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فىهولنداقنصل/ا98(~ا8(4لرميولين(رفانميلالكلنالكتابهذاألغا
<أسابيعستتهاستغرقتا(3اعامفىصيفموتحضرالررطةب<جده

الرعلتهبدات.فيسمانفونالدكتورانمانيالجغرإفرالعالمصديقهفيهاومحبه
ظريقعنا~الىمرجعاءموتحضروادىثمأوعنوادىالىالمككمن

.حجرووادىينالتممرياةعمدوادى
؟.الكتابهذابتربصةقمتلماذا:هوالذهنالرريتبالالذىاألولالالسنولطر
عا«صيفافربالنروجبيرقنلجامعهفريامرةفركنتاألول.ابالمعالصدفتةلعبت
.بحضرهوتبصلتىلمعرفتهالكتابهذاميينالسودأأحدواحضرلىءا995
كتوربالهاتصلتثم.عليهعحباالططتسمرتكنلمهناكأيامرألنبتصويرهفقمت
وغبترلهوابديت<عدنجامعةيسرمنبأعمالقانعاوقتهاوكانباصرةصالع
يسر~أمهأ~كد~ءفيهأقراوافزت.فورامفوأفقءالكتابترجمةفى

.البدايةتكةهكذا.ن(فاعفىلحظةبهأخذتقدأكونوالءفعالالترجمة
فريصوعالكتابأنأولها.أسبابلعدةترجمتهأهميتةلىبدتقراتهأنوبعا
منضربفالكتاب.اأ3اعامفرحضركلفىالحدةمنجواببلترويتهلحظته ،..~•.. صوراأليهيجدهنينالذاعشا~لهلهحكتالروا(ب.المستوىرأليعحكتالمرأدب

البترهرالشخصيةوالتجربته.الفرمانأوالمكانلبعدابايربوهالملمبتمعات
_الرهكلتأدبفيساعد.االحتماعيةالطومكتبتنتقدهاالتىالحيويتهتلكتتسبه
.االجتماعيةالدراساتتحتاجهاكمنيةأبسافجواتطرءفى

عنتبحثالتراالجتماعيتةللدراساتببفترفريساعدأمهءالثأنيوالسبب
منذموتحضرشهدتفقد.اليهآلتوماموتحضىعليهاتالتركةاألوضاع0

االستشارةاتفاقيةبتوقيعبدايةءعاهنهاكانبعضهاءواحداثاأحداثاالكتابتذليف
العالمشهدكما.تلتهاالتىواألحداثا(9.عاماليمنيةالوحدةحتىاأ37عام
أيفالى.حضرمودءشهدتهمماعنفاأكشرأحاأئاالمنصرمةالحقبتلكخطر
بنيتهاعلىا~سذلكهاىوما؟.وثقافوسياسيااجتماعياموتحضرتناثرتمدى

ايقاعاتمنجوأ~علىكشفذلكساعدفوبما<االجتماصفسيجماوعلر<
؟.فطوهابهاقعدمدىمأيالىواإليقاعاتتلكتسارعتمدىأيوالى»أهكلورها
الحياةعنأطباىاألوربييزالصدقهنبكثيريصهرالقتابأنءالثالثالسبب
فانءالكتابتناولهالذىالنمئدجهرمموتحضركآتواذا.العربيةلبكدلحيا

.ومداهوجهتهفىالعربيةللعنقةطنسبةكثيرايختلفالورساأل:األ~ى
.كما~ايجابيات~تبئرامهاء~عات7اتلكعندللوقوفبحاجةل~



بلءورويةتمحيصدونمطباعاتاالبتلكفنافذأنيخسالهذا•سكبياتهسلمهثسر
.تنابرها.نملينا
الحضرميالقارئبينخيرةاطالعقدوافىتباعدتقدالمسافةأن<الرابعالسبب
تلكلتقريبتهأضرمهتللترجمتهفتصبر.اإلمجليزيةواللغةعامةالعربيوالقارئ
•تتباعلالتىا~
أنمنذءعليموتحضردينهنبعضاأدفعالترجمةبهذهلطر»و~فيرإ

.ا993عامبهاللعملاستضافتنىخترا94.عاميدفهاحتضقى
للقيامامولنهقنصلدفعتالتىاألهدافهيمأ:األمليتبعالذىمىآلثةوالسوال
كبيراداعهأن».ولها.متشابكةأهدافلهاالوحكة؟موتحضرالىالرحلتهبهذه
واصبرلهمءالشرقيتهالهندجنررفىهولندامستعمراتفىيعيشونالخضارممن
األوضاععلىتقفاأنتريدهولندامتفكة.وسياسيواجتماعياقتصا(يمنذ
مستعمراتهافرحكمهاضبطفرألكأن،يساعدهاعسىءاألمالخضارمموطنفر
.لهمومينالمنأواارشاديينالعلويينبيناعحالصراحتدمأنبعدخصوصا»هناك
ذلكالمولفووضح.المشاكللبعضموتحضرفىركاياهامننغرتعرضكما
الصحيحةالمقانقلمعرفةكبيرواهتمامرغبةالهولنديةللحكومةأصبحت:´لحائال
ص./السا(سالفصل.لر´´هامرعايامنكبيرلعاداألصليالوكنفىاألوضأىعن

رية.ستعمااطهولندابسياسةتبطالعمتالسياسيهدفهالوفالمرحلة
تياأواتالترحاليعشقانءفيسمانفمذورفيقهالمولفأنءمىآلثةوالهدف
.طيشاوليستالخطىمحسوبةمعابلكنهابالمعاب<المحغولةكقالمنا

فقد.لهابالنسبةمجهولةمناطقيعلىأورباتعريفهوالمرحلةتلكهنوالهدف
مناإلألورباتمامامعروفتهغيركلهاحضرهوتبل»هودوقبرمبرهوتبنرمتاكه
فىبصدقمجهوداتهمالمولفاستعرضالذينالرحالتةهجهو(اتبعضأنايا

أوربيينأولفكانا.كشفياسبقافيسمانوفونميولينرلفانوحقق•مقدمته
.برهوتوبنرهودقبرالىيصكلن
فاهتم<أ~ديميرجلفيسمانفونكتوراله.علميهدفهناككانوربما
وقام.مقدراابسهامامفقه.وحيوأنيةومباتيةوجيولوجيةجغرافيتةبجوأعب
حياسجكتمثلالتى<الرائعةتغرافيتهالنهتالصورمنالعديدبأخذالمولف
لتلكدانممعرضعواقيم.بالتقديرتحظرالتنروماءالوقتألكفىموتلحضر
.عامينقبلفىسيرنالصور
منلمنريديحتاجاستنتاجولكنه»رابعاهدفاالكتابثنايامننستنتجأنويمكن
بظرو~تمرموتحضرمتكه.لذلكالمناسبالمقامالمقدمةهذهوليستالفحص
الحضرميالمجتمعقياداتعبرتوقد•القبليهوالحروباالضطراباتمنقاسية
امأنقههوالسببأنالرجميعاوتوصلوا.ا~لةتلكمنقلقهاعنللمولف



تأفلضرورةعنالخضارموعبر.بحرممهرعكراكتقبضقهتمركنت~
أفزبضرورةلهمأكاالمولفمرغم.ن.الصراعاتلتتهرتلكربيةكالحرة

لثأفلالعلتمهدقدهينهفراألمرذلكمثلصعوبتهأناإلفىأيديهم~االسهى
ردهفرواضحاميوليندرفانوكان.االستشارةةبمعاهها937ىميامطه

طالهولنديينأن´هكما:فقال»المباثسهولنداتدفليطبواعندماطىالحضارم
مكومتنابيناالنصالفان<يابريكلهمنباإناإلموتحضرأبوابدخولمكنهم
بلنضالأصرأنفقطيمكنس...يبقرهمعباالبكهفىتلكالمصكرعتهوإلقوى
معالتعدمنفان<نعسهمبةهذاتحقيقيستكيعوالمواذا...الوحدةأجلمن

السبيلأمهيبدوسابقة»فىأوقاتاليهاالتىلجأوإءعدنفىالبريطنيتهالسلكات
بتنسيقالوهلةتلكمنجأبكانفهل.صر/ءعثسالرابع´´لرالفصلالوحيد
الخضارم؟معالوتيقةهولندالصتنسبة،عدنفرميةالبريطةالسلطاتمع
بالمزات»فرالجوتطقستفهاماطعالمةتبقرولذلك،اآلنحسدليلهناكليس
.الوجهتهفرتلكوتسارعهااألحداثتتابعبعد

بهاخرجالتراألساسيةعاتاالطباهرما:أفيرايكنلموانآخرالويبقرسن
منمختلفةبقكاعدترعلتهفلكرميوليندرفانافتلط؟موتحضرعنلفالمن

.وقبليتهدينيةوقدداتوتجارفكاممنالقومبطيةفاتصل.الحضرميإلمجتمع
بنعلرو<أوعنحاكموباصرة»القعيطيةالسلطنةونريرعلرالمحضارتعز~
الدينينالنرعماءوقابلمنصهر.بنعلرالكثيريوالسلكانءشبامسلكانحصك
القصورفروعاشر.وغيرهمالسقافو(لالعطاسوالالكافآلمنياءا~س
منحلمفىأالفىلحظاتخالختر<حةالسبوحماماتوالبساتينالمنتجعاتفى
وسلى.وبدوجنوامنعاديةبشخصياتاهتكاآلخرالجانبهنوليلة.ليلته!لمف

،الدولتهحمايةتحتسار.العيشوشظفالظمأوقاسىوهاتهةوصفردروب
يجسأنالمتنوعةالعكقاتتلكمكلمنفتمكن.الموتلفطرتعرضكما
الرعلةمنكثيرعنغابهامامبجاوهذا.موتحضرفرالحدةنبضمنمنما
»الرسميةومكاتهواللغويةالدبلوماسيةميولينرلفانمقدراتأفتقدواالذين
القلميةصورهواخذت>حالةالىمنغير«أمامأمفلقتأبوابأ_مهفقدحتفه

الونسيبوتنفذوتتشامكأالجتماعيتهالعكقاتفطهامنتمتدءتباعاتترى
.بلمسيداي´تتقراهاأناألحيانفىبعضتكادحيةصور0الحضرميالمجتمع
بدوألمهمابما،محدو(ةمباألجهمعيالعالالحضرميتجربتهأنالمولفالمظ

األوربيينركفاربأنالخاطرالنرعماتشارأو<والتنقلالرصعياةالىمنمرهون
بعضهذاوبسبب.فرالبكاأساسامربييناألوجودأولعامءلهم(ينال

.عابراأغلبهاولجانالقلةمنأتت»لكنهاالمضايقات



قواهوتنهكالمجتمععضدمنتفتالتىالقبليةالحروبمظاهرمنالعديدشاهه
ودافلقراهمفىالناسنحصرونءالشجروذبلالمنوارىفتخربت.اإلمتاجية
قالالخرابلذلكصورةالقرىىاجهفىوشاهد.مرهيرواقعأمسرىحصرمهم

والجوعالحياة~تابةالمدقعالفقرمنخاكفةلمحاتفىلحظةهنا´´راينا:عنها
الحربوامتصتالسكانهلكحيكءموتحضرمنالجنرىهذامنقريهفى

الشكىاإلفصل´´أجنبيةبكدالىمآسيهامنهريراعاثسراالذينوالربال<قواهم
لكثيرالكبيرالثراءبينالتبايننأن´´اآلخرمبآلجةمنالحظوبكنه.صر./<عشر
والحظنا...هناحاداشعورايخلقالالناسمناألعظمالسوادوفقرالسادةمن

ص./،عشرمىآلثةالفصلل.´´موتحضرفىالطبقيوالصراعالحسدمنالقليل
ءتعسفمنشيآفيهالطبقيوالصراىالقبليالصراعبينالتمييزهذاولعل.

.طبقيةأوكانتقبليةالمتقاربةجذورهلهاجتماعيصراعفكالهما
لخا´´الحياة:فيقول0االجتماعيةالحياةفىهاممظهرالمولفأمتباهوشد

والخدمالعبيديجلس»بالناسالمحشوةاالستقبالغرفةففى.ديمقرافية
منرالقهوةكامفسهمويعبونء<1امنفسمنويثسربون<الداروصأحبواألظغال
مسرةالظاهرةذكرولجرر.ص./<الخامسالفصللر..´´.اآلخرينفنأجيننفس
فىيجتمعونالقريتهفىالعا(يمكوالمواطنونالمنزلوفدم´´الجنود:تانكأخرى
نفسفىبحونويشاراإلما،نفسمنويشربونءمعاويأكلوناألغنياءمجلس
ديمقراطيونوالبدو:´´البدوعنويقول.ص./ءعشرمىالثهالفصلل´´الحديث
المناسبةالحظةينتظرونالشرءعنيستفسرواأنأرادوافإأا»بعيهحدالى
فىعليهمفأ«د.قنصلياأوءحرمليا:القافلةموخوةمنيصيحونوأنما
ولكن.ءص./الثكثالفصللر.´´ميسيمهياأوءحاجيا:الصوتبنفسالحال
األول.سببينألىتعودبماون<الحاداالجتماعيالتراتبتلغىالالنكاهرةهأه

ءمتقاربةالبدويةوالحياة.المجتمعفكياالىنسيجهيمتدالذىاإلويالمجتمع
الخدمةرقيقهوبمانذكرهالذىالتنظامأنالثأنى.طوعيةفيهاوالقيادة
.يتقداهاطقاطعةحدودالهولكنءالمنزبلهوسسةمنحنرءوهو<المنزليته

منبعفمافتنامل.موتحضرفيالحياةجوانبمنللعا.يدوصفاالمولفقدم
عامبربشكلالنساءمنرينته<وامل»والرقصءوالمجالسءوالتقاليدالعادات
مفلقاكتابايبقىدانصااالسرةوحياةالمرأة´´عالمألنقولهحسبذلكوسبب
.البالدأهلكرمعناتوقفولكنه•مص.<عشرالثانىالنصللرلنابالنسبة
.عرسحفلبالمنزلولجانالقرى<اجدىفرمنزلالى~(وصلواأمهمفذكر
ولطه~´يقوبلميوليندرفانفكتب.مرقدالهموهيأالعرسالدارصاحبفأوقف
كانالغربيينمنفمن.العربلحفاوةبكعرفاننتقدمأنالمناسبمن

المرهقينالناسمنقافلةبمجيآفرواجهحفلتوقفاذاامتعاضهسيخفى





~الذىفالتحقيق•فيهادقيقايكنلمالتىاألسمامبعضروصححنا•منملكاها
مجرىفىيقفعانقدونالكتابمتابعةعلىالقارئتساعداضافاتهومه

منالتحقيقمنلمنريدبايحظىفلطه»ثااميةلحبقةللكتابقدرواذا•تسلسله
.المجالهذافرأفملباعلهمالذين

ترجمتهاعندواألماكناأل~أسماءلضبطالخضارماألساتذةببعضواستعنت
<بهممةاالمتعةالضروريمنولجان.الحواشىمنوفركثيرالعربيةاللغتهلىلم
بكمط»التربيتهفىكليةءالنرمكمنأربعةفتغضل•بهابشهأدرىمكةهلفي

منآفرنفروقدم.الكتابواجهةفىأسماءهمواثبتءالعونيابتقديم
عباسثيزواألستاذالكافحسنعباسالسيدوهم.جيدةمساهماتالخضارم
جويانمحمدواألستاذ)اولسعيدمحمدوالد~باشماخالثهعبدوالدكتورالكاف

أتقدمالكمبيوترمجالووفى.الشكرجزيلمنىفلهمءفوثبنمحمدوالدكتور
أميناألستاذأيضاوقمنراويصالحواألستاذشيزبنأبوبكراألستاذالىبكشكر
التربيتهكليتهكميدا´مىموصولوالشكرموت.حضربجامعةالنبىعبدبابكر

صالحالدكتورفامةبصفةواشكر.القيمتهلمساعداتهفلهومأحمدمحمدالدكتور
جامعةواشكر.بالترجمةالمتواصلالهتمامهعدنجامعةزميسرباصرةعلي
منالكتابفىلماالفضليعودجميعافاليهم.الكتابطباعتهستتولىالتىعدن

لطبعالسخيةلمساهمتهاصنعامفىهولندالسغارةأجزلهوالشكر.محاسن
.مسئوليتىقطعافهوقصورباكفىوجدواذا.الكتاب

الاههسعهمحمه
1997بنابرالمكك:



اعتشافحولالرائعةقصتهلم8دع«)ه8(ا´فوقارثجهرجااديفيأكتبا9>4عامفى

سجلعلىوتحتوى<ا~بية´´الجزيرةشبها´اختراقسماهاالتى»العربيةالجزيرةلسه
:التمهيديةمذكرتهفىوقال.العربيةالجزيرةبشبهألغربيينمعرفةتطورعن.مين
ولكنه«ااالغربيينأعينعنمعزولةالعربيةالجزيرةشبهمنعشيرةأجزاءالتنمااا

شبهاختراقشكباليكملهنسوفربييناألو´اأنفىأمنهعنكوقتنفسفىعبر
الذىالزمنفىمدةالسهالظروفمنمالءمةأكثرظروفتتوفرحالما´االعربيةالجزيرة

<لكتابهلةمططبعةيطوأنزماننافىيعيثىأنلهوقارثقاروإذاكتابه.فيهنشر

ىأخسفترةأيتغمق<انقضتالتىعاماوعشرينالثمانيةفترةبأنتانالبدأهاربما
الجزيرةوشبه.الغربيللعلمالعربيةالجزيرةشبهالعتشافجهدمنقدمتهفيمافوال
تبلغمساحتهافإن<عشرالثالثهرالعرخطوهوأبعادهاأضيقفىحصرت´اإذاهز«

علىتظهرالتىالقرونمنلةإلىيشيرأنينسىولن.´امربعميلوربعمليون
الستارعنهاأزالوقد.الخالىالربعتسمىبيضاءلقطعةالعربيةالجزيرةشبهفرانط
.ولكن)ا()98((»اأوفلبى)68(دد_هتوماسبيرترامهمابريطانيانرحالتانخرامتن

،انحسارفبىالعربيةالجزيرةبشبهالجهلبأنتنبنالتىالمشجعةالظواهرمنلرغميا
أ~فةوسجلااالمجهولةألمربيةالجزيرةشبهااعنفصلهراجعإذاالكاتبأنإال

نعرفااولكننا:يقولعندمارضاهعدميبدىفسوف«إليهاالتوصلتمالتىالجديدة

.ااالمتجمدبالقطبمعرفتنامنأكثرعنها
علسيلقىمما0تربتهاوجفوةفقرإلىيعزى<األرضهذهمنقبييبجانبالجهلإن

بمزاياإاليبشمافيهايوجدالالذىالوقتفى0ثقيلةوذهنيةجعديةأعباءالرحالة

الربحوراءفقطالهثايسقىاللمفوبيالعلمولكن.الغربيلطستماربالنسبةكيلة
اطبيعةقسوةأنعلى.الجرداءالصحارىالمدىالبعيدةأهدافهتعمقوال«المادي
سكانهاتخوفلعلهبل0العربيةإلجردةشبهفىالرحالةتوقالتىهيوحدهاليست



ربييناألوالباعثينمنيدالطدفعوقد.دينى~شكلاتخذالذى،األجانبمن

.ا~لهذاثمناأرواحهم

بالنسبةإيجابيأثرذاتغير.مباشرةفتانجنهاكانتالعالميةالحربفإنالصددهذاوفى

القويالوملبيالحاكمبحمايةيتمتنفأذى،وتوابعها،ونجدالحجازفىنيةالثناللملكية

المزينعلسالميزةنفسوتنطبى.أمانفىويستلشفيسافرأنيمكنهسعودابن

مالحدويدركمستنيرحاكمكالهمادولته.زمامعلىالقابضيحيىاإلماميستضيفهم

شروطتمتب،المفمنللزواراألبوابففتحا.لبالهبالنسبةلمعلميةالكشوفأهمية

لنسكأويأ~وأخذوابل،يعا(منمواطفوهماأخذوبالتدريجالحذر.يحفهامحددة

علىاآلخر<المجانب.منالماضيفىمنهميشمئزونكانواالذين،المدخالىاباألغر

أنأقو_ءفحكامتخضعالالتىانعربيةالجزيرةشبهمنانشاسعةالمناطقفىجانبا8ا

الالجانبمأمونةأانماليستلكنها«كضماناتبعضاألحوالأحسنفىيشتروا

مسيرةبطاألجنبييكتشفماوغالبا.ممتلالتهمسطةوالأرواحهملسعلمةبالنسبة

بعضهامععداءفىمغيرةسياسيةناتاكياعدةإنىينقسمونالمسكانأن<أميالبضعة

هذا،مقاطعةأولقبيلةجديدزعيممعيتفاوضأنمرةكلفىمرغموأنه،البنى

.بأرضهمالمرمرمنبحزمويمنعونهعقبةالدينيتعصبهميقفالعندما

جداقريبوقتحتىتنتمىكانتباألمسحأو~المضيافةغيرالمناطقلهز«تنتمى

للساحلمحاذية،الربيةالجزيرةشبهوجنوبوسطفىتمتدالتىالوديانمجموعة

فىأالسممردوقد.موتحضربالوهي0الجبالمنسلسلةعنهوتفصنهاالجنوببى

وتدل.وكمرانبخوربتصديرالقديمةزماناففىموتحضرواشتهرت.ين´´المتكو´´سفر

.ورخاءعريقماضعلىاإلسلمسبقتالتىالفترةونقوشآثار

دماروفنفه،مواتيةغيرظروفوطأةتحتقرمنمنذونىقدالحوالىاأليامرخاءلكن

وأن،ألبالهذهإلىمبكروقتمنذطريقهوجداإلسطأنمحيح.:ألسىعلىيسث

،المتخطينالتابعينمنالسكانبينطبقة<أخرىأشياءضمنثسل«قهاإلسطيالطم

.آمنةأرضاموتحضرمنيجةأنفىيفلحلماندينلهذاالسياسيالنسقولكن

<األجانبالسزوارأمامعمليامخنقةالبالجعلت<الناسمرقتالتىلمقبليةفأنحروبا



حسبأرضهماستغرمنالوقتنفسفىالسكانومنت.مسلمينكانواولوحتى

فروففىنجاحابهاحققواقدرةلهمالخضارمأنوبما.وأمانأمنفىوهم.جهدهم
.وسورياومصراليمنإلىقرونمنذتتسربمنهمكبيرةأعدادأخذتفقد0االستقرار

علبينومن.الشرقيةالهندوجزرالهندإلىاألخيرةا~القرونفىأتجهواثم

.األولالهجراتموهنهيموتحضرفإنالعربيةالجزيرةأجزاء
0سياك:مثل(جارافىسلطناتتأسيسفىالغابرةاألزمانفىالخضارمنجح

إلىوعادأثرىوبعضهم.الماليةوالمعامطتبالتجارةاآلناقتنعواوللنهم.بوتنياك)
المتعويمارسموتاحضراضطراباتعنبعيدايستمتعأناآلخربعنهموآثر.باله
وبينهمألفاوثمانينسبعينبينجارافىالخضارمعددويبلغ.هناكتتوفرالالتى

)دلمه0ءءهه(وءءالبيرخدنفانسس.ل.نشرا886عاموفى.مليونيرات

استيطانعنأرقامعلىاحتوىلتابا~الشرقيةالهندجزرفىهولنداحكومةمستشار

ألولفكاألملنرضوصفعلىكذلكواحتوى.الشرقيةالهندأرخبيلفىالخضارم
انقرنفىمحاوالتوهناك.جارافىالخضارممنمطرماتهجمعوقد.المهاجرين

لملكنها«الشخصيالفحصفريقعنالمتميزةاألرهوهذهعلىللتعرفعشرالتاسع

.المرجوةبالنتائجتأت
أكثرموتحضرإنااالجنوبيةالحدوديةاااألراضىاعتشافعنالفصلفىااااهوقارثقال

فىللباحثينيأسمصدرطويلةلفترةبقيتإنهاوقال.األراضىتلكفىمهمجزء
فريدهفونمثلالمقتدرونالرحالةأثرىوقد.العربيةالجزيرةشبهوجفرافيةتاريخ
عثيرامعرفتنا)7ءهطه(ء»هوجتهونااواابينت)أالءده6لمااوا´هيرش)ه»لهلمقهءه(ءه

سلنتوءحتىاجتيازهامنبةالالتى<والشحرالمكالإلىالطرقوبمنعرجاتبالساحل
عملياتقعوهي،مالحدنشطةبيروقراطيةخرامنهنانشأتو.اخلالهموتحضرإلى

منوبالرغم.ربييناألوالزوارأمامكثيرةعراقيلتضعوال0البريطانيةالحمايةتحت
أنإال<اخنيةالدالمنطقةمنصغيرجزءإنىأيضايمتدالمكالسلطاننفوذأن

بنسهممعالمختصميناإلماراتأمراءوأغلب،نطاقهخارجتقعالداخلموتحضر
)نإالاستطاعواماذكرهمانسالفالرحالةفإنولذلك.)2لمإليهميالينليسواالبني



فىمننهمنجحواواألينالغامض.الوا(يذلكمنصفيرجزءعلىعجلىنظرةيلقوا

إذاطالعهمحسنمنوكونمنهاطردوامامرعان»حضرميةمدينةإلىالوصول

محفوفةالبالمنالمأهولالجر،إلىهادئةرحلةوأي.بحياتهمينجواأناستطاعوا

المالنذلك»برهوت´´´´بنرأسرارعنالبحثالرحالةعلى~ومن.بالمعاب

ومن.سامةغازاتمنهتنبثوالذىءالقفرةألرواحقتامنمقرايعتبرالذىالملىن
هي_

أنهلمخضارميعتقدوالذىاإلسطوقبلفقدساقانالذىالمكانإلىالحجأيضاا~

.هودالنبيقبر

وا´وا´هيرش´´فريده´´منكلينجزهلموماأنجزههابدقةفوقارثاستعرضأنبط

أيالحقاهموتحضريزور´´سوف:تانالبمطحننةدصادقةحديثهاختتمءوزوجتها´بينت´´

فى)،~1ءدد(ه´´قطس´´وجدمثلماءسعيهفىدافقاعوناويجدتامةحمايةيجدشخص

أآليجببحضرهوتاالهتمام´´إن:يقولاستمرثم.واليمنمأربإلىالكشفيةرحلته

؟العربيةالجزيرةشبهأرضفىبركانيفنشاطالوحيدالمكانإنهاويقال...يتراجع

لعنة´´علي´´عليهصبالذىالمكانذلك»برهوتبنر(خانيشاهدأنالرحالةعلى.ولكق

خصانصلمجتمعهاأنيبدوكماذلكإلىويضاف./9أ8ده•ال(»_مهحسب»كبرى

.الساميةللحياةكلدارسينكبيرااهتماماتشكلمتميزة

.بعدانمضلم193اعاموفى<ا904عامفىزلنامانحناآلنحتى

قانعاثمقنصلمنصبفىقضاهاالتىالخمسالسنواتخطرميوليندرفاناقتنعلقد

أجزاءإلىالهولنديةالبعثةنشاطلتوسيعحانقدالوقتأن»جدهفىبطفيماباألعمال

مصلحةهنوإنهءنيةالثنامسىأابنمملكةبجانب»العربيةالجزيرةشبهمنأخرى

يضمنأنأيضاأمكنوإذا<اليمنفىيحيىاإلهأممعوديةعطتاتإقامةاهولنة

يعملهنالذينالعربمنكثيرموطنوهى»موتحضرفىهولندالممثلمناسبااستقباال

علىوحصل).3الشرقية(الهندجزرفىهولنداممتلكاتفىحظالهمممجدرنبجة

يختصفيمابحذرمصحوبةالمموافقةوكانتءالمهمةبهذهللقيامهولنداحلومةموافقة

منعدنحكومةمنعليهحصلالذىالتفو.يضوكان.مبيعيأمروهذا<بحضرهوت

إلىالوصولفىينجحأنأما»يسرفىالساحليةالمنطقةدخوللهيضمنأنشرمه



أنمنبالرغم.اليقينمندرجةبأيبهالتنبنيمكنالأمرفهذا،الداخلموتحضر

فسالمباشرة~حصرواأنهمإآل،لمعالميةا~ببهازدادقدالبريطانييننفوذ
فوتخرافيةصورعلىمنهاحصلواالتىالجويةاالستطالعاتعلىخاصبوجهالبالتلك

/4.(رائعة
تمتالتىاألخيرةالمحاوالتمنذقليالتحسنةقداألوضاعفإنموتحضرفىهناحتى

رعايامنهمالكثيرونوأصبح،جارافىأثرواالذينالخضارمعددازدادفقامتشافها.
وليةالهالعطتاتمناالستفادةموتحضرفىالممكنمنوأمبح.مولناالحكومة

الحظلسوءولكن.مضىقرنربعقبلعليهكانتممااتساعاأكثردائرةفىالطبيعة
األرواحسطةوتأمينالرخاءينابيعلتأمينالمطلوبةالوحدةتفتقدانبالهذهزالتما

علىوكان.ساندةمازالتالجاهليةالبربريةالعا«اتفإنانصددهذاوفى.والممتلكات

وضعهمناختزنهاالتىالتجربةعلىيتمدأن0المعابهذهالجتيازااميوليندرفان
الجزيرةشبهفىدبلوماسياثم0جارافىهولنداحكومةفىموهفاكانعندمااألول

ذنككل.شخصيتهوعلىءيةوانمطالعربيةاللتينفىكلطتتهوعلىبط<فيماالعربية
رحلتهكانتفقدوبحق.تحسنةالتىاألوضاعمنمدىأقصىإلىيستفيدأنمنمكنه

.ظافرااإنجانموتحضرعبر
يصرالمتفووكان.استكشافيةرحلةمالحآكانتميوليندرفانرحلةأنالواضحمن

يضيفاأن0لهحددتالتىالفترةفىمقدورهفىكانوما0سياسياعليهحصلالذى

وأن،موتحضريفتقأناستطاعإذاوللنمتميزة.وإثنوغرافيةجغرافيةأبحاثامعها
اطمانيالجغرافيصديقهتعاونبفضلذلكحققفقدللعلم<خدمةالنجاحذلكمنيجعل

األسلبحمنستفادةاظفىجهداانالمديةيألولم.ط).هدههلمال0د_دءهلمفيسمانفسذ
عطفيكسباأنواستطاعا.واالاخلالساحلإلىلرحلتهماتكريسهامنوتمكناالستة

المدنعلىالتعرفمنفقطليسروتمكنا.عملهمافىشجعهماممانفوذذاتشخصيات
معلوماتعلىوحصال<ااا´برهوتبنرعنالنهانيالكشفمنأيضاولكن<الونيسية
السكانمنتبيرةادأمطإليهايحجالتى0للخضارمبالنسبةالمقدسةالبقعةعنمفصلة
منيدانهوأخذا0اآلثارمتناهيةقةبةوفحصا.الهجريةالسنةمنأشهرثمانية~



خريطةأولرسممنمكنتهموثقةمعلوماتجمعمنفيسمان´´´´فونوتمكن<الصور

كمااللعناتاتصحبهمالبالمنيطرداولم.والمسحالمقاييسعلىتعتمدءموتلحضر

.بسطسريعابعو«تهمالتمنياتمكانكلفىتترددكانتبلءسبقرهملنزينحدث

،الضيقوقتهمافىبدآهماكملواأنهمابطمنواجاءالذينالرحالةعاتقعلىويقع

المطحننةنفسالتومان.وسكانهاموتحضربطلخصانصشاملوصفيكتملحتى

فانأضاءهالذىالطسقأنونأمل.الشاسعةالعربيةالجزيرةشبهعلىتنطبق

ادامتطولهمالعلمخدمةفىمتفانونأشخاصفيهيمضىسوفاوفيسمانميوليندر

.بدآهاالتىالجرينةاألبحاثويوسعونءأفصلوامكانيات

علىهممنبلءالحاذقونالبخاثةليسالطريقذككفىيسيرأنمحزنايكونوسوف

الرحلةمنوجيزةفترةبعدجاءالذى»)دالءهالدابهأاأهلم´´هلفريتز´´مثلنقيضهم

تصويرهآلةومعهخاطفةبرحلهيقومأنحظبضربةونجحءالكتابهذافىالموصوفة

منعددفىالتقطهاالتىا~وظهرت»الداخلفىومدينتينالساحليةالمنطقةإلى

»العربيةاللغةيعرفال´´الباحث´´هذا.1936عاموإبريلمارسفىربيةاألو،:الصحف

شبهإلىسبقرهالذينالرحالةحققهماويجهل<وأهلها:لعربيةبالبالإططقاملموغير

ءوجيزةبفترةسبقرهبالذينحتىيسمعولم.موتحضرإلىوفامةالعربيةالجزيرة

أبيضرشخصرقدمتطاهالمالتى...´تريممدينةمكتشفباكتبارهنفسهعنيتحدثألنه

لحومأقلةعنويتحدثالمتوحشينموتحضرسكانويسمى.قولهحدعنىقبل´´من

إلى~عودتهلرحلةوصفايعطىأنهاألمرفىماوأسوأ.العربيةالجزيرةشبهفىالبشر

اختطهفىالدماثةيفتقدأنهتبرهنفهيأوردهاالتىاألحداثقتصهإذاالتى<ألمكال

إنهمويقالإرشاده<ليتولواالدومنخمسة`الزعماءأحدعيتن:ذلكمثال.البدبأطل

نقاروبينما.بالضحكالعابراتالنسوةبعضرانفجارإآلحياتهينقذولمءبقتلههادوا

ماموتحضركانتإذابهانعترفأنعلينا<فوتوغرافيكمصورهلفريتز´´´´ملكاتا

تمثلاكزىللموسيقى´´رخ´´ألمنهذاإن.المقتدرينغيراآلفاقجوابىأهاممفلقةزالت

يتركأن~ءلبيتهوفنسيمفونيةكونهامنأكثرنشازانغماالموسيقيةنوته

موفتناتوسعباستطاعتهماألينللمهمةملينللمنالعربيةالجنمرةشبهاسسشاف



يأتىال~اهنفريتزاارحلةمثلوحطتإن.األجانبنحواألهالىموقفوتحسينبالبال

.الضررإالمنها
.بدقةموتحضرعلسلنتعرفمتيناأساسافيسمانو~ميوليندرفانوضعلقد

<واألمانةالتواضعصفاتنفسرلهمكانتإذاالذين<همابهمنللرحالةألسبيلاومهت

بمسلكهماغرساكما.المهمةيكملواأنيمكنهم،العربيالرجللنفسيةالفهمونفمر
بالتقديرالجادعملهماعلىمنهماقليكافأأنوأتمنىألوربا.والتقديراالحترا«بذور

.تفانيهمايستحقهالذىالعميق

1972ايريلءليأتى

~
ربييناألوالرحالةأشهرمنوفيلبيتوماسبيرتراما)إ
والمككالشخردولتيسلطان:هوللسطانالرسمياللقب)2(
موتحضرمعهولنداعلثتةتوثيقوهوللرحلةاألساسيةاألهدافأحدإلىهنايشيرلم3(

ا888عامالقعيطيآسلطانمعالحمايةمعاهدةبريطانياوقعت)4(



~~.~~~
الجهدمنكثيرابذلتلقد.كتباألفواألذينالرحالةمنكثيرمثلتجربتىليكانت

انمادةونشسرتنسيقكانولكن•مجهولةعنقةأستكشفأناستطعتحتىوالصبر
بعدتركنىقهدربيرفيقأنوبما.المشروعكلفىمشقةالجوانبأكثر»جمعتهاالتى
عونولوال.التصورفوقشاقةمهمةوأجهتفقد<ورسوماتهخرائطههنفرغأن

وباألآت»ليدنوجامعةءالشرقيةللدراساتالهولنديالمركزفىأوفياءأصدقاء
ر.(ءدمه´´آرندونك´´والدقتسء.~)5ءاءمه«-8ع«مههه(.»ره´´هورقرونجبرفسور

بهذهأصلأناستطعتلما»).(7.8(ده»~دء´´كرامرس´´والدكتور،)ال-»ء(ه«اه
ونك<آرندالدكتورعنىءالعبذلكمنكبيرجانبوقعوقد.الناجحةنهايتهاإليالمهمة

ظهرتجغرافياإسما2...منألكثرالتهجئةوضبطمضاهاتمشقةعاتقهعلىأخذفقد
قدرتىيفوقالذىالجهدهذافىمنة(~بإخطصأعاننىلقد.وا~انطالكتابفى
.الثناءعلى

الحظسعدوكنت.اإلنجليزيةباللغةالنصكتابةوهي،أخرىمشقلةوبرزت
التى<´´الهيج´´منءدأ~.ر.اال9ءد8ء(ه~اربر´´´´مسمنلقيتهاالتىبالمساعدة
11ءءالمديوفنااك´´´´مسزمتوك.الشاقةالترجمةمهمةتجتانأنبتفانيهااستطاعت

.المسوداتمراجعةفيوالمساعدةاألخيرةاللمساتبوضعليدنمن-ءء(مه~)0ءا»
ومفصلةشاملةمعرفةله´`هورقرونج´´فسورالبرفإنلندينالهوانمستشرقينبينومن
تحضيرياطابعهكانعملناأن،آخرشخصأىمنأكثريدركوهوموت.حضر.عن
لغةعلمنىالذىأستاذىلجيه.الكبرىجائزتىهومنهلقيتهالذىالتقديرولكن.عاما
.منىعرفاناالكتابهذامننصيبىتواضعبكلأهدىالعرباودين
فما.با~هذاإخراجفىلمساهمتهاالهولنديةالخارجيةوزارةإليبالشكروأتقدم
هذاليس.الخارجيةوزارةمنالرسميالتفويضبدونأبااتتمأنالرحلة5لهذكان

وزارةهنوالتقديرالدعممنالمزيدأتلقىوأناالتفويضذلكصد~منذبل<فحسب
.عرفانىبعميقإليهمأتقدمهذاولكل.أتوقعلهنتمماأكثرالخارجية
األينالمرموقةوالشخصياتوالسادةالسطينباهتمامالكتاباهذايحظىأنوأتمنى
األحاديثبذكرياتونيعتنو´´المقنصل´´´´حرمل´´همقافىفأصه.موتحضرفىبهماتصلنا
مناألجانبنحوأبدوهاالتىبالثقةشيى،كلوفوقءوالمودةالفياضوبالكوم»الثرى
´´~~.الفوب
البطداخلفىالخضارممنقبوالورسوماتهفيسمان´´´´فهنخريطةتجدأنوعسى

وخارجها

ميوليندوفان
ا53)..مابو«.لبدن



فهيذلكورغم.تاريخهافىوعظيمةاتساعهافىعظيمة.عظيمةدبكالعربيةالجزيرة

إلىيسقىمنتتأومدائماوأنها<واإلغراءالسحرتفتقدأنهااألونىالوهلةمنتبدو
هارلهيبمنوياله.جرأةالمتسلقينأكثرألجرداءمخورهاوتتحدى.منهااإلقتراب

تتسمولكم.ظسلعليهايسقطالالتىالملتهبةالشماهالقممتلكبهتضطرمالذىزال
شبهمنتنتربوعندما.والحرارةبالضوءتشعأرضفىبالقسوةالسوداءالداكنةألبرانها
عاليةبأمواجيضطرمالرمالمنوبحرارمادياسهكأيضانلمحالعربيةإلجزيرة
أيفيحيليرتعثراألرضتلكعلىيهبالذىوالهواء.فيهاحراكالساكنةد.:محدودبة

الذىالمصهورالرصاصمثللهالونالوالسماء.واضحةغيرومعالمهغائماءشى

يعبرالذىتسحروالتغرىالولكنها<وغامضةعظيمةالعربيةالجزيرةالنظر.نؤذى

.الساحليةوشعابهاالملتهبةالجرداءمخورها
لهاالعربيةالجزيرةصحراءأنإال<السأمعلىيبعثالمذىالشاسعكالبحرأنهاورغم
بكيأخذوال.الصامتةالممتدةأرضهايلجمنلكلبالنسبةيقاومواليخسالساحر.تأثير
التوالمحلوالصبردرجاتبأعلىالتحلىوبعدءببطيأتىوإنماواحدة،دفعةالسحرذلك

وصلشبة0األرضلهذهالملهمالجماللجكبالتدريجللثنسانيتكثفوبعدها.الذءوبة
إدراكاإلنسانعلىيشرقثم.الشكعهينانالالذىواممانهم<الصامدةوثمجاعتهم<أهها

ضتالدائبالصراععنتحكىوالتى0البشريةلكلتراكمتالتىالحضارةبكنوز.غائم•.

.الصارمةالقاسيةالطبيعةقوى
ماالعربيةالجزيرةولكن<الفاحصةألغربيينألعينالعالممناطقكلارأسانكشفتلقد

نادراإإللهميسمحالوالمكروهونالمحتقرونفالمسيحيون.أسرارهاتحمىزالت

منقليلةأعدادإالتنجحفلم»أنبيائهآلخرمهبطااثهافتارهاالتىاألرضهذهبأفون
طوالالعربيةالجزيرةاختراقيتمحتىطويلوقتيمضىلنولكن.حدودهااجتراق
لتاريخجديذةفصولعننتحكىوالخميريينوالسئبينالمعينيينآثاروتكتشف.وعرضا

.مهدهافرتزنلقكوهىاالنسانيةالحضارة



عمرفإنائواقعوفى.وشاقابطيئاتقدمااآلنحتىالعربيةالجزيرةاكتشافحققوقد
تلكجابواالذينالرحالةفإنالفترةتلكوخكر.ونصفقرنينيتعدىالاالكتشافاتتلك
أرضالحجازهماءمنطقتانههم0انتباشةو.متباعدةفتراتعلىتعاقبواقدالبلثد

بتلريحتزخروائتى´االسعيدة´´اليمنالرومانسماهاالتىواليمن<ينةوالمهمكةالحرمين
.القديمةالحضارات

ا763عاموجماعتهفيوبورفرحلة.للغربيينبالنسةأسرارالحجازفىتبقولم
علميةمهمةبأولقرنقبلكهارتبيروقام).1(الطريقوفتحتاألمرومتحت

´´هورقرونوجفسورالبرقام1885~ا884عاموفى).3(بيرتونوأعقبه.)2كثفية(
األغبياءربييناألوأحدشكوكأرغمتهوقد.مكةفربأبحاثهالغفارا´´اعبداسمتحتمتخفيا

لكتابهجمعهاالتىالمادةإنقاذمنتمكنوئكنه.بلثدهإلىوالعودةعملهتركعلىجدهفى
فإنءاآلخرينالرحالةأعمالمنالتقليلودون.يضاهىالالذىسيكى´´مكة´´الكك

فىعامينهدىمتجوالظلفقدالتنويه.يستحقلمدطنهءاودهمهلم´اداوتى´االرحالة
حلعندماالمجاعةحافةإلىوصلحتى<العيثيشظفالبدويةالقبائليقاسمالصحراء
مكة.مناقترباعندمابأعجوبةالموتمنوزوجتههوالعربية.ونجاالجزيرةبشمال
البدوحياةعنملحمةالحقيقةءهوفىبهيليقالذىبالتقديرمؤخراحظيءالذىوكتابه
.الرحل

أنقبلدهبكإلىعا«لكنه.سنواتلبضعاليمنعنأبحاثا)~1ءد«(هسر´`´اقكوأجرى
وكان.العلميتراثهلنشرالخطواتأخيراتتخذوبدأت.القيمةالغزيرةمادتهإعداديكمل

ا7ءاد(مهه~اهانفىا´سافروقبنهما.الكشفيةحركتهخضمفىوهوقتلقدكهارتبير
ءونجرانالجوففىالمطروقةغيرالمناطقوجابيمنييهوديشخصيةفىمتنكرا
ولممبكراءعادلكنه.الشهيرمأربستآثاروبقاياسبأأرضلرؤيةصة)لفنهوأتيحت
.الجنوب´´´´مملكةأرضيغطىمازالالذىالنقابمنجانباخةإنمنأكثرينجز

األعمالأنإالءالمقتدرينالعلماءمنالعديدبهقامالذىالعظيماإلنجازمنويالرغم

وثيقةماوقتفىموتحضركانتقريباتظهرولعلهاتأتىسوفاليمنعنالقياسية
وسيؤنوشبامالقطنومدنموتحضروإدىإلنالواقعفىاالسمويعود.باليمنالصلة



تربةوتغنيهعرضهفىأميالعدةيمتدألسبئيينعهدفىالواديهذاوكان:وثزيم
بسببوذلكاألرضعلىجنةبحقوكان»وطينرملمنمزيجمنمكونة~

المككحتىجنوباالمحيطةالمناطقوتمتد.الريوقنواتللخزاناتجداالمتطور:النظام
الصفحاتوفى.ااموتااحضر:شهرةاألكثراالسموتثملالمحيطساحلعلى.وائشحر

لم4.(الكلماتهذهتستعملفسوفااالداخلموتااحضرنعنىعندماءأإلتالية

حولآراءعدةوهاك).032العاشرالفصل(التكوينسفرفىالقدممنذاالسمطهز

اجتهاداتعدةلهمأنفسهموالحضارم.منهاأيمنعلمياالتأكديتململكن،االسمأمعنى
كانتقفد.هودبنبيهميتصلمالديهمقبوالأكثرهاولعل.وتاريخهاالكلمةأصلخبرل
قالأنلدعوتهعادأهليستجبولمعمرهرحلةنهايةوصلعندماهودكلمات)خر

األينعادقومنهايةإلىيثيركماأجلهقربإلىالتعبيربهذايشيروهو»ااالموتاامضر

(هلم.اثو:ذبرهم
هىالحينذلكفىتكنألم.ااالسعيدةاااليمنضمنالرومانعهدفىموتحضرلمجأنت

سواحلإلىالهندمنالمهمالتجاريالطريقيكنألم؟والبفوووالمتالصبر:.زضر

ومنهاواليمنموتحضرعبراعربيةالجزيرةجنوببموانئيمتالمتوسطاألبيضفلبخر
حتىامتدتقدوالخميريينالسبئيينمملكتاحدودأنشكوال)6(؟وسرريامصر.لمي

وانتهت<الرائعالرينظامواختفىالمملكتانانهارتوعندما.موتحضرؤذيأن0
تحتقرونلمدىالعظيمةالريأعمالفاحتضنتبالسرالصحراءاحتفظت»´.ألجضارة

»الوحدةعقدوانفرط.المحرقةالصحراءرياحبفعلتدريجياتراكمتالتىالرمك:لجنبأن

.مكانهمإسماعيلأبناءواحتل<بقائهاعلىتحافظأنالمتحضرةالثنعوبتستطعلمفى
بينالمثمرةقةالعكوتحطمتالفقرحياةمنوحضرهوتاليمنعانتالوقتذلكومنذ´~

خريطةأولبالفعلووضع»موتحضرودياننحوناظريهااقلثسرااووجه.المنطقتيناا~
إلبدو.أفواهمنجمعهاالتىبالبياناتمستعيناوحضرهوتاليمنبينللمنطقةكيةكرو~أ

ليسإليهاالطريقأنموتحضرفىالبحثيريدونالذينالرحالةمنقلةأدولولكن
.العربيةللجزيرةالجنوبيالساحلعلىالمرانىطريقعنوإنمأاليمنعبر



مادةجمعوفىموتحضرمنطقةفىالتوغلفىينجحعلمىرحالةأول´´فريده´ايعتبر
ءأ»ال(ءنه8(~مالتزان´´عنهقال.قليلةالفذالرجلهذاعنومعلوماتنا.رقيقةغزيرة

ا83.عامربيعفىوعمل´´وستفاليا´´فىولدإنهءكتابهحققالذىلمه«هءدء»اد~.

قاما843عاموحوالى.ومصرالصفرىآميافىثمءاليونانيالجيشىفىضابطا
منيتمكنولم.تهرحكسجللينشرمصرإلىمؤخراعادأنهويبدو.الخالدةبرحلته
جامحةوتقاريرهمخادعاالشأنذوىبعضلدىيعتبركانألنهدهبكفىأعمالهنشر

أدرجتحيثإنجلترافىعلمىباعترافيحظىأنا´´افريدهوكاد.تصدقوالالخيال
لكن»ناشرعلىالعثوروتم.مجلتهافىلتقريرهخلثصةالملكيةالجغرافيةالجمعية
نصعلىإاليعشولم.التقريربترجمةيقومكانالذىالمترجمانتحرالحظلسرء

.ضاعتفقدالملونةوالرسوعاتالخرائطأماءفقطالتقرير
موتلحضرزيارتناوعند.كبيرةأملبخيبةأصيبأنبعدألورباظهره´´فريده´اأدار
وقالوا»المككعنبعيدالسمكانفىالحجارةمنكومةإلىلناالمرافقونالبدوأشار

واعتقدت.دهمبكفىالتوظحاولعندماعاممائةقبلقتلمسيحىلرجلمقبرةإنها

اكتثفناو.البقعةتلكفىاألكبرأملهخيبةلقىربماالذى´´فريده´´يقصدونأنهمورفيقى
فىومجهوالفقيراوماتالتركيالجيثرفىأخيرااستقر´´فريده´´أنالدقيقاالستقصاءبعد

والرواحالغدوفىرحلتنافى´´فريده~طريقالوقتلبعضاقتفينالقداستنبولفىمستشى
التىالرحلةحولتحفظالدينالكن.وخريطتهالمفصلةمذكراتهمنكثيراواستفدنا.

ثماسافىوباهوسهوةوحورقعمدإلىأوعنوادىفىالخريبةمنبهاقامإنهادعى
قد´افريده´´أنأوعنلواديمسحهعندفيسمانفونوأثبتلخريبة.واعمدإلىعودته

المجرىأعلىفىتقعالتىالقرىوضعحيث،حقيقتهعنمختلفاوصفاالواديوصف
انحداربأنهاالجنوبإلىعمدمنتقودالتىالعقبةوو~»أسفلهفىعمدوادىمن

بتلكيقملمأنهتمامايقتنعفيسمانفونجعلمما»وصفهأجزاءكلفىوفثلءمتدرج
فىرسمهمقياسغاصحيث»السافىبحرحدودحتىمغامراتهقصةأما.الرحلة

التىالقوافلعنأوعنوادىمنسمعهاانتىاألقاصيصفمصدرها»متحركةرمال

جزاءلثتحقيقناأما.الرمالمنطبقةتغطيهاالتىالملحبحيراتأوفىالرمالفىتفرق



»شماالرحلتهفىمكانآخروصأوعنوادىفىصيفحتىرحلتهمناألفرى
األعظمالرحالةاافريده~فىنرىزلناوما.ودقيقجيدللقرضوصفهفإن»حجرووادي

قدم.مماأقلقاموابعدهمنجاعواوالذينالتجربة.ألهبفقد.موتحضرفى

نموذجيقتفىأنوحاولآخررحالةجاءعندماا893ينايرحتىاماألعووتمضى

´ليوهوالرحالةهذا.أخرىإثرأملفيبةإلىأفضىنموذجولكنه»اللثمعا´´فريده
رحلة´´بعنوانا897عامحثتالرتلكعنتجاربهنشرالذىءما)هءدءأال8(هيرش´ا

´´هيرشرحلةواستفرقت.´´وحضرهوتالمهرةأرصر»العربيةالجزيرةجنوبإلى
سيخوتإلىثمءالشخرإلىعدنمنسافرفقد.عامنصفالداخلإلىالساحلمن

وفى.عدنإلىفعادللحظاتالشجاعةعنهتخنتوهناك.المككإلىعادثم،وقثن

.المككإلىأخرىمرةورجع0البريطانيةآسلطاتمنجديدةبتوصياتتسلحعدن

نجح.الداخلإلىبالسفراإلذنعلىيحصلحتىشهرلفترةهناكينتظرأنعليهوكان
يشاهدأوربيأولفكان.الداخلموتحضرحتىالتوغلفى´´فريده´امنأكثر´´هيرش´ا
سوىيمكثولم.ذلكمنأكثراسفربإمكانهكانماولكن.وتريموسيؤنشباممدن
عثىتهديدمنيخئوالبأسلوباسادقأرغمهثمتريم»فىمضيفهمعساعاتبضع
أتى.ميثمنالعودة
ووصك.موتحضروادىإلىبرحلةالقياموزوجته´ابينت:ثيودورحاول´اهيرش´´وبعد
واستطاعا.الناجحةا´ا´هيرشرحلةمنأشهربضعهبعدوذلكا893ديسمبرفىالمكك

فقندوعليه.شباميتعدياأنلهمايسمحلمولكنءاألسبوعنهايةفىرحلتهمايباءاأن
بينتمسزنشرتو.الزمانمنعقدابرهوتوبئرهودقبرإلىالنصارىرحلةتأبلت
.ا9..عامالرحلةهذهأحداث

حصلناولكنا.موتحضرإلىسبقرناالذينللرحالةالقصيرةالقائمةنهايةإلىنأتىهكذا

نتائجفإنعلمناومسب»موتحضرإلىبرحلةقامابريطانيانضابطانكتبهتقريرعلى
مجردكتبفقد._ا8ءء).دء~لاللما´وارنر~وهوأحدهماأما.تنشرلمرحلتهما
فى)دد(ءه~.»ه4.5(´´كوكران´اكتبهالمقالةملحقاوكانتا´موتحضرعن~مذكرات
قدنر´´´´وانوكان.)222-209ص.1931عام1:أأه«ءمجاللمالجغرافية´ا.´)المجلة



حسكمنسربوقام.يتعدهاولمشبامإلىدبلوماسيةمهمةفىا9ا8عامذهب

أعطىالذى»´´كوكران´´السربقائدبقيادةهامةكشفيةبرحلةمنفىالملكيالطيران
شاهدهاالتىالمنطقةعنانطباعاموت´´حضرعلىجويع´´امتطكالذكرسالفةمقالتهفى

.برهوتبئرعلىالعثورمنيتمكنلملكنه»بتصويرهوقامهودقبرفشاهد.الجومن
موتحضرأرضقدماهتطأأن)األأل8_اء7أءدط.هلمفاين´´ويلهم´اللدكتوريتدرولم

فىشهرينهناكوعاش.بزوجتهمصحوباققنإلىا902عاموصلفقد.الداخل

ضمنهاموتحضرعنهامةمعلوماتوجمعأسرهفترةمناستفادولكنه،أسرشبه
32ص.»51.(مجلدا9ا4عامفينافىالجفرافية´ا´´المجلةفىنشرهاالتىدراسته
)»ه

ليقيلالمستوبتكليفوالمككالشخرحكومةمنطلبعلىبناءالمصريةالحكومةوقامت
حجروادىحتىالمككغربللمنطقةوجيولوجىجغرافىبمسحللقيام)1(«.((.ءا»»أ

وجيولوجياا´جغرافيةكتابالبحثهذاعنوتمخض.المعدنيةثرواتهاعلىالعثوربهدف
المتنامتناممتنونونحن.ا925عامالقاهرةفىالحكوميةالمطبعةنثرتهالذىا´المكك•

.القيمالعملهذاتضمنهاالتىالخريطةمن
دونموتحضرالكتشافأنفسيحسواكتالذينأولئكعنالقائمةهذهننهىأنيمكنوال
الحكومةمنبتكليفقامفقد.د««)ءاله5(وءءا´بيرخ´االدكتوربهقامالذىالعملنذكرأن

´´حضرموتكتابهبتأ~ءالعربيةالجزيرةجنوبأرضقدماهتطأأنودونءالهولندية
وقد.1889عامبتافيافىنشرالذى´´الهندياألرخبيلفىالعربيةوالمستعمرات

ومنموت.لحضرخريطةيضعأنوامتطاعبتافيا.فىالخضارمبعلماءكتابهفىاستعان
وقد.جليلةخدمةمقتولكنهءعديدةقصورجوانبوالخريطةبالكتابيكونأنالطبيعي

إصلثماتعليهاوأدخلوا»وحلثتهمفىبخريطتهالملكىالطيرانحسكضباطاستعان
.هامة




~

اليمنإلىعشرالثامنالقرنفىبرحلةقام.دنمركيرحالة)1867هه1761(فيوبور)1ا

.الرحلةككعنمجلداتثطثةفيوبورألف.بالمطرياأربعتهمومات.أوربيينرحالةأربعةمع
محمد:ترجمةءصنعاءإلىبنهاجنكومن:بعنوانعنهاكتابامانسرتووكيلاللكتورألفكما
)1983ء(بيروت.الرعديأحمد

فىبرحعلتقام.سويسريومستشرقرحالة.1818~1784:كهارتبيرلويسجون)2(

.السودان)شمال(النوبةوبكومكةوسوريامصرفزار،اهربيةالبطأ
إلىذهب0بريطانىومستشرقرحالة.ا890~182ا:بيرتونفرانسسوتشاردالسير)3(

.الصومالىالساحلعلى)ورباعرفمنأول0السندمنحجاجمعمتخفياا853عاممكة

النينللرحالةالطريقوفتحت،أفريقياوسطفىالكبرىالبحيراتإلىكانتتهرحكأهمأنعلى
.بعدهمنجاعوا

التىمنأكبرمساحةموتحضرتشملبينما»موتحضرعنالشائعبالتعبيرلفالمنأفز)4(
.حدها

ءالفيلولوجيةالدراساتمعالتستقيمفهيءموتحضركلمةأصلعنالرواياتأضعفهذه)5(

إلىالوقتنلكفىتتتشرلمالتىالعربيةالجزيرةشمالعربلفةمنالنطقبهذااللفظألن
.الجنوب

واسعةرقعةتشملالسعيدة~´)اليمنأنإلىالحديثةواألركيولوجيةالتاريخيةالراماتتذهب)6(

كلنواللبانوالبخورالقرتجارةأنكما.الحاليةاليمنجغرافيةوليستالعربيةالجزيرةشبهفى
.ظفارإقليممصرها









وسوف.المهمةتلكإليناأوكلتالتىالهولنديةللحكومةالمككإلىبرحلقالمدملونلمن

الحكومةرغبةستتضحكماءوإندونيسياموتحضربينالعميقةالروابطبعدفيمالتضح
آلالفالعربيةالجزيرةفىواسياميةاالجتماعيةا~وضاععلىالدقيقللتعرفالهولندية

استيعابيتمولم.البلثدلتلكاالجتماعيالنسيجفىهاماعنصرايشكلونالذينالمرب
معبعلثقتهالتمسكشديدمنهمالعديدوظل»ااندونيميةالشعوبوحدةفىالخضارم

البقعةتلكفىوالحسابالبعثساعةوينتظرمافىيوميعودأنعلىءاألموطنه

نتيجةكانت»الكتابهذاليضع´`بيرخ´´للدكتورأوكلتالتىالمهمةإنالطاهرة.
نغمرهووكاناالندونيسية.الثمعوبتنوعيخصفيماالحكومةلتلكالعمليةحتياجاتلك

.إليناأوكلتالتىللمهمةبالنسبةالهدف
الخضارمأرضإلىللدخولالغربيينالمسيحيينواجهتالتىللصعوباتإدراكيورغم

.لسببينوذلكءالمهمةنجاحفىاألملبعضلديكانأنهإآلءالمتعصبين

قناعةإندونيسيافىهولنداحكومةفىالمدنيةالخدمةفىقضيتهاالتىالسنواتاعطتنى
الملادخارفرصرومن»هناكحكومتنامنلقيهاالتىالمعاملةمنممتنالحضرمي«ن

فىالهولنديةالحكومةفىموظفاوبصفتى.الحياةدروبعبورعلىمماعدهالذى
مععلثقاتلهاالتىالحضرميةالعائلثتبينالترحابمشاعرلىاتضحتفقدءإندونيسيا

.العجائبيحدثماغالبايوالمكبلغةيدورالذىالحواروكان»االندونيسيين

المكرمة.مكةميناءوهىجدةفىلحكومتىممشكسنواتعدةقضيةأننىالثانىواسبب
رسخهالذىالوهابيوبالنظام»المقدسةاألراضىفىالمسلمينبأوضاعمعرفتىوكانت

جنبفىسبباءيوالمكبلغةيدورالذىالحديثوكان.دهبكفىالعظيمسعودابنحديثا
.الشرقيةالهندبجزرصلةلهاليعمتالتىالدوائروسطمستمعين
منكانءعلمياغرضاأيضاتخدمبلءدبلوماسيةمهمةمجردالرحلةتكونالوحتى

هيرهنالدكتوروافقوقد.الجانبهذايتولىدربرفيقمعىأصطحبأنالضروري
جدةفىقبلمنالتقيناقدوكنا.موتحضرفىالمغامرةفىالمشاركةعلىفيسمانفون

معوالبحثاألصفارفىتجربتهفيمسانفوناستقىوقد.مشتركإعجاببينناونما
الحجازفنىبالترحالقاماحيثءهمبورجمن)9ءز)ءد(_.دط.دهواثجينزالدكتور



والمعلوماتءواالسكتشاتءفيهاسافرناالتىللمنطقةالضخمةالخريطةان.واليمن

.جهدهمنهي»الكتابهذاتضمنهاالتى»والنباتيةوالجيولوجيةالجغرافية
تعاونلوالبالنجاحتكللأنلخططناكانوما.عدنفىالتقيناء1931إبريلنهايةفى

.نحوهماعدنحكومةمسلكمنمكتئبينوزوجتها´بينت´اكانلقد.البريطانيةالسلطات

السياسيالمقيمومنافقد.جميعاأفضلهمحظناكانوربماءأفضل´´هيرثن´احظوكان
أفضلالنجاحفىحظنابأنوبشرنا»بالمساعدة)5»(((ااأ´´رايلىااالكولونيكالبريطاني

وادىيجعلالذىالصيففصلستكونالكبرىمشكلتناأنإلىونبهنا.سبقرناالذينمن
وعبر.قريباالغربيةالموسميةالرياحوقتسيحلكما»االحتمالصعبموتحضر

كما»الريحتلكهبوبيبدأعندمابحراعدنإلىالعودةنستطيعالبأننااعتقادهعنأيضا
ألنذلكءمستحيلةوربماومرهقة»شاقةستكونعدنإلىالمككمنبراالرحلةأن

رأىولذلك.البعضبعضهامعحروبفىآلخروقتمنتشتبكالساحليةالقبائلبعض
الشخر.أوالمككإلىسواءمايوبنهايةالساحلإلىعودتناضرورة´´رايلىاا

ماأحياناالغربيةالموسميةالرياحتهبءأوال.الحقائقمعتتفقالالنظريةهذهأنعلى
رحلةوكانت»عدنإلىأبحرناثم»يونيونهايةفىإالنرجعلمونحنمايو.نهايةبتعد
عنتتوقفالاسفنأنالمككفىالتجارومنالقبطانمنعلمناءثانيا.مالحدجيدة

والتفريغالشحنأنمنالرغمعلىءالغربيةالجنوبيةالموسميةالرياحفترةفىاإلبحار
ساعاتخلطإاليتيسوالوالمككالشخرفىالمفتوحةالسواحلفىبالمخاطرمحفوف

إلىالسفنتلتجئالليلوخا~.الظهيرةبعدمافترةفىوبا~يد،اليوممنمحدودة
.برومخليج

المنطقةعنالكثيريعرفالذى)1«6(ء´ليك´´بالكولونيل´´رايلى´´الكولونيلوعرفنا

رافققدوكان.والناسدالبكعندقيقةنظرةلهالهادئالرجكهذا.وبقبائلهاالمحيطة
فوقعيةاالمتطكرحلتهمافىءأه)6اا(دال«ددس´اركارالطياروالضابطا´كوكران´´الكولونيل
)9دءد»(««ءهاا´´بسكونالكولونيلعنمنهوسمعنا.قيمةمعلوماتلناوقدم.موتحضر

لنداهنقنصلويستحق.تريمحتىووصك1929نوفمبرفىبهاقامالتىالصيدورحلة
.الشكرجزيلمنامنفى



ميناءمن)5د(ه(»»ءها´.يامونت´´الصغيرةالسفينة)بحرتمايومناألولمسا«لىم

منرافتنىالذىصالحخادمىفقطمعىوكان.الصغيرةمجموعتناظهرهاوعلىهدر

الشاقةالرحلثتفىمقدرتهعلىوبرهنءاليمنإلىسابقةرحلةفىرافقنىكما.هدة
.الغريبةالمناطقسر

ستةبسرعةتسيركانت´´´´أيامونتالعتيقةالسفينةأنمنبالرغمناجحةالرحلةوكالت
.ساعةأربعينفىميك23.تبلغالتىالمككإلىالمسافةوقطعناالساعة.فى.مهال

.المككإلىتقودالتىالمفتوحةالمجارىإلىوصلنامايومنالثالثاليومظهيرةولى
منالثالثائيومصبيحةوضوحاأكثرورأيناهءباستمرارالساحلنرىكنااليومحلل~م

الصفراءالرملكشبانوأمامهاالسوداءهالبنيةببراكينهاعلى´ا´ابثروكانت.ماو
منحدراتوهناك.الزرقاء-المبيضةالسماءتحتالشممىفىتومضكانت»امهضاء

قدما.6...الجيريةالهضبةنتوءاتارتفاعويبلغ»البركانيةالمخورخلفمتصدعة
أنوقبل.عليااابثربعدتماما»وافتفتوأصفرأصغرتبدوالجيريةالمخورو.خذت

.عسكريتشكيكفىوكأنها»الجبالنحوتنحدرالرمليةالتكنكانتا`الكلب´´راسلعر
باستمرار.ماءبهيوجدالذىالمنطقةفىالوحيدالوادىوهو»حجروادىمدخليأتىلم
المخوررؤيةمنملتالتىالعينولكنءالقاربمنيظهرالالماءفإنالحقيقةولى

وبعضوالميناءاألشجاربينالتميزحتىوأمكننا.الكثيفالنباتبمنظرانتعشتوالرمال
حثاممعالرمادية~الننمراءالمخورذاتالجبالوتتعاقب.الصيادين.كواخ

اتجاهفىالطبقاتوتمتد.البنية-ةالمحمةبألوانهاالرمليةوالمخورالجيريةالمخور

مستويةشبهأرضعليناتعبرثم.عرضىتقاطعفىمنهاكثيراولكنءشرقيشمالي
الموسميةالرياحمنيحمىالذىبخليجهابرومتظهرثم.جذابعتيقطرازمنساحلية
منلبستانصغيرةمساحةسوىتتركالجبالبينالمدينةوتنحصر.الغربيةالجنوبية
وبعضبمئذنةومسجدأبيضقصرظهرثم.الشاميةوالذرةللذرةومزارعالنخيل
منالبقعةهذهفىللدهشةمثيرةجميلةصورة»صيدوقواربوشاطىءالحجريةالمنازل
.والصحراءالجرداءالمخور



حتىءاألرضعلىخيمالذىتعثرالمراساخنالهواءفىتتلثشىبرومأخذتانوما
إنها.هدفناذلككان.الصخرمنمنحدرحائطوخلفهأبيضشيآأمامنايتضحبدأ

..المكك
إلىتنوغلأنلناكانوإذا.موتحضرإلىبرحلتناالخاصالقرارهناكيتخذوسوف

.حانتقدفرصتنافإنهناءمنالداخل







أمامموصدةظلتالتىالغامضةموتحضرإلىالبوابةوهى.أخاذحمالهاالحال

سفحعنداألزرقالمحيطحافةعلىأبيضشريطملالمككوتمتدطويلة.لفترةا.هالب
المدينةالبحرأمواجوتصادم.البنية-المحمرةبصخووهاالنحدارشديدمائلهل

الذىالسياج.صامدةمستقيمةالمتعددةالطوابقذاتالبيضاءالمنازلوتبقى.ملمرارما
وهوقويمخروطشكلهاوالمآنن.البياضناصعةأعمدةمنمشيدالمنازلسطوحممهط

اليسار»أقصىفىالجديدالسلطانقصريقوم.الحضرمياألسلوببهيتميزالذىاطكل
ولون.البحرمنبالقربسوداءمخورعلىالجديدالقصرويقف.القديمالقصرهللهم

فاتحةوشرفاتهاألحمرهالطوبمنونوافذهوأبوابه»الصفرةإلىضارباللصي
وهى.والباباروالمانجووالنخيلالهندجوزأشجارتحيطهالوحةأمامإننا.االطضرار

.الجمالذلكصنعالذىهوالتلوينإن.لناقدمجااليتركالبهيججمالذاترمة
ا)(.جمالهشهالمنازلمنالمعماريالفنغيابطىم

المبانىهذهبينيمتدو.المدينةعنبعيدااليمينأقصىفىالثالثآسلطانقصر~
يعيشكانهنا.المككلمدينةالقديمالمركزعليهيقفالذىاألرضلسانا~نية
للقلعةالصامدةالحصونتقفوهناءالقديمالمسجدينتصبوهناءالبدايةفىاملطان

.اللدممه
اسفنتمخرحيثاألرض»منالقصيراللسانهذاجوانبإحدىفىالميناءالم

تنقلورواحغدوفىوالسنابيكالصغيرةالقواربوتظل.المرفأنحوبجكهااللراعة
.الشاسعالجماركمبنىإلىتقودالتىالعريضةالمماهمأعتابإلىوالبضائعلرينالمسا
تحملضخمةهولنديةسفينةلتوهاوصلت.البحرفىياردةمائةبعدعلىالسفنهولم
وصلمنافسةشركةتملكهبخاريقاربالبحرعرضوفى.جارامنحضرمياا~0

الميناءلمديربالسبةاليومفأصبح.مراسيها´ا~أيامونتفيهألقتالذىالوقتللسهر
واهتم.الغروبقبليبحرأنيريدالهولنديالقبطانألن»)2مزدحما(يوماا~م

ليقدمه»عدنفىالبريطانىالمقيممنحملناهالذىالخطابمناوأخذدمرناا~
الردجاءاالنتظارمنساعاتوبعد.البرإلىبالنزوللنابالسماحطلبناومعهزمرلم

.يناسبناأنهئيتأكدإقامتنامقرإلىبنفمهمصاحبتناعلىالطبيبو)صرءاال_بى



السلطارقصرنحوالثنهاطىءبحذاءوسرنا»بالحركةيعجالذىالتجاريالشارعواخترقنا

القصمحديقةإلىيميناانحرفناثم.المدينةمنالغربيالجنوبيالجزءفىيقعالذى
يتوسطالتىالقصرساحةودخلنا»األخرىوالفواكهالنخيلأشجارتحتوسرناءالقديم

قاامرحباالطبيبعلينافأشارءحجريةدرجاتأمامالعربةوتوقنت.حجريحوض
الطابيفىواسعةساحةودخلنا.جيدةصيانةمصانقديممبنىإلىودعانابكم´´ءحيا:اايا

بأنزشكيخامرنالم.وائسكنالنومغرفوإلىائرحبةاالستقبالغرفةإلىتقوداألعلى

العرفاوجوهناعلىقرأقدالطبيبأنبدوالءملوكيةعيشةهنانعيثيسرف

.موتحضرميناءفىلقيناهالذىاالستقبالهذاعلىبالدهثمةالمصحوب
الصاخبةالمدينةضوضاءسكتت~-الالمغربالمؤذنوأذنالمغيبوقتحانعندما

كيممعكبيرةأكوابمنخفيفاشاياالحضوروشرب.الطبيبمنزلشرفةعلىوجلسنا
فميعملثناإلنجليزمناثنانأيضامعنا.كبيربرادمنيسكبونهواللبنالسكرمن

فمكيماريايعملفكانالطبيبمديتناأما.الساحلعلىيشرفالذىالبخاريالقارب
~حضرمىشابوكذلكالجوازاتضابطمالقةبطكاالنجليزيةويتحدث،عدن

قر.الشهيرالعطاسعائلةمنأنهلدهشتناا

وبضا>عرباتإستيرادبهدفخلتأشهرقبكجارامن)3العطاس(علويالسيدجاء
0قريباللداخلبزيارةميقومالعطاسوكان.هناكيعيثىللعائلةوسيططريقعنأفرى
و~جارامواليدمنعلويوالسيدللرحلة.سوياصفوفناونوحدمعهنتعاونأنفرأينا

حياعنابتعدقدأنهويبدوءوفرنساالنجلترابزياراتوقام.سنواتلبضعالقاهرةفى
فمألهلهلتقيمنابعدفيماوشكرناه.العيثيفىباالقتصادتأخذالتىالصارمةأهله

.المتفائلةتوقعاتناكلفاقوتعاطفاتعاونامنهملقيناانزينحريضة،

~9الحاها1
يجر<الذىالرئيسالطريقفىتنجولذهبنا،المشرقةاآلفاقأمامنااتضحتأنبعد
لكاممكونيوجد.شرقهاإلىالمدينةغربمنالساحلامتدادعلىالبشرمنبحرمكر

دا~بشرةلهمأغلبهم.المصطفةالحوانيتفىحلقاتفىيتجمعونوهمءالداخلقبائل
حافيةوأقدامهمعاريةورؤومهم.بالنيلة(ه)مدفونةوأجسامهمعارهاألعلىونصفهم»



السوادالفاحمالمرسلالمنفوشوشعرهم.وسطهمحوليلفونهاغليظةفوطةومسرن
بضفيرةمكانهفىيعصبونهأو.الرأسمؤخرةفىمستديرةبعقدةيربطونهالمعقوص

إلىالذخيرةوأحزمةبنادقهمتسليممنالبدكان.الرأسخلفبخرقةيلفونهأو»ملدية
شعرهمويلتمع.االطمئنانبعدوشعورافيهمبعثمماالمدينةبوابةعندالحارس

»النيلةطبقةفوقبالسمنجسمهممناألعلىالجزءيدهنونكما.بالسمنالمدهون
.النيلةمعالسمنخليطمنقويةرائحةمنهمطلعث

التىاألسماكفىنشطةتجاريةلحركةمسرحوهوالسمكبسوقطريقنافىمررئا

.ويبدوالمغربحتىالصباحمنالنشاطذلكويمتمر.منهامتعددةبأنواعبحرهمرحر
المملوحالمجففالقرشمنجواالترأينافقدءانتشارااألسماكأكثرالقرشسمك.ر

منهقطعةالرفاهيةأوقاتفىوالحضرالبدويتناولحيث»الداخلإلىلترسلمعدةوهى
المجففالسمكرائحةإن).6(واألرزالخبزمنالمكونةالبائسةوجبتهمبهامدممون
.موتحضروادىحتىالمسافرتصاحبا~

توجدالسمكسوقمنفبالقرب.آخرمكانأيمنأكثرنفاذةروائحالمككسوقلى

وتغطى.الغثيانعلىتبعثرائحةالصباغةمنوتفوح.بالنيلةاألقمشةصباغةكهندكا
.ومنازلهمالعمالأجسامالنيلةطهات

»السابقةمنجاذبيةأكثرأخرىتجارةالسوقفىالطويلالشارعحوانيتفىللكدس
األقمشةمنصغيرةقطعاكذلكوينسجون.الجلديةواألحزمةالنسيجصناعةهىو

.معهاتخاطثممنفصلةتنسججذابةأطرافوبهازاهيةبألوانمطططة

لمولكنهاالحمراروالشديدالصفرةالفاقعالتمروكذلك.الحلوىأنواعكلالحوانيت~
التمباكمنكبيرةوحزمءوالبهارات»الفواكهوتباع.موسمهبدايةذلكألنتماماملصح
ءبالسكرالمخلوطوالرغيفءوهولنديةوهنديةيابانيةوبضائع).7(الشهيرميالحمو
ومختلفءوجاواسيلقنمنوالشاي»والزنجبيلءالمجففالبنوقشروالبن»وا.رز
»الشايوفناجين»والكبريتءوالجاز»السمسموزيت»والسمن»الحبوب.هراع

.الرصاصوأحزمة»إ(الجمبياتوالحالحر



التىمصابيحهمشعلونالدعةومد..موتلحضرالتجاريالمستودعهذافىتجولنا
الزحاموسطبحذرلسهر.نطبالكان.فوانيمهمويضيئونالدخان»منهايتصاعد
العالمذلكعبرنا.والضائعالرجالمنالمنبعثةالنفاذةبالرائحةالمخكطوالدخان

»بحذرعليهاتحفظناالتىواألمالالرغباتبداخلناتنمووأخذت.حلمفىوكأنناالغامض

..هلهاعلىونتعرفالمدينةهذهخلفتقعالتىالبالدإلىلنعبر

المحصا~حسدا،دا،مهأمهالسدد:اله~2

.السلطانغيابفىالدولةئمئونتصريفيتولىوكان.التإلىاليومصباحالوزيرقابلنا
حيويةسخصيةذووهو.العمرريعانفىرجكالمحضارحسينبنأبوبكرالسيدكان

حكمويقع.واإلفرنجالنصارىمنامتعاضبادرةأيمنهتظهرولمءتجاسفىويقظة
منبوصفهاألولالمقامفى.بترائهمدعومةشعبيته.وكتفيهعلىالقعيطيةالدولة

وفى.ودنيوياروحياالمجتمعتقودالتىالطبقةإلىينتمىفهوالرسولملثلةومنالسادة
.موتحضرفىنفوذاالعوائلأكثرخلتأجياللستةأبوبكرعائلةكانتالثانيىالمقام
ضدصراعهمفىليدعموهمالمقاتلةيافعبقبيلةامتنجدواءالمحنةساعاتإحدىوفى
عائلةأعداءدحرالذى»التعيطيينأحدبقيادةنجدةيافعملطانفأرسل.البدويةالقبائل

ا814عاموفى.)8(ينموالقعيطينفوذوأخذ.منهمالسلطةانتزعثمءالمحضار
الذينكنيرآلوبينبينهالنزاعلحلتتدخلأنعدنفىالبريطانيةالحكومةمنطلب

وتمكن»القعيطيبدعمالبريطانيةالسلطاتفقامت.منهامتلغوهالذىالمالإعادةرفضوا
بزاعمتهاالمحضارعائلةاحتفظتلكن»الكثيريمنوالمككالشخرمدينتىانتزاعمن

.المنطقةفى
أنشريطةآمنةالطريقأنوأضاف.الداخلإلىرحلتنافىيمانعالأنهالوزيرأخبرنا
شباممدينةنتعدىأالعليناأكدثم)9.(للدولةالتابعينالعبيدمنجنودحراسةتحتنسافر

الشخرإلىالعودةظرفأيتحتنحاولوأال.الكثيريمنطقةتهددالتىللمخاطرسبة

لكن»نفوذوصاحبثريشكبكهوتريمفىالكافأبوبكرفالسيد.تريمطريقعن
مسلحةحمايةتقديميمكنهوال»المالمقابلالبدوبخدماتيحظىوفيهاملعلةلهليست

.بهانحتمىرايةالعبيدمنوجنودهقويةفهيالقعيطىسلطةأما.ضدهم



وعلىعليةيعتمددليكنجدأنحلكهانستطيع»أيامأربعةللرحيلاالستعدادستغرق

ستكونلكنهاءالشخرإلىبرحلةنقومأناالنتظارفترةخا~ويمكنناجيدة.ترحيلوهيلة
فقد.مأمونغيرأنهتعنىهناومرهق-مرهقالجبالطريق~نالساحلطريقهن

دومايقعونالقعيطيجنودوكانءالقعيطيمعطويلةحربفى)1(.الحمومقبيلةكانت

بهذاالسفرفىراغبينوكنا.الساحلطريقفىحتىهذايحدثوقد.ويقتلونكمينلى
.باآلخرونعودبطريقنذهبأننخضلأنناولوءالطريق

فىنسافرأنعليناكان.جنودوأربعةبسائقينحافلةالتالىاليومفىالوزيرلنا.رسل

عبرالعربةبناسارتالظهروبعدشحي).تصفيروشحير.(فقطشحيىإلىاليومألك
وادىيقعمباشرةالبوابةوبعد.ا)1الحراس(وعليهاالتحصينالمنيعةالمدينةموابة
تعسكرهنا.خليجالهوكوناألرضداخلعميقاالبحرتوغلحيثء)12(´´سدد´´
تتحلقالجمالمئآت)13(.الداخلمنوعودتهاسفرهاعندالساحلمنبالقربالقوافل
بماءجالهاوحكغسلهايتمأخرىوجمال»أمامهاالذىالطعاموتعلف»كبيرةدوائرلى
بعضوهناك.والدملالجربآالممنوزمجرةخواراترسلثالثةمجموعةبينما»الحر

منيأكلونللنارموقدحوليجلسونأوبفوطهميتغطونوهمالبدوبينهاينامالتىالحمير
مهمةفىمنهمكاآلخروالبعض.الدهنمنقليلمعالمفتتالخبزمنثزيداخشبية.وان
ثماألرضفوقمنبرفعهاتقديرياالحمولةوزنفبعد.شاقةمهمةوهىالجمالتحميل

فلهءزنابيلفىالجمالروثبجمعاألطفالويقوم.السروجفىربطهايتم»طسيمها
مننوعالواقعفىوهوءالجمالبقملاألرضوتموج.الوقودفىيستعملإذكبرىشهمة
للمعسكرالواسعاإلنتشارهذافوقالعرقمعالنفاذةالجمالبولرائحةوتنتشر.التراد
.الموقت

واسعةفةبالتفانعبرأنتمكناحتىءبالماءهنايمتلىء»ألنهسددوادىجانبىعلىسرنا
بعدعلىالطريقشمالوعلى.قدما18..إرتفاعهايبلغالتىالمككتلكيسلسلةحلف

والسلطانللوزيرالصيفيالمنتجعيتوسطهالنخيلمنبستانيوجدالمككمنأميالمصعة
بالماء.المككمدينةتمدحديديةقصبةمنهتمتدالماءمننبعويوجد.)14(



موالطروعلى.راعيتنالزوالبقرينالبقرهنقرمتامقعالمككملطنهحدودمنبالقرب
أبض.طلثؤهاصخرهتنتصبهصيرةبمسافةالبقرهنوبعد.بالجنودمحصنتانهلعان

ملكفىحىءتوضحانمحلثمتانموالطرجانبيعلىالصخرىالجدارعلىووضعت
أوالثأربأخذسمحوال.حربحالةوسلمحالهفىدالبكمكونسىءالجبليهالمنطقه
حولها.أوالمدمنهفىقديمهضغائنتسويه

~مؤهامعسكرابدوياعشرونأهام»ماتالعكتلكحدودمنمربةمسافةبعدوعلى

باحثنالحراسيقفالطريقمناآلخرالجانبفىالصخرةقمهوعلىمعلقه.صخرة
بعدالمككإلىسالمةالقوافلإحدىعاد~وهد.العامالطريقعلىممرمافلةأىعن

فىالسببيكونأنالبدوجودناأنالحماوأدركنا.بالثأرباألخذتتعلقسيمةأدتأن
.سراحهاإطلثي

أنهامبدوهضبهإلىصاعدامتعرجوأخرا»االنحدارفمدمدهمخورعبرالطريقملوى
مقربةعلىصخرىوادفىاام´´المعاوسهرمهومقع.حبريةمرجانةمخورمنمكونه
همهمنومظهر.الحوشياتهريهأطولوادىعلىشماالومقع.الهضبةممدمهمن

.الهراعهرمهالشماكعلىبعداالهضبه
معمقللبحرمدخلإلىمنحدرالطرمقأخذثم»مهالصفرالمكككلهاجتزنامامرعان

حافهعلىوالموزوالبيدانالبابايومزرع.بوشهريهتقعوهناءالعابسهفىبعيدا
بومنى،منالقرمبالبحرحتىممتدالذىالوادىأعلىفىموجد.ألفااأللفانبا~مزارع
الوزمريملكهاالتىالمزارعأمضاوهنا»األخرىوالفواكهالنخلأشجارمنالمرمد
عمقهامزمدالإذ»هناعمقهليسرالمزارعمروىالىاآلبار.المككأغناءوبعض

الطرمقمبدأثم.روكبقومةتععوالمكالبويسبناساحلوعلى.هدماعشرهنعن
حىذلكبعدينحدرثم»مرجانيهتكومنا~فوقلفترهويسر»أخرىمرةالصعودفى

اليابسهفىبعداالبحرماءيمتدحثءم)الكوضمالفاءعلىمخفف(بسكونفلكوادى
علىوينمو´´بعسره´ا.قريةمقعالوادىأعلىفى.وهلكصغرنهرمكندوماويبدو
ثم.العاليةالجريهالمرجانيةالسدودنبنالجاعلىومرمفن.القصبمنكثيرالنهرحافه
مغطاهاألرضمنقطعوهناك.األعشابفهامنمومسطحةأرضفوقالطرمقيمتد



أولهاأوراقبكإماوهىءرائحتهامنعليهاالتعرفيمكنالرائحةزكية~عشابكلها
وسطالمستطيلةبأزهارهاالصنتأشجاربعضوهناكهناوتنتشر.صغيرة.وردؤ

منقطعوتغطيها،الجرداءالصخريةاألرضفوقتنموالتىاللونالبنيةا.هشاسر
.أقدامستةإرتفاعإلىالخضراءالفربيوننباتاتالصغيرالوادىفىوتنمو.حارالمر

هذافىالوردباقةمالأغصانهانهايةفىالمحمرةوزهورهاالمنعشاألحمرملونهاولئدو
.األلوانمنالخالىالمهط

مألهمةمببلألمهءرر~لث

األغناوفيهوترعىاألعشاب.الطينيةتربتهفىتنمومنخفضفىشاسعسهلطالل

ويلتالبدالصباياتجلسو.البعضبعضهاعنبعيدامنتشرةوالجمالوالحميراطرا~م

الرحلللبدوالرئيسيوالمقرالمرعىحيث.الشخررياةهيهذه~قريبكرلمة/فى
.الطريقيمينعلىصفريةهضبةفوقالمؤقتمعسكرهمالبدووأقام.األماكنهد»~

بككأنكماءيلحظوناولم.خيفةتنوبسونحنالتصويرآالتنحمللحوهماللئههال

أمراللبدوبمعسكرالمرورتجعلوالتىالعربيةالجزيرةفىتنتشرالتىالشرسةا~اسأل
موتحضرفىالبدوأنويبدو.للنظرالفتاكانهذاوغيابها»هنالهاوجودال~
هذهفىكمايعيشونءأوأكواخأومنازلأوكهوففىيسكنونإنماءفياملهملهمر
أعمدةأربعةينصبونحيثءأقدامخمسةمساحةعلىكوخافيشيدون.~وىمكاهالة

يمنعالطويلة.جافةبحشائثنيفطرنهاأخرىبأعمدةويعرشونهاأقدامثةشكحوالىلها~
ءبدائيةأكثربعضها.متناثرةأكواخعشرةهنامنهاتوجد.كثيراالشمساكرحاهة
المعسكروفى)14(.الظلبعضىإالبهاوليسباليةبخرقمغعالة.ممشابهن1~ر

ويرقد.الشائكةأغصانهابينتدلتالتىاألعشاببعضقمتهاعلىوضعتطلح~ا
والنسوةالرجالبعضبجانبهوجلس»ساقهفىالملتهبةالجروحألممنىاملليسل

.محنتهفىالبائسالحيوانمرقرنوا.طالل

بشيآأسئلتناعلىوأجابوامتسامحةروحالهمأنيبدولكن»الصخبمعضوصولال_ر

.البائسةاألكواخظلتحتالعجزةالشيوخوبعضواألطفالالنسوةوجلساللصول.هر
لهالذىالمحارمكرداخلهفىويبون.عمليةبطريقةمصنوهمهدفىا~طئالوالم



الشممنمناألعلىاالنحداريحميهبينمااألسفلالجزءفىالطفليرقدحيث.أرجل

ويرقد.واجهتهافىالمفتوحالجانبوتجلترحالهافىالمهدهذاا~موتحمل.والريح
بوصةبعرضثمبفيهيوضعالجلدحالةوفى.جلدأومنسوجزعففوقالطفل

نبدىأالعلينافكانالشريرةالعينمنكثيرااألمهاتوتتوبس.الفضلثتلخروج
.بأطفالهنملفتااهتماما
توجسر)خذالحديثمعهمتبادلناوبعدما»والثميرخاألطفالعلىالنقودقطعبعضوزعنا

نسلمأنعلينافكان»أحدنافمفىذهبياضرساالنساءإحدىورأت.يتالشىاآلخرين

.طاغمرحوتبعهاالضحكصيحاتوانفجرت.دقيقلكثفأفواهنا
التىالمرأةفحصتأنفبعد.فرنجاألعنالغريبةاألشياءمنالعديديكتشفونأخذواثم
الجزءالداكنةالقويةبأصابعهاتفكأخذت.ذلكمنأبعدذهبتأفواهنا»المقدمةفى

الجزءأنوجدواعندماواندهشوا.ترقبفىينظرونكلهمكانوا.ذراعيكممناألعلى
.الفحصعمليةوتواصلت»بالضحكالجميعوانفجر.أبيضأيضابشرتىمنالمغطى

انفجرت»بيضاءأيضابطنىظهرتوعندماءالبنطلونمنقميصىالمرأةانتزعتثم
الجزءذلكبإعجابتمسحالداكنةاليدواستمرت.ذهولهمعنتعبيراآه´اطويلة:´´صيحة
.جسديمن

اللوننغمىمنكلهأنهلهاأكدث»لجسدىفحصهاتواصلأنالمرأةأرادتوعندما
غسلعلىمعتادوناإلفرنجأنسمعوافقد.~؟بالصابونهذافعلتمهل:´ا.فقالت
فىتعيشونأنكمشكال´ا:فقالت.´´هكذاخلقناائهإن´´اللهاقفلت.بالصابونأجسادهم
تعيثمونأنكمشكوالءبناتفعلكماداكنةأجسامكمتحيلالالشممىفإنولذلكمنازل
معناابقوا:´´.فقالت´اتأكلونهاالتىاألشياءنغمىنأكلإنناءال:االهافقلت.´االلبنعلى

ذلكفكانءوتصفقترقصالمرحةسائلتناوأخذت.ا´الليلةلكمونصفقنرقصوسوف
لديناليمنلكن»نبقىأنجدايمعنااا:لهافقلت.األخرياتللنساءكبرىتمليةمصدر
فلم.ا´زوجةنعطيكوسوف»هناابقءال:اافقالت.~بعيدانمضىأنفعليناوقت»

فقالت.أفكارىالمرأةوقرأت.بىأحطناللثئىالجميلثتغيرالنساءفحصمنأتمالك

.´´المغيببعديعنوسوفالمرعىفىالجميلثتالفتيات»ال:´´



.جميلةلتبدوكبيراجهداتبذلأنهاإال»وبدائيةبؤسمنالبدويةالمرأةحياةفىمارغم
بينمبكرةسنفمنذ.تعانىأنعليهاجميلةتكونانتريدالتىأنالصفرمنذتعلمتهد.

حلقاتفيهاتعلقثم»صغيرةبثمربذنلثالخارجيةالحافةتثمب»والعاشرةالثامنة

الفتاةأذنوتبقى»صغيرةفضيةسلثسلمنهاتتدلىأو»شلناتالخمسةبحجملصية

أطراففتصبحءبالحناءوالرجليناليدينأظافروتطلى.أسفلإلىمنجذبةامائسة
والساقينوالذراعينواليدينالوجهأما.محمرةاليدينراحةبينمامسودةا.صابع

الكحليستعملونالرجالوحتى»العينانوتكحل.األصفربالكرىفتمسحوالقدمين
.النظريقوىبأنهالعتقادهم

مناألعلىوالجزءوأكتافهنوصدورهنورقابهنوجوههنوالفتياتالنساءطضب
ءسوداءأوزرقاءصبغةيستعملونماوغالبا»متشابكةبخطوط»والتدماليدطاهر

خطوطمكانهاوتوضعالحواجبويزيلون.الخضراءأوالحمراءأيضايستعملونكر

معويلصقونهايدهنونهاثمدائرةشكلفىالرأسشعرأطراف.ويحلقرنسوداءولهمة
المساعدةبهدفوكلهاسالفاذكرتهاالتىوصافلثمتنوعةفاتاختكتوجد.الحمحمة
.مفزعةتكنلمإن»قبيحةالغالبفىالنتيجةفإنلذوقنابالنسبةأما.التجميلهلى
كنافعندما.العابروالتحيزالدافقالودهذابمالالبدونساءمنأبداذلكبعدلستقبلال

باقذعيقذفنناأوأمامنامنويهربنيصرخنكنءذلكبعدالحقةمناسباتفىللالهن

بعديصبنفلمءدينهنعنالقليليعرفونهذه~الحيقي~قبيلةأفرادأنويبدو.الحثاثم
)16(.للنصارىا«مدلعة

للهبوطمهبطاالمعسكرهذامنبالقربالبريطانيالملكيالطيرانحممكشد
المطارأما.)16(الوسطوفىاألركانعلىبيضاءمملثماتفوضعتاالصطراري.

إنويقال.المككمنساعاتثلثثبعدعلى´´فوه´´منبالقربالساحلعلىليقعا~
النواحى.هذهفىثالثامطارا~~

.الزكيةالروائحذاتواألعشابالصحراويةالنباتاتبعضالمرجانيةالسدودهلرللمم
»حيثالوادىنحوالممروينحدر.الجرداءالمخورفوقالجندبمن.سرابظشرم

.المالحالبحرماءمعباوزيرغيلمنالتأدمالنبعما«~



أكواخفىيعيشونا5..سكانها(نمئال»الساملمنا.بعدالجانبعلىشحيىقريةتقع

يدافعالذىالحصنأيضاهووالملزل»مارنمكانفىالشيخمنزلوينتصبالطين.من
السميكةالجدرانفىتوجد.صدئانمدلعانالمصطبةوفى.الهجماتضدالمدينةعن

استقبلناالذىءالماس´´´´الشيخهومضيغال.صغيرةوالنوافذ»طابقكلفىفتحات

عليناكانلكن»السطحفوقلنامكانبإعدادأمررغبتناعلىوبناء.مجلسهفىبحفاوة
اختفينالنمما،أنمنكدبالتمضيننافقام.طريقناعنالنساءإبعاديتمحتىننتظرأن

.رائعاالمنزلسطحكان..علىإلىبمصاحبتهشنايصحأنقبلالمفلقةاألبوابخلف

.الناموسواختفى»الحشراتمنوتخلصنا
بطلبناإقناعهفىمشقةووجدنا.إكرامناأجلمنفروفايذبحأالمضيفنامنطلبنا

عليهطبقافأحضروا.والفاكهةالشايفىأكثرفرغبأنناالنهايةفىتفهملكنهءالغريب
لقد.والحلوىوالتمرجالطانوالتينالبطيخمنشرائحعليهآخروطبقاءالسايأكواب
وبه»السلطانةأسإلىينتمىوهو»العالمأجزاءبعض´´الماس´االشيخمضيفنازار

مىالحموائتمباكزراعةمركزباوزيرغيلعلىالعاملهووأخوه.هنديدممنلمسات

وأجملأغنىباوزيرغيلنزورأنعليناوألح»الوقتذلكفىمعهيقيموكان.لمشهير

.العودةرحلةفىالغيلعلىنعبرأنوعدناه.العربيةالجزيرةفىبقعة

ماااهألاا5

لكننا.باوزيرغيللعاملبوعدنابالوفاءالساحلإلىتريممنالعودةخطةلناتسمحلم
التىاسفينةوصلتحتىأيامبضعةانتظرناعندماءالمككإلىعودتنابعدالغيلزرنا
منوالعشرينالرابعفىشحيىطريقعنباوزيرلغيلزيارتنابدأنا.عدنإلىأقلتنا
فعلكماتصرفناتحتالمحضارأبوبكرالسيدالوزيروضعهاسيارةركبنا.يوليوشهر

قبل.من
صغيرىنهريرويهالرملىالطفالمنشاسعحوضالمرجانيةالتشكيثتهضبةخلفيقع
األرضوشسريطالحوضهذا.الساحليةالمرتفعاتخلفالفيليروىالذىالنبعويقع

مىالحموالتمباكلزراعةالرئيسيةالمنطقةهوالغيل»منحدرعنديقعالذىللريالصالح

حافةعلىالغنىهالحقلهذاإلىالمدخلتحرسالتىالصغيرةالمدينةتقع.الشهير



يرىيكادالالساحلمنالقادمالشخصمنهايقتربوعندماالمرجانى.الصخرهضبة
ضخمةبوابةبهءعالأبيضحائطأمامنفسهيجدمامرعانلكنهءالنخيل.شجار

المسافريرىالاالنتظارفترةوخاك.النهارأثناءحتىيبدوكمامغلقةتظل»حصينة
ثكناتاآلنالقصرويستعمل.الحائطمنبالقربشامخايقفالضخمالسلطانقصرإال

ا)8.(للجنود

الذىالتعريفخطابإرسالأثناءالمرعبةالحصينةالبوابةمنبعيدااالنتظارمناطلب

مدينةفىليسر.التمباكمدينةبدخوللنايسمححتىليفحصالقصرإلىمعناحملناه
سررنالذلك.المساجدوبمضرالعتيقالكبيرالقصرعداماجمالمظاهرباوزيرعيل

يقعالذىالريفيالسلطانقصروإلىالحدائقإلىنمضىبأنلناالقصرسلطاتمدعوة
الذىالحصنعنمبتعدينإبطاءدونالسيرفواصلنا.المدينةخلفالزراعيةالمنطقةلى

الجانبمنأقلتحصيناتبهءالمدينةمنالشماليالجانبهذاالتمباك.برائحةفوح
بنقلحالياالنقلعرباتوتقوم.والشحرالمككإلىالكبيرالطريقمنهيبدألذاءالحنويي
لمزارعالسمادويجلبالمكك.إلىالغيلمنءياردة2..طولهاالبالغ»التمباك.كيأس
.المككمنالتمباك

مزارعمنالكثيرالسلطانفيهايملكءغنيةزراعيةمنطقةمباشرةالمدينةخلففع

الخلفيالجانبمنوبالقرب.لهبالسبةكبيرادخلمصدرتشكلإنهايقالالتىءالتماك
بهاالتىالصغيرةالحديقةدخلنا.صيفيمقرمنهماكلفىحديثاأقيمءحديقتانللمدينة
أكبرمنزلاألخرىالحديقةوفى.الحاشيةمنللرجالخصصالذىالصفيرالملزل

)19.(ووصيفاتهنطزوحات

وو~.تبعرناالذينالشبابمنالفضوليونالخارجفىوبقيءفوراخلفناالبوابة.فلتت
أشجارتحتالكثيفالظلعلىتعتادأعيننانجعلأننحاولالفارهةالحديقةفىصامتين
شجارفي.الشرقيةالهندجزرمنجزءإلىجمندياانتقلناالنناتخيلنا.المزهرةاكهاللو

هذهظلكرتتخللالرطبةالمتقدةوالحرارةءهناموجودةالبكتلكفىالمألوفةاكهاللو
.الفناءالدمقة



قدما3..طولهيبلغ»بعديكتمللملكنهالطرأنحديثللساحةحوضالفيكأمامأقيم

الحوضماءعلىويقبع.الشرفةدرجاتمعالحوضويلتحم.المبنىبعرضوعرضه
مضخةبواسطةبالماءالحوضءوملحراك.بككثرمزرقاربالبلورمثلالصافى
والتجديفبالسباحةباالستمتاعإعجابناأبديناأنناإال»دافئالماءأنرغم.لناتكريما

.بالقارب
موظف.الوقتنغمرفىوهوالتمباكزراعةفىءالسلطانعنينوبالذىمضيفنايعمل

ءاليمنوفىلحجفىلزراعتهمحاوالتوتمت.فقطهنايزرعمىالحموالتمباكإنوقال

رائحتهفىدرجةأقلكانزرعالذىالنوعفإنءوالتربةالمناخفيالختكنسبةلكن
منعاليةدرجاتعلىالغيلفىالزراعةتعتمد.الغيلفىروعالمنالنوعمنوطعمه
والثانيةءااالغوينوالطيوربفضشتاألولى:مراتثلثثللتمباكالسمادفيوضع.التجويد

وبكميةصافبماءويروى.االنسانتوفضكالبهائمبروثوالثالثة»)20(باسمك
الغوينيأنواعأفضلوتأتى.الصحيحالزمنفىالسمادمننوعكلويوضع.معلومة
نوعويوجد.فيهاامتيازاالبريطانيةالسلطاتتمتلكالصومالىاساحلعلىجزيرةمن

كلويصدر.عدنامنبالقربالمككغربعلىبئرفىجزيرةفىالفوينومنآخر
البحربلدانوإلىسورياإلىمنهجزءيذهبهناكومن»مصرإلىالتمباكمحصول
سيقانوتستعمل.الشيشةفىويدخنصغيرةقطعإلىالحصوصالتمباكويكسر.األحمر
كبيرةحزمفىتربطثمفقط.أغصانهاوليستالشجرةكلتجففلذلكءأيضاالنبات
سعر.بعيرحمولةيساوىماوهورطك3..حوالىوزنهاءسقطيلةجواالتفىوتعبأ
.روبيةا30وا20بيناأليامهذهالجوال

تقعالتىالساحةفىزواجحفلهناككانفقد»الليلةتلكفىشخرفىبالنومننعملم
فوقالمتميزموقعنامنمكنتنا»لالمنانمنعددفأضيئت.فيهنقيمالذىالمنزلأسفل
الساحة»فىالرقصنلكبعدوبدأ»الغازمصابيحأضيئتثم.االحتفالنشاهدأنالسطح

يقتربونأخنواثمطويلة»صفوففىالبعضبعضهمقبالةوالنساءالرجالفوقف

رتيبغناءفىكلهمويثماركون.أيديهموتصفيقأرجلهمآقاعمعبعضهمعنويبتعدون



بإلقائهافيقومالفعليةاألغنيةكلماتأما.اللحنبنفسباستمراررونهيكرءملواصل

منهامقاطعتكرارفىمتعةويجدونالقديمةاألغانىيحفظونكلهم.واحدلححص
صدورعلىالعرقويتساقط.)21(التكرارذلكمنمتزايدةحماسةأيضاومحدون

.االحتفالصخبهدأعندها»الفجرقبيلإاليرهقوالملكنهمءالمكشوفةالرحال

عليناأنيعلمفهو.القلعةأمامسيارتهبوقبأصواتالضياءيحلأنقبلالسائق.ملظنا
.المدارتفاعقبلالساحلطريقعنونعودالشخرإلىلسافر.ر

»السلحلحتىللوادىالشرقيالشاطىءعلىالطريقيمضى.الرحلةفىمضيفناوالتنا

الذينالرجالوبجانبهاءالصيادينقواربعليهوترسو.أميالبضعةبعدعلىيقعوالة
الرائحةكانتءاألكواخبعضمنبالقربالسمكلتجفيفأماكنهناك.الغويني~ن
السماد.فىليستعملباوزيرغيلإلىهناكمنالغوينيينقل.الشخرفىتصلناالليلةطال

الالنباتاتبعضعليهارمليةكشبانأيضاوتوجدالرملية»هولنداسواحلهناالساحل~
التى«ء_)3السلطعون(منجيوثنالساحلعلى.وكانقدما3.إلى2.عنإرتفاعهامدمل

حيثءالرملكشباننحوأوالبحرإتجاهفىأمامناتفرأخذتحتىبحركتناأحستان~
شكال.األرضتحتمساكنهاإلىتؤدىالتىالحلزونيةالممراتالرملأكواملئماممر

باحثةتنحدرفأفزتبالداخلهطلتالتىاألمطاربسببكانالسلطعونمنالعددهذا.ر
فوقالمرجانيةالمخوربرزتالشخرمناقتربناوعندما.البحرإلىمخرجعنلها

.المديرتفععندماتمامايختفىو»ضيقاهناالممروأصبح»الرمال

بعيداإالمرفألهاتجدالالسفنأنحتى»االنحدارمتدرجمسطحساحكعلىالشخرطع
إلىتجارتهميمارسونالذينوالبحارةبيكالسنامنعددااللحظةتلكفىورأيناالحر.~
التى»البوابةإلىكثيفةرمالعبرالساحلمنالممريجرى.بعيدبوقتالغسقمعد~
منبأعمدةمقوىالداخليوجانبهجيدأيضافهوالسورأما.معماريذوقأياآلنللعلة

نصفهالذلكءالمدينةحجممنأكبرالسورأنويبدو)22.(الطينمنالمصنوعا~ب
.بعضهاتهدمو»مأهولةغيرالمنازلمنالعديد.الجدرانخلفالتداعىفىوآخذهث
حتىءقذرةالشوارع.غربهاإلىالمدينةشرقمنطريقنافىشاسعةساحةهوال
المجففةاألسماكرائحةالمدينةفوقوتحلق.االهمالعليهايبدوالمأهولةا~زل



الجزءفىالحكومةالمبانىوثفع.المحارىرائحهمنحتىأهوىرائحهإنهاالمتعفنه»
ميانهحامنا~ءشامخرملىملعلىالبحربجانبالخلعهومقف.المدينةمنالغربي

األرضيطابقهوفى)23.(حميكانطباعاالقومةالبسطهخطوطهوتعطىالمبنى،
مدافعالقلعهمنبالقرباملعلىمرقد.طالبا4..إلى3..بنتضممؤقتهمدرسه

مبنىالساحهمنا~رضىالجانبعلىمقع.وحيدةتقفسارمهوبجانبهامقهضخمه

لتناسبشرفا~السطوحعلىوشدت»البناءجمدمسطلضخممبنىوهوءالحكومة

علىبهالقنافقد»الوقتذلكفىبالمنزلالحاكممكنلمالرطب.الحارالسحرطقس
بالنسبهكبعرلحدممدنأنهومبدو»هندمهمحهمك.الجملةاألمريكيهعربتهفىالساحل

كا~.الغابرهبأمجادهاتحلممازا~الخارجي.التىالعالمعنالمعزولةنبهلمدمنته

حىهامامجاريامركزاكا~بلءالمككمنأكبروهاتاألمنو~فىبحوالشخر
.المككظهورلبل

حافهاوعلىالقباببعضوبنهاالمقابرفهمقعءشاسعسهلالشرهىالسورمحتموجد
أرضقطعةءترممرجلءالكافأبوبكرالسدمنهابالقربصلك.المساجدمن.العديد

منهاعائدهنأوتريمإلىجارامنالقادهنوأصدالئهألهاربهفخمضيافةقصرعليهاأهام

»والسحرمريمبنللعرباتطرمقتشدفىمنهمكاالكافكان.الشخرطرمقعن
.بالجمالأيامثلثثةمسرهعنمحبارهالساحلمنهصرهمسافهعدامايكتملأنوكاد
الطرمقممرالتىالمقاصلهالحمومقبلةمعارضةمنبالرغم»الطريىهذااكتملفإذا

.تحطهاالتىالجدرانومعثتنموأنالشخراستطاعتفربما»منطقسابأغثب
مغنررهالزياملكفىساعدنا.الحاكملنائبأخرىبزيارةالمدمنهمغادرةهبلقمنا

وودما.حاراالحاكمنائباستبالكان.العليممنرفعهدرعلىهندىوهوالضرائب
النوافذحيثءالعريقةالطرمقةعلىمجلسإلىاألشدا،الحراسمنمجموعةعبرفسرنا

.واألسودواألحمرباالبضمطليوالسقف»بنقرسمزينةالخشبةواألعمدهوالشبابك
.والمعلبهالطازجةوالفواكهالحلوىمنمنوعةكما~معالشايشربفىبلذةوشاركنا



أنوبما.6...يعدونالأنهممبدولكن.نسمه9...الرسميالقامرحسبالشخرسكان

غمرمقدمرنافبعىءبالسكانالكبرهالعربهالمنازلازدحاممدىمدركونالالغريس
.مسجدا36بالمدمنه).24(مركد

الجنودوبعضأخرىفوردعربهوصاحبنا.المدارمناعهبلالرحيلفىاسعجلنا
مخلصنا.الواديإلىامجهنا»لكننابالعبورمسمحالمرجانيهالمخور.لسلثمناضمانا

الكافىالو~لدمنامعدلملكن»محهطائلالالذىواالرهاوالجماألخيربعدالنهامهلى
.دعوتهملبهلعدممدالشدأسفهوأبدى.السحرفىمضفنالهادعاناالىالولسةوللثال
رونيقدالأوأمرهممنعجلهفىالذعناألوربسزمفهمونالإمادالبكهذهفىساللك

النمطانمنالعجلهوأنانهعندمنواالنظارالصبرأنهاالناسفشعارمحلهم.
بدالسرمهنأخذأنالماسالسحوأصرالشعالن).منالعجلهوالرحمنمن(الراضه

الكرممنإعجابفىونحنالمدمنهفغادرناءالسارهدفعأثناءتمن~الىسرمنامن
العرمى.

ينظرونكمنهمفىمازالواالبدولكن.المككحدودوصلناعندمامالظكحلنلدكار
المراقبونوقف.المخوربنمعمكرهمفىمقدالخافهالفرانبعضكانت.المدر
.الحمومهجماتمنإالمخسىالالىالدولهحمامهفىفنحن.الطرمقمنالما

المككهاألاا~مث••7

بالصبرنحلىأنعلنالكن.مسمرهفعككا~المككمنلرحلنااالسعداد~.نهدو
بإمكانناإنهالوزمرأخبرنا.جداإعدادامعداثسىءكلمكونأنمجبإذ»احرالم

لم´´الذى:وأضاف.لكللسفربالنسبةشاوالطرمقأنحثءفقطالنهار.ثناءالسلي
.ااالمقسهالجبالهيمابعدمعلمفلم»بعدحضرمو~فمالهر

ذلكبعدنسلقوءالموظفنونزورءبالمدمنهمعرفتالنوسعآخريوم.مامنابحار

األساسنضعثم»والحشرا~النباما~بعضلنجمعالمدمنةخلفالواقعها~ه
.رحلنا~مطة

.سابقايعشالسلطانكانحثاألرضلساننهامهفىالمدمنهوسط.بوبكرالسهةممكر

معقربالشيخفبهموسطهاالىالمقرةمحلهالحلموهمناألكرالحره)رالصحم



الرحالةعنهاتحدثالتىاأللألشجاروجودهناكليس.الصالحالمككرجلوهو

طابعذاتفكانتأبوبكرللسيدزيارتناأما.افضرارأياآلنبالمقبرةليسءاألوائل
حنرهناكفكانءالبعضبعضناعلىبعدتنعرفولم»مخاطرأمامنافمازالتءرسمي

هنودوإنماالبلثدمواطنىمنليسوازرناهمالذينالحكوميونالموظفون.الجانبينمن
الخضارمأنيبدولكن»البنوكوأعمالالتجارةالهنودويحتكر.عدنمنبهمجاعوا
.الزاحتهممؤفرانجاهدميسقونأخذوا

حضرميألفحوالىأنالجوازاتضابطوأخبرنا.)2ألفا(ه12المككسكانيبلغ

بينالشخرطريقعنمنهمويعبر.العددهذامتلمنهمويعودعامكلجارامنيرجعون
قدءقديمةعربيةعادةوهيءالقهوةشربعادةأنأيضامنهوعلمنا.5..إلى4..

شربمحلهاوحل»الداخلموتحضرفىأكبربشكلتراجعتلكنهاهناتتراجعأخذت

أكثريقدمالشايكانزياراتناكلوفىالشرقية.الهندجزرومنالهندمنوفدالذىالشاي
.دائماموجودوالسكراللبنمنكثيرمعالخفيفالشايفكانالقهوةمن

مهمةالورداتقيمةأنمدعيا»سراوالوارداتالصا~اتبأرقامالجماركمديريحتفظ

.المستوردةللبضائعالكليةالقيمةعنواضحةفكرةبعديكونلملكنه»لهبالنسبةفقط
منتنكةألف4.حواليوبالميناء.البنغالمناألرزهيمستوردةبضاعةأهمكانت

كثيراعليهاالطلبيزدادوسوفءسنوياالبطأتستهلكهاالتىالكميةوهىوالبنزينالجاز
.المستقبلفى

ثسله~ا~ا8

الصخريالحائطبمشقةتنسلقبدأناعندماالصبيةمنجمعبناأحاطاأليامأحدعصرفى
علىالبعدمنالمدينةمنظروبدا.المككمدينةخلفيقعالذىاالنحدارالشديدالمحمر
المدينة.عنللدفاعحصونأربعةالحافةمنقريباوتتتصب.فريداشيئاقدما6..ارتفاع

حتىحادارتفاعفىالمخوربعدهاتبدأءاألقداممنمئآتبضعةالهضبةعرضيبلغ
.الحشراتعلىوالقبضالنباتاتجمعفىبحماسةالصبيةساعد.المسطحةالقمةبلوغ

بعملفقطلنايسمحالوقتكان.رائعةبانوراماالشمالعلىالقمةفوقمنوشاهنا

الشمستغيبأنقبلالمنتشرةالجبالقممميلقنوقياسالتمهيديةاالسكتشاتبعض



أسهلطريقعلىميدلناالهبوطعندإنهيرافقناالذىالدليلقال.بارداالجووصبح

ووجدواخلسةالصبيةتركناو.كلياالطريقضللنافقد»العكرحثولكن.لملكه

شديدالصخريوالحائطالظلثمتزايدمعءببطنتقدمفكنانحنأمامنازلهم»إلىطريقا

أفعلوأنمتطاعتىباكانمابلأتجاسرءفلمالتسلقفىخبيراستأنىوبما.ارااللحد
وممزقمنهكوأنامعلقةصخرةتحتبقعةإلىمشقةبعدوصلت.األمامإلىمطوة

ساعةوبعد»أمرنافىينكرونأخذواالمدينةفىأنهمعلى.عليهافارتميت»اللهاب
للبحثالوزيرأرسلهمجنوداكانوا»مختلفينإتجاهينمنتقتربمصابيحارأيناكاملة
حاجةإلىتنبهراأنهمكما.فيهانحنالتىالبقعةإلىبصعوبةيصلواأنفاستطاعوامال.
أنرفضتوعندما.الماء~~بلثدهمفىالرحلةكهز»برحلةيقومعندماالكبرىلساناال

ليهبطمكلفإنهالفرقةقائدقال»الصباححتىالبقاءوفضلتمالظكفىبالنزول.كاهر
بأقدامهمورثمأقةبخفةويتسلقونهاخبرةلهمهؤالءالجبالرجاكان.المساءنغمرفىال

كبيردونالمساءنغمرفىائمككوصلنا»توجيهاتهمفىوثقتماوسرعان»العارية
منهبوطنايتابعونكانواالذينالناسجموعوسطمزهوايعيروهوالقائدورافقنا.هال،

بدونوهولمقابلتنادليلناوجاءوصولنا.ليشاهدواوفرجوامعناالتىالمصابيحصوء
الذىالتأنيبعلىردهوكان.نجدةعنباحثاهطعندمافقدهماألنهوكوفيةكلباب
الذىوهوالطريقأضلأنلىقدرالذىهوائهءاثهإرادةااهز»:جهاتعدةمنحاءه

´´.للهالسكرسالعبنبكمحاء

~هو.مش
وتم»القديمالميناءبقربسابقاكسادآلحصن:كاآلتىالثثالسلطانقصورموقعا)(

القصروهوالمعينقصرشيدغالبالسلطانعهدوفى.عمرالسلطانعهدفىثرميمه

.قيمقصروهوالثالثالقصروبجانبه.الحيثالسلطانى
الجمارك.إدارةعلىتحسيناتأدخلالذى»خانجهانالمستوهوالهنديالميناءمير)2(

وزيراثمءالمالية)وزيرالمالي(أيالسكرتيرفأصبح.الدولةفىرفيعةوظائفبعدفيماوتولى

حكيماثهعبدعلىوهوالكتابنهايةفىاسمهالمؤلفذكرفقدالهنديالطبيبأما.للسلطنة



رفيعأوظائفأفرادهابعضتولىوقد.الشهيرةالعطاسعائئلةمنالعطاسعلويالسيد)3(
.القعيطيةالولةفى

السوقتعنىفارسيةكلمةبازار)4(

علىمحمدأدخلهاوقد.متواصلريإلىيحتاجألنهاألنهارضفافعلىيزرعنباتالنيلة)5(

مادةمنهاويستخرج.ارعينالمنمنعنيفةمعارضةوجهفى1822عامبعدالسودانفىباشا

فىيبقىوأثرهاجماال.البعضفيهويجدمتانةلتكسبهاألبيضالقماشلصبغتستقلاللونبنفسجية
آلموتحضرفىالنيلةبصباغةتعملكانتالتىاألسرأشهرومن.بسهولةيزولوالاأليدى
.قليكاآلنإستعمالها.وأصبحوانجروآلوالصبانسلمبنوآلباحكيم

وقيمتهالشهيلطعمهموتحضرفىبكثرةويستعملءاللحمالمجففالقرشسمكيسمى)6(
لم>.العاليةالغذائيأل

كيي
واستعمال.اصكفيهيزرعالذىحمموادىإلىنسبةالحميهوللتمباكالصحيحاالسم)7( _

.شائعخطأحمومىلكلمةالمؤلف

عاموذلكبريكبنآلخاصةاليافعيةالقبائلمنبدعمالشخرانتزاعمنتمكنأنهالحقيقة18(
.1882عامالمكالحكامكسادآلودعا،1868

المدنداخلاألمنبحفظيقومونوءبالحاشيةيعرفونالزنوجمنقوةعلىالسلطانيعت)9(

المكالسوقحاكمأصبححتىأحدهموترقىالمكال.فىخاصةثكناتولهم.القبائلمواجهةفى
شباملفزرذهبعندماالشهيرةقصيتهفى´االحاشية´´المحضارالوزيروذكر.السلطانباسم
:فقال

العاليهشبامياوصلنا:عامربوقال
موتحضرمدينةيا

والحاشيهمعىوالعسكرالخير،طالبين

البنامق)مننوعوالهررت(.والهررتوالمدافع

لواءمنالشرقيةالشماليةالمناطقويستوطنون.موتحضرفىالرئيسيةالقبائلمنالحموم)1(.
ساحلوقرىومن،والشرقالشمالمنالمسيلةووادىموتحضروادىبهمويحيط.الشخر
.بعدفيماآلقيطيوللنظامالمركزية،للدولةالمعارضينأشرسمنوكانوا.الجنوبمنالشخر

الذىالجزءويسمى.الحالىعمرمسجدمنبالقربموقعفىالبدايةفىالمكالبوابةكانت111(

جيدةبوابةشياتثم.السطمحياآلناسمهأصبح،البوابةبعدماأيالسدة´´´´برعغربهايقع



الصينةتنعزلالبوابةتفلقالمعماري.وعنماالفنمنقطعةوهي.السلطانيالقصرمنسالترب

البوابةبنسفالمسؤلينأحدقامالسبعيناتوفى.قالمخطرأيمنوتحميهاءالخارجهن
.هاممعماريصرحفتمرءالبائدالعهدمخلفاتمنرهاماعتبا

.المدخلأوالبوابةتعنىوالسدة´´سال´´وادىيسمىا12(

إلىانتقلثمءالقليمةالمدينةبوابةخارجعمرمسجدأمامالسابقفىالجمالمحطكان)13(
الحالية.الجماهيرمرسةوتحتالعهقة

.النقعويسمىالمككمنبالقربالمكانالمنتجعبهذايقصد)1(ا

الهندجوزأوالنخيلسعفمنصغيرةخيمةفىيسكنونالمناطقهذهفىالبومنقلة)15(

قربةعليهاتعلقصغيرةعصاعنعبارةفهوسكنهمتميزتكادفكالغالبيةأماءااعريش´´ولسمى
.~صروم´الهويقال»الما»

الجهلهوالسماويةالرسالةأهلضدالتعصببل،إلسطمباجهكليسالتعصبعدمان)16(
واحدوإلهسماويةبرسالةيؤمنونالالذينالكفارالمشركينبينالجهلةبعضخلطفقد.الملثمط

إلىانزلوماباثهآمناثولوا)136:(آيةالبقرةسورةفىتعالىقال.السماويةالكتب.هلو

منالنبيونأوتىوماوعيسىموسىأوتيوماواألسباطويعقوبوإسحقوإسماعيلاواهم
)46:أية(العنكبوتسورةفىتعالىوقال.~مسلمونلهونحنمنهمأحدبيننفرقالرمهم

إليناأنزلبالذىآمناوقولوامنهمظلمواالذينإالأحسنهىبالتىإالالكتابأهلتجاملواالم
.كثرواآليات.´امسلمونلهونحنواحدوإلهكموإلهناإليكم.اللو

العالميةالحرباندالعبعدالحربينزالريامطارالبريطانيونفيهشيدالذىالموقعهوهذا)17(
قربالثالثالمطارو.اليومحتىالرئيسيموتحضرمطارإلىبعدفيماوتحول»اطالهة
الشخرلمدينةالغربيا~محل

دورالعبتالتىالوسطىالمرسة1944عامفيهافتتحتالذىالمعروفالحصنهوا)8(
،للمعانوزيراالالقدالشيخكانعنمانلكوكانموت.حضرفىالتعليميةالنهضةلىارلط
فىالسنواتالحصنوتداعى.عثمانوعوضخوجلىحسينهماالسولنيينمنإثنان~ولهم

.مبيحجسعيدمحمداألستاذرعايةتحتترميمهإلعادةمحاوالتاآلنوتقومءا.طهرة

بعدوأصبح.الشهيرمحلتاجمنمصفرةصورةوهو.السلطانباغالقصرهذاسمى)11(
.لطستعمالصالحايعدولم1995عامبعدكثيراوتدهور.عاماومنتجعاللضيافةبيتااال~



بئرمنطقةمنصغيرةجزيرةمنبكثرةويجلب.الروثلهاويقالءالطيورفضلشتهذه)2(.
.حيلشراوباسبعةأبو~مروفينمقاولينطريقعنجلبهويتم.بكثرةيوجدحيثءعلي
سمكفهوالمجففالسمكأماسميكة.وتصبحجيداتنموأوراقهيجعلألنهللتمباكهامسمادوهو
.البحرساحلعندواسةمساحاتعلىويجفف.وزيفيسمىيجففأنوبعدءالصفيرالعيد

اسمعيهويطلقءموتحضروقرىمدنبينشيوعااألكثرهوالرقصمنالنوعهذا)2ا(

.شرحالبوعندويسمىءالشبوانى
الهجماتمنالمدينةليحمىبريكبنآلحكمأثناءعشرالتاسعالقرنفىالسورهذاشيد)2()

تحسباالقعيطيةالدولةعهدفىالسوروجد.معهمالمتحالفةوالقبائلكنيرآلقبلمنالمباغتة

.الحمومقبائلمن
التىالقلعةعلىطفتالمهدمعياشبنحصنثثهرةأنإالالقعيطىمصنالقلعةتسمى)23(

سردابوبه.المفعيةلطلقاتليتصدىمتينبناءوهى.الهنديالطرازعلىالقعيطيبناها
.المقابلالمبنىفىالسلطانإقامةوبينبينهيربطمحصن







~
.بأمرناكبيرااهتماماوموظفوهالوزيرخا.لهاأبدى.أيامعدةالقافلةتجهيزامتغرق

تعرفناكما.األساسيةوالمعلوماتالنصائحمنبالكثيرزودناأبوبكرللسيدزيارتناوعند
كان~نهبجدارةاستحقهحديثلتبوهوا)´´موتوراا(يلقبونهوكانوا.القافلةقائدعلى
الحكوميةالرسائليحملكانعندماوليلتينيومينفىالمكألإلىأوعنمنالمسافةيقطع

يضحىأنائهيسهدإنهرقيقبصوتوقال»الكاملةالوزيربثمةيحظىوكان.العاجلة
.أوعنحاكمباصرةإلىممتلكاتنامعسالمينائهبمشيئةيوصلناوسوفأجلنامنبحياته

جلديةبضفيرةمعقوصاألسودالمدهونالمموج»وشعرهالحجمصغير(موتور)كان

بنيحجريتوسطهفضيخاتممنهايتدلىسلسلةرقبتهعلىيقلقو.رأسهحولرقيقة
غمدفيهوضعالزرقةداكنقماشاخاصرتهحولويلف.االبهامظفرحجمفىستدير
و~»وقيادتهلمموتورلمفىشعتناوأعلنا.لبسهكلهذاوكان»جمبية)(يسرنهاسكينه
ثمءالجبالفىلسفرالصالحةالجمالالمككفىلنايوقرونوسوف.بالمصافحةاالتفاق

ءاألمتعةلحملالجمالوستخصص.اسهولفىللمفرصالحةبأخرىأوعنفىلستبدلها
يريدالذىللثمخصراحةوأكثرمشقةأقلركوبهاألنالحميرنركبفسوفنحن.ما

.والحثمراتالنباتاتوجمعالصوروأخذالطريقبمسحفيقوممتمراربامنهاالنزول
تدبيرمهمةالوزيرلموظفىوأوكلنا.لناالمرافقينللبدوالطعامنوفرأنعليناوكان
الذىعلوقالسيدأما.بالمهمةابتهجواو.الخالطهيوأدواتالماءوقربالمؤن

.متاعهسيحملالذىوالجملميركبهالذىالحماريدبرأنعليهفكانميرافقنا»

يحملونالموظفونجاءالباكرالصباحوفى.مايومنالتاسعاليومفىرحيلنالحدد
للجمالروبيةومتينمائةندفعأنعلينافكان.الترتيباتبكلقامواأنبعد»حساباتهم
جميعايكفيناالذىالطعامالقافلةقائدوأحضر.العبيدالجنودمناثنينومرتبوحمارين

قبيلةمنبدوياعشراثناورافقنا.أيامستةتستغرقالتىوعنإلىالمككمنلهرحلة

التىالوافرةالمؤنمنسيأكلونلكنهم»بالبضائعالمحملةجمالهمأيضامعهمو.مهبان
معنا.مملناها



ويعيدونوالحميرالحمالممعونخذوافي»دائبةحركةإلىالرحيليومفىالبدوتحول

الشجارمنالضوضاءوترتلع»لهانهايةالمفاوضاتبينهمومتورمنهاىهربتالتى
األوكاليومولى.الرحلةمدايةعنءشىأييذكروالملكنهم.الحمولةتوزيعحول
رحيلنافؤخرأنمكانالباكانلذلكءقصيرةمسافةعادةالمسافريقطعكهذهطويلةلرحلة

التىالقافنةإلىينتمونالبدومنمرافقيناأنالعصرفىعلمنا.الظهربعدماإلى

ءمباشرةالحدودعبرينتظرونهمأعداءهموأنمطارديهممنخوفاالمككإلىالتجأت
وعاد.بعديعدلمو»آمنامرورالناتؤمنمفاوضاتليجرىالصباحفىالوزيرفذهب
والدهأنويخبرناليودعناعنهنيابةابنهفأرسلبحمى»ومصابامرهقاظهراالثانيةفى

يعملونسيبانرجالبدأفتطاآلن.أسبوعينلفترةلهدنةشروطإلىيصلأناستطاع

.فعكالرحيليقنونوكأنهم
0باسيارقالحدودنعبربأنالوزيرعرضفقبلناءبعديستعدوالمالمغيبحلعندما

ألتىالجمالوننتظراألولالمؤقتالمعسكرحتىبهاونسيرالحميروصولهناكوننتظر
»الحميرعلىمتاعناومعناالسيارةوركبنا.الليلمنتصفعندمتوقعهوكماستصل

علىالسيارةتركناالحوشياتمنوبالقرب.صالحاوطبافناوخادمهعلويالسيدورافقنا
ذلكبعدمضينا.الحميروصلتحتىأمتعتنامعساعاتلبضعوانتظرنا،الطريقجانب
قريةعندوعممكرنا.مصباحايحملبدوييتقدمناحالك»مظكوسطمنتظمسيرفى

لمالحظحسومن.الواديفىالجافالسيلمجرىفىالليللنقضىاسفلى~ا´طلعة
المخوروسطالسفريةاألسرةفنصبنا.الجمالوصلتحتىطويلوقتيمض

بالقربهنايموجالذىالناموسمنحمتناالتىالناموسيةتحتأمانفىوكنا.الضخمة

هذامثلفىوالروائحاألصواتعلىبعدتنعودلم.الذرةومزارعالنخيلبساتينمن
.قليكإالننململذلك0المؤقتالمعسكر

اداحلألا2
أنقبلنتحركلنلكنءالشروقمنساعةقبلالمعسكرفىشيآكلفىالحركةدبت
كنا.الشروقفىالشممىبدأترحيلنامنوجيزةفترةوبعد.المقاساتأخذمنننتهى
يمريومكلأنالحظحسومنءبالناموسالموبوءالرطبالمعسكرهذابمغادرةسعداء



فىالمصاطبوتتكون.الجبليةموتحضرهضبةفىوائبرودةالجفافمنأكثبنايق
أشجاروتنمو.متنوعولكنهنادرالنباتءمستديرةصخريةكترمنأساممااااهلعة:ا

فيهنسيرالمذى´لصب´´وادىوأصبح.´´سمر´´هناويبمونهاءالوديانفىبكثرةالطلع
دافئاوالطقمر،ورملياعريضا

الثامنةفىعسكرةقدتتدمثناالتىالفرقةأنعلمناعندما،ميقبل،أملخيبةعشيقنا

بعضسوىالشمسحرارةمنيحمىظليوجدالحيثالوادىصافةعلىنبىعند
لناإكراماال<السيرمواصلةعدمعلىوصمموا»الحقائبالبدووأنزل.الطلع)شجار

عنيفاا~كانالمسير.عناءمنيرتاحونثمأواليأكلونسوففهنا.المالبإغراءوأل
إال<المقصهحسن)موتورلمأنمنالرغموعلى.شممىبضربةنصابأنفشيناحتى

فىبمساعدتنافقام.وفاقهعنهاعبرالتىالجماعيةالمرغبةضديقفأنيستطيعال.نه

رفيقنافتنوما.تحتهانسترخىظلبقعهنجدحتىءالطلعأغصانفوقثيابنابعضلشر
غموضمسحةوجههوعلىالمستمربتردادهوضيقناغضبنانيرانيؤبجعلويالسيد
أفكروأناقلقوانتابنى.´اجدارديئون،ر«يئونأناسالقنصلأيهاالبدوهؤالء:ااكائك
اهتمامأيلديهمليسرالذينءألمنضبطةغيرالعصابةهذهمنلنامنبيكونقدمالى

سيسلونترىيافهل.اثتريناهالذىالطعاميلتهمونأخذواذلكومع،بأمرناطاهر
المجانيةبانمؤنتمامايتمتعواحتى»استطاعواماقدرأوعنإلىالرحلةهذهأمرمن

وعاءحوليتحلقونو~الشديدتلذذهموأيناعندماشكوكناوازدادت؟وفرناهاالتى

كانواالذينالعابرينالفضوليينالبدوعلىمونيتكروهممرححالةفىءالنمتلئاارز
أملعلىالمعمكوتتابعمجموعاتفهناكالرحلة.طوالالمحالهذاواستمر.ونهمشاهد

عندمنساالحاسمةا~فرالدوامعلىيظهرونكانوا<الطعامبعضعلىالحصول

فسغامضةبطريقةالمجهولونالضيوفيظهرهافعنه،الكبيرالقدرمناألرزمفرف
فما<للبدومتأصلينوأحتقاركراهيةلهطباخناأنويبدو.السكانمنالخالى0العرأء(للة

أهلأيدىمعأعماقىأعماقمنمتعاطفافكنتأناأما.الظاهرةلهذهباستمرارينبهنالثئ
.ودةالعمةمسان



الحبرارة~~ونحساالكتئابمنالسحيقالدركإلىاألثناءهذافىوصلنا

خطورة.كلوالشمستحتالجلوسأومتلقاءاالفكان.لهاظلالالتىالطلعبشجيرات
علىالمتحسوالهإقناعفىفثلناوعندما.دائماتجربتناكانت~»0تحتهاالسيرمن

المرافقينالدوأمالهمنقلةمعناومار.العبيدجنودنامعنحنواصلنا»السيرمواصلة

الفضة»منبقطعمزينةالقديمالطرازمنالحجمصغيرةبندقيةمنهمواحدكليحمل»لنا

فىبحماسةساعدواو.النحيلخصرهحولانرصاصحزاممنهمواحدكروربط

.النباتاتجمعوفىالفراشعلىالقبض
فيهتتسعالذىالمكانفىتقعوهى.الصغيرةاااالصبقريةإلىساعاتبعدوصلنا

الصخرجدارفىقناةحفرت.ارتفاعاأكثرالوادىجانبىعلىالجبالن~تصبحالفجوة
يمكثاللكنه»القرىفىالذرةمزارعإلىالماءمنهينسابجدولمنهايخرجالعمودي
ارتفاعهافىتنموالتىالذرةوسطمنعسةنسمةعننبحثوأخذناالممرتركناثم.طويك
فكالقرىتلكسكانأما.الحقولحافةعلىوالبابايالموزويزرع.الرجلقامةإلى

واجهةفىالمزروعةاألرضفوقعاليةكالحصونالمبنيةمساكنهمتقف.يظهرون
المعتمة.الصغيرةالنوافذفتحاتخلفمنمرصودةكانتتحركاتناولعل.الجبال
الماءقناةوتبدو.الجبالسلسلةانحدارويزداداللصبوادىيضيقالقريةاجتيازبعد
ماوسرعان.بكثرةالمائيةالنباتاتفيهاتنموءبالجدارمتعلقةخضراءغنيظةحزمةمثل

حيضانفىالغديرفيهاينسابالتىاألماكنوفىكالبلور.الصافيةبمياههالغديريظهر
والمخور.السوداءالضفادعمنوالعديدسوداءصغيرةأسماكاضحضاحهافىنشاهد

فىالصعودأوغلناوكلما.نحوناالمتراكمةالطبقاتوتنحدر.المعميقةبالثقوبمليئة
فوقعاليةحافتهامنالمخزيةةالتقسوتبرز.فوقنامتعلقاالصخرجداريصبحالوادى
وعلى.الجمالوصولننتظرأنقررناهنا.ظلهاتحتسيرأنأمكنناحتىرؤومنا
فيهايكونالغديرفىبقعةعننبحثفأخذنانحنأماعميق.نومفىوفاقناراحالفور

الصفيوةاإلسماكجاءت0صحيح.فيهاستحمأنيمكنبركةوتكونتاتسعقدمجراه
الممتوقعةغيرالعميقةالمتعةعلينايفسدلمذلكلكنءكللهصالحينكناإنلترى

الجافالهواءلكندافئا<بالتأكيدالماءكان..العربيةالجزيرةجنوبابيداىفىمتحمامباال



وكلما.جسمهويجففالهواءعليهويهبالماءمناالنسانيخرجحالمامنشأثرله

.الليلفىأالفيهاهمتهااالستحماميكونوالءدفئاأكثرالمياهتصبحالداخلفىبترغلنا
ماوسرعان.الحادالوادىانحدارفىالسيروواصلناوالجمالالحميرأخيراوصلت

الحائطفىالكهفعبرنابعدمانواهانعدولم.النباتالكثيفةوشطآنهالغديرمتعةحرمنا

ويتضح.ومتنوعةغنيةاستمرتالخضرةأنعلى.شمالناعلىظهرالذىالصخري

وسقطتوافرة.زالتماالمياهكميةأنالصخريالحائطمفحفىالصغيرةالينابيعمن
األماكنبعضوفى.الوادىفىاالنحدارشديدةالجدرانمنالصخرمنضخمةكميات
.قشرةسوىمنهاتبقولمءوالماءالريحبفعلالجدرانتلكتجرفت

الممتازةبالخريطةهناحتىنستعينوكنا.لبيبمنالطريقمسحفىفيسمانفونبدأ
.192.~1919فىالجبليةالمككلمنطقةالجغرافيمسحهفىا´ليتيل´´وضعهاالتى

لقيادةوالحنكةالصبرمنكثيرإلىويحتاجءعةسأكثربشكليرتفعاآلنالواديبدأ
هذاعلىالجبالجمالواعتادت.الضخمةالصخريةالكتلعبرالمحملةوالحميرالجمال

يكونوينعطفيجتازهاوعندماءالمخوربينبرشاقةالجملفيعبرءاألرضمنالنوع

جهةمن´´حاذريصيحقائد«يسعأنوبمجرد.ظهرهجنبيمنيبرزالذىللحملواعيا
حملهيهدأالذىالمكانعنمبتعدابحذريسيرالحيوانفإن»اايمينك´´انتبهأو´´:إلشمال

.الرتطاميا

صغيرة.هضبةإلىءاللصب´´´´حوطةمنميلينبعدعلى»الوادىنهايةفىقليكبصعدنا
تقعالصغيرةالهضبةفيايةوفى.والذرةللنخيلبستاناللصب´اا´حوطةحدودداخليقع.فى

جدرانبينمحصورأيضاوهوحمم´ا»´اوادىإلىوهبطناشمالنافتركناهاا´لبيب´´كنوية
.يتانأكثرالوادىهذاأصبحالسيرفىتقدمناوكلما.عائيةتجيرية

شديدةالقممعلىالجمالطريقآلخرحينمنالضخمةالمخورميدجك>وتعترض
انحناءة.الصخريالمسيليتخذ´لبيب´امنأميالبضعةوبعد.يمينناعلىالتىرإ~النحدار

وحسب.ا´فيااالحكالمكانويسمى.الحيواناتلشربمبنيحوهنربهرائعنبعهنافي

قدمافمبضىأنالصعبفمن.مالظكيحلحالمافعسكرأنمرغمونفنحنالطريقنمسح
.الضخمةبصفووهالوادىهذاف.



_~~
تما~مرتاحينيكونوالموالمهمرفرالعال.رمربالرعمف´´´`الحكعندمعسكرنانصبنا
ءيمينناعلىيقععموديايكن~ريكادمحرماحائطا´´´ئموتورالقائدفصعد.لسلثمته

0فترهناكومكثوا.انحدارهفىةحة.للشمالالعلىآخرحائطاليتسلقواآخرينوأرسل
.ويتفقدونيستطلعونطويلة

وقادوهاوالمجمالالحميرمنالحمولةالبدوأنزل.بشيآواحدكلانشغلاألثناءهذافى
بخناجرهمويقطعونهءللجمالعلف>عنيبحثاآلخرالبعضوذهب.ماءحوضرإلى

جونيدحرأخذواثم.للحيواناتالصالحةاألعشابنوعجيدايعرفونهم.المعقوفة

فىتنيحالجمالكانتحتىطويلوقتيمضبولمءالمنحدرعلىالعشبمنكبيرةحزما
بمضغقانعةءصخرةأوشجيرةإلىمقيدةبعيداالحميروتقف.العلفيتوسطهاحلقات
علىالعلفيوشكعندماوذلك»الحيواناتبينالشجاريبدأساعاتوبعدطعامها.

.الجمالوبخواروالرفسبالنهيقمروعينننتفضحتى<نغفونكادماوكنااالنتهاء.
منيمنعوهاحتىفارةتشتجرالتىالحيواناتخلفالسودكالشياطينالبدوبعضفيركض

بعضها.تأذىأن

الدخالصالحابخادمناواستعنا.المعسكربتنظيمالخاصةالشاقةالمهمةفىشاركنا
.والكراسىالسفريةوالمنضدةالطبخأوعيةوصندوق»المعداتوحقائبأسرتنا»
الذىوالصندوقءاإلرمسادأدواتوأخرجنا.األسرةعليهنصبنامناسبامكاناواخترنا

كازوبينما.المعسكرمصابيحأضيئتوءالمحفوظةالنباتاتأسطواناتعلىيحتوى
جمعنافقد»قصرىطاقاتإلىيحتاجالذىالعملذلكبدأنا»بسيطةوجبةيعدصالح
ساعاتوبعد.تماماالنباتاتحقيبةتاهتثحتى»والزهورالنباتاتمنوفيرةكميات
أفشاببينحرماتفىوضغطناهااألوراقطياتبينوالنباتاتالزهوركلوضعنا

وصوف~قطنفىولففناهاوفرزناهاالحشراتمنالزجاجمحتوياتأفرغناثم.الضغط
فىفراشةكلتوضعأنصبورجهدهوكم.الفراشاتعداماصناديقفىووضعناها

منعديدةأنواعتوجدالمنخفضةالمناطقهذهوفى.بعيداوتحفظوتلفمبقنةورققطعه

إلينايجلبونالبدوأبناءوكان..معسكرناإلىالمصابيحأضواءجذبتهاءالفراش



المهمةهذهمننفرحوعندما.عليهحصلوابمايزهونوهممختلفةأنواعناباستمرار

المستعملةاألفلقمفنضعءانتصويرآالتأمرفتولنوأفيرا.نكتبهاالتىاليومياتهناك
التىاللحظةأخيراتأتىثم.التإلىاليومفىالستعمالهاجديدةمبأفكونستبدلهابعناية
الصخركتلوإلىفوقناالسماءنحوعميقبارتياحنحدقءأسرتناعلىفيهانستلقى

وهيمنابالقربالحيواناتأصواتإلىونستصر.األفقفىتمتدالتىالمرعبةالسوداء

ءبالرضىإحمماساذلككلعلينافيضفىءجلدهاتحكأوسكينةفىطعامهاتمضغ

نعمةأنها<انبدائيينوتابعيهاالوفيةالحيواناتهذهمعالطبيعةهذه~وسطونشعر
ءآهآه»ولمكن.ألرض0اأمناحضنفىونعيشرخلفنابيةالفالحضارةتركناأن~كبرى

مشاعرعنمعبرايرتفعالبدوأحدبصوتالتأملثتهذهسكونانقطعماعانفس

األعسرفاتخكيسترجعونوهمالبدووأصواتءفيهاترخيمالجافةأغنيةفى´الرضى

بونالواقععنبعيدةستكونالبدومعالحياةولكنخاتمة.إلىبهايصلونلعلهمبحرارة
.الحوارذلكفثل

وذهست.المعسكرنحوالصخرلهبوطيجاهدونإلكشافةبدأعندمامتأخراالوقتكان

إشارةجاءتربعاإالالرابعةفى.المدخللتراقبمحلهملتحلأخرىمجموعة
البدوأظنهر.ساعةمننحوااألخرىوالمقاساتالباروميترقراءةاستغرقت~ألمزحيل.

يمكنناإذلنابالنسبةكبرىميزةلهلكن<مجدغيرشيآلهمبالنسبةفهوهذامن،بتنيقهم
.البوصلةقراءةمنونتمكنالرحيلقبلالجبالمعالمنستبينأنبن
االنحدارشديدةهناالجبالتعدولم»صاعدايتلوىالطريقأخذالوادىتجاوزناغتندما0:

بدائيممرإنه.قدما3...بالتقريبالوادىمجرىفوقالمنحدرعلىممرحفرفنأمكن

متوهجةوالشممرالشرقيالشمالاتجاهفىسرنا.وهناكهاتحسيناتعليهأدخلتنكن
البدووأرادالطريق.امتدادعثىمستمرصعودحالةفىكناءمائلةزاويةعلى.مامنا
الحاديةحتئالتوقففتأجل.عنيفبإصرارمنعناهملكننا<والنصفالسابقةعنداحوقف
علىالكبرى´´يماناازوشاهدناكبيرة»ماءبئرعلى`االعضوضة´´عندوعبرنا.اهشرق
وجوزالنخيلأشجارالشاسعةانتمباكمزارعبينوتنموالجبل.منحدرمنقريبةتمينغا



ملجأوجدناحيثالصفرى´´<يمان´´نوهيالتاليةالقريةعندتوقفنا.والموزوالبابايالهند
.العابرةللقوافلأقيمأنهيبدوخالحجريمنزلفىالقاسيةالثممرحرارةمن

منالمسافرينلحمايةالتقاةأقامهاالتىالمؤسساتتلكعلىا~ولىللمرةهناتعرفنا
أن~النهايةفىوتعلمنا.أخزىإلىسقايةمنننتقلوأخذنا.´´السقايةوهيالظمأ<

.عندلنامانأنناورغم،الماءفيهاينعدمأرضفىالبيضاءاألبنيةتلكإلىأكثربعرفان
لماءبالنسةالصحيةبالمعاييرنتمدكظللناأنناإالءالجافةالصخريةاألرضحافةبداية
ستةوارتفاعهمربعةأقدامخمسةعمومامساحتهصغيربناءعنعبارةوالسقاية.الشرب

بالجيرومطليالطينمنأوالطبيعيالحجرمنومبني<قبةثكلفىوسقفهءأقدام
أقدامخمسةارتفاععلىمثلثةأومربغةفتحاتالسقايةجدرانجوانبوعلى.األبيض
علىمشيدبوصاتستعمقهحوضمنالماءاإلنسانيغرفلهاخكومناألرض<من

منأجرعلىيحصلشخصبواسطةيومياالحوضرويمه.السقايةمناالرتفاعذلك

فىفشبىكوبأوصدئةعلبةأونارجيلةقرعةوتوجد.الغرضلهذاالمخصصالوقف
فىالمتأصلةالعادةسريعأيألقأنالموءوعلي.اللشربتستعمل«السقايةفتحاتإحذى

األثرياءبينوحتى.تباعااإلناءنغمرمنالناسمنمجموعةشربوهيالبلثدهذه
ويشرب.آخرإلىضيفمنتنتقلالضخمةالخزفيةالشربأكوابفإن»والسلقطين

إلروائحمنخليطوبنكءمتخأغلبهالسقاياتوماء.أيضاوالعبيدالجنودمنها
.التمنعيتلثشيالزمنوبمرور،عنهاالتغاضىاإلنسانيعلمإلظمألكنوالمذاقات.
الهندوجوزوالليمون)2(الخميرواللبنالحليبالصغرى´´فى´´زيماننشترىأناستطعنا
إلىقصيرةفترةبعدووصلناءالظهربعدالسيرواصلنا.عاليةبأسعارولكنوالموز<
والفياضةالغيضةقريتاهناتقعيراث.والشباألعشابمنكثيفةبعناقيدالمغطاةالهضبة
منالفيضة´´´´قريةوعمدة.صغيرةنخيلببماتينومحاطةمزدهرةتمباكمزارعوسط
محلىالبسيطالعمدةمنزلبابووجدنا.لزيارتهتواقينكنالذلك»العطاسأقارب

ولك~للتمباكمخزناتستعمل<معتمةصغيرةغرفةفىواستقبلنابديعة.بزخارف

وما»لم(الباتكتجارةمنثروةوكون»سنواتسبعبتافيافىالعمدةعاثر.واحدآنفى
بدالويةالمكباللغةتنحدثأنعليهاقترعتذلكعئمتوحالما.هناثيواصلهاإبنهالن



وفى.جاراعنذكرياتفىانغممناماعانوسبحماسة»مميفنافوافق.العربيةمن

وأخذ.البنمنوربعهاائزنجبيلمنأرباعهاثلثثةيتكرنالتى،القمرةأعدتاألثناءفذا~
تمثالفخاريةاألقداحهز»وكانتلم3.لمفمإلىفممنيتنتللبيرخزفيقدحعلينايمر

علسالماءخباتوتتبخرانهواءعلييافيهب»المغيرةالفتاتفىوتوضعبأئماءا~

علىوالفقراءاألغنياءويمتعمل).4التبخر(لعمنيةداخلمانتيجةالماءويبردسطحها

.هذاالتبريدنظاما~اء
<منسكقضاهاالتىالحلوةالسنواتوعن<الغنيةالجميلةباواغنبثوقمضيفناتحدث

الخضارمنساءألن»خلفهعائلتهسيتركأنهلوالإليهاللعودةتواقأنهالواضحمنوكان~

لستأننى<الحارالوداعمنلىواتضح.أزواجهنوراءويذهبرموطنهنيتركنإل
فىهولنداحكومةمعالمدنيةالنخامةفىقضيتهاالمنوات.التىأنتباعتقدعندمامخطئا

.حممرموتفنترحالىلىتسهلسوفجأرا
وتابعنا.طلبهمعلىبناءفوبترغرافيةصورالهموأخذنا<لو«امنامعنابميعمممناروا
قدما3..ارتفاعهامصاطبتحيطهاالتىالهضبةمبرنانمالعريسالميلتجزى
الوادىحافةفىتكقوققدما5.أرتفاععلىااااحممقريةتتغالسبةفمايةوعندتترينا.
ماآخروهيالتل»سفحعندطويلةهندجوزأشجاروهاك.منواسمهاتخذالذى
قناةالوادىحافةوعند.قدما3...اآلنبلغاالرتفاعألنالحاسر،الوقتفىمنزى

ويجنىبعنايةيزرعالذىوالتمباكالذرةمزارعتستىءمغيرةينابيعتغذيهابالماءفليبة
عاليةأسعازهذلكرغملكن<األولىالدرجةمنحمومياتمباكاليمىإنهصحيح.<حذق
السوق.لمى

انوادىوتوغل.معسه~ناونصبنلالتو~علىفأجبرنامالظكملحمممغا«رتناهجرت
الليليوأمممت.العتيقةالجير_االمخورتحتالذىوانخليطالرمليةالمخورداخلهنا

متميزونخبراءهمالذينالبدوأصحابناأقوال.دوحممبباردةقدم3...ارتفاععلىاآلن
الملوحةكلوتختفر.الساحلمنناكلفادابتتتحسالماءكميةفإنالماء،تذوقلحر

.تدريجياائحادة



علنىوعثرنا.والنباتاتالحشراتمنوافرةكمياتعثىحممفىمعسكرنافىحمئنا

.معسكرنالزيارةمممعمدةوجاء.لم5اا«نههمنه~~6«(اأالذنبمبتلعالمسىالفراش
األماميالمصدروهوءالتمباكتزرعنسمة3>.و2..بينسكانهاالبالغقريتهإنوقال

عنخيركلسمعلكنه«ثةشكسوىرجالهمنجاراإلىيهاجرلمولذلك.لمعيشتهم
منمكونةعائلةخلفهيتوثأنيعنى~اولكنإليها،يذهبأنيتمنىوكمالوعدأرض

.بالنفيأجابالحجفريضةأدىقدكانإنممألتهوعندما.أبناءستة
بالموزمحملةقليلةجمالمجرد:هوحممالمككبينالمسافرينمنقليكعدداقابلنا

.المككسوقإلىطريقهافىاألخرىوالفواكه
طويلةعقبةنصعدبدأناءمايومنعثسالحإدىصباحفىالمعسكرانفضأنوبمجزد
عمن،اا~اايسمىبمكانمررناقليكتقدمناوعندما.ساعتينبعدإالقمتهانصلولم

هنانرتاحأنبثمدقعليناوألحوا<لساعاتالماءفيهنجدأنيمكنمكانآخرأنهواب

مناخترعتالماءغنالقمنةلىاذناتضح،موانقتىبعدومباشرةالظهيرة.بعدمالفترة
عمقمنالوادىبطنفىبثرمنيجلبوالماءءثممكغيرالمكانكان.تنوقفأنأجل~
منفجوةبينالشمسمنيقيناظلعنللبحثمرغمينأنفسناووجدنا.قدماعشرين~

.قافيةمممأحةفيهأئسأئمخور
«الهضبةإلبىيصعدالذىاالنحدانالشديدالجرفوتسلقالفرصةفيسانفوناغتنم

الجيريالحجسرمنالعلياالطبقةمنقدماالستونوتتكون.العبيدالجنبردأحديصاحبه
التخاذصالحةبقعةفيهتجدأنليصعبحتى<مكانكلفىعموديايتساقطكانالذى

يتابعونوكانواءبحذائهالصعودمنيتمكنسوف´´اإلفرنجى´´أنالبدويصدتىلمالمقاسات.
ف~الصخريةالجبالفىوتربىفيعمانفونولدلقد.معسكرنامنباهتما<محاوالته
لمبينمابالمخاطرفامخفنالجدارمنجزءايقهرأنمنتمكنعندمالذلك´´ستيريا´~ء

.سيبانأهلبيننهائياترسختشعبيتهفإن»بمشقةمتأبعتهمنإالالجندييتمكن
االسممهوالن<الحسنةالوقفةيمنىوهو»´´حرمل´´الوقتذلكمنذيلقبونهوأصبحوا

افسشهيرنباتوهو´´هرمان´´لكلمةتحريفو´´حرمل´´.موتحضرفىإقامتهفوال

.الفائدةعديملذلكفهوءاألبقارتأكلهالموتحضر



را~ز>يتوالبدو.اا´اقنصلالوقتذلكمنذينادوننىفأخذوا،اسمىحفظمنيتمكنوالم

وإنماالمناسبةا~ينتنرداالشيآمحزيستفسرواأنأردوافإذابعيد»حدإلى
~الحالفىعليهمفأرد.قنصل´´يا´´أوهل´´حر´´ياالقافلةمؤخرةمنيصيحون

أردأنأحاولالذىالالسرذلكبعديأتىثم.سيباني´´´´ياأو´´حاجا´ياالعاليالصوت
ى~والسرنزما~يمتلكأناإلنسانامتطاعوإذاءبالضحكويستمتعون.مازحاعليه

~~ور-لىواتضح.لديهمعصيهوماقهريستطيعفإنهءعندهمالمرحروح
وار،..~عالقتنافىمسافةعلىألوقتنفسرفىنحافظأنعلىءالبدومعصداقات

.بنفوذنا

وزوبالفي.يابهمنظراالبعدعلىالهضبةجافةفوقمنيرىأنفيسمانفونإمتطاع
الضخمةوالكتلة»~نكادالحنر~تفى~أعلىالشمالوفى»والبحرالشخر

بالقربنرىزلناوماءا~~كلا~والخر_الشرقوفى.العتيقةالجيريةللمخور
الحائطمنبالترب.ا~ت~ا~اد~األ~وفى»المعياهنخرتهاالتىالوديانهنا

رقةالن~تجمعا~بأوراقهاالشائكةالمنباتاتمنمختلفةأنواعتنموالصخري
واالخضرة.

33إ~الحرار-وارتفعتبهاحتميناالذىالصخريالشققتختىالشسىبدأتعندما
ازق~مفكان.لذلكميتالينيكونوالمالبدوأنهنبالرغم»الرحيلعلىأرغمناءجةدن

وو~و.»رة،الشبعنتبحثفائمةكانتالتىجمالهمعنيبحثونكانواوبينماءمشقة

أعلىفىحمم«ا(ىفىا~د~ىيتكلا~ايةفىالطريقكان،وئيدةبخطى
وكنا.اال~ارالنديةواألعشابالصغيرةاألشجارإلىننظروأخذنا.الميلمجرى

اوي.ال~ا~يقهبطثم.أغنامهاقطيعمعا(درجالومطراعيةآلخرحينمننرى
العنتأشباروتحتءألبيضاءالرماديةبألوأنياالصخرميدجكفوقنسيرفأخذنا

وادىنهايةإلىاالعرلحر~واصلناهكذا.األوراقمنالخاليةبأغصانهاالصغيرة
.ألماضيةاأليامطوالجانبيهوعلىفيهنسيركناالذىء.حمم



ءا~الشاسعاااالصبوادىبطنسريعادخلنامتى»العلياالهضبةإلىنفذناأنما

بها<المحجرمنمربعاتمنل<بائسةصغيرةمنازلهناتنتثر.بالنباتأغلبهالمغطى
فنعببنا.وا~غناما~نتربيةعلىأساسأالناسويعيثى.بدائيةصغيرةحدائق

بئروبجانبها»الحسىقريةمنهاتتكونالتىلالفنانبعدمباشرةالليللقضاءمعسكرنا

سطحإلىبصلحتىالحجرمنسمبواسطةاالنسانإليهايهبطالحجرمنمبنيةكبيرة
يبلغلحمايتهاسميكحاطحولهاأقيملذلمكاسيلمجرىفىمحنورةالبئروالماء.

.األمطارهطولبعدتأتنانتىالسيولميا»تجرفهاالحتى«الرجلقامةارتفاعه
للوقتومضيعةللتعطيلمدعاةذلكوفان<الحنتىفىقافلتناقائد(بوتور)عائلةوتسكن

.ظرفأيتحتالحسىلمغادرةامتعدادعلىالبعضيكنفلم»اليومذلكفى
المسىأهالىونهض.واللينبالرضىيشعونوأخذوامشاحناتهمكلاآلنوالبهنس
كل(موتور)أخذذلكبعد<معسكرناهدةلوثمااسكانكلوباء<للحيواناتألعلفبلقطع

تسبى.بالنبقمليئةبفوطةذلكقبلجاءناقدوكان.القريةفىالطعامليتناولواوألقه
حيثموتبحضرمناألجزاءهذهفىجوهريةأميةولها»الدومأوالسدرالنبقشجرة
ماءعلىيعتمدحيثجيدبشكلهناالنبقشجروينمو.النخيللزراعةيكفىإلالماء

والالسحتحتبعيدعمقفىالجوفيوالماء«األمطارهطولبعديأتىالذىالسيل
الالنبقشجرفإنسنواتلعدةاألمطارانعدمتإذاومتىالززأعة»لرياستعمانهيمكن

و.البسلةحبةحجمفىقويةحبةوبداخلهالرخامبليةحجمفىكبيرالنبقوثمر.يموت
ويسحق.طويلةلفترةالنبقحفظويمكن<ومنعثروةوالحكالحموضةبينطعمهيجمع

الغذاءمصدرالصفيرالنباتهذا.(»)عصيدةأوفبزمنهويصنعالداخليبحبهالنبق

النبقعلىالبدومنكثيريعيثىالندرةأوقاتوفر»الجفافأوقاتفىللكثيرينالرئيسي
بيضاويةسا~فىالنبقالراعياتوتحملالغذاء.هذامنالهزالعليهميبدووالوالملبن

.النمججميلةصغيرة



األغنياءلمنانفىوالعوارضللقوائممتمس»وقويةبنية~محمرةالنبقأفشاب
حيث.ءألتمرمزارعفىالشائكةأغصانهوتستعمل.طوابقةعهمنالمطينمنالمبنية

الحتسالنضجيقاربعندمامباشرةالتمرعناقيدبعدالساقحولضفائر~فىتربط
اوينعدمالجفاففتراتتطولفعندما.ةمفأيضاالنبقأوواقفإنوأفيزا.الثمريسرق

قمةإلىبالتسلقالسوداءالطويلةسهنبمكالراعياتتقوم<والخرافاألغنامعلف<
تحتالماشيةوتقف.الجافةاألوراقفتساقطبعصاة»األغصانويضربن<النبقتجرة>

النبقبثفرإعجابنافكاننحنأما).2(لهااثهبعثهالذىللغذاءترقبحالألفى!ألشجرة
.أقلومذاققليلغذاءأجلمنطويكنمضغأنعليناإذ»،.قليبك

فأكل.يهبأسالطعمهو.األبيضالنمليرقات.شواءدمنكميةالحسىفىلناأجضروا

أنيستطعولمالحلقفىبآالممباشرةإصابتهإلىأدىمماءمليئاطبقافيسمان
.لساعتينلمةالمحاهذهمعهوامتمرت»صوتأييصدر

نحنوبينما.باردةهناوالليالي0البخرسطحفوققدم45..ارتفاععلىالحسىتقع
الكبرىأملناولخيبة.وضفطناهاقبلمنجمعناهاالتىالنباتاتأكداسفحصناهناك

اللفأوراقوامتبدالتعفنتأالتىالنباتاتامتبعاتفكان.بالفطرياتتعفنقدأغلبهاوحدنا
مننجدأنتنوقعوالألجافة<العاليةالمنطقةفىاآلننحن.لليسةومثبطةشاقةعملية
النباتاتألنقبلمنجمعناهاالتىالنباتاتمنفتدناهمالمنعوفرصعوبةفصاعداآلن

فترةكرخهالنباتاتفيهانضغطالتىالصناديقدائمانفتحذلكبعدصرنا.وفيرةستصبح
<بالحجنهارةونثبتهاالنباتاتبداخلهاالتىاألوراقأكداسونضعالظهيرة<بعدماالراحة
.التعفنمنالنباتاتنحمىبهذا.الساخنةوالرياحالمحرقةالشممىحرارةتجففهاختن

~~ا
.تبلتهيريدفيسمانفونكانوبالطبع<ميبانكورسفحفىالحسىمعمكريتع

ليكونالمبدووبأحهبجنديمصحوباالتالياليومفجرفىيتحركبحيثالترتيبووضعنا
وحثللرعيلالمعسكراستعداداتعلىباالشرافاآلخرالجنديمعأناأقومبينما•ألميله
.الظهيرةبعدتوقفناعندأخرىمرةنلتقىثمءالسريعإلمتقدمعلىالقافلة



السهلمنفلس»مستحيكالفجرفىالنومغداحتى»البرودةشديدالحسفىائليلكان
والنصفالسا«سةمنمايومنعشرالثانىالميومهذاصباحفىسرنا.مبكرااالستيقاظ

0االنتبك،يثيرومماءالعالية،المستويةاألرضفوقطريقناوانساب.عشرةالحاديةمتى

الوزيانتبدأثمومنعمودياالوادييخترقهاالتى»المسطحةالجيريةالمخورهضاب

.الجانبية
الشانذاتالوديانهذهأصلنعزىأنيمكنناالبحيثقليلهاهطولداألمطارإن

هز»أنوبتهوناااابنيةويفترض.األقطارلمياهالشديدفدفاعلكفقطاالنحدارالحادة

للجدرانالعامةالخطوطفىكثيرانجدهالذىالتشابهيخسماوهوءالبحركونهاالوديان

ااكيتانىهويةأنلنايبدو.متبوالاالفتراضهذايبدووال.الواديجانبيعلى
مقبوالتخميرايقدمربماالعالمكلوجفافبلالعربيةالجزيرةشبهجفافعن)9(أه«»ء»
فىالمياهكلبتتسميثءالجرداءالهضبةهز»فىاألمطاركثرةإن.للحقائق
بهذه.البحرإلنىفلثلدالوديانأوليةبقوةاندفعتعاتيةفيضاناتمببتربماالحال<

فسالرتيبالتشابهيعزىأنويمكنالهضبة.فوقاالنحدارشديدةوديانتكونتالطريقة
التركيبأنفسدائمايبرنحيث<التعريةفيهاحدثتالتىاألرضإلىالعامةخطوطها
الجيريالحجرمنأفقيةطبقاتوهناك.ثابتةالداخلفىالمناخيةالظروفتبقىبينما
.أألقفيةالجيريةالمخورمنمتشابهةمبقات>علىتقع»ياردةا..و5.بينسمكيا
انصخرطبقسةكانتمثلماعموديةالواديحافةعندالجيريالحجرهبتةتكونوتكاد

فوقعاليةترتفعالتىالصخرحطاممنحدراتمعتختلط»~لكنهاالبدايةفىالوملي
على~ألضيقة<الوديانفىفتقع<والقرىالصغيرةالمدنأما.الواديجدران

فتبنى<موتحضرواديمثل،العريضةألوديانفئبينما»الحطاممنالمنحدرات
.الحطامأماموالقرىالمدن
.قدما1»88يتعدىالارتفاعهأنمنبالرغمموتحضرفىجبلأعلىسيبانكور
إرتفناعويزيد.بهالمحيطةالشاهقةالهضبةمنيبرزتدريجىارتفاععنعبارةوقمته

بالمننبةالحافةمل<مالحدأفقيةلكنهاالهضبة<عنقدماا2..علىالعتيقالصفرطبقة
أديمفوقهناوقعتعنيفةاضطواياتأنيبدو.البعيهفىيظهرالذىااغريبة)الجبل



يشاهدحيثءالمسطحةسيبانكورقمةإلىصاعدايقودللجمالممرمناشر.األرمى

البهيةالجانبفىعميقاتجويفاثأحهالمذىءحويره~´´´وادىفوقديعامنظرااإلنسان

انخفاضاأكثربالتأكيدغريبةحبل.حمموادىدونقدم3...يقع`حواليسيبانكورمن
علىعميقبوادىاألخيرةالسلسلةعنمنفصلأنهأيضايظهركما0سيبانكوربن

.االرتفاعنغمىله،يومينمسيرةعلىيتعالذىبركةجبلأنبدال.الجنوبيجانبه

كبيرةعناقيدوبه،التنينشجرشعلهنباتسيبانكورمنالشاهقةالقممإحدىعلىينمو

منهااقتطعتكماءلحائهامنقطعالنتزاعمشوهةسيقانهالكنمحمرة.زهورمن
الذىالعشرهو،كرويعثمبالهضبةقصبةعلىاألولىللمرةوشاهدنا.ناميةإغصان
هذاأنالرغمعلىخضراء.أغصانلهلكن<عصارةبهليسر<اللبنمثلمادةيدز

.دوماهذاويحدث.أوراقبكالوقتذلكفىأنهإال»وثمارأزهارلهالببات
»لمجمالممراتمنعددفيهاتتقاطع<مجعدةهضبةسيبانحبلقمةمنغرباتمتد

قبوعنعبارةوالنقبة.نقبة)(مفردهانقاب:تسىاألمطارمياهلتجميعأحواضبهاحدتن
رأسيممرثم.أمتارثةشكقطرهاضيقةمستديرةفتحةوبه»جيريةصخرةفىمحفور
أقدامعشرةإلىتسعةبينعمقهاألرصتحتتجؤيفإلىليصليتسعمامنفزعان
خنادقعبراألمطارميسا»وتنساب.قدماعشرثمانيةإلىعشرخمسةبينوقطره

وفى.بارداالقبوفىالماءفيبقى<التبخرمنععلىتساعدالضيقةوالفتحة.منخفضة
منبالقرد«نقابعشرإلىستبينتوجدالحركة»فيهاتثتددالتىالمناسبةمإكناأل

طعمهاأنعلسءمنواتثشكإلىتصلقدفترةإلىداخلهافىالماءويبقى.بعضها
»النتأبمنبالقربصغيرةمربعةمبانىالغالبفىأيضاتوجد.ملوحةفيهعموما

.الطينمنمسطحوسقفهامحكمة<غيربطريقةمرصوصالطبيعيالحجرمنرانهاحه
نهاراالمحرقةالشممىحرارةمنوحيواناتهمالمسافرينلحمايةتستعملمربعاتسمونها
بالتربمحصنةمراقبةونقاطماتامتحكادائماالمسافنويجه.ليكالباردةالرياحومن

.السكانمنألخاليةاألرضهذهفىدارتالتىالحروبتنذكرأنعلينا0النقابمن
متابعبةإلىسيؤدىانعدامهاوكان.الجافةالصخريةالهضبةفىالسفرالنقابسهلتلثة

اآلنأماالماء.عنبحثادوماإليهاالهبوطأو«المتعرجالوادىقاعفىالصخرحالميد



الجفافلفتراتنسةفارغةأحيانابعمهاتكون.أخرىإلىنقبةمناإلنسانفينتقل
ويعرف.أفرىعلىالموءيأتىمامرعانلكن»كبرىأملفيبةيسبمما،الطويلة

علىبنباهمسيرتهمخطةفيضعونءتامةمعرفةنقبةكلفوضعالجهاتهذهفىالبدو
)االجولتسمىالتىالهضبةإلىتنتمىفهى.الوادىفىالسقايةمحلالنقبةتحتل.ذلك
.ائداخلموتحضرفىةالكبوائمنخفضاتالساحليةالجبالبينيقعالذى

~
شاسعةهضابعنعبارةالجولو.أوعنوادىحتىالجولعبريقودناطريقناأصبح

من«مسطحةقمملهاأقنيةجبالتوجدحيث»بنيمحمرلونهاجيريةحجارةمنتتكون
داخلها.فىعميقاالوديانوتدخل.طويلةأجنحةمثلتمتد<علواأكثرقديمةهضاببقايا

الحافاتفوقتمرأحواضثكلفرمسطحةمنخفضاتفىأيضانهبطماوكثيرا
للهضبةاألخرىالحافةفىميدالجكنحوبشقةذلكبعدنصعدثم<للهضابالمتداعية

الطويلةالخطوطنفسيرئاالنسانينظرومينما.ساعةنصفمننحواتبعدالتى

مغطىوالسهل.متشعبةأفاديأالوديانفيهاحفرتالتى،ألجبليةهبالمساامناالفقية
أقدامتطاهاوعندمبا<وسوداءداكنةبنيةألوانها<الجيريالمجرمنمادةبشظايا
تكونالنباتاتوتكاد.ببعضهاتصادمهامنالمعادنرنينمثلأصواتاتحدثالعابرين
ائصنتأعشاببغمر0أحياناالسحابعليهايمرألمتىالهضابحافةعندتوجد.معدومأ
وحيدا.طائراوأحيأناالسحاليمنالقليلماعداهنا»الحيوانلحياةأثريوجدوالالبائسة.

ثم.وجافةحارةوالريح<محرقةفالشمس<النهارأثناءجداسافنالجولفىالطقمي
يتطلعستيقظاويبقىيصحواإلنسانيجعلمماونفاذة<باردةالليلفىالريحنغمرتنقلب
.ساعةبعدأخرىمرةالحرارةمنالعذابيبدأثم.شروقهاقبلالشممىءدفإلى

آالفوينعكمرعنيففالضوء.الجونفىللمسافراألكبرالعدوهىتنتهىالالتىالرتابة
أملميشريطمنلالضيقالجمالممرويتعرج.اللثمعةنيةالسدالمخورمنالمرات

عنجانباالحجارةبخفهاالجمالوأزاحت،يتفيرأنقلالذىالسيحالنضاءعبرالمع

مقيكوأصبحالجيريالهمبةمجروتسطح.العنينمرعلىتعبرهظلتالذىا~يق



ءالطريقنغمرألقوافلوتتبع.الجمالخفومن)1لمالبدويلبسهاالتىالخشبيةاألحذيةمن
.لتعرجاتضرورةهناكتكونماوقل

.سيبانكورمنالمتسلقونبنالحقحيثءوالمربعاتالنقابعندالظهيرةفىإرتخناأ
.´االجبالاابينالبقعةهذهوتسمى

عميقاانحفرتالتىالشقوقبينالجوفيةالمياهمستجمعفوقالعصرفىمسيرناواصلنا
نقبةعندشاهدنا.الجبالمساطبحولكبيرةمنحنياتفكونتوالشمال<اليمينعن

:ويسمر(الطريقواختصرنا.األخيرةللمرةالجنوبيالساحلجبال)~8(ء»ا´´أالغاط

باألعشابمغطىالكبيرةلدهشتناووجدناه،الواديبطنإلىبنشقةهبطنابأنلممقربة
إقا~أماكنتتع.برياينموالذىاليانعينرائحةمنهتنبعثفكانتالصغيرة،وا~ألشجار

(موتور)أنيبدو.قمةلهاأل.ىالوحيدالجبلوهوالمول´اا´قارةخلفا´ا´القمرةفبىلليك
<عستعلكلكبناأحاطوارجاالفأرسلواءالمكانمةسكمنيقينعلىيكونوالمورفاقه
الليل.أثناءدقيقةمراقبةوتمت

بمرمكبارتداءعناسفيءالخفيفةبسنامكفىفرتخفبدأناحتىالشممىغريتأنما
يتغطونبطانياتحتىو(دافئةبمرمكأيلهمفلسالبدووفافأماالمستطاع.قدردافئة0

ويبدوءعاريةأجسامهممنالعلياواألجزاءالمقيغفىيجلسرنفكانوا.نومهم،أثفناءمها
منمتأخروقتإلرحولهايتحلقوننارايوقدونأنهممنالراغمعلى.يؤذيهمالذلك.ن

النكراىأصواتهموقعوكان.بتطريب«انا´´ا´داناونينشهأوأقاصيصهميحكون<اللل
مرحةأغانيينشدونثم.والحزنالكآبةآذانناعلىالغريبةعاتهااقاوتبعثءملفرا

الذىالمدىذاثمدهشىهووكمءالسريعالسيرعلىوالحيواناتالرجالبهاستحثون
علسىاألثريقتصرولم.للحيواناتبالنسبةيحدثهالذىالمشجعواألثرالغناءفيهيستهو
ويتقافزون.ينشدونالذينالبدوبهايلحقالحتىحبباتعدوأخذت،الحميرفحتى<الحمال
الحيويةتتسربأنقبلالصباحمنطويلوقتوانقضى´ا.´)القمزةفىبارداالليلكان
المحرقةالشممىمنالموءيعانىوسوفءطويلةمسيرةوأمامناالمتصلبة.مفاصلناالى
الضعوامشقةإلىحاجةهناككانتما.الصباحمنمتأخروقتفىالرحلةد.ا(ا

حبليبةمساطببرؤيةمتمح<وةالمنحهالهمنسةفوقيسرفىينبسطلطرمقفا<الهرطو



األفقية»الخطوطمنالكثيرالفحيطةالجبالفىوشاهدنا.عميقةوديانوليستسطحة

.النباتاتقلتكلماالمسيرفىابتدنابوكلما.الجيولوجيةالطبقاتأوالعتيقةوانهضاب
علىكلياتعتمدالتىالزراعةمنتذكرالمساجدتبهماصغيرتينقريتينعنىهفعبرنا

بعضهناعليناتوافدمربعة.فىالظهيرةبعدماالراحةفترةوقضينا.األمطارمياه
أحلولالمحرقةالشممىفىاألدويةصندوقعندأجثوفكنت.أدويةيطلبونالقريةسكان

ثموالبوريكبالقطنااللتهابباوساخالمغطاةالعيونبتنظيففأقوم.المرضىأعالجأن
الحا~الشايمنكوبمعأسبرينفأعطيهمبالحمىالمصابونأما.الدواءمنبقطرات
كما.بالضماداتوربطناهاالمتقيحةألجروحونظفناوائحمى.الصداعجلعكوالمليصون

وعلىوالعافية»بالصحةإنطباعاالسكانويعطى.والكينياهالخروعزيتبعضهمأعطينا

المدهشلكنءوالنيلةبالسمنويمسحونها،نادراإالأجسامهميغسلونالأنهممنالرغم
المقاطعاتمنائجولإلىجاءتفقدالملثرياأما.بينهمقليلةالجلديةافراألمرأن

.المنخفضة
يعطونكوال.عظيمةتحملقوةلهملكنءضعيفةوبنيتهماألجسامصغارالبدوغالمبية
»االيومطواليخبونقافلتنافىفالشبان.التغذيةفىنقصايعانونبأنهماالنطباع
واألرزالتمربعض(اليومفىوجبتينفقطويأكلونءمساءصباحبحماسةويساعدون
.)الحارالرمادعلىيخبزونهخميرةبكخبزوأحيانااللحممنوقطعة
منهااألسفلنبالياشيد»صفيرامنزالعشرينحواليمنيبدوكماااالدهما(اقريةتتكون
مبنيةضخمةمربعةقلعةوبها.الطينمناألعلىالجانبوشيدءمنسقةغيرحجارةمن

الطينمنبناءالقريةحافةوفى.)8(العمدةفيهاويسكنالتريةعنلالفاعالحجارةمن

أكوامعنعبارةوهي»اللحملشراءأفرانوهناك.الحبوبلدرسجماعيايستعمل
.)9(اللحمعليهاويشرىساخنةتصبححتىالنارعليهاتوقدالحمسمنصغيرة
خارجتقعالتىوالمقبرة.مروعااألفرىالعيونوبأمراضبالعمىالمصابينعددكان
بأنهاانطباعايعطىمماالحجارةمنبأكواممغعالةالمقابرامنصفوف.كبيرةالقرية

.المطراآلنتنتظروبعنايةالمتولحرثت.بوباءابتليتااأاالدهماأنويبدو.حديثة
علىيخيمالذىبالخواءاإلحساسيضاعفمماالسدرأشجاروبعضنخيلشجرتاوهفاك



وألفضاء.الداخلموتحضرنهرمجرىفىالمياهمستجمعفوقأننا.يبدو.المكانا

.القليلعشبهاجففقد»هارواألنالثمرمنخاليةالعشوأشجار.النباتمناجاف
»ا~ماءلتحفظكبيربجهدحفرهاتمصناعيةبحيرةهدناثمااادهما(ااجتزناوبعدما
منساعةنصفبعد)ط0ء«مد«أماا(ااهريرةوصننا.ا)لم.الوقتذلكفىجافةكانت

.صغيرةقريةمنبالقربلليلإقامتنامكانيقعحيثالمغيب<

أثثا«إل«
كانوا»والنقوشاألنقاضعنالبدونساكدائماكنا.حافكمايوا4ليومبرنامجناكان

السكاندوثمودعادقومومقابرمدنأنقاضيعرفونفكلهمءإليهنرمىمايدركون

.الجمةخطاياهمعلىنهمعقابااألرضظهرعناثهأزاحهمالذين<دللبكاألصليين
ولعننا.اليمناتجاهفىومركزها<الداخلموتحضراتجا»فىأنقاصرمجموعةوهنا~
وفاقناأحهوهوالعجوزأحمدوقال.ا)المالسبئيينحضارةحدودداخلهانخطو

نقوشاويتذكرءاألنقاضتلكفىتجولإنهءجزلبعطاءأغريناهأنبعدءالسيبانيين

فىتقعبعيدةليستوهي،)ال6وأ3(ءااااتقبوادىفىصخرةسطحعلىعادقومرسمها
.هودأثهنبيأيامفىالقومأولئكسكنهامنازلبقاياطريقنا،وبجائبهامنالشرقالشمال
أندونعادبقاياإلىسريعةبرحلةنحنونقومانقافلةتتقدمنابحيثالترتيباتفوضعنا
.وحنتنابرنامجمنيومانفقد

رياحإن.مئوية«رجةأ8بلغتالصباحفىالحرارةلكنباردااا)ابريرهفىالليلكان
بقيادةمسةألخافىتحركنا.كبيراالبردأثرتجعلالنهارحرارةمعالكبيرةبالمفارقةالليل
تركناثمءساعاتلبضعالحميرعلىالبدايةفىفسرنا.ااعبيد(اا~يوحمايةأحمد

وادىمنبعإلىضخمةمخورعبريقودجانبياممراوملكنا0حراسهامعالحيوانات
ائشديدحائطهفوقبصعوبةوتسئقناالتجويفعميقالوادىأمبحمك~ومرعانغار.

و.الوادىبطنمنواقتربناءطويكوقتاذلكيستغرقلمالحظلحسنلكن<االنحدار
النباتاتمختلفوتنمو.بياضيفشاهبنيلونهاألصخرمنجلثميدأحيانافريقناتعترض
قاعتابنا.ااالجسى(افىأيضايوجدالذى)5دأءدءءهلممثلءالصخرحائطعلىالجذابة

وبعه.المتناثرةالصنتأشجاربألواننظرناإنتعثىءفويلةلفترةالضيقالوادىهذا



منضخمة~حولباطتنافقمناحيث»ثمب´´´´وادىحدودبوصلناشاقتسلق

<ألمخوربينعميقةأحواضفانحفرتالتثمكهناكونالميلأنيبدو.الصخر

أشعتهاأنحتىعاليةالشممن.بنيولونهاكثيفةأنهارغمءبالماءيحتفظبعضهاومازال

فشعرناطويلةلفترةالتعبفيناوأثرءبسرعةالحرارةفترتفع<الوادىقاعإلىتصل
بعضتحتالظلمنقليكووجدنا.الماءمنمخزوننايعاسفتقلمي.شديدبظمأ

الطريقأحمدويعرف.للراحةأخلدناهناءالشاهقةالممارأشجاربعمرمنهااألشجار

بماءمليئةمستقيمةجدرانحولها»المخورتحجبهاعميقةبحيرةإلىقادنافقد<جيدا

نستحمأناألتلعلىنستطيعفإنناءمنهاالشربعلىنجرؤلنأنناورغم.اللونبني
نرولم.ضخمةثعابينالماءفىأنمعتقدفهو<الفكرةعلىدليلناواعترضر.فيها

الخرافاتمنللرعبإحترامناإظهارأردنالكن<الروايةفصدقولمفطيرةزواحف
.السباحةفكرةتركنالذلك،الطبيعةمنالجميلةالبقعةهذهفىالبدولناصورهاالتى،

د~)همه(هعميقةهوةالوادىيصبححتىالمكانهذامنقريباعالياالصخرجرفيرتفع
الذىالمكانفىهناككانتعادقوممنازلأنبدوال.قبلمننشاهدهالمظاهرةوهي~

،القاعفسالصخرائبخرانحدارفوققليكتملقناأنوبعد.العموديالجزءفيهيبدأ
المعلقالصخريالحائطقاعإلىتسلقناأنوبعد.عادومنطقةعاددارإلىوصلنا

.أقدامستةوءرضهاأقدامعشرةطولهاالبساطةغايةفىمنازلبقاياشاهدناجزئياه

فرمفتوحةوتظل،بالحجارةاألماكنبعضفىمقفولةالمسخريالجدارفىوالشوب
ويصل.يثيرمافيهايظهرلمتفحصهابعد.لكن،الجدارفىعميقاوتمتد.أخرىأماكن

.السقففىأعمدةبهالذىالمكانفىالتقربمنصفاأيضأشاهدنا.قدمإلىارتفاعها

شكللهاويبدو»أماكنعدةفىمنتشرةأحمربلونوسوماتالصخرةحائطأعلىوفى

حالةفىفهي.مبشيةحروفاباعتبارهابعضهاعلىالتعرفوأمكن<األبجديةالحروف
.المطرأوالشسرتصلهاالمكانفىهناحفظ

أخذناها<التىالصوررموزبفكبرلينمناأ(«دا_.»ءه_))اموردمانفسورائبرقام
.أعكألسماءنقوشكلهاووجدها



قائمةزالتماالتىوالمنازل.تقريباقدما450مسافةمنالمنازلعننالتعرفيمكن

.جدأقديمةأنهاعليهايبدو7و.بالطينبعضهامعملتصقةطبيعيةحجارةمنمشيدة
.النقوشبعدمتأخروقتفىشياتلعلها

الجدارعلىتسئتناوواصلنا.´ثقب´اوادىمعاامنوه´اوادىتقاطععندعاددارتقع

عندقافلتنافيهتتوقفالذىالمكانحيثالنهارمنتصفحتىثفبلوادىالصخري
.النهارانتصافامنساعةبعدووصلناا´»´اباخسمربعة

قافلةعليناعبرتءأوعنوادىإلىتقودالتىالكبرىالعقبةمننقتربأنناحظنكبدأنا
حميرهمعلىقروياعشرونحواليهناواقترب»المككمنقادمةباألرزمحملةطويلة

هضبةواخترقناءوالنصفلثةالثاألساعةفىمسيرناوواصلنا.المككإلىطريقهمفبى

الجباللهضابالعامةالخطوطوتبدت<أزرقضبابفىالبعيدأألفقشىتكجافة<عالية
نفترقوسوف.معالمأوألوانبكالرتابةغايةفىأرضا»األفقفىالممتدةإلمنخفضة

معالمتجوللمعسكرناليلةآخرفهذهءأوعنوادىإلىالهبوطنبدأعندماغداعنها
.السيبانيينأصدقائنا

األيامأحدوفى.الرياحمنمأوىوجدناحيث<الهضبةحافةعلىا´حمحار´اعندمممسرنا
ذهنياضرابإلىالوليمةتوقعوأدى.صاحبهامعمساومةبعدنمنمةوفاقناإشترى

بعداألمرهذاإلىوتنبهنا.منابعيدةمسافةعلىالجمالحمولةينزلونجعلهمالبدولدى
النهايةفىاقتنعناءلكنناالجمالتحميلإعادةعلىاشديهإصرارافأبدينارأخرمتوقت
:ننتظروجعلونا.فعمكرحيثإلىنحتاجهاالتىأمتعتناسيحملونبأنهموعدهمبتبول

لنأنهملناوبداءالحطبعنيبحثونجميعهموخرجواللطهيواعدتالشاةفذبحت~
البدوطعامكلبنقلوالجنودصالحقاماإلهمالهذافتجنبوحتى.ذلكبعدبنايهتموا
ءاتجاهكلمناسيبانيونعاد.سيحدثماذالنرىترقبفىوانتظرنا.إقامتنامكانإلى

اللحمعليهاسيشوىالتىالحجارةتحتالنارفيهاوأشعلواكبيرةكومةفىبالحطبوألقوا
فتوقف.اختفىالطعامكلأناكتشفوا»للخبزالعجينإعدادأرادواوعندما.قليلسه

مع(موتور)مناواقترب.صاخباالتذمرانفجرهشةالهمنلحظةوبعد<فجأةالمرح



أمزهمالذىصالحومعحنوانامعأوالتحدثوا.الغذائيةالموادبإعادةمطالبارفيقين

عادثم.عليهمالبدوعضبينقلبأنأعبصاقهممنيحشرنكانوالكنهم<التوبيخمنبسيل
كلمنهجوماواجهفقد»موقفناعندافع(موتور)أنويبدو»وفاقهمإلىالثلثثةالرمل
وهمميقهعندبنادقهموألقواإليرأساواتجهواااااالحاجبصحبةعادلحظةوبعد.الجهات

فىوتركتهم.ينتظرونوجلسواانسحبواثم.ااعليناعقوبتكأنزللكسلمنالقدااد..يقولون
وارتاح.فواقصنهإلىإشارتىمكررا(موتور)إلىتحدثتثم<لحظةاالنتظارحالة

األرزأكياسوامتعيات.مالسكوتحققءأخرىمرةبنادقهمالقادةاستعادعندماالطرفان

.تبدأأنلنوليمةوأمكنوالتمر
منثسررحصىفوقهاهضابفوقلساعاترحلةذلكتبعااحمحاراافىالليلقضاءبعد

حقول،أيامعدةفمسيرةتمتالمسافةحولناماكلنرىأنيمكنناومصنرق.بنيةبألوان

منشيآأيبعدنرولم.مسمحايكوناألفقويكادنهايةبكتمتدالبنيةالمخورمن
عبريتلوىالذىالضيقالممرعبوتقدمنالكننا»شيئانفهمولمالعظيم.أوعنوادى
وحوإلسي.تقيلصمتعليهايخيممسيرهاالقافنةوواصلت.الممتدةانصخريةاإلرض

.أوعنوادىإلىتقودوالتىشهاإنتظارناطالالتىالعتبةوصلناظهراعشرةالثانية



~
نسبةالرجلهذابهاولقب.سيارةأي)(ءه»ه_إنجليزيأصلهاوالكلمة:موترأحياناينطق)1(

.´´مكتب~أيضاائينالعدهؤالءويسمون.لسرعته

الروبة:محليايسمونه(أ)

اآلناستعمالهاتلثشىوقدااخربة´´بالعاميةتسمى)3(

الشتاءفىالبردمنوللحمايةالصيففىللتهويةصغيرةفتحاتذاتنوافذهي14(
الغليظالفثئاءأما.الداخليوالحلبوبالخارجيالجزءوإنماءالنبقثمركليسحقال)5(

.فيرمى

العسلأنواعأفضلينتجالذىللنحلمرعىفهيءأوعنفىالنبقلشجرةدورأهمأغفل)6(
وتعتقدغسة)يسمىاالنساءشعرلفسلتجفيفهابعدالنبقأوراقوتستعملواسعةشهرةوله

الشعريطيلأنهالنسوة

.اآلناختفتولكنهاءقريبوقتحتىتستعملوكانتالقبقاباألحذيةهذهتسمى)7(
ءالقلعةهذهفىمؤنهمكلبإدخالالقريةسكانفيقومءالحربأمشاءالقلعةهذهتستخدم)8(

والكلمةالمسورة.لملينةمكاناالقلعةوتقوم.البابعليهمويفلقونالقلعةفىالسكانجميعويخل
فىمستعملةغيرالعمد،كلمةولكن:~عمدة´´بالعربيةيقابلهايةإلنجلينبااستعملهاالتى
مون.حضر

مضبييسمىولحمهامضباقومفردهامضابيتسمى)9(
الحيواناتلشربومخصصءكريف:محلهايسمى)1(.

.موعنووادىالساحليالشريطبينتفصلالتىالجنوبيةالهضبةفىاألنقاضهذهتقع)11(
.قديمةعهودإلىتعودأنقاضولعلها









ا(اا_ا1
المساطبألنءجداقريبايصبحعندماإالالشيدبانحدار»الخلثبأوعنوادىاليظهر

9..القاعإلىالمنخفضعمقويبلغ.اآلخرالجانبعلىتغييردونتستمراألرضية
ىفيصغيرةصخرةمناقتربنا.المتحطمةالمخوربقايابينالوادىينحصرحيثقدما

معتوقفدونالمقدمةفىعلويالسيدسار.خلثلهاالعبورمنالجمالتسكنتالجدار

.أخرىمرةالمدينةحياةإلىالمضنيةالرحلةبعدشوقايتطلعفهوءالقافلةطلثئع
الهبوطبدايةعندتوجد.الفوتغرافيةالصوروأخذاالنحدارلقياسلفترةالقمةفوقبقينا
جمعها:كوت.هناتسمى(.الصمالمخورمنحصينةقلعةالصخريالطريقفى

الجانبفىبهاشبيهةأخرىقريةشاهدناثم).فارسيأصلمنكلمةوهىأكوات
يقبعالذىالغنيالوادىمةسكعلىتسهرالتىالعسكريةالنقاطمنالعديدهناكاآلخر.
امتلثناأسفلإلىحدقناوعندما»المتداعيةالهضبةحافةنحوبحذراقتربنا.األسفلفى

فيهانباتالالتى»البنيةالرماديةالمخورمنالمتناهيةحقوالحولناوشاهدنا.رعبا
الصخرمنجدران»تماماأرجلناوتحت»مباشرةواجهتناوفى.لهارائحةوال

وتشرقاإلعجاز.حديصلالذىوالسحراطوانالوادىأسفلفىوبعيدااألصفر»
الرماديالشريطيقبع.حركةأوحياةترىالحيث»الوادىعلىمباشرةالشمس
الذرةمزارعأحواضمنالصغيرةالمربعاتبينساكناالنخيللبساتينمعالكاألخضر
جليديوشاحلهاخكويتلوى.البهيجةوخضرتهاباصفرارهاألفاواأللفاالشاميةوالذرة
الحطاممنحدراتواجهةمنقريباوتتتصب.الرمليالسيلمجرىهوءمبيض

لهاءالطينمنمبنيةعاليةمنازلمجموعةمنأكثرليستءصغيرةقرىالصخري

أثرأينلمحوالتحتمنصوتأييصلناال.عليهاتقفالتىالبنياألرضلوننفس
مثلءالعالمعنأمانفىءمنفلقاالعاليةمخورهضفتيبينأوعنوادىيقع.لحياة

المرهقينالمسافرينجائزةهيهذه.البعثيومتنتظرمنسيةجنانمنحقيقيةغيرقطعة
يغمرناالموعودة´´´´أرضناحافةعلىووقفنا.الفرحةغمرتنا.الصحراءفىالسفرمن

بعدليستهذه.الجمالبهذاتنخيلهاأنباستطاعتناكانوالتجرأناوما.االعجاب

الهاويةشفاعلىوقفنا.الخارجيةبوابتهاالحقيقةفىكانتوانءالداخلموتحضر



أنفسناننتزعأننستطعفلمالحرارةمنوبالرغمصمت.فىالتصويرآالتنديروبدأنا
قاحلةصحراءوسط»والجمالبالخصوبةالزاخرالوادىهذابهخلبناالذىاسحرمن

)1والحجارة.(الصخرمنالمتناهية

ترتاحأنبدفك.الحمولةمنهاوأنزلتالعقبةإلىالجمالاألثناءهذافىوصلت
أعلىمننظرناوعندما.الشاقةالهبوطعمليةفىبهانخاطرأنقبلتماماالحيوانات

أنءالسهولفىالسيرتناسبالتىبأقدامهاالحيواناتعلىالمستحيلمنلنابداالعقبة
األرضمساطبيعرفونسيبانبدولكن.محملةكانتإذاخصوصاءالهضبةتهبط

.العقبةفىبحادثةالجمالتصابأنالمألوفمنوليمىجمالهم.وطاقةوالعقبةالمرتفعة
.بدويمجموعةكلأمامثلثثمنمجموعاتإلىاآلنالجمالقست

استمرتحناجرهامنالحزينةاألصواتألنءينتظرهاماتدرككانتالجمالأنيبدو

أصحابهامنوالتوبيخالصياحمنكثيرإلىالحركةعلىإرغامهاواحتاج.توقفدون
طرقوهناكوحضرهوت.المككبينالحركةمنكبيرجزءالعقبةهذهفوقيعبر.البدو

خفالطريقهذافىحظتكأنالممهلمنلكنءشباممنمباشرآخروطريقأخرى
االنحدارشديدالممريصبحوعندما.المعاالصخرأصبححتىالجمالآالفآألف

أصواتتنسابفتبدأ»تشجيعبكلماتصاحبهايخاطبهاسيرهافىالجمالوتتردد
.الصخريالحائطبنباتفىصداهايتردأ»وتهليلهمتحذيرهموصرخاتأهازيجهم

.مؤسفحادثدونالواديبطنإلىالقافنةكلوتصكءوحذرءببطتتحركفتبدأ
الصبيةمنجمهرةووقف.طويلةفترةمنذالحميرمعوصلتقدالقافلةشعطككانت

أنيردنالءالنخيلأشجارظلفىالخلففىالنساءمنمجموعةوقفتكماءينتظروننا

قلعته.إلىليقودوناالجنودبعضباصرةالحاكموأرسل.النصارىلرؤيةالفرصةتفوتهن
تقع.الغربيةالمرتفعاتمنبعضهمجاءوبالفعل»الثممالياليمنكأهليبدونكانوا
تقوم»البناءجيدةعاليةالمنازلالمزارع.منبالقربالجبالسفحمنقريباوالمدنالقرى
لهممنانمناألعلىالطابقءطكاألغنياءمنقلةواستطاع.حادمنحدرعلىالغالبفى

جصنوهيء~ااالمصنعةإلىالنخيلبمماتينعبريتلوىالطريقأخذاألبيض.بالجير

.والحمراءالصفراءثمارهاعناقيدمنهاتتدلى.ورائعةقويةالنخيلوأسجار.الدولة



جزءويبقىجنورهايجرفالالسيلجاءإذاحتى»الطينمنحائطشجرةبكلويحيط

طبقةفىالظليلةالحقولفىحتىأقدامناوتغوص.الحواجزتلكداخلالماءمنكبير

.طويلةفترةمنذيأتهملمالسيلألنذلك»الدقيق~الناعمالغبارمنكثيفة

~~أ9~~
صخرةفوق~الذى،الحصنإلىالمصنعةقريةعبرصعوداالطريقبنايمضى
عثيهالعاتيةالوسطىالعصورعقكملالحصنيبدو.األخرىالمنازلكلتعلوعالية

.وغرفوقاعات»للجنودوسماكن،تواسطبك،ضخمةوبوابات»أركانهفىأبراج
لنافتحمسامير.ورؤوسمعدنيةبلوحاتومزينةرائعانحتامنحوتةالمتينةوالبوابات

بعضبهاسطبكعبرناثم»الثانيةالبوابةإلىممرافعبرنا.األولىالبوابةالحراسةجنود
هىأضيقصالةإلى»بالجنودتزخرصالةعبرقادرناثم.لثةالثاالبوابةإلىءالعجول

ذلكفىحتىبالنسيماإلنسانيثمعرحيثالسطحشرفاتعلىتنفتحءممرالواقعفى
وبزعماءبستثماريهمحاطاالضريرالمسن)2(باصرةيجلىهنا.اليوممنالوقت

ولحيتهفارهةقامته.ليحييناطريقهمتلمسابشقةباصرةنهضالحليفة.البدوقبائل
وحرارةاإلرهاقغايةفىكنا.واضحاوصوتهيقظاذهنهزالوماءبيضاءطويلة
الساخنالثمايوأقداحالقويةالقهوةبفناجينشاكريناستمتعنالذلكءساخنةجسمنا

شاينريدكناإذاموارالسافىالثنهاييعدالذىالعبدوسألنا.القهوةتبعتالتىحقةالمتك

أكوابفىبهاورمواالرأس)سكر(أوالقمعمكرمنقطعوكسرتجارا.أوسيلقن
القلعةفىاسكنبينباصرةفيرنا.المعلبواألنناسالتمرذلكبعدلناقدمثم.الزجاج

منبموكبمصحوبينهناكإلىوذهبناءالمدينةمنزلفافترنا»المدينةفىمنزلفىأو
.ذريتهمنولفيفالحاكموحفيدالجنود
فوقمننشاهدوكنا،ا´عورة~قريةحافةعلىويقفطوابقخمسةمنالمنزليتكرن
مأهولةغيرفكانتفيهاسكناالتىاألجنحةأما.بالثمارالمحملةالنخيلأشجارسطحه

.وصحبناعلويالسيدفيهاشاركناالتىالغرفةفىمجادبفرشباصرةأمر»ونظيفة
تخرجكانتالتىالمدهشةاألشياءإلىوينظرونيراقبونوظلواأعلىإلىالتابعينموكب
الكثهر»لناوحكوااألسئلةمنالعديدالحسنبهندامهمالحاكمأحفادعليناطوح.حقائبنامن



الجمعذلكمنتخلصنا.الساخنةالمكتظةالغرفةفىيتكدسونوهمالرضاعليهمويبدو
ثم.مبارحتنافىالرغبةلديهمتبدلمذلكبعدلكن»ذلكفىاألوالدوسامنا.مشقةبعد

.ماعاتبضعبعدسيعودون«نهموعدعلىالنهايةفىتسللوا
رسالةلديهمإنبلهفةقالوا.بالدخوللهموسمحناالصبيةمنثةشكعادساعةمضىبعد

بدوال»أوعنوادىكلفىمنزلأجمليمتلكوالدهمإنفقالوا.قولهمحمبلناعاجلة
يعملكانحيث.إثيوبيةأممنأباباأديمرفىولدواأنهموذكروا.تأنيردوننراهأن

الصبيةيبرحنالمالمنزل.هذابهابنىثروةمنهاجمعالتىالجلودتجارةفىهناكوالدهم

.الفدفىبالحضوروعدناهمأنبعدأال

أمامثا

يعدمماتأكيدبكلليستمئويةدرجة34إن.باردةأوعنوادىفىالليالىإنيقال
.ضروريةالناموسيةلكنالسطوحفوقننامأنويمكنناجافالطقسأنعلىبارداء

أثناءالذبابيتواجد.الحشراتلتوالدمناسبمكانالمنزلفىوالحماماتفالمراحيض

.نحتملمماأكثرالنهار
:أصيكعربياإفطاراباصرةلناأرسل»مايومنعشرالسادس»التالىاليومصباحفى

هذهفىالشهيرالعسلوهوبقرصهابالعسلمليئةعلبة»سلةفىالتمرمنوافرةكمية
الفاكهةلحفظصينيمصنعإنتاجمنأنناسمعه»تصدرالتىالقليلةبضائعهاوأحددالبك
خبزتالدقيقمنفطائرعنعبارة»سلةفىالحضرميالخبزمنوكمية»سنغافورةفى
عندماأما»طيبمذاقهولكنمانوعاوثقيلملحبكالخبزهذا.ساخنةزالتومالتوها

البدويصنعهالذىالخبزمنأيسروهضمهأفضلوطعمه.الجلد~قويايصبحيبرأ
بوصة)حوالىسمكه(أيالرجليدراحةحجمفىاألخيرهذا.الرمادفىويخبزونه

حسبأحمرأوأصفرإماولونه»الداخلمنناضجوغيرالخارجمنمحروقغالباوهو
الترتيباتلنناقثرالمصنعةإلىسوياذهبناثم.منهصنعالذىالدخنأوالذرةنوع

اسيبانيونوفاقناأما.اإلقليمهذاعنمعلوماتنقاشناخلل~ونجمعءالقادمةلرحلتنا

السفرعلىمعتادةجمالإلىاآلننحتاجألننا»وحميرهمجمالهممعهنايبقونفسوف

.المسطحالعريضالوادىعبر



المجلسى.منالقريبةالشرفةفىعائلتهمنكبيرةمجموعةمعالصمنالحاكمبتصويرقمنا

باصرةأخبرنا.صبورةبإجاباتتقابلتنتهىالالتىأسئلتناوكانت»طويلحواربدأثم
ألف2.الخمسينالقرىسكانويبلغ.سلطتهتحتليسروادىوفرعهأوعنوادىأن

شخبنأبوبكرترمممنالرائعالسدعلهماومصرفكلهماأمسءمدرستانقفطموجد
فىالمدارسمعظمودعمبتأسسالكثرىمنطقةمنالقياديالشخصهذاهامإنالكاف.
والنحرالمككفىالمدارسمنلكشرالفضلويعود.عادىغيرأمر»المعيطيمنطقة
بنبهامدرسهءأوعنلوادىالقدممةالعاصمهوهيءخربيهفىموجد.الكافكرمإلى

.ملمذاخسسنرإلعسرينبنبهاليدونفىأخرىومدرسهءملمذا8.إلى7.
الغالبفىأقامها»رائعةمساجدبنهاءمسجدا2..حواليباصرهمحافظةفىيوجد

كل.المهجرمندائماأموالهماألثرياءأولئكجمع.بمنازلهمومتصلةاألثرياء،السادة
ومكونونمجموعا~فىسكانهاإلهامهاجرمعنهبلدانلهاحضرمو~فىمقاطعه

أفرمقاوساحكاألحمرالبحرساحلومدنالحبسةإلىأوعنأهلفذهب.فهامهمثروا
حوالىليسروادىمنإلهاذهببنماءمائهسوىجاراإلىمنهممذهبولم.النرقي

.رجك5..

من(أىالقبلهإقلممنسبانقبيلةكلبنهممنبدوىا5..باصرةسلطةمحتينضوى
ءهبلهازعيم)و(ءأ((»ط´´الدمن´´ريدةحاكمالعمودىمحمدبنوعثمان.السعال)
ءوبدائيهموحشههذهالعمودىهبيلةإنمقال.اآلنمعهوموجودباصرهمعمحالف
فىمنطقتهنعبرسوفأنناوقهانرىكناوما.مجانساانطباعازعسهممعطىلكن
العمودىيدعى.مقدمااالجراءا~ببعضوقمناالفرصهاغتنمناكناوإال»محودمنارحلة

ماإالإنسانأيمنأذىينالهملنلهمخضعونالذينأنأكدكمابدويا،25..يحكمأنه
.انمن«تى

المنزلىلثستهلثكمكفىمافقطمنتجهرعنوادىفىالصصلةالنخيلبساتينأنيبدو
بنماالساحلإلىسنويامرسل.للتمرمصدمريوجدفك.المجاورينالبدووالسعمال

والسكراألرزفىمنسشةالواردمجارقأنعلى.العسلمنجملحمولة5..إلى4..



وادىصالحفىليسالتجاريفالميزان.الخواألقمشةوالتمباكوالبنوالجازوالدقيق
.هناإلىأغلبهايرسلالتىالمهجرمنباالموالالموازنةيمكنلكن.أوعن

فىمنهابالقربالواقعةالصغيرةوالقرىالنخيلبمماتينبينالتجولفىالصباحوقضينا
السيدأبناءنحوناإندفعا´´´القرينعبرناعندما.الشمسمنهتشعالذىالجبلسفحواجهة
.والدهملمننإلىزهوفىوقادونا)3(´´المنصب´´وهوالبارطهبنامثهعبدبنمحمد
كلالقديم.النمطعلىحافظأنهإالحداثتهفرغم.الزيارةمشقةبحقالمنزليستحق

بالقصديرالمطليةالحديديةاأللواحفوقوالزخرفةوالنوافذاألبوابعلىالخشبيةالنقوش
.الصخرمنجلثميدفوقالطينمنمبنيوالمنزل.أصيلةحضرميةالمساميرورؤوس

وأركانهاوالسطوحالصخريالسياجوكذلكاألبيضبالجيرمطليةالمأهولةوالطوابق>
األبيضباللونمطليءبمئذنةمسجداألثرياءمنازلبجانبدائمايوجد.المزخرفة
تقام.المسجدبسطحوكذلكاألرضيبالجانبالمنزلتصلممراتوهناكب.الخك

األمسياتفىالعالميجلسهناءالسطحفوقالصيففصلفىوالعشاءالمغربةصك
المهجرفىثروةجمعالذىوالسيدحوله.يتحلقونالذينللصبيةالقرآنبتحغيظويقوم
بلثدهفىالمتميزلوضعهمدينهوأليس.المنزلذلكبعدثمالمسجدببناءأواليقوم

المسلجدهذههيوالنتيجة؟المهجرفىجمعهافىنجحالتىللثروةاثهولعون»سلثملك
.الفقيرةموتحضربشدفىالفارهة
بنيبلونبطينمغعالة»األخرىالمنازلمكرالبارالسيدمنزلفىوالسلمالممرات
فىحفرتمتموجةبخطوطمزينةدائماواألرضية).4بديع(تبنمعممزوجخفيف
فىقوائمتوجدالحيثخشبيةأعمدةتوجدالكبيرةالغرفوفى.يجفأنقبلالطين
مكسوةالشجرةلجذعالخارجيةواألليافالنخيل.جذوعمنمصنوعةدائماوهي»السقف
واألسودالغامقاألحمرهيالمفضلةواأللوان.النخيلبفروعمغعالةأوبالطين

.السقفبهايطلىالتىوهىواألبيض»
.الجدرانأقصروسطيقعبابعبرعادةاالستقبالغرفةأوالمجلساإلنسانيدخل
.اليومأثناءوالمخداتالنوممراتبفيهاتحفظءخشبيةصناديقالبابجانبيعلىوتوجد
الزينةالغالبفىوهيءبالقصديرمطليبحديدبديعبشكلمزخرفةالثقيلةالصناديقهذه



الخشبومزالجاالرتفاع.منخفضةصغيرةبيكالشبافتحات.الغرفةفىالوحيدة
منمصنوعبسيطبحصيرمغعالةواألرضية.منحوتةاألغنياءمنازلفىوالبراويز

للثتكاءالجدرانعلىمساندوتوضع.السجاداألغنياءفوقهايفرشءالنخيلأغصان

أنكما.وقبيححديثتقليدوهوالسقففىمراياالبارمنزلفىووضعت.عليها

اللونالبنيالخشبمعتنسجمالتىواألبيضواألسودالداكناألحمرالحضرميةاأللوان
القبيحةالجديدةاأللوانبعضإليهاأضيفتقدءالفاتحالبنيبلونهوالطين

فىمعناكان.ةا«سعلىالبهجةندخلحتىواألطفالللصبيةالصورمنيدالمنأخذنا

والحلوىوالشايالقهوةيقدمون»الفاحمةالسوداءبألوانهموأطفالهمالخدمةرقيقالمجس
.شديدتواضعفىالخلففىيقفونلكنهم»الحديثمعناويتجاذبونالوافرة

كبيرةأعدادوجودعلىيدلمما»والمزارعالطرقاتفىالزنوجمنأشكالعدةشاهدنا
.المنزليةوالخدمةالزراعةفىيعملونو.أوعنوادىفىمنهم

طلباالظهربعدعليناتوافدواالذينالمرضىمنكبيرعددلمعالجةوسعنافىمابذلنا

ماحالأيوعلى»القليكإالنقدمأننستطعلم.وقروحهمجروحهملتنظيفأوللدواء
واحدطبيبحولهاوماموتحضركلفىيوجد.واحدةمرةجالعكمنالفائدةهي

الرجلالكافبكرأبوالسيدإلىأيضاهناالفضلويعود.غربىتدريبعلىحصل
البعيدةتريممدينةفىعملهمركز»لكنالهنديالشابالطبيبهذااستقدمالذىالمستنير

الشيخفىالطبيةالبعثةأنكما»الطبيبالستئمارةعدنإلىأحيانااألغنياءويذهب).5(
.للقلةمعروفةعدنمنبالقربعثمان

ءساعةنصفبعدعلى)6(المحضارا´´شارةإلىالمغيبقربعلويالسيدمعذهبت
فىالوزيرمنرسالةلهنحملالذىءالمحضارأحمدبنمصطفىالسيديعيثىحيث
ويرىءالعالمأنحاءبعضالمسنالسيدشاهدفقد.للغايةوديااستقباالاستقبلنا.المكك

حتىودياالجوأصبحثم»باستمرارللحديثمدفوعاكنت.مراتموتحضرفىالحياة
كلأنأوال~كدأنبعد»أنحائهكلفىبىوتجولالكبيراآلخرمنزلهإلى)فذنى
وانتقمت.حزامهفىالمفاتيحووضعاألبوابعليهنأغلققدالصغيراتزوجاته

الواسعالمنزلمطبخمنبيعو.السطوحفوقمناألجنبىفىبالتمعنقمنبأنالزوجات



السيدعادأنبعدالسطوح»شرفةفىالعشاءتناولنا.بالسكانمزدحمأنهالعاليةبجدرانه
أخيهابنالمحضارواستدعى.للمنزلالمجاورالمسجدفىالعثماءةممكمنوحاثيته

نكونأندعاناقرأهاأنوبعد»المككفىوالدهمنرسالةأيضالهنحملوكناالوزير

فىالتاليةتوقفنانقطةإلىمنتحركألننافطارلكالدعوةقبلنا.التإلىاليومفىضيوفه

ك.فبفك
تسلقحيثالخريبةإلىقصيرةبرحلةفيسانفونقام»الزياراتبهذهأقومكنتبينما

.منهنزلناالذىللمكانالمواجهةالعقبة
وعشرونكبيرةأخرىشوارعوأربعةواحدتجاريشارعبها»صغيرةمدينةالخريبة
الجغرافيينبعضرويرى.أوعنوادىفىمدينةأقدموربماأكبرهي.صغيرامسجدا

اسمجاءربماالتىأوعنلمدينةاألصلىالموقعهو»أنقاضايعنىالذىخريبةاسمأن

مركزاالهراطقةاألباضيةمنهااتخذالتىااا´توأنىعن´´بلينى´´ويتحدث.منهاالوادى

.)7)أبيدواعندماأمرتقدالمدينةأنالمؤكدومنءلهم
قلعتانأوعنوادىإلىالمدحكهذاويحرس.عمدوادىإلىالعقبةطريقيقود

حدودفىيقعالنقطةهذهفىالوادىألنيافعمنجنوددائماحرامتهمايتولى.محصنتان

.القعيطىممتلكاتخارجتقعالتىاألرض
كانالذىو(موتور)سيبانبدومنوفاقنافودعنا.مبكرامايومنعشرالسابعيومبدأنا
علىووضعهاالحقائبإعدادمنبدالكان.المككإلىالرسائلمنحقيبةمعهيحمل

ثمءالمصنعةفىوأحفادهوأبناءهباصرةودعناذلكبعد.´´صيف~إلىقبلنالتسيرالجمال
»الساعةأرباعثلثثةبعدعلى´اهويبيه´اإلىالبديعةالنخيلمزارععبربالحميرتحركنا

سالم.ابنهاآلنيديرهامزارعاالمككفىالوزيرفيهايملكحيث
وتخترق.الريقنواتبجانبتقعالتىالطينيةالحواجزفوقالطريقمعظمسافرنا
األراضىعلىالسيلماءتوزعالتىالعميقةالريقنواتمنالعديدالنخيلمزارع

منالمزارعتحمىحتىعاليةأنهاإالضيقةالقنواتهذهسدودأنورغمءالمزروعة
بينوهناكهناسدوداألساسيالسيكمجرىوفى.الشديدالسيلماءاندفاعيجرفها.ن

.الصخرجلثميدمنأكواممنخزانات



ءشاحبأصفرلونهمسجدبقربه.بديعامنزالالمخضرالوادىمنبالقربالوزيريمتلك
.الحضرميالمعماريالفنمنجميلةقطعةهىومئذنة

شراءحققآخرحضرميومعه»سنهكبررغممصطفىالسيدوصولنافوراستقبلنا

يشعر.عليهاترتبةالتىوالنتائجالعالميةالحربحولالحديثودار.جدهفىملحوظا
البذرةعنباحثينءالفوبفىالضعفنقاطيتلمسونأنهمءدائماالحالهيكماءالموء

اتضح.مواإلسكالعالموتستعبدتسيطرالتىالقوةتدمرأنيمكنالتىوالروحيةالدنيوية
منلنفسهاواالنتقامبقوةلمكانتهاألمانيااستعادةعلىكثيرايعتمدونمستمعيناأنجليا

كانوا.الغربكلفىالمسيطرللوضعنهائياحداتضعجديدةعالميةحربفىالهزيمة
المعارضةإن.أللمانياالمجردالتعاطفيسمىممامنطلقينالحربألنباريكهفون

الحججبعضإبرازصعوبةأقلوليس»صعبأمربالمستقبلالتنبؤهذالسلالمباشرة

تنسنالالتىبالطريقةعرضهاويتم»الدينيةاالختلثفاتتتخطىللبشريةللسلقمالمؤيدة
.سريعابها

البصلمعوالبيضالعسلمعوالسمنالساخنالخبزمنيتكرنإفطاراتناولناأنبعد
بالمغادرةشنايسمحواولم.متجددةبحماسةأخرىمرةالحواراستأنفناءالمعلبواألنناس

أننامضيفوناالحظوقد.النهارمنتصفلوجبةدعوةأيضانقبلأنعليناكانفقد»

وجبةبعدقليكنرتاحأنعلينا.النوممنقسطاوننالنستلقىأنفاقترحوا»مرهقون
برزتالتىالعميقةالخلثفاتمنبالرغمصفاءهعلىونحننغادرثمالظهيرةمنتصف
.للمستقبلوتوقعاتناللحياةنظرتنافىساطهبثكل

~
واستغنى.الحكممقربهاالتىالقريةإلىوتقود.للحيواناتمخصصةوهيالحبلعقبةهذه)1(

الجمى.عقبةافتتاحبعدعنها

محمدالحضرميالتاجربمساعدةاألزهرفىتعليمهكقىقدوكان.باصرةعمرالعقميقصد(أ)
وابنه.القعيطيةالولةفىهامةمناصبأبنانهمنامثان.وتولىمصرفىالمقيمالعمودىسعيد
.عدنجامعةرئيسممالمالكتوروالدعلى



أيضاالمهاماختلفتكماءالتاريخيتطورهامجرىفىمخكفةمهاماالمنصبمكانةاتخذت)3(

.والمشايخالسادةعلىموتحضرفىالمنصبمكانةواقتصرت.أخرىإلىمنطقةمن

وبعد.والسياسيةاالجتماعيةوالمشاكلالهامةاألهورفىمنطقتهفىالمرجعهووالمنصب

:اآلتىفىالمنصبواجباتأهمكحيصويمكن.المنصبمهامتقلصتالمركزيةالدولةءسيمى

القبائلبينالصلحوعقدالبينذاتإصالح؟اإلسلثميةالمبادئنشرعلىوالعملالجهالارشاد

.الضيفإكرام؟المتصارعة
يبقىالذىالقشروهوالتبنمنخليطصموتحضروادىكلفىالبناءفىالمستعملةالمادة)4(

.جداقويةوهي»البناءمادةمنهاويستخرجمعايخلطانءالطينمعحصادهابعدالحبوبمن

.الطوبمننوعوهو´´مر´امنهاويصنع
حياةعمرمحمد:الهنديالطبيباسم)5(

قارةتصفيروهوءالمحضار´اثويرةالواقعفىتسمى)6(
الفعليالمؤسسولكنءالتميميأباضبنائهعبدإلىوتتسبءالخوارجمنفرقةاألباضية(الم0

الخوارجفرقمنالسنةأهلإلىأقربمعتلةفرقةوتعتبر.األزديزيدبنجابرهولها
علىءاالستيكواستطاعواالتحكيم.فىشاركواالذينالصحابةيكفرونأنهممنبالرغماألخرى.»

فىهولتهموانتهتحركتهمانهزمتولكنءاألمويةالولةيسقطواأنوكادواواليمنموتحضر
.أميةبنىخلفاءآخريدعلى~ا32عامموتحضر







الطريقفىالنخيلأشجارتحتمئويةدرجة39»5الحرارةدرجةتبلغ.حارالطقس
.الجافةالريوقناةالسدبينمتنقليناأصيفنحواتجاهناكان.لساعاتفيهسرناالذى

الصخر.أنقاضمنحدراتعلىالقرىعددكذلكازدادوفشيئاشيئاأخيراينموالنباتبدأ

أغصانهاكانت.النخيلأشجارمنبدالبكثرةالنبقأشجارالوقتبمرورنرىأصبحنا

لتمنعالتمرعناقيدتحتالنخيلسيقانحولوتوضعكبيرةحزمفىتجمعالشائكة
العناقيدحولتربطالنخيلأغصانمنبسكرالثمرويغطى.الثمارإلىالوصول

السك»بتلكالمحملةالحميرطريقنافىقابلتنا.األخرىوالحيواناتالطيورمنلحمايتها
فتنظففائقة.عنايةالنخيلأشجارتجد.النبقأغصانيجرونوصبيةرجالكذلكوقابلنا

التمرجنىوموسم.األغصانتحتمباشرةتتدلىالتمرعناقيدتبقىحتىاألشجارسيقان
الجولمننخيلأشجاريمتلكونالذينالمحظوظونيتوافد.الوادىفىسعيدةمناسبة
ويؤجلونءالحصادوقتاألمالوطنإلىالمهجرفىالنينويعود.الوادىوجنبات

أكثروتقليدتبجيلفترةالحصادوموسم.الحصادموعبمينتهىحتىالمهجرإلىعودتهم
للغذاءكمصدرمهملكنه»للتجارةبضاعةالتمريعتبروال.االقتصادية.هميتهمن

التمرومعتبرون.الحقيقيالتمرهوأوعنتمرأنوالبدوالعبيدويعتبرالناس.لجمهرة
فكالمهجرفىأثرواالذيناألشرافالسادةأما.أقلفرجةفىالبصرةمنالمستورد
فيهاليجدواالنخيلبساتينعلىيحافظونإنهم.يومىكغذاءكبيرةقيمةالتمريعطون
وأنينءالعصافيروشقشقةبالظلويستمتعواءللسباحةوحماماالصيففىمقصورة

المنزلوموظفوعمالويقوم.السطحإلىاآلبارمنالماءترفعالتىالسواقىأصوات
معيشتهمعلىمنهايحصلونالتىالنخيلبساتينفىبالعملوأطفالهموزوجاتهموالعبيد
دخلمصدرئمتماالبلثدهذهفىاألغنياءيمككهاالتىالنخيلبساتينن.األساسية
.الحاليةالظروفتحت

جيداوتحرث.النخيلبساتينبعدماإلىتمتدفإنهاالسيلعلىتعتمدالتىالحقول)ما

تكفىبحيثوفيرايكونءالعامفىواحدسيليأتىوأحيانا.األمطارهطولتنتظروتظل



فىالنرقتزرعالنخيلبينالخاليةالمساحاتوفى.ناجحتمرحصادلموسممياهه

.الخريففىاسيولمعظموتأتى.الشتاءفىوالقمحالصيف
الماءلسصحيح.~صيف~إلىالطريقفىالسقاياتمنالعديدطالعناحسنمنوجك

.األمرهذاإلىنلتفتفلمالظمأمنكثيراعانينالكننا»الروائحمنوخالياصافيادائما

ممرناوأخذءمقفراالشاسعالوادىبطنأصبح»طويلةبمسافة´صيف~إلىنصلأنز_قبل

.الجرداءالحجارةفوقيتعرجالضيق
يصبححيثالعريضالصخرحطاممنحرفوقترقدالمغيبقربصيف~شاهنا

الصغيرةالمدينةالفقرضرب.وتراجعالصخريالشاطئوتكسجداشاسعاالوادى
سمحتقدسكانهامنقليلمدحالةأنويبدوءالقصيرةالمنازلذات»بالسورالمحاطة

اقتر~السطح.شرفاتفوقدرابزينوببناءاألبيضبالجيرالمأهولةالطوابقبطالءلهم
الماضيةاألياممعاملةأفسدتنالقدالمخور.فوقتنعثرونحنالخاملالصفيرالمكانمن

أيعلى.مرموقةمكانةلهمضيوفاباعتبارنايستقبلونناواألمحيانالسلطةرجالكانحيث
إلىبرسالةباصرةالجليلالشيخزودناوءالقعيطيالنظامحمايةتحتهنازئناماحال
»وضليعفقيررجلفهو´´صيف~.حاكممنالمحضارعائلةحزرتناوقد.صيف~حاكم

.اهنيويةاإلدارةمسائلفىكفاءةلهوليستجاهللكنه»التقلييةاهينعلومفى
لقضاءالسطحشرفةالحاكميمنحناأنفقطنأملكنالكننا.وفقراءمتعصبونواسكان
.التالياليومفىصباحارحلتنانبدأأنفرغبألنناءذلكمنأكثروليمىءالليل

إلىعدائيةبطريقةيحدقونوالسكانءواأللوانالنباتمنخاليةءجافيةصيف´´جت
اسطبلإلىالحراسقامناثم.المتسخةالضيقةالشوارعتخترقوهيالصغيرةمجموعتنا

سكمعبرالسطحإلىتسلقناثمءاألبقارفيهاتقفالتىالداخليةالساحةاجتزناءضيق
أيضاعناوحجبتالمنعش»النسيمعنامنعتكئيبةطويلةمنازلبناوأحاطت.ضيقة

كلسطحناوإلىاالسطبلإلىوتوافدعلينا.منهايتجسسونكانواالتىالصغيرةالنوافذ
منالجنودكل.محشدجمهوروسطقليلبعدأصبحناحتىءو~هارىاهيك~وثترم´`من

الذىالقليلتنقبلأنءورجوناالغائبالحاكمعننيابةبحفاوةاستقبلوناو»يافعقبيلة
للعثماءمنهماواحدانختارأنوخيروناءوجياخروفاأحضروابل.لنايقمرهأنيمكن



المودةغايةأظهروابل.الرتيبةحياتهمعلىطرأالذىالتغييربهذاسعداءالجنودكان.
أحدانرولم.االسطبلسطحفوقلليلإقامتتاونعدمنهمفرالالذىاألمرنقبلجعلنامما

الشارعفىالبدوأما.النصارىمعالتعامليريونالأنهميبوءالمدينةسكانمن
ننطفأناستطعناركيكة»وبلفةالجنودوبمساعدة.كبيرااهتماماأبوهتدوالصبية

لفةيتحدثونالذينالسكانمنمجموعةواستدعوا.أسرتنافيهونضعالسطحفىمكاننا

يعرفونوهمجارافىإقامتهممنصيف´`أهالىتعصبمنتخلصواوقد.الملثيو
وليستفقيرفالحاكم»مناسبغيرإقامتنامكانبأنلناوهمسوا.هولنداحكومةويقدررن

.استضافتنامشقةليتجنبمتعمداتغيبوقدسلطة.له

الصخبأنواعكلوسطونحناألخرىالضروريةاألعمالوببعضمذكراتنابكتابةقمنا

وهم،الليلمنتصفبعدماإلىأتباعنامع´ئصيف´´منالجنودوجلس.والضجيج

واألخبار.المكاوىأنواحكلالنكراىبأصواتهمويتبادلونواألرز،الشواءبأكليستمتعون
الكئيبة~صيف~علىحلعندمامأساةإلىمبرتحضرالختراق~فريده~محاوالتوصلت

عيسىبنأحمدالشيخقبرزيارةمنواحديومقبلوصلإذالحظسيآفكان.هذه

فىنجلينلكوجاسوساإفرنجيايعتبرونهوكانوا»البدوآالفاجتمعحيث)1(العمودي
وأرغمءوممتلكاتهنقودهوانتزعتءبقسوةوعومل.الموتمنبأعجوبةونجاءمن
.الساحلإلىوالعودة´ئصيف~مغادرةعلى

ملكةبنفوذأهلهاهادوافقدوزوجته:بنيت~أما.مشقةدونصيف´´على~هيرش´´ومر

موبوءةونظرتهمبعيدحدإلىمريضة´مجموعةبأنهمصيف~أهالىووصفوا.بريطانيا
أيضاوهوءالحاكمجاءالرابعةفعند.األجلقصيرةصيف´افىراحتنافترةكانت

سنركبهاالتىالحيواناتعنفور!نستفسروبدأنا.ةللصكعلويالسيدليوقظ»المؤنن
منطويلةفترةبعدألنهءبراقةوعودعنعبارةاإلجاباتوكانت.الترحيلوعن

فيهفليسمحتملغيرالسطحفوقالبقاءوأصبح.حيواناتأيتظهرلمالشمسشروق
ماذا.اليأسواعترانا.حقائبناعندلساعاتننتظروظللنا.الشمسحرارةمنيحمىظل

ءالمعينةهذهفىالبقاءيمكنناال؟والسروجائحيواناتعلىفورانحصللمإذاهناسنفعل

الحلكمظهروعنما.حولنايتحلقونالكسالىوجنودهاءخلثقبكالشوارعفىوصبيانها



وأخيرا.األهورلترتيبأنفسهمالجنودوأرسلنا.التوبيخمنعاصفةواجهأخرىمرة

.الصعداءفتنفمىونحزاصيفغبارأرجلناعننفضنا
الحكومةلهماومتفن.منهماأكثراصطحاببعنادرفضناأنبعد،إضافيانجنديانرافقنا

يبدوإذءصحةغيرلهمابالنسبةااصيف~كانت.يافعمنوهمامرتباتهما»القعيطية

فىيدخلأنكالهماوطلب.جيداإلعاثتهمايكفىالومرتبهماوالشحوب.الفقرعليهما
»أ~ادحيدرنظاممعالعربيالفيلقفىأحدهماوعمل.الخارجإلىمعناويسافرخدمتنا

.الهندستانيةو~

منحرةليمتجانبيهعلىوالجبالءعريضاصيف~منبالقربالوادىبطنيصبح
.وعرضاعلواأكثرالمخورمنحراتبدأتلهذاءأوعنوادىفىالجبالانحدارممل
مزارعفوقيتعرجطريقناوأخذ.اختفىالنخيللكن»المزروعةاألرضبعضهناك
و~وعندما.الوادىمناآلخرالطرفحتنىتمتدمستديرةصخرجطيدفوقهاتنتشر

.ور~طينمنمزيجأغلبهاالتربةحيثسهولةأكثرالعيرأصبحمنهالجزءذلك
ءالمجهدةأقدامنافوقه»ارتاحتالدقيق~الناعمالغبارمنسميكةبطبقةمفطىوالممر
ءوادياونهبطجبكنصعدوأخذناالظمأ.حدةمنزاتالمتصاعدةالغبارفراتلكن

.هنامعرمةليستالحظحسنمنوهىءالسقاياتقبةعنباحثةمركزةوأنظارنا

الراعياتوتبحث.الوادىفنوقالمنتشرةالنبقأشجاربعضفقط،قليلةوالنباتات
أحياناويضربنالشس.حرارةمنيحصيهنأغصانهاتحتظلعنالصغيرةبقطعانهن

.بنهماألغناموتقضمهااألوراقفتتساقططويلةبعيداناألغصان
علويالسيدإلىمرسلقنوهماءحسهندامفىاسادقمنامثانقابلناساعتينممميرةبعد

لكنهمبقدوعناءسمعواقدموتحضروادىفىأقرباءهأنوأخبراه.رحلتنارفيقالعطاس

شيخبنأبوبكرالسيدلناأرسلكما»رحلتنافىأبعدشوطاقطعنانكونأنتوقعوا
توقعواحيثالعطاسأسرةمدينةوهىحريضةإلىطريقهمافىسيارتينتريمفىالكاف
الجانبإلنأخرىمرةوعبرنا.جديدةبهمةاآلنمسيرنافواصلنا.األولمفناتكونأن

أنعلىفعيونالياالجنودوأصر.~صيف~فيهتقعالذىالجانبوهو»الوادىمناأليسر



حارالطقمي.نواصلأنقبلالجمالوصولننتظرأنوترجونا،آمنغيرالجانبهذا

سفحهاعلىتترمالتىالجبالبعدتظهرولمالظل»فىدرجة3»المرارةدرجةتبلغجدا
ذلكمنأعلىوهو»الطفالىالراهبفوقصمتفىالمجهدسيرناواصلنا.ينالهجر
ظهر.إليهالقنواتمنالعديدجرفتقداألمطارميا»ألنذلك،قبلمنعبرناهالذى
سفحهعندترقدحيث»المسطحةوقمتهالمتميزةاالدقبحافتهالحجرينببلأخيرا

الحرارةمنبالرغم»جديدبعزماآلناندفعنا.الملتمعالفيموسطالنخيلبساتين
إلىوصلناأننااعتقدنا»المزروعةاألرضحافةإلىوصلناوعندما.المجهدةوحيواناتنا

الجافةالريقناةفىالعيركانقطعها»عليناسصافةهناكمازالتلكن،رحلتنافماية

.بعيدحدإلىمرهقا
كلفشرب»النخأرمنقدحالنافقدموا.بارداشراباطلبناالمنازلأولوصلناعندما

كبيرةجرعاتفىبمائهواستمتعنا»يليهللذىيناولهواحدكلأخذثميديه،بكلتامنا
الريقناةأخرىمرةعبرناثم»السدفوقطويلةلمسافةيعيرالطريقواستمرشرهة.

أحدواقتاد.منهافترجلنا»ذلكمنأكثراسيرمواهلةالحميرتمتطعولم.الجافة
أنحاولهناكإلىوصلوعندماءالمؤخرةإلىلجامهمنحمارىفعيينالياالحنوت
به.رأفةلتوىمنهنزلت»ألنىمنهلينزلفيهفمحت،لمحناهلكنناخلسة.يمتطيه

غاضبافيهفصحت.أمرىيطيعالبأأمامىيسركانالذىاليافعىرفيقهإليهفصاح
بصفاقةعلىردوعندما.عنهاالسولوأناالحميرأجردفعتلقدلهوقلتليصمت،
يمسكوهوغاضبانحوىفالتفت.أذنهعلىبصندوقضربته،االسانكأمسكااقائك
تحتفأنت)مرىتطيعسوفاالهفقلت؟ا~لىضربكعلىأسكتهلااوقالبندقيته
جميعاأنظارناركزنابينما»الجبينمقطبوهوالمؤخرةإلىاسرعبدفتراجع.ااقيادتى

ال~وقالعنه.الصفريطلبرفيقهجاءحتىطويلوقتيمضولم.بندقيتهعلى
هؤالءمنطويلةلفترةغاضبايظلأنيمتطينومن.ااقليكمتوترفمومنهتغصب
ا~يمدولم»الحرارةوانتهتالمساءترباةوعندما.؟البدائيينالشرميناألغرار
منوافترقا»بشغفانتظراهاالتىمكافأتهمافعيينالياالبنديينأعطينا،يعزبناوا(رهاق

األصدقاء.يكونماكأحسنالنصارى



فىالباردبالظلواحتمينا»ا~ولياءأحدقبةعندمسجدعلىينالهجرمنبالقربعبرنا
أنفأسنا.نستردحتىظلهتحتنقفأنلناسمحلكن.الكفارعلىمحرموهوالمكان»هذا

ماحبوناالذينالجنودفذهبءبالدخوللنايسمحلمولكنءماءزيرالمبنىبداخلكان
.الظلبذلكحاتالفكالنسوةبعصواحتمت.الماءلناوأحضرواالداخلإلىالمككمن

شاهدنإنماأنهنعلى.الزرقةالداكنةالخشنةالواسعةبعباءاتهنوجوههنيحجبنولم

منعريضةقبعاترؤوسهنفوقيضعنوكن.وجوههنبتغطيةسارعنحتىغرباء
.الشمسمنللوقايةالسعف

هذهبوابةإلىويقود.ينالهجرتقعحيثالجلسفحنحويصعدهنامنالطريقيبدأ

منالرئيسىالطريقفىموقعهابحكمالماضىفىتتحكموكانت»معبدممرالمدينة
المدينةوتعطىاالنحدارشديدةأيضاالمدينةداخلالشوارع.موتحضرإلىالساحل
هوالذىاألبيضواللون»الجميلةأوالعاليةلالمنانمنقليلوبها.باالضمحلل~انطباعا

الرمادياللونالمدينةعلىيطفىواحد.منزلفىحتىيوجداليكادالرخاءمةعك
.أمامهاتقفالتىالجبالمثلوالبني
عبدبنسالمبنمحمدالسيدانيقال.جانبىشارعفىيقعبطابقينمنزلأمامتوقفنا
وأخذوا.هنايسكنءأوعنفىمضيفنامنتعريفرسالةلهنحملالذىءالكافالرحمن

قلناانتظارناطالوعندما.الشارعفىوانتظرناءأخرىمرةالبابواغلقءالخطابمنا

كانفقد»كذلكاألمريكنولم.المنزلهذافىمرغوبينغيراإلفرنجلعلبقلقألنفعمنا
ازاحتهنمنبدالفكانبالنساءمزدحموالمنزلالوقت»ذلكفىبالمنزلزواجحفلهناك
إلىأخذوناءالمرحلةهذهمناالنتياءوبعد.بالدخوللنايسمحأنقبلا~بوابخلف
زحمناأنناورغم.ومتسخةدافئةكانتفقدمكتظةكانتأنهاعلىمعالمهاتدلشقة

وابنهالمنزلصاحبأنويبو.عليناأنفسهمأقحمواالفضوليينبعضأنإالالمكان
نظرتهولكن.ستحماملكإالاألغراضلكلالماءادخرواقدأنفهمنالمخاطيسيلالذى

.طبيعياشىءكلجعلمامرعانالحارواستقبالهالودودة



سيخفىكانالغربيينمنفمن.العربلحفاوةبالعرفاننتقدمأنالمناسبمنلعله

كانمناومن؟الجوعىالمرهقينالناسمنقافلةبمجيآزواجهحفلتوقفإذاامتعاضه

إلطفاءالماءبإحضاربنفممهويقومالطريق´´»´´أبناءللمسافرينفورادارهكلسيفتح
؟أودهميقيمالذىالطعامالحالفىلهمويعدءظمئهم

والخدمالعبيديجلس»بالناسالمحشوةاالستقبالغرفةففى.ديمقراطيةهناالحياة

نغمىفىالقهوةألنفعمهمويعبونءاإلناءنفسرمنويشربونمعاالداروصاحبواألطفال
ليتأكددائمايتغيبكان.لخدمتنانفسهمضيفناوكرس.غسلهادوناآلخرينفناجين

أصواتالمجاورةالغرفةمنتصلناوكانت.إبطاءدونيتمللوجبةالتحضيرأنبنفسه
المتكررةاألغانى»فإنالقائظالحرمنوبالرغم.مرححالةفىكناللثئىالنساء

بحماسةمصحوبايصلناكانالرتيبةالموسيقىامقاععلىالمتناغموالرقصوالتصفيق
تواقاكانالعطاسعلويلكن.معهالليلنقضىأنشديدبإصرارمضيفناودعاناشديدة.

الظهر.بعدا´المشهد´´إلىالسفرنواصلأنقررناولذلكءموطنهفىاسرتهرؤيةإلى
المنزلمنقصيركنفىلناغرفةبإعدادهدوءفىاألثناءهذافىالحاذقمضيفناقام

الالذينالزوارفضولمننهربحتىنتبعهأنلنافهمسإرهاقنا،يرىكان.الشاسع
علىيجرؤالنءمنهمأنفسنانحمىأنيمكنالالذينهؤالءالمدينةفأهل.ينقطعون
يهتموسوفءا~رضعلىالسجادفوقواستلقينا.الهادئةالغرفةهذهإلىالدخول
إالنستيقظولمهدوء»فىالطعاملناأحضرواثم.ساعةلمدةأحدنايرعببأالمضيفنا
المستديرةالطعاممائدةحولالمفطحةالصحونفىينتظرنااألصفراألرزكانعندما
.الخبزمنمستديرةقطعةمناواحدكلوأمام.والطبيخاللحموبجانبهءاألرضعلى

اثها´بسمنردأونحناألكلعلىوانهمرنا»لناالمقدماألكلقلةمنمضيفناواعتذر

أنهابدالالبهاراتمنكبيرةكميةمعواللحماألرزطبخعادةابن.الرحيم´´الرحمن
ءاألجانبالضيوفيألقهاالالتىالبهاراتمنيكثرونفهم.والهندجارامنجاعت
.األكلمواصلةفىمشقةوجدناءاألولىالجوعصيحاتهدأتأنفبعد

فىتقعالتىااشيربون´اعنالحديثويهوى»الملثويةهيمضيفناعندالمفضلةاللفة
أشهربضعةبعديعودأنويتمنىملحوظانجاحاأسرتهحققتحيثءجاراساحلشمال



وخمسينمائةيعرفوهو.هناكمنزالعشرينوائدهويمتلك.التمرحصادينتهىعندما

اآلنالصغيرةالمدينةسكانيبلغ.جارافىحظهمعنليبحثواينالهجرمنسافروارجك
وكتبتوأقربائهلمضيفناالهولنديالجوانعلىمغادرتناقبلواطلعت.سمة3...

منبسيطااهتماماولويستحقونفهمء´´شيربون´´فىبعدفيماأقابلهم«نووعدتعناوينهم
»المنزلهذافىلقيناهاالتىالصادقةالبسيطةبالحفاوةمشدوهينكنافقد»جانبنا

.´´صيف´´فىالمريرةتجربتنابعدخصوصا
معكلماتبضعيتبادلأنينالهجرأهلمنالملثويةيتحدثمنكلسعىرحيلناعند
الكراهيةتعلوهاوجوهبناتحطلموداعناوعند.الثانىلموطنهماألبيضالحكومة~

بل»األرضبتلويثلهمسمحأآليجبالذينللنصارى>السيئةالتعابيروالءواالحتقار
يمتلئونوهمالصبيةحولناوتزاحم»صغيرانتصارموكبعنعبارةخروجناكان

.يوالمكبلغةمعرفتهإبرازيحاولمنهمواحدوكل»حماسة

ا~ا~~ااهالمحاملااأل4

»لكنهاالكثيريممتلكاتفىمكانأول»المشهد´´´´إلىبمصاحبتناالعطاسمرافقرتفضل
معفيسمانفونفذهب»قافلتناوانقسمت.العطاسعائلةإشرافتحتالواقعفىكانت

الذينائبدومنورهطالعبيدجنودناوأحدفعيينالياوالجنودالثمبابالعلويينمناثنين

وناخبرالتىا~نقاضكانتإذابأنفسهمويتأكدواينالهجرجبلءليتسلقواالطريقفىكانوا
أرضتنتهى.المنطقةبممحوالقيامفوتخرافيةصوروألخذءبالقعكموجودةعنها

مثلترقدالداخل،موتحضروسطفىالشمالوفى.مباشرةينالهجربعدالقعيطي
والمنطقة.القعيطىللنظامخاضعةوهيشبام´´و´´القطن~~´´حورة´´مقاطعاتالجزر

.واللصوصالطرقلقطاعخصبمرتعءاآلنندخلهاالتىالمحايدة
الرمليالطفالمنتربتهامنطقةدخلناالمدينة»فيهتقعالذىالمنحدرهبطناأنبعد

النخيلبساتينوسطتماماعارية»البنيةالرملىالطفالجبالوتنهضبعناية.ومحروثة
تقوم»الجانبيةبمجاريهاالريقنواتمنشاسعنظاميوجد.الذرةومزارعالخضراء
سرناوكلماالتا~.سفوحبينتقعالتىالمزروعةاألرضعلىالسيلماءبتوزيع
التكفوقالمراقبةوأبراجالدفاعحصونعدديزدادأخذكلما»ينالهجرعنمبتعدين



فىلكنخضراء،البدايةفىالمزارعكانت»تقلالنخيلأشجاروأخذت.البساتينبجانب
فيمكنءواألمنالماءتوفرإذاأنهإئىيشيرالذىهوفقطالرمليالطفالسياجفإنالنهاية
ممتلكاتبينالمحايدةالمنطقةوتفصل.األخرىاألماكنمثلهنااالنسانيزرعأن

معالقافلةتظلأنفصاعداآلنمنوجب.ساعةنصفمسيرةوالكثيريالقعيطي

أصبحلكنه»شاسعاالوادىبطنمازال.الطرققطاعلخطورةنظراءالبعضبعضها

أنبدال.والحجارةبالرملوهناكهناتغطىالطفاليوالراسبالنبات.منوخالموحشا
ائبخرعبريمرالمشهدإلىالطريقألنالغابرة»األزمانفىهناقائمةكانتكبيرةمدينة

حلولقبلالمشهدنصكأنوعليناالغروبنحوتجنحالشسىوبدأت.استحكامات
.ينالهجرجبلتسلقتالتىالمجهدةالفرقةعنللبحثالحميروأعدنام.الظك

ا~امحطء2ا5(

´´المشهداسمومعنى.الجرداءالوادىصحراءوسطتقعمنقرضةصغيرةمدينةالمشهد
أيامفخك.للحجومكانهامةموسميةسوقوهي.)2شهيد´´(فيهماتالذق´´المكانهو

الذينوالمشترينبالبائعينالمكانيمكىء»الغرضلهذاحددتمحرمشهرفىمحددة
.)3(خاليةاآلنالمنازلوأغلبءالمؤقتةواألكواخالمنازلفىيسكنون

الكبيرةحريضةفىالسكنيخضلفهوءبالمدينةموجوداالمشهدحاكميكنلم
ءرائعينشبانأبناءوله.نخيلوبساتينوأسرةمنزالهناكيمتلكحيثالمزدهرة»
منزالالعطاسعائلةتمتنكتمثيل.فيرالضيافةواجباتفىواالهمبتمثيليقومون
الطابقءطكحديثاتمو.المشهدعلىيمرونالذينةاألمتألفراداالعدادجيدلئضيافة
غايةفىشيى،وكلوالمراحيضوالحماماتوالممراتوالسلثلمءاألبيضبالجيراألعلى

النظيفالسطحفوقالسفريةتناأستونضعنستحمأنلنابالنسبةكمالياشيئاكان.النظافة
فرقمنوياله.عربيةمدينةكلفىتنتشرالتىالنتنةالروائحعنبعيدااألبيضشهبطك

؟´`صيف´´فىاالسطبلسطحبين
وهيءا´ا´ريبونولخرائبالمشهدفىللنقوشدقيقافحصا»مايو19الثلثثاءيومبدأنا
منحوتةءسبنيةنقوشبهامخورإلىوأخنونا.)4(الغربيوالجنوبالجنوبفىقريبة
لم.العميقةالكبيرةالقريةبئرداخلوفىوالسقاياتوالمساجداألولياىوقبورالمنازلفى



وكانالمجاورةالجبالمنمأخوذفيهفقثمتالذىالجيريفالحجر؟مشجعةالمادةتكن

القيامنستطيعمماأعمقدقيقابحثاأنشكال.النقوشأغلبمنشظاياإالتبقفلمهشا

إلىالمشهدخارجدقائقعشرةمسينوعلى.مطوعاأكثرضوءاعليهايسلطسوفءبه
فيينالخراعادقومإلىالسكانوينسبها.ويبونأنقاضمجموعةتقعالغربيالجنوب

ثينشكإلىبعضهاارتفاعيصلروابىاإلنسانويشاهد.خميريةمدينةموقعفىولعلها

بنوعبعضهامعتلتحم»منحوتةحجريةكتلمنبنيتجدرانبقاياقممهاوعلى»قدما
لعلها»مربعةنقوشعليهاقوائمألربعبقاياشاهدنااألولالتلقمةوفوق.األسمنتمن

عليهانتشتالحجارةشظايامنالكثيروجدناالمنحدراتاتجدةوفىألعمدة.األساس

ستينإلىيصلوعمقهاقدماثلثثونقطرها»قديمةبئرالتالىالةوفى.شخصيات
الجزءبينمامتراكمصفرمنطبقاتمزحائطهامناألعلىالجزءويتكونقدما.
هيمماأعمقكانتولعلهاالبئرمنكبيراجزءااآلناألرساختفطى.الطينمناألسفل
منكثيرةشظاياوتتناثر.اسطحتحتقدماا80حوالىهناالجوفيةالمياه.اآلنعليه
.خشنأسردجاجنمنقطعوكذلكالمحطمةالمخورائبخروسطبسيطفخار
»الملوك)(مقابريعمونهاساعةربععميرةعلىاألنقاضمنأخرىمجموعةتوجد

إلىالطريقفىالرمليالطفال~1وتالرمالبينالخانقةالحرارةفىالسيربدأناعندما
كلتخلف»المشهدغربجنوبجنوبكبيرمربعفىتقعالتى»الملوكمقابر

بعضهاعنمنفصلةوالتك.هناقليلةنقوشاوجدنا.يتابعونناكانواالذينالفضوليين

ثلثثونمساحتهمربعسياجمنهايتكرنصلبةلجدرانأساساتقممهاوعلى،البعض
كبيرلحدمفعالةهناواألنقاض.جيدانحتامنحوتةلكنهاجداكبيرةالحجارةتكنلمقدما.

.للمبانىالعليااألجزاءبقايايكونأنجداالمحتملومن<الرمليالطفالمنبأكوام
.حمراءربنيةفخاريةشظايامنكثيرالمخوربينوتتناثر
الرمالسببهقدماثينشكمنأكثرإلىاألرضارتفاعأنوزوجتهاااابينتيفترض
.صحيحغيرافتراضأنهيبدولكن»كبيرلحدالقديمةالمبانىاندفنتلذلكالمنجرفة

أهملتعنبعميقاانجرفاسيلمجرىأنيرىإذ»قبوالأكثرالمضاداالفتراضيبدو



كلانجرففقدءالتلكيقممفوقائبالخركلاآلنوترقد.الريوقنواتالسدودصيانة
.حولهامنالطفاليالراسب

ءموتحضرفىاآلنموجوددربنارفيقعلويللسيداألكبراألخالعطاسحسنالسيد

والدهمأرسللقد.للقائناالمشهدإلىوجاءءحريضةفىالفعالاألسرةربوهو

وما.موتحضرفىلهولندااألولالمبعوثبحفاوةليستقبلواءبتافيامنببرقيةتعليمات

يلسأنيجرؤولم.لما.قاتناوانطلقهجيناامتطىحتى»التعليماتحسنالسيداستلمأن

برزتلكن.اإلفرنجيستعملهالذى(البرنيطة)الشمسمنالواقىالرأسغطاءدهبكفى
ءمضيفنافصاعداآلنمنحسنالسيدأصبح.وجرأتهوحيويتهتقدميتهكلبعدفيما

ءالعودةرحلةفىليرافقناالكافىالوقتلهكانولو.رعايتهتحتجميكوقتاوقضينا
.المنغصاتمنالكثيرلتجنبنا

هناكوكانت.المرضىوالرجالالنساءمنالعديدبنااستنجدالمشهدإلىعدناعندما

برؤ~ةلنايسمحلمألنهالسادة)أحدابنة(لشريفةدواءنعطىأنرفضناعندمادهشة
.يضةالد

~
عينةفىالصالحيناألولياىمنوهو.عيسىبنأحمدوليسعيسىبنسعيدالشيخهو)1(
أساساكراماتهوتتركز.أوعنأهلوخاصة،كراماتلهأنموتحضرأهلويعتقد.ونقيد

يوميآخرفىسنويةزيارةسعيدللشيخوتقام.إنقاذهميمكنهحيثالبحر،فىللمسافرينبالنسبة
.واالبتهاالتالصلواتفيهاتقامكما،سوقبمثابةوالزيارة.رجبشهرمنوجمعةخصيمى
سعيد.الشيخضريحلزيارةالسبت)(يوممخصصيوملهمالجذامبمرضالمصابينوحتى
والتقصىالبحثمنالمزيدإلىوشهيدالمشهدبينا~تحتاج())

عليالمشهدمؤمسألفهالذىاالمشهدشواهدفى´)المقصدكتابفىالمشهدزيارةنكرجاء)3(
والحوطة.المشهدحوطةءسيسعنالبدايةفىتحث.~)117أ(م.العطاسحسنبن

وتقوم.بالثأرواألخذاالقتتالفيهيجوزالآمناحرماليصبحالولىيختطهالذىالموقعشعنى
حريضةالعطاسعليغامر.النبويةللسيرةتمثيلإعادةيشبهماأوالهجرةعلىالمشهدحوطة



اختطومنهاءينالهجرإلىوذهب.أقاربهبعضمنللشذىتعرضأنبعديافعوهومضطرا
.حضزموتبقيةمعأوعنر_والطرقلتأميناا6.عامالمشيد

ونشرت،ويبونائبخرفىللتنقيبالبعثاتمذعددا.واآلثارللمتاحفالعامةالهيئةأرملت)4(
.كتيباتفىأمحاشهانتائج

حريضةفيالعطاسمنزل





حربضهمفبر:



الط~ا~الشاسعالكبرالوادىعبروسرنا»حسنالسدبقيادهالظهربعدالمشهدغادرنا
>رر)اللهو()ى´´بحران´´هناالوادىبطنوسمى.عمدوادىمدخلإلىالنبا~من

وتلصلهماالمنعلىالعنووادىالشمالعلىأوعنوادىفىالسلمجرىحث
>ا´سد~´´هريهوتجلب.الفعلههذهعندملتقدنثمءالطفالىوالراسبالرمالمنهضبة
.المسنوادىمنالنخللبسامنالماء»الجبلسفحعندالعاليهحالقكمثلتقومالتى

(~.اللعلىللمواهبهوقلعةكبيرحصنوبهاا´~حورههويةمقعالمنعلىوبعيدا
.كثرىبحروسطصفيرهتعيطهبحمرة

وهنمعفأصبح»غربيجنوبامجاهفىالداخلإلىملناعمدوادىمدخلوصولناعند

بضألاعراألنهارمجارىرمالوسطألزامأنناوشعرنا.رائعبضاهموهجاالشمس
ولمئعمدوادىودخلنا.أخرىإلىسقامةمنننقلكنا.البعدفىالعاليهوشواطئها

،الجدارذلكأعلىوفى.الغربيالجنوبيجانبهعلىالصخرىالحائطكنبعننتابع
األرضبعضهناك.عوالقكالحصينا~بعضشاهدناءهناتصدعحالهفىهوالذى

النبقسجرومنمو؟الرمالوسطجرداءحقوالزالسرمالكنهاءالوادىفىالمحرونه
،والمسرطناتالنخلأنجاربعصعلىأحياناونعبر.وهناكهنامتناثراواألعشاب

،ركبنافنالعطاسالمنالسادهأنسمعواوعندماريبه.فىومنادرنناسكانهافخرج
.ااعمركائه:´اأطاللألعوهاخصاروهي»ما´´ا´ماالحاماترتفع

فىبهفسرشدالذىالضخموالنوء.البههبالنجوممرصعهسماءتحتالسرواصلنا
منهااهرابناوكلما.اجتزناهاعندماإالحرمضةأنوارنرولم.غمدانجبلهوسرنا
.للمائناخرجواالذعنالفضولينوعددءالمشاعلمحملونالذعنالرسلعدددادانكلما

حولنامنيتدافعونكانوا»وجرىىغضسبابأءوضوحاأكثرالشبابحضوركان
باللغةاألسئلةبعضمطرحونالصبهبدأماوسرعان.بشغفمعناوالحدثلمصاحبنا

»تباعاتلثحقاألسئلةأخذ~»اللفةتلكبنفسأيضاالردودجاءتهموعندما.الملثومة

عربيمعليمعلىلحصلواهناإلىأرسلواثمجارافىولدوا»الواعينالشبانهؤالء
.أهرانهممنوحسدإعجابمصدروأصبحواسلب.



؟فنأمة:دةئثتمتمئيب~اا
.ومللهاوحرارتهابفقرهاكريهةيلثدهذه.جارافىبكثيرأفضلإنها»القطعا´´

.فوراالعودةفىيرغبونفهمهناكآباؤهمزالماحيث»جاراإلىالحنينهميمهكان
ءالعديدةالفانمصابيحبضوءرأينافقد»سوربهاليسرالتىحريضةمدخلعندترجلنا

هباعتبلالمشهدحاكمتقدم.قدومناينتظرونكانواالذينالمدينةلوجهاءالبيضاءاألشباح

هولنديةزيارة~ولبتشريفهم«ممتنونحريضةأهالىإنوقال.الرسمىالمتحدث
الرأيأصبحلكن»حريضةدخولمنيمنعونقريبوقتحتىاألجانبكان.رسمية
البلثدلتلكوتقديرهولندانحوموتحضركلفىتعاطفهناك.حداثةكثراآلنالعام

.حكمهاتحتتتعالتىدالبكفىالخضارميلقاهاالتىالكريمةوالمعاملةمتضافةلك
وهولنداموتحضربينالصلثتتواصلالريارةهذهثمرةتكونأنفىأملهعنوعبر

حيثبديع»بشكلحريضةأطرافعلىالفريدالمشهدهذاتضيآالمشاعلأنواركانت
منمتقلصةوأطرافهممتسخةوملثبسهمالتعبغايةفىوهمءأوربيونأوليدخلها

وأمسك.البيضاءالنظيفةبسهمبمكالمدينهوجهاءأيدىفىوأيديهم»الطويلةالرحلة
فونالوجهاءمناثنانواصطحب.بجانبهحسالسيدوسار»بوقارالهولندييدالحاكم

أبيضمسجدوالتمع.المدينةنحوالبطىءالتقدمبدأثمومن»الطريقةبنفمرفيسمان
يبدوالطينمنبنيةلمنان»فهىالبقيةأما؟أخرىمرةفيهاشىتكثمالظلماءفىرائع
،الصخرركاممنحرعلىظهرودقائق»خصربعدالمكانعبرنا.نظامبكشياتأنها
المنزلبناءأعيدقدو.الصغيرةبيكالثبامنالعديدوبهمضاءالضخمالعطاسمنزل

وعلويحسنإخوةأحدوتقدمأبيض.جيربكاألعلىالطابقالمانلذاءحديثاوتوميعه

فىوحسن»مصرفىعلويتعلمبينما»هولندياتعليمااألخهذاتلتى.لتحيتناعمهمع
االستقبالكان.أبادحيدرنظامجيثرفىالحضرميةالكتيبةفىضابطاالعموكان.الهند
الواسعةالسطوحفوقدسمةوجبةلتناولأعلىإلىصعدناثمءقصيراالمجلرفى

.العائلةفىاألقربينالرجالبصحبة



أعطتناإذكبيرةميزةهذهكانت.حريضةفىالقامتنانظيفةأنيقةمضيفةلناخصصت

وفى.العطاسعائلةمنزلفىإالالزوارنقابلفكءفيهنرتاحخصوصيةفيهمكانا

هذهوتتم.حريضةألهالىلتقديمناكبيرتجمعهناككانمايو)منالعشرين(التالىاليوم

الكبيرو»والوضيعالعالىاالجتماعاتهذهفيحضر.هناديمقراطيةبطريقةاألشياء

.،العبيدوجنودناءالمنزلحراسمنالجنودوءالقافلةفىالبدووحتى»والصغير
الخلففىمسافةعلىيبقونوالتنعالصغارأنالوحيدالشيآ.الصفاراألسرةوأفراد

بعض.معالمنطقةءوعقكالكبارويبقىالكبار.تزعجضوضاءيحدثواأآلويحرصون
.العطاسلعائلةاتحاداليصبحبنفوذهحسنالسيدنظمههاممكانالشبابلمجموعةكان

لقد؟اإلسلثميةالجامعةفىحسنالسيددرسحيثءااا´عليقرةمنمستوردةاالتحادوفكرة
.حريضةفىالعامةالحياةفىحديثاعنصراأدخلت

الشرقيةالهندوجزروالحجازواليمنمصرفىالسياسيالوضعحولطويلنقاشدار
عامبشكلسؤالبالطبعطرح.مشقةأكثرهااألخيرالموضوعو.ذاتهاوحضرهوت

فىترغبالهولنداأنإجابتىوكانتموت.حضرفىقنصللتعيينهولندااستعدادحول

تقويةأجلمن»تتمنا»إنها.ذلكتفعلأنتستطيعاللكنهاءهذامنأفضلشيآ
أجلمنوكذلكءالمرموقةالحضرميةتالعاثكمعخلتقرونمنذنشأتالتىالروابط

توجدالألنهءتستطيعاللكنها.العربيةالجزيرةجنوبمعوهولنداجاراتجارةتوسيع
عنمسئوالسيكونومنملكتناتتجهمنإلىمسئولة.علياسلطةبهاوليستهناوحدة
أخقفوحتىجانبهم.منعميقاهتمامومصدرلهمواضحةالمناقشةهذهكانت؟ممنلهدا

هناوجدتهاالتىثمةالمكللظروفتقديرىعنلهمعبرتءبرزالذىالوضعحدةمن
األشخاصنفوذهنااالنسانحظويك.جدامتخلفةمنطقةفىالترحالمنأسبوعينبعد

األشخاصأولئكابنالقولمنذلكمعأتمالكلمو.العالمأجزاءبعضفىسافرواالذين

ونصحناهم.بلثدهمفىمماجارا»ذلكمثالاألخرى»البلدانفىأكثرإنجازاتلهم

نجووطاقتهماهتمامهمويركزواأنفسهممعتجانسبخلقيهتموابأنالحذرمنبكثير



لكن0ماحدإلىالحارالترحاممزاجانخفاضإلىالمناقشاتتلكو)مت.بطدهم

.بامتماميصفونكانواالنينالزوارمنكبيرةمجموعةمعتمتتتمطتنا

المشهدحاكممعالعقمةفىسرت.العينةعلىبنافوأليطوالعصرفىالوجهاءجاء

السيديصامبهفيسمانفونوتبعناءهنانفوذلهثمخصأكثرأنهيبو،يدهفىويدى
.حريضة.هلاعتزدنمصدربحقهوالذىالكبيرالمسجدنحوالهوينىومشينا0حسن
اثنان.نعمة2...سكانهايتعدىالالتىالعينةهذهفىأنيقةكبيرةمساجدثمانيةتوجد

تحفيظيتبعهثمءابتدائياتعليمااألوالديكتىحيثءممتازةمدرسيةبمبانىمتصلةمنها
من،مريضةمنوبالنفقةعلىوالمدارسالمساجدهذهشيات.العقائدوتعليمالقرآن

الذىا.ولالمسجدشيد.لصيانتهااللثزمالمال.يضاويقدمونالمهجرفىأثرواالذين
:المسجدودخولأحذيتنالفلعدعرناالكبرىولدهشتنا.هندىمعماريمهنسرزرناه

.مسجدبدخولفيهالىممحالتىالربيةالجزيرةأرضفىا.ولىالمناسبةهيهذه
لهميقمرنكانوامرأفقينالكن،المتغربينمنمدمنامتعاضوممهماتنقداوسمعنا

ءمعبدةكلهاالوسطفىالكبيرةالساحة.معهمبساطةبكلواصطحبونامقتضبةإجابات
.الثمتاهفىةالصكألداءمفلقةغرفةوخلفها.األماكنبعضفىااليطالىبالرفامو

بشكلمنحوتةواالبوابوالمقبرة.البناءبتشييدتبرعالذىالشخصقبةبهامسامةخلفها

البناءهذافىالوعيداأل~الوطنىالفنهواألفلعلىهذا.النبقشمرمنجميك
متصلةقبةشككعلىمنفصلستفتمتالمقبرةو~.عربىغيرمعمارىبفنالمشيد
قبرهفوقالينيةالعلومهراسةوقاعةمكتبةمناكتقامأنالمانهرغبةفكانت.فمسجد

ليسرلكن»بحقكتبهناكميث،باردةشاسعةمألمةالقبروفوقالقبةتحتكانلمنلك:
وممعدنا.الوضوءأداءبمشاهدةلناوسمحوا.بولتنافىشيئانتركلم.طلثبهناك
منملفناثم.إنجليزافىممنعتاثمينتينكبيرتينحائطساعتر،وثماهكالمئننةإلى

العطلةوقتفذاكءألوقتككخكططببهايكنلم،المرسةإلىبابعبرالمسجد

.التمرحصادموسمبمناسبة
معارىمهندسشيده«حريضةفىمسجدأقدموهرالتالىالممجأإلىموكبناسار

حيثأنيقمسجدإلىالسيئةحولسرناثم.الصارمالمحلىالطرازعلىحضرمي



وهو»)ورلم_ولم8ن)بألثروةنفوذهبنىالذىالشخصوهو(بلوثعراطىشيد»البناء
~بهاومريضةالحيد،:مللتقاليدوفقابالمسحابدألكنه»هنامنزاللنفسهيبنىأنيريد

سكان)نيبوببوجراوسنغافورةزطه1»ءهفىأصحابهايعيثىالتىا.نيتةا~زل

~لهارفررى»النخيل«ربمماتينبعضالمدينةخارجتوجدالفتر.~يآلفىا~~
بينفالربطة.مبر(أعولإلىيمزىومزدهرأنيقهوماكل.باالنهيارعاماانطباعا

وصفما،آلخروندفمنيعودأهوالهتتحسفعدما»جداقويةوموطنهالحندمى

ا~ةالعينةمرد.االمىمنتبقىهايقضى)نيثمتاقأزفقدثسسهمفربأنيشعر

لهبلسبةوهى،حضر..».>،تربةفىالبعثيوموينتظرءفيهاولدالتىالينهنا~
ملعالنيةبوحمموناالسدةيمتلكهاومنتجعاتقصوراهنانحدلذا.الامتها~~رنر

حافةملرماالود،مؤقتةأكواخ)وصفريةكهوففىالبدويعثربينماعا~ء

بدايةفرلناه_نر.الفاقةحافةفوقكثيرايرتفعونفالالمدن~نأ~ا~ع»
الآياناتبعلنامرئربحمأ»مفارقاتسنرىماوسرعانالداخلموتلحضرأ~ا~~
.وليلة)_.لذةمنقصةقراءةبعدحلمفىوليمىالواقع،فىنعيثيأننالصق

مأل~محط3

السيدمرفطلبنا.كاحرسسعيطمنبعضامايومنوالعشرينالحادىفىنرىأنكرن
الريففرللسير0لمساأغلبيميل.اليرافقنا.نءالعطاسعائلةمنبدويوهرءطى
حائطمزيفرج«ر.إلالوجهاءبعضرغبةعلىبناءذهبنا.العمنةمنالوقتهذالحر

لحجرملبقةفيه؟الذى_»المكانعندمباشرة،حريضةجنوبميلبدمحى~ى
كانن6النبعمتنق«لنياااأوقفواقدالمعادينالبدوانيقال.الرمليالحجرطىا~ي

~ءالبكأط~ئلفىمهرةاألجانبيحتوونأنهموبما.الماضىفىهريرا~ب
بمكنللنهاحفرئلتأ:مةهناككأنتوإذا.النبعإصالحبهايمكنالتىالطريقةمحز~ال«
معينةأنقامنىالبدقأرحائطعلىالنبعهذامنبالقربتقع.لتحقيقهالمالبعض~

التترةإلتعوداألنقإموذرهذهولعل.منهااسمهاأفنتحريضةانقالاتى0~~
ة~0.نلكعل~رتبرهنفقوثمانجدلم)ننارغم»طويلبوقتاالسطمعبقتالحى



ماءوحوض»عميقتينزالتاماوبئران»الحجارةمنأساساتبالتحديدءمنازلأنقاض

.النبعإلىتقودماءقناةمنشظاياصاكزالتوما.األسمنتمنبنوحمبلط

التىالحجريةوالقاعدةالنبعتنظيففاقترحنا.بالتنكاتحريضةإلىالنبعمنالماءينقل
منبأنابيبالوادىحتىالماءوتوصل»باألسنتتثبتثم»الصخركتلةحتىأمامه
.الماءوإهدارالتلوثاحتماالتوتقلطاقةيوقروابهذاءالحديد

إلىالجافةالريقنواتوفوقالنخيلبساتينعبرالبدويعليالسيدقيادةتحتسرناثم
ماءبهاصغيرةبحيرةالصخرمنشقفىتوجدحيثءالوادىمناآلخرالجانب
نشطتسلقوبعد.عليهحافظنالكنناالشاق»التسلقإلىكثيراعليالسيديميلالمستديم.
بركةوهوءااالبحر´´إلىبالفعلوصلنافيخريةومنحدرات»الحجارةمنميادينفوق

.البركةإلىالمطربعدالماءمنهايتطايركهنيةوجدران»بالماءمليئةعميقةصخرية
مماالشقفىتغلىكانتالحرارةلكنءعاليةقطعاالماءحرارة.للسباحةرائعمكانإنه

فقام.قاعهاإلىالغطسمننتمكنلمحتىجداعميقةالبركة.منعشةالمفارقةيجعل

وقفزالصخرةقمةأعلىإلىفتسلق»الرحلةبمناسبةالبطوليةأعمالهأحدبأداءعليالسيد
السباحةيجيدونالصحراءفىالرجالأغلبأناالتباهيثيرالذى.الحوضإلى

يروالمالذينالخضارمينخرطو.الفطريةموهبتهمشكبكيؤكدمماءبجرأةويغطسون
.الطويلةالبحريةتالرحكفىوقادينأوللؤلؤكغطاسينالعملفىالبحر
ماءوطلبنا»ااالشرج´´اسمهاءصغيرةقريةعلىالواحةعبرعودتناطريقفىعبرنا
لتناولنبقىأنوأصرواءعلينايمروأخذالمعتادالفخاربقدحوجىء.بائسكوخعند
المضيفنراقبوأخذنا»بسيطةغرفةفىدائرةفىجميعنافجلسنا»القهوةمنفنجانا
إناءفىالمسحوقيضعثمءالزنجبيلويسحقءالبنزمنخباتبعضربحزميقلىوهو

فىوكذلكالخارجفىتشوىالحرارةكانت.الجافةاألعشابمننارعلىنحاسي
الضوءعلىتدريجياتعتادأعيننابدأتثم.القويالضوءمنبعيدينهنالكنناءالداخل

متكئينصمتفىسررجالفيهايجلسالتى<اللونالبنيةالطينيةالغرفةداخلالخافت
المناقشةصفوفيعكرالجسمويانعارطفلواآلخرالحينبينويدخل»الجدارعلى



الممتلئاألكبراإلبنءالعطاسحسنالسدمعمطوللحدمثفرصةالعصرفىسنحت
معوفاقفىصباهفىمكنلم.حرمضهفىالعطاسعائلةزعيمعمهومعءفساطا

فىفدرس.مبكرةسنمنذالحياهفىالخاصطرمقهشقأنحاولالسببولهذاوالده»
واشغلنفسهمعولفكانبائسهمقشةظروفاوعانى»عليقرهفىميةاالسكالجامعه

األلملني)ه«ا8دءءلمجنكرزمصنعمعالعاوناليمنفىيحيىاإلمامبدأوعندما.عامك

~تعلمو.رغبهعلىبناءخدمتهفىحسنالسدأدخل»بلثدهفىطرأنخدمات
مجربةفشلتوعندما.مغامرا~فىوالدخولاألنماهلعملالسليمهالطرواأللمانقيادة

.الخطرالبريموالطرعبرحرمضهإلىصنعاءمنحسنالسيدعاد»الجنكرز
منأصلهم4...جارافىومعش.نسمه2...مامىمعلوحسباآلنحرمضهسكانيبلغ
ذهبوارجك4..إلى3..بنسنوياحريضهغادراألخرةسنهالعشرهنوخا~.هنا

قصرهلفراتواآلخرالحينبندنيعوفجاجايحققواأنوبعد.جارافىحظهملجربوا

إلىبأبنأئهميبعثونالسبل»لهمتيسر~وإذا.النرهةالهندفىأعمالهمإلىمعودونثم
ولفتهمبأسرهمارمباطاأكثرمصبحواحتىسنواتسرأوخصرلفوةحضرمو~
تذهبالكمامماماأبداموتحضرإلىجارامنالبنا~تذهبال.ومقالدهمودينهم
مندائماهناكمولدونالذيناألطفالفإنلذلكونتجه.جاراإلىموتحضرمنالنسوه
رغبتهاتنفذأناسطا~واحدهحضرميهإمرأهحسنالسيديذكر.مختلطهأجناس

الشجاعهلهنوليسر»يرغبنالالزوجاتفإنوعموما.بافاإلىزوجهاوتصحب
.حضرمو~إلىءتينكنوالصفاتالجاويا~النساءأنبعدفساعلمت.ذلكليفعلن
الذعن»الخالسنومينالجااألوالدأما.وطامحاتكفاهماتبشدةمرغوباتإنهنويقال
المدنفىالقللونوهناكحرمضهفىوجودلهمفليمىءواللغةالدمنلدراسةواجاء

األفلعلىبأنهمأبادحيدرفىالخضارمعددحسنالسيديتدر.األخرىالحضرمية



أباد.حيدرنظاملجيشالتابعةالحضرميةالفرقةفىوضباطااجنوداأغلبهميعملءا3...
.أبادحيدرفىضباطاعبملواأجدادلهمهناالمرموقةتالعاثكمنوكثير

فىآخرون4...وءوعيناتوتريموسيؤنشبامفىسيدا6...معلوماتىحسبيوجد
منالحمومالبومنأقمماموثلثقة.حجازوجبلوفيةووادىعمدووادىأوعنوادى

جزءاوأصبحواالقبيلةفىتدريجياواندمجواسادة»األساسفىزعماؤهمكان.السادة

علويهوالعائلةومؤمس.العلويالفرعإلىموتحضرفىالسادةكلوينتمى.منها
جعفربنالعريضيعليبنعيسىبن)2(العراق´´منجاء´االذىأحمدبناثهعبيدبن

زالوما.طالبأبىبنعليبنحسينبنالعابدينزينبنالباقرمحمدبنالصادق

فىالوضعهذايواجهلكن»متميزووضعبنفوذيتمتعونالداخلموتحضرفىالسادة
بينالغربيةاالستعماريةالحكوماتتميزال.متزايدوبعنفءمستمراهجوماالخارج
والالديمقراطيةمنالنوعهذاسلالسادةيفهمال»الرسولملثلةمنليسواالذينالسادة

.االستعماريةالهولنديةالحكومةضديثارسمعتهالذىالوحيداالعتراضوهويحترمونه.

منالكبيرالعددهذامالإسلثميبلدأيفىيوجدال»الدينحفظةهمبلثدهمفىالسادة
فىالسادةبينإالالخشوعهذابمكرتؤدىنادراإالةالصكأرولم.الجميلةالمساجد

»مالياطينالسكعليهميعتمد:كبيربلثدهمحكوماتعلىونفوذهم.موتحضر
بهذاأنفسهمبينمنقسمينيكونوالمولو.الدينيوبالنفوزبالمالالبدو.علىويسيطرون

وسوف.عليههيممابكثيرأفضلالسادة´´´´بلثدفىاألوضاعلكانتءالمحزنالشكل
.الراهنالوقتفىاألوضاعإليهاآلتالتىالكئيبةالحالةسيأتىممايتضح
القياممنويتأكدةالصكفى´الناسيؤمفهو؟اليوميةالحياةفىالشرفمكانالسيديمنح
الظاهرهفىاألقلعلى»ذلكتجنبيمكنهمالطينالسكوحتى»يدهبتقبيلويحيونه.بها

هذهوتستمر.السلطانيدتقبيليريدبأنهوالتظاهريدهبسحبتقديرهعنالسيدويعبر
أنيمكنالوقتمنمتسعلهمموتحضرفىفالناس»لفترةنبالكااالدعاءمناللعبة
منعيانلثبالنسبةأما.الحياةفىاللياقةأسلوبإلىزائدباحترامالتشبثفىيتضوه
.اليدبتقبيلالتظاهرفيكغرر،السادةغير



بشكلماليايعتمدفقيرشابفالحاكم.للسادةحريضةفىالدنيويةالسلطاتكلتخضع
الخماتوكلواآلباروالمساجدالمدارسأمرالسادةيتولى.العطاسعائلةعلىأساسي
.األخرى

55عمقهاءبجدرانمحاطةكبيرةآبارافشاهدنا.بالماءامدادهامشكلةحريضةتعانى

ءونساءرجاالاألشدا،العبيدمنمجموعةوكانت.)قدم3..منأكثرأي(قامة

الحوضإلىيقودأنبوبفىويفرغونهابالبكراتالماءيرفعونوهمجماعيامنشدون
اآلخرالجانبمنالمهجرفىوالثراءجانبمنالرخيصاليدويالعملإن.األممتني

ماءعلىبقائهافىالنخيلبساتينواعتمدت.البقاءعلىحريضةمكرمناطقمكنا

الرملكشبانأمامتتداعىأطرافهاأخذتفقد»انهيارحالةفىأنهايبدولكنءالسيل
.المتراكمة

.حريضةلحاكمالبسيطالمنزلفى»مايومنوالعشرينالحادىمساءفىرسميااستقبلت
هادئشابالحاكم.اللقاءوبتوجيهالمضيفبدورالعطاسحسنوالسيدالمشهدحاكمقام
.ترحابقصيدةالعطاسعائلةمنشابوألف.وإلفةرقةالجوكلعلىضفىفيءودود

أوكباعتبارنابناالترحابفىقيلةالتىالقصيدةلهاخكقرأكلمةحسنالسيدو~لقى
أناسروعغايةفىكانوافقد»هولنديينرعاياأنهموبما.حريضةيزورون.وربيين
بالنسبةوالمناسبالطبيعيمنإنهردىفىوقلت.الهولنديةالحكومةمبعوثأحدنايكون

لهابالنسبةموجودجارافىفالهولندي»حريضةإلىالبريطانىالهولندييسبقأنلى
المفاجآتبجانبموتحضرفىأيضاووجدت.الوثيقةتوالعلشهالطويلةللمعاشرة
الذينءالحيويينالخضارمنعتبركنافقد.ماللكالمخيبةاألوضاعبعضءالسارة

.دهمبكفىديةالمتراألوضاعتحسينعلىالقدرةلهمءجارافىعرفناهم
علىأردوبذلكالمستقلالنشاطضرورةإلىوأشيرلىتسنحفرصة)يأغتنمكنت

االوضاع.تحسينأجلمنآخرأجنبيعونأيأوالهولنديالعونحولالمتكررةا.مئلة

تحكىالتىالعجائبالستقصاءغمدانجبلبتسلقالعطاسعليالسيدبصحبةرفيقىهام
تتصلإنهايقالالقمةفىعميقةوبنر»أنقاضوجودمنبدوال.انتاريخيةالقمةهذهعن

غمدانفىالدفاعيةالحصونأنقاضأنيظهرالساحل.فىعليبئرمعسريممحرى



بالرغم»إليهابالهبوطالبدينعلىالسيدوتجرأ»البئرعلىأيضاوعثروا.العهدحديثة
.قاعهافستسكنإنهاقيلالتىاألخرىوالوحوشالثعابينعنالرهيبةالقصصمن

عليالسيدفيهدخلممرمنهااألسفلالجزءيعترض؟قدما9.عمقهأنبوباالحفرةوتبدو
حالاحولهالمتطايرةفيثرالخفاصريرأصبحثم.محشوسمدسيد»وفىءيارداتبضع

يستبيناولم.تبعهقدفيسمانفونكانحيثءاألنبوبإلىفعاديحتملهايعدلملدرجة

وتسلقا.مخفيةكنوزاأوآدمىلنشاطأثرأيمعهماالتىالكهربائيةالمصابيحبضوء

.كبيرةبمشقةلكنءأضراردونأعلىإلىعائدين
كان.واالعجابالصداقةبحكمفيعمانفونمنقريباالوقتذلكمنذعليالسيدأصبح

ثمتريمفىالعظيمالكافالسيدإلىموتحضروادىإلىمعنايذهبأنبالطبعيريد
.برهوتبئرأسرارباستكشافا´احرملصديقهمعهناكويقوم»هودقبرحتىيصحبنا

ءلبرهوتالجهنمىالفمعلىأيضايتجرأسوفغمدانبئرإلىونزلتجرأفالذى
السيدعاد.موتحضرتاريخسجلفىبالفخرعلىالسيداسماألجيالتتداولوسوف

حتىقصتهوحكى.والفرحبالزهومخموروهوحريضةإلىفيسمانفونمععلي
إلىوسبقتهرفيقىشهرةوذاعت.تلقوتهاعندتشويقاأكثرأصبحتو»الليلمنتصف
إلى(انظروااأللمانىالطيار´´حرمل:قائكبزهويقدمهعليسيدكان.موتحضر
.ااعمقأوشاهقأييهابالالذىالرجل،)الرصاصبهاأطاحالتىركبته
معالثمايلتناولالمرةهذهوكانتمايومنينوالعشالثانىصباحفىأخرىدعوةتلقينا
العالمأرجاءفىكثيراسافرلقد.موتحضرسندباأباعتبارهلناقدمي»الذىطالب»اسيد
علماءمنرهطملكةمنوألنهسيدألنهمكانكلفىبالترحابيقابلوكان»ملثمىاال

´´يلدزمزاحايسمونهجميكبادالسندبيتكان.األسفارتلكمنثرياوعاد»الدين
أنهالصغارضيوفهيحكىعندماضاحكايستمعلكنه»مسنرجلاآلنوهو.الصفيرة´ا

مضيفناأما»بالبخورأنفسناوعطرنا.حريضةفىفتاةأجملعامكلفىيتزوج
قامواثم.الفمفاضةممبامتهتحتالمبخردخانيبقى.جميعامناأجودبطريقةفيتعطر
أطرافهابيضاءبلحيةالمحاطالماكر«جهةسندباأكان.الزنجبيلحلوىمعالشايلنا



الذكيةاألقاصيصالشبابمنالمستمعونويلتهم.أسفارهعنيحكى؟بالحناءمصبوغة

.موتحضرفىالسادةمجتمعلنموذجمنقرضشخص-هالدهريالرجللهذا
.لمريضةلزيارتنامستديمةذكرىلتبقىالعطاسحسنالسيدمعالتذكاريةالهداياتبادلنا

عهدت؟نحوناأبدوهاالتىالرقيقةوالمشاعرهنالقيناهالذىالوديالسخىاالستقبالإن
.موتحضرعبررحلتنافىالطريقلنا

~
آللحريضةعنلواتنانءالشخرميناءفىواستقروابريكبنآلذهبعندماا)(

محلثةذلكإثرعلىونشأت.عشرالتاسعالقرنمناألولفىالنصفوذلك»العطاس

.بينهماهميمة
.العراقمنجاءألنهبالمهاجرويلقب)2(







ذرعنواذيمنبالقرب



ءميننمنمرتععوضبناستطاعفقد.حريضةإلىسيارةأولالتالىاليومفىوصلت

.والرملالرمليالطفالروابىعبرعالياطريقايجدأن´´سراباياأ´»منجملةتاجروهو
تحتملالبدرجةحاراالطقسيكنلم.تمامامألناهاالتىءبعربتهالعصرفىغادرنا

الرمليةالوديانهذهفىعصراتهبالمحرقةالرياحأنيبدوذلكفوقبلءفحسب
أخرىمرةأفرجناهالكن،الرخوالرملفىمراتعدةالسيارةوانغرست.العريضة
.الحارقةوحرارتهاالموحثمةالصحراءعبرالمترنحمسيرناوواصلناءالجماعيةبجهودنا

الصغيرةالطينيةالقرىوكانت؟اليوممنالوقتهذامطرفىالطريقفىأحديوجدال

الحينبينالهزيلةالنخيلأشجاروتلتمع.ميتةكأنهاتبدوبعيدمنأحيانانشاهدهاالتى
.الهواءفىساكنايخلقالذىالرملستارعبرواآلخر

هناالتربة).1(´´الكسر´´وادىعندعمدوادىمدخلساعتينحواليبعدوصلنا

النقطةهذهعندالوادىيشبه.الطفاليالراسبمنتلكيمنالواقعفىوتتكونءأصلب
الحائطفوقعاليةبعيدةبقمميستهديوهو»السيارةيقودالسائقوكانءشاسعاسهك

وننحىتنعرجكنا.الرمالضبابخلكرواآلخرالحينبينتلوحالصخري
الحتثم.بارعسائقبالتأكيدمرتعوبن.الطفاليالراسبتلكيوسطباستمرار

فىتقريباتقعوهيءاألبيضالبنيبلونهاالبقريآلعقكالضبابخلرمنفترةبعد
مجموعتانتحاربحيث»الحربفيهاتدورالتىالمنطقةمركزإنها.الوادىمنتصف

أحدقوادهمالبقريآلوأبناء.عاماعشرأحدمدىالبعضبعضهماالقرىمن
محاطةوالحدائق.محتملهجومأليتحسباومسلحةجداعاليةعالقك.الجانبين

كنا.حبيةقطعمنبزاخرفومزينةمتينخشبمنبواباتبهاالطينمنبجدران
فوقمنسهمبرؤالجنودوأطل.الرمليةالعواصفمنبهنحتمىولمكانللماءتنلهف
اآلخرالجانبالىنلتفأنعليناوصاحواءعربتناصوتسمعواعندماالسطحدرابزين

علئاالعداءقرىوتقع.الجانبهذافىاألعداءرصاصيصيبناقدحيثءالقلعةمن

يقفونالبقريآلإخوانورأينااآلمنالجانبفىالبوابةلنافتحواثم.ميلنصفبعد
إلىواألطفالالجنودمنجمهرةوسطوقادوناءوديااستقباالواستقبلونا.جنودهموسط



سىهناوأمناهاالىالمنازلوأطولأكبرمنالمنزلالثالث.الطابقفىكبرمجلس
والداخل.الخارجمناألبضبالجركلهومطليجيداومصانالبناءحدمث.اآلن

انطباعايعطىمماوالشرفاتالنوافذفىداكنةرمادمةبأطرافمزمنالخارجيوالجانب
وأنفهنفاذهبنهومعونهالمنكبينمحرمض»نحفطويلهناالقائدالرجلرفع.بذوق
الحرب´´:القائدهال»الرحيبعبارا~وا~جلسناوعندماللجندى.نموذج:معقوف

فوههاتعلقالىالجدراننحوالمسائلهفظرامناعلىإجابهملككا~.´`الرجالمهنة
بعدتبادلناثم.مكدسهصفوففىالجنودتحهامجلسبينما»الرصاصوأحزمهالبنادق
حيثأفريماشرقفىالبريطانسمععملمضفناأنلهخكمنعرفناالذىالحديثذلك
مناقشهوبعد.جانبنامنالواضحةالمعارضهطبةبروحومقبل.´´الرجالا´مهنهمعلم

ضقهمعنوعبرواالنقضالىاالثنانالبقرىآلإخوانقفز»باهتمامالجنودمابعها
ئلثثهخا~بالفاوضالحربوموقف.منزلهمداخلاألسرالنتهاءواثساههمبالحرب
مقانالفرينمى.والسفروالحجاجالموسمهاألسواقو~وهو.عامكلأشهر

سلطهموجداللكن.صراعهمانهاءالىبشووويطلعونالنهديهبيلةإلىالمحاربان
.هرارهاوتفرضلتدخلمركرمة
حينفتصوركنامماخطورةأكثرمسألههااألمنانعدامأناألخيرةاأليامخلل~أدركنا

مدالىمطلعونناسوسطأننااآلنأدركنا.يبدوكماأمانوفىسرفىشيآكلسار
أفضلقدممفىترغبالعطاسعائلهكا~.القانونىواألمناالستقرارمحقرهومه

فىمجبراحسنالسدكانلكن.منطقهمفىباألوضاعيخصفماممكننموذج
ممكنةحرمضهإلىومنرحلتنايجعلحىأماملبضعهسلثمفرضعلىاألولالمقام
.هالمنطقةعبر

الذعنشهالثكالبدوفوضع.النصارىعبورسنعءبومرحلنامبلمهدمدوسالهو~

ومشنالبدوأمباعهكلستدعىسوفبأنهحسنالسدوتوعدالسجنفىالرسالةأحضروا
البعرىآلمعكنا.العبورحرمهمنحونافقطعندها»ضيوفهمهاجمونالذينعلىحربا
الصوربأخذلنامسمحواولم؟المنزليملثونالمسلحونفالرجال؟القالمنطقهوسطفى

؟فبعامنانزعلأنشرمطهوعلىالجنودحراسة~إالالسطحفوقمنوالمقاسات



فوقالمراقبونووقف»المراحيضفىوحتىءالجدرانكلفىالتصويبفتحاتوكانت
.السطح

ولهم.الملثيوبلفةالمناقشةالبقريأخوانواصل»المعلبوالزنجبيلالشايتقديمأثناء
الماءذلكبعدأريقتثم؟الخصومجانبمنالخيانةحولالخلثفونشببالعالم.معرفة

أنيمكنلكن.الدمويالثأرهذافىالحسابلتسويةالتوصلاآلنيمكنال»باستمرار
ويفضل؟بذلكيتوهوناللماذا.هولنديينأوبريطانيين»األجانبمنالخلثصيأتى

ضرائبتفرضهولنداأنمنبالرغم»بريطانياعلىهولندامعالتعاونائبقريآل

السؤالنفستكرر.الهولنديةالمستعمراتفىأفضلوالشرطةأوفراألمنألنباهظة»
دالئلمنالرغموعلى»ميننفىمضيفنااستقبالغرفةفىءالمساءفىأخرىمرة

بمراوغاتاإلجابةواصلتأنىإال»الغربيةاالستعماريةبالحكوماتهذهاإلعجاب

عليهمتفرضهاالتىءالوحدةلتحقيقبأنفسهمأييهمفىاألهوريأخذواأنعليهموألححت
.الضرورة

مشقةالظهربعدميننإلىالرحلةومواصلةأطولفترةللبقاءالملحةالدعوةرفضكلفنا

والتراب.الرمالمنمتسارعكثيفبضبابالوادىتمثالسإخنةالرياحزالتما.كبيرة
برهطمحاطونوهماألعداء،منالبعيدالجانبعلىالبوابةخارجالىالبقريآلرافقنا

التنويعهذاءتىوأنالسريعةلمغادرتناباألسىيشعرونأنهمالواضحمن.جنودهممن
إذابأننانرحلأنقبلوإخلثصبسرورووعدناهم.مبكرةنهايةإلىالرتيبةحياتهمفى
طويلوقتيمضولم.الجميلالعالىحصنهمفىليلةنقضىفسوفءالطريقبهذاعدنا
~بينتامةوحشةفىسيرناوواصلنا»الرمالضبابفىالبقريآلدياراختفتحتى

التىاألماكنعنءباحثاملتوطريقفىالسيارةيقودمرتعبنكان.الطفالىالراسب
برمالمليئةالمنخفضةاألجزاءكانتفقد.التلكصفبينسيارتهفيهاتعبرأنيمكن
الراسبتلرسفحعندالمنحدراتطريقنسلكأنعلينافكانالرياحراكمتهاناعمة
.أثرلهيوجدفبالكادالنباتأما4المتداعيةالقرىبعضعلىومررنا.الطفالي



جدارسفحعندجزئياتقعوهي.ميننضواحىمناقتربناكلمايزدادالقرىعددأخذ
الوادى.بطنفىبالقرباآلخروالجزء»الكسرلوادىالشماليالجانبيشكلالذىالجبل

الزراعةأنعلىأكيدبرهانهي»مستطيلةأقساممنهاتتكونالتىءالصغيرةوالسدود
الرمالقضتفقد؟حالبأيممكناعادماهذاأنيظهر.ماوقتفىهناتمارسكانت

.ذلكشابهوماا~دنىالحدالىالذرةزراعةوانخفضتالنخيلأثمجارعلىالزاحفة

.متداعيةالطينومنازلمهجورةشبهالصغيرةوالقرى
سفحعندطويلخط~المكانفيقع.المصيرهذافىنفسهاالقديمةميننمدينةركتثبا

ألغلبحدثكماائبخرائىالعاليةالدفاعوأبراجالحصونوتداعتالصخر.جدار

.اليمنالىالطريقفىمدينةأهمماوقتفىكانتالتىالمدينةهذهفىالمنازل
.تداعيهااليقافيسقىأنمعانوهوباياسرامنرأسهممقطإلىمرتععوضبنعاد

ماءمضخةجارامنمعهوأحضر.جديداطابقافيهوبنىاألسرةمنزلبترميمفقام
الدقيقة»فىالريماءمنجالوناثينشكوتضخ.قدماسبعينعمقهاالتىالبئرعندنصبها

مناألفدنةبعضانتزاعتستطيعفإنهااليومفىساعاتثمانلمدةعملتإذاأنهابحيث
.بينهامزروعةصغيرةنخلة2..حياةعلىتحافظوأنالرمليةالصحراء
الموتفراشعندالحبعنتعبيراإالليمرهذابأنقناعةإلىاآلنمرتعبنوتوصل

وتشبه.يبتلعهاالذىالرمالبحرومنالتداعىمنميننإنقاذتمتطينلنمضختهوأن
الرمالمنالمحدودبحرعندصخريساحلعلىإعصارحطمهاصغيرةمدينةمينن

ميننشعراء»باعطوقآللأثرانرولم.ذاتهالمكاناآلنوغمرنخلهابمماتينأوالابتلع
)2.(جاراوإلىموتحضروادىفىالمترفةاألماكنالىالفقربهمدفعلقدلين.المتسر
والقرىالمكانبحمايةوالقطنشبامملطانويقوم؟القعيطىحكمتحتاسمياميننتقع

بنمجسفىالسماءذلكفىقابلنا.يحكمهاالتىبالمنطقةتحيطالتىالصغيرةالمغمورة
.الصيعيبدوشيخوكذلكالمجاورةالمناطقمنبسطاءشيوخاالكبير،منزلهفىمرتع
.وفتراءجدامتخلفونبأنهمالصيعيويشتهر.ميننشمالوالومانالجوليمكنونالذين

يستجيبأنتجنبانهإال»ودوداكانالصيعيرياةيسكنالذىالشيخأنمنوبالرغم

.ريدتهفىنزورهربماأننافىلرغبتنا



.العائلةاحتلتهاقدتكتمللمالتىالسطحشرفةأنحيثءغرفةفىميننفىالليلقضينا
.مستحيكالنومالمضخةسببتهالذىوالناموسالحرارةجعلتوقد

.وحورقوهيننقعوضةبينالواقعةالمنطقةوهيءالكسروادىوليسالكسرمنطقةتسمى)1(

بشكلظهورهمويرجع.اإلجتماعىالتراتبموجاتألنىفىكبيرةعائلةعطوةباآل())

بإجالقاتصفواشعراءعطوةباوآل.موتحضرالىاإلسلثمدخولأعقبتالتىالفترةالىمؤكد
لقبواحتىالهجاءشعربالذاتالعيشمصاهركأحدالشعرعلىواعتموا.والمدحالهجاء

بايسمىاللسانسليطالشخصوأصبح.الخدميةاألعمالببعضقيامهمجانبإلى،´´~بالقباحين

بعدفيماتورعواثم،وشبامالقطنحوطةإلىنزحواأنهمإال،مينناألصليوموطنهم.عطوة
.المهجربلثدبعضهمارتادبل،موتحضروقرىمنجميعلى









شاا~ا1

اللتينالوجبتينإحدىمعهتناولناإذاإالمايو23يومنغادرأنمضيفنالنايصحلم

هومرتعبنأنإذ»الدعوةهذهضدمحدداعتراضلنايكنولم.النهارأثناءيتناولهما
.بعيدحدإلىبغيضةالرمليةوالعاصفةالحرارةوكانت.القطنإلىبعربتهسيأخذناالذى

والحمراءالفاقعةالصفراءبألوانهابالثمارالشملةفالعناقيد.التمرنضجموسمهوفهذا
الساخنةالرياحتلكإلىتحتاجءالشجرةفىعناقيدعشرةإلىعددهايصلالتىالداكنة

بل،فحمبالوقتهذافىكريهاليمرالرملىالسهلفىوالسفر.نضجهايستوىحتى
األمر،هذايتولىسوفمرتعبنأنمنالرغموعلى.الصحيحاالتجاهلتبينمشقةهاك

الجبلجدارمسحوفىءالطريقوسرماتلوضعكبيرةمشقةسيجدفيسمانفونأنإال
.القرىاسكتشاتوضعوفى»آلخروقتمنيظهرالذى

لكن،الطفالىالراسبمنهناالتربة.الحقيقيةالرملصحراءإلىميننبعددخلنا
بعضوهناكهناوتنمو.المنخفضةاألماكنفىالرملمنسميكةطبقةفوقهاانجرفت

ءأميالسبعةهناالوادىاتساعيبلغ.الطفالىالراسبتكفوقاألراكشجيرات
الوادىجانبنحواتجاهناحددناالرملية.العاصفةفىاآلخرجانبهعلىالقرىوافتفت

المخورظهرتإنوما.ا´´´المنوبوادىفيهينسكبالذىالموقعإلى»الغربيالجنوبى
.باأللوانالمشحونالغبارستار~منتلتمعالنخيلأشجارقممايضااستبناحتى
اآلنتنتصبالتىءالقطنتسىالتىالمزروعةالمأهولةالمنطقةبدايةهيالقطن´´ا´فرط

منالطفاليالراسبفيتخلص؟مسطحةاألرضوتصبح.الصخرحائطعندواضحة

األمطارموسمفىعرضياتزرعاألرضأنإلىتشيرمستطيلةرقعوهناك؟الرمال
.للثبقارعلفايستعملالعشبمننوع»النموبطيآنباتالمزارعوفى.الغزيرة
تمتدواسمسمالنرقومزارعالنخيلبمماتينلكن»صغيرةقريةعنعبارةالقطن´افرط´´
الفعليةالزراعةكلتروى.السلطانيسكنحيثءالقطن~´´حوطةبعدماإلىمنها

وفرةاألمطارمياهتكونعندمايزرعاألرضمنعريضشريطوهناك.اآلباربواسطة
يهبطحيثالسطح»منقريبهاالتربةتحتالماءمنسوب.النخيلبساتينخارجوتمتد

.كبيرةلمسافةالسطحفوقتريمبعديبرزثم.الجوفيالنهرمنأكثربسرعةالوادى



ظكتحتالغالبفىوالرجالالحيواناتفوقهايسيرالتىوالممراتاآلبارتقع
ويمتخدمون.قماشأيأوالخيثرمنقطعاينشرونءالظليتوفيالوعندما.النخيل

الذينحينالفكويممون.االسانبمساعدةالغالبفىلكنءالماءرفعفىاألبقارالحمير
عملهم»ائمنبوذينمثلضعهموفى´´الضعفاءأي~الضعفة´´الشاقةباألعماليقومون

إلىبالتراجعالضعيفيقومالعام.طوالالواقعفىتستمرالتىهذهالريمهمةمياألمتا
ءبفخذيهالخلفإلىالماءيصحبالذىبالحبلويدفعءالبقرةأوالحماربجانبالخلف

تظهرءالماءسحبممرنهايةإلىيصلونوعندما.فعالأثرلوزنهيكونالطريقةوبهذ»
ا´السانىويقوم.ثقوبهامنعادةالماءوترشح»البئرحافةعلىبالماءالمليئةالقربة

ءصغيرطينيحوضفىمحتوياتهافتفرغءرفيعبحبلالغرب´´ا´الماءقربةبممحب
فىالعائلةكلوتشارك.ا)المزروعة(األرضإلىالماءمنهاينسابجداولمنهتخرج

وتتبادكالسحببحبلمعهاويميرونالحيواناتيقودونواألبناءاألب:البئرفىالعمل
ادبلعدويقمنالسنفىمتقدمتانامرأتانالظلفىوتجلمر.العملهذامعهموالبناتاألم

شكلفىخضراءنباتاتحولهيربطونجافقصبمنيتكرنالذىءللحيواناتالعلف
بضفسيقمننسوةوشاهدت.القاعأوالقمةوصلكلماالحيوانفمفىويدفعونهاءحزم

العمل.الماءسحبممراتفىالخلفإلىفيهيسرنالذىالوقتنفسرفى،الحصير
منعملهمفيهيبدأالذىوالطريق.أخرىمرةالصعودثمالهبوطعندالسحب:مرهق
.عميقةالبئرمثلماطويل»الشمسطلوع

ا`_>اد0السلطا~•2

قممفوقومنأسوارهافوقمنتظهرحيثءبعيدمنحتىالقطنحوطةمبانىتبرز
´´ءءمدهءاه´امهالصغيرةأوعنوادىقرىملءويقعكبيراليسرالمكانالنخيل.أشجار
الطينمنسوربهويحيط.الصخريوالحاجزالنخيلأشجاربينومنحصراممتدا
معشبامإلىطريقهافىإنها؟المدينةبوابةعندقافلتناوشاهدنا.جيدةصيانةمصان
فىموبودالسئطانأنأخبروناأنهممنبالرغم.الحارالنهار.ثناءهناوارتاحتأمتعتنا
لنا.بعملسمحفربما؟القصرفىلنائبهمجاملةزيارةتمجيلفىفرغبكناأنناإالشبام»

منجزئياالقصرتجديدتموقد.العاليمنزلهسطحمنفوتوغرافيةصوروأخذمسح



إلىتقودعريضةدرجاتتوجد.البهيجاألبيضءبالطكبعديرينلملذلكءقريبوقت
إلىنتبعهأندعانافترةوبعدالحارسإلىالتقديمرسالةسلمناهناك.جميلنحتبهباب

ودرجاتعريضاممراعبرناأنبعدحديثاجددتالتىاالستقبالغرفةإلىوصلناأعلى.

هناالجميلالقديمالعربياألسلوبشرهواوقد.الجافبالطينمبلطةكلهالهانهايةال
وربية.األالمصانعمنبآخرا_صيلالشرقيالسجادواستبدل.الغربياألسلوببامتيراأ

والحمراءوالبيضاءالبنيةالقديمةا~رستقراطيةواأللوان.الخشبيالنحتءطكوتم
الملونالزجاجواستعمل.الغربيةالمصانعمنجلبتاسجاماأقلزاهيةأصباغزحمتها

بهجةأكثرالجديدأنإال»جماالأكثرالقديمأنورغم.والنوافذاألبوابفوقزينة
.وإضاءةونظافة

مقدمابزيارتناعلويسيديبلغهولمالهندي.بمظهرهالخجولالسلطانقريبامتقبلنا
معناصعدبل.السطحمنصوربأخذلطلبنااستجاب.بغتةأخذناهلذلككاف»بوقت
حولنانحدقونحنالصادقالعجابناتقديرهوأبدى»أعلىإلىالعديدةالدرجاتمضيفنا

السلطانمسجدويقف.القصرخلفكبيرنخيلبستانيوجد.الرائعالقطنريففى
كبيرةنخيلبساتينذلكبعدمارأينا.الخضراءالرماديةالنخيلقممأمامرائعااألبيض

منأثرواالذينفعيونالياوالضباطالجنوديمتلكهابيضاءريفيةومنازلومسورةمنفصلة
السابقينطينالسكمععملواالذينوالضباطالجنودكانالقعيطية.الحكومةفىالخدمة

يافعيةمستعمرةهناوأسسوا»إمكانياتلبعضهموأصبح.األرضمنبهباتونيكافأ
وتقع.الخطرأوقاتفىائه)عدضدللسلطانالمساعدةبتقديمملزمينوكانوا؟كاملة

حائطمنبالقرب»المترفالمظهرذاتالكبيرةالمنازلبعضبهاالتىالمدينة

علىمضيفنانرغمأنيعنىذلكألنءالسطحفوقطويكنبقىأنيمكنناالالصخر.
الراسبسهولعبروالرحلةعمدوادىبعد.المحرقةالشمسحرارةتحتمعناالبقاء

بحضرهوتاألولتعرفنافإن»وهيننالبقريآلديارفىوتوقفناءوالرمالالطفالي
ءجميكأوعنوادىكان.لنابالنسبةكبرىمفاجأةتأكيدبكلكان»هذاالحقيقيةالفعلية
.أميالخمسةهناموتحضروادىاتساعيبلغإذاتساعا.وأكثرأفخمهذالكن



إلىمائةبينمافيهايتلقىمدرسةبهاأن»التحتيةالقصربطوابقمرورناعندالحظنا::
صامتاكانرافقناالذىللسلطانمندوبو).2(ودينياعلمانياأولياتعليماتلميذافممين.

.منزلهأماملهصورةبأخذلناوسمحالعربةحتىوأوصلنا،لطيفولكنه

فى.الخارجىالرمليطرفهاحتىالمزروعةاألرضقطعةعبربالسيارةاآلنمضينا
مماآلخرحينمنالطريقيضلمرتعبنوكان»الرمليةالعاصفةعنفاشتداألثناءهذا
مكنناالعودةرحلةفىصافياطقماوجدناحظنامسنمنوبطيئا.شبامنحوتقدمناجعل

.وصفهفىالضروريةالتفاصيلندرنأنواستطعناالطريقمنالجزءهذارؤيةمن

بعدشىتكثمضيقاالخصبةالزراعيةاألرضشريطأصبحالقطنحوطةمناقتربناكثما
عندالجرداءاألرضوسطالصغيرةالخضراءالجزرملالقرىوأصبحت.نهائياذلك

.القصبمننوعفيهاينمورمليةتا~عبرطريقنايمر.الجبلسفح
)4لمالهيمقرىتخصصغيرةنخيلوبساتينذرةمزارععلىشباممنبالقربعبرنا
.العميقالوادىبطنجوانبالنقطةهذهعندالمزروعةاألرصوتصلعلي.والثيخ
فيخترق:خطرإلىنعمةمنوينحطتهديدمصدرهناالسيليصبحاألمطارفصلوخك

وشيدوا.األشجارجذورويعرىالقديمةشبامنخيلبساتينعبرطريقهالعنيفةالمياهوابل
يبلغ؟الماءاندفاعقوةلتخفيضفتحاتوبهوحجارةأسمنتمنسدااسيلمجرىفى

هذاوشيد؟اآلخسرتلوالواحدالقديمةالسدودالسيلدمرفقد.ميل(ه)نصفطوله

.فيهاوالتحكمالماءاحتجدنعلىقادرأنهويبدو»كبيرةبتكاليف
حيث»النباتمنخالسهلفوقأخرىمرةشبامإلىالطريقمناألخيرالجزءيمر:

وبعضالمزارعاليمينوعلى.العبثدرجاتأقصىالساخنةالرمليةالعاصفةوصئت

منعريضستارخلفنفسهاتخفىوهي،األمطارعلىتعتمدالتىالنخيلبمماتين
فوقعاليةترتفعرماديةمربعةكتلة:السرابيثبهشيئاأمامنارأيناوفجأةالغبار.:

نيويورك»شبامتقعهناكبالجليد.مفطىوكأنهاألعلىجانبهاويبدو،الصحراء
كلنتوربمبا.مضتلترونلتجارتهاومركزالثلثثمدنهاأكبرمنوواحدةموت»حضر
منالعاليةأسوارهاالنخيلمزراعوتحمى.ملثماالقبلماعصورفىحتىهامةمدينة



فىتلوحوهىالعظيمةللمدينةالخلثبالمنظرأنحتىمخفيةفهي؟الزاحفةالرمال
اتجا»مناألولىللمرةشباممنيقتربوهوبعنفالغريبالشخصيفاجئالصحراء
العاليةالمنازلوبهذهاالحكامهذابمثلمصممةموتحضرفىمدينةتوجدال.القطن

يعطىمما»األبيضبالجيرمطلىاسطحفىطابقلهاتقريباالمنازلكل.شباممال
بشكلمطوقةوالمدينةبالسكر.ةالمحكاللونالبنيةالكيكةتشبهبأنهاالرائعاالحساسنلك
بعدوعلى.المنازلمنالخلفىالجانبمعكبيرلحدومتداخلمتين،عالبجدارضيق

فوقتمتد»النخيلجذوعمنمشيدةقنطرةفوقالطريقيمرالجدارمنقصيرةمسافة

كان.الغبارمنبطبقةمفطىشيآط.النخكبساتينإلىتدخلثمالجافة»إلريقناة
ويمر.ثماراتنتجلمالفيضانات»علىتعتمدالتىالنخيلحتىءاسنةهذهحاداالجفاف

فى»العريضالرملياسيلمجرىإلىيهبطثمءالمدينةحولالسورمتابعاالطريق
عريضمنحدرهنامنيهبط(~).الماءالمدينةسكانمنهايجلباآلبارمنسلسلةوسطه

ثم»المعبدالطريقصعودفىصعوبةالسيارة.وتجدالمزدوجةالمدينةبوابةإلىإلى
مربعفىأنفسناووجدنا.قدما9.عنهاتبعدالتىءاألخرىإلىاألولىالبوابةمنعبرنا

،الفراروحاولتالخلفيةبأرجلهاوتراجعتءسيارتنامنفارتعبتالجمال،فيهترتاح
السلطانبقصراأليمنالجانبمنمقفولوالمربع.الثقيلةوحمولتهاعتالهامنبالرغم
منبنادقهمحراسناوأفرغنسبياالصغيرةالبوابةعنداسيارقتوقفتالعالى.الضخم

البنيانعبرتمتدطويلةلمسكصاعدينالجنودمعناوسالبوابةفتحتثم.الرصاص
باإلهمالانطباعاالقصريعطى.الرشيميالمدخلإلىالخارجىالجدارخلفناألمامي
وقتمنالقصرهذاإلىويأتىالقطنحوطةفىيعيثىالسلطانألنوالسبب.واالتساخ
الجنودإلىأمرهيعهدالباقيةاألوقاتكلفى.الدولةمهامليباشرأيامبضعةويبقىآلخر

.فيهيسكنونالذينالمهملين
مفريأوربىبساطعلىفيهايجلمر»مغبرةقديمةمجاجيدها»سيطةغرفةإلىأخذونا
بنعمربنمحمدبنحصكبنعلي»شامسلطانهو»جدانحيفطويلشابرجل

.ومودةبهدوءواستقبلنا.المككسلطاناألكبراألخابن»القعيطىعوضبناثهعبد~
فىعرفولوبوصولنا؟كافياإخطارايعطوهلمحراسناألنجدامستاءالسلطانكان



.للثستقباالتمناسباتأثيثامؤثثفهوالقطن؟فىقصرهفىالستقبلناالمناسبالوقت
منكراسيفياستكتماألثناءهذافى.جدوىدونلكن»يعتذرأنعلويالسيدحاول
العالقالغبارطبقةونفسلنرتاحأنأمكنناأخيرا.كبيرةغرفةفىوضعتالمدينة

فىاليقظونالجنود:الخصوصيةالعملياتهذهأثناءلوحدنانتركلملكن.بأجسامنا

أولئكسمعفتد.بالدخولالنظيفةملثبسهمفىشباملوجهاءسمحوابلحراسةحالة

بعرباتهمجاعوا.شىءكلعنهمليعلمواالموقعفىالحالفىفكانواأجانببوصول
أمامالبستانمدينةإلىبالعرباتمعهمنذهبأنالعربيةبالضيافةودعوناالجديدةالفارهة
يوافقأنشرطعلىبامتنان»وقبلنا.حديقتهممقصورةفىالشايمعهمونتناولشبام

.الراهنالوقتفىالمضيافسطحهمغادرةعلىالسلطان

~~

ونظمواالسظانمعالصداقةقاتعكأمسعلىاالجدموااآلالتوي´´ااعليعائلتاكانت

مجرىوعبرتالبوابةالحمرةالشديدةالكبيرةالعرباتاخترقتبعدوفيمااألعور.معه

فقطموتحضرالسيارةدخلت.شبامسحيلتسمىالتىءالنخيلبمماتيناتجاهفىالسيل
طريقبتشييدممكناهذاالكافبكرأبواسيدجعلوقد.األخيرةالقليلةالسنواتفى

.الطريقمنطويلةلمسافةالجمالعلىمحملةالمنفصلةالعربةأجزاءوتأتى.للعربات

ءتتوسطهاالتىالصيفيةوالمتصوراتالنخيلبساتينمنالقليلإالالطريقمنيرىال
حيث»واحداستثناءهناك.العابرينحملقةمنالحدائقالعاليةالطينأسوارتحجبإذ

والءشبامشبابنادىهوهذا.حديثنسقعلىجديدببناءالمركزيةالنقطةشردت
البوابةنحوالعرباتالتفتمسافةوبعد.يخفونهشىءهناكليمرلذلكهناالنساءتأتى

بعد؟يسكنولملعائلتيهماالصيفىالمقرهوهذا.لجدموآلتويآلحديقةإلىتقودالتى
يسحب»بئرالمنزلخلفوتوجد.لتوهحانقدالريفإلىالمدينةمناالنتقالوقتألن

ذلكحولماكل.قليكالطعممالحكانوإن»كالبلورصافياالماءوالحميرالثيرانمنها
وتقع.النخيلوكذلكالليمونوالرمان»وشجيراتوالموزالبابايأشجارالمكان

نتاجإنها.لبنائهافراغهوقتمضيفناكرسوقد؟الحديقةعمقفىالصيفيةالمقصورة

األبيضاستبدلالخارجيةالجدرانوفى.وجاوابسنغافورةمتأثراالحضرمىالخيال



الكبيرةبيكالشبابرورتو.السماويواألزرقوالورديالناعمباألخضرالبسيط
الموءيشتاقلكم.عاليةشرفةبهسباحةحوضالفيكمعويتصل.ملونةبزخارف
نغمةيعزفالساحرالقصروهذا»المشمشةاألرضهذهفىكثيراتفتقدالتى_لوان

يتغييالالذىالبنياألصفرالمخورلونمعالخضراءالرماديةالنخيلقمموسطسعيدة

الطفاليالراسبوصحراءموتحضرمنالجزءهذابينالمقابلةإن.الخلفيةفى

كبيرة.مفارقةتأكيدبكلهيءالمحتضرةالصغيرةالقرىتحرقالتىءالملتهبةوالرمال
النءقصيرةفترةإالبةالخكاألرضهذهفىنبقىأنيمكنناالإذكثيراأسفنالكم

السلطانواستأذنواالمدينةإلىمضيفونابناورجع.قصرهفىللعشاءينتظرناالسلطان

أنوعدالسلطانإنبلاإلذنومنحنا.حديقتهمفيكفىمعهمالليلبقضاءلنايسمحأن
إلىالسلطانأوىفقدبمفردنا.القصرفىالطعاموتناولنا.هناكالتالىاليوممعنايقضى
إلىذلكبعدورجعنا.األرضعلىالطعاممائدةعلىنجلسأندعاناأنبعدمخدعه

الذىالحديثيكنلم.الشرفةفىوالرمانالشايلناوقدموا.القمرضوءعلىالحديقة

هذاويقدررنحاراترحيبابناحبونيربأنهممضيفوناوأشعرنامرهقا؟ويةبالمكدار

ملثبسلناقامواالحوضفىنسبحأنأردناوعندما.جداالرتيبةحياتهمفىالتغيير
الداكنةالنخيلقممفوقيشعالقمر.وعطوراأمشاطاكذلكوجداالنظيفةالسباحة
هذا´اهل:األخرىتلوالمرةأنفسنانسألوكنا.فاترصافوالماءءالصامتةالهادئة
.´´؟الفقيرة»المتعصبةءالمنعزلةموت؟حضرفعكهذههل؟حقيقة

الفورعلىوبدأ.»االتفاقحسبالتالياليومصباحفىحصكبنعلىآسلطانجاء
منطقةحدودأقصىفىهنانحن.القادمةسفرناخطةحولفاحصةاستفسارات

أخبرنا.؟ا´الكثيريعندينتظرناالذى´´ما:السؤاليثارأنالطبيعيومنالقعيطي»
أبوبكرسيدلمقابلةأوالنذهبأنعلينا.عودتناطريقتحددسوفتجربتناأنالسلطان
ءالمخاطرةفىالدخوليبروماهناكأنويعتقدوافقفإذا؟تريمفىالشهيرالكاف
منطقةعبررأساذلكسيكونو»الطرقبأقصراألقل»علىأناأعودسوفءفعندها
وسيدخطيرفالطريق»بشدةهذاضدعليسلطاننصيحةوكانت.الشخرإلىالحموم
ونبقىءشبامإلىنعودأنيجبءال.حكوميةسلطةلهوليسرفقطمالينفوذهأبوبكر



سوف.القريبةالخميريينآلثاربزيارةمعهنقوم»هناكبقائناأثناءو،القطنفىمعه

ظرففىحريروادىعبرالمككإلىنعودأنويمكنناءوالحميرالجمالإعداديتولى

فىالوزيرلنإقدمهاالتىالنصيجةمعيتطابقعليسلطانيقولهما.أيامسبعةأوستة
العودةنخضلفنحنالحال»فىقرارانتخذأننريدال.التعيطيموقفتمثلوهىالمكك

لرحلةمفتوحةاالمكانياتتركفىفرغب<اآلخرالجانبمنلكن<مختلفبطريق

.هناالمئطاتدعممنأنفسانحرمالحتىءالقيطسمنطقةعبرالعودة

العامأل´´81<.د~أ»داطثساد15

9...إلىالعددويصل.نسمة8...حواليوسكانهاالشاهقةالمنازلمن5..بهاشبام

وضاك.المدينةأسوارفارجالعمالومساكنالمبساتينضاحيةمكإنإليهمضمإذانسمة

نفسهاالمدينةوفى.مضيفناعليياويصرفأمسهاءتلميذا35.حواليبهامدرسة
بالجيركلهاوالمطليةالمنخفضةالوحيدةالمبانىوهي0أنيقةكبيرةمساجدخمسة

يذهب<الماللجمعالخارجإلىباستمرارالرجالمنالسكانربعيسافراألبيض.
.سنغافورةفى5.وجارافىا..وحوالى.وعدنالمككإلىمنهماألعظمالجزء
وعندمسا<وسرابايابتافيا<ءسنغافورةفىعقارات»المثالسبيلعلىالتويآلويملك
محتاراتعلىعائلة3..حوالىوتعش.التجارةأيممايمارسونحسنةالظروفتكون
»بامويدانالشهيروالرأسمالي.سنغافورةفىلجدمإخوةعقاراتكل.هذهاألسرة
.شباممنأيضاهو»وبتافيامننافورةفىالمنازلمئآتولهكبيرأراضىمالكوهو
وءجارافىأثرواالذينالخضارمفيهيسكنالذىالمركزهما<وتريمسيؤنأنعلى
هولندا.رعايامنالعديديوجدالمدينتينفى
.وتريمسيؤنفىالحالهىمثلما(الدقنية)الوأمرضريبةشبامفىالسكانيدفعال

تدخلجملحمولةكلعلىروبية)وقتنافىالريال(يساوىريالربعضريبةوتجبى
ويخصصرواألراضى.نالمنانمبيعاتعلىأه4أيضاالسلطانويأخذ؟شبامبوابة

جيبإلىتذهبأنهاأيالدولة»لخزينةباألمطارتروىالتىارعالمرإنتاجمن9»´1
بمجبهواهمأصحابهايرويهاالتىاألراضىعلىضرائبالحكومةتفرضوالالسلطان.

مندخله:فى~كثيرةأراضىالمككفىالقعيطيالسطانيملك.الخاص



<السنةفىويال3....حواليالشخرمنبالقربباوزيرغيلفىالتمباكزارع

منيأتىاألكبردخلهأنعلى.موتحضروادىفىالنغيلبساتينمنالعديديمتلك
الثمهرفىروبيةا5..ويتلتى»ومحتاراتثمامعةأراضلهحيثءأبادوحيدرومبي

.العسكريةللفرقكقائدخدماتهنظيرأبادحيدرنظاممن
بالرغم،المركزيةالسعلةفوجود.قوتهممصدرهيالضخمةالقعيطيعائلةثرواتإن

ملحةتكونوقتأيفىمحسوسةوتصبح.منطشهمفىظاهرءالكثيرةالمفاسدمن
أنفسهمعلىالمنقسمينءكثيرآلوجهفىالوقوففىمشقةتجدوالوضرورية

.القويالماليالدعمويفتقدون
.أسريةقاتعكبهتربطهالذى0المككسلطانمنشهريامرتبافتطثمبامسلطانيتلقى
الجنودمن2...منهم»جندي5..،»منالسلممننفى0للقعيطيالعسكريةالقوةتتكون
حواليينما<المسديمةالخدمةفىا...وحدهاشبامفىمنهمويوجدالعبيدالزنوج

حولحسنةمنازلفىعادةيعيشونوهؤالء.الحاجةلساعاتاالحتياطىفى5..

.كلهاالقطن
.نسمة1....حدودفى»بينهماوالقرىوالقطن<ثمبامفىالناسعددالسلطانويقدر
حكومته.معبمعاهدةالمتحالفينانبدوقبائلبينهممنليمر.شبامدولةسكانكلوهؤالء

الصوروبعضمعناأحضرناهاالتىموتحضرعنالكتبعلىعليملفانأطلعنا
دالبكعنجداالقليليعرفونوحاثيتهالسطانأنجليابداوعندهااالنجليزية.الجوية
منأييعرفولم؟تريموالسيؤنالسلطانيعرفوال.الصغيرةحدودهمخارج

.ينالهجرمدينةالحاضرين
المدينةهأهعلىنظرةلنلتى»السفرمواصلةقبلشبام<إلىاليومنغمرفىرجعنا
فىالمبنيةالرماديةالعاليةالمنازلبين»داكنةضيقةأنفاقاالشوارعتكونالعجيبة.
<المنازلمزالصرفمياهفيهتجرىصناعيمجرىانشارعوسطفىيوجد.صفوف

القططتجبأ.النغيلجذوعمنالمصنوعةلوعاتالبامنالشوارعفىتتناثرالتى
إلىالنظرعلىمرغمينوكنا.المتخمرةالكريهةالروائحفىمرتعا»وائدجاجوالحمير
تتكون.لوعاتالباتلكإحدىمنكريهةرائحةعليناتمطرتبدأالحتىاربإستمرأعلى



يمكنوالا~بيضبالجيرمطليفقطاألعلىالطابقءطوابقستةأوخمسةمنالمنازل
منالمصنوعةالتحفأملبحقوهىاساخاتفىالمساجدوتقام.الشارعمنرؤيته

ازدحامالبازارشوارعفى.بهاتحيطالتىالكئيبةالطويلةالعديدةالبيوتوسطالسكر
.الشوارعفىأكشاكأوصغيرةدكاكينلهمإماالباعة.والمشترينالبائعينمنكبير

المفاتيحوشب.رائعانحتامنحوتخشبمنا~غنياءمنازلفىوالشبابيكوا~بواب

البابمنقريبة»الفرشاةمةالكثيرةالخشبيةبأوتادهاتبدوالتيءالضخمةالخشبية
.)1(جميلبشكلمزينصغيربمزالجيفلقماوغالباونصفأقدامأربعةحوالى
للذبابخصبامرتعاتسكل»العفونةالشديدةوالشوارعالخانقةوالحرارة»المعتممالظك

.األمراضتنشرالتىاألخرىوالجراثيموالناموس

~
إلىوتنحدرالبئرعندأعلىمنتبدأطويلةمسافةعنعبارةوهو.المقودالممرهذايسمىا)لم

يكونأعلىإلىالسانىيصلفعندما،البئرعمقمستوىإلىتصلحتىطويلةمسافةإلىأسفل
يصلأسفلإلىوالحيوانالسانىينحدروعندما،البئرفىالماءمنسوبإلىوصلقدالغرب

متدارةباالللحيواناتلتسمحواسعةعادةالبقواونهاية.بالماءمليئاالبئرحافةإلىالغرب

.أخرىمرةالصعودلتواصل
وهي.~1339عامآلقيطيحصكبنعليالسلطانأسسهاالتىالهدىمدرسةهز»)2(

.للبناتقسمبهاألحقثمللبنينأوليةمرسة
الوزيرأشاروقد.موتحضرومدينةالعاليةشبامأشهرهامن.ألقابعدةلهاشبام)3(

ياءالعاليةشبامياجيفاك:قالحيثسابقاإليهاأشرناالتىقصيدتهفىاللقبينإلىالمحضار
.مونحضر_بنأ

.باوزيرآلمنفرعوهمنهيمآليسكنهاالتىنهيمةقريةيقصدلعله)4(
.جنوباوخشامرشماالالعقادبينويقعءموزعلكلمةتحريفوهيالموزعيسمونه)5(
.المدينةمنمتركيلوثلثثةبعدعلىحويبةمنالماءتوصيلبعداآلناآلبارهنزالت)6(
.اآلناستعمالهوتطشىقالودةأوقليايسمى)7(







حافةفوقالبعدعلىهناكو.شبامشرقساعةربععميرةالقعيطىمنطقةحدودتقع
.طينيةمربعاتمنمنازلالسهلفىأيضاويوجد؟مراقبةونقطةقلعةتوجدالجبل

.الجبلحافةامتدادعلىبعيدامامكانفىالكثيريةللدولةالبيضاءالعسكريةالنقاطتظهر
خطفىمباشرةالرملىالوادىمخترقين»مايومنوالعشرينالرابععصرشبامغامرنا

حدهافىأيضاوالحربشحيحا»النباتفيهيصبحالذىءالشمالىالجانباتجاهقطري
تتدخطواالجنوديتابع»الشمالفىهنا.اآلمنغيرالجنوبىالجانبعكسهعلى.األدنى

العاليةالنقاطفىوتوجدالحبل»سفحقبالةمبنيةالقرى.صور~خذتوقفناحيثمابدقة
حالأي>علىلكنها»النخيلبساتينأخرىمرةودخلناالحافةتبعنا.تحصيناتأنقاض

مفعالةرمليةتا~عبرناسثمتحتضنها.التىالرمالفىالزوالإلىطريقهاوفىبائسة
مرةالوادىبطننفترقأنعليناكانسيؤنمناقتربناعندما.الساحلحشائشىمنبنوع

بطنفىوأيضا»هنامتوفرالماء.الجنوبىالجانبفىالمكانهذايقعإذءأفرى
الملحمنبطبقةمفعالةالراكدةالبركهز»منبالقربوالتربة.جدامرلكنه؟الوادى

.األبيض
منسوبيصل.الذرةومزارعالرائعةالنخيلبساتينمنعريضحزامداخلسيؤنتقع
أنهيبدولكن»مالحوطعمه؟السطحتحتفقطقدماعشرينإلىعشرثمانيةمنالماء

بهذانموهاذرةو»ويانعةمزدهرةأشجاراقبلمننرلم.البساتينلريجدامناسب
بفعلناضجةالتمرعناقيدأصبحتو.دالبكمنالجزءمذافىرأيناكما»االرتفاع
مدينةوأكبرأرقىسيؤنإنيقال.الواقيةبا~اآلنالعناقيدوتغطتالساخنة»الرياح
أوااالنظيفة~أيضاتلقبأنيمكنلكنءااااالطويلةلقبهاوتمتحق.موتحضرفى

سبام.فىالتىتلكملليسربعضهاعنومتباعدةوصغيرةمنخفضةفالمنازلاا.ااالجميلة

فىتمرإنماالشوارعفىمحشرائيبشكلتنهمرالاألخرىواألرساخالقذرةالميا»أنكما
تصريفبركإلىللمنازلالخارجيةالجدرانامتدادعلىمكشرفةأومفعالةبالوعات
أحيانامنهاتنفذكانتميارتناأنحتى؟ضيقةالشوارعصحيح.الغطاءمحكمةصناعية

السلطانىالقصربوابةعندوعلمنا.كريهةروائحتوجدوالكافالضوءلكنءبصعوبة



سيؤنأصبحتلكم.اأ´ا~عزالدينأ´لمسمىا´لصيفىائمقرفىتنتنئرنأأ~`سر<أن`ئضخم

المحاطةقصورهافىتعيثىالثريةتالعاثكمنكثير؟قلبىإلىقريبةهذهالبساتينمدينة
ساحةبالعربةصعدناءالطينمنسورفىبوابةعبرناأنوبعد.العامطوالبالبساتين

حافةمنالنخيلأشجارقمموتبرز.فقطواحدطابقمنأبيضطويلببناءمحاطةكبيرة

سلثطينينتظرناكانهناكءبالسجادمفطىمنهكبيروجزء»الشاسعاسطحمصطبة
.بمستشاريهممحاطونوهموتريمسيؤن

وممتلئقصيررجلءسيؤنسلطان»الكفيريمنصوربنغالببنمنصوربنعلي
وأبناؤهأخوهوكان.زائدةبمودةضيوفهإلىبهاينظرلكنهءواحدةعينوله»الجسم
أخابنالكثيريمنصوربنمحمد؟:وكذلكهناكتجمعالذىالكبيرالحشدضمنالصفار
عمهمعدائماتريموسلطان.جداداكنةوبشرتهنحيلطويلشابوهو»تريمسلطان
منجماالأكثروهوتماما؟عمهقصرقبالةالرشيقالصغيرقصرهويقع؟سيؤنفى
.الرسميإقامتهقصر

ءاليومأثناءظليلةلكنهاءالجوانبكلمنمفتوحةغرفةالسطحمصطبةمنتصففى
الماءمنالحضاريوصفائهاتريممننقتربأنناالحظنا.الطعاموجباتتقدمحيث

منكثيرموطنهيوسيؤنضخمة.ثلجحافظاتفىعلينايمركانالذىالمثلج
مفعمالسلطاناستقبالوكانالمضيق.ومناطقجارافىثرواتراكمواالذينالخضارم
سكانهانصفمنفأكثر»البالدهذهسلطانالواقعفى´آأنت:قالحيثالشرقيةبالمبالغة
أالكبير.بشكلبإندونيسيامتأثرةسيؤنألن»حقيقةمنبذرةهذافىوءلهولندا´´تابعون
فىاألطفالأفواهمناللغةهذهالموءيسمعأالأللملثويةبادائماالسلطانحاشيةيتحدث
التىوالوجبات.العاميةاللهجةإلىجارامنمختلفةكلماتدخلتوقد؟المدينةشوارع

سيؤنفىالقليلةالخيولحتى.)أزأ»!ء)ده(األرزمنأصيلةجاويةوجباتتقدم
جاويةامرأةثلثثينحواليتوجد»السلطانذكرماوحسب.جاراغربمنمستوردة

مناألجناساخقططحظةمكويمكن.بلثدهنإلىأبدايعدنولنواجهنأنبهنجاء
.الشوارعفىاألطفالملقمحومنالوجو»



كثيرةمشاكلالسلطانيواجه.والوجباتةبالصكإالتقاطعولممنساهةالمناقشاتتدفقت
غرابةفك»جارامنالمجلوبةاألموالبمساعدةظهرهخلفمنيعملونالذينائهأعدمن

يكونوسوف.هولندامبعوثيقولهأنيريدكثيروكلثمكثيرةطلباتلهكانتإذا
منمرسومصدرفإذا.جارافىأعداءهليقهرهولندامساعدةعلىحصلإذامسرورا

.هناكافيايعتبرسوف»بلثدهفىثوريةحركةيساعدمنكلبعقابيهدأهولنداحكومة
.بهمتصلةأخرىومواضيعالموضوعهذاحولالتاليةاأليامخلكرمطولحديثدار

الحضلرمالسادةبينبالصراعخاصالسادة»دائرةبينتريمفىآخرسؤال~فيماأثير

تتبعهولنداحكومةأنواعتبروا»المتميزةالطبقةهذهإلىينتمونالالذينوالحضارم
والخلشفاتالحاميةالمناقشاتمنالرغموعلى.)1(جداوديمقراطياجدامحايداخطا

حرارةحال~يتعكرلمفإنهاءالسطحإلىبرزتالتىالنظروجهاتفىالعميقة
ندلىأناستثناءبكأيضامناطلبكما.مدهشةتجربةأخرىمرةهنافوجدنا»الضيافة

األمنانعدامحولرأيناسماعبغرضالطلبهذاكان.موتحضرعنبانطباعاتنا

وكانت.والريوالطرقالتعليممجالفيدالبكوتخلف»المدقعالناسوفقرءالقانوني
عربيينبلدينوفىهنااألوضاعبينمقارناتبعقداللعبةخارجنفسىبإبعادمحاوالتى
لمأنهاإالءباهتمامتتابعكانتمقارناتىأنورغم»واليمنالحجازوهماعليهماتعرفت
رأيناعنمباشرةبسؤالناءمستشاريهأحدأوالسلطانيقومالنهايةففى.غرضىتخدم
عنمعبرينصراحةفىفننفجرءاإلجابةتحاشريمكنالعندها.هنااألوضاعحالةفى
الذينءالخضارمالقادةعلىعاروهماالحربوحالةالوحدةانعدامحولأملناخيبة

أالعليهملهمأقولثم.مسالمينومواطنينونشطينمتتدرينرجاالجارافىعرفناهم
أخرىدولةأيمنأوءهولنداأوإنجلترامنسواءءالخارجمنمساعدةعنيبحثوا

بثمةالمحراثإلىأيديهمويشمرواأنفسهمفىالوحدةعنيبحثواأنعليهمبل»يتوقعونها
األوضاعمنلكثيرحدوضعفىينجحونسوف»ائهوبعونءذلكوبعد؟النفسفى

ولمالكثيريمنطقةمنكثيرةأجزاءفىمختلفةبإيقاعاتهذاورددنا.بلثدهمفىالمشينة
.درجةبأقلالممتازةعلثقاتناأفممدذلكأنحظنك



كلفيتبع»باالنسحابإشارةيعطى»حتىالراحةفىرغبتناالسلطانيلمحانما
مبتهجينيتجمعونالذين.الخدمبعضعداما»الغرفةخارجوسيدهمسليكهمالحضور
منمتأخروقتإلىالشايأكوابمنلهحصرالعددتقديمويمتمر،موارالساحول

تحكىالتىالقصصسماعنريدالربماربييناألونحنأنناببالهميخطروال،الليل

السطحمصطبةفوققضيناهاالتىتلكتنساللياليكانت.بهايترنمونالتىواألغانى
النجوموتضى،حولناالنخيلأشجارقممفوقالقمريلتمعحيث´´عزالين´´»فىالكبير
.العربيةالجزيرةسماءفوقنا
بينالعربتانوتهادت.سيؤنبساتينعبرباسيارقجولةإلىمايو25يومالسلطاندعانا

أشجاروسطالبيضاءالصيفيةالمنتجعاتافتفت؟الطينمنبأسوارمحاطةبساتين
سيؤنرؤيةمننتمكنحتىالجبلحائطإلىأخذونا.الفضوليينأعينعنبعيداالنخيل
عندتقعوهيالمدينةفالتمعت.الصخرحطاممنحدراتعلىالتلفتسلقنا،جيداالجميلة

مكانأعلىفىالسلطانقصرويقف.مترفاانطباعابذلكفأعطتءالصخرحائطمفح
مصاطبكلو.للقصورالحضرمىالمعمارلفنعلينايمرنموذجأفضلوهوءفيها

فىأبيضانشريطانالمنازلبتيةوفى.باألبيضمطليةفوقهاالمبنيةوالغرفالشطوح
الطويلةالضخمالمبنىأركان.أبيضببروازمحاطةالتهويةمنافذبينما،النوافذمعخط

األعلىفىآسميكةالطينجدرانتصبح.مستديرةزينة«براجمحصنة،المستطيلة
تنحدرإنما»عموديةليستالخارجيةفالجدرانلذلك<األمقلفىهيمماأكثررفيعة

مصاطبفوقالقصرويقوم.المبنىفىوالجمالبالقوةاالنطباعيعمقمماالداخل،نحو
و0بارودنومخانءالبواباتعندحراسةمنازلبها»داخليةجدرانفىمشيدة

مطليوكله»األنيقالقصريقعقصيرةمسافةبعدوعلى.الجنودومساكنءتإسطبك
.تريمسلطانقصرمنمالحدأصفرلكنه،باألبيض

تكريمامهيبةتبابتعلوهاألولياهقبورخمسةوبهاالمدينةوسطفىتقريباالمقبرةتقع
فىكانتسيؤن«نلتذكرنا»المنازلبحرفوقالمدينةفىالمآذنمنالعديدوتبرزلهم.
الحالةهيومازالتبالمساجدعادةالمدارسوتتصل.والعلملالينشهيرةقاعدةماوقت



المنازلتتخللهاءالنخيلبمماتينمنعريضةحافةبالمدينةوتحيط.القليلةبقاياهامع
.وحجمهالعددهاسبةبارزةالسقافآلومنازل.وهناكهناالبيضاءالصيفية
أخرىبجولةالسلطانوعدنالكن»العارىالصغيرالتلمغادرةعلىالشممى.وغمتنا

الذى»تريمسلطانقصرفىالغداءعلىأخرىمرةسنلتقىالسماء.فىسماكة

.اليوميستضيفنا
واستقبلنا.القصرإلىواتجهناالبستانمدينةغادرناعندماجداعاليةالحرارةكانت

بسجادالممرفرش.باردةنعمةبهالذىالوحيدالمكانوهوعريض»ممرفىمضيفونا

.اسجادعلىمسانداآلخرجانبهوفى»كراسىحولهامنضدةجوانبهأحدوفى،جميل

علىكلناجلسنامافسرعان.طويكيستمرلمذلكلكن»الكراسىعلىاالستقبالبدا
منصفانبهاقاعةفىالطعاموتناولنا.هناالعادةهيكماالمساندعلىواتكأنا.األرض

الخشبحيثءالقويةالطويلةالسقفعوارضعلىهناالحصوليمكنفك.عمدةاأل

قطعةفرشت.اسقفعليهايرتكزأعمدةبهاالكبيرةالغرفكلفلذا؟وقصيرنادر

وسيقانهمحولهاالكبيرةالمجموعةوجلست.الغرفةوسطفىالسجادعلىطويلةقماش
الجاوياألرزوجبةيلتهمونأخذوا»سريعواقاعقليلةكلماتومع»تحتهممتعارضة

أمامهم.وضعالذىالطهيالجيد
لوحاتمنونسخ»مرايامنءجدرانهاعلىالزخارفمنإالخاليةالغرفةبدت

بهماالحائطعلىوساعتينوسنغافورةجارامنفوتوغرافيةوصورءقديمةإنجليزية
.موسيقيةأجراس
أقلموتحضرفىالجديدإن.حديثأثاثبهاصغيرةاستقبالغرفةفىالشايتناولنا
ائهفحمدناءهناجداحاروالطقمر.األصليالقديممنالعمليةالناحيةمنأدائهفىدرجة
.اللقاءانفضعندماجميعنا

أنيريد.الجبلحائطينحسرحيثشاسعسهلإلىبسيارتهالعصرفىالسلطانأخذنا
مثاليةتمواصكوسيلةالطائرةستكون.هناإنشاءهيريدمطارحولبرأينايستيي
وءفحسببعيدةليستفالمسافات.موتلحضرخاصةءالعربيةالجزيرةلكلبالنسبة

بلءفحسبشحيحليمرغالباوماؤهاشاسعةاألرضومساحاتشاقةليستاالتصاالت



وترغمخطرةالحركةتجعللهاحصرالالتىالداخليةالحروبهذهفإنهذافوق
.جيدابلثدهيعرفأنقلفالحضرميلذا.جداملتويةطرقسلوكعلىالمسافرين
جارابراكينكلأعرفأنا´´:قائكتامبصدققبلمنعرفتهعالمحضرميأخبرنى

عنمعلوماتأعطيكأنأستطيعاللكنىءالرئيسيةالحديديةخطوطهافىالمحطاتوكل
امجلبيفاستثناءسيؤنسلطانأما.´´موطنىمنساعاتبضعتبعدالتىوالجبالالوديان
السلطاتعقدتهمؤتمرلحضورهناكإلىذهب؟عدنزارفقدالقاعدةهذهعننسبي

القعيطيينالحكامبينفاتللخكسلميةتسويةإلىللوصولمحاولةتمتحيثءالبريطانية

رعاياهأرباعثةفثكءجاراذلكفىبماالعالم»عنأكثرليرىالرغبةوله.والكثيربين

فالطائرةلهذاءالكبيرةالصعوبةهوالقعيطيالحاجزعبور.لكنمصالحفيهالهم
.تمامامناسبشاهدناهالذىالمستقبللمطاروالموقعضرورية.

طرحالذىوالموضوع.´ا´´عزالدينسطوحمصطبةفىالمساءفىأخرىمرةلقاءتم
وماسيؤنفىالماءمنسربإن.منهصالخكيمكنوكيفموتحضرفقرهوللنقاش

بداللكن.ذرةومزارعيانعةنخيلبساتينوجودفىالسببوهوءعميقا0ليسحولها
بمضخاتهذايتحققلن.األمامإلىحقاالناسيدفعأنلهكانإذاالماءإمدادزيادةص

فىساعاتثمانتعملميننفىفالمضخة.العمليةالناحيةمنجدامكلفة~نهاالماء،

للتشحيموزيوتاجازايكلفوهذا»نخيلشجرة2..والذرةمنأفأنةبضعةلتروىاليوم
أقربوالماءأفضلسيؤنفىالتربة.المزروعةاألرضمحصولبهيعودمماأكثر
تحسينيمكنهل.مجزيةغيرالماءمضخةأنأيضاهناالتجاربوأثبتتءالسطحإلى

ومعهخبيربإرسالنساعدأنالسلطانمناطلب؟ارتوازيةآباربواسطةاألوضاع
أنبدالءالخميريينمملكةأيامفىاألوقاتمنوقتفىإنهوقال.الضروريةالمعدات
ما.الماءوتوزيعلتجميعضخمةريخزاناتأنشئتفقد.مزدهرةكانتموتحضر
هاكسنة»كلفىءواآلنوخراباءحطاماالخزاناتفأصبحت»موحدجهدهناكعاد

هذهفحصتوقدهدرا.وتذهبالبحرإلىتنسابالحياةتمنحالتىالمياهمنكميات
.شاملبشكلتريمفىبعدفيماأخرىمرةالمسألة



عرباتءالصباحفىتصرفناتحتوضعوا.تريمإلىلمغادرتنامايو29يومتحدد
هذهواغتنمنا.فوتوغرافيةصوراونأخذحولهاوماالمدينةفىجولةنأخذأنلتمكننا

والمناظراألنيقةالمنازللبعضبالصورسجلوضعمنمكنتنافقد»شاكرينالفرصة

صورانأخذكناوعندما.الصحراءوسطفىالنخيلمنغابةوسطتقعالتىالمدينةلهز»
بإصرارالسقافهودالسيددعوةنتحاشىأنالمستحيلمنكانالمدينةفىالسقافلمنزل

يمكنناوالالصور.أخذمنننتهىماحالدعوتهبتلبيةهووعكشاي،كوبمعهلنتناول

األخضراللونذاتوقبابهاالمقابرلبعضلقطاتنأخذأندونفمقبرةعلىنمرأن
.بخكمنظرفىالصغيرةالمساجدمنعددهناك.المباهاةمنيخلوالذىوجمالها

فىهناحظالمك.قصرهسطحفوقمنسيؤنبجمالبالتمتعلناوسمحالسلطانوتعطف

ءخاصبشكلالقصورإن.الزائروجهفىتومضتكادالتىوالنظافةالنظامالقصرهذا

.الغالبهوفيهاالعكسالوضعيكون»الزوارمنوللعديدللجنودمساكنبهاالتى
أنجزوعندما.بقدومناوأسكمالممراتفىالنسرقيخطرأنقبلالوقتبعضومضى
المشيدةويةالمتماالسلمدرجاتوصعدناالخاويةالطينممراتعبرتهادينابنجاحهذا

بذلت.موتحضرفىمنظرأروعشاهدناهنا.المشعاألبيضالسطحإلىجيداتشييدا
التنوعهنا»الرشاقةهنالكن»سيؤنمعلتتساوىالفخمةقصورهافىكبيراجهداتريم
التمسكوهنا،األنيقةالصيفيةوالمنتجعاتالمترفةوالحدائقالعميقة،للخضرةالبهيج

.ومتجانسانقياالحضرمىباألسلوب

السقافهودسيداستقبلنا.هودالعظيمالنبىسمىمنزلفىينتظرناالشايكوبكان
وءبالطينالمشيدالملوكىمنزلهفىءغرفةإلىوقادنافائقةبمودةاألشيببثمعره
والفواكهوالحلوىالفطائرصحونتحتاألرضعلىالمفروشةالقماشقطعةاختفت
عنتعبيراذلككان.الممتازالجاويالثمايكوبمعهولندياسيجارالناقدمبل.المعلبة
سيدإلىزيارتناكانتميحية.غربيةحكومةقدمتهاالتىالممتازةللمعاملةكبيرعرفان

.حميمةبضيافةمفهبةكانتفيهالحظةكللكنءقصيرةهود
وأيضاءوخدمهومستشاريهءوأخاهءأبناء»وكنلكالعصر»فىسيؤنسلطانودعنا

علىجميعناووقفنا.ااأخرىمرةنلتقىاشإنثما،´´نردأونحن»وأخاهتريمسلطان



ممتازبثمكلالكثيريالحكممعاألولاللقاءسارلقد:األبيضااااعزالدينمدخل.ملثلم

أنمنأبعدبلثدهمفىالسياسيةالحالةأنهوهامبانطباعالمناقشةمنبهخرجناجدا.

عرفلقد.قلوبهمكلمنتحمينهفىويرغبرنبهذاأيضايثمعرونهم،مثاليةتكون

ءلنزاعاتهمحدلوضعتواقونيجعلهممماجيدبشكلتحكمبلثداكثبعنوجهاؤهم
األرضلحرثالجهودتوحيدأجلومن0االنسانمةسكأجلمن»والقانونوللثمن

دونقدمايعيرالذى»الخارجيبالعالمللثتصالالطرقاتولفتح»دالبكفىالتقدملتحقيق
باستمراردهمبكيسمونوالوجهاءالحكاموحتى.الراكدةبحضرهوتنغمهيزعجأن

للتحسينالضرورياألولىءالقس.´´الموتمثل´´النوم:ويضيفونالنعاسأرض
شاهدتبينهمالنشطةوالعناصر»القائمةباألوضاعمقتنعينغيرإنهم:قبلمنموجود
أجلمن0الخارجىالعالمعنبلثدهيفلقالذىالتعصبإن.الخارجفىمختلفةأوضاعا

أكثرعليهالتغلبالممكنمنأصبح»االنتهاكمنتربتهتدامةوعلىدينهعلىالحفاظ
الزاحةبجدالعاملينأكثرهم»األجدادوأرضالعقيدةحماة»أنفمهمالعمادةإن.فأكثر

.دهمببكتحيطالتىالحواجز

~
ا~تعلىأثرلهكانالذىءاندونيسيافىاإلرشاديالعلويالصراعإلىهنايشير)1(

.موتحضرفىوالسياسيةاالجتماعية







دائمااسمهويذكر»الكافأبوبكرائدميأباسمالقعيطيمنطقةذ.ىقبلمنسمعناقدكنا
ءوحبه»طاقتهالكافسيدسخرلقد.)1نشاطه(منطقةدخلناواآلنءباالحتراممصجوبا

المصالحولطرحللوحدةقويةدعوةونموذجهوشعبه.بلثدهلخدمهممتلكاتهوكل

ومازالبهاتبرعالتىفالمدارس.العامالصالحأجلمنجانباوالحساسياتالشخصية

والحكامالقعيطيطينسكخصصوقد.البلثدأنحاءكلفىتنتشرءعليهايصرف
)2.(البلثدككبالتدريجالصغيرةالمدارسهذهنفوذيخترقوسوفلهإىمنازلهم

هو»البلثدلمستقبلبالنسبةقصرىأهميةلهسيكونالذىءالمثيرالثانىوعهومثس
يكتمكلمالطريقأنرغم.الساحلإلىموتحضروادىمنللسياراتطريقتشييد

العرباتتتمكنحتىالصعبةالعقباتقهرتموقد.محسوسايكونبدأأثرهأنإال»بعد
تعبروعندما.مكلفازالماالترحيلأنمنبالرغمءموتحضروادىإلىالوصولمن

هذهفىخاصاتقديراالسياراتتجدوسوفءأخرياتتتبعهاماعانفسءسيارةأول
الالخارجفىنجاحاحققواالذينوالحضارم.وبطيىىمرهقفيهاالسفرألنالبلثد

تتغيرسوفعندها»أخرىمرةتختفىفلنالسياراتتظهرفعندما.المالينقصهم
دوننفسهالوادىفىالطرقتشييدبدأو.كامكتغيراموتحضرحدودداخلاألوضاع
المضايقاتأثروظهر.هناكإلىطريقهموالميكانيكيونالعرباتساشقوووجدءإبطاء

دخولأبوبكرالسيديدعموسوفءوفعالواضحبشكلالداخليةالحروبتسببهاالتى
.مبلهاوفتحموتحضرلتهدئةبهيقومالذىالعظيمالعملضمنالعربات
إليهاسبقناالتىالمدينة»تريمإلىسيؤنسلطانيمتلكهماأنيقتينسيارتينعلىغادرنا
الهربعلىللمسيحيينوكراهيتهمالسادةتعصبوأرغمهسنةأربعينقبلا´ميرش´ليو
´´مسترإنجليزيرجلوصل»مجيئنامنكاملعاموقبل.وصولهمنساعاتبعدمنها

التقريرفىجاءماحسبوذكرءلرحلتهوصفاينشرلملكنه»)ط´´(ء»سردءدهبوسكاوين
حسكطائراتالمدينةفوقعالياخلقتالمراتإحدىوفى.السياحةأجلمنجاءأنه

»ريكلردزطياروالملثرمليكوالمقدمكوشرانالمقدمبقيادة»البريطانيالملكيالطيران
لهمكانتأنغممهمالطيارينأنمنالرغمعلىءجويةعاتباستعلكيقومونكانوالكنهم



~´´تريمعنها:الخضارميقول.الرائعةاألرضهذهفىأقدامهمليضعواقريةرغبة

.´´غيرهاتروموال
والراسبالرمالمنالهضبىاالمتدادعبرمتعرجةطينيةممراتفوقالعرباتبناسارت
بعيدةمسافاتعلىالنخيلأشجارالرمالفىتزرع.المدينةفبارجيقعالذىالطفالي
لمسافةتشاهدالصغيرةالسدودالتمانلكنالذرةمزارعوانتهت؟البعضبعضهامن

ماوسرعانكافية.أمطارتأتىعندماتزرعأنيمكنالتىالمنطقةفىذلكبعدطويلة
والمدينةالقلعةأصبحتلقد.بعيدماضىمنولعلهاء´´مريمة´´مدينةأنقاضعلىعبرنا

تتسمالتىالصغيرةالسدودإالاألرضواعةنمنيبقولمءمحليةحرببعدحطاما

حائطفوقجنوبايتجهقديمطريق´´مريمة´´منبالقربيوجد.مربعاتإلىالمزارع

الصخرجدارعلىووجداألسود´´اادقمتسكىالتىالعقبةهذهرفيقىوتملق.الجبل
عديدةقرونقبلبقوافلهمالعابرونالبدوصنعهاربماونقوشوسوماتالجولمنبالقرب0

.الجنوبيالجبلجدارسفحعندمسافةبعدالنخيلوساتينالقرىاختفت.مضت

فوحلتالرمالوكثبانالرمالمنالكثافةسميكةطبقةتحتالطفاليالراسبوتلثشى
تريمإلىالمألوفالطريقنتفادىبأننصحناقدالسلطانكانمرات.عدةلهسيارات
العرباتدخلتعندما.الكافاسيدشيدهالذىالحبلطريقتابعنالكنءبنصيحتهوأخذنا

منوكانالوادى»فىالقرىمعحربفىتريمكانت»خلتسنواتقبلموتحضرإلى
كانتمهماحربألييستلمالالكافاسيدلكن.الطويلالسهلهذاعبورالصعب

تريمتفصلثناللتينالبارزتينالصخرتينفوقطريقاشيدكثيرةونفقاتكبيروبمجهود
.سيؤنعن
هذانملكأنأصرلذلكالحضرميةالهندسةمنالقطعةبهذهفخوراسيؤنسلطانكان

تحاشىو»النقطةهذهعندالوادىعبورالسياراتسائقىعلىالصعبمن.الطريق

قاعدةعندالمتعرجالجبلطريقإلىالنهايةفىالوصولثم»والمطباتالمرتفعات
حطاممنحدرعكرأعلىإلىصاعدااالنحدارالشديدالضيقالطريقيظل.الصخرة

تتوقف.الحادةالزواياعندبلباقةتلتفأنفقطالصغيرةالسياراتتستطيعالصخر»
نحنفحتناجوأنفأسه»ليستردفرصةالسائقوليأخذلتبردالطريقمنتصففىالسيارة



كانربماالحادبانحدارهاللحافةاآلخرالجانبمنفالهبوط.التوترمنلستجمأيضا
غيرأنهويبدوالفراملعلىفقطيعتمدأنالسائقعلىكان.الصعودمنصعوبة)كثر

.البنزينزيادةدونالمنخفضبالترستنطلقالسيارةيتركبأنالسرعةتقليلعلىقادر
الفراملأصبحتمافسرعان»اقتراحاتنافىيشعونالأنهميبدوولكنءذلكاقترحناقدكنا

الثانيةالسلمةقهروتم.القربفىمعناحملناهالذىبالماءتبريدهامنالبدفكانساخنة

األقدام.علىالهبوطافضلأنىعلىمؤسف؟حادثدونالمخورمن

القاحلالصخريالسهلفىتقعفهى.التاليةالصخرةحافةمنلتريممنظرأولشاهدنا
النمووفرةعليهيبدووالسيؤنفىمثيلهمنأضيقالمزروعةاألرض.وشريطجدا

.األولىالوهلةمنظاهراكانالكبيرةالمربعةاألماكنمنالكبيرالعددلكنءوالخصوبة

كلهأحدها.الزاهيةا~لوانكلمنخليطبل»سيؤنفىكماوبيضاءرماديةليمتوهى
وهنلك.والوردياألصفريطفىاآلخرالبعمرفى؟جدابارزاجعلهمما»اللونرقأن

فوقعاليةترتفعءخفيفأزرقبلونمطليةءممقديرةوليتمربعة،جداعاليةمئذنة
:األغنياءمنالعيدمدينةهى.بذاتهاشىء»كمدينةتريموالمنازل.النخيلأشجار

.بعدمنحتىذلكحظةمكيمكن
~نهيبدوجيدطريقيوجد.صغيرةصخرميدبجكمغطىسهلإلىالجبلىالممريقود
سوربالمدينةويحيط.تريمبوابةإلىالسهولمنطقةعبررأسايتجهءكثيرااستعمل

حالةفىاألركانعلىوحصونالبوابةعندثكناتبه»التشييدحديثأنهيبدوطينى
.الجانبينعلىالسروجدارإلىعالياويصعدءومقبرتهابساتينهاداخلهفىويضمجيدة،
أبوبكرالسيدوتولى.قويةحمايةإلىالمدينةوتحتاجتريمحولعاديةظاهرةالحرب
.النفقاتفىاألسدنصيبوتحملءللمدينةالدفاعيةاألعمالوصيانةتشييدالكاف

تكريماتبابثشكبها»جيدامصانةمقبرةعبرالطريققادناحتىءالبوابةعبرناانما
»ملتوياضيقاشارعاعبرناأنبعد.صفيرمسجدوكذلكءفيهادفنواصالحينلرجال
يكتمللملكنكبيرالمنزل.الواسعةالشهرةزيالكافأبوبكرالسيدمنزلإئىوصلنا
تستعملبأدواتبالبناءالعمالفيهايقومالتى»الحديقةإلىطينيةبوابةاجتزنا.بعدمناؤه



إلىقادرنا.ورواحغدوفىوالزوارءالصدقةينتظرونالفقراءكانءالطينيةاألبنيةفى

وحاشيتهمضيفناقابلناهنا»الغربىالنسقعلىمؤثثةاستقبالغرفةإلى»الجديدالجناح
.الرجالمنالمعتادة

هائالأصدعائلثالالكا~أالسةحصلأل_أفصئا2

يحبوال.وأقاربهزوارهمنبساطةأكثرلبسه؟العمرمنتصففىالكافأبوبكرالسيد
لكنهءالقليليقولءفاحصةوبعينبجدالبدايةفىفينايحدقفكانالمقدمةفىيظهرأن

أولكانعامقبلبهجاءالذىءالشابالهنديوالطبيب.األمامإلىباآلخرينيدفع

الزواراستقبالإليهأوكلو»موتحضرفىيعملغربياتدريباتلقىطبيب
»دا~معناالطعاميتناوالنوحلتناءرفيقالعطاسعلويوالسيدهوفكان).2األوربيين(

المائدةحولالعربوالضيوفالكافالسيديجلسبينما»المائدةعلىبجانبناويجلسان
.دالبكعادةحسبءاألرضعلى

بنهاشمبنمحمدالسيدمعءالمحيطهذافىءأخرىمرةألتقىأنكبيرةدهشتىكانت
والصحافةالتعليممجاليفىهامادوراطويلةلفترةلعب»حضرميعالموهو»طاهر
ءلمضيفنااألصغراألخ»الكافالرحمنعبدبنشيخبنعمرالسيدأما).3جاوا(فئ
يوميايزورناكان»سنغافورةفىالمرهقالتجارينشاطهمنتريمفىيستجمكانالذى
.فيهاونعمللننامصالةحجمفىكبيرةغرفةتصرفناتحتوضعت.)4المنزل(فى

بعديتحولالذى»المجلسإلىنذهبالناسرفقةنريدفعندماتامة»حريةلناوتركت

ءالصحفوتقرأ»العشاءوجبةتقدمهناك.غرفتناعليهاتفتحواسعةساحةإلىالغروب
.لهانستمعكثيرةأشياء»وتقالالمنعشةالشايأكوابمنالعديدمع
عندبالسيارةبجولةيقومواأنالعظيمالكافلعائلةالعديديناألعضاءعادةمنكان

.السنةمنالحارالفصلهذافىمنعشاهواءليستنشقواتريمضواحىفىالمغيب
عادةمنو.األسرةأفرادأحدحديقةأومنزلفىمعاالعشاءةصكبعدفيماويؤدون

مندائماماؤهيجدأكبيرسباحةحوضبهاالتىءعمرالسيدحديقةفىاللقاءالشباب
مركزفكانتههالسطحتحتقدما45هناالماءمنسوبههء(ط)0ا´ديوتز´ا(ءءمضخة

يشجنال.المجموعةفىمنتظمينأعضاءءالشابالهنديالطبيبمعفأصبحناجذب.



ا~~السماءلهواءالمبتلةأجسامناتتعرضعندمالكن»االستحمامعلىالماءءدف

الشاو«أكوابيقدم»موارالسامعخادمبالطبعهناك.منعشابارداأثراتأكيدبكليسبب

را~أكثرالحدائقمنويقدم.الجافةبحرارتهاالبلثدهذهفىدائمامفضلشيآوهو

~الطعامهذاعلىءببطاألجنبييتعوأثم.جداقابضةلكنهاحلوةوهىنضجا؟
~وبالتمراالستمتاعتعودناماسرمحانأنناعلى.البدايةفىشهىغيروهوءالمألوف

.وطازجاقويايزالما

>ا~الهذهفىلناجميلةومتعةالحسبانفىليسترفاهيةالقمرضوءفىاالستحمامكان

~ممحرابالجداروفى»السباحةحوضمنقريباالجوانبأحدفىةمصكتوجد
~ااوالسقفالجدرانخطوطو؟ناعملونءضياءمسحةفيهشيآأي؟القبلة

~طبهذمنهاصنعتالتىالمادةأنينسىالموءويكادءزخرفيةوحواشىبأشكال
ال~األنمجيتهمعلىوانطلقواأخوية.مودةفىالشبابمعطويكوقتاقضيناعادي.
~.هلى»أاقفةبحيويةوالغطسالسباحةمبارياتوتجرى.الكباراألسرةأفراديوجد
حا~فوقالمنزلفىاألمسيات.المناسببالخشوعفتؤدى»العشاءةصكوقت

ح~والحميمون»األصدقاءفقطالوقتذلكحتىيبقىحيث؟جذابةدائماالواسعة

~هنالبحثو»وشعبهبلثدهنحومنصبةدائماأفكارهأنجلياتوضحأسئلةمضيفنا
.تطويرها
1~<سر>الطوبقمنكبيرجزءيمر.جمةلصعوباتالشخرإلىالطريقتشييدتعرض

د~ى.نمعد-هإتفاقاالكافالسيدمعهمفوقعءللقتالبحبهماشتهرواالذينءالحمومبدو
ما~ل~رالبأنأبوبكرالسيدالتزمإذايعارضوهالأنوتعهدواه~بسخاءلهم

~~حز»بقى.البولجمالالبضائعنقليتركوءبالسياراتللمسافرينإالالطريق
ا~صراعاننشوبأبوبكرالسيديتوقع.بالجمالأيامثلثثةمسيرةعنعبارةيكتمل
،ا~وترممبينللطيرانخدماتتدشينإمكانيةفىينكرلذلك»المستقبلفىالبدوبين
محهألاألوالعميقباالنطباعوسمعءتريمفوقتناورالبريطانيةالطائراترأىأنفمنذ
~ا(صىالطائراتأناقتناعلديهنماءالبدوعثىالضخمةالمجهولةالطيورهذه

~ر.~ممكرفك.قبضتهتحتوتبقيهمللنظامالبدوتخضعأنيمكنالتىالحاسمة



الجولفىموقعيوجدوالءأمامهاعقبةليمتوالوديانءوالبندقيةبالعيفالطائرات
عمليابرهاناأن)بوبكرالسيديرى.الفاحصةالطيارعينمنيفلتأنيمكناألجرد

لوضعتكفىءطائرةمنواحدةقنبلةإلتاهمنتحدثالتىالرهيبةاآلثاريوضحءواحدا

تقدمنحوخطوةأولهذهتكونوسوف»قرونلعدةاستمرتالتىالبدويةللحروبحد
الفوكرزالهولنديةالطائراتيعرفونأنهممنبالرغمه~ونصحناهم.للبلثد(ه)حقيقى
البريطانيةالسلطاتيستشيرواأن~هاليمنفىالجنكرزمل»الشبيهةواألنواعجارافى

.يستعملونهاالتىاألنواعنغمرلهمليدبرواعدنفى
الذىالمكانلنرى»تريمضواحىفىالتاليةاأليامعصرفىبالسيارةبجوالتقمنا

منالشرقعلى»تريمفريعلةفىالموضحالموقعبخبرتهرفيقىواختار.مطارايصلح
قريباوليمربالمدينةومتصلقريبفهو؟تسريةإلىيحتاجبسيطجزءفقظبه´´الحاوى´´»

علىوبناءالبحث.قيداألخرىالتضاريمرأنكما»الحادبانحدارهالجبلحائطمنجدا

حوله»وماالمقترحللمهبطكيةكروخريطةبوضعفيسمانفونقامأبوبكرالسيدطلب
البريطانيالملكيللطيرانالسماحإمكانيةحولمعهالتشاورعندعدنلحاكملتقديمها
قدحريضة»منالعطاسحسنالسيدالحيويصديقناكان.األرضهذه~فى)لهبوط

تنفيذالنهايةفىبكرأبوالسيدعمهإليهيوكلوسوف»اليمنفىالجنكرزبعثةمععمل

.هذهالطيرانمشروعات
هديةوهي»الوخثر´´´´بقرةيسمىمالمشاهدةلوصولنااألولاليومصباحفىأخذونا
يبدو.الخالىالربعحدودعندصغيرةعليهاقبضواالذينالبدوبعضمنأبوبكرللسيد
طويلينوقرنينسوداءبخطوطأبيضرالظباء)من(نوعأنتلوبالوحثىبقرةأن

حالةفىويبدو»منةعشرةاثنتىاألسرفىالجميلالضخمالحيوانعاشلقدستقيمين.
االحتكاك.النعدامنتيجةطويكنمتالتىحوافرهعداما»جيدة

ءنقوشبهاالحجارةبعضأبوبكر»السيدلمنزلاألرضىالطابقفىاالسطبلثتفىوجدنا
ووعد»ا.نقاضمنطقةنحوانتباهناهذالفتو.´´سرن´´أنقاضمنالبدوأحضرها

.هناكإلىرحلةلناينظمأنمضيفنا



~
أشرناوقدءلمضيفنااألصغرا~خ»الكافشيخبنعمرللسيدبزيارةبعدمافىقمنا

ويكثرءتريمفىمنزلأجملإنهيقالءمنزلهترميممنلتوهانتهىوقدءقبلمنإليه
الجزء.وألوانهالتساعهنسبةملفتمنزله.المدينةهذهفىالقصورعنالحديث

بلونوحواشيهاالفخمةالطويلةالنوافذصفوزين»غامقبأزرقمطليالخارجي

هومماأكثرهنديفهواألسلوبأما.واألخضرالوردياللونكذلكاستعملأصفر.
مدنفىالموءيشاهدهاالبهاخاصةسماتلهاتريمفىالفخمةالعنازككلحضرمي

»النوافذمنطويلةصفوفوبها»الشكلومربعةءضخمةفهي.األخرىموتحضر
والطابق.والشرفاتالجدرانأعلىفىقليلةوالزخرفةمحدودةالسطوحوامتدادات

إليهماتقود»التيكأبوابمنبالقربعاليانمدخلقنعادةبهويوجدءجدافخماألرضي
وداخلخارجاألجنبيةالبلثدمعالوثيقاالتصالماتعكحظةمكيمكنطين.منلمسك
السلئدةالممارسةأنيبدو»ذلكمثالء.جاراوأيضاسنغافورةمعبالذاتالقصورههذه

التقيلةاألبوابهذهترحيلإن.وسنغافورةجارامنجاهزةاألبواباستيرادهيهنا
»الجمالوأضخمأقوىاختيارمنبدال»وشاقمكلفتأكيدبكلهوبيكالشباوبراويز

للمبانىتكفىأنيمكنوالرديئةوأنواعهاقليلةموتحضرفىاألخشابكميةلكن
ألنمحتملةالزائدةالنفقاتهذهمثل.كهذاقصيرمننفىتريمفىالجديدةالضخمة

المكتظةالفقيرةالبلثدهذهفىرخيصةفالعمالة.قليلةموتحضرفىالمبنىبقيةتكلفة
الءالمعماريونالمهندسونذلكفىبما»األولىالدرجةمنالفنيينحتى.بالسكان
هيالبناءفىالمستعملةالرئيسيةوالمادة.جدامعتدليوميأجرمنأكثرعلىيحصلون
كلأنوبما).6(سيبنىالذىالمنزلمنقريبمكانأيفىعليهيحصلونالذى»الطين
واألعشابالنبقمنملتويةأغصانأياستعمالفيمكنالطين»منبطبقةمبلطشيآ

أساساالنخلأشجارجذوعوتستعمل.مشابهةولتفاصيلالسطحلتشييدالصحراوية
؟فقطالمتداعيةالقديمةعالقكفىفشبمنوعوارضأعمدةرأينا.واألعمدةللسقف

معمنسوجةجزئينإلىشقتأغصانءالمنحوتالغامقالبنيبلونهالخشبهذاتتخلل

نسبةلكن؟جداجميلةشكبكوهيواألسودواألبيضالغامقباألحمرومطليةءبعضها



،السقفوعمدانواألعمد»السموق.النخلبجذوعمتعانةلكاضطروا»األخشابلقلة

معطىالجامدهفالمبانىلهذا.ناعمهزاهيهبألوانأخرىمرةتطلىثم»بالطنمبلطه
بحوبارعينالبناؤن.وأصبحالقديمالجمالمنءشىاخفىلكنءومشرهامبهجاانطباعا
جذوعمنالمصنوعهاألعماهتحويلوامتطاعوا.األبيضوالجيرالطينمعالعاملفى

فىأسةميجانولهاالمنظرهرمةمسامرةأعمدهإلى»سحربلمسةكأنماءالنخل

رؤوسها.
والمطابخاحضالمرمنيفالصرمجرى.األغنا،بو~فىجداظاهرةالفائقهالنظافة
الحظلسوءلكن»األرضيالطابيفىلهامخصصةأماكنإلىمهعمودمصبهعبر

المراحيضوكذلكوالحماماتالذباب.لكاثرمستنتعامجعلهامماالضوءإلهاسسرب

لماءصهارمجالعادهفىتوجد.الشرفيةالقنأفىأملماالخارجفىجزئياموضوعة
الباردالماءموفرضخمهجهشكمضفناومملك.للثستحمامالماءمنهايغرفءالحمام

ومتعهصفاءالطباللذيذواللحمالفاكهةوأضافالمنزل»وسكانالضوفمنلعدد

.رفعه
السنيونالطباخونقوم.وجاوابسنغافورةكبرامأثراوسؤنمرممفىالطبخ(ثر
وستورد.الزوارعشرا~مومابهاستمعالىاألرزوجباتمنكبرهكما~بإعداد
فىالخضراوا~أنواعبعضوزرع.جارامنوالمعلبالمجففالطعاممنالكثر

.طازجوتمربيضاوىبطيخهىالمائدةفىقدمالتىجةالطانوالفواكه؟مرممبمماتن
سكلفى~أنبعدالعائدهفىهدمالماضىالعامتمرفإن»مانوعاهللاألخرأنوبما
السكر.(ا)عليهموضعالذىالرغمفكعكمطعجينة
فهناك.األورييالنسرعلىمؤثثنصفهءمضفنامنزلمل»الكافعمرالسيدمنزل
االستقبالمخرفثهويزمن.جملسجادفوقالمدممالطرازمنهندسةمأرجحهاسىكن

وعلى.أبضوليسروردىمفرشالسومروفوو.الجاومةبالطريقهمعدسرير»الكبرة
اسيدسلك.الشرمهالهندفىاألسرةلعقارا~صوركذلكالمرأيامنالعديدالجدران
نموذجعلى~هوالعجب~-بزهووأطلعناأسنغافورةفىضخماأوربافندقاعمر

)8´´(´ابمزرذلكفوومزينةوالجدران.األمريكهبالفخامةانطباعاسطىجديدلفندق



كبيرةقيمتهالذلكالبلثد»هذهفىعليهاالحصوليصعبمماوهي»أمريكيةوببنادق

عدد.القعيطيينمنلبسهمفىأفضلالكثيريينالجنودأنقبلمنانتباهاشدوقدجدا.
غيرأنفسهموالسادة.تماماغائبالسودالعبيدوعنصرءهناأقلالمحترفينالجنود

الجيدةالعيزرالبنادقلبعضكبيرةمخازنيشيدونلكنهملم»9حضرموت(فىمسلحين
.الذخيرةمنكبيرةوكميات

ال.موتحضرفىمئذنةأعلىوصعدنا»والطبيبمضيفناابنبصحبةالعصرفىذهبنا
المئذنةهذهأنالمؤسفمن).10(قدما15.:بقارناه؟الحقيقيطولهاأحديعرف
ءالقمةعندقليكوتضيقمستديرةاألصيلةالحضرميةالمآذنالحديث.النسقعلىمبنية

اللونيبرزوالقبة.عليهاتقفصغيرةمحمدانقمتهاوفى؟شيشمنوحيدطوقويزينها
بألوانهاالنخيلأشجاروفوقالزرقةالداكنةالسماءعكسواضحاءالشاحباألصفر
منالعديدوبها؟واألبيضباألزرقوملونةمربعةالمئذنةهذهلكن.الخضراءالرمادية

سلكمهناكحيثءالقمةعندأيضاتضيقوهيرمادية.حواشىوتزينهاالصغيرةالنوافذ
أعمدةبهاصغيرةقبةأيضاالقمةوفى.النخافاألشخاصإالتناسبالالطينمنلولبية
.السقفعليهايقف

ذاتوقصورهاءالمنمقةالخضراءالواحةوسطرائعةبانوراماهنامنأعينناأمامتمتد

،الجرداءالرمليةالشاسعةالوادىسهولنحوالفضاءفىوحدقناءالزاهيةاأللوان
بعضلهامدينةتريمأنبوضوحهنامنالموءيرى»المتداعيةالداكنةالجولوجدران
تشكلوالتشييد.طورفىزالتماجديدة»العديدةالضخمةالمنازلمنكثير»االمتداد
هناالمساجد.شاسعافضاء»الصالحينالرجالقبورفوقثالثكبقبابها»مقبرتها

.مربعةأومستديرةأوقصيرةأوعاليةإماءالمختلفةاألشكالذاتبمآذنهاتتمينءكثيرة
بالتصويرقيامناأثناءنشعركنا.رابيةفوقالقديمةالمدينةوسطفىالقديمةالقلعةوتقف

األمامإلىبرفقفتأرجحأننافيهنقفالذىالضيقالمكانفىءاالسكتشاتوعملوالمسح
األرضسطحفوقنقفأنناالشاهقالعلوذلكمنننكرأنمبهجاشيئايكنلموالخلف.
جافطينمنفقطمصنوعرفيعبرجعلى



موكبفىوصحبهمالكافآليتجولحيثالمساء»فىباسيارقالعائليةالجولةفك

إلىأشاروا»خارجهاتقعالتىالمحروقةالصخروسهولتريمبساتينعبرالهوينىيسير
يظهر.عادعهدإلىتعودارتباطاتلهابنيقالالذىءيداااعيدوادىوسطفىى

بهكانأنهيعتقدحيث»اللقمةإلىيقودءمعبدقديمطريقمعينةمسافةمنبوضوح

بقاياقاعدتهوفى؟هاونبينهامهلهلةمخورسوىالتلفوقاآلنيرىال.معبد
لهااألنقاضهذه.الصغيرةالعديدةبفرفهضيافةبيتإلىتشيرأنهايبدومبان،أساسات

لماللثئىالنساءإليةيذهب»صفيرلبالقربهناك؟تريمألهلبالنسبةمقدسةمكانة
.ينجبنأنبهايأملنالتىالليليةالطقوسببعضيقمنحيثءللعبادةكمكانيالن

دالأل2
مهمة.وعيادتهمنزلهلنرىالدكتورمعءمايومنعشرالثامن»التالىاليومفىذهبنا
آقيمةبأفكارهممتصكينالناسفمازال؟يسيرةليمتهناالغربىالطبلعلمالرائدهذا
لهالمرضأنيعتقدون.األمراضوأسباباالنسانجسمبهايعملالتىالطريقةحول

تؤدىالتىهىاألطعمةإنويقولون.والحرارة،البرودة»الريحهى:أسبابثبلثثة
الشأنذوىمنالرجالحتى.النفاختزيلأوتسببأووحرارتهالجسربرودةإلى

ويحسدمعهامؤقتانفسهيكيفأنطبيبناعلىفكانءالتعابيربنغىعلتهمعنيتحدثون
عملهنتيجةفإنلنلك.أكبروثقةأفضلفهمينموأنأملعلى»الغذاءبثمأنالرغبات

حتى.اإلنسانيتوقعكماةكبيرليستموتحضرفىوالوحيداألولالطبيبباعتباره

تنتهىالالتىللمتطلباتليستجيبالغربىالطببقيمةتمامايقتنعلمنفسهأبوبكرالسيد
منعربىرجلممرضأولوكان.مهمتهألداءالطبيبيحتاجهاومعداتأدويةمن

منسريعاهربأنهدرجةإلىوالمقاهىاسينماافتقدالذىءاالفريقىالساحلمدنإحدى
العملكلفانصب.الغربيةالحضارةبنعمليمتمتعالمدينةإلىليعود»هذاالعقابمكان
.وحدهالطبيبعلى

والعيادة»الصيدليةوءسكنهوفيه.مستثفىليكونالطينمنضخمبناءللمئبيبخصص
أسنانلطبيبمساعدايعملكانالكافأسرةمنشابوهناك.للعملياتغرفةوبداية



ويمارسحديثةمعداتوبهاغرفةلهخصصتءأشهرلعدةقبلمنهناعملمصري
ا).(ااألسنانطبفيها

بينالعيونمرضينتشلكن.صحيةبلداتبدوموتحضرفإنالطبيبروايةحسب

البدايةهذهمصيريعتمدسوف.الخريففصلفىأيضاالملوياوتظهرالدنيا»الطبقات
.البقاءتحملعلىوقدرتهالشابالطبيب-اوإخلصبراعةعلىالصحيةللخدملت

أنالطبيعيمنكان.تريممدينةمعالمفيهاتنفقدجولةفىالطبيبمعذلكبعدسرنا
؟المدينةمنالسكنيةالمنطقةحدودعلىوهىءالقديمةتريممعالملزيارةأوالنذب

كبيرةمايومفىكانتقلعةائبخرقمتهاعلىجرداءمنخفضةهضبةمنوتتكون
ألنهاجداعميقةاآلبارهز».الشربلماءآبارعالقكهذهمثلفىتوجد.وشامخة
المحطمةالقلعةهذهقمةمنوشاهدنا.عالقكساحةداخلإلىالهضبةقمةمنرةمحف

فىالشائعالحديث.المقبرة...ووقصورها»بمساجدهاالغنيةلتريمكامكمنظرا
صالحة2..بينهاأنالكافآلأحدأخبرنا.مسجدا3.~بهاالمدينةأنمضرهوت

6.فيقدرهاهاشمالسيدصديقىأما.حهاالصكأملدونمتداعيةا.~وللستعمال
.الحقيقةإلىأقربشكبكوهذا؟منهارة3..وصالحة

بحصصتتهالعكباألسماءقوائملديهمضيفناألن0ا2...حوالىتأكيدبكلتريممكان
،ذلكمنأكثرسيؤنسكانيكونأنبدالذلكعلى.الجماهيرعلىيورعهالذىالطعام
.نسمةا5...وا2...بين.ي

منماجزء0بأكملهاجديدةضاحيةهناكشيات.الجديدةتريملزيارةالقلعةبعدذهبنا
المكانهذامثلاآلنحتىزرناهاالتىاألماكنبيننجدلم.الكافآلمعللعاملين

المدينةلتصبحءجيداومروسواعمجهودتريمفىويتشكل.والتوسعبالحياةالزاخر
نسمعهاالتىاألسماءهىوتريمالكاف.موتحضرفىاألولىالمدينةوجيزةفترةلى
.جديدةمشارينأوالتزاماتتناقشىحيثمامكانكللى
هذهعندالجبلمنحدريصعدالذى«المدينةسوروصلناحتىالجديدةالضاحيةعبرمرنا

عماللكهذهالبدايةنقطةلتقويةببنودماقلعتانهاك.التسلقصعبيصبححتىاللقطة



يحتوىوجيداالمصانالصلبالجدارنصفعلىعلوهمامنويشرفانللمدينة.الدفاعية
.مستقيمةخطوطفىالنخيلوبمماتينالمدينة

الشارعكانءالمنزلإلىعدنافعندما.الفقراءعلىالطعامتوزيعيوم»الخميسيومإنه

ينتظرونكلهمءالمسنينوالرجالواألطفالالنساءمنمسودةمضيفنامنزلأماموالساحة
الخدميقوم.لساعاتالتوزيععمليةوتمتمر.لهمالمخصصةوالدقيقاألرزحصة

وكان.األسماءمنطويلةقوائموإمضاءبمراجعةآخرونويقومءالحصصبتوزيع

التصدقهذاإلىبلهاءبدهشةيحدقونوافقوناالذينالقعيطيمنطقةمنوالبدوالجنود
ويضخمونواسعنطاقعلىينشرونسوفبلثدهمإلىيعودونوحالما.المسرف

وتطلعاتآمالفإنلهذا.الكافأبوبكرالسيدالنفسنبيلالرجلشهرةعنالحيةويهمحكا
سياسية»سلطةإلىيسقىأبوبكرالسيدكانوإذا~تريمنحوتتجهالناسمنمتزايدةأعداد

حرباآلنتمزقهاالتعىالكثيريمناطقفىموالسكالوحدةلتحقيقالفرصةفلديه
.وسضمر

~
والدهكان.سنغافورةفىعشرالتاسعالقرنثمانيناتفىالكافشيخبنأبوبكرالسيدولد)1(

تريمإلىأبوبكرالسيدانتقلثم.بدهمنأبوبكرابنهورثها،وتجارةعقاراتلهءالثراءواسع
وفىوالمواصلثتوالصحةالتعليممكرالقوميةاالجتماعيةالمشاريعوفىالسياسةفىوانفمس

سلطانيلقبوكان.سيؤنفىواستقرأخيراانتقل.بسخاءينفقوكان.الخيريةعماكاأل
عام.وتوفيسيربلقببريطائباملكةعليهأنعمت1945عاموفى.المتوجغيرموتحضر
.الثمانينجاوزعمرعن1965

عامموتحضرالسودانفىالرضابختفىالتربيةمعهدعميدقريفثالمستوزارممنلما)2(

.الكافأبوبكرالسيدمنهمالناسمنبعدداتصلالبلثدفىالتعليملتطويرتقريراليضعا938
عاليااجتماعياحساتمتلكالتىالكافآلاسرةعميدالكافشيخبنأبوبكرالسيد´´أما:عنهفقال

للبطأمنفعةمصدرالحيثالتعليمأنيرىكما،الوطنيةقيمتهأساسعلىالحيثبالتعيمفينادى
.~االجتماعيةوالخدمةالتعاونروحوينمىالقبليةالحزازاتكسرعلىيساعدحيث



حياةعمرمحمد:وهوقبلمناسمهذكرنا)3(

شيخالسيدأبناءأصفروهو.صينيةأمه.أبيهمنأبوبكرالسيدأخالكافشيخبنعمر)4(
بها.وتوفىتريمفىأخيراإستقر.الكاف

ء1937عامسشارةاالمعاهدةتوقيعبعداإلنجليزطبقهالذىهوهذاأبوبكرالسيدرأي)5(
المركزية.الولةلسلطةالقبائلبه~وأخضعوا

.موتحضرفىالمستعملةالبناءمادةعنللمزيدالرابعالفصل)3(هامشراجع)6(
المرزومالتمرهذايسمى)7(

نكرهاحتى،فيهااستعمالهاوراجموتحضردخلتالتىالناريةاألسلحةأوانلمنالعيزر)8(

ينتجهاالذىاأللمانيالمصنعاسممنمأخوذواالسم.قصائدهمفىالشعبيينالشعراءمنكثير
:الشعراءأحدقولذلكمنالشعبيالشعرفىذكرهاوجاء.

ردةأماتقروحكحيازرالمياياقروحكحيا

أفتىتريمفىالعلويينوعميدجدالمقدمالفقيهأنحللسكالعلويينحملعدمسببعنيروى)9(
أحداالعلوييقتلأنيجوزالوأنهالسلقمبوجوبمنهامماناللسالحالعلوييناقتناءأوحملبعدم
.حبالسك

فىوتقع.1823عامببنانهاتكفلالذىالمحضارعمرللسيدنسبةالمحضارمنارةتسمى)1(»

سبعةوبهااليمن.فىمنارةأطولوهىعفيفى.المعلمهوشيدهاالذىإنويقال.تريمقلب
15.بأنهإرتفاعهايقسرالكاتبجعلماهذاولعلسلما152وبها،قدما17.وارتفاعهاءطوابق
.قدما

.القاهرةفىالطبدرس.لكرأبوالسيدوعمهءالكافالرحمنعبدشيخالطبيباسم)11(









فىضحكوا.القادمةأسفارناخططحولالسؤالطرحناءاألمسياتإحدىمناقشاتفى

يخرجونأنفسهموهم:النهارأثناءللسفرجداحاراآلنالطقمىإنوقالواريبةفىالبداية
العملقادةأنكيفنفهمأننستطيعالإننالهمقلناوعندماالمغيب.نحوالمنازلمن

فىهناكابارندورالعبواالذينالرجالوأولئكوجاواسنغافورةفىالكبارالتجاري
النومأرض´اهزه:أجابواءالخاملةالحياةهذهيحتملواأنيمكنهمءوالمصحافةالتعليم

سهولإن.´´هنانموتحتىعمرنا،نهايةنحونسيرونحنلننامهناجئنالقد.والموت

النخيلوبساتينالرمال»وصحارىءالمخوروجدرانءالرتيبةالجرداءالمخور

بحقينكراإلنسانتجعلالهادئةموتحضروطبيعةءالملتهبةوالحرارةءدائماالمخضرة

رؤيةفىالجادةرغبتناوأدركوا<الغربقلقيملؤنازالمالكن.والموتالنومفى
منتأكيدبكلالمتوقعةالصعوباتمنوبالرغموالظمأالحرمنبالرغمدءالبكمنالمزيد
فىكبيرمقدسحرماألولألنءبرهوتوبئرهودقبرنرىأنالكبيرهدفناكان.البدو
قرونمنذتروجالمثيرةالقصصألنوالثانىءعامكلاآلالفإليهيحجموتحضر

الجحيم´´فمالواقعفىهيمابالتأكيديقولأنألحديمكنوالبرهوتبئرحولخلت
إلىتحتاجبرهوتوبئرهودقبرإلىفالرحلة.بمساعدتناأبوبكرالسيدوعدوقدهذه.
فىاألنقاضونزورمبسطةبرحلةأوالنقومأناألفضلمنرأينالذلكستعداداتلكأيام
.سونوادي

هاشمالسيدمعاألولىالعربةفىكنا.عربتينفىمايو29الجمعةفجرفىتريمغادرنا
وهمءالمسلحينبالبدومشحونةالثانيةوالعربة.الجمعةيومعطلتهيأخذالذىءوالطبيب

لناوأشاروا.مباشرةحدودهابعدتريممحافظةتنتهى.أرضهاسنعبرالتىالقبيلةمن
الرصاصإطلثتىكانحيث»والتحصيناتاألركانفىالصغيرةعالقكحصونإلى

أوقفتهقداالزدهارأنالمهملةوالحقولالقرىحالةتوضح.مضىعامحتىمستمرا
أنهاأي<مستقلاآلخروبعضهاءالعيدروسالسيدحكمتحتالقرىتلكبعض.الحرب

.السائدالتعبيرحسبءللدولةتابعةوليستمنطقتهافىتقعالتىللقبائلتخضع
بدرجةبالماءمرويأنهيبدوءالذىالعميق´´عدم´اوادىإلىرمليوادفوقالطريقيصير

.الجيدةنخيلهبساتينومنضفتيهعلىالكثيفالنباتمنذلكعلىحكمنابهاءبأسال



تلقىوقد.هاشمالسيدالجاويالحضرميالعالمرأسمسقطوهي،المسيلقريةتقعهنا
يقفوجدناهلذلك»النهارمنتصفوجبةلناليوفرأبوبكرالسيدمنتعليماتالقريةوئيمر

الطبخ»وأوانىالشاةمعألخذهيكفىلماتوقفناستذبح.التىوبالثمدةبأوانيهاستعدادعلى
وكلما.متناثرةومزارعوقرى~»بهارمليةمنطقةعبرأخرىمرةالسيرواصلناثم

.خرابحالةفىوالمنازلجزئيامرويةوالبساتينأفقر؟القرىأصبحتاسيرفىابتعدنا

.البقيةاآلنيقتلثنوالجوعوالفترالقبلية»الحروبمنالرجالعددوتقلص

وصلنا.الرملتكبينالعبورسهلطريقعلىالعثورفىصعوبةالسيارةسائقوجد
أنالسائقيعتقد.الحميرتنتظرناكانتحيث»العيدروساسيدقرية´´وضيح´´»أخيرا

نخترقأنوأجبرنا.آلخروقتمنبدفعهاساعدناإذاأبعدتسيرأنيمكنالعربات
منالعرباتإلخراجكبيرمجهودبذلالضرورىومن.أخرىمرةالرملياسيلمجرى
وعبرالطفاليالراهبسهوكفوقممتعاذلكبعدالسيريصبحثمءالناعمةالرمال
مستعدينكنالكنناءالهبوطأوللصعودنحفرأناألحيانبعضفىنضطر.الوديان
األنقاضموقعمنقريبابالسياراتالوصولفىونجحنا.ورفثرمعاولمعناكانتلذلك.
قطعةعلىءوصولناقبيلعبرنا.سونقريةمنبالقربء´´الغصنهضبةااعند

بجدارالماضىفىبالتأكيدموصككانطبيعيةحجارةمنمصنوعجدارمنضخمة
.االسلقمقبلماعهودإلىويعودالوادىعبرشيدسدبقايايكونأنوالمفترضالصخر.
زالتفما.ويبونفىالتىوتلكسونفىاألنقاضبينمشتركةكثيرةأشياءهناك

»تظهرويةالمتماغيرالحجارةمنضخمةقطعمنالمصنوعةءالمربعةالمبانىأساسات

مننوعبقاياهيوحولها»األنقاضفوقأصغرحجارةوتتناثر.الجبالقممفوق
مجردهذهوحتىالنقوشمنالقليلسوىنجدلم.الخزفيةالشظايامنوكثيرالمورترء
الجبلحائطفىكهفداخلالوبصعوبةيتسللأنفيعمانفوناستطاع.صغيرةكسر
منأحديساعدناولممحتملةغيرالحرارة.خاليةالحائطفىمدافنخمسةهناكووجد

ورسمناالصوربعضأخذناأنبعدالتراجععلىالشممىأرغمتناثم.أبحاثنافىوفاقنا
.االسكتشاتبعض



باستمرارالوادىرمالفىتوحلالعرباتكانت»مرهقةرحلةبعدالعودةمنتمكنا
منزلفىوجدناوضيحإلىعدناعندما.دفعهاعنداأليدييحرقجدامماخنوميدها

.الغداءوجبةتنتظرناكانتوحيثالشممرءحرارةمزبهنحتمىظكالعيدروساسيد

كانقريبوقتفحتى»الترتيبهذالتحقيقمطولةمفاوضاتفىالدخولالضروريمن

يختبرونحذرةمحاولةكأولزيارتنامناسبةواستفلت.أبوبكراسيدأتباعمعحربفن

حالةفىقريةوضيحمضى.عامقبلممكإلىالتوصلبعدتحققتالتى،الصداقةبها
.وللريللعمالالماءنقصمنيموترففىءانهيار
قطعوسلمناه.االهتمامشديدكانالذىئمضيفنامفصكتقريراقدمناتريمإلىعدناعندما

منحوزتهفىالتىسونمناألخرىالقطعإلىضمهامنهوطلبناوجناهاالتىالنقوش
منيحفظهافهذا؟اآلثارحفظيمكنحيثتريمفىمتحفلتأسيميبثمدقونصحناه.قبل

ءالجيرطبقةتغطيهاأنبعدعليهاالتعرفويصعبوالمنازلاآلباربناءفىمتتعملأن

.البلثدخارجإلىتنقلأو
أنفيمكننابرهوتوبئرهودقبرالىلرحلتنااالستعداداتاألثناءهذافىاستكملت
حيثعودتنالرحلةمحددةخططوضعاآلنالملحمنأصبحالتالي.اليومفىنتحرك

السيديتقبلفلم؟لنامفتوحالشخر~تريموطريق.لترتيبهاوقتاأيضاذلكيتطلب
المسؤليةوتحمل،الطريقهذاحولالقعيطيمنطقةفىالمتداولةالسيةالتقاريرأبوبكر
الطبيعيالطريقهوهذاكان.الطريقبذلكسافرأنأردناإذاءمتنالسكبالنسبةكاملة
خطورةوأقلهاالطرقأقصرأختارأنيجبءحكومتىفىكموظففأنالى.بالنعبة
الفرصةيضيعأنيريدفكرحلتىرفيقأما.مهمتىأنجزتأنبعدعودتىلرحلة
لمالذىالعربيةالجزيرةشبهمنالمزيدليرى»اللثمعمضيفنادعم~هاالتىءالمناسبة
أبوبكرالسيديتحملسوفاألقلعلى...هناطريقنايفترقأنبدالفكان.يستكشف
ينكرأنبعدالسؤالهذاعلىيجيبأنووعد.البكداخلفيعمانفونرحلةمسولية

معافنحن.يترنحوحدهصديقىأتركأاليجبقالأنتفكيرهنتيجةكانتبتروى.فيه
وضعىهيبةلناسيكونعندئذءمعروفةغيرمنطقةعبربرحلةنجازفأنيمكننا

أنبدالعليه.باللفةكافيةمعرفةبيننامافىونمكك»هولنداحكومةمبعوثباعتبارى



إلىالوصولنحاولأنويمكننا»مأربمنطقةطريقعنصنعاءإلىالذهابخطةنترك

.هذافىالنجاحفرصبعضهناكأنأبوبكرالسيدويعتقد.´´نصاب´´طريقعنعدن
ءبالبحرعدنإلىإرسالهابنفسهيتولىسوفو»خلفناأمتعشاكلنتركأنيجبلكن
سروجحقائبفىوضعهيمكنمماأكثرمعنانحملأاليجبإذءالشخرطريقعن

اجتيازنحاولو»األتباعمنقليلعددمعسريعةجماالنستعملأنوعلينا.جمالنا
تموهكذا.تخطيناهاقدنكونأنبعدإالعنايصعالبحيثشديدةبسرعةالحربمنطقة

.القراراتخاذ
الضروريةالترتيباتكلبعملبرهوتوبئرهودقبرإلىرحلتناأثناءمضيفناسيقوم

.عدنالىبراالسريعةلرحلتنا





هودالنبيفبر



لم.برهوتوبئرهوداثهنبىقبرإلىرحلتنافىسيارتينعلىمايو31فجرتحركنا
فىالمرهقةالرحلةهذهفىيشاركأنإليهمالمقربينأواألسرةمنفردأييرغب
منبالقربغمدانبئرهبطالذى»البدويالعطاسعليالسيدعداماءالحارالطقمي

بئرأعماقإلىيهبطحضرمىأوليكونأنيريدكان.لناوفياظلفقدءحريضة
بلثده.تاريخفىمخلداذلكبعداسمهيصبححتىالغامضة»برهوت

عبرسيرنافىتقدمناكلماو.أبوبكرالسيدوجنودبدووبعض»صالحطباخنارافقنا

المظهرمنوالحظنا.ذرةومزارعنخيلوبساتينءكبيرةقرىعلينامرت»الوادى
اقتربناعندماجلياهذااتضح.انهيارحالةفىبمنطقةنمرأنناوالبساتينللقرىالخارجى

.الوادىلبطناأليمنالجانبعلىتقعالتىااعينات´´من

~
بنأبوبكرللسيدالضخمةائقبةكانت.موتحضرمدنوأشهرأكبرمنعيناتكانت
أعداداإليهاتجذب»الصالحينللرجالبجانبهاالتىاألخرىاستوالقبابا)،(سالم
كانت.النخيلمنكثيفةغابةعبرممتعاالمدينةمناالقترابوأصبح.الحجاجمنكبيرة
»الصافىالحضرميالمعمارلنسقحقيقيةجواهر،العديدةوالمساجدالبيضاءالقباب

.للتبركهناالمجى،اعتادواالذينالحجاجآالفمناإلعجابنظراتاجتذبالذى
ائهنبيقبرإلىالذاهبينالحجاجكلعبرهايمرأنبدالءولهذامناسبعيناتوموقع

النقرةلمالنقرةيعرفموتحضرفىشخصكلوأصبحاآلن»عظمتهاانتهت.هود
اختفاءفمنذ.التدريجيفرابهافىالسببوهى»)بالماءالتدريجيةالتعريةتعنى

التلكلهذاوتحرك.وعمقتهالسيلمجرىالدوريةالعنيفةالمياهتياراتجرفتالخزانات

تجعلالتىالحركةهذهمننخيلهاتحمىأنشبامعلىوكان.النهرأعلىإلىءببط
أكثرالنهرمجرىفىبعيداعيناتتقع.ميلحوالىطولهسدبإقامةعاريةالنخلجنوع
هناالتعريةوتبدأكلهااالندفاعلقوةتتعرضلذلكءموتحضرفىأخرىمدينةأيمن
مياهفيهتصبعندماقوةأكثرأحياناالسيلويصبح.محسوساائخطيرأثرهاويغدوأوال

مجراهينجرفالطفالىالراسبمنمميكةطبقةالوادىتفطىوعندما،الجانبيةاألردية
.فأعمقأعمق



تتهاوىوأخيرا.أضعفمحصولهاأصبحلذلكونتيجةءعاريةالنخيلجذوعأصبحت

فىتدريجياالنخيلفيموت.)2وشيكة(نهايتهاولكنءالثمارتحملوتستمرالشجرة
أشعةتخترقه:بالفناءعليهمحكومالنخيل.النقرةبسببعيناتحولالعريضةالمنطقة
شيآكلوأصبحءالريأعمالتخطمت»المفتوحةالسماحاتمنالعديدعبرالشممى

فىاآلنبقينافقدءعودتناطريقفىفقطعيناتزرنا.البيضاءالرمالمنبطبقةمغطى
الراسبانحفر.الوادىبطنفوقعاليةارتفعتمامرعانالتى»الشماليةالضفة

.عبرهآمناطريقاتجدأنعرباتناعلىالصعبمنفأصبحكثرفيأكثربالماءالطفالي
خرابوأصابهاالسيارتينإحدىانقلبتفتد؟العودةعندالخطورةهذهحقيقيةاتضحت
.خزانبتشييدالشمالفىالجبالسفحإلىالسيلمجرىلتحويلمحاولةتمتكبير.

لذلك.متمرارباالخزانيحطمكانالماءلكنءالغرضلهذاضخمةأموالوجمعت
السادةأشهرمنبمبادرةالممدلتشييدالخطةكانت.المهمةعنالنهايةفىتخلوا

.)3(91ا3عامتريمغرببرحلةقامالذى»يحيىبنعقيلبنمحمداسيد«الخضارم

فىنشرالذىءالرحلةلتلكمفصلتقريرعلىأوراقهبينعثرواا931عاموفاتهوبعد
´´.موتحضر´´األسبوعيةالمجلةفىجارا

وهلجرالنخيلحضارةاختفت؟النقرةمنكثيراعيناتمنالمجرىأسفلاألرضعانت
نصفتحول.التدهورلهذاظاهرانموذجاالصغيرةقسممدينةوتعتبرالناس.منالعديد
ءهنايعيشونمئآتبضعفقطاآلنوبقي؟خرابإلىسوريحيطهازالماالتىالمدينة
جانبهامنمحاطةالسورهخارجشاسعةمقبرةتوجد.الماضىفىآالفاكانوابينما
جانبوتداعى.الوسطىالعصورطرازمنوهيءبهاالملحقةبمبانيهابقلعةاآلخر

األبراجأصبحت.بروعتهامحتفظةءالقويةالبسيطةبخطوطهازالتمالكنهامنهاى

الشرائطتختفىأنوكادت.غليظةالثانىالطابقمستوىعلىاألركانفىالمخروطة
رماديةكومةتدريجياالبناءيصبحسوف؟النوافذصفوفمعخطوطفىالتىالبيضاء

؟الكبيرةاالستقبالغرفةفىالعجوزالمقدماستقبلنا.أهلهاهجرهاأرضوسطالطينمن
قوياحاكماوالدهكان.عنهنيابةبالحديثالعبيدجنودهيقوملذلكجداضعيفةسمعهحاسة



ءأرضهفجفت.الطبيعةقوىضدفاشلةمعركةيقودكانبينماواسع»نطاقعلىومهابا

.جنودهرواتبدفععلىقادرايعدلمأنهدرجةإلىفقيرافقيرا»وأصبح»أتباعهوهاجر
سافرواثمءلهوفيةجنودهمنالخصرالمجموعاتوظلت.للجفافنداليست.لحرب

علىليحصلواآخرمكانأيأوافريقياساحلفىاألموطنهمإلىمجموعاتفىبدورهم
كوهليشار»العجوزسيدهمإلىيعودونثمالجسمانيالعملأوبالتجارةالمالبعض
.وفروهالذىالمالوأتباعه

غرفةفىاالستقبالبعددعاناو.فائقةبمودةاألشيببشعرهالعجوزالمقدمهذااستقبلنا

ونرتاحنكتبأنوأمكنناالطعامفيهاتناولناأصفرغرفةإلىأعلىإلىنتبعهأنالضيوف
أجدادهمأرضتركايناللذالكبيرينولديهعنالمحزنةالقصةلناحكىهنا.إزعاجدون
الغدارةالحمىبسببالغضةحياتهمافقداحيثبورنيومستنقعاتإلىوذهباالجافة
حسنانجاحاحققالكنهماءهناكإلىالصغارأبنأئهمناثنانأيضاوذهبالمميتة.

لتغطيةالنقودهذهتستغلوسوف.دخلهمامنبعضاقريباأهلهماإلىيرسكأنويتمنيان
يهاجرواأنيجبلكنهم»البلثدفىزالواماالذينءالصفاراألبناءسفرمصاريف
ابنهوأبدىبورنيو»فىالحياةوطبيعةالطقمىعنمضيفناسألنا.للعيشسبيلعنليبحنؤا
حيثأملهألنيبمرغماوكنت.الشرقيةالهندإلىمعىيذهبأنفىالرغبةاألصفر
.موتحضرمنرأساهناكإلىأذهبلنأنى

صوراوأخذنا.القديمةالقلعةفىالكبيرةالغرفداخلحتى»قسمفىجداحارالطقس
األقدامحناةيقفونوهمالحرارةتحمليستطيعوالمالخدملكن»السطحفوقمنللمنطقة
.عليهاليقفواالخرقبعضوالقديمةالمخداتببعضرفاستعانوا

اكعألاأثثا3

فهم.صعبةمسألةالظهربعضأخرىمرةالسيرمواصلةعلىالقافلةحملكان

أنبداللكن.العنيفةالشممىحرارةيتفادواحتىممكنةفترةألطولالرحيليؤخرون
بينناتوترحالةدائماهناككانتلذلك.المكانمسحمننتمكنحتىالنهارأثناءنسافر
الذىوهوأبوبكرالسيدالمرةهذهاختارهموقدالنقطة.هز»يخصمافىحراسناوبين

»ذلكعلىوزيادة.فرغبكناكماعليهمكافيةسيطرةلناتكنلملذلك؟أجرهميدفع



كليكرسكانءالبشرةداكنسمينضخمرجل»للقافلةقائداطباخيهأحدأرسل

الوفيرةسيدهمخازنمنبسخاءالضروريةمؤنهاتوفرةالتىللوجبات»وطاقتهاهتمامه
مسافةعلىسيرناأثناءورأينا.األهورفسهلحتىحميرناعلىالقافلةوتقدمناخاطرنا

.قسمفىالتىتلكمكرعاقككذلكرأينا»ائبخرتقريباكلهاكانتالقرىبعضبعيدة
مابمجردظهروقد.واسعاحالبأيليسلكنهللسيلعميقمجرىوهناكماءهنايوجد•

بعضفىلكنه»جدامالحالماءهذا.الشرقنحوأكثريزدادوأخذعيناتغادرنا

تشرببينما»المالحالبئرماءالمنطقةأهلويفضل.بشربهتقمحلدرجةحلواألماكن
تحتمجراهليواصلوأخرىمرةبينويختفىيجرىالذىءالنهرماءالحيوانات

الراسبمنسميكةطبقةمنالتربةوتتكونقسمبعدواسعاالوادىزالمااألرض.

تجمعالتىبثمارهاليانعالمخضراألراكشجيراتبينالعريضالممرويتسع.الطفالى
ذقنا~تؤكلأنهاسمعناعندما.وهناكهنااألطفاليجمعهاالتىءواالحمرارالزرقةبين

وكذلكقويمسهلتأنيرولها.الفلفلمثلحارةلكنهاحالية»ددءءءالطعملها؟
علفأيالحيواناتتعطىالاألراكينمووحيث.والحميرالجمالتحبهاالتىأوراقها
يرىاألراكمناطقعبرالسفروعند.باالسهالمنهتصابأنهامنالرغمعلى»آخر
ذيولهاالجمالتحركوعندما»اللونمخضوضرةتبفضكملوثةالجماكمؤخرةالموء
هذهفيالقافلةتصاحبو.المتطايرالرزانيرشهميقودونهاأويركبونهاالذينفإن

.ونهاراليككريهةرائحةاألوقات

ويغطى.أكثرقاحلةعريضةزالتماالتىالوادىبطنتصبح»السيرفىتوغلناكلما
دخلنا.بالنباتمغطىبعضهاصخرجلثميدمنهتبرز؟الطفالىالراسبطبقةالرمل
قربعنلفحصهامتأخراالوقتكانالرائعة.األنقاضمنالعديدبهامنطقةالمغيبقبيل

كانت.العرفىاألساسيةاآلثارإلىالسيرنواصلحتىالصغيرةالجلثميدوتجاوزناء
وجهفىعاليةترتفعءضخمةجدرانبقايا.عنهابعيدينزلناماونحنحتىواضحة
.تماماالوادىمستوىمنتصففىءالصخرمنكتلةفوقوحيدةتقفالمغيب»سماء

المبنىفوق.بجهدالتسلقالصعبمنءاالنحدارشديدوهولمسافةالصخريالتلويمتد
ميطرتقلعةهناكانتبأنهإستنتاجناالموقعيبرو.األرضإلىتهاوىالذى»المتداعى



وما.بالحطاممليآاآلننصفهاءمبنيةبئرالقاعفى.المحيطةالمنطقةعلىمايومفى
.وقمتهوفوقالتلحولالمخلفاتتنتشر.ظاهرةالقمةإلىالبئرمنالممرآثارزالت

45غارتفإلىتنتصببقاياهزالتوما»جيدانحتصخرمنعاليةقويةجدرانشيات
ءضيقمنحدرممرهناكالصخرةمنالشرقيالجنوبىالجزءوسطفى.قدما5.إلى

فىفشلنا.للقلعةالرئيسيالمدخلكانهذاأنالبد:ظاهرةزالتماالسلثلمآثارحيث
.المنقوشةعمدةاألرؤوسبعضاكتشفنالكنناءأهميةذاتنقوشأيعلىالحصول

متأنلفحصأطولفترةنجدأنءملحيثعودتناعندأخذهابهدفالرمالفىودفناها
.المهيبةالقلعةهذهألنقاض

اللأل4
الليل.قضاءفقررناءالسومإلىالسيرمواصلةعلىاللحظةهذهفىالشمسمغيبأرغمنا
ءالساخنةالرمليةالعاصفةبسببمشقةأكثرالرحلةمنالمرهقةاألخيرةالساعاتأصبحت

ءالسيلمجرىإلىوصولنامنساعاتقبلمالظكحلحتىطويكتأخيرناإلىأدىمما
طريقهاوالجمالالحميروجدت.ضحلواسعماءشريطالنقطةتلكعندبهيوجدالذى

حتىيتزحزحأنرفضحماريلكنءصعوبةدونالفاترالماءواجتازتمالظكفى
تتسلقوهيالبعيدفىأسمعهاكنت؟الليلمظكفىالقافلةشتوتك.بوصةمقدار
وأناالعنيدحماريضربمنمرهقافجلست.ساكناشيآكلأصبحثم»الوادىجانب

حتىطويلوقتيمضولم.بنجدةلىويبعثونسيفتقدونىاآلخرونكانإذاألرى.نتظر
إنوما»الماءإلىالحماردفععلىفتعاونا.كهربائيةبمصابيحرجالثلثثةإليرجع
حيثإلىاألقدامحناةسرناثم.اآلخرالجانبإلىليصكاألمامإلىرجلهمدحتىدخلها

طباخىحولجمهرةفىكلهميقفونكانوافقدءبناواحدأييهتململكن.القافلةتنتظرنا
ماءهناشيآأيلهنفعلأنيمكنوالاأللم.منيثنكان.عقربلدغتهالذى»صالح
.يمكنمابأسرعالسومإلىلنصلنجتهدأنإالعلينا

األزقةعبرتنعثرسرنا؟والكآبةالمدقعبالفقرانطباعاالمحتضرالمكانهذايعطى
همهل.صالحأنينالمسموعالوحيدالصوتءمثبطةوهمتنامرهقونونحنءالملتوية
يمكنهموهل؟الليلمنتصففىفوراالستضافتنا»البائسةالقريةهذهفىءاستعدادعلى



ننتظرلنا»خصصالذىالمنزلأمامالشحاذينأملوقفنا؟لمريضناشيآأييفعلواأن

المنزلصاحبففتحءطويكالمؤلماليقينعدميستمرلم.وصياحنالطرقنااستجابة
القرية.طبيبةباستدعاءوأمر»لناالسطوحمنجانبلتجهيزفوراتعليماتهوأمسالباب

مستعملين»العقربسمبهاالتىالداكنةالزرقاءالبقعةفتحنا»وصولهاننتظرنحنوبينما
سعداءوكناالعجوزالمرأةوصلتثم.المممنجزءامتصاصيمكنحتىصغيرةاتسكينا

حتىطويلوقتيمضولمبالثومالجرحبحكفقامتالمتمرسة؟لمعرفتهاجالعكبترك
نحتاجماكلأسرتهمنوالرجالمضيفناأحضراألثناءهذافى.حدةأقلاأللمأصبح
وسينابالعرفانعميقإحساسيغمرناالمساءذلكالمرهقةرؤوسناووضعناءإليه

للمسافرالضيافةتقديمأنالحضرمي،مضيفنارعايةمن»)خرىمرةوعلمنامتاعبنا.

أخوينسقفىالقافلةكلوربضت.الدينفرضهمقدسواجبءليكالبابيطرقالذى
الجيداألكليحبفهو»ا~كلمنكبيرةكمياتا´القافلة´´مقدموأعداسطح.شرفةعند

استمتعنا.المجانيةالوجباتمكافأةلمجردوافقوناالذينالبدوأغلبكذلكومثلهالوافر»

وبعدوالبسكويت.التمربعضمعهاوأكلنا،بالليمونالخفيفالشايأكوابمنبالعديد
وبعداألكلمنأتخمواأنبعدءالسمررحلتناوفاقهجعءطويلبوقتالليلمنتصف
.والشجارالحديثمنالكثير

ءالسومالقافلةغادرتمسةالخاالساعةففى؟يونيومناألولاليومفىمبكراتحركنا

ينامالتىالبلثدهذهفىمبكراالنهوضعلىأرغمنا.النوممنلتوهاتستيقظكانتالتى
السطوحفىكونيتحربدأواعندماسطحنامنفساهدهمكنا.الطلقالهواءفىفيهاالناس
بستانيوجد.الزنجبيلقهوةوإعدادالنارإلشعالالمطبخإلىيهبطونثممناالقريبة
كفايتناوشربنافاغتسلنا.بالماءمليآالسيل»مجرىجانبيعلىالسومحولصغيرنخيل
.الحرفىرحلتنانستأنفأنقبلاآلبارإحدىعند

بهاتحيطالمنازلمنقليلمنتتكونالتى»فغمهقريةوصلناساعاتثشكحواليبعد
حراسناأعلقثم.مبكرازالماالوقتأنمنالرغمعلىمحرقةالحرارةكانت.أكواخ
حكرماءنجدولنأخرىقريةتوجدالإذءالطعامونتناولهنانرتاحأنعليناأنه
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،السيرمواصلةعلىوأصررناالزعمهذافصدقلم.القادمةساعاتالخمسأواألربع

باستئنافووعدوا»الحماقةهذهمكرعواقبمنوأننروناءواحدرجلمكرفضوالمكنهم
وأنناأرغمنابأنناكريهشعوريتنابناءرغبتناضداستسلمنا.الراحةمنساعةبعدالسير

مناشتريناهالذىبالحملبعنايةرائعةوليمةأعدت.ذلكمنأبعدبالمسيرنغامرربما

جرداء.أرضفىساعاتأربعمسيرةوتنتظرنا»هودقبرقبلتوقفآخرفغمهمضيف.
»الوادىبطنمتابعةوواصلنا.الثانيةعندالسيراستئنافعلىمشقةبعدالقافلةحملنا

بعد؟الجفاففصلمنتصفاآلنالوقت.تقريبامكانكلفىالماءعلىفحصلنا

وادى´´مسيلة´´تأخذءالغربيةالجبالمنالسيليندفععندماأوالشحيحةاألمطار

عدنمنالبريطانيينالطيارينفإنلذلكالمتيقي.النهرشكلالبقعةهذهفىموتحضر
يختفىلكنهود.قبربعدالوادىعبريجرىنهراشاهدواإنهمقالواعندماصادقينكانوا
.الهنديالمحيطإلىيصلأنقبل»التربةسطحتحتالنهر
هذه.البائسةاألكواخمنومجموعاتصغيرةنخيلبساتينعلىفغمهمنبالقربعبرنا

بالذكرىليحتفلواءالعامفىمرةالمجاورةإلمناطقمنالبدوفيهايلتقىالتىالبقعةهي
يطلقونفغمهفىنسمعهمكنا.وللتجارةشهمكرسةهدنةأياموهذه.صالحلرجلالمقدسة

واضطجعالحرارة؟نتيجةميتااآلناالحتفالأصبحثمءابتهاجاويغنونالرصاص
تحتكهوففى»الصخرمنحدراتظلل~تحتاللغطبعدليرتاحواالمرحونالمهرجون
ليسرالمشاركينعددأنيبدو.قماشمنقطعفوقهاعيدانمنمأوىتحتأوالكال»
وأمطرتنامجموعةإليناجاءت.المنطقةتدهورإلىتشيرحقيقةأيضاوهذه؟كبيرا

هناك.نصلىأنننرىوأنناهودالنبيقبرإلىطريقنافىبالفعلبأنناوأجبنا.باألسئلة
جدة~ءمنالمقدسة´)األراضيبأنهامنهاجئناالتىالجهةعنسؤالهمعنأجبتوعندما

شرقفىكانبعضهملكن.وبلثدههينهممؤسسعنقاصرةمعلوماتهمأنلىاتضح
الخضارميذهبمامةمكةإلىعادةيذهبونهناكالمسلمينأنهؤالءوحكى»إفريقيا

أننابمالكناالحتفال،ليستأنفواءقصيرةلفترةمعهمنبقىأندعرناثم.هودقبرإلى
أنفضلناءهشةمسألةالمتشككينالقساةالمتعصبينهؤالءمعالصداقةأنمقتنعون

.هودقبرءهدفنانصلحتىنرتاحفلن.مسيرنانواصل.



معقاتعكخلقوهناك»لفترةزنجبارفىباسمهموالمتحدثالمجموعةأفرادأحدكان

وساطتهوبفضل.هودقبرإلىغداويصاحبناالمؤخرةفىيتبعنابأنووعدوربيين.األ

عراقيلدونالسفرنواصلأنلناسمح
علىالعاليةالضفةتكسرت.»أضيقأصبحالذىالوادى»عبرأمكنناما~سرعسرنا

ويخيم»الرئيسالوادىفىتصبا´وديان´´سبعةحيثبالتحديدبعيدة»مسافةعلىاليمين...

بفضلوذلكجيدعمومهفىالممر.حيكائنأييرىفك،الموتسكونالواديعلى
دا~عبرأحياناويمرشعبان.شهرفىعامكلورواحاغدواعبرهيمرونالذينالحجاج

.المحنياأللشجروبعضاألراكشجيراتبينوأحيانا»جرداءرملية

الصامثألالححا~مئألمهدا~2

الصخرجدارواجهةفىتقفءبهاالملحقةوالمبانىهودلقبرالبيضاءالقبةأخيرارأينا
وأنهلهمنفذالكأنالبعدمنويبدو؟الشمالنحوحادةزاويةفىالوادىوينحنى.الداكن

علىهودقبرمنساعةنصفقبلجئنا.السوداءالمخوربينسحيقةهوةفىينتهى
أنها´المقدم´اوادعى.حارسعليهايقف»مسطحةلقمةفوقالطينمنمربعبنإه
حامينامعاألمرترتيبمنوتمكنا.الحارسهذاحمايةتحتفقطالمدينةندخلأنيمكننا

.الليلسنقضىحيثهودالشينا(بكسرشعبفىالمنزلإلىويصاحبهاالقافلةلينتظر
لكن.أحديصحبناأندونإليهنصلأالنخشىكناالذىالهدفإلىطريقنااآلننثق
الذائعالمتدسالمكانهذابدخولمميحيينزوارألولسمحفقدءأبوبكرالسيدبفضل
واخترقناالطريقبمفارقةورفيقىأناقمتءمنهنقتربوحتىموت.حضرفىالميت
يقود.الطسرقوأقصرأفضلأنهيعتقدماحسبمناواحدكلسارءالريفيةالمنطقة

الطفالىالراسبمنالسميكةالطبقةانحفرتو.موتحضروادىإلىهنابرهوتوادى
وضفلف.األمطاربعدالمنجرفةالمياهبفل0المتوقعةغيراألماكنمنكثيرفى0عميقا
بينهاالتك.الختراقهاوجهداوقتايستوجبممااالنحدارشديدةهذهالسيولمجارى

المنبسطةاألرضوتتحول.بوصاتثمانسمكهايبلغالناعمالترابمنبطبقةمغعالة
الخضرةمنخلثبةصورةإلىواألأملواألراكالعشرشجيراتمنالكبيرالعددبفضل

.اليانعة



واجهةفىتقفوهى«أمامناتقعالتىالرائعةالبيضاءالمبانىنحوأنظارنااتجهتلكن
~الضيقالمسيلفىاألسفلفىالميتةالمدينةاتجاهفى»أسود~رماديصخريجرف
وأكثربعيدلحدعظيماالمنظركان.العامفىفقطأيامثلثثةمأهولةتكونالتىالمدينة-
لطائفةالمخصصة»البياضالصافيةالمبانىأفكارنا.فىتصورهعلىتجرأنامماجماال~

شياتالتىالمدينةو.شديدبحببهاواالهتمامعليهاالحفاظوتمءجديدة،الولى

نرىأنتنوقعكناجيد.بشكلأيضاعليهاوحافظوا»جذابةتبدوبةبصكالكبيرةمنازلها
عدةمنعاليةومنازلومساجدبقبابمدينةبالتأكيدولسمتداعيةبأكواخضخمامعسكرا

عليهكانعماشكبكهذايختلف.عاليةونوافذاألبيضبالجيرمطليةومطرحطوابق
البدومندينيةطائفةإلىمسندةهودائهنبىقبررئاسةكانت.الحوالىاألزمنةفى

التىالثرواتجزئيااستعملتو.محمدالنبىعبقتالتىللفترةتعود»لهمخصصت
،خلتسنواتعشرفتبل.منحهاالذىائهنحوالعرفانالظهار»الخارجفىتراكمت
قبة؟)4المتدس(المكانهذالصيانةالمالمنكبيرامبلغااألثرياءالكافآلأحدترك

بقيةمنأعلنوالقبة.جديدةاألخرىالدينيةالمانىبقيةأما،القديمةهىفقطالمقبرة
النبىعنالذائعةالقصةهناأعيدسرف.المنحدرالصخرجدارواجهةفىالمبانى
منالعديدمة»لكنه،والهدايةللتوبةقومهدعاالذىالوثنية،يامعلىأاثونبىهود،
المكن»هذاإلىحياتهمنمبكروقتفىفانتهى.موطنهفىيكرملمءاآلخريناألنبياء
التىالوفيةوالناقة.نلكبعدوهمطارديرهولمالصخرةلهاثهوفتح.ائهأعدمنمطاردا

إلىماإلسكدخلوعندما.سيدهاقبرمنبالقربماتتلبنهامنوشربهودركبها
.الجديدةالعقيدةفىدمجهاتمأنبعدمقبرتهإلىوالحجهودعقيدةإنبعثتموت،حضر
القمةوشيات.قدماا.)حوالىقبرهطوليبلغإذ»جداضخمارجككانهوداأنالبد
النا».الصخرةفيهانصدعتالذىوالمكان»فيهيرقدرأسهإنيقالالذىالموقعفى

أاكلةبكتلوالمهددالمحاطالضيقالمسيلوفى.وفاتنسيط»خالصحضرمىنسق
ا~ببساعلتالزاهىاألبيضالصرحهذافإن،سوداءبنيةحجارةمنوغليظة
منعالمفىاالنسانفىوأرقىأجملهوعمايعبرالذىالصوتيشبهالرزينةوزخرفته
لالمعرمالركنهذافىاألبديالصمتفىينطقالذى»الصوت«ا.والفاقةالخشونة



وفهمنا.الغربمنمسيحيينحجاجأول»نحنحتىونفهمهنسمعهءالعالممنالمماكن

البقعةهذهمنيقتربحيث»وثنيامازال»ولكنهمسلمانفسهيسمىالذىالبدوياآلن

هناءوفاقهمعاألخويوبالخطاببالسطمينعمأيامثلثثةلمدىءهنا.مقدسةبرهبة

رغبةوتقترب.المقدمةا.رضأعتابعلى»الصدقبكليقفوهناالخوف؟يزول

.والثقةباألملالمفعمالطفل~ءالمعجزاتتصنعالتىنبيهقبةإلى»الكبرى:أحياته

فىمربوطالصوفمنملوناوخيطافشبياوتدايدهفى،يحملهيالغالبفىأو»وهو
الصخرحدودداخلأوللقبةالخارجىالحائطداخلالوتدويدفع.صغيرحجرنهايته

غيرأنهويبدو.الجمدفيهيرقدالذىالمكانتحدءالتىباألبيضالمطليةالمستديرة

وتخلطكتلشكلفىفتمضغالصوفخيوطأما.القبةقمةداخلاألوتادبدفعمسموح

لتبدوحتىمسرفبشكلمزينةالجدرانفتصبح.والسقفالجدرانفىوتغرزباللعاب
)5.(زاهية~لوانوسرماتأثرتهاأوملونحائطبورقمغعالةأنها

فتشجعنا»الدخولمنليمنعنا.حديأتلم.وهدوءحذرفىالمقدسالحرممناقتربنا
تحتناالحجاجبعضهناك.الداخلفىأحدهناكيكنلمكذلكالحظحسنومن.ودخلنا

الصلواتيتلونكيفلقنوهملكانواالمبانىحراسمعهمكانولوءالناقةسمجدفى
تكرروكانتءجماعياتتلىكانتالتىالتراتيلأصواتإليناارتفعتثم.الخاصة
منممقديرةقطعة،هودالنبيقبةمنتصففىشاهدنا.متزايدوبتعجل0رتيببإصرار

المكانهذافىبها»الناتئةالصخرةفوقمبنيةوهي.جداضخمعمودقاعدةتثبهالبناء
تنفلقولمائهبأمرالصخرةفيهانفتحتالذىالمكانهوهذا.عميقواسعصدعبالتحديد
آالفأثرمنملساءصقيلةءالشقحافةاألخصوعلى»والصخرة.تماماأخرىمرة

البقعةهذهتقبلكانتالتىالشفاهأثرومنءةالصكفىبهاتتمسحكانتالتىاأليدى
أحاديثأوءهودالنبيفيهاذكرقرانيةآياتوهناكهناالجدرانعلىكتبت.المقدسة
منانتقلناعندماالمغيبإلىتميلالشممىكانت.هودقبرإلىالحجمزاياتمجد،نبوية

الذىالطويلالوادىعلىالمطلةحولهاالمبنيةالشرفةإلىالقبةعليهاتقفالتىالقلعة
واتخنتالمغيب.شمسرضياءمنالذهبملاسيلمجرىفىالماءيسع.عبرهجئنا

غيرالصارمةالصخرجدرانوأصبحت.بنفسجيالوناضفتيهعلىواألشجاراألعشاب



الصحراءحث»المهيبهاللحظةهيهذه.الخطرهالصارمةفظرمهاوفعد~واضحه
مؤثر.بسكلجملهتغدووالوادىوالجول

بينالناهةمسجدفىورأينا.الضيقالمسيلفىالصامهالمدينهإلىبالسلثلمنزلنا

.أخرىمرهيعفونثميسجدونءصفوففىةالصكمؤدونالحجاج»البضا،العهدان

.المسلهعلىمخيمالذىالعميقا~ذلكفىمؤثرصو~هالصكفىلدعوامهمكان
إنهايعالالصخرمنكبيرهكلهالمبنىفوقالجبلجانبمنومبرز؟جداجامدالمسجد
بسيطهأعمدهمنمسممةصفوففوقها»بيضاء.كبيرهشرفةهناك.المتحجرالجمل

شلملشيآءالمدينهإلىمقودعريضةبضاهوسلكمءمنبسطسطحعلهايقفمستديره
.وجميلرزينمكمل

كانت.صفيرخلفيبابطريىعنالكبيرهالكافالمنازلأحدندخلأناسطعنا

الخروقتمنوممر؟النهارأثناءامتصتهاالىبالحرارةتشعوالمنزلالصخرجدران
الحافلةومسر.السطحشرفهإلىسلقنا.الضيقالمسلعبرالساخنالهواءمندفعات

والءبنالهمطاهةمنوألييكنلم.السطحبهيةفىوفاهناواستلمىهمسبو~مبلنا
أحدفقام.نشربأنبدوالالظمأمنفموسرأننارغمءوالشرابالطعاملنايمدمأحد

المدينةفىفاآلبارموعودة.بوليمهإغراثهبعد»الماءعنيبحثللقافلهالمراهقينالبدو
فيهويسحمرن»الحجاجإاليثمريهوالمالالوادىفىالماءللشرب؟جيداماءتوفرال

على»برهو~وادىفىحلوماءبهابئرموجدلكن»مطهرةهوةإلهويعزونءأمضا
وضيقإغماءحالهفىونحنكلناواستلقينا.المدينةمناألهلعلىساعةنصفمسره

بالقلقنشعربدأنا»ساعةمضيبعدالبدوىمرجعلمعندماوءالعنيفهالحرارةمنصدر
هذهوعذبتنا•البئرجفوهل...ءالطرمقضلهدمكونأنيمكنهلالماء.على
نبقىأنعلينايصعبقدبدونهاإذ»الماءعلىالحصولبضرووهوشعرنا»الفكره
»الداكنةالمخورنحوعالياالسفرىسومريمنأحدقكنت.الللانعضا،بعدأحياء

إلىسنتحطمأننايظهر:خطيربشكلفوهنامعلمةوهي»الحادالجرفمنمبرزالتى
منمرعبة.رؤىعمولنامنابوبدأ~بخناهناالظمأوأمسك.كلهمنهاانهارسإذاءأشك

عند~.سوءاأكثراألمرجعلهذالكن.المعلمهالمخورمنأسننانغمضأناألفضل



متنهدإنهاءأسودواحداخطراالحافةوأصبحتءهائلبشكلتكبرالصخرجلثميدبدأت
،برهوتبئرفىالسوادالحالكالليلفىالمميتالصمتواحتوانا،فيهاوتلثشينا،فوقنا
حنجرتىمنيخرجصوتاللكنءالنجدةطالباأصرخأنحاولت.الجحيمبوابة
أنوحاولتقوةمنأملكماكلفبذلت»الرصاصمةمثيكببسمىوشعرتالجافة.

عالياالسوداءالقممفوقالقمرضوءورأيتأفقتثم.المرعبالمكانهذامنأهرب

.الماءطلبفىونلهثونأملننتظر»صمتفىورقدنا.فوقى
المليئةالقربةوضع.أرجلناعلىفقفزناعودتهطريقفىالبدويحركةسمعناأفيرا
جرعاتفىفمهامنويشربونأمامهايجثونواحداواحدارجالناوبدأءوسطنافىبالماء

لكن»أواليشربوناآلخرينوتركنا.جانبابرفقفينحوهالصبراآلخرونيفقدحتىكبيرة
يفرغأنبعدالنهايةحتىالشايبراديمهأنطباخنا،»صالحعلىواضحبشكلأكدنا
التىالقربةأثرمنالقويةبرائحتهءالعكرالفاترالماءبعضأيضاشربناثم.الشربمن
ءالنتنالفاترالماءمنيمكنماأقلالمساءفىنشربأنالسفرأثناءاعتدنا.فيهاحمل

الخفيفالشايونشربالمسكرهنارفوقالكبيرموارالسابأنفامبعدهاسنستمتعألننا
ولعلىستطيع»ماأكثرفنشرب.باالنتعاشإمساهماويعطىللظمأأفضلوهوءاساخن

.الكنييقلتهذافى
بطونهمءملأكلواعندمامتأخراالوقتكان.الطعامطهىفىاآلنالبدووفاقنابدأ

أصبر.عبرهجئناالذىالوادىوأضاءالجبالفوقالقمروارتفع.للنومواستعدوا
واألشجاراألعشابوأصبحت0فضيشريط`منلوغداءالمرآةملمقيكالسيلمجري
دليلبدائى،شىءسالمتداعيةالصخروجدرانءأبيضشريطأملالضفافعلى

.والخمولالصمتمنجامدينأصبحواالذين»عادقومخرابعلىصامت

هاااأمأاآلمةء~أ7

قريبةنظرةنلقىحتى»الفجرقبلالتالىاليومفىبرهوتبئرإلىرحلتنانبدأأنقررنا
الطريق»علىليدلوناالبدومناثنانلناخصص.فوهتهوعلىهذااألساطيربركانعلى
ساالالذى»طباخنا»صالح.افتوناليرالشجاعةلهمكانتجماعتنامنأخرىقلةلكن
يفشال»حمارعلىيسافريونانىلتاجرمساعدااليمنمنالقاسيةالمنطقةكلعبر



عليالسيدهناكثم.نمضىحيثمامعناسيمضىإنهوقال،معنابثعلهوألقىشيئا
ءفيسمانفونمعغمدانبئرهبطوالذى»موتحضرفىاسمهليخلديسقىالذىالعطاس

قائديأتىوسوفأمجاده.إلىمجدابرهوتبئربهبوطهليضيفالمرةهذهمعنايعيرو

يثيرشيآأييفحصوأنهجسورمخورمتسلقأنهعلىبرهنفقد»أيضاقافلتنا

كانواإنلهملتقررالليلةتلكألحلقمميتركونالذينالبدوبعضأيضاهناك.ثمإهتمامنا

ألنهم»نظرنافىمماأكثروفاقنانظرفىشاقةالمهمةكانت.الأمسيصاحبوننا

بئرفىاسوداءاللججفىتعيثىالمفترسةوالكائناتالثعابينبأنيقينعنمقتنعون
التىالخانقةاألبخرةعنتقالالتىالمكاوىبسذاجةويتقبلونيعرفونوهم»برهوت
تقللالتىمعداتهوقوةاألبيضفيسمانفونمقدرةفىيثقونءذلكومع.منهاتخرج
بمممأساتنامملحونونحنبهدوءأمابهمسرنافإذا.المرعبةالعواملتلكثقلمن

.ويتبعونناكافيةشجاعةيمتلكواأنفيمكنالكهربائيةوبطارياتنااألوتوماتيكية
الذىفالهمدانى.القديمةالعربيةالجغرافيةاألعمالمنعددفىبرهوتبئرذكرجاء
شهيرةأخرىآبارضمنبرهوتبئرذكر»´´العربجزيرةصفة´´كتابم9.~عامألف
بئرفىالكفرةأرواحإلىلتنضمروحهيرسلأناش´اعسى:القائلةاللعنةوأورد

وهىبرهوتوادي´´أطمة:م9.~حوالي´´الذهب´´مروجكتبالذىالمسعوديويقول
وصوتهاوعماندوبكاليمندبكبينوذلكالشخربلثدمنوحعنمرهوتأسفاربلثدنحو
مودالمخورمنوقطعكالجبالبجمرقعرهامنتقذفكثيرةأميالمنكالرعديسع
قعرهاإلىفيهوىسفكينعكرثمكثيرةأميالمنحمماويدركالهواءفىذلكيرتفعحتى

.النارحرارةموادمنأحالهاممااحمرتقدحجارةمنهايظهرالذىوالجمر»وحولها
منبالقرببرهوتبئر.~ام25.عامحوالى»´´المخلوقات´اعجائبفىالقروينيوكتب

بئروهي.والمنافقينالكفارأرواحفيهاوسلمعليهاشصلىقالالتىوهي.موتحضر
إلىالبقاع´اأبغض:قالأنه-عنهائهرضي-عليعنوعظيم.ووادةفكفىعادية

وحكى.الكفارأرواحإليهاتأوىمنتنأسردماؤهابئرفيهبرهوتوادىتعالىا(



األوقاتبعضفىبرهوتناحيةمننجدقالأنهموتحضرأهلمنرجلعناألصمعى
الكفار.عظماءمنعظيمبموتالخبرفيأتيناجدامنتنةفظيعةرائحة

أنهمإلىوأشاروابرهوتبئرموتحضرعنتحدثواالذيناآلخرونالكتابأيضاذكر
.القدامىالكتابذكرهعمااألساسيةاألشياءفىيختلفالوهذكروما.عنهاسمعوا

عقيل؟بنالسيدالمرحوموهوءذكرهمبقحضرميعالممنجاعتدقيقةمعلوماتأول

وقدممسافةمنودخلهاالشجاعةلديهكانتبلبنفسهبرهوتبئريرىكاتبأولوهو
عنيتحدثزالماإنهصحيح.داخلهافىوالحظهشاهدهأنهاعتقدلمامفصلةرواية
عنكثيرايختلفوصفهلكنءالمحروقةالسلفاورمادالسلفاورائحةءالثعابيندبيب

.الكفرةءرواحفيهاتلقىالتىالسلفابحيرة
ورفيقيأناسعدناولكن.موتحضرمنعودتنابعدفقطنشرلرحلقتهالوصفهذا

سنواتهقضىوقد.المعرفةيتحقالذىالكثيرفمهمنوسمعناالعالمالسيدبمقابلة

تريم.فىالكافمنزلفىلهأخاوقابلنا.نفتهالقعيطيحكومةألن»الحياةفىاألخيرة
.يونيومنالثالثصباحمنمسةالخاالساعةفىبرهوتبئرإلىهودقبرغادرنا
آالتقفطالعفشمنأخذنا.الماءبقربمحملجملمعنالكن»األقدامعلىوسرنا

الوادىفىبرهوتوادىيدخل.وحبكوالبومطتالكهربائيةوالبطارياتالتصوير

التربةوفوق»به_سالاتساعامتسعالبدايةفىكان.هودقبرمنبالقربالرئيس
النخيلبساتينوبعضزراعةبقاياهناكزالتما.الطفاليالراسبمنسيكةطبقة

يبقلمالماضية.الليلةفىالشربماءعلىمنهاحصلناالتىالبئرأيضاهناك.الصغيرة
آثاراأبدانرلم»الشائعةالرواياتعنهاتتحدثالتىوالقرىالنخيلأشجارألنشابأثر

ماأونخيلشجراتعشرآخروبقيةعميقااسيلمجرىوانحفر.عقكأولمنازل

علىوالرمالالجلثميدتتغلبتقدمناكلما.الصغيرةالنقرةبهذهحباالقتكمهددةتقاربها
أسرعنا.مزعجصخرشظايابينالممراتوتتلوىالوادىويضيقالطفالي»الراسب
كبير؟لحدمتداخلةهناالهضاب.موتحضرفىالسرهذالرؤيةالرغبةبناتدفعءالعير

طبقةهناتوجد.بركانيةآثارتوجدوال.الجوانبكلفىالهائجةالجروفوترتفع



.موتحضرفىآخرمكانأيفىكمارمليحجرفوقالجيريالصخرمنسميكة
.الجبالمنحدراتفىللكهوفالمظلمةالمداخلوهاكهناوتظهر

،صاعداتعرجكلماضيقاأكثريصبحالذى»برهوتوادىعبرثلثثأوساعتينسرنا
أنألحدقدروإذا.الصامتالمتوحثرالصخرمنالعالمهذافىءحيكائنأينرلم

غيرالحريصبح»ءذلكوفوق.شديدةبوحثمةإحساسيغمرهفسوفوحيدافيهيسافر
فىلكنءرعبمنطقةإنهالشممرءارتفعتكلماهذاالضيقالوادىصخرةفىمحتمل

.غيرهمنهناقسوةأكثرإنه.كذلكموتحضرفىاءهولةغيرالمناطقكلالواقع

،برهوتبئرعنالمرعبةالقصصهذه~الشعبىالخيالابتدعلماذايفسرالهذالكن
.الحاضرالوقتحتىالبلثدفىالناسبهايصدققصصوهي
المظلمةالعريضةالكهففتحةورأينا.برهوتبئرجبلسفحمنجانبعندأخيراوقفنا
يخلوالثيرتلهالمنظركان.ءاالنحدارشديدجبلجدارفى»قدما3..بحوالىفوقنا
»الماءقربمعالجملبجانبكومةفىزائدشيآأييرميحارسناعو.س.تحدمن

ممرالصخرفىانحفر.تبعناهمثمجيداارتوينا.الكهفمدخلإلىبجهدتسلقثم
_نهاالنطباعيعطىوالمنهأجزاءالمياهخطمت؟الجمالبهتمرأنيمكنمتعرج
لتحملالممرهذافىتسيركانتالجمالإنبحثهفىعقيلبنالسيديقول.مستعمل
.الخفافيشىروثكانالسمادهذاأنبدوال.برهوتبئرمنالسماد
عريضرواقعلىمبعثرةميدجكعلىيجلسرنوفاقناوجدنا»القمةإلىوصلناعندما
قدما45ءوارتفاعهقدماا).حواليامتماعهيبلغالذى»برهوتبئرمدخلعندعال

الحائطفىالكهفإلىالمدخلقبلمبعثرةالجلثميدمنالعديديوجد.قدما6.وعمقه

أقدام.أربعةوارتفاعهأقدامتسعةالكهفاتساعيبلغوءأقدامبضعةارتفاعهايبلغواألبعد´
أفكلرهفبدأتالمغامرةعليالسيديشتم.قصيرةراحةأخذناالحقيقةهذهسجلناأنوبعد
قطعةمنإالعاروهو»الكهفنحوزاحفاالطريقيقودوأخذ»إليهتومىالشهرةترى

بالبطارياتوتبعناهتخلفوا.الذينالبوأحدبندقيةكتفهعلىوعلقعورتهتفطىقماش
فحصفىخبيرأنهوبما.فيعمانفونمعالطريقومذكرةالبوصئةكانت.والحبل
عمئتإذاءتوقعناولذلكءبرهوتبئرداخللطريقناإسكشايضعسوف»الكهوف



ومعنا.المدخلإلىأخرىمرةللعودةطريقنانجدأنءتامبشككوالبوصلةالبطاريات

سار.كافيةالكهففىجيناألكسركميةأنبهلنتأكد»فانوسالثلثثالبطارياتبجانب
»وكنتالمقاساتشريطوبيدهفيسمانفونوتبعه»بالمصباحالمقدمةفىعلىالسيد
.االتجاهتسجيلويتممثمدوداالشريطيصبحعندماأتبعهم

جبلإلىأفقياالكهفويقودالكثيف»مالظكداخلإلىاآلخرخلفالواحدبحذرتمملقنا

الكهفأصبحنقطةإلىفوصلنا»وخشنةحادةجلثميدفوقوعبرنا.الجيريالحجر
هذابعدالممريصبح.العبورمنلنتمكنوأقدامناأيديناعلىحفنانحتىجدامنخفضا
شعاعحتىيتمكنلمءعميقةشقوقانعبرأنعليناكان.أخرىمرةوعالياواسعا

ترابمنسميكةبطبقةمغعالةفوقهانسيركناالتىوالصخرةقاعها.يصبرأنمصابيحنا
الظلثموأحدث.هناإلىالنهارضوءيصلال.صوتبكأقدامنافيهغاصتناعم

يخبئاألسردالليلهذاأنقناعةعلىألنهم»معناكانواالذينالعربعلىعميقاانطباعا

االحتمللفوقاألمرفكان.مملكتهاعلىالمتطفلينمنتمتاهسوفوءوأرواحاوحوشا
بالفعلوخرجواالخارجإلىطريقهميجدواأنإمكانهمفىزالوما؟لبعضهمبالنسبة
فونءقادتنانتركلن.تأنيبأواستهزاءبكلمةمنهمواحدأيينسلمبقواوالذين
فىجدادافىءالكهف.السيرواصلنامرتجفةوبقلوبءلوحدهما»عليواسيدفيسمان
ءالحيواناتهذهمصدرهاكريهةرائحةفتنبعثحولناتتطايرفيثربالخفانشعر»الداخل

الممريدلفثم.الترابسجادةفوقبحذرنصيرونحنتقدمنا.الرقيقحنينهانسمعوكنا
هذهأبعادحولهةببكيحدقونكانواالذينءالعربوفاقناأخبرنا.واسععالفراغإلى

´´ائه:الهامسةدعواتهمنسعوكنا.´االكفرةكاتدرائية~هذه:المتوقعةغيرالصالة

وينتهى،ممراأخرىمرةويصبحالبعيدالجانبفىالفراغيضيق.ا´العليمائهأكبرى
ما»نهايةلهاليست´´´´الكامترائيةأنلنايبدو.عبورهيصعببحيثضيقايصبحبأن
إلىأوالاألخيرالممرهذايقود.األيمنعلىالجدارفىعالعريضآخرجانبعدا

ويضيق.حرارةأكثرأصبحءالكهففىتوغلنازادوكلما؟ميدجكفوقءأعلى
»متزايدةزالتماالتىالكريهةالرائحةعليهوينطبق»والحرارةمالظكبسببالصدر

.أدراجنانعودحتىمقفولةنهايةإلىيصلأنيتمنىكانأغلبناأنوأعتقدءدمىفتهيج



اليمينإلىثمرةمباتقودجانبيةدهاليزوعبرنابحذرتقدمنااألثناءهذافىوواصلنا

فىنحتتصغيرةكوةآدمى؟لوجودآثاراسلكناهالذىالممربدايةفىووجدنا.واليممار
وعلىالفحمبعضوبجانبها»جداظاهرةمملثماتهامازالتبآلةالجيريالحجرجدار

أيضامرميةاألغصانبعضحيث»أبعدمشابهةأخرىبقعةوتوجدسخم.الكوةجدران

.ائهمأعدمنالفارينلبعضملجأكانهذاأنالبدوويفترض.والرمادالفحمبين

هذهفىحظوالمك.مقفولطريقإلىيصلحتىالنهايةفىيضيقطويلالدهليزهذا
ولو.العريضالرئيسيالدهليزمنحرارةأكثرأنهامنفذ»بهاليمىالتىالضيقةالممرات

لكن.الحرارةاحتمالعليناالصعبمنلكانالكهففحصعلىمنصبااهتمامنايكنلم

»الوقاديننثبهكناحتىالنهارضوءإلىخرجناإنماأنناعلىاآلنفيهاننكرال
هبوطاالدهاليزتهبطوأحيانابالغبار.مكسوةكلهاوأجسامناممعامناكلمنالعرقيتصبب
وما.أوالعلىالسيدودخل.صغيرةحفرةطريقعنإالأحدهادخوليمكنوال؟حادا

فونتبعهثم.الصقيلةالحجارةمنناعمةطبقةفوقباستمرارينزلقرأيناهحتىدخلإن

وتبعتهماألعماقفىبعيداضوؤهمشىوتك.الدخولعلىنتجرأفلمنحنأماءفيسان
البطاريات؟أوفرحتىاألنواربإطفاءوأمرت.السكونجاءثم؟ضخمةحجارةضوضاء
أنلحظةكلفىيتمنونكانواالذين»وفاقىفىالرعبوالسكونالداسرالظلثموبعث
الجريئينالشيطانينإصابةاحتمالحولبقلقأفكارناوتعلقت.أخرىمرةاألنوارتضاء

الذىالوحيدالحبلمعهماكان.األسفلفىحدةأكثرالمنحدرأصبحربماإذ،بحادث
لراحتنارأيناثم؟ءدقيقةعشرينمدىمتزايدبقلقهناكننتظرووقفنا.قدما1.طوله
ليتسلقاالمرهقينالرجليننساعدكنافترةوبعد»األعماقفىبعيداخافتاوميضاالكبرى
.الدهليزحائطأخرىمرة
.الحادةاألشياءأنواعكلءالممراتفيهتضيقالذىالمكانفىالجدرانعلىتبرز
وتأكتى.معناوأخذناهبعضهاالتقطنا.جداسليمةالغالبفىوكانتالمحارملتظهر

عليهابالحكملكن،بيضاءأخرىبودرةأوالملحمنطبقةتغطيهاكأنماأيضاالجدران
العادي.الملحنوعمنتكنلمطعمها»من



كلماو.الرئيسيالدهليزإلىالعودةوبدأناوصلناهاالتىالممراتكلتفتيشأخيراتم
معنانحضرأننسيناالحظسوءومن؟البرودةمقبولالطقمييصبحالمخرجمناقتربنا
المسقوفالمدخلإلىخرجناوعندما.الكهفداخلالعأئيةالحرارةلنقيمىحرارةمقياس

.النومفىويفطونءالجلثميدعلىالخارجفىيتمادونحراسناوجدنابرهوتلبئر
وناانتظرلقد.أخرىمرةلرؤيتناالدهشةمنذهولحالةفىكانواءأيقظناهموعندما<:.

بأنمتأكدينأصبحوا»وقتهانرجعلمعندمالكنءعودتناآملين»ساعةنصفربما
.السلفابأبخرةاختنقناأومحقتناقدالجهنميةواألرواحالثعابين

أحياءلكنناءبالعرقومشبعينمتسخينبالتأكيدكنا»ساعتينبعدأمامهمنقفنحنهالكن

شيآأيبهوليمى»نموذجيجيريحجركهفبرهوتبئرأنالحقيقةأثبتنالقد.قمامة
بسببلعلهابل؟سلفاأبخرةمنتىتالبداخلهالضارةغيرالغريبةوالرائحة.بركاني
عندبالذات»العاليةوالحرارة.الخفافيشمنربماأو»المتآكلةالمخورمنالغبار

يصلالتىالعاليةبالحرارةمرتبطةبلبركانى»لشيآنتيجةوليممت»الدهاليزنهايات
أجزاءوأعلىأقصىإلىالحارالهواءويتوغل.برهوتوادىفىالخارجيالهواءارليها
عدامابركاني»أثرأيموتحضرمنطقةكلفىنرلم.كثيراهناكيبرأوالالكهف
.الساحلفىالمحطمةالمخورطبقات

كانت.الوادىإلىثانيةهبطناءوشربناأخرىمرةالضوءعلىأعيننااعتادتعندما

»هودقبرنصلحتىالحرمنتنخلصولنءخانقوالحرمباشرةداخلهتشعالثمر
.أماالوادىبدايةعندالبئروصلناساعتينوبعدسرعةمناستطعنامابأقصىسرنالذلك

وقوةومرونةرشاقةلهما»هيلالمنابدومنشابينأنإالمجاراتنا»يستطيعوافلمحراسنا
بينماءالبئرإلىوصلناعندمااإلرهاقغايةفىكنامملية.وفتةفكانارافقانا،الوعلى
وشربنا.واحدةمرةإاليشرباولمءنلكبعدالماءوجلبا.النشاطمنتهىفىهماكانا
»وصدورناظهورنافوقومكبناهءنظيفاهكانلكنءدافئاهأخرىبعدمرةالماء

فىعامينقضى4السراحيلييتحدثأحدهماكان.طويكلهاحتجناحمامعلىفحصلنا
جماللعشرةالسعيدالمالكهوواآلن.ريال9..ووفردكانلهكانحيثنيروبى

)..إلى15.منهناالزواجمهرحيث»يتزوجأناآلخريستطعولم.صغيرةوزوجة



ءليجربالخارجإلى~خذهأنيريدنا.المبلغهذاالحاضرالوقتفىلديهوليمرءريال
ومرجانمضفورجلديشريطمنقلثدةالمناهليلس.رفيقهفعلمكماهاكحظه

بهالتثماقريبةفنيةشرائط»الذخيرةحزامتحتءوسطهمحولورأيتءوأبيضأحمر

وهوءالمدهونشعرهمحولبشريطيعصبونها»عاريةورؤوسهم.البعضبعضهامن
الرصاصحزاموفوقهوسطهمحولصغيراقماشاويلبسرن»طويكوينمدلمتموج

منويتضح.فوهتهامنتعبأالتىالبنادقنوعمنهمكثيرلدىومازال.بإبزيممثبت

ءالخاليللربعالجنوبيةالحدودعلىتقعيجوبونهاالتنىاألرضأنالبدائيمظهرهم
.موتلحضرالشماليةالحدودأقصى

4•بينالظلفىالحرارةدرجةتصل.أيضامحتملةغيرهودقبرمسيلفىالحرارة
»ساكنايرقدأننفسهعلىواحدكلفرضهالذىالواجبوكان.مئويةدرجة42إلى

.عنفاألالحرارةتنتهىحتىبصبروينتظرالمستطاعبقدرهادئايبدوأنويحاول
»الركببتحركاإلشارةأعطينامعقولحدإلىالسماءفىالشممىهبطتوعندما

الناقة.مسجدوفىالمقبرةقبةفىةللصكيذهبواأنيجبألنهمءكبيرباحتجاجوواجهونا
فىالناسيؤم،ورعامسلماأيضاكانءجسررمفامراترجلأنهبجانبعلىواسيد

واحدكلكان»ذلكعلىزيادةالحال.مقتضىتناسبالقرآنمنآياتويتلوةالصك
وكأنهاهودقبرعندالصلواتتلكتبدولذلكءواألصدقاءهللثيؤديهابدعواتمكلف
ءالحجريالداكنالتلجانبعلىعمدةاألبينمنزلنامنصفوفهمنرىكنا.نهايةبك

فىأصداءفتحدث»الصوتمنأمواجفىوتنخفضتعلووابتهاالتهمصلواتهموأصوات
.المراتيثبهالذىالصامتالوادى

غايةفىوهمالمدينةنحووسارواءالبيضاءلمالممكوهبطواالصالةمنأخيرارجعوا

كانوا.استعدادعلىيكونوافلمهمأما»للرحيلستعدوأخذناأنفسهم.منالرضى

بعدإالكونيتحرءوالبصلواتهمرجعىبأثرليستمتعوا»الوقتمنالمزيديريدون
وسطءوأنافيسمانفونءفتحركنااللحظةتلكعندنفدقدكانصبرنالكن.الغروب
رأىوعندما.الشربوماءمعداتناتحملبالحميرالحمارانوتبعناءكبيراحتجاج
.ليتبعنامسلحاحارساأرسلواءعنهرجعةالقرارناأناآلخرون



جدارظلمثماوسرعان.الطفاليالراسبمنالناعمالممرفوقواسعةبخطىسرنا

؟البصريعمىالذىالعنيفالنهارافتفىو.الوادىبطنعبرهنسيركناالذىالوادى
الممربجانب.الهادئالريففوقانعكستمرحةناعمةألواناالمساءسماءواتخذت

سكونفمزقالحياءقليلءالحماممنونوععصافيرءالطيوربعضإليهاآوتشجيرات
مجرىفىماءدائمايوجدحيثبكثرة»هناوالطرفاءاألراكينمو.وجمودهالمكان

الوادىفىتصبالتىوديان´´ا´سبعةلالواسعةالدلتاعبرناماوسرعان.السيل

الرئيسى.

بابوطرقناحالكظلثمفىفغمةإلىالمتواصلالسيرمنونصفساعتينبعدوصلنا
منوبالرغم.رواحنارحلةفىالحارالنهارأثناءساعاتبضعفيهقضيناالذى»المنزل

وفتحالحالفىجاءأنهإال»السطحفوقعائلتهمعمضجعهإلىأوىقدالدارربأن
ومخداتالماعزشعرمنوغطاء»السطحمنجزءاأيضالناوخصص»البابلنا

واستقبلءالظلثممنقافلتناتبدتليرتاحمناواحدكلاستقروعندما.بالدهنملطخة
.آخرسطحفىمكانلهموخصصبالغةبحفاوةبدورهمالرجال
ووصلناءالحرارةتشتدأنقبل»يونيومنالثالث»التالىاليومفجرفىفغمةغادرنا

الكبير.المجلسوأدخلونازائدةبحفاوةامتقبلنا.السابقمضيفناأخرىمرةفزرنا»السوم
وفى؟لناصغيرةغرفةوجودإمكانيةيتحسسمنفأرسلناءونرتاحنكتبأننريدكنا

عندمبكرانتحركأنفرغبوكنا.تصرفناتحتووضعوهاالعامةالغرفةأخلواالحال
.السمسرمغيبقبلوالعروثوبمكينونعنداألنقاضمجموعةلنشاهدالظهر

الحائطاتجاهفىالسوممنبالقربالمكينونباسمالمعروفةاألنقاضمجموعةتقع
وءالركاممنكومةمكرالسهلفوقبارزةالقديمةالمبانىبقاياوتقف.للوادىالشمالي
يتصل.نقوشبهاحجارةعلىالعثورفىفشلنا.بالحجارةنصفهاإلىمليئةاآلنبئرها
دوائرفىحجارةووضعت؟مقبرةالمنطقةأهلمنهيتخذشاسعفضاءاألكرامهذهمع

وءالعمبالقةمنقبيلةالسائدالتقليدحسبعادوقوم.القبرتوضحإنهايقالناقصةوقطع

؟الحفرياتبأعمالللقياموقتلديناليس.الفهمهذامعوالقطعالدوائرهذهأبعادتنسجم



وأدرناإرادتناضددليلناوتبعنا.تنقيبإلىتحتاجاألنقاضمنأخرىمجموعاتهناك

يرتفععالياتكءالبعيدفىنرىأنأمكننا.سيخوروادىإلىوتبعناهللمكينونظهرنا

أشياءفهناكهذاعلىيدلفموقعها.قلعةاألياممنيومفىكانتأنهاالبد»أنقاضفوق
الوادىمنيبرزمشابهكرفوقتقففهي»العرفىالقلعةأنقاضمعمشتركةكثيرة

.غربافقطساعةنصفمسيرةعلىالرئيسيه

المنحدراتارتفاعيبلغ.ثوبحصنسيخوروادىمدخلعندالقلعةأنقاضتسمى
وءبئرسفحهاوفى.بالحطاممغعالة»قدما3..يقاربماالضخمةالصخرةفىالحادة
.نقوشبكلكن»ماحدإلىطويلحائطبقاياقمتهاعلى

إذا»الجبليةاليمنأرضفىوفرتهامعبالمقارنةءهناالمجردةالنقوشقلةتفسيريمكن

رأيومن.والمعينبينالسبئيينمملكتيحدودعلىتقعباعتبارهاموتحضرإلىنظرنا
أحضرناهاالتىالرموزوفكدرسالذىءبرلينمنءه_الءه_)(هموردمانفسورالبر
فقد»قولهوحسب.بعيدزمنمنذالقتاليةبقدراتهماشتهرواموتحضرأهلأنءمعنا

النصوصفىأخرىومرةءقدماالسبئيةالنقوشأكثرفىوملوكهادالبكاسمورد
الخضارمبأنتوحىأدلةتوجدوال.موتحضرمعالحروبعنالكثيرقيلوقدحقة.الك
علماءزمنوفى.والمعينبينالسبئيينءجيرانهمبواسطةوقتأيفىقهرواقد

لهموكان.بهموثوقبإجماعهذاتسجيلوتم؟منفصلةمملكةلهمكانتاإلسكندرية
آمتتبانولشعبإلعقه»وللسبئيينءعشتارللمعينيينكانمثلماءسينالقوميإلههم
.عصرنامنالسادسالقرنحتىلهجتهمعلىأيضاوحافظواوأنباي.

ءشكبككانتاوالعرثوبقلعتيوأنءكثيرةحروبهناككانتأنهيبدوءحالأيعلى
ومنءمملكتينحدودبينمنطقةكانتدالبكأنإلىهذايشير؟عسكريةتحصينات

مراكزأبداالدفاعيةالتخومكانتوما.نقوشلوضعمكانأنسبأالتكرنالطبيعي
كل.جداهشةإنها:الحفرعلىتساعدالهنافالحجارةذلكإلىإضافةفة.للثما

.سينإللههمعباداتنقوشمورتمانرموزهافكالتىالنصوص

فوقوسطهفىتقفمازالتالذى؟الرئيسيالوادىإلىسيراثوبحصنمنرجعنا
ءالقافلةقابلناهنا.الثماهقةبجدرانهالعرحصنجدرانبقاياوحيدة»ضخمةصخرة



بالجدارملتصقةالمنحوتالصخرمنقطعةننتزعأنوحاولنا»جهودناووحدنا

أننافاتضح.كبيرجهدبعدونجحنا.الجدرانبقايامناألعلىالجزءفوقباألسمنت
األربعة.جوانبهفىخاصةجيدانحتامنحوت»رمليحجرمنمبيضعمودتاجانتزعنا

الرسمفيسمانفونوضعلنلك»جمالناعلىحملهيمكنوالجداشيكالعمودتاجكان

الفنانمقدرة»تتحطملمالتىالعمودرأسأجزاءمنجلياوتتضخ.هناأبرزناهالذى.
أحدفىيظهرإذ.صيدمناظررسمالنحاتأنيبدوالقديمة.األزمنةفىنحتهالذى

للوعلىا~صلطبقنسخةآخرجانبوفى»أسودايقاتلونفيولهمفوقرجالجوانبه
وما.موتحضرفىالشعبىالفلكلورفيكبيرادورايلعبحيوانوهوءالجودةبالغة
شديدةمعارضةيجدأنهمنبالرغمإلخضارم»عندالمفضلةالرياضةالوعلىصيدزال

وقرون.وثنيةجذورذاتتصحبهالتىاالحتفاالتأنأساسعلىالدينيينزعمائهممن
تذكاريةنصبااليومتوضعزالتما»الخلفإلىبجلكروالمنحنيةالمتشعبةالثقيلةالوعلى
.موتحضرفىالمنازلمنكثيرواجهاتتزين

عندودفناهاألنقاضفىوجدناهالذىالمنحوتالصغيرالحجرأخرىمرةامتخرجنا

بهأنويظهراألبيض»الرملىالحجرعمودرأسنفسومنسطحالحجرهذاذهابنا.
حافزوهوءاألوراقبعضمععنبعنقودأيملءاألصلطبقنحتاوالخلفاألمامفى

هذاأخذفىفرغبكنا.العمودلرأسخرفةالمنالجوانبفىوهناكهناأيضايظهر
وبعد.مضيفناحوزةفىالتىالصغيرةالمجموعةإلىلنضمهتريمإلىمعناالحجر
مغادرةعلىالظلثمحلولأرغمناعندمالكن»هذاعلىالقافلةقائدوافقشديدإصرار
علىالحجريحملكان»بشخصهمعناكانالذى»الجمالصاحبأنالحظناءالعر

»جداخفيفةحمولتهماكانتالجملينأنرغمءجملهيؤذىسوفأنهيعتقدفهوكتفه.
.لهعائقاالحجريكنولمءذلكإلىوما»ويقفزءسريعايجرىهووكان

~
اآلتى»الخونوادىمدخلعندتقعالتى»باحفارمناقتربناعندماحالكامالظككان

لبعضركبتاأنبعدوذلكءبالماءالمليى،السيلمجرىنتابعأنعليناكان.الشمالمن
شربعندما»كبيراذعراحمارىسببوقد.الضفةبجانبنخيلبستانعبرالوقت



»ذعرنالصرخةاستجابةالكلوهب.الراكدةالبركةوسطفىمرتاحاامتلقىثمءكثيرا
انتهىالحماراستحمامأنعلى؟السرجأكياسمنالفوتوغرافيةوالمادةاآلالتلينقذوا
.أضرارايحثأندون

لهومنازتخطمتفقد.أكواخفىويسكنونالفقرمنتهىفىوسكانهابائسةقريةباحفار

وقوتهمعددهمفىضعفاءكانواالسكانمنتبقواالذين؟القبليةالحروبجراءمنالطينية
معسكرناسطحهفوقونصبنا»مصاناواحدطينيمنزلبقيبنائها.إعادةمنيتمكنوافلم

ليستمتعواالفضوليينالرجالبعضجاءالحالاوفى:أخويةرفقةفىالليللقضاء
بعدفيماجاعت:قبلمنأبداعلينايمرلمشيآهناوحدث.المألوفغيربالمنظر

السطحركنفى»بعضهنعلىيتكدسنوجلسن.فضولهنليشبعنءالنسوةمنمجموعة
الأنهنوبمالم.السكمساحةسوىبيننايفصلوالءلنومنااخترناهالذىللمكانالمواجه

ءيشاهدنهاكنالتىاألشياءبغرابةبشففيستمتعنوكنأخرىمرةالذهابفىيفكون
األسرةنصبناوعندما.يزعجناوجودهننجعلأندونعملنامواصلةعلىمرغمينفكنا

.باندهاشصحنءوكبيرةطويلةأشياءإلى»صغيرةحزمةمنوتحولتءالسفرية
حدانضعأننأملوكنا.طاغمرحإلىباستمرارالدهشةتحولتءبسنامكخلعناوعندما

بعضهنخلفويتزاحمنيقهقهنخذنفي.فجأةالكهربائيالمصباحبإضاءةالزيارةلهذه
وتقفزفزعلحظةفىرعبإحداهنيعترىأنمنخوفاقلقناوءبعيداوزحفنالبعض

بيلسنالصغيراتوالنساءالفتياتكانتحتىطويلوقتيمضولم.السطحفوقمن
الرجالمنالضحكاتوهديرتحديقهنيواصلنحتىمنهنالكبارظهورخلفمختبئات
.مكانهنفىجالساتاألسودبلبسهنالنسوةمازالتالنومإلىأخلدةوعندما.والصبية
.النسوةاختفتوالهجوعيغلقهحولناماكل.يونيومنالرابعفىالشمسأيقظتنا
أشكاالءمنزلناحولالرمالعلىورأيت.البائسةبزرائبهالصغيرالوادىعبروحتت
منسكرىوهيجالسةتنتصببامرأةفإذاءتتحركإحداهاوبدأت.راقدةبشعةسوداء

التيالسوداءالخرقمنوالرمالالتراببعضونفضتءتترنحوهيوقفتثم.النعاس
.الفقيرةالرتيبةحياتهالتواصلكوفهاإلىصمتفىمبقعدةوسارتءحولهاتلفها

لحظةفىهناورأينا.األخرىتلوالواحدةاختفينثمثانيةواحدةتبعتهاماوسرعان



منالجزءهذامنقريةفىوالجوعالحياةورتابةالمدقعالفقرمنخاطفةلمحات
هربواعاشواالذينوالرجال»قوا~الحربوامتصتالسكانهلكحيث،موتحضر

بقينفقد»طويكيقاسيناللثئىالحضرمياتالنماىأماءأجنبيةبلثدإلىمآسيهامن
مغلقاكنابادائمايبقىةاالسوحياةالمرأةعالمان.بلثدهنيغادرنالألنهن»وحدهن

كئاثا»ما
وقتفىالميتةالصغيرةالمدينةتلكفوصلنا»كبيرةليستقسمإلىباحفارمنالمسافة
المدينةعبروسرنا.انتظارنافىالكاف»بهاوعدناالتىالعربةلنجد»اليوممنمبكر

أميريا.~~اهنالنفمهشيدالمهجرفىأثرىالذىالسادةأحدلكن؟أنقاضنصفهاالتى

رائعةبيضاءقطعة»مسجدببناءشهشكرهيقدمأنالوقتنغمرفىبالطبعيسولم
السادةمنلكثيرالكبيرالثراءبينالتباينأنويبدو.الحضرمىالمعمارفنمنملتسعة
ومطاألغنياءقصوروتقف.هناحاداشعورايخلقالالناسمنا~عظمالسراأوفقر

العراة.نصفالسودالعبيدأطنالمعءا~نيقةبسهمبمكأطفالهميلعب؟المتداعيةالمدن

الفقرحيثموطنهمإلىواالزدهارالشفافةبكمنإرادتهمبمحضا~غنياءويعود
العالمفىيكونأنائهشاءوقد.جمعوهاالتىبالثروةحدودهداخلليستمتعواالمروع»
أنثموالمكالمناسبمنإنه.صدقاتا~غنياءيمنحهمفقراءورجالأثرياءرجال

أماكنفىبالذاتكبيراعددهميكونوأنفقراءهقوممسلممجتمعكلفىيكون
القليلوالحظناائه.بهأمرهمالذىاالنفاقلممارسةكافيةفرصةالتقاةيجدحتىالحجاج»

أسلوبإلىبالتأكيدجزئياهذاويرجع.موتحضرفىالطبقىوالصراعالحسدمن
وخدمالجنود.ماليةوليستدينيةأمسلهااسادقطبقةامتيازاتإنالديمقراطى.الحياة
»معاو~كلوناألغنياءمجلمىفىيجتمعونالقريةفىالعاديونوالمواطنونالمنزل

.الحديثنغمرفىويشاركوناإلناءنفسمنويشربون
التى»الوادى)بطن(للمسيلةالعاليةالطينيةالضفةطولعلىبالسيارةقسممنذهبنا
المعيلةوادىبطننعبرأنحاولناعيناتقبالةنقطةإلىوصلناوعندما.النقرةعرتها

كليامغعالةهناوالتربةضموراتزداداننخيلبساتينكانت.المدينةإلىلنصلالرملية



فىصعوبةووجدناهذهالمسيلةرمالفىباستمرارسيارتناانغرست.الرمالمنبطبقة

فوقمشتتةالمدينة.التنعظمةعنشيآكلفيهايتحدثالتى»عيناتإلىالوصول

فىجداكثيرينكانواالسكانبأناالنطباعيعطىالمفتوحالكبيروالفضاء؟شاسعةمساحة

السبعلقباببامشدودينهنا~تونماوقتفىالحجاجكان.اآلنعليههممماالماضى
التىالعلويةالعائلثتإحدى»العيدروسآلو.صالحينرجالقبورتحتضنالتى

المدينةهذهفىالحاكمةالعائلةذلكفوقوهمءعيناتمنجاؤا»جارافىثرواتهاكونت
والمسجد»المصانةالقليلةالمنازلبناءفىالفضلحامدآلوإلىإليهمويعزى»الدينية

»العيدروسعلىالسيدتباتسبعفىقابلنا.األنيقةاألوالدومدرسة»الجميلاألبيض
العائلةمنآخرفردسيحتللكن»باياسرافىيعيثىفهوشعبهمنمنفيأنهيشعرالذى
الشايلتناولودعاناجارايعرفشخصبلقاءسعيداكان.قليلةسنواتبعدهنامكانه

الوقتفىسكانهابينما»مسجداعشرثلثثةبوجودتفتخرعيناتأنأخبرنا.معه
غيرالمحليالماءأنحيكءبعيدةمسافةمنالشربماءويجلب.نسمة5...الراهن

كان»السلقمدارفىسنواتعشرقضىالذى»الحامداثدعبدوالسيد.للشربصالح
مجلسإلىفجاءربييناألومعأخرىمرةبالتحدثلهسنحتالتىبالفرصةسعيداأيضا
كانالذىالكبيرالسدعنفأخبرناالقديمبلثدهبتاريخالمعرفةبعضوله.عليالسيد
تدهوربدايةالسدذلكتحطيموكان.والبحرهودقبربينماالسكقبلمافترةفىقائما
الحجارةبهاتراكمتالتىالوسائلحولالخاصةنظريتهائهعبدوللسيدموت.حضر

أكد؟ماإلسكسبقتالتىالفترةفىشياتالتىالمبانىفىالبعضبعضهافوقالضخمة
إلىالشميلةحجاراألتلكحملتبواسطتهاأنهويفترضاألنقاضفىألفيالصورارأىأنه

حقالعبتاألقيالأنمنالرغمعلىءصحيحااالفتراضهذاكانإذاوأشك.مواقعها
صخريةتلكيفوقالضخمةعالقكبنيتلقد.العربيةللجزيرةالتاريخيالتراثفىدورا

.لالنسانبالنسبةحتىللتسلقعمليةتكونالتكادو~راتهاءعالية



~
عيناترجلالسقافسالمبنبكرأبوالسيدهو)1(

منقعرنخلأعجازكأنهمالناستنزع:آيتينفىالقرآنفىالمتداعىالنخلصورةنجد)2(
)7:(الحاتةخاويةنخلأعجازنهم3صرعىفيهاالقومفترى..)2(القمر:

دعايحي.للثمامصديقاكان.وسياسيمينيزعيم.العلويينمنعقيلبنيحيبنمحمد)7(

معتتفقالسياسيةاتجاهاتلهكانتوربما.نفيهفىالسببهووهذا،االسلثميةالخطةإلى
موتحضرفىالسططينسياسة

ا92.عامبالمبلغتبرعالذىالكافائهعبدبنحسنالسيدهو)4(

(عداأليامصحيفةمعمقابلةفىهودقبرزيارةعنالشاطريامثهعبدبنسالمالسيدتحدث)5(
.)1996فيسمبر319،22

وادىفىدفن.تريممنكيلومتراثمانينبعدعلىهودقبريقع:حديثهمنمقتطفاتهذه

األولفىالزيارةتبدأ.اليمنأسواقمنقيملسوقموقعوهو،هودمنهمنبيا35األحقاف
،الطقوسمنعددوفىالعاشر.وتمارسالثامناليومفىتبدأالفعليةالمراسيملكن،شعبانمن

مكلنإلىالقبةأسفلإلىيهبطواثمهودقبرحيثالجبلنحويتجهالمنصبيتقدمهبموكبتنتهى
منالوعظكلماتوتلقىاألناشيدوتنشدالحضراتتعقدوهناك.كبيرةصخرةوهوالناقةيسمى
.تاريخهاعبرالزيارةمراسيمعلىكبيرتغييريطرأولم.العلمرموز



<الفان



تريمفرالسطانقصر



مفصكوصفانقدمأنعليناوكاناألسئلةمنبعاصفةتريمإلىعودتناعنداستقبلنا

وفى.بركانفوهةليستأنهاسمعواعندماجميعهماندهشوا.برهوتبئرفىلتجربتنا

خلقهااثهاعتادالتىالعيدةالكهوفاحدأنهاأجبناحقيقتهاهىماعنالسؤالعلىإجابتنا
المستمعينمنلمجموعةالعطاسعليالسيدوقدم.الجيريةالمخوريناتتكوجبالفى

قبلهمنرجليتجرألمالذىالكهففىوتجربتهوسمعرأىلماأررامياوصفاالمشدوهين
.دخولهعلى

فىءيونيومنالخامس»الجمعةالتالياليومصباحفىالمدينةووجهاءعلماءتجمع
عناألسئلةمنالعديدطرحت؟بالحيويةمفعماالمرةهذهاللقاءكان.الكافمنزل

بنمحمدأخفتحدثشيقة.بآراءالموضوععنالتعبيروتمءبرهوتبئروعناألنقاض
الخميريينسديسمىمابقاياعنميآحضررحالةوهو»الحضرمىالعالمءعقيل
والساءخرابمنذسنة6..انقضتقدأنهيتدرو.أخوهووصفهفحصهالذىءالعظيم

منكلهمبنياكانالخزانأنوالبد.االنسانبفعلإنماالفيضاناتبفعليحدثلمأنهالبد

العثورفيمكنءالرواةبعضرذكرماوحسب.مخورلشظايابقاياتوجدالحيثالطين
بنمحمدوقال.السدمجرىأسفلفىالنحتجيدةالضخمةالحجارةمنالعديدعلى

الوادى.جدامناسبموقعه»ألنبسهولةتشييدهإعادةيمكنالسدإنورقتهفىمحقيك

تشكلوالحجرمنمنخفضةعتبةتقومحيثء´´ب´´الجانبيالوادىمعمتصل´´أ´االجانبي
ضغطيقعفلم.الجانبيةالوديانتلكعبرمنفذاالفائضالماءوجدلذلك.حقيقياعائقا

.الخزانبناءالعادةحياتهطوالواسعةبدعايةعقيلبنقاملقد.الخزانعلىثقيل
بدايةفىيسكنونالذينجابرآل:األمرفىمباشرةمصلحةلهاقبائلثشكوهناك
يسكنو»منطقتهمفىالقديمالخزانمكانيقعالذينوالمناهيلءعدموادىعندالمجرى

وعدواقدهيلالمنافإنعقيلبنذكرماوفوق.المذكورتينالقبيلتينبينتميمآلبنو

شخصأليمنطقتهمفىالقاحلةاألرضوكلالطفالىالراسبتربةنصفبإعطاء
.أخرىمرةللعملالسديعيد

بالنسبةجداهامأنهوالمفترضءالعملهذاينقذلملماذاهوطرحالذىالبديهيالسؤال

فىوالمناقشةللتفكيرفأكثرأكثريطرحوالذى»الملحالكبيرالسؤالإنه؟موتلحضر



.موطنهمتخلفيخصفيمابأسىيشعرونوالخارجفىالذينمنالمتقدمةالدوائر
هذهبواسطةوداعناقبللهاانتباهناولفتواأخرىمرةالمؤلمةاألمثلةهذهوأثيرت

كانوا.موتحضرمستبعنمسئولونأنهميشعرونالذينالرجالمنالمجموعة

انعدامهوهنااألساسىالضعف.جيدايعرفونهاأنهممنبالرغمإجابتناسماعيريدون

يرونلذلك.بأنفسهمالوحدةهذهيحققواأنيمكنالأنهمالتجربةمنأدركوالقد.الوحدة
ذاتالبلثدفىالصغيرةالمجموعاتكلمنأقوىتكونقويةسلطةقدومالضروريمن

القبليةللحروبمداقاطعبأمروتضعالوحدةفرضتستطيعسلطة»المتضاربةالمصالح
بدالحسنلهالتغيير.الهروبأي»الشاقالواجبإزاحةمجردهذالكن.االنتحارية

الظروفأنويبدو.مسئوليتهمءعبيتحملواأنالبد:نغمهاالبلثدداخلمنيأتىأن
.وإرهاقهاالحربمآسىمنالمزيدشاهدناعودتنارحلةوفى.اآلنمناهبةأصبحت

باسيارقأخرىمسرةنسافر.لرحلتناالتاليةالخططوضعتمضيفنامعالتشاوربعد
مننحاولأنوعلينا.وشبامسيؤنطريقعنءقعوضةإلىموتحضروادىصاعدين

»فصلبإلىرأساالمنبسطةالرمليةالمنطقةعبريعةسمراحلفىبالجمالالسفرهناك
منالطريقأنتبينوإذا.البريطانيةالحمايةتحتاألراضىداخلنقطةأقصىوهى

بالجمالسيرأنفيجب»الطرققطاععصاباتبسببآمنغيرنصابإلىقعوضة
نصلإنوما.نصابإلىهناكمننعبرأنونحاولعمدمدينةإلىعمدوادىصاعين

بالطائرةولوحتى»قدمانمضىسوفأنناالمؤكدفمنءالبريطانيينوبمساعدة»هناك
الرحلةكلأنوقدرنا.نصابفىبريطانىعسكريمطاريوجد»إذالحاجةدعتإذا

.ثةشكإلىعينأسبرمنتمتفرقسرفعدنإلى
الثمحر.إلىبالجماللترسلأمتعتناحزمنا.والوداعاالستعداديوميونيومنالسادسكان

الحرارةأرضفىكثيرالسوهذا(الملثسمنواحدلبسةسوىمعنانأخذفلمنحنأما
صغيرةسجادةفىووضعناها»عليهاوننامالركوبفىنستعملهاوبطانية»هذه)الجافة

.»المألقرب»نلكإلىمضاف.الصخريةالجولأرضفىننامعندمامرتبةنستعملها

بستانفىتزرعالتىالتمرأنواعأجودمنكبيروعنقودءالشايأكواببعضءبراد
ذهبناثم.الخفيفالبسكويتوبعض»ماجىشوربةمنومربعاتءسكر<الكافالسيد



.وخدمها)وزوجاته(وألبنائهالهدايا~لهمناوةأبوبكر،للميدعرفانناعنلنعتر

السهلعبرناثمالعينة»بوابةحتىالفنيلبساتينعبربميارتهأخيرةجولةفىوذهبنا
أولئكمعأخرىمرةسرناثم.أيضاالبردا>المئيةالجروفإلى،االجردالصخري

بل،صداقتهمفمنحوناءالكفرةنحز،ممدناتحيزهمعلىتغلبواأنهميبدوالذينال~ل

فالحرارة؟الصخريتريمسهلفىالمغيببدجداحاراالطقمىمازال.ثمتهموحتى
بساتينفىأبردالطقميأنحظالمكمز.أ~ىمرةيشعرأخذاليومأثناءامتصهاالتى
البرودة«هبعض.المدينةأسوارداخلالملقىمنالمرويةالذرةمزارعوبينالنخيل

عائلةمنالشبابمعاألخيرةوللمرةأ_ىمرةوالتقينا.الحرارةمنالتبخرمببها

»ةالصكأدوامناك.الكافثينبنعمرالميدحدائقفىالساحةحوض~ا~~
وأكلنا»الشايشربناثمآخر».إلىاحومنىأولمنالماءتحتمسابقاتبعدهاو؟أت
.الحديقةمنطازجاتمرا

يستمتعونوهمالبسيطةالحيويةالروحعلىالشبابأولئكحافظكيفالملفتمنلطه

لكنتأكيدبكلتقديرهالهامعناوالحديثزيارتناكانت.الترفأجواءفىطويلةبعطلة

.الهادئةبحياتهمقانعينأنهميبدو

.األولىزوجتهوفاةبعد،تزوجهاواحدةروبةسرىالكافبكرأبوللسيديكناطم(
.زوجةمنأكثرلهمالعربيةدالبكفىاألثرياءكلأناعتقدالكاتبولكن



حورهحصن







محمةا(امةاااالةثمههثعددها_ا1

يتولىهناكمنو.سيؤنإلىلتأخذناالتالىاليومصباحفىسيارتانتنتظرناكانت

اآلنسرنا.قعوضةإلىنصلحتىوهكذا»القطنفىالسلطانإلىتوصيلناالسلطان

فىبسرعةالسيارةتنغرسوأحيانا.الناتئتينالصخرتينحولملتفينءالسهلعبر
محاطوهوالسلطاناستقبلنا.العاشرةالساعةعنداألقلعلىسيؤنوصلنالكنءالرمل

علينا:الحالفىالسيرمواصلةالمستحيلمنوكانقدامىأصدقاءيستقبلكماءتباعه»
إلىتعريفخطاباتاألثناءهذهفىالسلطانيعدسوفو.الطعاملتناولنبقىأن

خريطةفيسمانفونوأعطوا.عبرهانمرأنيجبالتىالمنطقةفىالمؤثرينالزعماء

هديةسويالناقدمبينما»جارافىرسمتالمحيطةوالحدودموتلحضرتخطيطية

حولءكبيرباهتمامسألوناثم.بالفضةالمطهمبغمدهمقوسسيفعنعبارةتذكارية
كان.موتحضرإحتياجاتبخصوصهناكدارتالتىوالمناقشاتتريمعنانطباعاتنا

تدركوبدأت»تريمفىالرجالمجموعةبتأثيرءتستيقظبدأتدالبكأنانطباعلدي
تريممنكلفىوأخبرونا.قويةمركزيةولسلطة»للوحدةوتصبوالمشتركةاهتماماتها
الصراعاتبسببمغلقةأصبحتوشبامسيؤنبينالجنوبيةالوادىضفةأنوسيؤن
،الطريقزئكنسلكأنيمكنناءاآلنخطورةأيتوجدالأنهءالسلطانوأكد.العدوانية

عنبرعوائقبكتقريباالطريقمضى.نصيحتهبالطبعوتبعنا.جدارائعأيضاوهو
ءالطينمنالمبنيةالبنيةالرماديةالغريبةبحصونهاوالقرىالرائعةالنخيلبساتين
فىمنطقةوأروعأغنىإنها.رفيعمعماريبفنالبياضناصعةمنازلتحيطها

العصورفىومهمةمشهورةمدينة»الغرفةالرئيسيومركزها.الداخلموتحضر
منطقةودخلنا.المستمرةالحروببسببالثانيةالدرجةإلىاآلنانحطتلكنهاءالقديمة

بينالصراعفىمحايدالسلطانأنإذ»يتهادناخطراللكن.سيؤنمنبعيداالقتال

علىللسيطرةبينهمفيمايتقاتلونوالذينمستقلينأنفسهميعتبرونالذينالعوائلمجموعات
الجميلةالقرىعلىمميتصمتويخيموالكثيري.القعيطيبينالحدوديةاألرضهذه

الطريقعلىالوحيدونأننايبدوالنخيل.بساتينوسطالبعضبعضهامنبالقربالواقعة

يطلقأنسياراتناساشقويتوقعوال.نيامهمأوسكانهاتالشىإماالتىءخلثبةأرضرفى



بالتأكيدفيهايختبئالتىالقرىمنبعيداحالكلعلىساروالكنهم»الرصاصعلينا
فىمحفورةخنادقاعترضتناحتىطويلوقتيمضولمحركة.أييتابعونمراقبون
الذينآسلطانجنودوأثمارطويلة.التفافاتاتخاذعلىأرغمتنا»الطريقعرض

اخكطتماوسرعان.البعضبعضهامعحربفىمجموعاتلثطثقرىإلىيرافقوننا

يدخلأنفقطعبرهاويمكنءومتعددةعميقةوالخنادق.بينهانميزأنستطعلمحتى
ثالثكالمجموعاتأنوبما.بساتينهمإلىليصلواومنازلهمقراهممنيخرجواأوالناس

استصدارعلىيحافظواأنعلىبينهممافىاتفقوافقدالرائعةالبساتينعلىكلهاتعتمد

.الضروريالعمل
بخنادقومطوقةءمفلقةوبواباتبسورتمامامحاطةوهي؟الغرفةمدينةمناقتربنا
وحتى.مرعبوالصمت.المدينةسررحتىالنخيلبمماتينوتمتد.عميقةعريضة
أنويظهر.الركنيةالبواباتإحدىمنبالتربطريتنانفارقأنعليناكانخندقانتفادى
وصلتناحتى»مباشرةيسعسياراتناصوتأصبحإنماألنه»نياهاكانواالحراس
سريعاالبوابةانفتحتعندماقليكفقطابتعدناقدوكنا.البوابةخلفمناالنذارأصوات

وصاحواالفزعمنجماعتناوصعق.مشرعةوبنادقهمالجنودمنمجموعةمنهاواندفع
اندفعواممائقينالكن»الترحابصوتوسمعناالبنادقانزلتعندها.للدولةنتبعبأننا

.العدوانىالمكانهذامنليهربواسرعةمنأمكنهممابأقصى
الثرييعيثىحيث»العقدةفىرئاستها»لثةالثاالمجموعةتخصالتىالمنطقةاآلندخلنا
حلوةدعوةلناقدمفقد.زيارةلهفسجلأنعليناوكان.طالببنجعفربنسالمالشيخ

ذلكفىتوصيلناترتيباتتولىالذى»شبامسلطانلكنءالداخلنحورحلتنافىلزيارته
طائلةثرواتوله؟لهولنداموالياسالمالشيخ.القتالمنطقةبتجنبأمراأصدرءالوقت

.المدينةتلكفىالمشهورينالخضارمأحدوكانءباياسرافىمتكدسة
القصورالصغيرالنخيلمزارعوسطتنتشر.جمالمنفردوسالعتاةحولالمنطقة
الممتدةالبديعةالحادةأبراجهاوأطراف»الكبيرةنوافذهابصفوفءوالرماديةالبيضاء

تقفواألبيضوالرماديا.خضرالبهيجالتلوينهذاوخلف.السطوححافةعلى
والرمانالليمونشجيراتمنالكثيرأيضاالحدائقفىتوجد.البنيةةالعصفتالصخرة



خشبيةبوابةبهعال»بسورمحاطةسالمالشيخفيهايسكنالتىوالمباني.والباباي
وأعطتواحبهاالخارجيةالنقاطأدتلقد.ساحةإلىتقود»حديديةبألواحمغعالةضخمة

محاطوهوليستقبلنابنفمهسالمالشيخووقفواسعةالبوابةفانفتحتءبوصولنااإلشارة

يخالجناولم»جدامعروفةلهولنداالمواليةاألشيبالشيخعواطفإن.وأبنائهبجنوده
ءالمطويةباللفةالمناقشةودارت.األعماقمنيأتىاستقبالناأنلحظةأيفىالشك

جواهذاوخلق.الشرقيةالهندفىهولندالحكومةالرمميالمسؤوللوجودتحيةوذلك
سريعاوامته.الحديثمتابعةيمكنهمالواألطفالالجنودألن<ميزةأيضاوكاناعلفةمن

إبعادهميمكنالالذين»المهتمينالناسمنبجمهورالمهيبالبناءلهذاالكبيرالمجلمر

ذهنهفىأنيبدوإذءلمضيفنابالسبةكبياعاستياءمصدرهذاكان.دالبكتقاليدحسب
قبلشبامإلىنصلأنعليناكانفقدأيامبضعةللبقاءدعوتهبتصميمورفضناءالكثير

حديثفدار.رأساالموضوعفىدخلفقد»ضيقاأصبحالوقتأنوبما.الظلثمحلول
الجميلمنزلهفىأمانفىيعيثىأنيخضلاللماذامؤانيتبعههناالبؤسحولصريح

يباشرأنحقايخضلإنه.العقدةفىقصرهفىأسيرشبهيعيثىأنمنبدالباياسرافى
األسرةربباعتبارههنااآلنيكونأنيجبلكن»جارافىأعمالهعلىاإلشراف
وسالتءالماضيةالستالسنواتطوالالحرباستمرتلقد.مصالحهاعنوالمدافع

للسلقماحتماالتأيتبعدباستمرارتتكررالتىالثأروصيحات»وأكثرأكثرالدماء
وأكد.الخارجمنقوةتدخلبدونتنتهىأنيمكنالحربأنيبدووال.بشدةالمرغوب
فثلتلقد.المتصارعةاألطرافبينلتتوسطحكومتناتدخلضرورةكبيرةبجدية

وقامهدنةأشهرمتةفترةعدنفىالوالىاقترحمباشرةالصراعانفجارفبعد:إنجلترا
أملعلىأشهرأربعةمنفىوانتظرواوذهبوا.الطرفينمنالزعماءباستدعاء
ذهبالمختصومساعد»»المسألةيفهمالالوالى.جدوىبكوانتظروا.لحلالوصول

مرتشىهنديمترجمرحمةتحتالحالفىوأصبحوا»عطلةفىوجيزةفترةقبل
إذا.نتيجةأيإلىالوصولدونموتحضرإلىالمتحاربةالقبائلزعماءوعادوفاسد.

بدونالعداءاتبوقفتأمرأنيمكنهاءالدوربهذاالشرقيةالهندفىهولنداحكومةقامت
فىكيرقماليةمصالحلهمالذينهولندابرعايامليئةالبطأأنهووالسبب»مباشرتدخل



أولئكممتلكاتوبمصادرةباالبعادالتميأبمجردالشرقيةالهندحكومةقامتفإذا.جارا

أنيمكنعندها»العداءاتوقفموتحضرفىمحوائلهمعلىفورايفرضونالالذين

اقتراحعنقصيرةنبذةبإعطاءالمترجمونوقام.جدامنطقياهذاويبدو.السلقميتحقق
علىتلوبتعابيعشديدباهتماماستمعواالذينءالمتكدسينالحاميةألعضاءمميفنا

معوأتحدثواحدليومأبقىأنفاقترح.أبعدسالمالشيخذهببل.العامةالموافقة:
واحدكلألنلىءبالنسبةسهلةمسألةمالسكتحقيقفسيكون»ثالثكالمجموعاتزعماء

.قلبهأعماقمنلهيشتاق
»سيؤنوفى»البقريآلديارفىقبلمنسمعتها:عليجديدةليستأفكارهممنكثير

أنمر~وكنت.المحدالشكلبهذاوااللحاحهذابملأبداتطرحلملكنهاتريم.وفى
دخوليمكنهمالالهولنديينأنفطالما.الوسيطبدورأقومأنالستحيلمنأنهأوضح
والقوىحكومتنابينالمباثمراالتصالفإن»بريطانيابإذنإالموتحضرأبواب

سلطةتوجدالطالماأنه»ذلكإلىمضاف.صعبايبقىدالبكتلكفىالمصطرعة

أنصحأنفقطيمكننى.الموضوعخار-االتصالهذامثليصبحدءالبكفىمركزية
ء«نفسهمهذاتحقيقيستطيعوالموإذا.مركزيةسلطةوتكوينالوحدةأجلمنبالنضال
أنهيبدوءسابقةأوقاتفىإليهالجأواالتى»عدنفىالبريطانيةالسلطاتمعالتعاونفإن

.الوحيداسبيل
.اآلنفيهاأيضامتورطةالقعيطيةالحكومةوأصبحتءقاتعكبينحرباالصراعكان

كانبالخديعة.نفوذهإلىالغرفةيضمأنعبداتبنعبيدبنصالحهوشخصواستطاع
بأناإلحساسوكان.ضرائبوبكدولةبكءحرةعينةالماضىفىالمكانهذا

يملؤهمكانالنين»صالحعائلةمناألخرىالفروعمنفقطليمر»يطاقالاالحتك
معبمعاهدةترتيباتقبلمنهناككانتفقد.القعيطيةالحكومةمنأيضالكن»الحممأ
.والكثيريالقعيطى:مجموعتينبينالداخلموتحضرفىالسلطةقمعت»بريطانيا
آلمنا~خرىفرعاعشراالثناوشارك.ثالثةسلطةمعالتعاملللقعيطييمكنوال
ا).(حكلهيجدوالمالوقتذلكومنذ،الصراعفى~~عبيدبنصالحعائلةه-عمر



سصبالىوفيةمنازلثةشكمنالمجموعههذهمنالرحلفىالمخبعنداستأذنا

ومجمع.الخضرهالداكنالنخيلواجهةفى»مؤثربشكلوالرمادمهالبضا،بألوانها

وهمالرهيبةحامهمفىالقصيرالتنوعلهذااألخرهباللحظا~لسمتعواواألطفالالجنود
ءزرعبكالرمالمنقطعفوووبعدهاءصفيرنخلبسامنعبرسرناثم.محاصرون

هوماوحسب.شبام»موسرحضرفىللقعيطيحدوديمركزآخرإلىالطرمقفقادنا

.منزلهمبمسانفىلجدم´´و´´آلالوي´´´´آلالئناألصدمباسرةوصولناأعلنافقد»مرهب

ءالصافىالحوضفىسبحناءوليلهللهألفمنالقصرهذافىأفرىمرةوبقمنا
.الكرما،أصدهاؤناهنالناهدمهاالتىبالوفاههواسمعنا

~الموجوده»مهالحميرلساثيلواللنقوشصورالنلمطشبامإلىااللياليومفىنذهب
ءيطاقالالعاليهالمنازلصفوفبناآلنمنذالحرأصبحمحلي.آثارتاجردكان

الرائعهموتحضرفوموركعنظهورنانأمربأنسعداءكنا.السرومجتمعذلكوفوق
.القطنفىآسلطانلصرإلىبالسارةونذهبالصحهنمر

اسمباالالتعطيامنهعبدبنعوضبنعمربنمحمدبنصالحبنعلىالسلطاناستقبلنا
المخرمهالفرشبعضعلىليدلهحارسافسمانفونمصرف~ووضع.حارا

االنحدارندمدهوالمخورجدامرمنعهالحراره.للوادىالجنوبهالضفةفىواألنقاض
فمادءمفسيرالهايجدالالىهذهالمسيحسبهوايهاالعماملللالدللكان؟وعاليه
السلطانبسيارةسوماذهبناثم.المصرةساحهنتائجمنمانوعامحبطافسمانفون

فىهصرجانبيوادمدخلفى»سبامإلىالطرسمنصففىهرمةوهيمحقران»إلى
وصفاميرشوأعطى.هناوزوجهوبسرصرشكان.الرئيسيللوادىالجنوبيالجدار
هومامنأكثرالرمتذلكفىمشاهدتهممكنالذىالكثربهاكانأنهمنهمتضحمفصك
المسحأمنأخذهءنقوشبهحجرايمتلككاناألخيرالسلطانأنالناسوأخبرنا.اآلن

موجودهالحطاممنمدالجكبعضومازالت.اإلفرنجأحدإلىوأهداهفهمبناكانالذى
األزمانإلىماومخهامرجعأساسا~علىمبنةبسيطةعلنيةمنازلوبعدهامحقران»فى

امقالطوإلىتقودالىالمساويةوالسر~لمالجدرانوضعت.اإلسلثمسبقتالتى



مادةمنبنوعرائعبسكلوالصقتالحجارة»منبعضهامعالمنازلمنالمسكونة

.الحاضرالوقتفىالمعروفغيرترالمور
عندالنباتافتفى.ميننإلىبالسيارتينذهبناالقطنسلطانمعالطعامتناولناأنبعد

بعدالرمالكلأصبحتلكن»الطفاليالراسبطبقةفوققصيرةلفترةسرناثمءالفرط
أنسببها؟الظهربعددائماالمنطقةهذهفىالرمليةالعواصفوتهب.الصائدةهيذلك.

حتىطويلوقتيمضلم.اساخنالهواءأعمدةالرتفاعنتيجةجداسافنايصبحالرمل
منيظهرو.األمامإلىالوحيدطريقنانصارعوكناالمحرقةالرمالمنحجابامتصنا
لتحديدللعائقينكافياذلككانءالضباببينمنالصخرحائطمنجزءآلخروقت

إحدىوتعطلت.ميننإلىبالفعلوصلناهدىبكوسرناقليكعانيناأنبعد.إتجاههما
صديقناكانالحظولسوء.خلفناتركناها»حهاالصكفاشلةمحاوالتوبعد،السيارتين

رغمءأميالمتةوعرضهموتحضروادىيبدأهنامن.سيارتهومعهبعيدامرتعبن
بميارقالجنوبىالجانبفىقعوضةإلىالشرقيةالضفةفىميننمنبالعبورخاطرناذلك

ووادىرخيهوادىفيهايتحدالتىالنقطةفىذلككان.طاقتهافوقمحملةواحدة
الطبقةفوقالسفرواصلناثم.الكبيرموتحضروادىويكونونعمدووادىلكس
فىالوحلنتفادىحتىيمكنمابأقصىسائرين»الرملكتلفوقأخرىمرةثمالطينية
جيدامعلماقعوضةخلفالعاليةالصخرقمةوكانت.الرمال
الدهشةأمامءالرملضبابمنمباشرةالمغلقةالقلعةبواباتعندالمغيبقبيلتخلصنا

كائنأييظهروال؟مغلقةالبوابةفىالصلبةالخشبيةاألبوابكانتلحراسها.الخرسا،
هذاكلوسطظلبهاشجيرةأوشجرةتوجدوال4األخرىالطينيةالمنازلوسطحي

المتوقعومنباألعداءمحاطةوقعرضة.والصخرالطفاليوالراسبالرمالمنالمحيط
حائطعلىعالقكفى»الحاذقينالرماةمكامنمنالمغيببعدالرصاصيسقطأن

البلهاءالجنودوجوهفىوحملقناءسيارتنابوقسماعبعداألبوابانفتحتلكنالصخر.

.لملثقاتناففواالذينوالصبيةالمتعجبة
قعوضةمنالمسافرةالقوافلعلىويميطرالبدويخشاهالعجوزمحمدبنمباركالشيخ

~وإذا.عدنمنطقةوإلىاليمنإلىالخالىللربعالجنوبيةالحدودطريقعن



إلىاضطراريةبمسيرةنخاطرفسوفالمسلحينوالحراسبالجمالوأمدناالمسؤلية

بطريقةجنودهواستقبلنا.مريضاالجبارالبدويالشيخكانالحظسوءومن.نصاب
ءشخاصالخناقحتىامتثمامرعانالذىءالواسعالمجلسإلىوأخذوناجداأخوية

فضولهميشبعونبدأواثماليدمنقويةبقبضةلتحيتناكلهموتقدموا؟بوصولنامهتمين
الملثويةمنهمكثيريتحدث:هناوثيقجارامعاالتصالأنيظهر.علينااألسئلةبإلقاء
جلوامناألموالساهمتوقد.بشغفاألمامإلىمونيتقدكانواالذينالصبيةكلوكذلك

قدالجافةالبساتينفىنخلشجرةآخرأنمنبالرغم»اآلنحتىالحربااستمرارعلى
.طويلوقتمنذزوت

ولم»مضيفينالدىاألولىالتحفظحاجزكسرإلىلملثويةباالحديثأدىمامرعان
جارا»عناألذكياءالصريحينالشبابأولئكمعبمرحتنحدثكناحتىطويلوقتيمص

علىليطلعوه»الكبيرالشيخمعللحديثاستعدادعلىالجنودأصبحاآلن.الوعدأرض
كانمحمد.بنمباركمريض؟لرجلوأخذونىبعدفيماواجاء.طلبنالهويقدموارسائلنا

أصبحتنعبرهاأنفرغبالتىالمنطقةإنوقال.صغيرةغرفةفىيرقداألشيبالزعيم
تحمينالنجمالراكبىعشرمنحرساوأن»البدومنكبيرةبمجموعاتآمنةغير

كلفقطتتحركوهذه.قافلةمعقوتنانوحاأنلنابالنسبةالوحيداالحتمالمنهم.
3..إلى2..مععندهانسافرفسوفلننتظرالصبرلناكانفإذاءثةشكأوأسبوعين
أنويجبننتظرأنيمكنناوالوقتلديناليمىلكن.الحراسمنقويةومجموعةجمك
القلعةهذهفىالبقاءفكرةنحبذالأنناكما.عمدوادىطريقعنالدائريالطريقنحاول

االذنفطلبنا»هناكثيرابناحبونيرالأنهمأيضاشعرناوالمريضوزعيمهاالمزدحمة

إلىرحلتنافىحلوةتجربةفيهالناكانتالتىالبقريآلديارفىالليللقضاءبالذهاب
البقرىآلديارأنيعرفان»العطاسوعلىعلويالسيدينءسفرناوفاقوكان.الداخل

االحتمالهذايؤيدانوكاناءوليمةبالتأكيدلنايعدونوسوفقعوضةمنثراءأكثر
منالمسافةقدرناألنناءقدومناليعلنأمامنارسوالوبعثنا.الجوعبصيحاتمدفوعين

.دقيقةعشرينإلىعشرةخمسبينالسطح



نحنسرناثمأمتعتناعليهجملوخلفه»دليلأمامناوسارءمباشرةالمغيببعدتحركنا

ائخندقحتىالواقىالقلعةبغطاءواحتمينا.البوابةحتىالحاميةكلرافقتنا.ذلكبعد

نقاطأنيظهر.البقريآلديارإلىملتفبطريقسيقودناالذى»العميقالعريض
فحثناالصخريةالهضبةأعلىمننحوناالرصاصفانهال»لمحتناقدالعدوعاستعلك.

بجذوعمقواقومواقعجانبيةفروعوكذلكعديدةمنعرجاتبالخندق.اسيرعلىحرامنا

وتقدمنا.أمانبكلجماكقافلةعليهاتعبرأنيمكنبحيثالكبرمنوهي.النخيل
كشبانمنطقةوصلناحتىمتعرجخندقفىمهلهلةرمالعبرونصفساعةمدىبصعوبة

بالسير.يتقدمناكانبينماكثيراانتظرناو؟الحالكمالظكفىالطريققائدنافضلرملية
سمعنافعندما.للعدوويعتبرهاليكحراستهتنطةالشخصيواجهأنجداالخطيرمن

فعندما»قلقينكانوا؟بالراحةجميعناشعرناءالبقريجنودمنتأتىالتعارفصيحات
حينعلىالعدوقابلناأننااعتقدواءقدومناخبروصلهمأنبعدالرصاصأصواتسمعوا
أطلقتالتىالمرعبةبالككمننخشاهمااآلنلناليمر.ليقابلوناتحوكوالذلك»غرة

.ليكالبقريآلديارلحراسة
شرفةإلىوصعدنا»بوصولناسعداءوهمالقويةالصحراويةالمعاقلاحدإلىقادرنا

استعداداتعلىليشرفالمطبخفىاألخوينأحدوبقى.الستقبالناأعدوهاالتىالسطح
علىالرصاصوأحزمةالبنادقوعلقوا.رفقتنافىالجنودمعاآلخربقيبينما»المأدبة
أعمدةعلىالشرببماءمليئةضخمةقربةمملقواالركنوفى.الحائطعلىقويةأوتاد

األسفلوفى.أورباعقكفىالومطىالعصورفىالحالةهىكانتهذهلعل.متعارضة
وهوصفيرخزانفىالحمامماءوتصب.ومسجدحماماتتوجدالداخليةالساحةفى

الماءتنسابثم.األرضمنأقدامستةارتفاععلىءالركنفىيوضعخزفيإناءعادة
يحصلالطريقةبهذه.الحوضقاعدةمنخشبيوتدجنبعندالحمامإلىضعيفة
.قليلبماءمنشحمامعلىاالنسان

ملىءالطعام:كبيرمجهودفيهاوبذل.الليلمنمتأخروقتفىالوليمةأحضرت
نحواللياقةبواجباتلنقومعانيناأننادرجةإلى»الجاويةبالطريقة»الحارةبالبهارات



الوضيحولحيويةمناقشةالعثماءقبلوبدأت.الطعاممنكافيةكميةبأكلمضيفتا

،بالحربمرهقينالبقريديارفىالناسأصبح.بعدهواستؤنفتالبلثدفىالسياسى

يتلهفون»األخرىاألماكنفىالحالةهيكماءو~؟ءللقتالالميالمظهرهممنبالرغم
تقولكانتمنىاستخلصوهاالتىوالحجة.نهايةولمآسيهالهالتضعخارجيةقوةلتدخل
.يستحقونهاالتىالحكومةعلىيحصلونعادةالناسانمحددبثمكل

الفرصةعلىالسيدواغتنمء»طويلبوقتالليلمنتصفبعد:السطحعلىيخيمالهدوءبدأ
بئرفىمغامراتهعنتاريخياعملياشرحا<المسفينالمستمعينمنمجموعةإلىوقدم
.برهوتوبئرغمدان

~
منوهوصالحأخيهمنبدعم»1924عامالغرفةعينةعبداتبنعبيدعمراحكر)1(

صراعفىعمرودخل.ءواإلرشاداإلصالحزعماءكبارنوهإمفونيسيافىاألثرياءالخضارم

سشارةاالمعاهدةعقدبعدبالذاتبريطانياتدعمهماوكانتوالكثيريةالقعيطيةالسلطنتينمع
إبنعبيدالغرفةفىوخلفهما،1939عاموصالحعمروتوفي.للعلويينمناوئاكانكما.معهما

إ~ونفىوأسرعسكرياهزم1945عاموفى.إمفونيسيافىاألولىسنواتهقضىالذىصالح
.1963عامبهاوتوفىءنيسياإنلو



حريضةصورةالخلففىوتظهرعمدواديفيلفللمنالمرافقةللحراسةصورة

مدوادى~علىفىجافألمساحان





عمدواديمنبدوبا~



ثادا~1

»يونيومنالتاسعصباحفىنغادرأنتنوقعلم.بالجمالالبقريديارمنالرحلةتبدأ

شجاعةتقيرأ~نالكننا»الحديثفىالليلمناألكبرالجزءقضواضيوفناألن
شروقوعند.رةمجا.قريةمنالجمالإلحضارالليلأثناءخدمهأرسلفقدمضيفنا:

نجلسونحنءنأملكنا.الحرسمعالساحةفىترقدالجمالكانتالصباحفىالشمس

تبدأالتىبالجمالالرحلةأنءالخشبيةالمخلوفةفوقعاليةاليمنىوأرجلناالسرجفوق

لحجفىأوالجنوبيالساحلعلىشقرةفىالعرباتإلىننتقلأنقبلتنتهىلناآلن
الصحراءمعاقلنودعونحنالمبهجةالشجاعةتملؤناكانتهكذا.عدنمنبالقرب
آخرجفتكماباألعداءمحاصرةأنهامنبالرغممضيافةوهيءالشامخةالمضيافة

حتىجنودهممعالبتريإخوانورافقنا.مضتسنواتقبلبساتينهمفىنخيلشجرة

تقع.معقلهمفىالواقيةالجدرانخلفساتراالوقتطواليتخذونكانوالكنهمءالبوابة
منتصففىءعمدوادىفيهايصبالتىالنقطةمنقريباالكسروادىفىالبقريديار
علىاألرضتطأجمالنا.حذتوالطفالي.والراسبالرمالمنعريضمضبيامتداد
األعداءقرىفىاألطفاليتجرأولم.عمدوادىنحوصمتفىاستدارتثمءمهل

لقد.البقريديارمنللرصاصأنفسهمضونويعتليشاهدوناالخروجعلىالقريبة
.طينيجدارخلفمنيرقبونناوأخذواالسكونالتزموا

جمالناظهورفوقفتأرجحونحنالجافةوالحرارةالعنيفالضوءفىمامتدنركبنا
موتحضرفىجمكالموءيركبأناألفضلومن.المتموجالبلقعالسهلفىالعالية»
.الرائحةكريهةمزعجةسيارةفىيغفوأنمنبدال

وهذا.الجمالنغيرأنعليناكانالحظولسوءءالنهارمنتصففىحريضةوصلنا
أعورنالنايقضونكيفيعرفونالعطاسأصدقاءلكنءيوممنأكثرعادةيستغرق

لىأخرىمرةطريقنافىكناظهربعدمايونيومنالتاسعاليومنفسففىءفائقةبسرعة
.عمدوادى

عناالنسانيتعرف.المككمنرحلتنارفيقكانالذىالعطاسعلويالسيدهناتخلف

.كثريعللذلكاالخرمن»شخصيةفىالضعفبنقاطالمرهقةالطويلةحطتالرفىقرب



اإلثنيننحنشنابالنسةمرحاصبورارفيقا»علويالميدكانالحميدة.الصفاتتقدير

لتعريفهونتيجةوالتقصى.البحثفىرغبتناوتنتهىالالتىبأسئلتنا،القلقينربييناألو
.موتحضرإلىالمفتاحلنابالنسبةحريضةفكانتحريضةوقلوبمنازللناانفتحتبنا

العطاس:إممينفىكخيمهايمكندالبكتلكعنبالعرفانالمصحوبةفكرياتناإن

.والكاف
ماآلثاعقألا~~حامأله

إالجما~ونمتطىالناسنودعلملكنءبها_سالحاشيةتصحبناءحريضةعبرتنزهنا
سافرأنهادعىالذىالوحيداألورييالرحالةهو´´فريد»ا´المدينة.خارجأصبحناأنبعد
ليقارننفسهيجهدالذىوالشخص.فحصهعلينايجبادعاءلكنه»عمدوادىعبر

ءالكتلبهذاملحقفىالتىفيعمانفونخريطةمععمدلوادىالجغرافى´´فريده´´وصف
.لرحلقته´افريده´´وصفمنالجزءذلكحولالسكمشاعرنغمرخامرتهربما
تمتد.موتحضرفىنشاهدهاأثريةمنطقةأكبرعلىمباشرةحريضةمغادرةبعدعبرنا
الصغيرةالمخورمنكبيرةكميةوتتوفر.ونصفميلينمنتقربمسافةإلىميدالجك
نقوشأيانعدامسببهوشكبكهذاءالبناءألغراضالحالفىمعدةالمميلمجرىمن

باستمرارنقابلوكنا.واقفةمازالتالتىالجدرانمنالقليلةالبقاياهذهملوجودوفى
~مامتقعالتىالتا.لأغلبهاتتوجاألنقاضمنمجموعاتالوادىصاعديننمضىونحن

.الجبكجدار
؟دالبكالعطاسعائلةترعىذلكرغملكن.عمدوادىعنمرضيةتقاريرنتلقولم

ءعليهمميطرقولهمءمعهممتحالفينيسكنونهالذينالبدويةالجعيديوقبائلواديهمفهو
ويستعدحبالسكمدججالوادىأنوشعرناالسيطرة.تلكمدىإكتسافالصعبمنلكن

ميدبجكوممتلئعريضالوادىمجرى؟البدايةفىمملةو»جرداءفاألرضللحرب.
ألن»الحوالىاأليامفىأفضلكانتاألوضاعأنالبدأبيض،مزرقلونذاتصغيرة

.مكانيةبكثافةتوحىالعيدةاألنقاض
يتكرن.فيهامنزالالعطاسآلويمتلكالشسر»مغيبمنطويلوقتبعد´´نخر´´وصلنا
والطقسر.غرفةفيهلناأعدت»متداعىنصفطينيومنزلاألكواخبعضمنالمكان



وفى.انهارتقدالسطحإلىتقودالتىالسا.لملكن»الغرفةداخلللمبيتجداحار
حواليسقفهوارتفاع.فوقهاونصفهاألرضتحتنصفه»للعلفمخزنالكوخوسط

بالطينمبلطوالحوض.ونصفقدمحواليإرتفاعهمتراسولهاألرضمنأقدامثلثثة
.آمنلكنهللنومشاقمكانإنه.حصادهابعدالحبوبفيهتدرسحيث»أملسبشكل

.الغربيالجنوبنحوأخرىمرةواتجهنا»يونيومنالعاشرءالتالىاليومفىتحركنا

مسيرةوبعد.ملحوظبشكلالسيلمجرىواتسعوأجرداممكالبدايةفىالوادىكان

.النخيلبساتينعبراإلنسانيأتىمامرعانثمالشمالنحوعمدوادىينعطفساعتين
وعانت.التا~قممفوقوضعتدفاعيةمبانىلعلها»األنقاضمنمتزايدةأعدادتوجد

كميةبأيسيولوالأمطارتأتفلمءالقريبةالسنواتفىالجفافمنكثيراالنخيلبساتين
اآلباروعمقالسطحمنبعيدةمباشرةاألرضتحتالتربةفىالماء.عامينخا~كافية
.فقطالشربماءلتوفيرلكنالريألغراضتستعملالأنهاحتىقدما45.إلى3..بين
رتيب.غناءفىاللحظاتيمضونوهم»الماءالرجالمنمجموعاتيرفع

السيلمجرىبينمتصكحزاماتشكلوأصبحتالنباتاتازدادتجنوباابتعدناكلما

ألن»أنيقبشكلومحروثةكالعظمجافةارحالمنللوادى.الغربيةوالضفةالعريض
آخرمكانفىهطلتبأمطارإغراقأوواحدغزيرومطر.الشهرهذامتوقعالمطر

طويلة.لفترةبالماءتحتفظفهيءالطفاليالراسبمنالتربةلهز»ءقولهمحسبءيكفى
أكواممنالمصنوعةالخزاناتتضررت؟الرينظامعلىالشاسعةالسهولقضتلقد
منمجموعاتوجاعت.كثيراالسيولمن»الطينمنداخليةبطبقةومبلطةالحجارةمن

نحوناالتفت.األسئلةأنواعككحارسناويسألوننحوناالقرىمنيهرعونالفضوليين

سدودلتحطيمحداتضعالتىالطريقةعنمستفسرااألبيضبشعرهالقرىشيوخأحد
األسمنتأوالجيراستعملواإذاكافياكانربماأنهوأجبنا.السيلبواسطةالصخر
.البعيدالمدىفىإقتصاديةلكنها»عاليةاألوليةالتكلفةوستكون:للجلثميد

وعندما.الحقولفىتالعامكالفقيراتالنساءحتى»محجباتالمنطقةفىالنساءكل

مثلمنايفزعنلم.عريضةأطرافلهاالسعفمنقبعاتيرتدينالشمسفىيعملن
وقامت.لهنصورألخذحتىبكللحديثاستعدادعلىوكناألخرياألماكنفىالنساء



ءالنخيلأشجارقمةإلىالقططملبالتسلقالرجال،منبطلب،الصغيراتالفتيات
منهنتتدلىالعريضةالسوداءبيبهنجككانت.التمرعناقيدمنالناضجالثمراللتقاط

فضيةبزرائوالمريقالعريضالحزامهولبسهنفىالجميلانوحيدالشيآءمهملبشكل
النسوةألن،منهاواحدالبتياعمحاولتناوفشلت.وسطهنحول»ويلتفوصغيرةكبيرة

األطفارمنالعديدوكان.بسهنمكمنجزءبيعفىيفكونالتواضعهنثمدةمنكن
األطرافحادةوسهامءالنخيلأغصانمنمصنوعةأقواسومعهمالمكانفىيركضون

.ا)(الناضجةالثمارعلىحطتالتىالقليلةالطيورإصطياديحاولون»المادةنفسرمن
باكورةأيديهمءملآلخروقتمنلنايقدمونحرامناأقرباءبعضكانعبورناوأثناء

لملكنالطويلةالطينيةالمنازلمنقليلوبها»عشرةالحاديةالساعةقرباميلةوصلنا
ءلالمنانءالوادىتربةأخرىمرةبنىرماديشيآكلأصبح.نخيلبساتينهناكت
تالعاثكوأبرزأغنىزعماءوأخوهالجعيديعلىبنحامدالشيخويعتبر.الجبلحائظ

ويدل»العاليةبروحهمالشابينبهذين»حريضةفىقبلمنتعرفناكنا.القريةفى
جاويةأممنجارافىولدافقد.عربامنهماأكثرجدويينأنهماالخارجيمظهرهما
خصيماحريضةإلىوحضرا.برينقرمقاطعةفىالجميلةالمرتفعاتفىوتربيا

الحالةهذهفىأنتج»الجاويمعالعربيالدمطافتكإن.هاكبهمافالتقينابناللترحاب
المهذبالرقيقويينالجاوسلوكءالمترفعالجميلالعربىالجسمانىالبنيانلهمرجاال

استدعاءوتم.خاصبتعاطفنحوهمنشعر»هولنديينرعايامعهنانحن.المتواضع
منرصاصاتبعضبإطلثتىزعمائهممنزلإلىقريبمكانمنالمسلحينالرجال

يستفسرونوأخذواءمسلحوكلهماآلخر»تلوالواحدسراعاالمجلمرإلىفجاىا؟البندقية
منالثنينتشريفتقديمسوىليمراألمرأنأخبروهمحالماروعهمهدأثما~مر.عن

جنوداويعتبروا»سنةعشرةاثنتىعمر~الصبيةبعضالجنودبينمنو.الضيوف
´´جنبياتهمكادت»دائرةفىمتكدسينجلسواوعندما.حالسكيحملواعندماناضجين

جعلناإنطباعاللحرباالستعدادأعطانا.الصبيانيةوبوههمفىتغرسأنالمعقوفة



مسنطعالإنهمضفناوأخبرنابالفعل.محدثماوهوءهنامتكررأمرالقالأننشعر
قصروهتقبلهل.مسلحوحرسبندقةبدوندهائقخمسرلمدةمنزلهمنمخرجأن

؟نخيلهمبسامنمتفقدونكانواعندمابجانبهقفوهوبالرصاصأبيهمنأخوهفقط

جرحأصابهأنبعدهربالفعليالقاتللكنءالمهاجهنمنثلثثةكرمنهووممكن

دائمانباهحالهفىالفرديكونأنبداللكن»السلقمحققواإنهمصحيح.رجلهطفف
هنافهوبالنفي.أجابءهنامبقىأنمحبكانإذاسؤالىعنإجابتهوفى.الخانةضد

وحالماءعائلهومكانهشرفلحمىفقطهناإنهءجارافيوأطفالهزوجهعنمنفصل
األم.وطنهإلىمعودسوفعنهمسغنوا

موجدمثءصخرةعلىحصرمهرسوما~بهمكانإلىبنفسهالمنزلصاحبهادنا

جافهبالطبعكا~».ضقهمالحدكا~وإنطوملةأحواضخمسةالممربجانبأمضا

منبنوعالداخلمنمبلطهولثستعمال.صالحهأنهايبدولكن»الحاضرالو~فى
.ترالمور

مئاهشاثءمحمةمئألمةا4

جمالناجعلمماءالسلمجرىفىالصخرسدجكفوقاألكبرجزئهفىالطرسيسمر
اسعدادعلىلكننا»الحارالوادىفىملالطوالسرمناناتالحوأر~فقد.كثيرامئن

لرحلناسرالمفاوضانبدأحىءالوممنهىأنقبلعمدإلىلنصلنيآءىلنخاطر
الأنأملعلىأخرىمرهوحلمناونواصلالحظذلكبعدمحالفناوربماءالقادمه

عمدوادىرجلالطريقفىبنالحق»السارةولدهشنا.واحدموممنأكثرنتأخي

منمازالءهوىأشيبرجلوهوءالجعدىشملثنبنسعودبنعوضالشمخالعظم
أنوأصرحارالعاؤهكان.واهفامازالوهوالبعمرصطىأنمسطيعبحيثالرنماهة

رجلوهوءللشمخالمنىالدءالجعيديسلومبنسالمخلفىوجلس.بعرهأمطى
.حبباوسرناثرثار.

كلنحببهرمهمناقربناوعندما.كشافهأكثرعمدمنبالقربالنخلبساتنوأ~
.نعلىمعىالراكبنوفاهىالصرارنتجهمافلىعنمالحدوانفصلت.حلقدالظلثم
(ذءعحزحالةفىوأناالسروا~.الحبببسرعهالسباقبجمالبالسرنسمر



الن»السرجفوقمكانىعلىأحافظأنأستطعحىبراعةإلىالللفىالركوبيحتاج
إنحرافاتالنتجةوتكونءالفاحصةعينىتخطئهااألرض»فوقحواجزمرىالجمل
مناقرابناعندنهايتهإلىووصلءالبعيدللحدومرهقامدهشاالركوبكان.مفاجئه
وهيالقافلهبعدناووهسر.فيهنسكنسوفالذىالمنزلوصلنا»الصغيرةعمدمدينه

منزلفىالشاسعالسطحفوقنجلسكناحتىطويلو~يمضلمءعرقاتتصبب
.الفضوليينمنمجموعا~فيهتكدسأخذتالذىءالضيافة

الحديثكانوال»الملثويةمحدثالذىالكبرالعددهذااالنحتىمكانأىفىنجدلم
وهفرهانهيارحالةفىمدينةعمدأنيبدو.هناكانمكماومنفتحاصريحامكانأيفى
عنللبحثالنبابدفعتاألوضاعهذه.أمدهامئالالتىالحربمنكثيراوعانتجدا

منكبرةأعداداأنوالنتيجة.منهماألكبرالعددجاراواجتذ~ءالبلثدخارجفرصهم
~والينشأجارامنأرسلواالذينالصبيهعدد.هفرحالةفىهنابقواواألطفالالزوجات

األنيقبلبسهمالرثينالصغارأقرانهمبينمنالحالفىسيزهمممكن.نسبياكبير
يتحدثونوأخذواالمساءذلكزارعناالتىالمجموعهضمنمنكانوا.الفائقةونظافتهم

إقامهمفترةأنالفيهأولئكيعتبر.معلوماتهملسسرضواءالملثويةباللفةكبرةبجرأه
.جاراإلىشوهاومحرقونحققيمنفىعمدفى

خارجأصبحنصابإلىفذهابنا.للشمالمخيبةالمقبلةرحلتناحولالمناقشاتكا~

بلحافوهماالساحلفىالمدينينإلىيوصلوناأنتأكيدبكليمكنهملكنءالموضوع
لكنناءالعطاسعليالسيدمديمناحىءالنقطةهز»عندالجمععناتخلى.عليوبئر
العريفخطاباتعليهمقرأناءالسطحشرفةإلىصعدناوعندما.نصاب´اب:´اشبثنا
ثم.واضحاتأثراوأحدثتءشباموسلطانسيؤنوسلطانالكافأبوبكرالسدمن

ودعناهكذا.الصباحفىنتحركأنونودنصابإلىالذهابعلىمصممينأنناأضفت
.الليلمنتصفحىاألمرفىفكيرهاتواصلسوفالتى»المجموعةكك

أكثرتعتبرالتنىتريمفىبالذات»الداخلموتحضرفىمنهعمدفىأبردالطقمى
لذلكمفعاتالمرمنقريبهأمضاوهى»عاليةمنطمهفىفتقععمدأما.حراالمناظق
.المساءيأمىعندماالباردةالرياحعلهاتهب



نصابإلىالرحلةالنوبدا.فوراذلكبعدالمناقشاتوبدأتءمبكراالشمسأيقظتنا

منقريبةالجعيدينفوذمنطقةحدودكانت.األمرتأجيلحاولوالكنهمامجابيةأصبحت
البعضبعضهاتحاربمجموعاتثشكهناك.الحربمنطقةمباشرةبعدهاوتبدأعمد

العلويينمنسيدأيأنوأخبرونا.الحدودامتدادعلىمحصنةمراقبةحصونوشيدوا

إالعليناوماهذالتصديقسعداءكنا»الخطرةالمنطقةعبريقودناأنيمكنهمسلحغير

لنكافئهأيضااستعدادعلىكنا»الرفيعةالمكانةذاتالشخصيةهذهمكرفىفقطنثقأن

الرجلهذا.بالمهمةالقيامعلىوراغباقادراكانسيداواستدعوا.خدماتهعلىبسخاء
اثنينمعالعملقبولهأنواضحاوكانبنفسهومعتدمتغطرسالرسولملثلةومنالمعدم

منالمزيدبعدءثم.يملكونهالذىالذهبأغراهفقطءلهبالنسبةشاقأمرإلنصارىمن

سيدمعجديدةمناقشاتوبدأت.المجازفةعلىيجرؤالأنهالنتيجةإلىتوصكءالتفكير

التىالجمالأمرفىقدماتمضىالترتيباتكانتاألثناءهذافى.بدورهتراجعوآخرء
.بللوعودويخدعناليتهربلمنفذيسقىواحدكلكان.اليوملهذاعوضالشيخبهاوعد

نخشىكناالواقعفىأننامعءبالسخطفعكوتظاهرنافأكثرأكثرأعنفلغتناوأصبحت
أينفقدفسوفبالتعطيلسمحناإذاألنناءدفعاباالعورندفعأنالبدفكان.هناتنعثرأن
.نصابإلىالوصولفىأمل

وهما»جارافىالثراءعنيبحثونءسلومبنسالموتابعهعوضالشيخأبناءكان
فكانا.وعناوينهماألبناءأسماءودونتهذافىمساعدتىوطلبازيارتهم.فىيرغبان
محتدمةلمناقشةمركزاأصبحناهكذاءيتجاسراناللكنهماءلمساعدتناسعداءبالتأكيد

نتائجبدونلكن؟السيدينبزيارةقمناثم.اليومطوالاستمرتشتائمإلىةفبتصاعدت
بطريقةهذافهمالكنهما.مشابهةمناسباتفىدائمافعلناكماأيديهماتقبيلوتجنبنا»تذكر
.الضيوفعلىمرتعندماالقهوةلناتقدمولمالشرفمكانفىيضعونافلمءخاطئة

فىالحاضرونكانوبينماءتنتظرناجاهزةالجمالأنوهيالهامةالنقطةجاءتأخيرا
خلسةسالموعوضالشيخإلينافأشار.المدينةصبيةكلبنايحيطتسللنامحتدمشجار
عنقوداوقطعانخلهممنواحدةتسلقاهناكإلىوصلناوعندماالنخيلبساتينإلىلنتبعهما

ءجارافىأسرهمبمصالحنهتمأنبإلحاحمناطلبواثم.لناهديةالتمرمنجيدا

ممررم



أحدالحيثءأخوياوداعاالمكانذلكفىوودعناهماالشخصيةكروتناوأعطيناهما

المناقشاتتحملاستطاعتنافىيعدفلم»بمفردناوغاهرناالنصارى.معاإللنةهذهيشاهد
؟المهجورةالحدودمنطقةمنمعاواقتربنا.القافلةحولمستمرةكانتالتىالصاخبة

بدويسكنهالذىالجولنحوحاداصعوداصاعداالصخرجدارفوقالممريتعرجحيث
يتوقعونالمتشاجرينأصحابهاكانءالممرفوقتبركجمالناالبعدمنوشاهدنا.اآليتز
هدوءونستشعرعمدمنتخلصناأنشاكرينكنالكنناغاضبين»إليهمنعودأنشكبك

.بناللحاقبالقافلةيدفععنادناأنونتمنىبالرجوعنحلمالأنناحتى»حولناكلهالمساء

~
.´االمنطب´اعليهاويطلقءهذهالبدائيةاالصطيادأداةصناعةاألطفالعلىيسهل)1(







محا~´مأل

مراقبةأبراجمنرؤيتنايمكنفكالجبلمنناتئستارخلففيهسرناالذىالممريقع
جانبوصلناعندمالكن.الجانبيوالوادىالرئيسيالوادىمناآلخرالجانبفىالعدو
خلفمننظهركدناإنفماءاألشياءاختلفتعموديايكونيكادالذىالصخريالجدار

إلىوأنصتناصخرةخلففاختبأنا.اآلخرالجانبعلىالرصاصانهالحتىالنتوء

ءالرصاصلذلكالهدفبالفعلنحنكنااننتأكدوحتى.الطلقاتمنيدالمنصوت
إلىذلككلأدى.نحوهانيرانهالعدووجهماوسرعان؟الصخرةحافةفوققبعةرفعنا

نستلقىأنبنايصيحوهوالدليليتقدمهمءنحونامسرعةفجاعت»القافلةعلىامجابيأثر
جيدةببنادقحاذقينرماةأنأخبرونا»يلهثونوهمإليناوصلواوعندما.أرضا

منرجالثةشكوجيزةفترةقبلقتلواوأنهم»الوادىمناآلخرالجانبفىكزونيتمر
منأربعةمعناكانفقد.مانوعاالغريبةقافلتنااألثناءهذهفىبنالحقتالبعد.ذلك

يذهبأنورفص.الدليلهومنهأكبروآخرللجمالشابأولهم؟لناحراساالسادة

يريدعليالسيدكان.مصاحبتهعلىطويلإغراءبعدالعطاسعلياسيدوأقنعبمفرده
يعطىأنعليهوكانابنهمعهاصطحبثمءوطفلهزوجتهبهاحيثعمدزىالبقاء
.لهبالنسبةعقبةاآلنفأصبحءالعمرمنلثةالثافىزالماالذىبالطفلكبيرااهتماما

لمقاييسوبالنسبة.الخشبيةبالمخلوفةيديهبكلتامتشبثايجلسالصغيرالسيدهذاكان
أنهيبدولكنءالصخرجدارمنعرجاتفىخطيرمنأكثرالوضعهذافإنربييناألو

~تىالتى»البنادقنيرانعلىاهتمامهمكليوكزونفهمللعرببالنسبةعاديشيآ
والشجار»التشاحنلكلمفاجئةنهايةالحربصوتوضعلقد.اآلخرالجانبمنمتقطعة

حكاياتفىواحدكلوأسترسل.نهايتهاعندفسيتأنهايبدوالتىاليوم»متاعبولكل
يقودناالذىالجبلممرصعدناسعيدهادئمزاجوفىخياالتنا،فىوسرحناءالحرب
الجانمامتدادعلىأخرىمرةالوادىيمضى.الساخنالوادىأسفلفىوفاقنامنبعيدا
تحتيعسكرأناعتاد»الصخرمنطويلةقطعةالمكانهذافىتعلوهءالنتوءمناآلمن
حلولقلالجولبوصوللنايسمحولنجدامتأخراالوقتكان.المسافرونظيها

التالهةالنقةإلىيمكنماءقصىالغدصباحفىونسيرهنانبقىأنقررنالذلكءمالظك



منحلوقناجفتوقدشايلكوبفقطيكفىمالنابقيفقد.ماءبهانجدأنأملعلى
نظرناوعندما.الماءالحضارعمدإلىالعودةعلىأحدأيحملنستطعلملكنناءالظمأ

تظهرعمدزالتوما.الفرحغمرناأسفلناالوادىإلىالحادةالصخريةالمنحدراتمن
ومنهناكالناسمعالمرهقةالمناقشاتمنجدابعيديننحناآلنءالمنحنىعندبصعوبة

أحرارنحن.العدومنطقةوبينبينناجدارساتريفصلو.نحوناالفضولياهتمامهم.
مملكة»الصخرةفىموقعنامنمباشرةتنأملءالجبالفوقعالياءالليلةهذهفىلوحدنا

.الخالدةالنجوم

يؤمنالذىالبدو»نالدليلوهوسيارويسونه(الطريقفىدليلناالعيدروساسيدحكى
المهرةالرماةاستطاع،مضىقصيروقتقبلفقالءلمقبيلتهمنطقةفىالسيرمةسك
يتمأناليومنهايةعندالعادةومنالمتعرج.الممرهذانغمرفىالرجالمنثلثثةقنل

علىيحافظونأنهمليظهرواكأنما،المتحصنينالمراقبينبينالطلقاتبعضتبادل
.الخطورةتقديرمنأخرىمرةقللناأنناويبدو.الحراسة

بينالضيقموقعهفىوهوتماماالمنزلفىكأنهيشعرالصفيرعلىابنمحمدالسيدكان

ثممدهشىءثسلهبالنسةبسكويتنامنوافرةكميةوأكل.الجرفحافةعلىالمخور
منصيحاتوصلتناالليلمنتصفوفى.الصلبالصخريسريرهفىلينامآمنناتكور
:باستمرارتثنوأخذتالقاصرطفلهاعلىقلقةعلىبنمحمدوالدةكانت:أسفلناالسهل

الجبلإلىبالصعوداألسرةأفرادبعضقامحتىتتوقفولمء´´ولدىياءولدى´´يا
فىكثيراتثقالوالدتهأنيظهر.منزلهإلىالصفيربالثمابليعودواحمارومعهم
ليكالرجوععلىيتجاسروالنلكنهمءمبممكاالنقاذحملةإليناووصلت.المغامرزوجها
علىالصغيرابنهالعطاسعلىالسيدحملالفجروعند.خطورةمنذلكيكتنفلما

وهدفناءاآليتىبدوهضبةنحنوصعدنا،عمدوادىإلىعائدامزهوابهوسارالحمار

.ولحيواناتنالناماءنجدأناألولي
••ه.~ر•مم

منبالرغمالطريقيعرفوهوللجمالأحدهما.0السادةمناثينإلىاآلنحراسناتقصر

البديهةسريعرجلءالعيدروسالسيدواآلخر؟حياتهفىواحدةمرةفيهسافرأنه



وهم.اآلتنبدومععلثقتنافىوسيطايكونوأنمتناسكعنمسئوالوكانوثرثار<

.بمفردهميسافرونالذينللثجانببالنسبةخطرينيكونواأنيمكنلذلكجدابدائيون
فونواغتنم»باصرةالحاكممعأوعنفىالمصنعةفى»عثمان.العجوزشيخهمقابلنا
بزيار~يرحبكانإذاوتحمسوقبيلتهمنطقتهعنمعلوماتمنهوجمعالفرصةفيسمان

برؤيةلنايسمحبأنوعدبلللزيارةدعوةالعجوزالشيخلناقدمثم.الرياةفىلرئاسته
فىشخصياالدينزعيموجودعلىالكثيريعتمدلذلك.متوحشةزالتماالتىدهبك

.الرياة

بهيوجدللتوقفمكانأولإلىسرعة«قصىوسرناجمالناامتطيناالجولوصلناعندما

إلىطريقنافىعبرناهالذىالجولعنطبيعتهفىقليكالجولهذايختلف.للشربماء
منحادةشظايابكثرةفيهتنتشرءجيريةحجارةمنمسطحسهلأيضاهو.أوعنوادى

كلفىمحدودالوالفضاء.الجماللسيرمشابهضيقممرعبرهوينشق؟الحجارة
هناوعبرنا.الجبليةالمساطبمنالمميزةالطويلةللسلثسلهناوجودوال؟االتجاهات
حراكالالتىالمنطقةهذهعلىعميقصمتويخيم.معوجةقزمةأشجارعلىوهناك

حجارةمنتحصينااألرضفىمنعطففىرأيناساعات»بضعمسيرةبعد.فيها
فيهيتوفيأنبدفكءالناسبعضيعيشهنا.ركنكلفىمربعةقويةأبراجبهخشنة»
حى»كائنأليأثراللكن.عذاباأصبحظمأناألنملحاىعليهاالحصولأصبحإذءماء
بالقرباألمطاروجرفت.منهتبرزعوقكءمربعةبمساحةيحيطجدارسوىشيآال

منوقليلالجافةالمز.ارعبعضتوجدحيثءاألرضفىمنخفضإلىالتراببعض
بشكلرماديشيآكل؟خضرةأليأثروالرماديولونهافيهاأوراقالالنبقشجر
المستوطنةمناقتربناوعندما.بنايحيطالذىالصخريالسهلمكرالحياةويفتقدرتيب

ءطويلةلفترةاألمطارانقطعتفقد.الماءمنهاالناسيرفعالكبيرةالنقاببعذررأينا.
فيهامخزوناالماءكانالتىاألخرىبينماالنقاب»بعضفىالماءنفدتلذلكونتيجة
الما»قربناومثبهظمأناأطفأناهذاءمنوبالرغم؟مالحاطعمهأصبحطويلةلفترة

»الودودينالسكانوعلىءالفقراءعلىمخزوننامنالبسكويتووزعنا.والحافظات
مرقاللة.مضاهناككانت.الطويلالجفافبسببالشدةبالفةمظروفوريمرالذين



ءعمدوادىإلىواألرز»القرشسمكأغلبه»مجففاسمكاوتحمل.تستريحالمكك

.المككفىالبضائع~هقيمةتفوقالترحيلتكاليفأنيبدولكن
فترةوارتحناءمنصور´´بااألبيضين´´شرجوصلناحتى.الجولعبرطريقناتواصل
المنازلبعضمنالمكانيتكرن.والفقرالجفافصورةنغمرهاور)ينا.الظهيرة
مازالت.الطينمنمسطحةوسطوحهاوالطينالحجارةمنالمبنيةوالحظائرالصغيرة

األفدنةبينتنموالتىالنبقأشجارمنوقليلباقيةالخضراءاألوراقبعضهناك
تتابعالممدودةبرقابهااألغناموتظل.الغنامورقةآخرحتىمنهاتجمعوءالمزروعة
.األوراقلينفضنءالشجرةقمةإلىطويلةبعصاةيصعدنوهنالراعياتحركات
ال.فيهلسكنخاليامنزالعلينامحرضوا؟فقطواحدةعائلةالصغيرةالقريةفىوتعيثر
يمكنالذىالوحيدالشيآ.اللبنوال»األرنوالءالدقيقوال»البيضشراءهنايمكن

جوعا.تالمهتخطىعلىيساعدالذى»الجافالنبقمنكبيرةكمياتهوعليهالحصول
هى:لخارجيةفالقشرةفيئاأكلإذاأما.فبزاأوعصيدةمنهوتصنعالنبقيسحق

النبقوجبةإلىأحياناويضاففترمى.الصخرمثلالقويةالحبوبأما؟للثكلالصالحة
منهجزءيجدأوعنوادىفىالتمرحصادموسموعندءاالبلأوالغنملبنمنقليل
األمريحتاج.األعداءمنالوادىسكانبدورهميحمونالذين»يتزالتبدوإلىطريقه
الحدهذاعلىاالنسانيعيثىأنيمتطينحتىطويلضروريمرانإلىءحالكلعلى
الذينوالراعياتوالرعاة.الجفافأوقاتفىالبدوهؤالءيفعلمثلماالطعاممناألدنى

بعضتنموحيثالوديانوفىاألرضمنشبيهةمنخفضاتفىبعدفيمابهمالتقينا
.جافبنبقمليئةمستعيرةصغيرةالسكالوحيداؤهمغذكانواألشجاراألعشاب
بينالسادةيلقاهالذىاالحتراموبفضل»روسالعدالسيد(سيارتنا)فصاحةبفضلنجحنا
وأمهمابنتينكانوا»النساءمنالقريةسكانبعضتصويرفىالسطاهالناسهؤالء
.وصديقة

.عمدوادىنساءمنسلوكهنفىوانفتاحاحريةأكثروهنحجاببكالنسوةتسير
معلوحدهن؟منازلهنمنبعيدابهنالتقينافقد؟كبيراباألمانإحساسهنأنيظهر

ورضخت.ساعاتبعدعلىأخرىقريةفىمابعملللقيامطريقهنفىأوقطعانهن



جملفضىبسلكملفوفالنحاسسلكمنحزامهاوأعطتنا»والدتهامنبتشجيعءمريم
أنوبعد.عالسعرمقابلوذلك»بضاويهفضةحبا~منالمصنوعةقلثدمهاوكذلك

هرمةفىالصائغإلىالربحمنبجزءالحالفىذهبت»رابحةصفقةعلىمرممحصلت
.مدمنجدوهلثدهحزاماواشترت»ساعاتبعدعلى

ورأمنا.المحرقةالعصرشمسمحتالرتيبةالصخريةالسطوحعبرمسيرمناواصلنا
هذهتملك.الدمنمنطقةإلىمنمىالىالمبعثرةالصفيرهالعرىبعضمسافهعلى

جيدامحروثهوأرضاءاألشجارمنوهلكاألرضمنمزروعههطعةعامبشكلالقرى
لونهاوتحولوما~»سجاراألانحر~.ممكنهالزراعةسيجعلالذى»المطرمنتظر
سمالي.شاءبهاعصفكأنمارمادىبنيإلى

جمعلحضرميمسكناكانتهذهأنالسدوأخبرنا.ا´الخميس´´ءنقاضنسالناعلىعبرنا

الذىبالمالعساكروجند.مملكةيكونأنحاولموطنهإلىعادوعندماواءجافىثروة

.نخيلهابسامينودمرالخصبهأوعنوادىأراضىعلىبغاراتوهام»جارافىجمعه

إلىالمدافعحىأحضربلضدهجشاجند»أرضبقطعهالتعطييرشوهأنمنوبدال
أسراءوأخذوه؟التطورلهذامسعدامكنلممملكهليبنىجاءالذىوالرجل.هريته
عائلهوتقدمت.المجارا(فىالغنهعائلهمنضخمةفديهوانتزعوامماماهرمتهودمرت
أساسعلىالتماسهموبنواءالمغامراألسيرعنفيابهلندمهالهوالحكومةإلىبالساس
الحقائىلمعرفةكبروامحمامرغبهلندمهالهوللحكومةأصبحذلكعند.لندمهالهوجنسه

.وعاماهامنكبرلعدداألصلىالوطنفىاألوضاععنالصحيحه

والحوانللثنسانماءلنستجدىهناموهفنا.سويدا´باااخليفهرمةإلىمسافةبعدجئنا
كان»النقابفىكافماءيبقلمأنهمظهر.للجمالالعلفبعضفنسرىأنونحاول
ف~أالعلفمنوافرةكعاسرأمضاتوجدوالالجاف.اسسالنافىالسببشكبكهذا

هوالرمالأنمبدو.واحدارماالكلفتناءالقصبعيدانمنمةحنثينشكفقطنشترىأن
وطلوا.ريالبنصفشيآأىشراءاالنسانمسطيعالإذ؟المتداولهالوحدةالعملهفئة

بتلطخالمحلىالطبب،هام.لدغهثعباناانهالواءمريضجمكجلعكمساعدمنا
هسهسهشعانا~نمومضرجلعنوأخبرونا.أذنيهنصفوهعلعأسودبمرهمالحيوان



أسفناعنلهموقبرنا.ءجسمهأجزاءأحدفىانتفاخمنواضحهوكمايعانىلكنه،
الخطرة.البلثدثعابينلدغضدلنسإعدمعرفةلناوليمتالطبيصندوقنابدوننسافرألننا

~
المركزيةالنقطة»الرياةإلىالمساءذلكالوصولأملعلى»سريعاسيرناواصلنا

المغيببعداقتربنا.باصرةحصنفىبهالتقيناالذىالزعيميسكنهنا.الدينبدوالقامة
»الجمالنتبع»مالظكفىتنعثروسرنا.عثمانالشيخقريةا´ا´نجدينمنطويلبوقت

ولم.وهناكهناتنتشرالجافةالنبقأشجاربعضبهامزروعةأرضعلىجئناحتى
سوىشيئاتثبهالعالقكمتلالتىلوالمنان؟بالترحابيبشضوءأيالقريةفىيظهر

تنبحوهيمباشرةتهاجمناأتتحتىالحراسةبككسمعتناأنوماالسرداى.المربعات
بعضأوالارتفعت.المنزلفىالحياةبعثإلىالضوضاءهذهوأدت»بشراسة
ثم»بعيدةبالككإلبقاءالحجارةواستعملنا.األضواءبعضثمالمتممائلةاألصوات

»ممثملنالشيخمنزلإلىطريقناووجدناءاألبوابخلفمنالصادرةبالتوجيهاتاستعنا
وءبصيحاتناالسكانيقظنافي.جذابشيآأيحولهوليمىمنخفضابائسامنزالكان

سجادنافوقفجلسناترابمنأرضيتهاكبيرةغرفةإلىبريبةيتحاشونناوهمأدخلونا
شخوصارأيناعندماالمرهقاليومهذابعدعاجللنومآمالناسريعاشتوتك.السفري
ويجلسواليصافحوناواجاءلقد.الغامضمالظكمنخارجةمتزايدةبأعدادتلوحسوداء

أوعنوادىفىأخرىمرةعثمانشيخكان.الجريآاالستجوابحلقةفىويشاركوا
عنه.مفصكبيانانقدمأنعلينافكانمعناباجتماعهأبناءهيخبرولم؟باصرةالحاكممع

كانواءالزوارمنعاصفةحرفياوواجهتنا.القهوةلناوقدموابناوحبوافقطعندها

بناالترحاببدأوعندما؟هيبتنادعمفىبتاتاالعميديساعدولم.أسئلتهمفىرينجسر
وهي»´´أوربامنبدوا´»عاديينبشرمجردبأنناوأخبرهميدهبتقبيلاهتماماأعطى
إلىالموضوعبتوجيههذاوحاولت.تلتالتىالمناقشاتفىفتخطاهاأنحاولناعقبة

جماعة(ا´و~اإلخوانسعودابنوعنهاكاألوضاععنوتحدثتالمقدسةاألراضى
أديتالقد:عابربشكلالسيدسألت»بانتباهيصغونالكلكانوعندما.)الرهابيين

ءمكةإلىيذهبلمبأنهيعترفأنأرغموعندها.~؟عنهاحدثنا.الحجفريضةبالطبع



~نأنرىدبكضمنوشاهدءالعالمطافإنهويقولذلكبعديحتالأنحاولوإذا

أنيببكاناألولىرحلتكأنأعتقدااكنت:ستكونالطبيعيةإجابتىفإن»فجبارون

أنا.الا~دعللسيدهذابعدشيآأييبقولم.ااالثروةعنالبحثولسمكةإلىتكون
.´´مكةإلىأذهبسوفاثهأرادإذا´´:يقول

ا~ال~محو(ةوصلتهم،فقراءلونمتسربدائيونقومبأنهمانطباعاالكديتزبدويعطى

~~~.أكتافهموعلىوجوههمفوقالمتموجالطويلشعرهمويتدلى.الخارجى
أ~~~امتعدادوعلىنحونامودةأكثرأصبحواءالتالى.اليومصباحفىالسيدمن
~~ر~يبرحوناىولمغرفتنافى»المساءذلكفىالجماعةتكدمت.توقعنامامن

~~ا~~اعتراضلناا´ليسر:فأجابوا.ونناملنستلقىنستأذنهمأنالنهاية
~~ءحزبالرغمننامأنونحاولنحنحيثنستلقىأنسوىأمامنايبقفلمسرورا´ء
.حولناتدورالتىالمناقشة

~د~ن.طويلبوقتالشممىشروققبلصحونايونيومنعشرالثالثصباحفى
اال~ا(بعسهذايستغرقأنوتوقعناجديدوحارسنشطةجمالعلىنحصلأن

الد~و~ا»الليلأثناءالجمالأحضروافقد.بسهولةالواقعفىسارتاألهورلكن
.يبعثحتىليصحبنامعيداسمهالكلئمفىيتمتم
~آ~فكان.بذلنا»الذىالجهدرغمنصابإلىليصحبناالشجاعةلهأحدانجدلم

أن~هنا~.يبعثوادىإلىجنوباوسيرآمنةغيرمنطقةحولنلتفأنأخرى

ا~~~عبربناواإلسراعمخاطرةفىالدخولفىيرغبونكانواإذاالناسينكر
~~ءتيرفأخذتالجفافبسببهزيلةالجمالالخلفية.عدنومنطقةموتحضربين

5ا~قربغربةوادىوصلنا.الطريقمعظمفسرنا؟نستطيعماقدرهنانستغنى
~و~.يلمعأصبححتىالجمالخفصقلتهجيريحجرمنحدرطريقاهبطحيث
~~أهد~بمساعدةصالحتولى.والشجيراتاألشجارمنقليلالرمئيةالوادىتربة

~دا~جدارتهبطخنتفيءالجبالعلىمدربةالجمالو؟الهبوطأثناءالجمال10



منبقلقننكروكناالشجاعةنفقدأنكدناحتىعنيفةالوادىفىالحرارةكانت.شديد

.أخرىلساعاتتحملهانستطيعفعككناإذاآلخروقت
الصخرجدارسفحعندنقفكناساعةنصففبعدءطويكالحظحسمنالوادىيكنلم

ساعاتأثناءاالرهاقهذامثلسيكونلكن.المرتفعإلىنصلحتىتسلقهعليناالذى

فىشجرةتحتنرتاحأنقررنالذلكوالحيواناتالرجالطاقةفوقالطاغيةالحرارة
ءالثمجرةتحتمنأكثرظكلنجداألغصانبينعاليةالسفريةثمنامفاروعلقنا.الوادى

بعدثم.الشايمنلهاحصرالكمياتوارتسفناءالحرارةرغمحلوةالراحةكانت

فىوشاهدناغربه.وادىنهايةفىالجرفتنسلقبدأناءمتجددةوبشجاعةءالظهر
الذىالجولفىكان.األشجاربأوراقأغنامهميطعمونوالراعياتالرعاةبعضىالوادى
صنت،سرداءرماديةأشجارمجموعة»تنوعاأكثرنباتءالغروببعدماإلىفيهسرنا

ءصوتالالحيوان»لحياةأثراللكن»ملتويةصامدةأشجارآلخروقتمنوتظهرجاف
فسرقاآلننسيرونحن»أخرىبعدساعةالمسيرفىوثابرنا.تسمعأوترىحركةوال

فتلرجهوءالمعدن~الطفاليالراسبحجارةفيهاترنالتى»الصخريةالقويةالهضبة
النبقأشجاربعضعلىعبرنا.النومونغالب»جمالناظهورفوقوالخلفاألمامإلى

.كثيرةعقدبهاصنتأشجارمجموعةعندالجمالأنخناالظلثمحلوعندماءالجافة
زالتماصخريةأرضفوقالسفريبساطناوفرشناالرخوةالحجارةجانباوأزحنا
؟األولىرحلتنافىمنهابكثيرأسهلهذهالمبيتاستعداداتكانت.الشمسمنساخنة
البشرمنبعيدا،ليالاالستراحةو.العفشمناألدنىالحدومعنافقطأربعةاآلنفعددنا
منفقطتتكون»جدااقتصاديةبحقالمساءوجبة.كبيرةنعمةءصامتواحددليلومع

اللكن.الفرديكفىمامجردالثمربماء»وكميةالسكويتمنوقليلالتمربعض
مواصلةعلىنرغمولم0الصحراءليلفىالهادئالصمتتعكرجافةخشنةأصوات

بالسبةهاجساعدناتجاهفىاعاإلسفكرةأصبحت.القادمةرحلتناحولالمفاوضات
إلىواحدأيأشاركلماداخلناالمعارضةوتتصاعدننزعجوكناالخطةبهذهوتثبثنالنا

عندبمحاولةنقومثمبالتفافنقومأنأوالعلينالكن»نصابإلىرأساالذهابصعوبة
أنرأينااستقرفقد»نصابمنالجنوبإلىبعيداسرناأنناوبما.التاليةالتوقفنقطة



-هخبانههعران~-الحوطةطريقفىالساحكإلىشقرةإلىالوصولنحاول
القرارنتخذوسوف.أحياناالعرباتتستعملهطريقوعدنالشقرةبينويوجديشبوم.

.يبعثفىغداالظهربعدالنهائى
:المساعدةبتقديمواحدككفقاممبكراللرحيلاستعدادعلىكنايونيومنعشرالرابعفى
منالتالىالجزءيمر.الحالةهذهفىالرحيلاستعداداتوالمشاحناتالصراخيعرقللم

حافةعندشاهدنا؟أحواضشكلفىمنخفضاتأحيانابهاصخريةهضبةفوقطريقنا

احتياجاتأبسطيوفيالالجولأنيبدو.غزالنثشكالعريضةاألحواضهذهإحدى
هذهفىشاهدناهالتىنوعهامنالوحيدةاألمثلةهيثةالثكهذه:الحيواناتلهذهالطعام
الحادالصخريالمنحدروهيءالعقبةوصلناالمسيرمنساعاتبضعوبعد.الهضاب

بالتأكيدكان.يبعثتسمىالتىالقرىمجموعةتقعحيثالواديإلىبههبطناالذى
يعبر.كثيرايستعملأنهويظهرمالحدمعبداكانالممرلكنءوحاراطويكهبوطا
الوادىمنحدراتإلى»ذلكبعدنصكثمءالصخرمنعاليةجدرانبيناألولالجزء
الوادىفوقثم»أمامناللتلكيالبعدمنرائعامنظراوشاهدناءالعرضالواسعةاألصلية
الضفةإلىءوالنبقالنخيلأشجاروفوق،الحجارةمنالمبنيةومنازلهالعديدةوالقرى
األشجارمنعدداوشاهدنا.البصرمدعلىخلفهيمتدالذىوالجولالوادىمناألخرى

والحرارةالجفاففىالبقاءأجلمنالصراعإن.الممرمنبالقربالغريبةالصغيرة
تشبهالشجرةجعلمماالبعضبعضهامنجداوقريبةوقصيرةقويةتنمواألغصانجعل

.خضراءصغيرةبأوراقمغطىءالصخرمنالمصنوع)ء(اه»»«ال«هالغاريقون

~
إلىللرحلةوجمالدليلعلىالحصولإمكانيةحولالقلقيملؤناالصامتالوادىهبطنا
ماهناكوليس»النهارأثناءالمنزلداخلالبقاءعلىالناسالحرارةترغم.الحوطة

فلم.المستمرالطويلالجفافمنكثيراتعانىيبعثأنيظهر.البساتينفىاآلنيفعلونه
الخيريةالثق)شجاروبستان؟ثماربهاليسرلذاجداقئيلماءسوىالنخيلأشجارتجد

فىاللهةالطئالىالراستربةأنالبد.لهالونوالعاريةجيداالمحروثةارعالمنفى
صنةسلحلىا~شوقالمليةالقرىعلىالرخاءمظهريدو.حداحصةالوادى



حتى»الداكنةالخشنةالحجارةمنقطعمنمبنيةالمنازل.المعتدلاالنحدارذاتالوادى

يؤدىمربععالواحدمنزلعادةيوجد؟بالطينوملتصقةاللونسوداءتكونأنتكاد
لهنحملالذىأبوبكرالشيخمنزلإلىءااا´القرنإلىسعيدوأخذنا.الدفاعبرجمور

استقبلناأنهإالءشاحبامنزلهوكان.الدينرياةفىعثمانالشيخأبناءمنتعريفرسالة
أنهعلى»المملحالسمكمنصغيرةوقطعةالخبزبعضوتمراأمامناووضعءبرقة

»الجمالعلىللحصولثةشكأويومينننتظرأنيجبأنهالوقتنفسفىأخبرنا
التىفالمنطقة.الحوطةإلىسيصحبناالذىالمضمون)الدليل(السيارةعلىوباألخص

يمكنناال.وقتلوهمالناسبعضوجيزةفترةقبلهناكنهبوا:جداخطيرةعبرهاسنمر
بهانلتحقأننستطيعذلكعندللرحيلوتستعدقافلةتأتىحتىأخرىمرةنغادرأن

حمايةدونالمنطقةتلكعبرويقودنايخاطرأنيمكنشخصيوجدفكءسيرناونواصل
ساعاتلبضعوتفاكرنا.الضعيفةالفرصةهذهمثلعلىنعتمدلنأيضالكننا.قافلةمن

األثناءهذافىصالحجاء0مقنعباقتراحأحديتقدمفلمءأخرىنصيحةعنوبحثنا
إن.نحوناميالينليسواالمكانهذافىالناسألنءهنانبقىااليجببأنهلىوهممر

ويبدو».النهارمنذيبتليناالقملبدأفقد0مرغوبةغيرالباسالسكنهذافىألياماالقامة
فى´اااصدارهحتىبجمالهيأخذناأنفعرض0خطرفىهناأننااقتنعءالوفىسعيداأن

عنتخليناالمرحلةهذهوعندالطريق.علىيدلناواحدادليكوجدناإذا»حجروادى
فسودخلناشاقاسيرافيهاسرناالتىالمحاولة~~براعدنإلىالوصوكمحاولة

»والقملالبائمن»القليلواألكل0اإلرهاقفإنواآلن.وصعبةمتعددةمفاوضات
أسهمتكلهايبعث»يزورونمسيحيينأولنحواألهالىأبداهاالتىالواضحةوالكراهية

وقتاستأخذأنهاالواضحفمن»عدنإلىالرحلةنجحتلووحتى.التراعاتخاذفى

طويك.
سوف.هناالناسيقولهماوحسب»يوميينفىحجروادىفىصدارهنصلأنيمكننا
لضعفنحتاجأنناالحقيقةفىووجدنا.المككإلىهناكمنأيامأربعةإلىثلثثةتمتفرق
وأعطونا؟للرحيلاالستعداداتبدأناالقراراتخذوحالما.المسافةتلكلنعبرالزمنذلك

كان:األمرعليهيكونأنيجبماهذانيمىلكنوحارسنا.مليلناليكونزنجياعبدا



مرةواضحاالوادىهذافىالزنوجعنصرأصبح.مكانةلهرجليصحبناأنالمفترض
هنالكن»الدينومنطقةعمدوادىفىالزنجيالعنصرمنقليكرأينالقد؟أخرى

)2.(الكثيرينرأيناالعكس»
~خذكنابينمامنزلهمنمضيفناخرج.الظهيرةبعدتحركناعندمامبكراالوقتمازال
منحمايتنايحاولعادمالكنه»الجمالتحميلونراقبللمتفرجينفوتوغرافيةصورا

.ندونجونيتفرأخذواالذين»الصبيةيطلقهاالتىالساخرةوالتعليقاتالصفيقةاألخلثق
.المتوعدةالردودبعضبإعطائهمالتمادىمننوقفهمأنعلينإكان.للصاعدةيدايمدوا
بجهدفعمك،األهوراتخذتهالذىالتغييرحولالحالبطبيعةمنزعجينوسعيدصالحكان

شريرتوعدعلىينطوىحديثاسمعإنهسعيدقاكلبعضناافتليناوعندما.الجمالإلعداد
التأكيدبككالنصارىإنقالوابالنفي»أجابوعندما.كثيرذهبمعناكانإنوسألوه

كثيرمالمعهميكونأندونغريبةأرضفىالبعيدةالمسافةهذهككيخاطرواأنيمكن

إليهمانضموإذا.النهبخطورةيتفادواحتىالفقيرةالهياةبهذهفقطيسافرونوأنهم
اتفقواماإذا»المسألةعنإنسانأييعرفولنالغنيمةمننصيبهيجدفسوفصالحا

كان.طريقوقطاعقتلةأيدىفىالرحلةأشتاءوقعواإنهمبساطةبككوقالواجميعهم
منلناأععلوهالذىالعبدأنومعيدهويشك،والمنطقةأهكفىالريبةكثيرأيضاصالح
بقلقهموتأثرنا.نيامنحنماأنتاءليكيهاجمناوأنالمؤامرةفىشريكايكونأناجل
ليستسمعرهاالتىالتعليقاتأنفصدقأنقادرينغيرزلناماأننامنبالرغم»الشديد

.بإخافتناالسيطالتمتعأجلمنبهاقالوافكرةمنأكثر
بأشجارجزئياالمظللةروعةالمنالحقولبجانبيمربكثرةمطروقعريضاممراتابعنا
وهمعبرناهاقريةأيمنالفضوليونالسكانخرج.النخيلمنصغيرةومجموعةالنبق

جاعواوماذا؟هناإلىبالنصارىتأتونلماذا´ا:المكررةاألسئلةبنفسنحونايهرعون
تقابلالوديةالكلماتبعضلتبادلالمحاوالتوكانت.´ا؟«حذونهمأينوإلى»ليفعلوا

فريضةأدىلقد؟فقيرسيدوهوواحدشخصهذاعنوشذ.ومقتنيةبسوءعادة
يكنلم.لفترةالحديثمعناوتبادكلمسافةوصحبناالعالمأنحاءبعضورأيالحج



صفاقتهمعنواعتذرالوادىسكانأطلقهاالتىالكراهيةتعليقاتمنحالبأيمنزعجا

.جهلهمعنناتجة«نهانحونا

المكال~اأهاا~همثلثشالدا9

فىعميقةبئرمنالماءقربملئناءالجانبيالوادىوندخلالمأهولالوادىنغادرأنقبل

وأصبحناءسرعةبأقصىسرناأنبعدإالالفاسدينالصبيةمنتنخلصولم.قريةآخر
صبالخكإحمماساهناكإلىالوصول~عطانا.الوادىمنالمهجورالجانبفىبعيدين

ونفمى.الرجالعنهاعبرالتىالنيةوسوءوالكراهيةباالزدراءاآلنبعدنطاردلنوأننا
ا´الكلثبأولئكنحوالقلبمنالشتائمبإرسالالمكبوتةمشاعرهماعنومعيدصالح

غيرالفطريةالكراهيةهذهمنتنعجبفقطكناغاضبيننكنلمنحنأما.ا´الغادرة
زادتكلماتقدمناوكلما.تخميرالهانجدالالتىالمسلمينغيرمناألجانبنحوالمتوقعة

العالممنيمكنماأقصىإلىنمضىأنيجب»لذلكءحقيقيبخطرمهددوندنناقناعتنا

.الظلثمحلولقبلهوكالمأغير
يعدنالراعياتكانت.األعشابومختلفاألثلأثنجارالوادىمنالجانبهذافىتنمو

صاعداأخرىمرةطريقنايقودنامتىطويلوقتيمضىولن.ديارهننحوبقطعانهن
واصلنالكنأنغامنانستردتوقفناهناكوصلناوعندما؟الجولنحوالصخريالجدار
التىالخطةتركناأنناأدركناعندماغريبشعورواعترانامتجددةبعزيمةذلكبعداسير
مقتنعاناكككانلكنءكبرىأملخيبةكانتالبداية.نقطةإلىنعودوأننابثمدقبهاتشبثنا
أيضانميرأنناكما.لناتبقىالذىالوقتفىبراعدنإلىنصلأنالمستحيلمنبأنه
عندماوممسوحةمكتشفةمنطقةإلىفقطنصلوسرف»مجهولاألكبرجرؤهطريقفى

.حجروادىندخل

فىلنعسكرتعليماتلديهأنيعتقدانكانا.األسرددليلنافىالبقةوسعيدصالحيثقال
أنأوال~كانلذلك.وينهبناغفلةفىونحنيهاجمناحتىسلفامحددةنقطةعندالليل
أننايرىدليلنانجعلأن»وثانياءجمالناوطاقةطاقتنابهتسحماأقصىإلىنسير

جنبعلىطينالبطاوفرشناالمغيب»بعدساعتينمسيرةبعدوتوقفنا.للهجومستعدون
وحنوناهاجيداواختبرناها»السفريةالحقائبأعماقمنمسدساتناواستخرجنا»الممر



نمناءشيآأييحدثلملكن.مخدةنتخذهاالتىالملثبستحتووضعناها»بالرصاص
.دائمافعلناكماالليلةهذهفىرائعانوما

وبد).كثيرةعقباتبهاصعبةأرضفوقعنيفاسيراسرنايونيومنعشرالخامسفى
التمروجبةمنوةالحكطعملناسببت~هءتدريجيايظهروالجوعاالرهاقأثر

الهضبةفىالباردةالليالىوبعد.كافبنومننعملمكما»الغثيانوالشايوالبسكويت
تزايديدلو.مضاعفةبدرجةكريهةالنهارتقدممعسريعاتزدادالتىالحرارةكانت
وعند.دائماالماءيتوفيحيث»حجرومنالساحلدمننقتربأنناعلىالهواءرطوبة

.رطبةأصبحتقدأخرىوأشياءبسنامككانتالشمسشروق
.بلحراوةيشعجلمودظلتحتالحرالقائظالوادىفىعشرةالثانيةالساعةعندتوقفنا
فىسرنا.والنصفالثانيةعندأخرىمرةسيرنالنواصلكبيرةعزيمةإلىنحتاجكنا

وعبرنا.والمرحللمودةالطاقةافتقدناقفدالبعض»بعضنامعالحديثمتخاشين»صمت

وتحلالجول»ينتهىهنا.النباتوعلمالجيولوجيانظروجهةمنجدامثيرةمنطقةعلى
حتىظلالذىالطبقاتواتجاه.والوادىالمخورمنمهشمةمتساويةغيرمساحةمحله

طريقاتشقكالفحمسوداءصخريةتشكيلثتمنطبقاتتعوقهأصبح»وأفقيامتسقااآلن
»أكثرماءيوجد.األعزلالمخروطمتلفوقهاترتفعوأحياناالجيريالحجرطبقاتعبر
.أقدامبضعةطولهالحشيشمنأحراشعبروسرنا.الملوحةمنعاليةنسبةبهلكن
المستنقعاتأرضفىوتنمو؟الملحمنقشررةتغطيهامستنقعاتوهناكهنااألرضوفوق

بمدفهماجئناثم.قبلمنأبدانشاهدهلمنوعمنرفيعةطويلةنخيلشجرة»هذهالملحية
~ر)ينا.هنابشريةمستوطناتلدهشتنانجدولم.بجلثميأمغعالةجرداءمساحاتإلى

هز»أناتضح.سريعلكنهضحللنهرالنباتكفيفةضفةبجانبءالبعيدفىأشخاصا
اللهوعبرناعندما.ومالحاجداساخناالماءكان.حجروادىمنالعلياالجهاتهي

لموءالظلثمهبوطقبلصدارهإلىلنصلفأسرعناالمغيبنحوتميلالشمسأخذت
علىالتىالكبيرةالقريةلهذهالمتناثرةالحجريةالمنازلشاهدناحتىطويلوقتيمض
تتعا~والذرةالسمسممنحقول:أخرىمرةالزراعةتبدأهناللوادى.الجبليةالضفة
دوحةيصليكادوالذىعالياالماءتقذفالعنيفةوالينابيع.النخيلبساتينمعسريعا



يبرأحتىطويكالقنواتوتمتد.النخيلوبمماتينالحقولإلىالمياههذهتجرى؟الغليان
أبيضاترسباوالحظنا.جدادافئاذلكرغمالنمالكنه»النباتإلىيصلعندماالماء

.القنواتفى
بحذرأخرىمرةواقتربنا»ميدارافىمنزلأولمناقتربناعندماحلقدمالظككان

ءمنتعرضوهل؟النصارىضداإلجحافلنغمرهنامنتعرضطالرجاك.نحو:وريبة
منتصفحتىخشنةأصواتإلىونستمعوفضوليةفاحصةأسئلةإلىءالسابقفىكما

؟الليل

~
أوعن.وادىفىونقيدبلدةمنالعلويينمنباعقيلمحمدبنعمرهوالشخصهذاا)ا(

.الشرقيةالهندجزرفىثرواتأهلهويمتلك
واستفلءأخيهوابنالقعيطيعوضبنعمرالسلطانبينفيخكنشربواستغل

عليهفأرسلت.القعيطيةالسلطنةضدعصاباتحرببئنفقامءلهالقبائلبعضتأييد

.عليهوقضتحبالسكمدججاجيشا





حجرواديمنبالقربالحادةالمخورلقممصورة

حجرواديمنالمزروعالجزءبدايةفىشفع»سيدارا



منازلهاوتنتشر.الرفاهيةمنجانبعلىلكنءقذرةبأنهاانطباعاصدارهأعطتنا

فىنفعمهاعنلتدافعقويمربعوبناؤهاطابقينمنأغلبها؟بعضهاعنبعيدةالحجرية
ساعتينمسيرةيبعدالتعيطيلحكومةمركزفأقصى؟مستقلةصداره.االعتداءاتحالة

»هذاالخصبحجروادىعلىللسيطرةكثيرةحروبدارت.الشرقيالجنوبإلى
.النزاعهذاآثارمنالعديدالتاليةاأليامفىوشاهدنا

.بهانستقبلسوفالتىالطريقةفىستشككين»القريةزعيممنزلأمامأخيراهناوقفنا
بناليرحبالمنزلصاحبذلكبعدجاءثم»السطحفوقشرفةفورالناأعدوالكنهم

ءمسكفىيتركونناالناسجعلإذلهومدينون»بالعرفاننذكرهونحن.للدخولويدعونا

وعادالحجفريضةمضيفناأدى.األجانبمعيتعاطفونالأيضاهناأنهممنبالرغم
مستشفىعلىتعرفعدنعلىطريقهفىعبرفعندما:ربييناألوعنحميدينبانطباعين
اهناكقابلهالذىالمستشفىطبيبعنكبيرباحتراموتحدثعثمانالشيخفىاالرسالية

انتهاءوبعد؟مسلماأصبحهولندياقابلحيثنفسهاالمقدسةاألراضىفىءأخرىمرةثم
فىالهولنديأنوأخبرته.أخوهكأنهوعاملهجدةفىأخرىمرةالهولنديقابلالحج
.وديةقةعكعلىفورافأصبحنا»لديعزيزصديقجدة
ىأخبىمرةواألسئلةالمصافحةوبدأتبالناسالسطحشرفةتامتثمامرعانلكن

سصناعندما»تحتناالذىالشارعفىعنامنصرفينفكانواالصبيةأما.كالمعتاد

بوابليقابلناالذىالمنزلويمطروناتجاهكلمنيهرعونالناسورأيناشديدةضوضاء
الرحالبعضجاءثم.الوقوعوشكعلىشاملةمعركةأنواعتقدنا.الحجارةمن

واكتشفال.مثيربشكلللحجارةهدفاكانالذىالمنزلواشتعلملتهبةنخيلفروعيحملون
.المنزلمدخلعبرالفرارحاولكبيراثعباناأن:االضطرابسببأنالكبرىلراحتنا

الشارعفىسقطثمقليكيخفتوانطوائهالثعبانالتواءبدأثم»الحجارةبعضوأصابته
الخطربذلكوزال؟ذنبهنهايةوقطعجسارةالواقفينأكثروتقدم.انكسرقدكأنما

الهدوء.عادماوسرعان



،بهاتقدمواالذينتحيةومنعليناطرحتالتىاألسئنةعناإلجابةمنتماماأرهقنابعدما

فىسننامبأننامضيفناوأعلن»الجميعفوافق.لنرتاحباالنسحابلناباسماحاالذنطلبنا

أما~يكنفلم.لوحدناليتركوناواحدةبوصةولوواحدأييتحركولم<الشرفةنفس
لتناولفترةبعدأيقظوناثم.ردينالممامثلتكدمواالذينوارنا»نبينستلقىأنسوى
»أخرىمرةالنومفىأغرقناثموأكلنا.المكاننفسفىيجلمرواحدكلوكان»الطعام
.الحينذلكفىعادواالذينالعالية<زوارنابأصواتالشممىشروققبلأفقنالكننا
أمينامساعدافكانءالتمامسعيدأما.المككإلىللرحلةقافلتنالتجهيزاليومذلككرسنا

ننموراحةبيدقوجبةالمرهقةجمالةيعطىوسوفءينالترياةمنالرحلةمواللنا

فقديبعثفىالقرنمنالصامتاألسودالعبدأماالقاسية.المصخريةهضبتهإلىبهايعود
أمرهمنشكفىكناالذى،وفاءهلهوشكرناسعيدوهودهبكإلىوعادءبيدادليككان
.البدايةفى

تروىالتىالساخنةالينابيعمنالعديدوجودعنالمجاورةللمنطقةعنااسطكلناكشف

النباتالعاليةالحرارةتضروال.صدارهمنببالةالمزروعةوالحقولالنخيلبساتين
إن.انالغدرتلكمنابععندحتىاستوائيايكونيكادالذ.ىالمكثيفالنمومنهذاويظهر

.لنابالنسبةجديدةكانتالصخرصحارىوسطفىالمنظرهذاصنعهاالتىالصورة
:النخيلمنعصيرصامتخكوهيهنا«الموجودةالعادةأيضالنابالنسبةجديدوكان

ا).(كبيرةبكمياتويسهلكبريثاحالبأيليرشراباوينتجسريعاالعصيرهذايتخمى
لخمرمنتظمينعبيداأصبحواالذينالرجالمنعديدعنكثيرةأقاصيصلناوحكوا
غيرءبشدةمياإلسكالرأييدينهالذىهذاالنخيلاستعمالسوءأنويبدو.النغيل

الوعيمنأكثرالفقرإلىيعودربماءفيهاسافرناالتىاألخرىالمناطقفىموجود
وادىفىجيداالمرويةاألرضفىالخطيفةهذهرفاهيةفىينغمسونالناسإنالديني.
.أيامحتىبللساعاتباستمراربعضهاتتبعالنخيلمزارعحيث»حجر

الدائرةلكن؟البقريديارمنذافتقدناهامتعةوهى0الدافئةالينابيعإحدىفىامتحممنا
حرارةمنمالحدادتنءالساخرةوعباراتهمالناقدينالشبابالمتفرجينمنالمزدحمة

.بالمناسبةالكاملاالستمتاعمنومنعتناءالعاليةالماء



الجبالسلسلةحافةعلىصدارهتقع.بركانيةحركةإلىالحارةالينابيعهذهتثير

الجوليناتتكوفىالرتيبالتشابهواختفى.واضحةبركانيةبآثارمليئةوهيءالساحلية
جيريةحجارةمنتتكونوال<أفقيةالجيولوجيةالطبقاتتعدوئم.الداخلفىوائوادى

جروفو<مثيربشكلومثنيةمتكسرةطبقاتهناث.طفاليوراسبصخريةوحجارة

التىوهي»انطفأتبراكينعلىالتعرفيمكنوبينهما،قديمةصخريةمنوقممعالية
.المككوار»صهبينالفضاءتميز

أزحناهاوكنا<يومياتنالكتابةالفرصةوللحارسللجفنالانضرورياالنتظارأعطانا

فىمافعلمضيفناأنمنبالرغملكن؟إلحاحاأكثرأخرىمهاملوجودجانبامؤخرا
ينجحلمأنهإالءاألعلىالطابقفىغرفةفىهادئلعملساعاتبضعلناليهيئومعه
فىالمكتظةالغرفةتامتكماوسرعانضيوفهرغباتمقاومةيستطيعفك.ذلكفى

وحديثهمبأسئلتهمعليناويعرقلونفينايحدقون»الفضوليينمنبجمعاألعلىالطابق
.عاليةبأصوات

:المككإلىطريقانهناث.الظهربعدالرابعةفىنتحركأنءشديدإصراربعدءتمكنا

حتىالرئيسيالوادىبمتابعةطويلةفةالتفاالثانىيلتفو<الجبالعبررأسااألوليسير
؟األشقولكنهاألقمرهوالجبليالطريق.إلمككإلىالساحلفىيسيرثمالبحر

ءذلكوفوق.احتمالهعلىالتوةلهافليستءجمالناعلىجداصعبأنهوأخبرونا
.مسلحةحراسةغيابفىالجبال<فىالصغيرةمجموعتناعلىكبيراالخطرسيكون
فقد-دالبكهذهفىهوجمعندماءكبيرةمسلحةحراسةهعهكانت»´´ليتيلأنوتذ~نا

منالتأكيدهذا~قبلنااالشتباكاتإحدىفىالدليلبمهاميقومكانالذىالسادةأحدقتل
سمعةلهأنرغم<الوادىبطريقنسيرأنقررنالذلكمعقوالباعتبارهارهصةفىالناس
تفيسيرمنالبدفكان:ائمرضبهذاكبيرلحدمقتنعاا´´اليقيل.وكانللملثريابالسبةسيئة
أن~حاولنا.حجروادىفىقصيرةمسيرةكلبعةتقريباجميعهمحراسه
جافة~عاليةأرضفوقاالمكانبقدروبعيدا»الناستجمعاتمنبعيدابالنومالخطورة



قصرفىوهينةشبابهقضىوقد.ذيباسمهرفيعقويعربيبقيادةالقافلةكانت
منطقةمنجزءاسنةعشرينقبلمازالتمداوهأنيوضحوهذاانمكك.فىالسلطان

بأبناءيأتىأنالمنطقةعلىقبضتهلتقويةالضروريمنوأىالسلطان،وأنالقعيطي
حيدتعليموهو--تعليمهلتلقىالظروفلهذهمدينوذيب.قصرهإلىالقياديةتالعاثك

وعلى.صدار»فىاآلخرينالشبانمنتهذيباأكثروذيب<~-دالبكلهذهبالنعبة
عادةالوجوهعليهمماتعابيرهفىورقةوسامةأكثروجههفإنالطويل،شعرهمنالرغم

ألنهفخوراوكان<مانوعاوالذعالسنفىكبيررجل»علىأيضامعناكان.هنا

قليكناسوعندما.عليهاعبرناالتىاألماكنأسماءتهجنةمنتمكنوالقراءةيستطيع

حتى)المككأيالميناء(البندرفىالسرقمننظارةلهنشترىأنأمكنإذامناطلب
بدوي،اهعبدءصاعبناالذىالثالثوالرجل.أفضلبشكلالقر)نقراءةمنيتمكن
بأغانيهالمسيرأثناءفىآلخروقتمنيروعناكانلكنه»قليكويتحدث؟اجهعادي
الصغيرمحمدمعناكانوأخيرا.الخ´ا..آآ..دانايا´´:الحزينةالقبيحةالرتيبةالبدوية

البعديرولم<كهذهرحلةفىاألولىبتجربتهيقومويتعب<العشرةالثانيةفىصبي<
بجملالقافلةإلىانضمالمككمنحائكامعناكان<هؤالءبجانب.المدينةوالالبحر
صغيروجمل،للبنوناقة،الفيلنسميهكناضخمجملمعناوكانوصبيين.محمل
.األولىبرحلتهيقومرشيق

ليمرتغطىالجلدمنعريضةأشرطةالصنادل.منغريباعانوهناالقوافلقادةيلس
خشخشةصوتوتحدث<األخمصبعدماإلمىتمتدبلفحسبالمقدممناألعلىالجزء

يظهر.الليلةتائرحكفىخصوصا<والعقاربالثقابينإبعادمنهاوالقصد.المنئىعند
الغزيرالنباتبسببالجافةالداخليةمن~المنطقةأكثرهنامنتشرةالمخلوقاتهذهأن

حرارةمناألرجللحمايةالظهرفىهناكالصنادليلبسونحيث«العاليةوالرطوبة
.األ«ف

ثمافنالهالماءوخضنا؟النهرإلىالنخيلبمماتينعبرالقريةفىالرجالكلتقريبارافقنا
محلهالتحلانتهتالتى»الذرةمزارعذلكبعدثم.النخيلبمماتينمنالمزيدعلىجئنا



ويستمر؟النهرانحناءةعندالطريقواختصرناالصنت.وأشجاروالحشاشاألعشاب
الماء.بجانبانقطاعبكالنخيلهداب

نصلأنالمحتملفمنوعليه»جهدهقصارىبذلأيالللتكلفة(استعدادهذيبأعلن

~<خريطة´´ليتيل´´لهاوضعالتىالمنطقةدخلناأنوما.أيامستةظرففىالمكك

ءليالالسفرفىأحراراوأصبحناللطريقالمفصلمسحهيعطىأنفيسانفوناستطاع
.وقالتمروقبلالمغيببعدأي

~´´حصنتسمىقلعةبجانبءهناوجدنا.القعيطيحدودإلىساعتينبعدوصلنا
الحكومة)(أي´´´´الدولةمنفعيونياجنوديحتلهمعقلأولالوادى<منسكانبهاأغال´`

رماالمالأنهكتهمالذينالجنود:الوحيدةالقلعةهذهعلىوعبرنا´´.تعار´´بدعاسمويتخذ؟
هرتنامشاههمنليتمكنواجانبابعضهمويزيحونيتدافعونوهم<بفضولنحونايحملقون

و~<النقطةهذهعندالنهرإلىأكثراقتربناو.السطحمنبالقربالصغيرةالنوافذ
~توجدالتىءألخصبةالنخيلبساتينعبرطريقناسارحتىطويلوقتيمضر
»´´´´حوتمناقتربناعندماحلقدمالظككانبالماء.مليئةللريقنواتوعبرهاأطرافها

~رإذا<منازلأوقرىفىالليالىنقضىأآلوقررنا.´´ليتيل´´خريطةفىقريةأول
و.نخلسا4الفضوليينالزوارإزعاجنتفا«ىحتى<األحوالمنحالبأيممكناتحاشيها
.حوتمنمسافةعلىالتلمنحدراتتبدأحيثالجمال

.رسلال»الذىالرجلعادفقدءفماار»فىاألكلمنمخزوننافىالنقصسدمننتمكنلم
~والقر~مريحغيرالصخريالمنحدرفوقاننومكان.الوفاضخاويالغرضلهذا
رامةوالناموسليك.طأةالنثقيلفكانءجدارطباالهواءجعلتالمرويةوالمزارعالنهر
اللسلمنتصففىوأفقنا.أخرىمرةهناظهرءالرطبةألحارةدالبكفىالبشريةدبيعذ

ووللسواوفانلسابعضرأفاقعندهااألرنبمكرجارياانطلقلكنهحولنايتشممكانبضبع
.أقدامهمعلى

.ومهالكان.يونيومنعشرالسابع»التالياليومصباحفىمبكراالبدايةمننتمكنلم
~ولوؤالواقعفىرجالناكانبينماءشردأحدهاأنوناأخبىثم؟تماماالجمالترتوي



ماكليفعلوناستناءبكوالبدو.هاالذىاألراكمنلتأكلوقتأكبرالجماليعطواأن

.ممكنةحالةأحسنفىجمالهمليحافظوا~علىوسعهمفى
ويسير.النخيلمنمتصلةبساتينعبر<النهربجانبالوقتطولالطريقاآلنيمضى

دوريةفواصلعلىوعبرنا.اليمنىعلىأخرىومرةاليسرىالضفةعلىمرة
ليروىقنسراتعبرينسابالذىالماءهناتخزن؟جلثميدمنمبنيةمنخفضةبخزانات:

واجهةفىاألعلىوفى<عريضةعادةالنخيلأشجاروحواشى.النخيلبساتين
الثممر.حرارةتحتعرقاالقرويونيتصببءظليوحأالحيثءالصخريةالمنحدرات

طويلنزاعمنطقةكانهذاالخصبحجروادىألن<جيداستراتيجيوضعفىدائماهم
الزراعةوانعدامالرفاهيةدرجةانخفاضلهذايعزىأنويجب.مضىقصيروقتحتى

مستوىفىأوعنوادىفإنالصدد~اوفى.للزراعةالصالحةاألرضلكلالمكشفة

.بكثيرأغلى
<النهرمنالصخريةالمنحدراتواقتربتءأضيقساعاتبضعبعدالوادىأصبح

عبرثم.تماماالنهايةفىشتوتك<ضيقاأكثرالمزروعةاألرضمساحاتوأصبحت
ااءااحصن~قريةتقعهناءوبنيةةمحمتحادةحجارةفيهتبعثرةسهلفوقطريقنا
منالقصيرةاألنفاقمثلإنهاءخلفيأوأمامىحائطبكاإلهلثقعلىمنازلهاوكل

عنمألناعندما.النهرتقابلوواجهتهاالصخرحائطنحواألبعدجانبهاحيثالصخر

ونالطريتة~بهز»؟الشديدةوالحرارةالفقرإنهقالواالبناءمنالطريقةهذهأسباب
معزولةتعيثىالغجرقبيلةمننوعإلىسكانهاينتمىاألنفاق.عبرتهبالتىالنسمةمن
وهم؟القصبأكواخمنكبيرةقرىفىذلكمنأبعدويسكنون.اآلخرينالنأمرمن

.المحتقرونالسكانويحتقرهمرعاةنصف

ويمتلئ.األرضتحتالنهرعبرهيجرىصخريمجرىيصبححتىالوادىيضيق
.األرضفوقاألمطاربعدأيضاهنااسيليندفعوربما؟ميدبالجكالضيقمجراه
عملالثقيلبحملهاهاالجمالصعود»الصحريالمنحدرإلىحادبشكلالممرويصعد

حيثالوادىإلىأخرىمرةتهبطثمالملساهالجلثميدتصعدفهيءبانبهامنبطولى



»الصخرىالمجريمنتصففىالسطحفوقأخرىمرةالنهريظهر.عريضايصبح
.جميلأزرقمخضرلونوله

ا~البيضاءوالرمالالظليلةاألشجارإغراءيقاومأنالهبوطبعدأحديمتطينال

~فسرعان.خداعمظهرحالةلكنها.عميقةبركةوأصبحهنااتقمعالذىالنهربجانب
المرسهالجزيرةفىألنهءيحتملالهذاالظهيرةبعدمامعسكرالمحرقةالحرارةجعلت

بالنسةخداعةفهياألشجاربقيةأما.كافياظكتوفرالتىهيوحدهاالنغيلأشجارفإن
ففسسالتحمىاليومحرارةأثناءمستتيماشككتأخذأوراقهاألنءظلمنعليهايبدولما
.الشممىأشعةمن

حو~ويجوفالصخر<واجهةفىفيهايجرىالتىالنقطةعنددرجة9.النهرينعطف

جا~علىوالمخوروالرمال.فيهبالغمرقاعهنصلأنستطعلمحتىجداعميقا
مرتد~الواحديكونأنبدونعليهاالجلوسأوالوقوفيمكنالدرجةإلىجداساخنة
~شالتىالوحيدةهيالجافةألصحراءورياح.ساخناأيضاالماءكان.بسهمك

~0قضيناهاالتىالتاليةالساعات.مبتكاإلنسانبسميظلعندمافقطوذلكبالبرودة<
المالأ»الشمسوأشعةراحة»لناتتركلمالجمالوقرادفالنمل.استشهاداكانتالمعسكر

.الشممىضربةمننخشىجعلتناءالعاليةالحرارةمع

األهروإلىالنهرضفةمنينتقلالصروأخذ.الظهيرةبعدمبكروقتفىنامسواصلنا
عرضاتقابلالكانت.تذكرالواعةللنألصالحةاألرضوقطعةهناضيقالواديالومان

محسهرفالوادىذلكعدامالحراسها.ألمخصصوالكوخذرةمزرعةطوينةمسافاتبعد
.الجزءهذافىمأهول

المصالةلبعضالجبالويخترقالواديطريقنايفارقحيثءالمغيبقبل´´الغبرة~اوصلنا
~)نالضرورىمنلذلكيومينلمدةماءبكهناكنكونسوفأنناالبدولناوأكد
حمالسرإعطا»هوبالطبعيريدونهكانواما.ممكناالماءوجودزالفماءهنامؤقتا

)ؤ~األصدها»<يكونماكأحسرلنناموذهبنا.األراكمنبطنهالتمثأخريفرصة

ا«معهةشرعىطاشتالتىالجماللكن.الغدصباحوالنصفلثةالثافىنتحركأنوعدونا

ها~فملالهاعلهمسةالخاحواليكانت»الفجرقبلإالإلظلثمفىطههاالعثورمتملم



يتعلمأنقبلخصوصاالذهنيىالمناختصلحالهذهمثلأملوخيبة.التحركعلى
»وسعهمفىماكلسيعملونبأنهمبوعد~الوفاءفىالثقةعدم.وفاقهمعرفةالموء

التوترمنمزاجافيناولدتورداءتهاألكلثقلةنسبةسريعاللسيرالجامحةوالرغبة

.«اإلدهاة.
فىجداواضحةالجيولوجيةالطبقاتكانت.بديعالهاخكعبرناالتىالجبالمنظرأصبح
جبالمنشامخةسلسلةوأمامنا.طريقنابهايمرالتىالجافةالنهرمجارىجدران

رانا~هذهومطجداحارالجو.خشنةأعاليهاحادةبقممضخمجدارمثلالقرانية
أحدوعلىملساء.حادةأرضرفوقبمشقةتنسلقأنعليناكانإذالجرداءالصخرية
نحووتسلقنا.منهتشربأنالحيواناتحتىرفضتكريهماءبهينبوعالممرجوانب

مسلحقويجدارانطريقفىويقف.ااااحوطهجماعتنايسميهالذىالعالىالجبليالممر
أرسلعندمامنواتعشرقبلهناعنيفقتالدارفقد.متعاوغيرحجرشظايامنمبني

علىالحجارةمنبسيطةبأكواممعلمةالقتلىومقابر.حجروادىلغزوحملةالتعيطي

أكثرفىأخرىمرةالواديوصلناطويلةمسافةهبطناأنبعد.الجبليالممرجانبي
إلىنصلأننستطعلملذلكاالنحدارشديدةضفافهكانت.اليومفىحرارةاألوقات
أنيمكنمكانعنليبحثواذهبواالبدولكن»الخضراءاألراكوشجيراتالمغرىمائه
أ~ولكن»ااااالقليتةفىلس»الظهيرةبعدفترةهنانرتاحأنرأينااستقرو.منهنهبط
وأنافيسمانفونجعلتالنهايةإلىلنصلثمنبأيسراعنكالجامحةالرغبة.اااانينهفى
بدونفيفهإلىلوحدنانسير<الحاجةدعتوإذا،بالعنفهاألوامرلدفعبحماقةفقرر
الجعلنامماجداعاليةوالحرارةالرملتكمنمنطقةعبرمتعرجالطريق.القافلة

لم.تتبعناأنالقافلةوأمرليتراجعالنفرةأليبكانتالحظحسنومن.لقرارنانرتاح
الممرمنوبالقربجدا.قريبةكانتفيفهألنءااااليتيلخريطةفىهباءثقتناتمض
لمظلها.تحتحمايةالقافلةكلومتجد»(الغاريقون)شكلهافىتشبه0ضخمةصخرة
الجمال.منهاستتغذىالتىالخضراءالنباتاتجانبيهعلىتنمووبدأتجدابعيداالنهريكن
األك:فىجدااقتصاديونالبدووفاقناوكان.والبمكويتالتمرمنمؤونتناتضمحلبدأت

<المعسكرفبىوالثانية»الظهيرةبعدمااستراحةعندواحدة<اليومفىوجبتينيتناولون



ما.نوعمندقيقمنمصنوعناضجنصفالخبزمنقليكيخبزونعندماءليكالمؤقت

فوركان.ينهضمالالحجرمثلالصدرفىيظلأنهواألسوأ»مقبوالليسروطعمه
مثلنفاذةرائحةفلهءشربهرفضتولكنىءالمساءفىالناقةلبندائمايشربفيسمان

اللغسضبطوممارسةالداخليالتوتران.واالرهاقالتغذيةبسوءأصبنا.ا(حيوانعرق
به)ثوصدراهيبعثوفىءالديتزومنطقةعمدفىوالمناقشاتالطويلةالمفاوضاتلخك

دللةفىوسرناقدماالمضيعلىمرغمينكناوكننا.الهضمفىنظاميعلىثأرهاتأخذ
بيرالصخرمنصغيرةهضبةفوقالليلوقضينافساءوالنصفالسادسةحتىاليوم
فباناثالسماءفىوجففواجافةوأعشاباأغصانااليوملخكالبدوجمع.القرانيةجبال

ساعاثأفضلإنها.الشايعليهاونصنحخبزهمرمادهافوقيخبزونسوفالتىللنار،•
المرمنيومبانتهاءوالعرفانالحقةالصداقةمنمزاجفىسوياتجمعنافهي؟اليوم.

~ؤبحهمهمأجبماالبدووفاقنافيهايلطخالتىاللحظةأيضاوهي.المرهقةوالرحلة~
شةوقد.جيدامدهوناشعرهمأيضاويحفظون.بالسمن-الرقبةءألصدرءالذراعيين

صلةأصبحت<تغسلماونادراباستمرارالعرقمنهايتصببالتىأجساهناأنانتباهنا

الثمعووهذامنألبدوويتخلص.العرقتبخرمنعليهايبقىالذىالملحفنومفزعة
.كلوأجساههمتجعلالممارسةهذهفإنءذلكعلىزيادة؟بالدهنأنفمهمبدلكالكزيه
شكلرطبةتصبحالبشرةائقالوا.المساءفىالمفاجئةوالبرودةالشمس~ارةهتاومة
الدهن.منمريح

ا~الجبالفىنداءهالبدووسمع.المؤقتمعمكرناإلىذئبجاءالمساءذلكفى
.المعسكرداخلبعضهامعالجمالوجمعواعجلعنىوامتيقظوا

.راحمهالمهممنأصبحألنهءءيونيوهنعشرالتاسع»التالياليومفىرابأفقنا
مسشهماخطاواتخذناوالربعالرابعةفىالقافلةوتحركت..يمكنمابأسرعالمككنصل
الثاملسةعمهميقعووصلنا.الجرانيتجلثميدفوقبمشقةتنعثر<البحرساحلإلى

.ححروا«ىمدخلعندالبحرعلىسائسةكرمة<وا~

ملهة~0التلهلسةالطهلهةوالمالولأباثسه)كواخلهنمهقعسكار.إأل«كننو..مناكهر،يعش.
ءلللسى0د)نممكرما)هسوهوأالملواههه0سكىىالة.الملرللإل0.«ملصد0وولةوفمهرأ

مووار»1



التىالحمىمنوفاقهماتقفد؟فقطواحدجنديبقي.الكفايةفيهبماباسأيضالكنه

همالصحيةالمرتفعاتمنفعيوناليافالجنود.عنيهاتحممأالعنهابسمعةميقعتتمتح
هذاوفاقآخرتوفيوعندما.الحارةالرطبةالساحليةالمناطقلحمىمقاومةالناسأقل

عنىالحصوليمكنوال.ذلكبعدفيهالسكنعلىيجرؤفك»المنزلمنهربالجنديه
فىأشركناالجنديولكن»المالأجلمنوالالمحبةأجلمنالالقرويينمنالطعام
.أصحاءوغيراليأسلدرجةفقراءالمنطقةأهلإنوقال.والبيضاألرزمنتموينه

سيروجزءءطويلةلفترةالبقاءيتحملونالولكنهم«هناإلىالمهاجرونيأتىصحيح
بمثابةميقعإلىالنقلأنفعيونالياالجنوديعتبر.مستغلللزراعةالصالحةاألرضمن

الومرتباتهمءالوبائيةالحمىمقاومةمنيمكنهمالالجسمانيفتركيبهم.اإلعداممحتوبة
منهمالحصوليمكنوالوبائسرنجدافقراءالقريةوسكانءجيداأنفسهمإلعاشةتكفيهم´

.شيآأيعلبى

بمغصشعرت<النيلةبرائحةتفوحالتيءالصغيرةالغرفةركنفىستلقياكنتبينما
الناسلدىكانالحظولحس.الرحلةمواصلةأستطيعالبأنىوأحمسمتءالبطنفىحاد
شكوكيقاومت.المسحوقالفلفلمنكبيرةملعقةوهو»فقالأنهباإلجماعأعلنوادواء

ممتشاريتوقعكماالمفعولسريعجالعكيكنلم.ائملعقةنصفعابتك«نوتمكنت

وغادرنا»العصرفىالقافلةمعالرحلةأواصلأناألقلعلىاستطعتلكن»الطبيين
.كبيربارتياحالموبوءالمكانهذا

~
تفصدوعندماءالثمارمننوعاينتجءدوإنماتمزاينتجالالنخيلمننوعهناكالم(

إذاألنهءانضوءمنلهاحمايةسوداءبأكياستغطىعلبفىيجمععصيرمنهايخرج

.حلواشرابهايكونالضوءيصلهالموإذاءمسكراشرابهايصبحالضوءوصلها
.أيضاالخلمنهويستخرج

منولعلهمءزنجيأصلهمأنمظهرهممنويبدو.الصبيانحجرفىللزنوجيقال)2(
.موتحضرفىوتمقطتقومالتىالدولمنوغيرهايةالكنهالدولةعبيدبقايا







وعلدما.صغيرةبحجارةمغطىعريضاسهكمخترقين»الجبالاتجاهنحواآلنرجعنا

ترتطموهىللنوماألمواجأصواتوهدهدتناالجرانيتمنهضبةعلىإستلقيناالظلثمحل
.تدريجيااآلنتهببدأتالتىالموسيةالرياحدفعتهابعدمابالساحل

علدالجبالفىمسكرناوغادرناوالنصفالثانيةعندامتيقظنا»يونيومنالعشرينفى

و.كلناءمنهااسمهالبحرفىيصبالذىالوادىيتخذوء´´الغبر´´عنداسترحنا.لثةالثا

لكن»الوادىمجرىسطحمنيارداتبضعةعمقكلىبئرماءهناكوكانت.وشربنا
مناليارداتمنمئآتبضعةبعدعلىالبئرأنحيثبمستغرب»هذاليمىءمالحالماء
عاليةارتفعتالتىالثممردفعتنامامرعانلكن»األعشاببعضتحتوغفونا.البحر

.السيرلمواصلةءالسماءفى
.آخروادىمدخلعندحالىماءبهابئرمنبالقربالظهربعدمااستراحةأخذنا
لكن؟الجمالقوادمنحشدبفعكعذابإلىتحولثممعلقةصخرةتحتظكووجدنا
مع~«حلمناالقراأمنتخلصناأنبعدوهناك.األمواججوفتهكهفاالساحلعلىوجدنا

.عدنإلىمتجهينءطممتكبحرفىنبحرأننا--بالرزانترشناالمتكسرةاألمواج
الالتىالبواخرإليهتلتجئالذىالشهيرالميناءهوهذا.مساءالثامنةعندبروموصلنا

الغربيةالجنوبيةالموسميةالرياحفترةأثناءليكوالشحرالمككممراتتعبرأنتستطيع

.الرياحمنبرومراسيحصيهاهنافترسو
علىالسكانمنأحديجرؤولم.العينةفارجصخريسطحفوقلليلمعمكرنانصبنا
لمماعندماأملبخيبةوأصبنا.سلةباألويزعجنافضولهليشبعليكالقريةحمايةمغادرة
فىالمضيافالسلطانقصرإلىأخرىمرةنعودأننأمل...ولكنءنشتريهطعامانجد

.الغدصباحفىالمكك
مغادرةمنذعشرالخاصرواليومأسفارنافىيومآخريونيومنالعشرونوالحادىكان

فوجدنا»البحرنحوالقريةحولوالتففنا»دقيقةوعشرينالرابعةعندتحركنا.تريم

أياملهاوكانتالسكانمنمئآتبضعبهاوبروم.شباكهمعلىمنهمكينالصيادينبعض
وكذلكا.بيضالممجأيعطيهاو.األبيضالسلطانقصرفنجنوداآلنيوجد.أفضل



بساتينوتقوم.البعدهنتشا~هاعندماجذابامظهراءالبيضاءالحجريةالمنازلبعض
هذافىللتوسعمساحةأمامهمليمىلكن»الجبلوحا~القريةبينالذرةومزارعالنخيل

طريقعنبرومعلىالمككوتسيطر.المخورعليهتطبقالذىالضيقالساحليالسهل
أحجامارأينالئناس.بقيالذىللدخلالوحيدالمصدرالسمكتجارة.نقديةإجراءات

´´رأسرؤوسبينهاومن»كومةفىملقاقالمجففةالقرشسمكرؤوسمنضخمة
المطرقة´´.

بقاياالصخريةالقمةفىو.البحربجانبالصخرجدارإلىالساحلمنالطريقيصعد
محمدتلكأ.الجرفمنالطريقسجزءفىالممرينحفي.الصدئةالمدافعوبعضقلعة

األعجوبةلهذهبالدهشةمأخوذفهوقبل<منالبحريرلمألنهباستمرار»خلفناالصغير
برمالهالشاطئإلىأخرىمرةيقود»ثمالمفورإلىعاليامرةطريقنايصعد.الجديدة
الساحلفوقنمنىصرناأخيرا»الجبالتراجعتالسيرواصلناوكلما.البيضاءالملتمعة

ءفوهظهرتثم.السقاياتمنالعديدوبهبكثرةمطروقالطريق.المسطحالرملي
فىشاسعة<زراعيةبمنطقةالمحاطةالبيضاءالمدينةتقع.المككقبلتوقفنقطةآخر
مكا~اخترناها»ظليلةأشجارنحونضرةخضراءمزارعلخك.عبرنافو«وادىمدخل
نجدفسوف.المنازلإلىاللجوءعلىوأرغمناجداحارةأنهاعلىبرهنتلكنهالتوقفنا»
ومنالراحةمنهناكنتمكنلنلكننا»البيضاءالعاليةالمنازلتلكفىفوراالضيافة

يسكنحيثالقريةأكواخفىالشمسأشعةمنظلعنبحثنالذلك<سريعاالتحرك
وشرائحالبيضوبعضأرزشراءمنتمكنابلخالياكوخالناوخصصواالعبيد.الزنوج
وفاقمعأخوةفىبهاواحتفلناالمؤنهذهمنعاديةوليمةصالحوأعد.السمكمن

جنوبظهيرةمنالملتهبالفرنفىمتنشينأخرىمرةسرناثم.الزنوجكوخفىقافلتنا
.العربيةالجزيرة

ويمكنالحجارةمنوأخليتماماتسريتهتم<بريطانيمطارعلىفوهمنبالقربعبرنا
.المدينةيصلحتىاساحلنحوالممروينحنى.بالسيارةالمككمنإليهالوصول
.الظسرةبعدماحرارةغيمرتردمعتمةءأبيضضبابمثلالبعدمنونراها

بالقربالمتماسكةالمبتلةالرمالفوقالمشيعلىتجرؤوالاألمواجمنالجمالتخاف



مكا.ولىبرحلتهيقومالذىالصفيرالجمل؟الموتحتىمرهقةأيضاهيوالبحر.من
مشحقا.ذيبإليهتحدثعندماقفطوسكتءالباكىالطفلممل،اسيرأثناءباستمرار

وعلهال.والمخاطروالجوعءوالمضايقات«إرهاقنانهايةمننقتربكنااألحدظهرفى

منطسرأن~يجبكان.بدايتنانقطةإلىنعودونحنوالعرفانبالسعادةنشعرأن

فىهةببكذلكمنبدالجاهدنالكن0بالفرحةتشعأعينناتجعلبديدقطاقةرحلتنانهاية
الذى<البحرعبرالمككنحوالمتعبةالمجهدةبأعينناوحملقناالممزقةأحذيتنافىصمت

فى.~قوةمنلهتبتىمابآخرويجاهديثنالصغيروالجمل.الشممىوهجيعكمر
وعند.لنابالنسبةينتهىوحممناجداجميكشيئاأننشعرلكننا»لنفكرالتعبغاية

.العتيقالسطانقصرنحواليسارإلنرأساودرناالطويلةالمككبوابةعبرناالخافسة

بحرارةصافحناوحكيماثهعبدعلي<الميناءطبيبهوالستقبالناجاءمنأولوكان
.ااشر:الحمديقولوهو



المحضاراحمدبنمصطفى)السيدمعلفالعق
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