
أجنحة صغيرة لريم

يتسـلل الـبرد والـهواء والـغبار إلـى بـيتنا مـن نـوافـذ وقـمريـات بـال زجـاج، يـدخـل الـريـح 
واملـــطر أيـــضاً، وال نســـتطيع حـــمايـــة أنـــفسنا مـــن الـــبرد، أصـــلح زوجـــي زجـــاج الـــنوافـــذ 
والــقمريــات مــرة أخــرى، لــكن مــع كــل قــصف لــلمليشيات تتشــرخ زجــاج الــنوافــذ عــلى 
رؤســنا. اقــتنع أخــيراً زوجــي بــتركــها لــحالــها وســعدُت بــذلــك. "ريــم" هــناك، أحــس أن 
روحـها فـي الـهواء الـذي يـنفذ إلـى رئـتي، وكـلما خفق هـواء الـعصارى الـباردة أشـعر أن 
روح، "ريـــم"، فـــي الـــهواء الـــذي يـــبقى فـــي الـــعظم لـــيذكـــرنـــي بـــأنـــي فـــقدُت ابـــنتي فـــي 

الحرب.

تــقول الجــدات إن األطــفال عــندمــا يــموتــون يــذهــبون إلــى الــجنة، يــصبحون مــالئــكة. 
فـي كـل وقـت أتـخيل "ريـم" مـالك صـغير بـأجـنحة ورديـة تُحـلق فـي سـماء الـجنة، تـرقـص 
"ريـم" وتـضحك، تـغني مـع أطـفال آخـريـن قَـتلتهم الـحياة أو الحـرب، لـكن األطـفال عـندمـا 
يُـــقتلون فـــي الحـــرب يُخـــلفون فـــي قـــلوب أمـــهاتـــم حســـرة، وأنـــا أكـــلتني الحســـرة عـــلى 
"ريـم". أتـذكـر ذلـك الـيوم كـألـم ال يـنام، أحـيانـاً يـداهـمني شـعور مـنهك بـأنـي السـبب فـي 
مـوتـها، وأحـيانـاً أتخـلص مـن الـعذابـات املُـرهِــقة، وأقـنع نـفسي بـأن الـصدف الـعبثية أو 
األقـدار هـي السـبب، صـادف أن "ريـم" وأخـتها "مـالك" وأطـفاالً آخـريـن فـي الـحي كـانـوا 
أمـام الـدكـان وقـت وقـوع الـقذيـفة، وأن الـقتلة هـم الـذيـن تسـببوا بـفجيعتنا وآالمـنا، لـكن 
الـشعور بـالـذنـب يـأكـل قـلب األم الحـزيـنة الـتي ظـلت تحـمي صـغارهـا، األم الـتي تـركـت 

طفلتيها تخرجان للموت.

أتـــذكـــر "ريـــم" طـــيلة الـــوقـــت، تـــلعب مـــع أخـــتيها "مـــالك" و"بشـــرى"، ويـــناكـــفهما 
أخـوهـما "مـالـك"، أو حـني تـقلد "ريـم" أفـعال جـدتـها "حَــَجة"، إذا بـدأت الجـدة بـالـصالة 
تُـــحضر "ريـــم" ســـجادتـــها وتـــصلي جـــوارهـــا، واذا اســـتلقت جـــدتـــها، اســـتلقت "ريـــم" 
جــــوارهــــا مــــقلدة إيــــاهــــا. أكــــون حــــينها بــــعيدة عــــن ضــــجة الــــعالــــم وأصــــوات الــــقصف 
والــقذائــف، أكــون محــمية مــن الــرعــب الــذي يــمأل شــوارع "بــير بــاشــا"، املــنطقة الــتي ال 

تهدأ فيها الحرب.



فــي األشهــر األولــى مــن الحــرب، نــزحــنا إلــى قــريــتنا فــي مــنطقة "مَــْقبَنَة"، بــقينا فــي 
الــقريــة شهــريــن، لــكن كــما تــقول عــمتي "حَــــَجة"، كــانــت ســنتان مــن الــشقاء، ال مــاء، ال 
كهــربــاء. فــي كــل صــباح نــذهــب إلــى الــجبال الــبعيدة لجــلب الحــطب، تتشقق أيــديــنا 
وأقــدامــنا مــن األلــم، لــم نســتطع الــبقاء أكــثر فــي الــقريــة، عــدنــا إلــى الــبيت، وأصــلحنا 
الــنوافــذ املحــطمة، لــكن بــعد ثــالثــة أيــام مــن عــودتــنا اســتهدفــت الــقذائــف بــيتنا، ســقطت 

قذيفة على السقف وحطمت خزانات املياه، حبسُت أطفالي ومنعتهم من الخروج. 

ال أعـرف ملـاذا قـلُت يـومـها لـ"ريـم" و"مـالك" أن يشـتريـا مـن الـدكـان بـطاطـس ألخـتهن 
الـــصغيرة. ال زلـــُت أتـــذكـــرهـــما، وهـــما تـــنزالن درج الـــعمارة. ريـــم تـــرتـــدي ســـرواالً ورديـــاً 
وســـترة أنـــيقة، قـــبل يـــومـــني قَـــصصُت شـــعرهـــا، كـــانـــت تـــظل أمـــام املـــرآة تـــتأمـــل نـــفسها 
وتــــبتسم. (تــــصمت، وتــــنكمش حــــول نــــفسها) رجــــة انــــصفاق بــــاب الــــبلكونــــة هــــي مــــا 
أوقــظني مــن شــرودي، ثــم بــدأ الــدخــان يــمألء الــغرفــة، بــكت ابــنتي الــصغيرة، حــملتها 
ونــزلــت درجــات الســلم، كــان زوجــي واقــفاً هــناك. "ريــم.. حق اهلل". خــرجــُت إلــى الــزقــاق. 
الـدمـاء عـلى درج الـدكـان، الـبطاطـس مـختلط بـالـدم، "ريـم" صـغيرتـي، وأطـفال آخـرون، 
مــيتون وبــال رؤوس. (تــبكي) مــا لــذي فــعلته "ريــم" لــيقتلوهــا؟. كــانــت طــفلة صــغيرة، 

حرموني منها، كسروا قلبي. 

"مـالك" اآلن ال تـمشي، نخـلت الشـظايـا جسـدهـا، تـتذكـر كـل يـوم كـيف كـانـت تـمسك 
بــيد أخــتها وهــما تــنتظران صــديــقتيهما "ُربــى" و"رَفــى" لــيلعنب مــعهن، تــقول لــي "يــا 

ماما لم يكن لـ"ريم" وجه. سحقت القذيفة وجه أختي".     

فـي كـوابـيس مـالك، أسـمع صـوت الـقذيـفة وهـي تـسقط آالف املـرات، ثـم، ابـنتي "ريـم" 
وأطــفال آخــرون بــال رؤس، تــحكي مــالك تــفاصــيل الــفزع مــرة تــلو ومــرة، وتــتعرق فــي 
نــومــها، تــحكي عــن رأس أخــتها املتشــظي عــلى الــدرجــة الــرابــعة فــي الــدكــان، أحــضنها 
وأبــكي، حــينها تتســلل نــفحات هــواء بــاردة وأفــكر بـ"ريــم"، تحــلق حــولــنا بــأجــنحتها 

الصغيرة. 

األم نُسيبة عبدامللك*

∗ فــي الــساعــة الــرابــعة والــربــع مــن عــصر يــوم الــثالــث مــن تشــريــن األول| أكــتوبــر 2016، اســتهدفــت مــليشيات الــحوثــي وصــالــح 

دكـان فـي مـنطقة "بـير بـاشـا" بـمديـنة تـعز، قُـتلت ابـنتها "ريـم بـشير"، 4 سـنوات، و"سـعيد محـمد سـعيد"، 10 سـنوات، "محـمد 
فـواز محـمد"، 10 سـنوات، "بـشار محـمد قـائـد "، 11 سـنة، "عـلي عـبده سـعيد"، 9 سـنوات، "مـاجـد نـاصـر سـعيد"، 28 سـنة، 



"محـــمد عـــبداهلل عـــبده"، 20 ســـنة، "هـــيثم قـــائـــد مـــنصور"، 20  ســـنة، "اســـماعـــيل محـــمد أحـــمد"، 35 ســـنة، "أصـــيل مـــهيوب 
غالب"، 17 سنة، أصيبت ابنتها "مالك بشير"، 8 سنوات. 

عينه رأت ما حدث

فـي سـاعـات الـعصر، أجـلس أمـام بـاب بـيتي كـما أنـا اآلن، أتـأمـل أزقـة حـينا الـقديـم، 
"حـــي الـــهنود"، أســـمع بحـــذر الخـــطى الـــتي تـــمشي فـــي الـــزقـــاق، أقـــول لـــنفسي هـــذه 
خـطى أخـي "سـالـم"، هـذه خـطى "صـابـريـن"، هـذه خـطى "نـجود"، هـذه خـطى.. وحـني 

أنتبه أنها خلفت باب بيتي..(تبكي)

كــان ســالــم يــزورنــي كــل يــوم، حــني يخــرج مــن بــيته يــمّر بــي. نــسكن فــي الــحي نــفسه، 
بــيوتــنا مــتجاورة مــنذ زمــن بــعيد. نــهايــة الــزقــاق املــتعرج فــي الــحي يــفضي إلــى بــيت 
سـالـم، كـنُت أنـتظر مـوعـد زيـارتـه الـيومـية. أحـيانـاً حـني يـعود مـن الـعمل نـهاراً، نجـلس 
فــي عــتبة الــباب الــخارجــي نــتطلع إلــى ســقوف املــبانــي الــقديــمة، وأحــيانــاً يــأتــي فــي 
الـــعصارى فنشـــرب الـــشاي ونـــحكي هـــمومـــنا لـــبعضنا. فـــي أيـــام الـــقصف يـــأتـــي مـــع 
أســرتــه، بــنات أخــي يــخفن مــن الــقصف، يــتشجعن مــع بــنات عــمتهن، يــتركــهن عــندي، 

يقول:" ابقني عند عمتكن يا بنات".

فـي نـهار ذلـك الـيوم مـرَّ سـالـم كـعادتـه، وبـصوتـه الـجهوري، نـادانـي مـن الـزقـاق"يـا 
. عـــودتـــنا الحـــرب أن نـــفتح بـــيوتـــنا  2خـــيتي مـــا طـــبختي الـــيوم؟" طـــبخت رزُ وحـــوتـــو 1

ألهــلنا، نــردم جــوعــنا، ونــواســي بــعضنا بــما نســتطيع. ال زلــُت أذكــر كــيف كــانــت يــداه 

1 خیتي: في اللھجة التھامیة تعني أختي.

2 حوتو: حوت بزیادة حرف الواو، كما ینطقھا أھالي تھامة، ویقصد بالحوت السمك.



تحـمالن الـكأس، كـان صـامـتاً عـلى غـير عـادتـه، يـتأمـل الـحي كـأنـه يـحفر صـور املـبانـي 
الـــقديـــمة ونـــاســـها فـــي رأســـه، وعـــندمـــا تـــكلم قـــال: "أنـــا مـــتضايق يـــا خـــيتي". حـــاولـــت 
الــتخفيف عــنه، لــكنه عــاد إلــى صــمته، جــلس يحــدق فــي األرض. ثــم قــال لــبناتــه: "هــيا 
لـنذهـب إلـى الـبيت، تـوقـف الـقصف اآلن". تـوسـلت "أسـوان" أن تبقَ عـندي: " ال نـريـد 
أن نُـقتل". لــم يــلتفت أحــدنــا لــآلخــر كــما كــل مــرة، لــم أقــف عــند الــباب لــتوديــعه. (تــبكي) 
حــــني أدرت ظهــــري، ســــمعت انــــفجار الــــصاروخ، اهــــتزت جــــدران الــــبيت، وســــقط جــــدار 

السقف.. ( تشرد بعينيها بعيداً)

ال زلـُت أتـذكـر ذلـك الـصباح، الـغبار يـمأل الـبيت املهـدم. أنـظر فـيما حـولـي وال أرى مـن 
شــدة الــغبار، حــينها تــذكــرت أخــي ســالــم وبــناتــه وانــقبض قــلبي. خــرجــُت إلــى الــحي، 
الــبيوت مــدمــرة، بــعضها ســقط عــلى ســاكــنيها، تــلفَُّت حــولــي، ملــحت أخــي ســالــم ..كــان 
مــممداً، بــجواره زوجــته وبــناتــه األربــع، جــثثهم عــلى بُــعد خــطوات مــن بــيتي. وقــفت 
متخشـبة فـي مـكانـي، أصـرخ لـيسعفوهـم. لـم أسـتطع املـشي فـي اتـجاهـهم، كـانـت كـومـة 
أحــجار املــنازل تــفصلنا، تــل صــغير مــن األنــقاض، حــمل رجــل مــن أهــالــي الــحي ابــنة 
أخــي "أســوان" مــن أمــامــي، ثــم بــقية جــثث أســرة أخــي. (تــبكي) يتحــرك أبــناء الــحي 
حــامــلني فــوانــيس لــينقذوا الــعالــقني تــحت األنــقاض، أســمعهم وهــم يــعددون املــوتــى، 
واملـفقوديـن، تجـرنـي بـناتـي لـنمشي خـارج الـحي، كـنُت جـامـدة، أحـدق فـي املـكان الـذي 

ُقتل فيه أخي وبناته.

قـتلت الـطائـرات الـسعوديـة أخـي سـالـم وأسـرتـه بـال ذنـب، كـان سـالـم مـوظـفاً بـسيطاً 
فـي مـطار الـجويـة فـي الحـديـدة، مجـرد مـراسـل، لـم يـكن مـعنياً بـما يحـدث خـارج بـيته، 
كـان يـحب الـحياة، حـلمه أن يـوفـر ألسـرتـه حـياة الئـقة، لـكن الحـرب قـتلته وقـتلت أسـرتـه 
ولــم يــنجُ ســوى ابــنه "أبــوبــكر" ألنــه كــان يــومــها خــارج الــحي. حــني أرى أبــو بــكر، ابــنا 
أخـي، يـحضر طـيف سـالـم، أو حـني أشـرد بـأفـكاري فـي الـعصارى أو فـي الـنهارات، وأنـا 
، أحـــيده وأنـــا أشـــرب  3أُعِــــُد الـــطعام، أقـــول اآلن ســـيأتـــي ســـالـــم، أنـــا أحـــيده اآلن واجـــي

الشاي، أتخيله جواري، وعندما أعي موته، أسخر من هذه الحياة. 

 سـأتـذكـر سـالـم حـتى آخـر يـوم فـي حـياتـي: مـالمـحه، كـلماتـه، أحـالمـه، حـياتـنا تـحت 
سـقف واحـد كـأخـويـن، ثـم أبـاء مـهمومـون بـأطـفالـنا، سـأظـل أتـذكـر عـينه الـتي أصـابـتها 

الشظية، مفتوحة، حية، ترى ما حدث له وألسرته وتلعن الحرب.

3 أحیده: مفردة باللھجة التھامیة تعني أراه. واجي: مفردة باللھجة التھامیة تعني قادم. یعني أنا أراه قادم



  

الحجة رقية أحمد يحيى علي قبيح*

• فـــي الـــساعـــة الـــتاســـعة والـــنصف مـــن صـــباح يـــوم الـــثانـــي والعشـــريـــن مـــن أيـــلول| ســـبتمبر 2016، اســـتهدف طـــيران الـــتحالـــف 

الـعربـي مـنزل عـزاء فـي "حـي الـهنود" بـمديـنة الحـديـدة، وهـو حـي تـاريـخي، يـعود زمـنه إلـى بـدايـة الـقرن الـثامـن عشـر املـيالدي، 
يــسكنه فــقراء ومــعدمــون، قــتل صــاروخ الــتحالــف، أربــعة وعشــريــن مــدنــياً، مــنهم أخــوهــا "ســالــم أحــمد يــحيى عــلي قــبيح"، 60 
سـنة، وزوجـته "نـجود عـياش"، 50 سـنة، وبـناتـه "أصـالـة سـالـم أحـمد يـحيى عـلي قـبيح"، 16 سـنة، "حـنان سـالـم أحـمد يـحيى 
عـــلي قـــبيح"، 17 ســـنة، و"أصـــوان ســـالـــم أحـــمد يـــحيى عـــلي قـــبيح"، 15 ســـنة ،ولـــم يـــنجو مـــن األســـرة ســـوى "أبـــوبـــكر ســـالـــم 

أحمد"، 16 سنة، أصيب خمسني مدنياً من أبناء الحي، وتهدم اثنى وثالثني منزالً في الحي.   




