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أعمل وعمري 12 عاما يف مجال حفر القبور 
أي قبل أكرث من ثالثني عاماَ وخالل تلك الفرتة 
من  العمل  يف  وتدرجت  كبرية  مهارات  اكتسبت 
يف  مقابر  عدة  مرشف  إىل  قبور  حفار  مساعد 
مديريات دار سعد والشيخ عثمان واملنصورة يف 
محافظة عدن وقائم عىل مقربة العثماني وبدأت 
فكرة العمل يف املقابر بمساعدة األهل والجريان 
الفكرة  يف حفر قبور ملوتاهم تطورت ثم تطورت 
وأصبحت قباراَ محرتفاَ هذا ما بدأ به األخ صالح 

أحمد يوسف حديثه معنا.
من  عدد  مقابر  بمرشف  اللقاء  فكرة  وجاءت 
من  يــرتدد  ما  بسبب  عدن  محافظة  مديريات 
شكاوى وما تثار من أحاديث عن املقابر وأسعار 
عزيزي  وإليك  املقابر.  حرمات  وانتهاك  القبور 
القارئ خالصة لقاءنا باألخ صالح احمد يوسف 
الشيخ  بمديرية  العثماني  مقربة  عىل  القائم 

عثمان بمحافظة عدن .
القبار  منزل  إىل  وتحديدا  املقربة  إىل  توجهت 
إىل  وأخذته  املقربة  بجوار  الواقع  يوسف  صالح 
خاصة  هواء  نسمة  نجد  لعلنا  ريمي  كورنيش 
ويف  صيفها  ذروة  األيــام  هذه  تعيش  عدن  وأن 
الطريق توقفنا بالقرب من إحدى املطاعم ألخذ 
كوبني من الشاي وهناك نادى أحد األشخاص 
لألخ صالح القبار وعاد صالح إّيل مبتسما يحمل 
الخري  أول  هذا  فقال  بداخله  ما  أعلم  ال  كرتوناَ 
قلت ما بداخل هذا الكرتون فأجاب وهو مبتسما 
هذه عدة أكفان اعتادت إحدى النساء تتربع بها 

للمقربة بني الحني واألخر . 
- قلت للقبار صالح أنت مرشف مقابر ثالث 
مديريات من أكرب مديريات محافظة عدن ؟

• نعم (االسم كبري والعشاء قليه )

- كيف ؟
• مرشف مقابر ثالث مديريات وقائم عىل مقربة 

العثماني والراتب ثالثة آالف ريال .
- ال ال ال يعقل 

• اسأل مدير أوقاف عدن
- ملاذا ؟

ووزارة  فقرية  الدولة  الحاصل  هذا  أخي  يا   •
األوقاف التستطيع أن تدفع لنا أكرث من ثالثة آالف 
الحال لسنوات طويلة وألن  ريال ونحن عىل هذا 
فراتبي  ريال  آالف  ثالثة  للقرب  القديمة  التسعرية 

الشهري قيمة قرب بالتسعرية القديمة.
- وتعيش أنت وأرستك عىل هذا املبلغ ؟

• يقولون لنا أهل امليت يعطوكم مبلغ مايل إضايف.
- وهذا صحيح ؟ 

• نعم البعض يحب أن يكرم ويتصدق عىل روح 
أبيه أو أمه أو قريبه ويكرمنا ولكنها غري مرشوطة 
وأحيانا نجد أناساَ ال يمتلكون حتى قيمة الكفن 
لذلك نحن نتكفل بعمل كل يشء وهي من مساعدة 

أهل الخري .
- هل لديك أوالد ؟ 

• نعم لدي تسعة أوالد وبنات وكل أوالدي الذكور 
يعملون معي يف املقربة . 

- وكيف تعيشون عىل ثالثة آالف يف الشهر ؟
• كما حدثتك أن البعض يكرمنا وأهل الخري ال 

يقرصوا معنا ولكن اإلشاعات أرضت بنا كثرياَ .
- ما هي تلك اإلشاعات التي أرضت بكم؟ 

• أوال القول أن مقربة العثماني ممتلئة, وهذا غري 
صحيح والصحيح أن املقربة يتجاوز عمرها الستون 
باألشجار  وممتلئة  وفارغة  كبرية  املقربة  لكن  عاماَ 
ال أقول هذا من باب الرتويج ملقربة العثماني ولكن 
بأن  أرادوا  إن  والكل  االختصاص  جهات  بإمكان 

يتأكدوا من ذلك ومن تلك اإلشاعات أيضا أنه يتم 
إخراج عظام املوتى وجماجمهم من املقربة لبيعها 
وهذا كالم ال أساس له من الصحة الهدف منه هو 
اإلرضار بنا وقطع أرزاقنا حيث أن الكثري من أهل 
الخري انقطع عن التربع للمقربة ومساعدتنا يف أداء 
لزيارة  أدعوهم  الديني واإلنساني وعربكم  واجبنا 

املقربة والتأكد من عدم صحة تلك األقاويل .
يف  العثماني  مقربة  تستقبلها  جثامني  كم   -

اليوم ؟
• عىل حسب يف بعض األيام جثمان واحد وبعض 
واحد  يوم  يف  استقبلناه  عدد  وأكــرث  اثنني  األيــام 
ووفاة طبيعية هو 12 جثماناَ األمر الذي دعانا إىل 

االستنفار واستدعاء القبارين القدامى واستقطاب 
قبارين جدد والحمد لله أنجزنا املهمة بنجاح 

- كم يتقاىض الحفار عىل القرب؟
• بعض الحفارين ال يقتنع بثالثة أو أربعة آالف 

ريال ولكن الناس ما تقرص وتكرم .
- طيب ما هي املشكالت التي تعانون منها ؟

النظرة  هي  أهمها  املشكالت  من  جملة  هناك 
الدونية والقارصة من قبل البعض تجاه الكبار األمر 
الذي أدى إىل نفور البعض وامتناعهم عن العمل يف 
للقبار وكأنه عزرائيل  القبور والبعض ينظر  حفر 
بينما هو مكمل ملهمة عزرائيل وهذه سنة الحياة 
القبارين  يحمي  كيان  بتأسيس  نفكر  نحن  لذلك 
لدعوة  ومناسبة  جيدة  حقوقهم  عن  ويدافع 

يوحدهم  كيان  لتأسيس  التفاعل  إىل  القبارين 
ذلك  جانب  إىل  حقوقهم  عن  ويدافع  ويحميهم 
نناشد وزير األوقاف األستاذ حمود عباد إىل النظر 
إىل من يعملون يف املقابر "القبارين" بعني االعتبار 
آالف  ثالثة  ألن  ومناسبة  جيدة  مرتبات  واعتماد 
الفئة  بهذه  واستخفاف  مهزلة  حقيقة  هي  ريال 
الهامة يف املجتمع ونطالب بعمل سور للمقربة ألن 
السور القديم تكرس وأصبحت املقربة عرضة لعبث 
الحيوانات وبالذات الكالب وباملناسبة نحن نتعاون 
الجثث  بدفن  ونقوم  الجمهورية  مستشفى  مع 
أن يستمر هذا  ونأمل  الحني واألخر  املجهولة بني 
عىل  ونحن  الثورة  صحيفة  يف  وأشكركم  التعاون 

استعداد للتعاون معكم يف أي وقت.

■      عدن / لقاء / عبدالحكيم عبيد

ملخص ما نرش يف الحلقتني املاضيتني
وصل البالغ من الزوج إىل رشطة املنطقة عن اختفاء زوجته 
مفيداً: أنها ذهبت إىل حفلة عروسة بطرف املنطقة ولم تعد.. ثم 
يف اليوم السادس من هذا البالغ وصل إىل أمن املنطقة شقيق 
املنزل  إىل  بهم  اتصل  الزوج  صهرهم  إن  قائًال:  املختفية  املرأة 
قبل يومني وأبلغهم عن فقدانها، وأنه جاء أي األخ للسؤال عما 
إليه بشأن اختفاء أخته وكان هذا األخ شابا ويعمل  توصلوا 
محاماة  مكتب  يف  حديثا  تخرج  كونه  التدريب  تحت  محامياً 
بمدينة املحافظة املجاورة والتي هو منها.. وأفادوه أمن أمانة 
املنطقة بأنهم لم يتوصلوا ليشء بعد ولكنهم سيبذلون قصارى 
جهدهم يف التحري والبحث عنها.. وتوىل مهمة متابعة القضية 
من رشطة املنطقة مسئول التحريات بمكتب البحث الجنائي 
والذي كان من الضباط النشطني والنزيهني ذاتياً.. حيث قام 
هذا باالنتقال إىل منطقة الزوج للتحري أكرث من مرة واستعان 
سؤال  طريق  عن  النساء  وببعض  املنطقة  بشيخ  ذلك  خالل 
نساء األهايل والجريان وتوصل من ذلك إىل ما يفيد: أن املرأة 
املختفية لم تذهب إىل حفلة العروسة التي سبق وذكر الزوج يف 
بالغه أنها سارت إليها ولم تشاهدها أي من النساء تحرض هذه 
الحفلة كما أفادت إحدى نساء الجريان أن املرأة املفقودة كانت 
صديقة مقربة لها وأنها حكت لها أكرث من مرة بأن زوجها يشك 
فيها: وثمة مشادات وخالفات تحدث بينها لسبب وبدون سبب.
يف حني ذكر جار آخر وهو صاحب املنزل املقابل لزوج املرأة 
املختفية أنه شاهد كلباً أو صافه "كذا وكذا" أتى بعد ظهر يوم 
أمس ودخل إىل حوش بيت الزوج ووقف أمام باب البيت وهو 
ينبح للحظات ثم مىض يلف يف الحوش حتى انتهى إىل جوار 
وكرر  وينبح  بيديه  يحفر  وقف  وهناك  بالركن  التي  الشجرة 
نفس الحركة للمرة الثانية بذات النهار كما كررها للمرة الثالثة 
يف صباح هذا اليوم فسار الضابط ومن معه عىل ضوء اإلفادة 
نحو حوش بيت الزوج للتأكد مما حفر فيه الكلب املشار إليه 
ولكن باملصادفة وعىل غري ما كان متوقعا عند اقرتابهم من سور 
الحوش وقبل وصولهم إىل مدخله رأوا الكلب الذي سبق وأفاد 
به الجار قد أقبل ودخل للحوش واتجه للحفر والنباح بذات 
املكان اآلنف الذكر فدخلوا وراءه وقاموا بنبش الرتاب باملكان 
ووجدوا جثة املرأة املفقودة كانت بداخل كيسني وهي مقطعة 
وعبارة عن وصالت لحم والرأس يف أحد الكيسني، و.. وها هي 

بقية الوقائع ومع أحداث الحلقة الثالثة واألخرية.
عىل إثر ظهور واكتشاف جثة املرأة مدفونة بداخل كيسني 
البحث  مجريات  تتحول  أن  البديهي  من  كان  الحفرة  يف 
واإلجراءات يف القضية من قبل الضابط إىل منحى آخر ومغاير 
شكًال ومضمونا.. فاملسألة لم تعد مجرد بالغ عن زوجة مختفية 
وكاملة  للعني  مرئية  قتل  جريمة  أضحت  ولكنها  زوجها  من 
األركان ولها من الغرابة والفظاعة ما يجعلها تختلف وتمس 
الوتر الحساس الذي يكون تأثريه أشد إيالما عىل من يتعامل 

مع مثل نوعيتها وبمحاذير لها خطوط حمراء تتطلب املجازفة 
التهاون تحت أي مربر.. كون جسم  والدقة يف التحرك وعدم 
الجريمة واملتمثل بالجثة ووحشية صورتها التي ظهرت عليها 
ال يخلو من اإليحاء ملن يرى بشاعة املنظر ودمويته بأن الدافع 
الرتكاب الجريمة ربما يتعلق باألرسة والعرض واإلصابة بعدوى 
الشك وسوء الظن يف الحياة الزوجية وما شابه ذلك وهذا ما 
تراءى للضابط جلياً ومال لتصوره ولالعتقاد فيه من خالل 
توالها  التي  الجنائية  القضايا  من  عديد  مع  وتعامله  خربته 

واشرتك فيها من قبل.
وكان أول إجراء للضابط يف املكان آنذاك هو تغطية الحفرة 
وبداخلها كييس الجثة واالبتعاد عن املكان إىل خارج الحوش 
من  وعودته  الــزوج  ملجيء  بالخارج  الساحة  يف  واالنتظار 
مشواره الذي ذهب إليه بطرف املنطقة ليتم القبض عليه ألنه 
صار املشتبه األول بالنسبة للضابط أو األقرب لتوجيه االتهام 
حرص  الذي  الوقت  يف  ذلك  يفرض  الحال  واقع  باعتبار  إليه 
اكتشاف  عن  الخرب  بكتمان  معه  من  تنبيه  عىل  الضابط  أي 
جثة الزوجة املقطعة واملدفونة وعدم ذكر أية كلمة بشأن ذلك 
حتى ال يترسب الرس قبل عملية القبض عىل الزوج ولذلك بادر 
وطلب  والعمليات  املنطقة  أمن  بإدارة  االتصال  إىل  الضابط 
حضور مختيص األدلة الجنائية مع إرسال بعض رجال رشطة 
حضورهم  وليكن  األولية  اإلجــراءات  لعمل  املنطقة  ومباحث 

برسعة ممكنة.
وأعينهم  بالساحة  منتظرين  معه  ومن  الضابط  بقي  ثم 
عىل الحوش ومدخله ويرتقبون عودة الرجل الزوج من مشواره 
لتتم مباغتته وضبطه وذلك حتى مرور ما يقارب ربع الساعة 
الضابط يف مكانه  الرجل قد ظهر ووصل فمكث  رأوا  وحينها 
ولم يتحرك أو يترصف بيشء مما يثري لفت النظر إىل أن اقرتب 
الرجل منه ووصل إليه فسارع لوضع قبضته عليه قائًال له: لقد 
وجدنا أمرأتك املفقودة وتم اكتشاف رس احتفائها الدفني... ويف 
هذه األثناء وصل طقم املنطقة وعليه عدد من رجال البحث 
واألمن وفرع األدلة الجنائية والذين بارشوا مهمتهم يف املكان 
كل حسب اختصاصه حال حضورهم حيث تم التحفظ عىل 
املشتبه به الزوج داخل سيارة الطقم ووضع فردين مسلحني 
لحراسته بجانبه بينما اتجه اآلخرون للدخول للحوش وقاموا 
املدفونة  والجثة  املكان  بمعاينة  واملتمثلة  املتبعة  بإجراءاتهم 
الدفن  الذي يشمل موقع  اآلثار يف املحيط  وتصويرهما ورفع 
باب  إىل  وكذلك  الحوش  أرض  إىل  املكان  من  يمتد  وما  للجثة 
الزوج  الداخل وقد طلبوا من الرجل  املنزل وغرف املنزل من 
املقبوض عليه فتح باب املنزل للدخول إليه ومعاينته وتفتيشه 
يعرثون  ربما  أنهم  لشكهم  املنطقة  شيخ  وحضور  بحضوره 
عىل يشء يتعلق بالجريمة يف داخله .. غري أنهم عند دخولهم 
للمنزل بعد فتح بابه من قبل الزوج باملفتاح الذي لديه لم يعرثوا 

مقتنياتها  كانت  الغرف  كل  ووجدوا  فضولهم  يثري  يشء  عىل 
وأفرشتها مرتبة وطبيعية جداً.

ثم وبعد االنتهاء من هذه اإلجراءات وغريها يف نطاق املكان 
بثالجة  إليداعها  الكيسني  بداخل  وهي  الجثة  بنقل  قاموا 
مؤقتا  عليها  للتحفظ  املحافظة  بمدينة  املركزي  املستشفى 
كما أقتادوا املشتبه به الزوج بمعيتهم إىل مقر مكتب البحث 
حول  عليه  األسئلة  وطرح  استنطاقه  ملبارشة  املنطقة  بأمن 
جثة زوجته املعثور عليها وواقعة مقتلها ومالبساتها يف ذات 
اليوم.. وكان منذ لحظة القبض عليه بمنطقته وقبل إيصاله 
أن  يرض  لم  ومتكتماً  صامتاً  بقي  قد  املنطقة  رشطة  مقر  إىل 
وخالل  هناك  له  سئوالهم  رغم  الواقعة  عن  بكلمة  يفصح 
يوحي  والصمت  التكتم  بهذا  وكأنه  شفويا  ذلك  عن  الطريق 
بأنه صدم بعثورهم عىل الجثة وبالحال البشع الذي ظهرت 
عليه بداخل كيسني مقطعة ومدفونة جوار ركن البيت تحت 
الشجرة وأن الصدمة كانت شديدة عليه ومؤثرة كثرياً بحيث 
جعلته يفقد القدرة عىل االستيعاب والكالم.. غري أن هذا كان 
مجرد تظاهر أو إيحاء لفرض االعتقاد بما ليس حقيقيا وذلك 
ما اتضح فيما بعد استنطاقه وفتح محرض جمع االستدالالت 
معه بمكتب البحث يف املنطقة حاول هو االستمرار بالتمثيل 
أو التظاهر بتأثري الصدمة عليه وعدم الكالم أول األمر ثم من 
خالل إيهامه بأنه لم يزل بالنسبة لهم يف وضع املشتبه وليس 
املتهم الجاني، ويريدون منه فقط اإلفصاح بالحقيقة وأنه ويل 
الدم األول باعتباره زوج املرأة القتيلة والقانون يف صفه ويحميه 
نظراً لذلك من خالل األسلوب هذا معه بدأ يخرج من صمته 
وتدرج يف النطق بالكالم وكان رده يف البداية هو اإلنكار بما يفيد 
أنه ال يعرف شيئا عن الواقعة وليست له عالقة بالجريمة وأنه 
أن  التصديق  يستطيع  وال  الجثة  عىل  بالعثور  مثلهم  فوجئ 
زوجته قتلت وقطعت جثتها بالصورة الشنيعة التي وجدت بها 
وكرر محاولته بالعزف عىل هذا الوتر ولكن لبعض الوقت وبعد 

ذلك وجد نفسه محارصا بتكالب أسئلة املحققني الثالثة التي 
انهالت عليه سؤاًال وراء اآلخر ونهار ووضع كفيه عىل وجهه 
قتلها  من  أنا  نعم  فعلتها..  "لقد  يقول:  وهو  بالبكاء  منفجرا 
وقطعت جثتها ودفنتها ولكن ذلك كان لسبب بل ألسباب"  ثم 
بمرور بضع دقائق وبعد أن توقف عن البكاء وهدأ وبدأ يرسد 
اعرتافه الكامل ويفصح بأحداث الواقعة والقصة من أولها قائال:
كشمعة  احرتق  وأنا  بالقليلة  ليست  بفرتة  الواقعة  قبل  من 
أن  وشك  عىل  منصهر  كربكان   .. الداخل   من  وتتالىش  تذوب 
ينفجر ويتحول إىل حمم متطايرة سائلة تذيب كل ما لدي من 
مشاعر ورجولة يف أعماقي أنني رجل وزوج ويف نظر الناس أب 
لطلفة عمرها أربع سنوات أو أكرث ولطفل آخر كانت املرأة حامال 
به ويف األشهر األوىل لكني يف ساعات أو دقائق نسيت كل ذلك 
وغدوت ال أتذكر إال أنني طعنت يف ظهري تلقيت صفعة غادرة 
جعلتني أدور حول نفيس وأفقدتني صوابي وتشبثي بالحياة 
رصت لم أعد أتذكر عدا أنني أحببتها ووثقت بها فغدرت هي بي 
وجرحتني يف الصميم أسابيع، وأشهر مضت وأنا أعيش األلم بكل 
ألوانه واتجرع عذاب الجحيم بمختلف نريانه أصبحت أكره الدنيا 
وما فيها واحقد عىل نفيس وعىل من هم أحن إىل قلبي تغلغلت 
الكراهية يف كياني وتعمقت رغبة االنتقام يف ثنايا وجداني وصلت 
إىل حالة من اليأس التام وأمسيت لم أعد أفكر إال بالثأر لرجولتي 
ممن أحببتها وخانت حبي هذا لها وهي املرأة (زوجتي) املجني 
عليها لقد تزوجتها بينما كانت امرأة مطلقة وذلك عن طريق 
شخص صديق يل له معرفة بأحد أقربائها الذي دل عليها وتوسط 
يف اتقارني بها ومنذ الليلة األوىل للزفاف ودخويل عليها أحببتها 
وتعلق بها قلبي وتزايد حبي هذا لها يوما بعد يوم حتى رصت 
مع تتابع األيام أشعر بأني ال أقدر عىل االستغناء عنها وروحي 
تعلقت بها اكرث وأكرث وكان حملها بالطفلة يف السنة األوىل من 
زواجنا ثم ذات ليلة ونحن بغرفة النوم نشب بيني وإياها سوء 
الالذع ودفعتني خالل  بالكالم تفاقم إىل الرصاخ واللعن  تفاهم 
ذلك بشتمها إىل أن ركلتها وأوجعتها يف مكان حساس لها فردت 
عيل غاضبة وهي تصيح أنا غلطانة ألني صابرة عليك من يوم 
زواجي بك ولعلمك أنني أكرهك ولم أكن أريدك يوما وكان زواجي 
فيه  ولم يسكن  لم يحب  إرادتي وقلبي  بك غصبا عني وبدون 

سوى شخص واحد وهو زوجي األول أبن عمي.
وجعلتني  عرتني  كمن  الليلة  تلك  يف  هذه  كلماتها  فكانت 
أعرف قدر نفيس أمامها وأنني ال يشء بالنسبة لها وأن روحها 
عمها  ابن  مع  هي  وزوجة  كامرأة  قلبها  ونبضات  ومشاعرها 
طليقها وليست معي أو ملكي فبدأت من حينها أحس بالغرية 
وأشك فيها وذهبت أتذكر أنها كانت ومنذ السنة األوىل لزواجنا 
تطلب أن آخذها لزيارة أهلها أمها وأبيها وإخوانها فتقعد هناك 
عندهم أكرث من مرة ليومني وثالثة وأسبوع وال تعود إال بعد أن 
أروح انا ألخذها فكان هذا مما جعلني أشك بأن تلك الزيارات 
ألهلها وبقائها لديهم ما هي إال مربر لكي ترى أبن عمها الطليق 

بأن  ارتاب  غدوت  حتى  بها  الشك  لدّي  وتعاظم  به  وتلتقي 
ابنتي وال من صلبي وإنما هي  التي أنجبتها ليست  الطفلة 
عىل الطليق ابن عمها وكذلك الحمل الذي ظهر عليها يف اآلونة 
األخرية فقررت مواجهتها بذلك وجها لوجه وكان موعد هذه 

املواجهة يل معها يف ذلك اليوم "يوم الواقعة"
ثم يف هذا اليوم بعد الغداء قلت لها أنني أريد أن نجلس 
لوحدنا بالبيت كزوج وزوجة وسوف آخذ البنت الطفلة لتلعب 
قبل  إلعادتها  وأذهب  حريتنا  نأخذ  لكي  الجريان  بنات  مع 

املغرب.
فأجابت املرأة أنها ال ترغب يف ذلك وتحس بالتعب ثم ملا 
وجدتني مرصا عىل طلبي وافقت عىل مضض وبعد ذلك قمت 
أنا والوقت قبل العرص وأخذت الطفلة إىل بيت الجريان لتلعب 
العروسة  أمها سوف تذهب عند حفلة  بأن  قائال:  بناتهم  مع 
ألخذها  أحدنا  وسيعود  ملشوار  سأخرج  وأنا  املنطقة  بطرف 
يف املغرب أو بعده.. ثم عدت للبيت وأغلقت الباب من الداخل 
وبعد دخويل جلست والزوجة املجني عليها وصارحتها بشكي 
عىل  وتجيب  وأمانة  بصدق  تخربني  ان  منها  وطلبت  نحوها 
سؤايل لها هل البنت والجنني الذي يف بطنها هما مني أم من 

غريي وأقصد به ابن عمها..؟
كأنها  السؤال  هذا  لها  وجهت  عندما  صارخة  هي  فثارت 
صدمت ولم تكن تتوقع سماعه وقالت يل وهي تمد يدها تريد 

لطمي أنك حقري خسيس أال تستحي أن تقول ذلك.
فأمسكت يدها وقلت لها أنت خائنة وأنا أعرف بكل يشء 
بعد  البيت  هذا  يف  أبقى  ولن  تندم  سوف  تقول  وهي  فقامت 
اليوم بل إن أهيل وأوالد عمي سيقتلونك ويدفنوك حيا حينما 
أخربهم بما قلته.. وأرادت لحظتها مغادرة الغرفة والبيت حانقة 
ثائرة ولكني سارعت إليها وأوقعتها عىل األرض ولففت بيدي 
االثنتني عىل رقبتها وضغطتهما بقوة بعد ان جثمت بجسمي 
عىل  واشد  اضغط  ومكثت  فخذيها  فوق  ورجيل  صدرها  عىل 
رقبتها حتى تخاذلت وسكنت حركتها وفاضت روحها ميتة.. 
فسحبت  قمت  هامدة  جثة  صارت  يدي  بني  رأيتها  أن  وبعد 
جثتها إىل داخل الحمام ولبثت أفكر كيف أترصف وأتخلص 
منها ثم خطرت يل فكرة أن أقوم بفصل الرأس وتقطيع الجثة 
إىل  ذهبت  ثم  مكان  بأي  ودفنهما  الكيسني  بداخل  ووضعها 
أوًال  الــرأس  بذبح  قمت  هناك  من  سكينا  وأحــرضت  املطبخ 
وبعد  منها  انتهيت  أن  إىل  الجثة  تقطيع  إىل  وانتقلت  وفصله 
وربطت  فيهما  الجثة  قطع  وأدخلت  الكيسني  أحرضت  ذلك 
فتحتيهما وأخرجتهما ووضعتهما عىل باب البيت من الداخل 
ثم عدت لغسل بقع الدماء باملاء والصابون حتى أزلتها تماما 
ولم يعد لها أثر وكذلك تخلصت من اآلثار األخرى وخرجت 
بعدها لحفر الحفرة تحت الشجرة يف الحوش وانتظرت إىل وقت 
قرب املغرب ثم أخرجت الكيسني ودفنتهما يف الحفرة املشار 

إليها وهكذا كانت الواقعة.

الكلب .. ورائحة الزوجة املفقودةالكلب .. ورائحة الزوجة املفقودة من ملفات الرشطة

عرض وتحليل /حسني كريش

الحلقة الثالثة واألخرية

"الناشري" تناشد بتنفيذ أحكام القضاء وتوجيهات التفتيش القضائي"الناشري" تناشد بتنفيذ أحكام القضاء وتوجيهات التفتيش القضائي

قضايا وناس/وائل رشحة 
ــة ووزير  ــم توجيهات الرئاس رغ
ــش القضائي  ــة التفتي العدل وهيئ
ــث ميداني  ــكلت لجنة بح ــي ش الت
ــة النارشي ما  ــة, إال أن رضي للقضي
ــا وينفذ  ــث عمن ينصفه تزال تبح
ــم  ــادر برق ــي الص ــم القضائ الحك
(295) يف سنة 1422هـ من محكمة 
ــة  بقضي ــق  املتعل ــة  األمان رشق 

األمالك املتنازع عليها.
ــة النارشي إىل  تعود قضية رضي
ــنوات, النزاع  قبل ما يقارب عرش س
ــا عىل أمالك  ــا وبني أوالد عمه بينه
ورثوها من الجامع لهم "الخصوم", 
ــه املحكمة تم  ــذي أصدرت ــم ال الحك
ــة, إال أن رضية  ــن املحكم إخفاؤه م
ــت  ــه وتمكن ــخة من ــا نس كان لديه
ــه وحقيقته عرب  ــات صحت ــن إثب م

ــة التفتيش  ــا وتظلمها لهيئ تحركه
القضائي الذي شكل لجنة ميدانية 
للقضية ووجه عىل ضوء ما رفع من 
ــس محكمة رشق  ــة  رئي ــك اللجن تل
ــم  ــذ الحك ــتكمال تنفي ــة اس األمان
ــاذ اإلجراءات  ــي, وكذا اتخ القضائ
ــليمة بشأن املوظفني  القانونية الس

املخلني بواجباتهم.
ــه  التوجي ــك  ذل ــن  م ــم  وبالرغ
الرصيح, تجاهلت املحكمة بحسب 
ــة  رضي ــا  قدمته ــي  الت ــكوى,  الش
ــتكمل  ــة, ولم تس ــر الصحيف إىل مق
ــث مر عىل  ــذ, حي ــراءات التنفي إج
ــش القضائي  ــة التفتي ــه هيئ توجي

أكرث من ستة أشهر.
ــي  ــرة األوىل الت ــذه امل ــت ه ليس
ــا "الثورة" قضية رضية  تناقش فيه
األوىل  ــة  الصحيف ــي  ه ــت  وليس
ــف  ــن الصح ــدد م ــاك ع ــا هن وإنم

ــتها  املحلية طرحت القضية وناقش
وتفاعلت رئاسة الجمهورية ووزارة 
ــك التفاعل  ــا, إال أن ذل ــدل معه الع
ــت محل  ــي وضع ــات الت والتوجيه
ــاكية  الش ــل  أه ــر  وتقدي ــرتام  اح
ــا  وتجاهله ــا  أهمله ــع  واملجتم

املختصون بتنفيذها.
ــدة رضية إىل  ــا نكرر مناش بدورن
رئيس مجلس القضاء األعىل ووزير 
ــاء,  القض ــكام  ــذ أح ــدل بتنفي الع
ــراءات القانونية ضد  ــاذ اإلج واتخ

من تسبب بضياع ملف قضيتها.
ــا بصيص  ــزال لديه ــا ي رضية م
ــكام القضاء  ــل يف تنفيذ أح من األم
ــت وكادت تفقد ثقتها يف  بعد أن تاه

السلطة القضائية.
● الثورة تحتفظ بالوثائق التي 

تؤكد صحة الشكوى

استقبلنا في أحد األيام استقبلنا في أحد األيام ١٢١٢ جثة وأعلنا يومها حالة االستنفار جثة وأعلنا يومها حالة االستنفار

 نقوم بدفن الجثث المجهولة بالتعاون مع المستشفيات نقوم بدفن الجثث المجهولة بالتعاون مع المستشفيات
ــرة ــب ــق ـــرف م ـــش ــرةم ــب ــق ـــرف م ـــش م
الــعــثــمــانــي بــعــدن:الــعــثــمــانــي بــعــدن:

■  سعر القبر 
ثالثة آالف ريال 

وراتبي مثله

■  اإلشاعات 
أضرت بنا وتكاد 

تقطع أرزاقنا

■  المقابر في 
عدن تعاني 

اإلهمال وبدورنا 
نناشد الوزير 

االلتفات إليها

■  نظرة المجتمع 
إلينا قاسية وندعو 

لتأسيس كيان 
يدافع عنا

اختفى منذ عام ونصفاختفى منذ عام ونصف

ــرة حسين عايض تناشد  أس
الجهات المعنية البحث عنه

الثورة/ خاص 
ــني  ــف العام عىل اختفاء حس ــر عام ونص م
عبده سعد، منذ مارس 2013م، وال يزال مصريه 

مجهوال حتى اللحظة.
ــعد 35عاما، متزوج  حسني عبده عايض س
ــه يف  ــادر قريت ــم بنتان،غ ــة أوالد منه ــه أربع ول
منطقة بني سعد التابعة ملديرية حزم العدين 
يف محافظة إب، إثر تهديد تلقاه بالتصفية من 

قبل مجهولني بحسب ما أكده أقرباؤه.
ــة  طبيع ــة  األمني ــزة  األجه ــف  تكش ــم  ول
ــك من قبل أرسته يف  ــه، رغم إبالغها بذل اختفائ

منطقة الحزم بمحافظة إب.
ــا األجهزة  ــه: أبلغن ــراد أرست ــد أف ــول أح يق
ــن ال تزال  ــعد لك ــني س ــاء حس ــة باختف األمني
الجهة التي غادر إليها غري معلومة ،وهذا يشء 

مثري للقلق.
ويضيف: خاطبنا النائب العام بهذا الشأن 
أكرث من مرة مطالبني بالكشف عن مصريه لكن 

لم يحدث أي من ذلك.

94 حادثًا مروريًا بمحافظة المحويت

معني حنش
ــرور  م ــر  مدي ــو  النون ــد  زي ــد  العقي ــد  أك
ــي لدى الكثري  ــتوى الوع املحويت إىل أن مس
ــاهم يف انخفاض  ــائقني واملواطنني س من الس
ــة وتأثري الحمالت التوعوية  الحوادث املروري
ــدارس والجوامع  ــرا يف امل ــت مؤخ ــي نظم الت
ــا أثراً توعوياً إيجابياً  واألماكن العامة كان له

لدى كافة مستخدمي الطريق.
وقال العقيد النونو إىل أن إجمايل الحوادث 
ــالل 2014م بلغ 94حادثا تويف  التي وقعت خ

ــائر املادية لتلك الحوادث  جراءها 15 وأصيب 133 مصاباً وبلغ أجمايل الخس
36 مليوناً .

ــري بمحافظة املحويت إىل أنه تم تنفيذ خالل العام  ــار مدير رشطة الس وأش
ــتهدف تعزيز النظام والقانون  2014م العديد من الحمالت امليدانية التي تس
ــتخدام الهاتف  ــزام األمان ومنع اس ــتخدام ح ــائق باس ــن أهمها إلزام الس وم

السيار أثناء القيادة.
ــكل  ــار الدراجات النارية بش ــو إىل أن أكرب الصعوبات هي انتش ــوه النون ون
ــري.. وأرجع  ــبب بإرباك حركة الس مخيف داخل عاصمة املحافظة والتي تس

إىل أن أغلب هذه الحوادث يكون فيها الدراجات النارية متسببة يف ذلك.
● وزير العدل


