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أث ـنـاء انتظــاري يف صالــة مغــادرة مطــار امللكــة عل ـيـاء الــدويل بعمــان ،وصلــت جهــازي بشــبكة الــواي فــاي
فوصلنــي كــمٌ كبــر مــن رســائل الواتــس أب ،أغلبهــا كانــت رســائل تحذيريــة مــن أصدقــايئ ،يحذروننــي مــن
أن عــدن محفوفــة باملخاطــر هــذه األيــام ،وأن الوضــع هنــاك قــد ينفجــر يف أي لحظــة.
اغرورقــت عينــاي بالد ـمـوع وبــدأ جســمي باالرتجــاف ،مــاذا لــو حــدث يل يشء يف عــدن؟ لقــد مــر عــامٌ تقري ًبــا
منــذ آخــر ـمـرة كنــت يف اليمــن ،وأريــد أن أفاجئهــم ،فهــل ســتلومني عائلتــي ألننــي لــم أخربهــا بأننــي عائــدة
إىل اليمــن؟
ومــاذا عــن صديقتــي التــي تنــوي أن تقلنــي مــن مطــار عــدن ،وتســتضيفني ليلــة يف منزلهــا ،قبــل رحلتــي
صـويل؟ يقــع منزلهــا يف منطقــة أصبحــت
عـاء ،هــل ســيكون ذلــك ممك ًنــا وقــت و ـ
الطويلــة عــر الــر إىل صن ـ
محاطــة بعناصــر جماعــات مســلحة مختلفــة.
حـرم الجامعــي،
ربمــا مــن األفضــل أن أحجــز رحلــة أخــرى وأعــود إىل فرانكفــورت ،إىل شــقتي بال ـقـرب مــن ال ـ
وأن ألغــي خطــة الســفر بأكملهــا ،ولكــن اتصــايل بأختــي يف الســعودية قــوى عزيمتــي ،ســوف أســافر ،مهمــا
حدث.
حـرب.
الســفر مــن وإىل اليمــن ،أو التنقــل داخلهــا طويــل ومجهــد حتــى يف ظــل أفضــل الظــروف خــال ال ـ
هنــاك دائمــا حالــة مــن عــدم اليقــن بشــأن املطــارات ،هــل ســتكون مفتوحــة أم مغلقــة؟ هــل ســيكون الســفر
شـرات نقــاط التفتيــش التــي يديرهــا
سلســا عــى الطــرق التــي تمــر بخطــوط املواجهــة ،وتصطــف عليهــا ع ـ
مســلحون مختلفــون؟
الكثري من اليمنيني أصبحوا غري قادرين عىل الحصول عىل رعاية طبية يف الخارج منذ أن أوقف التحالف
عـاء عــام  .2016والرحلــة إىل مطــارات بديلــة
الــذي تقــوده الســعودية الحركــة الجويــة التجاريــة يف مطــار صن ـ
صعبــة وطويلــة ،بــدأت رحلتــي التــي طــال انتظارهــا يف  7أغســطس ،بعــد أيــام مــن الهجومــن القاتلــن
حـزام األمنــي يف عــدن ،ويف وقــت كان االنفصاليــون الجنوبيــون قــد
شـرطة وقــوات ال ـ
اللذيــن اســتهدفا ال ـ
تهيــأوا فيــه لالنقــاب عــى حلفائهــم مــن القــوات الحكوميــة يف املدينــة الجنوبيــة.
الرحــات الجويــة إىل اليمــن متو ـفـرة مــن خمــس مــدن فقــط يف العالــم ،ومعظــم اليمنيــون يســافرون إىل
اليمــن عــر عمــان أو القا ـهـرة .الســفر إىل هنــاك عــر الخرطــوم مكلــف أكــر .أمــا الرحــات الجويــة مــن جــدة
والريــاض فتســتخدم يف الغالــب مــن قبــل اليمنيــن املقيمــن يف الســعودية.
صـويل مــن فرانكفــورت ،كان عــي التوقــف يف عمــان ملــدة  10ســاعات ،أي أكــر مــن الســت ســاعات
عنــد و ـ
املطلوبــة كحــد أدىن مــن اليمنيــة (الخطــوط الجويــة اليمنيــة) لركابهــا الذيــن يمــرون عــر عمــان ،إذ أن
حـرب الــذي تقــوده الســعودية ،ممــا يعنــي أن أوقــات الســفر يمكــن أن
رحالتهــا منظمــة مــن قبــل تحالــف ال ـ
تتغري أو قد يطلب التحقق من قوائم املسافرين إذا كان هناك مسافرون غري يمنيني عىل متنها .أمضيت
صـول ألن اليمنيــة
بعــض وقــت االنتظــار يف الشــرح لضبــاط األمــن بأننــي بحاجــة ألخــذ أمتعتــي مــن قاعــة الو ـ
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صـول
شـرة ألدخــل إىل قاعــة الو ـ
لــن تتمكــن مــن إيصــال أمتعتــي حتــى عــدن .وبمــا أننــي يمنيــة ،أح ـتـاج إىل تأ ـ
ولكــن ليــس مــن املمكــن إصدارهــا مــن املطــار.
صـول ألخــذ أمتعتــي .قابلــت هنــاك ا ـمـرأة يمنيــة تعمــل مــع وكالــة تابعــة لألمــم
يف النهايــة ،ســمح يل بالو ـ
را :فهــي كانــت تســتعد للســفر
املتحــدة .كالنــا متجهتــان اىل صن ـ
عـاء ،ولكــن رحلتهــا ســتكون مختلفــة كثـ ً
شـرة إىل العاصمــة عــى مــن طا ـئـرة إيربــاص جديــدة تابعــة لألمــم املتحــدة ،أي أنهــا تتوقــع أن تكــون يف
مبا ـ
عـاء
عـاء بح ـلـول وقــت الغــداء ،وألنــه تــم الســماح فقــط للرحــات الجويــة اإلنســانية مــن وإىل مطــار صن ـ
صن ـ
منــذ عــام  ،2016فســوف أســافر إىل عــدن ،وأمــي الليلــة هنــاك ثــم اذهــب ـبـراً يف رحلــة مدتهــا  14ســاعة إىل
عـاء عـ ً
ـادة يف زمــن الســلم.
عـاء  -أي حــوايل ضعــف املــدة التــي تســتغرقها الرحلــة مــن عــدن إىل صن ـ
صن ـ
عـاء عــى مــن رحلــة جويــة مخصصــة
يف نوفمــر  ،2016وأث ـنـاء عمــي لــدى وكالــة دوليــة ،ســافرت إىل صن ـ
للمساعدات اإلنسانية .تذكرت تلك الرحلة وتذكرت كيف انتظرت سيارة األجرة بعد وصويل إىل صنعاء
بينما استعجلني جنود نفذ صربهم عىل اإلسراع واملغادرة حتى يتمكنوا من إغالق املطار .أعادين الحديث
مــع ا ـملـرأة إىل الوقــت الحاضــر ،وســألتني عمــا إذا كنــت ســأبقى يف عــدن ،فأجبتهــا بأننــي ســأبقى ليلــة واحــدة
فقــط .ردت بال ـقـول :هــذا أفضــل.
عــدت إىل صالــة املغــادرة بعــد أن أخــذت أمتعتــي .قابلــت ا ـمـرأة أخــرى ،يمنيــة يف العشــرينات مــن عمرهــا
جـراء عمليــة جراحيــة يف ظهرهــا .تحدثنــا عــن العــودة إىل اليمــن ،فكالنــا اشــتقنا إىل
جـاءت إىل عمــان إل ـ
ـ
عائالتنا يف صنعاء أثناء تواجدنا بالخارج ،ونتطلع إىل ذلك الشعور املطمنئ بالعودة إىل الوطن .سجلنا
وصولنــا يف املطــار وكانــت مقاعدنــا بجانــب بعضنــا البعــض.
بدأت الطائرة تمتئل .كان هناك العديد من املرىض وأشخاص واهنون ،معظمهم من كبار السن بصحبة
مرافقــن ،وبعــض الطــاب وعــدد قليــل مــن األســر التــي معهــا أطفــال .هــذا الخليــط ليــس مفاج ًئــا ،فمــن
شـرات ،ومعظــم اليمنيــن ال يســتطيعون تحمــل كلفــة الســفر إىل
صـول عــى تأ ـ
الصعــب عــى اليمنيــن الح ـ
حـرب .وحدهــم املصممــون بمــا
الخــارج ،خاصــة بعــد الدمــار االقتصــادي الــذي ســببته خمــس ســنوات مــن ال ـ
شـرات  -غالبــاً للدراســة أو ألســباب
صـول عــى تأ ـ
فيــه الكفايــة ،والقــادرون عــى تحمــل تكاليــف الســفر والح ـ
طبيــة  -يقومــون بالرحلــة املرهقــة.
إحدى املسافرات ،وهي امرأة مسنة غري قادرة عىل امليش ،تحدق بصمت يف ابنها بينما يحاول هو وامرأة
حـرك إىل أســفل املمــر .كانــا يعانيــان بحملهــا مــع حقائــب يديهمــا.
تســافر معهمــا بحملهــا مــن ال ـكـريس املت ـ
طـران فقــد وقفــوا يتفرجــون ويملــون األوامــر“ :ارفعهــا مــن الخلــف!”“ ،امســك ســاقيها!”.
أمــا مضيفــو ال ـ
غـرة يف العمــر بالبــكاء وطلبــت املســاعدة بصــوت يرتجــف ،ولكــن لــم يــأت أحــد للمســاعدة.
بــدأت ا ـملـرأة الص ـ
خـراً أجلســاها يف مقعــد قريــب ،وأخــذا حقائبهمــا وجلســا مرهقــن بجانبهــا.
“حاولــوا أال تــؤذوا ظهرهــا!” وأ ـ
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وخالل الرحلة إىل عدن ،كانت املرأة التي تجلس بجانبي تمدد جسدها بشكل غريب يف محاولة لتخفيف
آالم ظهرهــا .إىل جانبــي اآلخــر ،كان هنــاك ا ـمـرأة يمنيــة مــن عائلــة بــارزة تتحــدث عــن منازلهــا يف عمــان ودبــي
ضـاء عطلــة العيــد .هبطنــا يف مطــار
والســعودية ،وأيضــاً عــن توجههــا إىل إب مــع زوجهــا وأبنائهــا الصغــار لق ـ
عــدن بعــد ثــاث ســاعات ونصــف مــن التحليــق ،يف وقــت متأخــر مــن بعــد الظهــر .الطقــس يتســم بالرطوبــة
والجــو مــيء بالغبــار .شــاهدت العائلــة الشــابة والرثيــة وهــي تغــادر مســتقلة ســيارة خاصــة كانــت تنتظرهــا
بجانــب ســالم الطا ـئـرة.
أمــا أنــا ومــا تبقــى مــن ا ـلـركاب فتوجهنــا إىل املبنــى الفوضــوي ،موظفــو املطــار غال ًبــا ،يســتحيل تمييزهــم عــن
سـرات بأغطيــة ا ـلـرأس ،كانــوا يصرخــون ويحدقــون فينــا بغضــب
املســافرين الرتدائهــم مالبــس عاديــة و ـ
خـرا يختمــون جــوازات ســفرنا .انتظرنــا حــوايل ســاعتني ألخــذ أمتعتنــا ،وبــدأت تمتــئ القاعــة أكــر مــع
وأ ـ
ظـرين يف
خـراً غــادرت املطــار وذهبــت مــع صديقتــي التــي كانــت تنت ـ
صـول ركاب قادمــن مــن الخرطــوم .أ ـ
و ـ
عـاء .التوتــر والغضــب امللموســان يف
الخــارج ألخــذي إىل منزلهــا ألقــي الليلــة هنــاك قبــل توجهــي إىل صن ـ
املطــار يمهــدان لإلحســاس الغريــب واملخيــف يف الخــارج حيــث تســمع أصــوات إطــاق نــار بعيــدا ،وأحاديــث
طـول الطريــق .أخربتنــي صديقتــي أن النــاس يتوقعــون انــدالع
جنــود مســلحني رأيناهــم يف مجموعــات عــى ـ
القتــال يف أيــة لحظــة.
نمــت با ـكـراً ،إذ كانــت الرحلــة مؤكــدة ليــوم غــد للمغــادرة يف وقــت مبكــر مــن الصبــاح للذهــاب إىل العاصمــة
عـاء ،وقمنــا
سـاء أخريــات يتجهــن أيضــاً إىل صن ـ
عـاء التــي تبعــد  460كــم .قــام الســائق بإقــال ثــاث ن ـ
صن ـ
جـرة املعتــادة والبالغــة  200دوالر أمريــي .هنــاك خيــارات رخيصــة متو ـفـرة،
أربعتنــا بتقاســم قيمــة األ ـ
فالســفر عــى مــن حافلــة النقــل الجماعــي يكلــف حــوايل  23دوال ًرا أمريك ًيــا فقــط .ولكــن الســفر عــى متنهــا
يســتغرق وقتا أطول من الســيارة بأربع ســاعات ،بســبب التأخري عىل نقاط التفتيش حيث يتم اســتجواب
جـرة تقــل أكــر مــن أربعــة ركاب ،وبالتــايل يمكــن أن يدفــع كل
ا ـلـركاب وفحــص أوراقهــم .بعــض ســيارات األ ـ
شــخص حــوايل  25دوال ًرا أمريك ًيــا فقــط.
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غـرب عنــس بمحافظــة ذمــار يف  24ســبتمرب ،2019
يعمــل ســكان قريــة القلــة يف منطقــة م ـ
صـول إىل القريــة إال عــن
إلخــاء طريــق غالبــاً مــا يتأثــر باألمطــار والفيضانــات بحيــث ال يمكــن الو ـ
طريــق الحمــر  //الصــورة :صقــر أبــو حســن

طـول الطريــق ،بعضهــا يبــدو راسـ ً
ـخا وثابتــاً هنــاك ،وبعضهــا اآلخــر عبــارة عــن
عربنــا  62نقطــة تفتيــش عــى ـ
نقطــة تفتيــش عليهــا جنــدي واحــد أو جنديــان يقفــان لوقــت قصــر ويلوحــان للمركبــات .معظــم الجنــود
أو رجــال امليليشــيات يســألون ببســاطة مــن أيــن أتينــا وإىل أيــن نحــن ذاهبــون .ولكــن عــى نقطتــي تفتيــش،
تجــادل جنــود متحالفــون مــع الحكومــة مــع الســائق وأمــروه بفتــح الصنــدوق والحقائــب .أعطاهــم بعــض
املــال وســمحوا لنــا باملــرور مــن دون تفتيشــنا .كانــت أســئلة الجنــود أو رجــال امليليشــيات متشــابهة مــع
اســتمرار اتجاهنــا شــماالً ،ولكــن مــا بــدا واضحــاً هــو اختــاف مــن يســيطر عــى كل منطقــة .أصبــح املســلحون
الذين يقفون يف نقاط التفتيش يرتدون مالبس مدنية ،عىل عكس الجنود الذين رأيناهم يف وقت سابق
سـرائيل،
والذيــن يرتــدون زيــاً رســمياً ،وكانــت شــعارات الحوثيــن“ :اللــه أكــر ،املــوت ألمريــكا ،املــوت إل ـ
اللعنة عىل اليهود ،النصر لإلسالم” ترتفع إىل جوارهم .طلب من جميع السيارات عىل حاجز يف شمال
ذمــار أن تقــف وتفتــح صناديقهــا .ســائقنا كان يعــرف أحــد الجنــود ،فتوجــه نحونــا وتظاهــر أنــه يتفحــص
الســيارة ،ثــم أخــذ “البغشــيش” وســمح لنــا باالســتمرار يف طريقنــا.
عـاء يوم ًيــا ولكنــه يشــكو
يعــرف ســائقنا القواعــد غــر املدونــة والطــرق فهــو يقــوم بالذهــاب مــن عــدن إىل صن ـ
من قلة النوم ،وخاصة أن العديد يسافرون بمناسبة العيد والعديد يهربون من الوضع املتوتر يف عدن.
جـزء يف رحلتنــا ســيكون جنــوب محافظــة تعــز حيــث نمــر عــر “طريــق الســائلة”
ي ـقـول الســائق أن أصعــب ـ
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الوعــر واملــيء دائمــاً باألتربــة إال عندمــا تتدفــق ميــاه األمطــار مــن الجبــال املحيطــة .هــذا الطريــق الــذي يمتــد
طـول  10كيلو ـمـرات عرضــه يكفــي ملــرور مركبــة واحــدة فقــط ،وهــو أيضــاً مــيء بالحفــر والصخــور
عــى ـ
الك ـبـرة .عبــور هــذا الطريــق يســتغرق ســاعة ،وأكــر مــن ســاعة عندمــا تمطــر .كانــت الطريــق ســالكة مــع أنهــا
كانــت موحلــة بســبب األمطــار مــن اليــوم الســابق.
توقفنا مرتني يف طريقنا إىل صنعاء ،مرة لتناول الفطور عىل جنب الطريق قرب قرية يف لحج حيث كان
هنــاك مطعمــان بســيطان ومحــل بقالــة صغــر ،و ـمـرة ثانيــة بعــد الظهــر لتنــاول طعــام الغــداء يف إب ،وهــي
عـاء
سـاء اللــوايت كــن معنــا هــن عامــات إغاثــة يمنيات-ســودانيات انتقلــن مــن صن ـ
مدينــة عــى طريقنــا .الن ـ
حـرب ،وقلــن إنهــن اســتطعن إيجــاد ـفـرص عمــل أفضــل مــع املنظمــات الدوليــة يف
إىل عــدن بعــد انــدالع ال ـ
عــدن مقارنــة بالشــمال الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون اآلن .أمضينــا وقتنــا يف الحديــث عــن التغ ـيـرات التــي
عـاء أث ـنـاء زيارتهــن لعوائلهــن .وقلــن إنــه أصبــح هنــاك املزيــد مــن املقاهــي حيــث تكيــف النــاس
رأينهــا يف صن ـ
سـاء بــن يرتديــن العبايــات امللونــة والعصريــة بــدالً مــن
مــع الحيــاة تحــت حكــم الحوثيــن ،وأن املزيــد مــن الن ـ
اللــون األســود املتعــارف عليــه.
سائقنا من عدن ،وهاتفه الخلوي يرن باستمرار .عادة ما يكون املتصل والده ليخربه أن القتال اندلع يف
املدينــة .يف أحــد االتصــاالت ،أخــر ابنــه أن أحــد معارفهمــا قــد مــات يف القتــال .قدمنــا تعازينــا وتلونــا بعــض
الصلوات .النساء املسافرات معي قلقات عىل أصدقائهن يف عدن وكنا يرسلن لهم رسائل نصية لالطالع
عــى األن ـبـاء واالطمئنــان عليهــم .تلقيــت رســالة مفادهــا أن مطــار عــدن قــد أغلــق وأنــه مــن غــر املعــروف كــم
مــن الوقــت ســيبقى مغلقــاً .أرســلت رســالة إىل وكالــة الســفر لتغيــر رحلــة مغــادريت مــن عــدن إىل مدينــة
ســيئون ،يف محافظــة حضرمــوت الشــرقية ،حيــث يوجــد املطــار الوحيــد يف البــاد الــذي يوفــر الرحــات
التجاريــة الدوليــة املنتظمــة حاليــاً ،بعــد إغــاق مطــار عــدن.
عـاء ،شــعرت أن كل مــا أحتاجــه لتخفيــف الصــداع وآالم الظهــر بعــد ركــوب الســيارة
مــع اقرتابنــا مــن صن ـ
صـول إىل م ـنـزيل ،لكــن هنــاك زحمــة ســر خانقــة قبــل عطلــة العيــد وبالتــايل
لهــذه ال ـفـرة الطويلــة هــو الو ـ
هنــاك ســاعة أخــرى قبــل أن أصــل إىل املنــزل وقبــل أن ـيـراين أخــي البالــغ مــن العمــر  10ســنوات .ترجلــت مــن
الســيارة ،هــرع أخــي مــن البــاب األمامــي وقفــز ليعانقنــي .حملنــا حقيبتــي ســويا ودخلنــا إىل املنــزل حيــث
اســتقبلنا والــدي ،وأمــي ،وأخــوايت الثــاث ،وزوجــة أخــي وســارعوا بالنــزول إىل األســفل ،وكانــوا يضحكــون
ويتكلمــون ســويا يف نفــس الوقــت .حملــت ابــن أخــي القــادم الجديــد البالــغ مــن العمــر  14شــه ًرا ،ابتســم
طـاع عــى آخــر أخبارنــا ،وإعــادة ســرد
عندمــا حملتــه وقبلتــه .ردة فعلــه أراحتنــي بشــكل كبــر .بعــد اال ـ
عـاء .حــل
خـراً إىل صن ـ
تفاصيــل رحلتــي التــي اســتمرت  54ســاعة مــن فرانكفــورت إىل عمــان ثــم إىل عــدن ،وأ ـ
منتصــف الليــل .ســألني والــداي كــم يومــاً ســأبقى .أخربتهــم أن عــي املغــادرة بعــد  13يومً ــا .دمعــت عيونهــم
وقــال والــدي“ :لــو كنــا نعلــم أنــك ســتبقني ملــدة  13يومً ــا فقــط ،ملــا كنــا ســمحنا لــك باملجــيء فالب ـقـاء لهــذه
صـرة ال يســتحق معانــاة الســفر”.
ال ـفـرة الق ـ
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كانــت رحلــة خاطفــة أمضيتهــا مــع العائلــة واألصد ـقـاء وأجريــت خاللهــا العديــد مــن الرتتيبــات ،كالتحضــر
لحفلة خطوبتي ،وهذه قصة أخرى .بدت األيام وكأنها تشبه الحلم ،وأنا ال أريد املغادرة .كنت أفكر يف
رحلــة العــودة كل يــوم ،إذ كنــت أدرك مــدة الرحلــة و ـنـوع الطــرق التــي سنســلكها.
يف صبــاح  22أغســطس ،انطلقــت يف رحلــة عــر الــر تســتغرق  16ســاعة وطولهــا  828كيلو ـمـراً حيــث نعــر
الجبال نحو مأرب ثم عرب منطقة صحراوية شاسعة وصوالً إىل سيئون .سافرت مع زميل ظل يسأل كم
من الوقت ستستغرق رحلتنا .وكانت إجابة السائق املعتادة هي“ :ال يزال لدينا الكثري من الوقت .سوف
تســتمتعان بالرحلــة” .لكننــا لــم نســتمتع بهــا .عندمــا انطلقنــا بالرحلــة كنــت مرهقــة ومتو ـتـرة بخصــوص
ضـوع وضعنــا خطــة ب ـنـاءً عــى ا ـقـراح الســائق .ســوف
نقــاط التفتيــش ألن زميــي ليــس قريبــي ،وملعالجــة املو ـ
أكــون خالتــه .فقــام صديقــي بحفــظ اســمي بالكامــل واســم أمــي ،لــي يتمكــن مــن اإلجابــة يف حــال ســئل يف
أي نقطــة تفتيــش.
يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،قــال الســائق للرجــال عــى نقــاط التفتيــش أنــه يقــل “عائلــة”.
ظـرة خاطفــة علينــا.
وبشــكل عــام كانــوا يلوحــون بأيديهــم باملــرور إمــا بعــد طــرح أســئلة ســريعة أو إل ـقـاء ن ـ
نقــاط التفتيــش يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا القــوات الحكوميــة كانــت أكــر صرامــة ،وغال ًبــا مــا طلــب منــا
غـرض مــن الســفر ومــا إذا كنــا أقر ـبـاء .لــم يشــكك أحــد يف تأكيــد زميــي بأننــي
إ ـبـراز الهويــة وســؤالنا عــن ال ـ
خالتــه .قيــل يل أنــه قــد يكــون هنــاك بعــض نقــاط التفتيــش التابعــة للقاعــدة ،ولكــن ،وعــى حــد علمــي،
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فإننــا لــم نتوقــف عنــد أي نقطــة مــن هــذا القبيــل .ولــم يكــن مــن الواضــح دائمً ــا مــن الــذي يطــرح األســئلة يف
نقــاط التفتيــش.
جـوع مــن
وبمــا أن عــدن غــر مســتقرة والســكان الشــماليون املتجهــون جنوبــا إىل املدينــة يطلــب منهــم الر ـ
قبــل بعــض نقــاط التفتيــش ،قــام العديــد مــن املســافرين اآلخريــن بتغيــر رحالتهــم ليســافروا مــن ســيئون.
امتــأت الفنــادق واحــدا تلــو اآلخــر .كنــت متعبــة للغايــة وال طاقــة لــدي ألتجــادل أكــر مــع الســائق .أخــذت
ضـاء ليلــة هنــاك مبالــغ فيهــا إذ كلفــت
حقائبــي وذهبــت إىل فنــدق متســخ ومــيء بالغبــار .كانــت تكلفــة ق ـ
حــوايل  14،000ريــال يمنــي ( 23دوال ًرا أمريك ًيــا) لليلــة واحــدة  -بقــدر تكلفــة الفنــادق فئــة  5نجــوم يف
مدينــة أخــرى .اتصلــت بأهــي ألعلمهــم بأننــي وصلــت بأمــان ،ثــم حاولــت أن أنــام .اســتيقظت با ـكـرا وكنــت
قــد أصبــت ـبـزكام ،وفعلــت مــا كان ينبغــي عــي فعلــه يف اليــوم الســابق :أتصلــت بأحــد معــارف صديــق يل
الــذي يمكنــه إيجــاد فنــدق نظيــف بســعر مع ـقـول حيــث يمكننــي التعــايف قبــل رحلتــي ،وهكــذا كان .تناولــت
جـاج واألرز وارتحــت قليـاً ،ثــم زرنــا شــبام حضرمــوت القريبــة ،واملعروفــة “بمانهاتــن
خـرا مــن الد ـ
غــداء متأ ـ
حـراء” بســبب مبانيهــا الطينيــة الشــاهقة التــي يعــود تاريخهــا إىل القــرن الســادس عشــر .كانــت نزهــة
الص ـ
خـرة يف اليمــن.
ضـاء ليلتــي األ ـ
جميلــة قبــل ق ـ
ً
حاملة تذكرة السفر إىل عمّان يف يدي .وانتظرت مع
قبل الفجر بفرتة وجيزة ،وقفت خارج أبواب املطار
مجموعــة أخــرى مــن الطــاب ،وا ـملـرىض الواهنــن ،وعــدد قليــل مــن العائــات ،وغريهــم ممــن عــى األرجــح
بــدأوا رحلتهــم ،مثــي ،قبــل ســاعات طويلــة.

عائشة الوراق هي باحثة ومنسقة البرامج في مركز صنعاء،
وطالبة ماجستير إدارة أعمال في الجامعة اللبنانية الدولية،
حيث تتخصص في االقتصاد المالي.
تتمتع الوراق بخبرة واسعة في العمل اإلنساني بما في ذلك
مجالي األمن الغذائي وحماية الطفل ،ولديها مسيرة عملية
حافلة مع المنظمات الدولية العاملة باليمن ،حيث شغلت
عدة وظائف مع المجلس النرويجي لالجئين ،ومؤسسة
األلفية للتنمية.
وبصفتها ناشطة مدنية ،فقد ساهمت في تنفيذ العديد
من البرامج الخاصة بتمكين الشباب من مهارات المناصرة
والعمل المجتمعي.

 | ملحمة السفر في اليمن11

W W W. S A N A A C E N T E R . O R G

