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رحيل الشاعر اإلنسان
َ َّ
مثل

الشاعر الكبير فيصل عبد هللا البريـهــي حالة خاصة وعالية التميزفي حضوره
فــي حـيــاة الـشـعــراء الـشـبــاب فــي الـيـمــن ،فقد ارتـبــط بــه خــال مــا يـقــارب عقدين
من الزمن عشرات من الشعراء من محافظات يمنية مختلفة ،وكان أستاذهم
ومــرجـعـهــم والـقــارئ األول لقصائد كثير مـنـهــم ،وبــذل الــرجــل بالفعل حياته ووقـتــه ألجــل تنمية
مــواهــب ال ـش ـعــراء ال ـش ـبــاب وال ـش ــاع ــرات ال ـشــابــات ،ومـشــاركـتـهــم فــي فـعــالـيــاتـهــم ومـســاجــاتـهــم
ومسابقاتهم و أنشطتهم املختلفه ،وبــرحـيـلــه ال ـصــادم واملــوجــع فــي الـيــوم ال ـســادس مــن فبراير
 2020ي ـ ـتـ ــرك ف ــراغ ــا ك ـب ـي ــرا وذك ــري ــات م ـؤمل ــة ح ــول م ـعــانــاتــه م ــع امل ــرض ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب الــرعــايــة
الصحية وعــدم وجــود جهات ترعى املبدعين ،وبالذات من قدموا أعمارهم وأوقاتهم وحياتهم
في سبيل خدمة الثقافة اليمنية ولهذا تاثيره الكبيرعلى دخولهم وحالتهم املاديه واالقتصاديه .
 .فيصل البريـهــي ـكـان البــد أن يحظى برعاية كبيرة وهــو املنتمي إلــى الثقافة اليمنية والجيش
اليمني  . .تخلت عنه الثقافه وتخلى عنه الجيش في لحظاته الصعبة والحاسمة ،وتخلى عنه
األدباء الكبار املؤثرون الذين كانوا يستطيعون التوسط له ولفت النظر إلى حالته ،لكنهم آثروا
الصمت والسكوت و(الفرجة) على وضعه وربما يكون لهم عذر نف�سي وهو ان املوت خيار جيد
في هذه البالد وفي هذه املرحلة التي فقد فيعا املثقف مبررات وجوده
*
كان البريـهــي عصارة جمال في شعره ونقده و إنسانيته . .وال اظن أن تتكررحالة مشابهة ليس في
الثقافة اليمنية بل في الثقافة العربية بكلها . .وال أظن أن من املمكن ان تتكررمثل هذه الحالة
النادرة من اإلخــاص والحب والوفاء او أن يوجد من يشغل هذا الفراغ الكبيرالذي تركه هذا
الشاعرواإلنسان.
*
هناك الكثيرممن يمثلون األبوية الشعرية واألدبية ،ولكن فيصل كان هواألب الحقيقي دون أن
يدعي أنه يمثل هذه االبوية ،و دون ان يستفيد منها على اإلطالق . .إنها لحظات حزينة بالفعل..
هــذه الـلـحـظــات الـتــي نفقد فيها فـيـصــل الـشــاعــر والـصــديــق واإلن ـســان وامل ـحــب لـلـنــاس واالرض
ولوطنه واإلنسانية جمعاء . .فجعنا خبررحيله ونحن في في املراحل االخيرة من تجهيزهذا العدد
من مجله إل مقه ،وقد سلمت معظم املواد فلم يعد متاحا أن يقدم هذا العدد ما يليق بهامة
عظيمة مثل فيصل البريـهــي ،ولكنه بالتاكيد لــم يخلو من اإلش ــارة إلــى فــداحــة هــذه الخسارة.
وتستمر املجلة في تقديمها للثقافة اليمنية وهو نوع من الوفاء غير املباشرلشخصيات عظيمة
مثل فيصل ..قدمت من أجل الثقافة كل �شيء ولم تحصل في مقابل ذلك على �شيء.
لقد و اكــب هــذا الـعــدد احتفاء نــادي القصة بتكريم نجم الـســرد فــي اليمن لعام 2019م بـســام
شـمــس الــديــن مــن خــال إج ــراء ح ــوار صحفي مـعــه حــول بـعــض الـقـضــايــا املتعلقة بتجربته في
الكتابة وهـمــوم الكتابة فــي اليمن بشكل عــام ..كـمــا قــدم هــذا الـعــدد استطالعا صحفيا حول
تهميش االدبــاء الشباب وهي قضية اخــرى من القضايا التي بذل فيصل من أجلها حياته وقته
وجهده وإمكانياته . .نأمل ان يجد قراء هذا العدد ما يليق بهم وأن وان يعذرونا عن أي قصور.
أتــوجــه بشكر خــاص لكل مــن تفاعلوا مــع صــدور الـعــدد األول مــن مجلة إل مـقــه . .ســواء من
كتبوا أو من راسلونا أو من تحدثوا في اللقاءات والفعاليات و أبدوا انطباعات جيدة تجاه هذا
النشاط ..وشكرخاص لكل أعضاء نادي القصة ولراعي هذا النادي ورئيسه /الغربي عمران ،وال
أفوت في هذه املناسبة الفرصة لتقديم شكرخاص لواحد من أبرزأعضاء نادي القصة . .الذي
حمل نفسه هم هذه املجلة وسعى ملساعده طاقم العمل فيها وتطوع بالكثيرفي سبيل إصدارها و
هو األستاذ األديب /عبد الوهاب سنين ،وهو نموذج جميل للمثقف الحقيقي ،والناشط املميز.

نبذة عن الراحل

فيصل عبداهلل أحمد البريهي ..شاعر يمني
ولد في  27يونيه  1967الموافق  20ربيع األول 1383هـ في قرية الحمامي،
عزلة دمام ،مديرية جبل الشرق آنس ،محافظة ذمار بالجمهورية اليمنية
(اليمن) ،وهو متزوج وله سبعة أبناء (ثالثة ذكور ،وأربع إناث).
ً
ضابطا في القوات المسلحة اليمنية ،ليدافع عن وطنه ،ولم
التحق للعمل
يكتف بذلك بل استمد من موهبته األدبية سالحًا آخرًا ،ليدافع عن قضايا
وطنه وعروبته واألمة اإلسالمية..
أبدع الكثير من القصائد الشعرية المتنوعة ،فصار عضوًا بإتحاد األدباء
والكتاب اليمنيين ،وعضو بمجلس أُمناء بيت الشعر اليمني وعضو رابطة
األدب اإلسالمي.
وعضو مؤسِّس لملتقى اإلبداع األسبوعي بـ(مؤسسة اإلبداع للثقافة واألدب
والفنون).
ورئيس لجنة جائزة رئيس الجمهورية للشباب (مجال الشعر) بأمانة العاصمة
(.)2011-2003
ُذكر في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين (الطبعة الثانية – .)2002
ُذكر في موسوعة أعالم اليمن للدكتور عبدالولي الشميري (الطبعة األولى).
أُجريت العديد من الدراسات والبحوث الجامعية على معظم دواوينه الشعرية.
شارك في العديد من المهرجانات الشعرية واألدبية في اليمن وفي العديد من
الدول العربية.
صدر للشاعر فيصل البريهي:
( – 1أسرار الرماد) شعر بالفصحى إصدار مركز عبادي للدراسات والنشر
صنعاء _ 2003م.
( – 2روائح الصمت) شعر بالفصحى إصدار مركز عبادي للدراسات والنشر
صنعاء _ 2004م.
( – 3بسمة في شفاة الفجر) شعر بالفصحى إصدار مركز عبادي للدراسات
والنشر صنعاء _ 2004م.
( – 4بروق الخريف) شعر شعبي إصدار مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء
_ 2005م.
( – 5انتحار الزمن) شعر بالفصحى إصدار وزارة الثقافة
_ صنعاء _ 2006م.
( – 6عزفٌ على أوتار الجراح) شعرفصيح.
( – 7مقامٌ في رحاب الحب) شعرفصيح.
( – 8وللربيع طقوسٌ أخرى) شعر فصيح.
لهُ قيد الطبع:
( – 1على ضفاف األمنيات) شعر بالفصحى.
( – 2ومــضــات هاتفية) شعر بالفصحى ،
وبالعامية.
( – 3أجراس القلوب) شعر (فصعمي).
( – 4العبور إلى مرافئ الضوء) شعر فصيح
( – 5مفاهيم الثقافة العسكرية وانعكاساتها
على حياة الرجل العسكري) بحث موسع
في الثقافة العسكرية مخطوط
تــوفــي فــي العاصمة المصرية
القاهرة صباح الخميس  6يناير
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بديع الزمان السلطان
َ ً ()1
ُ
ُ ُ

قـ ـ ــفـ ـ ــوا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادا ض ـ ـع ـ ــوا األق ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـام والـ ــكـ ـ َـتـ ـ ـ ـ َـبـ ــا
ِ
ِ
ّ
َ
َ
م ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان ل ـ ـلـ ــشـ ـعـ ـ ِـرال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ـ ِـل أ َب ـ ـ ـ ـ ــا
َ
وأط ـ ـ ـف ـ ـ ـئ ـ ـ ــوا ش ـ ـم ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ِـخ و ان ـ ـط ـ ـف ـ ـئ ـ ــوا
ف ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـده شـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا وال أدب ـ ـ ـ ـ ــا
ً
م ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ َـج األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان قـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح فـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ــرح ـ ـ ــه يـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـرح كـ ـ ـ ــن رط ـ ـب ـ ــا
ً
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ــي أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه ي ـ ـ ـمـ ـ ــنـ ـ ــا
َ
وض ـ ـ ـ ـ ّـم « ج ـ ـب ـ ـلـ ــة « فـ ـ ــي أوجـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ِـه و»س ـ ـ ـبـ ـ ــا «
ُّ
فـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوا بـ ـ ــؤس ـ ـ ـكـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــا ّأي ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــش ـ ـ ـعـ ـ ــرا
ُ
وخـ ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ــوا ح ـ ـ ــزنـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ــا ّأي ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــروا ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـب ال ـ ـ ـ ـ ـ ّـري ـ ـ ـ ـ ـ ِـح أدمـ ـ ـ َـع ـ ـ ـكـ ـ ــم
َ
وخ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــوه ـ ـ ــا ف ـ ـ ـق ـ ـ ــد ج ـ ـ ـئ ـ ـ ـتـ ـ ــم ً
دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ِـذبـ ـ ـ ــا

()2

َ
َ
ـوهـ ـ ـن ـ ــا
أغ ـ ـ ـم ـ ـ ـض ـ ـ ــت ع ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــك ـك ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ــوجّ ـ ـ ِ
م ـ ـ ـ ــا ال ي ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ُ
ـاب !!
ِ
َ
وس ـ ـ ـف ـ ـ ـح ـ ـ ــت ق ـ ـ ـل ـ ـ ـ َـب ـ ـ ـ َـك ـك ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــو َل ل ـ ـح ـ ــزِن ـ ـن ـ ــا
َ
م ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم يـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ـ ُـه لـ ـ ــدج ـ ـ ـلـ ـ ــة « ال ـ ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ـ ُ
ـاب» !!
ّ ً
َ
وم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ ــرا أط ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــأت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر َك يـ ـ ـ ـ ــا أب ـ ـ ــي
عـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــي ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـ َـك  ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـ َـك ع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ُ
ـاب
ِ
َ
ً
وقـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ َـت َ
ورد األبـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ــان ـ ـ ـع ـ ـ ــا
وذه ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ُـب ال ـ ـ ـ ـ ـ ُـك ـ ـ ـ ـ ـ ّـت ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاب؟
ُ
َ
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرَبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء ف ـ ـ ـ ـ ــي أوط ـ ـ ـ ـ ــا ِنـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــوت ـ ـ ـن ـ ـ ــا
َ
ّ
ولـ ـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي َم ـ ـ ـ ـ ـ ْـوتـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا أغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـراب !!
ِ

شعر :أحمد المعرسي

ٌ
َ
شـ ـ ـ ـ ـ ــرف مل ـ ـ ـثـ ـ ـ ِـلـ ـ ـ َـك أن يـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوت وحـ ـ ـي ـ ــدا
ً
ٌ
َ
ش ـ ـ ـ ـ ــرف مل ـ ـ ـثـ ـ ـ ِـلـ ـ ـ َـك أن يـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوت ُم ـ ـ ـغـ ـ ـ َّـربـ ـ ــا
َ ُ ّ ً
ٌ
َ
ـودع ـ ـ ـ ــا
ش ـ ـ ـ ـ ــرف ملـ ـ ـث ـ ـ ِـل ـ ــك أن ت ـ ـ ـم ـ ـ ــوت م ـ ـ ـ ـ ِ
*
*
*
*
*
َ
ُ
أب ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاه ،إن امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت أج ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــن زائ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـر
َ
أب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاه ،إن امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ط ـ ـع ـ ـن ـ ـ ٍـة
*
*
*
*
*
قـ ــل لـ ــي بـ ـ ـ ّـربـ ـ ـ َـك ..ك ـي ــف غـ ـب ــت ،ول ـ ــم أزلْ
ِ
ً
ً
ن
وتـ ـ ــرك ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــز ِ ق ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــا ف ـ ـ ــارغ ـ ـ ــا
ً
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول لـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـع ـ ـ ـن ـ ـ ــاه :م ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ـ ــرددا
ً
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــو ُل ل ـ ـ ــي مـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاه :م ـ ـ ـ ــات م ـ ـس ـ ــاف ـ ــرا
ً
ُ
ُ
ـدة ِخـ ـلـ ـس ــة:
وتـ ـ ـق ـ ــول ل ـ ــي أرض الـ ـسـ ـعـ ـي ـ ِ
*
*
*
*
*
ـدة خ ـن ـج ــرٌ
ُأب ـ ـ ـت ـ ـ ــاه ،فـ ـ ــي قـ ـ ـل ـ ـ ِـب ال ـ ـق ـ ـص ـ ـي ـ ـ
ً
ًِ
ـرات سـ ـ ـي ـ ــا ج ـ ــارف ـ ــا
أخ ـ ـ ـفـ ـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ـ ِ
(ح ــام ـي ــم)ُ ،ح ـ ـ َّـم األمـ ـ ـ ُـر ،ي ـب ـصـ ُـق هــاجــسٌ
ُّ
َ
ـدة ك ــلـ ـه ــم
الـ ـ ـج ـ ــاثـ ـ ـم ـ ــون ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ـ ِ
ب ـ ــدم ـ ــائـ ـ ـن ـ ــا ح ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــوا ،وب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم إلـ ـهـ ـه ــم
ٌ
(حـ ــام ـ ـيـ ــم) حـ ـ ـ َّـم األمـ ـ ـ ـ ـ ُـر ،قـ ــالـ ــت غـ ـص ــة:
ُ
ـوط ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـبـ ـ ـ ّ ِـي وح ـ ــاك ـ ـ ٍـم
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألرض لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ـ ِ
ً
ـوح (فـ ـ ـيـ ـ ـص ـ ـ ُـل) س ـ ــاك ـ ـب ـ ــا أوج ـ ـ ـ َ
وي ـ ـ ـل ـ ـ ـ ُ
ـاع ـ ـ ـ ُـه

صباح أن يموت شاعر  ..تذبل وردة في األعــالــي ،يغص املغني بألحانه ،يخطئ طالب في
الـقــراءة ،ين�سى أخــي الصغير قصيدة «بــاد الـعــرب أوطــانــي» ،كوكب يخرج عــن مــداره،
البحر العربي يجف تماما ،الصياديون يعودون بقارب ممزق األشرعة ،وسهيل اليماني
يـضــرب عــن ال ـضــوء ،الـسـمــاء حــزيـنــة وبــا أل ــوان .بــاهــت كــل �ش ــيء وغــريــب عـنــا ،و ـكـأنــا ال
نعرفنا.
يموت الشاعرغريبا  ..ويزداد الكون غربة ،تتغيرنكهة القهوة في شفاه الجميالت ،يصبح
جمالهن غريبا ومراياهن يتوغل فيها الغبش والضباب .كيف سنتعرف على أوجهنا بعد
أن نفقد شاعرا؟ ما تفسير الجمال؟ وما الثورة؟ ومن أين يهب نسيم الصبا علينا؟ من
نحن؟.
خلق هللا الشاعر قبل أن يخلق الكون بمائة سنة ،وبعد مائة ثانية فقط من موت كل
الشعراء سينتهي هذا العالم اململ ،وستقوم القيامة والشرملء جراراملاء ،وال نيران في
هذا الليل.
كان ال بد على السلطات اليمنية أن تعلم جيدا مدى الفقدان ،أن تتنبه للخطراملحدق
خلفها والكالب الضآلة؛ ولهذا كان الواجب عليها أن تضع مبلغا خاصا من املال للشاعر
وال تطالبه بسوى الـنــور والـحــريــة ،تعطيه دخــا يكفي ومكانا يستشرف منه املستقبل
ويحترق فيه الشاعر كي ي�ضيء العالم .وتعي البشرية جمعاء أنه لم يخلق لغير هذا ،وال
يجيد أي عمل غير عمل األنبياء واملالئكة ،وستكتشف حينها كم هو هذا العمل شاق
وكبير! بينما قليال ما سيمنحونه ،وما سيمنحهم الشاعركثيرا جدا ،كثيرا بحجم التاريخ
واملالمح الخالدة ،وسعة األبدية.
واآلن ال عــزاء لنا -يــا إخــوتــي الـشـعــراء -فــي فـقــدان الكثير الكبير الشاعر فيصل عبدهللا
البريهي.
*أرجوكم جميعا ،حاولوا أن ال تموتوا.

ُ
ُ
فـ ـ ــال ـ ـ ـجـ ـ ــاه ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ــذ ال ـ ـ ـتـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدا
ً
ل ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ـ َ
ـود ف ـ ــري ـ ــدا
ـش ل ـ ـح ـ ـن ـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـلـً ـ ـ ِ
ً
زم ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ َـر ِخ ـ ـ ـ ـ ـ َّـس ـ ـ ـ ـ ــة وع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــدا
*
*
*
*
*
َ
ُ
ُ
وألن ـ ـ ـ ـ ـ ــت أش ـ ـ ـج ـ ـ ــع م ـ ـ ــن ي ـ ـ ـم ـ ـ ــوت عـ ـنـ ـي ــدا
ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـلـ ـ ــب م ـ ـ ــن م ـ ـ ــأ ال ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ َ
ـود نـ ـشـ ـي ــدا
ِ
*
*
*
*
*
ً
َ
ـاب حـ ـ ـ ــر ِفـ ـ ـ ــك شـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــرا ومـ ـ ــريـ ـ ــدا
ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
َ
ال أشـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي إال خـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ـيـ ـ ــدا
ُ
ُ
ـدة ال ي ـ ـ ـمـ ـ ــوت سـ ـعـ ـي ــدا!
ِاب ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـع ـ ـي ـ ـ ِ
َ
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــزِنـ ـ ـ ـ ِـه ،و أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُل :مـ ـ ـ ـ ــات شـ ـهـ ـي ــدا
َ
اس ـ ـمـ ــي الـ ـعـ ـظـ ـي ـ ُـم الـ ـ ـف ـ ـ ُ
ـرد م ـ ـ ــات ب ـع ـي ــدا!
*
*
*
*
*
ُ
ُ
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــس ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـشـ ـ ــاي جـ ـلـ ـي ــدا
َ
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـذاب ر ِ ّب ال ـ ـ ـح ـ ـ ــز ِن ك ـ ـ ـ ــان شـ ــديـ ــدا
َ
ـروش ق ـص ـي ــدا
ل ـ ـي ـ ـق ـ ــول ف ـ ــي أغ ـ ـب ـ ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ً ِ
رج ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـس يـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ـ ُـل م ـ ـ ــواج ـ ـ ـع ـ ـ ــا وصـ ـ ــديـ ـ ــدا
َ
ص ـ ـن ـ ـع ـ ــوا جـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ َ
ـود ال ـ ـ ـ ـك ـ ــادح ـ ـ ـيـ ـ ــن ث ـ ــري ـ ــدا
ُ
ـوت مـ ـ ــن ع ـ ـش ـ ـ َـق ال ـ ـ ـب ـ ـ ـ َ
ـاد طـ ــريـ ــدا
س ـ ـ ي ـ ـم ـ ـ
ُ
ُ
َ
ـذل يـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـشـ ـ ـج ـ ــب وال ـ ـت ـ ـن ـ ــدي ـ ــدا
نـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ُ
إن ـ ـ ـ ـ ــي ام ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــأت ،وال أريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــزي ـ ـ ــدا!

ال تموتوا

أحمد عفيف النجار
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في البدء كانت القصة

"

يعيد مؤرخو األدب ظهور النص السردي في الوطن العربي إلى
نهاية القرن التاسع عشر ،ويعد زمنا متأخراً جداً مقارنة بظهور
النص الشعري العربي ،الذي يعود تاريخ ظهوره إلى الحضارات القديمة
في الجزيرة العربية مثل الحضارة الحميرية اليمنية.
عن ظهور الرواية في الوطن
العربي
وإذا كان النص السردي قد تأخر في
الوطن العربي إجما ً
ال ،وتعد اليمن من
أقــدم البلدان التي ظهر فيها السرد
بمفهومه المعاصر إذ يعود إلى عام
1927م ممث ً
ال برواية فتاة قــاروت،
الصبر والتبات عام 1929م ،ألحمد
السقاف ويعتبر متقدماً مقارنة ببعض
البلدان العربية .
بعدها تتالت اإلصــــدارات الروائية
فجاءت روايــة (سعيد) لمحمد على
لقمان عــام 1939م وتلتها صــدور
مجاميع قصصية وروايات لكنها ظلت
متثائبة واحدة تلو األخرى على خجل،
ولم تسجل حضوراً عربياً خالل عقود
العشرينات واألربعينات إلى أن سافر
بالنص السردي اليمني األديب الكبير
األستاذ  /على أحمد باكثير إلى مصر
عام 1934م وكتب الكثير من الروايات
والمسرحيات ،ومــن هنا بــدأ النص
السردي في اليمن يعلن عن ميالده
للعالم ،وجاءت رواية أبي األحرار محمد
محمود الزبيري ماسات واق ألواق سنة
1960م وما سبقها في عدن من روايات
مثل :يوميات مبرشت للطبيب أرسالن
سنة 1948م وحصان العربة لعلي
محمد عبده سنة 1959م وغيرها ومن
هذا المنطلق:
كانت فكرة إنشاء كيان يخص ُّكتَّاب
السرد معشوشبة في خلد رهط من
كتابه ،ولم تُقدح الشرارة األولى لفكرة
تأسيس كيان يجمع كتاب السر إال عام
1990م على أروقة كلية األدب جامعة
صنعاء ،هناك في فسحة من األمل
والتفاؤل ،حيث طرحها القاص  /الغربي
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عمران،على القاصين  /زيد الفقيه و /
محمد سعيد سيف؛ بعد التعرف عليهما
في مكتبة الكلية ،ولم يكن حينها قد
تحدد نوع هذا المسمى.
ظلت الــفــكــرة تعتلج صــدر هذين
الشابين لكنهما كانا ما يــزاالن على
مقاعد الدراسة ولم يفرغا بعد إلعالن
هــذا الوليد ا لكنهما ظال منذ ذلك
الحين يتبنيان النشر القصصي في
الصحف والمجالت لكتاب القصة في
اليمن،انطالقا من فكرة إنشاء هذا
الكيان ،ومن ثم طرح الفكرة والترويج
لها بين صفوف كتاب وكاتبات القصة
مثل األساتذة وجــدي األهــدل ،أفراح
الصديق ،أروى عبده عثمان ،نادية
الكوكباني ،عبد الكريم المقالح ،نورة
زيلع ،ريا أحمد ،علوان الجيالني ،محمد
القعود ،وغيرهم
وفي أول دعوة الجتماع رسمي لكتاب
القصة كان حضور األخوة:
 -1الغربي عمران
2ـ زيد صالح الفقيه
3ـ وجدي محمد األهدل
4ـ أحمد مرزوق زين
5ـ أفراح الصديق
6ـ أروى عبده عثمان
7ـ عبد الكريم المقالح
8ـ نبيلة ألكبسي
9ـ علوان مهدي الجيالني
10ـ ريا احمد حنظل
وقد عقد األخوة أول اجتماع لهم في دار
الكتب لبحث إمكانية تكوين رابطة ،أو
نادي ،أو جمعية للقصة ،وبعد نقاشات
مستفيضة أستقر الرأي عند تأسيس
نــادي لكتاب القصة يسمى( :نــادي
القصة إل مقه) ،وإل مقة :كلمة مركبة
من جزئين :إل بمعنى إله ومقة بمعنى

إل مقه  -العدد ( - )2فبراير 2020

زيد الفقيه
القمر.
وإلمقه هو اإلله األكبر للدولة السبئية
(800ق .م300 .ق.م) ،يقول المفكر
والمؤرخ الدنمركي «ديتلف نيلسن»
في كتابه الديانة العربية القديمة :أن
النقوش المكتشفة في آثار جنوب شبه
الجزيرة العربية «اليمن» قد ورد فيها
اسم غريب أكثر من ألف ومئة مرَّة
وهذا االسم هو «إل مقه» وهو اسم
أصطلح على أنه يرمز إلى إله معبود
(قد يكون معبوداً سبئياً ،بينما ذهب
البعض إلى أنه كان إله القمر ،حيث
اختلفت اآلراء حول معنى اسمه ما بين
«الالمع» و «الثاقب» يهدف هذا الكيان
إلى:
1ـ تبني ورعاية المواهب القصصية
والروائية.
2ـ مساعدة األعضاء في جمع نتاجهم
ونشره وطباعته.
3ـ العمل على التعريف بفن القصة
وتطويرها.
4ـ السعي إلى زيادة االهتمام الشعبي
والــرســمــي بــفــن الــقــصــة وتكريس
حضورها.
5ـ إيــجــاد عــاقــة ثقافية متكافئة
بين المؤسسات الثقافية األهلية
والحكومية.
6ـ إقامة الفعاليات الثقافية.
7ـ إصدار دورية تهتم بفن القصة.
8ـ إبـــراز القصة اليمنية ودورهـــا

اإلنساني.
9ـ الدفاع عن القاص وحريته وإنتاجه
القصصي .
10ـ العمل على تطوير العالقة بين
النادي والمنظمات المشابهة له داخلياً
وخارجياً.
ومن ثم تكونت اللجنة التحضيرية من
األخوة التالية أسماؤهم:
1ـ محمد الغربي عمران (رئيساً)
2ـ زيد صالح الفقيه (نائباً ومقرراً)
3ـ وجـــدي محمد األهـــدل (مسئوال
إعالميا)
4ـ أفراح الصديق (مسئوال مالياً)
5ـ أروى عبده عثمان (مسئول عالقات
داخلية)
6ـ أحمد مرزوق زين (مسئول عالقات
خارجية)
7ـ خالد عبد اهلل الرويشان (عضواً) 8ـ
نبيلة ألكبسي (عضواً)
10ـ عبد الكريم المقالح (عضواً)
وفــي أول اجتماع لها بعد التكوين
اختارت تسمية (إلمقه) وشعاره من
بين عدد من األسماء والشعارات التي
ُطرحت على اللجنة.
حيث أقرت اللجنة ضم األخوة التالية
أسماؤهم إلى قوامها أثناء التأسيس:
 -1رمزية عباس االرياني
 -2محمد مثنى
 -3محمد أحمد عثمان
 -4احمد الفقيه (أردني)
5ـ سامي ألشاطبي
6ـ صالح باعامر
7ـ محمد علي الصباحي
8ـ هشام شمسان
9ـ فواد الجيالني
10ـ محمد عبد الوكيل جازم
11ـ صالح باعامر
12ـ جمال جبران
13ـ نورة عبده زيلع
14ـ أسعد الهاللي (عراقي)
15ـ انتصار الحارث
16ـ حسن األهدل
17ـ ياسر عبد الباقي
18ـ علوان مهدي الجيالني
 -19أحمد محفوظ عمر
 -20عبد الرحمن عبد الخالق
 -21عبد اهلل سالم باوزير
 -22هدى العطاس
 -23علي اليزيدي

 -24صالح البيضانني
 -25بشرى ألمقطري
 -26محمد الصباحي
 -27نادية الكوكباني
 -28مها ناجي صالح
 -29سمير عبد الفتاح
 -30نسيم الصرحي
 -31ألعزي العصامي
حين أكتمل هذا القوام أنطلق النادي
لممارسة نشاطه دون أن يكون له أي
مقر.
وكــان بيت الثقافة هو مقر النادي
ومكان استقبال أعضائه الوافدين من
المحافظات األخرى .
ذهب النادي لتحقيق أهدافه ؛ وكان
أول أهــدافــه الحصول على اإلشهار
الرسمي له ،وكان له ذلك بصدور قرار
وزيــر الثقافة والسياحة رقم ()167
سنة 1999م الصادر بتاريخ 11/7
1999/م ،حينها كان الدكتور /عبد
الملك منصور وزيراً للثقافة والسياحة،
وبعد هــذا االكتمال فــي التأسيس
والشرعية أنطلق النادي في ممارسة
نشاطه.
فأقام أول مهرجان له ،تحت شعار
(نحو آفــاق جــديــدة للقصة) بإتحاد
األدباء والكتاب اليمنيين خالل الفترة
2000/4/12 8م ،وهــنــا نسجل
موقفين رائعين إلنجاح المهرجان من
الزميلين العزيزين /أروى عبده عثمان
حين وجدت قاعة االتحاد غير نظيفة
وقامت بمفردها بغسل القاعة بالماء
والصابون ،ووجدي األهدل حين وقف
أمــام باب االتحاد أثناء عقد جلسات
المهرجان يذود عن القاعة دخول أطفال
الحي الذين تقاطروا عليها ،خالل
انعقاد جلسات المهرجان ،ولو حصل
دخولهم إليها ألحدث إرباكاً وفوضى .
وهذه الجهور ساعدت على إنجاح ذلك
المهرجان.
كما طبع النادي كتاب ((أفــق جديد
لعالم أجد)) وهو نماذج قصصية مختارة
لسبعة وثالثين قاصاً
ً
وقاصة من اليمن
؛ كما تم تكريم ثالثة من رواد القصة
اليمنية األستاذ /أحمد محفوظ عمر،
شفيقة أحمد زوقري ،زيد مطيع دماج.
تتالت بعد أفــق جديد اإلصـــدارات
القصصية حيث أصــدر النادي خالل

عامي  2001 2000م ست عشرة
مجموعة
هي:
1ـ غريب الوقت الضائع :عبد الكريم
المقالح
2ـ األنوات :سامي ألشاطبي
3ـ الحكم على زينب :محاسن ألحواتي
4ـ حجم الرائحة :محمد عبد الوكيل
جازم
5ـ حرب لم يعلم بوقوعها أحد :وجدي
محمد األهدل
وكان يرأس لجنة الطباعة أثناء طباعة
األعــمــال األنــفــة الــذكــر األخ /وجــدي
األهدل ،ثم ترأس اللجنة األخ /صالح
البيضاني ُ
وطبعت األعمال التالية:
1ـ حريم أعزكم اهلل :محمد الغربي
عمران
 -2عــرق األرض :محي الدين علي
سعيد
3ـ الفنجان المقلوب :نسيم الصرحي
4ـ أوتار ألوردة الغبار :زيد الفقيه
5ـ النباش :فؤاد الجيالني
6ـ احتماالت المغايرة :صالح باعامر
7ـ القواقع :سالم العبد
8ـ المدينة الفاضلة :أمين باجنيد
ظالل ذاكــرة تتدحرج سريعا :صالح
البيضاني
ختان بلقيس :محمد الغربي عمران
11ـ قوارب جبلية :وجدي األهدل
كما أُصدر عددٌ خاصٌ من أعداد مجلة
الثقافة عن القصة بالتعاون مع وزارة
الثقافة ،هو العدد (  )51السنة التاسعة
يناير/فبراير2000م
ً
وقــد تــبــرع الــقــاصــون جميعا ببدل
إنتاجهم الفكري لصالح النادي إلقامة
المهرجان األول للقصة والرواية ،عدا
أألخوين /عبدا هلل علوان ،محمد عبيد.
جهز النادي ملفاً عن القصة في اليمن
نُشر في مجلة الصدى الصادرة في
دولة األمارات العربية المتحدة.
وخالل الفترة من  24 19مايو 2001م.
أقام النادي المهرجان الثاني للقصة
والرواية تحت شعار (المبدعون نجومٌ
في سماء اإلنسانية) صاحبه معرض
للصور الفوتوغرافية للمصور  /محمد
سعيد نعمان ،وقد كرم النادي في أول
أيام المهرجان القاصين والرائدين
 -1عبد اهلل سالم باوزير
 -2رمزية عباس األرياني
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وفي اليوم الثالث للمهرجان احتفى
النادي بعدد من القاصين الذين حصلوا
على جوائز عربية عن القصة وهم:
 -1وجدي األهدل
 -2جمال جبران
 -3محمد عثمان
 -4هدى العطاس
 -5نادية الكوكباني
 -6أروى عثمان
 -7هدى النجار
 -8نبيل الكميم
 -9سالم العبد
 -10بشرى ألمقطري
 -11خالد األهدل
 -12محمد عبد الرحمن المداوي
 -13أحمد الباشا.
وفــــي الـــيـــوم الـــرابـــع لــلــمــهــرجــان
2001/5/22م كـــــّــرم الــقــاصــون
اليمنيون رائداً من رواد القصة والرواية
في الوطن العربي هو الدكتور  /شاكر
خصباك وأنهى المهرجان فعالياته
بمنح األستاذ /أحمد جابرعفيف درع
نادي القصة تكريماً لجهوده في دعم
النادي واألخذ بيده ومساندته.
ً
فــي عــام 2002م وتــحــديــدا يوم
2002/8/17م تم افتتاح ورشة الرواية
حيث شارك فيها عدد من كتاب القصة
والرواية من مختلف أنحاء الجمهورية،
وكان قد سبقها ورشة السيناريو التي
أقامها النادي في بيت الثقافة بدعم
من المجلس األعلى للسكان خالل
الفترة 20ــ 2001/5/29م.
كما أصدر النادي أول عدد من صحيفته
(ســــــــــــــــرد) في إبريل 2002م،
والعدد الثاني في مايو 2002م
كان رئيس تحريرها /صالح البيضاني،
ومدير التحرير /عبد الكريم المقالح،
وسكرتير التحرير /صفيه يوسف
ويزمع النادي أن يقدمها مج ًلة بين يدي
القارئ الكريم .إن شاء اهلل.
وخالل الفترة 12ـ 2003 /5/15م أقام
النادي مهرجانه الثالث بدعم من وزارة
الثقافة ،استضاف فيه األخوة:
1ــ سعيد يقطين من المغرب
2ــ يوسف القعيد من مصر
3ــ خالد اليوسف من السعودية
وكـــرّم الناشر اليمني :نبيل عبد
اللطيف عبادي تقديرا لجهده وتعاونه
ومساندته للنادي.

كما كــرم المبدعين الــعــرب التالية
أسماؤهم:
نجيب محفوظ ،ويوسف القعيد من
مصر ،سعيد يقطين من المغرب ،خالد
اليوسف من السعودية
بعدها أوقــف الــنــادي نشاطه عقب
مشكلة رواية «قوارب جبلية» لوجدي
األهــدل ،هذه المشكلة التي أحدثت
شرخاً بسبب استدعاء أألخوة /وجدي
األهدل ،زيد الفقيه ،صالح البيضاني
أعــضــاء الــنــادي لنيابة الصحافة
والمطبوعات ،.لكن النادي كان قائماً
برصيده المالي وملفاته اإلدارية.
وقد استعاد نشاطه بأقوى مما كان
عليه سابقا .
فقد قمنا بفتح موقع له على شبكة
االنترنت بداية 2005م  ،يرأس تحريره
األخ /صالح البيضاني ومدير التحرير
أألخ /هشام شمسان.
خالل الفترة 26ـ  28يوليو 2008م
أقــام نــادي القصة مهرجانه الرابع
للقصة والــروايــة ،بدعم مــن وزارة
الثقافة برعاية الوزير الدكتور /محمد
أبوبكر المفلحي حيث استضاف جميع
كتاب السرد في اليمن ،واألســاتــذة
الذين كتبوا عن السرد من مختلف
الجامعات اليمنية ،كما استضاف عدداً
من كتاب السرد في الوطن العربي إذ
استضاف من مصر :عزت القمحاوي،
ومحمد الناصر ،شوقي بدر.
ومن السعودية :خالد اليوسف ،ناصر
الجاسم ،عبده خــال ،فهد المصبح،
عبدالسالم الحميد .
من سورية :عبداهلل أبوهيف.
من عُمان :سلمان المعمري.
من األردن :الياس فركوح.
من المغرب :سعيد يقطين ،عبدالدائم
السالمي .
من قطر :هدى النعيمي.
وقد أصدر كتباً مهماً في السرد بعنوان
«النقاد يصنعون موجة للبحر» وهو
كتاب ضم عدداً من الدراسات المتعلقة
بالسرد ،في القصة والــروايــة ،وأدب
األطفال ،والترجمة .وقد طبع الكتاب
بدعم من اتحاد األدباء والكتاب بتوجيه
مــن األمــيــن الــعــام األســتــاذة  /هدى
علي أبــان .وقــد كتب عنه األستاذ
الدكتور عبدالعزيز المقالح في صفحته
بصحيفة حين ذلك.

القراءة الشاملة
اإلنســـان منـــذ والدته
ينســـاب وينســـاق في
مســـارات وخيـــارات
البيئة التي ولد ونشـــأ
فيهـــا  ،وهـــذا مســـار
طبيعـــي حتـــى إذا ما
بلـــغ مســـتوى معيـــن
مـــن العمـــر والوعـــي
والتجربـــة ،بعـــد ذلك
منـــا من يتحـــرر ويبدأ
بتكوين وعيه وخيارات
مســـاراته ،ومنـــا مـــن
يظـــل يســـير فـــي
المســـارات والخيـــارات
التي رســـمت لـــه ،وما
يحـــدده لـــه اآلخـــرون
من أطر يظـــل يتبرمج
عليها ،ســـوا إيجابية أو
ســـلبية ،حســـب درجة
ومســـتوى البيئـــة الناشـــئ فيهـــا .
ورغـــم ذلـــك تظـــل لـــدى اإلنســـان
عـــدد مـــن الفـــرص والعوامـــل التي
مـــن خاللهـــا يســـتطيع اإلنفـــكاك
مـــن قيـــود البرمجيـــات المحيطة به
وأهـــم عامـــل مـــن تلـــك العوامـــل
هو عامـــل المعرفـــة ،وأهـــم مفتاح
لهـــا هـــو مفتـــاح القـــراءة ( ،القراءة
مفتـــاح العالـــم -آلبير تومـــا نغويل).
القـــراءة بمدلولهـــا المعرفـــي الـــذي
ال يقتصـــر عـــل قـــراءة النـــص
فحســـب،بل قـــراءة الحركـــة والفعل
األســـباب والنتائج الدوافـــع والمثيرات
واإلســـتجابات وردود الفعل  .وإتســـاع
الرؤيـــة والمشـــاهدة الزمكانيـــة
بأبعادهـــا اإلنثـــرو بولوجيـــة و إدراك
ديناميكيـــة األحداث  ،ومـــن ثم مهارة
الربـــط والجمـــع والتنســـيق،والضم
والتأليـــف للمســـاقات والمســـارات
فـــي ســـياقاتها الواقعيـــة والمعرفية
وتأويالتهـــا ومآالتهـــا ،وهـــذا
مـــا نقصـــده بالقـــراءة الشـــاملة.
(إقـــرأ كثيـــرا ولكـــن ليـــس كثيـــرا
مـــن الكتـــب -بنياميـــن فرانكليـــن)
وال ســـتيعاب أهمية القراءة الشـــاملة
وفوائدها وكيفيتهـــا وأبعادها الثقافية

والثقافية السياســـية
و ا إل جتما عيـــة
،يحتـــاج األمـــر فـــي
هـــذا الســـياق إلـــى
طـــرح عـــدة أســـئلة
لنتفكر فـــي إجاباتها
ومنهـــا مـــا يلـــي
س-القـــراءة مـــاذا
تحقـــق لإلنســـان
ومـــاذا
كفـــرد
تحقـــق للمجتمـــع؟
مـــن
س-هـــل
جـــدوى للقـــراءة؟
س-مـــاذا نربـــد أو
نهدف مـــن القراءة ؟
س-مـــاذا علينـــا أن
نقـــرأ وكيـــف نقـــرأ؟
س-ما هي الرســـالة
والمســـئولية والدور
التـــي يختـــص بهـــا القارئ،وكيف
يمارســـها ويصل ســـالته لآلخرين؟
س-مـــا هـــي مخرجـــات القـــراءة
وفوائدهـــا فـــي واقـــع الحيـــاة؟
و أخيـــرا صديقـــي القـــارئ
المقولـــة.
بهـــذه
أختـــم
(ســـئل فولتيـــر ..عمـــن ســـيقود
الجنـــس البشـــري؟أجاب الذيـــن
يعرفـــون كيـــف يقـــرؤن).

عبد الكريم العرومة

وجهك ميالدي

الرا الظراسي
فاجئني اليوم
َ
ْ
وجهك يباغتني في الشارع كهدية
دع
عيد مولدي
بمناسبة اقتراب ِ
َ
ْ
دع ـنــي أف ـتــح دوالب ــي و أكـتـشــف أن ــك نسيت
َ
أصابعك هنا
بالقرب من مالب�سي
ً
ُ
َ
ُّ
ه ــل أخـ ـب ــرت ــك ُم ـس ـب ـق ــا أن أم ـ ــي تـ ــدسـ ــك فــي
الطعام؟
ً ً
لم ْ
أجد تفسيرا آخرا لوجودك في دمي
عاقل الحارة َ
َ
ُ
يشكرني
جاء البارحة
وإن
ً
وأعطاني ميدالية ذهبية
قال ليُ :
وجه هذا الرجل ُ
ينير الشارع عندما
نذكرله َ
اسمك
لم ْ
نعد ُ
ندفع الفواتير
ياهلل..
ِ
َ
ُّ
ْ
كم أحــب عينيك حينما تفاجئاني في مرايا
غرفة تغييراملالبس
ِ
ُ
ٌ
أردد اسمكَ
باذخة و أنا ُ
قهوتي الليلية
َ
ألن ُ
الس َ
كرانتهى البارحة من مطبخي
ولم أذهب للـ«سوبرماركت»
ً ً
ُ
نت مشغولة جدا بك
ً
فاجئني كثيرا بك
َ
بعينيك..
شفتيك...
َ
يديك..
أنفاسك
ً
ً
أحتاج إليكَ
َ
ُ
عيد ميالدي أصبح قريبا و أنــا
...كهدية .

صالة المطر
عمران الحمادي
تعالت أصــوات
الرياح لتضرب
أرجــاء الــوادي،
احمرت األشجار
بــعــد أن تأخر
موسم األمطار
كثيراً.
كــــــان إمـــــام
الــجــامــع يــؤمَّ
بسكان الوادي
في الصالة التي يصلونها ألجل نزول
المطر.
مــضــت أكــثــر مــن خــمــســة أســابــيــع
وصالتهم لم تجدِ نفعاً ،وكأن السماء
غاضبة من جميع سكان الوادي أحدهم
يصيح  :غضبٌ حل بقريتنا وآخر يصرح
بأن الشواذ هم السبب في قطع نزول
المطر.
طلب إمــام الجامع من جميع سكان
الوادي أن يجتمعوا صباح يوم السبت،
وأن يصطحب كل واحــد منهم كبشاً
وسكينا ،وتجمع معظم السكان من
صغار وكبار ..بعد أن قام إمام الجامع
بتشغيل مكبر الصوت لقراءة القران.
مشوا شاقين طريقهم بإتجاه الجبل،
بقيادة إمام الجامع الذي لم يجلب معه
ال كبشاً وال سكينا ،وإنما حمل بيديه
كتاباً يقرأ منه خطبة صالة المطر.
كان سكان الوادي يسيرون خلف اإلمام
مــردديــن بعده «يــاهلل ارحمنا ،ياهلل
إسقينا» ،ووصلوا بعد أكثر من ساعتين
من السير على األقــدام تحت أشعة
الشمس الحارقة ،مصطحبين معهم
«الكباش «التي جُمعت على شكل
حلقات دائريةوقد كانت خائفة جداً فلم
تصدر أيًاً من األصوات.
أذن مؤذن الوادي وقد كان شاب أسمر
طويل القامة ،و شرع اإلمــام بقراءة
خطبة الــصــاة أخــرجــوا السكاكين
وحزوها بالحجارة آملين بالعودة باللحم
الوفير ،وما إن أكمل اإلمام خطبته حتى
أتت ريح عاصف فحولت الكباش إلى
كالب جاهرت بالنباح تزامن ذلك مع
سقوط المطر بغزارة.
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نساء في بيتي
تجريب يفتح أفقا جديداً لتجديد الرواية
الروائية هالة البدري في عملها األخير
«نساء في بيتي» .نجحت في تقديم
رواية مختلفة مضمونا ..وبنا ًء ..لتتجاوز
تميز عملها السابق «مــدن األســوار»
موضوعياً .والــذي قدمت فيها رؤية
جديدة للعالقة بين شريحة رجال المال
واألعــمــال في العالم ..مصورة تلك
المجتمعات الثرية كشبكة دولية ..أو
الوطن العالمي المكون من كنتونات
مغلفة يعيش في األثرياء بمعزل عما
حولها ..إلى من حيث الجوار الجغرافي..
مقابل صالتها العالمية وارتباطاتهم
بأمثالهم في جميع أنحاء العالم ..ما
جعلت منهم دولة ..تتحكم بالعالم.
لتأتي الكاتبة برواية «نساء في بيتي»
كعمل مختلف عما الفناه من روايات..
من حيث اختالف الفكرة ..وأسلوب
معالجتها ..ببناء فني جديد .ولذلك
أحسبه محاولة للخروج من األنماط
التجريب
بمغامرة
المستهلكة..
المفضي إلى المغاير.
جمعت الكاتبة فــي عملها خمس
شخصيات «أميرة سعد» .و»إنجيبورج
باخمان» .و»جورجيا أوكيف»« .قوت
القلوب الدمرداشية» .وبالطبع «هالة
البدري» التي مثلت شخصيتين ..كاتبة
للعمل ..وشخصية ضمن شخصياته.
وكل تلك الشخصيات ليست شخصيات
خيالية ..فـ أميرة سعد باحثة في كلية
اآلداب بإحدى الجامعات المصرية..
والــتــي اتــخــذت مــن روايـــة «مالينا»
لباخمان وروية «امرأة ما» لهالة البدري
مادة لبحثها.
وباختيار أميرة لهذين العملين تبرعمت
تساؤالت عدة لدى هالة ..مثل :لماذا
اختارت الباحثة هاذين العملين؟ .وهل
ثمة تشابه بين حــيــوات الكاتبتين
وشخصيات وأجواء الروايتين ..لتقودها
نلك التساؤالت إلى القراءة والبحث حل
أوجه التشابه بين العملين ..وأيضا بين
الكاتبتين.
لــم تتوقف الكاتبة عند العملين
وكاتبتهما ..لتتسع الــدائــرة وتضم
مبدعتين أخريتن ..هما «قوت القلوب
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التشكيلية
الدمرداشية».والفنانة
االمريكية «جورجيا أوكــيــف» .وذلك
في محاولة لإلجابة عن تساؤالت حول
الفن والهوية ..وتلك األروح الشفيفة..
لكن ذلك البحث قادها إلى مزيد من
التساؤالت .لتبدأ بنسج مسارات أحداث
روايتها من واقع ما وجدته في قراءاتها
حول تلك الشخصيات وأوجه التشابه
بينهن ..ومن خاال سردها يبحر القارئ
في عوالم من الدهشة ..مازج هالة
الكاتبة بين الواقع والخيال ..بين ما
واقع تلك الشخصيات وبين تخييل باذخ
تضيفه من روحها.
«نساء في بيتي» لم تكتفي هالة
بشخصياتها الخمس الرئيسة ..بل
تجاوزتها لتحكي حيوات شخصيات كان
لها عالقات عاصفة ببطالتها ..ومن
خالل ذلك نتعرف على رجال في حياة
البدري وباخمان وأوكيف والدمرداشية..
وأميرة سعد ..هي بانوراما إنسانية
مشابهة لــدوائــر الــمــاء فــي توالدها
وتموجاتها.
رواية ال تشبه أي روايــة ..فشخصيات
العمل مبدعات ومبدعين ..منهم
الرسامة والكاتبة والروائية ..والباحثة.
واألديــــب والــمــصــور ..إضــافــة إلــى
شخصيات الصف الثاني والثالث ..جلهم
من البدعين .حتى أن الكاتبة إحدى
المحورية»كروائية»..
الشخصيات
وهــي ملتقى كل الحكايات ..تحكي
ذاتــهــا ..ليس حكياً ســيــري ـاً ..وإن
استعرضت حياتها فــي مــصــر ..ثم
الــعــراق ..ثــم الــمــغــرب .وتــدخــل في
نسيج تلك شخصيات الــروايــة ..وقد
تخيلت عالقاتها بمن اختارتهن بشكل
فنتازي ..فتارها تلتقي بهن ..وأخرى
يكتبن إليها ..وثالثة تحاورهن ..حتى
يخيل للقارئ بأن تلك الشخصيات قد
عشن متزامنات ..متجاورات كصديقات
يــثــرثــرن لــبــعــض حـــول همومهن
ومعاناتهن وأحــامــهــن .جــاءت تلك
الحكايات بصدق فني عميق ..وكأن ما
يسرد ..في تلك اللقاءات والمراسالت
والنقاشات واقع معاش.
أسلوب جديد هو استدعاء شخصيات

محمد الغربي عمران
عاشت في أزمنة متخلفة وفي قارات
مــتــبــاعــدة ..يجمعهن تخيل هالة
بمرساالتهن ..وحوارات ولقاءات وكأن
كل ذلك حقائق وليس محض خيال.
قوت الدمرداشية عاشت في النصف
األول من القرن الماضي ..لكن الكاتبة
تلتقيها تحتسي معها القهوة ..تحاورها
تسألها ..وتستقبل إجاباتها .وكذلك
أوكيف وباخمان .أزمنة وأمكنة متباعدة
لكن بيت هالة كان ملتقى الجميع..
حتى أحبتهن جـــاءوا وناقشوا هالة
وأرسلوا لها رسائلهم يشرحون حياتهم
وعالقاتهم الشائكة.
العمل أحتوى على رباعية روائية ..وقد
نسجت الكاتبة أحداثها المتشابكة..
لتدور حول محور البحث عن الهوية..
وحول تشابه حيوات تلك الشخصيات
بحياة الكاتبة هالة ..وتلك السمات
اإلنسانة المتشابهة.
نسجت الصياغة برهافة إنسانية..
لتقدم شريحة تعاني من لوثة الفن..
لتستمر هــالــة الكاتبة تظفر تلك
الحكايات المتشعبة في لوحة عمالقة
مدهشة لمصائر تلك الشخصيات حتى
نهاياتها المؤلمة ..من انتحار إلى قتل
وغرق ..ومعاناة نفسية .ولم يغب عن
بال هالة الكاتبة تنامي تلك األحداث
رغــم كثافتها ..ولــم يسقط أي من
شخصياتها رغم تكاثرها ..وال أعني
هالة ..وأوكيف ..وباخمان .الدمرداشية.
أو أمـــيـــرة ..بــل تــلــك الشخصيات
الثانوية التي ارتبطت بالشخصيات
الرئيسة بعالقات عاطفة عاصفة..
دورثي ..ماكس ..الفريد ستيجليتز..
ماراي شابون ..رستم باشا ..إنداشا.
بـــاول ســيــان .أحــمــد ...وشخصيات
أخرى اخرى .كما استدعت شخصيات
أعمالهن ..لتخرجهن هالة الكاتبة
في صيغة شخصيات حية .يلتقن في
فضاءات وجودية ..وكأنهن لسن كائنات
متخيلة ..بعد أن أخرجتهن من صفحات
األعمال يلتقين ويتحاورن بشكل يدعو
للدهشة.

ما يلفت انتباه القارئ في هذا العمل..
تلك الثقافة الواسعة للكاتبة ..التي
تجلت مــن خــال تفاصيل دقيقة
لحيوات تلك الشخصيات ..من حيث
معرفة سيرهن ..وما يتعلق بصالتهن
االجــتــمــاعــيــة ..وتــلــك الــفــنــون التي
يمارسونها ..إلى أمزجتهن وأذواقهن
وميولهن ..إلــى أمكنة عشن فيها..
وثقافات مجتمعاتهن ..وما يقود إلى
جملة من التساؤالت الوجودية التي
تعصف بذهنية القارئ بعد أن أشركته
البدري في خضم حيوات شخصياتها
البوهيمية ..بقلقها وتأزمها الوجداني.
حين قــرأنــا روايـــة «قــواعــد العشق
األربعون» لشافيق .أو «موت الصغير»
لمحمد علوان .ومثيالت تلك األعمال
من الــروايــات التي أتخذ كتابها من
شخصيات تاريخية معروفة محاور
ألعمالهم ..بُهرنا لقدرات كتابها..
وما تحمله تلك الروايات من معارف
إلى تحلل لشخصياتها فكريا ونفسيا.
لكننا بعد قراءة نساء في بيتي نجده
عم ً
ال أكثر إبهارًا من تلك األعمال ..فـ
«نساء في بيتي» ..سواء من الناحية
الموضوعية ..أو الفنية تجاوزت تلك
األعمال حين نجحت هالة الروائية
بجمع أكثر من شخصية ..لتجمع خيوط
حكاياتها ..بــل وتــجــاوزت ذلــك إلى
تحليل أعمال أدبية وفنية ..إلى ثقافات
مجتمعات متعددة ..لتنسج ذلك العمل
متعدد األوجــه ..وتجعل من كل ذلك
باقة عمالقة من اإلدهاش والمعرفة.
وفي قالب شيق ممتع.
أعــتــرف بــأنــي واجــهــت صعوبة في
استيعاب هــذه الــعــمــل ..ليس من
حيث الحجم  340صفحة ..بل لتعدد
مــســارات أحــداثــه وتباعد أمكنته..
وأزمنته .وتداخل العديد من الفنون
في بنيانه الفني ..وثرائه المعرفي
والوجداني .وذلــك الشالل المتدفق
لتفاصيل متناهية الصغر حول حياة كل
شخصية ..بتفرعات عالقاتها اإلنسانية
والمكانية ..وتعدد أنشطتها ..وكذا تلك
الحاالت النفسية التي كانت تنتابها.
هالة الكاتبة عملت بجهد الراوية
والباحثة ..بشفافية روحها وصدق
مــشــاعــرهــا ..حــافــرة فــي خصائص
شخصياتها :هالة ..قــوت ..باخمان ..
جورجيا .وتلك الشخصيات األخــرى

التي قدمتها
في مساحات
وافية لتنافس
ا لشخصيا ت
الــرئــيــســة..
متجاوزة ذلك
إلــــى الــحــفــر
في العالقات
الـــغـــامـــضـــة
والمسكوت عنها ..إلــى أوضــاع تلك
الشخصيات الصحية والنفسية ..وإلى
مكتب عنها وحولها ..لتتجاوز تلك
الشخصيات إلى تحليل أعمالها ..وبعث
شخصيات أعمالها ككائنات حية وليس
متخيلة ..ليتعرف القارئ على أبعاد تلك
الشخصيات الورقية ..باعثة ما تكنه
تلك الشخصيات من مشاعر وأحاسيس.
لقد جعلت الكاتبة العالم مسرح
ألحـــداث الــروايــة ..وحــولــت الــقــارات
إلى سجادة تعش عليها جميع تلك
الشخصيات بعد أن أذابت الزمن ليكون
زمنا واحــدا ..فمن القاهرة إلى أرياف
مصر ..ومنها إلى بغداد ومدن العراق..
وإلى روما والرباط ..والنمسا وبرلين..
وإلــى باريس ولندن ونيو مكسيكوا
ونــيــويــورك ..ومــدن وصحاري وأنهر
وجبال شتى.
نساء فــي بيتي تفتح أفــاق جديدة
لكتابة الرواية ..ودمج عدة فنون ..في
رواية بحثية ..سيرة ..نفسية...إلخ.
لقد نجحت هالة الكاتبة باستدعاء
عدة شخصيات مأزومة واقعية ..ومن
ضمنها شخصيتها ككاتبة ..وصاغتهن
من جديد ..ليتماس الواقع والمتخيل
في مسارب مدهشة .وما تلك األسئلة
الوجودية حول الكينونة اإلنسانية..
من غيبيات ..إلى البحث عن الهوية..
والحب ..إال مسالك للمزيد من المعرفة
 .ليدرك القارئ أن اإلنسان في كل زمان
ومكان يحمل نفس األسئلة ..ونفس
األحالم ونفس الهموم ..مهما تعددت
معتقداته وعالقاته ..ومهما تباعدت
أزمنته وأمكنة عيشه ..فاألسئلة هي
االسئلة التي تشغله .في الوجود والحب
والفن والحياة بكل تفاصيلها.
ما أقسى ذلك الهروب الذي مارسته
شخصيات هالة ..هروب اإلنسان من
اإلنسان ..فــراره بحثاً عن ذاتــه ..عن
أمان ما ..عن حضن آخر حنون متفهم..

هــــروب من
انــــكــــســــار
الـــقـــلـــب..
مــن خيباته
وإخفاقاته.
الـــــــــــراوي
وتــــــعــــــدد
األصـــــوات..
هـــــــالـــــــة
الــكــاتــبــة ..الــتــي شغلت المساحة
الــوســاعــة ..لتسرد هــالــة اإلنسانة
الفنانة ..كما تسرد تلك العالقات مع
شخصيات العمل كأميرة وقوت وباخمان
وأوكيف ...ثم تنتقل دفة السرد بين
الشخصيات الرئيسة ليتجاوز إلى
شخصيات الصف الثاني والثالث .وهكذا
من صوت إلى آخر.
تلك النقالت السردية ..بددت رتابة
السرد ..فالكل يسرد ..والكل يناقش
والكل يكتب الرسائل ..والكل يحكي
فــي جــلــســات جــمــاعــيــة ..أن تكحي
شخصية عن نفسها ..وعن عالقاتها
بــأخــرى ..لقد حولت الكاتبة عملها
إلى ميدان حواري شيق وممتع ..ثري
بالمعلومات ..والتفاصيل الهامة حول
تلك الشخصيات وثقافات مجتمعاتها..
لحظتها يجد القارئ عقله في مقارنة
بين تباينات ثقافية من مجتمع في
الشرق إلى آخر في أوربــا وثالث في
اميركا ...الخ
أزمــة الهوية ليست أزمــة هالة ..أو
باخمان أو تلك الشخصيات األنثوية..
فتشابك وتداخل البحث ..ينبثق عنه
تساؤالت شتى :هل هي أزمة هالة؟.
أم أزمــة تلك الشخصيات؟ .أم أنها
أزمة هوية إنسانية ..ليشعر القارئ
بأن هذا العمل المختلف قد أوحى بأن
أزمة الهوية مسألة إنسانية في هذا
العصر ..وأن تلك األآلم والمعاناة التي
تعيشها تلك الشخصيات ..هي أزمة
اإلنسان المعاصر ..وأن اإلشكال تعيشه
اإلنسانية جمعاء ..من حيرة وجودية
كبرى.
بعد هذا العمل هل تستطيع الكاتبة
تجاوزه ..هل ينظر إليها كرائدة في
تجريب مــا اجترحته ..هــل يحسب
لها لك ..أنتظر من قاعات الدراسات
األكاديمية أن تسلط الــضــوء على
اختالف هذا العمل.

11

لي اليمنية
ال ُ
ح ّ

منذ العصور الحجرية ومــا قبل
التاريخ عشق اإلنسان الجمال ،واهتم
بصناعة الحلي وتفنن في صياغتها،
وإبــداع تفاصيلها بما يعكس طابع
بيئته ونظم حياته ،فهو فنٌّ له مكانته
عبر العصور .وألن المرأة تقدس الجمال وتهوى
األناقة فقد شغفت بالحلي وكانت محل اهتمامها
آلالف السنين ،وتنافست الملكات ونساء الطبقات الراقية
والعامة على حد سواء القتنائها والتزين بما يظهرهن في أبهى حلة.
فمنها ما يعبر عن حضارتهن ومكانتهن االجتماعية ومنها ما تزهو بها بخيالء
أمام قريناتها.
عزيزي القارئ ما رأيــك برحلة قصيرة مع
الجمال عبر التاريخ؟ منذ أن كانت أولى الحلي
تصنع من أسنان اإلنسان ،ال أعتقد أن الجمال
يبدأ من هنا ولكنه تطور بعد عقود و سيروقك
إن أكملت المقال .هذه األسنان علقت كقالئد
واكتشفت في تركيا وتعود للعصر الحجري
الحديث  6500ق.م
أمــا بقية أنــواع الحلي األخــرى ملا قبل التاريخ
فكانت على شكل قالئد بسيطة وأساوروكانت
ت ـص ـنــع م ــن ال ـج ـل ــد ،ال ـن ـب ــات ــات ،األص ـ ـ ــداف،
األحـجــار ،الــريــش وعـظــام الـحـيــوانــات .هكذا
كــانــت ب ــداي ــة صـنــاعــة الـحـلــي قـبــل أن تـتـطــور
إلــى صياغة املـعــادن واألح ـجــار الـكــريـمــة ،وما
نفائس .مع الوقت تطورت
يزخر به البحر من
ً
صـنــاعــة الـحـلــي تــدري ـج ـيــا فـقــد ت ــم اس ـتـخــراج
الذهب ألول مرة في مصرالفرعونية قبل أربعة
آالف عــام قبل امل ـيــاد ،و ـكـانــت الفضة أغلى
من الذهب حتى حوالي القرن الخامس عشر
قبل املـيــاد ،وارتـبـطــت الحلي عند الفراعنة
باعتقادات منها أن اللون األزرق يمثل حماية
من العين الحاسدة ،والبني للحياة ،واألسود
للخصوبة ،واألخضر يمنح الرفاهية وتجديد
ال ـش ـبــاب .واشـتـهــر الـهـنــود بـصـيــاغـ ًـة الـحـلــي في
آس ـيــا مـنــذ م ــا ي ـق ــارب  4000ع ــام ــا ،وظـهــرت
ف ــي ال ـص ـيــن ف ــي ال ـف ـتــرة م ــا ب ـيــن 1279-260م.
و انـتـشــرت فــي أوروب ــا بــالـقــرن الـثــامــن املـيــادي
فــي الفترة املمتدة مــا بين  1200إلــى  400عام
وكذا انتشرت في أفريقيا وسائر بقاع العالم،
الجزيرة العربية التي تشابهت أشغالها
وشبه ً
فيها نظرا لتشابه العادات واملوقع الجغرافي.
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تتميز بطولها غالبآ وتصل ألسفل العنق ومنها
ما هو اقصر قليآل وال تلبس في األذن بل تعلق
ع ـلــى جــان ـبــي ع ـص ـبــة ال ـ ـ ـرأس وت ـت ـن ــوع أش ـ ـكـال ـهــا
وزخارفها.

تحقيق :رانيا الشوكاني
ً
املحترفين لصناعتها سابقا ،وتسمى باملشغوالت
الـبــوســانـيــة وه ــي ن ــادرة حــالـيــآ وت ـعــود لــربــع قــرن
تقريبآ مع املشغوالت البديحية أما املنصورية،
الزيدية ،والحضرمية فهي أحدث وتعود ل100
إلى  120عام تقريبآ والزالت موجودة في محالت
الفضة كما أكد األخ محمد الشامي .وما صنع
من الفضة صنع أيضآ من الذهب ولم تختلف
مسمياتها ولـكــن الـفـ ًضــة اشـتـهــرت قــديـمــآ نظرآ
ألن الذهب كان عزيزا.
*وث ـي ـق ــة قــدي ـمــة ي ـح ـت ـفــظ ب ـهــا ال ـب ــاح ــث /نـبـيــل
الوجيه تبرزأسماء بعض الحلي.
الوثيقة ..تعود لهندية بنت رزق الوجيه وفيها
وصية بالحلي لوالدتها و تعود للعام1890 ..م
1307 -هجرية

املحفظ

ويـش ـبــه ال ـحــروز إال أن ــه تتوسطه
سبيكة مربعة أو مستطيلة من الفضة
وتزينها فصوص من العقيق.

الالزم

الزمام

حـلــي تـلـبــس عـلــى جــانــب األن ــف وه ــي ع ـبــارة عن
عود من الفضة أو الذهب ،رأسه بشكل دائرة
أو نجمة يزينها فص من األحجارالكريمة .ومنها
شكل الحلقة وتسمى الفردة وأما ما يشبك مع
األذن يسمى املرسن.

اللبة وجمعها لبات

حتى اآلن .وقبل انتشار النقود في العالم تبوأت
الفضة اليمنية مكانة سامية ورمــزت للجمال
والقوة والسلطة واملكانة .وسعت النساء ذوات
الطبقة الــر اقـيــة والـحــاكـمــة القـتـنــائـهــا ،و ـكـانــت
بلقيس ملكة سبأ التي حكمت في القرن
العاشر
ً
ق ـبــل امل ـي ــاد م ــن أك ـثــرم ـل ـ ـكـات ال ـعــالــم اهـتـمــامــا
بــالـحـلــي وامل ـجــوهــرات واألح ـج ــارالـكــريـمــة .وبــا
شك ان الهدية التي اهدتها ملكة سبأ لسيدنا
سليمان عليه السالم ،كانت تشتمل على حلية
من الذهب والفضة وسائر االحـجــار الكريمة،
والعقيق اليمني العتيق ،والياقوت.

ن ــوع مــن حـلــي الـعـنــق وت ـتــدلــى حــولــه بــإنـسـيــابـيــه
وم ـن ـهــا م ــا ه ــو ع ـلــى ش ـكــل س ــاس ــل وم ـن ـهــا مــاهــو
بـشـكــل حـبــات مـتــرابـطــة ببعضها وه ــي عريضة
نسبيآ بحيث تغطي العنق حتى الصدر

وه ــي شـبـيـهــة بــال ـلـ ّـبــة م ــن ح ـيــث ال ـح ـجــم إال أنـهــا
تتكون من أربعة خيوط إلى عشرة مرتبة فوق
بعضها البعض بطريقة تملؤها األناقة وكانت
تــرتــدي ـهــا الـ ـع ــروس ف ــي م ـنــاطــق ص ـع ــدة ،ح ــراز،
ّ
ة
الدق
واملـحــويــت .بينما ـكـانــت اللبة والــدقــة تلبس في
ً
وتـشـبــه الـعـقــود ولـكـنـهــا أك ـبــر حـجـمــا وتـكـثــر فيها املناطق األخرى.
الـ ـ ـج ـ ــوزات «أش ـ ـكـ ــال م ـس ـت ــدي ــرة ت ـش ـب ــه شـكــل
الـ ـج ــوزة» وتـ ــرص ف ــوق بـعـضـهــا بـخـيــط قـطـنــي.
ومـنـهــا مــاهــو مخلص ومـنـهــا مــا يحلى بالكهرمان
واملــرجــان وقــد تتدلى منها عمالت «الفران�سي»
و«الروبية»

الشكة

َّ ً
هي ّلبة ولكنها مشكوكة شكا بحبات الحلي.
.
وت ـخ ـت ـل ــف م ـس ـم ـي ــات ال ـح ـل ــي عـ ـ ــادة ب ــاخ ـت ــاف
امل ـنــاطــق فـكــل مـنـطـقــة تـسـتـفــرد بــأس ـمــاء حليها
وهنا عزيزي القارئ سآخذك في جولة لتتعرف
على بعض الحلي التي ارتدتها النساء في الفتره
1980-1600م ف ــي ف ـت ــرة كــان ــت ف ـي ـهــا ت ـحــرص
عـلــى ارتـ ــداء حليها فــي جـمـيــع أوقــاتـهــا نـظــرآ ألنها
وألنها
مكملة لبهائها ودالل ــة على مكانتها
ـكـانــت
ً
ً
كانت جــزءا من مــوروث شعبي عريق أمــا حاليا
ف ـ ــارت ـ ــداؤه ـ ــا م ــرت ـب ــط ب ــامل ـن ــاس ـب ــات ـك ــاألعـ ــراس
والــوالدة في املــدن بينما الزالــت الكثير من نساء
الريف تتزين وتتدلل بها بشكل شبه يومي.

تزينت املرأة اليمنية بأنواع الحلي منها الفضة،
واملـ ــرجـ ــان ،وال ــذه ــب واح ـت ـلــت ًال ـف ـضــة مـ ـكـانــة
كبيرة حيث أنـهــا أصبحت ج ــزءا ال يستثنى من
مهر العروس وتميزت الحلي اليمنية عن غيرها
بــدقــة الـعـمــل ال ـي ــدوي ،وج ـمــال الــزخــرفــة الـتــي
تـعـكــس طــابــع ال ـح ـضــارة الـيـمـنـيــة املـسـتـمــد من
الـحـضــارتـيــن الـسـبـئـيــة ،والـحـمـيــريــة املـتـفــردتـيــن
بـسـحــرهـمــا .وتــزيــن الـحـلــي اليمنية بالفصوص
واألحجار الكريمة وشبه الكريمة مثل املرجان
والعقيق والياقوت واللؤلؤ والكهرمان والزمرد
ومـنـهــا مــا يـحـلــى بـعـمــات ـكـانــت م ـتــداولــة قديمآ
مـثــل الــروب ـيــة (عـمـلــة ـكـانــت م ـتــداولــة فــي اليمن العصبة
نـظــرآ للوجود الـقــوي للتجار الهنود املعروفين وغــالـبــآ تـكــون مــن الـفـضــة وتـلـبــس عـلــى ال ـرأس
بــالـبــانـيــان) والـفــرنـسـيــة( .الـعـمـلــة امل ـتــداولــة في وت ـت ــدل ــى م ـن ـهــا ح ـنــاجــل (ح ـب ــات ص ـغ ـيــرة شـبـيـهــة
بحبات الخالخل) و تحلى أحيانآ بعمالت.
العهد اإلمامي).

أم ــا فــي الـيـمــن فـعــرفــت حــرفــة صـنــاعــة الـ ُـحـ ِـلـ ّ ِـي
منذ قدم الحضارة اليمنية كما أكد الباحث
/نـبـيــل الــوجـيــه ،وال ــذي أردف بــأن الـشــواهــد
األثــريــة واألدل ــة املــاديــة الـتــي وج ــدت مدفونة
ت ـح ــت املـ ـ ــدن ب ــامل ـس ــح وال ـت ـن ـق ـي ــب خ ـي ــردل ـيــل وك ـم ــا أفـ ــادنـ ــي ب ــائ ـع ــا ال ـف ـض ــه األخ ع ـبــدامل ـلــك
والزالت مكللة بعبق التاريخ باملتحف الوطني امل ـ ـع ـ ـمـ ــري واألخ ف ـت ـح ــي ح ـم ـي ــد مـ ـحـ ـم ــد ف ــأن
مشغوالت الفضة متعددة وكــان اليهود أشهر

املشاقرأوالشنوف (شبيهة باألقراط حاليآ)

عقود اللؤلؤ ،عقود الكهرمان ،عقود محالة
بعمالت الفرنسية والروبية الهندية ،عقود
خ ـ ــرز ،ع ـق ــود ع ـق ـيــق وه ـن ــاك امل ــري ــات
وه ــي أط ــول نسبيآ مــن الـعـقــود إال
أن املـ ــريـ ــات ت ـص ـنــع غــال ـبــآ مــن
الذهب.

خناق ،أو طنج

الحلق ،الخروص (أقراط)

ُُ
«الكتب» أو «الحروز»

وهــي مــن الـحـلــي الـتــي تــزيــن الـعـنــق وال تـتــدلــى إلــى
ال ـصــدركـبـقـيــة الـحـلــي ومـنـهــا مـخـلــص ومـنـهــا ما
ي ـ ـ ـط ـ ـ ـعـ ـ ــم بـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــوص
األح ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــار
الكريمة

وه ــي زي ـنــة تـلـبــس ف ــي األذن وف ــي ال ـص ــورة بعض وهـ ــي دقـ ــق ت ـتــوس ـط ـهــا أسـ ـط ــوان ــات مـجــوفــة
أنواع األقراط منها مخلص ومنها بكهرمان ومنها مــن الفضة تسمى «كـتــاب» وهــي منقوشة
ً
ماهو مطعم بمرجان وعمرها يقارب  100عاما ومــزخــرفــة ومـفـتــوحــة مــن جــانــب وتــوضــع
فيها آيات قرآنية أو تمائم للحرز.
الخماخم (اقراط)
نوع من أنواع األقراط أيضآ ويكون بشكل زرأو
حبة تزين األذن أو أطول قليآل وتتعدد أشكالها
وتصنع من الذهب والفضة.

العقود

حلي تزين الصدروهي أطول من اللبة وأشكالها
و أن ــواع ـه ــا ك ـث ـيــرة وم ـن ـهــا ع ـقــود ف ـضــة مـخـلــص،
ع ـقــود مــرجــان وردي وأحً ـمــر وتــرتــدي ـهــا الـنـســاء
فــي 'ال ــوالد (فـتــره  40يــومــا أو أقــل تستقبل فيها
ال ـن ـســاء زي ـ ــارات األق ـ ــارب واألص ــدق ــاء للتهنئة)
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العضود

ً
املداور«الخواتم حاليا»

أســاور مــن الــذهــب أو الفضة تلبس فــي العضد وتــأتــي بــأشـ ـكـال مـتـعــدده وتـحـلــى بــأحـجــار كريمة
م ـت ـنــوعــة أش ـهــرهــا ال ـع ـق ـيــق وم ـن ـهــا م ــن الــذهــب
إال أنها مفتوحة ولبعضها أقفال لتثبيتها.
الخالص والفضه املخلص.

القالئد

من حلي العنق وتكون من الفضة ،الذهب أو
الـخــرز وتــزيــن انواعها الكثيرة فصوص عتيقة
من االحجارالكريمة.

الزكابــير
ً
من أندرالحلي القديمة حاليا وهي خواتم تحلى
بـهــا إص ـبــع ال ـقــدم وتـطـعــم بـفــص مــن األح ـجــار
الكريمة وتأتي بأحجام األصابع الخمسة.

الكروك
وهــي نــوع مــن الشميليات «األسـ ــاور» وتختلف الحجول ومفردها حجل (الخالخيل)

الدمالج ،الشميليات (األساور)

ع ـن ـه ــا بـ ـك ــونـ ـه ــا مـ ـج ــوف ــة م ـ ــن الـ ـ ــداخـ ـ ــل ب ـي ـن ـمــا وتصنع من الذهب والفضة وهي تشبه االساور
العريضة مفتوحة من جهه وتتدلى منها حناجل
الشميليات أو الدمالج مصبوبة.
وتلبس في الكاحل .و تلبس املراهقات الخالخيل
الزنود
والخشاخيش للفتيات الصغيرات.
وتشبه العضود وهي أصغروتلبس بالزند.

وت ـل ـبــس ب ــال ـي ــد ول ـه ــا أشـ ـكــال جـمـيـلــة مـتـنــوعــة حزام الفضة
وتكون غالبآ بعرض سنتيمترين وتحلى بعضها وتــرتــديــه الـنـســاء فــي الـخـصــر وتـخـتـلــف أشكالها
بــاملــرجــان وأألح ـجــار الـكــريـمــة .أمــا الـنــوع األدق فــي مختلف مناطق اليمن ،وتطعم بالياقوت،
منها فتسمى البناجر ،البليزق أو الحداود.
املرجان أو العقيق.

هــذا ما وجدته من خــال البحث ومــا مدني به
الباحث نبيل الوجيه و بائعو الفضة في صنعاء
الـ ـق ــديـ ـم ــة وه ـ ـ ــم م ـ ـحـ ــال «كـ ـ ـن ـ ــوزعـ ـل ــي بـ ــابـ ــا»،
«ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة»« ،ع ـم ـي ــد امل ـ ــرج ـ ــان»« ،م ـك ـنــونــات
ص ـن ـع ــاء» و»أب ـ ـ ــو عـ ـل ــي» ل ـص ــاح ـب ــه ع ـبــدامل ـلــك
امل ـع ـمــري ال ــذي ل ــم يـبـخــل بـمـعـلــومــاتــه ،وّبــذلـهــا
بــرحــابــة ص ــدر .ومـهـمــا كتبت فــإن مــا ُسـ ِـطــر هنا
ليس سوى القليل ،فالسحر ال يكتب والتاريخ
ال يـحـصــر بـبـضــع س ـطــور ،ف ــإن كـنــت مــن محبي
الـجـمــال واملــا�ضــي الـعـتـيــق فـلـتــزر إح ــدى محال
ص ـن ـع ــاء ال ـق ــدي ـم ــة هـ ـن ــاك سـ ـت ــأس ــرك رائ ـح ــة
املــا�ضــي وسـتـعــود بــالــزمــن إلــى حقبة انــدثــرت في
معظم امل ــدن وبـقـيــت هـنــا بــأصــالـتـهــا وعــر اقـتـهــا.
وفــي الختام ،لطاملا اهتمت النساء عبر التاريخ
بــارتــداء الحلي إلبــراز جمالهن والتفرد بأناقتهن
ولـكــن يــا تــرى مــن يظهر جـمــال اآلخ ــر الـحـلـ ُّـي أم
النساء؟
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نــشــــيــــد الــخــــــالص*
كانت حركة لسانك رسالتك الواضحة،
وهي مرسول جوعك بينما أتحاشى
ســمــاع لــســانــك وهـــو يــصــدر صــوت
مضغه..تكرر الصوت ذاك وبــدأ معه
بكاء متقطع..
أفتح قنينة الحليب وأستجدي قعرها
عله حفظ بعض ذرات حليبك المجفف
غير أن قعرها األستيلي كــان يلمع
وبشدة..
آخــذهــا بيدي بــدون غطاء كبرهان
استجداء عند بقال الحي ،أغادر مأوانا
وقــد تركتك مع أخيك الــذي يكبرك
بثالث سنوات ونصف ..كان يصرخ كي
يشعرني برهبة مكوثكما بدون رفيق
في البيت..شددت على الصوت في
أذني كي ال ينفذ إلى مسامات األبوة ؛
ولكي آتيك بعلبة حليب جديدة..
أوصدت باب الشقة قاطعا صراخ أخيك
 ,وهرعت أقطع أضــواء الشارع العام
ورجائي تتناثر أفكاره سابقة أقدامي،
أقف باسما أمام « كاونتر» البقال.
كنت أقطع شكوكي بعدم إعطائه لي
بأن رفضه الدائم إلدانتي آتية من كون
طلباتي كانت الحتياجات الكبار من
بقوليات وسمن وبيض ،وأدت شكوكي
في الطريق وعلبة الحليب الفارغة
تصرخ بصدى صوت طفل جائع..
أشرت لصاحب البقالة الممتلئ من آثار
حليب النيدو الذي كانت تأتيه بالكراتين
وحشرت عبارات االستجداء والعطف بما
فحواه (طفلي جائع..علبة حليب واحدة
وحالما أنــزل شهادتي المحنطة في
جدار غرفتي سأضع بين يديك ثمنها).
كان لسانه الذي ال زال بياض الحليب
يصبغ سطحه قد صد رجائي باستهتار
رفضه:
قل لما يكبر الولد ويخالف طريق أبيه
سوف يسدد.
ابتسمت بالعاً سخريته هازا برأسي:
إن شاء اهلل..
ورفعت قنينة الحليب باتجاهه ألخبره
بنوعية الحليب وأردفت قائال:
هــي نوعية رخيصة سعرها فقط
( )900ريال
رد يدي وعلبة الحليب مشيرا:
أذهب احلب الكلبة ،أو جيب ثمن علبة

الحليب
بلعت عبارة كانت تنحصر بالوعد،
وحشرت جسدي بين أيادي المبتاعين
متاعهم لسمر ليلة الجمعة البئيسة
تلك ،هششت كلبة البقّال وأنا أنظر
إلى أثدائها الممتلئة وإلى ما رمى لها
البقال من مخلفات..
أقــصــد البقالة تلو األخـــرى مــرددا
توسالتي ,وصراخك يطاردني وصوت
أخيك يشاطرك البكاء مذعورا،كان
ردهم بعدم المقدرة تارة كون ما يخرج
من المحل يسجل آليا ,وآخرين كانوا
أكثر لباقة أن أخبروني بعدم وجود هذا
الصنف من الحليب لديهم كونه رخيص
ال يطلبه أهل حيهم الفارهون.
أضغط وأنا أتنقل من محل إلى آخر
على ذاكرتي ألستحضر ما تفعلونه
اآلن.
كنت أخــال لهب الشمعة يهتز فؤاده
فيرقص كي يالعبكم فتصمتون..
يحرق جوعك سهوي الخاطر فأعاود
التوسل.
كــان البعض من بقالي المدينة ال
يصدق كالمي و يقوم بمقارنة سريعة
بين هندامي ورجائي ،فيخالني محتاال
ويردني دونما نظر لجوف علبة الحليب
الفارغ كبطنك.
صار يفصلني عنكم أكثر من بضعة
عشر بيتا ..ومع كل بقالة كنت أدخلها
تكثر خيباتي ,ويــزداد قنوطي ولكن
بأي وجه أعود لك ،وكيف أشبع جوعك
الصارخ..كم دمعة من عينيك كافية
لذبحي.
أعود الهثا وقد أغلق بقال الحي متجرة،
حتى كلبته السمينة غطت بعد عشائها
في نوم عميق.
هدوء عم الحي إال من إضاءات السُمّار
الخافتة ،شخير المتخمين يعلو حينا
على تقطعات بكائك المرهقة .غير
أن صوت أخيك األشد عودا كونه قد
سبقك في امتحان األيام يفوز على ذاك
الشخير الغليظ..
يائسا رميت علبة الحليب الفارغة بحنق
فأصدرت صوتا أحــدث في مسمعك
أمانا أني قد استبدلتها بأخرى..وفعال
هذا ما صنعت..

كان رحيما جدا
أنــه لــم يجعل
اســتــجــدائــي
يــــطــــول ,وال
بـــادل رجــائــي
بـــســـخـــريـــة
كالبقالين .على
محياه سنابل
صفراء تنتظر
حـــصـــادهـــا،
هــــززت راجــيــا حامد الفقيه
عنق السنابل,
وطلبته علبة أصغر حجما غير أني
رجوته أن تكون عالية المفعول واألداء.
كون رحمتي األبوية ال ترتضي لكم
عذابا أكثر في استقبال مالك الراحة
والنوم األبدي..
هاهي في يدي ،قنينة عبوة  45مل
عالية السمية.
كنت أودع وأنا عائد سخريات كثيرة
وخيبات أكثر ،أبتسم حانقا في وجه
أبـــوة فــاشــلــة،وأفــرح بــأنــي سأقطع
دابرها بعد هنيهة ،أنفخ بأعلى مقدرة
أمتلكها وأطفئ شموع السماء الحمراء
وأصــرخ في أزقــة الشخير حتى أفزع
هناءهم ولو للمرة األخيرة .حتى الكلبة
السمينة أفزعت منامها بوعدي لها أنها
حتما سترى آخرين يرسلهم سيدها
ليحلبوها ولن يتأففوا كما فعلت ،بل
سيشكرون صنيعه ويرحمون امتالء
أثدائها التي ازداد ألمها يوم أن تخلصت
من صغارها..
قبل أن أطــأ عتبة البيت الممتلئ
بالصراخ هززت القنينة الجديدة حتى
تختلط سميتها المركزة في قعرها.
كانت خمس قطرات كافية إلطفاء
صراخ شهورك الخمسة ولسانك تضع
مضغتها األخيرة التي حفرت لي قبرا
من عذاب..
بسالم أغمضت عينيك اللتين كانتا
تحفران في وجعي بعمق عن سر هذا
الحليب الــذي قطع أمعاءك الرطبة.
وبالتفاتة سريعة مسحت من عيني
أخيك دمعهما وضممت فزعه إلى
صدري ،فتحت فاه ووضعت فيه بضع
قطرات أكثر من قطراتك قليال مع

احتفاظي بالوتر طبعا «فاهلل وتر يحب
الوتر» ،وختامها كان في جوفي ،أفرغت
ما تبقى من قنينة الوتر تلك وعضضت
بأسناني على فمها كي أفرغ رحمات
صاحب المتجر..
مر كان طعمها ....كيف لم ترفضوا
ابتالعها صغاري؟ ..أوما كنتم ترفضون
بلع الدواء المر من قبل؟.
هل كنتم تنشدون الرحمة كما أبيكم؟
أو كنتم ببلعكم الهادئ ذاك تصلون
لنشيد الخالص ،وترجون فجره.
كان أخوك قد أصدر صوتا موجوعا لم
تصدره أنت جعلني أستعجل خالصي
قبل سماع أنــات أكثر من أخيك قد
تجعلني أجبن عن الولوج في محراب
الخالص ذاك..فجأة شعرت بارتطام
كتلة دافــئــة مــن الــضــوء بــي قطعت
شياطين ملهاة األلم تلك.
صوت وجعي قطع نحيبي وشل حركة
حثيثي إليكم .تجمع جمهور السائقين
من حولي وهم يهمون بلم حطامي
من على اإلسفلت ،وأنا أتابع بنظري
دحرجة علبة الحليب وأخشى أن يكون
غشاء أمانها قد انفتح فيتبعثر حليبك
المجفف.
لساني تعلقت به جنود بــاردة وشل
نطقه ،أهم بيدي ألشير للمتجمهرين
باحثا عن علبة الحليب المتدحرجة فما
عادت عالقة بي وال أدري أي واحد منهم
قد حملها.
ال يزال صراخكم يحفر في وجعي مجددا
ويستحث عودتي .يحملني المسعفون
شماال وأهم بمخالفتهم الوجهة فأنتم
يميني وصراخكم دليلي.
أحسست بدفعات دافئة تخنق أنفاسي
وخيطها يعبر شــفــتــي؛ فيجهرون
بحتفي وعدم الجدوى من حملي شماال
للمستشفى .فأسعد باستنتاجهم
 ,وأتمنى أن يؤمنوا به ويعودوا بي
إليكما؛ ألسكت صراخكما.
أهم ببلع ريقي فتمنعه كتل حمراء
دافئة تقفز بشراهة من فمي ،من زجاج
سيارة اإلسعاف تتعلق عيناي  -آخر ما
تبقى لي القدرة على حراكهما  -بعلبة
الحليب المتدحرجة وكلي رجاء أن تدرك
طريقها إليكما؛ ألغمض عينيّ بسالم.
2014/6/11م
* قصة من المجموعة القصصية الثالثة «أغنية
ألمي ..وثالث حكايا للعابرين « الصادرة عن دار
العين المصرية.

يا سيسبان
اهيف
شعر /علي يحيى الجابري

ياسيسبـان اهيف
في ج ّـوك أتكـيف

ْ
ويا ارهف زهرله فكري قطــف
ْ
وبـاروي قحط االعوام الـعجـاف

رشفة غرام ارشف
َ
واذوق و ات ـخـرف

لشهدك واحضن انسامك بكـف
عبـيرك والـثـمـرحــين القـطـاف

الـق ـلــب يتـلهـف
والحــرف يتعـفـف

وروحي جــاوزت حـد الش ـغـف
ُ
وخـجـالن الهوى مـاهو َجـفـاف
َ َ
الصـدف
لي مرجــان في وسـط

لي بحرماقد جف
لي موج لك يزحف
َّ
اتضيف
ما جـيـتك
َّ
او ج ـيـتك اتعـرف
جيــتك وفـا مـالـف
وع ـيـن تـتـش َّـوف
جيتك ندى يلتـف
خــلي ـنـي ات ـع ّـرف
َخل ـيـنـي اتل ـحـف.
َوأرتــاح و اتـصـيف
ْفي البرد بين أهزف
ّ
جوي  ..بنــارارأف
ِ
ازحـف وراك ازحـف
في جوف ليل اغلـف
اعطيني املصـجف
ّ
أحلف ومـا اتخـلـف.
َ
في حبك اتصـ ّـوف
اعطيني املع ـطــف

في دربك اتــوالف.
َّ
لو قلـبي اتط ـرف

ويتــالقى مـعـك بــآخرمـطــاف
ْ
ُ َ
ـصـدف
ضيــافه عــابره ع ـبـرال
على جــانـب دروب اإلن ـحــراف

مثل الســهم فــي درب الهــدف
َ
هدفها من ني ــاش ــين املشـاف
ُ َ
حـولك فــيك انـا كاملخ ـتـطف
ببرنــامج ن ـظــامك والشـغـاف
ب ّ
ـجوك خافـق ْـي الصب ارتجف

والضف ــاف
على مرفا جـمـالك ِ
ولو جـيت اذكرك ..ج ـ َّـوك لهـف
عـلـ ّـيــا من ث ـلــوج االنصــراف

ْ ّ
الضوء  ..مني آل تخــف
زحاف
َ
الكشاف
انا اصبح في يدك مثل ِ
ْ
و انــا اللــي مامليع ــاده خلــف
بحبك انــت ي ــارمزالعـف ــاف
وقلبي فيــك يا خــل اعتكف
وفصل من غرامك لي لحــاف

وفيك اختــرت منه ــاج السلف
فال تفتح معي بــاب الخالف

ال ٠ال تشق الصف
واحسا�سي املـرهف

ياذي .مــامعـي غيرك هدف
يناغي لالحــاســيس الرهـاف

الحب مـا اتحرف
والوضع ال استـنزف

وذي في الحب صادق ما انحرف
فما يسـتـنـزف الـدم ُ
الرعــاف

يــاليــت حظــي زف
له وعــد ما ِيكـســف

له ربـي وص ــآلـك او صــرف
وش ـمـسك مطلـبي صبح الزف ــاف
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ٌ
عارية بين الكتب
سامر أنور الشمالي  -سوريا

باغته رنين جرس الباب الذي انتشله
من استغراقه الصامت في لجج أفكاره
المضطربة ،فجفل كحصان جموح لم
ينجح المروض في تثبيت الرسن حول
رقبته ،فسقطت لفافة التبغ من بين
أصابعه الراعشة على ورقــة أفقدها
بياضها سطور غير مرتبة ،ورماد لفافة
تبغ فقد حرارته.
خشي أن تحرق لفافة التبغ أوراقــه،
فنفضها بيده المرتجفة بذعر مبالغ
فيه ،فهوت إلى أرضية الحجرة المغبرة،
فداسها بحذائه العتيق الذي مازال عالقاً
به بقايا طين جــاف ،وهشيم أعشاب
يابسة ،ونــثــرات مــن أوراق مصفرة
ألشجار تواجه العواصف بجذور قوية
ضاربة في عمق األرض.
ســار بخطوات متعبة صــوب الباب
الموصد بإحكام ،وهو يتساءل بريبة
عن الكارثة التي قد تنتظره في صقيع
الليل الموحش.
دهش عندما رأى فتاة جميلة تبتسم
بلطف وهي تسأل بلهجة وادعة:
 األستاذ موجود ؟.تذكر األمر بسرور لم يتوقعه ،فقال
بود ال يجيد التعبير عنه:
 أجل ..ادخلي.وأضاف وهو يتقدمها بقامته النحيلة
التي أحنتها الهموم باكراً:
 هل وجدت صعوبة في المجيء؟. صديق أوصلني حتى باب البناية.وأردفــت وهي تزيح خصالت شعرها
المبتل:
 لــمــاذا تسكن فــي هــذه المنطقةالنائية؟.
لم يجب على سؤالها ،واكتفى باإلشارة
بيده -التي ترتعش فيها لفافة تبغ
انطفأت للتو -أن تدخل.
مــشــت بجانبه راســمــة ابتسامتها
المعهودة التي سرعان ما تالشت،
إذ فاجأها بأنه دخل غرفة المكتب.
وجلس على كرسي خشبي كان فيما
مضى بعضاً من شجرة خضراء تحط
عليها الطيور المهاجرة لهنيهة قبل أن
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تواصل رحيلها .ثم تناول الورقة التي
أحدثت جمرة لفافة التبغ ثغرة في
وسطها محاوال أن يتذكر الكلمة التي
أحرقتها لفافة التبغ ليكتبها من جديد.
لم تجد ما تفعله سوى أن تخلع معطفها
المبلل بالمطر ذا اللمعة الخافتة،
وتجلس على أريكة فقدت لونها منذ
زمن بعيد.
بعد انتظار ممل ،نطقت سؤالها بضجر،
وهي تتأمل رفوف الكتب التي تغطي
الجدران األربعة ،مندهشة من عددها
الكبير:
 أين األستاذ الذي جئت ألجله ؟.لم ينتبه لسؤالها ،فقد نطق بالكلمة
المفقودة وهو يكتبها:
 موت.صعقتها الكلمة التي لم تتوقع أن
تسمعها أينما ذهبت ،فصمتت متأملة
في الــفــراغ ،ثم قالت لتبدد وحشة
السكوت البغيضة:
 هل أنتَ األستاذ الذي حدثوني عنه؟. أجل.نطقها بعجلة ،وهــو يــطــوي بعض
األوراق ويضعها في مغلف كبير داكن
الخضرة.
إجابته زادت من استغرابها ،فتساءلت
في نفسها بصوت مسموع ،وقد تنبهت
إلــى بياض شعره ،وتجاعيد وجهه،
ونظارته الطبية السميكة:
 لماذا لم تصطحبني إلى السرير؟!. انتظري قلي ًال!.
غمغم بارتباك ،وهو يكتب على مغلف
رسائل.
قالت بصوت مضطرب ،وهي تشعل
لفافة تبغ من النوع الرخيص:
 ألم أعجبك؟!.توقف عن الكتابة ،وتأملها بجلستها
وهي تضع ساقاً على أخرى حيث انحسر
الفستان القصير عن ساق عاجية يزيد
من إغرائها انعكاسات ضــوء الثريا
الكهربائية ،فخمن في خياله لدونة
الجسد الطري ،فقال محتفياً بحضورها
الذي أضفى على المكان دفئاً يفتقده:
 -أنت امرأة جميلة!.

راقها إطراؤه ،برغم اعتيادها مثل هذه
المداعبات ،فرنت إليه بعينيها ،محاولة
أن تحوي عيناها كل إثــارة تستطيع
امــرأة أن تعبر عنها بنظرات العيون
فقط .ثم همست بغنج ،وهي تعبث
بسلسلة ذهبية ناعمة تطوق عنقها
الذي تحوطه خصالت شعرها الرطبة
كغمامة ربيعية مرحة:
 لماذا لم تقبلني حتى اآلن؟!.هــرب من نظراتها بــأن وضــع مغلف
الرسائل في حقيبة صغيرة ســوداء
عتيقة .ثم خاطبها:
 تحدثت في األمر منذ أسبوع على ماأظن ..لم أطلبك أنت شخصياً.
 هل أذهب؟.قالت بغضب ،وقد احمر وجهها معبراً
عن براءة غير متوقعة.
برأفة مشفقة قال حالماً بــدور أبوة
يفتقده:
 ال عليكِ ..سأعطيكِ المال على أيةحال.
 أنــتَ تهينني ..أنا قادمة ألعمل..أرفض استجداء الناس!.
فاجأه جوابها الحاد .فقال ،وهو ينظر
إليها بإعجاب ،وقد شعر أنها مرهفة
المشاعر لدرجة لم يظنها قط:
 آسف ..لم أقصد اإلساءة إليك.صرخت منتفضة ،متشجعة باعتذاره:
 ماذا تقصد إذاً ؟!. بــصــراحــة ..أشعر بالوحدة وأريــدالتحدث مع أي إنسان.
أكد بخيبة ،وتناول قلمه ليرسم دوائر
مشوهة على ورقة بيضاء.
عادت إلى الجلوس على األريكة ،ثم
أخرجت من حقيبة يدها مرآة صغيرة
لتتأكد من زينتها وهي تقول بأسف
حقيقي:
 -لكنني ..ال أجيد الكالم..

ثم ضحكت بصوت عال ،وأردفت بيأس
وهــي تعيد المرآة إلــى حقيبة يدها
الصغيرة:
 أنتَ تجعلني أشعر بالخجل لدرجة لمأتصورها من قبل!.
جوابها فاجأه ،فقال ،وهو يتأملها كأنه
يكتشف حضورها البهي للمرّة األولى.
 أعتذر عن كل ما بدر مني تجاهك.وكي يتخلص من اإلحراج ،أخذ يشغل
نفسه بتعبئة قلمه من دواة الحبر.
قالت بال تكلف:
 أال ترغب برؤيتي كامرأة تعيش فيغابة دافئة بعيدة ..تجهل أن اإلنسان
اخترع ثياباً ليستر ما يود إخفاءه.
أعجبه تعبيرها ،كما راقه أن تتحدث
بأسلوب خيالي بديع .فسألها:
 هل تشعرين بالخجل عندما تتعرينأمام رجل ال تعرفينه من قبل؟.
ابتسمت وهي تشعل لفافة تبغ .ثم
قالت وقد أغمضت عينيها ذات األهداب
الطويلة:
 بالطبع ال ..فهذه مهنتي..وأردفت وقد تجمدت بسمتها على وجه
زاد شحوبه:
 أنا أهب المتعة والسعادة لآلخرين..وإن تألمت ونهشني الحزن.
ثم اختلجت دموع محبوسة في عينيها
منذ زمن طويل ،فأشاح ببصره عنها
كيال يحرجها .ولكن األفكار فرت منه،
فاخذ يرسم خطوطاً قصيرة على
الورقة التي كان يكتب عليها من قبل.
قــامــت عــن األريــكــة ،واقــتــربــت من
كرسيه ،وأخذت تقرأ بصوت مسموع
بعض السطور من األوراق المبعثرة
على مكتبه .ثم استفسرت:
 ماذا تكتب؟. أكتب قصصاً؟. اقرأ لي القصة التي تكتبها.أسعده طلبها ،فأمسكَ بجدية أوراق
قصته األخيرة ،وأخذ يقرأ حكاية إنسان
وحيد يشعر بالغربة ،فينهي حياته
باالنتحار.
بعدما انتهى من قراءة قصته ،نفرت من
مقلتيها دموع انهمرت على وجنتيها،
ثــم انــحــدرت على فمها فتحسست
طعمها المالح.
قــام مــن خلف مكتبه ،وأخــذ يمسح
دموعها بمنديله األبيض الذي لطخ
نظافته سواد كحلتها:

 أنتِ أول إنسان تبكيه قصصي!. قصصكَ حزينة مثلكَ ..أنــا علىالنقيض منك ..ال أحاول مواجهة الحزن
بل الهروب منه.
وأردفت وضحكة مخنوقة تتلجلج في
حنجرتها:
 وأيضاً من الناس ..والشرطة. أنا مثلك أهرب من الجميع ..ألننيمطارد؟!.
قال وهو ينظر في عينيها .فقالتْ غير
مصدقة:
 لكن الكتابة غير ممنوعة ..فالكتبفي كل مكان ..حتى على األرصفة!.
لم يعلق على كالمها ،فقد عاودته
هواجسه السوداء ،فغرق في شروده
الملحاح .ومــا أن أحست بذلك حتى
همست وهــي تتحسس بأصابعها
الطويلة لحيته الشعثاء:
 يكفينا حزناً!.أشعرته كلماتها التي لمس فيها بعض
الصدق ،أنه يعرفها منذ سنوات ،فقال:
 مثلما تريدين.رمى قلمه على الطاولة.
فوقفت بال مباالة ،وبدأت تنزع بأسلوب
مثير فستانها الملون ،فبانت ثيابها
الداخلية المشغولة بالدانتيال األحمر
الشفاف المفارق لبياض جسمها الغض.
فتذكر على الرغم منه الدماء التي تنز
بوهن من جراح تنفتح كأبواب ألقفاص
تتصالب على الروح األسيرة .فرمش
بعينيه لتصفو رؤيــة كساها ضباب
األقبية طوي ً
ال.
ثم قام عن مقعده ،وسار نحوها بشغف
رجل يظن أن امرأة واحدة تستطيع أن
تختزل كل نساء العالم .من دون أن
يكترث بأن يده قد تعثرت بدواة الحبر
فسقطت على األرض متحطمة ،وقد
انتشرت بقعة زرقاء قاتمة تلمع فيها
شظايا الزجاج المكسور.
ضم المرأة الحارة كشمس صيف ،وأخذ
يقبلها بجوع الفقير إلى رغيف خبز
ساخن.
ما كادت المرأة تتعرى تماماً ،حتى رن
جرس الهاتف ،فهمست بأذنه وهي
تعض برفق شحمة أذنه:
 هاتفك مزعج ..فالوقت غير مناسباآلن.
 لدينا الليل بطوله.أجابها متوجساً ،وقد انفلتت من داخله

مساحات خوف كان قد نسيها بعض
الوقت.
ثم قام عن جانبها ،وتناول سماعة
الهاتف قائ ً
ال بصوت تغله الخشية:
 من يتكلم؟.سقط من يده ثوبها الحريري ،وزاد
شحوب وجهه ،وارتجف صوته وهو
يتحدث بالهاتف:
 متى حدث ذلك؟!.وضع السماعة بقوة كادت تحطم جهاز
الهاتف ،ثم جلس على كرسي المكتب
سانداً مرفقيه على الطاولة وهو يحتوي
رأسه الكبير بين كفيه المتشنجتين.
لم تشأ مخاطبته حتى يهدأ قلي ً
ال ،ثم
انتظرت حتى اعتدل في جلسته وتناول
لفافة تبغ .فسألته بحيرة تشوبها
مشاعر مضطربة:
 ماذا حدث ؟!. يجب أن أغادر المكان فوراً.أكد وهو يحاول إشعال عود الثقاب بال
جدوى.
كانت تنوي أن تقول لــه إنــه ليس
في العالم أمر يستحق العناء ،ولكن
إجابته كانت حاسمة أكثر مما توقعت،
ففضلت الصمت وهــي تبحث عن
مالبسها المبعثرة بفوضى قرب كومة
من الصحف العتيقة.
قالت بصوت خــافــت ،وهــي تتأهب
للمغادرة بأسف لم تألفه:
 عرفت رجــا ًال كثر ..ولكن هذه أول
مرة أبكي أمام أحدهم ..لقد أحببتكَ
بالفعل.
وطبعت قبلة لم تعرفها من قبل على
شفتيه الجافتين ،ثم أدارت له ظهرها
الــذي غطى بعضه شعرها الطويل
األسود ،وخرجت من حجرة المكتب.
هرع صوب باب الشقة يريد إخبارها
بأنه سيسافر غداً وقد ال يعود إلى هذه
المدينة أبداً ،لهذا يريد أن تبقى معه
حتى الصباح مهما حدث.
لكنه وجد الــدرج خالياً من أي حركة،
فهبط الدرجات كثقل يهوي إلى موئله.
ثم خرج إلى الشارع المسكون بصفير
ريــاح بــاردة ،متأم ً
ال الظالم الدامس
الــذي يخيم بــإصــرار ..فارضاً ســواده
الحالك بقسوة ال تصدق.
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أدباء اليمن الشباب بين الحضور والتهميش

يعد

األدبــاء الشباب أمل ومستقبل الكتابة اليمنية والتي وقفت شامخة رغم
مآ�سي كثيرة يعيشها أقالم الشباب الطامح إلى مستقبل مشرق يسجل فيه
ً ً
حضورا الئقا باملشهد الثقافي اليمني...الذي ينتظرمن األقالم الشابة فتح
نو افذ متعددة تساهم في رفع ثقافة الفرد واملجتمع.

استطالع
عمران َّ
الحمادي

إل مقه في اهتمام واضح منها بالكتابة إيجابي فكثير من المؤسسات الحكومية
الشابة وبمبدعيها حرصت على أخذ واألهلية ال يوجد فــي قاموسها أو
بعض آراء األدباء الشباب حول مشاكل خططها أي شيء يبعث االطمئنان في
متعلقة بالكتابة الشبابية من تهميش جانب الثقافة واإلبــداع وإن وجد فهو
األدبـــاء الكبار وتغيب المؤسسات مجرد هــدف مرسوم على ورق .كما
الثقافية باإلضافة إلى ما ينشره الشباب أن القائمين على هــذه المؤسسات
عبر مواقع وقنوات التواصل الحديثة .معظمهم ال يعي شي ًئا عن هذا الجانب،
بــدايــة أوضـــح لــنــا الــقــاص
ودليل ذلك أن جل نتاج
والكاتب المسرحي أبوبكر
األدباء الشباب يُطبع على
الهاشمي  -رئيس رابطة
نفقة المبدعين أنفسهم،
المبدعين الشباب.
وإذا ما فكروا بعمل نشاط
«بأن ما يسير عليه محيطنا
ما ،فإن ذلك يكون على
الثقافي مخالف تماماً لخط
حسابهم الشخصي وهذا
سيره الطبيعي ..بل يتجه
شــيء يبعث القلق في
عكس عــقــارب الــســاعــة»،
نفوس الكثير عن مستقبل
فأدباء اليمن الكبار  -لألسف-
الثقافة في بالدنا.
أصبحت بينهم وبين جيل أبوبكر الهاشمي وعن معاناة الشباب من
الشباب هوة كبيرة ال يمكن
الــوســاطــة والمحسوبية
ردمها إال إذا تخلى الكبار
لدى كثير من المؤسسات
عن األنا المتضخمة فما نالحظه اآلن الثقافية قال:
من تعامل البعض مع الشباب بدونية إن الوساطة والمحسوبية قتلت كل
ال مبرر لها ،فالكبار يقزمون الصغار شيء جميل ،وحرفت مسار أي عمل
والصغار أنفسهم ال يحاولون تجاوز هذه أو نشاط ،فما نشاهده في واقعنا ال
النظرة! ففي النادر ما نجد واحداً منهم نستطيع تكذيبه فكل شيء يمشي
متفاع ً
ال معنا مقدماً نتاجنا للقارئ.
عكس عقارب الساعة مخال ًفا لخط
لذا تبقى مسؤولية التهميش مشتركة ،السير الطبيعي الذي ينبغي سلوكه
فيما بينهم ،األمــر الــذي يساهم في للوصول إلى النجاح ،فتجد الكثير ممن
عدم القدرة على تجاوز هذه المشكلة .برز في الساحة األدبية وهو أقل إبداًعا
ومــا نقوم به في رابطة المبدعين مقارنة بعدد كبير من المغمورين الذين
الشباب من نشاط أدبــي في الواقع لم يجدوا من يأخذ بيدهم ويفتح لهم
هو بجهود ذاتية من أعضاء الرابطة أبوابه ليعبروا من خاللها إلى الجمهور،
دون وجود رعاية من قبل المؤسسات وهذا بحد ذاته نكسة وعقدة أصابت
الثقافية التي -لألسف -غيب دورها الكثير مــن المبدعين الحقيقيين،
تمامًا ،فال تجد المهنية حاضرة في فعزفوا عن الكتابة وممارسة اإلبداع
عملها؛ ألن غياب الشعور بوظيفتها كأثر طبيعي لهذه النكسة ،مما جعلنا
أفقدها القدرة على تقديم أي شيء أمام مشهدين:

أحدهما :مبدع بال إبداع بمعنى نتاج
بال إبداع.
وآخر :مغمور بإبداع بمعنى إبداع بال
نتاج.
وعــن ســـؤال لــمــاذا ال تــقــوم بعض
المؤسسات بعمل ورش تدريب وتأهيل
للكتاب الشباب .وهل ّ
مكن نتاج بعض
المؤسسات من ورش وندوات في إبراز
وخدمة الشباب الواعد ،أم أنها غيبتهم
أكثر؟
أجاب قائ ً
ال:
يُقال (( :فاقد الشيء ال يعطيه)) ،فكيف
ننتظر ممن ال يملك توجهاً ثقافياً
طبيعياً أن يصنع إبداعًا أو حركة أدبية
أو ثقافية ،كما أن الشباب يُنظر إليهم
نظرة دونية في جوانب مختلفة ،ليست
على المستوى اإلبــداعــي والثقافي
فحسب.
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فيما أعربت القاصة أحالم المقالح عن
وقوع المسؤولية الكاملة من تهميش
التجارب األدبية الشابة على المؤسسات
الثقافية فغياب الدعم المادي الكافي
لدى هذه المؤسسات أدى إلى غياب
دورهـــا ومهنيتها فماتت كثير من
إبداعات الشباب األدبية حبيسة األدراج.
أما عن أثر مواقع وقنوات التواصل
الحديثة على الكتابة الشابة فهي ترى
بأن السوشيال ميديا منفذ للظهور
لكنه ليس كافياً حيث يبقى النشر في
اإلصدارات األدبية جوهرياً.
فبالنسبة لي بدأت النشر عبر الصحف
والمجالت لذا عندما نشرت في مواقع
التواصل اإلجتماعي شعرت أنها تشكل
فارقاً وتغطي المساحة التي تركتها
تلك اإلصــدارات .لكني توقفت مؤخرا

عن النشر ألثر تلك المواقع على الكتابة مساعدة الشباب الواعد وتشجيعهم
من تحول غاية الكاتب من الكتابة إلى وإظهار كتاباتهم اإلبداعية ومن ثم
البحث عن اعجابات وتعليقات الجمهور األخذ بأيديهم للوصول إلى مبتغاهم
وبالتالي قد يتدنى أسلوب الكاتب وإبـــرازهـــم كــواجــهــة إبــداعــيــة في
وصوال إلى البذاءة احيانا من أجل اليك المجتمع».
وتعليق.
إن األغلبية
ولكن لألسف الشديد َّ
وأوضحت أحالم أن النشر عبر الصحف العظمى من هذه المؤسسات نشاطها
والمجالت هــو فرصة للتواصل مع إما سياسي أو حزبي .فلم نجد أثراً بارزاً
جمهور حقيقي واقعي بينما جمهور في واقعنا اليوم لهذه المؤسسات في
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي هــو جمهور خدمة اإلبداع.
افتراضي ال تستطيع حقيقة التأكد ونــحــمِّــل وزارة الثقافة مسؤولية
من مصداقيته وما ينشر من كتابات اإلهمال المتعمد للكتاب الشباب كونها
الشباب في الواقع االفتراضي لم يرقَ الوزارة المخولة من قبل الحكومة في
في غالبيته إلى المستوى المأمول .دعم الفئات األدبية والعلمية والفنية
مع أن هناك من الكتابات ما ترفع له والثقافية حيث لم ُ
تقمْ هذه الوزارة ولو
القبعات احتراما.
بجزء يسير من واجباتها تجاه الشباب
من جهته أعرب الشاعر جهاد
المبدع على الرغم من
العماري عن «األثر الجميل
الميزانية الضخمة التي
الذي يتركه الكبار في نفوس
تــصــرف لــهــا مـــن أجــل
المبدعين الشباب عندما
القيام بمهامها تجاه هذه
يالمس نتاجهم اإلبداعي
الفئة المبدعة ،وأما عن
ذائقة األدباء الكبار».
اإلهــمــال غير المتعمد
قائ ً
ال :تعتبر مساهمة األدباء
فيتمثل بالوضع الصعب
الكبار إيجابية في تقديم
الــذي تمر به البالد من
بعض من إصدارات الشباب
حروب وأزمات.
ٍ
جهاد ّ
اري
العم
مما يحفز الكثير من الشباب
وعن سؤال كيف ترى ما
عــلــى االهــتــمــام بالكتابة
ينشر على المواقع من
والمضي قدماً نحو القمة.
كتابات الشباب الواعد؟ وهل ما ينشر
ولكن عندما يجد المبدع الشاب تهميشاً يعطي انطباعاً عن ما يتواجد لدى
ال مِنْ قبل مَنْ ْ
وإهما ً
يَكبُرُهُ إِبداعاً الشباب من ثقافات وكتابات متنوعة؟
وَسِنَّا يَحِزُ ذلك في نفسه كثيراً ،أجاب:
خالل متابعتي وقراءتي لما ينشر
فينظر إِلى إِبداعه نظرة دو ِنية و هذا من
ِ
يؤثر على جودة وكمية إِبداعهِ.
من كتابات لكثير من الشباب المبدع
إن المبدع الشاب يحتاج إلى من على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي
حيث َّ
يأخذ بيده ويوجهه حتى يستقيم عوده كالفيس بــوك والــواتــســاب وغيرها
اإلبداعي ،لما للرعاية والتوجيه من أرى إبداعاً حقيقاً .وبغض النظر عن
دور كبير في تطوير المبدع األمر الذي كثرة المجموعات والصفحات في تلك
يقوده نحو األفضل في اجتياز حواجز الوسائل والتي تنشر الغث لكثير ممن
ومراحل عــدة قد تكلفهُ الكثير من يتطاولون على اإلبداع خصوصاً الشعر
الوقت إذا ما اعتمد على نفسه.
لإلبداع الحقيقي ظهور
إال إنَّه ما زال
ِ
وقد تكون هذه الحواجز أحد أسباب حقيقي في هذه الوسائل وغيرها.
ترك بعض الشباب المبدع لموهبتهم وإن ما ينشر في هذه الوسائل يعطي
وإلبداعاتهم.
انطباعاً عن ما يتواجد لدى الشباب من
هــذا وتعتبر المؤسسات الثقافية ثقافات وكتابات متنوعة بنسبة كبيرة
بمسماها الحقيقي «منظومة أدبية جــداً لكونها المتنفس الوحيد الذي
إبداعية ثقافية وجــدت بهدف خدمة يستطيع من خالله الشاب المبدع أن
اإلبـــداع حيث تقوم بــدور كبير في يبوح بخواطره وكتاباته دون شرط أو

قيد ،فيحاول المبدع أن يقدم انطباعاً
حقيقاً عن ثقافاته وكتابته اإلبداعية.
فيما تمنت الكاتبة ليلى حسين علي
المساهمة من قبل األدباء الكبار في
تنمية المواهب اإلبداعية الشابة.
وأعربت عن سعادتها في ظهور بعض
البرامج اإلبداعية التي عملت على
تأهيل بعض الموهوبين كبرنامج
«فننا تعايش» الذي نفذه البيت اليمني
للموسيقى والفنون .وأضافت قائلة:
ال بــد مــن إقــحــام الفن فــي التنمية
المجتمعية ألنه وسيلة هامة نستطيع
من خاللها التعايش مع اآلخــر .ولكن
قلة الوعي واإلدراك بالفن لدى بعض
المؤسسات الثقافية أفقدتها مهنيتها
في تقديم رسالة مجتمعية قائمة على
إكساب الموهوبين مهارات مختلفة
كالكتابة اإلبداعية ،هذا وتلجأ بعض
المؤسسات إلى اختيار كتاب متمكنين
من الكتابة بد ً
ال من تأهيل الموهوبين
ممن هم بحاجة إلــى ورش تدريب
وتأهيل.
وبالنسبة لمواقع وقنوات التواصل
الــحــديــثــة فــهــي تعتبر محطة من
المحطات التي يمر فيها األدباء الشباب
ورئيسية لمن يريد أن يبقى فيها،
وعلى هذه المواقع نفصح عن أوجاعنا
وعن أشيائنا المميزة والفريدة .والجميع
يمارس في هذه المواقع فلسفته ويعبر
عن مواهبه .وربما في يوم ما تؤخذ
ٍ
هذه الموهبة بعين االعتبار.
أخيراً:
 تمتلك بــعــض األقــــام الــشــابــةقــدرات كتابية تثير اإلعــجــاب ،وهي
قادرة على صنع المجد األدبي لألمة
اليمنية ،إذا هي قاومت ظروف جفاف
البيئة الثقافية .ويلزمها المثابرة على
مشروعها األدبــي ،وأال تستسلم أبداً
لليأس .فيما تظل بعض التجارب
األدبــيــة الشابة بحاجة إلــى العديد
من األنشطة الثقافية المتنوعة لكي
تتمرس أكثر في مهنة الكتابة .أما
من يفترض أن الكتابة مجرد هواية
فحينذاك ال حاجة لبذل مزيد من الجهد
معه.
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الزمن السردي في المجموعة القصصية «يوم في برواز» للقاصة /نبيهة محضور

علي أحمد عبده قاسم
يعد الزمن العالمة الدالة على مرور
األحداث اليومية بوصفه إطارا للوقائع
واألحــداث ويتميز بالوحدة واالنتظام
ويعد فــي القصة والعمل السردي
عموما عنصرا مهما يضفي الحيوية
والــتــدفــق لــأحــداث كما أنــه مرتكز
التشويق والجذب ويعطي االستمرارية
لألحداث ويعمل على تكوين الشخصية
خاصة والراوي يلتقط الزمن الملتصق
بالشخصيات والــمــرتــبــط بحياتها
اإلنسانية بحيث يحول الحكاية لعمل
مسرود.
والزمن يرتبط بالمكان ارتباطا وثيقا
فالمكان وعــاء األحــداث والشخصيات
والــمــكــان محدد باللحظة الروائية
السردية .وألن القراءة مرتكزة على
الزمن فإنها ستتناول أنــواع الزمن
فــي المجموعة مــن حيث التسريع
الــســردي والتبطيئ الــســردي أيضا.

-أوال المفارقة:

وهي محاولة الراوي الخروج عن التسلسل

بتحرج دفعة األمــل ،وقــف الطالب والطالبات
ملوحين بقبعاتهم اللـتـقــاط الـصــور الـتــذ ـكـاريــة
ليوم وصفوه بأنه األجمل في حياتهم» ص60
وهذا استذكار خارجي عاد بالمتلقي
ألحداث ماقبل بداية لينتهي بالقارئ
لبداية القصة وهذا البداية تشويقية
جاذبة ليصل بالمتابع إلى االسترجاع
الداخلي وهو مرور عشر سنوات على
تخرجه وهو بال وظيفة «ه ـك ــذا وصــف
سـعـيــد ي ــوم ت ـخــرجــه الـ ــذي م ــ�ض ــى عـلـيــه عـشــر
س ـن ــوات وه ــو ي ـقــف أمـ ــام ب ـ ــرواز كـبـيــر يحتضن
والذي اختاره ليكون واجهة ملحله» ص.40
وإذا االستذكار بالسرد يقاس بالسنوات
والشهور فإنه سعته تقاس باألسطر
والصفحات
وكل استذكار يعود بنا ألحداث ماضية
في القصة واالستذكار المزجي يقف
بين االسترجاعين ليخلق المفارقة
مابين الفرحة بالتخرج والخيبة من
تحقيق األمل فخلقت المفارقة سخرية
بين تسمية الدفعة بدفعة األمل وبين
اليأس في تحقيق اآلمال والتطلعات
وبين الصورة التي دلت على التميز
عن المجتمع فكان الخروج من الجامعة
عودة للمجتمع فسخر الطالب من ذلك
التميز واتخذ من الصورة واجهة لمحله.
اختزلت االسترجاعات التي أمتدت
عشر سنوات في ثمانية أسطر ليفضي
لتسريع في السرد وشد وجذب مابين
المتلقي والراوي

بالماضي بلفظ «كنتِ» فتتوقع الزوجة
تغير مشاعره ويحاول هو التبرير.
«-م ــازل ــت أتــذكــرتــألـقــك بــذلــك ال ـثــوب األبـيــض
وكنت ليلتها كأميرة ألف ليلة وليلة وكنت متيما
ِ
بك حد الثمالة.
 ك ـن ــت ه ـ ــذه ي ـع ـن ــي أن مـ ـش ــاع ــرك تـ ـغـ ـي ــرت!.. تـغـيــرت مستحيل ياجبيبتي بــل أزددت هيامابك» ص64
فــكــان االســتــبــاق فــي قــول الــزوجــة
«ك ـن ــت هـ ــذه ي ـع ـنــي أن م ـش ــاع ــرك ق ــد ت ـغ ـيــرت»
وهذا توقع من خالل الحوار الذي كرر
فيه الزوج الفعل كنتِ مرتين
«وع ـنــد ال ـع ــودة لـلـمـنــزل بـعـيــد االح ـت ـفــال وتـلــك
العزومة يعود الزوج للبيت غاضبا متغيرا آمرا
نــاهـيــا وصــارخــا بــرغــم مــن أن امل ــرأة قــد أحــرقــت
يدها وهي تعد غداءه إال أنه مايزال يصرخ.
« -ه ــا ..أن ــت ي ــاامـ ـرأة ..أي ــن أن ـ ــت..؟ .ويـكـثــر من
الصراخ:
 ت ـ ـ ـب ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــك اس ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــداء ،زي ـ ـ ـ ــديم ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـل ـ ـف ـ ــل ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــار ،اغـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــات،
جهزي املتكأ» .65
فكان االستباق الداخلي غير المعلن هو
المفاجئ والصادم والذي تناقض مع
حياة الزوجين والدعوة للغداء وتحويل
المرأة آللة أشبه بالخادمة وعدم تقدير
لظروفها وهو نهاية القصة الصادمة.
وبذلك كان االستشراف عامل جذب
وتــوقــع ألحـــداث جــديــدة وخـــروج عن
األحــــداث بــالــحــدث الــصــادم ويــدل
على احــتــراف وقــدراتــه القصصية.

وهو تطلع الــراوي للمستقبل وماهو
متوقع الحدوث في القصة وينقسم
إلى استباق داخلي ويكون في أحداث
القصة واستباق خارجي يتجاوز القصة
وأحداثها .ويأتي كتمهيد ألحداث جدبدة
في القصة وتوطئة ألحــداث الحقة
والهدف جذب وتشويق القارئ لتوقع
جدث سيأتي.
وإذا تأملنا نــص «خــمــس شموع»
وهي قصة بين زوجين تحكي برود
مشاعر بحيث أصبح الـــزواج ذكــرى
يحتفل به الــزوج ليتذكر جمال يوم
عرسه وزفافه ويقوم بعزومة زوجته
بعد مرور خمس سنوات على زواجها
لالحتفال بذلك اليوم السعيد ومن
خــال حــوار الزوجين يتحدث الــزوج

ويــتــمــثــل بــالــخــاصــة والـــحـــذف.
فالخالصة هي :سرد مسافة زمنية
طويلة بمساحة نصية قصيرة فالراوي
يختزل أزمنة ســواء كانت سنوات أو
شهور أو أسابيع بسطور وفقرات قليلة
وقد جاء ذلك في أكثر من نص سواء
فــي النصوص
المدروسة سابقا
أو باقي نصوص
المجموعة ومن
ذلك نص «وعد
ووسام» وبسرد
قصة أم توفي
زوجــهــا وورثها
تركة من األبناء
كان أحدهم في

المنطقي لــأحــداث ســواء بالرجوع -ثانيا :االستباق «االستشراف»

باألحداث للوراء أو استشراف المستقبل
للتبؤ بأحداث جديدة وتنقسم إلى:
 االسترجاع الخارجي :وهــو العودةبالقارى إلى ماقبل بداية القصة
 استرجاع داخلي :وهو أن يعود الراويبالقارئ إلى ماض الحق لبداية القصة
واسترجاع مزجي وهو الجمع مابين
النوعين
وإذا تأمل القارئ نص «يوم في برواز»
ويحكي بلسان طالب جامعي وصف يوم
تخرجه والتقاط الصور ببزة التخرج
على التوظيف وتــظــل تلك صــورة
محاطة بــإطــار كــذاكــرة ومــن اليأس
يضعها الطالب واجهة لمحل عمله.
يقول النص« :وس ـ ــط زغ ــاري ــد ال ـف ــرح الـتــي
زح ـم ــت ب ـهــا أح ـ ــدى ق ــاع ــات ال ـجــام ـعــة اب ـت ـهــاجــا

 -ثالثا :تسريع السرد

الكلية العسكرية وحين رأى سيف أمه
تبكي فقد أبيه وتبكي كثرة أبنائها
غادر صبيحة اليوم الثاني لوفاة أبيه
ليتحمل المسؤولية تجاه أمه وأخوته
تاركا رسالة ألمه موضحا فيها سبب
مغادرته قائال« :ســأعـمــل مــن أجلكم يجب
أن يتخرج صالح من الكلية العسكرية .والدتي
العزيزة عديني أال تعملي في حقول اآلخرين» 68
ويأتي موقف األم من مغادرته فيمايلي:
«ب ـ ـك ـ ــت األم ل ـ ـفـ ــر اقـ ــه سـ ـ ـن ـ ــوات ع ـ ـشـ ــر مـ ــرت
يــزورهــا خطابه كــل شهر مــع مبلغ مــالــي ...اليوم
الـعــرض العسكري .صالح بأبهى صــورة تمسح
أم ــه عـلــى كـتـفــه ت ـمــرريــدهــا فــي بــزتــه الـعـكـســريــة
تــذرف دمــوع الـفــرح بتخرجه ولـفــراق الــذي وفى
بوعده ألخوته»ص68
وهنا استطاع الراوي أن يختزل أحداث
عشر سنوات بسطور قليلة ومساحة
نصية قصيرة سواء من حيث معاناة
األم لفراق أبنائها أو معاناة االبن
«سيف» في توفير ماتحتاجه أسرته
أو من زاوية اجتهاد االبن وهو يدرس
ويكمل دراسته في الكلية العسكرية
ليتخرج بعدها فكم األحداث الكثيرة
طيلة عشر سنوات؟ فقد اختزلها الراوي
بسته سطور أو أقل ناهيك عن األزمنة
الممتدة داخل الفترة الزمنية نفسها
فهذه خالصة وحذف في آن واحد حققه
النص.
ويتضح الحذف أكثر في النصوص
القصيرة جدا والتي ضمت المجموعة
عددا منها ففي نص «طفلة» يلحظ
المتلقي أن الـــراوي حــذف من خالل
االختزال أحداثا كثيرة وأزمنة وتفاصيل
متعددة ويأتي بنص اليتجاوز أكثر من
سطر «بــرغــم أن شـمــس عـمــرهــا شــارفــت على
املغيب؛ تستمتع بإشر اقة عمرها» ص72
فهنا يروي الراوي أحداث عمر وهو الحياة
بسطر وأعــادنــا
لبداية األحــداث
بإشراقة الصباح
فكم التفاصيل
الـــــســـــرديـــــة
الـــتـــي رافــقــت
الـــعـــمـــر وكـــم
مــن التفاصيل
الــروحــيــة التي
تــــرســــم روح

متحدية قوية انقلب غروبها إشراقا
والخالصة والحذف عمل فني يعكس
قدرات ويشوق القارئ ويبعد عنه الملل
ويخلق الدهشة في أعماق المتلقي
وينم عن فهم في بناء العمل السردي
الذي يتالعب بالقارئ فيجعله يشتابك
مع النص والرسالة.

رابعا التبطيئ السردي

ويتمثل بالحوار والوصف والمونولوج.
فالحوار يأتي لتبطيئ السرد للتنويع
في الخطاب السردي لجذب القارئ
وأهمية الحوار يأتي لتوضيح ورسم
اآلمــال والطموحات بين الشخصيات
وتكشف عن توجهاتها رؤاها ويسبر
أعماق الشخصيات النفسية.
وقد مر علينا الحوار مابين الزوجين
في نص « خمس شموع» والذي بين
للمتلقي عــاقــة الــزوجــيــن وأوضــح
مشاعرهما من حيث البرود والتوهج
ونفسية الشخصيتين فالزوج بارد
المشاعر يتحدث عن الماضي والمرأة
تــوده كثيرا فهي مسرورة بدعوته
لالحتفال بعيد زواجهما بعزومة.غداء
نــادرة الحدوث في مطعم وسرعان
ماتغير كــل ذلــك فــي الــيــوم التالي
لالحتفال.

 -الحوار الداخلي أو المونولوج:

ويأتي للكشف عن األعماق النفسية
للشخصية فــي الخيبات وتحقيق
اآلمال أو في حالة الخذالن أو االنتشاء
بالحلم ففي نــص «ارحــــل» يأتي
الحوار داخليا بضمير الغائب ليهرب
بالنص عــن الــخــاطــرة حين يكون
السرد بضمير األنــا أقــرب للخاطرة
وهو نص يسرد حالة للخيبة مع وفاء
الروح والمشاعر «ط ــوت صـحــائــف ال ـغــرام
بقبضة الحسرة قالت له:
ارح ـ ـ ـ ــل ت ـ ـشـ ــق ع ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـب ـ ـعـ ــد تـ ـجـ ـف ــف دمـ ـع ــا
ي ـب ـحــرف ــي م ــآق ــي ع ـي ـن ـي ـهــا ،ت ــدف ــن أخـ ــاديـ ــد ش ــوق
فـ ــي أع ـ ـمـ ــاق فـ ـ ــؤادهـ ـ ــا ..م ـ ـ ــرات مـ ــن أشـ ــو اقـ ــه؛
ت ـك ـت ـفــي ب ـه ــا زادا فـ ــي ط ــري ــق ال ــرحـ ـي ــل» ص25
ويلحظ الحوار ملتصقاً بالشخصية
يعكس ســيــرة حــدث ذاتـــي مرتبط
بالمشاعر وأعماقها وآمالها وخيباتها.

 -الوصف أو المشهد السردي

ويأتي للتخفيف من جدية السرد بحيث
يهتم بوصف الشخصيات واألمكنة

ممايفضي إلى التعرف على قيم الزمن
ففي نص بال هوية المشهد الوصفي
واضــحــا ودقــيــقــا يصف الشخصية
والمكان التي نعيش فيه ليوضح جزءا
من الرسالة التي يريد أن يرسلها
النص وفكرته للمتلقي «يــداعــب أكياس
البالستيك الجاثمة على صدر املدينة ،شاحب
الــوجــه بهيئته الــرثــة وبقايا ثياب نغطي جسده
الهزيل شعره املجعد الــذي هجره املشط منذ
أعوام يتدلى حول وجهه» ص60
الوصف دقيق جدا للشخصية حد أن
الرسام يستطيع رسم الشخصية في
لوحه وأيضا يرسم المدينة المكتظة
بأكياس البالستيك مما يجعل المتلقي
يكتشف أن الشخصية لمجنون من
خالل الوصف وجاء العنوان مناسبا بال
هوية أي بالشخصية فالوصف أوضح
أن المدينة رثة تشبه المجنون فهي
مكتظة بأكيأس البالستيك.
ومن خالل دراســة المجموعة يمكن
استخالص التالي:
اهــتــمــت الــقــاصــة بــالــبــنــاء الفنياسترجاعاتها
للمجموعة فــجــاءت
محترفة لحد بعيد ومتنوعة.
خلقت االسترجاعات مفارقات ساخرةكانت قوية في رسالة النصوص
 استطاعت النصوص أن تأتي بأنواعاالستباقات الداخلية والخارجية التي
تأتي في أحداث القصة أو االستباقات
الخارجية التي مفأجأة خــارجــة عن
األحـــداث فتحدث صدمة المتلقي.
 اختزلت النصوص مراحل زمنيةكثيرة في سطور قليلة لتخلق خالصة
سريعة لتحذف كثير من التفاصيل
ليتحقق للقصة والنصوص التكثيف
واالقتطاع لتأتى السرعة الجاذبة
للقارئ.
 تنوع الحوار في النصوص فأتي داخلياوخارجيا ليكشف أعماق الشخصيات
وتطلعاتها وأحالمها ورؤاها وتوجهاتها
وخيباتها.
 جاء الوصف دقيقا كشف صورة المكانوالشخصيات فيكون المتلقي صورة
كاملة عنهما.
 بعض العناوين جــاءت مكشوفةومفضوحة وهـــذا اليقلل مــن قوة
المجموعة.
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البيسمنت تكرم فنان األرض واإلنسان الفنان القدير

عبدالباسط عبسي

فنان األرض واإلنــســان عبدالباسط
عبسي كان ضيف مؤسسة بيسمنت
الثقافية صباح اليوم اإلثنين  27يناير،
في فعالية احتفائية بالفنان القدير،
كرمت فيها بيسمنت الفنان على أعماله
الفنية التي تناولت قضايا المرأة.
تحدث فــي الفعالية الشاعر محمد
عبدالوهاب الشيباني عن (ثنائية
الــشــاعــر والــفــنــان) ،وتــنــاولــت سمر
عبدالقوي مــوضــوع (صـــوت الــمــرأة
والمنتصر لقضاياها)،وقدم جالل
الـــدوســـري ورقــــة بــعــنــوان (صــوت
األرضواإلنسان) ،وغنى الفنانان أسامة
المقدم ورشــدي العريقي مجموعة
من أغاني الفنان،كما شارك الجمهور
بمداخالت تحدثوا فيها عن الفنان الذي
شكلت أغانيه جزءاً من ذكريات وحياة
اليمنيين.
افتتحت الفعالية بأغنية من أغاني
الفنان عبدالباسط عبسي بصوت
الفنان الشاب أسامة المقدم ،وهو من
مواليد صنعاء  ،1987يغني ويعزف
العود ،ويحيي فعاليات فنية داخل
وخارج صنعاء.
رحبت مقدمة الفعالية جهاد بابريك
بالحضور الكبير المحب للفنان والذي
تجاوز عدده  500شخصاً ،كما رحبت
بالشاعر اليمني الغنائي الذي حضر
الفعالية سلطان الصريمي.
فــي ورقــة بعنوان (ثنائية الشاعر
والفنان) قدمها الشاعر واألديب محمد
عبدالوهاب الشيباني عضو المجلس
التنفيذي لألدباء والكتاب اليمنيين،
الذي صدرت له عدة دواوين شعرية،

وهو يكتب في الشأن العام والصحافة
الثقافية ،تحدث فيها عن الثنائيات
الفنية التي شكلها عبدالباسط عبسي
مــع شــعــراء غنائيين منهم سلطان
الصريمي ،ومحمد عبدالباري الفتيح
والفضول وغيرهم.
في حديثه عن الشاعر الكبير سلطان
الصريمي وصفه كشخصية وطنية
عالية القيمة ،وذكر قصائده التي شكلت
ذاكــرة اليمني المقاوم لالستبداد،
وقصائده التي تناولت موضوع الهجرة
الــذي تطرق إليه الشاعر بحساسية
شعرية عالية ،وعكس المتالزمة الحية
بين اإلنسان واألرض ،وكــان أسلوب
الصريمي كما يقول الشيباني عفوياً
تلقائياً في الكتابة ،وقد شكل ثنائياً
مع عبدالباسط عبسي ،كما في أغنية
(منو شيقول لمسعود) التي عبرت عن
معاناة الزوجات من اغتراب أزواجهن،
كما رافقه في أغانٍ أخرى مثل (يا ورود
نيسان) و(باكر ذري) و(يا نور أحالمي)
وغيرها.
قــرأ الشيباني كلمات بعض أغاني
الثنائي باسط-الصريمي ووصفها بأنها
أغــانٍ تستلهم من الطبيعة واألرض
والجمال مواضيعها الفنية ،وتعبر عنها
بألحان عذبة بسيطة كما هي الطبيعة
البسيطة والجميلة التي جاء منها الفنان
والشاعر وتعبر عن صدق انتمائهما
لألرض.
كما تــنــاول ثنائية بــاســط ومحمد
عبدالباري الفتيح الذي كتب له أغانٍ
مثل (يا طير ياللي) و(وا قمري غرد)
و(الليل وابلبل دنا) ،وغيرها .وتناول

في حديثه ثنائية الفضول (عبداهلل
عبدالوهاب نعمان) وعبدالباسط
عبسي ،فــي أغــانــي (مــن الضحى)
و(طعمه قبل)و(بردان)و(حسنك لعب
بالعقول) وغيرها.
وتطرق إلى ثنائيات أخرى للعبسي مع
شعراء كعثمان أبو ماهر وأحمد الجابري
وعبده علي الذبحاني ومحمد المقطري
وغيرهم.
ووصـــف الشيباني تجربة العبسي
بالتجربة الغنائية الرائدة ،التي أضاف
فيها لألغنية التعزية الكثير ،وأضاف
الكثير أيضاً للتنوع الفلكلوري الذي
تزخر به اليمن.
ثم تحدثت الشاعرة سمر عبدالقوي
الرميمة مؤسس ورئيس تحرير أقالم
عربية ،شــاكــرة فــي بــدايــة حديثها
مؤسسة بيسمنت الثقافية التي بادرت
بتكريم الفنان الكبير عبدالباسط
عبسي ،وقدمت ورقة بعنوان (العبسي
صوت المرأة والمنتصر لقضاياها)،
ذكرت فيها أن العبسي يختار أغانيه
عن وعي وفهم ودراية ،منتصراً لقضايا
المرأة ،فهو قبل كونه فناناً إنسان
مثقف على قدر كبير من الوعي.
تناولت بعدها األغاني التي تناولت
المرأة من عدة زوايــا ،فهي الفالحة
والزوجة والحبيبة ،وأشارت إلى تفرد
العبسي بتناوله قضايا المرأة التي لم
تكن المحبوبة فقط ككثير من األغاني
الغزلية ،بل جعلها قطب الرحى الذي
تدور حولها الحياة الريفية كما تقول
سمر ،فقد غنى العبسي لصبر المرأة
وتحملها المسؤولية ،ولم تكن فقط

موضوعاً للحب .وقد تطرق إلى وضع
المرأة كراعية ،وزوجة ،وزوجة مهاجر
مفجوعة برحيل شريكها ،وكانت
المرأة الريفية التي اكتست باالنتظار
وارتبطت بالحقل.
وذكرت الرميمة أن أغاني العبسي كانت
تحمل رسائل عاطفية اجتماعية للمرأة
وجدت فيها المرأة اليمنية متنفساً لها
إذ عبرت عن قضاياها.
تحدث بعدها جالل الدوسري األخصائي
والناشط اجتماعي واإلعالمي المشرف
على قناة الفنان عبدالباسط عبسي
على اليوتيوب ،فــي ورقــة بعنوان
(الفنان عبدالباسط عبسي صوت
األرض واإلنسان) ،حيث ذكر أن الفنان
أســس مــدرســة فنية خاصة بــه في
إطار مدرسة الغناء التعزي لم يجاره
فيها أحد ،فقد كان له طابعه الخاص
وحــضــوره وتــفــرده ،فقد كــان الغناء
لديه هواية عززتها الموهبة وصقلتها
الممارسة.
تحدث الدوسري بعدها عن المسيرة
الفنية لعبدالباسط ،وقسمها إلى
مــراحــل ،مبتدئاً بمرحلة الطفولة
حين كان باسط يغني مع زمالئه في
المدرسة ،واستقى ذائقته الموسيقية
األولى من األغاني التي كان يسمعها
في المذياع في ذلك الوقت ،كما تشبع
بسماع المالالة واألغاني الشعبية التي
يرددها الفالحون والعمال في القرية.
سافر بعدها إلــى عــدن ثم الحديدة
للتعلم والعمل وهناك تفتقت موهبته
فــي أجـــواء مناسبة برعاية شقيقه
األكبر أمين ،وكان يحرص على حضور
الحفالت الفنية التي يقيمها فنانو ذلك
الوقت مثل أيوب طارش وعلي السمة
وغيرهم.
قسم جــال المراحل التي مــرت بها
تجربة الفنان عبدالباسط عبر خمسة

عقود ،العقد األول من عــام 1971
إلى  1980كان أخصب العقود والفترة
الذهبية للفنان كما يصفها الدوسري،
حيث امتلك فيه أول عود ليعزف عليه،
وتعرف على الشاعر محمد عبدالباري
الفتيح الذي منحه كلمات يغنيها ،كما
عرف الشاعر سلطان الصريمي الذي
غنى من كلماته أيضاً مجموعة من
األغاني ،ثم التقى بالشاعر الفضول
وغنى من كلماته.
في المرحلة الثانية من عام  1981إلى
 ،1990كانت فترة العطاء والخصب
حيث استمر الــتــعــاون بين الفنان
والشعراء الذين عرفهم ،كما تعرف
على شعراء جــدد كعثمان أبــو ماهر
وعبدالقوي العبسي وغيرهم.
وفي المرحلة الثالثة من  1990إلى
 2000قــدم العبسي أغــانٍ وطنية،
كما أعاد تسجيل وإنتاج بعض أغانيه
القديمة ،وبين  2000و 2010اهتم
بالغناء التعزي تحديداً ،وسجل أغانٍ
ذات طابع شعبي ،وشارك في فعاليات
خــاصــة .وفـــي المرحلة
األخــــيــــرة مـــن 2010
إلــى الــيــوم بــدأ بتقديم
الــمــوشــحــات واألنــاشــيــد
الدينية.
أحــصــى الـــدوســـري عــدد
األغـــانـــي الــتــي غناها
العبسي لتصل إلى قرابة
 200أغنية ،معظمها أغانٍ
شعبية تعزية ،غنى فيها
لألرض واإلنسان ،ولألفراح والمناسبات
السعيدة ،وقدم أناشيد دينية ،وكان
أكبر تعاون له مع الشاعر سلطان
الصريمي الذي غنى من كلماته 24
أغنية ،وغنى للفضول  12أغنية،
وللفتيح  5أغانٍ.
بعد حديث الــدوســري غنى الفنان
الشاب رشدي العريقي أغنية للفنان
عبدالباسط عبسي ،وهــو فنان من
مواليد تعز ،يعمل موظفاً ،بدأ مسيرته
الفنية عام  ،1994لديه أعمال خاصة
وتعامل مع شعراء غنائيين يمنيين.
ثم قدمت مؤسسة بيسمنت للفنان
عــبــدالــبــاســط عبسي هــديــة لوحة
بورتريه رسمها الفنان جالل الشميري،
بمشاركة الفنانة نورا العبسي.
عرضت بعدها مؤسسة بيسمنت فيديو
من إنتاجها بعنوان (العبسي في حياة
الناس) ،أخرجه أسعد العماد ،تحدث

فيه يمنيون من الشارع عن عبدالباسط
ورأيهم فيه كإنسان وفي فنه وأعماله
الغنائية.
فتح بعدها باب المداخالت لمن أراد
التحدث عن الفنان ،فتحدث األستاذ
أمين درهم عن نصف قرن من الحب
واالحــتــرام مع العبسي ،وحكى كيف
أعجب بأغانيه قبل أن يراه حين سمع
من يرددها ،وذكر أغنية (مسعود هجر)
التي انتشرت بشكل كبير في وقتها،
فلم يكن يخلو بيت في منطقة الحجرية
من مهاجر له قصة مسعود .كما تحدث
األستاذ أمين درهم المعروف بدعمه
للفن والفنانين عن ذكرياته الشخصية
مع الفنان ولقائه األول به.
غنت بعدها الشابة ريما مشهور أغنية
للفنان عبدالباسط عبسي ،الــذي
وصفته باألب والملهم الذي ترعرعت
على صوته ذائقة الشباب.
ثم كرمت مؤسسة بيسمنت الثقافية
الفنان الكبير عبدالباسط عبسي
بــدرع تذكاري ،قدمته شيماء جمال

المدير التنفيذي للمؤسسة ،كما كرمت
الشاعر سلطان الصريمي .وتحدثت
شيماء عن التكريم للفنان الذي وصفت
أغانيه بأنها تعكس قيمنا وأفكارنا،
وكلنا يجد نفسه في أغاني العبسي،
وأضافت« :نحن كأجيال شابة أحببنا
التعرف فعلياً بالفنان الذي كان جزءاً
من ذاكرتنا» ،كما تحدثت عن الشاعر
سلطان الصريمي الــذي كتب أجمل
أغاني عبدالباسط التي تناولت موضوع
المرأة وقضاياها.
تحدث فــي نهاية الفعالية الفنان
عبدالباسط عبسي شاكراً بيسمنت
على احتفائها بمسيرته الفنية ،كما
شكر الشاعر سلطان الصريمي الذي
اعتبره الداعم األول له ،واعتبره أستاذه
ومدرسته منذ بداية مشواره ،كما شكر
الحضور والمتحدثين.

نجم السرد في اليمن لعام 2019م

بسام مشس الدين
القاص والروائي بسام شمس الدين وجه من أبرز الوجوه الثقافية في اليمن،
كاتب مثابر ومن أهم األسماء اإلبداعية خالل العقدين األخيرين ،يصنف
ضمن األسماء القليلة التي قدمت الكثير ونالت القليل ،فقد نشرت له ثمانية
كتب بين القصة القصيرة والرواية ،وسجل حضورا جيدا في المشهد الثقافي
العربي ،من خالل تجربة النشر خارج اليمن والمشاركة في ورش كتابة ،ولكنه
شخصية بسيطة ال يجد خارج وقت الكتابة متسعا لتبادل المدائح أو بناء
العالقات والترويج ،لذلك يواجه بين وقت وآخر هجوما غير مبرر على كتاباته،
وبطبيعة الحال يحصد الكثير من اإلعجاب من شريحة القراء الذين ال يتأثرون
بالتطبيل والنفاق ،مؤخرا التفت نادي القصة بصنعاء إلى تجربة بسام شمس
الدين وتم تكريمه بلقب (نجم السرد في اليمن لعام ٢٠١٩م) قامت مجلة
النادي (إل مقه) باالحتفاء بهذا التكريم من خالل هذا الحوار وهو محاولة
إلنصاف كاتب شغلته الكتابة كثيرا عن الظهور واالهتمام بالحضور اإلعالمي
القصة القصيرة مرهقة ,ألنها بحاجة
إلى تكثيف السرد ,بينما تجد لك في
الرواية ميدانا واسعا في االستفاضة
فــي استخدم الحبكات القصصية,
وبالذات الفرعية منها.

حاوره :زياد القحم

السفر ,هو خروج واطاللة على الذات
مــن الــخــارج ,وهــو بحد ذاتـــه ,يثري
ثقافتك المعرفية والبصرية إن جاز
التعبير ,والجميل أن يكون أول بلد رأيته
هو لبنان ,حيث التنوع الثقافي واإلثني,
تجربة النشر هناك يشبه إلى حد ما أن
تفتح نافذة في دارك للضوء ,وإن كان
للنشر هناك مجازفة خاصة ,ألن دور
بعض النشر ال تتقن الصبر والترويج
لألعمال ,وتفضل أن تكون إسما واسع

نوعت تجربتك في الكتابة األدبية بين
القصة القصيرة والرواية وقبل ذلك في
الشعر ..هل هذه التجارب أثمرت في
األخير ثراء للتخصص في كتابة الرواية
وهل استقر بسام
شــمــس الــديــن
أتوقع أن تتصدر
كــيــف تقيم حضور
عــلــى االكــتــفــاء
الرواية اليمنية
الــــروايــــة اليمنية
بكتابة الــروايــة؟
املشهدين احمللي
والـــروائـــي اليمني
والعربي عما قريب
فـــــــي الـــمـــشـــهـــد
التنوع في القراءة
يــثــري ثقافتك,
الــثــقــافــي الــعــربــي ؟ قطعا ,الناقد هــو كائن خــرافــي ال
االنتشار ,على أن تكون
ويحسن أداءك في الكتابة ,لكن التنوع
أســتــحــضــره عــنــد كتابة
واعـــــدا ,وتــخــشــى على
الكتابي ,ال يعني بالضرورة ان تجيد
أتوقع أن تتصدر الــروايــة اليمنية أعمالي ,لكنه موجود في
ثراء
ليس
التأثر
كتبك أن تكسد ,وتظل
وتبدع بكل نوع ,ال شك أن هناك جنساً المشهدين المحلي والــعــربــي عما الواقع ,وهو صوت التقاليد
مرادف
ولكنه
للكاتب,
في مخازنها ,أما الورش
أدبياً ,يسطع في ذهن األديب اكثر من قريب ,وال يستبعد أن يحصد الروائيون والــعــادات ,وصــدى رتابة
بأسلوب
لالعجاب
الــكــتــابــيــة ,فــهــي تشبه
غيره ,وأظن أن الجمال يتشتت على اليمنيون جوائز كبيرة في المستقبل ,الحياة ,وأنا هنا أتحدث عن
بالكتابة
ما
ومنط
تقديم طبقك الخاص
األجناس األدبية في حال اشتغل فيها ويــتــرجــم لــهــم إلـــى لــغــات عــديــدة .النقاد الذين تستفزهم
لآلخرين ,وتعلم كيفية
المبدع ,أو يصب في جنس واحد فقط,
الكتابة ,وينظرون اليها
صنعه بشكل أفــضــل.
واعتقد أنــي احترفت كتابة الرواية هـــنـــاك مـــن يــرى
من ناحية موضوعية
والقصة ,وال اكتب الشعر حاليا ,لكني بـــأنـــك مـــن أكــثــر
واخــــــاقــــــيــــــة.
الناقد هو كائن خرايف
كــم عــدد كتبك الــتــي نــشــرت إلى
اقرأه واستلذ بتتبع القصائد الجميلة .كتاب جيلك تفاعال
ال أستحضره عند
اآلن فــي الــيــمــن وخــــارج الــيــمــن؟
مــع النقد ،وهناك
كتابة أعمالي لكنه
هل يمكن أن تحدثنا
هناك من يــرى بــأن الــروايــة متعبة مــن يتهمك بأنك
موجود يف الواقع
عـــن مــشــاركــاتــك
طبعت لي ست روايـــات ,ومجموعتا
أكثر من القصة ولكن ثمرتها أكبر مــن خــال روايتك
في الــدول العربية،
قصص قصيرة ,ولــدي مخطوطات
وأجــمــل ،هــل هناك تفضيل لديك األخـــيـــرة (نــبــوءة
ســــــــواء تــجــربــة
روائية لم تنشر بعد ,ثالثية عصفور
بين كتابة القصة وكتابة الرواية؟ الشيوخ) تثير الناقد وتستفزه ،هل النشر أو تجربة الـــورش الكتابية؟
الحقل ,مهنتي ال تروق لي ,نهاية الرجل
تضع اعتبارا للناقد أثناء الكتابة؟
الغضوب ,زفاف فرحان ,وبكاء الرجال.
وهناك من يرى العكس ,بأن كتابة

وهذي عناوين من المحتمل أن تتغير .ال أستطيع أن أقول عن التكريم أي
شيء ,أنا أكتب ,وال أنتظر أن احصل
لن أسألك :بمن تأثرت ،ولكن :إلى على أي تكريم أو جائزة ,رغم أهمية
أي مــدى يمثل التأثر ثــراء للكاتب؟ ذلك ,لكني بالمقام األول أرى أنني مجبر
على الكتابة ,وأشعر بمتعة االنغماس
التأثر ليس ثراء للكاتب ,ولكنه مرادف في عالمها ,ومــا أعجز عن الحصول
لالعجاب بأسلوب ونمط ما بالكتابة ,عليه في الواقع ,أجده متاحا في عالم
ويــكــون مرافقا للكاتب فــي أعماله الرواية .ال يوجد رقيب وال عتيد ,وال
األولى ,وهذا ليس بالضرورة أن يحدث مخبر من مخلفات النظام السياسي
ألي كاتب ,كما ال أظنه يؤثر على جودة البائد ,وال أحد من رعاع األحزاب الدينية
وعــبــيــد الــطــوائــف,
الــنــص ,ألن الكتاب
 .ال أحـــــد ســــواك
الموهوبين سرعان
مل أفكر أو أحلم أن
فــي عــالــمــك ,تخلق
ما يرمون ثوب التأثر
تذهب أعمالي إىل
أشخاص من أحالمك,
جــانــبــا ,ويــلــبــســون
السينما
وتــتــحــدث إلــيــهــم..
ثــوبــهــم الـــخـــاص.
تــكــون مــلــك مؤقت
تعزل نفسك عندما
الــــجــــرأة أســاســيــة
في الرواية ،وجاذبة للقارئ ،ولكنها تــضــع آخـــر نقطة بنهاية الــنــص.
قد تــؤدي تفويت فرصة أن تتحول
الــروايــة إلــى درامـــا تلفزيونية أو لديك تجربة في إقامة فعاليات مخصصة
سينمائية ،هل أنــت مع هــذا الــرأي؟ إللقاء النصوص السردية ،هل أصبحت
القصة شريكا للشعر فــي المنبر؟
أعتقد أن الكاتب حين يبدأ بالسطر االول
من روايته ,ال يظن أن بوسع قصته جــربــت إلــقــاء نــصــوص فــي بعض
أن تذهب للسينما ,ولم أفكر أو أحلم الفعاليات ,ورأيــت نفسي مجبرا على
أداء تعابير خاصة
أن تذهب أعمالي
لــلــوجــه ,وحــركــات
إلى السينما ,ألني
أن
أنتظر
وال
أكتب,
أنا
تمثيلية حتى ال ينام
أظــن أن المشاهد
تكريم
أي
على
احصل
الجمهور .وكانت
السينمائية احيانا
جائزة
أو
تــجــربــة مسلية.
تحتاج إلــى تحوير
وكنت أختار قصص
الــنــص األصــلــي,
معينة لــلــقــراءة,
وهذا يشبه إلى حد
ما أن تستخدم امرأة جميلة مساحيق وال أغــامــر بإلقاء نــصــوص طويلة.
تجميل .لكني أيضا ال أستطيع أن
أمنع ذلك في حال كانت حقوق النشر كـــيـــف تـــنـــظـــر إلــــــى عــــبــــارة:
للدار ,ولحسن الحظ ,لم تذهب أي الــــمــــعــــانــــاة تــــولــــد اإلبـــــــــداع؟
من أعمالي للسينما ,ألن الدراما بحد
ذاتــهــا غائبة فــي البلد وموسمية ,أظن هذي العبارة غير صحيحة تماما,
وتعتمد على سلق أعــمــال مناسبة ولو كانت كذلك لكان معظم اليمنيين
للجمهور ,لتسليته ,بحيث ال تحوي أي أدبــاء ومبدعين ,وأظنهما تعني أن
جانب فكري أو تثقيفي ,ويحدث هذا األديب يجب أن يعاني نفسيا ,ليكتب,
موسميا قبل شهور من شهر رمضان .بالعكس ,الجائع ال يستطيع أن يبدع,
والسجين كذلك ,وأظن من يطلق مثل
تم اختتام أنشطة نادي القصة بصنعاء هــذي الجمل يــروج لفكرة اضطهاد
للعام الماضي بتكريمك كنجم للسرد الكتاب وتضييق الخناق عليهم بحجة
في اليمن ،ما الــذي يمثله لك هذا اخراج ابداعهم إلى النور.
التكريم ،وما رأيك في أنشطة النادي؟
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مقطع من رواية

نبوءة الشيوخ
للروائي بسام شمس الدين
«وقف على درجات الساللم مرتبكاً وتصنت للحظات ،ال يوجد أي حِس للسكان ،كان المنزل يبدو خاوياً ،لكنه ليس مهجوراً
دون شك ،فاألرضيات نظيفة والغرفة مرتبة قبل أن يلوثها بحذائه ،وهناك عبق بخور طيب يغشى أنفه ،ويشعر بأنفاس
ساكنيه منتشرة في المكان .إنه رجل قروي يعرف المساكن الحية والميتة ،ويستطيع رغم أُميته أن يميز األشياء الملتبسة.
لذا عاد ّ
ونظف آثار قدميه في الغرفة ،ثم تسلل بحذر إلى الطابق األرضي ،وتفقد الباب الخشبي الضخم بعينيه الخبيرتين،
وأدرك أنه من النوع الذي يصدر صريراً مزعجاً عند فتحه ،فأخفى حذاءه بين نعال كثيرة كانت في صندوق ،ثم ارتد يائساً
إلى األعلى ،وراح يمشي على رؤوس أصابع قدميه ،وقطع درجات كثيرة ،واكتشف أنه منزل واسع ذو ستة طوابق ،لم يلحظ
ذلك وهو يفر من الجنود ،وتناهى إلى سمعه صوتٌ ما ،بل هو أنين خافت وتأوهات أخذت تتعالى مع مرور الوقت ،فاقترب
من صالة واسعة تتوسط بضع غرف ،واستطاع أن يُميِّز صوت المناكحة المحلية .سمع العبارات البذيئة التي ينطقها
المتناكحان ،لكنها في المدينة ذات طابع مثير مختلف ،فالكلمات التي سمعها تعكس بعض التفاوت الحضاري« ،تمهل،
احضني برفق ،يا روحي ،يا قلبي ،أتلذذ بشدة..أسرع« ..
فاضطرب بشدة وأحس بالحرج ،في األوقات العابرة كان بوسع هذه األصوات المحمومة أن تثيره ،أما اآلن فال يستطيع أن
يقطع على الرجل والمرأة اللذة ليستجير بهما ،وفي حال قاطعهما ال يستبعد أن يثور صاحب المنزل فيطلق عليه النار أو
يقذف به من أعلى السطوح ،فاإلنسان مثل الحيوانات األخرى يمقت أن يُباغت عند التزاوج .وقال لنفسه بضجر :يا له من
حظ سيئ! ماذا أفعل اآلن؟ ووقف متجمداً يندب حظه ،فارتفعت حدة شهقات الرجل والمرأة وبدت ممتزجة وصاخبة ،ثم ران
الهدوء على المكان .وأدرك أن الرجل سينهض إلى الحمام بعد لحظات ،تاركاً المرأة في غيبوبتها قلي ً
ال ،فتسلل واختبأ خلف
ستار قماشي رآه منسد ً
ال من سقف الصالة إلى األرض ،وتسمر بموضعه حابساً أنفاسه المتعبة.
كان هناك فراغ صغير خلفه ،ومالبس نسائية متناثرة وستارة حمراء ذات نقوش سوداء ،وبدت الثياب مبعثرة وكأنها خُلعت
على عجل ،وتعجب أن تخلع ربة المنزل مالبسها هنا ،وانتفض قلبه فزعاً ،فإن أتت المرأة لمالبسها ووجدته ستصرخ بخوف
وتداري جسدها العاري ،وسيقع في مأزق ال نظير له ،لن يرأف به الزوج .فالرجال يغارون على نسائهم ،وقد يظنه لصاً أو
متلصصاً أو حتى عاشقاً ،لن يصدق أي حرف من كالمه ،وظل للحظات يفكر بالتسلل إلى غرفة أخرى ،ثم قرر أن يجازف
ويخرج ،فمد يده ليزيح الستار ،وحينئذٍ سمع وقع أقدام خشنة في الصالة ،فارتد للخلف منكمشاً ،ثم أتى صوت أنثوي رقيق
من الغرفة:
ـ هل سترتدي المالبس وتغادر اآلن؟
جاء صوت رجل فتي:
ـ سأغتسل سريعاً.
وصدر صوت صرير باب يتحرك ،فاستطاع أن يختلس النظر عبر جانب منفرج من الستار ،وهنا لمح شابة جميلة عارية
تقترب من مدخل حمام صغير ،وطيف شخص ـ لم يستطع تمييز مالمحه ـ يدلق الماء على نفسه بعجل ،ولم يهتم بذلك،
كان جبينه يتفصد عرقاً وهو يتوقع أن ينكشف أمره .فأخذ ينظر إلى المالبس باغتمام ،كانت المرأة منتصبة بغنج في وضع
مائل ،وتحرك قدمها اليمنى بقلق ،وصار يتوقع أن تأتي بين لحظة وأخرى لثيابها ،ثم استغل لحظة خاطفة استدارت فيها
إلى الرجل ،فقذف المالبس النسائية خارج الستار .كان هذا عمل خطير ومريب ،فلو حانت منها التفاتة الفتضح أمره ،وقد
تفطن إلى أن مالبسها ليست في مكانها حيث خلعتها ،لكن لم يكن في وسعه فعل شيء آخر ،ولمح الرجل يجفف جسده
بمنشفة غليظة ،وسمعه يقول بنشاط:
ـ المالبس.
اقتربت المرأة بخطوات سريعة باتجاه الستار ،وتناولت المالبس بسرعة ،وهي تقول بنبرات خجولة:
ـ استمتعنا رغم الفوضى التي حدثت في الخارج.
ـ فع ً
ال ،ال ندري ماذا حدث!
ـ رأيتهم يبحثون عن شخص ما ،ولعله سجين فر من المعسكر المجاور ،وقد خشيت أن يطرقوا الباب ويصعدوا.
ـ وهل يفتشون منزل موسى البادي؟ هذا جنون!
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زيد الفقيه

االسم :زيد صالح عبد اهلل الفقيه.
ولد في قرية النزهة منطقة اريان محافظة المشاركات والخبرات
إب1964/6/12 ،م.
• في إعداد البرامج الثقافية المتنوعة
لصنعاء عاصمة للثقافة العربية.
التعليم والمؤهالت
• تلقى تعليمة األولي على يد والده ،ثم • عمل مع الصندوق االجتماعي للتنمية؛
على يد عدد من الفقها منهم األستاذ  /فــي مــشــروع مسح وتوثيق الحرف
اليدوية في مدينة صنعاء القديمة مع
عبد اهلل علي القحطاني.
• درس المرحلة االبتدائية بمدرسة الشهيد فريق المسح وأشرف على إصدار الكتاب
الخاص بذلك عن الصندوق االجتماعي
عبد اهلل بن محمد اإلرياني.
• تلقى التعليم اإلعــــدادي والــثــانــوي للتنمية عام  2006ـ 2007م.
• عمل مع الصندوق االجتماعي للتنمية
والجامعي في صنعاء.
• تخرج مــن كلية اآلداب ،قسم اللغة فــي مــشــروع مسح وتوثيق الحرف
اليدوية في مدينة زبيد التاريخية مع
العربية بجامعة صنعاء عام 93م.
• درس في مصر دورات تدريبية عن إعداد فريق المسح وأشرف على إصدار الكتاب
الخاص بذلك ،وعمل المعجم الزبيدي
خطط التسويق واإلعالن عام 2004م
• حصل على درجــة الماجستير بتقدير نهاية كل جزء في نفس الكتاب عام
امــتــيــاز مــن جامعة ذمـــار عــن رسالته  2008ـ2009م.
الموسومة (األبــعــاد التراثية في شعر • عمل في لجان عديدة منها :لجنة
محمد عبدالسالم منصور ،قراءة في ضوء صنعاء عاصمة للثقافة العربية  ،ولجنة
الكتب وإقـــرار النصوص فــي تريم
التناص ) عام 2012م .
• يحضِّر لنيل درجة الدكتوراه في القصة عاصمة الثقافة اإلسالمية ،ولجنة
إعداد وتجهيز كتاب عن فعاليات وزارة
القصيرة جداً ـ إن شاء اهلل )
• درس دورات عدة في اللغة االنجليزية الثقافة خالل عشرين عاما .
• شــارك ضمن فريق إعــداد المعجم
ويأمل في الحصول على التوفل.
• شارك في إعداد المعجم التربوي لدول التربوي لدول مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي ؛ مع عدد من • شــارك ضمن لجنة إعــداد ومراجعة
االساتذة منهم الدكتور محمد النهاري دراسات إنشاء المركز الوطني لتطوير
والدكتور حسين الزراعي والدكتور فاضل الحرف والمشغوالت اليدوية.
• شارك ممث ً
ال عن اليمن في لجنة اختيار
القعود وآخرين عام 2008م.
• من أساتذته :أ .د  /عبد العزيز المقالح ،الفائزين في مشاريع شبابية خاصة
أ .د  /إبراهيم السامرائي ،أ .د  /عبد تمولها فرنسا مع ثالثة فرنسيين
الوهاب راوح ،أ .د  /صبري مسلم حمادي ،ويماني آخر مترجم ،عام 2013م
في الجانب اإلعالمي
أ.د /.فايز الداية.
• تلقى عدداً من الــدورات التدريبية في ـ أول عمل اعالمي كتب لصحيفة الرأي
العام عام 1983م
مجال عمله في اليمن ومصر.
ً
ـ عمل مديرا لتحرير مجلة النضال
أهم األعمال التي شغلها
• عمل إدارياً في وزارة الصحة منذ 1980ـ -عمل سكرتيراً لصحيفة صوت الحقيقة
ـ مشرفُا على الصفحة األدبــيــة في
1994م
• عمل مديراً لمكتب رئيس الهيئة العامة كل من صحيفة البالغ ،الــرأي العام،
17يوليو .في سنوات متعددة
للكتاب منذ عام 1994ـ 1997م
• عمل مديراً عاما لدار الكتب الوطنية من الجوائز وشهادات التقدير
• حصل على عدة جوائز في القصة
1997ـ 2007م
• عمل مديرا عاما للدراسات والبحوث القصيرة من جامعة صنعاء ،وجامعة
اليرموك باألردن ،وغيرها.
بوزارة الثقافة من 2007ـ 2010
• عمل مديراً عاماً للمركز الثقافي بصنعاء • حــصــل عــلــى 25شــــهــــادة شكر
وتقدير،أثناء عمله في دار الكتب وبيت
2010/2/10م ـ 2012/5/9م
• يعمل حالياً وكي ً
ال للهيئة العامة للكتاب الثقافة ،من عــدة جهات ومنظمات
لقطاع النشر والتوزيع .

نجوم النادي

موقعة مــن شخصيات عــديــدة منهم
الدكتور عبدالكريم االرياني ،ورئيس
مجلس النواب ،والشورى ،واليونسكو
وغيرها.

االنتساب للمنظمات الجماهيرية

عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين
عضو مؤسس في نادي القصة (إل مقه)
عضو منظمة وئــام لمحاربة العنف
والتطرف

• صدر له الكتب التالية:

.1عــربــيــة حمير وعالقتها بالعربية
الفصحى ــ (لغة) 98م.
 .2أوتار ألوردة الغبار ــ (قصص قصيرة)
98م.
 .3صفوة المدائح ( أشهر القصائد
العربية في مدح الرسول (ص) 2003م.
 .4مــدارات (كتابات في أبعاد النص)
2006م.
5ـ لست أنا مجموعة قصصية2012م
6ـ مفاتيح مجموعة قصصية عام
2018م
يقوم بإعداد ببيليوقرافيا الرواية في
اليمن
ترجمت بعض قصصه إلى اللغات التالية:
االنجليزية ،والفرنسية ،وااليطالية.

تحت الطبع:

1ـ األبــعــاد التراثية فــي شعر محمد
عبدالسالم منصور قـــراءة فــي ضوء
التناص (رسالة ماجستير).
 2ـ مغارد المها جل عند المرأة اليمنية
في الريف .
3ـ قصائد اليتيمة في الشعر العربي
أسبابها ومراحلها.
4ـ له عدد من األبحاث المنشورة في
الدوريات اليمنية والعربية.

من الذاكرة
فـــي منتصـــف تســـعينيات القـــرن
َ
بلـــغ ســـوء الحال بنـــا إلى
الماضـــي
َ
أخـــذ
أن
درجـــة ال تُحتَمـــل .بعـــدَ ْ
الحصـــار االقتصادي يضرب بقســـوة
علـــى أرواحنـــا بســـوط الجـــوع .وال
غرابـــة فنحن في العـــراق هذا الوطن
المُبْتلـــى بالحروب والنزاعـــات ،تلك
التي ظلت مســـتعرة وما خـــف أوارها!
لذا شـــرعتُ إلـــى الهجـــرة مثلي مثل
اآلالف مـــن العراقييـــن.
فالهجـــرة مـــا كانت لنا ســـفرة للمتعة
واالســـتجمام ،بـــل هـــي محاولـــة
للخالص من الجـــوع والفاقة وانغالق
ا أل فق .
ّ
كل الجهـــات كانـــت مغلقـــة يومهـــا
بوجـــه العراقييـــن- ،واألنكـــى أنهـــا
مغلقـــة لحد اليـــوم -بفعل سياســـات
مفروضـــة لترســـيخ واقـــع ال بديـــل
عنـــه ،علـــى العراقييـــن أن يقبلوا به
مرغميـــن ،لذا كانـــت الهجـــرة يومها
ضربـــاً مـــن المغامـــرة والمقامـــرة..
وكواحد مـــن ضحايا الجـــوع والحصار
حملـــتُ أمكنتـــي معـــي واصطحبتُ
أحالمـــي وآالمـــي ورحـــت أفتش عن
وجهـــة بها أســـتظل! ..كانت دمشـــق
العاصمـــة الثانية -بعد عمـــان -التي
فتحـــت أحضانهـــا للفارين مـــن جور
الحيـــاة فـــي العـــراق! كانت دمشـــق
كريمـــة ومرحّبة ،علـــى عكس عمان
التـــي قبلـــت تواجـــد العراقييـــن في
أراضيها على مضض! ،كانت دمشـــق
هـــي المالذ اآلمـــن والمحطـــة الرحبة
ألغلب العراقييـــن بمختلف توجهاتهم
ومشـــاربهم! محطة وجـــد العراقيون
فيهـــا نافذة مواربة علـــى أمل بالعبور
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صنعاء لي ولكم

إلـــى الغـــرب تلـــك الوجهـــة العصية
طلبـــًا للجوء.اإلنســـاني .مـــن عـــادة
المحطـــات أال تمســـك بتالبيـــب مـــن
يمر بها عابـــرا إلى وجهـــة يقصدها!
ومادامت دمشـــق محطـــة عبور فمن
الطبيعـــي أن ينتهـــي المقـــام فيهـــا
إلـــى الرحيـــل! كانت الخطـــوة األولى
واالنطالق منها إلـــى وجهات مختلفة!
كانت خطـــوة الرحيل خطـــوة مقلقة
إذ لو قـــدّر لها أن تمتد ســـتأخذنا عبر
محطات اغتـــراب ال حصر لهـــا وصو ً
ال
إلى أماكـــن بعيدة لم نعـــرف عنها إال
مـــا قرأناه في الكتب! وهـــذا ما حصل
لـــي بالفعل.
فكانت اليمن هـــي الوجهة التي تهفو
لها الروح كيـــف ال وتلك الصور البهية
التـــي كان ينقلهـــا لـــي الكثيـــر مـــن
المدرســـين العراقييـــن الذين قصدوا
اليمـــن بدافـــع اإلعـــارة الحكوميـــة،
أو التعاقـــد مع قطـــاع التعليـــم .كان
الســـفر يومها يك ّلف العراقـــي الكثير
أن
ويضطره فـــي أحايين كثيـــرة إلى ْ
يســـتدين أو أن يبيع من حاجيات بيته
كـــي يجمع بالـــكاد مبلغ الســـفر.
أن تكون صنعاء
فال منـــاص إذن مـــن ْ
هي وجهتـــي المقصـــودة على الرغم
مـــن العقبـــات التـــي اعترضنني ،وال
مســـوغ هنـــا لذكـــر تلـــك العقبـــات،
ما دمـــت ســـأدخل قريبًا فـــي حضرة
صنعـــاء وعوالمهـــا المضيئـــة .مـــاذا
يفعـــل الغريـــب مثلـــي فـــي مدينـــة
يدخلها ألول مرة ،ال يعرف فيها ســـوى
بعض مـــن نقلـــوا له عنها ما ســـمع،
أيـــن هم ،أيـــن أجدهـــم اآلن في بلد
تباعـــدت مدنه وتناثرت قـــراه؟ من لي
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في صنعاء غيـــر صنعـــاء التي فتحت
ذراعيهـــا واســـتقبلتني برفـــق دون
معرفة مســـبقة ،استشعرت وتلمست
محبـــة ناســـها ،وألفـــة شـــوارعها
وســـاحاتها ،وبناياتهـــا ،وانا لم تمض
عليَّ فيها ســـوى ســـاعات قليلة .لكن
هاجس الغربة يدفعنـــي للبحث عمن
يرشـــدني لصنعـــاء ويقربنـــي منهـــا
أكثـــر وأكثر .علـــي الحـــرازي اليمني
األصيـــل كان خيـــط الرجـــاء وصلـــة
المحبـــة األولـــى لـــي بصنعـــاء فهو
الـــذي دلني عليها من خـــال األحاديث
الطويلـــة التي اســـتغرقت الســـاعات
الثـــاث عن صنعـــاء وبابـــل وكربالء
التـــي زارها قبل أن نتجـــاور مصادفة
على متـــن الطائـــرة التـــي أقلتنا من
دمشـــق .كان الحـــرازي أول محـــب
من اليمـــن وأول مـــن فتح لـــي قلبه
وأودعنـــي بيـــد صنعاء التي أحســـنت
وفادتـــي ،وأكرمتني ومـــا قصّرت في
رعايتـــي ..أخذ بيدي بعد أن أســـكنني
في مكان توخيـــت أن يكون قريبا من

قطـــاع التعليـــم ،علي الحـــرازي كان
هـــو الفأل الحســـن الذي استبشـــرتُ
به خيـــراً وقد أثبتـــت الســـنوات التي
عشـــتها فيمـــا بعد خيـــر هـــذا الفأل
التـــي أفصحت عنـــه حياتـــي الهانئة
وســـط اليمنيين وهـــم يغدقون عليَّ
بالمحبـــة .وتكررت طيبة الشـــخصية
اليمنية التي تلمســـتها فـــي الحرازي
في الكثيـــر ممـــن قابلت فيمـــا بعد،
لذا أحببتهم واحتفظـــت لهم بذكريات
مازالـــت عالقة فـــي الروح .كثيـــراً ما
تتلعثـــم حروفي وأنا أســـتحثها للبوح
وذكـــر من أحـــب ،ومـــن أكثـــر هوى
للروح مـــن صنعاء؟
لـــذا ترانـــي أتـــوه في وصـــف صنعاء
وكيـــف ال أحار فـــي وصفهـــا وكل ما
فيهـــا مـــن حواضـــر وأمكنـــة تشـــي
بتاريـــخ حضـــاري ممتد.
ليـــل صنعاء ال يشـــبه ليـــل أي مدينة
أخرى فـــي العالـــم ونهارهـــا كذلك.
ليلها يقف شـــامخاً بأضـــواء ال بهرجة
فيها وال تصنّـــع! فال أغالـــي إن ُقلت:
أن ضـــوء صنعاء يســـتمد بهـــاءه من
َّ
ســـكانها وامتـــداده مـــن تحركاتهم،
ولـــو تحدثـــت عـــن ذكرياتـــي فـــي
صنعـــاء وحدهـــا الحتجت إلـــى المئات
مـــن الصفحـــات ،لكني ســـأغرف من
خزيـــن الذكريـــات بمـــا تحتـــل تلك
الذكريـــات فـــي الـــروح من مســـاحة
وبما يأتـــي مناســـبًا وحجـــم المقال.
أذكـــر فـــي األيـــام األولـــى لـــي في
صنعـــاء كنـــت أقضي معظـــم وقتي
أمـــا فـــي مكتبـــة المركـــز الثقافي أو
فـــي ســـاحة التحريـــر ،التـــي كانـــت
تأوينـــي بيـــن جنباتها أترقـــب المارة
وأفـــواج الســـياح أنـــا الغريـــب الـــذي
يحـــاول أن يقتـــرب رويـــدا رويدا من
صنعـــاء وناســـها ،وفي يوم مـــن أيام
تواجـــدي فـــي الســـاحة ،بعـــد أن ّ
حل

المســـاء انتصبـــت خشـــبة المســـرح
فـــي حديقة من حدائقهـــا ،وماهي إال
لحظـــات حتى بـــدأ النـــاس يتوافدون
علـــى المســـرح المنتصب فـــي الهواء
الطلـــق .المســـرح الصيفـــي الـــذي
أعادنـــي إلـــى ذكريـــات عقـــود خلت
كانـــت فيهـــا كل مدينة فـــي العراق
ال تخلـــو منـــه! قبـــل بـــدء العـــرض
جلـــس على يمينـــي أحد المدرســـين
العراقييـــن وعلـــى يســـاري رجـــل
بوقـــار طافـــح ،ومـــا أن بـــدأ العرض
حتى شـــرع الرجل الوقور هـــذا بفتح
النقاش معنا حول المســـرحية كبداية
للحديـــث الطويل والممتـــع الذي جرنا
فيمـــا بعـــد إلـــى العـــراق ومـــا جرى
فيه مـــن أحـــداث ،مثل تلـــك األوقات
الممتعـــة عادة مـــا تمر-يا للحســـرة-
بســـرعة لتتـــرك أثرها فـــي الذاكرة،
انفـــضَّ الجمهور عن المـــكان وغادر
الرجـــل بهدوء الفت غـــادر بال ضجيج،
دون أن أعـــرف اســـمه أو شـــيئا عنه.
حتى وصـــل علـــى الشـــارع المحاذي
ليســـتقل ســـيارة كانت بانتظاره ،لم
يدم تســـاؤلي عن هـــذا الرجل طوي ً
ال
حتـــى عرفت مـــن أحـــد العابرين إلى
الجهة األخـــرى ونحن نغادر الســـاحة
بـــأن الرجـــل الـــذي حدثنا وجالســـنا
هـــو االســـتاذ خالـــد الرويشـــان وزير
الثقافـــة ،انبهرت حقـــ ًا بهـــذا الوزير
المثقـــف بأخالقه ومشـــاركته الناس
مشـــاهدة المســـرحية بـــكل تواضع،
انبهرت ألســـباب كثيرة ربمـــا أبرزها
هو الصـــورة البهية التـــي ظهر عليها
الرويشـــان والتـــي تعكـــس روحيتـــه
وطبيعته التـــي تألف النـــاس وتتآلف
معهـــم دون اســـتعالء ،خاصـــة وأن
الرويشـــان هو وزير .ولِما للوزير من
خصوصيـــة فـــي تعاملـــه المجتمعي.
كلنا يعـــرف ما هي طبائـــع وتصرفات

من الذاكرة
ومســـيرة الوزيـــر العربـــي التي تنم
عن عنجهية واســـتكبار .ممـــا دفعني
يومهـــا لكتابة مقـــال عنونته «صنعاء
لي ولكـــم» ،والعتزازي بهـــذا المقال
لكونـــه أول مقـــال منشـــور لـــي في
الصحافـــة اليمنية ،فضلـــت أن أكرره
وأعنـــون فيـــه مقالـــي هـــذا .تحدثت
فيه عن تواضع الوزيـــر الذي أبهرني،
وبعد مرور الســـنوات على استقراري
في اليمن وعملي مدرســـًا لمادة اللغة
االنجليزيـــة مكنني مـــن الوصول إلى
شـــبوة وعدن فـــي الجنـــوب وصعدة
وعمـــران فـــي الشـــمال ،وتمكنت من
زيـــارة الحديدة وتعز ،أضـــف إلى هذا
مخالطتـــي الوســـط األدبـــي كونـــي
شـــاعراً وقد حظيت بطباعة مجموعة
شـــعرية علـــى نفقـــة وزارة الثقافة
في عهـــد الرويشـــان ،علـــى هامش
فعاليـــات صنعـــاء عاصمـــة للثقافـــة
العربية عـــام 2004م.
عرفـــت وتلمســـت عـــن قـــرب أن
التواضـــع والبســـاطة والطيبـــة هما
من الصفـــات التي ينفـــرد بها اليمني
ســـواء كان مســـؤوال أو مـــن عامـــة
النـــاس ،لذا ليـــس لي وأنا أســـتحضر
تلـــك الذكريـــات المضيئة فـــي اليمن
أن أدعـــو لهذا البلد وناســـه بالســـام
الســـلم األهلـــي ،وأن تنتهـــي الحرب
وويالتهـــا ويعـــود اليمن موحـــدا كما
كان ،وأن يكون ســـعيدا وأرض ًا للخير.
المـــاذ اآلمن لكل عربـــي .كم تمنيت
أن يطـــول المقـــال بـــي ألكتـــب عن
اليمـــن ثقافتـــه ومبدعيـــه وعالقتي
بهـــم وعـــن ذكريـــات حلـــوة أخرى ال
تنمحي .
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لــم يهتــم اليمنيــون بالحــرب الدائــرة فــي بلدهــم ،وال حــرب العملتيــن
القديمــة والجديــدة ،وال بالمرتبــات التــي صــارت كاالبــن العــاق الــذي ال يــزور
والديــه إال فــي المناســبات ،بقــدر مــا اهتمــوا بالكيبــل المقطــوع.
ذهــب اليمنيــون إلــى مقايلهــم بعــد وجبــة الغــداء ،وأخــرج كل منهــم تلفونــه
الذكــي ليتصفــح اإلنترنــت ويدخــل إلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي،
معلق ـاً علــى هــذا ،وممازح ـ ًا تلــك ،ومعزي ـاً ذاك ،لكــن اإلنترنــت لــم يعمــل،
وبعــد وقــت مــن التســاؤل والتعجــب ظهــرت الحقيقــة الصادمــة «انقطــع
الكيبــل».
إال أن تأخــر الجهــات المســؤولة عــن التصريــح بانقطــاع الكيبــل ،وعــدم نشــر
تصريــح الشــركة المالكــة للكيبــل ،وعــدم التعامــل بشــفافية مــع الموضــوع
فتــح المجــال واســعًا لقريحــة مَــن يمكــن تســميتهم «المتفلســفون
الوايرلــس» ،الذيــن فســروا األمــر بتفســيرات عديــدة دون دليــل واحــد،
فمنهــم مــن قــال أن شــركة «تيليمــن» لــم تدفــع المســتحقات ،ومنهــم مــن
أفتــى أن الشــركة المالكــة للكيبــل تلقــت طلب ـاً بوصــل الكيبــل إلــى عــدن،
ومنهــم مــن أقســم أن اإلنترنــت ال يعانــي مــن أي مشــكلة إنمــا الســلطة
تريــد فصــل النــت عــن الشــعب!
المثيــر لالهتمــام ،والمســتوجب الدراســة هــو الظاهــرة التــي حصلــت فــي
اليوميــن األوليــن النقطــاع الكيبــل والــذي كان اإلنترنــت فيــه ال يعمــل
إطالقــاً ،فقــد ازدحمــت الشــوارع ،وامتــأت الحدائــق بالنــاس ،والتقــت
عائــات لقــاءات جماعيــة ال يعقدونهــا عــادة إال فــي األعيــاد.
نحتــاج مــن فتــرة إلــى أخــرى النقطــاع الكيبــل مــا دمنــا لــم نســتطع أن
نرشّــد اســتهالك االنترنــت طواعيــة.
ْ
العواجل
إلى (التلفون) لم ِتر ِد
ْ
حات التواصلْ
ْ
ولم
أدخل لصف ِ
ُ
ٌ
ٌ
(تريس)
وال (بنج)
يعود ،وال َّ ِ
فهم ُت أنَّ
يتمْ .
ُّ
(النت فاصل)ْ
ُّ َّ ً
منك لم َأرقط ( ِنتا)
فأبطأ ِ
ُ
ْ
الكوابل
وأسوأ منك لم ِتل ِد
ً
ُ
إذا أرسلت منشورا أعاني
و ُ
ْ
الرسائل
أتعب في الردود على
ً
وفي التحميل أقضيها شهورا
ْ
الحوامل
تمام ِه ِتل ُد
وقبل ِ
ً
ُ
يوم بريدا
وإن
أرسلت في ُ ٍ
َ
تسبق ُه الزواجلْ
إلى من شئت،
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تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ـ ُ
ـس وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ـ ُـر وال ـ ـ ـ ـ ــدرر
ْ
ـات امل ـ ـط ـ ــر
ن ـ ـ ـ ــزل ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى قـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــزخـ ـ ـ ـ ـ ِ

َ
ً
ي ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــرا ك ـ ـ ـس ـ ـ ـ َـرامل ـ ـ ـس ـ ـ ــاف ـ ـ ــة وال ـ ـ ـن ـ ـ ــوى
وال ـ ــوه ـ ـ َـم وال ـ ــوض ـ ـ َـع ال ـك ـئ ـي ـ َـب وم ـ ــا ان ـك ـســر

َّ َ ْ
ُ
ق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ُـه ف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ُـه ج ـ ـ ــوان ـ ـ ـح ـ ـ ــي
ُ
مـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـن ـ ـ ــت أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ُـم مـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــؤه ال ـ ـ ـقـ ـ ــدر

ً
و أت ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ـ َـب ده ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرى عـ ـل ــى
ً
أوراق ق ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ــا أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى أث ـ ـ ــر
ِ

ً
ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ُـل ي ـ ـ ـب ـ ـ ـق ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ـ ــرا لـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــه
ُ
ـاح إذا ح ـض ــر
وي ـ ـح ـ ـف ـ ـنـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ـ ِ

ّ ً
َ
ـوزع ـ ـ ــا
و افـ ـ ـ ـي ـ ـ ً ــت م ـ ـ ــن م ـ ـع ـ ـنـ ــى ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ِـاء م ـ ـ ـ ِ
ُحـ ـ ـ ـ ـ َّـبـ ـ ـ ـ ــا ومـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ًـى ل ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ـ ِـال امل ـ ـن ـ ـت ـ ـظ ـ ــر

ُ
فـ ـ ـ ـه ـ ـ ــو امل ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــف ال َيـ ـ ـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل ح ـ ـ ــدي ـ ـ ـث ـ ـ ـ ُـه
س ـ ـم ـ ـع ـ ــي وال يـ ـ ـ ــر�ضـ ـ ـ ــى ي ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــادره ال ـ ـب ـ ـصـ ــر

ُ ْ َ
َ
َ ُ
وص ـ ــن ـ ــت ـ ـ ُـه
ـض
ورس ـ ـ ـ َمـ ـ ــت َح ـ ـ ُل ـ ـمـ ــك بـ ــالـ ــوم ـ ـيـ ـ ِ
َ َ
ْ
ـداد قـ ـ ـل ـ ـ ِـب ـ ــك ف ـ ـ ــازده ـ ـ ــر
وسـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ِ

ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ُـرامل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ُ
ـوب مـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ُـل حـ ـ ــروفـ ـ ــه
ُّ
وال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ُـد ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــذ ال ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ـ ُـب امل ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر

ٌ
س ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ٌـل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـام اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وص ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــة
ـرة (اإلن ـ ـس ـ ــان_ أن ـ ــت) ه ــي ال ـص ــور
ف ــي حـ ـض ـ ِ

أح ـ ـ ـب ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــاف ـ ـ ـق ـ ـ ــي وم ـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــري
ه ـ ـ ـ ـ ــذا (زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد) امل ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ــدا و أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـبـ ــر

ُ
َ
أنـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرت ..ص ـ ـ ــوت ـ ـ ـ َـك وحـ ـ ـ ـ ــد ُه
ُ
صـ ـ ـ ــوت الـ ـجـ ـمـ ـي ـ ِـع ول ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــداه إذا ص ــدر

فـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ فـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـف ـ ـح ـ ــات ـ ــه
إنـ ـ ـ ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ــا (ت ـ ـ ـكـ ـ ــاس ـ ـ ـي ـ ـ ــرال ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــر)

ً
شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرا لـ ـ ـح ـ ــرف ـ ــك وحـ ـ ـ ـ ـ ــده وق ـ ـص ـ ـي ـ ــدت ـ ــي
ش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ٌـر ص ـ ـ ـغ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ٌـر لـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ـ ِـر إذا حـ ـض ــر
ـرف لـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــر
ي ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
اف ـ ـ ـخـ ـ ـ ْـرع ـ ـلـ ــى ال ـ ــدن ـ ـي ـ ــا ب ـ ـح ـ ـ ِـظ ـ ــك والـ ـسـ ـف ــر

أال ل ـ ـ ـي ـ ـ ـ َـت يـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ َ
ـان الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ُـد *** ودهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًرا ت ـ ـ ــول ـ ـ ــى  ،يـ ـ ـ ــا ب ـ ـث ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ َـن ،ي ـ ـع ـ ـ ُ
ـود
ر
ِ
ف ـ ـن ـ ـب ـ ـق ـ ــى كـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ـ ّـن ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــو ُن ،وأن ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ُـم *** ق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ٌـب وإذ م ـ ـ ـ ــا ت ـ ـب ـ ــذل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ َـن هـ ـ ـي ـ ــدُ
ز
ُ
ـس ق ــولـ ـه ــا *** وق ـ ـ ــد ُق ـ ـ ـ ّـرب ـ ـ ـ ْـت ُن ـ ـ ـ ْ
ـس ،م األش ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ،ال أنـ ـ ـ ـ َ
وم ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ َ
ـض ـ ـ ـ ِـوي :أم ـ ـص ـ ـ َـر تـ ــريـ ــد؟
ِ
َ
ـول ـ ـه ـ ــا :لـ ـ ــوال ال ـ ـع ـ ـي ـ ــو ُن الـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ــرى  *** ،ل ـ ـ ـ ـ ُـز ُرت ـ ـ ـ ـ َـك ،ف ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ُـذ ْرن ـ ـ ــي ،فـ ـ ـ َـدتـ ـ ـ َـك ُج ـ ـ ـ ـ ُ
ـدود
وال ق ـ ـ
خـ ـلـ ـيـ ـل ــي ،م ـ ــا أل ـ ـق ـ ــى م ـ ــن الـ ـ ــوجـ ـ ــد ب ـ ــاط ـ ـ ٌـن *** ودم ـ ـعـ ـ ـ ــي بـ ـم ــا أخـ ـ ـف ـ ــي ،ال ـ ـ ـغـ ـ ــداة َ ،ش ـه ـي ــدُ
ِ
ّ
َ
ْ
وهللا ْأن ّ
ـرة *** إذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ش ـ ـ ــط ـ ـ ــت ب ـ ـي ـ ـن ـ ـنـ ــا ،سـ ــتـ ـ ـ ــزيـ ــد
رب ع ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
أال ق ـ ـ ــد أرىِ ،
إذا قـ ـ ـل ـ ـ ُـت :م ـ ــا ب ـ ــي ي ـ ــا بـ ـثـ ـيـ ـن ــة ُ ق ـ ــات ـ ـل ـ ـ ـ ــي *** ،م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ّـب ،ق ـ ــال ـ ــت :ث ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ٌـت ،وي ـ ــزي ـ ــدُ
ِ
ّ
َ
ْ
ْ
َ
ردي ب ـ ـع ـ ـ َ
وإن قـ ـ ـل ـ ـ ُـتّ :
ْ
ـض عـ ـق ـل ــي أع ـ ـ ـ ــش ب ـ ـ ـ ِـه *** تـ ـ ــولـ ـ ــت وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت :ذاك م ـ ـن ـ ــك ب ـع ـي ــد!
ً
ف ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـردود ب ـ ـ ـم ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ُـت ط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــا *** ،وال حـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـ ُـد ي ـ ـب ـ ـي ـ ـ ُـد
جـ ـ ــزتـ ـ ـ َـك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــواري ،يـ ـ ــا ب ـ ـث ـ ـي ـ ـ ـ ـ َـن ،سـ ـ ــامـ ـ ـ ًـة *** إذا مـ ـ ــا خ ـ ـل ـ ـي ـ ـ ٌـل ب ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـان وه ـ ـ ـ ــو ح ـم ـي ــد
وق ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ُـت لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،ب ـ ـي ـ ـن ـ ـ ـ ــي وب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــك ،ف ـ ــاع ـ ـل ـ ـم ـ ـ ـ ــي *** م ـ ـ ـ ــن هللا م ـ ـ ـي ـ ـ ـثـ ـ ـ ٌ
ـاق ل ـ ـ ـ ــه ُ
وعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود
ًِ
ً
ُ
ُّ ّ
ٌ
ـارف وت ـ ـل ـ ـي ـ ــدُ
وقـ ـ ـ ـ ــد ـك ـ ـ ـ ــان ُح ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـي ـ ـ ــك ـ ـ ـ ْـم طـ ـ ــري ـ ـ ـفـ ـ ــا وت ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــدا *** ،ومـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ــب إال ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ
وض ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــل ب ـ ـي ـ ـنـ ـ ـ ــي وب ـ ـي ـ ـن ـ ـه ـ ــاْ *** ،
ّ
وإن َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر َ
وإن َس ـ ـ ـ ّـه ـ ـ ــل ـ ـ ـ ْـت ـ ـ ـ ُـه بـ ــامل ـ ـنـ ـ ـ ــى  ،ل ـ ـك ـ ــؤود
ِ
وأف ـ ـن ـ ـي ـ ـ ُـت ُع ـ ـ ـمـ ـ ــري ب ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار َي َوعـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا *** ،وأب ـ ـل ـ ـي ـ ـ ُـت فـ ـي ـ ـ ـه ــا ال ـ ـ ــده ـ ـ ـ َـر وهـ ـ ـ ــو ج ــدي ــد
ً
ُ
ـاس ،بـ ـيـ ـنـ ـ ــي وبـ ـيـ ـن ـ ـ ـه ــا *** يـ ـ ـ ـ ـ ــدوف ل ـ ـهـ ــم ُس ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــا ط ـ ـم ـ ــاط ـ ـ ُـم ُس ـ ـ ــود
ف ـ ـل ـ ـيـ ـ َـت وشـ ـ ـ ـ ــاة َ ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ
ِ
َ ُ
ُ
ـف أكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ٌ
ـال ل ـ ـه ـ ــم وق ـ ـي ـ ــود
ولـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ـ ُـم ،فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ّـل ُم ـ ـم ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ًـى وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ٍق *** ،ت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ
ّ
وي ـ ـ ـحـ ـ ـ َـسـ ـ ــب نـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ٌ
ـوان م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ـ ِـل أنـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي *** إذا جـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ُـت ،إي ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ َّـن ك ـ ـ ـنـ ـ ـ ُـت أري ـ ـ ـ ـ ُـد
ِ
ـص ـ ـ ـ ـ ـ ْـدر َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ٌن ب ـ ـي ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ّـن بـ ـعـ ـي ــدُ
ف ـ ــأقـ ـ ـس ـ ـ ُـم ط ـ ـ ــرف ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ـن ـ ـه ـ ـ ّـن ف ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ــوي *** وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ُ ِ
َ ْ َ
ً
ى
أال لـ ـ ـي ـ ـ َـت شـ ـ ـع ـ ــري ،ه ـ ـ ـ َـل أب ـ ـي ـ ـت ـ ـ ّـن ل ـ ـي ـ ـلـ ــة *** بـ ـ ـ ـ ـ ــوادي ال ـ ـ ــق ـ ـ ــر ؟ إن ـ ـ ــي إذن لـ ـسـ ـعـ ـي ــد!
ً َ
َ ْ
ُ
ـات و ِئـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ُـد؟
وه ـ ـ ـ ــل أه ـ ـ ـ ِـب ـ ـ ــط ـ ـ ــن أرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ُّـل ري ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ًه ـ ـ ــا *** ل ـ ـه ـ ــا ّب ـ ــال ـ ـث ـ ـن ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ـ ِ
وه ـ ـ ــل أل ـ ـق ـ ـيـ ـ ْـن س ـ ـعـ ــدى م ـ ــن الـ ـ ــدهـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــرة *** وم ـ ـ ــا رث م ـ ــن َحـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـ ّ
ـصـ ـ ـف ـ ـ ِـاء جـ ــديـ ـ ُـد؟
ِ
ِ
ُ
وق ـ ـ ـ ــد تـ ـلـ ـتـ ـق ــي األش ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ُ
ـات ب ـ ـ ـعـ ـ ـ َـد ت ـ ـ ـف ـ ـ ــر ٍق *** وق ـ ـ ـ ــد ُت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـدر ُك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــات وه ـ ـ ـ ــي بـ ـ ِعـ ـي ــد
ـوض الـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــنَ ،
إذا جـ ـئ ـ ُـت ـ ـ ـه ــا ،ي ـ ــوم ـ ـ ًـا م ـ ــن ال ـ ـ ــده ـ ـ ــر ،زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًرا *** ،ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـر َ
ض م ـ ـن ـ ـفـ ـ ُ
ص ـ ـ ــدود
ِ
ِ
ً
ّ
يـ ـ ـ ـ ُ
ـصـ ـ ـ ـ ّـد ُوي ـ ـغ ـ ـض ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،وي ـ ـج ـ ـت ـ ـن ـ ـ ـ ــي *** ذن ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــا ع ـ ـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـه ـ ــا ،إن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ َـع ـ ـن ـ ــود!
ً
ً
َ
ـرة فـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ـ ُ
ـود
فـ ـ ـ ــأصـ ـ ـ ـ ِـر ُم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ـك ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــي ُمـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــا ِنـ ـ ـ ـ ـ ٌـب *** ،ويـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ُـل عـ ـ ـ ـ ّـنـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ
ـط فـ ـ ــي ال ـ ــدن ـ ـي ـ ــا ق ـ ــري ـ ـن ـ ـ ًـا كـ ــم ـ ـثـ ــل ـ ـهـ ــا *** ،فـ ـ ــذلـ ـ ـ َ
ـش الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـي ـ ـ ِـاة رش ـ ـيـ ـ ُـد
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
ـ
ع
ـي
ـ
ـ
ـ
ف
ـك
ومـ ـ ـ ــن ُي ـ ـ ـعـ ـ ـ
ِ
ِ
ِ
يـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ُ
ـوت ْال ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــوى م ـ ـنـ ـ ـ ــي إذا م ـ ـ ــا ل ـ ــق ـ ـي ـ ـ ُـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ــا *** ،وي ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــا ،إذا ف ـ ــرق ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ــا ،ف ـ ـي ـ ـعـ ـ ُ
ـود
ِ
َ
ْ
ـزوةّ *** ،
وأي جـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ٍـاد ،غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ـ ّـن ،أريـ ـ ـ ـ ـ ُـد
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ـ ـ ــون :ج ـ ـ ـ ـ ِـاه ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــا جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ـ ُـل ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ٌـغ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
لـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ّـل ح ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ِـث ب ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـن ب ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــة *** وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل ق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ٍـل ع ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ـ ّـن شـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ـ ُـد
ُ
وأح ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ُـن أي ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي ،وأب ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـج ع ـ ـي ـ ـ َـش ـ ـت ـ ـ ـ ــي *** ،إذا هـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ َـج ب ـ ـ ــي ي ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ًـا ُ
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـن ق ـ ـع ـ ــود
ِ
ِ
ت ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ـ ُ
ـؤاد ع ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـ ُـد *** ،وش ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ْـت ن ـ ـ ـ ــواه ـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـز ُار ب ـ ـع ـ ـيـ ــدُ
ـرت ل ـ ـي ـ ـل ـ ــى  ،فـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ُ
ً
ـوم ي ـ ـن ـ ـمـ ـ ـ ــي ح ـ ـب ـ ــه ويـ ـ ــزيـ ـ ـ ُـد
ع ـ ـل ـ ـق ـ ـ ُـت الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوى م ـ ـن ـ ـهـ ــا ولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدا ،ف ـ ـل ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ــز ْل *** إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ
ِ
ُ
ّ
ُ ّ ّ
ُ
ف ـ ـم ـ ــا ذ ِك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ــا ُن إال ذكـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ــا *** ،وال الـ ـ ـ ُـب ـ ـ ـخـ ـ ـ ُـل إال ق ـ ـ ـلـ ـ ـ ُـت س ـ ـ ـ ــوف تـ ـج ــود
إذا فـ ـ ـك ـ ـ ْ
ـرت ق ـ ــال ـ ــت :ق ـ ــد أدركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ُ
وده *** ومـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ّـرن ـ ــي ُبـ ـخ ـ ـلـ ـ ـ ــي ،فـ ـكـ ـي ــف أجـ ـ ـ ــود!

"

مقتل وزير غرناطة ()2

عزيزي الـقــارئ ذكــرت في الجزء األول من املقالة ملحة عن أولية لسان
الــديــن بــن الخطيب ،وكــذا ملحة عــن حياته السياسية ،وختمتها بذكر
منهجه فــي الـكـتــابــة ،وال ـتــي عـلــق عليها أســاطـيــن األدب الــذيــن ســالــت في
وصفها األقالم ،وهأنذا في هذا الجزء أذكرمؤلفاته ،وأختم بخبر مقتله.

مؤلفاته

لسان الدين صاحب ذهن سيال وقلم
رفيع صاغ به األسفار الحسان ,وأودع
فيها أزاهير الكالم في فنون الشعر
والنثر والتاريخ ومن أهمها أذكر:

1 .1اإلحاطة في أخبار غرناطة.

خطأ صرف ,ولكني استبعد أن يكون
هذا الخطأ من الدكتور حسين مؤنس,
إذ هو من عمالقة التاريخ األندلسي,
وما أحسبه إال من النساخ أو المطبعة,
ويدل على ذلك أن الدكتور حسين ذكر
في نفس الصفحة في السطر قبل
األخير ابن بسام وكتابه(الذخيرة) عند
الكالم على منذر بن سعيد ُ
حيث قال
الدكتور(( :وابــن بسام في الذخيرة
يعطيه حجماً عظيم ًا ,ونفس كتاب
الذخيرة شئ عظيم ,وهو من مفاخر
األندلس))( )3

وهو من مصنفاته المطولة .وقد جمع
فيه غــرة ملوك غرناطة وعلمائها,
ورتبه على حــروف المعجم ((وفيه
سير النابهين من أهل غرناطة ,ومن
وفد عليها وسكنها ,وقسمه أقسامًا...
فقسم للملوك واألمراء ,وثان للعمال 2 .2ريحانة ُ
الكتَّاب ونجعة المنتاب.
وثالث لذوي النباهة كالقضاة ..الخ))( )1
وهــذا الكتاب فيه األلحان السواجع,
وهــو مطبوع عــدة طبعات وأجودها ويأتي بعد كتاب اإلحــاطــة من حيث
وأحسنها طبعة الخانجي -القاهرة ,األهمية ,وفيه الكثير مــن اإلنشاء
بتحقيق المؤرخ األستاذ محمد عبداهلل في جوانب متعددة منها المخاطبات
عنان ,وهو في أربعة أجــزاء ضخمة ,الملوكية ...ومقاماته البديعة مع
الطبعة الثانية 1973م ,ومن الغريب أن تحليته ألهل عصره)4 ( .

عبدالوهاب عبدالله ِس َّنني
في عــام 763هــــ ,وفــي هــذا الكتاب
يتضح صدق مؤلفه ومن وقف على
هذا الكتاب سيلمس ذلك.

وقــال لسان الدين عن كتابه هــذا)):
جلبتُ في هــذا الكتاب ذِكــر ملوك
الدولة النصرية ,على نسق ,واطلعتُ
منهم في ليل الخبر بُــدورَ غسَق إذ
كنت جُهينة أخبارهم ,وقطب مدارهم,
والكتاب في متناول القراء في مجلدين
وزمام دارهم))( )5
كبيرين ,وقد طبع طبعته األولى سنة
1980م بتحقيق المؤرخ األستاذ محمد وهــو مطبوع بتحقيق محب الدين
عبداهلل عنان ,ونشر هذا السِّفر في الخطيب الطبعة الثالثة 1400هـــ-
حلةٍ قشيبة فــي مكتبة الخانجي1980 -م ,دار اآلفاق الجديدة -بيروت.
القاهرة.
4 .4الكتيبة الكامنة في من لقيناه
باألندلس مــن شــعــراء المائة
3 .3اللمحة البدرية في تاريخ الدولة

ينسب كتاب (اإلحاطة) البن بسام ُ
حيث
وجدت ذلك في كتاب (موسوعة تاريخ
األندلس) للدكتور حسين مؤنس ُ
حيث
قال(( :إذا كان عمر األندلس ثمانية
قرون فذلك عظيم جدا وفيه كفاية,
بل إنك تجد مؤرخاً وأديب ًا مثل ابن
بسام الغرناطي يكتب كتاب(اإلحاطة
في تاريخ غرناطة) وهو كتاب مهم
الثامنة.
النصرية.
وعظيم ,وابن بسام به جدير بالعظمة
فــي تــاريــخ األنــدلــس وتــاريــخ الفكر وهذا الكتاب فيه أودع المؤلف تاريخ صنف لسان الدين هــذا الكتاب بعد
2
اإلسالمي العربي أيض ًا))( ) ال شك أنه بني األحمر ,وقد صنفه لسان الدين خروجه أو باألصح هروبه من مدينته
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التي تسكن لفائف قلبه غرناطة متجه ًا لرحلته إلى إفريقيا))( )9
صوب المغرب ,وفي مدينة فاس ألف
6 .6الحلل الموشية في ذكر األخبار
هذا الكتاب وقد تقدم به العمرُ ,
حيث
المراكشية.
كان لسان الدين في عزلة من الحياة
السياسية المتضرمة بالدسائس وهذا الكتاب ما كان ينبغي أن أذكره
والمكائد ,ويبدو أنــه ألفه في سنة ضمن مؤلفات لسان الدين ,وما ذكرته
774هـــ وذلــك قبل مقتله بعامين ,هنا إال ليعلم القارئ أو الباحث أن هذا
وهــذا الكتاب أهــداه لسان الدين إلى الكتاب لم يخطه قلم لسان الدين ألنه
أهل المشرق وقال في مقدمة كتابه :توفي قبل تدوين الكتاب بعدة سنوات
((وإن كان جالب مثل هذا إلى البالد كما سيأتي ,وممن أخطأ في نسبته
المشرقية أعــزَّ اهلل أهلها ,وأمَّــنَ للسان الدين جورجي زيدان ُ
حيث عده
10
حزنها وسهلها ,جالب نغبة(يعني جرعة من مصنفات صاحب الترجمة) (.
وهي ملء الفم) إلى غدير ,وحبابة إلى وقد نبه سيبولد قائ ً
ال(( :أما كتاب الحلل
كأس مدير , ...ولو كانت الهدايا التي
الموشية ...المطبوع في تونس عام
تجلب إلى أبوابهم ,اللتزام ثوابهم,
1339هــــ طبعة غير مرضية ,فقد
يشترط فيها المماثلة لمحالهم العالية,
نسب خطأ إلى مؤلفنا هذا))()11
والمناسبة ألقــدارهــم الغالية ,لسد
الــبــاب ,وعجزت األلــبــاب ,وتقطعت  -أيضاً وضح الدكتور العبادي ذلك الخطأ
ونعوذ باهلل تعالى -تلك األسباب))(  )6قائ ً
ال(( :ويقع كتاب الحلل الموشية في
جزء واحــد .وقد طبع أوال في تونس
5 .5خطرة الطيف في رحلة الشتاء
بــواســطــة البشير الــفــرتــي سنة
والصيف.
1910م ونسبه هذا الناشر خطأ
وتنص الرسالة على قيام السلطان إلى الوزير الغرناطي لسان
الغرناطي يوسف بن نصر ,وبصحبته الــديــن بــن الخطيب ,الــذي
وزيره لسان الدين بتلمس األحوال في توفي قبل تــاريــخ الكتاب
شرق مملكة غرناطة ,وهناك من يرى بنحو سبع سنوات!! ...إلخ))
أنها وصف لرحلته إلى إفريقية وليس ()12
بصحيح هذا الرأي.
7 .7روضـــــة الــتــعــريــف
بالحب الشريف
قال سيبولد في مقالته عن لسان الدين
ما نصه((:ويذكر درنبرج  ,وكازيري...
في هذا الكتاب أظهر لسان
وبروكلمان أن كتاب خطرة الطيف ...هو
الــديــن تــصــوف ـًا وتــصــون ـًا،
وصف لرحلته في أفريقية ,بينما تبين
ومسائل كالمية وكان حُساده
نسخة مولر ...أنه وصف لرحلة قام بها
يجيلون النظر فيما يكتب ،وأذاعــوا
األمير أبو الحجاج في النواحي الشرقية
انخراطه وسقوطه في الزندقة ،وكان
لغرناطة))(  )7وأكد ذلك محقق هذه
لهم ما أرادوا إذ كان سلطان غرناطة
الرسالة المؤرخ الدكتور أحمد مختار
ليس لــه إال التسليم آلراء عقارب
العبادي وهو الخبير بمصنفات لسان
الوشاية ،وبسبب التهم التي
الدين ُ
حيث خطأ من ذهــب إلــى إنها
حاكوها كانت نهاية
لوصف رحلته إلى إفريقية)8 ( .
لسان الدين كما
قلت :وقد أخطأ أيضاً جورجي زيدان سيأتي.
ُ
حيث قــال((:خــطــرة الطيف ...وصف

خبر مقتله
كان السالطين في األندلس الهيفاء
رغم رقي األدب والفكر والشعر ،إال
أن النشوة في بعض ملوك األندلس
كانت طاغية ،وكانوا أذن ألهل الوشاية
الذين ال يألون جهداً في التقرب إلى
السالطين بنثر سموم وشاياتهم التي
تلقى آذان ًا صاغية تشرب تلك السموم،
وكأنها مــاء عــذب زالل ،ومــن الذين
أزهقت حياتهم بسعي أهل الحمق
والوشاية وزير غرناطة لسان الدين بن
الخطيب ،وقذفوه بتهم أودت بحياته,
ٍ
ومن أبشعها تلك الفرية التي نادى بها
أعدائه وهي تهمة الزندقة! .وقد حاكها
في دياجير األحالك أساطين الوشاية,
وأظهر نتنها أخصهم وأقربهم إلى
لسان الدين رغم تحليته لهما في كتابه
(اإلحاطة) وهما اثنان من معاصريه
األول تلميذه الــعــاق محمد يوسف
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الشهير بابن زُمْــرُك ,الذي عض يداً
امتدت له ورفعته من الوضاعة إلى
رحــاب الـــوزارة  ,ولكنه أنكر معروف
أستاذه الذي جحده وكان أداة من أدوات
قتل شيخه ,وفي مثل ابن زمرك أقول
ما قاله الشاعر األعرابي:
ومن يصنع املعروف في غيرأهله
ُ ُُّ
عامر
ِ
يالق الذي القى مجيرأ ِم ِ
ولكن اهلل يمهل وال يهمل فقد شرب
ابــن زمــرك من الكأس التي جرعها
لشيخه لسان الدين.
أمــا الثاني هو القاضي أبــو الحسن
النُباهي ,فكان هو وابن زمرك بمثابة
السيف والــجــاد! وعند اهلل تجتمع
الخصوم.
أما التهم المنسوبة إليه التي حاكوها
ضده وبها أُزهقت نفسه:
• تنقصه للنبي عليه الصالة والسالم
• أسندوا له القول بالحلول واالتحاد
• نهج منهج الفالسفة في االعتقاد
وهذه التهم ال صلة للسان الدين بها,
ولكن الوضع في األندلس كان هكذا
عند الجامدين مــن الفقهاء وغيظ
الــحــســاد ,واحــتــجــوا بكتابه (روضــة
التعريف بالحب الشريف) وليس في
هذا الكتاب سوى التصوف والزهد.
ولكنه وبخ أيما توبيخ وقذف به في
السجن ,وهــذه الــمــأســاة التي حلت
بلسان الدين أيقن أنه على موعد مع
الموت ,و هناك أنشد معزيًا لنفسه

أبياتًا غاية في الحزن جادت بها قريحته وأنقل كالم ًا مؤثراً لإلمام محمد بن
التي رثا بها نفسه المحبوسة في ركايا علي الشوكاني الــذي به أختم خبر
سحيقة قائ ً
مقتل لسان الدين ُ
حيث قال(( :وقتلهُ
ال:
ْ
َب ُعدنا وإن جاورتنا البيوت
على الصفة المذكورة هو من تلك
ُ
ونحن صموت
بوعظ
وجئنا
ٍ
المجازفات التي صار يرتكبها قضاة
ً
ْ
وأنفاسنا سكنت دفعة
المالكية ,ويريقون بها دماء المسلمين
الصالة تاله القنوت
كجهر
ِ
بال قرآن وال برهان ,وأما وجوده على
ً
ًِ
ّ
وكنا عظاما فصرنا ِعظاما
ً
شفير القبر محرقا فال ريب أن ذلك
ّ
ُ ْ
ُ
نحن قوت
وكنا نقوت فها
من وضــع أعــدائــه ,وليس بجرم ,وال
ّ
شموس سماء ُ
َ
العال
وكنا
ِ
ْ
ْ
فيه دليل على صحة ما امتحن به فإن
غربن فناحت علينا السموت
ُّ
فكم َّ
األرض قد قبلت فرعون وهامان وسائر
جدلت ذا الحسام الظبى
14
ْ
وذو البخت كم َّ
أساطين الكفران))( )
جدلته البخوت
خرقة
وكم سيق للقبرفي
ٍ
ُ
ْ
ً
فتى ُملئت من كساه التخوت
ُ
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب
ْ
وفات َم ْن ذا الذي ال يفوت
ْ
ومن كان ُ
يفرح منهم له
ْ
َ
ْ
اليوم من ال يموت
فقل يفرح

بهذه األبيات الصارخة يرى لسان الدين
نهاية حياته ,وتشاور الجالوزة وأجمعوا
رأيهم على قتله ,بعد أن أفتى بعض
الفقهاء الجامدين  ,وقام سليمان بن
داود وهو رديف وزير السلطان بدس
بعض القتلة فدخلوا إلى سجن لسان
الدين ,وهو مسلم أمره هلل ,فتجاذبت
األيادي األثمة ذلك الشيخ الطاعن في
السن وخنقوه بدم بــارد حتى فارق
الحياة ((وأخرج شِلوه من الغد ,فدفن
بمقبرة الباب المحروق ,ثم أصبح من
الغد على سافة قبره طريحاً ,وقد
جمعت له أعــواد وأضرمت عليه نار,
فاحترق شعره ,واسود بشره فأعيد إلى
حفرته ,وكان في ذلك انتهاء محنته,
وعجب الناس من هذه الشنعاء التي
جاء بها سليمان))()13

هكذا انتهت حياة أشهر كاتب في
األرض إلى يوم العرض.
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ثـــواب
بغيـــر
جهـــادُ هـــوىً لكـــن
ِ
ِ
جـــواب
بغير
وشـــكوى جـــوىً لكـــن
ِ
ِ
تولى فـــي َّ
وعمـــرٌ َّ
لعل وفي عســـى
وعِتاب
ودهـــرٌ تقضَّـــى فـــي نـــوًى
ِ
ســـبل الهـــوى
أمـــا آن للمنبـــتِّ فـــي
ِ
َ
صـــواب
ســـبيل
بـــأن يهتـــدي يومـــ ًا
ِ
َ
مراحـــل جُبْتُهـــا
تأمَّلتُهـــا خلفـــي
يناهِـــزُ فيهـــا ُ
األربعيـــنَ حِســـابي
جرى بي طِرْفُ اللهو حتى شكا الوجا
وأقفرَ من زادِ النّشاطِ جرابي
بطائِل
ومـــا حص َلتْ نفســـي عليهـــا
ٍ
وال ظفِـــرتْ كفـــي ببعـــض طِالبي

ّ
تمـــأتُ بالدنيـــا الدَّنيـــة ِ خِبـــرة ً ويقول ابن الخطيب
بالنـــاس أيســـرُ ما بي
فأعظـــمُ مـــا
ِ
ُ
الغيـــث األباطـــح والربـــى
إذا أخلـــف
المقلتيـــن يجـــودُهُ
دمـــع
وأيقنْـــتَ أن اهلل يمنـــعُ جاهـــداً فتســـكابُ
ِ
ِ
حســـاب
ويـــرزُقُ أقوامـــاً بغيـــر
ِ
وقال أيضا
فيـــا َّ
حاجـــب
إذن
ذل أذنٍ همُّهـــا ُ
ٍ
ُ
بعدكمْ
باب لقد ضقـــتُ ذرعًا بالنوى بعدِ
ويـــا
َ
هُـــون وجهٍ خلـــفَ ســـدَّة ِ ِ
علـــى أنّنـــي فـــي النائبـــاتِ صبـــور
يقولـــون لـــي حتـــامَ تنـــدُبُ فائتًا
َ
ُ
بعاب أدافـــعُ مـــن شـــوقي ووجـــدي كتائبًا
فقلـــتُ وحُســـنُ العهدِ ليـــسَ ِ
ُ
يُزلـــزل رضـــوى عندهـــا وثبيـــرُ
زمـــن مضى
إذا أنـــا لـــم آســـفْ على
ٍ
ً
ُ
وتصاب ســـرايا إذا مـــا الليـــل مـــدَّ رُواقـــه
وعهـــدٍ تقضَّـــى فـــي صِبـــا
ِ
الجميـــل تُغيرُ
علـــى ســـرحةِ الصبر
ِ
القريـــض قريحتي
فال نظمَـــتْ دُرَّ
ِ
ٌ
ولوعة
وال كانـــت اآلدابُ أكبـــرَ دابـــي بـــرى جســـدي فيكـــم غـــرامٌ
ُ
الليـــل البهيـــمُ تثـــورُ
إذا ســـكن

نصيبي منهـــا حســـرة ٌ كونُها مضت
ُ
صـــاب ويقول أيضا
مثـــل ِن
بغيـــر زكاة ٍ وهـــي
ِ

ولوال أنيني ما اهتـــدى نحوَ مضجعي
بالليـــل وهـــو يـــزورُ
خيا ُل ُكـــمُ
ِ

وقائـــع ولقـــد عهـــدتُ القلـــبَ وهـــو موحِّدٌ
ومـــا راعنـــي والدَّهـــرُ ربُّ
ٍ
وغِـــاب فعالمَ يُقضـــى في
العـــذاب خلودُهُ ويقول
ســـجال علـــى أبنائِـــهِ
ِ
ِ
ٍ

أن أحـــكامَ الهـــوى
سوى شـــعراتٍ ُلحْنَ من فوق مفرقي إتالفُ نفســـي فـــي هـــواكِ حياتُها ومـــن
العجائـــب َّ
ِ
راض
شـــهاب وفنـــاء قلبـــي في رضـــاكِ وجـــودُهُ جـــورٌ ولكنِّـــي بذلـــكَ
َق َذفـــن لشـــيطان الصِّبـــا ِب
ِ
ِ
أبحـــن ذِمـــاري وانتهبْـــنَ شَـــبيبتي
ٌ
ُ
خِضـــاب
نُصـــول
نصـــول أم
أهُـــنُّ
ِ
سِـــوايَ يـــروعُ الدّهرُ أو يســـتفزُّهُ
إيـــاب
بيـــوم
فـــراق أو
بيـــوم
ِ
ِ
ِ
ٍ
وغيريَ يثني الحِـــرصُ ثِنيَ عنا ِنهِ
إلـــى نيـــل ْ
ثـــواب
والتمـــاس
رفـــدٍ
ِ
ِ

واذا اســـتربتِ سلي شـــهود مدامعي وقال
قد صـــحَّ من فـــي وجنتيهِ شـــهودُهُ
الشـــراب ُ
مذاقهُ
يترجـــمُ عن طيـــب
ِ
هـــل تذكريـــنَ عهـــودَ
عتـــق الجيـــادِ صهي ُلها
أيـــام الصبا ويُعـــربُ عن
ِ
ِ
هلل أيـــام الصبـــا وعهـــودُهُ
ِ
وقال في في مكانة الشعر
الدهـــر ط ْلـــقٌ والصبا
أيّـــامَ وجـــهُ
ِ
ديـــوان حكمـــةٍ
إن الشـــعرَ
ُ
ُ
لـــدن المعاطـــف يانـــعٌ أملـــودُهُ أمـــواليَ ّ
يُفيد الغنـــى والعزَّ والجـــاهَ من كانا
وقد قعـــدَ المختارُ في الحفل مُنصتًا
لـــهُ وحبـــا كعبًـــا عليـــهِ وحسّـــانا
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«شاعر رغم أنفه» في نادي القصة

نــــظــــم نـــــــــادي الــــقــــصــــة بـــصـــنـــعـــاء يـــــــوم األربـــــــعـــــــاء 29
يـــنـــايـــر ،فــعــالــيــة تـــوقـــيـــع ديـــــــوان الـــشـــاعـــر أوس اإلريــــانــــي.
«شاعر رغــم أنــفــه»...وخــال الفعالية قــدم الناقد فــوزي الــحــرازي ورقة
تناولت فنيات الكتابة عند أوس اإلريــانــي باإلضافة إلــى حسن توظيف
الشاعر للقضايا اإلجتماعية.كالمرأة..كما تحدث الناقد زيــاد القحم عن
األصالة والمعاصرة في ديوان «شاعر رغم أنفه»..كما قدم عدد من األدباء
مداخالت ناقشوا فيها الجوانب الفنية واإلبداعية في الديوان .كما قدمت
مداخالت من االساتذة عبد الوهاب سنيين وزيد الفقيه وعمران الحمادي.

انطالق منتدى كيان الثقافي بصنعاء
وتدشين برنامجه الثقافي

دشــن منتدى كيان الثقافي بصنعاء األنشطة التي نظمتها المؤسسة ،مشيدة
نشاطه بعدد من الفعاليات الثقافية بجهود لجنة التحكيم والمشرفين على
المتنوعة ،وقــد ابــتــدأهــا صــبــاح يوم البرامج في المؤسسة.
الخميس  5ديسمبر بفعالية االحتفاء
بالفائزين في المسابقة الفنية الشبابية كما نظم ملتقى كيان الثقافي صباح
«دور الفن في تعزيز مشاركة النساء الخميس  2يناير 2020م ،بصنعاء
في الشأن العام» ،والتي نظمها الملتقى حفل توقيع كتاب (الحمامات البخارية
بدعم مــن مؤسسة تنمية القيادات في صنعاء القديمة) للدكتورة /آالء أحمد
الشابة ضمن فعاليات « 16يوما من األصبحي.
النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة « وفــي الفعالية الــتــي حضرها نخبة
مــن األدبـــــاء والــكــتــاب واإلعــامــيــن
وأنشطة برنامج النساء في السياسة.
وفي االحتفال الذي أُقيم على رواق البيت والمتخصصين في المجال الهندسي
اليمني للموسيقى والفنون بحضور عدد واآلثار افتتح الفعالية األستاذ فؤاد علي
من الفنانين واإلعالميين والمهتمين تم الشرجبي مدير البيت اليمني للموسيقى
والفنون بكلمة ترحيبية حيا فيها جميع
تكريم الفائزين في المسابقة وهم:
الشاعرة شيماء الهاشمي ،والشاعر أحمد الحاضرين وبارك هذا اإلصدار البحثي
عفيف النجار .الفائزان في مجال الشعر ،النوعي للدكتورة آالء األصبحي كتاب
وفــي مجال الغناء تم تكريم الفنانة (الحمامات البخارية في صنعاء القديمة).
شيماء إبراهيم والتي قدمتْ أغنية كما أُلقيتْ ضمن برنامج االحتفال عدد
بعنوان « حواء « من كلمات الشاعرة حنان من الكلمات من قبل كل من:
الصغير ،وبمصاحبة الفرقة الموسيقية المؤرخ األستاذ /مطهر تقي ،والمناضل
التابعة للبيت اليمني للموسيقى القاضي علي أبــو الــرجــال ،والدكتور
والفنون  ،وفي مجال الفن التشكيلي تم حسين الــعــمــري ،واألســتــاذ المفكر/
تكريم الفائز سعد الشهابي ،وفي مجال عبدالباري طاهر ،واألستاذ عبداهلل زيد،
األفالم السينمائية القصيرة تم تكريم والدكتور محمد الخياط ،والدكتور نجيب
طاهر مرشد الزهيري عن فلمه الفائز المقطري.
في المسابقة (خيال آماله) والذي عُرض
ضمن فقرات االحتفال ،وتناول الفلم كما احتفى ملتقى كيان الثقافي بالتعاون
مع البيت اليمني للموسيقى والفنون
معاناة الفتاة وحقها في التعليم.
كما ألقيتْ عدد من الكلمات منها الكلمة مساء يــوم الخميس 9يناير بصنعاء
الترحيبية عن «ملتقى كيان الثقافي بصدور ديوان (أوكتافيا) للشاعرة ليلى
« ،والتي ألقاها الشاعر أوس اإلرياني ،حسين عليُ ،
وقدمتْ في الفعالية العديد
وكلمة مؤسسة تنمية القيادات الشابة من الفقرات الفنية واألدبية ،إضافة إلى
ألقتها األستاذة كافية العفيف والتي عدد من الكلمات حول الديوان المحتفى
بــدورهــا تــحــدثــتْ عــن مجموعة من به.
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مجلة أقالم عربية
تشعل شمعتها الرابعة
نظم منتدى أقالم عربية صباح يوم
الخميس 29يناير بصنعاء فعالية
ثقافية بمناسبة مــرور ثالثة أعــوام
على انطالق مجلة أقالم عربية ،وذلك
بمشاركة نخبة من األدبــاء والكتاب
والمهتمين بالشأن الثقافي.
وقد اُفتتحتْ الفعالية بالنشيد الوطني
تالها كلمة للشاعرة سمر عبدالقوي
الرميمة رئيس ومؤسس مجلة أقالم
عربية ،كما تحدث في الفعالية األستاذ
محمد القعود رئيس اتحاد األدبــاء
والكتاب اليمنيين واإلعالمية القديرة
سامية العنسي ،والشاعر زين العابدين
الضبيبي.
وألقيت ثالث قصائد للشعراء الفائزين
في مسابقة أقالم حول الوطن ،وهم:
حسن غالب الجعدي ،وعــبــدالــرزاق
الكميم ـ من اليمن ،وعمر الحاجي من
سوريا ،وقد ألقى القصيدة بالنيابة عنه
الشاعر بديع الزمان السلطان.
إلى ذلك قدمت عدد من الفقرات الفنية
لكل من :الفنان عمار الشيخ ،والفنان
عدي محمود.
وفي الفعالية تم توزيع نُسخ من مجلة
أقالم عربية ،وكذلك ديوان(أقالم حول
الوطن) الصادر عن مجلة أقالم عربية.
وقد اُختتمتْ الفعالية بتكريم الفائزين
فــي مسابقة (أقـــام حــول الــوطــن)،
وأعضاء لجنة التحكيم في المسابقة،
وهيئة التحرير في المجلة.
قدم الفعالية وأدارها كل من :الشاعر
والناقد األستاذ زياد القحم ،واإلعالمي
محمد سلطان اليوسفي.

البيت اليمني للموسيقى والفنون يعرض مسرحية بعنوان (متعايشين)
محمد سلطان اليوسفي

قدم البيت اليمني للموسيقى والفنون
على مسرح المركز الثقافي بصنعاء
صباح الخميس  30يناير مسرحية
غنائية تحت عــنــوان (متعايشين)
بتمويل من الوزارة األلمانية اإلتحادية
واإلتحاد األوروبــي والتي شارك فيها
مجموعة من الفنانين الشباب ألول مرة،
وجــســدت فــكــرة المسرحية العديد
مــن الــمــواقــف اإلنــســانــيــة ،وصــور
التعايش والــقــبــول بــاآلخــر  ،أبــدع
الشباب في تقديمها بقالب درامــي
تـــراجـــيـــدي وكـــومـــيـــدي لــطــيــف .
والجدير بالذكر أن المسرحية نتاج
لــعــدد مــن الـــورش التدريبية التي
أقامتها البيت اليمني للموسيقى
والفنون لثالثين شابا وشــابــة من
مختلف الشرائح االجتماعية وكآفة
المستويات التعليمية واإلبداعية.
وقبل العرض المسرحي الذي استحسنه
جميع الحاضرين تحدث األستاذ فؤاد
الشرجبي مدير البيت اليمني للموسيقى
والــفــنــون عــن الــمــســرحــيــة قــائــا:
«فكرة المشروع أن نجعل الشباب
يقدمون إبداعاتهم بأنفسهم ،وما نحن
إال موجهون ،فقد تم اختيار ثالثين شابا
وشابة من كافة االتجاهات والطبقات
االجتماعية ومــن مختلف الشرائح

المجتمعية والثقافية  ،كل هؤالء
انخرطوا في البداية في ورشة
تدريبية مكثفة عن مفاهيم
التعايش سلوكا وفعال على يد
المدرب مروان الشيباني ،ومن ثم
تدرب فريق الكتابة على كتابة
النص المسرحي ،والقصيدة
الغنائية بقيادة األديب والشاعر
زياد القحم ليخرجوا بنصوص
أبدعوا فيها  ،وكلما كتب كان
يجسد قضية التعايش ،بعد ذلك تم
تلحين النصوص وغناؤها من قبل
فريق الغناء والتلحين الذي أشرف على
تدريبهم الفنان الشاب عمار الشيخ
ومن ثم أتى الدور على فريق التمثيل
بقيادة الــمــدرب عبدالغني مطاوع
والمخرج الشاب عبداهلل يحي إبراهيم
ليجسدوا تلك النصوص واألدوار بشكل
مؤثر على خشبة المسرح «وقــدم
الشكر للداعمين للعمل ،وكذلك
المدربين في فريق الكتابة والغناء
والــمــســرح ،وكــل طاقم المسرحية.
ومن جهته قدم الفنان حيكم العاقل
وكيل وزارة الثقافة لقطاع الفنون
كلمة أشــاد فيها بفكرة المسرحية،
وأهمية مثل هذه األعمال المسرحية
الــهــادفــة ،شــاكــرا فــي الــوقــت نفسه
البيت اليمني للموسيقى والفنون
على إقامتها مثل هــذه المشاريع.
ووفقا لمنسق البرنامج األستاذة أنديرا
عطشان المدير التنفيذي للبيت اليمني
للموسيقى والــفــنــون فــإن مشروع
فننا تعايش كــان مقترح مقدم من
البيت اليمني للموسيقى والفنون إلى
الوكالة االتحادية األلمانية ()GIZ
وفي ذات الصدد تحدثت إلينا األستاذة

أنديرا عطشان قائلة« :الموضوع عن
التعايش  ،وفكرة المشروع أن نحتضن
مجموعة من الشباب المبدعين في
مجاالت مختلفة ،وباألخص الشباب
الموهوبين الذين لم يجدوا فرصة
إلظهار مواهبهم ،وكان الشباب أيضا
من شرائح مختلفة ،كــان معنا من
جمعية المعاقين حركيا ،ومجموعة
من الشباب المهمشين ،ومجموعة
من الشباب النازحين ،ومجموعة من
الشباب ذوي االحتياجات الخاصة،
فكان هذا التنوع األهم في الموضوع
 ،و كيف يتعايشون أوال هم مع بعض؛
من أجل تجسيد الفكرة والرسالة التي
ينبغي أن تصل إلى الجميع ،فكان في
أول يــوم هناك ورشــة عن التعايش
من الصباح حتى المساء ،تعلم فيها
الــمــشــاركــون كــيــف يتعايشون مع
بعضهم البعض  ،أوال كشباب بغض
النظر عن المشروع ،وتعرف الشباب
على مواهب بعضهم البعض  ،وتلكموا
عن قضاياهم ومشاكلهم وما يعانوه».
وعن سير التدريب قالت األستاذة أنديرا
عطشان« :قمنا بتوزيع المشاركين
وهم ثالثين شابا وشابة إلى ثالثة
فـــرق ،مــن يجيدون الشعر وكتابة
النصوص الغنائية والمسرحية ،وكان
عــددهــم عــشــرة ،وعــشــرة فــي فريق
الغناء والموسيقى ،والعشرة اآلخرين
كانوا في فريق التمثيل ،تم توزيع
المشاركين بحسب مواهبهم ،وكل
فريق تدرب لمدة أسبوع ،وكان التدريب
مكثفا لكل الفرق ،نظري وعملي».
جدير بالذكر أيضا أن المسرحية عرضت
للمرة األولى على مسرح البيت اليمني
للموسيقى والفنون.

أن

ً
نتعلم َّ
فن الحوار ..بداية بتقبل االختالف كحق ..وتنميته..
تقبل التشنجات والصريخ حتى ..على مبدأ «هدوؤك يعلم
يقتدي».
اآلخرالهدوء وخفض صوتك يجعله ُ
ً
َ
مؤخرا أمرٌ
ما يدورفي نادي القصة ..وخاصة في الحوارات التي أقيمت
يبعث على التأمل واإلعجاب.
لـيــس فـقــط بـقـبــول ال ـ ـرأي امل ـخــالــف ..بــل بـتـحـمــل رف ــع ص ــوت ــه ..ونـثــر
االبتسامة بديال عن ردود األفعال العنيفة.
نادي القصة بقعة مصغرة عن وطن اسمه اليمن ..نرى ما يدور من
ـآس ..جــذورهــا عــدم الـقــدرة على
احـتــراب بين شعب واحــد ..تدمير وم ـ ٍ
تقبل اآلخــر ..وتلك ردود األفـعــال العنيفة ملجرد االخـتــاف ..ضاقت
العقول فاستعاضوا عن الكلمة بالرصاصٌ ..
عجزفاضح.
نعيب عليهم وال ندرك ان كل أسرة ٌ
َ
نؤسس قواعد
وطن ..وأن علينا أن
ٍ
قبول اآلخر ..وتحمله ..بل رفض العنف حتى باأللفاظ ..كل مؤسسة
ثقافية وط ــن ..أن نسعى إلــى ترسيخ التسامح والـصـفــح والـغـفــران..
نبذ األنانية ..ورفــض تغليب املصلحة ..األفــق أوســع من أن نستبدل
الكلمات باأليدي ..أن نتخير الكلمات املرنة فللكلمات أرواح ..نختار
ذات الروح السمحة.
نـتــأمــل ش ـعــوب األرض ..نـحــن وه ــم أخ ـ ــوة ..نـسـتـحـضــر أســالـيـبـهــم في
ال ـح ـيــاة ..نستنبط ســر تـطــورهــم ونـجــاحــاتـهــم ..لـنـجــد أنـنــا ال نختلف
عنهم إال بأنهم يفضلون ال ـحــوار ..يقبلون االخ ـتــاف ..ونـحــن تضيق
قلوبنا وعقولنا لنعمل على إلـغــاء اآلخــر ..تصفيته  ..إزالـتــه  ..وهــذا
لعمري قمة التخلف ..فهيا إلى التعايش  ..التسامح واملحبة ..بديال
عن تفضيل الحل السريع ..اإلقصاء ..اإللغاء ..لتنقلب املسألة إلى
كوارث نشقى بها أسريا ومجتمعيا بل وعلى مستوى الوطن.
َ
مـثـقـفـيــن وأدبـ ـ ـ َـاء ه ــل ن ـبــدأ بــأن ـف ـس ـنــا ..م ــن ب ـيــوت ـنــا ..ب ـيــن زم ــائ ـن ــا ..في
ملتقياتنا..
نادي القصة خيرساحة لنمارس نعمة االختالف ..أن نزيد من جرعة
ال ـح ــوار ..بتحويل أنشطتنا إلــى فـعــالـيــات ح ــواري ــة ..بــدال مــن كلمات
يحتكرها واح ـ ٌـد أو اثـنـيــن أو ثــاثــة  ..ان يتحد ث الـجـمـيــع ..أن يــدلــوا
بآرائهم.
ه ــي دع ــوة لـلــزمـيــات وال ــزم ــاء ان نـقـتــدي بـبـعـضـنــا الـبـعــض لـنـطــور
أساليبنا في حياة نعيشها مرة واحدة ..فلنعشها بسعادة ور�ضى.
َّ ً
جينيا غير ..في الوطن العربي
قد نظن أننا في اليمن دون غيرنا ..و أننا
ّ
نـتـشــابــه فــي ه ــذا امل ـج ــال ..ولــذلــك ن ــرى ال ـخــراب ي ـعــم ..فـعــدم الـحــوار
وقبول اآلخريقود للعنف ..التسلط ضيق األفق
َ
ه ــي دعـ ــوة لـنـتـعـلــم م ــن ب ـع ـض ـنــا ..أن ن ـب ـت ـســم ..نـنـتـقــي م ــا ن ـت ـفــوه ب ــه..
فالكلمة سفيرة القلب ..أن ننتقي سفراءنا ..ومن ِيرد أن يكون بقبح
املتحاربين ..فليرفض اإلصغاء ..والحوار..
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