


المحتويات
القصة الومضة وعناصر السرد

علي أحمد عبده قاسم

النتيكيت.. آداب التعامل على اإلنترنت
أوس اإلرياني

ديوان زهرة الحرب
أحمد المعرسي

االقنبوس )الطربي(.. العود اليمني القديم
فؤاد علي الشرجبي

إل مقه.. قمر ينير المشهد الثقافي
استطالع: رانيا الشوكاني

ورطة الكتابة في اليمن
عمران الحمادي

4
6
9

12
18
21

نصوص

شعارات _____________5
سكينة شجاع الدين

شرائط الساتان______20
غدير الرعيني

ترجمان لجمرة الرهو__31
ياسين البكالي

شاعر مستهلك ______31
بالل الشميري

الساعة السليمانية ____34
محمد السقاف



رئيس التحرير
زياد القحم

هيئة التحرير
بالل قايد عمر

عمران الحمادي
محمد سلطان اليوسفي

اإلخراج الفين
أحمد الصلول

إدارة اإلعالنات
أمة الرزاق الحكيم

للتواصل:
info@elmaqah.net :بريد إلكتروني

fb.com/elmaqah :الفيسبوك
elmaqah.net :الموقع اإللكتروني

تصدر عن نادي القصة اليمين
شهرية ثقافية

اإلشراف العام
أ. حممد الغريب عمران

رئيس منسقية اإلعالم
أوس اإلرياين

أعضاء املنسقية
زياد القحم

بالل قايد عمر
أمحد الصلول

أمة الرزاق احلكيم
رانيا الشوكاين

حممد سلطان اليوسفي

شك في أن الصحافة اإللكترونية تمثل واحدا من الخيارات الهامه للعمل ال 
اإلعالمي المعاصر،  ومن هذا المنطلق  ولما للصحافة اإللكترونية من 
أهمية كبيرة لدى الناشطين الثقافيين والمجموعات األدبية والثقافية 
التي تشتغل على إحداث حراك ثقافي وتُعنى بتوصيل أصوات إبداعية 
جديدة فقد تم تشكيل منسقية اإلعالم  في نادي القصة اليمني )إل مقه( ضمن 
مجموعه من المنسقيات التي تشتغل في مجاالت  التدريب، والعضوية، والتكريم 

وغير ذلك..

ضمن  للعمل  باختياري  وتشرفت  وتنشيطه،  النادي  لتحديث  جديدة  خطوة  في 
رسالتان  له  الحال  بطبيعة  عمل  وهو  والمجلة،  بالموقع  المعنية  المجموعة 
أساسيان. . األولى: اإلضاءة  على أنشطة النادي وتقديمها بشكل الئق للجمهور 
النادي للمشهد  القيام برسالة ثقافية إعالمية كخدمة يقدمها  والقراء، والثانية: 
الثقافي والثقافة اليمنية، وكنوع من التواصل مع المشهد الثقافي العربي بحسب 
ما يتاح لنا، وتأتي أيضا أهمية هذه البداية اإلعالمية من غياب الصحافة الثقافية 
الرسمية بسبب ما تمر به البالد من ظروف استثنائية.. ولكن: هل الوقت مناسب 
إلطالق مثل هذه الفكرة في مثل هذا الظرف.. وكيف يمكن االشتغال على نشر 
القضايا الثقافية وكيف سيتقبلها الناس الذين يجدون صعوبة في الحصول على 
الغذاء والماء؟ وهل هناك من ال يزال يقاوم صعوبة هذه المرحلة بالكتابة والنشر 
والقراءة وتطوير تجربته. . نعم، هذا جزء من قصة هذه البالد.. القصة التي تبدأ 
بوصف قصير للصبر، وال تلبث أن تتجاوز كل شيء، وتستمر في تحدي الظالم 

بالنور الكامن في إبداعها وثقافتها ورسالتها األدبية الكبيرة..

تستمر القصة وتستمر شخصياتها وتستمر أحداثها في التصاعد ..  لكنه تصاعد 
حالة الوعي وارتفاع الذائقة القرائية، وتقدم هذه القصة لحظات توتر ومفاجآت 
وإثارة.. وتنتهي ببدايات أقوى وأعمق. . قصة العنقاء التي ال تنبعث بعد حرقها 
وموتها.. بل تقاوم الحريق والموت، وال تموت، ومع ذلك تنبعث أرواحًا إضافية، 
وليست بديلة .. تنبعث لتعزز حياتها القائمة ال لتبدأ حياة جديدة، فالجمال والفن 

ال يتعرضان للموت وال للفناء. .

إنجازه بمجهود تطوعي من  .. تم  إل مقه في متناولكم  األول من  العدد  هاهو 
الطريق يبحث عن رفع مهاراته وال زال  أول  الذي ال زال في  التحرير  قبل كادر 
مقاالت  مجموعة  على  العدد  يحتوي   . ويتفنن.  يتقن  حتى  طويل  مشوار  أمامه 
نقدية ونصوص متنوعة وحوارا واستطالعين، وتشكيلة من األقالم التي أنجزت 
الغربي  محمد  أ.  مقدمتهم  وفي  القصة  نادي  لقيادة  خاص  شكر   .. المواد  هذه 
عمران، رئيس النادي والمشرف العام على المجلة.. على دعمهم لطاقات الشباب 
وإتاحتهم الكثير من الفرص للمواهب في مجاالت متعددة، وقد جعلوا من النادي 
الفعالية  استمرار  من خالل  المتنوعة  الثقافية  لألنشطة  والمنيع  األخير  الحصن 
الظهور  بين  أخرى  وراوحت  كبيرة،  مؤسسات  فيه  توقفت  وقت  في  األسبوعية 

واالختفاء، وشكرا لألخ الشاعر والناشط أوس مطهر اإلرياني على مجهوداته.

قصـة اليمــن
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ك  هنا
من النقاد 

الذين  خاصة 
الجديد  مع  اليتواكبون 

يعدون الومضة ليست فنا سرديا راقيا 
بل نوعا من التضاد وعلى  أساس هذه 
تأخرا  تعكس  والتي  السطحية  الرؤية 
في معرفة الفن وتعبر  عن قصورفي 
القصيرة  القصة  خصائص  معرفة  
الققج  بوصف  جدا  القصيرة  والقصة 
مزيج  ــه   أن أي  حداثيا  تجريبيا   فنا 
مابين عناصر القصة القصيرة وجديد 
تواكب  التي  ج(  ق  ال)ق  خصائص 
للتراث  عودة  الومضة  وكذلك  العصر 
وأخذا لعناصر ال)ق ق ج( من مفارقة 
وخاتمة  وإدهـــاش  وتلميح  وتكثيف  
صورة  القصور  ذلــك  فيعد   مباغتة  
الفنون  خصائص  على  القدرة  لعدم 
التفريق  عدم   عن  ناهيك   السردية 
والبديعية  السردية  المصطلحات  بين 

معا. 
فهل يدركون  أن التضاد بين المفردات
التي تأتي من جنس واحد كقولنا:  جاء 

في الليل؛ غاب في  النهار. 
لإلدهاش  ــؤدِ  ي لم  ــادي  ع خبر  فهذا 
ويقوله  المشاعر  تهز  التي  والمفارقة 
اإلنسان العادي الذي يتحدث عن أحداث 
يومه وأمسه بصورة مجتمعية أو ذاتية 
التوقيعة التي جاءت أوال  في  بعكس  
ومضة  تعد   والتي  اإلسالمي  العصر 
التوقيعة  لفن  إحياء  جاءت  فالومضة 
بكر  أبــي  قــول  كمثل  معا  والحكمة 

الصديق:
»أدُن من  الموت؛ توهب الحياة«

فالنص حكيم فارق فاليمكن أن تتأتى 
الحياة لمن هو وسط الموت إال إذا كان 
الموت بالمطلق  مقداما شجاعا اليهاب 
اليموت  حقيقة  النص  يعكس  وأيضا 

أن  واليمكن  ناقص  بعمر  اإلنــســان 
نسمي مابين الطرفين 

ادن من الموت ، والطرف اآلخر« توهب 
لك الحياة«  منه  تضادا بالمطلق  ألن 
بطرفيه  مجتمعا  خطابا  برمته  النص 
للقارئ   ألفاظه  ويمكن  وليس بانتقاء 
منها  يلحظ  التي  الصورة  استخالص 
ــذات  ال أو  الشخوص  بين  الــحــواريــة 
والمعركة  الموت  صورة  مع  وترددها 
المحذوف  واإليجاز   االختزال  من  فكم 
سواء كتابيا من خالل خطاب النص  أو 

من حيث اختزال الزمن مابين »ادن 
 « الحياة  لك  توهب  ؛  و   الموت  من 
وانتصار  معركة  ــوض  خ فهناك 

وهزيمة ونهاية للمعركة حتى » وهبت 
من  المتلقي  ويكتشف  الحياة«  لــه  

النص المفارقة وهي 
وزمنية  حركية  سلوكية  مــفــارقــة 
لممارسة  أيضا  وشخصية  ونفسية 

نفسية  واقعية وهذا
يمكن استخالصها من  » أدن ، توهب« 
واختصارا  بالغا  تكثيفا  ــك   ذل ويعد 
وتوترا دراميا في بضع كلمات باختصار 
وجيز  لقصة طويلة قد يفصل عالمها 
اليأتي  الحياة  فمنح  روايــة  أو  فيلم 
واقعيا  الموت  ممارسة  خــالل  من  إال 

ونفسيا وقناعة.
 وكم تستغرق تلك الممارسة من الزمن 
النفسية  لتبلغ  والتدريب  والترويض 
فعال  وممارستها  القيمة  بتلك  القناعة 
واإليمان  القيمة  اعتناق  عن  ناهيك 
وأثــره  الفعل  عــن  فضال  بالحكمة 
النص  ليفضي  المتلقي   في  النفسي 
كونية  وحقيقة  بليغة  حكمة  ــى  إل
كثيرة  تأويل  وآفــاق  متعددة  بــدالالت 
وكأنه يقول:  اقترب من الموت بإيمانك 
بحقيقة الحياة  وبحقيقة الموت وأجله 

الذي اليؤخر 
وبالمبدأ  بالدين   لإليمان  دعوة  وهذه 

الشخصية  قوة  تعكس  التي  والقيمة 
ونبلها 

النص  في  الخاتمة  المباغتة  وتأتي 
الصدمة  تخلق  والتي  الذكر   ــف   اآلن
تأتي  الحياة  منحة  أن  المتلقي   في 
من وسط الموت فالحياة مجموعة من 

التناقضات 
فاإلنسان حي ميت اليدرك استمرارية 
حياته من نهايتها اآلنية أو المؤجلة فهو 
تأتي  الموت  ومن  ميت  وحي  حي  ميت 
الحياة وما فعل المناضلين والثوار من 
بأرواحهم   ضحوا  فقد  أوطانهم«  أجل 
رغم  أحياء  وظلوا  وأوطانا  أمما  فأحيوا 

موتهم.
القصة  عناصر  ــوافــرت   ت ــد   وق هــذا 
كالزمن وهو أي زمن سواء  كان ماضيا 
أننا مازلنا نعيد استلهام  أو حاضرا حد 
العبرة والحكمة من النص  برغم عمره 
الطويل الذي يمتد ألفا واربعمائة عام 
ونصا  بليغة  حكمة  ومــايــزال  وأكثر 
المكان  وهــو  المكان  وكذلك  عميقا  
غير  والشخوص  أوالماضي   الحاضر 

المسماة بأسماء 
سرعة  أكثر  النص  ليكون  بمسميات 
واختزاال ويناسب أي عصر وجاء   الحوار 
في  » ادن ، توهب لك« أي  أيها الشخص 

واإلنسان وفي الومضة  الحكي والسرد 
والذي يتضح من خالل األفعال« أدن ، 

توهب ، لك« 
والتي  القصيرة  الحبكة   عن  فضال 
وهي  والمنح  الدنو  أحــداث  في  جــاءت 
تحمل فكرة األقدام  وقضية الشجاعة 
يتفاوت  نفسية  غرائز  وهذه  والجبن 
الناس فضال عن عنصر  الصراع   فيها 
فكيف  نفسيا...  كــان  ســواء  البسيط 
يدنو الحريص  على الحياة من الموت  
للغاية ذاتها الحياة؟ ويكتشف ذلك من 
ممارسة الحياة وسط الموت أو الصراع 
والجبن  والشجاعة  اإلقـــدام  مابين 

والحرص 
وقد  تــضــادا  الومضة  نسمي  فكيف 
معظم  القصير  شكلها  فــي  احــتــوت 
وعناصر  القصصي   عناصرالسرد 
االختزال  على  القائم  اللغوي  الرقي 
والرمز  والمباغتة  والمفارقة  والتكثيف 

وغيرها؟
فتحول الدنو من الموت رمزا الحياة 

 فال يكون السرد وكل تلك العناصر بين 
المتضادين بالمطلق بوصف  الومضة 
يمثل  الذي  اللغوية  النضج  قمة  هي 
العصرين  العالية في  اللغوية  القدرات 
النص  تحول  فقد   والعباسي  األمــوي 
اإلبداعي  بعد قوته تلك للضعف  في 
عصر  االنحطاط وتميز ومال  لإلسهاب 
والتكلف  وقيل  والتطويل واالستطراد 
ممال  وحشوا  وزخرفة  ضعفا  ذلك  عن 

وللتوضيح أكثر
أنه  لغة  النقيض  تعريف  عــن  قيل 
أي  ذاك  نقيض  هذا  فيقال«  المخالف 

مخالف له ومباين له.
وحقيقة النقيضين: » ثبوت أمر ونفيه 

كوجود زيد من عدمه« 
المفارقة  النقاد  عليه  مايطلق  وهذا 

وهي  
إلى  والعدول   ظاهر  بمعنى  اإلتيان  
النص  جــاء  كما  خفي  غيره  معنى  

خلقت الداللة من خوض تجربة الموت 
وهو  خفيا  معنى  ممارسة  واالقتراب 
أو  عادية  حياة  كانت  سواء  الحياة  منح 
أن لم  النص يعكس  أبدية وكأن  حياة 
تقترب من الموت فأنت مسلوب الحياة 

اليجتمعان   « النقيضين:  أن  وقيل 
واليرتفعان بثالث 

السابق  النص  وفي  والحياة:  كالموت 
واجتمعت  بــالــحــيــاة  ــوت  ــم ال اجــتــمــع 
ــول  ــوص ــمــوت  وذلــــك  ال ــال ــاةب ــحــي ال
وسط  من  الحياة  بانتزاع   للمستحيل 

الموت.
واحد«  جنس  من  ماكانا  الضد  بينما 
»كالشروق والغروب والبياض والسواد« 

وهما من جنس واحد
فــالــشــروق يــعــرف بــظــهــور  أوبـــزوغ 
الليل  بدنو  يعرف  والغروب  الشمس 
فالضد يرتفع بثالث فقد عرف الشروق 
برؤية األضواء وهو الشئ الثالث وعرف 
الغروب بدنو الليل حين أفلت الشمش  
األشــيــاء  فضائل  تــعــرف  وبــاألضــداد 

فالحمد ضده الذم ونقيضه الكفران 
نقيضه  لكن  الغياب  ضــده  والــوجــود   

العدم.
والتي  الومضة  أن  اإلشارة  تجدر  وهنا 
محل  تعد  لم  كلمات  ثمان  التتجاوز 
فنا  كونها  العرب  النقاد  بين  خــالف 
وهي    ولماحا  سريعا  مختزال  قصصيا 
تمتلك كل عناصر القصة القصيرة جدا 
الفنيين وتعيد فن  مع االختالف مابين 

التوقيعة للواجهة بذروة مجد اللغة 
أسس  فيمن  الخالف  بعض  حدث  وقد 
انتشارها   على  وعمل  الومضة  لفن 
مجدي  المصري   األديب  األستاذ  وكان 
لــهــا وعمل  ــس  ــن أسـ ــو م شــلــبــي ه
وأكثر  ســنــوات  ســت  منذ  انتشارها 
العربي  الوطن  أرجــاء  في  فانتشرت 

انتشار النار في الهشيم.

* ناقد من اليمن

القصة الومضة وعناصر السرد

علي أحمد عبده قاسم*

الموضوع  هــذا  عــن  تحدثت  كلما 
تصف  ــي  ــ وه عــبــرتــهــا  تــحــضــرنــي 
بأنها  تشعر  أن  لها  كيف  حالها   لــي 
ومشاعر  وإحــســاس  كيان  له  إنسان 
ــهــجــن فــي  ــســت ــي ت ــ ــوق وهـ ــ ــق ــ وح
الــتــي تصادف  الــحــيــاة  ــور  أمـ أبــســط 
معه  السلوك  أو  اآلراء  فــي   تــصــادم 
الحقوق   أنه مع مناصرة  الكثير يجعجع 
ويدعو ألخذها  غير منقوصة وهو في 
التي  األولــى  الدرجة  من  ذكــوري  بيته 
أبسط  اليسمح حتى في مناقشته في 
أمور حياتهم األسرية مايريده منها أن 
تكون آلة تتحرك وفق رغباته ومايريده 
قدمين  على  يسير  تمثال   وكأنها 
 وفق خطا واضحة التميل عنها قيد أنملة 
وجــمــاعــة  جــلــســت  لـــقـــاء  ذات 
ــات  ــب ــواج ــن الــحــقــوق وال  نــتــحــدث ع
وكأننا  باندهاش  إلينا  نظرتها  كانت 
نحن  ما  غير  آخــر  عالم  عن  نتحدث 
ذكــر  حــيــن  بــلــة  الــطــيــن  وزاد  عليه 
السيد  سي  أو  المغوار  فارسها  اســم 
الشؤون  لهذه  المناصرين  أكبر   بأنه 
حديثنا  من  تسخر  كاألعصار  وقفت 
التي  آرائــه  عن  مدافعة  زوجها  عن 
ــي طــريــقــهــا فــأنــبــتــت آلــة  ــا ف ــذره ب
مايراه سيدها  إال  لها  وال حق   المشاعر 
أن  لــنــا  ــن  ــك ــم ي مــصــداقــيــة  أي 
بالحقوق  يتشدقون  لمن  نصدقها 
ــاواة  ــس ــم ــات والــمــراعــاة وال ــب ــواج  ال
وهم يفتقرون ألدنى وأبسط الحقوق مع  
 من يتعايشون معهم وأقرب الناس إليهم 
رأي  ــى  ــل ع ــق  ــوافـ نـ أن  ــا  ــن ل ــف  ــي ك
أســد  وهــــو  يــدعــمــه  أو  يــقــدمــه 
ــع أســرتــه؟!  ــور فــي بــيــتــه ومـ ــص  ه
ــو  وه ــه  ــن ع ــدث  ــح ــت ي انــفــتــاح  أي 
ــتـــم عــلــى  ــقـــاش يـ ــنـ ــح بـ ــمـ اليـــسـ
 أبــســط أمـــــوره داخــــل أســـرتـــه ؟!

ــي حـــالـــة من  ــم فـ ــراهـ أطــفــالــه تـ
ذلك  غير  إظــهــار  ــاول  ح وإن   الــبــؤس 
وانــطــوت  الحياة  ملت  الــتــي  زوجــتــه 
ــة بــؤســهــا الـــذي  فـــي بــيــتــهــا حــامــل
ــا  ــه ــائ ــن ــن أجـــــل أب ــ  تـــتـــجـــرعـــه م
الكبير  المثقف  مايراها  غير  لها  الحق 
يفتقر ألبسط  وهو  كذلك  يعتبره  لمن 

صفات اإلنسانية والنبل داخل بيته.

سكينة شجاع الدين

شعارات
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»النتيكيت  المصطلح  ــذا  ه يتألف 
األولى  كلمتين؛  NETIQUETTE« من 
اإلنترنت،  شبكة  بها  ونعني   NET نت 
 ETIQUETTE إتيكيت  والــثــانــيــة 
وقــواعــده،  التعامل  آداب  ومعناها 
هو  النتيكيت  أن  نتبيّن  هنا  ومــن 
وعندما  اإلنترنت.  في  التعامل  آداب 
النتيكيت نجد  اإلنترنت عن  نبحث في 
بالتفصيل،  عنه  تتحدث  عدة  مواضيع 
ولن أعيد نشر ما ورد في هذه المواقع 
التي توصي  النقاط  لكني سأذكر أهم 
بها هذه المواضيع والتي تعتبر نصائح 
اإلنترنت  على  تنطبق  أن  يمكن  عامة 

وشبكات التواصل االجتماعي جميعها:
إليصال  مهّذبة  لغة  استخدم  أ . 
مع  تختلف  كنت  لو  حتى  أفكارك 

الرأي،  في  اآلخر  الطرف 
اللياقة  لحدود  فتجاوزك 

الحجة  تفقدك  واألدب 
حتى لو كنت على حق.

تتمثل  أن  حاول  ب . 

مقولتين مهمتين في جميع تصرفاتك 
»تنتهي  العنكبوتية.  الشبكة  على 
حرية المرء عندما تبدأ حرية اآلخرين« 
و»عامل الناس كما تحب أن يعاملوك«.
سأركز  العموميات  هذه  عن  وبعيدًا 
محددة  مواضيع  عن  البحث  هذا  في 
والمعنيين  الُكتّاب  خاص  بشكل  تهمّ 
ما  معظم  أن  إال  الثقافي،  بالجانب 
الفئات  على  أيضًا  ينطبق  ــأورده  سـ
التي  النقاط  أهم  وسأتناول  األخــرى. 
لإلنترنت  المستخدمين  على  يجب 
وشبكات التواصل االجتماعي مراعاتها:

التواصل  وســائــل  فــي  النشر  أواًل- 

االجتماعي:
1- استخدام التاغ: يستخدم التاغ سواء 
لإلشارة  الصور  في  أو  المنشورات  في 
متواجدين  يكونوا  قد  أشخاص  إلــى 
عالقة  لهم  أو  المنشورة  الصورة  في 
منه  فالغرض  المنشور،  بموضوع  ما 
هو تنبيه الشخص المشار إليه أن هذا 
أما  بآخر.  أو  بشكٍل  يخصّه  المنشور 
للمنشور  للترويج  التاغ  يستخدم  أن 
فهو  الناس  من  كبيرة  مجموعة  عند 
التاغ  يفقد  ومشين،  خاطئ  استخدام 
معناه، وأشبّه دائمًا هذه الحالة بزمور 
ينبهك  أن  يفترض  الـــذي  الــســيــارة 
خطأ،  ما  شيء  لوجود  تتحفز  ويجعلك 
إال أن استخدامنا له بداٍع وبدون 

داٍع أفقده معناه ووظيفته!

ــدام  ــخـ ــتـ اسـ  -2
يساعد  الهاشتاغ: 
الهاشتاغ  استخدام 
على  المنشورات  في 
حملة  في  المشاركة 

أو تجميع  ما،  أو مناصرة قضية  معينة 
وسم  تحت  المنشورات  من  مجموعة 
بإضافة  يقومون  البعض  لكن  معين. 
منشوراتهم  فــي  كلمة  لكل  ـــ)#(  الـ

تقريبًا، فيفقدونها قيمتها.

عن  أمــا  أب:  الــواتــس  مجموعات   -3
حرج،  وال  فحدّث  الواتس  مجموعات 
المجموعات  عن  تحديدًا  هنا  وأتحدث 
مثل:  معينة،  ألغـــراض  المخصصة 
مجموعات   – الثقافية  )المجموعات 
العمل - ... الخ(. فمن البَدَهي أن هذه 
عملية  ألغــراض  أنشئت  المجموعات 
الخميس  أن يحل مساء  ما  لكن  معينة 
بالجنون  المجموعات  حتى تصاب هذه 
وتنهال رسائل )جمعة مباركة( من كل 
حدب وصوب. ال أتذكر في حياتي أنني 
شخص  ألي  ألقول  نومي  من  صحوت 
)صباح الخير(! فما بالكم أن ترسل في 
من  النوعية  هذه  إن  عامة.  مجموعات 
الرسائل )صباح الخير – أسعدتم مساًء 
– وريحهم – جمعة مباركة... الخ( يجب 
أن ال ترسل أبدًا في المجموعات وال أجد 
معي  فتخيلوا  اإلطالق،  على  مبررًا  لها 
 100 فيها  واتس  مجموعة  هناك  أن 
الحد  وهــو   256 ــول  أق ــن  )ول شخص 
األقصى للمجموعة(، فلو أن نصف هذه 
)جمعة  للمجموعة  أرســل  المجموعة 
عليهم  ردوا  الموجودين  وأن  مباركة( 
)علينا وعليكم( سنغرق في دوامة من 
بموضوع  لها  عالقة  ال  التي  الرسائل 
األعضاء  أحد  أرســل  وإذا  المجموعة، 
المجموعة  بموضوع  تتعلق  رسالة 

ستضيع في خضم هذه الرسائل!

4- رسائل الخداع: وهي تنقسم بدرجة 
رئيسية إلى ثالثة أنواع:

ذرائع  وتتخذ  العنقودية:  الرسائل  أ .    
بتوقف  يتعلق  مــا  أشهرها  متعددة 
إلى  الرسالة  تنشر  لــم  إذا  الخدمة 
أصدقائك كرسالة الفيسبوك المشهورة 
الهشيم  النار في  انتشار  انتشرت  التي 
»مارك  بأنه  الرسالة  مرسلها  ويبتدئ 
وأن  الفيسبوك  مؤسس  زوكربيرج« 
الشركة بسبب الضغط على سيرفراتها 
غير  المشتركين  تحميل  إلى  ستضطر 
لم  ما  الخدمة  على  رسومًا  النشطين 
يرسلوا هذه الرسالة إلى كل األصدقاء 
من  الثاني  والنوع  لديهم.  المضافين 
الديني  الوتر  هذه الرسائل يلعب على 
ولك  »انشرها  باسم  النت  في  واشتهر 
عدم  على  العلماء  أجمع  وقد  األجــر«  
تجاهلها  ويجب  بل  نشرها،  ــوب  وج

وعدم تصديقها.
هذه  وتعتمد  المسابقات:  رسائل  ب .    
الرسائل على إغراء قراء الرسالة بجوائز 
المنشور  بمشاركة  قاموا  إذا  قيمة 
للصفحة،  اليك  وعمل  عليه  والتعليق 
لكن  واألسلوب  الطريقة  تختلف  وقد 
المبدأ يظل واحدًا وهو جعل القارئ أن 
يسجل إعجابه بالصفحة وما أن تتجاوز 
اإلعجابات  من  اآلالف  مئات  الصفحة 
وتغيير  كبير  بمبلغ  بيعها  يتم  حتى 
في  المخادع  يجعل  ما  وعادة  عنوانها. 
منطقتنا العربية الصفحة باسم أمير أو 
أميرة أو شيخ أو شيخة حتى يضمن أن 

ينخدع بها الناس بسهولة!
  ج . الرسائل المالية: والنوع األشهر في 
هذه النوعية من الرسائل، هو أن يرسل 
لك ابن أو بنت شخصية مشهورة أو قائد 
أو رئيس معروف أنه يمتلك أموااًل طائلة 
مساعدتك  يريد  وأنه  والــده  عن  ورثها 
تم  العربية  المنطقة  وفي  إخراجها،  في 
صدام  رغد  باسم  كثير  رسائل  إرســال 
كما  وغيرهم.  القذافي  وبنت  حسين، 
الرسائل  من  النوع  هــذا  تحت  يندرج 
أو  عازبة  »أنا  أو  السحر«،  »فك  رسائل 
مطلقة أو أرملة وأبحث عن زوج«، أو »أنا 

يتيمة وأحتاج من يساعدني«.. الخ.

يعتبر  والــمــســنــجــر:  الفيسبوك   -5
الفيسبوك في اليمن الشبكة االجتماعية 
من  –كغيرها  ولألسف  انتشارًا،  األكثر 
شبكة  تعاني  االجتماعية-  الشبكات 
االستخدام  في  أخطاء  من  الفيسبوك 
برنامج  وكذلك  مغلوطة،  ومفاهيم 
والمعروف  بالفيسبوك  الخاص  المحادثة 
هذه  بعض  هنا  وسأورد  بـ«المسنجر«، 

السلوكيات والمفاهيم الخاطئة:
بين  الفيسبوك  في  التفريق  يجب  أ .    
العامة،  والصفحات  الشخصية  الحسابات 
فعلى سبيل المثال إذا كان فالن من الناس 
شخصيًا  حسابًا  ينشئ  أن  فعليه  كاتبًا 
بإنشاء  الفيسبوك  يسمح  )ال  باسمه 
حساب باسم جهة أو اسم مستعار(، وهذا 
الحساب يَُفضَّل أن يقبل من األصدقاء 
شخصية،  معرفة  يعرفهم  مــن  فيه 
ليقوم بعد ذلك بإنشاء صفحة خاصة به 
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ككاتب ويمكن 
متابعيه  لكل 
أن  وقـــرائـــه 
من  يتابعوه 
ــذه  ــالل ه ــ خ
ــة  ــح ــف ــص ال
الحاجة  دون 
حتى النتظار 

طلب  ــى  ــل ع ــه  ــت ــق ــواف م
الصداقة. وهكذا باختصار يجب الفصل 
و)الصفحة  الشخصي(  )الحساب  بين 

العامة(.
  ب . إن عملية )اإلعجاب( و)المشاركة( 
فتنتظر  وقضاء(،  )دَين  عملية  ليست 
ألنك  بمنشورك  يعجب  أن  فالن  من 
يشارك  أن  وال  بمنشوره،  أعجبت 
منشورك كما شاركت منشوره، وليس 
هم  من  كل  تراقب  أن  المنطقي  من 
أم  »يتفاعلون« معك  في حسابك هل 
ال، وتهدد في منشوراتك أنك ستحذف 
مع  يتفاعلون  ال  الــذيــن  ــام«  ــن »األص
استخدام  هذا  إن  يجب!  كما  الصفحة 
المفترض  فمن  للفيسبوك،  غريب 
من  هم  حسابك  في  الموجودين  أن 
ومن  المعارف،  أو  األصدقاء  أو  األقارب 
المعيب أن تتعامل معهم بهذا الشكل 

المهين!
بعض  يــبــديَ  أن  ــعــادة  ال ــرت  ج ج .    
امتعاضهم  الفيسبوك  في  المتواجدين 
الشخصي  حسابه  في  نشر  فالنًا  أن 
–على سبيل  بالملذات«  عامرة  »سفرة 
البعض.  يراعي شعور  أن  المثال، دون 
أو أن فالنًا ينشر أمورًا »شخصية« على 
حسابه، معتبرين هذا شيئًا غير مقبول، 
وقبل أن تتسرعوا في تأييد هذا األمر، 
النقطة السابقة، فالحساب  ارجعوا إلى 
أن  »يُفتَرَض«  حساب  هو  الشخصي 
صاحب  وأصــدقــاء  ــارب  أق فقط  يضم 
مهتمون  أنهم  شكّ  ال  الذين  الحساب 
»أمـــورًا  البعض  ــراه  يـ مــا  بمتابعة 
األســاس  هو  هــذا  إن  بل  شخصية«، 
الذي آلت إليه شبكة الفيسبوك بعد أن 

كانت مقتصرة على طالب الجامعات.
من  يعرض  ما  قيود  أن  شك  ال  د .    
الصغيرة  الشاشة  على  المسلسالت 

لتلفزيون(  ا (
المفروضة  القيود  من  بكثير  أكثر 

)السينما(،  الكبيرة  الشاشة  على 
يدخل  التلفزيون  أن  ذلك  في  والسبب 
السينما  عكس  على  بيت،  كل  إلــى 
بإرادتك وعلى  أن تذهب  التي تتطلب 
أن  من  الرغم  وعلى  إليها.  مسؤوليتك 
بالتأكيد  ستصل  االجتماعية  الشبكات 
إلى عدد أكبر من التلفزيون نفسه من 
المتابعين، إال أنه أقرب في قيوده إلى 
هي  الحسابات  متابعة  ألن  السينما، 
مسؤوليتك الخاصة، فال يجب عليك أن 
تنتقد فالنًا على نشره هذا المنشور أو 
الفتاة ألنها نشرت صورة  أو تلك  ذاك، 
خادشة للحياء ألن بإمكانك بسهولة أن 
هذه  إن  األمر.  وانتهى  المتابعة  تلغي 
الحاالت لهي أشبه بالضيف الذي استاء 

من مضيفه فطرده!
  هـ. أما بالنسبة للمسنجر وهو برنامج 
فلن  بالفيسبوك،  الخاصة  المحادثة 
أتحدث عن البديهيات من أمثال »عدم 
مضايقة النساء ومغازلتهن«، و«التحدث 
عن  سأتحدث  لكني  آخره..  إلى  بأدب« 

بعيدًا عن كل  يبدو  قد  موضوع 
جدًا  مهم  لكنه  هــذا 

اختالفات  فهم  في 
الـــــبـــــشـــــر 

 ، طهم نما أ و
ــس  ــ ــي ــ ــل ــ ف

الــجــمــيــع 
يــــقــــف 

باب  خلف 
الــمــســنــجــر 
أن  منتظرًا 

ــل لــه  ــ ــرس ــ ت
يردَّ  حتى  رسالة 

تصدّق  هل  عليها! 

يعلم  أن  يجب  نعم  المعلومة؟!  هذه 
مستخدمو المسنجر –وغيرها من برامج 
للناس ظروفها وعاداتها  أن  المحادثة- 
في أوقات مطالعة الرسائل، وترتيبهم 
ما  على  الرد  في  ومنطقهم  ألهميتها، 
يرونه مناسبًا منها، وال مجال »للزعل« 
في  رسالتك  على  يــرد  لم  فالنًا  ألن 
حينه. ولست بالتأكيد مخوَّاًل لمراقبته 
لتقول: »لقد كان متصاًل طوال الساعة 
ظروفهم  قلنا  كما  فللناس  الماضية« 

التي ال يمكن لنا أن نلومهم عليها.
هذه  على  المدقق  فإن  الختام،  وفي 
التوصيات سيجد أن معظم السلوكيات 
منشؤها  عنها  تحدثنا  التي  الخاطئة 
دون  فنحن  بمحوريَّتِنَا،  إيماننا 
الكون،  محور  أنفسنا  نعتبر  منا  وعي 
ليست  )الجولة(  الــدوّار  في  فاألولوية 
للقادم من اليمين، بل هي لنا في كل 
أو  األحوال سواء جئنا من هذا الطريق 

ذاك أو ذاك أو ذاك!

يجب  مساحٌة  الكتابة  ولحظة  الفكرة  بين 
وعيه،  من  يتجرد  أن  فيها  الشاعر/ة  على 
الفطرة  بلغة  انفعاالته  يكتب  كي  ويغيب 
القادمة من أعماقه، وله بعد ذلك أن يقوم 
الفكرة في ديوان  بتشذيب ما يكتب، ولعل 
كانت  حميد  إيمان  للشاعرة/  الحرب  زهرة 
وفي  لــه،  المخطط  الــالوعــي  في  حــاضــرًة 
الوعي المتجرد من كل شيٍء إال من الفكرة؛ 

لهذا جاءت أولى قصائد الديوان:
كنت فكرًة في رأس العدم

سمعت نداًء
يا إيمان.. » كوني فكنت«.

وبين عدمية المكان التي اختبأت فيه ظلت 
وتبحث  الحلم،  الفكرة  تلك  تطارد  الشاعرة 
أفسدتها  التي  أنقاض مشاعرها  عنها تحت 

الحرب؛ فنجدها في قصيدة )نذير( تقول:
الفكرة أغوتها الحرية فهربت معها

جليًة  لها  المخطط  القصيدة  تبدو  هنا  ومن 
وكأنها  الــديــوان  قصائد  وتظهر  للقارئ، 
أن  كما  القصف،  خَّلفها  متناثرٌة  حرائقٌ 
واضحة  إشــارٌة  الغواية  مفردة  استخدام 
لمجرد  يكن  لم  الحرب  عن  الحديث  أن  إلى 
الحديث؛ وإنما هو واقع حال تعيشه الشاعرة 
الفكرة  عن  تبحث  هي  وها  منه،  وتشكو 
األنثى التي أغوتها الحرية األنثى كي تكتب 
القصيدة األنثى، غير أن ذلك لن يتأتى في 

زمن القتال الذكوري على السطلة األنثى:
كنت فكرًة في خيال البطل

أو ربما كنت طائرًا ملونًا يحطُّ على قلبه
أو أغنيًة يتمنى لو يُسمعها حبيبته

لهذا ظلت الشاعرة في كل قصائدها تبحث 
عن الفكرة الحلم:

السكون
حياُة فكرة تتأرجح
تنتظر كن لتكون

)زهــرة  ــوان  دي قصائد  أفكار  رسمت  لقد 
الحرب( أشكااًل بيانيًة تشير بوضوح إلى أن 
الكثير  الواعية  اللحظة  في  كتبت  الشاعرة 
من  األول  فالشطر  الــديــوان؛  قصائد  من 
القصيدة األولى يوضح أنها كانت فكرًة في 
القصيدة  عنوان  أن  حين  في   ، العدم  رأس 
أنها  يؤكد  ما  وهو  )هامش(  كــان   الثانية 

قامت برسم المسار اآلتي:
العدم ــــــــ الفكرة ــــــــــ الهامش.

إلى  يصل  ال  العمودي   المسار  هذا  ولكن 
المتن، فاألنثى في زمن الحرب تبقى هامشًا 
والرجل هو المتن )متن الحرب التي تكرهها 

،ومتن الحياة التي تحلم بها(:
انظر هناك لن تجد شيئا

إال نظرة تعبر المدى باتجاهنا
لترى الالشيء المكتظ هنا

الحرب  هامش  في  المكتظ  الالشيء  إنها 
)انظر  ذكوريا  الخطاب  جاء  لهذا  والحياة 
صريح  وإيحاء  ذكية  إشــارة  وهي  هناك( 
إلى من حوله،  البطل ال ينظر  الرجل  بأن 
فهو ينظر ويتطلع إلى هناك إلى السلطة 
الموجود  الالشيء  الحبيبة  متناسيا  األنثى 

بجواره.
تجاوز  في  فكرت  حين  الشاعرة  أن  غير 
رسمته  الذي  )الهامش(  العمودي  المسار 
قامت  الهامش،  الفكرة،  العدم،  خالل  من 
لعلها  األطراف  مترامي  أفقيٍّ  برسم خطٍ 
تستطيع أن تتشبث به لتصل إلى المتن، 
ال  ما  إلى  يفصلها  ظل  الخط  هذا  ولكن 
جسدت  وقــد  والحياة،  المتن  عن  نهاية 
الشاعرة ذلك الخط بخمس قصائد حملت 
عنوانا واحدا هو: )إلى صديقي في المدينة 
البعيدة( باإلضافة إلى العديد من القصائد 
)عبدالوهاب  ذكورية:  أسماء  حملت  التي 
عبدالسالم....   – الكثير  الرجل   _ نذير   –
التي  القصائد  من  القليل  وتقابلها  الخ( 
تحمل عناوين مغايرة ولعل أهمها قصيدة  
)أنوثة( إنها تبحث عن المدينة البعيدة التي 
بين  الفاصل  الخط  عنها سوى  يفصلها  ال 
الهامش المهمش كونه أنثى، وبين المتن 
المتسلط مع اختالف أسمائه وصفاته بين 

الرجل والموت والقصف وغيره:
موتي صديق لدود 

يزورني كلما مات صديق 
إيها الموت. اين اسمي في التسلسل 

والقائمة باألبجدية
تحمله  الذي  الحب  حجم  يظهر  هنا  ومن 
القائمة  الفجوة  وجود  رغم  لآلخر  األنثى 
األنثى  ولغتها  األنــثــى  الــشــاعــرة  بين 
الذين  أصدقائها  وبين  األنثى  وقصيدتها 
أحد  والموت  وأسماؤهم  صفاتهم  تعددت 

أولئك األصدقاء:
جدائلك 

سكب يتيمٌ فيها شكواه إلى اهلل
يا أروى

حزن األيتام جدائلك
ال تتباهي باألحزان

ثوري ألجل اهلل
وكوني القصيدة لمن يخشى الهجاء

البياني  الشكل  يظهر  المقطع  هذا  وفي 
رأسها  الهامش  في  الواقفة  فاألنثى  جليًا 

أقرب ما يكون إلى الخط الفاصل بينها وبين 
واأليتام  البعيدة،  المدينة  في  أصدقائها 
إلى  شكواهم  يسكبون  هناك  الموجودون 
سحقتهم  أن  بعد  أروى  جدائل  فــوق  اهلل 

األقدام:
ال جدوى

صوتي بال مدى 
المرايا والصور القديمة وصفحة الماء 

وأحداق العيون
جَمعتُ عليها كل وجه إال وجهي

الحرب(  )زهــرة  ــوان  دي أن  بالذكر  الجدير 
بأشكاله  للتراث  الواعي  باالستدعاء  يمتاز  
)توبة(  قصيدة  أتناول  وســوف  المختلفة، 

كنموذج لذلك:
لي من هواه

تنهيدٌة لو اطلقتها ثارت براكين األرض
من حولي وسعرت الجحيم

وهو استدعاء لبعض أغاني المرأة الريفية: 
»شليت نهده شقت السما عرض
لو هي جنابي ال تفجج األرض

شليت نهده والحبيب ثناها
لما اكسفت الشمس في سماها«

لي من هواه 
فراسة المؤمن ال يلدغ مرتين

عليه  اهلل  صلى  النبي  لقول  استدعاء  وهو 
وعلى آله وصحبه وسلم:

)ال يلدغ المؤمن من جحٍر مرتين(
لي من هواه

بابٌ مغلقٌ في وجه الريح والنسيم
وهو استدعاء للمثل القائل:

)الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح(
لي من هواه كفى

ولعل  القصائد  من  للكثير  استدعاء  وهو 
أهمها قصيدة المتنبي:

كفى بك داًء أن ترى الموت شافيا                 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا

لي من هواه
خوف على العشاق بعدي

حين  رباح  بن  نصيب  لقول  استدعاء  وهو 
بن  الحسين  بنت  سكينة  يدي  بين  أنشد 

علي:
أهيم بدعدٍ ما حييت فإن أمت

فيا ويح قلبي من يهيم بها بعدي
فقالت له :

أمثالك  والصعاليك  مت 
كثر

ــا مـــن هــذا  ــن ونــحــن ل
بين  وقفنا  أننا  الديوان 
تكتب  شــاعــرة  ــدي  يـ

بالضوء والعطر.

ديوان زهرة الحرب
)بين الهامش والمتن واستدعاء التراث(
بقلم/ أحمد المعرسي
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في لم  التشكيلي  الفن  يُعرف 
واســع،  نطاق  على  اليمن 
حديث  التشكيلي  فالفن 
يعرفه  لــم  حيث  اليمن  فــي  النشأة 
سبتمبر  ثورة  قيام  بعد  إال  اليمنيون 

ومعها عرف اليمنيون العصر الحديث.
يعتبر  هاشم علي رائد الفن التشكيلي 
التشكيلي  الفن  كان  حيث  اليمن  في 
مجرد شخبطات على األوراق واللوحات. 
التشكيلي  الفن  علي  هاشم  نقل  فقد 
من مرحلة البدايات الى مرحلة النضوج 
نعمان،  جاء عبدالجبار  ثم  ومن  المبكر 
-كأول  النصيري  وآمنة  الفتيح،  وفؤاد 
الفن  مجال  في  تتخصص  يمنية  امرأة 
التشكيلي-، وريما قاسم. و تعتبر فترة 
الثمانينيات والتسعينيات  فترة االزدهار 
التشكيليين  والفنانين  للفن  الذهبي 
ذكرناها  التي  األسماء  ظهرت  حيث 
جُمن،  عدنان  أمثال  وآخرين  سابقا 
عبداللطيف  والمرحوم  اليمني،  ومحمد 

الربيع، وطالل النجار، وحكيم العاقل.
جدير بالذكر أن بدايات الفن التشكيلي 
اليمن بشطريه سابقا مبهمة ألننا  في 
لم نجد من يؤرخ له، ولم نجد اي وثائق 
المغيّب  الجانب  تتناول هذا  أو مقاالت 
للفن  يؤرخ  الكثير  ان  إال  التوثيق.  من 
التشكيلي منذ ظهور الرائد هاشم علي 
الذي شكل منعطفًا هامًا، وبداية  وهو 

حقيقية.
و بالرغم من ظهور أسماء قبل هاشم 
علي إال أن الكثير من الفنانين لم يتم 
بالمعنى  تشكيليين  فنانين  اعتبارهم 
أن  االعتبار  بعين  األخذ  ومع  الحرفي، 
الفنان  يد  على  تتلمذ  قد  علي  هاشم 

»محمد العقيلي« الذي اشتهر في تلك 
الفترة برسم اللوحات الزيتية العمالقة 
عــدنــان  التشكيلي  ذكـــر  ــا  م حــســب 
التشكيلي  الفن  حركة  وانتقلت  جُمن. 
ابتعث  ان  بعد  أوســع  لمدى  ذلك  بعد 
والشمالي مجموعة  الجنوبي  الشطران 
أكاديميا،  لتأهيلهم  الفنانين  مــن 
والذين عادوا وأثروا الحركة التشكيلية.
بعد  تراجعت  التشكيليين  حركة  ان  إال 
االهتمام  عن  الدولة  لتقاعس  ذلــك 
واتجاه الكثير من الفنانين إلى األعمال 

الخاصة.

وفي الوقت المعاصر، يعتب جُمن على 
التشكيليين الشباب ألنهم يلهثون خلف 
الشهرة والجوائز وال يهتمون بتكوينهم 
الفني ودراسة المدارس الفنية وتطوير 
الوقت  وبذل  أكاديميا  الرسم  مهارات 
في مراسمهم. كما يلوم وزارة التربية 
للتربية  حصصًا  تخصيصها  لــعــدم 
فإن  لجُمن  وبالنسبة  كلها.  الفنية 
أن  يستطع  لم  اليمني  التشكيلي  الفن 
يخرجه  واضح  طريق  على  قدمه  يضع 
من بوتقة المحلية واالعتراف به عربيًا 
حالة  هو  اليوم  نــراه  ما  وان  ودولــيــًا، 
تخبط ألسباب كثيرة ولعل أهمها غياب 
والثقافة  بالفن  عموما  الدولة  اهتمام 
واستحواذ ثلة من قليلي الموهبة على 

المشهد التشكيلي. 
يتفق مع جُمن الفنان التشكيلي طالل 
في  محاوالتهم  كل  أن  ويضيف  النجار 
له  والتأسيس  التشكيلي  بالفن  الرُقي 
توقفوا  منهم   فالكثير  بالفشل  باءت 

عن ممارسته وهو شخصيا اعتزل. 

أن  فترى  حمدي  ألطاف  الفنانة  أمــا 
منذ  نوعية  نقلة  شهد  التشكيلي  الفن 
دائم  معرض  وافتتاح  2004م  عــام 
للفنانين،  التشكيلية  اللوحات  لعرض 
في  التشكيلي  للفن  بيوت  وافتتاح 
وعرض  الرسم  لتعليم  محافظات  عدة 
اتساع  في  أسهم  ما  وهــو  لوحاتهم 
مساحة الفن التشكيلي في اليمن وأتاح 
ويعرضوا  يظهروا  أن  للكثير  الفرصة 
نتاجهم ويثبتوا وجودهم ليتحول األمر 
من جهود ورعاية الى دور وإيمان الفنان 
بموهبته ودوره، وفرصته في االنتقال 
وفيما  فالعالمية.  للعربية  المحلية  من 
كان  انــه  تنكر  ال  هي  النقابة  يخص 
الحركة  إثــراء  في  دور  سابقا  للنقابة 
حولت  قد  فهي  اليمنية  التشكيلية 
شخصية  جهود  من  التشكيلية  الحركة 
دماء  وضــخ  راٍق  مؤسسي  عمل  إلــى 
للفن قلص  بيوت  افتتاح  أن  إال  جديدة 
بأن  حديثها  واختتمت  النقابة.  دور  من 
اللوحة هي رسالة بصرية تنقل حاضر 
الحياة اليومية للمجتمع وتشكل صورة 

ثقافية لهذا المجتمع.

أن  مقبل سلطان  الفنان محمد  ويقول 
الفن التشكيلي متدفق في كل االحوال 
ألن  الصعوبات،  كل  ورغم 
الــفــن 

الفن التشكيلي في اليمن
بين الجهود الشخصية.. والعمل المؤسسي

إعداد: بالل قايد عمر

مشاعر  عــن  عــبــارة  التشكيلي 
المحيط  عــن  وتعبر  تتفاعل 
العام والخاص. وهو يؤكد على 
حتمي  جديدة  دماء  وجود  أن 
التنوع  أساس  ألنه  وطبيعي 
الجديد.  الجيل  لهمم  وشحذ 
ويحلم الفنان محمد سلطان 
له  فغيابها  نقابة  بوجود 
أثر كبير في التنسيق مع 
الداخلية  الجهات  كافة 
ــامــة  والــخــارجــيــة إلق
والمعارض  الفعاليات 
ــوم  ــم ــس ه ــمّـ ــلـ وتـ
والتفاعل  الفنانين 

معهم.

الفنانة  تتفق  و 
غـــــادة الـــحـــداد 
مــع ألــطــاف في 

الــفــن  حــركــة  أن 
التشكيلي في نمو متصاعد وأن 

للحركة  ازدهار  عام 2004م كان عام 
واألنشطة  الفعاليات  ــرزت  أبـ حيث 
والحراك الثقافي العديد من التشكيلين 
بيوت  وأن  المحافظات  مختلف  فــي 
ساعدت  العام  ذلك  انشئت  التي  الفن 
الورش  عبر  حضورهم  استمرار  على 
الحقوق  أبسط  وتوفير  والمشاركات 
فرص  على  الحصول  من  والتمكين 

التمثيل الداخلي والخارجي.
ساهمت  قد  الفن  بيوت  أن   وأضافت 
في تغيير ايجابي في الوعي المجتمعي 
الواقع  إدراكا ألهميته في  أكثر  وجعله 
حديثها  واإلنساني.واختتمت  الثقافي 
منوهة بأن الحركة التشكيلية تمر األن 
اليمن  به  تمر  ما  بسبب  إخفاق  بفترة 
من ظروف الحرب وهو ما سبب اختفاء 
وتوقف الكثير خالل هذه المرحلة. وهي 
مازالت على أمل أن يعاد تشكيل نقابة 
نقابي  ككيان  التشكيلين  للفنانين 

لتحمي حقوقهم.

الضبيٌاني  حمود  الفنان  واستعرض 
ــد  ــ ــه ــ ــش ــ ــم ــ ال

لتشكيلي  ا
ــذ نـــشـــأتـــه  ــ ــن ــ م

عليه  توالت  التي  والــمــدارس 
منذ أن قامت ثورة السادس والعشرين 
وحتى القرن الواحد والعشرين. فقد كان 
من أهم ما خُطط له من استراتيجية 
مستقبلية تتعلق بالثقافة والفن بشكل 
ومؤسساتها  الدولة  دعم  وكيفية  عام 
في  بدورها  تقوم  ان  تستطيع  حتى 
قيم  إلــى  االجتماعي  الوعي  تحويل 
التي  المؤسسات  تابع  وقــد  جمالية. 
لعبت دورا بارزا في تطوير ونشر مبادئ 
الفن  جماعة  وهي  البصرية  الفنون 
2000م،  عام  أنشئت  التي  المعاصر 
ومؤسسة العفيف الثقافية اللتان ادركتا 
ربط  وحاولتا  التشكيلي  الفن  اهمية 
بالداخل  التشكيلية  الحركة  وتطوير 
والخارج والحد من الركود المخيم على 
الفن المحلي، وقامتا بوضع عدة مبادئ 
الحركة  رفد  في  لإلسهام  محاولة  في 

الثقافية عامة والتشكيلية خاصة.

المختلفة  التجربة  صــاحــب  ويــؤكــد 
أن  اليمني  محمد  التشكيلي 
الغالب  في  اإلبــداعــي  العمل 
للبواعث  يخضع  فــردي  عمل 
والمحفزات التي تحيط بالفنان، 
ومنطلقاته  ظروفه  فنان  ولكل 

الخاصة.
جدا  الطبيعي  من  أنه  يرى  وهو 
في  التشكيلي  الحراك  يكون  أن 
وصدى  انعكاس  هو  ما  مجتمع 
اليمن  وفي  المجتمع،  به  يمر  لما 

خاض  الذي 
ــات  ــ ــراع ــ ص
بات  واضطرا
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــة فــي  ــف ــي ــن ع
الـــعـــقـــديـــن 
قد  األخـــيـــريـــن 
رمى بظالله على 
الفن التشكيلي من 
ــالالت  ــت خـــالل االخ
التي صاحبت الحركة 
ويأسف  التشكيلية، 
التي  الفن  بيوت  أن 
افــتــتــحــت ســابــقــا قد 
مــراحــل.  على  أغلقت 
واستمر بالقول ان حضور 
يمثل  ال  غيابها  او  النقابة 
للفنان  بالنسبة  ــًا  ــرق ف
خصوصا مع ما شاب النماذج 
النزاهة  عدم  من  النقابية 

وغياب الشفافية.

ويضع نهاية هذه المادة رئيس 
قسم التربية الفنية بجامعة إب الدكتور 
بعض  مع  يتفق  الــذي  العنسي  ياسر 
وحتى  2004م  عام  منذ  أنه  الفنانين 
عام 2007م شهدت الحركة التشكيلية 
ازدهارًا وانتعاشًا على جميع المستويات 
والثاني  الرواد  من  األول  الجيل  شملت 
حيث  الشباب  الفنانين  من  والثالث 
المعارض  تنظيم  في  الوزارة  ساهمت 
واالقتناء  للفنانين  الكتالوجات  وطباعة 
سيولة  باعتماد  وقامت  منهم  الدائم 
مالية تضمن استمرار المعارض وبيوت 
وانتعشت  بدأت  »ومثلما  الفن.واضاف 
تدريجيا  وتراجعت  انحسرت  مثلما 
الركود  من  لحالة  وصلت  حتى  للوراء« 

والتوقف.
النقابات  العنسي فإن  ومن وجهة نظر 
ربما  بل  تؤخر  وال  تقدم  ال  والجمعيات 
األوقات.  من  الكثير  في  سلبًا  تساهم 
او  نجاح  سبب  هي  النقابات  تكن  فلم 
يضع  وهو  التشكيلية.  الحركة  فشل 
آماله في الفنانين أنفسهم ممن آمنوا 
بفرديتهم وقدراتهم. ويرى أن الشباب 
المحافل  فــي  اليمن  يمثلون  ممن 
تحديد  في  إيجابيًا  يساهمون  الدولية 
التشكيلية  للحركة  الحقيقية  المالمح 
اليمنية إذا ما تم رعاية هذه الطاقات و 

ارسالها للدراسة في الخارج.
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وحتى األن لم نجد سببًا يعود لتسمية 
بـ)القنبوس(  القديم  اليمني  العود 
ولكن تسميته المعروفة بآلة )الطربي(  
ينتج  الذي  للطرب  نسبة  صنعاء  في 
وهو  الطرب  لمفردة  تصغير  أو  عنه 
للعود  اليمن  في  الشعبي  المسمى  
العربي والشرقي المعروف والمستخدم 
والستة  الخمسة  ذو  العود   األن  حتى 

أوتار.
عن  عبارة  القديم  اليمني  والعود 

الجسم  منحوتة  واحدة  قطعة 
و الرقبة من خشب شجرة 

)نصف  الرفيع   الجوز 
يقطع  جـــــذع(  

بشكل 
طولي 

ويتم 
تفريغ 

الجذع 
من الداخل 

ليكون 
العود  تجويف 

باستثناء الرأس الذي يُنحت من خشبة 
تلصق  و  المفاتيح  ويضم  منفصلة 
وهو  )العقب(  يدعى  خاص  بلحام  فيه 
مصنوع من أقدام األبقار ويغطى صدر 
العود برق من جلد الماعز، وفي الجانب 
يكون  الخارج  من  العود  من  األيمن 
)الزند( الذي تثبت فيه األوتار وهو من 
)الزند(  يوضع  كما  أساسًا  العود  جملة 
على زند اليد اليمنى للعازف. في بطن 
العود على الرق توضع  خشبة صغيرة 
تسمى )غزالة( وهي التي تحمل  األوتار 
مرورًا إلى )المشط( الذي يحمل األوتار 
بالرأس  المرتبطة  الرقبة  طرف  في 

يحمل  ــذي  التي ال المفاتيح 
األوتـــار، تثبت  عليها 

في  و)المفاتيح( 
اليمني  الــعــود 
سبعة  ــا  ــدده ع
مــفــاتــيــح ثــالثــة 
ــد  ــ مـــزدوجـــة وواح
فقط منفرد تربط بأربعة أوتار 
أمعاء  من  تصنع  كانت  طبيعية 
الماعز، و تستخدم ريشة من ريش 
لنستمع  األوتار  للنقر بها على  النسر 
بصوت  والفريدة  األلحان  أجمل  إلــى 
التاريخ  بعبق  تشعرك  التي  أنغامها 

واألصالة
وقد أشتهر الكثير من الفنانين اليمنيين 
األغاني  ألجمل  والتلحين  بالعزف 
اليمنية بهذه اآللة المميزة ومن خاللها 
التراثية  اليمنية  األغاني  مئات  وثقت 
بأصوات رواد الغناء اليمني مثل الشيخ 
إبراهيم  والشيخ  باشراحيل  بكر  أبو 
فضل  والــفــنــان  والقعطبي  الــمــاس 

اللحجي والعنتري والمسلمي واألخفش 
وغيرهم.

ولألسف آلة العود اليمنية )القنبوس أو 
والضياع،  باالنقراض  مهددة  الطربي( 
اليمنيون  المطربون  هجرها  فقد 
نعد  ولم  العربي،  بالعود  واستبدلوها 
عند  أو  الوطني،  المتحف  في  إال  نراها 
بالتراث  والمهتمين  المطربين  بعض 
الموسيقي اليمني وقد اقتنينا مجموعة 
إلى  من هذه األعواد يعود عمر أحدها 
أكثر من مئة عام ومنها ما تم صنعها 
يد  على  العشرين  القرن  بداية  في 
اليمنيين  اليهود  والحرفيين  الصناع 
السنوات  فــي  صنعه  تــم  مــا  ومنها 
من  يد  على  الحاضر  وقتنا  األخيرمن 

تبقى في حرفة صناعة القنبوس
تصاحب  التي  الظريفة  الحكايات  ومن 
المناطق  في  وخاصة  اليمني  العود 
تحرم  كانت  حيث  اليمن  من  الشمالية 
يقوم  مــن  كــل  ويعاقب  الموسيقى 
بالعزف، حيث تفنن صانعو الطربي في 
صناعة الطربي بشكل فريد من نوعه 

العود اليمني القديم

ْربِي(
ُّ
الَقْنُبوس )الط

فؤاد علي الشرجبي

قطعتين  من  الطربي  يصنع  بحيث 
مع  ويسهل  بعض  على  طيهما  يمكن 
الموسيقية  اآللــة  إخفاء  الشكل  هــذا 

بسهولة أثناء التنقالت. 
ومن الظريف أيضاً  الحكايات المتداولة 
الطربي  آلــة  على  المرآة  وجــود  حــول 
سبب  أن  يــقــال...  وكما  الموسيقية، 
وفي  العود  رأس  المرآة في قمة  وجود 
من  الحاضرون  يستطيع  التي  الجهة 
الــقــادم من بعيد  ــة  الــمــرآة رؤي خــالل 
خوفا من حضور العسس، وعند حضور 
بتنبيه  يقومون  العسكر  أو  العسس 
لذلك  انسجامه  في  المستغرق  العازف 
في  وإخفائه  الطربي  بطي  فورا  يقوم 
إلى  فجأة  الغناء  ويتحول  مكان  أقرب 
وبدون  دينية(  وموشحات  )إنشاد  مولد 

عزف. 
كما أن هناك تفسير أخر لوجود المرآة 
في  ــه  أن وهــي  الــعــود  رأس  قمة  فــي 
الجواري  كانت  عندما  القديم  الزمان 
في  والــعــزف  الغناء  يــؤديــن  والقيان 
التوقف  أوقات  في  كن  األمراء  مجالس 
يراجعن ويتفقدن بالمرآة زينتهن على 

وجوههن.
وتفسير أخر بأن المرآة الموضوعة على 
الطربي  آللة  زينة  كانت  العود  رأس 
انعكاس  على  أحيانا  وتعمل  أكثر  ال 

األضواء لتعطي جوًا من البهجة 

تحتفظ اليمن بالعود رباعي األوتار )القنبوس( أو )الطربي( من مئات السنين "
وحتى منتصف القرن العشرين امليالدي  قبل دخول العود العربي إلى اليمن 
فــتــرة االنــفــتــاح املــوســيــقــي فـــي عــــدن، ويــذكــرنــا الــقــنــبــوس  بــاملــزهــر ذلـــك الــعــود 
الرباعي األوتار الذي أدخل عليه أبو الحسن علي بن نافع الشهير بزرياب )توفي 
في 852م(. الوتر الحاد إلى جانب األوتــار األخــرى للمزهر )الزير، املثنى، املثلث، البم(، كما 
آلــة موسيقية  تشبه القنبوس  بمصاحبة  توجد نقوش سبئية فيها رســوم لعازف يحمل 

عازفي إيقاع

شيع عدد كبير من المواطنين في العاصمة صنعاء فقيد اليمن الشاعر الكبير/ 
عبداهلل هاشم الكبسي ، إلى مثواه األخير بمقبرة )ماجل الدمة(، وذلك بعد 
الجمعة، وقد وافاه األجل صباح  الكبير عقب صالة  الجامع  الصالة عليه في 

يوم الخميس 19ديسمبر عن عمر ناهز الـ 83 عامًا .

األدب  أعالم  من  واحدا  اليمنية  والثقافية  األدبية  الساحة  فقدت   وبرحيله 
والفن، الذي أثرى الساحة الفنية وخاصة الغنائية بالعديد من الروائع الشعرية 
المغناة من قِبل عدد من الفنانين اليمنيين ومنهم الفنان  أحمد السنيدار، 
فؤاد  الفنان  وابنه  العرومة،  يحيى  والفنان  األخفش،  قاسم  محمد  والفنان 

الكبسي، وغيرهم ..

ويعتبر الشاعر واألديب عبداهلل هاشم الكبسي واحد من أهم األسماء الشعرية 
في اليمن، حيث أنه كتب الشعر الحميني والحكمي، وله إلمام بالغناء. 

ـ  الطيال  الكبس خوالن  الكبسي في هجرة  الشاعر عبداهلل هاشم  ولد  وقد 
محافظة صنعاء في يوم الثامن من شهر محرم 1355هـ الموافق الثالثين 
منطقة  كتاتيب  في  االبتدائي  تعليمه  تلقى  1936م،  مــارس  شهر  من 
)الكبس(، ثم انتقل إلى )الجبين( مركز قضاء ريمة، واصل دراسته االبتدائية 
المدرسة  في  تعليمه  واصل  ثم  مقتدرين،  أساتذة  أيدي  على  الجبين  في 

العلمية في الجبين .. 

)الشعر  برنامج  فيها  وأعد  قدم  التي  صنعاء  إذاعــة  في  الثورة  أول  عمل 
الشعبي(، وعمل أيضا في الشركة اليمنية الكويتية لالستثمار، واصل تثقيف 

نفسه بالقراءة والمطالعة، وشغل عدة مناصب  إدارية ومالية وقضائية ..

الوسط الثقافي يودع الشاعر الغنائي القدير/ 
عبدهللا هاشم الكبسي

محمد سلطان اليوسفي



1-رواية بوصلة القيامة، والتي حصدت 
جائزة الشارقة لإلبداع الروائي العربي 
كاتبًا  منك  جعلت  األول،هــل  اإلصــدار 
واجهة  في  وضعتك  مشهورا؟وهل 

الكتاب العراقيين؟
على  الضوء  تسلط  الجوائز  دائمًا  ج/ 
الشيء  اشعاعها  من  وتمنحه  الكاتب، 

ــف  ــألس الـــكـــثـــيـــر، ل
القارئ العربي ال يقرأ 
المنشورة  النصوص 
التي  تلك  سوى  أبــدًا 
الضجة  حولها  تثار 
من  ســواء  اإلعالمية 

الكاتب  مؤيدي  من  أو  ــالم  اإلع قبل 
جزء  هي  بتصوري  والجوائز  نفسه، 
ال  التي  اإلعالمية  المنظومة  من  كبير 
ايصال  في  كبيرًا  جهدًا  الكاتب  تكلف 
أنا  العربي،  الوطن  أقطار  لكل  صوته 
الشهرة؛  منحتني  الجائزة  أن  أقول  ال 
بما  الشويلي  هيثم  أضاءت  هي  نعم 
بوصلة  بعد  ما  لكن  اإلضــاءة  يستحق 
القيامة إما أن تكون دافعًا لك لمواصلة 
طريق اإلبداع أو تكون الضربة القاضية 

روايــة  أن  وبتصوري  عليك،  للقضاء 
بعد  صدرت  التي  للجنة  الخلفي  الباب 
ثالثة أعوام من فوزي كان لها الصدى 

الكتابي  ألثري  القراء  تتبع  في  الكبير 
واالبداعي.

لتبدأ  الــشــهــرة  عــن  بحثت  هــل   -2
لك  تعني  ــاذا  م ــة..  ــي األدب مسيرتك 

الشهرة؟!
روايتي   2009 عام  في  كتبتُ  أنا  ج/ 
أكــن  ــم  ل لكني  ــى  ــ األول
بإصدارها  جدًا  مستعجاًل 
نشرها  عــن  توقفت  ثــم 
نشرت   2013 عام  وفي 
هي  كانت  والتي  الثانية 
اإلصدار األول لي »بوصلة 
الشارقة  جائزة  حصدت  التي  القيامة« 
تصورت  فما  العربي،  الروائي  لإلبداع 
مشهورًا  أكون  أن  األيــام  من  يوم  في 
إلى  العراقيين  معاناة  أنقل  أن  بقدر 
الوسط العربي الذي لم يكن يعرف ما 
يدور فوق أرض العراق ما قبل التغيير 
الحاصل بعد 2003، لكن كما قلت أن 
للكاتب  األخضر  الضوء  تعطي  الجائزة 
مشواره  مواصلة  في  باالستمرارية 
فهو  الشهرة..  بخصوص  أما  اإلبداعي. 
كل  عنه  يبحث  ــذي  ال المجد  طريق 
هو  الشهرة  استثناء،  دون  من  الكتاب 
العربي،  األدب  جذور  في  عميقًا  الحفر 

بل هو طموح كل مبدع. 

عن  الباحثين  الكتاب  تنصح  بماذا   -3
الظهور المبكر أو المبكر جدًا؟

ج/ ال إشكال في ذلك قطعًا، فاإلبداع ال 
يعرف عمرًا محددًا بل يدرك نصًا مميزًا 
يقرؤه الجميع ويشار له بالبنان، فمتى 
ما وصل الكاتب لدرجة اإلبداع وال أقول 

الكمال بل اإلبداع فعليه نشر نصه..

األجواء  . ما هي  4- كيف تنجز نصك. 
واإلجراءات التي تتكرر لديك دائما أثناء 

لمن  مفيدة  تكون  أن  ويمكن  الكتابة 
يقرؤها من الكتاب المبتدئين؟

ويبدأ  التفكير،  أكون مشغول  دائمًا  ج/ 
وغير  مميز  حــدث  من  عندي  النص 
مطروق أو باألحرى لم يلتفت له كاتب 
الخام  مادتي  عن  أبحث  وصــرت  آخــر، 
أهل  فأسأل  الحدث،  منها  يتكون  التي 
كي  الكثير  ــرأ  واق بذلك  االختصاص 
في  الشخصيات  وتنمو  الخيال  يكتمل 
وجلية  واضحة  الصورة  وتكون  داخلي 
ثم  األولية  بالكتابة  أشرع  وقتها  تمامًا 
أنني  من  أتيقن  حتى  فالثالثة  الثانية 
وصــار  النص  فــي  شــيء  كــل  أكملت 

جاهزًا للقراء.

الثقافي  المشهد  وضــع  هو  كيف   -5
في  القراء  وماهي مساحة  العراق؟  في 

العراق؟
ج/ الثقافة في العراق عامرة ومزدهرة 
التي  الضيقة  النظرة  من  تعاني  لكنها 
تتبعها وزارة الثقافة في عدم االهتمام 
بالمثقف العراقي أبدًا وال تشرع قانونًا 
فأنا  لذا  لإلبداع،  لتفريغه  أو  لحمايته 
بل  الكثير  يعاني  المبدع  أن  بتصوري 
عربيًا،  صوته  إيصال  أجل  من  يجاهد 
نفسه  العراقي  القارئ  من  نعاني  كما 
أن  يمكن  وال  كبير  بشكل  مزاجي  فهو 
النص  ذاك  إال  المحلي  النص  يقنعه 
الذي يثار حوله اللغط الكبير، ولألسف 
الــشــديــد أقــولــهــا وبــصــراحــة الــقــارئ 
العراقي ناقد ساخر يبحث عن سلبيات 
النص ليكتب عنها وال يصفق إليجابيات 

النص مطلقًا.  

كثيرة  بأحداث   حافل  العراق  6-تاريخ 

هيثم الشويلي
الروائي العراقي هيثم الشويلي واحد من األصوات الجديدة التي سجلت 

حضورا في المشهد الثقافي العربي.. إل مقه حاورته حول الرواية والواقع 
العربي وإشكاليات الكتابة والنشر وبعض القضايا المتعلقة بالكتابة السردية

حوار مع الكاتب العراقي

حاوره: عمران الحّمادي

اجلوائز جزء من 
املنظومة اإلعالمية 

اليت ختدم الكاتب

أو  دافعا  تمثل  ربما  مؤلمة  وصراعات 
كاتبًا؟  منك  شكلت  هل  للكتابة،  مادة 

وأين هي كتاباتك من التاريخ؟
للكتابة  كبير  مسرح  العراق  نعم  ج/ 
فاألحداث التي صارت فوق أرضه تجعل 
من الكاتب يحتار في أي طريق يسلك 
للكتابة، أنا شخصيُا أتمنى أن يسعفني 
نفاد  قبل  االبداعي  للتدوين  الوقت 
لدي  العالم،  هذا  عن  ورحيلنا  الحياة 
نص هو جزء من التاريخ لكنه حااًل في 
طيات الكتمان وينتظر الوقت المناسب 

للظهور. 

فيها  أسقطت  التي  أعمالك  7-ماهي 
بعضا من تاريخ العراق؟

الزمن  ج/ كل حدث يمر عليه مدة من 
لكن  البلد..  تاريخ  من  ــزءًا  ج يصبح 
التاريخ الذي نعرفه كالعباسي واألموي 
عباسية  مدينة  من  بغداد  تمثله  وما 
بشكل  للتاريخ  قارئ  لشخص  تحتاج 
كي  كثير  لوقت  يحتاج  وهــذا  مفصل 
نكتب بهذا االتجاه، وربما لضيق وقتنا 
متناول  في  التي  األعمال  عن  نبحث 

اليد.

8-هل تشعر بأن الكاتب ال بد أن يكتب 
ويسقط التاريخ في أعماله األدبية؟

ج/ ليس ضروريًا ذلك، بعد يعتمد على 
اختيار الكاتب في انتقاء طريقه الخاص 

به.

9- أين يبدأ الحدث وأين تنتهي الرواية، 
يزدوجان  بالرواية،هل  الحدث  ماعالقة 

أم ينفصالن؟
ج/ الحدث هو أساس الرواية، فالرواية 
من دون حدث كالجسد بال روح، ال يمكن 
أن تكتب نصًا من دون حدث، فهو قلب 

الرواية وأساس دهشتها.

10- هل هناك سيرورة معينة للتاريخ 
داخل الرواية،أين هي؟ ومتى؟

ال  التاريخة  الرواية  في  تكتب  كي  ج/ 
بد أن تكون عالمًا عارفًا بكل حيثياتها، 
المسميات  كل  وتعرف  للوراء  تعود  أن 
حداثة  قبل  يعتمدونها  كانوا  التي 
اللغة وسبل تطوريها، أن تعرف الطرق 
واألمكنة قبل تغييرها على مر السنوات 
الطويلة، أن ال تقع في فخ التاريخ فنيًا 

ولغويًا. 

11- كيف ترى األعمال األدبية الخالية 
الخيال  لك  يعني  ــاذا  وم الخيال؟  من 

األدبي؟.
قدرة  دليل على  األدبي هو  الخيال  ج/ 
مميز،  نص  خلق  في  الذهنية  الكاتب 
يصله  لم  لمكان  تدخل  أن  هو  الخيال 

غيرك من الكتاب.

12-عراق كان باألمس صار ذكرى، أين 
تقف كتاباتك من األحداث التي يعيشها 
عراق اليوم!  إلى أين تأخذ الحروب التي 

تعصف بالعراق الكتاب؟ 
الجارية  األحـــداث  كــل  بالتأكيد  ج/ 
كتاباتهم  الكتاب  كل  منها  يستقي 
ذلك،  ــدًا  أب يفتني  ولــم  ونصوصهم، 
وغيرها  المنشورة  نصوصي  كل  ففي 
ما  تفاصيله،  بكل  العراقي  الوجع  تجد 
قبل التغيير وما بعده وما دار عليه من 
أحداث ونكبات وصراعات وفتن محيطة 

به.

13- كيف هو وضع اتحاد كتاب العراق 
كاتبًا  بإعتبارك  األخيرة؟  السنوات  في 
حادثة  مــن  وقفت  أيــن  ــعــراق،  ال مــن 

إغتيال كاتب رواية »فوضى وطن«؟
أمرنا  العراق مغلوب على  ج/ نحن في 
ال شيء لدينا سوى الشجب واالستنكار، 
أما ما يقتل في العراق فيذهب دمه مع 
الريح، وها نحن نخسر كاتبًا مثل عالء 
الحق  قوله  ضحية  راح  الذي  مشذوب 
نصوصه  في  كتابته  أراد  ما  لتبيان  أو 

أردوه  ولذلك  المستقبلية  الروائية 
حبيس  الــنــص  لــيــكــون  قــتــيــاًل 

صدره. 

الكتاب  إتحاد  تعامل  بماذا   -14
مع هذه الحادثة؟.

وفتح  فقط  واستنكار  بشجب  ج/ 
لكن  ذلــك..  في  للتحقيق  ملف 
يعودوا  لم  العراقيون  سيدي  يا 

الميت  فــصــار  للموت  يكترثون 
لعامة  طبيعيًا  أمرًا  اغتياله  وقضية 

الناس.

فجيعة  ــة،  ــث ــال ــث ال ــك  ــتـ روايـ  -15
التاريخ  فيها  مزجت  الفردوس،والتي 
بعاطفة، ماذا عالجت في هذه الرواية؟ 

وهل نجحت تلك المعالجة؟
الذي  النص  هو  الفردوس  فجيعة  ج/ 

العقلية  كتبته من مستشفى األمراض 
والذي أردت فيه القول بأن من يسكنون 
في هذه البقعة هم األصحاء فعاًل، وما 
المشفى  ففي  المرضى،  فهم  عداهم 
تجد الصدق والحب واالخالص وخارجه 

ترى القتل والدمار والخراب.

في  المرايا«أدرجت  »رمــاد  ــة  16-رواي
الشرقي  لجائزة  حمد  الطويلة  القائمة 
لإلبداع العربي.. هل تعتقد بأن الرواية 
القائمة  في  إدراجها  إلى  بحاجة  كانت 
للوصول إلى القارئ وهل  كانت بحاجة 
إلى الجائزة..؟ هل الكتاب بحاجة ملحة 

للجوائز األدبية.؟
ج/ كان لرواية »رماد المرايا« أن تصل 
للفوز لوال بعض األشياء البسيطة التي 
بعض  وهــو  القصيرة،  من  أخرجتها 

العامية  الكلمات 
ــت  ــ الـــتـــي أدرج
فــي الـــحـــوارات 
عن  تعبر  الــتــي 
الحوار  مصداقية 
ــون نــصــًا  ــك ــي ول

مدى  على  شاهدًا 
القيناه  الذي  الظلم 

في السنوات السابقة، 
ــت  ــغ ــل ولـــــو أب

هذه  بحذف 
الــكــلــمــات 
مـــقـــابـــل 
تصل  أن 
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حــــوار
أسمى  النص  ألن  حذفتها،  لما  للفوز 

بكثير من الجوائز.

األدبــيــة  الــجــوائــز  إرتــقــت  17- هــل 
بمستوى كتاباتهم العربية اإلبداعية،؟.
الجوائز، بل هناك بعض  ج/ ليس كل 
الجوائز فيها محاباة كبيرة وتعتمد على 
بين  التمييز  دون  للفوز  مميزة  أسماء 
المقابل  في  لكن  االبداعية،  النصوص 
الفوز  تستحق  فعاًل  نصوص  هناك 
ألنها مكتملة فنيًا وفيها ما يشد القارئ 

العربي.

18- وأين هي رماد المرايا » من تاريخ 
العراق؟

تاريخ  من  جزء  هي  المرايا«  »رماد  ج/ 
العهد  تبدأ من  والتي  المأساوي  العراق 
تغيير  إلــى  ــواًل  وص العراقي  الملكي 
االمريكية  الــقــوات  ودخـــول  النظام 
الحرب  من  كبير  جزء  وفيها  المحتلة 
العراق من  العراقية االيرانية وما لمنه 
الدولة، فيها  يد  حيف وظلم كبير على 
وأشياء  وتهجير  وسجون  ومقابر  حروب 

ال حصر لها.

19- ماذا تعني لك الرواية العربية؟
ج/ هي ديوان العرب، وثقافة الشعوب 
والبحث عن كل صغيرة وكبيرة لم أكن 
أعرف عنها أي شيء، الرواية هي السحر 
حتى  صابرًا  البقاء  على  يرغمني  الذي 

الرمق األخير وأنا اتفحص سطورها. 

العراقية  الرواية  وضع  هو  وكيف   -20
أمام الكتابات العربية اإلبداعية؟

كل  في  إبداعًا،  العراق  في  مثلما  ج/ 
البلدان العربية مبدعين كبار يستحقون 
االشادة، لم أكن منحازًا أبدًا للشخصيات 
الذي  للنص  انحيازي  بقدر  والبلدان 
يدهشني ويحمل لي المتعة واالستفادة 
مما قرأت من معلومات أطلعُ عليها في 

متن النص.

21- هل قرأت لكتاب من اليمن؟
الكثير  االعالم  يغيب  ربما  لألسف  ج/ 

من مبدعي اليمن، ففيها حضارة كبيرة 
وتاريخ ال غبار عليه وهي أصل العرب، 
لكن ربما نتشارك نحن مع اليمن بعدم 

الحكومات  اهــتــمــام 
مساعدتنا،  أو  فينا 
الــكــثــيــر من  لــذلــك 
ال  اليمينة  النصوص 
للقارئ  بسهولة  تصل 
العراقي وحتى العربي 
التي  تلك  باستثناء 
وتكون  للجوائز  تصل 

للكاتب  وأذكر نصًا  الجميع  في متناول 
علي المقرئ هو الذي وقع بيدي وقرأته 
واعجبت بها كثيرًا، كما أجد أن الزميل 
األخيرة  اصداراته  في  األهــدل  وجدي 
صار يشق طريقه عربيًا وبقوة، وأجزم 
للظهور  الفرصة  يمنحه  لم  اإلعالم  أن 

كما يليق بإبداعاته األدبية.

22- الجنس والدين، قضايا تهم العالم 
العروبة، هل كانت لك  الغربي وتربك 

تجربة في الكتابة بهذه القضايا؟
من  جــزءان  هما  والدين..  الجنس  ج/ 
النصوص  ينعش  الذي  المحرم  التابو 
النص باهتًا،  العربية ومن دونه يكون 
تصريحًا  ال  تلميحًا  التطرق  حتى  أو 
بل  نفسه،  العربي  القارئ  يشد  بذلك 
كل ممنوع مرغوب وحين تمنع األعراف 
التهافت  يكون  ذلك  العربية  والتقاليد 
وال  وملفت..  النص بشكل غريب  على 
يغيب نص عن الجنس أو الدين إال في 

بعضها.  

بينك  المساحة  حجم  هي  ما    -23
ككاتب  وبين السلطة المتدينة.

المساس  ج/ فرق شاسع وكبير، فربما 
الخروج  بمعنى  هو  المتدينة  بالسلطة 
أن  غير  من  دمك  واباحة  الطريق  عن 
تعلم كما فعل مع الكاتب عالء مشذوب 
صفحته  على  مــنــشــورًا  نشر  الـــذي 
عمره  ذلــك  مقابل  ليدفع  الشخصية 

االبداعي بحلوه ومره.

في  أعمالك  حققته  الذي  النجاح   -24
العراق، لو كان في بلد غربي لكنت من 

أغنى األثرياء، هل ترى ذلك محقًا؟
ألي  ــًا  وزن يقيمون  ال  الــعــراق  في  ج/ 

عامة  مثل  مثله  فهو  حقيقي،  مبدع 
كنت  ولو  أبــدًا،  شيء  يفرقه  ال  الناس 
لنظر  ربما  العراق  غير  غربي  بلد  في 
بمنظار  العراقيون  لي 
فهو  الحقيقي،  المبدع 
خارج  لمن  وزنــًا  يقيمون 
لمن  يهتمون  وال  العراق 
هذا  على  وهــم  داخــلــه، 
االبداع  يقيسون  االساس 
ما  وهــذا  نظرهم،  فــي 
للقارئ  ــرب  أه يجعلني 

العربي قبل العراقي.

لـــمـــادة  ــدرس  ــ ــم ــ ك ــل  ــم ــع ت  -25
تبعد كثيرًا عن  الرياضيات،وهي مهنة 
مزعجة  بأنها  تشعر  هل  األدب،  مجال 
وقتك  منك  تأخذ  وهــل  ككاتب  لــك 

وطاقتك؟
ج/ الرياضيات علمتني الكثير في مجال 
الكتابة فهي علمتني المنطق بأشكاله 
والبرهنة  الشاذة  وتفصيالته  الغريبة 
الواحد  مع  يجمع  حين  الواحد  أن  على 
التسعة  يساوي واحد، وأن حاصل جمع 
وهكذا،  اثنين  تساوي  الخمسة  مع 
طاقة  انعش  كيف  الرياضيات  علمتني 
أي  )التوبولوجي(  الــدارس  وأنا  خيالي 
قمة الرياضيات ولو قرأت الباب الخلفي 
فلسفة  من  الكثير  بها  لوجدت  للجنة 
ــقــادم من  األعـــداد فــي اســتــشــراف ال
األيام.. وأكرر على أن الخيال تظافر مع 
الغرائبي..  عالمي  ليشكل  الرياضيات 
الكثير  مني  تأخذ  التدريس  في  نعم 
للكتابة  الوقت  من  بعضًا  أسرق  لكني 

والولوج إلى عالمي الخاص بي. 

من  البسيط  المادي  العائد  هل   -26
تلك المهنة، يكفيك لتعيش؟ 

وفي  جــدًا،  متعبة  التدريس  مهنة  ج/ 
العراق ال يهتمون به كتدريسي ومعلم 
ألنه على حد زعمهم استهالكي وليس 
لخزينة  مستهلكًا  فيعتبرونه  انتاجي 
راتــب  مــن  عليه  نحصل  ومــا  الــدولــة 
شهري ال يتناسب مع طموحاتنا ككتاب، 
بصراحة لدي طموح كبير مثال بترجمة 
نصوصي إلى اللغات األخرى، لكن لكل 
سنبقى  المال  دون  ومن  مقابل  شيء 
نتقدم  أن  دون  من  مكاننا  في  نــراوح 
خطوة واحدة في طريق اإلبداع، لذلك 
للوصول  الجوائز  طريق  عن  نبحث 

وجدي األهدل يشق 
طريقه بقوة واإلعالم 

مل مبنحه فرصة 
ظهور تليق بإبداعاته

دور النشر العربية ال 
تنصف الكاتب، وما 

حتصل عليه من عائدات 
يكون هلا وحدها	

خالل  من  واألجانب  العرب  القراء  إلى 
الترجمة والتوزيع. 

27- هل ترى أن دور النشر هي أيضًا 
تستحوذ على  العائد المادي الكبير بعد  

نجاح اإلصدار؟
تنصف  ال  العربية  النشر  دور  نعم  ج/ 
عائدات  من  عليه  تحصل  وما  الكاتب 
صادقة  غير  فهي  لوحدها  لها  يكون 
من  الكثير  وتنكر  بالتعامل  حتى 
تفي  وال  الكاتب  وبين  بيها  االتفاقات 

بوعودها وأغلبها مخادعة. 

من  متذمرون  الكتاب  من  كثير   -28
ممارستهم ألعمال غير الكتابة ليؤمنوا 

احتياجاتهم؟ أين أنت منهم؟
عن  يبحثون  الذي  أولئك  أحد  وأنا  ج/ 
توفر  ال  فالكتابة  أعيش  آخر كي  عمل 
كيف  عرف  إن  إال  للكاتب  رغيدًا  عيشًا 
يستثمرها في طريق الجوائز، الطريق 

الذي يمنح الكاتب بعضًا من األموال.

قد  األعمال  تلك  بــأن  تــرى  هل   -29
تقطع إنتاجهم األدبي.

وقت  مــن  تــســرق  ــال  ــم األع نعم  ج/ 
الكاتب، ففي بعض الدول تشرع قانونًا 
خاصًا لتفريغ المبدعين الذين يكتبون، 
أو  رعاية  بال  لك  قلت  كما  نحن  أمــا 
اهتمام، بل لدينا الكثير من المبدعين 
أن  أو  الدواء  ثمن  الدولة  لهم  توفر  لم 
تتكفل بعالجهم في المستشفيات حتى 

التابعة لها.

30- رسالة أخيرة وجهها للكاتب العربي 
عمومًا واليمني خصوصًا......

الكتابة  أن يستمر في  الكاتب  ج/ على 
بهم  تنهض  فاألوطان  يتوقف،  أن  ال 
تقاتل  أن  اليمني عليك  للكاتب  وأقول 
كما  العربي  للقارئ  الوصول  أجل  من 
وعدم  التهميش  ظل  في  نحن  نقاتل 
اهتمام االعالم بنا، استمر إبداعيا من 

أجل أن تصل لمرادك ومبتغاك.. 

نجوم النادي

محمد الغربي عمران
- ماجستير تاريخ معاصر ..جامعة صنعاء

- عضو األمانة العامة التحاد األدباء والكتاب 
اليمنيين 

- رئيس نادي القصة.
- األمين العام التحاد البرلمانيين )السابقين(

algarby@gmail.com  :البريد اإللكتروني
هاتف جوال:  00967777411120 

الصفحة على الفيسبوك
fb.com/profile.
php?id=100000195878105

وأخرى  السودان..  في  قليلة  سنوات  عاش 
في السعودية

له في القصة:
- الشراشف 1997، قصص قصيرة ..دمشق.. اتحاد األدباء العرب.

- الظل العاري 1998، قصص قصيرة.. صنعاء.. الهيئة العامة للكتاب. ط2 / 
1999.. بيروت

ط2..  القصة.  نادي  صنعاء..  قصيرة..  قصص  اهلل2000  أعزكم  حريم   -
القاهرة..  2001مركز الحضارة العربية.

- ختان بلقيس  2002.. قصص قصيرة.. صنعاء.. نادي القصة.
والكتاب  األدبــاء  اتحاد  صنعاء..  قصيرة..  قصص   .. ــوداء2004  س منارة   -

اليمنيين.

له في الرواية:
- مصحف أحمر.. رياض الريس...بيروت.. 2010

- ظلمة يائيل.. الفائزة بجائزة الطيب الصالح  »الدورة الثانية« 2012.. صادرة 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.. القاهرة 2012..  

- الثائر .. دار الساقي.. بيروت.. 2014
ثم  كتارا..  جائزة   ..2017 بيروت  انطوان..  هاشيت  دار  الجواري..  مملكة   -

حجبت بسبب نشر الرواية قبل حفل التتويج
- حصن الزيدي..  الفائزة بجائزة راشد بن حمد اإلماراتية 2019.. صادرة عن 

دار هاشيت إنطوان.. بيروت 2019
- عمل روائي جديد بعنوان بر الدناكل تحت الطبع

- كتابان نقديان حول رواياته.. تحت الطبع
- كتاب في أدب الرحالت .. تحت الطبع
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األستاذ  رأي  استطلعنا  البداية  في 
له  كــان  ــذي  ال العريقي  قاسم  أحمد 
إلى  تطرق  حيث  للنادي  خاصة  نظرة 
وكانت  الشباب  أيدي  في  مستقبله  أن 

إجابته كالتالي..
 

فعالياته  أداء  عن  يتوقف  لم  النادي 
في  إليه  انضممت  أن  منذ 
يوم  كــل  وهــو  2008م، 
حتى  يزداد  ونشاطه  يتجدد 
2011م   منذ  الحرب  أيــام 
الفعاليات  كنا نحضر ونقيم 
سماء  فــوق  يحلق  والموت 
الحصبة.  وبــالــذات  صنعاء 
فيه  التجديد  يخص  وبما 
سنن  مــن  سنة  التجديد 
الحياة  ــإن  ف وإال  الــحــيــاة، 
يتجدد  شــيء  كــل  ستقف. 
عمل  ولهذا  الكون  هذا  في 

النادي على إعادة شبابه باتخاذ خطوات 
للنادي   ادارات متعددة  اتخاذ  الفتة في 
وجه  في  يقفون  والذين  اكثر  لتعطي 
التجديد كأنهم يقفون في وجه الحياة، 
ومستقبل النادي هو في أيدي الشباب، 
وعلى  الطريق  رسم  عمران  فالغربي 
أن يمشوا فيه حتى ال ينطفئ  الشباب 
أهم مشعل ثقافي في اليمن فهو منبر 
إلقامة  وليس  والقصة  للسرد  تعليمي 

الفعاليات فقط دون دعم مالي.

حسين  سماح  األستاذة  سألنا  ثم  من 
التي أكدت بدورها على أن نادي القصة 
والموهوبين  الهواة  مهارات  يصقل 

حيث أكدت ذلك قائلة: 

خالل  يتحسن  النادي  نشاط  أن  برأيي 
السنوات األخيرة، فأشعر بأن كل فريق 
ويعمل  التجديد  يحاول 
الرغم  وعلى  األفضل،  
والصعوبات  الحرب  من 
إال  البلد  يواجهها  التي 
المكان  هــو  الــنــادي  أن 
بوسع  الذي  الحر  الوحيد 
فيه  التنفس  الجميع 
كل  األمـــل.   واستجماع 
التنافس  تحاول  اإلدارات 
األفضل،  تقديم  على 
ــون  ــق ــرت ــم ي ــه ــض ــع وب
واختيار  طــرح  في  فعاًل 
الفعاليات بشكل جذاب والفت.. ونرجو 
ويسهم  كهذا.  لعمل  والعزم  التنافس 
صقل  على  أســاســي  بشكل  ــنــادي  ال
لفنون  والموهوبين  الهواة  مهارات 
األدب بألوانه، فهو برأيي المكان األمثل 
للكتاب والشعراء لينهلوا باستمتاع من 
فهو  البارزين،   وكتابه  األدب  عسل 
يحمس الجميع للقراءة الملونة وتوسيع 
والفكرية،   واللغوية  األدبية  ذائقتهم 

األمر ممتع وتجربة تفوق الخيال حقآ. 

رغم  يجدد  والزال  يستسلم  لم  النادي 
رحى الحرب.

نظرتها  نــزار  إلــهــام  لــألســتــاذة  ــان  ك
فيه  حلقت  الذي  النادي  لحال  العميقة 
رحيق  من  الجميع  واستقى  كفراشة 

جهودها المبذولة ألجله فقالت: 

من  كثير  على  أتــت  الحرب  أن  رغــم 
بطريقة  ومست  الوطن  في  األشياء 
مباشرة الثقافة ومكوناتها، إال أن نادي 
القصة )إل مقه( بقي مستمرًا في إنجاز 
ونجد  ونوعها  فيها  وجدد  بل  فعالياته 
كثير من المنتديات الثقافية إما أغلقت 
باتجاه  مساراتها  وجهت  أو  أبوابها، 
بين  القصة  نادي  يضم  بينما  معين، 
العديد من االتجاهات ويتقبل  أعضائه 
بعيدًا  ومثقفين  ككتاب  بعضًا  بعضهم 

عن آلة الحرب..
على  سلبًا  تأثيرًا  أثرت  الحرب  بداية 
األمــاكــن  مــن  وكثير  القصة  ــادي  نـ
الثقافية، حيث توقفت نشاطات عديدة 
القصة  نادي  ولكن  بها..  بأس  ال  لمدة 
فتح أبوابه من جديد ولم يستسلم لهذا 
االجحاف فعاود نشاطاته بأكثر من ذي 
رحى  رغم  ويجدد  يجدد  ومــازال  قبل، 
الحرب التي ما زال سعيرها يحصد في 

كل واد..
 نادي القصة منتدى أدبي ثقافي وحري 
للثقافة،  ســوى  تتجه  ال  أن  بالثقافة 
في  ــدور  وي يهمها،  ما  لكل  الشاملة 
دوره  القصة  لنادي  كان  فلكها..وقد 
الكتاب  من  العديد  إظهار  في  البارز 
بل  فحسب  القصة  مجال  في  ليس 
وتطرق  والشعر،  الــروايــة  مجال  في 
كالمسرح  بأنواعه  والفن  والنقد  لألدب 

مطلع العام 1997 أصبح نادي القصة منبر األدب، وقبلة الكتاب ومشعل منذ 
نــــوٍر يــنــيــر درب املــشــهــد الــثــقــافــي الــيــمــنــي، مــتــجــاوزآ الــكــثــيــر مــن الــعــقــبــات التي 
وقفت في وجهه، والصعوبات التي واجهته. وبانحسار الكثير من املنتديات 
 بأعالمه شموخ الجبال يأبى الرضوخ لبراثن 

ً
الثقافية وإغالق أبوابها، بقي )إل مقه( شامخا

الحرب وجبروتها. احتضن الكثير من الكتاب وهواة السرد وكان املحطة التي انطلقوا منها 
. واحتفى وكرم العديد من األدباء وسلط 

ً
 وعربيا

ً
نحو تحقيق أهدافهم وبروز أعمالهم محليا

عليهم الضوء مما جعله في دائرة اهتمام العديد من املفكرين داخل الوطن وخارجه. وفي 
خاللها  مــن  ورواده نستشف  أدبــائــه،  مــن  عــدد  على  أسئلة  طرحنا بضع  هــذا  استطالعنا 
نشاط النادي خالل فترة الحرب وعن قراءتهم للتحوالت والتجديد في إدارته وعن نظرتهم 

ملستقبل النادي وإسهامه في املشهد الثقافي وتنشيط الكتابة السردية في اليمن.

استطالع
رانيا الشوكاني

)إل مقه( قمٌر ينير المشهد الثقافي

أحمد قاسم العريقي

هذه  ضم  محاواًل  والرسم  والموسيقى 
الكتابة  تخدم  ألنها  الثقافية  الفئات 
يتجزأ  ال  جزء  كذلك  وهي  القصصية، 

من فن القصة..
منذ  بــل  فقط  هــذا  عند  يتوقف  لــم 
إنشاء النادي وهو ينطلق في فعالياته 
االحتفاء  في  دوره  إلى  إضافة  ويتألق، 
لمجموعة  ودروع  بشهادات  والتكريم 
من كبار الكتاب الذين كان لهم ومازال 
الثقافية  الساحة  إثراء  في  فاعل  دور 
المعرفي  ولعطائهم  والعربية،  اليمنية 
المتنوع؛ تقديرًا وعرفانًا لجهودهم في 
على  النادي  يقتصر  ولم  المجال..  هذا 
هذه الفعاليات بل كانت له أنشطة من 
كتابة  لفن  عمل  ورشــات  إقامة  خالل 
جعل  مما  والــروايــة  القصيرة  القصة 
الكتاب ينطلقون ببداياتهم  الكثير من 
إلى  تحولوا  منهم  والكثير  البسيطة، 
وبالتالي  المستقل  كيانهم  لهم  كتاب  
اليمنية،  الثقافية  الساحة  هذا  أثــرى 

وعزز الكتابة السردية في اليمن..

رأي  باستطالع  استطالعنا  ختمنا  ثم 
الذي  ــول   األش محمد  القدير  الشاعر 
النادي  بدوره تحدث بشغف كبير حول 

استمراره  وبين   ونشاطاته 
على  ــرار  واإلص العطاء  في 
البقاء.. فقال:                            

إهتمت إدارة النادي بتقديم 
الجديد والجميل من مختلف 
ــن  ــف وال األدب  ــاالت  ــجـ مـ
وعملت  عمومآ.  والثقافة 
األدباء  كبار  استقطاب  على 
المبدعين  وجــذب  والكتاب 
المواهب  وتبني  الشباب 
الصاعدة،  واألقالم  الواعدة 

اإلبداعية،  بــالــقــدرات  الــنــادي  ــد  ورف
والكفاءات اإلنتاجية، وذلك ليتمكن من 
قيم  لترسيخ  المكرسة  أهدافه  تحقيق 
الحب والخير والجمال ونشر مبادئ الحق 
والعدل والسالم من خالل رفع مستوى 
الثقافة  ــراء  وإثـ الجماهيري  الــوعــي 
الفكري،  الــمــوروث  وحفظ  الوطنية، 
وتطوير التراث الشعبي، وبلورة الهوية 
أن  باعتبار  العريقة،  اليمنية  الحضارية 
المثقفين  كل  ومعهم  والكتاب  األدباء 
المجتمع،  األمه وطليعة  يمثلون ضمير 

الغايات  هذه  إلى  الوصول  أجل  ومن 
النبيلة بذلت إدارة النادي أقصى الجهود 
وتطوير  ــنــادي  ال أنشطة  الســتــمــرار 
وعملت  برامجه،  وتحسين  فعالياته، 
بإصرار على بقاء النادي، وحافظت على 
الرغم  على  وصموده  وتماسكه  كيانه 
الظروف  وشــدة  ــاع  األوض صعوبة  من 
السنوات  فــي  اليمن  تعيشها  التي 
العشر الثانية من القرن الحالي )الواحد 
عدد  توقف  إلى  أدت  التي   ) والعشرين 
وتسببت  الثقافية  المنظمات  من  كبير 
في ركود الحركة الثقافية وسكون تيار 
اإلبداع على مستوى الوطن بينما ظل 
الجديد  يقدم  وسيظل  القصة،  نــادي 
األسبوعية،  فعالياته  ضمن  المتميز 
إنقطاع  مــع  والسنوية  والفصلية، 
التحويل عبر صندوق التراث منذ نشوب 
مساهمات  على  واستمرت  الــحــرب، 
اإلبداعية  مشاريعها  لتنفيذ  األعضاء 
القصصية، وإصدار  الكتب  مثل طباعة 
ــات  ورش وتنظيم  شعرية،  دواويـــن 
األدبية، ومعارض  الكتابة  تدريب على 
موسيقية،  ــات  وأمــســي تشكيلية، 
وسينمائية، وحفالت تكريم كبار الرواد 
الذين قدموا أعمااًل إبداعية أثرت األدب 
الثقافه  وأغنت  اليمني، 
جهودًا  وبذلوا  الوطنية، 
البالد  خدمت  إنسانية 
وتركوا  العباد،  ونفعت 
سجل  على  بصماتهم 
ونُقشت  منجزاتهم، 
أســمــاؤهــم بــأحــرف من 
الخالدين  سجل  في  نور 
تكريم  ــى  إل بــاإلضــافــة 
اليمن  في  السرد  نجوم 
الكثير  ــوا  ــدع أب الــذيــن 
تكريم  يمتد  وقد  يبدعون  يزالون  وما 
العربية  األقطار  بعض  إلــى  النجوم 
الشقيقة، ومن المشاريع المرجح العمل 
قصصية  مجموعة  إصــدار  قريبًا،  بها 
لمائة قاص وقاصة في اليمن، وإصدار 
النادي،  باسم  أدبية  إلكترونية  مجلة 
بأدباء  خــاص  سجل  وتوثيق  وإعــداد 
تمويل  عن  والبحث  اليمن،  في  السرد 
من  متنوعًا  كتابًا  عشرين  لطباعة 
ناحية،  من  هذا  النادي،  أعضاء  تأليف 
ومن ناحية أخرى فقد تم تشكيل فرق 

لتتولى  النادي ورواده  عمل من أعضاء 
إعداد وتنفيذ أنشطة النادي ومشاريعه 
النادي  استمرارية  يكفل  بما  وفعالياته 
والثقافي  اإلبداعي  بالنشاط  وربطه 
أن  أمل  على  ودوليًا  وعربيًا،  محليًا، 
مستقاًل،  ثقافيًا  منبرًا  النادي  يظل 
والتفكير،  للتنوير،  إشــعــاع  ومــركــز 
السائد  القبح  من  للخالص  والتحرير 
المتشدد،  والفكر  المتزايد،  والجهل 
والعنف المتجدد، واإلرهاب المتمدد، إذ 
أن األدب والفن واإلبداع الثقافي عمومًا 
المخاطر  لمواجهة  األساليب  أفضل 
الوسائل  أنــجــح  ــن  وم المجتمعية، 
فكرة  ورب  اإلنسانية،  األوجاع  لمعالجة 
والعبارات  خائبة،  أمــة  أحيت  صائبة 
وفي  العليلة،  النفوس  تشفي  الجميلة 
هذا الصدد يحرص النادي على توجيه 
بحيث  المجتمع  صوب  اإلبداعي  العمل 
تكرس اإلبداعات لكشف مواطن العلل، 
الناس  عالقات  في  الخلل  ومكامن 
رافقها  وما  وانفعاالتهم،  وتفاعالتهم 
مصادر  اكتشاف  ــذا  وك سلبيات  مــن 
التجاذبات  في  المحبة  وأواصــر  القوة، 
الحياتية،  والمشاركات  والتفاهمات 
مجتمع  إلى  وصواًل  إيجابياتها  وتأكيد 
تجمع  طيبة  إنسانية  عالقات  تسوده 
وهــذه  المحبة  بوتقة  فــي  مكوناته 
لكل  مشتركًا  حلمًا  تمثل  التوجهات 
فيهم  المثقفين  خاصة  المواطنين 
طموح  الحرب  محل  السلم  يحل  وأن 
ورقــي  المبدعين  لكل  جماهيري  
المخلصين ويسعى  المجتمع هدف كل 
أن  أظن  وال  الشرفاء  كل  تحقيقه  إلى 

ذلك على اهلل بعسير. 

القصة  نادي  توجهات  أن  أؤكد  أخيرًا، 
تصب في مصلحة البالد والعباد، وتمثل 
ومواقف  توجهات  من  مصغرة  صورة 
الحرب  لمقاومة  اليمنيين  المثقفين 
الفساد،  ومكافحة  الجهل،  ومحاربة 
والسالم  والعلم  الحب  إلــى  والــدعــوة 
في ظل دوله مدنية تقوم على أسس 
وتكافؤ  الجميع،  فوق  والقانون  النظام 
الحقوق  وتكفل  الجميع،  أمام  الفرص 
االجتماعية،  والــعــدالــة  ــات،  ــحــري وال

والممارسه الديمقراطية.

محمد األشول
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ــًا مــا  ــبـ ــالـ غـ
الكتاب  يلجأ 
شعراء  مــن 
ــن  ــي ــي وروائ
صحفيين  و
وغـــيـــرهـــم 
الكتابة،  إلى 
من  للهروب 
الواقع األليم 
واالبـــتـــعـــاد 
عن ضجيج الحياة القاتل، ولكن األمر  

اليمنيون،  نحن  معنا   كثيرًا   مختلف  
وقد  بذاته،  الضجيج   هي  فالكتابة 
حبل  إلى  الحرة  أقالمها  برؤوس  تودي 
ما  جيدًا  يعلم  منا  فالكثير  المشنقة، 

تمليه 
على  الحاكمة  واألنظمة  السلطات 
الكتاب حيث ال يتجرأ أحد منهم الخوض 
قضايا  ثالثة   في  الكتابة  غمار  في 
)الدين  السلطات  لــدى  جــدًا  حساسة 
القضايا  هــذه  ،السياسة(  ،الجنس 
وتفزعها،  السلطات  تربك  وغيرها 

وتدعها في
 دائرة الخوف والتحريض معًا ضد من 

يكتب فيها ، إنها تقيد الكاتب 
دائرة  في  بالكتابة  اال  له  تسمح  فال   
محددة وضيقة ، وهذا يزيد من المآسي

وكما  اليمنيون  الكتاب  يعيشها  التي   
االقتصاد  على  الحرب  مآسي  تظهر 
الكتابة  على  أيضًا  تبرز  التجارة  وعلى 
وراء  انجر  منهم  فالبعض  والمثقفين 
المال لتأمين مصدر دخل ألسرته ملقيًا 
بالثقافة في أسفل السافلين والبعض 
منهم انخدع بالسلطة والحكم فأصبح 
الموازنة  يستطيع  ال  كبير  مــأزق  في 
حياته  من  يتجزأ  ال  كجزء  الثقافة  بين 
اليومية وبين السلطة التي تسمم كل 
يوم ثقافته حتى صار حمارًا يقوده أي 

حاكم  .....
أنا ال أدعي البراعة والجدية في الكتابة 
تزعج  التي  القضايا  في  وخصوصًا 
الكتابة  على  ــرض  أح وال   ، السلطة 
ونقد السلطة ولكن يوجد الكثير ممن 
أثبتوا بأقالمهم وبساطتهم ان يحققوا 

ورطة الكتابة في اليمن
عمران الحمادي

الكتابة  مجاالت  في  كثيرة  نجاحات 
قلة  ولكنهم  والمتنوعة،  المختلفة 
قليلة جدًا ،تمسكوا بمبادئهم وقيمهم 
ان  قبل  وللمجتمع  لإلنسان  وكتبوا 
اليوم  ولكنهم     ، السلطة  يكتبوا ضد 

يعانون أكثر مما يعانيه
إنهم   ، الحروب  ومتضررو  الالجؤون   

معزولون تمامًا عن حياة السلطة
 والمال ، كرسوا حياتهم ألجل الكتابة 
قبل  من  كتابتهم  قوبلت  بماذا  ولكن 
بالقمع  ســوى  ليس  األنظمة.  جميع 
توفر  ال  فلماذا   ، الفقر  من  والمزيد 
مناسبة  بيئة  ــؤالء  ه لمثل  السلطة 
نطالب  ال   ، والتعب  المشاق  من  خالية 
أعطوهم  فقط  الرفاهية  حياة  بتوفير 

حقوقهم المعيشية والفكرية ،
 إن حياة كمثل هذه التي نعيشها اليوم 

تزعج الكاتب ، انه يريد ان يتفرغ
وجدي   « مثل  فكاتب   ، للكتابة  تمامًا   
لكان  غربي  بلد  في  لوكان   « األهــدل 
ــى األشـــخـــاص إلصـــداراتـــه  ــن أغــن م
كبيرًا  نجاحًا  حققت  والتي  المتميزة 
لألسف  ولكن   ، البلدان  من  كثير  في 
يسمح  ال  عربي  عالم  في  هو  الشديد 
المطرب  ثريًا.. وحده  يكون  بان  لكاتب 
وبسهولة يستطيع ان يكون من اغنى 
العربي  عالمنا  نتاج  فاغلب  األثــريــاء 
يتمحور حول » عرب ايدول« وغيره من 
البرامج الغنائية التي تستنزف ماليين 
ايضًا  اننا نعيش  ،وال ننسى  الدوالرات 
في عالم  إسالمي متدين يشهد موجة 
كبيرة من التدين حيث يرجع كل شيء 
بحيث   ، الدين  الــى  للسلطة  منتقد 
تكفير  على  الدينية  الجماعات  تعمل 
رأينا  ولقد  يناهضها  من  كل  وتشهير 
ذلك عندما اصدر الكاتب االهدل روايته 
» قوارب جبلية » تم مالحقته من قبل 
المنابر  واستخدمت  الدين  جماعات 
للتشهير والتحريض ضد الكاتب لتبرز 
يمس  من  ضد  انها  نفسها  السلطة 
السلطة  فتصور   ، واألعــراف  بالدين 
للشعب وللقارئ ان من يعارضها ومن 
يكتب في قضايا تزعجها بانه خارج عن 

الدين والملة  .   

الكتابة  تقتصر  لماذا؟   أنفسنا  لنسأل 
في رواية او قصة توجه بانتقاد وفضح 
 ، اآلخــر  وتــرك  معينة  جماعة  او  حزب 
ولماذا؟ التجديف واإلسراف عند الكتابة 

في الجنس والدين والسياسة ؟ 
الذي   الكاتب  في  تكمن  المشكلة  هل 
يريد االنفتاح على اآلخر وكسر القيود 
القارئ  مع  المشكلة  ،أم  والحواجز 
ممثلة بالسلطات التي ال تقبل الخوض 
والجنس  الدين   « مسألة  في  والجدال 
والسياسة  »، وحده الكاتب يبقى مسؤاًل 
عن ما يكتب.. تطارده كتاباته ، فالقارئ 
ال يتحمل مسؤلية ما يقرأ ولكن الكاتب 
عندما يكتب في الدين مثاًل يعلم جيدًا 
أنه يعيش وسط مجتمع متدين محافظ 
على التقاليد التي أغلبها مظاهر كاذبة 
لدى  سائد  مفهوم  الديني  فالفكر   ،
انتقاده،  القارئ  يقبل  ال  الجمهوروقد 
شكلت  قد  وغيرها  المفاهيم  فهذه 
أفكارنا ورسمت حياتنا بل حصرتنا في 
قمم الجهل والتخلف والفشل والدونيّة 

قياسًا مع غيرنا !
وروايـــتـــه  ــره  ــع ش فـــي  ــب  ــات ــك ال إن 
بنفسه  يخرج  أن  يريد  وقصصه.... 
بؤسًا  اقل  مجتمع  الى  القارئ  ويخرج 
البؤساء  نسبة  ارتفاع  مع   ، ومعاناة 
المفاهيم  خلفتها  التي  والمكسورين 
منها  بعضًا  نذكر  الجميع  لدى  السائدة 
مفهوم   ، والــقــدر  القضاء  مفهوم   «
وسلوكيات  لقيم  والتشويه  التسفيه 
العالم المتقدم ،مفهوم دونيّة وعورة 
األنثى ،مفهوم خدمة الدين قبل خدمة 
المجتمع ،ومفهوم الجنة والحور العين،  
الى  باإلضافة  وغيرها  المفاهيم  هذه 
،هي  سابقًا  المذكورة  القضايا  الثالثة 
األقالم  امام  ضخما  حاجزا  تقف  التي 
وعائقا كبيرا امام القارئ ،  وهي  أيضًا 
ال  مشوهًا  ومجتمعًا  أناسًا  منا  صنعت 

يصلح لبناء مجتمع سليم .
القضايا  إحــدى  في  كتب  لو  فالكاتب 
وانتقد بعض المفاهيم الزائفة، نعلم 
جيدًا ما سيحل به ،  السجن اواًل والقتل 
مثاًل  يجرؤ  ال  أيضًا  الــقــارئ   ، أخــيــرًا 
يتحدث  منزله  لداخل  كتاب  اصطحاب 

عن الجنس والدين .
امام  تقف  والمفاهيم  القضايا  هذه 
خانة  فــي  دومـــًا  وتجعلها  الكتابة 

االحتضار .
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تـــهـــاوت جــــدران حين 
الشبه  البعيد  ذلك 
منزل  يسمى  بما 
كان صدرها  الحياة  تحتمل قسوة  ولم 
المأوى،وحين داست تلك الجدران بكل 
جبروت على ما تبقى من جسد األب 
للهيب  جسدها  هي  باعت  المعيل 
قطع  بعض  مقابل  متلظية  شمس 
ــد ال  مــعــدنــيــة ق
نهاية  تــكــفــي 
ــوم لــشــراء  ــي ال
ــة تــســد  ــبـ وجـ
معدتين  جوع 

خاويتين.
تكتفي  ــم  لـ
ــان  فــمــتــى ك
حد  األم  لعطاء 
كان  لو  تمنت  وسقف.. 
باستطاعتها سرقة بعض 
النابعة  الضحكات  تلك 
ألطفال  القلب  صميم  من 
أمامه  القابعة  المنتزه  زوار 
أنثى  جسد  من  لها  تبقى  بما 
 لتهديها طفلتها الوجوم »نغم«.

ابتسامة  آخر  دفنت  التي  »نغم« 
لها مع ألعابها وجسد أبيها الحنون علها  

تؤنسهم.

حين تنظر إليها ال تجد ما يميزها عنها 
فعيناها تكتحالن بنفس نظرة البؤس 
تسللت  قد  التجاعيد  وخطوط  واأللم، 
كفيها  على  لتسطو  منها  غفلة  في 
الممزقة  ثيابهما  وغلظة.  بجشع  أيضا 
وكأنهما  المارة  من  االحتقار  ونظرات 
بائسًا  عالمًا  تتقيأ  تجعلها  متسولتان 
يتصنع مثاليته بتقزز مبالغ مع ما تبقى 
تهز  العيش.  أحشاء ورغبة في  لها من 
تفكر  فكيف  نفسها  على  بعتب  رأسها 
لروحها  السالم  تنشد  األنانية!!  بهذه 
نفسه  باع  لعالم  ابنتها  وتترك  بالموت 

دامعة  بعين  لنغم  للشيطان!  تنظر 
وتعدها بأنها لن تستسلم للموت قبل 
أن تطمئن عليها. تظن نفسها تطمئنها 
ثقيل  عبء  بأنها  تشعرها  هي  بينما 

عليها دون أن تدري.

ابتسمت نغم....

ترَ  لم  وكأنها  عينيها  أمها  تصدق  لم 
وأطهر  أجمل  قط  حياتها  في  ابتسامة 
كنغمة  تبدو  التي  االبتسامة  هذه  من 
تلك  كــل  بسحرها  تــعــدت  صامتة 

النغمات المسموعة في الكون.

لن تتعذبي أكثر أمي ،أعدك. فأنا منذ 
اليوم لن أبقى بجوارك ساكنة متجهمة 
بل سنكد معا وننشد لقمة العيش يدا 

بيد.

أي  من  أكثر  البنات  غــزل  أحــب  كنت 
شيء حين يحضره أبي بألوانه الزاهية 
قزح  قوس  بألوان  جمياًل  عالمًا  ألرى 
برحيله  العالم  هذا  يديه.  اختفى  في 
بقية  أظــن  لكني  المصائب  وتــوالــت 
كذبة  يصدقون  ــوا  زالـ مــا  ــال  األطــف
أنتِ  ولهذا  قزح  قوس  بألوان  العالم 
ستصنعينه وأنا أروج لبيعه فما رأيك.؟.

بالصدمة  مخلوطة  دمــعــة  سقطت 
معا..متى  والدهشة  والذهول  والفرحة 
أن  لها  وكيف  المرأة  ابنتها هذه  صارت 
تنطق بكليمات أكبر وأثقل من عمرها 
بعشرات السنين. قاطع دهشتها سؤال 

نغم من جديد:

لم تردي أمي ما رأيك؟

التي  االبتسامة  تلك  تختفي  أن  خافت 
ظهورها  مقابل  للهاوية  بعمرها  تدفع 
وأختنقت  قبوال  برأسها  فأومأت  مجددا 
مُر. بريٍق  لتبلعها  بحنجرتها   األحرف 

في  نغم  براعة  وتجلت  األيــام  مضت 
بغنجها  أهاليهم  مع  األطفال  اجتذاب 
والدتها  إن  حتى  الطفولي  وداللــهــا 
الغيرة  نظرات  من  الكثير  ترى  كانت 
البائعة  ابنة  وكأن  األهالي  بعض  لدى 
مواصفات  بهكذا  تكون  أن  لها  يحق  ال 
ذلك  لكن  عليها  خوفا  قلبها  فيشتعل 
االبتسامة  ترى  أن  بمجرد  يبرد  الخوف 

تبرق من عيني نغم..

الزهرتان  واستطاعت  األحوال  تغيرت 
مع  غرفة  إليــجــار  يكفيهما  مــا  جني 
فيها  قدميهما  وضعتا  أن  وما  حمامها 
حتى شعرتا بأنهما قد سكنتا قصرًا من 
قصور الحكايات وبعد أيام اشترت األم 
آلة للغزل بدل تلك المؤجرة وبدا لهما 
من  ببعض  عليهما  يجود  الكون  وكأن 
ألوانه المخبأة. لكن أنّى لعالم جهنمي 
أن يبتسم وان ظنتا أنيابه ابتسامة هو 
الفرحة حين تصل  فقط يتلذذ بسرقة 
لذروتها.. ها هي األم صباحا تخبر نغم 
وتسألها  مولدها  ذكرى  هو  اليوم  بأن 
ما الهدية التي تتمناها فتتبدل البسمة 
ويغرق بؤبؤ عينيها في بحر دمع بلون 

الغروب

باقة من زهور الليلك نضعها على قبر 
والدي..

نغم  لتطوق  نفسها  األم  تتمالك  لم 
في  كالدم  وغزير  حار  ينهمر  والدمع 

عروقها وهي تردد: لكِ ذلك غاليتي.

وسرحت  األبيض  فستانها  نغم  لبست 
الساتان  بشرائط  شعرها  والدتها 
الحمراء فبدت كالمالك..هاهي طفلتها 
تتورد وتعود كما كانت..لم تصدق أنها 
ستعيش لتراها هكذا من جديد حتى أن 
األحالم توالت لتتخيلها عروس في يوم 
الزهور،  باقة  والدتها  أشترت  زفافها. 
للوصول  الشارع  تقطعان  هما  وبينما 
لتنحني  الباقة  سقطت  المقبرة  إلى 
»نغم« انحناء عروس تقبل يد اشبينها. 
الواقع  إلى  بــاألم  يعود  مكابح  صوت 
شرائط  ــوان  أل سالت  وقد  نغم  لترى 
الساتان في شعرها على كل جسدها. 

يبدو أن موعد رحلة السالم قد حان.

غدير الرعيني

شرائط الساتان



كيف لي يا صديقي أن أعدّ هذه الفقرة 
وأن أكتب ما بين )800 و1000( كلمة؟ 
أربعة  يقارب  ما  أختصر  أن  لي  وكيف 
يوم  وأنا كل  العِشرة،  عامًا من  عشر 
جديدة  وجــوه  على  وأتــعــرف  أكتشف 
أين  ومن  أصف  كيف  جميلة؟  وأحــداث 
وجميلة  طويلة  عمر  رحلة  إنها  أبــدأ؟ 
وأصدقائي  إخــوتــي  بين  مــا  عشتها 
والمبدعين  المثقفين  مــن  وأحبتي 
والطلبة..  والفنانين  والشعراء  األدباء 
نعم طلبتي الذين درسوا في مرسمي 
هل  أتكلم؟  ماذا  عن  ألــوان(..  )مرسم 
عبد  للدكتور  الثالثاء  بمجلس  ــدأ  أب
بمنزله؟  مضيفه  في  المقالح  العزيز 
أم بنادي القصة آل - مقه حيث نلتقي 
وفنًا.  وأدبًــا  شعرًا  لنتحاور  أسبوعيًا 
وحتى في بعض األمسيات كان لصوت 
من  الجميل  والعزف  العود  وآلة  الغناء 
صدى.  أحلى  المبدعين  بعض  قبل 
كيف لي أن أنسى حواراتنا الجميلة في 
مرسمي الخاص مع ثلة من المبدعين 
وبزياراتهم الجميلة؟ وقد كان لبعضهم 
كان  عندما  ذلــك  فــي  ــد  األسـ حصة 
طالب،  أبو  إبراهيم  الدكتور  يشرفني 
الفقيه،  وزيد  عمران،  الغربي  ومحمد 
ثابت القوطاري وانتصار السري، أميرة 
وحاتم  المرتضى،  وحسن  الكولي 
األصدقاء  من  الكثير  والكثير  علي.. 

األنقياء األوفياء.
إذن لنطِو صفحات األيام ونأخذ بعض 

شذراتها في اليمن السعيد.
اليمن  يكن  لم  شديدة  وبصراحة  أواًل 
ضمن خارطة هجرتي عندما كنت في 

األردن، حينما فكرت برحلة الهروب من 
واقعنا العراقي األليم لألسف.. غير أن 
في بعض األحيان تتغير بوصلة حياتك 
وترحالك دون أن يكون لك فيها خيار. 

ومع ذلك تسوقك األقدار إليها.. 
األصدقاء  أحد  مع  حديثنا  طريف  ومن 
أبلغته  سعيد  فــرح  ــا  وأن األردن  فــي 
ومن  كوبا  إلى  تأشيرة  على  بحصولي 
التأشيرتين  قيمة  دفعت  بذلك  فرحتي 
دوالر   300 بقيمة  آخرين  لصديقين 
بوليسية  وبطريقة  نخطط  كنا  وقد 
المهربون  بنا  يدفع  إليها وكيف  لندخل 
ندخل  ومنها  سباحة  البحر  عرض  في 
إلى أمريكا.. وكان معنا صديق يمكنه 
أن يحضر لنا فتاتين نتزوجهما صوريا 
ــالم  األح أرض  ــى  إل معهما  فندخل 
مع  بالدردشة  منتش  وأنــا  الــورديــة.. 
السباحة؟  تعرف  هل  سألني  صديقي 
سؤال صادم تذكرت مرة وأنا في مسبح 
الكاظمية في بغداد غرقت وأمام الكل 
مسؤول  قبل  من  إنقاذي  تمّ  أن  لوال 
بالذهاب  أنصحك  لي  فقال  المسبح.. 
أخي؟  يا  »ماذا؟!..  له:  قلت  اليمن..  إلى 
أحد األصدقاء قال لي بأنه شاهد قافلة 
أبا سفيان مرّت من هناك« وأنا أقولها 

له مازحًا..
المهمّ أنّي طرت إلى صنعاء..

غاية  وفي  البساطة  غاية  في  أنــاس 
حفاة  يسيرون  كانوا  بعضهم  الفقر.. 
يمضغون  مهلهلة..  بمالبس  األقــدام 
قارعة  على  ويستفرغون  »الــقــات« 
أمسك  أن  أحــاول  كنت  وأنا  الطريق.. 
نفسي بأن ال أستفرغ من بعده.. تلك 

وبقيت  عيني  بأمّ  شاهدتها  المناظر 
أغــادرهــا..  أن  ــاول  أح وأنــا  شهر  لمدة 
الذين  وكــان  عمل.  على  أحصل  ولم 
أقارب  من  شقتهم  في  استضافوني 
زوجتي في العراق..  وكانت محاوالتهم 
عديدة لمساعدتي.. وأخيرًا تمّ حصولي 
تعنى  أهلية،  مؤسسة  في  عمل  على 
آنسة  مديرتها  والتسويق  بــاألعــالم 
المرتب  بدفع  ملتزمة  وغير  متسلطة، 

كما هو معروف نهاية كل شهر. 
ــو الــعــمــل في  الــمــحــاولــة الــثــانــيــة ه
بمحاولة  جــاءت  اليمني  التلفزيون 
)إسماعيل  والشاعر  األستاذ  قبل  من 
الطلب  للعمل هناك وقد قدم  الوريث( 
القطاع  هذا  في  تعييني  راجيًا  باسمه 
في قسم الديكور وقد كانت التهميشات 
ــردود واألجــوبــة  ــ واإلســتــفــســارات وال
واألسئلة من واحد آلخر بشكل طولي 

�سمري جميد البياتي
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اليمن الحضن الدافئ
والصورة المشرقة في الذاكرة

الطلب من الذاكرة مضمون  ضــاع  حتى  وأفــقــي 
وصيغته في نفس الورقة المسكينة.

وقد تعرفت على ثلة من الطيبين في 
قسم الديكور مع المسؤول الفني )أبو 
إلى ستة  طالب..(  ونجتمع من خمسة 
أشخاص في وقت الغداء وتعرفت على 
و)العصيدة(،  و)الفحسة(  )السلتة(. 
والكل يجتمع عند ذلك الصحن الفخاري 
إلى  يدك  أن تصل  المهم  يغلي..  وهو 
فحل  رأس  ومع  الالهب  الصحن  ذلك 
قاسية  بيد  يضرب  أن  بعد  البصل 
العسكري  )الكدم(  ونأكل  يتفتت  حتى 
عليه  اهلل  الساخن.  )الملوج(  خبز  أو 
! بالمناسبة كنت  كم هو شهي وطيب 
الخضار  سوق  من  أسبوع  كل  أشتري 
عددا من خبز )الملوج( من عجوز. وفي 
تحضر،  ولم  المرأة  غابت  األيــام  أحد 
نفس  في  الملوج  تبيع  فتاة  فجلست 
الرابع  أو  ـ  الثالث  المكان وفي األسبوع 
حضرت العجوز والفتاة معا.. وأنا حرت؟ 
وإذا  الفتاة.  إلى  فذهبت  أشتري.  ممن 
بالعجوز تنتفض وتصيح: »هذا الزبون 
عميلي«.. ضحكت وقلت لها: نعم نحن 

عمالء..ههههه.
على  أتــعــرف  بــي  وإذا  ــام  األيـ ومــرت 
صديق عراقي قدّم لي عرضًا بالعمل 
ــادة  )رم فندق  في  ديكور  كمهندس 
حده(.. ومن هنا استقرت األمور وبدأت 
أفهمهم..  وكيف  األشخاص  مع  أتكيف 
يعرفوني  معهم  أتحدث  كنت  وعندما 
أستاد  مرحبا  يا  ويقول  عراقي  بأني 
)عراكي(ـ  )عراقي(، ويبتسمون لي بكل 
بتعاملهم  فرح وود وكانوا لطفاء جدًا 
وبدأت  عربية،  جنسية  أي  مع  أو  معي 
وقد  وسكينة  بهدوء  تمضي  األشهر 
بالسفر عنهم..  راغبا  أني كنت  نسيت 
والحمد هلل لم أتذكر ذلك الوعد إال بعد 

أربعة عشر عامًا.
ــم.. تــعــرفــت عــلــى كــثــيــر من  ــه ــم ال
وفي  العمل  في  والصديقات  األصدقاء 

حقل التدريس في مدرسة )سام اليمن 
الدولية(.. حين دعانا شيخها إلى منزله 
طويلة  قامة  ذا  الشيخ  وكان  العامر.. 
المقيل  في  استضافنا  كبيرة.  وكرشه 
على  بكراماته  يرمي  وهــو  الطويل 
وأنا  القات..  من  معدة  برزم  الحضور 
لألسف لم أنسجم مع هذه النبتة ليس 
لي معها أي عالقة أو ود. فعندما رمى 
له:  قلت  صوبي  القات  ربطة  الشيخ 
جملتي  أكمل  ولم  شيــ...«  يا  »عفوًا 
المدرسة  في  زميلي  ضربني  حتى 
بظهر يده على خاصرتي.. وهو يقول: 
عيب خذها وال تردّ الشيخ..« طبعًا هو 

الذي استولى على الرزمة بعدها..
وصفحة أخرى.. 

نجاة  ــاذة  األســت على  تعرفت  عندما 
الثقافية  األنشطة  أحــد  في  باحكيم 
إلى  والتعرف  للحضور  دعتني  والفنية 
أربعاء  يوم  كل  مقه  آل-  القصة  نادي 
ألتعرف  ذهبت  مساًء،  الرابعة  الساعة 
والنخب  األدبــيــة  العقول  تلك  على 
الشعر  بين  مــا  المتنورة  الثقافية 
وهم  األدب..  صنوف  وكافة  والقصة 
ويترأسها  طاولتين  حــول  يجتمعون 
الغربي  محمد  المتميز  الروائية  القامة 
العذب  وأسلوبه  المميزة  بلغته  عمران 
المعسول  بكالمه  بالجميع  يرحب  وهو 
الجانبين صفان  على  ويتراص  الشيق 
اذكرهم بكل  أن  المثقفين. وأحب  من 
حب وتقدير: الدكتور إبراهيم أبو طالب، 
الحوثي،  محسن  محمد  الفقيه،  زيد 
انتصار السري، ثابت القوطاري وعلي 
القوطاري، محمد حنش، نجاة باحكيم، 
حسن المرتضى وأحيانًا أميرة الكولي، 
أحمد  القدوس،والدكتور  عبد  ومحمد 
قاسم العريقي، ونجيب ناصر الكميم، 
الكبيسي،  بلقيس  الشاطبي،  سامي 
منير طالل، يحيى الحمادي، ليلى إلهان، 
حسن،  سيرين  د.  الجيالني،  علوان 
زين  الشيخ،  نبيلة  السمان،  سهير 

العابدين الضبيبي، عبد اهلل االرياني، 
السوداني  الجنيد..والكاتب  وخــالــد 
الحسن محمد سعيد.. وآخرون بعضهم 
اسمه  عِني  ويغيب  كصورة  أتــذكــره 

ولقبه.. فعذرا لهم..
حضوري  هي  الصفحات  أجمل  ومــن 
في  ــي  األدب الملتقى  في  األسبوعي 
المقالح  العزيز  عبد  الدكتور  منزل 
ومن  المبدعين  بكافة  يلتقي  وهــو 
الكل  اليوم  هذا  وفي  الثالثة  األجيال 
رحب  عائلي  جو  في  راحته  في  يكون 
وهو  الشعر  ويلقون  القات(  )يخزنون 
يومًا للحوار المفتوح بالمشاركة باألدب 
ويخجلني   - المواقف  أعز  ومن  والفن. 
صينة  الدكتور  يحمل  عندما   - كثيرًا 
ال  أنى  يعرف  ألنه  لي  ويقدمها  الشاي 
وقد  بالشاي،  فيكرمني  القات،  أخزن 
أبلغته بأنه إن فعلها ثانية فلن أحضر 
ومرات..  مرة  فعلها  ولكنه  أخرى..  مرة 
متواضع  كبيرة وكم هو  قامة  كم هو 
رفيع..  طراز  من  ومثقف  ونقي  ونبيل 
بتقديم  أكرمني  المقالح.  العزيز  عبد 
ديواني الشعري األول )عودة جلجامش 
الثاني  وديواني  المنتظر( عام 2012، 
رجل   .2015 عام  متأللئة(  )ومضات 
لها  يشار  عربية  يمينة  وقامة  كبير 

بالبنان..
اليمن  في  كثيرة  المضيئة  واألسماء 
طالب،  أبــو  إبراهيم  الدكتور  ومنها 
العشرات من  إلى  يحتاج  وهو موضوع 
تعاونه  وعلى  عنه  للحديث  الصفحات 
أنسى  وال  المبدعين..  من  الكثير  مع 
عــذرًا  لــه:  ــول  أق ــا  وأن إليه  يــوم جئت 
ديوان  وكتبت  عليكم  تطفلت  دكتور 
وسلمته  وضحكنا..  إلي  فنظر  شعر.. 

الديوان.

من الذاكرة
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الحديــث«  »الشــعر  بمســميات  اعترافــي  عــدم  المقربــون  عنــي  يعــرف 
و»الشــعر الحــر« و»قصيــدة النثــر«، إلــى آخــر هــذه المســميات، لكنهــم 
ــه،  ــن ذات ــى الف ــمية إل ــاوزًا التس ــك متج ــون ذل ــر، فيظن ــي األم ــون ف يخلط
ــنٌّ  ــو )ظ ــن األدب، وه ــون م ــذا الل ــراف به ــدم اعت ــه ع ــى أن ــرونه عل ويفس
ال أســتحقه( وتفســيرٌ يبالــغ فــي تقديــري، فمــن أكــون حتــى أعتــرف بهــذا 

النــوع مــن األدب أو ال أعتــرف!
إن اعتراضــي قائــم علــى الخلــط بيــن الشــعر والنثــر فــي الشــكل والمبنــى، 
ــة، وهــذا  ــده القافي ــوزن وتقي ــم يكــن شــعرًا يحكمــه ال ــا ل ــرٌ م ــكالم نث فال
التعريــف أو التحديــد ال عالقــة لــه بجــودة المُقيــم مــن الشــعر أو النثــر، بــل 

يتنــاول شــكله حتــى نطلــق عليــه مــا يناســبه مــن التســمية.
ويســتثنى ممــا مضــى القــرآن الكريــم الــذي قــال عنــه المرحــوم طــه 
حســين: »ولكنكــم تعلمــون أن القــرآن ليــس نثــرًا ، كمــا أنــه ليــس شــعرًا، 

ــم«. ــذا االس ــر ه ــمَّى بغي ــن أن يس ــرآن، وال يمك ــو ق ــا ه إنم
ــال،  ــت الخي ــا فاق ــه مهم ــور في ــة الص ــت، وروع ــا عظم ــر مهم ــة النث فبالغ
ــرعته ال  ــا زادت س ــل مهم ــواد األصي ــا أن الج ــعرًا! كم ــدا ش ــه أب ــل من ال تجع

ــه. ــون ونواميس ــد الك ــط قواع ــذه أبس ــدًا، ه ــون فه ــن أن يك يمك
كان لــي صديــق عزيــز يدافــع باســتماتة عــن شــعرية مــا يســمونه »شــعرًا 
حديثــًا«، ويــرى فــيّ الشــخص المربــوط بالماضــي، والمتحجــر العقــل، 
والكافــر بالحداثــة، والباكــي علــى أطــالل الشــعر، التقينــا يومــًا فــي مقهــى، 
فطلــب هــذا الصديــق فنجانــًا مــن القهــوة وطبقــًا مــن »البــان كيــك«، 
ــوح..  ــذا لح ــك، ه ــان كي ــش ب ــذا م ــاًل: »ه ــرخ قائ ــب، ص ــاء الطل ــا ج وعندم

ــمياتها«. ــياء بمس ــمّوا األش س
ِه سرُّ ّيِ

َ
 ليَس في ط

ً
 كالما

ُ
نظْمت

وال في معانْيِه جماٌل وال سحُر
 ال يطيُر إلى السما

ً
 كالما

ُ
نظْمت

ُر
ْ
ِتِه ِعط

َ
وال فاَح من أزهاِر َروض

 فيه معنًى مباشٌر
ً
 كالما

ُ
نظْمت

ُر
ْ
ُه من خلِف توريٍة ست

َ
وليَس ل

َك شاعٌر«
َّ
فقاَل لي األصحاُب: »إن

ْعُر« ِ
ّ

ني الش  هللا ما مسَّ
َ
: »معاذ

ُ
ت

ْ
فقل

أَصّروا فقالوا: »شاعٌر رغم أنِفِه
ُر«

ْ
ك

ُ
ُه ن

َّ
ط

َ
ُه في ُحْسِن ما خ

َ
وليَس ل

 بأنَّ الشعَر إن لم تقْل إذا
ُ

فقلت
ُر

ْ
ُه ِذك

َ
ُه »هللا« ليَس ل

َ
ْعت َسمَّ

َ
ت

ً
دعوني ونظمي سوف أصِبُح شاعرا
ْحِسُن من نظمي إذا َسَمَح الُعْمُر

ُ
وأ

بان كيك ولحوح

ــا ــ ــَمـ ــ ــلـ ــ ِحـ ــا  ــ ــهــ ــ ــ ــفُّ ــ كــ  وال 
ً
َجــــــــهــــــــا ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ُ
ــــش ــــطــ ــ َب ـــــــمـــــــا 

َ
ف

ْبــــــــــــــــدي وُيــــــــــكــــــــــِري كـــــمـــــا أْرَمــــــــــــى
ُ
َيــــــــــُعــــــــــوُد كــــــَمــــــا أ

ــِر ُمــــلـــــــــِحــــِقــــهــــا َوْصـــــــَمـــــــا ــ ــ ـــ ــ ــيــ ــ ــ
َ
ــــــــــــــــْوٍق غ

َ
ـــــِة ش

َ
ـــــتـــــيـــــل

َ
ق

ــــــــثــــــــواهــــــــا الــــــــــّتـــــــــــــــــــــراَب ومــــــــــــا َضــــــّمــــــا
َ
وأهـــــــــــــــــوى مل

ِقـــــــــْدَمـــــــــا صـــــــــاِحـــــــــِبـــــــــِه  ـــــــــــَل 
ْ
ـــــــــــك

ُ
ث ِكـــــــــانـــــــــا  وذاَق 

ـــــــــــــُه َصــــــــْرَمــــــــا
َ
ـــــــــٌد بـــــــــــــاٍق أَجـــــــــــــــــــــّدْت ل

َ
ــــى َبـــــــــل ــ ـــ ــ ــَضــ ــ مــ

ـــــَمـــــا
ْ
ــا ِعـــــل ــ ــهـ ــ ــــ ــ ـــــــــــِزْدنـــــــــــي بـ

َ
ـــي لــــــــم ت ــ ــ ـــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــْتـ ــ ــ ــــــَمــــــا َدَهـ

َ
فــــــل

ـــــَمـــــا
ْ
ـــــظ

َ
ت وأن  تـــــــجـــــــوَع  أن  ـــــــــــــــــــــْرَوى 

َ
وت ى 

ّ
تـــــــغـــــــذ

ـــــّمـــــا
َ
ــا غ ــ ــهـ ــ ــــ ــ ـــــــــُمـــــــــتُّ بـ

َ
 بــــــــي ف

ً
ــــــــْت ُســـــــــــــــــــــــُرورا

َ
ــــــــمــــــــات

َ
ف

ــا ــ ــّمــ ــ ــــــــــْت بـــــــــــِه َبــــــــْعــــــــَدهــــــــا ُســ
َ
أُعــــــــــــــــّد الــــــــــــــذي مــــــــــات

 ُعــــْصــــَمــــا
ً
ــِر أغــــــــِربــــــــة ــ ــــطــ ــّســ ــ تــــــــــَرى بـــــــــُحـــــــــُروِف الــ

ـــــــيـــــــاَبـــــــــــــــهـــــــا ُســـــــــــْحـــــَمـــــا
ْ
َمــــــــحــــــــاِجــــــــَر َعــــــْيــــــَنــــــْيــــــهــــــا وأن

ــــــلــــــَبــــــهــــــا َبــــــــعــــــــدَمــــــــا أدَمــــــــــــى
َ
وفــــــــــــــــــــــــاَرَق ُحـــــــّبـــــــــــــــي ق

ـــْقـــمـــا ــِم الـــــــذي أذَهــــــــــَب الـــسُّ ــقــ ــ ــَن الــــسُّ ــ ــــــــدُّ مــ
َ

أش
وقــــــــد َرِضـــــــــَيـــــــــْت بــــــي لــــــو َرضـــــــيـــــــُت بــــهــــا ِقــــْســــَمــــا
ــّمــا ــســقــي الـــَوغـــى والــقــنــا الــصُّ

َ
وقــــد كـــْنـــُت أســت

ــرى الــتــي ـكـانــِت العظمـى
َ
ــــاَرِت الــّصــغ فــقــد صـ

ــــى ـــ ــّمــ ــُحــ ــــــــأِر فـــــيـــــِك مــــــن الــ
ّ
 بــــــأخــــــِذ الــــــــث

َ
فــــكــــيــــف

أعــــــَمـــــــــــــى بـــــــــــــــِه  أراِك  ال   
ً
ـــــــــــــــْرفـــــــــــــــا

َ
ط ولـــــــــــكـــــــــــنَّ 

ــا حـــــْزَمـــــا ــ ــئـ ــ ــِلـ ــ ْي ُمـ
َ

ـــــــــذ
ّ
لـــــــــَرأِســـــــــِك والــــــــــّصــــــــــْدِر الـــــــــل

ـكــــــــــــــــأّن ذـكــــــــــــــــّي امِلــــــــــــســــــــــــِك ـكــــــــــــــــاَن لـــــــــــه جـــــســـــَمـــــا
ّمــــــــــا

ُ
ـــــــــِك لــــــــي أ

ُ
ــــــــَم كـــــــــون

ْ
ـــــــــكـــــــــاَن أبـــــــــــــــاِك الــــــــّضــــــــخ

َ
ل

ــــــــــَمــــــــــا
ْ
ـــــــــــِفـــــــــــِهـــــــــــِم َرغ

ْ
ــــي ألن ــ ـــ ــ ــنــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــَدْت مــ

َ
ـــــــــــْد َول

َ
ـــــــــــق

َ
ل

ـــــــــَمـــــــــا
ْ

ُحـــــــــك لـــــــــــــــــــخـــــــــاِلـــــــــِقـــــــــِه   
ّ
إال  

ً
قـــــــــــــــاِبـــــــــــــــا وال 

ــــــــْعــــــــَمــــــــا
َ
ط ـــــــــــــــُرَمـــــــــــــــٍة 

ْ
ـــــــــــــــك

َ
مل  

ّ
إال  

ً
واِجـــــــــــــــــــــــــــــــدا وال 

ــــــى ــــي َجــــــــّل أن ُيـــْســـمـ ـــ ــَتــــغــ ــــي؟ مـــــا أبــ ـــ ــَتــــغــ ــبــ ــ
َ
ومـــــــا ت

ــــا ــَمــ ــ ــ ــْت ــ ــ ــُي ــ ــــــــيــــــــِهــــــــْم مـــــــــــْن َمــــــــعــــــــاِدنــــــــه الــ
َ
ـــــــــــوٌب إل

ُ
َجـــــــــــل

ــَع الـــــــــَجــــّد والـــَفـــهـــَمـــا ــ ــَمــ ــ بــــأصــــَعــــَب مـــــن أْن أجــ
ـــــشـــــَمـــــا

َ
وُمــــــــــْرتــــــــــِكــــــــــٌب فـــــــــي كـــــــــــّل حــــــــــــــاٍل بـــــــــه الـــــغ

ــــــْرَمــــــا
َ

الــــــق ـــــــَل 
َ
الـــــــَبـــــــط الــــــســــــّيــــــَد  ــــــْســــــُت 

َ
فــــــل  

ّ
وإال

فـــــــأْبـــــــَعـــــــُد شـــــــــــــــيٍء مـــــمـــــكـــــٌن لـــــــم َيــــــــِجــــــــْد عــــــْزَمــــــا
ــا ــَمــ ــَعــــظــ ـــــــــحــــَم والــ

ّ
ــَن الــــل ــكــ  أن تــــســ

ٌ
ـــــــــــف

َ
بـــــــهـــا أن

ـــــــــْدَمـــــــــا
ُ
ـــــــــفـــــــــِس زيــــــــــــــدي فـــــــــي كــــــرائـــــــــــــِهــــــهــــــا ق

َ
ويـــــــــــا ن

ــا ــ ــَمـ ــ ـ
ْ
ــل ــ ـ

ُّ
ــــظ الـ ــُل  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ تـ  

ٌ
ُمـــــهـــــــــــَجـــــة ــــي  ــــ ــ ــنـ ــ ـ

ْ
ــت ــ ــَبـ ــ ــِحـ ــ َصـ وال 

ّمــــــــــا
َ
ذ وال   

ً
َمـــــــــدحـــــــــا  

َ
األحـــــــــــــــــــداث ري 

ُ
أ ال  أال 

ــــى مـــــــْرجـــــــُع الـــفـــتـــــــى ـــ ــتــ إلــــــــى مـــــثـــــِل مــــــا ـكـــــــــاَن الــــفــ
ــا ــ ــهـ ــ ــِبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــَحـ ــ بـ َمــــــــــْفــــــــــُجــــــــــوَعــــــــــٍة  ِمـــــــــــــــــْن  ـــــــــــــــــِك هللا 

َ
ل

ــا ــــــهـ ــــي شـــــــــــِرَبـــــــــــْت بـ ــ ـــ ــ ــتــ ــ أِحــــــــــــــــّن إلـــــــــــى الـــــــــكـــــــــأِس الــ
 فــــــــــي َحـــــيـــــاِتـــــــــــهـــــا

ً
ــا ِخـــــــــيـــــــــَفـــــــــة ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ـ

َ
ــل ــ ــ ــــــــــْيــــــــــُت َعـ

َ
َبــــــــــك

ــــــُهــــــْم
َّ
ــــــل

ُ
ـــــــــــحـــــّبـــــيـــــــــــَن ك

ُ
ــُر امل ــ ــ

ْ
ـــ ــ ــــجــ ــ ـــ ــ ــ ــَه ــ ــــــــَتــــــــَل الــ

َ
ولــــــــــــْو ق

ـــــــبـــــــَل مـــــــا َصـــــــَنـــــــَعـــــــْت بـــنـــا
َ
ـــــيـــــالـــــي ق

ّ
ـــــــــُت الـــــل

ْ
عـــــــــَرف

ـــــيـــــــــــِرهـــــا
َ
ــــــــــْفــــــــــِع غ

َ
ــا مـــــــــا َضــــــــــــــّر فـــــــــي ن ــ ــ ــهـ ــ ــ ــُعـ ــ ــ ــاِفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ َمـ

ــــــــــــــْرَحــــــــــــــٍة
َ
أتـــــــــــاهـــــــــــا ِكــــــــتــــــــابــــــــي َبـــــــــــعـــــــــــَد يـــــــــــــــــأٍس وت

ــــي ــــ ــ ــنـ ــ ـ
ّ
ــإن ــ ـــــلـــــبـــــــــــي الــــــــــــــّســــــــــــــُروُر فـ

َ
َحــــــــــــــــــــراٌم عــــــلــــــى ق

ـــــمـــــا
ّ
ــــــــــي ـكــــأن

ّ
ــــــــــط

َ
ـــــــْفـــــــظـــــــي وخ

َ
ـــــــــُب ِمـــــــــــــــْن ل ـــــــــَعـــــــــجَّ

َ
ت

ـــــــــــــِثـــــــــــــُمـــــــــــــُه حــــــــتـــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــــــــــاَر ِمـــــــــــــــــــــــــــــــداُدُه
ْ
ـــــــــــــل

َ
وت

ـــــــــــا َدْمــــــُعــــــهــــــا الـــــــــــجـــــاري وَجــــــــّفــــــــْت جـــفـــونـــــــهـــا
َ
َرق

ـــــــــــــَمـــــــــــــا
ّ
وإن ـــــــــــــَنـــــــــــــايـــــــــــــا 

َ
امل  

ّ
إال ُيــــــــــْســــــــــِلــــــــــهــــــــــا  ولـــــــــــــــــم 

ـــــنـــــــــــي
َ
ــــــــْت وفـــــات

َ
ــــــــفــــــــات

َ
 ف

ً
ــــــــــا

ّ
ــا َحــــــــــظ ــ ــهــ ــ ــــــــْبــــــــُت لــ

َ
ــــــــل

َ
ط

ــــــِرهـــا ــبـ ـ
َ

ـــــمـــــاَم لـــق
َ
ــــســــقــــي الـــــغ

َ
فــــأْصــــَبــــحــــُت أْســــت

ــــَوى ــ ــّن ــ ــُم الــ ــ ــِظـ ــ ــعـ ــ ــَتـ ــ ـــــَبـــــيـــــَل املــــــــــــْوِت أسـ
ُ
ــُت ق ــ ــنــ ــ وكــ

ــَن الـــــِعـــــَدى ــ ــ ــأَر فــــيــــِك مـ ــ ــثــ ــ ــــــي أخــــــــــذُت الــ َهـــبـــيـــنـ
ــــــــيــــــــا عــــــلــــــّي لــــِضــــيــــِقــــَهــــا

ْ
ومــــــــــا انـــــــــــَســـــــــــّدِت الــــــــّدن

ً
ــــــــــــا ــــــــــــّبِ

َ
ُمــــــــــــق ِكـــــــــــــــــــــــــــــــبَّ 

ُ
أ  

ّ
أال أَســــــــــــــفــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــَوا 

َ
ف

الــــــــــذي ــــــــــّيــــــــــَب 
ّ
الــــــــــط روَحـــــــــــــــــــــــِك  القــــــــــــــــــــي 

ُ
أ  

ّ
وأال

ـــــــــــــــــــــــَرِم واِلــــــــــــــٍد
ْ

ــــــــــَت أك
ْ
ــــــــونــــــــي ِبــــــــــن

ُ
ــــــــك

َ
ـــــــــــــــــْو لــــــــــــْم ت

َ
ول

ــا ــ ــ ــَه ــ ــْوِمــ ــ ــ ــَي ــ ــــــاِمــــــِتــــــيـــــــــــــَن بــ
ّ

 َيـــــــــــــــــْوُم الــــــش
ّ

ــــــــــــذ
َ
ـــــــِئـــــــــــــــْن ل

َ
ل

ـــــِه ـــِسـ ـــــْفـــ ـ
َ
ن ـــــَر  ــــــ ــــــيــ

َ
 غ

ً
ـــــْعــــــِظــــــمــــــا ــــَتـ ـــْســ ُمـــ ـــــــــــّرَب ال 

َ
ـــــــــــغ

َ
ت

َعـــــــــــــــــجــــــــاَجــــــــٍة ــــــــــــــــــــــــــــؤاَد 
ُ
ف  

ّ
إال  

ً
ســـــــــــاِلـــــــــــكـــــــــــا وال 

َيــــــــــُقــــــــــولــــــــــوَن لـــــــــي مـــــــــا أنـــــــــــــــَت فـــــــــي كــــــــــــّل َبـــــــــلـــــــــَدٍة
ــــــــــِنـــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــوَن ِبــــــــــأنَّ

ُ
ـكـــــــــــــــــــــــأّن َبـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــِهـــــــــــْم عــــــــــــــــــــــامِل

ــُع َبــــيـــــــــَن املــــــــــاِء والــــــــّنــــــــاِر فـــــي يــــدي ــ ــْمـ ــ ــَجـ ــ ــــ ــ ومـــــــا الـ
َبـــــــــــــاِبـــــــــــــِه

ُ
ـــــــــــْنـــــــــــِصـــــــــــٌر بـــــــــــــذ

َ
ولـــــــــِكـــــــــّنـــــــــنـــــــــــــــــــي ُمـــــــــــْســـــــــــت

ــــــِحــــــّيــــــتـــــــــــــي
َ
ـــــــــــقـــــــــــاِء ت

ّ
ـــــــــــــُه َيــــــــــــــــــــــــــْوَم الـــــــــــل

ُ
وجـــــــــــــاِعـــــــــــــل

ــــعــــده ُب  
ُ

ــــن مـــــــــًدى خـــــــــــْوف ــــي عــ ــ ــْزمـ ــ ــ ـــــــــّل َعـ
َ
إذا ف

ـــــــــُفـــــــــوَســـــــــُهـــــــــْم
ُ
ـــــــــــــــــــــــــْوٍم ـكـــــــــــــــــأّن ن

َ
ـــــــــــــــــــــْن ق ِ

َ
ـــــــــــــــــــــي مل

ّ
وإن

ــــي ــــ ــ ــبـ ــ َهـ
ْ
ــاذ ــ ــــــــِت فـ

ْ
ِشــــــــئ ــــــــيــــــــا إذا 

ْ
ُدن يـــــــا  ـــــــــــا 

َ
أن كـــــــــذا 

ــــــــِعــــــــّزنــــــــي
ُ
ت  ال 

ٌ
بــــــــــي ســــــــــــاَعــــــــــــة َعـــــــــــَبـــــــــــــــــــــــَرْت  فــــــــــا 

أال ال أري األحداث
أبو الطيب المتنبي

بان كيكلحوح

املكّونات

½ 3 أكواب )875 مل( ماء دافئ	 
2 كوب )300 جم( دقيق 	 

أبيض
كوب )150 جم( دقيق أسمر أو 	 

دقيق ذرة
2 ملعقة كبيرة )30 جم( 	 

خميرة فورية
ملعقة صغيرة )5 جم( ملح	 
½ ملعقة صغيرة )2.5 جم( 	 

سكر

الخطوات

فــي وعــاء كبيــر، ضعــي ½ كوب . 1
ــرة،  ــكر والخمي ــاء والس ــن الم م
وقلبــي جيــدًا، ثــم ضعيــه فــي 
مــكان دافــئ ومظلــم لمــدة 15 

دقيقــة.
فــي وعــاء آخــر، ضعــي الدقيــق . 2

ثــم صبــي  والملــح،  بنوعيــه، 
ــدًا. ــي جي ــرة، وقلب ــط الخمي خلي

وقلبــي . 3 المــاء  أضيفــي 
تحصلــي  حتــى  بالملعقــة، 
ــة،  ــائلة وناعم ــة س ــى عجين عل
ثــم غطيهــا بكيــس بالســتيك، 
دافــئ  مــكان  فــي  واتركيهــا 

ســاعة. لمــدة 
قابلــة . 4 غيــر  مقــالة  ادهنــي 

واتركيهــا  بالزيــت،  لاللتصــاق 
تســخن علــى نــار متوســطة، 
كــوب   ½ مقــدار  صبــي  ثــم 
مــن العجيــن، واتركيهــا لمــدة 
دقيقتيــن حتــى تظهــر الفقاقيع 

الوجــه. علــى 
الجهــة . 5 القــرص علــى  اقلبــي 

األخــرى واتركيهــا علــى النــار 
دقيقتيــن. لمــدة 

حتــى . 6 الخطــوة  هــذه  كــرري 
العجيــن. كميــة  مــن  تنتهــي 

ــع العســل، أو . 7 ــوح م قدمــي اللح
مــع اللحــم والدجــاج.

املكّونات
 

4 ملعقة كبيرة سكر	 
1 كوب حليب خالي من الدسم	 
1 كوب دقيق أبيض	 
1 ملعقة صغيره بايكنغ باودر	 
1 ملعقة كبيرة زيت	 
1 بيض	 
رشة ملح	 
رشة فانيال	 

الخطوات 

ــا . 1 ــح، الفانيلي ــة، المل ــق البيض تخف
بمضــرب  أو  بشــوكة  والســكر 
يضــاف  ثــم  العــادي  البيــض 

ويخفــق. الحليــب 
ينخــل الدقيــق وبايكنــغ بــاودر مــع . 2

بعــض ثــم يضــاف للخليــط ويقلب 
جيــدًا، تضــاف معلقــة زيــت ثــم 
يخلــط جيــدًا بالمضــرب اليــدوي أو 

ــوكة. بالش
فــي مقــالة غيــر الصقــة أو تيفــال . 3

ثــم  الزيــت  مــن  بقليــل  تمســح 
ــط  ــن الخلي ــة م ــع كمي ــدأ بوض يُب

فيهــا مقــدار فنجــان قهــوة.
ــر . 4 ــة ليتحم ــار خفيف ــى ن ــرك عل تت

تقلــب  ثــم  كيــك  البــان  أســفل 
لتنضــج،  األخــرى  الجهــة  علــى 
تكــرر العمليــة حتــى إنتهــاء كميــة 

الخليــط.
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مقتل وزير غرناطة )1(
عبدالوهاب عبدالله سنني  

من  والعشرين  الخامس  في  ولد  وقد 
في  سنة713هـ.  الحرام  رجــب  شهر 
مملكة  من  مرحلة  على  لوشة.  مدينة 
كما  وليس  الشمال.  جهة  من  غرناطة 
قال الزركـلي أنه  ))ولد ونشأ بغرناطة  
وتبعد لوشة عن مملكة غرناطة حوالي 
تسعين كيلومتر. وقد نشأ لسان الدين 
في المدينة التي أحبها. وصنف باسمها 
كتابه الفريد الموسوم بــ )اإلحاطة في 
على  الكالم  وسيأتي  غرناطة(.  أخبار 

هذا الكتاب عند ذكر مؤلفاته.   

أما أصل لسان الدين فيعود إلى اليمن 
العاصمة  مــأرب  في  مــراد  قبيلة  من 
بصحيح  وليس  سبأ.  لدولة  التاريخية 
لسان  أصل  أن  زيدان  جورجي  قاله  ما 
إلى  ))يعود ألسرة شامية نزحت  الدين 

األندلس((   

سيبولد:  قــال  المعارف  دائـــرة  وفــي 
))السلماني نسبة إلى حي من مراد من 

عرب اليمن(( .

وفاق  الترجمة.  صاحب  صيت  ذاع  وقد 
ــي غــرنــاطــة خــاصــة وفــي  أقــرانــه ف
سائر  في  وذلك  عامة.  األندلس  أرجاء 
في  علمائها  على  وقد))تخرج  الفنون. 
والفلسفة  والشريعة  اللسان  علوم 
في  وبــذَّ  والتاريخ.  والرياضة  والطب 
أدباء  من  ومناظريه  معاصريه  ذلك 

األندلس((.

لمحة من حياته السياسية

كان لسان الدين على غاية من الذكاء 
الذين  البلغاء  شــأن  شأنه  والفطنة 
المراتب.  أرفع  إلى  الوصول  استطاعوا 
أن يصل  استطاع  كذلك  الدين  ولسان 
غرناطة  سلطان  عند  الحظوة  ــى  إل
حيث  يوسف.  الحجاج  بأبي  الشهير 
شيخه  بعد  ــوزارة.  ال الدين  لسان  قلد 
الشاعر ابن الجيَّاب الغرناطي. وأطلق 
عمال  واختيار  تسيير  في  العنان  له 
في  واستعمله  ســره  وقــلــدة  الــدولــة. 
السفارة إلى الملوك. وفي عام 755هـ 
. كان حدوث مقتل السلطان يوسف بن 
إسماعيل وهو في الركعة األخيرة يوم 
ابنه محمد  له  الفطر. وبويع خلفًا  عيد 
ابن  أقــر  الــذي  بــاهلل.  الغني  الخامس 

الخطيب في الوزارة كما كان ألبيه. 

على  األحــوال  ماتبدلت  سرعان  ولكن 
السلطان  خلع  تم  حيث  الدين.  لسان 
والوالية  الغلبة  وصــارت  باهلل.  الغني 
وسرعان  يوسف.  بن  إسماعيل  ألخيه 
وقــام  المنقلب  السلطان  ماتقبض 
أمواله.  وصادر  الدين  لسان  باضطهاد 
ــالص لــلــســان الــديــن  ــخ حــتــى جـــاء ال
سالم  أبي  المغرب  ملك  من  بشفاعة. 
الدين  لسان  واستطاع  عيان.  أبي  بن 
مدينة  إلى  المخلوع  بسلطانه  اللحاق 

فاس . ولقي السلطان المخلوع ووزيرة 
البالط  في  وهناك  البالغة.  الحفاوة 
بذلك  وفاًء  الدين  لسان  أنشد  الفاسي 

االحتفال العظيم قائاًل:       

وِك على الّنوى
ُ
ل
ُ
ْيَر امل

َ
قَصْدناَك ياخ

لُتْنِصَفَنا ِمّما َجَنى عبُدك الّدْهُر  

لَوائها
ُ
كَفْفَنا ِبك األياَم عن غ

ْد َراَبَنا ِمْنها الّتَعسف والِكْبُر
َ
َوق  

الحفل  وكان من جملة من حضر ذلك 
العظيم  الــمــؤرخ  صــديــقــه  الكبير 
وصف  الــذي  خلدون.  بن  عبدالرحمن 
قائاًل:  الدين  لسان  من  اإللقاء  ذلــك 
تأثرًا  سامعيه  أبكى  الخطيب  ابن  ))أن 

وأسى(( 

تبدلت  حتى  بأحداثها.  ــام  األي ودارت 
ـــ عــاد  ــ األحـــــوال. وفـــي ســنــة 763ه
السلطان محمد الغني باهلل إلى عرش 
جديد  من  الــوزارة  وابتسمت  غرناطة. 
الغني  السلطان  وقــام  الدين.  للسان 
 . ــاس  ف مــن  ــرة  وزيـ باستدعاء  ــاهلل  ب
الثانية. وعال شأن  وقلده وزارته للمرة 
وتفوقه  نبوغه  وكان  الترجمة.  صاحب 
على أقرانه أشعل نارًا متضرمة جاثمة 
ــاده. وظــهــر شررها  ــس قــلــوب ح فــي 
وحين  بلفحتها.  الدين  لسان  وأحــس 
الخطر قد أوشك أن  الخطيب  ابن  وجد 
هو  الحكمة  من  أن  وجد  منهم.  يطاله 
مغادرة  في  وذلك  له.  السالمة  اختيار 
األمر  ذلك  وتطلب  األبد.  إلى  األندلس 
الوشاية  أهل  حبال  من  تخلصه  خطه 
بدأها  الخطة  تلك  وكانت  الخانقة.  
لسان الدين باستئذان سلطان غرناطة 
بتفقد  القيام  في  وذلك  باهلل.  الغني 
سار  اإلذن  أخذ  وبعد  الغربية.  الثغور 
حيُث  خطته.  باستكمال  الخطيب  ابن 
الجند  وبعض  أبنائه  أحد  بصحبة  سار 
من خاصة الفرسان. وكان ابن الخطيب 
قد نسق مع سلطان المغرب عبدالعزيز 
المريني. وحين شعر ابن الخطيب الود 
جبل  إلى  اتجه  المغرب.  سلطان  من 
طارق الذي كان تحت أمالك بني مرين. 
أوامــره  المغرب  سلطان  أصــدر  حيث 
باستقبال ابن الخطيب. ونقله هو ومن 

معه عبر السفن التي جُهزت لذلك.

أرسل  طــارق.  جبل  يغادر  أن  وقبل 
الغني باهلل رسالًة  إلى سلطانه محمد 
هروبه  سبب  فيها  يوضح  مُبكية. 
الخروج  له. وهو  الذي اضطر  واختياره 
من  يلتمس  وفيها  األنــدلــس.  عــن 
رسالته  وبدأ  ألسرته  الرعاية  سلطانه 

بأبيات قال فيها: 

 يبكي
ً
بانوا فمن كان باكيا

رى با شِك هذى ركاب السُّ  

فمن ظهور الركاب ُمعملة

إلى بطون الربى إلى الفلِك  

تصدع الشمل مثلما انحدرت

لِك إلى صوب جواهر الّسِ  

ثم سال قلم ابن الخطيب ناثرًا يخاطب 
به سلطانه الغني باهلل قائاًل : ))موالي 
ُأسلم  أمركم.  وتــرك  لكم.  اهلل  كــان 
في  اهلل  وأدعــو  ــوداع.  ال سالم  عليكم 
تيسر اللقاء واالجتماع. من بعد التفرق 
اإلنسان  أن  لديكم  وأقرر  واالنصداع. 
أسير األقدار. مسلوب االختيار. متقلب 
في حكم الخواطر واألفكار. وأنه ال بد 
لكل أول من آخر. وأن التفرق لما لزم 
كل اثنين بموت أو في حياة. ولم يكن 
بين  الواقعة  أنواعه  خير  كان  بد.  منه 
الجميلة  الوجوه  على  وقع  ما  األحباب 

البريئة من الشرور((   

الزمن  من  ِردحــًا  الخطيب  ابن  وعاش 
وحماية  المريني.  البالط  كنف  في 
السلطان عبدالعزيز. ولكن ذلك الجناح 
في  الحمام  أتاه  الدين  للسان  الحامي 
سنة 774هـ. وانتقلت والية الحكم إلى 

ابنه القاصر السعيد.

إلى  ذاهبًا  تلمسان  الدين  لسان  وغادر 
فاس بصحبة الوزير أبي بكر بن غازي. 
وظل فترة يرفل في نعيم من العيش. 

وكسب كعادته الدور والضِياع.        

ولكن خصومه لم يدعوه وشأنه 
إذ بلغ بهم الحقد مبلغًا كبيرًا. 
صدر  يوغروا  أن  واستطاعوا 
على  باهلل  الغني  السلطان 
ألهل  فكان  الــديــن.  لسان 
الوشاية ما كان. وبلغت بهم 
لمؤلفات  بالتصدي  القسوة 
بدم  وقاموا  الدين.  لسان 
القاضي  من  وبفتوى  بارد 
ــي الــحــســن الــنــبــاهــي.  أبـ
في  غرناطة  في  بإحراقها 

منتصف سنة 773هـ.

وجعلوا سلطان غرناطة الغني باهلل 
غازي  ابن  للوزير  يوعز  أن  شخصيًا. 
العتقاده  ونفيه.  الدين  لسان  بتشريد 
عبدالعزيز  السلطان  يحرض  كان  أنه 
ابن  الوزير  ولكن  األندلس.  غزو  على 

قامت  حتى  ذلــك.  أبى  غــازي 
بن  أحمد  تزعمها  ثورة 

أبي سالم.  السلطان 
تلك  ــت  ــح ــج ون

المتسارعة  األحداث  هذه  وكل  الثورة. 
لم تكن أمنة على لسان الدين. وانتهى 
إلى  ثم  ومن  السجن.  إلى  المطاف  به 

القتل كما سيأتي. 

لسان  حياة  من  لمحة  ذكرنا  هنا  إلى 
حياته  إلى  ونعرج  السياسية.  الدين 
ونثره  كتاباته.  في  المتمثلة  األدبية 

.وشعره.

كتابات لسان الدين     

الخطيب  بن  الدين  لسان  أن  شك  ال 
في  ظاهرة  فريدة  بشخصية  يتمتع 
خالل  من  وذلك  ورسائله.  كتبه  سائر 
السجع. مع  السائد فيها كثرة  األسلوب 
إطناب جارف قد يحد من نشاط القارئ 
وهذا  أسفاره.  في  القراءة  متابعة  في 

ليس في جميع مصنفاته كما سيأتي.

هو  كما  كتاباته.  في  السجع  منهج  أما 
المجال  فأترك  األندلس  ُكتّاب  شأن 
تلك  على  اطالعنا  في  ــاء  األدب لكبار 
أمين  أحمد  األستاذ  يقول  المنهجية. 

األندلس تلك البقاع النضرة، والفردوس األشم، وحضارة دامت ثمانية "
قــرون غابرة عامرة, وغرناطة هي آخــر معاقل العرب، وفــي هــذه املدينة 
السامقة نشأ وزير غرناطة، وكاتب الباط األول, وهو كما قيل كاتب في 

األرض إلى يوم العرض، وقد جمع ببن امللكتين الشعر والنثر. 
ــيـــن مــحــمــد بـــن عـــبـــدهللا بـــن ســعــيــد الــســلــمــانــي الـــلـــو�شـــي, الــغــرنــاطــي,  وهــــو ذو الـــوزارتـ
األندل�شي الشهير بابن الخطيب, وسبب تسميتة بابن الخطيب يعود لجده سعيد 
إلــى أســرتــه,  انتقل  بالخطيب, ومــنــه  بالخطابة وســمــي    اشتهر 

ً
 مــفــوهــا

ً
وـكــان خطيبا

واشتهر بها من بعده حفيده لسان الدين.
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عن كتابات لسان الدين ما يلي: ))كان 
بالتاريخ.  العلم  واسع  وكان  عالمًا... 
كتابه  غــرنــاطــة  عــلــمــاء  ــي  ف وألـــف 
وسياسية  أدبية  رسائل  وله  )اإلحاطة( 
حتى  السجع  والتزام  باإلطناب  تتصف 

تمل((  

وقال األديب األستاذ أحمد حسن الزيات 
على  مطبوع  كاتب  الدين  ))لــســان   :
الطبع.  مع  صناعته  في  سائر  السجع 
شأن  رسائلة  في  اإلطناب  إلى  يذهب 
ُكتّاب األندلس ... والنثر في األندلس 
مبنى الخيال ... وقل أن تجد فيه السائغ 

المقبول لتكلفهم السجع((   

وقال الدكتور شوقي ضيف : ))وقدكان 
أخرجته  كــاتــب  ــرع  أبـ ــن  ــدي ال لــســان 
حتى  األخيرة  عصورها  في  األندلس 
قيل: إنه كاتب األرض إلى يوم العرض 
لم ينجح في  الدين  وإذا كان لسان   ...
حياته السياسية فقد نجح نجاحًا عظيمًا 
يرجع  من  وأنــه   ... األدبية  حياته  في 
باإلطناب  تمتاز  يجدها  رسائله  إلــى 
اإلطناب  هذا  في  يطوى  وما  المسرف. 

عادة من لفٍ ودوران((     

))فكانت   : ضيف  أحمد  الدكتور  وقال 
كتاباته ال تخلو من مللين : ملل اإلطالة 

وملل السجع((  

منهج  على  الكبار  األدباء  تحدث  هكذا 
من  ويتضح  كتاباته.  في  الدين  لسان 
ذلك اتفاقهم على نقد تلك المنهجية. 
في  يــرى  أمين  أحمد  األســتــاذ  أن  إال 
كتاب اإلحاطة للسان الدين رأي مغاير 
علماء  لكل  فيه  ترجم  :))قد  قال  حيث 
أدبية  ترجمة  وفضالئها  غــرنــاطــة 

يسودها السجع(( 

وفي ما قاله نظر. إذ لوكان السجع يسود 
كتاب اإلحاطة. فماذا كان سيقول 

عـــــــــن 

كتاب )ريحانة الُكتّاب ونجعة المُنتّاب( 
إذ السجع فيه من الدفة إلى الدفة في 
الجزء األول ومثله الثاني على السواء. 
 : ضيف  شوقي  الدكتور  قــال  ولذلك 
))وقد نهج لسان الدين في هذه الكتب 
دائمًا  يلتزمه  ال  كان  وإن  السجع.  نهج 
على نحو ما نعرف في كتابه )اإلحاطة( 
وهذا  فيه((.  يسجع  قلما  مطبوع  وهو 
القول هو األصوب. فما على القارئ إال 
الرجوع لكتاب )اإلحاطة(. إن أراد ذلك.    

لسان الدين مقارنة بابن بسام والفتح 
بن خاقان

آنخل  اإلســبــانــي  المستشرق  يــرى 
والفتح على   ابن بسام  جنثالث تقديم 
أسلوب  عن  تحدث  حيث  الدين  لسان 
لسان الدين في كتابه )اإلحاطة( قائاًل 
:))أسلوبه فيه مرصع فخم. وإن كان ال 
يصل في هذا الباب إلى شأو ابن بسام 

وابن خاقان((.

ال يخفى على من طالع كتابي ابن خاقان 
من  فيهما  وما  و)المطمح(  )القالئد(. 
التفخيم والترصيع. كما أن أبا نصر بن 
خاقان معروف عنه التمادي. واإلسراف 
في مدح من ال يستحق المدح. ويهجو 
بل  وأطماعه.  لرغباته  ينصاع  ال  من 
نرى ابن خاقان يتلون تلون الحرباء في 
كتاب  من  قوله  ينقض  حيث  كتاباته. 
)القالئد(.  كتاب  على  اطلع  ومن  آلخر. 
أبو  الوزير  الفيلسوف  ترجمة  وخاصة 
بكر بن باجة. سيجد ترجمة فيها إجحاف 
ختم  جعلها  الترجمة  وهذه  وتعسف. 
رمد  ))هو   : قوله  ومنها  القالئد  كتابه 
المهتدين.  نفوس  وكمد  الدين  جفن 
اشتهر سخفًا وجنونًا... وهجر مفروضًا 
ما تطهر  ناهيك عن رجل  ومسنونًا... 
وال  انابة  مخيلة  أظهر  وال  جنابة  من 
باجة  وابــن  هذا  حــدث((  من  استنجى 

الفردوس  نبالء  . من  د لمفقو ا

وهو من علماء الفلسفة والفكر. وحين 
طلب ابن باجة من الفتح الكف عنه بعد 
تبدلت  ما  للفتح سَرعان  العطايا  بذله 
. وقد ترجم  الترجمة من ذم إلى مدح 
ترجمة  باجة  بن  بكر  ألبي  خاقان  ابن 
أخرى في كتابه اآلخر )المطمح( وفيها 
الثناء الباهر والمدح العاطر. يقول ابن 
هو  الصائغ  بكر  أبو  ))الوزير   : خاقان 
لكل  علٍم  وبرهاُن  ساطع.  فهم  بدرُ 
حُجةٍ قاطع((  وابن باجة يستحق الثناء 
وعلمًا  منزلة  منه  أدنى  هم  ممن  بداًل 
ابن  لهم  رصــع  الذين  الخاملين  من 
خاقان العبارات المنمقة تبعًا لمصلحته 

واشباعًا لرغبته.

وهلل در ياقوت الحموي حين تحدث عن 
أرضته  من  ))فكل  قائاًل:  خاقان   ابن 
وصَفهُ  كتابه  فــي  أحسن  صِلتُهُ 
برِّه  عن  تغافل  من  وكل  وصِفتهُ. 

هجاهُ وثلبَهُ((

الدين  ولسان  خاقان  ابــن  وبين  هــذا 
ابن  أما  خاقان.  ابن  يدركها  ال  مفاوز 
من  كعبًا  أعلى  فهو  الشنتريني  بسام 
ــاء.  األدب المؤرخين  من  ويعد  الفتح. 
والمصداقية  األلفة  تجد  كتاباته  وفي 
الذخيرة. وهو  الماتع  في تراجم كتابه 
علمًا  الدين  لسان  يفوق  ال  ذلــك  مع 
في  وتجد  وتصنيفًا.  ومركزًا  وشعرًا 
وألفاظ.  ))تعابير  الدين  لسان  كتابات 
األندلس  ُكتَّاب  من  ألحد  وقع  أن  قل 
المعاني  سيما  وال  مثلها  استعمال  في 

المبتكرة والتراكيب البارعة((

املــــــنـــــــــــــى أشــــــــــتـــــــــــــــــــــات  الــــــــــدهـــــــــــــــــــــر  يـــــــــقـــــــــــــــــــود   إذ 
 يـــــــنـــــــقـــــــــــــــل الــــــــخــــــــطـــــــــــــــــو عــــــــلـــــــــــــــــى مــــــــايـــــــــــــــــرســـــــــــــــــُم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادى وثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا
ُ
 زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن ف

 مــــــثــــــلــــــمـــــــــــــا يـــــــــدعـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــوَد املـــــــــوســـــــــــــــــــُم

ــا ــ ــــ ــ ــنـ ــ  والــــــــــحــــــــــيــــــــــا قـــــــــــــد جـــــــلـــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــروض سـ
 فــــــــــثــــــــــغـــــــــــــــــــــور الـــــــــــــزهـــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه تــــــبـــــــــــــســـــــــــــم
الـــــســـــمـــــــــــا مـــــــــــــــــــــاء  عـــــــــــن  الــــــــنــــــــعــــــــمــــــــان   وروى 
ــــــس ـــــ ـــ ــ  كــــــــــيــــــــــف يـــــــــــــــــــــــــــــــروي مـــــــــــالـــــــــــــــــــــــٌك عـــــــــــــــــــــن أنـ
ــا ـــ ـــ ــ ــمـ ــــــ ــعـــــلـــ ــ  ُمـ

ً
ــــن ثـــــــــوبـــــــــــــــــــا ــ ــــ ــ ــ ــــسـ ــ ــحـ ــ ــ ــــ ــ ــ  فـــــــكـــــــســـــــــــــــاه الـ

 يــــــــــــــزدهـــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــنـــــــــــــــــــــه بـــــــــأبـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــى مــــــلــــــبـــــــــــــس
*  *  *  *  *  *  * 
الــــــــهـــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــــــر  كــــــــتــــــــمـــــــــــــــــت   ٍ لــــــــــيـــــــــــــــــــــال   فـــــــــــــــي 
ـــــــــــــــــــرر

ُ
 بـــــــــالـــــــــدجـــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــوال شـــــــــمـــــــــــــــــــوس الـــــــــغ

ــا وهـــــــــــــــــوى ــ ــ ـــ ــ ــهــ ــ ــ ـــ ــ ــيــ ــ ــــــــــم الـــــــــكـــــــــــــــــــأس فــ  مـــــــــــــــال نـــــــجـــــ

ــــم الــــــــســــــــيـــــــــــــــــر ســــــــعـــــــــــــــــد األثــــــــــــــــــــــــــر ــ ــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ  مـ
ــــــــــوى ٍ ســـــ مـــــــــــــــــــن عـــــــيـــــــــــــــب  فـــــــــيـــــــــه  مـــــــــــــا   وطـــــــــــــــــــــٌر 

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ  كـــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــح الــــــــبـــــــــــــــــصـــــــــــــــــر
كــــمـــــــــا أو   

ً
شـــــــيـــــــئـــــــــــــــا الـــــــــنـــــــــــــــــــوم   

ّ
لـــــــــــــــــــــذ  حـــــــيـــــــــــــــن 

 هـــــــــــــجـــــــــــــم الـــــــصـــــــبـــــــــــــــح هـــــــــــــــجـــــــــــــــوم الـــــــــــــحـــــــــــــرس
ربـــــــمـــــــــــــــا أو  بـــــــــنـــــــــــــــــــا  الــــــــــشــــــــــهـــــــــــــــــــــب   غـــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
 أثـــــــــــــــــــــــــــــــرت فــــــــيــــــــنـــــــــــــــــا عــــــــــيـــــــــــــــــــــون الـــــــنـــــــــــــــرجـــــــــــــــس
*  *  *  *  *  *  * 
خــــــلـــــــــــــصـــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــد  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ  شـــــــــــــــــــــــــئ   أيٌّ 
ــــــــه ــ ــيـ ــ  فـــــــــيـــــــــكـــــــــون الـــــــــــــــــــــــــــــــروض قـــــــــــــــــــد مـــــــكـــــــــــــــن فـ
ـــــــــرصـــــــــــــــــــا

ُ
 تــــــــنــــــــهـــــــــــــــــب األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فـــــــــيـــــــــــــــــــه الـــــــــف

 أِمــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــره مــــــاتــــــتــــــقـــــــــــــيـــــــــــــه
ــا ــ ــ ــــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــ ــ ــ  فـــــــــــــــــــــــــــــاذا املـــــــــــــــــــــــــــــاء تـــــــــنـــــــــاجـــــــــــــــــــى والـ
 وخـــــــــــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ خـــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل بــــــــأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه
 َبـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــا

ً
ـــــــــبـــــــــصـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد غــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــورا

ُ
 ت

 يــــــكــــــتــــــســـــــــــــي مـــــــــــــــــن غــــــيــــــظـــــــــــــه مـــــــــــــــــا يــــكــــتــــســـــــــى
فــــــهـــــــــــــمـــــــــــــا لـــــــــِبـــــــــيـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــا  اآلس   وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
 يـــــــــــســـــــــــــــــــــــرق الـــــــــســـــــــمـــــــــــــــــــع بــــــــــــأذنـــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــرس
*  *  *  *  *  *  * 

الــــغــــضـــــــــا وادي  مـــــــــــــــن  الــــــــحــــــــي  أَهــــــــــــيــــــــــــَل   يــــــــــا 
 وبـــــــــقـــــــــلـــــــــبـــــــــــــــــــي مـــــــــســـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــٌن أنـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــه
ــا ــفــــضــ ــــم رحـــــــــــب الــ ــكــ ــ  ضـــــــــــاق عــــــــن وجـــــــــــــدي بــ
غـــــــــــــــــربـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن  شــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــــه  أبــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــي   ال 
ــــــــى ــ  فـــــــــــأعـــــــــــيـــــــــــدوا عـــــــهـــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــــس قـــــــــــــــــــد مـــــضـ
 تـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــــــــــــوا عــــــــــبــــــــــدكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــربـــــــــــــــه
ــا ــ ــ ـــ ــ ــــرمــ ــ ـــ ــ ــغــ ــ مــ وأحــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــوا   ، هللا   واتــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــوا 
 فــــــــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــفـــــــــــــس

ً
 يـــــــــــتـــــــــــالشـــــــــــــــــــــــى نــــــــــفـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــا

ــــــــــا ــــــــــرمـــــ  حـــــــــبـــــــــــــــــــس الـــــــــقـــــــــلـــــــــــــــــــب عـــــــلـــــــيـــــــكـــــــــــــــم كـــــ
الــــــــُحـــــــــــــــــُبـــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاء   َ  أفــــــــــتـــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــون 
*  *  *  *  *  *  * 
 وبــــــــــقــــــــــلـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــي مـــــــــنـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرٌب

ــــد ــ ـــ ــ ــيــ ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــ  بــــــــــــأحــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــث املـــــــــــنـــــــــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــــــــــــو بــ
 قـــــــــــمـــــــــــــــــــــــر أطـــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــرب
ــــــــد ــ ــيـ ــ ــــعـ  شـــــــــــقـــــــــــوة املــــــــضــــــــنـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــو سـ
مـــــــذنـــــــــــــــٌب أو  مــــــــحــــــــســـــــــــــــــٌن  تــــــــــســـــــــــــــــــــاوى   قـــــــــــــــــــد 

 فـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــواه بــــــــيـــــــــــــــــن وعـــــــــــــــــــــــــــــــٍد ووعــــــــيـــــــــــــــــد
 أحـــــــــــــــــــــــــــــور املـــــــــقـــــــــلـــــــــــــــــــة مـــــــــعـــــــــســـــــــــــــــــول الــــــلــــــمـــــــــــــى
ـــــــــــــس

َ
ــــــف

َّ
ـــــــــــــــــس مــــــــجـــــــــــــــــاَل الــــــن

ْ
ــــــــف

َّ
 جـــــــــــــال فــــــــــي الــــــــن

رمـــــــــــــــى إذ  فــــــــأصــــــــمـــــــــــــــــى  الــــــــســــــــهـــــــــــــــــم   ســــــــــــــــــدد 
 بـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــؤادي نـــــــــبـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرس
*  *  *  *  *  *  * 
األمـــــــــــــــــــــــــل وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  جـــــــــــــــــــــــــــــار  يــــــــــكـــــــــــــــــــــن   إن 
ـــــــــــــــــــــــِبّ بـــــــالـــــــشـــــــــــــــوق يـــــــــــــــذوب  فـــــــــفـــــــــــــــــــؤاد الـــــــــــصَّ
اول حـــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب  لــــــــلــــــــنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــس   فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــو 

 لـــــــيـــــــس فـــــــــــي الـــــــــحـــــــــب لـــــــــــمـــــــــــحـــــبـــــــــــوب ذنـــــــــــــــوب
 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مـــــــــعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــل مـــــــمـــــــــــــــتـــــــــــــــثـــــــــــــــل
 فــــــــــــــــي ضـــــــــــــلـــــــــــــوع قـــــــــــــــــــــــد بــــــــــــراهـــــــــــــــــــــــــا وقـــــــــلـــــــــــــــــــوب
ــا ــ ــ ـــ ــ ــمــ ــ ــ ـــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــاحــ ــ  حــــــــكـــــــــــــــــم الــــــــلـــــــــــــــــحـــــــــــــــــظ بــــــــــــــــــــــــــه فــ
اقــــــــــــب فـــــــــــــــــي ضــــــــعـــــــــــــــــاف األنـــــــفـــــــــــــــس  لــــــــــــم يــــــــــــر
ــــــــــــن ظـــــلـــــمـــــــــــا  يــــــــنــــــــصـــــــــــــــــف املــــــــــظــــــــــلـــــــــــــــــــــوم مـــــــــمـــــــ
ــــــــــِســـــــــــــــــــــي

ُ
 ويــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــازي الـــــــــــــَبـــــــــــــــــــــــــــرَّ  مـــــــنـــــــهـــــــــــــــا وامل

*  *  *  *  *  *  * 

ــا ــ ــ ـــ ــ ــبــ ــ  مـــــــــــــــــــــــا لــــــــقــــــــلــــــــبـــــــــــــــــي كــــــــلــــــــمـــــــــــــــــا هـــــــــبـــــــــــــــــــت صــ
ــــد ــ ـــ ــ ــديــ ــ  عــــــــــــــــــــاده عــــــــيـــــــــــــــــٌد مـــــــــــــــــن الــــــــــشـــــــــــــــــــــوق جــ
 جــــــــــلـــــــــــــــــــــب الــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــــه والــــــــــوصـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــا
 فــــــــهــــــــو لــــــــأشـــــــــــــــــجــــــــان فـــــــــــــــــي جــــــــهـــــــــــــــــٍد جــــهــــيـــــــــد
 كـــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــي الــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوح لـــــــــــــــــــــه مـــــكـــــتـــــتـــــــــــبـــــــــــا
لـــــــشـــــــــــــــديـــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــذابـــــــــــــــــــــــي  إن   قـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــه: 
 العـــــــــــــــــــــــــــــٌج فــــــــــــــي أضـــــــــلـــــــــعـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــد أضــــــــرمـــــــــــــــــا
ــــــس ـــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ  فـــــــهـــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــــاٌر فـــــــــــــــــــي الـــــــهـــــــشـــــــيـــــــــــــــم الــ
ِذمـــــــــــــــــــا إال  مــــــهـــــــــــــجــــــتـــــــــــــي  فـــــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــــــــــدع   لــــــــــــــم 
 كــــــــبــــــــقـــــــــــــــــاء الــــــــصــــــــبـــــــــــــــــح بـــــــــــــــعـــــــــــــــد الــــــغـــــــــــــلـــــــــــــس
*  *  *  *  *  *  * 
ـــم الــــقــــضـــــــــا ــ ــــ ــ ــكــ ــ  ســـــلـــــمـــــــــــي يــــــــــا نـــــــفـــــــس فـــــــــــــــي حــ
ــــــــــى ومــــــتـــــــــــــاب  واعـــــــــــــمـــــــــــــري الـــــــــــوقـــــــــــت بـــــــرجـــــــعـــــ
 ودعــــــــــــــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــــــــــــــر زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــد مــــــضـــــــــــــى
ـــــــت وعــــــتـــــــــــــاب

ّ
 بــــــيـــــــــــــن ُعـــــــتـــــــبـــــــــــــــى قـــــــــــــــــد تـــــــقـــــــضــــــــ

ــــى ــ ـــ ــ ــــرضــ  واصـــــــــــرفـــــــــــي الــــــــــقــــــــــول إلـــــــــــــى مــــــــولــــــــى الــ
الــــــكــــــتـــــــــــــاب أم  فـــــــــــــــــي  الـــــــتـــــــوفـــــــيـــــــــــــــق   مــــــلــــــهـــــــــــــم 
 الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــــــــــــــم املـــــــــنـــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــى واملــــــــنــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــى
ــــــس ــــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــجـ ــ ــ  أســـــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــســـــــــــــــــــــــــرج وبـــــــــــــــــــــــــــــــــدر املـ
ــا ــ ــ ـــ ــ ــمــ ــ ــ ـــ ــ ــلــ ــ ــثــ ــ  يـــــــــــنـــــــــــــــــــــــزل الـــــــــنـــــــــصـــــــــــــــــــر عــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه مــ
ـــــــــــــــــــدس

ُ
 يــــــــــنـــــــــــــــــــــزل الـــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــروح الـــــــــــــــــــق

*  *  *  *  *  *  * 
ــــى ــ ـــ ــ ــفــ ــ ــــطــ ــــصــ املــ َســــــــــــِمـــــــــــــــــــــــــيٌّ  هللا   مــــــصــــــطــــــفـــــــــــــى 
 الــــــــــغــــــــــنـــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــاهلل عـــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــد
وفــــــــــــــــــــى الــــــــعــــــــهـــــــــــــــــد  َعـــــــــقـــــــــــــــــــد  مـــــــــــــا  إذا   مـــــــــــــــــــن 
عـــــــــــقـــــــــــد الـــــــــــــــــخــــــــطـــــــــــــــــب  فــــــــتـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــــا   وإذا 
 مـــــــــــــن بـــــــنـــــــــــــــي قـــــــــيـــــــــس بـــــــــــــــــــن ســـــــعـــــــــــــــد وكــــــفـــــــــــــى
ــــد ــ ـــ ــ ــَمــ ــ ــَعــ ــ  حــــــيــــــث بــــــيــــــت الــــــنــــــصــــــر مـــــــرفـــــــــــــــوع الــ
ـــــــــــــي الــــحــــمـــــــــى  حـــــــيـــــــث بـــــــيـــــــت الـــــــنـــــــصـــــــر مــــــحــــــمًّ
 وَجــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــفـــــــــضـــــــــــــــــــل زكـــــــــــــــــــــــــي املــــــــغـــــــــــــــــرس
ــا ــ ــ ـــ ــ ــمــ ــ ــ ـــ ــ ــيــ ــ  والــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــوى ظـــــــــــــــــــــــل ظـــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــٌل خــ
 والــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــدى هـــــــــــــــــــــــــــبَّ الـــــــــــــــــــــــــــى املــــــــغــــــــتـــــــــــــــــرس
*  *  *  *  *  *  * 
 أنـــــــــصـــــــــــــــــــار الــــــُعــــــلـــــــــــــى

َ
 هـــــــاكـــــــهـــــــــــــــا يـــــــــاِســـــــــبـــــــــــــــــــط

أقـــــــــــــــــــــال الـــــــــــدهـــــــــــــــــــــــر  عــــــــثـــــــــــــــــر  إن   والـــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ــــال ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ  ألــــــــبــــــــســــــــهـــــــــــــــــا الــــــــحـــــــــــــــــســـــــــــــــــن ُمـ

ً
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

 تــــــــبــــــــهـــــــــــــــــر الـــــــــعـــــــــيـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــالًء وصـــــــــــــــــقـــــــــــــــــال
ــــى ــ ــــ ــ ــ ــلـ ــ ــ  ومــــــــعــــــــنـــــــــــــــــى وحـ

ً
 عــــــــــــــارضــــــــــــــت لــــــــفــــــــظـــــــــــــــــا

 قــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن أنـــــــطـــــــقـــــــــــــــه الــــــــحـــــــــــــــــب فـــــــقـــــــــــــــال:
حـــمـــى قـــــــد  أن  ــى  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ ــي  ــ ــبـ ــ ظـ درى  هـــــــل   (( 
ـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن مـــــكـــــنـــــــــــس

َّ
 قــــــــــلــــــــــب صـــــــــــــــــــــب َحــــــــــــل

ــا ــ ــ ـــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــثــ ــ  فـــــــــهـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــر وخـــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــٍق مــ
 لــــــعــــــبـــــــــــــت ريـــــــــــــــــــــح الـــــــصـــــــبـــــــــــــــا بــــــالــــــقـــــــــــــبـــــــــــــس((

بــــــــــاألنـــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــس الــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــــــل  زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  يـــــــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى      الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــــــــــــــث  إذا  الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــــــــــــــث   جـــــــــــــــــــــــــــــادك 
املــــــــخــــــــتــــــــلـــــــــــــــــس خــــــــــلــــــــــســـــــــــــــــــــة  أو  الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرى  فــــــــــــــــــــي  حـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــا      إال  وصـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــك  يـــــــــــكـــــــــــــــــــــــن   لـــــــــــــــــــــــــــــم 
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النشاط  من  يوما   16« فعاليات  ضمن 
وأنشطة  المرأة«  ضد  العنف  لمناهضة 
احتفى  السياسة  في  النساء  برنامج 
والفنون  للموسيقى  اليمني  البيت 
اليوم  صباح  الثقافي  كيان  وملتقى 
الخميس بالفائزين في المسابقة الفنية 
الشبابية »دور الفن في تعزيز مشاركة 
النساء في الشأن العام«، والتي نظمتها 

مؤسسة تنمية القيادات الشابة . 
وفي االحتفال الذي ُأقيم على رواق البيت 
اليمني للموسيقى والفنون بحضور عدد 
من الفنانين واإلعالميين والمهتمين تم 

تكريم الفائزين في المسابقة وهم : 
الشاعرة شيماء الهاشمي ، والشاعر أحمد 
عفيف النجار . الفائزان في مجال الشعر 
الفنانة  تكريم  تم  الغناء  مجال  وفي   ،
أغنية  قدمتْ  والتي  إبراهيم  شيماء 
بعنوان »حواء« من كلمات الشاعرة حنان 
الموسيقية  الفرقة  وبمصاحبة  الصغير، 
للموسيقى  اليمني  للبيت  التابعة 
والفنون و المكونة من العازفين : )أدهم 
العبسي،  محمد  فــؤاد،  عالء  الضبيبي، 

تكريم الفائزين في المسابقة الفنية ) دور الفن في تعزيز مشاركة النساء في الشأن العام (

ــداع  ــة تحــت شــعار »اإلب ــة العربي ــوم العالمــي للغ ــة بالي ــة احتفائي ــرع صنعاء،فعالي ــاب اليمــن -ف ــاء وكت نظــم إتحــاد أدب
ــام ،  ــن كل ع ــمبر م ــادف 18ديس ــذي يص ــة«. وال ــة اللغ ــج  بدهش يتوه

حيــث حظــر الحفــل، مجموعــة مــن الكتــاب ومحبــي األدب والثقافــة، ألقــى خــالل الفعاليــة رئيــس إتحــاد  األدبــاء و الكتــاب 
فــرع صنعاءالكاتــب محمــد القعــود، كلمــة تنــاول فيهــا  أهميــة اللغــة العربيــة  بإعتبارهــا لغــة مــن أبــرز اللغــات الحيــة فــي 

العالم،وخصائصهــا وقدرتهــا علــى التجــدد.
ــر والمفكــر  ــي اليمــن الكبي ــوم فــي الســنة  لرائ ــى منظمــة اليونســكو تخصيــص ي ــن عل ــى  القعــود، مــن القائمي  وتمن

ــي. ــتوى المحّل ــد المس ــى صعي ــو كان عل ــي ول ــداهلل البردون عب
كمــا تنــاول الكاتــب عبدالوهــاب ســنين الجانــب المهــم فــي إســتخدام اللغــة بشــكلها الالئــق فــي األدب، ومظاهــر تراجعهــا 

عنــد كثيــر مــن الُكتــاب، متمنيــًا اإلهتمــام  بهــا ألنهــا لغــة حيّــة تفتخــر بهــا كل العــرب قاطبــة. 
كمــا ألقــى مجموعــة مــن الشــعراء قصائــد  احتفــوا بلغتهــم العربيــة  التــي، تعيــش فــي وضــع مأســاوي فــي كثيــر مــن 

الكتــب واألعمــال األدبيــة.

إتحاد أدباء وكتاب اليمن يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
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 ُأقبل ثغور النجوم دون خجل
ُأغازل فيه شفاهي المليئة 

 بالعنفوان 
 عن نهود الصبايا 

اللواتي يخنًّ قبل اكتمال 
البيت األخير من القصائد

ياسين البكالي

شاعرٌ مستهلكترجماٌن لجمرةِ الرهِو

بالل الشميري

غمدان  السبئي،  أصيل  حنين،  ــرم  أك
تم  التشكيلي  الفن  مجال  وفي  محمد(، 
تكريم الفائز سعد الشهابي، وفي مجال 
تكريم  تم  القصيرة  السينمائية  األفالم 
الفائز  فلمه  عن  الزهيري  مرشد  طاهر 
في المسابقة )خيال آماله( والذي عُرض 
الفلم  وتناول  االحتفال،  فقرات  ضمن 

معاناة الفتاة وحقها في التعليم .
كما ألقيتْ عدد من الكلمات منها الكلمة 
الثقافي«،  كيان  »ملتقى  عن  الترحيبية 
اإلرياني،  أوس  الشاعر  ألقاها  والتي 
الشابة  القيادات  تنمية  مؤسسة  وكلمة 
والتي  العفيف  كافية  األستاذة  ألقتها 
من  مجموعة  عــن  تــحــدثــتْ  ــا  ــدوره ب
األنشطة التي نظمتها المؤسسة، مشيدة 
على  والمشرفين  التحكيم  لجنة  بجهود 

البرامج في المؤسسة. 
عبدالقوي  سمر  الــشــاعــرة  ــتْ  ــدم وق
ومشجعة  داعمة  شعرية  رؤية  الرميمة 
للفائزين في مجال الشعر ، كما قدمتْ 
األستاذة أنديرا عطشان رؤية موسيقية 
حول األعمال الفنية ودورها في ترسيخ 

المحبة والتعايش والسالم، مؤكدة  قيم 
في  السامية  ورسالته  الفن  أهمية  على 
وفي  االجتماعية  بالقضايا  الوعي  خلق 
مقدمتها قضية المرأة . وقدمتْ الفنانة 
الفن  حول  رؤية  فضل  أمل  التشكيلية 
اللوحات  التشكيلي مسلطة الضوء على 
المبدع  المسابقة  في  للفائز  التشكيلية 
قدمتْ  فيما   ، الشهابي  سعد  الشاب 
كلمة  اليوسفي  صابرين  المخرجة 
األفــالم  إنتاج  صعوبات  فيها  تناولتْ 
التي  األفــالم  تلك  السيما  السينمائية، 
في  ومشاكلها  الــمــرأة  معاناة  تتناول 

المجتمع اليمني . 
هذا وقد تخلل فقرات االحتفاء مقطوعة 
ــرار  )أبـ  : ــن  م ــل  ك قــدمــهــا  موسيقية 
الحناني، أصيل السبئي، شهاب الزيادي، 
واستحسان  اعجاب  نالتْ  محمد(  غمدان 
الحاضرين. وعلى هامش االحتفال أقيم 
عن  معبرة  فنية  للوحات  فني  معرض 

مناهضة العنف ضد المرأة .
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نظم نادي القصة إل المقه يوم األربعاء 
4 ديسمبر 2019م، حلقة نقاشية حول 
الشائعة،  اإلمالئية  واألخطاء  الكتابة 

وكتابة الهمزات حسب حركتها في الكلمة.
حاضرت فيها األستاذة والكاتبة/انتصار العابد بأسلوب مغاير اكثر تفاعلية يعتمد 

على اإلثراء والتغذية الراجعة...
نسقت   ، األسبوعية  الثقافية  النادي  أنشطة  ضمن  الفعالية  هذه  وتاتي  هذا 
العام  من  األخير  للربع  النادي  فريق  ضمن  الخوالني  سمية  األستاذة/  للفعالية 

الحالي 2019.األستاذ/محمد سلطان واألستاذ/سلمان القباتلي..

العابد وأخطاء 
اإلمالء

نظم نادي القصة )ال مقه( فعالية 
)األدب  بعنوان  نقاشية  فكرية 
واإلنفصال(  الوحدة  بين  واالبداع 
حاضر فيها الكاتب والباحث/محمد 
مثنى حول هذا الموضوع الشائك 
والمصيري.. حيث تطرق مثنى الى 
وكيف  الوحدة  وتضحيات  تاريخ 
على  اليمنيين  يتفق  أن  يمكن 

صيغة جامعه للوحدة..
اليوم  حول  للفعالية  الثاني  المحور  في  مريش  وفاروق  عمران  الغربي  وتحدث 

العالمي للغة العربية..
وفي المحور الثالث تحدث الغربي عمران وعبدالوهاب سنين حول الذكرى المئوية 

لصدور مجلة نزوى العمانية  األدبية..
وفي الختام تحدث عدد من الحضور، وهم:

ــول،  األش محمد  الدبعي،  حسن  باحكيم،  نجاة  المشولي،   -عبدالباسط 
عبدالكافي االرياني، فاطمه، منى، محمد منيف، -ياقوت، اوس االرياني،  فاروق 

مريش، ثابت القوطاري، انتصار العابد.
ادار الفعالية ونسق لها االستاذة/سميه حسين الخوالني ضمن فريق الربع االخير 

.سلمان القباتلي ومحمدسلطان...

األدب واإلبداع بين الوحدة واالنفصال

القصة  نــادي  أعضاء  من  عدد  ناقش 
يوم األربعاء 11 ديسمبر 2019، رواية 
عمران  الغربي  محمد  األستاذ  الكاتب 

والتي حملت عنوان )حصن الزيدي(.
بدأ النقاش األستاذ عبدالوهاب سنّين 
في  اإليجابية  الجوانب  مستعرضًا 
نجاة  األستاذة  سلطت  بينما  الرواية، 
باحكيم الضوء على جوانب اإلخفاق، في 
األشول  محمد  األستاذ  استعرض  حين 
صورة بانورامية لمجمل أعمال الكاتب، 
حسن  سمية  األستاذة  بعه  وتحدثت 
-التي قامت أيضًا بإدارة الجلسة- حول 
ركز  حين  في  الرواية،  تناولته  ما  أهم 
األستاذ نجيب التركي حول نقاط القوة 
والضعف، وقامت األستاذة سماح الوجيه 
بتحليل مضامين النص بعين متبصرة، 

حصن الزيدي
آخر إصدارات 

الغربي عمران 
في نقاش 

مستفيض في 
نادي القصة

العرومة  عبدالكريم  األستاذ  وسلط 
الضوء على رسالة الرواية، ومضمونها، 
وما ترمي إليه، في حين أهدى األستاذ 
ناصر الحنش تحية من القلب للكاتب، 
وتناول األستاذ عمران الحمادي شفافية 
التناول واستبطان النص، بينما اكتفى 
بعض  بتوجيه  اإلرياني  أوس  األستاذ 
للكاتب،  الرواية  كتابة  حول  األسئلة 
أوجز بعدها األستاذ زيد الفقيه الحديث 

حديث  أعقبه  ــة(،  ــفــجــاري )اإلن ــول  ح
رسالة  ــول  ح مثنى  محمد  لألستاذ 
الرواية، واختتم التعليقات األستاذ زياد 
القحم بحديث عاطر عن الكاتب الكبير 

األستاذ محمد الغربي عمران.
من  ورد  باقة  الكبير  الروائي  وتلقى 
ــي،  ــان ــاذ عــبــداهلل عــبــاس اإلري ــت األس
الرمزية  من  الكثير  تحمل  وسفينة 

مقدمة من األستاذ فاروق مريش.

إل مقه - خاص

كرم نادي القصة )إل مقه( في لقائه األسبوعي بتاريخ 25 ديسمبر 2019م الكاتب الروائي والقاص بسام شمس الدين 
بمناسبة اختياره ليكون )نجم السرد في اليمن لعام 2019م( وكان قد تم اإلعالن في وقت سابق عن منح بسام شمس 
الدين هذا اللقب واالحتفاء به تقديرا لمنجزه الكتابي الذي تنوع بين القصة القصيرة والرواية وتميز بطريقته في المعالجة 
الفنية لكثير من القضايا الشائكة، وحصل على عدد من التكريمات والمشاركات العربية، وصدرت له مجموعة روايات عن 

مؤسسات نشر عربية.

والكاتبات  الكتاب  من  مجموعه  تكريم  خالله الى  من  يهدف  القصه و  نادي  يتبعه  سنوي  كتقليد  التكريم  هذا   ويأتي 
المميزين في مجاالت الكتابه السرديه بكافه انواعها وقال النجم المكرم بسام شمس دين في تصريح ل )إل مقه(:

»بخصوص تكريمي في نادي القصة كنجم السرد في عام2019, أشعر بقيمة هذا 
التكريم, ألنه أتى من أصدقائي في النادي, لم يأت من مؤسسة ثقافتي حكومية, 
وال من وزارة الثقافة, ألن تلك المؤسسات ال تكرم اإلبداع, وإنما تكرم نفسها, وال 

تهتم بالمبدعين«

وعن ما يعنيه له هذا التكريم قال شمس الدين:

»هذا التكريم ببساطته وعفويته وسام فاخر في مسيرتي األدبية, وأتمنى أن يظل 
هذا التكريم قائما, ويناله المستحقون من الساردين الحاضرين بقوة في المشهد 
السردي اليمني, وما أكثرهم, وال شك أن كتاب السرد جميعهم يستحقون االلتفات 

إلى تجاربهم, واالحتفاء بهم«

كما وجه نجم السرد رسالة شكر إلى نادي القصة:
-بامكاناته  فيه  ويضيء  وينشط  يتوهج  من  ولكل  للنادي,  وشكري  »تقديري 

البسيطة- الطريق للساردين واألدباء«

المكرم،  النادي وأصدقاء  التكريمية عدد من األدباء وأعضاء  الفعااية  وتحدث في 
األديب  النادي-  رئيس  قبل  من  السرد(  )نجم  درع  منحه  تم  الفعالية  ختام  وفي 

الكبير الغربي عمران.

درع نجم السرد لعام ٢٠1٩
للروائي بسام شمس الدين
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وصل  الصخر  على  تهشمت  كالموجة 
مقوس  جريحا  وظيفته  من  بحر  األستاذ 
في  البالستيك  من  كيسا  يحمل  الظهر 
يده ويحمل كبرياءه المطعون على قفاه 
قلبه  حزن  بها  يشد  مرساة  عن  ويبحث 
طعنة  أعماقه  في  استقرت  الذي  الثقيل 
ارتطام  بعد  الصباح  عند  تلقاها  نجالء 
كارثي بامرأة رغم أنها صنعت من الجليد 
وعينين  نحيل  جسد  لديها  كان  أنه  إال 
بدالل  تزخر  ناعمة  ومشية  لؤلئيتين 

فتاك!.
صفق على نفسه الباب الخشبي وتخلص 
من الحمل الزائد على ظهره راجما على 
بين  يبدو  برزخيا  شابا  المهترئة  أريكته 
قذف  ثم  عليها  تركه  والــمــوت  الحياة 
التي  الفسيحة  النافذة  ناحية  بعينيه 
كان  والتي  العمالقة  شاشته  دائما  ظلت 
اإلطاللة من خاللها على  دائما  بمقدوره 

فكرة انتحار جاهزة وشاهقة وفورية.
نافذة  من  واقترب  بحر  األستاذ  استقام   
أخــرج  ضعف  لحظة  ــي  وف ــالص..  ــخ ال
بغيظ  السماء  يطالع  وجعل  منها   رأسه 
نحوها  يقفز  كارثي  نحو  على  به  وإذا 
بشتائمه ويهاجمها بوجه متجهم وعينين 
عشرة  اثنتا  عنهما  انفجرت  صخريتين 

عينا متوثبة للبكاء.
الحال  هذه  على  واقفا  بحر  األستاذ  لبث 
به  وتجيء  الــســوداء  األفكار  به  تعبث 
التخلص من  الجارفة في  الرغبة  خواطر 
كل شيء بنطة واحدة إال أنه سرعان ما 
أفضل  وبدا  األريكة  على  ليستوي  عاد 
.. شهق نفسا طويال ثم  حاال مما سلف  
قذف يده إلى الطاولة التي أمامه وتناول 
كيسا  منه  استخرج  البالستيكي  الكيس 
طرية  بأغصان  مليئا  كــان   منه  أصغر 
عودته  لدى  ابتاعه  الفاخر  »القات«  من 
في  بــذل  أن  بعد  اللصوص  ســوق  من 
عجاف  سنوات  سبع  حرص  ثمنه  مقابل 
ومصروف أسبوعين على األقل .. وسريعا 
أسنانه   بين  القات  وريقات  يحشر  راح 
ويقضمها بغل وهو يدمدم : »هذه تماما 
»وهذه  منال«   يا  الحلوتين  عينيك  في 
يا  شفاهك  في  أنت  تستحقينها  العضة 

منال«.

ــرت ســاعــة وبــحــر هــكــذا فــي مــزاج  م
أنجز  وعندما  إنه  ثم  العمياء  العاصفة 
على نصف الكمية في الكيس التفت إلى 
طيفه على زجاج النافذة وخاطبه معاتبا 
: »ماذا بك تكلفني فوق ما أطيق؟ هيا 
انهض فحان وقت سفرنا إلى عالم آخر 
عالما  ونكتشف  أنفسنا  عن  فيه  نسرح 
الذي يشبه  الدنيء  بعيدا عن هذا  آخر 

منال«. 
وفي غضون لمحة بالبصر نط من تلك 
الهواء وهوى  النافذة جسد تدحرج في 
بمخلوق  وإذا  بسرعة  األســفــل  ــى  إل
بحر  مثله  يشاهد  لم  غريب  أسطوري 
أخضر  المصورة  القصص  في  ســوى 
وإنما  نسر  هو  وال  حصان  هو  ال  اللون 
شيء بين هذا وذلك ينتزعه من الهواء 
عنان  في  البرق  بسرعة  به  وينطلق 
الفضاء كما يحدث دائما في مثل هذه 
الظروف الصعبة .. حلق به الطائر على 
وإذا  المدينة  على  المطل  الجبل  ربوة 
به هو اآلخر يثور على قشوره الحجرية 
عنها  تمخض  عمالقة  كبيضة  فيشقق 
نائما  كان  أيضا  اللون  أخضر  ديناصور 
الديناصور  ــدج  ح  .. لتوه  واســتــفــاق 
األستاذ بحرا يحوم فوقه فثارت ثائرته 
أخرى  وتــارة  بأسنانه  يهاجمه  وجعل 
من  بصعوبة  اقتلعهما  التي  بذراعيه 
الوتيرة ظل  بين الصخور.. وعلى هذه 
بحر يعبث مع الديناصور العظيم وكان 
البيوت  على  ويدهس  خلفه  يركض 
واقع  في  وكان  الشوارع  في  والعربات 
عمارة  به  ليهدم  فقط  يستدرجه  األمر 
تسكن فيها زميلته السكرتيرة .. اسمها 
من  له  يكن  لم  حظه  ولسوء  »منال« 

اسمها نصيب.
يختصر  الخرافي  المخلوق  ذلك  كان   
يمكن  ال  بسرعة  والمكان  الزمان  لبحر 
قياسها سوى بوحدة الجنون الهستيري 
ذلك  أقدام  تحت  المدينة  بحر  ترك   ..
جعل  دقائق  بعد  أنــه  إال  الديناصور 
ضمير  وتأنيب  بقلق  خلفه  يتلفت 
واكتشف لحظتها أن في بطن كل جبل 
صابر ينام ديناصور مروع ينتظر فقط 
وأنه  والتحطيم  للدهس  يوقظه  من 
وهو البحر في أحشائه الدر والياقوت إال 

الظالم  أعماقه..  أنه البد ثمة ظالم في 
ولو  ينام في بطنه حوت عظيم..  حبس 
وبدأ  فمه  لفتح  الحوت طليقا  البحر  ترك 
يتوقف  ولن  حوله  من  شيء  كل  بالتهام 
إال وقد التقم زرقة الماء وابتلعها بأكملها 

في أعماقه الضحلة. 
وحزم  ملوحته  بحر  األستاذ  هزم  وهكذا 
خارج  بعيدا  بها  ورمــى  القاحلة  نواياه 
األولى  لسيرتها  المدينة  أعاد  الخارطة.. 
الكون  عرصات  في  يتسكع  انطلق  ثم 
بمفاتنها  ويتمتع  السبعة  العوالم  يقتحم 
في  قارتين  يخترق  كان  حيث  وعجائبها 
ثوان يسيرة إذ أنه بتلك السعة كان كل 
شيء مخدر تماما وال يقوى على الحراك 
لهول سرعة مركبه الخيالي األخضر فلم 
شيء  مواكبته  أو  مجاراته  يطيق  يكن 
أمها  عن  المنبعثة  الضوء  حصرم  سوى 
بناتها  مضايقات  بسبب  التي  الشمس 
لقنها  أن  بعد  غاليا  الثمن  دفعت  لبحر 

درسا لن تنساه.
الشمس  شعرت  حولها  ــواط  أش سبعة 
عقارب  باتجاه  بحر  دوران  من  بالصداع 
وما هي  باإلرهاق  بعدها  أحست  الساعة 
الغثيان وتقيأت  انتابها  إال سويعات حتى 
حلقومها  من  التعيس  اليوم  ذلك  نصف 
النسيان  قاع  في  استقر  حتى  ولفظته 
فقدت  الصمود  حاولت  أن  بعد  وأخيرا 
توازنها وغطست بكامل قطرها في فم 

السديم البهيم.
وأجــرى  القمر  على  بحر  عــرج  بعدها 
النصف  من  ليتخلص  الحيلة  نفس  معه 
ولكن  الكارثة  اليوم  ذلك  لخزي  اآلخــر 
الــمــرة فقد كــان ذلك  ــدوى هــذه  بــال ج
العرجون هو اآلخر من األساس غارقا في 
خيبته وهمومه حيث كان شاردا مغموما 
أثارت  سمراء  أفريقية  بفتاة  مشدوها 
عجبه ولم يفهم كيف لوردة أفريقية كل 
على  القدرة  وهذه  الخارق  النفوذ  هذا 
الطالقة  بهذه  األرض  جمال  سر  ترجمة 
له  يشرح  أن  الكون  هذا  استطاع  وكيف 
بكل  وتلخيصه  الجمال  تعريف  بسهولة 
بساطة في امرأة  واحدة .. واحدة وحسب! 
 ثم إن بحر يئس من القمر وتنهد حسرة 
ثم  اللجي  بحره  في  يهيم  وتركه  عليه 
الشاسع  الخارجي  الفضاء  باتجاه  أقلع 
المتراكمة نجومه ومجراته يسابق شهبه 
وأمواجه  عواصفه  ويتحدى  الملتهبة 
اسمها  عن  نجمة  كل  ويسأل  الغوغاء 
أن أخذ منها ميثاقا مغلظا  الحقيقي بعد 

الضوئية سيرة  ذاكرتها  بأن تشطب من 
أن  على  التعيس  الشمسي  اليوم  هذا 
يعاهدها بأال يفصح لمعشر البشر -الذين 
تمتعض النجوم منهم غيضا وكمدا جراء 
همجيتهم وألنهم بدون وجه حق أطلقوا 
أسماءهم  منها  رؤيته  يمكنهم  ما  على 
وكنياتهم السمجة مع أن لدى كل واحدة 
منها اسم رائع ال ولن يعرفونه يطرب له 

السمع ويثمل به الخاطر.
ثم عاده الشوق وهكذا عاد بحر مجددا إلى 
الكوكب األزرق الذي ينتمي إليه يشاكس 
الطيور  مع  ويتسلى  الجاذبية  تفاحة 
وتــارة  الشامخة  المرتفعات  قمم  في 
السبعة ثم  المحيطات  يغوص في أغوار 
والهضاب  والجبال  السحب  ليعتلي  يؤوب 
جديد..  من  والصفراء  والبيضاء  الخضراء 
على  تعرف  الهادي  المحيط  أحشاء  وفي 
ذهبي  شعرها  األعماق  بنات  من  حورية 
تنحر  وابتسامتها  استثنائي  وجمالها 
منال  من  أجمل  أنها  على  عالوة  الفؤاد 
بصحبتها  بحر  قضى  مرة..  ألف  سبعين 
دقائق معدودات ومع هذا ستخونه اللغة 
تلك  به  أغرمت  يليق..  كما  وصفها  في 
الحورية من النظرة األولى  ثم إنها حين 
لم تستطع معه صبرا قبل رحيله قبلته 
أنها لحظات وجيزة من  من أعماقها ومع 
أروع  كانت  لبحر  بالنسبة  أنها  إال  العمر 
ذكرياته  وأمتع  رومانسية  حياته  لحظات 

على اإلطالق.
إلى  بحر  عاد  الشاهقة  الرحلة  نهاية  في 
يلوك  المديدة  وحدته  لمزاولة  متكئه 
الوردة  ويطالع  فمه  في  القات  وريقات 
الوردة   .. الطاولة  فوق  الحزينة  الحمراء 
الوحيدة التي اقترفها ألول مرة في تاريخه 
ذات  أقصد   .. احم   .. يوم  ذات  الخجول 
يوم منسي بالتأكيد ومشطوب نهائيا من 
التقويم كلية ..  حين انتهى بحر من تأمل 
الوردة الذابلة ابتسم بسخرية وهو يلعن 
اليوم البغيض واللحظة الحمقاء التي قرر 
فيها أن ينتظر على الممر مخلوقة عابرة 
من عصر جليدي بارد ال تعرف شيئا عن 
سخونة المشاعر اإلنسانية وال تجيد مثله 
وتحسر   .. الجميلة  الورود  بلغة  التحدث 
كثيرا ألنه أهداها شيئا رائعا ال تستحقه 
ألنها ال تعي معناه ندم ألنه قال لها وهو 

يناولها الوردة قبيل أن تسحقها : 
»ليتك تعلمين كم أحبك يا منال«.

الساعة السليمانية
حسن عبداهلل محمد سوادمحمد السقاف

وفاة الفنان اليمني عازف الناي

نعى الوسط الفني الفنان القدير عازف 
الناي )المدروف( / حسن عبداهلل محمد 
يوم  ظهر   ، األجل  وافاه  والذي   ، سواد 
الشحر  بمدينة  ديسمبر   13 الجمعة 
محافظة حضرموت ، بعد معاناة مريرة 

مع المرض . 
البيت  تتقدم  الجلل  المصاب  وبهذا 
بخالص  والفنون  للموسيقى  اليمني 
كافة  إلــى  القلبية  والمواساة  الــعــزاء 
أسرة الفقيد ، وللوسط الفني والثقافي 
حسن  الفنان  ومحبي  عشاق  ولكل   ،

عبداهلل محمد سواد ..
يتغمده  أن  وجل  عز  المولى  سائلين 

أهله وذويه ومحبيه  ، ويلهم  بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته 
الصبر والسلوان ، إنا هلل وإنا إليه راجعون . 

ويعد الفنان حسن عبداهلل سواد من أمهر العازفين على آلة الناي ، وقد رافق 
النظير  بإبداع منقطع  الناي  آلة  الفنانين في حضرموت عازفا على  عشرات 
اليمن، فقد أطرب جمهوره  )المدروف( في  الناي  ، ويعتبر من أشهر عازفين 
بعزفه المتقن وإبداعه المتميز على آلة الناي خالل حقبة طويلة من الزمن ، 

ويمثل رحيله خسارة كبيرة على المشهد اإلبداعي الفني .

وبدعم من  للفنون بصنعاء  رموز  كتابات، صدر عن مؤسسة  برنامج  ضمن 
الصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( مجموعة قصصية بعنوان: “صراع” 
تضم أحد عشر نصًا قصصيًا متميزًا، لشابات وشبان سوف يشكلون معًا الجيل 
إسماعيل مشرعي، هيام  الحراسي،  وهم: صادق  اليمني،  لألدب  العشريني 
المليكي، أحالم المقالح، الزبير حسن، بكر علوان، نور الدين الشرجي، فاطمة 

إسماعيل، شروق الرمادي، ليلى نجيب، سراء الهادي.
الجدير بالذكر أن قصص “صراع” هي نتاج ورشة الكتابة اإلبداعية التي ُأقيمت 
في صنعاء منتصف يونيو/ حزيران الماضي واستمرت مدة أسبوعين، شارك 
فيها أدباء شبان من مختلف المحافظات اليمنية، وتولى التدريب فيها الروائي 

)وجدي األهدل( وأشرف عليها مدير مؤسسة رموز للفنون )ايبي إبراهيم(.
يقع الكتاب في ثمانين صفحة، وصممت الغالف لمياء السنفي، ومما ورد في 

المقدمة التي كتبها “ايبي إبراهيم”:
“ما يزال المشهد اليمني األدبي صغيرًا للغاية، الكتاب اليمنيون معزولون وغير 
معروفين عربيًا ودوليًا. لهذا السبب قمنا بإنشاء برنامج “كتابات”، كجزء من 
مؤسسة رموز للفنون والتنمية الثقافية. يعمل البرنامج األدبي على تطوير 
وتنمية حركة األدب المعاصر في اليمن من خالل ورشات عمل، برامج إقامة، 

ونشر روايات وقصص أدبية للروائيين اليمنيين الصاعدين.
ذاتيًا، في  األدب  كتابة  يتعلمون فن  اليمن  الصاعدين في  الُكتَّاب  كثير من 
الرئيس من ورشة  التدريب الرسمي والدعم المؤسسي. الهدف  غياب أدوات 

العمل هو تطوير مهارات الكتابة اإلبداعية للشباب والشابات في اليمن”.

“صراع”.. قصص يمنية شابة في كتاب
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اخترنا لهذه املساحة التي سيتناوب على كتابتها أعضاء النادي اسم »الحرف األخير«، 
في علم الرياضيات، �ضــيٌء ال  ا أن الحرف األخير مثله مثل مفهوم الالنهاية 

ّ
ِمن  

ً
إيمانا

.
ً
يمكن الوصول له عمليا

 قضاه في مالحقة 
ً
ا أن يكتب الحرف األخير في حياته، لينهي بذلك عمرا

ّ
يمكن ألّيٍ من

ه ال يكتب حرفه األخــيــر إال وهــو على فــراش املــوت، 
ّ
اقــتــنــاص الــفــكــرة، لكن الــحــرف، و

نا كأدباء، وقاّصين، 
ّ
د أن

ّ
فكان ال بّد لنا ونحن في زمن الحرب، واملوت يحيط بنا أن نؤك

فين، لن تمنعنا الحرب من أن نكتب ما يعّن لنا حتى ولو كان ما سنكتبه 
ّ

وشعراء، ومثق
هو الحرف األخير.

يموت الكاتب في زمن الحرب، ويبقى نبض حرفه، يموت الشاعر ويبقى صدى شعره، 
يموت الروائي ويعيش أبطال روايته من بعده، لذلك فإنَّ »األقالم ال تموت في زمن 

الحرب«.
بــهــا.. وال يمكن لأجنحة إال مــن صــانــع..  تــكــون للحرف أجنحة يحلق  ال يمكن إال أن 
ولـــذلـــك هـــنـــاك مـــن يــســتــحــقــون الــشــكــر فـــريـــق مـــن األدبـــــــاء بـــنـــادي الــقــصــة منسقية 

الصـحيفة واملوقع نجوم عطرة يبذلون الجهد في سبيل نشر الجمال والسالم.

ال ينقصنا في اليمن الرصاص وال حملة معاول الهدم.. وال تنقصنا الحروب وأدوات 
أقــالم لنكتب.. ولذلك هاهم  العدوان، وما ينقصنا هو الــوان وفرش لنرسم.. ورق و
فرسان اللون والحرف يحاولون أن يصرخوا: نحن هنا دعاة سيادة الجمال والسالم 

وهاهي أدواتنا لن�ضيء طريق السالم والحرية والجمال.. فشكرا لهم
ومــا دام قطار العمر لم يبلغ بنا محطته األخــيــرة، فليس هــذا »الحرف األخير« الذي 
ِتَب بين صفحات العدد األول من هذه املجلة التي نتمنى 

ُ
 ملا ك

ً
 أخيرا

ً
نكتبه هنا إال حرفا

 للمشهد الثقافي، وأن تحمل الفائدة، واملعلومة، واملتعة، 
ً
 شيئا

َ
من القلب أن تضيف

واالبتسامة لقرائها.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 في عتمة ما على وجه هذا الكوكب الجميل..
ً
أن تشعل ضوءا

افذ األمل بالسخام بصيص لون  أن تشير إلى من ينشرون الزوابع والفتن وتلوين نو
جميل..

هذا أنتم بحروفكم بنات قلوبكم..
إلــى جــوار رقيقية السواقي وهديل  بــآمــال وطــن تعيش فيه العصافير والــنــور والحرية 

اليمام..
هو الشكر لحملة الضوء في عيوننا..

ملن يقولون للحرب والتسلط ال ..
واملواطنة  املدنية  والدولة  والديمقراطية  والجمال  للبناء  نعم  والحرية  للسالم  نعم 

املتساوية ..
كفاكم حرب ..

كفاكم عمالة ..
كفاكم حرب وتدمير..

يمن السالم ستشرق شمسها بهية يوازي تاريخها العريق ..
الشكر لحملة مشاعل الحرف والسالم..

صناع الكلمة الحرة لون السالم وتبا للحرب

األقــــــــــــــالم
ال تـمــــــــوت

فــــــــــــــــي
زمن الحرب
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