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روايــة

مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر
3

حمتوى هذا الكتاب ال يعرب ابلضرورة عن رأي مؤسسة أروقة وتوجهها؛ بل يعرب
عن رأي املؤلف وتوجهه.
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إمسي صادق..
ويل ّقبين الناس هنا يف صنعاء بـ(املولّد)..كوين من أم حبشية

أبين
وأب ميين..وبرغم أنين فهمت من خالل ما مسعت وقرأت ّ
هجني ،أي..أب من قارة وأم من قارة أخرى ،فإهنم مل يعوا أو حىت
ّ
السالَِم!.
يتساءلوا ما يعين مولّد؟..كل مهّهم طعين يف هوييت َو َّ
أان ،إذا مولّد ..يف اليمن رمبا الِبَ ْعض من اليمنيني ال يعلم ما
تعين "مولّد" ،ورمبا الِبَ ْعض اآلخر سيسخر مين ويهزأ ابعتبار أنه ال فَ َر ْق
بني املولّد وبني احلبشي ..الكل جيتمعان يف سلّة سوداء واحدة!!
أان إذا مولّد  ..يف أثيوبيا رمبا البعض من األثيوبيني ال يعلم ما تعين
"كلس" ترمجة ل "مولّد" ورمبا البعض اآلخر سيعلن عن دهشته مستغرابً
ابعتبار أنه ال فرق بني املولّد واليمين ..الكل جيتمعان يف سلّة بيضاء
واحدة!!
 :هل حنن أمام صراع ألوان؟
ال أدري..لكن ما أدريه أن املولّد..خملوق نصف شبحي
يسمى يف تعاريف الفالسفة "إنسان" ويف تعاريف اجلهلة "نصف
ّ
إنسان"من أب ميين وأم افريقية ،وهي صفة الزمته طيلة اخلمسني عاماً
املاضية ،واملوصوف عاش حياته مشتتاً بني هويتني كالمها ال تعرتفان
به!.
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غالباً ،عندما تتالقح احليواانت املنوية للحزن وتستقر يف رحم الندم تُنتج
لغة جديدة من مثل:
ت أمي فرنسية أو أمريكية ،ل ّكنوا يل احرتاماً وخوفاً مبالغاً
 :آه..لو َكانَ ْ
املرة ك (مولّد) لن أل ِّقح احلزن ابلندم بل سأترك
فيهما؛ لكنّين ولتجربيت ّ
احلزن "الذكر" يبحث عن حزن "أنثى" وعلى غري العادة يف تلقيح
بَ ْعضه الِبَ ْعض ليُنتج اآليت
 :ببساطة ،أحب أمي احلبشية السوداء ،وببساطة أكثر أحب أيب
اليمين األبيض!
أان..مولّد..جسدي موزع بني لونني..بياض والدي اليمين
ُوَل تنطق بلغة محري والثانية
وسواد أمي احلبشية..لساين يهضم لغتني ،األ َ
تنطق بلغة سليمان ،بسبب لون جسدي ألقى الكثري من املعاانة
وبسبب لساين أشعر أبنين مميز مبيزة ،ليس هلا أي معىن يف عاملنا التافه
هذا!
يف اليمن..الِبَ ْعض يسخر من لون وجهي املائل للسواد كما
ِ
ك من أجل تفريغ إانئه الَّ ِذي يشبه القيء ،والِبَ ْعض
لون وجه أمي ،و َذل َ
حي ّقر من هويّيت ابعتباري بال هوية ،والبَ ْعض اآلخر يتمىن تفجري وجهي
ِ
ك!!
لكن نصفي اليمين مينعه من َذل َ
بقنبلةّ ،
ّأما يف أثيوبيا فالِبَ ْعض يسخر من هيكل جسدي الشبيه
هبيكل جسد والدي اليمين ،والِبَ ْعض حي ّقر من هويّيت ابعتباري بال هوية
حمددة املعامل واملالمح ،والِبَ ْعض اآلخر يتمىن تفجري وجهي بصاروخ،
ِ
ك!!
لكن نصفي األثيويب مينعه من َذل َ
ّ
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مين
َماذَا يعين أن أكون واقعاً بني النصفني..نصف ميين يتجسد يف قطرة ّ
والدي القاطن أعايل جبال مدينة (إب) اليمنية منذ آالف السنني
ونصف أثيويب يتجسد يف رحم والديت.؟
يعين أال تعين لكم حكاييت شيئاً؟

كان أيب يف بداية شبابه مزارعاً جمتهداً يف قريته الواقعة أطراف
لكن موت والده -أي جدي -أدى إَل ميالد مشاكل بني
مدينةإبّ .
اإلخوة على اإلرث  ،إذ ّادعى أخاه الكبري محود أنّه خطط لقتله وأثبت
ِ
ك ابحلجة والدليل؛ فما كان من شيخ القرية سوى احلكم  -نزوالً
َذل َ
عند رغبة عمي محود ووالدي  -إبعطاء نصيبه يف املرياث ماالً -أي
نقداً -وإخراجه من القرية.
احلياة مجلة من الرغبات وقد حقق عمي محود رغبته يف

االستئثار ابألراض الزراعية والبيوت بتطبيق مبدأ ال مرياث للمرأة
كأخواته أو نصيب عمي األوسط بالل وذلك إبطعامه مما سبب له
اجلنون ،وإبعاد والدي خبطّة حمكمة وأخرياً ..ال حق لصغري كعمي فهد.
وابلفعل خرج والدي من القرية متام الساعة اخلامسة فجراً
وسجادة ممزقة
وحتديداً يوم 4992 - 9 - 42م حامالً قميصاً خفيفاً ّ
وماالً وكيساً -كان اليمنيون يستخدمونه للنوم هراب من لسعات القمل
واحلشرات ولدغات املالراي -إنه مبثابة غرفة نوم متنقلة آمنة ورخيصة،
وخرقة مليئة بوريقات القات ،1والكثري من نصائح مبخوت املل ّقب من
 :1الق ــات شــجرة دا م ــة اتض ــرة يتعاطاه ــا اليمنيــون بكث ــرة ،وهــي ث ــل ظــاهرة اقتص ــادية
واجتماعيــة خة،ة،حي ـ يســتهل بع ـ

اليمنيــني الكثــ،من دخلهــم لش ـراء أوراق القــات
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قبل بَ ْعض القرويني ب (ستارلني اجملنون) ومن قبل الِبَ ْعض اآلخر ابحلكيم،

وغادر القرية..كان آخر لقاء لوالدي بستارلني عند خمرج القرية ،وهو
اللقاء األهم يف حياته.
 :مغادر؟.
 :ليس مثة أمل.
 :األمل حيىي ويزدهر مع التنقل الدائم من مكان آلخر ومن أرض
ألخرى.
 :مل أستطبه مطلقاً.
حي..ما َذا قررت؟
 :ما دمت مل تستطبه فاألمل
َ
 :قررت بدء حيايت..بعيداً هناك يف صنعاء.
 :سفرك مع والدك أايم عالجه يف صنعاء فتح شهيتك هلذه

لكن األحكم أن ختتار بلداً أبعد من صنعاء.
املدينة..قرار حكيمّ ،
 :كما أنت؟
 :أان بدأت يف عدن..عملت حباراً وخالل عشر سنوات جبت الكثري
من الدول ..قدمي املتشققة هذه وطئت رمال شواطئ آسيا وأفريقيا،
وقليب تعلّق ابملئات من النساء..واجهت الكثري من املخاطر واحملن..ال

ملض ـ هــذ األوراق .وهــذ العمليــة تسـ ّـم التخزين،حي ـ يض ـ املخـ ّـزن كميــة مــن أوراق
القــات يف فمــه ليلوكهــا مت ميــت مكــو ت القــات املخـ ّدرة الــيت حتمــل عنصـرين أساســيني يف

ختديراجلسم الكاتني ونوالكاتينني..
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أرجو أن تواجه ما واجهته ،بل أنصحك أبن ختتار بلداً أبعد من
صنعاء.
 :تنصحين أبن أبتعد أكثر مثلك ،وأنت مل جتن شيئاً غري املخاطر.
لكن
 :مادايً مل أج ِن شيئاً والسبب عدم استقراري يف مدينة معينةّ ،

معرفياً تعلمت الكثري من كل جمتمع نزلت على شواطئه ،وفهمت ما ال
ترحل مثلي..املعرفة ال تولد من أوراق
يقدر على فهمه سوى من َّ
الكتب فقط ،بل من عيش وقائع الكتب!
ِ
ْمةَ أتوكأ هبا
 :املعرفة أخذهتا منك طيلة سنوات مرت..قدم يل أهم حك َ

يف سفري.
 :إذا أردت ِْ
مرتحل.
ْم َة فتعلمها من الرتحال الدائم ،وليس من ِّ
احلك َ
 :ملاذا؟

 :ألن احلصول عليها يتطلب أن تدرك معىن متسك كل شعب بعاداته
وتقاليده..حتتاج لالختالط ابلكثري من اجملتمعات ،ولكي حتقق ذلك
ستواجه الكثري من املخاطر.
 :أريد أن أجين املال ومرافقيت أليب إَل صنعاء فتحت يل األبواب جلين
املال.
 :لكي تكون نفسك مطمئنة فاكسب احلكمة قبل املال ألن اكتساب
املال قبل احلكمة سيزيدك ثراءً وقلقاً ..أما اكتساب احلكمة قبل املال

فسيزيدك ثراءً أكثر قيمة من املال ،لكن من دون قلق ..إذا أردت
القلق فخذه من االستقرار يف مدينة واحدة وثقافة واحدة..
 :إذاً..طيّب نفسي يف آخر نصيحة تقدمها يل اآلن.
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ِ
نسان مثل شجرة القات ،كلما نبتت لك أوراق قطفها اآلخرون
 :اإل َ
تدمرت األرض ،وإذا متتّع هبا حيوان
واستمتعوا هبا..فإذا متتّع هبا إنسان ّ
بُنيت األرض..عندما تصري عارايً من األوراق فال تغلق الباب على
نفسك يف الظالم ،بل أتح اجملال للشمس ألن تدفئ روحك.
ِ
ك؟
 :وكيف ميكن ذَل َ
 :ابحملبة..راهن على احملبة واستند على قدرهتا السحرية يف اجتذاب
أعىت القلوب قساوة وأكثرها صالبة..اعمل هبا..انطق مبفردهتا..اجعلها
رفيقة دربك ورحالك وزادك..سيبدو أتثريها يف البداية منعدماً ،ولكنّه
سيظهر يف املستقبل مثل إعصار...فال شيء سينقذك من املخاطر
غريها.
 :كالم كبري ولكنّه ال يليق ابملناسبة.
 :مناسبة!
 :مناسبة أن أخي الكبري نزع من قليب كل احملبة واستبدهلا بكره شديد
له ولألرض..كرهت القرية اليت أنكرت حقي يف املرياث ..كرهت
انسها الذين وقفوا إَل جانب ابطل أخي..كرهت كل شيء..مل يعد
يف قليب ذرة حب ألحد.
 :احلب شيء غامض ،غموضه يدفعك للكره..عليك أن تكتشف
احلب ولو كلّفك ما تطمح إليه..فإن وصلت إليه ملكته وإن ملكته

م ّكنك من التغلب على كل الصعاب..هو من سيحقق ما تطمح
لتحقيقه من دون ردات الفعل املتمثلة يف أتنيب الضمري ،احملبة ال
تُشرتى إالّ ابحملبة..إثبت هلم حبك...هيا انطلق وتذكر أن املال لن
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ميلّكك احلب أو حيقق لك مطمعاً مادام مل يرتبط بتحركك الكتشاف
الغموض الَّ ِذي يلف الطريق إليه ومتلّكه.

 :وما الفرق؟
 :القلب بقالة رأس ماله كيلو منوع موزع ابلتساوي بني الطموحات
واحملبة واملطامع واآلمال..وبيعك مطامعك فقط ،يعين دخوهلا يف دائرة
احلركة والتجدد دوانً عن بقية األصناف وعدم بيعك لبقية األصناف
يعين مجودها وابلتايل خروجها من دائرة احلركة والتجدد..عليك أن تبيع
كل األصناف ،لينعكس ذلك التجدد فيك ..إن بيعك للمطمع فقط
يعين إفراغا لربع الكيلو ،إذا مل تستوفه فوراً مبطمع آخر سيستوفيه الفراغ
لكن حتقيقه
ابلقلق الذي سينزرع يف كيانك ويتغلغل يف أحشائكّ ،
ابحلب لن يرتك فراغا للقلق لكي يعبث بك.
 :مع أنين مل أفهم كالمك األخري إالّ أين أريد أن أودعك..أأقول مع
السالَِمة اي ستارلني؟
السالَِمة اي مبخوت أم مع َّ
َّ
 :ستارلني طبعاً.
 :ولكنها تسمية يناديك هبا القرويون بصفتك جمنوانً وهذه تسمية
جتعلين أتردد يف العمل بنصائحك.
سأفضل منادايت به ولو ربطوه ابجلنون.
 :ستارلني..هذا االسم الَّ ِذي
ّ
 :أان على مشارف املغادرة وقد ال أعود.

 :نفس ما قلته أنت ،قلته أان أيضا ،ولكنين كما ترى عدت.
مؤدب..لذلك
 :مغادرتك القرية ابختيارك ،لكن مغادريت منها طرد َّ
سأسألك ذلك السؤال الذي مل جتب يل عنه سابقا.
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 :ما هو؟
 :متسكك بستارلني رغم أنه صار يف القرية والقرى اجملاورة هلا مرادفاً
لكلمة اجلنون وكأنه سر من أسرار الكون.
 :آه..ستارلني له حكاية طويلة مل أخربها ألحد ،وسأظل كذلك حىت
يواري الرتاب قربي.
 :ملاذا..؟
 :ألنين بكشفي السبب سأخسر لذة االستمتاع ابألمل املصاحب
للحظة التسمية.
 :لذة..هل مثة متعة يف األمل ..متعة يف التمسك بكلمة هي شتيمة
أصالً!؟
 :بعض الشتائم نعمة ومن ال يدرك ذلك فعليه أن ينظر للدنيا من
خاليل..هيا انطلق..
ومع كل خطوة البتعاد والدي عنه كانت دموع ستارلني
تتساقط
لقد أحس والدي أبن مثةصوات يصدر نتيجة تساقط الدموع ،لكن
تزامن وقع خطى أقدامه بسقوط الدمعة ظلله!
لقد أحبها مبخوت حبا من ذلك النوع ال متلك لغة ّأاي كانت قدراً من
التعابري السحرية لتفسريها يف عاملنا الواقعي جداً..عشقها منذ أول

خطوة خطى هبا حنو شواطئ أندونسيا..تعلّق أبول كلمة نطقتها رغم
أهنا شتيمة صادرة عن غريها تعلق الطفل حبلمة أمه.
12

ترك عمله كبحار من أجلها ،ولكنه بعد ثالثة أشهر اٌجرب على

هجرها..كان مديناً ملالك السفينة اهلولندي والذي يعمل فيها كبحار..
أعاده املالك بقوة قانون احملتل اهلولندي ألندونسيا إَل السفينة
مكبَّالً..هجرها وهي حبلى ..سيعمل لدى اهلولندي حىت يتم سداد
ديونه ويعود إليها.
ولكنه مل يعد!!......
لقد عاد لبلده اليمن ليعيش غريباً يف قريته ،كما يعتقد أن له
ابنا يعيش يف أندونسيا غريباً!.

***

امسي صادق..
ويلقبين الناس يف صنعاء بـ(املولّد) ألين من أم حبشية وأب
ميين  ..هذا اللقب الذي يدفعين للهروب من اجملرة لوال العجز
يدفعين إلكمال احلكاية..
وانطلق والدي فجراً إَل صنعاء..املدينة اليت هبرته أبضوائها
وسياراهتا وطرقها ومساكنها عندما زارها عدة مرات برفقة أبيه قبل عدة
سنوات.
هذه املرة..مل يسافر والدي إَل صنعاء بصحبة أبيه لغرض
عالج جدي املمراض ،بل بصحبة مال ميكن أن يبدأ به مشروع حياته
وأية حياة.
مدينة (ذمار) ..وصلها والدي وقت الغداء..تناول غداءه يف أحد
مطاعمها(..معرب)..وصلها مع أذان صالة العصر..توقفت السيارة
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جانب الطريق فصلى مع الركاب صالة العصر وبدأ حبشو وريقات
القات امللعونة يف فمه..نقطة صنعاء(..حزيز)(..بريعبيد)(..ابب
اليمن)..دخل صنعاء متام الساعة اخلامسة عصراً ليوم  42وشهر 9
لعام 4992م ،وبلغته يوم  41لشهر  9من عام  4992هجرية.
إنه نفس العام والشهر واليوم ابلضبط الَّ ِذي عرفت فيه اليمن
البث التليفزيوين ،فقد قامت القيادة العسكرية اليت تدير البالد ابفتتاح
وسعت من بثها تدرجيياً ليغطى إرساهلا مجيع مساحات أراضي
حمطة ّ
اليمن بساعات بث متتد إَل سبع عشرة ساعة يومياً.
ما اجلدوى من ذكر ارتباط يوم وصول والدي صنعاء بنفس يوم انبهار
سكان صنعاء ابلبث التليفزيوين؟
ك (مولّد) ال أمحل إجابة؟

احملالت يف حركة دائمة..أموال خترج وتدخل..سيارات
مبوديالت خمت ِ
لفة بْ َِ.عضها صنع بني األعوام 4991و4991م ِوبَ ْعضها
موديل((((الكالم انقص هنا حيتاج تكمله))))
أحدث..فنادق..بيوت..مطاعم..وإَل فندق امللكة بلقيس
والواقع ابلقرب من بوابة ابب اليمن توجه..أقام يف إحدى غرفها..أهبره
التليفزيون الَّ ِذي يف غرفته..األغاين اليمنية الرتاثية..برامج األطفال..أذان
املغرب..صلّى املغرب والعشاء..واصل تعاطي القات ،حىت ختم

التليفزيون براجمه متام الساعة العاشرة والنصف مساءً بقراءة آايت من
القرآن الكرمي.
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فكر..ماذَا سيفعل؟..من أَيْ َن سيبدأ؟..لن ينهزم أو يسقط أو
َ
يعود خاسراً خائباً وذليالً كما ظن أن أخاه متناه له ويطلب صفحه
حبجته..سينجح وسيصري أغناهم وأكثرهم ثراءً..إن
وصفح من اقتنعوا ّ
نصائح احلكيم ستارلني تزيده هبجة وثقة.
تساءل..هل هو حقاً حكيم القرية..إنه يقول كالماً كبرياً
ومجيالً وجاذابً للقلب ولكنّه جنوين مقارنة بكالم القرويني..البعض يرى
أنه عاد من غربته وهو مسحور ،من قبل إحدى جنيات الشواطئ اليت
سرقت كل ما مجعه ،والبعض يرى أنه منوذج للمهاجر املفلس الذي عاد
على غري عودة املهاجرين احلاملني لألموال واهلدااي حامال النصائح
واحلكم!  ..ال أصدق أهل قرييت عندما يقارنون فكر العامل كله بفكرهم
هم من منطلق أن كل العامل يفكر بطريقة واحدة..ال..ال بد أن مثة
اختالفات والدليل صنعاء.
اقتطع نصف ساعة من عمره الَّ ِذي يغادر جسده بال معىن
وهو كمسمار معلَّق يف انفذة الغرفة املطلة بطابق على ابب
اليمن..حركة البيع والشراء بدأت ختف..قات..خبز..مالبس حملية
رديئة الصنع..خناجر..أحذية ..أطفأت صنعاء مصابيحها وحمالهتا متام
الساعة ال  44مساءً..اي هلا من مدينة تسكن شوارعها الكالب قبل
منتصف الليل..مدينة متوت قبل منتصف الليل لتحيا فيها خملوقات
أخرى..إهنا أفضل حاالً من قريته اليت متوت بعد صالة املغرب ،لتحيا
فيها الطواهش واجلن!.
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ال حركة..ال أحد..أشعره اجلوع أبن لوقته معىن..نزل إَل موظف
االستقبال.
 :أريد عشاء ..أَيْ َن أجده؟
لكن أان سأتعشى اآلن..اتفضل
 :أنت أتخرت..املطاعم كلها مغلقةّ ،
كل معي.
ويدخل غرفة االستقبال..أيكل معه..كان يف الغرفة أغراض كثرية.
 :ما هذا؟
 :أماانت الزابئن..يرتكها النزالء عندان مبقابل.
 :بفلوس ،وملاذا ال أيخذوها معهم للغرف ويوفروا؟
 :ال ،بَ ْعضها كبري ِوبَ ْعضها خيافون ضياعه ِوبَ ْعضها ممنوع يبقى يف
الغرف.
يالحظ علب زجاجية شفافة متوسطة هبا عسل.
 :هذا عسل؟
 :هذا عسل أثيويب..الكيلو الواحد خبمسة رايالت.
 :هللا..العسل عالج وشفاء.
 :وخاصة العسل األثيويب..تصور أن صاحب العسل هذا يسافر يف
الشهر مرة إَل أديس أاباب وحيضر معه مائيت كيلو عسل ويبيعها أبلف
رايل..يشرتوها األغنياء بسرعة.
 :ألف رايل اشرتي هبا يف القرية قطعة أرض زراعية كبرية.
:ليست األلف كلها رحباً له ..اخصم حق طلوعه من مدينة (تعز) إَل
العاصمة صنعاء واخصم حق قيمة التذكرة حق الطيارة "الداكوات"
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واخصم قيمة ما ينزل يف الفندق عندان هنا ثالثة أايم حىت يسافر
ابلطيارة ومصاريف يف أثيوبيا ثالثة أايم وقيمة العسل.
 :هذه خسارة!!
ت خسارة ما كان مستمراً يتنقل بني
 :ال خسارة وال شيء..ولو َكانَ ْ

(تعز) و(صنعاء) و(أديس أاباب) سنني طويلة..صران أان وهو أصدقاء
من كثرة ما يقيم عندان ترانزيت..يومني أو ثالثة أايم يف الشهر قبل ما
يسافر (أديس أاباب) ،وعندما يرجع منها يوم إذا كان وصله صنعاء
متأخراً ..املهم رحبه رمبا يصل ملائيت رايل يف النقلة الواحدة..إنه ربح
صاف سهل ومريح..يوم سعدي يوم يقيم عندان يف الفندق..يكرمين
بفلوس وعسل.
 :وأَيْ َن صاحبها اآلن؟
 :مقيم يف الغرفة ( )412ميني غرفتك (.. )419إذا أردت شراء
العسل منه فأنصحك انتظاره صباح غد يف صالة الفندق إذ سيسافر .
يتوقف عن تناول طعام العشاء حامداً شاكراً.
 :أطعمك هللا من طعام اجلنة..سأرجع الغرفة.
 :عدم حاجتك للعسل وطريقة تناولك للطعام ال توحي أبنك مريض!
 :أعوذ ابهلل..ال ،أان لست مريضاً.
:سبحان هللا أول مرة أشاهد نزيالً قدم من القرى وهو ليس

مريضاً..صنعاء اي صاحيب ال تستقبل سوى املرضى..اعذرين.
 :على اخلري تصبح.
17

ظلت حكاية جتارة هذا الرجل تشغل ابله..هل ابإلمكان أن
يصري مثله..حيقق الثراء ويتمكن من شراء قريته كلها..هل يتخلى عن
حبجة أنه مل
مشروعه حتقيق الثراء يف صنعاء وليس يف مدينة أخرىّ ،
حيدد ابلضبط ماهيته؟..ملاذا يكره القرية اليت ص ّدقت ادعاء أخيه الكبري
ِ
ك طمح لتملكها..هل يغامر مثل
إبقدامه على قتله وإدانته ومع ذَل َ
احلكيم ليرتحل ويكسب إَل جانب املال ِْ
ْمةَ؟..هل..هل..؟
احلك َ
مضت الساعات وهو يهل هل حىت هل الصباح..ويسمع طرقعات
إلحد أبواب الغرف اجملاورة..خرج ظاانً منه أن مصدرها غرفة التاجر
صاحب تعز..وصدق ظنه.
بدا صاحب تعز كمضخة تضخ العطر يف املكان
حيّاه وسأله ببساطة القروي أن يصري مثله والرزق على

هللا..وبرغم سخرية صاحب تعز من والدي القروي البسيط .فإنه أعطاه
ُوَل لالجتار ابلعسل..من مثل احلصول على البطاقة
املفاتيح األ َ
الشخصية..جواز السفر..التذاكر..السفر..شراء العسل من أصحاب
مزارع العسل يف ضواحي أديس أاباب..بيعه يف اليمن خمتتماً طرقعة
املفاتيح بسؤاله عن رأس ماله فأجاب والدي أبنه حيمل ما يقارب
ال  4419رايالت.
 :هل أنت قادر على زايدة رأس مالك؟

ومنجذابً لرائحة عطر صاحب تعز الفاخرة.
:ال..
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لكن مبقدورك العمل يف احلبشة مجَّاالً مثل الكثري
 :املبلغ ليس كبرياًّ ،
من اليمنيني املهاجرين ولو لفرتة حىت جتمع إَل جانب ما معك مبلغاً
لكن انتبه تفسد سوقي..أان سوقي مدينة
يقوي جتار
تك..جرب حظّكّ ،
ّ
ّ
تعز.
 :ال ،أان سأبدأ برأمسايل هذا..سوقك (تعز) وأان
سأختار يل مدينة أخرى..اتفقنا.
وقد شعر خبطر هذا القروي
لكن أان ما يل عالقة إن خسرت أو وقع لك مكروه ..
 :أتوكل ابهللّ ،
لست سوى انصح.
 :ال تقلق..مادمت أنت معي نسافر معاً ونرجع معاً.
والعطر الغايل يغطي الطارود.

 :ال ،أان عدت منها قبل أايم.
 :ومىت ستسافر حىت أستعد للسفر معك؟
دمة..لدي ظروف عائلية
 :ال..ال يبدو أنين سأسافر لثالثة أشهر قا
ّ
قاهرة..متنعين ..سافر لوحدك.
ودع صاحب تعز والدي ساخراً بينه وبني نفسه من عقليته
ّ
اليت تطمح لالجتار ابلعسل..قروي بسيط..يعتقد أن إبمكانه أن يصري
اتجراً مثلي هكذا ومن دون مؤهالت..كاملعرفة بلغة األحباش ورأس
املال الكبري و..و..إخل..غيب..ومن دون ندم سأل نفسه..أليس من
املفرتض أن أبلغه أبن احلبشة تعاين من اضطراابت سياسية خطرية قد
تصل هبا إَل شفري احلرب األهلية وأهنا سبب عدم عوديت إليها لألشهر
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ِ
ك حىت هتدأ األوضاع؟ .أليس من العيب أن أنصحه
القادمة وذَل َ
ابالغرتاب يف دول اخلليج واليت بدأت دوهلا حتقق هنضة تنموية ال
متناهية وتستوعب اآلالف من العمال؟ .ومن دون تردد سار إَل هناية
ما..
وعاد والدي إَل موظف االستقبال..كنت حينها حيواانً منوايً
أقبع مع ماليني احليواانت املنوية يف مفصل مظلم من مفاصل والدي.
استفسر عن كيفية احلصول على اهلوية واجلواز والتذكرة فدلّه موظف
االستقبال ،وبعد مرور مخسة أايم كان والدي جاهزاً للسفر إَل

أثيوبيا..بدت فكرة جتارة العسل خارج حدود منطقه املتواضع وبعيدة
بعد كوكب الزهرة عن كوكب املريخ عن الطريق الَّ ِذي خطّه أثناء دخوله
لكن رغبته الشديدة يف احلصول على املكسب السريع السهل
صنعاءّ ،

ت تدفعه لصعود الطائرة املتجهة ألثيوبيا.
كما صاحب تعز َكانَ ْ
***
امسي صادق..

ويل ّقبين الناس هنا يف صنعاء بـ(املولّد)..كوين من أم حبشية
وأب ميين..وابلرغم من أن ذَلِ َ اللقب املقزز جيذبين لعامل الال هوية،
فإنين سأكمل احلكاية.

ويصل والدي أديس أاباب ..فريى بالداً غريبة..لغة
ِ
نسان
جيهلها..شوارع ال يعرفها..أانساً غرابء..عوامل وأسباابً تُشعر اإل َ
ابلضعف ،لكنّه وعلى غري عادة البشر مل يشعر ابلضعف..ضعف
األمي ،بل شعر بقوة ال متناهية وكأنه شرب من إكسري القوة
املهاجر ّ
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حىت ارتوى..ترى من أَيْ َن استمد هذا املهاجر القوة؟ .من اإلكسري
الذي ال يرد سوى يف األساطري واخلرافات.
:ال.
لقد كان شعوره ابلتفوق كونه أبيض البشرة هو إكسريه الذي
شربه حىت ارتوى منذ طفولته يف عملية تربوية معقدة هتدف إَل إنكار
حق بقية البشر يف احلياة والقوة رغم أنّه ال يرد سوى يف األساطري
واخلرافات.
قد تبدو اإلجابة غامضة ،لكن جمردأن لون بشرته أبيض يف
وسط من ذوي البشرة السوداء كان كفيالً أبن يزرع فيه الشجاعة
ومي ّكنه من القوة.
مل متنعه اآلية القائلة أبن الناس سواسية وهو املتدين العامل
بكتاب هللا من االتكاءوبش ّدة على تفوقه كأبيض..لقد بدت مشاعره
اليت اجنذبت حبب هلذه املدينة اخلضراء جمرد فعل هامشي لنظرة متعالية
انتهت إبسقاط نصائح احلكيم سهواً منه..رمبا!
كان مزهواً هبذا اللون الَّ ِذي أظهره غريباً ومميزاً يف بلد..ميكن
أن يتعرف على املهاجرين اليمنيني فيه وما أكثرهم من خالل لون
بشرهتم؛ وكنت أان بدوري مزهواً بقبول إحدى احليواانت املنوية حلوهلا
حملي إذا صادف ووقعت املصادفة النادرة ومت اختياري من قبل رحم

ت رغبيت شديدة يف اخلالص قبل أن أولد!!
أنثى..لقد َكانَ ْ
النساء الباغيات ينتشرن يف بَ ْعض شوارع أديس
أاباب..ال..ليست أمي إحداهن ابلتأكيد!!..
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نساء ضحكن يف وجهه وأخرايت غمزن له علَّه يطلب
فضل مواصلة طريقه إَل فندق (عصب)
إحداهن للمبيت معه ،لكنّه ّ
والواقع يف قلب العاصمة (أديس أاباب) وهو يردد املقاطع اليت ِّ
حترم
(الزِاين َال ي ِ
األفعال احلرام مثل الزان والفحشاء َّ
نك ُح َّإال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً
َ
ِ
ِِ
الزانِيةُ َال ي ِ
ني)
نك ُح َها إَِّال َزا ٍن أ َْو ُم ْش ِرٌك َو ُحِّرَم ذَل َ
ك َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
َو َّ َ َ
ِ
ك مرت من أمامه سيارة (فلكسواجن) بداخلها
أثناء ذَل َ
أشخاص إبمكان مالحمهم القاسية إرعاب اجملرة!
لقد استهل ضباط شيوعيون ساعة ويوم وشهر وعام تواجد
والدي ثورهتم ابإلطاحة ابمللك يقودهم ضابط ماركسي ،والليلة ألقى
الضباط القبض على امللك واقتادوه يف عربة ال (فلكسواجن) اليت مرت
مسرعة من أمام والدي إَل قصره..
 :هل سيعيد الضباط امللك الذي أطاحوا به إَل قصره؟
ال إجابة!!
دخل الفندق..كان مثة ضوضاء وحركة مريبة خلروج متسرع
لِبَ ْعض املقيمني يف الفندق..دخلت شابة حتمل كيساً ملوانً
وأغراضاً..يبدو كأهنا هاربة!
ما أن رآها موظف االستقبال حىت أظهر احرتاماً يدل على
الشابة ملوظف االستقبال كالماً مل يفهمه والدي..أظهر
قدسيتها..قالت ّ
املوظف ارتيابه مما قالته وفتح الراديو واستمع ابهتمام ملا يصدر عن
املذايع متجاهالً والدي.
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أقدم عدد من الضباط الشيوعيني حتت قيادة الضابط
(منجستو هيالمرايم) على إقصاء ملك أثيوبيا (هيالسيالسي) ،وإعالن
قيام دولة أثيوبيا االشرتاكية،وكشفت مصادر مقربة أبن الضباط
املتعصبني لشعارات الشيوعية يقومون بتصفية أقاربه وحاشيته حبماسة
ليست منقطعة النظري وحسب ،بل منقطعة الفعل..بدأو العهد
بتمشيط العاصمة هبدف التخلص من كل من له صلة قرىب أو عالقة
ابمللك..لقد انتهى عصر امللوك املنحدرين من نسل امللكة بلقيس والنيب
سليمان يف أثيوبيا والَّ ِذي دام ألكثر من ثالثة آالف عام وبدأ عصر
الشيوعية..
لكن ما بثّته القلوب ومل تستطع أسلحة
هذا ما بثّته اإلذاعةّ ،
الشيوعيني منعه ،النحيب على هذا امللك العظيم.
حبدس اليمين فهم أن مثة اضطراابت يف البالد وبطريقة إظهار
موظف االستقبال االحرتام للشابة واليت تشبه تلك الطريقة اليت كان
اليمنيون يقومون هبا إابن حكم األئمة خلص إَل نتيجة مفادها أن تلك
الشابة من أسرة ثرية أو قريبة من امللك وأهنا هربت من جحيم ما؟
ّ
الشابة ..أسرع إَل خمزن
محل موظف االستقبال أغراض ّ
الفندق والشابة تتبعه ..خبأها يف ركن مظلم من أركان املخزن..يف تلك
شرع مع رفاقه يف دفن امللك أسفل أحد
اللحظات كان (منجستو) قد ّ

مراحيض القصر منهياً عصر امللوك املنحدرين من ساللة النيب سليمان
وامللكة اليمنية بلقيس.
فعالً..الكل يُدفن يف النهاية ،كل بطريقته يف الظالم!.
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عاد وهو يرتقب ،ومع عودته املرتقبة لغرفة االستقبال تناهى إَل
مسعه(وانن) سيارة شرطة تقرتب..دخل للفندق ثالثة ضباط وهم
يتفحصون املكان.
ما إن أسكت سائق السيارة (وانن) سيارة الشرطة حىت اهنال
الضباط الثالثة بلطم وركل املوظف.
وبعدها دار حوار بينهم فهم والدي من خالل حركاهتم
وإشاراهتم ان اسم املفعول به(وندرسا)وأن الفاعلني يبحثون عن شخص
الشابة وأن الركالت واللطمات مل تؤد
من ربط الوقائع يبدو أهنا تلك ّ
إَل اعرتاف (وندرسا) مما اضطرهم لتهديده ومغادرة الفندق على صوت
الوانن املخيف.
ربّت والدي على ظهر وندرسا ،ومسح جروح وجهه جبزء من

قميصه املتسخ.
 :وندرسا!
التفت وندرسا إَل والدي مستغرابً من قدرة العريب على نطق
كلمة أثيوبية وأشار له ابلشكر.

أخرج وندرسا من لوحة املفاتيح مفتاح غرفة والدي وأعطاه
الشابة من
ّإايه..رقم الغرفة ( ،)419وعندما هم ابيصاله للغرفة خرجت ّ
املخزن يف التقاء كاد ينتهي بصدام بشري..حوار مل يفهمه والدي
كشف له أن وندرسا جنح يف إخفائها عن الضباط الذين كانوا ينوون
قتلها وتقدمي دمها قرابان ملبادئ الشيوعية.
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وما إن ينتهي وندرسا من التعبري عن والئه هلا ولو كلفه حياته ،يقرتب
الشابة ووالدي ويصعد هبما إَل
(وانن) سيارة الشرطة..يهلعان..خيطف ّ
الشابة عن األنظار معتقداً أن
الغرفة ( )419ويشري لوالدي أبن ُخيفي ّ
الضباط إذا حبثوا عنها يف غرف الفندق كله فإهنم لن يبحثوا عنها يف
غرفة أجبين.
ومع عودة وندرسا إَل االستقبال كان الضباط الثالثة واقفني
وبرفقتهم شاب أصلع..يبدو من صلعته اليت تشبه  -من شدة
التماعها -جنما ملن يقطن يف جنم آخر ،إنه من الساكنني قرب الفندق
ِ
ك للضباط.
قد رأى ابب الفندق وهو يبتلع ّ
الشابة ووشى ب َذل َ
قطعوا آبلة حادة إهباما وندرسا ..مل تؤد رؤيته إلهباميه
الشابة ..مزقوا
مقطوعتني وغارقتني يف الدم إَل اعرتاف لسانه مبكان ّ
بناطيلهم كاشفني عن مؤخرات مناضلني وتربزوا عليه ..مل يفد اختالط
برازهم بدمه يف االعرتاف فبحثوا يف أرجاء الفندق.
عثر أحد الضباط النشطني يف املخزن على الكيس واألغراض
ت األغراض حتوي مالبس وأمواالً ..وقبل أن يطَّلع
اخلاصة ّ
ابلشابةَ ..كانَ ْ

الضابط املسئول عما عثر عليه النشيط كان وندرسا مقتوالً وأديس أاباب
تعبق برائحة برازهم ابستثناء غرفة والدي املغلقة إبحكام.
الشابة يف الفندق.
شرع الضباط يف البحث عن ّ
ّ

وهم يفتشون يف الغرف..غرفة..غرفة ،كان والدي مراتابً ليس
ِ
ترىب
إلخفائه هذه ّ
الشابة ،بل ألن يف غرفته امرأة وهو القروي الَّذي ّ
كما أبناء جيله بينه وبني اجلنس اآلخر مسافة تزيد على مليون كيلو
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الشابة صامتة ومناخ الغرفة يوحي
ت ّ
مرت ضوئي على األقل معنوايًَ ..كانَ ْ

للمشككني أبن مثة عالقة ستعلق يف ذاكرتيهما..اخلوف غلب الشك
يف مباراة حسمتها أصوات الضباط وهم خيرجون من الغرفة ()412
بعد أن جردوها مما يسرتها ،ويستعدون للبحث يف الغرفة ( )411ومن

مث يف غرفة والدي (.)419
ارتبكت كعادة كل امرأة قدمية..أشارت له أبهنم الضباط..أبهنا
خائفة..محيّة والد ي القروي البسيط جتاه عادة تغطية النساء من الرأس
حىت القدم يف قريته أنبتت يف رأسه فكرة قدمية تتمثل يف أن يُفرغ
الكيس الَّ ِذي يستخدمه للنوم من قميصه املمزق وسجادته وحيشر
الشابة فيها..ن ّفذ الفكرة وخبأها أسفل السرير..ال تستغربوا فوالدي
ّ
اعتاد يف قريته على استخدام الكيس كمرقد كغريه من اآلالف من
اليمنيني ممن يستخدمون األكياس للنوم هرابً من لسعات القمل
واحلشرات.
طرق الضباط غرفة والدي ،وبرغم حرجهم من كون النزيل عربياً فإهنم
تفحصوا الغرفة بنظرات مريبة.
مل تكن مثة لغة مشرتكة بينهما..ومل تتنطع لدى أحد الضباط
جمرد فكرية صغرية أبهنا قد تكون حمشورة يف كيس وخمتبئة حتت السرير.
الشابة ،وأَيْ َن وقد تفحصوا
قرروا ال معقولية قيام هذا العريب إبخفاء ّ
الغرفة..أشاروا إَل اعتذارهم بنظرات خميفة وغادروا.
الشابة برفقة والدي يف مدينة العسل
ت ّ
هنار اليوم الثاين َكانَ ْ
يقضيان شهر العسل!!
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لقد احنرف والدي عن وجهته صوب مدن العسل وجتارهتا،

ِ
الشابة اجلميلة ،اليت ُختفي أسراراً خطرية كعادة
تزوج تلك ّ
وذَل َ
ك أبن ّ
هذا العامل اخلطري.
إنه احلب..شيء غامض علينا أن نكتشفه ومن أول نظرة،
فهو من يقودان إَل طريق غري ما رمسنا يف حيواتنا..احلب وال شيء غري
احلب ما كان يفتقده والدي ،ولكنّه مل يكن ميلك اللغة لوصفه..تذكر
كالم مبخوت أو ستارلني..احلب شيء غامض عليك أن تكتشفه ولو
كلفك ما تطمح..فإن وصلت إليه ملكته ،وإن ملكته مت ّكنت من
التغلّب على كل الصعاب ..وها قد اكتشفه!

امسي صادق..

ويل ّقبين الناس يف صنعاء بـ(املولّد) ألين من أم حبشية وأب

ت أمه أفريقية ووالد عريب
ميين ،وبرغم أن املولّدين،
وخاصة من َكانَ ْ
ّ
بال وطن ،فإنين سأواصل حكاييت..

احلب ليس َولَهٌ وتنهيدات واشتياق فقط ،بل له فوائد حياتية،
ظاهرية وابطنية ،فالظاهرية منها ابتهاجه بقرار الشيوعيني حصر الوطن
للمواطن ،ألنه تزوج مبواطنة أثيوبية ،قد مت ِّكنه من بدء جتارته من دون
عوائق اإلقامة ،وإن خسر كما ظن صاحب تعز يستطيع العمل مجَّاالً

الشابة أيضا ابتهجت،ألهنا ستكون حتت
من دون عوائق الشيوعيني ،و ّ
محاية أجنيب ويف مأمن من االعتقال والذبح وقد تتمكن من مغادرة
أثيوبيا؛ وانسحاابً قرر االثنان أن أكون ولدمها البكر والوحيد يف آن
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حىت من يقع
معاًّ ..أما الفوائد الباطنية للحب ،فال يدرك أبعادها أحدّ ،

يف شركه!

اي إهلي..لقد خرجت من ظهر أيب اليمين وانطلقت مع ماليني
احليواانت املنوية مطمئناً لالتفاقات اليت عقدهتا مع عدد كبري من

احليواانت املنوية ،أبن املصادفة النادرة لن تقع ،ولكنّها وقعت
واستقريت يف رحم أمي األثيوبية وبقي على موعد خروجي من بطنها
تسعة أشهر.
وما َذا بعد...؟
َ

شعور صادم أن تنتقل ،وأنت ما زلت نطفة حممياً يف ظهر
والدك إَل رحم مل يتوقعه أحد يف اجملرة كلها!!
لكن هذا ما حدث وكفى..
ّ

قرر والدي أن ينشط يف جتارته وتعلّم لغة األحباش ،وابلفعل
اشرتى مبعونة أمي  -اليت ابعت األساور الذهبية الَّيت كانت تلف
معصمها مقابل ( )4419بر أثيويب-مائيت كيلو عسل أصلي وأخذها
ت حياهتا على احملك ،فلقد تعرض مجيع
عائداً إَل اليمن..لقد َكانَ ْ
أهلها للقتل على يد الشيوعيني.
كيف متكنت من مغادرة مطار أديس أاباب؟
سؤال لن جييب عنه بَ ْعض العاملني يف املطار إالّ بعد رحيل الشيوعيني

بنصف قرن!
يف اليمن وخالل أسبوع مت ّكن ومبساعدة موظف االستقبال يف فندق
امللكة أرود من استئجار بيت شعيب صغري يف ابب اليمن له ولزوجته،
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وبيع كمية العسل لعدد من أثرايء صنعاء القدمية ،وألن املردود كان كبرياً
ومغرايً لرحلة أخرى فقد قرر العودة إَل أثيوبيا..
بدا مطمعه ابلعودة إَل القرية ،ليشرتيها وليتم ّكن من ملكها
وتغري سري خطوط حلمه..لقد
يذوب ،مع احنراف طموحه عن مساره ّ
صار متزوجاً بزوجة غري ما توقع ،واألدهى بزوجة ختفي أسراراً خطرية،
واتجراً يف جمال جتاري مل يتوقعه..جمال خيفي أسراراً أخرى خطرية من
شأن ح ّدة ذكائه فقط أن جتعله جيين املاليني منها..
مل يزد عمري يف بطن أمي على شهر حينما أقفل والدي ابب

البيت على أمي مدة ثالثة أايم قضاها يف أديس أاباب يشرتي الدفعة
الثانية من العسل!!.
أان مولّد حبسبهم وحبسب اللغة هجني..صدقوين أان
كذلك..والدليل أن أمي أثيوبية وأيب ميين.
َما َذا فعلت يب اي أيب..ملا َذا قسمتين إَل نصفني ،النصف األول
َ
يعاين من ضيق أفق اجملتمع ،والنصف الثاين يعاين من جمتمع عنصري
ومناطقي إَل حد ال يطاق..أان أحب أمي األثيوبية السوداء..أحبها

حباًتعجز اللغات عن وصفه..حب ال أملك سحر اللغة لتخطيطه،
لكن الصبية يف احلي يقتلون يف داخلي حيب لوطين اليمن..إهنم
ّ
حبجة أن أمي حبشية ،بل
مبحاوالهتم الدنيئة يريدون عزيل عن اجملتمع ّ

يف بَ ْعض األحيان تشكيكهم يف أين ميين ابن ميين ،مينعون حقي يف
اللعب واحلياة.
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ِ
ك..أان ال أستحق ما أرزح حتت
أان ال أستحق كل ذَل َ
لدي طموحات كبرية..طموحايت متواضعة كأي صيب
نريه..ليست َّ
حبجة
صغري..يود أن يلعب مع أقرانه يف احلي دون أن ينهالوا عليه ضرابً ّ
أنّه نصف ميين ومولّد..يدرس مع أقرانه دون أن يشريوا إَل لونه املائل
للسواد..ينتقصون من حقه يف التعلم بطرق مثل متزيق دفاتره وكتبه.
هل سيأيت يوم ويشعرين اليأس بنعمة االنتماء للوطن ،أم أن
نعمة االنتماء يف حد ذاهتا أيس آخر؟
سؤال وجهته جلثمان أمي املمد..لقد ماتت أمي وعمري أحد

عشر عاماً وستة أايم..خالل فرتة حياهتا كربت جتارة العسل لدى
والدي..كانت مثل ابلونة كلما نفخها كربت وتوسعت مستوعبة كل
مال يوضع فيها ،ومت ّكن من شراء بيت يف قلب صنعاء وأحيا حلمه
القدمي ابمتالك القرية بشراء جزء من أراضيها وعدد من بيوهتا ،وصار
بَ ْعض القرويني حيابونه ويتملقونه..
لقد حقق أيب مطمعاًخالف ما توقع ،ومت ّكن من أن جيعل
أهل قريته يتملقونه أحياان بسبب وأحياان بدون سبب!!..كانوا أايمها

يعاملونين كقريب هلم ويشعروين أبين منهم وإليهم..مستعدون للدفاع
لكن احلقيقة أهنم كانوا يتملقونه عربي..
عين حىت املوت ،و ّ
كررت سؤال جثمان أمي
 :هل سيأيت يوم ويشعرين اليأس بنعمة االنتماء للوطن؟
مل جيب جثمان أمي -الَّ ِذي فقد نعمة دفنه يف موطنه بعد أن
هجر أثيوبيا -عن سؤايل..فتوجهت بعد انتهاء أايم العزاء إَل أيب..يف
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تلك األايم بدا أيب حزيناً وعيناه مصفرتني ويعاين من كآبة شديدة،
وازدادت حالته سوءاً بعد انفضاض املعزين وبقائنا وحيدين يف البيت..
لقد اكتشف يف غمرة انشغاله بنفخ ابلونة املال،أن وعيه هضم جيدا
لكن الوعيه الناقم مل يعمل بواحدة منها ..لقد
كل نصائح احلكيمّ ،
انفجرت البالونة وكفى!!
وصل إذاً إَل مبتغاه وامتلك ُج َّل القرية وانسها وشعر ابرتياح
ِ
ك..كان
عظيم ،ويف نفس الوقت بفراغ
كبري..ماذَا سيفعل بعد َذل َ
َ
السبب لتحقيقه كل ما حققه ،هو كرهه الشديد للقرية وانسها ورغبته

رغبته..وما َذا بعد؟ .فراغ اهلدف
يف امتالكها وتركيع انسها وقد حقق
َ
ِ
نسان عندما حيقق أهم أهدافه ،فإنه إمنا يعلن
أشعره حبزن عظيم ،فاإل َ
عن بداية موته ،وزاده موت والديت حزانً على حزن..بكى عندما تذكر
كالما للحكيم ،وبكى أكثر عندما أيقن هامشية ما كان حيافظ عليه،
وأمهية ما مل يكن يهتم به!
..خيفي بكاءه
اقرتبت من غرفته مساء تلك الليلة..كان ممدداً ُ
برفع صوت املذيع الَّ ِذي يردد إذاعة (اليب يب سي) لندن..نشرة
األخبار..معكم ماجد سرحان..إخل.
دون طرق الباب دخلت..ظالم الغرفة منعين من رؤية دموعه
وهي تنهمر..
 :أيب.
ال رد.
 :أيب.
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ال رد.
أخفى دموعه خلف ابتسامة مصطنعة وأضاء الغرفة واستمع
لشكواي.
 :أيب..أوالد احلارة يهددوين دائماً..بعضهم ينعتين ابملولّد..حي ّقرونين
حبجة لوين املائل للسواد وأن أمي حبشية ..وبعض األوالد جيتمعون
علي شتما وضراب..جبناء أيتون كمجموعة وليس أفرادا..يف
وينهالون ّ
املدرسة بَ ْعض الطالب ميارسون ضدي أحقر املمارسات ..أحدهم
يسرق طعامي حبجة أين مولّد واملولّد ال حيق له األكل ،وآخر ِّ
ميزق

دفاتري..كنت يف السابق أشكوهم ألمي وكانت تغسل قليب
ابحلب..تغرقين ابلثقة مبسح شعري ..موت أمي كشف يل كم أان عاجز
عن مواجهة العامل بدوهنا..أان ال أكرههم ،ولكنّين صرت أكره نفسي..
مل أكد أكمل انفجاري حىت قاطعين والدي
 :اي ولدي يف قرييت كان مثة رجل حكيم امسه احلقيقي (مبخوت) وامسه
حممالً ابحلكمة
الذي يفضله (ستارلني) جاب املدن والشواطئ ،وعاد َّ
واألمل ،اللذين من شأهنما إحياء قريتنا الرازحة حتت نري ختلف
اجتماعي واقتصادي رهيب..جاهد عدة سنوات إلنقاذ القرية وانسها
ابحلكمة ،ابعتبارها العتبة األوَل اليت ستؤدي إَل أن يستفيدوا من
ثروات القرية احلقيقية املدفونة ،كنوز ال تنضب ،ول ّكنه فشل فشال ذريعا
وأضف على ذلك نظر له البعض كمجنون ومسحور..جمنون يسعى
للتوفيق بني أهل القرية املختلفني منذ مئات السنني على ملكية جباهلا
ومجعهم على كلمة واحدة الستخراج الكنوز الكامنة يف جباهلا من
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أحجار البناء واجلري واالستفادة من الرمال البيضاء يف صناعة أفخر
أنواع الزجاج والكريستال يف العامل ..بناء بيوت العسل ..إقامة
املشروعات الصغرية والكثري الكثري.ومسحور من قبل جنية ألنه أراد أن
نفهم أن الغول الذي ينهب القرية ويقتل أبناءها ونفتديه بكل ما
منلك،ما هو إالّ أسطورة وأن من ينهبها هو إنسان مثلنا..لقد كانت
قدرة املال يف التغيري فوق قدرة احلكمة-ينطقوهنا ب (احل ّكة) من ابب
السخرية -يف كشف ثروات القرية..كانت لديه مشاريع كثرية ،لكنها
انتهت بنعته ابجملنون العائد ابحلكمة على غري عودة املهاجرين ابملال..
أثناء مغادريت القرية قدم يل نصيحة بدوري أقدمها لك وهي أن
اإلنسان مثل شجرة القات ،كلما نبتت لك أوراق قطفها اآلخرون
واستمتعوا هبا..فإذا متتّع هبا إنسان تدمرت األرض ،وإذا متتّع هبا حيوان

بُنيت األرض..عندما تكون عارايً من األوراق فال تغلق الباب على
نفسك يف الظالم ،بل أتح اجملال للشمس ألن تدفئ روحك..
 :اي أيب..الشمس..لقد ماتت أمي ومل يعد يل مشس..كانت تغمرين
حبب شديد دافئ يوازن كرهي الشديد لنفسي ..مبوهتا رجحت ك ّفة

الكراهية وفقدت توازين.
رد والدي:
سأقول لك كالماً أوصاين به حكيم القرية ومل أعمل به قط وهو..احلب

شيء غامض غموضه يدفعك للكره..عليك أن تكتشف احلب ولو
كلّفك ما تطمح إليه..فإن وصلت ملكته ،وإن ملكته م ّكنك من
التغلب على كل الصعاب..الكراهية مثلها مثل املال ،لن متلّكك احلب
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أو حتقق لك مطمعا ،مادمت مل ترتبط بتحركك الكتشاف الغموض
الَّ ِذي يلف الطريق إليه ومتلّكه.

 :قلت لك اي أيب إين ال أكرههم ،لكنين صرت أكره
نفسي..مالحمي..ذايت.
 :كراهية اإلنسان لنفسه أشد وقعاً على كراهية اآلخرين وال خمرج أمام
كرهك لنفسك ،إالّ ابكتشاف احملبة الكامنة فيها ..هيا سر اآلن واتبع
فلدي ما يشغلين.
دروسك َّ
خرجت من غرفته فعاد إَل حالته السابقة..لقد اكتشف يف
يعوضه
غمرة السنوات املاضية أن كل ما سعى ألجله وحققه وكسبه مل ّ
ِ
يطهره من
خسارته لزوجته األثيوبية..لقد خسر احلب الوحيد الَّذي كان ّ
عدائه الشديد للقرية وانسها..نعم لقد خالف توقعاهتم وصار
ثرايً..حمسوداً من قبلهم..نعم ،حقق اجلزء األكرب من طموحاته ابمتالك
القرية ..اشرتى نصف أراضيها ومزارعها ،وجعل نصف أهلها أجراء يف
أراضيه الزراعية ومستأجرين يف البيوت اليت اشرتاها منهم..نعم ،ربح
الكثري الكثري ،وصار أكثر جاهاً من شيخ القرية نفسه ،وقادراً على

طرده كما طرده منها ذات يوم..نعم ربح الكثري ،ولكنّه خسر
ت قائمة على نصفني يعادالن
احلب..لقد اكتشف أن حياته َكانَ ْ
بعضهما البعض ،األول كره شديد للقرية ورغبة يف امتالك كل شيء
فيها وتركيع أهلها ،والنصف الثاين حب عظيم أغدقته والديت األثيوبية
عليه..كان هدف والديت من إغداقه احلب علّه ابحملبة يزيل من نفسه
لكن انقطاع أنفاسها يف حلظة صاعقة
كرهه الشديد للقرية ولناسها ،و ّ
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من حياته قطع حماوالهتا تلك..لقد فشلت..فشلت..والفاشل اآلخر
ِ
ت متثله ابلنسبة له..هي
والدي ،الذي اكتشف حلظة موهتا مدى ما َكانَ ْ
احلب وكل احلب..املعادل الذي كان يعادل ميزان الكراهية ابحلب..لقد
غلبت كفة الكراهية وفقد توازنه وسقط عميقا يف قاع ليس له من خمرج
سوى املوت!!.
امسي صادق..
ويل ّقبين الناس يف صنعاء بـ(املولّد) ،ألين من أم حبشية وأب

ميين ،وبرغم أن عدد الساعات اليت نعت فيها ابملولّد احلق ،وما
حلقها من انعكاسات سيئة عل حيايت ،كانت أكثر من عدد
الساعات اليت مل أنعت فيها ،هذا من دون احتساب ساعات النوم،
إالّ أن ساعات أخرى مضت دون أن يغادر والدي غرفته.

يف الساعات العشر األوَل اعتقدت أنه قد غادر الغرفة بدليل
أن ابهبا مقفل ،ويف الساعات الست الثانية ،أتكدت أنه مل يغادرها

بدليل أنه مل خيرج قط ومل يره أحد ومل ينتعل حذاءه املرتوك أمام ابب
الغرفة ووجدت عصاه و(جنبيته) املعلقتني يف املعالق الواقع خارج
الغرفة..اقرتبت حنو غرفته..طرقت..ما زال الباب مقفالً..

 :أيب.
ال رد
 :أيب
ال رد
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يف املرة السابقة أجابين بعد أن انديته مرتني..سأانديه هذه املرة ثالث
مرات.
 :أيب.
ال رد..
كان أيب قد سقط عميقا يف قاع املوت وعمري مل يتجاوز بعد
ثة..ماذَا سأفعل..لقد مات أيب..حلق أبمي اتركاً
الثانية عشرة..اي للكار َ
يف صنعاء صبياً وبيتاً وبصائر أراض وبيواتً وأراضي زراعية يف القرية
وأجراء وأحقاداً ودموعي...

مل تكد دموعي جتف على موت والديت حىت تبعها والدي
عماي..أوالدمها..األجراء..احلكيم
أيضاً..توافد أقاربه من القريةّ ..
ستارلني الَّ ِذي حدثين أيب عنه..شيخ القرية..مل أذكر لكم األخوال،إذ مل

يكن يل أخوال يف قرية والدي..كان أخوايل يف احلبشة..أعمامي كانوا
ا..جيرهم طمع ال هنائي المتالك ما لدى
يف طليعة من قدمو ّ
والدي..عمي الكبري (محود) كان األكثر طمعاً واألوفر حظاً وصاحب
جتربة يف النهب ،وعمي األوسط (بالل) كان األقل طمعا ،واألقل حظاً
يف حياة عاقلة ،فيما عمي (فهد) األصغر كان أقلهم طمعاً؛ ولكنّين
خالل السنوات التاليةإلقاميت اإلجبارية يف القرية ومبا متكنت تعلمه من
احلب من أمي كسبت بعضا من حبه وعطفه ..أن تكسب من كائن
واحد البعض وختسر البعض يعين حبا غري مكتمل ..حبا من ذلك
النوع الذي ميكن أن تتغلب عليه األطماع.
استدعاين عمي الكبري (محود) وهو حيمل ورقة وقلماً ومصبعة.
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 :أنت مولّد وأمك حبشية وما حيق لك أي مرياث..احملكمة حكمت
أبن أكون وكيال ألمالك "أبوك" حلني ما تكرب..وقّع هنا وابصم حتت
لكن ....خفت منه..وزاد
التوقيع..أان وكيل أمالك أبوك حلني ما تكربّ ،
من خويف حديث أيب اجلاف عن إخوانه وخاصة محود..ال ختف وال
هتلع فالتوكيل حلني ما تكرب ،ومثلما قال القاضي تبلغ السن القانونية.
ظاهرايً أمتمت اإلجراءات على أساس أنه وكيل مهمته تتلخص يف
ِ
ك حىت أبلغ السن القانونية وليس توكيال
احلفاظ على املمتلكات ،وذَل َ
كامال ِّ
خيوله أن يصل مبمتلكات أيب إَل اجلحيمّ ،أما ابطنيا فأمتمت

اإلجراءات ألنين كنت متعطشاً ألهل أشعر حبناهنم فاألهل هم أهم
شيء عندي..لقد كنت حباجة هائلة حلنان أسرة ..بعد انتهاء إجراءات
التوكيل أخذين معه إَل القرية..ستكمل دراستك يف مدرسة القرية،

وستعيش فيها ،فال يصح أن تعيش لوحدك يف صنعاء بدون راع والبيت
يف صنعاء سأؤجره..
يف القرية قضيت سنوات كابوسية..قرية مقفرة
جافة..حزينة..نصف أهلها يكرهونين ليس ألين مولّد وأمي أثيوبية
فقط ،بل ألن والدي استغل حاجتهم واشرتى منهم أراضيهم الزراعية
وبيوهتم وجعلهم أجراء عنده..اي إهلي ،يف صنعاء كنت أعاين
التهميش ..من حقي ابحلياة كإنسان كامل ال يُنعت يف انتمائه لبلده

حبجة أن أخواله أحباش ،لكنّين يف القرية عانيت من أمرين
اليمن ّ
اثنني..لو كان احلكيم الَّ ِذي حدثين عنه أيب مراراً وتكرارا موجودا رمبا
لكن أَيْ َن هذا الرجل..لقد اختفى وحسب.
خلفف عين ،و ّ
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فهد :مل خيتف اي ابن أخي بل غادرها مطرودا.
:مطروداً!!
 :نعم..مطرودا والسبب حماولته إقناع القرويني أبن فقدان ثالثة
أشخاص يف القرية لعقوهلم وعمك بالل منهم سببه عامل بشري وليس
مسائياً..وما دام السبب بشرايً فيمكن عالجه.
عيين عمي فهد حتمالن حباً وحناانً ،لكن طمعه
متلكين شعور أبن َّ
املتواضع يف أمالك والدي حد من خروجهما..
قضيت ست سنوات ..مرة خائفاً من بَ ْعض األجراء الذين

كانوا يتوعدونين ابستعادة أراضيهم وبيوهتم ابلقوة..ومرة متهما يف
هوييت ..خالل تلك املرتني ابع عمي ومبوجب التوكيل لنفسه كل
األراضي الزراعية والبيوت اليت اشرتاها أيب من

القرويني..قطعة..قطعة..كلما ابع لنفسه قطعة طمع يف األخرى،
ِ
ك بيته يف صنعاء..
وهكذا حىت انتهى من ممتلكات أيب مبا يف َذل َ
قاهلا عمي وقد بلغت الثامنة عشر عاماً ،وصار من حقي اسرتجاع
ممتلكات والدي إبلغاء التوكيل
 :أي توكيل وأي ممتلكات اي ولدي..أبوك ما كان ميلك شيئاً يف
القرية..كان ميلك بيتاً يف صنعاء وأان بعته مقابل أصرف عليك كل
هذه السنني..كل ما تب ّقى "ألبوك" هذا املالبس القدمية :قميص

وسجادة وكيس نوم..لو كان هلا مثن كنت بعتها واشرتيت لك هبا
طعاماً.
38

 :طيّب وملاذا القرويون ِّ
خيوفونين ويتوعدون ابسرتجاع أراضيهم الزراعية
اليت يقولون إن أيب اشرتاها منهم مستغالً حاجتهم الناجتة بسبب موجة
جفاف استمرت لسنوات.
 :كذابون..الَّ ِذي اشرتى هذه األراضي والبيوت هو أان..الناس اختلط
عليهم األمر.
ما أفظع أن تكتشف أن العامل كله مبا يف ذلك ابطنك ِّ
خيونك..ب ّدلت
حمل ظاهري مبحل ابطين.
 :أنت اي عمي كذاب!!.
 :أان كذاب اي مولّد اي حبشي..أان كذاب ألين آويتك وأطعمتك
وحافظت عليك.
 :من حق أيب..من ممتلكات أيب.
 :ومن قال لك إن أابك أخي..وإنك ابن أخي؟
 :أيب أخوك وأان ابن أخيك والدليل معرفة الناس.
 :أخي مات وهذه شهادة وفاته وابن أخي مات وهذه شهادة وفاته
أيضا ،وأنت لست سوى صيب وجدتك يف بيته..عندما انتهت مراسم
دفنه وصرت وحيدا من دونه رمحتك ،وأردت طلباً من هللا احلسنة أن
آويك وأطعمك..قلت ابن أخي..مالحمك حبشية..
لدي ما يثبت.
َّ :

:هات.
 :التوكيل..أوراق أيب..أمالكه..
 :أي شيء له عالقة ابألوراق واألمالك بح..احلم!.
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 :الناس يف القرية يعرفون أين ابن أخيك وصاحب احلق.
ينادي..طريقة النداء تظهر وكأهنا خطة حبكها بذكاء شيطاين
خارق..يدخل الديوان جمموعة من رجال القرية الذين حيلمون بعودة
ولو نصف أمالكهم اليت اشرتاها أيب منهم مستغال حاجتهم..كانت
رؤوسهم معبأة بوعد من قِبل عمي أبن يستعيدوا جزءاً مما ابعوه أليب

مقابل إنكارهم صليت أبيب..هم أصالً يكرهون نصفي الثاين ويشعرون
ابلعار نتيجة ذلك!
 :تعرفون هذا؟
 :ال ..ال ..ما نعرفه.
 :يقول إن أخي أبوه.
 :ال ..القبيلي ما ينجب أحباشاً.

خيرجون
 :معك شيء عندي..اخرج.
 :ال ..عندك اي عم..عندك.
 :أخرج من هنا بروحك قبل أن أخرجك بدوهنا ..حيشو بندقيته
ويصوهبا حنو وجهي..أخرج من هنااي
(الشميزر )2بطلقة قاتلة
ّ
مولّد..أخرج..
 :أَيْ َن أخرج؟ ما عندي مال وال أوراق هوية وال..
 :2الشميزر ..وهي بندقية قدمية ..إيةالية الصن ..منتشرة يف قرى اليمن.
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تسميه
ّ :
مين حسنة..خذ هذا قميص وسجادة ممزقة كان قد تركها من ّ
بوالدك يف البيت الَّ ِذي تدعي امتالكه له..إهنا نفس املالبس اليت محلها
معه عندما خرج مطروداً من القرية.
ويُطلق طلقة تنغرز يف سقف الغرفة كإشارة إَل استعداده لقتلي.

ساعات وكنت مغادراً القرية أسري إَل صنعاء على قدمي
حامالً القميص والسجادة املمزقة اليت محلها والدي أثناء مغادرته القرية
قبل ( )49عاماً..لقد مت ّكن عمي من إخفاء كل ما يثبت هوييت،حىت
ملفي يف مدرسة القرية أحرقه..وبعد ما انتهى من متليك نفسه كل
ممتلكات أيب مبوجب التوكيل استخرج شهادة وفاة يل وختم خطته يف
االستيالء على ما هو يل بشراء ذمم بعض أهل القرية..مل أكن حزيناً
على ضياع املمتلكات ،ألنين كنت اعتربها حتدايً طمح إليه والدي
وحققه ،ومثل هذا النوع من التحدي  -كما قالت يل أمي ذات يوم
ومل أع معناه يف حينه  -ينتهي يف العادة هناية مفجعة ،بل كنت حزيناً
على فقدي حلنان األهل وملادية عمي محود وملويت الصوري و..ماذا اي
مشس؟ .ماذا اي قمر؟ .ماذا اي مساء؟..مل يكن مثة ما أستعني به سوى

نصائح وحكم أيب اليت نقلها من حكيم القرية..لقد اجنذبت لعوامل
مبخوت احلكيم من دون أن أراه..إن عوامله تكاد تشبه عوامل
أمي..حكمة تتكئ ابلتجربة وتستقيم ابحملبة وتنطلق ابألمل
والصرب..ترى من أين تعلم هو وأمي ما تعلماه..؟
ومن دون إجابة واصلت سريي..عشر ساعات من املشي
أوصلتين إَل مدينة (ذمار)..تب ّقى على حلول املساء أقل من
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ساعة..واجلوع يفتك يب طيلة ساعة أخرى من املشي وصلت حدود
ذمار..مثة مطعم شعيب يقع يف خمرج ذمار ابجتاه مدينة (معرب)..خبز
شعيب..رائحة الفول..ال أحد يعري أحداً اهتمامه..انتظرت حىت انتهى
أحدهم من عشائه..تناولت بقااي طعامه وواصلت املشي..ساعات
أخرى وسط ظالم مريع ،وصلت إَل حدود صنعاء..كان مرشدي إَل
صنعاء الطريق األسفليت..كنت أسري مبحاذاته..سيارات تبتلعها صنعاء
وأخرى تتقيأها بسرعة الصاروخ ..بَ ْعضها تلقي ابالً يل ِوبَ ْعضها تلقي
علي القاذورات..
ّ
سيارة توقفت..كان صاحبها ذا وجه ورع..عرض إيصايل،
ت مريبة!!
لكن طريقة ونربة صوته يف العرض َكانَ ْ
ّ
اعتذرت له بصوت تقي وواصلت سريي..سيارة أخرى يركبها
قتلة..مسلحون ابلرشاشات والقنابل توقفت..عرضوا إيصايل بلغة راقية
ونربة حنونة..
التناقض هائل بني وجه السائق األول ،والباعث على الطمأنينة ،ونربة
صوته الباعثة على اخلوف واهلروب من الكرة األرضية ،وبني وجه
السائق الثاين ومن معه وما حيملون من أسلحة والباعثة على اخلوف
واهلروب ،ليس من الكرة األرضية فحسب ،بل من اجملرة ،ونربة أصواهتم
الباعثة على الطمأنينة!
تناقض مريع بني ظاهر حيث على رد فعل "ما" ،وابطن حيث
على رد فعل "آخر"!!
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هربت..جريت عكس الطريق..متنيت أن أهرب ليس خارج
لكن انقطاع أنفاسي
الكرة األرضية وال اجملرة ،بل خارج الكون كلهّ ،
صنعاء..بدوت
طرحين أرضا..مل تبتلعين السيارة..تركتين لتبتلعها
ُ
كمجنون عالجه الشعور ابلطمأنينة.
تب ّقى على آذان الفجر ساعتان ،وها أان ذا أقرتب من نقطة
تفتيش صنعاء..ابتهجت..سأرى الضوء الصناعي..أانس..سيارات
كثرية..مشاهد تعيد يل عقلي وتشعرين ابلطمأنينة.
ال تعتقد أن أسوء ما يف كرتنا األرضية هذه أن ينهار -ويف
أصعب حلظات حياتك -اعتقادك ابحلصول على الطمأنينة يف مكا ًن
ابلقشة تنتهي هناية مأساوية..وها أان
ما ،ألن االعتقادات اليت تتعلق ّ
ذا-كتجربة حيّة -انتهيت مقبوضا عليه من قبل عسكر النقطة بتهمة

شنيعة.
لقد جتاوز العسكر حدود عملهم يف تفتيش السيارات وألقوا القبض
علي بتهمة أنين بال هوية!!..
ّ
مثل انفجار اسطوانة غاز مهرتئة من مطعم شعيب صغري ،ينطلق رجل
املسماة " هويّة"،
نصف عجوز وينقذين من عقبة تلك الورقة اللعينة ّ
حتول بكلمات سحرت العسكري الذي يشبه قمامة ال
وذلك أبن ّ
تصلح إلعادة التدوير إَل "هويّة" يل!! .
 :من أنت؟
 :أان أحد أقاربك من القرية.
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 :لكنين مل أرك سواء يف بيت والدي يف صنعاء أو طيلة ست سنوات
قضيتها يف القرية.
 :القرية..تركتها مرغماً قبل ست سنوات ..تستطيع القول قبل وصولك
الشعيب..أما بيت والدك فلم تتسن يل
إليها وافتتحت هذا املطعم
ّ

الفرصة ملعرفته ورؤيتك فيه ّإال بعد وفاة والدك..رمحه هللا.
كمن سقط كوكب على رأس صادق
 :أنت..ستارلني..احلكيم..مبخوت.
 :نعم.

وأبتهج..أغين للكون واملدن املنسية وللمصادفات اجلميلة..يوقف
مبخوت غنائي.
 :األغنيات تصنع البهجة من حولك ،لكنها كالفراشات تطري ابحثة
عن الزهور غري عابئة ابألحزان اليت ختلّفها يف الصدر.
!!....................... :
 :ال ختربين قصتك فأان أعرفها كما أعرف نفسي..أبوك خرج مقهوراً
من القرية كما خرجت أان..حامالً ما حتمله اآلن..اتجر بني
الثروة..ماتت..مات..طمع
كون
أبجنبية
البلدين..تزوج
ّ
وّ
اإلخوة..أخذوك..سرقوك..ختلصوا منك ،وها أنت ذا بال هويّة وال أهل
تسري إَل صنعاء!!

عيين
وتنطلق دمعة من َّ
أتخذ الدمعة يف سقوطها زمنا طويال..تسري الدمعة يف مسار
عشوائي ينتهي بسقوطها خارج املطعمُ ..حيدث سقوطها فرقعة ..يتنبه
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عصفور صغري كان أيكل من بقااي خبز ملقي أمام املطعم لصوت
..يهلع..يعرب عن هلعه إبطالق شقشقة..على بُعد أمتار من
الفرقعة
ّ
املطعم يربز كلب ..يتنبه للصوت الصادر من العصفور ..يقف..تبدو
عليه عالئم الشر ..يف وقوفه وانتباهه إشارة خطر..ملن..مل يسأل أح ٌد
ملن؟ ..ففي هذه البالد الكالب الربية تنبح بسبب وبال سبب!!
 :الدموع لن تفيدك..أو تبين لك جسرا يوصلك إَل الفرح ..إهنا جمرد
قطرات تتكون من األكسجني والصوديوم والبواتسيوم والكالسيوم
واملاغنسيوم واألمونيا واآلزوت واألمحاض األمينية واحلديد والنحاس..إذا

قلّت احرقت بشرتك وإذا فاضت أغرقتك ..ما يفيدك مبدئيا هو
احملري بصدق..هل أنت سائر إَل صنعاء لبناء حياة
اإلجابة عن سؤايل ّ
جديدة لك ،أم لتدمري ما تب ّقى من حياتك؟
 :لبناء حياة جديدة يل.
 :ومن أين استمديت رغبتك يف بناء حياة جديدة.
 :من أمي..قربها خربين.
 :أثق يف أن القبور تتكلم ومتد األحياء ابألمل ،لكن كيف متكنت من
استمدادك هذا وأنت مل تتجاوز سن احلكمة حني ماتت وتبعها
والدك..
 :قبل أن أيخذين عمي محود للقرية قررت زايرة قرب أمي  ..ولكن زايرة
غري عادية ..زايرة أخربها فيها بكل املستجدات ..وكمنجذب ألفعال
غري صادرة مين ،بل من قوى خفية ال أدري كنهما ..وقفت أمام
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قربها..أغمضت على غري عادة زوار املقابر عيناي ..ثوان وكانت رغبيت
يف االستمداد قوية!
 :اطمأنت نفسي..إذاً فلنبنها بغري الدموع ..ارتحُ ..ك ْل..من..وصباحا
انطلق..
وحريين.
حري أيب ّ
وصباحا رفضت أن أنطلق إالّ حامال إجابة عن سؤال ّ
 :ملاذا تطلق على نفسك (ستارلني)؟
 :إن أجبتك خسرت لذة االستمتاع ابألمل املصاحب للحظة التسمية.
 :وهل األمل متعة؟
 :وهل حريتك ورغبتك يف معرفة سبب تسمييت متعة!
 :ال..إهنا أمل ..أمل شديد..أرجوك ..أزل أملك وأملي.
 :ستارلني كلمة إجنليزية تعين التائه الغريب..كنت أثناء عملي حبارا
انزال يف أحد شواطئ أندونيسيا..وعلى مقربة كانت هناك شابة
أندونيسية فائقة اجلمال تلتقط احملار ،ورجل هولندي من حمتلي
أندونيسيا – يشبه من حيث القذارة مالك السفينة اهلولندي اليت
عملت فيها  -يرقبها بنظرات خبيثة..عندما مررت من خالهلما
وأظهرت الشابة ارتياحها من وجود شخص اثلث ،أطلق اهلولندي من
مغمسة ابلدم نظرة احتقار وشتمين بقوله
وجهه الذي يشبه رصاصة َّ
( )strayalienأي التائه الغريب ورحل ،فظنّت الشابة اليت كانت
الشمس تتدفأ جبماهلا الذي يضاهي اجلمال نفسه،أنه امسي فنادتين به
وهي ال تعرف ما معناها..قالت يل بلغة اإلشارة إن اهلولنديني أوغاد
وعلي أال أعبأ به..شعرت أبن احتقاري من قبل اهلولندي وشتمه إايي
ّ
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لكين على عكس
نعمة كان من شأهنا ربط قدري بقدر هذه ّ
الشابة ،و ّ

أفضله
والدك أهنيت كل شيء مبقياً على امسي اجلديد الذي مازلت ّ
وسأبقى..
 :أهنيتهاهكذا وبدون سبب.
 :أهنيتها لسببني ،األول وهو غري مهم ألين كنت مديوان ملالك السفينة
علي،
اليت كنت أعمل هبا وال خمرج سوى ابلعمل عنده حىت سداد ما ّ
مهجنني مثلك يعانون
والسبب الثاين وهو األهم أنين مل أرد إجناب أبناء ّ
التمزق يف حياهتم..لقد التقيت خالل عملي حباراً اآلالف من اليمنيني

املولّدين واملهجنني واستشعرت معاانهتم نتيجة شتات هويتهم بني
ثقافتني كالمها ال تعرتفان ابألخرى ،و مل أرد أبناءً يتعذبون مثلك.
يدمع

 :دمعتك فيها إشارة لندم!
 :هل تعرف ملاذا أصلي؟
 :ال!!
 :أصلي كي يستجيب هللا لدعائي أبال أرزق منها بطفل إذ تركتها بعد
ثالثة أشهر من الزواج مكبَّال بقيود صاحب السفينة ..ها قد خسرت
لذة االستمتاع ابألمل املصاحب للحظة التسمية..
 :هل سيستمر عذايب؟
 :لن أجيبك ،فأنت أدرى..هيا انطلق
واصلت سريي إَل صنعاء ..ساعات أخرى وهضمتين
(صنعاء)( ..حزيز) ( ..ابب اليمن)( ..الزبريي)..حي (وردة)..شارع
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فرعي يف بدايته جامع وردة ويف منتصفه بيوت شعبية وعمارات ويف
هنايته بيت والدي.
***
امسي صادق...
وها قد وصلت صنعاء..حامالً القمي

والسجادة املمزقة

اليت محلها والدي ذات مرة مرتدايً مالبسي الرثة ،واقرتبت من حي

وردة ،الذي ميلـ ـ فيه أيب بيتاً.
طرقت الباب..فتحت يل صبية مسراء
 :من..؟
 :أان ابن صاحب البيت.

ت تتحدث بلهجة أقرب إَل العراقية..يبدو أهنم من
 :من تبغىَ ..كانَ ْ
اليمنيني الذين كانوا مغرتبني يف العراق وتسببّت أزمة اخلليج يف إعادهتم
إَل اليمن.
أخربهتا أبن هذا بيت أيب وعليهم أن يتيحوا يل اجملال ألحتدث
مع رجل البيت..ظنّت الصبية ومن خالل مالبسي الرثة أنين متسول
بنصف عقل،فقذفت بطعام من النافذة وبسرعة اخلائفة من جنوين
أغلقتها.
 :أيب برا ..ما موجود..روح من هينا الساعة.
مجعت الطعام وبدأت يف أكله عازما البقاء حىت عودة
أبيها..مثة انفذة،على مقربة من الطرف اآلخر للشارع إلحدى
العمارات ترقبين..
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وقبل أن أنتهي من الطعام..اقرتب رجل يرتدي ثوابً مغزوالً من شعر
حليته صويب
 :أنت سيء وفقري ومه َّجن ،لكنّك لست أسوء منه!
 :من..من؟
 :أابك الَّ ِذي ابعك للكالب والكالب اليت ابعتين مبوجب أوراق
صحيحة هذا البيت؟
 :أنت الساكن يف بيت أيب؟
 :أان املالك اجلديد للبيت الذي ابعه يل عمك مبوجب التوكيل الذي
حيمله.
:وكيف تشرتي بيتاً تعرف أنّه ليس ملك من يبيعك ّإايه؟
 :موقع البيت املغري ورغبة وكيلك يف بيعه يل بسعر أقل من املتعارف
عليه ..مقابل أن تتم املبايعة دون وجود املوّكل.
 :حبسب علمي كنت حينها قاصرا والتصرف حبق القاصر ابطل.
مهجن أكد يل أبنك أضعف من أن تطالب به.
:جمرد معرفيت أبنك ّ
 :وما أدراك أين ضعيف وال أقوى على منازعتك يف ملكيتك له؟.
مهجن
 :مايل وقويت ونفوذي وصحة أوراقي ،واألهم من هذا كله أنك ّ
واملهجنون يف اليمن ضعفاء ال حول هلم وال قوة..إهنم نتيجة حتمية
الغرتاب آابئهم وتزوجهم ابألجنبيات.
 :وما أكد لك أهنم ضعفاء؟
املهجنون يف العامل كله معروفون بضعفهم..لقد شاهدت طيلة عشرين
ّ :
املهجنني..هذا مثن أن
عاما من اغرتايب يف العراق الكثري من مآسي ّ
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تكون أمك آسيويةأو أفريقيةوأبوك مينياً..املهجنون مظلومون يف العامل
كله ..وليس يف اليمن فقط..إهنم قتلى من دون رصاص..موتى من
دون مقربة أتوي جثثهم.
 :تتحدث بلسان رجل رحيم يعرف العدل ويدرك احلق ،لكن تصرفاتك
توحي بنقيض ذلك..
 :أان أحتدث بلساين ،ولساين هو قليب ،وقليب هو يدي ويدي حتمل
السالح  ..وما دمت أمحل السالح ويف وجه من  ..جمرد مولّد مهجن
يتميز كغريه من املهجنني ابلضعف وقلة القوة فانين سأنتصر  ..هيا أيها
املولَّد احلقري  ..انصرف ،فال يصح أن أقتل مولّداَ ألن املولَّدين أصال
قتلى من دون رصاص!.
 :مل أُقتل ومل أمت بعد ..أان..أان قادر على رد كل ما هو حق يل.
:أنت ميت واسأل عمك الذي ابعين البيت مستندا للتوكيل وشهادة
وفاتك.
 :اآلن عرفت من وراء استخراج شهادة وفايت.
 :كل أراضي وبيوت صنعاء مل تُشرت ابلرتاضي وأان اتبعت التقليد.
 :تتحدث بثقة.
 :من يغرتب يف العراق ال يتعلم منها سوى الثقة النابعة من القسوة..هيا
ال أريد أن أراك ابلقرب من بييت فثمن الرصاصة اليت من املمكن أن

أطلقها على رأسك أغلى منك.
نعم ،لقد كان عمي حمقاً يف استخراج شهادة وفاة يل..فبالفعل
لقد مت ومل يعد يل ماض..مل يعد يل أحد..ال أيب اليمين وال أمي
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ِ
ك أن أحتطم وأصري نصف
احلبشية وال واص وال اسم..هل يعين ذَل َ
ٍ
جمنون كما وصفتين الصبية..أم أهنض بنفسي من جديد كما نصحتها
وأيّدها حكيم القرية؟
قررت اخلروج إَل الشارع لتأمني عمل يقيين الربد واجلوع
واملخافة ،وبعد الوقاية سأحبث عن هوييت الضائعة بني وطنني يتقاتالن
ابأللوان بني هويتني كالمها تنتقصان من اآلخر..يف البدء اخرتت مكان
نومي..خلف املولّد الكهرابئي الدافئ للمستشفى اجلمهوري ،الَّ ِذي
يبعد مسافة مائة مرت عن حارة وردة حيث يقع بيت أيب السابق.
هل قلت السابق؟ .نعم قلت السابق..ألنين قد ولدت من جديد..من
جديد..وأنطلق..خطوت مبتعداً عن حي وردة ..النافذة اليت مازالت
دون علمي تبكي ترقبين..تبعتين..عرفت مكان مرقدي ..مجعت بعض
املعلومات عين.
تنقلت خالل الشهر األول بني ستة أعمال..األول دام 49
يوما غاسالً للصحون يف املطعم اجملاور لبيت والدي السابق ،والثاين
 49يوماً يف حمل حالقة ،والثالث  41يوما يف حمل لتنقية وتعبئة املياه،
والرابع  91يوماً مساعداً ملعلم متخصص يف طالء جدران البيوت،
واخلامس  94يوماً كحارس لعمارة حتت البناء ،والسادس ثالثة أايم
عامالً بال أجر.

ال أريد أن أقذف يب يف متاهة هذه األرقام وارتباطاهتا املع ّقدة
وال إبدخاهلا يف عمليات حسابية تنتهي أبن مجعها يساوي ()419
ُوَل حىت اخلامسة يكشف  4/1/1/9/9مبا
أايم وتدرجها من األ َ
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يساوي بعد حذف التكرار ( )419وهنايتها ( )9أايم وهي اجملموع
العددي ل  )419( 4/1/9رقم الغرفة اليت نزل وتزوج فيها والدي و()9
أايم هي الفارق بني موت أيب وموت أمي و( )1هو عمر ابتساميت
حقا ،هو أن أجتاهل هذه األرقام فلقد
و( ) 4سر عظيم..ما أريده ً
انتهت كلها بنهاايت مأساوية وأخربين كيف كانت هناية كل تلكم
األعمال.
ُوَل انتهت بطردي من قبل صاحب املطعم حبجة أن عملي
األ َ
يف املطعم كنادل للزابئن ّأدى إَل جذب الكثري من الزابئن
املولَّدين..لقد تغلّبت عنصريته املقيتة على رغبته يف زايدة أرابحه!.

والثانية آلت إَل طردي من قبل ابن صاحب حمل احلالقة إثر اكتشافه
أن ش ّدة إخالصي يف تنظيف احملل،أدت إَل جذيب زابئن جدد تغريهم

حمالت احلالقة النظيفة..إن زايدة عدد الزابئن كانت تعين عمالً إضافيا
لالبن احلقود ،الذي كان يعمل يف حمل أبيه دون مقابل!! والثالثة
حبجة
انتهت بطردي من قبل ابن أخ صاحب حمل تنقية وتعبئة املياهّ ،
َّ ِ
علي-أخربه أبين مولّد أي من أب
أن أحد جريان والدي -الذي ّ
تعرف ّ
املهجن يف العادة ال هوية له ،وإذا
ميين وأم أثيوبية ويتيم األبوين،و ّ
أضفت له صفة اليتيم ،فليس له ضامن يف حال ُسرقت قرب املياه
أين بذلت جهدا كبريا يف
الفارغة ،أو تعرضت احلنفيات للتسرب ،رغم ّ

وقف تسرب الكثري منها ..الرابعة انتهت ابعتذار معلم الطالء عن
العمل كمساعد له ،بسبب أين بال بطاقة شخصية ،واخلامسة عملت
حارسا على معدات بناء ،انتهت أبن حصل صاحبها -منذ أول أايم
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مباشريت للعمل – على مبل ِغ كب ِري من املال ،م ّكنه من إكمال بناء
ِ
ك بعد أن ظلت
العمارة يف مدة قصرية مل تتجاوز ال  94يوما ،وذَل َ
متوقفة لسنوات ،والسادسة ثالثة أايم موظفا يف (مكان) لن أذكره ،ألنه
كان بال أجر!!.
ت النافذة
خالل ال  419أايم الَّيت ابتعدت فيها عن احلي َكانَ ْ

تبكي ابستمرار..وكنت دون علمي ببكائها أبكي لسوء حايل.
قررت  -استناداً على أن وقت البحث عن اهلوية مازال
مبكراً -االستمرار يف البحث عن عمل مناسب ،يقيين اجلوع والربد
لكن قراري انتهى إَل ال شيء!
واملخافة ،و ّ
وما َذا سآكل؟..أسئلة حامضة أزعجت
أَيْ َن سأذهب؟ .أَيْ َن سأانم؟َ .
معديت املمتلئة ابلديدان الناجتة عن أكل بقااي طعام مرضى املستشفى
اجلمهوري ،لكنّها مل متنعين على العموم من مواصلة النوم خلف املولِّد
الكهرابئي الدافئ للمستشفى..
أفقت يف صباح اليوم الثاين من بعد ال  419أايم لوصويل
صنعاء على أثر ضجة هائلة أصدرهتا الديدان املستقرة على شكل

أكياس يف معديت..
اجلوع شديد ،وأشد منه رغبة الديدان التهام معديت إذا مل
يصلها الطعام..بقااي طعام املرضى واملرميّة يف مقلب القمامة الواقع
ابلقرب من املولِّد الكهرابئي ،على غري العادة خمتلطة بدماء املرضى
وقيحهم واآلالف من الذابب
 :حىت بقااي الطعام صارت عصية!
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أمشي قاطعاً مسافة تزيد على الثالثة الكيلو مرتات أحبث عن

عمل..الشوارع مزدمحة ابلسيارات ..ابملوظفني احلاملني براتب يتغلب
على الديون..ابلعنصريني.ابملناطقيني..ابلشحاذين .ابحملبني.امللصقات
الدعائية..احذروا األوبئة..احذروا اإليدز.احذروا..احذروا.اللوحات
أمراض
أطفال.طبيب
للمحالت.طبيب
الدعائية
عصبية.بقالة.صيدلية..حركة تتصاعد من حويل ومعها تتزايد حركة
الديدان يف معديت.
ال فائدة..ال أحد يريدين أن أعمل عنده..آه..تذكرت املدرسة
حارسها..علي
إليها..علي أجد
اليت درست هبا االبتدائية..سأنطلق
ّ
ّ
أجد أحداً فيها يعطيين طعاما..و..و...هل ميكن أن أحصل على ما
يفيد هوييت من املدرسة..؟
صدمين السؤال الَّ ِذي تنطع بصورة مفاجئة ومدهشة يف رأسي وبدا يل
كوقع اصطدام جمرتني بَ ْعضهما بِبَ ْعض.
وسرت قاطعاً حي وردة ابجتاه املدرسة..مل ألتفت لرؤية بيت
أيب السابق ..لقد طمسته من عقلي الشبيه بكرة مصنوعة من
الشرابت..النافذة اليت مازالت تبكي ودون علمي توقفت عندما رأتين
عن البكاء ودون علمي أيضاً!
حارس البوابة مل يعد يتذكرين ،لكنّه مسح يل ابلدخول شرط أن
أقضي غرضي ،وأخرج سريعا ،فبعد قليل سينتهي اليوم الدراسي ويغادر
اجلميع.
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لكن وجوه الطلبة تغريت..إذا تغريت
آه..مل تتغري املدرسةّ ،
لتخرج قرانئي ،فإن بعض وجوه املدرسني مل
وجوه الطلبة كنتيجة طبيعية َّ
تتغري..
در ُسوين..األستاذ السوداين
عدت أحبث عن أي أستاذ ممن َّ
الطيب زين عاد إَل بلده ،األستاذ انصر و ِ
الذي كان يعمل أستاذاً
ّ
بدرجة متعاقد استقال بعد أيسه من احلصول على درجة وظيفية..مدير
املدرسة اُستبدل..قيل يل إن قراراً وزارايً صدر ابستبداله آبخر ،وأن
اآلخر الذي يشبه قلم رصاص كشط مرارا وتكراراً ،اشرتط أن تصله
دعوة مزيّنة ابأللوان ،وهتنئة منشورة على صفحتني يف الصحيفة الرمسية،
لكي حيضر وميارس مهام عمله اجلديد.
تساءلت :هل ميكنين احلصول على شهادايت أو ملفي يف املرحلة

االبتدائية؟
 :إذ ا كنت قد اتبعت الدراسة يف مدرسة أخرى ،فمن الطبيعي أن
يُسحب من قبل ويل أمرك وينتقل معك.
 :اتبعت الدراسة.
 :إذاً،أطلبه من املدرسة اليت انتقلت إليها.
 :حسنا..هل أجد عندكم أي شيء يثبت هوييت؟
لكن
 :هويتك..يوجد ما يشري إَل هويتك كطالب يف الدفاتر الكبرية ،و ّ

إخراج ها غري مسموح ،واألهم من هذا أهنا لن تفيدك ألهنا ال تعترب
وثيقة.
 :ملا َذا؟
َ
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 :أوالً..إهنا غري معتمدة رمسياً ،واثنياً ال حتتوي على الصور الشخصية
الدالة ،واثلثاً هي عبارة عن ملخص لنتائج االختبارات ،ورابعاً هي يف
الكنّرتول ترزح فوقها العشرات من امللفات واألغربة.
يرن جرس املدرسة ..معلنا انتهاء اليوم الدراسي ..خيرج املئات من
الطلبة ..يتدافعون..يطرحوين أرضاً..ينطلقون عائدين إَل بيوهتم
..هوايهتم..وأبقى أان وحدي بال بيت وال هوية!.
ال أحدسوى مولّد..ببشرة سوداء واآلالم وحسرات ال هنائية.
ال أحد..سوى هجني ..ضائع بال هوية..اتئه..
يؤدي للهوية فال
ال طعام..ال أحد يعرفين..ال ضوء ّ
إمكانية..ال إمكانية..ال إمكانية.
قوة وقع اجلوع أقل من قوة وقع الشعور ابلغربة..خرجت إَل
الشارع جمدداً..مشس الظهرية ،كما حترق نفسها حترقين..الشوارع
مزدمحة..بسطاء..خبثاء..فقراء..أغنياء..حمالت تصرف عليها الدولة
بطرق مع ّقدة..وحمالت تصرف على الدولة بطرق أكثر من مع ّقدة !!
تردد صدى حزين بداخلي
 :إَل أَيْ َن املصري؟
حمري حيتاج لإلجابة عنه أن أحتمل اجلوع ،وأواصل
سؤال ّ
البحث عن عمل..نعم سأواصل البحث عن العمل ،فأان أجيد الكتابة
والقراءة وحاصل على شهادة أحرقها عمي يف املرحلة اإلعدادية..آمال
احملري.
كبرية تستند إَل سرية اتفهه ترجو أن جتيب عن السؤال ّ
 :إَل أين املصري؟
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وأمشي..عكس الطريق الَّ ِذي سرت فيه يف النهار..أمشي
مبعييت جوعي وضياعي وظالل من األمل.
أن تفقد القدرة على احلركة إشارة إَل أنك منهك ،ومنهك
تعين أن تفقد الرؤية بوضوح ،والفقد إحالة إَل قيام ما حولك نيابة
عنك مبا هو من صميم مهامك.
تتفحصين االجتاهات..تدخلين احملالت.تسألين عن
عمل..يتفحصين الناس يف الشوارع عل أحداً ممن كان يعيش أو يدرس
علي ..ال أمل..ال أمل ،فلقد وصلت من كثرة حبث
معي يتعرف ّ
احملالت عين إَل (حزيز) الواقعة أبطراف صنعاء ،ومل تعد مثة حمالت..ال
شيء غري احلزن واجلوع ..و...آه ..تذكرت ..أمي ..قربها ..سأنطلق
حايل..سأطلب
فظاعة
هلا
إليها..سأزورها..سأشكو
نصيحتها..سأتنفس..نعم هي متنفسي األخري ..األخري
امسي صادق..
ويل ّقبين الناس يف صنعاء بـ(املولّد) ألين من أم حبشية وأب
ولكن ذَلِ َ اللقب الذي له السهم األكرب يف تدهوري مل مينعين
ميينّ ،
من الس ،إىل قرب أمي..
استوقفتين شابة يف مثل سين قبالة ابب املقربة

 :املقربة تغلق أبواهبا يف الظهر ..
 :وهل زايرة األموات تتطلب أوقاات حمددة!
 :نعم ..ألنك يف غري الوقت احملدد ستزعج األحياء منهم!
 :أحياء..هل يوجد موتى أحياء!؟
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 :ماذا ترى أمامك ..أان مثال ميتة يف جسد حي ..وأيب حارس وحفار
القبور وبيتنا هو ذاك الواقع يف ركن املقربة الغريب..أتراه.
 :نعم  ..أراه..ما امسك؟
 :امسي (تراب) تعرف إَل ما يشري امسي.
 :إَل املوت..ولكنك حيّة.
 :قلت لك  ..حيّة ميتة يف نفس الوقت..هيا ..سأمسح لك بزايرة
سريعة ..أسرع قبل أن ينتهي أيب من صالة الظهر فإذا انتهى ورآك
عاقبين وعاقبك.
 :حسنا!..
وقبل أن أخطو اخلطوة األوَل حنو قرب أمي بدا احلفار مثل شيطان رجيم
..عيناه تطلق النار  ..ويده متسك ابلفأس اخلاص ابحلفر.
 :تراب ..ملاذا تقفني إَل جانب هذا الغريب كاشفة الوجه ..تتاجرين
بعرضي ..بشريف..ال يسلم الشرف إالّ بدفنك ودفنه ..
 :إجري ..اهرب..
:و ِ
أنت؟
 :إجني بنفسك ..سيدفنك..ال عليك مين.
وأجري ..أجري..يتصبب عرقي بكثافة..يكاد يتساوى وزن
عرقي بوزن جسمي..وأسقط الهثا متعبا..أسقط يف كومة
قمامة..تغطي القمامة جسدي ابستثناء وجهي..الكيس الذي أمحله
دائما وحيتوي على قميص وسجادة والدي غطى رأسي ..مل يتمكن
احلفار من رؤييت..جتاوز القمامة وواصل البحث عين.
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تستعيدين األنفاس ..تطالبين األنفاس بشربة ماء..
واهنض..أسري ..فرحا بنجايت حزينا لعدم جناهتا ..شربة ماء من حمل
سبيل ،وأانم ساعة حتت املولَّد الكهرابئي للمستشفى اجلمهوري حمتضنا
الكيس ومتدثرا بقميص وسجادة والدي ..أكلت من بقااي طعام
مرضى املستشفى..أعادت يل تلك األطعمة حيوييت وصرت قادراً على
تفحص االجتاهات.
العصر..القات..أصحاب احملالت جلوس..ينفخون خدودهم
حبشو وريقات القات..اقرتبت من حمل لبيع األدوات الكهرابئية يقع
أمام املستشفى اجلمهوري..كان احملل مغلقاً عندما مررت منه يف
الصباح.
صاحب احملل حيّدث ابنه وحبيبات القات تنطلق من فمه منتشرة يف

مساء احملل.
 :اي ابين اشرتيت يف النهار(..الدينمو) أبو نصف كيلو بعشرين ألفاً
والربح أبلفي رايل ،وأبو كيلو أبربعني ألفاً والربح ثالثة آالف.
االبن :هذه (دينموهات) صناعة ايابنية..اخ..اخ ..فوق ما هدرت
علينا دخل نصف هنار اي أاب اشرتيت بضاعة عائدها قليل..كان
املفروض تشرتي (دينموهات) صيين قيمة النص كيلو مخسة آالف رايل
لكن أنت عجيب غريب دائما أعوج..
الربح املضمون عشرة آالف ،و ّ

تريدان أن نعيش يف فقر هللا يفقرك.
صاحب حمل الدينموهات :الذي هدر دخل النهار هو
كسلك ..لو هنضت ابكرا وحللت حملي يف احملل ملا ُهدر الوقت.
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االبن :والذي ضيّع كل النهارات هو (الدينموهات) الياابين حقك ..لو

كنت اشرتيت (دينموهات) صيين لكانت أرابحنا .%411
صاحب حمل الدينموهات :آه..أتعب اي ابين..أقول لك نريد
نعيش شرفاء وابلقليل نبيع هلؤالء الفقراء (دينموهات)أصلية ونربح
القليل من املال والكثري من دعائهم وإالّ نبيع هلم (دينموهات) نصف
علي حبقارة..أدعوك
ميتة ونربح الكثري من املال والدعاء علينا..ترد ّ
علي بنذالة ..ماذا أفعل..ماذا أفعل؟
ملساعديت يف العمل..ترد ّ
اخرتقت حبيبات القات املنتشرة يف اهلواء..
السالَِم وعليكما.
َّ :
السالَِم ..اتفضل.
 :وعليك َّ

 :أان أحبث على عمل ..أي عمل ،منظف ،مكنس ،ملّمع ،أي
شيء..أجيد القراءة والكتابة ..معي شهادة إعدادية.
االبن :ال ،ما نريد..أال ترى أننا حنن من أنفسنا نبحث عن عمل.
بدا صاحب حمل الدينموهات حمتاجا ملن يساعده يف احملل وأبجر زهيد
يعفيه عن احلاجة البنه املتغطرس.

***
امسي صادق..
ويل ّقبين الناس هنا يف صنعاء بـ(املولّد)..كوين من أم حبشية
وأب ميين..وبرغم أن ذَلِ َ اللقب املقزز جيذبين لعامل الال هوية فإنين
أ ىن أال يكون سببا لرفض

إايي..درست حىت هناية املرحلة
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اإلعدادية وحمتاج للعمل ..أي عمل ..يتيم األب واألم..وعل
استعداد للعمل يف أي وقت وأقبل أي أجر!

تزداد هبجة صاحب الدينموهات بكوين يتيم وعلى استعداد

للعمل طيلة الوقت..ورغم معارضة االبن فإنه فرضين عامالً يف احملل ،يف
البداية دون حتديد أي أجر سوى توفري الطعام.
ومن فوري قمت بتنظيف احملل تنظيفا أهبج صاحبه..ورتبت
بَ ْعض الدينموهات املوضوعة بعشوائية..ومجعت حبيبات القات املنتشرة

يف احملل ووضعتها يف برميل القمامة..
وما إن غادراالبن احملل حبجة صالة العشاء ومل يعد كعادته
انداين صاحب احملل وقال يل
 :ما الذي حتمله معك دائما؟
 :كيس به سجادة وقميص.
 :هل حتمل بطاقة شخصية؟
 :ال..وشرحت له قصيت كاملة.
 :ما دليلك على ما تقول؟.
 :دليلي هوهذا ،وأريته القميص والسجادة املمزقة اليت تعود أليب.
اهنالت دموع صاحب احملل بغزارة عندما رأى السجادة
والقميص املمزق..لقد ذ ّكره بيوم هجره لقريته حامالً قميصاً وسجادة
وكيس النوم قبل ما يزيد على الثالثني عاما.
قال لنفسه كالماًمبهما غامضا ال يعي مساربه سواه.
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قبل ثالثني سنة..كنت أحيا يف قرييت الواقعة يف أطراف
مدينة(عمران) حياة كل مزارع ميين بسيط حيلم بغلّة مرحبة وأغنام يف
حالة صحيّة جيدة  ..مع طلوع الفجر وحىت زواله أزرع أرضي ومع بدء
لكن
املساء ّ
وحىت الفجر حنلم أان وزوجيت أبن يرزقنا هللا أوالداً صاحلني ،و ّ
هللا ما استجاب لدعائي ابلولد الصاحل وال أراد اخلري للقرية..ج ّفت
األرض..وساد اجلوع وهاجر رجال كثر..كنت أان واحداً ممن هاجروا..
خرجت من القرية حامالً كما محل والدك قميصاً إضافياً وسجادة
وكيس النوم ودموعاً على فراق زوجيت ،ويف رحلة شاقة وصلت

جيبويت..هناك عملت مجَّاالً مع بَ ْعض العرب..ننقل القات واخلضرة من
حدود أثيوبيا اجلنوبية إَل جيبويت ..عندما كثر مايل افتتحت مع شريك
ِ
ت جتارة رائجة يف جيبويت تلك
يل حمالً لبيع املولّدات الكهرابئيةَ ..كانَ ْ

األايم والسبب أن جيبويت كانت تتوسع دون أن يصاحب توسعها
العمراين اهتمام الدولة إبيصال الكهرابء..جتارة جعلتين أجين الكثري من
ِ
حصن زوجيت وأبنائي غري الصاحلني من املوت جوعاً
املال الَّذي ّ
ومكنين من زايرهتا كل ثالثة أشهر..مل أحتمل العيش يف الغربة وحيداً

فتزوجت بشابة جيبوتية وأجنبت منها أوالداً صاحلني ..ثالثة أوالد
وبنتاً..مع كل والدة ألحدهم كان مدخويل يزداد عكس أوالدي غري
الصاحلني الذين مع كل والدة ألحدهم يزداد فقري.
بلغ مايل من الكثرة ما دفعين للعودة لليمن..صار يف وسعي
فتح حمل جتاري كبري خاص يب ويف بلدي اليمن..تركت زوجيت اجليبوتية
وأوالدي منها..كنت خائفا من رد فعل أوالدي غري الصاحلني عندما
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ِ
ك فأان أشعر
يعلمون أن هلم أخوة مولّدين..ومع الوقت تناسيتهم..ل َذل َ
بك.
وكعادة الكرة األرضية حيل املساء..ومع حلوله حيل ظالم
دامس يف قلب صاحب احملل.
غ..يشرع صاحب احملل يف إغالق ابب حمله..
الشوارع تفر
ّ
 :اي ابين الساعة اآلن العاشرة مساءً ..سنغلق احملل..ال بد أن تكون يف
السالَِمة.
احملل صباحاً ،ابلضبط الساعة السابعة صباحا..مع َّ
ومن دون أن يسأل عن مسكين أو يعطيين بَ ْعض املال كمقدم

يغادر..

ين،لكن احلرية مل متنعين من السري
حري
وقفت حائرا أحبث عما ّ
ّ
متفائالً لتخلصي املبدئي من اجلوع والنوم خلف املولِّد الكهرابئي
للمستشفى اجلمهوري ..سأختلص من الربد واملخافة حتما!
بعد ستة أايم على بدء عملي يف احملل استدعاين صاحبه وقال يل
 :أان سعيد لوجودك ..لقد أرحتين من أعمال كثرية وهلذا سأقدمك أجر
األايم الستة املاضية وأزيدك أجرة الغد.
 :العمل ابلنسبة يل عبادة ،بل أكثر من ذلك..إنه عبارة عن
يب.
منقذ..شكراً ألنك وثقت ّ
 :كلماتك جتذب قليب كاشفة يل عن إمكانية العيش بنقاء رغم صعوبة
ع..أما نظافة احملل فتجذبين للعمل
اجلمع بني نقاء القلب وقذارة الشار ّ
جبد يف احملل والبقاء فيه لفرتة أطول..أنت ولد صاحل..ال تغرت  ..أأمل
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أن تظل اثبتاً على التفاين واإلخالص..هيا خذ أجر األسبوع األول لك
عندي.

ختلصت من النوم خلف املولِّد الكهرابئي واستأجرت بضمانة
صاحب احملل غرفة ابهبا يطل على شارع يف حي (وردة) ابلقرب من

تلك النافذة اليت دون علمي مازالت تبكي..اشرتيت فرشة صغرية وحلافا
مستعمال ومذايعاً صغرياً..اجتاحين كعاصفة موشكة على اهلرب شعور
لكن هبجيت مل تكتمل ،إذ جنح ابن صاحب احملل من طردي
ابلبهجة ،و ّ
تعرى مساء اليوم ال 49
صبيحة اليوم ال 49لبدء عملي يف احملل بعد أن ّ

طالباً مين توسيع فتحة مؤخرته!!
حاولت أن أشرح لصاحب احملل زيف ادعاء ابنه قيامي
ابلسرقة..قلت له احلقيقة..نعم ابنك غري صاحل..شاذ..شاذ..ولكنّه
هدد ابستدعاء الشرطة لكوين بال هوية..تركت العمل عائداً إَل غرفيت
حزينا حائراً ،وأان أردد ابنك غري صاحل..غري صاحل.
كلمتا غري صاحل هذه تركت وقعا كبريا على صاحب احملل..وقع دفعه
لرتك احملل والسفر إَل جيبويت حبثاً عن أوالده الصاحلني من زوجته
اجليبوتية..لقد قضى حياته وحلمه أبن يُرزق أبوالد صاحلني ..هل
سيجد أوالده من اجليبوتية صاحلني؟..هل سيحقق أمنيته ودعاءه
وتضرعه هلل أبوالد صاحلني ..إذا كان أوالده صاحلني فهل يعانون كما

أعاين أان؟..
امسي صادق..
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ويل ّقبين الناس يف صنعاء بـ(املولّد) ألين من أم حبشية وأب
ولكن ذَلِ َ اللقب املقرف وعيشيت الضنك اليت دفعت
ميين،
ّ
بصاحب احملل للعودة إىل جيبويت والبح عن أوالد إلنقاذهم مما
ظن أهنم يواجهونه من ضن

أكدت خساريت للعمل هنا يا وبال

أمل!!..
 :هل صار ألوالده شأن كبري كعادة الكبار!
ال إجابة!!
جلست قبالة ابب الغرفة حائراً كعادة كل إنسان ابتلعته

احملن..سيحل املغرب وبعده لن أجد طعاما كما كنت أجده يف
احملل..سيعود عصر جوعي.
وعلى صوت أذان املغرب ..وقفت..نظرت لباب الغرفة املغلق..
 :عصر شبعي قصري كالربيع ،ولكن عصر جوعي كالشتاء طويل

وقاتل..هل سيعود عصر بردي أيضاً؟..
أدخلت املفتاح يف القفل وأدرته ..وقبل أن أفتح ابهبا يعرتضين رجل
يرتدي حلية ماعز وقميص مناضل
 :صالة صالة.
 :صالة..وأان جائع.
خرب اإلسالم والبالد إالّ
 :صالة ولو كنت متوت جوعاً..هيا..وهللا ما ّ
أمثالكم.
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ويش ّدين إَل اجلامع..أصلي واجلوع يفتك يب..كل أنواع

الديدان املستقرة يف معديت تكاد من فرط حاجتها للطعام أن خترج من
فمي وفتحة شرجي..بدا إمام اجلامع ورعا لكأمنا املالئكة ألبسته من
مالبسها!!
بدأ الصالة ..وصلينا ..وقبل انتهاء اإلمام من التسليم خيرج
امللتحي وهو يواصل حديثا بدأه بينه وبني نفسه مع بداية الصالة.
 :حذائي..مسع هللا ملن محدا ..ال يسرق..هللا اكرب..أوالد اللصوص
كثار..سبحان ريب األعلى..
 :للفقر حسنة واحدة تتمثل يف أنه مينحك اجملال للصالة وحبرية اتمة
وأبمان كبري ..إذ مل يكن لدي ما أخاف عليه من السرقة كاخلف
املغري أو احلذاء اجلاذب للصوص ..أكملت الصالة مع املصلني
وعدت إَل غرفيت ..وأان أردد
 :نعم..هذه حسنة ورمبا أجد حسنات أخرى.
أفتح ابهبا..جتدين بقااي كسر صغرية من بسكوت..لالستلذاذ هبا أبللها
بريقي وأمتصها..يقرتب امللتحي وهو حيمل بقااي خبز وبقااي قات..
 :اطمأنيت لعدم تعرض حذائي للسرقة وأحضرت لك شيئا..حبثت
عنك يف اجلامع فلم أجدك..أمل أقل لك أن تنتظرين..عاصي..خذ كل
وخزن وال تنس الصالة..
ّ
 :أان مل أنس الصالة ،ولكن الصالة هي من نسيتين؟
 :يبدو أن اجلوع جعلك هتذي..إَل اللقاء.
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والتهمت اخلبز..وعندما مل يُشبعين..حشوت القات يف

فمي..الناس يتعاطون القات للحصول على النشوة وأان أتعاطاه إلشباع
معديت!!
على بعد زمين مقداره مخس دقائق من منتصف الليل ،وبينما
كنت جالسا أمام ابب الغرفة املطلة على شارع (وردة) حائراً ال أدري
ماذاأفعل ،ظهرت شابة نصف إنسية ونصف جنية..أقصد نصفاً تراه
فيها خاصة مع ظالم هذه البالد ونصفاً ال تراه.
مساء هذه البالد وعسكرها يستنكرون وجود الرجل عند
منتصف الليل يف الشوارع فكيف ابألنثى؟
 :هل تعتقد أهنا عاهرة طردها العاهر بعد أن أفرغ كل ما يف عضوه
الذكري!؟
ال ،ال يبدو أهنا حتمل عالمات العاهرة ،واليت منها رائحة العطر
والكعب العايل واحلقيبة املزركشة.
ال ،ال أدري ملا َذا ارتبطت الزينة والنظافة يف هذه البالد ابملرأة العاهرة
َ
والالزينة والقذارة ابملرأة الشريفة؟
 :هل تعتقد أن زوجها الفقري اختلق مشكلة بسبب عدم قدرته على
توفري العشاء ،واختذها سبباً ليطلقها ،ومن مث طردها وأهنا اآلن تسري إَل
بيت أهلها؟
ال ،ال يبدو أهنا حزينة أو ابكية أو خائفة فخطواهتا واثقة.
 :هل تعتقد أهنا عذراء هربت دون إبداء األسباب من بيت أهلها إَل
اجملهول؟
67

علي األسئلة ،ويف نفس اللحظة
لست حمققاً حىت أطرح ّ
أمجعها يف سلة اإلجابة اللعينة ،بل سأدعها تسري..
اقرتبت ببطء حنوي
السالَِم عليك.
َّ :
السالَِم.
 :وعليك َّ

 :تقيم يف هذه الغرفة؟
 :نعم.
 :يقيم معك أحد.؟

 :تقيم..يقيم..أسئلتك ختلو من (اهللهالت) وكأنك تعرفني اإلجابة
مسبقا.
 :أعرف نصف اإلجابة مسبقا وأريد معرفة النصف املتبقي..هه..هل
يقيم معك أحد؟
 :ال.
 :الوحدة فظيعة..هل تريد أن يقيم معك شخص؟
 :ملا َذا؟
َ
 :لست حمققة حىت أطرح عليك األسئلة ويف نفس اللحظة أمجعها يف
لكن سأدعك تقرر
سلّة اإلجابة اللعينة ابحثة عن إجاابهتا منكّ ،
مسألة إقاميت عندك الليلة فقط.
مل أتردد يف تنفيذ طلبها..ليس لرغبتىي يف احتضان أنثى أو
رغبيت يف عدم البقاء وحيدا ،أو لتجاريب املريرة يف النوم يف العراء،واليت
أمتىن أال مير بتجربيت تلك ،أحد ولو لليلة واحدة..أو لعدم استيعايب
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مدى خطر إيواء أنثى هاربة من اجملهول يف منتصف الليل..أوألجل أي
سبب يدور يف ذهين!
تركت (أوأوايت) جانباً ونظرت للحقيقة اليت مهست يف فتحة أذين
الشبيهة بفتحة صنبور املاء
 :ال تصبغ على نفسك املثالية فأنت لست كذلك..
 :نعم لست مثاليا ..سأعرتف ..كنت أرغب وبشدة يف قتل اخلوف..
الرقم ( )9من الثالثي املدمر..ورغبيت تلك كانت تتطلب جتربة الوقوع
يف أسره واخلالص منه ..اخلوف من إقامة أنثى ال أدري كنهها عندي!
انسحبت احلقيقة معيدة يل (اهللهالت)
هل أهلها حيملون السالح كعادة هذه البالد؟ .هل ارتكبت
جرمية..هل..هل؟
لكين ُسأدخلها إَل
علي األسئلةّ ،
لست حمققاً حىت أطرح ّ
الغرفة..تدخلُ ..متدد جسدها على فراشي ..أفرش كيس والدي وأمتدد
على أرضية الغرفة.
 :انمي..تنطفئ الشمعة.
يسود الظالم أرجاء الغرفة
 :أال يوجد مصباح كهرابئي يف غرفتك؟
مل أجبها ،وإن أجبتهابتخلصي من املصباح بسبب صاحب الغرفة،الذي
كلما رآها مضاءة صرخ يف وجهي..فاتورة الكهرابء ستزيد..فماذا
ستفعل يل ،ابلطبع ال شيء!!
 :إال تسألين عن سبب جميئي إليك ويف هذا الوقت املتأخر؟
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مل أجبها..ألنين مل أكمل التجربة بعد!!
فسأعرفك بنفسي..أان إنسانة تقف يف املنتصف
 :ما دمت ال ترغب
ّ
تبحث عن اخلالص من قيود حياتية أثقلت كاهلها املثقل أصالً
مبتطلبات ال تقف عند حد وال تعرتف حبقي يف أن أكون بقليل من
احلرية إنسانة حبجم جمرة درب التبانة.
 :يف بعض األحيان يوقف اجملرب جتربته نتيجة تنبهه ألمر جانيب ،لكن
كلماهتا اليت تنبه من ال يتنبه مل توقف عزمي على إكمال التجربة
وإجناحها!
بك؟
 :ما َ
 :ال أستطيع احلديث يف الظالم.
 :أال تطلب مين خلع النقاب الَّ ِذي يغطي وجهي؟.
مل أجبها..
تفتح عيناها بقوة..ينطلق منهما ضوء قوي ينتشر يف
الغرفة..مشهد خروج الضوء من عينيها مل يكن أسطورة أو سحرا ،بل
كان حقيقة ال تستطيع فعلها سوى األنثى وحدها ..األنثى القادرة
على إضاءة عاملنا املظلم هذا..هل سبب تعاسيت إن كل من حويل من
الذكور؟ .قطعت سؤايل مبناشري األمل
وفرت الضوء..حدثين ما بك؟
ّ :
اجملرب جتربته نتيجة تنبهه ألمر ما يف سياق
 :يف بعض األحيان يوقف َّ
جتربته ،لكن ما فعلته أوقف شعر رأسي وعانيت معا!
 :نصف خائف.
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مم؟
َ :

 :منك ومن!....
 :مين ال ختف ..ساعات قليلة وحيل الصباح ولن تراين هنائيا.ما
هذا..وتشري إَل كيس النوم والقميص والسجادة.

 :أشياء ختصين وختص أيب رمحة هللا عليه وختص كل مهاجر ميين.
 :وهذا..تشري إَل املذايع.
 :مذايع.
 :هل أنت مولع بسماع اإلذاعات؟
 :إنه الشيء الوحيد الذي يعيد يل عقلي يف ظلمات الليايل خاصة أن
كلفة تشغيله بسيطة.
 :سأشرتي منك املذايع.
وتُدخل يدها يف جيب يكمن ابلقرب من فرجها وخترج ماالً تعطيه يل.
 :هذا قيمة املذايع وأضيف قيمة اإلقامة عندك هلذه الليلة.
إشباع جوعي خري من احلفاظ على مذايع تعتقد نشراته أهنا
تعيد يل عقلي ..خرجت واشرتيت طعاما ..من ش ّدة جوعي أكلت ما
اشرتيته أثناء عوديت إَل الغرفة.
الشابة قد كشفت عن وجهها
ت ّ
عندما عدت للغرفة َكانَ ْ
واستغرقت يف نوم يشبه نوم أهل الكهف..مل تكن بشرية عادية حىت
أفكر ومن مثة أخطط وأنفذ يف تلبية الرغبة اجلنسية بعد تلبية رغبة املعدة
ابلطعام ،بل ألقيت جبسدي على أرض الغرفة واستغرقت يف النوم ،غري
عابئ للديدان املستقرة يف معديت واليت تشاركين نصف طعامي إَل أن
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لكين مل ولن أتفاداه
حل صباح َكانَ ْ
ت تتفادى شهرزاد كوارثه حبكايةّ ،
بشيء.
أعلنت عن مويت من جديد عندما صحوت..النوم يشعرين
ت قد غادرت الغرفة من دون أن أتخذ
أبين حي..مل أجد ّ
الشابةَ ..كانَ ْ
املذايع الَّ ِذي اشرتته مين أو حىت تودعين.
غادرت اتركة عالمة استفهام كبرية يف رأسي الَّ ِذي ال يشبه أي
رأس يف العامل..ما حدث معي يف األربعة والعشرين ساعة املاضية بدا
أوسع فتحة شرجه مقابل استمراري يف
كحلم ..شاب أمرد أيمرين أبن ّ
العمل ،وشابة تعطيين ماالً وأشياء أخرى مل أطلبها ،مقابل ال شيء.
ارتباطات متشعبة لفكرة أحالتين إَل تساؤل
 :ما عالقة اجلنس ابملال والطعام والعمل.؟

فكرة دفنت ارتباطاهتا ،ومن دون أي تفكري يف كوكب املريخ!.
أتفحص الغرفة..ال أحد..أنظر يف الفراش الَّ ِذي انمت عليه
لكن
الشابة..أقرتب..عليه آاثر رائحة
ّ
ّ
عطرة..أتشممه كذئب..غادرتّ ،
رائحتها ابقية..رائحة تشبه الرحيان..
وبينما كنت مستغرقاً يف شم الرحيان يطرق صاحب الغرفة الباب نصف
املفتوح.
 :اإلجيار.
أتردد
 :اإلجيار.
 :نعم.
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الشابة نصف اإلنسية أعطتين ماال مقابل شراء
ّ

املذايع..أخرجته..أعده..غريب..إنه يعادل قيمة إجيار الغرفة
لشهر..أعطيه.
 :يبدو أنك مستقر يف العمل لدى صاحب املولِّدات..أمتىن لك اخلري

أيّها اليتيم..إَل اللقاء.يغادر..
بني ليلة وضحاها ،ومن دون أن أتوقع أحصل على عشاء
وقيمة إجيار ورائحة رحيان..هل كنت مستحقاً ألن أقضي ( )49ساعة
بعد طردي من عملي ُمتلطما بني اخلوف من طردي من الغرفة واجلوع

من التهام الديدان ملعديت؟
إنه احلب عندما يعطي ..هل هو احلب؟..أي حب !
وأخرج من غرفيت ولساعات أحبث عن عمل بال جدوى..من
يريد أن أعمل عنده..يطلب هوييت وأان بال هوية..املدرسة اليت درست
فيها االبتدائية..سأعود إليها وأحبث عن أي شيء يثبت هوييت..
ت فارغة..طرقت الباب
وانطلق..مل يكن يف املدرسة أحدَ ..كانَ ْ
مرات عدة..قال يل ابئع مثلجات يتخذ من الشارع املطل على املدرسة
مكاان لبيع مثلجات إن احلارس غادرها برفقة أشخاص أبلغوه بتعرض
ابنه حلادث سيارة مريع ،وال أعتقد أنه سيأيت الليلة أو غداً.
نبتت فكرة..عجزت عن مقاومة امتداداهتا يف رأسي..خططت
وبدأت ابلتنفيذ.
وأتسلق جدار املدرسة..أصل للكنّرتول ..أكسره..
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امللفات كثرية..مرتاكمة بعشوائية..وأحبث عما خيصين يف
الدفاتر الكبرية..أزيح امللفات جانبا ..ملف لطالبة امسها سراب..
انقطعت عن الدراسة يف الصف الثاين إعدادي..تستوقفين صورهتا..
تشبه تلك اليت أقامت يف غرفيت ..مثة مالمح مشرتكة بينهما ..أنستين
هوييت الضائعة..مبقابل ذلك ذ ّكرتين بتجربة قتل اخلوف عرب خوضه..
خفت  ..طرقعات للجن والذين يتخذون من املدرسة سكنا هلم دقات
قليب..
قمة اخلوف يكمن يف االقرتاب من اجلن ..وقمة الغباء أن
ّ :

أستمر!

تقرتب الطرقعات ومع اقرتاهبا يرتدد قلبه بني زايدة نبضاته وبني
إيقافها هنائيا!
تدخل جنيّة مثل إعصار هادئ وهي حتمل كتااب..
تداخل واقع صادق مبخيلته اليت حتتفظ بكم ال أبس به من حكاايت
األشباح واليت مسعها على لسان نساء القرية خلق لديه واقعا جديدا
..هو مزيج من واقع متخيل!.
 :ماذا تفعل يف مسكين؟
بلعت برازي
 :أحبث ..أحبث ..أحبث عين ..نعم أحبث
 :هنا يف مسكين!
أخرجت ما بلعته عرب فتحة عضوي الذكري!
 :نعم هنا..
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 :قل ..ماذا تبحث وإالّ أحلتك إَل هالم!

 :امسي صادق..ويل ّقبين الناس هنا يف صنعاء ب (املولّد) لكوين من أم
حبشية وأب ميين ..ماتت والديت وحلقها ولدي ويف وقائع مؤملة
أصبحت بال هوية وال أمل  ..هلذا تسللت علّي أجد ما يشري إَل

هوييت يف (كنرتول) هذه املدرسة اليت درست فيها يف السابق.
هويتك!
ّ :
 :نعم هوييت!
كمن سقط كوكب املريخ على رأس اجلنيّة

 :حسبتك مدسوسا من الشيطان..
 :ال أان مدسوس من قبل (اهلويّة)
هوييت والليلة انتهيت من البحث يف هذا الكنرتول
 :أان أيضا أحبث عن ّ

ومل أعثر على ما يشري إَل هوييت.
هوية!
 :وهل للجن ّ
 :نعم ..وهلم قضااي مشرتكة مع البشر ..فمثال قضيتك وقضييت واحدة
وألننا نشرتك يف قضية واحدة سأساعدك..هل انتهيت من البحث يف
كل امللفات؟.
 :ال..
 :إذا  ..فاحفظ كل سطر يف هذه امللفات..حنن بنو اجلن نتمتع
مبميزات منها أن كل ما نقرأه حنفظه عن ظهر قلب.
 :امسي صادق ودرست يف هذه املدرسة قبل ست سنوات.
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 :حلظات ..سأحبث ..صادق ..صادق ..صادق ..ال يوجد ملف
ابسم صادق يف الفرتة اليت حددهتا.
 :متأكدة.
 :ألف يف املائة!
 :ما دليلك؟
 :دليلي أاثر غابرة مللف كان هنا..ملف ٌسحب من هنا.
 :ال أمل.
 :نعم ال أمل ..هيا ..غادر هذا املكان.
ِ
هويتك يف ملفات
 :حسنا ..لكن من أخربك أبنك قد تعثرين على ّ
خاصة ابلبشر؟.
 :هذا الكتاب ..ففيه أسطورة قدمية تقود هناايهتا إَل كل (كنرتول) يف
كل مدرسة !
 :تفيد.
 :انظر يف هذه الصفحة ..تقول أبنه ومع بداية ما تسمونه احلياة على
تسمونه أنتم (الشيطان) بسرقة أمسائنا
األرض قام اجلزء املظلم فيناّ ،
وهوايتنا وإخفائها يف األرض..وحتديداً خلف أمساء البشر ..وحسب
ّ
حبثي مل أجد سوى (كنرتوالت) املدارس من ترتكز فيها األمساء بكثرة.
 :وملاذا أقدم جزءكم املظلم على هكذا عمل جبان؟.

 :ال يريد البقاء وحيدا يف األرض  ..أراد جران معه!
أنت لست حقيقية ِ ..
ِ :
أنت جمرد حكاية مسعتها ذات مرة من أيب.
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 :وأنتم جمرد أساطري ال أطيق مساعكم ..هيا غادر املكان قبل أن أييت
أحد من البشر!
 :حسنا..سأغادر ولكين وجدت ملفا قد يفيدين.
 :خذه.
وأخذ ملف سراب..أغادر ..يف اخلارج ويف ركن مظلم أمتعن
يف صورة الصبية..صعقة تؤكد شكوكي..أهنا سراب..سراب!
الشابة اليت ظهرت يل تلك الليلة هي سراب..جاريت..سكنت على
ّ
ت
مقربة من بيت والدي..مل يصدمين أن انفذهتا هي من َكانَ ْ

تبكي..جاءت من بيتها مستغلة استغراق أمها يف النوم ،وعادت إَل
ِ
ك.
البيت قبل الفجر ألنين مل أحلظ َذل َ
سراب..إبنة جاران  -ال أتذكر امسه -الَّ ِذي قتل نتيجة أثر
ت حتضر مع أمها (نعمة) إَل بيتنا
وهي تكربين خبمس سنواتَ ..كانَ ْ
لزايرة أمي قبل مقتل زوجها زائرة عادية ،جارة جلارة ،وبعد مقتله
وفقداهنما ملصدر الرزق مل تعدان حتضران للزايرة ،بل لتعلّم اخلياطة
والتطريز من أمي ،اليت تعلمته بدورها يف إثيوبيا على يد ثالث من كبار
املدرابت األثيوبيات.
لقد مت ّكنت أمي بقلبها الشبيه ابحمليط اهلادئ ،ولغتها العربية
املكسرة اليت تفيض حبا وأمالً،أن تقنع نعمة أبال تعتمد على
ّ

املساعدات يف عيشها هي وابنتها ،بل تعتمد على نفسها..حرفة
حترتفها وتغنيها عن سؤال الناس..علمتها اخلياطة والتطريز..خياطة
ت سببا ألن تدر الكثري من املال،
وتطريز سببت جناحا كبريا هلا وَكانَ ْ
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ِ
ك ألهنا واءمت بني املالبس النسائية اليمنية والروح
وذَل َ
اإلثيوبية..خياطة إثيوبية مبالبس مينية..
مل أعد أتذكر تلكم األحداث ألنين كنت أثناءها صغرياً..وكل
ما أتذكره هو طيف لسراب وبكاء أمها نعمة على فقدها
لزوجها..احلقيقة أن سراب هي من ذ ّكرتين بتلك األحداث..
مل تعد سراب كما كانت يف السابق..لقد كربت وبرز هنداها
وصار هلا وجه أبيض كالزبدة..طيف سراب الذي أتذكره جيدا ليس هو
سراب اآلن..متنيت أال أتعرض للخدعة..متنيت أن ختونين ذاكريت لكي
ِ
لكين وحتت وطأة مدحيها ألمي توقفت
أقول هلا لست أنت سرابّ ،
عن التفكري مقتنعاً أبهنا سراب..سراب..
لكن هل هي حقا سراب؟..سراب ماضيا وحاضرا..مل تغريها
ّ
األزمنة واملطامع واملصاحل ككثري ممن عرفتهم  ..أمثال عمي محود،
لكن قد تكون مثل عمي األصغر فهد ومبخوت احلكيم مل تغريها
و ّ
األزمنة واملطامع؟!
 :هل عرفتين؟

 :عرفتك كما أعرف نفسي.
 :وهل عرفت نفسك؟
 :سؤال حمري..إذ مازلت أحبث عنها.
 :ومىت ستجدها؟
 :عندما أجد هوييت؟
 :وأَيْ َن هي هويتك؟
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 :إهنا ضائعة.
 :احبث عنها حىت جتدها
ت من
 :األوراق اليت تثبت هوييت أحرقها عمي الكبري واألمالك اليت َكانَ ْ
حقي ،ابلتوكيل اشرتى لنفسه كل ممتلكات أيب.
 :ال ،ال أحتدث عن أوراق ،بل عن ذات..ذاتك أنت!
ضائع..اتئه..بَ ْعض أفراد اجملتمع ينعتونين من ابب
ِ
 :ذايت أان..أان..أان
السخرية ابملولّد ،والِبَ ْعض اآلخر يتمىن تفجري وجهي بقنبلة..ملاذَا؟
َ
َّك تشبه أمك األثيوبية كثريا ،فلقد أخذت لون بشرهتا املائل
 :ألَن َ
للسوادّ ،أما مالمح وجهك وتقاسيمه فهي مالمح وتقاسيم أبيك رمحة
هللا عليه.
 :أمي..لقد ماتت مبكرا وعلى غري عادة البشر!
 :هللا يرمحها..إنين وأمي لن ننسى فضلها ما حيينا..لقد علَّمتنا حرفة
حصنا نفسينا من الفقر واحلاجة والعوز وحققنا مكاسب
بواسطتها ّ
كثرية ،لدرجة أن كل من تقدموا للزواج أبمي أثبتوا حبهم ملاهلا ،فمن
سيعشق امرأة أرملة ،ال تتمتع خبصلة واحدة من خصالت اجلمال مثل
مين
أمي..ابلتأكيد ال شيء يغري سوى
املال..أما من تقدموا للزواج ّ
ّ
فقد أثبتوا حبهم للمال أيضاً..كيف..احلكاية تطول..قل يل ..هل حقا
جرى لك ما جرى وال خمرج أمامك سوى العثور على هويتك يف
األوراق؟
 :نعم..صرت بال هوية وال حق..صرت ضائعا..اتئها..بال أحد.
 :أمرك حمزن..هل ميكنين مساعدتك؟
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 :أريد استعادة هوييت..أريد ما يثبت أنين ابن أيب..إنين أعاين أميا معاانة
من فقدان هوييت.
 :لكنّك لن تصل إَل مبتغاك دون أن جتعل احلب مبتدأك والوفاء
طريقك والطيبة منتهاك..عنوانك الصدق..وهنجك اإلخالص.
ِ
ك احلب؟
 :من أَيْ َن تعلمت كل ذَل َ
 :من أمك؟
 :أمي!..
كن يسئن
ت صاحبة وجه أسود ِوبَ ْعض اجلارات َّ
 :صحيح أهنا َكانَ ْ
لكن قلبها كان نقيا كالسحاب وعقلها حكيما..إهنا معلِّمة
إليهاّ ،
وإنسانة حقيقية..مل أتعلم منها أان وأمي اخلياطة والتطريز اليت حققت لنا
لكين تعلمت منها معىن أن حتيا من أجل
الكثري من املال وحسبّ ،
جعل احملبة رسالتك يف هذه الدنيا ،وليس من أجل جعل رسالتك هي
حمبتك للدنيا.!!.
 :آه..نعم انعدام احملبة هو سبب ما وصلت إليه؟
 :عموما ال تشغل ابلك مبا فات بل انطلق وابدأ..استعد أوراق هويتك

وانطلق يف رحاب احلياة..ألك أعمام غري عمك الكبري
 :نعم يل عم ،امسه فهد.
 :إذا ،فليس أمامك من حل سوى اللجوء إليه علّه حيقق مطلبك.
لكن عمي محود أقسم األميان املغلَّظة أبن يقتلين إن عدت للقرية
:و ّ
ويقتل عمي فهد إن أواين.
 :هل تعرف أن هللا َج َع َل اللَّْي َل لِبَاساً َوالن َّْوَم ُسبَااتً؟
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 :نعم.
 :إذاَ ،ففي الليل سيكون عمك غارقا يف سباته ..استفد من الليل
واذهب إَل عمك فهد وحاول معه علك تنجح يف إقناعه مبساعدتك
يف استخراج هويتك..
 :وإذا مل أجنح؟ وهذا شيء أان متأكد منه.
ِّ :
جرب هذه.
تقرتب سراب وحبركة حنونة متسح شعري..أمي فقط من
ت جتيد تلك احلركة احلنونة..إهنا حركة تشعر كل أحياء العامل
َكانَ ْ

ابحلنان.
 :إذا مل ينجح احلنان؟ وهذا شيء أان واثق منه كما أثق يف قسوة قريتنا.
 :سأعيد لك كلمات تعلمتها من ّأمك .كلمات فيها من الطيبة واحملبة

ما يذيب الصلب وحييل الربكان إَل جنة!
 :الكالم يعجز عن الصمود أمام بندقية عمي محود
 :أرسل له أشخاصا جيلّهم وحيرتمهم.
لدي شخص..احلكيم إنه احلكيم وال أحد غريه..لقد
 :أشخاص..نعم َّ
ترك القرية وفتح مطعماً صغرياً ابلقرب من نقطة صنعاء..سأبدأ إبقناعه
لكين ال أملك ماال للسفر للقرية.
وأخذه لعميّ ،
ِ
نسان لكي يشق له طريقا للمحبة ..خذ مين ما
 :املال أوجده اإل َ
يكفيك..هناك ما هو أهم من املال.
 :ما هو؟
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يزودك بكميات كافية من األمل..يدفعك
 :أن جتد املتنفس الذي ّ
بعدها لالنطالق مبتهجا ومصمما على قضاء حاجتك.
 :املكان الوحيد هو قرب ،ولكن مثة من يعيق طريقي يف الوصول.
:من؟
 :احلفار..
 :ال فعل ينتج من العدم ..
 :يظن أنين على عالقة غري شريفة مع ابنته..
 :كيف؟.
 :يظن أنين رأيت وجه ابنته ..اعترب انكشاف عورة ابنته على غريب
أمرا خطريا ال يعاجله سوى القتل!
 :نعم ،يف اليمن وجه املرأة عورة!.
 :واحلل ..
 :احلل..آه ..طرأت يف ابيل فكرة تتمثل يف التسلل إَل املقربة ليال وهو
غارق يف سباته ..هبكذا ستتجاوز عقبة احلفار وتزور قرب أمك ..وبعد
إيل حىت أعطيك ما يكفيك للسفر.
أن تتزود ابلطاقة واألمل عد َّ
***

امسي صادق..
ويل ّقبين الناس هنا يف صنعاء بـ(املولّد) لكوين من أم حبشية

وأب ميين..وبرغم ذل فإنين سأنةلق إىل قرب أمي احلاين ،ومستغال
الليل سأتسلل إىل املقربة كي أتزود ابألمل وبعدها سأنةلق..
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وأتسلل إَل املقربة من فتحة صغرية تقع على جانب السور..

فتحة َّثقبتها داببة جندي غيب يف أحداث حصار صنعاء.
أمي..اتسمر قبالته..
وأسرع ..أصل قرب
ّ

ضريح أم صادق (ادانش)..توفيت بتاريخ 31...هـ 31...م
وقبل البدء يف الصالة على روحها أدمع..تتسلل الدمعة
..تسقط ابلقرب من حشرة عطشه كانت مارة ..تبتهج..حصلت على
املاء..طعم الدمع منفر..أثره كأثر السم ابلنسبة للحشرات..ولكن شدة

العطش دعتها ملواصلة الشرب..
وبينما احلشرة تتأهب للموت مسمومة وأأتهب للصالة على
روحها خيرج احلفار من بيتها الطيين الصغري ،والواقع يف الركن الغريب
للمقربة ..ويف خطوات سريعة تنم عن معرفته بدقائق القبور يركز نظره
ابجتاه خزان املاء اخلاص بسقاية قبور املوتى والرابض كميت وسط
املقربة..أخت ّفى..أمتدد جبانب قرب أمه لكيال يراين احلفار..
حىت وهي ميتة توفر يل غطاءً خيفيين
آه ..ما أمجلها من أمّ ،
من عني احلفار اللعني وحيميين من لسانه الكريه..وحيفظين من فأسه..
اخلزان..يعود لبيته.
يتفحص املقربة..يركز مرة أخرى نظره حنو ّ
هو جمرد حفار قبور شيِّدت املستشفيات واجلامعات الطبية
اخلاصة يف عهده كي تشجعه على سرقه جثث املوتى وبيعها أبسعار
زهيدة ..بساطة حياته تقول إنه مكتف من عمله موظفا يف وزارة
األوقاف واإلرشاد بدرجة حارس مقربة وحفار إَل جانب قيامه
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بعمليات حراسة املقربة ورعايتها ،لكن تلك البساطة كانت جمرد ذر
للرماد..

أمي..مساء اخلري أيتها الرائعة ِ ..
جئتك الليلة ممتلئا كدرا فظيعا
ِ
أملا..جئتك مفرغا من األمل ..فامنحيين األمل ..األمل كي
ومهَّا و
أمضي يف طريق احلياة الشائك واثقا..أمي..اي أمي ..يل قلب من روح
قلبك..أعطيتين إايه..ويل الوحدة والفراغ واملوت الكئيب..إن كان يل
رجاء فرجائي أن متنحيين األمل.
بعض األساطري حقيقية وخروج أمي من القرب من ذلك البعض..
تزودين ابألمل ..تضخ كميات كبرية منه.
ّ
تنفست ..شعرت بكمية كبريةمن األمل خترج من قربها وتغمرين.
تعود إَل قربها ..تبكي يف القرب ..لن تتمكن من بعد غد االلتقاء يب..

لقد قرر احلفار نبش جثتها وبيع عظامها ألحد املستشفيات التعليمية!
***
امسي صادق..
ويل ّقبين الناس يف صنعاء بـ(املولّد) ألين من أم حبشية وأب

ولكن ذل
ميين،
ّ
ختبِّئه األقدار..

مل مينعين من مغادرة املقربة من دون أن أعلم مبا

خطوة  ..خطواتن ..ثالث خطوات وأتوقف متنبها..تظهر
من خلف خزان املقربة امرأة شبه عارية  ..مل أحلظها منذ بداية تسللي..
تتميز بفم كبري يشبه وجه كلب حزين ..كمن انتهت من االغتسال
تسمى
..متسح جسدها الذي يشبه طريقاً ترابياً سداسي الشكل خبرقة ّ
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..اتسمر يف
"منشفة "وترتدي مالبسها ..يطل احلفار من ابب بيته
ّ
مكاين فال جمال للعودة واالختباء جبانب قرب أمي ..حركة واحدة
وانكشف.
مل يكن احلفار واثقا أال أحد يف املقربة سيتلصص على زوجته
خصوصا أن الباب مغلق إبحكام والوقت متأخر واملوتى ال يرون
أحداَ ًً لذلك كان يطل بني الفينة واألخرى.
هو حفار ..من وجهه نظر سكان حي (وردة) طيب وخلوق،
لكنه من وجهه نظر زوجته شرير..شرير ..شرير.
ِ
أتخرت؟
 :أين أنت اي عاهرة ..اي ابنة العاهرة ..ملاذا
علي..عري ابن صاحب
تعود فكرة عري اإلنسان لتسيطر ّ
احملل ..عري وجه تلك الشابة..عري هذه املرأة ...
يالحظ احلفار وجودي
احلفار غاضباً :ادخلي البيت بسرعة  ..يصرخ ..أنت اي ابن الكلبة اي
طرطور..من مسح لك تدخل املقربة من السور اي..يتنبه..آه ..إنه أنت
من كشف عورة ابنيت.
 :أمي عندكم..جئت لزايرهتا..أان آسف..
وانطلق..
 :يف املرة األوَل جتاوزت حدودك ونظرتك إَل عورة ابنيت ويف هذه املرة
نظرت إَل زوجيت عارية..
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لو كنت شخصيا مكان صادق حلملت أكرب حجرة يف املقربة
وقذفتها بقوة صوب رأس احلفار ،لكنين مع األسف مل أكن قادرا على
محل احلجرة وذلك من وطأة محل اخلوف من احلفار!
يرتاجع احلفار إَل مسكنه الواقع يف الطرف الغريب للمقربة
مرتمحا عليها.
يرتحم وهو ال يرحم..يبيع صكوك الغفران والرمحة للموتى وال يستطيع
أن يبيع صكا واحدا يرحم به زوجته هذه..آه كم يف هذه البالد من
أوغاد..أمرق من فتحة السور بسرعة الربق ..يعود احلفار إَل بيته
 :اي بنت الزانية شاهدك هذا الصيب و ِ
أنت تغتسلني؟
الزوجة :أصبحت شتائم مثل قحبة وزانية عندي عادية ،لكن ما أريده
منك أن تعرف أين زوجتك ..أتفهم ما معىن زوجتك.؟
احلفار :ال ما أفهم ..ما أفهمه هل نظر لك هذا الصيب و ِ
أنت عارية؟

وفرجي..
ثدي
الزوجة :ال ما شاهدين إالّ وأان مرتدية ما يغطي ِّ
ِّ
 :وما الضامن لصدقية ما تقولني؟
 :مل أرتد مالبسي إال خلف اخلزان!!.واي زوجي إذا كنت تريدان ال
ينظر أحد يل أو البنتك ابن لنا محَّاماً وأوصل له املاء..سنني وأان
اغتسل مباء املوتى ..أمتىن يوم اغتسل يف محام؟
احلفار :أمنيتك قيد الدراسة والبحث.
الزوجة :إَل مىت؟
احلفار:إَل أن أيذن هللا ..هيا تعايل اآلن نصلي صالة الفجر
***
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وعدت إَل سراب ..متفائال ،لكنه التفاؤل الذي غلّفه احلفار

ابخلوف..غنيت ابلقرب من انفذهتا تلك األغنية اليت اتفقنا على أن
تعرف بوجودي
تكون اإلشارة اليت ّ
أخذ قليب وراح..
وشق صدري العيان الصحاح..
اي طول مهي.
هذه املرة بدال من أن هتطل الدموع من النافذة هطلت األموال!
***
امسي صادق..
ويل ّقبين الناس هنا يف صنعاء بـ(املولّد) لكوين من أم حبشية

وأب ميين..وبرغم ذل  ،فإنين سأنةلق إىل القرية..الزب،ي..ابب
اليمن..ب،عبيد..حزيز..نقةة صنعاء..
ترجلت..أَيْ َن احلكيم..ها هو ذا هنا..

 :أريد إثبات هوييت..احلصول على ما يثبت هوييت
ِ
نسان هوية.
احلكيم :األوراق ال متنح اإل َ
 :لكنين عاجز ..ال أستطيع السكن إالّ بتلك الورقة احلمقاء ..ال
أستطيع العمل إّال بنفس تلك الورقة احلقرية..
 :تلك احلقرية وأن حصلت عليها فلن متنحك اهلوية!.
 :ملاذا؟
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 :ألنك هجني..واهلجناء ضائعون يف هذه األرض..مل أمسع خالل
إحباري يف شواطئ العامل هجينا يفتخر ابالنتماء لوطن واحد أو حىت
يُسمح له ابالفتخار!!.
 :وهل الفخر يف االنتماء فقط؟.
 :ال ،أعظم الفخر هو الذي يقودك إَل اكتشاف معىن وجودك يف
الكون.
 :أريد أن أفخر بنفسي.
 :أريد لك ذلك..هل تعلم أين من أشد املفتخرين بنفسي.
 :أشعر بذلك..
 :نعم ..قل ما تريد؟
 :خذين إَل القرية..
 :سر إليها وحدك.
 :خذين إلقناع عمي إبعطائي ما يثبت هوييت.
حكيم القرية ،الَّ ِذي وافق على العودة للقرية ،اشرتط أن خيربين بقصة
خروجه منها..وافقت على مساعها دون حساب املخاطر اليت قد تنتج
عنها!
علي وظالم أشد خيّم
 :يف بداية شبايب وحتت أتثري فراغ شديد خيّم ّ
على قريتك ،صعدت إَل سطح بيتنا..ظللت لساعات أأتمل
السماء..مرة أعد تلك النقاط املضيئة فيها ،ومرة أختيّل حكاية تلك
اجلنية اليت أرعبتين هبا أمي يف صغري وهي هتبط من السماء لتأخذين
ألنين مل أطع والدي..هتيأت يل التأمالت كملكة مجال متسك بيدي
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وتقودين إَل الشعور بلذة هائلة..لذة ال تشبهها لذة الطعام والوادي
والغنم واحلبيبة..تلك الليلة اللذيذة اكتشفت ممراً سحراي للذة أخرى،
لكين مل أكن أعلم أهنا ل ّذة التأمل ذاهتا..صعدت يف الليلة التالية
للسطح..واستغرقت يف استطعام لذة التأمل..ممره السحري قادين إَل
فضاءات ،والفضاءات قادتين إَل اكتشاف أبواب ونوافذ السماء ،وألن
جهل من حويل بتلك النقاط املضيئة كان متفشيا ويتوقف عند حدود
قدرة اإلله ،قررت أن أكتشف ذلك بنفسي ..ولكن كيف..كان ذلك
شل قدريت على االستمتاع بلذة التأمل..يف الليلة
السؤال العصي الذي ّ
املائة بعد السادسة وأان مستغرق يف لذة مل يعد هلا طعم ،هبطت تلك
اجلنية اليت أرعبتين يف صغري ،وكشفت يل ممرا واقعيا ميكنه أن يكشف
يل أسرار تلك النقاط املضيئة يف السماء وهبا أستطيع معاودة االستمتاع

بلذة التأمل..واملمر متثل يف مغادرة القرية حبثا عن املعرفة ..وابلفعل
غادرت القرية..كلما تزودت مبعرفة شدين العطش إَل معرفة أخرى،
وهكذا حىت وصلت إَل شاطئ ومنه إَل سفينة ومنها إَل شواطئ
عديدة يف العامل ..تشربت املعرفة كثريا ..وحتت وطأة ظروف قاهرة
حممال ابملعرفة..وصرت
حممال هبا..قلت للجنِّية إين عدت َّ
عدت للقرية َّ
أعرف ما يعين هذا الكون الشاسع وما تلك النجوم والدروب
واجملرات..قالت يل..ما دمت قد عرفت ما يعين الكون فهل تعرف أين

مركزه..ابلطبع مل أكن أعلم..مركزه هو أنت ..وحتديداً قريتك
تلك..أنظر إليها وإَل بؤسها وجهل انسها..كيف تريد أن تعي أهنا
املركز والكون هو األطراف ،من دون أن حتقق ذلك فعال..إهنا حتتاج
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للبناء..للبناء..هبّت عاصفة من نثار اخلشب واختفت تلك اجلنِّية يف
وسط النثار ..نعم القرية حباجة ألن تكون مركز الكون ،ولن يتحقق
ذلك واجلهل جامث عليها..وحاولت أن أقدم هلم املعرفة اليت اكتسبتها
بكد وتعب على طبق من العلم..طبقت تلك املعرفة يف الواقع وذلك
بعالج أحد املرضى النفسيني عرب منعه من تناول القات ،ولكن مت
طردي بدعوى أين مشعوذ،بينما احلقيقة أين حاولت أن أشرح هلم أبن
تناوله طيلة اليوم للقات ،قاده للكسل ،والكسل قاده الختالق اجلنون،
واجلنون قاده للجنون!
ِ
علي رفض عودته ،فحكايته ضخت إَل دمي
ًشعرت أبن ّ
كمية هائلة من الفزع ..قاطع شعوري املتناثر يف عوامل الرتدد
 :إن احلب يشرتي كل شيء ،وال ميكنك أن تشرتي من الكره
احلب..لقد هجرت القرية ألهنم ظنّوا أنين جمنون وعاملوين معاملة سيئة
ابستثناء أصغر أعمامك فهد..كان أقرب الناس إَل قليب يف
القرية..سأحتدث معه فهو رجل عطوف ،وفيه الكثري من جتليات
احلب.
ونصل القرية ليال ،فاحلكيم ال يريد أن يراه أحد..
يقرتابن من ابب بيت فهد..يرتدد احلكيم يف طرق الباب..أشجعه على
الطرق ابالختباء يف الظالم..التشجيع يعين اإلقدام ،لكن هذه اللحظة
يعين التقهقر والرتاجع!
وينفتح ابب بيت فهد..يطل كشجرة فارعة مثرها بال حدود..لكأمنا
استبصر أبن مثة طارقاً سيأتيه ليالً ..
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!......................:
احلكيم!................:
!...........................:
احلكيم!................:
أهنيت حوارمها الصامت ابنضمامي إليهما.
الكلمات ضدان ..األوَل كلمات رقيقة والثانية كلمات غري
رقيقة ،ابألوَل سعى احلكيم إلقناعه ..أقنعت عمي فهد أبين ال أريد
شيئاً من عمي الكبري..أريد أوراقي لكي أمتكن من احلصول على العمل

واملسكن يف صنعاء..وأمام تردده وخوفه الشديدين من عمي الكبري
انسحبت مردداً
 :لقد فشل احلب اي أيها احلكيم فشل..
وقع الفشل مل ينبهين إَل سقوط الكيس الذي حيتوي على قميص
وسجاد أيب..
بصورة َّ
مقدرة سطع ضوء القمر ..تنبه فهد للكيس
..محله..فتحه..آه..قميص أخي..وسجادته..
تبعنا وهو يبكي..
:ال اي صادق اي ابن أخي..ال تقل كما قال أخي قبل أن يغادر
َسعى
القرية..أان..أان..لوال سواد وجهك ألقسمت أبنك أخي..سأ ْ

الستخراج أوراقك الثبوتية وبعدها تتعهد يل أبال حتضر للقرية وال
تطالب أبي حق لك..
 :ولكين ال أملك أية ورقة تقودين إليها.
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 :ال تقلق..فعندما أمرين أخي بسحب ملفك من املدرسة وإحضاره
إليه وشعرت أبن وراء أمره أمراً خبيثا احتفظت بشهادة التسنني اخلاصة
بك!
يتعهد إبخفائي عن أعني عمي الكبري إَل حني استخراج
هوييت..ويف نفس الليلة يعود احلكيم إَل مطعمه..وينطلق..ساعة من
املشي ويصل خمرج القرية..تب ّقى على الفجر  419دقائق..ميط احلكيم
خطواته مبحاذاة الشارع األسفليت..الظالم دائماً دامس ،والسيارات
اندرة..توقفه بندقية حتمل رجالً!.

 :إَل أَيْ َن؟
 :إَل صنعاء..نقطة صنعاء.
 :انتبه وأنت متشي ميني الشارع كله حفر يف حفر.

 :حفر..ومن حيفر يف هذه املنطقة النائية!
 :ما لك دخل،أمش وانتبه فقط.
 :يبدو أن األمر مهم..حسناً سأسري متنبهاً حىت أجد سيارة حتملين أو
أمحلها..
ويسري..وماأن يبتعد عن البندقية مبسافة ال يستطيع معها
اقتناصه ،حىت تقرتب منه كالب كثرية..رأسها يف السماء السابعة
وأقدامها يف الرتاب..إنسان ال يعرف احلب وكالب ال تعرف احلب
أمر
أيضا..ما ّ
ألمرها..يقفز
رجله..يسقط

احلياة..تنبح على مقربة من وجهه ،لكنّه ال يعبأ
عضه..يبتعد عنه..تنزلق
أحد الكالب حماوالً
ّ
يف إحدى احلفر..بعمق مرت واحد..تتبعه
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الكالب..يتحسس يف الظالم احلجارة..سريمجها ابحلجارة علهاتبتعد
عنه ..أمسك بشيء يشبه احلجر..قذفه صوب الكالب..امسك
بشيء آخر يشبه احلجر..قذفه صوب الكالب..انسحبت الكالب..ال
أحد يعلم يف الدنيا كلها ملاذَا ختاف الكالب من قذفها ابحلجارة..هل
َ
ِ
ك..ويتحسس مرة
ما كان يقذفها به أصالً حجارة..ال يبدو َذل َ
أخرى..ملمسها ليس كملمس احلجارة..حيمل واحدة..إهنا قطع ذهبية،
الواحدة حبجم الكف..جيمعها بفرح..
 :لوال حيب لصادق ملا حصلت على هذا الكنّز!
إَل مطمعه!
لكن ليس َّ
يواصل طريقه ،و ّ
ذكرت إذاعة صنعاء أن خرباء اآلاثر الفرنسيني ،الذين ين ِّقبون
يف مناطق (إب) حبثا عن آاثر السبئيني ،أن حبثهم وتنقيبهم أوصلهم إَل
عدد من االكتشافات التارخيية املهمة ،اليت ستفيد الباحثني والدارسني
عن التاريخ اليمين..فقد أكدت احلفرايت والنقوش واألدوات اليت عثر
عليها أن منتصف الطريق الرابط بني إب وذمار وحتديدا منطقة (هبعان)
شهدت اقتتاال عنيفا بني ملك سبئي يدعى "يثعأمروترالثالث"
والقتبانيني ،دافعه رغبة الطرفني يف االستيالء على ما لدى اآلخر
وإحكام السيطرةعلى الطرق التجارية أمهها طريق البخور وطريق اللبان
والذهب والطيب واألحجار الكرمية واملر ..تقاتل اجليشان..األول حتت
داعي رفض استقالل قتبان عن سبأ والثاين حتت داعي احلصول على
االستقالل..وانتهت حرهبما الشرسة ابنتصار القتبانيني وحصوهلم على
االستقالل وإحكام سيطرهتم على واحدة من أهم طرق التجارة.
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ّأما خبصوص عثور اخلرباء على ثالث قطع ذهبية وأدوات فارغة كانت
تستخدم حلفظ الذهب ،فذهب كبري اخلرباء لالعتقاد أبهنا من خملَّفات
احلرب ،دون أن يشري إَل سبب وجوده يف تلك احلرب!!
إنّه الطمع الشديد ممن م ّكن الذهب ليد احلكيم ابردا مربدا!

***
يسعى عمي فهد الستخراج هوييت..مستفيداً أميا استفادة من
شهادة التسنني اليت احتفظ هبا دون علم محود..أعطاه ملف دراسيت
دون الشهادة  ..ملاذا مل يعطه شهادة التسنني..سؤال هو شخصيا

يعجز عن إجياد إجابته..مبوجب تلك استخرج يل هوية...لقد تعب
معي كثرياً وصرف ماالً.
عيين عمي فهد ..أعطاين اهلوية
ومثة دمعة تشارف على االنطالق من َّ
قائالً
 :ال أتت إَل القرية ،فعمك ينوي قتلك.
 :لن أعود.
بدت الدمعة كسيل عرم يوشك على االنفجار

 :ال تنس أنه إن علم سأكون ضحيته كوين قد أعنتك.
 :إَل اللقاء..
تنفجر الدمعة صويب ...وتقذفين إَل خارج القرية..وبينما
القذفة تؤدي دورها يف إخراجي من القرية ،وصل لعمي فهد مظروف
من جمهول حيتوي على مال حيقق ألي شاب تعس أمنياته وحكمة
سرية!!
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من أين ..وممن؟..
إنه احلب ..نعم هو احلب من انتصر يل ..ذلك الشيء
الغامض ،وصلت إليه ومت ّكنت من التغلب على كل الصعاب..حقق ما
طمحت لتحقيقه ..احلب الذي ابدلته عمي طيلة سنوات إقاميت يف
القريةمكنين من شراءكل عروقه..
ومبلالً بدمعة عمي أعود إَل صنعاء ،هذه املرة راكبا
فلدي هوية..
السيارة،فلم أعد أخشى العسكر والنقطة َّ
استغلتين دقائق توقف السيارة يف نقطة صنعاء،وقذفت يب
خارجا..اقرتبت من مطعم احلكيم..كنت أريد أن أشكره ألن حمبيت
لعمي فهد أمثرت مبوقفه الشجاع معي..نعم احلب يتغلب على كل
الصعاب..ولكن مطعم احلكيم مغلق..قال يل ابئع القات الَّ ِذي لديه
حمل ابلقرب منه ،إن احلكيم مل يعد منذ غادر مطعمه.
والقلق الشديد يعرتيين على مصري احلكيم ،عدت إَل السيارة..
وصلت صنعاء..دخلت غرفيت..لقد تعرضت للسرقة..الفرشه املتواضعة
واللحاف املمزق واملذايع سرق..اي إهلي..ال أبس ال أبس كل شيء
سأعوضه..فلدي هويّة..
َّ
منت على األرض..وعندما أفقت وجدت طعاما ابلقرب مين
ورائحة تشبه رائحة الرحيان
آه ..إهنا سراب..سراب..ابنة جاران الَّ ِذي قتل على خلفية أثر..
 :سراب..
 :نعم..سراب..
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 :ملاذَا متديين بيد املساعدة؟
َ
 :ألنين تعلمت أان وأمي من أمك شيئني عظيمني..أوهلما احلب..هل
تعرف معىن احملبة..شيء عظيم علمتنا إايه وخاصة بعد مقتل
والدي..واثين شيء تعلّمت أمي منها خياطة وتطريز املالبس واليت

حصنتنا من الفقر والعوز بعد فقداننا ملعيلنا..بدورها أمي علمتين ما
َّ
تعلمته منها..لقد تركت الدراسة بعد تلك احلادثة وكنت يف املرحلة
املتوسطة..وتعلمت التطريز وحققنا أان وأمي الكثري من
املكاسب..وزادت مكاسبنا عندما أضفنا خيوط احلب إَل منتجاتنا..
إنه احلب وال شيء غري احلب..أحببتك من حيب ألمك..حينما كنت
آيت مع أمي لتعلم اخلياطة ،كنت أراك وكصبية معجبة بك..إنك
تشبهها كثريا..دافع عن حقك يف احلياة..ال تبتئس وال حتزن..سأعود
إَل املنزل..إَل اللقاء
 :أراك..معجبة..دافع..
تردد صدى كلماهتا يف أركان الغرفة املشارفة على السقوط دفعين
للكتابة..وبصعوبة أحصل على قلم وورقة وخبط ركيك أكتب رسالة
للفراغ..رسالة كان فعل إيصاهلا إَل سراب مستحيالً ،على األقل من
قبلي..رسالة مل تكن الفائدة منها سوى أن أدرك قيمة العلم يف قدرته
اخلارقة على بعث الراحة والسرور..هل آن األوان ألستفيد من العلم؟
وأكتب..
اي سراب ..اي سراب..
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عملت يف ع ّدة أعمال مل ترتبط إحداهن مبا تعلمته يف

املدارس ،لكن هذه الرسالة اليت أخطّها أمال أن تصل إليك أشعرتين
لكين أريد للكتابة أال
بفائدة العلم ،فيا سراب..ال أدرك ما أكتبّ ،
تصل إَل مداها..أريدها أن تكون نزهة يف مساواتك ومفتاحاً إَل
(شيء) ما ،من شأنه إصالح ما انكسر ف ّي..
اي سراب..اي سراب..ال أدري كنّه ما انكسر ،لكنّه (شيء)
صغري ال حيتاج إصالحه إَل كائنة رائقة وهبية كسراب..
اي سراب..اي سراب..إصالح ما انكسر ف ّي ال حيتاج لكائنة

هبية كسراب بل حيتاج إلبرة أو دبوس!!..
إنه الضمري عندما يعاقبين ويقول يل..أنت اتفه وعدمي وضائع
بني هويتني تتصارعان يف ذاتك صراعاً رهيباً..أنت نصف شيء ونصف

الشيء ال (شيء) فيه إلصالحه..مل ينكسر فيك شيء ،ألنك أصالً
نصف شيء..اإلنسان مبفرده ال شيء ،واإلنسانة مبفردها أكثر من
شيء ،و ِ
أنت اي سراب أكثر من شيء حييلين ألكثر من معىن ،وأكثر
جترين إَل أزقة ،واألزقة تصل يب
من معىن يقودين إَل دهاليز ،والدهاليز ّ

إَل وطن،أفقدوين ّإايه رغماً عين.
دعي ضمريي جانباً ،فأان أرجو أن تقودين أزقتك إَل أن أكون
(شيئاً كامالً) ،وعندما أصري (كامالً) أمتىن أن أحقق أملي ابالنكسار،

وأجري إليك ،كما الطفل اهلارب من خبث احلدود واجلغرافيا
واالنتماءات الضيقة ألقول لك :لقد صرت اليوم (شيئاً) إنسانياً
والدليل أن شيئاً انكسر بداخلي!!
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اي سراب..ما الذي جيرجر مولّد هجني يعيش وحيدا مثلي
للكتابة إليك وملاذا ِ
أنت ابلذات؟ قد تبدو املربرات سخيفة وغري
مقنعة ،على األقل ابلنسبة إلنسانة وصلها الكثري من الرسائل ومزقتها
هبدوء!!
وإن مل تكن مثة مربرات فال شيء حييل إَل شيء ذي أمهية أكثر من
أنين أكتب يف الفراغ أمالًأن يقودين الفراغ إَل هناية ما؟
جريب مرة أال تكتيب مثلي للفراغ..جريب مرة أال تكوين
ِ
أنت..أن تكوين مثال نصف إنسانة مثلي ..جريب مرة أال جتريب..جريب
جيرك قليب إَل شيء له
أال تكوين شيئاً..جريب ولو من ابب املغامرة أن ّ
معىن ،وأن يطري بك املعىن إَل كوكب بعيد ونقي ككوكيب.
هل قلت كوكيب؟..نعم قلت كوكيب!..ألنين ومبجرد الكتابة
أين
إليك صرت شيئاً ،والشيء يعين أين صرت (معىن) ،واملعىن يعين ّ
صرت إنساان..من حماسن الكتابة اليت اكتشفتها اللحظة ّأهنا متنح
اإلنسان قدرهتا اخلارقة على استكشاف دواعيه..أشعر هبا اآلن ،تعيد
يل عقلي دون أن تعلن عن ضيقها مين..
إذا ..فلماذا أكتب لك اي سراب ..ال أعرف ملاذا أكتب لك؟
لكين على ثقة أبن زاوية خربتك تقول لك إنك تعرفني ملاذا يكتب لك
شخص ال (شيء)؟..
رضه حىت أصحو من غفليت وأضحك على نفسي
احتاج ل ّ
اليت تتعامل مع الكون بعقلية حمبطة!
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اي سراب..اي سراب..الكتابة حتتاج خلامتة ،واخلامتة حتتاج
لكلمة ،والكلمة حتتاج إَل معىن ،واملعىن حيتاج إَل إنسان ،وأان الليلة
صرت ابلكتابة إليك إنساان..بشيء ومعىن وقيمة ،فال جتعليين أتعلّق
بك..ال ترتكين أسري بال بصرية إليك..أرجوك..ال تقوديين إَل زقاق
مسدود !!
تك يب..أنثى تريد أن
وبدأت قصة مع سراب..أول أنثى َحت ُ
ت متدين
تعيد يل بَ ْعضا مما حققته..لقد حاكت يل مالبس مجيلة..وَكانَ ْ
ابلطعام ابستمرار..أمسكت ابلرسالة.
 :ملاذا؟
رد لبعض احلب واملعرفة اللذين حصلت عليهما من أ ّمك.
ُّ :
رد..فقط!.
ُّ :

وشجها لرأسي مل تتمكن من إقناعي أبن دافعها سبباً
قوة سقوط القمر ّ
آخر مثل اإلعجاب أو احلب!..
أكلت الرسالة ،قطعة قطعة...يكفي أن الكتابة أراحتين من اهلموم
..مهوم..سأكتب رسالة أخرى

سراب..

ِ
منك أ فقه كيف أدافع عن حقي يف االبتسامة وسط عواصف
الالءات والتفاهات؟وكيف أكون أان،أان دون رتوش وكيف أرفع رأسي
السذج واألنذال.
عاليا رغم املتقولني و َّ
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سراب..مثل شيء ال أستطيع وصفه ،كالسراب ِ
أنت..لكنّك
إنسانة عظيمة..حتديت فقرك بشهامتك وحتافظني على عفتك رغم
بيئتنا اليت تشبه جماري طافحة.
ِ
أنت ال تستحقني كل هذا األمل واحلزن واحلاجة..
املضمخة
آابؤان..أليسوا هم من وضعوان هنا يف هذه األرض ّ
ابلكذب والدجل وبسلطة الرجل والفقيه..إهنم ال يستحقون أن نتأوه
بذكرهم..إهنم ال يستحقون منا كل هذا الكرم احلامتي.
ِ
اب..أنت إنسانة طيبة ،لكين رغم أنفك طيب ورغم هذا العامل
سر
الدينء أمتىن أن تعيشي حياة حرة كرمية عفيفة غري خالية على األقل من
السراب.
وأختم الرسالة دون أن أوصلها إليها أواصل حيايت..ويف ذات
ليلة مرت سراب ووضعت العشاء على ابب الغرفة..تبعتها وسط
الظلمة وعينا صاحب الغرفة تراقبنا
 :سراب..وددت أن أقول لك مساء اخلري.
 :مساء النور..أخشى أن يراان أحد
 :ال ختايف..مل أرك منذ أايم ..أَيْ َن كنت؟
 :كنت أخطط للعودة للدراسة..
 :الدراسة!!
 :لقد انقطعت عنها وأان يف الصف الثاين إعدادي ومبا أن األوضاع
ابتت مساعدة ،سأعود للدراسة وسأدرس حىت أكمل اجلامعة..إن
رغبيت تلك مل متت منذ كنت صغرية..
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 :الدراسة..آه..ملفك الدراسي ..عندي..
 :عندك!!
مثل أفعى شيطانية ظهر مالك الغرفة اليت أسكنها وقطع
حواران مهدداًومتوعدا أبننا نرتكب احلرام..وأنه سيجعل سكان احلي
يرمجوننا حىت املوت.
:املوت..فكرة مل تعد ذات معىن ابلنسبة يل ..إنين أموت يوميا دون
ذنب وبوسائل أكثر إفزاعا من الرجم..وإذا مت اآلن تلك املوتة اليت
تنتهي ابلقرب مرجوما دون ذنب فهذا يعين أنين جنحت يف أن أكون

عربة لغريي!
 :من يرتكب الفاحشة ال يهمه إن كفر.
 :مبعايريك أان كافر واستحق ما هو أسوء من القتل ،لكن مبعايري هللا أان
علي فقط،
إنسان ،مؤمن ..مؤمن ألنين مل أكتف أبداء الفروض الواجبة ّ
بل أعمل دائما على تطهري روحي من كل فعل يسيء للناس أو
يؤذيهم.
 :مل أقصد تكفريك فأان أعرف إبميانك ..لكن ماذا تفعل معها يف هذا
الوقت احلرج؟.
أقسمت له ابلذي أرسى الكون وخلقه على هيئة بشر وجوهر
أفعى ،أبن عالقيت هبا عالقة أمسّى من تلك الدونية..إهنا ّتزودين أبمر
تزودين ابخلبز واألمل.
أراده هللا للبشرّ ..
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وبصعوبة اقتنع مالك الغرفة برباءة عالقتنا مما مسّاه الدنس،
ِ
ك حىت أجد مسكنا آخر..وقبل أن
واشرتط عليها أبال تلتقي يب وذَل َ
يغادر أطلق ُمسّاً التصق جزء منه أبحد اجلدران.
وانقطعت سراب عين..انقطع اخلبز واألمل والسكن وحضر األفعى
الشيطاين يف هيئة غاوي ..
الغاوي :ال تقرتب منها وإالّ جعلت أهل احلي يرمجونك حىت املوت.
 :ملاذا؟
األمارة ابلسوء قد تقودك إَل ارتكاب الفاحشة.
الغاوي :ألن نفسك ّ
 :هل اخلبز فاحشة واألمل دنس؟
الغاوي :الفاحشة هي أن ترتكب معها فعال ال يرضاه هللا ..
 :وهل اخلبز واألمل فعل ال يرضاه هللا؟

الغاوي :الفاحشة هي أن ترتاود عن نفس بعضكما.
 :نرتاود..ماذا تعين تلك الكلمة الغرائبية؟
الغاوي :تعين أن تكوان لوحدكما تستمتعان.
 :لعنة هللا عليك أيها الشيطان..حتذيراتك كشفت يل من يسعى
إليقاعي يف الفاحشة..اي أمي أين ِ
أنت اي أمي..أمحل الكيس الذي
حيتوي على قميص وسجادة أيب والذي مل يتعرض للسرقة لعدم
قيمته..وأجري ..أجري إليها.
وأتسلل إَل املقربة ..من نفس تلك الفتحة الصغرية اليت ثقبتها داببة
جندي غيب يف أحداث حصار صنعاء..أمتدد جبانب قربها أمه.
 :أمي  ..اي أمي..
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ال رد
 :أمي
ال رد
ال رد
قال قرب يقع على مقربة من قربها
 :مل يعد عيشك مرهوان بيدك ..لقد مت مبكرا وعلى غري عادة
البشر..مل تعد تنتمي إَل الرتاب ككل األموات..لقد هتت يف املوات
اجملهولة وركنت إَل حلم وردي وغنيت أمام املوت أغنية احلياة لكنك مل
تعد للحظة..
 :مل أفهم كلمة واحدة مما قلته.
 :ظننتك أحد أقاريب فأردت إطالعه على أمر.
 :ال ،لست أحد أقاربك..أان قريب هلذا القرب..قرب أمي..
 :هذا القرب مل يعد قرب أمك..
 :ميت جمنون!
 :احلفار جعله كذلك ..رأيته قبل مدة..حضر ليال إَل قربها ونبشها
وأخذ عظامها !
 :جمنون ..لن أصدقك..
 :األموات ال يكذبون!
 :ولكن فيهم من مات جمنوان مثلك!
 :لقد أخربتك وأنت حر..إَل ال لقاء!
جمنون..معتوه..خمبول..
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أمتدد إَل جانب قربها وصدى كلمات جمنون ومعتوه وخمبول ختتفي يف
الفضاء ..
 :أمي
ال رد
 :رمبا هي انئمة ..نعم انئمة ..لن أزعجها الليلة..سأتركها تنام..
ومنشغال مبسألة القيام ابكرا قبل أن يصحو احلفار ومغادرة املكان
تتناهى إَل مسامعي خطوات أقدام تقرتب
خائفا أمتسك بقرب أمي..اخلطوات ألحياء أم أموات..كالمها
سيؤذايين.

 :اخلطوات ليست لألحياء وال األموات
 :فلمن؟
 :مليتة حيّة.
 :من ..من ِ
أنت؟
 :أان (تراب) ابنة احلفار
 :آه ..نعم تذكرتك..ماذا تريدين؟
 :ظللت ألايم أترقب جميئك..كنت أريد إخبارك أبن قرب أمك مل يعد
كذلك!
 :ملاذا تقولني ذلك..هل صرت ميتة جمنونة أيضا؟!
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 :ميتة نعم فمن يعيش جبسده فقط بني األموات يصري ميتا..أما جمنونة
فال  ..أان يف قمة العقل ..وقمة العقل تقول أبنين وأمي تعذبنا على يد
أيب احلفار امللعون..نريد التخلص منه..خلصنا منه وأبلغ عنه  ..أبلغ
عنه..
 :ملاذا؟
 :مما يفعله يف املوتى!
 :ما دليلك؟
 :املوتى يشهدون..
 :املوتى قد انفردوا ابحلقائق ويستحيل على أي حي االطالع عليها.
 :وما أدراك فرمبا ي ِطّلع على ما حيدث أحياء ويكونون شهودا
 :ال أظن ذلك .
وقبل أن تنسحب تراب وهواجسها تغلي أبسئلة وأفكارأخرى
يعرفها املويت وحدهم ..وحدهم..ال..مل يعد املوتى فقط من يعرف ما
دار بينهما فلقد ا ِطّلع حي على عالقتهما القربية..
إنه والدها..لقد هنض على كابوس مفزع..تسببت نريانه يف شعوره
هم إلرواء ظمئه ووجد كوز املاء فارغا اندى
بعطش شديد ،وحينما َّ
 :اي زوجيت اهنضي اي بنت العاهرة !
 :ماذا تريد؟
 :أريد ماء.
 :اطلبه من ابنتك.
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مل جيدها يف غرفتها ..حبث ..لفت انتباهه أن انفذة غرفتها،
املطلّة على املقربة مفتوحة ..يتنبه لرتاب وصادق..خيرج غاضبا..يزحف
إليهما كي ال يتنبهان لوجوده ويتمكن من إمساكي..
ويرتدد صدى حزين ..صادق حمتجز يف قسم الشرطة واملبلّغ

معروف والتهمة غريبة!! .
أمر منه وجوه
ال كهرابء هنا يف السجن ..الظالم ُمر و َّ
املساجني.
ملن أانجي..ملن أبث اهنزامايت؟ أمي..لقد ماتت
صادقة..ماتت صادقة بكل ما حتمله الكلمة من معىن..صادقة وسراب
..سراب حتيا هناك يف البعيد صادقة يف الدنيا ..صادقة بكل ما حتمله
الكلمة من معىن.

وأصرخ ..من أانجي..ملن أبث شكواي..؟
ال أحد
ال أحد
يزحف أحد املساجني حنوي ..يلتصق يب ..يريد أن
...أرفض ..يش ّدين من قميصي ..ميزقه  ..جيربين ..أرفض ..نتعارك..
تتعاَل أصواتنا..
السجان ابب الزنزانة..تدخل الزنزانة الضابط رمحة  ..نصف انثى
يفتح ّ
نصف ذكر ..تقطع تعايل أصواتنا ..تشدين من قميصي املمزق إَل
غرفة التحقيق.
 :ما بك ..ملاذا أصواتكم عالية؟
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 :أحدهم حاول إجباري على فعل أمر بشع!
 :وهل جنح؟
 :كاد!
وتفتح ابب مكتب التحقيق ..تدخلين ..جيلس كل من احلفار وكاتب
احملاضر يف غرفة التحقيق.
س  :امسك؟
ج  :صادق.
س  :عمرك؟
ج  :حوايل  41سنة.
س  :يتهمك حارس املقربة أبنك تتسلل يف الليل إَل املقربة وهذا ممنوع.
ج  :ممنوع!
س  :هل اختذت من املقربة سكنا لك..وتقريبا لك هل تنام يف املقربة؟
ج  :نعم ..إَل جانب قرب أمي ،ولكن ليس بشكل مستمر.
س  :ملاذا؟
ج :الن أمي متنحين األمل.
س  :قل كالما واقعيا.
ج  :ألين بال سكن!
س  :يتهمك حارس املقربة أبنك على عالقة غري شريفة اببنته (تراب)
وأنكما ختططان للهرب..
ج  :خنطط..
س  :ما عالقتك هبا؟
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ج  :عرفتها من خالل زايرايت املتكررة لقرب أمي.
س  :ما الذي دار بينكما؟
ج  :مل يدر سوى كل خري.
س  :الدليل؟
ج  :األموات يشهدون.
س  :تراب..هل فرت معك؟
ج  :إَل أين؟ .إَل السجن..ال..ال أعتقد أن إبمكاهنا ذلك!
س  :هل أوعزت هلا ابلفرار إَل مكان ما؟
 :ال.
تتفحص صدري بشراهة.
:اي حارس املقربة ..غادر اآلن وحنن سنتوَل أمره.
 :وابنيت..
 :ال يبدو أنه على عالقة هبا أو له عالقة ابختفائها..أحبث عنها مرة
أخرى يف البيت ،واذا مل جتدها أبلغنا..هيا عد إَل مقربتك.
وتدخل زوجة احلفار مكتب الضابط رمحة وهي متسك اببنتها تراب..
 :وجدهتا ..وجدهتا ..كانت خمتبئة يف إحدى املقابر احلديثة..خائفة
منه أميا خوف..
 :ها قد ظهرت ابنتك ..خذها وعد إَل بيتك واسرت ما سرت هللا!
سرت ما سرت هللا
خيرج احلفار عازما على قتل زوجته ألهنا دمرت خطته ِّ
وذلك عرب إخفائها وإلصاق التهمة بصادق  ..ليس مثة من خمرج
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لصادق سوى اخلضوع إلرادة احلفار واليت لن تتنازل إال ابلزواج منها
وسرت ما سرت هللا!
ِّ

رمحة :أقفل احملضر يف حينه..يقفل الكاتب احملضر وبغمز من رمحة
يغادر املكتب..
 :سألتك يف السابق .ملاذا أزرار قميصك ممزقة؟ .فلم جتب بوضوح.
 :حاول أحد املخنثني يف زنزانتكم التحرش يب.
 :ومن انتصر؟
 :أان.
 :صدرك ابرز اي صادق...دعين أراه..
تتفحص نصف األنثى نصف الذكر صدري ..تتوغل يف فحصها ..
فحص من نوع آخر له طعم الصدمة!
................................ -:
................................ -:
و..وتفرغ رمحة مين..تكتب بيد ترتعش
 :يتم اإلفراج عن املتهم لعدم ثبوت األدلة..
 :احلمد هلل ..شكرا لك  ..سأغادر
 :ليس اآلن  ..ستحبس  42ساعة بتهمة التسلل إَل املقربة يف غري
األوقات املسموح هبا وإزعاج املوتى!
***
إَل ما يرمز الدخول من الباب أو التسلل من الفتحة ..ال
شيء ..فكالمها يؤداين إَل مكان فظيع امسه "القرب" ؛لكنه النظام
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والقانون والعاملني عليه إَل يوم الدين من غضوا الطرف عن ترميم
السور وذهبوا بعيدا لالعتداء على صيب صغري حبجة عدم التزامه ابلنظام
الذي ينص على الدخول من البوابة أوقات املوت الرمسي ،متجاهلني أن
ال قانون حيدد موعد زايرة املوتى ..إن ترميم السور حيتاج
للمخصص..ال أدري أين ذهب خمصص الرتميم..رمبا إَل مجهورية
أخرى..أو لثورة أو..ال أدري؟..ال تورطوين!
السجان إَل السجن  ..إهلي..إين أان بال أاني صرت
وجيرين ّ
أسرياً ..أاني متعبة يف األزل..أزيل بال إشراقه..إشراقيت بال ضوء..ليس
يل يف القافلة مصباح..سراجي ابلظلمة منري
إهلي ..إنك استويت على العرش..قلت يل مبتسما ..اي
عبدي كن فكنت عبدك ..ما نعمت وال رغدت وال اسرتحت ..حيايت

بطعم املر ..كرهت انتظار العيش الرغيد ..أين أحببتك..ليس يل
زاد..إليك صاليت جمروحة وسكين بال سكن..اي هللا..ما كل هذا
النواح؟.
وأمتدد يف أرضية السجن الباردة..أانم..أانم بعمق نومة أهل
الكهف..
املضمخ
وأكتب رسالة إَل سراب ،ولكن دون قلم وورقة..أكتبها بدمي ِّ
ابحلسرة وقليب احملطم.
ِ
اي سراب ..هكذا فجأة صران أان و ِ
سجينني..أنت سجينة
أنت
بتهمة خمتلقة وأان سجني بتهمة البحث عن األمل ..
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اي سراب ..أان آسف ..آسف اي سراب..آسف ألين ظهرت
يف حياتك وسببت لك األمل.
اي سراب ..سأقوهلا بنبضات قليب  ..أان برغم كل ما سببته
أحبك..لكن ادعائي سببه انين
لك فإنين ال أجد كلمة أخرى غري
ّ

احرتمك..لكن ادعائي سببه أيضاً إنين رغم حقارة
وحيد وسجني..أان
ّ
ما حويل فإنين أحرتم الكون كله!
اي سراب ..أريد أن أمارس حالة جنون..أن أهذي
..أان..أان..ال أهابكِ ،
ألنك لست فأرة!
ِ
أان لست قطاً و ِ
فأرة..أنت إنسانة جمتهدة وأان
أنت لست
إنسان فاشل ،لكن (أان و ٍ
أنت) هذه ،لن تصل بنا إال إَل زقاق
ّ
مسدود!
احلياة ليست رحلة يف الفضاءات واألحالم الال متناهية لكنّها
طريق شائكة تنتهي بزقاق مظلم..ال حتملي معك نوراً حىت ال تشعري
ابلظالم..ألنك ِ
أنت نور وبياض أنقى من ماء السحاب وشيء أستطيع
وصفه لكنّين ال أملك سحر اللغة لتخطيطه.
يدك..لكن كل
اي سراب..اي سراب ..أان أحبك..أحرتمك..أر
ّ
ذلك ال يعين أن نبضي احلقيقة فنبضي افتعال سحر ووصف واقع آخر
لواقع سواه ..هروب من واقع رث وكئيب ودامس إَل واقع آخر!
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وأخرج من السجن..ومتر أايم ..بال أحد..ال خبز وال
أمل..وال شيء ..سوى قلم ينزف ..و...يظهر مالك الغرفة مثل
عفريت
 :تب ّقى على هناية الشهر ثالثة أايم ..وقرب وقت إخالئك هلا  ..ال
حرم هللا.
أريد أن يسكن يف ملكي من ينظر إَل ما َّ
يغادر مالك الغرفة مثل عفريت أيضا.
وأكتب كعادة كل مراهق يف العامل رسالة أخرى من نفسي
املرهقة إَل سراب ،ولكن بقلم وورقة.
سراب..رمبا ِ
أنت إنسانة عادية اختارت طريقها إبرادهتا ،ورمبا
مبا..لكن ما هو األهم من
األقدار اختارت لك هذا الطريق ورمبا..ور
ّ
(رمبا) هذه ،أنك إنسانة ال تستحقني كل ما حدث لك مع مالك

الغرفة..
ال أريد أن أعيد الكرة إَل املعلب وأمتدح مجال وجهك وأقول
مثال إنه يشبه وجه املالئكة،ألنك لست ملعبا متاحا للجميع ،وألنين مل
أر (مالئكة) ال يف الواقع وال يف اخليال..ال أريد أن أقرتب منك خطوة
ت،
أكثر مما حددته لنفسي ،لكنّين كعادة الفقراء ال أملك لغة أاي َكانَ ْ
هلا قدر من التعابري السحرية ألقول لك ..أنت مجيلة روحاً ،وستظل
روحك ابقية ببهائها ورونقها إَل األبد ،فالبقاء للروح البهيّة العفيفة

والفناء جلمال الوجه واجلسد..أرجوك..أرجوك ال تلقي ابال ملا حدث
وأرجوك..أرجوك أن حتتفظي ببهاء روحك وع ّفة قلبك وجسدك.
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سراب..رمبا الزمن توقف وأصبح سائغا لعدم وجودك ،ورمبا املكان
لكن األهم من (رمبا) أنه بنهاية
انعدم وصار بليدا دونك..ورمبا ورمباّ ،
هذا الشهر وخروجي من الغرفة سيصري حقيقة ،وستصبح سراب جمرد
ذكرى والزمن متوقف واملكان منعدم.
سراب..هناية الشهر سيتوقف الزمن معي وسينعدم املكان
لكين أرجو أن تستمري
وسأفتقد لرائحة الرايحني ،وسأخسر "سراب"ّ ،
يف كسر احلواجز اليت تقف عقبة أمام استمرارك يف رغبتك تلقي العلم،
وأرجو أن يش ّكل رجائي هذا دافعا لكي أوقف الزمن وأحكم على

املكان ابإلعدام ،على األقل إَل أن تعودي مكللة بشهادة خترج..أول
ٍ
مهمة تقوم هبا هي أن متنح هذا الكون الكفيف بصرا يكفي ألن
يشاهد عذاابت كل نساء رجال العامل.
ِ
ك وأان مبعد عنك..جمرد تذكرك
سراب ..أرجو أال تنسي َذل َ
حترم كل شيء وأي
إايي وعرب األثري ومن بالد القبائل املتحاربة اليت ّ
شيء يكفيين ألن أتواصل أان بك عرب األثري.
سراب..شكرا لك ألَن ِ
َّك إنسانة..وشكرا يل ألين نصف
إنسان وشكراً لشيء ما سقط مين سهوا ومل يعد يل..مل يعد يل!!..
وكعاديت أضع الرسالة يف جييب ،ومن دون أن أوصلها أواصل
حيايت..صار ابمكان اهلوية اليت أمحلها أستأجر غرفة أخرى.
***
امسي صادق..
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ويل ّقبين الناس هنا يف صنعاء بـ(املولّد) لكوين من أم حبشية

وأب ميين..وبرغم أنين حققت الكث ،من االنتصاراتُّ ،
وبت قادراً
عل حتقيق املزيد ما يدفعين للتوقف عن سرد بقية القصة ،فإنين
سأكملها من ابب الالابب..

وأعمل منظفا يف املستشفى اجلمهوري كمتعاقد يف الفرتة
املسائية،مشاهد جرحى اإلطالق الناري واحلوادث املرورية ،ومناظر قتلى

الثأر ،تدفعين ألختم حيايت يف الدنيا بنهاية سريعة..ولكن النهاية مل حتن
مطلقا ألهنا كانت جمرد ختيالت..وأمتكن برغم تلك املناظر ومشاهد
الدم املفزعة من احلصول ومبوجب اهلوية اليت أمحلها على قيمة
متىن أمنيتني
اجلوازواستخراجه..طبيعي كلما حقق اإلنسان أمنية ّ

أخريني..وجد أن لديه وقتا آخرإلنفاقه يف عمل آخر ..تقليل ساعات
النوم والعمل بعمل آخر فرتة النهار..وعثر على عمل إضايف يف كافترياي
ابلقرب من املستشفى.
كان ينهض يف الصباح الباكر ويتجه إَل الكافترياي ويعمل فيها
من الفجر حىت بعد املساء..ينام أربع ساعات حىت الساعة الثانية عشرة
ليال ،وينطلق إَل املستشفى اجلمهوري حيث يعمل ست ساعات
منظفا يف دورية ما بعد منتصف الليل.
مل يكن األجران ميثالن الشيء الكثري ..كاان يكفيان إلطعامي
وسكين الضروري وابلكاد أمجع ما تيسر!
ما الَّ ِذي حيدث يل..ال يهم ..سأعمل بعزم وإخالص..سأقاوم
الرغبة الشديدة يف النوم..
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وأمتكن خالل مائة وستة أايم -مل يزد نومي يف اليوم الواحد على أربع
ساعات -من مجع ما تيسر ..قيمة التذكرة للسفر ألثيوبيا!
 :اي سراب..اي سراب..لقد متكنت من مجع قيمة التذكرة اي سراب..
 :ومصاريفك؟
 :صحيح أين ال أملك مصاريف السفر ،ولكن ال تقلقي..سأبقى يف
أثيوبيا لثالثة أايم فقط..ال يهم أان على استعداد للبقاء بال طعام يف
لدي جتارب جوع يف صنعاء ..هبكذا أكون قد
أثيوبيا لثالثة أايم و َّ
وفرت مصروف الطعامّ ،أما السكن فهذا أمر ال أدري هل يستحق
املغامرة واملبيت يف الشارع؟
 :وملاذا تواجه كل تلك املخاطر؟
 :إنه احلب ..حيب ألمي احلبشية السوداء..أريد أن أحبث عن طيفها

هناك..أريد أن أعرف أَيْ َن عاشت..يف أي حي سكنت؟ .وهل لديها
أقارب؟ .هل سأجد يف أثيوبيا هوية..هل ميكن أن أعيش يف أثيوبيا
دون أن أهتم يف هوييت؟ .إذا كان بلد وأقارب والدي مناطقيني ،فهل
سيكون بلد وأقارب أمي بنفس املستوى؟..األم حنونة اي
سراب..حنونة..أهم من هذا وذاك..أريد أن أعرف أَيْ َن عاشت وكيف
وأَيْ َن درست..أريد أن أشم اهلواء الَّ ِذي تنسمته..إنين افتقدها بش ّدة اي
سراب..أفتقدها..أال يستحق ما ذكرته لك كل تلك املواجهة؟.
 :نعم يستحق املواجهة..ولكنّك جريء.
 :اي سراب..هو احلب..احلب شيء غامض ِ
عليك أن تكتشفيه ولو
ِ
سيمكنك من التغلب على كل
كلفك ما تطمحني له..فهو من
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الصعاب..سأثبت للناس أن احلب هو ما يقودين للمغامرة ،ساعتها أان
على ثقة أبن احلب سينتصر وسأحقق مبتغاي.
 :احلب..نعم زاد مجيل حتمله أَيْنَما سرت ،وتثق فيه كل الثقة ،وأان
أيضا أثق يف قدرة احملبة على جتاوز الصعاب وقدرة انعكاساهتا على
حتقيق الطموحات..لو اختذ والدي احملبة سالحه يف مواجهة أوالد عمه
لكنّا اآلن ننعم بوجوده بيننا ولكنّه اختذ النار سالحه فانتهى مقتوالً!..
 :حياتك أبقى ،ابتسمي وكوين شجاعة..إَل اللقاء
 :انتظر ..خذ بَ ْعض املال علّها تساعدك..فال أريدك أن جتوع وال أن
تغامر يف السكن..
 :ال ،قد نويت االعتماد على نفسي يف هذا األمر
 :إذا ..انطلق أيها الصغري اجلميل ..انطلق.

 :صغري!
َّك أصغر مين سنا.
 :صغري..يف نظري ألَن َ
***
ها قد وصلت أديس أاباب..ال أملك ما يكفي سوى إلقاميت
ثالثة أايم ابلكاد..قليب يرجتف خوفا..تلك الرجفة أعرفها..شعرت
هبا..عندما كنت نطفة يف ظهر والدي أثناء وصوله أديس أاباب
ليس يل دليل غري حكاايت والدي عن أثيوبيا..عندما وصلت
أول مرة وأان مازلت نطفة يف ظهره حترك إَل حي (ماركاتو) وأقام يف
فندق عصب ..هل ما زال احلي قائما..وهل مازال الفندق قائما
أيضا؟!
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أسئلة قلقة تزيدين قلقا..وأصل (ماركاتو)..وأقرتب من فندق
عصب..يف هذا الفندق وحسب رواية والدي التقى أبمي ومنه انطلق
لكن ما هو منطقي ال
معها..هل سأجد أمي هنا؟! سؤال غري منطقي ّ
يشري إَل مكمن اجلرح؟
وبلغة اإلشارة أحجز غرفة يف الفندق..هل من شخص
يتحدث العربية..مثة جامع يقع ابلقرب من الفندق كثريا ما صلى فيه
أيب امسه جامع األنوار وبقرب اجلامع مقر اجلالية اليمنية أبديس
أاباب..انطلقت إَل اجلامع هنارا.
ِ
ك
املسلمون يف أديس أاباب أكثر من املسيحيني..يبدو َذل َ
جليا..وصليت..صليت مبلء قليب وكياين داعيا هللا أن أعثر على ما
يدلين على أمي..أَيْ َن عاشت؟ .من أقارهبا؟ .من؟ .من؟ .اخل..

كان مثة رجل أثيويب يف قسماته صوفية عبد القادر اجليالين وابتسامته
وداعة وسكون الكون يرقبين..اقرتب مين..وجلس إَل جانيب.
السالَِم عليك؟
َّ :
السالَِم.
 :وعليك َّ

 :مولّد!
مهجن!
ّ :
د..مهجن..املهم أن أمك من بالدي وأابك من اليمن ومالحمك
 :مولّ
ّ
ِ
ك.
تفضح َذل َ
 :نعم.
 :سبحان هللا..عندما يتزوج آسيوي أبفريقية َما َذا ينتج؟.
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 :هجني..غريب..ضائع..كلس بلغتنا حنن األثيوبيني
كلس..ماذَا تعين؟
:
َ
 :تعين هجني..من أب ميين وأم أثيوبية..إهنا كلمة أقرب إذا أراد
شخص أن ينطقها بغرض الشماتة يغري طريقة نطقها وإذا أراد التعريف
هبا عن شخص نطقها دون مشاتة..
 :جئت هارابً أم ابحثا عن شيء؟
 :كالمها.
 :أعرف الكثري من املولَّدين الذين قدموا من بالد آابئهم اليمن ،كلهم
كانوا حزاىن..هاربني من سوء معاملة بَ ْعض اليمنيني هلم ..معاملة
الغرابء..وأنت منهم..لكنّك تبدو أصغرهم سنا.
لكن أكربهم مهاً وحزانً.
 :أصغرهم سنا ّ

 :انطلق إَل رحاب هذه البالد..ستشعرك أبهنا أمك..وإذا أردت
املساعدة فستجد العديد من اليمنيني يف مقر اجلالية اليمنية وخصوصا
لكن تذكر أنك هنا لست سوى
مدرستها الواقعة ابلقرب من اجلامعّ ،
غريب.غريب..
وانطلقَ ..ما َذا سأفعل؟ .إَل اجلالية..مدرسة اجلالية..طالب..مناهج
مينية..وجوه حتمل مالمح مينية وأثيوبية معا..مولَّدون
مثلي..أساتذة..أحد األساتذة وامسه عبد هللا حسان يرافقين بعد انتهاء
اليوم الدراسي.
 :إَل أَيْ َن تريد الذهاب؟
 :ألحبث عن طيف أمي وأي شيء يتصل هبا.
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 :هل لديك عنواهنا؟
 :امسها (ادانش سليمان)..ال أمحل هلا عنواان وال أية وثيقة فقد أحرق
عمي الكبري واثئقها وواثئق أيب وال صورة ،وحىت ذاكريت ال تتذكرها
بشكل جيد فقد ماتت وعمري ( )13عاماً..كل ما أعرفه نقال عن

والدي أنه التقى هبا يف فندق عصب.
لكن هذا لن يوصلك لشيء..هل من
 :اسم أمك يعين (الشافية) و ّ
دليل آخر.
 :قال يل أيب ذات مرة أهنما أقاما يف أول أايم زواجهما يف الغرفة رقم
( )419ابلفندق.
 :وهذا أيضا لن يوصلك لشيء..جمرد زقاق سيقودك إَل زقاق!
 :أيب كان اتجراً..يسافر يف الشهر مرتني إَل أثيوبيا..يستورد منها
العسل بكميات ويعود إَل اليمن لبيعها..ولكنّه انقطع عن تلك التجارة
اليت حققت له الثراء قبل مثاين يف سنوات..حتديداً بعيد وفاة والديت.
تعرض للخسارة؟
 :وملا َذا..هل َّ
َ
لكن ليس للخسارة املادية..لقد كشفت له
و
للخسارة،
ض
تعر
نعم
:
َّ
ّ

وفاة والديت يف غمرة انشغاله جبمع املال والتجارة أن وفاهتا
ت ابلنسبة له وطنا للحب وملجأ ،ولكنّه مل يكتشف
حطمته..لقد َكانَ ْ
ِ
ك إال عقب وفاهتا..حاول أن يواصل جتارته ،لكنّه عاد آخر مرة من
َذل َ
أثيوبيا خايل الوفاض إالّ من دموع حبجم وسعة احمليط اهلندي..ذ ّكرته
أثيوبيا أبمي..لقد....لقد..
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متنبها :وجدهتا..سأدلك على طريقة الوصول إَل مدينة (اسال) اليت
تنتج العسل ،ويقدم إليها التجار والشركات من كل أحناء العامل ،لشراء
العسل واسترياده..ومن املؤكد أن والدك أحد هؤالء التجار..
 ( :اسال) !
 :نعم (اسال) مدينة تقع على بعد ( )411كم من العاصمة أديس
أاباب..إَل جانب ذلك ،سأعلّمك مفردات أثيوبية بسيطة تساعدك يف
السؤال عنه..هناك اسأل عن والدك..علك جتد من يعرفه وابلتايل
يعرف والدتك.
واركب القطار الَّ ِذي صنعه الطليان يف بداية القرن
املاضي..وأصل (اسال) ومع وصويل يكاد املال ينفد مين..منتجوا
العسل ابملئات..سؤاهلم سيحتاج ألايم وأان ال أمحل ما يكفي سوى
لإلقامة ليوم أو يومني ابلكاد.
أحدهم تضايق من سؤايل وطردين.
 :مولّد..نصف آدمي..ميين ملعون(..كلس)
أحدهم وبرغم أنه مل يفهم كلمة واحدة فإنه رفض احلديث معي حبجة
أنه ال يتحدث مع املولَّدين اليمنيني..إنه يكرههم..بل يكره أن يتاجر
معهم.
ال جدوى..فال أحد يعرف أحد..ال يد متتد ليد أخرى ..مل
يعد العامل حنوان كما كنت أظن وأحياان أختيل..
 :ومن قال لك إن العامل كان حنوان.
 :من ..من أنت ..تتحدث العربية بطالقة.
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 :أان هجني ضائع مثلك..أعيش يف أثيوبيا.
 :هل وجدت ضاليت؟
 :قد أكون ضالتك يف هذا العامل الظالمي ،وقد أكون جمرد كأس ماء
عذب يف حبر هذا العامل املاحل.
 :أمتىن أن تكون الثانية.
 :تفضل.
 :أحبث عن أي آاثر أليب منها استدل آلاثر أمي ومن مثة أقارهبا.
 :قصتك ال تشبه قصيت.
 :وهل القصة ختتلف؟
 :أان من أبناء مدينة (احلديدة) الساحلية..قبل  44عاما طلبت مين
أمي شراء علبة (الزابدي) كان الزابدي جديدا علينا ..فخرجت حامال
قيمة العلبة..يف الطريق التقيت بشباب كانوا يستعدون لركوب
القارب..قلت هلم إَل أين ستذهبون وهذا املوسم ليس موسم الصيد أو
حىت وقته..ردوا..تعال معنا وستعرف..ال أدري..انتابتين رغبة عارمة يف
ركوب القارب..وركبت..أحاديثهم عن الغربة واملال والنساء شدتين
إليهم ..ورويدا ورويدا حط القارب على شواطئ (أمسرة) ..تفرق اجلمع
يف الشاطئ فوجدتين وحيدا إالَّ من نفسي وقيمة علبة الزابدي ..وهكذا
ظللت أسري من بلد إَل بلد ..أعمل يف ذلك البلد ما يكفيين للوصول
إَل البلد التايل ،حىت وصلت (اسال)..
 :أمل تفكر يف العودة..؟
 :ال..لقد استطبت الرتحال والغربة؟
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 :هذا يعين أنك ال تعرف جتار العسل اليمنيني القدامى.
 :نعم.
 :إذاً..استودعك هللا؟
يطلق كومة دموع هائلة..ش ّكلت وبسرعة صاروخية هنرا صغريا تبعين

مبلال قدماي..توقفت..
 :أرجوك ..إذا عدت لليمن ..وتسنت لك فرصة السفر إَل احلديدة
..فسر إَل الشارع العام ..ستجد خلف مدرسة امسها (الشعب) منزال
قدميا ..اسم أمي (بين حبر)..إذا وجدهتا فقدم هلا اعتذاري ألين ذهبت
لشراء العلبة ومل أعد مذ ذاك احلني.
 :ولو كنت صادقا معك وقلت لك إذا مل أمتكن من إيصال رسالتك؟
 :ستظل دموعي اليت تشكل النهري الصغري أسفل قدمك تتبعك.

 :كالم أساطري.
إيل البعض هنا يف أثيوبيا أبين جمرد كأس ماء ماحل يف هنرهم
 :ينظر َّ
العذب.
 :وماذا يف ذلك؟
 :ألين حني أقول شيئا فهو ينفذ.
 :كالم أساطري أيضا.
وعدت إَل أديس أاباب..فارغ اليدين..ال ألوي على شيء ..مل
يعد معي قرش واحد..فما جلبته من مال مل ِ
يكف إالّ لثالثة أايم..يوم

قضيته يف أديس أاباب..واثن يف (اسال) واثلث عائدا إَل أديس أاباب..مثة
رحلة متجهة إَل اليمن مساءً..سأسري مشيا على األقدام إَل
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ِ
ك سأودع أمي على طريقيت..ال تعتقدوا أن دموع
لكن قبل ذَل َ
املطار..و ّ

الرجل اليت تش ّكل هنريا صغريا تطاردين فما أشعر به ليس سوى البلل
الناتج عن املشي لساعات..وأدخل فندق عصب..وأصعد
الدرجات..غرفة رقم (..)419أطرق ابهبا..تقيم يف الغرفة امرأة فرنسية
قدمت ألثيوبيا هبدف استكمال دراستها املتعلّقة ابكتشاف األعشاب
اليت بدأهتا يف كينيا..حيث تعترب أثيوبيا موطنا ألندر األعشاب يف
العامل.
 :هيلني.
( .. ?que :ماذا)
حاورهتا ابإلشارة..أريد الدخول للغرفة للحظات..حتسس
املكان الَّ ِذي أقامت فيه أمي ذات يوم..لكنّها مل تفهم..أغلقت الباب

يف وجهي.
)..Retirer? :أخرج)
عدت إَل جامع األنوار..صليت العصر ونفس الرجل
يراقبين..ختمت صاليت ابلدعاء.
 :اي هللا مل أعثر على طيف أمي..حىت الغرفة اليت أقامت فيها ذات يوم
مل أمتكن من أتملها للحظات.
ويقرتب األستاذ.
 :كيف احلال؟
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 :احلال كلمة جمردة من اإلحساس ،صار تعاطيها اليومي يبعث على
القرف الشديد..فال تدري وأنت يف ذروة سوء احلال أن تضطر -
ألنك معتاد  -ألن تقول ..احلال على أحسن ما يرام.
 :يبدو أنك مل تعثر علي شيء.
 :نعم.
 :كثري من اآلابء اليمنيني ممن تزوجوا األثيوبيات مل خيربوا أبناءهم أي
شيء عن أثيوبيا وأمهاهتم
 :ملا َذا؟.
َ
 :كانوا يريدون عزهلم عن هذه البالد وربطهم بشدة ابليمن.
 :عمي عزلين عن اليمن وأيب عزلين عن بالد أمي..اي للخسارة.
 :عد إَل موطن والدك..مغرتاب يف موطنه..ضائعا بني وطنني يتقاتالن
ابأللوان..وطنان..ينعتان أمثالك ب (الكلس)..املولَّد..اهلجني..عد..
وما إن هنضت حىت أمسك األستاذ عبد هللا حسان بيدي وقادين إَل
الفندق.
 :سألت عنك يف الفندق وقال يل موظف االستقبال إنك أرعبت
الفرنسية املقيمة يف الفندق..
 :أرعبتها!!
 :املالمح العربية اليت يف سحنتك تسببت يف إصابتها ابلذعر.
 :ذعر!!
 :ظنّت أنك من تنظيم القاعدة !!
 :قاعدة..اي إهلي!
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 :عموما ال تقلق فقد فهمت أنك أردت زايرة الغرفة لوداعها فأخربت
الفرنسية بقصتك..لقد وافقت على حتقيق طلبك يف زايرة الغرفة شريطة
أال تتعدى الدقائق.
فرحت..ابتهجت..غنيت للكون..للمدن املبعثرة يف
العوامل..اجتاحين شعور عاصف أبن هذا أعظم إجناز سأحققه..وزرت
الغرفة..حتسست جدراهنا..هل ملست أمي هذه اجلدران..أرضيتها؟.
كيف اي ترى مشت أمي على هذه األرضية؟ .كم خطوة خطت؟.
تشممت األرضية .السرير..بكيت..بكيت..بكيت..وبكت معي
الفرنسية..وتالها األستاذ عبد هللا..بكينا مجيعا..األستاذ عبد هللا ألنه
ِ
ك اليمين املهاجر الضائع يف بالد الغرابء والفرنسية ألهنا تركت ابنها
َذل َ
من زوجها الكيين الَّ ِذي تزوجته أثناء حبثها عن االعشاب هناك
كلنا مغرتبون..كلنا مهاجرون..ضائعون..اتئهون يف
العامل..نبحث عن هويتنا دون أمل..نبحث عن أنفسنا يف الوجوه فال
جندها سوى خليط من أسى..نبحث عن ذواتنا فال جندها سوى جروح
املهجنني على السواء نعاين يف
ونتوء حبجم الكون..حنن املولّدين و َّ
أعمالنا وسكننا..من مشاتة من حولنا..نعاين من النظرة الدونية اليت
يستقبلها بنا البعض..حنن..
وأجري..وأجري..إَل املطار..إَل صنعاء..إَل سراب ..تربت

سراب على كتفي برفق.
 :تبدو مبلالً.
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 :ال تعتقدي أن دموع الرجل الغريب اليت تش ّكل هنريا صغرياً سبب

تبللي فما أشعر به ليس سوى العرق الناتج عن الوصول العاجل
إليك..
حصنتنا من الفقر واحلاجة للناس،
 :لقد علمت أمك أمي حرفة رائعة َّ
وقد علمتين أمي هذه احلرفة..سأعلمك أنت أيضا هذه احلرفة
ستحصنك من الفقر ومن االرتباط أبعمال وأانس يشمتون فيك
ّ
و..و..
لكين لن أنسى أىن أمحل
 :نعم اي سراب سأتعلم هذه احلرفة منكّ ،

رسالة لن أتنازل عنها ما حييت..رسالة كتبها احلكيم بدمي على
قليب..احلب اي سراب...
 :احلب!
 :نعم..احلب شيء غامض عليك أن تكتشفيه ولو كلفك ما تطمحني
له..فهو من سيم ِّكنك من التغلب على كل الصعاب..اثبيت للناس
حبك يثبتون لك آدميتك وحقك يف حياة سعيدة.
 :اآلن عرفت كيف تغلبت على كل الصعاب اليت واجهتك.
لكين آمل
 :وسأواصل تغليب عليها مستقبال ،و ّ
أن تكوين إَل جانيب..كوين إَل جانيب اي سراب..إَل جانيب اي
سراب..اي سراب
***
يظهر شخص حيمل بني يديه قميصا وسجادة وكيساً يستخدم للنوم
ويف قلبه الكثري من املآسي..ينظر إليهما..يبتسم..يواصل هجرته..
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***
امسي (..).....
ويل ّقبين الناس هنا يف صنعاء بـ(املولّد)..كوين من أم ( )....وأب
(..)....وبرغم أنين حققت كل ما رجوت و نيت ما يدفعين عل

غصة عالقة يف حلقي ومثة أمل يهب
التوقف إلكمال حكاييت ،فإن مثة ّ
من اتارج ليق

مضجعي ويدمر كينونيت..يكمن هذا األمل

يف.!.................................
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