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 عمر النسور

 زيد مطيع دماج

 
رتان  أأعايم ماع زأ ا  أمنا   ...يف حااوو  الا ه  او  ان  مايل مناني ال ساي  كنت  
مضااا القااع ماع سكاا  لاران القرياه الاا ييل  ا  عااد  ز  اا  أ" لا قاي  "م   كنات    ...أأأالده

 ...امل ا "مداع " اجلديد  أت غي النر     هب  إي  ، اخلصوصيون
طلاا  قااد ي  . داماات ماايل اتاااووع ماااملصاارأيتا  يف الغ ااا مل أكاايل أحساا  أه حسااا  

أأ الوحيااد الاا ه الااغطا   ،يف القريااه لرااوو الوحيااد الاا ه يتااغا حاااوو ا هبااا اا علااي  كغراار 
 ...هااإىل القريه مب لا ميل النقود يتغحات هباا حااوو ا صاغفاا يتيميل الغرسه ألو عدع  ،ذلك

أأأل  إىل القرياه إال ما أن يصل أحاد   مايل الغرساهيت ،حاأل الرثف منايتس  دأن  دأى
مث يصار  ماا ، ما يقوم س   و شارا  امللسال لنأ غا  الا  تراون يف سيات أالاد ا "حاوقاه"

لنأ غا  الا   او  إرضاا ا  ا   لفرت  طويله أسالقاع را  أش ،ت قى يف شرا  راديو أسطارايع
   ...أسكد شهر تكود حيات  كما كاوت ق ل الغرسه ...مغلهف إلرضا ها

أدخلاات زأ اا  ماايل     ،يااغه  ماايل سقااااي عياادان القاااع املسااغهلكوفاا   اافاو أرد
زلات مساغمراا يف لار ت مل اه الغااز ألو ماأ اويب أكنست ماا ت قاى مايل عيادان القااع مث 

كناات أقنكهااا أ  ،ن اارو دا ماااا لكاادم ذ ااامل لصاال  املغاار  أالك ااا كاواات تأكاا   ، "مقيلااي"
 ...دا ماا أبو أقوم س لك مجكاا 

أسياد  يتسلا  أعاد  " محااده ااام"وا  إ ...ر ال عريتغا   رتياا وع اتااو   ميل دخل 
كلهااا.. ذلااك الر اال الاا ه يقطااع     " ال لاادفل ااأواا  "م   ...ماايل اتديااد مدس ااه الاارأس قطااع  

 يتار    ...إىل قطاع صاغف  تراون حط ااا لنيتاران ،عليهاا الاد ر ر  ال  ي ست أأثا ا ،األشجار
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لقاى الغحياه أحااأل إخاراج أليا  سكاد أن مث ماد ر ميل عليها، الدم أاثر سك  أمسا يدي  
 ،مايل الغااز لسارا   أأ قليال ظننغا  يرياد شارا  ملاا ...اخل انهسك  األشوا  مايل قدميا  

ماايل اتاااووع أأخاارج ماايل لفايتااه باات إسطاا  "رسطااه"  اا لرناا  مل ينطاا  ساا لك ساال أخاا  لاا  ركناا
  الساد سا لك ألوا يترحات   ...أأخ  يف تقطيف أأراقها أمضاغها ،أمام أأضكها ميل القاع 

 أن يكطي  سك  ما مك  مث وغجاذ  أطرا  اتديث أوقغل امللل س لك.
ألن  ،قاااد اعغااااد الغاااسخر يف "املقيااال" أسااا  عملااا .. أأ  كااا لك أسااا  مهنااا   اااو

 ...عند ما يرون األزأاج يف املسجد لصل  املغر  أالك ا  إال ينرو وسو  القريه ال 
مل خيطااار س اااي أوااا  يفرااار يف أمااار  ...لقااااعكااارم   أمل ي ااادل  اتاااديث أإن كاااان قااد 

حاألااات أن أ أشااا  حااا  يسرتلااال يف اتاااديث أيطيااا   ...ي اااغل  أهكلااا  شاااارد الااا  يل
 ...اتاااديث أقغااال امللااالل اااد  سااا  يف أه موضاااو  ديرااايل أن ألاااغدر    يترااارع   ...املقيااال
ألايم أونا كناا قاد ت ادلناا اتاديث يف أأل املقيال عايل الا ييل يا   ون اتجااز  ا   ا ذكرع  

أكياف يكاود سكضاه  يف أثناا   ،أهغاازأن املاااطر يف لا يل لقماه الكايم ،ديتكاع ديتكاع
 الطري  سكد أن تنه   سك  الق ا ل أأ املرتنقه يف اتدأد إىل اف ذلك ميل الكوا  .

 "،أمحاد اتااج" ا   ،لقد لايتر اليوم ميل القريه اجملااأر  أكثار مايل ع ار  أشاااص -
 ....أ "علي سيل علي"أ
   ...لكأعر  ذ -

 ؟أ ل تكغقد أهن  ليكودأن -

 ...رمبا يكود سكضه  -

 ، أقال:كان حيدث  أ و شارد ال  يل أيتجس  بر  أيتر  يدي 

   ...أريد منك تسكني رايالا  -

   ...سد  ه طل  الغغرست 
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 ؟ملاذا -

 :  أ اس  أيف صوت  روه  اد  حازمه

   ...اتجازإىل لري ألايتر  -
عساااا  مااااذا  !..اتجاااازىل إ  "كحمااااده ااااام" يااا   شاااا  ،زاد عناااده الكجااا 

عار  أن أ كااأالا  لا قلات  ؟ ل ليقطع عيدان اتط  أأ يقل  األشجار الياوكاه ؟ليفكل
   :كثرأ

 ؟ميل أشار عليك  ل  ا  إىل  نالك -
ديتع الاا ه يرايتاا  الرثااف إىل اتاادأد مقاساال أ اار ي اا "الفقياا  ع اادالرمحيل" ...الفقياا  -
 ...ل 

   ...عملك يراد ال ينقطعلريل حالغك  نا مسغقر  أ  ...أعر  ذلك -

.. يتر  أطو  قارى اجل ال أأاث عمايل ي سات لا  شاجر  أأ  داا  و  عمل مغك   إ -
 !حان قطع يترأعها

 أمع ذلك يتس ر  يف اليوم الواحد أكثر ميل أه عمل يقوم س  اف . -

 .... أأ ملااي كمااا تكاار  قااد كااادع  غفااي.. لراايل ال ااو  أأخن اااصااحيا ذلااك -
.. أال .. أ اا ا الفااسس كاا  قااد لااق  علااى ياادهأ اا   املطرقااه قااد لاالات لاااعده

 !شجاراألو  قد قدمت حيا   دراا عد  مراع أأ  أتسل  اهلاأايع أتغ ع أتكل  

 ؟مل تسمع أصار صنكا أأ  ..لريل الطري  اف مسمون -

 امله  أو  صممت على ذلك. ..ال هتم  صنكا  أميل يتيها -

ع الطريااا  أماااام لرااايل الوصاااول حااا  إىل خاااارج صااانكا  أصااا ا صاااك اا حياااث تقطااا -
 املها رييل قواع ميل ال رطه أاألميل.
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سوصااولنا  تفقاات مااع الفقياا  أمكااه ذلااك أواا  كفياال  القااد  ..ال يهماا  ذلااك أيضاااا  -
 يتهو كما تكر  ما ر أماكر أل  أللوس  اخلاص هب   الرحلع. ..اتدأد

لرنا    ،ك  حاألت تكريف   تاله ال ا سه ال  يقاليها اليمنياون  عغ ااره ابار ا لا لك
    سكااد أن أيت اااصااه خ ،أه شااي  ليغااف ماايل أضااك  االقغصاااده أم هاار عاايل ي حااث ان كاا

 لاانأاج ماايل يتغااا  مجيلااه تريااد الثيااا  املنرك ااه أالراديااو املساامو  عنااد اجلاافان أالفاارش 
لراايل تراااليف الاانأاج   كاال تلااك املغطل اااع كااان السااد منهااا  ...اإللاافنا املااريا عنااد النااوم

الااغلف يتااو  ذلااك لسااداد واا  أساال  ... عديااد دخاار  طااوال لااننياكااان قااد كلفاا  كلمااا 
 ..الدخله""أح  "الفغاشه" ق لها أ  ،مغطل اع األشهر األأىل ميل النأاج

لقااد كااان  .وااوادر  اجلميلااه أحياتاا  املرحااه متنياات لاا  النجااا  أأقرضااغ  امل لااا. تاا كرع  
 ..الكنا  الطويال هلنسار ذ   وفسا  أكا  كاان ين او عنادما ي ا    ،شكله يف النرغه اللذعه

مااوع ماايل  مااثلا  ،أإن رزقاا  دا ماااا ماايل سكيااد ،كماار ألااف لاانهالنااو  الاا ه يقااال أواا  ي   ذلااك
 سقر  أحد املنارعني يف أه قريه كاوت قري ه أأ سكيد .
فاارت  ل  اال مغااداأالا يسكضااها  أكااان ،كااان القرأيااون حيرااون أيضاااا وااوادر  مااع زايد  يتيهااا

ي سات أماام دار مثل تلك اتادثه ال  رأيت عن  يتقاد حادأ أن شاجر  عملقاه  ،طويله
أسااادأ يف قطاااع يترأعهاااا لرنااا  سرشااااقه سغسااالقها "محااااده" أقاااام  ،أحاااد املااانارعني األثاااراي 

اواااد م عنااادما أ اااد اسناااه املااانار  الرا كاااه اجلماااال أال ا كاااه الصااايت ترمقااا  مااايل النايتااا   
كااان كمراواا  أ املقاسلااه سن ااراع مغريااه يتالااغطا  لاا  املقااام يتااو  تلااك ال ااجر  عااد  أايم 

كااان الساا ج يغلاا ذأن سرأايااه ذلااك أ اا  ديوتااون ماايل  ...أاحاادإجناااز مهمغاا  خاالل يااوم 
 ...ماانه  كاااووا يكللااون ذلااك سطمااع "محاااده" يف مضاااعفه أ اار   الضااحك لراايل الااد ا

 .الرثف  لنوادر مكه أاحد بديد مل يغف  اثنان على أصف  أأ على و  أات  أ 
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رأ  حاا  اوقضااا  الرسااع مكاا  لاااعه الغاا هأواانأ  ،لاا لك كااان  لنساا ه ي صااديقاا ك ااو ا 
منضاااا القااااع أوغ اااادل النرااااع أوغناقااال األخ اااار ااااف الساااار  عااايل  ..األأل مااايل الليااال

كاااان   ...أعااايل الفرأقااااع الااا  دخااا  ا الكااادأل أاألعياااان أامل ااااي  ،أالغنايتيااا الكسااااكر 
اخلاصاه كقنااعه  سكادم  ادأى طرقا  لا   تيتقاد كاوا ،يضحك دا مااا من اواا ألوا  ال ياديتع

 ...ر ال  كاووا يكج ون هبا يف مقايله ذلك عيل طري  النواد
* * * 

سثياسا   "الفقيا  ع ادالرمحيل"أدعغ  يتجر أحاد األايم ماع ابموعاه مايل ال ا ا  يغقادمه  
لقااد أصا ا هماع ماايل  ...الضاااحك دا مااا ساد ا  ...ال يضاا  أأ ها  الاا ه أكلا  اجلادره

عجناااا الاااغطا  خااالل لااانواع اتااار  أن ي ااارته طااااحو ا ين أ طا لاااه أماااواالا  ااا ا عملااا  
 ...سصوت  داخل القريه

كغااااف  صاااار  ماااايل محاااال  أقااااد  ،ال الاااا  الوحيااااد يف اجملموعااااه املسااااايتر  "محاااااده"كااااان 
 و ر حنوه  مساا أسطريقغ  املرحه قال: ...ادن ال

   ...ف اي صديقيعاا للجي  داأ  -
 ...  ناوسراا أر و أن ترون  -

 ...أوق  على األعمال سرل  رأ  " زاا "سل لسكون  -

   ...ذلكأر و  -
 ...ال تريل مغ ا ماا اي صديقي يتحيث يت لت أوت  نالك جناحي -
أياث ال ي اكر  "إ "الفقي  ع دالرمحيل لي ر  ل  عمليه الادخول إىل مديناه   أقاطك 

ذلااك نااع دي  قاااوون أقااال هلاا  أواا  لاايل  نااا ...السااكوديهإىل ر ااال األماايل أهناا  مسااايترأن 
أن أأل شاي  ها  علايه   يضااا أخاه   أ ...ر اال األمايل يرتنقاون مايل  ا   الكملياهلريل 
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سل الادخول أيتاراداا إىل داخال املديناه  ،عمل   و عدم ال هور مب هر املسايترييل كمجموعه
 مازحاا: "محاده"قال  ...عامه "مقهايه"يف مث يرون امللغقى 

 !؟مث سكد ذلك اي زعي  -
 ..."خوالن"مث و حث عيل ليار  وقل صغف  أب ر مكقول تنقلر  إىل  -

   ؟...مث -

ده "الساااحول" ساااني املااانار  الوغ اااار امااايل املديناااه أيتاااراداا إىل أ  أالا أاخلااارأج عليناااا  -
هاااا  أن أواااا هر  إىل وقطااااه  امااااه أ ااااي أن ترووااااوا يف الااااواده أيضاااااا  ...الساااايار 

   ...ابموعاع صغف  لسحدد مراهنا سكد ذلك

   ؟...مث -

ا  لاريه لاسخغار ا أأ ده علاير  أبمسا ...مث أصل أ  مع السيار  إىل كل ابموعه -
ثااا  سسااارعه إىل السااايار  كاااان أ يف مراوااا  ا ااادد أ يتمااايل كاااان مو اااوداا  ...يتيماااا سكاااد

   ...أحسيل ح اا ميل اف  ألن السيار  ال ديريل أن تقف أكثر ميل ت اع

 ؟...ملاذا -

 ...ال أ   أرا  إأليل وكل  هب   ..ألن ر ال األميل يراق ون ذلك أير سون -

 ؟أإذا دامهنا ر ال ال رطه -

إذا كنااغ  ساا  ودم ألسااغ  محاافاا أ  ...أخسااار  ك ااف  علااير  اا لاايرون الكماال شاااق -
   ...األل وعي "السحول"لو  يف لغقولون أور  تغسوقون 

 ؟أإذا مل يصدقوا ذلك -

  ااااااو مصاااااارأ  ...د سكاااااا  كثاااااافاا  ماااااااالا ديتع لااااااغمث  ...ضاااااار  اي "محاااااااده"لغ   -
 رحلغك..!

 ؟أد ا مالياا اي يتقي لغديتع أأوت  ل  -
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يؤمناااون أن "الفقيااا "  يتهااا  ...قاااول "محااااده"  ااا التكالااات ضاااحراع سكضاااه   ناااا أ 
يت الوا ممايل  ،األذكياا  مايل أ ال القارىأكاان  ...دا يه أماكر أيكار  كياف يغجنا  ذلاك

 ...يؤكدأن أن "الفقي " على أيتا   م مع ر ال األميل ،يف مثل     الرحلع لاسقاا 
خطااا  عملياااه مرلاااومه صااااح   اااكر الغاااف أبوااا  كاااان "الفقيااا " مااايل الناااو  الااا ه ي  

أقااد  ..اخلطاا  السااد أن يف اال أيلقااي املغاعاا  تلااكماايل خيااالف ن أأ  ، لدقيقااه أ لثاويااه
أخصوصااااا عنااادما كاااان  ،للقرياااه "عااادالا "ذلاااك سكاااد أن أصااا ا يف أد ا ااا   دارتااا  أث ااات 

يقااااوم سااااديتع األ اااار   "الفقياااا "أكااااان  ،يصاااال إىل القريااااه عساااااكر ماااايل املركاااان أله لاااا  
   ...عند اتصادسكد ذلك للكساكر مقدماا عيل الرعيه ليسخ  ضكفها 

ساال  أ اار  ي ملماايل "حرمااه خالااد  أ ااي  كااان يكغااه  قاااوو ا قااد رلاا  للقاارأيني كااان أ 
 ...األ اار مضاااعفه  اا ا يكاا  أ  الكساااكر عااد  مااراع  تغضاااعف علياايتسااو  الكساارره 

أميل مل خيضع لل اي  مايل أأل مار  أال يساغمع أيق ال الصالا الساد أن يغرما  ال اي  أد ا 
   ..."   اا 

 "...مكاا  ال ي  أ هن  الفقي لقد كس  " " يغندر س لك سقول محاده"أقد كان 
* * * 

أأمههاا  أن الوقاات لاايل منالاا اا  "الفقياا "لراايل  ...ا  تريااد الساافرت اجملموعااه ال قاامل اا
الغحااار  للوصاااول إىل الطريااا  االوغ اااار أ علااايه   أأن ،لكاااد  ألااا ا  أ يهاااه شااارحها هلااا 

   ...أاقغنع اجلميع ...يف خطغ رمسها الكام يف الساعه ال  
خويتاااا  سكااد ت اااع باار  "الفقياا " يف مقدمااه الرحلااه سكااد أن ماار سن اار  علاايه  مجيكاااا أ 

   ...ميل  لف أحد  
   ...أخ  مركن  الثاو سكد "الفقي "ال ه كان قد " اام ألوحت سيده مودعاا "محاده

 


