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الواقع الثقافي
زميل ممن يكتبون الشعرَ ،
إلي ٌ
شكا َّ
عدم اهتمام النقاد الكباربإنتاج الشعراء الشباب،
وعدم التفاتهم إلى تجارب جيلنا ،وحاول إغرائي وآخرين ،لنقيم بعض األنشطة
االحتجاجية على ذلك ،ومنها فعالية ندعو فيها النقاد ونحفزهم على أن يشتركوا معنا
في تحريك املشــهد! بأن يتابعوا ما ننتجه بنقدهم الســامي! لكني لم أستســغ مطلقا
االنجرارمع زميلي في هذه الجريرة أو الذنب ،ألن بعض األقالم لن تتفهمك مطلقا حتى
تتخــرج علــى يديهــا امللطختين بتهميش الكفاءات الحقيقيــة ،فلن تجيــزنصــك املحلق
قبــل تخرجــك على يديها -وقد تكون الحجة هي امليــزة :أنــه متجــاوزومختلــف! ولكنهابعد أن تســتثمرك ،ستشــيد بنصك البارد ،ألنه يقترب قليال من التجاوزواالختالف أو
ال يقترب ..ال يهم!
ً
أخبرت زميلي بأنه سيكون أجمل ،حين ينجزقصيدة أجمل ،وليس حين يتحول إلى
ُ
مــوزع دعوات حضورلحالبي بقرة الثقافة وشــاربي دمهــا ،وقلــت لـ ُـه  :لــواقترفنــا هذه
املناشدة وهذا االستجداء سيكون موقفنا أسخف من موقف بعض مسؤولي الثقافة
الذين يعلنون تضامنهم مع أي مبدع يتعرض للمرض أوتكون حياته في خطر ،تضامنا
بــدون رصيــد –بالطبــع -رغــم أن االهتمام باملبدع جزء من واجبهــم ،ولكنهــم يكتفون
بتضامنهــم األجــوف الــذي تشــبه نتيجتــه نتيجــة كــرت خــدش ملســابقة تجارية ،تخدشــه
ً
فيخدش أملك بعبارة :حاول مرة أخرى.
هــل هنــاك مجـ ٌ
ـال للمقارنــة -ثقافيــا -بين شــخصين ،أحدهما يكتــب وينجزأعماال أدبية
جميلة ،واآلخريستلم الرواتب واملساعدات وبدل السفروبدل الخيبة باسم الثقافة،
ٌ
إنجازيذكر ،ومع ذلك نجد أنفسنا ملزمين بأن ندعوه بالكبير!
دون أن يكون له
نحن في مجتمع ترهل فيه كل �شيء ،واحدودبت فيه ظهوراملناشط العامة ،ولم
يقتصرالعجزعلى الجهات الرسمية وحدها ،بل تجاوزها ليصيب أيضا مؤسسات
املجتمع املدني العاملة في الشأن الثقافي (النشر– اإلنتاج الفني واإلعالمي  -الشعر–
القصــة – الفنــون –اآلثار...الــخ) فهي أيضا تســتثمراملشــهد لصالح حيتانها الخاصة،
وال ننكــرأننــا نســاهم فــي هــذا الوضــع ،ونقنع ذو اتنا بأن هــذا الحوت أفضل من الحوت
شعارافترا�ضي ( :من
اآلخر ،ونحن بذلك نجسد نوعا خفيفا من الحرية املخففة وفق
ٍ
حقي أن أختارالحوت الذي يأكلني).
بحد أدنى من مطالبنا ،حد ال يليق
وال ننكرأيضا أننا
–كشباب مبدعي ــن– سنقنع ٍ
ٍ
بمكانــة الثقافــة الحقيقيــة فــي الحيــاة ،فقــد نجد أنفســنا يوما ال نطالب بتكريســنا في
املشهد الثقافي ،بل نطالب بأن يكون طردنا من هذا املشهد مؤدبا والئقا بنا كمبدعين
حقيقيين يستعدون لترك أماكنهم ملجاميع من ّ
الزمالة واملهرجين والغوغاء.
ً
واألمــراملؤســف حقــا أن ســدنة الكيانــات الثقافيــة يفاجئوننا بين حيـ ٍـن وآخربالتحدث
ألشخاص قريبين منا عمريا فقط
عن اهتماماتهم بجيل الشباب ،ويقدمون لنا نماذج
ٍ
ُ
وليس إبداعيا ،وقد تحولوا إلى حملة مباخرومجامر ،وح ِسبوا على الوطن مبدعين!
مجرد خواطربسيطة عن موضوع غيربسيط ،خطرت في بالي ونحن نقدم لقرائنا هذا
العدد الجديد من (إل مقه) ونحاول من خالله أن ننصف بعض األقالم التي تقدم
الكثيــرللحيــاة الثقافيــة ،وباختصــار :املشــهد يحتــاج ألنشــطة تغربل الكفــاءات ،وتفرز
األقالم الجادة وتبرزها ،وليس تلميع (الطارف) من عابري األدب.
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الموت االعتيادي
املشهد األول..
املشــهد خيمــة حولهــا مجموعــة مــن الشــخوص
ومحيط وبيئة متحركة.
الزمن ..مساء.
يدخل مجموعة إلى الخيمة..
الشــيخ وهدان يرحــب بضيوفــه ..تفضلــوا
تفضلوا..
أفراد املجموعة يجلسوا.
الشيخ وهدان :صبوا القهوة
أرحبوا أهال وسهال..
بصوت جماعي ..زاد فضلك يا شيخ وهدان..
الشيخ وهدان ..علومكم اليوم يا رجال..
بداد:علوم خيريا شيخ وهدان..
اليوم ولد الشيخ حداد قتل ولد الشيخ رداد..
 هي كمل يا بداد.وأخــوالشــيخ ســهمان جــرح إثنيــن مــن أوالد عمه
الشيخ سهوان..
وسالمتك يا شيخ وهدان هذه علومي اليوم.
الشيخ وهدان:و أنت يا قدوان خبروك اليوم..
قدوان خبورخيريا شيخ وهدان..
الشيخ وهدان:هي قول ما عندك.
قدوان:اليوم حادي ابــن الشــيخ حيــدان قتل
أخوه صادي،وأمام أبوهم..
الشيخ وهدان:قتل أخوه أمام أبوهم الشيخ
حيدان!
قدوان ..أيه يا شيخ أمام أبوهم.
الشيخ وهدان :وعلى ما السبب يا قدوان؟
قدوان :الســبب يــا شــيخ هــرج ونقــاش بســيط
حصل بينهم..
الشــيخ وهدان:و أيش تناقشــوا و أيش الســالفة
الي حصلت بينهم..
قدوان :الســالفة ،ســامتك والســامعين .أنه
وصــل صــادي يقــول البــوه أن أخوه حادي ســرق
سيارة وما نهبها ألنه ما قتل صاحبها..
فقام رد حادي يقول ألبوهم ما تصدقه يا بوي..
أنا نهبت السيارة وما سرقتها..
صــادي غضــب ويقــول إال بــاهلل ســرقتها ألنــك مــا
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عزيزتي

بقلم :عبدالكريم العرومة
قتلت صاحبها الي يسوقها ولوقتلته يصح تقول
أنك نهبتها ..با تجيب لنا العاربين العربان،إحنا
أوالد الشــيخ حيــدان ننهــب مــا نســرق ومــا هــي
عوايدنا نا خذ سيارة وما نقتل من فيها.
الشــيخ حيــدان ..يعنف في وجــه إبنــه حــادي..
ويقول كالم أخوك صادي صحيح..
حادي رد يقول كان فوق الســيارة حرمة و أنا ما
أقتــل وفــي الســيارة حرمة..لهــا حرمتها ..صح واال
ال..
صــادي رد و أنــت مــا شــأنك والحرمة أقتل
السواق وأخذ السيارة..
وهنــا حــادي غضــب ووجــه ســاحه نحــوأخــوه
وقال وهللا إنك ســفيه وما تعرف ســوالفنا وفتح
الرصاص على أخوه.
قدوان ..هي يا شيخ و أنت و ايش رأيك ما تسمى
سرقة وال نهبة..
الشيخ وهدان ..وهللا يا رجال هذه مسألة تحتاج
لها جلســة نســولف فيها ونشــرب حليب النوق..
و إينك ياولدي نقمان إحضرلنا حليب النوق.
و إجلب حليب للضيفان..
يخرج نقمان..
بعــد خروجــه يســمع دوي إنفجــار وتهدم الخيمة
ودخان وتبعثراملكان.

هدران:سالمتك يا شيخ صحوان..
كان الشــيخ وهــدان وجماعتــه كاملعتــاد
يسولفون ..قام إبن عمك الشيخ ضحوان يرمي
قنبلــة عليهــم ..قتــل الشــيخ وهــدان ومجموعــة
حوله وجرح من جرح..
وما سلم إال ولده نقمان..
الشيخ صحوان :وكيف سلم ولده نقمان..
هــدران ..طــال عمــرك يــا شــيخ نجــى النــه خــرج
يحلب النوق
لجماعتهم.
هي كمل يا هدران..
املشهد الثاني..
هدران :والحين نقمان يتحدى ويتوعد فيك
في خيمة الشيخ صحوان..
و ابن عمك الشيخ ضحوان..
الشــيخ صحــوان ..تفضلــوا يــا رجــال إدخلــوا وهنا سماع رصاص وصراخ..
نسولف ..حتى تجهزالحريم العشاء..
وصوت الحق يا شيخ صحوان هجوم علينا من
تفضلوا تفصلوا ..صب القهوة يا ولد..
نقمان بن الشيخ وهدان..
بصوت جماعي زاد فضلك يا شيخ صحوان..
الشــيخ صحوان :إليكم يارجال تفرقوا ال يعمل
رجل يصب القهوة على الجلوس..
بنا كما عمل ضحوان فيهم...
الشيخ صحوان..
نهاية املشهد..
خبروكــم يــا جماعــة مــن يخبرنــا ويــش الــي حصــل ستار.
للشيخ وهدان وجماعته البارحة.
عندك يا هدران..

عندما التشاركينني الرقص
يصيني عدم االكتمال..
وحين تدق أجراس السمر
يزدان الليل بلباسه أكثر
حينها...
ال..أستطيع التحكم في نوتات الفؤاد
وال قدرة لي في مصارعة اللهفة.
مصارع النافذة تغتسل برذاذها الحراري
تكاد مفاصلها أن تنصاع لسماع هفهفاتك
فلماذا تبخلين؟
وملاذا ال تجربين الرقص على وقع نبضات قلبي
قد تقولين لي :كالمك غيرمفهوم!..
أو ربما من أقصد به؟
لعلك أدركت القصاصة املذيل بها منديلك:
هللا من وراء القصد.
أحاول جاهدا رش أكبرقدرمن زخات عطري
املفضل
على املرآة التي طاملا أنكرت وجودي
على الطاولة التي حلمت ذات ليلة أن أجلس
و إياك على حو افها..
على زجاجة الهاتف،
علــى الســاعة الحائطيــة التــي الزالــت تح�صــي
تمنياتي رغم توقفها عن الطقطقة!!..
كميات كبيرة من التوقعات،
أفسدها عدم ميولك للرقص في هذه الليالي
املباركة.
للمرأة وجهان أثناء الليل،
وحين مزاولة مهنة الترقب
األول يوحي بتوجه خفي،
ينكشف كلما أخفى الرجل رغائبة
والثاني..يتمدد..ينكمش،
ويشتعل دونما اظهاردخانه
علمي بهكذا أشياء محصوربعالقتي معك
وال أعرف الكثيرمنه ،كون جدي لم يكن له باع
في ممارسة هذه الطقوس.

(س)
يظهر في
صنعاء
في البداية إن كنت ال تعرف شيئا عن (س) فهو
ذلك الرمزالريا�ضي الذي يستخدم في املعادالت
الحسابية للداللة عن الكم املجهول..
أمــا (عــارف) فهــوأســتاذ الفلســفة فــي جامعة
صنعــاء ،وبجــواره صديقــه عبــد الحكيــم يعمــل
محاضرا في كلية العلوم.
قال عارف لصديقه:
انظــرإلــى ذلــك الرجــل الــذي يجلــس بالقــرب مــن
قاعــة الدكتــور عبــد العزيــز املقالــح ،فهــو شــيخ
طاعــن فــي الســن ،يرتــدي مالبــس قديمــة جــدا ال
يربطها بعصرنا رابط.
عبدالحكيم:
فمن تعتقد أن يكون؟
 لعلــه رجــل ســكن أحــد األريــاف البعيدة عنمدننــا املعاصــرة ،يبــدوأنــه ال يعــرف عن مظاهر
الحضــارة حتــى اســمها ،لــم يســبق أن خالــط
الناس وتعرف على طوارئ الحياة منذ عقود.
 هههه لقد أجبت كما لوكنت قادما من عصورالفلســفة الســحيقة ألثينــا ،فأنــا أقرلك بهذه
املوهبــة التــي يقــف تخص�صــي العلمــي ربمــا دون
وصولي إلى ما وصلت إليه في العلوم اإلنسانية.
 علمتنــي الفلســفة يــا صديقــي أن أتعمــق فــي كلأمــوري الحياتيــة ،فضــا عن قراءتــي في مختلف
العلوم واملعارف خارج تخص�صي الذي كدت
أن أدعى باسمه.
 لنذهــب معــا إليــه فلعلــه يحتاج إلــى معلومة ماعن هذه الحياة وكيفية التعامل معها.
 هيا بنا.السالم عليكم.
من أنت أيها الرجل؟
 أنا عابرسبيل ،و أنتما؟ أنــا الدكتــورعــارف أســتاذ كر�ســي الفلســفة فــيالجامعــة ،وهــذا صديقي عبدالحكيم يعمل هو
اآلخرفي كلية العلوم.
 حسنا ..تمنيت لو بلغت شأنكما من العلم،فأنا لم أعرف شيئا بعد.
وضع الرجل ذقنه على عصاه ،ثم نظرإلى
الدكتورعارف سائال :هل سبق لك أن تزوجت؟
 ال. -ولم ال تتزوج؟!

محمد الشرعبي
 لقــد ق ـرأت عــن النســاء مــا جعلنــي أزهــد فيهــن،فقد نذرت نف�سي لطلب العلم والحكمة.
 حســنا ..إن كنت تبحث عــن الحكمــة فتــزوجإمــرأة شــقية ،فهــي وحدهــا كفيلــة بــأن تجعل
منك فيلسوفا.
 ال ،يارجل ،فتجربة شهريارال تؤيد قولك بتاتا. يا صديقي ،الحب هــو املــرض الوحيــد الذييجــب علينــا تقديســه ،فأحداث ألــف ليلة وليلة
ال تمــت إلــى الو اقــع بصلــة ،فقــد كتبهــا رجــال
اتهموا فيها املرأة بالخيانة على لســان (شــهرزاد)
ليؤكدوا كالمهم بشهادة امرأة متخيلة.
يتابادل عارف وصديقه نظرات الدهشة ،ثم
يواصل كالمه سائال:
هل أنت فيلسوف؟
 من ذا الذي يستطيع أن يدعي الفلسفة؟!فكل ما أستطيع قوله هو أني على الرغم من
طول عمري وتتابع تجاربي ال أفهم شيئا.
أخذ الرجل عصاه وم�ضى دون أن يلتفت إليهما
حتى توارى خلف األشجار.
ركضا خلفه للبحث عنه،فلم يجدوا له أثرا.
يا إلهي ..هل ابتلعته األرض؟!
نظرالرجالن لبعضهما نظرات ممســوخة خلت
من كل معنى ،وفي نفسيهما سؤال حائرلم يعرفا
له إجابة :رباه ..ترى من هذا الرجل؟
و أنــت عزيــزي القــارئ :إن كنــت قارئــا حقــا فمــن
تعتقد أن يكون؟
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غياب قمر
ريم كمال

ِّ
المتخفي
كوفيد
ُ
ُأيها الكائن املتخفي كوفيد  19ذو الســاح
ً
ُ
ّ
الفتــاك ,أنــت لــن ترهب شــعبا أعتاد املوت
ُ
بــاآلالف ,والدفــن تحــت األنقــاض فـ ً
ـرادى
وجماعات..
هــا هــو ُجـ ٌ
ـزء ممــن تبقــى فــوق قشــرة األرض يرزح
ٌ
حرب وتدمير ,إخفاء
تحت شتى أنواع املوت..
واغتيــاالت ,أمــراض وأوبئــة ,ســيول وفيضانــات,
نزوح ,فقر ,جهل..
ً
ُ
حتــى أنكفــأ على نفســه منتظرا املوت ,بعــد أن
ُ
ُ
خرقــت كل قوارب النجاة الداخلية والخارجية,
ُ
وكأن املوت هو املخلص الوحيد له من الحيتان
ُ ً
التــي تكالبــت حولــه تلتهم أجزاءه الســمينة لقمة
ُ
لقمة.
ُ ّ
ُ
وجـ ٌ
مثل الفواسـ َـق الخمســة (الفــأر,
ـزء أخــري ِ
ُ
ُ
العقــرب ,الكلــب العقــور ,الغــراب ,الحــدأة) كل
ُ
األرض فسادا ,وقد أحل قتلها من
هذه تعيث في
ِ
ً
سواء كانت داخل الحرم أو خارجه.
ال إله يعلوه
ُ
ُ
ُ
ولكــن مــا لــم يكــن فــي الحســبان أن يخـ ِـرج العالــم
ُ
ُ
جيوشــه ملحاربــة املتخفــي كوفيــد ,19والبلــد
ً
ُ
َّ
الــذي كان ســعيدا قبــل أن تحــرق جنتــاهُ ,يعانــي
ُ
ويســتصرخ من الفواســق ،والغوالت املدمرة,
ولم ُيحرك ألجله؟! ســوى صب الزيت على النار
ُ
االشتعال.
ومر اقبة ِ
ُهنــاك مــن يــرى بــل َيجــزم أن كوفيــد 19أرحم
مــن كو افيــد الحــرب ,كوفيــد اإلبــادة ,كوفيــد
التجويــع ,كوفيــد الصراعــات ,كوفيــد املســخ,
كوفيــد التجهيــل و ,...فجميع الكوفيدات
ُ
املســتوطنة والتــي ظهــرت فــي تاريــخ اليمــن كفيلــة
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ُ
ُ
ألن تكسب الدماء املتبقية (التي لم تنل منها
الكوفيدات) مناعة ضد كوفيد.19
حيــث وقــد تماهــى الشــعب معهــا فــي حيـ ٍـاة جبريــة
يســتع�صي عليــه الفــكاك منها ,وها هواآلن
ُيفــرض علــى الشــعب ذاته الــذي بالكاد َينتزع من
الحيــاة قــوت يومــه ليقتســمه وأســرته ,نـ ٌ
ـوع أخــر
من املوت «اإلقامة الجبرية».
ُ
هــذا الشــعب الصامــد لــم يرفــض اإلقامــة
ً
ّ
ذاتهــا ,بل يتمناها ليســتريح قليال
الجبريــة فــي حـ ِـد ِ
مــن خضــم الحيــاة ,على أن يمتلــك فــي بيتــه ما
ـف وماء ,بينمــا غيره
يكفــي فتــرة اإلقامــة مــن رغيـ ٍ
ُ ُ
من الشعوب تضجررغم توفيركل ُسبل الراحة
ُ
والكفايــة لهــا ,لدرجــة أن تأتــي ســيارات الشــرطة
ُ
إلــى بــاب البيــت لتشــارك فــي ِاحتفــال عيــد ميــاد
طفــل ألال يحــزن مــن أنــه لــم يحتفل بيــوم ميالده
أحد!!
ً
ُ
دعونا نفكرقليال مع أنفسنا..
ماذا لو ظهركوفيد 19من اليمن؟
ُ
ُ
هل كانت ســتعد دولة ُعظمى مطورة في
ُ
جينات الكوفيدات؟ أم أنها ســتظل تعتبر
دولــة اإلرهــاب ..وبالكوفيدات؟! وســتتحالف
دول العالم لتســتأصل رقعتها من على صدر
ُ
الكــرة األرضيــة ,وجعلهــا في خبــركان كفصيلة
ُ
الديناصورات املدمرة.
ُ
ُ
هذا الشــعب البعيد كل البعد عن الجهل
واليأس من مجيء حياة أفضل؛ وصل ألن
يسخرمن شتى أنواع املوت ..باملوت.

بيــن الحلــم واليقظــة ،يمــر العمــر ،وعمرهــا
متوقــف ،طفلــة ممتلئــة بالحيــاة ،مفتوحــة
عيناها على أق�صى اتساعهما ،تائهة في طفولتها،
ً
وأحالمها مكبلة برجل يكبرها كثيرا ،أقدامها
مربوطة بعقد زواج يمنعها من ممارسة اللعب.
أخذت على غفلة وهي تلعب الغميضة ،لتغمس
إبهامها بحبرأزرق ليتم به عقد الزواج.
أمهــا تجمــع فســاتينها فــي حقيبــة عرســها ،وهــي ال
تكــف عــن إحضــارلعبهــا لتضعهــا في الحقيبة
وسط زعيق أمها وهي غيرمبالية.
ُ
ُ
ُ
ّ
جدائــل شــعرها فكــت لتســدل ،ولـ ِـون وجههــا
ً
ُبمســاحيق التجميــل ،وتــوردت خدودهــا خجــا،
أرغمــت علــى الجلــوس فــي كوشــة الزفــاف مقابل
لعبــة ،وفرحــت بذلــك رغــم مللهــا فهــي تلعــب،
وتختال على صديقاتها بجلوســها على كر�ســي
العــروس ،تودعهــا أمها بالدمــوع تحاول إقناعها
بترك الدمية التي بين يديهــا لكنهــا مصــرة على
أخــذ لعبتهــا معهــا ،وتنتهــى كل محــاوالت األم
بالفشل.
انتهى يوم عرسها ،جلست لتخلع فستانها
األبيــض امللــوث بطفولتهــا حتــى تنــام ،الليــل بارد
فهي بعيدة عن حضن أمها تبكي أريد أمي؟
يدخــل زوجهــا ســاخرا مــن حماقتهــا ،صمــت بعد
إنذارمخيف من زوجها ،قلبها بدأ يخفق أكثر.
ثــم تطــوف فــي ذاكرتهــا صــور ليتجــدد علــى
مسامعها صوت أمها :كوني هادئة ألجلي.
تشــرد ثــم تســأل :أريــد اللعــب ،تبكي تلــك الزوجة
بصوتها الطفولي ،هل ستدعني ألعب؟!
رد عليهــا بمكــر :أجــل أنــا وأنــت ،لعبــة اعتــاد أبــي
أن يلعبهــا مــع أمــي ،واعتــادت أمــك علــى لعبها مع
أبيك ،فقط اقتربي لتلعبي معي لعبة األسرة،
ِ
اقتربي و التصقي بي أكثريا صغيرتي الحلوة.
و تتوالــي األيــام و هــي تمــارس لعبتــه باإلكــراه،
وتكــوربداخلهــا جنيــن يكبرعلى جســدها الناحل
الصغير.
وفي ليلة الغيوم القاتمة الســوداء حجبت
القمر ،كانت في خدرها وهي تعاني آالم املخاض،
وسعادة فكرة طفل سيأتي من رحمها ليلعب
معها تضج بداخلها ،صرخات وزفرات تطلقها و
ماهي إال لحظات لتموت تلك السعادة و ليلفظا
آخــرأنفاســهما فــي الحيــاة فتغيــب فــي تلــك الليلــة
ً
هي ووليدها معا عن الحياة كما غاب القمر.

قريبا ً من نخيلي تتراقص الغزالن

قصص قصيرة جداً
أبجورة

فجأة تهدأ قاعة السينما،
ُ
تضاء األنوار..
الفيلم مضروب،!.

تورية

ْ
ُ
من أجلها ،بعت كل �شــيء ،علمت بذلك ،تخلت
عني!..

استحمام فوق عتبة

أجبرته على االستحمام،
رفــض إال بعــد قضــم التفاحــة ،قدمتهــا لــه فــي
لوحة مياه
صحن ،أكلها وطلب فراولة..
جمعهما قارب صياد،
ال تملــك فاكهــة الفراولــة ،اســتبدلتها بجحــة
ُ
بعــد ســبعة أشــهر تكاثــرت الســميكات علــى صفــراء ،تذكــر صاحبــة الفســتان األصفــر
الشاطىء!.
والعتبات النافرة ،أكل الجحة وقشرتها دون أن
يشعر!!..

مخالب أنثى طير

حسن علي البطران
السعودية

يشتري حمامة ،فتهرب إلى طيرآخريرفع جناحيه
فوق جدارالجيران.

شيء من جزء

حينما أهداها سلسال الذهب ،دمعت عيناها،
استغرب ملا وصله ذلك!..
جمعت أخواتها وقرأت الفاتحة،
ً
ونــذرت هلل نــذرا إن تطابقــت النتائــج الطبيــة
ستهديه إحدى عينيها!..

بالهة!

بصــوت رخيــم ،وبلباقة متثاقلة قلد صوت
األســماك املهاجــرة؛ ملــا ســمعوه ُســجن بتهمــة
التجسس!!..

انحناءة

تصفق خلفي،
حينما ألتفت نحوها ،تجاوزتني ولم تلتفت
إلـ ّـي ،بقيــت أنــا ألتفــت إلى األمــام ،عباءتها مازلت
طويلة!!..

خيال فن وقت الظهيرة

خيــال أناملهــا فــي لوحــة تشــكيلية معلقــة على
الحائــط املواجــه للمدخــل ،يراهــا كل مــن يــزور
ً
ذلــك املكان ،حينما تلتقي بهــا شــخصيا تقبل
أصابعها اليسرى وتتحا�شي أن تلمس أصابع
يدها اليمنى!..
تتساءل ملاذا..؟
ُ
تترك اإلجابة إلى أن تلتقي بها وقت ظهيرة!..
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ُ
أعشق ُحزن َ ُه
حرفة الحكاية في نادي القصة
فــي اللقــاء األســبوعي بتاريــخ  ٩ســبتمبر٢٠٢٠م لنادي القصــة أقيمــت حلقــة نقاشــية لتناول
كتاب (حرفة الحكاية) للكاتبة والباحثة املصرية سارة كرم ،وفي الجلسة التي أدارها الروائي
الغربــي عمــران_ رئيس النادي تحدث عــدد مــن الحاضريــن والحاضــرات عــن الجديــد الذي
قدمته الكاتبة عن كتابة الســرد متناولين كل األبواب التــي احتواهــا الكتــاب ،حيــث تحدث
كل من:
أحمد قاسم العريقي  -عبدالكافي اإلرياني  -سماح الوجيه  -ثابت القوطاري  -آزال الصباري -
انتصارالسري  -فاروق مريش  -منى الحملي  -عبدالرحمن الخضر -نجيب التركي
وأشــادت معظم املشــاركات باملحتوى الجديــد للكتــاب ،وأهميــة قراءتــه للمشــتغلين بكتابة
السرد (رواية ،قصة ،مسرح) وكذلك للمتابعين واملثقفين بشكل عام.

إيثار

بليغ البتول
فتحــت بــاب منزلــي فــي املســاء بعــد يــوم حافــل
بالعمــل ،قابلتنــي زوجتــي ببرودتهــا املعهــودة،
ثــم رحــت أرمــي بنف�ســي علــى األريكــة فــي الصالــة،
وأســند ظهــري إلــى الخلــف ،ولــم أكــد أزفرنف�ســي
األول حتى بادرتني بسؤالها املعتاد:
هذه الساعة؟
 ملاذا تأخرت إلى ِولم أكد أفرغ من إجابة ســؤالها إال وأخرجت لي
ً
دزينة من األسئلة وهي تعرف إجابتها مقدما،
ً
ُ
كما لو أنها تراجع اإلجابة مرارا وتكرار.
كيف ..ومتى ..و أين ..ومع من..
ً
قاطعتها متملمال:
 أين العشاء؟ُ
ثم ما لبثت أن غادرتها إلى الغرفة لتغييرمالب�سي
ومــا إن خرجــت حتــى رأيتهــا وهي تحمــل بين يديها
الطعــام ،وضعتــه علــى الطاولــة املوجــودة فــي
وسط الصالة ثم نادتني وهي مغادرة نحو
الغرفة:
 العشاء جاهز.جلســت على املقعد أتأمل الطعام الذي بين
ً
يــدي ،طعــام بــارد ،هكــذا دائما إذ لم يكن ســوى
بقايا طعام الغداء كالعادة.
تناولــت ذلــك الطعــام ،وما إن فرغــت حتى
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َ
اتجهــت إلــى الغرفــة ألجدهــا تمســك بهاتفي وأول
بسيل من
ما دلفت إلى الغرفة حتى أمطرتني ٍ
األسئلة:
ملن هذا الرقم الغيرمحفوظ في هاتفك..؟ وهذا
اتصل بك مرتين ..وهذا أجبته ..وآخرلم ترد
عليه ..وهذا اتصل بك خارج دوامك..؟
تقدمت نحوها ،وجلست بجانبها على السريرثم
أخذت الهاتف من يدها ووضعته على املنضدة
ً
ً
جانبــا وأمســكت بكفيهــا باســما وعينـ ّـي تحدقــان
في عينيها ُمباشرة:
 نحــن متزوجــان ُمنــذ مــا ُيقــارب الثــاث ســنواتً
يا حبيبتي أتراني كذبت عليك يوما؟
أومأت برأسها بالنفي أن كال.
 هل حدثت ِمني خيانة..؟ كال.ً
لك..؟
 ألم أكن صادقا في حبي ِثــم مــا لبثــت أن ألقــت بنفســها في حضنــي باكية،
ُ
وراحــت تلــف يديهــا حولــي كطفـ ٍـل مذنـ ٍـب يعتــرف
ً
ُ
بخطيئتــه طلبــا للمغفــرة ،كنــت أربت على كتفها
ً
ً
محــاوال تهدئتهــا ،أرجعتها قليال للوراء كي أضع
ُ
وجههــا بيــن يــدي ،ثــم مســحت عنهــا تلــك الدمــوع
الســخية ،ورفعــت خصلــة مــن شــعرها كانــت قد
بصوت خفيض:
انسدلت على وجهها ،سألتها
ٍ
 هيا اخبريني ماذا حصل لك يا حبيبتي؟ً
تلعثمت حينها خجال وهي تقول لي:
مــن حقــك يــا حبيبي أن تتزوج امرأة أخرى
لتنجب لك.

َّ
َّ
مهنا سليمان
ميادة
سورية
َ ٌ
* ُ ُمت َّي َمة ِب ُح ْس ِن ِه
َّ ُ َ َ َ
صا ِئد ُه
أقبل ق
ِ َ َْ
ِب ِشف ِاه قل ِب ْي
َ ُ
ُ
ِلذا أ ِص ْبت
ِب َع ْد َو ْى ُح ْزِن ِه!
ْ ُ َ
ً
اع ًرا َح ِزْينا
* َع ِشقت ش
ِ
َ َْ ُ َ َ
صن ُع ك َّل ل ْيل ٍة
ي
الو َسائدْ
م ْن َد ْمعه َ
ِ
ِِ
ِ
ام ُهوَ
َي َن ُ
َ
َ
َوأ ْس َه ُرأنا
ْ ُ
َْ
أذَ ِرف ِم ْن َع ْي ِن قل ِب ْي
ْ َ َ َ
الق َ
صا ِئ ْد
أجمل
ُ ُّ َ َ َ َ
* َيظن ْوننا ت ْوأ ًما
ََ
ُُ لق ْد ِب ُّت
َ
ْ
أش ِب ُه َك ك ِث ْي ًرا
َ
ِف ْي َمل ِم ِح
ُ
الح ْز ِن!
ََ ُ
َ َ ْ
* كانت َ ِخ َز انة ُر ْو ِح ْي
ْ
ًَ
َ
اب الف َر ِح
ُم َزَّينة ِبأ َث َو
ِ
ْ
ُ
ُمذ أ ْح َب ْبت ُه
َ َ َ
خاط ِل ْي ث ْو َب ُح ْز ٍن
َْ
ََ ْ َ َ
اس قل ِب ْي
على مق ِ

ماذا لو..؟!
أحمد بن عفيف النهاري
ثالثــة أيــام مــرت دون أن أشــم رائحــة الطعــام..
ســوى مــا يدخــل خلســة مــن روائــح قــدور
الجيران...
ُ
ثالثــة أيــام مــرت و أنــا أحلــم بالطعــام يدخل بيتي
فناء وفضاء...
الذي هو َّ َ
َّ
جــف ثــدي ..ارتخــت عضــات ســاقي وتغضــن
وجهــي ...وصغيرتــي «ثنــاء» بجــواري تمـ ُ
ـوء كقـ ٍـط
وحيـ ٍـد فــي ليلـ ٍـة بــاردة ..فــوق فرا�شــي الــذي هــو
ُ
األديم ,ألتحف السماء..
ُ
ُ
جاءني طيف أبي الذي كدت أن�سى:
ـ إشراق ,أحضري لي قمي�صي األبيض..
ـ أحضري لي شالي األبيض..
ـ مسبحتي..
ـ عصاي..
ُ
ل
جاءني طيف أمي التي أحاو أن أن�سى:
ـ إشــراق ,أبــوك ذهــب إلــى بعيــد ..هــذا أبوك
الجديد..
ً
وشـ ُ
ـبح أبــي الجديــد يمــأ حياتي وجعــا ..عيناه
التي ال تشبع تحاصران أفقي..
ٌ
طارق يطرق بابنا..
ٌ
متزوج وعندي أوالد ..لكنها ستكون في عيوني..
ـ
ُ
أي عيشة سوى هذه ستكون جنة..
طفلي األول جاء..
الثاني هل..
ً
أخــي الوحيــد الــذي أكاد أن�ســى ســقط شــهيدا فــي
صيف أربعة وتسعين...
ِ
طفلي الثالث أتى..
مات زوجي..

ثناء وصلت..
شقيق زوجي يخطبني..
أم زوجي تصرخ:
ل ُ
 كما أماتت األو ستميتك..وما تدري املسكينة أن الحياة واملوت سرمن
اإلله...
أسرار ُ
ُمنكســرة ،أجرجـ ُـرخلفــي وجــع الطفولــة ,حاملــة
طفلتي الوحيدة..
إلى أمي أعود..
ـ أبي الجديد أعيدي ثناء إلى أهلها..
ً
ُمتذكرة بعضا من أبي القديم ..عمتي..
ال مكان لي وال لثناء..
ً
ـراح األمــس ،بثمنها
ـ
ف
أ
من
ـا
ـ
ض
فــي عنقــي ويــدي بع
ِ
اشتريت بيتي..
البقايــا انتهــت ..والجــوع ُ
ينهش جســدي ..وثناء ال
ُ
تكف عن املواء !..
إلى الثعبان املرقط املســمى شــارع ,انســللت..
َ
بمتني الذي ك َل ,أطرق أول باب..
ـ يا عا....
ثاني باب..
ـ يا فا....
بيت هللا..
ـ يا كا....
عندمــا حــل املســاء كانت ثنــاء قــد انثنــت فوق
كتفي ونامت..
عدت إلى بقايا بيتي ..ومعي بقايا طعام..
ُ
ٌ
ينبت في صدري..
طرقات ..أمل ِ
أنت...؟!
ـ وحيدة ِ
ـ نعم!...
ـ ما ر ُأي ِك لو....؟!
ً
ُ
ُ
ُ
تحفــرأخدودا فوق
والدمــوع
أغلقــت بابــي
ٌ
ٌ
صغيرفي داخلي ينمو!...
و�شيء
وجنتي..
ُ
ٌ
وسؤال يعربد في صدري..
ماذا لو...؟!

فوات النعم
شيماء العريقي
ً
ألــم ُيخبرك ُ
حدســك أن بداخلــي شـ ً
ـتاء أحمقا
ً
ُ
يحتاج صيفا كهذا؟
ً
أال تراني  -مؤخرا -كتلة ثلج ُ
تدب على قدمين
ٍ
ُ
يصهرهــا ســوى عمليــة عاطفيــة تفاعليــة
وال
كهذه.
ُ
تعمدت ُمصافحة ظلك ،لكنكَ
في الو اقع أنا
ُ
ُ
ٌ
ظل ال يلفت انتباهه �شيء ,ولو برودة كفي..
َ
ُ
ُ
ـوم يمر ..أشــتاقك أكثــر ,و أفهــم ســؤالك
كل يـ ٍ
املُ ُ
تكررلي «كيف ستبدو الحياة في غيابي؟»
ً ً
كيف لك أن تسأل سؤاال غبيا كهذا!
أنــت تعلــم بأنــك دعامــة هــذه الخيمــة التــي تعنــي
َ
ُ
الحيــاة لدي ،و أنني دونــك لســت ســوى قشــة
ُ
سماء الحب..
تتطايرفي
مشاعر
ِ
ٍ
«لترحل إذن»
ـرة
ككل مـ ٍ
ـكل معانــي التشــبث ،لكنــك ِ
قلتهــا لــك بـ ِ
تثبت لي غباءك..
وفي الساعة الثانية!
ُ
بعثت لك رسالة كانت محتواها:
قلبي ،لدي أمسية هناك»
«نلتقي في مسرح
ِ ُ ُ ُ
عندما وصلت كنت أحدق في الجميع ولم أراك,
رأيــت صورتــك ُمعلقــة هناك كأحـ ِـد ُمهرجــي ما
ُيسمى الحب..

عهد

تفاجئ النادي
فاجــأت الفنانــة التشــكيلية عهــد الحضرمي أعضاء النادي خــال فعالية األربعاء
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠بإهداء النادي لوحة خاصة احتوت على شعار(إل مقه)
ً
شكلت فيها رموزا تاريخية بطريقة إبداعية.
وقد عبرالروائي الغربي عمران رئيس النادي عن امتنانه لهذه اللفتة من الفنانة،
ً
متمنيا لها املزيد من اإلبداع والتميز
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قالوا عن

ُّ
البردوني
ورطة الكتابة عن
ُّ
البردوني
تعــودت أن أكتــب مقاالتــي فــي هــذا العمــود بشــكل ســاخر ،ال يخلــو مــن النكتــة ،ويصبــح
ً
ً
ذلــك صعبــا عندمــا تخصــص مقالــك عــن هامــة فكريــة تنحنــي أمامهــا القامــات إجــاال
ً
ً
واحترامــا ،ولكــن تطعيــم املقــال ببعــض النــكات يصبــح ســهال عندمــا يكــون الحديــث عــن
روح طريفــة اشــتهر بنكاتــه الالذعــة التــي يجلــد بهــا األوضــاع بأســلوب ال يملــك
رجـ ٍـل ذي ٍ
أمامــه اإلنســان إال الضحــك حتــى ولــو كان هــو املجلــود بهــا.
حاولــت أن أســتعين بكتابتــي عنــه بمــا قالــه الكبــارمــن قبلــي ،فلــم أجــد أن كالمهــم وفــاه
ً
حقــه ،ولــن أســتطيع أن أضيــف علــى عظمــة مــا قالــوه شــيئا يفيــه هــذا الحــق ،فحاولــت
ً
أن أســتعين بوالــدي الراحــل ،ونمــت مبكــرا لعلــي ألقــاه فــي منامــي ليعيننــي علــى مــا ورطــت
نف�ســي فيــه ،وفــي الليلــة الثالثــة مــن املحــاوالت الفاشــلة ،القيتــه وشــرحت لــه معضلتــي،
ّ
فقــال لــي بهدوئــه املعتــاد« :عصيــدك متنهــا ،ومــن عملــه بيــده هللا يزيــده ،ورطــت نفســك
بالحديــث عمــن تشــعرأمــام إنصافــه بالعجــز».
ً
اســتعنت بعدهــا بأخــي األكبــر–أطــال هللا عمــره -فح ـكـى لــي الطرفــة التــي ســأوردها الحقــا،
والتــي ســبق لــه نشــرها فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي فهــو كان أحــد شــهودها.
ً
لعـ َّـل فــي بحثــي عــن طرفــة أحكيهــا عــن الهامــة والقامــة عبــدهللا البردونــي ،هروبــا ال يأتــي إال
مــن مــدرك أن كالمــه مهمــا نمقــه ،وزوقــه ،وصــب فيــه مــن البالغــة والفصاحــة ،وهندمــه
وأصلحــه ،وألبســه أغلــى الثيــاب ،فلــن يصــل إلــى حــدود مــا يليــق بهــذا الرجــل.
ً
لــن أضيــف جديــدا إذا حكيــت مــا يتــم تداولــه عــن املفكــر واألديــب والشــاعر عبــدهللا
البردونــي مــن حكايــات طريفــة ،إال أن لـ َّ
ـدي حكايــة رغــم أنهــا قــد نشــرت إال أنهــا لــم تتــداول
بشــكل واســع ،ولعل ممن يقرأون هذا املقال من لم تصل إلى مســامعه ،ومختصرها أن
األســتاذ البردونــي ذهــب إلــى ســوريا فــي رحلــة عالجيــة ،وتنــاول الغــداء مــع القا�ضــي اإلريانــي
فــي دمشــق ،فلمــا ســأله القا�ضــي عــن نصائــح الطبيــب لــه ،قــال« :طلــب منــي الطبيــب أن
علـ َّـي أن أخفــف مــن تنــاول اللحــم بعــد أن تجــاوزت ســن األربعيــن ،فقلــت لــه (لــم نعــرف
اللحــم إال بعــد األربعيــن)».
فماذا لو عاش البردوني ليرى ماذا نأكل اليوم؟!
تعمــدت فــي هــذا املقــال أن ال ألتــزم بــ 1001حــرف كمــا أفعــل عــادة ،لعظمــة مــن أكتــب
ً
ً
عنــه ،وتعمــدت أيضــا أن ال أذيــل مقالــي بأبيــات شــعرية لــي عــن البردونــي خجــا وحيــاء مــن
ً
ً
أن أقــول شــيئا فــي حضــرة الحديــث عنــه ،ولــي فــي ذلــك عــذري .تــاركا األمــرللبارعيــن فيــه.
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لم تغره بهرج الضوء بسبب عماه ،ولم يحتجب
خلف نظارات ،كما أن بصيرته تسخرمن ضوء
عالــم املبصريــن ،و اكتفــى برؤيــة تتجــاوز النظــر
الهش
د .حاتم الصكر

البردونــي شــاعرغيــرســعيد فــي أرض اليمن
السعيد ،باستثناء اليمن وبعض الدول العربية
القليلة يكاد يكون غيرمعروف ،إال كاسم

صالح بوسريف

ّ
ّ
البردونــي هــو الشــاعرالــذي صنــع مــن القصيــدة
قرص خبزالفقراء ،وكراسة ثقافة ،وجامعة
شــاملة ،وهو البصيرفي الزمن األعمى ،واملوقف
في زمن بال موقف

المصطفى البركي

إن الجليل والجميل في سيرة هذا الشاعرالرائي
تكمن في استطاعته التغلب على املعوقات التي
ً
كانــت تقــف فــي طريقــه ،وكان بعضهــا كفيــا بــأن
يحــول بينــه وبيــن مــا تحقــق لــه من نجاح وشــهرة
في دنيا اإلبداع .ويعود الفضل في هذا إلى إرادته
ً
ً
أوال ،وثانيــا إلــى طموحــه الالمحــدود ،فلم يعرف
التــردد أو الضعــف طريقهمــا إلــى نفســه الكبيــرة
وإرادته القوية.

د .عبدالعزيز المقالح

إن البردوني لم يكن شاعراليمن؛ ألنه عكس
ّ
وتصدى للحكام الفاســدين فقط.
همــوم بلــده،
بــل كان كذلــك بشــاعرية لهــا وهجهــا الكبيــر،
و إنجازاتها امللموسة.
ً
فليــس ســهال أن يخــرج البردونــي من ركام الشــعر
التقليــدي فــي اليمــن ،ولــه فــي هــذا البلــد ركائز
ثقيلة وراسخة .وإذا بهذا البصيريشحن الشكل
الكالســيكي بالصــورة الجديــدة واللغة الشــعبية
والحــوار والقصــة واملوضــوع الحــي الصــادق
ً
بعيــدا عــن املوضوعــات العابــرة ،فــراح الشــعب
يستمع إلى قصيدة عذبة تنعش العقل والقلب
برحابة آفاقهما.

بياز الصفدي

لم أعترف بالعمى في أي لحظة في حياتي
عبداهلل البردوني

ما بين األقواس اقتباسات من قصائد عدة للبردوني

ك ــان مـن ـ ُـكم ..ل ُـك ــم َي ـ ُـج ُ
وع َوي ـ َ
ـعرى
ِ
ََ
وإلـيـك ــم َيـ ُـج ـ ُ
ـوب َع ـص ـ ًـرا فـع ــصرا
َ
حــام ـ ًـا ف ــي يـدي ــه َأ ً
ض ــا ..وشـُع ـ ًـبا
ِ ر
ِ
ُ
َ
ُ
نـ ـ َ
ُ
ّ
ـاب ع ـن ــه الـغ ــبار وال ِـري ــح ده ــرا
حــاك ً
ى ِص َـبـاه ــا
ـر
ـ
ـ
ك
ذ
ـجوم
ـ
ن
ـ
ل
ـ
ل
ـا
ـ
ـي
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ً
ـام ــعا عـن ــه ب ــشرى
بـي ــن جـف ــن ِيه ،س ِ
ـل َ
صــائ ـ ًـدا لـل ـ ُـب ُروق م ــن ُكـ ّ
ـوب
ـ
ص
ِ ِ
ِ ِ
ُّ َ ِ
ٍ
ُ
ً
َ
َ
ّ
ان ِمــن كـ ِـل مـسـرى
عـائ ــدا َبـالـدخ ِ
ســائ ًل ل ّلريــاح مــن أيـ َ
ـن جـ َ
ت
ـاء
ِ ِ ِ ِ ِ
ُ
َ
ً
َ
ُ
َ
ُ
َ
ن
دو مـ ٍـاء ..ومـم ـ ِـسكا ذي ــل أخ ــرى
ر اف ـ ًـا بـال ـ ُـع َباب ,وال ُ
ـشب ,وال ـ َـج ْمـ
ـ
ـع
ِ
ِ
ُ ُ
ِ َ ُ
ـ ِـر ال ــذي ل ــم ت ِـح ــط ب ـ ِـه ال ــنار خ ــبرا
ً
َ ً
ـحقل لـحـن ــا
ـيف وال ـ
عــا ِزف ــا ِلـل َّـر ِص ـ
ِ
ِ
كـات ـ ًـبا َع ــن شـي ــوخ يـأج ـ َ
ـوج ِس ــفرا
ِ
ِ
َ
ـات ُجـوع ــاً
مــاد ًح ــا ُكـ ـ َّ
ـل كـ ـ ِـاد ٍح ُم ـ
ِ
َ
ُ
ً
َّ
َ
ق ِم ـن ــه أث ــرى
قـ ِـادح ــا كـ ــل سـ ـ ِـار ٍ
ـاش حـاض ـ ًـنا ُك ـ َّ
ه ـك ــذا عـ ـ َ
ـب
ـل قُـل ـ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
ُ
ً
ً
ُ
وه ــو بـؤس ــا ي ــذوب قـل ــبا وص ــدرا
َل ــم َي ُـك ــن شـاع ـ ًـرا عـل ــى ُك ـ ّ
ـل ُح ـ ْ ٍـال
ِ
َ ْ ًِ
َ
ُ
َ
َ
ك ـ ــان خــلــق ــا بـكـن ِـه ـ ِـه هللا أدرى!
َ
(جـ ـ َـاء ِم ــن نـف ـ ِـس ِه ِإلـي ــها َو ِحـي ـ ًـدا)
َ
َ
ص ِـقـي ًـع ــا وق ـف ــرا
ـاط ًـب ــا ُع ـم ـ َـر ُه
حـ ِ
ُ
ُ
الصبـ َـر ُ
َأشـ َـب َ
َّ
ـاد
ـي بـ
ـ
ف
،
ـه
ـ
وع
ج
ع
ٍ
ُ َ ُ َ
ُ َ
وع َ
ص ــبرا
طهو..وأش ـ َـب َع ال ــج
ِمنــه ت
ُ ً َ
(كان َي ُ
َ
ً
دعو ُّ
الرَبى :ســعاداِ ..ليســا)..
الحصــاد ( َزيـ ًـدا) َ
ـكـي َيـ َـرى فــي َ
و(عمـ َـروا)
ِ
َ ُ
غ ـي ـ َـر َأ َّ
ن ال ُّـرَب ــى ل َ
و
ـف
ـ
ه
ـ
ت
ـان
ـ
خ
ـن
ـ
ـم
ِ
َ
ـات َيـص ـ َـه ُر ال َّـل ـ َ
ـيل ِحـب ــرا
ال ِلـ َـم ــن ب ـ
َ
َ
َ َ
ـل َ)
ن خ ْـب ـ ٍـز و أك ـ
ـدو
ـ
ب
ـى
ـ
ـق
(كـ ــان أن
ٍ
َِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ف لـيس يـشرى
فـهـو أحــرى ِبـمو ِق ٍ
كـ ــان َيـح ـ َـيا َك َـم ـ َ
اب
ـوج ٍة ِم ــن َس ـ َـر
ٍ
َ
َأر َه َـقـتـه ــا الـ ّـري ـ ُ
وجـ ــزرا
ـاح َم ـ ـ ًّـدا
ِ
َ
َ(ل ــم َي َنــل مــا ُيريـ ُ
َ
ـي)
ـ
ا�ص
ع
امل
ـى
ـ
ت
ح
..
ـد
ِ
َ
َ
ِفـال َـم َـع ــا�صي بـغـي ــره ُكـ ـ َّ
ـن أحـ ـ َـرى
ِِ
ِ
إن ـ ـ ُـه َأص ـ ـ َـد ُق ال َـم َـجـان ــين ُحــب ــاًّ
ِ
َّ ُ َ ِ َ ِ
ُ
َّ
ُ
َّ
يك طـ ــرا)
ِ(إن ـ ــه أخــط ــر الـصـع ـ ِـال ِ
َ
َ َّ
ً
ـط لـل َـح ـ َ
ـ�ص ُى مـه َـرج ــانا
أ ُّيـ ُـه ــم خـ ـ
ِ
مــن ط ُـيـوف ،وق َ
ـال ل َ
وتُ :عـذرا
ـلم ِ
ٍ
ِ
ِ

يحيى الحمادي
كـ ـ َ
ـان ُكـ ـ َّ
ـادِ ..طـي ـ ًـنا َولـح ـ ً
ا
ـم
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـل
ِ
ً َ
َ ً َُ ُ
وه ــو شـوق ــا يـم ــوت ِشـب ــرا ف ـ ِـشبرا
َّ
ً
ـن َأ َّنـ ـ ُـه اشـت ـ َ
ـظ ـ ّ
َأغـ َـل ـ ُ
ـاق َم َـوت ــا
ـ
ل
ا
ـب
َ َ
َّ ّ َّ
ِ َأغـ َـل ـ ُ
ـن أنـ ـ ُـه مـ ــات ق ـه ــرا
ـ
ـظ
ـ
ل
ا
ـب
َ َُ ْ َ ُ َ
ْ َ ُ ِ ُ
عد ..قالوا:
عد ..لم َي ِعش ب
لـم يـمت ب
َ َْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ع ــاش ت ــترى ..و ِق ــيل بل مات تترى
َ َ
َلـ ــم َي ـ َ
صـوت ــه ذا َت َ
ـف َ
ـاد
ـ
ـص
ـ
ل
ـ
خ
ل
ـز
ٍ
ِ
ِ
َ
ش ــا ِر ًحا م ــا َج ـ َـرى ،وم ــا َس ــوف َيطـ َـرا
َ ُ َ ْ َُ َ
َ
ذات َ
(ج ـ َّـر َ
)
ـوم
ـ
ي
ب الـم ــوت م ــحو َه
ٍ
َ َ
َ ُ َ
ْ
ـال :أن ـ َ
قـ َ
ـ�سى ..ول ــم أ ِج ــد ب ــعد ق ــبرا
َ
َ َ َ
ُ
ضرْ ..
الخ ُ
لكن)
(س ــوف ت ــأ ِتي أ َّي ُـامنا
َ َ ُ َ
ض ـ َـمائ ُر ال ــناس ُخ ـ ْ
ـضرا
ِحـي ــن ت ــغدو
ِ
ِ
ـيع ف ــي َغـي ــر ُ
إ َّ
ن ُع ـم ـ ًـرا َيـض ـ ُ
ـم
ـ
ل
ـ
ح
َِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ـناس ن َ
يـش ُ
ـومه ..ل َ
ُ
ـيس ُعـمرا
ـرب ال
ـاشُ ..ك ُّـلـن ــا فـي ــه ُج ـ ٌ
ه ـك ــذا عـ ـ َ
ـرح
ِ
َّ
إنم ــاَ ..م ــن ل ُـج ــرحه ال َـي ـ َ
ـوم َيـق ـ َـرا؟!
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
لـ ــو قـ َـر أن ــا ِجـراحـن ــا مـ ــا انـه ــزمنا
َ
َ ُ َ ٌ ُ ُ َ
هل ن ــصرا
نـحـن شـعـب يـري ــد بـالج ِ
َ ٌ
ُ
ّ
ـور
ِإن ـم ــا ال ِـشـع ـ ُـر َدَفــق ــة ِمـ ــن ش ُـع ـ
ٍ
ـس َمــن َح َّ
ـعر ُه ق َ
لـي َ
ـك َش َ
ـال ِش ــعرا

ريشة :يحيى الحمادي

11

املرأة هي روح النص
الشعري

«

الشاعرياسين محمد البكالي صاحب طريقة خاصة في كتابة النص واسم مهم بين أسماء شعرية قليلة تمكنت من
تطويرالنص والخروج به إلى جمهورربما ال يزال نخبويا حسب تعبيره لكنه متوزع في أقطارعربية كثيرة ،أما في بلده
اليمن فهو عنوان شعري جميل ،أفاد من دراسته للفلسفة في تعميق وتنميق نصه املتجاوز ،وتوالت مجموعاته
الشــعرية خــال  ١٣عامــا لتؤكــد مقدرتــه الشــعرية فــي الكم والنــوع ،حصل على عدد من الجوائــزاملحلية والعربية ،وبرز
اسمه في الفعاليات فهو يضيف إلى جمال النص الكثيرمن جمال القراءة واإللقاء ،وكان ملجلة إل مقه فرصة هذا اللقاء معه
إلجراء حوارقصيرعن الشعروالحالة الثقافية اليمنية ومواضيع إنسانية أخرى

كيــف تنظــرإلــى و اقــع الشــعرالعربــي فــي اللحظة
الراهنــة؟ وعالقــة الجمهــوربالشــعر ..إلــى أي الشعرهوروح املعنى السادرة في اكتشاف داللة
مــدى هــي مهمــة ،وهــل تحــرص علــى وجودهــا اللفــظ وأعتقــد أن نضــج التجربــة الشــعرية
ً
بالنسبة لتجربتك؟
الهرمي ليس أمرا يقاس عليه.
مسألة نضج التجربة يتعلق بمدى قدرة الشاعر
الشــعرالعربــي املعاصــريكتــظ بالكثيرمن على اإلمساك بأدو اته االبداعية والخالقة التي
التساؤالت البنيوية والوجوديه التي رغم جودة تمكنه من املجيء باملدهش في لحظة فارقة؛
بعضهــا إال أنهــا لــم تــرس بعد علــى مرفأ قادرعلى الشــعرفن يستدعي الكثيرمن حيثيات
ســحب البســاط من أمواج املجتمع االيدلوجية القــراءة والرؤيــة وإعــادة صياغــة املفــردة
واالجتماعيــه وعالقــة الشــعر بالجمهــور تخفــت بطريقــة هندســية ال تخــرج عــن ســردية الشــعور
هنا وتظهرهناك لكنك تدعوني هنا الى السؤال واإلحســاس ولذلــك تتعثــرأحيانــا التجــارب
ُ ّ
عــن نــوع الشــعرأوال وأهميــة العالقــه هنــا هي الشعرية لتشكل مسارا أكثرحضورا
مــدى تفكيــك الشــعرلطالســم الشــعورالجمعــي وال أعتقــد ان للزمــن دورا فعــاال إال إن هللا جــاء
ولعل هذه العالقه ما زالت تراوح مستوى باملدهش واملاتع من القول .
االعجاب الغيرقادرعلى الخروج باجابات
تتعلق باالنسان وصيرورته
الشعر طريقة
وأصدقــك القــول أنــي ال أحــرص عليها في تجربتي
هندسية إلعادة
وأن حر�صــي يتكــوم فــي بعــض النخــب فقط رغم
الصياغة
أملي أن أجد جمهورا شاسعا ملا اكتب.
يقال بأن الشعرمن أكثرالفنون صعوبة وتنمو
املوهبــة الشــعرية خــال فتــرة تصــل إلى عشــرات من (همسات البزوغ) إلى (قبل أن يطفئ املاء
الســنوات حتــى تنضــج ،وهــذا يشــكل فارقــا بينهــا قنديلــه) مــا الــذي أردت أن تقولــه مــن خــال
وبيــن املواهــب فــي الفنــون األخــرى التــي تنضــج في إصداراتك الشعرية الستة؟
فترات أقصر ،كيف تنظرإلى ذلك؟
 12إل مقه  -العدد ( - )9سبتمبر2020

حاوره :زياد القحم

أردت أن أكابــد الهــم الجمعــي بأســلوبي انا
واعيــد ترتيــب حبــات الرمل التي تحيــط بي
ـوءة املتنبــي او بزرقــاء يمامــة
دون االســتعانة بنبـ ِ
البردوني
حاولــت ان اكتشــف االنســان فــي اعماقــي بأســاه
وبســعادته ولعلي حصلت على األول وما زلت في
طورالبحث عن الثانيه
ووقعــت كثيــرا فــي الالجــدوى وهــا أنــا امامــك اآلن
خالي الوفاض إال من الفشل .
باعتبــارك صوتــا شــعريا يمنيــا تجــاوزاملحلية إلى
املحيط العربي ،كيف تجد حضورالقصيدة
اليمنية خارج الحدود؟
القصيدة اليمنية انعكست عليها بصورة عامة
حالــة العزلــة التــي يعيشــها هذا البلد املترامي
االحزان
تخلــو القصيــدة اليمنيــة من العامليــة والبعد
االنساني في اغلبها ولكن هناك اصوات تضج
باالنســانيه والعامليــه اخفقــت وســائل الحياة
تنعكس العزلة اليت
تعيشها اليمن على
القصيدة

املعاشــة وحالــة التشــظي ومخلفــات الحــرب
فــي اعطائهــا مســاحة عربيــة وعامليــة ولعلــك يا
صديقي أحد تلك األصوات
واعتقــد ان اليمن لــوكانــت فــي وضــع غيــرهذا
املــرأة هــي روح النــص الشــعري الــذي يتدفــق من
لشكلت رقما صعبا في كل الجوانب الثقافية.
أق�صى فراديس الغيب وال ينتهي إال بنظرة سهم
ّ
التكسرفي جملة شعرية المتناهية
حرفي يعشق
هل تؤمن بوجود تنافس بين القصيدة الفصحى
األشجان .
التــي برعــت فيهــا وبيــن القصيــدة العاميــة ،وهــل
ً
يمثل تنوع اللهجات ثراء أم يشكل خطرا على
هل هناك جهة أو شــخصية ترى أن لها تأثيرا
حضورالفصحى ؟
إيجابيــا فــي رحلتــك الشــعرية وتحب أن توجه لها
رسالة عبرهذا الحوار؟
وفق صيرورة الزمن واملكان فال ارى في االنسجام
بالنــص العامــي والشــعبي اي ضيــروبالعكس قد
أصدقــك القــول هنــاك الكثيــرمن الشــخصيات
ينفذ الى اعماق الجماهيربشكل اكثف
ّ
بشكل فوق االيجابي على رحلتي ولكي
وبالفعــل ربمــا تغلب علــى الفصحــى فــي الــرواج التي أثرت َ ٍ
أتغلب على ش َرك السؤال و اكتفي بذكرالفقيد
ولكــن انــا مــا يهمني هوالقيمــة املجتمعية للنص
الشــيخ قاســم مبخــوت الدعبــوش رحمــه هللا
وقدرتــه على تشــكيل الوعي الوجــودي لقارئه
الذي ألهمني الكثيربدعمه ووقوفه معي دون
وسامعه.
ان يكلفني حتى أن اشكره
الفصحــى فــي وضــع كهــذا ال بــد ان تجــد القواعــد
والشــروط العلميــة التــي تشــكلها ُدورالثقافة
والتعليم في االوطان
ما هي تعليقاتك على الكلمات التالية:
ولعــل هــذي هــي القشــة التــي لــم يجدهــا ظهــر
الوطن  /الغائب املنتظر
البعير
املــرأة  /قصيدتــي التــي بيــن ضحكتهــا وحزنهــا لــم
ُ
ُ َ
تغ ّيرشكلها الشفة
قد تتفوق القصيدة
القصيدة  /نون النص وصالة املعنى
ً
مجاهرييا،
العامية
ُ
املشهد الثقافي  /ها أنا أمسكت بي ؛ ما الذي
واألهم هو قيمة النص
يدورفي بال الغبار؟
العامي أو الفصيح
الحرب  /املاموث امللعون
حقوق اإلنسان  /املفقود الذي كذبنا عليه
ورغــم انغما�ســي فــي الفصحــى اتطلع الــى ان تؤازر
هموم الكتابة  /حان وقت الصمت هنا
هــذه تلــك فــي صياغــة الوعــي والوجــدان الجمعي
للوطن العربي
كلمتــك في نهايــة هــذا الحوارملجلة إل مقه
يؤخذ على الشــعرأنه أسرف في االســتحضار
الصادرة عن نادي القصة
العاطفــي للمــرأة دون أن يعالــج قضاياهــا ،هــل
حضرت املرأة كقضية في كتاباتك؟
أشــكرنادي القصة ومجلة إل مقــه علــى هذا
الحضــورالنوعــي املمتــازوالذي فرادته تغني عن
حضــرت املــرأة كثيــرا في نصو�صي بشــكل اوبآخر
شكري له
واصدقك القول ان اجمل نصو�صي هي ما كان
ولــك يــا صديقــي زيــاد جزيل الشــكروالتقدير
الخطــاب فيهــا متضمنــا تــاء التأنيــث كمواربــة
ٍ و أنت تغالب الوجع بطريقتك الجميلة في
ضروريــة منــي لفتــح عوالــم اغلقتها نــوازع الجهل
َ
محــاورة الوجــود وبنف َسـ َـك العميــق الــذي يرمــم
والتلقي غيراملسئول ألوامرونواهي الدين
ً
بتقنيــة إنســانية فــذة ثقوبــا وطنيــة أحدثتهــا
واالعراف املجتمعيه.
انكســارات املثقــف اليمنــي وبروحــك املكتنــزة
بالكثيــرمن عالمات -ال أقــول االســتفهام بــل -
أمجل نصوصي هي
االستغراق .
املخاطبة لتاء التأنيث
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من قصائد الشاعر ياسين البكالي
َ َ
وس ْي ِر ْي»
«حج ْر ِ
___
ُ
متى أ َج ُّن متى ؟
لم َ
ألق معقوال
ِمن
األمور؛
ِ
ُ
غدا املعلوم مجهوال
ُ ُ ُ
َ
األشتات
جتاحني غربة
ت
ِ
بلد
في ٍ
َيحيا كعاد ِت ِه
في الكو ِن مخذوال
ً
َ ُ ّ َ
هم أن ترى فرحا
وصارأكبر ٍ
طفل
في ِ
وجه ٍ
رأى في صح ِن ِه فوال
ُ َ
الناس تعوي ؛
َ
ُ َ
الناس ليت َك يا
وتبكي
َ َّ َ
ُعمري توقفت
ً َ ُ
عرضا كان أو طوال
ُ
ف�ضي
يومي إلى
األمس ٌي ِ
ِ
واملدى جهة
ُ
سائل
تف�ضي إلى ٍ
لم َ
يلق مسئوال !
َ
الال�شيء
والقادمون ِمن
ِ
ما فعلوا
ً
شيئا سوى أن أحالوا
َ
الفعل مفعوال

ً
َ
لقد كفرنا تماما
ُ ُ
دمنا
منذ في ِ
ُ
َ
بال السكوت
َ ُ
الذ ُّل ُ
محموال
وصار
ُ
قعر ُجمجمتى
متى أ َج ُّن
متى ؟ ُفي ِ
َ َّ
ساقي
كشفت ُ ِ
فما شاهدت معقوال
ٌ ّ ُ
منس َّية دكة املعنى
ِ
ُ
ومفردتي
ٌ َ َ
ُ
يتيمة خلفها تحتاج كشكوال
َ
سبيل
وال
إلى ُع ّ
السالم لقد
ش
ِ
ِ
َ
طاراألذى
َ
وجناحي بات مغلوال
ِ
القات
إال ِمن
ِ
ٌ
ُ
هذا الشعب فارغة
ُ
ُُ
وبه ما َ
زال مشغوال !
أوقاته ِ
ُأك َلما َ ت ُ
بكوكبها الـ
الدنيا
دار ِ
ِ
ُ
ّ
أر�ضي ألقاه عنها
َِ
بات معزوال ؟!
َ َ
وس ِيري»
«حج ْر ِ
َ
وما بين الصدى وفمي
ُ
أكلت صوتي
ُ
إلى أن صرت مأكوال

َ
الج ِ ّن
يا ضحكة ِ
البالد لقد
في هذي
ِ
ُ َّ ً
ََ
تشابه اإلنس قتاال ومقتوال

ْ
َ
وسير ْي» ودارت
«ح َج ْر
ُِ
معركة
نصف
ٍ
ُ
ك ٌّل عليها
َ ُ
َي ُ
عيش
الدورمكفوال

َ ُ ُ
الحزن
وامطر
ْ ً
حتى لم نجد أمال
َ
في ت ْر ِك ِه
َ
واجتمعنا حول ُه ُحوال

َ
«ح َج ْر«..
َ
ُ
الحياة ولم
إيقاع
وأخطأ
ِ
َي ُع ْد عليها
ّ
أبين مقبوال
سوى الت ِ
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َّ َّ ّ
َ َ
شظي
«حج ْر »..كأن الت ِ

َ
َ
حان ؟! يا وطني
َ َ
وحد َك باألوجاع ُ
مأهوال
أراك
ِ
ٌ
الوعي يكفي
خيط ِمن
َِ
ُ
روج ِمن
للخ
ِ
ُ َّ
الكهف املفخ ِخ
ِ
ُ
واإلغماءة األولى
ِ
َّ
َ
الوهم
فع ِل ِق
ُ
السراب فما
ذن
أ
في ِ
ِ
َ
َّ
لدي إال ُجنوني ليس مغسوال
اليأس ؛
َدعنا ِم َن
ِ
َ ْ ْ
ال تط ُرق ُه  ..ها أنذا
ُ
َ ُُ َ
اآله مقفوال
تركته ُرغم ِ
أنف ِ
ُ
نقلت سوى
مأساة
وما
ِ
َ
من تركوا
َ
الحبل
عن
ِ
د َلوي ِ
البئر -مفصوال
 فوق َِّ
ُ
ُورَّبما أنني أخطأت ؛
َ
ليس معي
الصواب -
 علىِ
َ
سوى
األخطاء مدلوال
ِ
__
2020/9/16
___
َ
وس ِيري  :أهزوجة يمنية يرددها
* حج ْر ِ
عمال املزارع والبنائون وهم يمارسون
اعمالهم كترويح عن انفسهم ومحاولة
للتغلب على مشقة العمل

ٌ
بريق فسيح
رينا يحيى علي

رسائل الطقس األزرق

الرسالة األخيرة «منها إليه»

ُ
ِارتفــع صوتــه وهو ُيراجع دروســه لخطيبته في
«أبجدية اآلن»
حضوروالدتها  -خالته:-
هذه الجملة..
 هيا ِاعربي ُِ
ُ
على ُمفتر ِق النداءات بعد حفلة املطر
الورقة (ماجد يحب قمر)
وكتب على
ِ
ُ
بخفة وقالت:
ضحكت
أقف أنا
ٍ
ُ
عليها.
أقدر
ال
 صعبةوعلى بعد شارعين في مقهى املؤرقين تجلس أنت
ُ
ُ
صطنعة
بحركة م
نظرإلى الوالدة وهويهزكتفيه
ٍ
ٍ
ً
ُهناك تحديدا تكون وجتهي
قائال:
ُ
ُ
ُ
ّ
حيث يصنع الحب
 ال تلوموني إن نقصت عالماتها.نهرتها ُ
ُ
ُ َ
ُ
األم ُمعنفة ,فأخذت القلم وكتبت:
وترسل جميع التوسالت..
ماجدُ :
قلب قمرمرفوع فيه حتى آخررمق ِابتدأ
ُ
بالشمس
البحر
يلتقي
حيث
ِ
فيه الحب بال انتهاء.
ُيحــب :فعــل بيــن قلبين ُمشــترك ال يتوقــف إال حيث يغرق األحمرفي األزرق..
ُ
ُ
بتوقف النبض مرفوع عن الخفض والنسيان .حيث القبلة األولى وال ِعناق األخير..
قمــر :محبوبــة منصوبــة بطهــراملحبــة وصدقهــا .سيتال�شى ُ
كل ُحز ٍن
ُ
والجملــة الفعليــة خبــرالقلبيــن ال يــذاع إال برفــع َ
ت�ضيء أنت..
الزغاريد وقرع الطبول.
ً
بريق جميل في عينيها قائال :وكاملرآة آراني فيك..
ضحك وهوينظرإلى ٍ
 تفوقتي على األستاذ.ً
أخذه ذلك البريق إلى املرعى حيث خفق قلبه
هناك تحديدا
ُ
بحبها وهو يتابعها تالحق شويهاتها ...إلى ذاك
الصبــاح الــذي ســمعها ُتدنــدن أغنيــة وهــي ُتعــد أتأمل لحيتك
إفطــاره فــي ضيافتهــم ...إلــى ضحكاتهمــا وهمــا وأشــعرباملســافة مــا بيــن قلبين يحـ ُـل كل منهما في
يتسابقان الدرج للوصول إلى أول قطرات األخر..
ُ
الغيث على سطح منزلهما...
ثم ألقي تحية على عينيك..
كم هي شاســعة مســاحة ذلك البريق وكم هو
ٌ
دافئ وأخاذ.
كان البريــق األخيــرلهــا قبــل ًذلــك الصبــاح حينمــا تبدو عليك الرتابة من وراء الزجاج
عاد جسدها الغض ُممزقا من شظايا القصف هذا ُ
التلب ُك أعرفه
على منطقتهم أثناء عودتها من االختبار.

ليلى حسين

البد و أنك االن على وشك أن تقرص ذراعك
ُ
لتصدق أنني ُهنا
ُ
أنا ُهنا بلون الغروب..أغيظ األحمر
سيتال�شى ُ
كل حز ٍن
وسيبقى األزرق ُير ُ
افقه نداء أخير
ُ
وتعانقه اإلجابة
َ
نداء ٌ ُي ُ
علم شوارع الذكرى أبجدية « اآلن»
َ
والضحكات
نداء ٌ ُيعيد األحاديث
ِ
ً
ُهناك تحديدا..
ُ
ُ
ســترتب األقــدار قطعهــا املتناثــرة وتحــل أحجيــة
الكلمات املتقاطعة..
إنها
حكايا

ُ
الطقس
األزرق
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سيميائية العتبات النصية في ديوان:
تغاريد الروح للشاعرة /أمينة اغتامي
لقد أولت الدراسات السيميائية بالغ االهتمام
للعتبــات النصيــة باعتبارهــا نصوصــا موازيــة
 paratexteأونصوصا مصاحبة ،حيث «يطلق
علــى مجمــوع امللفوظــات التــي تحيــط بالنــص
[ومنها] العنوان [العتبة] )1(»..إذ يساهم في
«إجــاء حضــورالنص وتلقيه واســتهالكه)2(»..
أوكمــا أشــارإلــى ذلــك (جيرارجينيــت ..)1987:7
و أيضــا باعتبارهــا عالمــات تدلــل الطريــق
للمتلقــي وتفتح معه عالقات للتأويــل وبالتالي
لتقريبه من املعنى املخفي الكتشــاف مخبوء
النــص الغائــب => عنــد املتلقــي ،الحاضــر=> فــي
الالشعورالكاتب)3( ...
في تأويل بنية عتبة الديوان« :تغاريد الروح»
يتألــق املعنــى وتتضــح مالمــح الداللــة بدايــة مــن
التناسق البديع لثنائية العنوان ..من خالل
ُ ّ
اختيارالشاعرة للمركب اإلضافي امل ِؤلف لعتبة
الديوان من مفردتين :كلمة( :تغاريد) وكلمة
(الــروح) ..كمدخــل عالماتــي ،للولــوج فــي عالقــة
مع نصوص الديوان ككل ،والتي يمكن للمتلقي
أن يتلمــس مــن قراءتــه األولــى ناصيــة املعنــى التي
ْ
كلمتي (تغاريــد) و (الــروح) ..وقد
تبثهــا كل مــن
وغردَ
جاءت كلمة« /تغاريد» جمعا لتغريدةَّ ،
يغـ ِّـرد ،تغريـ ًـدا ،فهــو ُمغـ ِّـرد ،وهو ترديــد األصوات
بالغنــاء أو النشــيد ( ..)4وقعــت كلمــة «تغاريــد»
اســما نكــرة خاليــة مــن التعريف ،لفســح املجال
التأويلــي ســيميائيا ،للمعنــى والداللة لدى
املتلقــي مــن جهــة ،وفــي نفــس الوقــت حددتهــا
الشــاعرة بلفظــة املضــاف إليــه (الــروح) لترشــيد
القنــاة التأويلية للقارئ ،نحــو وجهــة قصدية
ل ـ ـ «تغاريــد» بعينهــا ،ليســت كالتغاريــد ،لكنهــا
مخصوصــة بالــروح ..هــذه األخيــرة التــي أضافــت
معنــى مقيــدا بهــا ،ينتمــي إلــى عالــم األرواح
الشاســع ،عالم املثل العليا ...عالم األحاســيس
ذات الطابــع النورانــي النقــي مــن نتــوءات املــادة
املتعفنة ،ومن أعماق هذا الصرح الطاهرترفع
الشاعرة تغاريدها ،مترفعة بذلك عن املادية
املتيبســة ،تحلــق في ارتقــاء بالــذات املهووســة
بالقيم اإلنســانية ،في صفائها الروحي املمتلئ
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باألحاســيس املفعمــة بالبوح الصــادق ملا يخالج
طهرها ونقاءها..
في تأويل لوحة غالف الديوان« :تغاريد الروح»
فــي قــراءة بصريــة ســيميائية متأنيــة يالحــظ
القــارئ أن لوحــة غــاف ديــوان« :تغاريــد
الــروح» ،باعتبارهــا عتبة نصية ،ومدخال بصريا
هاما ،يعكس تماهيا سيميائيا ملجموعة من
العالمــات والرموزاملؤشــرة على وجــود تناص
قــوي ،تتداخــل فيــه العتبــة( /تغاريــد الــروح)
ّ
املتشــكلة بخطهــا الغليــظ ،بلونــه البنفســجي
وســط اللوحــة ،فــي تجانــس مع النغــم املتصاعد
مــن البحــرنحــو الســماء ،واملتمثــل فــي صــورة
نوتــات موســيقية تحيــل علــى ســمفونية مــن
تغاريــد الــروح ..فــي وســط اللوحــة كذلــك أســفل
العنــوان :صــورة أنثــى تجلس على مركب ،وســط
البحــروهــي تنظــرفــي تأمــل تجــاه النغمــات ،أو
النوتات توحي بأنها تصدرتغريداتها املتصاعدة
تبثها نحو األفاق...
و»تعتبــرلوحــة الغــاف بمــا تحتــوي عليــه من
خطوط وألوان ورســوم «عتبــة بصريــة» ،لها
داللتهــا اإليحائيــة التــي تســاهم فــي بنــاء الديــوان
علــى املســتوى البصــري )5( »...ومــن هــذا
املنطلــق تتجلــى العالقــة الجامعة

بقلم :عبدالمجيد بطالي
بين معالم فضــاء اللوحــة وتشــكيالته الفنية
واللونيــة ،إذ يتلمس املتلقــي بصريــا الخيوط
الرابطــة بيــن البحرواملركب ،واألنثــى وتغاريد
الــروح ..ففــي البحــر يســتفرغ اإلنســان همومــه،
ويشــكوللمــوج أشــجانه وأحزانــه ..وربمــا يصرخ
في وجه املدى إلخراج ما ران على املشاعرمن
أثقــال الزمــن وكأنهــا الجبال ..ليعــود بتنهيدة /أو
تغريدة ّ
تصاعد من جوف رماد املعاناة ،كما
يتصاعــد البخــارمــن مياه البحربفعــل الحرارة،
لعله يعود إلى الغبراء بغيث نافع يخرج األمل
أخضــرا يغطــي يبــاس النفــس وتصلدهــا...
مركــب هــو الحيــاة ،حيــاة أنثــى ..يبحــر
بهــا فــي دنيــا ال ســاحل لهــا تتالطــم فيهــا
أمواج بأمواج بين سعادة وشقاء..
بيــن أفــراح و أتــراح ..بيــن مــد وجــزر
تتقاذفهــا املتناقضــات وســط بحــر
الحياة حينا وترمي بها إلى الشط حينا
آخــر ..واملتأمل في الصــورة برموزها
املؤثثــة لفضــاء لوحــة الغــاف،
يــدرك ال محالــة املعنــى العميــق الــذي
ترسله اإلشارات الضوئية للمتلقي
املشاهد ..والذي ّ
عبرت عنه سيميائيا
اللوحــة فــي تمــاه وتســاوق وتمــازج بيــن
خطاب العتبة« :تغاريد الروح» وما
تحمله من رموزوعالمات دالة...
وال ينبغــي إغفــال أهميــة اللــون
باعتبــاره إشــارة ضوئيــة ،وعالمــة
عاكســة لحــاالت نفســية الشــاعر/

املرســل ،كما له أثره على نفســية املســتقبل/
املرسل إليه ..فيالحظ طغيان اللون البنفسجي
بدرجاتــه اللونيــة ،علــى فضــاء اللوحــة إذ
يتناســب و»تغاريــد الــروح» باعتبــار داللتــه علــى
االلتفاف الوشائجي بين الفكروالروح ،يرمزإلى
الروحانيــة والقداســة واالرتقــاء ..فهــو دال علــى
ارتقــاء (التغاريــد) فــي صفائهــا الروحــي ،وتغلغلها
فــي عالــم املثــل العليــا بعيــدا عــن الطينيــة
والجفــاء ..لذلــك فهــو «يرتبــط بحـ ّـدة اإلدراك
والحساســية النفســية وباملثاليــة ،كمــا يوحــي
في الرمزية الدينية بالبراءة ..وهو من األلوان
الثانويــة املركبــة مــن اللونيــن األساســيين:
(األحمــرواألزرق) التــي توحــد بيــن املوضوعــي
والذاتي» ()6
في تأويل نص اإلهداء:
آثــرت الشــاعرة «أمينــة اغتامــي» أن يكــون نــص
اإلهــداء شــعرا ملــا يكتســيه مــن قيمــة بالغيــة
و إبالغيــة فــي رســالته أوال وفــي داللتــه التواصلية
ثانيا ..وبما أن (اإلهداء) عتبة من عتبات
الديوان ،فهويحظى بأهميــة بالغــة فــي تصور
الشــاعرة لبنــاء عتبــات نصوصهــا ،وهرميــة
القصائد املهيكلة للديوان ككل..
فضلــت الشــاعرة أن يكــون اإلهــداء مــن جنــس
الديــوان وليــس خارجــا عنــه أو مغايــرا لــه ،وهــو
تجديــد تــراه الــذات الشــاعرة مخالفــا ملــا درجــت
عليــه اإلهــداءات النمطيــة املتعــارف عليهــا..
تقول في إهداء ديوانها:
«هذا الحرف العاري
يقدح حجرالتداعي
ّ
يتوجع..
يحترق..
يستلقي
على صدرالبوح
زهرا عفويا
أنينا..
صهيال..
حلما ثالثي األبعاد» (تغاريد الروح /ص)5 :
ونالحــظ ثالثيــة الفعــل املضــارع فــي النــص
(يتوجــع ..يحتــرق ..يســتلقي )..يتنــاوب مــع
املصــادر (زهــرا ..أنينــا ..صهيــا ..حلمــا ثالثــي
األبعــاد )..ثــم (يتشــح ..يهمــي ..يترامــى )..يتســامى
النص /نص اإلهداء بتناوب فعلي => اسمي/
ّ
مصدري ..مشــكال بنية موســيقية دائرية تتدفق
في تناوب ،من شالل املشاعرواألحاسيس ،حين
يصبــح النــص /الخطاب الشــعري ،مــرآة تعكس

كينونــة الــذات الشــاعرة ،وهــويــراود ويهدهــد ما أسرج خيولي
يعانيه الجسد ،باعتباره كيانا مشتركا:
كلمات مجنحة
يهدي سره
هي معراجي
ألغنيات البحرالعاشقة
إلى أعالي الروح
رجع حداء
للكحل املهيب
في طرف أمي
على عتبة الشعر( »..تغاريد الروح /ص)7 :
يراود دمعة الفراق
ألبي املعتكف
ال ريــب فــي أن املتلقــي للخطاب الشــعري «تغاريد
في قبو الذاكرة
الروح» أن يلحظ هذا التناغم في بناء عتبات
........
نصيــة باعتبارهــا بــؤرا مشــحونة دالليــا ،قابلــة
الشــاعرة حينما تنتصب مشاعرها ،لالستفراغ لتأويــات محتملــة ،إذ أنهــا تتوحــد علــى مســتوى
املعنــوي بواســطة الكتابــة ،تســتحضراملشــترك اللغــة فــي الجــذراللغــوي املعجمــي (غـ ّـرد) لتأخــذ
األســري ،واملجتمعــي واإلنســاني ..فينتظــم بنــاء صيغــا تصريفيــة متعــددة( ..تغاريــد وتغريــدة
القصيــدة الداخلي دالليا في بنيتــه العميقة ،وتغريــد )..تخــدم املعجــم اللغوي والداللي
و أبعاده السوسيولوجية والسيكولوجية...
للعتبــة ،ممــا يجعل تكرارها في عتبــات خمس
ويتدفق صوت األنثى بغنته الحزينة ينبوعا ،نصــوص مــن الديوان حافزا للمتلقي على
ليمتــد إلــى أواصــر األنثــى (األم) الغائبــة – التأمــل فــي داللــة الكلمــة و أنســاقها البنيوية،
الحاضــرة ،تلــك التــي «اســتوطنت فهــارس كمــا تلفــت نظــره إلــى داللــة البعــد الصوتــي
القلــب» فــي كلمــات وقــد احتلت مكانــة خاصة في والفونولوجي للكلمة ،فهي التي تحمل في طياتها
حناياها البلورية النقية...
التكــرار ،حيــث أن التغريــد فــي حــد ذاتــه ،تكــرار
أنت
الصــوت بالترديــد ســواء أكان تغريــدا مــن الطيــر
«لك ِ
ّ
زهرة لوزنبتت
أم بوحــا بلســان إنســان أوغيــره ..حيــن ينفس
خارج مواسم االزدهار
بالغنــاء عــن بعــض همومــه ،وآالمــه أو العكــس..
استوطنت فهارس القلب
واملضاف إليه في كل عتبة بعينها يتغير ،تجديدا
فصال خامسا
للمعنى وإغناء لألنساق الداللية للعتبات
من جني الطيب
في مرجعياتها املختلفة ..مرجعيات :تتعلق
تدغدغ أنفا�سي
فــي بعدهــا الســيميولوجي بعالــم الروحانيــات
نقاء بلوريا
والتصوف ..كما وردت بشــكل مسترســل يعبر
آيال للبوح
عن ســمو ذات شــاعرة ،مغردة في معراج الروح:
كنافلة الفجر( « ..تغاريد الروح /ص)6 :
(التجلي => الوهج => الحلول => العشق
وتترجــم الشــاعرة تلــك املشــاعرفــي حــب مختلف السرمدي => السواقي..)..
تماما ،حب يعانق بشغف كل الحنايا..
سيميائية «التجلي» في تغاريد الروح.
«حب أخضر
يقصــد بـ ـ «التجلــي» معجميــا ،معنــى االنكشــاف
ّ
يعانق الحنايا
والظهــور املكتمــل ..وهــو مصــدر للفعــل (تجلــى)
على ضفاف الرقراق
فكيــف تتــم (تغريدة التجلي)؟ إذا علمنــا مما
يضرم األريج
ســبق أن التغريــدة مفــردة تــدل على تــرداد
بين فواصل الصمت
الصــوت بغــض النظرعن مصــدره ..فـ (التجلي)
يهطل دفءا لذيذا
هنا في تعالقاته الداللية مع (تغريدة) ،يأخذ
يرفل في البياض
ضمــن ســياق البنيــة اللغويــة للعتبــة مفهوما
كالغيم املطير..
صوفيا ،حيث تنكشف خفايا النفس املتكلمة/
ويــزداد إهــداء الشــاعرة انســيابا وهطــوال ،بمــا الشــاعرة من خلف حجب األســرارعن طريق
يحمله من معاني الوصال الروحي ،فيشــمل كل التغريــد /الترديــد شــعرا صادقــا ،يترجــم علــى
األحبــاب مــن قـ ّـراء ومتابعين لحرفها النقي الذي أرضيــة القصيــدة ـكـي يحصــل التواصــل الروحــي
وسمته بسمات تحيل على االرتقاء الروحي..
بين ذات الشاعرة ،وذات املتلقي..
«لكل أحبتي
ويتألــق الخطــاب الروحــي فــي نــص «تغريــدة
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التجلي» مترجما عمق املشاعروما تتقاسمه
الذات من تجليات البوح املشترك مع اآلخر..
تقول الشاعرة:
«إليك أرنو..
بكل أناي املبحرة
فوق هذا السفح املتهالك
قريبة َ
أناك من نواتي» (تغاريد الروح /ص)11 :
وتشــبه الشــاعرة هذا االمتزاج الروحي الذي من
أجله تصيخ السمع بكل جوارحها بالنطفة التي
تــدل علــى االختــاط بيــن شــيئين ّ
يكونــان وحــدة،
لكنها نطفة مختلفة ألنها من فيض الوحي...
«كنطفة
من فيض الوحي
تست�ضيء بزيت مباركة
ال شرقية وال غربية» (تغاريد الروح /ص)11 :
وتســتدعي إلــى هــذا التالقــي مــا يدعــم تغريدها
الروحــي مــن تنــاص بالنــص املقــدس مــن القــرآن
َ
َ
الكريــم فــي ســورة النــورُ ...« :يوقـ ُـد ِمن شـ َـج َر ٍة
َ َ
َ
َ
ُ َ َّ َ
ُّم َب َاركـ ٍـة َزْيتونـ ٍـة ل شـ ْـر ِق َّي ٍة َول غ ْرِب َّيـ ٍـة َيــك ُاد َزْي ُت َهــا
ُ
�ض ُيء)7( »..
ي ِ
كما يرتقي خطاب التجلي في هذا النص عند
الشاعرة باستعمال كاف الخطاب ،الذي ينقل
تجربة شعرية تالمس شغاف الروح في وحدة
أناكَ /
(إليكَ /
َ
غيرك/
الذات /أو األنا باآلخر..
َ ّ
ُ
طالئعك /تقل َك..)..
تراك/
سيميائية «الوهج» في تغاريد الروح.
تتابــع الشــاعرة رحلــة تغاريدهــا الروحيــة مــن
تغريــدة إلــى أخــرى وهــا هــي تســافربنا عبــرالكلمة
من «تغريدة التجلي» إلى «تغريدة الوهج» كأنها
املالك الطائروهي تتدثربالوهج بالنورالســاطع
وتعلــوفــي معــارج الروح ،وإذا علمنا أن الوهج
والتوهج في اللغة ،االتقاد واالشــتعال للنار،
والسطوع بقوة للشمس ،واالنتشارللرائحة أو
العطرإذا فاح ،وكذا التأللؤواللمعان للجواهر
واألملاس ،فإنه مما ال جدال فيه سيجد املتلقي
هــذا التــوارد الداللــي للمفهــوم فــي طيــات نص
«تغريدة الوهج» تقول:
«للطيف العاشق
تتبتل عيون الزرقاء
واملسافات تتكور
في طوق النور
مرفوعة
على أكف الحور
تجلي كشوف البصيرة
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مزهوة
باحتراق الصمت»
على تخوم األمنيات
بين املدى والفراغ
ماج باألشواق
نهرالبصر
حتى فاضت عن إنائها
تغاريد الروح
للطيف ..املالك الطائر
املدثربالوهج
صنو لغزمبهم
يحدق في العيون الكريبة
ثم يعلو
في معراج الضوء
يالقي أناه
فــي جنائــن الحــواس( ..تغاريــد الــروح /ص،13 :
)14
هــي تغريــدة متوقــدة باملعاني متوهجــة بأنــوار
األشواق ،التي ترقى في معراج ّ
متوج بالضوء،
حيــث يالقــي حلم الشــاعرة ذاك الطيف الذي ال
يشبهه إال مالك ُمحاط بهالة من ضوء شفيف..
هي تغاريد روحية تستقي رواءها من نهرالرؤيا..
«تغريــدة الوهــج» ،نــص توهــج بــروح املعانــي
الســامية ،فانســاب دفعــة واحــدة متدفقــة،
بصــورشــعرية بديعــة فــي تناســقها ،جميلــة فــي
معانيهــا و أبعادهــا ،غنيــة بإيحاءاتهــا الدالليــة
التــي أثــرت فضاءها الشــعري برمزيــة صوفية
متألقــة ،مثل« :الطيف العاشــق /التبتــل/ ..
طوق النور /أكف الحور /كشوف البصيرة/
احتراق الصمت /نهرالبصر /املالك الطائر/
معراج الضوء /جنائن الحواس)..
سيميائية «الحلول» في تغاريد الروح.
يتبـ ّـدى للمتلقــي مــن أول وهلــة ،وجــود لفظــة
«الحلول» في عتبة النص الثالث «تغريدة
الحلول» من ديوان «تغاريد الــروح» هــذه
اللفظة« /:الحلول» باعتبارها عالمة سيميائية
تحيــل على الحقــل الداللي للتصوف ،وإلى
املرجعيــة الصوفيــة فــي نظريــة (الحلــول) ،والتــي
تطلق على اتحاد جسمين ،اتحادا تاما بحيث
تكون اإلشارة إلى أحدهما إشارة إلى اآلخر ،وهو
ما يدل في املعنى الصوفي على االنصهارالتام
والذوبان الخالص للذات في الــذات ،وللذات
فــي اآلخــر ،فــا وجــود لألنــا الطافيــة علــى الوجود
في عالم الروح ..ويتجلى ذلك في مجموعة من
العالمــات الســيميائية التــي كونــت على مســتوى

البنــاء ،نســقا شــعريا متماســكا يشــد بعضــه
بعضــا ،ابتغــاء الوصــول إلى داللة هي في النهاية،
رســالة النص وقصديته ،التي يســعى املتلقي إلى
استشفافها والظفربها..
ففــي «تغريــدة الحلــول» يســتطيع القــارئ أن
يتلمــس الخيــوط الناظمــة ملعانــي صــوت األنثى/
الشاعرة في تغاريد شعرية مخاتلة ،تمتح من
دنــان الــروح مــا ي�ضــيء فضاءهــا املتعالــق بعالــم
األنوار ..تقول الشاعرة:
«في غبش البروج
تقتفي الزرقاء
كنه الطيف
نحوه تجذف
عبرفرجات النور
حواء..
توزع هدبها كحال
في عيون الساريات
كليلة تجذف..
في سرادق الفجر
بجناحي يمامة
تنحل كالطلول
في أرجوانية الشفق
تطوي ما تيبس
في جوف الغيم..
من آللئ وأصداف
غيضتها السنون
توحد الرياح الست
في رقصة الحلول
كأن الزرقاء /الطيف
لفافة ياسمين
لعشرين فصال
خضيرا..
من تقاويم العشق..
في خريف مجرتنا
تصدق نبوءات كانون
حين تنحل أسراب اليمام
في وهج الطيف..
كالفيروز
في زرقة املدى
كماء الروح
في نشوة التماهي( ..تغاريد الروح /ص)16 ،15 :
ويالحــظ القــارئ توظيــف الشــاعرة لرمزيــة تت ـكـئ
فيها على النهل من التراث( /زرقاء اليمامة) التي
ترى ما ال يراه غيرها من املخلوقات ،كما تستقي
مــن املقــدس( /البــروج /حــواء /ســرادقِ ،)..ر َو ًاء

ملعانــي النــص ،ممــا يجعلــه أكثــر ّ
قوة في اســتكناه
الــدالالت املدثــرة بــرداء إيحــاءات ذات ظــال
عميقة..
سيميائية «العشق السرمدي» في تغاريد الروح.
فــي كل تغريــدة مــن تغاريــد الــروح تأســرالشــاعرة
متلقيهــا لتحملــه علــى ظهــرالكلمــة الشــعرية/
املعراج ،ولتحلق به في عالم مــن املثاليــة التي
تــذوب فيــه (األنــا) وتتوحد فيه الــذوات ،ويرتقي
فيه املشترك اإلنساني..
«تغريدة العشق السرمدي» عتبة لنص يتباهى
بمكانته في مملكة املحبة واالنســجام اإلنســاني،
في أســمى درجاته لذلك ففي مملكة (العشــق
الســرمدي) تبوح الشــاعرة من بداية النص بما
يحيــل ســيميائيا علــى داللــة( /العشــق) بمعنــاه
الوجداني الذي يدل على التعلق الشديد
باملحبــوب ..وقــد زاده النعــت( /الســرمدي) قــوة
االرتبــاط ومتانــة الربــاط ،إلى أن أضفــى عليه
صفة األبدية واالستمرارية والسرمدية..
وتصف الشاعرة هذا العشق السرمدي قائلة:
«صباح املحبة املشتهاة
املصفاة في إنبيق الطهر
لعيون حبيبي الوجيدة» (تغاريد الروح /ص:
)17
ظاهــر مــن هــذه التغريــدة مكانــة العشــق
السرمدي عند الشــاعرة «أمينة اغتامي»
من خالل ما تبثه في ثنايــا النــص مــن عالمات
و إيحــاءات متــواردة ،فهــو :املحبــة /املشــتهاة/
املصفــاة /لعيــون مخصوصة بــ /الوجيدة ،وهو
(اإلكســير) الحامل ملعنى الشــراب الروحي الذي
به تسمرالحياة ..حيث يسقي ضفافها اليابسة
بعــد جفــاء ..ويلعــب االنزياح دوره في تلميع
الصورالشــعرية التي اتســعت داللتها و انتشرت
علــى مســاحات النــص بمعانيهــا و أبعادهــا فــي
الزمان واملكان واإلنسان ..تقول:
«إكسيرصبوح..
يروي الضفاف الجديبة
ينشرسالسل الغيم بيننا
من قلب السهول الغافية
فوق قدود السنابل
وجدائل النخل..
إلى قلب توبقال
بأبعاده الثالث( »..تغاريد الروح /ص)17 :
وتتمظهرســيميائية «العشق السرمدي» وتتربع
علــى قمة املحبة والوجدان ،عندمــا تتداخل
الــذوات وتتجانــس فتصيروحــدة واحدة مركبة،

ال انفصام لها ،تقول الشاعرة في إلحاح:
سر َ
«أي ّ
فيك
تحجم عنده أناي
لتشمخ في أناك
لجوجة..
تنكس أعالم الجبروت
تكسرقيود الشمس والقمر
ليتواءما في كف الكون
بيضة مكنونة
من نورونار
تنصهرآالؤها
ّ
في ماسة التوحد
ليعم الضياء
أقا�صي املجرة...؟»
أيها الهامي شرابا
معتقا في خوابي الغيب
كن قمري ّ
الدوار
حول معبد شمسه الخجول
خارج قانون الجاذبية
واستلق فوق هدبي
ِ
كاليمام الوديع
ال نأمة ّ
تحرك سكون العشق
إذا ما القى ّ
السر
ّ
سره العلوي
وفي مسيل النور
اتخــذ القلــب مجــراه( »..تغاريــد الــروح /ص17 :
و)18
تكت�ســي جمــل النــص وصــوره الفنيــة ســيميائيا،
أهمية كبرى في إبالغ مضامين الرســالة
الشعرية إلى املتلقي ،لتقديم تصورمغاير
ملفهــوم (العشــق) ،كمــا هــوفي مخيلة الشــاعرة..
وبصــوت مختلــف لألنثى ..تبرهن عليه مجموعة
من الســمات الداللية( :أي سـ ّـر َ
فيك /تحجم
عنــده أنــاي /لتشــمخ فــي أنــاك /ليتواءمــا في
كــف الكــون /بيضــة مكنونــة )...يالحــظ مــن
هــذا الخطاب املتناغم ،حوارالعشــق فــي أوج
اإلحســاس العاطفــي والوجدانــي املتعطــش
لالنســجام التــام ،إذ تخاطــب الذات العاشــقة/
أي (أناهــا) ذاتــه املعشــوق /أي (أنــاه) مــن أجــل
تــواؤم وتو افــق في (كف الكون) رغم شاســعته،
يجمعهمــا (بيضــة مكنونــة) محصنة ال تصل
إليها أياد وال يمســها سـ ُ
فرقة وال شــتات ،وقد
ـوء ٍ
اســتلهمت ذلــك مــن النــص القرآنــي فــي قولــه
َ َ َّ ُ َّ َ ْ ٌ ْ ُ ٌ
ـض َّمكنــون» ( .)8صورة معبرة
تعالــى« :كأنهــن بيـ
متحــت مــن الجمــال روعتــه وإبهــاءه ،ونحتت من

ســمات «العشــق الســرمدي» كمالــه ومنتهــاه...
تجلى ذلك في جمل شــعرية ذات بنية تركيبية
ّ
محملــة بمــا يؤثث النص ســيميائيا من عالمات:
ّ
والتوحــد) مقابــل (آالء وأملــاس)
(االنصهــار،
ّ
«تنصهرآالؤها /في ماسة التوحد» ..الذي يؤكد
على استشــراف الشــاعرة من برج النقاء وأعالي
الصفــاء لســرمدية عشــق ال ينتهــي ،وال تمــزق
قميصه رياح األهواء...
وتجدراإلشارة إلى أن الحقل السيميائي اليوم،
أولــى بالــغ اعتنائــه بالعتبــات النصيــة Seuils
 ..Textuelsباعتبارهــا مــن «أهــم القضايــا التــي
يطرحهــا النقــد األدبــي املعاصــر ،ألهميتهــا فــي
إضــاءة وكشــف أغــوار النصــوص ..إذ أصبحــت
تشكل حقال معرفيا قائما بذاته» ()9
تتماهــى العتبــات النصيــة باملتــون فــي ديــوان/
«تغاريــد الــروح» ،ليحصــل التمــازج املتآلــف
ضمــن سلســلة مكثفــة من العالمــات املتعالقة،
بين العتبة ومحتوى النص ،وبين العتبات
والنصوص ،ففي «بريــد األبــراج املعلقــة»
( )10تلقي العالمات بأضوائها على فضاء
النص جملة ،ليظهر(ذاك الطيف املستهام/
يراود توأمه /في فيافي الروح) بغية االرتقاء في
معــراج الضــوء ،للتوحــد بيــن (أنــا الشــاعرة و أنا
املخاطــب) ،عنــد نقطــة التجلــي ،حيث ال أســرار
تخفى بين روحين هما روح واحدة..
وفــي العتبــة «أيقونــة الظــل» ( )11بلغــة شــعرية
ر اقيــة ترخــي بظاللهــا علــى أيقونــة /تكابــد لواعج
األرق ،تحيلنــا ســيميائيا علــى تناص بين عالمات
لنصوص هي تغاريد روحية (تحكي عن فتوحات
الضوء /في دروب مظلمة /تتناسخ األرواح
نجوما ..وتخاطب (الروح الطليقة) بالتسلق
نحو أبراج ..لتفصح هذه األيقونة عن سرها
الدفين ،انعتاقا من كهفها املظلم إلى اعتالء
صهوة الحلم املوعود...
وتتماهى العبارات وتتعانق الكلمات لتنطق ب ـ
«تمــاه غريــب» ( )12حيــث َي ْع ُب ُرالذات املتكلمة،
حضــوراملخاطب في الغيــاب« ..أنــت ســيدي/
برق متنســك /في قلب غيمتي /يقشــعرملجيئه
فجــرغــدي »..عتبــة النص «تمــاه غريب» تترجم
دالالت التماهي الروحي ،بين (الذات /األنا
واآلخر) شــق األنثى بنصفها الثاني ،حيث وجود
هذا األخيريؤثرفي األول ،وكأنه (وميض نيزك)
يحولهــا إلــى ظــل يمتــزج بظلــه ..فيحترقان معا
ويمطــران معــا ورودا للعاشــقين( ..يتماهــى فيــه
الجســدان) ليتــوج هــذا (التماهــي) إلــى (مباركــة
إل
مقه  -العدد ( - )9سبتمبر19 2020
بيد هللا)..

وهكذا كلما أنعم املتلقي النظرفي بناء النصوص
تركيبيا ،إال وازداد نهمه إلى استقصاء الدالالت
واإليحــاءات املمكنــة ،وكلما غاص في القراءة إال
وازداد عروجــا وارتقــاء فــي ســلم «تغاريــد الــروح»
يســتجلي بعمق خفايا الصورالبديعة ،واملعاني
الجميلــة ،والقيــم اإلنســانية والوجدانيــة
ّ
الناطقة شعرا مقطرا من نبيذ الروح ،يمتح من
جاللــة التــراث ،ويســايربرقي تصــورات للقصيدة
الشعرية في ثوبها املعاصر...
=====
هوامش:
 دومينيــك مانغونو« ،املصطلحات املفاتيحلتحليل الخطاب» ترجمة :محمد يحياتن ط1/
 2008الــدارالعربيــة للعلوم ناشــرون /بيروت –
لبنان ص:
 - 2نفس املصدرالسابق /ص91 :
 - 3عبد املجيد بطالي «بنية العتبات» في ديوان:
(همســات قلــب حائــر) للشــاعرســعيد محتــال»
جريــدة( :بيــان اليــوم املغربيــة) ،الجمعــة 23
غشت  /2019عدد..8781 :
 - 4د .أحمــد مختــارعمــر«معجــم اللغــة العربية
املعاصــرة» عالــم الكتــب /القاهــرة ،ط .1
 ،2008املجلد ،2 ،ص1604 :
 - 5عبد املجيد بطالي «بنية العتبات» في ديوان:
(همســات قلــب حائــر) للشــاعرســعيد محتــال»
جريــدة( :بيــان اليــوم املغربيــة) ،الجمعــة 23
غشت  /2019عدد..8781 :
 - 6أحمــد مختــارعمــر«اللغة واللون» ،عالم
الكتــب للنشــر والتوزيــع – القاهــرة ،ط،2 /
 ،1997ص..185 :
 - 7اآلية  35من سورة النور..
 - 8ســورة الصافات /اآليــة 49 :قــال الحســن:
(كأنهن بيض مكنون) يعني :محصون لم تمســه
األيدي ..أنظرتفسيرابن كثير..
 - 9فيصل األحمر«معجم الســيميائيات»
منشورات االختالف /الجزائروالدارالعربية
للعلــوم ناشــرون /بيــروت ،الطبــع األولى –
 ،2010ص223 :
 - 10أمينــة اغتامــي «تغاريــد الروح» دارالوطن/
الرباط ،الطبعة  ،2015 ،1ص19 :
 – 11نفس املصدرالسابق /ص21 :
 – 12نفس املصدرالسابق /ص23 :
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الهاربون إلى الموت

الزول

هناء محمد راشد

يصارع النهر
د .سيد شعبان
ثمة أخبارتواتيني بها السموات املفتوحة وعبرأثيراإلذاعات ،أن النهرالذي كان منبع الحكايات
صــارغاضبا؛ أصابه هياج بل يقال إنــه أخــرج مــاءه ليغــرق الــوادي مــن حولــه ،اختلــط الجن
بالبشــرحتــى صــارالحجــربعيــدا ،رأيــت طفــا يحمله أبوه خشــية أن تغرق تلــك العيون الغضة،
أياد تتحرك طالبة النجاة ،النهرثائروالبشرتائهون ،لم تعد ثمة عنزات وال أبقارلقد مأل املاء
كل مكان ،يبدو أن طوفان نوح على األبواب ،ينأى النوم بعيدا ،تهتزالسماء من فوقي ،هل يجد
الناس هناك كسرة خبز؟
ذلكم الزول الطيب القلب تفيض عيناه حبا ،انقطعت مسامراته؛ افترقنا منذ ألقت السماء
بذلك السيل ،نداء من هناك أن أدركونا ،ألف شوكة انغرست في جسدي ،لم تعد تسحرني
تلك العيون ذوات الوطف ،أبحث في حافظة نقودي عن تلك الجنيهات فأجدها خاوية تشكو
إلى هللا لصوص املال ،تمزقت ثيابي وتهرأت ،أمعن في البحث عما أستربه سوءتي ،أجدني
عاريا والنهريمسك بي؛ هربت كل الحكايات وتناثرت بنات الجن اللواتي كن يأتين بأخبارالذين
سكنوا املغارة ،لقد صاركل �شيء باهتا تحوطه زرقة املوت.
أتساءل هل قامت القيامة وجاء النبأ العظيم؛ البيوت تخرساكتة لم تعد من الطيب صالح
نكهة السمر ،ابتلع النهرفي موسم هجرته إلى الشمال مصطفى سعيد وبنت مجذوب ومريود.
توسطت النخلة التي كانت عند حافته النهر ،في تلك البالد كل القلوب تمتليء طيبة ونقاوة
وبياضا؛ هل تغسل السودان ذنوب القوم الذين دنسوا األرض الطاهرة؟
قال لي جدي؛ إننا من تلك البالد؛ أطالع صفحة وجهي فأجدها بسمرة الزول األسد الذي قطع
رأس األفعى؛ وبنى هناك ألف خلوة يردد فيها الدراوبش أذكارالفجرالقادم.
بلدة طيبة؛ يوما جئت الخرطوم؛ واد مدني؛ اإلمام املهدي يتوعد كتشــنر؛ الدراويش يبنون
القالع؛ كل بنات السودان يحلمن بأن يكن كنداكات؛
بحثت عن الزين قالوا إنه هناك يبكي شيخه الحنين؛ لم يعرس بعد.
ترى هل بقي أحد في كرمكول يتذكربنت مجذوب ومشاغباتها؟
يبدو أنها اآلن تنتظرحفنة من تمرفي يوم مبارك على شاطيء أم باب.
يدورالنهرويجري ماؤه سيال؛ ألف جنية تمثل كل واحدة منهن نداهة تقف عند ضفة النهر،
ماعادت بحاجة ألن تخطف الفتيان ،فكل القرى علــى مرمــى البصــرمــاء؛ أحــاول مللمــة بقايا
الذين سكنوا أم درمان ،تومض عيون في ظلمة الليل؛ معاذ هللا أن تكون مصابة بداء التسول.
فيما م�ضى كنت شــغوفا بالحكي والســمر؛ يخايلني طيف الزين و ابنة عمه ،أدرى بأن الفتى
ليس حجرا؟
أســافروحيدا إلى بالد تحب القمر؛ خيول تجري تســابق الريح ،وجوه لفحتها شــمس الحرية
في القطارالقادم مع عطبرة يحمل الحاملين بفجرجديد بعيدا عن إيبوال تكتب حكايتها بقلم
زينب ،تشاغب مع بركة ساكن في حكيه املختلط بالجنقو مساميراألرض.
يجذبني الزول بعيدا حيث مسامراته؛ طيبة قلبه وصفاء نفسه؛ يفسرلي رؤيا عائشة حين
كانت أنفاس صليحة تصحب املغربي في تشريقته ،تسحره الحكاية وهزة املجذوب.

تتر اقــص ســتارة غرفتــي أمام صخب هواء الشــتاء البارد
ً
الــذي لــم ُ
يصب جماح برودته على جســدي تمامــا كما
تصب هذه املشاعرالبليدة روحي فتجعلني أعيش
دوامة من غروب الحياة..
مكان آخر ..غرفتي الحقيقة ..كتبي..
يأخذني الحنين إلى ٍ
أقالمي ..دفترمذكراتي الزمردي ..وذكرياتي العالقة بين
جدرانهــا ,بكائــي ..خوفــي ..فرحــي ..فســتاني األبيــض لذلــك
العيد الذي لم يأتي.
ً
رحلــت ذات ربيــع قســرا أحمــل وجع الوطــن ..وأمل أرجوه
اال ينضب من قلبي بالعودة..
 أمل أمل.أتــى صــوت أمــي ليعيدني للو اقع ..ألعود بقارب الصبرملا
ُ
سيقال..
 نعم أمي. ...........كالم كثير ..ووجع وحفرة ال أدري إلى أي مدى تدفن هذا
الو اقع أو يدفنه!..
رحلت لتلك اللحظة الحاملة من حياتي..
عندمــا عدت في إحــدى
الليالي برفقة أهلي من
عــرس إحــدى قريباتــي ,كان
باب العمارة مغلقا ..لم يكن
لدينــا حــل آخــر ســوى طــرق
البــاب الخارجــي لعل أحدهم
يفتح.
بعد دقائق..
ً
كان هــو يقــف متنحيــا أمــام
الباب بعد فتحه لنمروكنت
األخيــرة ..ألشــعر بيـ ٍـد تنـ ُ
ـدس
بين ثنايا أصابعي بورقة ..كم
أقشــعربدنــي تلــك اللحظــة..
ً
كم تصببت شــوقا ألعرف
ماذا بداخلها..
تركنا أخي يشكره
ألقــف وحيــدة مــع قصاصــة
السراب تلك..
لم أتمالك نف�سي ..لكن قلبي
خفــق ..وعيني رفت ,تملكتني
فرحــة لذيــذة ..وحــزن خفــي
وتخبط ..هل وهل ..ووووو
لكنــي وجــدت نف�ســي باألخيــر
أرسل له رسالة بالواتس:
ً
 هل هذا الئقا بما تريد؟! .................ً
ً
كان جوابــا مطــوال..
يثلــج قلــب الفتيــات الغيــر
ناضجات مثلي ..من كانت

ترى الحياة بصفاء نية ..وحب برؤية األفالم
ُ
صمــت ولــم أرد ..أقفلت التلفــون وأنــا أحلــم ..وأحلم..
ووجهــي يحمـ ُـل مالمــح ُمختلفة ُمختلطة ..أمل وحــب..
ً
ُ
وحــب بــا حــرب ..تمامــا عكــس تلــك املدينــة املضرجــة
بالوجع والدم.
ً
تــم كل �شــيء ســريعا ..بــزواج رغــم بســاطته لكنــه حلــوا
بالنسبة لي ..كنت أفتح معالم جديدة وأمال مختلفة مع
شريك حياة رأيت فيه رجل لتقاسيم الحياة املختلفة..
مضت األيام والشهروالشهران..
ألقــف عنــد نقطــة ونقطــة أخــرى ..تتمــزق الوجــوه
ً ً
ُ
واألقنعة ويخرج ذكرا آخرا غيرذلك املحب ,ذلك املتفهم
الوسطي ..لتركض بي الحياة نحو الهاوية ..ال لم تكن
تلك األيام التي أحلم بها وال هذا النمط املؤسف.
تتســع فجــوة االختــاف ..تتســع فجــوة البعــد ويصبــح
الطالق هــوالحــل ليقــف الذكــراملتســلط لرجولته
بالتمنع فقط ألرضخ ..ألعود إلى مقتنياته بال شروط,

ُ
لكني ال أستســلم ..أصارع ..وأصارع ,حتى أني بعت
نصيبي من ورث والدي ثمنا لحريتي..
حريتي املعلقة ما بين وطني وغربتي..
َ
اشتقت لك أيها الوطن املصلوب في أضلعي
لجبل نقم الشامخ في كف الشمس
ُ
لعصافيرتحلق فوق سطحنا
ووردة رسمت بها أملي ذات حب
لم تصنع الغربة لي سوى املرار
وال زلت أغمض ّ
عيني وأكبرأمنية لي أن أفتحهما ألجدني
ال زلــت علــى ســريري الدافــئ وذلك الصخب فــي حينا
أيقضني ..أســتيقظ على غطائي البارد ومالمحي الباهتة
والرصيــف خالــي مــن الحياة ..وتلك الشــجرة الو اقفة في
الشارع ال تشبنهي البتة..
أتصنــع الحيــاة ..وأتوشــح الالمبــاالة ..وأعــود ألمارس
دوري ,ألقي ببسمتي وصباحاتي على وجوههم لكني أجد
كل �شيء بارد بارد كالصقيع..
حيرى أدراي الوجع
حيرى أجدل الفراغ
أصــرخ ..ليعــود الصــدى
يصفعني ..أخر�سي
ّ
مل الجميع..
جدراني
وسادتي
دفاتري
و أقالمي
وحمرة شفاهي
وكحلي
وعطري
ّ
مل الجميع حزني واكتئابي
الغربة قاتل سفاح
كذبوه من قال :أنه بخير
ِ
ُ
ُ
نحن نقتل مرتين كل لحظة
عند الحنين
وعندما نوارى في املقابر
نحن ال نكون بال وطن
ُ
مجــرد مشــردون نرتــق
األحزان
ُنهدهــد قلوبنــا بالصبــر
والسلوان
اآلن أفكــر مــاذا ســيكون
مصيرهذا الذي في أحشــائي
بــا هويــة وبــا وطــن؟ متى
تنتهــي الحــرب لنب ـكـي فرحــة
تستحقها قلوبنا..؟؟
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ً
سعد الشهابي فنان تشكيلي ،شاب وطموح ،وقد حقق حضورا جيدا في املشهد
ريشة العدد
التشكيلي اليمني خالل فترة وجيزة من خالل مجموعة من االعمال التعبيرية
املميزة،
ً
يرتبط سعد باللون واللوحة كما يرتبط أيضا بالقراءة والكتابة ليثري تجربته
الفنية ..يقول عن عالقته بالفن:
سعد سرحان ناجي الشهابي
«-يعتبرالفن بالنسبة لي من األساسيات في الحياة ولذة لتغذية الروح بالكثيرمن
بكالوريوس علم اجتماع – كلية اآلداب –
ً
الجماليات املهمة والتي يحتاجها أي إنسان ،سواء كان فنانا ،أم ال ،لتصبح الحياة
جامعة صنعاء
سوية وذات نو افذ تطل على حياة جميلة للمساعدة في تحمل مرارة الفو�ضى
ً
وخصوصا في الوقت الراهن.
الدورات التدريبية:
* برنامج اإلبداع من أجل العدالة االجتماعية .وهانحن نحتفي به هذا الشهرفي مجلة إل مقه كريشة لهذا العدد وهو ينثركل هذا
* دورة تدريبية في أساسيات الرسم.
البهاء من خالل أعماله و أفكاره الجميلة التي منحته هذا النجاح في الوسط الفني .
* دورة تدريبية في التشريح.
املهارات التقنية:
* فوتوشوب

المحررة الفنية

املهارات الشخصية:
* الرسم.
* الكتابة.
اإلنجازات:
* معــرض فنــي خــاص في الفن التشــكيلي الرقمي
يضم  20لوحة فنية بعنوان« :فن ضد الحرب»
عام .2017
* ستة معارض جماعية في الفن التشكيلي تتبع
مؤسســة القيادات الشــابة بعنــوان «اإلبــداع
من أجل العدالة االجتماعية».
* شــهادة تدريب (مؤسســة القيادات الشــابة
بالشــراكة مــع الســفارة الهولنديــة ووزارة
الخارجية الهولندية).
* املركزاألول في جائزة (دورالفن في تعزيز
مشــاركة املرأة في الشــأن العام) والتي نظمها
ملتقى كيان الثقافــي ،ومؤسســة القيادات
الشابة.
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ما المقصود باألمن
اإللكتروني
من موقع شركة كاسبيرسكي لألمن اإللكتروني
األمــن اإللكترونــي هــو حمايــة أجهــزة الكمبيوتــر
والخــوادم واألجهــزة املحمولــة واألنظمــة
اإللكترونية والشــبكات والبيانات من الهجمات
الضــارةُ .ويعــرف ً
أيضــا بأمــن تكنولوجيــا
املعلومــات أوأمــن املعلومات اإللكترونية .وهذا
املصطلح مســتخدم في ســياقات مختلفة من
األعمال إلى َ
الحوسبة املتنقلة ،ويمكن تقسيمه
إلى عدة فئات شائعة.
* أمن الشــبكات هو ممارســات حماية شــبكة
الحاســوب من املتســللين ،ســواء كانوا من
املهاجميــن الذيــن يســتهدفون الشــبكة أومــن
البرامج الضارة الباحثة عن أي ثغرة تستغلها.
ّ
يركــزعلى إبقــاء البرامج
* أمــن التطبيقــات ِ
واألجهــزة بمنــأى عن التهديدات ،واختــراق أي
تطبيــق قــد يتســبب فــي الوصــول إلــى البيانــات
التي تم تصميم التطبيق لحماياتها .ويبدأ
األمن الناجح في مرحلة التصميم ،أي قبل فترة
طويلة من نشرالبرنامج أو الجهاز.
* أمن املعلومات يحمي سالمة البيانات
وخصوصيتهــا عندمــا تكون َّ
مخزنــة و أثناء نقلها
حد سواء.
على ٍ
* أمــن العمليــات يتضمــن العمليــات والقــرارات
التــي تتعلــق بمعالجة أصــول البيانات وحمايتها.
تشمل هذه الفئة األذونات التي يملكها
املســتخدمون عنــد الوصــول إلــى شــبكة َّ
معينــة
والعمليات التي تحدد كيفية تخزين البيانات أو
مشاركتها ومكان ذلك.
* التعافــي مــن الكــوارث واســتمرارية األعمــال
تحــدد كيفيــة اســتجابة مؤسســة مــا لحــادث
أمــن إلكترونــي أوأي حــدث آخــريتســبب في
فقدان العمليات أو البيانات .سياسات
التعافــي مــن الكــوارث تحــدد كيفيــة اســترداد
املؤسســات لعملياتهــا ومعلوماتهــا الســتعادة
القــدرة التشــغيلية نفســها التــي كانــت عليها قبل
الحدث ،أما استمرارية األعمال فهي الخطة
التي تستند إليها املؤسسة عند محاولتها العمل
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من دون موارد َّ
معينة.
اإللكترونــي املتزايــد بتقديم إرشــادات ملســاعدة
* تعليــم املســتخدم النهائــي هــي الفئــة التــي املؤسسات على تطبيق ممارسات أمن إلكتروني
َّ
تتعامــل مــع أكثــرعامــل غيــرمتوقــع لألمــن فعالة.
اإللكتروني ،أال وهو األشخاص .يمكن أن
ً
ُيدخل أي شــخص عن غيرقصد
فيروســا إلى أنواع التهديدات اإللكترونية
نظام آمن نتيجة عدم اتباع املمارســات األمنية تأتي تهديدات األمن اإللكتروني في ثالثة أشكال:
الجيدة .وبالتالي ،تعليم املســتخدمين كيفية * الجريمــة اإللكترونيــة التــي تتضمــن جهــات
حــذف مرفقــات البريــد اإللكترونــي املريبة وعدم فاعلة فردية أومجموعات تستهدف األنظمة
توصيل محركات أقراص  USBمجهولة املصدر الكتساب ربح مالي أو للتسبب بعطل.
وتلقينهم ً
دروسا متنوعة أمرمهم وأسا�سي ألمن * الهجوم اإللكتروني الذي ً
غالبــا مــا يتضمن
أي مؤسسة.
جمع املعلومات بدو افع سياسية.
* اإلرهــاب اإللكترونــي الــذي يهــدف إلــى إضعــاف
حجم التهديد اإللكتروني
التهديدات اإللكترونية العامليــة تتطــوربوتيرة األنظمة اإللكترونية من أجل التسبب بحالة
ســريعة ،ويتر افــق ذلك مع ارتفاع في عــدد هلع أو خوف.
ً
انتهــاكات البيانــات كل عــام .أظهــر تقريــر صــادم إذا ،كيــف تتحكــم الجهــات الفاعلــة الضــارة
صــادرعــن شــركة  RiskBased Securityأن فــي أنظمــة أجهــزة الكمبيوتر؟ فيما يلي بعض
ً
عـ ً
ـجل قــد َّ
تعرضــوا الطــرق الشــائعة املســتخدمة لتهديــد األمــن
ـددا كبيـ ًـرا يبلــغ  7,9مليــار سـ
الختر اقــات بيانــات خــال األشــهرالتســعة اإللكتروني:
األولــى مــن عــام  2019وحــده .يفــوق هــذا الرقــم
ضعــف ( )%112عــدد الســجالت التــي َّ
تعرضــت البرامج الضارة
الختر اقات خالل الفترة نفسها من عام  .2018البرامج الضارة تعني البرمجيات الخبيثــة،
ّ
وقــد شــهدت الخدمات الطبيــة ومتاجــرالبيع وتشـ ِـكل هــذه البرامــج أحــد أكثرالتهديدات
ً
شيوعا ،وهي عبارة عن برامج يقوم
بالتجزئة والكيانات العامــة العــدد األكبــرمن اإللكترونية
االختر اقــات ،وكانــت الهجمــات الخبيثــة وراء مجــرم إلكترونــي أو مختــرق بإنشــائها لتعطيــل
معظــم هــذه الحــوادث .تجذب بعــض هــذه جهــاز كمبيوتــر املســتخدم الشــرعي أو إلحــاق
القطاعــات املجرميــن اإللكترونييــن أكثــر مــن الضرربه .ويمكن للبرامج الضارة ،التي ً
غالبا ما
غيرها بسبب جمعهم للبيانات املالية والطبية ،تنتشــرعبرمرفق بريد إلكتروني مجهول أو تنزيل
ً
شرعيا ،أن تكون مستخدمة
غيــرأنــه مــن املمكــن أن تكــون كل الشــركات التــي يبدو في الظاهر
ً
تســتخدم الشــبكات هدفا للحصول على بيانات مــن قبــل املجرمين اإللكترونيين الكتســاب املال
العمــاء أوللتجســس علــى الشــركة أوللهجمــات أو للقيام بهجمات إلكترونية بدو افع سياسية.
يوجــد عــدد من أنواع البرامج الضارة املختلفة،
على العمالء.
ُّ
ومــع توقــع تزايــد حجــم التهديــد اإللكترونــي ،وتشمل:
ّ
تتوقــع مؤسســة  * International Dataالفيروســات :هو برنامج ينســخ نفســه ُويرفقها
 Corporationأن يبلــغ اإلنفاق العالمــي على بملــف نظيــف وينتشــر عبــر نظــام الكمبيوتــر
حلــول األمــن اإللكترونــي  133,7مليــار ً
دوالرا ليصيب امللفات ببرنامج ضار.
ً
أمريكيــا بحلــول عــام  .2022واســتجابت * أحصنــة طــروادة :هــي نــوع مــن البرامــج الضارة
َّ
الحكومات في جميع أنحــاء العالــم للتهديد التــي تتنكــرفي صورة برنامج شــرعي .يخــدع

املجرمــون اإللكترونيــون املســتخدمين الشبكة.
ليقومــوا بتحميــل أحصنــة طروادة على أجهزة
الكمبيوترالخاصة بهم حتى يمكنهم إلحاق هجوم حجب الخدمة
من خالل هجوم حجب الخدمة ،يمنع
الضرربالبيانات أو جمعها.
* برامج التجســس :هو برنامج يسـ ّـجل سـ ًـرا املجرمون اإللكترونيون نظام الكمبيوتــرمن
ِ
مــا يقــوم بــه املســتخدم ل ـكـي يتمكــن املجرمــون تنفيذ الطلبات املشروعة عن طريق زيادة
اإللكترونيــون مــن االســتفادة مــن هــذه حركــة البيانــات بشــكل مفــرط علــى الشــبكات
املعلومــات .علــى ســبيل املثــال :يمكــن لبرنامــج والخــوادم .بذلــك ،يصبــح النظــام غيــرصالــح
التجسس معرفة تفاصيل بطاقات االئتمان .لالســتخدام ،ممــا يمنــع املؤسســة مــن تنفيــذ
* برامج طلب الفدية :هي برمجية ضارة تقفل الوظائف املهمة.
ً
ملفات املستخدم وبياناته مهددة بمسحها ما
أحدث التهديدات اإللكترونية
لم يتم دفع فدية.
* اإلعالنــات املدعومــة :هــي برامــج إعالنــات مــا هــي أحــدث التهديــدات اإللكترونية التي
يحتــاج األفــراد واملؤسســات إلــى حماية أنفســهم
يمكن استخدامها لنشرالبرامج الضارة.
منهــا؟ فــي ما يلي بعـ ٌ
ـض مــن أحــدث التهديــدات
* شبكات البوت نت :هي شبكات من أجهزة
َّ
الكمبيوتــر املصابــة ببرامــج ضــارة يســتخدمها اإللكترونيــة التــي بلغت عنها الحكومات
املجرمــون اإللكترونيــون إلجــراء مهــام علــى البريطانية واألمريكية واألسترالية.
اإلنترنت من دون إذن املستخدم.
* البرنامج الضار«دريدكس» ()Dridex
فــي ديســمبرعــام  ،2019أصــدرت وزارة العدل
حقن إس كيو إل
األمريكيــة ً
حكمــا علــى قائــد مجموعــة مــن
حقــن إس كيــو إل (تعليمــات االســتعالمات
البنيويــة) هــو نــوع مــن الهجــوم اإللكترونــي املجرميــن اإللكترونييــن لــدوره فــي إطــاق هجــوم
َ
ـتخدم للتحكم في البيانات وســرقتها البرنامج الضار«دريدكس» العالمي .ألحقت
املسـ
من قاعدة بيانات .يستغل املجرمون هذه الحملة الضارة الضرربالشعب والحكومة
اإللكترونيــون الثغــرات األمنيــة فــي التطبيقات والبنية التحتية والشركات حول العالم.
املســتندة إلــى البيانــات إلدخــال برمجيــة إن «دريدكــس» هــو حصــان طــروادة مالــي يتمتــع
ضــارة إلــى قاعــدة بيانــات عبــرنــص إس كيــو إل بمجموعة من القدرات .ومنــذ عــام 2014
ضار ،مما يتيح لهم الوصول إلى املعلومات فإنــه يلحــق الضــرربالضحايــا ويســتهدف أجهــزة
َّ
التصيــد االحتيالــي
الكمبيوتــرمــن خــال رســائل
الحساسة في قاعدة البيانات.
عبرالبريد اإللكتروني أوالبرامج الضارة القائمة.
بقدرتــه علــى ســرقة كلمــات املــرور وتفاصيــل
َّ
التصيد االحتيالي
التصيــد االحتيالــي هــو عملية يقوم من خاللها الحســابات املصرفيــة والبيانــات الشــخصية
َّ
املجرمــون اإللكترونيــون باســتهداف الضحايــا التي يمكن استخدامها في معامالت احتيالية
عبــرإرســال رســائل بريــد إلكترونــي تبــدو وكأنهــا قــد تســبب فــي خســائرماليــة هائلــة تصــل قيمتهــا
مرســلة مــن شــركة شــرعية للحصــول علــى إلى مئات املاليين.
َ
ّ
ً
غالبا ما يتم استخدام ردا علــى هجمــات دريدكــس ،قــدم املركــزالقومي
معلومات حساسةً .
التصيد االحتيالي لخداع األشخاص لألمن اإللكتروني التابــع لحكومــة اململكة
َّ
هجمات
والحصول منهم على بيانات بطاقات االئتمان املتحــدة نصيحــة للشــعب تق�ضــي «بالحــرص
علــى إصــاح أخطــاء األجهزة وتشــغيل برنامج
ومعلومات شخصية أخرى.
مكافحــة الفيروســات وتحديثــه و إنشــاء نســخ
احتياطية للملفات».
هجوم الوسيط

إن هجــوم الوســيط هــونــوع من التهديد
اإللكترونــي يقــوم مــن خاللــه مجــرم إلكترونــي
بمقاطعــة االتصــاالت بيــن شـ َ
ـخصين بهــدف
ســرقة البيانات .على ســبيل املثال :قد يقاطع
مهاجــم البيانــات التــي يتــم تمريرها على شــبكة
واي فاي غيرآمنة من جهازالضحية إلى

* َ
الحيل الرومانسية
َّ
وفــي فبرايــرعام  ،2020حذرمكتب التحقيقات
الفيدرالــي املواطنيــن األمريكييــن مــن خدعــة
الثقة التي يقوم بها املجرمون اإللكترونيون عبر
اســتخدام مو اقــع املواعــدة وغــرف الدردشــة
وتطبيقاتهــا ،إذ يســتغل الجنــاة األشــخاص

الذيــن يبحثــون عن شــركاء جــدد ،ويخدعون
الضحايا للحصول منهم على بيانات شخصية.
ُ
تظهــرتقاريرمكتب التحقيقــات الفيدرالــي أن
التهديــدات اإللكترونيــة الرومانســية ألحقــت
الضرربما يصل إلى  114ضحية في نيومكسيكو
عام  ،2019كما تسببت بخسائرمالية بلغت
 1,6مليون دوالرأمريكي.
* البرنامج الضار«إيموتيت» ()Emotet
ّ
فــي أواخــر عــام  ،2019حــذر مركــز األمــن
اإللكتروني األسترالي املؤسسات الوطنية من
تهديــد إلكترونــي منتشــر ً
عامليــا مصــدره البرنامــج
الضار«إيموتيت».
َّ
إن إيموتيــت عبــارة عــن حصــان طــروادة معقــد
يمكنــه ســرقة البيانات وتحميــل برامــج ضــارة
أخرى .يستفيد «إيموتيت» من كلمات املرور
غيــراملعقــدة لتحقيــق هدفــه :وهــذا تذكيربمدى
أهميــة إنشــاء كلمــة مــرور قويــة لتوفيــر الحمايــة
من التهديدات اإللكترونية.

نصائــح األمن اإللكتروني  -حماية نفســك
من الهجمات اإللكترونية

كيــف يمكــن للشــركات واألفــراد حماية أنفســهم
من التهديدات اإللكترونية؟ إليك مجموعة من
أهم نصائح األمن اإللكتروني:

 -1تحديــث التطبيقــات ونظــام التشــغيل :يعنــي
هــذا االســتفادة مــن أحــدث التصحيحــات
األمنية.
 -2اســتخدام برامــج مكافحــة الفيروســات:
حلــول األمــن مثل Kaspersky Total Security
أبق برنامجك
ستكتشف التهديدات وتزيلهاِ .
َّ ً
محدثا للحصول على أفضل مســتوى من
الحماية.
 -3اســتخدام كلمات مرورقويــة :احــرص على
أال تكــون كلمــات املــرورالخاصــة بك ســهلة
التخمين.
 -4ال تفتــح مرفقــات البريــد اإللكترونــي مــن
املرســلين الذين ال تعرفهم :قد تكون مصابة
ِ
ببرامج ضارة.
 -5ال تفتــح أي روابــط فــي رســائل البريــد
اإللكتروني املرسلة من مرسلين ال تعرفهم أو
على مو اقع إلكترونية غيرمعروفة :هذه طريقة
شائعة لنشرالبرامج الضارة.
ّ
 -6تجنــب اســتخدام شــبكات  WiFiغيــرآمنــة فــي
األماكــن العامــةّ :
تعرضــك الشــبكات غيــراآلمنــة
لخطرالهجمات الوسيط.
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مكتبة

الـهـــــادي
من معالم الثقافة
في صنعاء القديمة

مكتبة الهادي ،مكتبة عريقة تعود ملكيتها للمرحوم علي بن علي
الهادي وهي وقفية خاصة تم إيقافها من قبل أبنائه في خطوة إنســانية
وتوجه مثمروهادف.
تقع في حارة املدرسة ،حي شعوب ،صنعاء القديمة.
لهــا طابــع عتيــق وعلى رفوفها عبق للما�ضــي وأصالــة تزخــربهــا بكتبها
النادرة.
تم افتتاحها في /6أكتوبر 2012 /وتحتوي على العديد من أمهات
الكتب ،واملخطوطات األثرية العائدة للعهد العثماني إلى جانب الوثائق
التي تهم الباحثين ،واملطلعين في التاريخ ،والسياسة ،والعلوم الدينية،
وتضم كتب الرواية ،والقصة ،والشعر ،واألدب اليمني ،والعالمي .كما
ً
تحتــوي علــى كتــب بلغــات مختلفــة للمهتميــن بتعلــم اللغــات ،وتوفركتبا
خاصة باألطفال ،واملناهج املدرسية من االبتدائية حتى الثانوية.
تهدف املكتبة إلى خدمة الباحثين والتعريــف بالتــراث الثقافــي اليمني
الغني بشــتى املعارف والعلوم ،وتســعى لتشــجيع جميع الفئات العمرية
على القراءة .فاعتمدت نظام اإلعارة املجاني الذي يقتصرعلى أخذ
بطاقــة القــارئ الشــخصية ،أومــا يثبــت هويتــه دون تأميــن ،أودفع
اشــتراك شــهري ممــا ســهل للكثيــرمهمــة القــراءة واإلبحارفي مجلــدات
الكتب املختلفة.

وفي مقال لجريدة الوحدة:
ً
ً
إن هذا املشروع يعتبرعمال و إنجازا قدمه أوالد املرحوم الهادي
باعتبــارهــذه االســرة بــادرت بإنشــاء هــذا الصــرح العلمــي على
بساطته ،وحذت حذو أسريمنية تعي أهمية املخطوطات
ً
ً
باعتبارها تراثا وطنيا يجب أن يصان من التســريب والضياع لذا
ً
بادرت بحفظ هذه املخطوطات في إطارمكتبة وهذا يعد عمال
ً
جديرا باالحترام.
ً
تعــد مكتبــة الهــادي مــاذا للقــارئ ،حيث تضم أكثرمــن ألفي كتاب
مما جعلها تشكل قاعدة معارف مختلفة.
ً
وبموقعها الذي يقابل جامع املدرســة ،تضفي على النفس شــعورا
ً
بالسكينة كلما تجول القارئ في أروقتها أو اتخذ مكانا في إحدى
طاوالتها املخصصة للقراء بجميع فئاتهم العمرية .ولكن ،ما يدعو
لألســف أن عدد القراء بدأ باالنحســاربعد أن انتشــرت الكتب
ً
اإللكترونيــة « البــي دي إف « وأصبــح كثيــرون يعتمــدون عليهــا بدال
من الكتب الورقية وهذا ما أكدته أمينة املكتبة سماح الهادي
ً
حيث قالت« :زواراملكتبة في تناقص ومعظم زوارها حاليا من كبار
السن أو األطفال حيث أن فئة شبابية كبيرة بدأت باالعتماد على
الكتب اإللكترونية».
مما يجعلنا في تساؤل ،هل ستحل الكتب اإللكترونية محل
الورقية؟ ومن يعيد لهذه األماكن رواجها؟

تقرير
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رانيا الشوكاني

حظيت املكتبة بزيارات من قبل العديد من الشــخصيات البارزة،
وباهتمام من الصحف املحلية ،وكتبت مقاالت عنها ،ومنها جريدة
الثورة.
حيث أشــاد األخ حســين املســوري عضومجلس الشــورى بدوراملكتبات
العلمية ،وإسهامها الفاعل في تنويراملجتمع ،وخلق حالة من الوعي
الثقافــي فــي أوســاط النــاس ،وقــال :إن إنشــاء مكتبات تســاعد على
االطــاع فــي املديريات خدمة عظيمة في ظــل نــدرة املكتبــات العامــة في
بالدنــا .ومن جهتــه ،وصــف إمــام وقيــم الجامــع الكبيــربصنعــاء أحمد
عبدالرزاق الرقيحي هذا العمل اإلنساني بالعمل املثمروما أقدم عليه
ً
أوالد املرحوم الهادي الذي ظل مجلسه عامرا بالعلماء لتدريس أصول
الفقه بأنها خطوة هادفة وقرارعقالني.
وكتبت جريدة  26سبتمبر:
ً
أبهرني كثيرا ما رأيته من أمهات الكتب واملخطوطات التاريخية
املوجــودة فــي املكتبــة ولكــن أين دورالجهات الرســمية وبالتحديــد دار
املخطوطات من االهتمام بمثل هكذا إرث ثقافي.
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يكاد رمزه ُيضيء بوحا

دراسة نقدية ذرائعية مستقطعة
في ديوان (عابر ينتظر)
قراءة
للشاعر عمارة ابراهيم
املقدمة
عندمــا نبحــث عــن مقدمــة نكتبهــا
لشــاعرنا املصــري الكبيــرالــذي ولــد فــي
قرية قاو النواورة مركزالبداري محافظة
أســيوط،عضواتحــاد كتــاب مصر،عضو
أتيليــه القاهــرة،دار األدبــاء وعضــو معجــم
البابطيــن للنســخة الثالثــة فعلينــا أن نســدد
هدفــا فــي مرمــى قصائــده لنقــول عنــه أنــه
شاعرمهموم بقضايا الوطن حد الوجع ,وال
يجد ما يلوذ به سوى شعره الذي قد يعبربه
نحــو بــرمــن األمــان املطلــق أو الفنــاء املطلــق,
لــذا هــو ٌ
عابرببوحــه مرحلة اآلنية لينتقل بنا
نحورؤيته للمستقبل وال ين�سى أثناء ذلك أن
محطات أثرت فيه كثيرا.
يتوقف عند
ٍ
ويجدراإلشارة إلى أن الشاعرتمت ترجمة
بعض أعماله لالنجليزية والتركية،نال
العديــد مــن الشــهادات واألوســمة
والتكريمات كما تم تدريس دواويته في كل
مــن جامعــة غــازي انقــرة – تركيــا وجامعة
قناة السويس كلية التربية
إصداراته
الصعــود إلى الرحلــة القادمــة –
نشراقليمي
نافــذة على غنــاء الريــح – الهيئة
املصرية العامة للكتاب
مرايا عطش – أصوات أدبية
طلوع العصافير– اتحاد الكتاب
غرفــة ترتــب الظل -الهيئة املصرية
العامة للكتاب
املنازلة – هيئة قصورالثقافة
مختارات شعرية (املنازلة) – هيئة
قصورالثقافة
عابــر ينتظــر -الهيئــة املصريــة
العامة للكتاب
تحــت الطبــع  :ديــوان ثرثــرة لــن
تف�ضي إلى موت
البؤرة األساسية الثابتة
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شـ ٌ
ـاعر نقطــة فورانــه تبــدأ مــن
أرضــه ،تتجــذرثورتــه فــي بــركان وطــن يئــن مــن
الوجع ،شاعراألرض يسكب ماء البحرفي
نهرالروح ويأبى الرحيل ألنه يؤمن بمسار
الضوء الحتمي الذي سيأتي يوما ليقشع
الغيــوم وتنتفــي هيمنــة الظــال علــى مياديــن
بوحه.
االحتماالت املتحركة في النصوص شــكال
ومضمونا :
مقاييس نقد املعنى :
•
مقياس الجدة واالبتكار
-1
لدى الشاعرالكثيرالكثيرمن االبتكارالفني
في رسم صوره ويصعب إحصائها :
مثــال :قصيــدة اشــتياق مــن ديــوان عابر
ينتظر
كلما اشتقت إليها
أقفزفوق مساءات التمرد
غيرأن النوارس
كانت تلملم من ذاكرة األسئلة
حليب الغياب من دفاتري القديمة
العمق والسطحية :
-2
تقــف كثيــرا علــى القصائــد متأمــا أيــن
ستأخذك القصيدة فال عميقة حد الرمزية
املطلقة وال هي بسيطة حد السطحية لكنها
أبيــات تســترعي اإلنتبــاه والتركيــز ـكـي يصل لك
املعنى وتستطيع قطف ثمارها ،يضع يده
على املؤلم من األحداث ويركزعلى معاناة
الشــخصية الحقيقية وســط املزيف من كل
�شيء.
مقاييس نقد العاطفة:
•
تناول العاطفة في ديوان عابرينتظرمرة
كانــت ام ـرأة االســتثناء و مــرة هــي الشــمس
ومــرة هــي املــرأة التــى تشــارك الرجــل كل �شــيء
حتــى تعاســته فــي عالقــة ممتــدة حتــى وصلــت
خريفها ولم يكن فيها بهجة إال الذكريات.
مثال من قصيدة رجل وإمرأة:

عبير العطار
رجل وامرأة
يتممان أضرحة التفاصيل
في أقوال الحكائين
كي ال ترحل املالئكة
مقياس الصدق والكذب:
-1
وما أصدق ما يقوله عمارة ابراهيم الشاعر
املرهــف الحــس داخل قصائــده فإذا ثارثرت
معــه كمتلقــي وإذا أحــب قفزت مــع فضاءاته
املتعــددة وإذا تحــدث عــن الوطــن تمنيــت لو
كنــت تمتلــك حبــا يشــابه بعضــا مــن عنــده...
تتبنــى مخاوفه حول مصيرالوطن مــا بعد
ثــورة  2011ومابعدهــا وقضايــاه التى تئن من
فرط األلم وترسو على شاطىء قلبه الحنون
لتبرد نارك املتقدة من صورالخيانة بعد
الثــورة والثورة األولى واملنصــات التــى تبيع
الخراب للشــعب،تحاول أن تلتقط مع
الشــاعرضوء األمل املنبعث من أســئلته
وعالمــات التعجب فيركــزدومــا علــى وجود
بقعــة ضــوء وســط الظــام الحالــك واملهلــك
للشعب املنتظرللتغيير
يقول مثال في قصيدة أنا
أنا سيد العارفين
ارسم غيمتي فوق أكف هللا
أزف ضوئي في حضرة النابهين
و أنحني عند لوزة الروح
نغوص في أعماق اليقين ما بيني
بيني مفتاح اليقين
يفك زمان الالمكان
ويفتح لي غيمة املاء
القوة والضعف :
-3
قصائــد الشــاعرقضايــا حقيقيــة فــي غالبيتها
عبــرفيهــا عــن الحــزن واأللــم بقــوة كمــا تنــاول
مواضيــع بصــورة تخصــه وحــده أبــاح
ـور
بهــا بمفــردات سلســة ويفاجئــك بصـ ٍ
تحتوي تناقضا شكليا لكنه في حقيقة

األمــريصنع خلطا مختلفا بين الــذات وما
يحــاوط الذات،يعطيــك صدمــة كهربائيــة
لتفيق وتعاود التركيز(والصقيع في ربيعنا
املمطــر) ( ،أن غبــارا ال يلبث أن يطفــوبين
الزمن الو اقف عند حدود املوت حتى
يرســو)(وأرضكم باتــت لــه املنفــى وصقيعهــا
الفائر)،كذلــك تمكنــه مــن خطــف القــاريء
أثنــاء استرســاله بالقصيــدة وإمكانيتــه النيل
مــن عواطــف املتلقــي لتبقيــه معــه حتــى يعبــر
جسرالروح للنهاية وهو عنصرقوي للغاية
لكنــه حبــس نفســه فــي دائــرة األرض وتلــك
أحســبها النقطــة الضعيفــة حيــن تــدورعجلة
خياالته في كثيرمن األحيان حول املحطات،
األرصفــة ،الوقت،الســفر ،البحــر ،النهــر
وكذلك الظل ورغم أن الشــاعريمتلك
ثقافة واسعة إال أنه أصرفي بعض القصائد
على التكرارية فأحيانــا لهــا مكانتهــا لتأكيد
املعنــى والتوقــف عندهــا وأحيانــا أتصورأنــه
كان باالمــكان االســتغناء عــن التكراريــات إما
بمرادفات أو ضمائرأو التخلص منها
مثال لتكرارية منطقية وتأكيد املعنى:
بشعارات
هذا فيصل مدفوع
ٍ
تستبدل االنتظار
ٌ
فيصل
أسواق مسروقة من ضوئها
يبصق املوت في
ٍ
ومثــال آخــرلتكراريــة غيــرمنطقيــة تحــدث
إرباكا:
عامان مرا واألبواب مفتوحة
أرملة
ال تحتوي غير ٍ
تعلن عن نفسها لبائع الخمور
صائد الفرائس
وطاهي الكالم
يحملون بضاعتهم
في بورصة املضاربات
الغتصاب أرملة
أعلنت عن نفسها
في نهارات الضجر
حركــة املضاميــن واألفــكار
•
والدالالت
شــاعر مهمــوم بقضايــا الوطــن
واألرض تســيئه الخيانــات وتضطــرب نفســه
كاضطراب البحر..تتنازع في نفسه األرض
والسماء وما يحيطهما فهوشاعرلألرض
متأثــربالنهــروالبحــروالظل تؤرقــه قضايا
الوطن..الثــورة والثــورة األولى وهــل هناك

ثورات قادمة!
حتى وان ابتدأ بقضية عابرة أو
قصــة شــخصية فــإن كان وطــن الشــاعر
أحفاده فوطن البراءة أهلكتهــا هجــرة غير
شرعية من الحروب وغيرها مثل ما بثه عن
معانــاة األطفــال فــي قصيــدة وهــم الشــاطيء
من ديوان عابرينتظر
مثال من قصيدة وهم الشاطيء
ستخبرني أحاديث البحر
عن مقايضة املوت
وقت عبورالحدود
لصمت ير اقب طفله امليت..
ٍ
حتى يصل بنا إلى في القصيدة نفسها:
فتطفو فوق املياه قصة بوح لهم
و أشــيد للشــاعرأن رغم قتامة الصورة التى
من و اقعنا املريرإال أنه متفائل يحلم ويحلم
(قصيدة قتامة البحر)
سأعبر...حتى أرتقي قمم الخوف
املشاكس
تكررفي ديوانه استخدام الخريف
وهــوفصــل تســاقط األمنيات واألحــام
رغــم أنــه يعــود ويقنعــك بوجــود النــوروســط
معركــة الظــام الروحــي ليســتخدم الربيــع
في قصائد أخرى وربما في نفس القصيدة
أمــا فصــل الشــتاء والصقيــع وكأنهــا فترات
الكمــون واســتعادة التــوازن الروحــي مــن
خديعــة الحيــاة أو القيــد الــذي ال يمنحــه
فرصة التغيير.
ركــز علــى األطفــال فلــم يعــد لديهــم
أمــان وحمايــة كما الســابق نتــاج الحــروب

فتقســموا إلــى قســمين :قســم أجبرتــه الحيــاة
علــى الهجــرة القصريــة وربمــا الهجــرة غيــر
الشــرعية فابتلــع البحــر أرواحهــم وقذفهــم
جثثــا وقســم يتمتــع بأمــان الوطــن ال يزالــون
يمارســون براءتهــم باعتياديــة يغنــون للبحــر
أغنية وهو ذاته البحرالذي يقذف بجثث
األطفال على سطحه
فيقول في قصيدته وهم الشاطيء:
تتوارى أجسادهم
بين تراتيل أشجارالصبار
وبين ثالجة املوتى
في معرض التأبين واالحتجاجات
في صحن عهراألمم
مثال آخرمن نفس القصيدة:
ً
في كل ثانية..تر اقب طفلة
طائرا..قتيال ..فوق سطح البحر
وفــي موضــع آخرمن نفس
القصيدة:
تصب حكاياتهم
في عمق البحار
ليستريحوا قلسيال
فتطفو فوق املياه
بوح لهم
قصة ٍ
ورغــم التعتيم االعالمي لقضايا
الوطــن أو القضايــا العربيــة وهــو الوطــن
األكبرإال أن األسرارستنكشف
مثال من قصيدة وهم الشاطيء
حكايات امللح ستف�شي أسرارا
أن مدينتنا تركض عارية
قرب آالم النفس بنو افذها املغلقة
ال زال عنــده بارقــة أمــل يصارعهــا
هذا املتكأ الذهني املغموس بآليات اإلنحدار
مما يدورحوله من كوارث ال تطاق:
فيقول أيضا في قصيدة وهم الشاطيء
...شاردة...تســكن عمق
ضوء
وأســعى لبقعــة ٍ
ٍ
تفاصيلي
تطــرق الشــاعركثيرا للصــوص
الذين سرقوا كل �شيء حتى الفرحة ،سرقوا
شــرف امتالك األرض الخصبة التى أنهكوها
بالتبويرليســتبدلوها بأبنيــة مــن الطــوب
األحمر ،سرقوا الثورة وسرقوا املنصات:
ولصوصــا قــد جــاءوا مــن حصــص
الوقت
من أعراس الصمت
بأغنية تورق
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في عشب يباب
في جوف الليل وقلب وطن
اســتخدم األرملــة بــدالالت متعددة
ليعبربها عن مصرتارة فذكرها مرة أرملة
وتــارة أخــرى انهــا األرملــة وهــل األرملــة هــي
ســيدة الوالئــم أم هــي ســيدة أخــرى؟! تشــبيه
ـاعريضج
ينذرك بالخوف على أرضك لشـ ٍ
بالوطنيــة وكيــف اســتطاع فــي قصيدتــه ثــورة
(ثــورة )2011أن يطلــق صرخاتــه كاشــفا
اللثــام عــن التداعيــات املتأتيــة مــن النيــل
من استقرارمصروالذي اهتزت له استقرار
الــدول املحيطــة ..إنهــا مــن القصائــد التــى
تستنكرالسكوت الذي قد يودي بنا نحو
الهــاك لينهــش األجســاد واألرواح..ال أحد
يحــرس هــذه الثــورة الــذي توقع لهــا االختفاء
بدالالت الغروب ..القيد واالضطراب تغلغل
في القصيدة..عبرعنه بصورمختلفة:
ثورة ثورة
قطارها بين أوردة البيوت..جائع
أرض ال تفورفي صحوة املشتهى
وعلى ٍ
تقف على أجنحة الطيور
على أغصانها الخريفية..مقيدة
ومــن شــدة ألــم الشــاعرحول مــدارات الثورة
التــى لــم يألفهــا هــذا الجيــل وتخبطاتــه حــول
املصيرالقادم رغم مرورالعامين إال أنه أرمز
هذه املعاناة إلى انتقالها للطيورالتى تعبت
لتعبه وتلبست أمله ..يبحث عن سترة للنجاة
بــكل يقيــن ألن تلــك الثــورة من وجهة نظره لم
تكــن تســتند على �شــيء ولــم تتلــق الحماية
التــى تكفــي لتعبــرإلى بــراألمان فماتت ((ثورة
ثورة..ولــدت دون عائل..ماتــت علــى يابســات
األرصفة))
بعــض الرمــوزالتــى اتخذهــا وكررها
كانت (الطيروالطيور)وهي دالالت قوية نحو
البحــث عــن االنطــاق والحريــة والتحليق
البعيــد والحمــام كرمــز للســام ودالالت
أخرى للغضب:
((ويجيء الطوفان وصيحات الطيراألسود))
لكــن ارتباطــه العميــق بالبحــرجعلــه
يســتخدم رمزيــة النــورس بصــورة الجمــع
(نوارس) في قصيدة اشــتياق فقط..وكأن
االشــتياق للمحبوبــة يليق بهــا التمــرد على
األوضاع الســاكنة ليتحول إلى جموع من
النوارس الباحثة عن رزقها من ذاكرة
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مليئة بالحب وصنع صورة مركبة عجيبة
ألتساءل هل للغياب حليب؟!
في قصيــدة امــرأة االســتثناء عبر
عنها كفرع ال يثمرإال التين والتفاح ولتلك
الثمــرات دالالت قرآنيــة فأقســم هللا بالتيــن
والزيتون في سورة التين وجاء ذكرالتفاح
ضمنيــا فــي قصــة الخلــق كشــجرة محرمــة فــي
الجنــة أخرجــت ســيدنا آدم منهــا َ(و َيــا َآد ُم
ُ
ْ َّ َ َ ُ
ْ ُ َْ َ َ
اسك ْن أنت َوز ْو ُج َك ال َجنة فكال ِم ْن َح ْيث
َّ َ َ َ َ َ ُ َ
ْ ُ َ َ َ ْ ََ َ
ونا م ْ
ن
ِشــئَّتما وال تقربا ه ِذ ِه الشــجرة فتك ِ
َ
الين) فهل كانت إمرأة االستثناء ال
الظ ِ ِ
تثمــرإال الفاكهــة التــى يبحــث عنها العط�شــى
لالرتواء؟!
يظل متشبثا وبقوة باألمل،هذا
األمل في حفيده قد يتجدد ويملؤه النوررغم
مجهولية املستقبل وريبة تفاصيله ..فيعاود
حنينــه لــأرض التــى نشــأ فيهــا وينشــد مــن
ذكرياتــه بصيصــا للخروج،فكــرة البصيــص
مــن عمــق الظــام يجعلــه رغــم كل مــا يمــربــه
من أحداث ايجابيا متيقظــا يعلــم رســالته
ودوره املؤثركشاعرفي املجتمع.
يعــاود فــي القصيــدة اســتخدامات
أحــوال الطبيعة في تبايــن مختلــف وكيف
يســتطيع الصقيــع أن يتواجــد فــي الربيــع
املمطــروكأنــه يتحــدث عــن الصقيــع النف�ســي
الداخلــي فــي ربيــع الثــورات املتتاليــة والتــى
ســاهمت فــي تواجــد كل أنــواع اللصــوص
حتــى لصــوص البهجة والعمــراملتبقي ولقمة
العيش التى ماعاد يستسيغها الشاعر.
البيئة الشعرية في القصائد
•
لقد أثرت بيئة الكاتب عليه تأثيرا شديدا
فمــن األرض تنبــت أشــعاره وإلــى البحر
تؤول..تتماهــى قصائده ومحاصيل
األرض ،تتوقد شمس حروفه وتتأرجح ما
بيــن األلــم الصامــت والبــوح املتفجــرحيث
املالذ،يطلــق صرخــات متتاليــة لعــل البشــر
يدركــون خطــورة مــا أبــاح به..تأثربالقرآن
الكريــم تأثــرا واضحــا ملموســا لكنــه بحرفيــة
شــديدة تنــاص معــه فــي قصائــد محــدودة
حيــث مرجعيته  :قصص األنبيــاء ســيدنا
(نوح،مو�سى،يونس،يوسف،وســليمان)
عليهم السالم وفاكهة القرآن (التين والتفاح
)والطير.
األسلوب:

يتميــز أســلوب الشــاعر املخضــرم عمــارة
إبراهيم بالرمزية الغنية بالبوح وكيف ذلك..
فأشــبهها بالكود البرمجي لتطبيقات إنسانية
ُ
ال يفهمها إال دار�سي النظم واملعلومات
ليحرك الصامت فينا..شفرة من شفرات
التواصل ال يمتهنها إال من أدرك وفهم وعرف
وتجاوزبخبراته الكثيرمن متاهات ودوامات
الحياة.
آفاق الشــاعرتجدها دوما متنقلة ما بين
حــدود البحــروحــدود النهــروكأن املــاء وروحــه
ال ينفصالن..يغتســل باملاء قبل البوح
وبعده..يتنــاول كل القضايــا كمــدارات كبيــرة
لعنصرالحياة حتى يصل بنا إلى النواة
(الذات) ثم يخلع عن نفسه تلك املدارات
الذاتيــة ليتلبــس مــدارات الوطــن ليــدورفي
فلكها ويئن من الخطوب مدعيا ثرثرته لكنه
بوح مؤلم.
متأثــر باألجــواء املحيطــة به:بالشــمس
والنهر،بالظــل
والقمر،بالبحــر
والضوء،السماء واألرض،الوقت واالنتظار،
املا�ضــي والذكريــات ،النهــاروالليــل ،الصقيع
والفــوران وكأنــك معــه فــي حالــة طقــس يومــي
تســجل صعــودا وهبوطــا فــي درجــة التفاعــل
النف�ســي والح�ســي وطقــس القلــب في فصوله
املختلفة..دومــا هنــاك حيــاة حتــى فــي عمق
االحســاس بالخيبة وكلمات الخالص واملوت
تستنبط الحياة حتى وإن كانت افتراضية
تحفهــا املثاليات،األبيــات تبــرق مــع مشــاعره
وترعد،تتحــرك وتتألــم..ال يمكــن أن تخطــيء
نشــاط املشــاعرالفائرة حينا واملنتظرة حينا
آخر.
 تجد األلوان في بعض لوحاته املرسومةمثــا كالشــمس فــي لونها البرتقالي علــى غير
عادة رؤية الشمس بلونها األصفراملعتاد
أو لونهــا األحمــرســاعة املغيــب وكأنهــا ثمرة
الحقــل فــي أرضه،يختــارلونــا هجينا(األصفر
واألحمر) وكذا األخضرالذي يراه صريحا
واضحــا ال يخاتــل رغــم أنــه لــون هجيــن أيضا
(األصفرواألزرق ).
الصورواألخيلة:
ال تجــد صفحــة مــن صفحات ديــوان عابر
ينتظــر وإال تعــج بالصــور واألخيلــة التــى
تتوقــف عندهــا موقــف املتأمــل حيــث
ألبس الشــاعرالغيراملحســوس لباس
املحســوس،تميل صــوره نحــو الحركــة

األفقيــة والرأسية،اســتعاراته معظمهــا
مركبة أو متراكبة برمزية ممكن تفكيكها
وفهمها وبعيد كثيرا عن التشبيهات
أن أفاعــي فــي عمــق الكــون تبيــع
جنازات النهار
بينما تنثرعقارب الوقت
ملفاتها الضائعة
عن مقايضة املوت
وقت عبورالحدود
أن املوت يفرش موائده
بطعم القصائد املعطلة
يأتون بغواية قمر
يثقب باب سماء مغلقة
هنــا منصــات تبيــع عواصــف
الخرائب
ملستثمري الحكمة البائدة
سأدخل من نبض خوفي
ّ
أقطرفي عروقها نسمة باقية
أصعد فوق الفنارات
ألطم خد العواصف
الوهم ممسك بتالليب الروح
وعصاي أزيح بها ظلمة الضوء
اآلن تعوم على جليد االستواء
أنا سيد العارفين
أرسم غيمتي فوق أكف هللا
أزف ضوئي في حضرة النابهين
و انحني عند لوزة الروح
هنا املسافات بين الحدود
سنابلها يابسة
وشم�سي لها
من خلف سحابة
طردوها من جسد النار
حين الرعد يلملم صمته
من نافذة الحلم
وفوق سعال الريح
أو أن النخــل الهارب مــن شــرنقة
العطش
املدخــل العقالنــي :وهويدهشــك بتناصه مع
القرآن في مواضع محددة بحرفية :
فــي قصيــدة ثمــرة تناص مــع اآليــة( َو َيــا َآدمُ
ُ
ْ َّ َ َ ُ
ْ ُ َْ َ َ
اسك ْن أنت َوز ْو ُج َك ال َجنة فكال ِم ْن َح ْيث
َّ َ َ َ َ َ ُ َ
ْ ُ َ َ َ ْ ََ َ
ونا م ْ
ن
ِشــئَّتما وال تقربا ه ِذ ِه الشــجرة فتك ِ
َ
الين)أية  35سورة البقرة
الظ ِ ِ
ليقول:أيها العابرون خلف ظل
لشجرة الغواية

لجأ إلى الطيرفي تناصه مع القرآن:
َ َو َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ
الناسُ
و ِرث ســليمان داوود وقــال يــا أيهــا
َّ
ّ َ ْ
ُع ِل ْمنا َمن ِط َق الط ْي ِر﴿ ١٦النمل﴾
ووظفها بمنطقية في قصيدة مالذ
قالت الطير
اذهب لسليمان
علكم تنظرون رسائلَ
تعيدكم إلى سيرتكم األولى
تناصا آخرمع القرآن في قصة سيدنا مو�سى
عليه السالم والخضر
َ
(ف ْان َط َل َقا َح َّتى إ َذا َرك َبا في َّ
الس ِف َين ِة َخ َر َقهاَ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ً
ق
ال أخ َرق َت َها ِلتغ ِرق أ ْهل َها لق ْد ِجئت ش ْيئا
ْ
ِإم ًرا) سورة الكهف
فقال :إن البشرإن طالت سمواتهم قمحي
و أفردوا شراعهم في دمي
لن يأتي نبي بعدي
يخرق السفينة
ضلت خالصها
تبصرنجاتكم
وتبصرني
وآخرمن نفس القصيدة:
َ
َ َْ
َ َ َ
ُ
ـآوي ِإلـ ٰـى َج َبـ ٍـل َي ْع ِصم ِني ِمــن ال ِاء ﴿٤٣
قــال سـ ِ
هود﴾
فقال الشاعر:
جبل يعصمني
قال :سأذهب فوق ٍ
بلد
من ٍ
طال زيفه
لم يرتق حلمه
موضع آخرفي قصيدة نص للخاتمة
�شـ ْـيء إ َّل ع ْن َد َنــا َخ َز ائ ُنـ ُـه َو َمــا ُن َن ّزُلــهُ
َ ْ ْ َ
ِ
{ َّ و ِإن ِمــن ُ ٍ ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ
وم } (سورة الحجر،)21
ِإل ِبقد ٍرمعل ٍ
وأوفــوا الكيــل وامليــزان بالقســط « ســورة
األنعام
(وملــا جهزهــم بجهازهــم قــال ائتونــى بــأخ لكم
مــن أبيكــم أال تــرون أنى أوفــى الكيل و أنا خير
املنزلين) سورة يوسف
فقال:
أن النيل يبعثرخبزا
من بين أصابع يوسف
حين يقيم حدود هللا
في الكيل وفي امليزان
وتناص آخر:
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ
ُ
ُ
َ
ُ
(واســتبقا الباب وقدت ق ِميصــه ِمــن دب ٍر)
سورة يوسف اية 25
فقال :أو أن إمرأة

كانت تشعل جمرا
فتقد قميصا من دبره
املدخل السلوكي:
أســئلة الشــاعر قليلة الغالب فيها الستنكار
األوضاع أو الحوادث :
كيف أكون على ذات أبواب معركة
.1
شاغلتني كثيرا ولم أشته القفز
فوق منصات البقاء؟
فهــل أنتقــي حريتــي مــن أضلع
.2
املفســدين و أنزع من حد املنافي شــفرة
األقفال ؟
أو أســئلة وجدانيــة ال إجابــة لهــا لتلفــت
النظرنحو إحساس الشاعربنفسه ومكانته
من وجهة نظره الواثقة :
ما الذي أسرجني على صهوة
.3
الغوص في تفاسيري؟
يســتنكر فيهــا الخــوف والضعــف وغيــاب
األمل :
هــل نرتقي قمــم الخوف وقت
.4
انفالت الطمأنينة؟
وهل أطفو علي أســطح النهر
.5
أستنشــق النســمات فــي موجــة ربمــا كانــت هي
املأوي
متــى يلتقطنــي الضــوء و أنــا في عمق
.6
الصخب واالنكسار؟
أسئلة وجودية مرتبطة بعامله األر�ضي:
وهــل تتســع األرض في فراغها
.7
اليابس؟ تنال من خريفها فجيعة االنتظار
وهــل تمكــث الشــمس خلف دخان
.8
املنافذ بضع سنين وال تقدرعلى االشتعال؟
خاتمة :
إن تلــك الدراســة مســتقطعة ألن تجربــة
الشــاعراملصري عمارة إبراهيم تجربة كبيرة
ال تســتوعبها دراســة نقديــة واحــدة ولــه حــس
خاص يحتاج التعددية في الرؤى فهي تجربة
مليئة باملشاعراملتقنة فنا وصورا وبالغة.
وبعــد قــراءات متعــددة للشــعراء الحداثييــن
وجدتــه لــم يقــارب أحــدا في تجربتــه من حيث
التفصيــل والصــورألنهــا له خصوصية في
التركيب الفني للقصيدة ،تركيب الصورة
الشــعرية مثــل ســيمفونية عامليــة بأوركســترا
املفــردات وموســيقى تعلــو وتخبــت تصنــع
نغما ال يمكن إال أن يترك القاريء منتشيا.
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ريشة
ٌ َ
طائر
أنا ريشة ...ريشة سقطت من عنق طائرٍ ..
مهاجر.
ّ
واآلن أنا مجرد ريشــة في مهب الريح ،حملتني
تيارات الهواء املتصارعة ،حتى هبطت
ـارع
على رصيف مكســورلشـ ٍ
مرتفــع ،يلعــب الصبيــة
حولــي ،يهتفــون
للســما ء

ويتقاذفون الكــرة،
لهم عيون واسعة و مالمحٌ
رقيقة ُرتبت على بشرة خافتة السمار.
يلعبون و كأنما الدنيا ستقف إن ُ
هم خسروا.
لهم عزم شــديد ،وروح عالية ،يتصنعون القوة
على رغم سواعدهم الضئيلة.
أحدهــم هـ ّـده التعــب ،جلــس بجــواري يلهث ،مدّ
ً
رجليه حتى هدأ قليــا وبعــد قرابــة الدقيقة،
ّ
حدق إلى قدميه فلمحت حذائه املمزق.
كان حــذاؤه كفــم ذئــب مفتــوح .ظننــت أنــه
ً
عوضا عن أن يحميهما.
سيجرح قدميه
كان يحــدق بعيني ــن ضائعتي ــن إلــى قدميه التين
لم تعودا تحتمالن صغرالحذاء ،أغمض
ً
عينيــه كأنمــا يحــاول أن يغلق بابا يذرف املاء من
جوانبه.
لم يفلح فرفع رأسه إلى السماء لعل الدموع تغيرّ
رأيهــا .التفــت إليــه أصدقــاؤه بعيونهــم الطاهرة،
واملشــفقة ،وكفريق تجمعــوا حولــه يحاولون
إضحاكه ويشاركونه الدمع كي ال يحجبه أكثر.
كأنهم كانوا يعلمون رغم ســنهم الصغي ــر ،أن
ً
ـارا سـ ّ
ـيتحول إلى دوامة
الحــزن إن لــم يكــن إعصـ
تبتلع صاحبها.
حدثــوه عــن جميــل مــا يذكرونه مــن ذكريات عن
والده ،عن حبهم له ،ولضحكاته.
ّ
تذكروه حيـن كان يمرمن الشارع و هم يلعبون،
ّ
ً
جميعا بحركاته
الكره من بين أرجلهم
فيأخذ
الرشــيقة ،وكيــف كان يتقاذفهــا للهــواء بركبتيــه
وســط اندهاشــهم ،ثم جلســوا يتحدثون كثي ـ ًـرا،
ً ً
ثقيل َّ
علي ،وعلى قلوبهم الصغيـرة،
حديثا
شــعرت بوزنه على مالمحهم فلقد تســاقطت
أمامي.
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حورية عبدالسالم اإلرياني
ّ
هبــت الريــاح فجــأة مــن أســفل الشــارع املنبعــج،
حملتني ً
بعيدا ،ورمتني نحــو نافــذة ملنــزل كبير
ّ
عال ،تطل النافذة على فناء واسع
محمي
ٍ
بسور ٍ
ّ
به ثالث سيارات يقبعن بين احواض زرع ميت.
كانــت النافــذة مفتوحــة علــى غرفــة فســيحة
مرصوصة بأثاث فاخر ،وكأنه ال ينتمي للمدينة.
أســتطيع أن أرى خلــف الكنبــة ّ
البنيــة العريضة
ً
فتــاة عشــرينية أو أصغــرقليال ،ال أدري
فلم َأرمنها ســوى قمة رأســها األشقر،
وفي الكرس ّـي الكبيرالذي كان يواجه
ً
التلفــاز تتمــدد امــرأة أربعينيــة كمــا
تبــدو ،تشــاهد احــدى القنــوات
التلفزيونيــة محاولــة التركيــز
علــى مــا يعــرض رغــم
املتكــررة عــن
اســئلة ابنتهــا
تحديــد موعـ ٍـد َمــا ،و حي ــن انتهــى املسلســل
اعتدلــت األم فــي جلســتها ،وواجهــت ابنتهــا،
وقالت لها :
ٌ
 يا ابنتي رجل كهذا أنا ال أأمن عليك معه.ردت االبنة بانفعال:
ً
 ملاذا؟! ماذا فعل؟! هولم يفعل شيئأ سيئاسوى ما طلبه أبي منه.
هزت األم رأسها زيادة في التأكيد وبنبرة تحذير:
 صدقيني ِكالهما جاحدان.أجابت االبنة بنفس اإلنفعال:
طلبت منه؟ أو لم يعدك
يعط ِك كل ما
ِ
 أولم ِبرحلــة خــارج املدينــة بــل خــارج البــاد كلهــا،
وسيوفرلنا كل �شيء هناك؟
 نعــم ..أنــا مــن طلبــت ذلــك ألن هنــاك ســنعيشمأمن حتى منه.
في ٍ
االبنة باستنكار:
 مأمن ِمن َمن؟! من أبي؟!ً
األم :أنت ال تعرفين شيئا.
االبنة :وال أريد أن أعرف.
ً
َ
وقفت االبنة ح ِنقة استدارت متجهة نحو
النافذة فبدت لي ،ورأيت وجهها .
كنت أظنها تبكي حينما كانت تخاطب أمها
ولكنهــا كانــت تضحــك فــي ســخرية .جمالها خادع
و كذلــك صوتهــا ،مــدت يدهــا نحــو النافــذة
ّ
هواء أسقطني
وأغلقتها بقوة فكونت إعصار ٍ
علــى األرض .لــم أقبــع كثي ـ ًـرا فــي ذلك املــكان
ً
فســرعان مــا ســمعت ضجيجــا خلــف بــاب
الفنــاء ،ثــم رأيته يفتح فدخلت الريــاح وكأنها

نجــدة ســماوية حملتني إلــى األعلى حينما دخلت
سيارة كبيرة كادت أن تدهسني ،خرج منها رجال
مدججــون باألســلحة ،تزيــغ أعينهــم املحمـ ّـرة
علــى كل �شــيء ،تتشــقق شــفاههم بلــون أخضــر،
ً
منتفخة أوداجهم كأنها مليئة بذبيحة تنزف دما
ً ً
َ
أخضر ،كانوا ير افقون رجال أنيقا رأيته من
األعلى على الرغم من املســافة بيننا ،ولكنني
رأيت ابتسامته التي تشبه ابتسامة ابنته.
ُأغلق الباب ُ
ودفعت بفعل التيارإلى خارج سور
املنــزل ،ليحطنــي علــى ورقــة مــن اوراق شــجرة
جهنمية حمراء تتسلق باب املنزل كنت ً
تماما
فــوق رأس متســولة تنتظــرمــا ســيحضره لهــا
الحــارس الــذي أقعدهــا علــى األرض حتــى ينتهــي
من مراسيم إدخال الداخلي ــن واالطمئنان على
تأميــن احتياجــات جلســتهم الطويلــة بعد دخول
الشــيخ إلــى مخدعــه .كانــت تعــرف أنــه ّ
يتعمــد
تأخيرها لكي يتسنى له الدخول في الوقت املالئم
إلــى مطبــخ املنــزل الــذي تديــره خادمــة تنتظــره فــي
نفس الساعة التي اعتادوا عليها.
لم تكن الرياح راضية ولم يكن االنتظاريناسبها.
فركبت الرياح التي تالءمت مع روحي الصاعدة،
ّ
املشوقة .
وألرى أكثرعن هذه املدينة
ي
مــررت فــي رحلــة ،وكأن الريــاح تتعمــد إخبار بما
كانت تحتويه تلك املدينة من جمال ،وكيف
صارالركام والدمارعزاءها بعد أن فقدت خيرة
أهلها .مررت ببيوت مهدمة ،وبيوت مهجورة،
َ
وحـ َـو ٍارصغي ــرة ذات ممــرات ضيقــة تتقارب فيها
شــرفات البيــوت ينادي منهااألطفــال بعضهم
البعض .سمعت ضحكاتهم ،وعرفت أسماءهم
مــن منــاداة أمهاتهــم لهــم ،ومــررت ً
ايضــا بحــارات
واســعة تفصل مــا بينهــا تالل ،وارتفاعات،
و انخفاضــات ،وبيــوت قديمــة مبنية من حجارة
ملونــة تقــف بانســجام مــع بعضهــا البعــض
متراصة و ّ
كأنهن يغتبـن العمارات الجديدة ذات
ّ
الحجراألســود والرمادي ،والتي شــكلت تشـ ّـو ًها
للمدينة ،وكأنه متعمد.
وأخيـ ًـرا تركتن ــي الريــاح على كتــف رجل داخل إلى
مبنى كبيرله باب أبيض عريض يقف بجانبه
حــارس يتســلم أوراق الداخليــن ويرجعهــا لهم
بعــد حيــن .تخطــى الرجــل البوابة بعــد أن عرفه
الحارس ،وأوسع له الطريق ،تخطى حديقة
املستشفى و دخل الى املبنى الداخلي.
مــربممرطويل علــى جانبيه

ً
ابــواب عديدة ،وكل باب يحمــل رقمــا ،ولوحة
ً
مكتوبــا بهــا اســم الطبيــب وتخصصــه .يقــف
أمامهــا املنتظــرون مــن املرض ــى واملراجعي ــن،
وكان هنالك ً
ايضا ممرضات بنقاب أبيض
يســتوقفهن بعض الســائلين .وعلى بعض
كراس مهترئة تقف وحيدة
األبــواب كانــت هناك
ٍ
ال يثــق بهــا أحد من الو اقفين الذيــن يئس
بعضهم من طول االنتظارفجلس على بالط
املمر ،و في آخرالرواق قبل الغرفة األخيرة طرق
الرجــل البــاب بحــرص وجعــل مســمعه لجهــة
الباب كي يســمع نداء الطبيب له ســمع اإلجابة،
ففتــح البــاب ،وأدخل نصــف رأســه ـكـي يتأكد
مــن أن الطبيــب لوحــده .رآه الطبيب ،فأشــارله
بيديــه ـكـي يدخــل .و بعــد أن جلــس علــى الكرس ــي
ُ
ـقطت أنا على الطاولة .كان الرجل ّ
يحدق
سـ
الى أســفل الكرس ــي املقابل له كأنه يســتجمع
الشجاعة لبدء الحديث.
ً
لــم يمهلــه الطبيــب كثي ــرا ،وقــال بعــد مخــاض
تنهيــدة ،وهــو يتعمــد أن ال ينظــرإلــى الجالــس
أمامه:
 أنا آسف يا لبيب خرج األمرعن السيطرة،ُ
ادع هللا تعالى ليس لنا أحد غيره كي ينقذها مما
هي فيه.
فشــلت كل محــاوالت الرجل فــي اســتجماع
شــجاعته ،وتساقطت الدموع من عينيه،
فغطــى وجهــه بكفيــه الناشــفتين ،وأجهش ببكاء
مكتوم.
بينمــا هــو كذلــك كان الطبيــب يحــاول ضبــط
نفســه هــو اآلخــر ،فأوقــف الدمــع الــذي هـ َّـم
بالظهــور علــى محجــر عينيــه املرهقتي ــن .كان
يحــاول جمــع الكلمات .ســبقه لبيب ،وقــال
بصوت مكتوم:
إنه خطئ ــي ،أنا تأخرت فــي نقلهــا مــن القرية،وعجــزت عــن أن أحملهــا على ظهري .لم أســتطع
فعل �شيء لها ،أنا السبب.
رد الطبيب بصوت متهشم:
 ذاك ليس خطؤك أنت .ذاك قدرها ،ونصيبهامــن الدنيــا .أنت مؤمــن ويجــب عليــك اإلقــرار
بذلك ،وعليك ً
أيضا أن تسعدها في أيامها
الصعبة ،فقد تكون األخيرة.
ً
نظــرإليــه لبيــب مواجها إيــاه ،ثم نظرا لبعضهما
البعض لبرهة ،وكأنهما يتأكدان من �شيء يودان
قوله لبعضهما.
تكلم لبيب بصوت ينبض باأللم:
 أنــا أعلــم أنــه قضــاء هللاـأت
لكــن حكمــه لــم يـ ِ
من فراغ.
قال الطبيب:
 -لكننــا حاولنــا

واجتهدنــا .مــا زالــوا يقتلوننــا ،ومازلنا مقاومي ــن،
لن نستسلم إلى أن يحق هللا الحق.
قال لبيب وهو يمسح وجههّ ،
ويهم بالوقوف.
 نعم لن نفشل ،مازال في العمر ّبقية.
قاطعه الطبيب:
 ال ليس أنت .لديك طفلة لن تجد غيركليرعاها.،انتظــرحتــى تكبر ،وخذ دورك كالبقية،
فال حياة في مدينة يرعاها الذئاب والخنازير .ثم
أن دمــاء األبطــال لــن تنفــد .ذلــك مــا عهدنــاه من
مدينتنا.
نظرلبيب لوجه الطبيب بعين متفحصة ،وقال
بصوت متهدج:
 نعــم أنــت لســت مثلــه علــى الرغــم مــن أنــهشقيقك.
ّ
نظرالطبيب بفزع ،ثم نكس رأسه ،و انخفضت
عيناه ،وقال:
 نعــم أنــا لســت مثــل أحــد .جميعنــا مختلفــون.قــد تتشــابه املالمــح واألســماء لكــن الضمائــر
تختلف.
رفــع لبيب رأســه إلى الســماء ،وحــدق بســقف
العيــادة لبرهــة ،ثم نكس رأســه ،ووضــع كفيه
املتشــابكتين علــى رأســه يضغطــه بقــوه كأنمــا
سيتفجر .ثم تنهد بعمق ،وقال:
 لنــا هللا .لــن نتركــه ،ولــن يتركنــا ،وقــام دفعةواحدة من الكر�سي ،وشكرالطبيب ،وخرج.
تسـ ّـمرالطبيــب علــى مكتبــه بعــد أن ّ
ودع الرجــل
كان يبحلق في الفراغ كأنه يفكر ،وال يفكر .كأنه
في لحظة سهو ،أو في لحظة ّ
تجل إلى أن سمع
ٍ
ثالث طرقات على الباب
****
و فــي صبــاح اليــوم التالــي حيــن أشــرقت الشــمس
وأخــذت تنادين ــي مــن خلــف زجــاج النافذة ،و أنا
محبوسة أسيرة داخل تلك العيادة حتى ازدادت
شــعيراتي ً
بياضــا مــن األلــم ،واملعانــاة التــي كانت
ُتعــرض علــى الطبيــب فليــس من الســهل ً
أبدا أن
تكــون ً
طبيبا في مدينة احتوت حقيقــة العالم
املفجــع ،وبينمــا كنــت أناجــي الشــمس ،وأســألها
عــن الســماء ،فتحــت امرأة باب العيــادة بقوة
جعلت الهواء يتر اقص في الغرفة ،فحملني نحو
النافذة.
كانــت امــرأة ملتفــة بغطائهــا األســود ممســكة
بمكنســة ،ودلـ ِـومـ ٍـاء تفــوح منه رائحــة املنظفات
القوية .توجهت نحو النافذة ،وفتحتها للشمس
فرأيــت عينيهــا مطلــة مــن تحــت اللثــام بنيت ــي
ً
اللــون ،وحاجبــا أغمق من اآلخر ،يزيد جمالهما
لون بشرتها الضارب للحمرة.
ّ
كان يبدو عليها التعب حتى أن الغباركان يشكل
مبســمها الجميــل املخبئ تحت اللثام..تمنيت
أن تطول تلك اللحظة ألتأملها أكثرلكن تيار

ً
الهــواء تصــرف كحبيــب غيــور جرفنــي بعيــدا.
حمدت الرياح التي عوضتني حين ضربت بي
ً
َ
َّ
خد حســناء مغلفا ببرقعها األســود .أغمضت
عينيهــا مــن الريــح ،ولصقــت أنــا علــى خمارها،
فضحكــت صديقتها من وجــودي ،وس ــحبتني
بيديهــا فتشــبثت بــكل مــا اســتطعت مــن جاذبيــة
بعباءتهــا الناعمــةَّ .
توج ْهـ َـن خلــف املبن ــى ،اخترن
ٌ ُّ
شــجرة مورقــة وارف ِظلهــا ،ففرشــن تحتهــا
ســجادة خفيفــة ،ورصصــن مــا كانــت تحملــه
ّ
أيديهن ،وفجأة تكلمت الثالثة:
ّ
 أرأيتن العاملة الجديدة.أجابت الحسناء بال مباالة:
 ال لم أرها.فقالــت الثانيــة وهــي ترص أكواب الشــاي،
وتخرج الخبزمن كيس بالستيكي أحمر:
 سمعت أنها جميلة ،واسمها نظرة.قالت الثالثة بعد أن مطت شفتيها:
 هللا أعلم ،فهكذا يقولون لكن لم يرها أحدمن قبل بدون لثامها.
رفعــت الحســناء نقابهــا ليتبــدى لــي وجههــا الــذي
ً
ّ
ّ
خيــب ظن ــي قليــا ،وتمنيــت أنني لم ارهــا ببرقعها
مــن قبل فهي ليســت بالقبيحــة ،ولكــن جمال
عينيها ظلم بقية مالمحها ،وبينما مدت يديها
نحو الخبزنظرت إليها صديقاتها ،وتبادلن
نظــرة تحمــل فكــرة واحــدة ،فغمــزن لبعضهــن،
و اتفقن أن تذهب واحدة منهن لتحضرالعاملة
ًّ
ـوية ،ويريــن
الجديــدة ليفطــرن سـ
وجهها حين ترفع النقاب
لتــأكل ،وفــي تلــك اللحظة
بــدت نظرة من خلف املبنى
تحمــل دلوهــا ،ومكنســتها،
فوقفــت الثالثــة ،وأشــرت
لهــا بيديهــا لتأتــي إليهـ ّـن،
فتوجهــت نظــرة علــى وجــه
الســرعة إليهن ،وسلمت،
وسألتهن بلطف:
 هل تحتجن إلى �شيء؟فقالت الثانية وهي مبتسمة:
عليك ،ونريد أن
 نعم نريد أن نتعرفِ
تحكمي ّ
أي الخبزأفضل خبزي أم خبزها.
ضحكت نظره بعفوية ثم أجابت:
 ما دام دقيقكن واحد ،فخبزكن واحد.رفعت الحسناء حاجبيها بدهشة ،وقالت:
ّ
عليكن
 لقد تفوقتً
 فضحكن جميعا و بعفوية شــدت الثالثة علىيــد نظــرة لكي تتقدم إلــى املائدة ،فأخذت بخجل
موقعها بينهن ،وقالت سأتذوق قليال معكن،
ً
أنته من
ولكنني مضطرة للذهاب سريعا فلم ِ
عملي بعد.
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أسدلت حجابها العلو ّي على وجهها ،وأخذت
مــا قدمــت لــه إحداهــن ،وأدخلتهــا فمهــا دون أن
تريهن وجهها ،وأرجعت اللثام وشكرتهنّ ،
وهمت
بالذهــاب وســط ذهولهــن ،فقالــت لها الحســناء
ـت معنــا ،وكشــفنا لــك
بنبــرة احتجــاج لقــد أكلـ ِ
ـرت تعرفيننــا .أوليس لنا الحق أن
وجوهنــا ،وصـ ِ
لنعرفك.
نراك
ِ
ِ
تمتمــت نظــرة ،وأســدلت جفنيهــا بحــزن نحــو
األرض ،وقالت:
 نعــم يحــق لكـ ّـن وال شــك فــي ذلك ،ولكنن ــي كنتّ
أفضل أن ال أفعل كي ال أثي ــراشــمئزازكن من
وجهي.
نظرت كل واحدة منهن إلى األخرى ،وقالت
الثانية ،وهي تنظرلصديقاتها بنبرة احتجاج:
ّ
الحرية في ما
ـك يــا عزيزتي لك
 ال بــأس عليـ ِوجها قبيحاً
أنك تحملين ً
تفعليـن ،ولكن ال أظن ِ
إلى هذا ّ
الحد.
فقالت الحسناء بنبرة ممتعظة:
 دعيها لعلها تخاف على جمالها من العين.فحســمت نظرة الجدل ،ورفعــت نقابهــا ،وهي
ّ
ً
مشوها بندوب
تحدق بوجوههن ليتبدى وجهها
عريضة قسمت شفتيها ،وقرضت نصف أنفها.
لم تتمالك الفتاتان الثانية ،والثالثة نفســيهما،
وشهقن شهقة فزعّ ،أما الحسناء فقد توسعت
حدقتاها ،وأمعنت النظر ،وسرعان ما تحولت
نظرتها للشفقة.
أرجعــت نظــرة لثامهــا ،واعتــذرت لهــن،
وشكرتهن ،وتركتهن وسط ذهولهن .وبعد
بعض الوقت ،وبعض السقوط ،وبعض األلم،
وبعــض الوجــع الــذي الكتــه الســنتهن بحكايات،
وأخبــار عــن معارفهــن ،وبعــض الجي ــران اكملــن
فطورهن ،ووقفن ينفضن عنهن ما تبقى من
فتــات لعصافيــرالشــجرة ،فتخليــت عــن جاذبية
عباءتهن ،وأخذتني الريح من كتف إلى كتف،
ومن شارع إلى آخرحتى وصلت إلى سوق تكثر
علــى ضفتيــه محــات أقمشــة ،فوقــع حظــي علــى
محل أقمشة كان يعمل فيه فتى في العشرينيات
من عمره اسمه سامح .ما زلت أذكرذلك اليوم
جيـ ًـدا يــوم اســتقريت علــى رف أقمشــة الســاتان
املختلفــة األلــوان فهمــت أنهــا تســتخدم كبطــان
لألقمشــة املزركشــة ،والشــفافة ،ولحظــي لــم
ينزلها ســامح ً
كثيرا ليعرضها على الزبائن ،وذلك
ّ
لقلة الجادات في الشراء لكن في ذلك اليوم أتت
تلك الفتاة صاحبة الشــعراألشــقرالتي كنت
على نافذة منزلها ،في البداية لم أعرفها لنقابها،
ولكــن حيــن ســمعتها تكلــم التي بجوارهــا والتي
ّ
تكشف لي من الصوت ً
أيضا أنها والدتها تأكدت
أنهــا هـ ّـي ،كان ً
ّ
املحل الذي
يومــا حميـ ًـدا لصاحب
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ً
كان يومهــا موجــودا بنفســه ،وقــد اجتهد بنفســه
مع سامح لكي يرضـي ذوقها ،وذوق والدتها
الصعب .اشــترت الكثيرمن األقمشــة مع أنه لم
يكــن يتبــدى عليهــا الر�ضــى منهــن ً
أيضــا .وبعــد أن
ذهبــت اســتعد صاحــب املحــل ليذهــب للغــداء،
فأغلــق الخزينــةّ ،
وربــت علــى ظهــرســامح يوصيه
ً
باملحــل ،وأن يغلقــه جيــدا بعــد ذهابــه ،وبعــد
ذلــك بدقائــق دخلــت علينــا شــابة جميلــة تحمــل
ّ
هاتفهــا ،وتتحــدث هــي وأحدهــم ،وكلمــا أعجبتهــا
قطعة من األقمشة أدارت شاشة الهاتف
لتريــه القطعــة ،وتأخــذ رأيــه .كانــت الشــبكة
ضعيفــة ممــا أثاربعض التوترعلينا وعلى
من كان يحدثها ،ومع ذلك لم تفقد هدوءها،
واحتفظت بنبرة الغنج التي كانت تتحدث بها
ّ
ً
وكلمــا ازدادت ً
غنجــا ازداد هــو صرامــة فــي
معــه،
ً
الــرد .كانــت كمــن يســتفزفيــه شــيئا حتــى أنــه كاد
يصــل إلــى ذروة هيجانــه ،وفجــأة ســقط الهاتــف
مــن يدهــا فانكبــت إثــرصرخة فزع حينما رأت
الهاتــف قــد تــوزع أشــاء علــى أرضيــة املحــل ،ثــم
بدأت بالولولة ،والبكاء.
فك ســامح شــاله ،ورماه ،فأصابني ،وأوقعني
على األرض أنا وشاله ليقفزمن على الحاجز
برشــاقة ،وتوجــه إليهــا بســرعة وأخــذ أجــزاء
الهاتف من يدها ،وقال:
 ال تفزعي ال يســتحق هذا الهاتف منك كل هذاالبكاء.
أجابت وهي تبكي:
 لكن زوجي ســيغضب لقد ســمح لي بالخروجبشــرط أن يكــون معــي علــى الهاتف طوال
الوقت.
و أكملت والدموع قد بللت برقعها
 ربما يظن أنني فعلت ذلك متعمدة. أهو مغترب؟ نعم ال تقلقي أظن أنن ــي أســتطيع إصالحه اآلن ولوً
مؤقتا.
 وفجــأة أضــاءت شاشــة الهاتــف فتحولتنظراتهــا املخضبــة بالدمــع إليــه وتوقفــت عــن
البكاء ،وما إن اشــتغل الهاتف حتى رن وأجابت
عليه بلهفة ،وهي تبكي فطمأنها زوجها ،ووعدها
بهاتف جديد مهما كلفه ذلك.
ـور
ودعتــه وأغلقــت الهاتــف املكسـ و توجهـ ُـت إلــى
ســامح تشــكره ،وتأخذ قطع األقمشة التي أتفق
عليها.
قال لها سامح:
ً
ً
 زوجك يبدو إنسانا طيبا ما كان لفزعك داعي.علي ً
 نعــم ولكنــه يخــاف َّكثيرا ألنني هنــا في
املدينة.
 فلماذا ال يأخذك معه؟ -ال يستطيع ،فاإلقامة هناك باهظة ،وستكلفنا

الكثير.
 صعب عليكما الوضع كان هللا في عونكما نعــم .أحمــد هللا أننــي لــم أرزق بطفــل إلــى اآلن.كان حالي سيكون أصعب.
وأخــذت كيســهاّ ،
وهمــت باملغــادرة ،فاســتوقفها
سامح:
ً
 أردت أن أطلب منكما طلبا. تفضل .أجابت و هي تعد النقود ثم أكملت: لقد أوصاني زوجي أن أشكرك ال أدري هــل هــذا بمقــدورزوجــك أم ال ،ولكنن ــيأتعشم منه أنه إذا وجد هنالك أي وظيفة
شاغرة ،مهما كانت أن يخبرني فأنا بحاجة
ماسة للسفر.
 أظــن أنــه بمقــدوره .فقــد ســاعد أحــد الجي ــرانمــن قبــل .ســأخبره عنــك وإن كان لــك نصيــب
ســأجعله يتصــل بك علــى رقــم املحــل وحملت
حقيبتها ،واألقمشة ،وذهبت.
 انتهـى اليوم واستعد سامح ليغلق املحل .بحثعــن شــاله وأخــذه مــن األرض ،و أنــا متشــبثة بــه.
وضــع الشــال علــى كتفــه و انطلقنــا متجهي ــن إلــى
داره حيث تنتظره ّأمه وإخوته للغداء.
َ
ســامح ِولــد فــي الغربــة ،ولكــن لظــروف صعبــة
و قاســية ،اضطــروالــده ووالدتــه إلــى الرجــوع
بفقرهم للمدينة بعد أن كانت مالذهم الوحيد،
ثم توفي والده وهو في الثالثة عشرمن عمره إثر
ذبحــة صدريــة أصابتــه بســبب تدهــورحالتهــم
اإلقتصادية ،فتحمل هــو ووالدتــه مســؤولية
أخوته األصغر .فهمت هذا من حديث طويل
كان سامح يحدث به صاحب املحل عن أمله
بالرجوع الى أرض مولده وبأنه سيكون هناك
ً
أفضــل حــاال ،وسيســتطيع إعالــة أســرته بشــكل
أفضل ليتسنى إلخوته استكمال الدراسة.
ذهب ســامح وهو يحلم بالهجرة ،وبتحقيق حلم
والدته في اســتكمال أخوته لتعليمهــم .حلمه
ً
جعله خفيفا مثلي كريشــة ،فكان يطيرو أنا على
عنقه متشبثة بشاله .و من رصيف إلى رصيف،
ومن شــارع إلى آخرمربطريقه على ذلك الشــارع
الــذي هبطــت أنــا فيه ألول مرة .وبينما هويقطع
ّ
الشارع الخالي إل من بعض املارة وقع سامح
علــى األرض إثــرصــوت عيــارناري مرعــب .تعالت
أصــوات املــارة ،وتفرقوا ســمعتهم كانوا يقولون:
«قنــاص .قنــاص ».ثــم اختفــوا .وســامح علــى
ً
مبتسما.
األرض ال يتحرك مع أنه كان مازال
َ
َ
َ
بعد ذلك احسست بسائل دافئ دبق غمرالشال
الذي كنت عليه فتبدل لوني إلى األحمر ،كذلك
شــال ســامح الــذي كان مــا يــزال ينازع مسـ ً
ـتنجدا
بتيــارالهــواء اصطبــغ معــي باللــون ،واصطبــغ
بقدري.
قدري الساقط من طائرمهاجر.

خطاب العتبات في المجموعة القصصية
ما وراء النافذة للقاصة آزال الصباري
النص القص�صي
-1
النــص القصــص جنــس أدبــي حديــث مــن حيــث
شــكله الفنــي املعبـ َّـر عنــه بالعناصــر الفنيــة
ً
املكونة لبنيته السردية التي جعلت منه نصا
ً
ً
قصصيــا ،متخيال مهما بلغت و اقعيتــه ،وقد
تكــون العناصــرالفنيــة املكونة لبنيتها الســردية
ً
عبــارة عــن فكــرة وصفيــة ،خاليــة نســبيا مــن
حضورالحدث ،لكنها متملكــة إليقــاع الســرد
ً
املوحــي بأننــا أمام قصة ،وتقتصرأحيانا على
حــدث محــوري فــي منطــق وحداتــه الســردية
الثالثــة :البدايــة ،والوســط ،والنهاية(لحظــة
التنوير) التي تتجمع فيها وتنتهي إليها خيوط
الحدث كلها ،فيكسب الحدث معناه املحدد
الــذي يريــد الكاتب اإلبانــة عنه ،وهذا ما ينطبق
 بدرجــات متفاوتة  -على نصــوص املجموعةالقصصيــة (مــا وراء النافــذة) للقاصــة آزال
الصبــاري والبالــغ عددها ( 54قصة) والصادرة
عن دارديوان العرب -مصر2029م .
العتبات
-2
ّ
العتبــات هــي البدايــات فــي كل �شــيء ،وفــي النــص
األدبــي هــي املدخــل والبوابات التي نســتطيع من
خاللهــا الدخــول إلــى النــص ،وهــي عالمــات ذات
وظائــف عديــدة ،تتعــدد بتعــدد العتبــات التي
تتمايــزبمســتوياتها وقدراتهــا الفنية ،وإمكانياتها
الجماليــة ك ـ (عنــوان املجموعــة القصصية،
واســم القاص ،واإلهــداء ،واملقدمة ،والعناوين
املتخللة...إلــخ) باعتبارهــا عتبــات لهــا ســياقات
توظيفيــة ،تاريخيــة ،ونصيــة ،ووظائــف تأليفيــة
ً
ً
يختــزل جانبــا مركزيــا من منطــق الكتابــة .وفي
هذه املجموعة القصصية ســأتناول ثالث
عتبات نصية واضحة هي على التوالي:
العنوان الرئيس.
أ-
اإلهداء الخاص.
ب-

ثابت القوطاري
اإلهداء العام.
ت-
عناوين القصص.
ث-
العنوان الرئيس
-1
ُيعــد العنــوان الرئيــس واجهــة النــص األدبــي
ومفتاحه الذي يسمح لنا بالدخو َل إلى رحاب
ً
ّ
عاملــه الداخلــي ،كمــا أنــه ُيعــد نصــا منجــزا بذاته
ً
ً
أوال ،ويف�ضــي إلــى غيــره ثانيــاُ ،ويعتبــرأبــرزعالمــة
ذات عالقــة وظيفيــة ببنيــة النــص الســردي
ً
الظاهــرة والعميقــة فــي آن معــا ،وهــو مــن أهم
العتبــات النصيــة التــي تستشــرف حقــول
الــدالالت ،وتطل علــى ظالل املعاني وتألق
العبــارات ،وتفســح املجال المتــداد الخيال نحو
آفــاق ال متناهيــة ،فهــوخطــاب رمزي يعتمد على
ادخــاره ملخــزون و افــرمــن التأويــات التي تحمل
ً
كمــا من األفكارواملعاني ذات الصلــة الوثيقة
ّ
بالحموالت الداللية للنص وجمالياته ،وبما أن
العنــوان عتبــة مــن عتبــات النــص ،فهــو ممتلــك
لبنيــة ولداللــة ال تنفصــل عــن خصوصية
النــص األدبــي .ويتكــون عنــوان هــذه املجموعــة
القصصية من ثالثة مقاطع( :ما /املوصولة
بمعنى الذي) و(وراء /ظرف مكان بمعنى خلف،
ويقال :هو وراءك ملا اســتترعنك ،ســواء أكان
ّ ً
ً
(مـ ْـن
خلفــا أم ّقدامــا ،وفــي التنزيــل العزيــزقولــهِ :
َورا ِئــه َج َهنـ َـم) [إبراهيــم ]16:أي :أمامه وقدامه.
ُ
ُّ
و(النافذة /الشباك في الجدارينفذ منه الضوء
والهــواء إلــى الحجــرة ،ويســمح للنظــرمــن خاللــه
إلى الخارج ،والجمع نو افذ) .والعنوان بمجمله
(مــا وراء النافــذة) يحمل داللة إيحائية ،تجعلنا
ً
نضع سؤاال مفاده( :ماذا يحدث وراء النافذة؟)
وفــي ذلك تحفيزولفت انتبــاه ،وجــذب للقــارئ
ملعرفــة تلــك األحــداث والقصــص ،املوجــودة فــي
هذه املجموعة.
اإلهداء
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ُ
اإلهــداء عتبــة مهمة ذات بعد داللي وشــيج
الصلــة بالنــص األدبــي ،ال تخلــو مــن قصديــة
مــا ،وتكمــن بالغته في اعتبــاره عتبــة نصيــة ال
تنفصــل داللتهــا عــن الســياق العــام لطبيعــة

الحــدث فــي العمل الســردي ،وفي هذه املجموعة
القصصية إهداءين:
اإلهــداء الخــاص :وقد توجهت فيه
أ-
القاصــة إلــى شــخصيات تربطهــا عالقة حميمية
بهــا علــى النحــو التالــي( :األم/والتي مثلــت القلق)
و(واالبنــة /والتــي مثلــت الخــوف) و(الوطــن
ّ
(اليمــن) /والــذي مثــل الحــزن والبــؤس) و(بــاد
الغربة(مصر) والتي مثلت املرض).
اإلهــداء العــام :توجهــت فيه القاصة
ب-
ّ
(كل البســطاء/
إلــى شــخصية عامة تمثلت فــي ِ
الذيــن يمثلــون الوجــع ،والجــوع ،والخــوف،
والحرمان).
ويشــترك اإلهــداءان (الخــاص والعــام) مــع
بعضهما في كونهما عتبة كاشفة ملضامين
قصــص املجموعــة ،التــي تحمــان داللــة الحــزن
والقلق والخوف والحرمان واملوت.
عناوين القصص
-3
ُ
وتعــد عناويــن القصــص ،عناويــن فرعيــة تمثــل
بدورهــا مفاتيــح ندخــل بواســطتها إلــى عوالــم
النص وفضائه الداخلي ،وبنيته العميقة ،التي
تحيلنــا تلــك العناويــن إليهــا عنــد قــراءة ّ
كل نــص
قص�صــي يقــع داخــل املجموعــة ،وتربطــه عالقة
وظيفية بهذا العنوان الــذي فتــح لنــا مغاليق
النــص ،وكشــف لنــا عــن عالقتــه الدالليــة ببنية
النص السردية ذات األفق الجمالي واملوضوعي
ً
فــي آن معــا .وقــد جــاءت عناويــن هــذه املجموعــة
متنوعــة بين العنوان املفــرد (كلمــة واحــدة)،
والعنــوان املركــب (كلمتيــن أو أكثر)ّ .
وكل عنوان
منهــا حمــل داللــة القصــة ،وكشــف عن بنيتها
العميقة .ويعتبرالحدث في رأي النقاد هو
ً
الشــخصية وهــي تعمــل ،عمال له معنىُ ،ويعد
الحدث املكون الرئيس للســرد ،بما يقتضيه
من تغيرللحالة وجريان في الزمن ،وجاء الحدث
في هذه املجموعة بمستويات عدة ،يختلف من
قصة ألخرى.
وإذا مــا عرجنــا علــى اللغــة فــي هــذه املجموعــة
فســنجد أن اللغة وســيلة الكاتب ،ومن دونها
ال تكــون هناك قصــة ،ولغــة القصــة الحديثة
ً
لغــة بســيطة التركيب عمومــا ،لكنهــا مدهشــة
فــي اإليصــال ،وهــي لغــة ذات جملــة خبريــة،
قصيــرة ،تبتعــد قــدراإلمــكان عــن النعــوت
واالنســياب اللغوي املتدفق دون رادع ،وترتبط
ً
ً
بالشخصيات ومستوى وعيها ارتباطا حثيثا،
حيث أســندت القاصة للشــخصيات مســتويات
لغويــة عــدة (فصيحــة) و(عاميــة) وكمــا ّأنهــا
ً
اعتمــدت لغــة قصيــرة فــي معظمهــا ،تعتمد جمال
فعلية تفيد الحركة ،والتتابع ،وتحافظ على
بناء توتري يســاعد على ســرعة التواصل بين
القصة والقارئ.
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قراءة في رواية زربة اليمني
زربة وما أدراكم ما زربة!
هو ذلك اإلنسان اليمني بكل تفاصيله
البســيطة ،الباحــث عــن الســعادة بيــن
أكــوام السياســة وشــظف العيــش واملعانــاة
الالمتناهية..
زربة هو وطن تجســد بهيئة إنســان ..هو وطن
الثــورات ووطــن الحــروب ووطــن القــات والشــمة
والجــوع والتهريــب ووطــن الصــراع والحفــاف
والزراعــة ووطــن الطــرق الضيقــة ووطــن
الخالفات القبلية والطبقات املجتمعية..
زربة هو وطن جســد معنى الوحدة اليمنية حين
تزوج بصفية من تعزونادية الحرازي من صنعاء
وســميرة مــن عــدن ..جســد اليمنــي الواحد بدون
تفرقة أوطبقية حين تزوج من فئة املهمشين
وزوج ابنته من جزارفلم يعد يهمه أي شكل من
والقبلة هي
أشكال االضطهاد البشري لطاملا ِ
اإلنسانية.
زربة هواليمني املتحررمن كل انتماء سيا�سي
أو إيدلوجــي أو حزبــي ،فقــد كان رفيــق االشــتراكي
وصديق السلفي وحبيب الصوفي.
زربــة هــو الحـ َّـراث واملحــراث ،وهــو الثــور واألرض
وهــوالتربــة والطيــن واللبن والتبــن والعــرق
والدخان والقوة والنجدة والنكتة والبســمة
والغوث والغيث.
سأتحدث عن هذه الرواية من زاوية الوطن
ُ
املسمى (زربة).
روايــة جديــرة بالقــراءة واالقتنــاء ،تختــزل تاريــخ
ً
اليمن الحديث كامال عبرأحداث متتالية بطلها
ُ
زربة.
تحدثــت عــن فتــرة مــا بعد حرب امللكيين
والجمهورييــن و أيــام الحمــدي والغشــمي ومــا
دارخاللهــا مــن أحــداث ثــم انتقــل إلــى فتــرة حكــم
صالــح ومــا ر افقهــا من انقالبات سياســية وقمع
للتيارالناصري والقومي وكذلك حروب الحزب
االشتراكي مع الشمال و انقسامهم في ،86
تحدث عن الوحدة وحرب االنفصال واللقاء
املشــترك وثــورة  11فبرايــروســاحة التغييــرفــي
صنعــاء وســاحة الحريــة فــي تعــزومحرقــة تعــز
وكذلــك تهجيــر الســلفيين مــن دمــاج ودخــول
الحوثييــن إلــى عمــران وصنعــاء وحتــى تدخــل
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التحالف بعدو انه السافرعلى اليمن وما أسفر
عنه من انقسام كبيرفي الجيش والشعب.
تجاوزالعريقي تابوهات السياسة والدين
والجنــس بحبكــة فنيــة متقنــة كان بطلهــا زربــة..
زربــة الــذي لــم يكــن لــه هــم ســوى كيــف يــأكل
القــات واللحــم والحلــوى ويتزوج نســاء الشــهداء
ً
رحمــة بهــن وبعيالهــن ويســتفيد مــن راتــب
الشهيد..
ُ
تفنن الدكتورأحمد قاســم في وصف زربة
حتــى لكأنــي رأيــت هــذا الشــخص أمامي بجســده
العمالق وصلعتــه الخفيفــة وبمعــوزه وشــاله
املربــوط وحزامــه األخضــر وبجمتــه املحشــوة
بالقات ومداعته التي ال تنطفئ.
أبــدع الدكتــورأحمــد وهــو يصــف حــال املواطــن
اليمنــي بشــكل عــام فــي حقبة الســبعينيات
والثمانينيــات واملواطن التعزي والحجــري
بشكل أخص.
وصــف تفكيــر املواطــن البســيط وحلــل
شــخصيات كثيرة منها الشــيخ صالح والوطواط
املحــارش ،وعمــه قاســم صاحــب املقالــب
والنكتــة الســاخرة والجــزار واملقــوت وزوجتــه
صفيــة وســميرة ونادية وحفصــة والتاجراملهرب
للخمرواملداح وسعيد السلفي..
ً
هــؤالء جميعا رأيتهم أمامي يمثلــون مجتمعي
وقريتي وشاهدتهم ماثلين أمامي..
هذه الرواية صرخة أطلقها العريقي في وجه
القــات واملخزنيــن للقــات ولألضــرارالناجمة عن
القــات وآثارهــا الصحيــة علــى البــدن واألســنان
و انتشارالسرطان بسببه..
ً
الثيــم األسا�ســي الــذي كان عنوانــا للروايــة هــو
القات ولكنه فعال هو ثيم الوطن األبرز..
تنــاول زربــة ثيمــات وقضايــا مهمــة فــي الروايــة
ً
حيــث كمــا قلنــا آنفــا بأنــه تنــاول الوطــن كله بكل
جزئياته وهمومه ومشاكله و أثقاله.
فقد تحدث عن الصراع الصوفي الســلفي
والتخلــف والجهــل واالعتقــاد بالخر افــات،
ناقــش مشــكلة الغربــة وكذلــك تهريــب القــات الى
الحــدود الســعودية وتهريب الخمــرمــن املخا،
تحدث عن استقطاب طلبة العلم الى دماج،
وعــن البطالــة وكيــف يتحول خريــج الجامعة
إلى حمال في الرصيف،وعن تزويرالشهادات

فاروق مريش

وظلم املرأة وخصوصا الريفية لدرجة تصل الى
اســتعبادها وعــن ضــرب املرأة والفــرق بين املرأة
التهامية والصنعانية والعدنية والتعزية ومهارة
كل واحدة منهن..
تحــدث عــن تعــاون أهــل القريــة والحــب الســائد
بيــن الجميــع فــي املو اقــف الصعبــة ودور
الشامتين وسخريتهم..
ال أريــد أن أطيــل فــي ثيمــات الروايــة التــي ال أجــد
ً
ً
ً
لهــا حصــرا بكنهــا مــن وجهة نظــري توثيقــا روائيا
لثقافــة وعــادة شــعب فــي مرحلة مهمــة من حيث
اللبــاس والعــادات واللهجــة والطقــوس اليومية
في تفاصيل ساعات اليوم.
ً
الرواية أخذت مني وقتا طويلة في القراءة كوني
قرأتهــا بتركيــز عالــي ،كيــف ال وزربــة هــو بطلهــا
وحدثها األجمل..
وبشــكل ســريع ســأحاول إبــراز أهــم التحســينات
التــي ســأهديها ألســتاذي القديــر الدكتــور أحمــد
قاسم بشكل نقاط سريعة..
رســمة الغــاف ال تتناســب مــع
-1
ضخامة هذا العمل الفني.
لم يكن هناك داعي للمقدمة في
-2
بدايــة الرواية فقد كشــفت فيهــا نهايــة البطل
ومصيره وشخصيته.
ً
الحظــت كثيــرا فــي أحــداث الروايــة أن
-3
ي
الــراو كتبهــا فــي فترات متعاقبــة وربمــا أخذت
هــذه الروايــة منــه أعــوام كثيرة كونها تحدثت
عــن أمــورن�ســي الكاتــب أن يتمهــا أو ن�ســي الكاتــب
أنه تحدث عنها ..مثل :

 مقتل ناصروسفرزربة للقرية و انتهاء هذهالقضية دون أي ذكرملصيرناصر.
 ذكره أن زربة بلغ الخمسين من عمره فيصفحــة  112قبــل ســفره للحديــدة وبعدهــا
بأعــوام ذكــرأن زربــة بلــغ الخمســين مــن عمره في
صفحة .135
 ذكراســم زربة الحقيقي في صفحة  136باســمأحمــد صالــح ..وفــي صفحــة  182بأنــه والــد منير
محمد صالح العريقي.
ً
 كان يذكــرأحيانــا أنــه يشــرب النرجيلــة وأحيانــااملداعــة حيــن كان في القرية وليس عــدن..
ً
واملقصود املداعة طبعا.
 قــال فــي بدايــة الرواية وهويتحدث عــن عامً
 1976بأن عمره عشرين عاما ،بينما في آخر
ســطرفــي الروايــة كتــب توفــي زربــة عن عمــرناهز
ً
 54عامــا وهــو فــي عام  2015واملفترض يكون
ً
عمره بحسب البداية  59عاما.
وهذه األدلة توحي بأنه كتبها بفترات متباعدة..
 -4هنــاك معلومــات وردت بشــكل غيــر دقيــق
وكنت أتمنى أن يرجع لها كونها تمثل حقائق
وتوثيق ملرحلة شعبية مهمة منها :
 ذكــر فصــل الظهيــرة قبــل فصــل الــزوالواملعروف أن الزوال هو أول وقت الظهيرة.
 قــال بلغــت ســعرالربطــة الكبيــرة من القاتالشامي بخمسين الف ريال يمني عام 2006
بما يعادل  2500دوالروفي هذه املرحلة معروف
أن الدوالركان قرابة  215ريال أي أنها ال
تتجاوز 240دوالر.
 ذكرأن الشيخ محمد سرورهو مؤسسجمعيــة الحكمــة واالحســان وهــو مــن تالميــذ
الشــيخ مقبــل الوادعــي ومعــروف ومشــهورأن
الشــيخ مقبــل رحمــه هللا كان يحــذرمنــه ومــن
االســتماع لــه وليــس ملحمــد بــن ســروراي عالقة
بالجمعيات املذكورة.
 قال أن ســعيد الســلفي من رواد دارالحديثوذكرأنه مخزن على الساحل مع زربة بينما
اهل دماج ودارالحديث يحرمون تناوله.
 قال أن محافظ تعزكان اسمه نبيل هائلوهو شوقي أحمد هائل في صفحة .171
 -5خلو الرواية من العقد في تحريك األحداث
فبدت الرواية وكأنها سيرة ذاتية لشخصية
ُ
زربــة إال مــا نــدركمــا فــي مشــهد املالحقــة األمنية
واطالق الرصاص على سيارة التهريب وموقف
ً
زربــة مــن هــذا الحدث وردة فعله ..كان مشــهدا
ً
موفقا للغاية.
 -6كثرة األخطاء االمالئية واملطبعية في الرواية
ُ
وكنت أتمنى أن تراجع من قبل مختص.

كذلــك مــن أهــم النقاط الجوهرية من وجهة
نظــري كيمنــي وهــذا معــروف لــدى مــن يتناولــون
القات ،أن القات يعطي نشوة وال يعطي قوة
بعكس ما صوره في شــخصية زربة بأنه فحل
وأن قدرتــه الجنســية غيــرمعتــادة ،وألن الروايــة
طبعــت خــارج اليمــن فالقــارئ العربــي والخارجــي
سيخرج من الرواية بفكرة أن القات نبتة تشبه
الجنســينج ،وأعــزوهــذا االمــرأن الدكتــورأحمد
قاسم ال يخزن وال يعرف تأثيره.
ً
وأخيــرا أكــررمــا قلته في البداية بأن هذه الرواية
مثلت صرخة ودعوة الجتثاث الشجرة امللعونة،
واستبدالها بشجرة البن كما فعل أهل حراز.
دعــوة لالهتمــام بالزوجــة واألبنــاء واالقتراب من
معاناتهم..
دعوة لنبذ الفرقة والتعصب الحزبي واملناطقي
واملذهبي والطبقي.
هــذه الروايــة نداء عاجل لوقــف نزيــف الدم
اليمني الذي سال طيلة زمن الرواية.
هــي طلب حثيث وعاجل لليمنــي أن يــأكل مما
يــزرع ويلبــس ممــا يصنــع ويســتثمرميــاه األمطــار
املباركة التي غمرتنا بها رحمة هللا.
دعــوة للتشــبث بســاح العلــم ونبــذ الجهــل
والتخلف.
هــذه الروايــة أظهــرت مقــدرة ســردية عاليــة
وتحكــم بخيــوط الروايــة وروح كوميديــة
عالية ونفس روائي من الطرازاألول ،كما
أظهــرت موســوعية الدكتــورالتراثيــة واملامــه
بمتناقضــات اليمــن املســماه الجيبولوتيــك،
وبســاطة أســلوبه التلقائــي واســتخدامه اللهجة
الدارجة بكلمات مفهومة..
ً
هذه الرواية جعلتني أكثرمهابــة ومحبــة لهذا
العريق ابن العريقي الدكتورأحمد قاسم.

متى اللقاء؟

منى فتحي حامد  -مصر
متى يحين اللقاء؟
نتعانق بإشتياق
تصل ضحكتنا
إلى أعلى السحاب
ٓ
بذراعك
ذراعي
دون لحظة فراق..
تغمرنا السعادة
ملء نبض الفؤاد..
أتعلم أنني متيمة
أتلهف امليعاد..
ً
أتوق إشتياقا
لهمسات غرام..
سافرت بأحالمي
أذابني الخيال..
و في كل منام
ُ
أشتهى القبالت..
أستتشقها جوري
ٓ
معطرا للوجدان...
من نبيذ ُيسكرني
من شهد النظرات..
فأتر اقص فراشة
مداعبة للريحان..
أرتشف العسل
من ميسم الحنان..
و ترتوى زهورى
من خمرالهناء..
و ضم املشاعر
ُ
هدهد اإلحساس..
م ِ
فتسمو رومانسيتي
على عزف الجيتار..
ٓ
عشقك البداية
فمن
لنبض بوريدي قد كان..
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ُ
ً
حيــن فــرض علــى الجميــع أخذ الحيطة ،و انتشــرمهددا باملــوت ،فارضا عدم التجمعات،
توقفت أنشطة نادي القصة ،كما هي بقية أنشطة املنتديات في اليمن وخارجه.
ظننــا أن ال نهايــة لذلــك التوقــف ..و أننا إذا عدنا ســنعود بنفس األنســاق الســابقة
ألنشطتنا ..وسريعا ما انحسرولو بشكل نسبي خطرالوباء على اليمن ..وإن كنا على
ً
يقين من أنه ما زال موجودا ،وعلينا الحذر ..وأخذ الحيطة.
عادت أنشطة النادي من بداية اغسطس إلى ممارسة ندو اتنا األدبية ..لنالحظ بأننا لم
نعد أنفسنا ..وأسلوبنا لم يعد هو ..بداية بـ:
أ -مارس الجميع النقاش حول تلك األعمال األدبية ..ولم يعد املتحدثون قلة ..الجميع
وواع ..بما فيهم املؤلف ..وكانت الفعاليات تتوالى:
يشارك في نقاش صادق ٍ
علي األحمدي وحديثه حول الكود البشري..
-1
آزال الصباري ومجموعتها القصصية..
-2
فن السرد على ضوء كتاب حرفة الحكاية..
-3
شرخ املاء رواية عبدالرحمن الخضر..
-4
مجموعة محمد الشميري
-5
زربة اليمني ألحمد قاسم العريقي
-6
تلك األعمال لم يستعرضها قلة من املتحدثين ،بل أشترك الجميع ،ولم يستغرق كل
منهم ألكثرمن الخمس الدقائق في املرة الواحدة ليتاح ملن يريد الحديث الفرصة .خاصة
وأن أكثرالحضوركتاب ،ولهم أعمال منشورة ومشاركات دائمة ،وقد قرأوا العمل.
ما قصدته .أننا بعد كورونا عدنا نمارس أنشــطتنا دون تخطيط لســيرالعمل لكل ندوة.
لنجد أننا قد غيرنا من أسلوب التناول للعمل ،والذي كان فيما سبق يتحدث شخص أو
اثنان ،والبقية مستمعون ،وإن ناقش البقية فبدون إطالع على العمل .بعد كورونا عاد
الجميــع محمليــن بقراءاتهــم ،الجميــع يريــد املشــاركة ،وهكذا تحولــت ندو اتنا إلى حلقات
نقاشية حيوية ..ورشات عمل  ..مفيدة ،وشيقة.
هنا اكتشــف كل مناقش قدراته .ما دفع كل منا ملزيد من االطالع ..مزيد من املشــاركة..
مزيد من املعرفة املتبادلة .
َّ
ب  -مسألة أخرى ..إذ كتشفنا حين عدنا أن كل أديب محمل بأفكارجديدة ..بروح
جديــدة ..الجميــع يتطلع إلى آفاق أوســع للحوار ،فال نكتفي بتجمعنا فــي صالــة نناقش
بعضنا البعض ،بل اكتشفنا أن كورونا قد جعل الجميع يسعى إلى التواصل بمن خارج
الصالة ،ووصلنا إلى أن يشاركنا أدباء من مدن مختلفة داخل اليمن وخارجها ،بل ومن
قارات مختلفة.
كورونا لم يكن شرا مطلقا .بل أنه سيرحل غيرمأسوف عليه وقد تركنا غيرما كنا.
قد تغيرأســلوب تعاملنا ..التفكيرفي مشــاركة اآلخر ..قراءاتنا أثناء العزلة ..النظرإلى
استخدام تقنيات جديدة للتواصل مع أدباء العالم.
ً
اذا نحن في نادي القصة على مشارف تحول جديد .رغم انعدام اإلمكانيات .فهل تتوقف
أفكارنا عند أبواب الحلم .إذ نحلم أن تكون لنا فعاليات عبرشبكات التواصل االجتماعي
نناقش القصيدة ..والقصة  ..والرواية مع أدباء يشاركونا من مختلف القارات.
ً ُ
بالدنا تعيش ظروفا صعبة ..وحربا فرضت علينا ..فها هي الطائرات تقصف ..وها هو
املوظف بدون مرتب ..وقد تدهورت أوضاعنا املعيشية ..وزادت الحرب الحياة صعوبة..
فهل علينا كأدباء أن نستسلم ..أم أن نظهرصالبة هذا الشعب وتطلعه للسالم والحرية.
ولذلك علينا أن نعمل على تحقيق ما نحلم به ،وال نستسلم .
ً
إذا ســنعبربالحــب والســام ..ر افضيــن العــدوان ،والحــرب الطاحنــة التــي تمــارس على
مجتمعنــا ..بمزيــد مــن الضــوء  ..املزيــد مــن اإلبــداع ..املزيد من العطــاء .واملزيد من تطور
تواصلنــا داخليــا وخارجيــا ..وأدو اتنــا املحبة والســام ..لنشــجع الشــباب على اإلبــداع،
واالبتكار ،وحب الوطن.
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كورونا
والحجر
والتجديد

