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رأي في الدراما المصرية
تتجدد الدراما املصرية باســتمراروتتجاوزنفســها ،لتظل هي املدرســة الفنية األولى في العالم
العربي ،تابعت بعض األعمال في املوسم الرمضاني ،ورغم كونها متفاوتة في املستوى  ،إال أن هناك
ما تتفوق فيه كل تجربة إنتاجية ،ف (لعبة نيوتن) رحلة ممتعة مع قصة مميزة وسيناريو جاد ومن
الواضح أنه متعوب عليه ،وأداء متفوق للممثالت واملمثلين ،ال يمكن أن تتخيل ممثلة أخرى في
مكان منى زكي وال ممثل آخرفي مكان ســيد رجب ،مســتوى االندماج في الشــخصية كان مدهشــا..
والبقية أبدعوا بالتأكيد.
َ
ْ
أما في تجربة (نجيب زاهي زركش) ليحيى الفخراني فهي رحلة مليئة باألستاذية (املعلمة ..حسب
التعبيراملصري) في كيفية شــد الجمهوروإمتاعه رغم كون القصة غيرجديدة ومأخوذة عن
مســرحية قام الفخراني بتنفيذها على الخشــبة في ســنوات ســابقة ..ويظل يحيى الفخراني واحدا
ً
ممن يعيدون إلى الدراما قيمتها واعتبارها ،حتى في مراحل كانت قد خفتت فيها قليال ،وهوبالتأكيد
من أســاتذة التقمص ،وامللفت أن املسلســل مليئ باإلبداعات الشــبابية والوجوه الجديدة ابتداء
من التمثيل و انتهاء باإلخراج.
يتشارك فريق (خلي بالك من زيزي) مع البقية في تطوراملستوى التمثيلي ،والسيناريووالحوارات
الفخمة ،مع تقديم الشخصيات بطبيعتها البشرية وما تتعرض له من اضطربات بصدق فني
ً
َ ّ
وت َمكن يليق بمصروفنها املتفوق دوما.
وربما تكون هذه املسلسالت الثالثة هي األفضل -من وجهة نظري -في هذا املوسم  ،لكن هذا ال
يمنع أن أتحدث برأيي في أن أسماء املسلسالت لم تكن بمستوى محتواها،
نحــن نتذكــرأســماء املسلســات واألفــام التــي كانت ملهمة وســاعدت في خلود تلــك األعمال ..نتذكر
ً
مثال:
ليالي الحلمية  ،نصف ربيع اآلخر ،حارة املحروسة ،على أبواب املدينة
ً
وغيرها من األعمال التي كان ارتباط االسم باملحتوى قويا جدا ،وكانت من أهم عوامل خلود
العمل ،لكننا نجد أن (خلي بالك من زيزي) هو تحويرالسم الفيلم القديم (خلي بالك من زوزو)
وعبارة (لعبة نيوتن) ال ترتبط بمحتوى املسلسل إال في فكرة الفعل ورد الفعل  ،وهو ربط ال يحمل
خصوصيــة ألن كل األعمــال الدراميــة تقــوم علــى الفعــل ورد الفعــل .واســم (نجيــب زاهي زركش) هو
اعتماد على أسهل طريقة في العنونة وهو وضع اسم الشخصية الرئيسية كاسم للمسلسل ،وهذا
الطريقــة ال أظــن أنهــا مناســبة إال لألعمــال التاريخيــة أواألعمــال التي تقدم حياة شــخصية حقيقية
وليست من خيال املؤلف.
ورغم وجود أعمال مصرية لم تقدم تجاوزا وتجديدا في صناعة الشخصيات واألداء املقنع مثل
(مو�سى) ملحمد رمضان ،الذي حاول العودة إلى جو املالحم التي كان قد قدمها نجوم كبارفي
العقــود الســابقة مثــل (نورالشــريف) وغيره ،وربما لم يتمكن مــن تقديــم الجديــد الكافــي ..،إال أن
املشاهد سيجد متعة كبيرة حتى وهو يتابع هذه النوعية من األعمال  ،ألن اإلخفاق في جزئية ال
ً
يعطــل بقيــة الجزئيات ،فكل املسلســات تقريبــا ..القويــة أوالضعيفــة ال تخلومــن إبــداع ومقدرة
على اإلمتاع ،في جوانب كثيرة ال نن�ســى منها التطورفي التصوير ،والتعبيرات التي تقدمها املوســيقى
التصويرية والشارات.
هذه مجرد خاطرة حملت هذا الرأي عن فن حضربقوة في حياتنا  ،لعلها مناسبة لتكون ضمن
مواد عددنا الجديد من مجلة إل مقه ،والذي يحتوي على مجموعة مواد متنوعة في الفن واألدب.
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ما بين وبين

ٌ
حافية على دمي

كفاح محمد
وجدتها تجلس مهمومة حزينة ســألتها عما
بهــا؟ أجابتنــي ودموع الحزن تتقاطرمن عينيها
كاملطــرلتقــول» والــدي أخرجني من املدرســة»
تعجبــت ممــا قالتــه وســألتها بغبــاء «وملــا فعــل
ذلك بك؟ «
ردت علــي « أخبرنــي أن املدرســة والجامعــة
بؤرتا فساد لألنثى وما للبنت اال بيت زوجها
واملطبخ».
كنــت و اقفــة حينمــا قالــت ذلــك ومــن شــدة
اســتغرابي مما ســمعت جلســت بقربها علي
أواســيها ،أمســكت يدهــا وقلت» لعلــك يا
ـدرك أي وضــع مــزرنحــن الذي
صديقــة لــم تـ ِ
ولدنــا عليــه ونــراه يقيننــا يجتــاح أحالمنــا
البســيطة الصغيرة ،هل تعلمين ما ســر
تقــدم الدولــة الغربيــة عنــا؟ تلــك التــي يصفهــا
مجتمعنــا بأنهــم كفــار وفجــرة الســر بســيط
وهــو أنهــم لــم يهتمــو لجســد املــرأة بقــدر مــا
صبــوا إهتمامهــم فــي نضــج عقلهــا ،فــي عروبتنــا
ســتجدين من يقول بأن ســرتخلف العرب
إبتعاد النساء عن الدين فكثيرات أصبحن
اليوم يأخذن الدين مأخذ ال�شيء الذي ولدن
عليــه ليكــون جــزء منهن أي وراثــة ولذا يهملنه
وال يحتمشــن فــي لبســهن وكالمهــن وصوتهم
ً
..الخ ،والطرف األخرمن العرب أيضا يظن
ان السرفي تخلفنا هو الدين نفسه فهو الذي
يشــدد على العقول فتتحجروتصبح كومة
مــن أفــكارغبيــة ال صلــة لهــا بالعقــل واملنطــق،
والفريقيــن يا صديقتي يبــررلنفســه بأفــكاره
ونحن هنا معشــرالنســاء في املنتصف تســحق
أحالمنــا ،والحقيقــة أن الديــن بــريء منهــم
ً
جميعــا فالديــن ليــس لــه عالقــة ال بالتطور
الحضــاري والتقنــي وال بالتخلف ،الدين منهج
ً
تصحيحــي للــروح وتهذيــب للنفــس وتقريبــا مــن
اإلله الذي نؤمن به ،إن التقدم والتخلف
فقــط يعتمــد على الشــعوب ذاتهــا هــي فقط
مــن تحــدد ميــزة التحضــروهــي التــي تجعــل مــن
ً
األفــراد ناجحــون عباقــرة ســواء كان ذكــرا أم
أنثــى ،فــا فرق في العلــم بيــن أي جنــس كان،
فكيــف نرتقــي بأفكارنــا ومازالــت هناك عادات
غبيــة يعتقدهــا الكثيرمن أبناء مجتمعنا جزء
مــن الديــن فــي حين يؤمن بأن العلم وما يحمله
من أفكارمجرد سذاجة ومتاع دنيوي ال أكثر.
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م .أسامة الخولي*
ْ
ُ
ُ
وقظي َ
الليل  :القصيدة غا ِف َية
ال ت ِ
ْ
ْول ُ
تعبري ج َ
الحكاية حا ِف َية
سر
ِ
ِ
ّ َ
سذ َ
َ
ُّ
اج ٍة]
كأي
م ِري بال فو�ضى [ ِ
ْ
َ َ َ ْ
ٌ
ظالل خا ِف َية
مالم َح َها
مضغت ِ
ْ
َ
بياض َها
بسم ِ
ولتكشفي الساقين ؛ ِ
ْ
ُ
يزداد ُّبل ُ
ور
الوداع شفا ِف َية
ِ
َّ ُ ُ
ُ َُ ُ
فس ُد ِخلوتي
خطو ات ِك الشقراء ت ِ
ْ
َ
و أنا ٌيد فوق اشتها ِئ ِك طا ِفية
ٌ َّ ٌ
وثنية تغتالني
هي لحظة
كل ضفاف َيهْ
ُ
فتثورخلف الباب ُّ
ِ
ِ
ُ ُ ُ
َّ
الش ُ
ٌ
حاضر
قراء ِج ٌّن
خط َو ات ِك
وماء ُسال ِف َي ْه
نارتمتمتي ِ
في ِ
ُ
ُ
والنهد يكشط عن يدي
لكنني ،
وانهزام مناف َيهْ
َ
َ
املدينة
ليل
ِ
ِ
ُ
َْ ُ ْ
قر ْرت أن أن�سى ؛ أغا ِف ُل دهشتي
ُ ُّ
جيب املدى أطر ا ِف َي ُه
وأدس في ِ

َ
ال تهم�سي  :من أنت؟
ُ
صرت ُم َّ
باملستحيل ،
دج ًجا
ِ
َ َْ
َ
وصاروجهي قا ِفية!
ٌ ُ َّ
ً
ضياعات تخ ِل ُق أحرفا
فأنا
الضياع خالف َيهْ
ألعود من طقس َّ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ُ
وهتاف سوسنة يبعث ُره ُّ
الضحى
ٍ ِ
َ
كى َ
تلبس الليالت ُ لون هتا ِف َي ْه
ُ
ُ
جلوة ّ
سر ِه
،
الشعر
طواف
و أنا
ِ
ِ
ُ
اكتمال طو اف َيهْ
ُ
و أنا إذا شئت
ِ

ً
ُ َ
ً
صاخبا
فألبدأ اآلن ارتجال
ُ
ْ
ساو ُم املعنى ِب ُعش ِرقطا ِف َي ْه
وأ
ِ

بالصمت ....
فتأدبي
ِ
تلك قواعدي
املحراب فوق شغاف َيهْ
َ
كي تدخلي
ِ

َّ
كفيك ؛ ُ
حسب ِك أنني
ال تفركي
ِ
ُ
رسمك في نقوش ُغالف َيهْ
أبدعت َ
ِ
ِ
ِ

ّ
كنص مار ٍق
ولتسكني شفتي
ٍ
ً
َْ
ُ
أو فارحلي حرفا يريد العا ِفية

َ ْ
َّ ُ
فتمل َم َل الطاعون بين فواصلي
َّ ْ
ست بالرفض ٌ
الء نا ِف َي ْه
وتلب
ِ

* شاعرمصري

قطرات ظامئة

سقطت جمرة
جاسر البزور*

ً
ُ
الشاعرعنوانا باللو ِن
األحمر
كتب
ِ
ْ
تحيا الثورة
واستوقفني في ربع الديوان األول قول
الشاعر
ِ
ْ
سقطت جمرة
لم يذكرمن أين ولكن
ً َ ُ
قال بأن الجمرة تلبس «فوتيكا» وتلف
ً
ً
وشاحا عربيا
وبأن الثوارانخدعوا فاحترقوا من أول
ْ
نظرة
.
ٌ
ٌ
ٌ
في الربع الثاني ْ
ومعاناة ُ
استعطاف ُ
ومواساة
ٌ
ٌ
تخفاف ْ
تهتار ْ
ْ
ٌ
واس ٌ
وقوانين
تحمار
واس
واس
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وخيانات ...
ونقاشات ومهادنة ومعاهدة
في الربع الثاني يا سادة
ُ ْ ْ
ُ
الشاعرلتغطي نعليه الحمرة
خجل
.
َ َُ َ ُ ْ
أكثر�ش ٍيء يؤ ِلني
في هذا الكو ِن
َْ
البائس
طوب
املش َ ِ
ِ
ّ
أ ِني
ً
َأ ْع ُ
مل حراثا
ُ
مزرعة تن ِت ُج
في
ٍ
ً
ً
أعدادا هائلة
من أبناء ُزناة األرضْ
ِ ِ

.
أكثر َ
ُ
�ش ٍيء ُي ْز ِعجني
ْ
أن َ
أخرج
َ َ َّ ُ ّ
كي أتنفس ذ ِلي
ُّ
الش ُّ
رطي
َويراني
َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ َ
صة ش ْعري
فال تع ِجبه ق
َ ْ ً
َ َْ ُ َ
�صي شيئا
ِل ُي
مارس مع رخ ِ
ِ
ْ
ْ َ َّ
ُيش ِب ُه ِإفراغ الش ْه َو ِة
َْْ
َم َع ِطفلة
.
َ
َ
أ ْج َم ُل ش ْي ٍىء
َّ
أ ِني
َ َ ُ َ
عود ِإل َّي
ِحين أ
َأر ْ
اني
َف ْو َق ُرؤوس َ
الح ْمقى
َ ْ ِ ً
مكتوبا
َ
َ
الف ْرضْ
صالة
ك ِ
* شاعرأردني

سارة أحمد جحاف

ٌ
ٌ
قطرات ظامئة
جريدة
أوراق
ٍ
على سطح ِ
متكئة،
َ
ٌ
وحيدة تشتهي طرق
املناب ،
ِ
ٌ
ُ
روحها مهجورة
الحرب َ
ُ
جنينها
أجهضت
كمدينة
ِ
ٍ
َ
و حبله السري مازال
رحمها في انتحاب،
بعنق ِ
ِ
َُ ً
قلبة
ابتسامة مت ِ
َ
ُ
الحساب
لتصفية
تنتظرالوقوف
ِ
ِ
ٌ
الرمال،
روث
مجهدة من ِ
ِ
ُ
ُ
الدمع صديقها
ُ
ُ
والصمت حليفها
ُ
ُ
نصيبها املذاب ،
والشتات
ّ
النرج�سي
بليلها
ِ
ِ
َ
احتضنها اإلحتيالُ
ُ
بل
ٍ
بغيمات من الق ِ
الحداثة
الخالية من
ِ
ِ
ُ
بعيدة املدى
بإجازة
فالفجر
ٍ
ِ
ُ
ارتياب ،
شباك ُه في
ٍ
أنين املأوى
كم من ِ
غباراملجهو ِل
أمتأل من ِ
َ
لم يستطع السفروحيدا
ُ
اآله
فرصيف ِ
ٌ
لوشم الندى
مدرب
ِ
ُ
ناء
الح ِ
معصمها خالي من ِ
ُ
وأساورها من سراب ،
ٌ
شجن
طعم وال لو ٍن
بال ٍ
ُ
غالفه اليحتوي
َ
شمعة وال شهاب
ضوء
ٍ
ٌ
ُ
انكسار ُه ُم ْر َهف
َ
الباب
أعلن حداد ِ
ُ
َ
اللباب
أفسدت
األمس
فمعارك
ِ
ِ
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األخرس
أخرس!....
تاريخ النشأة والتكوين أخرس بامليالد .؛
طفــل جميــل قليــل البــكاء كثيــر التحديــق
والتأمــل.؛ يحــرك عينيــه الصغيرتيــن بفصاحــة
ملفتــة.؛ ترعــرع بيــن شــفقة أمــه املنســدلة عليــه
كشمس ال تعرف املغيب وحزن والده املكظوم.
؛؛؛ فنما شــاحبا كوردة في إناء فخاري وحيدا
كحديقة مهجورة تجترعطرها وتبدده في الهواء.
ً
! غارقا بين والدين ارهقهما الحزن عليه وكرسا
حياتهما من أجله
كم يضنيه هذا الحب القا�سي!..
أخرس...
تقتله الشفقة الدائمة عليه وتفاقم معاناته.؛؛
أتقن لغة اإلشارة ولكنها ال تتسع اال للخرس
عندمــا بلــغ مبلــغ الرجال كانت الرغبات
اإلنسانية تتطايرمن جسده.؛؛ وهوفي حركة
دائبــة لســحقها الواحــدة تلــو األخــرى .يوصــد
ثقبــا .؛؛ ينفتــح شــال.؛؛ يغلغــه.؛؛ .يتدفق بحر.
؛؛ يخرسه.؛؛ تزارعاصفة هوجاء من الرغبات!
هــذا االســتبداد والقهــر الغريــزي تحركــه حاجــة
الجســد الفطريــة يحاصــره األلــم ؛ وتوجعــه
حو افرالرغبة العارمة التي ال تحفل بلسانه
املتــورم فــي حلقــه والتــي ال تحتــاج للــكالم بقدرمــا
للعــواء .ملصاهــرة االعضــاء والجــوارح.؛؛
وللغيبوبة اللعينة املجنونة!
أخرس.....
أخــرس.؛؛ ال يهــم.؛؛ املهــم خصــر وســامته
وفحولته وكبح جماح الظمأ الحارق!
يكــره أن يتحــول إلى ثــورفــي طاحونــة الرغبــة ؛
وينضم إلى قبيلة الدواب!
أخرس؛ أوصد كل نو افذ الشفقة والرغبات
البهيميــة ولــم يلتفــت جســده املتواصل؛ ولشــدة
مــا تحزنــه عبارة اإلنســان حيــوان ناطــق وهل
بالضــرورة إذا فقــد النطــق أن يتحــول إلــى
حيوان؟! إلى ثورفي ساقية الرغبات؟
قال في إصرارشديد :
وكان فــكاه يرتغشــان إنــه ليــس حيوانــا؛ تتعــارك
فــي فــي عقلــه الكلمــات واملو اقــف.؛ وطافت
بخاطــره ذكــرى جعلــت الحــزن ينخــرقلبــه بــا
هــوادة.؛ .تــزوج صديــق له أخرس خرســاء فولدا
طفــا ناطقــا وذاهــا باســتمرار !..أمتنــع عــن
الكالم طوعا !.إنها معادلة اإلعاقة والبؤس
ما ذنبه هذا الطفل؟ جرحه السؤال في قلبه
فــاذ بالصمــت .؛؛ ليــس بالضــرورة أن يكــون
لكل ســؤال جواب.؛ وما أكثراألســئلة املعلقة
فــي الفضــاء منــذ بدء الخليقة وما أكثراإلشــارات
الحمراء في التاريخ اإلنساني!.
--------اليوم عطلة السبت
طــاق بــه املنــزل فخــرج يســيرفــي الطرقــات وســيما
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عليهــا.؛؛ عيناهــا واســعتان ممتلئتــان ببريــق لــم
بعهده من قبل.؛ ايقظت فيه الشــعورالنبيل
الخــال مــن العطــف القا�ســي .؛ اكتــظ لســانه
املحنــظ فــي فمــه وازدهربالــكالم الذي صعد من
لسانه الرطب إلى عينيه وغسلهما من العرق ثم
أنساب إلى أطر افه وبقية الحواس
تبادال التحديق العميق الثاقب الصامت....
كل منهمــا فــي رصيــف ؛ يفصــل بينهمــا صخــب
الشــارع .؛ واملــارة مشــغولون بالركــض والهلــع
املعي�شي اليومي.؛
وبينهما جســرمن الصمت املليء باالعجاب.؛
وكانت هناك ثمة لغة صادرة من جهازه
العصبــي.؛ لغــة مترعــة بالشــوق والحنيــن
للتواصل .؛ لغة حطمت كل اعاقته وخرجت
مــن كل جســده دفعــة واحــدة محلقــة نحوهــا فــي
حبوركطائرانفلت من قفصه الحديدي
كان صمته بليغا...
وما بين صمته وصمتها اشتعلت وشائج حميمة
ومتناغمة لحوارخارج نطاق الكلمات
قال في سره :
الصمــت ال يعــرف قواعد النحو والبالعة ولكنه
يجــيء معبــرا حيــث تضمــرالكلمــات مــن العجــز.؛
ثــم اردف _ كــذب اللســان حيــن ادعــى بأنــه وحده
القادرعلى التعبير .؛ وقيمة اإلنسان ليست
محصــورة بيــن شــفتيه .؛ هــا هــويتحدث إليها
بكل جوارحه وخلجاته بينما يتمدد لسانه في
غيبوبته الدائمة! .
ظلــت عيناهــا تحدقان بــه مــن علــى الرصيف
اآلخــرفــي إصــراروشــغف.؛ رفعــت اصابعها
ومســحت ببــطء حبــات العــرق مــن وجههــا ثــم
اســبلت رموشــها علــى عينيهــا وقد تغضــن وجهها
مــن الحيــاء عندمــا أدركــت انهــا تنظــرإليــه بــا
هدنــة.؛ وهــي مبهــورة بــه .؛ .مرتبكــة .؛ .وخائفة .؛
وســعيدة ؛ وركبتاهــا تصطــكان.؛؛ انــه هــو .؛ ؛.
انه هو .؛ من رأته في احالمها وظلت صائمة
في انتظاره
--------كل منهمــا فــي رصيــف مثقل البــوح واإلعجاب
واألماني....
امتد جسرمن اللهفة بينهما...
وال أحــد يفطــن لذلــك الجســروال أحــد يســمع
حوارهمــا املندلــع كالنــاربــا كلمات .؛ الشــارع
غارق في هديره املتواصل.؛ وهو مجمد في مكانه
كغيمــة كبيــرة من الفرح وعيناه كانتا مفتوحنبن
علــى ســعتهما على الفتــاة التــي حزمــت وقــررت
العبــورإليه ..؛؛؛ وبدأت تخطــونحــوه وكانت
عيناها متوجستين ورائعتبن....؛؛؛
امتأل وجهه بالعرق وهو يحاول أن ال ينفرط من
سطوة حضورها الساطع
وهي تهتف يا حلمي الذي انتظرته طويال......؛؛؛؛
تتقــدم نحــوه كطفلــة ســعيدة بأولــى خطواتهــا فــي
الحياة بعد أيام عسيرة من الحبو

وفارغــا زامــا شــفتيه علــى قــدره ولســانه املعقــود
فــي فمــه كطائــرمحنــط .؛ تتراكــم الكلمــات فــي
حبالــه الصوتيــة منــذ والدتــه تلتهــم بعضهــا في
مرارة.؛ روض نفســه ودربها على عدم التورط في
محاولة الكالم مع الغرباء وخاصة النســاء وهو
يتذكــركلمــات والــده  ./احــذرمــن عيون النســاء
فإنها أشد خطرا وفتكا من اجسادهن/ .
وظل يكتفي باالبتســامة وااليمــاءة ورفــع اليد
للتحيــة.؛ ويطــوي مشــاعره اإلنســانية بين
ضلوعه كنارغافية.؛
وعندما يم�شــي محصورا في غربته وعزلته
وصمتــه وليــس فــي ذهنــه مــكان محــدد كان
النهارينزل على الناس والطرقات واألشياء
بديمقراطية حقيقية والشمس توزع اشعتها
بتساو اال من أبى
كان نهارا عاديا حتى اللحظة التي احتلت فيها
الشــمس كبــد الســماء وبــدأت تتالــق كملكــة مــن
الحمــى والجمــر .؛؛ وســال العــرق ســاخنا علــى
صدغيه وبلل عينيه ووجهه وعنفه
وفي الطرف اآلخرمن رصيف الشارع املقابل
له كانت هناك فتاة توقفت فجأة كأنما عثرت
علــى كنزهــا املفقــود .؛ ادركــه خــوف مباغــت .؛
وهــي تحــدق إليــه بافــراط تحــدق إليه وحــده وفي
الصميم !.كانت زاهية جدا وكان وجهها الجميل
يفيــض بالــكالم واإلعجــاب وبــكل عناصــراللغــة
الصامتــه الرقيقــة ...وكان بر اقا وبال مســاحيق.
؛؛
عينــاه عليهــا رغــم تحذيروالــده وقلبه البكرخرج
مــن صــدره وشــرع يــوزع الســعادة علــى النــاس
وتركه يهرول نحوها مزدحما بمشاعريحس
بها ألول مرة .؛ لقد وصلت نظراتها إلى الجزء
املطور في قلبه .؛؛ فاعادت إليه الحياة
عينــاه تغوصــان فيهــا.؛ وأحــس بذوبــان الصمــت
املزمن امللتصق بشفتيه!..
كان ال يــدري مــن أيــن تبــدأ األشــياء .؛ وكيــف
تنتهي .؛ يشــعرباللوعة تســري في جســده وان
قلبه ينتفض بقوة.
* كاتب سوداني
عيناها كانتا خاليتبن من الشفقة التي تعود

سائق أجرة
صالح بحرق

أغنامي ال تستسلم
لسكين الجزار بسهولة

حسن علي البطران
السعودية

كالعادة تفحص سيارته األجرة قبل أن ينطلق بها ،مع بداية
هذا الصباح ،لم يكن البنزين الذي بداخل (التانكي) يكفي اإال
لجولتين فقط ،وهاهي أم سلطان تريد من يوصلها إلى منزل ابنتها
أســفل طريق جوبان ،مرورا بمصنع تعليب األســماك ،بمحاذاة
مدرسة املكفوفين ،في الطريق الفرعية ملبنى البلدية العام .
دخــل وســط كابينــة القيــادة ،وتفقــد الفرامــل ،ونســبة البنزين،
وشخص إلى السماء ببصره ،وقال يافتاح ياكريم ...وأداراملحرك،
فانبعثت العوادم بلونها االسود،وسرعان ما تقززمن رائحتها،
من كان و اقفا من أصحاب املحال ،أما ام ســلطان ،فقد وضعت
كم قميصها على أنفها ،وهي تتأهب لركوب السيارة..
كانــت تســعيرة (تكا�ســي) األجــرة قــد ارتفعــت بفعــل ارتفــاع ســعر
البنزين ,وهو أمريعلمه ,ويعلم أن مركبته الكروسيدا ستتوقف في
االخيرعن الحركة ,وينتقل إلى بيع السردين قبالة بوابة الجامعة،
وكان هذا جل مايخشاه ،في يوم من االيام.
وألحت عليه ام ســلطان في ســرعة امل�شــي ،فانطلق بها إلى منزل
ابنتها..وطوال الطريق تحدثه عن ماضيها ،وهو اليحفل ب�شيء،
سوى التفكيرفي طوابيرالبنزين وبيع السردين.
وهاهو االن يصل بام سلطان الى منزل ابنتها ،وتترجل وتلقي
نظرة على األشياء وتتفقد أمتعتها ،وتتجنب الحفروالتشققات
واألدوات البالستيكية في الطريق ،وتتحا�شى املرورمن أمام ملعب
لكــرة القــدم وتســعل كثيــرا قبــل أن تنظــرإلــى الســيارة الكروســيدا،
وهو ينظرإلى حركتها البطيئة ،ويتذكرماضيها ،ليعود بسيارته إلى
نقطة البدء.
وفي وسط الطريق مرعلى محطة بنزين وحولها جمع هائل من
سائقي االجرة في طابور ،وقبل أن يترجل انطفأ محرك السيارة إلى
االبــد ،ونفــد البنزيــن بداخلهــا ،فســحبها خــارج الرصيــف وهويفكر
ليعمل اجيرا في بيع السردين الذي تحبه ام سلطان.
و افترش األرض أمام بوابة الجامعة ،يبيع سمك السردين،موليا
ظهره لبوابة الجامعة،متذكرا ما�ضي أم سلطان.

( ١حماوالت)
ٔ
ً
ٔ
حــاول ان يقفــزبعيــدا عــن الجدار ،راى بنت الجيران في حلمه.
ٔ
ٔ
ٔ
خاف ان يراه احد وهو يحلم بها! ..ادمن املنبهات حتى ال ينام
( ٢فواصل)
ختم أطروحته بجملة (تمت بحمد هللا)،
رفضها مشرفه ،طلب منه إعادة ترقيم وفواصل الدراسة.
ً
هطلــت الســماء مطــرا ،اخضــرت األرض ،جــرت األنهــارُ ،صفق
للدراسة وتناثرت في نقاط البيع!
( ٣حلقات لن تكتمل)
حلقت الطائرة ،نطق الشــهادة؛ حينما هبطت الطائرة ،ســأل
عن أقرب مكان مظلم!
( ٤باعدت بني خطواتها)
وصفوا أن عدد الغرزات في عمليتها تتجاوزنصف عدد حبات
املسبحة؛ إحدى املريضات تتألم!..
ى
ناداها :خولة ،خولة ..لم تلتفت إليه ،جر خلفها ،باعدت
بين خطواتها .هي تكره النقاش في جراحاتها والعمليات التي
تعملها أو تشرف عليها..
ســمع أحدهــم يقــول :الدكتــورة خولــة تمــرهــذه األيــام بصدمة
عاطفية!..
( ٥موت داخل حياة)
يطــوف حــول الكعبــة وعيونهــا تالحقــه ،يختفــي بيــن الطائفين،
ينهي طو افه ويقصربعد الســعي ..تبحث عنه وســط الجنائز
التي ُيصلى عليها ؛ صالة األموات..
يقترب منها وبيده كفن!
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الـنـســاء والحــــرب
بقلم :أمل المنصوب
حدق قليال باتجاه أحالمك ،ستجدها بعيدة
عن مستوى نظرك ،خارج أفق غيرمعلوم.
في زمن الحرب تحاول التشــبت بأي بصيص
ألمــل قــادم؛ أو لنيــل ملحــة مــن حلمــك املعلــق
بين السماء واألرض.
فكيــف إذا كنــت امــرأة فــي زمن الرجال؟ حين
تتســاقط أحالمهم في ثقــب أســود ،اســمه
الحــرب .أن تكــون امــرأة يعني ،أن ثلث حقك
املنهــوب ال تســتطيع نيلــه ببســاطة املــاء ،بــل
عليــك مقاتلــة ذاتــك قبــل اآلخريــن ،قتــال
شــرس لتحصــل على بعــض مالمــح ذاتــك.
بعد كل ذلك القتال األزلي ،تأتي الحرب دون
ســابق إنــذارمعلنــة نهايــة كل �شــيء ينبض
بالحياة!
تق�ضــي علينــا دون عنصريــة ،أوفــروق
اجتماعيــة ،تمنحنــا العــدل فــي ظلمهــا املمتــد
إلى الشيطان ،إنها الجحيم!
فتجد املرأة أن قتالها مع الحياة أشبه بحبة
خــردل أمــام جبــال املشــكالت املتصاعــدة فــي
الحرب.
مــا أكثــرقصــص الحرب املخيفــة! ما أصعب
تصديقها ،يكاد الخيال أن يتبرأ من أهوالها.
تخلــف الحرب الكثيرمن الفقــد فــي قلوب
النســاء ليزداد وزن مشــكالتهن الضعف،
فحين كانت تقاتل املجتمع لنيل بعض
حقوقها املســلوبة ،أصبحت تقاتــل املوت
لنيــل الحيــاة ،تناثرت كل تلــك املطالب
ملطلــب واحــد هــو أال يمــوت نضالهــا أو مــن
تحب!
فكل الطرق تقودك نحو خياراملوت
الوحيــد ،وإن نجــوت مــن رصاصــة طائشــة؛

8

فأن الجوع وأزمات الحرب تقطف روحك
ببطء.
مــن مشــكالت الحصــول علــى حــق التعليــم،
ملشــكلة تــرك التعليــم كليــا ،فاألولويــات
تغيرت تماما ،واملشكالت املتسلســلة ال
تنكــف عــن الحضــوريوميــا دون غيــاب ،أنت
ال تشاهد فيلما مرعبا ،أو من نسج خيال
كاتب مجنون ،أنت تعيش هذا الرعب في كل
لحظات حياتك ،أنت تفقد مقومات الحياة
بهيئــة كابــوس حــرب ،يجعــل املــوت أرفــق بــك
من كل تلك املشــكالت التــي تنهــش روحك،
وما أكثرقصص االنتحارالتي سمعنا ورأينا!
ورغــم تلــك األهــوال إال أن النســاء اســتطعن
مجارات الحرب والتصدي لها بأبســط
الطرق أمام لســعة الحرب ،كإنشــاء مشــاريع
صغيــرة تلبــي مطالــب الحيــاة ،لســد فجوة
االحتياج االقتصادي لهن وأســرهن ،لم
يســمحوا للحــرب أن تنال منهن ،لجــأت
معظمهن لوســائل بســيطة مــن خياطــة و
أعمال مختلفة تمنح أسرهن العون وبعض
الحياة .كما أن النساء في الحرب العاملية
األولى قد حشدت بأعداد لم يسبق لها
مثيــل علــى كافة الجوانــب .صيغت الغالبية
العظمــى مــن هؤالء النســاء في قــوة العمل
املدنية ،الســتبدال الرجال الذين جنــدوا
أو إلــى العمــل فــي مصانــع الذخائر .خدمت
اآلف النساء في الجيش في أدوارالدعم ،على
ســبيل املثال كممرضات ،ولكن في روســيا
خدمن النســاء كفئات قتالية مســاوية
للرجال.
حتــى أن دوراملــرأة فــي الحــروب القديمة
اختلفت من ثقافة إلى أخرى .فالحرب

علــى مــرالتاريــخ املكتوب ،صــورت أن الحرب
مســألة خاصة بالرجال ،لكن النســاء لعبت
دورا فــي الحــرب .حتــى وقــت قريب جــدا ،أدرج
ذكرالقليل من هذه املآثرفي التاريخ في
معظم البلدان ،إلى جانب األمازون.
وكانــت اآللهــة اإلنــاث ،التي تســبق الســجالت
التاريخيــة ،املوجــودة فــي معظــم الحضــارات
القديمــة .غالبــا ما صورن كمحاربات،
ممــا يشــيرإلــى وجــود انتشــارالنســاء بيــن هذه
األنشطة السابقة إلحداث تغييرعميق في
العديد من الثقافات اإلنسانية بعد اعتماد
الزراعة باعتبارها القوت نموذجي .
ومــن الشــخصيات النســائية البــارزة الالتــي
شــاركن فــي الحــروب ،وتذكرهــا الســجالت
في القرن الـ 17قبل امليالد(إياح حتب)
التــي ســحبت مصــرمعهــا ،بعــد أن اعتنت
بجيشــها ،وأخضعتــه لحراســتها ،بعــد عــودة
أولئــك الذيــن فروا ،لتلملم الفارين لها ،بعد
أن هــدأت الجنــوب ،أخضعــت أولئــك الذين
تحدوها»
دفنــت إيــاح حتــب الثانيــة مــع الخنجــر
والفــأس ،فضــا عــن ثــاث قــادات حشــرات
ذهبيــة ،التــي أعطيــت كمكافــآت للبســالة
العسكرية .ومع ذلك ،تتم مناقشة بشأن ما
إذا كانت أو لم تكن تنتمي فعال لها.
أما في القرن الـ 15قبل امليالد
 1479ق.م 1458-ق.م نذكر(عهــد
حتشبسوت)فمن املمكن أنها قادت حمالت
عسكرية ضد النوبة وكنعان.
كما شــهد القرن الـ 13قبل امليالد ،الفترة
الزمنيــة املقــدرة لحــرب طــروادة .ووفقــا
للمصــادر القديمــة ،شــاركت العديــد مــن

النســاء فــي املعركــة .حرب طــروادة هي واحدة
مــن أولــى الحــاالت املزعومــة للمــرأة بلبــس
مالبــس الرجــال للقتال ،كمــا هــو فــي حالة
إيبيبولي من كاراستوس.
أيضا شــهد القرن الـ 13ق.م  -ســيدة (فو
هــاو) حــرم اإلمبراطــورالصينــي وودينــغ ،التي
قادت  3,000رجل في معركــة خــال أســرة
شــانغ ،وكانت فو هاو قد دخلت األســرة
املالكة عن طريق الزواج واستغلت املجتمع
العبــودي شــبه األمومــي لالرتقــاء بالرتــب،
وتــم التعرف على فو هاو من قبــل العلماء
الحديثين أساسا من النقوش على تحف
أســرة شــانغ و العظام املكتشــفة في يوانجو.
النقــوش تظهرهــا تقــود حمــات عســكرية
عديــدة .حاربــت تــو ضــد شــانغ لألجيال
عديدة حتى هزموا أخيرا من قبــل فــو هاو
فــي معركــة حاســمة واحــدة .حمــات أخرى
ضــد القــرى املجــاورة يي ،تشــيانغ ،وبا ،تذكر
هــذه األخيــرة خاصــة وأن أقــرب ســجل كميــن
علــى نطــاق واســع فــي التاريــخ الصينــي .مــع مــا
يصــل إلــى  13,000جنــدي وجنــرال مهميــن
فــي ت�شــى وهــوى قــاويعملــون تحــت أمرهــا،
وكانت القائد العسكري األقوى في حينها.
ويؤكد هذا الوضع غيرالعادي للغاية من
قبــل العديــد من األســلحة ،بما في ذلك بلطة
املعارك ،التي استخرجت من قبرها.
والكثيرمن الســجالت التاريخيــة القديمة
التي تتحدث عن دوراملرأة قديما في الحرب.
كما يســلط كتاب «النســاء يواجهن الحرب»
( )Women Facing Warالضــوء علــى
الحاجــة إلــى حماية النســاء أثناء النزاعات
املســلحة ،كجزء من املســاعي التي تبذلها
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،لجذب
االهتمــام إلى األهوال التــي تواجههــا املــرأة
زمن الحرب.
ومــا فتئت اللجنــة الدولية على امتــداد
ســنوات عــدة ،تنبــه للمحــن التــي تعيشــها
النســاء في الحرب ،ســواء اللواتي ال يشــاركن
في القتال ،أو املقاتالت الالتي يصبحن
عاجزات عن املشــاركة فيه بســبب املرض

أو اإلصابــة فــي العمليــات العســكرية أو
الوقــوع فــي األســر .فالحروب ،دوليــة كانت
ً
أم غيــردوليــة ،تخلــف معانــاة بالغــة لــكل مــن
تطالهــم ،وتســعى هــذه الدراســة التفصيليــة
إلى شــرح كيف تجتازالنســاء تجربة الحرب،
سواء كن مقاتالت أو من السكان املدنيين
ُويعد هذا الكتاب الذي ألفته شارلوت
ليند�ســي (،)Charlotte Lindsey-Curtet
وصدرألول مرة باإلنجليزية في أكتوبر/
ُ
تشــرين األول  ،2001وترجــم إلــى العربيــة فــي
العــام  ،2002دراســة موســعة ومفصلــة ال
غنى عنها لتفســيراآلثارالشــاملة للنزاعات
املســلحة علــى النســاء .وليند�ســي هــي مديــرة
الدائــرة اإلعالميــة فــي اللجنــة الدوليــة،
وأشــرفت لســنوات علــى مشــروع «النســاء
والحرب» الذي أطلقته اللجنة الدولية.
ولتجربة النســاء أثناء الحرب وجوه عديدة،
وبمعــزل عــن ألــم فــراق األهــل ،أو فقــد أحــد
أفراد األســرة أو حتى الســبل التي تســلكها
لكسب العيش ،تتزايد مخاطرالعنف
الجن�ســي واإلصابات والحرمان واملوت.
كذلــك تجبــر الحــرب النســاء علــى االضطــاع
بــأدوارغيــرمألوفــة ،وتقت�ضــي منهــن تعزيــزمــا
لديهــن مــن مهارات للتغلــب علــى الصعاب
و اكتســاب مهــارات جديــدة .ومــع هــذا ،فــإن
الحماية العامة والخاصة التي يحق للنســاء
التمتع بها يجب أن تصبح حقيقة و اقعة.
ومــن املهــم أن نالحــظ أن الكتــاب حيــن يركــز
على احتياجات النساء وليس الرجال،
فإنــه ال ينفي بأي حــال مــن األحــوال وجود
احتياجــات خاصــة بالرجــال ،أويقلــل من
شأن معاناتهم أثناء الحرب ،كما أنه ال يسعى
إلــى القــول إن معانــاة النســاء العاجــزات عن
املشاركة في القتال أشد من نظرائهن من
الرجال.
فو اقــع األمــرأنــه ليــس مــن الســهل فصل
آثــارالنــزاع املســلح على النســاء عــن آثاره عن
الرجــال ،فكلهــم أفــراد ينتمــون إلــى العائــات
واملجتمعــات املحليــة نفســها .واآلثــارالتــي

تعانيهــا كلتــا املجموعتيــن شــديدة الترابــط.
علــى أن اللجنــة الدوليــة حيــن تخلــص إلــى
هــذه النتيجــة ،ال تتنصــل مــن التزامهــا تجــاه
احتياجات النســاء أثناء الحرب ،و إنما
تعــززالتزامهــا هنــا بنهــج يقــوم علــى «النوع
االجتماعــي» مــن خــال التســليم بــأن آثــار
ً
ً
الحــرب علــى النســاء ترتبــط ارتباطــا وثيقا
ال ينفصم بالحرب التي يشنها رجال – هم
غالبــا رجالهــن – ضــد رجــال آخريــن – ً
ً
غالبــا
ما يكونون رجال نســاء أخريات – والتســليم
كذلك بأن اســتهداف النســاء ً
غالبا ما يكون
وسيلة الستهداف رجالهن.
يضطلــع النســاء والرجــال فــي املجتمــع بأدوار
ومســؤوليات مختلفــة تحكمهــا عوامــل
اجتماعيــة وثقافيــة ،ومــن هنــا يعانــي كل
من النســاء والرجال تجربة النزاع املســلح
بطريقــة ترتهــن بالنوع االجتماعــي ،ومن املهم
أن نفطــن إلــى هــذه االختالفــات وأن نطــوع
ً
االســتجابات واألنشــطة وفقــا لذلــك .وأن
نتجنب في الوقت نفسه تصويرالنساء
كمجــرد ضحايــا أو مســتضعفات وأن نســلم
بدورهن التقليدي ،مدركين في الوقت نفسه
أن طبيعــة هــذا الــدورتتغيــرنتيجــة للنــزاع
املسلح.
يحــاول هــذا الكتاب ،استكشــاف املشــكالت
التــي تواجههــا النســاء فــي وقــت الحــرب،
واآلليات التي يســتخدمنها للتغلب على
املصاعب التي تنجم عنها .ويشدد على
ضــرورة بــذل جهــود متواصلــة للتوعيــة
بااللتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي،
ودعم االمتثال لها بين أوسع جمهورممكن،
وباســتخدام جميــع الوســائل املتاحــة .ال
بــد مــن إشــراك الجميــع فــي تحمــل مســؤولية
تحســين الوضع الصعب الذي تعيشــه
النســاء فــي مــن الحــرب ،وال بــد ً
أيضــا مــن
ز
ً
إشــراك النســاء إشــراكا أوثــق فــي جميع
التدابيرالتي تتخذ لصالحهن.
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قالوا عن

الصداقة
األب كنزو األخ سلوى و الصديق كال االثنين
مثل إنجليزي

ً
ً
معنى الصداقة هو أنني تلقائيــا أراك جديــرا
بأن أئتمنك على جزء من كرامتي

اشتروا أصدقاءكم
َ َ ْ ْ
ً
ُ َ
نت في ّ
لم تل َق الذي ال تعا ِت ُب ْه
األمور ُمعاتبا * صديقك
كل
إذا ك
ِ
ِ
ُ
ً
َّ
َ
مر ًة ومجان ُبهْ
ُ
ُ
ف ِع ْ
ش واحدا أو ِص ْل أخاك فإنه * مقارف ذنب َّ
ِ
ٍ
َ ْ َِ
ً
َ
َ
ُ
َ
ُبهْ
ْ
أنت ْ
تشرب َمرارا على القذى * ظمئت ُّ
وأي
لم
إذا
مشار
ِ
ِ
الناس تصفو ِ
ً
ّ
الحقيقي،
أبيات للكفيف البصيربشــاربن برد اختصرت شــروحا كثيرة ملعنى الصداقة
ِ
ً
ً
فالــذي يريــد صديقــا ال يخطــئ ســيعيش وحيــدا ،وعليــك أن تتحمــل أخطــاء الصديــق ،بــل
وتحتــال لــه العــذر ،قال:
َ
َّ
َّ
ُ
ٌ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
إذا ما َب َد ْت من صاحب لك زلة * فكن أنت محتاال لزل ِت ِه ع َ
ذرا
ِ
ٍ
وال شــك أن الصديــق الحقيقــي ســيقدرهــذا الحلــم ،ويراجــع تصرفاتــه ،فكمــا قــال أبــو
الطيــب املتنبــي:
َ ُ َّ ُ َ َ ُ
ُ
ّ
ًَْ
َ ْ ََْ
ْ
ُ
وأحلم عن ِخ ِلي واعلم أنه * متى أج ِز ِه ِحلما على الجه ِل يند ِم
الحكيمين أبو تمام فقد قال في وصف ما يجب أن يكون عليه الصديق:
أما ثا ِني
ِ
ْ ََُْ َ ْ َ َ ْ
ْ
ُّ
َ
ُ
َ
جواب ِه
الحلم رد
من لي
بإنسان إذا أغضبته * وج ِهلت كان ِ
ٍ
ِ
َ ْ َ
َُ َ ْ َ
ََْ َ
ْ
ْ
آداب ِه
وإذا َصبوت إلى املد ِام ش ِربت ِمن * أخال ِق ِه وس َّ ِكرت ِمن ِ
ُُ
وبقلب ِه ،ولعل ُه أدرى ِب ِه
صغي
ِ
وتراه ي ِ
للحديث بطر ِف ِه * ِ
ومــا زال هنــاك الكثيــر ممــا قالــه القدامــى عــن الصديــق والصداقــة ،وبالتأكيــد أنــي لــن
أضيــع وقتكــم ،باســتعراض مــا قالــوه ،لكــن الســؤال الحقيقــي ،هــل ال زالــت الصفــات
القديمــة مطلوبــة ،و»رائجــة» هــذه األيــام؟
ركــزت األبيــات املاضيــة كلهــا علــى نقطــة واحــدة باتجاهيــن ،أن تصبــر علــى أخطــاء
صديقــك ،وأن يصبــرعلــى أخطائــك ،فلننظــرحولنــا لنــرى مــن تركــوا أصدقاءهــم ألســباب
ال تســتحق الذكــر .نحــن فــي حاضرنــا ،نبيــع أصدقاءنــا عنــد أول فرصــة ،وبأثمــان بخســة،
كيــف ال ونحــن نعيــش فــي عصــرغــا فيــه كل �شــيء ،ورخــص اإلنســان! اشــتروا أصدقاءكــم
ولــو علــى حســاب أنفســكم.

د .أحمد خالد توفيق

شــخصان ال تبــررلهمــا ما فعلــت ,صديق يعرفك
ً
جيدا وعدو ينتظرمنك زلة.
آل باتشينو

الصديق الحقيقي روح واحدة في جسدين.
أرسطو

كل أمجاد العالم ال توازي صديقا صادقا
فولتير

يمكننا التخلص من صديق بكلمة واحدة ،لكن
ألف كلمة ال تكفي الكتسابه
مثل تركي

عبسة الصديق خيرمن ابتسامة األحمق
مثل إنجليزي

لــدي أصدقــاء ال أود أن أســتبدل صداقتهــم
بملوك العالم
توماس أديسون

املرء غني بأصدقائه
أفالطون

ازدهــارالصداقــة ال يكــون إال إذا كانــت الذاكــرة
ضعيفة بحيث تن�سى األخطاء
بلزاك

الصديق من أســتطيع التفكيرأمامه بصوت
مرتفع
إمرسون

حتى في الجحيم من املستحسن اتخاذ صديق
مثل تشيكوسلوفاكي

األصدقاء نوعان ،صديق ال تن�سى فضله طوال
حياتك ،وصديق ال تن�سى غدره ليوم مماتك
أدولف هتلر

ليس هناك من صديق أوفى من الكتاب
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أرنست همنغواي

ِ
شارع الطويل
مجنون
ُ
على ض ّفة َ
رجل أقبـ َـل مــن القــرن العشــرين ،لـ ْـم ُيغـ ْ
ٌ
ـادر
الرصيف
ذلك
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ُ ُ
ً
َُ ّ
ُ
دبره.
مكانه البتة ،إال
ٍ
ل�شيء ي ِ
دخله ِ
بفمه ،أو َشيئا يسقطه من ِ
َ
ُّ
َ
ُ
ُ
َّ
ناعمة ،ثم ينام..
ترابية
صيرة
ٍ
ٍ
حين تغرب عيناه يمد قدميه ًعلى ح ٍ
َ
َ
َ
جسده بذراعيهُ ،
طليقة،
بحياة
يحلم
األحيان رابطا
أغلب
َيتك َّو ُم
ٍ
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
تشبه املدينة الفاضلة.
ومدينة
ٍُ
ـرف أحـ ًـدا متــى أتــى ،وال كيف أتى ،وال حتــى اسـ َـمه ،فأصبـ َـح الـ ُـكلُّ
ال يعـ
ُ ُّ
ُ
ُ
1
ـارع الطويل ِ ،فالحياة كلها مصائب ومشــاكل ،و ال
يناديه
ِ
بمجنو ِن َشـ ِ
ُ
ْ
ْ
ُ
ً
بعقلــه الكامــل إذا لــم يكــن صابــرا على بالوي
ـان
ـ
س
اإلن
ـش
ـ
ي
يع
أن
ـل
يحتمـ
ِ
البشر.
َِ َ
ُ
ُ
َ
الحزب
ٱختلف حوله العديد من البشـ ِـر ،قال البعــض أنــه مــن بقايــا
ِ
َ
البعض ُ
ٌ
ُ
ّ
أصدقاء لينين وماركس،
صديق من
أنه
ـيوعي ،و أقسـ َـم
ِ
الشـ ِ
َ
َ
َ
االشتراكي ،ولم يتوقعْ
ُ
ّ
الحزب
البعض أن يكون من عباقرة
بينما ٱختلف
ِ
َ
ُ ّ َ
ّ
ٌ
َ
قطعونه كما
أحد أنه من املباحث أو
ِ
املخابرات؛ ألن أبناء عدن ســوف ي ِ
َ
َ
يقطعون
السمك.
َ
ً ًّ
ُ
بكل إخالص َي ُ
ّ
ُ
يفصل
يعصرملبسا رثا
صباح باكر،
ستلم عمله في
َِ
ٍ
ٍ
ً
بين ســرته وركبتهُ ..
تجده ُّ
يهز َ
رأســه غارســا ْ
متقطعة
أضالع
في
ه
ركبتي
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
تراثية
قطعة
ـى
ـ
ل
إ
مكانه
في
ـر
ـ
ث
يتع
أن
ـل
ـ
ب
ق
ـة
ـ
ي
املاض
ـه
ـ
ت
حيا
ـل
ـ
ي
تفاص
تح ـكـي
ٍ
ِ
ِ
ِ

قديمة...
ٍ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
وجوه ممن يعبرون الشارع،
أمام
يتحرك
بتمثال
أشبه
منظره
من
جعل
ٍ
ِ
ٍ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
جيرات وور ٍق ،فهو
تغريك ثقافته الخلفية؟ ملا لصق بها من
تراب وش ٍ
ٍ
ُ
َ
َ
حين يخـ ُ
ـرج َذ َكره َّ
ُ
يمارس قداســته
عاشـ ٌـق ال يعــرف َمــن ُيحــب..
ليتبول في
وجـ ِـه الشــارع بـ ّ
أحد؛ وال حتى من النسـ ِـاء الالتي
ـوف مــن
ـكل حريـ ٍـة دون خـ ٍ
ِ َِ
َ ٍ ُ ُ ََ
َ ُ َ
َ
ُ
ُ
عبـ ْـرن الرصيــف ..لكنــه يبتســم إذا شــاهد أنثــى تعجب بذكـ ِـره ..فقد كان
ي
َ
َ
َ َ
ُ
َ
ُ
ن
بسبب
نساء ...فلوال النساء ملا فقد عقله ،فالكثيريفقدو عقولهم
زير ٍ
ِ
َ
ً
َ
ن
الناعمة..
النساء
كفوف
النساء ،والكثيرون يجدو عقولهم هاربة بين
ِ
ِ
ِ
ِ
هذا معروف...
َ
ُُ ُ ّ
أغنية التوحدٌ ،
توفرما َ
بالد ُ
النوم؛ على
طاب من
غني
ِ
لسانه ت ِ
الخبزو ِ
ِ
َ
ُ َّ
َ
بطنــه العاريـ َـة مــن غيــرألــوان الطيــن؛ فاألحالمُ
أمـ ٍـل يضــع كفه ِل ــتفرك
ُ َ
ً
ُِ ِ َ
ٌ
ُ
�شيء يحلم به كيف يصطاد حبة
فيه أبدا ..أكثر
ٍ
ليس لها شأن ِ
ً
ً
ُ
يخطفها عنوة من بائع الخميرفي ســوق الطويل ّ
2
(خمير)
فيفرمبســوطا
ِ ُ ِ
ِ ُ ِ
َ
َ
ْ
َ
َّ
الخمير
الخميرعن بعد؛ لكنه يعرف أن بائع
بالضحك ليالطف بياع
ِ
ِ
َِ
َ
ً 3
َّ
جه َز(صميل) للمثقفين أمثاله.
َ
ُ
ُ
زاوية ٱكتشفها الرياضيونَّ ..
ثم يرج َ
ّ
املتعرج ،و
ظهره
آخر ٍ
َيفتح فمه عن ِ
ً
ُ ُّ ِ َ
ُ
ى
مثله ..ال يحب الحياة
متعبد
ونظريات ال يفهمها أحدا سو
بلغة
ُيتم ِت ُم
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ً
ً
ً
ً
ُ
عملــه املفضـ ِـل ِبك ِ ّل
بعيــدا عــن
إخالص؛ ليرسـ َـم حداثة مقدســة ،ومحبة
ِ
ٍ
ً
َ
َ
َُ ُ
واسعةَ ّ ..
عالم
أزمنة
ٍ
مدار ٍ
ِ
ليؤسس نظرية ملن يبحثون عن ِ
ال تقاوم على ِ
ُّ
والتشر ِد..
التراب
ِ
ـمس املرسـ ِـلة
ـ
ش
ال
بأكوام
مزعجة
حارة
ظهيرة
ـداق
ـ
غ
أ
ـن
ـ
ي
ب
ـه
ـ
أس
ر
ب
ـي
يختفـ
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ
َِ
المسهُ
َ
في َ
وبين نفسهُ ،
ُ
كرتونية ..ينكمش بينه
قطعة
ٍ
نحوه؛ فيميل تحت ً ٍ
ِ
ُ
سـ ُ
ـراب ذبــاب يكــون ظالل على جسـ ِـده ،ليخـ َ
ـدش أمعـ َـاءه املتســاقطة؛
ٍ
ً
ً
َ
ُ
ُ
َ
ُ ّ
ُ
ُ
تكون دائــرة ملونة
فتحــاول مضايقتــه وهــويبتســم بسـ ٍ
ـعادة ...الطيور ِ
 1شار ُع الطويلِ  :يعت ُرب من أشه ِر وأجملِ شوار ِع عدن ،ويق ُع يف مديرية كريرت.
 2خمري :خب ٌز حايل مقيل عىل الزيت.
 3صميل :عصا.

داود دائل

َ
َ ْ
ُ
ُ
َّ
ُ
جمعت
الضخمة التي
رأسـ ِـه
ِ
حبال ِ
مركز ًهــا عنقـ ًـه ـ ـ ثــم ـ ـ تهاجم ..تأكل ِمن ِ
طاهرة.
الغير
أشكال عديدة من
ٍ
األوساخ ِ
ِ
َّ
ُ
َ
َ
عين مر اقة ،وأخرى متعجبـ ٍـة ..قلــب وجهــه في
علــى حصـ ٍـن
مرتفع من ٍ
ٍ
ّ ُ
َ ُ ّ
َ
َ
ُ
َ
بكف تمســح خلفيتــه ..يتحدث
األكل؛ فجمــع أنفاســه ٍ
ظـ ِ
ـال الرغبـ ِـة إلــى ِ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
لنفسه،
نفس ِه
طويل .تمهلِ َ ..ليحك ليحيته إلى أن يستغفر ِ
مع ِ
بخشوع ٍ
ٍَ
َّ
ويسب السياسين الذين ال فائدة منهم..
َ ْ
ُ
أنت أيتها ا ل م ح ب و ب ة «
عبارات العادة « أين
فمه
قفزت من
ِ
ِ
ِ
ً
َ
َ
رفـ َـع َ
ـرارة ،ثـ َّـم صــرخ عاليــا ،فــداخ الشــارع
ـديد الحـ
رأســه بمقيـ
ـاس شـ ِ
ِ
ٍ
َ
ُ ّ
َ
ْ
َ
ُ
ـدن العتيقــة،
تنصدم
وحـ ِـذ َراملــارون من العبــور..
ُحتــى أغلقــت أبــواب عـ ِ
ُ َ
ُ
َ
الفرارمنه
تحاول
مزعجة
سيارات
أبواق
ٍ
ٍ
األصداء نحو ٍ
خليط من ِ
عالية.
بسرعة
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
وقتها َأ َ
شارع الطووويل« ..أحـب قـطعـة
وسط
العظيمة
ه
تعويذت
علن
ِ
َ
الخـب ِـز ..أحـب قـطـعـة الخـب ِـز«.
ُ
ّ
كب على ساعديهْ
ُ
َ
دار ّ
َّ
تساقطة ثم
يلملم ما تبقى من أحشا ِئه امل
متعم ًدا
ِ
ِ
َ َّ َ
مجانية
غذائية
بوجبات
املفضل ،واملمتلئ
مطعمه
كاألسد ..حدق نحو
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ َ
بنفسه..
ٍ
سريعة ..يخدم نفسه ِ
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
بين أحشا ِئه ..ثم أنشد يرفع طوله ..شبك
حاو َل سحب
ِ
مفاصل ِه من ِ
ُ
َّ
َ
أصابعـ ُـه بيــن
قدميه
أصابعــه ،وٱســتعد ملاراثو ٍن عالمـ ّ ٍـي ،وهويقف على
ِ
ِ
ً
ً
َ
َّ
ُ َّ
ـف َ
َّ
ألمثالـ ِـه
كمطويـ ٍـة يوميـ ٍـة تـ َـوز ُع مجانــا
أمامـ ُـه
شــامخاُ ..تصفـ َـح الرصيـ
َِ
ُ
َ
فاالفتتاحية لكاتب مألوفَ ..ق َ
فزالرصيف..
فقط ..يقرأ سورة االبتداء،
ٍ
َ
َ
َ
الحمراء.
قطع اإلشارة
َ
متنازعة
أعين
الثانية طاردة عصبة
الصفحة
املأخوذة من
بالتوعية
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ًٍ
ُ
َ
َّ
َ
ّ
على شــهو ِته ..تحول الشــارع إلى اتجـ ٍـاه عك�سـ ٍـي إجبــاري ..حمــل رائحة
َ ْ
حب ُّ
كسبها من ّ
َ
فالحقت ُه
التراب ،نازع هيبة وحداثة الشارع؛
التعب ِد على
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ـتنحدرإلى
أيد سـ
إشــارات أصابـ ٍـع مزعجـ ٍـة ال يضــرب لهــا بــال ،فهي أصابع ٍ
واحد..
طريق ُ ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ْ
َّ
ُ
َيصـ ُـل حيــث وقفــت قدمــاه شــامخا كونــه تلقى إشــارة مروريــة خاصة من
ُ
ـمراء الفاتحـ ِـة،
بائعـ ِـة «التمبــل» 4الهنديــة التــي يعشــقها ببشـ ِـرتها السـ ِ
َ
البسمات الحانية.
حر ُم ُه من
الحالية ،فهي ال ت
وضحكتها
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
َّ
ُ
َ
ُ
َّ
ّ
يحرك ما تبقى من
البرميل ،ثم راح يحلم
بطن
ِ
ِ
بقطعة ٍ
حدق في ِ
خبز ـ ُ ِ
هواجس أحالمه بصنع ُمستقبل عظيم ..يقرأ من ورق ُّ
َ
التعب ِد
حنين
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ّ َ
بنصفه العلو ّ
ُ
ي
ليوجه
املطعم؛
بطن
في
ينحشر
..
املوقف
بسالمة
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ُ ِ
َ
ّ
أيتها الدنيا نشيدي..
فينشد «رددي
السماء
وجه
نحو
السفلي
نصف ُه
ِ
ِ
ِ
ردديــه وأعيدي وأعيدي» ..ثــم ُ
املتكالب عليــه الحـ َ
َ
َ
ـرب
الذباب
يلعن
ِ
َ
ّ
واحد..
فيقتلهم
كف ٍ
بضربة ٍ
ِ
ََ
ُ ُ
يحر ُك َيده بين أكياس القمامة ،وبعنف ُّ
قوته بشدةّ ..
مؤخرته
يهز
تدفعه
ٍ
ِ
ِ
ِ
ً
ُّ
َ َّ َ
َ
ُ
ثم يمط أقدامه موساما البنايات التي خلفها االستعمارالبريطاني..
ُ
ُ
ُ
تمسكه بعد ْ
بصوفية
أن يرتقي
حلم
عاشق تجرف ُه رائحة
شهوة
بين
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ً
ً
سافالَ ..
هناك ..وهناك ...يتالعبُ
ُ
الخيال ..يبطش عاليا..
تعبدية
ٍ
ِ
عالية ُ ِ
َ
َ
ن
سطح املطعم ،دو حاج ِته
حرة ينقلها إلى أماكن
ٍ
ٍ
بأيقونات ٍ
مختلفة من ِ
َ
ن
خبزاستغنى عنها املسرفو .
صناعية ليبحث عن
لحداثة
ٍ
ٍ
ِ
قطعة ٍ
 4تُ ْ ُبل :أور ٌاق شجري ٌة عريض ٌة ت َُص َّد ُر من ِ
الهند إىل عدن.
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«

الفنان محمد سبأ

اإلقبال على الفنون يتوقف على مستوى ثقافة المتلقي

ً
بال شك أننا جميعا نحب الوطن ،لكن بالتأكيد يختلف حجم هذا الحب من شخص آلخر ،وهذا الحب ليس له معيارأومقياس
يقاس به ،أفعالنا وتصرفاتنا هي املعيارالوحيد لقياس محبتنا لهذا الوطن ،فالبعض تجد الوطن حاضرفي كل تصرفاته
وأعماله ،وليس من السهل التعبيرعن ذلك الحب النابع من اإلنسان تجاه وطنه الغالي ،املبدعون وحدهم على كافة أشكالهم
وأطيافهم املختلفة هم أقدرالناس على ذلك التعبير ،لقدرتهم على إبرازحبهم وشــغفهم الصادق من خالل إبداعاتهم ،كالرســم
والشــعروالكتابة وغيرها من ضروب اإلبداع املختلفة .فناننا الجميل محمد ســبأ نذرحياته املليئة بروح اإلبداع للوطن من خالل لوحاته
الجميلــة فرســم البيئة اليمنية بصنوفها املختلفة بداية من اإلنســان اليمنــي والطبيعــة الخالبــة بجبالهــا ومدرجاتهــا ومنازلها ،كمــا إن له
كتابان األول(حكايات من التراث الشعبي اليمني) والثاني (فنون التشكيل الشعبي في اليمن).
ً
ً
محمد سبأ حاليا مبتعث للدراسة خارج اليمن فكان سفيرا لها ،وكان خيرمن يمثل الوطن في املهجر ،يعيش ويدرس في مصروتعيش اليمن
ً
في قلبه وكل وجدانه ...هو فنان ورسام تشكيلي ،يعمل مديرا (للداراليمنية للكتب والتراث) في القاهرة في مدينة الجيزة املصرية ،شارك في
عدد من املهرجانات واملناسبات الفنية كان آخرها مهرجان مصرفي عيون يمنية و أقام في مصرعدة معارض شخصية ألعماله التشكيلية
القت اهتمام كبيرمن ِقبل الجانب الرسمي في مصروعدد من وسائل اإلعالم املختلفة ،كان لنا شرف محاورته على ضفاف مجلة نادي
القصة في اليمن لنعرف عن قرب هذه الشخصية املبدعة املفعمة بروح وطننا الجميل.

حاوره /عبدالرقيب طاهر

س -أخــي محمــد دعنــي أقــول لــك بــأن حــواري
معــك ســيكون بمثابــة حــوارالصديــق لصديقــه
واخ ألخيــه بمعنــى آخــرســيكون كمــا يقــول املثــل
الشــعبي (نخلــي البســاط أحمــدي) بعيــد عــن
الرسمية بمعنى أدق ....سنبدأ من اسمك
ً
محمــد ســبأ ،طبعــا اســم ســبأ لــه داللــة كبيــرة
عنــد اليمنييــن بما يحمله من تأريــخ وحضــارة
عريقة هل اسم سبأ هو االسم الفعلي لوالدكم
القدير ،أم إنه مجرد كنية للعائلة؟
ج -محمــد ســبأ إســم الشــهرة الــذي اختارتــه
ألســنة األصدقــاء وهــو إســمي واســم العائلــة
(اللقــب) وإســمي بالكامــل محمــد عبــده محمــد
ســبأ وســبأ مــن (الســبئي) نســبة إلــى ســبأ و أنــا
مــن أبنــاء محفظــة إب وهــذه العائلة مشــهورة في
الكثيرمن مديريات إب وهناك عزلة بإسمهم في
القفــروينتشــرون فــي صنعــاء وتعزوريمــة وغيرها
ً
من املناطق وسبأ أصل إسم ورد كثيرا في نقوش
الحضــارة اليمنيــة وكمــا ورد في كتــاب أنســاب
اليمــن الجــزء الثانــي مــن اإلكليــل للهمداني فإن
قبائل اليمن كلها تعود إلى سبأ األول.
ً
س -أخــي محمــد طبعــا الحديث مــع شــخصية
مثلــك يصعــب مللمــة الحوارمعها كونك فنان
وكاتــب وباحــث فــي التــراث الشــعبي ومديــرملكتبــة
كبيرة ،أين تجد نفسك بين كل ذلك وكيف
تنظــم وتديــروقتــك لتعطــي لــكل جانــب حقه من
االهتمام؟
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ج -بالنســبة لكونــي كاتــب فأنــا أكتــب في ســاعات
محددة من اليوم وهي كذلك تحصل بعد
ساعات من القراءة قد تصل لساعتين في اليوم
أســتغلها فــي أوقــات املواصــات أو قبل النوم أما
بالنســبة للرســم والفن التشكيلي فهي في أوقات
الفــراغ عندمــا أكــون فــي إجــازة قــد أرســم نصــف
يوم من كل أســبوع أما بالنســبة إلدارة الدار
اليمنيــة للكتــب والتــراث فــي القاهرة فهــي العمل
الــذي أحبــه ألنــه يصــب فــي املجــال الــذي يو افــق
هواياتي فهو يتيح لي جو القراءة إلى جانب
الدراسة والعمل فيها ثقافي أكثرمنه تجاري.

القاهــرة كان يحتــوي علــى  40لوحــة مــن أعمالــي
وفي العام 2019م كان معرض الشــخ�صي الذي
القى رواج كبيربعنوان (في حب مصرواليمن)
وتناولتــه الكثيــر مــن الصحــف كاألهــرام واليــوم
السابع واألخباروالجمهورية وعدد من القنوات
العربيــة واملصريــة وجمــع  60ســتون لوحــة
رسمت موضوعاتها من مصرواليمن.
ً
س -أخي محمد بصفتك مديــرا للــداراليمنية
للكتب والتراث في مصر ،حدثنا كيف تكونت
الفكــرة ومــن صاحبهــا ومــن هــو الداعــم الرســمي
لهكذا مشروع جميل يخدم الوطن واملثقف
الذي ال يلقى اليوم رعاية حكومية في ظل غياب
الدولة.
ج -كانت فكرة إنشــاء الداراليمنية للكتب
والتــراث فــي القاهرة برفقة اإلخوة العزيزين عبد
الرحمــن الحزمــي واألســتاذ عبــد العليــم الحزمي
أصحاب مكتبة خالد بن الوليد في اليمن حيث
كانوا يحضرون معرض القاهرة الدولي للكتاب
كل عــام وألتقيهــم أيــام املعرض ومرت الســنوات
وخططنــا لعمــل دار توفــر الكتــاب اليمنــي فــي
القاهــرة وكذلــك فــرع ملؤسســة ســبأ للثقافــة
والفنون والتي أديرها كمؤسسة تهتم بالتراث
الشــعبي اليمنــي وقمنا بعمــل التراخيص الالزمة
ومن ثم إفتتحنا الدارفي العام 2020م.

س -آخرمحطة من أعمالك كانت معرض
شــخ�صي لك بعنوان(فــي حــب مصــرواليمن)
وكذلــك مهرجــان (مصــرفــي عيــون يمنيــة) وهــذا
املهرجان كان يحمل رســالة للشــقيقة مصرعلى
مــدى مكانتهــا فــي قلــوب الشــعب اليمنــي وعلــى
لســان مبدعيهــا مــن الفنانيــن اليمنييــن كيــف
ُ
تقيــم النتائــج من وجهة نظرك لهــذا املهرجان
الــذي شــارك فيــه عــدد كبيــر مــن الفنانيــن
التشكيلين اليمنيين؟
ج -ســبق وأن أقمت أربعة معارض شــخصية
منــذ وصولــي إلــى مصــرللدراســة كان أولهــا فــي
عــام 2016م فــي جامعــة عيــن شــمس فــي حفل
الجاليــات العربيــة ثــم معــرض شــخ�صي عــام
2017م في درا األوبرا املصرية الهناجربمناسبة
احتفــاالت ســفارتنا باألعيــاد الوطنيــة ومعــرض
ً
شــخ�صي فــي عــام  2018بعنــوان (مقتطفــات س -دعني يا عزيزي أكون معك بجحا ولو
ً
ً
يمنية) في أكاديمية الفنون التي أدرس فيها في قليــا أتمنــى أن يتســع صــدرك أيضــا لهــذه

البجاحة ســيدي الكريم ..دعني أقول لك إال
تــرى العالــم اليــوم يعيــش ثــورة تقنيــة علــى جيــل
منصــات التواصــل اإلجتماعــي بينمــا أنــت تعــود
للخلــف لتجمــع حكايات الجــدات وتضمهــا في
كتــاب ،أال تــرى إن مثــل هــذا الجهــد الكبيــرقد ال
يلقى إهتمام في ظل جيل األنترنت واملنصات
اإلكترونية؟
ج -الحكايات الشــعبية جزء من الهوية اليمنية
وهي تمثل عنصرهام من عناصرالثقافة
الشــعبية اليمنيــة فالثــورة التقنيــة تســتفيد
مــن تــراث الشــعوب وال تنفيــه فعلــى ســبيل
املثــال تســتغل الشــركات العامليــة والســينمائية
الحكايــات القديمــة لعمــل أفــام كارتونيــة أو
ســينمائية باالســتناد إلى هذه الحكايات أو
األســاطيرالتــي وردت فــي التــراث القديــم وتلقــى
ً
ً
هــذه األعمــال رواجــا كبيــرا وهــو مــا يؤكــد أهميــة
الحفــاظ على هذه الحكايات وتوثيقهــا فنحن
نفقــد كل يــوم جــزء مــن هويتنــا بفقدانهــا
فالحكايــات تــزرع فــي قلــوب األطفــال الخيــروتنبذ
الشروهي نابعة من حكمة الشعوب ولكل
شــعب حكاياتــه وفنونــة وتراثــة الذي يســتند
الحاضرعليه.
ً
ً
س -شــهدنا مؤخــرا عرضــا لألزيــاء اليمنيــة
التراثيــة بكافــة ألوانهــا املختلفــة مــن جبــل صبــر
إلــى مدينــة صنعــاء القديمة وحضرموت وشــبوة
وغيرهــا مــن مــدن بالدنا الحبيب ..حدثنــي عن
أهمية هذه الفعالية الجميلة وكيف استطعت
توظيف العنصرالنســائي في ظل العادات
والتقاليد اليمنية املحافظة؟.
ج -نظمنا عرض أزياء تراثية يمنية في داراألوبرا
املصريــة ضمــن إحتفــاالت ســفارتنا بأعيادنــا
الوطنيــة هــذا العــام وذلــك بهــدف التعريــف
بالثقافــة اليمنيــة املتنوعة فاليمني غنية بتراثها
التنــوع كتنــوع تضاريســها وفنونهــا وحضــارة
مثل اليمن يجب أن يتعرف عليها كل العالم
والقاهــرة نقطــة إلتقــاء الكثيــرمــن الثقافــات
وباالنســبة لتوظيــف العنصــر النســائي فهــو
ُ
موجــود فــي اليمــن أيضــا والنســاء اليمنيــة تحــب
تراثهــا وأزيائهــا والفتيــات الالتــي عضــن األزيــاء
اليمنيــة كــن مــن املقيمــات فــي القاهــرة حيــث
تنكســرالعادات املغلقة عند الغالبية وكان من
بينهن الزميلــة الفنانــة املصريــة (دينــا أحمد)
مــن الزميــات فــي أكاديمية الفنون إرتــدت زي
محافظة املهرة وقمته بأجمل صورة.

إن هنــاك عــزوف ملثــل هكــذا فنــون وخاصــة مــع
غياب الدورالحكومي بفعل ظروف الحرب؟
ج -بالنســبة لإلقبــال علــى الفنــون فهــو يتوقــف
علــى مســتوى ثقافــة املتلقــي فكلمــا كان املتلقــي
ً
مثقفا كلما كانت قراءة الفنون لدية ممتعة أكثر
ونحن في اليمن شعب حضاري نحب الفنون
والدليــل علــى ذلك زخــارف العمارة اليمنية التي
ترقى ملستوى عالي فهي لوحات فنية بحد ذاتها
وكذلــك يدخــل الفــن فــي كل تفاصيــل حياتنا من
زخــارف علــى األزياء وحتى علــى مســتوى حــزام
الجنبية والخواتم والحلي نهيــك عــن األغاني
والعــزف اليمنــي بالعــود والدبــكات والزوامــل
واإلنشاد والرقصات الشعبية وغيرها وإن كانت
هنــاك بعــض العــادات التي تقمع الفــن والفنان
فهي في مناطق قلة الثقافة وسببها الجهل في
أهمية الفنون مع إن اإلنسان يعيشها في كل
اليمنــي لكــن التثقيــف بأهمية الفنون غائب
مــن املناهج املدرســية لذلك نجــد عــزوف عن
دراسة الفنون أما في بقية العالم والقاهرة على
ســبيل املثال فهم يقدســون الفنان واملوهبة
ويحترمون الفنان ويعتبرونه ناقل الحضارة
وواجهة البلدان أمام الثقافات األخرى فأول ما
ينظــرإلــى بلــد ينظرإلى فنانينها ومثقفيها وأدبائها
ومن هنا كانت األهمية للفنون.

ُ
س -أخ محمــد أنــت كرمت ببعــض الجوائزو
األوســمة لبعــض أعمالــك هــل تعتقــد مثــل هــذا
التكريــم يدعــم املبــدع ويشــحذ همتــه؟ أم يخلــق
ً
ً
مبدعا ضعيفا كل همه الوحيد الركض وراء
هذه األوسمة والنياشين وبالتالي يكون الكم
على حساب الكيف والجودة في نتاج املبدع.
ج -أعتقد أن تكريم الفنان يشجعه أكثرلإلبداع
فاملجهــود الــذي يبذلــه الفنــان لتقديــم الثقافــة
والفنــون كبيــر وهــذا التكريــم يجــب أن يكــون
مــادي ومعنــوي لدعــم الفنــان علــى اإلســتمرا
وبالنســبة لي لســت ممن يجرون وراء امليداليات
واألوســمة فأنا أرفض املشــاركة في الكثيرمن
املعارض التي ال تكون بمســتوى تقديم الفن
كثقافة ولذلك تجد إهتمامي بإقامة معرض
شــخ�صي ألعمالــي فقــط وال أحصــل منــه على أي
أوسمة وفي الغالب لم أجد أي دعم أثناء إقامة
هذه املعارض من أي جهة حكومية أو
غيرها ســواء من الجانب املصري
ً
الــذي وفــر القاعــات مجانــا وهــو
نظــام متبع في وزارة الثقافة
املصريــة كجزء من الدعم
س -بصفتــك فنــان صاحــب ريشــة جميلــة للثقافــة والفنانيــن وهــوجــزء
تحمــل إبــداع حقيقــي وملمــوس هــل تــرى مــن هــام مــن دورمصرالريادي في
وجهــة نظــرك إقبــال كبيــروتقديــرملــا تقــوم بــه أم العالم وهي سباقة في ذلك

على مرالعصور.
س -أنت تعيش في املهجــروهكــذا ربمــا معظم
مبدعي الوطن هم خارج الوطن لدواعي تعليمية
أواقتصادية ..هل تظن املبدع يكون كالغيث
أينما وقع نفع أم أن ظروف الهجرة تقلل من
اإلبداع وتميت من روح املبدع وبالتالي ين�سى
وطنه حسب ظروف البئية التي تحيط به.
ج -أنا ال أعتبرنف�سي أعيش في املهجرفمصر
وشــعبها الكريم إســتقبلتني بحفاوة في جامعاتها
طالب دراســات عليا مبتعث من بلده وال أشــعر
بالغربــة هنــا بالرغــم من بقائي هنــا للســنة
الخامســة فهوزمن
طويل وشوقي
لليمــن كبير
و ســأ عو د
بعــد
اإلنتهــاء مــن
ا لد را ســة
إن شــاء
هللا لخدمــة
بلــد ي
و ا ملســا همة
فــي بنــاء الوطــن
ا لــذ ي
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أنهكتــه الحرب و أتمنى لــه الســام و أتمنــى أن
تتوقف الحرب والحفاظ على بلدنــا الــذي
نرفض تدميرة والعبث بمقدراته.
ً
س -ســيدي الكريم تعرف تماما ما تمربه بالدنا
من حالة صعبة للغاية بفعل ظروف الحرب
ً
ً
والحصــار ،مــع ذلــك نجــد حــراكا ملموســا فــي كل
مناحــي اإلبــداع وخاصــة عنــد جيل الشــباب،
ماهي رســالتك لكل شــاب مبدع يتكئ على نفســه
و يريــد أن يصــل حيــث وصلــت أنــت اآلن مــن
النجاح؟
ج -أنصــح كل الشــباب بتحديــد هواياتهــم
والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــم بالعمــل الدؤوب
والجهــد الصــادق وتجنــب اإلحبــاط فكل إنســان
ً
يمتلــك قــدرة كبيــرة وهبهــا هللا لــه ليكــون مبدعــا
فــي مجالــه وعليــه أن يجعــل الوطن نصب عينية
واإلنســان ومحبــة هللا ومحبــة الخيــر للجميــع فــي
مقدمة أولياته وسيصل إلى أهدافه بإذن هللا.

تأريخ اليمن لحزة علي لقمــان ولــم تــرد كذلك
فــي كتــاب حكايــات وأســاطيريمنيــة لألســتاذ علــي
محمــد عبــده وحرصت علــى توثيــق الحكايات
التي لم يسبق توثيقها فقسمت الكتاب إلى سبة
فصــول بطريقــة أكاديميــة فتنالت فــي الفصل
األول الحكايــات التأريخيــة اليمينــة بمــا فيهــا من
ملوك وملكات وشخصيات على مرالعصوروفي
الفصل الثاني تناولت حكايات األرض وحكايات
و أقوال حكيم اليمن علي ولد زايد والحميد
بــن منصــوروفــي الفصل الثالث تناولت حكايات
الحكمــة والتهذيــب وهي حكايات ذات طابع
يعكــس حكمــة اليمنييــن وحســن أخالقهــم .وفــي
الفصل الرابع تناولت حكايات الحب والعشــق
منــذ وضــاح اليمــن وروضته حتى ظبيــة النميرية
وفــي الفصل الخامس تناولــت حكايــات الجن
والكواكــب فهــي جــزء من ثقافتنــا كحكاية
طاهــش الحوبــان والصيــاد وأم الصبيــان
والعــداروغيرها الكثيروفي الفصــل الســادس
تناولت حكايات أيام اإلمام وفي الفصل الســابع
خصصت مساحة للحكايات الفكاهية.

للمو اقــع والوســائل االلكترونيــة وهــذا �ســيء
طبيعي يواكب التطورعلى الســاحة العاملية
وزيادة عدد سكان العالم تتطلب هذا ولذلك
ال مانع من اســتخدام االنترنت والشــخصيات
الفارغــة ســتظل فارغــة واأليــام كفيلــه بكشــفها
أو صقلها.

س -كلمــة أخيــرة لــك تــود إيصالهــا عبــر مجلــة
نادي القصة في اليمن (إل مقه) أو سؤال أردت
ســماعه مني ولم أطرحه عليك ،الفرصة لك
لتقول ما تشاء يا عزيزي.
ج -أمنياتــي هــي ســؤال يحــزفــي نف�ســي وأمنيتي
أن أرى بلدي اليمن في أمن واستقراريبني
مؤسســاته ويحتضــن أبنــاءه بكافــة أطيافهــم
كشــعب واحد إخوة متحابين تجمعه معاول
البنــاء والثقافــة وبنــاء الحضــارة اليمنيــة
الحديثــة فــي كل املجــاالت و أتمنــى أن تتوقــف
الحرب في اليمن بأسرع وقت ممكن للحفاظ
على ما تبقى من اليمن والبدء بمصالحة وطنية
تشمل جميع مكونات الشعب اليمني الواحد.
وفــي الختــام أتوجــه بالشــكرملجلــة (إل مقــه)
س -يقال لكل مبدع قدوة ،وكونك رسام جميل ونادي القصة الذي أتابع أنشطته باستمرار
فهــويبــث فينــا روح الســعادة بمــا يقوم به من
من هو قدوة محمد سبأ في الرسم؟
ج -قدوتــي فــي الرســم الكثيــر مــن الفنانيــن أنشــطة فــي ظــل الظروف القاســية والحــرب التي
التشــكيليين الــرواد في اليمن الفنــان عبد تعيشها اليمن.
الجبارنعمان والفنان هاشــم علي وطالل
النجاروحكيم العاقل وفــؤاد الفتيــح وصالح
ردمان أســتاذي في جامعة إب وكذلك الفنان
والصديــق ياســرالعن�ســي فهنــاك لوحــات تأثــرت
فيها بتقنيات وأسلوب بعض هؤالء الرواد
كالفنان عبد الجبارنعمن فأنا أحب لوحاته
ً
جــدا وســتجد فــي لوحاتي شــبه من أعماله
وهناك لوحات ذات طابع وأســلوب شــخ�صي
وهــي الغالبيــة و أفضــل أن يكــون لــي أســلوبي
الخاص ولكن ال يمنع أن نستفيد من تجارب
من سبقونا و أفكارهم وتقنياته.

س -مؤسســة ســبأ للثقافــة والفنــون ،ماهــي
أهدافهــا وأهــم أنشــطتها وهــل املؤسســة ربحيــة
بدرجــة األولــى أم إنهــا وجــدت لخدمــة اإلبــداع
واملبدعين؟
ج -مؤسسة سبأ للثقافة والفنون لها من
إســمها نصيــب فهــي تســمية مســتلهمة من
حضارة اليمن وتسعى املؤسسة إلى الحفاظ
علــى تراث وثقافــة اليمني وفنونهــا األصيلة
بإعتبارهــا جــزء مــن الحضــارة اليمنيــة فالفنون
اليمنية تتعرض للكثيرمن التهميش فعلى
ســبيل املثــال إذا لــم نحافــظ علــى الطــراز
املعمــاري اليمنــي فإنــه ســيختفي بمــروراأليام
وبالنســبة للمؤسســة فهي تســعى لتوثيق التراث
الثقافــي اليمنــي املهــدد باالندثــارمــن خــال نشــر
الثقافــة الشــعبية األصيلــة والحفــاظ عليهــا مــن
خالل جمع هذا التراث في كتب متخصصة
ونشــرثقافــة املحبــة والســام والتنــوع والجمــال
فــي بلدنــا الحبيــب ,توصيــل هــذه الثقافــة إلــى كل
بلدان العالم.
س -اليــوم فــي عالم اإلنترنت بــرزعلــى الســطح
شــخصيات ســطحية للغايــة تجمعــت حولهــا
س -نعــود لكتابــك حكايــات مــن التــراث الشــعبي النــاس وكثــرلهــا املتابعيــن واملتفاعليــن
تأت واملتحمسين وهي فارغة اإلناء ..أال يحزفي نفوس
اليمني هناك من يأخذ عليك بأنك لم ِ
بجديد فقد سبقك البعض في الجمع والتدوين املبدعين الحقيقين كهذا األمرياعزيزي؟
لحكايات التراث الشعبي اليمني كأروى عبده ج -بالنســبة لــي ال يمثــل الظهــورعلــى اإلنترنت
عثمــان فــي (حــزاوي وريقــة الحنــاء) .ماهــي صناعــة فنــان مشــهورمالــم يقتــرن ذلــك بالعمــل
اإلضافة و املختلف في هذا الكتاب يا ترى.
واإلنتــاج الــذي يمكــن للفنــان عرضــه على
ج -لقــد تناولــت فــي كتــاب حكايــات مــن التــراث اإلنترنــت فــإذا كان الفنــان والشــخصية له
الشعبي اليمني الحكايات التي لم ترد في كتب أعمل تستحق الشهرة فال مانع من تشجيعه
األســتاذة أروى عثمــان أو كتــاب أســاطيرمــن علــى االنترنــت ففــي عصرنا هذا تغيرت الوســائل
ً
فبدال من متابعة الجرائد الورقية توجه الناس
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الحضــارات فــي كل زمــكان ،وال صاحبــة وظائــف
قومية ,دينية ,منطقية سامية؛
ليستمروقيد الكراهية بالتهام األجيال إلى...؟!
وبال شك أن ُممارسة الروحانية مع اإلله األعلى
ً
هــي فــن أيضــا ,تنعكــس علــى أفعــال اإلنســان
ُ
املمــارس مــع اإلنســان والحيــوان والشــجروحتــى
الحجر ,قبل أن تظهرعلى شكله الخارجي.
مــن املؤكــدُ ,متدينــو جميــع الديانــات ُيدركــون
أن ممارســة الروحانيــة مــع اإلله غذاء ال غنى
عنــه للــروح ,إال أن هنــاك مــن ال يعــي أن فئات
أخــرى مــن اإلنســان يشــعرون بالروحانيــة عنــد

أعجوبة الفنون
ً
لــم يعهــد العالــم بلــدا للفنــون كبلــدي ،فــاألرض
بصور
أنصاب ,والسماء سهام ،والجدران تزهو
ٍ
و إيحاءات أبطال حياتنا البرزخية ،حتى مقاعد
قلوب تنزف
الباصات والكافيهات ال تخلومن ٍ
ـهام اخترقتهــا ،عنــد أطر افهــا األحـ ُـرف األولــى
لسـ ٍ
للفاعل واملفعول به.
ُ
غيرأنها ال تشبه تلك السهام التي نتلقاها من
ً
ُ
ك ِل صــوب!! لتنحــت علــى خارطــة وطني أجســادا
ً
ُ
ُ
لفم
متفحمة ,في ٍ
كهف مظلم؛ شــكلت أســنانا ٍ

ممارستهم للفنون...
األصوات التي تتعالى ُ
لتخرم
لكن ,بماذا ُأرد على
ِ
ُ
أذني ُمرددة؟؟
الفنون ليست إال للناس الرايقين!
الفارغين!
املترفين!

ُ
بذات املكان.
زمان ِ
الفن وأهله في ك ِل ٍ
ً
الجــراء التــي الـ الـ!!...
وليــس غريبــا أن ال تعتــرف بعــض ِ
ُ
تتمسح بالغول ,بفن غيرالبنان التي تدغدغها ،الذين ليس لديهم إحساس بالو اقع!!!
والبعض ُي ُ
ُ
حارب فنون الرسم ,النحت,
سأترك الرد لك أيها القارئ.
ُ
التمثيــل ,العــزف ,الغناء ,واألدب محاربة؛ كونها فمــن بيــن ُمجتمعــات األرض ُمجتمعنــا الوحيــد
ملجتمع ُمثقف،
فــي زبورهــم مــن املحرمات عدا مزمــارداؤود عليه الــذي ُيــدرك أن الفنــون بحاجـ ٍـة
ٍ
ُ
ُ
ُ
السالم.
ـارة تخلصــه واملجتمع من
واملثقــف بحاجــة لصنـ ٍ
ً
وآخرون ال دراية لهم بأن اإللقاء ,والخطابة ,سطوة «القس والكنيسة» الذي نجد له نسخا
كثيرمن الشعوب بأقنعة دينية ...سياسية...
الحياكــة ,التطريــز وال وال وال ...مــن الفنــون؛ في ٍ
لغيــاب الفهــم الكامل للفــن أوألن توراتهــم لم اقتصادية ...ثقافاتيةُ ...مختلفة.
لنقــل للعالــم أجمــع الذي ُيشــجع ُ
تتطرق لها كما أتت بتفاصيل الهيكل.
ويحــث على
الخياليين!

يضحك؟!
ً
ُ
ُ
فأصبــح من املفتــرض أن يعتــرف بــه عامليــا
ب ــمعرض الفنون ُ
الحر ,كونه (مســرح ُ
ُ
العشــاق) حتــى الكــذب على الشــعوب لــه فــن خــااااص،
توسع ُممارسة الفنون:
ُ
ُ
قمة رأسـ ِـه ناهيــك عــن الفنــون السياســية والقتالية
من أخمص قدمية املتشــظية ,إلى ِ
بلدنــا ُيمـ ِـارس ُويمـ َـارس فيــه شــتى أنــواع الفنــون؛
املضغوط...
لزيادة املعارض الفنية
التي يتجيدهــا زوج األربــع (الهاربــة ،املختبئة ،لذا نحن ال نحتاج
ِ
ُ
ُ
الغريــب أن هناك مــن يخ�شــى النــوع اآلخــرمن الهالكــة ،نافخــة الكيــر) ليضمــن والء قلــوب واملهرجانــات والفعاليــات الثقافيــة التــي تعــد
أبناءهن ...له.
الفنون!!!
نهضــة ثقافيــة و اقتصاديــة ,تزيــد مــن حلــول
َ
ولن دواعي السعادة والسرور
ـراء ِ
فالغــول الــذي نفــخ نفســه بالكثيرمن الجـ ِ
الســكينة النفســية وبالتالي الصحة العقلية
ُ ُ
ُ
ُ
تزااااايد
ليخيفنــا بضخامتــه  -كمــا كنــا نشــاهد فــي أن الفنون لــم تعــد وســيلة للتســلية والترويح والحياتيــة لــدى أفراد املجتمع؛ فهي في
ٍ
ُ
ُم
ِ
سلسالت األطفال -كان يخاف أن يشق سيف عــن النفــس ،وال لخلــق تيــارات مــن املشــاركة ُممنهج؟!!
الوجدانية بين شــعوب العالم ،ولم ُ
تعد وظيفة
الفارس جلده؛ فينكشف أمره.
أمــا اآلن وقــد كبرنا لنعيش األحــداث ,وجدناه تربوية للمشاعروالتسامي بالحس واإلدراك ،أو
فنان ماهر؛ لذا ُيؤرقه أمر عمليــة للحفــاظ علــى اآلثــارواســتمرارية حضور
يخ�شــى من ريشـ ِـة
ٍ
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مثلت لوحات الفنانــة التشــكيلية عهد
ً
الحضرمــي حضــورا جميــا فــي املشــهد
الثقافي من خالل مشــاركتها في عدد
من املعارض اليمنية  ،سواء املعارض
الفنيــة التشــكيلية أو املعارض املصاحبة
لفعاليــات شــعرية وقصصيــة ونقديــة،
وعهــد شــخصية فاعلة في املشــهد الثقافي
ً
كقارئــة مميــزة وناشــطة ثقافيــة أيضــا،
نحتفــي بهــذه الفنانة عبرصفحات هذا
العــدد مــن مجلــة (إل مقــه) الصــادرة عن
نــادي القصــة وهواحتفاء بريشــتها املميزة
وبمبادراتها التي أثرت الكثيرمن األنشطة
واحتفــاء بجيلهــا الشــاب مــن الفنانيــن
والفنانــات الذيــن يمثلون اســتمرارا مميزا
للحركة التشــكيلية في اليمن ..هذه
اللوحات تبشربفاتحة رائعة ملسيرة فنانة
مختلفــة ومســتمرة فــي طريقتهــا التعبيريــة
عــن الكثيــرمن األفكاربالريشــة واللون

المحررة الفنية
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الفنان عبداإلله البعداني

«

واجهت العادات والتقاليد والظروف املادية الصعبة

يتحول العمل الفني إلى شــكل ملموس ومحســوس بواســطة مهارة تتبلورفي ذهن فنان ما ،وللفنان من خالل مهاراته القدرة
ً
ً
أن يستلهم قدراته من الطبيعة ،وبها يمكنه تجسيدها ذاتا وتضاريسا بعمل فني يظل راسخا كبصمة تر افق أجيال متعاقبة.
لقاء سابق له على أحد
إذا فإن األمريبدأ بالطبيعة ،وهي ذاتها من أنشأت فنان اليمن الكبيرعبد اإلله البعداني ،الذي صرح في ٍ
البرامج التلفزيونية أن للطبيعة الريفية األثرالبالغ في بزوغه كفنان ذاع صيته من أو ائل الثمانينات.
إنه البعداني الفنان اإلنسان ،أحد الوجوه الخفية في عالم الغناء ،واملانح الذي ال يخيب من يقصده من املبدعين في املجاالت الفنية
ً
املختلفة ،إعتاد على أن يعمل في الظل دون إضاءة وبهرجة ،ويحظى بتقديرالجميع من األوساط الفنية واألدبية املختلفة ,إنه حقا فرس
وفارس العود اليمني ,وفرس مصطلح يطلق على رأس اآللة الذي بدونه تسقط أوتاره الخمسة.
كان لنا في مجلة إلـ مقه شرف الحوارمعه وطرح التساؤالت عنه كفنان يستحق تسليط الضوء وكمانح لألدب والفن أعلن عن جائزته
التي عجزت اإلعالن عن مثلها وزارات حكومية ومعنية بمثل ذلك.
ّ
في هذا الحوارسنقف عند نبضتين ،إحداهن عن حياته كفنان ،واألخرى عن جائزته التي أعلن مؤخرا عن دورتها الثانية في مجالي الشعر
والفن التشكيلي.

حاوره :جمال ّ
الشعري

بدايــة ،ماهــي الصعوبات والعثــرات التي واجهتها بداياتــه ,وهــذا املتعــارف عليــه ,ولعــل أبــرز
ً
الصعوبــات التــي واجهتنــي شــخصيا هــي العقبــة
خالل مشوارك الفني؟
مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك صعوبــات تواجــه الكبيــرة التــي تضعهــا العــادات والتقاليــد على
ً
أي فنــان ممــرالفنانييــن اليمنيين ,الــذي أثــركثيــرا على
فــي تجربتــي فــي الوســط األســري املتحفــظ والذي
حد مــا ,ولكننــي بعون
أعاق بدايتي الفنية إلى ٍ
هللا وبفضــل الكثيــرممــن آزروننــي تخطيــت هــذه
العثرة.
إضافــة إلــى الجانــب اإلقتصــادي
فحالــي كحال الكثيرمن الفنانييــن في
بداياتهــم كنت ُمعدم اإلمكانيات ووضعي
ً
اإلقتصادي لم يســاعدني كثيــرا إلتمــام
مســاري الفنــي ,ولكــن رغــم كل ذلــك أعتــزبقدرتي
علــى تخطــي هــذه العثــرات وهــذا مــا أنصــح بــه
دائما األجيال التي أعقبتنا بأن يكونوا أقوى
من املصاعب.
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ينجــح ,ولهــذا يجــب علــى املموهــوب أن يطورمن
قدراتــه الفنيــة أوفــي أي مجـ ٍـال كان ليتمكــن مــن
الوصول لهدفه.
وعنــي أنــا بطبيعــة الحــال هــاوي وأعشــق الطرب
والفن منذ نعومة أظافري ,وهذا هو السبب
الذي به أصبح الفن أسلوب حياة ر افقني لحد
اللحظة.
كونك فنان ولديك جمهوركبيرمن املتابعين
هــل تــزداد عليــك الواجبــات تجــاه املجتمــع
خصوصا في ظل ما نمربه من أزمة ونزاع؟
نعم ,بكل تأكيد تزداد الواجبات في ظل الظروف
االســتثانية التــى يمــربهــا الوطــن ,ومــن إيمانــي
بأهمية الفنون في التخفيف من النزاعات كانت
نبتة وفكرة الجائزة لحث الجيل النا�شئ على
ممارسة هواياته وتطويرها.
برأيــك كيــف تحيــا األوســاط الفنيــة واألدبيــة في
زمن الحرب؟
تحيا من خالل متى ما وجدت باإلرادة ,فبها
ـاس
تهــون املصاعــب ,صحيح أن الوضــع قـ ٍ
ومؤلم إال أنه تبقى ومضة للنورت�ضيء في األفق
باملخرجــات الفنيــة واألدبيــة ,والتاريــخ يبرهــن
بزوغ أدب وفن الحروب في تجارب عصيبة كثيرة
عاشتها البشرية منذ القدم

هل تعتقد أن املجال الفني واألدبي
يندرجــا تحــت مســمى
الهوايــة املكتســبة أم
املوهبة الفطرية؟
بخبرتــي أعتقــد أن
رابــط متين يجمع
بينهمــا ,فــا هــاوي
بــا فطــرة يتمكــن مؤثرون في حياتك ,شاعر ,كاتب ,فنان
وال موهــوب بــا موسيقي ,فنان تشكيلي؟
ـس يميــزه عن
مما ر ســة الشــعراء كثيرون
ٍ
ولكل منهــم نفـ ٍ
اآلخــرولكــن أكثــرمــن أثــرت بــي كلماتهــم من

الشــعراء هــم عبــاس الديلمــي ومطهــرالريانــي األولى للجائزة.
وعمرالبار وآخرون.
ومــن الكتــاب أيضــا الشــاعروالكاتب األســتاذ
عبدهللا باكادده واألستاذ على محلتي وغيرهم
وبالنســبة للفنانــون املوســيقين فيبقــى للفنــان مــا الذي تعرفه عن الجوائــزالفنيــة واألدبية
الكبيــرالدكتــورأحمد فتحــي والدكتورعبدالرب التي تستهدف الوسط األدبي والفني اليمني؟
إدريــس البصمــة الواضحــة فــي تطــوراألغنيــة فــي الســابق جائــزة رئيــس الجمهوريــة والتــي كانت
ُ
اليمنية ولهذا فهما مؤثرين لي وللكثيرمن تمنــح فــي مجــاالت متعــددة ولــكل مجــال يفــوز
الفنانيين اليمنيين.
مشــارك واحــد بمبلغ مليــون ريال ,ولكني ال أعلم
ُ
ّ
وعن الفن التشــكيلي الفنانيين الشــابين محمد هل استمرت بهذه األوضاع أم شل استمرارها.
سبا ردفان املحمدي باإلضافة إلى آخرون.
هــل متــاح التقديــم للجائــزة مــن الشــعراء
والفنانييــن العــرب أم ارتبطــت الجائــزة
بالجنسية اليمنية ؟
الجائــزة تســتهدف اليمنييــن بشــكل رئي�ســي في
مجالـ ّـي الشــعروالفن التشــكيلي ولكــن لجنتي
التنظيــم والتحكيــم ال تــرد املشــاركات التي تأتينا
مــن دول أخــرى سـ ً
ـواء كانــت عربيــة أو أجنبيــة
وليس من شــروط املســابقة تحديد الجنسية أو
اإلنتماء الجغرافي.
ّ
وفروعهــا كما ذكرت همــا فرعــي الشــعروالفن
ُ
التشكيلي وفي مواسم الحقة بإن هللا ستدرج
مجــاالت أخــرى وذلــك يعتمــد علــى تو افــد
املهتمين واملبدعين للمشاركة.

ممــا ال شــك فيه أنك التقيــت وحــاورت الكثير
من الشخصيات الفنية واألدبية والسياسية
قبــل اإلعــان عــن الجائــزة  ..أخبرنــا عــن ردود
أفعالهم؟
ردود األفعــال كانــت مــن رواد الكلمة واملوســيقى
فقــط ,وكانــت بمثابة املحفــزالذي دفع بالجائزة
إلــى النــوروخاصــة أن محيطنــا اليمنــي يفتقــر
للتشــيجيع والتكريــم فــي املجــاالت اإلبداعيــة,
ومن إيماني بمردود الحراك الثقافي لبيت دعوة
ضميــري فــي اإلعــان عــن الجائــزة لتكــن الســبيل
للخــاص مــن املعانــاة التي تواجه الشــباب
بأنيابهــا ومخالبهــا القاســية ,أدرك أنهــا ســبيل
بســيط ومحــدود ولكنهــا عنــد حــدود قدرتــي وإن
أمكنني لتبنيت كل املبدعين في ربوع اليمن.
تفاصيل املوسم األول للجائزة؟
فــي املوســم األول كانــت الجائــزة فــي مجــال واحــد
فقط وهو مجال الشعروتقدم للجائزة عدد
هــل للجائــزة شــريك حكومــي أو خــاص ســواء  94شــاعرينحدرون مــن محافظــات مختلفة
تنفيذيا أو تكريميا؟
باســتثناء شــاعرين مــن جمهوريــة نيجيــرا,
ً
نهائيا ,ليس للجائزة أي شريك حكومي ,كانت و انسحب منهم عدد  3مشاركين واستبعدت
ً
وســتظل مــن منطلــق مبــادرة خاصــة بــي وممولــة لجنــة التحكيــم عــدد  11مشــاركا لعــدم إلتزامهم
مــن مالــي الخــاص ,ولكنــي من خاللكــم أدعوا كل بشروط املسابقة.
من له القدرة على التشجيع املادي واملعنوي وعن الجوائزفقط تضمنت مبالغ نقدية
بأن يضع شريحة املبدعين صوب أهدافه وصلــت إلــى مليونــي وثالثيــن ألــف ريــال للمراكــز
للحفاظ على ما تبقى لنا من موروث نعتزبه.
الفائــزة إضافــة إلى دروع وشــهادات تكريــم تم
توزيعها في حقل ثقافي أقيم في محافظة إب.
ما مصدرفكرة الجائزة؟ ما الدافع األسا�سي؟ وعــن الجوائو التشــجيعية فقــط اختارت لجنة
ً
ً
ســبق وأن ذكــرت لــك بــأن العثــرات األقتصاديــة التحكيــم عــدد  17مشــاركا تــم تكريمهــم أيضــا
التي واجهتها خالل بدايتي الفنية كانت امللهم بجوائزتشجيعية نقدية وعينية
لظهورالجائزة للنور ,حقيقة أود التخفيف ولو
بجزء بسيط عمن بإمكانهم بناء اللبنة الثقافية
األولى لهذا املجتمع وخلق حراك ثقافي ال تتمكن ما مقدارالجائزة الســابقة التي أعلن عنها في
الحرب من طمره.
الدورة الثانية وماهي أسباب تمديد قبول
ومــن مبــدأ التشــجيع لإلبــداع األدبــي والفنــي املشاركات ورفع سقف الجوائز؟
ً
ودعمــا للمواهــب الشــابة الحيويــة الفتيــة ،فــي بــدء الدعــوة للــدورة الثانيــة أعلنت األمانة
وبحثـ ًـا عــن ذوي املهارات وامللــكات اإلبداعية ،العامــة للجائــزة عــن مجالـ ّ
ـي الشــعروالفن
ً
ورفعا ملكانة األدب والفن باليمن ُبنيت اللبنة التشكيلي في الرابع من فبرايرمطلع هذا

العــام وكان مــن املفترض أن ينتهــي اســتقبال
املشــاركات فــي الحــادي والعشــرون مــن نفــس
الشــهر ,وكانــت الجوائــزعلــى النحــو التالــي فــي
املجالين املذكورين:
الفائزين باملركزاالول من كل مجال  400 :ألف
ريال باإلضافة الى درع املسابقة وشهادة فوز
ومبلغ  300ألف ريال باإلضافة الى درع املسابقة
وشــهادة فــوز للمركــزالثانــي ,ويحصــل املركــز
الثالث على  200ألف ريال باإلضافة الى درع
املســابقة وشــهادة فــوز باإلضافــة إلــى مبلــغ 100
ألــف ريــال باإلضافــة الــى درع املســابقة وشــهادة
لكل من املركزين الرابع والخامس وعدد
تكريم ٍ
من الجوائزالتشجيعية لجميع املشاركين
إال أنه تم تمديد موعد اســتقبال املشــاركات إلى
الســابع من مارس من العام  2021ورفع ســقف
الجوائزلتصبح على النحو التالي:
الجائــزة األولــى 1,000,000 :مليــون ريــال يمنــح
للفائزفي مجال الشعرويمنح نفس املبلغ للفائز
فــي مجــال الفن التشــكيلي ومبلــغ  500,000ريال
للفائزيــن باملركــزالثانــي مــن كل مجــال ومبلــغ
 300,000ريال للفائزين باملركزالثالث والرابع
ً
يمنح مبلغ  200,000ريال ويمنح الخامس أيضا
من كل فرع مبلغ  100,000ريال.
وعن أسباب تمديد موعد استالم املشاركات
ورفــع ســقف الجوائــز فإنــه يعــود للمســتوى
املتميــزللقصائــد واألعمــال الفنية التي تلقيناها
فــوراإلعــان عــن الجائــزة وأعتقد أنها أعطت
ً
ً
للمســابقة زخما وتنافســا يســتحق املزيد من
التشجيع ،وإحتراما لهذا املستوى الرفيع تم
رفع سقف الجوائز.
مــن هــم أعضــاء لجنــة التحكيــم للجائزتيــن ومــن
هم أعضاء اللجان التنفيذية؟
ليســت مــن شــؤوني الفصــح عــن هويتهــم ولكنهــم
من ذوي الكفاءات مهنيا وأكاديميا في مجاالتهم.
ماهي معاييرإختيارالفائزين؟
هل تطلع على األعمال املشاركة بنفسك؟
نعــم ,وأســتمتع جــدا بقــراءة ورؤيــة األعمــال
املشاركة وهذا ما يمدني الرغبة القوية في
التشــجيع ,ولكننــي قطعـ ًـا ال أتجــاوزلجنتـ ّ
ـي
التحكيم والتنظيم في التقييم.
كلمة أخيرة تود قولها؟
ّ
أمنياتــي لــكل املشــاركين فــي مجالــي املســابقة,
وأدعو جميع املوهوبين باللحاق ،والتقديم.
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ما هي العمالت غير القابلة لالستخدام؟
Non-fungible token NFT
ثــورة جديــدة دخلــت العالــم بفضــل تقنيــة
البلوكتشين ،وهي العمالت أوالرموزغيرالقابلة
لالستبدال  NFTأو Non-fungible token
وفي البداية قبل أن نبدأ بموضوعنا يجب
علينــا تعريــف العمــات غيرالقابلة لالســتبدال,
ولنفتــرض علــى ســبيل املثــال أن العملــة التــى
معــك اليــوم ,فهــذه العملــة ســواء كانــت دوالراو
يــورو أو ريــال أو جنيــة أو أي عملــة فهــي عملــة
قابلة لالســتبدال من أي مكان ،وتحت أي
ظــرف ,فيمكنــك شــراء بعــض االشــياء كاملــاء،
ً
والعصائــر ،واملأكوالت ،و أيضا تقوم بإقراضها
ً
ألحــد أقاربــك ،وســوف يعطيــك نقــودك فــي يومــا
من األيام ,إذا فالعمالت هي عبارة عن أشياء
قابلة لالستبدال أو .fungible
ولكــن عندمــا نتكلــم عــن بطاقــة لحضــورمبــاراة
ً
كبيرة في الدوري األســباني مثال بين ريال مدريد،
وبرشــلونة ،فأنــت بحاجــة لشــراء تذكــرة حضــور
هــذه املبــاراة ,ولنفتــرض ان التذاكــر ســوف يتــم
ً
ً
بيعها غدا عند الساعة السابعة صباحا ,و،نت
ً
قمت عند الخامسة صباحا بالذهاب الى نقطة
شــراء التذاكــر ب  ٥٠يــورو علــى ســبيل املثــال
وكنت من ،و ائل الناس الذين يشترون هذه
التذكرة ,فهذه التذكرة هي دليل ملكية لك بأنه
يمكنك الذهاب الى املبــاراة ألنــك ســوف تجد
ً
مكانك محجوزا ,لكن لن تتمكن من الذهاب
إلــى الســوبر ماركــت الســتبدال التذكــرة ببعــض
البضائع ,أو أن تركب املواصالت ،وأن تعطي
السائق التذكرة بدل أجرته!
لكــن هــذه التذكرة يمكنك عرضها على شــخص
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آخــريــود حضــوراملبــاراة مقابل مبلغ على ســبيل
املثــال  ١٠٠يــورو ,وهــذا الشــخص يمكــن أن
يبيعها لشخص آخرمقابل  ٣٠٠يورو ,وهذه
التذكرة قابلة لالستبدال في حاالت معينة.
ولكــن عندمــا يكــون لدينــا لوحــة فنية لرســام او
ً
ملصورعبقري ,فهذا ال�شــي ســوف يجعلها أصال
غيــرقابــل للتــداول او  Non-fungibleولتتمكــن
من بيع هذا األصل فإن عليك إما عرضها في
املتحــف ل ـكـي تتمكــن من العثورعلى األشــخاص
الذيــن يقـ ّـدرون الفــن ل ـكـي يشــتروا مثــل هــذا
ال�شيء النادر.
وهكــذا هــي العمــات أو الرمــوزالغيــرقابلــة
لالســتبدال  NFTفهــي عبــارة عــن شــهادة
موثوقية  authenticity certificateوهي دليل
على أن الشــخص فالن يملك هذا ال�شــيء ،وهو
موثق بالبلوكتشين بمعلوماته.
ولنفتــرض أن لديــك مبنــى ،أو قطعــة ارض ,فــإن
الجهة التي يمكنها تعميد هذا ال�شيء وإعطاءك
املوثوقيــة هــي هيئــة األرا�ضي والعقارات في
ً
ًّ
بلدك ,وســوف يتم اعطاؤك صكا ورقيا يثبت
أن هــذا العقــارمملــوك لــك ,ويمكنــك بعــد ذلــك
بيعــه بمبلــغ أعلى ،وتحويــل ملكيــة العقــارإلى
شخص آخر ,وهكذا هي ال  NFTولكن في
العالــم الرقمــي ,وما يمكنك عمله عند امتالكك
ل  NFT Assetهو بيعها لشخص آخرمقابل
مبلــغ أعلــى ,وهــذا مــا أحــدث ثــورة بيــن الفنانيــن،
والرسامين ،واملوسيقيين ،واملصورين ،واملجال
مفتــوح للجميــع ,فيمكنك عرض إبداعاتك على
هيئة  NFTوربطها بشكل مباشربالبلوكتشين.
ولنفتــرض أن دافينت�شــي مــازال اليــوم يعيــش

ً
بيننــا ،وكمــا نعــرف جميعــا انــه هــو مــن قــام
بؤســم لوحة املوناليزا ,لذلك دافين�شــي اليوم
ســوف يتمكــن مــن تحويلهــا إلى صيغــة رقمية
وعرضهــا ك  NFTوبيعهــا كأصــل رقمــي غيــرقابل
لالســتبدال ,وســوف يقــوم بعرضهــا على أحد
ً
املو اقع التى تعرض ال  NFTويتيح عددا من
النســخ األصلية ،أو حتى نســخة واحدة ,ومن
يمتلك النســخة الرقمية فإن لدية نســخة
حقيقيــة  ٪١٠٠وســوف يتمكــن مــن بيعهــا بمبلغ
أعلى ملحبي الفنون.
هل يمكنني تحويل أعمالي إلى NFT؟
الجــواب بالتأكيــد نعــم ،ويمكنــك تحويل أي من
ً
ً
أعمالك سواء كانت رسوما ،أو صورا أو حتى
ملفــات صوتيــة وربطهــا بالبلوكتشــين ،وتحويلها
ً
إلــى  NFTوتســمى العمليــة تقنيــا بــال ،Minting
ومن بعد ذلك بيعها مقابل مبلغ مالي ,ومن بعد
بيعهــا ألول مــرة ســيكون لــك عمولــة علــى بيعهــا
تتــراوح بيــن  30-10باملائــة عندمــا تنتقــل ملكيتهــا
ً
من شخص إلى آخر(أليس ذلك جميال).
أين يمكنني بيع أصولي على شكل NFT؟
هنالــك مو اقــع كثيــرة علــى اإلنترنــت يمكنــك فيها
بيــع صــورك أو رســوماتك الرقميــة علــى شــكل
 NFTومن هذه املو اقع
Rariable
Zora
SuperRare
Nifty Gateway
OpenSea
اآلن سوف نتعرف على بعض املشاريع
واألفــكار ،وكيــف تــم تطبيقهــا وكيــف يمكــن

م .فادي األسودي
شراؤها أو بيعها.
ً
كمــا ذكرنــا ســابقا أن اســتخدام  NFTيأتــي
في األعمال الفنية مثل الرســوم ،والصور،
واملوسيقى ،وغيرها ,ولكن ال يقتصراألمرعلى
هــذا فلدينــا أشــياء أخرى كثيــرة يمكن إدخالها
إلــى عالــم ال  NFTومنهــا أســماء النطاقــات
 Domainsواأللعــاب واألشــياء الحقيقيــة
النــادرة ,واملقتنيــات مثــل صورالفنانين،
ً
وكروت التجميع  ،collection cardو أيضا
التجــارة اإللكترونيــة ,وحتــى التغريــدات.زنعــم
تغريدات تويتر!
دعونــا فــي البدايــة نتكلــم عــن األعمــال الفنيــة,
فقبــل فتــرة بســيطة تــم بيــع صــورة  jpgوهــي
ً
مكونــة مــن صــوركثيــرة جــدا بمبلــغ  ٦٩مليــون
دوالر ,نعــم انــت تقــرا الرقــم بشــكل صحيــح
 ٦٩مليون دوالرأمريكي علــى صــورة لكنهــا ك
 NFTوالــذي اشــتراها هــو مليونيركل ثروته من
االستثمارفي العمالت الرقمية.
وعنــد الدخــول الى املو اقــع مثــل Rariable
ســوف نجــد أن الكثيــرمــن اللوحــات الفنية
ســواء صــور ،أو رســوم ،أو تصاميــم ثالثيــة
األبعــاد معروضــة هنــاك ,ويســتطيع أي
شــخص وضع صورة ،أو تصميم ،أو رســوم
على املوقع وهذه العملية تسمى Minting
ويمكــن عملها بشــكل بســيط وهــي تقوم بتنزيل
برنامــج صغيــر pluginعلــى املتصفــح الخــاص

بك ســواء كان كروم أو فايرفوكس ,واســم
البرنامــج  metamaskوهــذا البرنامــج هــو عبــارة
عــن محفظــة عملــة  etherumوبعــض العمالت
الرقميــة األخرى ,فعند تنزيلك لهــذه املحفظة
ســوف تتمكــن مــن شــراء عملــة األثيريــوم ،أو
تحويلها من محافظ أخرى إذا كان لديك
إثيريوم في محفظة أخرى.
تقوم بدخول أي موقع لعرض ال  NFTومن
بعد ذلك تقوم بإنشــاء حســاب مثل أي موقع
آخــر ,وفــي لوحــة التحكم يمكنك رفع الصورة أو
الرســم الــذي قمــت بعملــه ,وإضافــة التفاصيــل
الخاصــة بالعمــل الفنــي ,وبعــد الرفــع ســوف
تصل إلى منطقة تحديد ســعرعملك الفني ,وفي
النهاية عند عمل  submitللعمل الفني سيقوم
املوقع بالربط مع برنامج  metamaskوذلك
لعــدة أســباب منهــا خصم قيمــة ال  Mintingأو
رفــع العمل الفني إلى البلوكتشــين blockchain
ً
وتوثيقــه هنــاك ,و أيضــا مــن أجــل اســتخراج
العنــوان التعريفــي الخــاص بمحفظتك حتى إذا
تــم شــراء عملــك الفنــي فإنــه يتــم إرســال األموال
ً
إلــى عنــوان محفظتــك ,و أيضــا فــي حــال تعــدد
شراء عملك الفني من عدة أشخاص ،ولنفترض
أنــك قمــت ببيــع عملــك الفني للشــخص ب وقام
الشــخص ب ببيــع عملــك الفنــي للشــخص ج
وهكــذا ,فانــه ســوف يتــم إرســال أربــاح ما تســمى
بــال  royalty feesأو رســوم حــق امللكيــة وتقــدر
بين  %30-10على حسب سياسة املوقع.
النــوع الثانــي مــن ال  NFTوهي األلعاب ,ودخلت
ال  NFTفي عالم األلعاب بقوة كبيرة حيث
أن األشخاص قادرين اآلن على اللعب بنقود
حقيقيــة وتحقيــق أرباح ,ونتكلم اآلن عن اللعبة
االشــهرواســمها  cryptokittiesوهــي عبــارة عــن
لعبة خاصة باقتناء القطط ,حيث يمكنك عند
الدخــول ملوقعهــم مشــاهدة الكثيــرمــن القطــط
الكرتونيــة املعروضــة للبيــع ,حيــث وصــل في عام
 2017عرض قطة اسمها  founder catبحدود
 253قطعة إثيريوم أي بســعراالن 489.102
ً
دوالر أو تقريبــا نــص مليــون دوالر بســعر هــذا
ً
الوقت لإلثيريوم  1933دوالرا.
عنــد شــرائك للقطــط يمكنــك عرضهــا للبيــع
ً
بشــكل مباشــر ,و أيضا يمكنك شــراء أكثرمن

ً
قط ومن بعد ذلك يتم تزاوج القطط و أيضا
تقــوم القطــط بــوالدة قطــط جديــدة معهــا
صفات مشــتركة من القطط التي قمت بشــرائها
ً
باألســاس ,و أيضا تقوم بعرضها للبيع ,وتســتمر
اللعبة على هذا املنوال.
وهذه اللعبة ليســت الوحيدة فهنالك ألعاب
كثيــرة ال تعـ ّـد وال تح�صــى ومن ضمنهــا لعبة
 cryptocitiesوهــي لعبــة تــدور حــول اقتنــاء
الــدول واملــدن والقارات ,حيــث يمكنــك شــراء
أي دولــة علــى الخريطــة ,ولنفتــرض أنــك تريــد
شــراء جمهوريــة مصــرفســوف تجدهــا فــي املوقــع
ب  2.788103اثيريــوم او ب  5389.99دوالر
بحسب سعراللحظة ,و انت عند اقتنائك
ً
لدولــة مصــريمكنــك الحقــا بيعهــا بســعراعلى
عندمــا تقــوم بتطويرهــا أكثــر ,وهكــذا تســتمر
اللعبة.
وكل األلعــاب أعــاه تســتخدم  metamaskمــن
أجل تحويل واستقبال األموال.
ً
ً
ولدينــا ايضــا موضــوع جديــد كليــا منــذ بدايــة
شهرمارس  ،2021وهو بيع التغريدات ،ويمكن
ألي شــخص حــول العالــم لديــه حســاب تويتر
ً
مــن توثيــق تغريــدة مــن تغريداتــه ،و ايضــا بيعهــا
على موقع  https://v.cent.coحيث يمكنك
بكل بســاطة من دخول هــذا املوقــع ،وإدخال
رابط تغريدتك ،ومن بعد ذلك ســوف ســيتم
عرضهــا علــى املوقع بمبلــغ أولي وهو واحد دوالر,
وكلمــا تــم شــراء التغريــدة أكثــر زادت قيمتهــا,
ً
وطبعــا يتــم اســتخدام  metamaskفــي عمليــات
البيــع والشــراء .وقــد عرضــت أول تغريــدة لجاك
دور�سي مؤسس موقع تويتربسعر 2.9مليون
دوالر.
عالم العمالت الرقمية والعمالت الغيرقابلة
لالســتخدام هــو عالــم مجنــون بــكل مــا تعنيه
الكلمــة مــن معنى ,وكلي ثقــة بأننــا ســوف نجد
الكثيرمن املشــاريع الجديدة االبتكارية في
املستقبل والذي سوف يتقاتل عليها الناس من
أجل كسب األموال واالستفادة منه.
ً
فهل أنت مستعد حاليا للدخول لهذا العالم؟
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يف صراع بني املتوارث واملتحرر..

(ستموت في العشرين)
فيلم سوداني كسر التابوهات وحصد اجلوائز
هنــاك نبــوءة حــددت موعد وفاتك ،هكــذا
يخبرونك جازمين ،فتخيل معي هذا:
أن تعيش أيامك و أنت تح�صي دقائقها.
أن ترى قبرك وتجهيزات دفنك أمامك.
أن ينتظــر اآلخــرون وداعــك لهــذه األرض بــل
يطلقون عليك لقب :ولد املوت.
هــذا مــا عانــى منــه مزمل مــن أولــى ســاعاته في
الحيــاة بعــد أن تنبــأ شــيخ بأنــه ســيموت في
العشــرين من
عمره.
لكــن لحظــة،
مــن هــو مزمل
ومــا املقصــود
ب ـ (ســتموت في
العشرين)؟!
ســتموت في
العشــرين هــو فيلــم درامــا ســوداني يح ـكـي قصــة
ُ
طفــل أطلقــت عليــه نبــوءة منــذ والدتــه وحــددت
وقــت وفاتــه ،ح ـكـى الفيلم هذه القصة بأســلوب
ً
شــيق مســلطا الضــوء علــى تصرفــات النــاس
ً
املصدقين تماما نبوءة شيخهم.
تبدأ رحلة الفتى املمتزجة بتغيرات نفســية
ً
اليحتملهــا إنســان ليجــد نفســه محاصــرا بفكــرة
انقضاء حياته قبل أن تبدأ.
فكــرة الفيلــم مأخــوذة من قصــة (النــوم عند
قدمــي الجبــل) مــن مجموعــة قصصيــة للكاتــب
الســوداني حمــورزيادة والتي تتناول فكــرة
الدروشــة والصوفيــة وطبيعــة املجتمــع الريفــي
السوداني وإن كان طرح بعض التابوهات قد
عــرض القصــة النتقــادات البعــض ورفضهــا
كتمثيــل عــن املجتمــع ككل لكــن ال يمكن اإلنكار
بأنهــا ضربــت علــى وتــرموجــود  -واليمكــن ادعــاء
عكس ذلك  -أال وهو التصديق في الخر افات
والجهل املتجذرلدى بعض املجتمعات.
أجزم أن أي مشــاهد سيشــعربالعاطفة الكبيرة
تجــاه أم مزمــل وهــي التي تحمــل وليدها وتتحرك
ضمــن أفــواج مــن أهــل قريتهــا ناحيــة الشــيخ
ليبــارك ابنهــا ،املشــاهد األولى ..رقــص الدراويش
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أثنــاء تســبيحهم وتهليلهــم ،وقــع كلمــة عابــرة
(عشــرين) تحســم القصــة وتضــع نهايــة محــددة
لحياة مزمل ..أو كما يقولون :وقع الفأل.
ً
الفأل الذي تحمله األم جبال على كتفيها ،تســير
شــريدة البــال ..الدمــوع تنهمــر والصــراخ ..فقــط
ً
الصدمة املطبقة على أنفاسها عشرين عاما.
إســام مبــارك التــي قامت بدورأم مزمل –
سكينة – أبدعت في إعطائنا جرعات صالبة
غيــرمعهــودة ،هــي
التي تقوم بتربيته
وحدهــا بعــد قــرار
الوالــد بالغيــاب
حتى ال يواجه مصير
ابنه ،وهي التي تؤدي
عملهــا فــي الخياطــة
دون تأفف ،تكشــط
الجــدارلتح�صــي أيــام ابنهــا ..أي قلــب هــذا؟! وما
هــذا األداء الــذي رســمته بصمتهــا الــذي كان
يصرخ رغم إطباق شفتيها.
دورها القوي كان أحد أعمدة الفيلم.

رسام
رانيا ّ

حضرت شخصيات عديدة في الفيلم رسمت
تفاصيلــه بدقــة ،منهــا :شــخصية ســليمان الــذي
أدى دوره املمثل محمود ميسرة السراج،
ســليمان مصــورمعتــزل عــن قريتــه يعيــش حياته
ً
وفــق نهجــه الخــاص البعيــد تمامــا عــن أفــكار
ً
الناس حوله ،ويصبح الحقا الشــخص الذي
يغيرتفكيرمزمل ويحثه على التفكيرخارج
صندوقه املغلق ..على يديه يرى مزمل ألول مرة
ً
صــورا ملمثــات ،أفــام ،كاميــرا ســينمائية  ..حــب
ســليمان للحياة الحد له وال ضوابط ،هو فقط
يتموج معها كيفما طاب ملزاجه ،تجمعه عالقة
غيرمشروعة بامرأة تدعى «ست النسا» وهي
الوحيدة التي تراه على حقيقته.
املوســيقى تصدح في بيت ســليمان ،يخط مزمل
خطواتــه إلــى هنــاك ،املوســيقى تصــدح أكثر،
أما مصطفى شــحاتة املمثل الشــاب الذي كانــت إحــدى األغانــي الوطنيــة لعمــاق الفــن
قام بدورمزمل  -في أول عمل له  -أبدع في النوبــى والســودانى الفنــان محمــد وردي ،تقــول
تجســيد الشــخصية ،نظراتــه ..لغــة جســده..
تخبطه النف�ســي والفكري في مرحلة ما ،لم تكن
ً
أمورا سهلة في تأديتها إال أن اإلتقان وتقمص
ً
الشخصية بدا جليا في ردات فعله املختلفة من
ً
البسيطة إلى األكثرتعقيدا.
نظرتــه لوالــده العائــد بعــد غياب طويــل ،نظرته
حيــن يتأمــل جــدارمنزله الذي دأبــت والدته على
حصــرأيامــه عليــه ،ومشــهد بكائــه الحــارعلــى
ً
ضفاف النهرجميعها مشــاهد ملســتني عميقا
وجعلتني أقول :هذا الشاب ممثل واعد بحق.
تالوتــه آليــات من القــرآن علــى ضــوء الشــموع
جوارالجدارالشــاهد واملشــهود ،حبه لصديقة
طفولته  -نعيمة  -والتي اليقوى على اإلعالن لها
بحبــه بقــوة العاشــقين ،وســقوطه كمــا لــم يظــن
ً
يوما ..جميعها مشاهد آسرة.

كلماتها:
الجميل إليالف عبدالعزيز:
ً
يا شعبا لهبك ثوريتك تلقى مرادك
(لو بتتحمل سكة سفرالطويل ،هسه
على أجنحة الفجرترفرف فوق أعالمك
كان سافرنا لزمن جميل)
ومن بينات أكمامك تطلع شمس أعراسك
كانــت هــذه األغنيــة أفضــل خلفيــة
ً
ســليمان يوجــه الصفعــات الفكريــة كثيرا ،يشــد ملشــهد أمنيتهــا أن يتمســك مزمل
علــى يــد مزمــل وفي أحيــان يتســبب فــي ضياعه بحبهما.
فــي صــراع بيــن املعلــوم واملجهــول ..صــراع بين
املتــوارث واملتحــرر ..صراعــات كثيــرة ،لكــن ثم في الزفة تحضرأغنية من الفلكلور
أقواها هو رفضه الستكانة مزمل.
السوداني:
يقول ســليمان ملزمل في مشــهد تمتزج فيها دموع
يا عيوني سيبي البكا
الضعف وقلة الحيلة( :كل �شيء فيك ميت ،كل
أنا قلبي داب واشتكى
زهرالربيع بسم
�شيء فيك يذكرني باملوت ..مشيتك ،ريحتك،
طيبتك ،نظرتك عيونك ميتة يا أخي).
في رمالو مال و انتكى
الســؤال الــذي قــد يــدورفــي ذهنــك حيــن تتابــع
ياهواي انا انا
مجريات الفيلم :كم موتة يمربها الشخص قبل
يا ضناي الليلة
موتته الكبرى؟!
جميــع الشــخصيات أدت أدوراهــا بتميــز ملفــت ،وصــوت اســمهان في بيت ســليمان تر افقــه في
وللمشــاهد ذائقته في اســتنباط مواطن اإلبداع لحظات وحدته:
دخلت مرة في جنينة اشم ريحة الزهور
والدهشة.
قــد يحســب علــى الفيلــم الجرأة وتنــاول موضوع واهني نف�سي الحزينة واسمع نشيد الطيور
العادات الصوفية بهذه الطريقة ،أو حتى بصيت لقيت على الغصون بلبل ّوياه وليفته
عــرض حيــاة الريف بطريقــة معينة قد التعجب و اقف معاها بسكون انا فرحت ملا شفته
الجميــع إال أن تحويــل قصــة إلــى عمــل ســينمائي مزمل في عدة مو اقف يضع رأسه على صدر
بهــذا الجمــال هــوبحــد ذاتــه عمل ُيحســب أمــه النائمــة ،علــى صــدرأبيــه النائــم ،على صدر
للســينما الســودانية ويعتبــر عالمــة فارقــة فــي ســليمان حتــى
اإلنتاج السينمائي.
يســمع نبــض
قلوبهــم ويبقــى
وحتــى ال أغفــل عــن ذكــرماجذبنــي مــن بين جملة املشــهد األخيــر
األشياء الجميلة التي حوتها مشاهد الفيلم ،حيــن يضــع مزمــل
البد أن أعرج على استخدام املوسيقى واألغاني الصغيــر رأســه
مواكبــة لبعــض املشــاهد كخلفيــة لبعضهــا علــى جســده فــي
وكحدث أسا�سي لعدد منها ،على سبيل املثال :العشــرين ليســمع
ً
في بيت سليمان الذي اليخلومن صوت الطرب ،صوت النبض ،فهل مازال حيا؟!
يأتي صوت محمد عبدالوهاب كخلفية ملشهد ،فيلم جديرباملشاهدة.
صوته مازال يتردد أصداءه:
معلومات عن الفيلم:
من إخراج املخرج أمجد أبو العالء.
ال مش أنا اللى أبكي ،وال أنا اللى أشكي لو جار -
عليا هواك
الفيلــم الروائي الطويــل األول منذ
و مش أنا اللى أجري ،و أقول عشان خاطري 20 ،عام في السودان ويعتبرالفيلم السابع في
و أنا ليا حق معاك
تاريخ السينما السودانية.
تبقى أنت هاجرني ،و أنت اللى ظاملني ،و
عــرض للجمهــورالعالمــي فــي الــدورة الـ
فاكرنى ها اترجاك
 76ملهرجان البندقية الســينمائي الدولي ،وحاز
أنا قلتها كلمة ،و كل �شيء قسمة ،ودي قسمتي جائزة املهرجان (أســد املســتقبل) ألفضل عمل
وياك
أول.
عــرض فــي الــدورة الثالثــة ملهرجــان
ســليمان نفســه يعزف على الجيتارأنغام أغنية الجونــة الســينمائي ،وحصــل علــى جائــزة نجمــة
(زوروني كل سنة مرة).
الجونــة الذهبيــة ملســابقة األفــام الروائيــة
الطويلة .
حصــل علــى جائــزة التانيت الذهبي في
فــي بيــت نعيمــة – حبيبة الطفولــة -أغنية الزمن -

مهرجان أيام قرطاج السينمائية نوفمبر.2019
حصــل علــى العديــد مــن الجوائــز
العامليــة فــي مهرجانــات دوليــة ،وذلــك بعــد
حصولــه علــى منحــة تطويربصندوق اتصال
بمهرجــان األقصــر للســينما األفريقيــة ،وعــرض
ً
أيضــا فــي مهرجــان مومبــاي الســينمائي وعدد
كبيرمن املهرجانات األخرى ،وحصد من خاللها
جوائــزعــدة ،ومؤخــرا تــم عرضــه فــي مهرجان
األقصــر للســينما األفريقيــة فــي دورتــه التاســعة
بحضورعدد من أبطاله.
تــم تصويــرالفيلــم فــي منطقــة الجزيرة
جنوب العاصمة السودانية الخرطوم
مــن بطولــة مصطفى شــحاتة وإســام
مبــارك ،بثينــة خالــد ،طالل عفيفي ،بونا خالد،
مازن أحمد ،ومحمود ميسرة السراج
الفيلــم إنتــاج شــركتي ترانزيــت فيلمز
وفيلم كلينك وشــركات أخرى ،وبتمويل مشــترك
مــن الســودان
ومصــر وأملانيــا
والنرويج وفرنسا.
 اختــار الســودانً
ممثــا فــي وزارة
الثقافــة ،فيلــم
«ســتموت فــي
العشرين» لتمثيله في مسابقة األوسكاركمرشح
السودان لجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور
املتحركة  93في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.

مصادراملعلومات:
ويكيبيديا
املشهد السوداني:
https://almashhadalsudani.com/sudan-news/
/sudan-today/25590
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جوارب

ما هذا البالء في هذا العالم يا ترى؟!
ال لــذة تكتمــل حتى تبدأ املرارة من جهــة أخــرى،
اليوم الذي صدرفيه القرارملعالي األســتاذ حســن
ً
ً
يوســف نائبا للوزيربعد عشــرين عاما من الكفاح
الوظيفي ،إذا بوضعه العائلي املســتقريتهشــم،
وملاذا؟! لسبب تافه وفي اليوم التالي لتعيينه
في هذا املنصب الرفيع الذي لــم يكــن يحلــم به،
ً
هل كان لهذا القرارتأثيرا على سلوكه وأدى إلى
ً
تعاليــه علــى زوجتــه حقــا كمــا كانت تدعــي ،لكنه
حــاول إرضاءها بكل الســبل وهــي التــي لــم تقبل
مراضاتــه لهــا وعليهــا أن تتحمــل العو اقــب هــذا ما
ً
كان ســعادة النائــب يحــدث به نفســه مؤخــرا ليبرر
الورطة العائلية غيراملحســوبة التي انزلق اليها
مؤخرا
بــدأت القصــة عندمــا ذهب ليحتفــل مــع زوجته
ً
فــي الليلــة األولى لتعيينــه نائبــا للــوزارة العتيــدة،
ً
لقد استمتعا كثيرا ،ولم يكن هناك ما يعكر
صفــو العالقــة بينهمــا ،وقــد تواصــا مــع ولدهمــا
الوحيد عالء الذي كان يحضراملاجســتيرفي
الجزائــر ،وقــد شــاركهم مــع زوجتــه فــرح وطفلهمــا
الوحيــد مصطفــى الفرحــة عبرشاشــات التواصل
االجتماعي
وقبــل أن ينــام حســن يوســف فــي تلــك الليلة
ً
التأريخية األولى ًالتي ســيصحو فيها مســئوال
ً
رفيعــا ،قــال مداعبا زوجته :أرجوأن تكونــي قد
ً
حضرتي جواربي املفقودة دائما ،فقد أصبحت
ً
نائبــا للوزيــرومركــزي فــي الوقــت الحالــي لــن يحتمــل
بأن أذهب دون جوارب ،أو بزوج جوارب مختلفين
 ،بــدت مزحــة ســمجة حتــى أن زوجتــه لــم تكلــف
نفسها الرد عليها سوى بهمهمات ممطوطة ،لكنه
عندما اســتيقظ في الصبــاح لــم يجــد الجــوارب
كالعــادة ،وهــذا مــا أحنقــه وجعلــه يخــرج عن طوره
بكلمات كان يتمتم بها وهي في مجملها تتحدث عن
حظــه العاثــرمــع الجــوارب ،حتــى أن زوجته عندما
نهضــت كعادتها من الفراش متأخــرة لتلحــق به
ً
قبــل الخروج وهي نادرا ما تفعل فهــي فــي العــادة
تواصل نومها وهومن جهته يدعها تسبح في
نومها وال يســمح لنفســه أن يوقظها من نومها،
ً
ليخرج مطمئنا إلى نومها العميق صاحت في حدة
ماذا دهاك يا رجل يفترض أن تكون
أكثــررزانــة فقــد أصبحت فــي موقــع مســئولية ما
هذه الثرثرة اللعينة
ً
هذا بدال من أن تساعديني في البحث
عن الجوارب ....
وهل جاء يوم منذ أن عرفتك ولم
تبحث فيه عن الجوارب  ...وهل هناك �شيء
ال تضيعه في هذا البيت إنك شارد طوال اليوم
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ً
أو منكبا على عملك و أنا أظل وحيدة حتى في
وجــودك ،لقــد كرهت هــذه الحياة وكرهت معها
العيش معك...
ماذا حل بك يا امرأة األمرال يستحق،
سأشتري جوارب جديدة كالعادة ال عليك
مــن املؤكــد أنــك ستشــتري مــا يحلو
لك ولذلك ال تأبه بأن تفقد أي �شيء ألنك
ً
ستســتبدله بيســربل إني أحيانا أشــك بأنك من
تتعمد أن تفقد األشياء لكي تعوضها.
هــا هــو البيــت أمامــك ومــا فقــد مــن
جواربي ال تظهرمرة أخرى منذ عرفت نف�سي،
وإن فعلــت فلــن يزيــد مــا يظهــرعــن فــردة واحــدة
ً
ً
أنت دائما
وهذا يعني كأن شيئا لم يكن ،و ِ
تشــاركيني فــي البحــث عــن إجابــة لنفس الســؤال
أيــن تختفــي الجــوارب؟ فمــاذا دهاك اليــوم؟ أما
ً
بالنســبة للمــال فأنــا ال أشــتري لنف�ســي شــيئا إال
أنت بشــرائه وبطاقــة الصراف اآللي
مــا تقوميــن ِ
ً
لراتبي في حوزتك دائما أال تذكرين.
ً
عفوا لقد نسيت أنك ذو نفس طويل
في الشــجاروال شــك أن هذا النفس قد ازداد مع
املنصب الذي وصلت إليه
ومــا دخــل املنصب ،لقــد وصلت إليه
أنت تعلمين ذلك
وهمتي
باجتهادي
و
ِ
أنا ال أحسد ك إذا كان هذا هو
القصد من كالمك أيها األناني املتكبر
ً
حســنا أنــا أعتــذرأرجــوك ،أال تغضبــي
ســأعود ونذهــب إلــى املــكان الــذي ذهبنــا باألمس
إليه وأعد لك مفاجأة هناك
من يسمعك يقول إننا باألمس قد
عشنا في وسط الجنة ،أنت فرح بمنصبك
الجديد و أنا أجاريك وال اعتبارلي لديك
أرجــوك فلتدعينــي أذهــب إلــى العمــل
هادئ البال
كل ما يهمك هو عملك و أنا آخر
اهتماماتك ،ولكن هذا لن يمرإلى هنا وكفى لن
أتنازل عن حقي في هذه املرة.
وصفقت الباب وراءه
من هنا كانت بداية األحداث التي تسارعت
فــي تعقيدهــا ،فالــزوج لم يجد زوجته في املنزل
عندمــا عــاد ،وهــولــم يكــن يجــد أنــه قــد أخطأ في
حقها لذلك تريث في الذهاب إليها ملراضاتها،
والزوجــة الحانقــة ازداد عنادهــا وعندمــا وصــل
ً
الزوج إلى منزل والدها بعد شهرخرج غاضبا
بعد أن وجد أن املســألة قد خرجت عن إطارها
وأن العنــاد قــد زاد عــن حــده ،وقــررأن يظل فترة
أطول حتى تهدأ زوجته وتعود إلى رشدها كما
كان يتصور ،لكن هذا التأخيراعتبرمن جهة
ً
زوجتــه أنــه اســتهتار ،وعندما ذهــب إليها معتذرا
ً
بعــد فتــرة طالبــا منهــا الرجــوع إلــى املنــزل كانــت

عبدالكريم الشهاري
قد قررت التصعيد ما أدى إلى غضبه الشديد
ً
ً
وعودته إلى منزله أكثرغيظا وحنقا.
مــرت ســتة شــهورقبــل أن يتدخــل ولــده عــاء دون
أن يســتمع إليــه أحــد ،ولذلك اضطــرأن يرســل
زوجته فرح للتوسط بين الطرفين ،عندما وصلت
فرح أبدت لها عمتها فاطمة أم زوجها عالء الكثير
من التقديروالترحيب ،وحكــت لهــا وهــي تغالب
دموعهــا إهمــال زوجهــا لهــا رغــم عدم وجود ســبب
حقيقي لكل هذا الهجران ،وعندما ذهبت فرح
إلى عمها حســن يوســف رفض أن يشــاركها هم ما
جرى بينه وبين زوجته وكان يزعم أنه ليس من
جانبــه أي مشــكلة مــع زوجتــه ،ورفــض أن يتحــدث
عن املوضوع وكان يتهرب من حديثها ليسألها عن
حالها في الغربة مع زوجها وقد تعمد أن يتجاهلها
ليالعــب حفيــده الصغيرمصطفى ،تفهــم عالء
موقف والده بعد أن أبلغه استياء زوجته منه
لعدم اســتجابته لوســاطتها ،فكبرياء والده يمنعه
مــن أن يتدخــل الصغــارلحــل مشــكلته مــع زوجتــه
فالعكــس هــومــا يجــب أن يحــدث ،تضاعــف حنق
األب مــن األم التــي كثفــت مــن ثرثرتهــا بمشــاكل
مزمنــة فــي حياتهــا مع زوجها والتي لم تكن موجودة
ً
ً
أصــا لتزيــد األمورســوءا ،تعاظم كبرياء حســن
يوسف ورفض استقبال زوجة ولده ،ما دفع فرح
ً
أن تقــف موقفــا غيــرمحايــد لصالــح عمتها فاطمة
ً
وأن تتخذ موقفا من عمها حسن يوسف ،اضطر
عالء العودة إلى البالد ليحل املشكلة بنفسه بعد
أن رفضــت زوجتــه أن تعــود إليــه إال بعــد أن تحــل
املشــكلة بين الطرفين ويتم انصــاف عمتهــا وأن
يتوقف تعسف عمها وظلمه لها
انفتــح األب لوســاطة ولــده عــاء وو افــق أن يعيــد
زوجته معززة مكرمة وأن يلبي كل طلباتها ًلكن األم
رفضت وســاطة ولدها واعتبرتــه متحيــزا لوالده
ضدها ،وعندما يئس عالء من إصالح العالقة
بيــن الطرفيــن قــررالعــودة إلكمــال دراســاته العليا
بينما رفضت زوجته العودة معه مبدية تعاطفها
الكامل مع عمتها ضد عمها
كانــت فــرح قــد انغمســت فــي املشــكلة وأصبحت
ً
طرفــا فيهــا وهــذا مــا زاد من حدة الخالف لتنقســم
األسرة إلى طرفين متنافرين ،األب واالبن في جهة،
والعمة مع زوجة ولدها في طرف آخر.
اعتبرعالء أن زوجته تتدخل بشكل �سيء في
مشــاكل أســرته ،وعليهــا االنســحاب والعــودة معــه
إلــى الجزائر ،لكنها رفضت وبإصــرارمــا أدى إلى
ً
أن يتخذ قراره ويطلقها ليعود وحيدا إلى الجزائر
ً
تاركا ولده وزوجته السابقة خلفه

االنفصــال بيــن عــاء وزوجته زاد من حدة املشــاكل
بيــن حســن يوســف وزوجتــه فاطمــة التــي حملتــه
ســبب انفصــال ولدهــا عــن فــرح ،ولذلــك طلبــت
منــه الطــاق وهــوبــدوره لــم يتأخــرعــن إرســال ورقــة
ً
الطــاق إليهــا معتبــرا أن املوضــوع يمــس كرامتــه
مباشرة وهولن يبق مع امرأة تطلب االنفصال عنه
لــم يمــرالكثيــرمن الوقت حتى تزوجت فاطمة
بالرجــل األرمــل الثــري وهــوعــم فــرح وشــقيق والدها
الــذي ماتــت زوجتــه منــذ عــام والتي تتمنــى الكثيرات
االرتباط به ،بعد فترة ليســت بالطويلة عادت
امليــاه إلــى مجاريهــا بيــن عــاء وزوجتــه فــرح ،بينما
تدهورت حالة حسن يوسف على املستوى اإلداري
ً
والشــخ�صي وفضــل البقــاء في البيــت منعــزال عن
النــاس ،ومــا تــزال قصتــه مــع الجــوارب مــن النوادر
التي تحكى حيث أنه في الفترة األخيرة كان يحضر
ً
إلــى العمــل البســا جوارب مختلفــة وأحيانــا يلبس
الحــذاء دون جــوارب مــا جعل منه مســخرة من قبل
زمالئــه ،وقــد تم االســتغناء عن خدماتــه اإلدارية
نتيجــة إلهمالــه وعــدم تركيــزه فــي العمــل وتغيبــه
املستمرعن الدوام
في أحد األيام بينما كان حســن يوســف يم�شــي في
ً
الشــارع هائما على وجهه حافي القدمين إال من زوج
جــوارب مختلفيــن ومهترئيــن ،إذا بــه يســمع ضحكــة
زوجتــه الرنانــة فــي غنــج ودالل ،هــذه الضحكــة التــي
ال تصــدرعنهــا إال عندمــا يتــم مداعبتهــا فــي األعضــاء
الحساسة من جسدها ،كان بالضبط يم�شي في ممر
مــا بيــن شــارعي الذهــاب واإليــاب ،وعندمــا ركــزنظره
رآها في الجهة املقابلة له تماما في الســيارة املركونة
ً
جانبا ،وال يفصله عنها سوى سيل السيارات
الجــرار ،كانت تركب أفخم الســيارات وأحــدث
املوديالت ،لقد كانت تتلذذ بشرب العصيركما يبدو
وبأشياء أخرى تعبرعنها نظرة الزهو واالبتسامة
الجذلة على محيا رفيقها الخمسيني ،كان جسدها
يتمــدد وينكمــش ويدهــا تتصــدى بضعــف يغــري
تصعيــد الهجــوم مــن قبــل أصابــع الرجــل التي كانت
تعرف طرقها املختصرة لعزف أجمل الضحكات
التي كانت تتدفق بفواصل آهات غنجية على أوتار
ذلــك الجســد األنثــوي الجميــل ،إنهــا زوجتــه فاطمة
وقــد حانــت ســاعة الحســاب واالنتقــام مــن ذلــك
الوغد الذي سلبه أجمل ما يملك وأغلى من روحه
نفســها ،ولــم يحــس ب�شــيء وهو يقفزبخطــوة واحدة
باتجاههما ،لكن إحدى السيارات التي كانت تقطع
الشــارع كانــت لــه باملرصــاد لتطيــح به فــي الهواء قبل
ً
أن يستيقظ من نومه مستعيذا باهلل من الشيطان
الرجيم ومن الجوارب وشرها
ً
استيقظ فزعا والعرق يتصبب من كل خلية من
جســده ،بينما كانت زوجته فاطمة تهنأ في نومها
ً
حتى الثمالة ،كانت الســاعة تشــارف الرابعة فجرا
عندما نهض ليلقي نظرة على رزمة الجوارب التي
ً
اشــترتها لــه مؤخــرا ،وقــد جهزت لــه بعنايــة أجمل
جوربيــن للذهــاب إلــى الدوام فــي اليوم األول لتعيينه
ً
نائبا على رأس تلك الوزارة العتيدة التي ناضل فيها
ً
طويال حتى وصل إلى تلك املسئولية عن جدارة

ليلى حسين
األول من كانون الثاني _يناير
_______
نورعلى عتبة القلب
ضحكــة حقيقيــة ،وومضــة ٍ
..
الحادي والثالثون من كانون الثاني _ يناير
________
كيف نقع في الحب..؟!
ههه
أعني بهذه الســهولة  ،امرأة مثلي مســتقلة ثابتة
املسار..
كيــف ُيســرق قلبهــا من عقلهــا ؛ذلــك الحــارس
ً
لــه جيــدا ،املنتبه لكل تلــك املباغتــات والذي
بتفكيرمحبوك.
يردعها
ٍ
هل وقعت..؟
لست أدري ..
ربما !..

ً
باألمس أخبرني متوجسا:
_أخاف خسرانك والحرب!..
قلت :
_ال تخــف ســيكون كل �شــيء علــى مــا يــرام،..و
أبي سيتفهم أختالفاتنا بشكل جيد،..والحب
سيخفف وطأة الحرب ..
ً
ً
شردنا معا،وقاطعت شرودنا عبارته محذرا:
_أدخلــي خصــات شــعرك يــا آنســة ..وتعالــي هنــا
ألم أحذرك من وضع أحمرالشفاة الداكن هذا
مرة أخرى..؟
إرتبكــت ولكن ســرعان مــا حاولت تلطيف الجو
ُ
وردم فتيل النارالتي توشك أن تشتعل..
_أتغاريا سيدي .ههههه
ً
ً
ضحكنا سويا وتال�شى مؤقتا كل سوء...
العاشرمن حزيران_يونيو
_________
ً
ن
بعــد ملكتنــا كثيــرا ،تشــاجرنا
تغيــر مــاز
البارحة،وضللت أبكي حتى الصباح...
ً
الصبــاح الــذي إبتــداءا منــه ســأرتدي على وجهي
النقاب ..
وجهــي الــذي يحبه مازن جدا للحد الذي يجعله
ً
يقررقرارا كهذا..
أهكذا هو الحب أم تســللت الراء بيننا ،وظهرت
تجاعيــد املجتمــع التــي لــن يزيلهــا كريــم «»oley
الفرن�ســي الــذي نصحتنــي صديقتــي بإســتعماله
قبل الزفاف..
ً
ّ
حقــا ال يهــم ،ســأغطي وجهي وعينـ ِـي و أقفل قلبي
عليه هو املتوهج بداخلي ويستحق ..
_________

في الرابع عشرمن آب_اغسطس كان يترنح على
طيــات تلــك النوتــة حيــث كانت أمل تــدون حزنها
الرابع من أذار_ مارس
ومــا يؤرقهــا ..بخط معوج وحبر ُ
قرمزي ،كان يقرأ
ٍ
ٍ
_________
ٍ
ً
ّ
وعيني كل ذلــك متكئــا علــى حافة قبرها املليئ بالريحان
بالطبع أصبحت أحب مازن ملء قلبي
ِ
الذي ينمو كل يوم،..وتسقيه دموع مازن..
وروحي ..
أكتــب لــه بالحبــر األزرق ،أرتــدي الحجــاب
الرمادي،أخفض صوتي ..
بشكل يجعل تلك
الجميل
لقد أصبح روتيني
ٍ
األيام في قربه مميزة بنجمة ..
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من التراث
حزوية العدد
من حب النبي صلى عليه:
كان يــا مــا كان واحــدة أســمها الغزالــة ومعهــا
بنية ..كانت األم فقيرة ال تمتلك �شيء ..تبكر
الصباح تطعم من الجبال والوديان وتبيعها
ملن معه بقرأوغنم أوحميروبقيمتها تشتري أكل
لها ولبنتها ،وكانت بنتها تعاونها بحش الحشيش
وجمع الطعام وحزمه وبيعه.
وفــي يــوم مــن األيــام ونحــن نصلي على بــدرالتمام
ســارت نفنفــة وبنتهــا ال الجبل ولقيين الحشــيش
قــد يبــس كل الطعــام ورجعيــن ال بيتهــن جاوعات
هاوعــات ال يدريــن مــا يأكليــن .مــا تقــدرش نفنفة
تنــوم مــن شــدة الجوع وجلســت تفكــربمصير
بنتهــا ومصيرهــا وتمنــت أن توصــل ال دارامللك
وقالــت لنفســها ليــش ماأعمــل خطــة أوصــل
بنتــي ال دارامللــك وقامــت خرجــت مــن بيتهــا وكان
الوقــت قبــل آذان الفجــروالدنيــا غدراء وال احد
فــي الشــارع وســارت ال املســجد وكان دارامللــك
بجنب املسجد وطلعت منارة املسجد وصاحت
( ياملــك
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حكاية نفنفة الغزالة
الزمــان لوما تتزوجش بنت نفنفــة الغزالة
شتموت بهذه الثمان) .
وظلــت تصيح حتى ســمعت نحنحــة املــؤذن في
الشارع .ونزلت وتخبأت ورجعت إلى بيتها...
وفي اليوم الثاني سرحت بنفس الوقت وطلعت
إلى آخراملنارة حق املســجد وصاحت (ياملك
الزمــان لــو أنــت تتــزوج بنــت نفنفــة الغزالــة
شــتتعمرطول الزمان واذا لم تتزوجها شــتموت
بهذه الثمان).
وفــي اليــوم الثالــث ســمع امللــك نــداء نفنفة
الغزالة وتعجب من هذا النداء وأمرحراسة
بالدوارعن واحدة أمها اسمها نفنفة..
دخــل امللــك لعنــد أمــه وهــو خائــف من املوت
وقــال ألمــه أن صــوت املنــادي قــد يكــون ملــك
من عند هللا يدلني على ما شــتعمله وجلســوا
الحــراس يــدوروا ويســألوا عــن بنــت نفنفة
والناس خايفين على نفنفة وبنتها تخيلوا أن
بنتهــا قــد عملت فضيحه وامللك يــدورعليها
لسجنها وقتلها..
لقــى الحــارس نفنفــة الغزالــة وبنتهــا
بالــوادي يدوريــن علــى طعم
يبيعنه..
شــلوها الحــرس وشــلوا بنتهــا
معهــا ال قصــر امللــك وفــرح
امللك ملا أبصرنفنفة وبنتها
وتأكــد مــن صــدق املنــادي
الــذي ســمعه وان بــه واحــده
اسمها نفنفة ومعها بنية..
قــال امللــك لنفنفــة :تزوجينــي
بنتــش و انــا ادي لــش ماتطلبــي
من شــرط فرحت نفنفة
وقالــت للملــك تزوجهــا
وشرطي الوحيد ان اسكن
مــع بنتــي فعــاد بنتــي صغيــرة
وهي بحاجتي..
تــزوج امللك بنــت نفنفة وعمل

لهــا قصــرجنــب قصــره وفرشــه أحســن الفــراش
وادى لهــا الحــرس والخــدم وكل حاجتهــا وفــي
يــوم مــن األيام جين خــوات امللــك واصحابهن
وزوجاتــه االوالت لعند بنت نفنفــة الغزالة
وعايرينهــا بأنهــا عاقــرولم تلد للملك بولد أوبنت
وبعدهــا ســارين بكــت بنــت نفنفــة واشــتكت بهن
ألمها نفنفة..
قالــت لهــا امهــا اســكتي وال تهمــي اوتخافــي وشــلتها
وســرحت الحمام وقالت لكل من تلقيه ان بنتها
ولدت للملك بولد وهي ســارحه مع بنتها الحمام
تحممهــا بعــد الوالدة وشــلت رجل طلــي وقطعتها
ودفئتهــا ومكنــت العبــد وقالت لــه هذا إبن امللك
انتبــه عليــه وســيربــه معانــا الحمام وركبت مع
بنتهــا فــوق البغلــة والعبد يســيربالقاع وراهن
وضربت نفنفة البغلة لتسرع وسارت بسرعة
والعبد يجري يلحقهن..
أدرب العبد وفلت ابن امللك من ايده وألنها رجل
طلي شــلها الكلب وهرب والعبد يلحقه ملا وصل
ال تحت نخلة وســمع صوت جاهــل يب ـكـي ودور
على مكان الصوت فلقي جاهــل قفــاء النخلة
وظن انه إبن امللك شله وهوفرح بسالمته
رجع ال القصروســلمه لنفنفة وهو فرح بأن إبن
امللك بخيروفرحت نفنفة بحظ بنتها..
وسمع كل من في القصربكاء املولود واستغربوا
لســماعه الول مــره ونفنفــة تقــول انــه قــد مــر
اربعيــن يــوم علــى والدة بنتهــا وجــاء امللــك فــرح
بالوليد وكان معه بنات بس من زوجاته االوالت.
وجــاء الــوزراء والحكمــاء يهنوا امللك وهــوفرح
بالوليد وبزوجته أم ولي العهد.
وفي يوم جلست نفنفة وبيدها املرايه وقالت
لبنتها :يا بنتي زوج وقد زوجتش ملك وجاهل
وقد اعطاك هللا اما االن فقد جاء دولي وعد
اسافرالدورعلى نصيبي..
بكت بنتها وقالت المها :ال تســافري وتفلتيني
خيرهللا خيرات
لم تبالي نفنفة ببنتها وســافرت تدورعلى نصيبها
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مــن بلــد ال بلــد ملــا وصلت بلد كبيرة أبصرت
نســوان جنــب البيــر يســنين مــاء وســمعتهن
يتحاكيــن عــن زوجــة امللــك انهــا عجمــاء ومريضة
باملوت تقدمت نفنفة من النسوان وهي تتظاهر
بالبــكاء والتعــب وقالــت لهــن انهــا اخــت زوجــة
امللك و انه سمعت بمرض اختها وجاءت لزيارتها
شلينها النسوان ال باب قصرامللك ودخلت وهي
تصيح اختي اختي سنين ما أبصرتها اوعينتها
فرح امللك ان زوجة امللك اشارت ببنانها ال
يوجــد عندهــا اخــت وســأل امللــك نفنفــة عمــا
تقصــده زوجتــه فقالــت نفنفــة ان زوجتــه تقــول
ان هللا لم يتخلى عنها وارسل لها اختها..
خرج امللك من املكان وخلى نفنفة مع زوجته
تقدمــت نفنفــة من زوجته خنقتها شــوية وفلتت
لها وملا دخل امللك ال عند زوجته أومت له
زوجتــه بــأن نفنفــة ماشــيه اختهــا مادريــش امللــك
ماتشــتي زوجتــه تقــول وشــلت يــده ال رقبتها
تشتكي من نفنفة انها قا كانت خنقتها...
ســال امللــك نفنفــة الغزالــة ماتشــتي أختهــا ان
تقولــه قالــت نفنفة تقــول هات كل ذهبها وحليها
من اليوم قال امللك طيب وشديهن اليوم وخرج
يديهن.
ماقدرتــش زوجتــه ان تخبــره بكــذب واحتيــال
نفنفــة فماتــت مــن القهروملا رجع امللك ومعه
كل حليه زوجته لقى زوجته قد ماتت ونفنفة
تعمــل نفســها حزينــة وتب ـكـي وتصيــح ادي الحليه
كلها لنفنفة وبعد املوت بأيام قال لنفنفة
تتزوجينــي ولــش كل شــروطش فرحــت نفنفــة
بنصيبها ورضيت ان تتزوج امللك بغيرشــروط
وشلت مرايتها وجلست تهادرها:
بنتــي وزوجتهــا علــى ملــك وســافرت لنصيبي
وتزوجــت علــى ملــك واحنــا كنــا فقيــرات نلقــط
رزقنا كل يوم بيومه الحمد هلل على كل حال..
وإن صدقنــا الصــادق هللا وإن كذبنــا نســتغفر
هللا.
من كتاب الحكايات الشعبية.

عين على الذاكرة

الم َدر
بيت َ

( مهاجل الصباح)

( املدهلة ،احلرضة)

يا هللا رضاك وما احلى مرا�ضي هللا
محالش يا البكرة وقصدة هللا

اشــتهرت اليمن منذ فترات زمنية بعيدة
بصناعــة «الحــرض» ،وهــي عبــارة عــن حرفــة
توارثتها األجيال ،وعملت فيها بحرفية عالية،
واســتخراج احجارهــا من بيــن الصخورفي بطون
الجبــال وخصوصــا فــي منطقــة رازح محافظة
صعدة شــمال اليمن ،حيث يقوم مجموعة
مــن النحاتيــن املهــرة فــي هذا املجال بنحت
الحجــارة ،ويتــم اســتخراجها باســتعمال آلــة
حديديــة خاصــة لعمل هــذه األو اني ،وهي عبارة
عن «قدوم» له رأسان أحدهما حاد يشبه رأس
املســماريضــرب بــه النحــات ضربــات متتاليــة
خفيفة ،فتتكون في مكان الضرب مجموعة من
الخطــوط ،وتســمى غازليــن حتــى يتكــون الشــكل
املطلوب ثم يســتعمل املبرد إلعطاء اآلنية شــكال
جميال وناعما.
وتعــد األو انــي الحجريــة نــادرة الوجود فــي العالم
وباهظــة الثمــن ،كمــا تعــد مــن األو انــي الصحيــة
لطهي حيث تستوي فيها أصناف الطعام،
وتنضج بشكل سريع ،حيث توضع فوق الحطب
املشــتعل فــي التنــورلفتــرة غيــرطويلــة فينضــج
الطعــام بشــكل ســريع كمــا أنهــا تحفــظ الطعــام
ســاخنا لفتــرة طويلــة مــن األو انــي العاديــة حيــث
ً
ال تفقــد حرارتهــا إال بعــد مــدة طويلــة وتعــد أرثــا
ً
حضاريا يحرص كثيرمن الناس على اقتنائها
رغم ارتفاع ثمنها عن األو اني العادية ملا تتميزبه
من مميزات ذكرت سالفا حيث يتم تصديرها
إلــى بعــض الــدول العربيــة ،كمــا تعــد فيهــا اشــهى
املأكوالت الشعبية مثل:
« الســلتهة» « ،السو�ســي « « ،الهريــش»،
«العصيــد»« ،اللحــم املمـ ّـرق» ،وغيرهــا مــن
األكالت الشــعبية اليمنية التقليدية الشــهية
واملتفردة.

ياصباح الرضا والخيرعلى طالب هللا
و انت ياطالب الشيطان عليك لعنة هللا
يافرحتي للرعية  ..أهل القلوب الرضية
لهم ارا�ضي غنية  ..فيها الزراعة قوية
الخيرواسع ودايم ..الهل الجبال والتهايم
ياصباح الخيردايم ..خيرنا ياخيردايم
ياصباح الخيرقل له ..خيرنا ياخيردايم
الينوم الليل كله  ..خيرنا ياخيردايم
 ..خيرنا ياخيردايم
الينوم إال أقله
ياصباح الخيرقله  ..وعلى خلي وخله
خيرنا يا خيردايم
من كتاب :اصداء الذاكرة الشعبية
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عازف األمل
إعداد:

رانيا الشوكاني
املوســيقارعبــدهللا الدبعي «عــازف الكمــان»
 ،ومديــر عــام معهــد الدراســات املوســيقية،
ومستشــاروزيرالثقافة للموســيقى واملســرح.
حاصــل علــى درجتيــن فــي املوســيقى الغربيــة،
والشــرقية ،وعضــو الفرقــة الوطنيــة الســابقة.
ُ
شــارك فــي األســابيع الثقافيــة الدوليــة ،وكــرم
ثالث مرات من قبل رئيس الجمهورية.
عبــدهللا الدبعــي الشــخصية امللهمة التي تحدت
ً
الحــرب بالســام ،وحملــت الكمــان بــدال عــن
البندقيــة ،يق�ضــي أوقاتــه مــع نوتــات املوســيقى
ً
مصاحبــا بألحانــه زقزقات العصافير ،وفي بلدنا
الــذي يعانــي غصــة الحــرب ،والدمــاركان هــو
شعلة األمل املضيئة في املركزالثقافي بصنعاء.
ً
يتحــدث الدبعــي عــن بداياتــه املوســيقية قائــا:
ً
أهــوى املوســيقى كثيــرا فكل مــا حولنــا هو
موســيقى ،من زقزقات العصافيــرإلــى حفيف
الشــجر ..مــن خريــراملاء إلى زخــات املطــر،
ومنــذ نعومــة أظافــري شــعرت بأنــي خلقت
ً
ألكــون عازفــا .كافحــت منذ الصغرألحقق
ً
ذلــك والتحقــت بدراســة املوســيقى .تعلمت أوال
العــزف علــى آلة التشــيلوعندمــا كنت في الثالثة
عشــرة ولكنــي وجــدت نف�ســي فــي آلــة الكمــان،
اآللــة التــي أســرتني ألدرس بعدهــا العــزف عليهــا
لســبع ســنوات متتاليــة .خمــس
ســنوات تعلمــت فيهــا العــزف
بالدوزان الغربي على يد الخبــراء
الكورييــن ،وســنتين تعلمــت فيهــا
العزف بالدوزان الشرقي على يد
املوسيقيين املصريين.
ً
كنــت أدرس املوســيقى صباحــا،
وألتحــق بصفوف الدراســة مســاء،
وأعمــل فــي محــل الخياطــة لتوفيــر
ً
رســوم دراســتي ليــا .كان األمــر
ً
ً
صعبــا قليــا لكنــي لــم أيــأس إلــى أن
َّ
كونــا أنــا وزمالئــي الفرقــة الوطنيــة
التــي تأسســت عــام  ،1975وكان عدد اعضاؤها
ً
حوالي  30عضوا وعضوة ،إال أنها لم تستمر
وبحلــول العــام  1994لــم يتبـ َّـق منهــا ســوى 6
أعضاء و انتهت لألسف بتفرقنا.
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ويطمــح املوســيقارعبــدهللا الدبعــي لنشــرثقافــة
املوسيقى ،وإعالء صوتها على صوت الرصاص
والحــرب ،حيــث يتو افد العديد من الطالب إلى
املركــزالثقافــي الــذي يقيم فيه دورات مجانية
لتعليــم املوســيقي منــذ العــام  .2018بالرغــم
مــن ظروفــه الصعبــة ،ودخلــه املحــدود الــذي
يجنيــه من تصميم األزياء ،وخياطة املالبس.
ً
إال أنه تمكن من تعليم ما يقارب  70طالبا
وطالبــة بجهــود ذاتيــة العــزف علــى آلــة الكمــان،
والغيتــار ،والعــود ،وتعليمهــم قــراءة النوتــة،
والقواعد املوسيقية.
يقول الدبعي :ينتسب إلينا العديد من الطالب
والطالبات منهم من يملك املوهبة ،وينوي
احتــراف العــزف ،ومنهــم مــن يجــدون فــي تعلــم
املوســيقى هواية ،ومتنفس ســام يتناســون
فيــه أجــواء الحــرب ،وبــدوري اســتقبل الفئتيــن
ً
مرحبا ،فأنا أســعى إلحيــاء األمــل فــي نفوســهم
ً
أوال.
يواجــه املوســيقار عبــدهللا العديــد مــن
الصعوبــات ،منهــا مــا يتعلق بنقــص اآلالت
املوســيقية ،وعــدم توفــرالدعــم الكافــي للمعهد،
ومنها معارضة بعض الفئات للموســيقى مما
ً
يعرضــه لبعــض املضايقــات أحيانــا .رغــم ذلــك،
أســس الدبعــي اآلن فرقــة وطنية شــبابية مكونة
وعازفة تقودها ابنته ريام الدبعي.
عازف
ٍ
من ٍ 21
ً
وتتحدث ريام عن تجربتها كقائد فرقة قائلة :في
البداية واجهت العديد من املضايقات كوني
أول شــابة تقــود فرقــة موســيقية فــي اليمــن،
وبحكم العادات ،هذا �شــيء غيرمألوف لدى

الكثيــر ،إال أننــي وبمــرورالوقــت اســتطعت
ً
تجاوزهــا وامل�ضــي قدمــا فيمــا أصبــو إليــه أنا،
و أبــي ،وزمالئــي ،أعضــاء الفرقــة التــي أســميناها
«فرقة عازفي الســام» ،ونطمح إلى إيصال إرثنا
املوســيقي الشــعبي وألحاننــا داخــل الوطــن،
وخارجه ،ونحافظ على تراثنا ،فتراثنا غني،

الموسيقار /عبداهلل الدبعي
وجميل ،ومتنوع ،و أتمنى أن نلقى من يشد على
أيادينا لتحقيق ذلك.
يشيد طالب الدبعي بكرم معلمهم كونه ال
يتلقــى أي مبلــغ مالــي مقابــل تعليمهــم بــل ويصــل
بــه األمــرأن يتفقد أحوالهم في منازلهــم ،وهل
يملكــون أجــرة مواصالتهــم ،أوثمن وجباتهم.
تقــول أحــام جعــوان إحــدى طالباتــه :األســتاذ/
ً
ـتاذا فقــط ،و إنمــا ٌ
أب ٌّ
روحي
عبــدهللا ليــس أسـ
ن
لنــا .اســتقبل العديد منا دو أن نملــك آالت
ً
موســيقية للعــزف بــل وأعطانــا بعضــا مــن آالتــه
الخاصة كي نتعلم عليها ،وتلقينــا منــه الدعم
املعنوي في أحلك أوقاتنا.
ويعبرالدبعي عن سعادته كونه تمكن من
ً
بــذل خبرتــه الفنيــة ،ووقتــه لطالبه قائــا :طالبي
هــم جــزء كبيــرمــن يومــي و أبــذل كل مــا أســتطيع
ً
مــن أجــل أن أراهــم يومــا مــا عازفين محترفين
يمثلــون وطنهــم فــي الداخــل ،والخــارج،
ويســعدني أن البعــض مــن طالبــي قــد
أصبحــوا معلمي موســيقى فــي معهد
الدراسات املوسيقية ،والبعض اآلخر
بــدأوا بشــق طريقهــم الفنــي ،وبالرغــم
أنهــم الزالــوا فــي بداياتهــم إال أننــي مؤمن
بهــم ،وســتتفتح لهــم أبــواب الفــرص
ً
ً
مســتقبال ،و ســأقف إلــى جانبهــم دائمــا
إلــى أن يحققــوا نجاحهــم ،فنجاحهــم
هو نجاحنا ،ونجاح وطننا ،و أتمنى أن
يعلــو صــوت الســام فــي يمننــا ،وتشــدو
األلحــان مــن حولنــا الغيــة أصــوات
الرصاص.
هذا هو املوسيقارعبدهللا الدبعي ،من يخاطب
الكــون بلغتــه ،لغــة األلحــان ،لغــة الســام هــذا
هو عازف األمل.
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الترجمة واآلخر
َّ
الشماع
د .حاتم محمد

بما

أن اللغ ــة ه ــي ترجم ــة غي ــر مكتمل ــة
للمش ــاعر اإلنس ــانية كونه ــا ال
تس ــتطيع نق ــل كل م ــا يج ــول بال ــذات ال ــذي
يخت ــزل بداخل ــه ك ــودات م ــن التفاع ــات
العاطفي ــة وغيره ــا تح ــت مس ــمى مش ــاعر
داخلي ــة فه ــذا يعن ــي أن الترجم ــة أيض ــا ه ــي
لغ ــة وس ــيطة تعمل على تحوي ــل وتحويرتلك
الك ــودات اللغوي ــة إل ــى كلم ــات وجم ــل تح ــت
مس ــمى لغ ــة .ه ــذه اللغ ــة ه ــي ترجم ــة بح ــد
ذاته ــا لتقلي ــص املج ــال االدراكــي بي ــن العق ــل
واللس ــان وال ــذي ب ــدوره يح ــاول ترجم ــة م ــا
يملي ــه علي ــه العق ــل عب ــر اللس ــان إل ــى ط ــرف
آخ ــر حي ــث يح ــاول اللس ــان جاه ــدا عل ــى
ترجم ــة الك ــودات املرس ــلة م ــن العق ــل عل ــى
هيئ ــة ك ــودات ورم ــوز لغوي ــة محمل ــة بص ــورة
ذهني ــة تنتق ــل عب ــر ف ــراغ إل ــى الط ــرف األخ ــر
وف ــي ذل ــك الف ــراغ يتم مد جس ــورمش ــكلة من
مجموع ــة ك ــودات تترج ــم ف ــي ذه ــن الط ــرف
األخ ــر بص ــورة ق ــد ال تك ــون بنف ــس الص ــورة
الحقيقي ــة الت ــي أرس ــلها العق ــل ف ــي املص ــدر.
وه ــذا يفس ــر عن ــوان الن ــدوة «ه ــل الترجم ــة
تجس ــيرأم قطيع ــة» .فهن ــا يمك ــن أن ن ــرى أن
الترجم ــة ه ــي بن ــاء جس ــور ومم ــرات تواص ــل
بي ــن طرفي ــن س ــواء بي ــن ش ــخصين أو نصي ــن
أو ثقافتي ــن و أيض ــا يمك ــن أن تك ــون قطيع ــة
وه ــذا يعتم ــد عل ــى االيدلوجي ــة الت ــي يتأثربها
أويعم ــل به ــا املترج ــم خ ــال تعامله م ــع اللغة
ً
أو النص ــوص .س ــنتحدث أوال ع ــن ماهي ــة
الترجم ــة وكي ــف تم ــد خي ــوط وجس ــور غي ــر
مرئي ــة بي ــن طرفي ــن ،فالترجم ــة ه ــي س ــفرعب ــر
الكلم ــات لرس ــم وصياغ ــة فهم كام ــل للمعنى
الدقي ــق للكلم ــات أو العب ــارات أو الجم ــل أو
الص ــور املعبئ ــة بقي ــم وك ــودات م ــن ثقاف ــة
إل ــى أخ ــرى حي ــث يع ــد التح ــدي الحقيق ــي
والص ــادق للمترج ــم ،ال س ــيما عندم ــا يتعل ــق
األم ــر باملصطلح ــات الالهوتي ــة واملحرم ــات
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الروحي ــة واالجتماعي ــة .وكم ــا يتس ــاءل
ً
املترج ــم ،وي ــل في ــرث «ه ــل نع ــرف حق ــا كي ــف
نترج ــم أو م ــا نترجم ــه؟ ه ــل نقب ــل «األف ــكار
املجردة» كوسيلة للعبورمن لغة إلى أخرى؟
 . . .يع ــرف املترجم ــون أنه ــم يعب ــرون ولك ــن ال
يعرف ــون ب ــأي ن ــوع م ــن الجس ــورً .
غالب ــا م ــا
يعيدون عبورهم لجس ــرلفحصه مرة أخرى.
ف ــي بعض األحيان يس ــقطون حين تؤثرعليهم
أيديولوجياته ــم فتلق ــي به ــم في طي النس ــيان.
منه ــا نس ــتطيع الق ــول أن ــه ال يوج ــد ن ــص برئ
وكذل ــك ال توج ــد ترجم ــة بريئ ــة وه ــذا ال يعني
أنن ــا نخ ــون املترج ــم لك ــن م ــا أقص ــده ه ــو أن
ف ــي كل كلم ــة توج ــد ق ــوة لغوي ــة تنس ــاب دون
أن نش ــعر به ــا إل ــى الط ــرف االخ ــر أو تترس ــب
ف ــي جوه ــر الترجم ــة ق ــد ال يدركه ــا بع ــض
املترجمي ــن ولك ــن يدركه ــا البع ــض اآلخ ــر
فالترجم ــة ليس ــت محاول ــة لتجمي ــع املعن ــى
املبعث ــر ليت ــم تحميل ــه وتحويل ــه إل ــى كلم ــة أو
مصطل ــح يبدو جاه ـ ًـزا ليعكس املعنى الكامل
للغ ــة املص ــدر وليس ــت فق ــط البح ــث ع ــن
التكاف ــؤ الدقي ــق ال ــذي يش ــكل عل ــى األق ــل
أق ــرب ص ــورة للغ ــة املص ــدر كــي يت ــم غرس ــها
ف ــي وع ــي الق ــارئ ،ولكنه ــا ف ــن لغ ــوي يش ــذب
ويفس ــر تل ــك الك ــودات اللغوي ــة محتفظ ــا
بهويته ــا األصلي ــة .فالترجم ــة ليس ــت إع ــادة
صياغ ــة ميكانيكي ــة ،ولكن كم ــا يؤكد إليوت
وينبرج ــر« ،الترجم ــة ه ــي أكث ــر م ــن قف ــزة م ــن
قام ــوس إل ــى آخ ــر؛ إنه ــا إع ــادة تخي ــل» .إنه ــا
ف ــن تكوي ــن ص ــورة واضح ــة للق ــارئ لربط ــه
بالهوي ــة األصلي ــة للن ــص .أي أنه ــا عملي ــة
مح ــاكاة بي ــن ذهني ــن وم ــا دام هن ــاك كلم ــة
«بي ــن» أي أن هن ــاك مج ــال أو ف ــراغ فه ــذا
الف ــراغ يملئ ــه املترج ــم فق ــد يملئ ــه بحديق ــة
أو جس ــرأو ق ــد يحول ــه إل ــى متاه ــة أو جحي ــم.
دائم ــا م ــا بي ــن طريفي ــن يبق ــى هن ــاك غم ــوض
وه ــذا الغموض يظل أحد مهام املترجم فقد
يجعل ــه مم ــر آم ــن وق ــد يزي ــد م ــن غموض ــه.

فمث ــا حي ــن ت ــم ترجم ــة االنجي ــل إل ــى اللغ ــة
االنجليزي ــة كان ــت لغ ــة االنجي ــل األصلي ــة
ه ــي العبري ــة ومنه ــا ترج ــم إل ــى الالتيني ــة وه ــذه
اللغتي ــن ال يوج ــد فيه ــا حرف مكب ــر(كبتل) أو
مصغ ــر(اصم ــول) ولذلك أث ــرت االيدلوجية
على املترجمين الذين قاموا بترجمة االنجيل
إل ــى االنجليزي ــة فكلمة (صن  )sonوالتي تعني
األب ــن كت ــب الح ــرف األول االس مكب ــر()Son
كــي يت ــم تأليه عي�س ــى بينما نفس الكلمة حين
أش ــارت إل ــى إبراهي ــم ومو�س ــى والحواريون لم
يت ــم التعام ــل معه ــا بنف ــس االيدلوجي ــة أي
ظ ــل ح ــرف االس بش ــكله املصغروهن ــا نقول
أن الترجم ــة ل ــم تع ــد جس ــر للتق ــارب و إنم ــا
قطيعة حيث خلقت فراغ جدلي هدم جس ــر
التقارب ــات الديني ــة .هن ــاك أيض ــا بع ــض
النص ــوص نج ــد له ــا ترجمتي ــن أو أكث ــرونج ــد
أن هن ــاك تحوي ــر ف ــي بع ــض املواض ــع وه ــذا
يثبت أن األيدولوجيات تؤثرعلى املترجم وال
يس ــتطيع أن يك ــون متحي ــزا بش ــكل كامل ،قد
يق ــول البع ــض أن ــه متحيزكليا ولك ــن املترجم
ه ــو إنس ــان ولدي ــه تأثي ــرات ق ــد ال يش ــعر به ــا
ولكن يش ــعربها الق ــارئ والناقد الحاذق .قد
ال يتفه ــم البع ــض مانعن ــي بااليدلوجي ــة هن ــا
م ــا نقص ــده ه ــو اختي ــارالكلم ــات والعب ــارات
الت ــي له ــا أبع ــاد لغوية تؤث ــرعلى الق ــارئ حين
يس ــافر عب ــر تل ــك االبع ــاد لتكوي ــن ص ــورة
ذهني ــة يس ــتحضرها حي ــن يق ـرأ الن ــص.
أي أن املترج ــم لي ــس فق ــط وس ــيط ولك ــن
ه ــو م ــن يش ــكل الهوي ــة املس ــتقبلية للن ــص
حي ــث يش ــكله حس ــب رؤيت ــه وفهم ــه لثقافت ــي
النصي ــن.

عن الترجمة

الترجمة األدبية
د .محمد مهدى النجار

تعد

الترجم ــة األدبي ــة عملي ــة إب ــداع،
ً
ً ً
فهي تتطلب حس ــا فنيا مرهفا من
قب ــل املترج ــم ،م ــن حي ــث معرفت ــه باللغتي ــن
املترج ــم منه ــا واليه ــا ،وكذل ــك معرف ــه الفك ــرة
الرئيس ــية للن ــص .وتعتب ــر الترجم ــة األدبي ــة
م ــن أصع ــب الترجم ــات وذل ــك الحتوائها على
أحاس ــيس املؤل ــف وتخيالت ــه إل ــى جان ــب م ــا
ق ــد يحتوي ــه الن ــص م ــن ايح ــاءات ،وص ــور
ً
بياني ــة مختلف ــة ،والت ــي تعتب ــرج ــزءا ال يتج ـزأ
م ــن الن ــص ،فه ــو ن ــص نس ــخته ي ــد ش ــاعرأو
ً
ً
ناث ــر بقص ــد أن يك ــون جمي ــا ومثي ــرا.
وم ــن بي ــن الصعوب ــات الت ــي تنعك ــس عل ــى
مهم ــة املترج ــم ك ــون الن ــص األدب ــي ذا طاب ــع
خ ــاص م ــن بي ــن مميزات ــه الش ــكل ال ــذي يع ــد
م ــن بي ــن أه ــم عناص ــر الرس ــالة الواج ــب
نقل ــه ف ــا يج ــوزل ــه االكتف ــاء بإيص ــال املعن ــى
فحسب بل عليه توصيل الشكل ،وااليقاع،
واألس ــلوب ،أي جمالي ــات الن ــص االدب ــي،
وه ــذا م ــا يس ــمى بالجان ــب الفن ــي للترجم ــة
ال ــذي يعك ــس النجاح في نقل ــه درجة اإلبداع
عن ــد املترج ــم.

كاف ــة األن ــواع واألجن ــاس األدبي ــة ،وذل ــك لكي
يفه ــم الن ــص ال ــذي بي ــن يدي ــه.
كم ــا يج ــب أن تك ــون لدي ــه ثقاف ــة
-3
ب ــأدب اللغ ــة الت ــي يترج ــم منه ــا.
أن يك ــون املترج ــم ق ــادرا عل ــى
-4
الكتاب ــة بأس ــلوب أدب ــي ممي ــز ،كم ــا يج ــب
أن يك ــون الن ــص ال ــذي يترجم ــه خالي ــا م ــن
األخط ــاء اللغوي ــة والنحوي ــة واإلمالئي ــة.
كم ــا يج ــب أن يق ــوم املترج ــم األدبي
-5
بنق ــل روح األدي ــب وإحساس ــه ،وذل ــك لكــي
يش ــعر الق ــارئ ب ــروح الن ــص وحيويت ــه.
إشكالية الترجمة األدبية:
الترجم ــة األدبي ــة تحت ــاج إل ــى فك ــر
-6
هن ــاك العدي ــد م ــن الكت ــاب أجمع ــوا عل ــى خ ــاق ،وموهب ــة ل ــدى املترج ــم.
أن عملي ــة الترجم ــة األدبي ــة بي ــن لغتي ــن
ً
ي
دائم ــا تحت ــو عل ــى فق ــدان مم ــا ينتقص من الصعوب ــات الت ــي تواج ــه املترج ــم ف ــي ترجم ــة
كماله ــا ،أي دائم ــا هن ــاك خيان ــة .الترجم ــة ال النص ــوص األدبي ــة- :
صعوب ــة نق ــل املش ــاعر و إيص ــال
يمك ــن أن تنق ــل ذل ــك الس ــحر بس ــبب إبع ــاد -1
الن ــص م ــن س ــياقه األصل ــي ،فهن ــاك فق ــدان األحاس ــيس ذاته ــا بالطريق ــة الصحيح ــة.
أن يك ــون املترج ــم ُم ًّلم ــا بالكثيرمن
حتم ــي ال مف ــر من ــه ،وه ــذا الفق ــدان يمك ــن -2
أن يب ــررمقول ــة أن أي ترجم ــة ه ــي بالض ــرورة املصطلح ــات ،واملف ــردات التي تس ــاعده على
خيان ــة ،لذل ــك عل ــم الترجم ــة األدبي ــة يعتم ــد ترجم ــة أي ن ــص.
أن يمتل ــك املترج ــم الح ــس املرهف
عل ــى مفه ــوم التق ــارب ال التكاف ــؤ املطل ــق ف ــي -3
الترجم ــة.
وذل ــك ب ــأن يتعايش مع ظ ــروف وبيئة وثقافة
هن ــاك ش ــروط يج ــب توفره ــا ف ــي املترج ــم لكي الن ــص.
يق ــوم بترجم ــة أدبي ــة ممي ــزة م ــن أهمها:
أن يكون املترجم على دراية واسعة
-4
-1
اإلملام الكام ــل باللغتين وما يتصل باملصطلحات للغة املترجم إليها والتي تحمل
بهم ــا .
معاني داللية أو رمزية.
أن يمتل ــك املترج ــم لثقاف ــة أدبي ــة
-2
كبي ــرة ،حي ــث يج ــب أن يك ــون مطلع ــا عل ــى

في
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ظ ــل كل ه ــذه التحدي ــات الت ــي تثق ــب
أظفاره ــا رئ ــة أحالم املب ــدع وتطلعاته،
يصع ــب التفكي ــر باملش ــاريع اإلبداعي ــة -
ً
ً
باعتباره ــا ضرب ــا م ــن الت ــرف  -خصوص ــا ف ــي
ّ
ظ ــل الص ــراع اللمتن ـ ِـاه ف ــي س ــبيل الحص ــول
عل ــى ج ـ ٍـو آم ـ ٍـن  -ول ــو بش ــكل نس ــبي  -ولقم ــة
عي ــش م ــن ش ــأنها أن ُ
تس ـ ّـد رم ــق املب ــدع وم ــن
يع ــول.
ً
العم ــل في حقل الترجمة األدبية ،وخصوصا
ف ــي مث ــل بل ــد مث ــل اليمن ،حيث ال مؤسس ــات
حقيقي ــة تش ــجع أو تتبن ــى وال حكوم ــات
تكت ــرث وال حت ــى جه ــات خاص ــة تس ــتثمر ف ــي
ه ــذا الحق ــل اله ــام؛ ه ــو برأي ــي ش ــقاء إضافي
يضع ــه املش ــتغل ف ــي ه ــذا الحقل عل ــى كاهله.
ّ
إال أن للش ــغف معركته الخاصة ،باإلضافة
إل ــى الطم ــوح لإلس ــهام ف ــي خل ــق إضاف ــة
للمكتب ــة العربي ــة وللحصيل ــة املعرفي ــة
والجمالي ــة ل ــدى الق ــارئ العرب ــي.
أم ــا فيم ــا يتعل ــق بتنمي ــة تجرب ــة الترجم ــة
فأعتق ــد أن الق ــراءة ف ــي املق ــام األول ث ــم
االط ــاع عل ــى التج ــارب الهام ــة ف ــي الترجم ــة
هم ــا منه ــان ّ
هام ــان ألي مترج ــم.
يحت ــاج املترج ــم إل ــى فه ــم مضامي ــن الن ــص
ً
أوال ،ث ــم تأت ــي اللغ ــة الت ــي يج ــب أن يك ــون
بمقدوراملترجم تطويعها في سبيل خلق نص
ـوازللن ــص األصل ــي ه ــذا إذا لم يك ــن النص
مـ ٍ
املترج ــم أجم ــل و أكث ــر ق ــدرة عل ــى الوص ــول
وتحقي ــق م ــا يبتغ ــي كات ــب الن ــص إيصال ــه
ً
للفئ ــة املس ــتهدفة ،ث ــم تأت ــي أخي ــرا مرحل ــة
مراجع ــة الن ــص الت ــي يج ــب ّأل ّتق ــل ّ
مدته ــا
ِ
ُ
ع ــن ثل ــث الوق ــت املس ــتغرق ف ــي الترجم ــة؛
حي ــث تس ــاهم ه ــذه املرحل ــة في تج ــاوزمعظم
م ــا يمك ــن الوق ــوع في ــه م ــن أخط ــاء وهف ــوات
أثن ــاء ترجم ــة الن ــص.
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في الترجمة
َ
اختلف

رياض َح َّمادي

كاتب ــان كبي ــران ح ــول ن ــوع
املف ــردات املالئم ــة للغ ــة
األدبي ــة ,انتق ــد ويلي ــام فوكن ــر لغ ــة إرنس ــت
ً
همنج ــواي قائ ــا« :ل ــم ُيع ــرف أب ـ ًـدا أن ــه
اس ــتخدم كلم ــة ق ــد تجع ــل الق ــارئ يراج ــع
القام ــوس ملعرف ــة م ــا إذا كان اس ــتخدمها
بش ــكل صحي ــح ».كان همنج ــواي يمي ــل إل ــى
اس ــتعمال املف ــردات البس ــيطة بينم ــا م ــال
فولكن ــر إل ــى اس ــتعمال الكلم ــات القديم ــة,
ً
ويجد املترجم نفس ــه و ً
اقعا في الحيرة أحيانا
أم ــام اس ــتعمال الصي ــغ والعب ــارات الجاهزة
أو اس ــتعمال اللغ ــة البس ــيطة عن ــد ترجم ــة
النص ــوص األدبي ــة ,وش ـ ً
ـخصيا أمي ــل إل ــى
خي ــار همنج ــواي ,م ــع االلت ــزام بالح ــد األدن ــى
م ــن املف ــردات الت ــي تف ــي بغ ــرض التعبي ــرع ــن
املعن ــى امل ــراد.

البدايات األولى

ـاو ف ــي مدونت ــي العربية على
ب ــدأت الكتاب ــة كه ـ ٍ
ُوردبري ــس ,ث ــم عل ــى املنص ــات واملنتدي ــات
العربي ــة مث ــل الحواراملتمدن وصوت العقل
وغيرهم ــا .كن ــت أكت ــب مواضي ــع متنوع ــة
تتس ــم بالج ــرأة ح ــول النق ــد السيا�س ــي
ونق ــد الفك ــر الدين ــي .ل ــم تك ــن ل ــدي ني ــة
ُ
لنش ــر كت ــاب ,أول كت ــاب -نش ــر باإلنجليزي ــة
ف ــي الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة بمش ــاركة
نخب ــة م ــن الكتاب العرب -ص ــدربمبادرة من
املس ــتعرب س ــتيفن أول ــف بعن ــوان «إص ــاح
اإلس ــام – أص ــوات مس ــتنيرة م ــن العال ــم
العربي» ,ديس ــمبر .2014بعدها نش ــرت ,عن
س ــبق إص ــرار ,مجموعة نصو�ص ــي املفتوحة
األول ــى «ي ــوم نن ــادي كل رصاص ــة باس ــمها»
القاه ــرة  ,2016ث ــم مجموعت ــي الثاني ــة
«خطوات في النهرنفس ــه» نس ــخة الكترونية,
القاه ــرة  .2018وأول تجرب ــة للترجم ــة كان ــت
ً
أيض ــا عب ــر مدونت ــي العربي ــة ث ــم عب ــر مدونت ــي
اإلنجليزي ــة عل ــى البلوج ــر (بلوجس ــبوت).
كن ــت ,وم ــا زلت أترجم ما يس ــترعي ذائقتي من
نص ــوص ش ــعرية متفرق ــة.
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ُ
ـاو ول ــم يك ــن
ب ــدأت أترج ــم قب ــل س ــنوات كه ـ ٍ
يهمن ــي أم ــر م ــا أنش ــر ف ــي كت ــاب .دافع ــي األول
ه ــو الش ــغف ,ومحب ــة م ــا أق ــرأه .ل ــدي ش ــرط
ً
وضعت ــه لنف�س ــي وه ــو أن ال أترج ــم نص ــا
ال أحب ــه ,ب ــدون الح ــب ال يمك ــن أن تنق ــل
ً
روح الن ــص إل ــى لغت ــك األم .تالي ــا أصبح ــت
الترجمة أحد مصادرالدخل ,دون أن أتخلى
ع ــن ش ــرطي األول .تجربت ــي مح ــدودة وف ــي
واع
بدايته ــا ومازل ــت أتلم ــس طريق ــي ,لكن ــي
ًٍ
بم ــا أق ــوم به ومن هنا وضعت لنف�س ــي مزيدا
م ــن الش ــروط أهمه ــا التخل ــص م ــن الصي ــغ
القديم ــة ف ــي الترجم ــة والعب ــارات الجاه ــزة
وأن أراع ــي مس ــتوى الق ــارئ الجدي ــد ال ــذي
يطل ــب لغ ــة س ــهلة وبس ــيطة دون اإلض ــرار
ب ــروح الن ــص األصل ــي.
ُ
ترجمت حتى اليوم س ــتة أعمال أدبية ,نش ــر
منه ــا أربع ــة أعمال ,منها ثالثة أعمال ش ــعرية
ه ــي( :يراع ــات طاغ ــور – ش ــذرات ش ــعرية
صوفي ــة) و (ص ــاة ألج ــل مارلي ــن مون ــرو)
ع ــن دار نهض ــة مص ــر ,و (حي ــاة جدي ــرة
بالرك ــض) إص ــدار الن ــادي األدب ــي الثقاف ــي
بنجران ومؤسس ــة أروقة للدراسات والنشر
والترجم ــة ,ورو اي ــة (نيس ــان املكس ــور),
وم ــازال هن ــاك رواي ــة ل ــم تنش ــر ه ــي (الفت ــاة
ذات الق ــرط اللؤل ــؤي) ورو اي ــة ل ــم أكم ــل
ترجمته ــا بس ــبب حق ــوق النش ــر ,ووقع ــت
عق ــد نش ــر مجموع ــة قصص ــة مترجم ــة ع ــن
اإلنجليزي ــة س ــتصدر ً
قريب ــا .صعوب ــة النش ــر
والعائ ــد امل ــادي القلي ــل يثب ــط حم ــاس
املترج ــم وه ــذه واحدة من مش ــكالت الترجمة
وهمومه ــا ,فأغلب دورالنش ــرأش ــبه بدكاكين
همه ــا األول الرب ــح ول ــو عل ــى حس ــاب املترج ــم
والكات ــب.

ما ال ُيترجم

ال يوج ــد م ــادة غي ــر قابل ــة للترجم ــة ,لك ــن
نس ــبة الص ــدق واالتق ــان ف ــي امل ــادة املنقول ــة
إل ــى العربي ــة يتوق ــف عل ــى م ــدى إخ ــاص
املترج ــم وش ــغفه وحب ــه للن ــص األصل ــي,
ب ــدون روح وح ــب يتح ــول الن ــص َ
املترج ــم إل ــى

َ
كلم ــات ال حي ــاة فيها .ش ــرطي في هذا الس ــياق
ه ــو األمان ــة وقدرت ــي عل ــى نق ــل روح الن ــص
األصل ــي .هن ــاك نصوص جميلة ف ــي لغتها األم
لكنه ــا تفق ــد الكثي ــر عن ــد نقله ــا إل ــى العربي ــة
لس ــببين :س ــياق ثقاف ــي مختل ــف ول ــه عالق ــة
بالتلق ــي ,وعدم التش ــبع ب ــروح النص األصلي
أو االس ــتعجال.
ً
ينبغ ــي ق ــراءة العم ــل أوال والنظ ــر ف ــي م ــدى
إمكاني ــة وصول ــه للق ــارئ العرب ـ ُـي بالق ــدر
نفس ــه م ــن الص ــدق ف ــي ُ لغت ــه األم .وعل ــى
املترج ــم أن يس ــأل :مل ــاذا أترج ــم؟ وه ــل له ــذا
العم ــل عالق ــة بالس ــياق العرب ــي أم ال؟
ً
حرك ــة الترجم ــة نش ــطة ج ــدا لكنه ــا
فوضوي ــة ,بال ــذات ف ــي س ــوق الرواي ــة الت ــي
ً
ً
تلق ــى رواج ــا واس ــعا .يل ــزم ه ــذه الحرك ــة
ً
لكــي تكتم ــل تنظي ــم الجه ــود خصوص ــا
بي ــن مراك ــز ومؤسس ــات الترجم ــة .يلزمه ــا
ً
أيض ــا الش ــفافية واملوضوعي ــة واالبتع ــاد
ع ــن العالق ــات الش ــخصية .حرك ــة النش ــر
ف ــي املنطق ــة العربي ــة تحكمه ــا العالق ــات
واألس ــماء الكبي ــرة ,بينم ــا تح ــل املوهب ــة رتب ــة
ثانوي ــة.
يق ــال إن «الش ــعر ال يترج ــم» أو «الترجم ــة
خيان ــة» .القائ ــل يش ــبه ال ــكالب الت ــي تنب ــح
عل ــى قافل ــة تس ــير من ــذ زم ــن .ل ــو أن ه ــذا
صحي ــح مل ــا اس ــتمتعنا بقراءة مئ ــات األعمال
الش ــعرية م ــن ح ــول العالم .لك ــن ألن ترجمة
الش ــعرصعب ــة ,وألن ــه لي ــس كل الش ــعرقاب ــل
للترجم ــة ,أولوج ــود أعم ــال ش ــعرية مترجم ــة
فاق ــدة لل ــروح ,من هنا تكتس ــب ه ــذه املقولة
قيمته ــا.
اخت ــاف التعبي ــرات اللغوي ــة م ــن لغ ــة إل ــى
أخ ــرى واح ــدة م ــن مش ــكالت الترجم ــة,
هن ــاك مس ــتويات للغ ــة املتهكمة أوالس ــاخرة
ً
يصع ــب نقله ــا أحيان ــا إل ــى العربي ــة .الجم ــع

ً
واملثن ــى ق ــد ال يك ــون واضح ــا ف ــي األص ــل حت ــى الثقاف ــة والفن ــون كق ــوة ناعم ــة ستنش ــط
م ــن خ ــال الس ــياق .لك ــن ه ــذه مش ــكالت حرك ــة الترجم ــة م ــن العربي ــة وس ــتزدهر
ثانوي ــة يمك ــن التغل ــب عليه ــا دون اإلض ــرار األعم ــال الثقافي ــة والفني ــة.
ب ــروح الن ــص.
عن صالة ألجل مارلين مونرو
اله ــدف م ــن ه ــذا الكت ــاب ه ــو تقدي ــم وج ــه
املترجم اآللة
الترجم ــة موهب ــة وف ــن قب ــل أن تك ــون عل ــم آخ ــر ملارلي ــن الش ــاعرة واإلنس ــانة واملفك ــرة.
وقواع ــد وتكنولوجي ــا .الترجم ــة ليس ــت أغلبي ــة الق ــراء يعرفون مارلي ــن مونروأيقونة
عملي ــة نقل آلي للكلمة ومعناها .ثمة اعتقاد الجم ــال واإلغ ــراء ويجهل ــون حياتها كإنس ــانة
أن إج ــادة لغ ــة م ــا تجع ــل صاحبه ــا ق ــادرعل ــى حزين ــة .قل ــة يعرف ــون اس ــمها الحقيق ــي
ً
ترجم ــة ن ــص أدب ــي .وق ــد يحص ــل الطال ــب (نورم ــا جي ــن مورتينس ــون) .القليل ــون أيض ــا
ً
عل ــى درج ــة االمتي ــاز ف ــي قس ــم الترجم ــة لك ــن يعرفونه ــا قارئ ــة نهم ــة تح ــب الش ــعر وترك ــت
املي ــدان الحقيق ــي ليس الش ــهادة الجامعية .لن ــا من ــه ش ــذرات بخ ــط يده ــا .ه ــذه الص ــورة
ثم ــة معادل ــة صعبة على املترج ــم أن يحققها غي ــرمعروف ــة عنه ــا ألنه ــا كان ــت «تش ــعرباألل ــم
ً
وه ــي االلتح ــام بالن ــص روح ــا واالنفص ــال عن ــد تصويره ــا وهي تقرأ أو تمس ــك بكتاب»,
ً
عن ــه ذات ــا؛ بمعن ــى القب ــض عل ــى روح الن ــص كم ــا كتبت ماري ــا بوبوفا .املده ــش أن مارلين
ْ
و إيصال ــه ف ــي الوق ــت ال ــذي علي ــه أن يفص ــل ق ـرأت (عولي ــس) لهن ــري جيم ــس ,وه ــي رواية
ذات ــه عن النص وال يدعها تتس ــرب إليه .ثمة طويل ــة وصعب ــة بالنس ــبة لكثي ــر م ــن الق ــراء.
مج ــال للتص ــرف يحس ــنه املترج ــم املوه ــوب واحت ــوت مكتبته ــا الش ــخصية عل ــى أكث ــرم ــن
والن ــص األدب ــي ق ــد يغ ــوي ويغ ــري ذات أربعمائ ــة كت ــاب منه ــا كت ــب لديستوفيس ــكي
املترج ــم عل ــى االسترس ــال واإلضاف ــة ,مثلم ــا وميلت ــون وهيمنج ــواي وغيره ــم ف ــي مج ــاالت
ق ــد يدفع ــه إل ــى الح ــذف والتحوي ــر لدواع ــي عدي ــدة منه ــا األدب األمريكي واألدب األوروبي
ُ
أخالقي ــة ونفس ــية واجتماعي ــة .عن ــد ه ــذه واألدب الرو�س ــي والفن ــون وكت ــب الس ــيرة
النقط ــة تك ــون برام ــج الترجم ــة أكث ــر أمان ــة الذاتي ــة واألدي ــان وعل ــم النف ــس ,وه ــو م ــا
م ــن املترجم البش ــري .تتط ــوربرام ــج الترجمة يش ــهد بتن ــوع قراءاته ــا .وف ــي األوق ــات الت ــي لم
ً
ً
ُ
س ــنة بع ــد أخ ــرى ,وتزي ــد دقته ــا ف ــي الترجم ــة ,تك ــن تص ــور فيه ــا فيلم ــا كان ــت تأخ ــذ دروس ــا
عل ــى س ــبيل املث ــال دق ــة الترجمة ,ف ــي جوجل ,مس ــائية ف ــي التاري ــخ واألدب ف ــي جامع ــة
م ــن العربي ــة إل ــى اإلنجليزي ــة أعل ــى م ــن دقته ــا كاليفورنيا ,مع ذلك ,وعلى الرغم من الصور
م ــن اإلنجليزي ــة إل ــى العربي ــة ,يرج ــع ه ــذا إل ــى الت ــي التقطته ــا بصحب ــة الكت ــب ,م ــا زال ــت
اهتمامه ــم باللغ ــة اإلنجليزي ــة وإهمالن ــا للغة صورته ــا كش ــقراء س ــطحية ه ــي الس ــائدة.
العربي ــة .لكن مهما بل ــغ تطوربرامج الترجمة ال يتح ــدث كت ــاب «ص ــاة ألج ــل مارلي ــن
فإنه ــا ل ــن تضاه ــي براع ــة وموهب ــة املترج ــم مون ــرو» ع ــن أس ــرارها وال ع ــن عالقاته ــا
ً
البش ــري لألس ــباب الت ــي ذكرته ــا آنف ــا.
الغرامي ــة أو حياته ــا الزوجي ــة .ول ــم ي ــرد اس ــم
زوجه ــا الروائي واملس ــرحي األمريكــي آرثرميلر
العوائق
أج ــد صعوب ــة ف ــي العث ــورعل ــى كت ــب إنجليزي ــة إال ف ــي مقدم ــة الكت ــاب ف ــي س ــياق حديث ــه
ُ
ـدت ع ــن طبيع ــة م ــا كتبت ــه مارلي ــن م ــن ش ــذرات
ف ــي س ــوق الكت ــب العربي ــة ,وإن وج ـ
مش ــروع كت ــاب للترجم ــة تعترضن ــي صعوب ــة ش ــعرية ,كم ــا تس ــلط املقدم ــة الض ــوء عل ــى
أخ ــرى تتمث ــل ف ــي حق ــوق الترجم ــة ,ث ــم عائ ــق أق ــوال بع ــض النق ــاد ف ــي قصائده ــا .وق ــد
آخ ــر يتمث ــل ف ــي صعوب ــة العث ــور عل ــى ناش ــر .جمع ــت بقي ــة نص ــوص الكتاب أثن ــاء مكوثي
حرك ــة الترجم ــة م ــن اللغ ــات األجنبي ــة إل ــى ف ــي الس ــريرنتيجة ح ــادث أقعدني عن الس ــير
ً
العربي ــة نش ــيطة وال ب ــأس به ــا ,أم ــا الترجم ــة مل ــدة أربع ــة أش ــهر تقريب ــا.
م ــن العربي ــة فمحكوم ــة بغي ــاب ناش ــرين الكت ــاب ف ــي األس ــاس مجموعة ش ــعرية تنبني
أجان ــب مهتمي ــن بنقل ما يص ــدربالعربية من عل ــى قصي ــدة ارنس ــتو كاردين ــال «صالة ألجل
كتب .والقنوات التي تعمل على تجس ــيرهذه مارلي ــن مون ــرو» .إضاف ــة إل ــى قصائ ــد مارلي ــن
الفج ــوة قليل ــة وتتمث ــل في بعض املؤسس ــات مون ــرو و أقواله ــا ,كم ــا تض ــم ه ــذه املجموعة
الثقافي ــة والجوائ ــز العربي ــة الت ــي تضم ــن أص ــوات مختلف ــة تص ــدر ع ــن ش ــعراء
نش ــر األعم ــال الفائ ــزة إل ــى اللغ ــات األجنبي ــة يخاطب ــون املطل ــق واملق ــدس والضمي ــر
وأهمه ــا اإلنجليزي ــة .وحين ت ــدرك الحكومات اإلنس ــاني.
العربي ــة ,بخاص ــة وزارات الثقاف ــة ,دور

الترجمة

تجسير أم قطيعة؟
في نادي (إل مقه)
كتبه /علي العجري
أقام نادي القصة اليمني إل مقه بعد عصريوم
األربعاء  3فبرايربصنعاء فعالية حول الترجمة
ودورها في االثراء املعرفي والثقافي ومد الجســور
بيــن الحضارات تحت عنوان (الترجمة ،تجســير
أم قطيعة؟).
بدأت الفعاليــة بقــراءة لألســتاذ بســام جوهر
حملــت عنــوان« :الترجمة األدبية ولقاء اآلخر»،
جاء فيها بأننا جميعنا مترجمون ،فمنذ اللحظة
األولــى لخروجنــا لهــذا الكــون وإطالقنا الصرخة
األولى يتحول جميع من حولنا إلى مترجمين.
وشــاطره فــي هــذا ال ـرأي الدكتــورعبــد الــودود
النزيلي الذي تطرق في ورقتــه إلــى الترجمــة بين
ً
الخيانــة األدبيــة ،ونقــل املعرفة مبينا وجهات
النظربين هذين املفهومين ،ووجاهة كل رأي
ً
موضحــا أن للعــرب ريــادة مبكــرة فــي الترجمــة
حيــث يعــود لهــم الفضــل فــي حفــظ ،ونقل
الحضــارة اإلغريقيــة ،واليونانيــة إلــى أوروبــا عبر
مراكــزاإلشــعاع فــي جنــوا ،وصقليــة ،واألندلس.
ومــن الضــرورة اســتلهام هــذا الســبق والبنــاء
عليه في تفعيل دورالترجمة االنساني .
فيمــا أكــد الدكتــورحاتــم الشــماع فــي ورقتــه التي
قرأتها انتصارالســري أن الترجمة هي أهم
الجسورلتبادل املعرفة والسفرعبرالكلمات .
كمــا ســاهم فــي الفعاليــة الدكتــورمحمــد مهــدي
النجــاربورقــة قرأهــا الشــاعرزيــاد القحــم وضــح
فيهــا أن الترجمــة األدبيــة تعــد مــن أصعــب
الترجمات الحتوائها على أحاســيس ووجدانيات
الكاتــب التــي تغيــب عند الترجمــة إلى لغة أخرى.
إضافة إلى الشكل الفني لكل لغة والذي يجهله
الكثيرون .
وقــد تخللــت الفعاليــة مداخــات للحاضريــن
ركــزت فــي مجملهــا علــى أهميــة الترجمــة مــن وإلــى
العربية ودورها في إثراء املعرفة في اليمن،
والوطن العربي .
وعلى هامش الفعاليــة شــاركت الفنانه
التشــكيلة مــن أب هنــدي وأم يمنيــة ســوزان
جــوي ديفيــد ببعــض اللوحــات التــي مزجــت فيهــا
بيــن التــراث الهندي ،واليمني ،وعزف املوســيقار
ً
عبدهللا الدبعي بين الفقرات بعضا من
مقطوعاته املوسيقية.
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الترجمة لغة التواصل
بين الشعوب
أحمد قاسم العريقي

لم

أك ــن مهتم ــا بالترجم ــة بق ــدر إيص ــال
املعلوم ــة الت ــي يفتقده ــا اإلنس ــان
الناط ــق بغي ــر اللغ ــة العربي ــة؛ فكثي ــرا م ــا
ن ــرى الكثي ــر م ــن العل ــوم تترج ــم م ــن اللغ ــة
االنجليزي ــة إلى اللغات األخرى .أخترت مجاال
ثقافي ــا ألنقل ــه م ــن اللغ ــة العربي ــة إل ــى اللغ ــة
االنجليزي ــة ،ذل ــك ه ــو تراثن ــا املحكــي ال ــذي
ُ
أهم ــل م ــن معظ ــم ش ــعوب العال ــم العرب ــي.
ه ــذا الت ــراث ال ــذي اس ــتمر آلالف الس ــنين
وه ــويتناق ــل ش ــفهيا عب ــراألجي ــال كالجينات.
وكم ــا أن األخي ــرة تتغي ــر عب ــر ماليي ــن الس ــنين،
إال أن الحكاي ــة الش ــعبية تتغي ــر بي ــن عش ــية
وضحه ــا ،ومن حدي ــث رجل إلى آخر .فكتبت
مجموع ــة قصصي ــة بأس ــلوب الحكاي ــة
الش ــعبية ،تحكــي وقعنا املع ــاش وحاولت أن
أج ــدد ف ــي األس ــلوب حي ــث س ــرد مت ــن القصة
الش ــعبية بالتفعيل ــة الش ــعرية.
كان ل ــدي عش ــرون قص ــة ش ــعبية فاخت ــرت
س ــتة عش ــرة ،تس ــتحق الترجم ــة كتب ــت فيه ــا
عن حياتنا السياس ــية التي لم أكن أس ــتطيع
أن أتح ــدث بأس ــلوب مباش ــر ،وهن ــاك
قص ــص اجتماعي ــة وقص ــص فلس ــفية م ــا
تش ــبه األس ــطورة والخر اف ــة  .ذك ــرت فيه ــم
الحكم ــة والعب ــرة .فالكتاب ــة ليس ــت ملج ــرد
التس ــلية فقط فهذه النوع من الكتابة تنفذ
خزائنه ــا  .لك ــن الكتاب ــة هي رس ــالة إنس ــانية،
ق ــد يضح ــي الكاتب من أجله ــا الكثير ،أحيانا
عم ــره.
وج ــدت أن الترجم ــة أق ــرب إل ــى الصح ــة ه ــي
التي يترجمها الكاتب نفس ــه؛ فهو يعرف ماذا
يقص ــد باملج ــازأواالس ــتعارة التي يس ــردها في
كتاب ــه ،ليعب ــر ببالغ ــة ش ــاعرية أو يه ــرب م ــن
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الرقي ــب اللغ ــوي .فنح ــن ف ــي أنظم ــة قمعي ــة
فيلج ــئ الكات ــب الس ــتخدام ه ــذه التعبي ــرات
الت ــي تحم ــل مع ــان ع ــدة كالش ــعر.
ترجم ــة الش ــعر والق ــرآن ه ــي ليس ــت ترجم ــة
دقيق ــة ،ب ــل ترجم ــة املعان ــي الظاه ــرة ال غير.
كتب ــت املجموع ــة القصصي ــة (ك ــرات الثل ــج
 حكاي ـ ٌـات ل ــم ت ــرو Snowballs – Untold
 )Talesخ ــال ثالث ــة أش ــهر ،ث ــم حولته ــا إل ــى
س ــرد تفعيل ــي ف ــي س ــتة أش ــهر ،ث ــم ترجمته ــا
خ ــال س ــبعة أش ــهر ،وعرضته ــا عل ــى بع ــض
املختصي ــن ف ــي الترجمة وهوالدكتور /قاس ــم
عل ــى عزع ــزي أس ــتاذ الترجم ــة ف ــي جامع ــة
صنع ــاء.
كان ــت تجرب ــة مرهق ــة لكنه ــا ممتع ــة أخ ــرى .
كن ــت سأس ــتمر ف ــي الترجم ــة ل ــوال الطام ــة أو
اللطم ــة الكب ــرى الت ــي الت ــزال تعص ــف بن ــا
بداي ــة 2011م ل ــم تكن الش ــعوب ت ــدري ماذا
يخط ــط له ــا .كن ــت أظن أن املراك ــزالثقافية
املهتم ــة باللغ ــة االنجليزي ــة س ــتتقبل أعمال ــي
كأعم ــال ابداعي ــة ،وس ــتقدم ل ــي النصيح ــة
والع ــون إذا كان هن ــاك خط ــأ م ــا وس ــتدفعني
لألم ــام ،ف ــي كتاب ــة عال ــم الحاض ــر بأس ــلوب
املا�ض ــي البعي ــد و أنن ــي زاوج ــت بينهم ــا إلحياء
املا�ض ــي بالحاض ــر .وس ــتقدم تل ــك األعم ــال
إل ــى ب ــاد ناطق ــة بغي ــرالعربي ــة.
وب ــدأت قص�ص ــي الش ــعبية بمقدمة؛ ليعرف
الق ــارئ عل ــى م ــاذا ات ــكأت ف ــي قص�ص ــي الت ــي
كتبته ــا:
َ
ً
ُ
َ ُ
َ
َ
الضاد صرحا في امل ْ
حال
نظمت ح ْرف
ِ
َ ُ
َ
َ
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ّ
ً
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ـال
ِ

ً
ٌ
َ ُ
ُ
ً
ل ــم تك ــن الج ــدة حمام ــة ام ـرأة عادي ــة ف ــي
ُ
ُ
قريتن ــا لي ــس ّ
ُ
وتكتب
ألنها الوحيدة الت ــي تقرأ
ُ ّ
َ
ـرآن؛ ب ـ ْـل ّ
ألنه ــا أكث ـ ُـر م ــن ذل ــك
وتعلمن ــا الق ـ
ُ
بكثي ـ ٍـر ،فق ــد كان ــت تق ـرأ م ـ ِـن الزم ـ َـن املا�ض ــي
ال ِع َبر ،ومن الحاضرتقرأ املس ـ َ
ـتقبل ،فكانت
ِ
ِ
ً
متنبئ ــة ف ــي زمانه ــا.
ً
ـرأة غي ــر عادي ـ ًـة ،لي ــس ّ
ألنه ــا تس ـ ُ
ـجع
كان ــت ام ـ
ُ
الكه ــان؛ ب ــل ّ
ألنه ــا كان ــت تس ــردُ
كس ــجع
ِ
ُّ
ُ
حكاياته ــا بإيق ــاع ش ــعريِ ،له ــذا كن ــا نش ــتاق
ُ ّ
إل ــى َمجلس ــها ف ــي حاف ـ ِـة قريتن ــا املطل ـ ِـة عل ــى
ـاهق ف ــي األع ــروق ،ننظ ـ ُـر من ــه إل ــى
جب ـ ٍـل ش ـ ٍ
البح ـ ِـر .
َ
ُ ّ َ ُّ
ـور
كن ــا نح ــس أن مجلس ــها أفض ــل م ــن قص ـ ِ
ـوك وم ــا ش ــابههم ،الذي ــن كان ــت جدتن ــا
املل ـ ِ
ُتس ـ ّـمي ُكل واح ــد منه ــم ُبق ـ ّـراد البش ــر ،وتقولُ
ٍ
ِ
ِ
َ َ
ّ
لن ــا عنه ــم« :إن إبلي ــس نف ــخ م ــن روح ـ ِـه فيه ــم،
ٌ
ـور ،له ــذا ه ــم
وأن روائحه ــم كريه ــة كالنس ـ ِ
ُ
«عط ــر الدين ــار
يتعط ــرون ِبعط ـ ٍـر اس ــمه ِ
لتك ــون روائحه ــم طيب ـ ًـة كالعط ــور .يش ـ ُّـم ُ
ونه
ِ
الن ـ ُ
ـاس فيحبونه ــم ،يتقربون إليهم ويطوفون
َ
ّ
حولهم كاملس ــحورين» وتقو ُل لنا إن الحكاية
ُ
ي ــا أحف ــادي تنم ــو أكب ـ ُـركلم ــا م ـ َّـرالده ــرعليه ــا
ً
ُ
زمن ــا أط ــو َل ،وتصي ـ ُـر مث ــل ك ــرة الثل ـ ِـج ،كلم ــا
تدحرج ــت أكث ــر كب ــرت ث ــم ت ــذوب وتتال�ش ــى.
ُ
ُّ
وكن ــا نح ــن نجه ـ ُـل م ــا تقول ــه الج ــدة ،لكنن ــا
ً ُ
ُّ
فهمن ــا حي ــن كبرن ــا وكن ــا نح ــن أيض ــا كك ــرات
الثل ــج نكب ـ ُـر م ــع الزم ـ ِـن ث ــم نتال�ش ــى.

الترجمة األدبية ولقاء اآلخر

بسام جوهر

جميعنا

مترجم ــون ،فمن ــذ
األول ــى
اللحظ ــة
لخروجن ــا له ــذا الك ــون وإطالقن ــا الصرخ ــة
األولى يتحول جميع من حولنا إلى مترجمين.
نق ــوم بتفس ــير ح ــركات املوالي ــد ملعرف ــة م ــا
يضره ــم وم ــا ينفعه ــم .واألم هن ــا ه ــي أول
املترجمي ــن للغ ــات أجس ــادنا .تنم ــو أجس ــادنا
وتكب ــر وتنم ــو وتكب ــر مداركن ــا للمف ــردات
وي ــزداد اس ــتيعابنا للغ ــة الش ــفاه وهن ــا تنتهي
تس ــاؤالتنا ملعرف ــة دالالت املف ــردات م ــن
حولن ــا ونتح ــول ف ــي نهاية املط ــاف إلى ناطقين
ً
بلغتن ــا األم ألن الطف ــل ال ــذي كن ــاه يوم ــا كان
يجه ــل لغت ــه ويحت ــاج مل ــن يترج ــم ل ــه.
نتح ــدث ع ــن الترجم ــة فيب ــرزاآلخ ــرم ــن ش ــتى
اإلتجاه ــات واآلف ــاق ،فالترجمة هي فعل من
أج ــل اآلخ ــروتأصي ــل للقائ ــه عب ــرلغتي ــن ومن
خ ــال نص ــوص مهم ــا كانت أوص ــاف ومالمح
وأغ ــراض تل ــك النصوص.
م ــن بي ــن أن ــواع الترجم ــات ،ج ــاءت الترجم ــة
األدبي ــة م ــن حاج ــة الش ــعوب للتع ــرف عل ــى
اآلخ ــروم ــد جس ــورالثقافة والفن ــون والتراث
ً
ً
نح ــوه .ل ــم تك ــن يوم ــا تمث ــل عائق ــا ف ــي س ــبيل
تط ــور الش ــعوب ،ب ــل العك ــس ،كان له ــا
دور كبي ــر ف ــي ف ــي س ــبيل النه ــوض بالش ــعوب

واملنافس ــة .ول ــذا ش ــاهدنا كب ــرى دول العال ــم
والت ــي بلغ ــت طف ــرة علمي ــة ل ــم تهم ــل ه ــذا
الجان ــب ب ــل رص ــدت ل ــه وم ــا ت ــزال ترص ــد
املبال ــغ الضخم ــة ف ــي س ــبيل ترجم ــة اآلداب
للتعرف على الش ــعوب األخرى عن كثب من
خ ــال م ــا تج ــود ب ــه أق ــام أبنائه ــا .فالياب ــان،
عل ــى س ــبيل املث ــال ،أدرك ــت أنه ــا ف ــي م ــأزق
حي ــن أهمل ــت ترجم ــة اآلداب وكرس ــت ج ــل
اهتماماته ــا وجهوده ــا في ترجمة العلوم .لقد
تدارك ــت األم ــر بإع ــادة اهتمامه ــا بالترجم ــة
األدبي ــة ورص ــدت مبال ــغ ضخم ــة للمترجمي ــن
األدبيي ــن ومنح ــت جوائ ــز مث ــل جائ ــزة لجن ــة
الصداق ــة الياباني ــة األمريكي ــة لترجم ــة
األدب اليابان ــي وجائ ــزة نوم ــا لترجم ــة األدب
اليابان ــي.
لق ــد صنع ــت الترجم ــة األدبية ما ل ــم تصنعه
العل ــوم نفس ــها حي ــن ربط ــت ،م ــن خ ــال
ترجم ــات أدب الخي ــال العلم ــي .ولنع ــد
ً
بالذاك ــرة إل ــى ال ــوراء ولنتذك ــر قلي ــا املؤل ــف
الفرن�س ــي األعجوب ــة «ج ــول جابريي ــل فيرن»
وم ــا صنعت ــه الترجم ــة األدبي ــة م ــن خ ــال
مؤلفات ــه بع ــد إيصاله ــا لثيم ــات اختراع ــات
مس ــتقبلية وك ــذا وصوله ــا لآلخ ــر وم ــن ث ــم
تحقيقه ــا ألكب ــر اختراع ــات و ابت ــكارات بع ــد
أن كان ــت مح ــض حل ــم ال يتج ــاوز األوراق
ومخيل ــة الكات ــب الروائ ــي .فبع ــد روايت ــه
«م ــن األرض إل ــى القم ــر» الت ــي قرأه ــا ال ــروس
وحقق ــوا حل ــم الوص ــول إل ــى القم ــر ووض ــع
أول خط ــولبش ــرهن ــاك .وتوال ــت اﻹختراعات
مث ــل التلفزي ــون والغواص ــة وجميعه ــا كانت
م ــن وح ــي روايات ــه .ل ــم تك ــن الترجم ــة األدبي ــة
ً
جس ــرا يمت ــد نحواآلخ ــرفقط بل بوابة نعرج
م ــن خالله ــا إلى األكوان األخ ــرى .أوليس هذا
كل ــه بفض ــل الترجم ــة األدبي ــة؟

مصطلحات
في

الترجمة األدبية
 Poemقصيدة
 Anthlogyمقتطفات
 Criticismنقد
 Criticناقد
 Epicملحمة
 Elegyرثاء
 Free verseالشعرالحر
 Fictionاألدب الخيالي
 Hyperboleمبالغة
 Metaphoreاستعارة
 Simileتشبيه
 Meterوزن البحرفي العروض
 Mythأسطورة
 Metonymyمجاز
 Punتورية
 Parnomasiaجناس
 Rymeالقافية
 Rhythmإيقاع
 Satireهجاء
 Panegyricمدح
 Soliloquyمناجاة النفس
 Genreنوع أو لون أدبي
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التـرجـمــــــة عــلـــــم
ّ
ومثلت هذه الورشة ومقرراتها مؤشرا هاما على
الجديــة لــدى صنــاع القــرارفي امل�ضــي قدما نحو
مستقبل أفضل للمترجمين والترجمة من خالل
معالجــة اإلختــاالت فــي السياســات واملناهــج
والطرق واألساليب .

منذ أكثرمن عشرين سنة و أنا أعمل في الترجمة
كمهنة رئسية في حياتي  ،داخل اليمن وخارجة .
وهي مهنة متعبة ومحرجة  ،ولكنها شيقة ومثيرة
 ،ومتجــددة دومــا  ،ومدرة للدخل وخصوصا
الترجمة الفورية بشقيها املتزامن والتعاقبي .

« مــن و اقــع خبرتــي فــي مجــال الترجمــة يمكــن
القــول بــأن املناهــج الدراســية الخاصــة باللغــة
االنجليزية في املرحلة الجامعية بعيدة كل
البعــد عــن لغــة الحيــاة اليوميــة التــي ينبغي على
متعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة دراســتها وتعلمهــا قبــل
الشــروع فــي دراســة اللغة األكاديميــة واألدبية »،
ّ
يحضــر اآلن الدكتــوراه ،
يقــول الشــعيبي الــذي
بعــد أن كان قــد درس آداب انجليــزي فــي العــراق التدريب على الترجمة وشغف املتدربين
،واملاجيستيرفي الهند .
في  ، ٢٠١٦بدأت تدريب مجموعة من املترجمين
ويضيف املترجم والباحث الشعيبي الذي يعمل العاملين في جهات حكومية كالثورة ووكالة ســبأ
مترجما ألكثرمن  ١٥ســنة « ينبغي أن يدرس وهيئة أنصارهللا اإلعالمية  .جميع املتدربين
الطالب في الجامعة اللغة اإلنجليزية ذاتها ال أن كانوا يحملون شهائد بكلوريوس وأعلى في
يــدرس عنهــا  ،فدراســة األدب وعلــم اللغــة ينبغي االنجليــزي  ،وبعضهــم كان متفوقــا  .كانــوا
َ
أن ُيد َّرس في مرحلة الدراسات العليا كتخصص يعملــون فــي ترجمــة الخبروالتقريــرالصحفي من
ُ
ركــز وإلــى اإلنجليزيــة  .ولــم يكــن لديهــم مشــكلة كبيــرة
 ،أمــا فــي املرحلــة الجامعيــة فينبغــي أن ت ِ
الدراســة علــى اللغة التي يحتاجهــا املتعلــم في فــي اللغتيــن  .الجميــع قبــل التدريــب  ،كان قــادراً
مجــاالت الحيــاة العمليــة  ،ولــذا ينبغي اعــادة على الترجمة  ،لكنهم أيضا  ،كانوا ال يعرفون
صياغــة مناهــج اللغة اإلنجليزيــة الجامعية على الصحافــة  ،وال يفرقــون بيــن الخبــروال ـرأي  ،وال
بيــن الخبــروالتقريــر ،أو بيــن التقريــروالقصــة
هذا األساس ».
اإلنسانية .
« أمــا فيمــا يخص الترجمة الفورية فال يتلقى
ن
الطالب الجامعي أي تدريب عملي عليها بمعنــى كانــوا ال يعرفــو أســس وقواعــد الكتابــة
ويكتســب املترجمــون هــذه املهــارة مــن خــال الصحفية  ،فعرفوها في التدريب وصارت
املمارســة فــي امليــدان ويكــون ذلــك عــادة بعــد ترجمتهــم أفضــل  .وهم اآلن يشــقون طريقهم
جهود ذاتية كبيرة ومضنية يبذلها املترجم  »،نحــواملزيــد مــن اإلنجــاز ،وبعضهم ال يزال
يتواصــل معــي للنقــاش والتشــاور  ،وآخــرون
حضــروا معــي دورات الحقــة فــي الترجمــة حبــا
وشغفا في املوضوع .
محاوالت للنهوض بالترجمة

من أهم أسباب ضعف الترجمة هواملنهج
غيــراملناســب  .فهنــاك تذمــركبيــربيــن الطــاب
واملجتمــع مــن املنهــج الحالــي  ،الــذي لــم وال يلبــي
حاجات السوق واملجتمع على نحو كاف ومرض
.

ال يختلــف أثنــان علــى أهميــة الترجمة  ،وضرورة
النهوض بها  .لكن القول أسهل من الفعل  .وفي
هذا السياق  ،تم مؤخرا تطويرمناهج املاجستير
فــي الترجمــة بجامعــة صنعــاء بهدف تلبية حاجة
ســوق العمل وخدمة املجتمع  .وبدعوة رســيمة
من الجامعة  ،تشرفت باملشاركة في ورشة
عمــل إقــرارهــذا املنهج َ
املحســن كممثل لســوق
العمل في الترجمة  .وحضرهذه الفعالية
الهامة  ،التي عقدت يوم  ١٧فبراير، ٢٠٢١ ،
مســؤلون واكاديميــون مختصــون ومتخرجــون
ســابقون وطلبــة اليزالــون يدرســون املاجيســتير
في الترجمة .

كان وال يــزال املترجمــون الفوريــون فــي اليمــن
يعدون باألصابع  ،وكنا نتنقل بالطائرة لتقديم
خدمــة الترجمــة الفوريــة في الفعاليــات خــارج
صنعــاء كعــدن واملــكالء وتعــزوالحديــدا  ،بــل
وكنــا نذهــب خــارج اليمــن أحيانــا  ،ســيما لــوكان
منسق املؤتمرأو الفعالية يعرف ُ
أحدنا .
قبــل انــدالع الحرب  ،كانت آخرفعالية حضرتها
مترجمــا فوريــا في كيــب تــاون جنــوب أفريقيــا ،
ألن منســق املؤتمركان مقره صنعاء على ســبيل
املثــال  .ولعلــى مــن أبــرزأولئــك املترجميــن الذيــن
شــكلت معهــم فريقــا وديــا متعاونــا ومنســجما
هــم عبدالكريم املقالح  ،علي الصبــري  ،مــراد
القر�شــي  ،أكــرم الهنــدي  ،علــي امللحاني  ،محمد
عباس  ،ومحمد القا�ضي  ،الذي ترك مبكرا
بعــد أول مشــاركته معــي فــي مؤتمــردولــي بصنعاء
ْ
مترجمين آخرين هما بشيراملهلل
 .باإلضافة إلى
 ،وخالــد النظــاري  ،وكانــا الوحيــدان اللــذان بدأ
ّ
معــي كمترجمين فرن�ســي-عربي ،فيمــا كنا جميعا
انجليزي-عربي فقط .
دراســة اللغــات والترجمــة في الجامعــات اليمنية
ضعيفة

واد
فمناهــج اللغــة اإلنجليزيــة والترجمــة فــي ٍ
واد آخــر .والنتيجــة مخرجــات
والو اقــع فــي ٍ
ضعيفــة جــدا  .وهنــا ســأكتفي بمــا قالــه لــي
الباحث واملترجم أنورالشعيبي في سياق نقاشه
وتفســيره  :ملــاذا ال يتخــرج مترجمــون جيــدون من
الجامعة  ،وكيف يمكن حل هذه املشكلة ؟
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بــدأ التدريــب  -أول مابــدأ  -وقــد م�ضــى عليهــم
وقــت غيــرقصيــرفي عملهــم  ،فكانــوا يشــعرون
جيــدا بحاجتهــم ملهــارات مــن خــال خبيــركلمــا
صادفــوا مشــكلة فــي الترجمــة أو فــي الصحافة
 .فهــم مــن بــادروا فــي طلــب التدريــب وليــس
رؤســاؤهم مــن فعــل  .فاكتســبوا مهارات فعال
مــن التدريــب وطوروهــا و اتقنوهــا وجودوهــا
ذاتيــا  ،كمــا ّبيــن لــي التقييــم البعــدي وقيــاس
األثــر .وجــدت نتائــج باهرة ً
وتغيرا لألفضل  .كما
أستشــعرت إمتنانــا وعرفانــا منهــم  ،بل وشــغف
فــي املزيــد مــن التدريــب  .فألهمنــي هــذا النجــاح ،
لتصميــم حقيبتيــن تدريبيتيــن  :حقيبــة لتدريــب
املترجــم املحتــرف بمســتويات مختلفــة  ،وأخــرى

وفـن مفقود لماذا؟

ناصر الربيعي  -صحفي ومترجم

لتدريــب الصحفــي املحتــرف العامــل مــع وســائل
إعالم ناطقة باالنجليزية .
هــذا الشــغف والعرفــان واإلمتنان من املتدربين
 ،وشــعوري بواجــب املســاهمة وأهميــة تحســين
رصيــد األثــر ،كل هــذا شــجعني علــى توســيع
النشــاط التدريبــي ليشــمل أكبــرعــدد ممكــن من
املهتميــن بالترجمــة والصحافــة االنجليزيــة .
وهمــا مجــاال خبرتــي  .فتواصلــت مــع الجامعــات
بهذا الشــأن وكانت اإلســتجابة مشجعة جدا بل
ومدهشة وخصوصا ممن كان يعرفني كصحفي
ومترجم من رؤساء الجامعات .
قبــل التدريــب فــي أي جامعــة نعمل التالــي :
نــدوة تعريفيــة يحضرهــا الطــاب واملدرســون
 :أعرض عليهم (بالباوربوينت ) عناوين حول
مــاذا عنــدي مــن تدريــب  ،وملاذا هومهم ؟ وكيف
ُ
فعلت في مسيرتي ؟ وكيف يمكن أن يفعل مثلي
من يحب أن يكون مترجما محترفا ؟

َّ
مفعلة وغيرمنظمة وموحدة أو حتى منسـ ِـقة
 .ومن أمثلة هذه القدرات  ،الدكتورعبد ربه
الدربجــي  ،أســتاذ اللغويــات والترجمــة  ،وعميــد
كلية اللغات السابق بجامعة صنعاء  ،الذي
ترجــم دســتور الجمهوريــة اليمنيــة وجميــع
تعديالتــه الالحقــة  .هــذا الرجــل  ،الذي تعرفت
عليــه مؤخــرا  ،هــو واحــد مــن األمثلــة الحيــة
امللهم واملؤثر  .وال بد من اإلستفادة
للمدرس ِ
منــه ومــن خبراتــه وأمثالــه للنهــوض بالترجمة في
اليمن  ،ليس لتلبية ســوق العمل فحســب  ،بل
أيضا لتطويروتجويد نشــاط الترجمة بمفهومه
الواسع كوسيلة حيوية للتواصل والتثاقف
بين الحضارات والثقافات .

«كان الدكتــورالدربجــي إذا تحــدث فــي الترجمــة ،
صمــت الجميــع إحترامــا حتــى ثاكــور!  « ،قــال لــي
أحد تالميذه الدكتورمحمد الحوصلي  ،أستاذ
الترجمة واللغويات املقارنة في جامعة صنعاء ،
مشيرا إلى من كان ُ
يعد أعلى مرجعية في الترجمة
 ،وهو الدكتورالهندي دامــودارثاكــور ،الذي
ثم يسجل املهتمون أسماءهم ويبدا التدريب في ق�ضى وقتا طويال مدرسا في كلية اآلداب .
مراكــزتدريــب الجامعــة أوفــي مكتبــي أوأي مكان
مناســب للجميــع  .ونخطــط اآلن لفعــل ال�ش ـئ
نفســه مــع نــادي القصــة بعــد حضــوري نــدوة ومــن جانبــه قــال الدكتــورعبدالرحمــن الدربجي
هناك حول الترجمة األدبية .
عندمــا ســألته عن غيــاب الترجمــة األدبيــة في
اليمن «
الترجمــه فــي عمومهــا عمــل ابداعــي والترجمــه
الترجمة األدبية
ٔ
االدبيــه تكــون هي االكثــرالحاحــا فيمــا يتصل
إذا كانــت الترجمــة التجاريــة والفوريــة والترجمــة بحتميــة تو افــرمثــل هكذا اشــتراط في من
القانونيــة وهــي أبــرزمتطلبــات ســوق العمــل  ،يشتغلون في هذا املجال .الترجمه االدبيه
الزالــت شــحيحة ومزعزعــة الثقــة  ،والقليل منها تنطلــق مــن ابــداع الكاتب علــي مســتوي اللغه
مــا ير�ضــي النــاس  ،فمــا بالنــا بالترجمــة األدبيــة االصــل وتعطــي ثمارهــا عنــد تمكــن هــذا املترجــم
التــي ال ُمعيــن لهــا وال ســند بســبب تكاليفهــا وقلة اوذاك مــن تالبيــب الغــه الهــدف وعمقهــا االدبــي
ربحها  ،إن وجد أصال .
والتاريخي والثقافي ».
نعم أجزم أنه ليس في اليمن ترجمة أدبية
وملهمين
ممنهجــة  ،رغــم وجــود أعــام بارزين ِ
فــي الترجمــة  .كالدكتــورعبد الوهاب املقالــح ،
مــدرس الترجمــة فــي جامعــة صنعــاء  ،وهــو األبرز
مــن حيــث اإلنجــاز .فقــد ترجم أكثــرمن  ٣٠كتابا
أدبيا آخرها رواية «راهب املخا « .

وفق برامج دراسيه طموحه تستحيب ملعطيات
الــدارس املبــدع ويتــم البنــاء عليهــا االمرالذي
اليــكاد ُيــرى في اليمــن ولهذا تراجعت كثيرا حركة
الترجمه االدبيه في هذه البالد والتي يمكن
حياوها وفق ٔ
ٕا ٔ
الرويه املحددة اعاله ».
ترجمة كتاب لم َيرالنور
جمعت أكثرمن خمسة ألف عبارة اصطالحية
عامة ( )Idiomsمن تفاعالت مســيرتي
العمليــة فــي الترجمــة خــال عشــرين ســنة  ،ومــن
املو اقف التي عشــتها ســواء في اليمن أو أثناء
سفري في اروبا وأمريكا ،وكذلك أثناء القراءة
مــن الصحــف واملجــات والكتــب والقواميس
املختلفة  .هذه العبارات مصنفة تصنيفاجيدا
ومالئمــا يســاعد القــارئ علــى معرفــة أيــن
تســتخدم العبارة ؟ ومع من ؟ وفي أي مقام ؟
وأي مســتوى مــن الرســمية ؟  ،وكيــف تســتخدم
في جملة ؟ وهل هي لإلستحســان أم لإلســتنكار،
وأشياء أخرى .
وأزعــم أن هــذا الكتــاب ســيكون إضافــة نوعيــة
للمترجميــن وللدارســين بــكل مســتوياتهم  .فهــو
ليــس فقــط ترجمة لهذه العبــارات اإلصطالحية
ّ
التي نقابلها في كل مكان ســواء كنا نقرأ أو
نســتمع للناطقيــن األصلييــن باالنجليزيــة  ،بل
فيــه املقابــات بالعربيــة لهذه العبارات وليس
الترجمــة الحرفيــة  .فالترجمــة الحرفيــة ال تعطي
ً
معنى مألوفا ومســتقيماحتى باالنجليزية نفســها
فما بالك  ،بترجمتها حرفيا إلى العربية .

هذا الكتاب اليزال ورقــا مطبوعــة ولــم يســلم
بعــد إلــى مطبعــة إلخراجــه كتابــا  ،رغــم أن جمــع
العبــارات بــدأ بخــط اليد في  . 1996والســبب
فــي عــدم خروجــه كتابــا هواإلنشــغال  ،وعدم
الوصول إلى نهاية  ،كل يوم كنت أجد جديدا
وأضــاف الدكتــور الدربجــي أن اإلبــداع والبرامــج  ،فأجمعــه  .وقــد عزمــت علــى إخراجــه اآلن  ،إذ
الطموحة املناسبة إن حظيت بالدعم والرعاية ال شيئ ينتهي .
الالزمة هي الحل ملشكل غياب الترجمة األدبية .

البابداع فكري
«كل هــذه االشــتراطات ال تتحــق ٕا ٕ
وهنــاك قــدرات وكفــاءات يمنيــة كثيــرة لكنها غير مماثــل يعكســه املترجــم والــذي يتعيــن صقلــه
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ترجمة الرواية
من وإلى العربية
بشير زندال

تعتبر

الترجم ــة األدبي ــة ه ــي األصعب
بي ــن كل أن ــواع الترجم ــات.
فالترجم ــة التجاري ــة مث ــا تتك ــرر فيه ــا
املصطلح ــات وتراكي ــب الجم ــل ويكف ــي
اط ــاع املترج ــم عل ــى نم ــاذج بس ــيطة حت ــى
يتس ــنى ل ــه اتقانه ــا .ام ــا الترجم ــة األدبي ــة
فتكم ــن صعوبته ــا ف ــي أن ــه يتوج ــب عل ــى
املترج ــم اس ــتحضارك ــم هائ ــل م ــن املف ــردات
والص ــور البالغي ــة والتراكي ــب اللغوي ــة الت ــي
يج ــب ويحب ــذ أال تتك ــرر ف ــي الن ــص نفس ــه.
وفيم ــا يخ ــص ترجم ــة الرواي ــة العربي ــة إل ــى
اللغ ــات األخ ــرى ،فف ــي العق ــود األخي ــرة،
نقل ــت الترجم ــة الرواي ــة العربي ــة الت ــي تهت ــم
باملس ــكوت عن ــه أكثرمن الرواي ــات التي تهتم
بالبع ــد الفلس ــفي أو اإلنس ــاني ،فاهتم ــت
بالجن ــس وامل ــرأة وبع ــض السياس ــة .ظ ــل
الق ــارئ األجنب ــي يبح ــث ف ــي الراوي ــة العربي ــة
ع ــن “الليال ــي العربي ــة” أوع ــن مواضي ــع ألف
ليل ــة وليل ــة ،م ــن ناحي ــة الجن ــس والخم ــر
والنس ــاء ،وه ــي الص ــورة املختزل ــة األكب ــرلدى
الق ــارئ األجنب ــي ال ــذي ال يبح ــث ع ــن الحي ــاة
اليومي ــة ملجتم ــع عرب ــي كم ــا صورت ــه رواي ــات
نجي ــب محف ــوظ ،ب ــل بح ــث ع ــن املس ــكوت
عن ــه ،والعوال ــم الس ــرية للم ــرأة العربي ــة
ً
أو الرواي ــات الت ــي أث ــارت لغط ــا وس ــببت
ضوض ــاء إعالمي ــة ،قد تكون وصل أصدائها
إل ــى الق ــارئ األجنب ــي ،مم ــا ش ــجع الناش ــرعلى
ُ
ترجمته ــا .لذل ــك عل ــى س ــبيل املث ــال ترجم ــت
رواي ــة بن ــات الري ــاض للس ــعودية رج ــاء
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الصان ــع ،للضج ــة اإلعالمي ــة الت ــي ر افق ــت
صدوره ــا .وق ــد أش ــاراملترجم األمريكــي روجر
آل ــن ،ف ــي محاض ــرة ،إل ــى ركاك ــة رواي ــات بن ــات
الري ــاض ،وعم ــارة يعقوبي ــان ،ورو اي ــات
أح ــام مس ــتغانمي ،م ــن الزواي ــا الفني ــة،
ولكنه ــن م ــن أكث ــر الرواي ــات العربي ــة ترجم ــة
إل ــى الثقاف ــات األخرى ،بل وم ــن األكثرمبيعا.
م ــن س ــلبيات اخت ــزال الق ــارئ األجنب ــي
للمثق ــف والثقاف ــة العربي ــة ف ــي موض ــوع
الجن ــس والنس ــاء ظه ــور روائيي ــن اعتق ــدوا
أنه ــم بكتاباته ــم ف ــي ه ــذه املج ــال س ــيدخلون
إل ــى عال ــم الش ــهرة وس ــتصل أعماله ــم إل ــى
العاملي ــة .وبه ــذا أعتق ــد أن الترجم ــة إل ــى
اآلداب األجنبية قد ظلمت الرواية العربية،
وال تمث ــل م ــا وصل ــت إليه الرواي ــة العربية في
العق ــود األخي ــرة ،وال ص ــورة الثقاف ــة العربية
واملثق ــف العرب ــي ككل.
أم ــا مس ــألة ترجمة آدابنا إل ــى اللغات األخرى
فع ــادة م ــا أك ــررأنه ــا ليس ــت مهم ــة املترجمي ــن
الع ــرب ،ب ــل مهم ــة املترجمي ــن األجان ــب؛ ألن ــه
ف ــي الترجم ــة يتوج ــب عل ــى املترج ــم أن تك ــون
لغت ــه املنق ــول إليه ــا أق ــوى م ــن لغت ــه املنقول
منه ــا .لذل ــك يمك ــن املالحظة بأن م ــا تقرؤونه
م ــن ترجم ــات إل ــى العربية ه ــي ملترجمين عرب
ولي ــس ملترجمي ــن أجان ــب .ه ــل قرأن ــا رواي ــة
فرنس ــية ترجمها مترجم فرن�س ــي إلى العربية؟
بالتأكي ــد ال ،فه ــي مهم ــة املترجمين العربيين.
وم ــا يترج ــم م ــن األدب اليمن ــي إل ــى اللغ ــات
ً
األخ ــرى يك ــون
خاضع ــا لع ــدة معايي ــر ،منه ــا:
ش ــهرة العم ــل األدب ــي كرواي ــة الرهين ــة ،أو

ألن الرواي ــة تطرق ــت لثيم ــة يهت ــم له ــا القارئ
ً
عموم ــا
األجنب ــي كرواي ــة اليه ــودي الحال ــي.
موض ــوع ترجم ــة األدب اليمن ــي إل ــى اآلداب
األخ ــرى لي ــس مهمة املترجم اليمني ،فهي أمر
خاض ــع لقضاي ــا بعي ــدة عن ــه
تواجه املترجم في اليمن العديد من املشاكل
والصعوب ــات في االش ــتغال ف ــي ترجمة الكتب
ف ــي كل املجاالت ،ولكن تظل الترجمة األدبية
ه ــي أصع ــب أن ــواع الترجم ــات وتحت ــاج م ــن
املترج ــم إل ــى ق ــراءة دائم ــة ل ــأدب حتى يتس ــنى
ل ــه التع ــود عل ــى الصي ــغ والتراكي ــب األدبي ــة.
وهن ــاك صعوب ــات تقني ــة وأخ ــرى لغوي ــة ف ــي
ترجم ــة األدب .تقني ــة كالعث ــور عل ــى ناش ــر
يتكف ــل بش ــراء حق ــوق الترجم ــة م ــن ال ــدار
األجنبي ــة ،فالكثي ــرم ــن دورالنش ــرال تتحمس
لش ــراء حق ــوق الترجم ــة ،وتفض ــل ترجم ــة
رواي ــات ال يوج ــد له ــا حقوق نش ــركالروايات
القديم ــة أو التي م�ض ــى عليها املدة القانونية
لس ــقوط حق ــوق الترجم ــة .بع ــض ال ــدول
تفت ــرض  50س ــنة لس ــقوط حق ــوق املؤل ــف،
وبعضه ــا  60س ــنة .وه ــذه مش ــكلة تواج ــه
املترجمي ــن الش ــباب؛ ألن دور النش ــر الكبي ــرة
ال تحب ــذ التع ــاون واملغام ــرة بش ــراء حق ــوق
الترجم ــة ث ــم تس ــلم العم ــل ملترج ــم خبرت ــه م ــا
زال ــت ف ــي البداي ــة ،بل تش ــتري وتعط ــي العمل
ملترج ــم ل ــه إص ــدارات كثي ــرة.

الراعية والذئاب
ريم البياتي
طفلــة ظلــت علــى تلــك الجبــال وحيــدة تروي
بدمعهــا للنهــارمــا فعلــت الخفافيش..لرنــا
حمدي الجماعي

خيــط الدمــع
جهاد الكريمي
َُ
ْ
ـات أمســها
تهاوت شــموس املجد،واسـ ْـتعلت الظل ْم تبيــع مــن الجانــي تحيـ ِ
وتمنـ ُـح موجــود الكرامــات بالعـ ْ
ْ
ـدم
القمم
وخارت قوى األعالم ،واستلقت
ُ
ْ
ْ
يسـ ْ
ـتبي ُنها لهــا مــن بنيهــا ألــف خصـ ٍـم تتابعــت
كيفيـ ٍـة
بــا
بدهـ ٍـر
ُ
حليـ ٌـم ،وال لــو ٌ
خناجرهــم فــي جوفهــا تغــرز األلــم
ن علــى طيفـ ِـه ارتسـ ْـم
ُ
ُ ّ
َ
عللنــا َتـ ْـذ ُ
األلــى تنــاديَ :ب ِنـ ْ
ـي التاريــخ ،يــا ســادة الــورى..
كار مــا شـ َّـيد
ي
ُ
ُ
تالشــوا ،وهــل يغنــي عــن الفائــت النــدم!؟ تالشــت حــواس القــوم واســتفتح الصمــم
ونغـ ُ
ـزل خيــط الدمــع فــي محفــل األ�ســى ومــا يأمــل الراجــون ِمــن ُمنقـ ٍـذ بــدا
ً
َ
يــداوي صــداع ال ـرأس بالســل والجـ ْ
ـذم!
حنينــا ،ونرجــوا مــن تناهيدنــا النغـ ْـم
علـ ُّـو الفتــى بالجــد ال َ
الجــد والغنــى اذا كان خـ ُ
ـذالن الــورى مــن ذواتهــم
ِ
ّ
ُ َ َ
وتاريخـ ُـه مــا َ
القمـ ْـم!؟
دام ،ال مــا قــد انصــرم
فأنــى يفيــد القــوم أن تعقــد ِ
ّ
ّ ْ
ّ ُ
تصد َعــت! أال
تأو ْهــت لألعــام أنــى
َ
َ َْ
َ
و ّأنــى ْ
استســاغ القــاع َمــن كان فــي العلــم!
.
ّ
ّ
ووا حــر قلــب الكــون مــن حــال أمـ ٍـة فــا
تناهيدهــا فــي كل إخفاقـ ٍـة ِح َمــم

ً
ّأمــة املليــار والنصــف صحــوة
ً
ً
ُن ْ
عيـ ُـد بهــا مجــدا تليــدا قــد ارتقــم
ٌ
صفنــا
إال بتوحيــد
عــزة
ٌ
وال نهضــة إال مــع الســيف والقلــم

ْ
ً
َ ٌ
إلــى حتفهــا تســعى ضياعــا بظلفهــا وال يــأس ،واأليــام فــي النــاس ُد ْولــة
ّ
وبعد ســنين ْ
الجدب ٌ
دهرمن النعم
ومن يســلك األوحال زلت به الق ــدم
ً
غدت ْنهبة في َج ْحفل الســبي تنزوي وخلــف الدجــى املشــبوه فجـ ٌـر ُم َع َّمـ ٌـم
َُ
َ
َّ
قشيب تنمحي عنده الظلم
بضوء
علــى جيدهــا ِعقـ ٌـد مــن الذلــة انتظــم
ٍ
ٍ

َّ
ُ
أس ِه
مد
الصباح بر ِ
ً
ْ
الغيوم
متسلال َع َبر
ِ
َ
تفتح َ
والشمس ُ
ُ
جفنها النعسان
ُترس ُل َ
ّ
الذهبي
شعرها
ِ
ْ
النجوم
كي تغفو
ْ
َ
طرأن يسري
كانت وقبل ال ِع ِ
ْ
الزهور
بشالل
ِْ
تالعب األقمارَ
ُ
كانت هناك
ْ
َم ْن ّ
التخوم
مروا على تلك
ُ
وقطيعها
كانت رنا
ّ ُ
ُ
بهمس تارة ً
..تحدثه
تلهو
ٍ
ِ ْ
أو بالعيون ...
ساعد الغيم الذي
عن
ُْ ِ ُ
أكلته أحصنة املطر
وعن العصافيرالتي تصحوْ
ْ ِ
ْ
...تجيء
ضحكت
إذا
ُ ِ ً
لجبينها ...
تحمل قبلة
ِ
من لون أوراق الشجرْ
ِ
َ
مثل الربيع ُّ
تمر
ُّ ِ
الترابْ
يخضر
أغنامها
تحنو على
ِ
ُ
ْ
الذئاب
شبح
من
وتخاف
ِ ّ
ْ
بالصخور
البيت املزن ِر
ترنو ..إلى
ِ
ُّ
طرف الجديلهْ
وتلف إصب َعها على َ
ِ
ُتغم ُ
العينين
ض
ِ
ِ
ُ
تلمح َّأمها ُ
ْ
الفطور
تضع
َ
ّ ْ
َّ
تجمعت
السماء
لكن غربان ُ ِ
ُ
ْ
ُ
والريح تنذ ُربالث ْ
بور
َ ِ
ّ
ُ
ْ
الجميل
الحلم
فتكشف
َ
َ
وطار ٌ
الكتفين
..غادر
شال
ِ
ُّ
والكف التي ُ
ْ
الفطور
تضع
ُ
ُّ
الطفولة
..ماذنب
يارب
ِ
ْ
تظل بال د ْ
ثار
أن َّ ِ
ويظل ُ
فاه ُ
َّ
الي ِتم....
ُ
ْ
َ
الصغار
العصافير
يبتلع
ْ
ُّ
ُ
السماء تسربلت
يارب
..مابال َّ ِ
َ
ُ
ُ
ْ
واملوت ُيلقي ظله فوق
الديار
ً
ّ ْ
ياطفلة ...ظلت تحوم هناك
تنقش َ
ُ
القلب
رسم ُه ْم في
ِ
ُ
ْ
السؤال ..
تجترح
ُ
َ
قولي  :إذا ماجاء يسأل ِك
ُ
الزمان عن ْ
املآل
ِ
َ
ّ
َ
َ
العقارب يكرهون
الضوء
إن
َ
َ
َ
يخشون
العصافيرالتي
َ
بيوتها ...فوق الجبالْ
تبني هناك
َ
ّ
املارقين بحقدهمْ
قولي  :بأن
ِ ِ
الق َ
نديل ...
قد أطفؤوا ِ
َّ
َ
الظالم إلى زوالْ
لكن
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املعاني املوازية ملعنى النص..

(حيل) ميسون اإلرياني
فــي اللغة هناك املعنى املنطوق القريب (الحقيقــة) واملعنــى املنطوق
البعيد (املجاز) وهناك املعنى املفهوم الغيرمنطوق (وهو املعنى الذي
ال تحمله العبارة ولكنه ينتج عنها).
الفنيــة التــي قدمتهــا ميســون اإلريانــي في كتابها الجديــد (حيل) الصادر
عــن جائــزة الدولــة للشــباب  2017تعتمــد كثيرا على هــذا التمرير
املتمكن للكثيرمن املعاني التي تسيرموازية للمعنى املحمول في النص
*
ن
يصــل قلم ميســو إلى مناطق مهمــة فــي خارطــة التفكيــربوعــي كتابي
واضح أحيانا وأحيانا أخرى نتيجة لجريان النص وحالة التأمل
بحيث تصل إلى هذه املناطق دون قصد أو تخطيط مسبق

(ال أحد يحب عينيه
لهذا يرتدون النظارات الشمسية
محاولة الفرار
كل العصافيرتخون حدائقها)
في هذه اللمحة يحدث أن ترسل الشاعرة معناها املنطوق الذي
يثيــربــدوره مجموعــة من املعاني املصاحبــة  ..يصبــح ارتــداء النظارة
الشمسية محاولة للفرار ..هذا هو معنى النص  ..لكن املعنى
املصاحب هوأن الفرارغيرممكن والنظارة هي طريقة إليهام الذات
بأنهــا انتقلــت إلــى طريــق جديــد  ..بينمــا هــونفــس الطريــق القديم ولكن
مــن خــال نظــارة جديــدة  ..ورغــم عاطفيــة النــص وشــعريته لكنــه قدم
ملحة فكرية دون أن يشعرالقارئ بأنه خرج عن سياق الفن .
*
قــراءة نصــوص الكتاب بهذه الطريقة تجعل مــن الواضــح إدراك
ً
قصديــة الشــاعرة ألخــذ معانيهــا إلــى املنطقــة املموهــة جزئيــا . .املنطقة
التــي يشــاهد املتلقــي انهــا تحتوي املعنــى ولكنها ال تمكنه منه وال تحجبه
ً
عنه أيضا :

(دعنا نتوقف اآلن
عقرب الساعة تائه
مذ سرقه سنجاب الوحشة
وذكرياتنا التي مألنا بها الحقل
أثمرت أزهارا خانتنا مع الريح
ال أحد يستطيع هجران املوسيقى
إال الندم
يمربمعطفه الداكن
حتى الحزن يغار
حين نعشق ونترك يده
الحزن يشعربالبرد
يخاف
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بقلم :زياد القحم
يهرب
دعنا نتوقف هذه اللحظة
فأخشابي أتلفها مسمارالشوق
وغادرحبك وحده)

*
حيــن يضطــرالنــص لالســتعانة بصورمألوفة فإنه ســرعان ما يســتفيد منها
كجزئيات ليكون الصورة الكاملة الغيرمألوفة .
فــي النص التالي يعبربدفء العيون وهــومعنــى ورد مــن قبل كمــا فــي أغنية
محمد عبده «ف عيونك دفا» ويعبربكون كف الكريم تشبه البحر..
وفي القديم « :هوالبحرمن أي النواحي أتيته ».. .لكن النص يجمع هذه
الصــورليولــد صورتــه الكليــة الخاصة بســياق النص (كل هؤالء و أنا بعيدة
عنك ورق).
ً
ن
الورق الذي يعني الال�شيء سواء بداللة كلمة «ورق» حين يكو الورق
معبرا عن أشياء (الوثائق) أو حامال لقيمة مادية افتراضية (النقد) ولكنه
ليس هذه األشياء فال له قيمة ما هو وثيقة له وال يحمل قيمته النقدية
إال بصــورة افتراضيــة فقــط  ..أوبداللة كلمة (ورق) مــن جهــة كونــه قابال
للحرق والفناء ؛ فما يفصله عن أال يكون هو عود ثقاب فقط  ..وفي كل

األحوال يريد النص أن يقول بأن الحبيبة في
غياب الحبيب تكون وهما فقط مثل الورق
الذي تختلف دالالته ولكنها في كل مرة تشــيرإلى
واحد من مستويات الوهم :

شاعرة مينية تفوز جبائزة
(توليوال) اإليطالية

(أريد أن أغني
نمل حديقتنا وحيد
و أنا وحيدة
مثل هذا الليل
مثل هذا البرد
الذين عيونهم مدفأة
الذين كفوفهم بحر
الذين يطيرون حظهم على خيطان دموعنا
الذين يرفعون لؤم كؤوسهم على دم نجمة
الذين يحلمون غرباء
كل هؤالء _ و انا بعيدة عنك_ ورق)

*
لهــذه النصــوص طريقــة خاصــة فــي التعامــل مــع
اللغــة فهــي تحتــال علــى الروابــط والتراكيــب
وتنقلهــا إلــى عالقــات مختلفــة ببعضهــا بما
يتما�شــى مــع طريقة التصويــراملختلفة والغريبة
واملزدحمة:

(في قلبينا قواريرنبيذ ولهب
جوارب بيضاء
شراشف
ومنضدة
هذا يكفينا لنكون شرسين
حتى يقتل أحدنا ساعة اآلخر
ونتابع اللعب)
واحــد مــن املعانــي املوازيــة لهــذه النصــوص هــو
عبــارة عــن كونهــا وصفــات متعــددة للتحايــل
املستمرالذي يستخدمه العاشق ليصل إلى
معشــوقه ..هذا املعشــوق تصــوره النصوص
مســلحا باالخطــاروالبعــد و(األرانــب والغابــات)
محبوســا خلــف األبــواب التــي تكســرفــي محاولــة
لتفتيــح وردة  ..ضالعــا فــي املــوت والغريــزة
وتفاصيل الحياة  ..ضائعا في صدرطائريمسك
السماء من يدها ويرقص ..
كل ذلك يدفع العاشق/ة لصناعة الحيل
..
هــذه الحيــل التــي تســاعد العاشــق/ة علــى أن
يكــون كائنــا متحــوال  ..لعلــه يصــل فــي واحــده مــن
صــوره (الصفصافــة _ قطعــة الحلــوى_ املطــر_
األرنب_ ...الخ).
ثم تقول عن هذه الحيل:
(ال استطيع منع نف�سي من التفكيرفيما
سأكونه ألجلك في حيلتي القادمة)

فــازت الشــاعرة اليمنيــة ميســون اإلريانــي بجائــزة توليــوال اإليطالية للشــعرالعالمي ،عــن مجموعتها
الشــعرية األحــدث :حيــل ..التــي كانــت قد صدرت في طبعتيــن الطبعة األولى عن (دارمخطوطات) في
هولنــدا  ،والثانيــة عــن األمانــة العامــة لجائــزة الدولــة للشــباب باليمن ،وقد أعلــن عن فوزها ضمن
مجموعة من املبدعين واملبدعات في العالم العربي بعد أن تم اســتحداث فرع للشــعرالعربي في
جائــزة توليــوال ،وفــوراإلعــان عن فوزها بالجائزة لدورتها السادســة والعشــرين لعام  2021احتفل
مجموعة من املثقفين واملثقفات بالخبرالذي تزامن إعالنه مع اليوم العالمي للمرأة 8مارس
 2021في ظل غياب للشعراليمني عن املشهد العربي ،وهذه النقلة لحضوراسم اليمن مجددا
مقترنا بخبرعن اســتحقاق إبداعي شــبابي لشــاعرة قدمت تجربة مميزة خالل عقد ونصف وتكللت
بهذا الفوزاملشرف.

ثورة
األدب
الكتاب :ثورة األدب
الكاتب :محمد حسنين هيكل
العنوان :ثورة األدب
الناشر :وزارة الثقافة القطرية
يتضمن الكتاب عــدة مواضيــع شــيقة يحتاج
إليهــا املثقــف العربــي ،فــي اللغــة ،النثــروالشــعر،
فن القصص،
الســبب فــي فتــورالقص الحكائي ،يتحــدث
الكاتب عن تجربة كاتب حقيقة ،يوغل في
الشرح واإلفاضة لكل من تلك املواضيع،
حتــى أن القــارئ يخــال الكاتــب إلــى جــواره ،كتاب
بحاجــة إلى قراءة متأنية ،ألن حروفــه لــم تأتي
بدافع الكتابة وحسب.

دعوة للقراءة

إعداد :نجيب التركي
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فيلم (لعنة كايسا)
احلضور واإلقناع
ً
في الصباح الباكركان البرد قارســا ،ومن شــرفة
ً
املنــزل رأيــت طفــا يحمــل رقعــة شــطرنج غريبة،
كانــت أحجارهــا مــن اآلبنــوس  ،وربمــا أتــى بها من
ُ
القــرون الغابــرة الباليــة ،وهرعــت إليــه بغيــة
شراء تلك الرقعة النفيسة ،ورغم عمره الصغير
ً
نظــرإلـ َّـي مقطبــا حاجبيــه ،وفجأة رأيــت تجاعيد
مخيفة تظهرعلى تلك الرقعة ،ووجدت ذلك
ً
الطفــل أصبـ َـح عمالقــا لــه الكثيــر مــن األذرع
و ا أل قــد ا م ،
وقلــت لــه
بصــوت مبحــوح
قــد تملك منه
الخــوف :مــن
أنــت ؟ قــال  :أنــا
لعنــة كايســا،
ً
وتركتــه مذعــورا
 ،وعــدت إلــى
منزلــي وجمعــت
أوراقــي وذهبــت
إلــى مجلــة إل
مقــة أســجل
شهادتي.
بدايــة أشــكر
قطبــي اإلبــداع
البيــت اليمني
للمو ســيقى
و ا لفنــو ن ،
وملتقى كيــان
الثقافي املنظم لتلك الفعاليــة الباذخــة ،على
تبنــي مثل هذه األعمال التــي تدعــم الشــباب،
التــي يراودهــم الطمــوح الذيــن يصبــون إليــه مــن
أجــل الترقي والعلو في املجــال الفنــي ،وخاصة
مانحــن بصــدده اليــوم ،إذ أعد مجموعة من
ً
ً
الشــباب الواعد فلما شــيقا ،رغم اإلمكانيات
البسيطة .وشكري للصديق األســتاذ الفنان
فؤاد الشرجبي على دعوته الكريمة لي باملشاركة
بقراءة حول الفلم.
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مــن خــال العنوان نرى بوضــوح الفكــرة التي
اتــكأ عليها الطاقم في هــذا الفلــم ،وتلــك كانت
كايسا آلهة الشطرنج األسطورية عند اإلغريق،
ً
أما العمل فكان يمنيا بامتياز.
في الحقيقة هناك فرق بين املادة املقروءة
واملــادة املرئيــة ،بحيــث مــا كل مــا ُيق ـرأ يمثــل،
ولكن َّ
لدي تساؤل لوكان هذا الفلم القصير
مــادة مقــروءة هــل
سيكون صدى
التأثيــر ذاتــه؟،
بالنســبة لــي ال،
إذ الفــارق فــي
املادتيــن حضــور
الوعــي ورؤيــة
ا لشــخصيا ت
ومــدى تفاعــات
املشــاهد معهــا،
ووجــود املؤثــرات
التــي تأخــذ
املشــاهد إلــى
ُ
عواملهــا ،ولســت
ً
ً
أشــك شــكا يســيرا
أن املــادة الفلميــة
التــي َجالــت فيهــا
أنظارنــا هــي أجــود
مــن أن تكــون
مقــروءة ،وأذكــر
صديقي الشاعروالناقد زياد القحم حين
تحدث عن مسلســل (ما وراء الطبيعة) للراحل
أحمــد خالــد توفيــق ،عن عدم رضا الكثيرممن
ً
ً
أعماال روائية ُ
قراؤو
صنعت منها أفالما.
ً
ٌ
ولــوضربــت مثــاال على ذلــك فلــم أصلــه رواية
))perfume the story of a murderer
(العطــرقصــة قاتــل) للكاتــب األملانــي باتريك
زوســكيند كانت الرواية طاغية على مشــاعر
القارئ ،وهذه الرواية لفتت أنظاراملخرجين
الكبــارفــي العالم وبالذات (مارتن ســكورســيزي)

عبدالوهاب َّ
سنين
الذين اعجب بهذه الرواية ولكنه لم يستطع
لصعوبة خياالتها و أفكارها ،وحاول أكثرمن
مخرج ولكن الصعوبة قائمة على حاســة الشــم
الخارقة ،التي تمتع بها بطل الرواية باتيست
جرونوي .ولكن استطاع النجم العالمي (واستن
هوفمــان) الــذي تقمــص شــخصية جوســيبي
بالدينــي شــراء حقــوق الرواية مقابــل  10مليون
يورو واســتطاع مع املخرج األملاني (توم تايكر)،
ً ً
أن يصنعا ذلك ،وكان الفلم رائعا جدا ،ومع
ذلــك ال زالــت الروايــة تحفــة فنيــة خالــدة ،وإن
ً
كان الفلــم رائعــا لكنــه لــم يكــن بجــودة وحضــور
الروايــة املقــروءة ،وأمــا لعنــة كايســا لــو كان
ً
العمــل مقــروءا لحرمنــا من هذا الوهج واإلبداع
املتضرم في دماء هؤالء الشباب.
ففــي هــذا الفيلــم الغيرمتوقع من شــباب في
مقتبل العمرالذين اســتطاعوا جذب املشــاهد
وهذا ما حصل معي.
أما النظرة التي الحت لي ونتج عنها تصور
بالنسبة للموسيقى التصويرية كانت
-

دقيقة ومنسجمة مع تفاعل الشخصيات.
األضــواء الخافتــة كان لهــا وقــع فــي
نفــس املشــاهد ،وجعلتــه يترقب بشــغف تلك
املقاطع الرائعة
الحــواروهــوالركيــزة التي بنــي عليها
الفلم ،بين بطلي الفلم محمد الصوفي في
دور عمــر ،وخالــد اليوســفي فــي دور الشــيطان،
شخصية الشيطان لها كاريزما تشد املشاهد،
وكان أداء تلك الشخصية فيها حرفية تنم عن
تجربة ســابقة في املســارالفني ،وذلك واضح
مــن خــال تعامله مــع النص املناط به ،وكذلك
القدرة على التعامل مع الكاميرا ،وحين كان
الشــيطان يخــوض الحــوارمــع عمــر ،كان يعطــي
ً
املشاهد تصورا المسني أنا بالتأكيد أنه أحتوى
ذلك املشهد الحواري بشخصيته.
أمــا الشــخصية الثانية عمراســتطاع
أن يســيطر علــى أحاســيس وتركيــز املشــاهد،
وجعله يرى شــخصية تؤمن بقدراتها وذاتها،
ولكن بطريقة اســتعالئية تملك منها الغرور،
ُ
ومــن خــال تلــك اللعبــة العامليــة التــي كان عمــر
يهواهــا منــذ صغره ،كان لتلك الشــخصية
ً
ً
ً
حضورا طفال وراشــدا ،فعمرالصغيركان أداءه
ً
ً
الفتــا وتلقائيــا ال تكلــف فيهمــا ،وهــو امتــداد
لعمرالكبيرتلك الشــخصية املتلفعة باألنفة
والكبريــاء املتغطرســة ،التــي جســد فيــه الصراع
مــع الــذات بغيــة الوصــول إلــى البغيــة التــي يرنــو
إليها ،ولو كان ذلك فيه خسارة تمس غيره طاملا
هو مقامرال يرى إال ذاته ،وكان ضياع أسرته
لعنة حب الذات .وقد استطاع محمد الصوفي
مــن خــال هــذه الشــخصية أن يوصــل الرســالة
للرائي ،وحواره مع الشيطان كان فيه رمزية
ً
ً
تالمــس الو اقــع أوال واملشــاهد ثانيــا ،مــن خــال
هــذا الحــوارنرى الو اقع املريراملثخن بالجراح،
وعمــرهــو صــورة من ذلك الو اقــع املتغطرس
ً
الذي جرع البسطاء آالما تنزف جروح األ�سى.

أمــا نهاية ذلك الصــراع حــول رقعة
ً
الشــطرنج بيــن عمــر والشــيطان ،كان دراميــا
ُ
بامتيازحيث أتت الغرائبية ،عن طريق التوبيخ
مــن الشــيطان لعمــربعبــارات الــذم والتنكيــل
ً
وتعريتــه أمــام ذاتــه رغــم فــوزه وخســارته معا ،إذ
خســرنفســه ومبادئه وذهب العديد من األبرياء
حياة آثرأن يعيشها كما
نتيجة رهان خاسر ،في ٍ
يريد تسلطه وذاته املمرغة في الوحل  ،وهذا
حــال الكثيــرمــن املقامريــن بحيــاة النــاس ،فــي
بورصة خاسرة في معترك الحياة.
شــخصية الجــد رغــم ظهــور تلــك
ً
ً
الشــخصية ظهــورا متقطعــا ،إال أن املشــاهد
يســتطيع أن يــرى امتــداد تلــك الشــخصية فــي
حفيده عمر ،والرائع ذلك املشهد األخيربين
عمروجده ،حين َه َّم عمربتقطيع فصول
كايســا ومعارضــة الجــد لذلــك ،بــل طلــب منــه
وهــويبتســم ابتســامة ســاخرة بفتــح الفصــل
الثاني من تلك اللعنة ،وهو بذلك يرمزلذلك
العنفوان والذات املتقيحة بالدمارباالســتمرار
ً
فــي غيهــا ،تــاركا الســموإلــى املــكارم ونبــذ الكراهيــة
املتجذرة في هذا الو اقع املؤلم ،تغوص في وحل
مظلم موحش.
الفلــم جعلنــي كمشــاهد يقــع بخيالــه ومشــاعره
ً
أســيرا لهــذه التجربــة الجديــدة ،صحيــح الكثيــر
ً
يعــرف جيــدا أن مــا شــوهد فــي العــرض قصــة
خياليــة فنتازيــة ،ولكــن املشــاعرتظــل عالقة
بتلك األحداث ،التي حيكة بحبكة رائعة،
وسيناريو متوازن ،وإخراج نجح في لم تلك
الخيوط التي وضعت في شريط سينمائي بديع،
كل ذلــك أثــاراملشــاعر ،التــي تكــون منهــا الالوعي
اإلنساني  ،من خالل املحاكاة التي عاشها
ً
ً
ُ
الرائي  ،حيث وجد جــزءا كبيــرا يتقاســمه مع
ً
ً
و اقـ ٍـع ُمعــاش ُملــيء أملا وكمدا ،وتلك املحــاكاة
حدثت بوعي من املتلقي وتركت آثارها ،وخلقت
ً
رابطا بين تلك الشخوص الرائعة في الشاشة،

وبين املشاهد لها.
بالنســبة لشــخصيات الفلــم لــم
تكــن واضحــة مــن ناحيــة التســمية خــا عمــر
ُ
والشــيطان ،حيث كنت اتمنى تســمية كل
الشــخصيات ،وخاصــة شــخصية املقتول
بالســكين ،وربمــا أراد املخــرج أن يكــون عمــر
ً
مبهــورا بمــا يحصل ألفراد أســرته ،بســبب غروره
 ،وجعلــه يــرى افــراد أســرته وهــم يتســاقطون
كأوراق الخريــف ،وكأنهــم دمــى ال يحــق لهــا أن
تحيــا ،ومــع ذلك البأس  ،فــكان املشــاهد أكثر
ً
ً
تأثرا ومعرفة بتلك الرمزية العالية.
التصويركان ظاهــراألمــراالعتماد
على كاميرا واحدة ،ولو كان هناك أكثرمن كاميرا
لرأينــا توزيــع فــي زوايــا عــدة للتصويــر ،ومع ذلك
هذه الحرفية وكاميرا واحدة أكثرمن رائع.
لــي مالحظــة طفيفــة حــول مرحلــة
التذكــرمــن بطــل الفلــم عمــروعودتــه إلــى الزمــن
املا�ضي ،كانت صورة عمرتتحول لألســود
واألبيــض ولــوكانــت الصورة تبدأ بوميض ينتهي
ً
ـراب خــادع ،لــكان ذلــك فيمــا أرى فنتازيــا ييه ـئ
بسـ ٍ
املشاهد لذلك الزمن.
وفــي األخيــرأشــكرصديقــي األســتاذ الفنــان فــؤاد
علي الشرجبي على دعوته الكريمة لي باملشاركة
بقراءة حول الفلم.
وأشــكر الصديقيــن الرائعيــن الشــاعر والناقــد
زيــاد القحــم على جهوده املبذولة وتألقه الالفت
فــي إثــراء الفعاليــات ،والشــاعر الخلــوق أوس
مطهــراإلريانــي علــى مــا يقدمــه مــن عطاء ســامق
في اإلعداد.
وتحيــة لطاقــم لعنــة كايســا املتناغــم كأوتــار
العود ،وهم بحق العين التي أضاءت هذا
الجمال الذين اشتركوا على إظهارهذه التحفة
الفنية ،والتي رغم قصرها تعني الكثير.
العدد ( - )11مايو 2021
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فكرة رواية مملكة الجواري .تبلورت على شكل سؤال :هل ما دون حول امللكة سيدة
وفترة حكمها في كتب التاريخ حقائق؟.
وهــل مــا أهيــل علــى شــخصها فيــه من الصــدق ..حتى رفعت إلى مصاف القديســات ..و
ما نسبة صحة ماذكر.
امرأة تحكم جنوب الجزيرة العربية ألكثرمن نصف قرن ..في مجتمع يحرم حكم املرأة.
عدت لقراءة بعض كتب تاريخ تلك الفترة ..ألكتشف بأن سيدة لم تكن تمتلك جيشا
من الرجال ..بل فرقا من الجواري املؤهالت واملدربات ..جموع الجواري يهديها الرعية
فخرا وعزة مللكتهم .تلحقهم بمدرسة خصصت لتعليمهن األدب والسلوك الحسن
والدين ..إضافة إلى التدريب على استخدام السالح ..سالح األنثى وغوايتها ..جميع
من يهدين لها ال يتزوجن ..حيث يقضين أعمارهن في خدمة موالتهن ..لتهدي من ترى
فيهن النباهة والجمال لقادة القالع ..وبوجودهن هناك تزرع لها عيون على كل قائد..
ومن شــذ تســلط عليه جيرانه من قادة القالع ..وإن أعيتها الحيل ..توحي بجواريها
الخالص منه بصورة ناعمة.
قسمت البالد إلى حصون على كل حصن أمير .وكل أميرحاكم مطلق لرعيته ..فارضة
اعالن الطاعة والوالية لها ..و إيصال كمية محددة من الغالل السنوية ..وأمرآخرأن
يستجيب كل اميرملقاتلة من تأمرامللكة بقتاله.
لــم تواجنهــي أي مشــكلة فنيــة ..فبالتحضيــر ..والتخطيط املســبق اســتطعت تجاوز
العقبات فنية.
قراءاتي عرفتني أن معظم ما يرد في كتب التاريخ ما هوإال سيرلطغاة ..يكتبها املنتصر..
وأن جله مزور ..أو مبالغ فيه ..ولذلك كان عي أن أكتب تاريخ متخيل.
ســيدة بنــت أحمــد الصليحــي هــذا هواســمها ..وقد وصفت ب ــ»أروى» الحقا  -نســبة
لدهائهــا أوتشــبيهها بالحية امللســاء -لتلصق الصفــة بهــا وتغلــب علــى اســمها لتعرف
بالسيدة أروى.
لم أتعامل مع شخصها عند الكتابة كقديسة كما يؤمن أتابع مذهبها ..ومن كتبوا
عنها ..بل امرأة تتحكم فيها نوازع ودو افع إنسانية ..كما تذهب بها غرائزها كأي كائن
بشري ..وكنت أخ�شى عدم فهمهم .مستنتجا من قراءاتي بأنها صاحبة دهاء ..وتسلط.
وفي ســبيل الكر�ســي لم يحد طموحها حدود ..فهي بداية نابت زوجها في الحكم ..وبعد
وفاته ..أضحت وصية على أكبرأبنيها القصر ..الذي نودي ملكا ..ليتوفى في العشرين..
ثم وصية على ابنها الثاني ..ثم يتوفى في العشرين.
تيقنت أن زوجها قد قتل ..وأن أبنيها قد قتال ..وأنهم ضمن ضحايا طموحها ..فقد
أرتقت من وصية إلى ملكة مطلقة بعد زوالهم .وهكذا أميرحصن ضوران ..وأمراء
آخرين ساروا ضحية شهوة التملك والتسلط.
فــي الروايــة ســلطت الضــوء علــى دهاءها واختالف أدوات حكمهــا عمــن ســبقنها عبر
التاريخ .فهي فريدة في كل �شيء.
ألجرد كائن شبه مقدس إلى كائن عادي بصفات وقدرات بشرية .وكنت متوقع تلك
الحملة ضد مملكة الجواري بعد صدورها ..مهاجمين فوزها بجائزة كتارا .ولذلك
أعلنت مرارا عبرمقابالت صحفية ..أن مت كتبتها أرواي وليس أرواهم.
بعــد ذلــك الهجــوم  ..تمنيــت لــوأننــي كنــت أكثرجــرأة عند كتابتها ..فقــد كان لدي املزيد
مما لم أقله ..حول تلك امللكة التي تميزت بدهاء ال يقارن.
الكاتب يجب أن يؤمن بأن لكل رواية منطقها ..وخيارات شخصياتها التي يجب أن
يأخذها بعين االعتبار ..فالشخصيات الروائية لها إيقاعها ..وعلى الكاتب أن يترك
لها هوامش كي تصنع نفسها ..إيجابا أو سلبا.
لنتعلم من تلك الشخصيات ومعها كيف نكون ديمقراطيين ..و أكثرقبول لآلخر .وأن
نحد من تسلطنا عليها.
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