلمتُ  هل -

 ذو شًء ٌظهر ال.. المتورم ٌدي سطح إلى نظرت.. عرقا ٌتصبب وجهً

 رابحة لتتؤجج تنفخٌن.. النابم كفً ظهر على أصابعك تمررٌن.. مبلمح

 ناظرة توقفت لكنك.. المزٌد أتمنى وأنا..  كفً على بكفك تملسٌن.. زكٌة

 .عٌنً فً

 وأنت تككلما نطقت. األلم وٌزول.. تدرٌجٌا الورم سٌخؾ.. تجزع ال -

ً   تمدٌن  تؽسلها وال وصباحا   مساء   كفك ادهن: أردفتِ  ثم. صؽٌرة بقنٌنة إل

 .  أٌام لسبعة بالماء

: لتبقً ٌصلً  كان قلبً بٌنما.. كٌسها إلى وقنانٌك دبابٌسك بجمع أخذتِ 

ً   الوقت مر.. أستودعك واآلن  .بالذهاب وعل

 .طالعً تقربً بؤن وعدت لكنك -

 .لزٌارتك سؤعود أٌام وبعد. لترتاح كسؤترك.. الٌوم لٌس -

 .مرتاح بوجودك لكنً -

 .كثر األٌام -

ً   أضافت العبارة تلك.. كثر األٌام  كنت ما أخفٌت..  السكٌنة من شٌبا   إل

 :كتفً على ربتِ .. ألودعك النهوض هممتُ .. وقفتِ . به أشعر

 !طرٌقً أعرؾ -

ْعت  .. متوازنة خطوات فً خرجتِ   بؤنك قلت.. مكأقدا وقع أذناي تاب 

 . داركم هً.. تعرفٌنها بؤنك أعرؾ. طرٌقك تعرفٌن

 تكون قد بالفعل؟ الدار ؼادرت هل: أتساءل وأنا الشك تسرب للحظات

 فً شككت تؤكدت؟ لو وماذا تختبا؟ لماذا لكن.. الزواٌا إحدى فً مختببة

 أتذكر.. السفلً الدور ظلمة فً تتخفٌن أنك أو.. العلوي الدور صعودك

 لك أجد لم السلم درجات صعدت.. أتعقبك وخطوت كفً ألم حملتُ  بؤنً



ً   السفلً الدور هبطت.. أثرا   .. خٌبتً ؼٌر أجد لم.. مخبؤك أكتشؾ عل

.. فراشً على تمددت.. عدت.. باردة بحمى ترتعش أوصالً بدأت

 جراب لٌدي صنعتُ . األلم أعانً ٌومٌن مكثت. وسخونة رعاش اجتاحنً

.. لظهورك متلهفا.. الحانوت زاوٌة فً أقبع.  رجأخ حٌن بداخله أضعها

 أعاود.. وجهك متخٌبل المارة أرقب.. عودتك ٌوم عن سؤلتك أنً لو تمنٌت

 أتفرس فقط.. عمل أي فً رؼبة لً تعد لم زٌارتك بعد.. كفً وشم متؤمبل

.. تجدٌنً ولم للدار عدت بؤنك شك خالطنً لحظة فً.. العابرات وجوه

 ٌصدق فلم.. الدار أمام الوقت بعض مكثت.. األحٌاء ةأزق عبر قلقً حملنً

 الدار بٌن نهاري أقضً ألٌام وهكذا. الحانوت إلى العودة قررت..  شكً

. الشهر ؼٌابك تجاوز.. المتعامدة بزواٌاه بهٌا ٌبدو الوشم كان.. والحانوت

.. زاه   الخضرار المابل األزرق إلى القاتم من كفً وشم لون تحول خبلله

 صفحات على الشكل ذلك شاهدت قد بؤنً أتذكر.. إعجابً ٌثٌر قانكإت كان

.. والمساجد المنازل جدران على هو وكذلك.. نسختها التً الكتب بعض

 .ٌجب مما أكثر ؼامضا شكبل لً ٌبدو

 الرسابل بٌن ووضعتها اللفافة لففت.. إلٌها بالكتابة اكتفٌت العبارة وبتلك

 . صوابها إلى تعٌدها قد التً الوقابع لتلك سردي من منتش   وأنا المنجزة
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 :رسالتها التالً الٌوم صباح ألستقبل

. بمحبتك شؽوؾ قلب من وأدعوك.. إلٌك وأتوب أستؽفرك إنً اللهم"

 .ربوبٌتك لعظمة والتعبد

  صنابع عن للوشم ضرب من.. تحكً فٌما سلوتً وجدت وقد إلٌك أكتب 

 برب وأقسم.. معك أٌاما كنت بؤنً ٌقٌنك تعاظم من مستؽربة.. أجهلها

 كما..  نفسً عن إلٌك أكتب أن علً ولذلك.. تعرؾ من لست بؤنً الكون

 أن تمنٌت وإن تعنً من لست بؤنً ترى وحتى.. نفسك عن لً أنت تحكً

 كما ولٌس. الحرة الملكة سٌدتً جواري إحدى ٌاسٌدي أنا. هً أكون

 بمبات ٌعج القصر نبؤ تعرؾ أن وعلٌك. أسماء للملكة جارٌة بؤنً ذكرت

.. بؤخرى والدي تزوج. ترى حتى ذلك عن ٌوما لك سؤحكً.. الجواري



.. دابم بشكل لها والدي لضرب نتٌجة آخر رجل مع أمً هربت أن بعد

 بلؽت حٌن. شٌبا   عنها نسمع  نعد ولم.. بطشه عن بعٌدا وذهبت تركتنا

 ظنته لحسن   سٌدة الحرة بخدم إلحاقً أبً زوجة نصحتْ  عشرة الخامسة

  ً . الحسن من النصٌب ذات الصباٌا إال تقبل ال سٌدة سٌدتً وكانت.. ف

 لما مقابل وبدون بمقابل بناتهم أجمل النتخاب ٌتسابقون األهالً كان ولذلك

 . الصالحة والتربٌة النعٌم حٌاة من ٌتوسمون

ع   وقد. الصباٌا ضمن كنت. األعمار جمٌع من نساء وسط نفسً وجدت  ُوز 

.. سٌدة الحرة سٌدتً لخدمة الجواري أجمل.. عمره ٌناسب ٌماف ُكل  

 الصؽٌرات الصباٌا من وقلة أنا.. الدوام على ٌتزٌن   الفتٌات من مجموعة

.. أنفسنا نظافة.. هللا عبادة.. لسٌدتً اإلخبلص الجواري كبٌرات ُتعلُِمنا

 رحلةم فً انتقلنا ثم.. ورقة بؤدب التعامل.. وكتابتها الكلمات أحرؾ حفظ

 .عنها فتاة لكل ؼنى ال وفنونِ .. واألدب الشعر لحفظ الحقة

ً   ُمنع سٌدتً خدمة فً دخولً لحظة ومن .. جوارٌها كجمٌع الخروج عل

 من القلٌل مرورالوقت مع عرفت لكننً.. سنً لصؽر ٌدور ما أعً أكن لم

 فً وأننً.. نفسً حق أملك وال.. سٌدتً ملك حٌاتً أن منها.. العبلقات

 أفضل فً وأننا. حٌاتً فً الحق لها من هً سٌدتً.  الكثٌرات تتمناه مكان

 .مكان

 عشرة السابعة أبلػ ولم.. حسنً على الثناء بعض أسمع كنت سنوات خبلل

 لً تكشفت منها وبقربً.  سٌدتً خادمات ضمن كنت حتى عمري من

.. صؽرها منذ الملك أم أسماء الملكة ربٌبة الحرة فسٌدتً.. كثٌرة أسرار

 . لها كخلٌفة تربٌتها عى حرصت وقد.. أسرارها حاملة وهً

............ 

.. وقذرة ضٌقة ؼرفة فً وحٌدا نفسً وجدت..  عًٌو فقدت كٌؾ أدرك لم.. أفقت أن بعد رأسً ٌفتت صداع

 هذه إلى حملت أننً أم.. وعًٌ أفقدتنً رأسً على ضربة هً هل أعرؾ ال.. دار ما بآخر التذكر حاولت

 خمنت.. عابرة سٌارات منبهات أسمع.. الترب الفراش من قلٌل بها ؼرفة حولً تلفت ٌدور؟ ما أعً وأنا الؽرفة

 .ناء   مكان فً لست بؤنً

 



 مملكة تؤسٌس فً وشرٌكته زوجها دعم فً الفضل صاحبة أسماء والملكة

 كلمتها ٌجمع لمن مهٌؤة الٌمن جزٌرة أن رأت تفكٌرها فبثاقب. الصلٌحٌٌن

" الصلٌحً محمد علً" زوجها بتحفٌز لتقوم. وحصونها اقبلعه وٌقود

 علوم فً التفقه بتشجٌعه بداٌة.. وأمرابها سبلطٌنها كلمة لتوحٌد ودفعه

 إشهار بمإازرته ونهاٌة.. دعوته إلعبلن دفعه ثم.. اإلسماعٌلً المذهب

.. مستشارته كانت البداٌة ومنذ.. الٌمن ببلد جمٌع وإخضاعه سٌفه

 حروبه فً ترافقه.. جواره إلى دوما وكانت.. الببلد ةإدار فً وشرٌكته

 فً وهو.. تهامة فً عبٌده ٌدي على مقتله حتى. عاما   عشرٌن مدى على

 حتى سامٌة ومكانتها قوٌا نفوذها كان لذلك... المشرفة الكعبة لكسوة طرٌقه

 فً الملك اسم بعد اسمها تبع وقد.. بالملكة األخٌرة سنواتها فً ُوِصفت

ٌ ر كانت من بؤنها ٌُعرؾ كما.. ودعواتهم المساجد مةأب خطب  المملكة ُتس

 .األخٌرة أٌامه فً زوجها ظل تحت

 من ألكثر متعمدا المكرم ابنها أهملها زبٌد إلى واقتٌادها أسرها وبعد 

 أن بعد إال أسرها لفك  ٌتحرك ولم.. نفوذها سطوة عودةِ  خوؾ  .. سنتٌن

 العالٌة الجبال قبابل وثورة.. والعار لبالوٌ الٌمن سبلطٌن أصوات ارتفعت

 العار خوؾ لٌتحرك.. النجاحً من حامبل   أمست بؤنها خبر انتشار إثر

 . النجاحً على منتصرا زبٌد من بها وٌعود

.. الببلد إدارة مشاركته فوضها قد ابنها بؤن صنعاء عودتها بعد لتعلن

 هً كانت حتى قلٌلة سنوات تمر ولم.. السٌطرة فً خطواتها لتواصل

 وقتها أشٌع. موتها بإعبلن الجمٌع لٌفاجؤ. الدولة أمور فً الناهٌة اآلمرة

 . رحٌلها وراء كان الملك بؤن

.. الدرس استوعبت التً الملك زوجة سٌدة ربٌبتها برزت الملكة برحٌل

 الحرة صفة علٌها خلعت من فهً. أسماء موالتها تعالٌم هدى على لتسٌر

 سلمتها كما السرٌة المخطوطات من بعدد لها أوصت من وهً.. سٌدة

 .كملكة تعٌنها  تعالٌم

 بنت أسماء موالتها وصاٌا نهج على سٌدة الحرة سٌدتً سارت وبذلك

 المخاطر لمواجهة إلٌها تلجؤ.. لحٌاتها دستورا منها جاعلة.. شهاب



  سلطانة" التعالٌم تلك من القلٌل على االطبلع لً أمكن وقد. والعقبات

 ".لرج ظل تحت

 التً سٌدتً خدمة فً سنوات حٌاة خبلل لً تكشفت وؼٌرها األمور  تلك

 ذلك انتهى وكٌؾ..  المكرم وابنها  الملكة بٌن الصراع عن حدثتنا

 لً لتتكشؾ.. الملك وزوجها سٌدة الحرة بٌن الصراع أعٌش ثم.. الصراع

.. موالتها محل حلت حتى الحرة سٌدتً ساعدت التً الوصاٌا تلك أسرار

 لك تنٌر بحكاٌات حكاٌاتك أبادلك أنا هذه. آخر بعد عاما   سطوتها ضاعفةم

 .  تسكنك التً الظنون شقى من إبعادك بذلك محاولة  .. أكون من

 كان أٌا   أحدا   ُتسر ال.. الحذر نفسً وأذكر وأذكرك..  العباد رب أستودعك

 ".علً ترد فبل حٌاتك على خطر أي رأٌت وإن.. بٌننا عما
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 أسرارا وحملتنً.. متباٌنة أحاسٌس ؼمرتنً وقد رسالتها قراءة تأكمل

 أكن ولم للمزٌد متلهفا أعد لم. الساق ذي دخان تؤثٌر تحت أحكٌها أن أخاؾ

 ٌدلنً حتى خبر أي أتلمس كنت أنً صحٌح. األخبار تلك لمثل بحاجة

 . إلٌها

 تحتاجٌن ال: إلٌها جوابً كتبت. بداخلً مقٌما رعبا تكتب بما أسكنت لكنها

 حتى ذلك لكل أحتاج وال.. أنت ما ؼٌر لتمسٌن رسالتك فً ذكرت ما لكل

ْرك   أرجوكِ  ولذلك.. أنت هو إلٌه أتوق ما فكل ٌقٌنً تؽٌري .. ٌقٌنً ت 

رُتكِ   وفاة عن رسالتك فً ذكرت ما بلقٌاك؟ تتكرمٌن فهل لُقٌانا ببعض ذك 

 من بالوافدٌن لساحاتا وازدحام المآذن وابتهال.. شهاب بنت أسماء الملكة

  وشاركت عشته قد كنت المكرم ابنها لمواساة البعٌدة والحصون القبلع

............ 

 مٌدان أطراؾ فً الواقع مكتبه فً نكن لم.. المعنوي للتوجٌه الكبٌر الرجل حضرة فً كنت أننً تذكرت

 المكان مؽادرة بعد متكبة فً ٌجلس وحٌدا.. العاصمة خارج فٌبل  .. الشمس مؽٌب بعٌد إلٌه أوصلونً.. التحرٌر

 ملٌبة السجابر مرامد.. القات بعصارة تسفح  المعدنٌة المتافل وتلك.. القات أعواد حوله تبعثرت.. ندمابه من

 .المكان فً مبعثرة  ذابلة أوراق اٌابق.. مجعدة انصرفوا من أماكن. مدفوسة بؤعقاب



  فً تكدس الحزن وأن. لوداعها خرجت صنعاء أن وأذكرك.. فٌه

. ؼٌابك على قلقً أعٌش وأنا حزنهم ٌعٌشون الناس كان. ألٌام شوارعها

 الحرة اسم تردد المنابر أصبحت حتى أٌام تمر فلم ذكرتِ  فٌما وصدقتِ 

 تعالً شوذب تكونً لم فإن. الخمس الصلوات فً الملك اسم بعد سٌدة

 التً النهار ذلك شمس عن وأحدثك. مضى فٌما بلقٌانا ألذكرك. نلتقً

 . الملكة رحلت أن بعد تعود أال الجمٌع وخاؾ.. األفق شفاه من اقتربت

ً   جدٌد من عودتك رسالتك فً تذكري لم  تشٌٌع فً مشاركتً فبعد.. إل

 ظننته البداٌة فً. متتالٌا قرعا سمعت.. لٌلً ألستقبل الدار إلى عدت الملكة

. فجؤة طٌفك مر وقد بشدة ٌخفق قلبً  جعل ما.. تعالت لكنها.. متسوال  

 واحتضنتك أتمالك لم بؤنً وأذكرك.. أمامً تقفٌن ألراك.. سرٌعا هبطت

 به أمسكتِ .. كفً وشم عن سؤلِتنً.. وجهك ترفعً لم للحظات. مرحبا

 وأنت تتسعان وعٌناك.. وضاءة ابتسامة مبلمحك ؼطت وقد تتؤملٌن

. لحظتها فرحا ٌطٌر قلبً كاد.. فرحة كفً قبلت..  عٌنً فً تنظرٌن

. نفسً تإثث ورابحتك الداخل إلى خطوتِ  لحظة بفرح حنقً اختلط

 رقٌقة بشرة.. فاحم شعر شبلل عن رأسك ؼطاء أزلت. أتبعك وأنا صعدتِ 

 تحملٌنه ما وضعتِ .. وجودك ؼٌر شًء ٌهمنً ٌعد لم.. طوٌل لعنق

 :أرضا

 .لك جلبتُ  ما انظر -

 أخرجت.امتكابتس لتوهج عٌناك اتسعت وقد ناظرٌك رافعة جملتك قلتِ 

 .كبٌرة لفافة

 .التوراة من لفافتك هذه -

 :لك وقلت ٌدك أمسكتُ ..  القلق من شٌبا   عٌنٌك فً رأٌت بؤنً وأتذكر

 .حضورك ٌهمنً ما فقط.. ٌدٌك بٌن ما ٌهمنً ال -

 صبلة بلفابؾ تذكرنً أقمشة أخرجت. ٌخطا أن ٌرٌد ال كجندي انشؽلتِ  

 .خشوعا تهتز وهً صلواتها ترددل تفردها ما عادة كانت التً تلك. أمً



 ملك ٌا ٌاربنا ٌاسٌدي باركنً" أمً تردده كانت ما ذكرتنً.. إٌاها ناولِتنً

 الرضا من بشًء نظراتها مؽلفة". التوراة بنزول عظمتنا من ٌا العالم

 .والحبور

ً   نظرتِ  الٌوم ذلك فً  قنٌنة تحملٌن نهضتِ  أن بعد.. أفهمها لم بنظرة إل

 .  لً مددتِها. .منتفخة وفطٌرة

 العٌد؟ هداٌا هذه -

 عٌد؟ أي -

 .عٌدنا -

 هذا؟ كل ولم  .. أفهم لم -

 .  للمشاركة اللٌلة ٌدعوك العٌلوم  -

 ٌدعونً؟ لماذا! العٌلوم -

 .  منا ألنك -

 . أعرؾ أن أرٌد شًء كل قبل.. منكم -

 ذلك وبعد.. وتسمع سترى.. معً هٌا واآلن. شًء كل ستعرؾ هناك -

 .شًء كل فً نتحدث

............ 

.. همدان ضبلع باتجاه صنعاء  أطراؾ حتى متعددة شوارع عبر حملتنً"  روفر الند" سٌاراته إحدى بان أتذكر

.. عنب وعرابش لوسفرج مشمش أشجار بساتٌن السٌارة اخترقت.. الحجر دار سابلة من ومررنا ظهر وادي

 إلى السٌارة لتعبرها فتحت.. البلمع بالنحاس مطعمة سوداء بوابة..  طوٌل سور   ٌعلوها تلة من اقتربنا حتى

 واحد دور من ملون رخامً مبنى أمام عربات موقؾ.. متعرجة صفوؾ جوري ورد.. فابقة بعناٌة منسقة حدٌقة

 ٌتنفس دٌوانا   دخلنا.. الجمهورٌة ربٌس وصور لتحؾوا بالتماثٌل زٌنت صالة عبرنا.. بعناٌة مدخله مضاء

 ومساند متكآت.. وثٌرة سجاجٌد.. واسعة لنوافذ ستابر.. ذهبً أحادي بلون أثاث.. الثمٌنة الكمبودٌة العودة رابحة

 من ٌتحرك لم.. ساحرة بؤنوارها تتؤلأل وثرٌات جصٌة بمنحوتات المزٌنة  جدرانه زواٌا.. منتظمة ووسابد

 كان وكؤنه ٌلتفت ولم القات بتبزٌػ  منشؽل.. لمصافحتً  كفه ٌمد ولم.. متكبه من مقربة على وقفت حٌن مجلسه

 . إهانتً ٌرٌد

 



 .نفسك عن وستحدثٌننً -

 :دالل فً رددتِ 

 .كثٌرا سنتحدث -

 لم. تسٌرٌنً من أنت تكونً ولم.. ٌستدرجك من بؤنً شعرت اللحظة تلك 

.. جواري علٌك أحافظ أن أرٌده كنت ما كل. دعوتك وراء ما ٌهمنً ٌكن

 .تبلق   على نظل وأن

 .عٌد أي إلى أدري ال كنت وإن.. سؤرافقك -

 مرسلة.. الصؽٌر فمك لها انفرج بابتسامة أضاء وجهك بؤن حظتهال أتذكر 

 .الرضا نظرات

 . ٌسعدك ما سترى -

 .بكفً كفك ٌكون أن األهم المكان ٌهم ال -

 أطراؾ على سبابتك تمررٌن ٌدك مددتِ  ثم.. فمك تؽلقً أن دون رمقِتنً

 .ذلك تكررٌن نحٌ بسعادة أشعر كنتُ .. كفً وشم

 معا ؟ نكون أن أٌسعدك -

 أصوات تصاعد مع خرجنا. قدٌم حلم إحساس داهمنً وقد رأسً هززت

 أحمل. تعرفٌنها معتمة أزقة برد وسط خلفك أسٌر.. الشمس مؽٌب أذان

 أطراؾ حتى..  الشوارع من شبكة عبرنا. وطعام ولفابؾ أقمشة من هدٌتك

 ُدمت   ما كفك وشم   أخؾِ : نصابحال بإزجاء أخذتِ  حٌنها.. الٌهود حارة

 رأسك هز ٌتكلم حٌن.. تكون من أخبره العٌلوم تصافح حٌن.. بٌنهم

 عٌنٌك ابتسامة امزج تكلمت وإن.. الرضا بعبلمة عٌنٌه فً وعٌناك

..  صلواتهم شاركهم.. معهم سر للصبلة ٌتحركون وحٌن.. هامسة بكلمات

 . ٌفعلون ما افعل
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ٌا    ارتًبزٌ ذكرتنً أزقة عبرنا  أصؾ عدت ٌومها. الٌهود حً إلى صب 

 عن بحنٌن تحدثنً كانت ما كثٌرا التً الحارة تلك فً رأٌت ما ألمً

  أطٌل.. بحنان ضمتنً وقد عٌنٌها من صاؾ دمع لٌفٌض.. فٌها طفولتها

 .إضافٌا وقتا رابحتها بٌن أمكث الشرح لها

 ٌبدو لشخص أشرتِ ".. كوفٌة أبو" كنٌس باب أمام كنا حٌن الٌوم وأذك ركِ 

 عبر.. أتبعه  بؤن أشرتِ  أن بعد خلفه سرت.. مسبقا معه األمر رتبت أنك

 تردد لحضور ضجٌج.. جانبٌة حجرة أوصلنً حتى الكنٌس ممرات بً

ً   أشار. الطقوس مبلبس البسً من عدد وقؾ.. الداكنة الجدران صداه  عل

.. للعٌلوم دمنًق.. نظراته نحو خطوت.. وسطهم ٌقؾ رجل نحو أتقدم أن

 من له أوضحت.. مصافحا ٌدي مددت. صؽٌرا قابلته الذي ذلك ٌكن لم

 ودفنت ٌهودٌة توفٌت بؤنها أخبرته. أمً عن حدثته..  مرحبا ابتسم.  أكون

 منا أنت! بذلك نعرؾ:  قال ثم.. مستحسنا رأسه هز.. الٌهود مقبرة فً

 أن الٌهودي وعلى.. ٌهودي فؤنت بك مرحبا  .. أمد من حضورك وننتظر

.. أزلً وهو.. جسم له لٌس.. نوعه من فرٌد هللا وأن.. هللا بوجود ٌإمن

.. األنبٌاء قاله بما تإمن أن كما.. ؼٌره ألحد ال له الصبلة توجه أن وعلٌك

 المكتوبة التوراة فً جاء ما وإن.. األنبٌاء أعظم موسى بنبوءة وتإمن

 الكتابات, من وؼٌرها التلمود فً الواردة التعالٌم كما الشفوٌة, والتوراة

 ومواقٌت أفكار ٌعلم هللا وأن. توراة ؼٌرها وال.. لموسى أعطٌت إنما

 وأن سٌؤتً المسٌح وأن.. األشرار وٌعاقب األخٌار ٌكافا هللا إن الرجال,

 ".سٌحٌون األموات

 تستمع حٌن: " كلماتك متذكرا.. إلً ناظرا وجهه رفع كلما رأسً أهز 

 لكن" ٌفعلون مثلما افعل  بٌنهم  تكون وحٌن.. باإلٌجاب رأسك هز للعٌلوم

. ٌعرؾ بؤنه رد بوفاتها أخبرته وحٌن.. أمً عن سإاله استؽرابً أثار ما

 !سؤلنً؟ فلماذا

 رقوق مجموعة بتسلٌمً توجٌهاته اختتم. ٌتابعون حولنا كانوا من وقؾ

 بسط ثم.. ومشرب مؤكل من الشرٌعة تحله ما وتعالٌم وصاٌا علٌها دِونت

 ٌتلوه ما تردٌد إٌاي آمرا    ٌلبسنً أخذ.. صبلتً مبلبس ألناوله كفٌه

 وهو" التوراة بنزول عظمتنا من ٌا العالم ملك ٌا ربنا ٌا ٌاسٌدي باركنً"



" خلفه أردد وأنا" طالٌت"الـ الصبلة شال ثم" كٌبا" الـ رأسً على ٌضع

 نضع أن وأمرتنا بشرابعك قدستنا الذي العالم ملك إلهنا الرب أٌها مبارك

 وأدخل رأسً على بلفه مستمرا" وأذرعنا رإوسنا على عصابب التٌفلٌن

 ابتسم أكمل وحٌن. األعلى معصمً وحول األوسط إصبعً حول شرٌطه

 كما بالتدرٌج فكه.. صلواتك تكمل حٌن: قال.. عٌنً فً ناظرا وجهً فً

 ظهري على ربت. الصبلة أدوات من أي بلمس المرأة تسمح وال ألبستك

 من مع  تحركت. بؽٌابك مشؽوال   أنا كنت بٌنما. حجرته من بالخروج هاما

 المعلقة منها كثٌرة شموع فٌها انتشرت.. األرجاء مترامٌة قاعة إلى تحرك

 حقل..  ضخم فضً شمعدان على وأخرى.. الجدران رفوؾ على وأخرى

 ارتفع للحظات.. بصمت تتراص صؽٌرة بطواقً مؽطاة الرإوس من

 لٌضج التوراة من" إستٌر سفر" ٌتلو.. العالً منبره من لعٌلوما صوت

 وٌدكون.. بؤكفهم الجدران ٌضربون.. القاعة مؤل بصراخ الحضور

 صخب عم.ُذكر كلما باللعنات ٌحفونه الذي" هامان" اسم لذكر.. األرض

 لتدخل. تبلوته عن العٌلوم صمت.. ٌهدأ لن ظننته حتى ..المكان زلزل

 وقنانً الطعام أطباق علٌها رصت أن لبثوا ما طوٌلة بمابدة القاعة  جماعة

.. بمرح ٌتحرك الجمٌع.. واألطعمة الخبز روابح لتتصاعد.. الشراب

 .ملونة ومبلبس بؤقنعة ٌتنكرون الكبار وبعض الصؽار

 هنا قهقهات تتعالى.. وفطٌر حلوى من الهداٌا لبتباد الحضور انشؽل 

 الجمٌع أخذ. البعض لٌتبعه.. ٌؽنً وآخر.. راقصا بعضهم ٌسٌر.. وهناك

............ 

 لك؟ تقدٌرنا  ُتقدر هل -

 .اهتمام من به  أحطتنً ما أقدر بالطبع -

 !ُخطفت بؤنك نعرؾ -

 .بذلك ألحدثك جبت وأنا -

 !نعلمه علٌك أملوه ما. داعً ال -

: القات بؤؼصان منشؽبل ٌتحدث.. واقفا تركنً.. بالجلوس علً ٌشر لم الذي وهو.. الجافة كلماته بعد سكت

 .لمخطوطاتا دار من ُهرب ما  إلى توصلهم كدلٌل عونا   لهم تكون بؤن لهم تعهدت بؤنك ونعرؾ

 



 بحركات ٌقوم والبعض ٌترنح البعض.. والشراب الطعام تناول فً

 العٌلوم صوت عاد.. أرضا تمددوا حتى بالشراب البعض أفرط. بهلوانٌة

 إلى الهند من ملك الذي أحشوٌروش هو أحشوٌروش أٌام فً وحدث: "ٌتلو

 تتعالى حتى" مردخاي"  اسم ٌذكر إن ما..  خاشعٌن الجمٌع وقؾ." كوش

 .تفسٌرا   ٌدور لما أجد لم.. اإلنصات ٌتابعون ثم.. والتعظٌم التبجٌل أصوات

 مثلما افعل: "نصٌحتك متذكرا الصراخ شاركتهم.. الشاربٌن مع شربت 

.. وكؤسه وضحكته وشهوته ؼضبه فً تكمن اإلنسان طبٌعة إن.. ٌفعلون

 ".أنت من لتكتشؾ اشرب

 عدت كٌؾ أعرؾ وال.. متى وال.. الصلوات تلك انتهت كٌؾ أعرؾ ال

 انهرتُ . ُسكري فً ؼارق وأنا أمامً رأٌتك أننً لً خٌل.. المعلم دار إلى

 لو كما. لثقله ٌقع ٌكاد متصدع برأس النهوض أحاول كنت.. فراشً على

 .صوتا   أسمع كنت

 المساخر؟ عٌد أعجبك هل -

 عاد ثم.. حلم ومضات.. الكنٌس فً لحظاتً ألستذكر بعقلً سإالك ذهب

: قلتِ  أرد لم وحٌن العٌد؟ هذا مثل ٌوما أمك مع عشت هل: ٌحدثنً صوتك

 ". بورررٌم"بعٌد  تسمٌه كانت بؤنها ٌجوز

 ذاهك أو" بوررررٌم" تنطقٌن وأنت مضحكة بدوتِ  وقد نشوة فً قهقهتُ 

 دابمة كانت التً.. أمً طقوس أستذكر بذاكرتً عنك سرحت.. لً خٌل

 صوتك ارتفع وصلوات؟ أعٌاد أٌامها وكل.. معً المرح وكثٌرة.. التعبد

 بؤن أعدك.. األعٌاد تلك مثل تعٌش أن أردت إن: وعًٌ أسترد أخذت وقد

 .الٌها أصطحبك

 :ضاحكا علٌك رددت

 فلم.. ذهبت لما البارحة تفارقٌننًس بؤنك عرفت ولو.. ٌهودٌا لست أنا -

ً    لقناعة ولٌس.  مرافقتك فً طمعا إال أذهب  .ف

؟ طمعا -  ً  ف



 ودوما.. ٌعنٌنً ال ٌعبدون الذي الرب ذلك إن ثم.. ذلك قبل أخبرتك - 

 .ٌقنعنً عما أبحث

 .ٌهودٌة أمك لكن -

. .تتركٌنً وأال.. شوذب تكونً أن هو ٌهمنً ما.. شٌبا   ذلك ٌعنً ال - 

 .ٌهمنً ال ذلك وماعدا

 أبكً وأنا احتضنتنًِ أنك أتذكره ما.. أتذكره أعد لم كثٌر بكبلم إلٌك تكلمت

..  شعري تتخلل بؤصابعك سعٌدا كنت.. ثقٌبل ٌزال ال رأسً. ٌهذر كطفل

 ؼفوت كم أعرؾ ال.. رابحتك بنعاس شعرت حتى هدهدتً فً استمررتِ 

 تلك فً الرضا من ًءبش شعرت.. حجرك على رأسً ٌزال وال ألصحو

 رأسً. تسكننً بسعادة حاسا  . ألثمها بكفك أمسكت بؤنً أتذكر.. اللحظات

 :سمعتك حٌن حجرك على

  .محٌر أمرك -

  .لك قلت بؤنً وأتذكر

 تقصد؟ ماذا -

............ 

 .منهم الخبلص لأج من لهم تعهدي -

 مثلك؟ ٌفكرون بؤنهم تعتقد وهل.. منهم تتخلص -

 .لً األمر اترك علٌك ال -

  لك؟ امتدت التً الٌد لتعض  أتركك -

 منً؟ المطلوب وماهو -

 ! بؤدب  تتكلم أن -

 .أسا لم -

 ! تربٌة إلى بحاجة أنك ٌبدو..  باإلساءة أٌضا وتفكر -

 أٌن وال ؟ إلٌها نقلت كٌؾ وال..  جرى ما أعلم ال.. ؼرفة فً وحٌدا  نفسً وجدت.. حصل ما أعً ال  بعدها

 موقعها؟



 .شعري تملسٌن وأنت فقلتِ  .ذلك؟ ترددٌن لماذا -

 .ؼٌرك تشبه ال أنت -

 : بكلماتك فكرت أن بعد علٌك رددت

 بؤنك ستجدٌن. نفسك معرفة أدعٌتِ  وإن.. أنتِ  ..حٌرة سحابة منا كل -

 بؤنك ثقة على أنا.. نفسك إلى اجلسً.. إلٌك الناس أقرب وعن عنها ؼرٌبة

 من أكثر بؤنك وستكتشفٌن. أمرك من حٌرة فً ستقفٌن بل.. تعرفٌها لن

 ذلك؟ جربً.. كابن

 .كفٌك بٌن رأسً أدرتِ  ثم قلٌبل صمتِ 

 التً واألساطٌر الحكاٌات بتلك  ٌإمن عقل له من بؤن أصدق ال -

.. صعصة المعلم ابنة شوذب أنت.. ٌهودٌة لست أنتِ  الٌهود؟ من تسمعٌنها

 وأٌن هللا؟ هو عمن اءلًتتس ألم أجوبة؟ لها تجدي أن دون أسبلة تباؼتك ألم

 ؼٌابه؟ فً ٌتشرنق بٌنما.. باسمه التصرؾ علٌنا ولِم   محتجب؟ هو ولِم   هو؟

 بؤن وتعرفٌن البشر؟ لبعض بمهامه أوكل أم الحضور؟ عن عاجز هو هل

 والدهماء العامة إلخضاع إال لٌس باسمه ٌمارسونها التً اإلدعاءات تلك

 عن بعٌدا نعرفه وكٌؾ ٌتدخل؟ ال لِم   المتكرر والسإال واستؽبللهم؟

 ؟ تعرٌفاتهم

 :مبتسمة  عٌنً تتؤملٌن وأنت أكملتِ 

 .محٌر بؤنك لك أقل الم -

 .للحقٌقة للوصول تكفً ال الحٌرة -

 تعبد؟ من -

 !أحد أعبد أظننً ال -

 تعبد؟ الناس ترى ومن -

.. أنفسهم ٌعبدون ٌعقوب بنو.. ألنفسهم ٌبتكرونها أوهاما ٌعبدون.. شًء ال

 أن بعد لذواتهم عبادة هً إنما التلمود وأساطٌر التوراة من ٌتلونه وما



. األؼٌار دون ٌخصهم رب بؤنه وادعوا.. ٌمس وال ٌرى ال ربا   اختلقوا

ْهم ِمن ٌصنعون ما ٌعون وكهنتهم .. االستمرار فً مصلحتهم لكنها.. و 

 تمٌزو لنبوغ وتمجٌد.. لسبللتهم وتقدٌس عبادة والمزامٌر األسفار تلك وكل

هم محمد ٌعبدون المسلمٌن وجل. ٌدعونه .. أنكروا وإن ومراقدهم أوفقهاء 

 فهم.. ذلك ادعوا وإن الٌهود به جاء الذي المجرد الرب ٌستوعبوا ولم

 صدقا األكثر فإنهم النصارى وأما. تصن عوا وإن بالمجرد تإمن ال شعوب

 وإن.. مجرد ؼٌر منهم كابن.. لٌسوع بعبادتهم جاهروا حٌن ؼٌرهم من

 فٌقبع الحق هللا وأما. كمخلص البشر بٌن هبط هللا أنه أو. هللا ابن بؤنه ادعوا

 لمن وال.. تعرٌؾ ألي وال.. طقوس ألي ٌحتاج وال. إنسان كل أعماق فً

 وأذٌة كبشر أنفسنا أذٌة نتجنب أن فقط. ؼٌره دون فهمه ٌدعً أو. ٌمثله

 .     حولنا من

 .ؼرٌب تفكٌرك بالفعل -

 ؼٌرنا؟ ٌصنعها أوهام خلؾ نتقوقع ولماذا الصدق؟ من نخاؾ لماذا -

-ٕٔ- 

ً   تحدقٌن صمت    .. منك أطلب أن دون نفسك عن تتحدثٌن وأخذتِ . ف

 اسمً تحملنً نشوتً زالت وال منك سمعته ما بعض اآلن وأتذكر

 تشبه وقصتً. سنتٌن منذ صنعاء إلى الشام من وأمً هربتُ " شوشانة"

 ابنتهما أنا ولدٌن منها أنجب مسلم بشامً تزوجت. .ٌهودٌة فؤمً.. قصتك

.. والفاطمٌٌن العباسٌٌن أنصار بٌن معركة فً والدي قُتل.. الصؽرى

 أقارب من بتؤثٌر كمسلمٌن تركانا فؤخّواي.. شطرٌن إلى األسرة لتنشطر

 أمً خلؾ ألذهب. بً أبً أقارب مطالبة بعد جنوبا هربنا وأمً وأنا.. أبً

 منها تعلمت حٌث.. التنجٌم فً كتب حاملة.. الٌمن فً األهله أقارب إلى

 وأمسٌت خطاها تبعت.. بالبشر وعبلقتها.. النجوم إشارات بعض

.. الوشم ضرب نسابهم من تعلمت الشام بعشابر مرورنا وأثناء.. مساعدتها

. الجلد على أدقها فؤمسٌت.. تؤثٌرها وقوة الرموز بعض سر عرفت كما

 من ٌتشككون الٌهود جعل ذقنً على ٌوم ذات شنق الذي الوشم ذلك لكن

 . ٌلحظونه حٌن ٌهودٌتً



 :مستؽربا قاطعتكِ 

 ٌوشم؟ ال الٌهودي أن وتعرفً وشمتنً لماذا إذا   -

 وأنك.. وأمك قصتك عرفت. لً تؽفر أن وأرجو.. القول سؤصدقك -

 به زودونً ما فوق فجمعت.. بدور أقوم أن منً وطـُلب. بالتبعٌة ٌهودي

 .األخرى وحكاٌاتك وسكنك عملك عن.. اركأخب حول

   ماذا؟ ثم -

 .ٌهودٌا ٌرٌدونك -

 ؼٌر كنت.. ما حقٌقة اكتشاؾ من ٌقترب كمن.. قاطعتك بؤنً وأتذكر 

 :سإالً كررتُ .. عنه تتحدثٌن بما مصدق

 ٌهودٌا؟ وترٌدٌننً كفً على الوشم ضربتِ  لماذا -

 من شعور.. ًبداخل تعتمل أفكار أثناءه هطلت.. للحظات صمت ضج

 .جدٌد من صوتك أعادنً.. عاتٌة رٌاح به تعصؾ

 أفكر نفسً وجدت..  داخلً من بنداء جاء الوشم ضرب بؤن  لك أعترؾ -

.. بشًء ٌتعلق ال األمر.. األعظم الرمز حجاب أمنحك أن وقررت.. بك

ً   أثرت أن بعد.. لذلك دفعنً نحوك شعوري فقط  نقٌا كنت كم ورأٌُتك  ..  ف

 المرة جبتك ثم.. بعدها بك أفكر جعلتنً.. السوق فً لك قابلتًم أول من

 تشبه رأٌتك.. إلٌك ٌدعونً بقلبً أحسست.. الرقة ؼاٌة فً ألجدك الثانٌة

 فً رمز بؤعظم أرقٌك أن أحببت. الخٌر لك أتمنى جعلنً روحً من جانبا  

 رسابل ٌحمل.. كثٌرة أسرارا   ٌحمل رمز.. لك امتنانً عن تعبٌرا الوجود

 فً النور بؤرواح صلتك ٌصنع..  تراها وال تراك نورانٌة كابنات إلى

 .الكبٌر كوننا

 كما.. تعبرنً كلماتك بصدق شعرت لحظتها.. ٌدٌك بٌن كفً ممسكة سكتِ 

 ٌمنعك ما أن من متٌقنا كنت الذي الوقت فً.. أنت بؤنك تعترفٌن لوكنت

 .الٌوم تمنعك التً األسباب نفس هً. ٌعذبك سر



: عٌنً إلى ناظرٌك رفعتِ  وقد الحدٌث بمعاودتك بداخلً ٌعتمل ما كسرتِ 

 ٌحمل دابما.. الخوؾ وال.. الكراهٌة تسكنه ال األعظم الرمز ٌحمل ومن

 . أنت قٌمته حب.. حوله ما لكل بالحب اإلحساس شجاعة

 .العٌون عن وشمً إخفاء بنصٌحة كبلمك اختتمتِ  بؤنك أتذكر

 الرمز فذلك.. طرق مفترق على ًوضعتن اللحظات تلك بؤنك تعرفً ال

 بؤنك ٌقٌنا   كلماتك زادتنً فقد..  حٌرة فً أعد لم. الدوام على بك ٌذكرنً

 متواصلة محاوالت فً تشقٌن لماذا: أعماقً ٌسكن سإال وظل.. شوذب

. عقلً ٌصدقها ال عجٌبة حكاٌات مخترعة.. بذلك وإقناعً نفسك إلنكار

 جلستِ  وقد نظراتك صدق زأمٌ كنت الكنٌس شراب نشوة بقاٌا رؼم

 تؤثٌر مدى تراقبٌن كنت لو كما. بكلمة تنبسً أن دون صمتً تراقبٌن

.. عذبة ابتسامة علتها وقد مبلمحك لتنفرج. نفسً على نكرانك دٌمومة

 من نهضت. الرحٌل تسؤلٌننً.. بحنان الطوٌل شعري تحرث أصابعك بٌنما

 . البقاء أتوسلك كنت.. البقاء أرجوك نشوتً

 .قرٌبا إلٌك عودسؤ -

 .علٌك عهد -

 .وعدتِ  وقد أنتِ  هذا-

 وال األٌام تمر. جوابً إلٌها بعثت أن بعد الملونة شوذب ؼرفة إلى أعود

 تعودت.. رسالتها تؤخرت التً األولى المرة هً. الرسابل بٌن لفافتها أجد

 بنقش والنشؽالً. المعقول تجاوزت المرة هذه فً لكنها أٌاما   تتؤخر أن

 أقصى ملتزما  ..  الساق ذي دخان أمتص اللحظات تلك وقضاء ؼرفتها

 والخوؾ..  الحذر درجات

............ 

 لؽرؾ أنها ٌبدو أبواب حولها تصطؾ ممرات عبر اقتادنً.. بابس جندي على بابها فُتح.. طوٌبل بقابً ٌدم لم

 من ٌبدو.. متهالك مكتب لؾخ شاب ضابط.. طاوالت وبقاٌا محطمة مقاعد من إال خالٌة حجرة حتى.. مماثلة

 علً أشار. حكومٌة دابرة  فً أننً المسلحة للقوات األعلى القابد الببلد ربٌس وصورة المعلقة الخارطة

.. محطمة نفسٌتً كانت بٌنما. فاحصة نمسٌة نظرات ٌرسل وهو ابتسم.. مكتبه أمام مقابل مقعد على.. بالجلوس

  مجاور مقعد على موقعه أخذ.. أوراق ملزمة  ٌحمل أحدهم ظهر ام سرٌعا.. الباب أمام ٌقؾ جندي على أشار

 .خدمتً وسنوات ومإهلً وعمري وسنً  عنوانً حول مملة  روتٌنٌة أسبلة.. حوارنا ٌدون



 فً نفسً أجد إنً بل. المنادمة لذة لً ٌبسط كان الذي دخانه تؤثٌر من

 وقد امبتسم ٌنصت ثعلبا الساق ذا متخٌبل. توقؾ دون متواصل  حدٌث

 . عٌنٌه من المكر أطل

 ونحمده.. إنسان كل العدم من وخالق.. البنان ومشرخ األكوان رب بسم" 

 تسلٌما وآله.. األنام ضٌاء على ونسلم ونصلً.. خلقه عدد نهار لٌل ونسبح

 .صلبه من األبمة وعلى كثٌرا

 من سمعت أن بعد إلٌك خطابً بعث عن أتوقؾ أن إال حٌلة من لً ٌكن لم

 قالت فقد.. رسابلنا ُتكشؾ أن من ٌستٌقظ رعبً جعل ما لصباٌاا بعض

 وتزٌػ أصابعك تضطرب حتى إلٌك الرسابل تصل إن ما بؤنه إحداهن

 تعرق حتى الحدٌث ذلك سمعت إن ما.. شًء عن تبحث وكؤنك عٌناك

 . إلٌك الكتابة فً الترٌث وقررت.. جسدي

.. عنك ٌتحدثن هنجمٌع أن وأخبرك.. نكرة القصر هذا فً بؤنك تظن قد

 سٌدتً شاعر الٌامً بعد الوحٌد الرجل أسرارها وحامل الملكة كاتب فؤنت

 . الحمى هذا فً القزم

 أمر  .. عشناها أحداثا   بعٌونك أرى.. جواباتك لحكاٌة متشوقة أصبحت

 حٌاة خارجه وما.. القصر داخل حٌواتنا لنا سٌدتً جواري فنحن.. ٌعجبنً

 من تعود من أو.. الجواري رسابل عبر ٌصلنا ما إال عنها نسمع نكاد ال

 ولذلك. به ٌتعاملون وما الناس ٌعٌشه ما تسمعنا عودتها حول لنتحلق مهمة

 ما أن وأصدقك.. أعرفها ال امرأة عن تحكً وأنت برسابلك حٌن تثٌرنً

 فٌنة بٌن تعكرها أنك رؼم.. لً أحسها المشاعر تلك خاصة إلً تكتبه

 المرة هذه فً حكاٌاتك أنتظر ولذلك. ٌعنٌنً ال الذي االسم بذلك وأخرى

 هو أخرنً ما بؤن لتطمبن رسالة وهً..  القصٌرة األسطر بهذه وسؤكتفً

 مشاعر كل لك. بالبرٌد ٌهبطن من أمام اللهفة إظهار عدم وعلٌك.. الحذر

 ". السرابر عنه تخفى ال رب عناٌة فً ودمت الود

 وعما كلماتها فً نفسً عن باحثا القراءته أعود رسابلها قراءة أكملت كلما

. إلٌها بجواباتً نفسه األمر تفعل وأتخٌلها.. الجمل بعض تخفٌه وما تحمله

 تحرك وأنها إلٌها موجهة كلماتً بؤن تشعر أنها باعترافها سعادة منحتنً



 بالجواب أتؤخر لم. بشوق رسابلً تنتظر أنها أسعدنً وما.. مشاعر فٌها

.. بٌننا كان وما.. عشتها حٌاة خبلل من نفسً مأقد بؤنً إلحساس.. إلٌها

 الحٌوات تلك إلٌها بالكتابة مستعٌدا   نفسً أجالس حٌن أسعد أننً والحقٌقة

 التً اللفافة وهذه ؼرفتها وسقوؾ جدران ؼٌر له أبوح من لً ٌعد فلم.. 

 وقتً قضٌت. وأحاسٌسنا بحروفنا تتؽذى وكؤنها الكبلم من الكثٌر تنتظر

 ؼرفتها فً عال بصوت وؼناء رقص فً بابه الساق ذو علً أقفل أن بعد

 أنها أم الدخان سحر أعٌشه كنت ما هل أعلم ال.. نقشها أمام باألصح أو

 وهً عٌنً من عٌنٌها وتقرب بل.. وتؽنً لتراقصنً الجدار من هبطت

 اللفافة فردت الفجر قرب مع. المتتالٌة رقصها دوابر فً كفراشة تطٌر

 :أكتب وبدأت

 كنت حٌنها.. ٌسكننً أخذ قلق بددتِ .. انقطاعها بعد برسالتك دتسع 

  حرٌري سناء نحو عٌناي لتسافر سبب عن أبحث.. قلقً النافذة أشاطر

 ............ 

ً   ناظرا ٌتوقؾ ثم مكتبه خلؾ القصٌرة المسافة ٌذرع ناهضا الضابط صمت األسبلة من وقت بعد  . إل

 المخطوطات؟ دار من أخرجته ما أٌن -

 .أعدتها وقد وحٌدة مخطوطة هً -

 وأعدتها؟.. وحٌدة -

 .نعم -

 عنوانها؟ ما..  طٌب -

 !هللا ظلمة أسمٌتها لكنً..  عنوان هال ٌكن لم -

 هللا؟ ظلمة لماذا -

 .بذلك ٌوحً منها قرأته الذي الجزء ألن -

  هو؟ أٌن تقرأه لم الذي والجزء -

 . كاملة المخطوطة أعدت -

 وهذه؟ -

.. ٌوم ذات للمخطوطة استنسختها  التً بنسختً شبٌهة.. ورقٌة ملزمة أدراجه أحد من ساحبا مكتبه على أنكفؤ

 . سكنً فتشوا قد بؤنهم عرفت لحظتها



 القمر أهامس.. السابقة رسالتك فً جاء ما استعادة أحاول.. الكون ٌؽلؾ

 .حٌلتً وقلة وحٌرتً شجونً الشفٌؾ

 جدران خلؾ حٌاتكن أعرؾ ال أنا.. الملكة من لقربك محظوظة أنت كم 

 وتلك.. المبهمة الحٌاة تلك تخٌل دوما وأحاول.. تذكرٌنه ما إال القصر

 أمراء إلى موجهة رسابل فهً.. شًء فً تفٌدنً ال أنسخها التً الرسابل

 إال أملك وال ٌشاع ما أتلقى..  قصٌة أراضً فً متنفذٌن إلى أو.. القبلع

 إٌمان ال ألن.. اإلٌمان عن بدٌبل العشق سأمار ولذلك. واالستنتاج التؤول

.. أجهله وما المجهول أو الؽٌب فً التفكٌر أشقانً وإن.. ؼٌبٌات وجود فً

 ٌزال وال.. الظهور أستجدٌه.. عنه بحثً خبلل من عنك أبحث سنوات

. لمطلقه إجبلال أقؾ ألجدنً تفكٌري ٌصبػ العدم أن إال. أمل بقاٌا بداخلً

 العدم أن فكرت ما كثٌرا ولذلك.. شًء كل شًء كل عٌبتل الذي الشًء ذلك

 .ٌحترم أن ٌجب لما آخر وجه

 رؼبتك مع أتواطؤ ولن ٌسكننً كٌقٌن شوذب إلٌك أكتب أن لً اسمحً

 ترٌدٌن ما كونً نفسك ومع. ٌقٌنً كما تكونً أن وأتمنى.. كٌنونتك بإنكار

 هو فٌما ال وهمنا فً السعادة تكمن قد.. ٌرٌد كما ٌراك قلبً واتركً.. 

 .كابن
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 قلعة مع حكاٌاتً إحدى إلى بك سؤعود.. هً تكونً أن تتمنٌن بؤنك قلتِ 

 .هـ7ٕٗ سنة إلى.. صنعاء

 وكانت.. وإتبلفها المذهب تخالؾ كتب عن بالبحث القلعة خٌالة نشط 

 بٌنهم وكنت الحوانٌت أصحاب اقتادوا.. الوراقٌن سوق الٌومٌة وجهتهم

 الملح أسواق أزقة عبر بنا ساروا. المعلم وتحان كتب ببعض محمبل

 ؼامت. للقلعة األمامٌة الساحة حتى.. والطعام العطارة سوق ثم.. والبخور

 سقطت.. مفاصلً خارت.. قدمً وتحت حولً األرض ودارت.. الرإٌة

.. حولً تقؾ وسٌقان.. مبعثرة كتبً  ألرى صحوت.. علً ُمؽمى   أرضا

 نشبت أقدامه أن ٌبدو: وآخر.. كاهله لتأثق الحمولة: ٌقول أحدهم سمعت

 بؤن ٌعلمون وال. سقوطً سبب معرفة ٌدعً ُكل   وهكذا. األرض بحفر



 فً القلعة عسكر اقتادنً حٌث.  عقلً إلى تهادت قد البعٌد األمس ذكرى

 خمس من أكثر بعد إال أخرج ولم األرض تحت ظلمة وأدخلونً بعٌد ٌوم

 علٌهم المؽضوب من مجموعة ٌسكنها.. ظلمة أي تشبه ال ظلمة.. سنوات

 . ُترى ال وزواحؾ الموت مع ٌتعاٌشون

 بخطوات سرت.. المتناثرة كتبً جمعوا.. حولً من بمساعدة استقمت

.. الخوؾ رابحة ٌتفصد وجسمً..  البوابة عبرنا. األمس ذكرٌات أثقلتها

 ما كل.. دإوبة حركة فً عسكر.. العالٌة السوداء األمس جدران هاهً

 القصر.. المتناثرة الدور تلك.. شًء ٌتؽٌر لم.. باألمس كان ما هو حولً

.. حمولته جوار كل وقؾ.. واسعة حجرة وكتبنا أدخلونا. األسوار الكبٌر

 مما نسخة كل بٌانات مدونٌن ٌطوفون مساعده جواره وإلى قزم علٌنا أطل

 تزال ما التً الكتب عناوٌن تسجٌل منا طلبوا أكملوا وحٌن.  إلٌهم حملناه

 انصرؾ. مضت أٌام فً نسخها تم التً النسخ عناوٌن وكذلك.. بحوزتنا

.. كتب من لدٌهم تبقى ما تسجٌل رفضوا ممن قلة ضمن ظللت. أكمل من

 حولً من انصاع حتى النهار ٌنتهِ  ولم.. القلعة بوابة من خروجنا منعوا

 ما تدوٌن رفضً سبب عن جادة بمبلمح القزم ذلك سؤلنً. وحٌدا وبقٌت

 . لدي

 .إلٌكم أحضرته ٌخصنً ما -

............ 

 .المخطوط إعادة قبل صورتها نسخة هذه -

 .لدٌك التً الوحٌدة وأنها رددتها أنك لنا ٌثبت وما -

 .صادق  أنً باهلل أقسم لكنً.. لكم أثبت كٌؾ أعرؾ ال -

؟ على لتعرضها المخطوطة تلك صورت  -  مشتر 

 !ال -

 ؟ لماذا إذا   -

 .قراءتها ألواصل صورتها  ولذلك..  شدتنً حكاٌات من بها ما ألن -

 ذلك؟ أكملت وهل -

 .ال - 



 بسبابته مشٌرا" متؤكدون" كلمة نطق! الكثٌر تخفً أنك من متؤكدون لكننا -

 إن: واصل بٌنما الصمت فضلت. باتساعه فمه فاتحا.. بتهكم عٌنً صوب

 .آخر مكان إلى سننقلك بالرفض استمرٌت

.. ٌردده ما أمٌز أعد ولم حواسً تداخلت.. هللا ظلمة اآلخر المكان تخٌلت

 دون ؼاضبا لٌنهض..  الحادة النظرات وتلك شفتٌه حركة أتابع كنت وإن

 وقادنً خشبٌة بساق رجل حضر لحظات بعد. ؼضبه أسباب معرفتً

 حول ٌلتؾ.. الساحة وسط ضخمة كافور شجرة نحو  الحجرة تلك  خارج

.. األشخاص من عدد بسٌقان بعضها تنتهً.. حدٌدٌة سبلسل عدة جذعها

 وبعد.. ؼرٌب وصمت بتإدة ساقً إحدى حول ولفه.. إحداها طرؾ التقط

 شعر ٌبلمس أصابعه مد ثم.. األرض على باصقا عٌنً فً نظر انتهابه

 .ظاهر باشمبزاز رأسً

 برد لٌحول النوم حاولت.. الشجرة جذع على اتكؤت.. المساء عتمة حلت

 جدوى دون.. حولً من إلى الحدٌث حاولت الصباح فً. ذلك من اللٌل

..  كتب من لدٌك ما دون: مهددا إلً عاد  الساق ذو.. البلهاء نظراتهم أتلقى

. قاسٌا عقابك سٌكون وحٌنها.. إلٌها الطرٌق سٌعرفون آجبل أو فعاجبل

 تنقذ بؤن أنصحك: المرات إحدى فً قال.. إقناعً محاوال تردد وهكذا

 قٌدي أٌام طوال وهكذا. مخببك على سٌدلهم أحدهم أن سمعت فقد.. نفسك

 ذلك ٌكون عمن: متساببل أفكر ٌتركنً. متؤففا ساقه ٌسحب ثم ٌتردد

 أبحث  الراحل؟ ومعلمً وؼٌرك ؼٌري السر ٌعرؾ من ٌوجد ال الواشً؟

 .فابدة دون أجوبة عن

 لٌعود. الساحة ذباب تجمع أعانً الصباح ومع النوم طعم أذق لم لٌال لعدة 

.. منً مطلوب هو ما ألنفذ تهٌبات وقد ٌوم ذات صباح نحوي الساق ذو

 بطرفها ممسكا.. الشجرة جذع من سلستً بفك أخذ ٌنطق أن ودون لكنه

.. بٌضاء أحجار ُسلم عبر بً صاعدا.. القلعة دور أحد ممرات عبر ٌجرنً

 رجل نم ٌكن لم.. نفاذة عطرٌة ورابحة بالصباٌا امتؤلت مربعة قاعة حتى

 ارتفع. نحوي تتجه العٌون كل. السلسة طرؾ ٌمسك الساق وذي عداي

 .سٌدة الحرة سٌدتً حضرة فً نحن: صوت



-ٔٗ- 

 صوت عقبه.  عال مقعد خلؾ من ارتفع امرأة كؾ أن ؼٌر أحد من ٌكن لم

 ٌردد صوتها لٌستمر.. محمد على وصلت هللا ذكرت.. بالجبلل ٌوحً

 بؤصحاب تقتدي ال لم  : أخرى مرة لٌرتفع للحظات صمتت ثم.  أدعٌة

 !لدٌك؟ ما وتقدم مهنتك

 .الكؾ ذلك إلى ناظرا تشجعت

 .ملكً لٌس لدي ما -

 .مالكه كان أٌا..ٌهم ال -

 .بذل تسابقنً شفتً وجدت

 .أمانة لكنها -

 .المكرم موالنا موالً الجمٌع -

 :   قلت ثم..رد  فً أفكر لبرهة صمت

 .دأح موالً من الكتب صاحب ٌعد لم -

 ؟ تعنً ماذا -

 .هللا ذمة فً صاحبها -

 .بإٌصالها فعلٌك كان أٌا -

 من صوتها رفعت وقد به أفكر ما تقرأ كمن..  قلق صمت القاعة ساد 

 .جدٌد

 نفسك؟ أذٌة أترٌد -

.. هللا ظلمة تجربة أخرى مرة أستعٌد وأنا تهدٌدها من بالرعب شعرت

 .عالٌا أصبعً رفعت

 .أسماء الراحلة سٌدتً  يجوار من وهً ابنة للراحل -



 :قالت ثم  ترقب.. الصباٌا بٌن ناحل همس ضج

 تقول؟ مما أمتٌقن - 

 .صوتها تفعار.. قلته لما مإكدا رأسً هازا قلتها. متؤكد -

 .أسماء  موالتً خدمة فً  ُكن من فلتحضرن هٌا -

 أرقب القاعة أرجاء فً ٌسبح وطٌفك.. إلٌك الحنٌن تؤجج اللحظة تلك فً

.. نساء عدة تقاطرت ستدخلٌن؟ باب أي من نفسً ساببل. األبواب تلك

 ضج.. الداخبلت بٌن وجهك بزغ فجؤة.. مبلبسهن أطراؾ حفٌؾ تعالى

 تلك تتذكرٌن بؤنك وأجزم. نظراتنا لتبلقً ارتباكا دتز.. لعٌنٌك قلبً

 زاد وما.. وجهك أتفرس وأنا ٌبتسم حولً ما كل بؤن شعرت.. اللحظة

 :صوتها ارتباكً

  بٌنهن؟ هً هل-

 فمك.. المستدٌر وجهك.. ؼٌرنا القاعة فً أحد ال.. علٌك نظراتً ظلت

 إلى لتفتُ ا.. أصرخ كدت.  الضاحكة عٌناك. اللبنٌة بشرتك.. الصؽٌر

 :مشٌرا   ابتسمتُ .. تتابعنً عٌون

 !هً تلك -

............ 

 .المخطوطات على تدلنا أن وأنصحك.. صعب وضعك شوؾ -

 .فٌها ما بكل أُحرقت الدار -

 خارج الحرٌق قبل ُسربت التً المخطوطات تلك إلى الوصول نرٌد..  نعنً ما تعرؾ لكنك.. ذلك نعرؾ -

 . الدار

 .شٌبا   ذلك عن أعرؾ ال -

 .لمختطفٌك تعهدت  وماذا -

 .ماٌهدفون إلى طرٌق أي أعرؾ ال ألنً.. معهم صادقا أكن لم -

 .قدٌم ٌوم فً محررها إلى تحدثت قد ُكنت.. قدٌمة  صحٌفة من صفحات فاردا حدٌثك؟ هذا ألٌس ثم -

 



 

 :لك موجها  سرٌعا صوتها لٌعود 

 أتعرفٌنه؟ -

حتِ . ظاهر ارتباك مبلمحك عبل وقد لبرهة تؤملِتنً  :بكفك ولو 

 سٌدتً؟ األمر فً ماذا -

 . لوالدك كتب.. أمانه لدٌه بؤن ٌقول -

 .الحرة لسٌدتً الكابن هذا ٌدعً وما فؤنا ذلك كان إن -

 . المراوؼة كلماتها أقلب.. بالهمس القاعة ضجت

 سمعتها؟ هل -

 . هادبا صوتها عاد ثم.. لبرهة همسهن تعالى

 . سإالها على تجب لم لكنك -

 :تؤمرها أردفتْ  بٌنما. المنقوش كفها ألرى بحرؾ أنبس دون التفتُ 

 .باتجاهه التقدم ٌمكنكِ  -

 على األمس وشم أرى ال كنًل.. نحوي تخطٌن وأنت شوذب أنك ٌقٌنً زاد

 .الحاضرات بناظري أمسح التفتُ .. اقترابك لحظة..  ذقنك

 .صعصعة معلمً ابنة هً -

 :آمرا   صوت ارتفع

 .هً حدثها -

 .شوشانة اسمك  بؤن أدعٌت ٌوم.. بها أذكرك ذكرٌات فً فكرت

 الكنٌس إلى بً وذهبت الحانوت إلى أتٌتِ  ٌوم تتذكرٌن.. شوشانة أنت -

 .المساخر عٌد فً



 :مندهشة قاطعِتنً

 ! شوشانة -

 بما أذكرك صوتً خفضت. بالبكاء ٌهم كمن.. مبلمحك اضطراب الحظت

 .القرٌب األمس من أبعد هو

 حٌن تتذكرٌن أال.. الجواري أم إلٌك دلتنً لٌلة تتذكرٌن أال. فندة أنت -

 .  زبٌد من عودتها لحظات أسماء بالسٌدة لبللتحاق توجهتِ  وقد تركتنً

 تهزٌن.. صبٌة كنت منذ عذوبتها على حافظتِ  التً ابتسامتك تسعتا

 معلمً ابنة شوذب نعم.. شوذب إذا  : ٌجتاحنً بالخبال وشعور. نافٌة رأسك

  ؟ تذكرٌننً أال.. شوشانة إلى فندة من اسمك بدلتِ  وإن. صعصعة

 :بكفك ملوحة.. بعٌدا بوجهك أشحت

 ".عطش" اسمً ٌعرؾ والكل ..ٌوما أقابلك ولم. األسماء تلك أعرؾ ال -

 ناظري خفضت وقد بها أتمتم كنت.. عطش الكلمة تلك صدمتنً عطش؟-

 .متحسرا

ً   النظر تعاودي أو.. ذلك بعد تتفوهً لم  خطوات عدة تراجعتِ  فقط.. إل

 ال.. مخجل ارتباك تلبسنً.. حاد همس لٌتداخل الجواري بٌن كنت حتى

ً   تُ رفع.. شوذب بؤنك ٌقٌنً مع شًء على أجرإ  نظري ألصق عٌن

 .الكؾ صاحبة صوت ارتفع وقد  حواسً ضجت.. معاتبا بوجهك

 الكتب وحمل دكانك إلى بالعودة علٌك.. الورٌثة أنها من متٌقنا   ُدمت   ما -

 .اإلسماعٌلً المذهب بعلوم صلة له ما كل لتجمع أٌام بضعة وأمنحك.. إلٌنا

 حٌث إلى أعود تركًو قٌدي بفك الخشبٌة الساق ذا أم رتْ  فورها ومن

 ٌنبس أن دون البٌضاء والسبللم الممرات تلك عبر هابطا قادنً. أرٌد

 البوابة عسكر على مشٌرا.. الكافور شجرة تحت قدمً سلسلة فك.. بكلمة

 . أرحل بتركً



ً   تسرب الشك بعض أن أخفٌك ال  وٌقٌنً.. عطش.. فندة.. شوشانة حول إل

 .ذقنك وشم اختفى أن بعد. الشًء بعض اهتز

-ٔ٘- 

.. الحانوت على مررت.. شوشانة عن  بالبحث أفكر وأنا أسٌر خرجت

 الوقت ذلك كل وهل جرى؟ ماذا: ٌسؤلوننً الوراقٌن سوق فً من تجمع

  لً؟ تشفع ومن الكتب؟ عن وماذا القلعة؟ فً قضٌته

.. روابحهم.. شفاههم.. مبلمحهم.. أعٌنهم أتؤمل الكثٌؾ شعري بٌن من

 أحدث كنت لو كما أؼمؽم وأخرى.. تارة رأسً زأه كنت. أصواتهم

 عن حدثتهم العٌون أي.. بً وشى فم أي معرفة أود تفرسهم أعاود.. نفسً

.. واحدة نظراتهم جل لكن.. مقٌدا   العراء بٌن هناك ألمكث.. المعلم كتب

. عطوفة أصوات.. لهفة فً فالجمٌع الواشً ذلك بٌن فرق ال.. أصواتهم

 حً إلى متوجها الحانوت أؼلقت.. الراحة إلى بحاجة أنً بعذر استؤذنتهم

 كانت وإن شوذب؟ فؤٌن شوذب لٌست تلك كانت إن: نفسً أسؤل.. الٌهود

 عن بالبحث فعلً.. شوشانة لٌست  كانت وإن فندة؟ فؤٌن فندة لٌست

 !شوشانة

 من كالملدوغ قفزت.. المارة نهر وسط أراك أن.. السارة للمفاجؤة وٌا

 شكلها فً أو.. شوشانة بالفعل أنت كنت.. قاربتك حتى مهروال.. زاوٌتً

 عٌنٌك ؼمرت ابتسامة وجهك أضاءت.. ذقنك على األخضر الوشم ذات

 .عٌنٌك بسمة دوابر تتسع.. الجراب ذلك مزٌلة بكفً تمسكٌن وأنت

 .عٌنٌك دوابر اتسعت وقد قلِتها أتطاردنً؟ -

 . حملنً من الشوق هو بل -

 .إلٌك قادمة كنت لكنً -

 بحق؟ -

 وعد؟ على أودعك الم -

 .بلى -



 .حانوتك أقفل إذا   -

 نذهب؟ أٌن إلى -

 مفاجؤة؟ لك لدي -

 .أتقرٌن -

 .حانوتك أقفل -

 من ٌطفر ؼامض وفرح بتلقابٌة تحدثٌننً.. بشوشة كنت المرة هذه فً

 ضرب لتعلمٌنً جبت بؤنك لً قلت.. داركم حتى بً سرتِ . عٌنٌك

 الصور نقش على قدرة أمتلك بؤنً قلت.. اجؤةالمف هً تلك وكانت.. الوشم

..  اإلبر بسن الجلد حقن أتعلم أن فقط ٌنقصنً وأنه.. الزخرؾ وسحر

 تمثل وأشكال   وألوانه ورموزه..  الوشم ضرب أسرار عن تحدثٌننً مكثتِ 

 وبالفعل. البعٌدة الكونٌة والقوى األرواح لؽة لكنها.. ذاتها بحد قابمة لؽة

 ناعمة جلد قطعة على به تقومٌن ما قلدت بحٌث ساطةالب من األمر كان

 الشكل أو الرمز تخطٌط هو الوشم فً جزء أهم كان وبالفعل.. معك جلبِتها

. بعده تفارقٌنً لن بؤنك اعتقدت وقتا برفقتك قضٌت.  ضربه المراد

 إلٌك أنظر جعلنً سإال..  قلبً نبض وأربك كٌانً هز بسإال لتفاجبٌنً

 :ورٌبة بخوؾ

 . طرحه فً ترددت ما كثٌرا مرأ عن أسؤلك أن أود - 

 :شعري تداعبٌن وأنت قلتِ .. بسإالك البوح مشجعا عٌنٌك فً أنظر صمت

 لك تركها مما وهً.. تخفٌها كتب وجود عن ٌتحدثون سمعتهم ما كثٌرا

 ............ 

 لدار جردنا أثناء فارؼة لصنادٌق وهمٌة بٌانات على المصادقة فضح أردت أنً من الضابط تحدث

 ما رافضا.. وجهً على وصفعنً قمٌصً بٌاقة أمسك ثم.. بتهدٌدي كفه مادا ؼاضبا لٌنهض. المخطوطات

 له أشرح أن لتحاو.الصنادٌق تلك إفراغ فً ٌد لهم ومن.. وعناوٌنهم شركابً أسماء بتقدٌم ناصحا.. به أدلٌت

 . دوش أعطوه هٌا:جنود مجموعة لٌستدعً.. ؼاضبا كان لكنه.. الوضع

 لٌؤمرهم.. به رشرشونً بماء رعافً أختلط وقد صحوت. الوعً أفقدونً حتى بضربً باشروا وبدورهم 

 .الجنابٌة للمباحث العامة اإلدارة سجن إلى ٌنقلونً أن مبتسما  



 

 . بإخفابها وأوصاك مقتله قبل معلمك

 الذٌن هم من: مندهشا   ألتساءل.. لسانً أنعقد وقد لحظة إلٌكِ  نظرتُ 

 بؤنك قلت وقد بهم صلتك ما ثم ٌتساءلون؟ ولماذا ذلك؟ منهم نتسمعٌ

 ؼٌري الكتب تلك بمكمن ٌعرؾ أحد ال آخر وأمر. شرٌدتان ووالدتك

 ؼٌري أحد من ٌعد ولم المعلم رحل وقد.. شوذب أنت نعم. وأنت والمعلم

 احتجازي بعد المخطوطات تلك مخبؤ ؼٌرت قد كنت بؤنً وأتذكر. وأنت

 تحت بالحفر قمت فقط.. بعٌدا أنقلهن لم. الكافور ةشجر إلى وتقٌٌدي

.. شًء كل سوٌت.. بعناٌة الكتب صندوق أنزلت.. الحانوت مخزن أرضٌة

 .األمانة تلك على باألمان بعدها شعرت

 .فٌه مبالػ بدالل الجواب تلحٌن اللقاء ذلك فً ظللت بؤنك تتذكرٌن 

 :ساخرا أجبتك 

 حدٌث أي تكرري لم بعدها. األرض بطن فً أضحى عنه تسؤلٌن ما -

 محاوال. منك قلقً وإبعاد.. تتوٌهك فً نجحت بؤنً ظننت.. سإالك حول

 لكنك. طالعً قراءة بوعدك تفً أن سؤلتك.. بٌننا خٌم صمت كسر

 ولم ذهبتِ . بالعودة تعدٌنً لم بؤنك وأتذكر.. الوقت بتؤخر متعللة استؤذنتنً

ً   تعودي  بؤنً عرفت وقت بعد لكن ً؟كف قراءة فً بوعدك تفً ولم.. إل

 أجبتك حٌن أتوهك بؤنً أظن وكنت الكتب سر لك أفشٌت حٌن أخطؤت

 حبك فً ٌهٌم قلب من لك السبلم.. بٌننا كان كلما تتذكرٌن فهل. بسخرٌة

 .به عطفك بانتظار وٌتبتل

 مخبلة فً كالعادة اللفافة ودسست.. قلق فً طوٌتها.. إلٌها كتبتُ  ما أكملت

 . هبوطهن بانتظار زةالمنج الرسابل
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 هل: تإرقنً أسبلة على أٌام بعد صحوت.. سحر تؤثٌر من أفقت لو كما

 أسؤل.. الٌهود بحً بدأت.. عنك بالبحث بدأت. وعد دون ذهبت لقد فقدتها؟

.. ذقنها على وشم لها فتاة: أوصافها ناثرا.. شوشانة منزل عن أصادؾ من



 وأمها جاءت. خاتم كؤنه وفم انضاحكت عٌنان..بٌضاوي وجه لها.. طوٌلة

 ال سؤلتهم من كل لكن. الكؾ وقراءة التنجٌم تجٌد.. الشام ببلد من هربا

 تلك بمثل امرأة أو فتاة ٌوما ٌصادفوا لم و.. أمها أو.. بٌتها ٌعرفون

 وشم لها ٌهودٌة هناك تكون أن نفى العٌلوم أن حٌرتً زاد وما.. األوصاؾ

 من وابنتها امرأة تصل ولم.. رعٌته بٌن سماال بذلك ٌسمع ولم.. فمها تحت

 .الكنٌس فً إلٌه حضوري ٌنكر لم لكنه. مضت سنوات خبلل الشام

 أخذت.. أفكاري مجّمعا   بهدوء أفكر.. إلٌك الوصول من عاجزا عدت

 هً عطش بؤن مؤخذه منً الٌقٌن أخذ وقد الحانوت فً المعلم بزاوٌة

 . أنت هً ًالت شوذب وكلهن فندة هً وشوشانة شوشانة

 شجرة سبلسل وال.. ٌحضروا لم أو القلعة خٌالة حضر إن ٌهمنً ٌعد ولم

 شملنً الذي النسٌان حمدت.. أحد ٌظهر أن دون األٌام توالت.. الكافور

 . عنً ٌبحثون القلعة فرسان ٌُعد ولم برعاٌته

. األسفل الٌمن إلى الرحٌل المكرم أحمد الملك عزم أخبار انتشرت أٌام بعد

 شابعات لتتناسل.. رعب المدٌنة احتل األخبار وبتلك. صنعاء سٌترك وأنه

.. أجلها من سنوات حارب من وهو لعاصمته تركه  أسباب حول كثٌرة

 والسكان العسكر من اآلالؾ عشرات وقتل السبلطٌن عشرات أنوؾ وجدع

 الشعاب أحد إلى ذاهبا   لٌتركها.. وعمان مكة بٌن تصل ببلدا إلخضاع

 الٌقٌن ٌوم لكن. البداٌة فً الناس معظم ٌصدقه لم ؼرٌبا   األمر نكا. النابٌة

 حاشٌته وكل سٌدة الحرة زوجته وبصحبته لوداعه صنعاء خرجت وقد جاء

 سار. ُكثر عساكر تحفه كبٌرا الموكب كان.. ومستشارٌن جواري من

 بؤدعٌة األبواق أصوات لتختلط.. أطرافها حتى المدٌنة وسط الموكب

.. رعودها وعلت السماء أربدت. الخٌول بصهٌل النساء وٌلوع.. المساجد

 مع الركب خلؾ سرتُ .. األصوات وتهدأ المدٌنة وتؽسل مزونها لتسكب

 أحد على من وجهك رإٌة تتمنى وعٌناي.. البلل ٌهمنً ال السابرٌن

 خلؾ السٌر عن الناس ٌردعون والتهدٌد بالزجر الخٌالة حام. الهوادج

 . الركب



 وقد العابدٌن مع عدت.. جنوبا واسعة مزارع عبر الموكب دوٌبتع لٌفترق

 فجؤة شاخت ككابنات أسوارها خلؾ من المدٌنة ودور منارات بدت

 الجمٌع ٌسمع سفوحها من دنت السحب وتلك.. عجٌب بٌاض واعتبلها

 الٌمن باب دخلت.. دؾء بقاٌا عن أبحث عدت. قلبً أنٌن أنه أو أنٌنها

 لٌحل خٌوطها ساحبة الشمس دنت حتى دىه دون أسٌر ظللت.. األسفل

 كل.. قلبً نبض ٌسحق صمت.. الدور زحام رؼم خواء. أمل دون لٌل

.. فندة.. شوشانة.. عطش: األسماء تلك رافضا.. برحٌلك مشؽول شًء

 التً معرفتً أستجمع.. الجنون إلى ٌقودنً تفكٌر من الهروب أحاول

: ٌتكرر ظل سإال لكنه.. اةالحٌ مع التصالح محاوال.. الكتب من اكتسبتها

 األسماء؟ تلك كل لماذا

 من أنهض حتى اللحظات تمر إن ما.. الحانوت فً  البقاء أطٌق أعد لم

 الحانوت أقفل.. ٌبلحقنً ضٌق استبداد من التخلص أحاول.. المعلم زاوٌة

 كل.. القلعة أسوار بوابة أمام الوقوؾ أعاود..  األسواق عبر أسٌر.. فارا

 ال.. ؼرابة فً تطل أسوارها خلؾ ُدور وعدة المنارة تلك.. تباه فٌها ما

 اعتكفت ثم.. للكنٌس لجؤت ألٌام.. معجزات عن أبحث بدأتُ  لماذا أعرؾ

.  الخواء ؼٌر أجد ولم.. باألمان ٌشعرنً شًء عن بحثا  .. المساجد أحد فً

 كانوا القلعة خٌالة لكن. بداخلً ٌعتمل مما أفر أن.. صنعاء بمؽادرة فكرت

 ذلك خٌله على ٌتقدمهم.. الوراقٌن بعض عن للبحث حضروا حٌن.. أسرع

 من ٌتؤملنً وقؾ. األسفل الٌمن إلى موالنا مع رحل ظننته الذي.. القزم

 :الحاد صوته.. خٌله ظهر على

 .وقت من أكثر أعطٌناك أن بعد أتٌتك -

 .مرحبا ٌا - 

............ 

 لمواصلة أربعاء كل  إلٌه ٌقتادونً جنوده ظل.. الجنابً البحث سجن نقلً بعد الشاب الضابط ذلك ٌتركنً لم

 كل نهاٌة مع عسكره آمرا  .. مشروخة اسطوانة بالعا    األسبلة تلك ٌكرر.. وقسوته عنفه فً أستمر.. التحقٌق

 فهو. إفصاح دون لحاله أرثً كنت ..الجنابً البحث إلى منهكا بإعادتً ٌؤمرهم ثم.. بعدها لٌبتسم بدوش تحقٌق

 ما كثٌرا.. بً ٌصنع ما ٌعرؾ ال وكؤنه.. طٌبة خالطتها وقد مبلمحه أتؤمل. سابقه فً به قام ما أربعاء كل ٌكرر

     . شرٌرا ٌبدو أن ٌرٌد. وجهه بشرة مؽضنا.. األسبلة نفس ٌردد وهو الناحل طوله ٌهتز ٌنهض



 بلطؾ؟  نعاملك أننا ترى أال -

 !لطؾ -

 وتسخر؟  -

 بماذا؟ -

 .عاملنات بلٌن -

 .الحزن هو  -

 مثلنا؟ مبلمح ألدٌك حزن؟ أي -

 إلى صوته لٌتجه.. هٌبتً ٌتؤمل أخذ وبدوره.. الصمت فضلت حٌنها 

 طالعت: قال حٌن أخرى حلبة إلى ٌسحبنً أن أراد أنه أو.. آخر منحى

 على قدرتك وأدهشتنً سابقا أحضرتها التً الكتب تلك بعض صفحات

 مباالتك ال لكن.. الجمال بذلك ؾالزخار تلك ونقش الحروؾ رسم

 .تستفزنً

 .بالتجهم أخذت وجهه تقاطٌع بٌنما.. تستفزنً نطق حٌن ابتسمت

 القسوة؟ بتلك تعاملنً فلم   -

  تركتك ما وإال.. لطفا   تلمسه وما.. قسوتنا بعد نمارس لم قسوة؟ أي -

 .األٌام تلك كل طلٌقا  

 .ٌجٌرنا ربنا -

  ٌزٌد أن إلى واألفواه العٌون تلك لتدفعه.. حولنا والوراقون المارة تحلق 

............ 

ً   عرض. وجهه تفارق ال وابتسامة.. صوته بخفض أربعاء ذات ٌفاجبنً  النسخة تلك صفحات بعض قراءة عل

 لٌجدها جوذر حكاٌات بعض قرأ بؤنه قال ولدهشتً.. المعتاد بالدش عسكره ٌؤمر  لم الجلسة نهاٌة ومع.. 

 على صوتً تؤثٌر أتؤمل كنت.. له ألقرأ باألوراق مادا  ! الثورة على تحرض وحكاٌات بل.  ممتعة حكاٌات

 هذا.. كمتهم به أفكر ما معرفة فً طرٌقته تلك أن أو.. أعرفه ال شًء نع ٌبحث كؤنه النظرات ٌبادلنً.. وجهه

 صوته.. العنٌؾ الضابط ذلك لٌس وكؤنه.. آخر إلى أربعاء من بالتؽٌر أخذ لكنه.. األمر بادئ فً ظننته ما

 . األمان من نوعا   فً تبعث وابتسامته نظراته.. كان كما ٌعد لم.. محٌر حدٌثه وأسلوب



 التقطت.. ؼلٌانه وتخفٌؾ لترضٌته وسٌلة فً فكرت.. كلماته شراسة من

. إلٌك ٌوما إهداءه أنوي وكنت..  لكِ  عشقً فً طوٌلة كرسالة كتبته  كتابا  

 :له وقلت

 !لك هذا -

 :إلً نظر ثم.. نظراته تراقصت وقد صفحاته قلب

 ماهذا؟ -

 إهداءك فؤحببت.. أصنع بما معجب بؤنك أحسست أن بعد هدٌة.. أبدا   -

 .لدي ما أجمل

 بصوت وقال.. زمن منذ أعرفه بؤنً ابتسامته وأشعرتنً.. مبلمحه تؽٌرت

 .ناعم

 كسؤنتظر..  اآلخرٌن مع أقتادك ولن..  تسكنك جمٌلة روحا   سؤحترم -

 .القلعة فً ؼد صباح
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 الؽادٌة الخٌول بٌن تنتقل ونظراتهم.. حولنا من تصاعد همسا بؤن  أتذكر

 عسكر استقبلنً.. مرتبكة بمشاعر وحٌدا سرت التالً الٌوم صباح.  وذاِتً

 أحدهم سارع حٌن سإالً أكمل ٌتركونً لم.. بشوشة بوجوه القلعة بوابة

.. الطمؤنٌنة من بنوع شعرت ..صامتا سرت.. مرافقته إلى ٌدعونً

.. السابقة األٌام فً والوراقٌن استقبلتنً التً الحجرة نفس إلى أوصلنً

 تمض لم.. خوؾ إحساس تسرب فجؤة. طوٌلة دكة على وحٌدا جلست

 .المرهقة عٌونه رؼم باسما   بقناع الٌامً القزم دخل حتى لحظات

 .قدومك من واثقا كنت -

. صنعاء من بالهرب أفكر البارحة لٌلة تأمسٌ أننً مع لوثوقه استؽربت

 الكتب؟ أٌن: قال ثم مصافحا اقترب  

 ماذا؟ كتب -



 !معك لتعاطفً السخرٌة تجٌد أنك ٌبدو -

 .فقط  أحضر أن لً قلت -

 .بها إال تعد وال اذهب انهض هٌا فقط؟ تؤتٌنً حتى بٌننا وماذا -

 :له فقلتُ  ..متساببل برأسه أشار ثم  مندهشا التفت  .. حركة دون وقفتُ 

 .بها التفرٌط أستطٌع وال أمانة لدي ما بؤن أخبرتكم أن سبق -

ًّ .. التهرب ترٌدون حٌن الكلمة تلك أسمع ما كثٌرا.. أمانة.. أمانة -  وعل

 بإحضارها وعلٌك.. المذهب علوم تخص مخطوطات لدٌك ما أن إعبلمك

 .علٌك اآلٌة تنقلب أن قبل

 كٌؾ؟ - 

 تؤتِ  وال عد وحاال.. نبدأها أن قبل معرفتنا ءتسو أن أرٌد ال.. وبسرعة -

 ًّ  .الوفاض خالً إل

.. إدهاشه من أزٌد أن فكرت.. المؤزق ذلك من الخروج فً أفكر وقفت

 ابتسمت. القلعة قصر قاعات أعلى ٌوما   نقشت ما ألرٌه اصطحابً رجوته

 مبلمحه خالطت.. انصرافً قبل األدوار تلك فً الطواؾ بتردد راجٌا

 .للحظات عٌنً على نظرته واستقرت.. تعجبال سٌماء

 تطلب.. كتب من لدٌك ماتبقى لجلب أذهب أن من بدال  .. عجٌب أمرك -

 !القصر طوابق على الطواؾ منً

 قاعات جدران أنقش فٌها كنت كثٌرة أٌاما قضٌت لقد.. بسر لك سؤبوح -

 تًأمنٌ وهذه. علً الملك موالنا عهد فً ذلك كان.. للقصر العلوٌة الدور

 .أصابعً صنعته ما أرٌك أن

  .تؤملً فً أطال وقد لبرهة عٌناه وتقلصت.. الباسم وجهه قناع ذاب

 ؟ الصور تلك نقش من أنت هل-



.. ونقاش كناسخ  نفسً عن حدثته.  مقتل فً أصبته بؤنً لحظتها أدركت

 لكنً. طرٌفة حكاٌات له حكٌت..  القصر أعالً حجرات فً قضٌته وعما

 الحٌاة لتلك أتطرق ولم.. صباي معاناة وال.. معلمً مؤساة له أذكر لم

 .ٌبهره عما حدثته فقط.. تجاهك مشاعري وال. .ألمً المتداخلة

 وأنا صفحة كل ٌتؤمل.. أوراقه ٌقلب وأخذ إٌاه أهدٌته الذي الكتاب أخرج

.. الزخارؾ تلك نقش فً األلوان مزج حول تدور التً أسبلته عن أجٌب

 عن ٌحدثنً أخذ ثم.. وتذوقه إعجابه أبدى مختلفة؟ بؤشكال الحروؾ رسم

  ببعض ٌترنم أخذ أن مالبث.. بعضها سماعً هرؼبت وعن.. للشعر قرضه

 حاثا ودعنً. ولطٌفا ؼرٌبا قزما لً بدا. تؽٌر وقد وجدته وهكذا..  قصابده

 .أشاء وقت له زٌارتً على

 بعد طلبً فً أرسل لكنه.. العودة عدم أنوي وأنا القلعة بوابة من خرجت

 أحدثه. .شعره من ٌسمعنً.. ممتعة مساءات فً مجلسه إلى ٌدعونً. أٌام

 .النقوش وفنون.. المداد وأصناؾ.. الخطوط أنواع حول
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 وجلب لفحص الوراقٌن سوق إلى عسكره ٌرسل كان علٌه ترددي أثناء

 الهمس كان. ٌرٌد من كتب وٌصادر.. ٌرٌد من ٌحبس.. الكتب من المزٌد

 .ٌدور ما  فً ٌدا   لً بؤن ٌتعالى

.. الشمس تتخلله سقفه رافاؼ المعلم حانوت رأٌت حٌن الصباح ذلك إلى

 بداٌة فً.. األخر هو ُهد الكتب ومخبؤ الحانوت بٌن الفاصل الجدار  حتى

   إلى سارعت.. الصندوق مخبؤ  تحتها أخفت قد األنقاض بؤن اعتقدت اآلمر

............ 

 :التحقٌق محور عن بعٌدا سإاال   مرة ألول سؤلنً الحق أربعاء فً

  البلد؟ فً ٌدور بما تهتم هل -

 .اإلصدار ثةحدٌ لصحٌفة عددا ٌدي بٌن تاركا.. باإلٌجاب رأسً هازا  سإاله أربكنً

 مجلس فً ٌخطب الربٌس: األولى الصفحة ٌحتل خبر نظري لفت.. بكبلمه ٌعنٌه عما أبحث.. خلوتً فً قلبتها

 إلى الساعة عقارب إلعادة وال للتورٌث, ال للتمدٌد, ال" الدولة رجاالت وكبار الشورى أعضاء بحضور النواب

 . وطنٌة وحدة حكومة فً ةوالمشارك للحوار العودة إلى المعارضة داعٌا  " الوراء



 الحوانٌت وأصحاب المارة نظرات ٌهمنً ٌعد لم.. الركام ذلك نبش

 أجد لم لكنً..  الركام نبش فً لمساعدتً تقدم من أنهر لم بل.. المجاورة

.. والوراقون المارة تكاثر.. أمري أندب الركام فوق جلست. أخفٌته ما

 كسٌرا السوق فارقت.. المواساة كلمات ألسمع.. الدامع بصري أرفع بالكاد

 .شًء على ألوي ال

 فً انزوٌت.. السوق إلى أعد ولم.. بنفسً ث قة من اكتسبته قد كنت ما تؽٌر

 ال أمسٌت وألٌام. الكبلم معانً فً ؼابصا.. كتب من تبقى ما أقرأ.. داري

 اآلتٌة األصوات سماع أكره.. العابرٌن إلى النظر أو النافذة فتح حتى أطٌق

 أبحث..  دالبل من والجمل الكلمات بعض تحمله ما على أقؾ.   بعٌد من

 خارج ٌدور لما أهتم وال.. الباب لقرع أستجٌب ال.  معانٌها وراء عما

 خلؾ من القزم الشاعر ذلك صوت فاجؤنً حٌن النهار ذلك إلى. جرتًح

 ركام ؼٌر أجد ولم السوق إلى ذهبت لقد.. ألراك اهبط هٌا: نافذتً

  حصل؟ ماذا ألعرؾ جبتك! حانوتك

 شق من الشارع على أتلصص أخذت.. حضوره مصدق ؼٌر صوته أسمع

.. أنزل أن الممطوط صوته رافعا.. تتجمع المارة عٌون ألرى نافذتً

 بكسر مهددا صوته رفع. معنى دون ونظرات أفواههم فاؼرٌن عسكره

: مؽتاظا تهدٌده واصل لكنه. ٌذهب أن ملوحا النافذة مصراع فتحت.. الباب

 !تسمع؟ أال.. إلٌك سؤصعد تهبط لم إن

 تهشٌما   سمعت حتى لحظات إال هً وما.. بتهدٌده مبال ؼٌر نافذتً أقفلت

 نفسً على انكمشت.. حجرتً باقتحامهم ألفاجؤ.. جلبة تعالت.. الدار أسفل

.. ٌتودد برأسً ممسكا ركع ثم.. مبلطفا وقؾ. ٌجتاحنً بالمهانة وشعور

 نهضت.. ذراعً من ٌسحبنً نهض.. به سٌؤمر ما ٌنتظرون عسكره

 فطن كمن بالحانوت؟ حل عم   ٌسؤلنً أخذ.. ؼٌبوبة من أفاق كمن أحتضنه

 :جدٌدة ثٌابا لً وأخرج.. خلوتً اقتحام عن لً اعتذر.. بداخلً ٌدور لما

 . المكرم موالنا من لك مرسلة -

 موالي؟ -



 إلى الرحٌل لنرتب. ؼد صباح سؤنتظرك.. إلٌه باصطحابك وأمر.. نعم -

 .جبلة ذي

 .هنا البقاء أرٌد لكنً -

 !عنوة سؤصطحبك رفضت إن.. موالي أمر هذا -

 .صنعاء أهجر لن -

 . موالنا ٌةرعا فً الٌوم من أنت -

 .ركام المعلم ودكان أؼادر كٌؾ -

 . أسراره وكاتم كاتبه ستكون. الحانوت أمر سؤتدبر -

 كاتبه؟ -

 هنا؟ البقاء إال أرٌد ال -

 .لك بقاء ال   -

 .األمر ٌهمنً ٌعد لم لك قلت إن تصدقنً لن -

 .تهمنا لكنك -

 .وشؤنً تركً أرجوك -

 سوءا ؟ بك ظنوا وقد اقونالور أهم.. لً قل لكن. موالنا أمر هو -

 .أحدا   أتهم ال لكنً.. ٌجوز -

 .الجدران ؼٌر فقدت هل -

 .المعلم أمانة -

 لنا؟ تسلٌمها رفضت التً أهً -

 . نعم -

 كلها؟ -



 علٌها؟ استدلوا كٌؾ أعرؾ ال.. آمن مكان فً لها إخفابً  رؼم. كلها -

 !آجبل أم عاجبل الفاعل سؤعرؾ تقلق ال - 

 بعد؟ وماذا - 

 .أنوفهم وسؤجدع.. المسروقات وإعادة.. الحانوت ببناء وسؤرؼمهم -

 .مكابرا ردٌت  

 .وشؤنً تتركنً  أن أتمنى.. أحد جدع أرٌد ال - 

 !بك إال أؼادر لن مؤمور عبد أنا -

..  بناإه أعٌد وقد الحانوت متخٌبل سعادتً كاتما  . بتصمٌمه ًفاجؤن 

 بعد أعود وأن.. تكونٌن حٌث جبلة ذي فً تخٌلتنً.. صادق بود ٌحدثنً

. الحانوت فً عملً أمارس ألجلس.. كتب من سرق ما ألستعٌد وقت

 القتٌادي عسكره أرسل لكنه. أوال   الحانوت بناء  مشترطا مرافقته رفضت

 . الرحٌل ومٌ صباح  عنوة

 الكثٌر لدي زال وال البرٌد جواري أقدام وقع أسمع.. اعذرٌنً واآلن

 . أستودعك.  ألقوله

 مزودة بداخل الجاهزة اللفابؾ بٌن ووضعتها عجل على اللفافة طوٌت

 . لظهورهن متهٌبا  . الرسابل
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  مواصبل.. ردها أنتظر وأنا ؼرفتها صورة أسامر كنت للٌال بؤنً أتذكر

 ذي من معا   هربنا وقد تخٌبلتً  تشؽلنً..  جدرانها بقٌة  ٌزٌن ما نقش

 ..الجدران تلك مناجاة من بدال أٌامنا معا   نعٌش..  صنعاء إلى متجهٌن جبلة

............ 

 للحوار  أهتم وال.. المعارضة وأحزاب الربٌس بٌن العقٌم الصراع لذلك أهتم ال لكنً البلد أوضاع أتابع دوما

.. الفساد حول تدور..  القات مقاٌل فً خاصة نقاشات فً أشارك ما وكثٌرا. األحزاب تلك قاطعته الذي

 سلطة الطٌنة نفس من الجمٌع أن أعرؾ.. الذمم اءوشر.. األقارب وتوظٌؾ.. المنهوبة واألموال.. والتورٌث

 .الخارج من ٌقبضون عمبلء األحزاب جمٌع وأن.. ومعارضة



 تقهر خجولة صبٌة.. السنوات به تتقدم لم فؤراه وجهها أتؤمل بكفها أمسك  

 .جدارها ىإل عادت وقد ألراها أفٌق..  ضحكاتها.. صوتها أسمع.. الزمن

.. لفافتها وصول دون أٌام مرور بعد الفقد أحاسٌس تهاجمنً الثانٌة وللمرة

 وحٌن أراقصها لٌلً جل أقضً الراقص بكفها ممسكا إلٌها أهرب أمسٌت

 نجوما عبرها أناجً.. النافذة نحو متجها.. اللٌل من ماتبقى أتركها تتعب

 وقد النافذة قضبان أحد ةحرك انتباهً لتشد.. محدودة ال عناقٌد تتدلى كثرا  

 قلبً اهتز.. حالته شؽلتنً.. القضبان بقٌة دون أصابعً لعبث تجاوب

ٌُفتح سحبته.. طرفٌه أحد استجاب حتى وشماال ٌمٌنا أبرمه أخذت.. أمبل  ل

 القضٌب ذلك أقلب. الظبلم هاوٌة على جسمً لعبور ٌكفً متسع أمامً

 ذلك؟ حدث كٌؾ نفسً أسؤل.. ٌديّ  بٌن

 تسحبت.. األؼطٌة من جدله استطعت ما جدلت خدعة؟ األمر ًف أن أم 

 سطحا تبلمس أقدامً وجدت حتى الهبوط أحاول أمسٌت.. القضبان بٌن

.. القضبان بٌن تسللت.. مذعورا   تسلقت فرحتً أحتمل لم.. باردا   صخرٌا

 أنا ما مستوعب ؼٌر. خوفا مكانه إلى القضٌب أعدت.. الجدابل سحبت

 .فٌه

 ٌنتهً الجدار جرؾ.. نهارا المسافة تلك تفحص أحاول.. لٌال لعدة أنم لم

 سرت.. الصخر شفة على وقفت.. الهبوط أعدت.. ضٌقة صخرٌة بشفة

 أمسكت معاناة بعد.. االنزالق خوؾ أرتعش.. الجدار بنتوءات متشبثا

 أخطو وأنا كٌانً تؽمر بفرحة أحسست.. الدار نهاٌة ركن شفة أصابعً

 أطراؾ فً كنت حتى بحذر أزحؾ.. أرضا عترك.. مستوٌة أرض على

 ظبلم.. الحراسة وأبراج الجدران أشكال.. للقصر األمامٌة الساحة

 أشجار أشباح فوق ٌتواصل النجوم ومٌض.. مهٌب ؼموض.. صاخب

 حتى تسحبت.. ترى ال وحركة أصوات هناك كانت.. القرٌبة الؽابة

.. المكان ؾاكتشا أحاول لٌلتً من شطرا   قضٌت.. األحراش أطراؾ

 .المتفرقة األبراج أشباح تخٌفنً

. الجدران أحجار وأخادٌد نتوءات تكتشؾ أصابعً أمست أخرى بعد لٌلة 

. شوذب إلى للوصول طرٌقا أجد أن.. المحٌط على أتعرؾ أن همً كان



.. سامقة أبراج أطرافها تحاصر متبلصقة دورا   جبلة ذي قصر مبانً تبدو

.. خاوٌة وإسطببلت عنابر جواره وإلى.. رٌبةالق الؽابة أطراؾ ٌجثم مسجد

 بزوغ خوؾ متسلقا لٌلة كل أعود.. األنحاء كل ٌحتل األشجار ظبلل

 .الشمس

ً   أضفى الذي سناه وسط بالتسلل ٌدعونً. القمر اكتمال ٌبهرنً  شعورا   عل

.. األبراج عن بعٌدا  .. ضوبه على التسلل تعودت وهكذا.. والسكٌنة باألمان

 أبحث..  السمع أسترق..  بالجدران ألتصق.. الزواحؾ مقلدا بحذر أتسحب

 وكل حركة كل أترصد..  القصر قاعات إلى الدخول ٌمكننً باب عن

.. األنحاء تلك حفظت.. الؽابة أطراؾ نحو أنسحب خطر أي عند.. صوت

 األحراش وقطط كبلب تقترب الؽابة ألج حٌن. المقمرة الٌالً وظبلل

 حٌن مذعورة تفر ثم حولً  تتشمم بؤنوفها ضاألر تحرث ثعالب.. حذرة

 .تكتشفنً
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 متابعا أتمددها.. أصعدها.. الؽابة مشارؾ على مسطحة صخرة اخترت

 مبلمسة لحظات..  حولً ما ٌنسٌنً.. أطواره تؽٌرات أتابع.. القمر رحلة

ٌ ل  .. اكتماله لٌالً. العالٌة الجبال  شفاه ً   ُخ  ظننتنً البدء فً.. هبوطه إل

 وٌدنو ٌدنو.. بهاإه واتسع.. دنوه زاد حٌن والمنام الصحو بٌن كنت.. أحلم

 سماء فوق النقاط تلك اقتربت.. عنه صؽٌرة بٌضاء نقاط انفصال حتى

 وأكثر أكثر  هبطن.. ذلك تصورت هكذا أو مجنحة خٌول كانت.. الؽابة

 بشعورهن الصخرة فوق ُحمن.. فاتنات صباٌا وأعناق برإوس ألراهن

 أن دون إحداهن تقدمت. وخوؾ رهبة جوارحً جمٌع سكنت.. ٌلةالطو

مت.. متوجسا أنفاسً كتمت.. وقعا   لحوافرها أسمع .. تدعونً كمن  ابتس 

 أمسك كفً مددت.. تصورت مما أوسع عٌناها.. اقتربت.. مترددا نهضت

 حولنا البٌضاء القمر كابنات.. شذي فضاء فوق بالطفو إحساس.. برقبتها

.. الملحقة الدور به تلتصق القصر ظبلل ألرى علونا.. اشعره ٌتطاٌر

 ناظري أرفع. عالٌا طفونا.. ساحرة بزرقة اتشحت وجباال   واألودٌة الؽابة

 وقع سماع للحظات رهبتً زادت.. النجوم من بحرا ألرى األعلى إلى

 الجبلل سٌماء له القامة مدٌد  رجل ظهر أن  لبث ما..  آدمٌة وهمهمة أقدام



 مرد ؼلمان من خلٌط حوله وقؾ.. سحب من وسابد اعتلى.. ةوالمهاب

 الموعظة ٌشبه ما تتلو وأخذت وسابده إحداهن اعتلت. حسان وجوار  

 علٌها أشار ثم.. حوله من نحٌب تبعه.. باكٌا لٌجهش مفهومة ؼٌر بكلمات

 تراتٌل هً قرأت. القمر كابنات حتى  الجمٌع أمام وقؾ.. الصبلة تإم أن

 الرعد كؤنه منتحبا خطٌبا فٌنا قام.  له الجمٌع سجد. شتى تلؽا من خلٌطا

 إلى النظر أطال.. دوري جاء  حتى الجمٌع رإوس على ربت.. القاصؾ

 وفما   واسعتٌن عٌنٌن.. بحمرة مشوبا   مستطٌبل   وجها   أتؤمل.. كفً وشم

 لسانً تحرٌك على أقو   لم" ؟ أنت من" كفً على ماسحا ابتسم. شفتٌه ٌلتهم

 البٌضاء النقاط تلك بً لتحلق.. بعٌدا ٌطٌر ومضى بالصمت علً رأشا.. 

 جرم من نقترب إن ما.. شتى أكوانا   نخترق أننا رأٌت حتى عالٌا المجنحة

 ٌستوعبها ال بؤحجام وأخرى.. وضاءة تتجمع ؼرٌبة كابنات أرى حتى

.. ؼرب أو شرق من ٌعد ولم اآلفاق مؤل..  عظٌم جرم من  اقتربنا.. عقل

 أشباح من صفوفا رأٌت.. بالنحٌب امتؤلت صحراء هبطنا.. جهات أي أو

 اهتز أن لبث ما.. لؽة أي تشبه ال بلؽة مترنمٌن ٌرقصون.. عارٌة بٌضاء

 أن لك ٌكن لم: " مخٌفا نحٌبه صوت وعاد.. بؤسره الكون وأضاء شًء كل

 ؼٌر بعنؾ ٌرتجؾ شًء كل.  السابق الصوت نفس هو!" الطرٌق تظل

. ؼرٌبة وكابنات عجٌبة أجرام تجمعت.. ترتجؾ القمر نقاط.. مسبوق

 دون فراغ ؼٌر حولً ٌعد لم..  مربً ال علو من ٌهوي بدنً بؤن أحسست

..  وأهوي أهوي.. وأعٌشه أراه ما عقلً ٌستوعب  لم. رابحة أو لون

.. هنٌهة بعد ألصحو بشدة ارتطمت.. دابعٌ ٌنزلق سحٌقا   جرفا    رأٌت

 ٌحتضن ظبلم.. قمر من ٌعد لم.. الؽابة أطراؾ صخرة أسفل وأجدنً

 ما مصدق ؼٌر.. الناعمة األعشاب حتى.. بارد حولً ما كل.. الوجود

 بعتمة متسترا أقؾ.. طرٌقً أتلمس زحفت.. الحلم تشبه حقٌقة. فٌه كنت

 ..داري جدران متسلقا عدت.. المكان

............ 

.. ومقاالت أخبار من قرأت ما حول ٌناقشنً.. التحقٌقات ضابط ٌجلبها التً الصحؾ تلك أنتظر آخر بعد أربعاء

  ٌعد ولم. حولً  المساجٌن ٌناقشه لما أهتم وكذلك.. متواصل بشكل دالبل فً ٌدور لما ومتابعا   مهتما    نفسً ألجد

 .عناه ما أفهم ولم! كثابر إلً قدمت جوذر حكاٌات: قاببل  . منها له أقرأ كً أوراقً لً ٌقدم  الضابط



 هدوء فً تومض بنجوم تزدحم سماء   ألرى  النافذة خلؾ من النظر دأعاو

 .أطفو هناك كنت بؤنً مصدق ؼٌر.. ؼرٌب

.. رإٌاي عن أحدثه الخشبٌة الساق ذي إلى جلست التالً الٌوم صباح

 القامة طوٌل الرجل ذلك بؤمر إال ٌهتم لم.. النهاٌة حتى البداٌة من له حكٌت

.. شفتٌه ٌلتهم وفم   الواسعتٌن والعٌنٌن.. ةبحمر المشوب المستطٌل والوجه

 .  متعجبا سؤلنً

 ٌوما؟  قابلته أو..المكرم سٌدي أتعرؾ - 

 لماذا؟.. أبدا -

 .تعرفه كنت لو كما تصفه -

 !ؼرٌب - 

 رإٌا هذه.. عٌناه تدمع ثم.. له وتسجدون.. الجواري إحدى تإمكم أن -

 .تخٌفنً

. مرٌب واخز   بصوت   ٌتمم.. اكبٌب الباب الساق ذو أقفل الصباح ذلك فً

 النقطاعها ٌتسرب ٌؤس.. صباح كل لفافتها أنتظر وأنا اإلحباط بً استبد

 حتى نفسً صّبرتُ ..  الصباح ذلك لفابؾ بٌن تظهر.. طوٌلة شهورا  

 .  النافذة ضوء نحو خطوت.. ٌدي بٌن أنها مصدق ؼٌر.. صعدن

 النٌات نصدق وإلٌه كلالتو علٌه.. والمنتهى ملجبً هً وحكمته هللا عناٌة"

 .األعمال بصالح

 تعرؾ ال قد.. خوفا إلٌك الكتابة أعاود أن قبل أفكر أن إال لً ٌكن لم 

............ 

 نتبادل.. للتشمس فٌها لنخرج أوقات ولنا.. بعضها على تفتح عنابر  للمساجٌن  كان  الجنابً البحث سجن فً

 أسوار خارج ٌؽلً الشارع أن الكتشؾ.. بٌننا فٌما تعارؾ ننسج.. السجن خارج ٌدور فٌما ونتناقش األخبار

 فً كبٌرة تظاهرة عن الصحؾ تحدثت كما.. الفساد بمحاربة تطالب كلها.. واالحتجاجات بالمظاهرات السجن

 الشوارع بسد مركزيال األمن قوات واجهتها وقد العاصمة شوارع جابت" الؽضب ٌوم" علٌها أطلق صنعاء

 من عددا   اعتقلت كما.. لتفرٌقها المطاطً والرصاص الهراوات مستخدمة الرباسة دار نحو سٌرها إلعاقة

 .السجون فً وزجتهم الناشطٌن



 الجواري إحدى ُوِجدت فباألمس.. سهل الموت هنا.. القصر بداخل ماٌدور

 ؼمرنً ولذلك. الموت آثار علٌها ٌبدو ال. الروح أسلمت وقد فراشها على

 سطح إلى انسحبت.. أبدي نوم فً تؽط كمن ددةمم أراها وأنا شدٌد حزن

 أن مع.. المرة هذه لماذا أعرؾ ال.. دامعة لٌلتً قضٌت.. كسٌرة القصر

 لكنه.. مماثل بموت ذكرنً الجارٌة هذه موت.. جارٌة كل جلٌس الموت

 ذلك  كان.. أمامً ماثبل   الزال.. المكان اختلؾ وإن سنوات عدة قبل وقع

.. جبلة إلى صنعاء من المكرم موالي رحلة ثناءأ..  آنس ببلد حمام فً

 وسط تطفوان لنراهما تجمعنا..  الحمام بركة فً جارٌتان ُوِجدت حٌنها

 .متصاعد بخار

 بدأت التً حكاٌتها لك أحكً ودعنً.. الٌوم حتى ٌبرحنً لم المنظر ذلك

.. أسماء سٌدتً لتعالٌم تطبٌقا صنعاء من الرحٌل الحرة سٌدتً عزمت منذ

 طرٌقا   له تخطً أن على.. أجله من تعٌشٌن هدفا   تضعً أن" بوصٌة ةبداٌ

 تلك" المراتب أجل والسلطان.. أخرى بعد خطوة.. مراحل على لتحقٌقه

 السٌر مواصلة تدعوها.. سٌدة الحرة لربٌبتها أسماء الملكة  تعالٌم إحدى

 رةالح سٌدتً كانت وبدورها".. الؽاٌات أسمى السلطان: "بدأ ْته طرٌق فً

.. الراحلة روح إسعاد ٌمكن لما حٌاتها ناذرة السرٌة التعالٌم لتلك وفٌة

 بؤنها ٌسمعها من ٌظن حتى وخلوتها صلواتها فً تناجٌها كانت ما فكثٌرا

 سحب وسط جمٌعا   نترنم.. بها خاصة صلوات تإم ما وكثٌرا.. جنت

 دورات فً وذلك. ومناصرتنا لعوننا ندعوها روحها نناجً.. البخور

.. تحقٌقه تنوي وعما حققته عما.. ٌوم كل فً فتحدثها الحرة أما.. حسوبةم

 رأسها ترفع ثم.. ؼٌرها ٌسمعها ال أصواتا   تسمع كمن كثٌرا تنصت

 سٌدتً روح أن لنا تقول ما ودابما  .. إلٌها الحكً مواصلة أنفاسها مسترده

 . به نفكر وما نصنع ما وتبارك ترى.. بٌننا تعٌش أسماء

 فً أنت ذكرته كما لٌس صنعاء من الملك وزوجها الحرة دتًسٌ ورحٌل

 بداٌة.. آخر شًء واقع هو وما شًء أُعلن ما أن واعلم. رسابلك أحد

 إدارة على له كمساعدة فوضها قد الملك أن سٌدة الحرة سٌدتً  أشاعت

 الملكة تعالٌم ألحد تطبٌقا أشاعتها الشابعة وتلك.. والدته وفاة بعد الحكم

 العمل قبل التمهٌد فعلٌنا.. الشابعات األسلحة أمضى من: "نصه لذيا أسماء



 على العطاٌا بتوزٌع ذلك أعقبت". والعوام الخواص بٌن الشابعات ببث

 كانت لو كما ٌعاملونها الجمٌع كان حتى وقت ٌمض ولم.. المساجد خطباء

 ٌُلِقِ  مل بالمقابل. كثٌرة أمور فً إلٌها وٌلجبون. ورهبة خوفا.. أسماء الملكة

 جوارٌها بعض إهداء.. أخرى خطوة الخطوة تلك تبعت. لذلك باال   الملك

 من اجعلً"لـ تطبٌقا.. الببلد وقبلع حصون أمراء كبار إلى الملك باسم

 ٌدور ما ترى جعلها ما". الرجال على سبلح أمضى فاألنثى.. قوة ضعفك

 لسبلطٌنا نساء ٌهم ما وتعرؾ وبل.. أمٌر كل به ٌفكر ما بؤدق وتعرؾ

  المساجد توسعة على واإلنفاق.. بالصدقات ٌدها بسطت كما. الببلد ووجهاء

 كان حتى وقت ٌمض ولم. صنعاء أحٌاء فً الشرب مٌاه محاسن وإنشاء

. المدن وبعض صنعاء مساجد جمٌع فً للملك الدعاء عقب ٌُتلى اسمها

. السرٌة التعالٌم تلك متبعة ٌوم بعد ٌوما ثابتة خطوات تخطو ظلت وهكذا

  روح بؤن ٌدرك لم الذي الملك إلضعاؾ أسالٌب عدة تمارس وأخذت

.. والؽلمان الجواري أجمل حوله حشدت حٌث.. جدٌد من بعثت قد والدته

 .المنصوصة للتعالٌم سٌرا

 إللهاء سبلح وأمضى هبلكهم إلى مقود الرجال لدى الحٌاة ملذات"

 فٌما روٌدا روٌدا لٌؽرق"  والعام الخاص عن وعزله جبار كل وإخضاع

 .حوله من ٌدور عما وعزله بإبعاده سٌدتً نجحت وهكذا.. حوله

 أن جدٌدة شابعة مطلقة.. السلطنة نحو بثبات تخطو انتك ٌوم بعد ٌوما

 بشابعة أعقبتها.. وآخر ٌوم بٌن علٌه ٌشتد عضال بمرض مصاب المكرم

 ضؽوط من والتخفٌؾ.. الوقت لبعض بالراحة الحكماء نصحه: أخرى

 .الدولة

 وابتدعت..والفتنة الحسن ذوات الصباٌا من المزٌد جلبت الوقت مرور مع 

 ............ 

 .  مخبرٌن  ظنناهم. قلٌلة قلة عدى معها حولً من وكل..  االحتجاجات تلك مع متعاطفا نفسً وجدت

 بإسقاط تطالب صنعاء جامعة أمام كبٌرة واعتصامات, خطٌرة تطورات عن البلحقة األٌام فً الصحؾ تحدثت

 لسفارةا إلى مسٌراتها كل نهاٌة فً متوجهة.. الببلد ربٌس برحٌل حقوقٌة منظمات تحالفات نادت  كما.. النظام

 وزجهم والمتظاهرٌن النشطاء من عدد اعتقاالت أعقبها التونسً, الشعب ثورة مع تضامنً بٌان لتسلٌم التونسٌة

 .المركزي األمن سجون فً



 كما.. الطبع ورق ة اإلؼواء فنون على وتدرٌبهن لتربٌتهن جدٌدا نظاما 

 ما بمعارؾ اهتمت كما.. بالدٌن والتفقه األدب فنون تعلٌمهن من زادت

 .الفراش فً الجواري من الرجال ٌعجب
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 نوبات عاودته وإن.. الملذات فً ؼارقا.. جدٌدة حٌاة ٌعٌش  المكرم أمسى 

 أحضان إلى تعٌده ما سرٌعا لكنها.. دوره استعادة خبللها حاول صحو

 الببلد أخذت. الدفٌنة الؽرابز إشعال على المدربٌن وؼلمانها جوارٌها

 اتساع ٌقاوم ظل الذي الصلٌحً سبؤ السلطان عدا.. لسلطانها تخضع

 المحٌطة الببلد وحصون القبلع بعض قادة تحرٌض فً وأخذ بل.. سلطانها

 . اله دابما   قلقا مثل ما.. علٌها بصنعاء

 كثٌر على السطوة وصاحب.. أشٌح حصن صاحب  الصلٌحً سبؤ السلطان

 ٌشار. المكرم الملك قادة أفضل من أنه كما.. والحصون القبلع أمراء من

 أن مناسبة من أكثر فً الملك عبر وقد.. األمراء من العتاة إخضاع بفضله

 والثقة ارباالستقر بالمكرم عبلقته امتازت حٌث.. سبؤ السلطان هو خلٌفته

 . طوٌلة سنوات مدى على

 ٌهدد أخذ إنه بل.. لها سبؤ السلطان عداء وزاد.. سٌدة الحرة نفوذ زاد 

 علٌك ضاق إذا: "أسماء الملكة تعالٌم إحدى لتلهمها.. صنعاء بدخول

 هدفك تحقٌق فً المضً وبٌن بٌنك ٌقؾ لحابل عبلجا   تجدي ولم.. الخناق

 لتنطلقً.. حسنة أسوة الهدى رسول فً ولنا.. سلطانك مقر بتؽٌٌر سارعً

 حول األفكار تقلب أخذت ولذلك"..  تخصك مدٌنة من سلطانك مد فً

 الٌمن لتفضل.. الٌمن جزٌرة أنحاء مستعرضة.. الحكم مركز تؽٌٌر

 ونصٌحة.. الملك مرض استفحال حول الشابعات سبلح أطلقت. األسفل

 لبدنه ٌعود حتى.. العالٌة جبالال برد عن بعٌدا دافبة منطقة إلى نقله األطباء

 لبلنتقال الحكماء نصح الذي الببلد إلعبلن العدة تعد أخذت ثم.. عافٌته

 الٌمن أنحاء من مختلفة مناطق وقادة وجهاء باسمه مستدعٌة.. إلٌها  بالملك

 المناطق وجهاء وصلوا من أول وكان.. األمر فً ٌستشٌرهم أنه مظهرة

 ورماحهم سٌوفهم شاهرٌن القلعة ساحة إلى بصنعاء المحٌطة الجبلٌة



 أعقبهم.. أعدابه لمحاربة أنفسهم مقدمٌن.. العطاٌا طالبٌن.. وفإوسهم

 من هداٌاهم حاملٌن.. األسفل الٌمن ببلد وقادة المناطق وجهاء وصول

 ببلد ثم. والحبوب بالبن المحملة دوابهم ٌجرون.. والسمن العسل جرار

 الحرة زوجته لٌستشٌر.. احتار األمر بداٌة ًف بؤنه شابعاتها لتختتم.  تهامة

.. أفضل األسفل الٌمن سكان بٌن العٌش: "بالقول علٌه أشارت التً سٌدة

 األمور مصادر فً جانبا وأسهل.. قواعدها وثبوت للمملكة أقر ذلك ألن

 العٌش ٌخصب وبها واألسفل األعلى الٌمن بٌن متوسطة وهً.. ومواردها

 الرحٌل المكرم الملك رؼبة حول األخبار نطلقتا وهكذا".  المحل وٌطٌب

 المقربٌن مستشارٌها أحد الملك باسم أعلنت قد الحرة سٌدتً وكانت. جنوبا

 الوثوب من سبؤ السلطان على الطرٌق تقطع حتى صنعاء على لها والٌا

 .الرحٌل بعد المدٌنة على والسٌطرة

 خرجت ٌنح.. الماطر الصباح ذلك حول سابقة رسالة فً كتبت وكما

 زوجته أقنعته أن بعد.. حوله ٌدور ما ٌجهل كان الذي الملك  لوداع صنعاء

 ٌعودا ثم ومن  أٌام لعدة آنس ببلد حمام إلى استشفاء رحلة فً ٌخرج أن

 لٌتوجه.. أٌام عدة فٌه وٌقضً.. الحمام وادي به تصل وبالفعل. صنعاء

 المٌاه واضأح أحد فً جارٌتٌن جثتً مخلفا.  جنوبا ذلك بعد الركب

 بما  الملك تنبٌه حاولتا أنهما الحقٌقة أن إال. ؼرقا الوفاة بؤن وأشٌع.. الدافبة

 تلك.. سٌدتً طاعة عن بالشذوذ تفكر لمن مإشرا   عقابهما وكان. ٌدور

 ذكرنً ولذلك. أضبلعهن ٌسكن رعبا الجواري جمٌع لدى تركت الحادثة

 بداخل من جمٌع تعود دفق. آنس حمام بجارٌتً القرٌب األمس جارٌة موت

.. وشاٌة أو زلة نتٌجة.. وأخرى فٌنة بٌن الجواري بعض تختفً أن القصر

 أهون الموت وكؤن.. تخطا لمن حبس تخصٌص تحبذ ال سٌدتً إن إذ

 على الرد أستطع لم.. أسابٌع لعدة مرٌر بشعور أصبت لذلك. عقاب

 تصوري ًلٌعٌدن وخوفً حزنً من الخروج أحاول كنت خبللها.. رسالتك

 أو ..علٌنا ٌحزن من نجد فبل.. المصٌر نفس فً أنت أو أنا وقعت وقد

 نهاٌتنا تكون فقد تواصلنا من الحذر توخً علٌك أكرر ولذلك.. ٌفتقدنا

 عن توقؾ شًء فً تشك حٌن وأرجو.. هناك أو هنا من وشاٌة بسبب

ًّ  الكتابة  ".الثقلٌن رب واألرض السموات خالق رعاٌة فً أتركك. إل
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 نفسً رأٌت حتى.. الساق ذي دخان إلى جلست الٌوم ذلك صباح فً

 ال.. ؼرفتها إلى اتجهت حتى..  علً بابً أقفل إن ما.. كثٌرا   أضحك

: أناجٌها نقشها أمام راكعا   نفسً وجدت فقد.. جوابا   إلٌها كتبت هل أعرؾ

 اتسردٌنه التً الحكاٌات تلك كل مستوعب وؼٌر.. ذكرتِ  مما متؤكدا لست

 نعٌش أن ٌجب حٌاة فهً كان وإن. أنت ٌهمنً ما لكن.. رسابلك فً

 من دعٌنا وفدت؟ منذ داري حبٌس وأنا أقول فماذا.. علٌها ونقبل.. لحظاتها

.. السابقة جواباتً فً لك كتبت بما أذكرك أناذا ها. ردك تؤخٌر مبررات

 ال الماذ: أسؤلك.. حٌرتً تزٌلً أن أجل ومن.. ٌذك رك كلما كتبت وقد

 كررت  التً األحداث تلك كل تكفً أال أسبلة؟ من أطرح ما على تجٌبٌن

 تكتبٌن؟ فٌما بعٌدا الذهاب فً اإلمعان تحبٌن لماذا أعرؾ وال ذكرها؟

 ذاتك؟ نكران على مصرة تظلٌن متى فإلى.. ٌعنٌك ال لك كتبته ما وكؤن

 وأن ةالكتاب عن تتوقفً ألن أدعوك. تخوٌفً؟ طرق سلوك تفضلٌن ولماذا

 ولحظتها.. قلبً نبض وتسمعً.. عٌنً فً لتنظري.. واحدة مرة نلتقً

.. شًء كل سٌنجلً حٌنها.. إحساسً بمجاهل لك وأبوح.. رابحتك أستنشق

 من مللت.. الرمادي؟ من األبٌض الخٌط لٌتبٌن واحدة فرصة تمنحٌنً فهل

 ومن.. رسابلك

............ 

 . التحقٌقات ضابط سؤلنً الحق أربعاء فً

  العربً؟ الربٌع ثورات بؤخبار رأٌك ما -

 . باهتمام أتابعها -

 على نفسً ٌسكن حقد ظل وإن.. أصدقاء كنا لو كما الحقة أحادٌث بسإاله  لٌفتح. معناها  أفهم لم ابتسامة ابتسم 

  رضاه موعد نقمته عن متحدثا.. مباشرة ؼٌر بصورة لً االعتذار محاوالته رؼم.. قسوة من حقً فً أقترفه ما

 عن راِض  ؼٌر  كثٌرة أوقات وفً" عٌش لقمة"  عمله فً به ٌقوم  ما وأن.. مفاسد من الببلد فً ٌدور مما

 رموز بعض ٌمارسها التً المحرمة التجارة بتلك مستشهدا.. الفاسدٌن كل ٌقتلع لتؽٌٌر ٌتوق ودوما.. نفسه

 ٌمتلك المعنوي التوجٌه فً األول الرجل أن لً هامسا.. األثرٌة والتماثٌل للمخطوطات تهرٌب من السلطة

 وتحؾ تماثٌل من ٌطلب ما للربٌس  ٌوفر وأنه.. األثرٌة والتحؾ والتماثٌل النادرة المخطوطات من صنادٌق

 .ورإساء ملوك من القادة لبعض إلهدابها



.. منك والمكان الزمان تحدٌد سؤنتظر. ذاتك نكران ومن.. تهربك مبررات

 .دوما انتظارك فً

 أواصل ولم صمت  .. الجدار على كفٌها تحرك لمحتها حٌن.. راكعا تظلل

 بفارغ أنتظر بقٌت..  عٌنً باتجاه عٌنٌها حركت لو كما.. إلٌها حدٌثً

..  أُمٌزه الذي صوتها  سمعت. شفتٌها من تخرج ابتسامة ألرى.. الصبر

.. الكرٌم رسوله على وأسلم وأصلً العظٌم علٌك أسمً بداٌة: إلً تنظرٌن

 . الطاهرٌن الطٌبٌن وآله

 ٌدٌك بٌن وأنا ذلك فكٌؾ.. مقابلتً تود أسمعك الدار هذا دخلت منذ

. أسمابً وتؽٌٌر.. لنفسً إنكاري وتكرر تتهمنً.. وأسمعك أراقصك

 فما.. الجنون إلى ذلك ٌقودك أن وأخاؾ.. كبٌرا   وهما   تعٌش بؤنك وأجزم

 . قلبك ٌقودك إلً تعال..ىألنث بشوقه الذكر ٌؤتً كما تعال! أكون من ٌهمك

 ال فؤنت.. الشكوى تدمن وال أضلعً اسكن أقول بل..  نتقابل أن تشكو

 تذمرك عن كؾ.. إلٌك وسكنت القصر فً من كل نبذت  أنً تعرؾ

 وتتهمنً.. نفسً إلى تشكونً أن حتى أقبل وال.. التشاإم عن وابتعد

 تعال. أكون من ٌهم ال.. ٌدٌك بٌن أنا هذه.. إلٌك حدٌثً فً بعٌدا بالذهاب

 فً رؼبتك تلك.. سعادتك وتهمنً.. أناجٌك.. وأنثى ذكر ٌعٌش كما لنعٌش

 أن علٌك.. الملكة رسابل ناسخ وأنت. القصر جدران خلؾ ٌدور ما معرفة

 إلى وٌعرفك ٌقربك ما لك حكٌت إن تمل وال..  تنسخ مما شًء كل تعرؾ

 بؤننا وتدرك. تجاهك ًبمودت إحساسا ذلك  ٌزٌدك ربما.. أعٌشه ما طبٌعة

 صادقة أكن لم ولو. زلة ألصؽر الموت بنا ٌتربص الحٌاة هذه من حٌز فً

.. بضحاٌاه إال ندركه وال المجهول الكابن ذلك نعاٌش وأننا.. جازفت لما

 العبلقة تلك عن أحدثك.. تشكو كما قلٌبل بك سؤذهب. التالً من نعرؾ فبل

 إحدى إلى بداٌة وأعود. جبلة يذ فً استقرارهما بعد وزوجته الملك بٌن

 المرة هً وهذه.. مخدعه إلى الحرة زوجته المكرم طلب التً اللٌالً

 حٌن ؼرٌبا األمر كان.. طوال سنوات منذ للفرش ٌرٌدها التً األولى

 ناظرٌها تنقل.. ذلك بطلبه حقها فً أخطؤ كمن مبهورة  إلٌه تنظر رأٌناها

. أهانها قد ذاك بطلبه كان لو ماك.. وؼلمان جوار حولهما من وبٌن بٌنه

 :صوتها رافعة.. بؽضب طلبه لترفض



 أنا وما فدعنً.. الحكم أمر لتدبٌر تصلح ال للفراش تراد التً المرأة إن -

 . بصدده

 :بتهكم هامسا منها مقتربا.. تراوده وساوس من تٌقن كمن 

 من وأنا.. الفراش متع عن بعٌدا السنوات هذه كل امرأة تعٌش أن أٌعقل -

 .اإلناث أرق خبرتك

 .إلٌه ٌرمً ما مستنكرة.. أكثر صوتها عبل 

 . النساء كل ؼٌر أنا -

 :ساخرا رد

 !واألولٌاء لؤلنبٌاء حتى ذلك ٌمكن ال -

 إٌاك: حازم وبصوت.. بتهكم إلٌها ناظرا دورات عدة حولها ٌدور أخذ ثم

 أن مًاعل.. بقدرتك سلطان من إلٌه وصلتِ  ما إلى وصلت بؤنك واالعتقاد

 وإال صاؼرة الفراش إلى تسٌري أن لك آن اللٌلة وهذه.. برضاي ذلك كل

 . شًء كل فستفقدٌن

 وقؾ.. جناحها صوب مبتعدة  ومضت تركته  بل.. تهدٌده على ترد لم

 وجواري ؼلمان من حوله من آمرا. بعصٌانه إٌاها متهما جدٌد من ثابرا

. حولها الحراسة وإحكام.. بالقصر المتصلة الدور إحدى وإٌداعها بسحبها

 وأحكم هٌبته استعاد أن بعد.. القصر أرجاء فً الذعر خٌم ذلك بعد

 بعد.. جوارٌها دهاء بفضل خرجت.. أٌام عدة ؼٌر حبسها ٌدم لم. سٌطرته

 انقلب بل.. بخروجها األمر ٌنتهِ  ولم.. وجوارٌه ؼلمانه بعض استمالة

 أخلص من راسةبح محجوزا المكرم سٌدي وأمسى القصر داخل األمر

 . جناحه فً جوارٌها

 ؼلمان من وعدد.. جوارٌها بعض اختفاء حول الهمس بعض تصاعد 

.. لبارٌها صعدت قد األرواح تلك بؤن الهمس من وقلٌل..  المكرم وجواري

 . بٌنة خٌانة أو.. إهمال أو لتواطإ عقابا



.. بعضها ٌتسرب قد.. القصر خارج من جمٌع ٌجهلها حقٌقة عن أحدثك

 سٌدتً سلطان تعاظم ٌضاعؾ بما إال العادة فً ٌكون ال تسرٌبها نلك

 وال األحداث تتوالى ال وقد.. بمعرفتها تشاع شابعات ضمن.. سٌدة الحرة

 أذكره ما ضرورة حول بتساإلك وأشعر.. منها الظاهر إال الناس ٌعرؾ

 مودتً عن لك ألعبر ثم.. المحٌط هذا من جزءا   كونك إخبارك وأود.. لك

 .الخطر مزالق تتجنب وحتى.. 

 أشهر فبعد.. الحٌاة عن وعزله جناحه فً الملك بحجز سٌدتً تكتؾِ  لم

 لوصولك األولى األٌام فً ذلك حدث. الوعً فاقد وهو لنقله رتبت.. قلٌلة

 استمر حبس إلى انتقل وبذلك. عظٌم موكب فً أخرجته حٌث.. جبلة ذي

 .رحٌله حتى

 قبابل ووجهاء ألمراء الدعوة سٌدتً توجه العٌون على الرماد تذر وكً 

 بٌن لٌشاع.. الحصن إلى صعوده فً الملك لمرافقة المجاورة المناطق

 حصن أعلى.. الصٌؾ أشهر بقضاء الملك نصحو الحكماء أن الجموع

ر  الملك بؤن أشاعت كما. علٌه المرض أشتد أن بعد جوه العتدال التعك 

 .  ٌعود حتى الدولة رةإدا بؤمور كامبل تفوٌضا صعوده قبل فوضها

 كؤجمل والمزٌن.. جملٌن على المحمول هودجه خرج الصباح ذلك فً

 تتابع سٌدتً كانت بٌنما.. جوارٌها من الخٌاالت تحٌطه.. الملوك هوادج

 الملبٌة الجموع تتؤمل.. دامعة بعٌون وصعوده الموكب خروج لحظات

 الثجة وقبلع.. والسحول حب وحصن.. المخبلؾ نواحً من لدعوتها

 والدملوة العود وجبل.. وثومان وخدد والشعر حب حصون ومن.. ونخبلن

 الملك صعود لمرافقة بالوافدٌن جبلة ذي ساحات لتزدحم. وصٌد وسمدان

ة. منه كابن أي اقتراب عدم جوارٌها حرصت..  التعكر حصن إلى  بُحج 

 زواملهم ٌنشدون الموكب أمام القبابل تراص تتابع. المرضٌة حالته

 . جبلة على المطل الجبل أعلى حتى الؽابة أحراش مخترقٌن.. الحربٌة

 على ووزعت حراسه بقاٌا أخرجت  حٌث.. جبلة ذي على جدٌد عهد لٌبدأ

 أحد إلى ؼلمانه من تبقى من نقلت وكذلك.. جوارٌها من الحراسة أبراج

. منها بإذن إال القصر أبواب رجل أي دخول  ومنعت.. المجاورة الدور



 أدوار وترتٌب توزٌع  لتعٌد. للجواري قصرا جبلة بذي العز قصر حلٌصب

 لها العلوٌة األدوار خصصت بحٌث.. دور من وملحقاته المتعددة القصر

 للصلوات كقاعات خصص وما.. لجوارٌها أدوار من بقىت وما وألبنابها

 بقٌة وهكذا الجواري لمنامات وقاعات.. والتدرٌب للدرس أخرى وقاعات

 برنامج على اإلشراؾ بٌن أوقاتها موزعة. القصر وأدوار الملحقة الدور

.. علٌها الردود وتوجٌه.. المملكة نواحً من الرسابل واستقبال.. الجواري

 تلقً اللٌلٌة الجواري درس قاعة تحضر.. الملك باسم راألوام وصٌاؼة

 وأن.. سٌدتها لمشٌبة طاعتها فً ٌتركز الجارٌة شرؾ أن تعلمهن. درسها

 الجواري فجمٌع.. الدنٌا نساء كل ؼٌر وأننا.. األدنى ربها بمثابة سٌدتها

.. هللا عبادة بهدؾ فٌعشن جبلة ذي قصر جواري أما.. هدؾ دون ٌعشن

 أن درسها فً تردد ما وكثٌرا. الٌمن جزٌرة وحماٌة األمر أولً وخدمة

 النساء أن مذكرة.. العطاء خصابص من هللا خصهن بما مكانة أعلى النساء

 روحا ظل الرجل وأن. والعطاء للخصب آلهة وبعضهن بل.. ملكات ُكن  

 .والحروب للتسلط

 الطاعة ٌخص ما فً هللا بؤوامر التذكٌر على دروسها فً تحرص وما

.. واحدة وؼاٌة حٌاة لهم القصر فً من جمٌع بؤن تذكرنا كما.. واإلخبلص

 فً المتمثل الحق وترسٌخ.. خلقه بٌن واألمان السبلم ببسط هللا إرادة تنفٌذ

 . طوٌلة لٌلٌة صلوات الدرس ٌعقب ما وعادة. الكرٌم رسوله وسنة شرٌعته

 حٌاة فً هللا ٌجمعنا أن ٌوما وأتوق علٌك وأخاؾ أودك بؤنً تعً أن أود

ًّ   تقبل أن أرٌدك لذلك..  هانبة  أنتظر.. إلٌك ناظرة أقؾ أنا هذه.. عل

 .أكون من ودعك.. تهامسنً تراقصنً.. لتعانقنً نهوضك

..  والمنام الصحو بٌن كنت.. راكع وأنا الوقت من مضى كم أعرؾ ال 

 مهاكبل لتختم بعٌدا بً تسٌر.. متحدثة كفها ترفع مقاطعتها حاولت فكلما

............ 

 بإعطابً جنوده ٌؤمر كان الذي ذاته  المحقق هو ٌحدثنً من أن مصدق ؼٌر تخٌفنً.. الفساد حول أحادٌثه كانت

 بدأت بعدها.. خارجها ٌدور وما الٌمن فً ٌدور لما المتابعة من للمزٌد تدفعنً كلماته.  تحقٌق كل بعد دوش

 األخبار فكانت.. السجن خارج ٌدور ما حقٌقة عن ساببل سجنال خارج وأصدقابً معارفً بعض مع بالتواصل

 . الٌمنٌة والمدن.. صنعاء شوارع تعم النظام ضد عارمة ثورة بؤنها تتوارد



  .أعٌشها ألن بدعوتً

.. حركة دون الجدار على صورتها وتلك.. صوتها تبلشى وقد نهضت

 عن وعبرت المودة كلمات  كررت وقد. مشرعا   األمل باب تركت لكنها

 أن ٌوما وأتوق علٌك وأخاؾ أودك بؤنً تعً أن: "قلٌلة كلمات فً عاطفتها

 ٌلفت ما أن إال.. امنه أسعدنً ما الكلمات تلك".. هانبة حٌاة فً هللا ٌجمعنا

 المطلع موقع فً وتجعلنً بل.. الجدران تلك خلؾ ما على الضوء تسلط

 .وخوؾ بشوق المزٌد أنتظر أصبحت النهار ذلك ومنذ. ٌجري ما لحقٌقة

 ثم.. راكعا   إلٌها أبوح التً اللحظات وتلك..  رسابلها بٌن أفرق أعد لم 

 بتلك أسعدنً ما.. كٌانً إلى ٌتسرب أشعره سكون فً إلٌها أستمع

 .دلٌلً فقلبً.. ذلك ٌمكن ال. شوذب ؼٌر كانت لو فماذا.. اللحظات

-ٕٖ- 

 ركعت.. ؼرفتها دخولً كررت.. الساق ذي بدخان منتش صباح بعد 

 :  لها مناجٌا

 بؤنك وسعٌد.. إلٌها وأتشوق حكاٌاتك أنتظر أصبحت فقد.. وٌقٌنً دعٌنً

 أعانً وما الحبس شعور فك على تساعدنً كلماتك.. إلٌك بدعوتً تفكرٌن

 هذه على بتحركك وأحس أراك تجعلنً حكاٌاتك إن بل.. اختناق من

. تموت ال روح شهٌد.. حً شهٌد المحب أن ٌقٌنً ٌزداد وبذلك.. الجدران

 لمجرد حٌاتهم انتهت من. وعسكر جوار من ذكرتِ  من مصٌر ٌهمنً قد

 الحٌاة فً رؼبة ًتزٌدن تطرحٌنها التً الحكاٌات فتلك.. وشاٌة أو زلة

 فً ٌموت من أن ٌقٌن على أنا.. بعٌدا نرحل بؤن تفكري وأن بل.. معك

 .العظماء مراتب فً فهو به آمن عمل سبٌل

 أسماء هلل أن القرآن فً قرأنا ما كثٌرا.. الفناء أوجه لتعدد أستؽرب فقط

 بتعدد ٌقرون لكنهم التناقض مقدار ترٌن التوراة تقرأٌن وحٌن.. عدة وأوجه

............ 

 عن توقؾ  فجؤة.. سكنً من أخذها التً جوذر حكاٌات نسخة ٌرد أن الضابط ذلك من وأطلب أتجرأ أن وقبل

 أعلنوا  الضباط من ومجموعة بؤنه لً فقٌل عنه سؤلت.. األربعاء تحقٌقات إلى الصطحابً جنوده إرسال

 .عمله مقر فً حضرٌ ٌعد ولم! الثورة صفوؾ إلى انضمامهم



 لو فؤنا.. ربوبٌة نزعات وتلك وجه من أكثر الحرة لموالتً وهكذا. أوجهه

 لموالي أن كما.. لقتلونً الؽرٌب الكابن هذا ماهٌة عن الناس  حدثت

 ذي إلى اقتادنً من الٌامً المستشار الشاعر ولذلك.. تخصه أوجه المكرم

 هنا شًء لكل! أوجهك أنت لك أٌضا.. الخشبٌة الساق ذي وللحارس.. جبلة

 أن الوحٌد أملً ٌظل. والتمٌٌز االستٌعاب قادرا أعد لم. وجه من أكثر

 أن.. كثٌرا وأسمعك ستسمعٌننً.. بعٌدا   نفر أن أظن وال.. لً تعترفً

 نفسً أشؽل وال.. النتابج تهمنً ال.. تإكدٌه أو الٌقٌنً اللبس هذا تزٌلً

 بالهرب رتفك وإن.. محبسً أسٌر أنا فهذا.. شوذب ٌكون أن إال بالؽد

 .أنت هو الحقٌقة ومحور.. قبلتً فؤنت دونك

 أسٌر ال بؤنً ألمس أن..  تقررٌن وبعدها.. بعٌدا   لنهرب تهبطً أن أنتظر 

ْهما   لستِ  وأنك.. سراب خلؾ  . علٌه أنتِ  مما سؤتٌقن وحٌنها.. و 

 أما ركعت التالً الٌوم صباح فً.. تتحرك أرها لم وقت مر راكعا   ظللت

ً   تعود أن دون الصباحات وتوالت.. عٌنٌها فً رأنظ.. نقشها  مرت.. إل

 أعٌش أكون قد. قبٌحة حٌرة جالستنً.. أمل دون الشهور وكرت.. األسابٌع

.. فخاصمتنً أدرك أن دون أسؤت أكون أو! الساق ذي دخان أنه أو..وهما  

 .صوتها تذُكر حاولت

 أن.. باحٌةالص ثرثرته أستؽل أن.. الخشبٌة الساق لذي اللجوء فكرت 

 هً أم.. الوهم أعٌش كنت إن ألعرؾ..التنباك ذلك تؤثٌر منه أعرؾ

 ٌرٌد بؤنه استنتجت.. التنباك من أنواع هناك بؤن لً لٌتضح.. الحقٌقة

 منذ أخفٌته وجها أن.. ثرثرتً وٌنتظر.. الدخان ذلك خبلل من بً اإلٌقاع

 .باكتشافه له أسمح أن لٌمكن. زمن

 ماتت؟ قد جارٌة أن أو.. الجدران خلؾ حصل قد  حدث من كان إن سؤلته 

 أنً إال.. معا نمضؽها قاته أؼصان أشاركه.. إلٌه مستمعا الجلوس واظبت

 ٌثٌر أن وأخشى سإال طرح على أتحاٌل.. ٌراعه دخان عن أبتعد

 حكاٌات نختلق أننا ونعرؾ كثٌرا نحكً أصبحنا.. خوفا أتراجع.. حفٌظته

 لو منا كل ٌتمنى التً الحكاٌات لتلك كثٌرا نضحك.. شًء فً إلٌنا تمت ال

 فؤضحك.. إحداها تعجبه حٌن أحكٌه ما بصدق أقسم أن ٌسؤلنً. عاشها



 فمه ٌفتح ثم رأسه هازا إلً ٌنظر.. اآلخر هو ٌقسم أن منه وأطلب.. كثٌرا

 ٌقفل ثم.. اللحظات تلك نكمل. عالٌا ٌضحك.. القات نثارة من إال الخالً

ً   بابه  ٌمضً؟ أٌن إلى يأدر وال عل

 خبر عن منه أعرؾ أن.. الكذب شرنقة تجاوز أحاول آخر بعد صباحا   

.. الجواري حٌاة عن.. الجدران خلؾ ٌدور عما ٌحدثنً أن.. قلبً ٌشفً

 مصٌر لىع ٌدلنً ما إلى أصل أن.. بصدق إلً للحدٌث ٌدفعه عما أبحث

 استدراجه فً حٌلتً لعجز نفسً ألوم رسابلها؟ اختفت لماذا. شوذب

 . للحدٌث

 المستشار إلى منً رسالة ٌِصل أن وسؤلته تجرأت حٌن الصباح ذلك إلى

 لً عبلقة ال وإؼبلقه بابك فتح هو عملً: وقال مبتسما تؤملنً.. الٌامً

 ال أٌضا المستشار وحضرة. الحرة سٌدتً مستشار بالقزم وال بؤحد

 الجواري وجمٌع. وتصلها إال واردة وال شاردة فبل! بؤمرها إال ٌتصرؾ

 .أمرت إذا إال كابن بؤي اللقاء أو التواصل لهن ٌجوز ال وؼٌرهن

 كل على سٌدة الحرة سٌطرة مقدار ٌصؾ وهو.. خوفا الساق ذو زادنً

 سإال لٌبرز.. الؽموض بعض لً أضاء آخر جانب ومن.. وكبٌرة صؽٌرة

 وزٌؾ؟ دعاءا كعادته لً سرده ما أن أم هذا؟ كل لماذا: حظةالل

 أتسلل.. التسلل ٌمكننً منفذ على ٌدلنً عما بالبحث لٌلً من شطرا   أستؽل

 أطراؾ نحو مبتعدا أزحؾ أكمل أن وبعد.. الباردة الجدران تلك حول

 من شطرا   أقضً.. صامت شًء كل.. الكبٌرة الصخرة أتسلق.. الؽابة

 ألجُ . سكنً إلى حٌرتً متسلقا أعود ثم.. الكون سكون متؤمبل اللٌل

 .لها عتاب   فً  ٌراعً وأهملت ألوانً تركتُ  وقد معاتبا أجالسها.. ؼرفتها

............ 

 أنحاء كافة لتشمل الشعبً الؽضب نطاق اتساع أخبار أتابع..  جوذر حكاٌات من نسختً لضٌاع حزٌنا كنت

 وانطبلق الؽاضبة اإلعتصامات لتجمع مقارا   المدن فً والشوارع المٌادٌن كبرى وأمست.. لجمهورٌةا

 كبٌرة أعدد سقوط عن األخبار وتبدأ.. والشعب السلطة بٌن المواجهات لتتسع. النظام بإسقاط المطالبة المسٌرات

 . والجرحى القتلى من



 بٌن نهاري أوزع.. الموت برابحة صباحات لفافتها هطول دون صباحات

 ثم.. اللٌل قدوم حتى والنوم.. الساق ذي مع والثرثرة به أكلؾ ما كتابة

.. ظلمتها تجهم فً السماء أراقب.. صخرتً على أستلقً. بل  متسل أخرج

 كابنات لحركات أنصت لٌلً من شطرا   أقضً  الصخرة تلك على

.. نجومها بنثارة الصافٌة اللٌالً تسحرنً.. الؽابة أدؼال أنٌن.. األحراش

.. المعة منادمة فً الوقت طوال.. هً إال تفهمها ال لؽة ومٌضها أن أحس

 .وملحقاته القصر مبانً كتلة  جبلل ٌزداد المقمرة لًاللٌا بهاء مع

 السٌر ٌهم ككابن وسطها من القصر بروز.. نورانٌة ؼبللة تحتوٌه حٌث 

 والودٌان الجروؾ شفاه على المتقاطرة  األبراج وتلك.. حوله عما بعٌدا

 .خلفه تسٌر

 سارعت.. القصر نوافذ من معتادة ؼٌر أضواء الحظت اللٌالً إحدى إلى

 وإذا.. نافذتً تسلقً بعد أنفاسً ألتقط كنت الذي الوقت ففً.. لعودةبا

 جلبتهن لكنها.. واهم بؤنً ظننت.. موعده ؼٌر فً ٌفتح العلوي بالباب

 قالت. القلٌلة الدرجات ٌهبطن جوار عدة وأرى ضوء لٌتسرب المعتادة

 إلً تمد وهً. الرسالة هذه نسخ إنجاز سرعة سٌدتً تؤمرك: إحداهن

 أمٌر إلى سٌدة موالتً من موجهة كانت.. بقراءتها آخذا ..قلبتها..  برقٌقة

 متوسلة.. المكرم الملك بوفاة تعزٌه القاهرة فً باهلل المستنصر المإمنٌن

 مستفسرا وجوههن فً وجهً أقلب عدت. ألبٌه خلفا   علً ابنه تنصٌب

 نسخها تكمل حتى  نبرح أال أمرتنا كما: إحداهن أعقبت.. كلمة أي دون

 . بها لنعود

 بالنسخ بدأت. لٌبل أحد منه ٌهبط ولم.. لٌبل فُتح قد العلوي الباب ٌكن لم

 أننً حتى وقت مر.. حروفها نقش إتقان محاوال.. إٌقاعه ٌستعٌد وقلبً

 .طولها رؼم نسخها أتممت حتى الفجر وهج ٌتسرب ولم.. حولً من نسٌتُ 

 حدثته. السفلً الباب ةالخشبٌ الساق ذو فتح. الملك لوفاة الحزن أصابنً 

 من أردت ما أصطنع أن منً طالبا.. موته ناكرا لٌعنفنً.. الملك موت عن

 كنت. قبل من أره لم كما ؼاضبا الباب ٌقفل. المقامات تجاوز دون حكاٌات



 صباحات لعدة. الموتى ضجٌج دون ٌمر النهار لكنه. ٌحدث لما ترقب فً

 . حٌرتً وقف حٌرة زادنً ما.. البرٌد جواري تهبط لم

-ٕٗ- 

 لٌلة فً الجواري من كبٌر عدد هبط حتى حٌرة فً وأنا لٌال   مضت

 إحداهن وقفت حٌرتً ظل وجوار. الكتابة وأدوات لفابؾ حامبلت.. الحقة

 اللٌلة تلك طوال جمٌعنا لنستمر.. جلوسهن أماكن محددة.. مهامهن توزع

 الملك اةوف فً الٌمن ووجهاء ودعاة وقادة سبلطٌن إلى رسابل بنسخ

 الرحٌم الرحمن القدٌر القدٌم والحمدهلل الرحٌم الرحمن هللا بسم" .المكرم

 تدركه أن جل الذي الصمد العزٌز األحد الفرد الرفٌع القوي البدٌع المبدء

 ومبلبكته لنفسه باإللوهٌة الواصفون صفاته أدنى ٌبلػ أن وعلى.. نونالظ

 بمثله اإلتٌان عن عجز الذي بقوله.. المشركٌن دعوة مبطل.. المقربٌن

 عما العرش رب هللا فسبحان لفسدتا هللا إال آلهة فٌهما كان لو) القابلون

 دأٌ ذي كل وبالػ مرٌد شٌطان كل وقامع عنٌد جبار كل قاصم( ٌصفون

 وإن.. اختبارا بل هضما وال تعنتا ابتبلهم بما أولٌاءه ٌبتل لم الذي.. شدٌد

 لٌحتقبوا.. وحلما أناة دٌنه أعداء ووسع علما شًء بكل أحاط قد كان

 ٌحسبن وال: )أسماإه تباركت وعبل جل قال كما.. وإثما حوبا باالستدراج

 وسبلم( إثما ٌزدادوال لهم نملً إنما ألنفسهم خٌر لهم نملً أنما كفروا الذٌن

 وولً والحكمة العلم ٌنبوع على وتحٌاته الطٌبات وبركاته وصلواته هللا

.. األمة على طاعته المفترض.. واألبمة األنبٌاء ووارث.. والنعمة اإلحسان

 الفوز ومطلب.. المورود الرحمة ومنهل.. المقصود العصمة باب

............ 

 أبواب ٌفتحون األٌام أحد فً  رفاقه من ومجموعة به لنفاجؤ..  الشاب الضابط اختفاء منذ طوٌلة أٌام مرت

 إلى بنا سٌذهبون بؤنهم لً قال.. ٌدور ما مصدقٌن ؼٌر وصخب  ارتباك ساد.. للخروج الجمٌع داعٌٌن السجن

 من ٌكن لم.. أرواحنا تحصد الرصاص ننتظر خرجنا. الثورة صفوؾ ىإل انضمامنا لنعلن اإلعتصامات ساحة

 حتى السجن ساحة تجاوزنا.. األسوار خلؾ من ٌتعالى ضجٌج نسمع.. له ورفاق الضابط وذلك ؼٌرنا أحد

 االعتصام ساحة إلى المإدي العدل شارع.. صنعاء شوارع فً نسٌر طلقاء أننا مصدقٌن ؼٌر.. الخارجٌة البوابة

 الضابط ذلك بعد لنردد.. أطرافها وصلنا حتى ؼامر بفرح هرولنا.. الهتافات صدى لنسمع اقتربنا" التؽٌٌر"

 ".النظام إسقاط ٌرٌد الشعب" الشاب



 الهداٌة وسدر.. ممدودال النجاة وحبل.. والجود الفضل ومعدن.. الموجود

 أمٌر... سٌدنا... ومولود والد إلى فٌه أوحى الذي وبٌته.. المخضود

 آبابه وعلى علٌه هللا صلوات العالمٌن رب باهلل المستنصر المإمنٌن

  اإلمامة حضرة تناجً المملوكة... البٌان ومعادن اإلٌمان معالم الطاهرٌن

 األجل إلٌكم وتنعً... األٌام على باقٌا عزهما هللا جعل الخبلفة سدة وتناهً

 اإلمام سٌؾ الدولة تاج الخبلفة عمدة المكرم العادل المنصور األوحد

 ..."الدٌن فً المظفر

 الببلد أنحاء إلى السعاة لٌحملها.. أٌام ثبلثة طوال نسخه علٌنا ما نسخنا 

 ما أستوعب أعد لم. األخٌر مثواه إلى المكرم الملك تشٌٌع لحضور دعوة

 المسؤلة بؤن المرة هذه تؤكدت لكنً. مرتٌن الملك ٌموت كٌؾ.. ٌدور

 لتنقل.. والحصون القبلع وأسطح بنٌرانها الجبال قمم اشتعلت فقد.. جادة

 .قوم عظٌم ٌتوفى حٌن متبعة عادة وهذه. تالٌة لٌال لعدة الملك وفاة خبر

 وذببش التفكٌر األحداث تلك أنستنً.. الملك رحٌل بعد ثقٌلة األٌام مضت

 إتمام فً لٌالً أقضً ؼرفتها إلى ركنت وإن.. لفافتها رجوع وعدم

 لٌلة بعد ولٌلة. حسابها تحسب لم زلة ثمن دفعت بؤنها ٌقٌنً لٌستقر.. نقشها

 ما ٌعد فلم.. أعود وال خارجا أتسلل أن.. تراودنً الهروب فكرة بدأت

 حٌرة ٌدنًٌز كان وما.. حٌة بوجودها واألمل التردد ٌحاصرنً ثم. ٌبقٌنً

 .مصٌرها معرفة دون أرحل أن

 إن ما.. لذٌذة رعشة ؼمرتنً.. تراه ما عٌناي تصدق لم صباح إلى

 من أتماسك لم.. اللفافة تلك لرإٌة ٌفٌض أن لدمعً تركتُ  حتى انصرفن

 .باكٌا أجهش وأنا.. أرضا   تساقط ٌدي بٌن ما..  الفرحة

 وخالقك خالقً ربً الشؤن عظٌم الفضل له من.. النعم لمولى شكري"  

.. عدنان ولد أطهر األمً النبً هلل خلق أطهر  فً وحبا..  األكوان وخالق

 .األخٌار وأبمته األطهار آله على وصبلة

 .البعاد وأضناه الوجد مزقه قلب من علٌك سبلم



 معً أحملك سنة من أكثر طوٌلة؟ أشهر ؼٌاب بعد أبدأ أٌن من أعرؾ ال  

 أموت كنت بؤنً العظٌم باهلل وأحلؾ..  منك منًٌحر أال وأدعوه هللا وأذكر

ً   تكتب أن من خوفا ٌوم كل  تعٌٌك أن أو.. أٌدٌهن بٌن رسالتك فتقع إل

 أن إلى وأتوجس أترقب وظللت.. نهاٌتنا فٌه ٌكون خطؤ فترتكب الحٌلة

 .أمان فً لك ألكتب ؼٌبتً من عدت

 نفسً إلى جلست إنً بل.. معً وٌشرب ٌؤكل كان أنه حتى عذابك حملت

 هو انقطاعً سبب بؤن تعلم أن وعلٌك.  العٌن دامعة المرات من كثٌر فً

ر حصن إلى سٌدتً بؤمر انتقالً  الملك صعود من فترة مرور فبعد. التعك 

ر حصن إلى  من لٌؽرق إال ٌصحو فبل.. تنتهً ال ملذات فً ؼرق.. التعك 

  دون طانهاسل بسط فً  سٌدتً استمرت وبذلك.. وملذاته نشوته فً جدٌد

 جمٌع طاردا.. والملذات للشراب الملك هجر أخبار فاجؤتها أن إلى.. قلق

 فً وقته جل ٌقضً  بؤنه تؤكدت كما.. مجلسه من والؽلمان الجواري

 موالتً األخبار تلك أصابت. األسبوع أٌام جل  وٌصوم..  الصلوات

 تابعةالم من لمزٌد المخلصات جوارٌها من عدد بإرسال وأخذت.. بالحٌرة

 أبو ومنهم الحصون قادة لبعض سٌدي مراسلة أخبار لتصلها. والرصد

 فقد.. تخشاه كانت من أكثر وهو. أشٌح حصن سلطان الصلٌحً سبؤ حمٌر

 الحراس بعض تواطإ لها تؤكد كما. جبلة ذي لسلبها الفرصة ٌتحٌن كان

 .قلقها لٌزداد.. قبله من حراس على اعتمد الملك أن كما. الجواري وبعض

 من مجموعة إرسال بسرعة علٌها لٌشٌر الٌامً القزم مستشارها طلبت 

 سٌدتً تتوان ولم. أعتور ما إلصبلح.. الحصن إلى المخلصات جوارٌها

 عنٌؾ قتال لٌدور. القتال ٌُجدن ممن جوارٌها من عددا   أرسلت ما وسرٌعا

 تحت التعكر حصن عاد حتى وقت ٌمر ولم.. البوابات وحراسة بٌنهن

 بالصعود إحداهن كنت الجواري من مجموعة تكلٌؾ ذلك تبل. هاإرادت

 المرض علٌه تكالب وموالنا سٌدنا: لنا قالت. الملك راحة على للسهر

 .  ٌشفى حتى بؤحد االتصال أو جهد أي من ومنعه به العناٌة وعلٌكن

 شًء كل.. العصافٌر أعشاش زقزقة من إال صامتة وقاعاته الحصن أروقة

 حتى فُتحت أن ما نوافذ.. وثٌر وفراش بسجاد إثثةم حجرة.. موحش



 أي ٌعرنا لم.. المدٌدة قامته حول تحلقنا.. الرٌح لصوت ستابرها تراقصت

 . الحركة فاقد مرٌض بؤنه لنا وصفت كما ٌكن ولم.. اهتمام

 أن ا لو كما ٌتصرؾ كان الذي المكرم سٌدي خدمة على أقمنا عدٌدة ألشهر

 إلى ٌتحدث ال.. القرآن وتبلوة الصبلة فً تهأوقا ٌقضً. موجودات ؼٌر

 إلرضاء فعله ٌجب عما ٌحدثنا وأخذ حوله جمعنا حٌن المساء ذلك إال. أحد

 نبوح بؤال هللا كتاب على القسم منا طالبا. به ٌؤمرنا ما وتنفٌذ بطاعته.. هللا

 نهار ٌمر ولم. لسٌدتً دار ما أوصلنا وبدورنا.. حوله ٌحدثنا بما كابن ألي

 طوال وظللنا.. فراشه حول جمعنا الذي حكٌمها أرسلت حتى التالً ٌومال

 ٌسقٌه كان بٌنما.. التهلٌل عن نتوقؾ أال أمرنا.. جماعً بصوت نهلل اللٌل

 مضى.. حركة دون تمدد  الملك لطاعة وعجبً. ؼرٌبة روابح ذا عقاقٌر

 وجهه أخذ روٌدا روٌدا. أصواتنا صدى تردد الحصن وجدران الوقت

 بحمرة عٌنٌه إحدى اتسعت.. وجهه وٌتشطر.. مبلمحه لترتجؾ.. نبعاجباال

 طوال. الحركة على القدرة ثم.. وقت بعد النطق لٌفقد.. معوج وفم متجلطة

 رقٌقا الفجر مإذن صوت تسلل وحٌن.. إنسان مسخ إلى تحول  اللٌلة تلك

 تتمتم وهً السجود تطٌل اللحظات تلك فً كعادتها سٌدتً تخٌلت.. متعبا

 أن هللا إلى متوسلة باكٌة تجهش ٌنتهً حتى مإذنها صوت ٌردده ما

 المشرعة العز قصر نوافذ أحد على من السمع ترهؾ.. ضتنه ثم.. ٌعٌنها

 .الفجر ؼسق مع إشارة تنتظر.. التعكر جبل باتجاه

 إلى مشٌرا.. ؼٌبوبة فً كان لو كما إلٌنا ناظرا   وجهه الحكٌم رفع لحظتها 

 بعدها لنردد  الحكٌم والقرآن ٌاسٌن سورة تبلوة فً بالبدء الجواري إحدى

 .   منصرفا مرتبكة بخطوات مضى ثم. عال بصوت

............ 

 حكاٌات نسخة باسترداد وأملً.. االعتصام ساحة فً بوجودي سعادتً بقدر السجن من بتخلصً فرحا أكن لم 

..  جزار ٌا ارحل ارحل. ٌافاسد ارحل ارحل: تردد.. السماء أعالً من تهبط أصوات.. الضابط ذلك من جوذر

  والساحات األرصفة ازدحمت. النظام إسقاط ٌرٌد الشعب: واحدة بحنجرة ٌصرخون بشر وسط لنؽوص  اقتربنا

 الصوت مكبرات تصدح.. متقد حماس أمواج وسط تشمخ منصة. متنوعة خٌم وصفوؾ األعمار كل من ببشر

 ".النظام إسقاط ٌرٌد الشعب"ٌردد الكل.. حماسٌة بؤناشٌد

  



 رددت.. الرٌح خٌوط على نفٌرها سافر.. الحصن أبواق نؽمات ارتفعت

 ُرفعت الضوء وهج انتشار ومع. وخدد رٌمان وحصن صٌد جبال صداها

ر حصن على من سوداء راٌات  على مماثلة راٌات ارتفعت كما.. التعك 

 ذي قصر  وأبراج أسطح

 ظهرت.. الحراسة وأبراج حمةالملت الدور سواد وعلى" بور ذي"  جبلة

 . السوداء األشجار وسفوح  الودٌان أخادٌد

 جٌش ٌتبعها.. السري سردابها عبر..بٌننا سٌدتً كانت حتى الوقت ٌمر لم

 تؽمض كفها مدت. العٌنٌن دامعة المسجً الجثمان إلى تنظر.. جوارٌها

 تنظر المتجلطة وعٌنه. مفجع بتهتك شاخصا وجهه نصؾ ظل.. جفنٌه

 .أتت حٌث من هابطة عادت حٌن كثٌرا تمكث لم.. دم قطرة دامعة راغالف

 محموال به لٌهبطوا.. الدولة ووجهاء الببلد وقادة سبلطٌن توافد أٌام خبلل

.. هناك مقبرة ال حٌث جبلة ذي عن بعٌدا عالٌة طرق عبر.. األكتاؾ على

 سٌدة رةالح سٌدتً أن وٌقال.. صنعاء نحو الشمالٌة الجبال باتجاه ٌسٌرون

 ال الٌمن وسبلطٌن أمراء أن ٌقال كما.  جبلة ذي فً دفنه بعدم أمرت

 عن بدٌبل القصر داخل  ببر فً  الموتى إلقاء فً سٌدتً طرٌقة ٌحبذون

  !دفنهم

 كان بٌنما. األطفال من وجمهرة النابحات المحاذٌة القرى دور اعتلت

 القمم تلك سكان خرج.. بعٌدا والسحول ُحبٌش مرتفعات عبر ٌسٌر الركب

 خضرة تشق مصندقة وعربات خٌول.. الحزٌن الموكب ٌتابعون لسفوحوا

 النهار ذلك  شمس تصعد لم.. صٌد جبل ترتقً ثم خدد حصن ظبلل

............ 

لب   الببلد ربٌس ضد نارٌة كلمات ملقٌا الضباط أحد صعد.. للثورة االنضمام كلمات وإلقاء الصعود منا ط 

.. أشهر وأربعة سنة من أكثر منذ سجٌن أنً إال أعرؾ ال: الجمٌع أبكت بحكاٌة الزمبلء أحد تكلم ثم.. زابواألح

 مبات منذ نفلحها أرض فً وجدي أبً وولد ولدت لقد.. الشٌخ شردنا أن بعد وزوجتً أطفالً مصٌر أعرؾ ال

 ٌتركنا أن إلٌه توسلنا.. منازلنا خبلءوإ بطردنا مطالبا شٌخنا لٌؤتً.. قرٌتنا ؼٌر وطنا   نعرؾ وال.. السنٌن

.. الصؽار وٌلحقون.. الكبٌر وٌقتادون دورنا ٌهدمون الدولة جنود علٌنا أنفذ وبوجاهته لكنه بٌوتنا فً وأطفالنا

 بٌنكم أنا الٌوم وهذا.. والضٌاع الشتات رحلة لندخل.. وطن لنا ٌعد لم.. المختلفة المحافظات سجون على فرقونا

: مختتما.. ٌنصفه من ٌجد وال اهتمام أي الفقٌر ٌعٌر وال.. الضحٌة على للجبلد ٌنتصر الذي  فاسدال النظام ضد

 . الشٌخ ظلم من تنصفنا أن الثورة أرٌد



 سكٌنة فً جبلة ذي نامت اللٌلة تلك. شماال الحشود صعدت حتى عرشها

 .ؼرٌب وهدوء

 ال بؤنك عرفت لحظة شكرا ربً زدت.. أخبارك أتتبع جبلة ذي هبطت 

.. عنك انقطاعً سبب أعرفك أنا وهذه. النسخ تمارس حبسكم فً زلت

 سبب معرفة حاولت هل.. أستفسرك.. وجوده كرمه على هلل الحمد أكرر

 علمتنً الطوٌلة الشهور هذه ؼٌابً؟ فً شٌبا   كتبت وهل انقطاعً؟

 الهدوء نلزم أن  علٌنا وأن.. ٌستقر ال الدنٌا حال أن علمتنً.. الكثٌر

 فً طلبت وكما.. دوما الحذر نعاٌش وأن.. ناب تدور حٌن والصمت

 علٌنا فقط.. مطلبً هو فذلك.. بذلك أعدك.. نلتقً أن السابقة رسابلك

 انتباهً لفت أمر. وهم ٌقٌنك كل وأن.. أكون من سترى وعندها. بالصبر

 خارج لٌبل نلتقً بؤن ذكرت حٌن ذاكرتً فً عالقا   وظل رسالتك فً

 بؤنً وأصدقك محبسك؟ من لٌبل تخرج ٌؾك إذ حٌرنً ذكرته ما.. القصر

 ال وحتى.. هو ما على ٌقٌنك ٌظل حتى نلتقً أال األوقات بعض أفكر

 أكرر.. المعاناة من مزٌدا   لك أرٌد ال ولذلك.. ٌقٌنً فؤنت أنا أما.. أفقدك

 رعاٌة فً أتركك.. لك ذكرت ما تصدق أن وأرجو.. الحذر وأوصٌك

 ". كونه فً وتمجد عبله فً عز المولى

-ٕ٘- 

 بعض ٌمكث.. مجالسته رافضا   الباب ٌفتح.. الساق بذي عبلقتً ساءت 

.. النقبلبه تعجبت.. وٌمضً صامتا   الباب ٌقفل.. ٌراعه معانقا   الوقت

 بوفاء أحلم. الباب من االقتراب تركت. الصوم التزم لكنه مناجاته حاولت

 تكن لم لو: ًنفس أسؤل سؤحدثها؟ بما نهار لٌل أفكر.. بلقٌاها وعدت من

 هل سؤصنع؟ ماذا شوذب

............ 

  بداٌة من المخطوطة حكاٌة عن تحدثت دوري جاء وحٌن.. ورابع وثالث سجنه حكاٌة ٌحكً آخر صعد   

 الكتب تجارة شبكات  وعن.. الدار حرٌق عن.. المخطوطات تهرٌب عن حدثتهم.. سجنً وحتى التعسفً فصلً

 وحمٌرٌة سبؤٌة ومنحوتات وأوانً تماثٌل من القدٌمة والتحؾ واآلثار اتالمخطوط تهرٌب وشبكات المدرسٌة

. الجمٌع صفق.. السجن فً إهانة من له تعرضت مما باكٌا أجهشت ثم  حدثتهم.. ومعٌنٌة وحضرمٌة وأوسانٌة

 .خجبل وهبطت



 أفكر.. هً بؤنها لً ٌإكد ٌقٌنً لكن جبلة؟ ذي وأترك.. لؤلقدار أستسلم

.. ماضٌها من أشرس األفكار تلك لتعاود.. اإلحباط قاومأ ثم باألمر كثٌرا

 لكن تعاش؟ أن الحٌاة  تستحق  هل..  ٌكون ما استٌعاب كٌفٌة فً أفكر

 ٌجالسنا موت ظل فً خاطرت كانت لما وإال.. شوذب أنها ٌهامسنً ٌقٌنً

 .تنفسنا مع وٌتنفس

  عن عبرام.. لقٌاها انتظرت بؤنً أخبرتها..  إلٌها الجواب كتابة عاودت 

متُ  وقد.. تباطإها معاتبا.. ولوعتً شجنً  كنت شعر بؤبٌات كتبت ما طع 

 الكتابة عن سؤتوقؾ وأنً.. ٌقتلنً شوق عن كتبت..  أنسخ مما حفظتها قد

 . موعدها بانتظار

 صباحات مضت.  خانق صمت فً جدٌد من ألدخل.. جوابً على ترد لم 

 وبدوره.. أنتظرها وأنا دخانه أدمنت.. الساق ذي مع فٌها تصالحت  كثٌرة

 تعد لم.. اجترحها أنه لو ٌحلم أظنه بطوالت عن ؼرٌبة حكاٌات سرد أدمن

 ٌقفل أن بعد نفسً أسحب. ٌراعه بدخان أستلذ كنت ما بقدر تهمنً حكاٌاته

.. جدرانها نقش فً وأستمر وألوانً برٌشً أمسك.. ؼرفتها أدخل.. الباب

 خٌاالت فً سارحا وقتً أقضً فقط.. ألون أو أنقش ما ألعً أعد لم

.. تباعا تمضً لكنها.. أمل بكل اللفابؾ بٌن أفتش ٌوم بعد ٌوما..  متداخلة

 .  نفسً على أستؽربه وجلد بصبر األٌام أحصً

 :عذابً تشؾِ  لم بكلمات طوال أٌام بعد لفافتها لتفاجبنً

 القدٌر هو.. عظمته جبلل قدر على نحمده.. شًء كل مقدر هللا إنه"

 أن واعلم. المسٌر وهو..  الكون فً ما لكل الخالق هو..بعباده اللطٌؾ

 فرصة عن أبحث كنت الذي الوقت فً.. أشتهً ما عكس جرت قد الرٌاح

 وفد وصول بعد الجواري من ومجموعة بانتقالً سٌدتً تؤمر.. بك ألتقً

.. المكرم الملك وصٌة بتنفٌذ ٌطالب الذي الصلٌحً سبؤ السلطان من

 لكنها.. للقصر وأعود أٌاما   أظنها كنت. الملك على بخبلفته ةوالقاضٌ

 بعد.. العطاٌا لهم مجزلة للصبر بدعوتهم تذمرهم تمتص كانت التً سٌدتً

 . طوال لٌال فً ٌسلٌهم ما أرسلت إذ خاص بكرم أحاطتهم أن



 وصاٌته سبؤ السلطان ٌتولى أن على نصت قد الوصٌة أن ٌؽٌظها كان وما

 طول من الموفدٌن تذمر تزاٌد ومع. الببلد لحكم تولٌه فوق. وأوالدها علٌها

 لهم موضحة.. خٌر بكل آخر بعد أسبوعا تعدهم أخذت التً المكوث

 بعبارة علٌهم ردودها مختتمة.. التسرع بعدم لهم ناصحة المهمة جسامة

 قلت إن تستؽرب لن". الببلد وٌصلح ٌرضً بما محملٌن إال تعودوا لن"

 من.. القزم مستشارها رسولها عودة تنتظر كانت.. سٌدتً بؤن لك

.. الملك بوفاة المإمنٌن أمٌر إلى العزاء رسالة نسخت من فؤنت.. القاهرة

 ؼادر قد الٌامً وكان.. ألبٌه علً ابنها خبلفة علٌه تمنٌها خطٌت من وأنت

 للوفد مماطلتها فبعد.. أرادت ما لها وكان. بؤٌام المكرم سٌدي رحٌل قبٌل

 الذي الصبً فٌه ٌعزي  سجبل حامبل  المإمنٌن أمٌر مقام من لهارسو عاد

 ملكا إٌاه منصبا ونجلها الدعوة بسلٌل إٌاه ملقبا.. عشر الثانٌة ٌتجاوز لم

 الحرة مكلفا.. ومساندته طاعته إلى الجمٌع داعٌا.. المكرم لوالده خلفا

 بما سواقاأل فً ٌنادي من سبؤ السلطان وفد لٌسمع. علٌه بالوالٌة والدته

 وٌنصبك أبٌك برتبة وٌلحقك ٌصطنعك أن المإمنٌن أمٌر رأى وقد: "جاء

 الدعوة من تقلده أبوك كان فٌما النظر وأقلدك... درجته بك وٌرقى منصبه

 وبحرا برا إلٌه المضافة األعمال وسابر الٌمن سابر فً واألحكام الهادٌة

 وفد سٌدتً دعتو وبذلك". ونابٌا وقرٌبا ودانٌا ونازحا ووعرا وسهبل

  إلى المإمنٌن أمٌر سجل من وبمنسوخ بالعطاٌا محملٌن سبؤ السلطان

 وعدي وأكرر.. أعود أنا وهذه.. عنك رسابلً ؼابت ولذلك. أشٌح  حصن

 ". كتابته ٌحسن ال بما ألحدثك قرٌبا نلتقً بؤن لك

 تسكب امرأة فؤي.. أمري فً احترت بؤنً واألرض السموات بخالق أقسم

 لكنً.. بذلك ٌقبل عقل ذي كابن أي بل.. بتكذٌبك تجاهرها وأنت الود لك

 علٌه تنطبق وال الجنون من ضرب الود كون رسابلك فً تردده كلما أبرر

 وكثٌرا. وحالتً حالتك فً أفكر ما دوما ولذلك.. المعروفة المنطق قٌاسات

ً   حولك بما هازئ أنك أو.. ممسوسا   أتصورك ما  بابس مخلوق أو.. وف

 ودي وٌزٌد علٌك فؤشفق الحاالت كل فً أعاود لكنً ؟ األوهام نهتسك

 بدأ األمر وأن.. النساء كل ؼٌر بؤنً فؤجد نفسً ألجالس وأعاود. أكثر

 وٌدعوه بل.. لسهٌجا أو ٌلتقٌه أن دون كابنا   ٌود قلب أي وأكرر.. منً

 الهازئ؟ أو.. والواهم.. الممسوس منا من: نفسً فؤسؤل وأعود. بآخر



 كل ٌزٌح ذهنً تجعل البدٌعة النقوش وتلك حرفك أن القول وأصدقك 

 أن أٌعقل: الدوام على نفسً وأسؤل.. عنك رسابلك تفرضها  تشوهات

 تلكٌم من ٌراعك؟ ٌصنعه ما جمال نقٌض تسكنك التً الروح تلك تكون

 ما ٌرى من.. موسوسا ٌعٌش أن ٌمكن ال السحر حد المدهشة القدرة تلك

 روح أسمع القادم لقابنا فً صوتك أسمع حٌن وأتصور. منبهرا ٌقؾ تصنع

 كتل ألزٌل ٌدي أمد.. الؽابرتٌن عٌنٌك بتؤمل نفسً أمنً. طفل وقلب مبلك

 التً المشاعر تلك كل ومع. وهما   لٌس وأنك..  وجهك أكتشؾ حتى الشعر

 ؼٌر ترانً حٌن إلً ستنظر كٌؾ أتصورك. وترتٌبها جمعها أحاول

 أتمنى الذي الوقت فً.. هازبا تكن لم إن علٌك إشفاقً وٌتزاٌد. شوذبك؟

 بحثت أنً أخبارك وعلً. الحٌاة متناقضات تتقبل حتى هازبا تكون أن

 حتى. ٌقٌنك ٌوازي أحدا أجد فلم القصر جواري بٌن  عنها تبحث عمن

  ؟ تدعٌه كما أنا هً عنها تبحث من كنت لو ماذا..  بنفسً نًشككت

 تؽٌٌر ٌتم سٌدتً حمى فً جارٌة كل بؤن تعرؾ وأنت!  هً ترانً أن

 ما وكل.. أمسها من تنسلخ حتى فعله علٌها ٌجب بما وتدرٌسها.. اسمها

.. سٌدتً محورها جدٌدة حٌاة إلى كلٌا   لتنتمً.. صؽٌرا كان مهما بها ٌتعلق

 أسماءهن ٌنسٌن الجواري فبعض.. األسماء تلك تعدد وأنت صادقا نتك لقد

 األسماء بعض أن بل.. العشرٌن أسماءها تتجاوز البعض.. تؽٌٌرها لكثرة

 إرادة لكنها.. ذلك من تستؽرب قد. للمهمة تبعا أسبوع ظرؾ فً تتؽٌر

 القصر خارج سلطان أو لقابد كخدمة بمهمة جارٌة تكلؾ إن ما التً سٌدتً

 اسم لها ٌكون عادت وإذا.. الجواري سجل فً ٌدون جٌدا   اسما تحمل ىحت

 ٌؽٌر أٌضا القصر داخل أخرى إلى جماعة من ُحولت وإذا.. آخر جدٌد

 جناح خدمة فً انتقالها مثل آخر مجال إلى خدمتها من ؼٌرت أو.. أسمها

 النظام هذا لكن.. تتعجب قد. جماعتها ؼٌر جماعة إلى ضمت أو سٌدتً

 من خاصة. عال مقامهن جواري هناك. ٌوم بعد ٌوما تعقٌدا وٌزٌد سار  

............ 

 كوامأ بٌن إبرة عن ٌبحث كمن..  وصولنا بعد الحشود بٌن ذاب الذي الشاب الضابط ذلك أجد كٌؾ أعرؾ ال

ً   أحدهم أشار حٌن تخؾ السإال فً همتً بدت وقد أٌاما   عنه أسؤل مضٌت..  قش  اللجنة" مقر إلى بالتوجه عل

 من بؤن الكشوفات تلك ٌقلب من  لٌخبرنً.  الساحة نشطاء جمٌع أسماء فلدٌها بؽٌتً وجدت.. وبالفعل" المالٌة

 ".األمنٌة اللجنة" ضمن  عنه أبحث



 مسإولٌة إلٌهن الموكل الجواري مجموعات ربٌسات إلى إضافة.. ٌخدمنها

 أسلوب.. والدعوة المذهب علوم وتدرٌسهن وإرشادهن الجواري تعلٌم

 وفنون.. العقاقٌر وإعداد. األنثى وِرق ة آداب.. األشعار وحفظ الكبلم

 من ذلك وؼٌر. األدب وبراعة.. اإلقناع وعلوم.. الفراش وأسرار اإلؼواء

 .والنشاب السٌؾ حمل حتى..  متنوعة علوم

 موكل هو ما عدا ٌدور كلما ٌعنٌنً ال قد أنا حتى.. ذكرت ما كل ٌهم ال قد 

.. به ٌقوم ما وله اختصاصه له قسم كل وأقسام جماعات فالقصر.. إلً

 هنا.. وشاٌة الهمس ومعظم الهمس طرٌق عن إال   ٌدور ما نعرؾ ال ولذلك

 الجارٌة تنقطع

 ٌدور بما وبالذات.. القصر حٌاة فً لتؽرق. القصر خارج ٌدور ما كل عن

 .حٌزها فً

 لقاءات لها. سٌدتً من باستدعاء إال.. القصر داخل الرجال تواجد ٌحرم 

 دوق.. الببلد أنحاء من ٌحضرون ما عادة الذٌن مستشارٌها إلٌها تدعو

 كل وفً.. أحد ٌراها وال. دخوله أثناء موقع من تراه.. أمٌر ٌحضر

 كفها هو فقط.. وجهها أحدا ٌرى وال ذلك بعد مقعدها على تجلس األحوال

 مجاورة دار فً ٌستقر الذي القزم مستشارها. وجودها عن ٌنبا الذي

 ٌرى من وهو.. كثٌرا تستدعٌه الذي الوحٌد هو. الشرقٌة الجهة من للقصر

 لك لمحت وقد. حٌاة من أعٌشه ما زواٌا إحدى لك أنرت أظننً. وجهها

 ٌسٌر وُكل  .. وحكمة بقدر ٌسٌر شًء كل أن تدرك حتى اإلشارات بعض

 العلً عناٌة فً أتركك.. شوقا  أكثر فؤنا لقٌاك بوعد سؤفً.. له ُسِخر لما

 ". ورعاٌته القدٌر
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 ما فهم أحاول فٌها كنت. . ألٌام تفكٌري شؽل ما تلك رسالتها حملت 

 أنا هل: متساببل.. ألٌام اللفافة من أقترب ولم.. بالرد أسارع لم. حولً

..  وهم جوذر وأن كبٌر؟ وهم فً أنا أم.. المكان؟ هذا فً الوحٌدة الحقٌقة

 ٌدعونً حتى وال  به ٌدعونً من الٌوم حتى أسمع لم الذي صعفان



 حٌاتً بقٌة سؤعٌش هل.. ذلك كل لماذا اسم؟ الساق لذي  هل ثم! بجوذر

 .اسمها عن تتحدث ال رسابلها فً هً حتى.. اسم بدون

 : أٌام بعد لفافتها لها رددت.. األسماء فً التفكٌر من أشؾ   لم

 تزٌدنً ووساوسً.. أضلعً بٌن ٌذوي ٌكاد فقلبً.. اللقاء أستحلفك 

 لم. للجنون تدفعنً ٌنشخصٌت ذو بؤنً أشعرتنً التً تلك كلماتك.. إٌبلما

 به أشعر مثلما الوسواس ٌداخلنً ولم.. اآلن هو مثلما ٌوما تفكٌري  ٌتشظ  

 فٌهما وانشؽلت. المسلم ومعلمً الٌهودٌة أمً دٌانة شؽلتنً ما كثٌرا.. الٌوم

 التفكٌر أن بل. جبلة ذي فً هو مثلما ٌُته لم  عقلً لكن.. زلت وال سنٌن

 رسابلك دفعتنً أن بعد وأسؤلك. صفاء ٌزٌدنً كان الناس ٌعبده ما بتباٌن

 عقٌدة تجلت وإن إٌمانها فً أفكر أن.. الحرة موالتً تدٌنه ما حول للتفكر

 ولذلك. بمكان الؽرابة من الكابن هذا لكن.. وتعامله أعماله خبلل من الفرد

 نفسً أجد أن.. القصر جدران خلؾ ٌدور ما أقرأ وأنا صوابً فقدان أخاؾ

 جوهرها فً ٌشك ال الجمٌع. هدى دون كالسوابب الشوارع فً حأسر ٌوما

 وما األحداث تلك وراء ما إلى ٌدفعنً رسابلك فً تذكرٌنه ما.. أنا إال

 .باطن ظاهر لكل تعرفٌن فكما.. معتقد من ٌسٌرها

.. رسابلك فً الجدران تلك حكاٌات بذر فً االستمرار وأرجو إلٌك أكتب 

 التعجل وأتمنى. وخوؾ بشوق أنتظرها.. نالجنو إلى عقلً مال لو حتى

 .  الؽوث أستحلفك.. بلقٌانا

 بكلمة أنبس أن دون. إلٌه الجلوس ٌدعونً الباب فتح أن بعد صوته سمعت

 ..لفقدها بمعاناتً علم على وكؤنه.. الٌراع مشرب لً مد.. متعجبا استجبت

............ 

 ٌقدمنً.. سنوات منذ أصدقاء كنا لو كما ومرحبا متوددا.. بالػ ولطؾ بحرارة استقبلنً.. نسختً عادت أخٌرا  

 متوجها اصطحابً خبلل من جٌدة بصورة نفسه ٌقدم كً فرصة واستؽلها بل.. حكاٌاتً شارحا حوله من إلى

 بً مرحبا.. النظام فساد ضحاٌا كؤحد إلً ٌرٌش وهو.. الجمٌع أمام معتذرا المٌكرفون أمسك  الخطابة منصة إلى

 من شٌقة حكاٌات على احتوت والتً.. سكنً تفتٌش أثناء أخذوها التً النسخة تلك عن متحدثا.. شجاعا ثابرا

 ثم دموعً كفكفة حولً من الحظ.. االعتذار كلمته فً مجددا.. لً بتسلٌمها الجمٌع أمام ملتزما.. العظٌم تارٌخنا

ً   رفع  .صفٌقبالت كف



 ٌراعه دخان أعب كنت بٌنما وجهه مبلمح ٌؽٌر أن دون إلً نظر

 .الماضٌة الصباحات حرمان ٌواسٌنً كؤنه رأسه هز.. لمفجوعكا

 .أودعك جبت -

 .وحزٌن صادق بصوت أخرجها

 لماذا؟ -

 . سنفترق -

  ستذهب؟ أٌن إلى -

 األٌام مقاطعتً سبب معرفة ترٌد أال.. سؤذهب  أٌن إلى ٌهم ال - 

 الماضً؟

 .ؼابم أمرك -

 .الرإٌا تلك أتتذكر -

 رإٌا؟ أي -

 .المكرم ناوموال رإٌاك -

 .نعم.. رإٌاي -

 أم أكرهتك أعرؾ ال ساعتها. رإٌاك تذكرت الملك بموت سمعت لحظة -

 ! صوتك سماع أو وجهك رإٌة أطٌق أعد لم لحظتها ومن.. منك خفت

 برإٌاي؟ رحٌلك وماعبلقة -

 .  شإم فؤل أعتبرها وأنا لً حكاٌتك لحظة من -

 .ٌالعجاببك -

 . العناء حقٌست شًء ال.. ذلك من علٌك ال -

 بعٌدا ٌنظر كان. ظاهر وإحباط بٌؤس المثقلة الكلمات تلك بوطؤة شعرت

 تسرب وقد..  صبلة فً كؤنا أجالسه وكنت. ٌحدثنً حٌن عادته ؼٌر على



 عاد ثم.. ٌراعه بدخان  انشؽل. عرفته من ؼٌر ٌكون أن نفسً إلى الشك

 حدثنً. ناتؽض زاد وقد وجهه ألرى التفت.  الهررة مواء ٌشابه  صوته

 أعً أكن لم. ؼٌره إلرادة مسخرا قضاها التً عمره سنوات عن بحزن

 ٌحدث كمن مواءه ألسمع حواسً أستنفر أخذت..  المفاجا انهٌاره سبب

 من بها أحدثك  لم بؤشٌاء أحدثك أن أرٌد: ٌحدثنً إلً التفت ثم.  نفسه

 الجدٌدة الدار إلى  ستنتقل أنك علمت فقد.. تصنع دون بصدق أحدثك.. قبل

 صاحب أو ألبنه أب حدٌث أحدثك أن أرٌد.. الٌوم بعد أراك أال وأخاؾ

 صمت. بصدق أحدثك أن طالبتنً ما فكثٌرا.. أسبلتك إلى وأستمع. لصاحبه

  الشاب وقؾ.. كالمذعور نهض أن لبث ما.. نحونا متجها   شاب ظهر حٌن

 .الساق ذي باتجاه ٌده مد ثم إلٌنا ٌنظر  جامدة بمبلمح

 .مفاتٌحال -

 نظرات مخلفا مبتعدا ساقه ٌسحب سار ثم الباب إلى الساق ذو أشار 

 عذبة بابتسامة الشاب مبلمح النت ما سرٌعا..  ٌدور مما تعجبت.. حابرة

 .مردفا

 .بحوزتك ستكون الباب على المعلقة المفاتٌح وتلك. بمعٌتك ألكون مرسل -

 بكبلمك؟ تعنٌه وما.. أنت من - 

 إذا إال بابك ٌؽلق أال.. علٌك سٌدتً فضل وذلك..  ٌاسٌدي حر أنت - 

 الشاب ذلك دخول من الساق ذو ُذِعر  .. وأسمع ٌدور مما مذهوال. أردت

 كل. ذاك ؼبار وٌزٌل هذا ٌرتب أرجابه فً ٌجول.. وصوله فور داري

.. الجدٌد الوافد من توجس فً األولى لٌلتً قضٌت. محٌرا   كان الٌوم ذلك

.. ٌلتفت أن دون مبتعدا ٌمضً أراه.. تفكٌري ٌبرح لم الساق ذي ومنظر

 أراجع اللٌل طوال.. وجرأته الخفٌة الؽبلم هذا سطوة. بدأه الذي كبلمه

 ؟ قبل ِذي من أكثر وهرما ٌابسا كان لماذا لً؟ سٌقول كان ماذا.. ماٌدور

 . رإٌته أرٌد وأنً. الساق ذي عن الشاب سؤلت أٌام بعد

 !مٌتا وجدوه أنهم سمعت  -



 وكٌؾ متى منه أعرؾ أن حاولت. شدٌد حزن ولفنً كلماته صدمتنً 

 مما الحركة مشلول للحظات مكثت.. تفاصٌل لدٌه ٌكون أن نفى توفى؟

 المشوبة مبلمحه.. أسمعها زلت ال الصباح ذلك فً كلماته متذكرا.. سمعت

 لما ضحٌة ذهب أنه أو به؟ سٌحدثنً كان ما ترى.. دفٌن وحزن بإحباط

 تذهب أفكاري كانت. شٌبا   األمر فً بؤن أدركت لحظتها. به سٌبوح كان

 لها دموع.. صمت فً تنهمر دموعً وأخذت حولً ما نسٌت وقد وتعود

 عبرت.. جبلة ذي فً مرة ألول الشمس أشعة تحت سرت. تنباكه رابحة

 فً عنه مختلفا  .. جامدا   شًء كل.. ؼرٌبا حولً ما أرى وأنا الساحة

 .ضخمة ؼٌر بدت العالٌة الؽابة أطراؾ صخرة  حتى.  لًاللٌ طوافً

 ٌعد لم..  ٌتعمدها أنه أو.. بسذاجة ٌتصرؾ الذي. لخادمً ؼرفة خصصت

 الدار كؤن.. أشاء حٌن وأعود أشاء متى أخرج.. الباب علً ٌؽلق أحد من

 أخرج إلٌها النظر أسترق التً األمامٌة الساحة تلك.. الحبس ذلك ٌكن لم

 الساحة تلك ؼٌر( جبلة ذي) تكن لم. والوافدٌن بالمارة عادة تصخب ألراها

.. به الملحقة والمبانً القصر وجدران.. إلٌها النظر استرق كنت التً

 مبان   ِمن أستحدث وما. المنحدر ومسجد.. والعلؾ للخٌل األطراؾ ومبانً

 . للقصر الخلفٌة المنحدرات على الؽبلل لتخزٌن

 وؼسل والطعام البرٌد بجلب ٌقوم خادمً أصبح. وجود للجواري ٌعد لم

 شًء بؤي ٌنشؽل فبل مهمة فً ٌخرج حٌن.. والنشاط الحركة دابم  . مبلبسً

 شوذب لفافة عودة وعدم.. الساق ذا موت لكن.. به أمرته ما ٌنجز حتى

 األفكار ظلت فقد.. بحرٌتً أهنؤ لم. وتفكٌري حالتً على مسٌطرٌن كانا

 .تتقاذفنً والظنون

............ 

 إلى األوراق تلك أضم وأنا سعادتً لتكتمل.. له رفاق مع عشاء لً وقدم.. خٌمته فً المساء ذلك  استضافنً

 علٌهم أحكً بؤن مطالبٌن الخٌمة فً كانوا ممن مجموعة حولً لٌتحلق.. شاكرا احتضنته لحظته. .صدري

 السماع بطالبً عاجة لٌالً لتمسً.. للسمر خصصت خٌمة إلى دعوتهم ثم.. لهم حكٌت. المخطوطات تلك حكاٌة

 لٌالً فً فاردٌن. .قاطع برفض ذلك أقابل.. وتوزٌعها تصوٌرها علً ٌتمنى البعض.. وشوذب جوذر لحكاٌة

 ٌقومون والبقٌة البعض ٌرقص.. الساحة لشباب موسٌقً عزؾ وصبلت ٌعقبه.. صوتً لسماع حٌزا   سمرهم

 .واألناشٌد األؼانً تلك ٌرددون الكورس بمقام

 



 لتتعاظم.. الوقت طٌلة أحد ٌبلزمنً أن أستوعب لم الوقت مرور مع

 خٌطا وأن.. الباب إؼبلق من وطؤة أشد هو بما استبدلوا بؤنهم مشاعري

 .الساق ذا وموت شوذب رسابل انقطاع خبلل من ٌتمزق

 الملك سٌدي ؼلمان بقاٌا من أنه.. نفسه عن ٌحدثنً أخذ أسؤله أن دون 

 ضمن ٌبقٌهم الصؽار الؽلمان من ٌركب عدد له كان الذي.. الراحل

 أو.. أخرى ألعمال ٌصرفه عشرة الخامسة الؽبلم تجاوز ومتى.. حاشٌته

 سنوات خاصة. ماضٌه ٌحب بؤنه حدثنً. الحصون أمراء بعض على

اس حٌاة ٌطٌق وال.. صنعاء فً صباه  . الحر 

..  القصور ؼلمان عن سمعته عما ٌختلؾ ٌكن فلم وحركاته جلوسه أتؤمل 

 ما دوما.. ٌنفرنً كان الطوٌل أنفه أن إال لطٌفا ٌبدو.. ناعمة سمراء ةبشر

 عٌناه.. بنفسه ٌنشؽل حتى منه ُطلب ما ٌنجز إن ما.. نقٌة ببشرة ٌظهر

 األطباق إعداد ٌجٌد.. االؼتسال كثٌر.. الثقٌل بالكحل تؽرق ما ؼالبا

 لٌنفذ إال نًٌفارق ال. الدار وترتٌب بنظافة نفسه ٌشؽل ما كثٌرا.. المتنوعة

 ما كل فً أشك ودوما.. نفسً إلى الخوؾ تسرب ولذلك. به أمرت ما

! ترٌد ما بً فؤفعل وخادمك ؼبلمك أنا: لً قال المرات إحدى فً. به ٌنطق

 .وتسلٌتك إسعادك فً سعادتً بؤن واعلم

 هذٌانه لٌواصل.. مبتسما رأسً له أهز.. صامتا أتؤمله مؤزق فً وقع كمن 

 حدٌثه تطعٌم ٌتعمد كما دالل نظرات ٌرسل ودوما. رؾبح أنطق أن دون

 صمتً عن ٌسؤلنً. شًء من ٌشكو أو ٌتذمر ال. اإلثارة من فٌها بكلمات

 .به ٌحس فٌما محقا وكان. أطٌقه ال بؤنً إحساسه وعن.. الدابم

 ............ 

 تاركا الجمٌع بٌن قافزا أنهض.. للرقص تدعونً بدنً تهز وإٌقاعات لنؽمات أهتز.. نفسً تمالك أستطع لم

..  جسمً تعصر النؽمات وتلك عٌنً أؼمض.. استحسانا   عالجمٌ لها ٌصرخ حركات التنفس حرٌة لجسمً

 من أن ٌعرفون ال. أحد ال.. مجاراتً محاولٌن بعضهم ٌنهض..  متتالٌة قفزات فً تهزنً.. داخلً تتسرب

 أحد فً راقصتها حٌن ٌومها هامستنً.. عشرة الرابعة فً كنت حٌن الرقص علمتنً من.. زهرة هً تسكننً

 به ٌتقٌد بما تتقٌد ال" تردؾ قولها من أستؽرب وحٌن" الطبول ضربات تقوده أن مكلجس اترك" قرٌتنا أعرس

 "حركاتك ٌقود الطبل دع.. حولك من



 إلٌصال إال ٌفارقنً ال.. دابما   لصٌقا وجوده من ضٌقً ٌزٌد آخر بعد ٌوما

 أو.. ما بعمل توجٌهه على صوتً ٌقتصر. بالجدٌد اناإلتٌ أو أنجزت ما

 أحسها سذاجة إظهار أجاد وإن دهاء أكثر بؤنه أشعر كنت. كذا طبخ

 .  مصطنعة

 حكاٌات لً ٌحكً. زابفا   أراه تؤدبا أظهر وإن.. ابتذاال   أكثر أمسى األٌام مع

لٌنً.. بها ٌؤتً أٌن من أعرؾ ال مدهشة  إزاء ضحكتً أكتم بنكت ٌُس 

 صاحب كان ذلك وفوق. القلب تهز عشق بقصابد ٌلقً وتارة.. اهافحو

 تؤتً نظرات. مؽرٌة بدعوات توحً ما كثٌرا نظراته وتلك.. مثٌر إٌحاء

 التمطً من ٌكثر فقط.. أمامً ٌوما ٌتعر   لم.. الؽانٌات أكثر تؤتها ال بما

 من أألفها لم أحاسٌس فً ٌؽرقنً. تنقضً ال لذة سنام ٌعٌش لكؤنه حتى

 كنت وهكذا. بذلك نفسً أدٌن أن مخاوفً لكنها منه بالتخلص فكرت.. قبل

 خٌرته. المشرع الباب رؼم تكبلنً بقٌود أشعر دار فً الحٌرة أعٌش

 فً ٌبقى أن طلبته.. أٌام لعدة إجازة فً ٌذهب أن أو. الدار ؼرؾ بإحدى

 فً ٌقصر ال حتى بقربً ٌظل أن بؤدب توسل لكنه.. خروجً عند الدار

 .قدري ظننته حتى.. مستسلما وأجدنً. كثٌرة أفكار تتوارد.. عمل أي

.. الخافق حدٌثه فً ٌتعثر.. جواري العٌنٌن دامع جثا حٌن المساء ذلك إلى

. تفسٌرا   لها أجد لم مشاعري وتلك.. علٌه إشفاقا قلبً جاذبا   بحرقة ٌبكً

.. ًطٌبت مثل فً سٌدا ٌصادؾ لم بؤنه مواسٌا ظهره على أربت وأنا قال

 : مكابرا وقلت أسمع لما اعترضت. ؼد صباح لمؽادرتً حزٌن وأنه

 تتصرؾ أن لك ٌجوز وال سٌدك مقام فً أنا ألست عنً؟ تنصرؾ كٌؾ -

 ! ذلك؟ تقرر كٌؾ.. بإرادتً إال

 . األمر صاحبة وهً الحرة سٌدتً موالً جمٌعا إننا إال أعرؾ ال -

 وأننا.. بٌع عقد دون دةسٌ الحرة موالً أحد أمسٌت بؤنً أدركت ذلك عند

ن بعناٌة مرتبطون جمٌعا   .. فراقه على الحزن بعض تصنعت.  العناٌة لها م 

 بعد.. المتصوفة ٌتؽزل كما هللا حب فً ظننتها.. ؼزل بؤبٌات ٌترنم تركته

ً    ٌلثم ركع انتهابه  صوته عاد وقد لً قال.. وداع لٌلة أمنحه أن راجٌا قدم



 بؤنً لٌلة آخر فً أشعرنً.. إسعادك على اتًقدر  أرٌك أن أرٌد: للبكاء

 ! ؼبلمه تجاه سٌد به ٌقوم أن ٌجب بما قمت
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 التً شوذب ؼرفة إلى العودة رؼبة تقودنً.. رقٌب دون لٌلة أول قضٌت 

 المؽفرة إلٌها أتوسل العٌنٌن دامع أمامها جلست.. دخولها من ُحرمت

 وقتا   لها مناجٌا ركعت. .بؽفرانها مشٌرة عنقها لوت.. ؼٌابً سبب شارحا

 فً سرت.. وحٌدا خرجت.. السعادة من بقدر ذلك بعد شعرت.. الزمن من

 أن ٌنازعنً وصوت.. بعٌدا للهروب  ٌدفعنً داخلً من صوت.. اتجاه كل

 .أبقى

 جارٌتان لتهبط جدٌد من العلوي الباب ضلفة تحركت التالً الٌوم صباح 

 دون النظرات تبادلنا.. جدٌدة بمشاعر إلٌهما أنظر كنت. البرٌد بمخبلة

 كدت.. لممٌزا بلونها اللفابؾ بٌن اللفافة أرى وأنا قلبً خفق. صوت

 الؽبلم ذلك كان. طوٌل ؼٌاب. تحذٌراتها متذكرا. نفسً تمالكت.. أختنق

 . حقٌقته محتواها قراءة بعد عرفت لكنً.. شإم

 الدنٌا نور على وأصلً. أقدارنا ٌخط من.. وٌمٌت ٌحًٌ من أحمد"  

 .العالمٌن رب حبٌب محمد الثقلٌن سٌد واآلخرة

 ألهمك من فسبحان.. منقذي أنت تكن.. الموت لصٌقة مضت أشهرا   عشت 

 ..الواشٌة إدعاء دحض لفافتنا بٌاض. الصبر من القدر هذا وحباك.. الثبات

............ 

 حجزها األعراس أصحاب ٌتسابق كما.. مراقصتها على القرٌة شباب ٌتنافس كان من وادمالخ أحلى زهرة هً

 وأخوها.. خاصرته فً طببل   علق  زوجها:  الدٌوان أطراؾ فً  صفا ٌقفون.  أفراحهم إلحٌاء وأخٌها  وزوجها

 هازة بٌنهم من خرجت النشوة لحظات وفً.. بؤظافرها تنقرها نحاس من طاسة ٌدٌها فبٌن هً أما..مزماره  ٌنفخ

 حولها ٌحوم الرقص هوس أصابه وقد  عالٌا ٌصرخ زوجها بٌنما.. الرجال فتثٌر وجنون بعنؾ المتناسق جسمها

 لحظات زوجها ٌتقدم. تعرقه نتٌجة منفرة بروابح ٌتنفس أن لجسمها وتترك زهرة تهتز.. مكانه إلى لٌعود  بطبله

 لم" ٌازهرة عطري رابحتك" صارخا أرضا السقوط على وشكت أن قبل لٌحملها الطبل على األخٌرة ضرباته

 كٌؾ سؤعلمك"منً تقترب المنتهى وفً.. رقصً زهرة تتابع الرقص حلبة أدخل.. نضجت قد ٌومها أكن

 " . ترقص



 ناصعة كانت.. سٌدتً ٌدي بٌن اللفافة لتضع الجواري إحدى سعت فحٌن

.. أدعته عما اللفابؾ بقٌة بٌن لٌبحثن.. قالته مما دلٌل أي تحمل ال.. البٌاض

 بدلٌل ٌعود من بإرسال سٌدتً لتؤمر. ابهاإدع على ٌدل ما ٌجدن فلم

 قالته ما ٌإكد أن ٌمكن ما سٌدتً انتظرتْ  ولشهور.. الؽبلم وكان.. إدانتنا

 عاد لكنه.. بٌنكما دار ما أعرؾ ال.. انقضت الشهور لكن.. الواشٌة تلك

 . جلٌسً فٌها الموت أرى أٌاما   كانت. دلٌل دون

 الدسٌسة تلك. نفسك ومنقذ منقذي بؤنك تعرؾ أن وعلٌك.. لك ممتنة 

 تكلفنً األخٌرة األشهر فً.. وجلدك بصبرك أنت لتبرأنً.. متهمة جعلتنً

. تترٌث جعلها ما ذلك أن وأعتقد. ٌوما أخفق ولم.. األعمال ببعض سٌدتً

 مما تستؽرب قد. عارضة لوشاٌة أو.. الشك لمجرد العقاب تنزل فهً

 . دتًسٌ لمشٌبة خاضع الجواري فمصٌر.. به أحدثك

 بٌن تداخل دون.. به المتصلة الدور أو القصر من حٌزا   جماعة كل تشؽل 

 فً أو القصر داخل بالتحرك الجواري إلحدى ٌسمح فبل.. جماعة كل سكن

. به كلفت بعمل للقٌام إال جماعتها حٌز نطاق عن الخروج أو.. الدور أحد

 كل تدٌر.. سٌدتً إال تعرفها ال التً وأسرارها تدبٌرها مجموعة لكل

.. واحد رجل القصر داخل ٌوجد ال. ساعداتم وعدة ربٌسة أو أم جماعة

 رؼم. كطفلٌن الملكة تعاملهما اللذان محمد موالي وأخوه علً الملك سٌدي

.. بخدمتهما ٌقمن جوار   وعدة  جناح منهما لكل. البلوغ سن من اقترابهما

 . الناس عامة على الظهور أو خروجهما سٌدتً وتمنع

 إال قصرها جدران بٌن من لبتةا األخرى هً تخرج ال سٌدة الحرة سٌدتً 

 التعكر حصن إلى سرادٌب لها.. خروجها عن أحد ٌعلم وال.. ندر فٌما

 ولم. الخاصة صلواتها بعض لتإدي إلٌه تذهب الذي جبلة ذي مسجد وإلى

ٌّها. جبلة ذي وصولها منذ العامة على  قط تظهر  منها لرؼبة ٌكن لم وتخف

............ 

 الرجال ٌشاركها حٌن ٌؽار كان ٌوما زوجها أن أتذكر وال. أوانهم قبل الصؽار ٌُنضج مما كثٌرا   علمتنً

 أو المجذوب ٌهتز كما جسمها اهتزازات مع ٌهتز.. طبله ضربات نار على جسمها حركات ٌتابع بل.. رقصها

 .ووجدا   طربا المؽٌب



 وإن القوم لعوام الظهور من نكثر ال" أسماء سٌدتً تعالٌم إلحدى تنفٌذا بل 

 وحٌن"  المكانة من تقل فالرإٌة عقولهم نسكن حتى أفضل فذاك احتجبنا

.. الببلد وسبلطٌن قادة أو المذهب دعاة أو بمستشارٌها تلتقً أن ترٌد

 ٌدها كؾ رافعة.. أنت رأٌتها كما تجاههم ظهره مولٌة كرسٌها على تجلس

 .صوتها لهم مانحة.. الٌمنى

 ٌؤخذن وجمٌعهن.. الموزعة أبرجهن فً ٌكمن جوار   األبراج رساتحا

 . ٌلٌهن من محلهن لٌحل محددة أوقاتا  

 بعد إلٌها رجل أقرب ثانً بؤنك لك قلت إن تصدق لن بؤنك أعرؾ

 من وأنت. قصرها من القرٌبة الدور إحدى تسكنه الذي الٌامً مستشارها

 معظم تقرأ هً ثم. صرهالق لصٌق ودارك.. نسخه هً ترٌد ما إلٌك ترسل

 بعد لدٌها حضورا الرجال أكثر فؤنت وهكذا.. ٌراعك ٌنقشه وما تخطه ما

 !الفارق مع..القزم

.. منهن المزٌد جلب على تحرص التً الجواري من جٌش على تعتمد

: أسماء سٌدتً وصاٌا إلحدى تنفٌذا ٌوم بعد ٌوما أعدادهن لٌتضاعؾ

.. األزل منذ الراسخة القناعة بتلك اوٌعامله.. المرأة بضعؾ ٌإمن الرجل"

.. المرأة قوة مكامن تستثٌري وأن.. الزابفة القناعة تلك نستثمر  أن وعلٌنا

 سعت ولذلك.. خادماتها مجموعة ضمن بؤنً وأخبرك" نقٌضه ٌحمل فكل

 عودة حٌن أقرإه ما تراقب ظلت أن بعد منً التخلص إلى الجارٌة تلك

 نفسها فؤوقعت اللفافة تلك سر تعرؾ ال لكنها.. سرنا اكتشفتْ  حتى.. البرٌد

 .تعلمه ال فٌما

 ٌمكن ما لك أنٌر نفسه الوقت وفً..  انقطاعً سبب لك وضحت قد أنا ها

 مدى ولتقّدر.. حذرك لتضاعؾ القصر  حٌاة عن المزٌد تعرؾ ٌجعلك أن

 القصر خارج بمهمة سٌدتً تؤمرنً فحٌن.. بك التواصل فً الصعوبة

 أرى ال ولذلك.. إلٌك مطمبنة أنا الٌوم. بك التواصل عن ابتعدت قد أكون

. حوله الحدٌث ٌجب ال ما ببعض  وأخرى رسالة بٌن الحدٌث فً ضٌرا  

 ". لً فادعُ .. بالسبلمة دوما لك هللا أدعو
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.. الؽبلم ذلك حول ظنونً بصدق تخبرنً وهً توصؾ ال فرحتً كانت

 الضنك من شهور مرت أن بعد ..الجدٌدة الدار إلى انتقالً  سبب وكذلك

 أخبرتنً أنها لو أتمنى وكنت.. رسالتها فً أوضحت بما سعدت. والكمد

 ألكتب الفجر أرقب ظللت. تعلم ال بؤنها أظن لكنً.. الساق ذي موت عن

 .جدٌدة حٌاة من أعٌشه بما سعادتً لها

 وصولها ٌتؤخر مرة كل فً.. ؼامرة بسعادة شعورا   منحتنً لفافتك عودة" 

 حتى.. ألٌم وضٌق شك فً كنت المرة وهذه.. علٌك قلقا مخاوفً هوجست

 .تتخٌلٌن مما وأسوأ ثقٌبل كان الؽبلم ذلك أن

 سكانه؟ ٌعٌش وكٌؾ.. القصر جدران خلؾ ٌدور ما أعرؾ أن ٌهمنً قد

 تعٌشٌنه بما اإلحساس أود ما بقدر شًء أجل من لٌس االهتمام ذلك لكن

 لتقل.. تعٌشٌنه ما اللفافة قراءة لحظة رىأ كما.. حٌاتك تفاصٌل  ومعرفة

.. أسطرك بٌن عنك باحثا أنكب.. تفصلنا التً الجدران تلك وقسوة ضخامة

 لً تشرحٌن التً كلماتك هً تلك.. أنفاسك تلفحنً..  أجالسك بؤنً ألشعر

 حٌن بالؽصة أشعر حتى رسالتك قراءة أكمل إن وما. لدٌكم الحٌاة فٌها

 أعد أحٌانا.. تكتبٌن ما لً ٌروق ولذلك. قاسٌا   وهما   أعٌش بؤنً أدرك

 تابه بؤنً أحس وأحٌانا.. لحظات بعٌد سؤلتقٌك وكؤنً بها لمناقشتك أفكارا

ْهم أو.. المنال بعٌد حلم عن أبحث  خاصة.. خٌالً فً إال موجود ؼٌر و 

.. أنفاسً على وٌجثم بل الضٌق ٌحاصرنً. أنت لست بؤنك تكتبٌن حٌن

 ال.. السنٌن هذه كل مطاردة بعد أصنع أن علً اذام: ٌبلحقنً وسإال

 ال لماذا شًء؟ البل أطارد أن علً ولماذا: نفسً على أرد ثم شًء؟

 كنتِ  إن ماذا لوجودي؟ مبرر فؤي المتشابهة؟ المملة حٌاتً من أتخلص

 كابن أو.. صعفان   أو جوذر    اسمً كان إن ماذا تكونً؟ لم أو.. شوذب  

ً   تشفق أنها أو الذاكرة لتحملنً فسًن حوارات تتراكم  آخر؟  لتعود.. عل

.  الخشبٌة الساق وذي..  المعلم حٌاة.. جدواها وما أمً حٌاة فً أٌام إلى بً

 فكرة لتعاودنً. عشته بؤنً الجزم أستطٌع ال الذي األمس ؼٌر أجد فبل

 أن.. متابعتك وعدم بك التواصل بهجر أبدأ أن.. الوجود هذا عن الرحٌل

 ماذا؟ على أعرؾ ال.. مإلم نحٌب فً أنخرط ثم. العدم لً أراد كما أعٌش

 .عمٌق نوم ٌحتوٌنً حتى لذة إلى ٌتحول لكنه



 أمرر.. األعظم سرك أو.. كفً على وشمك متؤمبل نفسً إلى كثٌرا أجلس

 أن أحببت لحظة فً" صنعاء فً صوتك متذكرا حوافه على أصابعً

  ذلك ٌذكر كما.. كثٌرة سرارا  أ ٌحمل الذي.. األعظم الرمز بذلك  أرقٌك

 وال تراك نورانٌة كابنات إلى رساببل   ٌحمل.. كتبهم فً الهند منجمو

 عبلقة الفلكٌة األرواح تلك وبٌن بٌنك ٌكون أن. الدوام على تحمٌك.. تراها

 لن ظننتها معً قضٌِتها لحظات  وتتذكرٌن.. كلماتك تتذكرٌن هل" وطٌدة

 ذهبت لكنك. معا سنكون وأننا.. أفقدك لن نًبؤن واهما   أٌقنت حٌن.. تنتهً

 تتشعب حتى.. عنك البحث أعاود ثم.. حٌرتً دروب فً ألتوه. تعودي ولم

 رأٌتك للحظات.. سٌدة الحرة حضرة فً الٌوم ذلك أتذكر. طرق عدة إلى

 ال التً ابتسامتك.. عٌنٌك نظرات انتباهً لفتت.. الجواري صفوؾ وسط

ا   تشبه  ٌ  .  النكران فً تمعنٌن ذلك ومع. منهن أ

 ألشعر.. بعٌدا القلق بؤجنحة ٌحملنً.. الشوق ٌدمره من بشعور أهامسك

 من دوما أخاؾ.. ؼامضة براحة أشعر حتى كثٌرا أبكً.. وحٌد بؤنً

 . ٌسكننً إحساس

.. به السوء ظن تكاثؾ كٌؾ أعرؾ ال.. أنفاسً ٌحصً كان الؽبلم ذلك

 حتى ننتظر لماذا لكن.. ذلنًٌخ أن ٌوما وأخاؾ. ٌصدق حدسً هو وهذا

 هذه.. ٌعرفنا فٌها أحد ال ببلد إلى نهرب.. بعٌدا نفر تعالً. الخذالن؟ ٌؤتً

 أحدنا  ٌداهم وقد.. نلتقً أن نستطٌع ال ونحن سنوات بل تمر األشهر هً

 .الموت

.. المملة الحٌاة هذه من للخروج أدعوك.. أشاء وقت أسٌر حر الٌوم أنا  

 سر وال.. اللفافة تصلك كٌؾ أسؤلك أن أرٌد ال.. عنىم لحٌاتنا نجعل أن

 كنت ستقولٌن.. بعٌدا بعٌدا نهرب فقط.. عملك هو ما وال.. حروفها تبخر

 عشتِ  لو لكنك.. معا الهروب أرٌد والٌوم اللقٌا علٌك أتمنى باألمس

 روحً اتهمت و السوء بً ظننت وال.. واحدا ٌوما انتظرت لما إحساسً

 لنفر نلتقً فهل.. رسابلك أكره أن وأخاؾ.. االنتظار كرهت.. بالممسوسة

 بعٌدا؟



 أصبحت وهكذا.. تؤتً وال البرٌد ٌؤتً وكالعادة.. لفافتها عودة أنتظر 

 أخرج.. والتبرٌر الشرح بكلمات حٌن بعد انتظاري على لتكافبنً أنتظر

 ؼرفتها افتقدت أن بعد األنحاء تلك على متعرفا أسٌر نهاري من شطرا  

 تحت أسٌر أن تعودت وهكذا.. السابق السكن فً إلٌها بؤلوانً وسوالجل

 وقلة.. ٌطرب الحراسة أبراج جواري أصوات وسماع.. جبلة ذي شمس

 صباٌا ٌصطحبون البعض.. الحرة موالتً أبواب القاصدٌن من

 والسمن الحنطة أو البن من المحملة بهداٌاهم وآخرون.. صؽٌرات

 لٌسمع.. هداٌاهم بقبول المشهد ٌنتهً. .القصر أمام ٌنتظرون.. والعسل

 دموعا   ماسحٌن أصابعهم  اآلباء بعض وٌرفع.. الصؽٌرات بعض بكاء

 ضمن وأمسٌن قُبلن صؽٌراتهم أن أعرؾ. فرادى ٌمضون ثم تسربت

 ممسكات فٌُعدن.. ٌقبلن ال وبعضهن. العالٌة الجدران ماخلؾ كابنات

 .أبابهم بؤصابع

 ٌصعدون وآخرٌن بمواشٌهم مزارعٌن ؾأصاد الوادي منحدر نحو أهبط

 أشجار تتنفسنً ٌوم بعد ٌوما وهكذا.. متعرجة طرق فً بدوابهم

.. زٌارته فكرة تواتٌنً.. صعودي فً الٌامً دار أرمق.. المنحدرات

 عرٌضة بابتسامة لً لٌشٌر.. صادفت من أسؤل.. داره أمام أقؾ أجدنً

 حتى أقتربتُ  إن ما. ٌداوح فٌه الجلوس الٌامً ٌعشق.. مجاور بستان إلى

 الدؾء بذلك شعرت.. طوٌبل احتضننً.. الساق ذي تنباك شذى شممت

.. األلوان زاهٌة سجادة على جواره أجلسنً.. صنعاء فً تعودته الذي

 وٌقال.. منه أطول ٌبدو مذهبا   سٌفا  .. شذٌا   عطرا   ٌفوح.. فاخرة بزة البسا

 تبسط ..الملفت قصره رؼم ؼبار له ٌشق ال فارس أنه

............ 

 النفاذة رابحتها جسمً ٌتصبب.. الحر رقصها فً زهرة مستحضرا   العٌنٌن مؽمض االعتصام خٌمة فً أرقص

 أو.. حولً من ٌهمنً ٌكن لم. اإلعجاب بنظرات تحٌطنً.. وصرخاتهم حولً من تصفٌق على عٌنً أفتح. 

 ٌرقصن بعضهن ٌنهض.. األماسً لكت حضور على دوما تحرص  امرأة حول تجمعن وقد الفتٌات نظرات

 تتابع بؤنها  أرقص حٌن أراها كنت.. والتشجٌع بالمتابعة  السٌدة تلك تكتفً بٌنما.  الشباب بعض بصحبة

 شفتٌها طرؾ على ألمح. لترانً تحرص أنها  ٌقٌن سكننً كٌؾ أعرؾ وال.. التصفٌق وتطٌل..  رقصً

 .حضورها لً تؤكد إذا إال للرقص أنهض ال وبدوري.. إلً تنظر حٌن صؽٌرة ابتسامة

 



 عن حدثنً.. معاتبته معها خجلت بشاشة وأبدى.. أتوقع أكن لم كما معً

 بمشرب لً ومد. لزٌارتً سؤدعوك اآلن من: لً قال.. ألخباري متابعته

 أنك ٌبدو: أردؾ.. تنباكه لدخان شراهتً ٌتابع وهو ضحك ثم.. التنباك

 أعرؾ ال. معك التنباك ووعاء ةالنارجٌل حمل ٌمكنك.. معتق" مولعً"

 مشٌرا.. البستان خارج إلى ٌودعنً نهض حٌن سرٌعا الوقت انتهى كٌؾ

 .زٌارته أعاود أن بكفه

 دون عالٌا وٌضحك ٌتحدث وهو معه وجودي فطوال  ؼرٌبا موقفا كان 

 بضبط وعده حول تشؽلنً كانت التً األسبلة وتلك.. الحدٌث لً ٌتٌح أن

 دون لسنوات حبسً إن إذ كبٌر عتب بداخلً كان.. المعلم كتب سرقوا من

 لٌؽمرنً ٌسارع حتى ألتكلم فمً بفتح أنوي كنت إن ما.. عنً ٌسؤل أن

 أسٌر وأنا مذهوال ظللت... تهمنً ال مواضٌع فً متحدثا   الضاحك بصوته

 التفت.. ٌسمعنً أن دون لً وداعه.. الدافا أسلوبه.. داري نحو منتشٌا

 نفسً أمنً وأنا النسخ دار إلى عدت. ُترى ال قوة تدفعه كمن خلفً

 عجلة فً كان المرة هذه مبررا.. شدٌدا عتابا ومعتابته أخرى مرة بزٌارته

 .ٌدٌه بٌن وأنا الوقت مرور أمٌز ال جعلتنً الدخان نشوة أن أو.. أمره من
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 فً تكون حٌن.. والحدٌث الجلوس أو.. كان أٌا   مقابلة أو زٌارة ٌنبؽً ال"

 لٌذكرك بهذا احتفظ. منا بؤمر أال ذلك تكرر إال علٌك الحرة موالتك ؾشر

 أزداد. البرٌد مع التالً الٌوم صباح الرقاقة تلك وجدت".. الزلل عدم دوما

 هو.. إل موجهة كلمات.. الرقاقة تلك فً جاء ما أردد وأنا هلعا قلبً نبض

 ٌمهر لم لكنه.. نسخها المراد الرسابل به تكتب ما عادة الذي الخط نفس

 كلمات تكون وقد.. مدبرة الرقاقة تلك تكون أن استنتجت.. أحد باسم

 أتحذرنً؟.. للٌامً زٌارتً تعنً أنها أٌعقل.. حابرا كنت.. الحرة موالتً

 هو أخبرها؟ من الٌامً أهو  السرعة؟ بهذه لمستشارها ذهابً وصلها كٌؾ

 تراقب ُترى ال ناتكاب لدٌها أم. الضعؾ بذلك ٌكون أن ٌعقل ال لكن قزم

. ٌوما الساق ذو قاله ما أتذكر  وأنا الكلمات تلك قراءة كررت  شًء؟ كل

 كنت أن بعد أخرى جوانب ثرثراته ركام فً أجد علً  ذاكرتً أنبش أخذت

 .مختلقة  أحادٌثه كل أن أعتقد



 من فهو.. المعلم كتب عن أسؤله أن.. بالٌامً ألتقً أن إلى بحاجة لكنً

 فهو. فٌه أنا مما الفكاك وكٌؾ هنا حٌاتً عن.. الجناة بضبط ٌومها وعدنً

 .الحانوت بناء بإعادة وعده وعن. جلبنً من

 أكتب أن مستؤذنا؟ لها أأكتب.. الموت عقابها امرأة متخٌبل خوؾ داهمنً 

 عقول تسكن فكرة مجرد أنها أم موجودة أهً. أراه وال به أسمع لكابن

 حضرة أزر لم الفاضلة موالتً: توكتب مخاوفً على تحاملت. الناس

 فً به وعدنً بما مذكرا له زٌارتً كانت بل.. الترفٌه باب من مستشارك

 زٌارتً عن أعتذر. حانوته وهدم معلمً كتب سرق من ٌضبط أن صنعاء

 دمت.. وتذكٌره بزٌارته لً السماح وأتوسل وأرجو.. منك إذن دون له

 .صعفان األمٌن خادمك. منصورة

 دار أرى. الرد أنتظر وأنا األٌام مرت. البرٌد مخبلة تًرسال أودعت 

 ؼرابة أكتشؾ ٌوم بعد ٌوما. االقتراب أجرإ وال مررت  كلما الٌامً

 هل: نفسً وأسؤل. هنا ٌعٌش من كل وؼرابة.. وؼرابتً.. والحٌاة.. المكان

 أنً أو.. شًء ٌهمنً ٌعد لم. نفسً من ٌتزاٌد تذمر متؤخرا ؟ اكتشافً جاء

 .كثٌرة أشٌاء عانًم فقدت

 ال وكؤنها. بلهفة نحوها أشعر لم.. طوال أٌام بعد لفافتها ظهرت حٌن

 :تعنٌنً

 والصبلة.. فٌها وما الطباق السبع رب.. ٌرى ال وما ٌرى ما خالق بسم" 

 فً أظنك. الرحمن العزٌز وحسبً.. نور من نور وآله النور صفوة على

 فً أنك وأعلم. لجواباتك شوقً هو كما.. الوقت هذا كل بعد لرسالتً شوق

  الكتابة عن شؽلنً وما.. صبلتً لحظات فً حتى الدوام على خاطري

............ 

 إلٌها تشدنً.. قرنفل وردة رأسها طرحة جانب على تضع أن حرصت وقد حضورها الحظت البلحقة اللٌالً فً

 إلى أرى وأخرى أمسٌة بٌن.. تقرٌبا سنوات بعشر تكبرنً..  سنها تخمٌن أحاول بدأت. الحضور كل دون

. سوبر ٌبدو حتى بهندامه وعناٌته شعره بصباؼة عمره من أصؽر ٌبدو أن ٌحاول.. كثٌرا ٌكبرها رجل جوارها

 تنتمً الذي الحزب فً قٌادي الرأس مصبوغ بؤن ألعرؾ بها اهتمامً لٌقودنً.. زوجها أو والدها ظننته بداٌة

 . سنوات منذ للسلطة المناهضة بمواقفها اشتهرت.. متزوجة..  حقوقٌة ناشطة أنها رفتع كما. إلٌه



 مؽادرا الملك ابنها خروج بعد  علٌها الجمٌع وخوؾ سٌدتً على قلقً إلٌك

 لذلك القصر فً من جمٌع لٌنشؽل. سبؤ السلطان لدعوة تلبٌة جبلة ذي

 بنً من ٌرافقه من مكلفة. .صنعاء زٌارة إللحاحه انصٌاعها بعد. الحدث

 وأن.. أشٌح حصن سلطان به ٌنفرد ال بؤن وأوصتهم أخوالها من الزواحً

 عكر وما. أشهر بعد إال ٌعد لم لكنه.. شهر نصؾ الزٌارة مدة تكون

 ٌخرج. بتوجٌهاتها ٌتقٌد ٌعد لم بؤنه عودته بعد الصؽٌر الملك بٌن العبلقة

 صٌد رحبلت فً ٌخرج إنه بل ٌكتؾِ  ولم.. الجمعة لصبلة موكب فً

 ومع. ضٌافته فً لٌنزلهم والوجهاء األمراء بعض وٌدعو..  ٌعأساب لٌؽٌب

 .علمها دون الرسابل ٌرسل  الوقت مرور

 وٌحرضه ٌجالسه من ٌرسل أنه أو سبؤ من بإٌعاز ٌدور ما أن سٌدتً شكت

 . مشورتها دون والتصرؾ علٌها على

 .نسختها التً الرسابل تلك خبلل من ٌدور بما عرفت قد بؤنك وأجزم

 لترسل.. وتحرٌضه أشٌح سلطان من فٌها تتخلص بحٌلة دتًسٌ فكرت

 ٌوحً ثم.. أشٌح للسلطان ٌلجؤ الذي المتمرد بدور لٌقوم القزم مستشارها

 ما إلى وضمها..  زبٌد فً النجاحً بمحاربة نفوذه إلى تهامة  بضم إلٌه

 قبابله دعوة إلى باشر ما فسرٌعا.. أراد ما له وكان.. البحر حتى ٌده تحت

 .للؽنابم  وتؽولهم بكثرتهم ظانا العالٌة الجبال من طاهاب

  وقد.. ضدها ابنها تحرٌض عن وتبعده تشؽله أن أرادت بذلك سٌدتً

 لكن.. تهامة باتجاه ؼربا بالتوسع الطامع السلطان بدفع ذلك فً نجحت

 أول من ُهزمت القبابل تلك إن إذ.. الحرة سٌدتً ترٌدها كما جاءت النتابج

.. بإعجوبة الموت من نجا السلطان أن بلؽها وقد.. كثرتها رؼم مواجهة

 .القزم مستشارها وبٌنهم قتلوا ممن الكثٌر مخلفا قبابله من تبقى من مع وفر

.. هزٌمته سر له ٌكشؾ من جاء صنعاء ووصوله السلطان هزٌمة بعد

 مستشارها أرسلت من سٌدتً بؤن وعرؾ.. حسبانه فً ٌكن لم ما لٌسمع

 الزواحٌٌن لقبٌلة أوعزت أنها كما.. منها أدعى كما فارا   ٌكن ولم إلٌه

 .النجاحٌٌن بمناصرة



 ما.. نصرته مطالبا.. والدته خٌانة موضحا   سرا الصؽٌر الملك راسل 

 لمناصرة األمراء بعض الملك دعا حٌن صوابها تفقد الملكة جعل

 نالزواحٌٌ وأن.. الدوابر بهم ٌتربص سبؤ بؤن إقناعه حاولت.. السلطان

 وألول.. بسٌطا األمر ٌكن لم.. إقناعه فً أخفقت لكنها.. الملمات فً سنده

 . علٌها ُمؽمى   أرضا سٌدتً تسقط مرة

 له السماح وعدم.. جناحه فً الملك ابنها احتجاز صحوها بعد لتقرر 

 عصٌانه الثانً االبن وٌعلن األحداث لتتطور. أحد مقابلة أو بالخروج

 الجواري كبار عدا القصر أجنحة فً ٌدور بما علمٌ أن ألحد ٌكن لم.. علٌها

 .سٌدتً خدمة فً ومن

 ما لملمة على نهار لٌل لتعمل.. صوابها تفقد  أن الحرة سٌدتً كادت

. القصر حرابق بإطفاء منشؽلة والزواحٌٌن السلطان صراع تاركة.. اعتور

 ذهنً فً أنت كنت. انزالق أي من خوفا سٌدتً حول الجمٌع انشؽل ولذلك

.. لقٌانا أرتب أن.. إلٌك الكتابة فً تؤخري بقلق أشعر. نهاري مع لٌلً

ل  !به تفكر ما بعكس أقنعك وقد..  نفسً فً ما بكل ألحدثك علٌها وأعو 

.. أكون من ستعرؾ وحٌنها.. كثٌرا وسنتحدث.. لنلتقً أعمل بؤن وأعدك 

 ؼٌر جارٌة.. تودك كجارٌة بً تفكر أن تسعدنً وكم. صوابك لك ٌعود قد

 وباال اللقاء ٌكون ال حتى االحتماالت بكل التفكٌر  تحاول فهل.. تتوهم من

 ".أنت؟ إال لً  الدنٌا هذه فً ٌوجد فبل.. علٌنا

 ٌمكن وال ؼرٌب أمره العشق بؤن قناعتً زادت القلٌلة أسطرها قراءة بعد

 أؼرد نفسً أجد قد.. الكتابة فً رؼبة لً تعد لم.. ؼٌره بمعاٌٌر نقٌسه أن

 :صادقا وكنت قلٌلة كلمات إلٌها كتبت ولذلك. باألمس كنته عما عٌداب

 بالكتابة وال.. معنى أي لرسابلك انتظاري استمرار فً أرى أعد لم" 

 حزٌنا لست.. تهمنً تعد لم الؽٌب عوالم فً تعلقٌنها التً اللقٌا حتى.. إلٌك

 ال حٌث هناك إلى اإلنعتاق إلى أتوق فقط.. أمسً على نادما وال.. منك

 نادما فلست..  تودٌن وكما ترٌدٌن من كونً.. موالتً وعٌون أٌدي تصل

 حٌاة فً  تتماهً ألن أتركك  ولذلك. الفتها ببلد على وال أحد على

 ". لذلك أخلق لم أنا.. بٌننا كان ما وانسً.. سٌدتك



. قناعاتً عن تعبر كانت ما هً وهل الكلمات؟ بتلك أصبت هل أعرؾ ال 

ً   لتترسب ً   وأن.. منتهاه وصل األمر أن قناعة ف  الحٌاة فً أبدأ أن عل

 وأن.. القلٌلة الكلمات تلك أبعث أال قررت لحظة فً.  المشاعر من مجردا

 .لدي اللفافة تظل

 مرور ومع.. انتظاراتً انتهت.. شًء فً حٌاتً تتؽٌر لم األٌام تلك خبلل

 . بالِقدم مشاعري أصٌبت األٌام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سيـــــــدة                        

 هـ ٓٔ٘
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 طٌفها وأمسى.. بشوذب تفكٌري خف ت.. ثقٌلة حبسً سنوات امتدت

 ٌكن ولم.. قلبً تدمً أٌامها ذاكرتً تستحضر وحٌن.. لماما ٌزورنً

 .حبسً من خروجً إال طوٌلة سنوات شاؼلً

 عٌونً وأخذت حٌرة تلبستنً. الحزٌنة والتراتٌل بالنحٌب ضاج  مساء 

 لو كما.. نحٌب من أسمعه لما أم لحبسً هل أعرؾ ال.. وعهابدم تؽرق

 .  بؤعماقً استقر الحزن كان

.. إؼبلقه من سنوات بعد السفلً باب ٌفتح بمن فوجبت التالً الٌوم صباح

.. بٌنهن فارعة لرإٌة شهقة ؼمرتنً.. جواري وخطوات شمس ضوء جلبة

 تنتظر أن ونود. سٌدي علٌكم سبلم: األرض على وعٌناها أمامً وقفت

 تجاوزن.. أسؤلهن أن دون تبعتهن! مرافقتك سٌدتً كلفتنا: واصلت صوتً

 الشمس قرص رأٌت.. الرتفاعه ذهلت.. واسع سطح حتى طوٌلة سبللم بً

 أسنة تحمله  أفق.. زرقاء رٌاح.. رإوسنا فوق تحلق طٌور.. بهابه بكامل

 .الجبال

  بً دخلت تبعتها ..السطح زاوٌا أحد فً  األبراج أحد على أشارت  

 :جوفه

....... 

 المعلومات تلك.. النساء همم تشحذ.. المسٌرات تتصدر عرفتها.. المسامرات خٌمة فً إلٌها تعرفً ومنذ 

 .  إعجابً تضاعؾ ما.. بها اهتمامً باب من جاءت وؼٌرها

 دولة كنتون هً ٌقال كما أو.. وخفً دقٌق نظام دٌرهاٌ بٌنما.. تلقابٌة أو عشوابٌة لزابرها تبدو التؽٌٌر ساحة 

 تسٌطر والتً.. الضابط صدٌقً إلٌها ٌنتمً التً األمنٌة اللجنة أهمها من.. متخصصة لجان تدٌرها.. مصؽرة

 مبنى ٌبلصق حجزا   تدٌر كما.. هوامشها وفً الساحة داخل وكبٌرة صؽٌرة كل وترصد.. المنافذ جمٌع على

 الساحة حماٌة إلى إضافة.. المسجد ذلك ؼرؾ فً بوالبهم ٌشك من مع التحقٌق وتمارس.. رمجاو لمسجد تابعا  

   .أخرى لجان عدة وهناك. المسٌرات سٌر خط وكذلك



  المكان؟ هذا ٌناسبك هل -

 بعد بالتعاظم أخذت التً الٌومٌة المسٌرات  فً بالمشاركة نهارا انشؽلت

 مع مستمرة مواجهات فً وأضحٌنا.. محافظات عدة من مجامٌع وصول

 تزاٌد من الحد محاولة وجندها بمعداتها تتصدى التً األمن قوات

.. االجتماعً السلم وحماٌة الفوضى انتشار منع بحجة المتظاهرٌن

 .الشهداء سقوط لٌتزاٌد.. العبث من الدولة وممتلكات

 الملكة سٌدتً: أضافت.. إلٌه ترمً ما أعرؾ ال. متعجبا إلٌها نظرت

..  دهشتً كلماتها زادت. لخلوتك صحباأل أو.. لسكنك  بتهٌبته أمرتنا

.. صؽٌرة نوافذ.. الشمس تملإه كبٌر سطح.. عال   برج فً واسعة  حجرة

 مشٌرة- كتب تلك: السطح ذلك إلى حبسً من أخرج وأنا جمٌل إحساس

 وصابون السعادة ملبوس وصرة. دراهم كٌس وهذا -إحداهن تحمله ما إلى

 عٌنٌها أتؤمل.. دهشتً فً ؼارقا   كنت. علٌك سٌدتً به تكرمت. وعطر

. باالنصراؾ علٌهن أشارت.. بؤٌدٌهن ما تضعان الجارٌتان بٌنما.. بببلهة

 تلك تصؾ لمحتها.. ٌجتاحنً إلحساس مضطربا النظر باستراق انشؽلت

 فً لٌس تؤتً؟ من ؼٌرها دون هً لماذا: متساببل  .الجدار رؾ على الكتب

 الباب ٌفتح. متبلحقا   كابوسا   أعٌش كمن.. ٌدور ما لفهم أتوق صدفة؟ األمر

 أسمعه عما سإالها وددت  لماذا؟. هً إال تظهر وال الحبس من سنوات بعد

. القصر جدران خلؾ من ٌتسرب زال وال..البارحة لٌلة طوال نواح من

ً   النظر تسترق..  بحذر أرقبها. تهٌإات تكون وقد أجرإ لم لكنً  بٌن إل

 بنظرات شبٌهة نظراتها.. شٌبا   تقول أن تود كانت لو كما.. وأخرى فٌنة

ت.. اقترب ت وقت بعد. الماضٌة السنوات لقاءات  الدكة طرؾ على جلس 

. جبلة ذي فً أٌامً أول إلى.. بعٌدا   السفر بذاكرتً لتدفع.. حٌرى بمبلمح

 إلى طرٌقا لً تنٌر  أن أمل على.. البرٌد جواري من أي استمالة مفكرا  

 التً المرة هً.. الفتة نظرات لها كانت نإحداه. أجرإ لم لكنً. شوذب

". فارعة" الحقا الجارٌة تلك اسم عرفت.. ؼامضة ابتسامتها.. بٌنهن تهبط

  النزول عن لتنقطع تحضر.. الببلدة من بنوع مصابة أنها حسبت البداٌة فً

ً   مثٌرة  بعدم أٌقنت وقد نزولها انقطاع على األٌام مرت. التعجب ف

 هذه وكانت.. موالتً جواري من مجموعة وسط جدٌد من لتعاود.. عودتها



 دار امتؤل وللٌال.. علً الملك وفاة رسابل نسخ على لمساعدتً  المرة

.. الرسابل وتوزٌع بنسخ الجمٌع انشؽل. حضورهن وضجٌج بحركة النسخ

 الملك على بالحزن الشعور هجرنً للٌال.. بنظراتها معلقا كنت بٌنما

 من النظر تطٌل.  حولً عمن ؼاببا تسامتهاباب مسحورا كنت. الصؽٌر

ً   مجلسها  استعدت وقد. أٌامه ماضً إلى قلبً نبض لٌعود.. ترقبنً.. إل

 .بالسعادة ؼامرا   شعورا  

 ٌرسل ما نسخ بٌن وقتً أقضً ظهورها قبل كنت البعٌدة األٌام تلك فً

 نقش فً أقضٌه الوقت وبقٌة.. الساق ذي إلى صباحا والجلوس   إلً

ً   حل إذا طٌفها ٌبكٌنً من شوذب.. شوذب ؼرفة  أخذت قناعة أن حتى.. ف

. بسبلم لٌعٌش تجنبهن المرء وعلى مستطٌر شر النساء أن مفادها تتلبسنً

 عزاء انقضى.  قناعتً فً النظر أعاد المتكرر الجارٌة تلك ظهور أن   إال

 .جدٌد من لتؽٌب وتركتنً الصؽٌر الملك
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 للوهلة.. حجرتً خارج ٌتردد أنثوٌا صوتا   سمعتُ  .مزرٌة حالة فً ممددا 

 .هامسا   ظهر أن الصوت لبث ما..  أوهاما   خلتها األولى

 . علٌكم سبلم -

 لتقؾ تقدمت لكنها.. تهٌإات البداٌة فً ظننتها.. وجهها إلطبللة دهشت

 أن أم السبلم علٌها رددت هل أتذكر ال. بكفً متمسكة فراشً أطراؾ عند

 عن كاشفة.. الٌوم حتى أمامً ماثلة هٌبتها زالت ال.. نًبهتت المفاجؤة

 مكان عن تبحث خطت.. خدٌها ؼمازتا ظهرت وقد تبتسم.. الفاحم شعرها

ً   تحرث وعٌناها فراشً طرؾ قتعدتا.. حملت ما  تضع  .عٌن

 . وخدمتك لرعاٌتك  سٌدتً فؤرسلتنً.. ٌرعاك بمن الحكٌم أوصى -

.. فتٌا أبدو أن.. فراشً على ستواءاال محاوال.. ضعفً إخفاء جاهدت

تْ  ..ممددا أبقتنً مفاصلً رعشة ك  ً   أصابعها أْمس   .ساخن أنت: بكف

 ٌكن لم.. وجهها إلى بالنظر اكتفٌتُ .. الرد حاولتُ  حٌن لسانً بثقل شعرت

 فً الخدر توزع األصابع وتلك.. فٌه أنا ما لسعادة االستسبلم إال لً



..  دافا حساء ووعاء خبز.. ملفوفة ماشهق من ماحملته أخرجت. أصولً

 ما وتناولت لرؼبتها استجبت.. بعضه أرتشؾ كً تتودد.. عسل وحنجور

 مبلمح وتقلصت أمعابً اضطربت حتى لحظات تمر لم. تناوله استطعت

. ألقمتنً ما كل ألقذؾ حلقً فً بؽٌضة حموضة وصعدت.. وجهً

 أتذكر. اشًوفر مبلبسً على من أفرؼت ما تنظؾ وهً بخجل شعرت

. ابتلعته ما معدتً تخرج حتى بً حل وما.. به أشعر عما سؤلتنً بؤنها

 أمعابً لتعاود.. اإلجابة أستطع لم. بطنً تقلصات أصارع وأنا أتعرق

 بٌن تعٌدنً ثم.. بها تؤتً أٌن من أعرؾ ال العلقم بمرارة سوابل قذؾ

 .مفهومة ؼٌر مبتورة كلماتً خرجت.. لها أعتذر أن حاولت.. أؼطٌتً

 .تهدأ أن حاول.. علٌك ال -

 الباب نحو أشرت.. بقوة ٌعاود الرٌح عواء ألسمع أنفاسً أسترد سكنت 

 وهً أنصتت حٌن. أعنً ما  فهمت أنها وٌبدو. مسامعً على كفً واضعا

 أصوات هذه: رأسها هزت ثم.. الحجرة وباب وجهً بٌن عٌنٌها تنقل

 ابتسامة راسمة بعٌنٌها ابعنًتت وهً كلماتها نطقت! علٌك ال.. الرٌح

 .ذراعً على مربته رأسها هازه.. مصطنعة

  ثم بالذات؟ الجارٌة هذه ُترسل أن مصادفة هً هل: نفسً أسال عدت بٌنما

 !  الساق ذو ٌخدعنً الم لها؟ أحكً أن علً لماذا

 عٌنٌه إلى أنظر.. ٌسؤلنً.. التالً الٌوم صباح لزٌارتً الحكٌم عاد 

.. تتبعه أن منها وطلب خرج.. ماٌدور متابعة تبتسم عٌناها بٌنما.. صامتا

 ٌحدثها وهو بتؤدب ٌهتز رأسها أرى كنت لكننً بٌنهما دار ما أعرؾ ال

 من العلوي الجزء مبلبس بخلع مستؤذنة جواري ركعت.. خافت بصوت

 فهم كمن مبتسمة رأسها هزت الحكٌم؟ به حثها عما علٌها أشرت.. جسمً

 :قوله أود ما

 .علٌك ال.. مبناط -

 نار أوقدت. أمه به تعتنً كصؽٌر تقلبنً.. وبطنً صدري بدهن منهمكة

 دهن تكمل. الكؾ قبضة بحجم ملساء أحجارا وضعت.. طٌنً موقد



 هل: تسؤلنً.. بعٌنها مواطن فً ضاؼطة أصابعها تؽوص..  ظهري

 آخر إلى موطن من أصابعها مضت. بالنفً رأسً هازا أشٌر هنا؟ ٌإلمك

 تدلك.. سرتً تحت لضؽطها متؤلما ألصرخ.. سإالها مكررة.. طنًب تسبر

 ساقٌة.. صدري عضبلت.. بطنً..  األلم مواضع على الدافبة بؤحجارها

 أستسلم.. الدلك تعاود ثم..  جمرها إلى تعٌدها حتى تبرد إن ما. ظهري

.. فمها لٌتسع ابتسمت. ؼزٌر عرق فً بدنً ٌؽرق.. المبرحة آالمً رؼم

.. فواحة رابحة ذي بزٌت بشرتً تدهن وكفاها صامتة ٌهابعٌن تسؤل

 تراقبان عٌنٌها رإٌة خجل هزنً.. عٌنً فتحت. لذٌذ خدر بعدها داهمنً

 .بعطؾ عٌناها ضاقت وقد رأسها هزت.. أطرافً لملمة حاولت. منامً

 تشعر؟ كٌؾ -

 .مرتبكة حروفً خرجت 

 .ل ض أؾ -

 .الحمدهلل -

 لكنها حوله تسؤلنً أن متوقعا.. كفً وشم بؤصابعها تفحص بكفً أمسكت

  مرضك؟ حكاٌة هً ما: عٌنً فً نظرت

 فً هذٌت لكنك: بدالل نظرت. أنطق أن دون نافٌا   رأسً هازا أشرت

 .كثٌرا منامك

 لو كما الجؤش رابط أبدو أن محاوال.. نابما   به هذٌت قد ٌمكننً فٌما أفكر  

 .ٌهمنً ال األمر كان

 .ٌشؽلك عما.. نفسك عن لً تحكً سماعك أود  -

............ 

 دفع ما.. متظاهر ملٌون النصؾ سقؾ متجاوزة.. صنعاء عرفتها مسٌرة بؤكبر ٕٔٔٓ مارس منتصؾ لٌؤتً

 حدثت البشعة اجؤةالمف لكن.. للدموع المسٌلة والقنابل المٌاه وخراطٌم  الرصاص استخدام إلى النظام أمن بقوات

 المبانً من انهالت قناصة برصاص.. جرٌح مابة الثبلث ٌقارب وما. قتٌل خمسٌن من أكثر سقط حٌن

 انتماءات حول االتهامات وتبودلت.. المجزرة لتلك الشارع اهتز.. بالتظاهرة  المحٌطة واألزقة والشوارع

 .ٌمناأل كتفً اخترقت رصاصة بإصابة جرٌحا سقطت. الٌوم ذلك قناصة



  

 راسمة التفتت. اتًكلم نطقت بالكاد. نفسك عن ستتحدثٌن من أنتِ  -

 .اتساعا   عٌنٌها فزادت ابتسامتها  ؼمازتً

 تزد ولم.... أخشى لكننً.. سؤحكً شفابك على ٌساعد ذلك كان إن -

 األولى المرة تكن لم. صامتة تتؤمله.. الوشم بذلك متشاؼله بكفً لتمسك

 . عنه سإالها أتوقع مرة كل وفً.. تتؤمله التً

 شٌبا ؟ عنً تعرؾ ال بؤنك أمتؤكد -

 .السابقة رإٌتً تقصدٌن كنت إذا إال لً؟ أٌن من -

 أمتؤكد؟ -

 أجد أن دون أفكر جعلنً ما" أمتؤكد" كلمة تكرار خاصة.. كلماتها أربكتنً

 .صوتها لٌخرجنً.. إجابة

 سٌدتً إلى ُحملت.. أعرفها أعد ولم بعٌدة ببلدي.. الببلد هذه من لست أنا -

ة وأنا الحٌاة وعٌت.. صبٌة  ألسؤلها.. مبتسمة عٌنً إلى تنظر صمتت. أم 

 .عطوؾ بصوت

 بعد؟ وماذا -

 .جبلة ذي قصر فً.. أنا وهذه -

 شًء؟ كل هذا هل -

 نفسه؟ عن اإلنسان ٌعرؾ أن ٌجب وماذا -

 اسمك؟ -

ٌ هم؟ -  أ

 .أعرفه ال -

 .فارعة -



 وعٌت؟ منذ اسمك أهو.. جمٌل اسم.. فارعة -

 ما رضاها فقط.. اسم أي ٌعنٌنً الو.. أمة مادمتُ   األسماء تهمنً ال -

 .ٌهمنً

 لعبة؟ األسماء إذا   -

ة األمة لكن.. بالمعنى لٌس -  .األسماء تفرق ال.. أم 

 الجواري؟ ببقٌة وكٌؾ -

 أسماءهن؟ أتقصد -

 أسماءهن؟ تؽٌٌر ٌتقبلن كٌؾ -

 وضع كل حسب ٌؽٌر ثم لفترة إحداهن تسمى قد.. لسٌدتً وأسماإهن هن -

  ذلك؟ نٌكٌع ما لكن. ومهمة

 . ُعمر حكاٌة هً -

 أسمعتك؟ كما عمرك حكاٌة  ُتسمعنً أن أتود -

 .بشًء    تتحدثٌن لم أنت -

 .تحكٌها ملكك حٌاة فلدٌك أنت أما.. ألسٌادهن حٌاتهن الجواري -

 .ترٌدٌن كما -

..  فمها ماء برذاذ بختها..  قدمً قاع بفرك انشؽلت وقد تنادمنً كانت 

 من رقٌقا مٌسما التقطت.. بقماش لفتهما.. تهلبرود شهقتُ  حٌن لتضحك

 رابحة.. األلم لوخز صارخا ارتعشت.. رقبتً قفا به مست.. الموقد جمر

 .بعٌدا حملنً النوم سلطان أنه أم.. وعًٌ فقدت.. مقززة شواء

 .الوشم ذلك تتؤمل  كعادتها بكفً ممسكة وهً صحوت التالً الٌوم صباح

 تخاؾ؟ ِمم   -

  خفت؟ بؤنً اكِ أدر وما.. خوؾ -



 .اطمبن -

  البارحة؟ منام فً أٌضا هذٌت هل اخبرٌنً -

 .كثٌرا -

 بماذا؟   -

 . صبري إلً تعٌد أنك ؼٌر.. شًء ال -

 صبر؟ أي -

 . ٌشؽلك وعما نفسك عن تحدثنً أن انتظار  -

 .بؤشٌاء تشً التً لعٌنٌك أتعجب لكنً.. سؤحدثك -

 .إلٌك أنظر كما الناس لكل أنظر أنا -

 .ذلك ٌسل -

 .فقط نظراتً -

 .أعرؾ ال -

 .حٌاتك عن.. ٌشؽلك عما تحدثنً لم لكن -

ً   كان.. كلماتها بحصار شعرت  . فرصة أمنحها وأال.. بحذر أجارٌها أن عل

.. وحٌدا  أخرج  النسخ دار  إلى ُنقلت ٌوم ومن.. الوحدة أجالس عادة أنا -

.. المرتفعات ؼابةو الدور من إال خالٌة جبلة ذي أرى.. ٌتجنبنً الكل

ً   أقضً.. حٌرتً ترافقنً وبذلك  .حٌاتً بكتابة لٌال

 .حٌاتك تكتب -

.. عقلً بها أجالس حٌلة الكتابة.. أجن ال حتى أكتب.. المإانسة من نوع -

 ما بنسخ أنشؽل وأحٌانا.. معهم أعٌش ومن أعٌشه ما أكتب حٌن متعتً

 ...لكن..  جالسهاأ من هً الرقوق أن بمعنى.. كتب من نسخه منً ٌطلب

 معهم؟ تعٌش ومن تعٌشه ما -



 .نعم -

 ؟ ستكتبنً إذا   -

 .نعم -

 تكتب؟ ما ترٌنً هل -

 .اآلن لٌس -

 لماذا؟ -

 .أخبرك حتى -

  تكتبنً؟ وكٌؾ -

 لقلبً تعٌد وهً ابتسامتها..نظرتها.. لها حضور أول أستحضر صمتُ 

 ؼمازتً.. اوجهه أتفرس التفت. نحوها أحسسته الذي الجذب ذلك.. نبضه

 عنها؟ سؤكتب ماذا.. الصافٌة عٌنٌها.. ٌتسع حٌن فمها.. تبتسم حٌن وجنتٌها

ً   كان  .أجٌبها أن عل

 .فٌه نحن ما سؤكتب -

 فٌه؟ نحن ما كل -

 ...ما كل -

 تكتب؟ ما سٌقرأ ومن -

 أسبلتها بارتداد أشعر.. أكتب لمن ٌوما أفكر لم أكتب؟ لمن نعم.. صدمتنً

 بؤنها إحساسً..  إجابتً تنتظران عٌناها كانت. أجوبة عن أبحث.. بداخلً

 لمن؟.. أكتب أو سٌقرأ؟ من: أسبلتها.  الشًء بعض ؼرٌبة جارٌة

 تستؤنسنً الكتابة أن وأجد.. الوحدة حاصرتنً كلما.. لنفسً أكتب -

 .لمجالستها

 لم عوالم فً بعٌدا تبحر عٌناها بٌنما.. كلماتً بمتابعة متشاؼله صمتتْ 

 .عقلً صفحة ترى كانت لو كما.. هاعن تفصح



.. ابتسامة وجهها أضاءت.. مستحسنا رأسً هززت الشعر؟ سماع أتحب -

.. لماها مستحلبة تتلمظ شفاهها بٌنما.. تستحضر للسقؾ وجهها رفعت

 بنؽمات بدأت.. بكفً ممسكة أرقبها ظللت. قصٌدة لك سؤؼنً: التفتت

. الجدران تلك نظراتها قتختر وأخرى تارة إلً تنظر.. أنفها من جمٌلة

 .كلماتها معبرة قصٌدة تؽنً صوتها لٌرتفع

 أنه أو. حرج أصابنً.. وجهها مسح إلى.. احتضانها إلى رؼبة بً كانت

ً   أنً لو أتمنى كنت.. مرضً إنهاك خوؾ  .معافى فت

  

-ٖ- 

 : الماضً ذكرٌات من صوتها أعادنً

 .سٌدي خدمة فً أنا -

 بؤحد ستقوم بؤنها أجزم المرة وهذه. متهامه إلنجاح أظنه تتقنه دالل 

 :عٌنٌها نظرات سطوة رؼم قوٌا ٌخرج صوتً ووجدتُ  كابرت أالعٌبها؟

 .خدمتً من ِحل   فً أنتِ  -

ً   ناظرة للحظات تسرنمت فجؤة  :ذلٌل بصوت قالت ثم.. إل

 .الرفض حق تملك ال واألمة..  لخدمتك أرسلتنً من سٌدتً  -

ي بدأ وقد صمت    شمس.. الخروج فضلت. صوتها وقع تحت اخىٌتر صد 

  على ٌدل ما ٌوجد ال.. ٌتصاعد نواح.. سنوات منذ عٌنً تبلمس لم بهٌة

............ 

 للثورة انضمامه مارسٕٔ فً األحمر محسن علً اللواء مدرع أولى الفرقة دقاب السلطة فً الثانً الرجل لٌعلن

 أركان فً كبٌرة وانقسامات هاببل دوٌا اإلعبلن ذلك أحدث.. مسٌراتهم وجمٌع المعتصمٌن بحماٌة وتعهده

 معلنٌن وبرلمانٌٌن وسفراء عسكرٌٌن وقادة وزراء من صالح رجال بكبار اإلعتصامات ساحة لتكتظ. السلطة

 .الربٌس برحٌل مطالبٌن الثورة صفوؾ إلى نضمامهما



 أبراج حارسات. العابرٌن من قلة ؼٌر الساحة فً أحد فبل.. موت

 أشجار تداعب رٌح.. قراهم باتجاه ٌصعدون المزارعٌن بعض.. الحراسة

 .  السابلة نهر مجرى.. العمٌق الوادي منحدرا. السفوح

   تقصده؟ ما أعرؾ ال -

 .نحٌب من أسمعه ما حول. وحزٌنا مراوؼا كان صوتها

 النحٌب؟ فلماذا  -

ً   فً نظرتْ    : الخفً العتب من فٌها نظرة عٌن

 ؟ عنه تسؤل ما تجد ألم ثم.. ألخدمك أتٌت -

:  أضافت.. حدث قد أمرا   أن لً تؤكد.. أمرا   تطبن بؤنها كلماتها أوحت 

 ترمً ما خجل أحاطنً.. ٌإانسك من تستدعً سنوات حبس بعد التكح

 حبس أن تعلم وال. الحذر دابرة من تخرجنً أن بكبلمها تود.. إلٌه

 أعلق لم.. خطوة أي على اإلقدام قبل شًء كل أقلب جعلنً قد السنوات

 ذلك عن تجٌب أن منتظرا أسمعها ظللت فقط..  منها سمعت ما على

ً   فً تنظر.. المستمر النحٌب  لم ألٌام. بداخلً ٌعتمل ما تكتشؾ كمن عٌن

 .الحجرة بترتٌب نفسها شؽلت وقد النظر تختلس فقط.. حدٌث من بٌننا ٌكن

 ال الذي الوقت فً..تشاركنً أن دون الطعام تناولً لحظات جواري تقؾ 

 عن تكؾ وال صمت فً بعٌدا تتكوم. تعده من أنها رؼم فٌه أدعوها

ً   ٌُرسل ما نسخ أو قراءة أثناء   متابعتً  أن سعٌدا كنت الحقٌقة وفً..  إل

 الذي الوقت فً.. الوحدة من سنوات بعد ٌتحرك كابن منً بالقرب ٌكون

 والحذر؟ الحرص شحذ هو همً ظل

 فً موطن عن لها أبحث مندفعا كنت بل.. حذرا أكن لم ىاألول اللقاءات فً

  أحصر أن أود المرة هذه. بها البوح ٌجب ال أمور فً أنادمها.. قلبً

 أوما.. وٌراع مداد من أحتاجه وما.. وشراب طعام من أوده عما  كلماتً

 جلبته بؤثاث البهجة ٌثٌر ما إلى زواٌاها حولت التً الحجرة بترتٌب ٌتعلق

 :لً قالت. القصر من



 الحجرة؟ أثاث أعجبك  هل-

 .نعم-

 .ترٌد ما لك أجلب أن وأوصتنً بل.. سٌدتً به أمرت ما هذا -

 .موالتً من عجبا -

 العجب؟ ما على -

 فً مكان أعلى.. الصمت برج فً تضعنً أو طوٌلة لسنوات سجٌن إما -

 .جبلة ذي قصر

 .ذلك على تحمدها أال -

.. منادمتها إلى رؼبتً تدفعنً ما.. بعٌد مبهم   حزن   ٌسرقها الوقت لبعض 

 تتحدث وهً تؽٌراتها أراقب.. المنادمة نوافذ فتح  تجتهد.. لها ألتفت حٌن

    ال كمن إلً

............ 

 إذ.. المواجهات مرحلة الثورة دخلت للثوار حماٌته محسن علً وبإعبلن

 الفرقة رادوأف مدرعة قوات  لتصاحبها.. وكثافة عنفا ازدادت المسٌرات إن

 الٌومٌة المظاهر أحد المسلحة المواجهات أضحت األٌام ومع.. أولى

.. الدولة دوابر  وبقٌة الرباسة دار اقتحام المعتصمٌن هدؾ وأصبح

 قوات بٌن التماس خط الزبٌري شارع مثل.. قسمٌن إلى العاصمة لتنشطر

 تتسارع.. السلطة وقوات  مدرع أولى الفرقة  بقوات المدعومة الشعب

 .العاصمة أحٌاء فً موقع من أكثر فً المسلحة  االشتباكات وتٌرة

 عٌنً فً ناظرة مبتسمة تلتفت.. وأشاركها حدٌثها مع أتواطؤ.. ردا   تنتظر

 . مبلمحها عن الحزن ذلك تماهى الوقت مع. بسعادة
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 زبٌد إلى والهروب هذٌانً حول وشاٌتها حضرت كلما الحذر ٌعاودنً 

 ال.. الضرورة عند بالرد أكتفً.. تجاوزها أسمح ال سافةم إلى أرتد... و



 إؼرابً تنتظر الوقت على تراهن أظنها. حدٌث أي فً أسترسل

 صبر من نفور إلى مقاومتً تحولت حتى.. متوجسا أرقبها.. بالمنادمة

 صمتً أن إحساس ٌحزننً كان وما. واللطؾ الرقة تتعمد.. فٌها أحسه

 أن من خوؾ لٌكتنفنً. إذاللها فً تلذذي إلى األمر تجاوز بل.. ٌعذبها

 بعدم صارحتها حذر نوبة وفً. طبعً تكوٌن إلى وٌتحول ذلك ٌتؤصل

 لحظتها.  الملكة برؼبة مرهون وجودها بؤن مبتسمة لترد.. إلٌها حاجتً

 أحتمل أعد لم.. الصمت حابط بٌننا أرتفع أٌام وخبلل.. محتارا صمت  

 بإخبار علٌك.. النسخ دار فً لمحبسً عودتً سٌطلب من أنا: االستمرار

 .خدمتً فً أحدا   أرٌد وال الوحدة أرٌد موالتً

. العالٌة الؽابة أشجار أتؤمل السطح أطراؾ نحو وخرجت كلماتً قلت

 اللٌل مر.. عودتها توقعت. وحٌدا أمسٌت وقد الشمس مؽٌب مع عدت

 جافانً ..نفسً بؽبن إلحساسً عٌناي دمعت. التالً الٌوم نهار.. ثقٌبل  

 ُمنحت التً الثٌاب تلك حتى.. معنى من النهارات لشمس ٌعد ولم.. النوم

 التً الكتب تلك سلوتً وأمست. أستخدمها أعد لم التً العطور وتلك.  لً

 لُؾ   صؽٌرا   كتٌبا   بٌنهن الحظتُ . عناوٌنها أقلب أخذت.. بعناٌة هً صفتها

 أخذت.. رقاقة منه لتسقط.. عقدته سحبت بحذر. لماع حرٌري بشرٌط

 :  بقراءتها

 والصبلة والنسٌم العواصؾ وٌحرك السقٌم ٌشفً من العلٌم الرحٌم بسم" 

 أهل الخمسة وعلى.. الخلق وحسن بالرحمة أوصانا من على والسبلم

 . النشور ٌوم إلى النور وأبمة الكساء

 .سٌفك إشهار بعد أمري من عجلة فً السطور هذه إلٌك أخط

 كما.. اللقاء هذا لتنهً.. لقابً بطلب وأذكرك.. لك بوعدي أفً أنا وها

 ال لكنك.. السابقة لقاءاتنا كل بؤن ٌقٌن على وأنا.. جواباتنا ٌوما أنهٌت

.. رؼبتك ألنها فقط لٌس.. ألخدمك أسكن أو ألتقٌك حتى أتحمل كم تعرؾ

 بعد أسؤلك ودعنً. ترفضنً الٌوم أنت وها. شوق من بً ٌعتمل لما بل

 من أو! رسابلك فً ٌقٌن على كنت كما شوذبك؟ وجدتنً هل: اللقاءات تلك



 رسابلً فً لك أإكد ألم أوعطش؟ أوشوشانة فندة: جواباتك فً ذكرتهن

ا   لستُ  بؤنً  ٌ  .منهن أ

 تذهب لم ولتعلم. تعٌشه ما تكتب بؤنك لً قلت لٌلة ذات بؤنك وأذكرك

 لنفسً تبأك ال ولكنً.. أعٌشه ما ألكتب دفعنً من فؤنت.. سدى كلماتك

 أخذت  لحظتها ومن.. لك وأكتب قطٌعتك على أتحاٌل بل أنت تفعل مثلما

 ذلك سؤقرأ بؤنً ٌقٌن وكلً كتبت.. أعٌشه ما وكتابة مشاعري بٌن أزاوج

 ما نصؾ  لً وتحقق.. معك قراءتها تحرمنً األقدار وهاهً.. علٌك ٌوما

 من تعرؾ أنت والٌوم. جوارك أكون أن دون تقرأها أن.. به أحلم كنت

 .اللفافة رسابل ٌشاركك كان

 عدم تحملت أن بعد..  الٌوم حتى  إلٌك أكتبه كنت بما لك احتفظت  

 أجدك  لقاء كل وفً.. ألتقٌك كنت حٌن اللفافة صاحبة أنً ِمن اإلفصاح

 أشفقت حٌن مخطبة ؼٌر نفسً وأجد.. ومحبا ودودا بل.. رقٌقا.. عطوفا

 من قلقة كنت  بؤنً  وأعترؾ.. مساأل حتى كٌنونتً عن أفصح ولم علٌك

 خلقه كابن.. وهمً كابن عشق من شفابك على قادرة بؤننً ظانة.. فقدانك

 . بتعذٌبك وأستمتع عقلك

.. ٌدمرنً مرة كل فً  الخوؾ وكاد.. إلٌك  لفافتً أكتب كنت سنوات طٌلة

 ٌقٌن وكلً أكتب ما بكل أحتفظ وأمسٌت.. األمر تؽٌر.. لها حجزك ومع

 بك وإحساسً أكتب. خوؾ هناك ٌعد ولم.. ذلك ونقرأ ٌوما لسسنج بؤنا

. اللفافة؟ بتلك احتفظت لماذا: أسؤلك أن تخنقنً ملحة رؼبة كانت. مختلؾ

 وصدك قسوتك إلى تعود.. قلٌبل   لنت وكلما.. األٌام طوال قاسٌا كنت لكنك

 ." 

............ 

.. مختلؾ وقع لها كان  زٌارتها لكن. المٌدانً المستشفى مخٌمات فً بزٌارتً الساحة شباب من عدد فاجؤنً

 لتمتعنا عودتك نرٌد. سبلمتك على الحمدهلل" بكفً ممسكة وقفت.. حمراء ورد باقة  طاولتً على وضعت

 شعرت. زهرة برابحة شبٌهة رابحة ؼمرتنً لحظتها.. جبهتً على لتقبلنً الفارع طولها من انحنت!"  برقصك

 كرت قرأت هل: لً قال انصرافهن وبعد.. ٌدور ما ٌرقب كان المجاور السرٌر  على جاري. قدٌمة روح بعودة

 علٌه: له فقلت جاري سؤلنً!".. معا نرقص وأن لعودتك شوق فً. سبلمتك على الحمدهلل" الباقة التقطت. الورد؟

 !فقط: مبتسما فرد" . سبلمتك على الحمدهلل"  عبارة



ً   ٌعتمل مدمر وؼٌظ أكملتها.. الرقاقة تلك كلمات كانت كالجمر .. ف

 بالفعل وأنها.. الحمق ذلك ارتكبت أنً مصدق ؼٌر حنق فً جانبا وضعتها

  ؟..شوذب لٌست

 كل تكابد أن علٌها كان لماذا لكن. وسنوات سنوات منذ ٌسكننً ٌقٌن تبخر

 دوافع؟ دون الحد هذا كل الكابن ٌعشق أن أٌعقل مودتً؟ فً العناء ذلك

 كابنات النساء أن مأ السنوات؟ تلك كل تكون عمن تفصح أال تحملت كٌؾ

 عشقهن؟ فً األطوار ؼرٌبة
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 أخرج.. مرتجفة بؤصابع أخرى مرة الحرٌري الشرٌط ذا كتٌبها التقطت

 أسؤل.. أتوقعه مما تعصؾ رهبة.. الشمس تحت صفحاته أقلب.. البرج من

 شخص فارعة فً أحببت هل. لٌشملها؟ فاض لشوذب حبً هل: نفسً

 اتكؤت نفسً؟ إال أحب ال أنً أم اللقاءات؟ جارٌة أم.. شوذب أم.. اتبةالك

 هدأت ذلك عند! نفسً حتى أحدا  أحب ال وجدتنً.. الصفحات تلك أقلب

 لماذا لكن.. معها قاسٌا أكن لم أنً لو تمنٌت. نفسً على حقدي وخؾ قلٌبل

 سؤفعل؟ كنت ماذا.  تركً  رفضت أنها لو تكون؟ عمن معلنة تصرخ لم

 أن سؤسؤلها تبقى؟ سؤتركها أم..أمامً من تخرج أن منها سؤطلب هل

 أن أم الساق؟ ذي.. الٌامً  وعن.. هً عنها نعم.. نفسها عن مزٌدا تحدثنً

  أبدا؟ بعدها نلتقً ال طرٌق فً منا كل لٌسٌر سٌتفاعل اللقاء

 :  نفسً عن أبحث.. كتٌبها أفتح وأنا متلهفا كنت 

 باطنه ببهاء وتزهو.. خلقه سرابر فً تتجلى األكوان رب عظمة"

 لما الخالق. بعباده الرحٌم.. خلقه جمٌع فً الشؤن له من فسبحان.. وظاهره

 شًء كل وخالق الظبلم من الصبح فالق.. أكوانه فً  نرى ال وما نرى

 . بانتظام

ً   هللا هو  الود باذر وهو.. وٌفرق ٌجمع من فهو.. أنكرناه لو حتى.. وفٌك ف

 .تذله وجعلك قلبً علق من.. القلوب فً



 كنت شوق قتل  أم إلٌك؟ أشواقً قتل اللفافة لتلك بإبقابك تحسب كنت هل

   لماذا؟ لكن.. فٌك أظنه

 الكتٌب هذا فً جمعته ثم.. أكتبه ما وأبقً أكتب كنت.. أتوقؾ لم ذلك ومع 

 كما أخفٌه. اكتشافه خوؾ بطنً إلى أشده ثٌابً ثناٌا فً أخفٌه.. الصؽٌر

 . لجرمه الفاعل ًٌخف

.. شهور  مرت ثم..  أنتظر ظللت الرد عن لتوقفك األولى األٌام فً

..  هللا ٌتوفاه لم: أردد.  حٌرة فً أدخلتنً بعدها.. ؼٌابك على سنة وأكملت

 صبرك لقوة وأتعجب الشوق لٌلهبنً ٌشؽله؟ فماذا! جبلة ذي من ٌهرب ولم

 فً أمعنت كلما ٌزداد حضورك كان حٌن وٌالدهشتً. وحدتك وتحمل

 أشتم.. أحشابها بجنٌن األم تشعر كما بداخلً بوجودك أشعر.. الؽٌاب

 تذمرك ٌحضرنً ما وكثٌرا. رابحة لك تخٌلت هكذا.. لك بؤنها آمنت رابحة

ً   كونت أن لبثت ما والشوق العاطفة وتلك.. رسابلك به المثقل  هً روح ف

 وفً.. جواري بها أحسك الملمات بً تعصؾ كانت حٌن لذلك. روحك

.. بكلماتك شبٌهة أضحت كلماتً حتى.. تجالسنً بك أشعر وحدتً لحظات

 .كلماتً أم كلماتك تراها فهل.. ٌدٌك بٌن هً وهذه

 لقاء بؤول فرحت.. أللتقٌك بوعدي أفً فرصة عن أبحث وأنا األٌام سارت

 أؼالب كنت مرة كل وفً.. إلٌك وجلست بل.. والتقٌتك.. لنا األقدار رسمته

 أكون عمن أفصح أال فضلت لكنً.. أكون من تخبرك ألن التواقة سًنف

 .علٌك خوفا

 كنت بؤنك ألدرك الشهور تتابعت.. صنعت ما بمثل تؤتً أن ٌوما أفكر لم

 كل بعد إال لٌس مبررات ألكتب.. بدأ من بؤنً ستقول. مقاطعتً فً جادا  

 فقد.. جبلة ذي جواري حٌاة وٌقدر ٌعرؾ من أكثر كنت لكنك. ؼٌاب

 .عذر أبسط ٌنتظر  الموت أن رسابلً فً مرارا لك شرحت

؟ تردده كنت الذي شوقك نضب هل: أتساءل مصدقة ؼٌر تركتنً  ً  أم عل

 حتى لكن أشفى؟ كٌؾ تعلمنً لم لماذا.. شفٌت وإن وهمك؟ من شفٌت أنك

 ذلك مع.. نسٌتنً تكون قد شوقك؟ كلمات طمس أستطٌع فبل علمتنً لو

 أبقٌتها أن بعد أسرارنا تخبا كانت التً اللفافة تلك. دكوح بك عامر فقلبً



 معاناة قدر شعرت حٌنها. المنتظرات من أنا وأصبحت الوضع انقلب

 ذلك كان.. وحدتك فٌها شكوت حٌن منك رسالة آخر وأتذكر. انتظاراتك

 طرٌقا بؤن ألدرك..  بعدها ترد ولم  إلٌك كتبت.. وسنوات سنوات منذ

 رؼم معك ألعٌش.. ٌتؤملك قلبً أخذ الذي الوقت فً .روحك تسلكها جدٌدة

ً   تلح ظلت لقٌاك فً رؼبتً أن إال. قطٌعتك  .عل

 الملكة سٌدتً حضرة فً كنت.. فٌها لك رإٌتً أول إلى بك أعود وهنا

 كما.. الؽرٌبة هٌبتك.. هندامك أتذكر زلت ال.. جبلة ذي قصر فً.. سٌدة

.. صنعه علٌك ما ٌرٌك.. ٌوجهك سٌدتً صوت وأسمع.. اآلن كانت لو

 كنت اللحظات تلك أثناء. أمسك طمس منك ٌطلب. جدٌدا اسما لك ٌختار

 ٌحذرك وصوتها. نظراتك.. المرتجفة أصابعك.. وخنوعك سكٌنتك أتؤمل

.. صوتك إلى نتعرؾ ولم أنت تتكلم لم. ماضٌك تنسى وأن.. الثرثرة من

 المقابلة نتهتا.  قلبً رق. الكثٌؾ شعرك تحت ظلت وجهك مبلمح حتى

 لكنه..  شفقة حسبتها وللحظات بل. لحظٌة نحوك مشاعري بؤن ظننت وقد

 التالً الٌوم فً سؤلت.. حاضرة هٌبتك أمست.. األحاسٌس مرجل اللٌل

 الخوؾ لوال وبعضهن بل.. بك مشؽولة جارٌة من أكثر أن ألجد.. عنك

 .  عشقك فً ٌهمن لخرجن العقاب من

 سٌدتً مستشار أوصل أن بعد.. صنعاء من ُجلبت بؤنك ذلك بعد عرفت

 علٌها فؤشارت.. حرفك بجمال أعجبت وأنها. بخطك الحب فً كتابا إلٌها

 .رسابلها لنسخ واستخدامك. بجلبك المقربات جوارٌها إحدى

 لحروؾ رسمك سحرنً حٌنها.. البرٌد منك وٌستلم ٌرسل من أنا كنت 

 ما شٌبا   أن إال ذلك بعد أعرؾ ال.. وألوانها الحواشً ونقوش.. الكلمات

 تكتب إنك إذ.. جدٌدة روحا فً ردك لٌنفخ.. إلٌك بالكتابة للمؽامرة دفعنً

 وما.. لؽٌري الرسابل تلك أن رؼم سعٌدة كنت.. الملتاع المحب وألم بحرقة

 رؼم إلً أنها وهم ٌعجبنً.. نفسً فً مستقرا ٌجد كان تكتبه كنت

 تنقطع وفجؤة..  ٌقٌن إلى عرالمشا تحولت أخرى بعد ورسالة.. إصرارك

.. والتعاسة األلم من طوٌلة سنوات ألعٌش.  قلبً  أسرت أن بعد رسابلك

 لكنها.. محاوالت عدة بعد ٌبست.  السبب عن ألسؤلك وسٌلة عن أبحث

 ".ٌسرنا ما لنا تخبا األقدار ألطاؾ



 فؤجهشت رؼبة تملكتنً.. كلماتها من بداخلً تستقر ألم بمضؽة أحسست

 .  الحرٌري الشرٌط عقدت.. القراءة مواصلة أستطع ولم ..باكٌا
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  برجً من أخرج..  األلم من لمزٌد كتٌبها دعوة أقاوم نفسً وجدت 

 نفس تتؤمل شوذب عٌنً أتخٌل.. سحرا ٌزداد الذي الفضاء ذلك ألتؤمل

 تتؤمل جبال.. إلٌه تنظر أفق عٌوننا ٌجمع أن.. فارعة وكذلك.. المنظر

 أم.. أمل أكثر بؽد   تشً السماء وهذه.. لخضرتها تسعد نودٌا.. شموخها

 ما أرى الواسع السطح ذلك أطوؾ. القصر جدران قتامة مع تتواطؤ أنها

 :   الناعم شرٌطه ساحبا   وجل فً ألتقطه.. كتٌبها ٌدعونً.. به ٌحٌط

 واتسعت.. الملكة أخوال والزواحٌٌن أشٌح سلطان بٌن الصراعُ  احتد  "

 صؾ فً وآخرٌن سبؤ للسلطان مإٌد بٌن الٌمن جزٌرة أمراء لٌنقسم

 أمراء بانقسام هدد ما.. تإٌدهم الحرة سٌدتً كانت الذٌن الزواحٌٌن

 .الصراع لحل  موفده بإرسال القاهرة فً المإمنٌن أمٌر لٌتدخل. المملكة

 احتجاز رافضا.. أمه تصرفات على معارضته األصؽر االبن ٌُخؾِ  لم

 دعاه ما.. سبؤ السلطان ضد الزواحٌٌن صؾ إلى زهاوانحٌا.. الكبٌر أخٌه

.. األضحى عٌد صبلة إلى الملك مع والخروج.. تصرفاتها رفض إلعبلنه

 الصلٌحً محمد علً الملك جده دور ذاكرا المصلٌن فً خطٌبا وقؾ حٌث

 فً المكرم والده دور وكذلك.. الٌمن جزٌرة وسبلطٌن أمراء كلمة جمع فً

 فً نهجهما على ٌسٌر الذي علً الملك أخٌه على مثنٌا.. هللا بشرٌعة العمل

 وبسط الفتن إلخماد تؤٌٌده الجمٌع داعٌا.. األمان وبسط الشرٌعة فرض

 جمٌع  على للمإمنٌن ككافلة ُتذكر من وهً قط والدته ٌذكر ولم.. األمان

 المحٌطة والقبلع الحصون أمراء من ٌرافقه ومن لٌعود. المساجد منابر

 لم. الستراحته مقرا استحدثها أن بعد بالقصر الملحقة ورالد إحدى إلى

 ممن الجواري من كبٌر عدد بمعاقبة بداٌة.. ٌدور لما الحرة سٌدتً تخضع

 ٌدٌها بٌن ومثوله األصؽر ابنها دعوة ثم.. واجباتهن فً بالتهاون اتهمتهن

 لٌفاجؤ..  عصٌان من به قام ما على تقرٌعه الجمٌع لٌسمع جناحها فً



 رفع تعلن لم إن علٌها الحجر مهددا وجهها فً صوته برفع عالجمٌ

 . صبٌا ٌعد ولم بسلطانه ٌقوم وتركه الملك أخٌه عن وصاٌتها

 السابعة والبالػ.. مفاجا بمرض األصؽر االبن وفاة خبر القصر أعلن 

 جنازة ُتر   ولم..  حزن مظاهر وال عزاء أٌام ُتقم ولم.. عمره من عشر

.. ابنها على حزنا ألٌام سٌدتً بعدها لتعتكؾ.. رالقص أبواب من تخرج

 على لتشرؾ المقربات جوارٌها إحدى بٌلسانة كلفت قد كانت خبللها

 لً سمحت ذلك وفً. ؼٌابها فً القصر أمور سٌر ومتابعة المراسبلت

 وجها مرة ألول واجهتك وهكذا. البرٌد جواِري ضمن أكون أن أٌضا

 دوار إحداهن تلحظ أن أخشى.. امًأقد بٌن ٌسقط بقلبً أحسست.. لوجه

 كنت من ومنهن عنك ٌتحدثن بالبرٌد ٌؤتٌنك ممن عدد. بً النشوة

 البدء فً. اللحظات تلك به أشعر وما أكون؟ من عرفن لو كٌؾ.. برفقتهن

 رؼم أتؤمل صباح أول مكثت.. الرسابل ٌبادلنً كان من لست أنك ظننت

 أسمع أن أتمنى كنت.. دتًسٌ حضرة فً مرة من أكثر رأٌتها التً هٌبتك

 صباح بعد وصباحا. عٌنً إلى نظرت حٌن عٌنٌك فً شككت.. صوتك

 بؤنك أٌقنت حتى.. أوقاتً كل فً صداه ٌتردد كان الذي صوتك أسمع كنت

 ال بروح جدٌدا   إنسانا   ذهنً فً لتستقر.. ٌشؽلنً كان ما وذلك.. أنت

 أنه مؽردة روحً تضحك.. تتمناك ومن حولك ٌتحدثن من أسمع. تفارقنً

 ٌراد ما نسلمك أرافقهن عدة لصباحات وهكذا. شًء كل رؼم له وأنا لً

. أكون من ألخبرك آمنا   وال كافٌا   الوقت ٌكن لم.. أنجزته ما ونحمل نسخه

 أخفً.. مشاعري بكبت نجحت.. لٌلً طوال اللحظات لتك أستعد كنت وإن

ً   ما له من عل  األمر بداٌة فً تظنن.. تفضحنً نظراتً كانت وإن.. و 

فت بؤنك ً   ت عر    حٌن ظنً خٌبت لكنك..  نظراتك تبلحقنً كانت حٌن عل

............ 

 بعد مجاور مقعد على جلست.. جسدها تقاطٌع رشاقة تظهر عباءة تلبس نتكا.. الثانٌة بزٌارتها أٌام بعد فاجؤتنً

 كما تحدثنً.. محببة بتلقابٌة تتصرؾ.. مجاورة أدراج فً حلوى وبكت وطعام خبز من جلبته ما رتبت أن

ً   مادة..  انقطع ما  ٌواصل صدٌق ٌتحدث  بعض تصفحت.. ؼبلفه على اسمها ألرى ٌدي بٌن قلبته.. بكتاب إل

 وقد مبتسمة رأسها هزت.. أنطق أن دون وجهها إلى نظرت.. عاطفٌة ووجدانٌات شعر قصابد ألقرأ تهصفحا

 ما أجد لم..  أقبله كفها  ممسكا. قصابدها وعلى.. زٌاراتها شكرتهاعلى. لك هً نعم تقول كمن عٌنٌها أؼمضت

 . قراءتها ٌمكنك: بها لها مددت.. جوذر حكاٌات من نسختً التقطت أنً ؼٌر.. لها أقدمه



 المفاجؤة أنتظر ظللت  ألٌام وهكذا. علً تتعرؾ أن أنتظر تركتنً

 ثم.. جوارك إلى البقاء إطالة أحاول.. دارك إلى معهن أحضر..بلهفة

 أن إلى أشوق كنت. صباحا أعود حتى اللٌل وطٌلة النهار بقٌة أشقى

 أن.. أفقدك أن.. ما شًء من أخاؾ كنت أنً أو. بطرٌقتك علً تتعرؾ

 بنظراتك االكتفاء فضلت وقد. شوذبك لست بؤنً عرفت ما إذا تنفر

 .الهادئ صوتك.. بها تحاصرنً التً الحٌرى

 ما وأستقبل البرٌد أودع كنت كما أبقتنً كافهااعت من سٌدتً عادت أن بعد

 فً أتمعن ..اللفافة تلك تواصل قطعت لماذا بسإالك أفكر.. منه أنجز

 بقلوب الشفٌق هللا وسبحان.. رإٌتك أمل ٌعاودنً.. تنسخه ما حروؾ

 من.  خلقه بسرابر وعالم العروق فً الدماء مجري سبحان.. عباده

 القدر وكؤن.. جدٌد من برزت قد برىك طامة إن إذ.. حال على الٌستقر

 االبن رحٌل من أشهر فبعد.. لقاءنا فً السبب لٌكون حزٌنا حدثا ٌحدث

. وصاٌتها نهاٌة إعبلن أمه مطالبا  علً الملك خرج. لسٌدتً األصؽر

 تحدث قالت. القصر داخل ٌدور ما ٌتسرب أال على الحرص شدٌدة وكانت

 بؤن ألكتشؾ.. سبؤ السلطان ًف شككت حٌن محله فً ظنً كان: بٌلسانة

 فرض على علٌا   تحرض استمّرت التً.. الجواري إحدى العصٌان وراء

.. الوقت بعض بالترٌث إقناعه محاولة إلٌه جلستُ . إرادتً بخبلؾ سلطانه

 جلست أٌام وقبل. ٌسرنً ال بما األٌام تؤتً ثم.. الطاعة ٌظهر مرة كل وفً

 :  إلٌه

 ٌشتد اثنتان أو سنة هً فقط.. أحد سلطانك لىع ٌنازعك وال الملك أنت  - 

 . وجهً فً لٌصرخ عادته ؼٌر على قاطعنً لكنه. عودك فٌها

 قد بؤنً للجمٌع بعدها تعلنٌن أٌام هً.. أشهر وال.. سنوات أنتظر لن.. ال -

 أٌام من أكثر وال أٌام. انتهت وصاٌتك وأن.. سلطانً أمارس خرجت

 .قلٌلة

 :تهدبته حاولت

 .بطاعتً وعلٌك النجاح إال لك أرٌد ال -



 لم.  بالخروج متوعدا.. سماعً حتى رافضا أخرى مرة قاطعنً أنه إال

 تلك أفسدته أن بعد.. والطاعة السمع على ربٌته الذي ابنً هو ذلك ٌكن

 .  المارقة

 ابنً زٌارة أثناء سبؤ السلطان أؼواها قد الجارٌة تلك بؤن مإخرا ألعرؾ

 تسعى كانت الملعونة تلك وأن بل. العناء ذلك كل وراء كانت من هً.. إلٌه

 لم إن التالً وأنه. محمد األصؽر شقٌقه من تخلصت من بؤننً إلقناعه

 :مرتجفا لٌسؤلها.. ٌبادر

 بهذا؟ تتحدثٌن كٌؾ -

 بعد شاب ٌموت ولماذا فجؤة؟ محمد مات كٌؾ تتساءل ألم.. الٌقٌن هو -

 تخشى كانت كما.. تخشاك ال سٌدتً أن ٌعرؾ الكل.. الملكة مع مواجهة

 لو وأنه.. أباك ٌشبه بؤنه الجمٌع ٌقول الذي أخوك محمد نعم.. محمد أخاك

 .ٌوما أمك بوصاٌة قبل لما مكانك فً كان

- ........ 

 ذهب واجهها ألنه فقط.. مرٌضا ٌكن لم  محمد شقٌقك بؤن ٌعرؾ الجمٌع -

  ؟ فجؤة مات كٌؾ نفسك تسؤل ألم.. باربه إلى

 .أمً لكنها -

  ملكة؟ تكون أن إال مجدها فً ترى ال سٌدتً -

 أدركت أن بعد.. جارٌته عٌنً فً ناظرا كبلمها بعد صمت أنه وبلؽنً

  وأن.. له أمومتً عاطفة فً التشكٌك استطاعت بؤنها

  :انكساره مستؽلة الجارٌة أردفت.. أعماقه إلى تسرب قد الشك 

 بل.. الكبٌر القصر فً ٌدور ما تعرؾ وال جناحك فً ٌاسٌدي تعٌش أنت -

 .سبقك بمن أنت ستلحق منها التخلص إلى تسارع لم إن.. حتفك وتنتظر

 ............ 

 ما بعض ناقشت.. دٌوانها من نسخة إهدابً على شكرتها.. كثٌرا تشكرنً وهً بنسختً عادت حٌن تتؤخر ولم

 .شعرها حول بآرابً مزهوة كانت.. قرأت



 :مرتجفا لٌصرخ

.. اللعٌنة وساوسك لمثل تعودي وال. شٌطانة بل.. بابسة أنت.. اخرجً -

 ...وإال

 ظل بل.. بال له ٌهدأ لم خروجها فبعد.. علٌه هٌنا تقوله كانت ما ٌكن لم

 حولً تحلق أٌام ولعدة. ما إنسانا   ٌحادث كمن ٌتردد  اللٌل طٌلة صوته

 حتى.. مساء كل وهكذا.. جوذر لحكاٌات منً ٌستمعون المصابٌن بعض

 حكاٌات قراءة بتهمة القتٌادي الؽرباء بعض حضر التً اللٌلة كتل

 أٌام ولعدة.. المصابٌن صفوؾ بٌن اإلحباط ونشر الثورة ضد تحرٌضٌة

 للساحة المجاور الصدٌق بكر أبً بجامع ملحق مبنى فً ُحجزت

 ما سرٌعا الذي الضابط ذلك ٌخبر من أرسلت.. النسخة تلك وُصودرت

 أرسلنً من هناك أن مصممٌن كانوا.. فشل هأن إال عنً للدفاع حضر

 الفرقة بداخل سجن إلى ذلك بعد  إرسالً  وتم..  الشباب عقول لتخرٌب

 المنتشرة الفرقة  مبانً إحدى تحت عنبر..  للساحة المجاور مدرع األولى

  أنشا"..  الضؽاطة" علٌه ٌطلقون.. نوافذ دون..  عالٌة أسوار خلؾ

 صدٌقً حضر حٌن.. أٌام عدة من كثرأل سجنً ٌدم لم. سري كمخبؤ

 شطبً وتم.. المستشفى إلى أعد لم.. محسن علً من إطبلقً بؤمر الضابط

 نسختً باستعادة الضابط صدٌقً إقناع حاولت.. اإلعبلمٌة اللجنة من

 .األمر بنسٌان نصحنً لكنه.. منهم
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 نتكا ولما. ردها اكتشاؾ ترٌد كمن.. بٌلسانة وجه تتؤمل سٌدتً صمتت

.. ٌدور ما عالجً.. بمقامً أنت: هادئ بصوت حدٌثها عاودت  صامتة

 األشقر ووجهها..  وهادبا باردا صوتها كان! عنً بعٌدا شًء كل أرٌد فقط

 أراها مما أصؽر عٌناها أضحت.. احمرارا لٌزٌده  ٌتدفق الدم أن لو كما

 هعنت ما  عنت هل أتساءل وأنا أطرافً تخللت خوؾ رعشة ؼشتنً. دوما

  كلماتها؟



 بذلك سعٌدة كنت.. مساعداتها مع تلحقنً أن سٌدتً بٌلسانة استؤذنت 

. ٌتلبسنً بحزن القصر أروقة فً نسٌر ونحن شعرت لكنً. االختٌار

 الجواري من الملك جناح إفراغ بسرعة وأمرتنا حولها بٌلسانة جمعتنا

 محتارا قؾو وقد مذهوال بدا الملك حتى تتمنع أو تقاوم من نجد لم.. وعزله

 ٌكرر! الملكة عقاب سٌنالكن تصنعن؟ ماذا: خارجا جوارٌه نقود ونحن

 وكؤنه طابعا سار ٌرافقنا أن بٌلسانة منه طلبت وحٌن.. مرتبك بصوت

 شونة حتى السفلٌة الطوابق  سبللم عبر أنزلناه.. حشمه وحوله ٌزؾ

 حتى الشونة ممرات به وصلنا إن وما.. القصر خلؾ حدٌثا المنشؤة الؽبلل

ٌُحمل.. أرضا انهار .. متشابهة صماء حوابط إلى ناظرا. سواعدهن على ل

 حٌث داخلٌة قاعة حتى.. صؽٌرة علوٌة فتحات من تدخل أضواء خٌوط

 . المتواطبات جوارٌه فٌها تجمعن

 وأن.. الكبلب داء بمرض أصٌب قد الشاب الملك أن التالً الٌوم فً أشٌع 

 طعام أي تناول رفض الذي الوقت فً. مداواته على عاكفون الحكماء

 منه طلبنا.. الملكة مقابلة مرارا طلب. مكانه فً مرتجفا ٌتبول.. أوشراب

 بٌلسانة أرسلت. التفوه رفض لكنه.. إلٌها لنوصله قوله ٌرٌد بما ٌبوح أن

 .وجود لها ٌعد ولم تعد لم  لكنها.. الجواري إحدى
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 أمامك جلست التً اللٌالً تلك كرتتذ وأظنك.. عٌنانا تلتقً الثانٌة وللمرة

.. العزاء رسابل نسخ على الجواري من ومجموعة لمساعدتك الوقت طوال

 الجواري من ومجموعة أرسلتنً قد بٌلسانة ألن القدٌر العلً أشكر كنت

 أتذكر.. طالت األٌام تلك أن لو تمنٌت. العزاء رسابل نسخ على لمساعدتك

.. الجمع ذلك انفض  .. افترقنا ثم قلٌلة أٌام لكنها.. تتبعاننً كانت عٌنٌك بؤن

 ولم.. المرة هذه جلدها أظهرت التً سٌدتً مجالسة سابق إلى ألعود

 . محمد األصؽر ابنها رحٌل مع فعلت كما تنزوي أو حزنا تعتكؾ

 ودعاة مستشارٌها سٌدتً دعت حتى الشاب الملك رحٌل على أٌام تمض لم

 المٌامٌن والدعاة المإمنٌن لجمٌع  كفالتها نشر منهم لتطلب. المذهب

 البراهٌن إٌضاحها إٌصال طلبتهم كما.. كفالة خٌر  المستجٌبٌن والحدود



 لما وهنها عدم وإبانة للتابعٌن الدعوة معالم وإظهار األبمة والٌة فً

 القبلع سبلطٌن على الطرٌق لقطع منها ذلك وكان. هللا سبٌل فً أصابها

 .  الببلد حكم فً الطامعٌن

.. اللٌل طوال بهن صلت.. مقمرة لٌلة فً جوارٌها جمٌع جمعت ذلك عدب

 دون اللٌلة تلك منذ ٌحكمنها من وهن لهن الٌمن جزٌرة مملكة بؤن حدثتهن

 من جٌش على تعتمد ال التً الحرة الملكة وأنها..  أوصٌاء أو شركاء

 كامتبل على تفعل ولن تسع ولم.. شرٌكاتها الجواري النساء وأن.. الرجال

 فً شرٌكات جمٌعنا: إلٌهن تتحدث أخذت ثم. قصرها عنابر فً عسكر

 تكرار متوقعة. مواجهتها وطرق المخاطر أهم شارحة. تخصنا مملكة

 بعض مساندة احتماالت عددت كما.. بالملك الصلٌحً سبؤ السلطان مطالبة

 والصعود الخبلؾ الستؽبلل النجاحٌٌن وتحرك. له والحصون القبلع أمراء

 المذهب دعاة ٌستؽل أن تستبعد ولم.. إمارتهم إلى العالٌة لجبالا لضم

 مملكة رأس على امرأة وجود ضد  دعوتهم لٌنشروا صعدة فً الزٌدي

 . الٌمن جزٌرة

 نسمح وأال.. الٌمن جزٌرة حماٌة وعلٌنا فاصل ٌوم هو الٌوم بوضوح معلنة

 هللا بقول تشهدةمس. أعماقنا الفشل سكن إذا إال مستلبة كابنات إلى بإعادتنا

 :العزٌز كتابه فً

 .أموري تدبر أستطٌع.. بً تهتم ال - 

............ 

 حركة صعوبة متحمبل. المتتالٌة واالحتجاجات المسٌرات فً أشارك.. له تعرضت ما رؼم الساحة أفارق لم

 . اسمً عن بدال" األشول" علً ٌطلقون البعض وأمسى. الكتؾ أعصاب بعض تلؾ نتٌجة.. ذراعً

.. ٌقوله لما متعجبا! مستهدؾ أنت: هامسا..مإقتا الساحة عن باالبتعاد ًنصحن الذي الضابط صدٌقً على أتردد 

 النشطة الٌسارٌة العناصر ٌصفون وأنهم.. الدٌنً للتٌار أمست  الساحة على السٌطرة بؤن ٌبرر أن دون لٌعترؾ

 اللجان خبلل من والمسٌرات الساحات بتموٌل المتحكمون وهم.. ثورتهم ٌحسبونها والثورة.. الببلد طول على

 بإقصاء أنفسهم وفرض.. مدرع أولى الفرقة خبلل من  السبلح امتبلك فً نفسها السلطة قدرة ولهم.. المتعددة

 .بؽضب جرنً! نفسه عن سؤلته.. االبتعاد  منً ٌطلب الثانٌة وللمرة. األخرى التٌارات

 



 والٌوم باهلل آمن من والصاببٌن ىوالنصار هادوا والذٌن آمنوا الذٌن إن"

 هم وال علٌهم خوؾ وال ربهم عند أجرهم فلهم صالحا وعمل اآلخر

 ذلك المعنً ولٌس.. األرباب رب بخطاب المعنٌات وأنتن"  ٌحزنون

 أولٌاء إن أال" :عبله فً عز قوله تؤوٌل تستبطن ومن.. المرأة دون الرجال

 الرجل لٌس بذلك المعنً بؤن ستدرك" ٌحزنون هم وال علٌهم خوؾ ال هللا

 أولبك نعطً وال.  طاعته على نمضً أن وعلٌنا.. اإلنسان إنما ..النساء أو

 من أكثر حكمنا على مضى قد ها. فسادا بنا ٌعٌثوا كً فرصة  الطامعٌن

.. الصالحات مع منزلتها هللا أجل أسماء الملكة بسٌدتً بداٌة.. سنة عشرٌن

 ثم.. الصلٌحً علً الملك سٌدي الٌةو تحت مستتر سلطانها كان التً

 سلطانً أستمر ذلك بعد.. المكرم الملك والٌة تحت نهجها على أنا سرت

 وها.. الٌوم لهذا نسافر كنا السنون تلك  خبلل.. علً ابنً على كوصٌة

  والٌوم.. العدل حكمكن عماد.. شرٌك دون تحكمن أن.. إلٌه نصل نحن

 كواحة الٌمن بجزٌرة المضً على راتقاد وبؤّنكن تستمررن أن علٌكن حقا

 . ومزدهرة آمنة

 فكان.. للجواري اللٌلٌة الصلوات أوقات من سٌدتً زادت.. اللٌلة تلك منذ

 مشارؾ حتى.. درسها ذلك ٌعقب..  مستمرة جماعٌة بصلوات ٌبدأ اللٌل

.. بؽدنا صنعه ٌجب عما إلٌنا تتحدث اللٌلً درسها فً ودوما. األخٌر الثلث

 .فعله ٌجب ما إلى واألمهات الجماعات ساتربٌ موجهة
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 تباعا األخبار وصلت حتى أٌام تمض لم إذ.. سٌدتً توقعات صدقت

 ذي باتجاه الشمال من  الصلٌحً سبؤ حمٌر أبً السلطان  قبابل بتحركات

 بتنفٌذ مطالبا جبلة لذي حصارها لتضرب وصلت أن تلبث ولم.. جبلة

 أمراء بدعوة الملكة أرسلت ما رٌعاس. له كخلٌفة المكرم الملك وصٌة

 لجمع وعدن وصبر والدملوة وخدد وقٌضان وحب التعكر وقبلع حصون

ر حصن أمٌر قٌادة تحت قبابلهم  أعلنته الذي البركات أبً بن المفضل التعك 

 .ألمرابها أمٌرا  



 إحراق دخان أعمدة نتابع أشهر مدى وعلى.. جبلة ذي قصر أسطح نصعد

 تلك سكان من نجا من لٌفر..  والحصون بلعالق وهدم القرى بعض

 بتنفٌذ الملكة إلقناع الوساطات تعددت. السلطان قبابل بطش من النواحً

 من أرسل. ردها كان القاطع الرفض.. ملكا سبؤ بالسلطان والتسلٌم الوصٌة

 .الحٌلة تلك من ساخرة لتضحك.. منه الزواج علٌها ٌطرح

 مشمس صباح وفً.. موقفها على الملكة ظلت.  ألشهر الحصار استمر 

 تنفس.. الشمالٌة الجبال باتجاه سبؤ السلطان قبابل بانسحاب الجمٌع تفاجؤ

 حٌن الملكة على قاسٌة كانت المفاجؤة لكن.. السلطان هزٌمة بعد الجمٌع

 مساعدي أحد بمعٌتهم كان.. الملكة مقابلة ٌطلبون القاهرة رسل وصل

 من رسالة قُـُِرأت حضرتها وفً.. نًاألصبها بابن وٌعرؾ.. سبؤ السلطان

 :فٌها جاء باهلل المستنصر المإمنٌن أمٌر موالنا

 لهم ٌكون أن أمرا ورسوله هللا قضى إذا مإمنة وال لمإمن كان وما"

 وقد" مبٌنا ظبلال ظل فقد ورسوله هللا ٌعص ومن أمرهم من الخٌرة

 األمراء ٌرأم الخبلفة عمدة المظفر المنصور األوحد الداعً من زوجناك

 وهو المال من حضر ما على الصلٌحً مظفر بن أحمد بن سبؤ حمٌر أبً

 ولطابؾ تحؾ من  أصنافا ألفا وخمسون.. عٌنا ذهبا   دٌنار ألؾ مابة

 ". وكساوى وطٌب

 إنً فؤقول موالنا كتاب أما" مجلسها حضروا لمن وتقول عالٌا كفها لترفع

  ً ً   أُلق  الرحمن هللا باسم وإنه..المإمنٌن رأمٌ موالي من إنه كرٌم كتاب   إل

 كنت ما أمري فً أفتونً المبل أٌها موالنا أمر فً أقول وال.. الرحٌم

 إلى جبت ما فوهللا االصبهانً ابن ٌا أنت أما.. تشهدون حتى أمرا قاطعة

 أنفسكم لكم وسولت موضعه عن القول حرفتم ولقد ٌقٌن بنبؤ سبؤ من موالنا

 السلطان أن لٌتبٌن". تصفون ما على المستعان وهللا.. جمٌل فصبر   أمرا

 أمٌر من طالبا..  القاهرة إلى األصبهانً رسوله أرسل قد كان سبؤ

 جبلة لذي حصاره مظاهر ظلت بٌنما.. سٌدتً من تزوٌجه المإمنٌن

 .العٌون على الرماد لذر كوسٌلة



 الجبال قبابل وجهاء ٌحفه جبلة ذي الٌوم ذلك مساء سبؤ السلطان لٌدخل

 ما ٌقدم ظل وألٌام.. لضٌافته الكبٌرة الدور أحد الملكة أفسحت.. العالٌة

 ٌراضٌها ٌزال وال..  ترفض ظلت أنها إال.. وهداٌا أموال من علٌه اشترط

 وظل. لها قدم ما أضعاؾ ضٌافات من هً فؤؼدقت.. بالزواج قبلت حتى

 اللٌلة تلك حتى تمانع وهً طوال أسابٌع علٌها بالدخول له تسمح بؤن ٌنتظر

 . عروسه إلٌه أوصلت التً

 تبلقٌنا ورؼم.. بفراقنا صلة لها وحكاٌات..  عشتها حكاٌات علٌك أسرد 

 ". جوارك إلى أكون أن  ٌظل الحنٌن أن إال..  مرة من أكثر

 أعاهد.. لبلنسٌاب عٌنً دمع دفع ما.. نفسً على عتبً من كلماتها زادت

 .وشاٌاتها كل ؼفرت وقد..  أتركها لن عادت إن  نفسً

 منهك برجً ودخلت السطح فضاء تركت.. الحرٌري بشرٌطه كتٌبها لففت

.. صفحاته أقلب.. عنوانه مستعرضا.. آخر كتابا   سحبت.. محبطا..  الروح

ً   ؼرٌبا   لٌس أنه ألدرك  إلى بذاكرتً العناوٌن تلك لتعود.. آخر ألتقط..  عل

 تلك متذكرا دهشت ظتهالح.. الحانوت هدم بعد اختفت التً المعلم كتب

ً   مرت التً الكتب  بضبط الٌامً وعدنً التً  الكتب أنها.. عناوٌنها عل

 وسإال.. االكتشاؾ ذلك أخافنً.. صنعاء حانوت بناء وإعادة.. سارقٌها

 وتلك ؟ جبلة ذي قصر إلى الكتب هذه وصلت كٌؾ: أعماقً فً ٌذوي

ً   ُصعب. للٌامً ٌوم ذات أهدٌتها التً المخطوطة  أجد ولم.. األمر عل

 .إجابة

 السطح بشمس ألتمرغ الصمت برج أترك.. إحداها قراءة على ألٌام عكفت

 بً ذهبت وقد.. الكتب تلك قراءة فً أوقاتً أقضً بعدها أعود.. وقتا

 شرٌط وكتٌب قراءتها بٌن وقتً أقلب وهكذا. القدٌمة ذاتً ألجد. بعٌدا

.. نسٌتها أظننً كنت لحظات إلى تعٌدنً..حكاٌاته تبكٌنً الذي الحرٌر

 .الحكاٌات تلك ٌتنفس قلبها ألرى تدفعنً بعٌون نفسً أرى
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 أٌام إلى أخرى مرة ذاكرتً فتجنح الماضٌة حٌاتً فً قلٌبل ألفكر أتمدد 

 بدٌبل باألحبلم أستعٌض كنت حٌنها.. النسخ دار فً جواري إلى هً كانت

 اآلخر عن منا كل لٌبحث... النشوة تنباك مشاركتً متخٌبل.. عجزي عن

.. نقهقه كنا ما على أدري ال.. اللٌل طٌلة باستنشاقه أخذنا دخان سحب بٌن

 ..متتالٌة نقرات.. دفها حاملة تنهض.. حواسنا ؼمرت بنشوة نتحاضن

 طٌلة أراقصها. وسعادة وجد فً أحتضنها.. أنهض.. طربا تتماٌل أراها

.. عالٌا نقهقه بعضنا فوق مكومٌن.. أرضا ألهوي قدماي أعٌتنً حتى اللٌل

 بٌن أحملها.. الفراش أطراؾ حتى بنعومة تتملص.. بها أهم.. رؼبتً تتقد

 بٌن أحبلمً من ألصحو.. رؼبة تطفحان بعٌنٌن ناظرة.. عالٌا ذراعً

 .ومرضً عجزي أعانً المرض فراش

 أمسى النسخ دار أن.. المرض فراش على ممددا لً تركها بعد أتذكر

 دون لٌلً وطوال نهاري بقٌة قضٌت.. بً ضاقت رانهجد وأن..  موحشا

 وقد قارس برد وسط أسٌر.. مرضً أحمل الفجر آذان مع خرجت..  نوم

 . بعٌدا الهروب على صممت

 الرٌح أرى كنت التً الجنوبٌة الجبال سفوح ؼٌر طرٌق من لً تكن لم

.. السبٌل وعابري المزارعٌن من أراهم من أتجنب.. أشجارها تداعب

 جبلٌة قرى بدت.. شاهدتها ما كثٌرا التً الجبال وتلك جبلة ذي تاختف

 إلى سرت. بعٌدا أهرب فقط. قبل ِمن أرها ولم أسماءها أعرؾ ال أخرى

 جامعها دخلت.. الجند مدٌنة وصلت  حتى العابرٌن محجة وجدت أن

 الذي المكان فً بؤنً ظننت.. وصلواتهم دراوٌشه حلقات شاركت.. الكبٌر

ً  ع ٌتعرؾ لن  ذي إلى عدت لكننً. شبتُ  ما إلى سؤظل وأنً فٌه أحد ل

ر حصن عسكر اقتادنً أن بعد جبلة .. أسبلتهم على الصمت فضلت.. التعك 

 نصفً عري تتفحص بعٌون أشعر.. موالتً حضرة فً وقفت بؤنً وأتذكر

 صوت لٌعلو. بفشلً تحتفً الجواري همسات. وجهً أرفع لم..  األعلى

 .صوتها تبعه الحلٌبً كفها.. عٌنً رفعت.  الصمت لٌعم. بحضورها ٌبشر

 تصل أن لكن.. بك تاه قد مرضك ٌكون أن بؽٌابك أبلؽونً حٌن ظننت -

 إلى دفعك ومن تنوي؟ كنت ماذا وأسؤلك.. مرٌب أمر فهذا الجند جامع إلى

   أسمعك؟. ذلك



 :تشجعت.. قلبً وجٌب تعالى..  القاعة فً من كل  بترقب أحسست

 .أحد ٌسمعنً أن دون أتحدث أن فً ًموالت عطؾ -

 ذلك؟ ولِم   -

 .شًء بكل لك ألبوح -

.. همسهن بقاٌا من حتى.. القاعة لتفرغ.. بتصفٌقتٌن كفاها ارتفع ما وسرٌعا

 .اثنتٌن عدا

  الحكاٌة؟ أول من أبدأ أن لً أتسمحٌن -

 .أسمعك -

 قد مستشارك كان.. اتفاق على وكنا.. الراحل مستشارك إلٌك جلبنً -

 بصنعاء الوراقٌن سوق فً الكابن معلمً حانوت هدموا من بضبط وعدنً

 .ٌفً أن دون رحل لكنه. كتب من سرقوه ما وإعادة

 بعد؟ وماذا.. ٌسٌر ذلك أمر -

 شًء فً طمعا آتِ  ولم..  حبسً جبلة ذي قصر ٌكون أن أتصور لم  -

.. هوىأ من مع ٌوما أعٌش أن حلم.. أعشق بمن للحاق قلبً قادنً ما بقدر

 وال عذابه ألوان العشق ٌسومنً ٌوم بعد وٌوما إلٌها طرٌقا أجد لم لكننً

 .مؽٌث من

 الخٌانة؟ إلى العشق ٌدعوك وهل -

 !نفسً إال أخن فلم خنت قد كنت إن موالتً عفوا -

 ذلك؟ كٌؾ -

 . ٌتحقق لم أمل خلؾ أجري وأنا عمري سنوات ضٌاع -

 ذي فً ٌبقٌنً فما.. أمل دون أعٌش بؤنً ألكتشؾ: أردفتُ  ثم قلٌبل صمتُ 

 والٌوم.. رحٌلً فً السبب هو قلبً موت. معنى أي لحٌاتً ٌعد ولم جبلة؟



.. ترٌدٌن ما بً اصنعً ٌدٌك بٌن أنا وهذا. لدي ٌتساوٌان والموت الحٌاة

 . شًء  ٌهمنً ٌعد فلم

  النقب؟ ذلك أحدث ومن -

 قد نومً ٌانهذ من فارعة سمعته ما وأن. مؤزق فً بؤنً أدركت لحظتها

 :أتوسل صوتً خفضت. دلٌبل   ٌكون

 معرفة ؼٌر شٌبا   أبطن أكن لم لكنً.. خٌانة به قمت ما ظاهر فً أعترؾ -

.. بخٌانتك ٌوما أفكر لم بانً وثقً.. أنام ال جعلنً الذي الصوت مصدر

 حتى لرٌح تكون أن أتصور أكن لم.. النقب ذلك لحفر دفعنً ما الخوؾ هو

 .  بعده نفسً كرهت عفن إلى ذلك ٌقودنً أن أتوقع ولم.. النقب ذلك فتحت

 منا؟ تنتظر وماذا -

 . أرحل وتتركٌنً..  زلتً تؽفري أن -

 .حماٌتنا شرؾ فً ٌظل خدمتنا فً ٌعمل من -

 .عذابً من ٌخلصنً ما إلى وأتوق..  لك األمر -

 جموع لتتدفق..  تصفٌقات بثبلث كفٌها رفعت حٌن وبعد..  صمتت

 :جدٌد من صوتها ٌعلو.. الهمس وٌعاود. القاعة إلى الجواري

 . وتكرارها وإٌاك.. لك سؤؼفر المرة هذه  -

 ٌسلكن وهن شكوكً تهامسنً لم.. جوار مجموعة اصطحبنً.. تضؾ ولم

. شوذب ؼرفة إلى شوق فً كنت.. النسخ دار إلى بً هابطات  سبللم بً

. حالً واضطراب.. بإسً لها أشكو.. ٌدٌها بٌن أجلس أن إال لً ٌكن لم

 فمها حول االبتسامة تلك.. وتدور تدور وهً عٌنٌها طرؾ من تنظر

 زال حتى راقصتها. أبتسم أن تؽرٌنً.. عتب من بنفسً ما تمسح الصؽٌر

.. الؽرفة جدران تحده ال واسع فضاء فً كرٌشة أطٌر.. وجع من بنفسً ما

 . نظراتها من تؽٌر لم.. إلٌها شوقً لها حكٌت



 إلى العابد بفرح حولها وألّون أنقش أٌاما مكثت.. ورٌشً ًأللوان اشتقت

 .األمانً حضن
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 الٌوم ذلك إلى.. مضت سنوات إلى عابدا.. البرج سقؾ إلى ناظرا أتمدد

 أتوسل وأنا اجتاحنً بحنق ألصاب.. منها رسالة آخر فٌه قرأت الذي

 إلى حنقً كبلنً لحظتها.. اإلنتظارات من أشهرا   تدعونً حٌن ردودها

.. حٌاتً سنوات طوال ندمً ألحمل.. بٌننا المراسبلت وإنهاء اللفافة إبقاء

 سنة أٌام أتذكر. أخرى طرق إلى ستإدي شجاعة ردي عدم بؤن أظن كنت

ً   لماذا: نفسً أسؤل. إلٌها ٌدعونً  ظل نداء ألعانً.. 8ٓٗ  أعانً؟ أن عل

. معاناتها عن قؾتتو لم أنها طوٌلة سنٌن بعد ألكتشؾ تعانً؟ ال هً لماذا

 بؤنها تكشؾ لم أنها لو ألتمنى.. ندما أكثر ٌجعلنً ٌدي بٌن كتٌبها هو وهذا

 .شوذب ٌكاتبنً كان من وأن. الؽرٌبة اللفافة تلك رسابل تبادلنً كانت من

 مقلبا   القصر سطح فً أسٌر.. أخرج.. الحرٌري الشرٌط أحل شوق فً

 عن البحث أواصل.. امؽٌبه قبل الشمس ضوء أسابق.. كتٌبها  أوراق

 .ثناٌاه بٌن نفسً

 الحصون أمراء إلى الجواري من هداٌاها الملكة ترسل وآخر وقت بٌن" 

  العروس اسمها أمسى التً بٌلسانة الجارٌة بإلباس تؤمرنا الٌوم.. والقبلع

 الدار إلى العز قصر من.. كجارٌة لٌس لتزؾ. حلٌها وأجمل ثٌابها أفخر

.. معنقة خٌل ظهر العروس اعتلت.. سبؤ السلطان لنزول المخصصة

  الساحة امتؤلت.. العرٌس دار حتى فرشت.. ملونة بسط فوق تتراقص

............ 

 على طرأت تؽٌٌرت بعد مقننة منصتها على الخطابة ضحتوأ.. الساحة داخل واالنقسامات الصراعات زادت

 من إقصاء ظاهرة لتبرز.. اللجان تلك آخر إلى.. والتموٌنٌة واإلعبلمٌة واألمنٌة والمالٌة التنظٌمٌة: لجانها كافة

 حظر خبلل من والٌسارٌة الٌمٌنٌة القوى بٌن خطٌر فرز برز وبذلك.. والمستقلة الٌسارٌة التوجهات  من تبقى

 أثناء بتصفٌتهم ٌستهدفون من ومبلحقة.. والمال األطعمة توزٌع وكذلك. المنصة على مسبق بؤذن إال لخطابةا

 فً ٌسقطون من معظم أن مفادها شابعات لتنتشر.  قتلهم النظام قوات محملٌن.. قناصة برصاص المسٌرات

  العالمً الرأي ٌستثٌر كً الدماء من مزٌد إلى بحاجة كان الذي الدٌنً التٌار برصاص ٌسقطون إنما المسٌرات

 .الٌسارٌة االنتماءات وذوي المستقل الشباب استهدؾ وبذلك.. الثورة لصالح



 تحفها ملونة وسجاجٌد بسط فوق العروس خٌل لتتبختر.. بالجواري

  المسافة تلك. البٌض والراٌات المباخر حامبلت تسابقها. الخٌاالت عشرات

 الصادحة الحناجر من صفوؾ. العروس الجارٌة حٌاة فً قاطعة مسافة

 فوقها رششنا.. الخٌل صهوة على من أنزلناها حٌن.. الراقصة والقدود

 وُصفت.. أقدامها تحت الزهور وُنثر.. فواح هندي وعطر ورد ماء قوارٌر

 كتلك لكن عرابس نزؾ أن  حلمنا ما كثٌرا.. علٌهن لتخطو البٌض صفوؾ

 لبعض زفاتهم ٌرتبون أمراء وعشنا سمعنا. جارٌة تتخٌلها لم الزفة

.  سلطان إلى تزؾ ملكة بدت.. العروس زفة إلى ترقى ال لكنها.. جوارٌهم

 ثم..والمباخر بالمشاعل مضاءة حجرة إلى بنا أفضت جاتدر بها صعدنا

 باألطعمة عامر سماط انتصفها وقد بالطنافس فرشت أخرى حجرة

 . المتنوعة والفواكه

 ٌنظر.. المشرومة شفته تدلت وقد ٌبتسم.. العمر فً متقدما   كان السلطان

 ..البقاء أرجوك: ترتجؾ وهً العروس هامستنً. بالرؼبة طافحتٌن بعٌنٌن

 من حٌرة فً وبقٌت.. ٌدٌه بٌن تركناها لكنا. المتضرع صوتها أفزعنً

 حتى الفجر ٌؤتِ  ولم.  اللٌل طوال مجاورة حجرة خارج أنتظر.. توسلها

 السلطان كان بٌنما.. االؼتسال حجرة إلدخالها ٌدعونً صوتها سمعت

م من هللا وهبه ما على والثناء بالشكر الهجا   الفجر صبلة ٌصلً .. نِع 

. بالرحٌل إٌذانا رجاله وزوامل الطبول أصوات تعالت وقد العروس دعتهو

 لحظتها من. الفجر ؼبش وسط القصر إلى أخرى زفة فً بها لنعود

 هللا ٌقضً حتى جوارها إلى أكون أن الملكة من استؤذنت بؤنها أخبرتنً

 .أمرا

  الملكة مكان فً العروس الجارٌة أمست فقد..  ذلك عند األمر ٌنتهِ  لم

 ُتسمع أن فما.. عودته حتى تنتظره ؼادر كلما..  سبؤ للسلطان كزوجة

 حلً من زٌنتها نلبسها حتى.. الشمال جهة من رجاله وزوامل  الطبول

 .حلة أبهى فً نزفها ثم وثٌاب

 عن أبحث ٌدٌه بٌن أكون حٌن: تحدثنً. حضوره فً الملكة هً كانت

 أنشؽل.. ؼصة أورثتنً الزفة تلك حتى.. أجدها فبل بالسعادة إحساسً



 بكل السلطان عاملنً وإن..  ناقص دوما إحساسً.. ذاتً  عن بالبحث

 . الملوك زفة زففتّننً وإن جارٌة بؤنً وأعرؾ..  تبجٌل

..  نظراتنا تلتقً.. بداخلها ٌجثم ثقٌبل هما كان لو كما تسرح دوما ألحظها

. أجدها فبل السعاة عن أبحث: لً تقول ودوما.. ناظرٌها حزن ألحظ

 .أمة وباطنً  أمٌرة ظاهري

 تفصح ما نادرا.. الكبلم قلٌلة.. الجواري بٌن أحدا تشبه العروس تكن لم

 .  مخببها من تطل حٌرة أجد نظراتنا تتبلقى حٌن..  بخلدها عما
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 تنتظر لتعود تودعه.. سبؤ السلطان إلى  ُزفت منذ سنوات خمس مضت

 الوالبم ُتعد حٌث ضٌافته دار إلى تزؾ جبلة ذي ٌعود وحٌن.. عودته

 .  الفجر بطبول لتودعه  ذراعٌه بٌن لٌلتها  تقضً. الصدقات وتوزع

 إلى وجهها بشرة مالت وقد ترتجؾ اقتربت الذي الفجر ذلك إلى

: مرتجفة فهامستنً سؤلتها.. أصابتها حمى بؤن ظان ة   احتضنتها.. االصفرار

 إحدى بؤنً  وٌعرؾ!  سٌدة كةالمل لست بؤنً لٌلة أول منذ ٌعرؾ السلطان

 ٌعاملنً ظل أنه حٌرنً وما. بخدٌعته ٌشاع ال حتى ذلك كاتما. جوارٌها

 .كملكة

 مستمرا.. ذلك ٌكتم وهو سنوات خمس! نفسه على أقساه ما: صرخت ثم

.. كٌانً زلزل.. وجودي أنسانً بخجل أحسست بوحه لحظة. تبجٌلً

. سٌدته وأنا عادي رجل ردمج كان لو كما.. معاملته فً عجرفتً متذكرة

 التكبر بكلمات تلفظت ما وكثٌرا بل.. الؽضب أفتعل كنت ذلك وفوق

 أن سره كشؾ أن بعد حاولت. بملٌكته ٌصفنً.. بتودد ذلك ٌقابل.. كملكة

 . ٌدٌه بٌن انتحبت.. أستطع لم لكنً له أعتذر

 عن هاحدث ثم. السر ذلك كتم منها طلب وأنه معاملته من ٌؽٌر لم بؤنه قالت 

 الملك لوصٌة تبعا حقه ذلك أن مبررا.. الٌمن جزٌرة حكم فً رؼبته

 بحٌاة ٌِعُدها أخذ كما.. نجح ما إذا الملك زوجة ستكون وأنها.. المكرم

 لما سعادتها تظهر وبدورها. ملكة مقام فً  ستكون وأنها.. وهانبة رؼٌدة



 التخلص بضرورة وٌوحً رؼبته لتتطور.. بالؽا   حبورا مظهرة.. ٌطرحه

 بؤنها لٌشك ٌكن ولم. ؼٌابه أثناء منها للتخلص خطة لها واضعا  . الملكة من

 إلٌه تتودد بؤن الملكة لتوجهها.. بؤول أوال بٌنهما ٌدور ما بكل سٌدتً تخبر

 بؤن البوح وعدم السرٌة شارطة.. ذلك قبل صنعاء إلى اصطحابها طالبة

 .  جبلة ذي ؼادرت الملكة

 بزؼت..  جبلة ذي فجر عتمة وسط األبواق فختن.. الرحٌل طبول دقت 

 لٌهرع.. السحول ودٌان خضرة نعبر وكنا ربً جبل على من الشمس

 صعود مع..  السلطان على للسبلم الببلد تلك وجهاء الطبول صدى لسماع

 قبلع أمراء لٌستقبلنا.. صٌد نقٌل سفوح نرتقً كنا عرشها الشمس

 تلك شعراء ٌلقً..  والءهم نٌنمعل هداٌاهم مقدمٌن الببلد تلك وحصون

 ببلد على نحل إن ما وهكذا.. عطاٌاه جازال.. ٌدٌه بٌن قصابدهم النواحً

 بملك ٌصفه  والبعض.. الملك صفة علٌه مطلقٌن.. إلٌه الناس ٌحج حتى

 .الملكة لسٌدتً ذكر دون.. الٌمن جزٌرة ملوك

د ما دوما تحدثنً .. ملكة فسهان متخٌلة. زوجتً أنت: مسامعها على ٌُرد 

 تعٌش أن أو.. ملك زوجة ملكة تكون أن: مفترضة حٌوات عدة بٌن تقارن

 مرة وألول. تستعرضها.. تتنازعها الحٌوات تلك كانت. سٌدتها أقدام تحت

 قدمً تحت تبقى أن لتفضل.  قدرها تصنع أن تستطٌع بؤنها تشعر

 ٌدور ما تعرؾ سٌدتً بؤن جازمة تهمس. نفسها إلى األقرب وهً..سٌدتً

 حتى زلة أي من بالخوؾ تشعر ولذلك. نصنع ما وترى بل.. عنها بعٌدا

. ذهبن أٌنما جوارٌها ٌتابعون.. مسخرٌن ِجنا   لها أن ظانة.. تفكٌرها فً

 . الببلد وأطراؾ أصقاع من  جوارٌها رسابل ٌفوق ٌصلها ما وأن

: هامستنً حٌن المساء ذلك إلى.. صنعاء فً أشهر عدة والعروس قضٌنا

 أٌام بعد جبلة ذي إلى العودة نٌته عن حدثنً فقد الجواري وبقٌة ستعديا

 الجواري مع خرجت. جمعة ٌوم صباح الرحٌل اختارت أن وكان.  قلٌلة

 . لترافقها إحداهن وأبقٌت.. فرسان وكساوي خٌوال   بعددنا لنبتاع السوق إلى



 اإلسراع تستحثنا.. مضطربة العروس بنا لحقت الجمعة صبلة قبٌل

 السلطان؟ موالي صباح كان كٌؾ: مستفسرة سؤلتها. صنعاء من بالخروج

ً   ترد لم  . بالحزن مؽرورقة عٌنٌها لمحت وقد عل

.. جٌادنا ظهور على صنعاء من خرجنا.. الشاردة نظراتها عدا ترد لم

 أرض فً سرنا.. صمتها من إخراجها أحاول كنت.. الصمت ٌحفنا

 بحزن  تشرنقت قد العروس كانت..  تعقب أي من الفكاك نسرع.. منبسطة

 فً االستمرار على الجواري وبقٌة اتفقت.. مساعدتها حاولنا.. علٌنا خٌم

 بٌن.. أقوى كان صمتها لكن.. نسلٌها حكاٌات نطلق أن.. كملكة معاملتها

 الطرٌق عن مختلفة طرٌقا عبرنا.. دامعتٌن عٌنٌن ألمح وأخرى فٌنة

 مشارؾ حتى تنطق ولم.. قبل من أراها لم كثٌرة ببلدا   شاهدت.. المؤلوفة

 !صعبا األمر كان  جبلة ذي

  الحزن؟ ولِم   -

 !انتهى شًء كل لكن.. أعرؾ ال -

  كٌؾ؟ -

 لصبلة خروجه قبل ٌؽتسل كبٌر حوض فً وقتا ٌقضً أن تعود -

 ما. العنب نقٌع  ارتشاؾ ذلك أثناء ٌعشق كما.. الدافا بالماء ٌتلذذ.. الجمعة

 أعرؾ ولم..  المسٌرة تتفرقل.. والرجال النساء بضرب الحوض دخل إن

  .األستاذة سلكت اتجاه أي فً

 عسكر أطلق حتى العام النابب مبنى بوابة من المسٌرة اقتربت إن وما

  باشروا ثم. الهواء فً النارٌة األعٌرة البوابة حراس مدرع أولى الفرقة

............ 

 كل منتظرا أخرى إلى خٌمة من أتنقل بقٌت.. محددة خٌمة فً استقرار لً ٌعد ولم.. توجه أي إلى منتمٌا   أكن لم

 . المدوٌة بصٌحاتنا صنعاء شوارع نجوب.. تنتهً ال مسٌرات فً.. بالمشاركة وقتً ألصرؾ   صباح

 العام النابب مقر إلى تتجه مسٌرة فً مشاركا تنًلمح حٌن.. األستاذة أمام لوجه وجها القدر ٌضعنً جدٌد ومن

 جرحى كؤحد حولنا من إلى تعرفنً أخذت ثم.. جرأة فً تعاتبنً بكفً أمسكت.. المحتجزٌن بإطبلق للمطالبة

 !الفكر ٌساري كونً وتهمٌش إهمال من عانٌت بما وتخبرهم.. الثورة

 



 لحظات.. جسمً ٌدلك أخذ.. الماء وسط معا كنا.. لطٌفا كان.. دعانً حتى

 بعدها خرجت.. األخٌر اللقاء كان مث بمداعبتً أخذ حتى الدافا الماء وسط

 قرب رؼم الدافا حوضه من ٌخرج لم. العنب نقٌع من ٌشربه ما له ألجلب

 والؽرٌب.. جسمه ؼطس ثم.. تؽوص أطرافه رأٌت.. الجمعة صبلة موعد

 ارتخى.. اتساعهما على عٌناه جحظت.. سحبه حاولت. ٌطفو لم بدنه أن

 إخفاء محاولة خرجت.. نقٌعال وعاء أخفٌت.. جبهته على قبلته.. فكه

 وشك على فالسلطان ٌستعدوا أن البوابة وحراس العسكر نبهت.. خوفً

 الطبول بقرع كعادته السلطان لمرافقة ٌستعد الجمٌع تاركة.. الخروج

 . نحوكن هاربة كنت بٌنما. الحرب زوامل وإنشاد

.. الصمت التزمت دعتها وحٌن. سٌدتً قدمً عند العروس تجلس لم ألٌام

 إحدى تشؽلك فبل.. إال لٌس عابرون رسل الحٌاة فً نحن: تتحدث وسٌدتً

 تؽرقك وال.. شاؼلك الؽد واجعلً.. األمام إلى دوما انظري.. محطاتها

 بعض: ضاحكة حدٌثها تعاود.. إلٌها ناظرة تسكت. ذلك دون لما ؼرابزك

 نم تبقى ما تحزن ثم ؼرام حفلة بعد زوجها تلتهم العنكبوت كؤنثى النساء

 "الوقت

 األحداث تلك فً سارحا.. الحرٌري شرٌطه عقدت.. صفحاته أؼلقت 

 كانت لو كما. العروس أو.. بٌلسانة إلى فارعة كلمات تشدنً.. البعٌدة

 رداء انتشر وقد برجً إلى عابدا سرت هً؟ أنها أم.. نفسها عن تحكً

 .خجلى بنجٌمات وتزٌن اللٌل
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 ذلك أحداث أرى.. بعٌدا   بعٌدا ذاكرتً تحلق.. الصمت ظلمة تؽمرنً

..  لفتحه سارعت.. النسخ دار باب على طرقا سمعت حٌن.. البعٌدة الصباح

 البدء فً..  الباب أمام الخشبٌة الساق ذو وقؾ وقد متخشبا وقفت للحظات

 لم.. تنباكه بٌراع ممسكا تؤملته..  شبحا   أمامً ما ٌكون أن أو واهما   ظننته

 :ٌتؤملنً وهو  ابتسم.. نحوه التقدم أجرإ لم.. مواتاأل ٌعود أن أتصور أكن

 احتضنً؟ هٌا -



 دعنً هٌا: بؽبطة ذراعٌه فاردا   ظل لكنه.. هو ٌكون أن أستوعب لم

؟    تشتاق ألم.. أحتضنك ًّ  !إل

 أحسست األموات؟ ٌتكلم أن أٌعقل.. أخطبه ال الذي صوته هو ذلك كان

 ٌدور ما أو.. فٌه أنا ما أمٌز أعد ولم جثوت.. قدمً تحت تمٌد باألرض

.. بً حل ما على هلعا احتضننً وقد.. الساق ذو بؤنه ألتٌقن أفقت. حولً

 وشعلة المتجعدة مبلمحه أتفرس.. شكً ٌزٌل عما ٌبحث كان لو كما

 ٌسحب حولً ذراعه لؾ وقد. فٌه أنا ما  استٌعاب محاوال.. النقٌة البٌاض

 :األدرد فاهُ فاتحا ٌنفثه.. هدوء فً دخانه

  بخٌر؟ أنت هل.. ألراك وأتٌت.. بعودتك علمت لقد -

 .فٌها فكرت ما آخر لك رإٌتً لكن بخٌر أنا -

 .متعبة حالتك تبدو -

 ... بؤنك أخبرونً لكنهم -

 .أكمل ٌدعنً لم

  أموت؟ ولماذا..  هم من  -

 !سمعت مثلما -

 السٌا؟ علمك جاء أٌن ومن -

 .الؽبلم ذلك -

 !  ابنً -

 كٌؾ؟.. نكاب الؽبلم ذلك -

 . لنفسً بها أحتفظ حكاٌة -

 .سماعها أرٌد -

 .شٌطان زلة هو -



 .كابوس فً أنً من بد ال -

 لتشاركنً اجلس هٌا. ؼٌابً حكاٌة عن سؤحدثك.. كابوس لماذا -

 تجاعٌده تبسمت حتى جواره جلست أن ما. لدي ما وأُسمعك.التنباك

 :حدٌثه مواصبل  

 أن دون لكنك.. المكرم سٌدي رحٌل بعد بالحٌاة الرؼبة فقدت أنً صحٌح 

 الصباحٌة لقاءاتك.. أحزانً من خروجً فً سببا أنت كنت تشعر

 .أكرهك جعلتنً قد المشإمة الرإٌة تلك كانت وإن.. محنتً من أخرجتنً

  ؟ تكرهنً -

 .لً تحكها لم لو تمنٌت..  حٌنها فً -

 كنت؟ أٌن لً أحكِ  لكن..  ٌهم ال -

 البداٌة فً.. وحراسته.. التعكر حصن للصعود ومجموعة موالتً كلفتنً -

 كانت ؟ ٌصنع أن خشبٌة بساق لرجل ٌمكن وماذا نفسً أحدث.. أؼتظت

 لكنً.. الممرات من الحمام ذبل وإزالة.. الؽبار من القاعات تنظٌؾ مهمتً

 وقد..  مسكونا   ٌزال ال الحصن بؤن اكتشفت  صعودنا من أشهر وبعد

 !ساكنٌه رأٌت

 رأٌت؟ من -

 !المكرم موالي رأٌت -

  المكرم؟ -

 . الحصن فً رأٌته نعم - 

 .تهٌإات -

 كانت.. أراها ال لكابنات همسا   أسمع كنت  البداٌة فً.. حقٌقة بل.. ال -

 جدران صداها لتردد  ارتفعت أن لبث ما ثم.. الحمام بهدٌل شبٌهة

 صنالح.. تهٌإات ظننتها قلت كما البداٌة فً.. القاعات وسقوؾ الممرات

 تلك آخر بعد فجرا لتتحول. والعصافٌر الحمام أسراب زواٌاه فً تعشش



 واضحة كلمات إلى تحولت حتى أتتبعها ظللت.. خافتة ترانٌم إلى الهمسات

  ذلك حتى.. أحدا أرى وال أصواتهم أستمع ألشهر وهكذا.. ٌصلون ألناس

.. كانم إلى مكان من تتحرك دخانٌة أشكاال   رأٌت أنً لً خٌل حٌن الفجر

 بعد ومرة.. القاعات إحدى على صفا تقؾ.. وهناك هنا ٌتحرك دخان

. آدمٌة بهٌبات  لً ظهرت حتى وضوحا تزداد األشكال تلك بدأت أخرى

.. السجود ٌطٌل.. فٌركعون ٌركع.. صفوؾ خلفه وتقؾ  أحدهم ٌقؾ

 .شًء كل تبلشى الشمس ضوء اقترب ما إذا حتى وهكذا.. ٌنهض

 وقفت حٌن الفجر ذلك حتى.. ٌدور ما مراقبة رؼٌ عمل من لً ٌعد لم

 لم.. المكرم موالي بوجه شبٌه شاب وجه ألرى.. األعمدة أحد جوار

 رافقته وقد الوجه ذلك.. شبابه شرخ فً عرفته كما كان.. أرى ما أصدق

 تلك متعودا..  ورهبة خوؾ فً طوٌلة للٌال   أراقبه ظللت.. سنوات

 أجرإ لم.. وممراته الحصن قاعات تسكن التً الهٌبات وتلك األصوات

.. لمحنً.. أتوقعها لم لحظات.. التفاتة منه حانت أن إلى.. االقتراب على

ً   وجدتُ . نحوه أتقدم أن مشٌرا ابتسم ثم.. دمعة ٌمسح كمن كفه رفع  قدم

ً   ٌلتفت أو ٌحدثنً لم.. جواره ألركع تقوداننً  صلواته مواصبل ظل. إل

 موطن فً كؤسا رأٌت نهوضً وقبٌل. .الشمس بزوغ مع تبلشى حتى

 أجرإ لم عطنة رابحة لمحتواها كان.. ظهرت أٌن من أعرؾ ال.. صلواته

 .معً الكؤس تلك حملت.. تذوقها

 كؤس؟ -

 !شفافة كؤس نعم -

 معك؟ الزالت وهل -

 .بها أحتفظ نعم -

 ماذا؟ ثم -

 ىحت. صلواتها األرواح تلك وأشارك األصوات تلك أنتظر أمسٌت وهكذا -

ه لم آخر كابن جواره وإلى  قادما   رأٌته حٌن الفجر ذلك  تؤملته.. قبل من أر 

ً   التفت  .. محتارا  ٌمر ولم.. الٌامً المستشار مبلمح له كان.. مبتسما   إل



 ٌشبه  الذي محمد األمٌر مبلمح له كانت آخر كابنا    بٌنهم رأٌت حتى وقت

 ٌنظم آخر بعد فجرا   هكذاو. علً الصؽٌر الملك  رأٌت  ثم..  كثٌرا أباه

 بل.. الحٌاة تلك ألِْفتُ .  مرة ألول أراهم والبعض أعرفهم بعضهم آخرون

 .  بها وسعدت

 إلى أخرج.. حولً من الجدران متؤمبل أظل.. وحٌدا أقؾ تبلشٌهم بعد

. جبلة ذي قصر  أرى.. الؽابرة والودٌان البعٌدة الجبال على تطل شرفة

 هناك أظل أن تمنٌت.. هناك المكرم موالي جوار إلى السعادة من سنوات

 . موالتً إرادة لكنها.. عمري فً ٌوم آخر إلى

 تلك ألسمع أكون أٌنما فجر كل عند السمع أصٌخ الزلت نزلت أن بعد حتى

 إحدى فً لٌتجمعوا الممرات ٌعبرون وأراهم عٌنً أؼمض.. الصلوات

 .دالسجو ٌطٌلون ما وكثٌرا.. راكعٌن صفوفا. الحصن قاعات

 حقٌقة؟ الكؤس هل -

 المكرم؟ موالي أعطانً ما أتعنً -

 . نعم -

 حقٌقة؟ تكون ال كٌؾ -

 إٌاه؟ ترٌنً هل -

  ولماذا؟ -

 دنٌانا؟ عن رحل لكابن حقٌقة كؤسا تكون أن كٌؾ إذ.. تقول ما ألصدق -

 !أهذر اعتبرنً.. تهتم ال. علٌك ال -

............ 

 كٌلو ثبلثة من كثرأل تمتد الخٌام من صفوؾ.. المساء ذلك خٌمتها عن بالبحث مادفعنً.. عتابها شجعنً

 خٌمة على استدلٌت الثالثة اللٌلة فً. المعتصمات النساء خٌم موقع عن السإال من محرجا كنت.. مترات

 ٌقتعدون  والرجال النساء من جمع على أطلٌت. أنشطتها تدٌر من أنها قٌل.. الٌساري للتوجه التابعة الندوات

 قصٌدة ٌلقً شاب اعتبلها منصة باتجاه الجمٌع وجوه.. ؾالصفو نهاٌة فً مقعدا أخذت.. بعناٌة صفت  مقاعد

 لتنتهً..  ؼٌتار عازؾ ثم..  آخر تقدم حتى تنهً إن وما.. المساء ذلك فقرات تدٌر األستاذة جواره وإلى ؼزل

 . قصصٌة بقراءات



 بعض وازنةمت أوقاتً وأضحت.. الصدر منشرح الصباح ذلك تركنً

 التً أٌامه حكاٌات لً ٌستعرض.. وجلساته الساق ذي عودة بعد الشًء

 أن مستوعب ؼٌر  لصباحات ظللت بؤنً وأتذكر.. الحصن فً قضاها

 ألتؤكد أتؤمله..  وجهه إلى النظر أعاود. الساق ذو هو ٌجالسنً من ٌكون

 .هو أنه من

ً   ٌؤتً بؤنه ٌقول  سجانً ٌعد لم أنه ؼمر أصدقه فبل.. أحد من أمر دون إل

.. الداخل من أنا ألفتحه الباب ٌقرع  أصبح فقد..  الماضً فً كان كما

 أن وأشك ٌحدثنً.. بوجد شعر حتى دخانه أشاركه.. الباب أمام ٌجالسنً

 لتتعالى الشمس تصعد حتى دوما أنصت لكننً صادقة أحادٌثه تكون

 عند مختفٌا بتعدٌ.. ساقه ساحبا ٌستؤذننً حٌنها.. البرٌد جواري أصوات

 .القرٌبة العطفة

 . الجوار نحو بٌراعه فٌشٌر ٌسكن؟ وأٌن ٌومه؟ ببقٌة ٌصنع عما أسؤله 

ًّ  أن ٌوما ذكرته   ذلك فً بدأه قد كان عما لً ٌحكً أن.. بوعده ٌف

 : وداعه فً مبتسما   عٌنً فً نظر.. الصباح

 .تستعجل فبل.. بعدها ترانً أال حكٌت أن وأخشى. ٌوما لك سؤحكً حتما -

 كنت ؟ بً لئلٌقاع ٌنصبها شراك هً أم.. الصدق من شًء صوته فً كان

 ٌحدثنً أن علٌه تمنٌت. وشاة هنا الجمٌع بؤن وأعرؾ. كثٌرا شاخ وقد أراه

 ٌنظر أن دون رد.. الصباح ذلك فً لظهوره ارتعب الذي الؽبلم ذلك عن

 .إلً ٌلتفت أن دون ومضى نهض ثم. الحقا: إلً

 السلطان تربط كانت التً العبلقة تلك عن حدثنً البلحقة الصباحات فً

 وأنه.. المملكة أمراء أمٌر ٌعتبره كان بؤنه لً قال..  المكرم بالملك سبؤ

 التً العبلقة سر وخاصة.. الملكة وزوجته المكرم أسرار  ٌعرؾ كان

 .الٌامً الشاعر بمستشارها ربطتها

-ٔٗ- 

 لحمله ٌدعونً.. كتاب أي كأتر أن إلى الحرٌري الشرٌط كتٌب ٌشدنً

 الجبال تلك إلى ناظرا.. متلهفا شرٌطه أسحب.. الشمس لوداع والخروج



 جدار على متكبا جسمً ٌدؼدغ األصٌل نسٌم.. الداكنة والودٌان الخضراء

 : الصفحات أقلب.. الوادي أخدود على المطلة السطح شفة

 قبلع بسقوط المراسبلت أفادت سبؤ السلطان وفاة على أشهر مضً بعد" 

 ٌكتؾِ  لم الذي. الهمدانً الؽشٌم بن حاتم المتؽلب ٌد فً إمارته وحصون

 النهب قبابله فٌها لتعمل اجتاحها حتى.. صنعاء لحصار قبابله ٌحشد أخذ بل

 رافضا.. وأعمالها صنعاء على أمٌرا نفسه  معلنا.. ألٌام والحرق والسلب

  ؼٌر سبؤ السلطان ابن لًع األمٌر البنه ٌبق ولم..  سٌدة للملكة والءه

 . صٌد جبال على المطل قٌضان حصن

 من فقده ما تعوٌض قٌضان أمٌر نٌة عن األخبار تواردت قلٌلة أشهر بعد

 الملكة لتدعو.. جبلة ذي مهاجمة نٌته وفً جنوبا بالتوسع وحصون قبلع

 القادم الخطر لمواجهة االستعداد حول تحدثهن مساء ذات جوارٌها جمٌع

 التً الجارٌة فٌك أرى أعد لم: العروس إلى كبلمها بتوجٌه دٌثهاح مختتمة

.. المفاجؤة لتلك حولها من لتهلل. المخلصة وزٌرتً بل.. حٌن منذ عرفتك

 لماذا أدري ال.. مبتسمة إلً نظرت فقط.. فعل ردة أي  مبلمحها تعكس لم

 متةصا.. االبتسامة دابمة فهً.. جارٌة فٌها ٌرٌن ال وؼٌري أٌضا أنا كنت

 ما تنفذ.. حولها بمن مشؽولة إال نجدها ال.. الحركة كثٌرة.. الدوام على

 هً بل.. بنا تشعر ما ودوما.. متناهٌة وسرعة بدقة الملكة علٌها تشٌر

 . القصر جواري  إلى األقرب

 أمراء أطماع ترٌن: جارٌة ولٌس صدٌقة تحدث كمن الملكة أردفت

 تحت من انسلخت وأعمالها عاءفصن.. حد عند تتوقؾ ال والقبلع الحصون

 . أٌدٌنا

 فً ؼٌره من األولى أنه موقعه من ٌرى التعكر حصن أمٌر والمفضل

..  السنوٌة العوابد إٌصال فً ٌماطل عدن على ووالٌنا.. والتسلط الهٌمنة

. متذبذبة مواقؾ فً قٌضان حصن وصاحب.. الدملوة حصن وأمٌر

. تهامة من ٌده تحت بما قانع ؼٌر مالتهاب فً وجنوبا   شماال   ٌتمدد والنجاحً

.. جمٌعا صمتن.  سلطانه إلى الجبال لضم ضعؾ أي باستؽبلل وٌتربص

 ال.. ثقتً موقع فً دوما أنت: وجهها تتؤمل بمعصمها الملكة أمسكت وقد



 أن أرٌدك ال الٌوم من.. وجه أحسن على وأنجزِته إال بشًء أكلفك

 ربٌسات عن المسبولة.. الجواري على المشرفة فؤنت.. تفارقٌنً

ن إلى التفتت ثم. الجماعات  وعلٌكن صعبة المهمة: وقالت حولها م 

 .ٌوما ظنً تخٌبً فبل: العروس إلى أشارت ثم. بطاعتها

 تقتنص. والرزانة الهدوء من نوعا   وأظهرت.. صمتها زاد الٌوم ذلك منذ 

 مختنقة نومً من أنهض ما كثٌرا: مخاوفها عن لتهامسنً السكون لحظات

 ال: "سٌدتً كلمات صدى تبلحقنً.. ؼزٌر بعرق بدنً ؼرق وقد.. األنفاس

 تذكرنً..  قًأعما فً استقرت التً الكلمات تلك".. ٌوما ظنً تخٌبً

 .واشٌة وشاٌة تصدق أن أخاؾ.. ظنها خٌبن أن بعد اختفٌن ممن ببعض

 صامتة ظلت.. الدرس مقعد على الملكة سٌدتً جلست الحق مساء فً

 واآلل.. الخلق سٌد على وأثنت بسملت وقت بعد. تنطق لن خلناها حتى

 ابه تتربص مملكتنا بؤن لكن ذكرتُ  كلكن: قالت ثم. المٌامٌن واألبمة

 ..حماٌتها فً جمٌعنا نشترك أن فً كثٌرا فكرت وقد.. المتربصٌن  أطماع

............ 

.. شرفت: بمودة سؤلتنً.. قدها برشاقة تتهادى.. ساحرة بابتسامة أقبلت حتى انتهت إن وما.. منصتها من رأتنً

. تودنا؟ أال نودك نحن: مكررة.. حالتً عن سابلة بذراعً ممسكة ردي تنتظر ولم.رات؟الفق أعجبتك هل

 . ضحكت.. الصافٌة حارة فً أسكن بؤنً لها أوضحت.. سكنً عن مستفسرة

 .الساحة فً هنا أقصد -

ً   أقضً -  ! وأخرى خٌمة بٌن متنقبل لٌال

 ال أنك أم.. نرٌد ما وقت نراك األقل عل. صدقاءأ ٌشؽلها  خٌمة هناك.. جوارنا السكن ٌمكنك..  ٌهمك وال  -

 . قربنا ترٌد

 إال أعرؾ ال. بلٌد كتلمٌذ أمامها  تجعلنً تتحدث وهً عٌنٌها رموش محركة. فمها بطرؾ عذبة ابتسامة تكرر

 :      تشجعت و..مقاومة دون استكان الذي بكفها ممسكا ٌدي مددت أنً

 .وجدتك حتى عنك ثأبح أنا وها. وقت كل فً رإٌتك أود بل -

ً   ٌسري لذٌذا   دفبا   تاركة سحبتها ثم.. األٌسر كفً فوق اآلخر بكفها تضؽط وهً بهاء ابتسامتها زادت   دنت..  ف

: 

 .بعد رقصك من نشبع لم -

 ٌبات حٌث إلى صدٌقنا اصطحب: الشباب ألحد مشٌرة كفها رفعت. نشوة فً تجعلنً ملتبسة دوما كلماتها 

 .به ٌهتموا أن وأخبرهم.. الزمبلء



 ومن.. علٌكن هللا من فضل وهذا.. جهودكن على إال تقم لم  المملكة هذه

 أكرر واللٌلة.. الدولة شإون  عن المذهب دعوة بفصل فكرت  ذلك أجل

 العروس إلى أشارت ثم. العمل قواعد بعض تؽٌٌر قررت بؤنً لكن

 ؼٌر على ضعٌؾ بصوت مردفة.  بطاعتها الجمٌع آمرة.. نهوضبال

.. نشاطكن عن أمامً  المسبولة وهً اللٌلة من موالتكن هً: عادتها

 وهً.. بٌنكن من تعاونها من تنتخب أن ولها.. الجماعات ربٌسات تساعدها

 بؤمر اللٌلة تلك درس وأنهت. المحسنات ومكافؤة المخطبات بعقاب المخولة

 . العروس عةطا الجمٌع

.. عرقا تتصبب.. بذراعٌها بتطوٌقً لتفاجبنً العروس موالتً جوار أقؾ 

 لم ؼامض شعور لٌتسرب. تتركٌنً ال لً عونا كونً وأنت: لً هامسة

 تبتعدٌن أم تقتربٌن هل تسؤلنً وكؤنك.. طٌفك زارنً لحظتها. قبل من أألفه

 أن هللا دعوأل.. اللٌلة تلك صلوات طٌلة ٌتردد ظل السإال نفس عنً؟

 . علٌه قادمة أنا ما أعرؾ وكنت.. منك ٌقربنً

 : كالمستنجدة بٌدي العروس تمسك اللٌل بنا ٌخلوا حٌن

 فً تبلحقنً"  ٌوما ظنً تخٌبً ال" العبارة وتلك بعٌدا عقلً ٌسرح -

 قلقً  بعدها ٌزداد. ٌؽلنً منظور ؼٌر بقٌد أشعر.. ومنامً صحوي

 .                       تصرفاتً كل عن نفسً بمحاسبة  وإحساسً

 وال.. معك الكل ظنها تخٌبً لن أنتِ .. منك تخٌفٌنً وال.. علٌكِ  خففً -

 . قدرتً فوق تحملٌنً

 وأنا.. ثقلت حمولتً والٌوم.. ذلك من أكثر بل.. أختً بؤنك لكِ  أقول لن -

 ما بقدر أقلها لم.. إلً الجواري أقرب وأراك.. ٌعٌننً من إلى بحاجة

 معً؟ صادقة تكونً فهل.. بك االستنجاد أردت

 .سؤكون -

 التفكٌر ذلك.. فٌك أفكر حٌن نفسً من وأخاؾ. ٌخٌفنً  موالتً قلق بدأ

 نهاٌتً تكون وبذلك تفضحنً حماقة ارتكاب إلى ٌجرنً أن أخشى الذي

 !ونهاٌتك
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.. الملكة حضرة إلى الجماعات ربٌسات موالتً دعت اللٌالً تلك فً

 فً ٌدور ما معرفة الخطوات وأولى.. له ٌخططن عما الملكة على لتعرض

..  الجماعات ربٌسات من ٌطرح ما إلى تستمع الملكة كانت.. الببلد أنحاء

 على بناء   ستحدد البلحقة الخطوة بؤن موالتً لتوضح األخرى تلو واحدة

 بخمس إال ننصرؾ أن قبل الملكة تعلق لم. الرسابل عنها تنتج ما ضوء

 .تتؤخرن فبل تبدأن أن ؤنتظرس: كلمات

 وحواشً الحصون جواري رسابل بجمع  موالتً كلفتنً خروجنا بعد

 الببلد أحوال عن تصور لتكوٌن.. فٌها ورد ما واختصار..  األمراء

 عرضت أٌام سبعة وخبلل. والحصون القبلع وقادة أمراء وتوجهات

 بعض اعوجاج ةلمعالج بعمله نفكر وما إلٌه توصلنا ما الملكة على موالتً

 إرسال وطلبت..  لؤلمر استحسانها أبدت. بعضهم وتخاذل إماراتها أمراء

 مجالسهم تخلو التً اإلمارات أمراء إلى باسمها كهداٌا الجواري من المزٌد

 ظللنا أننا لو خشٌت.. لفافتً احتجازك حمدتُ  األٌام تلك فً. العٌون من

 أو ستؽرٌنً اللفافة تلك وأن. العقاب علٌنا وحل النكشفنا لبعضنا نكتب

 .هبلكنا نصنع قد وحٌنها.. أخرى حماقات بارتكاب تؽرٌك

 كل من أخاؾ جعلنً مخاوفها حول العروس موالتً همس تكرار

 ولذلك. المدانة موقؾ فً فٌه أقؾ ٌوما ٌؤتً أن أرٌد ال تقول حٌن..شًء

 أسمعها كنت. تسٌرنً العاطفة أو الؽرابز أترك بؤال نفسً أعد أخذت

 وحٌنها.. قلبً به ٌنبض الذي الخطر  لتمثل.. تفكٌري وتحتل أنت لتحضر

 إلى بنفسً أصل وال.. بً لتشمت الفرصة إحداهن أمنح باال نفسً عاهدت

 .المتهمة موقؾ أمام أقؾ أن

 .. معه ٌوما ستعٌشٌن: األمل وٌهامسنً..  تجتاحنً لخٌاالت عٌناي تدمع

............ 

.. الخٌمة جانبً على صؾ فراش. الندوات خٌمة صوت مكبر سماع ٌمكننً.. الجوار فً الخٌمة كانت بالفعل 

 .المنتصؾ فً ُعلق صؽٌر تلفاز  أمام  بؤؼطٌته لؾ أحدهم ؼٌر أحد من ٌكن لم



 ما إرسال فكرة أزلت األمل كذل أجل ومن. المطاؾ نهاٌة ستكون وإلٌه

. فٌه أشك بما أتصرؾ ولن.. إحداهن ٌد فً ٌقع أن أرٌد ال. إلٌك أكتبه

 . جسمً مع ٌتماس.. مبلبسً طٌات بٌن أخفٌه دوما فكنت

 إذا إلٌها تلجؤ.. السرٌة بتعالٌمها  موالتً زودت قد الملكة سٌدتً أن أعِ  لم 

.. زودتها الملكة سٌدتً بؤن لتهامسنً. األمور تعقدت أو الطرق ُسدت ما

 وعلى.. هابش بنت أسماء سٌدتً وصاٌا بؤنها لتجد قراءتها على منهمكة

.. سنٌنها تجربة واقع من الحرة الملكة أضافتها.. أخرى مبلحظات هامشها

 تلك فً ٌفٌدها ما لتجد. أسماء وصاٌا عن كامبل   اختبلفا   اختلفت وقد

 حصن كل فً ٌدور ما معرفة الببلد إلدارة وسٌلة خٌر: "ومنها.. التعالٌم

 تجاهل وعدم.. ٌفكر اوبم أمٌر كل قدرات وكذلك.. الببلد أنحاء فً وقلعة

 ما بجمع العروس موالتً أمرتنا ولذلك". صؽٌرة كانت مهما التفاصٌل

 جوارٌنا بتوجٌه أمرتنا كما.. أهمٌتها حسب وفصلها رسابل من ٌصلنا

 لدٌنا كان حتى أشهر إال هً وما.. أمٌر كل لحٌاة الصؽٌرة التفاصٌل بذكر

 .إمارة كل فً ٌدور عما التفصٌل أدق

 على الهامش تعالٌم أحدثتها التً التؽٌرات مقدار الحظت ومٌ بعد ٌوما

 كانت كما تعد ولم بنفسها ثقتها استعادت أن بعد.. العروس موالتً نفسٌة

 من ابتداء. أمٌر كل وضع بتقٌٌم بدأنا حٌن.. انشؽاالتنا عجلة لتدور.. تشكو

 األمٌر قٌضان حصن صاحب ثم. صنعاء على المتؽلب الهمدانً األمٌر

 بقٌة وهكذا.. البركات أبً بن المفضل التعكر حصن وأمٌر.. سبؤ بن علً

 مكشوفة أمامنا الببلد نواحً وأمست. البعٌدة والقبلع الحصون أمراء

 لتطرح الجماعات ربٌسات العروس موالتً لتدعو. المراسبلت تلك بفضل

 ٌنتظر بمن أم العداء؟ موالتً ٌناصب بمن هل  نبدأ؟ بمن: سإاال علٌهن

 أم.. األكبر النفوذ صاحب المفضل التعكر كؤمٌر لبلنقضاض صةالفر

 العالٌة الجبال لضم ٌتطلع الذي والنجاحً عدن كؤمراء والبه فً  بالمماطل

  طاعته؟ خلع أعلن الذي قٌضان بؤمٌر أم.. إمارته إلى

 أن اتضح.. الجماعات ربٌسات مع الرأي تبادل فبعد.. ؼابمة الرإٌة كانت

 جٌوش إمرتها تحت توجد ال جبلة ذي ولكون..  اتجاه لك من ٌحدق الخطر

 العبلج لتجد.. الهامش تعالٌم إلى العروس لتعود.. متضاربا   ظل الرأي فان



 تهدٌدا   ٌمثلون ومن.. الببلد أمراء من األطماع ذوي إلضعاؾ: "الناجع

 اإلنهاك حتى  بعضهم على حروب بشن وإؼراإهم دفعهم.. مباشرا  

 البداٌة قرار موالتً اتخذت.. التعلٌمات تلك ضوء وعلى"..  والسقوط

لِكا نفسه من ٌرى الذي التعكر حصن بؤمٌر  بدفعه وذلك.. الجمٌع فوق م 

 وأخذ سٌدتً عن طاعته خلع الذي سبؤ بن علً قٌضان قلعة أمٌر لمحاربة

 . جبلة ذي باتجاه التمدد خسارته بتعوٌض ٌخطط

.. قبابله بحشد المفضل لؤلمٌر الملكة باسم  دعوة بكتابة موالتً باشرت

 لتلك ٌتطلع كان المفضل وكؤن.. ببلد من إلٌه وما قٌضان حصن بضم

 األخرى الجهة وفً.. قبابلهم لحشد إماراته قادة بمراسلة أخذ حٌن الدعوة

 التوسع على علً األمٌر تشجٌع قٌضان حصن فً سٌدتً لجواري أوعزت

 لتصطدم.. الجهتٌن من تزحؾ القبابل كانت حتى أسابٌع تمض ولم. جنوبا

 أمٌر بؤن تفٌد األخبار كانت الحرب بداٌة فً. بعدان جبل منحدرات فً

 بتوارد اآلٌة لتنقلب حصونه عن الدفاع فً انتصارات ٌحقق قٌضان

 الرسابل  وتتالى.. فجؤة قٌضان حصن ثم.. قبلعه سقوط عن األخبار

.. المفضل قبضة تحت تباعا وقبلعه سبؤ بن علً حصون بقٌة بسقوط

 .  ؼربا لتهامة المتاخمة الجبال بؤمراء  مستنجدا وانهزم

 قتال دون قٌضان صاحب حصون  لسقوط الشًء بعض ؼرٌبا األمر كان

 بعد االنهٌار ذلك تبرر رسابل وصلتنا ما وسرٌعا.. ؼرٌبا   األمر بدا. حقٌقً

 ابلهقب وتفر لٌفر. حٌاته تنهً كادت رمح بطعنة سبؤ بن علً األمٌر إصابة

 .منهزمة

 وشٌكا   خطرا ٌمثل وأصبح. التعكر أمٌر وقوة نفوذ تعاظم النتٌجة وبتلك

 األخبار فهذه حال على تستقر ال األٌام لكنها. انتصاره بعد جبلة ذي على

 قبابل من جٌش رأس على عاد علً األمٌر أن أشهر ثبلثة انقضاء بعد تفٌد

 األمٌر استعاد  أسابٌع بللوخ.  وحصونه  قبلعه  الستعادة الؽربٌة الجبال

 ولم. التعكر إلى منهزما  بدوره المفضل لٌفر.. وقبلعه حصونه جمٌع علً

 .المفضل لمبلحقه استعداده قٌضان أمٌر أعلن حتى أشهر تمر



 المفضل رفض الذي الوقت فً.. األمر لتدارس العروس موالتً جمعتنا

 بتحصٌن انشؽل وقد.. الحرب معاودة  جبلة ذي قصر لرسابل االستجابة

 . التعكر

 إلى كمداوٌات خلسة وٌدخلن.. التطبٌب ٌجدن ممن جارٌتٌن موالتً لترسل

 داخلٌة آالم من ٌعانً ٌزال ال األمٌر بؤن لٌعرفن.. قٌضان حصن حرٌم

 حرٌم على حكمتهن عرضن وبدورهن.. الطعنة تلك جراح التؤمت أن بعد

..  آالمه تخفٌؾ ٌرهنبعقاق وأجدن. مداواته على قدرتهن شرحن. األمٌر

 كل على مسلطة حاشٌته عٌون كانت حٌن قتله ٌستطعن لم لكنهن

 فً. جنوبا للزحؾ استعدادا تتجمع والقبابل ٌمر الوقت كان. حركاتهن

..  الحصن ؼادرن ثم ومن. بالمهمة تقوم من شراء استطعن الذي الوقت

 لالمفض لٌنهض.. علً األمٌر نعً أخبار وصلت حتى أٌام تمر ولم

 ثم سرٌعا سقط الذي قٌضان حصن ضاما وٌزحؾ الظروؾ تلك مستؽبل

 اتسع وبذلك. شماال سلطانه لٌمتد. الجبال تلك  وقبلع الحصون بقٌة تتالت

 ".لحظة أي فً هجومه تنتظر جبلة ذي وأمست.. خطره وتضاعؾ نفوذه

 فارعة. البرج نحو طردتنً باردة لفحة.. الظبلم حل أن بعد كتٌبها أؼلقت

 كانت وإن.. األٌام تلك فً عشتها قد كنت أحداثا   الصفحات طوال ًتحك

.. العالٌة الجدران تلك خلؾ ٌدور ما خاصة.. أجهلها  التفاصٌل بعض

 واقعها تعٌش فارعة  فالجارٌة. وجه من أكثر حولً من لكل بؤن ألكتشؾ

 منا لكل بؤن ترى وكؤنها.. معً لتعٌش ٌوم ٌؤتً أن منتظرة.. رؼبة بكل

 الشرٌط ألؾ أخذت. ٌنضب ال لؽد تصور أحبلمنا أن أو.. عمر من أكثر

 . الكتب بٌن ألعٌده الكتٌب حول الحرٌري
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 ذلك بؤن أشعر.. الفسٌح القصر سطح فً أجول خلوتً من أخرج الفجر مع

 ولشد.. ربتً تعطر الباردة النسمات وتلك.. ناظري ٌجلً األخضر األفق

 أو.. أراقبها أوقاتا   أقضً. حركة دون لقتح التً الطٌور تلك تدهشنً ما

 السماء بزرقة الممزوج النقاء ذلك.. أعشقه بؤفق أمتلا. لتراقبنً تقؾ أنها

.. بً ٌمخر لسكون جبلال عٌنً أؼمض. الصمت برج حجرة إلى  أعود ثم



 سٌدة الملكة ساحة على وفد التً األٌام تلك إلى بعٌدا بعٌدا الذاكرة تحملنً

 الذي الواحد عبد عمه ظلم من مستؽٌثا.. النجاحً فاتك نب منصور األمٌر

 الستعادة نصرتها طالبا..  كبٌرة بحاشٌة نزل وقد. زبٌد بإمارة أستؤثر

 .  إمارته

 أفتح.. موعده فً الساق ذو  النسخ دار باب ٌطرق البعٌدة األٌام تلك

 بالتعرؾ رؼبتً عن أحدثه.. الخارجٌة الدكة على جواره أجلس..   الباب

 ٌشدك أال: فؤسؤله.. اإلقدام عدم فٌنصحنً.. جبلة ذي على وفدوا من على

 ٌهز ثم عجلى بنظرات إلً ٌنظر والؽناء؟ بالرقص الملٌبة لٌالٌهم صخب

 .متعجبا بالنفً رأسه

 نداء رؼم.. النجاحً ضٌافة دار من االقتراب ألجرإ أكن لم البداٌة فً  

 نداإها كان ٌوم بعد وٌوما.. لاللٌ طٌلة أصواتها تدوي التً الطبول تلك

ً   وجدت تردد وبعد.. للزٌارة قلبً ٌحرك  . ساحتهم نحو تقوداننً قدم

.. الواسعة القاعات من والكثٌر طوابق عدة من دار فاتك ابن األمٌر مقام 

 ٌجلس. كبٌرة خٌمة نصب أن بعد للٌالٌه مكانا للدار  البستان اتخذ أنه إال

 وفاكهة بؤطعمة ُملبت مابدة.. رافهاأط حتى فُرشت وقد الصدر فً

 من والمتاح. الدوام على ثمل واألمٌر.. حاضرا الُمسِكرُ  كان.. متنوعة

 سحنة ذو فاتك ابن منصور األمٌر. والنشوة الوجد ٌنشر جبلة ذي تنباك

 . والرقص بالؽناء اللٌالً ٌحٌون. البٌض من وجوارٌه عبٌده جل.. هندٌة

 سحب تتصاعد.. أمٌرا كنت لو كما ملنًٌعا لٌالٌه على حللت وكلما 

 من لٌال.. الفجر قرب حتى ٌرقصون.. نشوة فً الجمٌع ٌدخل.. الدخان

 . تنتهً لن خلتها  والنشوة األنس

. واألدب الشعر مطارحة  ثم.. والرقص الؽناء سماع بٌن لٌالٌنا أمست 

  ٌصفنً ما ودوما.. ؼزٌرة ومعارؾ  األدب فً مساحات امتبلكً ألكتشؾ

 .  باألدٌب



 لٌالٌه من لٌلة جبلة ذي تعش لم.. النجاحً بلٌالً سعٌدا كنت بؤنً أتذكر

 بالٌامً ٌذكرنً وذلك.. كصدٌق ٌعاملنً من أجد بؤن وسعٌدا  .. تؤسست منذ

 . فٌها أوقعنً فخا    صداقته كانت الذي
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 جواري مع فارعة هبطت.. أسابٌع بعدة الفاشل هروبً بعد أنه وأتذكر

 صراع فً كنت ولذلك.. أهذٌه كنت بما وشاٌتها نسٌت قد أكن لم.. البرٌد

 من شبكة جبلة ذي قصر فً من أن قناعة لدي وأصبح.. نفسً مع

 من ضرب هو بل بالوشاٌة له عبلقة ال به ٌقمن ما بؤن ٌُظن   قد.. الوشاٌات

 عمل بؤنه ٌعتقدن حٌن ذلك من أبعد هو ما إلى وٌذهبن.. األمانة ضروب

 .وجل عز هللا من لٌهع ٌإجرن

 حٌن اللحظة تلك أتذكر. الحرؾ ورسم النقش بتدرٌسنا تكلفك سٌدتً - 

ً   ما تحدد موالتً من رقاقة فارعة مدت  معلقتٌن عٌناي كانت.. فعله عل

.. الخامسة وهً أربع ُكن.. لمخاطبتً دونهن تقدمت وقد  وجهها على

 فكرت ما إذا البدٌل لدٌها ٌكون أن بتعلٌمهن تعنً موالتً أن استنتجت

 تمٌزت وقد حسن بشكل الكتابة ٌجدن جمٌعهن كن. أخرى مرة بالفرار

 .بصاحبه شبٌه حرؾ بكل وكؤنً.. حروفها برشاقة فارعة

 .أنت خاصة ..جٌد بشكل تكتبن جمٌعكن -

  .إلٌها مشٌرا

 !سحرك تعلمنا أن نود -

 سحر؟ أي -

............ 

 أنت الٌوم: والفتٌان الفتٌات من عدد وسط تكون ما ودوما.. إلٌها ٌصطحبنً من أرسلتْ  التالً الٌوم ظهٌرة

 حزبٌا؟ تكون أن ترٌد أال الحزب مقر إلى نذهب ثم.. الفطور على ضٌفنا

 ذو الرجل ذلك وكان.. أعضابه من وجدتهم من على لتعرفنً.. الحزب مقر إلى بً توجهت ثم.. فطورنا أكملنا 

. عضوا النهار ذلك منذ أضحٌت.. مهم قٌادي أنه وعرفت إلٌه عرفتنً.. انتظارها فً بعناٌة المصبوغ الشعر

 اتصاالته حول حدثتها.. شًء عن ٌبحث كمن.. وأخرى فٌنة بٌن ٌهاتفنً رأسه بصباؼة ٌعتنً من وأضحى

 !شًء كل من ٌؽار هو: ضاحكة فقالت



 

 .تعلم أنت -

 بٌن ظراتالن تختلس.. األول الٌوم درس طوال البسمةُ  عٌنٌها تفارق لم 

 حتى ٌمكثن.. البرٌد بمخبلة ٌوم كل صباح ٌهبطن وهكذا. وأخرى فٌنة

 بعضهن ٌرقبن كمن بؤدب ٌجلسن. صاعدات ٌنصرفن ثم الظهٌرة أذان

. ثؽرها ابتسامات بإرسال اكتفت الكحبلوٌن العٌنٌن ذات حتى.. البعض

 .عٌنٌها لؽة ترسل وألٌام. بداخلً كبٌر عتب ٌعتمل كان بٌنما

 . لسٌدتً كلنا -

 لحظات زمٌبلتها عن تؤخرها استؽلٌت حٌن.. عتبً على ردها كان 

 .الدرس انتهاء بعد  صعودهن

 .علً تقضً أن كدتِ  لكنكِ  -

 :بخفر ردت 

  لك؟ أحمله ما تعلم لو -

 أن كما.. عتب كل قلبً من أزالت.. ؼرٌب وقع لها كان الكلمات تلك

 أنظر الدرس وطوال.. إلٌها ًلهفت زادت. أحقدها أعد لم السابقة أالعٌبها

 أسؤل.. ٌراعها عانقت وقد الشمعٌة أصابعها.. وجهها متؤمبل.. لها متابعا

 بما أشعر حتى قلبً شؽاؾ لتمس عٌناي تتذوقها لؽة تمارس عٌناها. نفسً

 من أقتص أن أود كنت. لها أكنه بما أتعلم. نفسً مع حوار لٌحتدم.. ٌحرقه

 .ًبخٌاالت اكتفٌت حٌن مرضً أٌام

 بابتسامات اكتفت ٌقلقنً بما تشعر كمن. بٌننا ما ٌلحظن أن خوؾ ٌتؤجج

 أسال.. بخوفً تلهو لكؤنها النظر تطٌل ولحظات.. تجهمً تزٌل خاطفة

 إلٌها؟ بخرابً أهرب هل: نفسً

 أطراؾ متؤمبل أختلس.. برقوقها تؤتٌنً.. الدروس حول بؤسبلتها تراوح

 بؤسالٌب رسمتها أحرؾ إلى تشٌر. .مرة ألول أراها كنت لو كما ذراعٌها

.. والزخرؾ الخطوط أسرار من أخبا عما بالكشؾ  تطالبنً.. متداخلة



 حضرت كلما شوذب تحضر لماذا.. شٌبا تخفً أنها أشك ما كثٌرا كنت

 .عٌنانا التقت كلما تفسٌرا   لها أجد ال  أسبلة بداخلً تضطرم هً؟

 بهذٌانً؟ وشٌت لماذا -

 أرقب وأنا ٌحدث ما أصدق ال.. نظراتها بوتصطخ..  وجهها ٌتورد

 :وله فً كلماتها حروؾ لتنطق شفتٌها بٌن باعدت وقد..  فمها

  هذٌت؟ بم   ٌدرٌك ما ثم.. طاعة هً وشاٌة تسمٌه ما -

ً   حدسً صدق لقد! طاعة.. طاعة: أردد   وضع مع أتعاٌش أن وعل

 . شًء بكل اإلرضابه ٌتقرب والجمٌع.. الرب بمثابة موالتً تبدو.. مقلوب

 بل الجارٌة؟ هذه من أرٌده ماذا.. أستحضرها.. الوقت طوال نفسً أجالس 

 لها؟ خٌانة به أقوم ما  أم.. فٌها شوذب عن أبحث هل منً؟ ترٌده ماذا

 تبقى كم: ذاتً أسؤل. تقادمها بدنً على السنوات تعٌب.. خلوتً فً أتعرى

 . مفرقً البٌاض ؼزا وقد العمر من

 بابً طارقا ٌؤتً حٌن الساق ذا  أحدث أن أهم نتك بؤنً وأتذكر 

 عزوفً.. مجالسته أثناء شرودي. حالً عن سإاله أستؽل أن.. بهمومً

 ٌعرؾ بؤنه ٌوحً من الُمنجم بدور لٌقوم. الصمت أفضل..  الحدٌث عن

 نساء. جمٌبلت نساء عن بحكاٌاته بعٌدا وٌذهب ٌتركنً لكنه. شًء كل

.. عابرة لعبلقات.. مإثرة حكاٌات.  األٌام هذه نساء ٌشبهن ال مختلفات

 بؤنه ٌعرؾ كان هو.. ابنه بؤنه مدعٌة جنٌنا وتضع حٌن بعد إحداهن لتؤتً

 وٌشب.. القصر جواري إلى المكرم ٌضمها.. بذلك ٌعترؾ ال لكنه.. ابنه

 الؽبلم ذلك حقد سبب حٌنها فؤدركُ . أبوته أنكر رجل على حاقدا الطفل ذلك

 .علٌه

 أنت: لعبتً أدرك وقد ٌبتسم.. جبلة ذي قبل حٌاته عن ثالحدٌ أطلبه

 أؼمضت ثم الموافقة بعبلمة رأسً هززت كذلك؟ ألٌس بعٌدا السٌر ترٌدنً

  ً  ذلك أزؾ. ٌراعه دخان نشوة سطوة تحت متحدثا لٌسرح.. خجبل عٌن

 على لٌنهض. ٌوما ٌعٌشها بؤن ٌحلم وحكاٌات عشق حكاٌات فً الصباح

 أدخل.. الباب أقفلت.. ؼبطة الدخان مؤلنً وقد  أسرع. الٌومً طرٌقه



 وقد متخٌبل راقصا أدور.. نقشً ٌراع أرفع.. ألوانً أحمل ..شوذب ؼرفة

  تمد.. راقصة تحلق أراها وأنا  دهشتً أكتم. تنتهً ال نشوة فً احتضنتنً

.. وكلمات زخارؾ.. عرفتها فضاء فً براقة زخارؾ بنقش تذهلنً ..كفها

 أعود ثم لدي رٌشة أطول ألتقط.. ضحكاتها تحت رانالدو عن أنا توقفت

 لكنها. أدور وأنا الهواء على زخارفً أنقش أن تقلٌدها أحاول.. للرقص

.. ساقٌها رافعة توا نقشتها ؼمامة على تجلس أراها .دورانها من تؽٌر

 أالعٌب تبتكر كراقصة ردفٌها تبرز.. استدارة نصؾ بخصرها تستدٌر

 أو.. لحركاتها قلبً ٌلهث. مشدودا صدرا تبرز..  أسفلها تمط.. تخصها

 ما أتابع.. واقفا أظل أن وفضلت الرقص عن توقفت.. أراها كنت هكذا

 وأخرى رقبتً تطوق ؼٌمتها من تهبط.. مبتسمة إلً تنظر. بتركٌز تصنع

 أمام أقؾ وأنا عالٌا أضحك نفسً وجدت.. تدم لم نشوتً.. بخاصرتً

 .تجٌب فبل أهامسها. شوذب جدران

 .التؤخٌر تعمدت.. دروسً أٌام أحد  فً 

   بنفسك؟ تصنع ماذا - 

  ٌإنسنً؟ من إلى بحاجة.. مرض عاودنً -

 :كلماتها ماطة تتؤوه 

 صنعت؟ فماذا أٌاما بصحبتك كنت -

 .كفاها  بؤصابع أمسكت 

 على حتى أقوى ال مرٌضا   كنت أنً ثم.. بً الوشاٌة مهمة فً كنت - 

 .الكبلم

 .هربا افاتالمس لقطع لكن -

 فً المكان تجوس نظراتها تاركة خجل فً ٌدي بٌن من كفها لتسحب

 أشعر تارة.. ٌحٌرنً ؼموضها زال ال:  متساببل ونافذتً أجلس.  ؼٌابها

 وأخرى.. إلً تكون ما أقرب تكون ومرة.. داهما   خطرا   وأخرى. حبٌبة بها

 .كابن أبعد
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 فتح أحاول ..والمنام الصحو بٌن الهمس ذلك أسمع".. خلسة آتٌك أنا هذه"

 الهمس لٌتكرر. السمع أصٌخ.. فراشً على أعتدل.. ظبلما  ا فتزداد عٌنً

 ٌشبه أعرفه صوتا   كان "ألجالسك جبت أنا هذه هنا؟ أنت هل" برهة بعد

 أكتم. دكتً على من أنهضُ .. الجارٌة صوت هو بل ال.. شوذب صوت

 شبق فً ذراعً مادا خطوت.. الظبلم وسط صوتها ٌتكرر.. أنفاسً

 سحبتها.. روحً أشعلت زكٌة رابحة. ناهد صدر المست لو كما.. محموم

 قلبً بضن التقطت بالكاد. ضممتها.. جواري أجلستها.. أرتجؾ وأنا بلطؾ

 من فات ما لتعوٌض تدفعنً.. ؼرٌبة بحمى ٌنتفض جسدي.. مصدق ؼٌر

 ٌبحث. ضمها عاودتُ  ملهوفا  . متقد كنبض كفها ضممت.. عمري سنٌن

 حٌرة..  المكان ظبلم فً لتتوارى بلطؾ صدري تدفع. وجهها عن فمً

ً   أطبقت  تحسست.. عنها باحثا ذراعً مادا أخطو.. شبقً لهاث زاد. عل

.. مؽلق السفلً الباب.. أحد ال.. البعٌدة الزواٌا جست.. الباردة نالجدرا

 أرقب نافذتً إلى جلست.. أحد ال.. الظبلم فً أبحث عدت.. كذلك العلوي

 دخان الساق ذو فٌها أعارنً لٌلة بعد األحاسٌس تلك كانت. السماء نجٌمات

 .صباحا لٌؤتٌنً. ٌراعه

............ 

 دهشت! الفض تجٌد ال أنك أم فضه: مستفسرا وجهها إلى أنظر.. ٌراكب مظروفا لً قدمت المساء ذلك فً

 أعرتنً التً اللٌلة تلك أتتذكر:  لدهشتً تتركنً لم.. وشوذب جوذر أوراق من نسخة وجدت حٌن  للمفاجؤة

 .  أستؤذنك لم أنً وأعتذر.. روعتها أدركت حٌن نسختها: لتضٌؾ.. رأسً هززت.  أوراقك

 .صنعت ما جمٌل بل -

 .علٌنا ستقرأه لما فقرة الندوات خٌمة برنامج فً لك  ندرج أن اللٌلة من ٌمكنناو -

 ٌبلحقونً؟ ألن.. وهم - 

 .الحزب فً عضوا أمسٌت بؤنك تنسى ال ثم.. سلطتهم تحت تقع ال خٌمتنا.. علٌك ال -

 .األنفاس ٌكتمون لكنهم -

 . منبره لكل وأضحى األمر تبدل لقد -

 أمتؤكدة؟ -

 . سفههم من نفسه ٌحمً كٌؾ ٌعرؾ وكل.. ساحات إلى الساحة تحولت وقد.. التحالفات ددتع ترى أال -



 وحٌدا؟ انالدخ شربت هل بلٌلتك؟ صنعت ماذا.. هاه -

 تلك شوذب طٌؾ حضر لماذا أعرؾ ال.. صامت بحذر إلٌه أنظر 

 إلى ؼرٌبا أبدو.. مختلفة مشاعر لكنها! أخونها هل: نفسً ألسؤل. اللحظة

 مجرد الجارٌة تلك إزاء ٌجتاحنً ما أن أم. طٌفها ٌزورنً حٌن نفسً

 نساء هناك هل نفسً؟ أخادع أنً أم.. شوذب حب ٌشبه ال عابر عشق

 كلما شوذب تحضر لماذا الفرق؟ ما لكن للعشق؟ ونساء.. النقٌة طفةللعا

  الجارٌة؟ تلك أمام وقفتُ 

 مادا  .. حل عما ٌسؤلنً الساق ذي صوت سمعت نومه من ٌصحو كمن

 له قلت حلم نعم.. حلما   له أحكً أن إلى اضطررت لكنً.. ٌراعه مشرب

 أرٌد ال :ؼاضبا نهض فقط. بكلمة ٌنطق فلم البارحة حلم هذا كان

 ٌجرجر مبتعدا مضى.. وأكرهك بل.. أكرهها بؤنً تعرؾ أنت.. أحبلمك

 . أعهده لم بنزق الخشبٌة قدمه

  رأسً هازا صوته إلى أستمع. المجرب الناصح بدور ٌقوم أن له ٌروق

 ذي أعشق بدأت وأنً..  روحً توازن استرداد سبب ٌعرؾ وال. بالموافقة

 الحٌاة هً أعٌشها بدأت التً اللٌل حٌاة وأن.. موحشا مكانا ٌعد ولم  جبلة

 .نعٌشها أن أجل من خلقنا التً

 ..همسها ٌطربنً..  اللٌل ظبلم ملتحفة   تؤتً حتى النوم ٌداهمنً إن ما

 أستنشق. أؼطٌتً بٌن ؼطست وقد جسمها دؾء.. أصابعها مبلمسات

ً   ٌثٌر تنباك رابحة  القات أؼصان نمضػ.. دفٌنة برؼبة ممزوجة نشوة ف

 أحدثها.. ندر فٌما إال ترفعه ال.. صوتها بهنهنة تكتفً.. فرحا أثرثر.. ٌاسو

.. النساء مع حكاٌاته من لً حكى وعما الساق بذي صداقتً عن منتشٌا  

 الملكٌة الكؤس وتلك.. التعكر حصن فً المكرم الملك شبح مع حكاٌته وعن

 شٌبا   تركأ لم. تهمنً قضاٌا عن ٌحدثنً بؤن وعدنً أنه ومن. بحوزته التً

 .لها وذكرته إال الساق ذي منادمة من

 فً أصابعها تجوس.. الحكاٌات من مزٌد على ٌحثنً كمن.. كفً تعتصر

.. القات ومستحلب الدخان ذلك نشوة بٌن تؽمسنً. جسمً من عدة  مواطن

 سموات تصلنً.. شهوتانا تتماس..  ترٌد حٌث تضعها.. بمعصمً تمسك



 كل ٌصمت. دمً جمر أفرؼت أن بعد عنً وتذهب تذوب. لذٌذة ظلمة

 كل ٌنسحب.. تبتعد ثم.. عالٌة قهقهات أسمع.. عذب نوم وٌبتلعنً شًء

 أجد.. أؼطٌتً بٌن عنها أبحث الصباح عند ألصحو.. الصمت حتى شًء

. استحضارها أحاول. العطنة السوابل وتلك جسمها دؾء.. رابحتها بقاٌا

خ أخرى بعد لٌلة ً   تمارس بؤنها  ظن   لدي   ترس   ٌعد ولم.. ناقصة متعة عل

 تلك حتى. ؼامرة بلهفة اللٌلً ظبلمها أنتظر لكنً. متعة أكثر ؼد هناك

  البرٌد جواري مع تهبط تعد لم الذي الوقت فً. بعدها تؤتِ  لم التً اللٌلة

 .  الدروس أٌام إنهاء ألقرر.. دونها أٌام عدة استمررن اللواتً

 ولم المكان بً ضاق. تفعل لم لكنها. أخرى مرة بعودتها قابما   األمل ظل 

 مجلس إلى لٌبل والذهاب نهارا الساق ذي مجالسة ؼٌر سلوى من لً ٌعد

 دخانه أشاركه. البقاء إطالة أرجوه حٌن ٌرضخ الساق ذو كان.. النجاحً

 . ؼابب أم حاضر   أأنا  أعرؾ فبل إلٌها لذٌذة نشوة تحملنً حتى قاته ومضػ

 بؤن اإلحساس كما.. جسمً وهن بعد بالزهو رنًتشع األٌام تلك ذكرى

 انشؽالً ومن. أفتقدها حرارة أمسً من أستمد.. مضت عمري سنٌن أجمل

 كتٌبها لسحب أعود ولذلك. أخرى حٌاة على عقلً أدرب كما.. بالنسخ

 :    أتمدد.. الحرٌر أربطة أفك.. بشوق

 الجماعات اتربٌس مع مناقشاتها فً تؤخذنً موالتً كانت األٌام تلك فً"

.. المفضل خطر جبلة ذي تواجهه ما أشد وكان. فعله ٌجب وما ٌدور لما

 ٌحاذي وشماال المخبلؾ أطراؾ إلى جنوبا تمتد إمارته أضحت أن بعد

 وما.. سبؤ بن علً األمٌر وقبلع حصون ضم أن بعد.. صنعاء أعمال

 بخطر ٌنذر فعله ٌخطط ما خفاٌا من الجواري رسابل به تؤتً كانت

.. الملكة طاعة خلع إعبلن على الببلد أمراء سرا ٌحرض وأمسى.. دقمح

 .     الواسعة إماراته وسط نقطة جبلة ذي وأصبحت

 السرٌة التعالٌم كتٌب لٌهدٌها مخرج عن تبحث لٌال العروس موالتً ظلت

.. الحرب لنداء ٌستجٌب ولذلك.. التوسع بطمع  المنتصر األمٌر ٌصاب"

 ".  قوة من لدٌه ما تستهلك قد متتالٌة حروب فً للتورط قاببل وٌصبح



 وُكل   تحدثن.. الحرة الملكة مجلس إلى وتوجهن الجماعات ربٌسات جمعت

: بالحدٌث العروس على لتشٌر. تعلٌق دون تستمع والملكة بدلوها أدل تْ 

 على نصرتك ٌستجدي أشهر منذ فاتك بن منصور النجاحً األمٌر وهذا

 لتصمت.. تعجب فً العروس وجه تتفرس عٌونال لتتجه! الواحد عبد عمه

 ولدٌنا: لتواصل. الحدٌث بمواصلة أخرى مرة الملكة علٌها أشارت حتى

 نبعد الذي الوقت فً.. معه للمحاربة بتوجٌهها ننصره أن ٌمكننا قوة

 . به تفكرٌن ما بتنفٌذ علٌك وقالت الملكة ابتسمت. جبلة ذي عن خطرها

 من إلى سرٌة رسابل العروس موالتً للترس.. الملكة حضرة من خرجنا

 وأوصتهن.. قصره جواري من تهامة أمٌر محاربة على المفضل ٌدفعن

 ثم. البحر ٌمتلك حتى التوسع من لمزٌد ودفعه.. قوته وتهوٌل بتعظٌم

 نجاحً لمحاربة قبابله لحشد فٌها تدعوه رسالة الملكة سٌدتً باسم وجهت

 أعالً فً النٌران بإشعال باشر.. كذل ٌنتظر كان وكؤنه ٌتؤخر ولم. زبٌد

 والتوجه الحرب بإعبلن لحلفابه دعواته وجه ثم.. قبابله لتجمع دعوة الجبال

 .ؼربا

 فبعد.. موعدا لنا نسجت قد األقدار كانت التً األٌام بتلك هنا وأذكرك

 إلٌك للجلوس الجواري من مجموعة باختٌار الملكة أمرت هروبك محاولة

 وضمتنً أربعا   العروس موالتً وانتخبت.. شوالنق الخط دروس فً

.. فٌها أنم لم لٌلة.. الشوق مع موعد على اللٌلة تلك فً أمسٌت. إلٌهن

. زمٌبلتً أمام أنفضح ال كً نفسً جماح فكبحت صباح أول فً رأٌتك

 نظرات أترجم كنت هكذا أو.. الشوق نفس تحمل بؤنك أدرك مرة وألول

 أن بتهورك كدت بل.. اللحظات تلك أفسدت اندفاعاتك لكنها.. عٌنٌك

 معا لنجلس وسٌلة أجد أن أفكر كنت الذي الوقت ففً. شًء كل تكشؾ

 دفعنً ما.. ٌدور بما تشً إحداهن جعلت قد تصرفاتك كانت.. منفردٌن

.. معهن ذهابً عدم مقترحة.. بً تحرشاتك من ادعٌته ما أشكو ألن أستبق

 انفراد على جلسة فً ألقاك نأ محاولتً ومن.. رإٌتك من حرمتنً وبذلك

 . إلٌك تكتب كانت من بؤنً لك وأفصح أخبرك كً

 لتستمع.. مجلسها إلى منصور األمٌر الملكة دعت حٌن  أراك أخرى ومرة

 قاعة هً.. قدماك تطؤها  لم قاعة لتدخل..  كاتبها بصفتك حضرت.. إلٌه



 ثٌابنا وعبؤر تزٌنا وقد الجواري من صفوفا   كنا.. زوارها لكبار تخصصها

 ناظرٌك ترفع رأٌتك فقد مبهورا   كنت بؤنك وأجزم.. بالمقام ٌلٌق بما وحلٌنا

 األمٌر ٌرافقن من خطوات لترى عٌونك أنخت ثم ظهورك بداٌة فً

 مرحبة.. كفها ترفع الملكة سٌدتً هً وكما.. سٌجلس حٌث إلى النجاحً

 لها بعهده اله متعهدا ضٌافتها كرم على وأثنى موقفها حمد الذي باألمٌر

 أمٌرا عاد ما إذا زبٌد إمارة خراج ربع بدفع تعهده وكذا.. حٌا مادام ووفابه

 ما بتدوٌن لتؤمرك..  عاداها من وٌعادي واالها من ٌوالً وأن.. علٌها

 .والتوفٌق بالسداد له داعٌة.. ٌقال

 فً لترانً وجهك ترفع أن أتمنى كنت.. لحٌظات إال حضرتها فً تدم لم 

 انتهاء إشارة كفها سٌدتً رفعت أن بعد..  تفعل لم لكنك.. حللً أجمل

 . المقابلة

 كنتما حتى جانب كل من الجواري تحفكم النجاحً خلؾ أنت نهضت

 الكثٌر لنا تخبا أنها أو.. لها لعبة دوما تجعلنا ما األقدار هً. القصر خارج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ".                                                  النعٌم من

 من شًء ٌمسنً حتى قراءة كل بعد تقل كتٌبها صفحات أرى إن ما

 حاضري وأرى. نفسً أقرأ بؤنً كتبت ما أقرأ حٌن أشعر كنت.. الجزع

 وكانت.. أخرى مرة الهروب محاولة إلى ٌدعونً نداء ألسمع. أمسً فً

 أو.. عقلً على استحوذت زبٌد إلى سٌؽادر من مع خلسة أؼادر أن فكرة

 . ٌراها وجهه أي فً الفرار فً مساعدتً الساق ذي من أطلب أن

 سؤطلبه ما رتبت.. الصباح جلسة لمشاركته أخرج حٌن قلبً على شددت

ً   ٌهذر تركته..ٌهدر أخذ لكنه.. منه  قاطعهأ لم. ٌإرقه شًء من شعور وف

 وكؤنه شفتٌه على سبابته ٌضع..  الحكاٌات تلك سمعت أنً إلى أنبهه أو

 حكاٌات لً ٌكرر.. صمتً بمواصلة فؤستجٌب.. محتملة مقاطعة ٌستبق

 أسرار ومنها المكرم الملك أسرار ببر كان سبؤ أن ٌذكر. منه سمعتها

 تحرٌم حكاٌة عن.. تنباكه نشوة فً ألؼرق ٌحكً أتركه. سٌدة زوجته

 ومستشارها الملتبسة العبلقة تلك وعن. سنوات المكرم لزوجها ٌدةس

  لكنه. أسؤله كً فسحة أجد أن محاوال المتابعة عبلمة رأسً أهز.. الٌامً



 ٌنتشً.. موجودا   لٌس ما أتصور جعلنً دخانه أن أو. حكاٌاته فً ٌتوؼل

 اأسرار ٌعتبره ما ٌحكً وهو جسمه هز من ٌزٌد..  صوته ماطا   األخر هو

 حتى دخانه نشوة فً أكثر ؼرقتُ  وقد إلٌه أنصت. بها البوح ٌجوز ال

.. مضحك طنٌن سوى  حدٌثه من أمٌز أعد ولم..  حواسً بتعطل شعرت

 .كثٌرا تؽٌرت وقد مبلمحه أرى أنً حتى

: أسماء ٌردد أسمعه.. النهار ذلك فً ٌراعه دخان أشاركه لم أنً لو تمنٌت

. أتذكرها أعد لم أخرى وأسماء. الكؤس.. الٌامً.. المكرم..  وسٌدة شوذب

.. أضحك كنت لماذا وال.. ضحكً تثٌر األسماء تلك كانت لماذا أعرؾ ال

 سمعتنً؟ هل: ٌردد وهو.. بقوة ٌحتضننً نهض الظهٌرة أذان قرب ومع

.. كثٌرا  عٌنً فً ناظرا.. ٌهذر وهو ٌهزنً.. كفٌه بٌن رأسً محتضنا

 ربنا.. تعرفه أن ٌجب كان ما لك كٌتوح بوعدي أوفٌت أنا هذا: مختتما

 .ٌرعاك

 باحثا وجهً على أهٌم خرجت.. دار ما تذكر أحاول نشوتً من صحوت

 ٌحركون الجمٌع.. العابرٌن أسؤل..  لً ٌحكً كً اتجاه كل فً عنه

 بوعده أوفى هل: سإال أعماقً فً ٌتكرر.  بالنفً كل ٌشٌر ثم.. رإوسهم

 بنشوة إؼراقً تعمد أنه أم سنٌن؟ نذم ٌحكٌه أن علٌه كان ما وحكى حقا

 أحدهم.. أراه علً  أبحث نهارا   أخرج ألٌام بوعده؟ بوفابه لٌوهمنً دخانه

ً   أشار   أشار وآخر.. ٌؽتسل الفجر مع رآه حٌث الوادي شبلل أهبط أن عل

.. التعكر جبل باتجاه صعد أنه قال وثالث. الؽابة أطرؾ عند رآه بؤنه

.. األحراش دخلت.. الجبل صعدت. وجوده دٌإك الجمٌع وجدت وهكذا

 .أثرا   له أجد لم..  الوادي شبلل هبطت
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 وما قبابله المفضل جمع وقد.. الحرب طبول قُرعت حتى أٌام تمِض  لم

 بن مسعود وعمه" العباس بن زرٌع" والٌها بقٌادة عدن قبابل من وصلت

 . والشعر قٌضان لوقباب والمعافر  المخبلؾ قبابل وكذلك.. الهمدانً الكرم

 ما كل مدمرا. ؼربا السٌر نفٌر لٌنفخ.. جبلة ذي وادي فً تجمعت وقد 

 القرى فً النار ٌعمل.. للنجاحً المناصرة القبابل إلرهاب ٌصادفه



 أطراؾ وصل حتى..  والممتلكات المواشً ٌنهب. اآلبار ٌردم.. والمزارع

 .النار أبً علٌه الناس أطلق ولذلك.زبٌد

 تلك رأٌت بؤنً وأتذكر لمسامرته ذهبت.. النجاحً لؤلمٌر ءمسا آخر فً 

 تخلل.. له أهدٌت قد بؤنها الحقا عرفت.. مجلسه جواري بٌن  الجارٌة

 بالؽناء ممتلبا مساء كان.. بها عٌناي تعلقت وقد مضؼا حزن تفكٌري

.. دهشة فً الجمٌع جعلت الجارٌة تلك أن إال.. والرقص الدخان وسحب

 حتى كرٌشة تهتز تقؾ وحٌن..  المكان أرجاء فً تدور وهً تسبح

 تقترب. وأخرى فٌنة بٌن نظراتها ترسل.. تحركها رٌحا أن ٌتراءى

 بؤنها عرفت حٌن بالٌتم شعرت لحظتها ..ٌهواها قلبا تودع كمن مبتسمة

 :باسما ودعنً..  الراحلٌن مع أرحل أن رؼبتً زادت.. معهم سترحل

 .معنا بك نرحب -

 .مودعا صافحنً 

.. خلسة النجاحً األمٌر بركب التحقت.. الفجر وهج منتظرا لٌلتها أنم لم

 أحد بإعطابً حوله من أمر ثم. معنا ستكون بؤنك أحس كنت: بً لٌرحب

 سفوح نحو الدلٌل بنا اتجه.. الفجر من داكنة ؼبللة تحت خرجنا. ٌولهخ

 حتى تمتد قفار نحو بالهبوط الركب أخذ ثم.. وراؾ لجبال الؽربً الشمال

 ودٌانا النهار ذلك بطول قطعنا.. ؼربا الرماح كؤسنة متراصة جبال سبلسل

 الشمس ؼروب ومع.. السماء لتصل خٌوطها الزوابع تؽزل حٌث موحشة

 لتطرز..  الرقص طبول وندق النٌران لنشعل. الجبال أحد سفح على أنخنا

 وحرٌم أنهن علمت.. الجارٌة تلك أر   لم.. المؽنى أصوات اللٌل سواد

............ 

 وحصار.. الرباسة دار أسوار واختراق.. الربٌس بٌت اقتحام نحاول دوما..  ٌومٌا المواجهات مسٌرات انتظمت

 عومالمد التصعٌد لٌستمر.  الوزارات وبعض التلفزٌون مبنى منها منشبات وعدة.. والوزراء النواب مجلس

 قتٌل بٌن آالؾ العشرة الرقم وٌتجاوز والجرحى القتلى من المزٌد لٌسقط مدرع أولى الفرقة وآلٌات أفراد بؽطاء

 استشهاد على حزنً كان وكم.. الشهداء من عدد منا سقط وقد نعود.. الجمهورٌة أنحاء  عموم فً وجرٌح

.. الضحٌة لٌكون منهم ٌحذرنً كان بؤنه رتتذك.. هللا لٌتوفاه رصاصة عنقه اخترقت الذي الضابط ذلك صدٌقً

 األمر لٌختلط!  بالثبات للشهٌد أدعُ : متمتما   أحدهم لٌؤتٌنً..  رإٌته من منعت وصلت وحٌن مفجوعا هرولت

 . الخلؾ من دوما اإلصابات فاتجاه الجمٌع على



 جبال بٌن  لنتوؼل..  الرحال شددنا الفجر نجٌمات مع. معزل فً األمٌر

 قطعان تقترب.. بشرا   طرٌقنا قً نصادؾ لم.. عالٌا بنا ترتفع صخرٌة

 جروؾ ترددها( قوٌعها) صدى لنسمع تختفً ثم أصواتها تسابقها( الرباح)

 على نشرؾ.. ضٌقة صخرٌة رفوؾ على الرٌح تهزنا. الملساء الجبال

 وجذور.. عمٌق أسود بنهر ٌنتهً صخري أخدود أطراؾ من أعماق

 أي ٌشبه ال أزرق شرٌط ٌبدو رإوسنا فوق.  الجروؾ على معلقة أشجار

 . ٌتردد أصواتنا وصدى.. الرفوؾ تلك على ناخطا تستمر. سماء

 جماعات فً مؽارات فوهات من ٌظهرون.. عراة سكانها جبال وسط نمر

 صفٌرا تصدر سرٌعة رٌاح.. الكهوؾ فوهات ؼطتها جروؾ.. ٌتوارون ثم

 على المدالة الجذور جدابل تتحرك.. ٌنطبق وٌكاد األخدود ٌضٌق.. مدوٌا

 متاهة إلى تفضً  مؽارة فوهة دخلنا.  .الرٌح لتٌارات الجروؾ واجهتً

 صفٌر ٌعبرها.. عالٌا سقوفها وترتفع تتسع.  الصخر قلب فً واسعة

 أخادٌد بٌن مٌاهه لتؽور أنحابها فً تتدفق شبلالت نصادؾ.. رٌاح

 الطرٌق فً نسٌر أننا من ٌحدثنا كان حٌن دلٌلنا نصدق لم.. هابطة

 إرهاق رؼم البعض لٌرقص. .عالٌة نارا ونشعل. دوابنا ننٌخ.. الصحٌح

 ال سكان.. المؽارة كابنات من الكثٌر أٌقظ قد طبولنا صدى كان.. الطرٌق

 الضامرة الرإوس عشرات.. حٌاتً فً رأٌتها مخلوقات أي ٌشبهون

 المتاهات تلك مؽارات سكان بؤن دلٌلنا قال.. ضٌقة عٌون.. تتؤملنا

.. حذر فً هرونٌظ ولذلك.. الؽرباء من ٌقتربون ال لكنهم مسالمون

 . األشجار وأؼصان بذور وجمع الصٌد على ٌعٌشون.. ٌتوارون ما وسرٌعا

. جدٌد بفجر تصعد الطٌور أسراب سحب لنرى المتاهة تلك من خرجنا 

.. خضراء وودٌان سفوح عبر الجبال قمم مخلفٌن بنا تنحدر الطرٌق أخذت

 لنا تبد حتى.. ؼربا تتمدد ؼوٌبات مخترقٌن.. وؼدران سٌول مجاري

 النهار نهاٌة مع الركب ننٌخ.. هبطنا كلما تزداد بحرارتها. تهامة سهول

 عمود ٌنتصب.. سنتناوله ما إلعداد الحطب نشعل.  اللٌل أنفاس متنسمٌن

 نجومها بعناقٌد السماء تقترب.. منصور األمٌر أمام الرقص

 :  بكتفه أمسكت.. المعة دمعة منصور األمٌر خد على تدحرجت..المتدلٌه

    الخطب؟ ما -



 . اقتربنا فقد.. أشجتنً دٌاري رابحة  -

. مرددٌن حوله الجمٌع لٌحلق.. منشدا صوته رفع.. الؽرب باتجاه مشٌرا

 .العتمة سماء فً سٌفه هازا  .. راقصا   ٌتماٌل نهض

 األمٌر ظل.. الجبال ؼابت وقد.. عرٌض واد   ضفاؾ على بنا الركب سار

 التقدم فرسانه أمر.. مبلمحه تزٌن بتسامةواال المشاعر تثٌر بقصابد ٌهزج

 المفضل األمٌر مخٌم أدركنا الشمس ؼروب قبٌل.. متتابعة صفوؾ فً

  لهب بإذكاء لٌلنا بددنا.. المدٌنة أسوار من مقربة على موقعه أخذ الذي

 .المشتعلة النٌران

 وقد.. المفضل بقٌادة زبٌد لمهاجمة القبابل توجهت التالً الٌوم فجر قبٌل 

 فً المخبلؾ جٌش و.. المهاجمٌن مٌمنة مسعود وعمه زرٌع األمٌر أخذ

 .المٌسرة

 أسوار أمام قتبل قد مسعود وعمه زرٌع عدن والً بؤن عرفنا المساء مع 

 اقتحام المفضل حاول أٌام مدى وعلى.. أبوابها اقتحام محاولة بعد.. زبٌد

 خطته ؼٌر ذلك بعد. صمودا أكثر كانوا المدافعٌن أن إال المدٌنة أسوار

 ذلك آثار تظهر أن دون الشهرٌن عن ٌزٌد ما لٌمر.. حصاره لٌضرب

 األمٌر لٌسارع.. أتى حٌث من بالعودة ٌفكر المفضل بدأ حٌنها.. الحصار

 انببلج لحظات ومع.. البوابات إحدى حراس ٌشتري من بإرسال منصور

 حتى. .زبٌد داخل بالتسرب بدأت قد المفضل قبابل كانت صٌفً ٌوم فجر

 المفضل قبابل لتعٌث.. المدافعٌن بٌن الفوضى دبت الشمس أشرقت ما إذا

 باتجاه للفرار النجاحً الواحد عبد األمٌر دفع ما.. وتخرٌبا قتبل المدٌنة فً

 المدٌنة إباحة المفضل األمٌر لٌعلن. مصٌرها تواجه المدٌنة تاركا   البحر

.. دورها وسلبت أسواقها نهبت.. المنتصرة لقبابله مكافؤة أٌام ألربعة

 أبً بن المفضل لٌدخلها. نساإها وسبٌت.. قاوموا من دور وأحرقت

 رإوس خٌله حوافر تهرس.. بنصره منتشٌا ٌوم خامس فً البركات

 .الثكالى وصراخ الدخان أعمدة تحفه. األسرى

 مجلس على دخوله لحظات منصور األمٌر جوار إلى الٌوم ذلك فً كنت

 المفضل لٌنهض.. إمارته بتسلٌمه وٌطالبه نتصاراال له ٌبارك المفضل



 النجاحً اقتٌاد عساكره آمرا. العبٌد دنس من زبٌد لننقذ إال ماجبنا: ؼاضبا

 ثبلثة أسابٌع األمر ٌدم لم. الحكم قلعة حبس فً جمٌعنا لنودع.. معه ومن

 المدنٌة لتبتهج.. األعناق على منصور األمٌر وحمل األبواب فُتحت حتى

 .زبٌد على الحرة الملكة قبل من والٌا وتباٌعه

-ٕٓ- 

 كان وما.. خدمتً على ٌقومون وخدم دار لً وأضحت.. المقام لً طاب

 وؼناء شعر من السمر ٌتنوع حٌث األمٌر مجلس حضوري الؽربة ٌخفؾ

 لذي مؽادرتً فً السبب كانت ومن أنتظرها من ظهور أنتظر.. ورقص

 عن ٌسؤلنً. األمٌر ٌاتمحظ ضمن تكون أن خوؾ سري أكتم.  جبلة

 ذي قصر فً عمري سنوات عن أحدثه.. بعٌدا بالحدٌث فؤذهب شواؼلً

 . النجاحً لؤلمٌر كاتبا  األولى سنتً أكملت. فٌه الحٌاة وعن جبلة

 . تإذٌك أال وعدا منها أخذت -

 ُمركزا  .. قلبً مس ؼرٌب صقٌع لٌحل.. محٌاه على الحزن بدا وقد ٌحدثنً

 :عٌنٌه على

 عنً؟ت من -

 .طلبتك الحرة الملكة -

 !أفهم لم -

 . جبلة ذي إلى ستؽادرنا -

 ذلك؟ ٌعنً ما أتعرؾ -

 .وعدتنً لقد تخؾ ال -

............ 

 ألقرأ  اللٌالً بعض أخرج.. ٌصنعون بما كفرا بل.. خوفا لٌس..  الضابط صدٌقً مقتل بعد خٌمتً التزمت

 تؤتً التً الؽدر رصاص من الخوؾ انتشر.. المسٌرات فً أخرج أعد ولم.. الندوات خٌمة فً أوراقً بعض

 لٌزداد الساحة جدار فً صوري ٌعلقون.. عناقاأل على شهٌدا أزؾ أتخٌلنً.. الساحة هجر والبعض.. بؽتة

 .رصٌدهم



 .أفر أتركنً -

 .أتركك أن األخبلق من لٌس -

 .أخرى مرة معها حاول-

 وتتهمنً تعاتبنً رسالةب عاود رسولها لكن. أفتدٌك أن علٌها عرضت -

 . وافقت أفضال من لها ولما.. بالمماطلة

 ارتكبتها؟ بؤنً موالتً تظن أخطاء عن أبحث.. ذهول ؼمرنً وقد صمتُ 

 تلك طرٌق بً عبروا أنهم لو تمنٌت.. جنوبا واسعة سهول عبر بً ؼادروا

 بٌن هناك تركً إقناعهم استطعت ربما.. قدومنا عند عبرناها التً الجبال

 . المؽارات انسك

 دابرة بٌنما وقفت.. الحرة الملكة حضرة فً كنت حتى لٌال تمض لم  

 أنتم: إحداهن صوت ارتفع.. تتفحصنً عٌون.. متجهمة وجوه الجواري

 اجتاح لرعب الكلمات بقٌة أمٌز لم. سٌدة الحرة الملكة سٌدتً حضرة فً

 المرفوع كفها ظل.. الجمٌع على خٌم لصمت وجهً رفعت. حواسً

 .بارد صوت ارتفع بعدها. لبرهة

 !لدي زبٌد فً ُكنته وما قلته ما كل -

 اقترفت:  أردفتْ . القاعة فً من صمت وهالنً.. صوتها بقٌة أنتظر صمتُ 

 وؼفرنا الماضً فً الهروب حاولت. وسامحناك أخطاء عدة الماضً فً

 وتتحدث بل. خلسة تؽادر.. المرة هذه معصٌتك تكرر أنت وهذا.. لك

 وأنت أسرارنا أفشٌت بؤنك تعتقد.. ذلك لك ٌنبؽً كان وما جبلة ذي بؤخبار

 ثرثرت ذلك ورؼم.. ٌدور ما ٌعً ال مثلك إن إذ.. حولك بما الجاهل

 .كثٌرا

 هٌا: صوتها لٌرتفع.. أقوله ما أجد لم. بالحدٌث أمرتنً..  صمتً واصلت 

 .أقترؾ ما جزاء لٌنال قُدنه

 عقابً متخٌبل.. صاخب صمت فً بً ٌهبطن وهن ورهبة رعبا ارتجفتُ 

.. أعرفها حجرٌة سبللم بً هبطن لكنهن.. الموحلة السرادٌب تلك فً



ً   أؼلقن حٌن دهشت  أتلمس وأنا نفسً أسال. سكنً حٌث النسخ دار عل

. هنا؟ سٌحل عقابً أن أم داري؟ إلى أعادننً كٌؾ: مستوعب ؼٌر جدرانه

 ابتسمت.. قضبانها تلمست.. نهام تسللً ولٌالً النافذة تلك تذكرت.. أهدأ لم

 تلك كالمجنون هززت. الموت من والنجاة الهروب أستطٌع هامسا

 فاجؤنً.. تحرٌكه حاولت به أمسكت.. ٌتحرك قضٌب عن باحثا.. القضبان

 قضٌب جربت.. أصنع فٌما شككت.. ُسبل بعدة المحاولة كررت.. ثباته

 كالمجنون هرولت. النافذة قضبان جمٌع أهز مررت.. فابدة دون.. مجاور

 .لمحاوالتً االستجابة رفض الذي الباب نحو

 قضٌب أي أتسلل؟ كنت أنً حقا هل.. النافذة قضبان فً محاوال   عدت 

 رقابتها؟ تحت وتسللً عناٌتها؟ تحت كانت حركته أن أم إذا ؟ ٌتحرك كان

 روابح إلى ذاكرتً سافرت.. فٌه أنا مما رعبا بدنً اهتز وقد نفسً أسؤل

 لتنسال.. أرضا هوٌت.. قواي خارت.. الجابعة الجرذان أسراب رومناظ

 العفنة الرٌح حٌث! نهاٌتً المكان ذلك سٌكون هل: أتمتم.. ساخنة دموعً

 ذلك فً ذاكرتً استقرت. نخرة عظام وأكوام رطب وحل وسط تزأر

 بمسامعً أجوس.. اتجاهه تحدٌد محاوال  .. مخٌفا   عواء   سمعت حٌن النهار

 أحدثت حتى النهار طوال أحفر أخذت ثم.. للقصر المبلصق الجدار فً

..  متعفنة رابحة ذات باردة رٌاح اندفعت  لحظتها.. أفعل لم ولٌتنً.. ثؽرة

.. نقبا كان حتى استمررت.. مخٌفة عتمة أعماق من وٌنخفض ٌعلو صفٌر

.. خصري حتى جسمً حشرت.. رأسً أدخلت.. سرادٌب ظلمة رأٌت

 مبعثرا ضوءا رأٌت.. رطوبتها بسواد تلمع رضأ.. النظر أطٌل أتحقق

 قوة  الرٌاح زادت.. بعٌدة سوداء حجرٌة وجدرانا   أعمدة أمٌز بالكاد

.. بعٌد من ٌتسرب ضوء. خفافٌش أسراب.. عالٌة عقود صفوؾ. وعفونة

 ظننت البداٌة فً.. زلقة أحجار وجه على وحل.. الضوء نحو النظر أمعنت

 أسراب رأٌت لكنً.. األرض على لمنسابةا المٌاه عفونة العفونة تلك

 تفر ضجت.. صرختً الجدران رددت.. قاتمة أكوام حول جرذان

 قد بؤنه أظن حتى لٌصمت وٌنخفض ٌعلو الرٌح صفٌر بٌنما.. مذعورة

 قرٌبة كومة لً اتضحت.. الضوء نحو نظرت.. رعبا أكثر لٌعود توقؾ

 تعبث.. متحللة كتل بقاٌال تمٌٌزي لحظة  أطرافً تجمدت.. آدمٌة بقاٌا بؤنها

 الحركة على أقوى ال ظللت..  وحشرات زواحؾ.. ضخمة جرذان بها



..  تعوي عاودت شدٌدة رٌاح.. جماجم وبقاٌا عظام مٌزت حٌن مرتجفا

.. تضخم صدري أن أو.. ضاق النقب وكؤن..  نفسً سحب أحاول مرعوبا

حت.. طوٌبل   وقتا   أحاول الهثا  أمام أقؾ عدت.. وذراعاي أضبلعً ُجر 

 وأتقٌؤ أرتجؾ حجرتً عدت. كانت كما أحجاره أعدت.. منهكا   النقب

 فً أتقٌؤ لم كما تقٌؤت.. بدوار أحسست.. ربتً سكنت الروابح وتلك.. بشدة

 ؼرؾ ٌحتل.. ٌبلحقنً العفن.. مفاصلً تنخر ورعشة برودة.. حٌاتً

 خرىوأ فٌنة بٌن. شراب أو طعام فً رؼبة لً ٌعد لم.. فراشً.. الدار

 سٌدتً حكٌم زارنً. فٌه أنا مما هلعن البرٌد جواري.. طعام دون أتقٌؤ

.. عٌنً فً ٌنظر تركته.. رأٌت بما أخبره لم.. أسبلته علً طرح.. الحرة

 وحٌن عشته؟ ما كل خبؤت. متعجبا بطنً سقؾ على ٌضؽط. لسانً ٌقلب

 .هلوساتًب لتشً.. نابما هذٌانً عن تحدثنً لكنها.. أتفوه لم فارعة سؤلتنً

.. نابما حدٌثً إلى تشٌر وهً تؽٌرت مبلمحها أن اللحظات تلك أتذكر

 كل صمت. فزعة بنظرات تنظران عٌناها كانت كما.. ابتسامتها اختفت

.. تخشبت أصابعها حتى.. هلوساتً على نفسً ألوم وبدأت بٌننا شًء

 وضوحا تزداد الرٌح أصوات: قالت ثم.. تتؤملنً وهً األسفل فكها مرخٌة

 ترٌد كمن تتحدث كانت. علٌها أرد لم. الجمٌع وٌسمعها الشتاء فصل مع

. القصر سكان من سواها عمن تختلؾ ال أنها واكتشفت.. به تفكر ما إخفاء

 .قدمً عند مقرفصة أمست.. ودودة تبدو أن حاولتْ  اللٌلة تلك فً

 . الجدران خلؾ خوؾ أصوات أترصد.. لٌلتها النوم ٌزرنً لم 

.. بالنجوم مرصع فضاء إلى أنظر. لٌبل النافذة قضبان مع تًمحاوال أعاود

 .قلبً نبض ٌساٌر  أحدها ٌومض

 هً وكثٌرة.. الذكرٌات هً كثٌرة. مضت أٌاما   مستذكرا   عقلً ٌسرح 

 المصٌر؟ هذا إلى ٌقودنً وهو.. اإلرادة سلٌب الٌامً كان هل: األسبلة

 إلى حجرة من وإٌابا ذهابا الوقت طوال أسٌر. أجوبة لها أجد لم أسبلة

 ذلك ٌستؽرق.. بعٌدا تفكٌري ٌفر. جدٌد من أبدأ حتى أكمل إن وما.. أخرى

 راكعا ألجؤ. متباعدة أجرام بٌن أدور وكؤنً واقعً إلى به أعود حتى وقتا  

 من أنا.. النقوش من لمزٌد بحاجة تعد لم.. باكٌا أناجٌها شوذب جدار أمام



.. الوجه مضٌبة كفها مدت.. كمخلصة ناجٌتها.. عناٌتها إلى بحاجة كنت

 .ٌجتاحنً باألمان وشعور عٌنً أؼمضت حضنها إلى ضمتنً

 النجوم أودع وهكذا.. لٌال وتؤتً شموس لتؽرب.. فٌه أنا ما مصدق ؼٌر 

 بؤنً متوقع ؼٌر. بالرحٌل نهارا   الطٌور حركة وأستؤذن.. لٌبل   نافذتً من

 .الحقا   سؤراها
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 حارسات صرخات  أسمع.. منصتا أسٌر..  بسًمح من خرجت وقد أحلم

.. األحراش صخرة نحو اتجهت وقد أتخٌلنً.. اللٌل فً ٌتوزعن األبراج

 ٌظهر.. السماء نجوم بتتبع لٌلً أشؽل.. علٌها أتمدد.. أصعدها حذر بتمهل

 سرة صعوده أنتظر.. السحب ركام مخترقا رحلته أتابع.. بدرا   القمر

 لٌلة شوشانة كلمات أتذكر.. سوداء سحب تحجبه  ثم.. ٌتدلى أراه.. السماء

 الخوؾ تدع أال شرٌطة.. الؽٌب قوى لك ستنتصر: "وشمً ضرب

 كابنا   اإلنسان ٌجعل الذي اإلحساس ذلك.. الخوؾ من تخلص.. ٌسكنك

 كفً جراب أنزع". أنت هً قٌمة   من بالقوة تشعر أن دوما علٌك.. خامبل  

 األرواح تجاوب أنتظر. البدر جهو نحو عالٌا أرفعه.. ٌتردد وصوتها

 باتجاه كفً أرفع.. الوشم على إصبعً أمرر. فٌه أنا ما لها أشكو. الكونٌة

 أستسلم.. ٌهبط.. البدر وجه ٌظهر.. روٌدا روٌدا السحب تنقشع.. السماء

 ذي جبال من مقتربا ٌعبرها.. تتوهج.. السماء دابرة ٌبلمس.. اقترابه لسحر

.. بالخوؾ الشعور أقاوم أتخٌلنً.اآلسر اهبسن الوجود ٌصبػ.. جبلة

 مرة بكفً مشٌرا صخرتً على أقؾ. بالقوة اإلحساس شجاعة أستحضر

 اإلحساس أطرد.. منه ألقترب ٌنتظرنً شعور.. السماء إلى أخرى

 من: "شوشانة صوت أسمع.. مكنونها أعرؾ ال قوة أستحضر.. بالخوؾ

 .بداخله عظٌما راس ٌكتشؾ من.. نفسه وجد من شعور" أنت هً قٌمة  

 أن متمنٌا عالٌا كفً وشم رفع أعاود.. البدر  ظهر على محلقا نفسً أرى 

 تؽلق.. السموات ملكوت فً عالٌا ٌحلق.. البعٌد الكون أؼوار إلى بً ٌطٌر

.. شٌبا   حولً من أرى أعد لم.. الوجود ٌظلم.. الضوء عٌون السحب

 .أراها ال عتبات صعود ٌعارك البدر وذلك تتشبث أصابعً



.. باردة تٌارات انتزعتنً وقد الهبلك أٌقنت. اتجاه كل من رٌح ضجٌج 

 ألجدنً أصحو.. أراها ال بؤرض أرتطم.. مظلم فضاء فً وأهوي أهوي

.. جدٌد من أهوي بؤنً أشعر حولً ما أتلمس.. والسماء األرض بٌن ممددا  

 قضبان سٌاج أتلمس.. مرات كفً وشم أتحسس.. الظبلم ؼٌر شًء ال

 نجوم نحو.. مظلم فراغ نحو الوشم أوجه.. بٌنها من كفً أخرج.. لنافذةا

 بصفرة المشرق ؼسق ظهر حتى الوقت بً ٌطل لم.. بعٌدا تناثرت

 ٌصبػ وهج تسلل وقت بعد.. األنحاء ٌمهر صمت.. قارصة هالة.. الذهب

 وقد أطر لم أنً أو.. األفاق تمؤل الهالة وتلك فٌه كنت فٌما أفكر.. الوجود

 إلحساس أستسلم لم. الضوء تكاثر روٌدا روٌدا. أحبلم أضؽاث ونتك

 أنتظر كنت حٌن.. الساق ذي أٌام إلى بذكرٌاتً أذهب.. باإلرهاق جسمً

.. عٌنً أؼمض.. بعٌدا دخانه نشوة تحملنا حٌث.. الباب على كفه طرقات

 خٌوط ننسج.. القات أؼصان نمضػ.. المكررة حكاٌاته ٌحكً جالسا أراه

 وعن.. تهامة فً سبؤ السلطان حروب عن لً ٌحكً. المتواصلة ثرثرتنا

 القزم بذلك وعبلقتها الملكة أسرار عن. الزواحً وآل.. المظفر بنً قبلع

 ٌطرق ٌعد لم الساق ذا لكن. طرابؾ إلى ٌستمع كمن إلٌه أستمع..  الٌامً

 على شوذبً نقش أجالس فقط.. ببرٌدهن ٌهبطن الجواري تلك وال.. الباب

.. بحضورها سعٌدا. بً ٌحسان وقلبا   روحا   لها بؤن أشعر ؼرفتها رجدا

.. ٌنلنً لم العقاب أن العدم أحمد.. تنتهً ال رقصة فً تدور وهً نظراتها

 ٌتذكرنً أن وأتمنى. بطء على الصؽٌرة بؤنٌابه ٌزحؾ الطرٌق فً أنه أو

 .  النسٌان

 الجدٌدة اتًحٌ إلى.. لواقعً أعود.. الموحشة الذكرٌات تلك من أهرب

 قراءتً مع تتوالد التً األفكار وتلك وحدتً مع أعٌش.. القصر سطح على

 وأضحت..  وجودي أمست فقد صنعاء حانوت من المعادة الكتب لتلك

 بعد.. رب عن باحثا ُكنت كما أعد فلم.. قبل من أعرفها لم طرٌقا   تفاصٌلها

 أوحدا ربا ٌكون نأ ٌمكن من هو فقط.. شًء كل ٌبتلع الذي بالعدم اعتقادي

ه مما أقوى.. مسٌطرا  المطلقة الحقٌقة هو.. أرباب من البشر ابتكر 

 .والوحٌدة



.. الفجر مإذن مع تابها فٌها نفسً أجد التً.. األمس ذكرٌات من أصحو

 السماء قبة.. قارسة برودة وسط القصر سطح إلى حجرتً من أخرج

 حمى أحجار اؾحو على الندى رطوبة أتلمس.. مشتعلة ثرٌات تملإها

 أعود.. المكان برودة تشتد. أرى ما لبهجة تصلً أن روحً أدفع.. السطح

 أسحب.. بؤؼطٌتً ملتحفا   أتمدد.. كتٌبها ألتقط. الصمت برج لدؾء أدراجً

 على دفتٌه أفتح.. الضوء من مزٌدا   أنتظر.. مهل على الحرٌري شرٌطه

 : قرأتها صفحة آخر مإشر

 أنا وكنت.. الثانً الٌوم فجر ركبه تحرك. .للنجاحً الملكة وداع بعد"

 ٌخبرنً من بسماع فوجبت.. علٌه كعٌون سٌدتً أهدتهن جواري ضمن

 أكن لم.. ببلده إلى عودته فً النجاحً لؤلمٌر مرافقا التحقت قد بؤنك

 إحدى أنها أم.. الملكة سٌدتً بعلم هل.. له مرافقتك طبٌعة أعرؾ

 طوال الحرٌم فصل لكن. بها ٌكألتق طرٌقة عن أبحث ظللت. حماقاتك؟

 تزاٌد لذلك. خلسة التحقت ؤنكب وصلنا حٌن عرفت.. عنً حجبك الطرٌق

 مصٌر من إلنقاذك طرٌقة عن البحث نحو ٌتجه تفكٌري أخذ ثم. علٌك قلقً

 من بالهرب أنصحك حتى أراك أن حاولت. ٌؽتفر ال صنعته فما. أسود

 معك أهرب ال لماذا نفسً سؤلت ثم. سٌدتً ٌد إلٌها تصل ال ببلد إلى زبٌد

..  فٌها ألتقٌك فرصة أتحٌن. نهار لٌل األمر أقلب حمقك؟ إلى حمقً وأضم

 النجاحً ٌستقر ولم.. أتوقعه كنت ما عكس على تسارعت األحداث لكن

. سٌدتً من المهداة الجواري من زمٌبلتنا إحدى اختفت حتى كرسٌه على

.. النجاحً ٌدي إلى وصلت قد سٌدتً إلى رسابلها إحدى أن خبر لٌتسرب

 ببٌعهن سٌدتً جواري بقٌة من بالتخلص النجاحً لٌؤمر.. قلقة أٌام مرت

 سٌدتً علمت إن وما. إحداهن أنا وكنت.. بخس بثمن النخاسٌن ألحد

............ 

.. الثورة عن الدفاع أستطع لم بؤٌامً؟ أ صنع عما ٌسؤلونً.. الزمبلء أحد برفقة كان.. القرٌة من والدي وصل

 محاوال. المتسلطٌن أجنحة بٌن صراع إنما ٌدور ما وأن.. بعد تؤت لم الثورة: وجهً فً ٌصرخ من أبً كان

 لً قال..  بهم سؤلحق بؤنً له تعهدت. الرإٌة وتتضح األمور تنجلً حتى أعود أن.. القرٌة إلى بالعودة إقناعً

 الحق أن أعده وأنا  القرٌة إلى عابدا   ودعته.  الؽٌاب طولت وأنً.. إلً شوق فً وأخواتً وأخوتً  أمً إن  

 .بعهدي الوفاء نفسً أواعد كنت بٌنما.. به

 



 . ٌشترٌنا  من أرسلت حتى

 مؽادرتك منذ ظلت سٌدتً أن العروس موالتً حدثتنً عودتً وبعد

 انتصارات أخبار لكن..  لمعاقبتك إال.. لشًء لٌس.. باستعادتك تذكرها

 ٌقٌن على ُكن الذي الوقت ففً.. شًء كل عن نوشؽلته أقلقتهن  المفضل

 أكثر على سٌطرته لتمتد ..تباعا تصل انتصاراته بؤخبار إذا.. هزٌمته من

 جبلة ذي على المطل التعكر من ٌمتد نفوذه وأضحى.. الٌمن جزٌرة ببلد

. زبٌد بحر وإلى.. صنعاء قرب إلى المخبلؾ ونواحً والمعافر عدن حتى

 .  جبلة ذي قصر تإرق  عودته وباتت

 عادت.. القادم الخطر تنتظر جبلة وذي العروس موالتً الحٌلة أعٌت 

 التً.. الهامش تعالٌم إحدى لتجد.. مخرج عن السرٌة التعالٌم فً باحثة

 وسٌلة عن ابحثً.. بقوته عدو طؽٌان لقهر  الحٌلة أعٌتك إن: "تقول

".. ؼرابزه بدع اإلنسان فدوما..ٌتوقع ال حٌث من.. داره عقر فً لهزٌمته

 فقهاء إلى أوعزت حٌث. عودته قبل المفضل هزٌمة إلى الوصٌة تلك دلتها

ر حصن باقتحام معه ثؤر لهم كان سنة  .  التعك 

 على الخوالنٌٌن الزر بنً قبابل مع لٌتحالفوا الفقهاء استجاب ما وسرٌعا 

 من قاوم من وقتلوا.. علٌه وثبوا قد كانوا أٌام وخبلل.. الحصن مهاجمة

 إلى حصنه سقوط أخبار لتصل. المفضل نابب على أجهزوا كما.. حراسه

 قوته بؤن ظانا وعاد زبٌد من ٌده المفضل نفض الفور وعلى.. مسامعه

 لكن.. الحصن اقتحام حاول حتى وصل إن وما.. وآخر ٌوم فً ستخضعهم

 الفشل لكن اقتحامه عاود وهكذا.. قوٌة كانت الخوالنٌٌن الزر بنً مقاومة

 حتى أسابٌع إال هً وما.. الحصار ضرب إلى  بعدها لجؤ..  حلٌفه كان

..  الشرب مٌاه نفاذ بعد االستسبلم والفقهاء الزر بنً نٌة عن أخبار تسربت

 إحدى تنفٌذ مبطنة.. الملكة سٌدتً لتشاور المفجع الخبر ذلك  موالتً تلقت

". لرجالا هزابم أكثر من.. والنساء.. والخمر.. المال: "الهامش تعالٌم

 عدم الخوالنٌٌن الزر بنً إلٌعاز الجواري إحدى إرسال علٌها عارضة

 عرض فً األسطح على المفضل ونساء سراري وإظهار االستسبلم

 أبهى فً ظهرن حتى التالً الٌوم صباح ٌؤتِ  ولم. الملكة باركتها. راقص

 ٌصدق لم.. األنحاء فً تسمع التً الدفوؾ ضرب على ٌتماٌلن.  حللهن



..  الهجوم..الهجوم: حوله فٌمن صرخ األمر بادئ فً.. ٌراه ما ضلالمف

 سحابة تمِض  ولم.. علٌه مؽمٌا لٌسقط.. صدى دون ذهبت صرخاته لكن

 .قهرا الحٌاة فارق حتى النهار ذلك

 الحزن بٌارق رفعت الذي الوقت فً.. لرحٌله الصعداء جبلة ذي تنفست

 حزنا الجبال قمم فً انالنٌر وأشعلت األبواق ونفخت القصر أسطح على

 أمٌر وفاة فً العزاء جبلة ذي قصر واستقبل.. المفضل رحٌل على

 معظم على ٌمتد نفوذه وٌعود السعادة جبلة ذي قصر لٌتنفس. أمرابها

 .الٌمن جزٌرة إمارات

 على الملكة سٌدتً باسم جدد وأمراء والة بتكلٌؾ العروس قامت بدورها

 حصون على الدعوة أهل من مراءأ تولٌة فتم. المفضل وحصون قبلع

 أحد وهو مفتاح بن لفتح التعكر وحصن.. األخرى الببلد وقبلع المخبلؾ

 وأسعد..  خدد حصن على الزر بن مسلم ولت كما. الملكة سٌدتً موالً

 .والقبلع الحصون بقٌة وهكذا وصبر تعز حصن على الحمٌري

 مدى على جبلة ذي تهدد ظلت أخطار وانتهت.. ذلك بعد الببلد أمر أستقر 

.. الببلد أجزاء بٌن التجارة حركة ونشطت. الداخلٌة الفتن وانتهت.. سنوات

 .جبلة ذي قصر عابدات وازدادت

 راسلت وبدورها.. استعادتك بسرعة لموالتً األمر سٌدتً عاودت 

 مبطنة تعاتبه رسالة إلٌه لترسل.. ٌماطل ظل أنه إال..بذلك تؤمره النجاحً

 وأنا حزنً كان وكم. السرعة جناح على بإرسالك سارع حٌنها!  بالتهدٌد

 الهادئ صوتها بٌنما.. كسٌرا مرتجفا سٌدتً حضرة فً تقؾ  أراك

 شمس ٌرى لن حلمً وأن أزفت نهاٌتك بؤن لحظتها عرفت.. ٌوبخك

 . الؽد صباح
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 دامعة ٌابسة أبحث.. الطوٌلة صلواتهن عن بعٌدا انزوٌت اللٌلة تلك فً

 عتبك.. لقاءاتنا.. رسابلك. حكاٌاتك زارتنً. إلنقاذك وسٌلة عن العٌنٌن

 لٌلتها بكٌت.. ٌدي بٌن تذوب اللٌل ولحظات. بك وشاٌاتً.. الدابم وحنقك



 ال لم  ..  اللٌل من األخٌر الثلث بداٌة مع فكرة لتواتٌنً.. ٌابسة أفكر وأنا

  ٌكن لم  لموالتً؟ ألجؤ

ً   هٌنا األمر  أمام هً تفعل كما قدمٌها عند ركعت.. مضٌت ذلك مع.. عل

. بابس كاتب من أكبر تهمنا أمور وعن.. الرحمة عن حدثتها.. سٌدتً

 بهدوء وجهً لترفع. متضرعة ركبتٌها قبلت.. صمت فً إلً تستمع كانت

 :خدها على دمعة رأٌت

............ 

 أربع على مختلطة رحلة.. بمفردنا نكن لم.. صنعاء خارج رحلة فً اصطحبتنً حٌن كرٌمة  األستاذة كانت

 على متناثر قرى.. صنعاء ؼرب كٌلو مابة بعد على األهجر منطقة إلى بنا توجهت.. سٌارتها إحداهن سٌارات

..  للحظة تتركنً لم.. عالٌة جبال شجة من ٌتدفق شبلل.. جٌدا المكان تعرؾ..  باسقة أشجار ؼطتها منحدرات

 تحت للجلوس دعتنً.. المحٌطة التبلل معنا من صعد أن بعد وحٌدٌن أضحٌنا حٌن.. أجلً من الرحلة تلك وكؤن

 : سؤلتنً. الضبلل وارفة شجرة

 بنا؟ تشعر أال -

 !صدٌقً لمقتل ٌحاصرنً حزنا لكن.. بلى -

 . لحظتك وعش الحزن من دعك علٌهم؟ الحزن فلم.. ٌوما رحلوا بمن سنلحق  -

 .  ماضٌة لقاءات فً سابق وكبلم.. بكلماتها تعنً مما تٌقنت لحظتها

 .لكن..  بك أشعر -

 عنا؟ فتبتعد منك نتقرب لماذا إذا -

 . ذلك لٌس -

 كبٌرة؟ ترانً أم -

 .صدٌقً لفقد زٌنح أنا لكِ  قلت  فقط.. حول ال -

 . جدٌد ٌوم بكل معا لنحتفً ندعوك لكنا.. شهداء مشارٌع كلنا صدٌقً ٌا ثم ؟ أصدقاءك ألسنا ونحن -

 .أطفالك ولدٌك.. متزوجة أنت -

 متزوج؟ أنت وهل.  حكاٌة تلك -

 ...ال -

 كٌؾ؟ - 

ً   ترد لم  لكنها.. أكثر توضح أن إلٌها اظرا  ن صامتا   وقفتُ .. تهرج ال فهً أعرفها. أتركها بؤن أشارت لكنها.. عل

 .الشروق ذلك بدورك ترى أن تمنٌت.. الشمس شروق  رأٌت حتى أنم لم.. أتركها أن إشارتها كررت



 !األمر قُضً -

 علت البتسامة محتارة وجهها إلى نظرت.. الكلمات لتلك قلبً سقط

 .تضرع فً تهاسؤل.. وجهها

 ؟ هل فارق الحٌاة -

 .الشمس شروق سٌرىال.. بل  -

.. للعروس سٌدتً معاملة سوء القصر جواري جمٌع الحظ الٌوم ذلك بعد

 الذت لكنها ٌدور ما فهم حاولت.. ذلك سبب عن تخبرنً فلم سؤلتها

 ذي قصر من ٌؽٌر ما شًء حدوث ٌنتظرن جواريال كؤن.. بالصمت

 الجمٌع أمام تسؤلها.. مرة من ألكثر الٌوم فً العروس تستدعى نراها. جبلة

. بها  تتشكك كمن.. ٌخصها ال وما ٌخصها عما.. وكبٌرة صؽٌرة كل عن

 ٌعرؾ بما ٌرفع وكل.. البعض بعضهن ٌراقبن الجواري بؤن ٌعرؾ كلنا

.. صمتها على العروس ظلت. زلة أو.. وشاٌة من هل نتساءل.. ٌدور وما

 من المزٌد تطالبها.. تقترفه لم تقصٌر على وتوبٌخها الملكة عنت أمام

. ٌتجنبها الجمٌع وبدأ.. بها ستنزله لعقاب تمهد بؤنها الجمٌع شعر. الجهد

 اكتظت.. المساء ذلك إلى. ذلك أسباب نعلم نكن لم. كالمنبوذة بٌننا لتعٌش

.. الملكة حضرة إلى أنت لتقاد.. المتعاقبة الجواري وابرد بصفوؾ القاعة

 ظللت  بٌنما.. ظهرها تعطٌك أن دون أمامك تقؾ التً األولى المرة هً

 لترى للحظة ولو ترفعها أن تمنٌت.. األرض على وعٌناك الرأس منكس

 سحب بٌن تنفذ بصعوبة المشاعل أضواء. تفعل لم لكنك.. سدٌتً وجه

  بذراع تمسك من هً كانت.. تركع أن العروس تًموال أمرتك.. الدخان

 صوتها ارتفع حٌن تتذكر وأظنك. تتؤمله دنت الملكة بٌنما..  وشمكك

 سحب وتعالت البخور من المزٌد أُحِرق. خلفها القاعة لتردد.. بالتهلٌل

 أنت ظللت..  الدخان سحب وسط أشباح إلى لنتحول شًء كل حجبت

 بٌنما.. نطع على ذبحت بٌضاء تٌوس دم لود رأسك فوق ُصب   وقد.. راكعا

 إلى بإعادتك سٌدتً أمرت.. تنتهِ  لم طوٌلة وأدعٌة صلواتهن أصوات

 سببه حدث ما كل سر أن حقا ال عرفت. بك بالعناٌة وأمرت. محبسك

 .كفك على الوشم ذلك وجود



 تعد ولم بل.. الملكة لدى مكانتها العروس لموالتً عادت اللٌلة تلك ومنذ

 العروس لتعود.. ندر فٌما إال اللٌلٌة جوارٌها صلوات لحضور تؤتً الملكة

 ازدٌاد بعد. الدعوة لقضاٌا تفرؼت سٌدتً بٌنما.. عهدها ماضً إلى

 على بؤثره ألقى ما.. مصر فً والمستعلٌة النزارٌة دعاة بٌن الصراع

 جبلة ذي إلى الطرفٌن من تباعا الدعاة لٌصل.. الٌمن جزٌرة فً الدعوة

 بؤنها وأعلنت أمرها حسمت قد كانت لكنها.. الملكة ستمالةا ٌدٌر كل

 تربٌة دروس فً تعدٌبلت بإحداث العروس لتوجه. الدعوة مستعلٌة

 المدابح إلنشاد  الجماعٌة اللٌلٌة الصلوات من وقت   اقُتطع ثم.. الجواري

 . بالمستعلٌة تشٌد التً

 ومتابعة المستعلً المذهب دعوة لشإون سٌدتً تعتكؾ ٌوم بعد ٌوما وهكذا

 مباشرة صلة أي للجواري ٌعد لم ولسنوات.. الٌمن جزٌرة عموم فً الدعاة

 الجماعات ربٌسات لقاءات فً العروس موالتً توصؾ وأمست. بالملكة

 . بذلك ٌصفونها  ممن ؼضبت وإن. بالملكة

 الحصون ووالة أمراء وأخبار رسابل ٌخص ما كل بمتابعة انشؽلنا

 أوضاع لمناقشة الجماعات ربٌسات مع وقتا موالتً وخصصت.. والقبلع

.. الرتابة عن بعٌدا السرور من نوعا   علٌهن أدخل ما ذلك.. اإلمارات

 وأدب.. واألدب الشعر بحفظ المخصصة النهارٌة الدروس بتعدٌل وأخذت

 بقاء مع. والدالل والتبرج السرٌر ومتع والرقص الؽناء وفنون المنادمة

 كل كان  حتى وقت ٌمِض  ولم. الدٌن ودروس ابحوالمد للصلوات اللٌل

 .القصر فً تؽٌر قد شًء

 السن صؽٌرات من أخاذ حسن ذوات جوار   إرسال على حرصت وقد

 اللواتً السن كبٌرات على االعتماد من وخففت.. الملكة باسم  كهداٌا

 نواحً فً ٌدور ما لتتبع. العامة أفراد بٌن جوالة كعٌون بعضهن أرسلت

 . وكبٌرة صؽٌرة ال عنا تؽٌب  تكن فلم..  جدٌدة سالٌببؤ الببلد

 األمراء فجمٌع سهبل   أمرا   واإلدارة الدٌنٌة الدعوة بٌن الفصل أمر ٌكن ولم

 جمٌع فً المنتشرٌن الدعاة من فالجٌش.. الدعوة أهل من هم والسبلطٌن

 األمراء حواشً ضمن ٌعملن الجواري من لجٌش ردٌؾ هم الببلد نواحً



 باآلخر ٌلتقً ال جٌش كل كان وإن.. ومخادعهم قصورهم فً نوالسبلطٌ

 جمٌع طاعة استتباب إلى األمر لٌنتج مهامه وله ساحته له فكل به ٌحتك أو

.. ٌإرقها النزارٌة انتشار خطر أمسى وإن. لسٌدتً والسبلطٌن األمراء

 دعوتهم إلى عدن والً النزارٌة دعاة بعض استمال الذي الوقت ففً

 أن علٌها بؤن سٌدتً لتدرك. الٌمن جزٌرة إمارات بقٌة فً رهانش محاولٌن

 داخل الجواري جمٌع تدٌر كانت وهكذا.  الهم لذلك وقتها كل تكرس

 سٌدتً أن إال القصر خارج من ٌعرؾ ال الذي الوقت فً. وخارجه القصر

 . الدولة أمور تسٌر من هً الملكة

-ٕٖ- 

 الٌامً مستشارها على بحرصها.. حبسك فً علٌك الملكة حرص ٌذكرنً

 الوحٌد كان به ولعناٌتها. سنوات مدى على لدٌها األثٌر الشخص كان الذي

 وقت أي فً إلٌها ٌدخل إنه بل.. لوجه وجها ٌجالسها الذي الرجال من

 والشاعر القاضً وهو.. القتال مٌدان إلى أرسله علٌه ؼضبها لكن. ٌشاء

 زبٌد أسوار أمام وٌقتله أثره ٌقتفً من أرسلت بؤنها الجمٌع وٌعرؾ. القزم

 . سبؤ والسلطان النجاحٌٌن بٌن القتال أثناء 79ٗسنة

 على سنة وعشرٌن خمسة من أكثر مرور رؼم بمقتله أذكرك أنا وهذا

 إلى المرء تدفع األسرار وتراكم.. الؽامضة العبلقة أن إال.. رحٌله

 نبش على ٌؽرٌنً ؼٌابك لكن المسار فً أتحدث أن أرٌد ال. التساإل

 ٌود هو كان بٌنما.. توده كانت سٌدتً قلت إن.. هللا وأستؽفر.. الماضً

 بعشقه  تعلم البداٌة فً سٌدتً تكن لم. ودها أحدا   تبادل ال وهً.. بٌلسانة

 فً الملكة وقعت وحٌنها..  ٌوم ذات لها سره انكشؾ أن إلى.. للبٌلسانة

 لتعاند. به وشت من أنها أو الود تبادله تكن لم بٌلسانة بؤن لتتؤكد.. حٌرة

 لتعلن.. بطبل   لٌموت بعٌدا بإرساله منه التخلص وتقرر هواها سٌدتً

 صدروا حٌن الشعراء بعض مستحسنة.. مستشارٌها أفضل على حزنها

 بؤن تعرؾ حٌن سرا أذٌعك وال. لملكته وإخبلصه شجاعته عن مراثٌهم

 للبٌلسانة دورهب أهداه قد ٌوم ذات أنت الٌامً إلى أهدٌته الذي الكتاب

 . له قلبها ٌلٌن أن متمنٌا..  محبة عربون



  ما وأخشى.. سٌدتً اهتمام دابرة فً أمسٌت وقد علٌك أخشى وكنت

 الؽرٌبة الرعاٌة هذه بعد.. علٌك ٌوم ذات المفاجا ؼضبها ٌعاود أن أخشاه

 .حبسك فً بها منعما   أمسٌت التً

 عن وكتبت   دثت نًح الذي الساق بذي هبط الذي عقابها دوما وأذكر

 عن لً حكٌت أن فبعد.. موته سبب كنت بؤنً لك وأعترؾ.. حكاٌاته

 ٌختفً أن أتصور أكن لم.. عنها لك حكى التً الكؤس تلك مع حكاٌته

 الواجب أداء باب من حدثتها.. العروس موالتً إلى به تحدثت ما بسبب

 أتوقع أكن ولم.. الحكاٌة تلك بفحوى الملكة إلى سمعتْ  ما رفعت وبدورها

 الكؤس سرقة بتهمة التعٌس ذلك اقتٌاد بسرعة وتؤمر توها من تنهض أن

 أن لً تؤكد اللحظات تلك فً. حجرتها رفوؾ أحد من اختفى أنه قالت الذي

 كما القصر ٌدخل رجل فبل.. سرقته قد الجواري إحدى وأن.. كؤسا   هناك

 تعود لكؤسا تلك  أن الحقا وعرفت.. مٌت من علٌها ٌحصل ولم.. تعرؾ

 ابنه ثم المكرم إلى انتقلت وقد.. الصلٌحً محمد علً الملك زمن إلى

 على كحرصهم علٌها ٌحرصون والجمٌع.. الملكة فزوجته الصؽٌر

 محالة ال أنت كنت.. عقاب من الساق ذو صدٌقك لقً ما ومع. أرواحهم

 .الموت ؼٌر لها العقاب التً سٌدتً من عقابا به ستلحق

-ٕٗ- 

 ما هناك ٌعد ولم.. لسنوات المملكة أوضاع استقرت لعروسا همة بفضل

 سنوات بعد المفاجؤة كانت حتى..  العابدات تدفقت.. جبلة ذي قصر ٌهدد

 عصى شق سٌدتً موالً أحد وهو" مفتاح" التعكر والً أعلن حٌن

 أي ضد الحصن بتحصٌن آخذا ثم.. إلٌه مهداة جواري وقتل.. الطاعة

 بالمراسبلت تارة.. طاعته استرداد على تعمل ألٌام موالتً ظلت.. هجوم

 عتوا زادته المحاوالت تلك.. به بثقتها مذكرة..  الرُسل بإرسال وأخرى

 انتهاج إلى داعٌا األمراء بعض بمراسلة أخذ إنه بل ٌكتؾِ  ولم. ورفضا

 تلك حل العروس حاولت. معه التحالؾ إلى ٌدعوهم وآخرٌن.. نهجه

 أهدتها عناء وبعد. علٌه إلطبللته القصر حامٌة ٌعتبر التعكر كون المعضلة

 فٌها لٌس وسٌلة كانت.. منه الخبلص طرٌق إلى الهامش تعالٌم إحدى

 بن عمران خدد حصن أمٌر باستدعاء بتنفٌذها باشرت.. حصار أو معارك



.. أبنابه ألحد التعكر أمٌر ابنة لخطبة التقدم بحٌلة القٌام وأقنعته سرا الزر

 انطلت ما وسرٌعا. إمارته إلى تضمه أن مفتاح من التخلص بعد إٌاه واعدة

 ذي جواري من كبٌر لعدد الحصن أبواب لٌفتح.. التعكر أمٌر على الحٌلة

 على وذبحه بالجواري بتطوٌقه مفتاح لٌفاجؤ.. العرٌس ألهل كنساء  جبلة

 الزر ابن لعمران والٌته وتمنح الحصن على السٌطرة تمت وبذلك.. الفور

 . الخوالنً

 أرجاء عمت حتى سٌدتً نفوذ بترسٌخ العروس موالتً استمرت ولسنوات

 بتسلٌمه طاعته الهمدانً صنعاء أمٌر إعبلن آخرها وكان.. الٌمن جزٌرة

 كانت جوار   عدة إهدابه بعد إال ذلك ٌتم ولم.. جبلة لذي سنوٌة عابدات

 .وىته كما وتسٌره قلبه شؽاؾ تملك أن  استطاعت.. الحسن باهرة إحداهن

 بعد المساء درس بحضورها سٌدتً فاجؤتنا ٓٔ٘ سنة لٌالً إحدى فً

 بعد وجهها  تتفرس العٌون.. مهٌب صمت فً الجمٌع وقؾ. طوٌل انقطاع

 بشرتها ومالت مبلمحها هرمت.. حولها لمن ؼرٌبة بدت سنوات ؼٌاب

 بادبة الدرس كرسً على جلست. بصفرة مشوب بٌاض إلى الشقراء

.. األنوار األبمة على مثنٌة.. الخلق أطهر على والصبلة هللا بذكر حدٌثها

.. العروس إلى خطابها موجهة.. العهود على والحفاظ الوفاء واجب ذاكرة

. ؼرٌب بوجوم الواقفة للعروس  الجمٌع أنظار لتتجه.. بالملكة إٌاها واصفة  

 على األمر التبس سٌدتً حدٌث بداٌة فً. الذهول مبلمحها  اكتست وقد

 بدت. العروس الملكة صوت سماع أود: ظاهر باستهزاء لتكرر.. الجمٌع

: سٌدتً أردفت.. حولها ٌدور ما تعً ال صماء للناظرات العروس

.. بطاعتها وأوصٌتكن.. موالتكن صفة ٌوما علٌها خلعت بؤنً وتتذكرن

 أنا وها.. ملكة أصبحت أنها أعِ  ولم. شإونكن على اإلشراؾ كلفتها أن بعد

 . لسماعها بالحضور أسارع

 جاثٌة سٌدتً نحو خطت التً.. العروس إلى أخرى مرة أنظارهن اتجهت

 أن أنتظر.. دموعا أرٌد ال: زجرتها لكنها منتحبة بدنها ٌهتز.. قدمٌها عند

 . الجمٌع وٌسمعك أسمعك



 أحد من تطلب لم العروس أن إلى لتشٌر القاعة أفواه تتكلم أن توقعتُ 

 ٌتفوهن من توعدت أنها بل.. ذلك فً رؼبة لها تكن ولم.. بالملكة وصفها

 ٌصفنها ُكن   من وراء سٌدتً تكون قد أو.  جرأت منهن أحد ال لكن. بذلك

 أرفع أن فكرت. العروس قلب فً ٌدور ماذا تعرؾ حتى الصفة بتلك

 متابعة فضلت. منعنً المجهول من خوفً لكن. ٌدور ما ألوضح صوتً

 . الخوؾ جرحه بقلب ٌدور ما

 فقط.. سؤترككن: جاثٌة العروس بٌنما الترقب لٌبدد سٌدتً صوت عاد

 ولن.. ٌكون ما وسؤرى. الملكة  زلت ما أنً لكن أقول أن بعودتً  أردت

 . منكن عددا   سٌطال بل العقاب فً الوحٌدة العروس الملكة تكون

 .القاعة مؤل همس لٌتداخل. جوارٌها تتبعها القاعة خارج سارت

 العروس حاولت. نفسها على العلوي الدور تًسٌد أقفلت أٌام مدى على

.. صوما هلل أنذرت كمن نفسها على منكفبة.. طابل دون علٌها الدخول

 ظللت. سٌدتً به تحدثت مما حٌرة فً الجمٌع.. ذهول حالة فً موالتً

 :كسٌرا صوتها لٌتسلل.. فٌه هً مما إخراجها أحاول العروس جوار إلى

 ظنً؟ خٌبتِ  قد ها: تردد سمعِتها هل -

 :الصمت شرنقة من خروجها استؽللت

 .أسمعها لم -

ً   ذا ما ثم.. كلماتها بٌن الكلمات تلك سمعت لكنً -  فعله؟ عل

 . بالواقع تحدثٌها أن -

 لؤلفكار تتركٌنً أن أرٌدك ال! نعرؾ ال ما وتعرؾ بل.. تعرؾ لكنها -

 أعد لم .أوردتً ٌذبح الذي البارد للرعب وال.. بداخلً الضاجة  القبٌحة

 تظن أن ٌعذبنً ما لكن.  طعامه فكلنا.. الموت ٌهمنً وال.. العقاب أخشى

 تصٌخ أن لكن.. أحبها كم تعرؾ وهً.. السنٌن هذه كل بعد الظنون بً

 .للوشاٌة السمع



ً   أشارت ثم  صامتة تدمع اتكؤت   الجواري أفارق وأال بالذهاب عل

 .به ٌفكرن ما ومعرفة

 علمها بعد الجماعات ربٌسات قاعة إلى العروس توجهت التالٌة اللٌلة فً

 وما.. حضورها مفاجؤة لهول وقفن.. الباب علٌهن فتحت.. أمرا إضمارهن

 وجوه فً ناظرات لٌتلفتن.. أضمرنه عما حدثتهن حٌن رعبا زادهن

 .اتهام بنظرات البعض بعضهن

 فقط.. الؽٌب أعلم وال.. فعله تنوٌن بما بٌنكن من أحد ٌحدثنً لم -

 آتِ  ولم.. تفصٌله أعلم وال.. حصل مما الموقؾ لكن ٌكون أن تنتجتاس

 . به تفكرن ما ألشارككن بل.. عقاب بؤي ألهددكن إلٌكن

 :قوي صوت بٌنهن من برز

 .قررنا فٌما معنا تكونً أن نود -

 قررتن؟ ماذا معرفة أود لكن.. معكن -

 .  الملكة سٌدتً من نتخلص أن -

 وعدد تقتلنً أن.. الملكة بعد الحكم ستتولى نم.. أسؤلكن أن أرٌد فقط - 

 األمراء.. بؽٌرها سٌقبل فمن الملكة نفقد أن لكن!  ٌهم ال الجواري من

 هل  جارٌة؟ أمرهم تتولى كٌؾ سٌتساءلون.. الناس وعامة بل والوالة

 بذلك؟ فكرتن

 : آخر صوت ارتفع 

  تقولٌن؟ فٌما صادقة أنتِ  هل -

............ 

.. الرباسة دار داخل  انفجار بدوي صنعاء فوجبت حٌن ٕٔٔٓ ٌونٌو  ثبلثة ٌوم حتى  المسٌرات تصعٌد أستمر

 وكبار الربٌس وفٌه الجمعة صبلة  أداء أثناء فُجر قد  النهدٌن مسجد أن لٌتبٌن.. دخان أعمدة تصاعد أعقبها

 عبر" بخٌر فؤنا بخٌر مادمتم" االنفجار من ساعات بعد جاء صوته لكن.. قتل أنه الجمٌع ظن. سلطته انأرك

ٌُنقل.. اإلعبلم أجهزة  السلطة قوات عنؾ وزاد ؼلٌانا   الشارع زاد. السعودٌة إلى خاصة طابرة فً الفور على  ل

 . المسٌرات ضد



 تردن وال أمرا قررتن قد كنتن وإن. ٌهمنً ٌهمكن وما منكن أنا -

 أعلم.. الٌوم خطوة على ؼدا   تندمن ال أن أرٌدكن فقط.. بؤس فبل مشاركتً

 هو به تفكرن وما.. التقدٌر من نوعا   تجاهً وتحملن.. سٌدتً توقرن بؤنكن

  الناس؟ علم إذا األمر سٌكون كٌؾ لكن. جبلة ذي حماٌة بهدؾ

 تكونً أن فً الخٌار ولك.. أمرا رناقر وقد.. لها وحبك وفاءك نعلم -

 .معها

 .األمر لً فصلً -

.. أمرنا ٌهمها ٌعد ولم.. عاجبل أم آجبل وسترحل العمر بها تقادم الملكة -

. األمر نتدبر أن علٌنا إن ثم. بالجمٌع العقاب إنزال تهدد وهً سمعناها فقد

 . مصٌرها نفس ستنالٌن قررناه لما رفضك حالة فً. علٌنا أو معنا أنت فهل

 .مرة لكن قلته فٌما تفكرن أن أود -

.. سٌدتً تقتلن ال :مضٌفة.. عٌونهن لؽة لتلتقط.. أصواتهن تنتظر صمتت

 سلطان باسمها أنتن وتتولٌن.. قرار أي اتخاذ من ونمنعها فلنعزلها بل

.. شًء كل سٌنهار بقتلها. جبلة ذي لحماٌة أسلم وهذا. الدولة شإون

 . دماءنا ألنفسهم المناطق أمراء وسٌبٌح

 صوت لٌرتفع. ترجوه بما كبلمها ٌؤت ولم.. بٌنهن الهمس لٌشتعل صمتت

 :إحداهن

 أن تختاري أن علٌك.. أمرا تدبرٌن حتى الوقت كسب تحاولٌن أنت -

 : أخرى نهضت حٌن تكمل لم. ضدنا أو معنا تكونً

 أنفسنا حماٌة إال نرٌد ال نحن.. قالته فٌما العروس موالتً رأي مع أنا -

 .  شكل بؤي. الدولة نظام على بالحفاظ

 اتجهت داهنإح.. عقٌم شجار فً أصواتهن لترتفع.. ذلك بعد انقسمن

 .  جارحة بكلمات تهذر وهً.. مهددة ٌدٌها رافعة نحوي

 من خٌفة ٌتوجس ُكل   فرٌقٌن إلى جبلة ذي قصر لٌنقسم حضورهن انفض 

 وربٌسات العروس ٌدعو من بإرسال الملكة سٌدتً لتفاجبنا. اآلخر



.. بٌنكن دار ما لدعوتكن دفعنً: مرتبكات ذهبن.. حضرتها إلى الجماعات

 زلت ال بؤنً تذكرن.. بمعاقبتكن قراري على أتردد ولم.. عقوقكن أتوقع لم

 سؤعمل. عمري سنوات طٌلة فعلته ما ضعؾ فعل على وقادرة.. الملكة

 بتدمٌر لكن أسمح لن.. أنجزتنه ما وعظمة جبلة ذي على للحفاظ جاهدة

.. سلطانكن على الحفاظ أجل من فإنما ٌوما قسوت فإن. الكبٌر الصرح هذا

 ٌرٌد الجمٌع.. جبلة ذي على لبلنقضاض الفرصة ٌتحٌنون الجمٌع

 أراه بعقاب المملكة حماٌة حقً ومن الملكة أنا. حظٌرته إلى استعادتها

 . ناجعا

 فً الجماعات ربٌسات احتجاز سٌدتً أمرت النهار ذلك شمس ؼروب مع

 من مجموعة حراسة علٌهن ووضعت الثالث بالطابق جناحها تجاور حجرة

 خرجت حٌن.. بٌنهن ٌدور ما ٌعرؾ أحد وال العروس تدع. الجواري

.. التعكر جبل على المطلة النوافذ إحدى أمام تجلس سٌدتً كانت: حدثتنً

 أن دون الخارج ظبلم إلى تنظر ظلت.. حركة دون جوارها راكعة كنت

ً   تلتفت  : قالت ثم. إل

 .الجواري ككل لكنك.. وفاء أكثر أظنك كنت -

 . اكٌةب ألثمه بكفها أمسكت

 كٌفما أكون أن ٌهمنً ال.. النعٌم فهذا.. أخرى مرة صوتك أسمع أن -

 . رضاك ٌهمنً ما.. أكون

 أن فً الرؼبة لك بؤن.. تعً أن ٌجب:  صوتها نبرة سٌدتً رفعت ثم

 أن أو.. ؼٌره على قاسٌا الفرد ٌكون أن ذلك ٌعنً وال.. بالملكة ٌصفنك

.. الجمٌع أجل من والقسوة القوة  ٌنتهج أن وعلٌه.. علٌه بالنفع ذلك ٌعود

 ٌحب هللا أن تعرفٌن أال.. الجلد تظهرٌن.. النظام على الحفاظ فً واالقتدار

 !هللا أحبهم من ضمن وأنا.. القوي المإمن

-ٕ٘- 

 عادت وقد.. عرفتها التً سٌدتً هً تكن لم.. مضطربة كلماتها كانت 

 تزورنً: سهانف إلى تتحدث كمن صوتها وانخفض بعٌدا بوجهها تشٌح



 طعام مابدة على نفسً أرى..جواري إلى دوما وأراك لٌلة كل  األحبلم

 لحظتها إلٌه التفت  .. حاالته أفضل فً والمكرم.. وطاب لذ بما عامرة

 لحظات تمر.. بذراعٌه ٌضمنً جواره إلى إٌاي مقربا ٌبتسم لكنه.. خابفة

 حٌنها.. للهمح أجمل فً وعلً محمد أوالدي علٌنا لٌدخل أتؤمله وأنا

 تؽشانً ثم.. نفسً أجادل.. ماتوا قد بؤنهم متذكرة حٌرة علً تسٌطر

 أصحو. حولً وحبور ببشاشة ٌتحركون. أحٌاء أمامً أراهم وأنا السعادة

 تتكرر وهكذا. هللا رحاب فً وأنهم.. كاذب حلم فً كنت بؤنً ألدرك بعدها

 أنتن بٌنما. ٌبجلنً والجمٌع.. بٌنهم كملكة بً مرحبٌن ألراهم األحبلم تلك

 . بك وأبدأ جمٌعا   سؤعاقبكن.. ألقاه جحود أي.. ترفضننً

 أصابعها لتتسلل.. بحرارة فاضت التً مدامعً أواري وأنا إلٌها استمعتُ 

 ابتسامتها شاعت وقد العنابً وجهها مبلمح تؤمل أعاود.. وجهً ماسحة

 .عال بصوت باكٌة أجهش حٌن فً رأسً تحتضن.. بالرضا المحببة

 فً سؤستمر: وتقول. صدرها على رأسً تهز  فقط.. بكابً عن تسؤلنً لم

 ترفض من وسؤعاقب.. الدولة على سؤحافظ.. دموعك ٌهمنً ال.. قسوتً

 فكٌؾ.. تختلفن وأنتن محنة فً جبلة ذي قصر بؤن أدركت الٌوم..ذلك

ً  . جمٌعا مملكتنا الٌمن جزٌرة.. ؼدكن سٌكون  على أتكل لن. حماٌتها وعل

 كؤس هناك: وعٌت منذ عرفته الذي صوتها لٌعاود.. بتنهٌدة زفرت ثم. حدأ

 ولم.. أحد ٌمسه أن أود ال.. علٌه نحافظ لماذا نفسً أسؤل الصلٌحً آل

 قال. الصلٌحً آل على تتآمر إحداكن بؤن عرفت لٌال قبل مكانه فً أجده

 نم كؤسا لٌس هو.. شًء كل ٌنتهً نفقده ٌوم الصلٌحً علً الملك سٌدي

 الملك استخرجه حٌث.. السماء بروق صنعته فقد.. كذلك بدا وإن زجاج

 ضربت ماطرة لٌلة فً سماوٌة صاعقة بعد سنة ثمانٌن قبل الصلٌحً علً

 هو. قاعدته على األعظم الرمز نقش ٌرى منه ٌرتشؾ من. مسار جبل قمة

 .الناسخ ذلك كؾ على أرٌِتنً الذي الرمز نفس

 الملكة أنا: صراخها ٌشبه ال صراخا   سمعت.. خلفً الباب أقفلت أن وبعد

 . مستمر وصراخها بكابً مواصلة أسمعها. جمٌعا   وسؤعاقبكن



 دار.. والمعلمات الجماعات بربٌسات لحقت. دامعة كبلمها العروس أكملت

 الملكة جناح نحو توجهن ثم.. بعضه على واتفقن بعضه على اختلفن نقاش

 من برهة بعد الصراخ لٌصمت مهانو حجرة دخلن.. الثالث الطابق فً

 . جماعً نحٌب لٌتعالى.. دخولهن

 مسجً سٌدتً جثمان.. تؽٌر قد  جبلة ذي وقصر القرٌب الفجر ذلك جاء

 كنت. الصبلة قاعة فً ٌنتحبن الجواري جموع.. بٌضاء بؤكفان لؾ وقد

 حٌن. صوت من لها ٌعد ولم لسانها بلعت التً العروس موالتً بصحبة

 الملكة سٌدتً أرادت كما موالتنا العروس: صوتها معلماتال إحدى رفعت

 . الدرس كرسً لٌصعدنها.. والتكبٌر بالتهلٌل  القاعة فضجت.. الحرة

 وداع فً.. قبلها جارٌة تتحدث لم كما تحدثت.. الخطابة تجٌد التً وهً

 الرتفاع راضخة.. الملكة محل تحل أن برفضها الجمٌع لتفاجا..سٌدتها

 تستسهل أو تتفوه بمن متوعدة.. التامة السرٌة شترطةم القاعة صراخ

 فٌما وتسٌر جبلة ذي قصر حماٌة فً ستمضً أنها أقسمت ثم.. األمر

 أو حٌاة األمر ألن والتكامل التبلحم إلى الجمٌع داعٌة.. الراحلة فٌه سارت

 .موت

 فً لتهمس وتهلٌبل   نحٌبا تصطخب القاعة بٌنما إلً التفاتة منها حانت ثم

 برج إلى انقلٌه.. التعٌس ذلك حبس مفاتٌح حاملة الفور على اذهبً: ًأذن

 أن تنسً وال.. نظٌؾ بؤثاث البرج حجرة زٌنً.. معتكفً كان الذي السطح

 به اعتنً.. حجرتً فً الذي الكتب وصندوق.. إلٌه جدٌدة كسوة تحملً

 .واخدمٌه

 ٌمكن ال ظروؾ فً منها ذلك أتوقع ولم أستوعب لم أنً القول وأصدقك

 جارٌة تكن لم موالتً.. ؼٌره ٌنصؾ كٌؾ لٌفكر عقله منا الفرد ٌجمع أن

ً   تحملُ  خرجتُ . عادٌة ٍ   مشاعرُ  قلب  .أراها ال أرواح 

 تبحث التً شوذبك وجدتنً فهل.. سنٌن خبلل إلٌك كتبته ما أكمل أنا وهذه

 عرفت أن بعد نحوي مشاعرك ألسمع.. بك اللقاء إلى أتوق أنا وهذه عنها؟

.. فعله علٌنا ٌجب ما ذلك بعد لك ألقول.. رسابلك فً عنٌت من لست نًبؤ

 ". معا ونفكر لنلتقً اآلن أفضل الوقت ٌكون وقد



 بٌن أقلبه..  الحرٌر بشرٌطه لفه ألعٌد..كتٌبها أنهت المإثرة األسطر بتلك

 كنت كلمة آخر وحتى.. أسطره بٌن عنً بالبحث ألٌام انشؽلت أن بعد ٌدي

 التً فارعة عن للبحث تدعونً التً الحقٌقة لكنها تنًوجد قد أظننً

 زرقة تثٌرنً.. القصر سطح خرجت.. موضعه إلى كتٌبها أعدت. افتقدتها

 عرقا بدنً ٌتفصد حارة الشمس كانت. المترامٌة الخضرة وتلك.. السماء

 .ؼزٌرا
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 األستاذة كلفتنً أسابٌع بعد.. جوذر أوراق من جمهورلل  قراءاتً واستمرت.. الندوات مخٌم برنامج  استمر

 فقرات افتتاح منً ٌطلب ودوما.. القراءات تلك رؼم بامتٌاز رقاصا الجمٌع ٌرانً.. الندوات إدارة فرٌق ضمن

 أشعر.. أتراجع لكنً بطلبها أهم.. األستاذة مشاركة أتمنى وأظل.. والشابات الشباب بقٌة لٌتبعنً.. الرقص

 بدعوتها ٌدي مددت منها اقتربت.. عتبا   عٌنٌها فً رأٌت حٌن اللٌلة تلك حتى .نفسً فً لها  جبللوإ باحترام

 وصفٌرهم تصفٌقهم وٌتعالى.. إلٌها الجمٌع عٌون لتلتفت معتذرة  سحبتها ثم.. بتردد كفها لترفع.. للمشاركة

 . رافضة مكانها إلى عادت ثم.. خطوات عدة سارت. للمشاركة ٌدعوها

 



 

 أروى

ٖٕ٘ 

 :األخــــٌرة األٌـام

 

 تعرفت.. ممتع ذهنً شقاء فً عشتها.. العزلة من سنة وعشرون اثنتان

 ٌتضاعؾ لٌلة كل بداٌة مع.. الموتى إلى التحدث قدرة امتبلك إلى خبللها

ً   إظبلم مضاعفا   تمددي من أنهض. بذلك إحساسً .. جفنٌهما بإطباق عٌن

 مسامعً أحفز.. أدناها إلى ًبؤنفاس أصل.. التام للسكون جسمً مخضعا

 لٌست أصوات. الكون أعماق من.. بعٌد من تؤتً أصوات لمتابعة

 أخطو.. البرج وسط بهدوء أقؾ. أنصت كلما سماعها ٌتزاٌد.. كاألصوات

 إلى ناظرا القصر سطح منتصؾ فً أقؾ.. أخرج.. اللٌل نداء متتبعا ببطء

 أؼمض.. هاهمس هبلم بمبلمسة أحس.. ومجرات ومٌض ٌمؤله فضاء

 أشعر.. أوردتً إلى ُترى ال كابنات تسرب إحساس ٌؽمرنً.. عٌنً

 متكبا عٌنً أفتح.. وتهدأ تستقر حٌن بعد.. لهاثها.. شراٌٌنً فً بضوضاء

 نبضها ٌتناؼم.. البعٌدة النجوم تداخل تبهرنً.. السطح أطراؾ جدار على

 أطراؾ تبلمس حتى راقصة تهبط.. حوارها أتابع.. قلبً نبض مع

 الجدار على تتكوم.. تؤملها فً أؼرق نفسً أجد.  إلٌها أنهض.. السطح

.. تعرفنً أرواح بؤنها أشعر.. وسكون بصمت تومض.. للسطح الحامً

 الحدٌث بً ٌطول.. بعٌدة عوالم إلى بعٌدا ٌسافر.. لمنادمتها صوتً أخرج

. الومٌض لمشاركتها صوت دون تدعونً.. ومٌضها تنفس أرى وأنا

 وشوشة شبٌهة أصوات تتمازج.. داخلً بضوء ضوإها ٌلتحم معا ننهض

 وأسمع طفولتً منذ أعرفه ما بكل أحدثها.. نفسً أنسى.. عالٌة شبلالت

 تبتعد.. عالٌا   بؤضوابه تطفو اللٌل من األخٌر الثلث نهاٌة ومع.. همهماتها

 الحبور ٌمؤلها بخطوات أنهض.. وحٌدا نفسً أجد.. أتت حٌث من محلقة

 جبال خلؾ بالظهور الفجر هالة تبدأ حتى الواسع السطح ؾأطرا أطوؾ

 مضٌبة زهور أزٌز مسامعً تلفت.. برجً جوؾ لحظتها أعود.. رٌمان



 كبٌرا   جزءا   ؼطت التً المتسلقة أؼصانها أداعب..شجٌرتً أؼصان على

 . الصمت جدران من

 :األول الٌــــوم

 عن أبحث.. أعرفها فبل لمرات نفسً أمام أقؾ.. السنٌن لمضػ ٌهتز بدنً

.. ٌطل أن أدعوه.. أنصت.. بداخلً ٌقبع صبً نداء أسمع.. كنتها مبلمح

.. ٌتجنبنً بعضهن إن بل.. كهرم الجواري تعاملنً ولذلك. ٌخذلنً لكنه

 بمبلمح الهرمات. جمٌعا   أمقتهن.. علً ٌشفقن وقلة.. ٌتؤففن وأخرٌات

.. تصابٌهن مع اطؤتتو إن حقٌر.. كصباٌا معاملتهن منً ٌردن.. مستهلكة

 معترفات ؼٌر.. لهن جدا   كنت لو كما أدللهن أن حقهن من أن ٌرٌن

 التً أروى بموالتً عمري أقارن كنت ما كثٌرا. العمر أرذل ببلوؼهن

 .معا   نسٌنا قد الموت بؤن أجزم

 التً األصوات تلك هً.. عزرابٌل ضجٌج فٌه سمعت الذي الفجر ذلك فً

 الفقد وبٌارق األبواق نافخات.. جبلة ذي قصر إلى دوما حضوره تصاحب

. التهلٌل تردد الحزٌنة حناجرهن.  القصر سطح أطراؾ بمحاذاة اصطّفف ن

 . بٌننا حل قد بؤنه ظنً تؤكد

.. داكنة بؽمرة مشوبة بخضرة تبتسم المحٌطة الجبال.. بعٌدا ناظري أدرت

 تتماوج المجاورة الؽابة أشجار.. الفجر هالة أطرافها على تسترخً سفوح

 ٌعٌشه لما مؽاٌر منظر.. الضباب ٌسكنها أودٌة.. البارحة مطر بللها بؤلوان

 . جبلة ذي قصر

 القادمات..  األمامٌة الساحات ٌمؤل الجواري صخب.. الشرفة من اقتربت

 جدران خلؾ من ٌتصاعد وأنٌن. األودٌة منحدرات طرقات ٌؽطٌن كالنمل

 وتارة. سنٌن منذ رافقنً التً الكتب رقوق تارة أقلب برجً عدت. مجعدة

 . ٌصاحبنً قلق. تجهما   ٌزداد الذي البرج سقؾ  أتؤمل

. صباح كل ٌمارسنه ما مارسن طٌوري أن حتى.. طوٌبل كان الصباح ذلك

 صعدن. ٌهتز شًء كل بؤن شعور.. السطح أطرؾ بمحاذاة وقفت

 تخلفت وقد ذابلة نجوم أرواح حسبتهن.. األفق وهج أمام باهتة بخطوات



 طال لماذا أعرؾ ال. جوارِ  ثبلث ُكن  . لسماعهن تهٌؤت.. رفٌقاتها عن

 حتى. قوله علٌهن ما نسٌن بؤنهن ظننت.. أمامً وقوفهن لحظات الصمت

 عدة بً طافت.. إحداهن النحٌب تنفست. وزفٌرهن شهٌقهن أسمع كنت أنً

ِدها أُبح لم أسبلة  استدرن.. مرافقتنا سٌدي ٌا أرجو:باكٌة إحداهن لتبادر. بؤح 

 قاعات.. القصر سبللم هبطنا. صمت فً أتبعهن  أن علً كان. عابدات

 قاعة حتى متداخلة ممرات اخترقن.. عطري دخان.. خافتة ترانٌم تمضػ

 زرقاء أعمدة تتنفس مجامر دابرة.. حركة دون نحٌب ٌردد بعوٌل امتؤلت

 فهنلوقو وقفت.. باكٌة بؤصوات  بالجدران تلتصق جوار   صفوؾ.. حزٌنة

 علً ما أعرؾ أكن لم.. عار جثمان ٌعلوه.. رٌحان أؼصان من تل أمام

 كل بانتهاء موقن. تنهمر دموعً أخذت وقد أطرافً ترتجؾ فقط.. فعله

 أروى سٌدتً: دمعها تمسح وهً إحداهن صوت خرج بحزن.. شًء

 تل جوار وضع صندوق إلى مشٌرة. بهذا لك أوصت.. السبلم تقرإك

 رابحة الصندوق تنفس.. راجفة بؤصابع فتحته. هاجوار ركعت. الرٌحان

ً   ومدتها رقاقة التقطتْ . بعناٌة ُرصت برقوق امتبلء.. ؼامضة  أوصت: إل

..  ذراعها  الجارٌة رفعت.  الجمٌع ٌسمعك بصوت هذه تقرأ أن سٌدتً

ً   مشٌرة القاعة أنحاء الصمت لٌعم  أحد من ٌعد لم ناظري رفعت. اقرأ: عل

 . الحلٌبً كفها وال.. الملكة كرسً على

.. األنام خٌر على والسبلم والصبلة الجبلل ذي بسم" صوتً رفعت  

 .األطهار واألبمة واآلل

............ 

 كٌؾ ٌوما سؤعلمك: مبتسمة همست لكنها.. الرقص تجٌد ال بؤنها ظانا.. كثٌرا إلحراجها اعتذرتُ  اللٌلة تلك

 ! ترقص

  ذلك؟ ٌكون متى -

 .عٌونهم عن بعٌدا    -

 وأٌن؟ -

ً  .. الٌوم حدد  -  .المكان وعل

 .ؼدا -

 .ؼدا ضٌفً أنت إذا.. فلٌكن -



 وصٌة وصٌة وصاٌاي ٌتلو أن أوالها. القلم داعً ٌقرإها وصاٌاي هذه

 وشم بدنً على ٌنقش أن.. ثانٌها. زعفرانً بخط كُتبن وقد الجمٌع أمام

.. الكبد سنة.. الظهر وسط: مواطنها ٌعلم من خٌر وهو.. األعظم الرمز

. أخضر بمداد ُكتبن الوصاٌا من بمجموعة بدنً ٌلؾ أن ثالثها. العٌنٌن بٌن

 . بصندوقها رقوق من ذلك دون بها القلم داعً  ٌحتفظ أن. رابعها

 ٌإم أن سادسها. المسجد إلى ٌحملنً من رأس على ٌسٌر أن خامسها

ً   المصلٌات  !". لحدي لٌوسدنً قبري ٌنزل  أن سابعها. عل

.. والفقد. الموت صخب وٌعم.. أعماقً همس لٌرتفع.. الرقاقة تلك أكملت

.. الجارٌة تلك صوت أعادنً. منتهٌة حٌاة فً وحٌد بؤنً شعرت لحظتها

 .حٌرى نظرات تحت اللفابؾ قراءة بمواصلة مشٌرة

 ومقتنٌات حلً من تملك ما كل فٌها أروى الملكة وهبت.. األولى الوصٌة  

.. رضوانه فً وأمبل   هللا ثواب فً رجاء   الطٌب إمامها إلى قربانا ثمٌنة

 إال  بنون وال مال ٌنفع ال ٌوم.. اآلمنٌن من األكبر الفزع ٌوم تكون وألن

 اإلمام باب إلى ذكرته ما بإٌصال جوارٌها مكلفة. سلٌم بقلب هللا أتى من

 . ذلك بوصول اإلمامً  الشرٌؾ الخط علٌه وٌؤخذن الطٌب

 وأخرى.. الماشٌة لرعً األطٌان من واسعة صوافً وقفتأ أن أخرى لفافة

 أوصت وأخٌرة..  جبلة ذي مٌاه وسواقً.. مسجدها لصٌانة رٌعها خصص

 الوادي منحدر على أنشؤته الذي بمسجدها متصل منزل فً تدفن بؤن

 .جبلة لذي جامع كمسجد

 ببشرته الرٌحان تل جثمان أمام الجارٌة تلك بً لتقؾ.. وجهً رفعت

 ماذا شًء؟ كل بنهاٌة ٌؽرقنً شعور. منكفا ووجه.. طفل كبشرة اءالبٌض

 من كل ٌعنً وما.. موالتً جثمان عمر سنوات أو.. عمري سنوات تعنً

 .ؼٌرها لتؤتً وتمضً تعبرنً تساإالت. حولً

 حددت.. شجٌة بؤصوات ٌرافقننً. وإبر كحل أوانً حامبلت ٌقفن جوار  

 أسفل األولى زاوٌته اٌةبد ؼرزت.. ظهرها وسط الوشم شكل مركز

 والثالثة.. الكتؾ لوح أسفل والثانٌة.. الكتفٌن بٌن المسافة منتصؾ.. الرقبة



 ثم اآللٌتٌن بٌن الرابعة الزاوٌة رأس كانت وهكذا.. المقابل اللوح أسفل

 حتى ووقتا جهدا منً أخذ.. الكلٌتٌن على متوازٌٌن األخٌرتٌن زاوٌتٌه

 وضع تصلح أكؾ عدة لتمتد.. القانً حمرباأل تلوٌنه أكملت. منه انتهٌت

 ٌشبه ال.. قبل من رأٌته أو أعرفه كؤنً متجهما وجها ألواجه الجثمان

. متؽضن   صؽٌرا   فما  .. رقٌقٌن جفنٌن.. البٌاض فاقعة بشرة ذا.. أحدا

 أتماسك أن حاولت.. تخور ومفاصلً. وجهً ٌلفح بارد بمس شعرت

.. ٌنقلب السقؾ ألرى جثوت.. ٌدور شًء كل.. حولً ما بتماٌل لشعور

 هً كانت إن تهمنً تعد لم.. وجهها أتؤمل عدت.. بؤذرعهن متشبثا تحاملت

 أو. عطش.. شوشانة.. فندة.. شوذب.. سٌدة: األسماء تلك وال..تكن لم أو

 .أستخدمها مر أسم أي

 وشوذب كنت ٌوم.. المعلم حانوت أٌام إلى ذاكرتً لتعود حولً ما نسٌت

 نلتحؾ مساجدها نتنفس.. صنعاء أزقة فً معا نسٌر.. مضى زمن فً

. محارٌبها أحرؾ.. أحزمتها زخارؾ تدهشنا.. ُعبادها وروابح دفبها

. صؽٌرة مساجد دهشة نلج متجاورٌن نسٌر.. الصؽٌر كفها محتضنا

 للحظات.. وجهها مبلمح تبلحقنً أصابعً مددت.. صلواتهن أنٌن أعادنً

.. سرتها فوق مسحت مرتعش بكؾ. النقش مركز عن باحثا بعٌنً ذهبت

 إبرة التقطت.. الكبد سنة على أصبعً وضعت. الساكنٌن ثدٌٌها حول

 ثدٌٌها خلؾ والثالثة والثانٌة البلعوم على العلٌا الزاوٌة ألصل..ألنقش

 تتوازٌان واألخٌرتٌن.. العانة على والرابعة.. اإلبط جهة من الصؽٌرٌن

 ترانٌم تزاٌد مع النقش مواصبل   مكتانه. الكلٌتٌن فوق البطن أطراؾ على

 سحب زادت وكلما.. تراتٌل أي تشبه ال تراتٌل ٌرددن.. حزنا القاعة

 وعًٌ األجواء تلك أعادت. الرإٌة لتنعدم أصواتهن ارتفعت كثافة البخور

 فرؼم.. كبٌرا وقتا   وجهها على واألخٌر الثالث النقش وأخذ.. فٌه أنا بما

 بٌن وجهها مبلمح تؽٌرات أتابع وأنا..وقتا   ذأخ أنه إال مساحته محدودٌة

 منذ حٌاتها بؤطوار وجهها مر حتى علٌه ما نقش أكمل ولم.. وأخرى فٌنة

 ٌقال.. مضى الوقت من كم أعرؾ أكن لم.. اللحظات تلك وحتى طفولتها

 من الهول ذلك وسط واقفا استوٌت. لحظات أنها أو.. ٌومٌن أو ٌوما  

 .أنا أعد لم بؤنً ألكتشؾ.. المشاعر



.. األخضر باللون كتبن بمطوٌات جسدها لففت.. وصاٌاها ثالث تذكرت

 إلى الجواري دموع نشٌج أعادنً. وضعها من تصلح أكؾ عدة امتدت وقد

هُ  وعً    دموع ؼمرتنً.. أصواتهن تتؤمبلن معلقتان عٌناي. الوجه ذلك سلب 

 أصرخ أن أود كنت. دموعً كفكفتُ . نحٌبً ضجٌج كاتما  . ساخنة

 .أبٌض جثمانا أعاتب أن..عالٌا  

 ؼرٌبا وجها ألرى النظر أطٌل عدت ثم. عمري طوال أدمع لم كما دمعت

.. مفاجا قبح أصابها امرأة وجه ٌشبه بالكاد. قبل من أره ولم.. أعرفه ال

 تل حول طوافهن فً سحبننً.. مشاعري على متحامبل وقفت.. أنهضننً

 تتعالى  أفواههن.. مخضبال الوجه ذلك ترقبان وعٌناي.. الرٌحان

 خطوت حٌن بعد. شعور دون صلواتهن وسط أدور. حلزونٌة بصلوات

 إلى سبللم هابطات.. جنونً صراخ وسط الرٌحان تل حمل ألشاركهن

 ضفاؾ عند مسجدها حتى طرٌقهن شققن.. واألنٌن بالوجوه المابجة الساحة

. بالنساء المنحدرات لٌؽطً وفاض الكبٌر وصرحه المسجد امتؤل..الوادي

 قد كنت ما مستذكرا الرٌحان تل ٌمٌن.. صفوفهن أمام وقفت.. سادسها

 سجدن وقد.. السجود أطلت.. ركعتُ .. المعلم صلوات من ٌوما حفظته

 بعد أعادنً. لها أسجد أن تستحق هً: متداخلة أحاسٌس داهمتنً! جمٌعهن

 تىح جانبً باب عبر حملنها. أصداإها ارتفعت وقد صلواتهن نواح حٌن

 تعج دابرة حوله شكلن وقد. مربعة حجرة وسط عمٌقة ببر فوهة

 حركاتهن لتزداد.. بصلواتهن منتشٌات ٌتماٌلن.. الوداعٌة بؤهازٌجهن

.. نشوة أقصى أعٌنهن بلؽت حتى.. الدابرٌة ترانٌمهن ارتفاع مع الراقصة

 األعماق من األصوات ترتفع. توقؾ دون ٌدور الجواري صؾ أخذ حٌنها

 امتؤل حتى الرٌحان تل أؼصان من أهلن.. والعوٌل األنٌنب ممزوجة

 .األنٌن

 الرٌحان أؼصان على.. قبرها فً ؼاطسا  ..بؤذرعهن أنزلننً.. سابعها

. ؼابر لحد   فً دسستها.. نحٌلة صبٌة كانت لو كما أحتضنها.. الهشة

 تحت تسرب.. للحظات تلمستها.. بدموعً ندي أبٌض بحجر أوسدتها

  ً  الطوٌلة مسبحتها تلوت..  زكً صوت للرٌحان كان تشؾألك أنٌن قدم

 تضج. جثمانها فوق نثرت أشٌابها من وكثٌرا.. البخور حبات.. جوارها



 تؽطٌتها مواِصبلت.. بؤصابعهن متشبثا بً لٌصعدن.. بالصلوات أصواتهن

 .الرٌحان بؤؼصان

.. ؼرٌبة الوجوه تلك.. ٌدور ما أفهم أعد لم..  ؼربتً زادت.. جانبا وقفت

. حولً بمن إحساسً عدم اجتاحنً فجؤة. كابوسا   أعٌش أنً لو كما

.. للتو وسدتها من ولٌس مات قد بداخلً شٌبا   بؤن.. قدٌمة مشاعر داهمتنً

 ال بً ٌحٌط ما كل.. مشاعري لٌست أنها أو.. كنهه أعرؾ ال شًء

 الصبٌة شوذب.. أمً.. المعلم زمن إلى عنً باحثا   بذاكرتً هربت. ٌعنٌنً

 ابتسامتها.. أكفنا وتشابك ُخطانا.. المتعرجة صنعاء أزقة روابح.. لصؽٌرةا

 .المتعاقبة نظراتها.. البرٌبة

 بحثً.. الظلمة سنوات فً الكابن كنت؟وذلك الذي أنا ذاك هل: نفسً أسؤل

 ماهٌة وعن أكون؟ عمن السإال ٌتكرر.. الٌمن جزٌرة أرجاء فً الطوٌل

 الٌقٌن؟ ٌكمن أٌن ؟ أنا أٌهم.  .جبلة ذي فً وسنواتً.. حولً ما

 دموعً ببلل أحسست. تراتٌلهن سحابب  تحاصرنً ذهول فً جامدا  

 لتمتد متهاوٌا سقطت. ظنون ببقاٌا متشبثا ركعت.. خدي شعر على

 .صلواتهن ألشاركهن.. ساقً رجفات على اتكؤت.. تمسكت.  أذرعهن

 :الثـانـً الٌـوم

 برج باب أمام السطح على ممددا نفسً وجدت لرحٌلها الثانً الٌوم فً

 أوراق تهز الرٌح صوت من إال سكٌنة.. صندوقها جواري إلى.. الصمت

 ودفن تراتٌل من عشته ما  أسترجع. البرج بجدار المتشبثة شجٌرتً

 أن أم.. واقعا كان رأٌته ما.  هً؟ ماتت حقا هل: نفسً أسؤل.. وصلوات

 .التهٌإات أصابته عقلً

 دوي بٌنما. النابحات أصوات أسمع أعد لم.. حالسط ٌلون مرٌب صمت 

 ٌكن لم.. صندوقها فً أمسً أبحث عدت.. ٌجتاحنً هرم. داخلً ٌستقر

 من مجموعة.. تسكنه الموت رابحة.. فتحته.. رأٌته قد كنت كما كبٌرا

. وهما   لٌس األمس فً عشته ما بؤن تحدثنً الرققوق ؼٌر شًء ال..الرقوق

 من سنة أخذتنً. أرضا علٌه اتكؤت.. الداخل ىإل سحبته تعبً على تحاملت



 صحوت أنً إال أعرؾ ال.. أٌام بضعة أو.. ٌومً نمت أننً أو.. النوم

 بطعامً إحداهن تصعد أن أنتظر. بؤمعابً ٌعبث جوع. الصندوق متوسدا

 تصدر.. فتاتها تنتظر الطٌور تلك.. حاجتً به أؼوي ما أجد لم. كان كما

.. مرتبة ؼٌر بعضها فوق رقوق.. دوقهاصن فتحت..  رحٌمة أصواتا

 متسلسلة تكن لم.. بعضها تصفح حاولت.. بعض فوق صففتها.. أخرجتها

 عن بحثت ..حروفها رسم دقة الحظت.. مختلفة مواضٌع تعنً أنها لو كما

 بٌن دالة صلة..  متونها فً توارٌخ.. أرقام عن. الصفحات تلك بٌن بلقةع

 ..صفحاتها بعض بٌن ٌربط  ما إلى اهتدٌت جهد بعد.. وأخرى صفحة

 :ألقرأ.. أخرى وبداٌة صفحة نهاٌة بٌن المشتركة الجمل

 عترته وعلى البرٌة وطؤ من خٌر على والصبلة الرحٌم الرحمن هللا بسم"

 الشٌطان مكر من باهلل وأعوذ. النبوة ٌنبوع من األبمة وعلى.. األطهار

 وسره األعظم وبالرسول.. متٌن قوي رحٌم برحمن وأستعٌن.. الرجٌم

 .  األنسب الدرب أصحاب وآله.. األكتم

 نفسً وجدت حٌن ٖٔ٘ سنة أٌام من ٌوم إلى بذاكرتً أعود.. البدء فً 

 سٌدة الحرة الملكة تًسٌد كانت ٌومها. الجواري سابر بٌن اسم ببل عارٌة

 إلى الفانٌة الدنٌا عن رحلت قد والصالحٌن النبٌٌن مع روحها هللا قدس

 وال.. وأنواء عواصؾ أمام ٌقؾ جبلة ذي قصر وأضحى.. الباقٌة اآلخرة

 مع.. إال لٌست أحبلم لكنها.. سٌدته أكون أن دوما أحلم كنت بؤنً أنكر

 سٌبعثها ماتت وإن.. تموت لن الحرة سٌدتً أن نفسً فً عقٌدة استقرار

 !تبلى وال تفنى ال من هً.. خبلبقه سابر على هً كما سٌدة البعث ٌوم هللا

 

 ............ 

.. امعه أكون كٌؾ فكرت.. اآلخرٌن دون نكون أن.. نفسً بإعداد أخذت..  معها موعد على أنً مصدق ؼٌر

 اللٌل ساعات أعد كنت. علٌها المكان قالت لكنها معا؟ سنكون أٌن لكن.. ودودا أبدو أن.. بسٌطة  هدٌة لها سؤقدم

 ال.. عٌنً أمام اإلؼماض دابمة العٌنٌن وتلك.. كفً بٌن القمحً الوجه ذلك متخٌبل. قلق دون ٌُطوى أن وأتمناه

 .إلٌها منجذب جد فؤنا.. السن فارق ٌهم



ً   لتتؽلب.. لً أرادت هكذا أو اسم ببل ُكنت رحٌلها وبعد  صفة عل

 ٌوما سٌدتً أمرت والتً.. حٌن منذ الجواري بها تدعونً التً" موالتً"

 أسمابً بآخر ٌدعونً وأ ٌنطق أحدا أسمع أعد ولم.. به أدعى أن

ه ُكن الذي االسم ذلك ُنسً" العروس"  لم الذي الوقت فً..  واقعا   ٌخلن 

ً   إطبلقه حولً من استمرار رؼم.. ٌوما أستسؽه  من كنوع.. دابم بزهو   عل

 ٌشبه ما إلى تحول والذي بالسعادة فٌشعرنً موالتً صفة أما. التدلٌل أنوع

 . ٌتملكنً فكان.. االسم

 أنها لو كما.. جسدي فً روحها بسكون شعرت لرحٌلها األولى اماألٌ منذ

 أمهرها المراسبلت.. موجودة كؤنها أتصرؾ.. حٌاتً من ترحل لم

 .مقامها تقوم التً روحها ُكنت.. بختمها

 إحساسا   أفقد وبدأت.. مر فراغ نفسً على ٌطرأ كان الوقت مرور مع

 لفراقها وعقلً بقلبً رٌستق أن ٌجب كان الذي الحزن.. والفرح  بالحزن

 ما إذا مضى فٌما ٌزورنً كان الذي ذلك.. وسكناتً حركاتً فً وٌظهر

 والسرور والفرح السعادة وتلك..  موجودا   رحٌلها بعد ٌعد لم.. ذنبا   اقترفت

 أتذوقه أو به أحس لم سٌدتً مكان فً أصبحت أن بعد أتوقعه كنت الذي

 مسافة على تقؾ روحً جدتو.. مات اآلخر هو.. خلوتً لحظات فً ولو

 كنت كما أبكً أن.. للدموع احتجت ما وكثٌرا. والفرح الحزن بٌن واحدة

 الذي الحزن ذلك ٌسكننً أن.. أتؤلم أن.. الدنٌا بً تضٌق حٌن بنفسً أصنع

 حولً من ٌفرح كثٌرة ومرات. المنال بعٌد دوما كان لكنه.. رفٌقً كان

 ذلك  ظننت البداٌة فً. اسٌسًأح تخذلنً.. مشاركتهم أحاول.. ما لحدث

 أن معنى بفقدهما أدركت. أحاسٌس ببل كابنا   ألصبح امتد لكنه.. طاربا   أمرا  

 تؤكل.. وتتكلم تتحرك حولك من ٌراك أن.. الحٌاة لذابذ أهم فٌنا ٌموت

 على تتدحرج دمعة ٌرون وال تبتسم تعد لم أنك ٌبلحظون ال لكنهم وتشرب

 وال أراه الذي الموت أهو: نفسً أسؤل دوما كنت. منهم واحد أي مثل خدك

 ؼٌري؟ ٌراه

 ضعفً ٌظهر الذي القلق.. وبدنً حواسً ٌحتل والقلق الخوؾ وبدأ

 دوما أظهر لكنً.. داخلً فً ضعٌفة األحاسٌس تلك جعلتنً ما.  وارتباكً



 لً ٌكن لم الذي صوتً أرفع.. معنى دون بمبلمح.. الجمٌع أمام قوٌة بؤنً

 ".قلقً أظهر أو مخاوفً عن أفصح وال.. سبق فٌما

 التً الصفحات هً كانت.. مشتت جد وأنا.. الصفحات تلك من انتهٌت

 بشوق أفحص أخذت.. الروح تلك ؼراببٌة شدتنً! ترتٌبها استطعت

 .األخٌر السطر تكملة.. الصفحات بٌن أزاوج.. أبحث. عنها المزٌد لمعرفة

 ال كؤن شعرت.. مخٌؾ نسكو الكون احتوى لرحٌلها الثالثة اللٌلة فً

 ولم.. القصر صمت واستمر.. المحٌر اإلحساس ذلك استمر. لً  مسامع

 .القصر أسفل أصوات من ٌعد

 :الثـالـث الٌـوم

 ال.. قلق فً كتابا   ألتقط. قلقا ٌزٌدنً محٌر إحساس.. طعام دون وحٌدا  

 على تزهو شجٌرتً. البرج من أخرج.. جانبا أضعه.. القراءة أستطٌع

.. دعة فً كعادتها رابضة األفق جبال.. الرٌح هبوب تقاوم..  ارالجد

 هانبة العلٌا السفوح ؼابة أشجار. أزلً تآلؾ فً تتداخل وأودٌة سفوح

 تكنس رٌاح من إال خالٌة.. األمامٌة الساحات على أطللت.. فروعها برٌاح

 علً ما أعرؾ ال.. الهدوء ذلك أمام محتارا وقفت.. األمس أقدام بقاٌا

 هبوطها مرة ألول تجرأت.. السبللم بهبوط فكرت وترقب خوؾ فً.. علهف

.. مؤلوؾ ؼٌر سكون ٌحتلها العلوي الدور ممرات.. متقطعة بؤنفاس

 القوم علٌة لقاءات قاعات.. الملكة جناح.. المتجاورة قاعاته بحذر خطوت

 ال.. وجبل سرت.. أخرى سبللم.. الدور رعب فً هابطا   مضٌت! أحد ال

 التً األولى المرة هً.. ؼرٌب خواء.. النوافذ رٌاح تداعبها ستابر.. أحد

.. أعرفها وأخرى.. ؼرٌبة أمكنة أدخل.. أشاء كما القصر أدوار فً أتجول

.. الكبٌرة الصبلة قاعة أطوؾ.. األرضً الدور حتى سفلٌة سبللم هابطا  

 ال بروابح هدوء.. معتمة ممرات شبكة.. عطنة روابح.. قاتمة جدران

 سرادٌب على ٌوم ذات منه أطللت الذي النقب بذلك ذكرتنً اقتط

 .الجرذان

.. صامتة أبراج.. فارؼة ساحة.. الخارج إلى بً ٌفضً باب عن بحثت 

 ظللت.. العالٌة الؽابة أطراؾ صخرة حتى سرت.. أحدا   ألمح علًّ ملهوفا



.. باالنحسار النهار ضوء بدأ حتى المبانً جدران حول.. حولها أدور

 . بحواسً؟ ٌتبلعب شٌبا   أن أم ذلك؟ كٌؾ: ٌهزنً لسإا

.. الخٌل مرابط.. الحراسة أبراج بٌن.. جواب عن باحثا   أهٌم لٌلتً قضٌت 

.. الطري قبرها جوار جثوت.. مسجدها.. الؽبلل مخازن.. الملحقة الدور

.. الٌمن ملوك سٌدة أروى الحرة السٌدة مقام: شاهده على خط الذي شاهدها

. المٌامٌن أولٌابه كافلة.. اإلسبلم عمدة.. الدٌن ذخٌرة.. ترشدٌنالمس عظمٌة

 .صدى دون  أناجٌها مكثت

 :الـرابـع الٌـوم

 أسمع.. حٌرتً صدى ٌحملنً.. صاعدا   أدراجً ُعدت الصباح ضوء مع

. جوعً سببه وهم أراه ما بؤن نفسً أُمن ً. أنفاسً وحشرجة قلبً خوؾ

 تحجل التً الطٌور وتلك.. الصؽٌرة بؤزهارها المزهوة لشجٌرتً ابتسمت

 أراقب.. القوى منهك فراشً على ارتمٌت. تواسٌنً كانت لو كما حولً

 وأفكر أفكر.. الؽد من رعب ٌسكننً.. البرج فضاء ٌمؤل أجنحتها خفقان

 إلى أمتد وأنه.. أصحُ  لم لو تمنٌت.. بالنوم شبٌه لذٌذ  خدر احتوانً حتى

 ثم.. السقؾ عتمة متمعنا  .  حٌرتً ظلمة ستُ لب..  حل قد اللٌل كان. األبد

 صمتها ألفتُ  نجوم لمعان.. الكون بجبلل روحً أدثر البرج خارج نهضت

 إلى ذاهبا.. األمس ذكرٌات لمجالسة عقلً ٌصطحب هدوء. حدٌثً وألِفتْ 

 منذ عتاب ٌسكننً.. فارعة الجارٌة فٌه طردت الذي البعٌد النهار ذلك

 أن.. أخرى مرة إطبللتها.. عودتها أنتظر تكن لماذا أعرؾ ال. لحظتها

 جواري بؤن أتذكر. تفعله كانت ما تكرر لم لكنها. حضورها لٌفاجبنً تعود

 فً عنها أبحث بؤنً ٌعرفن ٌكن   لم.. الفاحصة لنظراتً ٌتعجبن ُكن البرٌد

 ثم.. ظهورها أمل تضاءل الوقت مرور مع. ابتساماتهن ثناٌا فً.. عٌونهن

 . ذوى

 حملتهن من هً كانت التً الكتب تلك قراءة بٌن وقتً أوزع اٌومه ومن

ً   لقاء آخر فً  ال.. المسروقات صنعاء حانوت كتب بؤنهن ألكتشؾ. إل

 ثم. علً ٌقضً كاد فراغ من هربا بل القراءة فً حبا قراءتهن أكرر

 .قلبً وتارة.. عقلً إلى الجلوس



 من أنا بل.. ت رننًٌخ لم.. وحمابم وؼربان عصافٌر استؤنست أنً وأتذكر

 لٌتكاثر.. السطح جدار شفة على الخبز فتات بنثر بداٌة  .. علٌهن تحاٌلت

 لهن أضحت.. عالٌا ٌحلقن حتى ٌنتهٌن إن ومن.. وعراكهن هبوطهن

 .وتحلٌقهن هبوطهن أرقب.. فُتاتً مع مواعٌد

 تذوي أن تلبث ما نباتات السطح زواٌا على تنبت األمطار موسم مع 

 الطٌور لكنها. أخرى بعد سنة وهكذا.. زبلها من الطٌور رهاتبذ.. وتجؾ

 منها كبل   وأمٌز عالٌا أراقبها تحلٌقها بعد السطح شفة على أبقى.. تكاثرت

..  البرج باب وأمام السطح على الخبز فتات نثر أعاود.. الطابرة بحركاته

.. أخرى وتختفً جدٌدة طٌور تنضم.. بعٌدا تحلق ثم  تقترب ٌوم بعد ٌوما

 مقتربا   ٌتجرأ بعضها أخذ ثم.. الصباحٌة بمواعٌدها تتقٌد الطٌور تلك كانت

 ألجدهن أصحو األٌام ومع.. فتاته منتظرا البرج باب عتبات على لٌقؾ

.. الماء وعاء لهن أضع.. خبزي من به أحتفظ ما لهن أفتت..  متجمعات

 ما البرج أرضٌة على باحثا ٌنسل بعضها كان حتى أخرى بعد سنة

 برجً ٌشاركنً بعضهن وجدت األٌام مع لكننً متى أعرؾ ال.. ٌلتقطه

 الصمت برج ٌعد ولم..الداخلٌة فتحاته و أرففه على أعشاشها بنت وقد

 إال منها ٌزعجنً ٌكن لم.. وجل دون بعضها لٌتقافز ذراعً أمد. ٌخصنً

 . تشاء كٌفما تنثرها التً مخلفاتها

 إحداها كانت.. متبلحقة مواسم أمطار هطول مع أخرى نباتات ن متْ 

 عما باحثة   كعمٌاء أذرعها تمد.. تقاوم بقٌت جمٌعها ذبلت أن فبعد.. مختلفة

 مخلفات وخلٌط ترابا   مؤلته وعاء إلى بنقلها سارعت..  علٌه تتكا

 لها تنمو.. ومساء صباحا أتابعها.. البرج باب ٌمٌن على وضعته.. الطٌور

............ 

 بمفردنا نكن لم أننا فوجبت. معا لنخرج تنتظرك األستاذة: ٌدعونً من جاء حتى عشر الحادٌة اعةالس تؤتِ  لم

 عنهم بعٌدا سننطلق بؤننا خمنت.. مبتسمة نظراتً ؼٌض تبادل..  سإالها أود كنت.. الؽداء طعام نتناول ونحن

 تقرأ وكؤنها وجومً تتابع وهً سمتبت.. القات سوق فً معنا كانوا لكنهم.. وعدها حسب الؽداء طعام تناول بعد

 أنها إلى تشٌر  لوحة سورها على لمحت فٌبل  .. صنعاء أحٌاء أحد إلى ذلك بعد معا توجهنا.. بداخلً ٌعتمل ما

 واسعة صالة.. مزهرة شجٌرات أطرافه تزٌن مدخل.. النساء حقوق عن الدفاع تخص حقوقٌة لمنظمة مقر

.. األستاذة تتوسطهن شهادات ٌحملن لفتٌات جماعٌة صور. نظٌفة ومقاعد اجتماعات طاولة جانبها فً ضمت

 المنظمة ألنشطة متعددة صور.. مختلفة جنسٌات من خلٌط وسط األستاذة تظهر الوطن خارج أخرى وصورة

 .األستاذة ومشاركة



.. تسلقته أن لبثت وما بل.. الجدار بؤحجار تتشبث أخذت.. رقٌقة أصابع

 أحد أحجار ؼطت حتى أشهر تمر لمو.. أؼصانها وتفرعت نضارتها زادت

 بنفسجٌة بداٌة  .. أللوانها دهشت.. صؽٌرة زهور لها بزؼت.. الباب زواٌا

 وقتً أصبح وهكذا.  البلمع السواد إلى  األٌام مرور مع لتتحول.. ؼامقة

 ثم. بالمتسلقة والعناٌة الطٌور تلك ومراقبة  القراءة بٌن  أوزعه.. ٌزدحم

 األرواح أنادم.. حولً من الؽامض الوجود ذلك ىإل اللٌل من شطرا   أسكن

 برج سنوات مدى على حٌاتً سارت هكذا. نجوم شكل على تهبط حٌن

 رافعة.. حضرتها إلى موالتً دعتنً الذي الصباح ذلك حتى. الصمت

 .كفها

 البرج؟ عزلة حٌاة فً كدر من هل -

 . وهدوء دعة فً أعٌش.. الشكر لك -

 .كثٌرا   خدمتنا فقد سعادتك ٌهمنً -

.. بإرتباك شعرت.. الجمٌل الكبلم ذلك الملكة حضرة فً أسمع أن أتوقع لم

 . بالسفر لتكلٌفً مقدمة  كان ذلك  أن ألكتشؾ

 خٌر فؤنت. القاهرة فً المإمنٌن أمٌر إلى رسالة بحمل ألكلفك دعوتك -

 .مإتمن

 فً العالقة والمصاعب.. مصر إلى الطوٌلة الرحلة تلك أتذكر زلت ال

 أٌاما   أستؽرقتنا وقفار براري نقطع الفرسان من وخمسة خرجت.. ًذهن

 عادت. ٗٔ٘ سنة من أٌاما   المراكب بنا وتسافر.. البحر ركبنا حتى طوال

 مصر بر إلى نصل ولم.. البحر عرض ارواحنا نلفض كدنا ففٌها  أٌام من

 وتلك العودة رعب سكننً حتى مصر وصلنا إن وما.. متهالكة أشباحا   إال

.. الوقت طوال الدوار وٌحملنا األمواج تتقاذفها مركب على لمعاناةا

 كنت ولذلك.. مسنا   شبحا   أمسٌت حتى. والشراب لؤلكل النفس ورفض

 .أخرى مهمة فً وسكونً دعتً من موالتً تخرجنً أن مصر بعد أخشى

 :الخـامـس الٌــوم 



 سكون وسط.. وخوفً جوعً إلى ألعود البعٌد األمس ذاكرة خٌط ٌنقطع

.. جسمً أشبع برد من أنسحب.. جدٌد ٌوم فجر ضوء وانببلج األفق هالة

 متمددا أؼوص.. الصندوق صفحات من صففت ما ألتقط.. البرج دؾء إلى

 :الراحلة موالتً قراءة مواصبل. أؼطٌتً تحت

.. بالتجهم القلق أقاوم..  طبعً فً ٌستقر األمر ذلك كان ٌوم بعد وٌوما"

 بعد ٌوما ٌبتعد العروس اسم.. ٌتوقؾ ال بنشاط الفرحو الحزن موت أستبدل

 ٌبدو إحداهن من سمعته وإن.. به تتفوه من تعد ولم.. الجمٌع نسٌه حتى ٌوم

 استقرت قد سٌدتً روح كانت  ذلك مقابل..  روح دون أو ٌعنٌنً ال

 . صامتة تقودنً. تتملكنً روح.. أمامها ؼرٌبة  أنا أمسٌت حتى.. داخلً

 التً القاعة أعمدة صفوؾ أتؤمل.. الدرس قاعة فً كعادتً قفتو اللٌلة تلك

 أنا كما تتؤملها سٌدتً كانت هل: نفسً أسؤل.. مرة ألول أراها كؤنً بدت

 الضوء مسارج.. رشٌقة أعمدة منها تتدلى. عالٌة سقوؾ أقواس.. اآلن

 متجهمة مبلمحهن ٌوما أر   لم.. صفا   صفا   أمامً الواقفات وجوه  فوق تهتز

ً   النظر من تفتر ال عٌونهن..اآلن هً اكم  كما حولً فٌما تتنقل عٌناي. إل

ً   لٌستا أنهما لو  أتحكم من أنا هل: نفسً أسؤل وأنا جسدي ارتعش.. عٌن

ً   فً  الجواري تكتشؾ أن رعب فً كنت عٌنً؟ من تطل روحها أم عٌن

 .بً حل ما

ً   أؼمضت   أقوى أعد لم.. هنا من أخرجٌنً: فارعة جارٌتً أهامس.. عٌن

 ! جفنً قإؼبل على

............ 

 من عدد.. ووسابد ومفارش.. طوٌلة لجلسات مإثث مستطٌل دٌوان.. االجتماعات صالة صور تؤملً بعد دخلت

 خراطٌم ونرتشؾ  القات أؼصان نمضػ.. وإناث ذكور مجلسه كل أخذ. الدٌوان فضاء تعطر  معسل نارجٌبلت

 طرأ وما.. المسروقة والثورة التؽٌٌر ساحة حول متداخل نقاش ٌدور.. للحدٌث الجمٌع ٌدفع ما بشراهة المعسل

 ٌخص ما لمناقشة فٌه ٌلتقون..  دوري المقٌل ذلك أن أحادٌثهم من  عرفت.. وتآمر انشقاقات من علٌها

 . اآلخرٌن أسماع عن بعٌدا معالجته ٌمكن ما ولمناقشة القات لتناول وشابات شبابا   ٌلتقون وأنهم.. منظمتهم

 



 مفتحة.. نظراتهن وتشٌٌع همساتهن متخٌلة.. كتفها على متكبة سحبتنً

 أدعٌة تردد ظلت. تتركنً أال رجوتها بل سؤلتها.. حجرتً حتى العٌنٌن

 :العٌنٌن مؽمضة فؤحدثها. بً حل عما تسؤلنً. الوقت طوال وصلوات

 ! بً تعبث روحها أحس -

 :وجهً ترفع ثم ..أدعٌتها فً مستمرة صدرها على رأسً تضع

 . جفنٌك وأؼلقً هللا سمً -

 بتمزٌق أسنانً نشطت. معها خصام فً كنت لو كما ذاتً مع مترددة

ً   أؼلقت.. مسامعً فً بؤلم شعرت..  منً إرادة دون السفلى شفتً ! جفن

 . ترددت.. القوت بعض تمنحنً أدعوها أن.. سٌدتً إلى الحدٌث أود كنت

ً   ناظرة. المدماة شفتً تبلمس فارعة بإصبع شعرت  كٌؾ: بفزع إل

 نفسك؟ جرحتِ 

 ما ٌعلم أن ألحد أرٌد ال! أنا لست بعٌنً؟ تراك من ترٌن أال. أنا لست -

 .ٌدور

 ٌعلمن؟ ولماذا -

 .الصبلة قاعة إلى العودة أرٌد -

 . متعبة لكنك -

 .نمضً هٌا. سؤقاومها -

 .إخفاءه ودأ كنت بما أتقٌد ولم..  صوتً خرج. الدرس مقعد على جلست  

 .بً تستقر هً..  سٌدتً ترحل لم -

 فً واقفات ُكن.. عٌونهن فً كلماتها أو كلماتً صدى ألرى رأسً رفعت 

 أشعر.  مبلمحً فً ٌبحث الكل.  بدوري صمت  .. ٌتؤملننً  صمت

 على وٌصلً ٌبسمل سمعته.. صوتً لٌنتصر. بداخلً ٌحتدم بصراع

.. المشرببة العٌون تلك أتؤمل ت  صم ثم. واآلل األبمة على وٌثنً الرسول



 من وسٌدتً بٌنكن أقؾ المرة هذه: مواصبل أخرى مرة صوتً ألسمع

.. ترٌنها فهل إلٌكن تنظر من هً لكنها عٌونً هً العٌون وهذه تحدثكن

 ولٌس.. مملكتنا على بالمحافظة ننشؽل أن تدعونا.. عنا ترحل لم هً

. جبلة ذي تتهدد التً خاطرالم بمواجهة نفكر أن إلى تدعونا.. برحٌلها

 وكل.. ملٌكتنا ترحل لم: أردفتُ .. تصاعد أن لبث ما متفرق همس تسرب

. الدنٌا فً اإلسماعٌلٌة ملكة سٌدتً وستظل.. الملكة هً فٌكن جارٌة

 .باسمها الجمٌع وسنراسل.. بختمها رسابلنا سنمهر

 ثم.. للحٌظات محٌر صمت تبعه. موالتنا أنت: خجول صوت ارتفع 

 تلك فً شعرت.. ؼزٌر عرق داهمنً. والتهلٌل بالتكبٌر القاعة تضج

: ارتفع أن آخر صوت لبث ما. بداخلً تهدأ سٌدتً روح بؤن اللحظات

 بٌن عنه أبحث.. صوتها هو.. واضحا كان!" بً تبالً وال امِض "

 الوجوه لكثرة إلٌها أهتدِ  لم.. وجهها عن باحثة ناظري مّررتُ .. وجوههن

 أن علٌنا: متابعة  ابتسمت. داخلً من صادر بؤنه أدركت لكنً. المشرببة

 . أرادت كما ومملكتنا إرثنا على نحافظ

 وأال.. جبلة ذي أسرار كتم على أحثهن الوقت من قضٌت كم أعرؾ ال

. ٌتماوجن القاعة فً من رأٌت حتى.  وأن.. وأن.. بنا سٌدتً ظن نخٌب

 وحٌدة.. مرٌح وسكون ظلمة وسط صحوت أنً إال ذلك بعد أعرؾ وال

 رعب.. حجرتً فً فؤجدنً فراش من تحتً ما أتحسس.. ٌدور بما أفكر

 . الحصون أمراء من المتربصٌن إلى جبلة ذي أسرار تخرج أن ٌتسرب

  ما وال منؽصات فبل. ترحل لم سٌدتً أن لو كما أشهر لعدة األمور سارت 

 كان. صبر عةوقل التعزٌة قلعة أمٌر بمقتل تفٌد رسابل وصلتنا حتى. ٌقلق

 أن علً بؤن أدركت. سؤفعل ما إلى ٌنظر الجمٌع.. لً امتحان أول ذلك

 .به سنقوم فٌما  علٌهن وأعرض.. مخرجا   أجد

د حصن أمٌر الخوالنٌٌن الزر بنً أمٌر وصل بؤٌام بعدها  د    والتعكر خ 

 من األولى وأنه.. جبلة ذي بسر معرفته أوحى  بكبلم لٌتحدث.. إلٌنا

 وأنا تماسكت. جبلة ذي جواري جمٌع ورعاٌة حماٌة على دامتعه.. ؼٌره



 منً حمقا ذلك كان هل أعرؾ وال.. بحجزه للجواري أوعزت ثم.  أسمعه

 . حكمة أم

 ٌجرإوا لن بؤنهم جزمت الذٌن وأبنابه إخوته أفعال ردود من بالحذر أخذنا

 من خوفا  .. ٌدور ما ٌنشروا ولن.. أمٌرهم على خوفا ٌدور بما البوح على

 .جبلة ذي على آخرٌن أمراء تكالب

 اكتشفنا ما وسرٌعا.. جبلة ذي سر تسرٌب بتقصً بدأنا أخرى ناحٌة من

 قد كنا التعكر حصن فً جارٌة إلى سربته التً البرٌد جواري إحدى أنها

 من كبٌر عدد وأسنان أظافر تشترك مرة وألول.. مضى فٌما أهدٌناها

 جبلة ذي أن الٌوم ذلك أدركت. بها جماعٌا العقاب بإنزال القصر جواري

 .مؤمن فً

 لٌس لكن.. محاوالتهم إلى الخوالنٌٌن الزر بنً عاد توقعت وكما

 باستعراض اكتفوا بل.. ومقابلتً القصر دخول ٌجرإوا ولم.. بالتفاوض

 مع.. قبابلهم كثرة مستعرضٌن.. والتبلل المجاورة األودٌة عبر قبابلهم

 بٌنما.. جبلة ذي حول ألسابٌع استمروا .ٌعتقدون ما كتمان على حرصهم

 ٌبلزمنً.. فٌه نحن مما خسابر دون للخروج وسٌلة عن البحث همً كان

 . ناجعة حٌلة أجد فلم.. سٌدتً هامش بتعالٌم استنجدت. المستقبل رعب

 بل.. جبلة ذي من لقربهم نظرا أوقاتنا جل الخوالنٌٌن الزر بنو منا أخذ 

 زاد وقد خاصة..  تفكٌري جل أعطٌتهم كولذل إلٌه ٌسعون ما وخطورة

 قطاع النطبلق ومركزا.. لؤلفاقٌن مؤوى   وخدد التعكر ُحصنا وأمسى عبثهم

 تعقٌدا األمر زادوا بل. ٌكتفوا ولم..  وممتلكاتهم بالرعٌة والعابثٌن الطرق

  بؤي االستعانة ٌشجع ال موقؾ فً كنا. العابرة القوافل على إتاوات بفرض

............ 

 النوافذ ستابر بإسدال إحداهن على أشارت.. ٌخٌم الصمت وبدأ أحادٌثهم الجمٌع استنفذ.. مؽٌبها من الشمس دنت

 انسجام فً رإوسهم البعض ٌهز.. الحضور على النؽم أثر خٌم حتى لحظات إال هً وما.. األؼانً جهاز وإدارة

.. لمشاركتها شاب استجاب.. راقصة تتماٌل نهضت أن إحداهن لبثت ما.. رٌةشع كلمات اللحن مع تردد وأخرى

 أول مع تسافر شجٌة  تراثٌة أألنؽام كانت.. إٌقاعٌة صفقات الجمٌع أكؾ رددت.. متكامل كثنابً بانسجام رقصا

 آخر ثنابً نهضٌ حتى رقصته ثنابً ٌنهً إن ما وهكذا.. األنوار ٌشعلوا أال تعودوا معتما   المكان وكان.. اللٌل

 .شًء قول تود كمن ومرح دالل فً جالسة وهً تهتز.. شفتٌها تبلزم وابتسامتها إلً األستاذة تنظر. مواصبل



 أستطٌع حٌلة عن بالبحث بدأت الذي الوقت فً.. الحصون أمراء من أمٌر

 سٌدة سٌدتً إلٌه سبقتنً أن ٌسبق لم. بعٌدا   تفكٌري ذهب.. عبثهم صد بها

 أمٌر إلى الملكة من رسالة ٌحمل رسوال   كلفت ما سرٌعا.  أسماء أو

.. المستعلٌة الدعوة أوضاع فٌها شرحت.. هللا بؤحكام اآلمر المإمنٌن

 إلٌه توسلت كما.. النزارٌة إلى المٌل بإعبلنهم ألمراءا بعض وتطاول

 كلفت أن وكان.  مواجهتهم على لمساعدتنا الجند بعض مع مستشار انتداب

 إلى سرا الرسالة ملبح الحرة سٌدتً لرسابل ناسخا كان من ثقاتً أحد

 .المإمنٌن أمٌر موالنا حضرة

.. مجلسً إلى أمٌرهم بإحضار أمرت القاهرة إلى الرسول ؼادرنا أن بعد

 بما إعجابً مبدٌة. أرزق حٌة أنا هذه: الملكة  بؤنً  مإكدة كفً رفعت

ً   عرضه  على بموافقتنا له موحٌة.. السلطان كرسً مللت قد وأنً..  عل

 لترتٌب أٌاما وإعطابنا.. الوقت لبعض األمر كتمانه شرٌطة.. طرحه ما

 ولم.. ٌوم ذات لها أهدٌته التً الجارٌة تلك تسلٌمنا مشترطة.. أمورنا

 ورعاٌتنا بنا باالهتمام عهده مكررا  .. وسرورا حبورا أبدى بل.. ٌناقش

 .اشترطناه ما بكل ملتزما.. الحٌاة مدى

 والشك القلق كان.. طرحته لما المإمنٌن أمٌر تجاوب من ٌقٌن على أكن لم

 بانشؽالهم متعلبل اعتذاره حالة فً فعله علٌنا ماذا: نهار لٌل حولً ٌحوم

 والمبلحقات االؼتٌاالت وتلك.. الحكم حول والصراعات الفتن بمواجهة

.. وتحركاتهم الزر بنً أراقب. وأخرى فٌنة بٌن تصلنا المذهب جناحً بٌن

 .  كبٌر حلم لتحقٌق  سهمأنف بتهٌبة انشؽلوا  أنهم وٌبدو

 وقد" الدولة نجٌب ابن" بـ ٌكنى مستشار وبمعٌته عاد.. بالفرج رسولً عاد

 عزالخبلفة.. المنتجب باألمٌر: إلٌنا خطابه فً الجمالً الوزٌر وصفه

. المإمنٌن أمٌر ولً.. الدٌن فً الموفق.. العلوٌة الدولة فخر.. الفاطمٌة

 أربعمابة أمرته تحت لٌجمع. لؤلمراء را  أمٌ أعلنته حضرتنا فً مثوله وفور

 . مصر من جلبهم لمن إضافة..  وهمدان سنحان من فارس

 جدٌد من قبابله حشد الذي الوقت فً.. ٌدور ما الزر بنً أمٌر ٌستوعب لم

 اختبار أول فكان.. والتخرٌب النهب وإعمال الطرقات قطع إلى بهم دافعا



 لمحاصرة فوره من لٌتوجه.. رالز بنً تؤدٌب الدولة نجٌب ابن ٌواجهه

 معه ومن فر ما سرٌعا   إذ.. الخوالنً األمٌر ٌصمد ولم..  التعكر حصن

.. المصري بهم ٌلحق جدٌد ومن. خدد حصن فً لٌتجمعوا الزر بنً من

. العصٌان بعدم ومتعهدٌن صاؼرٌن حضرتنا وإلى.. مستسلمٌن وٌخرجهم

 أخبار طارت. جددا   ةوال حصونهم على  لنولً.. بتركهم أمرنا وبدورنا

 وبسالته الدولة نجٌب ابن انتصارات أخبار وسافرت. األنحاء فً هزٌمتهم

 .الٌمن جزٌرة أنحاء فً

 لٌنتشر. الملساء بالحٌة تشبٌها(  أروى) بـ الخوالنً الزر ابن بعدها نعتنً 

 ومع.. األمر بداٌة فً ضاٌقنً  ذلك بؤن وأعترؾ.. الناس بٌن النعت ذلك

.. به إال أُعرؾ ال أصبحت حتى بً لٌلتصق.. استسؽته اماألٌ مرور

 ذلك مضٌفة الحرة الملكة: الرسابل أمهر كنت حتى وقت ٌمر ولم.. ألتقبله

 ظن الذي القوت فً. فٌه األٌام مرور مع نفسً ألجد( أروى) النعت

 ظل الذي سٌدة الحرة لسٌدتً أضٌؾ قد جدٌد لقب أو صفة أن  اآلخرون

 .عٌذا ال سرا موتها

 تؤدٌب فً لؽزواته ومنطلقا. الدولة نجٌب البن مقرا جبلة ذي كانت

 القبلع أمراء جمٌع ٌرعب معسكره كان حتى ٗٔ٘ سنة تنته ولم. العصاه

 استرد ذلك أثناء.. ٌتصاعد حضوره وأصبح.. الٌمن جزٌرة فً والحصون

 معسكره كان بٌنما. جبلة ذي ٌخشى الجمٌع وأمسى.. وصبر تعز قلعتً

.. علٌها خطرا  ٌمثل جبلة ذي فً وجوده إن إذ. ٌتزاٌد قلقً انك ٌتسع

 علٌه توالت.. ٌستقر أدعه لم أثنابه وفً.. لذلك حل عن أبحث ظللت ولذلك

 من الوفود وتنتظم.. األمر لٌستتب.. األمراء من العصاة  إلخضاع أوامري

 .العوابد وتتضاعؾ. الٌمن جزٌرة أنحاء مختلؾ

 الجماعات ربٌسات قربت.. الداخل من لقصرا لترتٌب ذلك بعد تفرؼت

 ناحٌة ومن.. أنشطتهن على تشرؾ من بٌنهن من وكلفت والمعلمات

 كاتبة حٌن منذ أنها إلى إضافة أسراري أمٌنة فارعة  جارٌتً من اتخذت

 . رسابلً



.. مساعداتها اختٌار ذلك ومن.. الصاببة القرارات تتخذ أن الملكة على

 أكثر فهً  حولً؟ من سابر دون رسابلً كاتبة قربت لماذا وأعرؾ

 كنت ودوما. وضعفا   صبرا   وأكثرهن طاعة وأكثرهن.. استجابة الجواري

 وأكثرهم واستجابة طاعة الناس أكثر إلى السلطان ٌمٌل لماذا: نفسً أسؤل

 فً تتجاوز ال.. مربً ال قناع وراء تتخفى ظلت فارعة فالجارٌة! ضعفا ؟

طتها حدود معً تعاملها  بالرؼم الٌوم وحتى.. جارٌة أنا كنتُ  منذ لنفسها خ 

.. مناسبا   أراه ما حدود فً أفعالها ردود تكون ما ودوما.. معها تبسطً

 تكون حٌن براحة دوما أشعرنً ما وذلك.. وتصرفاتها نفسها تراقب كمن

 . جواري إلى

 وهو. المذهب لدعاة داعٌا( لمك) القاضً بن ٌحٌى العبلمة وضعت كما 

.  أجهله كنت الذي األمر وهو وتوجٌههم المذهب دعاة لجمٌع  الداعً

 الثالث األمر.. الدعوة أمور فً كثٌرا إلٌه االستماع على حرصت  ولذلك

 :وهً خمس على وأبقٌت الجماعات ترتٌب أعدت

 .جوار   من ٌرسل ما متابعة جماعة -

 .الدٌنٌة والدروس والتهذٌب.القصر شإون جماعة - 

 .    والؽناء والرقص السرٌر وفحش والدالل واللهو لحٌلا تدرٌس جماعة -

 .  والمحالٌل. التداوي جماعة -

 .   األدب وأخبار الشعر جماعة -

 أقوم الذي الدرس ونوع اللٌلٌة الدروس أوقات على تؽٌٌرات أدخلت كما

 بذلك لنستعٌد. المدٌح أوقات من وزدت.. الصلوات أوقات وخفضت.. به

 وأمسى. النهار دروس أوقات وؼٌرت.. وترابط حماس من فقدناه ما

 من هداٌانا إرسال وعاودت. الدوام على والنشاط بالحٌاة ٌضج القصر

 من المراسبلت لتنتظم. المختلفة اإلمارات على والتنا كل إلى الجواري

 ".الببلد أرجاء فً والقبلع الحصون

 : الســـادس الٌــوم



 محاوال..  القراءة لمتابعة قشو فً كنت.. جانبا موالتً صفحات وضعت

 بوخز جسمً ؼزا لكنه.. القصر سطح فً أجول بخروجً الجوع إؼواء

  عل   الشمس أشعة تحت تمددتُ .. انتباهً ٌفقدنً كاد بل.. شدٌد وبرد مإلم

 أصواتا مصدرة حولً طٌوري تجمعت.. ٌُحتمل ال شقاء من ٌؤتٌنً الموت

.. احتراقه رابحة شممت.. ا  شهٌ قرصا   الشمس رأٌت.  أصواتها تشبه ال

.. أتناوله ما لدي ٌعد لم.. عرشها قبة من مالت وقد.. لتذوقه الوثوب تمنٌت

 ؼضا   ؼصنا   قطفت.. أصابعً مددت.. المتسلقة شجٌرتً أؼصان تؤملت

 بعض اصطٌاد حاولت.. حنضبل   كانت.. زهرة قطفت.. مرا كان.. تذوقته

.  عظامً ٌتخلل صقٌع.. لجوعبا الشعور لٌزداد الوقت بعض مر. الحشرات

 أجد قد.. الؽابة فً هناك بعٌدا   أتسحب أن.. السبللم بهبوط جدٌد من فكرت

 ودون.. فٌه أموت مناسب مكان. فتلتهمنً الضواري تؤتً أن أو.. ٌإكل ما

 حتى.. منهكا األعلى الدور ممرات فً تعثرت.. السبللم هبطت تردد

 شبٌهة واسعة حجرة فً دتنًوج حتى أتسحب.. ؼشاوة أصابتهما عٌناي

 حٌث الملكة حجرة.. القدٌمة رسابلها إحدى فً وصفتها قد فارعة كانت بما

 كسرة حتى أجد لم.. جدارٌة أرفؾ.. الموزعة وصنادٌقها الواسع سرٌرها

 موالتً لقاء ٌوم ككاتب فٌها جلست بؤنً أتذكر قاعة حتى زحفت.. خبز

 اعتلى وقد للجدار المتجه مقعدها حٌث العامة القاعة ثم.. بالنجاحً سٌده

 الستابر.. المتاكا الوثٌرة المقاعد.. هو كما شًء كل.. مرتفعة منصة

. خبز كسرة أجد أن بقدر تهمنً ال.. وهناك هنا صنادٌق.. الرٌح تهزها

 الكتب تلك أظنها كثٌرة بكتب جدرانها امتؤلت وقد..بها أسمع لم كبٌرة قاعة

 خاو   قصر.. الزواٌا فً أبحث سرت. .صنعاء من الٌامً جمعها التً

 قاعة حتى السفلى األدوار هبطت.. كابوسا أعٌشه ما أن تمنٌت.. ومخٌؾ

 باب.. ممر إلى تدلنً وممرات أخرى إلى تفضً قاعة.. الواسعة الصبلة

 أصدق لم.. ملحقة دار إلى أفضت.. بها سرت طوٌلة طرقة إلى ٌفضً

ً   أنفً  وأحواض.. حطب وأكوام.. انوأفر..  وأوانً.. مطاحن.. وعٌن

 الخوص من وأوعٌة بالدقٌق وأخرى.. ومطابخ  حبوب مخازن.. مٌاه

.. حلم فً أكون أن خشٌت.. وعسل سمن وجرار الخبز بكسر مؤلى

..  وعسبل سمنا سكبت.. حقٌقة كانت.. بتمهل لكتها.. ٌابسة كسرة التقطت

 فً حملت.. هحٌوٌت بعض لبدنً عاد.. ندٌا عرقا تصببت حتى منه تناولت



 نثرت.. أحمل بما صعدت.. وسمنا   عسبل   مؤلته وإناء خبز وعاء خوؾ

 لشجٌرتً الماء من ماٌكفً ألجلب هابطا عدت. لطٌوري الفتات من كثٌرا  

 طٌلة.. مبتسمة خٌوطها تسحب الشمس أرى وأنا مجهدا كنت.. وطٌوري

 أنم لم.. ٌختفً أن خوفا األسفل من حملته ما أتحسس بقٌت.. أنم لم اللٌل

 وعسل وسمن خبز لدي ما  أن أدركت.. الشمس أشرقت حتى لٌلتها

 .واقع باألمس رأٌته ما وأن.. حقٌقة

 السطح أطراؾ جدار على متكبا وقفت. ٌحٌرنً القصر سكان اختفاء ظل

 فً..  الصامتة الحراسة أبراج.. المحٌطة والجبال الودٌان فً الحٌاة أتؤمل

.. الوادي باتجاه ٌهبطون البعٌدة منحدراتال فً مزارعون هناك البعٌد

 فً ٌحجل الذي كلبه ٌبلعب وآخر قرٌبة  سفوح فً راعٌها ٌزمها أؼنام

 إال طبٌعً بشكل تسٌر الحٌاة كانت.. مزارعهم فً وآخرون.  حوله مرح

 الناس؟ إلى أخرج هل. صنعه علً فٌما أفكر جلست.. جبلة ذي قصر فً

 سؤحدثهم؟ ماذا.. القصر سكان عن وننًٌسؤل قد ؟ ٌؤتوا حتى أنتظرهم أم

.. فعله علً فٌما فكرت مصٌري؟ سٌكون ماذا بسبلم؟ سٌتركوننً هل

 من الملحقة والمبانً القصر  أبواب جمٌع بإؼبلق نفسً حماٌة إلى اهتدٌت

 . الداخل

 عصافٌر.. ضوُءها زعفرانً الؽربٌة الجبل حواؾ من تقترب الشمس 

 لذكرٌات متدفق نهر جوار لٌلً قضٌت. بصخب ٌومها تودع األفاق تمؤل

 :    موالتً قراءة أواصل.. الفراش على متمددا عدت لهفة فً.  األمس

.. بصوته سحرنً.. حضرتنا فً الدولة نجٌب ابن حل لحظة وأتذكر" 

 ولذلك.. األصوات كل عن ومختلفا عذبا صوته كان.. بوجهً ألتفتُ  كدت

 عٌنً بؤن أنكر وال.. ٌلحظ أن وند ٌزورنا من رإٌة ٌمكن  مكان لنا كان

 من زاجرا جاء سٌدتً صوت لكن. بهٌة طلعة ذا رأٌته وقد.. له أنست

 ألجؤ القلب خفق كلما وهكذا..  أكون أن علً ما إلى ألعود.. الماضً

 . تروٌضه ألسالٌب

 ذكرت وإن.. مضى فٌما عصٌانهم أعلنوا من على حقد قلبً ٌسكن لم

 ومن.. المصري نفوذ اتساع من همبعض تذمر  الواردة الرسابل



. به ٌقوم بما أولى بؤنهم ٌظنون.. الٌمن جزٌرة فً حققها التً االنتصارات

 ٌكن لم. بتؤدٌبهم إٌاه موجها بعضهم وأخرى فٌنة بٌن أنتقً كنت ولذلك

 القبلع فً المنتشرة والعٌون الجواري بنظام ٌعلم ال فهو. أراه ما ٌرى

 بوحً وأنها.. الحروب تلك ٌرعى من هللا بؤن البعض لٌإمن. والحصون

. أٌامها أبهى فً ودخلت الببلد استقرار زاد. سماوٌة مبلبكة ومشاركة

ً   كنا وبدورنا ل  بدٌبل إخبلصا   وأكثرهم المذهب أتباع من جددا   أمراء نو 

 عٌون من المزٌد مرسلٌن.. المنهزمٌن والقبلع الحصون أمراء لبعض

 من حظ لهن ومن. تواجدهن محٌط فً ثٌرالتؤ على ُدربن ممن جوارٌنا

 .والدالل الحسن

 الوفود وأضحت.. القلق لٌعاودنً.. اتساعا   الدولة نجٌب ابن معسكر تزاٌد

ة  .. أنفاسه ٌلتقط أتركه أال عٌنً نصب واضعة.. جبلة ذي على تتزاحم  زاج 

 عبلج خٌر: "سٌدتً تعالٌم إحدى من مستفٌدة.. متتابعة حروب فً به

 أٌام لٌقضً". تنتهً ال حروب دوامة فً إدخاله أمٌر قوة عاظمت لتقلٌص

 لحظة وفً. ذلك وٌهاجم هذا ٌؽزو استقرار دون والثانٌة األولى سنته

 إلى ترسلٌنه ستظلٌن متى إلى: ٌحاصرنً السإال وذلك نفسً إلى جلست

 ٌظل أن ٌجب لماذا ثم! جبلة ذي ملتهما وٌعود ٌستقر ٌوم سٌؤتً الحرب؟

.. التعكر صاحب المفضل تهدٌد من مضى فٌما  اعتبرتِ  أما ة؟جبل ذي فً

 والحصون القبلع تفرغ ال  لماذا الزر؟ وبنً ومفتاح سبؤ السلطان وأطماع

 األٌام مرور مع ٌشكل قرٌب أمٌر فؤي.. قوتها من جبلة بذي المحٌطة

 مقرا   تكون ببلد عن نبحث وبدأنا.. بعٌدا نقله فكرة لتعاود.. علٌك خطرا

 هً وال.. تهدٌد مصدر إلى تتحول بحٌث بالقرٌبة تكن فبل.. كرهلمعس

 اختٌار وتم. جبلة ذي على محتمل  هجوم أي صد فً دورها فٌؽٌب بالبعٌد

ند"  . لمعسكره مقرا" الج 

ند إلى المصري انتقل حتى أٌام تمض لم  بدأ حتى ٙٔ٘سنة تؤت ولم.. الج 

 عن ٌزٌد ما وصول هشؤن بعلو إحساسه زاد وما.. مستقل كؤمٌر   ٌتصرؾ

 أمٌر وزٌر البطابحً إلٌه بعثهم.. واألرمن السودان من سهم رامً ألؾ

 عما بإخبارنا مهتما ٌعد فلم. الجانب مهاب الُجنود بتلك وأضحى المإمنٌن



 الحٌرة لتعاودنً. به نؤمره ما تنفٌذ فً متباطبا  .. به ٌقوم ما أو.. له ٌخطط

 .  جمٌل   صبر  : نفسً مهامسة

ند من الواردة الرسابل أفادت ٙٔ٘ سنة اٌةنه ومع  البطابحً الوزٌر أن الج 

 الٌمن جزٌرة فً ٌده وٌطلق فٌها ٌفوضه برسالة إلٌه أرسل القاهرة فً

 فهو.. ؼرٌبا   أمرا   البطابحً الوزٌر به ٌقوم ما وكان. إلٌنا الرجوع دون

 رهن وٌكون ٌعٌننا مستشارا المإمنٌن أمٌر من طلبنا من أننا ٌعرؾ

 ٌخاطب وأن.. مصر ٌتبع وال   إلى المستشار ذلك ٌتحول أن ال.. أوامرنا

 جزٌرة فً ٌدٌه تطلق التً والمراسٌم الجند وٌرسل بل.. إلٌنا الرجوع دون

 القاهرة فً اإلسماعٌلٌة اإلمامة أن من ٌزداد ٌقٌنً جعل ما. دوننا الٌمن

 نشر فً لةالدو نجٌب ابن على معتمدة.  طرٌقها عن ضالة تتهاوى بدأت

  .نفوذها وبسط الدعوة

 أمٌنا كلفت.. هللا بؤحكام اآلمر المإمنٌن أمٌر موالنا إلى  رسالة حررت

 مخٌبا الرد لٌعود.. البطابحً الوزٌر بها ٌعلم أن دون إلٌه بإٌصالها قوٌا

 الدابر بالصراع منشؽلون بؤنهم الرسالة به تبح لم بما فهمت..  لآلمال

.. األمور بمجرٌات ٌتحكمون من هم الوزراء بؤن فهمت كما.. هناك

ً   بؤن ألدرك. لهم ٌحلو كما وٌتصرفون  جبلة ذي ٌهدد ما أعالج أن عل

 .نفسً على معتمدة

 دعوتً ألوجه. الدولة نجٌب ابن مع أنتهجها جدٌدة طرٌق عن أبحث أخذت

 كما كثر عسكر ٌحفه وصل لكنه..  المرة هذه ٌتؤخر ولم.. بالحضور إلٌه

 انزعاجً له أظهر لم.. فعله علً ما عرفت لحظتها. للحرب ذاهبا كان لو

............ 

 أال تمنٌت ثم.. لتشاركنً تنهض أن توقعت.. استحسانا الحضور صفق.. للرقص تدعونً األستاذة أشارت

 تركت" النؽم ٌتبع أن لجسمك اترك" صوتها أسمع..أعماقً من زهرة مستحضرا  عٌنً أؼمضت..أحد ٌشاركنً

 كم أعرؾ ال.. لً مصاحبتها.. األولى أٌامً فً زهرة رأٌت بعٌدا.. لًحو عما بعٌدا ملكوت فً ٌسرح جسمً

 أنؽام عدى صامت حولً ما كل..  المكان أحتلت قد  العتمة أن ألجد عٌنً فتحت حتى الوقت من قضٌت

 لحظات وجهها رأٌت األستاذة. نفسً أراقص وأنا فارؼة المتكآت  ومتى؟ ذهبوا أٌن..أحد من ٌعد لم.  الجهاز

 شفط تواصل..  بإؼواء عٌنً فً  تنظر.. منها دنوت.. ٌقودنً رقص وبقاٌا اقتربت.. سٌجارتها إشعال

 .فخذها على المعسل خرطوم تاركة سٌجارتها

 



 الدعوة شؤن إلعبلء العظٌمة بجهوده وأشدت شكرته بل.. ٌدور مما

 كسر نوٌت فقد باطنه ماأ األمر ظاهر ذلك كان. الٌمن جزٌرة فً المستعلٌة

.. أروى تكون من البطابحً وبالخصوص اآلمر وزراء وألري عنجهٌته

 أهمٌة له شارحة. النجاحً لمحاربة االستعداد منه طلبت رسالة له وجهت

 بٌننا المسافة ٌقرب ما بالبحر واتصالها.. السهلٌة أرضها وخصوبة تهامة

 من تهامة أهل وأن نامذهب على لٌس  النجاحً أن له وبٌنت. مصر وبٌن

 ٖٓ٘ سنة استنصرنا قد النجاحً أن إٌاه مذكرة  ..  العداء ٌناصبونه العرب

 وٌقطع عهده ٌنقض والٌوم. بالوالء لنا وتعهد. طرٌدا كان أن بعد ونصرناه

 . الطاعة من سنوات بعد  عابده

 له وبٌنت.. باألمر النجاحً إلى بعثت الذي الوقت فً.. المصري ٌتؤخر لم

 النجاحً لٌرسل.  السودان من أكثرهم ٌتكون الدولة نجٌب ابن ندج أن

 نجٌب ابن زحؾ. خدٌعتهم وٌشتري السودان بعض إلى سرا عبٌده أذكى

 لم التً السابقة انتصاراته هٌبة على معتمدا.. زبٌد على للهجوم الدولة

 السودان علٌه انقلبت حتى زبٌد أرض قدماه وطؤت إن وما. قط فٌها ٌهزم

 ما وسرٌعا.. الفوضى لتدب.  ضده من وال معه من بٌن ٌفرق عدٌ ولم

 عسكره من نفر وجد التالً الٌوم فً..  معه من لٌتفرق مقتله خبر انتشر

.. بمقتله إلٌنا الخبر وصل.. الفارة جنده خٌول خلؾ وحٌدا ٌعدو حصانه

 خٌله على من سقط..  الجٌشٌن التحام فؤثناء..  ٌقتل لم أنه األمر وحقٌقة

 من جعل فارا خٌله مشاهدة  أن إال.. بعٌدا به وٌخرج عسكره أحد لٌردفه

 .بمقتله ٌظن رآه

 على لبلنقضاض ٌستعدون مترقبٌن الحصون أمراء وقؾ الهزٌمة تلك بعد

 بن وبٌن بٌنهم فٌما التوازن على أحافظ أن إال لً ٌكن ولم. المصري

.. علً ٌرتدون ماٌو فسٌؤتً.. علٌه ٌنتصرون تركتهم فإن.. الدولة نجٌب

. بآخرٌن وزودته جنده من فر من ٌجمع من وكلفت.. دعمه إلى سارعت

 أمراء تراجع ما وسرٌعا. الطامعون به ٌطمع ال وحتى قوته بعض لٌستعٌد

 .فعله أضمروا قد كانوا عما الحصون

. سٌسحق بدونً بؤنه وعرؾ.. رشده إلى عاد قد بؤنه ذلك بعد ظننت

 عاد بؤنه أفاجؤ 9ٔ٘ سنة نهاٌة حتى قتالو بعض طاعتً فً لٌستمر



ً   الرجوع دون الٌمن جزٌرة أمراء بعض لمراسلة  فً ٌهذر أمسى كما. إل

 المرأة ولٌس القاهرة فً المإمنٌن ألمٌر تابع بؤنه ندمابه وبٌن مجالسه

 فً السبلطٌن محاكٌا.. مكانتً من ٌحط بما ٌتفوه أخذ بل.. حق من علٌه

  وعده ٌكرر كما.. حوله من مع وتعامله. تهمراسبل وفً زواره استقبال

 أحجر أن عندي واستحقت خرفت قد: "التهكم بعبارات متفوها.. بخلعً

 فً قبل ذيِ  من أكثر نفوذه بسط على نهار لٌل ٌعمل بؤنه لٌتضح". علٌها

 . الٌمن جزٌرة

. سبق مما ٌتعض ولم.. عقبل رأسه فً ٌحمل ال بؤنه لً تؤكد ذلك وأمام

.. أكثر ٌستفحل أن قبل األمر بمعالجة أفكر أن جدٌد نم علً وكان

 فً  الدعوة له وجهت ولذلك.  المستعلٌة الدعوة وحدة على حرٌصة

 أرسل ثم.. واهٌة بحجج ماطل لكنه.. له ٌخطط عما لثنٌه أخٌرة محاولة

ً   بؤن عرفت حٌنذاك. حضرتً فً المثول عن فٌها ٌعتذر قاطعة رسالة  عل

 .ردعه

 الحقد سكن قد ممن والقبلع الحصون أمراء من عددا   ريفو من كاتبت 

 بلؽنا قد بؤنه ذاكرة".. الجند" لمهاجمة قبابلهم جمع إلٌهم موعزة.. قلبوهم

 تمض ولم. الٌمن فً المستعلٌة الدعوة صؾ وشق.. لمحاربتهم استعداداته

.. شدٌدا   حصارا   علٌه ضاربة معسكره حول القبابل احتشدت حتى أسابٌع

 أن الدولة نجٌب ابن مقاومة كادت ما لحظة وفً.. ٌدور ما اقبأر كنت

ً   أرسل.. األمراض وانتشار المإن نقص تحت تنهار .. االستؽاثة طالبا إل

 الوقت فً. عهد أو حال على ٌستقر ال الذي اإلنسان هذا أمر فً احترت

 فً فكرت.. التوازن من ستخل هزٌمتهم أو هزٌمته بؤن أعرؾ كنت الذي

ن أُرِسلُ .. رسول خٌر المال فكان.. االحتدام ذلك فكل حٌلة  دراهم ٌوزع م 

 القبابل بٌن مشٌعة.. للجند المحاصرة القبابل ووجهاء أمراء على مصرٌة

 فً القبابل على سٌوزعونها األمراء وأن.. المصري من الدراهم تلك بؤن

 نوحٌ.. الشمس شروق  تنتظر القبابل أمست وبذلك.. التالً الٌوم صباح

 ذلك انتهى وبذلك. دٌارها إلى عابدة تفرقت ماال   تر ولم الصباح جاء

 .مؽلوب أو ؼالب من ٌكن ولم الحصار



 الحجر ووجب خّرؾ قد ٌكون عمن الدولة نجٌب ابن ٌسؤل من أرسلنا

 ذي إلى حضر ثم." جانبها ٌإمن ال حٌة أنها قال من صدق: "لٌردد علٌه؟

 ٌكذب بؤنه أعلم أكن ولم. والخبلص بالوفاء ومتعهدا معتذرا لٌركع جبلة

 ودعوته  المستعلٌة على انقبلبه أمر نكشؾ حتى.. عهد على ٌقر ال وأنه

 .النزارٌة للدعوة سرا

 لٌتسابق.. ٌهابه من ٌعد ولم.. األمس سمعة وال بقوة ٌعد لم المرة هذه فً 

 نالمإمنٌ أمٌر موالنا مقام إلى انحرافه أخبار بإرسال الٌمن جزٌرة أمراء

 ومحاربته.  نزارٌة لعملة ضربه رسابلهم فً مإكدٌن.. القاهرة فً

" الخٌاط بن الموفق" المإمنٌن أمٌر من رسول وصل أن لبث ما. للمستعلٌة

 الذي. الدولة نجٌب ابن طلب فً. فارس مابة وبصحبتهٕٗ٘ سنة بداٌة مع

 فً أفكر.. علٌه مشفقة كنت. فٌه  ٌتحصن حصن عن باحثا فر قد كان

 لٌؤتٌنً به ٌثق من أرسلت.. الٌمن جزٌرة عن سالما   وإبعاده إلنقاذه ةطرٌق

 طرٌقِ  فً أسٌر بؤننً  إقناعً محاوال.. بانكسار تحدث مجلسً وفً.. به

 الدعوة باتباع إقناعً محاوال.. ٌدوم لن األمر وأن. مؤمونة ؼٌر نهاٌُتها

 مإمنٌنال أمٌر رسول حضرتً فً وكان. طرح ما على أرد لم.  النزارٌة

 بعدم أقنعننً جواري   لكن.. تسلٌمه رفضت األمر بداٌة فً. باقتٌاده مطالبا

 لما رضخت أٌام بعد.. علً بؽضبه مهددات المإمنٌن أمٌر أوامر معصٌة

 مؽلظة عهودا   منه أخذت أن بعد.. المإمنٌن أمٌر لمبعوث سلمته.. رأٌنه

 أمرت ثم. بذلك مإمنٌنال أمٌر إلى كتبت كما.. الضرر ٌلحقه وال ٌإذٌه بؤال

 . ساقٌه حول فضة من قٌود بضرب الجواري

 أكتاؾ فوق محموال النخٌل خشب من قفص فً دولة نجٌب ابن ؼادرنا 

ى دموع ُسِكبت.. لقلبً دامٌا منظرا كان..  العبٌد  إلٌنا ق ِدم   فارس   على حر 

 ".ضجٌجا   الدنٌا ٌمؤل

 

 :لرحٌلها السابع الٌوم 

.. الذابلة خٌوطها تسحب الشمس كانت.. صففتها ةصفح آخر من انتهٌت 

 فالطٌور.. قبل من أنم لم كما اللٌلة تلك نمت.. وراؾ جبال خلؾ لتختبا



 ٌتزود حوض من ٌروٌها ما لها جلُبت وشجٌرتً.. فتاتها تتناول عادت

هُ  حدابق لسقً الفابض لٌخرج ٌمتلا.. القصر أسفل  تدخل ساقٌة من ماء 

 .القصر منحدرات

 قبٌل الخبز فتات أمنحها طٌوري.. بالرضا مشبعا   الفجر وهج قبٌل صحوت

 نجٌمات من تبقى ما ودعت. سعادة من به أشعر ما تشاركنً.. موعدها

.. الموتى منادمة من البارحة لٌلة تمكنً عدم لها اعتذرت.. السماء

 .أخرى بلٌلة ووعدتها

 :  قراءته مواصبل.. رتبت ما التقطت.. لصندوقها عدت

 فً بمقتله انتهى الدولة نجٌب فابن.. عجٌبة تحوالت سنة كانت السنة لكت" 

 .بعهده المإمنٌن أمٌر رسول ٌؾ ولم.. وصلنً كما البحر عرض

 ٌد على مقتله خبر كان..  المإمنٌن أمٌر إلى رسالتً تصل أن وقبل 

 مقتله قبل منه رسول حمل أن بعد.  إلً وصل قد  النزارٌة من جماعة

 فً ورد وقد.. اآلمر المإمنٌن أمٌر ابن الطٌب اإلمام مولد بشارة أٌضا

 لها ٌحصى ال المإمنٌن أمٌر عند هللا نعم فإن  .. بعد أما"  البشارة رسالة

 فً وذلك.. مرضٌا زكٌا مولودا رزقه بؤن.. قدرا لدٌه أشرفها ومن.. عد

 نوعشرٌ أربع سنة اآلخر ربٌع شهر من الرابع األحد بٌوم المصبحة اللٌلة

.. الهدى نبً جده كنٌة القاسم بؤبً وكناه.. الطٌب سماه.. مبة وخمس

.. البشرى بهذه أشعرك.. المكٌن المإمنٌن أمٌر حضرة من ولمكانتك

 األولٌاء من قبلك من فً وتذٌعٌها.. نصٌب بؤوفى بها المسرة من لتؤخذي

 ".وقرٌب بعٌد كل بها بالمعرفة ٌتساوى إذاعة المإمنٌن

............ 

 دخان رابحة.. الرشٌقة بقامتها وقفت.. لتراقصنً أسحبها التقطتها.. ٌدها مدت.. متكبها من مقتربا   جرأتت

.. وجهً أمام وجهها مثبتة..  األٌمن بكتفً أمسكت وقد تدور أخذت معنا؟ كانوا من ذهب أٌن أسؤلها لم..  مثٌرة

 تبادلها.. قمٌصً أزرار تفك األخرى دهابٌ.. متعاقبة دورات فً  بعضنا حول معا ندور.. عٌنً فً ناظرة

ٌُسرى كفً أصابع .. ٌحرره من ٌنتظر كان لو كما لٌسقط..  ثوبها أزرار.. رأسها طرحة أخرى بعد قطعة.. ال

 فضلت" ؟ رقصك أجارٌك ترانً هل" هامستنً.. صدرها  سبلسل عدا.. جسدها على من تبقى ما أزالت

    .آلفها لم سموات إلى تقودنً اتالنؽم تلك.. الحدٌث لجسمً تاركا  الصمت



 بشرى بإذاعة وأمرتهم المستعلٌة الدعوة دعاة كافة جمعت الوقت ذات ومن

 ألمامنا والعهد البٌعة وأخذ الٌمن جزٌرة أنحاء جمٌع فً الجدٌد المولود

 اإلمام على بالصلوات الدعوة مجالس أمرت كما.. إلٌه والدعوة الطٌب

 .اآلمر بن الطٌب

 قبلعها وأمست.. اضطرابا   الٌمن جزٌرة إمارات زادت حتى هرأش تمر لم 

 بقبابلهم ٌزحفون أخذوا للتوسع فالطامعون.. مستعر صراع فً وحصونها

. المستعلٌة للدعوة بعدابهم باشروا للنزارٌة والداعون.. حولهم من على

 .الصراعات لتعم  المذهبٌة دعوات وتزاٌدت

 قلقة أكن لم لذلك.. الطٌبٌة بالدعوة تداناومب.. الطٌب إمامنا مولد بشارة بعد

 كان وما.. جانب كل من تحاصرها الفوضى أمست التً جبلة ذي على

 مصر عن دعوتنا بفصل بادرت ولذلك.. الطٌبٌة مستقبل هو ٌشؽلنً

 . مصر على النزارٌة سٌطرت أن بعد بها الٌمن جزٌرة لتستقل

 ذلك مدى على الدعاة نشطو.. المذهب دعاة مع لقاءات عدة القلم داعً عقد

 أمراء  صراع من مؤمن فً وأصبحت الدعوة استقبلل تعزز وبذلك.. العام

 أرجاء فً المذهب بؤتباع لقاءاتهم من الدعاة وضاعؾ.. والحصون القبلع

 عن بعٌدا الطٌبٌة الدعوة لتثبٌت بسرٌة ٌعملون كانوا والذٌن.. الببلد

 .السلطان على الصراعات فوضى

 بمقام بالقٌام الرسابل ناسخ كلفت ابنه وفاة وبعد" لمك"قاضًال وفاة بعد

 ٌكن لم الكابن فهذا. المرتبة لهذه اعتباطا له اختٌاري ٌكن ولم.. القلم داعً

 سنوات مدى فعلى.. للدعة مٌال..أطماعهم فً الرجال من الكثٌر ٌشبه

 ما أفضل على النسخ وألعمال.. سٌدة سٌدتً لرسابل وناسخا كاتبا قضاها

 انتظاره سنوات وفً.. سنوات منذ بها قلبه تعلق من بظهور مشؽوال. ٌكون

 مجال فً مرجعا أضحى حتى. كتب من ٌدٌه بٌن ٌقع كان ما وقرأ قرأ

 .الدعوة

 كانت منه الموت اقترب ما ولكثرة.. اضطراب من حٌاته فً مر ما ورؼم

  سٌدتً أن الإ.. متبلحق حبس سنواته أن إذ.. وللدٌن للحٌاة مختلفة نظرة له

 أرادت حلما تفقد ألال احترازا   منها كان والذي.. سنواتها آخر فً به اعتنت



 للرمز مضٌبة هالة كفٌه بٌن ٌحمل مبلك منامها فً زارها أن بعد.. تحقٌقه

 بدنها على بؤصابعه لٌخط مبلبسها خلع المبلك ذلك بؤن لنا حكت.. األعظم

 كان هكذا.. بارد بنور ٌتوهج هاجسم جعل الذي الرمز لذلك متعددة أشكاال

 على األعظم الرمز نقش هاجس أخذ الحلم ذلك ومنذ.. لٌلة ذات حلمها

 الرمز وشم بدنه على ٌحمل شخص هناك بؤن أخبرتها حتى. ٌتزاٌد بدنها

 على بالموت تعاقبه أن رأت الذي الناسخ ؼٌر الشخص ٌكن ولم. األعظم

.. دابم حبس إلى الموت من.. عقابه تؽٌٌر إلى دفعها ما.. أؼضبها تصرؾ

 بعد األعظم السر خاتم بدنها على سٌضرب من تدخر بؤنها شعرت وبحبسه

 .بدنها على الرمز ذلك ٌنقش أن أوصت حبسه وبعد.. موتها

 بعض أهمٌة عن تحدثنا.. النجوم وأسرار التنجٌم بعلم شؽوفة سٌدتً كانت

 مفاتٌح الرموز تلك معتبره.. الوجود بخالق وصلتها الكونٌة الرموز

 أن وتعتقد.. الهند منجمً كتب من اطبلعها اتساع وٌؤتً.. إلٌه الطرٌق

 األرواح كافة على السمو أبجدٌة ٌحمل اآلخرة الدار إلى الرمز حامل

 .السفلٌة

 أبراج أحد أسكنته.. محبسه من الناسخ أخرجت.. سٌدتً وفاه بعد بدوري

 ٌقرأ بؤنه عرفت.. قصرال مكتبة من كتب عدة منحته كما.. القصر سطح

 منه ألسمع مجلسً إلى نهار ذات دعوته سنوات بعد. النهار مع لٌله

 التجرد عن تحدث. سنوات شؽلته كتب من به خرج وعما.. حصٌلته

.. واألدٌان اآللهة مبتكر وأنه.. كابن أعظم  اإلنسان وأن.. واإللوهٌة

 تعج القاعة انتك لحظتها. منه سمعته ما أخافنً. والقٌم األخبلق ومبتكر

: قال. السلطان عن سؤلته.. وجل دون ألسمعه صرفتهن.. بالجواري

 ٌعلن أن دون ذاته لتؤلٌه وسابل األدٌان وتلك.. بنفسه إال ٌإمن ال السلطان

 حق السلطان تمنح األدٌان.. رعٌته إلخضاع أدواته إحدى والدٌن.. ذلك

 الرعٌة إلله كحام   هنفس ٌقدم أنه كما. واالستؽبلل والنهب والحرق القتل

 ٌقودهم بإله رعٌته إٌمان ٌكرس الذي الوقت فً.. بنفسه إال ٌإمن ال وهو

 بتبجٌل صفحاتها تعج الكتب تلك: فقال. هللا عن سؤلته. هو عبودٌته إلى

 إلى نفسه الوقت فً ٌقودنا ما.. وذاته صفاته من تجرٌده من بمزٌد اإلله

 إله إلى الحاكم ٌحول وبذلك. .وتجرٌده تعظٌمه مبدأ تحت.. وجوده نفً



 وقود العوام أن حقٌقة إلى تصلنا كتب من ٌدي بٌن وما.. معلن ؼٌر

 ضرورة إلى موالتً أنبه ولذلك.. تؽٌٌر لكل ُطعم إال هم ما.. الحروب

 جمٌع وٌظل.. الرب مقام فً تظل حتى المذهب علم فً ُخط ما كل قراءة

 فبل. السلطة هً وأدواتك.. أنتِ  هو ٌعبدون الذي اإلله. صاؼرٌن الرعٌة

 . ربها طبقة فلكل واحد رب ٌوجد

 الذي كبلمه بجمر رمى وقد.. تهزنً كلماته بزلزال شعرت الٌوم ذلك فً

 الكتب تلك تكون أن سؤلته. شًء كل لدمر الناس بٌن به خرج لو

 جمٌع بل تتصارع المذاهب كل: لً فقال. مجنونا ٌكون أن أو.. مدسوسة

. الخاصة حق من فالباطن. والتسلط السٌطرة.. واحدة وؼاٌتها األدٌان

 ٌحث الذي المذهب علوم خبلل من ذلك تجلى وقد. العوام حق من والظاهر

 ولذلك. العوام على الظاهر علم ونشر.. الباطن خطاب كتمان على الخاصة

 .  لؽٌره ٌرتهن وأال العلوم بتلك إلماما الناس أكثر ٌكون أن السلطان على

 بعد هل: أتساءل جعلنً ما. أتحمله لم رعبا قلبً على تلك حتهبصرا أدخل 

 حتى مجلسً من خرج إن ما األمر وحقٌقة واطبلع؟ قراءة من العمر هذا

. منه سمعته ما ٌقلب عقلً ظل..  لٌلتها أنم لم. منه أنتهً أن أضمرت

 بؤحد ٌتصل فبل..  السطح أبراج أحد إلى النسخ دار من له بنقلً هللا حامدة  

 ضمنت وبذلك. بؤحزانً أختلً خلوة أٌامً من سبق فٌما البرج ذلك كان. .

 منه الخروج عدم على اللقاء ذلك بعد  شددت.. الناس بعوام احتكاكه عدم

 . أبدا

 إلى أخرى مرة دعٌته حتى هللا عن حدٌثه حول تتقاذفنً األفكار ظلت

 ٌدركه ال يالذ هلل الحمد: "فقال.. هللا عن سإالً علٌه مكررة..  حضرتً

 دون الذي.. األفكار تحصره ال من ٌحصره وال.. األبصار تدركه ال من

 ٌدخل ال سبحانه فهو.. وعثار زلل األوهام ألقدام أو.. أستار لؤلفكار تناوله

 وال.. حً علٌه ٌقال وال.. مكٌفة بإشارة إلٌه ٌومؤ وال صفة وال اسم تحت

.. الحً مبدع ألنه.. فاعل وال تام وال كامل وال عاقل وال عالم وال.. قادر

 ذات كل ألن.. ذات له ٌقال وال.. الفاعل الكامل التام العاقل العالم القادر

 ما وكل. وصفاتها والنفس.. التسعة وأعراضه كالجسم.. للصفات حاملة



 وٌنفً.. السلطان هو هللا أن إلى تشٌر التً المذهب كتب من هو ذكرته

  ".مباشرة ؼٌر بصورة المجرد وجود

 من كتابا   نجد فلم.. التجدٌؾ إلى ٌإدي ما المعنى عنق تلوي لكنك: له قلت

 قرأت ما قرأتِ  لو: خفٌض بصوت فرد.. ذكرت ما ٌعِنً المذهب كتب

ن ٌعبده فٌما للتفكر تدفعك الكتب فتلك.. ذكرت مما أبعد لذهبتِ  .. حولك م 

ن أن وستجدٌن  بعد فماذا.. شًء البل إلى أو.. الفراغ إلى أقرب ٌُعبد م 

 وهو. العقل متناول فوق الكلمات تلك لترفعه.. وأسمابه صفاته إلؽاء

 عالم هو وال.. موجود   ؼٌر   وال موجودا   ال ستجدٌنه. اإلنسان بعقل اإلسفاؾ

 وخالق المتقابلٌن إله وهو.. عاجز وال قادر وال.. جاهل هو وال

. بالمحدث سولٌ قدٌما   لٌس وهو.. المتضادٌن بٌن والحاكم المتخاصمٌن

 للبارئ إن: ٌقال أن ٌنبؽً وال. وفطرته خلقه والحدٌث وكلمته أمره فالقدٌم

 الموجود ألن.. موجود إنه: ٌقال وال.. الصفات حاملة الذات ألن ذات

  نفسك تجدي حتى المقوالت تلك تستمر وهكذا. أوجده موجودا   ٌقتضً

.. داخلك فً.. البحث ٌجب حٌث عنه باحثة.. ؼرٌب تؤوٌلً فراغ فً تقفٌن

 .  ذاتك خارج وجوده عدم تٌقنتِ  أن بعد

 التخلص فكرة وألؽٌتُ .. القلم داعً ٌتولى من أفضل أنه رأٌت ذلك بعد

 أو.. ٌردونه فإما.. مخٌؾ جدل صاحب وهو جدلٌٌن جد الدعاة فجمٌع. منه

 .بهم ٌمضً

 اءةقر لمواصلة بعدها ٌعود ثم. بهم لٌلتقً إال برجه من ٌهبط ال كلفته منذ

.. الدعاة ببقٌة جدله ومع. القصر مكتبة من بها نزوده التً الكتب تلك

. والرعٌة بالمعبود الحاكم عبلقة فً متجددة آراء صاحب الناسخ أصبح

 مستقبل على باألمن أشعرنً ما.. سنواته طٌلة الدعاة ٌقود ظل ولذلك

 .الدعوة

 ٌحتاجها للحٌ ابتكار ومن صراع من أعٌشه ما لكل.. هذه كتابتً أكتب

 سابلة.. جبلة سلطان على بعدي تؤتً لمن.. سلطانه الستمرار السلطان

 عن سٌدتً أخذت مثلما ٌعٌنها؟ ما منه وتؤخذ كتبت لما ستنظر هل: نفسً

 ".عنهما أنا وأخذت موالتها



 .عمٌق نوم لٌؽشانً األسطر تلك أكملت

 :الـثامـن الٌـوم

 الشمس بؤن أعرؾ.. ددمح وقت فً..  الفجر لقدوم تسبح دوما طٌوري

 التً الجارٌة تلك فارعة: "القراءة مواصلة إلى شوق فً أنهض.. قادمة

.. ورحلت تركتنً. جبلة ذي على سلطانة وأتخٌلها.. نفسً فٌها أرى كنت

 .نفسً أحسبها كنت.. إلً الجواري بٌن من األقرب كانت أن بعد

 محبة   فٌها أرى بؤمور  -منها أطلب أن دون- علً تشٌر كانت من هً 

 أسرار تعالٌم على فكان الكلً اعتمادي أما. إتباعها إال أملك فبل وصدقا  

 فً التعالٌم تلك إلى أعود.. دابم كدلٌل سٌدة سٌدتً وهامش أسماء سٌدتً

 هذه تدوٌنً فً السبب كان فارعة رأي. والمخرج العون فؤجد الملمات

ً   تؽل ب تْ  وكٌؾ صعاب من واجهته لما الصفحات  على وتؽل بتُ  بعُضها عل

 هً بؤنها ٌوما لتخبرنً.. أدون ما على االطبلع دابمة هً كانت. الباقً

 كٌؾ أرى أن أحببت.. ذلك معرفة شوق لٌشدنً.. تعٌشه ما تدون األخرى

 . مراسبلتً على والمإتمنة كاتبتً فهً.. ترانً

 بؤنها كروأتذ.. الناسخ وبٌن بٌنها نشؤت التً الؽرٌبة العبلقة تلك تحضرنً

 فً ذكٌة كانت وكم.. الناسخ بذلك تتصل بؤعمال تكلٌفها علً تلح كانت

 لدٌها ما بكل احتاطت وقد.. الشك عدم إلى أوصلتنً بانها تعتقد.. تضلٌلً

 بل.. حوله ظنونها عن تحدثنً كانت به تلتقً الذي الوقت ففً.. حٌل من

 وأن.. الشك طٌؾ نًع تبعد بؤنها ضانة.. نهاٌته فٌها تكون قد بؤمور وتشً

 العاشق أن تدري تكن ولم. انتباهً ٌبعد قد علٌه لً وتحرٌضها به وشاٌتها

 خٌباته مرارة ٌتذوق لكؤنه حتى لحظة فً وٌنهار.. لحتفه تصرفاته تدفعه

 فراشة مثل حتفه إلى ٌقاد وهو الطهر بسعادة وٌشعر بل.. الشهد كطعم

 .الحٌاة مفارقة تحترق حٌن النار

 فً.. مرضه حٌن الناسخ خدمة رؼبتها بتذلل تهامسنً فارعة جاءت

 لكن  الحرة سٌدتً بٌد كان األمر وأن خاصة.. طبٌعٌا   األمر بدا البداٌة

 ألعرؾ أرسلها من أفضل وجدتها وبدوري.. ٌسؤلنً جدٌد من عاد شكً

.. أخرى إلى فترة من تتبدل أحوالها كانت البداٌة فً. أحواله عن المزٌد



 لوسٌلة اهتدٌت حتى.. أتٌقن أن من البد وكان.. ٌشؽلنً ذأخ التؽٌر ذلك

 أن دون ٌدور ما على أطلع وهكذا.. السحرٌة اللفافة وكانت.. بها أراقبها

 .تعرؾ

 السحرٌة اللفافة تلك تعد ولم.. بٌنهم فٌما السنٌن مع العبلقة تطورت 

 أعٌش؟ ما أكتب ال لماذا تسؤلنً.. تعٌش ما تكتب أنها ألكتشؾ.. بٌنهم

 تلك.. تهاصفحا عن البحث إال أمامً ٌكن لم.. تكتب ما ترٌنً أن رفضتْ 

تْ  التً الكتابات  مخبؤها إلى ألصل.. الوقت بعض عنً إخفابها فً نجح 

 حركت بؤنها وأعترؾ.. الدامً وعتبها الجرٌح عشقها نواح وأقرأ.. أخٌرا  

  ً  لقاءات لمجرد ذلك كل به هامت كٌؾ نفسً أسؤل.. قدٌمة عاطفة ف

 أشفقت.. لظةالؽ تلك بكل القاسً الكابن ذلك ٌكون أن له وكٌؾ..  عابرة

 معرفتً أظهر ولم مكانها إلى الصفحات تلك أعدت.. طبعها رقة من علٌها

.. شًء األمر فً ٌكن لم لو كما  معاملتها فً استمررت.. ٌدور بما لها

 ُكنت.. حبسه من بإخراجه أمرتُ  سٌدتً وفاة وبعد.. مضطربة روحً لكن

 بعد عادت لكنها.  بخدمته وكلفتها بل.. ٌراه من أول هً تكون أن حرٌصة

 كنت الذي الوقت فً. نهاٌتها أنها أتوقع أكن لم ..تعٌسة بحالة   قلٌلة أٌام

.. اختفت األوراق تلك لكن.. تكتب ما قراءة من بالمزٌد نفسً أُمنً

.. لها مبلذا الناسخ ٌسكنها كان التً الدار تلك مستخدمة نفسها على لتنطوي

.. والسقوؾ الجدران وتنقش ونتل وقتها تقضً بؤنها لً قٌل.. ألشهر سكنه

.. بها األمر طال.. خٌبتها سر عن للكشؾ أهتم ولم.. ٌدور بما أهتم لم

 تكتبه قد ٌمكن عما بالبحث أخرى مرة فكرت.. تتجاوب لم للحدٌث تهادعو

 أثناء

............ 

 من لً تقرأ.. جوذر حكاٌات فً تناقشنً جوارها إلى ودوما.. تذهب أٌنما أذهب..  لؤلستاذة مرافقا أمسٌت

 نقضً. سلبٌا   رجبل   إال جوذر فً تجد ولم.. أروى األسماء سٌدة فً نفسها تجد بؤنها تقول.. ٌعجبها ما الصفحات

 أن وما.. محاولتهم الشباب بعض ٌسمعنا..  اإلبداعٌة كتاباتها من لنا تقرأ.. منظمتها مقر فً القات تمضػ أوقاتا  

 . وحٌدٌن الرقص برفقة نمسً حتى حولنا من ٌختفً كٌؾ أعرؾ ال اللٌل ٌحل

 ٌكابر ربٌسها كان التً بالسلطة نكاٌة بهم مرحبٌن.. التؽٌٌر ساحة إلى توافدت الحوثً جموع.. أشهر بعد 

 مدن عموم فً تتصاعد  ظلت والصدامات المظاهرات تلك.. الجوار دول قدمتها مبادرة على التوقٌع رافضا

 إلى والعودة.. الساحة هجر فً أفكر بدأت بدوري.. التؽٌٌر ساحات داخل االنشقاقات تزاٌدت بالمقابل.. الٌمن

 .أخرى مدٌنة إلى أذهب أن أو.. القرٌة



 

لً  أوقاتها تراقب من جعلت.. إلٌه الوصول فً أفلح ولم انطوابها  أظفر ع 

 الدار ذلك جدران بنقش مستمرة فارعة بؤن أخبرتنً لكنها. تكتب بما

 .  قبٌح ووجه رأس نقش تكرار ؼٌر محدد شكل من ٌكن لم.. وتلوٌنه

 تسوء كانت ٌوما حالتها لكن.. بعد عن أحوالها ومتابعة.. مهادنتها فضلت

 ُ ن مع والمتفاعلة الُمِحب ة تلك كانت كما تعد فلم.. ٌوم بعد ٌوما .. حولها م 

 ساورتنً حٌن وٌالقسوتً.. والسرحان الصمت كثٌرة تأمس بؤنها أخبرتنً

 أو متابعتها نبذت.. فٌه هً بما أعبؤ أعد فلم تركتها.. منها ومخاوؾ شكوك

 بؤنها تخبرنً من جاءت حٌن كبٌرة صدمتً وكانت. نبذتنً من أنها

 ذلك شرٌكة بؤنً لً لٌتؤكد.. الخبر ذلك سحقنً. فراشها على ممدة وجدتها

 ال وأن.. بتكفٌنها ٌعتنً من كلفت.. موتها فً وشرٌكته.. وةالقس فً الناسخ

 أال وأمرتهن.. القصر موتى فً العادة جرت كما الطوٌل رأسها شعر ٌُجز

 .الجرذان سرادٌب فً عارٌة ُتلقى

 تلك فً قبر أول قبرها وكان.. مقبرة جبلة لذي أمسى فارعة موت بعد 

 نفسً فٌه أبكً حزن.. ٌنًٌواس حزن عن أبحث انكفؤت. جبلة بذي المقبرة

 للدموع أعرؾ أعد ولم.. طوٌلة سنوات منذ هجرنً قد كان الحزن لكنه

 مجرٌات الشؽؾ نفس لدي ٌعد لم.. الحٌاة على إقبالً تؽٌر وبموتها.. طعما  

 أعد ولم..  السلطان وشإون.. القصر شإون أهمل أخذت.. السلطان أمور

.  أٌامً بقٌة ذنبها لٌرافقنً.. لحٌاةا هذه لزٌؾ كشفا   موتها كان. كنت مثلما

 علٌها ٌُفرض لم.. حٌاتها فً توقظنً لم كما بموتها توقظنً فارعة هاهً

 أن دون هكذا.. جمٌعا منه ونفر نخشاه الذي الوقت فً.. اختارته بل الموت

 ها.. إلسعادي تهب ودوما  . لها أشكو كنت من وأنا لً حتى.. ألحد تشكو

دتْ   فقط. نخشاه من أحضان فً ستكٌنلت.. بنفسها  تدعوه هً  أن دون تمد 

 قسوتنا له شكت.. الموت مبلك استدعت.. الحكٌم قال كما شٌبا تتناول

 لٌصطفٌها.. عشقها أنه أو.. الرأفة أخذته وربما.. قلبه رق حتما.. وإهمالنا

تْ  أٌام بعد. عروسا د   أنها ألجد.. فراشها طٌات بٌن كتبته ما الجواري وج 

 وسبلمه.. ٌرضى حتى له والحمد الرحٌم الرحمن هللا بسم: "خطت

 ٌبتلِ  لم. األتقٌاء األبمة وعلى الهدى نور على الطٌبات وبركاته وصلواته



 بكل أحاط قد كان وإن اختبارا بل.. هضما وال تعنتا ابتبلهم بما أولٌاءه

.. اوإثم حوبا باالستدراج لٌحتقبوا وحلما أناة   دٌنه أعداء ووِسع   علما شًء

 إال أرحل لم.. ومؽفرته وعفوه األرباب رب جنان إلى الرحٌل إال ٌكن لم

.. شاهق من أقفز أو سما أتجرع بؤن أفكر ولم.. وؼفرانه بعفوه بطمعً

.. رحمته إلى وتقربا هلل حب.. وتسامحا حبا ٌفٌض قلب من دعوته لكنً

 عز هامؤل بحٌاة هللا أحاطنً وقد أؼفر ال كٌؾ.. خبلبقه لجمٌع وتسامحا

 قلوبهم ٌهدي أن إلٌه وأتضرع.. بالسلوى وأحاطنً.. بالمسرات وجل

 بالتسامح أتضرع.. ثقٌلة وبقربهم ؼرٌبة علٌهم كنت فقد عنً بالؽفران

 خالٌة أقابله حٌن سعادتً وكم.. سواي ولمن لً قلوبهم فً ٌزرعه

 القدرة عالً من أرجوه ما.. أحد ٌطلبنً وال أحدا أطلب فبل.. الوفاض

 وٌؤخذها بدنً من روحً ٌطهر كً الموت مبلك ٌرسل أن المؽفرة ٌموعظ

 ؼٌرك إلى تكلنً ال رب.. ألجؤ سواك ال إلٌك رب.. مقتدر عزٌز أخذ

 إلى وعطشا رضاك إلى جوعا أتضور أمتك وابنة أمتك أنا رب.. فؤشقى

 إلٌك نفسً سلمت.. الراحمٌن أرحم وأنت وحٌدة تدعنً ال رب.. سلواك

 ". فاستجب اللهم. عنً ارض   اللهم.. برحمتك وطامعة طابعة راضٌة

تْ  ما آخر تلك كانت   تبدي.. بعضها مع منسجمة بدت بحروؾ.. خط 

 نفسً فً ندبة لتترك. علٌه مقدمة هً بما والرضى النفس مع التصالح

 .وحٌدة إلٌها أجلس وحٌن أحبلمً فً ذكراها تعاودنً ما كثٌرا

 بقتلهم وعلٌنا شر الرجال: "سٌدة سٌدتً اعلٌن تردده كانت ما دوما وأتذكر

: وتقول.. أنفسنا نمتلك أن أردنا إن.. إلذاللنا مجاال   لهم نترك وأال أنفسنا فً

 إماء مجرد ٌروننا أزاوج لنا ٌكون أن قبلنا إن كرامتنا نمتلك أن ٌمكن ال

 ذلك.. أقدامهم تحت إماء مجرد لٌحٌلونا التسلط نمنحهم أن. لفحولتهم

 وال عداه ما إلخضاع دساتٌر لتكون األدٌان كل األدٌان فسر ذيال الرجل

م    للقسوة بل للمحبة لٌس ساحة إلى الِفراش حول أنه حتى.. تسلطه إال له ه 

 ".واإلخضاع واإلذالل

 برفقة الحٌاة أن: تقول دوما. المسابٌة دروسها فً علٌنا تردده كانت ما هذا

 فارعة وهذه. الرجال عن بعٌدا الإ حرة امرأة توجد ال وأنه.. مذلة رجال



 حولها منه اقتربت حٌن فارعة وهاهً. سٌدتً إلٌه دعتنا ما صدق تإكد

ة   إلى  .بموتها حتى  ٌعرؾ لم ولجهله. وقسوته ؼلظته نٌران تلتهمها ف راش 

 المحب إال ٌجٌده ال بتجرد الناسخ ذلك عن تحدثنً كانت بؤنها أتذكر

.. اللفافة تلك فً علٌه ردودها أقرأ كنت بؤنً تعرؾ تكن ولم.. المخلص

 تتطرق ال عنه تحدثنً وحٌن.. إلٌها هو ٌكتبه كان ما ٌوما أقرأ لم لكننً

 حول الشك تبعد حتى الوشاٌات له تكٌل فقط.. تحمٌه ولكً.. منادماتهم إلى

 رحٌلها بعد. عشقه فً أؼرقتها من هً منادماتهما بؤن متٌقنة. به هٌامها

 أظن وكنت السلوى لً كانت..  لٌذهب ٌؤتً طٌر ٌؾكرف  طٌفها ٌسامرنً

.. منامً فً تزورنً. اختبلفه بموتها أرتنً لكنها عقلً مثل عقبل   لها بؤن

 ذلك قاله عما أسؤلها.. جواري إلى تعٌش الزالت أنها لو كما فٌه أجادلها

. حق ٌقوله ما كل أن: ضاحكة فترد.. للسلطان الرعٌة ربوبٌة حول الناسخ

 أنهرها.. له عشقها وعن به ٌتفوه بما شؽفها عن منامً فً تحكً إنها بل

 فً تهامسنً.. تمت لم وكؤنها تضحك.. خطر حٌاتنا فً العشق بؤن

.. بسٌط بناسخ موالتً انشؽل تْ  لما وإال.. به مؽرمة األخرى أظنك: سخرٌة

 فً طاعن كذلك وأنه األحاسٌس تلك ٌمنحنا سن فً نعد لم بؤن ا أهددها

 ما تفضحان عٌنٌك لكن: فترد.. ٌنتظرها الذي العقاب تعرؾ وأنها.. السن

 .."بنفسك ٌجول

 وعدم وعجزي.. روحً بشاعة  أبكً.. طعم دون بدموع عٌناي امتؤلت 

.. حب.. ود: كلمات عند أقؾ جعلتنً الكلمات تلك.. كنته لما تقدٌري

 أن الحب ٌمتلك كٌؾ: وأسؤل. موالتً صفحات فً وردت التً. عشق

 أنها أم ٌوما؟ قلبً الحب سكن حقا   هل وسابط؟ دون الموت إلى لٌوصِ 

 هذه كل برحٌلها أشعر لم لماذا. حبا ؟ أحسبه زابؾ ؼطاء تحت أنانٌة مجرد

 .تفاجبنً حٌن كعادتها حضورها أنتظر ظللت السنٌن؟

. خمجة رابحة ذي بإحساس اآلن ٌشعرنً.. لقاء بآخر ٌذكرنً حزنً ذلك

 بعد ٌوما   تتضاعؾ  قسوتً كانت كٌؾ.  محتاال ؟ كابنا   أحسبها كنت كٌؾ

 من وداع دون تنسحب التً تلك روح أي بل قلبها؟ قلب أي لتذللها؟ ٌوم

 .منة وال ضجٌج دون.. الحٌاة



.. إخبلصها مدى لتبرهن.. عاشته لما دونته ما معا   نقرأ أن أملها كان 

 مخرج عن باحثة لتذهب.. بعٌدا لٌدفعها. شوذبا   ظننتها من تكن لم وأنها

 هً ظالمة روحا   أن لً ٌتؤكد اآلن.. أحد ٌعلم أن دون.. منه تعبر أوسع

 للوصول آخر باب هو الموت طرٌق ترى ٌا فهل. موالتً ترانً كما..  أنا

 المبتؽى؟ إلى

 صادقة تكن لم موالتً وأن. ٌبلحقنً دمها بؤن  السنٌن تلك بعد اآلن أحس

 بدت وقد.. السلطان إال تعنً ال دٌهال العشق فكلمات.. فارعة صدق بمثل

 أمام حابرا أقؾ ٌجعلنً حقها فً والؽلظة القسوة تلك ثم. جافة لحم كقطعة

 إال نراها ال بتشوهات ُتصاب ما دوما التً والعبلقات الؽرٌبة الحٌوات تلك

 . الوقت مضً وبعد.. اقترافها بعد

 :الـتاسع الٌوم

 بؤنه  أدركت حتى.. جواب عن خلوة فً أبحث وأنا كفً نقش ُضِرب منذ

 سٌدة الملكة أرادته لما حبسً سبب وأنه.. محقق موت من منقذي كان

ننً لن بؤنهن تتوقع ولم.. لذاتها  أروى موالتً لتخص.. علٌها بنقشه ٌؤمر 

 .لمعرفته أتوق سرا   األمر فً أن وأجزم.. لبدنها النقش ذلك

 فما. بالتجرد هللا بإلؽاء دنٌعتق وال.. ٌعبدن من أبواب من باب  الرمز أن أم

 النقوش تبلبٌب ٌتنفس األمل هو أم.. الُملؽى أسرار تحمل بنقوش بالً

 كابن أي عبادة عن المنجى ٌظنه فضاء إلى بعقله الكابن لٌفر.. واألساطٌر

 األمل أنه أم.. أعمارنا نقضً آخر إلى معبود ومن.. آخر عبادة فً لٌقع

  ونصطفٌه؟ نصنعه ما كل فً

 موت بعد أروى موالتً أخرجتنً ولماذا.. ُحبست لماذا اآلن عرفت 

.. الحانوت تخرٌب وراء الٌامً وأن! الصمت برج محبس إلى ثم سٌدتها؟

 به لٌراضً.. ٌوم ذات إلٌه أهدٌته الذي كتابً ومصٌر.. الكتب وسرقة

 .أوانها فوات بعد المعرفة فابدة ما لكن.  بٌلسانة جارٌته

 تمنٌت التً الكتب تلك فً القراءة من سنوات نًدفعت الصمت برج  خلوة

 وحدود الفرابض" كتب.. جبلة ذي إلى اقتٌادي قبل قرأتها قد كنت أنً لو



 عقلً أمتع وأخٌرا" األعظم االسم معنى فً رسالة" إلى أنتقل ثم"  الدٌن

 جملة كل أجد كنت".. النطقاء وأسرار سرابر"  و" الكشؾ"  بكتابً

 الظاهر بٌن السعة من مندهشا إلٌه ترمً ما أمام قؾأ.. أخرى إلى تدعونً

 ألجد. بؽموضه ٌتستر ما وتؤوٌل..  معنى كل أوجه عن أبحث.. والباطن

وا    وتحفٌزا.. وقت كل فً روحً تشتاقها وحجبا  .. سنٌن منذ عنه أبحث سم 

 القلم داعً موقع فً أروى موالتً وضعتنً ولذلك.. العقل إلبحار دابما

 كل إن إذ.. مصادفة األمر ٌكن ولم..سلطانها ذلك أراد أن بعد ؟ٕٓ٘سنة

 دون.  حضرتها فً اللحظات تلك تحضرنً اآلن. ٌصنعه.. ٌخدمه شًء

 :   كفها برفع أكتفت حٌن..سٌدة سٌدتها حذو حذت وقد وجه

 . الكثٌر فٌك ؼٌرت قد وأنها.. الكتب تلك قرأت بؤنك أعلم -

 كعادة طعامً جواري أنهن أم فٌه؟ اأن بما ٌعلمها عمن اللحظة تلك تساءلت

 :أجبتها.. الواشٌة  القصر عٌون

 .   رعاٌتها أولتنً أن لموالتً واالمتنان الشكر -

 .به خرجت   ما  اإلطبلع من سنوات بعد أنتظر -

 ؟ أتحدث أن موالتً ترٌد ذا ما عن -

 .السلطان عن حدثنً -

 نور وهو.. عباده على هللا ظل أنه.. بذلك معرفة الناس أكثر موالتً -

 . الطرٌق الجمٌع ٌِظل وبدونه..  االستعباد وطرٌق هداٌة

 .التواضع  وعن -

  العوام لكن.. األولٌاء مرتبه إلى ٌصعد.. لرعٌته السلطان ٌتواضع أن -

. والفتن المفاسد وتنتشر هٌبته تقل وعندها. موضعه ؼٌر فً ذلك ٌضعوا

 نوامٌس من ٌؤخذ أن طانالسل على ولذلك. تواضعه ضحاٌا أول  وٌكون

 .حجاب رعٌته وبٌن بٌنه وٌجعل المعبود

 . المذهب علوم من األولٌن كتب  فً وجدت عما حدثنً -



 . الباطن وتؤوٌل الظاهر بعلم التامة المعرفة لموالتً -

 توضٌح على فٌه تقوم الذي الوقت جاء وقد.. كلماتك من تنضح معرفة -

.. وحقٌقته تؤوٌله وتفسٌر شرٌعته نوتبٌٌ مراسٌمه وإحٌاء الدٌن معالم

ك   وعلٌه. دعاته وتنصٌب  داعً منصب فً الٌمن جزٌرة دعاة على أولٌ 

 .القلم

 أوجه ومن أدعو لمن.. متساببل داخلً من ٌنبثق صوت إلى أستمع صمت  

 : صوتً خرج صمت وبعد الدعوة؟ إلٌه

 . والطاعة السمع لموالتً -

. آخر أمرا كان قوله أردت ما بٌنما ..قوة وال منً حول دون كلماتً   

 إٌذانا كفها لترفع. بالتهلٌل الجواري أصوات صدى القاعة جدران رددت

 تحفنً السطح إلى السبللم تلك عبر عابدا نهضتُ .. المقابلة بانتهاء

 .قبل من أعهدها لم حفاوة مظهرات.. الجواري من مجموعة

.. آخر تلو واحدا   الكتب تلك أقلب.. به أمرتنً فٌما أفكر تمددت  بؤنً أتذكر

.. الكتب تلك فً عنه أبحث ما ٌكن لم.. قناعاتً ٌؽٌر.. ٌساعدنً عما باحثا

 وبعد.. بداخلً أبحث.. فراشً على استرخٌت.. سنوات حرثتها أن بعد

 عن التحدث وٌمكننً.. أوجه عدة شًء لكل..  ٌنقصنً ما وجدت جهد

 دون إلٌها ننظر أن.. مثلنا شرب صاؼها الكتب تلك.. معنى من بؤكثر الشًء

 .ظبلل فذلك.. أفكار من تحتوٌه وما أنفسنا نهجر أن

 ألفتها حٌاة فارقتُ  وقد ممددا أرانً.. موتً أتخٌل كنت األوقات من كثٌر

 مسطحا   األطراؾ مترامً السطح وذلك البرج ذلك ٌعد لم. سنٌن منذ

 لُِكل  .. مرة كل فً أراها كما الودٌان وتلك الجبال تلك تعد ولم.. جامدا  

 تلك ثم.. مبهمة أرواح نبض له موطن وكل الزاوٌا تلك.. مشاعره

 ! السكون ذلك مفارقة أخشى كنت حقٌقة.. المتسلقة أؼصانً.. الطٌور

 أن فضلت. الٌمن جزٌرة أنحاء من وفدوا بدعاة لً اجتماع أول وأتذكر

 تلو واحدا   الحدٌث طلب من لكل استمعت.. المتلقً موقؾ فً أكون



 المحموم وإصرارهم النزارٌة دعاة هجوم عن ٌتحدثون الجمٌع.. اآلخر

 .الٌمن جزٌرة فً المستعلٌة الدعوة إطفاء

 بدأت.. دوري جاء ثم. الخصوم اتهامات من ٌواجهونه عما بعضهم تحدث 

: المعصومٌن األبمة على والثناء.. الكرٌم رسوله على والصبلة هللا بذكر

 هو والظاهر الظاهر ؼٌر ٌهمهم ال فالناس.. الشرٌعة بظاهر التمسك علٌكم

 من العلمٌة أو العقلٌة العبادة أما.. الظاهر باحترام علٌنا ولذلك.. اإلسبلم

 المحسوس طابقوا.. الجدل فٌهم أعِملوا.. القوم من فللخاصة للباطن تؤوٌل

 معرفته وكمال, معرفته تعالى هلل الدٌانة أول أن واعلموا.. بالمعقول

 ونعته, تشبٌه وصفه أن واعلموا. صفاته نفً توحٌده ونظام, حٌدهتو

, تقدٌر له والتوهم, تعطٌل عنه والسكوت, تمثٌل إلٌه واإلشارة, تموٌه

 وال بالتجسٌم وال بالتشبٌه تقولوا أال وعلٌكم.. تحدٌد عنه واألخبار

 .بالتعطٌل

 أخفً.. المتكررة الدعاة لقاءات إلى الجواري من عدد حولً ومن أهبط 

 وتدوٌن المزٌد لقراءة العدة فٌها أعد لقاء كل تسبق خطوات ُمتِبعا.. خشٌتً

 مركزا.. أوجه حمالة كلمات مختارا الكبلم قلة على أحرص.. قوله أود ما

 .للقٌاي شوقا   تزٌدهم التً أعمالهم بعض على الثناء على

 مكانة وتحقٌق موالتً بإرضاء مشؽولٌن الجمٌع كان ألمرا حقٌقة وفً

 بما اإلعجاب إثارة محاولٌن.. رضاها وحرصهم.. لدٌها شخصٌة

 تقرٌب فً الجمٌع ٌتحاذق وملعبا   وسٌلة   المعبود من اتخذوا وقد.. ٌطرحون

 .التؤلٌه من موالتً أعماق فً السلطان

 

............ 

..  المسٌرات وتقل الساحات لتهدأ.. الرٌاض فً مبادرةال على النزاع أطراؾ توقٌع اإلعبلم وسابل رددت

 فبراٌر ٕ٘  ٌوم جاء حتى أسابٌع تمر ولم..  ربٌسا منصور ربه عبد المشٌر انتخاب على الجمٌع وتوافق

 لتتحول.. االعتصام ساحات بإخبلء المستقلٌن الشباب من الكثٌر بدأ بعدها.. كبٌر حفل فً الحكم لٌتسلم.. ٕٕٔٓ

.. صعدة من القادمة الحوثً جماعات وبالذات.. علٌها السٌطرة أحكمت التً الدٌنٌة بالتٌارات اصةخ ساحات إلى

 تجوب مسٌرات فً سبلحها تشهر أخذت روٌدا وروٌدا.. الساحات جمٌع فً حضورها تكرس أخذت والتً

  .القرٌة إلى أعد لم لكنً.. هدؾ أي دون الساحة  هجرت بدوري.. العاصمة شوارع



.. أعنٌه ال ما تؤوٌل عن حثبالب لٌنشؽلوا أعنٌه ما أقول.. اللقاءات تلك فً

 طرٌق  وتلك.. جدٌدة أالعٌب مع ؼرٌبة بؤلفة أشعر كنت ٌوم بعد وٌوما

 أترك.. ٌحتدم وحٌن الجدل إذكاء فً أمعن..سنٌن منذ عبورها ٌجب كان

 أكثر ٌطرحون لما وجدت وقد إال البلحق اللقاء ٌؤتً وال. التالً للقاء األمر

 .جواب من

 :العاشـر الٌـوم

 ترٌنً أن أرادت هل.. السطح أبراج أحد بإسكانً موالتً مرتأ ٌوم 

 ٌسكن شعور الحرٌة أن االستدارة مكتمل األفق ذلك لٌهمس السماء؟ اتساع

 الكون أرى البرج من أخرج. المكان فً تكمن ال العبودٌة وأن.. عقولنا

 .قبل من أكن لم كما الوجود ذلك وسط نفسً أكتشؾ.. نفسً ضآلة ألدرك

 أم.. الشٌاطٌن أرواح شهب حركة.. الثرٌات تلك لٌبل   أجالس أن قصدت أم

 بكثرة الخادع الشعور ذلك.  المتداخل الوقت بفراغ أؼرق أن أرادت

 والعناٌة.. طٌوري بخدمة أقوم كً ٌكفٌنً ال الوقت وأن.. المشاؼل

 فً سنوات.. لكتبً تبقى وما.. ومنادمتها النجوم تلك ومجالسة.. بشجٌرتً

 حانوت كتب لدي تكن لم لو ماذا.. منقوصا   جحٌما   عشت.. جالبر هذا

 وال.. الطٌور تلك تعاشرنً أو..الشجٌرة تلك تنبت ولم.. المسروقة صنعاء

.. حولً تكاثرت لطٌور شكرا. سؤُجن؟ كنت هل.. النجوم أرواح نادمت

 بومٌض تتبختر وألرواح. أوقاتً من شطرا   لتؽطً تسلقت ولشجٌرة

 عن تفٌض كانت التً طعامً بؤطباق اعتنت وقد والتًلم وشكرا. النجوم

 ٌكون بؤن تؤمرهن الملكة بؤن لً قٌل حتى. فتاتً الطٌور ألشارك.. حاجتً

 وأخرى فٌنة بٌن وتؤمر.. مكتبتها من بكتب تؤمر.. تؤكل مما طعامً

 سعٌدا.. سٌتشممها من أعرؾ ال وعطور ألبُسها؟ لمن أعرؾ ال بمبلبس

 علٌها سكبتُ  وقد المبلبس بتلك متبخترا للنجوم دمامنا لٌبل   أخرج وأنا

 .كثٌرا عطرا

ن عقول   هناك جالست   عن بعٌدا   أعمارهم قضوا بؤنهم ألكتشؾ.. كتبوا م 

 راضٌن ؼٌر كانوا هل أعرؾ وال.. ؼرٌبة لعوالم  أنفسهم ناذرٌن.. البشر

 كانت بؤنها أتذكر حٌن اآلن أدهش ال أنً حتى عنهم؟ راض ؼٌر أنا كما



 متبعة.. الكلً العقل ذلك.. الكتب تلك برب وإٌمانا تعبدا الناس أكثر

 منذ هللا عن بحثً ومع. اإللؽاء حتى المجرد ٌجردون  هم بٌنما.. التبجٌل

 ٌهٌم الذي العدم ذلك أن أدرك أكن لم..  معلمً ورعاٌة عناٌة فً كنت

 بودالمع ذكر تردٌد ومع.. ٌستجٌب ال أمل إال هو ما..  حوله الجمٌع

 والكل.. أمبل ٌمجده والكل ٌذكره فالكل.. باألمل ٌتؽنً جمٌعهم أجد وتبجٌله

 ولذلك. رفعة أو تبجٌبل أو تقدٌسا إما.. بؤخرى أو بصورة ٌنفٌه النهاٌة فً

 لؾ ومن السلطان ورأٌت.. الحقٌقة ٌعرفوا لم من الناس عوام على أشفقت

 به ٌعنون.. القول وزخرفة الكبلم تزٌٌن فً أعمارهم صرفوا ممن  لفه

 . وجبروت مال من ٌمتلكونه وما.. ملتوٌة بصور أنفسهم

.. السكٌنة جذبتنً ما بقدر األمر بداٌة فً الصمت برج حٌاة تهمنً تكن لم

 ٌعرفوا حتى الصفوة بفكر الدهماء ألُحدث لهبوطً أشوق كنت وإن

 من لومالع تلك ٌتناقلون محدود نفر لماذا: أتساءل وكنت.. الحقٌقً معبودهم

. فاصل حدود محددٌن.. الناس عامة إلى بها الخروج دون.. جٌل إلى جٌل

 ما على سٌظلون هل فهموا وإذا سٌفهمون؟ هل الناس علٌها اطلع لو وماذا

 وخاصته السلطان سٌبتكر هل ٌثورون وحٌن سٌثورون؟ أنهم أم علٌه؟ هم

  لتدجٌنهم؟ جدٌدة أسالٌب

 فً كنت العوام على مشفقا.. لكتبا تلك بٌن ؼارقا كنت حٌنما وأتذكر

 وتمنحنً تدعونً موالتً لماذا: متساببل  .. نفسً عن أبحث نفسه الوقت

 وألول.  ذلك بكل الكافر وأنا السادس؟ العقل ومرتبة الشموس برج مقام

 بعد أعانً وحدتً فً فؤنا.. قلم كداعً به أقوم عما راض   ؼٌر أجدنً مرة

 أجلس.. كاهنا أكون أن رافضا  .. ضفاضةالف جبتً ألخلع أعود.. لقاء كل

.. العقلٌة لمهاراتهم عقٌم استعراض فً ٌتحدثون أسمعهم.. عال مقعد على

 اإلعجاب بعبلمة رأسً هازا إلٌهم أستمع.. بذٌبة واستؽبلل إؼواء وأسالٌب

.. مشجعا كلمتٌن أو كلمة أختار وتارة.. به أقوم ما أحقـّر داخلً من وأنا

 تردٌد على معتمدٌن.. الناس وخداع أنفسهم خدٌعة فً إؼراقهم مدى مدركا

 إلى بالعودة إلٌهم أشٌر.. ما أمر فً أحتار وحٌن.. الكتب تلك فً جاء ما

 حجة: "قلب ظهر عن حفظتها التً الجمل تلك مرددا.. أروى الحرة الملكة

 لهم لتوضح المستجٌبٌن والحدود المٌامٌن والدعاة المإمنٌن كافة وكافلة



 ال من فهً الدعوة معالم وتظهر  السبلم علٌهم األبمة والٌة فً نالبراهٌ

.. أقنعة بعدة أعٌش وهكذا" أحد الدعاة من مرتبتها فً ٌوازٌها أو ٌفوقها

 أمامهم أتلبس مدع كاهن   وأمامهم.. شًء كل من عار كابن خلوتً فً فؤنا

  نستطٌع ال برب اإلٌمان إن إذ.. نفسً مع صراع فً ألعٌش.. هرمً

 ٌبالػ مارق شٌطان بصفات مخادع كابن إلى ٌحٌلنً.. ٌسحقنً كان ظهارهإ

 وهً ذكرا موالتً أرادته إلمام أروج وأنا بالً فما. نفسه تعذٌب فً

 بل.. إٌمانا لٌس للطٌب الدعوة فً االستمرار أردت لقد. أنثى بؤنه تعرؾ

 تمللٌك. زمان أي فً ٌحدث مالم وهذا امرأة واإلمام امرأة السلطان ألن

 . ٌستهوٌنً الذي العبث

ح كنت وحٌن  تمت وبشرٌعته: هامس بصوت ترد العبث بذلك لموالتً ألو 

 . كله األمر إظهار صاحب وهو الشرابع,

 أو.. ٌخصه دٌن إلى ٌصل أن عاقل كابن كل بإمكان أن وجدت وهكذا

 واستؽبلل دجل عن وبعٌدا.لعقله وأمانا لروحه سبلما تكون ٌنتهجه طرٌق  

 .خٌهأل األخ

 فكرة تعد ولم.. القصر سطح من جزءا   أمسٌت السنوات مرور ومع

.. إٌقاعها على ٌسٌر التً مواقٌته لجسمً.. تثٌرنً الناس لعامة هبوطً

 بعض على وأكتب..  وأقارن فؤقرأ وجباتً أتقصد الكتب بٌن متنقبل

.. الكتب بتلك ٌقل اهتمامً أخذ الوقت مرور ومع. أراه ما هوامشها

 وشجٌرتً طٌوري إلى عنها ألنصرؾ.. مسندة عاهات أراها وأصبحت

 تؤتً حٌن أنزعج أنً حتى.. لٌبل وأمضً فراش من علٌها ٌفد وما

 أن أتمنى. للدعاة اجتماع فً موالتً حضرة إلى  الصطحابً الجواري

 السماء مع وتتماهى عالٌا تحلق بروحً أشعر حٌث السطح أعلى ٌتركننً

. العصافٌر أسراب تؤوي التً المروج وتلك.. الالجب على المتكبة الزرقاء

 راع   ٌنفخ وعندما. فبلحتهم أثناء الفبلحٌن أصوات سماع عند عٌناي تدمع

 أعالً من تمهل فً سابحة  تؤتً سحب.. صخرة ظهر علىٍ   شدوا ناٌهُ 

 ذلك فً أبحث. النور بثور على النابمة اللٌالً تلك. الشمس مؽٌب أفق

ن أرواح عن الفضاء  الكابنات بتلك قادمة القمر إطبللة أنتظر.. وامض م 

. والؽرٌبة البعٌدة عوالمها إلى تحملنً سنوات فً كانت التً المجنحة



 أرواح    على تعرفت وقد روحً لكنها.. شًء على ٌقوى ال جسمً أمسى

 أن ٌمكن لما تتوق.. مبهجة مساءات طوال منادمتها تسمع نجوما تهبط

 . بالمعجزات ًإٌمان عدم تدحض معجزة ٌكون

 الخروج رؼبة فقدت أن بعد.. بالسكٌنة الشعور أفقد ٌوم ٌؤتً أن أخاؾ 

 بتسرب وأحس.. بعٌد كل بتبلقً وأشعر رإٌته أرٌد ما كل أرى.. للناس

 أو شروق لحظات.. قبل من به أشعر لم كما  داخلً إلى الوجود ذلك

 صرالق جوؾ ضجٌج أسمع كنت أنً حتى. الكثٌر لً تعنً شمس ؼروب

..  جدٌدة بمعان األمامٌة الساحة إلى القادمٌن أرى. بالجواري الملًء

.. ٌعنٌنً ٌكن لم خلت أٌام فً ذلك كل أن حتى. األبراج حارسات حركة

 وماذا ؟ عوام دون الحٌاة تكون كٌؾ: متساببل عوام دون الحٌاة أتخٌل فقط

  ؟ عندبذ السلطان سٌصنع

 تهاطلت.. زاعق رعد صوتو متوهجة بروق لمعان ذاكرتً سفر بتر

 خلعت. تؽتسل ألراها خرجت المتسلقة لشجٌرتً سعدت..  المطر قطرات

 الباردة زخاته وسط أسٌر.. مسامً على المطر قطرات لتتمرغ عرًٌ

 بقاع فً لتسكبنً  حملتنً وقد السحب متخٌبل عٌنً أؼمض.. فمً فاتحا

 بعد طرالم توقؾ. األطراؾ مترامً كون من جزء فً مسافرا. قصٌة

 وسط رٌشها تنفش طٌوري من عددا   ألرى.. النفاذ الضوء واستطاع وقت

.. األؼطٌة بٌن بدنً دسست..  مرتعشا تركتها.. الباردة السطح برك

 فً وحٌدا سؤواجهه كٌؾ الموت؟ حضر لو ماذا: المطر وقع أسبلة هبطت

ً   أم الفسٌحة؟ الؽرفة هذه  هل.. الستقباله مناسب مكان عن البحث عل

.. فراشً إلى ٌدعوه من أنا بل ٌباؼتنً أدعه وال فارعة خطوات أخطو

ً   أو.. شجٌرتً جوار أرحل أن ٌحلو قد لمرافقتً؟ الطٌور أدعو  انتظار عل

..  خٌوطها على رحلتً فً أحلق دفبها تحت ألتمدد السحب شمس بزوغ

ً   أم.. بصحبتها ألرحل النجوم منادمة لحظات أختار أو  ارالختٌ الهبوط عل

 .سرٌرها على الموت أستقبل..  الملكة جناح فً قاعة أفضل

 طرق ما إذا مجالسته أخاؾ بٌنما.. أمكنة عن بالبحث أتحاٌل أنً أم 

 كثٌرا فكرت ولذلك.. فارعة نقاء أملك ال فؤنا.. الخوؾ هو. جمجمتً

 .برعشاتً متدثرا المساء ذلك نمت. له األمر أترك أن وقررت



 :عـشر الحـادي الٌـوم 

 على جدٌد من تمددت.. تبقى ما أرتب صندوقها فتحت.. صحوت  

 :ٌخصنً شًء عن أبحث كنت لو كما.. أخرى بعد صفحة ألتقط.. فراشً

.. لتهدأ سٌدتً تكن لم.. الجواري روح فً البعث ذلك أعٌش وأنا نضجت" 

 بمهمة زوجها رجال أحد مكلفة.. المذهب آداب بجمع شؽفت إنها حتى

 فً المذهب كتب جمٌع تضم مكتبة بإنشاء تفكر كانت.. الكتب عن البحث

 . الكتب جمع على دأبت ولذلك. جبلة ذي

  الرؼبة أنها أم إلٌه؟ والتكلم صباي رفٌق لرإٌة التوق هو هل أعرؾ ال

 أن أستطٌع نادرة كتب عن حدثتها..  ثقتها وكسب سٌدتً إلى بالتقرب

 ُكلؾ لمن كمساعدات ريجوا بمجموعة الفور على لتلحقنً.  علٌها أدلهم

 امتدت لكنها.. قلٌلة أٌاما   ستقتصر مهمتً أن ظننت.  الكتب تلك بجمع

 عنها انقطعت التً المدٌنة وأحٌاء وأسواق شوارع إلى فٌها عدت أشهرا  

 وسط لنا أُِعد منزال    وزمٌبلتً سكنت..  اتجاه كل فً أعدو. سنوات

 ألنفسنا نختلق.. القلعة جواري من بؤن ا أحدا   نخبر أن لنا ٌكن لم.. صنعاء

نت التموٌه فً وزٌادة. وانتماءات أسماء  من استمدٌته شكبل   وجهً على لو 

 تزور أن ٌقضً عملنا كان.. الرموز بعض أسرار حول سٌدتً حكاٌات

ر   ُدور جارٌة كل  ومخطوطات كتب بحوزتها ٌُفترض مٌسورة أُس 

 فً عرفته من إلى رٌقًط فكان أنا أما.. مكتبة إنشاء بؽرض.. المذهب

  مناؼاة حٌلتً كانت. وجودها من متٌقنة أعد لم وكتب..  صباي ماضً

 الكثٌر عنه أعرؾ وألنً. حالته أتوطن أن..  الكتب تلك على المإتمن ذلك

 كنت. ٌربكنً ظل الذي هٌامه استمرار أتوقع ولم.. ٌهودٌة بؤنً ادعٌت فقد

 من لست بانً بإقناعه جازمة.. بً معرفته ٌإكد ٌقٌنا   وأستنكر أرفض

 لها أحسب لم معركة فً بتورطً أدركت ٌقٌنه قوة وأمام.. ٌظن

............ 

 نلتقً.. لمرافقتها تدعونً األستاذة اتصاالت تتوقؾ لم.. جوذر أوراق من تبقى ما قراءة أواصل لتسكعً عدت

 أجرة سٌارة نستقل.. صنعاء مطار فً ألستقبلها الوطن خارج تسافر..  صنعاء فً تكون حٌن وآخر ومٌ بٌن

 ومضػ.. الطبخ نتشارك.. أبدا خبللها نخرج وال.. الرقص من ألوانا   نتعلم أٌام بضعة نؽتنم.. منظمتها مقر إلى

 . سفر حالة ًف الزالت أنها األصدقاء ٌظن  بٌنما.. خارجً شراب من تجلبه وما القات



 إٌمانه لقدر أعترؾو أنهار أن عدٌدة لحظات فً كدت أنً بل.. حسابا  

 فً أسلوبه ذلك كان.. بتصدٌقً متظاهرا المطاؾ نهاٌة فً لٌتواطؤ.. بً

ً   أعاد وألنه. تواصلً على للحفاظ مجاراتً .. ذوى قد أظنه كنت ما إل

 حدثتنا الذي بالرمز ألوشمه الوشم ضرب تعلمت أن بعد.. مكافؤته أحببت

 ٌضرب كٌؾ علمته مث.. بً ٌذكره أن بذلك أردت.. أسراره عن سٌدتً

 علمتنً األٌام وتلك..  ٌُحت مل ال صراعا   بً زرع بؤنه ٌعلم ال كان.. وشما

 فً وأمضً ؼرابزي دحض على ألنتصر.. قرار دون ببر الؽرابز أن

 آخر حتى ٌبلحقنً ظل بعذاب  محملة مهمتً أنهٌت.. سٌدتً إرضاء

 الكتب تلك كانت.. سٌدتً قلب فً مكانة حققت وبالمقابل. عمري سنوات

.. فكرة لً طرأت جبلة ذي إلى رحٌلنا وبعد. وتنمو تنمو ظلت خٌر فاتحة

 كتبه كتابا ٌوما مستشارها أهدانً أن بعد.. سٌدتً على بعرضها أسرعت

 وتؤمر. زخارفه وروعة حرفه سحر من سٌدتً لتدهش.. الكابن ذلك

. لرسابلها ناسخا لٌكون صنعاء من إحضاره بسرعة الٌامً مستشارها

 .مقٌدا   ولو ٌحضره أن أوصٌته وبدوري

 ولم. ٌصادفها امرأة لكل وعاشقا.. مجٌدا شاعرا كان الكتب بجمع المكلؾ

ه. الضحك تثٌر ما كثٌرا.. الِقصر ملفتة قامة عدى عٌب له ٌكن  سٌدي وال 

 ثم.. سٌدتً من بإٌحاء جبلة ذي إلى مؽادرته عشٌة صنعاء على المكرم

 أو كٌؾ أعرؾ وال. جبلة ذي فً لها كمستشار لتستدعٌه. أشهر بعد أزاحه

  بٌنهما؟ المودة مشاعر نمت متى

 بهٌامه إٌحابه بداٌة مع ٌعرؾ ٌكن فلم. إؼوابه بجواري شبٌهة  أكن ولم

 لٌؤتً. بصدودي فوجا ولذلك.. بها وأتحكم ؼرابزي تروٌض أمارس بؤنً

 ٌكن ولم. نوعةمت بهداٌا إلؼرابً لجؤ. الرؼبة من بمزٌد له دافعا   الصد ذلك

ً   بعث.. صباي رفٌق أٌامها التقٌت لمساعدته خروجً أثناء بؤنه ٌعلم  ف

 .جبلة ذي إلى معً  حملته.. مقٌما   عذابا  

ً   بعث الذي الكابن ذلك ألقاوم اللٌل ٌسكن   أحد ٌكن ولم.. دفٌنة مشاعر ف

 التكفٌر محاولة.. تجاهه مسإولٌتً إحساس نما بالمقابل.. بمعاناتً ٌعلم

 ولذلك.  رعاٌته متابعة استمرار على نفسً معاهدة. حقه فً ارتكبته عما

 .أحواله أتابع دوما كنت



 عن لرجال تسفر ال التً وهً.. سٌدتً إلى المقربٌن أقرب القزم ذلك كان

: تقول التً شهاب بنت أسماء سٌدتً لتعالٌم اتباعا   كفها برفع مكتفٌة وجهها

 لكنه.. الرجال تقابل تكن ولم" السلطان بةهٌ من ٌقلل العوام على الظهور"

 فً الملك زوجها من مقربا كان الذي وهو. حجاب دون إلٌه تستمع من

 .األٌام سابق

ِره عن ٌستعٌض   ن أكثر وهو.. سخً   بكرم   ِقص  ٌ اال   عرفتُ  م   إلؼواء م

 األمل وظل بً معلقا ظل أنه إال أعرؾ ال.. العطاٌا دابم.. الجواري

. سٌدتً بطاعة معلقة بؤنً ٌعلم وال. إؼوابً ٌحاول كان ما بماودا. ٌراوده

 أحمل كنت دوما.. ؼرابزي ترٌده وما قلبً لنداء أستجٌب أن لً ٌكن لم

ن قلوب فً أحسه عما ٌختلؾ حبا    إرضاء فً ٌتركز حب.. حولً م 

.. القلب به ٌؽنً عما أبتعد أن.. السلطان حب فً النفس إفناء.. سٌدتً

 رحٌل بعد أدركت وقد.. أروى أكون أن إلى دوما ٌنادٌنً كان ما هناك

 أفشٌت أن إلى.. عناء منه القٌت. الصحٌح الطرٌق فً سرت أنً سٌدتً

 وكان.. فعلها ردة من والخوؾ.. مرتجفة أخبرتها. أعانٌه ما الحرة لسٌدتً

" الوحٌدة لست" بؤنً نبهتها.. ؼضب من بها استبد ما رؼم متؤنٌا عقابها

 كان وما.. واحدة واحدة ذكرهن منً طالبة.. عقابً عن اجعتتر وحٌنها

 حتى.. له تبٌت ما ٌعرؾ أن دون أشهرا   أبقته فقد الٌامً أما. عقابها أسرع

 إلٌه أرسلته تهامة فً النجاحً لمحاربة سبؤ السلطان دفع أرادت ما إذا

 بؤنها وٌقال.. قُتل زبٌد أسوار وعلى.. إلٌه ولجوبه لها عصٌانه مدعٌا  

 وفاة فً التعازي لتتقبل. الفرسان بشرؾ ٌموت حتى قاتله أرسلت

 إال ٌخلقوا لم الرجال بؤن قناعة الٌامً خٌانة وزادتها. الشجاع مستشارها

 ".علٌها وما هللا ألرض الحقٌقً الوارث هً المرأة وأن.. لئلفساد

 أكن لم.. لها بكٌت بسعادة شعور لٌؽمرنً.. الصفحات تلك قراءة أكملت 

.. قرأتها كلمة كل فً أفكر وأنا ابتسمت. نستنً قد هً تكن ولم.. إذا   هماوا

.. بسخاء دمعت عٌنً أن حد ؼبطة الكون مؤل رضا. ؼشانً إحساس وكل

 ومقدار عذاباتً ألحكً بها سؤلتقً وكؤنً. بمثلها أشعر لم دموع لذة

 خفتت أن المشاعر تلك مالبثت. عمري سنوات طٌلة حملتها التً مشاعري



 مرة لقٌاها أستطٌع وال رحلت قد بؤنها متذكرا أعماقً من حزن   ٌنعقل

 .أخرى

 : عـشر الثـانً الٌـوم

: سإاال   تثٌر  حٌرتً لكن. معتما كان ما تنٌر بعٌدة أٌام إلى كلماتها تحملنً

 أنً أم ٌجنٌها؟ التً تلك سعادة وأي قلبه؟ ٌود ما نقٌض الفرد ٌعٌش هل

  مبتؽاه؟ إلى الوصول حاوالم قلُبه استهلكهُ  ضعٌؾ كابن

 فً كتبته إننً.. للٌامً أهدٌته الذي الكتاب ذلك تذكر لم أنها حٌرنً ما

 كان كتاب. باالسم أشر لم وإنً إلٌها موجه بؤنه تلحظ لم أنها أو.. عشقها

 عنت أنها أم. مقٌدا   جبلة ذي إلى جلبونً لما فلواله.. ذلك بعد شقابً سبب  

 المعنى أعماق فً تبحر ولم األلوان وتباٌن رؾاألح  رسم إلى باإلٌماء

 من صفحاته على سكبتها كلمات.. الكتاب ذلك حمله الذي واإلحساس

 كلمات قلبها تحرك ال المرأة كٌؾ.. نفسً على ؼرٌبا األمر ظل. روحً

 الشوق؟

 دارهم إلى ذاهبا   ألرانً..البعٌدة األٌام تلك إلى تعود ذاكرتً وأرى

 بداٌة فً تكن لم.. صوتها إلى سامعا قلٌبل ولو وقتا لً لتتٌح أو.. لرإٌتها

 ألكتشؾ. للمحبة الرؼبة إلى تؽٌرت أن لبثت ما أخوة مشاعر إال السنوات

 حوافه على تنمو الذي العشق وأن.. بالتملك رؼبة إال ماهً المحبة بان

 لً كانت حٌن.. الجامحة ورؼبتها أمها كانت مثلما.. ٌموت األنانٌة

 ما هذا. إلحاحها رؼم..  بتولتً على أحافظ أن استطعت وقد.. بالمرصاد

 دون بؤنً عمري سنوات قضاء بعد أدرك أنا وها.. قلبً عطب بعد أدركته

 فؤي.. جدران سوى عنها تفصلنً ال هنا قضٌتها كثٌرة سنوات بعد.. شهوة

 تكون أن ٌعنً ماذا ثم السلطان؟ سبٌل فً قادتها إرادة وأي قلبها؟ هو قلب

 أم ٌرٌد؟ لما قلبها طاعة من أفضل الحٌاة لتلك اختٌارها كان هل ؟أروى

 جدل فً أخذنً النهار ذلك لها؟ حبا وماتت.. سٌدتها فً حبا عاشت أنها

 كنت عمرا   قضٌت بؤنً ألكتشؾ.. صفحاتها فً قرأته ما ومع نفسً مع

 .واإلحساس القلب شقً فٌه

 : عشر الثالث الٌوم



 ؼصون تحرك ونسابم.. العصافٌر قةزقز تحفه.. جدٌد فجر أنبلج

ته ٌقٌن   عن باحثا  .. صفحاتها بعض التقطت.. شجٌرتً ٌ بها حتى أنكر   ؼ

 : بقراءتها أخذتُ .. الموت

 بعد.. القاهرة من قاضً ٌرافقه.. تامة سرٌة فً الطٌب اإلمام إلٌنا وصل"

 للتخلص الطٌب الولٌد اإلمام ٌتعقب الفضل ابن المتؽلب الوزٌر ظل  أن

 مصر أخبار توارد قلق بعد.. إلٌنا الرضٌع ٌحمل من أرسلت بدوري.. نهم

 بمصر لتعصؾ.. المستعلٌة الدعوة واحتضار.. اآلمر المإمنٌن أمٌر بمقتل

 إال ٌكن لم الطٌب اإلمام بؤن اكتشفت حٌن وٌالدهشتً. عامة فوضى

 زوجته تزال وال قتل بمقدمه بشرنا حٌن اآلمر اإلمام وأن. صؽٌرة رضٌعة

 . ذكر مولود بمقدم تمنً إال بشارته وما. حامل

 بإعبلن االحتفاالت أقمنا الصؽٌرة فبوصول.. قدما المضً علٌنا وكان

 األمر تدبر إال منا ٌكن ولم.. سرها كاتمٌن.. الطٌب لئلمام وحماٌتً والٌتً

 إلى وصولها قبل به بدأت الذي الحماس بنفس له الدعوة فً واالستمرار

.. بالتشكٌك البعض لٌجاهر.. تسرب الولٌدة جنس سر أن الإ. الٌمن جزٌرة

 وتجمعوا. النزارٌة المجٌدٌة المٌول ذوو والحصون القبلع أمراء بعض ثار

 ٌحمل من لنكلؾ.. الكابن ذلك أصل عن بالكشؾ مطالبٌن جبلة ذي لحصار

. متطفل أي ٌصلها ال حٌث.. الٌمن جزٌرة خارج بها وٌهرب سرا طٌبة

 بمبرر الطٌب اإلمام ستر  معلنٌن. مكان أفضل هً الهند  جزٌرة وكانت

 . األمر تم وهكذا. حٌاته على الخوؾ

 فصل إعبلننا رؼم مصر فً ٌدور عما منؤى فً تكن لم الٌمن جزٌرة

 بمبلحقة أعوانه نشط الذي المجٌد عبد السلطان دعاة أن إال. عنها  الدعوة

  ٌدعوننً جبلة ذي إلى عاتهمد أرسلوا بل ٌكتفوا ولم. وقتلهم الطٌبٌة دعاة

............ 

 التً منظمتها إدارة فً لها مساعدا نفسً وجدت األٌام ومع..  األستاذة تدعونً أن ؼٌر عمل من لً ٌكن لم

 من وكذلك.. الوطن خارج منظمات من مدعومة. والمؽتصبات السجٌنات عن فعةمدا النساء أوساط فً تنشط

 الرقص ٌجٌد ال هو: عنه أسؤلها حٌن تردد.. ؼٌرته بعض القٌادي ذلك ترك وقد. سٌارتها لها أقود آخر إلى وقت

 !ٌتعلم أن مقدوره فً ٌعد ولم



 تلك رفضت األمر وبطبٌعة.. والحماٌة بالدعم لً مرؼبٌن الطٌبٌة لترك

. الطٌب لؤلمام وكفالتً حماٌتً إعبلن مكررة.. مطلقا رفضا المحاوالت

 إؼبلق محاولة.. مصر فً عنها الٌمن جزٌرة فً دعوتنا فصل  مإكدة

 الستمالة بدعوته لٌتجه.. المجٌد عبد السلطان رسل مع التواصل أبواب

 دعوتهم أعلنوا قد  منهم عدد كان حتى 9ٕ٘ سنة تؤتِ  ولم.. األمراء بعض

 .الزرٌعً عدن والً ومنهم  للمجٌدٌة

 كانت إنما.. المجٌدٌة الدعوة ظهور بعد جبلة ذي سلطان نهاٌة بداٌة تكن لم

 لم التً الجارٌة تلك.. فارعة موت بٌوم بدأت وبالتحدٌد بسنوات ذلك قبل

. كثٌرة أمور فً النظر أعٌد جعلنً الذي الحدث.. ؼٌري على موتها ٌإثر

. الكثٌرون ٌفهمه كما المجٌدٌة  الٌمن جزٌرة أمراء مٌل انتشار ٌكن ولم

 أمراء ضمت تًال المجٌدٌة النتشار السبب حماسً وعدم خمولً وكان

 واتسعت بل.. والجند تعز إلى المخبلؾ تبلها.. وحضرموت وأبٌن عدن

 تتوقؾ ولم. علٌهما المتؽلبٌن سٌطرة بعد خدد وحصن التعكر حصن حتى

 على إماراتهم إنشاء إلى ٌدعون األمراء بعض أخذ بل.. ذلك عند األوضاع

 شهارة فً زٌدٌا    إماما   نفسه أعلن العٌانً القاسم فالداعً..  مذهبً أسس

 زٌدٌة إمامة   صعدة   الهادي بنو الفترة نفس فً أعلن كما..  ونواحٌها

.. بهم خاصة إمامة الشام تهامة فً سلٌمان بنً من األشراؾ وأقام.. أخرى

 سنٌة إمارة النجاحً لبنً استمرت التً الجنوب تهامة هً وكما

 فضلت صنعاء أما.. ثالثة زٌدٌة إمامة أُعلِن ت( ثبل) وفً. زبٌد وعاصمتها

 مع وتتكرس.. نفسها على جبلة ذي لتنكفا. الهمدانً المتؽلب بٌد إمارة

 .الطٌب المستتر اإلمام لدعوة مركزا   ٖٓ٘ سنة بداٌة

 لٌل وٌإرقنً تفكٌري على ٌجثم كان الذي األكبر والهم. ثقٌلة هموم تلك

. ةفارع ونقاء بشجاعة لست بؤنً ألكتشؾ.. أجلً بدنو اإلحساس نهار

 أمر فً صنعته ما إال سلوتً تكن ولم.. ٌحتوٌنً ومدمر مخٌؾ إحساس

 وسترتها. خسابري عن تعوٌضا كان ذلك.. مستترا   إماما وإعبلنها طٌبة

  بمن مهتمة أعد ولم. دٌنٌة سلطة جبلة لذي وأصبح. أحد ٌصلها ال بحٌث

 اجبهابو ٌقوم التً الطٌبٌة والدعوة.. جبلة ذي ؼٌر لنا ٌعد فلم.. تخلفنً

 أسؤل دوما. األخٌرة السنوات فً فتورا أظهر وإن.. القلم داعً قٌام خٌر



 إمامة صنعت أنً عزابً وكان بعدي؟ تؤتً من الناس سٌتقبل كٌؾ: نفسً

 . رجل ثوب فً امرأة

. حملً عن قدماي عجزت حتى ٖٔ٘ سنة تؤتِ  فلم.. حل أخشاه كنت ما

ن ٌحملنً.. فراشً من النهوض على القدرة وفقدت  لقضاء حولً م 

 ما كثٌرا. ٌقضا   حصونً آخر عقلً ظل وإن.. لبلؼتسال أو. حوابجً

 أصاب أو.. ٌوما   تخذلنً أن أخاؾ كنت ولذلك عشته ما بكل ٌذكرنً

 الذي المكان تحدٌد أنس لم.. وصٌتً تحرٌر إلى سارعت ولذلك.. بالخرؾ

 القصر أموات جمٌع كان حٌث.. سٌدتً تعالٌم خالفت وبذلك.. فٌه أدفن

 وجمٌع.. طٌبة لئلمام هو ما حددت.. ؼوٌطة سرادٌب فً ٌوضعون

 رحلتً إلى ترافقنً رقوقا   حددت. والصوافً األطٌان وقؾ وكذلك.. حلًٌ

 .األخٌرة

.. بدنها على ضربه ترٌد سٌدتً كانت بما نفسً خصٌت قد بؤنً أعترؾ

 لمالق داعً مشاركة ومن.. للطٌب أموالً من وهبت مما شًء كل وفصلت

 ما أدري وال.. نفسً فً مقام من له لما تعبٌرا.. ودفنً علً الصبلة فً

 لم شٌبا   وكؤن عشته ما وكل ربً سؤلقى بؤنً موقنة كنتُ  وإن.. ٌنتظرنً

 ما أدون أن اجتهدت وقد.. ستخلفنً بؤنها أظن كنت لمن دونته ما هذا. ٌكن

 ابتؽاء سلطان من لً كان وفٌما.. سبقها ومن سٌدتً سلطان فً عشته

 فً الطٌر سبح وما خبلبقه عدد له والحمد.. لدٌنه وخدمة.. هللا مرضات

.. أجمعٌن واآلل الوصً ثم البهً على بالصبلة ونختم.. ومؽاربه مشارقه

 وهذا ٌخلفنا من ٌوفق هللا وأدعو.. الدارٌن أبمة الفضل أهل سادتنا وعلى

 وعلى.. مإتمن شرابطه وعلى أمٌن إقبال.. حسن بقبول قبوله أرجو عهدي

.. تعالى إنشاء برحمته ٌرشدك الدارٌن صالح وإلى والسعد التوفٌق المولى

 ".التقوى ودٌن الهدى اتبع من على والسبلم

 مشاعري صفحات ونضوب.. نفسه ٌفقد بمن شعرت كلماتها آخر أقرأ وأنا

 لم قرأته ما بؤن شعرت لكنً.. معنى من لوجودي ٌعد لم. وأحاسٌسً

 محتوٌات فحص أعدت.. قوله تود كانت ما هناك بؤن حدسً لٌزداد. ٌكتمل

 اجتاحتنً.. وعرضٌة طولٌة خطوط من إال خالٌة صفحة عدا الصندوق



 ما أو دراهم عن أبحث أكن لم. بالفراغ ملٌبا   أراه والصندوق..  كبٌرة خٌبة

 .  قلبً ظمؤ ٌطفا عما أبحث كنت فقط. وجواهر حلً من ٌؽري

 شًء ال الصندوق؟ هذا من أنا أٌن: نفسً أسؤل الصندوق على جلست

.. تعنٌه ما أفهم لم. جدٌد من المتعامدة الخطوط تلك أفحص عدت. ٌخصنً

أتُ .. شٌبا   أجد لم لكننً. ٌخفً تجوٌؾ له ٌكون أن.. الصندوق خشب  جز 

 الزخارؾ بعض لوال عادٌة ألواحا   كانت.. أمامً بسطتها.. ألواحه

 .الٌوم ذلك بقٌة  مؽبونا  األلواح تلك تركت. القدٌمة والرابحة

 :عــشر الرابـع الٌـوم

 ٌشبه ما الحظت.. الصفحة تلك خطوط تؤمل عاودت جدٌد ٌوم فجر مع

 ال.. متصالبة وأخرى متعامد بعضها.. الكبٌرة والقاعات المتداخلة الممرات

 لتلك تكون أن متمنٌا.. باهتة وأخرى واضحة خطوط.. حروؾ توجد

.. طبلسم  ولٌست معنى ذات تكون أن رجحت تؤمل دبع.. معنى الخطوط

  لمبنى مخطط بؤنه لٌتبٌن.. مربعة وأخرى مستطٌبلت, مبهما   مخططا   بل

 وممرات زواٌا عن باحثا الصفحة تلك حملت. ومتداخلة جدرانها متجاورة

 قاعاته جدران فً أبحث.. للقصر العلوي الطابق. بها االستدالل ٌمكننً

 فتحت.. مؽلقة أبواب سبعة إلى قادتنً.. الخطوط تلك ٌطابق أن ٌمكن عما

 من إال   فارؼة كبٌرة قاعة إلى ٌفضً  ممرا   وجدت.. جهد بعد إحداها

 ودٌان ُترى نوافذها من.. الؽبار أٌضا   ٌحتلها أخرى قاعات أبواب, ؼبار

 ٌقود وسلم جدران.. األثاث من عارٌة.. بخضرتها هانبة الشرقٌة الجهة

. سوداء أقواسا تحمل.. حجرٌة أعمدة صفوؾ تتخللها كبرى قاعة.. لؤلسفل

 بضع.. ضوبها على سرت نارا   أشعلت.. ُمعتم ُسلم   عدا منافذ توجد ال

 متاهة بداٌة فً أننً أدركت.. سرادٌب عدة إلى ٌتفرع ألجده..  خطوات

 ممرا  .. باب ثانً فتحت. مرعوبا   عدت.. الضٌاع خشٌت. األرض تحت

 خاوٌة أضحت وقد.. ٌبدو ما على الٌامً دار كانت دار إلى قادنً.. آخر

.. أشجارها بربٌع مزهرة فٌها إلٌه جلست التً الحدٌقة تلك.. طوابقها على

 بؤؼطٌة فُرِشت بؤسرة قاعاتها ُملبت دار إلى بً سار ثالثا   بابا   ألفتح عدت

 له أجد لم. أسرة قاعاتها كل أدوار ثبلثة..  متجاورة أسرة.. ومرتبة نظٌفة

 .  تفسٌرا  



 ؼٌر.. مبتؽاي أجد فبل.. خلفها عما باحثا   األبواب تلك ألفتح أعود وهكذا 

 تلك أنها خمنت.. السقوؾ حتى أرففا   مؤلت بكتب   قاعاتها فاضت  دور

 وقاعات. صنعاء من األٌام تلك فً جمعت التً والمخطوطات الكتب

 مخزن إلى قادنً سادس وباب. أحبار وأوانً تستخدم لم لفابؾ أخرى

 وأدوات ومحالٌل عقاقٌر من الجواري تحتاجه لما إضافة.. وسهام لسٌوؾ

 الباب ألفتح عدت. تفسٌرا   لها أجد ال كبٌرة دوارق فً وسوابل ؼرٌبة

.. الخاصة وأوقاتها الملكة تخص ٌبدو ما على قاعات.  واألخٌر السابع

 ؼطت سعةوا قاعة حتى األسفل الدور هبطت.. أتصوره أكن لم بما فُرشت

 وخارجا إلٌها ماإه ٌخرخر المرمر من كبٌر حوض.. كبٌرة مراٌا جدرانها

 سفوح حدابق على نوافذها من نطل. خلفً بستان إلى ثانٌة جهة من

: الثانً الدور قاعات ورفوؾ صنادٌق أفتش..  صاعدا عدت. متدرجة

 ومساحٌق.. بخور أوانً.. أحجامها بمختلؾ العطر قنانً من صنادٌق

 بالحلً صنادٌقها ُملبت وأخرى.. متنوعة لمبلبس صنادٌق قاعة.. وزٌوت

 حدثنً الذي الكؤس.. مزخرفة لفابؾ صندوقان.. وذهبٌة فضٌة ودراهم

 عدة به وعاء جواره إلى رؾ على بالمقلوب وضع وقد الساق ذو عنه

 كانت التً اللفافة بتلك شبٌهة كانت إحداها فتحتُ .. اللون ؼرٌبة لفابؾ

 حرؾ وذات مختلفة إحداها.. اآلخر البعض وقرأت.. فارعة ابه تراسلنً

 :  مختلؾ

 وحولً الصلٌحً محمد علً الملك سٌدي قصر فً الدنٌا على وعٌت"

.. كبٌر حبس بقصورها صنعاء قلعة لكؤن حتى.. القصور تتبع حبوس

 معلنة؟ ؼٌر حبوس صنعاء دور جمٌع هل: بخاطري ٌجول سإال وظل

 ٌدركوا ولم  والجسد؟  الروح بٌن العصاة اقبةمع فً ٌخلط السلطان وهل

 لذلك ونتٌجة. فان   طٌن   من والجسد. الوجود خالق روح من هً الروح أن

 . حبسا   حٌاتً فً أتخذ لم

 سموات نحو بعٌدا روحه لتحمل.. تتزاحم األسباب فان العبد أجل ٌدنو حٌن

 البدن فناء إال لٌس والموت.. لها وتعظٌما للحٌاة تبجٌبل الموت نبجل.. عبل

 الروح على ال.. الطهر سموات فً لتحلق وحبسه دنسه من الروح وتحرٌر

 . هللا روح من قدس روح ألنها سلطان



 مدنسة ؼٌر.. هللا روح من ألنها تصعد الخبلبق أرواح جمٌع ولذلك

 فً لنا ٌكن لم ولذلك.. الطٌن من جاءت مثلما أجسادهم لتهبط.. بؤفعالهم

 أجسادنا وتذهب أمانته هللا لٌستعٌد تصعد جمٌعا   فؤرواحنا.. مقبرة  جبلة ذي

 .األرض باطن فً مكمنها إلى الخاطبة

 فقط.. العصاة أجساد من هللا روح لتطهٌر جدٌدا نهجا انتهجت أن لً وكان

 المنسابة القصر سرادٌب إلى الثانً بالدور متصل دار من تهبط فوهة

 ٌجز فقط.. تعذٌب وال حبوس فبل. للقصر الخلفً المرتفع سفوح باتجاه

 فً وٌلقى الشعر ذلك ٌحرق ثم.. جسمه شوابب وٌزال.. المتوفى شعر

 أن علٌه ٌصلى ثم.. جٌدا بالؽسل.. النظافة من حقه بدنه وٌؤخذ.. الفوهة

 بدت كما".  القاع فً وٌترك  طوٌلة بحبال ٌدلى.. خطاٌاه جمٌع هللا ٌؽفر

 .سٌدة موالتً بخط لً

 الجن من وتعاوٌذ هللا أسماء بٌنها كثٌرة لرموز بنقوش تؤلتام.. ثانٌة لفافة

 كان خاتم بها صؽٌرة وعلبة. عربٌة ؼٌر بحروؾ ولفابؾ.. والشٌاطٌن

 تلك نمت. حضرتها مقعد فً كفها ترفع حٌن موالتً كؾ سبابة على ٌرى

 .منهكا   اللفابؾ تلك حضرة فً اللٌلة

 :عشر الخامس الٌوم

 بخط لفافة لكنها.. صفحات عدة قرأت القراءة مواصبل   التالً الٌوم ألصحو

 ال الشؤن عظٌم كرٌم وٌصفح ٌعفو من..  ربً إلٌك أبرأ: " جٌدا   أمٌزه

. الموقدة حر من بك وأستجٌر ذنب كل من وأستؽفرك.. قرٌن لك ٌوجد

 وأعتصم.. الحٌاة وجه على سار من خٌر الزهراء أبا شفٌعً وأستصرخ

 كل من براءة هذه.. والنهاٌة البداٌة فً هللا تؽفرواس. األطهار واألبمة باآلل

 .فٌه سرت حاصل تقصٌر ومن اقترفته آثم فعل

 لم مثلما.. القلب كسٌرة الحٌاة هذه فارقت أن بعد أتركه أن لً ٌكن لم 

 طرٌق على والمحافظة له الراعٌة وكنت.. عمره سنوات طٌلة أتركه

 التً تلك أسطري بٌن ابحتًر تشمم قد عقله أن من ٌقٌن على أنا. انتهجته

ً   أستدل قد وأنه.. له بتسلٌمها أوصٌت  .عل



 السعادة أظهر أٌامً طوال وظللت.. طرٌقه ؼٌر طرٌقا   اخترت بؤنً أعلم

 صؽارا كنا حٌن حراز جبال إلى اختطافً بداٌة إلى عاد ولو.. الخٌرة لتلك

 كان صنعاء إلى والدي بً عاد وحٌن. هناك ُحددت قد طرٌقً بؤن لعرؾ

  رافقها التً الصبٌة تلك أعد ولم ُرِسم   قد مساري بؤن ٌعرؾ اآلخر هو

 لحظات جوار تجالسه كانت التً الصبٌة تلك أو.. صنعاء أزقة فً جوذر

 ٌجول ما كتمان أجٌد كنت الجبال من وبعودتً. نسخه علٌنا ما نسخ

 المؽموس الصمت دوما  : "أسماء سٌدتً به أوصتنً ما حسب بداخلً

 ولكل. باطن ظاهر فلكل.. باطنك على للحفاظ الطرق أنجع عذبة سامةبابت

 من أخبره أن أفكر كنت".. األلباب أولو إال ٌفقهها ال التً عوالمه باطن

 وأبقٌته رحلت قد  أنا وهذا.. ذلك من المرجوة الفابدة ما لكن أمً هً

 حصن سٌدة أسماء سٌدتً أن وأقول طرٌقً اخترت كٌؾ أقول قد. ٌنتظر

. ربٌباتها من أكون أن والدي طالبة.. اختارتنً من حراز بجبال سارم

.. قلبه حددها قد عاطفته كانت بالمقابل.. ٌدٌها بٌن حٌاتً طرٌق لٌتحدد

 تجاهه عاطفتً كبت عرفت حراز من عودتً بعد. طرقنا افترقت وهكذا

 وأتحدث.. أبدا أطٌعها وال.. ترٌد ما على ضاؼطة بها أسٌر.. ووأدها بل

 .حركة دون بداخلً تقبع أن إلٌها أتوسل..دوما عهام

 ٌعٌش هو وكان.. أكون عمن البحث طور فً كنت العالٌة الجبال أٌام فً 

 ماضً فً وٌتؤمل ٌرى أن أود كنت وكم. توجٌه دون الناس من ؼٌره كما

 .معه سٌجدنً حٌنها.. أٌامه

 سنواتنا تكون قد.. جواره إلى سٌجدنً عنه رحٌلً بعد حوله بحث لو بل

 تلك.. أٌامها نهر نفس فً لنعٌش جمعتنا الحٌاة لكنها.. معا   نعشها لم شٌبا  

 . تسكننا كانت أٌضا الروح وتلك.. واألماسً النهارات

 تمنٌت وكما. ٌفتقدنً حٌن بً ٌذكره رابط إال الوشم ذلك ضرب ٌكن لم

 ءلقا ٌوم منقذي ٌكون أن تمنٌته كما. محقق موت من ومنقذه مخلصه كان

 .بعده لقاء ال من

.. باستخدامه سٌدتً اقتنعت أن فبعد.. قربً لٌجلبه رسوال   إال الٌامً ٌكن لم

 ذي وفً.. مقٌدا أوصله وبالفعل.. به أتى إن رؼبته رهن بؤنً له أوحٌت



 وما.. أسرارنا من ولدٌه ٌهرب فقد ٌُترك ال أن سٌدتً على ألح كنت جبلة

 . رعاٌتً قرب لٌكون إال ذلك

. أنا بؤنها ٌقٌنه أن إال. هً تعلم أن دون بٌننا موصبل   كابنا   إال فارعة تكن لم

 وال فندة لست بؤنً إقناعً السابقة محاوالته هً وكما.. ٌعذبنً كان

 لً أن ٌعرؾ ولم.. لٌقٌنه شدٌدا ألما   قلبً فً توقر كانت عطش أو شوشانة

 سٌدتً كانت مما ذلك وؼٌر والعروس بٌلسانة وأنً.. الكثٌر األسماء من

 .أروى بؤنً عرؾ أنه من ٌقٌن على لكننً.. علٌنا تخلع

 وكان.. األخٌرة سنٌنً فً عشت ما الرقوق من صفحات كتبت قد كنت

 الطرٌق لكنه.. جبلها ذي سلطان على بعدي من تؤتً من تستفٌد أن رجابً

 وٌعلم.. إلٌه الصفحات تلك تسلم أن فؤوصٌت.. مسدودة نهاٌة  إلى وصل

 كما كتبتها بل.. ٌدٌه بٌن تحل أن ٌوما   أتصور لم أكتبها كنت حٌن ًأن هللا

 ذي سلطان أنعً لكننً.. ستخلفنً من سلطان مواصلة ابتؽاء ذكرت

 وسلطنات إمارات إلى وتحوٌلها الفتن وإدارة الرجل عبث إلى لتعود.. جبلة

 هاعلٌ ُجبل   التً والدمار  التسلط لشهوة إرضاء  .. عادته هً كما متناحرة

 . األزل منذ قابٌل

 أو.. مخرجا   أجد لم الؽروب على شارفت حٌن عمري سنٌن بؤن وأعترؾ

 تضمن بخطوات تفكر لم المرأة سلطان على عملت حٌن أسماء سٌدتً أن

 لتؤتً إحداهن تربٌة فً فشلت من أنا أكون قد أو.. السلطان ذلك إستمرار

 صنعت هً وكما. ةسٌد سٌدتً تربٌة فً أسماء سٌدتً نجحت كما.. بعدي

 ذلك قدر على أكن لم أنً أو.. حٌلتً وِقل   عجزي واجهنً ولذلك. بً

 رؼبة تحت الببلد وتعود.. ٌدي على جبلة ذي سلطان وأد لٌكون.. التجول

 أفسد وبذلك.. سلطانه الستمرار حٌبل   لها وضع ألدٌان المحرؾ الرجل

 .ٌبتهلمش الحٌاة وتحوٌل سطوته حلقات لتكتمل.. الحٌاة جمال

 ٌكن ولم. الصفحات تلك مصٌر فً احترت األجل بدنو أحسست حٌن 

 كما أتركهن أو.. أحرقهن أن فكرت.. النساء مملكة باستمرار أمل من هناك

 أدعهن أن فكرة واتتنً. ما مكان فً أخفٌهن قلت ثم.. أشٌاءه المٌتُ  ٌتركُ 

 وببؤسل كتبته ما وإن خاصة. حنٌن لحظة فً جاءت الفكرة تلك.. له



 أتبعت ولذلك.. وصاٌا كتبن اللواتً سٌدة وسٌدتً أسماء لسٌدتً مخالفا  

 ما ٌكتب بؤنه حدثها حٌن منه الفكرة أخذت بؤنها عرفت التً فارعة نصٌحة

 .ٌعٌش

 أن أم بقلبه؟ ٌتقد الشوق زال ما هل: األخٌرة أٌامً فً ٌبلحقنً وسإال

ً   ٌلح كان سإالً.. الرؼبات ٌؽٌر السن فً التقادم  ِطٌلة أراهُ وأنا عل

 ٌردده أخذ السإال ذلك أن حٌرنً ما.. أفتقده إٌمانا ٌبلحق عمره سنوات

 سؤلتقٌه بؤنً أرى لكنً. سإالً أوان فات كان وإن. متؤخر كعتاب قلبً

 . بً لحاقه بعد ٌوما وأسمعه حتما

.. صدفة محض ٌكن ولم.. ذكرت كما سلكته طرٌقا   بعٌد أمد منذ اخترت

 له أراد كما سعٌدا   عاش هل:نفسً أسؤل ودوما. به حلمت امم أكثر وعشت

 فً تردد آخر وسإال حٌاته؟ على راضٌا   منا كان فمن! تعذب أنه أم قلبه؟

 نفس منا كل سٌختار كان هل صبانا إلى األٌام بنا عادت لو: عجزي أٌام

 وبرؼبة طرٌقً نفس سؤخطو كنت نعم: بعناد تجٌب نفسً ألجد الطرٌق؟

 الذي الشقاء طرٌق سٌختار أنه أظن ال سٌختار؟  كان ماذا وهو. شدٌدة

 .عاشها

.. القلٌل إال عنً ٌعرؾ ٌكن لم هو بٌنما. شًء كل عنه أعرؾ وأنا أسؤل

 الصؽٌرة دارنا فً عرفنً أنه ٌقول قد. وهما   كان ٌعرؾ أنه ٌظنه كان وما

. لنفسً ناكرة مرة من أكثر بً التقى بؤنه ٌقول وقد.. أبواي وحولً

 لٌست أقول لكنً.. جبلة ذي قصر فً حٌاتً كل على تعرؾ بؤنه وسٌقول

.. سنواته معظم ومنطوٌا   معزوال   دوما كان فهو.. الحقٌقة كل هً تلك

.. فارعة له ذكرت ما إال القصر حٌاة عن ٌعرؾ وال.. النسخ دار حبٌس

.. اتفاصٌله بكل أعرفها.. واضحة لً حقٌقته كانت فبٌنما. عنه فبعٌد أنا أما

 ولذلك. منها خروجه وبعد.. صنعاء قلعة ظلمة فً حبسه سنوات حتى

 المعرفة تلك.. البداٌة فً متباعد بشكل كانت وإن ٌعٌشه كان ما أتتبع ظللت

 دون. لرعاٌته محاولة فً متابعة بل. العاطفة تلبس إلى قلبً تقود ال التً

 . قلبً لقٌادة نفسً أترك أن



 كانت ما ٌشاركها أحد ال أن ظنت فحٌن. ةفارع إلٌه كتبت ما معظم قرأت

 كما.. نوعها من فرٌدة اللفافة تلك بؤن اعتقدت وما. واهمة كانت إلٌه تكتبه

 بؤنً تعرؾ ولم. صدفة ٌدٌها بٌن وقعت قد اللفافة تلك بؤن واهمة ظنت

 سر لمعرفة شوق فً كنت فقط. وأخرى فٌنة بٌن اللفافة تلك لها أؼٌر كنت

 .إلٌه لهفتها

.. إلٌنا عادت بؤنها ٌعرؾ ال.. اللفافة تلك احتجز بؤنه اعتقد حٌن أنه حتى

 بتلك سحر من ٌكن لم.. بحوزته ٌجدها فلن األٌام فً عنها بحث ولو

 .السرٌة المراسبلت بؽرض الٌهود صنعها  رقوق من  فقط هً.. اللفابؾ

.. مختلفة إرادة تملكنً أن حٌاتً بداٌة فً أسماء سٌدتً استطاعت 

 األمر لقلبً ٌعد لم وبذلك.. القلبٌة ؼرابزي عن بعٌدا طرٌق فً ألمضً

  ً  هو بٌنما أتبعها قدوة لدي كان. قلبه خلؾ حٌاته سنٌن جوذر بدد كما. عل

 إلى تقود حٌاة فً تسٌر طرٌقً كانت.. معلمه قُتِل   أن بعد مرشد دون

 جبٌ ببلء الرجال أن قلبً فً وضعتها التً السر كلمة وكانت.. السلطان

 . به أبُتلً مرضا المرٌض ٌعاٌش كما نعاٌشهم أن فٌجب, لم وإن.. تجنبهم

 تساقطت لكنها.. لمرات قلبً حول هبت عشق عواصؾ أن أنكر ال

 إلى نفسك مع تصل أن بل.. البتر إلى بعضها فً أصل.. الخدج كاألجنة

 أن أو.. قعرها إلى تهوي أن دون الهاوٌة من تقترب أن ٌمكن التً الحدود

.. الصقٌع ٌحتوٌك حتى تبتعد وال بلهبها تحترق ال مسافة على النار جالست

 ولم. عشتها أنً ظننت هكذا أو.. تحقٌقه أرٌد لما ملكا   حٌاتً كانت وهكذا

 فً هللا لً فلٌؽفر. النهاٌة حتى الطرٌق تلك فً مضٌت حٌن للحظة أندم

 إال إله ال.. فان علٌها من وكل الباقً.. البعٌد هللا وأحمد.. الكابن ذلك حق

.. مكان كل فوق النبوة رفٌع على وأصلً.. شؤن فً وهو لحظة كل هو

 زمان كل فً إمام منهم القابم األبمة وعلى.. ترجمان أشرؾ وصٌة وعلى

 الحنان برحمته ٌرحمنا أن.. ورضوان منه برحمة   رُبهم بهم ٌُبشر ُهداة  

 ". المنان

 من نمت.. ؼزٌر بدمع عٌناي ؼامت وقد.. األسطر لتلك قراءتً أكملت 

 .حولً ما رإٌة على قادرا   أعد ولم.. احتوانً ؼبن



 :األخٌر  الٌوم

.. بعضها تصفحت.. رقوق من تبقى عما باحثا   التالً الٌوم صبٌحة نهضت

: ٌتردد وسإال. قاتل فراغ ثمة  سطورها؟ بٌن أبحث وعم   لماذا أعلم ال

ب ت لماذا ت   كانت من موجهة؟ كانت لمنو األخٌرة الصفحة تلك شوذب ك 

 بؤنها ٌقرأها من إقناع أرادت هل حٌاتها؟ سنٌن فً قضته بما إقناعه ترٌد

 بتلك لها أٌن من ثم لنفسها؟ تقدمها عزاء مشاعر هً أم أقدارها؟ سٌدة

 العكس إظهار وتود التعاسة فً ؼاٌة عاشته ما هل بها؟ توحً التً األنفة

 أروى؟ أمست أن مقابل شٌبا   تفقد  لم اأنه أٌعقل منقصوة؟ لكبرٌاء تعوٌضا

 والعطور الحلً تلك تهمنً تكن لم.. السبعة األبواب متاهات تركت

 أبحث كنت فقط. المذهبة والسٌوؾ.. الدراهم صنادٌق وال.. والمبلبس

 تملكنً وقد السطح عدت! شٌبا   أجد لم لكنً.. الزواٌا تلك فً وعنً عنها

 قرأته ما كل بعد به أقوم عمل من لً ٌعد لم.. قبل من أعرفه ال إعٌاء

 تلك إلى اللعٌن المبنى هذا من بالخروج أفكر فقط.. الماضٌة األٌام خبلل

 هنا أموت أن. هرمً أخشى وال وجهً على أهٌم أن. والتبلل األودٌة

 .الؽابة أشجار تتخشب كما وحٌدا

 أنتظر.. متقطع نوم ؼالبنً حتى شًء على ألوي ال وأدور أدور مكثت

 كان. ٌؤسً ٌقودنً نهضت موعده فً جاء وحٌن. التالً الٌوم فجر هجةب

.  تقهرنً أن دون عٌنها فً أنظر كنت أننً بل.. ؼرٌبا   الشمس بهاء

 ٌسد ما لجلب هبطت.. فتات من ٌعد لم.. حولً األرض على تسٌر طٌوري

 بحزن أدندن.. والعسل السمن وُمستحلب الخبز كسر من وأرماقها رمقً

 جرذان جحافل رأٌت.. المإنة دار باب حتى الطوٌلة السبللم وطًهب أثناء

 األوانً تلك أضحت وقد والجرار األوانً خلؾ لتختبا كبٌرة بؤعداد تتقافز

.. الدهن وبقع وعسل خبز من األرض على متناثرة بقاٌا من إال.. فارؼة

 بٌن من ظهورها عاودت. مرعوبا وقفت.. مبعثر شًء كل. الطحٌن ؼبار

 ؼرٌب بشكل عٌنً فً تحدق عٌونها أرى وأنا تراجعت.. واألوانً رالجرا

 بهلع صاعدا  .. شًء على ألوي ال هاربا   جوعً نسٌت.. تفكر وكؤنها

 تمددت.. فٌه أنا فٌما أفكر الشمس تحت مكثت.. السطح وسبللم ممرات

 وجنح الطٌران تناسى رٌشها أظن. نحوي الطٌور تلك تقافزت. أرضا  



 لحظات بالقطط تذكرنً.. حولً تحوم وهً بً تشعر أنها لو كما.. للدعة

.. بؤصابعً أداعبها مكثت.. الصؽٌرة ضروعها الملقٌة أمها حول تجمعها

 تجاوزت وقد شجٌرتً. اآلخر أنفاس منا كل ٌسمع التً األولى المرة هً

 إلى حولتها وقد أحجاره كل ؼطت أن بعد.. البرج أحجار أعلى أؼصانها

 . المزهرة خضرةال من ٌتمدد وطن

 :األخٌر بعد ما ٌـــــوم 

 .أعشاشها تؽادر الطٌور

. الصمت برج طٌور أسراب لحركة استجبت.. جدٌد ٌوم خٌوط جذبتنً

. تعالٌها سبمت.. الرفوؾ على اصطفافها أمقت التً الكتب أتؤمل نهضت

 بإزهارها تزهو شجٌرة.. الفتات تنتظر حولً تحوم والطٌور خرجت

 من الوجود بناظري طفت. الرٌح لمداعبة المشرببة نهاوأؼصا.. الداكنة

 فً مزارعٌن أصوات.. نهار كل أراها التً والودٌان الجبال تلك.. حولً

 دخان أعمدة.. هابطٌن بهاءهم ٌسابقون آخرٌن عٌناي تتابع.. حقولهم

 أؼنام قطعان..  السماء نحو والمنحدرات الجبال قرى دور من تتراقص

 حٌاة.. القوت لبعض  جوعً أنسانً ذلك كل.. القرٌبة الروابً على

 .صباح كل هً كما والجبال الودٌان

 تزاٌدت وقت بعد.. البشر من مجموعة الحظت الشمالٌة الروابً على

 أخدود أشجار حجبتهم.. بدوابهم الوادي باتجاه هبطوا أن لبثوا ما.. أعدادهم

 استطعت.. جبلة ذي قصر منحدر صاعدٌن ظهروا حتى وقت مر.. الوادي

............ 

  دماج بلدة حاصروا حتى أشهر تمِض  ولم.. صعدة محافظة فً  المسلحة الحوثً جماعة انتشار حول األخبار تواردت

 ونسؾ حاشد مشاٌخ معاقل على الجماعة زحؾ عن األخبار تزاٌدت  ثم. السلفٌٌن سكانها وطردوا.. هامساجد ونسفوا

 وعلى علٌها سٌطرت حتى معسكراتها وحاصرت عمران مدٌنة الجماعة دخلت أشهر ؼضون وفً.. ومبلحقتهم.. دورهم

 أمسى صالح الربٌس أن الجمٌع لٌكتشؾ.. طةالسل مقار على وٌسٌطروا صنعاء  أسابٌع بعد لٌجتاحوا.. فٌها الدولة إدارات

 الوزراء ربٌس واحتجزوا..  هادي الربٌس سكن على حصار ُضرب حتى صنعاء اجتٌاحهم على أٌام تمض ولم.. حلٌفهم

 فكرهم انتشار ٌعارض لمن الٌمن تارٌخ فً  مبلحقة عملٌه أكبر لتدور. وزرابه معظم احتجزوا كما.. داره فً بحاح

 كل فً  انقبلب إعبلن ٌتوقع الجمٌع وكان. ٌطبونه مكان كل فً النار مخلفٌن جنوبا  مسلحوها لٌتجه..  ًالمذهب السبللً

 . وسلطته هادي على لحظة



. متبلحقة صفوؾ فً ٌسرن والبقٌة خٌوال   ٌمتطن قلة نساء.. مٌٌزهمت

 هن هل: متساءال.. بالسعادة شعور ؼشانً. القصر مرتفعات ٌصعدن

 صعودهن أتابع ظللت.. تنكرٌة لبوس فً مقاتلون أم جبلة؟ ذي جواري

 من مجموعة ٌحٌطها.. فتٌة خٌل على تتقدمهن إحداهن مٌزت وقد

 لم. أكتافهن على ُعلقت وأقواس سهام وخباء السٌوؾ حملة الفارسات

 تركت.. القصر خارج استقبالهن فً ألكون أهبط أن قررت.. البقاء أحتمل

 .استقبالهن فً سؤلقٌه ما أرتب هابطا السطح

. شًء كل ؼطت وقد جرذان بؤسراب فوجبت حتى العلوي الدور وطؤت

 لكن القصر؟ سكان اختفاء وراء الجرذان تلك هل: تساإالت طرأت لحظتها

.. الطوٌلة عصاي برأس خرقا لففت.  الوادي من الصاعدات ٌُكون من

 الستابر وخٌوط ومبلبس أثاث وبقاٌا جرذان حولً ما كل..  النار أشعلت

.. الثانً الدور حتى النار شعلة محركا هبطت.. الرٌح تحركها المعلقة

 عن أبحث أن إال لً ٌكن لم.. مكان كل فً العبث وذلك.. أسرابها زادت

 أحرك وأنا ملحقة دار إلى ممرا   عبرت.. القصر خارج ألهرب طرٌق

 قاعة وسط واسعة فوهة إلى قدماي قادتنً.. وٌسارا ٌمٌنا اللهب عصا

 ذلك ؼٌر باب من ٌكن لم.. الؽثٌان على تبعث روابح.. شًء كل من خالٌة

. عالٌا شعلتً رفعت.. الفوهة شفة من اقتربت.. منه أتٌت الذي الباب

 سرادٌب من تتجمع منها أسرابا   رأٌت.. تتصاعد عفنة رٌاح أنٌن سمعت

. متحللة ببقاٌا شبٌهة.. تؤملتها.. لزجة أرض على مبعثرة أكواما  .. جانبٌة

. النسخ دار جدار نقب من نهار ذات علٌها أطللت التً السرادٌب نفس هً

 وكٌؾ؟ لماذا؟ لكن.. متعفنة جثث بقاٌا كانت لو كما

 من العودة محاوال بشعلتً لوحت.. الُجرذان أسراب  تكاثر منظرل ألتفت 

 لوحت.. ؼامضة صوصة مصدرة البعض بعضها فوق تتكاثر.. أتٌت حٌث

 ألرى خلفً أتلفت.. باتجاهها مؽامرا تقدمت.. مذعورا   باتجاهها بشعلتً

 أمً مع أٌامً.. عمري أٌام رأٌت اللحظات تلك.. تتدفق أخرى أسرابا  

.. مكة جبال.. صنعاء قلعة قصر صاالت.. هللا ظلمة.. وذبش.. معلمً..

 وتعاظمت حولً أعدادها زادت.. برق اشتعال فً رأٌتها حٌاتً كل

 ألضربها تقدمت حٌن واتتنً شجاعة أي أعرؾ ال. المفزعة صوصواتها



 أرى.. تنهار أن قواي كادت.. ضربً ألواصل منها المزٌد تدافع.. بعصاي

 ضربها فً تشجعت.. وبرها بعض فً  النار شبت.  منً ٌقترب الموت

.. ضربها متابعا تقدمت. اتجاه كل فً مشتعلة كتل لتتقافز. وشماال   ٌمٌنا

 عدت منه دخلت الذي الباب عبر هرولت.. الشواء برابحة دخان أنتشر

  اتجاه فً مضٌت.. اتجاه كل فً مسرعة النار كتل تتقافز.. الثانً الدور

ا  .. جٌدا أعرفه  ُملِبت وقد مندهشا   وقفت حجرته فً.. النسخ دار  لمس هابط 

 كؤنه مخٌؾ فم له حلٌق رأس.. مذهلة ونقوش بؤلوان والسقوؾ الجدران

 وجه.. أحدا ٌشبه ال  ٌتكرر.. طوٌل وأنؾ..  كهفٌتان عٌنان.. فؤس ضربة

 أكمل لم. الجدران لٌؽطً الرأس حلٌق ٌتكرر.. مبهمة نظرات لها امرأة

 دار الفوضى لتعم النار جرذان  لحقت ما سرٌعا.. انالجدر بقٌة تؤمل

 من مجموعة لمحت.. للقصر األمامٌة الساحة  حتى  خارجا هربت.. النسخ

 من متراصة صفوؾ خلفها.. فتٌة فرس ظهر على فارسة تتقدمهن النساء

.  تتحرك ال الؽابة أشجار خلفهن. مدهش  بشكل منتظمات لنساء الخٌاالت

 منظر.. نظري لفت.. علٌهن والتعرؾ ستقبالهنال هبطت بؤنً تذكرت

 تحلق  طٌور.. العلٌا القصر أدوار نوافذ من تتصاعد أسود دخان أعمدةُ 

. شجٌرتً تذكرت.. أعشاشها ٌؽادر لم وبعضها طٌوري أنها جزمت. عالٌا  

 دنوت.. النسخ دار ٌمؤل كثٌؾ أسود دخانا   استقبلنً.. علٌها ملهوفا عدت

 بعد زاحفا عدت. الباب ٌلتهم لهب اعترضنً.. اعدالص السلم حتى أرضا  

.. دلفته.. ممددا   نحوه اتجهت.. شوذب ؼرفة باب لمحت.. أختنق كدت أن

ً   تنظر باسمة عٌنٌها رأٌت  قد ماكنت أن الحظت.. جدارها علٌاء من إل

 بفمه الحلٌق الرجل ذلك رأس نقش أحتله وقد.. تؽٌر قد حولها نقشته

 إلى بكثافة ٌتسلل الشواء دخان.  اتجاه كل من ررامتك ٌحاصرها.. الفاسً

 ركعت.. ثقٌبل   بالهبوط أخذ ثم..  السقؾ نقوش حجب حتى شوذب أجواء

 بنبض شعرت.. ذراعٌها فاردة  استجابت.. بؤلوانها التصقت.. أمامها

 بٌنما.. عذب بصوت تهدهدنً.. االختناق أعانً عٌنً أؼمضت.. أحضانها

 ٌهبط السقؾ دخان.. الخارج من قادمة واتوأص أقدام وقع أسمع كنت

 تسرب.. أتنفس أن.. المقاومة محاوال عٌنً فتحت.. أنفاسً  على ثقٌبل

.. تسحبنً.. بمعصمً تمسك بؤصابع أحسست.. صدري إلى بحرقة الدخان



 القدرة فقدت.. حولً ماٌدور أعً ال.. ألتنفس أعانً كنت. ترتفع وأصوات

 .ٌسحبنً من عن  وعًٌ ؼاب. جفونً فتح على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ 

..  وتعز عدن فً تتقاتل المسلحة الجماعات أخذت الذي الوقت فً..  جوذر أوراق قراءة أكملت األٌام تلك فً 

 ممن الكثٌرون لٌفر.. وطولها الببلد عرض فً  المسلحة والتجمعات  المواقع قصؾ فً السعودٌة طٌران ودخل

حتْ  حٌنها.. الببلد خارج  اباالحتر ٌعارض ر  ً   ط   .الوطن خارج معا   الهروب فكرة األستاذة عل



 

 

 :عمران الؽربً محمد

 

 :القصة  فً له صدر

 .دمشق.الشراشؾ -

 صنعاء.العاري الظل -

 القاهرة.هللا أعزكم حرٌم -

 صنعاء. سوداء مبذنة -

 صنعاء.بلقٌس ختان -

 :الرواٌة 

 .بٌروت ٕٓٔٓ الرٌس رٌاض.. أحمر مصحؾ -

 الهٌبة عن صدرت.. ٕٕٔٓ صالح الطٌب بجابزة الفابزة ٌابٌل ظلمة -

 .القاهرة. للكتاب المصرٌة العامة

 ٕٗٔٓ بٌروت.. الساقً.. الثابر -

 7ٕٔٓملكة الجواري .. هاشٌت أنطوان.. بٌروت.  -

وهً الرواٌة التً فازت بجابزة كتارا.. ثم حجبت لصدور الرواٌة قبل 

 إعبلن النتابج بشهرٌن.. وقد صدرت عن دار الهبلل المصرٌة أٌضا  

 حصن الزٌدي.. رواٌة تصدر قرٌبا عن دار هاشٌت إنطوان.. بٌروت -

 ة.. على إنجاز رواٌة جدٌد ٌعكؾ -

 . الرحبلت أدب فً ٌكتب -



 .نقدٌة ومقاربات قراءات ٌكتب -

 . العربٌة السردٌة الملتقٌات من عدد فً شارك -

 .ابةللكت سنوات منذ متفرغ -

.......... 

 : بالكاتب للتواصل 

 9ٙ7777ٕٗٔٔٔٓٓٓ: محمول

  algarby@gmail.com:أٌمٌل

: فٌسبوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000001958

78105 

 

 

 

 

 

 


