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هد ّية العيد
مــن املؤلــم بالنســبة للمواطن/ة فــي هــذه البــاد أن تتكرراملناســبات االجتماعية
الســنوية ،لتذكره بمرورعام آخرمن الحرب والدماروالفقر ،وضياع املواهب
والكفاءات ،وتلميع الطاقات الهدامة ،وهي تجلــس على عــرش الحيــاة وقــد طردت
الحياة ،ولكن فئة العمال ال زالت تقاوم اليأس لتصنع الحياة ،ومن الجيد أني
تنبهت إلى التقارب بين فئة العمال وفئة األدباء في اإلصرارعلى تنا�سي اليأس والحرب
والوضع الصعب ،واالستمرارفي اإلنتاج والرفد ،وال غرابة فاألدباء ُعمال أو قريبون
من العمال.
واستمرارا للفعل الثقافي واألدبي يصدرهذا العدد من مجلتنا الثقافية الشهرية
ً
(إل مقــه) متضمنــا نمــاذج مــن مــا ينتجــه األدبــاء وصورا مــن الحياة الثقافيــة اليمنية
فــي ظــل الحــرب والوبــاء ..وينــوه هــذا العدد بالفئة الشــبابية املبدعة مــن خالل الكثير
من مواده؛ فهو يستضيف فنانة تشكيلية شابة كانت ضمن املتدربات في فريق
الرســم ضمــن برنامــج (اإلبــداع مــن أجل العدالة االجتماعية) الذي أقامته مؤسســة
تنمية القيادات الشابة بصنعاء في العام ٢٠١٨م وخالل العامين تألقت و أبدعت
خالل فترة قصيرة ،ويحاورالعدد شابا أديبا ومثقفا المعا حول كثيرمن قضايا جيله
الحياتية العامة أو الثقافية الخاصة ..كما أن العدد ينشرالجزء الثاني من سلسلة
رسائل شبابية عاجلة عن الحرب والوباء ..مخرجات حملة املناصرة لدعوة وقف
الحرب في اليمن التي نفذها املجلس االستشاري الشبابي.
ً
وأحببــت أن أنــوه أيضــا من خالل هــذه االفتتاحيــة برســالة رائعــة مــن أحــد القراء
ً
يخبرنــي فيهــا بأهميــة أن ال تتوقــف املجلــة بســبب عيــد األضحــى وأن «نجد عــددا يقراه
ً
الناس خالل إجازة العيد» وقالت الرسالة أيضا «إن صدورمجلة ال مقه هو العيد
الشــهري ويجب أن ال يتوقف هذا العيد بســبب قدوم العيد الســنوي» ويمثل هذا
االنطباع من أحد القراء رسالة تكريم مهمة لي شخصيا ولهيئة التحريروكذلك
ً
ً
أعضاء ورئاســة ..هذه املؤسســة التي رفضت املوت ..وقررت أن تكون
لنادي القصة
مليئة بالحياة حتى وهي في أقرب نقطة إلى املوت.
كان املرسل كريما جدا بكلماته ..مثل هذه الكلمات تفعل ما يفعله العطروالورد
وما تفعله الفرحة املفاجئة  ..الفرحة الت ــي افتقدها اليمني حتى في أعياده الســنوية
بســبب الحرب خالل الســت ســنوات األخي ــرة وبســبب الحرب والوباء معا ً خالل هذه
السنة ،وكل عام والجميع بخيروسالم

الـقـــريــنـــــة
بقلم :نجاة باحكيم

أنظر

ً
إليهــا بتمعــن ،تشــبنهي كثيــرا
ال فرق بيننا ربما تكون أنا!
تســيرمعي أينما ســرت أو
ً
توقفت ،ال تفارقني مطلقا .أســألها عن اســمها؟
ً
ُ
تعيــد لــي الســؤال! فــي نفــس اللحظــة ننطــق معــا.
َّ
شفتي ،نبرات
أكررالسؤال ..لها نفس حركات
صوتي نفسها ..أيقنت أنها أنا.
أنظــرإليها بصمت مثلما تنظر َّ
إلي ..كالنــا تقرأ
أفكاراألخرى ..متشــابهتان في كل �شــيء! ننظر
لبعضنــا باشــمئزازوتعجــب! أشــعربالضيــق مــن
وجودها كما تشعربالضيق مني.
بالخالص
أتساءل مع نف�سي :يا ربي ..كيف لي
ِ
منها؟!
كلمات جارحة ..يتردد صداها في أذني!
أوجه لها
ٍ
أغمــض عينـ َّـي ..أشــعربكيانها يقــف أمامي ،ننام
ً
ً
ـس
معــا ..نســتيقظ معــا ..نــؤدي كل وظائفنــا بنفـ ِ
الحركات بتوقيت واحد! ال يراها ٌ
أحد سواي.
ٍ
ذهبــت إلــى الطبيــب النف�ســي أشــكولــه حالــي..
كانــت تجلــس جــواري ،أحدثــه ..وتحدثــه بمــا
ً
أقول! نتفوه معــا لكنــه ال يراهــا! أشــيرنحوها
بســبابتي وال يــرى ،أقتــرب منهــا ..فتغــوص َّ
كفي
بداخلهــا ..كمــا تغــوص بداخلــي .أعطانــي بعــض
املســكنات أبتلعهــا كل مســاء ،أجدهــا أمامــي
تبتلع نفس املسكن في الوقت ذاته.
وقفـ ُـت أمــام املــرآة ،وجدتهــا تقــف إلى جــواري
ُ
وعاكــس صورتينــا بالداخــل ..نظــرت باندهــاش:
إننا أربع.
ُ
مددت كفي نحوها أتحســس جســدها ..في
ُ
الوقت الذي كانت تتحسنني! .فقررت تجاهلها،
ُ
وسرت أذرع الغرفة دون النظرإليها ..هي كذلك
ال تنظر َّ
إلي.
ً
ظـ َّـل تفكيــري عالقــا بهــا حتــى بلــغ الضيــق منــي
ُ
ـررت أن ّ
أدبــر لهــا مكيــدة ..أو أن
مبلغــه ،قـ
ِ
ُ
أتخلص منها وهي نائمة ،خشــيت أن تتخلص
ُ
تغف َّ
عيني
منــي بنفــس طريقــة خال�صي منهــا ،لم
عنهــا للحظــة ،كالنــا تترقــب األخــرى بحــذرتخ�شــى
الغدر.
ُ
ُ
انتظــرت حتى انبلــج نــورالفجر ..ذهبت إلى
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طفل يمتد حلمه الهندسـي ببناء حديقة؛
فيقاطعــه قرينــه :انظــرهناك أنــاس متجمهرون
يشــرعون فــي بنــاء حلمــك الهندس ــي؛ فاقت ـ َـربا
ليجدا أنهم يحملون توابيت.

(خمس شمعات)

ً
ـعوذ ذاع صيتــه ،كانــت معــي خطوة بخطوة،
مشـ ِ
ً ُ ُ
ّ
ـعوذ معا ،ســررت حين رآها ،لكنه
نتحدث للمشـ ِ
ُ
َّ ً
َّ َّ
لم يعد يعرف من يصدق منا ،تارة ينظرإلي وتارة
إليهــا ..كالنــا تريــد الخــاص من األخــرى ،نتحدث
بــكل صراحــة ..تدمــع أعيننــا ..االنفعــاالت ذاتهــا
وتعابيرالوجه الحزينة.
استدعى رفاقه من العالم السفلي ..يهذي
بألفــاظ غيــرمفهومة ،ونحن نترقـ ُـب بلهفـ ٍـة ما
ً
ً
ً
ســيقول ،ســقانا شــرابا الذعــا ،ابتلعنــاه دفعــة
ً
واحــدة -كمــا أمــر -ظننتــه مســموما لوهلــة؛ لكن
ُ
انبثق َّ
ـتصاب باألذى،
لدي احســاس بأنها من سـ
فأنــا األنثــى علــى أرض الو اقــع وهــي الســرابَّ ،
مر
ٌّ َّ
وأي منــا لــم تصــب بــأذى ،اعترتــه
وقــت قصيــر
ُ
إيجاد الحل! طأطأ
عالمات أ�ســى حين عجزعن
ِ
ُ
رأســه وأشــاربســبابته نحوباب الخروج ،خرجت
وهــي برفقتــي ..تفاقــم حجــم الضيق لـ َّ
ـدي،
ُ
فذهبت أشــكوها ألحد أئمة املســاجد :أنفاســها
ُ
تؤذينــي كلهيــب الجمــر ..أ ّ
فضــل العمــى على أن
و ِ
أراها.
كتب لي على ورقة وأخفاها ..أن أتظاهرباملوت،
دون أن يعلم ٌ
أحد بذلك ،ويتم تغسيلي وتكفيني
وعمــل كافــة مراســيم الجنــازة ،ســتكون معــي
ً
خطــوة بخطــوة ،وحيــن يضعونــي فــي القبــرأنهض
ألعــاود الحيــاة بدونهــا ،فهــي قرينتــي والبــد لها أن
تتال�شى بين التراب.
ُ
شــعرت بضيقهــا منــي كمــا أنــا منهــا ،وكأن ال ذنــب
لهــا فــي وجودهــا معــي! بــدأ قلبي باإلشــفاق عليها،
لكــن البــد مــن حســم املصيــر .تظاهرنــا باملوت
ً
معا ،ترمقني بابتســامة ماكرة ،وتلك الســيدة

تقــوم بغســلي وتطيبــي ،وهــي إلــى جــواري ال يراهــا
َّ
أحــد غيــري ،ظــن الجميــع بأنــي ميتــة ،ودموع من
حولــي فــي انهمـ ٍـارمســتمر ،كنــت أســمع أصواتهــن
ُ
وشعرت كم أنا محبوبة ..نادت إحداهن:
ً
فليأت من يحمل الجنازة فورا.
ِ
ُ ُ
تفرقــت النســوة ..وحملــت علــى األكتــاف وهــي
قبر
ممتــدة إلــى جــواري! صلوا علينا وأخذونا إلى ٍ
تم حفره،
نرقــب بعضنــا دون حديــث ،أصــوات التهليــل
تتعالــى ،النــاس مــن حولنــا ســائرون ،وصلنــا إلــى
املقبرة ،وكلي سعادة بأنها ستتال�شى في جوف
األرض ،وضعونــا فــي قبـ ٍـرواحــد ،تشــاجرنا،
ً
تشــابكت أيدينــا ،فـ َّـرت الجمــوع هلعا حين
أونــي أتشــاجرمــع الفــراغ ،لــم َ
يبق ٌ
أحد ســوانا،
ر
تعافرت معها في املقبــرة تتقــاذف أجســادنا
القبــوراملتناثــرة ،ســيارة الشــرطة وصلــت إلــى
املكان ،تم تقييدي وهي معي ،أصرخ:
أبعدوهــا عنــي ..لقــد تعبــت منهــا .لكــن
ليس من مجيب!.
ُ
صدرت مني تنهيده خانقة حتى كدت أفقد
ُ
ُ
أغمضت َّ
عيني،
وعيــي ،قــررت تجاهلها البته،
ُ
أشعربأنفاسها تالحقني ،افترشت سجادة
ُ
ُ
الصــاة ،صليــت صــاة انفــراج الضيــق ،أكثــرت
من الدعاء ،رأيتها تصلي جواري وتدعو لي
بالزوال ،بمثل ما كنت أدعو عليها.

أشتـرى له أبوه كرة وردية مطاطية ،وأهدته أمه
ً
ســيارة كهربائيــة ،وكذلــك أهــداه أخــوه ألوانا
ومكعبات
شكرهم وقال :
لكني أريد بندقية.

(قضية)

ً
لوح بيده واألخرى تحتضن صغي ـ ُ
ـره ،منتظرا
جيش من املشائين في النوم للظفر.

(شيخوخة مقعرة)

تســمرت لفت ــرة طويلــة أمــام مرآت ــها
ال ــجديدة،تحسست وجنتيها بأطراف أصابعها،
انهالــت علــى بشــرتها بآخــرصيحة من املســاحيق
والخلطــات ،وبعــد كل عمليــة زادت البثــور
والهــاالت ،و اتض ــحت التجاعيــد ببشــرة غيــر
موحــدة اللــون ،فكســرت مرآتهــا لألبــد ،بعــد أن
قرأت عبارة مكتوبة أســفلها ،مقاســات الصورة
في املرأة غيرمطابقة للحقيقة .

(تنسيق ثوري)

همس جيفارا بأذني أبوذر؛
وقــال :سأشــعلها مــن خليــج الخنازيــر،جلس أبو
ذربوقار؛
وقال:مازالت الرصاصة في جيبي.

ً(السابقة)

تهــرب منــه حينــا للحلــم  ،بلقاء اســمه مكتوب
فــي مفاتيحهــا ،ـكـي تكــون عالقــة بزاويــة كابوســية
متردية هي اختارتها.

س َق ْ
ط َرى
ُ
ياسين البكالي

ـراج َ
لهــا فــي القلــب معـ ٌ
ومسـ َـرى
ِ
ِ
ٌ
ُ َ
ُ
ـوث ُيقـ ُ
ـال لــه ســقطرى
ومبعـ
َ
َّ
َ
كأن البحــر أغــرق فــي يديهــا
ََ
َلي ُ
فاســتق َّرا
نجـ َـو
مخاطـ َـر ُه
ِ
ُ
َ
ُ
األرض أغنــى
فتــاة البحـ ِـر بنــت
ِ
ـاد فــي يـ ِـد املنفــى و أثــرى
بـ ٍ
ُ
ُ
َتقـ ُ
ـول أنــا هنــا فتـ ُ
ٌ
كأس
ـدار
قيصرهــا ِوكســرى
ـاب
علــى أنخـ ِ
ِ
َ
ُ ٌ
بائتهــا ُ مســوخ
ِمــن
وتخـ ُـر ُج
ِع ِ
َ
ُن ّ
ؤجـ ُ
ـل َسـ َ
فتجـ ُ
ـيء أخــرى !
ـعيها
ِ
ِ
َ
َّ
ولكــن الــذي يجــرى عليهــا
ًِ
ـدا ســيكو ُ
ن للماريـ َ
ـن َمجــرى
غـ
ِ
ُ
ُ
ُ
ـور ؛ ُهنــا حديبــو
هنــا طــرق البخـ ِ
َ
ي ليـ َ
ونـ ٌّ
ِحميــر ٌ
ـص
ـس ُيقـ َـرا
ِ
(حوار الحضارات)
ً
َ َّ َ
َّ
الغيـ َ
صــاة
لقنـ ُـه
ـب
ألن
قال فتى األدغال لكيري؛
ْ
ـت َشـ َـم ْمنا القـ َ
ـول ِعطــرا
إذا ُر ِفعـ
أعرف أن شعرك صناعي،
ُ
َ
ُ
حكـي
ـان ت ِ ـ
ـ
ف
الطو
ـاذة
ـ
ي
إل
ـا
ـ
ن
ه
نهره كيري بخبث.
َ ِ
َ
َ
حال البحـ ُـر قبــرا
فقــال الفتــى :كذلــك قلبــك اصطناعــي ،فســكت لنــا كيــف اســت
ً
َ
ً
ملـ ْ
كيري قسرا.
ـول بحثــا
ـن ق ِدمــوا ِمــن
املجهـ ِ
ً
َ
َ
فاكتشـ ُ
فقال الفتى :لدي أنا إيضا قمراصطناعي،
َجــزرا
ـفوه
ـن التمديـ ِـد
عـ ِ
فرد كيري :ملاذا كل هذه اإلنتهاكات؟!
ـامات املوانــي
ُســقطرى يــا ابتسـ
ِ ً
ْ
ِشــبرا فشــبرا
وقــد دارت بنــا
ُ
ْ
ـب األغانــي
ومــا أخفتـ ُـه فــي كتـ
ِ
َ
ُ
ُوبشـ َـرى
ـرح
لنــا األيــام ُ ِمــن فـ ٍ
ّ
َ
ـراك حتــى
جنـ َـوب األمنيـ ِ
ـات نـ ِ
يزن القاضي
ً
ـب َحـ َّـرى
ســك ِ
نت قصيــدة فــي القلـ ِ
ٌ
ً
تائه مني ّ
ٌ
الي
ـك حبــوا
لنــا ســبب ألن نأ ِتيـ ِ
ً
ال احدا هنا
إذا عـ َّـز اللقـ ُـاء وصـ َـار ِذكــرى
ً
الفراغ قاتل
لنــا سـ ٌ
ـبب ِل ـكـي نعــدو حروفــا
ُ
والحب
إلــى عينيــك ال َتحتـ ُ
ـاج َســطرا
ِ
لص على متن دراجة نارية
َّ
ً
ـك َمــن َم�شــى أو َمــن سـ َـيحيا
ألنـ ِ
يذهب سريعا
ُ
الدنيــا وفــي التأريــخ ُحــراَّ
علــى
ِ
او ربما صداع نصفي
ُ
ُســقطرى ِحيلــة املعنــى التــي كــم
يؤلم احدنا
بهــا  -مثلــي َ -ت َع َّثـ َـر حيـ َ
ُ
ـن َمـ َّـرا
الشمس تلفظ انفاسها االخيرة
ُخالصـ ُـة شــاط َئين املـ ُ
ـوج طفـ ٌ
يحل الظالم
ـل
َ ُ ِ ُّ ِ
ُ
ُ
رسالة
و انا ابحث عني بين
ٍ
ِشــعرا
يريــد
يــدق
بباب ِهمــا
ِ
َّ ْ
او مقطع صوتي
َ
ظلــت
ـت
وراء
أليتـ ٍـام
الوقـ ِ
َ
ُ
ُ
ُتبـ ُ
ال احد ُهنا
وتشـ َـرى
لهـ ْـم
ـاع
مخاوفهـ ْـم
ِ
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تائه م ّني
ٌ

زوجات األدباء
كثيـ ًـرا مــا نــردد املقولــة التــي تقــول« :وراء َّ
كل رجـ ٍـل عظيــم
امــرأة عظيمــة» ،وهــذه املقولــة يمكن تمثلهــا في نجاحات
َّ
إال َّ
الرجل في ّ
أن األهم هوالنجاح
كل مجاالت الحياة،
ِ
ُّ
في تكوين أسرة سعيدة ،يسودها الحب والتفاهم،
ً
واالنســجام التــام .وإذا مــا أخذنــا جانبــا مــن حيــاة األدباء
العائليــة ،وســلطنا الضــوء علــى نجاحاتهــم فــي مشــوارهم
األدبي والثقافي سنجد أن امرأة في ظل تقف إلى جانب
ً
زوجهــا ،ووراء انجازاتهــم ،موفــرة لــه جــوا مــن الطمأنينــة
والســكينة ،وحالــة مــن االســتقرار والهــدوء ،وبيئــة
ً
مناســبة لإلبــداع ،ومحفــزة عليه ،وكثيــرا ما يكتب األدباء
اإلهــداء فــي أعمالهــم املطبوعة إلى زوجاتهــم ،بعبــارات
ً
ً
ً
ً
وعرفانا َّ
لهن بالفضــل ،وكشــفا
تفيــض حبــا وامتنانــا،
َّ
عــن مــدى صبرهـ َّ
ـاندتهن ألزواجهـ َّـن ،والبعــض
ـن ومسـ
ً
يكتب قصيدة في زوجته معترفا بفيض حبه لها ،ودورها
فــي حياتــه ،والبعــض اآلخــريشــركها فــي عملــه اإلبداعــي
ً
لينجبا كتابا فيه من روحهما الكثير ،ولنا أن نذكربعض
النماذج على ســبيل اإلشــارة ال الحصرلنرى إلى أي مدى
كان لحضــورالزوجــة فــي مشــوارزوجهــا األدبــي مــن تأثيرفي
إبداعه.
َّ
ي
ل
النموذج األو نزارقباني وبلقيس الراو  ،أحب نزار
قباني زوجته بلقيس الراوي إلى درجة شعرمعها بالخوف
وعدم األمان بعد أن قتلت في  15ديسمبر1981م،
بتفجيــرالســفارة العر اقيــة في بيــروت ،ويصف نزارقباني
هذه اللحظة قائال« :كنت في مكتبي بشارع الحمراء حين
سمعت صوت انفجارزلزلني من الوريد إلى الوريد وال
أدري كيف نطقت ساعتها :يا ساتريا رب ..بعدها جاء
مــن ينعــي إلـ َّـي الخبــر ..الســفارة العر اقية نســفوها ..قلت
بتلقائيــة بلقيــس راحت ..شــظايا الكلمــات مازالت داخل
جســدي ..أحسســت أن بلقيس ســوف تحتجب عن
الحياة إلى االبد ،وتتركني في بيــروت ومــن حولــي بقاياه،
كانت بلقيس واحة حياتي ومالذي وهويتي و أقالمي».
وقــد نظــم نــزارقبانــي قصيدة رثاء تعــد من أطول ما كتب
لها ،وهي قصيدة بلقيس ،التي يقول فيها:
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ُ ْ ًَُ
شك َرا لك ْم
ُ ْ ًَُ
شك َرا لك ْم
َ ْ ُ
ُ َ ْ
فحبيبتي ق ِتلت وصاربوس ِعكم
ً
قبرالشهيدة
أن تشربوا كأسا على ِ
وقصيدتي اغتيلت ..
ُ
َ
األرض
وه ْل من أ َّم ٍة في
ِ
َّ
إال ُ
ُ
تغتال القصيدة؟
نحن -
ُ
بلقيس ...
َ َ َ
ْ
ات في تاريخ بابلْ
كانت أجمل امل ِلك ِ
ِ
ُ
بلقيس ..
َل َ ْ
ْ
الت في أرض العراق
كانت أطو النخ ِ
ْ
كانت إذا تم�شي ..
ُ
ٌ
طواويس ..
تر افقها
ُ
وتتبعها أيا ِئ ْل ..
َ
َ
ُ
بلقيس  ..يا وج ِعي ..
ويا َو َج َع القصيدة حين َ
تلم ُس َها األناملْ
ِ
ُّ
وكل هــذا يحيلنا إلى أي مــدى كان تأثيــربلقيــس الــراوي
ّ
فــي حيــاة نــزارقباني ،وكيف أثرمقتلها في نتاجــه وفي
حياته بشــكل عام .النموذج الثاني ســليمان العي�سى،
ً
ً
وملكة أبيض ،والتي شــكلت معه ثنائيــا رائعــا فــي الرقي
واإلبداع ،إذ لم يكن ملشــوارســليمان العي�ســى الثقافي
واإلبداعــي ليكتمــل دون رفيقــة دربــه الدكتــورة ملكــة
بيضاء التي ترجمت أعماله إلى الفرنسية ،وقد شكال
ً
ً
ثنائيــا رائعــا فــي كتابهما (رحلة كفاح) الذي قال ســليمان
العي�ســى فــي مقدمته »:اخترناه بملء إرادتنــا ،وواجهنا
فيــه قدرنــا بحلــوه ومره» ،ولنا في أدونيس وخالدة ســعيد
ً
ً
نموذجــا ثالثــا «خالــدة ســعيد ،الحصيفــة ،املثقفــة،
األقدرعلى تحليل ســيكولوجيا العالقة امللتبســة بين
املبدع ّ
ّ
ونصه ،وبين املبدع وعصــره،
واملؤرخــة األدبية
الشــغوفة باملســرح ،والقارئــة االســتثنائية للقصيــدة،
التــي لــم تســتطع شــهرة زوجهــا ،الشــاعرالكبيــرأدونيــس،
أن تحجب حضورها ،هي املثقفة الطليعية التي شــهدت
أهــم تحــوالت الثقافــة العربيــة خالل النصــف الثاني من
القرن العشرين ،وشاركت بفاعلية كبيرة في كل نقاشات
مجلــة «شــعر» ،إلــى جانــب يوســف الخال وأن�ســي الحاج

اليمن عشق ال ينتهي

تنظم مسابقة
في الشعر الشعبي

ثابت القوطاري
وخليل حاوي وشوقي أبي شقرا وعصام محفوظ وخليل
ً
حاوي وسواهم ،ويصف أدونيس عالقته بها قائال :ال
ُّ
الحب حتى يصبح الزوجان صديقين ،وإذا لم
يكتمل
تســتطع املــرأة أن تقــول لزوجهــا مــا تقولــه لصديقتهــا،
ففي عالقتهما ما يشوبها .وأدونيس يرى في خالدة سعيد
حبيبة وزوجة وصديقة ،وما أن تصدرخالدة ســعيد
ً
كتابا ما حتى يسارع أدونيس بالقول :ما كتبته خالدة
ً
سعيد ال مثيل له مطلقا...وقد كتبت خالدة سعيد في
ً
هذا املوضوع كتابا ُيعد من أهم ما كتب في موضوعه
ً
وال نظيرله مطلقا.
وال تخلو الســاحة الثقافية اليمنية من هذا النموذج
ً
ً
الجميــل ،ويكفــي أن أســتحضرنموذجــا قريبا مني؛
الصديــق القــاص حامــد الفقيــه وزوجتــه القاصــة
املهندســة غديــرالرعينــي ،والذي اســتضفناهما في
فعاليــة بنــادي القصــة (إل مقه/صنعاء) ذات أربعاء،
وكل منهمــا ســعيد باآلخــر ّ
ظهــرا إلــى جــواربعضهمــا ٌّ
حد
الســماءُ ،يشــيد ٌّ
كل منهمــا بــدوراآلخــرفــي حياتــه ومشــواره
ً
مثنيا ٌّ
كل منهمــا على نتاجات اآلخــراألدبية،
األدبــي،
جمعتهم الكلمة والحرف واألدب ،ولربما نحن بحاجة إلى
ًّ
االستفاضة في ذكرهذه التجربة ،إال أن املساحة هنا
ً
ال تكفــي ،وحســبي هــذه اإلشــارات الجميلــة ،لنــرى جمــاال
تصنعــه املرأة إلى جوارزوجها ،من خــال ثنائية هــي في
األصل واحدة ،ال يمكن فصلها.

أقامت مجموعة «اليمن عشق ال ينتهي»
الفيســبوكية مســابقة فــي الشــعرالشــعبي تحــت
مســمى «مســابقة الشاعرة آزال الصباري
للشــعرالشــعبي» والتــي اســتمرت منــذ  22يونيــو
حتــى  22يوليــو 2020م ،شــارك فيهــا العديــد من
الشــعراء واملواهــب الصاعــدة مــن داخــل اليمن
ُ
وخارجها ،حيث قيد في كشف التسجيل ثمانية
ً
وأربعون شــاعرا وشاعرة واستمرت املنافسة
علــى ثــاث مراحــل وتــم تكريــم الفائزيــن باملراكز
الثالثــة األولــى ،ومنح جميع املشــاركين شــهادات
شكروتقدير
جاءت فكرة املسابقة في إطارتحفيزالقرائح
الشــعرية و إيجــاد حــراك ثقافــي ،فــي ظــل األجــواء
املشــحونة بالسياســية والحرب وكل ما يعكر
صفوالحياة ،وتمحورت املسابقة في مواضيعها
تحت مسمى (دعوة للسالم)
تم تشكيل فريق إلدارة املسابقة ،مكون من:
 عبده أحمد قرعه بسام املنتصر بشرى الدبعيوكانــت لجــة التحكيم في املســابقة مكونــة من
الكفاءات األدبية والشعرية في اليمن وهم:
 األستاذ زياد القحم  -شاعروأديب وكاتباألستاذ حارث القحيف  -شاعروباحث
 األســتاذ عبداملعيــن املضرحــي  -شــاعروأديــب،أستاذ البالغة والنقد بكلية التربية  -النادرة
األستاذ حاشد عياش  -معيد بجامعة إب
وفــي ختــام املســابقة جــرى تتويــج للشــعراء
املشــاركين والشــعراء الفائيــزن باملراكــز الثالثــة
األولى:
 الشاعررسام سيف قرعه  -املركزاألول الشاعرابو املقداد الفاضلي  -املركزالثاني الشاعرحسين ناجي املهد  -املركزالثالث الشاعرعصام صالح الكهالي  -املركزالثالث الشاعربديع الزمان السلطان  -املركزالثالثً
ً
شــهدت املســابقة إقبــاال وتفاعــا ونالــت
استحســان الكثيرمن املتابعين واملهتمين
واملتذوقيــن للشــعر ،معبرين عــن شــكرهم
للشــاعرآزال وإلدارة املســابقة وإدارة املجموعة
مطالبين بإقامة املزيد من املسابقات

رسائل الطقس األزرق

الرسالة الثانية «منها إليه»
ٌ
«حنين ُ
لرج ٍل أزرق»

أيام الذكرى
في
آخر ٍ
ُ
ُِ
وأذرفت َ
ملح عينيّ
ألم
ابتلعت ما تبقى من ٍ
ِ
و أنا ُ
باملنديل األزر ِق
ألوح
ِ
ّ
مودعة ما ال َي ْ
عود..؛
ُ ُ
كومــة أمـ ٍـل بلــو ِن الســماء ،وحقائـ ُـب حـ ٍـب كلفنــي
ُ
ترتيبها عقدين من الربيع..
هباء..أم ذهبت ً
ُترى هل ذهبت ً
فداء؟
ُ
ُ
بعض الثائرون بداخلي
رجح
ي ِ
أنها فداء
ُ
ُ
ُ
زهرة..
ألجل ٍ
فكل لو ٍن يغادر ِ
ُ
ألجل عبق
وكل ٍ
زهرة تبكي ِ
ُ
العطراملليئة
غرام زجاجات
عبق يقع في ِ
وكل ٍ
ِ
والروائح
باأللوان
ِ
ْ
الحب والحرب...
الناجية من
ٍ
ِ

ليلى حسين

املقمرة_لن أتذكرك
أنني _في الليالي
ِ
ُ ُ
وأن َ
تلك الســيمفونيات_حيث كنا نبكي
ُ
ونرقص_ســتحترق علــى مســمعي كل مسـ ٍـاء ولــن
أتذكرك
َ
َ
اشتقت ّ
ّ
إلي،
نصو�صي كلما
فكفاك تتسلل إلى
ِ
ألهرب َ
ّ
الشاي
منك نحو
َ
ُ
ـوم تأخذني
أتدري..ثمــة على ِ
الرف جرعات منـ ٍ
إليك..
َ
ً
ٌ
ُ
ُ
ثمة حنين يؤدي إلى مفارقة اللونين مجددا؛

ُ
ُ
سنعود إدراجنا..
واملنديل
أنا
ً
َ
أحمر ُي ُ
حاملين ما تبقى من
َ
ٌ
ٍ
نسيان وعهودا كثيرة،حول «طو ٌق
حول
الذكريات
شبه شريط
ِ
ُ
عدم تذكرك
ُعنقي..
َ
ٌ
ٌ
باق في قلبي دون أن يعود»..
ورجل أزرق ٍ
ُأ ُ
وجس في نف�سي...
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الكعك المحروق
قصة قصيرة
الكعــك املحــروق هــو هــو الكعــك املقــدس فــي
الريــف اليمنــي وليس هو الكعك الــذي يعمله
الحلواني بالســكرفي بلدان الشــام ومصروبقية
بلــدان العالم..الكعــك اليمنــي خـ ٍـال مــن الســكر
ومشــبع بالنشــاء والبيض والحليب والســمن
والطحيــن وحبــة البركة..وتكــون جودته متفاوتة
نســبيا بدرجــة جمــال املــرأة التــي تصنعــه فإن
كانــت فنانــة فــي نفســها وروحهــا وكانــت صحيحــة
الجســم والــروح وكان حنانهــا طافحــا ً جملتــه
يداهــا الناعمتان الجميلتان ونقلــت احمــرار
خديهــا الربانيتيــن لحدود الكعــك..وكأن العجين
ً
له روحا وقلبا فيصبح طعمه رائعا لذيذا شــهيا
والعكس صحيح.
عادة تطعمه الزوجة لزوجها وأطفالها وأســرتها
عمومــا لكــن النصيب األوفــريكــون للضيوف
وللفالحيــن املســتأجرين فــي حراثــة األرض حيــث
يتم إعداده كوجبة رائعة للفطورتذهب ِبه ربة
البيــت أو صاحــب األرض للفالحيــن فــي الصبــاح
الباكــرمــع أباريــق الشــاي والقهــوة واملــاء بــل أنــه
مــن قدســيته فــي البيوت اليمنيــة.كان وســيطا
معبرا للعاشقين حيث كانت املرأة الريفية
العشيقة إذا قابلت عشيقها في موعد مسبق في
الــوادي أوالجبــل تحمــل معها ســرا ذلك الكعك
الرائــع وتقدمــه هديــة لحبيبهــا معرضــة حياتهما
للقتل من أهلها لو علموا بأمرهما
ً
جلســت الســيدة (نــدى) ذات األربعيــن ربيعــا
فــي نافــذة البيــت قبــل شــروق الشــمس بقليــل
تحت�سي فنجانا كبيرا من القهوة اليمنية بعد
ليلة عاصفة بأمطارالخريف ثم بدأت بصنع
عجيــن الكعــك املوعــود فكانت تشــاهد الســيول
في الحقول وهي تعانق سيقان سنابل القمح
املحيطــة بمنزلها..و أثنــاء صنعهــا للعجيــن كانــت
تنظرنظرة للعجين ونظرة للسنابل وهي تتمتم:
سبحان الخالق..حبيبات يابسة نلقيها في
ُ
الحقــول فتنبــت فنقطفهــا ونطحنهــا ونعجنهــا
ونخبزها ونشويها فنأكلها حين تتحول إلى كعكة
شهية..
هكذا أجيال وأجيال نحيا على حبوب القمح
منــذ بــدء الخليقــة حتــى قيــام الساعة..ســبحان
الخالق سبحان الخالق.
ثم أخذت تستنشق الهواء العليل القادم
مــن الســهول العشــبية والســفوح الجبليــة علــى

صــوت املرشــدي فــي الراديــو إذ كان يغنــي أغنيتــه
الصباحية الخالدة:
(مخلف صعيب):
بكرت غبش عاد الصباح ما حنش
قدام ضباب نصف الطريق ما بنش
فوقي نكاب جنبي ضياح موهنش
عاد الصباح يولد ونوره ما شنش
مخلف صعيب لكن قليبي ماهنش
مهما توجع في هواك ماانش
******
شوق الصباح اشر اقته شجونك
يمحي الغسق يمحي الضباب حنينك
تاج النهارويعكسه جبينك
الهام احالمي بريق عيونك
******
يا قبوة الكاذي ريحان قلبي
يا ُبنتي وفلتي وجمرحبي
وغنوتي ورقصتي وشهد شربي
انت الحياة خصيبتي وشمس دربي
*****
روحي معك ما تخذلش متاعب
اش تظللك في السوم في الشواجب
طبع الغرام قا َّولد العجائب
ياقبلتي شفديك بقلب راغب
******
اصل الوصال منقوش في خيالي
قلبي جناح اسفل جناح عالي
رفرف عليك هيمان يطويك ببالي
شوصل اليك مهما الوصال غالي
فكانت الســيدة (ندى) تنصهربلحــن وكلمات
األغنيــة الجميلة وتتمايل برأســها وبجســدها
و أنوثتهــا املتداخلــة بجمــال و أنوثــة الطبيعــة
املحيطة بدارها الذي يقع فــي أطــراف صنعاء
واد ذي سهول خصبة ومياه عذبة..
ومطال على ٍ
تلــك الجلســة الصباحيــة فــي حقيقتهــا هي ســاعة
تعبئــة للطاقــة والنشــاط إذ تنتظــر الســيدة
(نــدى) علــى أعصابهــا الســاعات القادمــة حيــث
أن لديهــا ضيوفــا كثــر ســيقدمون فــي الظهيــرة
لتنــاول الغــداء بمناســبة قــدوم أختهــا مــن
السعودية
دخــل وقــت الظهــروبــدأت الســيدة (نــدى) فــي
إعــداد وجبــات الغداء اليمني املعــروف تباعا
ً..العصيد..الســلتة..الرز..بنت الصحــن..
اللحم...الخ.وملــا جــاء دور الكعــك وضعــت
الصحــن فــي التنوروجلســت تر اقب عملية

قيد من ورق
ٌ

نجم شرف الدين
اإلنضــاج وفجــأة رن هاتــف جوالهــا فــإذا هــي
مكاملة خارجية..
_ ألو
_ الســام عليكم(...نــدى) كيــف الحــال إن شــاء
هللا بخير..هل عرفتيني
ُ
_ أوووه....أكيــد (.أنــت ســهيل) اهال.أهــا..وهللا
مفاجأة..مش معقول.
جلســا يتحدثــان بضــع دقايق بصوتيــن يرتجفان
مــن فــرح اللقــاء ودهشــته فقد غمرتهما مشــاعر
الحب..حــب مــن نوع أخرصفــاء وعذوبة.اليمت
لشهوات الجسد ب�شي..فكان لقاء األرواح
والقلــوب الســماوية.ال لقــاء األجســاد الترابيــة..
لكنهــا ســرعان مااعتــذرت لــه النشــغالها بأعــداد
مائدة الغداء للضيوف على أمل اللقاء في وقت
آخر.
_ قال لها هل لديك خادمة؟
_ قالت :في الجنة إن شاء هللا..وكررت اعتذارها
ثم أغلقت الهاتف.
كانــت تلــك املكاملــة مــن صديــق جديــد فــي الخــارج
جمــع روحيهمــا القــدرفــي عالقــة صافيــة كالنهــرفي
الــوادي وكالســحاب فــي الســماء عالقــة مختلفــة
وغريبــة عــن عالقــة وحب البشــر.عالقة ســامية
ســمو الســماء الصافيــة فــي الليالي املقمــرة
ً
العتناقهما مذهبا من مذاهب األدب السامي
اقتربت السيدة (ندى).من التنورلألطمنان على
نضــوج الكعــك بذهــن شــارد مــن جــراء املحادثــة
الحميمية و لكن روائح إحتراق الكعك كانت
قــد تصاعــدت فــي أرجــاء البيــت فهرولــت نحــو
التنورللتأكد بما يحدث فيه
وبعــد دقايــق بعثــت لــه ملصقــات معبــرة عــن
الحســرة والدموع..ثم أرســلت له بصورة صحن
الكعك
ق
الكعك احتر .

أبــدع الصانـ ُـع تشــكيلها بلـ ِـم مــن يبــدأ الخلــق
ً
ّ
بعناية وذوق رفيعيــن قطعة
ثــم يعيــدهَ ،ركبهــا
ٍ
ّ
ـور القمــر الوضــاء ،نقــش فيهــا
قطعــة ،جملهــا بنـ ِ
ّ
بفم مختوم
عينين مدورتين كعيني املها ,زينها ٍ
مرصع باللؤلؤ ،وشفتين حمراوين أشهى من
زهرالرمان.
َ
أرســاها فــي مينـ ِـاء الحيـ ِـاة لتهدهدهــا أمــواج
ً
السعادة دالال وفتنة.
ســحرت األلبــاب ،أخــذت بتالبيــب األفئــدة
والعقول ،صارت َ
حلم كل من رآها.
ُ
تقدم الفرســان ك ٌّل شــاهرســيفه لغرض الظفر
بهــا ،دخــل فــارس الحــب إلــى الحلبــة بنبــض قلبه
ً
الفارس املعجــب بعضالته
مواجها
الولهان،
ُ
البارزة ،تعاركا حتى أثخنا بالجراح.
في الجولة قبل األخيرة..
انبثق منافس من بين ثنايا لحظة الغفلة
ً
كالدخــان ،منفــوخ الجيــب ،مدعيــا فروســيته
ً
ً
خوفــا مــن انكســار املرســاة ،قلقــا مــن الطوفــان
والغرق.
قبل أن يســتفيق املتصارعان من دهشــتهما كان
قد اتخذ الوالي القرار.
فكان هو ِح ٌل لها ،وله صارت حالال.
عنــد ملســه الدفــة فــي ليلتــه األولى؛ فقد الشــراع،
ً
ُ
لم َ
يقو على إرســائها بشــاطئه املمتلئ صخورا
ً ً
ورماال نتنة ,فقررأن يضرب حولها أســوار
الغيرة الحمقاء ،أســقط على ثنايا روحها املذلة
والهوان.
تالطمت في أشجانها عواصف الحرمان ،هاجت
وماجت ُمتمردة على ســيكوياثية طباعه ،طيرت
نغماتها الغاضبة شعيرات رأسه.
اسـ َّ
ـتل غضبه ،ولم يســتطع كبح لجامه ،كال
لهــا الطعنــة تلــو األخــرى حتــى أثخــن جســدها
بالجــراح ,شــحب وجههــا ،تخضبت شــفتيها
بالزرقــة ،جحظــت عيناهــا ,تســربلت عباءتهــا
ُ
تدثــر ُجروحهــا النازفــة موليــة وجههــا شــطرمنــزل
العائلة لعلها تجد من يخلصها من معاناتها.
اســتفاقت مــن غيبوبــة اســتجداء الحيــاة،
بنظــرات ُ
المبــاالة ,ال تعــي كيــف قطعــت كل تلــك
املسافة الطويلة ,تأوهت بمرارة الحال.
ً
أشعل سيجارته ضاربا بورقة التحذيراملصلوبة
ً
على الحائط تحت قدميه ,نفث دخانها قائال:
 إني محيي املوتى ،سأظل أجلدك بفا�سي ،فإذاً
قاربتــي علــى الســقوط أقمت ظلك مســتندا على
عمود رغباتي.
تبســمت بســخرية ،وصفقــت براثــن أعاصيرهــا

دعوة للقراءة

بائعة الخبز

ياسين سعيد الحيدري
الحادة تستجمع ما تبقى من كرامتها ،سالت
ُ
كلمات ودموع:
ِحممها املتقدة جمر
ٍ
 لن تحتمل كيدي ،عاصفتي ســتقتلعك منجذوررجولتك املزعومة.
ً
قهقهــه مــلء صدغيه ُمنتشــيا لعلمه املســبق أن
ال عاصم لها منه:
 مالــي ســيحميني ،هــو قيــدي امللفــوف حــولً
عنقكُ ،مكبال معصميك وكاحليك ،طرفه
بيــدي متــى شــئت شــددته إلــي وأركعتــك تحــت
قدمي.
قبل أن يتم جملته التفتت إلى يمين مرقدها,
ملعت عيناها برويته فوق كمودينو الســريريلمع
كمــا برقــت الفكرة برأســها ,عادت بنظرهــا إلى
ُ
الرجل الذي يثرثربدخانه ,ابتســمت له ،ازاحت
ما عليها من خيط املغذية واللحاف.
تحاملــت علــى أوجاعهــا وجلســت علــى طــرف
الســريرتســتجمع قوتها ,مدت قدميها المست
األرض ,خطت إليه مترنحة ترفل بلباس املشفى
ناصــع البيــاض ,حاصرتــه على الحائــط اقحمت
فمها قابضة شفتيه بقبله خدرت جسده.
بيدهــا اليمنــى راحــت تمســح علــى رقبتــه بنعومــة
تتحسس وريده ,انتفض ُيحاول الفكاك منها,
لكنها لم تترك له املجال ,عقب ثواني خرجت
بثوبهــا املبقــع باألحمــر القانــي ,تهلــل كمــن يتغنــى
ً
منتشيا..
لقد كسرت القيد
لقد مزقت الورق
لقد كسرت القيد
لقد مزقت الورق
وتجلجــل ضحكتهــا بطرقــات املشــفى غيــرآبهــة
بالبشراملتجمهرين حولها.

كزافييه دومونتبان
تتحـ ّـدث روايــة بائعــة الخبزعن مأســاة امــرأة
ُ
تدعى جان فورتيه مات زوجها في أحد الحوادث
ضمن املصنع الذي كان يعمل فيه ،وكانا قد
ُرزقــا بطفــل صغيــراســمه جــورج وطفلــة رضيعــة
اســمها لو�ســي ،عملــت األم فــي املصنــع نفســه
لإلنفــاق علــى أســرتها الصغيــرة ،يحــاول أحــد
العمال في املصنع أن يغويها ُويدعى جاك جاورد،
ويطلــب منهــا الــزواج لكنهــا ترفــض ذلك ممــا يثير
غضبــه ،فيقــوم بتدبيــرمكيدة لها ويوقعها في
أيــدي الشــرطة ،ثـ َّـم يهــرب بعــد أن يســرق أمــوال
وتصميمات آللة جديدة من املصنع.
َ
ّ
ُيحكــم علــى األرملة جان بالســجن املؤبد ،فتترك
ابنهــا عنــد أخــت الكاهن ،وتفقــد كل صلة بابنتها
ً
ً
وال تعــرف عنهــا شــيئا إطالقــا ،ويتحــول جــاك
جــاورد إلــى جــل ثــري ًّ
جدا ويقوم بأســاليب
ر
َّ
اســتغالل كثيــرة ،وأمــا أبنــاء جــان و ابــن صاحــب
املصنع فيعانون ً
كثيرا خالل تلك الفترة ريثما
يكبــرون ،وتــدورالدنيــا بأحداثهــا ومفاجآتهــا،
فتلتقي األم بولديها في النهاية ويلقي جاك
جــاورد جــزاء أعمالــه الدنيئــة كلهــا ،فيمــوت
ولــده ويعتــرف بجرائمــه ليالقي العقــاب الذي
يستحقهَّ ،
تم تحويل الرواية إلى عدد من
األفــام الســينمائية منهــا فيلــم مصــري أخــذ
اسمه من عنوان الرواية نفسها.
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قالوا عن

الحياة

الحياة في نظرالطفلة الصغيرة صياح وبكاء وفي
نظــرالفتــاة اعتنــاء باملظهــروفــي نظــراملــرأة زواج
وفي نظرالزوجة تجربة قاسية
ولبم شكسبير

الحياة مع سبق اإلصرار

يتعامــل الكثيــرمــع كورونــا باســتخفاف كبي ــر ،ومــع حلــول عيــد األضحــى املبــارك أصبــح
األمرأقرب إلى القنبلة املوقوتة التي ال تنتظرإال إلى كبسة الزرحتى تنفجر ،ويدنا نحن
هي التي تمسك بزناد التفجير ،فإما ضغطنا على الزرليموت منا من ال نستطيع توفيـر
ّ
األكفــان والقبــورلهــم لكثرتهــم ،أو رفعنــا يدنــا عنــه لنجنــب أنفســنا ومــن نحــب املــوت.
إن زيــارات العيــد ،والزحــام فــي األماكــن العامــة ،واالســتخفاف بإجــراءات الوقايــة بحجــة
تشــويهها ألناقــة الشــباب والفتيــات املهندميــن واملهندمــات خــال أيــام العيــد هــي عوامــل
خطــرقــد تــؤدي إلــى نتائــج كارثيــة.
يجــب أن نتحلــى بالوعــي الكافــي للتعامــل مــع األمــردون تهويــن أو تهويــل ،فإنــكاراملــرض لــن
يجعلــك الذ ـكـي الوحيــد بيــن جمــوع األغبيــاء ،وتحــدي املــرض لــن يجعلــك الشــجاع الــذي
ً
ال يخش ــى شــيئا ،فالحمــق أحيانــا يشــبه الشــجاعة ،كمــا أن معرفتــك بــكل مخاطــراملــرض
وإهمالــك -برغــم ذلــك -لــكل إجــراءات الوقايــة لــن يجعلــك شــخصا ظريفــا و«كيــوت».
وإذا كنــت قــد بلغــت مرحلــة امللــل مــن الحيــاة -واألســباب لذلــك كثي ــرة فــي ظــل ظــروف
ً
الحــرب ،-وال تهتــم أن تصــاب باملــرض وتمــوت ،أو كنــت و اثقــا مــن قــوة مناعتــك وقدرتــك
علــى تجــاوز مضاعفــات املــرض ،فــا تنـ َ
ـس –فــي الحالتي ــن -أنــك قــد تصيــب أهلــك
وأحبــاءك ،فتتســبب فــي موتهــم.
أمــا إذا -ال قـ َّـدر هللا -أصبــت باملــرض ،فــا تقبــل إال أن تعيــش .قــاوم املــرض وتمســك
بالحيــاة ،فاملعنويــات العاليــة أكبــر ســاح فــي مقاومــة هــذا املــرض.
أتمنى أن تقضوا إجازتكم و أنتم تتمتعون بأتم الصحة والعافية.
()1
أوقف بوجه املوت و اتحدى األلم
أوقف وال تحمل بقلبك ّ
أي هم
من هو بحبل القادرالشافي اعتصم
ينجوّ ..
وربك معاه
()2
ال تنتظرتسقط كأوراق الشجر
خليك مثل الجذع في األرض استقر
ثابت وله أغصان تشرح بالثمر
إن العطاء الحياة
()3
َ
َ
يا من سهرت الليل ..جفنك ما غمض
كم خفت ..كم عانيت ..والقلب انقبض
حاربت يأسك قبل حربك للمرض
في قتل يأسك نجاة
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()4
احذر ّ
تعد اوراق تقويم الجدار
أو تنتظرللموت ..في هذا انتحار
ما يقتل اإلنسان مثل اإلنتظار
للموت ..يا فعلتاه
()5
عيش الحياة ..ال تنتظروقت الرحيل
ّ
عيش الحياة ..حتى ولو باقي قليل
اعشق وداوي بالهوى القلب العليل
ّ
الحب يكمن دواه
في

الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر
النسيان  .أما املوت فهو الحقيقة الراسخة

نجيب محفوظ

الحيــاة روايــة جميلة عليك قراءتها حتى النهاية,
التتوقف أبدا عند سطرحزين ,قد تكون
النهاية جميلة

محمد الشواف

في غمرة املوت تستمرالحياة  ..في غمرة الكذب
تســتمر الحقيقــة  ..فــي غمــرة الظــام يســتمر
الضوء

المهاتما غاندي

إن الكمــال فــي كل �شــيء مســتحيل .فمــن طبيعــة
الحياة أن تكون ناقصة لكي تســعى في ســبيل
سد هذا النقص فال تقف.

علي الوردي

فــي املدرســة يعلمونــك الدرس ثــم يختبرونك ,اما
الحياة فتختبرك ثم تعلمك الدرس

ألبرت آينشتاين

كل مــا نحتاجــه لتحقيــق النجــاح فــي الحيــاة هــو
الجهل و الثقة.

مارك توين

ال َتقبل بحياة ال َت ُ
شعرفيها ِبالحياة.

الشمس التبريزي

ملاذا يبكي الشيخ على شبابه وال يضحك الشاب
لصباه؟

علي الطنطاوي

ً
ً
أنت من تختارأن تكون قويا أو ضعيفا في
الحياة  ..أنت صاحب القرار.

آل باتشينو

عندمــا تــرى الجمــال فــي الحيــاة  ،فــإن القبــح
يختفــي  ..عندمــا تعيــش الحيــاة ببهجــة  ،فإن
الحــزن يختفــي  ..ال تجتمــع جنــة ونار ،ولديك
الخيار.

أوشو

الشــخص الــذي لديــه فكــرة خاطئــة عــن الحياة
ً
ستكون لديه دوما فكرة خاطئة عن املوت.
تولستوي

ٌّ
وس ٌّم
حب ُ
نادين المنصوري

رحيل الملكة
الفنانة رجاء
الجداوي

لوح شوكوال
ً
صدفة كنت أضع ألواح الشوكوال بنفس الدرج
الــذي كنــت أحتفــظ فيــه بالدفاتــرواألقــام التي
أكتب بها ماأكتبه اآلن.
كلما شــعرت برغبة في الكتابة عنك أفتح الدرج
ألكتب
ثــم التقــط بطريقــي لــوح شــوكوال خاضعــة
ألغرائه.
وبينما أنا أكتب
اتذوق الشــوكوال الذائبة في فمي تزداد ســعادتي
و أنا أتخيلك بين السطور
ً
أستغرب هذا الشعوركثيرا
ألنك كنت قد جرحتني منذ نصف ساعة.
فــرغ درجــي مــن ألــواح الشــوكوال وعندئــذ علمــت
أن كل مــا كتبتــه عنــك كان تحــت تأثيــرهرمون
الســعادة الذي تبعثه الشــوكوال لدمي وليس
تأثيرحبك،
ً
فمن حينها لم أشــعربالســعادة أبدا و أنا أكتب
عنك
من حينها لم أعد أرغب في الكتابة عنك.
أنا آسفة،
يبدو أني لم أحبك.

سم
ُحب و ُ

ّ
غالبيــة كتــاب الحــب لهم معاييرتشــبه خياالتهم
التــي يعيشــونها مــع نصوصهــم وإذا لــم يعثــرعلــى
مــا يشــبهها فلــن يخــوض بالحــب كمغامــرة قد
يفقد فيها قلبه في األخير.
إن التشــابه بين كاتب الحب وطباخ الســم لم
يــأت مصادفــة فالكلمتــان حــب وســم علــى نفــس
الوزن.

الحياة أقوى
ثمة ُجمل غيرصالحة للتداول ورغم ذلك
تستهلكها األلسنة بشكل كبير،
فتعفنــت الشــخصيات الحقيقــة للنــاس ولــم
يظهرمنها املختلف في تفكيره.
هكــذا قلــت لصديقــي عبدامللــك عندمــا قال لي :
أينما وجد الحب وجدت الحياة.
أينما وجد الحب وجدت الحياة؟
كيف ذلك؟
ً
مطلقا ليس كذلك،
إن الحياة أقوى من الحب ،أقوى بكثيرمنها .
إنهــا تفــرض نفســها ويبقــى عليــك أن تخضــع
لقوانينها ،فهي ال تعطي لك الحق حتى بأختيار
والديك وإخوتك،
تفتــح عينيــك بيــوم مولــدك وتجــد أنه قــد اخ ِتير
لك اسمك وبلدك وأهلك وقوانين حياتك
ويجب عليك أن تتقبلها.
كل اللذيــن خرجــوا عــن قوانينهــا إلــى قوانيــن
أنفسهم قد انتحروا.

كاتب ُ
الحب مثل طباخ ُّ
السم
طبــاخ الســم يعــد الســم ويطبخــه علــى نــارهادئة
ولكــن ال يذوقــه  ،يو�صــي بــه مــن يريــد الراحــة
األبدية وهو ال يعمل بوصيته .
بحذرشديد يتقن مزج املقاديرالسمية
ويبهــرالجميــع بقدرتــه علــى الخــروج مــن طبختــه
ً
سليما معافى.
ومثله كاتب الحب
يتفنــن برصــف كلمــات الحــب بجانــب بعضهــا
البعض كعقد رائع على رقبة أميرة
ثم ينفث على كلماتــه تعويذتــه ويخــرج منها
ً
بعــد ذلــك يأتــي الحب فإما أن يجمل لك حياتك
سليما معافى غيرمصاب بالحب.
يخــرج منهــا بنقطة كتلــك النقطة التي يضعها في أو يجعلك تن�سى موعد دو ائك..
دواء الضغط الذي سببه لك الحب.
أخرالسطرثم يقلب الورقة.

رحلت الفنانة املصرية املشهورة رجاء الجداوي
ً
عــن عمــرناهــرالـ  82عاما بعد معاناة مع املرض
جراء إصابتها بفيروس كورونا.
وكانت الجداوي قد أصيبت بالفيروس في مايو/
أيار ،وتم نقلها إلى املستشــفى لتلقي العالج ،إال
أنهــا لــم تصمــد أمــام الفيــروس وفارقــت الحياة..
إذ أعلنــت ابنتهــا ،أميــرة مختــار ،خبــروفاتها في
الخامس من شهريوليو 2020م.
ولــدت الفنانــة رجــاء الجــداوي فــي اإلســماعيلية
عــام  ،1939باســم نجــاة علــي حســن الجــداوي..
و انتقلت للعيــش مــع خالتهــا الفنانــة تحية
كاريــوكا فــي القاهــرة بعــد انفصــال والديها وهي ال
تزال في سن صغيرة.
وألحقتهــا خالتهــا بمدرســة داخليــة حيــث أتقنــت
عددا من اللغات ،وقد عملت الجداوي مترجمة
بإحــدى شــركات اإلعــان فــي بدايــة حياتهــا ،قبــل
ً
أن ّ
تتوج ملكة لجمال مصرعام 1958م.
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سلسلة (رسائل شبابية عاجلة عن الحرب والوباء) أثارت شجوني
وأحزاني ،وقد منحها المجلس االستشاري الشبابي توصيفها الدقيق

«

حامد الفقيه ،واحد من أبرزالوجوه الشبابية في املشهد الثقافي اليمني ،قاص وكاتب وناشط مدني في مجال
صناعة السالم ،وقبل ذلك مهندس ميكاترونيكس ،قدم خالل فترة قصيرة تجربة مؤثرة في الكتابة والنشاط
الثقافــي والتدريــب علــى التأليــف ،لــه ثــاث مجموعــات قصصيــة وكتابات متفرقة في مجاالت أدبيــة مختلفة ،في هذا
العدد من إل مقه يتحدث هذا املبدع في حواريجمعه برئيس التحريرعن الكثيرمن قضايا الكتابة وقضايا الحياة
بشكل عام ،وعن هموم األدب اليمني ،ونقدم للقارئ/ة هذا الحواراملهم ولعله من أثرى الحوارات التي قدمتها الصحافة اليمنية
ً
استدعاء للقراءة والتأمل
و أكثرها

فــي ســؤال البدايــة ..دعنــا نربــط بيــن بدايتك
(كموضــوع خاص) وبين بدايــات املبدعيــن في
ً
مجال السرد (عموما) ..في نقطة محددة ،وهي
الرحلة من الريف إلى املدينة ..حيث تشــترك
أنــت مــع الكثيريــن منهــم فــي النشــأة فــي الريــف
حيــث البســاطة واملســاحات املفتوحــة واألعيــن
ً
التــي تتــدرب جيدا على النظــرإلــى البعيــد ،ثم
االنتقالــة إلــى املدينــة ..حيــث االحتر افيــة
وإمكانــات التطويــررغم الحواجزواملســاحات
الضيقة ،هل تمثل هذه االنتقالة ً
ثراء ما
للكاتب؟
ً
بدايــة شــكرا ملجلــة إل مقــه علــى هــذه املســاحة
التــي تتســع لثرثرتنــا في ظل الجدب الذي يعيشــه
املشهد..
الريف من رفة الجناح وســمو التحليق و اتســاع
املسافات..
املســافات تصنــع الفــرق دومــا فــي املخيلــة ،فــي
الذكرى في الوجدان.
الريف شكل لي فاتحة الروح والحرف فيه
ســمعت الصمت عمرا ،وتشــبعت بالهدوء
واستمعت ملوسيقى (وادي بنا) على ضفافه
الخضراء.
شاهدت روحا وحضورا هدوء الشالل للحظات
تعزف فيها العصافيرجوقاتها وتشاركها األوراق
بحفيفها.
فــي الريــف ســمعت مواويــل العــان وحــداء
حاطبات الفجر.

ســكينة املســاء إال مــن وقــع اقدام مغنيات
(البالة)...
باختصارلقد شــكل الريف نجوى الروح وحنين
الذكريات.
ما زالت ترتسم أمامي مسافات خضراء
مــن الصــور املشــبعة بالحــب والجــد والســام
والتكامل.
تكامــل مجتمــع الريــف الــذي لم يعــرف أويعترف
بفكرة سوداء تتنافى مع صفاء سرائرهم.
تقاسم الخبزوالجهد والحلم واألوجاع.
تحضرني اآلن رسائل الغرام األولى وهي تكتب في
ركــن ق�صــي بعيــد عــن األعيــن وقريب مــن الروح،
كنت اتشارك مع الريح لعبة الورق واصنع منها
روحا للحبيبة.
املدينة لقد وضعت وصفا دقيقا في ضيق
مساحاتها ولكنها أكسبت اإلبداع تقنية وخبرة.
فكانت بدايات السرد في مدينة ذمارفي رحاب
نــادي القصــة رفقة نخبة مــن الزمالء الجديرين
بالسرد .كان لقاء االثنين رفقة املهاتما السارد/
الغربــي عمران يشــكل لنا جرعة من الــزاد
والخبــرة والتوجيــه لكتاب لديهــم املحبة واإلرادة
نحــو صقل املوهبة وتحمل مســئوليتهم تجاه
أتشارك مع الريح لعبة
الورق وأصنع منها
ً
روحا للحبيبة

حاوره :زياد القحم

إنسانهم النابض..
مــاذا عــن الرحلة من الحكايــة التقليدية إلى أول
نص مكتوب كقصة حديثة استوقفك وأخذك
إلى عوامله ..وربما حرك بداخلك الرغبة في
الكتابة ..بمعنى آخركيف كانت بدايات قراءتك
للســرد  ..بإمكانــك أن تســتذكرأســماء مؤثــرة إن
أحببت؟
 الحكايــة لهــا مســاءاتها الخالــدة ..عوالــممختلطة من فرح وخوف .كانت سيدة تلك
الحكايــة الجــدة واألم .أتذكــر جيــدا الحكايــة
الشــعبية (وريقــة الحنــاء) و(علــي بنواس)
و(حنيحنــة) و(شــلغف) مــن لــدن جدتــي ،وبعــد
حكايــات املســاء تلــك لم نكن نبــارح أقدام جدتي
حتى ننام ونحن متشبثين بقدميها.
حكايــات كثيــرة احتوتهــا ضفــاف وادي بنــاء
والســد العالــي املطــل علــى الــوادي فرســمنا علــى
صفحة الحيد حكاية «أم الصبيان» وهي تغازل
رجال الوادي وتحاول تحويلهم إلى حميروبغال،
فخلقت الحكايات عوالم فيها من الغرائبية
ببساطة الريف فكانت أم الصبيان (صياد) لها
رجــل حمــارواألخرى تشــبه رجــل اآلدميين ،تجيد
التحول من امرأة فاتنة إلى عنزضالة ...إلخ.
مــن هذا الشــغف العميق للح ـكـي واإلســتماع
ولــدت الحكايــة بالنســبة لــي وكم أحس اليوم أني

مســؤول عن ذلك التراث املحكي وتجديده أو
فــي مجموعاتــك القصصيــة :شــيخوخة قمــر
على األقل تدوينه.
وهــو مــا أعــد نف�ســي بالوقــوف علــى عواملــه فــي  ..حاديــة الصبــاح املالــح ..أغنيــه ألمــي وثــاث
حكايات للعابرين ..يالحظ القارئ حضورا مميزا
أعمال قادمة.
وكمــا تعلــم منطقتنــا كانــت بــؤرة محوريــة للجبهة للمــرأة ،بمــا يمثلــه ذلك مــن قيمــة موضوعية
القوميــة فتلقيــت أيضــا حكايــة متناقلــة كطفــل وفنيــة ..هــل تــرى أنك أنصفــت املــرأة كقضية
عن أم ثكلى وطفل يتيم وأب مكلوم إما لفقدان  ..وكيــف تقيــم حضــوراملــرأة فــي األدب اليمني
ابــن أوقريــب ..نتج عن تلــك الحركــة مذابــح ( عموما؟
وبيــع وشــراء ) بــأرواح حتــى املزارعيــن والفالحيــن
ً
 صحيــح جــدا في مجموعاتي القصصية الثالثورعاة األغنام.
أما أول نص مكتوب كان من مكتبة جدي قرأت كان املرأة هي الثيمة الحاضرة وبقوة منذ
بحســب الرؤيــة الزيدية ســيرة علي بــن أبي طالب العتبــة األولــى للكتــاب (الغــاف) فجميع اســماء
وكــذا قصــة ميتافيزيقيــة عــن موقعــة كربــاء مجموعاتي خاصة باملرأة (شــيخوخة قمــر)،
وكنت أتســاءل مع جدي فيرد علي بحكمة ( حاديــة الصبــاح املالــح) و( أغنيــة ألمــي .) ...
ويستحضرني هنا سؤال الناقد العربي الدكتور
افتقدناها « :يا ولدي قد رحلوا عند ربهم».
حاتــم الصكــرفــي حفــل
الشــديد
ولألســف
أشعر مبسئولية عن
توقيــع مجموعتــي البكــر
انتقلــت من نص ســردي
توظيف وتدوين
فــي نــادي القصــة فــي العام
تعبوي إلى آخرككتاب «
تراثنا احملكي
 ٢٠١٠حينمــا ســألني :
أيام من حياتي» كل تلك
« وهل يشيخ القمر؟»
النصوص الو اقعية
الكاتب الرجل تناول
قلــت لهــم نعــم ألنــي قمري
نوعــا مــا تملــئ املتلقي
قضايا املرأة أكثر مما
هنا هي املرأة هي أمي.
كراهيــة وعنفــا مكبوتــا
تناولتها الكاتبة املرأة
كتبــت مجموعاتي الثالث
سواء في اليمين أو
لعلــي أرد بعــض حــق أمــي وهــي تب ـكـي وتضحك
اليسار.
بعــد إتمامي للمرحلــة اإلعدادية في القرية وتأمل وتحزن وتفتقــد وتبتهــج ..عوالــم كاملة
انتقلــت للمدينــة وهناك تغيــرمســتوى التلقي خلدت فيها أمي وهي تكبت أنينها ودموعها
والقراءة وبدأت انخرط في العمل الطالبي وهذا حينمــا كان طيــران  ٩٤ي ـزأرفــي ســماوات طفولتنا
تطلب مني إعداد إذاعات الصباح املدرســية وهي تبكي أبي الغائب في أتون تلك الحرب
وحضوربعض االحتفاالت الرسمية وكذا كتابة العبثية .حاولت أن أتلمس بصمات اقدام
رسائل الحب والغرام كل هذا شكل حافزا كبيرا أمــي فــي تــراب أرضنــا الزراعيــة فــي وادي بنــاء وهــي
لدي و انزياحا محوريا في مستوى قراءتي فقرأت تسقي الزرع وتنتظرحصاد املوسم ببهجة وفرح
لجبران خليل جبران وأســكرني أســلوبه وامتألت وخوف أن نجوع.
بروح غسان كنفاني وخرجت مبكرا ملائة عام كتبت ألمي السهرانة تحارب حمى ضارية كانت
مــن العزلــة ،وتوقفــت بــكل جوارحــي مــع الروائــي تعصف بأجســادنا الغضة في ظل وجود هامش
النوبلي البوسني إيفو إندريتس في رواية ( لدولــة فــي مناطقنــا الوســطى التــي اصابتهــا لعنــة
محظية الباشــا) وهو يشــق بمشــرطه النافذ الجبهة القومية حتى يومنا هذا.
جراحة تشريحية ملثالب الدولة العثمانية في كتبــت للمرأة يوم أن كانت تعنــي عمــود البيت
حقيقة.
صربيا.
ولكــن أول مجموعــة قصصيــة كانــت للقــاص كتبــت عــن حرمانهــا اإلنســاني والطبيعــي لحيــاة.
السوري شاكرخصباك .ومحليا قرأت منارة أوجعتنــي اآلمــال التــي كانت تمــوت مع صاحباتها
ســوداء للغربــي عمــران وزهــرة العابــرلوجدي دون أن تتحقــق ،فقصــة «كيــس اللبــان» -التــي
اقتبســت مجموعتي القصصية الثانية عنوانها
األهدل.
كل هــذا شــكل لــي عاصفــة تفكيــرعميــق قبــل أن منهــا -ال أســتطيع أن اقرأهــا حتــى يومنــا هــذا مــع
أكتــب ،وحينمــا تحررت مــن هــذا القيــد كتبت أنــي كتبتهــا فــي العــام  .٢٠١٠قرأتهــا مرتيــن فقــط
وكل مــرة أنتحــب بقــوة حينمــا اســتحضرحلم
قصص مثقلة بقيود اللغة.

بطــل القصــة وهــويكبرســريعا وينتعل حــذاء
كبيرا لعله يكبرويحقق حلم أمه وهو « أن
يشــتري لها لبان بلدي (علكــة) ألنــه رأهــا يوما
تــأكل صخــورا متفتته وهي على طريق جلب املاء
على رأسها ..وسألها ملاذا تأكل الصخورتلك؟
فقالت له ألن رائحتها وشمها تشبهان رائحة
اللبان.
كتبــت للمــرأة وســأظل أكتــب حتــى أجدنــي
غيــرقــادرعلى الكتابة في هــذا املجــال الجدير
بااللتفاتة واإلنصاف وتسليط الضوء.
ويفرحني اليوم كثيرا حينمــا أجــد املــرأة تأخذ
حقهــا الطبيعي في الحياة والحقوق ،ويضحكني
أكثرحينما أجدها في بعض الحاالت قد انتقلت
إلــى مربــع الرجل فــي بعــض الحــاالت واملناطق
املدنيــة ،وهنــا أقصــد التنمــرالــذي يحصــل ضد
الرجــل وإن كان افتراضيــا .وبرأيي هو رد طبيعي
وضروري ملرحلة ظلم طويلة مرت عليها وسيأتي
يوم لتصبح الحياة طبيعية كل إنسان له وعليه
حق وواجب.
وحــول جزئيــة الســؤال عــن حضــور املــرأة فــي
األدب اليمني عموما ،أجد أن أغلب الكتاب
قــد تناولــوا املــرأة وحقوقهــا وشــكلوا حلقــة وعــي
جيده حول نصف الحاضروكل املستقبل.
وهنــا يحزننــي كثيــرا أن املــرأة الكاتبــة لــم تســتطع
أن تحمــل قضيتهــا بشــكل جيــد ومســؤول
فكانت إما تناول سطحي أو بعنف وتشدد
مشــابه للذكوريــة التي تمــارس ضدهــا إال قلة
من الكاتبات اســتطعن ذلك ،وللحقيقة فإن
الكاتب الرجل قد تناول وكتب عن املرأة بشكل
أقوى وأجدرتعبيرا وتوصيفا.
فــي الحــدث الراهــن ..هل كانــت الكتابات األدبية
مواكبة لتف�شي وباء كورونا من وجهة نظرك؟
 رأيــي الشــخ�صي أن الكتابــة ليســت إبــرة لقــاحََ
لداء الكلب أوللدغة أفعى حيث يجب أن تكون
جاهزة وســريعة ،األدب هــوحالــة تجــذروفهم
عميق للظاهرة أو الحدث حتى تستبين مآالته.
لذلــك ســآخذك بعيــدا حتــى يتبيــن رأيــي ،فمثــا
كتابــة مــا يســمى ( بــأدب الثــورات) حيــث تحمس
ُّ
مجموعة من الكتاب وكتب و انتصرمثال لثورة
الربيــع العربــي ورســم حلمــا وهــذا حقــه تماما
ولكن هل استطاع أن يكون حيثما كان الو اقع
وهــل اســتطاع أن يجعــل كتاباتــه تلك حية ملدة
أربع سنوات فقط.
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رأيي الشخ�صي أن الكتابة يجب أن تشكل أوال
قناعة وأن تكتسب روحا حتى تولد متكاملة.
وأن الظواهركثيرة والعالم متغيردوما والكتابة
هــي ذاكــرة حصيفــة وأمينــة وصادقــة مــن حيــث
أنها ستشكل شاهد للغد وذاكرة للمتلقي.
لذلك رأيي أن جائحة كورونا هي حدث باألصح
عالجــه عــاج مؤسســاتي يتمثــل فــي دور الصحــة
ومعها اإلعالم ومع الضبط املتمثل في األمن
األمين.
وبعدها يمكن أن يأتي دوراألدب والكتابة
ضمن جزئية دوراإلعالم.
وللحقيقة نحن شعب لم يتعود املؤسساتية
منذ ميالد الجمهورية وبالتالي ســتجد كل
ظاهرة او حدث الكل يخوض فيه وتكتشف
أن الكل لم يفعل �شيء فيه .ألنها باألصل كانت
لغيرالهدف ولها ٌ
مآرب أخرى.
وهكــذا ســنظل حتــى تتعمــق فينــا روح
املؤسساتية واألدوار.
كيف تنظر إلــى تجربــة الكتابــة عــن (الحــرب
والوباء) التي قدمها
ُ
مجموعة من الكتاب
والكاتبــات بإشــراف
املجلس االستشــاري
الشــبابي ضمــن
حملــه املناصــره
لدعــوات وقــف
الحرب في اليمن؟
-
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الحقيقــة أثــارت شــجوني وأحزانــي بعــض
الكتابــات التــي اســتطعت أن اقرأهــا و أتوجــه
بالشكرالجزيل ملن أدارهذا الحملة ألمرين:
األول  :أنهم استطاعوا أن يسلطوا الضوء حول
قضيتيــن اعتركتــا حياة اليمنيين وخلفت مآ�ســي
عظــام واســتاطعت أن تحــوراهتمــام املنظمــات
الدوليــة نحــوالفعــل الكتابــي ودوراألدبــاء وهــذه
جزئيــة مهمــة جــدا لــوال وجــود أشــخاص فــي هــذا
العمل لديهم هذا الحس واالنتماء ما وجدت
هذا االلتفاته.
والثاني :حول املسمى الرئي�سي لكل القصص أو
املقــاالت التــي كتبوهــا الكتــاب ونشــرها املجلــس
الشبابي للمناصرة أن حملت توصيفا دقيقا
مثــا كتبــوا « قصــة و اقعيــة» أو «مقالــة» ومــن
أجله أضع شكرا كبيرا ملن اهتم بهذه املسميات
وســماها بمســماها ،ألن رأيــي الشــخ�صي فــي
أدب الحــرب أو الظواهــرالعاجلــة تحتــاج لرؤيــة
واضحة وعمق فهم.

ال أحب حالة اإلسهال
الكتابي ..بل أتوقف عن
الكتابة حتى تتحرش
بي

ألني إن لم أجد فرقا في كتاباتي من قصة ألخرى
أو مجموعــة ألخــرى علــى األقــل .أحرقــت ومزقــت
كثيــرمــن القصــص ما يمكــن أن يوازي ما طبعت
لعــدم الرضــا أولتكــرارالفكــرة حينــا أواألســلوب
أو تقنية السرد.
لهــذا دومــا أجدنــي فــي انســجام تــام مــع تخصــص
الجامعي وعملي اإلنساني كناشط ،وواحد ممن
يحاولــون تحويــل وإدارة النــزاع علــى املســتوى
األفقــي للمجتمعــات وتحويلهــا إلى مســتوى
مقبول من التعايش والسلم املجتمعي.
الكتابة علمتني اإلحساس اإلنساني في إدارة كل
ما يمكن التواصل به واإلحتكاك معه.
أحتفظ بمسافة متساوية من كل أهتماماتي
حامــد املتخصــص فــى هندســة امليكاترونيكــس ،وأديــرأجندتــي اليوميــة كما لوأني اتعامــل مع
والكاتــب فــي مجــال الســرد ،والناشــط املدنــي فــي شخوص لهم حقوق كاملة مني.
ً
مجــال صناعة الســام ،والتربوي ايضــا ..هل
تشعربأن هذا التنوع قوة أم شتات وهل هناك
أحتفظ مبسافة
ما هو اقرب لك من غيره؟
متساوية من كل
اهتماماتي
 أعــي جيــدا أن كل �شــيء يضيــف لــك فهــو يأخــذمنك بالضرورة.
ومــع ذلــك ..التنــوع الحاصــل الــذي ذكرتــه في ما هو جديدك األدبي وما هو جديد بشكل عام؟
ســؤالك الكريــم شــكل لــي ر افــدا وإضافــة فــي
الحقيقة ،والقارئ لقص�صــي ككاتــب ســيجد  -لــدي مجموعتــان قصصيتــان إحداهمــا
الرياضيــات والفيزيــاء حاضــرة ،فقصــة لعــب ســتصدر عــن دار عربيــة نهايــة هــذا العــام،
طــردي ،والشــاقي  ،٣٦٦٠وكــذا التقســيم واألخــرى ســتصدرضمن كتاب مجلــة الر افد
الحاصــل فــي كل مجموعاتــي والــذي أجريــه وفــق اإلليكتروني.
تقســيم موضوعــي وفيزيائــي .ففــي شــيخوخة لــدي روايــة اعمــل عليها منذ ثالث ســنوات
ً
قمــرثــاث ســباعيات ،وفــي أغنيــة ألمــي ثالثية ومــازال العمــل جاريــا وحيــن أصــل ملســتوى ر�ضى
جيد سترى النور.
سداسية أيضا.
بناء السالم يحضردوما من خالل التوعية القــراءة دومــا تعصــف بمســتوى االســتقرار
بالحقــوق ورصــد املظالــم بصــورة غيــر والر�ضــى لــدي .الناقــد يعــارك الكاتــب داخلي،
أتمنى أن اصل إلى أن اجري تو افقا بينهما
مباشرة.
وجميــع التخصصــات أو امليــول لهــا جامــع بحيث يمارس كل واحد منهما صالحياته وفق
حدوده املمنوحة.
واحد دوما وهو اإلنسان.
ً
جدا أجد دوما وعلــى مســتوى الفعــل الثقافــي أعد لورشــة كتابة
وعلى مســتوى تجربتي البســيطة
أن الكتابــة ليســت وجبــة يوميــة يجــب أن نأكلهــا قصصية قادمة بالتنسيق مع زمالء لي وذلك
كل يوم ألن البعض يصاب بالذعرعندما وفــق وعــد قطعتــه فــي االحتفائية باليــوم العالمي
يتوقف  ..عنده ما يمكن وصفه ب (اإلسهال للقصــة القصيــرة هــذا العــام ،و أتمنــى أن يكــون
الكتابي).
قراءاتي تعصف
الكتابــة هــي إشــتهاء لذيذ .فعل برغبــة كاملة.
مبستوى الرضا عن
شــخصيا تتحرش بي الكتابة تحرشــا وفي أحيانا
أعمالي
كثيرة أتمنع حتى تنال مني اغتصابا.

و اقعــا كمــا نطمــح ونخطــط لــه؛ ألنــي أعتقــد بقدرما يجعل العقدة تتجذر.
يقينــا أن الوســط فيــه قــدرات كتابيــة جميلــة
تســتطيع بقليــل مــن املخالطــة وتبــادل الخبــرات ما الذي يمثله الناقد بالنسبة لك
واألفكارأن تشكل جيال سرديا مقتدرا يتالءم
مع متغيرات الزمن الذي نعيشه.
عالقــة تكامليــة بحتــة فلــوال الكاتــب مــا وجــد
وأعمــل علــى فكــرة منــذ عاميــن حــول تحويــل الناقــد ولــوال الناقــد ما تطورت وســائل الكاتب..
نصوص قصصية إلى أفالم قصيرة ومسرحيات أتكلم هنا في الحالة الطبيعية لكاتب جاد وناقد
وكــذا أغانــي تنقــل مــا يقولــه النــص بسالســة حصيف.
ووصــول عــذب للمتلقي وقد نفذت أحدها والحالــة تتغيــر اليــوم بتغيــر أدوات الكاتــب
العــام املا�ضــي فــي محافظــة يمنيــة و أتمنــى أن ومجاالتهــا ووســائل وصولهــا للمتلقــي ،وربمــا
تنجح خالل هذا العام ونصل ملا نهدف.
هنــا نحــن بحاجــة إلــى إعــادة الرؤيــة وتقييــم جــاد
لعالقة الكاتب بالناقد والعكس .ربما كان
هــل أنــت راض عــن االنتشــارالــذي حققتــه وهــل فــي وضــع االســتقرارســهال ولكنه اليوم في ظل
ً
تو افــق علــى أن يمنيــة األديب تمثــل حاجزا بينه وضعنا يعتبرصعبا جدا حدوث ذلك.
وبين الجمهورخارج حدوده؟
وبالنســبة لــي شــخصيا عالقتي بالنقــد عالقة
تقييم واســتفادة ورفد وهذه أحد قنوات تقييم
راض عن مستوى االنتشاروالتواصل مع ما أكتبه.
القــارئ والكاتــب العربــي ..بمســتوى عـ ٍـال مــن
الكاتب اجلاد يستفيد
الرضا حقيقة.
من الناقد احلصيف
ألنــي أرى مولــودي الكتابــي كمولــودي اإلنســاني
ً
تمامــا ..فأجــد لــه الحــق الكامل فــي الحيــاة
والوصول ملحبيه ،لذلك أرعــاه تمامــا منذ هل تؤمن بأن السرد يتقدم على حساب الشعر
فكرتــه وكتابتــه ومراجعتــه واختيــار الــدار في العصرالراهن؟
الطابعة و انتشاره.
كتابــي األخيــر نشــرته دار العيــن املصريــة  -تماما فالزمن زمن السرد بكل مخرجاته
و انتشــارها وتســويقها ممتازواآلن يباع في (فيلــم ،درامــا ،روايــة  ،قصــة) فالعصرمتســارع
كل املعــارض الدوليــة وكــذا يــوزع فــي املكتبات ولم تعد املنبرية هي الطريقة املثلى للتلقي.
ً
العربية ،فمثال وجدته في مكتبات منها األوزبكية وأعتقــد أن الشــعرقــد أخــذ عقــودا مــن الريــادة
وكشــك الثقافــة العربيــة بــاألردن ،وكــذا أخبرنــي والتعبيرعن عصوركانت تجعل منه لسانها.
زمــاء عــن وجــوده فــي مكتبــة جريــرفي الســعودية وهنــا أعتقــد أن الشــعر اليــوم تمــازج باللغــة
وهكذا.
الســردية وصــارت مدارســة الحديثــة تــزاوج بيــن
ى
ن
وعلــى مســتو النشــرفــي املجــات والصحــف الفنو  ،وهذه عملية إحيائية ذكية.
العربيــة نشــرت فــي أغلــب املجــات العربيــة فمــن ويبقــى لــكل جنــس أدبــي نكهتــه وزمنــه ،ولكــن
الدوحــة ونــزوى والر افــد والفيصــل واآلداب حقيقة الزمن زمن السرد بامتياز.
البيروتيــة وجريــدة اإلتحــاد االماراتيــة عبــر
ً
ملحقها الثقافي اإلســبوعي ،كل هذا ســاعدني في فــي األخيــرشــكرا لــك و هــل تــود توجيــه أي رســالة
الوصــول للقــارئ العربي .ناهيك عن أن وســائل عبرمجلة إل مقه؟
التواصل االجتماعي كالفيسبوك والواتس و
تويترمثلت حلقة تواصل مهمة وناجعة.
شكرا جزيال ختاما لطاقم مجلة إل مقه التي
ولســت مع عقدة النقص التي ننعت أنفســنا بها شكلت إضافة نوعية حديثة لجهود نادي
فالكاتب يحتل مكانه بما ينتج ويصل بحسب ما القصة املستمرة واملسئولة.
يطــرح ،وإال كيــف لعلــي املقــري ووجــدي األهــدل فعلى مدارسنين املوات الثقافي والغياب املهول
والغربي عمران أن يصلوا لكل بيت عربي وينتج للفعــل الثقافي الرســمي وكــذا املجتمــع املدني
لهم افالم سينمائية ومسرحيات .اليمينة إلهام الثقافي ظل نادي القصة يشكل املتنفس
مانع ككاتبة وناشطة تتخطى القارئ العربي.
للثقافة واألدب بأربعائياته املشهودة.
التبا ـكـي وإلقــاء اللــوم علــى اآلخــرال يحــل مشــكلة أتمنــى مــن كل قلبــي تعافــي وعــودة الفعــل الثقافي
ودوراألدب واألدباء فطاملا شهد التاريخ الحديث
إلقاء اللوم على اآلخر
اليمنــي دورا محمــودا وســباقا لألدبــاء واملثقفيــن
ال حيل املشكلة بقدر ما
في تجاوزمحن وأزمات عصفت بالبالد.
جيعلها تتجذر

أربعائيات نادي القصة
شكلت املتنفس للثقافة
واألدب
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«الطربي»..
القنبوس

الموهوب والموهوم

عودة إلى السطح

يحلو

لكثيرمن الناس أن يعبر فنقول ثقافة طالب املدارس «والصنايعية»
بكلمــة (الوســط) عــن والجامعيين وغيرذلك ...
مجموعة أو عن شــريحة
مــن النــاس الذيــن يجمعهــم وصــف واحــد أو نقــول ذلــك كلــه ونحــن نريــد قوانيــن التصــورات
صفات مشتركة حسب مهنة أو موهبة أو ثقافة والسلوكيات التي ينتهجها مجتمع  -ما  -في
التعامل والتبادل االجتماعي مما يتم على
اجتماعية بعينها ..
مســتوى فــردى أو جماعي بيــن أنــاس تجمعهم
وبذلــك نســمع عــن (الوســط الفنــي) (والوســط مالمح مشتركة تنتج عن اجتماعهم ..
ُ
الجامعي) (والوسط الثقافي ) وغيرها من أو ينت ُج اجتماعهم عنها
األوســاط التي ال ُيعرف لها أســاس تتشــكل عليه
والحــق أن الشــعرليــس ثقافــة وليســت الثقافــة
مالمحها..
ّ
ً
شعرا لكي يسمي طائفة  -من الشعراء الذين
أســمع كثيــرا عــن (الوســط الثقافــي) الــذي ال ســموا أنفســهم أو ســماهم أصدقاؤهــم أو
ً
أعرفــه إال مــن خــال مجموعــة أســماء يعرفــون ســماهم القدرشــعراء -وســطا ثقافيا في نوع من
بعضهم البعض ويقومون بتعريــف أنفســهم التمييزوالشوفونية وادعاء األفضيلة
علــى أنهــم يمثلــون الوســط الثقافــي أو أنهــم جــزء ثــم تدعيمــا لهــذا يربطــون ذلــك ببعــض املظاهــر
منها إقامة صالونات ال تفيد شيئا  ..أو الجلوس
منه ..
علــى مقـ ٍـاه حتــى ســاعات متأخــرة أو وضع كوفية
فهم ال وجود لهم ثقافيا إال في داخل نفوسهم  ..فلســطين علــى الكتفيــن أو تربية الشــعرواللحية
وكثيــرمنهــم إذا ســألته مــا املقصــود بكلمــة ثقافة بطريقة معينة أو مالبس تحمل صورة چيڤارا ..
؟! سيقول كالما ّ
ينم عن جهل مطبق وادعاء أوترديد بعض عبارات احمد فؤاد نجم والشيخ
عريــض ومــا أقبــح أن يقتــرن الجهــل باالدعــاء إمام أو حفظ وكتابة عبارات ملؤلفين غيرعرب
!!! ألنه سيؤدي إلى وجود مخلوقات غريبة ممــا يمكــن أن نطلــق عليــه ثقافــة الســطحية أو
تتبجح بما ال تملك وتتطاول بما ال تطوله أيديها ثقافة القشور..
وأحالمها ...
ى
املشــكلة الكبــر التــي صادفتنــي أن البعــض قــد
والثقافــة كلمــة ليــس لهــا ارتبــاط حتمــي بنى تصورا متكامال عن أنه شاعرفأصبح من
بـ»الكتابــة» بوصفهــا موهبــة ؛ مــن حيث املنطق الصعــب تصحيــح املســارلديــه أو إقناعــه بخطــأ
ّ
؛ فهمــا جهتــان منفكتــان  ..لكـ ّـن لهــا ارتباطــا البناء  ..هو على كل حال بناء لكنه مثال يضع
باإلبداع من حيث قيمته أو تأثيره فلن يكون بوابــة البيــت في الســقف ويفتح نو افذه على
بال من ال يكون مثقفا ذكيا يحوي األرض ويجعلــه مــن الداخــل غيــرمقســم علــى
مبدعا ذا ٍ
ّ
إبداعه مالمح ثقافته ...
قوانيــن الهندســة كلمــا وجد الطــوب واملونة بنى
جدارا بأي شكل  ...مما يجعل بناءه خارج دائرة
الثقافــة كلمــة واســعة متشــعبة العــروق ؛ ما يمكن أن نطلق عليه «بناء» وإن كان ّ
رصا
متشــابكة إلــى درجــة هــي غايــة فــي الصعوبــة ألنهــا للطوب واملونة..
تـ ّ
ـدل فــي بعــض تعاريفها على «الطريقــة» التي
يعيــش علــى أساســها مجتمــع كامــل فنقــول  :هو الغلط إذن ثم املغالطة ...
الثقافــة الخليجيــة -الثقافــة املصريــة -الثقافــة
ّ
العر اقيــة  ..وقــد نعـ ّـرض الخطــوط فنقــول الغلط في تكون الفكرة ثم املغالطة بها ومحاولة
الثقافــة الغربيــة والثقافــة العربيــة فيكــون إقناع الناس بهذا الغلط ..
التقسيم على أساس العرق ..
وقد نرقق الخطوط فنقول الثقافة الصعيدية هل يســتقيم أن ينزل العب كرة قــدم فــي مبــارة
والفالحيــة والقاهريــة  ..وقــد نصغــر الدائــرة بــدون أي معرفــة وتدريب ولياقــة إال لكونه
يلبس تي شيرت الفريق والشورت والكوت�شي
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القصة
في نادي
ّ

د .عالء جانب
والشراب؟!!
حيــن يبحــث املدربــون عــن العــب يكــون ربحــا
لناديه ال يبحثون عن الوسيم وال عن املتحمس
وال عــن الغنــي وال عــن القــوي وال عــن البلطجــي ..
لكن يبحثون عن املوهوب ..وفي الرحلة يقابلهم
مليون موهوم وموهوب واحد..
لقد استشرى الغلط في الفكرة حتى باتت
دراســة املنطــق أمــرا حتميــا لحفظ عقول
الناشــئة !! ألن الخطــأ فــي الفكــر ســيصل إلــى
الخطــأ فــي املفاهيــم الثقافية األكبــرمثل  :الدين
والوطــن والهويــة وعندئذ ســيكون الخطرالذي
ً
هوكائن فعال في غفلة طويلة من مؤسسة
وطنية اسمها وزارة الثقافة ال تتبنى مشروعا وال
تسيروفق خطة وال تعمل وال تظهرإال من خالل
عدد معروف وأسماء بعينها ..
إن التفريــغ مــن الثقافــة يجعل مــن الســهولة
مــأ الفــراغ بالتافــه ومناقشــته على أنــه قيمة
واملعــروف أن املجتمعــات حيــن تقــدم نفســها
تقــدم نفســها بأجمــل وأحســن و َ
أقيم مــا عندها
...
والثقافــة بناء بمادة لينة يصعب جــدا بناؤها
ويصعــب جدا زوالها ألن الثقافات تمثيــل حي
لعقائــد أصحابهــا كمــا يقــررذلــك علمــان كبيــران
فــي الشــرق والغــرب همــا محمــود شــاكروتومــاس
ستيرنزإليوت ..
كلمة وسط ثقافي كبيرة جدا على قوم ال يعرفون
أنفسهم فضال عن أن يمثلوا شريحة فضال عن
أن توصــف هــذه الشــريحة -تبجحــا -بأنهــا تمثــل
ثقافة مصر!!!!

برعايــة البيت اليمني للموســيقى والفنــون
نظــم ملتقــى كيــان الثقافــي بصنعــاء مســاء اليــوم
الخميــس 2020/7/23م نــدوة ثقافيــة تحــت
ُ
عنــوان( :القنبــوس «الطربــي»  ..عودة إلى
الســطح) ،وذلــك بحضــور كوكبــة مــن األدبــاء
والفنانين واإلعالميين ،وقد افتتح الندوة
األســتاذ فؤاد الشــرجبي ـ رئيس البيت اليمني
للموســيقى والفنون ،مرحبــا بجميع الحاضرين
باســم ملتقــى كيــان الثقافــي والبيــت اليمني
للموســيقى والفنــون ،وأشــارإلــى أن هــذه الندوة
النوعية مفتتح ألنشطة ملتقى كيان الثقافي
بعــد التوقــف الــذي فرضتــه جائحــة فيــروس
كورونا.
فيمــا تحــدث ضيــف النــدوة الفنان م /أحمد
الط�شــي بشــكل موســع عن آلة القنبوس،
معرجا على صناعة اآللة وكل أجزائها ،وميزاتها،
واختالفهــا عــن آلة العود الشــرقية ،مســتعرضا
أهم األسماء الفنية التي أجادت العزف على
آلــة القنبــوس فــي الغنــاء اليمنــي ،ومنهــم :الفنــان
إبراهيم املاس ،قاسم األخفش ،أحمد ُعبيد
قعطبي ،وغيرهم..
كمــا تطــرق الفنــان أحمــد الط�شــي فــي حديثــه إلى
أصالــة آلــة القنبوس ،وجذورهــا التاريخية ،وفي
هــذا الصــدد اســتعرض جملــة مــن االفتراضــات
حــول تاريــخ القنبوس ،وقــال »:يحظى القنبوس
أوالطربــي بتاريــخ أقــدم مــن تاريخ العود الشــرقي
اســتنادا علــى التصــورات التاريخيــة ،والتي تظل
غالبيتهــا افتراضيــة ،فــإن هــذا العــود موجــود فــي
الحضارة السبئية اليمنية القديمة ،كما يظهر
في إحدى املنحوتات القديمة ،حيث توجد فتاة
ممسكة بآلة تشبه الطربي»..
و أكــد الفنــان أحمــد الط�شــي فــي حديثــه علــى
ضــرورة احيــاء مجــد هــذه اآللــة العريقــة،
ونقلهــا إلــى األجيــال ،وتطويــر صناعتهــا ،وفــي هــذ

الصدد قال « :قد يكون مفيدا ومساعدا في
اشــهارالقنبــوس الكهربائــي كخيــارملــن يريــد مــن
الفنانيــن ،ولهــذا قمنــا بالعمــل مــع الصانع فؤاد
القديمي (القعطري) على تحويل طربي أو
قنبــوس إلــى كهربائــي ،»..إضافــة إلــى ذلك أطرب
الحاضريــن عزفــا علــى آلــة القنبــوس الفنــان
أحمــد الط�شــي بمجموعــة مــن األلحــان التراثية
اليمنيــة ،نالت استحســان واعجاب جميع
الحاضرين
إلــى ذلــك قــدم صانــع الطربــي الفنــان فــؤاد
القديمي مداخلة اســتعرض فيهــا أهــم أجــزاء
آلــة القنبــوس ،وطريقــة التصنيــع التــي تتطلــب ـ
بحسب قوله ـ الكثيرمن الجهد والوقت ،واملواد
ُ
املختــارة بعنايــة فائقــة ،وبــدوره قــد القديمي آلة
قنبوس كهربائية وألول مــرة يتــم إضافــة هذه
امليــزة مــن قبيــل تطويــرآلة القنبوس تماشــيا مع
التطورات التقنية .
كمــا قــدم األســتاذ فــؤاد الشــرجبي مداخلــة
سلط من خاللها الضوء على خصوصية آلة
ْ
القنبوس ،واألبعاد واملســافات التــي اكســبت
هــذه اآللــة (القنبــوس) طابعــا نغميــا خاصــا،
واســتعرض عــددا مــن الحكايات التــي تناقلتها
العامة حول وجود املرآة على آلة القنبوس.
ُ ْ
كما قدمت عدد من املداخالت واألســئلة من
ْ
قبل الحاضرين ،تمت اإلجابــة عليهــا مــن قبل
ضيــف النــدوة الفنــان أحمــد الط�شــي ،إلــى ذلــك
أيضــا تــم عــرض النــدوة مباشــرة علــى برنامــج
الــزوم ليتســنى للمهتميــن متابعتهــا مــن أماكن
إقامتهم.
قدم الندوة وأدارها باقتداراألديب زياد القحم،
وتأتي الندوة في إطاراألنشطة الثقافية والفنية
مللتقــى كيــان الثقافــي برعايــة البيت اليمني
للموسيقى والفنون.

أقام نادي القصة اليمني (إل مقه) فعاليته
األولــى عن بعد عبرتطبيق الــزووم فــي يوم
األريعــاء  22يوليــو 2020م ،وكان عنــوان
الجلســة (قــراءة نصــوص ونقــاش مفتــوح)،
حيث قام الحضوربمناقشة عدد من
املواضيــع الخاصــة بالنــادي واملجلــة ،وقــام
بعدها عدد من الكتاب والشعراء بقراءة
نصوص نثرية وشعرية،
حيــث قــام الدكتــور مختــار محــرم بقــراءة
مجموعــة مــن نصوصــه الشــعرية ،وقــام
الشــاعر زيــاد القحــم بقــراءة مقاطــع مــن
قصائده ،وألقت املهندســة رانيا رســام على
ً
الحضورنصوصا نثرية ،وشــارك األســتاذ
فــوزي الغويــدي بقــراءة نصــوص نثريــة،
ً
وألقت الدكتورة حنان حسين بعضا من
النصــوص علــى الحاضرين ،كما ألقى
ً
أوس اإلريانــي عــددا مــن النصــوص النثريــة
والشعرية.
وأعرب الحاضرون عــن شــكرهم للنــادي
علــى إقامــة فعاليــات مــن هــذا النــوع تتيح
الفرصة للمقيمين خارج اليمن املشاركة في
الفعاليات متجاوزين حدود املكان.
وقــد أدار الجلســة الشــاعر األســتاذ /زيــاد
القحم.

إل مقه  -العدد ( - )7يوليو 2020
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مساحة تشكيلية

ً
ً
ندى الكينعي فنانة شابة حققت حضورا جيدا في املشهد التشكيلي اليمني
مــن خــال مجموعــة مــن األعمال واملشــاركات ،ونحن نحتفــي بها في مجلة إل
مقــه بحضورهــا كريشــة لهــذا العــدد وهي تخط طريقهــا الفني بمجموعة من
اللوحات الو اقعية املميزة التي لفتت األنظارإليها في فترة وجيزة

المحررة الفنية

البيانات الشخصية:
االسم  :ندى محمد احمد الكينعي
مواليد  1995/12/15 :م
الجنسية  :يمنية
املشاركات واالنشطة الثقافية:
 شــاركت في معارض ومنافســات محلية ودوليةوحصلت على مراكزمتقدمة.
 شاركت في املعرض الدولي الذي أقيم فيمصــربــداراالوبرا(ملتقى الفنانين العرب الـ)14
بـ2017م.
 تــم اختيــارأحــد أعمالهــا ضمــن عشــرين لوحــةومشاركتها بمعرض (ملاذا السالم وليس الحرب)
ً
الــذي نظمتــه اوكســيفام ...محليــا (عدن-
ً
صنعاء) ودوليا (األردن-جنيف) بـ2017م.
 شاركت بمعرض سفراء الفن التشكيلياملقام بدولة الكويت بـ2018م.
 متدربة في برنامج اإلبداع من أجل العدالةاالجتماعيــة  ..نظمتــه مؤسســة تنمية القيادات
الشابة بصنعاء 2018م.
 شــاركت بمعــرض قافلــة الفــن التشــكيليبجمهورية مصر2019م.
 شاركت بمعارض إلكترونية:لون الورد( تركيا) بهجة( ليبيا) ألوان
حاملة( فلسطين) .2020
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االنترنت

منجم الفرص الالمتناهية
فــي بدايــة تســعينيات القرن املا�ضي انطلق
اإلنترنت للعالم وكان بمثابة أرض األحالم
للكثيــرمــن الحاملين ,ففي بدايــة االنترنــت كان
يعتقــد ان االنترنــت هــوقريــن لخدمــة االيميل
اوالبريــد االلكتروني ,وهــذا صحيــح لفتــرة من
الزمن حيث كان التطبيق الناجح في االنترنت
هــوالبريــد االلكترونــي ,واذا بحثــت فــي موقع مثل
اليوتيوب عن فيديوهات تشرح خدمة االنترنت
في بدايتها ,ستجد بعض الفيديوهات التى
تشــرح كيف أن االنترنت قد ســهل إرســال البريد
وجعلها عملية سهلة و ببضع خطوات.
ً
وفعليا اإلنترنت لم يكن فقط البريد االلكتروني,
ولكــن االنترنــت كان بنيــة تحتيــة متكاملة ويمكن
ً
عمل الكثيرمن األشياء به ويمكن ايضا نقل
الكثيــر مــن االعمــال مثــل املتاجــر والصحــف
االخباريــة وتحويــل االموال والتجارة وغيرها من
العالــم الو اقعي الــى العالم االفترا�ضي الجديد,
ً
ومــن هنــا تحديــدا بــدأت مرحلة في عمراالنترنت
تســمى مرحلــة مــا قبــل فقاعــة ال  dot comوهي
ً
فتــرة بــدأت تقريبــا فــي عــام  1994و انتهــت في عام
ً
 2000تقريبــا ,وفي هــذه الفتــرة كانــت األمــوال
ً
تطيــرفــي الهــواء فعليا ,حيث أن فــي تلــك الفترة
كان الجميــع يقــوم بنقــل االعمال على االنترنت
وتطبيــق أفــكارجديــدة عليــه ,فإذا كان لدي
مجموعة من الشباب فكرة ريادية فإن الكثير
مــن اصحــاب االمــوال ســوف يقومــون بدعمها
على الفوروبدون تردد ,ويرجع ذلك بعد نجاح
العديد من األفكارواملشاريع ومن أهم هذه
املشــاريع والــذي ســاهم في نقــل االنترنــت الى
مســتوى آخــر هــو متصفــح  Netscapeوالــذي
تم وضعه لالكتتاب عام  94بسعر 14دوالر
للسهم الواحد وفي اخرالدقائق تم تغير
سعرالسهم بالضعف الى  28دوالروفي يوم
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االكتتاب االول وصل ســعرالســهم الى  75دوالر وهذه الحقبة فتحت االبواب على مصراعيها
ً
و انتهى في نهاية اليوم الى  58دوالرتقريبا والذي وخلقــت فــرص جديــدة وفــي كل يــوم تخلق فرص
اعطــى  Netscapeقيمــة ســوقية فــي ذلــك اليــوم جديدة اخرى.
ً
تقدربتقريبا  3ملياردوالر.
تخيــل معــي أن هنــاك وظائــف لــم تكــن موجــودة
تخيل معي هذه املبالغ فقط وفي يوم واحد ومن علــى الخارطــة قبــل عقد من الزمان واآلن
�شــيء هو غيرموجود في أرض الو اقع وهو فقط أصبحــت موجــودة بفضــل االنترنــت ,نعــم
ســطوربرمجية تعيش في الحواســيب ,وتقوم اإلنترنــت خلــق لنــا فرص عمل (أكبرمما نتخيل)
وســاهم مســاهمة جبارة في عمل نقلة نوعية
هذه السطوربعرض االنترنت لك!
في تلك الفترة الكل تدافع في االســتثمارفي لحياة الناس.
االنترنــت وتمويــل املشــاريع بشــكل جنونــي,
ً
حيث ان فكرة ريادية واحدة يمكن أن يجعل قبل عقدين من الزمان او قبل عشرين عاما
املســاهمين فيه من األغنيــاء فقــط فــي بضعة فقــط لــم تكــن معظــم هــذه الوظائــف موجــودة,
أشهر ,فتم تمويل الكثيرمن األفكاراملجنونة وهنالك بعضها لم يكن حتى موجود قبل
ً
فمنهــا مــن نجــح ومنهــا مــن خســرخســارة فادحــة ,عقــد واحــد ,وبمــا ان االفــكاردومــا متجــددة علــى
واســتمرالعمــل علــى هذا االســاس حتى حصلت االنترنت فمن املمكن انه لحظة ما يمكن أن
ً
الكارثــة الكبــرى فــي الربــع األول مــن العــام  2000تخلق وظيفة جديدة ,طبعا الكثيرقد ال يصدق
وحصلت فقاعة اسمها كما ذكرت  dot comان هنالــك عمــل االنترنــت وان فكــرة العمــل على
 bubbleوانهــارت فــي تلــك الســنة البورصــة االنترنــت هــي فقــط مــن الخيــال ,ولكــن دعونا
و انتهت الكثيرمن األفكاروالشــركات بغمضة نستعرض بعض األعمال التي يمكن العمل بها.
عين ,وبعد تلك الفترة بدأت حقبة اخرى من
حقــب االنترنــت و اتســمت هــذه الحقبة بالنضج صانــع محتــوى :وهنــا يمكــن أن يضــم هــذا
وها نحن اليوم مازلنا نعيش في هذه الحقبة ,التخصــص الكثيرمن التخصصات املصغرة

م .فادي األسودي
ً
فيمكــن أن يتــم صنــع املحتــوى إمــا كتابيــا أو
بشــكل مرئي أو مســموع ,ولكل نوع من صناع
املحتــوى منصــة يمكن العمــل عليهــا ,فصانع
املحتوى الكتابي يمكن أن ينشركتابته في
املجالت والصحف االلكترونية أو في مدونته
الخاصة وان يجنى االموال بهــا ,أمــا صانع
املحتــوى املرئــي فيمكــن أن ينشــراملحتوى
الخاص به في موقع مثل اليوتيوب ,اما املحتوى
املســموع فيمكن له عمل الراديو الخاص به
وتقديمــه ك  podcastsيشــاركها عبــر املنصــات
االلكترونية ,ويمكن لصناع املحتوى ان يربحوا
األموال عبراما تقديم االعالنات املباشــرة وغير
املباشرة ( google adsenseعلى سبيل املثال)
أو أخذ الرعايات املباشرة وغيرها من الطرق.
مديرمحتوى في منصات الشبكات االجتماعية:
مع انتشــارالشــبكات االجتماعيــة مــن الفيس
بــوك والتويتــروغيرهــا يحتاج أصحاب الشــركات
ملــدراء محتوى يقومون بعمل املحتوى
لصفحاتهــم وحســاباتهم املختلفــة علــى مو اقــع
التواصل االجتماعي ,ويمكن الصحاب
الشــركات امــا توظيــف موظفيــن فــي الشــركة
لعمل ادارة للحســابات أو توظيف شــركات
خارجية لعمل هذه املهمة لهم.
مديراعالنات في منصات الشبكات االجتماعية:
ً
و ايضــا مــع تنامــي الشــبكات االجتماعيــة
ً
والــكل يريد ان يكون لــه مكانــة عاليــة و ايضا
اســتقطاب عمــاء جــدد ,فتقوم الكثيرمن
الشــركات بتوظيــف أو التقاعــد مع اشــخاص او
جهــات من اجل ادارة االعالنات الخاصــة بهم
ً
علــى منصــات الشــبكات االجتماعيــة ,وطبعــا
ً
هــذه الوظيفــة و ايضــا وظيفة مديــراملحتوى لم
تكــن موجــودة قبــل عقــد مــن الزمــان فــي الو اقــع
االفترا�ضــي ,ولكــن بســبب وجــود منصــات

للشــبكات االجتماعيــة فقــد خلقــت فرصة عمل
مثل هذه.
خبــراء ومستشــارين فــي ال  SEOوال  : ASOوال
 SEOتعني Search Engine Optimization
وال  ASOتعنــي Application Search
ً
 Optimizationوهــذه ايضــا مــن الوظائــف
الجديــدة والتــى تهــم اصحــاب الشــركات
واملؤسســات ,وتخيــل اننــي صاحــب شــركة ولدي
منتج على ســبيل املثال للشــعرواريد لهذا املنتج
ان يظهرفي صفحات البحث االولى ملحرك بحث
ً
جوجــل ,فســوف اقــوم فــورا بتوظيــف خبــراء أو
مستشارين لعمل هذا ال�شيء لي من اجل اظهار
منتجــي علــى الصفحــات االولى ملحــركات البحث,
اما عن ال  ASOفإذا كنت شركة على سبيل
املثــال و اقــوم بعمل تطبيقــات وأمــا بيعهــا او
تنزيلها على متاجرالتطبيقات للهواتف الذكية
فأنــي بــكل تأكيــد ســوف احتــاج خيبرفــي ال ASO
من اجل جعل تطبيقي ينصف في املراكزاالولى.
مــدرس :نعــم إذا كنــت علــى ســبيل املثــال مدرس
ملــادة مــا فــي العالــم الو اقعــي فيمكنــك نقــل هذه
التجربــة للعالــم االفترا�ضــي او االنترنــت بــكل
ً
ســهولة و ايضــا بــدل ان تــدرس فقــط مجموعــة
مــن الناس في منطقتك الجغر افيــة فيمكنك
االنتشارفي جميع أنحاء املعمورة ,ولنا الكثير
مــن االمثلــة فــي مو اقــع عــدة اشــهرها خان
اكاديمي وغيرها.
ً
مصمــم جر افيــك :واملصمميــن ايضــا مــن املهــن
املطلوبــة فــي االنترنــت وهنــا تأتي الكثيــرمن
التخصصــات املندرجــة تحــت هــذا التخصــص,
وعلــى ســبيل املثــال مصمــم  animationاو
 motion graphicاو مصمم  3Dوالكثيرالكثير
من األشياء تحت التصميم
ً
املبرمجيــن :وهنــا ايضــا تخصــص ينــدرج

تحتة الكثيرمن التخصصات مثل الويب
والتطبيقات وبرامج سطح املكتب وغيرها.
سائق تاك�سي :صحيح أن وظيفة سائق التاك�سي
قديمة ولكن بوجود تطبيقات حديثة مثل اوبر
ً
(عامليا) او(روت كك تطبيق يمني) يمكن ألي
شــخص يعمل على ســيارة أجرة كســب جزء من
أرباحه وذلك عبراستخدام هذه التطبيقات.
ً
توصيــل الطعــام :هذه ايضا فكرة قديمة بعض
ال�شــيء ولكــن مــع وجــود االنترنــت فهنــاك الكثيــر
مــن الشــركات التــى تتنافــس مــع بعضهــا البعض
من أجل توصيل الطعام وقد خلقت وظائف
للكثيرمن الشباب في هذا املجال.
تأجيــر البيــوت :قــد يظــن البعــض أن هــذه
الوظيفة غريبة بعض ال�شيء ,ولكن إذا كنت
تعيــش فــي منــزل كبيــرعلــى ســبيل املثــال فيمكنك
تأجيــرجزء منه لآلخرين وذلك باســتخدام
تطبيــق  airbnbوكســب بعــض االمــوال لقــاء
ً
تأجيــرك لجــزء مــن بيتــك ,خصوصــا إذا كنــت فــي
مدينة مزدحمة وسياحية.
هنالــك الكثيــرمــن التخصصات التــي لم أذكرها
في هذه املقالة ,وكلي ثقة بأن هنالك من يقرا
كالمــي هــذا ويعمــل بها ,ولكن على العموم يجب
علينا أن نقرونعترف بأن االنترنت ساهم بشكل
كبيــرفــي دخولنــا لعالــم اقتصــادي جديــد وفــرص
كثيرة اكثرمما ان نســتوعبه ,فإذا كنت اليوم
ً
ال تعمــل فــي االنترنــت فلمــاذا ال تفكــرجديــا فــي
اقتحــام هــذا املــكان و اقتنــاص فرصــة قــد تعود
ً
لك بعائد مادي جيد جدا ,او يمكنك اقتحام
هــذا الســوق مــن جهــة اخرى وعمل مشــروع يدر
ً
عليــك االموال و ايضا يســاهم في خلــق فرص
عمل جديدة للشباب ,فالخيارات كلها لك
والقرارقرارك…
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تهكم الدكتور الوردي على التراث
جمعني حوارمع بعض الزمالء حول كتابات
الدكتــورالــوردي ،وخصصنــا الحديــث حــول
كتابيــه (أســطورة األدب الرفيــع) ,وأخــذ ذلــك
الزميــل فــي الثنــاء على الكاتــب وكتابــه ,واحتد
النقــاش حــول تعامــل الدكتــور علــي الــوردي
مع التراث ,وكنت قــد ق ـرأت الكتــاب مــن قبل,
فوجدت الكاتب كثيرالتحامل على التراث
العربــي ،ومــن ذلــك تهكمه على الشــعرالجاهلي،
الــذي اعتبــره الكاتــب بلية! حلت علــى أبنــاء
جيلــه ،أمــا زميلــي فظــل على قناعتــه برؤية
الــوردي ،ولــكل منــا قناعتــه وفهمــه ،ولــك أيها
القارئ سأذكرأقوال الدكتوربتمامها وحروفها
التــي خطهــا بقلمه ،وأودعهــا في صفحات كتابه،
ومــن ثم التعليق على تلك األقــوال بــكل تجرد
وموضوعيــة ،وللقــارئ مــن بعــد ذلــك القــول
الفصل.
الشعر الجاهلي في نظر الدكتور

ً
أيهــا القــارئ الكريــم ســأذكر بعضــا مــن كالم
الدكتــورالــوردي فــي كتابه(أســطورة األدب
الرفيع) حول الشعرالجاهلي ,قال في املقالة
الحاديــة عشــرة تحــت عنــوان (حقيقــة الشــعر
الجاهلــي)(( :كنت في صباي أســمع األدبــاء
ً
يتحدثون عن ال�شيء املشهورجدا فيقولون
عنــه أنــه أشــهر«من قفا نبك» .وكنــت أعجب
وأسأل ,من يكون هذا الـ «قفا نبك» يا ترى؟ ثم
ً
تبين لي أخيرا أنه مطلع قصيدة المرئ القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
بسقط اللوى بين الدخول فحومل
فأصحابنــا ال يضربــون املثــل
بعمــل مجيــد مــن أعمــال العلماء
أو املخترعيــن أو املصلحيــن ,إنمــا
ً
هم يضربون بدال عن ذلك
بقصيــدة شــوهاء (هكــذا!)
نظمهــا بــدوي مســتهترفــي قديم
الزمان ,ولست أدري ما هو
نــوع العظمــة التــي وجدوهــا في
تلــك القصيــدة؟! وال أزال أتذكــر
كيــف كان املدرســون فــي املدارس
الثانويــة يفرضــون علينا قصائد
من الشــعرالجاهلي ,ويريدون
نفهمها وأن نعجــب بها
منــا أن 22

فــي الوقــت ذاتــه .وأظــن أن أوالدي يعانــون اليوم
من هذا البالء مثل ما عانيت منه باألمس (يا
لطيف) ,وليت شعري متى يرتفع هذا البالء عن
عباد هللا؟!))( )1
الع ُ
هكــذا تحــدث الدكتــورالــوردي بهــذه ُ
نجهيــة,
التــي تنــم عــن بعــد شــديد عــن الت ــراث العربي
الشــامخ ,وكمــا قيــل (املتكلم في غي ــرفنــه يأتي
بالعـجائب) ,وال يخفى على من قرأ كتب الدكتور
الــوردي ُجلهــا فــي علــم االجتماع ,وليــس له باع في
الشــعرالجاهلــي ،وال األمــوي وال العبا�ســي وال
غيرها من فنون الشعر ,ولو علم الدكتورأن
الشــعرالجاهلي قد غاص فيه من املستشــرقين
وغيرهــم مــن األوربيي ــن ,الذيــن نــال إعجابهــم
تراثنا العربي وأضناهم البحث في فنونه ,ملا فاه
بهذه األلفاظ النابية ,ولو وقف على قول املؤرخ
َّ
التاريخ)((:هب
اإلنجليــزي ولــزفي كتابه (ملخص
العــرب يظهرون ما خفي مــن مواهبهــم فبهــروا
العالم بما أتوه من معجزات العلم ,وأصبح لهم
السبق بعد اليونان فبعثوا كتبهم من مر اقدها,
ونفخــوا فيهــا من روحهم الحياة والقوة ,فجعلوا
بذلك سلسلة العلوم متصلة الحلقات ُمحكمة
السـ ْ
َّ
ـرد ال يمســها انقطــاع وال وهــن ,فــإذا كان
اليونــان آبــاء األبحــاث العلمية املبنية على
الصراحــة واألمانــة والوضــوح والنقــد ,فــإن
العــرب مربوهــا ,ومــا جاءنــا العلــم واملدنيــة إال
عــن طريقهــم ال عــن طريــق الالتيــن))( )2ملــا فــاه
بهذه األقوال الطافحة بالسخرية واالستهجان,
ً
علــى أن العــرب هــم عباقــرة العلــم أيضــا وهــم فــي
كل فنون الحياة لهم الباع األرحب ,ولو اطلع
((أسطورة األدب الرفيع)) دار كوفان للنرش
1
بريوت -لبنان  ,الطبعة الثانية 1994م ص 120 -119
نقالً عن(يف أصول األدب) ص ,96-95تأليف
2
األستاذ أحمد حسن الزيات.

عبدالوهاب س ّنين
الدكتــورعلــى قول (بت ــرارك) ((شــاعرإيطاليا
العظيم وهو ينعي على قومه تخلفهم في مضمار
العلــم وقعودهــم عــن مجــاراة العــرب ...وقــال فــي
لهجـ ٍـة ُمــرة مــن اإلنــكاروالتعجــب(( :مــاذا! مــاذا!
أبعــد ديموســتين يســتطيع شيشــرون أن يكــون
ً
خطيبا ,وبعد هوميروس يستطيع فرجيل أن
ً
يكــون شــاعرا ,وبعــد العــرب ال يســتطيع أحــد أن
ً
يكتب؟ لقد ساوينا االغريق غالبا وشأوناهم
ً
حينــا ,وإذا شــأونا االغريق فقــل شــأونا جميع
األمــم ولكن مــا عــدا العرب! يا للجنون! يا
للضــال يــا لعبقريــة إيطاليــا الر اقــدة أو
الخامــدة!!))( )3ملــا تنقــص مــن تــراث العــرب
الشامخ من يجري في عروقه الدم العربي ,إذ
الفنون األدبية ,والعلــوم العربيــة لهــا ارتباط
وثيق بالحضارة ,وال تجد فيها انفصام ,بل تجد
مفاخرحضارة متوائمة متماسكة ضاربة في
جــذورالتاريــخ علــى مــرالعصــور .ولكــن لألســف
عرفهــا األعجمي ونهل من حياضهــا  ,وتنقص
3
الزيات.

نقالً عن (يف أصول األدب) ص  96لألستاذ

منهــا العربــي ونفــرمنهــا!  ,ومنهــم الدكتــورالوردي,
ومــع ذلــك ليــس هــو من املتضلعي ــن فــي األدب
ً
العربــي وتاريخــه املاجد ,سـ ً
ـواء كان ذلــك نث ــرا
ً
ً
أوشــعرا حتــى يصــدرأحكامــا جافــة علــى قصيدة
امــرئ القيــس ,أمــا هــذا البيــت الــذي أزعج
الدكتورالوردي ,فقد قال عنه األديب الكبير
الدكتــورشــوقي ضيــف(( :وقــد عـ َّـد القدماء هذا
املطلع من مبتكراته ،إذ وقف واســتوقف وبكى
و أبكى من معه وذكرالحبيب واملنزل))()4
أمــا قــول الدكتــورالــوردي(( :إن هــذا البــاء متى
يرفع عن عباد هللا)) .فهو من أغرب األقوال
التــي تنــم عــن عــدم املعرفة بالشــعرالجاهلي,
ولســت أدري أي بالء أصاب الدكتورومن
بعــده أوالده ,أهــي اللغــة العربيــة ,أم هــو الشــعر
ـأت الدكتــورالوردي
الجاهلــي ,علــى العمــوم لــم يـ ِ
ب�شــيء جديــد ,إذ ســبقه الدكتــورطــه حســين إلــى
ً
ً
تســفيه الشــعرالجاهلي  ,و هو أعلى كعبا وعلما
ً
وتخصصا في األدب العربي وعلومه من الدكتور
الوردي ,ولكنه مع األسف حاول إنكار يمنية
امرئ القيس وشعره ,ومع ذلك ظل األدب
ً
ً
ً
العربي ســامقا شــعرا ونث ــرا حتى يومنا هذا ,وكل
تلــك الحمــات الضاريــة على الشــعرالجاهلي
ً
ً َ
أصبحــت أطــاال خربــة ,وأور اقــا باهتــة تأكلهــا
األرضة مع مرورالزمن.
وكل مــن ال يــرى ســمو األدب العربــي أقــول لــه مــا
قاله األستاذ الزيات(( :ليست دراسة اآلداب
وال فقه تاريخها مما يدخل في باب التخصص
ً
وال مما يالئم فريقا دون فريق ,ألن األدب هو
الجزء الروحي من كل إنسان))()5
أما لو أخذنا بقول الدكتوروســفهنا تراثنا،
لهدمنا منارة متقادمة غائصة في جذورتاريخ
األدب العربي ،ولكن املسألة في هذا األمر
تعــود للتــذوق ،وهنــاك مــن أفنــى عمــره في خدمة
اللغــة العربيــة ،وفنــون الشــعرالعربــي الجاهلــي
واألمــوي والعبا�ســي ،ولك أن تــرى التراث العربي
كيــف لهــث املستشــرقون في شــروحات دواوينه،
وهــذا املستشــرق (اليــل) أتعــب نفســه وأرق ليله
فــي تحقيــق (املفضليات) للضبي ،وهذا (بوني ــن)
أحد عمالقة الشعراء الروس تأثربمعلقة امرئ
القيــس ،ووظفهــا فــي شــعره أيكــون هــذا عنــد
ً
الدكتــورالــوردي بـ ً
ـاء؟! ،ولو علــم الدكتورأيضا
ً
أن جوته عبقري أملانيا كان محبا للتراث العربي،
وكذلــك أميــرشــعراء روســيا الكســندربوشــكين،
وغيرهم ممن شربوا من التراث العربي ،ولكن
هــذا التأفــف مــن الدكتــورالــوردي ،هــوعي ــن
ما يريده االستشــراق الســاعي إلــى هــدم أركان
انظر(العرص الجاهيل) ص , 249تأليف
4
الدكتور شوقي ضيف  ,دار املعارف ,تاريخ مقدمة
املؤلف 1960م
(يف أصول األدب) ص.1
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التــراث ،وال فــرق فــي قول الدكتورالوردي،
وســليل االستشــراق (لويس عوض) الناقم على
ّ
ُ
((حطموا
الشعرالعربي الفصيح حيث قال:
ِ
عمود الشعرلقد مات الشعرالعربي مات
عام 1933م ..مات بموت أحمد شوقي ..مات
ً
ميتــة األبــد ..مات)) ،و أيضا ســبق لويس عوض
إلــى كراهيــة التراث بــل العــرب شــيخه ومعلمه
ُ
(سالمة مو�سى) حيث قال(( :الرابطة الشرقية
ســخافة ،الرابطــة الدينيــة وقاحــة ،والرابطــة
الحقيقيــة هــي رابطتنــا بأوروبــا)) وكل هــؤالء
يريــدون أن نكــون مثــل الببغــاوات ،ونســتورد
الفكــرالغربــي بمضمراتــه املبهمة ،وعلينا إال أن
نستهلك ما يصدرلنا ،ونبهربما يراد لنا ،وهلل ُّ
در
ُ
الدكتــورمحمــد عابــد الجابــري رحمــه هللا حيــث
قــال(( :عندمــا نأخــذ فكــر ،ديــكارت و انتقالــه
إلــى العالــم العربــي ســوف نجــد أنــه لــم ينتقــل
ً
كتيار ،وإذا تســاءلنا عن أصدائه فســنجد شيئا
منهــا عند طه حســين فــي نقــد الشــعرالجاهلي
ً
بشــكل غامض ،وشــيئا عند عثمان أمي ــن الذي
روج للديكارتية كي يربط بين ديكارت والغزالي
وبرغســون! فالحضــور الغربــي فــي فكرنــا العربــي
ً ً
املعاصــرال زال خافتــا جــدا كإنتــاج أوكتطبيق...
إننــا عندمــا نســتورد بضاعــة ماديــة فنحــن
نســتوردها بطابعهــا املصنعــي األوربــي (أملانيــة أو
فرنسية) وكذلك عندما نأخذ األفكارالغربية أو
نقتبســها أو ندرســها ندرســها فــي بيئتهــا ،ال يمكــن
أن نفصــل فــي الفكــرمــا بيــن الفكــركفكــرمجــرد،
وبيــن أرضيتــه املاديــة ،االجتماعيــة االقتصاديــة
ً
ً
االيدلوجيــة ،فصــا مطلقــا ،لذلــك عندمــا
نســتورد ونحن نســتعمل هنا كلمة اســتيراد ألننا
ً
فعال نســتورد الفكربكل مضمراته االيدلوجية
وبــكل أسســه املاديــة ،وحتــى مــع بعــض تطلعاتــه
ملاذا؟ لقد كان من املمكن أن يمرهذا االستيراد
بإعادة تحويل داخل بلدنا لو أننا ننتج العلم
لــو أننــا ننتــج الفلســفة ،لــو أننــا ننتــج الفكــر ،إال
أن املشــكل هو أننا نســتهلك فقط))( )6وهذه
هــي الحقيقــة الناصعــة أننــا باختصــار َّندعــي
الحداثــة ،أوبمعنــى أصــح التجديــد ،ولكن األمر
غيــرذلــك فنحــن لألســف مازلنا نســتهلك مــا ُيراد
ال ما ُنريد ،ألننا في الوقت الراهن ال ُ
نملك أدوات
التصديــر األبســتمولوجي ،بــل ننهــل مــا يأتــي مــن
الغــرب ونشــرب ذلــك الفكركما هــو مضمرمبهم
ال نعــي أبعــاده ،كل ذلــك ـكـي ُيقــال عنا متقدمي ــن
ً
مواكبي ــن للحداثــة ،ونحــن غيــركذلــك جملة
ً
وتفصيــا ،والحقيقــة املــرة أننــا مثــل االســفنجة
ً
ً
نمتص كل سائل كان مفيدا أو ساما.
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السيرة الذاتية لـ
د .علي الوردي
ولــد فــي بغــداد فــي مدينــة الكاظمية عــام 1913م.
تــرك مقاعــد الدراســة فــي عــام  1924ليعمــل
ً
صانعا عند عطارولكنه طرد من العمل النه كان
ينشــغل بقــراءة الكتــب واملجــات ويتــرك الزبائــن
وبعــد ذلــك فتــح دكان صغيــريديــره بنفســه ،وفــي
عام  1931التحق بألدراسة املسائية في الصف
الســادس االبتدائــي وكانت بدايــة لحياة جديدة.
و اكمل دراســته وأصبح معلمــا .وبعــد اتمامه
الدراســة الثانوية حصل علــى املرتبــة الثالثة
على العراق فأرســل لبعثة دراســية إلى الجامعة
األمريكية في بيروت وحصل على البكلوريوس
وارسل في بعثة أخرى إلى جامعة تكساس حيث
نــال املاجســتيرعــام  1948ونــال الدكتــوراه عــام
.1950
عيــن عــام  1943فــي وزارة املعــارف مدرســا فــي
االعداديــة املركزيــة فــي بغــداد .وبعــد عودتــه الــى
البــاد ،عيــن مدرســا لعلــم االجتمــاع فــي كليــة
اآلداب فــي جامعــة بغدادعــام  .1950أحيــل علــى
التقاعــد بنــاء علــى طلبــه ومنحته جامعــة بغداد
لقب (استاذ متمرس) عام .1970
كتــب وألــف العديد من البحوث املهمة والكتب
واملقــاالت ولــم يلتفــت إلى مســتقبله الشــخ�صي،
و إنمــا كانــت حياتــه معانــاة وتعــب وأجتهــاد
وأختلــف مــع الحــكام فــي بعــض األمــور ،وفــي هذه
املعاناة وحدها رأى املستقبل يصنع بين يديه.
كتب عنه :ســامه مو�ســى ,عبــد الــرزاق محيي
الديــن ,ومئــات الصحــف واملوســوعات والكتــب
ورســائل املاجســتيروالدكتــوراه ,ومنــذ أواخر
السبيعينات انشغل بكتابة مذكراته إلخراجها
في كتاب.
كتب الوردي ثمانية عشركتابا ومئات البحوث
واملقاالت ،منها:
 -1مهزلة العقل البشري.
 -2وعاظ السالطين.
 -3خــوارق الالشــعور (أو أســرار الشــخصية
الناجحة).
 -4ملحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العراق الحديث
( 8أجزاء).
 -5األحالم بين العلم والعقيدة.
 -6منطق ابن خلدون.
 -7قصة األشراف و ابن سعود.
 -8أسطورة األدب الرفيع.
توفــي العالمة الدكتورعلي حســين الــوردي في
( 13تموز )1995بعد صراع مع مرض لسرطان.
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دعوة للصحفيات من مركز اإلعالم الثقافي
تشــارك  20صحفيــة وناشــطة يمنيــة فــي برنامــج زمالــة  safe sistersالذي
ً
ً
يشــمل تدريبــا مكثفــا علــى مــدى عــام ،ينفذه مركزاإلعــام الثقافي ،CMC
ً
ً
ويشمل تدريبا عبراالنترنت وتدريبا في إحدى املدن اليمنية ،وكذلك
ً
ً
تدريبا خارجيا في تونس.
من املقررأن ينطلق البرنامج في أغسطس  2020وينتهي في يوليو2021م،
ويشارك فيه عدد من املدربين العرب من ذوي الخبرة والكفاءة.

مركز اإلعالم الثقافي يطلق النسخة الثالثة
من التقرير الثقافي العام
أعلن املرصد الثقافي اليمني عن قرب إطالق النسخة الثالثة من التقرير
الثقافي العام والذي يقوم برصد مجمل الفعاليات الثقافية التي أقيمت
داخل اليمن وخارج اليمن لألعوام 2020-2015م.
كان املرصد أطلق النسخة األولى من التقريرعام 2014م ..ويعتبر
أحد مشاريع مركزاإلعالم الثقافي  CMCالتي حظيت باهتمام ومتابعة
الوسط الثقافي اليمني.
ن
ويركزالتقريرعلى كافة جوانب الحراك الثقافي من أدب وفنو كاملسرح
والســينما والغناء والتراث والفنون البصرية وكلمــا يرتبــط باإلبــداع
واملوروث املادي والالمادي وكذلك القرارات الرسمية املتعلقة بالثقافة
والسياسات الثقافية في اليمن على مستوى الحكومة والقطاع الخاص
واملنظمات املدنية واملراكزالثقافية واألفراد.

ترجل وزيراإلعالم اليمني األسبق حسن أحمد اللوزي ،بعد حياة
ً
حافلة بالعطاء األدبي واملعرفي عن عمرناهزالـثامنة والستين عاما
وأعلــن فــي  13مــن يوليــوعــن وفــاة اللــوزي في مــكان إقامتــه بالعاصمة
املصرية القاهرة.
ويعتبرحسن اللوزي أحد السياسيين والشعراء وكتاب املسرح
ً
اليمنيين ،تقلد عدد من املناصب أهمها وزيرا لإلعالم والثقافة في
ً
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة قبــل الوحــدة  ،وبعــد الوحــدة عيــن وزيــرا
ً
لإلعالم ،وفي  1994عين ســفيرا في اململكة األردنية الهاشــمية ،وفي
ً
ً
 2001عين عضوا في مجلس الشــورى ،وفي  2006أعيد تعيينه وزيرا
ً
لإلعالم مرة أخرى.
أســس اللــوزي صحيفــة امليثــاق ومجلة معين وت ـرأس تحريرهما ،وهو
عضو في اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين ،وعضو في اتحاد أدباء
وكتاب العرب ،وله العديد من اإلصدارات األدبية..

رحيل الكاتبة والشاعرة سحر عبده الحكيمي
رحلت وبشــكل مفاجئ الكاتبة والشــاعرة ســحرعبده الحكيمي اوآخر
شــهريوليــو 2020م إثــراصابتهــا بأزمــة قلبيــة حســب مــا اورده احــد
زمالئها في صفحته الشخصية.
وتعد ســحرعبده أحد االســماء الجديدة والتي برزت خالل الســنوات
الخمس االخيرة ،حيث عملت محررة صحفية في وحدة اإلعالم ب
«منظمــة مواطنة» ومحررة في موقــع ومنصــة «خيــوط» ومســئولة
االعالم في «مؤسســة بيســمنت الثقافية» .وقبلهــا عملــت ســكرتيرة
تحريــرفــي مجلــة «نجــاح» املتخصصــة فــي التنميــة البشــرية.بجانب
عملهــا فــي االعــام االلكتروني ونشــاطها الصحفي في الكتابة للمو اقع
واملجالت الثقافية .ولديها الكثيرمن النصوص املنشورة والتي لم
تجمع بعد في كتاب

ً
قد ال يعلم بعضنا أن الكوارث  ..ليست شرا باملطلق ..ومنها الحروب.
فمثال كانت بداية الحرب األفغانســتانية بين األمريــكان والــروس ..حيــن أســتخدموا
ســكان البلد بالوكالة ..ثم جندوا مرتزقة أجانب باســم الدين ..وحين انهزم الجانب
الروس ــي ..كانــت قــد تكونــت طبقــة من أمراء الحــرب ..يقتاتون بل ويثرون من الحرب..
ولذلك اســتمرت تلك الحرب حتى اليوم بين األفغان ..وستســتمر .إذ أن تلك الطبقة
تذكي جمرها لتســتمرمصالحهم ..ولذلك يواصلون تدميربالدهم ليســتمرســيل
األموال تتدفق إلى أرصدتهم.
في لبنان ما يشــابه ذلك ..وكذلك في العراق ..حتى أن زراعة وتجارة املخدرات في
أفغانستان ولبنان تدخل في توازنات وصفقات رجال الحرب.
وهنــا فــي اليمــن بــدأت الحــرب برعونــة أطر افهــا ..ليدخل عامــل جديــد ..العبون
اقليميــون بالتمويــل واألمــر ..مــع مرورالســنوات تحولــت الحــرب إلــى و اقــع معــاش..
ليظهرطبقة من املنتفعين ..بالتسلط واإلثراء ..تلك الطبقة أخذت تتسع لتتحول
إلــى شــرائح عريضــة ..حتى تجــاوزت املاليي ــن ..ممن انتعشــت أوضاعهــم وتنوعت
وتفرعت مصالحهم ..داخل اليمن وخارجه ..منهم من يقبعون في فنادق الرياض و أبو
ظبي والدوحة واسطنبول ..ومئات اآلالف في القاهرة َ
وعمان وغيرها .وفي الداخل
من يشتغلون ضمن شبكات تجارة السالح ..وتهريب السلع ..واملخدرات عبرالبحار
والصحــاري والوديــان ..الــى تجــارالعملــة ..والوقود ..وشــبكات تبييــض األموال ..وممن
يعملون على تجنيد الصغار .إلى املتنفذين في عدن وتعزوصنعاء وبقية املدن ..من
ً
ً
ً
ً
ً
يتحكمون باملوارد وممتلكات الدولة .اذا الحرب ليست شرامطلقا ..وال خيرا مطلقا..
اذ أنها شرعلى بقية أفراد املجتمع الذي يتضورون جوعا ..وخيرعند شرائح أمراء
الحرب ..من أثروا بفضلها.
مــن نراهــم علــى شاشــات القنــوات الفضائيــة بكالمهــم املنمــق ..وتحاليلهــم الرنانة..
ونــرى عقاراتهــم وســياراتهم الفارهــة .ومــن يســافرإلــى مــدن كإســطنبول والقاهرة
ّ
وعمــان ..ســيصادف الكثيــرمنهــم ..فــي أوضاع مترفة ..فأوالدهم يواصلون دراســاتهم في
جامعات عربية وأوروبية ..واستثماراتهم في انتعاش ..وهناك نعرفهم وهاهم اليوم
في ثراءمفاجئ.
الحــرب طاحونــة لفئات الشــعب ..مــن يحلمــون بيــوم دون حــرب ..منتظريــن أن يعم
السالم ..على عكس أمراء الحرب الذين يجاهدون الستمرارها ..ألن في استمرارها
مالييــن الــدوالرات التــي تزيــد من أرصدتهــم البنكيــة ..وحتمــا فــي بنــوك خــارج اليمن..
ومشــاريعهم االســتثمارية أيضا خارج اليمن ..حتى مــن يث ــرون داخــل اليمــن يهربون
أموالهم أيضا...
نقرأ بين وقت وآخرمن يدعو إلى رأب الصدع بين املتحاربين ..أن يلتقوا ويتحاوروا
إلحــال الســام ..وتــرك البندقيــة .أتعجــب لتلــك الدعــوات الســاذجة ..أال يعي
أصحابها ..أن من في فنادق الرياض و أبو ظبي ..والقاهرة وأسطنبول ..وداخل الوطن
جنوبه وشماله ال يملكون من أمرهم �شيء ..وأنهم مجرد دمى ملن يدفع ..وفوق ذلك
هم يعيشون على دمائنا ..وينهبون ثروات الوطن.
ً
اذا جميع األطراف املتحاربة ال تريد السالم ..فالسالم ليس من مصلحتهم ..بل أن
مصلحتهم في اســتمرارالحرب إلى آخرإنســان يمني  ..تلك التي تدرعليهم الدوالرات
والدرهم والرياالت أبو سيفين.
فهل ستتوقف الحرب؟
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الشر ليس
ُمطلقا ً

