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متابعات اخبارية

دور املثقفيــــــن الجنوبييــــن فــي
 تأصيـــــل هويـــــة الجنوب الثقافية

األغنيــة الجنوبية ايقـــونــــة الهوية 
واالنتماء

إننا ال نختلق هويـــة بل نســتعيدها
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الرئيــس الُزبيدي يلتقي بأدبــاء وكتاب الجنوب

صب��اح ي��وم األربع��اء 19 يوني��و 2019، التقى الرئيس 
القائ��د عي��دروس الُزبي��دي برئي��س وأعض��اء احت��اد 
أدباء وكّتاب اجلنوب من عموم حمافظات اجلنوب. 
خالهل��ا  رح��ب  بكلم��ة  اللق��اء  الُزبي��دي  واس��تهل 
باحلاضرين، مش��يدًا باألعمال اليت حققها االحتاد 
خالل الفرتة املاضية اهلادفة إىل استكمال تأسيس 
ف��روع االحت��اد بعم��وم احملافظات، وكذا باملش��اركات 
األدبي��ة  اجلوائ��ز  وحص��د  اإلجيابي��ة،  اخلارجي��ة 

والثقافي��ة باملس��ابقات العربي��ة والدولي��ة.
وح��ّث الرئي��س الُزبي��دي احلاضري��ن عل��ى ض��رورة 
تفعي��ل األنش��طة الثقافي��ة وإع��ادة إحي��اء امل��وروث 
الفين واملس��رحي والفلكلور الش��عيب، واس��تمع منهم 
ال��يت  واملقرتح��ات  املالحظ��ات  م��ن  العدي��د  إىل 
مشلت خمتلف املواضيع والقضايا اليت تهم اإلبداع 
يف مجي��ع جماالت��ه األدبي��ة والفن��ون والثقاف��ة بش��كل 
ع��ام، ويف مقدمته��ا العم��ل على إنش��اء املس��ارح ودور 
الس��ينما، وك��ذا الب��دء بالتفك��ر اجل��ّدي حن��و إنش��اء 
دار للطباعة والنش��ر اليت ستس��هل طباعة الدواوين 

واجمل��الت الثقافي��ة. كم��ا تن��اول الرئي��س الُزبي��دي 
اإلبداعي��ة يف  النش��اطات  بتفعي��ل  الكفيل��ة  الُس��بل 
املدارس واجلامعات واملعاهد، حيث قدم احلاضرون 
ع��ددًا م��ن املقرتح��ات والتوصي��ات، ومنه��ا إع��ادة 
امل��واد الفني��ة للمناهج الدراس��ية كمادتي املوس��يقى، 
والرس��م، باإلضاف��ة إىل إع��ادة املكتب��ات املدرس��ية 
بامل��دارس ودع��م املناهج الوطنية واالهتمام بصيانة 
وترمي��م املق��ار الثقافي��ة واملس��ارح. وأك��د احلاضرون 
على ضرورة دعم االحتاد ليؤدي دوره املناط به من 
خ��الل إقام��ة دورات يف جم��االت الس��ينما واإلخ��راج 
واملس��رح واملوس��يقى والنح��ت واخل��ط، وتذلي��ل كاف��ة 
الصعوب��ات والتعقي��دات أم��ام الفنان��ن والش��عراء، 
وتب��ين أعماهل��م وإخراجه��ا بالش��كل الالئ��ق ووض��ع 
التص��ورات الالزم��ة ل��كل م��ا ط��رح م��ن مواضي��ع 
وقضاي��ا يف جم��ال الثقاف��ة. ويف نهاي��ة اللق��اء، ش��كر 
الرئي��س عي��دروس الزبي��دي األدب��اء مؤك��دا هل��م 
اس��تمرار دعم��ه لكاف��ة التص��ورات واملقرتح��ات مب��ا 

خي��دم تعزي��ز االنتم��اء وال��والء الوط��ين.
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صب��اح ي��وم الثالث��اء 25 فرباي��ر 2020، دش��ن احت��اد 
أدب��اء وكت��اب اجلن��وب افتت��اح مق��ره اجلدي��د مبديري��ة 
خورمكس��ر يف العاصم��ة ع��دن، وق��ام بق��ص ش��ريط 
االفتتاح األستاذ أمحد مللس األمن العام هليئة رئاسة 
اجمللس االنتقالي اجلنوبي. وألقى رئيس احتاد أدباء 
وكتاب اجلنوب د. جنيد اجلنيد يف بداية احلفل كلمة 
أك���د فيه��ا ح��رص قي��ادة االحت��اد عل��ى اس��تكمال بني��ة 
االحتاد وتأسيس فروعه يف حمافظات اجلنوب كافة، 
ومضاعف��ة اجله��ود لتفعي��ل املش��هد األدب��ي والثق��ايف 
واإلبداع��ي، يف ظ��ل رعاي��ة كرمي��ة ودع��م ومس��اندة 
م��ن قب��ل رئاس��ة اجمللس االنتقال��ي اجلنوبي، وتوظيف 
املتاح��ة الس��تعادة اهلوي��ة اجلنوبي��ة  اإلمكان��ات  كل 
وكتّ��اب  أدب��اء  ل��دى  اإلبداعي��ة  ال��روح  واس��تنهاض 
اجلن��وب، وذل��ك م��ن خ��الل اخلط��ط املتنوع��ة لألمانة 

الّعام��ة يف احتادن��ا وفروع��ه باحملافظ��ات.
كما أكد اجلنيد على أن طموح قيادة االحتاد يتجاوز 

املت��اح وحيل��م باملس��تحيل، وق��د مت وض��ع التص��ورات 
واملش��اريع األدبي��ة والثقافي��ة واملهرجان��ات اإلبداعي��ة 
ال��يت ملس��نا من��ه اس��تجابة هل��ا والتوجي��ه بض��رورة 
دراس��تها دراس��ة عميق��ة والبح��ث يف كيفي��ة تنفيذه��ا 
خ��الل الع��ام اجل��اري 2020. ث��م ألق��ى األم��ن الع��ام 
هليئ��ة رئاس��ة االنتقال��ي أمح��د ملل��س كلم��ة نق��ل يف 
مس��تهلها حتّي��ات القي��ادة السياس��ية لالنتقال��ي ممثلة 
بالرئي��س القائ��د عيدروس الُزبي��دي، ونائبه هاني بن 
بري��ك، ومجي��ع أعض��اء هيئ��ة رئاس��ة اجملل��س، مع��ربا 
ع��ن س��عادته بتواج��ده ج��وار حامل��ي الرس��الة املدني��ة 
الثقافي��ة الفكري��ة ال��يت تقوم بإب��راز اهلوية اجلنوبية. 
وق��د حض��ر احلف��ل األس��تاذ لطفي ش��طارة عضو هيئة 
رئاس��ة اجمللس، نائب رئيس اجلمعية الوطنية لش��ؤون 
الرقاب��ة والتفتي��ش املال��ي، وعم��رو عقي��ل، ود.ب��در 
ش��ايف  ود.حيي��ى  عبداحلمي��د،  وجنم��ي  العراب��ي، 
الشعييب، ود. مسعود عمشوش، وعدد آخر من أدباء 
وكتاب اجلنوب. ويف ختام احلفل مت عرض فيلم وثائقي 
ألنش��طة االحت��اد، وتكري��م األم��ن الع��ام ب��درع مق��دم 
من االحتاد، ثم طاف األس��تاذ أمحد مللس أمن عام 
اجملل��س االنتقال��ي مبكات��ب اإلدارات يف مبن��ى احت��اد 

أدب��اء وكت��اب اجلن��وب.

اتحــاد أدبــاء وكتاب الجنوب يفتتح مقــره الجديد بعدن 
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الروائــي عمار باطويل فــي اتحاد أدباء الجنوب.
مبناسبة الذكرى الرابعة عشرة لقيام حركة التصاحل والتسامح، 
نظمت األمانة العامة الحتاد أدباء وكتاب اجلنوب، عصر أمس 
األربع��اء، فعالي��ة تس��جيل رواي��ة )طري��ق م��وىل مط��ر( للروائ��ي 
عم��ار باطوي��ل، يف مق��ر األمانة العامة لالحتاد بالعاصمة عدن.
ويف ه��ذه الفعالي��ة ال��يت ش��هدت حض��ورًا ممي��زًا م��ن األدب��اء 
والكت��اب واملثقف��ن ع��دد غفر من األدباء والكتاب يف مقدمتهم 
رئي��س االحت��اد د جني��د حمم��د اجلني��د و د عب��ده حيي��ى الدباني 

رئي��س الدائ��رة الثقافي��ة يف االحت��اد 
وعدد من أعضاء األمانة العامة واألستاذ الشاعر شوقي شفيق 
واألس��تاذ األدي��ب اب��و عل��ي الفلس��طيين والفن��ان التش��كيلي عل��ي 
حمم��د حيي��ى،  ب��دأ احلدي��ث فيه��ا األس��تاذ ب��در العراب��ي أم��ن 
ع��ام االحت��اد، ال��ذي أدار ه��ذه الفعالي��ة مرحب��ًا باحلاضري��ن 
مجيعًا ويف مقدمتهم الروائي الش��اب عمار باطويل، مس��تعرضًا 
جان��ب م��ن حي��ا ة الروائ��ي باطوي��ل وأعمال��ه اإلبداعية اليت كان 
آخره��ا روايت��ه الثالث��ة )طري��ق م��وىل مط��ر( الص��ادرة ع��ن دار 
ثقافة، وكذلك بعض األعمال والدراس��ات النقدية اليت تناولت 
أعم��ال الكات��ب، ويف ه��ذا اس��تغرب العراب��ي م��ن أن أعمااًل أدبية 
مث��ل أعم��ال ب��ا طوي��ل مل تنل حظها الذي تس��تحقه من الدراس��ة 
والتن��اول والتحلي��ل عل��ى املس��توى احملل��ي يف الوق��ت ال��ذي ن��رى 
دراسات عديدة حول أعمال الكاتب خارجيا، الفتا النظر إىل أن 
هذه األعمال تشكل مادة خصبة وثرية للدراسة ومن األجدر أن 
يوليه��ا األكادميي��ون يف الداخ��ل اهتمام��ا خاصا وتوجيه الطالب 
الباحثن يف الدراسات العليا يف سرب أغوار هذه األعمال وجعلها 

موضوع��ا ألطروحاتهم.
ث��م بع��د ذل��ك اس��تمع احلاض��رون إىل أرب��ع ق��راءات نقدي��ة حول 
الرواي��ة احملتف��ى به��ا )طري��ق م��وىل مط��ر(، ل��كل م��ن األس��تاذ 
الدكت��ور مس��عود عمش��وش، ال��ذي محلت ورقت��ه عنوان ))قراءة 
يف رواي��ة طري��ق م��وىل مط��ر(، أش��ار فه��ا إىل أن )طري��ق م��وىل 
مط��ر(، وه��ي الرواي��ة الثالث��ة لعم��ار باطوي��ل، تط��رح ع��ددا م��ن 
القضايا املهمة، يف املستوين الفين واملوضوعي. ومن أبرز تلك 
القضاي��ا ال��يت تس��تحق كل واح��دة منه��ا دراس��ة مس��تقلة: تقني��ة 
تع��دد ال��رواة وتأني��ث الس��رد، وموض��وع مقاوم��ة الب��دو والقبائ��ل 
لالس��تعمار يف مطل��ع س��تينيات الق��رن املاض��ي، ومقاوم��ة امل��رأة 
للع��ادات واألع��راف االجتماعي��ة، وموض��وع هج��رة احلض��ارم، 

وكذل��ك بع��ض املعتق��دات املرتبط��ة باألولي��اء وش��جرة اللب��ان. 

وأشاد  الدكتور عبداحلكيم باقيس يف ورقته بعنوان ))مستويات 
السرد يف رواية طريق موىل مطر((، بالرواية وبأسلوب الكاتب 
يف س��رد أحداثه��ا ال��يت تع��ود إىل ثالثيني��ات الق��رن املاض��ي ، 
وال��يت تتن��اول البيئ��ة احلضرمي��ة البدوي��ة وتدق��ق يف تفاصيله��ا, 
حي��ث أش��ار إىل أن الكات��ب اس��تفاد م��ن تفاصي��ل ه��ذه البيئ��ة 
امليثولوجية يف متخيله السردي إذ يعد املستوى امليثولوجي أحد 
املس��تويات الس��ردية اليت اعتمدها الكاتب يف روايته، باإلضافة 

إىل ع��دد م��ن املس��تويات الس��ردية ال��يت حف��ل به��ا الن��ص منه��ا 
املستوى السردي الفلكلوري والسردي البيئي,   ويف ختام قراءته 
أشار باقيس إىل أن هذه القراءة وبالوقت املتاح هلا ال تقدم إال 
مقتطف��ات بس��يطة وعناوي��ن ب��ارزة لبعض من جوانب الس��رد يف 

رواي��ة  طري��ق موىل مطر. 
أما الدكتور صاحل الوجيه فقد تناول الرؤى التداولية يف الرواية 

مثل مشاكل اهلجرة واجلهل وقضايا املرأة 
ومقاومة االستعمار األجنيب وغرها. ومن ثم حتدثت الدكتورة 
أديبة البحري الناقدة يف جمال السرد وركزت على صورة املرأة 
يف الرواية اليت كانت إجيابية يف احلك الظروف واملواقف صمودا 
ام��ام التهمي��ش واإلقص��اء متج��اوزة يف ذل��ك مواق��ف كث��ر م��ن 
الرجال الذين خضعوا لالبتزاز والرتهيب والرتغيب يف قضايا 
األرض والوط��ن والكرام��ة. ويف االخ��ر حت��دث الروائي احملتفى 
به وبروايته عمار باطويل معربا عن سعادته بهذه اللفتة الكرمية 

م��ن احت��اد 
ء  ب��ا د أ
ب  كت��ا و
ب  جلن��و ا
ا  كر ش��ا و
احلاضري��ن 
أن  وبع��د   .
أضاء بعضا 
م��ن جوان��ب 
 ، الرواي��ة 
قام   بتوزيع 
م��ن  نس��خ 
الرواية على 
احلاضري��ن 
 . قيعه��ا تو و
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��م يف الس��ابع م��ن فرباي��ر 2019 حت��ت  يف حف��ٍل ُنظِّ
ش��عار )بالكلم��ة نع��زز اهلوي��ة الثقافي��ة ونض��يء 
اجلن��وب فض��اًء وطنًي��ا وإنس��انًيا( متَّ إش��هار ف��رع 
عدن الحتاد أدباء وكتاب اجلنوب، وذلك حبضور 
الس��فر قاس��م عس��كر، عض��و اجلمعي��ة الوطني��ة 
للمجل��س االنتقال��ي اجلنوب��ي وناص��ر حوي��در، ود. 
جني��د حمم��د اجلني��د رئيس االحتاد وب��در العرابي 
وأ.د. مس��عود عمش��وش، وش��وقي ش��فيق، وحمم��د 
شراء وعدد كبر من مثقفي وأدباء عدن. وُألقيت 
يف احلفل كلمة لرئاسة االنتقالي أشاد فيها السفر 
قاس��م عس��كر ب��دور األدب��اء يف النه��وض بالوع��ي 
االجتماع��ي لع��دن، وجتس��ديهم للتضحي��ات ال��يت 
يبذهل��ا املناضل��ون م��ن أج��ل تقدمه��ا. وم��ن جانبه، 
ألق��ى رئي��س اللجن��ة التحضري��ة ملؤمتر فرع عدن، 
رئي��س الدائ��رة الثقافي��ة باألمان��ة العام��ة د. عب��ده 
الدبان��ي كلم��ة أك��د فيه��ا عل��ى أهمي��ة اش��هار ف�����رع 

االحت��اد يف ع��دن ال��يت تع��د مرك��ز االحت��اد الع��ام 
وحاض��رة اجلن��وب التارخيية والسياس��ية والثقافية 
واألدبي��ة ومنه��ا ينطل��ق األدب��اء حن��و اجمل��د والتألق 
والذي��وع مهم��ا اختلف��ت املناط��ق اليت قدم��وا منها. 
وُألقيت قصيدتان ش��عريتان تغنتا بعدن، باإلضافة 
إىل أغنيت��ن م��ن الل��ون الغنائ��ي العدن��ي، ويف نهاية 
احلفل جرى إعالن اختيار جملس فرع عدن وذلك 
م��ن 21 عض��وا، واختي��ار أمان��ة ف��رع ع��دن الحت��اد 
أدب��اء وكت��اب اجلن��وب م��ن س��بعة أعض��اء وه��م: 
جنمي عبد اجمليد – رئيًسا لفرع عدن، ود. حييى 
شائف الشعييب – نائًبا للرئيس، ود.عبد السالم 
عامر – رئيًس��ا لدائرة احلقوق واحلريات، ومريم 
العفي��ف- رئيًس��ا للدائ��رة التنظيمي��ة، وصابري��ن 
احلس��ين – رئيًس��ا للدائرة الثقافية، وعالء عادل 
حن��ش – رئيًس��ا للدائ��رة اإلعالمي��ة، ومازن توفيق 

– رئيًس��ا للدائ��رة املالي��ة.

إشــهار اتحــاد أدباء وكتاب الجنوب فــي العاصمة عدن
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تكــــريم الفائزيــــــن بمسابقة
 لقمــان للقصــة القصيرة بعدن

صب��اح ي��وم اخلمي��س 19 ديس��مرب 2019، نظ��م احت��اد أدب��اء وكت��اب 
اجلن��وب ف��رع ع��دن حف��اًل إلع��الن نتائ��ج وتكري��م الفائزين مبس��ابقة 
)لقمان( للقصة القصرة اليت رعاها االحتاد بالتنسيق مع األمانة 
العامة باجمللس االنتقالي اجلنوبي، وذلك حبضور خنبة من األدباء 
والكًتاب واملثقفن. وألقى األستاذ فضل اجلعدي، كلمة أوضح خالهلا 
أن النش��اط والعم��ل املتواص��ل يف املي��دان لرف��ع هام��ة ع��دن وأبنائها. 
كم��ا ع��رب اجلع��دي يف خت��ام كلمت��ه ع��ن ش��كره الحت��اد أدب��اء وكتّ��اب 
اجلن��وب ف��رع ع��دن عل��ى ه��ذا التكري��م ال��ذي يأت��ي مواكب��ا ملناس��بة 
هام��ة وه��ي الي��وم العامل��ي للغ��ة العربي��ة، مق��درًا ال��دور ال��ذي يقدم��ه 
االحت��اد إلع��ادة ال��دور األدب��ي والثق��ايف والري��ادي لع��دن واس��تعادة 
هوي��ة اجلن��وب العرب��ي. وعل��ى هام��ش حف��ل إع��الن نتائ��ج )مس��ابقة 
لقم��ان( للقص��ة القص��رة، ك��ّرم احت��اد أدب��اء وكتّ��اب اجلن��وب ف��رع 
ع��دن، األس��تاذ فض��ل اجلع��دي للجه��ود ال��يت يبذهل��ا وللدع��م ال��ذي 
يقدم��ه يف جم��ال الثقاف��ة واألدب لألدب��اء والكتّ��اب ونش��اطاتهم. من 
جانبه أوضح األستاذ جنمي عبداحلميد، رئيس احتاد أدباء وكتاب 
اجلنوب فرع عدن، أن هذه املسابقة أتت يف إطار اجلهود اليت ُتبذل 
الس��تعادة ريادة عدن الس��ابقة ولتأس��يس جيل قادم لإلبداع يف عدن 
واجلزي��رة العربي��ة. ويف خت��ام احلف��ل مت إع��الن الفائزي��ن مبس��ابقة 
القصة القصرة، حيث حازت القاّصة أعياد عامر علي على املركز 
األول، وري��م ولي��د عل��ى املرك��ز الثاني، وأبوبكر اهلامشي على املركز 

الثالث.

نظم��ت األمان��ة العام��ة الحت��اد أدب��اء وكت��اب اجلن��وب ي��وم 
األربع��اء 18 س��بتمرب 2019 فعالي��ة ثقافي��ة بعن��وان: املش��هد 
الس��ردي الراه��ن يف ع��دن، ش��ارك فيه��ا األس��تاذة د. أديب��ة 
البحري، والدكتور عبد اهلل الوبر، أدارها الشاعر د. مبارك 
س��املن ال��ذي أك��د أن ع��دن بطبعه��ا مدينًة س��اردة، ومنجًما 
هل��ذا الن��وع م��ن اإلنت��اج األدب��ي. وق��د ق��ام الناق��دان بتقديم 
دراس��ات نقدية حتليلية ألعمال القاصن الذين ش��اركوا يف 
الصباحية القصصية اليت ُاقامها االحتاد يف يوليو 2019م، 
مس��اح بادبي��ان، ودع��اء األه��دل، وإميان خال��د، وريم وليد، 
وأعياد عامر، وعوض القيسي، والقاص واإلعالمي منصور 
ن��ور، والق��اص ص��احل العطف��ي. وق��د اس��تطاعت الدراس��ات 
أن تق��دم توصف��ا ملس��تويات النص��وص املقدم��ة مس��تندة 
عل��ى املناه��ج النقدي��ة احلديث��ة.  وخل��ص املتداخلون إىل أن 
نص��وص ه��ؤالء املبدع��ن اس��تطاعت أن تؤك��د عل��ى حض��ور 
سردي مضطرد ومتواتر يف عدن، يسعى إىل تأطر الرؤية 
االجتماعي��ة والسياس��ية للواق��ع الراه��ن، يف قوالب قصصية 
حممولة عرب خطاب إبداعي متفاوت املس��توى، لكنه يبش��ر 
حب��راك إبداع��ي س��ردي مدف��وع بضغ��ط الواق��ع املضطرب. 
ث��م ق��دم الناق��د د.عب��د اهلل الوب��ر، دراس��ة نقدي��ة جلمي��ع 
النص��وص الس��ردية ال��يت ش��اركت بالصباحي��ة، مبين��ا أن 
هن��اك قصص��ا اهتم��ت بإب��راز احلدث الع��ام للقصة موظفة 
األح��داث الواقعي��ة ومل تهت��م مبنح��ة عالم��ة ممي��زة تظه��ر 
أس��لوب الكات��ب، وأخ��رى مزج��ت ب��ن الواقع��ي والتخييل��ي 
فأظه��رت متك��ن الق��اص م��ن الط��رح اإلبداع��ي. ه��ذا وق��د 
حض��ر الفعالي��ة الش��اعر ش��وقي ش��فيق، وب��در العراب��ي، ود. 
عبده حييى الدباني، وعدد من املهتمن باألدب وفن القصة 

القصرة. 

املشــهد السردي الراهن 
في عدن

متابعات أخبارية
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املقدمة:
    ول��د الش��اعر الس��يد حمس��ن ب��ن أبوبك��ر 
البغ��دادي يف قري��ة تف��ر، وهي قرية إىل الش��رق 
من مدينة عزان يف شبوة حوالي عام 1881م، 

وت��ويف يف الع��ام 1993م)1(.
وولد الش��اعر حممد بن صاحل باس��ردة حوالي 
مطل��ع العق��د الثاني من القرن العش��رين بقرية 
الب��الد م��ن وادي ملاط��ر يف ش��بوة)2(، وق��د ت��ويف 

أواخر ش��هر س��بتمرب من العام 1973م)3(.
    كانت مساجالتهما خر شاهد على سياقات 
تارخيي��ة واجتماعي��ة واقتصادي��ة وثقافي��ة، ،،يف 
منطق��ة جغرافي��ة تق��ع جن��وب حمافظ��ة ش��بوة, 
وكانت تسمى سابًقا �� إداريًّا �� منطقة الواحدي 
النضوائها حتت لواء الس��لطنة الواحدية،،)4(.

    ومن��ذ أول لق��اء بينهم��ا يف األربعين��ات إىل 
الزم��ن ال��ذي توف��ى في��ه صن��وه باس��ردة، وذلك 
عام 1973م، وخالل هذه املدة ش��كال مدرس��ة 
والرتمي��ز،  واحلج��ج  الط��رح  ،،ق��وة  مفاده��ا 
واالستعمال الراقي للهجة الشبوانية، وتسخر 

وكان��ت  األح��داث،،)5(.  تن��اول  يف  مفرداته��ا 
ديواًن��ا جملم��ل املظاه��ر احلياتي��ة, وصورة أمينة 
للمجتم��ع يف تل��ك امل��دة, وم��ن املناش��ط ال��يت 
أبرزته��ا املس��اجالت احلرك��ة التجاري��ة, وق��د 

قس��مها البح��ث إىل اآلت��ي: 
أواًل: مقومات احلركة التجارية:

    تنتش��ر عل��ى جس��د املس��اجالت كث��ٌر م��ن 
املصطلح��ات التجاري��ة، فتش��ّكل حق��اًل دالليًّ��ا 
يش��ر إىل جت��ارة عام��رة كان��ت حتك��م اقتص��اد 

ش��بوة، فنج��د فيه��ا الثنائي��ات اآلتي��ة:
السوق والنقادة: يقول السيد: 	)1

الحركة التجارية في شبــوة من
 خالل مساجالت السيد وباسردة

ناقد وأكادميي خمتص باألدب القديم والشعر 
الشعيب جامعةأبن

د. سعيد محمود بايونس

1( ينظر: البعد السياسي في الشعر العامي اليمني، قراءات أولية في أنموذج السيد وباسردة، 

بدر بامحرز، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، ط2, 2010م, ص)-27 28(.
2( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز,ص)65(.

3( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز,ص)70(.

4( الشاعران السيد البغدادي وباسردة شعرهما وتوجهاتهما السياسية, أحمد بو صالح, أبين 

الثقافية, العدد الثاني, سبتمبر 2019م, ص)37(.
5( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز,ص)36(.

6( صفحة تراثنا الشعبي, مساجالت وقصائد السيد وباسردة، الفيس بوك، 17/ 12/ 2015م.
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ما سوق حبان النقاده كلها               	
واهل املدينه كلهم نّقيده)6( 	 	 	

    الس��وق مع��روف من��ذ الق��دم وه��و مي��دان 
التجارة ومضمارها الذي ُتعرض فيه البضائع 
والس��لع التجاري��ة، وهن��اك أس��واق أس��بوعية، 
وأسواق مومسية تقام يف أثناء زيارات األولياء 
ناق��د؛ وه��م  والنق��ادة: مج��ع  والصاحل��ن)7( 
البضائ��ع  فح��ص  يف  متخصص��ون  أش��خاص 

ملعرف��ة أجوده��ا)8(.

التاجر والدالل: 	)2
    التاجر ومجعها التجار؛ وهم جمموعة رأس 
املال اليت تتحكم يف السوق من خالل السيطرة 
على حركة التجارة. والدالل مفرد الدلل الذين 
،،يف معظم األسواق بوصفهم حلقة الوصل بن 

البائع واملشرتي،،)9(. يقول السيد:
 يف مدخلك قل لباسرده ذكرت يف العود والعنرب

احنا جنيبه من التاجر وانته جتيبه من 
الدالل 

	
البائع واملشرتي: 	)3

    جن��د يف ه��ذه املس��اجلة املقتضب��ة م��ا يؤك��د 
حقيق��ة الثنائي��ة )البائ��ع واملش��رتي(:

باسردة:
 با تشرتي التيس سلم اعشره      	  

هل باثويا دقها ع امليز دق 	 	 	    

السيد:
ما اسرع تبيع التيس اهلل يصلحك              

راس  م��ن  ب��وك  ي��ا  ديع��ك  إي��ش  	 	
)1 1 ( ق حل��و ا

     فالبائع باس��ردة يطلب يف تيس��ه )عش��رة(، 
ويري��د م��ن املش��رتي أن يس��لم فلوس��ه حاض��رة 
وليس��ت ديًن��ا )دقه��ا ع املي��ز دق(: أي: ،،عده��ا 
ف��وق املي��ز عل��ى واح��دة واح��دة, ودق به��ا ف��وق 
امليز, مع إحداث صوت لوقعها)12(، لكن السيد 
حي��اول نصح��ه بعدم التس��رع يف البي��ع، ومعاتًبا 

7( ينظر: األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية في حضرموت )1918م 

– 1945م(, د. عبدهللا سعيد الجعيدي, دار الوفاق, عدن, ط1, 2010م, ص)137(.
8( رسالة واتس من فضل حبتور تاريخ 7/ 3/ 2020م.

9 ( األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية في حضرموت )1918م – 

1945م(, د. عبدهللا سعيد الجعيدي, دار الوفاق, عدن, ط1, 2010م, ص)123(.

10( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)171(.

11( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)195(.

12( رسالة واتس من سليمان كبران, بتاريخ ٥ /٢ /٢٠٢٠م.

13( رسالة واتس من سليمان كبران, بتاريخ ٥ /٢ /٢٠٢٠م.
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ل��ه باس��تفهام مس��تنكًرا جميئ��ه للس��وق وه��و غ��ر 
فاط��ن خبباي��اه )إي��ش ديع��ك ي��ا ب��وك م��ن راس 
احل��وق(، واحل��وق: امل��كان املرتفع ال��ذي ال يعرف 
طريقه إال الش��خص الش��اجع الفطن الذكي)13(.

ثانًيا: احلركة التجارية:
     تتمثل احلركة التجارية يف املظاهر اآلتية:

البيع والشراء:  	)1
   هي املعاملة اليت جتري بن البائع واملشرتي؛ 
حي��ث يت��م خ��الل ه��ذه العملية تب��ادل قيمة نقدية 
مقاب��ل البضائ��ع. واملس��اجلة اآلتي��ة تب��ّن ه��ذه 

املعاملة:
السيد:

بيعوا قسيم الناس يا اهل أمسره
وإال انذروا بالبز للبياعه 	 	 	

باسردة:
يا دي بغيت البز عاده ما نزل

مشروع ما بن السما والقاعه 	 	 	

السيد:
من جاب بزه يا حممد سلكه

بن الرتب والعر والشواعه)14 ( 	 	 	
    متثل املس��اجلة حركة البيع والش��راء، وعملية 

تصريف البضائع بن املشرتين الذين كّنى عنهم 
مبس��ميات لعبة )اهلجة(، فالش��واع: هو املهاجم 
يف لعب��ة اهلج��ة، والرت��اب املدافع��ون، والع��ر: هو 

امل��كان احمل��دد الذي يأمن فيه املهاجم. 

املزاد بن التجار)املكاسرة(: 	)2
   عملي��ة املنافس��ة ب��ن التج��ار، لش��راء الس��لعة 
املناس��بة ال��يت ق��د حتق��ق رحًب��ا، يق��ول الس��يد:

 مع التجار وانته أدمي مصوي
وكم يف خزنتك ال اتكاسروا التجار)15( 	 	

ارتفاع األسعار: 	)3
تعك��س عملي��ة )املزاي��دة( ب��ن التج��ار، غ��الًء 

للس��لع، يق��ول الس��يد:
كيه جنّبوا ياهل البضائع كلها

ال حد يثامين شفون السوق حار)16( 	 	

توسيع التجارة: 	)4
 االنتع��اش التج��اري ي��ؤدي إىل توس��يع التج��ارة 

وتنميته��ا, يق��ول الس��يد:
انا دكاكيين ثالثه منهم

اثنن يف لودر وآلخر يف حطيب)17( 	 	 	

14( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)230(.

15( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)197(.

16( تراثنا الشعبي, )مساجالت وقصائد السيد وباسردة(, الفيس بوك, 26 / 12/ ٢٠١٤م.

17( تراثنا الشعبي, )مساجالت وقصائد السيد وباسردة(, الفيس بوك, 23 / 10/ 2012م
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5(البضائع:
  جُتل��ي املس��اجالت ع��دًدا م��ن الس��لع ال��يت يت��م 
تداوهل��ا، واخرتن��ا منه��ا األقمش��ة بوصفه��ا أكث��ر 

رواًج��ا، )الطوي��ق ال��كار( يق��ول باس��ردة:
يقول بوناصر الشاعر حصلت يف السوق حري��������ه
واه��ل الدكاك��ن ش��افوني واتس��ابقوا بالطوي��ق 

ال��كار)18(

ثالًثا: األثر االجتماعي للحركة التجارية:
   كان للحرك��ة التجاري��ة أث��ٌر عل��ى اجملتم��ع، ول��ه 

مظهران:
الدَّين:  	)1

    احلرك��ة التجاري��ة وارتف��اع األس��عار ل��ه تبع��ات 
اجتماعي��ة، ومنه��ا الدي��ن، يقول باس��ردة:
لكن عندي دين ثاني شوفه مصيبه 	

ال جاك موىل الدين  	 	
تربد حتى ولو عظمك صليب)19( 	

الرهن: 	)2
     قد ال يقوم الدين حبل املشكلة االجتماعية، 
وق��د يطل��ب الدائ��ن م��ن املدي��ن رهًن��ا؛ ليضم��ن 

س��داد مال��ه, يقول الس��يد:

يا بو سرد نص الب�الد مرهن�ه
وانتوا تبون الناس يلغون الرهون)20( 	 	

رابًعا: مقاييس احلركة التجارية:
أواًل: امليزان:

يف  ملف��ت  بش��كل  ومتعلقات��ه  املي��زان  ُذِك��َر    
مس��اجالتهما، مم��ا يق��ر يف يق��ن البح��ث أنه��م 
كان��وا أه��ل جتارة وأمانة، وتكش��ف هذه احملاورة 
املقتضب��ة م��ن مس��اجلة مراع��اة اهلل يف ال��وزن:

باسردة:
أنا معي ميزان ما فيها غل���������ط

ماشي غلط معروف من ميزاني	 	 	
شوكه جديده والكفف متساويه

والشعب كّله قد عرف دّكان����ي 	 	 	
السيد: 

الزم ميازين العرب متساويه	
ما حد يقّصر عرته بالعاني	 	 	 	

وانته من الرمحن قدنا لعرفك
قّريت جاهل تيبس العضياني)21( 	 	 	

وم��ن التزامه��م بدق��ة ال��وزن, فقد وصف��وا أجزاء 
املي��زان وصًف��ا دقيًقا, يقول الس��يد:

تاك الكفف قل لباسردة وانا علي بشرح الشوكة

18( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)184(.

19( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)236(.
20( المختار من الشعر الشعبي واألمثال, صالح عمر محمد بن غالب, دار البارودي, بيروت, 

ط2, 2002م, ص)370(.
21( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)242(.
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	 اتوقعوا بالعرب والزور)22( 	
  الع��رب: مج��ع ع��ربة، وه��ي معاي��ر ال��وزن ال��يت 
تس��تعمل يف املي��زان القدي��م ذي الكفت��ن مث��ل: 
)الرط��ل وكس��وره( )23(, وال��زور: ه��و وزن الوع��اء 
احلام��ل للم��ادة املباع��ة)24(، فالبائ��ع يوزن الوعاء 
فارًغ��ا قب��ل أن يض��ع امل��ادة املطل��وب وزنه��ا، وهن��ا 

تتجل��ى األمان��ة بأنص��ع صوره��ا.
األوزان:

اللك: يقول السيد:
	 يا دي بدعت القول ما با ننكرك	

ال سارت الرطلن قد سارت لكوك)25( 	 	
الضاحي: يقول باسردة:

		 يا كبش بن حلفوص ما اكرب ذيلتك 	
من رازها با توزن اربع ضاح��ي)26( 	 	

أربع��ة  يس��ع  املدين��ة  أله��ل  ،،مكي��ال  الص��اع: 
الس��يد: يق��ول  أم��داد،،)27(, 

	 أنا ال الصاع من تسعة وال اعشرة	
وبا اوبه حليب دي يف املنياس)28( 	 	

الفراسلة: يقول باسردة:
		 	 هذه حجر اربع فراسل منها

ي��ا بن��ت س��امل دحرجيه��ا ف��ى س��نود)29( 	

الرط��ل واألوقي��ة: الرط��ل ،،معي��ار ي��وزن ب��ه, وه��و 
مكيال أيًضا،،)30(. واألوقية ،،من أشهر املوازين 
ال��يت كان��ت س��ائدة يف اجلزي��رة العربي��ة،،)31(. 

يق��ول باس��ردة:
	 وزنه ثناعشر رطل زايد اوقيه	

ولعاد حاجه تكثرون املهرى )32( 	 	

ثانًيا: العملة:
     يرجع ظهور العملة ،،يف الش��رق األوس��ط إىل 
نهاي��ة الق��رن اخلام��س عش��ر املي��الدي، عندم��ا 
أدخله��ا جت��ار هولندي��ون إىل جن��وب اليم��ن،،)33(
الريال: هو عملة منساوية للملكة )ماريا تريزا(, 
ويعرف عندنا بالريال الفرنساوي. يقول باسردة:

22( تسجيل صوتي حي لهذه المساجلة مرفوع  في اليوتيوب.

23(  رسالة واتس من فضل حبتور تاريخ 7/ 3/ 2020م.

24( رسالة واتس من سليمان كبران, تاريخ 7/ 3/ 2020م. 

25( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)224(.

26( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)226(.

27( المكاييل والموازين الشرعية, د. علي جمعة محمد, القدس للنشر, القاهرة, ط2, 2001م, 

ص)37(.

28( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)234(.

29( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)245(.

30( المكاييل والموازين الشرعية, د. علي جمعة محمد, القدس للنشر, القاهرة, ط2, 2001م, 

ص)29(.
31( المكاييل والموازين الشرعية, د. علي جمعة محمد, القدس للنشر, القاهرة, ط2, 2001م, 

ص)21(.
32( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)252(.
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	 دور على خيتم وساهن حصله	
يف غ���ر اويف سر اويف ياي��ه  	 	 	

	 من حصله باعطيه حاجه تفرحه	
باعطيه ستعشر ريال حوايه)34( 	 	 	

الروبي��ة: ه��ي عمل��ة هندي��ة مت التعام��ل به��ا بع��د 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة. يق��ول باس��ردة:

	 بغينا شي بقوه هاجسي مقوي	
وجاب الربيه والقرش بو دوار)35( 	 	 	

القرش: هو عملة اجنليزية. يقول السيد:
	 من القرش املخبى دي يف العدلة	

وحيشا اهلل ال جابه من البخار)36( 	 	 	

الدين��ار: ،،اس��م للقطع��ة م��ن الذه��ب املضروب��ة 
املق��درة باملثق��ال،،)37(، وق��د ذك��رت يف الق��رآن، 
قال تعاىل: )ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده( 
)38(. ه��و عمل��ة اس��تعملتها ع��دة دول وتس��ميتها 

قدمية تعود لألغريق )ديناريوس(. يقول السيد:

	 	 كي جروا الدرويش من باب احلرم	
ال صاد له دينار خافه يضرى)39( 	 	 	

الدراه��م: أص��ل الدره��م ،،كلم��ة أعجمي��ة عرب��ت 
م��ن اليوناني��ة، وه��ي كلم��ة َدَرامخ��ا،،)40(. وق��د 
ذكرت يف القرآن, قال اهلل تعاىل: )وشروه بثمن 

خب��س دراه��م مع��دودة()41(, يق��ول باس��ردة:
	 	 مازال عندي عقل ما با حّلها	

با متوت ال ماشي دراهم يف الكمر)42( 	 	

العان��ة: ه��ي عمل��ة تس��تعمل يف اهلن��د, وه��ي م��ن 
النح��اس, يق��ول الس��يد:

	 	 عانه جديده واملدافع فوقها	
فيها لوالب كلها تعلق بنار)43(. 	 	 	

السنت: هو جزء من العملة يف عدد من الدول. 
يقول باسردة:

	 	 انا صالة الصبح قد صليتها	
ما اصبحت للعانات مثلك والسنوت)44( 	 	

33( األوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية فــي حضرمــوت )1918م – 1945م(, 

د. عبــدهللا ســعيد الجعيــدي, دار الوفــاق, عــدن, ط1, 2010م, ص)134(.
34( شبكة باعوضة منتدى الشعر والتراث, من طرف بن ذييب, األربعاء يوليو 07, 2010م.

35( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)197(.

36( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)270(.

37( المكاييل والموازين الشرعية, د. علي جمعة محمد, القدس للنشر, القاهرة, ط2, 2001م, 

ص)19(.
38( آل عمران: 75.
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اخلامتة:

أجلت املساجالت مقومات احلركة التجارية، حيث 
وجد البحث مصطلحات جتارية تش��ر إىل رس��وخ 
احلركة التجارية يف ش��بوة، وهي دليل على نش��اط 
جتاري يف اجلنوب بشكل عام، وقد متثلت احلركة 
التجارية يف املظاهر اآلتية: البيع والشراء، واملزاد 
بن التجار)املكاسرة(، وارتفاع األسعار،  وتوسيع 
التج��ارة، وتن��وع البضائ��ع ال��يت تكش��ف ع��ن حرك��ة 

خارجي��ة وتواصل مع العامل.
     وقد كان هلذه التجارة املزدهرة األثر االجتماعي 
ال��ذي ظه��ر يف ش��يئن: الدَّي��ن، والره��ن. وقد قاس 
البحث احلركة التجارية؛ من خالل حرصهم على 
ذك��ر املي��زان ووص��ف أجزائ��ه. وق��اس عل��ى تع��دد 
العمل��ة املس��تعملة يف احلرك��ة التجاري��ة، ال��يت ت��دل 

عل��ى اتصال عاملي.

مراجع البحث
القرآن الكريم.

الكتب:
األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية 
يف حضرموت )1918م - 1945م(، د. عبداهلل سعيد 

اجلعيدي، دار الوفاق، عدن، ط1, 2010م.
البع��د السياس��ي يف الش��عر العام��ي اليم��ين، ق��راءات 
أولي��ة يف أمن��وذج الس��يد وباس��ردة، ب��در باحم��رز، دار 
جامع��ة ع��دن للطباع��ة والنش��ر، ع��دن, ط2, 2010م.
املخت��ار م��ن الش��عر الش��عيب واألمث��ال، ص��احل عم��ر 
حممد بن غالب, دار البارودي, بروت, ط2, 2002م.
املكايي��ل واملوازي��ن الش��رعية، د. عل��ي مجع��ة حمم��د، 

الق��دس للنش��ر، القاه��رة, ط2, 2001م.
اجملالت:

أبن الثقافية، العدد الثاني, سبتمرب 2019م.
الفيس بوك:

الس��يد  وقصائ��د  )مس��اجالت  الش��عيب،  تراثن��ا 
2014م.  /12  /  26 ب��وك,  الفي��س  وباس��ردة(، 
ش��بكة باعوضة منتدى الش��عر والرتاث، من طرف بن 

ذيي��ب، األربعاء 7 يوليو 2010م.

39( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)252(.

40( المكاييل والموازين الشرعية, د. علي جمعة محمد, القدس للنشر, القاهرة, ط2, 2001م, ص)19(.

41( يوسف: 20.

42( صفحة تراثنا الشعبي, مساجالت وقصائد السيد وباسردة, الفيس بوك, 17/ 12/ 2015م.

43( رسالة واتس من فضل حبتور تاريخ 22/ 2/ 2020م.

44( البعد السياسي في أنموذج السيد وباسردة, بدر بامحرز, ص)281(.
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مل تغ��ادر ميليش��يات احلوث��ي وق��وات ص��احل، وتنس��حب 
م��ن حمافظ��ات )ع��دن، حل��ج، الضال��ع( اجلنوبي��ة، إال 
بع��د أن عاث��ت مبعامله��ا األثري��ة والروحي��ة والتارخيي��ة 
والثقافي��ة عبثً��ا وخراًب��ا ونهًب��ا وتدم��ًرا غ��ر مس��بوق 
يف التاري��خ احلدي��ث. أم��ا جت��ارة اآلث��ار وتهريبه��ا فق��د 
نظمته��ا ش��خصيات مهم��ة يف النظام الس��ابق بواس��طة 
أس��واق س��وداء س��رية يف املناط��ق التارخيي��ة اجلنوبي��ة، 
واس��تخدموا باحث��ن عرًب��ا للتع��رف عل��ى أهمية القطع 
األثري��ة وزمنه��ا ومدلوالتها. وهناك توّجٌه رمسيٌّ لدى 
الق��وى الش��مالية لتنش��يط اس��رتاتيجية ش��راء اآلث��ار، 
م��ن املواطن��ن يف اجلن��وب وتش��جيعهم بنداءات وطرق 
خمتلف��ة، وق��د اس��تطاع كث��رون م��ن أبناء الش��مال من 
مجع آثار قيمة، فقد كان أحد وزراء صاحل يقيم متحًفا 
خاًص��ا يف بيت��ه لآلث��ار، ويس��تقبل يف منزل��ه لص��وص 

اآلث��ار، ومتتبعيه��ا والبائع��ن بش��كل مس��تمر.
إن استهداَف هِويَّة اجلنوب األثرية، يهدف إىل تشتيت 
انتم��اء اجلن��وب األصيل، وتغري��ب أجياله املتعاقبة عن 
االمت��داد التارخي��ي الطوي��ل، واإلرث الفك��ري والثق��ايف 
ورم��وزه، ونف��ي هِويَّ��ة اجلن��وب وس��حقها،،، مؤك��ًدا إن��ه 
جرى استهداف اجلنوب يف اهُلِويَّة الثقافية، و،،سحق 
معامل��ه وتراث��ه؛ ضم��ن خط��ة وعم��ل ممنه��ج وخبط��ى 
حثيث��ة، ل��ذا فق��د كانت اهُلِويََّة على صلة وعالقة وثيقة 
ِج��دًّا يف ص��راع الش��مال م��ع اجلنوب، كم��ا كانت اهلوية 
اهل��دف الرئي��س والقضي��ة اجلوهري��ة يف هذا الصراع.

والثقافة والعمل الثقايف ميّثالن أهم ملمٍح من مالمح 
هوّي��ة األّم��ة وش��خصيتها، ويؤدي��ان دوًرا بال��غ األهمي��ة 
يف احملافظ��ة عل��ى األّم��ة وحتصينه��ا وضم��ان تقّدمه��ا 
ونهضتها. وانطالًقا من هذه القاعدة، فإّن األمم اليت 
حافظ��ت عل��ى ثقافته��ا. وانش��غلت باهل��ّم الثق��ايف ه��ي 
تلك اليت نالت احلظ األوفر من التقّدم، بينما الدول 

تنك��رت  ال��يت 
 ، فته��ا لثقا
يف  وقّص��رت 
به��ا  االهتم��ام 
وبالعم��ل الثق��ايف 
هي نفس��ها اليت 
فريس��ة  وقع��ت 
ت  م��ا ز لأل
ي��ة  د قتصا ال ا

وس��واها. واالجتماعي��ة  والسياس��ية 
وللثقاف��ة أهمي��ة بالغ��ة يف حي��اة األم��م والش��عوب، كم��ا 
السياس��ية  التنمي��ة  حتقي��ق  يف  كب��ًرا  دوًرا  هل��ا  أن 
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة، ويف احملافظ��ة عل��ى األم��ن 
االجتماع��ي، ووح��دة األم��ة، إىل جان��ب أهميته��ا يف 
احملافظ��ة عل��ى اهلوّي��ة الوطني��ة، وذل��ك انطالق��ًا م��ن 
اعتب��ار أن عناص��ر ثقاف��ة اجملتم��ع متثّ��ل املش��رتك 
ب��ن أبن��اء األم��ة، والثقاف��ة العربي��ة ه��ي أّم جام��ع م��ن 
جوام��ع أّم��ة الع��رب لغ��ة وتراث��ًا وع��اداٍت وقيم��ًا، وكّلم��ا 
ازداد ه��ذا املش��رتك، وحافظن��ا عل��ى بقائه جامعًا بن 
أبناء األّمة ضمّنا متاسك اجملتمع ووحدة األّمة، وتبعًا 
لذل��ك ضمّن��ا قوته��ا، وقدرتها على الصرب يف الش��دائد 

ومواجه��ة التحدي��ات.
وإّن األّمة متى داهمتها أزمة سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعي��ة أو أمني��ة، تتج��ه أنظاره��ا يف غال��ب األحي��ان 
إىل مفكريه��ا ومثقفيه��ا، الق��رتاح احلل��ول واختي��ار 
السبل ملواجهة تلك التحديات، ويعّد ذلك اعرتافًا من 
اجملتم��ع ب��أّن مثقفي��ه ومفكري��ه ه��م منارات املس��تقبل، 
وأنه��م الق��ادرون عل��ى تش��خيص املش��كالت واق��رتاح 
احللول والعالجات، وإّن األمة عند تعرضها لتحديات 
ته��دد وجوده��ا، تس��تعن مبوروثه��ا الثق��ايف املخ��زون يف 

صبري أحمد عفيف

دور املثقفين الجنـوبييــــن فـــي
 تأصيــل هوية الجنـــــوب الثقافية
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بطون الكتب ويف صدور أبنائها، فتوظفه يف حّض األّمة 
عل��ى الص��رب والثب��ات واملواجه��ة، وتس��تخدمه يف رف��ع 
املعنويات واس��تنهاض الطاقات, وتعزيز الثقة بالنفس 
واألم��ل بالنص��ر، وذل��ك عندم��ا يس��تمّدون م��ن أعم��اق 
ذاكرتهم اجلمعية, ومن مناذجهم ورموزهم التارخيية 
والديني��ة, العناص��ر والتج��ارب اليت تش��ّد م��ن أزرهم.

ويس��تطيع العم��ل الثق��ايف م��ن خ��الل وس��ائله املختلف��ة؛ 
من ش��عر وقصة ورواية ومؤّلفاٍت ومس��رٍح وفّن تش��كيلي 
وغن��اء وموس��يقى ومتثيل وس��ينما، أن يع��ّزز الكثر من 
القي��م اإلجيابي��ة ال��يت ال يس��تغين اجملتم��ع عنها, واليت 
تص��ّب يف خدم��ة الوط��ن وتعزي��ز أمنه وقوته ومتاس��كه، 
وم��ن ه��ذه القيم )اإلخالص، واالنتماء، وحّب الوطن، 
واإليثار، والتسامح، والتعاون، وتقديم املصلحة العامة 
على املصلحة اخلاصة، واحرتام القوانن(، باإلضافة 
إىل أن الثقاف��ة ه��ي ال��يت تع��ّزز الدافعي��ة ل��دى أبن��اء 
اجملتم��ع للتق��دم والتطوي��ر واإلب��داع والبن��اء، وتع��د 
اهلوية الثقافة الوس��يلة األكثر تأثرًا وفاعلّية يف زيادة 
وعي أبناء اجملتمع, وتوس��يع آفاق معرفتهم وإدراكهم، 
وتش��كيل ضمره��م ووجدانه��م، وه��ي مجيعه��ا عناص��ر 

حتّص��ن اجملتم��ع م��ن أي اخرتاقات.
وتع��د الثقاف��ة مص��درًا مهم��ًا من مص��ادر حتقيق األمن 
ثقاف��ة األم��ة متث��ل اجلوام��ع  الوط��ين؛ ألن عناص��ر 
املش��رتكة ب��ن الن��اس، وه��ذه اجلوامع مص��در التالحم 
والتماسك داخل اجملتمع يف العادة، ومتى ازداد التالحم 
والتماسك يف اجملتمع، ازدادت حصانة اجملتمع وقدرته 
عل��ى الصم��ود أم��ام التحّدي��ات، واألخط��ار واألزم��ات 
ال��يت يتع��رض هل��ا. ومت��ى ازدادت احلصان��ة واملنع��ة 

حتّق��ق األم��ن للوطن.

حماولة طمس هوية اجلنوب الثقافية:
    اهلوية اجلنوبية ليست هويًة إشكالية تتعارض فيها 
مكونات الثقافة مع خصائص اهلوية الوطنية، فاهلوية 

إنس��انية  ثقاف��ة  عل��ى  س��ة  املؤسَّ املعاص��رة  اجلنوبي��ة 
عريقة، والطالعة من معاناة القهر ومساعي التهميش 
والطم��س واإللغ��اء، وال��يت أع��ادت إنت��اج نفس��ها ع��رب 
نت  مس��رة نضاٍل وطينِّ حترُّريٍّ ش��اق وعنيد، قد حصَّ
نفس��ها، باس��تنهاض م��ا اختزنت��ه جذوره��ا الثقافي��ة 
العريق��ة، م��ن الس��قوط فيم��ا نهض��ت حلماي��ة نفس��ها 
من��ه ومقاومت��ه، وإن املتأم��ل يف تاري��خ هوي��ة اجلن��وب 
العربي يرى أنها تأسس��ت على عمق ثقايفِّ منفتٍح على 
ث��الث جه��ات ه��ي )تاري��خ اجلن��وب العرب��ي املوغ��ل يف 
القدم؛ معطيات احلاضر املوس��وم بالنضال التَّحرُّري, 
وممكن��ات املس��تقبل املفت��وح عل��ى اس��تعادة الق��درة 
عل��ى املش��اركة يف صن��ع احلض��ارة اإلنس��انية(، وذل��ك 
يف تواش��ٍج متص��ل م��ع نه��وض ه��ذه اهلوي��ة، أواًل وقب��ل 
كلِّ ش��يء، عل��ى رؤى مس��تنرة، وعل��ى مب��ادئ إنس��انية 
متفتح��ة، وعل��ى قي��ٍم ومعاير حترتم اإلنس��ان، وحتمي 

حقوق��ه وحريات��ه مجيع��ًا.
ولي��دة  ليس��ت  للعربي��ة اجلنوبي��ة  الثقافي��ة  إن هوي��ة 
احلدث، بل إنها هوية متأصلة جذورها يف عمق التاريخ 
اإلنس��اني، وكل احلقائ��ق التارخيي��ة تؤك��د أن اجلن��وب 
كان دولة وشعًبا مستقاًل على العصور ومل يكن ملحًقا 
بشعب آخر أو جزء منه، وقد مرت أرض اجلنوب بعدة 
تس��ميات نتيج��ة لط��ول األزمن��ة اليت عاش على أرضها 
اإلنس��ان، وتكون��ت فيه��ا ع��دد م��ن ال��دول واحلض��ارات 
واملمال��ك، وكل تل��ك دول��ة كان هل��ا ثقافته��ا وحضارته��ا 

العريقة.
وتل��ك اهلوي��ة تش��مل عناص��ر خمتلف��ة، وجتم��ع ب��ن 
أمناط حياة مميزة, وبن الفنون والثقافة اليت تتميز 
بها، كما أنها تتعلق بالرتاث والعمارة والتاريخ واألدب 
والشعر والقصة والرواية واملوسيقى والرقص واملسرح 
والفن��ون التش��كيلية والفلكل��ور واللغ��ة والس��لوك والقي��م 
واألخالق، وإن طمس ُه�ِويَِّة شعٍب ما َأو ُأمَّ�ة يعين حمو 
ذاكرتها, وطمس حواسها وتفريغ ثقافتها، وهذا األمر 
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ال يتحّق��ق إال بع��د اس��تبعاد َأو تش��ويه اهلِوي��ة األصيل��ة، 
وعندم��ا يت��م اس��تبعاد َأو تش��ويه اهُل���ِويَّة يفق��د اجملتم��ع 
يقظته, فيدخل يف حالة سبات طويل، ومن ثم  إحالل 
ُه���ِويَّة بديل��ة، واس��تهداف اهُل���ِويَّة يأت��ي نتيج��ة مل��ا تلعبه 
م��ن دوٍر اس��رتاتيجيٍّ يف متاس��ك اجملتمع��ات وثباته��ا 
وصمودها، وعندما يفقد اجملتمع ُه�ِويَّته, يفقد متاسكه 
وثباته فيصبح فريس��ة س��هلة، وعلى هذا األس��اس فأن 
استهداَف اهُل�ِويَّة ُيعدُُّ أخطر أشكال استهداف األمم؛ 
ألن��ه يه��دف إىل الس��يطرة عل��ى اإلْنَس��ان وجتري��ده 
م��ن روابط��ه الوطني��ة،  وتفريغ��ه م��ن حمت��واه املبدئ��ي 
والثواب��ت وال��والء، وحمت��واه األخالق��ي والقيم��ي، وه��ذا 
األمر يؤدي إىل فقدان الش��خص الس��ياج الذي حيفظ 
شخصيته ضمن اجلماعة املنتمي إليها، ومن ثم يتحول 
إىل  دمية، حيث ال ميتلك أي مشاعر وأحاسيس جتاه 

وطن��ه وجمتمعه.
وع��ين مس��ح هِوي��ة اجلن��وب تدم��ر مساته��ا وانتمائه��ا 
كلي��ًا, وجعله��ا يف التبعي��ة واإلذالل الش��مالي, وبعث��رة 
االنتم��اء اجلنوب��ي, وتفكي��ك النس��يج اجلمع��ي الواح��د 
وتوطن حالة االنهزامية يف الوس��ط الش��عيب للجنوب، 
وتدم��ر مقومات��ه وأس��س وجوده؛ فذل��ك يعترب الرافعة 
األه��م لتحقي��ق أطم��اع الش��مال وأدواته��م، وعل��ى ه��ذا 
األس��اس يصبح اجلنوب حديقة خلفية للش��مال, وتابًعا 
ل��ه فكريًّ��ا وثقافيًّ��ا، وال يقتص��ر ص��راع اجلن��وب العرب��ي 
م��ع اليم��ن عل��ى األرض حس��ب، ب��ل أيًض��ا عل��ى الوج��ود 
واهلوي��ة  والعقي��دة, فص��راع اهلوي��ة أخط��ر القضاي��ا 
املؤث��رة, وت��زداد اخلط��ورة ح��ن ترتب��ط القضي��ة بهوي��ة 
اجلن��وب العرب��ي أن مفه��وم ،،اهلوي��ة،، ال جي��ب أن 
يؤخ��ذ بالبس��اطة العْفوي��ة؛ إْذ ال ي��زال يلّف��ه الكث��ر 
م��ن الغم��وض, ويرتن��ح متأث��رًا بثقاف��ة هوي��ة  اليم��ن. 
يف كل ،،هوي��ة،، نْزع��ٌة خاص��ٌة حن��و املاض��ي وحتّص��ٌن 
كثي��ٌف ب��ه، إنه��ا قلع��ة الصمود األخ��رة لصد غزو هوية 
اليمننة السياسية/ املدمر واملُنِهِك خلصوصية بنيانها 
ع��رْب احلق��ب التارخيي��ة. هوي��ة اجلن��وب العرب��ي جوه��ُر 

القضي��ة، وحقيق��ة ثوابت العدل، وصنع الذات البصمة 
ال��يت يتمي��ز به��ا ع��ن اليمن.

القضاء على اهلوية الثقافية والفكرية:
لق��د عمل��ت الق��وى اليمني��ة ب��كل مكوناته��ا السياس��ية 
والقبلي��ة والعس��كرية، من��ذ اجتي��اح اجلن��وب عس��كريًّا 
لطم��س هويت��ه الثقافي��ة، ووض��ع العراقي��ل أم��ام منوِّن��ا 
الثق��ايف. فق��د م��ارس االحت��الل اليم��ين، وم��ا ي��زال  
سياس��ية منهجي��ة بطيئ��ة, من��ذ م��ا يقارب ثالث��ن عاًما 
م��ن االحت��الل حمل��و اهلوي��ة الثقافي��ة, ومل��ا كان��ت اهلِوية 
الثقافي��ة والفكري��ة عل��ى ه��ذا النح��و املؤث��ر, جعله��ا 
الش��مال احملط��ة األوىل يف صراع��ه م��ع اجلنوب فعملوا 
عل��ى تعزي��ز ثقاف��ة الش��مال وحاول��وا ن��زع الثقاف��ة م��ن 
اجلن��وب؛ ألّن غي��اب االعت��زاز بالذات واملوروث الثقايف 
واحلض��اري، ش��ّكل أح��د األس��باب ال��يت راكم��ت مج��ود 
الفعل احلضاري يف الوسط اجلنوبي، وال ميكن الوصوُل 
إىل مستوى متقدم للجنوب من الندية مع الشمال دون 
أن يع��رَف  اجلنوب��يُّ معن��ى اجلن��وب  ويعرف َأْي���ضًا من 

هو الش��مال.
وقد س��عى نظام االحتالل اليمين إىل طمس وتهميش 
اإلب��داع الثق��ايف والفك��ري اجلنوبي, فت��م تعطيل اإلنتاج 
الفك��ري واألدب��ي والثق��ايف, مم��ا جع��ل معظ��م األدب��اء 
واملفكرين ينعزلون عن املشهد الثقايف واألدبي, واملتأمل 
فيما ُأنِتَج من أعمال أدبية يف العقدين املاضين, يرى 
الغياب التام لكافة اإلش��كال األدبية وإن ظهرت رواية 
هنا أو قصيدة شعرية هناك؛ فإنه جهد شخصي حنو 
رواي��ات حبيب س��روري, ال��يت مت تأليفها خارج الوطن, 
وم��ن هن��ا ش��ّكل غي��اب األدب الروائ��ي اجلنوب��ي خ��الل 
ه��ذه الف��رتة فج��وة ثقافية، وإّن املتتبع لإلنتاج الروائي 
اجلنوب��ي ي��رى أن حض��وره ش��ّكل نس��بة ضعيف��ة مقارن��ة 
ب��األدب الروائ��ي يف الش��مال, فق��د بل��غ ع��دد الرواي��ات 
اجلنوبي��ة ال��يت أنتج��ت خالل العقدين املاضين )36( 
رواية، معظمها كتب خارج الوطن, بينما بلغت الرواية 



21

دراســـــــــــات

الش��مالية)137( رواي��ة؛ وه��ذا يب��ن م��دى التهمي��ش 
املتعمد الذي ُفرَض على عدن اليت كانت منرب الثقافة 

واحلض��ارة, واإلب��داع الفك��ري واحلضاري.
ولقائم��ة التعدي��ات واملمارس��ات حمل��و اهلوي��ة الثقافي��ة 
الفكري��ة أبع��اد كث��رة سياس��ية وثقافي��ة, ته��دف الق��وى 
اليمنية املغتصبة ألرضنا من ورائها إىل تدمر مقومات 
اهلوي��ة وتش��ويه معامله��ا الثقافي��ة، وم��ن أب��رز مالم��ح 
التهميش واإلقصاء الذي ُفرض على الثقافة اجلنوبية, 
ه��ي تهمي��ش الش��خصيات الثقافي��ة اجلنوبي��ة وتغييبه��م 
متاًما من املش��هد الثقايف، وتدمر املؤسس��ات الثقافية 
والتنويري��ة ومص��ادرة ميزانياته��ا التش��غيلية, ومل يق��ف 
احل��د هن��ا ب��ل مت حتوي��ل املناب��ر الثقافي��ة اجلنوبي��ة إىل 
أماكن متارس فيها الرذيلة والدعارة، ويف مقدمة ذلك 
املق��ر الع��ام الحت��اد األدباء والكتاب يف عدن، باإلضافة 
إىل نه��ب ومص��ادرة كل املقوم��ات واألص��ول الثقافي��ة 
املادي��ة والفكري��ة, م��ن مس��رح ومنتدي��ات وملتقي��ات 
ثقافي��ة وأدبي��ة ورياضي��ة ودور س��ينما ومعاه��د فن��ون 
ومكتب��ات ومناه��ج دراس��ية وغرها، وقاموا باس��تخدام 
تس��ميات مينية على الش��وارع واملدن والقرى اجلنوبية؛ 
هادف��ن بذل��ك إىل حم��و التاري��خ والذاك��رة، إىل جانب 
نهب وسرقة وتزوير أغانينا وتراثنا الشعيب, ومأكوالتنا 
الش��عبية واألزي��اء الش��عبية، وتزوي��ر التاري��خ اجلنوب��ي 
وحتريفه يف املناهج الدراسية, يف كافة مراحل التعليم 

األساس��ي والثان��وي واجلامع��ي.
أما فيما خيص القضاء على اهلوية الثقافية التارخيية 
واحلضارية، فلقد سعت القوى اليمنية إىل تغر تاريخ 
اجلن��وب العرب��ي العري��ق, وت��دل الش��واهد التارخيي��ة 
الثقاف��ة  اس��تهداف  أن  املنش��ورة  والوثائ��ق  العدي��دة 
والتاري��خ س��الح للهيمن��ة, ومقدم��ة للتبعي��ة الفكري��ة 
واإلحل��اق احلض��اري, والتبعية الثقافي��ة وذوبان اهلوية،  
ل��ذا مارس��ت عصاب��ات صنع��اء نق��ل آث��ار اجلن��وب ودك 
معامله, والس��طو على ما هو ش��ائع يف الثقافة اجلنوبية، 

وع��رض كل م��ا ه��و مشال��ي يف الس��احة الثقافي��ة عل��ى 
أن��ه إب��داع أصي��ل، حي��ث جع��ل م��ن الش��مالين يتحول��ون 
إىل قراصن��ة غ��زو فك��ري، ينظرون بنظارات مسيكة ال 
ت��رى يف جنوبن��ا وحضارتن��ا وتارخين��ا إال صوًرا كربونية 

للحض��ارة الش��مالية وتارخيه��ا.
كما طال استهداف اهلوية اجلنوبية ُكّل أثر تأرخيي يعرّب 
ع��ن امت��زاج اهُل���ِويَّة الوطني��ة م��ع الش��خصية اجلنوبي��ة، 
لذا عملوا على تدمره، فقد كانت معامل اجلنوب جزًءا 
من معارك وأهداف طمس اهلوية التارخيية والثقافية، 
حي��ث مت تدم��ر جام��ع )أب��ان ب��ن عثم��ان ب��ن عف��ان( 
رض��ي اهلل عن��ه، ال��ذي يع��د أق��دم املس��اجد يف اجلزيرة 
العربي��ة. فه��ذا األث��ر اإلس��المي ال��ذي يع��ود إىل الق��رن 
األول اهلجري مت طمسه وإزالته بعد الوحدة مباشرة؛ 
حبج��ة التوس��عة دون مراع��اة حلماي��ة املعل��م الدي��ين 
التارخي��ي الن��ادر، حي��ث ميث��ل مس��جد أب��ان َمعلًم��ا م��ن 
املعامل اإلس��المية القدمية, ذات البناء العربي الفريد 
العائد إىل القرن األول اهلجري، وقد كان هذا املعلم ذا 
أهمية تارخيية للعمارة وكذلك هلوية عدن اإلسالمية، 
ولن��ا أن نتس��اءل مل��اذا مل يه��دم مس��جد اجلن��د أو جامع 
صنع��اء؟!، ومل��اذا ُهدم مس��جد أب��ان يف عدن؟!؛ فعندما 
ُهدم املسجد اختفى بريقه األثري املعماري اإلسالمي 
األصي��ل, ال��ذي ب��ين وفًق��ا خلصوصي��ة مدين��ة ع��دن 
التارخيي��ة الس��احلية. لق��د كان املس��جد َمعلًم��ا س��ياحيًّا 
روحانيًّا وعنواًنا للسياحة الدينية يف عدن, يرتدد عليه 
ال��زوار م��ن خمتل��ف ال��دول اإلس��المية, وخاص��ة م��ن 
ش��رق آس��يا مثل أندونيس��يا وباكستان وماليزيا، كما أن 
متح��ف ع��دن احلرب��ي من أهم مع��امل اهلوية اجلنوبية، 
حي��ث يع��ود تاري��خ املتح��ف احلرب��ي يف ع��دن إىل الع��ام 
1918م، فف��ي حينه��ا كان مدرس��ة للتعلي��م األساس��ي- 
 Residency( املرحل��ة األساس��ية باللغ��ة اإلجنليزي��ة
School(- ومت حتويل��ه بع��د االس��تقالل إىل متح��ف 
للرتاث العسكري اجلنوبي، بقرار أصدره رئيس اليمن 
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اجلنوبي آنذاك سامل ُربّيع علي، وأبرز مقتنيات املتحف 
ه��ي األس��لحة القدمي��ة وص��ور الث��وار، ومعروض��ات عن 
تاري��خ اجلن��وب العس��كري, ومراح��ل التطوي��ر احلدي��ث 
اليت ش��هدتها القوات املس��لحة، كما حيتوي على صور 
وأعمال يدوية تارخيية, صنعها اإلنسان من احلجارة.. 
لذا ُيعدُّ متحف عدن التارخيي أهم منوذج على اإلهمال 
املمنه��ج، وضي��اع هوي��ة وط��ن وأدواره التارخيي��ة؛ فعل��ى 
مدى سنن طوال، جرى تهميشه وإهمال املبنى وعدم 
صيانة مرفقاته أو تأمن أمن وس��المة التحف واآلثار 
املوج��ودة في��ه، وكأمن��ا ع��دن مدين��ة نائي��ة ومتحفه��ا ال 
يس��تحق الدع��م واالهتم��ام، فانته��ى أم��ر ه��ذا املتحف، 
وتفرق��ت باق��ي حتف��ه الثمين��ة: ،،بعضه��ا مت��ت س��رقته 
فع��اًل، والبع��ض اآلخ��ر خ��رج للع��رض العامل��ي ومل يع��د 
إىل ع��دن، ويق��ال إن الصنادي��ق موج��ودة يف كاراج دار 

أح��د مس��ؤولي إدارة متاح��ف صنعاء.
وتع��د مدين��ة ش��بام إح��دى روائ��ع الف��ن املعم��اري يف 
الع��امل, وأول ناطح��ة س��حاب يف الع��امل، وه��ي ش��اهدة 
على عراقة التاريخ اجلنوبي, وهويته الش��اخمة مشوخ 
شبام، هذا التاريخ املعماري تعّرض لإلهمال والتدهور 
خ��الل الثالث��ن الس��نة املاضي��ة، ويهدف ه��ذا اإلهمال 
املمنه��ج إىل تداع��ي ه��ذا املعل��م وانهي��اره؛ وهل��ذا ف��ال 
عج��ب أن جلن��ة ال��رتاث العامل��ي لليونس��كو اجملتمع��ة يف 
مدين��ة ب��ون األملاني��ة، ق��د أعلن��ت يف يولي��و 2015م، عن 
إدراج مدين��ة ش��بام- حضرم��وت وس��ورها عل��ى قائم��ة 
ال��رتاث العامل��ي امله��دد باخلط��ر، كم��ا تعرض��ت مع��امل 
حلج للبسط والتدهور وضياع هوية احلوطة، فمن تلك 
املعامل: دار احلجر, وقصر السلطان العبدلي الذي شّيده 
عبدالكريم بن فضل العبدلي عام 1766م، ومسجد أو 
جام��ع )عم��ر ب��ن عب��د اهلل املس��اوي( العائ��د إىل ع��ام 
1083ه���، ومس��جد الدول��ة ال��ذي ش��يد ع��ام 1292ه��� 
ال��ذي يعت��رب م��ن أمجل املس��اجد يف مدينة احلوطة من 
حيث التخطيط اهلندس��ي واملعماري للمس��جد، والذي 
كان متأثًرا بفنون العمارة اإلسالمية يف بلدان الشرق 

األقص��ى، أم��ا عم��ارة ع��دن الكولونيالي��ة ال��يت أنش��ئت 
يف فرتة حكم االستعمار الربيطاني واملعروفة بالطابع 
الفكت��وري )Victorian(، فه��ي عل��ى وش��ك االندثار 
حت��ت طم��س اإلهم��ال وااله��رتاء، كم��ا أهمل��ت ،،قلع��ة 
ص��رة،، التارخيي��ة، ال��يت بني��ت يف الق��رن احل��ادي 
عش��ر املي��الدي، وكان هل��ا دور دفاع��ي يف حي��اة املدينة 
خ��الل املراح��ل التارخيي��ة املختلف��ة، إضافة إىل تضرر 

،،مس��جد جوه��رة،، التارخيي.
ويف ،،ع��ام 2009م وّج��ه 150 باحثً��ا مينًي��ا وأجنبًي��ا 
ش��اركوا يف مؤمت��ر الدراس��ات الس��بئية بباري��س، ن��داًء 
ح��اًدا يطالب��ون في��ه بالتدخ��ل الف��وري إلنق��اذ م��ا تبق��ى 
م��ن ه��ذه املقتني��ات ال��يت ال تق��در بثم��ن، تعرض مواقع 
أثرية يف جزيرة سقطرى املندرجة ضمن قائمة الرتاث 
العاملي لعمليات نبش ونهب وتدمر وسرقة حمتوياتها.

وأتس��اءل: ملاذا حيدث جتديد املعامل األثرية اجلنوبية 
فيما املعامل الثرية يف الشمال ال جُتّدد؟ وأطالب بإنشاء 
متحف جنوبي وطين حيتوي كل اآلثار اجلنوبية حفاًظا 
على اهلوية اجلنوبية. وقد حصلت على معلومات تفيد 
بأن��ه يوج��د آث��ار جنوبي��ة هام��ة خاص��ة مبتح��ف )ع��دن 
احلرب��ي( يف البن��ك املرك��زي اليم��ين بع��دن، وعليه��ا 
حراسة شخصية. ومن بن تلك اآلثار املتواجدة حالًيا 
يف البنك املركزي بعدن ،،أسلحة جنوبية قدمية، وصور 
الث��وار، ومعروض��ات ع��ن التاري��خ اجلنوب��ي العس��كري، 
ومراح��ل تط��وره احلديث��ة(، مطالًب��ا بض��رورة س��رعة 

اس��تعادتها قبل فوات األوان.
دور املثقفن اجلنوبين:

    إذا كان لكل شعب من الشعوب خصائصه الثقافية 
املميزة له, اليت جتعل منه شعًبا يف مقابل شعوب أخرى 
وه��ي مي��زة تنطب��ق عل��ى ش��عب اجلن��وب العرب��ي، مثلما 
تنطب��ق عل��ى أي ش��عب آخ��ر ف��إّن للجنوبي��ن خصوصية 
تشّكل قيمة مضافة هلويتهم الثقافية، تتمثل خصوصية 
مبواجه��ة  ارتب��ط  تبلُوَره��ا  أنَّ  يف  اجلنوبي��ة  اهلوي��ة 
مس��تعمرين كث��ر، وتعرض��ت للغ��زو الفك��ري م��ن قب��ل 
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القوى اليمنية واألجنبية مرات عديدة ويف كافة املراحل، 
وش��ّكلت النكبة اليمنية وما تعرض له اجلنوب من غزو 
يف 94, ال��ذي اس��تهدف وجوده��م والثق��ايف واالقتص��ادي 
واالجتماع��ي والسياس��ي واحلض��اري واإلنس��اني بش��كل 
ع��ام, وعلي��ه يص��ح الق��ول أن هوي��ة اجلن��وب تش��ّكلت يف 
خض��م ص��راع مري��ر خاض��ه هذا الش��عب إلثب��ات وجوده 
يف ه��ذه املعرك��ة القاس��ية وغ��ر املتكافئة؛ مما جعل من 
الق��وى اجلنوبي��ة احل��رة واملؤمن��ة بالتحري��ر واالس��تقالل 
تش��ّكل اهلوي��ة الثقافي��ة والوطني��ة واالجتماعية اجلنوبية 
إطاًرا مرجعيًّا هلا، واس��تخدامها كس��الح واس��رتاتيجية 
دف��اع ع��ن الوج��ود، ولتعزي��ز املقاوم��ة ض��د كل أش��كال 

االضطه��اد ال��يت مت��ارس حب��ق ش��عب اجلنوب.
توصيات:

   إن احملافظ��ة عل��ى اهلوي��ة الثقافي��ة اجلنوبي��ة حيت��اج 
إىل رؤية وخطة اس��رتاتيجية موجهة, وليس��ت ارجتالية 
وآني��ة، عل��ى أن يت��م الرتكي��ز عل��ى مقوم��ات تعزي��ز روح 
االنتماء واحلفاظ على التاريخ بكافة الطرق واإلمكانيات 
والس��بل املتاح��ة, من أج��ل جمابهة خمططات االحتالل 
اليم��ين؛ القتالعه��ا وتهجره��ا متهي��ًدا حمل��و اهلوي��ة 
الثقافي��ة، باإلضاف��ة إىل تس��خر جهودن��ا وإجنازاتن��ا 
أيًض��ا بس��الح  وتعزي��ز حضورن��ا؛ لنخ��وض معركتن��ا 
الثقاف��ة الوطني��ة اجلنوبي��ة؛ والقص��د هن��ا هو اس��تخدام 
الثقاف��ة كحق��ل مع��ريف وإنتاج��ي داع��م، م��ن أج��ل خدمة 
القضي��ة اجلنوبي��ة حمليًّ��ا 

وإقليميًّا ودوليًّا، وعليه تكمن أهم املهام الثقافية أمامنا 
كجنوبي��ن، م��ن خ��الل تعميم ثقافة تعزيز روح االنتماء 
للهوي��ة الوطني��ة اجلنوبي��ة, فك��ًرا وممارس��ًة, وتوحي��د 
اجلهود على امتداد الوطن اجلنوبي والشتات، ومقاومة 
مجيع أشكال التغريب الثقايف هلويتنا، وثقافتنا الوطنية 

واالجتماعي��ة، م��ا دام االحت��الل عل��ى أرضن��ا.
وتكمن مهمتنا يف رس��م مش��روعنا احلضاري من خالل 
الثقاف��ة واإلب��داع، وه��و أح��د أس��اليب مقاوم��ة أش��كال 
الطم��س، أو قت��ل ال��روح واهلوي��ة اجلنوبي��ة، وجي��ب أن 
نك��ون أوفي��اء حلضارتن��ا العربي��ة اجلنوبي��ة، وتراثن��ا 
وقيمن��ا ومبادئن��ا الس��امية، ومعتقداتن��ا األصيل��ة ولغتن��ا 
وثقافتن��ا وعقيدتن��ا، وأن نس��عى للحف��اظ عل��ى ه��ذه 
الثقافة والدفاع عنها وإبقائها حّية يف نفوس��نا، وبذلك 
نصن��ع جمتمع��ًا متحض��رًا ومنتج��ًا وس��ليمًا م��ن اآلف��ات 

االجتماعي��ة واألخالقي��ة وس��واها. 

* نص حماضرة ألقاها يف مبنى األمانة العامة الحتاد 
أدب��اء وكت��اب اجلن��وب الباح��ث ص��ربي أمح��د عفي��ف 

بتاريخ 29 يونيو 2019.
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     حاولت القراءة أن تستعن مبفهوم )التحيز( 
املتناسل من األيدولوجيا. وطّبقته على رواية )من 
امل��كال إىل اخُل��رب( للروائ��ي البحران��ي عب��داهلل 
املدني, الصادرة عن املؤسس��ة العربية للدراس��ات 
والنش��ر – ب��روت س��نة 2011م. واجته��د الباحث 
يف تصنيف هذا املفهوم ودعمه بشواهد من العمل 
الس��ردي نفس��ه, حتى يصبح هلذا التصنيف معنى 

موضوع��ي ويتخلى ع��ن املزاجية والذاتية.        
إن املفهوم الذي استقرت عليه القراءة هو مفهوم 
التحي���ز, وق���د يتب���ادر إىل الذه���ن أن���ه مفه���وم- 
باالصط���الح املعاص���ر- أت���ى م���ن حق���ل السياس���ة 
باملعنى املباشر, ولكن هذا املفهوم ليس بالضرورة 
أن حيض���ر يف حق���ل السياس���ة فق���ط, ب���ل قد حيضر 
يف بعض احلقول املعرفية. وجيري يف الفن مبا فيه 
من النصوص السردية بكيفيات خاصة, تنبثق من 

بنية العمل الس���ردي نفس���ه.
إن املفاهيم العلمية قد تنشأ يف حقل معن, ولكنها 
ال تظل رهينة هذا احلقل, بل قد تغادره إىل حقول 
أخرى، وتتشكل وفقًا للنسق املعريف والسياق الذي 
يلفه���ا وتس���تقر في���ه. ويف جم���رى ه���ذه العملية اليت 
تهاج���ر فيه���ا املفاهي���م م���ن ه���ذا احلق���ل املع���ريف أو 
الفين أو ذاك؛ تتبادل هذه احلقول املفاهيم؛ لتعزز 

حيويتها وتفاعلها 
املعطي���ات  م���ع 
العلمية اجلديدة, 
وتكش���ف عن روح 
جتددها وقدرتها 
اس���تثمار  عل���ى 

ه���ذه املعطي���ات.
 وبنظ���رة عاب���رة إىل املفاهي���م يف الفن���ون البصرية 
وغ���ر البصري���ة, جن���د عملية التب���ادل جلية, فمثال 
ذلك استعارة النقد السردي مفهوم تعدد األصوات 
)البوليفوني���ة( م���ن حق���ل املوس���يقى, ويف املوس���يقى 
الغربي���ة وخباص���ة يف الس���يمفونيات جن���د تع���دد 
األص���وات ال حي���ول دون حتقي���ق التواف���ق الصوت���ي 
بينهم���ا, يف حلظ���ة زمني���ة واح���دة. وه���ذه املزي���ة 
غائب���ة ع���ن املوس���يقى العربية, وح���ن انتقل مفهوم 
تع���دد األص���وات إىل احلق���ل النق���دي الس���ردي على 
ي���د الناق���د )ميخائي���ل باخت���ن( ُكش���فْت جوان���ب يف 
غاية األهمية عن مستوى بناء الشخصية الروائية, 

وثرائه���ا الفك���ري وحترره���ا م���ن النمطية.
واستفاد الفن السردي من تقنية السينما املتمثلة 
يف الف���الش ب���اك. وأصب���ح مفهوم���ًا تقني���ًا س���رديًا 
جت���ده متضمن���ًا يف الق���راءات النقدي���ة الس���ردية. 

التحيــز في رواية )من املــكال إلى الُخبر( 
قراءة حضارية

د.عبده عبدالله بن بدر
أستاذ الفلسفة احلديثة املساعد بكلية اآلداب جامعة حضرموت
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وينطب���ق األم���ر نفس���ه عل���ى ال���راوي الكام���را. ليس 
ه���ذا حس���ب؛ ب���ل إن أوسبنس���كي يف كتاب���ه املوس���وم 
ب�)ش���عرية التألي���ف( مل ي���رتدد يف اس���تعارة مقول���ة 
األيدولوجيا من الفلسفة ووظفها بطريقته اخلاصة 
اليت يعين بها األيديولوجيا النابعة من بنية النص 
السردي نفسها؛ إذ يتجلى هذا املستوى يف ما تبديه 
الشخصيات من اآلراء يف أثناء حوارها مع اآلخرين 
ويف سلوكها, ويف أزيائها ويف العالمات, ويف طريقة 
التحي���ة أو االح���رتام ال���ذي تبديه لآلخر؛ هلذا فهو 
يرى أن كل عمل سردي ال خيلو من األيديولوجيا.
ولع���ل مفه���وم التحي���ز عل���ى صل���ة قريب���ة م���ن مقول���ة 
األيديولوجي���ا, م���ع الف���ارق أن مقول���ة األيديولوجي���ا 
ق���د ترس���خت, وهل���ا تقاليده���ا وأصوهل���ا العميق���ة يف 
الفك���ر الفلس���في والسياس���ي, م���ن الق���رن التاس���ع 
عش���ر. أم���ا مفه���وم التحي���ز فلم حيظ بهذه اخللفية 
العميق���ة مثلم���ا ه���و احل���ال مع مقول���ة األيديولوجيا. 
بيد أن املفكر املصري عبدالوهاب املسري حاول 
أن يؤصل له يف كتابه املوس���وم )العامل من منظور 
غرب���ي(. وتق���ر ه���ذه الق���راءة - املتجه���ة إىل النص 
املع���ين بال���درس- بأنه���ا اس���تفادت بطريق���ة غ���ر 
مباش���رة م���ن ه���ذا الكت���اب. لكنه���ا مل خت���رت الس���ر 
عل���ى منواهل���ا بطريق���ة اتباعي���ة, ب���ل كيف���ت مفه���وم 
التحي���ز مب���ا يس���اعدها ويس���عفها يف ق���راءة الن���ص 

املقصود.

 يتجل���ى التحي���ز يف ح���ركات اإلنس���ان وأفعال���ه 
وس���لوكياته وردود أفعال���ه إزاء األح���داث ال���يت مت���ر 
به, ويف تشبثه بعقيدته وجنسيته ومذهبه وعرقيته. 
وق���د يتحي���ز امل���رء للم���كان احلاض���ن لعش���رته أو 
هلويت���ه الصغ���رة. وق���د يتحّي���ز ض���د األغي���ار وي���رى 
أن���ه أكث���ر تفوق���ًا ونس���بًا ورفع���ة منه���م. وال يع���ين أن 
التحي���ز يأت���ي عل���ى ص���ور ثابت���ة ومطلق���ة, فص���ورة 
التحيز قد تتغر بتغر ثقافة املرء وتوسع مداركه, 
ولي���س ذل���ك بالض���رورة أن يكون كل حتيٍز س���طحيًا 
أو عل���ى خط���أ, فقضاي���ا التحي���ز يف احلي���اة وس���بلها 
وتفاصيله���ا م���كان اخت���الف وتباي���ن, ولك���ن هن���اك 
حدود دنيا وقيم إنسانية مشرتكة ميكن للبشر أن 
يلتفوا حوهلا ويتعايشوا معها بسالم, بغض النظر 
ع���ن املعتق���د واجلن���س والثقاف���ة احمللية. ولكن حيق 
للم���رء أن يتحي���ز لعقيدت���ه وطريق���ة حيات���ه وملبس���ه 
وطعام���ه, عل���ى أن ال يض���ر ه���ذا التحي���ز باآلخ���ر 
ويؤذيه وحُيّقر من شأنه. ففي هذه احلالة قد يكون 
التحي���ز مرفوض���ًا وغ���ر مقبول إنس���انيًا وحضاريًا.

وسنبدأ بقراءة النص مع تأكيدنا أن هذه القراءة 
ال تّدع���ي اندراجه���ا ضم���ن الق���راءات املنصب���ة يف 
جم���رى العناي���ة بالتش���كيل الف���ين الس���ردي, فه���ي 
ال تتك���ئ عل���ى املفاهي���م والتقني���ات الس���ردية ال���يت 
راكمه���ا ه���ذا الف���ن العمي���ق, وعلي���ه فه���ي أق���رب إىل 
القراءة احلضارية وحسبها أن تكون كذلك. وبسبب 
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توجه القراءة إىل النظر يف البعد احلضاري هلذه 
الرواية؛ اختار الباحث مفهومًا من خارج مفاهيم 

النق���د الس���ردي ليق���رأ به ه���ذا العمل. 
يتجلى التحّيز يف هذه الرواية على النحو اآلتي :

1- التحيز الفردي العفوي:
    إن هذا الشكل من التحيز له أسبابه يف الوعي 
العش���ائري القبل���ي, وطبيع���ة الثقاف���ة املكون���ة هل���ذا 
الوع���ي تنت���ج مث���ل ه���ذا التحي���ز؛ ألن���ه ميث���ل محاي���ة 
لوعيه���ا التقلي���دي ويش���عرها بتفوقه���ا عل���ى اآلخ���ر, 
خاصة أن هذا اآلخر أتى إىل أرضها, فالبد هلذا 
التحي���ز أن ين���ال م���ن اآلخ���ر, وق���د وقع ه���ذا التحيز 
ال���ذي يص���در ع���ن الوع���ي الف���ردي العف���وي عل���ى 
ش���خصية )س���املن ع���وض باس���امر( والش���خصية 
ال���يت مارس���ت ه���ذا التحي���ز ه���ي ش���خصية عبداهلل 
الدوس���ري , وجتل���ى حتي���زه يف أثن���اء ح���واره م���ع 
)س���املن( الق���ادم م���ن حضرم���وت إىل اخل���رب, من 
أج���ل ال���رزق والق���ارئ املتأمل يف احلوار ينكش���ف له 
ضع���ف س���املن وتعال���ي )عب���داهلل الدوس���ري( عليه 
, فه���و يس���خر من���ه وس���املن يتحم���ل ه���ذه الس���خرية 
بربود ويعّد عبداهلل )عمه( ال بالنسب, بل ملكانته 
اخلاص���ة والش���عور بأن���ه مقت���در علي���ه, ولك���ن ه���ذه 
القدرة ال تصل إىل حد القمع اجلسدي والنفسي, 
كم���ا ه���و احل���ال يف التحي���ز املؤسس���ي. وكان احل���وار 
ب���ن عب���داهلل الدوس���ري وس���املن عل���ى النحو اآلتي 

:
م���ن حال���ك  أحس���ن  بالتأكي���د  بوس���عد: حال���ي 

ي���ا بي���اع عش���اه. ياحضرم���ي 
ساملن: أشوفك تتمصخر علينا يا عم عبداهلل ،، 

ص48.
    وح���ن يعل���ن س���املن ع���ن رغبت���ه يف تزوي���ج ابنت���ه 
)س���ارة( عل���ى اب���ن عب���داهلل الدوس���ري )س���عد( 
وكان اإلعالن بهذه الطريقة ،، تنصحين بالزواج 
- زوج ابنك س���عد. تش���تهي نصر نس���ايب ونزوجه 

)سارة(.
بوس���عد: أن���ا أناس���بك أن���ت ي���ا البخيل م���ش ُبوزك،، 

ص48.
     إن عب���داهلل الدوس���ري يش���عر الق���ارئ بأن���ه 
يتع���اىل, فه���و ي���رى تفوق���ه الع���ريف والنس���يب عل���ى 
)س���املن(, وكش���فت اللغ���ة ال���يت يتفوه به���ا عبداهلل 
عن استعالء, وأن الزواج من هذا القبيل ال ميكن 
أن يتحقق إطالقًا بن دوسري وحضرمية, والنص 
ق���د ب���ادر يف اهلامش وش���رح كلمة )ُبوزك( باآلتي:
،،عبارة تستخدم يف اخلليجية الدارجة يف معرض 

اإلشارة إىل الشيء احملال،، ص48.
     وميكن إدراج التحيز الذي تفوهت به )أم سعد( 
ض���د )س���ليمة( الباكس���تانية ضم���ن التحيز العفوي 
ض���د اآلخ���ر, وتتحي���ز )أم س���عد( البنه���ا )س���عد( 
وتعاند؛ لتنفي أي تهمة موجهة إليه, والطريف أن 
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)سليمة( تعرض ابنتها )زبيدة( على )أم سعد(؛ 
لتزوجه���ا عل���ى ابنه���ا )س���عد( وترفض )أم س���عد( 
ه���ذا الع���رض بطريق���ة غاضب���ة وحانق���ة, ويش���به 
تصرفه���ا تص���رف )أب���ي س���عد(, فهم���ا يص���دران 
ع���ن  ثقاف���ة تقليدي���ة واح���دة, ال ميك���ن أن تص���در 
إال عن جمتمع تقليدي واّلد ملثل هذه الشخصيات 
النمطي���ة, وم���ع إقرارن���ا أن ه���ذا التحي���ز املوج���ه 
ض���د اآلخ���ر به���ذه الطريق���ة حتي���ز س���اذج, ولكن له 
أس���اس يف بني���ة الثقاف���ة التقليدي���ة, ال���يت تتحس���س 
م���ن اآلخ���ر الغري���ب, بوصف���ه جمتمعًا حيم���ل ثقافة 
مغلق���ة تتأب���ى على اس���تيعاب اآلخ���ر الغريب, وحتى 
يكون القارئ على بينة من شكل هذا التحيز نورد 

الس���ياق بصورت���ه الكاملة.
،، تريث س���عد يف اخلروج من غرفته؛ كي يس���رتق 
الس���مع إىل م���ا ي���دور ب���ن أم���ه وه���ذه الس���يدة ذات 

الرائح���ة النتنة 
سليمة: هازا ولد مال أنت ما يف زين! 

)أم س���عد(: حس���يب اهلل عليج إذا ولدي أنا مهب 
زي���ن, عيل ول���دج إنيت ياملقرودة.

س���ليمة: أنا ش���وف داميا س���عد يس���وي مس���خرة مع 
بن���ت فلس���طيين جديد.

أم س���عد: مس���خر اهلل هل���ج وطوايف���ج. ص���ج م���ا 
تس���تحن.

س���ليمة: أنت الزم س���وي زواج حق س���عد؛ من ش���ان 

ما يس���وي مش���كلة كبر. أنا يف بنت واجد حلو حق 
سعد.

أم سعد: ومن هذه البنت احللوة ياحظي 
سليمة: زبيدة .. بنت مال أنا 

أم س���عد: مال���ت علي���ج وعل���ى بنت���ش ياخلايس���ة .. 
ه���ذا الناق���ص .. ي���اهلل قوم���ي دلف���ي قب���ل ما أجيب 

املخم���ة وأكس���ر ضلوع���ج،، ص79-78.
  ويش���رح الن���ص الكلم���ات الدارج���ة مث���ل كلم���ة 
)دلف���ي( وتع���ين الط���رد أو أغرب���ي ع���ن وجه���ي. 

واملخم���ة: وتع���ين املكنس���ة ،، ص 79.
        والق���ارئ املتتب���ع هل���ذا احل���وار يواج���ه لغ���ة 
يف���وح منه���ا النظ���ر بدوني���ة لآلخ���ر, فاآلخر هنا هو 
)س���ليمة بيغ���ل( نتن���ة كم���ا ع���رب ال���راوي على لس���ان 
س���عد. وهي)خايس���ة( أيض���ًا تأكي���دًا عل���ى النظ���رة 
الدوني���ة لآلخ���ر. و)اخلاي���س(  يع���ين الش���يء 
املعط���وب التال���ف, ق���د يك���ون طعام���ًا أو غ���ره. وإذا 
تل���ف الش���يء ُيص���در رائح���ة. واملفارق���ة أن النتان���ة 
الن���ص طبيع���ة أصيل���ة يف  والتل���ف يف منط���وق 
)س���ليمة(. وتتضاف���ر لغ���ة التعال���ي ح���ن ه���ددت أم 
س���عد بالضرب, وتكس���ر الضلوع باملكنسة, وميكن 
أن ي���رى الق���ارئ أن اس���تخدام املكنس���ة م���ن )أم 
س���عد( ينس���جم مع لغة االحتقار, املستخدمة منها 
سابًقا ف�)سليمة بيغل( من منظورها نتنة وخايسة 
)أي قمامة(, وال سبيل إىل التخلص من القمامة 
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س���وى ب�)املخم���ة( أي املكنس���ة, ورميه���ا بعيدًا حتى 
حت���ل النظاف���ة يف امل���كان وت���زول النتان���ة.

2( التحيز املنظم املؤسسي:
   إن البني���ة التقليدي���ة للمجتم���ع العش���ائري, ال 
ميك���ن أن تس���مح بالتعددي���ة ح���ن يكون ه���ذا الفرد 
واف���دًا م���ن خارجه���ا, وعليه فإن هذه البنية نفس���ها 
عاج���زة متام���ًا ع���ن إنت���اج الش���خصيات احل���رة يف 
نظرتها للمجتمع واحلياة. ومن الطبيعي أن  ينبثق 
عنه���ا مؤسس���ات أمني���ة ال حت���رتم حري���ة اإلنس���ان 
وكرامت���ه, وه���ي ال ت���رتدد يف اس���تخدام القم���ع عل���ى 
كل م���ن خي���رج ع���ن إط���ار قيمه���ا التقليدي���ة؛ ول���ذا 
ن���رى )كارول���ن( زوج���ة س���عد, عان���ت م���ن التحي���ز 
احل���اد الواق���ع عليه���ا, ومل يك���ن ه���ذا التحي���ز م���ن 
األفراد, بل حتيز مؤسسي منظم ميارس ضغوطًا 
نفس���ية, وجس���دية عل���ى اآلخر الغري���ب الذي حيمل 
قيمًا مغايرة لقيم املؤسسة اليت تشّرع لكل شيء, 

وترس���م للن���اس طريق���ة حياته���م وس���لوكهم.
إن كارولن مل يشفع هلا زواجها من سعد الدوسري, 
فق���د عومل���ت معامل���ة قاس���ية وأهين���ت وت���أذت حتى 
يف ش���رفها, وق���د وقع���ت هل���ا حادثت���ان هم���ا اللت���ان 
جّس���دتا مش���اهد األذى األوىل حينم���ا ،،اعرتض���ت 
الش���رطة الدينية طريقها, وهي تتس���وق مع زوجها 
يف أح���د اجملمع���ات التجاري���ة, طالب���ة م���ن س���عد أن 
يق���دم األوراق الثبوتي���ة, م���ا يفي���د بن���وع العالق���ة 

ال���يت تربطهم���ا ومل���ا كان س���عد ال حيم���ل يف جيب���ه ����� 
حلظتئٍذ �� ما يفيد بأن مرافقته احلس���ناء حاس���رة 
ال���رأس ه���ي زوجت���ه. فق���د اقتي���دا كاجملرم���ن إىل 
مرك���ز الش���رطة, واحُتج���زا هن���اك لع���دة س���اعات،، 

ص122.
أم���ا احلادث���ة الثاني���ة فكان���ت األس���وأ؛ إذ مل تكت���ف 
الدورية جبّرها إىل احلجز الكئيب, بل قذفوها يف 
شرفها وعدّت يف نظرهم مومسًا, وبتعبر الراوي 
،،أم���ا احلادث���ة الثاني���ة ق���د وقع���ت حينم���ا اضط���رت 
كارول���ن إىل قي���ادة س���يارة زوجه���ا بنفس���ها؛ م���ن 
أج���ل إيصال���ه عل���ى عج���ل إىل عي���ادة الطبي���ب 
ناج���ي النعمان���ي, بعدما أصيب س���عد حبالة إغماء 
مفاجئة بس���بب ارتفاع نس���بة الس���كر يف دمه. حيث 
اعرتض���ت إح���دى دوري���ات امل���رور طريقها, جمربة 
إياه���ا عل���ى الن���زول م���ن الس���يارة بطريق���ة مهين���ة, 
ُاقتي���دت م���ن قب���ل جن���ود أمين ����� ال يعرفون مفردة 
اجنليزي���ة واح���دة ����� إىل أح���د مراك���ز االحتج���از 
الكئيب���ة, حت���ى الضاب���ط املن���اوب ال���ذي كان جيي���د 
بع���ض الكلم���ات االجنليزي���ة, مل مينحه���ا فرص���ة 
الدفاع عن نفسها وشرح األسباب اإلنسانية اليت 
دعته���ا إىل قي���ادة الس���يارة, ب���ل اتهمها ف���ورًا بتهمة 
خمالف���ة النظ���ام عم���دًا, وخرق التقاليد عن س���ابق 

إص���رار،، ص123.
إن كارولن بهيئتها وطريقة س���لوكها متثل تهديدًا 
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وخطرًا على املؤسسة التقليدية, كالشرطة الدينية 
والبد من ردة فعل ضد هذا اخلطر, ومن الطبيعي 
أن يؤثر ذلك يف نفسية كارولن وزوجها سعد, وتكفل 
ال���راوي بتصوي���ر مش���هد التأثر عل���ى هذه الصورة 
،،هاتان احلادثتان مل تؤججا مش���اعر الس���خط يف 
قلب كارولن وحدها, وإمنا أججت الشعور باملهانة 
ل���دى س���عد, ال���ذي مل يتوق���ع وه���و الطبي���ب املرموق, 
وابن األسرة املعروفة أن يتعرض يومًا ما يف وطنه 
إىل م���ا تع���رض ل���ه ش���عوره, بامته���ان زاده م���رارًة 
حينم���ا س���ألته كارول���ن بع���د احلادث���ة الثاني���ة بع���دة 

أيام عن معنى كلمة )كاهبا( بالعربية.
سعد : من بعد تفكر هل تقصدين كلمة قحبة. 

كارولن : نعم بالضبط،، .
     إن التحيز املؤسسي عرّب عن نفسه إزاء كارولن 
احلاس���رة ال���رأس, ال���يت اقتي���دت بتعب���ر الن���ص 
)كاجملرمن( وهي يف نظر هذه املؤسسة خمالفة 
للنظام عمدًا, وخارقة للتقاليد عن سابق إصرار, 
ومل ي���رتدد أح���د ممثل���ي هذه املؤسس���ة اليت حتمي 
قي���م اجملتم���ع وش���رفه, أن يتهمه���ا بأنه���ا )كاهب���ا( 
مبنط���وق كارول���ن أي )قحب���ة(, وال ميك���ن هن���ا أن 
ندرج مثل هذا التحيز ضمن التحيز الفردي, بل هو 
حتيز حضاري يس���تقوي على اآلخر باملؤسس���ة, له 
مرجعياته القارة يف الثقافة, ويف املذهبية اليت تلف 
ه���ذه احلض���ارة, بطريقته���ا اخلاص���ة ويف تصوراتها 

النمطية عن اآلخر الغريب قيمًا وعادات وتقاليد 
غريب���ة أيض���ًا ومريب���ة, وه���ذا ه���و األخط���ر بالنس���بة 
للثقاف���ة املتحي���زة, وبس���بب ثق���ل التحي���ز املؤسس���ي 
املنظ���م دف���ع س���عد مثن زواجه م���ن كارولن غاليًا؛ 
إذ وج���د عنت���ًا وتعصب���ًا, ومضايق���ة ل���ه ولزوجت���ه 
)كارول���ن(, م���ن هذه البنية التقليدية اليت تواجه 
التغي���ر بش���دة, وترف���ض اآلخ���ر, واس���تطاعت ه���ذه 
البني���ة أن تهزم���ه فكري���ًا وعاطفي���ًا, فغادره���ا كرهًا 

إىل )البحري���ن( األكث���ر انفتاح���ًا وتقب���اًل لآلخر.
3( التحيز لألصل:)اهلوية الصغرة الضيقة(:

       إن التحيز الذي نعنيه هنا هو التحيز الذي 
يصر بأن ش���عبًا أفضل من ش���عب آخر, وأن قومية 
تتفوق على أخرى, بعرقها وجنسها وثقافتها, ولعل 
النازي���ة متث���ل منوذجًا صارخ���ًا يف التحيز, وطبيعة 
األنظم���ة االس���تبدادية والقمعي���ة تغ���ّذي مث���ل ه���ذا 
التحي���ز. ويف الن���ص املع���ين ن���رى التحي���ز مركب���ًا, 
والطري���ف يف ه���ذا التحي���ز أن���ه يت���م داخ���ل عش���رة 
واحدة, كل جزء منها يرى يف نفسه األول واألصل, 
وم���ا ع���داه ملحق���ًا وثانوي���ًا أو فرعًا ل���ه. وتبّدى هذا 
التحي���ز يف احل���وار ال���ذي دار ب���ن )س���عد( ومفتش 
اجلم���ارك, واملفارق���ة يف ه���ذا احل���وار أن )س���عد( 
م���ن دواس���ر الس���عودية, ومنط���وق احل���وار عل���ى هذه 

الص���ورة اآلتية:
موظف اجلمارك: جوازك 
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سعد : تفضل
موظ���ف اجلم���ارك: س���عد عب���داهلل الدوس���ري! أن���ت 

م���ن دواس���رهم, وإال م���ن دواس���رنا 
سعد : مل أفهم قصدك

موظف اجلمارك: يعين أنت من دواس���ر البحرين 
أو من دواس���ر السعودية؟
سعد: ياخي, ما يف فرق 

موظف اجلمارك: ال باهلل, يف فرق, ال يكون مصدق 
كتب وبيانات جملس التعاون!

سعد: على كل حال هذا رأيك, وأنت حر فيه. بس 
ياحلبيب خلصين بسرعة.

وإزاء ه���ذا التحي���ز مل ي���رتدد ال���راوي, ال���ذي غالب���ًا 
م���ا يتجل���ى بوصف���ه راوي���ًا عليم���ًا ب���أن يذك���ر فضائل 
الدواسرة البحرينين يف تعمر )اخلرب(, وجيدها 
ال���راوي مناس���بة يف أن يعل���ن ع���ن ه���ذه احلقيقة مع 
اللحظ���ة ال���يت وط���أت فيه���ا ق���دم س���املن )اخل���رب(, 
كم���كان يس���رتزق في���ه بع���د أن ضاق���ت علي���ه ج���دة, 
وبتعب���ر ال���راوي ،،ألق���ى س���املن برحال���ه يف مدين���ة 
)اخلرب(, اليت كان املهاجرون من قبيلة الدواسر 
البحريني���ة أول م���ن س���كنها, قب���ل أن تق���وم ش���ركة 
أرامك���و بتخطيطه���ا ختطيط���ًا هندس���يًا رائع���ًا, 
مس���توحى م���ن ختطي���ط مدين���ة نيوي���ورك ،،ص19.
  إن الق���ارئ بع���د ه���ذه احلقيق���ة ع���ن الدواس���رة 
البحرينين, يواجه بقائمة طويلة من األمساء اليت 

تؤكد انتماءهم هلذه اهلوية الصغرة, واملهن اليت 
يعمل���ون به���ا, وأنه���م أول م���ن قدم خدم���ات حقيقية 
أله���ل )اخل���رب(, وخيصه���م بلغ���ة تعل���ي من ش���أنهم, 
وترف���ع م���ن قدره���م, وال مين���ح ح���ق األس���بقية يف 
اخلدمات سوى هلم وحدهم دون سواهم, وبتعبر 
النص نفسه: ،، إذا كان هلم حقًا .. قصب السبق 
يف تأسيس مجلة من اخلدمات الضرورية, يف بداية 
نه���وض )اخل���رب(, وتوس���عها م���ن أمث���ال )عب���داهلل 
عل���ي خاج���ة( مؤس���س أول فن���دق عص���ري فخ���م, 
وأول متج���ر مرك���زي متع���دد األدوار, وعل���ي الوازن, 
ويوس���ف حمم���ود حس���ن صاح���يب أول صيدليت���ن, 
وعل���ي اجل���ودر صاح���ب أول حم���ل لبي���ع األص���واف 

اإلجنليزي���ة .. ،، 
وإذا كان التحي���ز يف الفق���رات الس���ابقة ق���د تضم���ن 
التحي���ز للهوي���ة الصغ���رة, فن���رى أن ه���ذا التحي���ز 
يتم���دد ليش���مل التحيز ملدين���ة البحرين, واختيارها 
وطنًا لالس���تقرار بداًل عن )اخلرب(, اليت متارس 
فيه���ا جمموع���ة م���ن اإلكراهات والقهر على اآلخر, 
وق���د أح���ال ال���راوي إىل كارول���ن وجعله���ا تنط���ق 
بتقديم صورة وردية عن البحرين, فهذه مدينة من 
منظورها فاتنة وساحرة, وتستوعب اآلخر املختلف 
معه���ا يف العرقي���ة ويف العقي���دة؛ ول���ذا فضلته���ا عل���ى 
)اخلرب( من اللحظة األوىل اليت عرفتها, وتبدي 
اإلعج���اب عل���ى صيغ���ة س���ؤال وجهت���ه )كارول���ن( 
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لزوجه���ا )س���عد(؛ ين���م ع���ن قل���ق وخوف م���ن مدينة 
)اخلرب(, اليت قد ال تكون تشبه )البحرين( وكان 
س���ؤال كارول���ن لس���عد ه���و ،،ه���ل احلي���اة يف بل���دك 
ي���ا س���عد تش���به احلي���اة هن���ا يف انفتاحه���ا وحترره���ا 

ورفاهيتها وس���حرها؟
ح���اول س���عد أن يتمل���ص م���ن اإلجاب���ة ... ك���ي ال 

ص119. خيدعه���ا،، 
4(التحيز العاطفي النفسي: 

ه���ذا التحي���ز كان ردة فع���ل نفس���ية ض���د س���املن, 
بع���د أن ت���زوج )س���ها( املول���ه واملتي���م به���ا )س���عد(, 
والالفت أن التحيز مل يظهر على لس���ان )س���عد(, 
ب���ل ت���وىل ال���راوي العلي���م مهم���ة التعب���ر ع���ن س���عد, 
وحتيز له عاطفيًا إىل درجة مبالغ فيها وميكن أن 
يزع���م الق���ارئ أن ه���ذا التحي���ز ض���د س���املن ميك���ن 
ع���ده م���ن أوه���ام ال���ذات ال���يت اختزل���ت س���املن, يف 
بعد واحد هو البعد الشبقي اجلنسي,  ومزية هذا 
التحيز أن الذات الصادر عنها ال تكون يف مواجهة 
مع الشخصية املتحيز ضدها, بل يظل التحيز ينبع 
م���ن ال���ذات كلم���ا ضغط���ت الذاك���رة عليه���ا وش���عرت 
أن )س���ها( مل تك���ن م���ن نصيبه���ا, ب���ل م���ن نصي���ب 
س���املن الق���ادم م���ن حضرم���وت م���ن مدين���ة امل���كال, 
تل���ك املدين���ة ال���يت ،،كان���ت ق���ذرة, وغ���ر معب���دة, 
يتسكع فيها الدجاج واألغنام واملاعز وغرها من 
احليوانات األليفة اجلائعة, اليت اعتادت أن تأكل ما 

جتده يف طريقها،،, وميكن أن نورد الشواهد اليت 
دل���ت عل���ى ه���ذا التحي���ز النفس���ي العاطف���ي, وس���وف 
نب���دأ م���ن ذل���ك التحيز الذي صدر من الراوي وهو 
يصف حالة ساملن بعد أن فتحت له أبواب النعيم, 
وما يشمه القارئ من وصف الراوي, ليس التحامل 
عل���ى س���املن, ب���ل إص���رار ال���راوي عل���ى ع���دم ق���درة 
ساملن على التحضر, ومن الصعب أن يكون رجاًل 
عصري���ًا حت���ى وإن تزّي مبالبس أوروبية, فالتخلف 
قار يف أعماقه. والراوي يبدي حتيزه ضد شخصية 
س���املن بوس���اطة, م���ن غ���ر إحل���اق اس���م اإلش���ارة 
حبضرميت���ه, وم���ن غ���ر أن يذك���ر امس���ه فيقول: ،، 
وهك���ذا مل مي���ر وق���ت طوي���ل إال وذل���ك احلضرم���ي 
الفقر البائس يتحول إىل واحد من أغنياء اخلرب 
املعروفن! بل تغر شكله أيضًا .. من شاب حنيل 
حلي���ق الوج���ه, يرتدي دوًما القميص و)الصارون(, 
إىل رجل ناضج ممتلئ اجلس���م, ذي حلية س���وداء, 
صغرة على شكل )سكسوكة( وإصرار على ارتداء 
الب���دالت األوربي���ة, وإن كان���ت م���ن الن���وع ال���رديء, 
واألل���وان املوجع���ة للنظ���ر, والتصامي���م غ���ر املتفق���ة 

مع املوض���ة،، ص89.
وال ي���رتدد ال���راوي نفس���ه يف وص���ف ف���م س���املن 
بالق���ذارة, وتتجل���ى ه���ذه الصف���ة للق���ارئ ،،حينم���ا 
أجلَس س���عد صديقه القديم على كرس���ي الفحص, 
وطل���ب من���ه أن يفت���ح فم���ه حت���ت أض���واء الكش���افات 
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املس���لطة علي���ه؛ ل���رى م���ا يش���كو من���ه, وج���د أمام���ه 
أسنانًا صفراء, خنرها السوس من الداخل, ولثة 
مهرتئ���ة باهت���ة الل���ون, تعلوها كس���رات صغرة من 
الطعام؛ بسبب عدم مواظبة ساملن على تنظيف 
أس���نانه بص���ورة صحيح���ة, م���ن جه���ة وبس���بب 
اس���تهالكه املف���رط لس���جائر )إل إم( األمريكي���ة 

املفضل���ة لدي���ه م���ن جه���ة أخ���رى،، ص102.
والراوي نفس���ه كش���ف لنا عن موقف ينم عن حب 
امل���ال اجل���م م���ن قبل س���املن, إىل درجة اس���تعداده 
إىل التضحي���ة بأس���نانه, ولع���ل ه���ذا املوق���ف غ���ر 
الس���وي جيع���ل الق���ارئ يك���ّون ص���ورة ع���ن ش���خصية 
)س���املن(, بأنه���ا مفرط���ة يف ح���ب امل���ال إىل درجة 
���ي جب���زء م���ن جس���ده يف س���بيل الضم���ان  أن���ه يضحِّ
املطل���ق لبق���اء امل���ال, وعرّب س���املن عن هذا املوقف 
بالطريق���ة اآلتي���ة: ،،أن���ا مس���افر للب���الد بع���د ش���هر 
وأخ���اف الش���يوعين يف مط���ار )ع���دن( يص���ادروا 

أموال���ي )ق���ررت( أش���يلها يف مث���ي )فم���ي(،،
ويت���وىل ال���راوي إنط���اق س���عد وه���و الش���خصية 
الرئيس���ية يف الرواي���ة - ال���ذي امته���ن الط���ب - 
بتعليق يسخر فيه من ساملن:  ،،وجد سعد املربر 
س���خيفًا ومضح���ًكا لكن���ه فع���ل ما طل���ب منه يف أربع 
جلس���ات دون أن يس���أله ع���ن الطريق���ة اليت س���وف 
يسيل بها ثروته املخبأة داخل فمه؟ تقاضى سعد 
من عملية زرع األسنان والضروس الذهبية أتعابًا 

قليل���ة, األم���ر ال���ذي جع���ل س���املن خي���رج م���ن عن���ده 
مس���رورًا،، ص104.

وال���راوي نفس���ه مل يت���وازن يف وص���ف ش���خصية 
س���املن, فق���د مت���ادى كث���رًا يف تعمي���ق صورت���ه 
الس���لبية, ووص���ل ب���ه األم���ر ب���أن ج���رده م���ن طبيعته 
اإلنسانية, واستبدهلا بطبيعة حيوانية. إن القارئ 
يش���عر ب���أن ال���راوي يصف���ي حس���ابًا قدمي���ًا م���ع هذا 
احلضرم���ي, فال���راوي يص���ف ليل���ة زف���اف س���املن 
عل���ى النح���و اآلت���ي: ،،كانت ليلة دخلة س���املن على 
)س���ها( ليل���ة لي���الء يف حياته���ا, ه���ي كان���ت ع���ذراء 
مل يس���بق هل���ا التع���رف عل���ى ارتعاش���ات اجلس���د, 
أما هو فقد كان �� حبكم زجيته السابقة �� خبرًا 
يف املن���اورة ومطلع���ًا عل���ى مفاتيح اإلثارة اجلنس���ية 
لدى املرأة. لكنه رغم ذلك مل يستخدم خربته يف 
الرتوي���ض اهل���ادئ لعروس���ه. هجم عليه���ا كحيوان 
يرن���و إىل اف���رتاس فريس���ة لذي���ذة لطامل���ا حل���م 
به���ا, ومل ينتظ���ر خل���ع الع���روس لفس���تانها األبي���ض 
الطوي���ل, م���زق الفس���تان وم���ا حتت���ه إرب���ًا, محله���ا 
ب���ن ذراعي���ه, ألق���ى به���ا عل���ى الس���رير, غ���رس فكه 
وأس���نانه الصفراء البارزة, ولس���انه املتس���خ ببقايا 
الس���جائر يف جس���د )س���ها( الوردي, مل يبق بوصة 
يف جس���دها الب���ض إال ودار عليه���ا مص���ًا وتقبي���اًل 
وعض���ًا, ومل يس���تكن إال بع���د أن أفقده���ا عذريته���ا 
وأف���رغ فيه���ا م���اءه. حاولت املس���كينة أن تصده فلم 



33

دراســـــــــــات

تقَو, حاولت أن تفهمه عن طريق الصراخ واجلري 
والتمل���ص م���ن ب���ن قبضتي���ه: أن م���ا يقوم به عملية 
اغتص���اب, فل���م تفل���ح, وهكذا مل جتد أمامها س���وى 
أن تغم���ض عينيه���ا اخلضراوين وتستس���لم لقدرها 

احملت���وم،، ص84.
ويك���رر ال���راوي العلي���م ب���كل ش���يء وص���ف ما جيري 
بالتفصي���ل, داخ���ل غرف���ة الن���وم املغلق���ة, ويب���دو أن 
ال���راوي ق���د متكن���ت من���ه أوه���ام ال���ذات, ويس���تكثر 
عل���ى س���املن ه���ذه املرأة اجلميل���ة, اليت ،،ال يعتقها 
س���املن م���ن ممارس���ة اجلن���س, حت���ى وإن تظاهرت 
باملرض أو الصداع أو قدوم العادة الشهرية, كان 
حي���رص عل���ى إغ���الق بقالت���ه يف الف���رتة املس���ائية 
مبك���رًا؛ ك���ي يع���ود إىل منزل���ه م���ن أج���ل اف���رتاس 
زوجت���ه اجلميل���ة, كان املش���هد مش���ابهًا يف كل ليل���ة, 
ال مالطف���ة أو مداعب���ة أو مقدم���ات رومانس���ية, 
وإمن���ا ع���راك يف الس���رير, فع���رق غزير يتصبب من 
جس���ديهما, فالتح���ام فارتع���اش يف حلظ���ة الق���ذف, 
فانفص���ال كل ط���رف ع���ن اآلخر اللتقاط األنفاس, 

ومس���ح م���ا انس���كب م���ن امل���اء بصم���ت،، ص87.
وال مي���ل ال���راوي م���ن تأكي���د حيواني���ة س���املن, الذي 
يف���رتس ويع���ض ضحيت���ه )س���ها(, ويف حلظ���ة م���ن 
حلظ���ات حتامل���ه عل���ى ه���ذه الش���خصية, حيوله إىل 
ذئب جبلي ،،كانت العملية تتم من ألفها إىل يائها 
وهي مغمضة العينن؛ كي ال ترى وجه زوجها وهو 

جيث���و فوقه���ا كذئ���ب جبلي جائع س���طا على خروف 
من خراف القطيع. كانت حتاول بذلك أن تتخيل 
سعدًا يطارحها الغرام بداًل من ساملن ،، ص88. 
وهذا موقف يدل على حتيز الراوي ضد شخصية 
س���املن, والتع���دي عل���ى إنس���انيته, إذ ش���غلت قضي���ة 
زواج س���املن من س���ها )س���عد( الدوس���ري, وأصبح 
ال يتخيل ساملن إال ومعه سها على السرير, وكأن 
س���عدًا ال ش���غل له س���وى تذوق عس���يلة س���ها. وهكذا 
خيتزل الراوي ش���خصية س���عد يف عضوه التناس���لي 
فحسب, وهذا الوهم الذي هيمن على خيال سعد, 
يص���وره لن���ا ال���راوي العلي���م بالتفاصي���ل, ومب���ا يدور 
يف خي���ال س���عد كل ليل���ة عل���ى ه���ذه الص���ورة ،،ظل���ت 
أطياف )س���ها( تزوره كل ليلة تقريبًا, كان األكثر 
تك���رارًا ه���و مش���هد اس���تلقائها جبس���دها األبي���ض 
الناعم حتت جس���د س���املن اخلش���ن, األكحل وهما 
يف حال���ة ه���ز وَرّز،، ص132. ولع���ل هذه احلالة تنمُّ 
عن نشاط اخليال اجلنسي عند سعد, رمبا جتعل 
الق���ارئ يس���تنتج أن س���عدًا ه���و اآلخ���ر يرغ���ب يف 
جس���دها أيض���ًا, وال عالق���ة ل���ه باحل���ب الرومانس���ي 

املكلل بالعفة.
 ومل يس���لم ف���رج )اب���ن س���املن( م���ن س���خرية 
ال���راوي, فه���و ش���خصية بلي���دة مث���ل أبي���ه, فق���د ب���دا 
فرج )لس���عد( جمرد كتلة من الش���حوم املتحركة, 
ترت���دي ثوب���ًا بياق���ة عريضة ... بدا غبيًا يف طريقة 
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تعامله وتصرفه, بل أيضًا مضحكًا يف هلجته اليت 
امتزجت فيها املفردات احلضرمية والفلسطينية 
واملصرية واحلجازية ... ومل يرث من أبيه س���وى 
شفتيه الغليظتن ووجهه الطويل, فانفرجت شفتاه 
عن ابتس���امة متبوعة بهمس���ة لنفس���ه )لك احلمد 

والش���كر(،، ص139.
 إن س���عدًا حبس���ب وصف الراوي محد اهلل كثرًا 
عل���ى منح���ه ل���ه وجه���ًا بش���ريًا رائع���ًا, فكارول���ن 
،،هامت بوسامته ومساِرِه وشعره الفاحم وعينيه 
السوداوين،، ص108. أما فرج فلم حيظ إال بهذا 
الوصف القبيح الذي يثر السخرية والتأفف, فهو 

ش���خصية تطفح بالش���حوم واللحوم.
وق���د يتس���اءل الق���ارئ ع���ن م���دى صالحي���ة مفه���وم 
التحي���ز وقابليت���ه للتطبي���ق عل���ى أعم���ال س���ردية 
أخ���رى, واحلقيق���ة أن مث���ل ه���ذه األس���ئلة مش���روعة 
معرفي���ًا ومنهجي���ًا, وكلم���ا اس���تطاعت املفاهي���م 
أن تك���ون مشولي���ة, وق���ادرة عل���ى التفعي���ل الكل���ي 
حظي���ت مبش���روعية, وأثبت���ت قدرته���ا املنهجي���ة 
لك���ن امله���م يف ه���ذه املس���ألة لي���س التنظ���ر حس���ب, 
ب���ل والتطبي���ق. وعلي���ه ال ميك���ن أن تك���ون اإلجاب���ة 
عن مثل هذه األس���ئلة س���وى بالذهاب إىل أعمال 
س���ردية أخ���رى, والتأم���ل فيه���ا والتعم���ق يف بنيته���ا, 
والتيقن من صالحية مفهوم التحيز وقدرته على 
استيعابها, ورمبا خيرج القارئ بتصنيفات أخرى 

غ���ر التصنيف���ات ال���يت اس���تقرت عليه���ا الق���راءة 
املعنية, وهذه مسألة مفتوحة وال ميكن البت فيها 
باحلسم, فاملسألة حتتاج متابعة ومالحقة دقيقة, 

ه���ي اآلن يف ع���امل التوقع���ات والتخمين���ات.
وقب���ل اخلت���ام لن���ا بع���ض امللحوظ���ات عل���ى مواض���ع 
جان���ب فيه���ا الن���صُّ الص���واَب, وكان م���ن املمك���ن 
أن َتعف���ي ه���ذه الق���راءة نفس���ها م���ن ه���ذه املالحقة 
لألخط���اء, لك���ن الن���ص نفس���ه يص���ر عل���ى اإلعالن 
ع���ن واقعيته���ا بطراف���ة الفت���ة, فف���ي العتب���ة الثالث���ة 
ال���يت ج���اءت بع���د اإلهداء, واليت احتضنها عنوان 
التنويه جاء فيها اآلتي: ،،فقط األحداث التارخيية 
وأمس���اء الساس���ة وامل���دن واملواق���ع وامل���دارس, 
واملتاج���ر وأصحابه���ا, ليس���ت م���ن صن���ع اخلي���ال،،. 
ووفق���ًا هل���ذه الواقعي���ة كان الب���د م���ن املض���ي يف 
التق���اط ه���ذه األخط���اء , وه���ي عل���ى النح���و اآلت���ي:

أ( يذكر النص على لسان ساملن عوض باسامر 
اآلتي: ،،عالوة على خربة متواضعة جتمعت لدّي 
م���ن عمل���ي لبعض الوقت عند حس���ن حممد البار 
صاح���ب جري���دة ال���رأي الع���ام،، ص14. واحلقيقة 
أن حس���ن حمم���د الب���ار ال عالق���ة له بالرأي العام 
ب���ل عالقت���ه بصحيف���ة الرائ���د. فق���د كان املتص���در 
األول هلا يف اخلمس���ينيات, ثم ال يوجد أحد عمل 

معه حيمل اس���م ،،س���املن عوض باس���امر،،.
ب( وف���ق منط���وق الن���ص, ص���ّرح ال���راوي بنج���اح 
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،،املاركسين يف الوصول إىل السلطة يف عدن بقيادة 
)قحط���ان حمم���د الش���عيب(،،ص53. واحلقيق���ة أن 
قحط���ان حمم���د الش���عيب مل يك���ن يف يوم من األيام 
ماركس���يًا. ب���ل كان ضحي���ة التي���ار املاركس���ي, ه���ذا 
التي���ار ال���ذي يلح يف أدبياته السياس���ية على تس���مية 
نفسه بالتيار اليساري التقدمي. وهذا التيار أسس 
احل���زب االش���رتاكي اليم���ين, وكان أمين���ه الع���ام 
واملنظ���ر ل���ه: عبدالفت���اح إمساعي���ل, وهو من فرض 
اإلقام���ة اجلربي���ة عل���ى )قحط���ان حمم���د الش���عيب( 
الذي ظل رهن اإلقامة إىل آخر حلظة يف حياته.
ج( ويف موض���ع آخ���ر ن���رى ال���راوي يق���ع يف خط���أ 
تس���مية أول مجهوري���ة بع���د رحي���ل بريطاني���ا م���ن 
حممي���ة ع���دن, وكل احملمي���ات األخ���رى إذ يق���ول 
ال���راوي: ،،وال���يت مسي���ت باس���م ،،مجهورية اليمن 
اجلنوبي���ة الش���عبية الدميقراطي���ة،، والص���واب أن 
ه���ذه اجلمهوري���ة مُسي���ت يف أول عهدها جبمهورية 
)اليمن اجلنوبية الشعبية( وكان رئيسها )قحطان 
حممد الشعيب(, وبعد اإلطاحة به من الذين مسوا 
أنفسهم بالتيار التقدمي اليساري, تغرت التسمية 
وف���ق الدس���تور اجلديد يف ع���ام 1970م, على النحو 
اآلتي: ،،مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية ،، 
وواض���ح م���ن التس���مية أن ه���ذا التي���ار كان متأث���رًا 
بالتس���ميات اجلدي���دة, ال���يت ش���اعت يف البل���دان 
االش���رتاكية, مث���ل أملاني���ا الدميقراطي���ة وغره���ا. 

ومثل هذه املعلومات السياسية يف التاريخ املعاصر, 
ال أظنه���ا صعب���ة املن���ال على باح���ث أكادميي حيمل 
دكت���وراة الفلس���فة يف العل���وم السياس���ية م���ن جامعة 

أكس���تر الربيطاني���ة. 
و يص���اب الق���ارئ باخليب���ة بش���أن ه���ذه األخط���اء 
ال���يت وق���ع فيه���ا املؤل���ف, وال جي���د تس���ويغاً مقنع���ًا يف 
حضور األخطاء يف هذا العمل السردي املصر على 

واقعيته. 
د( وإذا ما تركنا مثل هذه األخطاء واجتهنا حنو 
تصوير هلجة احلضارمة اليت ينطق بها )ساملن( 
يف النص, كما قدمها الراوي , س���نجد أن الصورة 
مشوهة وال عالقة هلا بلهجة احلضارمة الصحيحة 
وميك���ن أن نس���وق للق���ارئ املواض���ع اليت تبّدى فيها 

التشويه, وهي على النحو اآلتي:
1- ساملن: كيه )كيف( احلال يابو )سعد(؟

وكيه املكاوالت - املقاوالت معك؟،، ص47
  إن القارئ املنحدر من حضرموت على يقن بأن 
)أه���ل امل���كال( ال ينطق���ون املق���اوالت: )م���كاوالت(  
فه���م ال يس���تبدلون ح���رف الق���اف بال���كاف ب���ل 

ينطقونه���ا مق���اوالت.
2- ساملن: وما يستاهلها إال رّجال عاكل )عاقل( 
ومكت���در )مقت���در(. أم���ا س���عد ه���ذا زق���ر طاي���ش،، 

ص67.
إن اللهج���ات ختتل���ف يف بل���دان حضرم���وت, وأه���ل 
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امل���كال يبدل���ون اجلي���م ي���اء )فالرج���ال( ونع���ين 
الرج���ل تنط���ق )رّي���ال(, ومع���روف أن الرّج���ال يف 
الفصح���ى مج���ع ملف���ردة رج���ل, أم���ا كس���ر القاف يف 
كلم���ة )زِق���ر( كم���ا وردت يف اهلام���ش ص67, فه���ي 
غ���ر صحيح���ة فزق���ر وتع���ين بالعامي���ة احلضرمي���ة 
الص���يب, ال تنط���ق بالق���اف املكس���ورة, ب���ل بالق���اف 

املفتوح���ة.
3- حينم���ا اس���تيقظ صباح���ًا كان إزاره وبطانيت���ه 
الصوفي���ة غارق���ن يف آث���ار احت���الم ليل���ي.. فق���ال 
متهكم���ًا بلهجت���ه احلضرمي���ة: كلنا ما با يكع ش���يء 
لك���ن وك���ع )قلن���ا إن���ه ل���ن يق���ع ش���يء ولكن���ه وق���ع( 

ص83. 
إن احلضارمة ال ينطقون بهذه الطريقة؛ ألنهم ال 
يقولون يكع أو وكع, بل يقولون وقع ويقع وإن كانت 
الق���اف خمفف���ة, أم���ا ه���ذه الص���ورة الصوتي���ة ال���يت 

وصفها الراوي فهي غر صحيحة.
- س���املن: النس���وان يف خن���اكات )خناق���ات( طول 
الي���وم .. كس���مًا )قس���مًا( ب���اهلل, مش���تاق ألي���ام 
العزوبي���ة واإلكام���ة )االقام���ة( يف دكان أب���وك 

ص100 الصغ���ر،، 
وينطبق على هذه األخطاء التصويب نفسه؛ الذي 
ذكرن���اه بش���أن أن احلضارم���ة ال يبدل���ون الق���اف 

كافًا.
طلكناه���ا  الراع���ة:  ل���ك  خ���الص,  س���املن:   -

)طلقناه���ا( .. م���ا ع���ادت تنف���ع .. االكتص���اد 
ص102 الناف���ع،،  ه���و  ب���س  )االقتص���اد( 

  ويقص���د أن���ه طل���ق السياس���ة, والالف���ت هن���ا أن 
س���املن يس���تبدل الق���اف بال���كاف يف مفردت���ي 
)طلقناه���ا( و)االقتص���اد(, ويف ه���ذا االس���تبدال 
م���ا يث���ر الريب���ة يف أص���ل ه���ذه احلضرمي���ة, وه���ذه 
ص���ورة صوتي���ة ال ميك���ن إحالته���ا إىل حضرم���وت, 
ب���ل إىل أه���ل اجلمهوري���ة العربي���ة اليمني���ة س���ابقا, 
وه���ذه مس���ألة أم���ا األخ���رى فإن كلم���ة )الراعة( ال 
تعين الصاعقة, كما جاء يف اهلامش يف الصفحة 
الس���ابقة نفس���ها, وإمن���ا تع���ين املصيب���ة أي���ًا كان 
نوعها, وال يقتصر معناها على الصاعقة حس���ب.
تبقى مسألة يف غاية األهمية, وهي أن هذا العمل 
الس���ردي عم���ل ج���ريء, ويكفي���ه أنه س���جل حلظات 
مهمة من حياة )اخُلرب(, وكيف تدور احلياة فيها 
والتغيرات املعمارية اليت استجدت, ومدى رفض 
ه���ذه املدين���ة )لآلخ���ر(, وخباص���ة عندم���ا حيم���ل 
هذا اآلخر منظومة قيم متباينة. وجنح العمل يف 
نقل معاناة )سعد( وزوجته, يف هذه املدينة اليت 
مل ته���دأ إال برحيلهم���ا ومغادرتهما إىل البحرين.

ويف األخر هذه القراءة هي وجهة نظر, ميكن أن 
تك���ون قابل���ة للنق���ض, وال تقل���ل أب���دًا م���ن قيمة هذا 
العم���ل اإلبداع���ي, وه���ي أيض���ًا ال تّدع���ي أنه���ا بريئة 

من التحيز.
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    تس��يل ص��وُر العش��ِق واحل��بِّ يف ش��عر احملض��ار, 
س��يالن البحر منفردا والبحار جمموعة, باضطراب 
أجوائها وتالطم أمواجها, فالعشق حماٌط بأخطار و 
أه��وال مّج��ة متّثل��ت فيه��ا ص��ورة البحر احلّية كاش��فًة 
وجمّس��دًة حياته��ا, وحنن إذ ن��درُس تلك التصويرات 
احملضاري��ة النابض��ة باحلي��اة, نلم��ح َث��مَّ مزًج��ا روحيًّا 
بن ذات الشاعر وصورة البحر, يوّحد بينهما العشق 
يف طريق تالقيه, أو يف طريق مفارقاته, فعامل البحر 
وعامل احلب, عاملان يلتقيان يف كيان شخص احملضار 

فتحض��ُر صورُة روِحِه العاش��قة الواهلة.
 إن الص��وَر ال��يت س��نقف عليه��ا بالتحلي��ل والّدراس��ة, 
��ام املبدع عل��ى اختيار  تكش��ف م��دى ق��درة ذل��ك الرسَّ
ألوان لوحاِتِه, وأفعال ربطها, لتْمثَل إلينا َمشاهد حيًة 
تبه��ر الناظري��ن, فيتسل�ّ��ل إىل نفوس��نا, ذل��ك الش��عور 
بامتزاِج روِح الشاعر بعشِق حبره, أو قل ببحر عشقه 

إن شئت.
يقول:

حلب مثل البحر تلعب به الرياح
كل مال�ه اال هاجت ارياحه

ياكم وكم من فلك فرفر به لواح
ب�حرّيت�ه غاب�وا ومالحه

ودخلت أن�ا وخرجت صاح�ي
وامل�وج م�ن كل الن�واحي

جمراي يف جمرى سفينة نوح

جمروح منك 
أنا جمروح)1(

أداة  ج��اءت 
لتش��بيه  ا
ب��ن  الفارق��ة 
املش��به واملش��به 
ب��ه, )احلب مثل 

البحر( ترسم ُبعدا كافيا يتسنَّى للمتلقي التأمل من 
خالل��ه, م��ا يف املش��به به من حي��اة أدعى للبصرة أن 
خت��وَض تفاصيَله��ا م��ن جم��ّرِد الوق��وف عن��د تقس��يم 
التش��بيه التقلي��دي, ال��ذي تلمح��ه الباص��رة م��ن أول 
وهلة؛ ألّن الصورة هنا تستوجُب حضوًرا ذهنيًّا ميتدُّ 
و أبعاَد مشهِدها الرتاجيدي الذي حتضر فيه ال� )أنا 
: )ودخل��ْت أن��ا(,  الش��اعرُة( بتكثي��ٍف انف��راديٍّ أنائ��يٍّ
األم��ر ال��ذي ح��ذا بالن��صِّ أن ينف��رَد ببح��ٍر واحٍد بدال 
م��ن حب��وٍر ع��ّدة؛ متاش��ًيا م��ع لغ��ة التكثي��ِف واحلض��ور 

للتأم��ل. القريبت��ن 
ل��و عدن��ا لتوصي��ف البح��ر جند أنَّ أّوَل حَدٍث جيّس��ُده 
الفع��ُل املض��ارع )تلع��ب ب��ه(  ث��م تت��واىل بقي��ة أحداث 
املش��هد متوكئ��ًة علي��ه, مل��ا يف املض��ارع م��ن حي��اة لب��ّث 
املش��هد العيان��ي فن��رى أحداَث��ه تتح��رَُّك أماَمن��ا: وإن 
توال��ت األفع��اُل املاضي��ُة الدال��ة عل��ى حتمّي��ة الدالل��ة, 
بع��د ذل��ك فه��ي متض��ي يف مس��اق املض��ارع أمامن��ا: 

هاج��ت/ فرف��ر/ دخل��ت/ وخرج��ت..

البــــحر صورٌة للحبِّ في شــعر املحضار
قراءة في تشــّكل التصوير

في شــعر حســين بن أبي بكر املحضار

زهير برك الهويمل
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ه��ذه األح��داث ترس��م م��دى ه��ول املش��هد, وأخط��اره؛ 
لش��ّدة هيج��ان ذل��ك البح��ر, فتنتس��ُل من ذل��ك اهلوِل 

صورت��ان متقابلت��ان, خمتلفت��ا النتيج��ة. 
أ (  ص��ورة اآلخ��ر اهلال��ك يف حب��ر العش��ق وم��ا الق��اه 
م��ن مص��ر الغ��رق, رغ��م متان��ة س��طحه وق��وة مبن��اه, 
إذ ص��ّوره ب��� )الفل��ك(, لكّن��ه مل يصم��د أم��ام جربوت 
احُلّب, فأضحى على هذه الصورة:}فرفر به لواح{.
خم, إىل ألواح متناثرٍة      تفكَّكت قوى هذا الفلك الضَّ
متطاي��رة, متباع��دة أجزاؤه��ا, ُبع��د م��ا حيمل��ه الفع��ل 
)فرف��ر( م��ن ق��وة ُيربزه��ا الفع��ُل الّرباع��ي اجمل��ّرد 
املضّع��ف الرتكي��ب, يف دالل��ة احل��دث, كال��ذي يتب��ّدى 
م��ن ح��دث الزلزل��ة يف الفعل )زل��زل(, وحدث اليقن 

والكش��ف يف الفع��ل )حصح��ص(.
    وملا يسلكه امتداد أثر الفعل: )فرفر(, من اجتاهن 
أفق��ي: )يف مجي��ع اجله��ات( + عم��ودي: )إىل األعل��ى 
+ ث��م ع��ودة إىل األس��فل(؛ متخ��ذا م��ن اتس��اع ه��ذا 
الفض��اء مس��اًرا ل��ه؛ ألّن األل��واح املتناث��رة كم��ا ُترّس��خ 
التف��كَُّك الت��ام للمكّون��ات األساس��ية للفل��ك, تب��ّن ق��ّوة 
األم��واج اهلائج��ة ال��يت, دّمرت��ه  بأكمل��ه, وغّيب��ت َم��ن 

عل��ى متن��ه م��ن أهل اخل��ربة والدراي��ة باإلحبار.
    مل ينت��ِه الفل��ُك حس��ب, ب��ل ت��وارى ع��ن األنظ��ار كلُّ 
ح ومس��اعديه,)حبرّيته غابوا  َم��ن عل��ى متنه م��ن مالَّ
ومالحه( فلم يعد هلم أثر, ال يغيُب عن بالنا أّن هذا 
املش��هد املُهي��ل الس��ابق, مل يك��ن كلُّ م��ا ت��ربزه اللوح��ُة 
هن��ا م��ن غلب��ة العش��ق وأخط��اره؛ ألنَّ التصوي��ر ابت��دأ 

بقوله:
 )ي��ا ك��م وك��م(, فهذه جم��ّرُد حالة من حاالت كثرة, 

آلت خامتتها إىل املآل نفس��ه والعاقبة ذاتها.
ب ( صورة ال� )أنا الشاعرة( الظافرة:

)ودخل��ت ان��ا وخرج��ت صاح��ي(, نلم��ح م��دى س��هولة 
األمر لدى األنا الشاعرة, يف هذا الرتكيب االنسيابي: 
دخل��ت ان��ا وخرج��ت صاح��ي, ف��كان اخل��روج مباش��رًة 
يعق��ب الدخ��ول, مل يفص��ل بينهم��ا س��وى لفظة )أنا(؛ 
يف نس��ق م��وٍح بتح��ول كل تل��ك األه��وال الس��ابقة, إىل 
ُيس��ٍر وسالس��ة؛ ألنَّ الداخل أنا, أنا اخلبر, يف حبور 
العش��ق,  تل��ك اخل��ربة العظيم��ة هي من غّرت مس��ار 
الرحلة العشقّية, من تعٍب ومشاق وأخطار إىل أمان, 
وس��هولة وجن��اة, مل يكت��ِف الس��ياق بقول��ه: وخرج��ت, 
بل)وخرج��ت صاح��ي(, صاٍح خ��اٍل من كل اإلصابات 
واألخط��ار, ال��يت غّيب��ت َم��ن س��بقين, تل��ك اخل��ربة 
غ��ر � كم��ا يب��ن  مكتس��بٌة باملمارس��ة والتعلّ��م من��ذ الصِّ

ن��صٌّ آخ��ر: قائال:
درست العشق حبري قبل قع ربان وحبر العشق مثل 

البحر له وديان
وح��د يدخ��ل جيي��ب الل��ول واملرج��ان وح��د م���ا ج���اب 

حّب���ه يف ثبان��ه
عسى حبر اهلوى بعد الزعل يهدا ويرج�ع ك�ّل غاي�ب 

الوطانه) 2
ث��م يس��تدعي جم��رى فلك��ه غايَة س��المته وأمنه؛ بأنه 
كان جي��ري بتل��ك احلماي��ة الرّباني��ة م��ن جه��ة, وم��ن 
جه��ة أخ��رى بذل��ك العل��و ال��ذي بل��غ رؤوس اجلبال, يف 
ارتفاع مستوى األخطار واألهوال, اليت جّسد أماَنها 
االس��تهالُل االبتدائ��يُّ بقول��ه: )ودخل��ت ان��ا وخرج��ت 

صاحي(.
   إذا كان��ت مع��امل اخلط��ر ق��د حت��ّددت يف احلال��ة 
الس��ابقة باجت��اه الرّي��اح, هاج��ت ارياح��ه, فإنه��ا يف 
احلال��ة األخ��رى, أش��د خط��ورة لتعمي��م وجهتها,)م��ن 
كل الّنواحي(, األمر الذي دعا إىل استجالب صورِة 
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تعض��ُد ه��ذه الص��ورة ممتزج��ًة به��ا م��ن دون أدوات 
��ٍد ب��ن من��ط الصورت��ن, يف  تش��بيهية, يف مت��اٍه موحِّ
هم��ا,  مش��هٍد ث��ريٍّ بهم��ا, يس��تمّد تش��ّكَله م��ن تالمُحِ

الش��ك نع��ين بتل��ك الص��ورة ص��ورة س��فينة ن��وح.
     فإذا كانت س��فينة نوح حاملًة وحامية للمؤمنن, 
ف��إن احملض��ار يرّس��خ فين��ا, أنَّ اإلحب��ار يف حب��ور 
العش��ق يس��تدعي ص��دق الني��ة, ونقاء وإميان العاش��ق 
مب��ا يكّن��ه قلب��ه جت��اه معش��وقه, آنئ��ذ تك��ون الس��المة 
والظف��ر, وحتم��ل س��فينته م��ا محلت��ه س��فينة ن��وح, 
م��ن روح الت��زاوج, م��ن كلِّ زوج��ن اثن��ن, فتكتس��ب 
األزواُج دميوم��ةَ بقائه��ا, باحل��ب والعش��ق, فبالعش��ق 
النق��يِّ تناس��لت األزواج, الباقي��ة عل��ى ظهر الس��فينة, 
وب��ه اس��تمرت حي��اة الكائن��ات منذ ذل��ك الزمان, أما 
َمن ش��اَب نقاَء قلِبه يف العش��ق ش��ائبُة اللذة الدنيوية 
حسب, فال عاصم له من فلك وال جبل, وال وساطة, 
وس��َيَطاُله الغ��رُق, فنع��ي يف األخ��ر أّن  ق��وة اإلحب��ار 

هن��ا قلبي��ٌة إمياني��ة, ال جس��مانية بدني��ة.
هذه الطاقة القلبية هي ما تفّتقت عن جراح العاشق 
من معش��وقه, فلم خُتضْعه لالس��تكانُة واالنكس��ار, بل 
جتاَوزتهم��ا إىل خ��وض غمار األم��واج وأهواهلا, فلّما 
كان قلُب��ه معم��وًرا باحُل��بِّ تغلَّ��ب عل��ى جراحات��ه, اليت 
َت��ردَّد اس��ُم املفع��ول نازًف��ا بصدقها عل��ى مدار الّنص 

كاماًل:
)جمروح منك أنا جمروح(, لو تأملنا هذا الرتكيب 
نلحظ أنَّ اسم املفعول )جمروح(  الدال على تأكيد 
اجل��راح, ق��د أحك��م قبضت��ه بداي��ًة ونهاية عل��ى ثنائية 
ال� )أنَت(: )منك(, وال� )أنا(: )أنا( خالقا مواجهة 
يتق��ّدم فيه��ا اجل��ارح, فتنته��ي بفوز اجمل��روح, والعربة 

باخلامتة اليت انتفضت فيها الطاقة العشقية القلبية, 
املس��يطرة عل��ى س��ائر اجلس��د, املتحكم��ة في��ه, ولع��لَّ 
ه��ذه املواجه��َة ه��ي ال��يت نلمحه��ا تب��ّث روَح التح��ّدي 

اليت اس��تهّلها النص:
رح ما انت أول من حتّداني وراح 
حتدٍّ قائم بن )األنا( - )األنَت(

لك��ّن مدل��ول )األن��ا( رب��ح التح��ّدي يف األخ��ر بصدق 
حب��ه وص��ربه, وجتلّ��ده يف س��بيل م��ا آمن به.

      إن انتقاء احملضار للصورة املثلى )سفينة نوح( 
وجه��ًة ل��ه, كان ب��ه ق��د ت��رك صورًة مغاي��رة حّلت مبن 
سواه, وهي صورة اهللع والغرق, فاّتصف بها أصحاُب 
احلالة األخرى, ومل ُيشر إىل ذلك, بل جمرد اختياره 
جلان��ب اإلجي��اب أق��َرَن جان��ب الس��لب به��م, يف نس��ق 
موج��ز تتب��ّدى ب��ه الص��ورُة يف أق��وى جتليَّاِته��ا, بعي��ًدا 
ع��ن الب��وح املخفِّ��ف حل��ّدة تكوينه��ا احل��اد م��ن ترابط 

مكوناتها. 
   إذن مّثة مشهٌد هائٌج مظلٌم, يلتقي فيه ماء السماء 
مب��اء األرض, متت��زُج في��ه أص��وات االس��تغاثة بأم��واج 
البح��ر املتالطم��ة وهيج��ان الري��ح, وتكّس��ر أل��واح 
الفلك, فنرى ُظلمة املشهد, ونسمع أصواَت هيجانه, 

فنستش��عر هوَله.
    فكانت تلك الصورة مرتكزًة على عمادين لغوين 
هم��ا: )فرف��ر ب��ه + ل��واح(, أي: )ح��دث + ح��ال(, 
والّص��ورة األخ��رى املثل��ى ترتك��ز على عمادين لغوين 
أيض��ا هم��ا: )وخرج��ت + صاح��ي(, أيًض��ا: )حدث + 
حال(, يف نهاية املشهد ميكننا القول: إنَّه يتكّون من 
مس��ارين, أحدهم��ا منش��طر ع��ن اآلخ��ر, يتمرك��زان 
على أساس ثنائيٍّ )الغرق + النجاة(, تنسلخ النجاة 
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م��ن الغ��رق, والس��كون من االضط��راب, واإلميان من 
الري��ب, كم��ا تتب��ّدى م��ادة االس��م )ن��وح( م��ن م��ادة 
احلدث )َن َو َح( )ناح(, وهو نواح الغرقى وهالكهم 

+ ن��وح النب��ّوة واإلمي��ان والنجاة. 
       فتجلّ��ت خصوصي��ة تصوي��ر احملض��ار الس��ابقة 
يف ع��دم االرت��كاز كع��ادة التصوي��رات عل��ى: )مش��ّبه 
ومش��ّبه ب��ه(, ب��ل انهَمك��ت صورُت��ه يف تكوي��ٍن لك��ون 
جدي��د, يكتن��ف الص��ورَة, مس��اُره الب��ارز وُج��ه الش��به 
الث��ري باسرتس��ال الس��رد الوصف��ّي, ال��ذي امتزج��ت 
في��ه لغ��ُة التصوي��ر بلغ��ة الس��رد, منتجت��ن مالم��ح 
مشهد اإلحبار السابق وتكثيف حضوره جليا, وكأننا 
نطالع��ه ع��ن كث��ب, فالضم��ر اهل��اء املتص��ل بالب��اء 
)تلع��ب ب��ه(, يف الرتكي��ب التصوي��ري: )احل��ب مث��ل 
البح��ر تلع��ب ب��ه الري��اح(, ال نس��تطيُع اجل��زَم بعودته 
على البحر حسب, بل جواز عودته على احلبِّ أظهر؛ 
ألنَّ الرّي��اَح ه��ي األخ��رى امتزج��ْت بعواص��ف اهلوى, 
والوجد والشوق كمظاهر, متقلبة متغرة االجتاه بن 
الطرف��ن املتحاّب��ن, م��ن و إىل اآلخ��ر, هن��ا ال يوج��د 
حبر و ُحّب, بل مثة كوٌن جديد متكّون من مادتيهما 
, ه��ذا الكائ��ن  فليك��ن حًب��ا متبح��ًرا, أو حب��َر ح��بٍّ
ممت��زٌج و متواش��ج  تواش��ج, ح��ريف )احل��اء + الب��اء( 
يف لفظتيهم��ا, ف��إذا كان��ت ُس��لطُة البح��ر املتحكمُة يف 
هيجان��ه خارجي��ًة: ه��ي )هيج��ان الري��اح(, فاحل��بُّ 
كذلك سلطُته خارجة عن إرادة احملبِّ نفِسِه؛ ألّنها 
مش��اعر عذب��ة تس��تهوي قل��َب العاش��ق, فيتقل��ب معه��ا 
ذات اليمن وذات الش��مال, على ذوق مرارتها, قبل 
ذوق حالوتها, هكذا ُتعلمنا صورة احملضار أن احملبَّ 
حييا بداخله كوٌن خاصٌّ من العشق, يعيشه بوجداِنه 

منع��زاًل مرتّهًب��ا يف صومعت��ه ع��ن الّن��اس, ف��ال حيسُّ 
إحساَس��هم, وال حيوي��ه كوُنه��م, وإن كان ه��ذا الك��ون 
وجدانيًّ��ا داخليًّ��ا, إال أّن م��داُه أوس��ع, وُأُفُق��ه أبعد, وال 

ق��رار ألغ��واره )2(. 
  تتجلّ��ى ص��ورة )البح��ر واحل��ّب(, يف ن��صٍّ آخ��ر م��ن 
نصوص احملضار سنقف مع ثالثة أبيات منه, مَتثُل 
فيه��ا قيم��ة التصوي��ر البح��ري مرتبط��ًة مبجري��ات 

الن��ص ككّل متكام��ل, يق��ول في��ه:
توّهمت فيك اخلر أصبحت خبالفه
كأنك تشك اليوم يف احلب وأهدافه

متى كان قلي حبنا مصلحه واغراض

عس��ى لك لنا رجعه جتي متس��ح الدمعه   من اخلّد 
ال ق��د فاض
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أن�ا خضت حبر العش�ق واخرجت أصدافه
وقاسي�ت كم غّص�ات من�ه وكم آف�ه

وآفات حبر العشق سل عنها من خاض

عس��ى لك لنا رجعه    جتي متس��ح الدمعه من اخلّد 
ال قد فاض

تع�ال خل�ن�ا اش�رح لك احلب واوص�افه
أن�ا شف�ت يف احل�ب الذي م�ا بشر شافه

بنيته وجاوا الناس بعدي على األنقاض

عسى لك لنا رجعه    جتي متسح الدمعه  من اخلّد 
ال قد فاض)3(

    يبدأ شاعرنا لوَمه وعتابه على ما بدر من تشكيك 
احملب��وب, يف إخ��الص احل��ب واألهداف الس��امية له, 
وُبعِده عن أغراض املصاحل, فكان الضمر املسيطر 
عل��ى س��ريان أح��داث البي��ت األول كام��ال مبقاطع��ه 
املختلفة, هو ضمر املخاطب )أنَت(, املوحي بالقرب 

على س��بيل اللوم والعتاب:
                  فيك/ أصبحت/ كأنك/ تشك/ قّلي

   ث��م تتح��ول لغ��ة البي��ت الثان��ي مبقاطع��ه كّله��ا, إىل 
التعريف احلقيقي بقيمة احلب, الذي شّكك احملبوب 
بصدق��ه, بأن��ه ح��بٌّ نق��يٌّ ص��اٍف و مل يتأّس��س إال على 
أصناف من املخاطر, اليت خاضها احملبُّ و ترتس��م 
فيه��ا الص��ورُة ال��يت حن��ن بص��دد ش��رحها,)صورة 
البحر(, لتتجّلى حيًة يف ذهن املخاَطب أواًل, واملتلقي 
الع��ام ثاني��ًا, لع��ل ش��ّكه يف ص��دق أه��داف احل��ب أن 
يندح��ر, بع��د مش��اهدة ص��ور األه��وال ال��يت خاضه��ا 

احمل��بُّ للوص��ول إىل غاي��ات حّب��ه.
  فكان ضمر املتحّدث هو املهيمن على هذا البيت؛ 
ألنَّ املقاَم مقاُم تدليٍل وإثباِت ُحسن النوايا, وصعوبة 
س��بيل حتقي��ق األه��داف املش��كوك فيه��ا م��ن الطرف 

اآلخر: أنا/ أخرجت/ قاسيت.
, كم��ا     مل يرس��م أبع��اَد الص��ورِة هن��ا اجمل��اُل األفق��يُّ
يف تصوي��ر )جم��روح(, ب��ل كان التصوي��ر متخ��ذا م��ن 
اجملال الرأسي, الغائص إىل أغوار البحر ملمًحا له؛ 
حي��ث مكم��ُن األص��داف احلاوية لنفائس اجملوهرات 
الثمينة, املش��ّعة إش��عاع وهج احلب يف عيون العاش��ق 

بع��د م��ا امتأل به قلُبه.
   كالع��ادة ُيعّج��ل الش��اعُر بنتيج��ة الظف��ر والف��الح, 
بع��د الدخ��ول مباش��رًة, كم��ا تق��دََّم يف املث��ال الس��ابق: 

)ودخل��ت أن��ا وخرج��ت(.
     أم��ا هن��ا: }أن��ا ُخض��ت )حب��ر العش��ق( وأخرجْت 

أصدافه{.
نلحظ تقّدم ضمر املتكلم )أنا(, قبل حدث اخلوض, 
ألن��ه يق��ع موق��ع املش��كوك يف حب��ه وأهداف��ه, فاملوضع 
موضع دحر الشك املتوَّهم, لذا جتّلت حصيلة املغامرة 
بالظف��ر ال��ذي أب��رزه تقاُب��ل احلدث��ن )خض��ت ↔ 
أخرج��ت(, ه��ذان الفع��الن يفصلهم��ا تركيٌب إضايفٌّ, 
م��ن جن��س التش��بيه البلي��غ, ال��ذي يس��ميه البالغي��ون 

التش��بيه اإلضايف: )حبر العش��ق(.
  ال يعين تقّدم حدث الفوز �  واحلصول على مبتغاه 
� س��هولة الرحلة البحرية اليت خاضها ذلك املُبحر؛ 
ل متاعب الرحلة, وتأخر  ألنَّ املقط��ع ال��ذي يلي��ه يفصِّ
ش��رحها, لتق��ّدم نتيج��ٍة عاجل��ِة الدالل��ة والربه��ان, 
كالرياض��يِّ ال��ذي ُيثب��ت مربهن��ًة رياضي��ة, مقدِّم��ا 
حصيل��َة الربه��ان قب��ل تقديم املعطي��ات, واخلطوات, 
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والقوان��ن ال��يت يتَّبعه��ا, وال يك��ون ذل��ك إال ملتم��ّرٍس, 
ومتيّقٍن من الوصول إىل املطلوب ذاته, حينها تكون 
خط��وات الربه��ان حتصي��ل حاص��ل, وإن مّرت جبهٍد 
ُمض��ٍن, فذل��ك اجله��ُد َيُهون, يف س��بيل إقناع احملبوب 

بص��دق وصح��ة بره��ان حبه.
     يقول:

  قاسيت كم غّصات مّن�ه وكم آف�ه
 وآفات حبر العشق سل عنها من خاض  

ويأتي شرح املهالك واملخاطر, اليت مّر بها للوصول 
إىل النتيج��ة الس��ابقة بلغ��ٍة مكثف��ة؛ ُتث��ري االفتق��ار 
التعليلي الشرحي السابق يف مفردات مثل: قاسيت/ 
ك��م غّص��ات/ ك��م آف��ة/ آف��ات/ حب��ر العش��ق/ س��ل 

عنه��ا م��ن خاض.
       جاءت هذه اللغة ترسم مدى هول األخطار اليت 
خاضه��ا, وإذا تأملن��ا ثان��َي مف��ردٍة جاءت بعد املتكلم 
)أن��ا( يف الس��طر الس��ابق )خض��ت( نع��ي أنه��ا جزء, 
أو مرحل��ٌة س��ابقة م��ن مراح��ل ه��ذا اإلثب��ات املتأخر؛ 
ألن داللته��ا حتم��ل معن��ى )الدخ��ول( وتف��وُق الدخوَل 
دالل��ًة ب��أّن امل��كان املدخول مكم��ٌن للخطر احملدق, ملا 
حتمله داللة الفعل )خاض(, كما يقال: خاض فالن 

غماَر املوت.
    األم��ر ال��ذي يق��ّوي لدين��ا مب��دأ, أن معطي��ات, 
وخط��وات, اإلثب��ات كان��ت قاّرة يف خلد الش��اعر؛ لكْن 
مث��ة رغب��ة أخ��رى جاحم��ة, كان��ت أق��وى م��ن رغب��ة 
الش��رح, ه��ي حصيل��ة الربه��ان الس��ريع, األم��ر ال��ذي 
ق��اده إىل تقدي��م املتق��ّدم وتأخ��ر املتأخ��ر, يف نس��ٍق 
تركييبٍّ بليغ يوحي بأننا أماَم ناقٍد شاعٍر, قبل شاعٍر 

مب��دٍع حيتويهم��ا ش��خص احملض��ار.
   فكان الربُط املتسلسل لألحداث, والتبادل املتزامن 

للضمرين, )أنا( و )أنت( يتبادالن توظيفاِت رسم 
اللوحة, يف نس��ق سلس��ٍل جيّس��ده االلتفات عن ضمر 
املتكلم )أنا( يف قوله: )قاس��يت(, إىل الغائب )س��ل 
عّنه��ا َم��ن خ��اض(؛ فم��ن خ��اض ه��و الش��اعر أي 
املتح��دث نفُس��ُه لكّن��ه مْيث��ُل غائًب��ا ب��ارًزا, ُيش��اُر إلي��ه 
بالبن��ان هن��ا, وه��و األم��ر ال��ذي يعج��ز ع��ن إجالئ��ه 
أس��لوُب املتكل��م. و يف الغَيب��ة أيض��ًا امت��داٌد, وس��عة 
جملتم��ع اخلائض��ن كلِّه��م, وه��و ش��يخهم ال��ذي عل��ى 
آثاره يقتفون, وعلى دربه هم ماضون, وعلى أنقاضه 
يؤسس��ون, كم��ا ينتق��ل اإلثب��اُت والربهان إىل املش��هد 
ال��رّبي, املكّم��ل للمش��هد البح��ري, يف البي��ت ال��ذي 
يلي��ه وكأنَّ��ه خَي��ُرج ع��ن التصوير البحري إىل يابس��ة, 
الواقع الذي يعيشه احملبوب )واقع الشكِّ والريب(, 
ال��ذي حي��اول في��ه بعد ذلك الُبع��د التصويري الربَط 
الواقع��ي, بالش��رح والتحلي��ل واإلقن��اع, ع��ّل حمبوَب��ُه 
يع��ي نق��اَء احُل��بِّ وُطه��ره عن الظنون والش��كوك اليت 

س��اَورت احملب��وب, يف البي��ت األول م��ن الن��ص: 
تع�ال خل�ن�ا اش�رح لك احلب واوص�افه

أن�ا شف�ت يف احل�ب
الذي م�ا بشر شافه

بنيته وجاوا الناس بعدي على األنقاض  	

   إذا كان��ت اهليمن��ة جلّي��ًة لضم��ر املخاَط��ب )أنت( 
على البيت األّول, واملتحّدث )أنا( على البيت الثاني, 
نلمح حضوَر الضمرين يف هذا البيت جليا, يف التقاء 

ذواتهما:
تع��ال: )أن��ت(/ خّلن��ا: )أن��ا(/ ل��ك: )أن��ت(/ أن��ا: 
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)أن��ا(/ ش��فت: )أن��ا(/ بنيت��ه: )أن��ا(.
تتب��ّدى غلب��ة الضم��ر )أن��ا( عل��ى الضم��ر )أن��ت( 
بضعف العدد؛ يف نسٍق مفاده أنَّ الشارَح أكثُر حضوًرا 
من املستِمع, على أرضية اللقاء اجلامع بينهما؛ وألنَّ 
املتح��دَِّث مل�ّ��ا يؤم��ْن بع��د باقتن��اع احملب��وب ُبطه��ر حبه 
ونقائه, مل ُيشركه يف خوض حبره, بل التقى به على 
ال��رب, ال��ذي ه��و دالٌّ عل��ى الواق��ع ال��ذي تعيش��ه حال��ة 
حبهما, والواقع يشي بشّك احملبوب يف احلب وأهدافه؛ 
( هو موض��ع اللقاء, الذي  ل��ذا كان ذل��ك ال��دالُّ )ال��ربَّ
ينتس��ل من��ه تصوي��ٌر ب��ّري آخ��ر بدي��ع قري��ب م��ن واق��ع 

احملب��وب, يأخ��ذ الُبعد الرأس��ي أيض��ا, هو قوله:
بنيته وجاوا الناس بعدي على األنقاض

هنا تتجّسد ريادُة الشاعر اليت ذكرناها سلًفا يف هذا 
املضم��ار, مل ي��أِت الن��اس بع��ده يبن��ون عل��ى األس��اس, 
ب��ل عل��ى )األنق��اض(, وب��ن األنق��اض واألس��اس ُبع��ٌد 
ومدٌّ زمانيٌّ حنو الّدنو, ُينبُئ خبربٍة ميدانية عظيمة, 
ميتلكه��ا الش��اعر, ف��ال ميل��ك َم��ن بع��َدُه إال مكوث تلك 
الف��رتة الزماني��ة, حت��ى يبلغ��وا م��ا بل��غ, وإذا بلغوه��ا 
يكون قد ابتعد عنهم مبسافة مثلها أو أكرب الكتساب 
خربات جديدة, فيستحيل حلاُقهم به على اإلطالق.
     لكنن��ا أيض��ا نق��رأ يف لفظ��ة )األنق��اض(, انه��دام 
العالق��ة ب��ن الش��اعر وحمبوب��ه دائم��ا  تك��ون حصيل��َة 
معادل��ٍة قائم��ة ه��ي: }التضحي��ات املبذول��ة م��ن ِقبل��ه 
+ ص��دق حب��ه ونق��اؤه = تش��كيك احملب��وب يف أه��داف 

احل��ب الس��امية{.
   األم��ر ال��ذي يس��تحيُل إىل حس��رٍة دائم��ة, تس��تجدي 
م��ن احملب��وب حض��وًرا, ول��و مل ت��زد غايتُ��ه عل��ى مس��ح 
دموعه بكفِّ من أحب �  فتلك غايٌة ساميٌة يف احُلب, 

بعيًدا عن أّية مآرب جس��دية, س��وى اإلحس��اس بأمان 
ق��رب حمبوب��ه � ألنه��ا زادت ع��ن جمرى س��يالنها إىل 

ح��ّد الفيضان.
وإذا تأّملنا الرتكيب املتكرر عقب كل بيت, أو قبله:

}عس��ى ل��ك لن��ا رجع��ة جت��ي متس��ح الدمع��ة من اخلد 
ال ق��د ف��اض{ ن��رى أن��ه ُيفتتَ��ح بفعل الرجاء )عس��ى( 
+ شبه اجلملة )لك( + شبه اجلملة )لنا(+ الفعالن 
املضارع��ان ال��الزم واملتع��دي, عل��ى التوال��ي )جت��ي, 
متس��ح( +املفع��ول )الدمع��ة( + ش��به اجلمل��ة )م��ن 

اخل��د( + الفع��ل املاض��ي )ف��اض(.
   جتاُوُر فعل الرجاء بضمر املخاَطب يرسم مدلوَل 
قرب الراجي من املرجّو؛ عّله يليّب رجاءه, ثم جتاوُر 
ضم��ر املخاَط��ب ال��كاف يف )ل��ك( مع ضم��ر املتكلم 
يف )لنا( جُيّسد قرَب املكانة اليت ال ُتبعدها مسافاُت 
اجلغرافي��ا, ث��م يوّس��ع املتكل��م ذات��ه إىل ذواٍت ع��ّدة, 
بأسلوب اجلمع )لنا(؛ لتشكُّل حاالته املعنوية, ومدى 
اش��تياق كّل حال��ة م��ن تقلب��ات هيئ��اِت الوج��د حلض��ور 

ال� )أنت(.
ثم يتواىل الفعالن املضارعان, اللذان َيُبثان يف املشهد 
حيويَة احلركة, وكأّن اللحظة حاضرة أمامنا: )جتي 
متس��ح الدمع��ة(, حي��ث جتّس��َد الفع��ل الثان��ي تعلي��ال 
حل��دث األول, فاجمل��يء س��ببه فق��ط مس��ح الدم��وع ال 
غ��ر, ه��ذه غاي��ُة حضور الغائب القصوى لدى احملّب, 
فج��اءت الدم��وع بأس��لوب املف��رد )الدمع��ة(, ه��ذه 
, م��ع قول��ه:  املف��ردة م��ع م��ا تؤدي��ه م��ن إيق��اٍع جناس��يٍّ
)رجعة(  املتقدمة, إال أّن اإلفراَد يف اللفظتن أدعى 
للتوقف والتأمل, إذ الرجعُة اسم مّرة, ال رجعة بعدها, 
فالشاعُر يطلُب رجوًعا أبديًّا ال يتكّرر, رجعة واحدة, 
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ال تعقبه��ا رجع��ات, وال يك��ون ذل��ك إال بتواص��ل أب��ديٍّ 
ال ينقط��ع, والدمع��ة الواح��دة متثّ��ل نوعي��َة الدم��وع, ال 
عدَدها, فالدمعة دمعُة أمٍل لُبعد احلبيب؛ ألّن للدموع 
أمناًطا كثرة لكّن نوعها هنا واحد ال زيَف أو تصّنَع 
في��ه؛ وحت��ى ال يتوّه��ُم واه��ٌم ِقلَّته��ا بإفراده��ا, ت��واىل 
فيضاُنه��ا مباش��رًة بالفع��ل املاض��ي املؤك��د, مبا ال يَدُع 
جماال للش��ك )فاض(, أما مكان الفيضان فقد نزل 
عن مستوى املنبع العن متجاوًزا إّياُه إىل اخلد؛ ألّن 
أثر املسح على اخلدِّ بكف احملبوب يستوجب التصاق 
الك��فِّ بأك��رب ق��در م��ن مس��احة الوجه م��ن جهة, ومن 
جه��ة أخ��رى تقبُّ��ل اس��تجابة إحس��اس اخل��د لك��ف 
احملب��وب, وأثره��ا عل��ى النف��س أعم��ق م��ن الع��ن إذ 
املس��ح فيه��ا ق��ًذى موج��ٌع, معي��ق المت��الء الع��ن برؤية 
احملبوب إّبان املسح, و ُمبايٌن للذة املسح على اخلد, 
السيما بعد غياٍب طويل لَك أن تتخيَل مدى األثر بن 
املوضعن, لعلنا مل نكن خمطئن إذا ما استحضرنا 
هذه اللحظَة اليت يرتّقب الشاعُر بلوَغها باألصداف 
ال��يت  اس��تخرجها, وتل��ك الدم��وع املؤمل��ة بالف��راق 
وح��االت األمل: ه��ي البح��ور ال��يت طامل��ا كابده��ا لبلوغ 
غايات��ه الصادق��ة النقية, أو مبعًنى آخر ميكن الربط 
ب��ن ص��ورة فَيض��ان الع��ِن وُحرقِته��ا وأمِله��ا, و ص��ورة 
البح��ر و كف��وف احملب��وب: األصداف, و أثر املس��ح يف 
الوج��دان بن املاس��ح واملمس��وح هي اللؤل��ؤ واملرجان, 
فإذا كان مجاُل اجملوهرات يف جوهرِتها, فإنَّ مجاَل 

أثِره��ا وجدان��يٌّ عمي��ق ال يدرُك��ه إال َم��ن ذاقه. 
   يف نهاية املشهِد ميكن القول: إّن صور البحر عند 
الشاعِر تتشّكل وتتلّون ماهياُتها بأنساٍق ال ميكن فّك 
امتزاج أبعادها املتواشجة, وال ميكن حصر أمناطها, 

دها,  فمن أّي زاوية نظرَت إليها متُثُل لك جتلياٌت جتسِّ
فتعيشها معه وحتياها شعوًرا قبل املشاهدة. ) 3 (

وامل��كان( +  رباعي��ة )الزم��ان  ب��ن  البح��ر  ص��ورة 
والعي��ون(: )القل��وب 

نس��ي جلس��اتنا بع��د الس��حر عل��ى الش��واطي *** 
ي نرّي���ح قل���وبنا ونق��ول للع��ن ُش��طِّ

وِخلّ��ي حب��ر م��ا بّين��ت ش��اطيه               غش��يم اهلل 
يهدي��ه ) 4 (

   يف هذا املوضع تّتِجُه الصورة احملضارية, من مستوى 
س��طح التصوي��ر الواقع��ي, إىل عمق مس��توى التصوير 
اجمل��ازي, وكأنن��ا حينم��ا نتأّم��ل آلي��َة جتلِّيه��ا نلم��ُح أّن 
الص��ورة اجملازّي��ة تنتس��ُل من رواس��ب الوعي احلدثي 
)املخاَط��ب(,  اجمل��ازي  التصوي��ر  حمل��ور  احلاض��ن 
املتشّكل لدى ذات الشاعر, فتتجّلى اللغة التصويرية 
ب��ن مس��توين, واقع��ي غاب��ر, وجم��ازّي حاض��ر, يش��ّد 

األوُل عض��َد الثان��ي, يف س��بيل التجلّ��ي والتش��ّكل.
   لق��د ذهب��ت لغ��ة التصوي��ر تنس��ُج املخاَط��َب حم��وًرا 
الش��عرية, رابط��ًة مس��تويي  البح��ر  رئيس��ا لص��ورة 
التصوي��ر الواقع��ي والش��عري الس��ابقن, مماهي��ًة بن 
توظيفهما.  ملّا كان املخاَطب حيركه حدُث النس��يان 
املتب��ّدي بالتعال��ي, والتك��رّب, تتح��ّول ذاُت��ه إىل ص��ورٍة 

جمازي��ٍة ه��و البح��ُر فيه��ا.
الرب��ط ب��ن مس��تويي التصوي��ر, و عنص��ري الزم��ان 

وامل��كان:
نسي جلساتنا بعد السحر عا الشواطي*نرّي�ح قلوبنا 

ونقول للعن شّطي
   إذا كان مشهد جلسات الشواطئ, النموذج السامي 
الذي استندت عليه لغة التصوير, متوكئًة على التذكر 



45

دراســـــــــــات

به, فإنه يتحّدُد بظرفن: زمانّي ومكانّي, أما الزمانّي 
)َبعد السحر(, واملكانّي )على الشواطي(, فإّن لوحة 
التأمل إىل النجوم وانعكاسها على مدى سطح البحر, 
ما كانت لتمتدَّ إال مبعاينٍة ِمن على الشاطئ؛ كي يتمَّ  
اس��تيعاب مداه��ا, تل��ك نظ��رٌة م��ن ش��أنها أن ُتذه��َب 
ع��ن القل��ب احل��َزن, فرم��ي معه��ا العاش��قان ش��وائب 
تكون قد شابت عالقتهما, وينتقالن معها إىل حلظٍة 
س��كونيٍة هادئ��ٍة, أح��رى ب��أن ختلّ��َد بوع��ي م��ن عاش��ها 
ح��قَّ عيِش��ها, فكي��َف نس��يها املخاَط��ُب )احملب��وب(؟!, 
األم��ُر ال��ذي ح��ذا بلغ��ة التصوي��ر إىل أن تس��ِبَك ذل��ك 
, يك��ون في��ه املرك��ز الرئيس  الناس��ي إىل نظ��ٍم ص��وريٍّ

لظهور ش��كل الصورة اجملازية , بقوله:
وخّلي حبر ما بّينت شاطيه.

   ذلك هو التناسل بن املستوين املعنين, والرتابط 
بن بنية تش��كّلهما, فالَس��َحر مكمن اهلدوء والسكون, 
وملتق��ى املش��هد الس��ماوي بنجوم��ه, باملش��هد البحري 
انعكاًس��ا, فثم��ة توح��دٌّ ب��ن بيئتيهم��ا, فتحص��ل اخلل��وة 
باحملب��وب بذل��ك اجل��و اآلس��ر, فتب��ّدت جلي��ًة دالل��ة 
)نرّي��ح قلوبن��ا(, راح��ة مطلق��ة تنف��ّك على كل أش��كال 
االرتياح دون قيد, )ونقول للعن ُشّطي( أي: انطلقي 
, إىل ذلك امللكوت املتزين بش��موع النجوم  من الش��طِّ
وِس��حر الَس��حر, وأّنى للباصرة أن تُش��طَّ بالنظر لوال 
االمت��داد امُلرس��ل بعنص��ر امل��كان )الش��اطئ(, وأّن��ى 
للرومانسية أن تتبّدى لوال عنصر الزمان )الَسحر(, 
فأحب��رت العي��ون م��ع امت��داد الش��واطئ, وافتتن��ت 
القل��وُب بِس��حر الَس��حر, فنج��د أنفس��نا أم��ام رباعي��ٍة 
متواش��جة التش��كيل الوظيف��ي )امل��كان = العي��ون( + 
)الزم��ان = القل��وب( ربط��ا غ��ر منفكٍّ و ال متجزٍِّئ, 

فالعي��ون وس��ائل القل��وب ال��يت ُترس��ل إليه��ا الص��ورَة 
عبثي��ة اهليئ��ة, فتتش��ّكل يف القل��ب متكامل��ة املالم��ح, 
والدالالت, والقراءات, ومنه قول احلق: ،،... فإنها ال 
تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور،، 
) 5 (,  تعّددت األمكنة: )الشواطئ (, و تبّدت وسائَل 
خت��دم ثب��ات ووحدانية الزمان: )َبعد الس��َحر(, وألّن 
الصورة كانت عتاًبا ولوًما على خلٍّ تعاىل وتكرّب, كما 

يق��ول يف بي��ت س��ابق من الن��ص ذاتِه:
حس��بنا ي��ا مجاع��ة صاح��يب س��وم واطي*مير عندي 

وراس��ه يف الس��ماء ما يوّطي ) 6 (
وم��ا الص��ورة الس��ابقة إال من��ٌط تذكرّي, جاء الزمان 
موَحدا, )َبعد السحر(, ومنه خواجل القلوب, وما تكّنه 
م��ن وج��د ُيس��توحى ثباُت��ه وتوّحُده من الربط الس��ابق 
بينهم��ا, وإن تش��ّكلت وتلّون��ت األمكن��ة, وم��ا تعاين��ه 

الباص��رة م��ن مرئيات )الش��واطئ(.
يتعمَّ��ق التصوي��ُر, وينحص��ُر يف ش��خص احملب��وب بع��د 
ذل��ك, )وخلّ��ي حب��ر م��ا بّين��ت ش��اطيه( وه��و من��ٌط 
يس��ميه البالغي��ون تش��بيًها بليًغ��ا, ُيص��رُِّ احملب��وَب 
املتعال��ي حب��ًرا, غ��َر حم��دود املالم��ح, يفتق��د املاهي��َة 
ولغموض��ه  جه��ة,  م��ن  امت��داده  لس��عة  الواضح��َة, 
واضط��راب أط��واره, م��ن جه��ٍة أخ��رى, ف��ال مثَّ��َة ثبات 
حيدُِّدُه, األمر الذي يفس��ر تعاليه وانس��الخه س��لوكيا 
عن الصورة السامية سالفة الذكر, الذي هو أحوج ما 
يكون إىل تذّكِرها, فرتاءت لنا هذه الصورة البحرية 
اجملازي��ة ولي��دًة ع��ن تل��ك الصورة البحري��ة الوصفية, 
فغاب عن الثانية عنصرا الزمان واملكان, فال َس��حر 
متب��دٍّ, ومل َيتب��نَّ ش��اطئ, ومعهم��ا َيف��رُغ م��ن احملبوب 
وج��ُد القل��ب املاض��ي, وابتعاد إطاللة الوج��ه املأمولة, 



واس��تحالة النظ��رة إىل الوج��ه املعش��وق تعالي��ًا, حي��ُث 
غاب احملبوب ظاهًرا وباطنا, لغيابه مرًأى وقلًبا, أي 
عل��ى االزدواج الس��ابق )زمان��ًا ومكان��ًا(, األم��ر ال��ذي 
خ��ّول اللغ��ة التصويري��ة أن تس��تجمَع يف التمس��ِك ب��ه � 
خ��وف االنف��الت � ضرب��ن من اإلضافة االس��تجدائية 
إىل الذات الشاعرة, ميثالن يف قوله: )خّلي(: عالوًة 
عل��ى تص��ّدر ه��ذا الرتكي��ب للتصوي��ر اآلخ��ر, ففي لغة 
الدالل��ة اخُللّ��ة, ق��رُب صل��ٍة وتالح��م, ويف اإلضافة إىل 
ذات املتحدِّث احتاٌد ترابطّي, فجمع القرب بن آلية 
املث��ول النح��وي, والدالل��ي, مم��ا يش��ي مب��دى خ��وف 
املخاِط��ب, م��ن احتم��ال خس��ران حمبوب��ه, الناتج عن 
طيش وغشم, وعدم الدقة يف تقدير حسابات القرب 
��ر تك��رار الك��ورس  والبع��د, ولي��س ُكرًه��ا, مم��ا يفسُّ
الداع��ي إىل عودت��ه إىل طري��ق الص��واب, ع��ن طري��ق 

التي��ه والغش��م: )غش��يم اهلل يهدي��ه(, يف ذل��ك يظ��لُّ 
ًكا مبحبوبه بسبيلي التصوير والسرد,  املخاِطُب متمسِّ
التلميح والتصريح, التذكر والدعاء, على مدار نصٍّ 

كام��ل )غش��يم اهلل يهدي��ه(.

اهلوامش:
)1( ابتس��امات العش��اق: 167, املطبع��ة العصري��ة, 

الكوي��ت.
)2( السابق: 138.
)3( السابق: 133.
)4( السابق: 46.

)5( احلج: 46.
)6( ابتسامات العشاق: 46.
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نزيٌف على جسِد الفجِر ..

قلنا: هو احلرُب رايُتنا،
والنشيُد سيعلو على السفِح ..

هل داُرنا تتذكُر كيف القصائُد 
تنمو على شجٍر يتعانُق فينا؟

وهل نتذكُر ما تفعُل الريُح بالغصِن،
كي تنفَث الرائحْة؟

وكنا نردُد :
سبحاَن من مرَج احلبَّ يف قلِبنا ..

نتموَُّج يف املاِء ..
ننسلُّ بن الرماِل .. 

ونشعُل وقَع األغاني ..
وندخُل يف الريِح ..
نصطحُب الغيَم ..

واألفُق يرصُدنا
وكنا نرى يف نوافِذها 

كلَّ ما ينبُت القلُب من خضرِة العمِر،
كنَّا نراها مدائَن حممولًة حبنِن املمالِك ..

كانت رياُح اخليوِل تدقُّ مزامَرها 
حول أسواِرنا 

من ترى يصُل امللَك ..
حتضُنُه ضيعٌة مرتاميُة احللِم ،

كيف مترُّ صبايا األساطِر ..
تقرُأ ما حيتوي الكنُز ..

للملِك رايُتُه الرمُز ..
للعرِش إيقاُعُه املتوثُب فينا ..

لننسَج من عبِق الرايتِن حديًثا 
وفصاًل تداخَل يف صفحاِت الفضاِء 

املرصِع بالذكرياِت ..
كأنَّ الذي كان أمِس نرى 
وفينا تنطُّ الكتابُة عاريًة ،

تستفزُّ الطريَق الذي تتشاجُر 
حربان من بعِدِه 

وكنا نقوُل :
هو الصفُح أوىل ،

ألنَّ اليت محلْت برَجنا 

الُثمالة مراثي 

نصوص إبداعية
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مزقْتها املراثي طويال ..
وأنَّ طفولَتنا تستغيُث بكلِّ احلديِث 

ال��ذي ش��قَّ ه��ذي القناَة ال��يت أرَّخْتنا 
،

فللموِج فينا حكايُتُه، 
ولألفِق أن يتنفَس يف كلِّ حيِّ ،

وآَن لن��ا أن نفي��َق لنس��تمطَر الزه��َر 
فين��ا ..

كأنَّ الذي كان أمِس نرى.. 
عل��ى ال��ربِج رايُتن��ا بع��د أن رقص��ْت 

س��اعًة
أرهقْت بالقراِر املعبِأ باإلرِث ..

قلنا : سيفرُج عنا الطريُق الطويُل 
مبا عبأْتُه اللغْة

وقلنا القصيدَة : يا مطلَع الفجِر ..
ماذا جرى للسماواِت ..

وجُه الندى شاحٌب 
والصباُح كفيف 

* * *
تقوََّس يف األفِق نبُض اجلذوِر القديِم 
وأعل��َن أنَّ املن��اَخ توزَع ما بن منقلِب 

الريِح 
بن الشماِل وبن اجلنوِب 

وأنَّ السماَء متيُل عن القطِب ..

أنَّ سيوَف الكالِم مرصعٌة 
مببارزِة العكِس ..

متلُؤنا بالضجيِج على جنباِت تقلُِّب مرآِتنا 
لتصحو أصابُعنا حن تثقُل أمحاهُلا 
كي خنطَّ وثيقَتنا فوق قوِس الندى 

ويف العكِس 
أرٌض ستنشقُّ عنا 

وأرٌض ستبتلُع األرَض منا 
وأرٌض على طرِف األرِض تصرُخ فينا 

وفينا نرى طائرًا قزحيَّ اهلوى 
يتدىل على مشنقْة 

ومن حوِلِه يبكي العاشقون 
على لغِة الطيِف 

حن تفسُر أحالَمها 
بالكالِم املصادِر ما بن 

أعلى وأسفِل أفعاِل 
ضمٍّ وفتٍح وكسٍر 

ومن لغِة الطيِف صْغنا وثيقَتنا 
وصغنا النسيَج الذي سوف 

يغزُل رايَتنا 
وصغنا إلبهاِمنا صورًة 

سوف تأخُذ أبعاَدها حن نلتقُط األمكنْة 
ويأخُذنا الوقُت ..

ماذا نرى ؟
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غر عبِء التفاصيِل يف سلَِّم احللِم ..
نستهلُك الكلماِت اليت تتصيُدنا 

يف إطاِر الشعاِر املطرِز باألجبديَِّة.. 
أي��ن امل��كاُن ال��ذي س��وف حيم��ي تش��كَُّل 

؟ أحرِفن��ا 
سنمضي بعيدًا إىل آخِر القنواِت اليت 

سوف متنُحنا صكَّ توقيِعنا 
سنمضي وحنن نردُد فينا :

هل الصوُت أقوى على السمِع 
أم للصدى دورٌة يف مداٍر

بآخِرِه حرُف علْة
هل اللغُة اآلن مرْت على كوكٍب آخَر

ال يرى الشمَس إال كسوفًا
هل األرُض هاجرِت األرَض 

ألقْت بأوزاِرها 
بعد أْن وزرْت وزَر أخرى 

هل األفُق ليٌل متطى لنا ظهَرُه
فرأينا دموَع الثريا تطلُّ على حقِل أحزاِننا

ومننا بواٍد شقيِّ املسالِك ،
تعرُبُه بن حٍن وحٍن مطالُع جنٍم 

خفيِّ التفاسِر ..
نتلو تالوَتنا بالنشيِد الذي يتوارى 
وراَء البعيِد على بصماِت التواقيِع :

عهٌد على العهِد ..
حرٌب على العهِد ..
عهٌد على احلرِب ..

واحلرُب أنقى 
ولكنَّه��ا طلق��اُت الدم��اِء اليت قذفْتنا 

إىل اهلاوي��ةْ 
***                   

مساٌء رصاصيٌة 
ى  والبالُد أعدَّ هلا اجلنراُل املوشَّ

بأومسٍة ذرفْت صدًأ
يف اخلطاِب الذي تتعاىل بنربِتِه ،

م��ا تناوَب��ُه الث��أُر ع��رب س��نِن التغلغ��ِل 
يف اجل��رِح ..

مل يستطْع بعُد، أن مينَع السيَف من 
جهِرهِ 

بالضحيِة .. فامتشَق القوَل :
مشنقٌة وفتاوى

تبيُح الدياَر
وأهَل اجلنوِب 

ووأَد براءِة طفِل اجلنوِب
وسيَب نساِء اجلنوِب
وأشجاَرُه الباسقاِت 

وما يرتاءى على األرِض .. ما حتَتها 
..
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دقَّ أسفيَنُه فوق خاصرِة الناِر ،
ك��ي تتأج��َج بالذكري��اِت تفاصي��ُل 

حاضِرن��ا ..
ولنا ما تلبََّد بن الزوايا ،

فلم يستقْم ظلُّنا ،حن مرَّ علينا 
الشعاُع الذي 

ظلَّ حلًما يدغدُغ أعماَرنا ،
فقرأنا على مدِن البحِر أوجاَعنا 
ورمسنا السماَء مبا مرَّ فيها ..

مساٌء رصاصيٌة
والبالُد مطوقٌة بالعطْش 
وأنَّ املياَه بأنبوِبها جافٌة ،
واجلراَر معبأٌة بالسراِب 

وأنَّ احلناجَر تلهُث يف سعِيها ،
وعلى البئِر جئنا قوافَل 

علَّ الزماَن القديَم يعيُد لنا دلَو 
آباِئنا 

هل وصلنا إىل القاِع 
وانبجَس املاُء بن األصابِع 

كي تتشرَب أجساُدنا 
هل تدىل هنا أحٌد ظامٌئ قبُل ،

حت��ى ي��دلَّ علين��ا الس��قاَة مب��ا 
عث��روا 

من ندى يف الرتاب ،
يبلُل ما جفَّ من ريِقنا ..

مساٌء رصاصيٌة 
والدماُء تسيُل على رجفاِت النجوِم 

فمن يضبُط األفَق ، 
كي حنسَب الوقَت من حوِلنا 

بسقوِط القذائِف ..
هل كان ميقاُتنا عبًثا،

حن دارْت عقارُب ساعِتِه يف الشظيِة ..
كم بلَغ القتُل حدًا ،جتاوَز ما يتهيُأ للنعِش 

يف حلظاٍت ،لينتشَل املْيُت جثَتُه
بعد ما انصهرْت باحلديِد ..

مساٌء رصاصيٌة 
واألماكُن تفتُح موقَعها 

يف تراجيديا العمِل العسكريِّ :
ملصفاِة نفٍط مقايضٌة باحلرائِق 

كي ال مترَّ بها الشاحناُت ..
لطائرٍة درَّبْت نفَسها ليكوَن الضحيَة

برُج املطاِر ولكنها وقعْت يف شرِك املدرِج 
العام

جتمُع أشالَءها ..
لدبابٍة أن حتاصَر من يقبعون بداخِلها 

باملفاتي��ِح ك��ي ال يف��روا خفاًف��ا من اليأِس 
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أو رعِبه��م ..
للبيوِت اليت يف نوافِذها املشرئبِة عشقًا،
حماول��ًة للنجاِة ب��أن تتهادى كقوٍس رفيٍع 

على قصِفها.. 
للصواريِخ أن تتقاذَف بن اجلهاِت ،

وتذبَح ماشيًة مجًة ،
لتغطي الفروَق مبا حصدْت من بشر ..

مساٌء رصاصيٌة 
وجحيٌم .. جحيٌم ..

إهلي .. إهلي ..
أما آَن أْن تتبدَل هذي السماُء 

*  *  *
تأبََّط جرٌح خطاُه على معصٍم للزفاِف 

وفاكهُة العرِس مل تبتهْج بعُد، 
حتى نعيَد ملائدِة القلِب تشكيَلها 

وحتكي النقوُش على خامٍت ما ختفى 
من الليِل خلَف النقاِب ،

وينكشُف السرُّ ..
تروي العيوُن اليت أخفقْت كي تقوَل 
ُرها الظلُّ .. مالحَمها يف مرايا يكسِّ

لليِل ليٌل ميرُّ بسرداِبِه اخلاِص ،
ك��ي ال حن��سَّ مب��ا ط��اَف يف الس��نواِت 

 ، العج��اِف 
ولليِل ليٌل ميرُّ عليه 

إىل أْن تفيَق احلقيقُة يف جسٍد 

يتملمُل يف األقنعْة 
ولليِل أْن يتسرَت عما يراُه 

وأن يتناوَل شيًئا
ويدخَل يف أرِق التخمِة الفاسدْة 

ولليِل موعُدُه من غروِب العصافِر 
حت��ى نراه��ا تزق��زُق م��ا ب��ن أحاِلمن��ا يف 

املناِم 
وغربِتنا التائهْة

نقوُل : بأنَّا كتبنا عن الغصِن 
ال��ورِق  تع��رى م��ن  م��ا  إذا  يك��وُن  كي��ف 

. . اخلض��ِر
نعرُف ما نسَج األولون 

عن املاِء والناِر ..
ما جيعُل الصيَف يركُض يف رحلِة القنِص 

قبَل فواِت الغنيمِة ..
ما يتمدَُّد يف شهوِة )الفيِد (..

حيُث البالُد توارْت وراِء السواِد 
ومل يبَق منها سوى رايٍة 

نسجْتها قصائُدنا بدموِع احلداِد
هنا األرُض غائبٌة ،

رمب��ا دخل��ْت يف مواس��ِم قح��ِط الف��راِغ 
.. السياس��يِّ 

كي تتذكَر دورَتها ،
وتفيَق على خيمٍة جتمُع الشمَل، بعَد عناٍء 

طويٍل لنا :
ُدنا مثلما مل نكْن قبُل .. -االنفصال يوحِّ

- تعين انفصااًل عن الوطِن األرِض ..
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- قلت: انفصاٌل عن االنفصاِل ..
وللضدِّ معنى تراكَم يف سلطِة الضدِّ ..

كيف نفسُر ما كان .. ما حوَلنا ..
كيف جيرُؤ من يتمنطُق باخلنجِر اخلصُر 

،
أن يتآلَف يوًما مع املاَء ..

كيف نفسُر أن حيتمي الشجُر البضُّ
بالنبضاِت اليت يتكسُر إيقاُعها 

وكيف نشدُّ على وتِد املأزِق الصعِب ..
كيف خبيمِتنا أن نلمَّ الشتات 

***                  
حماصرٌة يف العراِء مثالُة أحالِمنا ،

قصصنا عليها من النخِب 
ما يروى الروَح فينا ،

نطلُّ على امرأٍة يف يديها كالٌم 
يدلُّ على سفٍن متوقدِة البوِق ،

والبحُر ناَم على عطٍش 
وأفاَق على أفٍق من دٍم 

يتخثُر يف اليابسْة ..
وبن السماِء رأينا بروًجا مشيدًة 

من نزيِف يدينا 
وفينا شراٌع تالطَم واملوَج ..

من سافَر اآلن يف عتمِة الليِل ،
يبح��ُث ع��ن خم��دِع لتغازلَ��ُه رقص��ُة الذبِح 

..

حتمُلُه مديٌة متعفنُة الغمِد ..
توقُظُه فتنٌة متفرعُة الناِب ..
تطلُقُه آفٌة متحفزُة الرأِس ..
تقضُم ما يتبقى على األرِض 

كي نتآكَل ما بيننا 
سنشهُد أنَّ مجامَجنا خنرْتها 

مداراُت مدٍّ وجزًر 
تغط��ي  الدم��اِء  س��يوَل  رأين��ا  أْن  إىل 

حَمن��ا  مال
ومدائَح أخناِبنا تتجرُع فينا الثمالَة ..

هل هبَِّت الريُح من قبُل ،
حتى تصَر البالُد على مشجِب العاصفْة 

بالٌد على خوذِة العسكريِّ 
مهيأٌة كي تكوَن رماًدا
ومنفضًة من رصاٍص 

بالٌد حتشرجِت الروُح فيها 
وتصرُخ قبَل فواِت األواِن 

بالٌد تطلُّ على اجلرِح من قبِل ميالِدها 
بالٌد موزَّعُة النعِش ..

فوق اجلرائِد .. يف قنواِت الفضاِء ..
ويف طاوالِت احلديِث البعيِد ..

بالٌد متوُت ..
وحن متوُت نسمي بأمساِئها الشهداَء 

بالٌد على قلٍق يف مهبِّ الرثاء .
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جنوبيون نبحث عن سيادتنا

ودولتنا
فاضحينا بال اهل 

                     وال خبز 
                               وال سكن

جنوبيون منتصرون
لكنا رهنا نصرنا للريح.

 ....امست راييت
                     كفين !!

 مشاليون قد ضاعت سيادتنا
 ودولتنا

ولكنا سنحمي الوحدة الشوهاء
مع أرض اجلنوب احلر
أرض النفط واخلرات

من سيحوت
إىل عدن.

 
جنوبيون يف اخلوخة

على حقل من األلغام 
واالوهام...

 
مشاليون يف شبوة

على حقل من البرتول
 وأنهار املواد اخلام ..

مشاليون يف مأرب 
يعدون املتاريسا

وينطلقون حنو الشرق 
ال كال وال ليَس

وكم تهدي هلم صنعاء
أطنانا من القات 

رداعيا وعنسيا
وهم يعطونها البنزين

والدوالر والرشاش
 هنيئا يا بين  )دحباش(
هذا الشغل )وإال بالش(

 إذا ساروا ) مشاال ( راجعوا 
القرآن واإلميان 

ودرس الرفق باإلخوان 
 وإن ساروا  )جنوبا(  راجعوا

برنامج الطغيان
وفتوى الديلمي

ووصية )اإلخوان(.

برقية زرقــاء الجنوبية 

 عبده يحيى  الدباني
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املغني               انشطار 

    شوقـــي شفيـــــــق   
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يف ع��دن تس��كُن صديق��ي؟  قل��ُت ب��ل ختت��ال فّي��ه
نبضه���ا قلب احملب الل���������ي هوى نسمة شذاها

 
حّبها املكنون فيين ك�����ان لي أغل������������������ى هدّية
م��ا عش��قنا م��ن ت��راب األرض يف الدني��ا س��واها

 
ي���ا عدن نسمة هواك���������������م يف كياني سرمدّية
هل مبانيها اح����������توتين أو اهلوى فيين احتواها

 
ي��ا ري��اح الش��وق ه��يّب ي������ا احل��روف األجبدّي��ة
ي������ا مواوي��ل احملّب��ة ع�����انقي دوم������ًا هواه��ا

 
وارمسي لوحة مجي����لة للمالك الس��������������احلّية
وانث��ري عط��ر احملّب��ة ي��ا األصيل��ة يف مساه��ا

 
وأمط��ري غي��ث األمان��ي ي��ا الغي��وم احملورّي��ة
واروي الل��ي ي�������ا س��حبنا ناهل��م يوم��ًا ظماه��ا

 
كل ش��ي في��������ها أس��رني، حس��نها غ��ر البقّي��ة
طيب��ة الل��ي ق��د سكن������ها، حبره��ا، ع��ّزة ثراه��ا

 
صمته��ا, حت��ى صخبه��ا، والعص���افر الش��جّية
صبحها، طّلة مس��������اها، مشسها, ومضة سناها

 
والنس��يم الل�����ي يداع��ب يف خج��ل حل��م الصبّي��ة
والس��يوف الالمع��ات الل���ي جتن��دل م��ن غزاه��ا

 
والصباي��������ا كالش��موس الل��ي هل����ا طل��ة بهّي��ة
كي��ف ذاك الل��ي هجره��ا حيتم��ل ص��دره غالها

 
ي��ا ع��دن ي����ا الفاتن��ة حم��روس م��ن رب الربّي��ة
ال ختاف��وا ي��������ا األحّب��ة دام موالن�������ا يراه��ا

شعر علي صالح المحوري

عــــدن
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كي��ف يبدو احل��زن حلًوا حن تلتحف 
الضئي��ل،  الن��ور  ملعق��ة  االنتظ��ار 
فيتآلف الضحك والبكاء، وشعرُت كيف يبدو ذلك 
مث��ل حت��رر امل��رء م��ن أصاب��ع االختن��اق إىل ص��در 

امل��وت.
كثرة هي املرات اليت سئمت بها رؤييت يف عن كل 
من يراني، وعلى الرغم من أن وضع عائليت املادي 
مل يكن يسرا استطعت استكمال دراسيت اجلامعية 
بشغفي الكسيح ،بيد أنين ختطيت مراحل دراسيت 
بتفوق, ووفقين اهلل بوظيفة التدريس، ومرتب كايف 
لتغطية ميزانية البيت فوق معاش والدي، ومعاونة 
زوج��ة عم��ي رمح��ه اهلل مب��ا يس��اعدها عل��ى ش��راء 
العصائ��ر والس��كاكر البنه��ا املنغول��ي نور الذي خلق 
حلياتهم��ا الرتيب��ة بع��د س��نوات طويل��ة م��ن حماول��ة 
اإلجن��اب روض��ة أطفاٍل جتتمع فيه وحدُه، إال أنين 

طاملا شعرت بالنقص كما هو النظر إىل وجهي.
لك��ن عل��ى خ��الف النظر إىل نور، فقد كان الش��يء 
الوحي��د ال��ذي تش��عرني رؤيت��ه أن ه��ذه الدنيا دأبت 

عل��ى أن تك��ون ناقصة.
يف عيد ميالد نور التاس��ع والعش��رين وقفت بائس��ة 
مث��ل غص��ن رفي��ع ياب��س أس��تمع كالع��ادة إىل ن��ور 
ال��ذي يقط��ن ووالدت��ه معن��ا من حصة والده يف بيت 
جدي، وليست تفصلنا إال سالمل عرج إلّي خالهلا 

ن��وٌر ضئي��ٌل ليوق��د قنديل مشع��يت القصرة.
كان جالًس��ا يف ح��وش املن��زل حت��ت ش��جرة الدمين 
مباع��ًدا رجلي��ه القصرت��ن مث��ل رقم س��بعة بس��بب 
ك��رب عضل��ة بطن��ه، يتأم��ل الس��ماء بعيني��ه املائلت��ن 

اللتن تشبهان حبيت لوز متباعدتن، ويغين ببطء 
بلسانه البارز لصغر جتويف فمه أغنية حلن احلياة 

املفضل��ة لدي��ه، ال��يت منلُّ وال ميلُّ منها:
-)ي��ا طي��ور الن��ورس ط��ري.. ط��ري يف األف��ق 
البعي��د.. كش��راع أبي��ض الل��ون مع الوجه الس��عيد.. 
هي��اااا.. ي��ا نوارس��نا.. ط��ري.. ط��ري يف األف��ق 

البعي��د(.
-  ن��ور.. ن��وور. كن��ت ق��د احتجت ألن أعيد مناداته 
بص��وت أعل��ى لضع��ف مسع��ه غالًب��ا. التفت نور إلي 
مبتس��ًما، وق��د احت��اج ألن يس��تقيم، ول��ّوح ل��ي بيديه 

الس��مينتن قائال:
-غ� غ�  غين معي.

- حس��ًنا.. أغني��ة أخ��رى ي��ا ن��ور. مش��رة بي��دي م��ا 
يدع��م توضي��ح كالم��ي ل��ه بس��هولة.

كان ن��ور يف س��ين نفس��ها، يس��بقين فق��ط بأربع��ة 
أي��ام، وكن��ت أكث��ر قرب��ا له من أخيتَّ املتزوجتن يف 
اخلليج، فأجيد التعامل معه ،وكان يبدو لي أحياًنا 
أن��ه ال يش��به ش��يًئا وأحياًن��ا يش��به كل ش��يء، وكن��ا 

نش��به بعضن��ا يف الش��فقة ال��يت ال  تنجل��ي.
ع��دُت لغرف��يت مضج��رة: آآه ه��ل م��ن ن��ورٍس هل��ذه 

الع��وراء!.
بينما نور ال يزال يغين األغنية ذاتها.

يف مس��اء الي��وم الثال��ث من��ذ ذك��رى مي��الد ن��ور، 
اس��تيقظُت على بكاء ذاك املس��كن، غطيُت شعري 
وهرولُت إليه. كانت أمي حتاول تهدئته بال جدوى، 

فسألتها:
ما األمر؟

دغدغــة )قصة قصيرة(

شعرُت

ريـــــــم وليـــــــــــد
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-  ش��عرْت عمتك بالدوار فجأة، فأخذها والداِك 
للمش��فى، ومن��ع ن��ور م��ن الذهاب معهم خش��ية أن 

يزع��ج املرض��ى بانفعاله أو حيدث مش��كلة ما.
ون��ور م��ن خل��ف أم��ي يص��رخ: أش��يت أم��ي.. أش��ش 

ت��ي أمي.
عل��ى الرغ��م م��ن عم��ر عق��ل ن��ور الطفول��ي كن��ت 

أحياًن��ا أك��ره أن يتعام��ل مع��ه كالطف��ل.
يف الثاني��ة عش��رة لي��اًل ع��مُّ اهل��دوء املنزل، وكانت 
عم��يت ووال��دي ق��د ع��ادا م��ن املش��فى، وأم��ي ق��د 
اختذت مضجعها بينما والدي مازال جيلس على 
عتب��ة الب��اب امل��ؤدي للح��وش يفك��ر كما ب��دا عليه.

اقرتب��ُت م��ن ن��ور وه��و نائم عل��ى األرض من فرط 
الب��كاء، ودّعم��ُت مؤخ��رة رأس��ه املفلطح��ة وعنق��ه 
القصرة بوسادته اليت حيب اجللوس عليها حن 
يتن��اول طعام��ه أو يتابع حلقات��ه الكرتونية، وكثًرا 

م��ا يضمها حنوه.
أقبل والدي إىل الصالة ومالحمه تشي بالتيهان، 
وبع��د بره��ة قص��رة ابتس��م إل��ّي، فأع��دُت ل��ه 

االبتس��امة، فح��ّول عين��ه إىل ن��ور ث��م إل��ّي.
� تفقدي عمتك.

أومأُت برأسي لوالدي، ودخلُت إليها مثلما يدخل 
الضوء إىل الغرفة ،هكذا شعرُت.

نظرْت عميت إلّي والقلق يلتهُم عينيها.
- ال عليك شر يا عمة.

-اقرتب��ي.. اقرتب��ي يا دنيا. وقد كان صوتها كمن 
يودع الدنيا خائفا.

اقرتب��ُت حنوه��ا وثني��ُت ركب��يّت وجلس��ُت حذاءها، 
وأخ��ذْت بيده��ا املرتعش��ة متس��ُك ي��دي، فقبض��ُت 
عل��ى يده��ا بي��دي األخ��رى ،وبقي��ْت حمدقًة حنوي 
بض��ع دقائ��ق كأمن��ا تس��تنجُد الكلم��ات والبوح بها.

-أُأسدي لِك خدمة يا عميت!..
قاطعت��ين فاحت��ة ش��فتيها املطبقت��ن: � نع��م.. أي��ن 

نور؟.
- نائ��م.. لق��د بك��ى كث��ًرا.. ارتاح��ي ي��ا عم��ة وال 

تقلق��ي بش��أنه.
- ُدنيا..وصمتْت قلياًل وانس��دلت من عينها دمعة 
ث��م تابع��ْت: تزوج��ي من��ُه..ال أري��د أن أت��رَك خلفي 

أهبلي..أرجوِك.
ُصدمُت ،فتجمدُت حينها وجتمدْت يدها املرتعشة 
معي ،ومل أنبس ببنت شفة وانقطعٌت حلظتها عن 
كل شيء.. ال صوت صرير املروحة وال شخر نور 
املزع��ج وال ص��وت الصراص��ر الواصلة من نافذة 
عم��يت، وأكث��ر م��ا أتذك��ره أنه س��رعان م��ا أخذ بي 
ذاك الرجاء إىل مكان ال أحد فيه سواي ،ولست 
أدري أكان ذل��ك ب��الء وصي��ة أم ه��و هدي��ة ذك��رى 
مي��الدي. واجنل��ى اللي��ل ومل أمن رغ��م التصاق��ي 

بالسرير ليلتها.
كان ن��ور ش��ديد التعل��ق ب��ي لدرج��ة أن��ه كان كث��ًرا 
م��ا مينع��ين بصبيانيته م��ن الذهاب للعمل، وحاملا 
أغض��ب وأش��رع يف الب��كاء س��رعان م��ا يع��دُل ع��ن 
تصرف��ِه. عل��ى الرغ��م م��ن أن��ين كن��ت أح��ب أن 
أؤدي مع��ه واج��ب الزوج��ة لزوجه��ا كن��ت غالًب��ا ما 
أنسى استئذانه قبل خروجي ملكاٍن ما، وال أتذكر 
واجيب هذا إال وقدمي على وشك أن تطأ احلافلة 
مثاًل، كما كان يغار علّي ويتصرف بعصبية دائًما 
إذا ِملُت باالهتمام واللعب مع ابننا أكثر منه، إذ 
كان يعتربني ملكه وحده، لكنه يف اآلن ذاته رحيم 
القل��ب والطب��ع. أذك��ر م��رة تناوش��ت معه ألجل أن 
ين��ام صغرن��ا حت��ى كاد يطل��ع الصب��اح وطفل��ي مل 

ين��م بع��د ومل ننم أيًضا.
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-نور لقد أطفأُت املصباح، فلماذا تشعله؟
- ابين خياف الظالم.

- أال تفهم، أريد أن أنيمه.. أطفئ املصباح هيا.
- حرام يا دنيا.. ومكث حيث هو، خمبًئا زر تشغيل 

املصباح خلف يده كيال أستطيع إطفاءه.
وكان��ت لن��ور ع��ادة الغمغم��ة يف أذن��ي كلم��ا رآن��ي 

حزين��ة:
)ن��ور حيب��ك.. ن��ور حيب��ك(، وأحياًن��ا يلح��ن كلماته 
تلك وهو ممس��ك رأس��ي بكفيه الناعمتن وأصابعه 
املدببة، و يقّربه من صدره، فيهزُّ بِه معُه ،ومل يكن 
نور حيب الغناء فقط بل كان حيب التقليد أيضا و 
باألحرى تقليدي ،وينتهز ذلك عندما يشتد غضيب 
عليه، إذ يقف متماياًل وممسًكا خصره مثلما أفعل 
،فيك��رر م��ا أقول��ه بغض��ب ث��م يرم��ش بعيني��ه ع��دة 
مرات حمواًل نظراته عين كما هي عادتي بالضبط 
،فأضح��ك فج��أة مل��ا يفعله، وأكثر ما كان يضحكين 
تقلي��ده ل��ي يف ف��رتة احلم��ل حن يدسُّ وس��ادة حتت 
قميص��ه وخيط��و بتع��ٍب وثق��ل، ُمظه��ًرا مالمح املرأة 

احلبل��ى على وجهه الربيء.
كان زواج��ي م��ن ن��ور يش��به الدغدغ��ة، فعلى الرغم 
م��ن أن��ين أخ��ًرا عش��ُت فرح��ة م��ن ُتطل��ب لل��زواج، 
وختلص��ُت م��ن خن��وع عي��ين وال��دي البائ��س ك��ون 
ابنته��م ال ت��زال عانس��ا كن��ت منزعج��ة كث��ًرا م��ن 
زواجي من منغولي، وعلى الرغم أيًضا من أنه كان 
س��هل التعام��ل كن��ت أش��عر باجله��د الكب��ر مع��ه، إذ 
كان يوصل��ين ملرحل��ة االختن��اق وع��دم الق��درة عل��ى 
االستمرار، وكثًرا ما كان يصل األمر بيننا للحنق 
واملخاصمة، وأنا حًقا مل أشعر أنين تزوجت بالقدر 
الذي ش��عرت أنين تبنيت مالًكا صغًرا عمره تس��ع 
وعش��رون س��نة، ودفنته لوعكة محى شديدة وعمره 

إح��دى وأربعون س��نة.

  
أطلت برأسها من شباك مكتيب وقالت 

صباحك يا حلو
نثرت عيين عليها 

قلت
صباحي كصباحك ريشه تساقط رويدا 

رويدا على األرض
زادت ابتسامتها

قعقعت على لسان النافذة خبامتها وقالت 
هل لي بقليل من وسخ الدنيا 

ويف غفلة حطت يدها على كومة النقود
سألتها ما بال أصبعك جمروحا 

قالت أال تذكر  
 باألمس أردت االشارة إىل الدب القابع 

خلفك فعاجلتين شفرات مروحتك 
هيا انتقم لي منها هههههه

سأذهب  
سالم

...
نظرت إىل املروحة بغضب

 سوف يكون صيفي حارا حارا  بدون 
نسماتك 

وأطفأتها.

مــــــروحــــــة 
محمد أحمد باسنبل
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كان��ت ه��ي كل م��ا أبقت��ه احلي��اة جلدته��ا، وكان��ت ه��ذه 
اجل��دران ه��ي كل م��ا أبق��اه التأمي��م هلم��ا. وكان م��ا 
حتص��الن علي��ه م��ن بي��ع األيس��كريم وحل��وى التاجن��و 
والالجن��وس ه��و كل م��ا يبقيهم��ا عل��ى قي��د احلي��اة. 

تذه��ب كل مغ��رب لش��راء الف��ول م��ن إح��دى مقاه��ي 
املدينة، وتقف كعادتها مشدوهة تتأمل األشياء اجلميلة 
ال��يت يبيعه��ا ع��م حمم��د عل��ى طاولته اخلش��بية جبانب 
املقه��ى، م��ن ألع��اب ومنادي��ل ملون��ة وأخ��رى مط��رزة، 
وبطائ��ق تهنئ��ة ذات أل��وان ورس��وم رائع��ة، باإلضاف��ة 
إىل مش��ابك الش��عر اجلميلة وبعض الس��اعات الرقمية 

امللونة. 
ذات مغرب كانت على طاولة عم حممد دمية )عروسة( 
ذات عينن زرقاوين وش��عر أش��قر، وثياب أمرة تش��به 

ثياب العيد. 
وقف��ت مبه��ورة أم��ام ه��ذا املخل��وق الق��ادم م��ن قص��ص 
الكرت��ون وع��امل اخلي��ال. س��ألت ع��ن مث��ن الدمي��ة، كان 
املبلغ أقل مما تستحقه هذه األمرة، ولكن أكثر بكثر 

م��ن أن تتج��رأ وتطلب��ه من جدتها. 
ع��ادت حامل��ة طاس��ة الف��ول يف يده��ا، وصورة العروس��ة 
يف قلبه��ا وعقله��ا، وراح��ت تص��ف جلدته��ا مج��ال م��ا 
رأت��ه، وكي��ف أن ه��ذه الدمية تبدو حقيقية فعال، واليت 

أب��دا  تش��به  ال 
عرائ��س القص��ب 
ال��يت تصنعه��ا. 

اس��تمر  وهك��ذا 
لف��رتة،  احل��ال 
لش��راء  تذه��ب 
وتق��ف  الف��ول 
تتأم��ل العروس��ة، 
إىل  تع��ود  ث��م 

البي��ت ال حدي��ث هل��ا إال ع��ن ه��ذه األم��رة ال��يت جتلس 
حمم��د.  ع��م  طاول��ة  عل��ى 

حت��ى ج��اء مغ��رب أح��د األي��ام ال��ذي تفت��ح في��ه جدته��ا 
صرتها وتفرغ حمتواها هلا، لتشرتي به هذه العروسة. 
مل تص��دق أنه��ا متل��ك مث��ن العروس��ة ال��ذي مل تطلب��ه 
أب��دا. ركض��ت إىل الس��وق قابض��ة على حلمها يف يدها، 
حتى وصلت إىل طاولة عم حممد، نظرت إىل أمرتها، 
تأملتها، مل تَر زرقة البحر يف عينيها، كانت ترى الصرة 

الس��وداء اليت أصبحت فارغة متاما. 
سأهلا عم حممد كعادته، هل أعجبك شيء؟ وكعادتها 

ردت بكلمة )ال(!

الُصــّرة )قصة قصيرة(

 صوفيـــا الهـــدار
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عل��ى اجل��دار القائ��م قبال��يت تس��تند الص��ورة القابع��ة يف اإلط��ار 
اخلش��يب الناعم، معلقة باخليط الفضي الالمع، وس��ط القاعة، 
الري��ح الغادي��ة بروي��ة يف االحن��اء تش��عرني بتمايله��ا، أمتل��ئ فيها 
أحيانا، أو هكذا ألش��عر اجلالس قباليت بانش��غالي، هلا ما يربو 

ع��ن العق��د كم��ا يقول��ون، وهي هناك حتت��ل املنتصف.
جنون��ي ه��ذا الوض��ع ال��ذي أن��ا فيه، ك��دت أنزعها م��رة، فانتصب 
املدي��ر بقامت��ه الفارع��ة متام��ا قبال��يت، بع��د إطراق��ة دامت زهاء 
دقيق��ة، طف��ق يثرث��ر بعده��ا كعج��وز نكدة، وأنا أمامه أهز رأس��ي 
وأتصن��ع اهتمام��ا مبالغ��ا في��ه إىل ح��د م��ا، لعل��ه ح��زر ذلك، لكن 
املش��هد راقه على ما يبدو، فلم يستحس��ن التوقف، س��بابته اليت 
حتل��ق يف اهل��واء حت��ى ت��كاد تصطدم بعيين كان أكثر ما يقلقين، 

م��اذا ل��و ........... م��اذا ل��و فلتت منه؟
بالتأكيد سيفقأ عيين.

 ه��ي جل��د املدي��ر احلال��ي للفن��دق، طقس��ه املعت��اد يب��دأه صباح��ا 
بالتسليم عليها، أحيانا خيطو كسلحفاة وأنا هنا جبانب الطاولة 

دون سالم.
 أذك��ر ذات م��رة أن عام��ل النظاف��ة نزعه��ا ومل يعده��ا، فانته��ز 
الفرص��ة وراح يع��دد بط��والت ج��ده، رش��حه ال��ذي تطاي��ر فوقن��ا 
حنن اجلالسون حتته كان أسوأ ما يف األمر، لكنه أثر يف العامل 

لدرج��ة أن م��دة مض��ت دون أن خيط��ئ م��رة أخ��رى.
 باس��تطاعيت التغاض��ي ع��ن مكانه��ا واالنش��غال بالزبائ��ن، لك��ن 
أحيان��ا أح��س كم��ا ل��و أن خيط��ا جي��ذب عنق��ي جتاهها، ابتس��امة 
صاحبه��ا تل��ك، ال أطي��ق م��ن ب��ن أش��ياء كث��رة، ال أذك��ر عدده��ا 

بالتحدي��د، لك��ن ه��ذه االبتس��امة تأت��ي يف املقدم��ة.
 ابتسامة تنفرج عن أسنان مدببة، وكأن مصاص دماء يرقبين 
منها، لس��ت متأكدا من مدى حتملي، الذي بدأ خمزونه يوش��ك 
عل��ى النف��اد، لك��ن ل��و طل��ب م��ين صاح��ب الفن��دق التن��ازل ع��ن 
معاش شهر لقبلت ورمبا امتد سخائي ألكثر من ذلك، املهم أن 

ت��زاح من قباليت.
قي��ل إن األث��اث والديك��ور طال��ه التغي��ر ع��دة م��رات، والص��ورة 
ثابت��ة، م��ن حمله��ا ت��زاح مل��دة ق��د ت��رتاوح ب��ن اليوم��ن واألربع��ة 

حت��ى يتس��نى تغي��ر األث��اث أو ط��الء اجل��دران، ث��م تع��اد.
 بي��د أن��ي ه��ذه امل��رة حمل��ت تغي��را، ط��ال الص��ورة نفس��ها، كان��ت 
االبتس��امة أع��رض، ونظرته��ا الواهن��ة ب��دت أكث��ر تركي��زا، م��ع 

احنن��اءة قس��رية يف 
ش��نبه الك��ث، ال��ذي 
الس��ابق  يف  كان 

. مس��تقيما
أح��د  أفات��ح  مل   
ه��ذه  خبص��وص 
التح��والت الغريب��ة، 
كل م��ا يف األم��ر-- 
يف اعتق��ادي--  أن 
مش��ابهة  ص��ورة 
ج��يء به��ا ب��دال م��ن 
خي��ل  هك��ذا  تل��ك، 

إل��ي.
 لك��ن بع��د أس��بوعن حتدي��دا لف��ت نظ��ري ذاك الش��يب األزغ��ب 

ال��ذي وخ��ط فودي��ه متاما.
وإلزاح��ة تل��ك التخي��الت، أس��تعنت بعام��ل النظاف��ة الذي رمقين 

باس��تغراب ورش��قين بكلمات��ه قب��ل ان خيتف��ي قائال:
ها قد جلبوا جمنونا آخر كسابقيه متاما.

الحقا تبن أن عاملن قد ُفصال بسبب تلك التخيالت وما ترتب 
عنها، هلذا مل يسمح لي وضعي املادي املزري باحلكي عن ذلك، 

مع أن تلك الصورة كل يوم تطالعين بطلة جديدة.
 لك��ن م��ع م��رور الوق��ت مل أع��د أحف��ل به��ا، وغ��دا التغ��ر روت��ن 
أعتدت��ه، وك��دت أحتف��ل بنص��ري ه��ذا، حت��ى صبيح��ة ذاك الي��وم 
الش��توي الكاب��ي، ح��ن وق��ف عامل النظافة قباليت ورفع س��بابته 

م��ع ابتس��امة بله��ا تن��م ع��ن س��رور  غام��ر، وقال:
 اليوم بالتحديد ودع الفندق سابقاك. 

بداعي الفضول سألته:
 مَل؟

فرد وهو يلوح بأصابعه:
العام��ل األول ش��كا ث��م لب��ث ش��هر وس��تة أي��ام، يف الي��وم الس��ابع 

متام��ا حط��م األث��اث، ويف رك��ن 

القاعة انزوى يهذي كاملخبول، وعلى خطاه سار العامل الثاني.
ثم فجأة لفحين بسؤاله املريب:

ــــــــُزل ــورة النُّ صــــ

 محمد الخضر المحوري
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 كم مضى عليك بعد رؤية ختيالتك تلك.
مل أرد مباشرة ورحت أعد، مل ينتظر إجابيت وقال:

 هذا اليوم السابع والثالثن.

رشقين حبساباته وانصرف.
مل أحفل به ورحت أقلب يف بطاقات النزالء،

كل شيء يف مكانه، وليس هناك ما يوحي باخلوف، والعامل على 
ما يبدو ان رهانه اخلاسر برتكي للوظيفة قد أدى به إىل التفوه 

بتلك احلماقة صباحا.

 واآلن حتدي��دا بع��د الظه��رة يتأه��ب الن��زالء ألخ��ذ اس��رتاحة 
القيلولة يف غرفهم، وهو ما سيسمح لي بالراحة قليال بعد عناء 

اليوم الش��اق.
يف الكرس��ي مت��ددت كمي��ت والص��ورة أمام��ي ت��روح وجت��يء بفع��ل 
الري��ح اخلفيف��ة، فج��أة ثبتت مكانه��ا، ومنها خبفة ومهارة انزلق 
اجل��د، ويف الرده��ة اس��تقام وأخ��ذ ينف��ض الغب��ار برش��اقة م��ن 
مالبس��ه، وراح يرمق��ين حب��ذر، ث��م اجت��ه صوب��ي وبكف��ه األمي��ن 

العري��ض صفع��ين بق��وة.
كل هذا وأنا ملًقى على الكرسي، أرمق ما يدور وليس بيدي صنع 
ش��يء، وم��رة أخ��رى تلقي��ت صفع��ة مسح��ت ل��ي بإط��الق صرخ��ة 
عظيمة، جلبت مدير الفندق وعامل النظافة ومجعا من النزالء 

ال بأس به.

املدير مّر جبانيب، وحتت املكان املخصص للصورة قعد يشتمين، 
أما عامل النظافة فقد ازدادت ابتسامته البلهاء اتساعا وقال:

 أمل أقل لك، يا لك من مسكن.
استلقاءتي مل تطل بعد أن حملت زجاج الصورة منتثرا يف الردهة، 
والص��ورة حت��ت طاول��يت، وبالطب��ع أن��ا ال أمل��ك حج��ة للدفاع عن 
نفسي سوى قصة أن تفوهت بها سيقذف بي يف املصحة كزميلي 

السابقن
لكين مل أكن ألدع صورة تفعل بي كل هذا وتنجو، هلذا التقطت 
الصورة وشققتها نصفن حتى مسعت صياحا، وأعلم أني وحدي 
م��ن مسع��ه، يف األخ��ر جي��در بي ذكر ما متيزت به عن العاملن 
الس��ابقن وه��و ذهاب��ي إىل قس��م الش��رطة ب��دال م��ن املصح��ة، 
ولعل��ي به��ذه املي��زة ق��د وضعت ح��دا ملضايقة الصورة الش��يطانية 

ملن س��يأتي بعدي.

هكذا كربنا... يف 
ُطرِق األمِل اخلفيِة 

والضحكاِت مشوهًة من 
وزِر النهاِر. 

 هكذا كربنا... يف إكليِل 
الال ورد وربيٌع متحجٌب 

من أقاويِل الشريعِة. 
 هكذا كربنا.. والعورُة 

فرٌض على الفرحِة.
 كنُت أختلُع طفوليت 

ألضَعها حتَت الوسادِة
 من أجِل ُمرتزقِة 

األحالِم 
من أجِل الغِد الذي أتى هروًبا من الغٍد الذي 

ينتظرُه.
 أيُّها الغُد كم أودُّ االحتفاَظ بَك لكنَّ األفكاَر 

عدميَة الثقوِب تالشْت من ذهيِن!
 ُخذني لبدايتَك 

حيث للوقوِف عربٌة وعظٌة
 أو لنهايتَك 

حيث ُتعّرُف الذكرياُت بأنَّها حضارٌة
 أي طرٍف

 غَر هذِه الدميومِة املتربجِة والسافرِة
 أي مكاٍن

 لُه قشوٌر أو نتوءاٌت غَر هذا الرتاِب املصنوِع ِمنَّا.
 ماذا ُامسيَك وأنَت بالًيا هكذا؟!

 أّيها الغُد 
أعرف أّنَك حتاوُل ان تبقى رغَم إنَك مهدٌد 

باالنقراِض.
 هم أخربونا عندما حضروا بكلِّ ما لبسوا من 

الدستوِر وركامنا ينمو على أكتاِفهم أنَّ اخليانَة: 
هي الكائُن الوحيُد الذي مل ينقرْض منُذ األزِل. 

ــُد البـــــالـــي   الغــــ
صابرين الحسني
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يف 16ابري��ل 1963 دع��ي األس��تاذ ش��يخان احلبش��ي 
أم��ن ع��ام رابط��ة أبناء اجلنوب العربي، رمحه اهلل، 
ليلق��ي كلم��ة أم��ام جلن��ة تصفي��ة االس��تعمار يف هيئ��ة 

األم��م املتحدة.
ويف بداي��ة اجللس��ة خاطب��ه رئي��س اجللس��ة: ،،لق��د 
وافقنا على إعطاء فرصة التحدث إىل أحد املندوبن 
الوطنين وهو الس��يد احلبش��ي س��كرتر رابطة أبناء 
اجلنوب العربي، وأنا بدوري أدعوه ليقف على منصة 

اللجن��ة إللقاء كلمته،،.

كلمة األستاذ احلبشي:
الس��يد رئي��س اجللس��ة، الس��ادة ااْلعض��اء املوقري��ن، 
جيب عليَّ قبل كل ش��يء ْان أعرب عن ش��كر وامتنان 
ش��عب اجلن��وب العرب��ي حن��و األمم املتح��دة كمنظمة 
دولي��ة وكأعض��اء يف ه��ذه املنظم��ة، فق��د اس��تطاعت 
املنظمة أن حتقق استقالل كثر من ااْلمم ااْلفريقية 
واألسيوية، واستطاعت ْايضا ْان تكفل إىل حد كبر 
الس��الم واألم��ن للع��امل، بي��د أن م��ا يس��تحق الش��كر 
واالمتن��ان بوج��ه خ��اص ه��و أن ق��د ْاص��درت قراره��ا 
الدول��ي اخل��اص بإلغ��اء االس��تعمار ومنح االس��تقالل 
ل��كل الش��عوب واألقط��ار املس��تعمرة، وبوج��ه ْاخ��ص 
ْانش��اء اجلمعي��ة العام��ة ه��ذه اللجن��ة كتنفي��ذ ن��ص 
ومعن��ى بن��ود الق��رار كيم��ا تس��تطيع مجي��ع الش��عوب 

واملناط��ق احملتل��ة أن حتص��ل عل��ى ْاس��تقالهلا.
لقد حضرت إىل ااْلمم املتحدة يف عام 1959م ظانا 

ْابوابه��ا  س��أطرق  ْان��ي 
متنحن��ا  ْان  اس��ْاهلا 
وكان   .. ااْلس��تقالل 
أن  آن��ذاك  االعتق��اد 
األم��م املتحدة تس��تطيع 
،غ��ر  ش��يئا  تفع��ل  ْأن 
أنها مل تكن قْد أصدرت 

ق��رار من��ح االس��تقالل وك��ذا فق��د علم��ت م��ن اجلميع 
وكنت أعتقد أنين لن أحصل وأمتتع حبق االس��تماع 
يف املنظمة مامل أهدد الس��لم العاملي، وأريق الدماء 
وأرتك��ب التخري��ب والقت��ل وكث��را  م��ن أعمال العنف 
عندئ��ذ فق��ط أس��تطيع لف��ت نظ��ر األم��م املتح��دة.

واآلن وق��د ص��در الق��رار املش��ار الي��ه آنف��ا نس��تطيع 
معشر ْأبناء اجلنوب العربي أن نتمتع حبق االستماع 
وال��كالم والفض��ل يرج��ع اىل األم��م املتح��دة، ورغ��م 
ذل��ك ف��أن كث��را م��ن ذوي النواي��ا الطيب��ة يف الع��امل 
مازال��وا يعتق��دون أن األم��م املتح��دة ال تلتفت إال إىل 
إراق��ة الدم��اء والقت��ل واملذاب��ح والتخري��ب وأعم��ال 
العن��ف ألن األم��م املتح��دة عودته��م عل��ى مث��ل ه��ذا 
االعتق��اد، وأن��ا أعتق��د أن األم��م املتح��دة جي��ب أن 
تزي��ل ه��ذه الفك��رة بأعماهلا وتصرفاتها يف الس��نين 

القادم��ة، والس��يما إزاء اجلن��وب العرب��ي.
إن اجلنوب العربي جزء من العامل العربي ومن السهل 
جدا أن يفعل أهله مثلما فعل اجلزائريون والقبارصة 
فريق��وا الدم��اء ويزهق��وا األرواح فيحصل��وا عل��ى 

)إننــا ال نختلق هوية بل نســتعيدها: كلمة شــيخان 
الحبشــي في األمم املتحدة 1963(
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اح��رتام األم��م املتح��دة لرغباته��م وأهدافه��م ..لق��د 
أتي��ت إىل األم��م املتح��دة بتوجي��ه م��ن أبن��اء اجلن��وب 
العرب��ي وكل��ي ثق��ة وأمي��ان ب��أن األمم املتحدة س��تقوم 
بتنفيذ قرارها العاملي دون حاجة إىل ما ال يلزم من 
إراق��ة الدم��اء وارت��كاب أعمال العنف .. أنين أرى أن 
أم��ام األم��م املتح��دة فرص��ة طيب��ة لتثب��ت أنه��ا ق��ادرة 
عل��ى تنفي��ذ قراره��ا وأنه��ا حريص��ة عل��ى الضعف��اء 
واملستعمرين وحقن دمائهم حرصها على حياة األمم 
القوية .. وأرجو أال يؤدي حضوري إىل األمم املتحدة 
وجلوئ��ي اليه��ا اىل االس��تهانة بتصمي��م ش��عيب األكي��د 
على مواصلة كفاحه لنيل حقه أال وهو احلرية، فعلى 
األم��م املتح��دة أن تلت��زم بقراراته��ا فه��ي منظمة أمم 
متح��دة، ال أم��م متناف��رة تنص��ر احلق والعدل .. وإذا 

حتق��ق الع��دل يف كل م��كان انتصر الس��الم واألمن.
إن قضي��ة اجلن��وب العرب��ي واضح��ة وبس��يطة وس��هلة 
الفه��م إذا حتاش��ينا التعقي��دات الكامن��ة خلفه��ا، إنها 
قضي��ة ش��عب مس��تعمر أع��ين ش��عب اجلن��وب العرب��ي 
يعي��ش يف ظ��ل احلك��م الربيطان��ي وحت��ت س��يطرته، 
لي��س ل��ه متثي��ل ل��دى أي تنظي��م ْاو هيئ��ة عاملي��ة وال 

يتمت��ع بعضوي��ة اجملتمع��ات احل��رة.
ه��ذه ه��ي قضي��ة اجلن��وب العرب��ي أن��ه قط��ر مس��تعبد 

وعل��ى األم��م املتح��دة أن جتعل��ه قط��را ح��را..
إن عامل اليوم مل ير من قبل قطرا صغرا قليل السكان 
متأخ��را إىل ح��د كب��ر يرأس��ه ه��ذا الع��دد الغفر من 
احل��كام، ومقس��ما إىل ه��ذا الع��دد م��ن الوالي��ات ل��كل 
منه��ا علمه��ا اخل��اص وضرائبه��ا اجلمركي��ة كاجلنوب 

العربي 
يف اجلن��وب العرب��ي ع��دد م��ن الوالي��ات يضاه��ي ع��دد 

والي��ات األمريكيت��ن، في��ه حوال��ي 23 والي��ة أو تزي��د 
برؤسائها من ْامراء وسالطن وشيوخ , هم ْانفسهم 

ليس��وا اال عبي��دا لغره��م الح��ول هل��م وال ق��وة .
أم��ا يف اجمل��االت اخلارجي��ة فاجلن��وب العرب��ي وح��دة 
سياس��ية ال تتج��زأ رغ��م إن��ه داخلي��ا مقس��م اىل ه��ذا 
الع��دد الكب��ر م��ن الوالي��ات كل واح��دة منه��ا مس��تقلة 
متام��ا ع��ن ااْلخ��رى اال ْانه��ا ختض��ع مجيعه��ا لع��دن 
..وعدن مس��تعمرة هذا هو احلال يف اجلنوب العربي 

وْاي ح��ال ؟
وطامل��ا أن حقيق��ة ااْلوض��اع هن��اك الزالت خافية على 
ه��ذه املنظم��ة ف��ْان م��ن واج��يب أن أكش��فها وأبينه��ا، 
ال رغب��ة يف التش��هر والفضيح��ة ولك��ن إلحق��اق احل��ق 
وكش��ف القن��اع ع��ن الواق��ع املري��ر ال��ذي يعيش��ه ذل��ك 

الصق��ع التعس. 
ما هو اجلنوب العربي؟

إن بل��دي كم��ا ذك��رت يتك��ون م��ن مس��تعمرة ع��دن - 
وهي جمرد مدينة - وعدد من السلطنات واالمارات 
واملشيخات ال يعلم عددها أحد ألنها تتكاثر من وقت 
آلخ��ر، كل ه��ذه املنطق��ة وه��ي وح��دة يف نظ��ر الع��امل 
اخلارجي تقع على الساحل اجلنوبي الغربي من بالد 
العرب أما عدن فتبلغ مساحتها 75ميال مربعا فقط 
بينم��ا تبل��غ مس��احة ع��دن واحملمي��ات حوالي 112ألف 
مي��ل مرب��ع ..وكان��ت ق��د قس��مت من��ذ عه��د طوي��ل إىل 
س��لطنات وإم��ارات متع��ددة كل واح��دة تتب��ع ش��يخا 
..ثم جاءت قوات اململكة املتحدة يف عام 1839م إىل 
عدن وْاحتلتها بالقوة احلربية واختطفتها من سلطنة 
حل��ج ..ومن��ذ ذل��ك الع��ام اس��تطاعت س��لطات اململكة 
املتح��دة يف ع��دن أن ختض��ع مجي��ع ش��يوخ املنطق��ة 
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وتربطه��م بالس��لطات الربيطاني��ة يف ع��دن ولن��دن، 
وهك��ذا ت��درج الش��يوخ حتى أصبحوا رؤس��اء والياتهم 
ْامام مواطنيهم أما بالنسبة للمملكة املتحدة فليسوا 
سوى عبيد الحول هلم وال قوة ال ميلكون حق التصرف 
بداف��ع م��ن رغباتهم وأهدافه��م ويتحتم عليهم طاعة 
وتنفي��ذ أوام��ر ونصائ��ح س��لطات اململك��ة املتح��دة يف 
ع��دن، وق��د ارتبط��وا مب��ا يس��مى معاه��دات احلماي��ة 

ومعاهدات ااْلستش��ارة.
االستش��ارة حمروم��ون  معاه��دات  إنه��م مبقتض��ى 
م��ن إقام��ة عالق��ات أو االتص��ال أو التف��اوض م��ع ْاي 
جه��ة يف الداخ��ل واخل��ارج إال بع��د موافق��ة احلكوم��ة 
الربيطانية بعدن وال يستطيع أي منهم التفاوض مع 
ش��يخ آخ��ر ول��و كان ج��ارا ل��ه دون موافق��ة احلكوم��ة 
الربيطاني��ة يف ع��دن .. ومبقتض��ى ه��ذه املعاه��دات 
قس��مت املنطق��ة إىل وح��دات سياس��ية متع��ددة وزاد 
اس��تعبادها وتقييده��ا إزاء الع��امل اخلارج��ي وقد كان 
واضح��ا للجمي��ع ْان بريطانيا كانت -ولعلها ال تزال- 

تطب��ق سياس��ة )ف��رق تس��د(.
تل��ك كان��ت حال��ة اجلن��وب العرب��ي صحي��ح إن ع��دن 
رمب��ا تك��ون ذات أهمي��ة بالنس��بة للمالح��ة التجاري��ة 
ولكن هذا ال حيتم بقاءها حتت االحتالل العس��كري 
الربيطان��ي ..وطامل��ا أن اململك��ة املتح��دة ق��د فرض��ت 
وصايتها كأمر واقع فيجب عليها أن تقوم بارتباطات 
وواجب��ات الوصاي��ة الصاحل��ة -فتطعم من اس��توصت 
نفس��ها عليه��م وتق��دم هلم الع��الج وترعى مصاحلهم 
وهو مامل تفعله اململكة املتحدة، فلم تطعم أبناء البالد 
ومل تأبه لصحتهم ومل تنم مصاحلهم االقتصادية أو 
االجتماعي��ة أو السياس��ية  أو الثقافي��ة ب��أي ح��ال م��ن 
األحوال فحتى عام 1956م مل يكن باجلنوب العربي 

ْاية مدرس��ة ثانوية عدا مدرس��ة واحدة يف عدن وهي 
إح��دى مس��تعمرات الت��اج الربيطان��ي، ومل يك��ن يف 
البالد طبيب من أبنائها .. ونقال عن تقرير اللجنة 
اخلاص باملعلومات املتعلقة باملناطق املستعمرة ليس 
مبستشفيات اجلنوب العربي كله أكثر من 104 أسرة 
بينما يبلغ عدد الس��كان حوالي مليون ونصف املليون 
.. ه��ذا م��ا حققت��ه الوصي��ة ال��يت نصب��ت نفس��ها على 

املنطقة.

اتفاقيات احلماية واالستشارة:
إن أه��ل بل��دي أبن��اء اجلن��وب العرب��ي - كان��وا خ��الل 
السنين املاضية قد أوهموا أنهم مرتبطون مبقتضى 
اتفاقي��ات احلماي��ة واالستش��ارة باخلض��وع واإلذع��ان 
ألي أو أمر أو نصائح تصدر عن الضباط السياسين 
الربيطاني��ن يف املنطق��ة وإذا ح��اول بعضه��م -كم��ا 
فع��ل واح��د منه��م - دح��ض ه��ذه االتفاقي��ات والق��ول 
ببطالنها مبقتضى القانون الدولي سارعت السلطات 
الربيطانية بعزهلم وسجنهم أو نفيهم ومل يكن يف عدن 
رجل قانون واحد يستطيع أن يصرح برْايه السياسي 
معتم��دا عل��ى معرفت��ه وكفاءت��ه القانوني��ة ويص��ارح 
مواطني��ه ب��أن تل��ك ااْلتفاقي��ات باطل��ة وأنه��ا خمالف��ة 
ملقتضي��ات ومفاهي��م القان��ون الدول��ي، ألنه��ا أبدي��ة 
وملصادرتها حلرية شعب بأسره، وعندما فعل احملامي 
اآلنف الذكر ذلك حرم من العودة والعيش يف بالده، 
وبقي يتجول من عاصمة عربية إىل أخرى ..ذلك ما 
فعل��ه في��ه ته��ور الضب��اط السياس��ين الربيطاني��ن يف 
ع��دن ..وك��م ح��اول أبن��اء بلدي التعب��ر عن أهدافهم 
ورغبتهم يف احلرية وسلكوا يف حماوالتهم طرقا سلمية 
ولكنه��م يف كل م��رة قوبل��وا بالعس��ف واالعت��داء وكل 
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اشكال االضطهاد - مثال ملا تبنى سلطان حلج )وهو 
سلطان متحرر ذو صالت شخصية بالعامل اخلارجي 
حبك��م هوايت��ه لألس��فار( احل��زب ال��ذي أنتم��ي الي��ه 
ومل��ا ش��ارك الش��عب غايات��ه ورغبات��ه املش��روعة عزلوه 
وس��ارعت الق��وات الربيطاني��ة اىل س��لطنته واحتلته��ا 
عس��كريا يف 18ابري��ل ع��ام 1958م ومن��ع م��ن البق��اء 
يف عاصمت��ه )حل��ج(.. وس��لطان آخ��ر ه��و الس��لطان 
حمم��د ب��ن عي��دروس الس��لطان الش��رعي عل��ى ياف��ع 
السفلى والذي كان ميثل األهداف واملطالب الوطنية 
واحلرك��ة التحرري��ة، ع��زل ه��و اآلخر وط��رد، فاضطر 
اىل اللجوء إىل جبال اجلنوب العربي وليحمي نفسه 
ضد اهلجمات املس��لحة محل الس��الح وقد كان حمقا 
فيم��ا فع��ل فل��م يك��ن بإمكان��ه رد اهلج��وم بغ��ر مح��ل 
الس��الح.. ومث��ل آخ��ر ه��و الس��يد حممد عل��ي اجلفري 
ال��ذي كان رئيس��ا لرابط��ة أبن��اء اجلن��وب العرب��ي، إنه 
مل��ا ق��اد مواطني��ه بطريق��ة س��لمية وح��اول توعيته��م 
وتعريفه��م حبقه��م يف احلري��ة، ع��زل ونف��ي وحرم من 
العيش يف بالده وهو اآلن يتنقل بن العواصم العربية 
.. وقد طرد كثر من زعماء اجلنوب العربي بعضهم 
نفي إىل اخلارج وبعضهم شردوا يف اجلبال ويف اليمن 
واململك��ة العربي��ة الس��عودية وْاندونيس��يا ْاالف م��ن 
الالجئ��ن يعيش��ون هن��اك هرب��ا م��ن املوت... وبس��بب 
االضطه��اد والع��دوان اللذي��ن ترتكبهم��ا الس��لطات 
الربيطانية يف عدن وبصفة أخص يف جهات أخرى من 
اجلنوب العربي وسلطناته، يسيطر على عدن سيطرة 
مباشرة ضباط سياسيون بريطانيون ملزمون إىل حد 
م��ا مبراع��اة مقتضي��ات الع��دل والضمر - وأكرر اىل 
ح��د م��ا - وبع��ض املناطق من الس��لطنات واملش��يخات 
مل حيكمه��ا االجنلي��ز أنفس��هم ولكنه��م ول��وا عل��ى كل  

منها شيخا وأعطوه سلطات الحد هلا ميارسها حتت 
رقاب��ة الس��لطات الربيطاني��ة يف ع��دن فإذا وجد ذلك 
الش��يخ أحد منش��ورات احلركة الوطنية يف حوزة أحد 
املواطنن سارع إىل سجنه غامشا ملدة عشرين عاما 
دون إبدا ْاسباب ودون حماكمة ْاو اعطائه ْاية فرصة 
للدف��اع ع��ن نفس��ه ورمب��ا ف��رض علي��ه أيض��ا غرام��ة 
كب��رة .. ه��ذا ح��ال أبن��اء بل��دي يف اجلن��وب العرب��ي 
وهك��ذا يعيش��ون يف ف��زع وخ��وف م��ن أن يس��جنوا دون 
أي س��بب أو ج��رم مم��ا قي��د حرك��ة كل األف��راد هناك 
وه��ذا س��ر فش��ل أبن��اء وط��ين يف  ع��دم ااْلفص��اح لك��م 
عن رغباتهم وْاهدافهم اليت يكافحون من ْاجلها فْاذا 
زال عنه��م اخل��وف والوج��ل، فس��وف ت��رون بأنفس��كم 
وتعرف��ون تعطش��هم إىل احلري��ة والوح��دة ومش��اركة 
أخوانه��م الع��رب يف نضاهل��م الس��لمي وااْلس��هام يف 

التق��دم واحلضارة اإلنس��انية. 
رابطة أبناء اجلنوب العربي

ورابط��ة أبن��اء اجلنوب العربي - وهي منظمة يعرتف 
به��ا رمسي��ا داخ��ل عدن رغم عدم ش��رعيتها خارجها 
- ق��د أعلن��ت يف ع��ام 1956م غاي��ات ومطال��ب ش��عب 

اجلن��وب العرب��ي أال وهي: 
أوال: إلغاء السيطرة الربيطانية أو أي سيطرة أجنبية 

على اجلنوب العربي )عدن واحملميات(.
ثانيا : أن تصون ااْلمم املتحدة ومجيع األمم وحتمي 
وتضم��ن وح��دة ه��ذه املنطق��ة الصغ��رة ال��يت يس��كنها 
ملي��ون ونص��ف امللي��ون م��ن الس��كان يعيش��ون يف ب��ؤس 
حبيث ال تتعرض يف املستقبل ألي جتزئة فتكون عدن 

وحضرم��وت وياف��ع وباقي ما 
يسمونها بالواليات وحدة سياسية وقانونية ال تتجزأ.

ثالثا : أن تنتقل مجيع السلطات ومقاليد احلكم إىل 
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الش��عب إىل الس��كان ال إىل الس��الطن وغره��م م��ن 
العمالء الذين س��خروا الضطهاد الش��عب ..ولتحقيق 
ه��ذه املطال��ب لش��عب اجلن��وب العرب��ي جي��ب قب��ل كل 
ش��يء أن ي��زول عنه��م اخل��وف والوج��ل وعل��ى األم��م 
املتح��دة أن تثب��ت وجوده��ا يف املنطق��ة وأن تراق��ب 
ااْلحتياطات الالزمة إلزالة اخلوف والفزع عن أبناء 

وطين.
عندم��ا أعلن��ت رابط��ة أبن��اء اجلن��وب العرب��ي ألول 
م��رة يف ع��ام 1956م أه��داف وغاي��ات ومطال��ب أبناء 
اجلن��وب العرب��ي قابلته��ا اململك��ة املتح��دة بالعن��ف 
وعملت على مقاومتها، بدال من مساعدتها والوقوف 
جبانبها فنفت قياداتها ورئيسها من املنطقة وأمينها 
العام، بينما يقيم الكثر من زعماء املنظمات خارج 
الب��الد، ويف خ��ارج ع��دن س��جن الكث��ر وأكره��وا على 
مغ��ادرة الب��الد والعي��ش يف اليم��ن أو اململك��ة العربي��ة 

الس��عودية وق��د قام��ت مظاه��رات كث��رة يف ع��دن 
مظاه��رات ش��رعية س��لمية هل��ا م��ا يربره��ا للتعب��ر 
ع��ن إرادة الش��عب ونواي��اه الطيب��ة فقوبل��ت بالعن��ف 
وااْلضطه��اد م��ن جان��ب احلكوم��ة ،قت��ل الكث��ر ويف 
املناطق القبلية كانت بعض القبائل تعطف وتتجاوب 
م��ع احلرك��ة الوطنية فكان جزاؤها أن ضربها س��الح 
اجل��و امللك��ي الربيطان��ي بالقناب��ل واملداف��ع الرشاش��ة 
والصواري��خ وهدم��ت الق��رى وقتلت املواش��ي وْاحرقت 
احملاصي��ل، وال ت��زال ه��ذه اجلرائ��م تق��ع يومي��ا حت��ى 
وقتن��ا ه��ذا م��ن جان��ب س��الح اجل��و امللك��ي الربيطاني 
وقد اعرتف أحد وزراء بريطانيا بكل هذا يف جملس 
العموم ولعله تفاخر به معلنا أن ضرب هذه املناطق 
بالقنابل كان الوسيلة الوحيدة للمحافظة على سلطة 

بريطاني��ا فيه. 

66
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يف نوفم��رب م��ن ع��ام 1892 غ��ادر الرحال��ة األملان��ي 
لي��و ه��رش ع��دن باجت��اه الش��حر. ويف امل��كال قال إنه 
يري��د اقتف��اء من��وذج أدول��ف ف��ون فريده والس��فر إىل 
حضرم��وت الداخ��ل للتحق��ق مم��ا كتب��ه فري��ده ح��ول 
حضرموت. لكنه اضطر إىل العودة إىل عدن بعد أن 
ت��ردد الس��لطان القعيط��ي يف الس��ماح ل��ه بالتوجه إىل 
الداخل، وأحضر له تعليمات قوية وواضحة من حاكم 
ع��دن. وه��ذا يب��ّن م��دى ق��وة النف��وذ الربيطاني على 
الس��الطن القعط��ة من��ذ نهاي��ة القرن التاس��ع عش��ر. 
وبعك��س ف��ون فري��ده مل يتنك��ر ليو ه��رش، فرغم أنه 
لبس الزي احلضرمي ومارس التطبيب، فهو مل خيف 
أنه عامل مس��يحي يريد أن يدرس عادات املس��لمن. 
وقد امتدت رحلته يف حضرموت، س��احلها ووديانها، 
نص��ف ع��ام. زار خالل��ه م��دن الش��حر وامل��كال وم��دن 
وادي دوعن ووادي حضرموت؛ شبام وسيئون وتاربه 
وتريم، كما أنه زار بعض مدن املهرة. وُيعد ليو هرش 
أول أوروب��ي ش��قَّ طريق��ه ع��رب وادي حضرم��وت. وقد 
كت��ب تقاري��ر متفرق��ة ع��ن كل حمط��ة يف رحلت��ه تل��ك. 
ويف عام 1897 قام بنشر سرٍد كامٍل لرحلته يف كتاب 
بعن��وان )رحل��ة إىل جن��وب اجلزي��رة العربي��ة: أرض 

امله��رة وحضرموت(.
 

والع��ام املاض��ي ق��ام عب��د الكري��م اجلالصي برتمجة 
الكتاب من اللغة األملانية إىل اللغة العربية. وصدرت 
الرتمج��ة ع��ن )منش��ورات القامس��ي( يف الش��ارقة 
س��نة 2018. ويتضم��ن الكت��اب، إضاف��ة إىل الس��رد 

التفصيل��ي ملختلف 
حمط��ات الرحل��ة، كث��را م��ن املعلوم��ات اجلغرافي��ة 
والتارخيي��ة والسياس��ة واالثنوجرافي��ة واللغوي��ة ح��ول 

حضرم��وت.

لي��و  ينش��ر  أن  قب��ل  لك��ن 
ذل��ك،  كتاب��ه  ه��رش 
)اجملل��ة  إىل  أرس��ل  كان 
 The اجلغرافي��ة 
 G e o g r a p h i c a l
 ,3.Journal, Vol

pp ,1894 Mars. 196-205( اليت تصدر 
يف لن��دن، تقري��را موج��زا ع��ن رحلت��ه تل��ك م��ن عش��ر 
صفح��ات باللغ��ة اإلجنليزي��ة، وبعن��وان )رحل��ة إىل 
حضرم��وت(. وق��د رأين��ا أن نق��دم هن��ا ترمجة كاملة 

التقري��ر. هل��ذا 
***

تع��ود ني��يت للقي��ام باستكش��اف حضرم��وت إىل زم��ٍن 
قدي��م. وق��د حاول��ت تنفيذه��ا يف ع��ام 1888، وذهبت 
إىل ع��دن هل��ذا الغرض. لكن بس��بب ُش��حِّ املعلومات، 
ونتيجًة لذلك عدم التأكد من النجاح، اضطررت إىل 
التخل��ي ع��ن الفك��رة، وذهبت بداًل من ذلك إىل بالد 
 ،Bulhar الصومال، وأمضيت ثالثة أشهر يف بوهلار

انكببت خالهلا على دراس��ة اللغة الصومالية.
وبع��د عودت��ي إىل أوروب��ا، راس��لت بش��كل مباش��ر 
شخصية عربية ذكية من عدن: عبد القادر مكاوي، 
الذي تعرفت عليه خالل إقاميت هناك. وقد استفدت 
كثرا من هذه العالقة، وش��جعتين املعلومات القيمة 
ال��يت قدمه��ا ل��ي صديقي العربي عل��ى التصميم على 

تنفي��ذ مش��روعي القدي��م والقي��ام مبحاولة أخرى.
وصلت إىل عدن يف الثاني من ديسمرب 1892، وحصلت 
م��ن املقي��م الربيطان��ي اجلن��رال ج��وب ومس��اعده 
احملل��ي حمم��د ص��احل جعف��ر عل��ى الدع��م ال��الزم، 
الس��يما خطاب��ات التقدي��م حل��كام امل��كال والش��حر 
وقش��ن. ويف منتصف ش��هر يناير من 1893، غادرت 

)رحلة إلى حضرموت، ســنة 1893(
ترجمة مسعود عمشوشتأليف ليو هيرش
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يف باخرة صغرة متجهة إىل الشحر، اليت وصلناها 
بعد مثانية وثالثن ساعة، وكانت املسافة 320 مياًل 
جغرافيًا. واس��تقبلين فيها اجلمعدار حس��ن بن عبد 
اهلل ب��ن عم��ر ب��ن ع��وض القعيطي، الذي خصص لي 
من��زال، لكن��ه مل يعم��ل أي ش��يء ميك��ن ان يس��اعدني 
يف حتقي��ق أه��دايف. لذل��ك - يف 4 فرباي��ر -غ��ادرت 
الشحر يف مسبوك وذهبت إىل ميناء سيحوت، الذي 
يق��ع بالق��رب م��ن مصب وادي املس��يلة الكبر، الذي، 
بع��د أن يأخ��ذ جم��راه عرب حضرموت كلها، يصب يف 
البحر على بعد حوالي ساعتن غرب املكان املذكور. 
وكن��ت آم��ل يف ق��رارة نفس��ي التمكن من اخرتاق هذا 
ال��وادي باجت��اه الداخ��ل، لك��ن س��رعان م��ا تب��دد ه��ذا 
األمل، ألن احلاكمن وهما الشقيقان عبد اهلل وعبد 
الرمح��ن باكري��ت، كان��ا عاجزي��ن متام��ا ع��ن تقدي��م 
أي مساعدة، يف حن أن البدو من قبيلة بيت زياد أو 
زويدي، كانوا معرتضن على ذهابي إىل حضرموت 
الداخ��ل. وم��ع ذل��ك قم��ت برحل��ة صغ��رة إىل م��كان 
)ري��دة الكب��رة(، الواقع��ة عل��ى مس��افة حن��و ث��الث 
س��اعات س��را عل��ى األق��دام مش��ال س��يحوت، وذلك 
عرب الوادي اجلميل والرومانسي الذي حيمل االسم 
نفس��ه. ومل أصطح��ب مع��ي إال صبي��ا صغ��را ألن 
الرج��ال البالغ��ن مل يكون��وا ليقبل��وا خوف��ا من البدو. 
وأقنع��ين الش��يخ باكري��ت بس��رعة املغ��ادرة، خش��ية 
أعمال العنف. هلذا غادرت سيحوت إىل قشن اليت 
أظهر لي فيها السلطان علي بن عبد اهلل بن عفرير 
لطفا أكثر، لكنه مل يتمكن من مساعدتي، لألسباب 
نفسها. فعدت إىل املكال متوقا جناًحا أفضل. وبعد 
أن س��لمت رس��ائلي لعب��د اخلال��ق امل��اس، ال��ذي عين��ه 
اجلمع��دار حاكم��ا يف امل��كال، وكان رجال ذكيا للغاية، 
اعتقدت من خالل كلماته أنين قد اقرتبت حقا من 
هديف. لكنه أبقاني يف حالة انتظار حتى نفذ صربي. 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن��ه حاول جمامل��يت مبنحي اإلذن 
بزي��ارة وادي خرب��ة )ولي��س كرب��ا، كم��ا ذك��ر ف��ون 
فريده(، برفقة عدد كبر من العس��كر، فقد فضلت 

الع��ودة إىل ع��دن يف مسب��وك ودون احلص��ول عل��ى 
إذن م��ن عب��د اخلال��ق. واش��تكيت للحاكم الربيطاني 
من التجاهل الذي قوبلت به التوصيات الربيطانية. 
وطلب��ت من��ه رف��دي برس��الة جدي��دة ميك��ن أن تؤث��ر 
يف الس��لطات مبدين��ة امل��كال، ال��يت رأي��ت أنه��ا أفضل 
نقط��ة للب��دء يف رحل��يت باجت��اه الداخل. وقد مّت تلبية 
رغب��يت بس��هولة وكياس��ة. ويف 25 ماي��و1893، بع��د 
بعض التأخر الناتج عن عدم توفر سفينة خبارية، 
والري��اح املعاكس��ة ال��يت ال تس��مح لس��مبوك بالقي��ام 
به��ذه الرحل��ة، أحب��رت للم��رة الثاني��ة باجت��اه امل��كال، 
اليت –كما علمت – ال تبعد عن عدن إال 280 ميال 

جغرافيا.
ومت اس��تالم خطاب التوصية الثانية بطريقة مهذبة 
بالطبع، لكن سوء النية مل خيتف متاما. ومّت تأخري 
بع��ض الوق��ت بذرائ��ع ع��دة، لك��ين يف النهاي��ة ب��دأت 
رحليت. ومتَّ تكليف بدوي من اهلجي، فخذ من قبائل 
سيبان، ليكون سّرا لي- أي دليال وضامنا يف الوقت 
نفسه – وجندي من العبيد مرافقا لي إىل اهلجرين 
يف وادي دوعن، اليت تعد وجهيت القادمة. باإلضافة 
إىل ذل��ك، أعطان��ي عب��د اخلال��ق وحس��ن - مجعدار 
الش��حر- رس��ائل إىل الن��واب يف اهلجري��ن وش��بام، 
وهم��ا م��ن ب��ن م��دن حضرم��وت الداخ��ل، اخلاضع��ة 

لسلطة القعيطي.

غ��ادرُت امل��كال يف مس��اء الي��وم األول م��ن ش��هر يولي��و 
1893، م��ع املرافق��ن املذكوري��ن واثنن من اجلمال، 
وخادم��ي العرب��ي ال��ذي أحضرت��ه م��ن ع��دن. خّيمن��ا 
أواًل خ��ارج بواب��ة املدين��ة بالق��رب من ش��اطئ البحر. 
وعند الساعة العاشرة والنصف، حينما ارتفع القمر 
ف��وق سلس��لة اجلب��ال، قمن��ا بتحمي��ل اجلم��ال، وبدأن��ا 
 on in the name of :رحلتنا بسم اهلل )األصل

.)God bismallah
وكن��ت ق��د ختلص��ت م��ن لباس��ي األوروب��ي يف امل��كال، 
وحّول��ت نفس��ي إىل )س��ّيد( عرب��ي، لك��ن لي��س إىل 
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مسلم. ومع ذلك، فإن معرفيت باللغة العربية والقرآن 
أعطت��ين مكان��ة رفيع��ة يف عيون ه��ؤالء الناس، الذين 
يع��ّدون كل العل��وم الدنيوي��ة ضعيف��ة مقارن��ًة بعل��وم 

الدين.
***

ال شك يف أن وصف مسار رحليت الذي أقدمه هنا ُيعدُّ 
تقريرا موجزا جدا، ولن يتضمن إال جزءا بسيطا من 
التفاصي��ل املهم��ة والغزيرة ال��يت دونتها. وقد اجتهنا 
أواًل غرب��ا مبح��اذاة س��احل البح��ر، ويف غض��ون رب��ع 
س��اعة وصلن��ا )العيق��ة(؛ وه��ي وادي كب��ر يأت��ي م��ن 
الش��مال، ويق��ود املي��اه الفائضة من ع��دد من الوديان 
الصغ��رة اخلصب��ة إىل البح��ر. وبس��بب اخنف��اض 
الرتب��ة ب��ن السلس��لتن اجلبليت��ن يرتف��ع م��دُّ البح��ر 
إىل أطراف العيقة يف فصل اخلريف. ووفقا للموسم 
توج��د هن��ا مي��اه ماحل��ة، وتظ��ل األرض مش��بعة باملل��ح 
حت��ى عندم��ا تك��ون جاف��ة. وحتى يف األزم��ان القدمية 
كان ميك��ن احلص��ول عل��ى املل��ح عن��د فتح احلفر اليت 
تغمره��ا مي��اه امل��د ال��يت تتبخ��ر بفع��ل حرارة الش��مس 

خملف��ًة مادة املل��ح الثمينة.
وتوغلنا يف هذا الوادي س��الكن اجلانب األيس��ر منه، 
الذي تطل عليه صخور حممرة اللون. ويف مجيع أحناء 
البالد، هنا ويف املناطق الداخلية، ُتَتّوج قمم اجلبال 
واملرتفع��ات املطل��ة عل��ى املراك��ز السياس��ية ببع��ض 
احلص��ون أو األب��راج املربعة البارزة )األكوات(. لكن 

اجلنود ال يش��غلون إال القليل منها يف أوقات الس��لم.
وارتفع��ت األرض تدرجيي��ا عندم��ا اجتهن��ا الش��مال 
الش��رقي، ومررن��ا مب��زارع املن��ّورة، ث��م توجهن��ا صوب 
البقرين، الذي يقع على بعد حوالي ساعة واحدة من 
املكال مشيا على األقدام. ومل نتمكن من التعرف على 
املكان يف الليل، لكنين كنت هنا من قبل. حيتوي املكان 
عل��ى حنو مخس��ن مس��كنا من الط��ن، وهناك أكواخ 
مصنوع��ة م��ن س��عف النخيل. ويط��ل حصن بادمحان 
عل��ى باقري��ن، ال��ذي يعد ضاحية منفصلة من املكال. 
وهن��اك كث��ر املكالوي��ن الذين يأتون إىل هنا يوميا، 

مبن فيهم احلاكم، وذلك ملمارسة الرياضة والرتفيه. 
وبالقرب منه، يف أسفل الواد الصخري، يوجد جمرى 
م��اء حقيق��ي، تغط��ى ضفاف��ه الصخرية أع��داد كبرة 
م��ن النخي��ل والنبات��ات واألش��جار األخ��رى، مثل املوز 
والتبغ واخلضروات من كل نوع. وتتدفق الينابيع إىل 
األس��فل م��ن كل اجله��ات، وجت��ري مياهه��ا عن طريق 
ال��ري الصناع��ي إىل كل األماكن احملددة. ويف طرف 
امل��زارع يرتف��ع حص��ن الغوي��زي ف��وق صخ��رة ضخم��ة 
معلق��ة، جموف��ة م��ن األس��فل، وذل��ك إلضف��اء انطب��اع 
غريب عن رأس مرفوع باعتزاز فوق قاعدة ضعيفة.

وبالق��رب م��ن باقري��ن، عل��ى بع��د رب��ع س��اعة تقريب��ا، 
يوجد مكان أصغر حيمل االس��م نفس��ه، وفيه العديد 
م��ن أش��جار النخي��ل ال��يت متت��د حت��ى س��فح جب��ل 
بريق��ات، ال��ذي ي��ربز هن��ا عل��ى يس��ارنا. ث��م وصلن��ا 
األرض الصخرية الواسعة لوادي سديد، الذي خيرج 
من بن اجلبال اليت أمامنا، وينعطف بشكل منحين 
ص��وب العيق��ة؛ إن��ه م��كان خميمن��ا، ال��ذي اخرتن��اه 
جبان��ب س��قاية، وق��د بتن��ا يف منتص��ف اللي��ل تقريب��ا. 
ويف صب��اح الي��وم التال��ي تركن��ا امل��كان عن��د الس��اعة 
الرابع��ة والنص��ف، وكان يف رفقتن��ا ع��دد م��ن القوافل 
ال��يت قض��ت الليل��ة يف امل��كان نفس��ه. وتقدمن��ا ع��رب 
وادي سديد، الذي اندمج بعد ذلك مع وادي بريقات 

الق��ادم م��ن اجلان��ب األمي��ن جلب��ل بريق��ات.
ويف الي��وم التال��ي، غادرن��ا امل��كان بع��د الس��اعة الثالثة 
صباًح��ا بف��رتة قص��رة، وس��رنا ع��رب وادي الري��ان، 
حت��ى اقرتبن��ا م��ن سلس��لة جبال خُتم العالي��ة. وبينما 
س��لكت اإلب��ل طريق��ا آخ��ر، انطلقن��ا حن��ن يف تس��لق 
طري��ق خمتص��ر ع��رب العقب��ة؛ وه��ي عب��ارة عن صعود 
ح��اد إىل أعل��ى جب��ال خت��م. وبع��د أن وصلن��ا القم��ة 
بدأن��ا نهب��ط قلي��اًل. ويف الس��اعة اخلامس��ة صباح��ا، 
أخذنا منشي فوق أرض صلبة جدا بن كتل صخرية 
عمالقة، حتيط بها رواسب عميقة يف اجتاه الشمال 
الغرب��ي ب��ن سلس��لتن جبليت��ن: عل��ى يس��ارنا خت��م، 
وعل��ى ميينن��ا جب��ال غي��ل با وزير. وبعد س��اعة وصلنا 
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إىل وادي الرشنيت املتوحش، وحملنا يف أسفله قرية 
صغ��رة، ويف جواره��ا ع��دد قلي��ل من أش��جار النخيل 
واخلضروات. ويف الساعة السابعة صباحا ظهر على 
مييننا وادي حويرة، ويبدو أنه ميتد من الشرق إىل 
الغ��رب. وهن��ا قررنا أن خنّيم. كان البارومرت يش��ر 
إىل درجة 28. 38 بوصة، وميزان احلرارة يف الظل: 

100 درج��ة فهرنهاي��يت.
ويف الس��اعة الرابع��ة والرب��ع مس��اًء س��رنا يف وادي 
حوي��رة باجت��اه الغ��رب. وعل��ى يس��ارنا، م��ن الش��مال 
إىل اجلن��وب واجلن��وب الغرب��ي، برزت سلس��لة جبلية 
كبرة تسمى )جران(، وقدرت أنها تقع على ارتفاع 

2000 قدم��ا ف��وق ال��وادي.
يف الي��وم التال��ي، اجتهن��ا ص��وب الش��مال الغرب��ي، 
وبع��د حن��و س��اعة اجتزن��ا وادي الرحب��ة، ويب��دو أن��ه 
راف��د ل��وادي حوي��رة م��ن اليس��ار. ثم س��رنا يف س��هل، 
ارتفع��ت خلف��ه سلس��لة جب��ال س��دبة العالية وش��ديدة 
االحندار، اليت متتد على ما يبدو يف اجتاه اجلنوب 
الغرب��ي. وبع��د أن مررن��ا بعدد م��ن الوديان الصغرة 
توقفن��ا عن��د الس��اعة الثامنة صباح��ا يف وادي عبود. 
وهنا فاجأتنا بعد الظهر عاصفة رعدية عنيفة جدا 

ومصحوب��ة بأمط��ار غزي��رة اس��تمرت ط��وال الليل.
ويف الي��وم التال��ي، غادرن��ا امل��كان الس��اعة الس��ابعة 
صباحا. وبعد اجتياز عدد كبر من الوديان الصغرة 
اجتهنا مشاال، وسرنا وسط سهل حتيط به سالسل 
من التالل املنخفضة؛ من الش��رق تطل عليه سلس��لة 
جب��ال تس��مى س��رحان. ث��م اقرتبنا م��ن وادي حويرة 
م��ن جه��ة اليس��ار، حت��ى وصلنا جم��راه، الذي حتيط 
ب��ه م��ن كال اجلانب��ن ج��دران ش��ديدة االحن��دار م��ن 
الصخور الرملية الصفراء، وتنتشر كتل كبرة منها 
يف اجمل��رى املائ��ي. وهن��اك عدة جماري مائية ضيقة 
تسيل وسطه باجتاه الغرب. ثم خّيمنا حتى الساعة 
الثالثة مس��اًء، وعندها واصلنا املش��ي غربا يف وادي 
حويرة. وبعد ساعة برز على مييننا جبل كموم الذي 
يبل��غ ارتفاع��ه حوال��ي 1200 ق��دم ف��وق ال��وادي. وبعد 

ذل��ك انتصب��ت قم��ة ك��ور س��يبان ف��وق سلس��لة جب��ال 
مرتفع��ة متت��د م��ن اجلن��وب إىل الش��مال. وبع��د فرتة 
وجي��زة ب��رز عل��ى اليس��ار جب��ل حوي��رة إىل مس��توى 
1800 قدم فوق الوادي. وإىل اجلنوب انتصب أمامنا 
يف اجلن��وب الغرب��ي جب��ل ع��رم، ال��ذي يبل��غ ارتفاع��ه 
حوالي 3000 قدم. وقررنا أن خنّيم يف وادي مُسر، 

ال��ذي يص��ب يف وادي حويرة من اليس��ار.
يف اليوم التالي، عند الساعة الثالثة صباحا، انطلقنا 
يف اجتاه الشمال الغربي، وسرعان ما انتصب أمامنا 
جبل )قرن مندوب( شاهق االرتفاع، فاجتهنا مشاال 
وتركن��ا اجلب��ل عل��ى ميينن��ا. ث��مَّ ب��دأ الطري��ق يتعرج؛ 
ت��ارة حن��و الش��مال وت��ارة ص��وب الش��مال الغرب��ي. 
ويف الس��اعة اخلامس��ة صباحا، ش��اهدنا على مييننا 
سلس��لة جب��ال صخري��ة عالي��ة تس��مى قممه��ا س��دبة 
وجع��رة. وبع��د ذل��ك بف��رتة وجي��زة، اجتهن��ا ناحي��ة 
سلس��لة جب��ال )حق��ة( املرتفع��ة، ال��يت تق��ع يف نهاي��ة 
وادي حق��ة الواس��ع، ال��ذي يلتق��ي ب��وادي حوي��رة يف 
جانبه الش��مالي بالقرب من جبل حسوس��ة املنعزل، 
وال��ذي يش��كل زاوي��ة مش��رتكة ل��كال الوادي��ن. ويف 
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الش��رق حملن��ا منطق��ة )جروي��د( الصغ��رة يف ارتفاع 
معت��دل، وبه��ا ع��دد كب��ر م��ن النخيل.

يعتق��د الب��دو هن��ا أن وادي حق��ة حيت��وي عل��ى الذهب 
والرصاص، وليس باستطاعيت بالطبع أن أبدي حكما 
ح��ول ه��ذا االعتق��اد. وق��د رأي��ت أن اجل��زء الداخل��ي 
م��ن الصخ��ر، الذي جعلته القش��رة يب��دو وكأنه حجر 
رملي أصفر، يشبه إىل حد كبر الكوارتز الشفاف، 
وأعتقد أن الرمال الناعمة للغاية اليت تغطى الوادي 
الواسع هنا هي نتيجة لتفكك تلك األحجار الرملية. 
ويف ف��رتة م��ا بع��د الظه��ر كنا نتق��دم يف وادي حويرة، 
وحتولن��ا م��ن الش��مال الغرب��ي إىل اجلن��وب الغرب��ي، 
لنرى أمامنا سلسلة جبال احللفة شديدة االحندار. 
ث��م ظه��ر عل��ى ميينن��ا جب��ل الغي��ل، املش��ابه جلب��ال 
احللف��ة. وبع��د ذل��ك أخ��ذت األرض ترتف��ع تدرجيي��ا. 
ويف الس��اعة السادس��ة مس��اًء نصبن��ا خيامن��ا وس��ط 
وادي حوي��رة بالق��رب م��ن أش��جار غي��ل احللف��ة الذي 
حتيط به جدران عمودية من احلجر الرملي الناعم.
ويف اليوم التالي بدأنا يف صعود عقبة الغيل من وادي 
حوي��رة ال��ذي أصب��ح ضيق��ا ج��دا هن��ا، وحماطا بكتل 
صخري��ة عمالقة. واس��تمر خني��ل الغيل يرافقنا ملدة 
نص��ف س��اعة تقريًب��ا. واس��تمر الطري��ق يف التع��رج. 
ويسمى اجلبالن األكثر ارتفاعا من بن تلك اجلبال 
املطل��ة عل��ى ال��وادي من اجلانب��ن: باطيح أو بارطيح 
السادس��ة  الس��اعة  ويف   .)Battih or Bartih(
صباح��ا، توقفن��ا يف أرض مس��طحة، تش��رف عليه��ا 
من مجيع اجلوانب جدران جبلية شديدة االحندار. 

وكان الباروم��رت يس��جل: 24,82 بوص��ة.
يق��ع جب��ل حق��ة ش��رقي امل��كان ال��ذي خّيمن��ا في��ه؛ 
وتنتصب القمة أو الكور الصغر يف اجلنوب الغربي. 
ويعل��وه م��ن اخلل��ف ج��دار ك��ور س��يبان. وتس��مى ه��ذه 
املنطق��ة اجلبلي��ة الواقع��ة يف اجل��زء األعل��ى من وادي 
حويرة: الغيل واحللقة. ويف فرتة ما بعد الظهر واصلنا 
طريقنا وسط وادي حويرة يف االجتاه الغربي، وأمامنا 
ينتصب الكور وكور سيبان. وبعد ساعة واحدة، ظهر 
جبل باطيح أمامنا مباش��رة، وبعد أن واصلنا املش��ي 

ملدة س��اعة أخرى وس��ط وادي فرعي يقع يف الش��مال 
الغربي، وصلنا إىل قرية باطيح الصغرة اليت تضم 
حوال��ي عش��رين من��زال ترب��ض عند س��فح اجلبل، مع 
بضعة أشجار وحصنن مرتفعن. وهنا يسر الوادي 
يف اجتاه الشمال، ومن يساره يطل جبل باطيح؛ ومن 
ميينه جبل طبق )Tabak Tabeh or(، وهما من 

طبيعة واحدة.
ويف الي��وم التال��ي، ش��رعنا يف املس��ر حوال��ي الس��اعة 
الرابعة صباحا يف اجتاه الشمال. وصعدنا أواًل جبل 
باطي��ح الواق��ع يف اجلان��ب األيس��ر م��ن وادي حوي��رة 
ال��ذي يس��يل حن��و مش��ال غ��رب البالد. وبعد س��اعة، 
ش��اهدنا على مييننا وادي رمية القادم من الش��مال 
الشرقي يصب يف وادي حويرة. وبعد ذلك هبطنا إىل 
قاع وادي حويرة، ثم ش��رعنا يف املش��ي فوق احلصى 
واألحجار، اليت تتميز هنا بقشرة بيضاء كّونتها مياه 
السيول. وظلينا نتنقل بن ضفيت الوادي حتى متام 
الساعة السابعة والنصف صباحا حينما تسلقنا آخر 
مرتف��ع دلفن��ا من��ه إىل اهلضب��ة الكب��رة اليت تس��مى 
اجل��ول أو املق��د، وال��يت حتي��ط به��ا  - مكون��ًة ش��كل 
قوس- عدد كبر من املرتفعات اليت تتوجها سلسلة 
جبال كور سايبان يف اجلنوب الشرقي. ويتكّون سطح 
هذه اهلضبة بأكملها من ألواح مسيكة من األحجار 
اجلري��ة البلوري��ة، وترتك��ز ف��وق صخ��ور بركاني��ة 
مح��راء ميك��ن رؤيته��ا يف األماك��ن ال��يت س��حتت املياه 
الطبق��ات اجلري��ة العلي��ا م��ن فوقه��ا. وه��ذه اهلضب��ة 
ه��ي نقط��ة جتم��ع للمي��اه اليت تتدف��ق يف الوديان، أما 
جنوب��ا باجت��اه البح��ر، أو باجتاه وادي حضرموت ثم 
وادي املس��يلة الكب��ر. وم��ن املؤك��د أن ع��دد الودي��ان 
هن��ا كب��ر ج��دا، وال ميكن��ين ذكر أمسائها أو إعطاء 
معلوم��ات تفصيلي��ة عنه��ا وع��ن غره��ا إال يف الس��رد 
املفص��ل للرحل��ة ال��ذي س��يصدر قريب��ا يف ش��كل كتاب 
 )E. J. Brill( عن مطبعة السيد. ايفرت جان بريل

يف ليدن.
اجل��ول مغط��ى كل��ه بت��الل منخفض��ة، وح��ن تتس��لق 
أحده��ا يوح��ي بأف��كار متنوع��ة وخمتلف��ة. وق��د س��رنا 
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ف��وق ه��ذا الس��هل الشاس��ع، ال��ذي يول��د لديك ش��عورا 
باخل��راب الش��ديد بس��بب قل��ة احلي��اة والنب��ات في��ه، 
الس��يما يف اجل��زء الش��مالي الغرب��ي من��ه. ويف مس��اء 
الي��وم الثال��ث وصلن��ا إىل حدوده الش��مالية اليت تطل 

عل��ى وادي دوع��ن.
إذا كان هناك شيٌء ما ميكن أن يزيل الشكوك يف أن 
الرحالة فون فريده قد اخرتق حقا هذه املناطق، وأنه 
قّدم لنا تقاريرا مجعها من السكان األصلين، فهذا 
الش��يء ه��و الوص��ف الدقي��ق ال��ذي قدم��ه ع��ن منظ��ر 
وادي دوعن من أعلى اجلول. لقد هبطنا من اجلانب 
 ،)Mishergi( األمي��ن ع��ن طري��ق وادي مش��رقي
وهو واد صغر ممتلئ يف كل مكان بالصخور الرخوة، 
وعل��ى م��ا يب��دو ال مت��ر في��ه إال الس��يول. ومن��ه وصلن��ا 
إىل وادي دوعن من اجلهة املقابلة لبلدة صيف اليت 

ختضع للمشائخ آل العمودي.
ويف صباح اليوم التالي، انطلقنا يف الساعة اخلامسة 
صباحا، بعد أن قمنا بالتعاقد مع س��ّرين من البدو 
لضمان مزيٍد من األمن؛ أحدهما من قبيلة العمودي 

واألخر من الصيعر. وبعد أن مشينا نصف ساعة على 
ط��ول األرض اخلصب��ة ل��وادي دوعن، املغطاة مبزارع 
النخي��ل وأش��جار العل��ب، ش��اهدنا عل��ى يس��ارنا وادي 
قيدون، وفيه مزارع متتد ألميال. لكننا مل نر البلدة 
اليت حتمل االسم نفسه، واليت يوجد فيها قرب شيخ 
العمودين املبجل سعيد بن عيسى العمودي. وهناك 
وديان أخرى تظهر من على كال اجلانبن، وعادة توجد 
م��زارع وق��رى عن��د مداخله��ا. وبع��د الس��اعة الثامن��ة 
صباحا بفرتة وجيزة، توقفنا يف وادي عرمسة، ومن 
هنا شاهدنا يف أقصى الشمال الصخور العالية اليت 
تقع فوقها اهلجرين. ويف فرتة ما بعد الظهر، سرنا 
مرة أخرى ملدة ساعتن عرب وادي دوعن، حتى بلغنا 
م��زارع اهلجري��ن البعي��دة. وتق��ع البل��دة عل��ى جان��ب 
جبل، امسه منيصور، وينتصب حصنها فوق صخرة 
شديدة االحندار تطل على وادي )غرب( الذي يسيل 
باجت��اه الش��مال الش��رقي، وختتل��ط مياه��ه م��ع س��يول 
وادي دوع��ن قب��ل مش��هد عل��ي ]يقص��د بل��دة املش��هد 
اليت أسسها احلبيب علي بن حسن العطاس[، اليت 
تقع على بعد حوالي ثالث ساعات من هنا يف اجتاه 

الشمال والشمال الشرقي.
سلمت الرسائل اليت أحضرتها من املكال إىل النقيب 
عب��د اهلل مب��ارك، أح��د أف��راد أس��رة القعيطي، الذي 
اس��تقبلين وأس��كنين. وبع��د ي��وم م��ن الراح��ة، قم��ت 
برحل��ة إىل مش��هد عل��ي، ال��يت تعود إىل عائلة الس��يد 
هادون، اليت يعيش أحد أفرادها، الس��يد حس��ن بن 
عم��ر، بالق��رب م��ن اهلجري��ن، ويع��د قديس��ا عظيم��ا، 

وقد حظي��ت مبقابلته. 
كان طريقن��ا مي��ر ع��رب وادي )غ��رب( ووادي دوع��ن. 
وبع��د م��رور س��اعتن، توقفن��ا عن��د س��فح جب��ل نع��ام، 
وم��ن اجلان��ب األيس��ر من��ه صعدن��ا إىل أنق��اض بل��دة 
)عادي��ة(، ال ت��زال بع��ض جدران منازهلا قائمة فوق 
كتل صخرية كبرة. وال توجد نقوش هنا. ويف مكان 
أبعد شاهدنا املزيد من اخلرائب لكنها من احلجارة 
الصغرة، لذلك أرى أنها أقل عمرا. وعندما اقرتبنا 
من مشهد علي، اجتهنا صوب مبنى مغطى بالقباب، 
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وحيتوي على قبور الولي علي بن حسن وابنه هادون 
و ش��يخ أدن��ى مرتب��ًة. وق��د أخ��ذت البل��دة امسه��ا من 
السيد علي، وتقام زيارة كل عام إىل قربه. وألمتكن 
م��ن مش��اهدة أنق��اض غيب��ون )ghaibun(، ال��يت 
ذكرها فون فريده، رافقين أحد السادة إىل املكان. 
ويرتبط وادي غيبون بوادي ميخ )Mikh(، لكنه ال 
يص��ل إىل وادي دوع��ن. وفي��ه األرض املغط��اة باآلثار 
واس��عة للغاي��ة، وال ش��ك أن املدين��ة كان��ت كبرة جدا 
عندما مت تدمرها وتركها سكانها. ومل أجد املقابر 
امللكية اليت حتدث عنها فون فريده، ومل أجد منزاًل 
كاماًل على اإلطالق، لكن هناك العديد من جدران 
املن��ازل ال��يت ال ت��زال قائم��ة، وكذل��ك بعض األحجار 
ال��يت نقش��ت عليه��ا ح��روف محرية واضح��ة للعيان، 
لكنها ال تدل على معنى متماسك. وقد أخذت بعضًا 
من هذه األحجار، وأحضرتها إىل برلن. وال شك يف 

أن احلفري��ات العلمي��ة ميك��ن أن تعطي نتائج مهمة.
عدت إىل اهلجرين يف مس��اء اليوم نفس��ه، وتوجهت 
إىل ش��بام يف اليوم التالي، ومريت مبش��هد علي مرة 
أخرى، ولكين مل أتوقف هناك. خلف املش��هد توجد 
أط��الل كث��رة أخ��رى ملبان��ي حجري��ة قدمي��ة، لك��ن 
ال ميك��ن الق��ول إن احلج��ارة املس��تخدمة كب��رة أو 
)عادي��ة(، مث��ل تل��ك اليت كان العرب يس��تخدمونها. 
وهن��ا يس��يل وادي دوع��ن مبح��اذاة سلس��لة اجلب��ال 
اليس��رى. أم��ا عل��ى اليم��ن فيس��يل وادي الع��ن يف 
منحنى كبر. وبعد ساعة، برزت أمامنا على اليسار، 
قرية غابدين )Ghabden(، وفيها مزارع كبرة. 
ويف مت��ام الس��اعة العاش��رة والنص��ف صباح��ا، نزلنا 
يف من��زل الش��يخ باوزي��ر يف عذب��ة، وه��ي قري��ة بائس��ة 

تف��ع يف وادي حيم��ل االس��م نفس��ه.
ويف الس��اعة الثالث��ة مس��اء، واصلن��ا الس��ر يف وادي 
العن باجتاه الشمال الغربي، وهنا ثالثة وديان جتري 
معا؛ الواحد مواز لآلخر: وادي دوعن، ووادي عذبة، 
ووادي العن. وبعد ثالثة أرباع الساعة، خيتلط وادي 
عذب��ة ب��وادي الع��ن، الذي واصلنا الس��ر فيه. وعلى 

ميينن��ا يق��ع مدخ��ل وادي مج��ال، وفي��ه بل��دة الروضة 
وع��دد كب��ر م��ن م��زارع النخي��ل. ث��م مررن��ا بالعدي��د 
م��ن البل��دات األخ��رى عل��ى اليمن، وكله��ا حتيط بها 
بيئ��ة جي��دة: س��دبة، وقرن��ة )Kerany(، وب��درة، 
وبالق��رب م��ن ه��ذا امل��كان تص��ب املي��اه القادم��ة م��ن 
وادي عمد يف سلسلة اجلبال اليسرى، بعد أن متتزج 
باملي��اه القادم��ة م��ن وادي دوعن يف مشالنا. وبعد أن 
مررن��ا بأماك��ن زراعي��ة أخ��رى، ووادي ح��ورة املوازي 
هن��ا ل��وادي الع��ن، وصلن��ا إىل مدين��ة ح��ورة نفس��ها، 
ال��يت ينتص��ب فوقه��ا حص��ن كب��ر عل��ى قم��ة جب��ل 
ش��ديد االحن��دار. وتوقفن��ا يف من��زل ألح��د الس��كان، 
وس��رعان م��ا حل��ق بن��ا احلاك��م لرح��ب بن��ا. وختضع 

ح��ورة وش��بام حالي��ا لس��لطة القعيطي.
ومبا أنين جيب أن أوجز فلن أدخل هنا يف التفاصيل. 
م��ن ح��ورة انتقل��ت إىل احلوط��ة يف القط��ن، واحلوطة 
ه��و االس��م الصحي��ح للمدين��ة، يف ح��ن أن التس��مية 
املعت��ادة: القط��ن، ت��دل عل��ى املنطق��ة كله��ا ال��يت تق��ع 
فيه��ا احلوط��ة، وه��ي منطق��ة خصب��ة تنت��ج كل أن��واع 
ري  ويت��م  القم��ح.  وحت��ى  واخلض��روات  األش��جار 
الزراعة بعناية بواس��طة مياه اآلبار والقنوات املائية 
ال��يت ميك��ن مش��اهدتها يف كل م��كان. والتقي��ت هن��ا 
باجلمع��دار ص��الح ب��ن حمم��د ب��ن عم��ر القعيط��ي، 
ال��ذي اس��تضافين وعامل��ين حبف��اوة وك��رم. وبعد أن 
مكثت معه يوما، انتقلت إىل شبام، العاصمة الفعلية 
حلضرم��وت، وال��يت يبل��غ ع��دد س��كانها حوالي 6000 

نس��مة، وال��يت تق��ع وس��ط أراض��ي زراعية.
شبام مدينة ضيقة البناء، ومنازهلا كبرة، وشوارعها 
قذرة، وحييط بها جدار من الطن. وبالقرب من شبام 
يبدأ نفوذ س��لطنة آل كثر، ألد أعداء آل القعيطي. 
لذل��ك، ألس��تطيع امل��رور إىل أراض��ي آل كث��ر، جي��ب 
احلصول على مرشد من القبائل الكثرية. وبعد أن 
حصل��ت عل��ى الرج��ل املطل��وب واثن��ن م��ن اجلم��ال، 
انطلقت إىل سيئون وتريم، املدينتن الرئيسيتن يف 
الس��لطنة الكثرية. بش��كل عام تتجه الطريق ش��رقا، 
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يف جمرى الوادي الكبر، الذي يس��مونه هنا )وادي 
َس��ر املس��يلة(، ووادي س��ر خيتل��ط بال��وادي الرئي��س 
من جهة الشمال بن احلوطة وشبام. باختصار، يف 
غضون حوالي أربع ساعات، وصلت إىل سيئون اليت 
متت��د عل��ى مين ال��وادي، وفيها العديد من احلدائق 
واملس��اجد ال��يت ال ميك��ن حصره��ا. وحتيط بس��يئون 

أراض زراعية خصبة.
ودعان��ي الس��لطان منص��ور ب��ن غال��ب ب��ن حمس��ن 
الكث��ري ملقابلت��ه. وه��و حيك��م يف س��يئون أم��ا أخ��وه 
حمس��ن ال��ذي مل أتش��رف بلقائ��ه فيحك��م يف تري��م. 
وق��د اس��تقبلين الس��لطان منص��ور ب��أدب، ولكن ليس 
بطريقة ودية للغاية، وبناًء على طليب أعطاني أحد 
عبي��ده ملرافق��يت إىل تري��م. وغ��ادرت يف احل��ال إىل 
تارب��ة، إذ أن��ين ق��د حصل��ت عل��ى توصي��ة للش��يخ أب��و 
بك��ر الزبي��دي ال��ذي يس��كن هن��اك، وق��د اس��تقبلين 

حبف��اوة بالغ��ة.
تقع تاربة على بعد أربع س��اعات ونصف من س��يئون 
مشيا على األقدام، واملنطقة بأكملها خصبة للغاية، 
واألراض��ي كله��ا مزروع��ة بش��كل جي��د. وم��ن تارب��ة 
انتقل��ت إىل تري��م، ووصل��ت إليه��ا بع��د حوال��ي أرب��ع 
س��اعات، وكان الش��يخ أبوبك��ر الزبي��دي ق��د س��لمين 
رس��الة إىل الس��يد حس��ن ب��ن عل��وي ب��ن ش��هاب، يف 
تري��م، وه��و رج��ل مس��تنر، وق��د ع��اش س��نوات ع��دة 
يف ج��اوة. واس��تقبلين بلط��ف، لكن��ه تعرض للرتهيب 
م��ن إخوان��ه الس��ادة، الذي��ن ه��ددوه وأخ��ربوه أنه��م 
س��يهدمون منزله إذا مل يطرد الكافر. وهو مل يكن 
يرغ��ب يف ذل��ك، لك��ن بع��د أن تب��ّن ل��ي أن الس��لطان 
من��زوع الس��لطة وال ح��ول ل��ه وال ق��وة، وال ميي��ل إىل 
محاي��يت م��ن الس��ادة، ق��ررت أن أغ��ادر تري��م ف��ورا، 
ولكن ليس قبل أن مينحين السيد بن شهاب فرصة 
مشاهدة املدينة من أعلى غرفة يف منزله، وأعطاني 
كذل��ك معلوم��ات قّيم��ة عنه��ا وع��ن املناط��ق احمليط��ة 
بها. وعدت يف اليوم نفسه إىل تاربة ثم إىل شبام. 

وهن��اك مت اس��تقبالي م��رة أخ��رى بالرتح��اب.

وكان��ت عودت��ي إىل امل��كال ع��ن طريق وادي بن علي. 
وتوجه��ت أوال إىل منطق��ة املصنع��ة )Mesanat(؛ 
 Akaba( ومنه��ا صع��دت، عن طريق عقبة احلرمة
el Herma(-إىل اجلول. ومنه هبطت مرة أخرى 
إىل وادي عريض وخصب يسمى غيل عمر الذي يقع 
يف نقط��ة التق��اء ووادي جروس��ة ووادي ع��دم. وهن��ا 
عثرت على خرائب )عادية(، لكن، ال توجد نقوش. 
ث��م س��رنا عل��ى ط��ول وادي ع��دم، امل��زروع كله بش��كل 
جيد حتى وصلنا مدينة ساه، وفيها أخذنا مرشدين 
)س��ّرين( جددا؛ واحدا من قبيلة احلمومي وآخرا 
من قبيلة املعارة والثالث من آل مياني. ومرة أخرى، 
س��لكنا وادي عم��د ومن��ه صعدن��ا عقب��ة جب��ل الغ��وز 
ال��يت قادتن��ا إىل اجل��ول بطبيعت��ه اليت حتدثنا عنها 
س��ابقا. وبع��د أن أجتزن��ا ع��ددا م��ن الت��الل واجلب��ال 
)الفق��رة( نزلن��ا يف منح��در خطر عرب حس��ر ضيق 
قادن��ا إىل )النقع��ة(، وه��ي بل��دة صغ��رة حتي��ط بها 
امل��زارع اجلي��دة. وإضاف��ة إىل ذل��ك ش��رع اجلمع��دار 
يف التنقي��ب ع��ن الفح��م يف وادي الري��ان القريب من 
النقع��ة. وعن��د مرورن��ا بامل��كان كان احلف��ر ق��د وصل 
إىل عم��ق مئ��ة وثالث��ن قدم��ا، وتب��ّن العين��ات ال��يت 
عرضت علّي أن الفحم املستخرج منخفض اجلودة 
عل��ى م��ا يب��دو. وميت��د الطري��ق الواص��ل م��ن النقع��ة 
إىل غيل باوزير مس��افة س��اعة ونصف وس��ط أمجل 
املناط��ق الزراعي��ة، وفي��ه ميك��ن زراع��ة أي حمص��ول 
نرغ��ب في��ه. ويتمت��ع التب��غ املنت��ج هن��ا بش��هرة وقيم��ة 

عالية.
وغادرن��ا غي��ل باوزي��ر يف الصب��اح الباك��ر، أمضي��ت 
اللي��ل يف وادي احلرش��يات. ويف الس��اعة التاس��عة 
م��ن صب��اح الي��وم التال��ي دخلن��ا امل��كال. وق��د صادف 
دخولنا وجود اجلمعدار منصر القعيطي فيها. وكان 
يتهي��أ للذه��اب يف موك��ب رمس��ي إىل باقرين لقضاء 

اإلجازة.
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بــــــدر العــــــرابـــــــي

روايــــة )عقرون 94( للروائــــي عمار باطويــــــل
الصــراع بين الهوية ووهــم اإلبدال والتقويض.                   

ناقد وأكادميي خمتص باألدب احلديث، جامعةعدن.

أصدر الروائي )عمار باطويل( عمله الروائي الثاني 
)عق��رون 94( ال��ذي س��لمين ش��خصيا نس��خة من��ه - 
بعد روايته )س��املن( اليت مل أنل نس��خها منها بعد، 
ولرمب��ا هن��اك رواي��ة ثالث��ة ال أدري صح��ة صدوره��ا 
م��ن عدم��ه . ه��ذا التوات��ر يف الكتاب��ة الروائي��ة ين��م 
ع��ن حض��ور كات��ب روائ��ي لدي��ه ملك��ة إبداعي��ة نش��طة 
وخصبة، تدفعها رؤية إنسانية خاصة تتكثف وتتناسل 
ومتتد وترتقى عرب حتركات الزمن اجلزئية القصرة 
ال��يت يس��تثمرها عم��ار باطوي��ل ويتماه��ا ذهني��ا معه��ا 
،فيصق��ل رؤيت��ه ويش��حذها ويدعمه��ا ويس��تفيد  منه��ا 
كحركة زمنية ترتقي بالذهن والوعي وتهذبه وتضعه 
عل��ى ضف��اف جدي��دة تدف��ع مبلكت��ه اإلبداعية قدما.                 

،بتهش��يمها  كس��ردية   )94 )عق��رون  رواي��ة  تنم��از 
وتهميش��ها حرك��ة الزم��ن ،إذ تطغ��ى الرؤي��ة وامل��كان 
ومواق��ف الش��خوص ال��يت تتقاط��ع يف األيديولوجي��ات 

النش��طة  بش��كل 

دائري حول مركز الثقافة اجلذر، من خالل التعارض 
واالتفاق معه يف حركتن من الوعي :إحداهما أصلية 
وجذري��ة، وأخ��رى واف��دة تظه��ر بش��كل أدوات يدفعه��ا 
طم��وح سياس��ي يف الس��يطرة عل��ى الث��روة واجلغرافي��ا 
واهلوية معا، إذا ما علمنا باألهداف اليت قامت عليها 
ح��رب 94 ،وال��يت اخت��ذت م��ن التموي��ه بالدف��اع ع��ن 
)الوح��دة اليمني��ة( وع��اء مبطن��ا للهيمن��ة والس��يطرة 
الرأمسالي��ة عل��ى مق��درات وث��روات وخ��رات اآلخ��ر 
الش��ريك .ولع��ل ض��رب اهلوي��ة وتش��ظيتها وتدم��ر 
جس��ور  ،وتدم��ر  والثقافي��ة  االجتماعي��ة  الرواب��ط 
االمتداد اإلنساني ،واخرتاق النموذج البشري وتعطيل 
األنس��اق الثقافي��ة و االجتماعي��ة املمت��دة م��ن اجل��ذور 

_ه��و الوس��يلة 
ملثل��ى  ا
جح��ة  لنا ا و
ملنح السيطرة 
ي  للمعت��د
        . وبأرحيي��ة 

إط��ار  يف   
ه��ذا الط��ارئ 
خي��ي  ر لتا ا

العاصف )احلرب( تضطرب احلياة يف اجلنوب عامة 
وحضرموت خاصة، ويف وادي )عقرون( الفضاء الذي 
تنطلق منه األحداث ومتتد لتحيط بفضاء واسع من 
اجلغرافيا. وقبل الولوج للدراسة يشدنا عنوان الرواية 
من حيث التكثيف الداللي  )عقرون 94( إذ يتقاذفه  
قطب��ان داللي��ان :مكان��ي وإنس��اني )عق��رون ال��وادي 
،وعق��رون اس��م البط��ل(،  وزمان��ي )1994( كإط��ار  
تارخي��ي ميث��ل حدث��ا عاصف��ا يس��عى لض��رب اإلنس��ان 
واجلغرافيا معا ،فكان أشبه مبفصل زمين حياول أن 
يطي��ح بالبني��ة االجتماعية والثقافية واإلنس��انية ،بعد 
اس��تقرار وحض��ور إنس��اني عتي��ق ممت��د ،يف��وح م��ن 
إبط التاريخ اإلنس��اني وحضارة س��جلت حضورها يف 
ذهني��ة الداخ��ل واخلارج ،ورفدت احلضارات بالكثر 
،وارتف��دت منه��ا كث��را. وم��ن ث��م فالعن��وان )عق��رون 
94( يش��ر الضط��راب امل��كان والفض��اء/ احلض��ارة 
يف حلظ��ة تارخيي��ة جمنونة، حاولت العبث باحلضارة 
الضارب��ة يف عم��ق التاري��خ، وض��رب اهلوي��ة ال��يت 
اس��تقرت وتناس��لت ووثق��ت جذوره��ا يف أعم��اق املكان 
وأحال��ت الزم��ن الداه تعتي��ق مس��تدمية حلضوره��ا 
اإلنساني. يستفتح )عمار باطويل( روايته بلحظة من 



7676

قــــــــــــــــراءات

التأزم والتوتر والقلق الذي عم املكان: 
يث��ر  قل��ق  بالقل��ق.  ملب��دة  ,,الس��ماء 
الرعب يف القلوب، وقليب يرجتف كلما 
رفعت بصري إىل السماء، أعاين هذا 
الس��واد احلال��ك املخيف وكأن الس��ماء 
سوف تطبق على الوادي وساكنيه من 
اجل��ن واإلن��س. يف هذه األجواء امللبدة 
ب��كل أن��واع الكراهي��ة، واحل��رب املقلقة 
أح��دث نفس��ي ه��ل س��تنطبق الس��ماء 
)باطوي��ل(  حي��اول  األرض؟(.  عل��ى 
يف الفص��ل األول م��ن الرواي��ة أن ي��ربز 
اخل��وف والقل��ق والتوت��ر ال��ذي أص��اب 
الفض��اء ،فاحل��رب ق��د ب��دأت وقذائ��ف 
اجلي��ش الش��مالي تس��قط عل��ى ع��دن 
وتس��قط الضحاي��ا املدنين من أطفال 
ونس��وة يف منازهل��م ،وإذا م��ا نظرن��ا 
للس��ياق التارخي��ي ،ف��أن احل��رب ال��يت 
دافعه��ا  كان  اجلن��وب  عل��ى  أعلن��ت 
الب��ارز حبس��ب باعثه��ا، ه��و وأد حرك��ة 
)ال��ردة ( باعتب��ار أن الوح��دة اليمني��ة  
للفتوح��ات  يض��اف  إس��المي  فت��ح 
اإلس��المية ،وإن )ال��ردة واالنفص��ال( 
أشبه حبادثة الردة عن اإلسالم اليت 

حدث��ت يف عص��ور الدع��وة اإلس��المية 
.وم��ن ث��م فالتأط��ر األيديولوج��ي للح��رب ق��د ب��دأ 
من��ذ إعالنه��ا ،ولع��ل ه��ذا التأط��ر األيديولوج��ي 
أشبه بتلوحية لدخول الديين يف السياسي ،ودعوة 
للتيارات الدينية املوجودة يف جغرافيا اليمن وغر 
اليم��ن كله��ا، بالدخ��ول يف احل��رب من أج��ل الدفاع 
ع��ن الدي��ن ،باعتب��ار الوح��دة اليمني��ة ثابت��ا ديني��ا 
،ومل تتوان التيارات الدينية يف االخنراط باحلرب 
،فاجتمعت كافة )الديين املتطرف والقبلي واجلهوي 

والديين املؤطر سياسيا ،حتى االجتاهات الدينية 
املس��حوقة بالقوة كالش��يعة( :,,فهم اآلن حيش��دون 
كل قذاراته��م متجه��ن إىل ح��رق الب��الد والعب��اد 
ب��دون رمح��ة .أن��ا يف ه��ذا ال��وادي أش��عر بامل��وت 
يدن��و م��ين كلما مسعت ع��ن أخبار احلرب ،والقلق 
يق��رع عل��ى أه��ل عدن إذ تتس��اقط القذائف عليهم 
وتقصفه��م الصواري��خ .صواري��خ القبيل��ة ،اجلي��ش 
،وصواري��خ م��ن ع��اد من اجملاهدي��ن الذين توعدوا 
املاركس��ين يف جن��وب اليم��ن بالتنكي��ل والس��حق، 
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ولك��ن ال أح��د مي��وت إال النس��وة واألطف��ال األبري��اء 
،أما املاركسيون فتحميهم جيوش أخرى ومضادات 
للصواريخ ..(ص8. يف هذا املقطع الس��ردي حياول 
)باطويل( توصيف األداة اليت استخدمتها السياسة 
توخي��ا لتحقي��ق غاياته��ا ،ال��يت تتجس��د يف اخ��رتاق 
الدميوغرافي��ا املتمثل��ة باإلنس��ان واجلغرافيا ،واليت 
تل��وح هل��ا كمعضلة مؤرقة س��تقاوم املآرب السياس��ية 
يف الس��يطرة عل��ى اجلغرافي��ا ،وامت��داد الس��يطرة 
حلق��ب تارخيي��ة قادم��ة .ولع��ل )باطوي��ل( هن��ا يض��ع 
رؤيت��ه وتفس��ره  ،ث��م يب��دأ بتحديد أط��راف الصراع 
ع��رب األش��خاص يف روايت��ه ،فينق��ل رؤى وملفوظ��ات 
فرعي��ة  أيديولوجي��ات  م��ن  املدفوع��ة  األش��خاص 
متصارع��ة ،ف)كاس��رتو( االش��رتاكي يق��ف كط��رف 
مقاوم ،وهو عينة ممن تس��تهدفهم القوى املتطرفة 
املقابل��ة ال��يت جن��ح السياس��ي يف ضمه��ا لصاحل��ه 
كط��رف داخل��ي فاع��ل يف الفض��اء املس��تهدف ،ومث��ة 
ط��رف ثال��ث حماي��د ،ولرمب��ا ه��و الط��رف املهم��ش 
برؤاه ،والذي آثر املنطق والعقالنية ،وهذا الطرف 
كان حاض��را عل��ى م��دى تاري��خ اجلن��وب .وتتجس��د 
انطالق��ة الص��راع يف الرواي��ة يف الفص��ل األول ح��ن 
جتتم��ع األط��راف الثالث��ة يف من��زل اجلار)الط��رف 
احملايد( ملشاهدة األخبار اليت كان مصدرها )قناة 
إم بي سي(، وهي القناة الوحيدة اليت تنقل لنا آخر 
أخب��ار احل��رب بالص��وت والص��ورة .فبع��د كل مغ��رب 
مباش��رة نتج��ه إىل بي��ت جارن��ا الوحي��د ال��ذي ميل��ك 
)ال��دش( ونش��اهد األخب��ار .مل مي��ض عل��ى احل��رب 
إال ش��هر ،وهن��اك م��ن يق��ول  ب��أن احل��رب س��تنتهي 
بانتص��ار الش��مال ،والبع��ض يذه��ب ب��ه التخمن إىل 
العكس وإن اجلنوب سوف ينتصر والذي قد انتصر 
يف مع��ارك س��ابقة قب��ل الوح��دة، فه��و اجلي��ش القوي 
يف املنطق��ة ,والبع��ض يق��ول بأن��ه أق��وى م��ن جي��ش 
إسرائيل. أما جارنا الذي جنتمع يف بيته فيقول إن 

احل��رب س��وف حتس��م بنص��ر ق��وات الش��رعية ألنهم 
األكثر عددا، وجلس يعد مكونات اجليش الشرعي، 
جي��ش الدول��ة، والقبائ��ل، واجملاهدي��ن، ث��م صم��ت، 
ف��إذا بص��وت وال��د أيوب امللقب بكاس��رتو وهو يقول: 
واألطف��ال الذي��ن جيرونه��م إىل املعرك��ة. فضائ��ح 
وراء ه��ذا اجلي��ش الش��رعي..،,, ص8.   ث��م يدخ��ل 
الط��رف الثال��ث ال��ذي مت تعبئت��ه ديني��ا املناص��ر مل��ا 
يع��رف بالش��رعية ال��ذي يتهمه البع��ض أنه مع نظام 
الشرعية، كونه ينتمي سياسيا حلزب متطرف دينيا 
وذي منش��ئ مشالي، ويتجس��د بش��خصية )الكبش( 
ال��ذي حي��اول الس��يطرة عل��ى املس��جد، ك��ي يب��دأ 
بالدعوة إىل الدين اإلسالمي، ويقوم مبهمة ختدير 
اجملتم��ع عم��ا حي��دث م��ن ترتي��ب سياس��ي للس��يطرة 
عل��ى الث��روة م��ن جه��ة، وتقويض اهلوي��ة احلضرمية 
والبني��ة االجتماعي��ة الضارب��ة يف اجل��ذور، م��ن جه��ة 
أخ��رى حبج��ة أنن��ا مجيع��ا ننتمي للدين اإلس��المي، 
وال خصوصيات ثقافية يف الدين، وحياول ) الكبش( 
السعي لتغير معامل املساجد بتلوحيه أن )القبب ( 
ال��يت تعتل��ي املس��اجد جي��ب هدمه��ا، إال أن كاس��رتو 
يق��ف مدافع��ا ع��ن ه��ذه القب��ب حبج��ة أنه��ا ت��راث 
حم��ض إس��المي، ث��م يتح��ول كاس��رتو إىل خطي��ب 
املس��جد، حت��ى يتس��نى ل��ه مقاوم��ة األف��كار املتطرفة 
الوافدة، فيقطع الطريق أمام الكبش، ويقوض أول 
أداة سياس��ية، يس��عى من خالهلا الساسة الوافدون 
ضرب اإلطار الرئيس للهوية واخلصوصية الثقافية، 
ع��رب املش��رتك العقائ��دي، ال��ذي يدع��و املش��ركن 
للتح��ول  واخلض��وع  ظاه��را،  لإلس��الم  للع��ودة 
السياس��ي باطن��ا، ث��م الس��يطرة وحتوي��ل األصل إىل 
ملحق يدخل يف أمالك الوافد. تربز حركة األدوات 
اليت يتوخى منها حتقيق أهداف الوافد السياس��ي، 
يف ممارس��ات عدي��دة عل��ى املس��توى الدي��ين وعل��ى 
مس��توى البني��ة االجتماعي��ة، فف��ي اجلان��ب الدي��ين 



7878

قــــــــــــــــراءات

جن��د )الكب��ش( كش��خصية منف��ذة هل��ذه الوس��يلة 
عرب حماوالته الس��يطرة على املس��جد ودور العبادة 
وم��ن خ��الل دعوت��ه التغير، بل وإصراره على ختلي 
اجملتم��ع ع��ن الطق��وس والش��عائر الديني��ة اخلاص��ة 
باجملتم��ع، وال��يت امت��دت م��ن اجل��ذور، وال تتقاط��ع 
م��ع تعالي��م الدي��ن اإلس��المي: ,,وبع��د عت��اب الكبش 
املتك��رر لكاس��رتو ،ب��أن ه��ذه سياس��ة وعلي��ك أن 
ترتك املنرب لي أو لغري فرد عليه كاس��رتو: ,,اهلل 
ه��و ال��ذي يع��رف احلقيق��ة أكث��ر م��ين  ومن��ك، وإذا 
تركن��ا املن��رب ل��ك ي��ا الكبش س��وف مت��دح يف حكومة 
الشرعية مثل ما يفعل بقية األئمة التابعن للحكومة 
،بل أصبحت حكومة الش��رعية ترش��ي هؤالء األئمة 
ك��ي ميدحوه��ا ،وخيدروا الناس ويطمس��وا احلقائق 
ال��يت توجه��ت حن��و  أم��ا األدوات  عنه��م,,ص39. 
خلخل��ة البني��ة االجتماعي��ة وحبس��ب تصرحي��ات 
الس��ارد، فتتجس��د يف اس��تجالب الواف��د السياس��ي 
املنتصر يف احلرب لعينات ومناذج بش��رية مهمش��ة 
يف الشمال تربز يف أداتن :الباعة املتجولن وجتار 
)القات( وختصيص أسواق وأماكن للصنف الثاني 
واهتمام السلطة اليت سيطرت على اجلغرافيا بعد 
احل��رب ،به��ذه اآلف��ة الدخيلة عل��ى اجملتمع وخاصة 
اجملتم��ع احلضرم��ي، مل��ا هل��ذه النبتة م��ن قدرة على 
إفس��اد األفراد واس��تنزافهم وإدخاهلم يف حالة من 
اإلدم��ان تفض��ي إىل ض��رب من��ط احلي��اة املس��تقر 
عرب حتويل القات كعشبة خمدرة إىل أداة للرشوة 
يس��هل منحه��ا األش��خاص الخ��رتاق اللوائح والنظم 
اإلداري��ة وااللتف��اف عل��ى القانون وإش��اعة الفوضى 
وقل��ب احلي��اة رأس��ا عل��ى عق��ب: ,,تده��ور الوض��ع يف 
البالد أكثر من السابق. فالقتل والسرقات أصبحت 

ه��ي األخب��ار الس��ائدة,,ص38.
أم��ا اس��تجالب العين��ات البش��رية املهمش��ة، ف��رى 
الس��ارد أنه��ا أداة أخ��رى يس��عى النظ��ام اجله��وي 

اجلديد من خالهلا لتقويض البنية االجتماعية عن 
ق��رب بتوطينه��م يف ال��وادي:,,آآه ياصديقي عقرون، 
فبع��د ه��ذه احل��رب أصبح��ت احلي��اة ال تبش��ر خبر 
.رددت عليه بأن ال يتشاءم فقال: ,,كيف ال أتشاءم 
وأن��ا أرى ه��ذا االحن��دار يف كل ش��يئ. الش��مال مل 
يرس��ل إىل بالدن��ا العوائ��ل م��ع بناته��ا ك��ي نتصاه��ر 
معه��ا، وتك��ون وح��دة حقيقي��ة حلم��ا ودم��ا. أرس��لوا 
لنا الطبقة املس��حوقة يا عقرون، كيف نتصاهر مع 
احلرافي��ش؟ وأيض��ًا الطبقة املس��حوقة من العس��كر 

والباع��ة ،والبقي��ة مرتزق��ة ....,,,, ص19.  
وحي��اول )عم��ار باطوي��ل( أن ي��ربز م��دى توغ��ل 
أدوات النظام السياسي اجلديد القائم على الغلبة 
العس��كرية، وإحداثها التغير إىل األس��وى يف البنية 
االجتماعية والسلوكية، وحماولتها تنشيط األدوات 
ع��رب حتض��ر األيديوجلي��ات املتطرف��ة ديني��ا، ال��يت 
تنطل��ق م��ن التكف��ر كأداة فوقي��ة لض��رب الثقاف��ة 
والعادات والتقاليد، ثم خلخلة بنية اهلوية الضاربة 
صالتها باجلذور: ,,مل أكف عن مالحظة تصرفات 
الناس وانتظارهم يف شوارع املكال ميشون بهمومهم 
من شارع إىل آخر. أنظر إليهم، أشعر بأنهم يتأملون 
يف احلي��اة. يعيش��ون حياته��م وكأنه��م أم��وات. القلق 
مرافق هلم. كيف يشعر املرء بالسعادة وهناك من 
ينت��زع اللقم��ة م��ن أف��واه أطفال��ه؟ الوج��وه اجلدي��دة 
اآلتي��ة م��ن الش��مال بع��دد كب��ر بع��د احل��رب غ��رت 
مالم��ح امل��كال، ب��ل غ��رت الرتكيب��ة الس��كانية. مل 
يرس��ل لن��ا الفن��دم إال العس��كر والطبق��ة املعدم��ة؟ 
ه��ذه الوج��وه مل تكت��ف باحلي��اة فق��ط، ب��ل قام��ت 
بتغي��ر أمس��اء الش��وارع وامل��دارس. واجلب��ال يف 
امل��كال فعل��وا به��ا كم��ا فعل��وا جبب��ال دوع��ن برس��م 
احلص��ان والش��مس. لوث��وا الطبيعة بتلك الش��عارات 

ال��يت تغض��ب أهال��ي املنطق��ة....,,ص58.           
وق��د وص��ل األم��ر إىل أبع��د م��ن ذل��ك، إذ من��ح 
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النظ��ام السياس��ي اجله��وي نفس��ه صالحي��ات جتري��د 
احلض��ارم م��ن هويته��م، إذ ح��اول النظ��ام متكئا على 
نشوة االنتصار أن يتوهم أنه له احلق يف منح اهلوية 
مل��ن يش��اء وينزعه��ا ممن يش��اء، إذ يعان��ي )عقرون( 
البط��ل بع��د وصول��ه إىل مرحل��ة م��ن التم��زق النفس��ي 
واألمل، مما يدفعه حنو اهلجرة، وحن يبدأ بالتفكر 
حبيازة جواز السفر، تصدمه السلطات بتمنعها عن 
منحه جواز السفر، كونه )أمسر البشرة(وتلك دالة 
يف نظر الوافدين على أنه ينتمي لس��اللة وهوية غر 
حضرمي��ة ، فه��ذا عق��رون احلضرم��ي ال��ذي ول��د يف 
دوع��ن يش��عر باألس��ى وامل��رارة ح��ن جي��رده الفن��دم 
علي القادم من الش��مال على ظهر الدبابة، يف قس��م 
اهلوي��ة م��ن حضرميته :,,طردن��ي من مكتبه واتهمين 

بأن��ين لس��ت ميني��ا، ب��ل صومالي بس��بب لون 

بش��رتي الس��مراء وامسي)عق��رون( الغري��ب علي��ه. 
حاول��ت إقناع��ه بأن��ين م��ن وادي ليس��ر م��ن دوع��ن 
ويوج��د ب��ه واد ش��هر امس��ه عق��رون. فكان��ت كلمات��ه 
حامس��ة بإخراج��ي م��ن املكت��ب الفخ��م ال��ذي يب��دو 
أثاث��ه أغل��ى م��ن مبن��ى اجل��وازات املتهال��ك...ص63.
كان حدث جتريد عقرون بطل الرواية مبثابة مفصل 
زمين يف املساحة الورقية للرواية، ويف تفكر عقرون، 
فأم��ا م��ن جه��ة املس��احة الورقية يف الرواية، فأن هذا 
احلدث قد مثل جس��را لتغر الس��رد املتضمن صراع 
هوي��ة اجل��ذور م��ع أدوات النظ��ام ال��يت أطلقه��ا بغي��ة 
تقوي��ض البني��ة االجتماعي��ة والثقافي��ة وخلخلته��ا، إذ 
تعاض��دت يف الفص��ول الالحق��ة صح��وة عق��رون م��ن 
هاج��س اهل��روب واالستس��الم ومغ��ادرة الب��الد ع��رب 
اهلج��رة للملك��ة العربي��ة الس��عودية، كخي��ار أخ��ر، 
ومس��احة الس��رد الالح��ق، م��ن الفص��ل العاش��ر حت��ى 

نهاي��ة الرواي��ة، ليضع��ا خي��ار مقاوم��ة أدوات النظ��ام 
ال��يت تطغ��ى يف ض��رب اهلوي��ة احلضرمي��ة وجتري��د 
احلض��ارم م��ن انتمائه��م، بغي��ة إمت��ام الس��يطرة على 
اجلغرافي��ا بع��د حماوالت��ه طم��س اهلوي��ة. وهن��ا ب��دأ 
خت��اوي أه��داف النظ��ام، ف)الكبش(كرم��ز ل��ألداة 
الدينية الفوقية يفش��ل يف هدفه املتمثل يف الس��يطرة 
على املسجد، لبث أفكاره املتطرفة واستبدال العقيدة 

واملذه��ب الص��ويف 
مبذهب��ه الدخي��ل، ال��ذي تتوخ��ى من��ه الس��لطة خلخل��ة 

اجلان��ب الروح��ي املؤطر 
م��ن اجل��ذور الثقافي��ة احلضرمي��ة، وم��ن ث��م يفش��ل 
بتغي��ر ش��كل املس��جد وهندس��ته العتيق��ة ال��يت تتعانق 
مع الروح الصوفية املتأصلة روحيا يف البنية الثقافية 
لألف��راد واجملتم��ع كاف��ة، وم��ن ث��م يفش��ل النظ��ام يف 
اخ��رتاق إح��دى مناف��ذ الول��وج خللخل��ة عم��ود رئي��س 
تق��ام علي��ه اهلوي��ة احلضرمي��ة، ولع��ل مص��در الفش��ل 
يتمث��ل باس��تماتة كاس��رتو يف مقاوم��ة الكبش وإفش��ال 
مسعاه. ولعل تكثيف السارد يف إبراز مالمح الفلكلور 
والطقوس الشعبية، بعد اختاذ عقرون قرار العزوف 
ع��ن اهلج��رة والع��ودة ملس��قط رأس��ه)وادي عق��رون( 
للعمل يف األرض وما أبرزه السرد منذ الفصل العاشر 
حت��ى خت��ام الرواي��ة ،م��ن اس��تعادة عق��رون نش��اطه 
الفلكل��وري املتمث��ل يف رقص��ة )الش��رح( وحديث��ه ع��ن 
الفرقة املوس��يقية وبراعة أمه يف الش��رح واملس��ابقات 
والتناف��س يف الرق��ص يف األف��راح -لع��ل ذل��ك ميث��ل 
تلوحي��ا بانتص��ار اهلوية على أطماع الوافد السياس��ي 
املنتص��ر باحل��رب، ويط��وي صفح��ة م��ن اهلزمي��ة 
املعنوي��ة ويزي��ح ع��ن كاه��ل األم��ة مفه��وم االنتص��ار 
ال��كاذب والواه��م يف ذهني��ة املعت��دي، ال��ذي فش��ل 
وتقهق��ر عل��ى حمي��ط عتاقة وصالب��ة اهلوية الضاربة 

يف أعم��اق التاري��خ  
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م��ا يق��ف عن��ده الق��ارئ - املتلّق��ي - لديوان كنايات 
الغبار للشاعر عبداهلل سامل باكرمان، الصادر عن 
دار حضرموت للدراس��ات والنش��ر، عنوان الديوان 
ال��ذي ج��اء مركب��ًا إضافي��ًا م��ن لفظ��يت )كناي��ات( 
و)الغب��ار(، هات��ان اللفظت��ان م��ن مضاف ومضاف 
إليه خرٌب - حنويًا - شكلتا كلمة واحدة - دالليًا - 
اس��تدعت مبتداها النحوي اس��م اإلش��ارة )هذه(، 
يف إش��ارة أوىل أرادت ال��ذات الش��عرية أن جتع��ل 
منه��ا مث��رًا للمتلّق��ي املتخّي��ل، فكان��ت لفظ��ة الغبار 
الدال��ة عل��ى اجلم��ع وإن بصيغة املفر- فال غبار إال 
مبك��ون م��ن ذرات ت��راب - تتماه��ى ولفظ��ة اجلم��ع 
األخ��رى )كناي��ات( يف العن��وان مب��ا يوح��ي حبرص 
ووعي وإدراك هذه الذات الش��عرية لرس��التها اليت 
تتغياه��ا م��ن متنه��ا الش��عري لتدف��ع باملتلّق��ي إىل 

التساؤل: 
أي كنايات حيملها الغبار؟!. 	-

 فالغبار مبا يش��ي به يف الوعي من ضبابية الرؤية 
أو انعدامه��ا، كحاج��ب طبيع��ي بيئ��ي مين��ع ال��ذات 

نية  اإلنس��ا
عن حتقيق 

بغيته��ا 
ق  ط��ال إ و

أمانيه��ا احلياتي��ة يف الفض��اء املتخّي��ل - إن ج��از 
التعب��ر- أضاف��ت إلي��ه لفظ��ة )كناي��ات( بوصفه��ا 
معنى بالغيًا يوسم اللغة باملخاتلة واخلداع وختيل 
معن��ى املعن��ى، فاللغ��ة ه��ي أداة الش��اعر ومأزق��ه يف 

واح��د.  آن 
يف رحل��ة امل��ن الش��عري ال��يت يرن��و الش��اعر إىل 
اس��تنطاق احلقيق��ة وكش��فها، تدفع��ه كناياته��ا إىل 
متاه��ات الواق��ع ال��ذي ميثل��ه الغب��ار كحاج��ز ب��ن 
ال��ذات ورس��التها املرغ��وب فيه��ا، فج��اء العن��وان 
دااًل عل��ى ثنائي��ة لغ��ة اللغ��ة وغبار الغبار، يف تكثيف 
دالل��ي يدخل��ك ع��امل امل��ن كمتل��ٍق وق��د أمس��كت 
بش��فرة الديوان، ورس��الة الش��اعر، ليصبح العنوان 
بوصفه - كاشفًا لتلك الرسالة - مهيمنًا على هذا 
املن، مظهرًا هذا التناقض بن احلقيقة والزيف، 

الغبار( )كنايات 
باكرمان للشاعر 

 هيمنــة العنــوان على متن الديوان 

صـــالح الفــــردي
ناق������د وك�����������������اتب أدب������������ي
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ب��ن اآلم��ال واالنكس��ارات، ب��ن األح��الم وضياعها، 
وسنحاول يف األسطر القادمة تبيان هيمنة العنوان 

وم��ا يش��ي ب��ه عل��ي م��ن الديوان.  
الشاعر وكناية القناع: 

     اش��تمل الدي��وان عل��ى عش��رين نص��ًا، كان��ت 
البداي��ة ل�)فص��ول م��ن مواجي��د األم��ر الغري��ب( 
وق��د اس��تخدم الش��اعر تقني��ة القن��اع ككناي��ة ع��ن 
ذاته الش��عرية، والبس روحه حكاية األمر الضلّيل 
والش��اعر املنكس��ر - أم��ريء القي��س - مس��تحضرًا 
ضي��اع الوط��ن ووج��ع القصي��دة يف رحلت��ه حبث��ًا ع��ن 
ثأر وملك مل يكن يف يوم منتٍم إليه، وكانت قصيدة 
البداي��ة ه��ي )رحل��ة التي��ه( ال��يت متاه��ت وحال��ة 
ال��ذات الش��عرية ال��يت تبح��ث ع��ن حقيق��ة وجوده��ا 
وض��رورة ش��اعريتها، فكان��ت ه��ذه الرحل��ة القيس��ية 
املوغل��ة يف التاري��خ البعي��د، ه��ي امل��ن امل��وازي حلالة 
الراهن الشعري، وقد جعلها بداية على الرغم من 
تارخيه��ا املتأخ��ر: )2 يوني��و 2009م(، يف ح��ن جاء 
القصيدة الثانية: )ش��اعر ليس إال( مثبت تارخيها 
بعده��ا  لتأت��ي  2007م(،  ديس��مرب  م��ن  )الفات��ح 
القصي��دة العن��وان املؤرخ��ة )اخلام��س م��ن م��ارس 
2008م(، وبقي��ة نص��وص الدي��وان، وه��و م��ا يضعنا 
أم��ام ذات ش��عرية ت��درك لعب��ة الكناي��ات وأحجي��ة 
الغبار، فالذات الش��عرية هنا أدركت وظيفة القناع 

ومهمته وجنحت يف استخدام تقنية احلوار الداخلي 
)املونالوج( وهي توهمنا حبديث راٍو للذات القناع:

قلت: إنك كنت األمر الغريب
الذي أعشبت يف خطاه املرايا

األمر الغريب الذي شذبته األعاصر...
أورق فيه احلنن..

........
قلت: إنك أنشودة يف فم الريح،

شبابة الوجد، أجنحة الربق، سجادة الرعد، 
نقش على كف ذاكرٍة،

وتعاويذ أغنيٍة مزمنة..    
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)الديوان: ص7(.
ه��ذه البداي��ة ال��يت حاول��ت تلك الذات الش��عرية أن 
جتعلن��ا منس��ك خبي��وط احل��وار املباش��ر- الديالوج 
-  )قل��ت( يف مقاطع��ه الس��تة ب��ن راٍو يس��تنطق 
القناع الشعري، يف حيلة جنحت أن تدخلنا أجواء 
امل��ن الش��عري، ولكنه��ا تتكش��ف يف املقاط��ع األربعة 
األخ��رة ال��يت يتك��رر فيه��ا الن��داء البعي��د املس��بوق 

بأل��ف التنبيه:
أيهذا الفتى...

مّسك اجلرُح، أم مّسك القرح
أم هّدك السر يف موكٍب

من رماد السنن...     
)نفسه: ص11(.
   ه��ذه احملاول��ة ال��يت أرادت به��ا ال��ذات الش��عرية 
إدخالن��ا يف ع��وامل م��ن التخييل عن مآالت الش��اعر 
األم��ر يف تاري��خ الش��عرية العربي��ة، وكأنه��ا نب��وءة 

مبكرة:
أيهذا الفتى..

شّفك الوجُد، أم عّقك اجملُد
ها أنت تذرف عمرًا وتنزف صربًا

وتقرأ كف السماء
لعل السماء جتود عليك بشدو رؤاك

  لعل نهارًا يبوح بأسراره يف مداك              

)نفسه: 12 - 13(.
    نبوءة لقراءة )كف الس��ماء(، وأمان حتاول أن 
توصل فضاء الروح خبيط الرؤى الكاشفة ألسرار 
املدى يف وضح النهار، وقد حاولت الذات الشعرية 
- كم��ا يب��دو - أن ت��ربز لن��ا حماولته��ا يف إظه��ار 
تناقض��ات دواخله��ا وه��ي توح��ي بتش��ذيب أعاص��ر 
اللغة هلا وأمنيتها يف أن تغدو أنشودة يف فم الريح، 

ال غب��ار تث��ره زوابعه اليومية. 
جتليات اهليمنة للعنوان:    

تتجل��ى هيمن��ة العن��وان وتكثي��ف حض��وره يف امل��ن 
م��ن  نص��ًا  عش��رة  مخس��ة  يف  للدي��وان  الش��عري 
العشرين اليت حواها الديوان، إذ تكرر كثرا دال 
)الري��ح( بوصفه��ا الديناميكي��ة احملرك��ة للغب��ار، 
فعندم��ا حي��اول اإلمس��اك بلحظ��ة الت��وق الش��عرية، 
ليه��ذي بقافي��ة الغب��ار، ترتديه الريح، ففي قصيدة 

العن��وان ي��ردد:
ها أنت ذا تهذي بقافية الغبار

جتوس يف وحل الغواية
   ترتديك الريُح         

                                      )نفسه: ص21(.
   وتصب��ح ال��ذات هائم��ة يف م��دى اللغ��ة منتظ��رة 
مطر احلروف لتلملم ما تناثر من حنن الذكريات 
لتحاص��ر األح��الم فلتحفه��ا كناي��ات الغب��ار، فب��ن 
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ارت��داء الري��ح والتح��اف الغب��ار كناي��ات اللغ��ة ال��يت 
تنبئ بعاصفة مؤجلة لوطن ترتقبه الذات يف عناوين 

النهار.
الش��عرية يف قصي��دة  ال��ذات  تب��دو حال��ة   هك��ذا 
العن��وان، تراه��ن عل��ى تبتالتها الصوفية يف مواجهة 
غثاء الريح ووعث الغبار، الذي ال ينفك حياصرها 
بقوة يف كل اجتاهات الروح، ولكنها وهي تذهب إىل 
مع��راج ال��روح حت��اول أن تتج��رد م��ن أدران الزي��ف.
ففي نصه: )توشك أن تطعن لباقة صربك(، تعمد 
الذات إىل مواجهة اجلسد، يف حلظة هي إىل الشك 

أقرب من اليقن:
توشك أن تفقد شغف الطيش

أن تكسر زجاج الدماثة
وتضح رأسك على صخرة

يف منتصف املسافة
وتنام متدثرًا بالوجع 

 على سرير الندم          
                                )نفسه: ص27(.

هذه املواجهة ال تهديها السكينة املرجوة، بل تضيف 
إليها ندما وقلقًا جديدا:

ورغم كل شيء ذرفت أحالمك التافهة
على قارعة الريح

 وارجتلت ندمًا إضافيًا وقلقًا جديدا              

                                        )نفسه: ص30(.
ويف نص��ه: )لي��س م��ن أح��د س��روض ه��ذا احلن��ن 
س��واي(، تتالش��ى ص��ور األش��ياء وتس��تنزف ال��ذات 
كث��رًا م��ن بوحه��ا األث��ر لتص��ل إىل نتيج��ة مفاده��ا 
لي��س م��ن أح��د س��واها س��روض حنينه��ا الدائ��م، 

وتغ��دو ص��ور األصدق��اء كئيب��ة احلض��ور:
ال األصدقاء الذين نأوا

وتواروا بعيدًا...
مل يبق منهم سوى ندم باهٍت 

  	 وغبار كثيف                          
                                      )نفسه: 33 - 34(.

   وألن ال��ذات تستش��عر كثاف��ة الغب��ار وغوائ��ل الريح 
ال��يت حت��اول أن تن��زع عنه��ا لبوس��ها النبيلة وتوقعها 
يف شراكها وتسقطها يف فقد البصرة، تعلن رفضها 
هلذا املآل، متمسكة بالطيبة والنبل، مواجهة الريح 

والغبار يف آن:
حلبت أقمار احلنن
وتسلقت أنامل الناي

مبتعدًا من غوائل الريح
وضغائن الغبار

شنقت لعناتي اجملففة
على حلية التاريخ

وجلست كحكيم عجوز
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يراقب جلبة الزمن
 ويقرأ فنجان احلكمة بوقار          

)نفسه: 39 - 40(.
بقي��ة  يف  الثنائي��ة  ه��ذه  متظه��رات  وتت��واىل     
النص��وص، فف��ي املدين��ة تبح��ث ال��ذات ع��ن رقته��ا 

املفق��ودة: وبراءته��ا  املس��لوبة، 
ال نساء يشاغبننا باحلنن
وال قمر يف مساء املدينة

يغسل أوجاعنا
من غبار السنن                      
)نفسه: 51 - 52(.

فتحمل الذات خيبتها، وتتظاهر بالغفلة:
وبدماثة أضع شجوني املعلبة

على رفوف القلب
أتركها هناك

متارس هوايتها املفضلة
يف تأجيج حرائق الغبار

فاملدى موغل
يف امتشاق اخلراب

ورياح الضغينة
 وأبي سادر ال يعنيه أمري ...     

)نفسه: ص59(.

 فالذات تعاني من الوحدة، وحتاول االقرتاب من 
الريح ثانية:

كلما سرت باجتاه الريح
كي ألقاك... هناك...

يف مدارج احلنن                 
)نفسه: ص89(.
ال تتمكن هذه الذات من بغيتها، فاجلميع يرتصدها 

ويدفع بها إىل اليأس والقنوط والسقوط:
أوملوا كرنفاال جديدا خلناجرهم الصدئة          
)نفسه: ص89(.

ليس هذا وحسب:
أوصدوا نوافذ الوميض

وردموا السماء
                                كي ال تشي باحتمال 

املطر     )نفسه: ص90(.
ويذهب إىل خماطبة احلقيقة:

أنت بنت احللم
سليلة النور

ختافن ظالم األقبية النتنة
ومكائد الغبار

                   .......   
)نفسه: ص91(.
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وبعد هذه املخاطبة تهمس:
وأنا ... منتظر بريق حمّياك

يف عتمة املساء                
)نفسه: ص91(.     

ويكمل بعد إعالنه مداراة خيباته يف اجلميع:
ولو كنت جرحًا... خذيين

فلسوف أنزف.. أنزف
إىل أن يهرب املوت

                                     من خياشيم الريح                  
)نفسه: ص92(.     

فهو يقاوم الزيف والضغائن ويعلن عدم استسالمه 
للري��ح الباعث��ة للغب��ار، مصمم��ًا على ن��زع املوت من 

خياشيمها، ليولد من جديد:
سأولد من رماد الوجع

وأمل البحر املصلوب على جثة القبيلة
حينها ستنتحر اللحاء الطويلة

   املعلقة على جبن الذاكرة                       
)نفسه: 92 - 93(.
حلظ��ة املي��الد م��ن براث��ن الوجيع��ة ورم��اد الزي��ف 

ليعل��ن:
وستصبح قباب األولياء مأوى

لعصافر الشوق

فال ترتكيين وحيدًا
وانتظريين..    

)نفسه: 92 - 93(.
   هذه الروح الشفيفة اليت حتاول أن تعرب مسالك 
احملبن املتبتلن يف حمراب العشق األبدي للحقيقة 
جت��رتح احملاول��ة تل��و األخرى لرتوي��ض رياح الزيف 
وغب��ار الضغين��ة، فيك��رر يف خامت��ة نص��ه: يف اجت��اه 

الريح:
فأسوق خطوي يف اجتاه الريح
يدفعين انتشاء البهجة الظمأى
وبوح غمامة مرقت على صدري

 وتذكار قديم                    )نفسه: ص121(.
عودة القناع:

   وبعد رحلة الذات الشعرية اليت سلكتها يف متون 
نصوص��ه، مكاب��دة غوائ��ل الري��ح وضغائ��ن الغب��ار، 
م��ن خ��الل قن��اع الش��اعر الضلي��ل واألم��ر الغريب، 
تتقمص يف نهاية املأساة القناع، املوت قتاًل، وتعلن 
موته��ا ل��رتاب األرض، وه��ي تت��أوه خبي��ط أم��ل يف 

العودة:
يا أرض هذه جثيت
هل من مسيح...
كي يعيد الروح
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للجسد القتيل...؟!   
 )نفسه: ص132(.

فه��ل ه��ي مصادف��ة أن ينتف��ي ظه��ور الري��ح وزواب��ع 
الغبار، يف إحياء بقدرة هذه الثنائية على اإلجهاز 
على تلك الذات قبل بلوغ النهاية، أو أن هذه الذات 

ما فتئت تقاوم حتى الرمق األخر.    
 غياب اهليمنة:   

اخلمس��ة  النص��وص  عن��د  نق��ف  أن  أردن��ا  وإذا 
األخ��رى ال��يت تنتف��ي فيه هيمنة العنوان على املن 
الش��عري، فق��د متح��ورت يف نص��وص: )امل��كال، 
س��يؤون، ش��اهدت دم��ون، وحن��ن(، وه��ي نص��وص 
تغي��ب عنه��ا غوائ��ل الري��ح وضغائ��ن الغب��ار، ألن 
ال��ذات الش��عرية وج��دت يف ه��ذه األمكن��ة وهم��س 
احلن��ن إليه��ا روحه��ا املفق��ودة، فتماه��ت م��ع زوايا 
تل��ك املواض��ع، يف مواجي��د صوفي��ة انفصلت الذات 
ع��ن حميطه��ا وغاص��ت يف دن��ان الس��كر وااللتح��ام 

الروح��ي.
   بينما يبقى نصه: )ما بن نسيان اخلليفة 
وارتياب احلاشية(، تغدو الرياح تعبة، صامتة:

متعبة سوايف الرمل
 متخر يف عباب الصمت       

)نفسه: ص45(.
وه��و تكثي��ف للحظ��ة الزي��ف ال��يت تعان��ي منه��ا تلك 

الذات:
ال شيء يف أفق املرايا

غر قافية مكررة
يرددها علينا

أثرياء السلطة املرحون،
أعوان األمر،

جنوده املرتهلون
وجوقة احلرس القديم،
املفسدون، املخربون،

اآلكلون السحت، جتار احلروب،
قبائل السلطان،

حاشية اخلليفة...
والوالة األقربون.....                

)نفسه: 46 - 47(.
   

فه��ذه احلقيق��ة - الزي��ف - تذهب الذات الش��عرية 
إىل التقريري��ة واملباش��رة لفضحه��ا وكش��ف عريها 

وهتكه��ا للواق��ع وطعنها للحلم.
    ه��ذه تأم��الت حاول��ت م��ن خالهل��ا أن أهم��س 
بص��وت ع��ال مب��ا أس��عفتين ب��ه خميل��يت م��ن فه��م 
لتل��ك الكناي��ات ال��يت التصق��ت بالغب��ار لدي��وان 

الش��اعر العزي��ز عب��داهلل س��امل باكرم��ان.
 وكفى!.
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   البع��د الثق��ايف ب��كل جتليات��ه, يش��كل حصًن��ا منيًف��ا 
حلماية الوجود واستمرار االنتماء الذي ميثل احملرق 
للوجود اإلنساني واهلوية. وقد قرأنا يف التاريخ كثًرا 
من العرب اليت مفادها انهزام القوة العسكرية أمام 

حصون الثقافة للشعوب املقهورة. 
    م��ن نت��اج الثقاف��ة يف اجلن��وب تش��كيل هوي��ة صلب��ة 
س��قطت أمامه��ا كل الق��وى ال��يت اجتاح��ت اجلن��وب 
خ��الل مراحل��ه التارخيي��ة، وأخًرا, ح��اول النظام يف 
الش��مال ب��كل م��ا أوت��ي م��ن م��ال ومك��ر طم��س اهلوي��ة 
اجلنوبي��ة )نه��ب اآلثار, هدم املعامل, تغير األمساء, 
وغره��ا(, ب��ل وص��ل ح��د املراهن��ة عل��ى )النظ��ام 
اجليين(, من خالل حماولة فرمتت جيل التسعينات 
من أبناء اجلنوب بوصفه )جيل الوحدة(, فإذا بهذا 
اجلي��ل ه��و م��ن يث��ور هلويت��ه متمس��ًكا جب��ذور ثقافي��ة 

صلبة. 
   يف الس��احات ح��ن انتف��ض اجلن��وب هلويت��ه كان��ت 
الثقاف��ة عم��ود ه��ذه االنتفاض��ة، ول��و أخذن��ا إح��دى 
مقوم��ات ه��ذه الثقاف��ة, وه��ي األغني��ة, س��نجد أن 
اجلنوب املنتفض قد استند على إرث غنائي استفاد 

من��ه م��ن خ��الل آليت��ن:
الثوري��ة  األغان��ي  تردي��د  يف  يتمث��ل  البع��ث:  أواًل: 

والعاطفي��ة القدمي��ة ال��يت قاهل��ا مبدع��ون جنوبي��ون 
صب��وا ج��ام حبه��م للجن��وب يف مراح��ل النض��ال م��ع 
املس��تعمر, وهي أغنيات متّن االنتماء هلذه األرض, 
فبعث��ت أغني��ة )برع يا اس��تعمار( للفنان العطروش:

برع يا استعم����ار ب�����رع
من أرض األحرار برع
تي��������������اري اجلب���������ار
خلى شعب������ي ث������������ار
تي���������������ار احل����������رية
تي���������������ار القومي����������ة

وأغنية )أنا الشعب( للفنان املرشدي:

األغنيــة الجنوبية 
أيقونــة الهوية واالنتماء

ناقد وأكادميي خمتص باألدب احلديث، جامعةعدن.
د. سعيد محمود بايونس
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أنا الشع�����ب ... أنا الشع�����ب
ستخرس أصواتهم صيحيت
ستخرس نرانه���م قبضيت
أنا الشع�������ب زلزلة عاتي������ة

 
وأغنية )بالد الثائرين( حملمد سعد عبداهلل:

أوعدك أني أعيش العمر خملص ل�����ك أم��ن
أنت اللي  تستحقي ك����������ل حيب واحلن����������ن
مسكنك يف وس����ط قليب أنت يف عيين اليمن
ي�����ا بالدي يا بالدي يا ب��������الد الثائ������ري��ن

وأغنية )سالم للشجعان( للفنان أسكندر ثابت: 
   

سالم�������ي ألف للدول������ة وللعسك������ر
وللشجع�����ان يف لشع������اب والبن������در

على صوت العرب قاموا ومن اجلك
ويا شع��ب اجلن����وب النصر يهنا لك

وأغني��ة )ي��ا ش��اكي الس��الح( ال��يت غناه��ا ش��اعرها 
)س��بيت( م��ع فرق��ة ن��دوة اجلن��وب، ث��م غناه��ا فضل 

حمم��د اللحج��ي:

يا شاكي الس����الح ش������وف الفجر الح
حط يدك على املدفع زمان الذل راح

وأغنية )يا سالم ثوري( للفنان اجلحدري:

يا س�����الم ثوري على جيش شعيب
عنده������������م للخصم قطع النفوس
حيرسون األرض حيموا مكاسبها
وميس������وا يف املتارس ح�����������روس

    وكذل��ك أغني��ة )أي��ا ث��ورة الش��عب( للفنان��ة رج��اء 
باسودان، وأغنية )بالدي إىل اجملد( للفنان حممد 
ص��احل عزان��ي، وغره��ا كث��ر يف امل��وروث الغنائ��ي 
اجلنوب��ي, وهن��اك أغان��ي عاطفي��ة تتغ��زل باجلن��وب, 
خاصة رمزه اخلالد )عدن(, لعبت دوًرا يف الذاكرة 
اجلمعية اجلنوبية من أجل ترس��يخ اإلنتماء, وتكوين 
اهلوي��ة ال��يت ال يس��تطيع أح��د هزه��ا بس��بب س��ياجها 
الثقايف األصيل, منها: أغنية )يا طايرة طري على 
بندر عدن( للفنان أبوبكر س��امل, وأغنية )يا حبيبة 
ع��دن( للفن��ان حمم��د عل��ي ميس��ري, وأغني��ة )إىل 
بن��در ع��دن( للفن��ان أمحد يوس��ف الزبيدي. وهناك 
أغنيات تغنت باألرض واإلنسان، فحفرت مكانها يف 
اهلوية اجلنوبية، مل تنَس األجيال أغنية )واهلل بلدنا 
نورت( للفنان حممد عبده زيدي. وأغنية )القطن( 
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غناه��ا الفنان��ان حممد مرش��د ناج��ي وفيصل علوي. 
وأغني��ة )أم��اه( للفن��ان ع��وض أمح��د. ونأس��ف مل��ن 
مل نذكره��م لكث��رة املبدع��ن الذي��ن أصلّ��وا هويتن��ا 

اجلنوبية.
ثانًي��ا: اإلب��داع: مل يكت��ِف اجلنوب��ي املنتف��ض هلويت��ه 
أن يغ��رف م��ن تراث��ه املتزاح��م، ب��ل أب��دع وع��رّب ع��ن 
مرحل��ة ثورت��ه اجلدي��دة، مؤك��ًدا إنتم��اءه, ذائ��ًدا ع��ن 
هويت��ه. ف��كان املخض��رم حممد س��عد عبداهلل فاحتة 
ه��ذا الطري��ق م��ن خ��الل أغنيت��ه الش��هرة )م��ا بيننا 
أس��رار واخل��ايف مؤك��د ب��ا يب��ان(، اليت كتبه��ا وحلنها 

وغناه��ا بع��د الوح��دة، يق��ول فيها:

الوق���������������������ت دوار واألي�����������������ام دواره
وأنا با ق�������ول أخباري ألن الوقت ح�����ان
ما خاف لو ميشوا على جسمي حب��راره
كالم الصدق با قوله ودي بيكون ك��������ان
ما ري��������د راتب وال مسك�������ن وسي����������اره
اريد الشعب ذا ينعم ويشع���������ر باألم��ان
األم����������ن مطلب أساس����ي شعبنا اختاره
نب������اه اليوم يتحقق ويظه�������ر للعي��������ان
ما ب���ا جناب������ي ورشاشات يف احل��������اره
كفى خلوا البلد ترتاح واعطونا الضمان

كانت هذه مظاهر )غياب األمن, وانتشار السالح(, 
غريب��ة عل��ى ثقاف��ة اجلنوب, فكانت الصدمة اليت مل 
تتقبلها الثقافة اجلنوبية فصاغتها أغاٍن, ومل تقرتب 
من الوحدة اليت كانت يف تلك املدة مقدسة للجنوبي 
بوصفها حلًما تربى عليه, وكتب كذلك أغنية )مجل 
يعصر وغره لألس��ف دي يوكل العصار(. ثم نس��مع 
شاًبا وهطيًّا يتجرئ على األوضاع املستجدة يف عدن 
بعد الوحدة، اليت تتقاطع مع ثقافة اإلنتماء لألرض:

مبادءنا وك���م أفك����������ار
باحلف��������رة دفنتوه��������ا
تعديتوا عل������ى أق�������دار
ربي ما احرتمتوه���������ا
ذرعتوا املقربة بال�����وار
وللتج�������ار بعتوه�������������ا
وايش با  تنفع الشكوى
ع��������دن باملرت بعتوه���ا
على حنش��ان ما تسوى
وتقتل م������������ن يربوها

    ه��ذا الزخ��م الث��وري الراف��ض، كان قب��ل ح��رب 
ع��ام 1994م, ومل يفط��ن احملت��ل الق��ادم من الش��مال 
إىل هذه اخلصيصة, فيتعامل مع اجلنوب بناموس��ه, 
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ورمب��ا ل��و فع��ل ذل��ك ألطال عمر الوح��دة الكاذبة. رد 
الفعل الثقايف هذا مل يقرب من متثال الوحدة البتة, 
وظل نضال اجلنوبي املبكر يدور يف تصادم الثقافتن, 
لك��ن ج��اءت ح��رب 1994م؛ لت��دك حصون الوحدة يف 
نف��وس اجلنوبي��ن, ويب��دأ رفضها علًنا, ففي أبن كان 
الفنان حممد علي ميسري يصدح برفضه يف غالف 
رم��زي نتيج��ة للقبض��ة احلديدية ال��يت فرضها األمن 
املرك��زي والسياس��ي مًع��ا. فق��د جن��ا من أم��ر اعتقال 

بع��د تقدي��م أغنيته )ماش��ي تغر فيك(:

ماشي تغر فيك وال تبدل
هو ذاك هو هو زي أول

مريض يا مغرور شف من يداويك
     اهلل يهديك

   كان أم��ر االعتق��ال م��ن حماف��ظ أب��ن أمح��د عل��ي 
حمسن, لكن زمالء الفنان قاموا بإخفائه ومرافقته 
حت��ى مودي��ة. وكان كرام��ة مرس��ال يف حضرم��وت 
كذل��ك؛ إذ من��ع عل��ي عب��داهلل ص��احل أغنيت��ه )حب��ال 
الساعية(, ومت سحبها من احملالت, تقول مقدمتها:

حبال الساعية رخبت
غفل ربانها ما مكن املونه 	

وخالها فريسة للهوا إن هبت األرياح
جلس يف غرفته مرتاح
وغره ما غفل أو نام

وبل��غ الص��وت اجلنوب��ي م��داه ح��ن جاه��ر برف��ض 
ق��د غ��رد  الرب��ان عب��ود اخلواج��ة,  الوح��دة، وكان 

الش��هرة: باألغني��ة 

ال ع������اد با وحدة وال انا وح�������دوي
قولوا يساري أو من اصحاب اليمن

با قوهلا من صدق حينق من حنق
الزم برامي������ل الشرجيه يرجع����ن

   هتك��ت ه��ذه الكلم��ات قدس��ية الوح��دة ال��يت كان 
يظن اجلنوبي أنها مقدسة، ففاق من سباته العميق، 
وأدرك حقيقته��ا، فحط��م صنمه��ا، ومع اش��تداد ثورة 
اجلن��وب، كان��ت املس��اجالت بن اخلال��دي وغره من 
شعراء يافع، مبثابة احلصن احلصن هلوية اجلنوب 
وثقافت��ه، وانض��م كثر م��ن املطربن اجلنوبين إليها 
حت��ى ص��ارت أغانيه��م تش��كل ثقاف��ة ثوري��ة تض��اف 

للمرحل��ة الثورية الس��ابقة.



91

الفن المعماري اليافعي يعد من أبرز الفنون المعمارية المشهورة 
في الجزيرة العربية، ويتميز بطابع خاص، حيث تستخدم 

الحجارة في البناء، كما تأخذ أشكاالً هندسية مميزة، ويصل طول 
البنايات إلى أكثر من سبعة أدوار
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