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رد مستنكراً: والفقراء!
قلت: لهم الله.

قال: ونحن لهم مع الله.
ـــاذا كــان الــرّحــالــة وقـــتــهــا أدركت 
عدان بأن وليفرد ثيسـكر يقول عن ا
لـديــهم ذكـاءً خــارقـاً من خـالل نـظـرة
عميقة يحسّها تفسر األشياء جيداً.
تلصصة من فتحة احلقيبة بعينيه ا
ظلّ كـافــافـيس يـرافق الــطـريق فـمن
اإلسـكـنـدريــة إلى مـديـنـة الـنـاصـريـة
خــــيط مـن حــــنــــ وشـــــغف قــــراءة
ا هو قرأ ذات يوم في يسكنني ور
ثـقافـته اإلغـريـقـية أن اإلسـكـنـدر كان
قد أرسل جنوداً إلى هنا في طريقهم
إلى سوسة عـاصمـة فارس والقـريبة
من حـدود دويالت سـومـر ولـكـنه لم

كان الذي  يكن قد قرأ وعـرف أن ا
اكــتــشــافه في هــذه األرض هــو أحـد
أمــكــنـة الــبــدء الـكــتــابي وأن الــقـلم
الباركر اجلديـد الذي اشتراه هو من
بـعض إجنــازات أول لـوح لـلــكـتـابـة
كتبته هذه األرض التي بدأت سيارة
الـفـولـفـو اخلـشب تـدفع في طـريـقـها
ـزفت عـجالتــهـا عـلى أمل أن يـصل ا
الــسـائق دون أي عــطل ويــعـود إلى
بيته مبكراً بعد أن يكون أغلب ركابه
في طـريق عـودته من الـنسـاء الالئي
ـديــنـة بـضــاعـتـهن من يـجــلـ إلى ا
الــقــيــمــر ويــبــقـــ جــالــســات عــلى
الـــرصـــيـف كل الـــلـــيل فـي انـــتـــظــار
الصـبـاح البـاكـر حيث يـأتي الـزبائن
وهم يحملون صحـونهم ليشتري كل
عيدية التي تعوّد الشراء واحد من ا
مـــنـــهــا في كـل مــرّة ويـــســمـــونه في

َعْميلْ). الدارجة (ا
أعــــرف أن أول مـــــحــــطـــــات وقــــوف
احلافـلة سـتكون عـند مـرقدٍ مـفترض
للـنبي اخلـضر ويـطلـقون عـليه هـنا

(اخلضر حي الدارين).
ـــرقـــد تـــتـــوقف أغـــلب عـــنـــد هـــذا ا
سيـارات الـركـاب بنـاءً عـلى طلب من
الـركــاب عـنـدمـا يــكـون ألحـدهم نـذراً
ــكـان يــريـد أن يــسـلّــمه إلى خـادم ا
حيث تـوزع اخلدمة بـشكل دوري من
نطقة. قبل عائلة علويّة من سكنة ا
ـكـان الــذي عـاش في ذاكـرتـنـا هـذا ا

مـع عــشـــرات األمــكـــنــة الـــتي حتــمل
قــبـوراً وأضــرحــة ألولـيــاء حــقـيــقـ
وآخــرين تـؤســطـرهم أو تــفـتــرضـهم
الـذاكــرة الـشـعـبــيـة ومـا دام ضـريح
ئـات األمكنة النبي اخلضـر موزعاً 
عــــلى طــــول الـــوطـن الـــعــــربي فـــإن
اخلــضـــر حي الــدارين ســـيــكــون من
فترضة ولكنه بسبب ضمن األمكنة ا
وجـــوده في تـــلك الــبـــريّـــة ولإلغــراء
الروحي الذي تمتلكه قبته الفيروزية
عـلى الـرغم من بـسـاطـة الـبـنـاء فـهو
ــثـل رؤيـا مــفــتــرضــة لــشــخــصــيـة
مقـدّسـة تسـكن في الـذاكرة اجلـمعـية
لــــعـــمـــوم ســـكـــان األهـــوار عن نـــبي
سيظهـر بعد ح وقـد أخبرهم قرّاء
مـــآ عــاشـــوراء الـــذيـن يـــقـــيـــمــون
مجالـسهم في األهـوار كل محرم: أنه
ـنـتـظـر سـيـكـون عـنـد ظـهـور اإلمـام ا
اخلـضــر مـعه في الــظـهـور وألني لم
أقــرأ عن تــلك الــنــبــوءة فـي حــضـور
ـنتـظر حـسبت هـدي ا اخلضـر مع ا
األمـــر اجــــتــــهـــاداً وتــــصــــوراً حـــ
سمعتهـا من أحد الواعظ الذي زار

قريتنا في ذات محرم.
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ومازالت رواية أبي عن اخلضر تقبع
في ذاكرتي نـقلـها من أحـد اخلطـباء
أن اخلـضــر كـان نـبــيـاً مــرسالً بـعـثه
الـلـه إلى قـريـة فــدعـاهم إلى تــوحـيـد
الله واإلقرار بأنبـيائه ورسله وكتبه
وكانت آيته أنه ال يجلس على خشبة
يابـسة وال أرض بـيضـاء إالّ وأزهرت
يـــانــعــة وخـــضــراء ولــهـــذا يــســمى
اخلـضــر. من االخــضـرار الــذي يـحلّ
معـه أينـما يـكـون جالـسـاً أو ماشـياً

أو على مائدة طعام.
خــيّل إليّ وأنــا أســمع هــذا الــوصف
مـن أبي أن أي خـــطـــوة يـــخـــطـــوهــا
اخلــضـــر عــلى األرض تـــتــحــول إلى
عــشبٍ أخــضــر. وتـخــيــلت أيــضـاً أن
الرعاة يذهبون مع خطوته حتى ولو

وصل إلى آخر األرض.
يومها ذهبت إلى الكتب ألعرف شيئاً
ـقـدّس فـعرفت أن له عن هـذا النـبي ا
فـي الــعــراق وحــده مــئـــة وثــمــانــيــة
قامات وست مقامـاً وفي كل هذه ا

. فاحشة في حضرة أولياءٍ صاحل
قلت وقـتهـا: هو احلب واألنـبياء كل

رسائلهم هي حب.
ردّ بــغــضـب: ولــكن لــيس حــبــاً عــلى

الطريقة الباريسية.
ضـحــكـنـا طــويالً يـومــهـا وأنـا أبـرر
ـعـلـم أن الـنـيّــة في صـدق لــزمـيـلـي ا
العاطفة ح تـتحول إلى أمنية فإن
جـمال الـقـصد سـيـجـد قبـوالً عـند كل

نبيّ ووصيّ وإمام.
ـفــتـوح في تـلـك الـبـريّـة ــكـان ا هـو ا
ـــتــســعـــة والــريح الـــبــاردة تــغــري ا
ـقـام الـزائـرين بـالـدخـول إلى داخل ا
الـضـيق لـكنـهم بـسـبب لـهـفـتهم إلى
الطـيف الذي يـسكـنه يشـمّون رائـحة
ـطــبـوعـة عـلى الـبـاب وهي احلـنّـاء ا
حتــمل صــورة أكف لــزائــرين جـاؤوا
ــكـان ثم يــدخـلـون قــبـلـهم وحــنّـوا ا
سـوية في تـزاحم قـد ال يـعـجب خادم
كان ألن اجلـميع جاؤوا وليس هذا ا

معهم سوى كيس من البرتقال.
انزويت  ألجـلس عـلى رابيـة صغـيرة
مـن الــتــراب مــقــتــنـــعــاً أني شــاركت
أولـئك الـطـيـبـ مـراسيـم زيارة نـبي
حي الــداريـن وعــشت حلــظــة شــوق
لقراءة القصائد األولى لكافافيس في
ـكـان هـذا الـكـتــاب وقـد أغـراني في ا
ـفتوحة وحـسبت أنها ديات ا تلك ا
مـنـاسـبـة لـطـقس قـراءة هـذا الـشـاعر
حـــيث تــبــتـــهج الــزرقـــة الــبــاردة مع
خضرة بعيدة حلقول قمح حتاول أن
ـيـاه الـبـعـيـدة لألهوار تـعـكس لـنا ا
وكم تـمنـيت أن أبـدأ قـراءتي بـصوت
عالٍ في لهـفة ألضع هاجـساً إغريـقياً
ـا مـرّ عـلــيه في يـوم مـا في مـكــان ر
جــنـود اإلسـكــنـدر الــقـادمــ من تـلك
األمكـنـة التي حتـتـفي بهـا الـقصـائد
ولــكـني خــشـيت أن يــخـتــلط صـوتي
بـــأصــوات األدعــيــة الــتي يــطــلــقــهــا
الـزائـرون وقـد خـرج اآلن أغلـبـهم من
الـغـرفـة الـصـغـيـرة وصـاروا يدورون
ـكـان بـطـواف وأكف مـرفـوعة حـول ا
ومـناجـاة وطـلـبات أغـلـبـهـا يأتي من
نساء يـتمنـ عودة أبنـائهن اجلنود
سا من حروب الشمال ب الدولة
لّا مصطفى البرزاني الذين وجنود ا

يسمونـــــــهم البيشمركة.
بدأ طوافهم يشتد مثل طقس صوفي
في حلقة دراويش فأتت منهم نسائم
تــراب حتــمل عــطــر الـبــرتــقــال الـذي
أكـلـوه قـبل حلـظـات لـهـذا أنـا أشـعر
بـســعـادة مـضــافـة أن قـراءتي األولى
لـلـشـاعـر اليـونـاني يـصـاحـبـهـا دعاء
وعطر برتقال وأظن أن الشاعر نفسه
حـ افـتـرضــته أنـا ذات مـرة يـشـعـر
بسعـادة طافحـة وهو يكـتب قصائده
بــقـــلم الــبــاركــر افـــتــرضــته اآلن مع
ســـعــادة الـــقــلم يـــعــيـش ســعــادة أن
أحدهم وعلى حافة طريق مشى عليه
جـــنــود إغــريــقـــيــون ذات يــوم يــقــرأ
قـــصـــائـــده وفي نـــفس الـــوقت تـــمأل

رئتيه رائحة البرتقال.
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أنــا أيــضــا أحب الـــكــتــابـــة بــالــقــلم
الباركر ولم يـزل يرافق كتاباتي إلى
الـيـوم وظلّ مـعي وفـيـاً في جتـسـيـد
ما كنت أتمـنى وأعيش هاجسه. هذا
القلـم أهداه إلي معـلم اللـغة العـربية
وأنــا فـي اخلــامس االبـــتــدائي يــوم
اكـتشف مـوهـبـتي في كـتابـة اإلنـشاء
عـنـدمـا جتـرأت ألكـتب عن حـلـمي في
أن تـــكـــون شـــهــــرزاد هي أمي حـــتى
تــقصّ عــليّ حــكــايــة كل لــيــلـة. عــلى
الرغم من أن اإلنـشاء الـذي أراده منا
ـعـلم كـان كـتـابـة مـوضـوع بـعـنوان ا
(البقرة سوداء لكن حليبها أبيض).
علم تفسيراً لكتابتي لم يطلب مني ا
في غـيـر مــوضـوعه وقـال لي: يـا ابن
ــوهــبـة عــبــد مــهــلــهل أنـت تـكــتـب 
تـلكـها طـلبـة اإلعدادية وذاكرة قـد 
وأظن أن موهبتك في سرد احلكايات
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انيا ا

سـتـتـطـور وحـتى تـتـطـور سـأهـديك
قـلمي الـبـاركر لـيشـجـعك علـى كتـابة
أحالمك اجلــديـدة الــتي حتــتـاج إلى
من يدوّنـها عـلى الورق وسـيسـاعدك

هذا القلم الذي أعتز به لتحقيقها.
لهذا قلـم الباركر والـدفتر الذي أدون
فـــيه يــومــيــاتي مـــعي أيــنــمــا أكــون
لشـعوري أن حلـظة الـكتـابة ال حتمل
مـواقـيـتـاً وأمـكـنـة إنـهـا جتيء مـتى
أرادت أن جتـيء واآلن أتــت تـــــــــــلـك
الـلـحـظـة بـعـد أن شـعـرت أن الـركاب
سيطول دورانـهم حول الضريح وقد
درت مــعــهم عــدّة دورات وأتــيت إلى
هـذه الـرابيـة أتـأمل فـطـرة طـقـوسهم
ومالمــــحـــهـم الـــتـي تـــشــــد الــــرّايـــة
ـرفــرفـة فـوق الـقـبـة إلى اخلـضـراء ا

صدورهم.
اقـتــرب الـســائق مـني قــائال: أسـتـاذ
ــنـحك ــاذا ال تـفــعل مـثــلـهم فــقـد 

النبي ما تتمناه وحتلم به.
ــ لقد درت  معـهم وزرت وتمنيت ما
ـا قراءة تـمنـيت أن يـتـحـقق لي. ور
كتـاب أو مقال قـرب ضريح قـد يكون

طقساً روحيا مثمراً.
قـال الـســائق وهـو يـتــأمل من بـعـيـد
الكتاب الذي بيدي: البد أنك تقرأ في

مفاتيح اجلنان?.
ــ كال أقرأ لشاعر يوناني.

ـعـتـاد وقال: ـرحه ا ضـحك مـازحاً 
الـيـونـان ال تـصـنع الـسـيـارات كـنت
أتـمنى أن تـقـرأ لـشاعـر سـويدي ألن
الــســـويـــد صـــنـــعت لـــنـــا ســـيــارات
الــفـولــفـو.اكــتـشــفت من حــديـثي مع
الرجل أن لديـنا سائقـاً مثقـفاً ولكنه
لن يــعــرف أن هــنــاك في عــالم األدب
شاعـراً اسمه كـافافيس والـدليل أنه
حــسب الــكـتــاب الــذي بـ يــدي هـو
كتاب لألدعية.قال لي: شاعرك هذا ال
أعــــرفه أنــــا أعـــرف فـــقـط مـــعـــروف
الـرصـافي والـزهـاوي ألني قـرأتـهـمـا
ــتـــوسط ثم تـــطــوعت في الـــثــالـث ا
ضـــابط صـف في صـــنف الـــتــمـــوين
والنـقل وجُـرحت في مـنطـقـة سبـيلك
اجلـبـلـيــة في حـرب بـرزان وخـرجت
ألسـبـاب صـحـيـة الـراتب الـتـقـاعدي
قـليل لـهـذا عـدت إلى السـيـاقـة ألعيل
عائـلتي وعائـلة أخي الـذي استـشهد
في ذات احلـرب. ثـم تـركـني لــيـمـازح
ركـــابه الــذين يـــعــرفــهم ويـــعــرفــونه
جــيــداً ولـكــنــهم ظــلّــوا يـدورون وال
زاحه.ناديـت عليه يسـتمـعون حتـى 
وقــلـت: دعــهم فــقط غـــابــوا بــلــذة لم

يعرفوها من قبل .
رة ــ نـعم لـقـد تغـيـروا كـثـيـراً هـذه ا
في طـقوس زيـاراتـهم. فـحـتى تـعرف
ــعـيـدي فـي الـسـفــر أسـمـعه مـزاج ا
أغنـية حـن لـلقـصب وميـاه األهوار
وطـــيـــورهـــا ولـــكن أبـــصـــارهم اآلن
غناطيس براية النبي تلتصق مثل ا

فوق القبة. 
يـبدو لي أن لـديـهم الـرغـبة لـيـقـضوا

قام. الليل كله في الدوران حول ا
ــ  نــعم إنـهم يــعــشـقــون األمـاني في
ـــــــــــراقـــــــد لـــــــكن وجـــــــودهم فـي ا
الـكـــثــيـرين مـنـهم يــتـمـنى أن يـكـون

اء. قبره في ا
ــ أنت لـم تــســافــر مــعــهم مــثــلي في
رّ الطرقـات البرية هـناك مقـبرتان 
عـــلــــيــــهـــمــــا في الــــطـــريق وهــــمـــا
وتون مخصصـتان لألطفـال الذين 
بأشـهرهم األولى فتـدفنـهم العـشائر
قريبـاً من مضـاربها هـم ال ينتـبهون
الحـظة لـلـمـكـان.انـتـبهـت إلى هـذه ا
وأتـــذكـــر أن أكــثـــر من طـــفل رضـــيع
توفي فـي قريـتـنا ولـكـني أجهل أين
دفــــنـــوه.. وأظن أنـي لـــو ســـألــــتـــهم
فــســوف لن يـجــيــبـوا.قــال الــسـائق:

حاول أن تسألهم رحمة لوالديك.
اذا ? ــ و
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ثقف ألن تعلم  –وال أقول ا حقـاً أن العلم نور واجلهل ظالم. يخـتلف األنسان ا
ـتعلم ـثقف يـتجـاوز مـرحلـة التـعلـيم بشـوط كبـير  –عن األنـسان غـير ا مفـهوم ا
ـتـعـلـم الـذي يجـيـد الـقـراءة والـكـتـابـة ولـيـس مـعـرفـة مـهـنـة أو حـرفة. وأقـصـد بـا
االنسان الـذي يجيـد القراءة ينـفتح على آفـاق العالم البـعيدة والـقريبة ويـستطيع
أن يـتـعـلم أشـيـاء وأشـياء التـعـد والحتـصى عـلى نـقـيض األنـسـان الـذي اليـجـيد
الـقـراءة . الدافع الـذي دفـعني لـلـكتـابـة عن قضـيـة تعـلم الـقراءة والـكتـابـة تلك –
الرسـالـة التي وصـلـتني بـالـلغـة الـروسيـة عام   1978 حـيـنمـا كـنتُ في الصف
األول في كـلـية اآلداب  –قسم الـلـغـة األنكـلـيـزية وكـنتُ الأزال أسـكن في الـقـرية
ـراسلة - أي تـبادل الرسائل الـبعيدة  –مـسقط الرأس- كـنتُ أعشق هواية  –ا
مع األصـدقـاء من كـافة أنـحـاء العـالم . كـنتُ الـوحيـد في الـقـرية من يـعـشق هذه
الـهـواية والأزال حـتى هـذه اللـحـظة. كـان هـناك شـاب وسـيم جدا في قـريـتنـا قد
تـخـرج من قـسم اللـغـة الـروسـيـة وسافـر الى روسـيـا أشـهـر قلـيـلـة وتـعـرف على
ـا كـان يحـدثـني عنـهـا - طلـبتُ مـنه أن يـسمح لي أن أراسـلـها صـديـقة له  –طا
كصـديقـة مراسلـة فقط الغـير- كـان أكبـر مني بـثمـان سنوات- وافـق على شرط
أن يـكـتب لـها وإذا وافـقت سـيـعـطـيـني عـنـوانـها ألضـيـفـهـا الى مـئـات األصـدقاء

والصديقات من كل العالم. 
وافـقت هي اآلخـرى وراحت تـكـتب لي بـالـلـغـة األنـكـلـيـزيـة . حـيـنـمـا وصـلت الى
الصف الـرابع من كلية اآلداب كـتبت لي رسالة بالـلغة الروسـية بخط رهيب كأنه
حتفه فـنية . لم أفـهم أي شيء من تلك الـرسالة . في الـصباح البـاكر ذهبتُ الى
غـرفـة أساتـذة الـلغـة الـروسيـة وكـان هنـاك أسـتـاذ واحد كـبـير الـسن يـجلس في

الغرفة وبال مقدمات سلمته الرسالة ورجوته أن يترجمها لي. 
ظل األسـتـاذ يطـالع الـرسـالة بـأنـتبـاه شـديد ويـبـتسم بـعض الـشيء وسـألني عن
كـيـفـيـة معـرفـتـهـا وشرحت لـه كل شي. سـلمـني الـرسـالـة دون أن يـترجم لي أي
كلـمة ولكنه قال " خطها رائع وعباراتـها أروع لكنك حاول أن جتد مترجم غيري
ألنـني الأسـتــطـيع أن أقــول لك أي شيء ...أو تـعــلم الـلــغـة الـروســيـة وتـرجــمـهـا
بنـفسك " خرجت من غرفته وأنا حاقد على كل استاذ يتحدث الروسية . أهملت
الرسـالة وحفظتها مع عشرات ال بل مئات الرسائل اآلخرى. منذ أكثر من شهر
وأنـا أتـصـارع مع الـلــغـة الـروسـيـة عن طــريق الـنت وتـعـلـمـت أشـيـاء كـثـيـرة عن

الروسية . خطرت على ذهني اليوم محاولة البحث عن الرسالة . 
ـة تـعـود الى أكـثر من  30 سـنـة وحـيـنـما راحت أنـاملـي تبـحث في رسـائل قـد
وجدت الـرسالة بدأت أحـاول فك رموزها. كـانت رهيبة كـلها كـلمات عشق وحب
الينتـهي . قررت مواصلـة ومتابعة الـلغة الروسـية بجهود فـردية . أرسلت رسالة
عـلى نـفس الـعـنوان وشـرحت لـهـا كل شيء . وصـلـتـني رسالـة من فـتـاة روسـية
ـعــذرة أمي مـاتت مـنــذ أكـثـر من عـشــر سـنـوات وبـحــثت عن رسـائـلك تـقـول " ا

ووجدتـهـا كلـها مع صـورك هل تـريد أن أعـيد لك الـرسائل أم
أحتـفظ بها..." كانت صدمة بالنسبة لي وقلت لها بأني بعد
سنـة من هذا التـاريخ سأسافر الـى روسيا لزيـارة قبرها
أن شاء الـله . إحتفظتُ برسالتها مع بقية الرسائل وراح
ذهنـي بعـيداً الى أيـام الشـبـاب وكيف طـارت األيام بـهذه

السرعة. حقاً أن العلم نور واجلهل ظالم.

السـيد رئيس مجلس الوزراء امسك تصريحـات الذي لم يفز بوالية ثانية والتي
ـسمـى نصـرا وانـظـر الى مـكـانـة الذي يـريـد فـيهـا حـصـة مـاتـبـقى من ائـتالفه ا
سحب عـنه التأييد وهو مـقتدى الصدر والصـدر في السادسة واالربع ثاني
تأثـرين بالصدر ؤثـرين وا اثنـ ناجيـ من اوالد محمـد الصدر وقـريب لكل ا
لكي الى مـوسى الصـدر ومحمـد باقر مـقلدو من رئيس احلـكومة في الـعهـد ا

ابيه هم اكثر الشباب الشيعي وهو بعمر ابنك.
العـامري هادي والـذراع العـسكـري للـمجلـس سابقـا مؤثـرون لكن ثـمة قـضية
ـتحكم في الشـارع له قوة اكثـر من ذوي الغطاء فاصـلة غريبـة هي ان الصدر ا
الـرسـمي وان كانـوا شـيعـة لـقضـيـة صعب اثـبـات عكـسهـا وهي ان جـيل االباء
للـجـيل الصـدري احلـالي حـارب اجليـش االيراني سـابـقا وتـنـاثـرت قصص عن

دور لعراقي ضمن الفيلق قيل انهم عذبوا اسرى!
مـهـما تـكن الـقـصـة فالـواقع ان الـصـدر وعـنده مـشـاوروه يـعرف كـيف يـتـحرك

حتت الفتـة ابيه واجـداده فيـتخـرك عراقيـا وعربـيا وايـرانيا
ن ال يـتخذ بشـكل اخذ بـاالتزان والـوزن ليكن الـصدر 
مـوقــفــا مـعــارضــا لـســيــاسـتك فــخــسـارتـه في الـواقع
الــعـراقي احلــالي تــضـركــمــا. ومع هـذا فــالــتـوازن مع

مواصفات ترضي السيستاني ستغنيك عن كثيرين.
ونكمل الحقا.
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في نــهــار يــوم حــار جــدا مـن شــهــر تــمــوز أبــان االحــتالل األمــريــكي الــغــاشم
طالـبا مني الـتوجه الى مزرعته زارع  تلقيت اتـصاال من أصحـاب أحد ا لبالدنـا
ـصون الـتي كـانـت تعـاني من اجل تـشـخـيص حـالـة فـرسه الـعـربـيـة االصـيـلـة  ا
وفـورا تـوجـهـنـا أنـا و صـاحـبي في سـيـارته الـى أحد فـشال مـتـكـررا في احلـمل
قـصود. ومع اقترابـنا من هدفنـا لم نستطع كان ا أرياف مـدينة الرمـادي حيث ا
مــا لــبــثـنــا أن ســلــكــنـا ــزرعــة لــكــونــنـا وصــلــنــا مــفـتــرق طــرق حتــديـد مــوقع ا
وقلت وانتبهنا أن الشـارع الذي نسير فيه ليس فـيه إنسان وال حتى طير أحدهـا
شي من ثم حملنـا رجال  ـا بسـبب احلر الـشديـد اختـفى اجلمـيع لصـاحبي: ر
ـا وصـلنـا إلـيه تـوقفـنـا بـالسـيـارة عـنـده وكان شـكـله غـريبـا حـيث شـعره بـعيـد و
وبادرنـاه بالـسؤال عن وثيـابه الـرثة تـدالن على أنه رجل مـجنـون العـكش الطـويل
ولم يجبنـا بحرف واحد بل فقط أشار الى مـزرعة في نهاية الطريق مع مقـصدنا
إبتسـامة عريضة طـويلة لم نتمكـن من فهمها!!. تركـناه بعد أن بادلـناه االبتسامة
عتوه في طـريقنا) ثم وصلنا وصاحـبي يقول ( حظنا أألغبـر لم جند سوى هذا ا
ومـا أن ترجلنا من الـسيارة حتى سـمعنا صهـيال عاليا يأتي من زرعة ضـالتنا ا
ـزرعـة الكـبـيـر الذي كـان مـفـتوحـا حـتى ظـهرت ومـا أن دلـفـنا من بـاب ا داخـلـها
لكنني انتبهت الى شئ أمامنـا فرسا شهباء رشيقة محجلـة سبحان من صورها
ثم حـدقت جـيـدا في ـزرعـة ال يـتــواجـد بـقـرب فـرسـه!! غـريب وهــو أن صـاحب ا
وهي وأذنـيها منتصـبت بشدة الى اخللف فـإذا برأسها ورقبتـها مرتفعة الفرس
وراحت تــقــلـب عــيــنــيــهـــا مع ظــهــور بــيـــاض عــيــنــيــهــا تــكـــشــر عن أســنــانـــهــا
ـخـتلف االجتـاهات وحترك ذيـلـها بـقوة  وراحت تـدور حول نـفسـهـا الـواسـعتـ
ومـا أن اقتربـنا منهـا حتى انتـبهنا وهذه كـلها عالمات غـضب وقلق في األفراس
ارينز الى حركة ب األشجار واحلشائش ظهر من بينها نصف جنود أسطول ا
وهم يـصـوبون فـوهـات بنـادقـهم نـحونـا واألكـيد أنـهم كـانوا ـتـخفـ االمـريـكان ا
وفي احلال عارك شرسة ضدهم ـنطقة مسرحـا  ينـتظرون أحدا ما حيث كانت ا
وقـتـها !! ـكانـهـا وانتـصـبت أذناي لـلـخلف وظـهـر بيـاض عـينيّ تـسمـرت أقـدمي 
فهي تـرفض اقـتـراب الغـرباء فـهـمت لِم كانـت الفـرس االصيـلـة متـوتـرة وغاضـبـة
التي طلبـوا هويتي النـقابية منهـا!!. وبعد أن خرج اجلـنود علينـا وجتمعوا حـولنا
راح ضابطهم الـسكير يلـعنني ومهنـتي ويلعن الفرس تشبه دفـتر الواجب البـيتي
عندها امتعض أحد ويصـوب سالحه نحو رأسها تارة ونحو رأسينا تارة أخرى
وأصدر أمراّ الى دجاجاته اجلميالت وما شهـد زرعة الذي كان يراقب ا ديكـة ا
فراحت تطير فوق رؤوس جنود االحتالل بشكل ينه بأن يُحدثنّ الفوضى تملك 
بشكل أزعجهم مثيرات موجـات من الغبار مع نـوبات صياح هـستيريـة عشـوائي
وازدادت عالمـات الــتـوتـر والـعـصــبـيـة عـنـد الــفـرس وأخـذت تـرفس كل من جـدا
كـان مـن الـواضح أن احلـيــوانـات تـرفض وجــود جـنـود يـحـاول االقــتـراب مـنــهـا
ن وقف الـيوم بعد لقاء عاصف مع أحدهم االحتالل في حـقلها. تذكرت هذا ا
ولكنه كان والذي تصرف معنا كأسد ضرغام أفرزتـهم مرحلة االحتالل السوداء
يتـصرف مع احملـتل واذنابه كـنعـامة خـائفـة!!. وبعـد نقاش عـاصف بـيننـا كشف
بــالـرغم مـن جـلــوسه في  كـرسي ضــحـالــة ثـقــافـته ومــسـتــواه الـفــكـري الــهـزيل
مـني ومن مـهـنتي فـاستـشـاط غـضـبا الـذي لم يـنـفعه في حـواره مـعي ـسـؤوليـة ا
واصـفرّ لـونه وسال لـعابه وحـمّر عـينـيه وشَـنِفت شَـفَتُهُ الـعُلْـيَا وكـشرّ عن الـنبـيلـة
ومخـفضا ورجع خطـوات للـوراء ضاربا بـقدمه األرض بـقوة مـرات عديـدة أنيـابه
بـالرغم من أنـني لم أكن مـسـتعـدا لـصد رأسه لـألسفل اسـتـعدادا لـلـهجـوم عـليّ
فـأنـا لـم أكن أحـمل في إحـدى يــديّ قـطـعـة الــقـمـاش احلـمـراء ــفـاجئ هـجـومهِ ا

وال رمحا للطعن في يدي األخرى !!. شهورة تلك ا
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ـدعـوم من إيـران.واخـتـفت الـقـوان ا
ـتشددة الصارمـة والقيـود االجتمـاعية ا
الــتي فــرضــهــا عــنــاصــر الــتــنــظــيم من
ـدينـة.ولكن يـعترف شوارع وكـورنيش ا
مــسـؤولــون ومـنــهم تــولـر أن الــظـروف
الــتي ســهــلت ســيــطــرة الــتــنـظــيم عــلى
ـــديــــنـــة خــــاصـــة نــــقص اخلــــدمـــات ا
األســـــــاســــــــيـــــــة واحلـــــــكـم- مـــــــا زالت
دينـة التي يـقيم فـيها موجـودة.تعانـي ا
قــرابــة نـصـف مـلــيــون شــخص من فــقـر
ـــديـــنـــة يــبـــحث مـــدقع. وفـي شــوارع ا
متسولون في النفايات التي امتألت بها
الــسـالل بــيــنــمــا طــفت مــيــاه الــصــرف

الصحي في مصارف مفتوحة.
وال تـزال آثار احلـرب بـاقـيـة في األحـياء
الـسـكـنيـة مع مـنـازل تـعـرضت لـلـقصف.
وعلى الـرغم من أن محـافظـة حضـرموت
كال من انـقـطاع غـنيـة بـالنـفط تـعـاني ا
مــتـكـرر لــلـتـيـار الــكـهـربــائي ونـقص في

ـكـال (الـيـمـن) (ا ف ب) يـتــدرب ضـبـاط ا
من خفـر السـواحل اليـمني عـلى اقتـحام
كال في قارب بالقرب من سـاحل مدينة ا
دينة جنوب شرق اليمن بينما تسعى ا
الــــتي عـــانت احلــــروب إلى الـــنـــهـــوض
ـؤسـسـات الـدولـة بـعـد عـامـ مـجـددا 

ة تنظيم القاعدة. على هز
كال عاصمة محافظة يسود الهدوء في ا
حـضـرمـوت اآلن في بـلـد مـزقـته احلـرب
وتمـثل مـا يراه الـكـثيـرون صـورة للـيمن
ما بـعد احلـرب.وفي حـفل أقيم األسـبوع
ــاضي عـلـى شـاطئ مــليء بــالـدبــابـات ا
الـــــتي تـــــعـــــود إلى حـــــقـــــبـــــة االحتــــاد
الـسـوفـيـاتي سـلم الـتـحـالف الـعـسـكري
بقـيـادة السـعـودية عـشـرات الضـباط من
خـفـر الـسـواحل الـيـمـنـيـة تـأمـ سـاحل
تـد على طول جنوب حـضرمـوت الذي 
 350كــيـلــومــتـر وهي مــنـطــقـة مــلـيــئـة
ـــهـــربي اخملـــدرات واألســـلـــحـــة.وقــام
الـتـحـالف أيضـا بـتـقـد زوارق مـجـهزة
بـأســلـحــة وأجـهــزة اتـصـاالت ورادارات
إلى خفر السواحل الذين تلقوا تدريبات
من مــســؤولـ ســعــوديـ وإمــاراتــيـ
.وأكـد السـفـيـر األمـيركي إلى وأمـيركـيـ
اليمن ماثيو تولر في احلفل أن "اإلجابة
احلـقيـقـيـة على األزمـة اإلنـسـانيـة تـكمن
في إنــهــاء الــنــزاع بـــطــريــقــة ســتــعــيــد

مؤسسات الدولة".
كننا مواصلة رؤية استمرار وتابع "ال 

اليمن في وضع الدولة الفاشلة".
كال وقـعت حتت سيطرة وكانت مديـنة ا
تـــنـــظـــيم الـــقـــاعـــدة بـــ عـــامي 2015
و2016 قــــبـل أن يــــحـــــررهــــا اجلـــــيش
ـتحـالفـة معه يـليـشيـات العـسكـرية ا وا

في نيسان/أبريل 2016.
وشـــكل هــذا انــتــصـــارا نــادرا لــلــقــوات
دعـومة من التحالف والية للـحكومة ا ا
الــتـي تــخــوض مــنــذ عــام  2015قــتــاال
ــتــمـــردين احلـــوثــيــ عــســكـــريــا مـع ا

∫—UD

قوات موالية
للحكومة اليمنية
كال قرب مطار ا
في جنوب غرب

اليمن

عـــام 2015 بــــحـــسـب الـــبـــنـك الـــدولي.
وانــهــارت الــعــمــلــة احملـــلــيــة مــا جــعل
واد الـيمـنـي غـيـر قادرين عـلى شـراء ا
الـغـذائـية ومـيـاه الـشـرب.ويـقـول الـوزير
باسلـمه "مع انخـفاض الـرواتب وارتفاع
مــعـدالت الــتـضــخم تـركــيـز االشــخـاص

ينصب حول البقاء على قيد احلياة".
ــطــار مــغــلــقــا أمــام احلــركــة ومــا زال ا
الـتــجـاريـة مــا يـؤدي إلى خــنق األعـمـال

التجارية.
وتــواجه احلــكــومــة صــعــوبــات في دفع
ــوظـفــ وتـعــتـمــد بـشــدة عـلى رواتب ا
الــسـعـوديــة واإلمـارات لــلـحــصـول عـلى
ـالـي.وســيــطـر الــتــنــظــيم عــلى الــدعـم ا
ـــديــــنـــة ومـــنـــاطق أخـــرى في ســـاحل ا
حـضرمـوت في 2015  دون أي مـقـاومة
بـينـما كـان الـتحـالف بـقيـادة الـسعـودية
.وعـلى يـركـز عـلى اســتـهـداف احلـوثـيـ
رغم التضييق الذي فـرضه التنظيم على

الــوقـــود.ويــؤكــد وزيــر الــنــقل الــيــمــني
الــســابق بــدر بــاســلــمه الــذي يــقــيم في
ـكال األمـن جـيـد لـكن ـديـنــة أنه "في ا ا
اخلـدمـات سـيـئـة".وال تـزال هـنـاك خاليـا
نائـمة تـابعـة لتـنظـيم "قاعـدة اجلهاد في
جزيـرة الـعرب" لـكن يـؤكد الـلـواء الركن
ــــ الـــبــــحـــســــني مــــحـــافظ فـــرج ســــا

حضرموت أنها ال تشكل خطرا كبيرا.
ومن جـانـبـهــا تـؤكـد الـيـزابـيث كـيـنـدال
وهـي خـــبــــيـــرة في شــــؤون الـــيــــمن في
كال جامعـة اكسـفورد "هـناك سالم في ا
ولكنه هش".وأضافت "لم تعد اجلماعات
ــســلــحــة قــويــة وتــوارت عن األنــظـار ا
ولـكن هـذا ال يـعـني أنـهـا لن تـعـود ألنـها
جتذب الشبـاب اليائس بسـبب افتقادهم
للـفرص".ويـعتـمد االسـتقرار الـدائم على
إعادة البناء والتنمية لكن يعاني اليمن
أيضا مـن تدهور االقـتصاد بـشكل كـبير
مع انـكـمـاش الـنـمـو بـنـسـبة  %50مـنذ

السـكان اال أن العـديد مـنهم يـقولون إن
اجلـهــاديـ أمّـنــوا اسـتـمــرار اخلـدمـات
ـيــاه الـنــظـيــفـة والــكـهــربـاء الـعــامـة كــا
والـوقـود بـاإلضـافة إلـى اصالح خـدمات
الـــصـــرف الـــصـــحي ودفع الـــرواتب في
ــنـيـون إن وقــتـهـا.ويــقـول مــسـؤولـون 
ناطق اجلهادي تراجعوا بسرعة إلى ا
اجلـبـليـة في احملـافـظـة مـثلـمـا سـيـطروا
دينة بـعد نهب ما يصل إلى 270 على ا
ــني ( 100مــلــيــون دوالر) من مــلــيــار 

كال. مصارف مدينة ا
ويقول مـحافظ حضـرموت البـحسني إن
السلطات استـعادت مجموعة من وثائق
ــديـنـة والـتي الـتــنـظـيم بــعـد أن غـادر ا
كشـفت عن مخـططـات عن استـراتيـجيته
العسـكرية ومـصادر دخله وتـفاصيل عن

مواقع تخزين األسلحة.
وأشــار الــبــحـســني الـى أنه  تــسـلــيم
الوثـائق إلى الـسـلطـات اإلماراتـيـة التي
دعـمت الــعـمـلــيـة الــيـمــنـيـة الــرئـيــسـيـة
كال.ويؤكد اجلنرال عبد الله الستعادة ا
أبــــو حــــا مـن قــــوات حــــرس احلـــدود
الـيـمـني أن "ســيـطـرة الـقـاعـدة عـلى هـذا
".ويـشـيـر ـكــان كـانت تـفــيـد احلـوثـيــ ا
حـــا الى أن ســـيــطــرة الـــقــاعـــدة عــلى
ســـواحل حــضـــرمــوت ســـهــلت تـــهــريب
طاف األسلـحة التـي غالبـا انتـهى بهـا ا
في مــــنــــاطـق خــــاضــــعــــة لــــســــيــــطـــرة
.وبــعـد طـرد الـقـاعـدة حتـاول احلـوثـيـ
دنـيـ من حـمل األسـلـحة- ـكال مـنع ا ا
وهــو أمــر فـريــد في الــيــمن.ويـطــلب من
ـكال تسـليم أسـلحـتهم ديـنة ا الزائـرين 
عـلى واحد مـن نقـاط الـتـفتـيش الـعـديدة
ـنـتـشـرة والـتي تـسـيـطـر الـنـسـاء عـلى ا
نوع بعض منها.ونصـبت الفتة تقول "
حـمل الـسالح" عـنـد نـقـطـة تـفتـيش عـلى

دينة. مدخل ا
بـادرة ناجـحة ويقـول البـحـسني "هـذه ا

جدا".
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قـدس وجميع هذه يتجلى الـطيف ا
ــقــامــات قــد يــفــتــرضــهــا اخملــيـال ا
الـشعـبي أنـها مـحـطات السـتـراحته
وحلــظــة عـبــادته أو األمــكــنــة الـتي
سافر إليها لـيسع إلى التوحيد وقد
يـعــتـمـد أغـلــبـهم عـلى قــول لـلـمـؤرخ
الــثــعـــلــبـي: هــو نــبـي عــلى جـــمــيع
األقوال بعمر محجوب عن األبصار.
وحي الــداريـن بــالــرغم من بــســاطــة
بــنــائه وعــدم وجــود أثـاث أو قــفص
ـــعــدان بـــشـــبـــاك في داخـــله إال أن ا
ـكـان وال تـخـلـو سـفرة من يـهـابون ا
سفـرات سيـارات الـفولـفو إال وهـناك
واحد أو اثنان يحملون نذورهم إلى
كـان وأغلب هـذه النـذور يكون من ا
الــدواجن أو بـعـض الـنــقــود الـتي ال

تتعدى درهما أو عشرة فلوس.
في سفـرتـنا هـذه وعـند االقـتراب من
قام نادى رجل عـلى سائق احلافلة ا
ليخبره أن يتوقف ليسلم نذره وهو
عبـارة عن كيس فـيه خمـسة كـيلوات

من البرتقال.
امتثل السائق لألمر وأوقف احلافلة
ـقـام لـيـسـتـقـبـلـنـا خادم قـرب بـاب ا
كـان فـرحاً مـسـتبـشـراً على أمل أن ا
تـأتـيـه نـذور دسـمـة فـتــفـاجـأ بـكـيس
ــا لم يــرق لـه األمـر الــبــرتــقــال ور
فصعد إلى السيارة قبل نزولنا منها
وبــدأ يـوزع الــبـرتـقــال عـلـى الـركـاب
وهو يقول لـلمعـدي صاحب النذر: ال

عليك لقد وصل نذرك.
تــنــدّر أحـد الــركــاب عـلى الــتــصـرف
كـان وقـال:  أعرفه فـاجئ خلـادم ا ا
ـــكــــان لم يــــعـــجـــبـه كـــيس فـــقــــيّم ا
الـبــرتـقـال لــقـد كـان يــريـد أن يـكـون
الـنـذر كـبشـاً عـنـدهـا لن تـنـالـوا منه

حتى كبد الكبش.
ضحك اجلميع وقـال السائق مازحاً:
بـســبب الــذهـاب واجمليء والــتـوقف
ـــكـــان فـــأنـــا وحـــدي من فـي هـــذا ا
عـيـدي صاحب يعـرف الـنوايـا.قـال ا
ـهم أوصـلت نـذري.ردّ خادم الـنـذر: ا
ــكــان مــسـتــنــكــراً مـقــولــة الــكـبش ا
وقائال:هل تـستـكثـر على اخلـضر أن

يكون نذره كبشاً?.
قال الرجل بـشجاعـة غريبـة: طبعاً ال
أسـتثـكـر فـهـو يسـتـحق ذهب الـدنـيا
كـله ولـكن يـا أخي من يـأكل الـكـبش

أنت وليس النبي.
عــــاد اخلــــادم إلـى غــــضـــــبه وقــــال:
احـمـلـوا مـعــكم قـشـور الـبـرتـقـال في
سيارتـكم وال تتـركوهـا هنا ثم ذهب
لـيـعـيــد شـدّ رايـة خـضـراء عـلى بـاب
ـــقــام.ظلّ الـــســائق يـــضــحك وهــو ا
يــقــشّــر بــرتــقــالـتـه بــهـدوء ثـم قـال:
الــعــجـلــة حتــتـاج لــلــراحـة وتــبــريـد
ماكنتها لقد بذلت جهداً وهي تسير

في طريق مألته األطيان لهذا عليكم
النـزول وبإمكـانكم أن تـؤدوا الزيارة
بـــراحـــتـــكم وخــذوا مـــعـــكم قـــشــور
الــبــرتـقــال وارمــوهـا بــعــيــداً فـبالد
السـويد صنـعت هذه الـسيـارة لتظل
نـــظــيــفــة. وحـــتى ال يــغـــضب عــلــيه
الركاب رمقني بنـظرة ضاحكة وقال:
ـــعـــلم ولـــيس هـــذا كـالم األســـتـــاذ ا

كالمي.
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ضـــحــكت وأنـــا أنــزل من احلـــافــلــة
وســــــأدخل مـع الـــــركـــــاب إلـى داخل
الـغرفـة الـصـغـيرة ألدور مـثـلـهم. هو
دكّــة صـغـيــرة من الــطـابـوق غُــطـيت
بـقمـاش من الـسـاتـان األخـضر. ومع
كلـمـات الـدعاء الـذي ردّده الـزائرون
رفـــعت يـــدي مــــســـكـــونـــاً بـــهـــيـــبـــة
اندمـاجهم مع طـقس ما يـقومون به
على الرغم من أن البناء قد ال يحوي
ما يبـهر الـعيون كـمقامـات وأضرحة
ــقــدسـة لــكــني وأنـا ـدن ا وقــبــور ا
أتـــذكــر كالم أبـي عن اخلـــضــر ومع
ــكــان افــتــراضي ــاني أن هـــذا ا إ
لــكـني كــنت أخــضع لـهــيـمــنـة االسم
كـان وأتـذكر أول وقـوف لـلحـافـلة وا
عـنـده يوم اجتـهت إلـى مدرسـتي في
أول يـوم لـلـتــعـ . وفي تـلك الـلـيـلـة
ــشــهـد يــسـجل رهــبـة عــنـدمــا كـان ا
الـــســـمـــاع فـي قـــلـــيل مـن الـــصـــمت
وتــخــيــلي أن الــقــصب يــتــحــول في
الـظـلـمــة إلى أجـسـاد رجـال نـحـيـفي
الـــقــوام آتــ مـن أزمــنــة ســـومــريــة
ذيـاع ويحـاسبوك بعـيدة ليـغلـقوا ا
عــلى كل الـذي فــعـلــته من مـنــكـر في
حــيــاتك وحــتى أبــعـد هــذه الــهــالـة
اخملـيـفــة عن عـيـوني كــتـبت خـاطـرة
أستـغيث فـيـها بـالنـبي الذي تـوقفت
عــنــده احلــافــلــة في تــلك الــظــهــيـرة
البـاردة وهـالني إصـرار الـركاب من

عدان وعرب أسديون. ا
 أن يقـبّلـوا كل بوصـة من عتـبة بابه
الــــطـــيـــني:((ســـيـــأتي اخلـــضـــر(ع)
الغـيوم سفـينتـه. وخبز الـعباس زاد
الـطــريق. سـيــسـأل عن الــطـريق إلى
كربـالء إن كان دمـعـة أمّ ونـذر لرجل
ديـنة باع جـامـوسته الـنـحيـفـة في ا
وعـــاد وجـــنـــدي يـــعــود مـن حــروب
اجلبال الـبعـيدة إلى حـقل من القمح
وأجفـان أطفـاله كل هؤالء سـيدلّونه
على وجـهـته)). درت معـهم وأطـلقت
ذات األمـنـيــة الـتي تـســكـنـني مع كل
ـقـام أن تـكون بـاريس زيـارة لـهـذا ا
وجهة قـادمة لصـيفي حلمي أن أرى
بــرجـيت بــاردو وأن أقـبّل أجــفـانــهـا

قبل أن تهرم وتشيخ. 
عـلـم كـان يـغضب أتذكـر أن أحـد ا
من هــكــذا أمـنــيـات كــان يـعــتـبــرهـا
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