
 

 
 

 

 

 

 كان الخوف وقله الحيلة هما المسيطران على كل االعين.

 العطش يشقق كل الشفاه.

 كل القلوب.ى اليأس يقبض عل

  .تهجر مسكنهاعوائل 

  .هجوم أكبر في أيام قادمةفهناك 

 الهواء المضغوط.

 تهشمت.النوافذ  اهتزت،البيوت 

  رجال غاضبة.صرخات 

  .ةخائف زعقات نساء

  .صياح أطفال باكي

يت  يد هربواب يه، جد لدى إدارة الجوازات  إل لذي بجوار جبلابنتهم المتزوجة من موظف  أتى  نقم ا

 رحالهم.قبل ان يحطوا  للقصف حتىالخبر سريعا بتعرضه 

يتهشففم ايضففا البيت  الجبل جعلمن  قربهم الكبير وأخف ضففررا ولكنأصففغر  القصففف بصففواري بدأ 

  :ويزداد

 جال.الرغضب 

 النساء.خوف 

 االطفال.بكاء 

الخوف    
 نبيل أحمد الخضر 
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 الجبال.خلقت من  جبال،صنعاء كلها 

  .من صخورهاجدران بيوتها 

  .من ينابيعهامياهها 

  .القافلة القديمة انطلقت بجوار قافله جديدة

للزوج هو االختيار القادم ...هناك في وسفففففا العاصفففففمة التي يبدو أنها ال  ةالكبير منزل االسفففففرة كان

 أماكن:لتبدأ فترة انتظار يومي لألخبار عن  لقصفكثيرا لتتعرض 

  .قصف جديدة

  .موتى جدد

  .رعب جديد

 وتعبه.بناه بكده  االمن الذيرغبة متنامية بالعودة كال الى عشة 

وتتسففففففاقا  له الجدراناهتزاز البيت الكبير حتى يكاد يقع وتهتز  يخافها الجميع.ت اللحظة التي وجاء

  السقف.من  " القديم" الجص بسببه قطع

 أمن. مكان ال

  .الوحيد الحل الرحيل هو 

 .ود ألهل يمكن النزول في ضيافتهم. ال وجيمكن اللجوء اليها التي ألماكنالم يتبقى الكثير من 

ال تكاد توافق على الهرب بحمولتها كما يريد  .صففففففنعاءبباء عن  وهي تبتعدهناك توقفت السففففففيارة 

 سائقها وركابها.

 ة.لى أعتاب المدينع

  االفق. الركب ينظر الىتوقف 

  .ال مكان أمن
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  :عن خروجهم أخبارادقيقة منذ  لهم كل الراديو تبثأخبار 

  .موتى هناك

 .جرحى هنا

 .الجئين هناك

 .نازحين هنا

الوانها الرمادية اسففففودادا منذرة  تتكاثف وتزدادالسففففحاب  معهم.. فحتىا متسففففامحا لم يبد االفق ايضفففف

ليصففل  التي  ففقت السففماء لنصفففين بقصففف سففماوي على الطريق الموحل د ففنته اولى فال ففات البر 

 .مفزعا كل من في االرضدير رعودها ه

 .تأمن الخوف قارب

 اسففتدار بعده... القادم وأجيال قادمة من سففيرددها الجيلحكمة  يبتسففم كأنما أطلق االب وهوهكذا قالها 

يقتربون أكثر  بسففيارته متجها الى عاصففمة الروح صففنعاء، ومع كل اقتراب من مركز القصففف كانوا

 والحرية. من االمانوأكثر 

  نبيل.أستاذ  عندك يانجي  أمن.بيتك  -

  



   

 

  Page 4 

 


