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في ذكرى النصر..يوليو أجمل الشهور

رايُة للجن���������وب عل��������ْت
يف مس����������������������اء عدن
حول�����������ها الشه������������داُء
يط�����وف���ون يف ف���������رٍح
رافع�����������������������ني وط�ن

    قد يعثر القارئ يف هذه القصيدة على املفتاح احلقيقي للدخول إىل تفاصيلنا.. 
يف تفاصيلنا كان النصر.. وكان يوليو أمجل الشهور، ويف هذه املرة كان تتوجًيا ملا 
حدث على هذه األرض.. على هذه األرض ما ينبأ عن القادم األمجل، باستعادة 
الدول��ة اجلنوبي��ة املس��تقلة الكامل��ة الس��يادة؛ من جزيرة ميون حت��ى حوف املهرة.. 
عل��ى ه��ذه األرض نص��ر مب��ني، جيع��ل من يوليو فرًحا وبهجًة وطمأنينًة بعد أن كان 

هزميًة قاسيًة نتجرع مرارتها يف كل أعوامنا السابقة. 
إن م��ا ح��دث عل��ى ه��ذه األرض اجلنوبي��ة كان األصع��ب يف تارخين��ا، عل��ى طريق االنتصار 

النهائ��ي م��ن الغ��زو املتكررعلين��ا، من��ذ أن وقعن��ا يف ف��م احل��وت الذي الته��م األخضر واليابس، 
ومل نكن يف تلك الفرتة منلك من وس��ائل املقاومة غري الكلمة اليت نعرب بها عما يدور يف جنوبنا. 

لكننا كنا مؤمنني بانتصارنا يف يوٍم ما، مهما طال وقت احلصاِر علينا؛ ألننا منلك احل������َق واإلمي������اَن 
العمي����َق بقضيتن��ا اجلنوبي��ة، ال��يت ُولِ��َدْت م��ن رح��م املعاناة والتهميش والضم واإلحلاق، وعلى يقني تام بأن ال 

باط��ل عل��ى األرض ب��اٍق مهما كان جربوته..
طال اخلناق واشتد، وضاق الشعب اجلنوبي ذرًعا، وخرج إىل الشارع سلميًّا، ونصب اخليام يف الساحات، حتى 

وقعت الواقعة وما أقسى الواقعة!
جيش جرار )حوثوعفاشي( يدّك اجلنوب دكًّا، فارتعدت ع�����دن املدينة الفاتنة من هول الفاجعة. 

مل يب��ق من��زٌل واح��ٌد إال وعلت��ه الصيح��اُت واخل��وُف، مل يب��ق ش��جر إال واس��تنجد من ظم��ٍأ، مل يبق من جبال عدن 
و ترابها مس��احة إال ودم��������اء الشه������������داء تصبغها، تداعى الشب��������اب وتش��كلت املقاومة اجلنوبية. كان تدخل 

األش��قاء وإعالن العاصفة س��نًدا لنا.
أكثر من شهرين حتت النار، تضحيًة وفداًء حتى كان لنا يف ي�����ولي�����و النص���ر العظي��م.

ورفعت الراي����ة.. رفعت الراي���ة اجلنوبي�����ة..
حني نسأل يف يوٍم ما، من رفع هذه الراية اجلنوبية؟ ال منلك إال إجابة واحدة

إنهم شه��������داء اجلن����وب؛ الذين حيرسون رايتنا أبد الدهر 
يف ذكرى النصر:

لشه���������������دائنا الراية، خفاق����������ة يف الع���������������ال
لشه����������������������������دائنا الراية، وهم يلتحفون به������������ا

لشه�����������������������دائنا الس����الم. لشه�������دائنا الرمح���ة..
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 صباح  السبت 14 أغسطس 2021  نظمت األمانة العامة 
الحتاد األدباء الكتاب اجلنوبيني يف مقرها خبور مكسر 
ع��دن صباحي��ة ش��عرية متمي��زة  بعنوان )بإبداع الش��باب 
يتفولذ اجلنوب (.  وقد شارك يف الصباحية اليت أدارها 
الدكتور علي الزبري، سبعة من أبرز الشعراء والشاعرات 
الش��باب  قدم��وا م��ن خمتل��ف حمافظ��ات اجلن��وب.  فمن 
العاصم��ة ع��دن ش��ارك الش��اعر م��ازن توفي��ق والش��اعرة 
صابري��ن احلس��ين وم��ن حمافظ��ة حضرم��وت الش��اعر 
أبوبك��ر باجاب��ر وم��ن حمافظ��ة حل��ج  الش��اعر جه��اد 
العبادي ومن حمافظة الضالع  الشاعر شكري احلسين 

وم��ن حمافظ��ة اب��ني  الش��اعر بس��ام احلروري والش��اعرة 
عائشة العولقي. وقد افتتح الدكتور عبده حييى الدباني 
أمني الدائرة الثقافية باالحتاد الصباحية بكلمة قصرية 
رح��ب خالهل��ا  باحلاضري��ن مؤكدا عل��ى أهمية االحتفاء 
بالش��عراء الش��باب الس��يما يف ظ��ل ه��ذه الظ��روف ال��يت 
مير بها اجلنوب. وقد حضر هذه الفعالية، اليت غطتها 
خمتلف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة عدد 
من قيادة االحتاد وأعضائه واملهتمني بالشعر يف بالدنا.

   

صباحية شعرية في مقر االمانة 
العامة التحاد أدباء وكتاب الجنوب
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نظ��م احت��اد أدب��اء وكتاب اجلن��وب، فرع العاصمة عدن- 
عصر األحد 22 أغس��طس 2021م- فعالية ثقافية حتت 
عن��وان )األغني��ة الوطني��ة اجلنوبي��ة ودوره��ا يف إيق��اظ 
احلم��اس الش��عيب واجلماه��ريي(. ويف بداي��ة الفعالي��ة 
حتدث الشاعر مازن توفيق الذي أدار الفعالية  باقتدار 
ع��ن أهمي��ة األغني��ة الوطني��ة وإيق��اظ احل��س الش��عيب 
واجلماه��ريي، ث��م حت��دث الكات��ب الصحف��ي والش��اعر 
شوقي عوض عن دور األغنية اجلنوبية يف تعبئة مشاعر 
اجلماه��ري والفنان��ني اجلنوب��ني الذي��ن قام��وا ب��دوًر كب��ري 
اليستهان به يف مسار تطور األغنية الوطنية اجلنوبية ويف 
تعبئة مشاعر اجلماعري الشعبية العريضة ضد املستعمر 
الربيطان��ي الغاص��ب. وأش��ار ش��وقي إىل أن��ه بكفي فخرا 
الش��اعر الوط��ين الكب��ري عب��د اهلل ه��ادي س��بيت ال��ذي 
ق��ال )هن��ا ردف��ان، هنا بدأت الطالئ��ع، تصوغ اجملد عن 

وطين تدافع( إىل جانب الش��اعر العمالق حممد س��عيد 
ج��رادة يف رائعت��ه )ي��ا اب��ن اجلن��وب(  وال��ذي تغن��ى به��ا 
الفن��ان املط��رب وامللح��ن الكب��ري حمم��د مرش��د ناج��ي. 
ويف خت��ام الفعالي��ة، ال��يت حضره��ا رئي��س أحت��اد وأدب��اء 
وكت��اب اجلن��وب الدكت��ور جني��د حمم��د اجلني��د، ورئي��س 
احتاد أدباء وكتاب اجلنوب فرع العاصمة عدن األستاذ 
جنم��ي عب��د اجملي��د، وأعض��اء األمان��ة العام��ة لالحت��اد، 
وأعض��اء ف��رع العاصمة عدن وعدد من املثقفني واألدباء 
باألغني��ة  واملهتم��ني  اجلنوبي��ني  والفنان��ني  واملفكري��ن 
م��ن  ع��دًدا  احلاض��رون  اس��تمع  اجلنوبي��ة-  الوطني��ة 
املداخ��الت القيم��ة ال��يت ركزت يف جممله��ا على األهمية 
ال��يت احتلته��ا األغني��ة الوطني��ة اجلنوبي��ة يف رف��ع محاس 

اجلماه��ري إب��ان الكف��اح املس��لح اجلنوب��ي.

دوراألغنية الوطنية الجنوبية في إيقاظ 
الحماس الجماهيري
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 أقيم��ت صب��اح ي��وم اخلمي��س 2021/ 8/ 5 مبق��ر احت��اد 
أدب��اء وكت��اب اجلن��وب ف��رع أبني  فعالي��ة ثقافية فنية عن 
بداي��ات احلركة املوس��يقية والفني��ة مبدينة جعار، »فرقة 
الب��وك أمنوذج��ا »، ق��دم خاله��ا املوس��يقي وس��يم ص��احل 
ورق��ة حبثي��ة مقتضب��ة ع��ن مش��وار احلرك��ة الفني��ة وع��ن 
أه��م إجن��ازات رواده��ا . ث��م ق��دم املوس��يقي املخض��رم 
س��امل البوك رأئد الفرقة ومؤسس��ها إىل جانب الش��اعر 
ك��ور س��عيد ع��وض وامللح��ن حمم��د اليافع��ي  مالحظ��ات 
موجزة عن التاريخ الفين واإلبداعي للحركة وانتعاش��ها 
الس��يما يف عه��د الرئي��س الراح��ل س��املني ربي��ع وع��ن 
دعم��ه هل��ا إب��ان النش��أة ومس��ارات التط��ور. كم��ا تناول��وا 

دور امل��رأة ومش��اركتها يف تعزي��ز اهلوي��ة الفني��ة وإبداعها 
م��ن خ��الل الع��زف والغن��اء. ث��م ق��دم الش��اعر كور س��عيد 
بعض��ا م��ن قصائ��ده املغن��اة ال��يت كتبه��ا يف تل��ك الف��رتة 
تباي��ن مضمونه��ا م��ا بني العاطفي واإلجتماعي  والوطين 
ومنها ماغناها املوسيقار الراحل أمحد بن أمحد قاسم 
،وأخرى من أحلان األستاذ حممد اليافعي اليت سجلها 
ألذاع��ة بغ��داد أثن��اء ف��رتة إقامته يف الع��راق آنذاك. وقد 
أدار حماور الفعالية اليت حضر عدد كبري من املهتمني 
وعشاق الغناء واملوسيقى يف أبني، ألستاذ حييى الرامي 

املس��ؤول الثق��ايف للفرع.

اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بأبين يناقش 
بدايات الحركة الموسيقية في جعار
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ي��وم اخلمي��س 5 أغس��طس2021م  ش��هد احت��اد أدب��اء 
وكتاب اجلنوب فرع/ حلج فعالية صباحية شعرية وذلك 
مبناس��بة الذكرى السادس��ة ليوم النصر والذي يصادف 
الرابع من أغسطس من كل عام والذي مت فيه التخلص 
م��ن دن��س ق��وات الغ��زو احلوثعفاش��ي يف املناطق اجلنوبية 
وحتري��ر مدين��ة احلوط��ة عاصم��ة حمافظ��ة حل��ج.  وق��د 
تضمن��ت الصباحي��ة إلق��اء ع��دد م��ن القصائ��د الش��عرية 
ش��ارك فيه��ا كل م��ن الش��عراء: مهدي أب��و مجيل املاثري، 
وعب��د احلكي��م قاس��م، وعل��ي ص��احل حمم��د، ع��ربَّ مجي��ع 
الشعراء املشاركني عن مواصلة السري على نفس الدرب 

الذي س��لكه هؤالء الش��هداء الش��باب، وهم ممن صنعوا 
بدمائه��م الزكي��ة الطاه��رة ذل��ك النص��ر امل��ؤزر وترس��يخ 
هويته��م الوطني��ة اجلنوبي��ة. ه��ذا وق��د حض��ر الصباحي��ة 
ع��دد م��ن القي��ادات اجلنوبي��ة وأعض��اء اجلمعي��ة الوطني��ة 
اجلنوبي��ة وممثل��ون ع��ن قيادة اجمللس االنتقالي مبديرية 
احلوط��ة، وممثل��ون ع��ن األمان��ة العام��ة الحت��اد أدب��اء 
وكت��اب اجلن��وب إضاف��ة إىل رئي��س الف��رع ع��ادل حيي��ى 
إبراهي��م وأعض��اء االحت��اد باحملافظ��ة ومج��ع غف��ري م��ن 
األدب��اء والكت��اب اجلنوب��ني بف��رع حلج واملهتمني باملش��هد 

الثق��ايف واإلبداع��ي باحملافظ��ة.

صباح النصر والشعر في فرع اتحاد أدباء 
وكتاب الجنوب بلحج
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تعد وظيفة الشعر الشعيب -  يف بعض منها  	
-  جزءًا من وظيفة اللغة االجتماعية يف التواصل، 
إذ يعم��ل الش��عر عل��ى تقوي��ة أواص��ر العالق��ات 
التواصلي��ة؛ م��ن خ��الل اعتم��اد التقني��ات الفنية، 
إذ تكون املشاعر املعرب عنها أكثر قبواًل مستفيدة 
م��ن تأث��ري اإليق��اع وإحي��اء الكلم��ات، لزي��ادة قوة 
التأثري يف املستمع سواء كان ذلك التأثري سلبيًا 
أو إجيابيًا، وقد كان آباؤنا وأجدادنا يستخدمون 
لغ��ة الش��عر، حت��ى داخ��ل األس��رة يف الدالل��ة على 
حمبتهم لبعضهم، أو انتقادهم لبعضهم أو فيما 

بني األصحاب. 
وق��د حت��دث رومان ياكبس��ون ع��ن وظائف أخرى 
للغة الشعر، غري الوظيفة املركزية )الشعرية(؛ 
منه��ا: )الوظيف��ة االنفعالي��ة والوظيف��ة اإلفهامية 
والوظيف��ة املرجعي��ة املتعلق��ة بس��ياق الرس��الة(، 
وما نريد أن نؤكد عليه هو أّن للوظيفة املرجعية 
أهمية كبرية يف فهم خصوصية الشعر الشعيب.
وق��د كان اهتم��ام فري��ق م��ن علم��اء اللس��انيات 
املس��تخدمة؛  اللغ��ة  حن��و  موجه��ًا  االجتماعي��ة 
إلقام��ة العالق��ات االجتماعي��ة وتثبيته��ا به��دف 
يف  التواف��ق  وبن��اء  املش��رتكة،  األس��س  إقام��ة 
وجه��ات النظ��ر الرئيس��ية ح��ول بع��ض القضاي��ا 
ب��ني املتواصل��ني، ال��يت يغ��دو حتقيقه��ا مطلب��ًا 
جوهري��ًا يف النص��وص احلواري��ة، ال��يت كث��ريًا م��ا 
يك��ون منطل��ق أح��د املتحاوري��ن فيه��ا إع��ادة جزء 
م��ن ح��وار اآلخ��ر، أو تقدي��م خالص��ة له يف بداية 
إس��هامه يف احل��وار، مم��ا يتجس��د بصورة نس��قية 
وبشكل أوضح يف بعض حوارات الشعر الشعيب، 
ال��ذي يضف��ي عل��ى ه��ذه الطرائ��ق كث��ريًا م��ن 
التميز، فيتم اس��تخدام بعض عبارات اجملاملة، 

أو عب��ارات املواجه��ة املباش��رة، وبأس��اليب تبادل 
األدوار أو انتزاعه��ا يف احل��وارات املوضوعي��ة أو 
اخلاص��ة، وحتقي��ق العالق��ات ب��ني املتحاوري��ن 

فيه��ا، وغ��ري ذل��ك م��ن القضاي��ا.
فه��ذا كل��ه يدخ��ل يف إط��ار الوظيف��ة املرجعي��ة، 
وتك��ون عب��ارات اللغ��ة يف ه��ذا الش��أن تعب��ريًا ع��ن 
حاج��ة. ومجي��ع تلك العبارات مؤطرة ومرس��ومة 
اجتماعي��ًا )م��ن س��لطات اجملتم��ع املدني��ة، أو 
العرفية أو من سلطات األقران( فالتعبري عن أي 
م��ن ه��ذه املش��اعر، ينطل��ق فيه املنش��ئ من وضع 
جيد نفسه فيه مبفرده )اجلوع مثال( أو يشرتك 
فيه مع غريه )مثل احلب أو الرغبة اجلنس��ية(، 
مضط��رًا لإلفص��اح ع��ن تل��ك املش��اعر م��ن جهة، 
ولكنها خترج بطريقة أو بأخرى )طلبًا أو سؤااًل 
أو إحلاح��ًا أو إخب��ارًا(  حس��بما متلي��ه املعاي��ري 
االجتماعي��ة، أو م��ا ميك��ن أن يبق��ى يف إط��ار 
املقب��ول م��ن جه��ة أخ��رى... وج��زء م��ن الطبقات 
العميق��ة يف بن��اء الق��ول يف الش��عر الش��عيب ينش��أ 
ع��ن عالقات��ه القائم��ة م��ع احملي��ط االجتماع��ي، 
ال��ذي يتواص��ل مع��ه باس��تمرار، وختتل��ف وس��ائل 
التعبري من شخص إىل آخر يف احلدة والصراحة 
واألدب، وغ��ري ذل��ك م��ن الدرج��ات ال��يت يضعها 

خصوصيته وهيمنة الشعر الشعبي عليه
شعر عبدالقادر الكاف

د. عبدالقادر علي باعيسى
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اجملتم��ع، كم��ا ختتل��ف حس��ب الرس��ائل اللغوي��ة 
اإلخباري��ة األخ��رى، ال��يت يري��د م��ن يع��رب ع��ن 
مش��اعره أن يضّمنه��ا يف تل��ك العب��ارات. وتس��هم 
الثقاف��ة الش��فاهية يف تكري��س أمن��اط عام��ة م��ن 
التفكري؛ تؤدي إىل بناء نوع حمدد من اجملتمعات 
البش��رية، ال��يت يتمي��ز التواص��ل ب��ني أفراده��ا يف 
االعتم��اد عل��ى املنط��وق أكث��ر من املكت��وب، أو من 
الفع��ل نفس��ه ال��ذي كان م��دار التواصل الش��فاهي 
أو س��يكون موضوعه يف املس��تقبل.)1( إىل درجة 
يبدو فيها الشعر الشعيب متشابهًا إىل حد كبري.
فعندم��ا يق��ول عبدالق��ادر ال��كاف يف أول بي��ت من 

أول قصي��دة م��ن ديوانه:
يف العشية نظرت الزين كامل سنينه
خلته البدر أشرق حني ألأل جبينه

أهيف القد ملا مشى مثل غصن البان
وعندم��ا يق��ول يف أول بي��ت م��ن ثان��ي قصي��دة يف 

ديوان��ه:
ألحوال��ك  راث��ي  يا ورد لك قليب مشدود مايل	

ك��ذا حمت��ار س��ائل
ليه هكذا بالغصب هم يقطفونك

وعندما يقول يف أول أبيات، من ثالث قصيدة يف 
ديوانه:

	 غزال رمتين سهامه	
بطرف العيون الكحيله

	 ومر كل نظره ببسمه	
حوتها السنون اجلميله

ومُحره أراها خبده األسيل 	
كأنه ثائر بنور األصيل

واجلعد أسود خبده األسيل	

والوجه مشرق نوره ياللي
أسرني بلحِظه وخال فؤادي يكابد حريقه)2(

جن��د الكلم��ات والتش��ابيه كأنه��ا وصفات جاهزة، 
مم��ا يردده الش��عر الش��عيب ع��ادة )فالزين كامل 
س��نينه، أي يف ق��وة ش��بابه، وكأن��ه الب��در ح��ني 
يت��أأل جبين��ه، وه��و أهي��ف مثل غص��ن البان كأنه 
ال��ورد، وه��و غ��زال يرم��ي احمل��ب بس��هامه، م��ن 
خ��الل ط��رف عيون��ه الكحيل��ة، وخب��دوده مح��رة، 
وش��عره اجلع��د أس��ود مث��ل الليال��ي(. م��ن غ��ري أن 
تق��وم هل��ذا الش��عر ديناميت��ه اخلاص��ة، أو تغل��ب 
ديناميت��ه منطي��ة التعاب��ري االجتماعي��ة الس��ائدة 
يف ه��ذا املعن��ى، فم��ن امله��م إجي��اد اخلصوصي��ة 
خلل��ق الفض��اء الش��عري، لك��ن ذل��ك ل��و ح��دث ل��ن 
يقابل حبفاوة بالغة من مجهور اجملتمع )مجهور 
الشعر الشعيب(، فسياق احملاكاة والتماثل هو ما 
يدعم هذا الشعر حيث تنشط الوظيفة املرجعية 
بص��ورة واضح��ة؛ فالش��عر العام��ي ج��زء يف إط��ار 
حق��ل ثق��ايف أوس��ع من��ه، تكتس��ب في��ه األش��ياء 
تنظيم��ًا منطي��ًا معين��ًا، وي��كاد يك��ون الس��عي حن��و 
تنمي��ة أل��وان النش��اط اإلنس��اني أم��رًا م��ن أب��رز 
صف��ات التفك��ري اجلمع��ي، إذ جن��د اجملتمع��ات 
اإلنسانية يف بيئاتها املختلفة تكاد تتشابه يف ألوان 
نشاطها، وأضرب تربير مستلزمات حياتها، على 
م��ا بينه��ا م��ن تف��اوت يف احلض��ارة واملدني��ة، وم��ا 
تقتضي��ه بيئاته��ا م��ن خصوصية، فإنك إن نظرت 
إىل م��ا يتخ��ذه اإلنس��ان م��ن مس��كن جت��ده مؤلف��ًا 
من وحدات تكاد تتكرر يف كل البيئات، فثم مكان 
للنوم، ومكان للمعيش��ة، ومكان لالس��تقبال، وإذا 
نظرت يف شكل املساكن كما كشفت عنها البحوث 
التارخيي��ة والكش��وف اآلثاري��ة رأي��ت أن��ه كذل��ك، 
فالنمطي��ة العام��ة يف املس��كن ظاه��رة يف ُبعدي��ن: 
أفق��ي حاض��ر ورأس��ي غابر، ويتع��دى النزوع حنو 
تعميم النمط أشكال النشاط احليوي، إىل ما هو 
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أعمق من ذلك، مما يتصل بالتفكري بعامة، وما 
يتعل��ق مبعاجل��ة علوم��ه وآداب��ه«.)3( 

وينت��ج ع��ن ه��ذا املأل��وف يف الش��عر، واملس��كن، 
واألزي��اء، واملصوغ��ات، والطبخ��ات، واملوس��يقا، 
التك��رار إذ يع��اد لأش��ياء ألقه��ا من خالل تكرار 
احلديث عنها، أو تكرار لبسها، أو تكرار تناوهلا 
املوس��يقية  املقاط��ع  تك��رار مس��اع  أو  وجب��ات، 
والكلم��ات وغ��ري ذل��ك، م��ن غ��ري أن مي��ل الش��عر 
الش��عيب م��ن ذل��ك التك��رار، وم��ن غ��ري أن مي��لَّ 
املس��تمعون لك��ون الش��يء املك��رر ميث��ل وجوده��م 
وهويتهم، بل كلما زاد تكرار تلك املوضوعات زاد 
إعجابه��م به��ا، وإحساس��هم بأنفس��هم ووجوده��م 

م��ن خالهل��ا.
 ورغ��م أّن عبدالق��ادر ال��كاف كاف��ح ش��عريًا بق��وة 
إلثب��ات خصوصيت��ه، ف��إّن الواق��ع االجتماع��ي يف 
ق��ول الش��عر غل��ب واقع��ه اخل��اص، أو أّن الرغب��ة 
االجتماعية غلبت رغبته الذاتية يف قول الش��عر، 

فنَم��ْت خصوصيت��ه كزه��رة صغ��رية بني جمموعة 
عمالق��ة م��ن أش��جار الغاب��ات الكثيف��ة، وتط��ورت 
حس��ب طاقت��ه. وأكث��ر م��ا يلف��ت يف ه��ذا الس��ياق 
ه��و احلض��ور الدائ��م للح��س يف الش��عر العام��ي، 
فاإلمج��اع عل��ى ت��رداد ص��ور معين��ة، أو أمن��اط 
الق��ول يتح��ول مب��رور الزم��ن إىل  معين��ة م��ن 
ق��وة مادي��ة، ويغ��دو من��ط االستحس��ان الش��عيب 
هل��ذه األمن��اط املتك��ررة ق��وة مادي��ة أخ��رى.)4( 
و«التفك��ري اجلماع��ي غ��ري ممكن خ��ارج التواصل 
اللغ��وي، وه��ذا م��ا ي��ؤدي بن��ا إىل فرضي��ة العق��ل 
اجلماع��ي« )5( الضاغ��ط، وه��ذا م��ا يع��زز أيض��ًا 
احلض��ور احلس��ي اجلماع��ي يف الش��عر الش��عيب، 
واأللفاظ املصوتة، إذ ترتقي احلقيقة الفيزيائية 
يف التصوي��ت اللفظ��ي م��ع احلقيق��ة احلس��ية يف 

التعب��ري والتصوي��ر.
وإذا كن��ا ق��د الحظن��ا أّن البنى التصويرية جاءت 
متساوقة مع املألوف يف الشعر الشعيب، فإن داللة 
األق��وال الش��عرية تأت��ي أحيانًا متس��اوقة مع اللغة 
االجتماعي��ة نفس��ها، كأنها ه��ي، من غري إحداث 
أي تصويرات فنية مما يرتد سببه إىل الشفوية 

ففي قوله:
يا خسارة ظين السابق خطاكم

بعد ماكنت واثق من قداكم
صار ظين حلم من حلم املنام)6(

وقوله:
يا هاجري وين الرساالت
ما جاتين شي منك رساله

وال مع النسمة حتيات
يا  ريت تتجمل مجاله

تكتب رساله لو بسطرين)7(
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وقوله:
حبييب ليه كذا تبعث جواسيس بعدي
كذا باهلل طبعك ما تثق قط بعهدي

تشك والشك يف األحباب ما هو زين)8(
تسهم الثقافة الشفاهية يف تكريس أمناط عامة 
م��ن التفك��ري، فه��ذا الذي يقوله ال��كاف يف حبيبه 
يقول��ه كل أف��راد اجملتم��ع، وه��و كم��ا نالحظ خاٍل 
م��ن أي بن��ى تصويري��ة، حي��ث يتش��ّكى م��ن حبيبه 
وخس��رانه فيه بعد ما كان واثقًا منه، ويتأمل من 
انقطاع رسائله عنه، ولو كانت رسالة بسطرين، 

ويتأمل من بعثه اجلواس��يس بعده وش��كه فيه.
وتتمث��ل أس��اليب التعب��ري الش��فوي الثقافي��ة يف 

اآلت��ي:

س��يطرة أس��اليب العط��ف البس��يطة املتضمن��ة 
أدوات املس��اواة ب��ني العناص��ر املعطوفة يف تفكري 
أفق��ي، ال يول��ي العالق��ات اهلرمي��ة أهمي��ة، وال 
يأخذه��ا يف احلس��بان، ف��إذا أخذن��ا اجملتمع��ات 
السامية القدمية مثااًل على ذلك، جند أّن لغاتهم 
كانت متفقة يف استخدام أدوات العطف بداًل من 
الرب��ط ب��ني اجلم��ل، إذ ُتش��ّكل وح��داٍت متج��اورة 
تقوم على الرتادف... ومل جتد الشعوب السامية 
وس��يلة للتعام��ل التصنيف��ي الدقي��ق م��ع األش��ياء، 
والتميز النسقي يف املعامالت، إال بعد أن أصبحت 
لغاته��م- وثقافته��م تبع��ًا لذل��ك- تس��تخدم آليات 
أكثر تطورًا باس��تخدام الوس��ائل الرتكيبية، وعن 
طري��ق األدوات فيم��ا يس��مى التبعي��ة األداتي��ة، 
وه��ي املرحل��ة الكتابي��ة، أو املراح��ل املتأخ��رة م��ن 

الشفاهية.
االهتمام بالشكل على حساب اجلوهر، ومن هنا 
اتسمت ثقافة تلك اجملتمعات برتكيز شديد على 
ج��رس األلف��اظ، وألع��اب الت��وازي الصوت��ي، مم��ا 
يس��اعد عل��ى حف��ظ العب��ارات اعتم��ادًا عل��ى تل��ك 
الوس��ائل املس��اعدة عل��ى بقائه��ا يف الذاكرة، وقد 
أس��هم ذلك يف بقاء خط التفكري أفقيًا ال يش��كل 
هل��ا عمق��ًا م��ن تراك��م األف��كار، ب��ل تتك��رر أف��كار 
الس��ابقني ببع��ض ألفاظه��ا املوروث��ة، م��ع إضاف��ة 

العناص��ر ال��يت تربطه��ا باألف��كار وباملكان.
اإلطن��اب والتك��رار، فه��و أم��ر طبيع��ي أن يس��عى 
أصح��اب تل��ك الثقاف��ة إىل تعوي��ض العناص��ر 

القابل��ة للنس��يان، بإع��ادة عناص��ر تذك��ر به��ا.
اس��تبعاد املقايي��س العقلي��ة، وجي��ري ذل��ك بوح��ي 
م��ن طبيع��ة تلق��ي املع��ارف ال��يت تق��وم يف تل��ك 
اجملتمع��ات عل��ى اس��تعادة م��ا يقول��ه األس��الف يف 
دورات متك��ررة، مم��ا يول��د حال��ة عقلي��ة تقليدي��ة 

تنش��ئ وضع��ًا حي��ول دون التجري��ب الذه��ين.
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إذكاء روح التح��دي والتناف��س الف��ردي لرباع��ة 
العقلي��ة اجلمعي��ة يف بيئ��ة تل��ك الثقاف��ات، فتنم��و 
احلاجة إىل أشكال متعددة من التحدي اللفظي... 
وإذا كان التناف��س ب��ني الذك��ور لدى الكائنات قد 
ب��دأ م��ن أج��ل الفوز بقلب األنثى، فإن جذور هذه 
الس��مة يف الثقاف��ة الش��فاهية مازال��ت ماثل��ة؛ م��ن 
خ��الل توظي��ف تل��ك القدرات يف وص��ف الفحولة، 

أو اإلفح��اش يف األوص��اف اجلنس��ية.)9(

وميك��ن أن نأخ��ذ م��ن أق��وال عبدالق��ادر ال��كاف 
أدل��ًة عل��ى م��ا س��بق: 

عاده أال عرف أن احملبة سعادة
والصفاء، والوفاء فيها مثل العباده

واحلبايب سوى فيها سواء عبد أو سيد
وارتوى منها قليب، وَخذ كل زاده

وإن أحس الشجن مره يالمس فؤاده
سال دمعه، وزادت رعشته، والتناهيد )10(

ففي هذا القول نالحظ أنه مت بالتجنيس الصوتي 
بني )الصفاء، والوفاء(، وبني ) سوى، وسواء(، 
واهتم بعطف اجلمل البسيطة بعضها على بعض 
)وارت��وى..، وَخ��ذ..، وإن أح��س الش��جن.. س��ال 

دمعه، وزادت رعش��ته، والتناهيد(. 
وقوله: 

اشتقنا لك، اشتقنا لك،
يف غيبتنا حبييب، اشتقنا لك

لو ماضنانا الشوق 
يف البعد يا معشوق

كنا ختلينا 

رحنا وال جينا
وال عدنا لك )11(

فهن��ا ك��رر اش��تقنا ل��ك والش��وق أرب��ع م��رات يف 
كلم��ات حم��دودة الع��دد.

وقوله: 	
اس��هر اللي��ل وامتت��ع بن��ور الكواك��ب يف )الس��ماء( 

والقمر
وامس��ع الط��ري يف البك��رة يغ��رد عل��ى األغص��ان 

)ب��ني الش��جر(
والغصون )الرطيبة( تنحين بانسياب )12(

ويف هذا يبدو - بالنسبة إلينا- قوله )يف السماء( 
زائ��دًا؛ ألّن الكواك��ب ال تك��ون إال يف الس��ماء، وق��د 
جاء بها انطالقًا مما يعرف يف الشعر الشفاهي 
م��ن زي��ادة إيض��اح الواض��ح، وكذل��ك قول��ه )ب��ني 
الش��جر( فاألغص��ان ال تك��ون إال ب��ني الش��جر، 
قول��ه  إذ دل عليه��ا  قول��ه )الرطيب��ة(  وكذل��ك 
تنحين )بانس��ياب(، لكنها ليس��ت زائدة بالنسبة 

لش��عر عام��ي ركائ��زه األساس��ية ش��فوية.
وعبدالق��ادر ال��كاف ش��اعر فن��ان، يدف��ع بال��وزن 
حن��و اخل��روج إىل م��دى أك��رب؛ تلبي��ًة لأغني��ة، 
وال يدف��ع باجلمل��ة أو الرتكي��ب حن��و اخل��روج إىل 
مدى أكرب، تلبيًة للقصيدة، فهو فنان شاعر أكثر 
من كونه ش��اعرًا فنانًا، فصياغته للش��عر صياغة 
وزني��ة )موس��يقية باألس��اس(، وبه��ذه الطريق��ة 
يثري تش��كيله إذ تربز بالغة املوس��يقا يف ش��عره، 
فالبالغة ليس��ت داللية لديه فحس��ب بل إيقاعية 
حتق��ق انته��اج الش��اعر حن��و ه��ذا املس��لك برغب��ة 

شديدة.
وخطاب��ه الش��عري لي��س خطابًا ممي��زًا جدًا  	 
يف فنيته، وال عاديًا جدًا، وإمنا يوقظ فينا شعورًا 
خاص��ًا خبصوصي��ة مل نس��معها م��ن قب��ل، متأتي��ة 
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من الرتكيب املوسيقي وصفاته، وهنا يكمن - يف 
ما يبدو لي - سر مجال شعر عبدالقادر الكاف، 
الذي وّظف اخلطاب املتداول موسيقيًا لصاحله، 
فتش��كيالت اجلمل��ة لدي��ه تش��كيالت موس��يقية، 
موقع��ة أكث��ر م��ن كونها لغوي��ة اعتيادية، يؤكد بها 

رغبت��ه األساس��ية يف أن ُيغّن��ى مب��ا يق��ول.
والش��ك أّن اجلم��ل املوس��يقية ذات ُنُظ��ٍم معتدل��ة، 
وتكرار بنيوي لصيغ موزونة، إذ يسرتس��ل الدفق 
اإليقاع��ي بانتظ��ام خّطي وعمودي متتابع، فنحن 
أم��ام وزن مقطع��ي تفرض��ه األغني��ة، أكث��ر مم��ا 
حن��ن أم��ام وزن بالتفاعي��ل تس��تدعيه القصي��دة. 
ه��ذه املقاط��ع التناظري��ة أفقي��ًا وعمودي��ًا ت��رتاءى 
للناظر يف كّل أحناء الديوان، وهي مكونات بنيوية 
أساسية تقدم خاصية الرتكيب املقطعي وتكوينه 
عن��د ال��كاف، وتأت��ي ق��درة الش��اعر التصويري��ة 
يف الدرج��ة الثاني��ة م��ن قدرت��ه املوس��يقية. وعلي��ه 
ف��إّن األحل��ان ال��يت س��تقوم عليه��ا تل��ك األغان��ي- 
القصائ��د س��تكون - يف الغال��ب- أحلان��ًا راقص��ة؛ 
إذ تتوالد الكلمات من تفعيلها موسيقيًا أكثر من 
تفعيله��ا داللي��ًا، وحن��ن ال نس��تطيع التنك��ر لل��وزن 
اجلميل، الذي جيعل عملية إنش��اء القصائد غري 
تقليدية، مما يعود بصفة خاصة إىل روح الشباب 

والغن��اء اليت متلكت الش��اعر.
إّن مجال التفاعل مع نصوص عبدالقادر الكاف 
جاء - فيما أظن - من كونها أغاني أكثر من كونها 
قصائ��د، إذ يت��م تركي��زه اخلالص على املوس��يقا، 
فتغدو اجلمل مرتكزات أساس��ية إلثراء موس��يقى 
األغني��ة، وتتمظه��ر يف إط��ار الدينامي��ة التفاعلي��ة 
للغن��اء، الس��يما حينم��ا يؤديه��ا الفن��ان - املغ��ين، 
ف��ال تكتف��ي اللفظ��ة يف نص��ه بوصفه��ا ملفوظ��ًا، 
وإمنا بوصفها جزءًا من دينامية املوس��يقا، اليت 

تزي��د م��ن تفاعل النص. 

ومث��ة يف ال��درس اللس��اني م��ا ُيع��رف بلس��انيات 
التلف��ظ ولس��انيات التفاع��ل، وكث��ريًا م��ا تتحق��ق 
لس��انيات التلف��ظ م��ن غ��ري لس��انيات التفاع��ل، 
وكثريًا ما يتحققان أيضًا، لكن بالنسبة إىل الكاف 
ت��ربز لدي��ه لس��انيات التفاع��ل م��ن خ��الل األغنية 
يربزه��ا الفن��ان - املغ��ين، و املوس��يقا - إب��رازًا 
ن��ادرًا، ومبعن��ى آخ��ر إّن أدبي��ات اس��تعمال كلم��ات 
الكاف ال تتأتى إالَّ من خالل األغنية، وهنا يربز 
البع��د االجتماع��ي بوصف��ه عنص��رًا مهم��ًا إلب��راز 
األغني��ة والتفاع��ل معه��ا تلقي��ًا واس��تمتاعًا، وتغدو 
النزع��ة الذاتي��ة يف القصائ��د فارض��ة نفس��ها على 
مجه��ور املس��تمعني؛ عندم��ا يغ��دو الش��اعر ق��ادرًا 
عل��ى ف��رض نفس��ه بصورة غري مباش��رة، فليس��ت 
كلم��ات ال��كاف بني��ة مغلق��ة يف إطار القصيدة، بل 
بني��ة منفتح��ة يف إط��ار األغنية اليت يتم االحتياج 
إليه��ا؛ إلب��راز التفاع��ل بص��ورة أك��رب بني الش��اعر 
والفنان املغين الذي مثّله يف هذا املضمار متثياًل 
رائعًا حسن باحشوان، ومن ثم اجلمهور. فأغاني 
الكاف ال حتتاج إىل تفاعل لغوي، كما يف غريها 
م��ن قصائ��د الش��عراء، وإمن��ا حتت��اج إىل تفاع��ل 
ويتع��دد  الكام��ل لكلم��ة غن��اء،  غنائ��ي باملعن��ى 
املتلق��ون بع��د ذل��ك حس��ب تفاعله��م م��ع األغني��ة، 
يف إط��ار نس��قية الغن��اء احلضرم��ي ال��يت يب��دو أّن 

ال��كاف أح��دث هل��ا إضاف��ات جديدة.
وم��ن األغان��ي ذات اجلم��ل املوس��يقية القص��رية، 

واملؤث��رة يف دي��وان ال��كاف م��ا يأت��ي:
احملبة بلية/ طريي يا محامة/ ال حتاولين/ على 
عين��ك/ يف ليل��ة/ ارجع��ي بالس��المة/ أمان��ي/ ي��ا 
ري��ت ل��ك ش��ي ع��ني/ خ��ل العن��اد/ حت��ى نلتق��ي/ 

ربن��ا با يعني.
منوذج من هذه األغاني:

احملبة بلية
حبييب وناسينا



العدد الثاني | أغسطس ٢٠٢١م

16

دراسات

خلي ورامينا
مالك علّيه

احملبه بلّيه
أشوفك تعادينا 

وترضي أعادينا  
إيش القضّيه

احملبه بلّيه
تذكر ليالينا

وأيام ماضينا 
وعشره هنّيه

احملبه بلّيه
متى با تالقينا

حبضنك تدفينا 
وتعطف بنّيه

احملبه بلّيه
وخيضّر وادينا

ونعزف أغانينا 
مع املغربّيه

احملبه بلّيه
كفايه الذي فينا 

من اهلجر يكفينا
ترّفق شوّيه

احملبه بلّيه)13(
ه��ذا القص��ر يف الدفق��ة املوس��يقية، ي��دل عل��ى أّن 
عالقة األنا الشعرية باألنت رقيقة، فهذه الدفقة 
القص��رية حتي��ل إىل ن��زوع وجدان��ي مرك��زي يف 
ش��عر ال��كاف، وم��ع ه��ذه البس��اطة تب��دو هيمنته��ا 
واضح��ة، وتش��ّكل بني��ة حتويلي��ة بالقي��اس إىل 
اجلم��ل األكث��ر ط��واًل، وه��ي بني��ة مهم��ة مادام��ت 
بنية موقعية بارزة يف الديوان، ومادامت نس��بتها 
تتجاوز ُعُش��ر الديوان؛ البالغ مائة قصيدة فإنها 
ج��زء مرك��زي م��ن قوام��ه. ومفه��وم الذاتي��ة ال 
خي��رج هن��ا ع��ن موض��وع املواءم��ة واحملب��ة، ال��يت 
يرغبه��ا الش��اعر مع اجملتم��ع، مادامت تقوم على 
توجي��ه اخلط��اب إىل حبي��ب، ميك��ن ألي أح��د أن 
يرى فيه حبيبه، وبغض النظر عن قصر اجلمل، 
فإن سريورة التواصل اليت سارت بها بني الناس 
دال��ة عل��ى حيويته��ا الفائق��ة، وه��ي يف احملصل��ة 
األخ��رية داخل��ة يف إطار حركة الرتكيب الش��عري 

يف الدي��وان.

اهلوامش:
ينظ��ر حب��ث )وظائ��ف اللغ��ة يف إط��ار نظري��ة 
التواص��ل( ف��احل العجم��ي. الن��دوة الدولية قضايا 
املنه��ج يف الدراس��ات اللغوي��ة واألدبي��ة، النظري��ة 
والتطبي��ق، حب��وث حمكم��ة، جامع��ة امللك س��عود، 
كلي��ة اآلداب، قس��م اللغ��ة العربي��ة وآدابه��ا. 21-
1431/3/24ه��� املواف��ق 7/-2010/3/10، ص 

.  247-237
ديوان ربيع اهلوى، عبدالقادر الكاف، إصدارات 
وزارة الثقاف��ة والس��ياحة صنع��اء، د.ت صفح��ة 

.3،2،1
حب��ث )تعمي��م النم��ط يف النح��و العرب��ي، دراس��ة 
يف منه��ج التقعي��د، أب��و أوس إبراهي��م الشمس��ان، 

مرج��ع س��ابق، ص 70-69 .
ينظ��ر حب��ث قضاي��ا املنه��ج يف دراس��ة البني��ة 
احلدثي��ة، ومس��تويات التجري��د النح��وي، حمم��د 
صالح الدين الش��ريف، مرجع س��ابق، ص 171. 

نفسه ص 171.
ديوان ربيع اهلوى ص4.

نفسه ص6.
نفسه ص7 .

 حب��ث )وظائ��ف اللغ��ة يف إطار نظرية التواصل( 
فاحل العجمي، مرجع س��ابق، صفحة 248-247.

 ديوان ربيع اهلوى، ص 38.
 نفسه ص 68.
 نفسه ص 70.
 نفسه ص 9.
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     عم��ر ب��ن أب��ي ربيع��ة ش��اعر أم��وي، غلب��ت على 
ش��عره النزع��ة القصصي��ة؛ حت��ى ت��كاد قصيدت��ه 
تضعنا أمام ازدواج نوعي  قد خيلق بعض الفوضى 
واالضط��راب ل��دى ذهني��ة املتلق��ي. ويتمظهر هذا 
االزدواج يف التعال��ق التكوي��ين ب��ني عناصر البنية 
الس��ردية وعناص��ر البني��ة الغنائي��ة/ القصيدي��ة؛ 
فاملكون��ات الغنائي��ة ال تتع��دى املكون��ات اإلطاري��ة 
لش��كل القصي��دة:  ) التقس��يم البي��يت / حب��ر 
الشعر / القافية / وحرف الروي ( بينما تشتغل 
املكون��ات الس��ردية يف غالبي��ة الن��ص من الداخل؛ 
إذ يعم��د اب��ن أب��ي ربيع��ة إىل اخ��رتاق آلي��ات 
ومكون��ات الص��ورة الش��عرية؛ ليجعله��ا قائمة على 
الوصف واملشهد، والصورة القائمة على الوصف 
واملشهد، ال يتوخى منها السمو بالتصوير املكثف 
الداّر  لإلحياء والداللة، ثم جعل اللعبة الذهنية 
اإلطار املشغل لعملية االتصال مع املتلقي،  بقدر 
ما يراد هلا فقط أن تؤدي وظيفة إخبارية قائمة 
عل��ى املس��توى األول��ي م��ن التعب��ري، ولفحص ذلك 
ننص��ح بالرج��وع إىل ن��ص: )أم��ن آل نع��م(؛ إذ 
يقام النص على الس��رد ابتداًء من االرتكاز على 
الزم��ن: )وليل��ة ذي دوران جش��مين الس��رى ..( 
فالبي��ت الش��عري قائ��م  عل��ى )احلك��ي( ويفرتض 
حمكّيًا له، ومن جانب آخر، وصف الليلة ب� )ذي 
دوران( أي الليل��ة الضاج��ة يف ذه��ن ال��ذات، ال 
يزيد على أن جعل الليلة أشبه برحى تدور بشكل 
مستديم يف ذهن الذات بفكرة السرى، وتلحُّ على 
ال��ذات باملض��ي يف مغام��رة غري حممودة. ووصف 
الليلة ب� )ذي دوران( يضعنا أمام املستوى األول 

للدالل��ة، أي م��ا قب��ل املس��توى الغنائي الذي ينبثق 
عنه اشتغال  املدلوالت املنزاحة املتناوبة املخلقة 
لإلحي��اءات املتناهي��ة الدائري��ة، وكأن��ه يري��د أن 
خيربنا فقط  أن مثة ليلة غري مستقرة اضطرب 
فيه��ا الذه��ن؛ ليل��ّح على ال��ذات بالقيام مبغامرة. 

إىل جانب االشتغاالت التكوينية السردية اآلنفة؛ 
ف��إن قصي��دة )نع��م( وإن اتبع��ت اإلط��ار الش��كلي 
الغنائي؛ إال أنها تعمد إىل تقسيم مضمونها  إىل 

إطارات تكوينية س��ردية:
 التمهيد   

العرض 
احلبكة 

التأزم الدرامي )العقدة( 

  التداخل بين المكونات السردية، والمكونات الغنائية في القصيدة العربية  الظاهرة والوظيفة 

 دراسة تحليلية في حوارية  األخوات الثالث، لعمر 
بن أبي ربيعة 

قراءة وحتليل/بدر العرابي
أكادميي خمتص باألدب، جامعة عدن
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احلل .
عل��ى  توزيعي��ة حصري��ة  آلي��ة مضموني��ة  وتل��ك 
آلي��ة طبيع��ة  التتاب��ع، كآلي��ة اس��رتاتيجية للقص��ة 

القص��رية والس��رد األدب��ي عام��ة.

وخالص��ة الق��ول: إّن م��ا ميي��ز االش��تغال عل��ى 
املكونات السردية، يف أشعار ابن أبي ربيعة، عما 
علي��ه احل��ال عن��د معظ��م معاصريه وس��ابقيه؛ هو 
اتكاؤه الكلي املمتد،  على املكونات السردية، من 
املفتت��ح حت��ى اخلت��ام؛ إذ ختتف��ي آلي��ة التش��كيل 
الغنائ��ي تارك��ة لالش��تغال الس��ردي اجمل��ال، ع��دا 
والصوت��ي  اإليقاع��ي  االش��تغال  آلي��ات  حض��ور 
املنتظم )حبر الشعر مبدخالته من التفعيالت/ 
التقس��يم التقابل��ي للبي��ت الش��عري/ القافي��ة/ 

ح��رف ال��روي(.

     وعلى الرغم من االشتغال التكويين السردي 
يف قصائد ابن أبي ربيعة، كظاهرة أسلوبية قارة، 
إال أنن��ا ال ميك��ن أن ندع��ي إخ��راج اب��ن أبي ربيعة 
م��ن ممارس��ة أدب القصي��دة، لنصف��ه كمم��ارس 
للقص��ة القص��رية؛ العتب��ارات نظري��ة  ومرجعي��ة 
عديدة؛ إذ ُعرف ابن أبي ربيعة على أنه ش��اعر، 
يضاف إىل ذلك أنه رائد قصيدة الغزل احلسي/ 
الصريح ، كغرض مقابل للغزل العذري العفيف؛ 
الذي أفضى إليه االنقسام البيئي لقصيدة الغزل 
يف العص��ر األم��وي، وم��ن ث��م إن قصي��دة الغ��زل 
احلس��ي، كان��ت متث��ل ممارس��ة نوعي��ة، ال تتج��اوز 

أدب القصي��دة يف ثقاف��ة التلق��ي املعاصرة هلا.

      فقط ما ميكن أن يش��كل منفذًا أمام الناقد 
للتعام��ل م��ع قصي��دة عم��ر ب��ن أب��ي ربيع��ة، ه��و 

االجتاه حنو تلمس الوظيفة اليت محلها الناص، 
هذا االش��تغال التكويين الس��ردي يف خضم النوع 
االش��تغال  أضاف��ه  ال��ذي  م��ا  أي  )القصي��دة(، 
التكوي��ين الس��ردي لغنائي��ة القصي��دة؟ وإذا م��ا 
وجدن��ا توظيف��ًا مجالي��ًا يس��مو بالن��ص ويعم��د 
إىل منح��ه ث��راًء داللي��ًا مضاعف��ًا، يف إط��ار الن��وع 
األدبي املستقل: )القصيدة(، فإننا ميكن أن نعد 
االشتغال التكويين السردي املهيمن، أداًة وخيارًا 
اس��تثنائيًا جُم��ازًا، مب��ا ال يعم��د إىل إح��داث أي 
حت��ول نوع��ي ض��ارب لش��روط االتص��ال م��ع ذائقة 

التلقي.

    إن أي نص شعري يلجأ إىل االتكاء على املكونات 
الس��ردية، كمكون��ات بنيوي��ة؛ إمن��ا يتوخ��ى وظيف��ة 
مل تك��ن تتوف��ر يف املكون��ات الغنائي��ة احلصري��ة، 
الراس��خة للقصي��دة، كن��وع مس��تقل، تس��عى  إىل 
التكثيف اإلحيائي واجلمالي الذي يسمو بالنص، 
وحيم��ل ذائق��ة التلق��ي إىل فض��اءات من الدهش��ة 
املضاعف��ة واجل��ادة، ال��يت مل يعهده��ا م��ن قب��ل، 
كم��ا أن توظي��ف املكون��ات الس��ردية يف إجن��از 
القصيدة؛ إمنا تفرضه تدفقات وفيوضات  الرؤية 
الش��عرية، إىل منس��وبات مضاعف��ة ال تس��تطيع 
األوعي��ة الغنائي��ة النوعية الراس��خة واألصلية  أن 
تس��توعبها أو حتملها؛ نظرًا لضيق حجم أوعيتها 

التكويني��ة األصلي��ة ع��ن  ذلك.

     وإذا م��ا حاولن��ا اس��تقراء مظاه��ر ووظائ��ف 
االش��تغال الس��ردي القائ��م عل��ى احل��وار، كتقان��ة 
تابع��ة حصري��ًا للقص��ة، يف ن��ص اب��ن أب��ي ربيع��ة، 
القائم على حوارية األخوات الثالث؛ فس��نخلص 
إىل توظي��ف فرضت��ه الرؤي��ة الش��عرية واحلاج��ة 
إىل التناس��ل، واالنفت��اح  الدالل��ي عل��ى ضف��اف 
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متع��ددة م��ن الرؤي��ة الش��عرية، ال��يت تس��عى إىل 
مقارب��ة قصدي��ة منفتح��ة عل��ى ضف��اف متع��ددة، 
م��ن الثقاف��ة واملعرف��ة والتحلي��ل النفس��ي للس��لوك 
النس��وي املتمث��ل يف ردة األفع��ال املتفاوت��ة ب��ني 
األخوات الثالث؛ أثناء مصادفتهن لعمر ابن أبي 
ربيعة، كنوع مقابل وطرف تتقاطب فيه مستويات 

العالق��ة النوعي��ة ب��ني الرج��ل وامل��رأة. 

النص 
قالت الكربى: أتعرفن الفتى؟!

قالت الوسطى: نعم، هذا عمر 
قال��ت الصغ��رى: وق��د تيمته��ا: ق��د عرفن��اه وه��ل 

خيف��ى القم��ر. 

من خالل هذا النص جند أنفس��نا أمام اش��تغال 
تكويين سردي، يتجسد يف احلوار، كتقنية تكوينية 
س��ردية حصري��ة تتب��ع، مرجعي��ًا، نظ��ام املكون��ات 
الس��ردية، ذلك النوع املقابل للنوع )القصيدة(. 

إذن م��ا اجل��دوى م��ن ه��ذا االش��تغال التكوي��ين 
السردي، يف أدب القصيدة؟ وهل مثة ما يضغط 
عل��ى الن��اص، كتكث��ف القص��د والرؤي��ة وترهله��ا، 
مب��ا ال تس��عفه املكون��ات الغنائي��ة/ القصيدي��ة 

احلصري��ة الراس��خة،عن محله��ا؟
أم أن مثة هجنة نوعية ال تستسيغها ذائقة التلقي، 
يف هذا االشتغال التكويين املغاير، بسبب حدوث 

اضطراب حتويلي نوعي؟.

يب��دو إن القص��د والدالل��ة اللذي��ن اكت��ظ بهم��ا 
ذه��ن الن��اص؛ قب��ل إجنازه النص، كانت يف غاية 

التعقي��د والتداخ��ل املفهوم��ي؛ إذا م��ا اقرتحن��ا أن 
الناص يس��عى إىل إظهار مدى متس��ع؛ لس��يطرته 
عل��ى ذهني��ة امل��رأة، كن��وع مقاب��ل يتمت��ع بصف��ات 
ذكوري��ة، تس��تطيع تغطي��ة حاج��ة امل��رأة، وس��د 
فض��اءات رغبته��ا املنفتح��ة، عل��ى رج��ل عال��ي 
الوس��امة ومغام��ر وج��ريء وش��اعر، كم��ا ترمس��ه 

ه��ي، وال��ذي غالب��ًا م��ا يك��ون غ��ري متوف��ر. 

    وألن مغامرة الناص القصدية، بلغت مس��توى 
م��ن التعقي��د، وال��يت تتمث��ل يف جع��ل الن��اص ذات��ه 
كرج��ل، ه��و القال��ب الذك��وري ال��ذي يغط��ي حاجة 
امل��رأة غ��ري املتناهي��ة، لرج��ل يرمس��ه ذهنه��ا 
األنث��وي احت��اج الن��اص إىل مدخ��الت تكويني��ة 
اس��تثنائية، متثل��ت يف )اخلط��اب املس��رود(،عرب 
احلوار، كتقنية سردية خصبة متمددة، ومنفتحة 
على أوعية القصد والداللة املتداخلة، اليت ميكن 

تفكيكه��ا يف:

ام��رأة ك��ربى: )مبس��توى عم��ري يبلغ م��ن التوازن 
األنث��وي ح��د االس��تقرار( ومب��ا يف��رتض أن تظهر 
ردة فع��ل أنثوي��ة مس��تقرة، ال ت��دل عل��ى الدهش��ة 
األنثوي��ة املراهق��ة، عن��د رؤيته��ا لرجل/ فيت، فيه 
م��ن عوام��ل اجل��ذب النوع��ي الذك��وري، م��ا جيع��ل 
توازنه��ا يضط��رب( لك��ن س��نرى فيم��ا بع��د كي��ف 

اخت��ل اتزانه��ا األنث��وي.

ام��رأة وس��طى: )مبس��توى عم��ري أدن��ى  من عمر 
الك��ربى(، ق��د بلغ��ت م��ن االس��تقرار والت��وازن م��ا 

ه��و أدن��ى بقلي��ل م��ن اس��تقرار الكربى.
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ام��رأة صغ��رى: ) يف عم��ر مقاب��ل لعم��ر الفت��ى 
الش��اخص( مبا فيها من طيش املراهقة املواكب 

لعمره��ا. 

تلك الرتاتبية النوعية:
كربى 

وسطى 
صغرى 

  إمن��ا ه��ي حماول��ة جانبي��ة م��ن الن��اص للتلوي��ح 
باخ��رتاق واضط��راب الرتاتبي��ة الطبيعي��ة ل��ردات 
الفعل األنثوية املفرتضة، عند مثول نوع ذكوري/ 
رج��ل، لبص��ر ام��رأة بلغ��ت م��ن التش��بع النوع��ي/ 
اجلنس��ي مبلغ��ًا، يف��رتض أن تك��ون  ردة فعله��ا 
خفيف��ة، عن��د مصادفته��ا ذك��رًا يبلغ من الوس��امة 
مهما بلغ؛ فتجربتها مع الرجل عامة، قد أشبعت 
حاجته��ا؛ نظ��رًا لتق��ادم التجرب��ة العمري��ة م��ن 
جان��ب، ونظ��رًا  مل��ا ه��ي علي��ه اهلرمون��ات األنثوية 
م��ن ق��درة وطاق��ة أضعفه��ا العم��ر وق��دم العالق��ة 
النوعي��ة املكتس��بة م��ع الرجل )كالزوج(. ومن ثم 
ف��ردة فع��ل األخ��ت الك��ربى، كان��ت منحرف��ة ع��ن 
طاقتها األنثوية، أي متضادة معها ومع ما يفرتض 
ويناس��ب صف��ة االت��زان األنث��وي الذي يفرتض أن 
يقض��ي  ب��ردة فع��ل غ��ري مبالي��ة ومس��تقرة مب��ا 
رأت��ه م��ن ذك��ر/ ش��اب. ويتجّس��د احن��راف ردة 
فع��ل الك��ربى ع��ن ردة الفع��ل املفرتض��ة، فيم��ا 
ب��رق والح م��ن دهش��ة قص��وى، حممولة باجنذاب 
أنثوي طافح مغمور يف أسلوب اإلنشاء: » أتعرفن 
الفت��ى !؟« موجه��ة س��ؤاهلا واندهاش��ها وعجبه��ا 
ألختيها؛ إذا ما ختيلنا أن نربة اجلملة :«أتعرفن 
الفت��ى؟« مصحوب��ة بإمي��اءات إنكاري��ة يف أقص��ى 

مستويات  الدهشة، مع تسمر بصرها حنو الفتى 
واس��تدبارها أختيه��ا. 

    بينم��ا كان��ت ردة  فع��ل الوس��طى : نع��م ه��ذا 
عمر، تدل على اس��تقرار وهدوء، لكن ليس ذاك  
االستقرار الدال على االستقرار مبعناه الظاهر؛ 
بق��در م��ا ه��و اس��تقرار األنث��ى اليائس��ة، ال��يت الح 
هل��ا ُعم��ر الفت��ى مرات عدي��دة، دون أن حتقق أي 
اقرتاب أو وصل منه، إىل جانب شعورها ببعض 
التوت��ر األخالق��ي الناتج عن كبح الدهش��ة، الذي 
مصدره وجود األخت الكربى، واليت يفرتض أن 
تظه��ر أمامه��ا ردة فع��ل مس��تقرة، زد عل��ى ذل��ك 
توتره��ا األخالق��ي م��ن التف��اوت العم��ري بينه��ا 
وبني الفتى، زد على ذلك فإن ردة فعل الوسطى 
املس��تقرة: )نع��م ه��ذا عم��ر( إمنا يتجس��د ترّصد 
الش��اعر، وتعم��ده يف إظه��ار اس��تقرار ردة فع��ل 
الوس��طى، مقاب��ل اضط��راب ردة فع��ل الك��ربى 
ودهشتها البالغة اجملاوزة لردة الفعل املفرتضة، 
إضافة إىل � وهو املقصد األهم � إظهار استقرار 
معرفة الوس��طى، ومن هي يف عمرها من جيلها، 
من النساء الغائبات عن املشهد مجيعهن، مقابل 
املعرفة اآلنية الناثرة للدهش��ة والعجب، من قبل 
الكربى، ولرمبا ومن هي من جيلها من النس��اء، 
الالت��ي إن تعرض��ن للموق��ف نفس��ه س��يكون رد 

فعله��ن مش��ابهًا ل��رد فع��ل الك��ربى أو يزيد.

أما رد الصغرى؛ فقد انعدم فيه التوتر األخالقي، 
واتس��م باحلري��ة واجل��رأة احملمولت��ني باجن��ذاب 
آن��ي، متم��م الجن��ذاب وحض��ور وجداني، ما يزال 
مش��تغاًل فيم��ا قب��ل احل��دث إذ كان رده��ا :« ق��د 
عرفن��اه، ه��ل خيف��ى القم��ر؟ »، فإجابتها كانت ال 
تدل على عقدة أو توتر أخالقي،  باعتبار أن مثة 



العدد الثاني | أغسطس ٢٠٢١م

21

دراسات

ج��وازًا قيمي��ًا مقنع��ًا ألن يصيبه��ا الش��غف والول��ع 
باملرئ��ي الفت��ى، يف حض��رة أختيه��ا، ألنه��ا تس��اويه 

أو تصغ��ره قلي��اًل يف العم��ر.
وميك��ن مقارب��ة القص��د والدالل��ة الكلي��ة، يف رغبة 
الش��اعر  إظه��ار احلي��ز الواس��ع املمت��د عمودي��ًا 
وأفقي��ًا، عن��د كل النس��اء الغائبات ممن يش��اركن 
األخ��وات الث��الث يف العم��ر:) الرتات��ب العمري(، 
حلضوره كمعشوق مطلوب للمرأة يف أجيال أنثوية 
خمتلفة، مبا يقرتب من التغطية شبه الكلية حليز 

ذهني��ة امل��رأة كن��وع أنثوي مقابل.

   وخالصة القول: إن االشتغال التكويين السردي 
للن��ص، إمن��ا وظف��ه الن��اص يف مقارب��ة ومعادل��ة 
حض��وره الذك��وري يف ذهني��ة امل��رأة، ع��رب حواري��ة 
اعتم��دت مدخ��الت متقاطع��ة: )ترات��ب عمري(، 

و)ترات��ب تركي��يب( يف مج��ل امللفوظ��ات الث��الث  
املختارة بإتقان، لتعرب عن مستوى حضور الفتى 
الش��اب الوس��يم املغام��ر، يف ترس��بات الذهني��ة 
األنثوي��ة، بعيناته��ا العمرية املتفاوته؛ ومبا يفضي 
ملقاربة كلية، تدل على احلضور الذكوري الكثيف 
يف ذهنية املرأة، على اختالف حاجاتها، ومستوى 
اشتغال غرائزها األنثوية املتفاوتة واملتحولة عرب 

الزمن.

     ميك��ن أن خنل��ص، م��ن دراس��تنا ه��ذه، إىل 
يف  الس��ردية  املكون��ات  الش��اعر  اس��تخدام  أن 
القصي��دة ، ال يع��ين االس��تخدام الكل��ي اجلام��د؛ 
بل دائمًا ما يكون االستخدام مقننًا ومفضيًا إىل 
تأس��يس مجالي��ة غنائي��ة كثيفة؛ إذ يعمد الش��اعر 
إىل اس��تقطاب املكون��ات الس��ردية، ث��م يعم��د إىل 

إفراغها من حمتواها السردي مبقيًا على اإلطار 
فقط، ثم يعمد إىل ملء اإلطار مبدخالت تكوينية 
غنائي��ة؛ فاب��ن أب��ي ربيع��ة يف ه��ذه احلواري��ة، بع��د 
اس��تقطابه آلي��ات احل��وار املباش��ر، املتمثل��ة يف 
ملفوظ��ات احل��وار مبؤش��ر الق��ول الفع��ل ) قال��ت 
(، أفرغه��ا م��ن خاماته��ا الس��ردية، واحتف��ظ به��ا 
كإط��ارات حاملة ألس��اليب إنش��ائية ح��ادة الداللة 
واالش��تغال، ويتجس��د ذل��ك يف مج��ل امللفوظ��ات 

الثالثة: 

» أتعرفن الفتى !؟« مجلة تومض وتوحي بوظيفة 
إنشائية ال متت لإلخبار بصلة؛ إذ ُتنتج الدهشة 
وال تهت��م باإلخب��ار، ب��ل تتقّص��د اإلن��كار والتعج��ب 

والدهش��ة، ال اإلخبار واملعرفة التقريرية.

    وق��د اش��تغلت ه��ذه اإلنش��ائية حبام��ل تكوي��ين 
سردي، مت إفراغه من حمتوياته السردية وحشوه 

بغنائيات إنش��ائية كثيفة. 

     وكذلك ملفوظ األخت الوسطى وملفوظ األخت 
الصغ��رى، ال��ذي ارتقى باإلنش��ائية التعبريية إىل 
ضف��اف املفارق��ة اإلدهاش��ية، ال��يت مجع��ت ب��ني 
آليت��ني إنش��ائيتني غنائيت��ني: األوىل: االس��تفهام 
)وهل خيفى القمر !؟( والثانية الصورة الشعرية 
القائم��ة عل��ى االس��تعارة التصرحيي��ة؛ إذ ش��بهت 
الفت��اة ُعم��ر / الفت��ى بالقم��ر متوخي��ة عالق��ات 
مشابهة مزدوجة بني العالقة احلسية )طلة ُعمر 
ومج��ال وجه��ه(، والعالق��ة املعنوي��ة املتمثل��ة يف  
مكانت��ه املرتفع��ة، ال��يت يتموض��ع فيه��ا على  ضفة 

يناهل��ا بص��ر النس��اء كافة.
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أغاني الـزواج في يافع
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األغاني من أقدم أشكال التعبري الفين اليت عرفها اإلنسان اليافعي، 
فه��ي تصاحب��ه يف خمتل��ف جوان��ب حيات��ه وتع��رب مبعانيها عن جتاربه 
احلياتي��ة وتعك��س مزاج��ه النفس��ي. فالغن��اء لي��س فق��ط  عامل ترفيه 
وتنفي��س ع��ن النف��س إزاء صعوب��ات احلي��اة وقس��وتها، ولكن��ه أيض��ًا 
باعث لأمل وحمفز للعمل ومؤنس يف الوحشة أو الوحدة ومساعد يف 
التغلب على هموم وصعوبات احلياة. وهكذا فأن الغناء كان مالزمًا 
لليافعي��ني، رج��ااًل ونس��اًء، يف كل عم��ل ي��ؤدوه، أما األفراح فالغناء هو 

عنوانها الرئيسي.
وق��د امت��از الغن��اء اليافع��ي إىل م��ا قب��ل أربع��ة عق��ود مض��ت بالطاب��ع 
الفلكل��وري التقلي��دي، الض��ارب يف الق��دم، املس��تند عل��ى إيقاع��ات 
متناغمة مع الرقصات واأللعاب الشعبية اليت يؤديها الرجال والنساء 
ون م��ن خالهل��ا ع��ن أفراحه��م وأتراحهم، س��واء يف  واألطف��ال، ويع��ربَّ
األعياد الدينية أو حفالت الزفاف أو تلك املصاحبة هلم أثناء تأدية 
أعماهل��م املختلف��ة ويف الطق��وس احلياتي��ة اليومي��ة املتع��ددة. فالغناء 
يراف��ق أعم��ال البن��اء والعم��ل الزراع��ي، وال ي��زال ل��كل موس��م زراعي 
أغاني��ه املمي��زة ال��يت يؤديه��ا الرجال والنس��اء بصورة مش��رتك يف كل 
موس��م زراع��ي، كم��ا أن للرعاة أغانيه��م ومواويلهم اخلاصة، وهناك 
الزوام��ل القبيل��ة ال��يت تب��ث الش��جاعة وحت��ض عل��ى القي��م النبيل��ة يف 
نف��وس أبن��اء القبيل��ة يف احل��روب واملناس��بات االجتماعي��ة األخ��رى، 
وكذل��ك الرتاتي��ل واملوش��حات الديني��ة، وغن��اء وإنش��اد القصائ��د يف 
جلس��ات الس��مر أو الراحة مبصاحبة القرع على الطبول أو مبرافقة 
آلة ذات نغم إيقاعي. وهناك أغاٍن خاصة بالنساء تؤدى عند طحن 
احلب��وب أو جل��ب احلط��ب أو امل��اء أو هده��دة األطف��ال وتنوميه��م، أو 
يف حف��الت الزف��اف حي��ث يت��درج الغن��اء ال��ذي تؤدي��ه النس��وة وتتن��وع 
إيقاعاته يف املراحل املتعددة حلفل الزفاف، كاهلدان والزفة وإقامة 
صفوف خاصة للغناء املصحوب حبركات راقصة تردد خالهلا األبيات 
الش��عرية اليت يرجتلها الش��عراء يف حلبات الصفوف النس��ائية وغري 
ذل��ك. وكم��ا أس��لفنا فق��د ظل��ت امل��رأة إىل م��ا قب��ل العق��د األخ��ري من 
القرن العش��رين ال تعرف احلجاب، تعمل يف األرض وجتلب احلطب 
وامل��اء وتطح��ن احلب��وب وتش��ارك يف األف��راح واألعي��اد، حي��ث ت��ؤدي 
الرقص��ات النس��ائية وت��ردد األغان��ي املصاحب��ة هل��ا س��واء يف املن��ازل 
أو يف املهرجانات العامة أو الزيارات اليت تقام يف الساحات العامة 

املكشوفة. 

د.علي صاحل اخلالقي
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وم��ن أه��م مع��امل الغن��اء الش��عيب يف ياف��ع أغاني 
ال��زواج ال��يت تتن��وع كلماته��ا وأحلانه��ا املرافق��ة 
ملراح��ل ال��زواج ومراس��يم املتنوع��ة. فق��د كان 
الزواج مبراس��يمه وأفراحه عيدًا، ليس ألس��رتي 
للقري��ة  وإمن��ا  فحس��ب،  والعروس��ة  العري��س 
بكامله��ا، ب��ل وق��د حيض��ر أفراح��ه ضي��وف م��ن 
الق��رى اجمل��اورة، ويف ه��ذا املعن��ى يق��ول املث��ل 
والف��رح  ألثن��ني  "الع��رس  اليافع��ي  الش��عيب 
مليتني". وكان الزواج اليافعي يتميز  باألغاني 
اجلماعي��ة ال��يت تؤديه��ا النس��اء، ورقصات الربع 
والزوام��ل الرجالي��ة، ويف الرقص��ات التقليدي��ة 
األصيل��ة للنس��اء أو الرج��ال أو املش��رتكة بينهم��ا 

وال��يت اختف��ى معظمه��ا يف الوق��ت احلاض��ر.
واألغاني اليت كانت تصاحب مراحل ومراس��يم 
ال��زواج اليافع��ي ه��ي ج��زء من الغن��اء الفلكلوري 
الع��ام اجمله��ول النش��أة، وه��ي تراني��م مجيل��ة 
ضارب��ة يف اجل��ذور جت��ري عل��ى الس��نة العام��ة 
م��ن النس��اء والرج��ال من��ذ أزمن��ة قدمي��ة، يع��ود 
بعضه��ا إىل م��ا قب��ل اإلس��الم، كم��ا يتض��ح م��ن 
بع��ض مفرداته��ا ومضامينه��ا، كم��ا يف األغني��ة 
النس��ائية "أاَل واخرج��ي رجل��ش اليمن��ى وقولي 
ياخَلَض��ر والي��اس"، أاَل توح��ي بقدمه��ا لف��رتة 
ما قبل اإلس��الم؟!. وكذا قوهلن "أال اتشلش��لي 
قوم��ي -أال ي��ا صع��دة الروم��ي"  ألي��س فيه��ا 
دالل��ة عل��ى س��يادة ال��روم قب��ل اإلس��الم؟ . وتع��د 
ه��ذه األغان��ي الش��عبية إرث��ًا عام��ًا ظ��ل ينتقل من 
جي��ل إىل جي��ل بكلماته��ا وأحلانه��ا م��ع ما يضاف 
إليها من جتديد وتطوير وتعديل يف هذه املنطقة 
املختلف��ة،  التارخيي��ة  املراح��ل  خ��الل  تل��ك  أو 
وه��ي تدخ��ل ضم��ن نط��اق ال��رتاث احل��ي ويص��ح 
"األغان��ي  أو  ب�"الفلكلوري��ة"  نصفه��ا  أن 
الرتاثي��ة". وه��ي متث��ل يف اس��تمراريتها حلق��ة 
الوص��ل ب��ني احلاض��ر واملاض��ي، وكث��ري منه��ا 

تش��رتك في��ه خمتلف مناط��ق يافع وقليل ختتص 
ب��ه ه��ذه املنطق��ة أو القري��ة أو تل��ك، وه��ي تعتم��د 
على األحلان املتنوعة واإليقاعات الراقصة اليت 
ختتل��ف باخت��الف احلال��ة  ال��يت ت��ؤدى فيه��ا أو 
تعرب عنها، كما ختتلف أغاني النساء عن أغاني 
الرج��ال م��ن حي��ث اإليق��اع وطبيع��ة الص��وت، 

فللم��رأة م��ا يتناس��ب م��ع صوته��ا الرخي��م.   
وم��ن دوح��ة ذل��ك ال��رتاث اخلص��ب واألصي��ل 
ال��رتاث،  بعب��ق  تف��وح  يانع��ة  زه��ورًا  نقتط��ف 
اخرتناها من خمتلف مناطق يافع، وهي تعكس 
احلالة النفسية والعادات والتقاليد االجتماعية. 

 
من األغاني اليت تسبق احلنا بعدة أسابيع:

ج��رت الع��ادة يف بع��ض مناط��ق ياف��ع أن تب��دأ 
النس��اء م��ن أق��ارب العروس��ن برتدي��د أغان��ي 
)اهل��دان() ( قب��ل ال��زواج بف��رتة، تق��ل أو تزي��د 
ببع��ض  قيامه��ن  عن��د  س��واء  أس��بوعني،  ع��ن 
األعم��ال أو عن��د طح��ن احلب��وب عل��ى الرح��ى أو 
أثناء سحق اهلرد، بل وحتى عند طهي الطعام، 
وتؤدي النس��اء )اهلدان( منفردات، حيث تردد 
كل واحدة منهن )اهلدان( وكأنها تغين لنفسها، 

وم��ن تل��ك األغان��ي:
خندمش واِذْه اهَللِيِّْه

وا َسُبوله باهيه 	 	 	
وا ُشقريه وا رويِّْه

وين ُكنيت َمْسقيه 	 	 	
مسقيه يف دار أبوها

والعسل له جانيه 	 	 	
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بنتنا وا قصعة الطيب 
وا هديه ال بعيد 	 	 	

واملعن��ى إنن��ا س��نخدمك أيته��ا الع��روس البهي��ة 
الطلع��ة، ال��يت تش��به الس��نبلة النظ��رة يف احلقل، 
أو غص��ن الش��قر الن��دي، وتش��بِّه األغني��ة الفت��اة 
بوع��اء الطي��ب )قصع��ة الطي��ب( ال��يت تف��وح 
بالروائ��ح الزكي��ة وال��يت ميك��ن أن تك��ون خ��ري 

هدي��ة إىل خ��ارج القري��ة. 
ومع اقرتاب موعد احلنا، تأتي النساء إىل بيت 
الع��روس وي��رددن أثن��اء ذل��ك وحتى ليل��ة احلنا، 
عش��ية ال��زواج، أغان��ي )اهِل��َدان( اجلماعي��ة، 

منها: 
أاَل جيت أخدمش

جيت من داري  	 	 	
أاَل جيت أخدمش

جيت بالعاني 	 	 	
اال  جيت أخدمش

ما َحَدا َجا لي 	 	 	
أاَل جيت أخدمش

وا َحال حالي 	 	 	 	

ومعناها ال خيتلف عن األغنية السابقة، فالنساء 
يؤك��دن أنه��ن جئ��ن خلدمته��ا خصيص��ًا  وبصورة 
أح��د  يدعوه��ن  أن  دون  )بالعان��ي(  طوعي��ة 
ملش��اركتها فرحته��ا ويصفنه��ا باجلميل��ة احلل��وة 
املنظ��ر )ح��ال حال��ي(.  وأثن��اء تأدي��ة الرقص��ات 
النس��ائية تصاحبه��ا أيض��ًا األهازي��ج املناس��بة 

إليقاعاته��ا، عل��ى س��بيل املث��ال: 

َرْع الُبنَّه َقُبوله وا ُكّل جاني 
َبح ال تزقر بِلْوالس توثق بالصَّ 	 	

تأنِّْه وانَتِدْب لك وا ُكل زاجي
وال تطلع َصَبْح مْتَهوِّي ونوَّاس 	 	

وكلم��ة )َرْع( ه��ي للف��ت االنتب��اه، واملعن��ى أنظ��ر 
ش��جرة ال��ُن اليافع��ي الش��هري املثقل��ة بالثم��ار 
الكث��رية )قب��ول(، وتوث��ق أيه��ا اجلان��ي بالف��روع 
القوي��ة )َصَب��ْح، أْصَب��اح( وجتنب الفروع اهلش��ة 
أو الطري��ة )األوالس(. وم��ن ذل��ك قوهل��م يف 
املثل الش��عيب )ال تزقر االَّ بلصباح، َرْع من زقر 
بالّش��ذب راح(. وت��أن لك��ي حتس��ن االختيار أيها 
الق��وي البني��ة واملقت��در )الزاج��ي( وح��ذار م��ن 
األغص��ان ال��يت ميك��ن أن ته��وي ب��ك إىل أس��فل 

الش��جرة. 
ومن أغاني احلنا:

أغان��ي احلن��ا ت��كاد تك��ون واح��دة يف كث��ري م��ن 
املناط��ق م��ع اخت��الف طفي��ف يف صيغه��ا، وم��ن 

أش��هرها: 
على احلنا، على احلنا 	

أاَل بسم اهلل الرمحن 	 	 	

على احلنا، على احلنا 	
أاَل  واْخَزا اهلل الشيطان 	 	 	

على احلنا، على احلنا 	
ويهنا من حتنا به 	 	 	
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على احلنا، على احلنا
حتنى خرية اصحابه 	 	

حتّنا به صغري السن
وذي عاده بَزْغ نابه 	 	

على احلنا، على احلنا
منر ِيْنَهم من اْشَعابه 	 	

على احلنا، على احلنا
ُجويهل نقَّْش اكفافه 	 	

ويالحظ هنا أن أغاني احلنا تستهل بشكل عام 
بس��م اهلل الرمحن الرحيم اليت تس��تفتح به كل 
األعم��ال، والدع��وة أن يفض��ح اهلل الش��ياطني  
وجين��ب الن��اس من ش��رورهم، ثم تق��دم التهنئة 
للعروس��ني صغ��ريي الس��ن، ويوص��ف )احلري��و( 
بالنم��ر ال��ذي ينه��م بصوت��ه م��ن فج��اج الش��عاب 
اجلبلية ، فيما توصف )احلريوة( باجلويهل أي 
صغري الس��ن الذي ازدانت كفيه بنقوش احلنا. 
وعلى لسان أم احلريو )العريس(  تردد النساء: 

أال بسم اهلل الرمحن 
أال وا يْبِعْد الشيطان 	 	

على احلنا على احلنا
وذا حّنا حنش ثعبان 	 	

أاَل يا من خَدم مالي
َسَلْف وااَل قضا يا ناس 	 	

يين  أاَل من كال بالصِّ
أالَّ با خلَِّصْه بالكاس 	 	

واملعن��ى أن أم احلري��و )العري��س( تعت��ز بابنه��ا 
ال��ذي تلقب��ه األغني��ة ب��� )حن��ش ثعب��ان(، وه��و 
وص��ف يتس��ق م��ع املأل��وف يف وص��ف الرج��ال، 
��بع والنم��ر واحلن��ش صف��ات تطل��ق  فاألس��د والسِّ
على الش��جاع. وتذكر األم النس��اء املشاركات يف 
الغن��اء أو يف خدم��ة العري��س )أاَل ي��ا م��ن خ��دم 
مال��ي( أي أن م��ن ج��اءت للمش��اركة يف ه��ذه 
الفرح��ة إمّن��ا ج��اءت لتس��جل دي��ن عل��ى األم 
ينبغي هلا أن تقضيه يف فرحة قادمة أو أن األم 
تس��رتد دينًا هلا من قبل بعض املش��اركات اليت 
سبق لأم أن قدمته هلن يف فرحة مماثلة عند 
زواج أوالدهن، وهكذا هي احلياة تعاون وتكافؤ 
وأخذ وعطاء، بل أنها تؤكد بأنها سرتد اجلميل 
مضاعف��ًا وم��ن كال هل��ا بالصي��ين )الفنج��ان( 

فس��رتد ل��ه بال��كأس.  
ون��ورد هن��ا جمموع��ة خمت��ارة م��ن تل��ك األغان��ي 
املرافق��ة خل��روج احلن��ا يف بي��ت احلري��و، عل��ى 
ص��وت آخ��ر، وق��د ختتل��ف الكلم��ات هن��ا وهن��اك 
لكن اللحن هو عام ومشرتك يف خمتلف املناطق 

واملضم��ون متش��ابه يف معن��اه الع��ام:
بسملوا يا ذي حضرتوا 

وألف صلوا عالنيب 	 	
بسملوا باسم النبوة

واسم بن طالب علي 	 	
حّوطوا َجْهَدا بياسني

من عيون احلاسدين 	 	
باركوا ألهل الزواجه

والعروسني قبل حني 	 	
واطلعوا احلنا جلهدا

وا طلوع العافيه 	 	
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شقروا َجْهَدا بورده
والغصون الراويه 	 	

وا نزف املُْهر حَلَْجل
َْه ذي لقط واختريَّ 	 	

ُمْهْر ِخلِّْي ذي ختريَّ
واْجَلَبْه من بندره 	 	

ما على َجْهَدا ُغالبه
ال دفع فيه أعشره 	 	

ْي بسملي يا أمَّْه على اخِّ
واطرحي جنبه كتاب 	 	

واطرحي ُمْر احلبيشي
حكحكي له كل باب 	 	

بنت عماته وعمه
زوَُّجوا حسناء لشاب 	 	

شابنا يسوى حمطه
شاب واخوانه شباب 	 	

با اخدمك خدمه بعيين
خدمتك عالعافيه 	 	

با أخدمك قد جيت عاني
ذي عليَّا مقديه 	 	

يا ُعَباد اْسال ِتَنْهَجْر
وداء حجر َسْو عالسَّ 	 	

عاد أبوك اجِلْيْد َلْعَصْر
با يويف ما قصر 	 	

ذي يرد اليابس اخضر
وان َعَصْر َحْبل اعتصر 	 	

جيت عاني رد بالّدان
ال حملك واملكان 	 	
با أخدمك وا ذيب سرحان

ذي بتعدي عالسمان 	 	
ي وعيين با اخدمك يا أخِّ

يف صباحي والعشي 	 	
با اخدمك عافية راسك

خري لي من كل شي 	 	
با اْخُدمك بسعد ُخوتك

نابلني الروميه 	 	 	
واملضلَّع والبالخي

كسب ما هي حاليه 	 	 	
واطلعوا حّنا جَلْهَدا

واطلوع العافيه 	 	 	
واطلعوا حّنا جَلْهَدا

قبل حتمى اهلاجره 	 	 	
تفرح أمَّه يوم تسمع

خدمته واحملجره 	 	 	
واخدمينه يا خواته

يا بنات اْعُمومته 	 	 	
وا تقع َحفَّه وَزفَّْه

بارُكوا له يا اخوته 	 	 	
قرُِّبوا له ما يريده
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يا احليور الظاميه 	 	 	

فرُِّشوا من شان َجْهَدا
َمل حرير عاهِلِدْه خَمْ 	 	

وا يَروِّْح ظيب عامر
ه عالسرير وا حُيطَّ 	 	

ومنها أيضًا على صوت آخر خياطب احلريوة:

أاَل َنِعْيْم وا ِذْي َجعْيدش أيَّْد الفاليه
وا ساعة الزين 	

أاَل نعيم ِسْيِنْه بِسْيِنْه عاجلنوب احلسان
وا ساعة الزين 	

أاَل نعيم وا ُلْول وا ِمْرَجان عالعافيه
وا ساعة الزين 	 	

ختاط��ب األغني��ة الع��روس.. أاَل لتنعم��ي برغ��د 
العيش وحْسِن احلال أيتها العروس ذات الشعر 
��ر املس��رحة ال��يت  الكثي��ف )اجلعي��د( ال��ذي أخَّ
متش��طه وترتب��ه )أيَّ��د الفالي��ة( بس��بب كثافت��ه، 
ولتنعم��ي بتل��ك الضفائ��ر الكث��رية ال��يت تت��دىل 
عل��ى الكتف��ني )اجلنوب(.. نعيم لك أيتها اللؤلؤ 

واملرج��ان. 
وم��ن أغان��ي احلن��ا أو )التلج��ني( كم��ا يس��مى 

ببع��ض املناط��ق: 

بسملوا ياذي حضرتوا  	

	           والف صلّوا عالنيب	 	

بسملي يا أمَّْه عليَّا
واطرحي جنيب الكتاب 	 	

على الَّلْيَجْن على اللّيَجْن
ن به ويسلم من تلجَّ 	 	

ن به صغري السن تلجَّ
وذي عادة بزغ نابه 	 	

أال ياسني من عيين 
ومن أعيان خلق اهلل 	 	

بسملوا على حبييب 
وألف صلوا عالنيب 	 	

ومن أغاني اهلدان املصاحبة ملراسيم احلنا:

واطلعوا احلنَّا جَلْهَدا
يا طلوع العافيه 	 	

رحيب بالغصن خلضر 
والغصون الراويه 	 	

ه بنتنا تسوى حمطَّ
يف مثنها غاليه 	 	

رحيب حّيا وسهال
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كل خطوه يف ميه 	 	

ْي رحيّب زوجتش أخِّ
من رجال الباديه 	 	

بارك اهلل لش جبهدا
باهلنا والعافيه 	 	

َواد مرحبا يا بنت جَلْ
يف شروعش وافيه 	 	

مرحبا بش جابش اهلل
والَعَمْد عالتاليه 	 	

وعند مغادرة الشواعه:
بع��د أن يتجم��ع الش��واعة جبان��ب من��زل احلري��و 
استعدادًا للتوجه إىل بيت العروس تردد النساء 
أهزوج��ة وداع احلري��و عل��ى لس��ان أم��ه ال��يت 
تستودعه اهلل وترتقب عودته مع عروسته بشوق 
كب��ري، وال تنس��ى أن تق��ول ملرافقي��ه أن��ه أمان��ة 
يف أعناقك��م فس��ريوا ب��ه س��ريًا روي��دا واحرص��وا 
علي��ه م��ن كل مك��روه يع��رتض طريق��ه، احلج��ارة 
)احلصأ( والريح )النويدا( ومن أشعة الشمس 

احلارقة: 
يا ِهَداني.. مالي مع اهلل وداعه

يا ِهَداني 	 	
يا ِهَداني.. مالي معاكم أمانه

يا ِهَداني 	 	
يا ِهَداني.. سريوا مبالي رويدا

يا ِهَداني 	 	
يا ِهَداني.. من احلصا والنويدا

يا ِهَداني 	 	
يا ِهَداني.. بالشمس سّووا له ظالله

يا ِهَداني 	 	

وعند وصول شواعة العريس:
عن��د وص��ول الش��واعة إىل جان��ب بي��ت الع��روس 
يت��م اس��تقباهلم م��ن قب��ل الرج��ال بالزوام��ل 
الرتحيبي��ة )انظ��ر الزوام��ل(، كما تس��تقبلهم أم 
العروس ومعها بعض النساء بالبخور، فيما تردد 
النساء من على شرفات وأسطح املنازل بأغنية 
)اهِل��َدان( التقليدي��ة ال��يت تس��تهل باس��م اهلل 
وبالنيب وصحابته ثم ترحب بالشواعة وباحلريو 
ترحيبًا كثريًا يوازي عدد جنوم الس��ماء يف تلك 
العش��ية، ويطال��ن عمت��ه أن ترح��ب ب��ه وت��رش 
طريق��ه بالعط��ر والرياح��ني، ويش��بهن العري��س 
بالصقر )السافع( الذي جاء ليستأثر باحلمامة 
)الع��روس(، ويصفنه��ا باهلليِّة، أي اليت عاش��ت 

يف رغ��د ويس��ر ومل تع��رف الش��قاء: 

وا ِهَداني.. بسم اهلل اْبَدأ بآلسام
ِهَدان 	 	

وا ِهَداني..وبالنيب والصحابه
ِهَدان 	 	

وا ِه�َداني.. يا مرحبا وألف َمْرَحْب
ِهَدان 	 	

وا ِهَداني.. وا مرحبا َمْرَحبّيه
ِهَدان 	 	

وا ِهَداني.. ِعِدْة جنوم العشّيه
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ِهَدان 	 	
وا ِهَداني.. يا َعمِّته رحيبِّ به

ِهَدان 	 	
ي طريقه وا ِهَداني.. بالعطر ُرشِّ

ِهَدان 	 	
وا ِهَداني.. حيَّا على الرأس والعني

ِهَدان 	 	
واعه وا هَداني.. يا َمْرَحَبا بالشَّ

ِهَدان 	 	
َواعه وا هَداني.. من هو كبري الشَّ

ِهَدان 	 	
وا ِهَداني.. مثل املثوره غيامه

ِهَدان 	 	
وا ِهَداني.. سافع ومن بني ُسفَّع

ِهَدان 	 	
وا ِهَداني.. َسيَّب وَشّل احلمامه

ِهَدان 	 	
وا ِهَداني.. يا بنتنا يا هليه

ِهَدان 	 	
وا ِهَداني.. بنتنا ما تعرف شقّيه

ِهَدان 	 	
وا ِهَداني.. سقي الشقر ال حبوبه 

ِهَدان 	 	

وعند الرماية:
وأثن��اء رماي��ة )النََّص��ع( من قبل ش��واعة احلريو 

وش��واعة احلري��وة )املرحب��ني( ت��ردد النس��اء 
األغان��ي، منه��ا ه��ذه األغني��ة ال��يت تتح��دث ع��ن 
العريس الذي جاء مزهوًا بعمامة حرير خضراء 
على رأسه، وجاء معه باهلدايا الثمينة حممولة 
ال، تشتمل على كل ما غلي مثنه  على سبعة مِجَ
من اللؤلؤ والزهور والورود والطيب والرُب والتمر 
والعس��ل والكس��اء البيحان��ي الش��هري، وخص��ص 
أحد اجلِمال للغزالة اليت جاء موكبه من أجلها 

خصيصًا. 

أاَل صوت احلريو اقبل 
على ر اسه حرير اخضر 	 	

ال ادَّى  أاَل سبعه مِجَ
أاَل من كل شي غالي 	 	

           وأثناء األفراح املسائية تردد النساء أغاني 
اهلدان اليت ال تنسى الرتحيب بالضيوف:

يا ِهَداني حيَّا مبن جا على الرأس
أاَل يا ِهَداني

اس يا ِهَداني أاَل فوقه شقر والتفحَّ
أاَل يا ِهَداني

يا ِهَداني أال ما بني حَلَّْد وَلْثَننْي
أاَل يا ِهَداني 

يا ِهَداني أاَل وباملصاحف ولقالم
أاَل يا ِهَداني 	

وعق��ب اهل��دان تعق��د النس��اء ألعابه��ن التقليدي��ة 
يف صف��ني متقابل��ني وه��ن ي��رددن أبي��ات ش��عرية 
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للش��عراء املتباري��ن فيم��ا بينه��م وتس��تمر حت��ى 
وق��ت متأخ��ر، ث��م يُع��دن لرتديد أهازيج مش��ابهة 
لله��دان الس��ابق، لكنه��ا موجه��ة يف ه��ذه امل��رة 

للذري��ع، وفيه��ا وص��ف لبضاع��ة احلري��وة: 
أاَل يا ِهَداني واْدُعوا لنا ال ذريع ُأخيت

أاَل يا ِهَداني
أاَل يا ِهَداني أاَل قولوا له إَنا نيب املِْقِدي

أاَل يا ِهَداني
أاَل يا ِهَداني أاَل  قبضته ما وقرت سين

أاَل يا ِهَداني
أاَل يا ِهَداني أاَل عصيدته ِمْسحة الرُّبعي

أاَل يا ِهَداني
أاَل يا ِهَداني أاَل عصيدته ُجْوَدَها ِرْبِعي

أاَل يا ِهَداني

وعل��ى ص��وت آخ��ر ق��رب خ��روج احلري��وة وكأن 
األغني��ة موجه��ة هل��ا: 

وا ُهْدُهدي زْل صوتك
هدَّدتين من منامي 	 	

الليله الٌغصن عندي
والقابله يف بالده 	 	

وعل��ى لس��ان األم ال��يت تش��به ابنته��ا حبمام��ة 
فؤاده��ا: 

عا ُكنت بسرح وَباوي
َشلّوا محامة فؤادي 	 	

الوالده ويش قاله 
قاله بعافية مالي 	 	

م��ن  أغان��ي مرافق��ة احلري��وة عن��د خروجه��ا 
أهله��ا:  بي��ت  غرفته��ا يف 

أال اتَشْلَشِلي قومي
أاَل يا َصْعِدْة الّرومي 	 	

أاَل واخرجي رجلش اليمنى 
وقولي يا اخلضر والياس 	 	

أال خَتَطري يف ِصُروح أْهِلْش
وما اْدَوْه يف صروح الناس 	 	

أاَل واسرحي وازقري باهلل
وقولي يا اخلضر والياس 	 	

أاَل وازقري به وا ُضَماري 
قد زقرنا به مجيع 	 	

أاَل واسرحي وازقري باهلل
من زقر به ما يضيع 	 	

أاَل خرجيت بالقدم ليمن
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وقولي يالنيب لزهر 	 	

أاَل خرجيت من سدة اهلش
وال باب اهلل الواسع 	 	

أاَل واسرحي وازهرة الصبح
ذي من املشرق بدت 	 	

أاَل قاله الفّنيه ياسني
دمعة ُأمِّي قبتسيل 	 	

ويف حلظ��ات ال��وداع املؤث��رة ال��يت متت��زج فيه��ا 
مشاعر فرحة األهل بزواج ابنتهم باحلزن على 
فراقهم هلا، تردد النساء أغنية اهلدان املعربة 
عن هذه اللحظة، وينش��دن على لس��ان العروس 

بنش��يد الوداع لأهل: 
أاَل قاله البيضاء كرمتوا

يا أهل ذه احَلوَزْه مجيع 	 	

أاَل واكرمك وا َبْه حُيودي
واكرمش يا الوالده 	 	

أال يا به ُكُثر خريك
وَرْع مفتاح خمزانك 	 	

أاَل ما عادنا بنتك

أاَل ما اليوم بنت الناس
أالَ قاله البيضاء مع اهلل

يا أهل ذه احَلْوَزْه مجيع
َوْه أاَل واكرمك يا به وخَلْ

واكرم اصحابي مجيع
أاَل واكرمش يا الوالده

وأهل َبْن عّمي مجيع
أاَل يا َبه كثر خريك

ويعقبنا عليك اخلري
أال يا به كثر خريك

وذا مفتاح معقابك
أال سريي أال سريي

أاَل يا ساعة الرمحن
أال سريي أال سريي

وال مؤذي وال شيطان
يالح��ظ هن��ا )قال��ت البيض��اء( واملقص��ود به��ا 
الع��روس وامل��رأة بش��كل ع��ام كقوهل��م )حتج��ر 
ل��ه البي��ض( أي تزغ��رد ل��ه النس��اء. والبي��اض 
ه��و الصف��ة الرئيس��ية لبش��رة امل��رأة اليافعي��ة، 
والع��روس يف ه��ذه األغني��ة كأمن��ا تق��ول ال��وداع 
أيه��ا األه��ل يف ه��ذه احل��وزة الس��كنية.. ال��وداع 
ي��ا أب��ي، أيه��ا اجلب��ل )احلي��د( ال��ذي أحتم��ي به، 
وأكرم��ك اهلل أن��ت وال��دة )األم( عل��ى كل م��ا 
قدمتم��وه ل��ي م��ن رعاي��ة وعط��ف وحن��ان وحس��ن 
تربي��ة.. أودعك��م ألن��ين حبك��م س��نة ال��زواج  مل 
أعد أبنتكم، بل أنتسب إىل أسرة زوجي.. لذلك 
أودعك��م م��رة أخ��رى األب واألم واألخ��وة وأبن��اء 

الع��م وأه��ل القري��ة مجيع��ًا. 
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وق��د يأت��ي اهل��دان أثن��اء املغ��ادرة بصيغ��ة أخ��رى 
عل��ى لس��ان العروس وه��ي تودع أهلها واحملطاب 
)مكان احلطب( الذي جاءت حبطبه من بطون 

اجلب��ال واألودي��ة البعيدة. كقوهلن: 
أاَل با استودعك يا دار أبي 

أاَل واستودع احملطاب 	 	

أاَل واستودع احملطاب 
ذي جَنَّلت من لشعاب 	 	

أال يا ليتين يا َبْه
ُحَبْيِبْه وسط خمرانك 	 	

أال يا ليتين يا َبْه
ُحَرْيِفْه وسط جنبيتك 	 	

أاَل َبْسَتْودعك يا َبْه
أاَل واستودع أخواني 	 	

أاَل واستودع أخواني 
ِعُلوبي ذي يظلوني 	 	

أاَل واستودعك يا َبْه 
وَبْسَتْوِدْع مجيع الناس 	 	

وكل  األه��ل  دار  ت��ودع  الع��روس  أن  واملعن��ى 

مشاعرها وذكرياتها مشدودة إليه، لذلك فأنها 
تتمن��ى أن تك��ون حب��ة ذرة يف خم��زن والده��ا أو 
قطع��ة ذه��ب )ُحريف��ة( تزي��ن مقب��ض جنبيت��ه 
ال��يت تظ��ل مالزم��ة ل��ه كظل��ه، أي أنه��ا ال ت��ود أن 

تف��ارق األه��ل. 
 

وم��ن األغان��ي املرافقة خل��روج العروس من بيت 
أهلها:

قاله البيضاء مع اهلل
اقبل الثالث فريع 	 	

جا لي السافع وخذني
من على شامخ منيع 	 	

واْكَرَمْك يا َبْه حيودي
وتي مجيع واْكَرم اخُّ 	 	

ودُِّعوني بالسالمه
كم لعيين ما َهَجْع 	 	

واكرمك يا به حيودي
واكرمش يا الوالده 	 	

قد معي خري ابن عمِّي
مكسيب والفايده 	 	
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ال َقَصْر عاد ابن عمِّي
ُبول با يويف بالسَّ 	 	

واكرمك يا َبْه ِحُيودي 
َوْيْش عادك با تقول 	 	

واكرمك ما عاد لي بك
قد َخَدْمَناك الَقُبول 	 	

خبت بنيت حوَّل اهلل
با نوّدعها وديع 	 	

ْبَها بعاشور با حنجِّ
والزواجه ال الربيع 	 	

وافرحي وا ماهلا ُأّمش
وا دواء قليب الوجيع 	 	

وازقري به وا حاللي
قد زقرنا به مجيع 	 	

وازقري به ال ختايف
من زقر به ما يضيع 	 	

 على صوت آخر:

أاَل يا َبْه كثر خريك

َجَباك القفل واملفتاح 	 	

طرحت البيت والوادي
بيرَتْعوي به الفالح 	 	

أاَل ال عند َبْن عمِّي
وبا اْسال لي معه وارتاح 	 	

وبن عّمي يبى ميّن
حُبوب الليم والتفاح 	 	

ومن ذي تشرع النوبه
عسل حالي دواء جَلَْراح 	 	

أاَل يا َبْه كثر خريك
طرحنا لك ذه البقعه 	 	

خرجت اليوم من عندك
وعيين تقطف الّدمعه 	 	

أاَل وعند بن عّمي 
وِسرْيِْه ما بها رجعه 	 	

أاَل ويش أرجع آَسوِّي
وعاد القلب به وجعه 	 	

بدل ما كنت خادمتك
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خُتذ لي بالسنه رقعه 	 	

أاَل وانيت اكرمش يا ُأمَّْه
حُيودي واكرمك يا َبْه 	 	

وُخوتي مالي الغالي
منار احليد واذيابه 	 	

وَبْن عّمي حبيب الروح
وصلين عاصر اشنابه 	 	

َذَبْح لي ثور عالسّده
وضيَّف مّنْه اصحابه 	 	

فتح لي باب واجْتَمَّل
فتح له خري من بابه 	 	

وعند اقرتاب الوداع من نهايته تقول األغاني:
واسرحي ودَّعتش اهلل

صادفش سعد السعود 	 	

واسرحي يا ُعود لبنوس
خّلي الوادي ينوس 	 	

واسرحي يا خيتم أمش
يا ذهب جنبية أبوش 	 	
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واسرحي يا غصون أمش 
يا عمامة راس ابوش 	 	

ه واسرحي يا ميل فضِّ
وأهلش أميال الذهب 	 	

ثم تردد النساء الوصايا اليت جيب على العروس 
أن تعم��ل به��ا يف بي��ت الزوجي��ة اجلدي��د، أي أن 
تك��ون زوج��ة مثالي��ة، حس��نة الس��لوك، حتس��ن 
خدم��ة أه��ل زوجها، توقر الكبري وتعتربه مبرتبة 
األب وتعط��ف عل��ى الصغ��ري وتس��ميه األم��ري، 
وتهت��م بزوجه��ا )اب��ن الناس( ويف من يعمل معه 
أو ضيف��ه )بتول��ه والدخي��ل(، وأن تك��ون كرمي��ة 
حت��ى ال يق��ال هل��ا )بن��ت خبي��ل( ولك��ي يق��ال أنه 
أحسن االختيار )تندَّب( من أفضل حبوب الذرة 

)العوبل��ي( النقية. 
واحكمي دلَّه وصيين

واحكمي سكَّابها 	 	
وقعي ُبنَّْه على الباب

واحكمي جنَّابها 	 	

اهلل اهلل يا املليحه
اش أبوش بالذي وصَّ 	 	

اهلل اهلل يا املليحه 
باخلرب يأتي َحْسني 	 	

والكبري ادعيه وا َبْه
َغريِّ وا األمري والصُّ 	 	

اهلل اهلل وا مليحه

بالوصوف الغاليه 	 	
اهلل اهلل يف َبْن الناس

يف بتوله والدخيل  	 	
اهلل اهلل وا مليحه

ال يقولوا بنت خبيل 	 	
ما جهيدا االَّ تندَّب

قد لقط من خرية احلب 	 	
من سريف العوبلي 

َحْب ماشي به رُبوش 	 	
وق��د تتك��رر صيغ��ة بع��ض األبي��ات م��رات وم��رات 
كم��ا يف مطل��ع األهزوج��ة التالي��ة ال��يت توص��ي 
الع��روس أن تق��در أه��ل زوجه��ا مبث��ل تقديره��م 
هل��ا، وأن ال تتحم��ل الضي��م إذا م��ا ب��در منه��م 

وت��رد عل��ى كل س��يئة مبثله��ا:
أاَل سريي أاَل سريي

وُمدِّي رجلش اليمنى 	 	
أاَل ومدِّي رجلش اليمنى

وقولي يا اخلضر والياس 	 	
أاَل سريي أاَل سريي 

خطيوه قسميها اسداس 	 	

أاَل أن قدَُّروش الناس
سي مقدارهم عالرأس 	 	

أاَل وان شامتوش الناس
ردِّي بالكالم أمخاس 	 	

وعند الرتحيب بالعروس يف بيت الزوج:
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عن��د اق��رتاب الع��روس م��ن بي��ت العري��س تك��ون 
النس��اء م��ن أه��ل احلري��و يف اس��تقباهلا، فتن��زل 
إن كان��ت راكب��ة عل��ى ظهر مجل، وتتخذ موقعها 
املعت��اد أم��ام املوك��ب وعل��ى ميينه��ا ويس��ارها 
املرافقات)املس��ايرات(، والعريس يسري ورائها 
ومع��ه مظل��ة يظله��ا من اش��عة الش��مس، وتزغرد 
النس��اء ث��م ي��رددن أغني��ة )التصبيح��ة( ترحيبًا 

مبق��دم موك��ب الع��روس والعري��س: 
وا صباح اخلري خَلْرَي

وا صباح العافيه 	 	

صبحَنا بظبيه 
والنمر ذي جابها 	 	

صبحنا جبهدا
صبحه بالعافيه 	 	

صبحنا جبهدا
والصحابه والنيب 	 	

ارفعي اجمَلَْول شويه 
وا ترين ويش العجب 	 	

اعجيب سود املفارق
ذي سلبهم روميه 	 	

اعجيب كمَّن مفدم
والغريس الدانيه 	 	

اعجيب الضيعه وعّدي
عشر من فوق امليه 	 	

انظري الدار امُلَشرَّف
مسكنش بالعليه  	 	

إنه��ا أمج��ل وأرق حتي��ة تس��تقبل به��ا الع��روس 
يف ذل��ك الصب��اح املفض��ل، لي��س فق��ط بالنس��بة  
للعروس، بل وألهل العريس فها هو هذا الصباح 
اخل��ريّ ق��د مح��ل إليه��م ظبي��ة فائق��ة اجلم��ال 
)الع��روس( ال��ذي ج��اء به��ا النم��ر )العري��س( 
وه��و يوص��ف أيضا ب�)َجْهَدا(.. وها هي األغنية 
الرتحيبية تطالب العروس أن ترفع النقاب قلياًل 
)اجمل��ول( ل��رتى العج��ب يف حميطه��ا اجلدي��د.. 
س��رتى الرجال الصناديد )ُس��ود املفارق( ممن 
حيمل��ون األس��لحة ال��يت يطلق عليه��ا )الرومية( 
وه��ي صن��ف م��ن األس��لحة القدمي��ة.. وس��رتى 
الداني��ة..  ال��ُن  وش��تالت  املفدم��ة  اجِلَم��ال 
وس��رتى قطي��ع األغن��ام )الضيع��ة( ال��ذي يص��ل 
عدده مائة وعش��رة رأس من األغنام.. وس��رتى 
القص��ر املني��ف املؤل��ف من عدة أدوار وهو متوج 
ب�)التش��اريف( اليت تزدان بها البيوت اليافعية 
بنمطها الفريد، ويف هذا القصر سيكون مسكنها 
يف )العلّية(.. واملعنى أن هذه األوصاف تفصح 

ع��ن احلال��ة امليس��ور ة لبي��ت الزوجي��ة.
وع��ادة تس��ري النس��اء يف املوك��ب بب��طء ش��ديد، 
ووق��د يك��ون الص��وت واإليقاع على النحو التالي:
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أاَل يا مرحبا حيَّا وحيَّا اليوم ذي جانا
	

أاَل ويش اهلديه ويش جاب اليوم  	
الصحابه

أاَل هو جاب نوبه جانيه وا جاب صرصروره
أاَل هو جاب من َحْب البلد منسوف من  	

شوبه
أالَ قالوا سبوله من سبول الشام ملقوطه

أاَل يا مرحبا حّيا وِصْليت مطرح الُعرَّاف 	
وصليت مطرح الُعرَّاف، أاَل مطرح ُقَبْل 

واشراف
عسى وانيت ُبريكانه على أهل الدار  	

واركانه
عسى وانيت ُبريكانه على ُبْوَشْه ورعيانه

	
أاَل يا مرحبا حيَّا جبهدا هو وبنت الناس 	

أاَل يا مرحبا حّيا وحّيا بش وباصحابش
	

أاَل يا مرحبا حّيا سباعي حمِظِيْه َلْطَراف 	

جن��د النس��اء هن��ا يس��تقبلن الع��روس بالرتحي��ب 
مبقدمها، ويتس��اءلن.. ترى ما هي اهلدية اليت 
ج��اء به��ا العري��س؟.. ه��ل ج��اء بنحل��ة )نوب��ة( 
أم  أم ج��اء بصرص��ورة؟!..  العس��ل؟..  تصن��ع 
ج��اء حَب��ْب ال��ذرة البل��دي النق��ي م��ن الش��وائب 
)منس��وف م��ن ش��وبه(؟!.. وجت��يء اإلجاب��ة على 
الف��ور يف قوهل��ن أن��ه ج��اء بس��نبلة م��ن س��نابل 

ال��ذرة الش��امية املخت��ارة بعناي��ة.. ث��م ي��رددن 
الرتحيب بوصوهلا إىل مسكن القبائل واألعيان 
واألشراف )مطرح قبل واشراف(.. ويستبشرن 
مبقدمها خريًا، ويتمنني أن تكون ذات بركة على 
البي��ت وأهل��ه وعل��ى ماش��يته وأغنام��ه )ُبوش��ه( 
ورعيان��ه.. ويتكرر الرتحي��ب بالعريس والعروس 
وبأهلها املرافقني ويشبهنها ب� )ُسَباعي حمظية 
لطراف( أي باإلزار اجلميل املزدان من أطرافه 

باألل��وان والذوائ��ب ال��يت تزي��ده مج��ااًل. 
ومن أغاني الرتحيب:

أاَل يا مرحبا حيَّا 
بظبيه من ظبا َلْشَعاب 	 	

ذي اجَلْبَها منر سرحان
هديه جات ال عالباب 	 	

هديه جابها املوىل
تقول حصلت يف اجملالب 	 	

وحنله عادها عذراء
ُجويهل عا ولدنا شاب 	 	

أاَل يا مرحبا حيَّا
بذي جانا دخيل اليوم 	 	

ويا حيَّا ِلَنْ َجْهَدا
ذي اْقَبْل من جتاه القوم 	 	

وَمْن ذي به زجا لوَّل
يف الرَبَْدْه جتاه احَلْوم 	 	

تشلَشْلَنا على صوته
وُقمنا والكسل بالنوم 	 	

أاَل يا ُأم احلريو ابدي
َبُنْش قالوا أِوْي مهدي 	 	
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من املرتب طمع وّدي
ورّوح مركب اهلندي 	 	

َهَجْم بالليل عالفرخه
منر سرحان ذي يعدي 	 	

صباح اخلري من بدري
تصبحنا بيوم النور 	 	

وصل ال عندنا فين
وحوري من عيال احلور 	 	

أاَل عافية بن َجْهَدا
ُصور يُكْلَها بالَعَسل خَمْ 	 	

مَتتَّح يا مجل وارتاح
على مهلك مُحولك جور 	 	

أاَل َمْنعش وَمْنع اْهُلْش
خطيوه قسميها امخاس 	 	

وُمّدي رجلش اليمنى
وقولي يا اخلضر والياس 	 	

َقُدْش حاضي بُسعد أْهلش
وبن عمش صليب الراس 	 	

وشي هلل يا أهل اهلل
وباحلمزه وبالعباس 	 	

ومن كلمات الرتحيب قوهلن:

واْرِحيِب يا مرحبا بش
وارحيب حيَّا ِمِيْه 	 	

وارحيب ترحب رجالش 

ال هم اثنعشر ِمِيْه 	 	
وارحيب وا ذه الصبيه

وين كنيت خمبيه 	 	
خمبيه يف بيت أبوها

عاهلده والشربيه 	 	
ْب اجِلْيد وارحيب قد َرحَّ

ذي فرش بيته حرير 	 	
م وارحيب ُبنِّْش جُمَحَّ

ياني جاهزه والصَّ 	 	
وعن��د وص��ول الزف��ة ب��اب بي��ت العري��س تنش��د 
النس��اء املس��تقبالت بلس��ان أم العري��س ال��يت 
تنتظر استقبال العروسني يف البوابة من الداخل 

قائ��الت: 
وارحيب يا مرحبا بش

رحَبْه بش عمتش 	 	
أاَل حّيا صبوح أمه 

وحيَّا املال ذي روَّح 	 	
ويا حّيا ويا سهال

مالن احليد والوادي 	 	
ويا حيا ويا سهال 

مالن البيت واضباره 	 	
ومدي رجلش اليمنى

وقولي يا النيب لزهر 	 	
دخليت بيت بن عمش

وقولي يا صباح اخلري 	 	

ومن أغاني الرِبَاك:
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ج��رت الع��ادة يف مجي��ع مناط��ق ياف��ع أن يك��ون 
الي��وم ال��ذي يل��ي ي��وم ال��زواج ي��وم راح��ة كامل��ة 
ويس��مى يف بع��ض املناط��ق )َأْون- َغ��ون(، ومث��ل 
ه��ذه الراح��ة أمر طبيع��ي بعد يوم حافل باجلهد 
ومليء بطقوس الفرح والغناء والرقص اليت مل 
تنت��ه إالَّ يف وق��ت متأخ��ر م��ن املس��اء. وعق��ب يوم 
الراح��ة حي��ني موع��د )ي��وم ال��رباك( وه��و آخ��ر 
أيام الزواج اليت تتوج فيه األفراح العامة لسكان 
القري��ة والضي��وف م��ن الق��رى اجمل��اورة أحيانًا. 
أنظ��ار مجي��ع  ف��أن  ال��رباك   ي��وم  ويف صب��اح 
س��كان القري��ة نس��اًء ورج��ااًل تتج��ه إىل الع��روس 
)احلري��وة( لرؤيته��ا وه��ي ت��زدان بكام��ل زينه��ا، 
حي��ث توض��ع هل��ا منص��ة عل��ى )اهل��دة( أو مكان 
ب��ارز يف اجملل��س )املف��رش( تظه��ر في��ه أم��ام 
اجلمي��ع وه��ي جالس��ة ويديه��ا املزدانت��ان بنقوش 
احلنا وباحللي الفضية مضمومتان على ركبتيها 
وق��د نزع��ت ع��ن وجهها النقاب )اجملول( وتبدو 
يف هيئتها كامللكة املتوجة يف عرشها وعلى رأسها 
أكالي��ل م��ن الزين��ة، ويف ه��ذه املناس��بة يراه��ا 
الن��اس ب��دور الزوجة ألول مرة، بعد أن عرفوها 

م��ن قب��ل مبظه��ر الفتاة. 
ولع��ل لتس��مية ي��وم ال��رباك به��ذا االس��م صل��ة 
باملبارك��ة للزوج��ني به��ذه املناس��بة الس��عيدة. 
فالنساء يتوافدن بعد الغداء مباشرة على بيت 

العري��س للتهنئ��ة واملش��اركة يف الرق��ص وي��رددن 
األغان��ي ال��يت حتم��ل طاب��ع التهنئ��ة، كقوهل��ن:                  

سالم يا أهل الزواجه بارك اهلل لك�م 
بارك لكم يف زواجتكم ويف بيتكم

وكانت التقاليد تسمح للجميع بإلقاء نظرة على 
الع��روس يف ي��وم )ال��رباك( حيث يدخل الرجال  
ف��رادى ملش��اهدتها، وق��د يلق��ون نظ��رة عليها من 
الب��اب  ث��م يغ��ادرون الزدح��ام الغرف��ة بالنس��اء، 
وقب��ل املغ��ادرة تض��ع نس��اء م��ن أه��ل العري��س 
مس��حوق الطي��ب املع��روف ب�)الفح��وس( عل��ى 
رؤوسهم، وكذلك يفعلن مع النساء ومع الصغار 

أيضًا. 
ويف الوق��ت ال��ذي ي��ؤدي في��ه الرج��ال رقصاته��م، 
كانت النساء تنتظم يف صفني متساويني متقابلني 
ويب��دأن ألعابه��ن برتدي��د أبيات ش��عرية يرجتلها 
الش��عراء الش��عبيون بأص��وات غنائي��ة ترافقه��ا 

احل��ركات االهتزازي��ة املوحدة. 
وبانتهاء مراسيم الرباك تنتهي الطقوس العامة 
للزواج، ومتكث العروس يف البيت يف فرتة راحة 
تام��ة دون أن تغ��ادره مل��دة ش��هر أو أكث��ر أو أق��ل 

حس��ب ظروف األس��رة واحتياجها لعملها.
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م��ا التهدي��د ال��ذي اكتنفت��ه خط��وط وتقاطع��ات 
ناجي العلي ابن عني احللوة؟ الذي أذاق إسرائيل 
وأذياهل��ا امل��رارة وه��و اب��ن قري��ة الش��جرة, الذي 
استش��هد واقف كالش��جرة. حتى أرعب إسرائيل 
ومنظم��ة التحري��ر واألنظم��ة العربي��ة اهلش��ة؛ 
ليع��دوا الع��دة ويقيم��وا أل��ف وزن وحس��اب هل��ذا 
األمس��ر النحي��ل الفق��ري إال م��ن مبادئ��ه, ال��يت 
تش��ّربها ضمريه احلي وخمزون الوطنية احلقة, 
ال��ذي ال ينف��د مع��ّززًا بثواب��ت راس��خة رس��وخ 
. ل جلب��ا ا
 ما الذي أرعبهم من ناجي وهو ال ميتلك ترسانة 
دم��ار ش��امل؟!  س��وى ريش��ته وورق��ه وش��خوصه 
الذي��ن يبثه��م هم��ه الوط��ين على طول مس��احات 
البياض؟! والولد العفريت حنظلة ابن العاشرة 
ال��ذي خال��ف قوان��ني الطبيع��ة والنم��و, وظ��ل يف 

العاش��رة، ذاك الش��قي الفاضح.
     حتى قال عنه الشاعر الراحل مسيح القاسم: 
»أختص��ر جنات��ي وأخل��ص حالوتك��م يف االس��م 
احلل��و األخ��ري ال��ذي يلي��ق بكوكبك��م )حنظل��ة(! 

ك��م ه��و ش��رير وفاضح هذا الول��د حنظلة«.
ويف الصدد ذاته يقدم ناجي  بطله حنظلة للقارئ 

حاكيًا على لسانه فيما يشبه بطاقة اهلوية:
)عزيزي القارئ: امسح لي أن أقدم لك نفسي. 
أنا وأعوذ باهلل من كلمة أنا، امسي حنظلة  اسم 
أب��وي م��ش ض��روري - أمي امسه��ا نكبة - منرة 
رجل��ي م��ا بع��رف ألن��ي دائم��ا حاٍف..ول��دت ع��ام 
النكس��ة .. جنس��ييت: أن��ا فلس��طيين م��ش أردن��ي 
.. م��ش كوي��يت ..م��ش لبنان��ي ..م��ش مص��ري. 
م��ش ح��دا .. باختص��ار م��ا معيش هوية وال ناوي 
أجتنس .. حمسوبك إنسان عربي وبس، التقيت 
صدفة بالرسام ناجي ..كان يف مشكلة ألنه مش 

عارف يرس��م .. وش��رح لي السبب
..إىل آخر كالمه يف اللوحة املعروفة

وحنظل��ة ش��خصية ابتدعه��ا ناج��ي العل��ي، متث��ل 
صبّي��ًا يف العاش��رة م��ن عم��ره. حي��ث ظه��ر ه��ذا 
الطف��ل ألول م��رة يف جريدة« السياس��ة الكويتية« 
ع��ام 1969م . ث��م أدار ظه��ره يف س��نوات ما بعد 
1973م, وعق��د يدي��ه خل��ف ظه��ره؛ تعب��ريًا ع��ن 
رفضه املش��اركة يف حلول التس��وية األمريكية, يف 

المفارقة في داللة العين وثنائية الرؤية 
واالستشراف, في أعمال ناجي العلي

من لوحة املخيم حتى طلقة املنفى

كــون  »إذا قيــل إن ريشــتي مبضــع جــراح أ
قــد حققــت مــا حلمــت بتحقيق��ه طويــا«

ناجي العلي

بسام احلروري
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املنطق��ة حين��ذاك. بعده��ا أصب��ح حنظل��ة مبثابة 
توقي��ع لناج��ي العل��ي عل��ى رس��وماته وعن��ه يق��ول 
ناج��ي: )ول��د »حنظل��ة« يف العاش��رة م��ن عم��ره 
وس��يظل دائم��ا يف العاش��رة م��ن عم��ره، ففي تلك 
السن غادر فلسطني. سيكون بعد يف العاشرة ثم 
يبدأ يف الكرب، فقوانني الطبيعة ال تس��ري عليه؛ 
ألن��ه اس��تثناء كم��ا ه��و فق��دان الوطن اس��تثناء.( 

وحنظل��ة م��ن موالي��د 5 حزي��ران 1967م.
وق��د اخت��ار ناج��ي ه��ذا الس��ن حلنظل��ة؛ باعتباره 
العم��ر ال��ذي ُهّج��ر في��ه م��ن قريت��ه وموطن��ه 
فلس��طني إمج��ااًل؛ وألن��ه أيض��ًا س��ن يؤس��س مل��ا 
بعده. فالذاكرة البصرية للطفولة يف هذا السن 
تسجل وحتتفظ بالكثري من املشاهد، وهنا تكمن 
أهمي��ة )ع��ني( الذاك��رة البصري��ة؛ باعتباره��ا 
ج��زًءا مهم��ًا وموثق��ًا أصياًل لأح��داث واملواقف, 
ال��يت مت��ر بش��ريط الطفول��ة، وهوم��ا أك��ده العلي 
م��ن خ��الل حديث��ه الطويل عن نفس��ه على لس��ان 
الفيل��م وجمس��د  الش��ريف, بط��ل  ن��ور  الفن��ان 
ش��خصية ناج��ي العل��ي يف مس��تهل فيلم«ناج��ي 
العل��ي« س��أورده كام��اًل  خلف��ًا، اقتطعت منه هذه 

العب��ارة؛ لتدعي��م موض��وع مقالن��ا.
حي��ث يق��ول ع��ن مس��قط رأس��ه, ومفارقت��ه ل��ه 
ُمرَغًم��ا إىل خمي��م ع��ني احلل��وة بلبن��ان: »واذك��ر 
ه��ذه الس��نوات العش��ر, أكث��ر مم��ا أذك��ر بقي��ة 
عم��ري, أع��رف العش��ب واحلج��ر والظ��ل والن��ور 
هن��اك. الت��زال صوره��ا ثابت��ة يف حمج��ر الع��ني 

كأنه��ا حف��رت حف��ًرا«
وهن��ا يلزمن��ا الوق��وف عن��د الفق��رة األخ��رية, 
ووضعها بني هاللني؛ للتأمل والتدقيق مبغزاها. 
وإليك��م بقي��ة حديث��ه ع��ن املوضوع ذات��ه مكتمال:
)ولدت حيث ولد املس��يح بني طربية والناصرة, 
يف قري��ة الش��جرة باجللي��ل األعل��ى, أخرجون��ا 

م��ن هن��اك وعم��ري عش��ر س��نوات ع��ام مثاني��ة 
وأربع��ني إىل خمي��م ع��ني احلل��وة بلبن��ان. أذك��ر 
هذه السنوات العشر أكثر ما أذكر بقية عمري. 
أع��رف العش��ب واحلج��ر والظ��ل والن��ور هن��اك. 
الت��زال صوره��ا ثابت��ة يف حمج��ر الع��ني كأنه��ا 
حف��رت حف��رًا. أرس��م، ال أكت��ب أحجب��ة ال أحرق 
البخ��ور, ولكن��ين فق��ط أرس��م. إذا قي��ل ل��ي أن 
ريشيت تشبه مبضع اجلراح أكون قد حققت ما 
حلمت بتحقيقه طوياًل. كما أنين لست مهرًجا، 
وال ش��اعر قبيل��ة,  أي قبيل��ة. لس��ت حماي��ًدا. أن��ا 
ُمنح��اٌز مل��ن ه��م حت��ت, مل��ن ينام��ون يف مص��ر بني 
قب��ور املوت��ى. وملن خيرجون يف َحَواري اخلرطوم 
يق��رؤون   ومل��ن  بأيديه��م،  سالس��لهم  ميزق��ون 
كتاب الوطن باملخيمات. أنا ناجي العلي، رّسام 

الكاريكات��ري العرب��ي م��ن فلس��طني(.

        مل ي��أت ارتب��اط الع��ني وداللته��ا, م��ن خالل 
أعم��ال العل��ي منذ الطفولة حتى رحيله, فما بعد 
من منطلق العبثية والال جدوى، إذ كان الشاهد 
والشهيد على ما يرسم وينسج من سيناريوهات, 

يف وطنه األمَّ واملنطقة العربية برمتها.
وأهمه��ا البداي��ات األوىل م��ن طفولت��ه؛ أثن��اء 
التهج��ري م��ع عائلت��ه وأهال��ي قريت��ه، ناهي��ك عن 
تأثري املكان )املخيم( على تكوينات ش��خصيته,  
وارتباطه��ا بتبل��ور القضي��ة الفلس��طينية حت��ى 
نهايت��ه بطلق��ة غادرة, بضاحية وميبلدون بلندن, 
وم��ا بينهم��ا م��ن دالالت وترمي��زات وّظفها العلي 
يف أعمال��ه؛ كثيم��ات مرتبط��ة باملنعطف��ات ال��يت 
مر بها, حاماًل هم القضية مبسار ال حييد عنه 
قيد أمنلة, حيث هجر كغريه من أهالي الشجرة 
حت��ت غطرس��ة اآلل��ة الصهيوني��ة اجملنون��ة, إىل 
املخي��م  وب��ني رحيل��ه ووالدت��ه الثاني��ة, يف املخي��م 
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وّظف ناجي )العني(؛ كشاهد حقيقي يرصد كل
 ما يستجد ويتابع ويعاجل حبذر, ويستشرف بعني 
الرائ��ي وال��راوي م��ن خ��الل خطوط��ه اخلارجي��ة 
العنيفة احلادة واجلادة، وعرب كوميديته السوداء 
املبكية املضحكة، التطورات واملتغريات الطارئة 
عل��ى القضي��ة, وعل��ى ط��ول الدرب الش��ائك, منذ 
ث��ورة القس��ام ع��ام 1936م م��روًرا ب1948 حت��ى 
اجتي��اح لبن��ان, وص��واًل إىل )مدريد( و)أوس��لو( 
و)أنابوليس( يف تنفيذ السيناريوهات الصهيونية 

األمريكية.
      يص��ف فنانن��ا حلظ��ات التهج��ري بقول��ه: 
)كن��ت صبيًّ��ا ح��ني وصلن��ا زائق��ي األع��ني، حف��اة 
األق��دام، إىل »ع��ني احلل��وة« كنت صبيًّا ومسعت 
الكب��ار يتحدث��ون: ال��دول العربي��ة، اإلجنلي��ز ، 
املؤام��رة ...كم��ا مسعت يف ليالي املخيم املظلمة 
ش��هقات ب��كاء مكت��وم، ورأي��ت م��ن دن��ت حلظت��ه 
مي��وت، وه��و ينطل��ق إىل األف��ق يف اجت��اه الوط��ن 
املس��روق، ألتق��ط احل��زن بعي��ون أهل��ي، وش��عرت 
برغبة جارفة يف أن أرمسه خطوطًا عميقة على 
ج��دران املخي��م، حيثما وجدت مس��احة ش��اغرة، 

حف��رًا أو بالطباش��ري(.

         ف��إذا تتبعن��ا ارتب��اط ه��ذه احلاس��ة  املهم��ة 
م��ن خ��الل مس��رية ناج��ي العل��ي, عل��ى الصعي��د 
احليات��ي أو اإلبداع��ي، لوجدن��ا أن تهجريه صبيًّا 
إىل املخي��م، أهلم��ه ذل��ك املخ��زون البص��ري من 
املش��اهدات والقص��ص املمتزج��ة بالغّصات اليت 
المسها عن قرب؛ من خالل ارتباطه بالالجئني 
بهّمه��م  باعتب��اره ج��زًءا منه��م.  فاإلحس��اس 
والش��عور بآالمه��م أهلم��ه؛ ليعي��د صياغ��ة ه��ذا 
املخ��زون البص��ري القاب��ع يف تالفي��ف الذاك��رة 
الفردية, ويبلورها إىل أحداث وقصص س��اخرة 

ح��ّد األمل, لتص��ب يف بوتق��ة الذاك��رة اجلمعي��ة 
أعمال��ه  م��ن  كث��ري  يف  والفلس��طينية,  العربي��ة 
مس��تنًدا يف ذل��ك إىل مفارق��ة الع��ني ورمزيته��ا.

     فحني رسم ملكًا عربيًا على صحيفة السفري 
مستبداًل عينه بنجمة داود؛ كداللة الجنرافه إىل 
التبعية وبكل حواسه, وأهمها العني حيث أصبحت 
رؤيت��ه ورؤاه )أع��ين املل��ك( م��ا ي��راه الصهاين��ة 
ال م��ا ي��راه ه��و جت��اه القضي��ة الفلس��طينية, وه��و 
م��ا باركت��ه الكث��ري م��ن األنظم��ة العربي��ة، فش��كاه 
األخ��ري لعرف��ات, فاس��تدعاه عرف��ات واس��تقبله 
بف��رح مثنًي��ا علي��ه باعتباره فنان الش��عب, وكافأه 
على إبداعه بأن أعطاه منحة دراسية إىل أملانيا 

الش��رقية, آن��ذاك فقبل ناجي املنحة. 
   غ��ادر لبن��ان إىل أملاني��ا, لك��ن حنظل��ة مل يبارح 
مكان��ه يف الرب��ع األعل��ى من الصفحة األخرية يف 
السفري, مطاًل على مجهوره حبضوره اليومي من 
هناك. كما أطّل حنظلة من أملانيا الدميقراطية 
إىل العدي��د م��ن مناب��ر الصحاف��ة يف الع��امل مث��ل 
االحت��اد، صحيف��ة راكاح وغريه��ا، وهو ما أزعج 
عرف��ات, واملل��ك املرس��وم يف عين��ه علم إس��رائيل 
والنجم��ة السداس��ية, ومت قط��ع منحت��ه حينه��ا, 

فع��اد إىل بريوت.

     كما يصور فناننا يف إحدى لوحاته � اليت وظف 
فيه��ا الع��ني � فت��اة مجيل��ة تغط��ي إح��دى عينيه��ا 
باكي��ة م��ن األمل؛ مش��رًيا إىل األح��داث الدامي��ة 
الذي شهدها خميم عني احللوة, حيث تناول يف 
لوح��ة أخ��رى منظ��ًرا جانبيًّ��ا لوج��ه ام��رأة تبك��ي, 
فتس��قط الدم��وع م��ن عينه��ا عل��ى ش��كل صواري��خ 
وقناب��ل ومقذوف��ات. ويف إح��دى لوحات��ه جّس��د 
ص��ورة المرأة تس��يل من عينه��ا الدموع والدماء, 
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متجهة إليها وحتيطها بها أسراب الذباب, كاتبا 
فوقه��ا »النخ��وة العربية«.

وقد اختلفت سيميائية العني يف نظرة العلي, كثيمة 
واسعة الداللة, يف تدعيم الرؤية االستشرافية من 
خالل أعماله، فهو تارة جيسدها كثيمة شاهدة 
على البؤس واألمل الذي حلق باملهّجرين؛ جراء 
إبعاده��م قس��ًرا ع��ن أرضه��م ووطنه��م, وت��ارة 
كحقيق��ة يرصده��ا الش��اهد »حنظل��ة« عل��ى كل 
ماح��ل بالوط��ن م��ن قب��ل الساس��ة؛ األم��ر ال��ذي 
جّس��د ترّه��الت كروش��هم ومؤخراته��م املش��وهة, 
ككالب البح��ر م��ن خ��الل املتاج��رة بالقضي��ة 
الفلس��طينية. وأخ��رى كنب��وءة مس��تندًا يف ذل��ك 
عل��ى حس��ه املره��ف, وحساس��يته العالي��ة كفن��ان 
يف التعام��ل م��ع املعطي��ات, واملؤش��رات واملواق��ف 
والظواه��ر السياس��ية, ال��يت تطف��و عل��ى الس��طح 
) كالظاه��رة الدحالني��ة(, ومايبدي��ه الساس��ة 
ش��عوبهم؛  خل��ذالن  اس��تمرائهم  م��ن  الع��رب 
والس��يما انبطاحه��م وتبعيتهم لقرارات التس��وية 
الظامل��ة ال��يت تتزعمها أمريكا وإس��رائيل, فهو ال 
يهادن يف التفريط يف كامل الرتاب  الفلسطيين 

م��ن امل��اء إىل امل��اء.

    وح��ني زار غس��ان كنفان��ي خمي��م ع��ني احلل��وة 
وج��د بغيت��ه، رفي��ق ال��درب الذي سيش��اركه محل 
مش��عل الث��ورة, وسيتقاس��م مع��ه كس��رة الكف��اح 
فآم��ن مبوهبت��ه الف��ذة, وانتق��ى أرب��ع لوح��ات 
لفن��ان املخي��م ونش��رها الحق��ًا يف جمل��ة »احلري��ة 
» بتاري��خ 25 /9 / 1961م, حي��ث كان��ت أوىل 
لوحات��ه ال��يت نش��رها كنفان��ي يف جمل��ة احلري��ة 
لعدده��ا )88(, جتس��د خيم��ة عل��ى هيئ��ة بركان, 
وعربه��ا دل��ف ناج��ي إىل دني��ا الكاريكات��ور بع��د 

سلس��لة من اللوحات اليت جس��دها على جدران 
ومس��اكن املخيم, وأرفق غس��ان كنفاني اللوحات 
مبقال يبش��ر من خالله مبا تعد به ريش��ة ناجي 
العل��ي الواع��دة، وكت��ب حت��ت عن��وان )ينتظ��ر أن 
نأت��ي م��ا يل��ي(: صديقن��ا الفن��ان ناج��ي ال جي��د 
خ��ريًا م��ن الكاريكات��ور؛ ليع��رب عم��ا يرجت��ف يف 
نفس��ه, وق��د ال يعل��م ناج��ي نفس��ه أن احل��دة اليت 
تتس��م به��ا خطوط��ه, وأن قس��اوة الل��ون املرعب��ة، 
وأن االنصباب يف موضوع معني، يدل على كل ما 
جييش يف صدره, بشكل أكثر من كاف. إنه حيمل 
إلينا قصة فلس��طني، ال ما حدث فيها، ولكن ما 
جي��ب أن حي��دث؛ لك��ي يع��ود الذي��ن ُش��ّردوا م��ن 
دياره��م, إىل خ��ري األرض والوط��ن, وقد متيزت 
ه��ذه اللوح��ات بوح��دات تعبريي��ة رمزي��ة واضحة 
األبع��اد واملرام��ي، إال أنه��ا خل��ت م��ن التعلي��ق أو 

التوقيع(.

وم��ا ال يعرف��ه البع��ض أن حنظل��ة ال��ذي تص��در 
لوح��ات العل��ي مبثاب��ة توقيع��ه, وعين��ه الش��اهدة 
على الواقع السياسي املزري، مل يولد مع لوحات 
ناجي األوىل، إال أن لوحاته يف البدء كانت ختلو 
متاًما من أي توقيع كما أشار  كنفاني يف مقاله, 
ثم أصبح يوقعها أحيانا بناجي ثم اختار اهلالل 
فالصليب؛ كرمزين للفداء واالفتداء, والتضحية 
كتواقيع مرت على لوحاته, إىل أن استقر أخرًيا 
عل��ى  »حنظل��ة« األيقون��ة األش��هر حي��ث الق��ت 
رواًج��ا وش��عبية منقطع��ة النظري ل��دى اجلماهري 
كاف��ة عموم��ا ول��دى الفئات املس��حوقة خصوصا.

 إن ثنائية العني والرؤية؛ النبوءة اليت بشر بها 
العل��ي يف أعمال��ه  حتقق��ت الحًق��ا؛ إذ كان ينظ��ر 
بع��ني ضم��ريه املبص��ر مس��تجلًيا خباي��ا املش��هد 
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ويزي��ح الضبابي��ة ع��ن كواليس��ه مع��ّزًزا بتعويذت��ه 
امل��رة حنظلة. 

ق��ال عن��ه الش��اعر بلن��د احلي��دري: )لق��د خ��ص 
ناج��ي بذاك��رة عيني��ة ق��ل نظريه��ا( 

وق��ال آخ��ر ع��ن رؤيت��ه الفني��ة, ال��يت ه��ي امت��داد 
لرؤيت��ه املس��تقبلية للمش��هد : )يوظ��ف ناج��ي 
اإلمياءات والدالالت بصورة بديعة, ختدم الشكل 
واملضم��ون الف��ين للفك��رة امل��راد إيصاهل��ا، م��ن 
خالل حساسية فنية عالية، يتوحد فيها املوضوع 
بالشكل واملضمون. اقتصاد باخلطوط والكلمات 
مصح��وب بق��درة فني��ة, على اس��تخدام اخلطوط 
وتوزيعها بني األسود واألبيض، وتوزيعه اجلميل 
والدقي��ق للمس��احة, وللمس��افة وللظ��ل والتظلي��ل 
واخلطوط الشبكية, وكأن رسومه الفنية جتسيد 
لرؤي��ة النف��ري : » كلم��ا اتس��عت الرؤي��ة ضاق��ت 
العب��ارة الفني��ة ، وذل��ك م��ا أنت��ج ثنائي��ة« الوط��ن 
والف��ن« كأب��دع  م��ا يك��ون يف نتاج��ه الف��ين كل��ه. 
كان حيم��ل رؤي��ة فني��ة وحدس فن��ان؛ يقرأ ويرى 

بعي��ون زرق��اء اليمامة(.

  لق��د تنب��أ ناج��ي بثورة احلجارة فعاًل يف أعماله 
الفنية, قبل انفجار االنتفاضة األوىل يف ديسمرب 
1987م، أي بعد مقتله  بأربعة أشهر. حيث جّسد 

هذه النبوءة بأكثر من عمل, 
 حيث نرى يف إحدى لوحاته العديد من احُلجاج 
وبأيديه��م  املقدس��ة,  األراض��ي  م��ن  العائدي��ن 
اإلس��رائيلي  الش��يطان  به��ا  ليقذف��وا  حج��ارة؛ 

عوًض��ا ع��ن الش��يطان الرجي��م.
ويف إحدى رسومه نالحظ حنظلة, وبيده صخرة 
عظيم��ة يه��وي به��ا ض��د االحت��الل كت��ب حتته��ا: 

»وحتس��بونه هين��ا وه��و عن��د اهلل عظيم«

ق��ال عن��ه األس��تاذ عب��د الب��اري طاه��ر: )كان 
ناج��ي عمي��ق الرؤي��ة، ونافذ البصر والبصرية يف 
قراءة املستقبل. كان يقرأ اهلشاشة والضعف يف 
طبيع��ة احلك��م العرب��ي من امل��اء إىل املاء، ويقرأ 
يف الوق��ت م��آل اهليمن��ة األمريكي��ة »الزعرن��ة » 
اإلس��رائيلية اآليل��ة للس��قوط، ويق��رأ عميًق��ا أن 
الس��ر يف تف��وق إس��رائيل وحليفه��ا األمريك��ي؛ هو 

اس��تبداد وفس��اد احلك��م العرب��ي(.

كم��ا مل يُف��ت كاريكات��ري ناج��ي أن يص��ور لن��ا يف 
مفارق��ة كوميدي��ة س��اخرة, ح��د الب��كاء كيفي��ة 
االبتع��اد ول��و بامل��وت كح��ل بدي��ل ع��ن كل م��ا 
ي��ؤذي الع��ني, ويزعجه��ا م��ن مش��اهدات احلي��اة 
اليومية اليت قد تعرتض اإلنسان العربي عامة, 
والفلس��طيين خاص��ة, فتتب��ّدى ل��ه هن��ا وهن��اك, 
ومنه��ا مش��اهدة احل��كام الع��رب بهيلماناته��م, 
بالوع��ود  وتش��دقهم  ومواكبه��م  ومؤمتراته��م 
العرقوبي��ة, يف خطبه��م الزائف��ة ومب��ا ال ميلك��ون 
أمام اجلماهري العريضة, أو على وسائل اإلعالم. 
وهو ما يعيد إىل ذهنية اإلنسان العربي السبب 
الرئي��س, والعل��ة اجلامث��ة واملطبق��ة عل��ى جنان��ه 
ووعي��ه وحريت��ه وكرامت��ه املنزوع��ة, من��ه من��ذ 
اعت��الء ه��ذه الكائن��ات املس��خة, ال��يت تدع��ى 
احل��كام الع��رب س��دة احلك��م,  وقي��ادة ش��عوبها 

حن��و اهلاوي��ة.
وه��و م��ا يع��ّزز األمل املتمث��ل بالب��ؤس والش��قاء, 
واحلرم��ان ل��دى العرب��ي, ويذك��ره كل ه��ذا بذلّ��ه 
وعجزه وقهره, وختلفه عن ركب األمم املتقدمة, 
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وس��وء ح��ال وواق��ع  ب��الده, فنالح��ظ تصوي��ره يف 
يف  وه��و  فلس��طيين,  لش��هيد  اللوح��ات  إح��دى 
حلظات النزع األخري بعد تأثره جبرحه يف إحدى 
املع��ارك, وه��و مم��ّدد عل��ى حجر فاطم��ة؛ الزوجة 
واألم الفلس��طينية اجملاهدة الصابرة خياطبها : 
»بتع��ريف ي��ا فاطم��ة لي��ش أنا مبس��وط .. مش ألني 
راي��ح عاجلن��ة .. وال ألن��ي راي��ح أقاب��ل ربن��ا. أن��ا 
مبس��وط ألن��ي راح أرت��اح م��ن ش��وفة وجوه احلكام 

العرب«.

وإذن فداللة العني الزمت وشغلت مساحات واسعة, 
على امتداد نضاالت ناجي العلي, على الصعيدين 

احلياتي واإلبداعي, وحتى بعد استشهاده النبيل.
فم��ن ع��ني احلل��وة املخي��م الذي أطلق��ه إىل الدنيا 
إىل مقتله, واستشهاده يف لندن بطلقة حتت العني 
اليمن��ى, وم��ا بينهم��ا م��ن مفارق��ات وانزياح��ات 
وتكثيف��ات, وظفه��ا العل��ي بعناي��ة فائق��ة, مرتك��ًزا 

عل��ى رؤيت��ه البعي��دة عل��ى هذه احلاس��ة.

ومل يتوق��ف األم��ر عن��د ه��ذا احل��د فق��د ظل ش��بح 
ناجي يطاردهم حيًّا وميتًا؛ لذا أطلقوا الرصاص  
عل��ى متثال��ه, ال��ذي حنت��ه ف��ارس ش��ربل, يف ع��ني 
احللوة حتت عينه اليسرى, ثم يده قبل أن يقتلعوا 

التمث��ال م��ن مكان��ه, يف بوابة عني احللوة.
كم��ا قام��ت جه��ات أمني��ة فلس��طينية يف الضف��ة, 
مبداهمة أماكن نشر أعماله، ومصادرة اجملموعة 

الكامل��ة ألعماله. 
ول��د ناج��ي العل��ي يف قري��ة الش��جرة ع��ام 1939م 
يف فلس��طني, ومت إبع��اده م��ع عائلت��ه ع��ام 48 إىل 

خمي��م ع��ني احلل��وة بلبن��ان. 
ويف  22 يوليو عام 1987م بلندن, أطلق عليه شاب 

جمه��ول الن��ار حتت الع��ني اليمنى, بينما هو نازل 
م��ن س��يارته متج��ه إىل صحيف��ة القب��س الدولي��ة؛ 
لنشر أعماله ومكث بعدها يف غيبوبة حتى وفاته 
يف 29 اغس��طس 1987م, ودف��ن الش��هيد ناج��ي 
العلي يف لندن مبقربة »بروك وود«, وقربه الوحيد 
ال��ذي ال حيم��ل ش��اهًدا, عل��ى الرغ��م م��ن أنه كان 
ينبغ��ي رف��ع العلم الوطين الفلس��طيين, على قربه 

حي��ث حيمل ق��ربه الرقم )230190(.

األقوال واالقتباسات املوثقة, أخذت من اإلنرتنت, 
وكتاب ناجي العلي )قراءات(.
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قد كنَت لي أماًل مرّجى
كنت لي نورًا يضيُء لي الدروَب 

وكنَت لي مشَس النهاْر 
وأضعتين .. 
ملّ���ا ضعفَت 

ورحت تلهث خلفهم 
ملّ���ا.. أضعَت النجمَة األجلى

وملّ���ا 
تاهت ُخطاَك الواثقاُت عن املساْر 

ال تعت���ذْر .. 
ماذا سأجين من كالٍم بائٍس 

 ما عاَد جُيدي االعتذاْر 
إني اختربُتَك مرًة 

وأعدتها .. 
وأعدتها .. مبحبٍة

لكْن سقطَت مهرواًل 
 يا صاحيب .. يف االخت���باْر .

  ال تعتـــــذر يا صاحـــــبي 

كمال اليماني
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هي هكذا ُخلقت
 ليبتسم الزمان

هي هكذا َهَطلت
ليزهر حقُل ُدنيانا بزهر اأُلقُحوان

يف ظلِّ هذا العامل امللغوم 
كرهًا 
واقتتااًل
وانكسارًا

إن جئتها فزعًا
ستمَنُحك األمان!!

كخدجيٍة
خطفت أماَن الكوِن

فاحتضنته
واحتضنت نبيًا 
جاءها كالطفل

مذعورًا لتمنحه احلنان 

حواُء يا عزفًا
ينّظُم كلَّ إيقاع احلياة

وعلى جفون الزهر
ترُقص رقصة

اإلغواِء
يف حضن الكمان

.........
ختيل عاملًا

من غري حواء ..!
ختيَّل عيشة
 من غري
 أٍم تزجُر
األحزان

أن تعدو عليك

وحبيبٍة تأوي
إىل أحضانها

فتعيد ترتيب احلياة

)زنوبيا( 
لغة التحدي واجلمال

أرجاُء مملكٍة
تناديها وتهتُف باخللود

حـــواء

محمد محماس
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ت من صريَّ
لغة اجلمال

لقوٍة تعلو على
كل العروش

لوالِك يا حواء
ما َبلغ املُلوُك عُروَشهم!! 

وملا تقدم فارٌس
وِهب الشجاعة من يديك!!

فيعود منتصرًا
لُيجري سيل
فرحِتِه إليك

لوالك 
ما رقَّت مشاعُر عاشٍق

ميسي على
مجٍر يبايع مقلتيك 

أنِت انسياُب العزِف
يف صمِت احلياة

أنِت اهلدوُء
اخلصب يف

صخب احلياة
......

حواُء يا سْقف اجلماِل

وُمنَتهى صرِح الكمال

حواء ال تدري
 بأنَّ األرَض حتيا حني يلُثُمها اجلمال 

فحيثما ختطو
هناِلك شهقٌة للحبِّ 

توِشُك أن ُتقال

السحُر زينها
بأصناف اخليال
والعشُق بايعها

لرتويض الرجال

من أين؟ بل كيف السبيل؟ لوصف 
إنسان تشكَّل من عروق الفتنِة العمياء.. 

واستلقى على
شطآن أرض السحر ..
لتشهَق كلُّ حباِت الرمال

فتنفست واعَشوَشبت من حوهلا
كلُّ الصحاري والتالل  

وِلتهتف األرجاء:

حواُء يا سقَف اجلمال
وُمنتهى صرِح الكمال

.......
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مل يكن ذاباًل ..
يفتح كلَّ باٍب

ويشقُّ ُخطاه بثورٍة ومترد
وباليأس أحيانًا

لكنه ميضي كقافلة
أو نيزٍك مسنون

لكن ال ميوت
كأنه يف األبد 

خارج األيام بال زمن

قد يتحّجر..
يف حلظات الظمأ النبوي

وللظمأ تاريخ 
من قرٍن إىل قرٍب
من موٍت إىل وطن

أطبق جفنيه لريى..
السماء خُتنق يف األرض

والناس عراة
القمر الورد يشيُخ

حرٌب وموٌت وأشالء
وصقيٌع وغبار

ومثة نبتٍة أسفل التل
وضوٍء آخر الظل

واحلقيقُة كاحُلب 
تعّذبه وحتييه

عاد إىل حّبه .. عاد 
يلمح بعينيها قمرًا
عاليًا عاليًا يتجّلى

مسيرة الضوء  

عبد هللا األحمدي
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كأن القاع مأساته
حجرًا يكون.

مّدي له يديك.. 
مّدي له ولو حباًل من هواء

هل بقي شيٌء  من ماء القلب
ليكتمل العطش؟

صيّب عليه ببعضه
إنه يتزور!

والسراب حيقنه بأفيون األمل
ففي ليالي يأسه

 يناديك على حممل الضوء
وينشد:

إني ها هنا حافيًا مين
أقوهلا نزقًا ونزفا

بقايا ظّلي تسيُل الهثًة
ال أجد شيئًا مين

أنا ال أكون، وخلف الال 

يكرب الضوء يفَّ مرغمًا

مشيُت إليَّ متأماًل يفَّ
رأيُت يف دمي أحالمًا منسية

رأيُت ما سيطفئ جهنم
هذا دمي وأنا..

ننتظرك على حافة الوقت
لننهي البداية 
لنبدأ النهاية

اآلن، إذ أرى النجم يتأأل
أراِك..

ويف الليل حرييت تزداد تطّرفا
أحاول أن أملس احللم )أنِت( بيديَّ

يا آخر التجليات.. 
وجهِك كثيُف الوحي
اآلن، إذ أراِك أصّلي

يرجتف الليل..
يكبو، ويف عينيِك ينكمُش

أحمله اآلن عليك
ُربَّ جوهٍر فوق جوهر

ُربَّ مزٍج بني األنا والزَّم
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لْي يف ذمُتك
وعٌد وعهٌد 
وباقُة ُحبٍّ

ومشتٌل من ُقَبْل،
وحضٌن دافٌئ 
يف ِسْفِر احلياْة!!

و
 لْي يف ذمِتك 
رسائُل شوٍق

َترمُسها أمواٌج وشطوْط، 
وأسراُب  سنونو غادرْت أعشاَشها،
كانْت تغين على ُشرفِة رُّوحي!!

لْي يف ذمِتك: 
أحالٌم تزهو بها السماْء،
حتمُل عرَش احُلبِّ  

أضلعًا حانيًة
إىل جناِن الوفاْء

و
لْي يف ذمِتك 

مباهُج ُصبٍح ومساْء
تطرُز السويعاِت

بعطٍر من قناني اهلوى!!
وذاكرٌة مزدانٌة بوشوشاِت

 الضياْء!! 
يا توأَم الرُّوْح
أيَن جتيُء 
 وأيَن تروْح

فلْي يف ذمِتك

ألُف رُّوٍح وُروْح
َفلمَّا تركَت يدي تهوي

جنُة روحي 
ذُبلْت  أزهاُرها  

وكنَت دومًا 
من عطِر انفاِسَك تسقيها 
بهمٍس كم كان ُيبُهجين 

  و
لْي يف ذمِتك 

ولي 
ولي 
و 
و 
و

 لْي أنَت،
فهل ال أنا لْك؟؟!!.

هل أنَت لي؟!!

  عائشة احملرابي 
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هنا ليس إال دخان السهْر
وليٌل يقّد خيوط السحْر
مساٌء لدوٌد إذا أظمأْتُه
أياٍد.. سقْتُه أياٍد ُأخْر

طرقُت اجلداَر بإزميل حدسي
وكان ضباًبا كباِب القدر

فأبصرُت باحلدس شّقني :شقٌّ
له ومُض رؤيا، وشقٌّ سفر

حزمُت حقائَب حزني الكبري
الذي أّلفْته أيادي البشر

وسرُت.. أقّبل ظل احلقول
وأمجع من قمحها ما اندثر
 تراني امتداد الربيع عليها 

وكنُت  أراها ربيع الِفَكر
محلُت أماني النجوم مجيًعا

معي.. وصرخُت: يعيش القمر
وكانت كهطل الندى خطواتي

  لكي ال ُأثري انتباَه املمر
ألن مراياه ِسفٌر عجوٌز

يدّون خيباِت َمن فيه مر
وط��ال الطري��ُق 

الطري����ُق، الطري������ُق 
وط���������ال

ووحدي أنا َمن قصر
 . .

وكنُت على إْثر ظلي أسري
وها أنا ذا قد فقدُت األثر

وهمهَم يف أذنيَّ الصدى: هل
خربَت الوغى؟؟ قلت: فرٌّ وفر
إذا اجتزُت منحدرا هّد روحي

وقلُت :أخريا، بدا منحدر
وذلك دأبي، كحزن املعري

فال املوت لّبى وال العيش سر. . 
همست بأذن الطريق: تعبُت

خذ امسي، وهبين اسَم هذا احلجر
تثاءب مثلي، وأجهش :

أيًضا أنا � يا صديقي � سئمُت السفر
وأسندني للرياح وأسندُت أحزانه لفٍم من مطْر

وسال علينا العناُق جماًزا
شهيًّا،  ومعنًى وسرَب صور

وغبنا طوياًل نفتش عن
خياِل هوًى � بعُد � مل ُيبتكر
وهادنُتُه: للرمال دموعي.. 

 ولي للندى.. فلسفاُت الشجر
فصرّيني مشعًة للسراِة

وصرّيُتُه للكمان وتر

شكري الحسني

فلسفة الطريق المستدير
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     وكأن س��يارة النق��ل الكب��رية، جبدرانه��ا احلديدي��ة 
املرتاطم��ة، ودوي عجالته��ا الثقيل��ة، وص��وت حمركه��ا 

اهل��ادر.. تس��ري بن��ا اىل ال��وراء!! 
هذا ما أشعر به اآلن يف جملسي داخل احلوض احلديدي 
الضخم، وأنا أشاهد أمامي تلكم القبة البيضاء، املثبتة 
بإتقان هندس��ي عجيب على رأس مس��جد بلدتنا العتيق، 

وهي تنأى بنورها عّنا رويدًا.. رويدا... 
)ال.. ال، حنن الذين جنلس يف االجتاه املعاكس( 

قاهلا رفيقي العيدروس��ي »س��امي« وهو يلتف حول نفس��ه 
حبركة خاطفة، ومفاجأة ايضًا؛ ليس��توي جالس��ًا قبالتنا 
متامًا، على بقعة الضوء املستطيلة الساقطة عرب النافذة 
الزجاجي��ة اخللفي��ة لقم��رة القي��ادة، حي��ث جيل��س هن��اك 

باقي أفراد األس��رة الكبار! 
وكم��ن اكتش��ف لن��ا لعب��ة جدي��دة، ش��رع »س��امي« يهي��ئ 
نفس��ه مث��ل )س��ائق أج��رة( خمض��رم؛ إذ راح وبطريق��ة 
آلية حيرك يديه املقبوضتني يف اهلواء، ويدوس براحيت 
قدمي��ه عل��ى اجل��دار ال��ذي نس��تند إلي��ه أن��ا وش��قيقته 

»س��امية” .. 
حبركة متثيلية رائعة، حتاكي بها مربية فصلنا البدينة، 

ويف تثاقل جم ،استوت »سامية« على ركبتيها بهيئة 

نص��ف واقف��ة، أمس��كُت أن��ا بأط��راف يديها وه��ي تتخّطى 
س��اَقي »س��امي« املمدودت��ني بينن��ا.. ثم جلس��ْت حمتش��مة 

اىل ج��واري متام��ًا...

البندر.. بندر العيدروس!!
قلته��ا أن��ا بن��ربة رجل حاذق؛ فتلقفها رفيقي العيدروس��ي 
بهم��ة وحيوي��ة س��ائق ›األج��رة‹ املف��رتض؛ وعلى الفور 
انطل��ق م��ن فم��ه أزي��ز اختل��ط بص��وت حم��رك الس��يارة 
الكبرية، ودوي عجالتها الثقيلة، وطنني حوضها احلديدي 
الضخ��م... فيم��ا هب��ت البلدة م��ن وراِءنا جترجر وراءها 
ما تبقى من ظالل ضوئها الباهت؛ لتغوص به هو اآلخر؛ 

حيث غاصت هي ..واملس��جد ..واملئذنة العتيقة...

   بندر العيدروس 

يحيى عبده عمر
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    يط��رزان  املس��اء احلزي��ن خبي��ط أبي��ض م��ن فيض 
األحالم.. رغم اتس��اع،  اتس��اع رقعة احلزن. 

فاألب يطرد وسواسه الدائم  وقت الصالة،  ويستغفر 
اهلل كثريًا،  وحيمده كثريًا،  لكن حني يقوم من على 
س��جادة الصالة تنط كس��فر ولد من روح األمل: أكان 

علينا حنن الفقراء أن منرض،  ونعذب يف الدنيا!؟
خيل��ع نع��ال احل��زن ح��ني يدل��ف ب��اب بيت��ه،  ويكتس��ي 
بل��ون االبته��اج،  ويصل��ح أوت��ار صوت��ه احلزين��ة؛ ك��ي 

ت��ؤدي وصل��ة م��ن الف��رح .. 
أنه��ك  فق��د  يط��اق،   ال  ال��ذي  األمل  االب��ن جيال��د 
الس��رطان جس��ده،  لك��ن ح��ني بتذكر أوج��اع أمه اليت 
ماتت  بأعراض هذا املرض نفس��ه، يتذكر عهده هلا 
بين��ه وب��ني نفس��ه: س��أكون س��عيدًا ل��و خفف��ت ع��ن أمي 

م��ن ه��ذه األوج��اع. 
يضح��ك بف��رح غام��ر: إن اهلل اس��تجاب لدعائ��ه، فقد 
أراح أم��ه م��ن ط��ول األمل،  وس��وف يلح��ق به��ا قريب��ًا 
ت��اركًا حي��اة تأب��ى أن تف��رد جناحي الفرح،  لكن يريد 

أن يرافق��ه أب��وه؛ ك��ي تكتم��ل حلق��ة اللقاء. 
  لك��ن الي��وم مل يس��تطع اس��تقبال أبي��ه بوج��ه ضاح��ك 
متهلل؛ كي  خيفَف عنه وطء هذا احلزن اجلاثم على 
روح أبي��ه،  فه��و يعل��م أّن أب��اه خيل��ع حزن��ه خل��ف عتب��ة 

باب البيت،  وهو كذلك يلبس روح األمنيات،  ويشعل 
وه��ج الف��رح املس��افر بعي��دًا بعي��دًا؛ ك��ي يبلس��م ق��درًا 

قاسيًا.

    ته��دم وج��ه أبي��ه وغ��زت حمي��اه احل��رية،  والعج��ز،  
وحزن االنكسار... حارت قدماه،  ولبست التيه، وفقد 
بوصلة احلياة،  وأمّلت به كل خيبات ورجاءات احلياة،  
فق��د دفن��ت خيارات��ه، جيب��ه خ��ال م��ن م��ال،  ووجه��ه 
تهش��م م��ن الوق��وف أم��ام رفوف الصيدلي��ات؛ اليت ال 
ميل��ك مث��ن دوائه��ا الباهظ،  وأمام س��ائقي  س��يارات 

األج��رة؛ الذي��ن يتع��ذرون بنفاد البنزين.  
مح��ل ابن��ه رغ��م م��ا ب��ه م��ن ح��زن،  وراح يه��رول به يف 
الطري��ق الطوي��ل.  س��ائق س��يارة عاب��رة يصدمه. هذا 
الفعل القاسي يضرب فرامل سيارته،  ويفتح الباب، 
ويذهب به ملستش��فى عام،  يرمي الفقراء أمراضهم 

فيه دون ش��فاء. 
يتأخ��ر الطي��ب، فق��د عاد توًّا من س��وق القات يتصبب 
عرق��ًا،  وجل��س عل��ى املقع��د؛ ك��ي يس��تعيد طاقت��ه اليت 

أنفده��ا ع��رُق مدين��ة عدن احلارة 

صالح العطفي

أحالم ممنوعة
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يعاينه،  وينظر ألبيه بقسوة عتاب:  أين كان هذا 
الطفل؟ 

األب لقد اختاره اهلل  أن يكون ابنًا لي،  واختارني 
أن أكون فقريًا معدما. 

أجل��م الطبي��ب،  فق��د اكتس��حه ح��زن الفق��راء،  
فحرك شهامًة مفقودة،  فذهب للصيدلية اليت ال 
تصرف حبة دواء للفقراء،  وأحضر حقنة خففت 

لواع��ج األمل. 
مج��ع االب��ن كل ق��واه، وراح يرس��م بس��مة تغلغل��ت 
إىل قل��ب أبي��ه ال��ذي استش��عر حلظة الوداع،  فدنا 
من��ه؛ ك��ي ال يرهق��ه، فق��د حان��ت حلظ��ة احلكاي��ة 
احلامل��ة األخ��رية، ال��يت حُتك��ى كل يوم؛ كي ختفف 
مح��ل حياته��م الثقي��ل ال��ذي يتك��دس ويزي��د عب��ؤه 

يوم��ًا بع��د يوم.  
يتذك��ر األب حكاي��ة كان��ت حتكيه��ا له أمه: ))كان 
هن��اك طف��ل فق��ري ين��ام بال وجبة العش��اء، ُتعارك 
أمعاؤه اجلوع،  فتقول له أمه:  تريد كس��رة خبز؟ 

فيقول طفلها: نعم. 
فتقول له أمه: منني ألمك منني؟ 

وتقول له: تريد مترا؟ 
فيقول: نعم 

فتقول: منني ألمك منني؟ 
تريد تفاحًا؟ 
جييب: نعم.

 ........((
وأمست األم تتمّنى حتى قتلته أمنيات اجلياع. 

لك��ن ح��وار ه��ذه احلكاي��ة ملله��اة بطله��ا ابن��ه ال��ذي 
يكرب، وحيقق أحالم الفقراء، فهو س��وف يش��رتي 
دراجة هوائية جلاره الذي يعطيه أحذيته القدمية. 
ر ُحبيبات  ويفتح مطعمًا لصديق أبيه؛ الذي حيضِّ
الروت��ي يف جن��ح اللي��ل هلم��ا،  متع��ّذرًا أنه��ا ق��د 
فاضت عن حاجة أسرته،  ويرسل  صديقه الذي 
يكت��ب ل��ه،  ويش��رح ل��ه  دروس��ه إىل اخل��ارج؛ ألن��ه 

طال��ب ذكي. 
ويب��ين مس��جدًا للص��الة م��كان بيت��ه ال��ذي ي��كاد 
يتهدم عليهما، فسقفه من الصفيح الذي صدأ.... 

وقص��ص م��ن األح��الم الطفول��ة الربيئة. 
لكن��ه الي��وم ح��اول أن حيك��ي حكاي��ة حل��م أخ��رية،  
لك��ن حبس��ت أنفاس��ه،  وذبل��ت ح��روف لس��انه،  

وش��اخت نظرات��ه.. 
هرول األب للخارج،  فقد تفجرت حواس��ه حزنًا،  
ومل يس��تطع ُمداراة دموع تفجرت غصبًا عنه...  

أص��وات رص��اص م��ن بعي��د مل تفك ش��فرة حزنه،  
لك��ن رصاص��ة راجع��ة اخت��ارت جس��ده املنهك.. 

فرح كثريًا كثريًا بها، فقد حققت حلمه الكبري....  
س��حب  جس��ده املنهك  اجلريح، وضم جس��د ابنه 
املس��ّجي منتظ��رًا حلظ��ة لق��اء يف ع��امل خ��ال م��ن 

الفقراء.
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كلم��يت ق��د قلته��ا يف حي��اة فقيدن��ا العزي��ز، 
وهل��ا انط��رب واس��توىل علي��ه العج��ب، أم��ا 
الي��وم فإّن��ي حمدثك��م ع��ن عناص��ره يف 
األدب والط��رب. امسح��وا ل��ي أن أدخ��ل 
بستانه ألتقّرأ يف ظالل أفنانه، وأقطُع من 
كّل غص��ٍن ِعْس��جًا، وأقط��ف م��ن حي��ث ل��ّذ 
ل��ي زه��رًة عبدلّي��ة. أدخ��ل )ديوانه( وأطلع 
عليك��م: يف ي��دي معن��ًى مفي��د، ويف قل��يب 
حل��ٌن جدي��د، ويف خاط��ري عنف��واٌن م��ن 

عبداحلمي��د.   

نش��َد الناس الس��عادة فحس��بها بعضهم يف 
اكتن��از امل��ال، واعتقده��ا بع��ض الش��عراء 
يف العاطف��ة؛ كم��ا ع��رّب س��يد الش��عراء 

احلض��ارم:
كث�ّ��روا    * ف���اِن   وامل���ال  امل��ال،  حب��وا 

بامَلرجلَ��ه في����������������������ه 
واْن سألتم عل�ى رأمسالي * عاطفة  حنو 

زين اخلدود

   وكان شاعرنا من أهل »العاطفة«، اعتقد 
أن الس��عادة يف ثي��اب الغوان��ي، فص��ال يف 
وصاح��ب  القص��ور،  يف  وج��ال  اخل��دور، 

القام��ور .. يف احل��وايف غ��ري ح��اِف، س��ار 
نّظام القوايف وْسط تعكري النوايف، وله مع 
كل مخ��ريٍة قص��ة، وعن��د كل َخب��َزٍة َخ��رب. 
إنه حلجيٌّ قح كل مقصده أن يرى حمبوبه 
هانئًا، ساليًا، طربانًا، ساملًا إال من اهلوى:

دمت ياورش هاني/ وكل شي فاِن/  وباك 
يا غاني/  سالي وطربان

بشق���ى  وبتكّب��د/ مل��ا ق��دك تس��عد/  وتبل��غ 
املقص��د/  يك��ون م��ا كان

     يف مفهوم هذا اللحجي أن احلب يوحد 
القل��وب؛ واحل��ب كاملوت يس��اوي بني منجل 
الفالح وتاج امللك، فليس أمام احلب عبٌد 
وال أم��ريٌ .. يف س��وح العش��ق وِح��ّل س��اعته 
��ل(،  ت��حّول األم��ري أمح��د فض��ل إىل )مَحَ
أدن��ى ظه��ره و«ش��ّل احملب��وب عل��ى عاتقه”، 
وب��اراهُ  اب��ن عم��ه يف الدن��ّو والتواض��ع فقّلد 

الشاعر والملحن األمير عبدالحميد عبدالكريم
د في ثياب الَغواني َعبَدُل الَغرام .. و الّتَشرُّ

د جمال السيد
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احملبوب “ نش��ان الس��اق” يف س��اقه:
وعد اللق��������اء بيننا يف س��اعة الّتش��ريق *  

ل��و ب��ا يق����ع ل��ه يصّفق لي م��ن الطاقه
ياه��ل اهل��وى واحملب��ة كثّ��روا التصفي��ق * 

بفع��ل خللّ��ي نش��ان الس��اق يف س��اقه
   )أبونا عبده( ش��اعر غنائي غزلي، ُجّل 
نظمه يف النس��اء، والغزل؛ كما يقول ش��يخ 
النق��اد »لي��س يف معاني��ه الطريف��ة، وال يف 
لغته اليابسة. الغزل مالكه عاطفة مّتقدة 
التح��ّرق،  وُيذكيه��ا  احلرم��ان،  يس��عرها 
وُيَع��رّب عنه��ا ب��كالم بس��يط بّس��ام غ��ري 
جه��م«.  قل��ُت فأم��ا احلرم��ان والكبت الذي 
يره��ف حساس��ية الش��عراء، فم��ا ذاق من��ه 
أمرين��ا س��وى قلي��ل. كان وصال��ه متواص��اًل  
فخ��ال ش��عره م��ن العاطف��ة املش��بوبة.  كان 
اهل��وى زاَده وزّواده. كان يغ��رتف م��ن حبر 

الغ��رام، بكثاف��ة.
نلم��س ح��رارة العاطف��ة عن��د األم��ري يف 
قصائد معدودات نظمها يف مرحلة شبابه، 
فيها نش��عر بتحّرق ولوعة.. كذلك نلمس��ها 
يف أغاني��ه ال��يت نظمه��ا يف دي��ار الغرب��ة. 
هن��اك بل��غ الش��وق ق��رارة نفس��ه؛ فس��الت 
أشواقه دفورًا شّققت أعبار الغرام كما يف 

غنائيت��ه »س��رى اهل��وى«.
  يف ليل الغربة جيتاح الشاعر شوقه لبلدته، 
وينسكب سياًل على »رأس الفؤاد«، وترتاكم 
أش��جانه، وتتزاح��م هواجس��ه، ويغ��دو قلب��ه 
أرٍض زراعي��ة،  امُلضن��ى باحلن��ني قطع��َة 

وحي��ّل رأُس الف��ؤاد حم��لَّ )ف��اجل(، يفي��ض 
القل��ب(،  ل��ريوي )رواد  املتدف��ق؛  ش��وقه 
وتش��تعل يف »األكَب��اد« ن��اٌر ضرام يف معادلة 
عجيب��ة، يعل��ن فيها احلننُي واهلوى اجلهاَد 
عل��ى ص��رب صاحبهم��ا؛ عل��ى املنف��ي َمن مل 

يع��د يق��وى على كبت أش��واقه:
س��رى اهل��وى رّكب َعِش��ْي ميط��ر على راس 

الفؤاد
وس�ال سيل الشوق سّقى طني قل�يب والرواد
وهّيج اخل�اطر، وشّبت ن�ار يف وْسِط الِكباد
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حن��ني قل��يب واهل���وى أعل���ن عل��ى ص��ربي 
اجله��اد

    تلّب��دت يف أف��ق ش��اعرنا اهلم��وم س��حبًا 
ماط��رة، واع��دة باخل��ري واخلص��ب لقلب��ه 
احمل��ل. وه��ي ص��ورة فري��دة مل يفطن ملثلها 
مث��اًل  النابغ��ة  فلي��ل  اجلاهل��ي.  الش��اعر 
»بط��يء الكواك��ب« ي��رّد علي��ه هموم��ه ال��يت 

نس��يها بالنه��ار ويضاعفه��ا:
وص��دٍر أراَح اللي��ُل ع��اِزَب هّم��ه    تضاع��َف 

في��ه اهل��مُّ م��ن كلِّ جانِب
ه��ذه اهلم��وم كالذئ��اب تأت��ي مجاع��ات، 
فُتطب��ق عل��ى نفس  الش��اعر م��ن النواحي 
مجيع��ًا، وغ��دا )لي��ل وه��ّم( الش��اعر يأس��ًا 
»لي��س مبنق��ٍض«. أم��ا أمرين��ا فيح��ّل علي��ه 
اللي��ل، وحتاص��ره الوحدة والغربة وترتاكم 
اهلم��وم عل��ى قلب��ه كالس��حاب ال كالذئ��اب، 
وينزل مطر اهلوى على نار الشوق فيذكيها 
ويس��ريان معًا )املاء والنار( يش��ّيعهما نغٌم 
متآلف، شّكلته أحرف اللني واملد، فأبرزت 
وكان  املعن��ى،  الداخلي��ة  املوس��يقى  ه��ذه 
النغ��م يف احل��روف قب��ل أن يك��ون يف الوت��ر. 
لق��د محل��ت القصي��دة حلنه��ا يف أحش��ائها، 
فنظُمه��ا يس��ري عل��ى إيق��اع املرّك��ح يف مي��اه 

حب��ر )الرجز(:
َس��َرهْلََوى / َرككْب َعِش��ْي /  مُيِْطْر َعَلْى  /  

َرْاِسْل ُفَؤْاْد
ُمَتْفِعلُ��ْن   /    مس��تفعلن    /   مس��تفعلن  

/  مس��تفعالن
    يف هذه القصيدة جند شاعرًا مطبوعًا 
منه��ا  ��رج  فخُيْ اللغ��ة،  أس��رار  ي��درك 
أفل��ح كل  ال��يت يريده��ا، كم��ا  األص��وات 
الف��الح يف اختي��ار ال��روي والقافي��ة، وكان 
موفق��ًا ج��دًا يف تس��كني القافي��ة، فضاع��ف 
هّم��ه وش��وقه بع��د تنفي��س. غ��اب التش��بيه 
وتألقت االستعارة، وسار احلزن صادقًا يف 
كل بي��ت، وبل��غ ذروت��ه يف مناج��اة الش��اعر 

لده��ره:
قسيت يا وقيت كثري، وزاد فْحَسك والِعناد 
ي��ا أدادك  ل��ي:  �������������د تق��ُول  تن��ذْر وتتَوعَّ

ب��اأَلداد

    إّن ه��ذه القصي��دة واح��دة م��ن وثب��ات 
األم��ري القليل��ة، والوثب��ات ه��ي ال��يت تعم��ل 
الش��اعر الكب��ري؛ الش��اعر ال��ذي ي��رى يف 

األش��ياء أش��ياء غريه��ا.
عاش زهري مثانني حواًل وسأم، وضاق لبيد 
م��ن س��ؤال الن��اس عن��ه، أم��ا ه��ذا العبدل��ي 
فقد جاوزهما خبمٍس؛ وكان حمبًا للحياة، 
ّبًا لآلخرة ال يقطع منها  مقِب��اًل عليه��ا، حُمِ
سببًا، وبقَي طرّيًا حتى ليلة زاره عزرائيل، 
ومات بش��يبٍة صاحلة، وبش��يخوخة حلوة إذ 

ظّل العقل يف الرأس. 
س��افر آخ��ُر أمرييٍّ ي��أكل املرار، بيد أنه مل 

يرهن درعه عند الس��موءل ..
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أياٌم  فوق جبال يافع

 يافع بليات السيل...يافع بليات اجلنوب!!

 احللقة األوىل

 ياف��ع وم��ا أدراك م��ا ياف��ع... ؟ كي��ف ل��ي أن أكت��ب عنه��ا وفيه��ا وأنا
  منه��ا وإليه��ا وإن مل أك��ن م��ن س��كانها أو م��ن منتس��بيها جغرافي��ا.

 ولكن��ين هنا
 س��أروي لك��م قص��ة س��فرنا يوم��ا إىل ياف��ع والبق��اء هنال��ك مخس��ة

أي��ام  يف س��فرة نضالي��ة توعوي��ة جنوبي��ة
 يف رمض��ان ع��ام 1434هجري��ة املواف��ق ع��ام 2013م خرجن��ا م��ن
 ع��دن ظه��را، وحن��ن صائم��ون يف طريقن��ا إىل ياف��ع، كن��ا ثالث��ة
 ورابعن��ا الس��ائق ال��ذي ال أتذك��ر امس��ه: العقي��د مح��ود الس��عدي
 رمحه اهلل تعاىل، والدكتور زيد قاس��م ثابت وحمدثكم هذا، كان
 اجلو حارا وكان الس��ائق يس��رع بعض الس��رعة؛ ألن املس��افة طويلة
 ونريد أن نصل إىل بلدة )رصد( قبل الفطور ببعض الوقت، كانت
 تل��ك الرحل��ة م��ن أمجل وأفضل رحالت��ي النضالية التوعوية؛ نظرا

 لزمانه��ا ومكانه��ا؛ وألنه��ا اس��تغرقت م��ا يق��رب من أس��بوع.
 تركنا عدن خلفنا حتت وهج الشمس وهي عطشى صائمة، مررنا
 بالنقطة العسكرية اليت بعد منطقة الرباط على طريق حلج، وهي
 النقط��ة الرئيس��ة عل��ى أب��واب ع��دن، وكان معن��ا يف ق��دام الس��يارة
 عل��م اجلن��وب صغ��ري احلج��م فأب��ى العس��كري يف النقط��ة  إال أن
 يأخ��ذه من��ا، وإال  ف��ال عب��ور لن��ا، كأن��ه أدرك أنن��ا ذاهبون يف مهمة
 فأراد عرقلتنا، وإدخالنا يف مش��كلة مع أفراد النقطة من العس��كر
 الش��ماليني، الذين كانوا ُيس��تَفزون من علم  اجلنوب، وال يزالون،

 فكأنه��م ي��رون نصرن��ا وهزميتهم  مرس��ومني فيه.
 رفيقن��ا مح��ود الس��عدي رمح��ه اهلل رف��ض تس��ليم العلم، وكنت أنا 

د. عبده يحيى الدباني
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 متحف��ًزا ولك��ن مل أتدخ��ل بع��د يف اجل��دل، وكان
 الس��ائق يرف��ض تس��ليم العل��م، ولك��ن بن��وع م��ن
 املرون��ة واملالطف��ة، أم��ا الدكت��ور زي��د فق��د ق��ال
 للسائق: أعطهم العلم فلسنا يف معركة، أمامنا
 س��فر طوي��ل ولدين��ا عم��ل مه��م. أخ��ذ العس��كري
 العل��م الصغ��ري يف حجم��ه، الكب��ري يف رمزيت��ه
 وترك��ه جانب��ا، ومل حي��اول اإلس��اءة هل��ذا الرم��ز
 اجلنوب��ي، ال��ذي حقق اجلنوبيون خطوات كبرية
 حتت ظله، على طريق استعادة دولتهم املستقلة.
 وهك��ذا انطلقن��ا حن��و يافع م��ن غري َعَلم بيَد أنه
 موج��ود يف أعماقن��ا، حبي��ث ال يس��تطيع أح��د أن

 ينتزعه.
 كان العط��ش يصح��ب رحلتن��ا، وكن��ا نتح��دث 
 ط��وال الطري��ق ع��ن مس��رية احل��راك اجلنوب��ي،
 وع��ن املكون��ات والقي��ادات واللقاءات اليت كانت
 تعقد يف سبيل توحيد احلامل السياسي للقضية
اجلنوبية، وكيف كانت ختفق يف حتقيق هدفها.
 كان يف تل��ك األي��ام بال��ذات خ��الف ب��ني الرئيس
 البيض والزعيم باعوم، وقد بدأ ذلك االختالف
 يصل إىل القواعد واجلماهري وكنا حنن حنرتم

 الزعيمني.
 املناضل��ني كليهم��ا، ووالؤن��ا املطل��ق هلل تعاىل ثم
 للجن��وب وقضيت��ه العادل��ة، ولي��س لأش��خاص
 مهما كانوا وهذا معيار النظر إىل األش��خاص،

أي ال��والء للجن��وب كم��ا س��نذكر الحق��ا.
 عربنا احلبيلني وحبيل جرب  والعسكرية،  كانت
 األرض جدباء غرباء وكان رفيقنا محود يتعجب
 م��ن ذل��ك اجل��دب الش��ديد، وم��ا أن بدأنا نصعد
 حن��و طري��ق وط��ن يف يه��ر وبعده��ا نتج��ه يس��ارا

 صعودا جلبال معربان، حتى وجدنا آثار املطر،
 وال��زرع يغط��ي املدرج��ات،  وب��دأت ته��ب علين��ا
 نس��ائم منعش��ة ختف��ف م��ن ظمئن��ا.  رغم قس��وة
 اجلب��ال وش��دة تضاريس��ها ف��إن الربك��ة تتخللها،

 فس��بحان اهلل تعاىل.
 اس��رتحنا قليال  حتت ش��جرة الس��در يف وس��ط 
 طريق معربان، آآآه كم أحب هذه الش��جرة لقد
 ارتبط��ت يف حياتن��ا ارتب��اط األب واألم واملعل��م

والطفول��ة العذب��ة وأي��ام الرع��ي،  وغريها.
 ما برح األخ محود يتحدث إلينا، ودائما أحاديثه
 حازم��ة وحامس��ة مث��ل ش��خصيته، مل أعرف��ه إال
 يف ذل��ك الي��وم، ولك��ن الرفق��ة النضالي��ة م��ن
 أق��وى الرواب��ط اإلنس��انية، فلديه��ا الق��درة عل��ى
 تذويب أي اختالف ثقايف أو مناطقي أو تعليمي
 أو ش��خصي أو ع��دم معرف��ة س��ابقة  أو غ��ريه،
 مح��ود رج��ل مناض��ل أحاسيس��ه النضالي��ة ف��وق
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 جلده، هلذا س��ريًعا ما يهتز ويثور ويس��تفز، ألي
 باطل  أو خطأ يراه أمامه حبق القضية أو حبق

 .اجلن��وب أو ب��أي جم��ال كان
 ال زلت أذكره وهو حيدثنا عن مسجد الفردوس
 ال��ذي يق��ع يف ح��ي الس��نافر يف ع��دن، لق��د كان
 مح��ود م��ن مرتادي��ه بل م��ن القائمني عليه، ففي
 فج��ر أح��د األي��ام تس��لل إىل أذن مح��ود ص��وت

امل��ؤذن مث��ل كل ي��وم، ولك��ن املؤذن
 ذل��ك الي��وم، قب��ل أن يكم��ل األذان ق��ال حي على
 خ��ري العم��ل... ح��ي عل��ى خري  العم��ل!! فانتفض
 محود مثل اجملنون واندفع حنو املسجد، ال يلوي
 على شيء يف طلب صاحب ذلك الصوت، يا قاتل
 يا مقتول،  ولكنه كان قد فر، أذن فهرب،  رمتين
 بدائها وانسلت، وإال  فإن محودا  كان سرييه ما
 ه��و خ��ري العمل!! هكذا هم يس��تفزون اجلنوبيني
 حت��ى يف ش��عائرهم، ومذهبه��م الس��ين الواض��ح
املعتدل،  وإال كيف تؤذن يف عدن،  وتردد هذه

 اجلمل��ة  ال��يت ال وج��ود هل��ا يف اجلنوب كله،  تلك

 اجلمل��ة نفس��ها ال��يت أخرجت الغ��زو الزيدي من
 اجلنوب ذات يوم من أقصى حضرموت، إىل ما
 وراء الضال��ع مش��اال،  لق��د أش��علت ث��ورة جنوبية

يف تاري��خ صراعن��ا مع هؤالء
 الغ��زاة، وأدت إىل  انكس��ارهم وطرده��م م��ن

الطاه��رة.  أرض اجلن��وب 
 وهك��ذا ظ��ل مح��ود رمح��ه اهلل يرتق��ب أن جي��د. 
 ذل��ك الرج��ل،  ولكن��ه كان ق��د ف��ر إىل غري عودة

 إىل فردوس��ه املفقود
 كان��ت الس��يارة الصال��ون تتس��لق جب��ال معرب��ان 
 به��دوء وبصعوب��ة،  ومل أك��ن غريًب��ا وال مس��تغرًبا
 م��ن مث��ل تل��ك الطري��ق اجلبيل��ة الوع��رة، فق��د
 عرفته��ا يف حامل��ني م��ن قب��ل، ولعله��ا يف حامل��ني

 أش��د صعوب��ة ووع��ورة.
وصلنا القمة ودخلنا قرى السعدي 

 هن��اك عن��د القم��ة الفاصل��ة ب��ني حمافظ��ة حل��ج
 وحمافظة أبني  بينما القرية واحدة حول القمة.
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 كانت الطريق أسهل  وبدأنا ننحدر إىل األسفل، 
 ومن��ر بق��رى خمتلف��ة قاصدي��ن )رص��د( مرك��ز
 مديرة رصد نفس��ها، وأمامنا على اليس��ار يقف
 جب��ل الق��ارة  التارخي��ي العتي��د رم��زًا م��ن رم��وز

 ياف��ع واجلن��وب كلها، ش��اخما وقورا
 كأنه يكتنز حكمة يافع وتارخيها عرب السنني.

 س��بقنا أذان املغ��رب إىل رص��د بس��اعة تقربي��ا،
 مل أتوقع أن نصل بهذه السرعة  إىل هذا املكان
 البعي��د، كان الس��ائق متمرس��ًا كمث��ل الس��ائقني
 يف الق��رى اجلبيل��ة. اس��رتحنا قلي��ال يف الفن��دق
 الصغري الوحيد يف رصد، ذلك امللمح احلضري
 اجلمي��ل، وح��ني ح��ان وق��ت اإلفط��ار، كن��ا يف
 من��زل أح��د أبناء املنطق��ة، مع لفيف من أبنائها
 الناشطني، وهناك تناولنا فطورا يافعيا كرميا،
 وتناولنا وريقات من قات يافع الذي كنت أخاف
 أن أكثر منه،  ألنه يرتكك يومني أو ثالثة  تنام
 صاحي��ًا وتصح��ى نائم��ًا، خيرج��ك ع��ن ط��ورك
 حقا حني تتناوله ألول مرة أو تتناوله  بني زمن
 وآخ��ر،  أم��ا الذي��ن يتناولون��ه كل ي��وم ف��إن األم��ر

 عنده��م اعتيادي.
 ويف وس��ط الس��وق بع��د ص��الة العش��اء اجتم��ع 
 الن��اس إلحي��اء الفعالي��ة الرمضاني��ة الثقافي��ة
 ال��يت جئن��ا م��ن أجله��ا، وكن��ا حن��ن ضيوفه��ا
 واملتحدث��ني فيه��ا إىل جان��ب الزم��الء يف قي��ادة
 احل��راك هن��اك. كان احلض��ور الفت��ًا وكذلك هي
 ياف��ع ح��ني تنادي��ك تكرم��ك وحتتفي ب��ك، فضاًل
 ع��ن احلم��اس املنقط��ع النظري للجن��وب وقضيته

 العادل��ة وحراك��ه الس��لمي املتصاع��د.

 حتدث��ت يف احلاضري��ن حديث��ًا ب��ني اخلطاب��ة
 واحملاض��رة فاجأته��م  مبوض��وع جدي��د، قل��ت
 هل��م انته��ى زم��ن الش��كاء والب��كاء م��ن االحت��الل
 الش��مالي، مل ن��أِت إىل  هن��ا لنش��كي أو لنبك��ي
 أو ن��ردد كالم��ًا محاس��يًا، وش��عارات ف��ال ب��د من
 حض��ور العق��ل والوع��ي والتفك��ري فيم��ا علين��ا أن

 نق��وم ب��ه جت��اه قضيتن��ا.
ال��والء يف مس��ريتنا  عل��ى موض��وع   اقتص��رت 
 التحرري��ة، وكان ذل��ك جدي��دا حينه��ا يف خط��اب
 احل��راك الس��لمي اجلنوب��ي، ولك��ن الواق��ع كان
 حمتاجا إىل هذه احللقة املهمة،  وهي أن الوالء
 هلل تعاىل ثم للجنوب وطنا وقضية وش��عبا، ولي
 يف ذل��ك مق��ال منش��ور أث��ار ص��دى واس��عا، ق��د
 أحلقه بهذا السرد عن تلك الرحلة احلبيبة إىل

  ياف��ع األح��ب واألج��ل واألمج��ل.

 إن ال��والء هلل تع��اىل ث��م للجن��وب احلبي��ب، يع��ين
 بإجي��از ع��دم التعص��ب للح��زب أو للمنطق��ة او
 للقبيل��ة  أو للمصلح��ة الذاتي��ة، أو هل��ذا الزعي��م
 أو ذاك أو لغري ذلك،  على حساب قضية شعب
 اجلن��وب اجلمعي��ة،  فالش��رك يف ال��والء الوط��ين
 والسياس��ي يض��ر به��ا، وضربن��ا هل��م األمثل��ة من

 الواق��ع والتاريخ.
 كان��ت ليل��ة عام��رة باحملبة، ليلة جنوبية مش��رقة
 بأن��وار رمض��ان املب��ارك، وق��د حت��دث املتحدثون
 م��ن قبل��ي وم��ن بع��دي ومنه��م زمي��الي العقي��د
 محود والدكتور زيد، مثلما قدم بعض من حضر

  الفعالي��ة بع��ض األس��ئلة واملداخالت.
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         ي��كاد دخ��ان الس��جائر يرس��م ل��ي أجنح��ة 
من فرط التدخني، واحللم باحلرية، يقول معتز 

زميل��ي يف الس��جن؛ ال��ذي اغتص��ب جارته��م يف 
ش��هر رمض��ان، وه��ي تس��اعد أم��ه املريض��ة يف 
الطه��ي، أن��ه ل��و خرج من الس��جن س��يظل يطلب 
احلرية أيًضا، حني س��ألته عن الس��بب قال لي: 
إن��ه س��جني احلب��وب املخ��درة خ��ارج الس��جن، 
وداخل��ه.  أدرك��ت كالم��ه ح��ني ش��اهدت بع��ض 
احلبوب اليت خيبئها داخل شعر رأسه الكثيف!

ومكان��ه  مري��ض  معت��زًا  أن  احل��رس  أخ��ربت 
املصحة وليس السجن، لكن مل يستمع إليَّ أحد.
من يصدق أن األشخاص الذين يطلبون احلرية 

خارج السجن، أكثر ممن يطلبونها داخله!

مثاًل يف صباح اليوم زارني صديقي عثمان، وقد 
كان حزيًنا للغاية..	 شاهدته يبكي وينتحب ما 

أث��ار اس��تغرابي، وق��ال بعد إحلاح��ي إن زوجته 
أخذت راتبه كله، وس��ّددت به دين فس��اتينها، 
وأدوات جتميلها، ويف يوم استالم راتبه ذهب 
ليش��رتي متطلب��ات  بقيمت��ه؛  مبلغ��ًا  يس��تلف 
املن��زل، ث��م ق��ال- يف آخ��ر كالم��ه-: أن��ا لس��ت 

س��جيًنا مثل��ك؛ لكنين أطل��ب احلرية.
وص��احل ال��ذي يف الغرف��ِة اجمل��اورة ق��ال ل��ي الليل��ة 
املاضي��ة، وأن��ا ذاه��ب إىل احلم��ام وقل��يب مثق��ٌل 
باحل��زن: )ي��ا حس��ن حب��ة س��يجارة ب��اهلل، وال 

أحد جاب لي(.	 
لكن��ين قل��ت ل��ه وأن��ا ابتس��م نص��ف ابتس��امة: 
التحذي��ر  امل��وت..  تس��بب  أش��رب،  “بطل��ت 
بالكرت��ون، إن كن��ت  تريده��ا أخ��رج واش��رتها 
بنفس��ك” عل��ى الرغ��م م��ن أّن جي��يب ممتل��ئ 

بالس��جائر؛ لكن��ين قلته��ا ألس��تفزه، فص��احل إن 
ذك��رت ل��ه اخلروج يق��ول صائًحا: هل أخرج من 

الس��جن إىل الس��جن. 
  ومعروف هنا أن صاحلًا مدمٌن للسجائر، دخل 
الس��جن بإرادت��ه وه��و يق��ول: )اس��جنوني؛ كي ال 

أسرق، فأنا لسُت حرًّا كما تظنون(.

س��ألُت الضاب��ط يف آخ��ر جلس��ة حتقي��ق، ه��ل 
اخ��رتت أن��ت أن تصب��ح ضابًط��ا؟ 

ق��ال ضاح��ًكا: )ال؛ كن��ت أري��د أن أصب��ح طيارًا، 
ولكنه��ا رغب��ة والدي(. 

قل��ت ل��ه: “أن��ا أيًض��ا مل يك��ن اختي��اري أن أصبح 
جمرًم��ا، لكنه��ا رغب��ة الفقر”

ق��ال ل��ي : مجيعن��ا لس��نا أح��رارًا، وكل واحد منا 
اختار س��جنه.

بقيُت أفكر بكالمه كثرًيا، ولكن ما حريني!!
	أن��ه إذا كان	 كل ش��خص خيت��ار س��جنه، مل��اذا 

مل أخ��رت غ��ري ه��ذا الوط��ن؟!

سجن في الحرية                                  
 إميان خالد
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دفعت بي أحاسيس اخلوف املتالحقة، إىل 
صن��ع خمب��أ س��ري لنق��ودي ال��يت أدخره��ا، 

بعي��دا ع��ن حاجات زوج��يت املتواصلة.
يق��ع ذل��ك امل��كان متام��ا يف اجله��ة األخ��رى  
لسريرها، مكان لن خيطر بباهلا أن تفتش 
فيه. كنت وضيعا فيما خيص ما يتبقى من 
م��ال، كن��ت أك��ذب عليه��ا وكان��ت تص��دق ما 

أقول.

ب��ني  النق��ود  ادس  املس��اء  يف  وكعادت��ي 
قدم��ي  وال��وي  ربطته��ا،  يف  حاجيات��ي، 
مس��تكينا  وأس��كن ..أترق��ب أن تنكم��ش 
عل��ى نفس��ها كقطتنا الراق��دة حتتها،وحاملا 
كش��امبانزي  وتس��قط  النع��اس  يغالبه��ا 
ممتل��ئ الص��در أق��رر أن أنس��ل م��ن ب��ني 
غطائ��ي حن��و ح��د الس��رير املقاب��ل للم��رآة 
املش��طورة نصف��ني،  ولكن��ين قب��ل أن أدس 
نق��ودي، أتس��لل إىل أم��ام وجهه��ا القمح��ي، 
أزم ش��فيت وبه��دوء ، وم��ن مكان��ي القري��ب 
أنفخ يف عينيها املغمضتني، يقف أنفي عند 
جبهته��ا، قري��ب م��ن حاجبه��ا، عندما أضع 

هوائ��ي اهل��ش وس��ط جفنيه��ا أتأمله��ا.
أض��ل أرك��ض يف تفاصيله��ا، حتى أصل إىل 
ش��فتيها املكس��وين غربة،  وكاأليام الغابرة 
ولك��ن ش��فتاي ال  قبل��ة  أطب��ع  أن  أح��اول 

يطاوعان��ي.

ثم..

 ثم أمضي.
 كان��ت تل��ك وعل��ى م��دى عام كامل تس��لييت 

املفضلة.

ولك��ن يف أح��د املس��اءات الش��توية، وبينم��ا 
كانت جتاهد ذاك الصقيع العابر، بغطائها 
املم��زق، وقب��ل أن أنه��ي تس��لييت، خط��ر ل��ي 
ان أعد نقودي، فمددت راحيت اىل طرف 
فراش��ها ك��ي اس��حب غل��يت به��دوء ، ولكنها 
عاجلتين وسحبت ساقها ومدتها  اىل حافة 
الس��رير، تطلع��ت حنوه��ا باندهاش،خي��ل 

إلّي أنها ابتس��مت ابتس��امة س��اخرة.
..

ومن��ذ ذل��ك احل��ني أب��ى نصف��ي اليس��ار أن 
يتح��رك قي��د ش��عرة،

حتى لساني مجد يف مكانه.

شلل

محمد باسنبل
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“ أحتاج لعملية جراحية إلخفاء هذا اجلرح “
همهمت » بسنت« بهذه اجلملة، و أشعة مشس 
الصعي��د توض��ح هل��ا آث��ار ذاك اجل��رح بش��كل 
أك��رب، كفزاع��ة ختيفه��ا كلم��ا هَم��ت بالنظر إىل 

امل��رآة، لتعي��د ش��ريط ذكرياته��ا مع��ه 
ص��وت أبيه��ا املقع��د م��ن الغرف��ة اجمل��اورة ه��و 

اآلخ��ر يقط��ع حب��ل ذكرياته��ا 
أن مت��ري عل��ى طبيب��ِك  تنس��ي  “ بس��نت، ال 

جرح��ك” ع��الج  الس��تكمال 
و هي ترتدي حقيبتها ممتعضة :

“ حاضر أبي، سأفعل ذلك .
خرج��ت كم��ا اعت��ادت عل��ى ذل��ك يف كل م��رة 
م��ن كل صب��اح إىل عمله��ا، و لك��ن مث��ة أعم��ال 
تصليحية جتعلها تضطر لسلك الوجهة األخرى 

من الش��ارع 
م��رة أخ��رى، اس��توقفتها الذكري��ات كش��رطي 
املرور غري آبٍه بتأخر بسنت عن العمل، توقفت 
لتش��اهد بيته��م ال��ذي انه��ار قب��ل س��نة، تذك��رت 
اجل��رح العمي��ق ال��ذي يغ��زو وجهه��ا األمس��ر 
الس��احرة  عينيه��ا  و   ، بلده��ا  ت��راب  كس��مرة 
كسحر نهر النيل ، أخذت تتحسس على اجلرح 
، و تنظربع��ني األمل إىل منزهل��ا و كأنه��ا تعات��ب 
اجل��دران مِلَ هزم��ِك الزم��ن و انه��ارت ق��واِك 

ليك��ون وجه��ي م��ن الضحاي��ا؟ . 

و بينم��ا ه��ي غارق��ة يف الل��وم، العت��ب و األمل.. 
يقطعها صوت خش��ن كخش��ونة حجر  اهلرم  و 

مبح��وح :
_أأنِت ذات اجلرح؟

التفت��ت إلي��ه، و قب��ل أن تنط��ق، حمل��ت الف��راغ 
املوج��ود يف قمي��ص ي��ده اليس��رى .

“ إن من أنقذِك يا بسنت قد فقد يده اليسرى 
يف منزلكم  و هو حياول انقاذِك “

ش��ريط الذكري��ات يزوره��ا عل��ى عج��ل لتتذك��ر 
هذه اجلملة اليت أخربها بها الدكتور و هي يف  

املش��فى  آن��ذاك .
تنفض غبار ذكرياتها و تسأله:

_أأنت ....
و قبل أن تكمل ، أردف سؤاله :

هل تقبلني الزواج بي؟
أجابت و هي تهم باإلسراع حنو عملها :
نعم أقبل ،و مهري مدفوع حتت الركام .

“مهري تحت الركام “ 
 خولة عوض
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 م��ن الصعوب��ة مبكان متابعة قراءة أحداث ه�������ذه
 الرواية، دون الرجوع ملا قرئ سابًق�������ا للتأّك���������د،
 والتثّب��ت م��ن جزئّي��ة، أو أكث��ر تش��ابكت بطريق��ة
 بع������د صفحات، يأتي ذلك من كونها حتوي الكثري
 من القصص، واحلكايات املتفّرعة على مساحات
زمنّي��ة، طال��ت معظ��م البن��اء الدرام��ي للرواي��ة.
 ج��اءت الرواي��ة م��ن املدرس��ة الواقعي��ة الّس��احرة
 بطريق��ة الّس��رد، خبلي��ط عجائ��يّب يق��ود الق��ارئ
 للمضّي ُقُدًما بال اعرتاض على ما قرأ، حّتى وإن
 كان ال معقواًل، كمثل الفراشات اليت مأت مساء
 القري��ة »ماكن��دو” حول فتاة مجيل��ة “رمييديوس”
 أينما حّلت وأقامت، ومن ثم اختفت هذه األفواج
 الفراش��ّية، م��ع صع��ود البن��ت للس��ماء واختفائه��ا
 أم��ام أع��ني الّناظري��ن إليها من أهل القرية، ومن
 مث��ل أن عائل��ة “بويندي��ا” إذا تزّوج��وا من بعضهم

فإنهم سينجبون أطفااًل ُمشّوهني، هلم ذيل خنزير.
 يب��دو أن الرواي��ة كتبت س��رية آل »بوينديا” إحدى
 القبائ��ل البدوي��ة ال��يت كان��ت مت��ارس الرع��ي،
 واالرحت��ال؛ طلًب��ا للم��اء وال��كأ، يف منطقة حوض
 الكاري��يب، ضم��ن نط��اق قري��ة »ماكن��دو” وهي من
ق��رى اخلي��ال، اس��تدعاها كرم��ز خي��ال الكات��ب.
بداي��ة العائل��ة،  ه��ذه  س��رية  س��رد   واس��تغرق 
وه��و بويندي��ا”؛  أركادي��و  »خوس��يه  قي��ام   م��ن 
م��ن وه��و  العائل��ة،  سلس��لة  يف  ش��خص   أول 
ش��وارعها وختطي��ط  القري��ة،  بتأس��يس   ق��ام 
ومرافقه��ا بوس��ائله البدائّي��ة املتاح��ة ل��ه آن��ذاك.
 نشأ جمتمع القرية يف هذا التجّمع احلضرّي قرية
 »ماكندو”، األمر الذي لفت انتباه الغجر بالتوجه
 إليه يف مواسم سنوية، صارت كرنفاالت احتفالّية،
 مب��ا يع��رض الغج��ر م��ن حيله��م البهلواني��ة، ومب��ا
 حيمل��ون معه��م م��ن بضائ��ع يعرضونه��ا يف جمتم��ع
 بدائ��ي، جيه��ل احلي��اة خارج حمي��ط القرية، اليت
 تن��ام وس��ط س��هوب األش��جار والغاب��ات املداري��ة،
 وأمطارها الغزيرة تقريًبا معظم أّيام السنة، وهم
بذلك يكس��بون املال؛ ليس��تمّروا على قيد احلياة.
 س��بعة أجيال هي عمر عائلة »بوينديا”، اس��تمّرت
 على مدار قرن من الزمن، وما يلفت النظر أّنهم
 جيًلا بعد جيل تسّموا باسم )أوريليانو- خوسيه -

للروائي العالمي الحائز على جائزة نوبل ١٩٨٢ غابرييل غارسّيا ماركيز
      بقلم الروائي - حممد فتحي املقداد

قراءة يف رواية )مئة عام من العزلة(
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 أركاديو( ومع تعاقب األجيال صار االسم يتكرر،
 وللتميي��ز يرم��ز ل��ه بلق��ب الثان��ي م��ع امس��ه، مثال:
 )أورليانو الثاني( و)خوسه الثاني(، جدة األمهات
 هي )أورسوال( زوجة )خوسيه أركايديو بوينديا(،
 ال��يت عاش��ت ألكث��ر م��ن مئة عام، حي��ث عاصرها
 أوالده��ا م��ع أبنائه��م وأبن��اء أبنائه��م، فهي محلت
 معها صالبتها، وفكرتها احملافظة على روح اخلري
 والطيب��ة واإلحس��ان، بكارزمّيته��ا الطاغي��ة عل��ى
 قرارات األسرة كاملة، فال يستطيع أحد عصيان
 أمرها، وهي ختطط حبنكة وذكاء، ومل تتوقف عن
 جتارتها يف صناعة قوالب احللوى وبيعها، فكّونت
 ث��روة ال يس��تهان به��ا، وقام��ت ببن��اء بي��ت العائل��ة
 ال��ذي اس��تمّر لق��رن كام��ل، أو أكث��ر قلي��اًل، وانتهى
 بانتهاء آخر أفراد العائلة الذي ُولد مشّوًها بذيل
 خنزي��ر، ج��اء م��ن عالق��ة )أورليان��و( املشبوه�������ة

م���ع خالت���ه وأخ�����ت أم�������ه )آمارنتا أورس������وال(.

***

 اجمل��ون الّش��اطح خ��ارج حدود اخلي��ال، واالنفالت
والش��ذوذ الس��ليم،  الّس��لوك  قواع��د  م��ع   التّ��ام 
 اجلنس��ي الرهي��ب، ال��ذي كان مي��ارس مع احملارم
 )العم��ة واخلال��ة واخلادم��ة والعش��يقة(، وتس��ليط
وعبثي��ة اجلس��د،  عب��ادة  ظاه��رة  عل��ى   الض��وء 
 املمارس��ات املق��ززة لل��ذوق والفط��رة الس��ليمة،
 تراف��ق ذل��ك م��ع اخلمور اليت يتناوهل��ا، أصحابها
األحي��ان. بع��ض  امل��اء يف  يتناول��ون  أكث��ر مم��ا 
 هن��اك إش��راقات روحّي��ة وامض��ة، متض��ي ف��رتة
 م��ن التصاع��د الس��رجي، حت��ى تع��اود الّس��قوط يف
 هاوي��ة ومح��أة اجلس��د، لتحقي��ق رغبات��ه لدرج��ة
 االنغم��اس، ف��ال خ��روج إاّل منه��ا إاّل للق��رب، كم��ا
 ح��دث م��ع الكولوني��ل )أورليان��و خوس��يه أوركادي��و
 بويندي��ا(، ال��ذي ق��اد ثالث��ني حرًب��ا خاس��رة م��ع
م��ع احملافظ��ني  ص��راع  املركزي��ة، يف   احلكوم��ة 
 الليرباليني، وكم أهلكت هذه احلروب من البش��ر
 ودّم��رت، وظلّ��ت ت��راوده أح��الم التم��ّرد، واحل��رب
إىل آخ��ر أّيام��ه بع��د أن بل��غ م��ن العم��ر عتّي��ا.
 وكان هذا الكولونيل صلًبا عنيًدا، فقد رفض عدة
 م��ّرات، وق��اوم حم��اوالت احلكوم��ة لتكرمي��ه، حتى
 أن��ه رف��ض اس��تخدام حّق��ه ال��ذي كفله ل��ه القانون
 يف تقاض��ي رات��ب تقاع��دي؛ ألن��ه كان يعت��رب ذل��ك
 م��ن ن��وع اإلهان��ة والتقزي��م، ومل تتوق��ف حم��اوالت
 احلكوم��ة حت��ى بع��د ممات��ه، حي��ث قام��ت بعم��ل
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 احتفالية لتخليد ذكرى الكولونيل، دون معارضة
 من أحد أحفاده، الذين وافقوا بكل بساطة على

ذلك.

***
      إن فكرة الصراع أصيلة يف ثنايا أحداث الروايُة؛

 ص��راع األجي��ال ب��ني القدي��م واجلدي��د، وص��راع
 األفكار السياسّية ما بني احلافظني والليرباليني
 اليت جّرت احلروب والويالت على البالد والعباد،
 فنتائج احلروب تنسحب آثارها إىل عّدة أجيال،
وت��رتك ندوًب��ا ل��ن تندم��ل آثاره��ا حت��ى امل��وت.
مي��ّدون الذي��ن  بالعم��ال  يكرتث��وا  مل   الن��اس 
 س��ّكة القط��ار، فم��ا إن ج��اء القط��ار بدخان��ه
 املتك��ون خلف��ه ملس��افات، وصافرت��ه ال��يت كس��رت
 رتاب��ة صم��ت القري��ة )ماكن��دو(، وإيذاًن��ا بب��دء
 عه��د جدي��د، نف��ض الغب��ار ع��ن عزل��ة القري��ة
 وس��ّكانها، ج��اء الّن��اس م��ن كل ح��َدب وص��ْوب،
 مبش��اريع كب��رية وصغ��رية، وش��ركات جتارّي��ة
 فتح��ت هل��ا فروًع��ا، وأصبح��ت حم��الت الّله��و
 واحلان��ات وبي��وت الدع��ارة بأش��كال خمتلف��ة،
ببضائعه��ا املعروض��ة القادم��ة م��ن وراء البح��ار.
 كما إن فكرة الس��يد )براون( يف مش��روع زراعة
االس��تثمار م��ن  جدي��دة  آفاّق��ا  فتح��ت   امل��وز، 
 الزراع��ي اجلش��ع القائ��م على العّم��ال الوافدين،
 بعاداته��م وتقاليده��م جلوه��ا معه��م إىل القرية،
 ال��يت ص��ارت مزجًي��ا غ��ري متجان��س، كّل ذل��ك

 أنسى أهل القرية
 أّي��ام األرق ال��ذي
معه��م  استم��������ّر 
طويل��ة،  لف��رتات 
 األمر الذي أصاب
 ذاكرتهم بالتلف،
النس��يان  وآف��ة 
 الظاه��رة املقلقة،
 فص��اروا ُيس��ّجلون

 أمساء األش��ياء عليها، ومن ثم تطّورت الفكرة؛
 لتسجيل استخدام كّل شيء، وحتى ال ينسوا كّل
 ش��يء متاًما، اهتدوا إىل فكرة املذاكرة اليومّية
هن��ا وم��ن  التعريفي��ة،  البطاق��ات  خ��الل   م��ن 
نش��أت فك��رة ورق اللع��ب )الش��ّدة، الكوتش��ينة(.
 كذلك االنفتاح قد استجلب معه الكثري من قوات
 األمن، اليت مل تتواَن عن قتل ثالثة آالف متظاهر
 يف جم��زرة مرّوع��ة، ومّحله��م اجلن��ود يف عرب��ات
 القطار وقذفوهم يف البحر، ومل يأت صباح يوم
 جديد، إاّل والس��احة نظيفة من الدماء واجلثث،
واآللة اإلعالمّية نفت قتل أحد من املتظاهرين.
 وج��اء املط��ر عل��ى م��دار أكث��ر م��ن أرب��ع س��نوات
 متواصل��ة؛ حت��ى تتطه��ر األرض م��ن الرج��س
 والق��ذارات الروحّي��ة والبيئي��ة، وإغ��الق ش��ركة
 امل��وز ملكاتبه��ا وتس��ريح العم��ال، لتع��ود القري��ة
م��ا ف��رتة  يف  القدمي��ة  حلالته��ا  س��نوات   بع��د 
قب��ل القط��ار، وتغف��و م��ن جدي��د عل��ى عزلته��ا.
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                   ُيعدُّ كتاب )اإلعالم اجلديد.. 
الثابت واملتغري يف عامل التحديات الرقمية(، 

ملؤلفه الدكتور عمر عبدالعزيز، من بني طليعة 
اإلصدارات العربية اليت حاولت تقصي ظاهرة 
تكنولوجية اتصالية، ألقت بظالهلا على مسار 

العالقات اإلنسانية، واختلف تعاطي اجملتمعات 
مع أنساقها ونوافذها، خصوصًا شبكات 

التواصل االجتماعي، اليت تركت بصمتها على 
حياة املواطن والصحفي على حدٍّ سواء.

يف مس��تهل الكت��اب، يؤك��د الدكت��ور عبدالعزي��ز، 
على حقيقة أن عامل الوس��ائط االجتماعية يزداد 
اتس��اعًا يوم��ًا بع��د آخ��ر، مم��ا جيعلنا أمام مس��ألة 
تعد أكثر حساسية عند األجيال اجلديدة املتفاعلة 
عرب منصة اإلنرتنت، تتمثل يف مس��توى التفاعلية 
ال��يت ختل��ق املزي��د واملزيد م��ن اإلكراهات النافية 
للقي��م التقليدي��ة، املتع��ارف عليه��ا خصوص��ًا يف 
اجملتمع��ات الش��رقية احملافظ��ة، حي��ث تنحس��ر 
ظواهر اجتماعية إجيابية كانت قائمة؛ من بينها 
التواصل املباشر الذي يوّطد العالقات اإلنسانية، 
ويس��تبدل به��ا من��ط صداق��ات عاب��رة للح��دود، 
تكس��وها ال��ربودة والرغب��ة يف لف��ت األنظ��ار، حتى 

بط��رق غ��ري مش��روعة أو مرفوض��ة س��لوكّيًا.
    إن التحذي��ر ال��ذي أطلق��ه املؤل��ف مبك��رًا، س��بق 
بس��نوات خروج جيل جديد من منصات التواصل 
االجتماع��ي كالت��وك ت��وك واالس��تجرام، وكالهم��ا 
أس��يء اس��تخدامهما يف العدي��د م��ن دول الع��امل 
النام��ي، وأصبح��ت الش��هرة اجلماهريي��ة رديف��ة 
اخلادش��ة  واأللف��اظ  أخالقي��ة  ال��ال  للتصرف��ات 
للحياء، والكوميديا اليت تسخر من شكل اإلنسان 

ول��ون بش��رته، ب��ل حت��ى مرض��ه أو إعاقت��ه.

    وبع��د عرض��ه لتعريف��ات خاصة عن )الش��بكات 
االجتماعي��ة( و)اجملتم��ع االفرتاض��ي( � نق��اًل عن 
علم��اء اتص��ال أجان��ب � ق��ّدم عبدالعزي��ز ق��راءة 
عابرة عن )التفاعلية الال متناهية(، اليت مّيزت 
التكنولوجي��ه،  االجتماعي��ة  الوس��ائل  )ع��وامل( 
وش��بكات  اإللكرتوني��ة  والصحاف��ة  كاملدون��ات 
الفيدي��و، ومواق��ع الرتفي��ه التفاعلي��ة، ومجيعه��ا 
أسست مداميك صحافة املواطن، وكسرت احتكار 
وس��ائل اإلع��الم التقليدي��ة للمعلومة، وفن صياغة 
األخب��ار، وجعل��ت الف��رد الذي ميتل��ك القدرة على 
الكتاب��ة واإلنت��اج يف كل ه��ذه الوس��ائط، واملتص��ل 
بش��بكة الن��ت، أش��به مبؤسس��ة إعالمي��ة متحرك��ة 
مس��تقل بذات��ه، وبات��ت صفحات��ه مرجع��ًا لكربيات 
الصحف والفضائيات، وأكثر نبضًا بالعواجل من 

وكاالت األنب��اء احمللي��ة.
 حاول مؤلف الكتاب أن يلخص بإجياز إجيابيات 
وسلبيات خدمة الوسائل االجتماعية التكنولوجية، 
اليت باتت تعرف حاليًا مبواقع التواصل االجتماعي 
املختلف��ة املزاي��ا، أو منصات اإلعالم االجتماعي؛ 
ال��ذي ُيع��دُّ مظل��ة جامع��ة ل��كل املواق��ع ال��يت تؤّم��ن 
اخلدم��ة التفاعلي��ة، ال��يت أزال��ت قي��ود النش��ر، 

  صواب تنبؤات كتاب عربي، عن اإلعالم الجديد

       وليد التميمي



العدد الثاني | أغسطس ٢٠٢١م

71

قراءات

وحطم��ت إح��دى أه��م نظريات االتص��ال؛ كنظرية 
ح��ارس البوابة. 

التواص��ل  ملواق��ع  اإلجيابي��ة  املزي��ا  ب��ني  وم��ن 
 : ع��ي جتما ال ا

� إمكانية الرتويج للمنتجات اإللكرتونية والتجارية.
 � التوثيق واألرشفة.

 � توسيع نطاق املعرفة العامة؛ من خالل اإلطالع 
على الكتب وقراءة الصحف. مشاهدة الفضائيات 
واالستماع إىل الراديو، يف أي مكان ومن أي مكان 

يف خمتلف أرجاء العامل.
أم��ا املآخ��ذ الس��لبية: ال��يت ش��كلت حتدي��ًا مل��دى 
اس��تمرارية ش��عبية )عوامل( الوس��ائل االجتماعية 
التكنولوجي��ه، وخط��رًا داهم��ًا عل��ى مس��تخدميها، 

فتش��مل:
 � احنس��ار العالق��ات االجتماعي��ة احلميم��ة، حيث 
ينط��وي الف��رد يف املن��زل عل��ى نفس��ه منصرف��ًا 
لإلنرتن��ت، متناس��يًا واجبات��ه االجتماعي��ة، وق��د 
يصبح مع مضي الوقت أسريًا للنظرة الال واقعية 
مل��ا ي��دور م��ن حوله، مس��تغرقًا يف األحالم الواهية 
ومعت��ادًا عل��ى اس��تهالك منتج��ات فني��ة، وثقافي��ة 

تك��ّرس روح املغام��رة الس��لبية.
 كم��ا إن لالس��تخدام املف��رط لوس��ائل التواص��ل 
االجتماعي س��لبية أخرى خطرية؛ تكمن يف تنمية 
)النرجس��ية املرضي��ة( ل��دى مدم��ين اإلنرتن��ت، 
والتنق��ل ب��ني صفح��ات ه��ذه املواق��ع، وتعاظم هذه 
الس��لبية يف حض��ور )األن��اء( القابع��ة يف العزل��ة 
واالنفراد، اليت جتعل اإلنسان ينسلخ عن حميطه، 
وينتم��ي إىل ع��وامل أخ��رى ال مت��ت للواق��ع بصل��ة، 
مم��ا ق��د يصيب��ه بوه��ن ذه��ين، وأم��راض نفس��ية 
يصع��ب عالجه��ا، جتعل��ه يتّوه��م ب��أن كل م��ا يفعله 
ه��و عل��ى ص��واب، وأن ماعاده��ا خط��أ، أو حباج��ة 

إلع��ادة تصوي��ب ومراجع��ة.

    بع��د إص��دار الكت��اب والنق��د العلم��ي والبحث��ي، 
الذي انسحب على ظاهرة اإلدمان يف تصفح مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي كاملاراث��ون ال��ذي ب��ال نهاية، 
بدأت بعض مواقع كالفيسبوك تضع حدودًا زمنية 
فاصلة بني استخداماتها، من خالل إتاحة خدمة 
توقيت تصفح املوقع بعداد ساعات خيتارها مالك 
احلس��اب، إضاف��ة إىل إمكاني��ة تعطي��ل الصفح��ة 

مؤقت��ا دون فقدانها نهائيًا.
أم��ا فيم��ا خي��ص اخلدم��ات ال��يت تقدمه��ا مواق��ع 
التواص��ل االجتماع��ي، فيوضحه��ا مؤل��ف كت��اب 
ع��امل  يف  واملتغ��ري  الثاب��ت  اجلدي��د،  )اإلع��الم 
اإلذاع��ات  تش��مل  بأنه��ا  الرقمي��ة(،  التحدي��ات 
والفضائي��ات التعليمي��ة بش��كل ع��ام، إضاف��ة إىل 
أنه��ا تش��جع عل��ى التعلي��م املوج��ه للباحث��ني عل��ى 
تطوي��ر مهاراته��م، كم��ا تس��هم وس��ائل التواص��ل 
االجتماعي ك� )تويرت والفيس بوك واليوتيوب( يف 
اإلفادة من ميزة االخنراط يف املدارس التطوعية 
االفرتاضية، اليت تنش��ئها جماميع متجانس��ة، يف 
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االهتم��ام العلم��ي.
   وحديث��ًا تش��ّكلت حزم��ة جدي��دة م��ن مواق��ع 
كمنص��ة  اعتم��دت  ال��يت  االجتماع��ي،  التواص��ل 
للحوار والتخاطب، وتبادل وجهات النظر، وإلقاء 
احملاضرات ك�«الزوم« الذي ُيعدُّ األكثر رواجًا بعد 
تفشي جائحة كورونا، وتعطيل الدراسة يف معظم 
املؤسسات التعليمية، واألكادميية يف بلدان العامل.

وحت��ى يس��هم الُصُحف��ي يف تعم��ري التفاع��ل الذك��ي 
مع الوس��ائط التقنية اجلديدة، واملتميزة بالقدرة 
الفائق��ة يف تدوي��ر اخلط��اب يف عدي��د املس��تويات، 
وجعله أكثر قربًا من اجلمهور مبختلف شرائحهم 
ومؤهالتهم العلمية، ينصحه عبدالعزيز، باإلملام 
بالتقني��ات املارثوني��ة املتس��ارعة، دون االنتظ��ار 
ال��يت كان يوفره��ا الطاق��م  للحل��ول الس��حرية، 
الصحف��ي، املراف��ق يف املي��دان أو داخ��ل املؤسس��ة 
اإلعالمي��ة، فعل��ى احمل��رر الصحف��ي � عل��ى س��بيل 
املث��ال � اإلمل��ام بأساس��يات التصوي��ر الفوتوغ��رايف 
واملرئي، والقدرة على إخراج املادة جاهزة للنشر 
من غرف التحرير واملونتاج، مبعنى أن الصحفي 
الي��وم، ب��ات ملزمًا بالتخص��ص الدقيق، واإلدراك 
الش��امل يف الوق��ت ذات��ه، م��ع التمّس��ك بأخالقيات 
مهن��ة الصحاف��ة، ال��يت ال بد من حتصينها مبيثاق 
ش��رف إعالم��ي، يش��ّكل رافع��ة للخط��اب الرفي��ع، 
منّصته��ا التقني��ات الرقمي��ة ال��يت ال معنى هلا، إن 
مل يق��ف وراءه��ا وقبله��ا اإلنس��ان املب��دع اخل��اّلق، 

املوس��وم بالثقاف��ة العاملة.
      إن ميثاق الش��رف الذي اقرتحه عبدالعزيز، 
وج��د علم��اء إع��الم واتصال إمكاني��ة تطبيقه، من 
خالل وسائل اإلعالم اجلديد القديم، أو اإلعالم 
البدي��ل، أو اإلع��الم اهلج��ني، وه��و اإلع��الم ال��ذي 
جيمع ما بني قيود النش��ر، يف الوس��ائل التقليدية، 
ويتي��ح أمامه��ا فرص��ة الذي��وع واالنتش��ار ب��أذرع 
وس��ائل اإلع��الم اجلدي��د، وهك��ذا يك��ون اإلع��الم 

ق��د اس��تمد زمخ��ه م��ن قاع��دة صلب��ة، ومنص��ات 
تكنولوجي��ة متع��ددة، ال ُتفق��د االتص��ال اإلنس��انيَّ 

أمس��ى معانيه.
  لقد عرض د. عبد العزيز بانوراما واس��عة، من 
التجارب اإلذاعية التلفزيونية اخلليجية، يف كتابه، 
متثل مساحات واسعة مفتوحة للذاكرة اجلمعية يف 
الع��امل العرب��ي، ح��رص من  خالهلا على احلديث 
ع��ن متي��ز اخلدم��ات اإلذاعي��ة والتلفزيوني��ة، يف 
دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة، ابت��داًء بالتدوير 
التق��ين عال��ي املس��توى يف فضائي��ات )أبوظ��يب(، 
م��رورًا بتجرب��ة املدين��ة اإلعالمي��ة احل��رة يف دب��ي، 
انته��اًء بإس��هام قن��اة الش��ارقة يف اخلط��اب الثقايف 

اإلذاع��ي، والفضائ��ي العربي.
     م��ن خ��الل ق��راءة معمق��ة لصفح��ات كت��اب 
ع��امل  يف  واملتغ��ري  الثاب��ت  اجلدي��د  )اإلع��الم 
التحديات الرقمية(، نلحظ جليًا الصبغة األدبية، 
واللغة الشعرية اليت جبل الكاتب عبدالعزيز على 
خّطه��ا يف إصدارات��ه ومقاالت��ه، م��ا جعل��ه يقح��م 
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عناوي��ن م��ن كتاب��ه )فص��وص النص��وص(، ضم��ن 
مؤلف��ه اإلعالم��ي ذي الصبغ��ة التقنية اهلندس��ية، 
حمذرًا يف طياته من خماطر السقوط يف مصيدة 
باالرتق��اء  وجتاوزه��ا  التكنولوجي��ة،  احلداث��ة 
مبس��توى ثقافة املهنة أي مهنة الصحافة، وحس��ن 
التعام��ل م��ع األجه��زة احلديثة، وع��دم التخلي عن 
التصامي��م الذاتي��ة املبتك��رة، أو الرك��ون الت��ام إىل 

الربام��ج اجلاه��زة يف اإلخ��راج والنش��ر.
    يؤكد املؤلف، بأننا اليوم نعيش يف عصر الوسائط 
التكنولوجية املتعددة )امللتميديا(، الذي يفرتض 
أن نقتحم��ه بكف��اءة املش��اركة ال س��لبية املتلق��ي 
العاج��ز، ال��ذي جيم��ع ب��ني مس��تويني م��ن الس��لبية: 
األول تتعل��ق بكون��ه مس��تهلكًا للخ��ريات املادي��ة ال 
ش��ريكًا يف صناعتها. والثاني يف كونه متداعيًا مع 

الوس��ائط املتع��ددة، بوصف��ه متلقيًا س��لبيًا أيضًا.
ه��ذا التنمي��ط ال��ذي أخرج��ه عبدالعزي��ز، يضعن��ا 
أم��ام حقيق��ة صادم��ة، وه��ي أن تس��ييل املعلوم��ات 
يف فض��اء اإلع��الم املفت��وح، ال يع��ين على اإلطالق 
متت��ع اجملتمع��ات باحلري��ة والدميقراطي��ة؛ ألن��ه ال 
يوجد من يستطيع احتواء هذا الكم من املعلومات 
وش��رعنتها أو دحضه��ا، ض��ف إىل ذل��ك ب��أن م��ن 
ميتل��ك املعلوم��ة ميتلك املعرفة واملعرفة قوة، ومن 
يس��ّوقها أيض��ًا يس��وقها وفق��ًا ملزاجي��ة االنتق��اء، 
واإلط��الق والتحري��ف واحلج��ب، واملعلوم��ة كامل��ال 
متام��ًا إذا وج��د الباح��ث س��هولة يف العث��ور عليه��ا، 
م��ن خ��الل كبس��ة زر، دون أي تعّم��ق وق��راءات 
جادة، من الطبيعي جدًا أن يفقدها ويصعب عليه 

اس��تدعاؤها بع��د ذلك.
كم��ا ي��رى أن طوف��ان املعرف��ة واملعلوم��ات ال��يت 
تنتش��ر يف مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، جعلن��ا 
نتحدث عن )اإلنسان ما بعد الزمن البيولوجي(، 
ال��ذي تتقاذف��ه املؤث��رات، وتت��وزع حواس��ه رواف��د 

االجتماع��ي،  التواص��ل  ومواق��ع  الفضائي��ات، 
والكام��ريات الرقيم��ة وس��يارات الدف��ع الرباع��ي 
اجملنون��ة، وأس��واق االس��تهالك املنلفت��ه م��ن كل 

عق��ال. 
  كم��ا إن ب��ني أب��رز املش��روعات املس��تقبلية، ال��يت 
توقع بأن تس��هم يف إحداث نقلة نوعية إضافية يف 
املش��هد اإلعالم��ي، إط��الق قاط��رة قمري��ة حتي��ط 
بالكرة األرضية، وتنقل كامل الوصالت اإلشارية، 
الصاعدة من احملطات األرضية إىل كل نقطة يف 

العامل.
ه��ذه القاط��رة اإلعالمي��ة م��ن ش��أنها، أن حتي��ل 
منظوم��ة األقم��ار الصناعي��ة الراهن��ة إىل )تقاعد 
مبك��ر(، وم��ا يعي��ق تنفي��ذ ه��ذا املش��روع، يتمث��ل 
يف ع��دم إمت��ام االتف��اق الدول��ي عل��ى إط��الق ه��ذه 
القاط��رة؛ لتح��ل ب��داًل ع��ن األقم��ار الس��احبة يف 
الفض��اء، وه��و م��ا ق��د ي��ؤدي إىل س��باق قم��ري 
جت��اري م��ن ن��وع جديد بني دول العامل الكربى، ال 

أح��د ي��دري أي��ن موق��ع الع��رب م��ن خارطت��ه.
     ويف مع��رض تعليق��ه عل��ى اإلص��دار، أثن��اء 
الثق��ايف  املقه��ى  اس��تضافها  ن��دوة  يف  مش��اركته 
مبع��رض الش��ارقة الدول��ي للكت��اب يف عام صدوره 
يف 2017،  حت��دث املؤل��ف ع��ن املتغ��ري الكب��ري يف 
مفه��وم اإلع��الم املعاص��ر، ال��ذي يتعل��ق م��ن وجهة 
نظ��ره يف الف��ارق اجلوه��ري ب��ني اإلع��الم الس��ابق، 
ال��ذي كان ينطل��ق م��ن املؤسس��ة ص��وب اجلمه��ور، 
ويتف��رد بالق��درة على تطويع س��يكولوجية املتلقني، 
وفق املرئيات الثقافية والسياسية والرتبوية للجهة 
املش��رفة عل��ى الب��ث، وب��ني اإلع��الم اجلدي��د الذي 
خي��رج ع��ن س��يطرة القائم��ني عل��ى أمر املؤسس��ة، 
ومبتوالي��ات متصاع��دة، تل��زم الفاعل��ني الصانعني 
بفك��رة  األخ��ذ  بض��رورة  اإلعالمي��ة،  للرس��الة 
التفاعلية األفقية مع اجلمهور املس��تمع واملش��اهد.
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   إن التفاعلية يف وسائل اإلعالم مع اجلمهور، مل 
تعد واقفة عند االستبانات ورصد وجهات النظر، 
وتعدي��ل اخلرائ��ط الرباجمية، ب��ل أصبحت تدخل 
يف نس��يج األداء اليوم��ي لأجه��زة، حي��ث حت��ول 
املس��تمع واملش��اهد إىل مص��در مه��م يف اخل��رب، 
وأصبحت الصورة حتتل مكانة مركزية يف املعادلة 
وللمعاجل��ات  املعاص��رة،  التفاعلي��ة  اإلعالمي��ة 
اجلرافيكي��ة قيم��ة متصاع��دة يف األداء اإلعالم��ي 

املعاصر.
     وسط هذا الزخم تبقى املصداقية من أصعب 
االختب��ارات ال��يت يواجهه��ا اإلع��الم املعاص��ر، 
فالتفاعلية املقرونة بالوس��ائط االجتماعية، تضع 
القائ��م عل��ى أم��ر اخلط��اب اإلعالم��ي أم��ام حت��دٍّ 
حقيقي، فالروافد املتاحة عرب الوسائط قد تكون 
خماتل��ة وكاذب��ة وتفتق��ر إىل املصدر، وبهذا خيتّل 
بناء اخلرب الكالس��يكي الصادق، املطالب حصرًا 
بالعناصر اخلمس��ة )املكان، الزمان، الش��خصية، 

الكيفية، الس��بب(.
  وم��ا م��ن ش��ك إّن اخلط��ورة الكامن��ة يف الرواف��د 
عل��ى  تنط��وي  االجتماع��ي،  لإلع��الم  اخلربي��ة 
جت��اوزات أخالقي��ة وقانوني��ة، كمخالف��ة األع��راف 
واإلش��اعات  الق��ذف  أو  والتقالي��د،  والع��ادات 
املدمرة، ونشر ثقافة الكراهية العرقية والطائفية، 
ما جيعل التعامل مع إعالم الوسائط االجتماعية 
مقرون��ًا بق��در كبري من احلذر والرتّوي، خصوصًا 
مع تنامي احلديث عن س��لطة خامس��ة، حتتكرها 
هذه الوسائط طغت على السلطة الرابعة الرديفة 
لإلعالم التقليدي، وخرج من حتت عباءتها مفهوم 
)ع��امل م��ا بع��د احلقيق��ة(؛ ال��ذي خيض��ع للعاطفة 
أكث��ر م��ن املصداقي��ة، ويق��دم تفاس��ري خمتلف��ة 
لأكاذيب، تسبغ عليها أحيانًا الشرعية خصوصًا 

يف املع��ارك السياس��ية والص��راع األيديولوج��ي. 
ويرس��م عبدالعزيز حدود املنافس��ة الش��ديدة بني 

احملط��ات اإلذاعي��ة والتلفزيوني��ة، والبح��ث ع��ن 
االنف��رادات واملتابع��ة احلثيث��ة للتط��ورات؛ حت��ى ال 
يس��قط القائم��ون عل��ى اإلع��الم املرئ��ي واملس��موع  
يف مصائ��د مربك��ة، ت��ؤدي إىل االخت��الل يف األداء 

ومصداقيت��ه. 
   ويلزم بضرورة تكامل املعرفة التقنية للوسائط 
املتعددة، مع الثقافة الفنية الشاملة، وأن اإلنسان 
س��يظلُّ يف قل��ب املعادل��ة، بوصف��ه رائي��ًا وباحث��ًا 
وعارفًا ومبدعًا، وليس للتقنية أن حتلَّ حمله، بل 

إنه��ا أداة م��ن أدوات اإلبداع.
هك��ذا نالح��ظ كي��ف أن وس��ائل اإلع��الم اجلدي��د، 
فضح��ت خدع��ة ك��ربى اس��تمرت لعق��ود طويل��ة 
ج��دًا، وه��ي احليادي��ة اليت ُيف��رتض أن يتحلى بها 
اإلع��الم، فأس��هم يف إلغ��اء ه��ذه الصف��ة الوهمية، 
واالكتف��اء مبطالب��ة اإلع��الم باملهني��ة واحلرفي��ة، 
والنزاه��ة واجلدي��ة والش��فافية، ومن��ح الفرص��ة 

لل��رأي اآلخ��ر.
كم��ا أن وس��ائل اإلع��الم اجلدي��د، أث��ارت إش��كالية 
قدمي��ة، تتمث��ل يف االّدع��اء بك��ون اإلع��الم ص��دى 
حقيقي��ًا لواق��ع اجملتم��ع، فعل��ى الرغم م��ن جرأتها 
وش��فافيتها؛ كونه��ا أصبح��ت يف متن��اول اجلمي��ع، 
ومبقدور أّي كان أن يشارك يف إنتاج موادها، إال 
أنه��ا مُت��ارس هواي��ة غاية يف اخلط��ورة؛ وهي مزج 
الواقع باملستقبل، برؤى قد تكون خيالية، وبعيدة 
كل البعد عن الواقع، قبل أن تنجر ك�)الفيسبوك( 
إىل متاه��ات كان��ت تّدع��ي بأنه��ا املخلص��ة منه��ا 
ك�)احليادي��ة(، قب��ل اخت��اذ قرار إغالق حس��ابات 
وإزال��ة  صفح��ات  وحظ��ر  دول،  وزعم��اء  ق��ادة 
منش��ورات وفق معايري جملس )حكماء(، ال أحد 
ي��دري م��ن منحه��م صف��ة احلكم��اء، وم��ن بينه��م 
التحري��ض،  خبط��اب  حاف��ل  تارخيه��ا  أمس��اء 
والكراهية ودعوة نشر الفوضى، والفنت يف العامل 

العربي.
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يف  س��قطرى  ُوِصف��ت 
)التط��واف  كت��اب 
يف البح��ر اإلرت��ريي: دلي��ل م��الح الق��رن األول( 
 The Periplus of the

مبوط��ن   Erythraean Sea
الس��حالي الكب��ري، والس��الحف الربي��ة، واألفاع��ي، 
والتماس��يح. وإن كان ذل��ك صحيًح��ا، فالب��د إنه��ا 
ق��د انقرض��ت الي��وم. لك��ن أرخبي��ل س��قطرى ظ��ل 
احلديق��ة الك��ربى للع��امل العرب��ي، ورمب��ا تط��ورت 
نبات��ات اجل��زر املس��توطنة يف اجلزي��رة، م��ن بقاي��ا 
نبات��ات َكَس��ت مناطق شاس��عة م��ن األرض، فهناك 
نبات��ات مس��توطنة  ن��وع م��ن  أكث��ر م��ن ثالمثئ��ة 
لأرخبي��ل، وه��ي ليس��ت نباتات فريدة فحس��ب، بل 
حت��ى بع��ض احليوانات مثل الربص الصغري؛ الذي 
يسكن أشجار دم األخوين ينحصر وجوده أيضًا يف 

س��قطرى.
وإذا كانت سقطرى ُتدَعى )جزيرة السعادة(؛ فإن 
أش��جار دم األخوين اليت تس��مى )أش��جار اجلنة(، 
ه��ن حارس��ات اجلزي��رة، حيم��ني هضابه��ا وكهوفها 
الرطبة، يف فصل اخلريف بسحب الضباب الباردة، 
اليت تكسو اجلبل لتصطلي بقيض النهار، فينقشع 
الس��تار الضبابي، ويتالش��ى، وتبدو األش��جار كأنها 
ش��يء م��ا م��ن ع��امل خيال��ي رائ��ع اجلم��ال، فتب��دو 
مظل��ًة عصف��ت به��ا الري��ح، وقلب��ت داخله��ا خارجًا، 
ث��م ضرب��ت جذوره��ا يف أعم��اق األرض، أو كأنه��ا 
طاووس يدور حول نفسه وهو يقفز من شجرة إىل 

ش��جرة، كأنه��ا مروح��ة من األغصان يف الس��ماء. 
وتع��د أش��جار دم األخوي��ن رم��ًزا للجزي��رة، ويرتكز 
وجوده��ا يف أس��فل قم��ة جب��ل َس��قند، وُتع��د ه��ذه 
األش��جار أحد عناصرها، فتحمُل الرياُح األمطاَر، 
وتتناوُب الشمُس مع رذاِذ املطِر يف تناغم بديع، أو 
يف أماك��ن أخ��رى م��ن جب��ال احلجه��ر، حي��ث يرع��ى 
الب��دو أبقاره��م يف مراع��ي اجلب��ل، أو يف الودي��ان، 
وهن��اك تنم��و األش��جار عل��ى س��فوح الت��الل بوف��رة، 

جمهول��ة لبقي��ة أصق��اع األرض.
وم��ن ه��ذا املنظ��ر العش��يب، بدت األش��جار األخرى 
عل��ى اجلزي��رة كأنه��ا ظ��الل حزين��ة، وبقاي��ا نباتات 
تنمو فوق الصخور العارية، أو آثار غابة كانت فيما 
مضى تكسو معظم أحناء اجلزيرة، أو حتى معظم 
أحناء األرض، قبل أن يدفأ الكوكب، وفوق اجلزر، 
ويف بق��اع نائي��ة أخ��رى، بقي��ت أش��جار دم األخوين، 
ويف جزر الكناري، ال يزال القليل من أبناء عمومة 

أشجار سقطرى على قيد احلياة.
ويف اخلري��ف، تصب��ح أزه��ار الش��جرة توًت��ا؛ تش��به 
املشمش األمحر اللحمي، غري أنها تنكسر بسهولة، 
وقلم��ا تك��ون صاحل��ة لأكل اآلدم��ي، فتنقض عليها 
طي��ور ال��زرزور ال��يت تقطن اهلضاب؛ لتلتهم التوت 
بش��راهة، فتزه��و الذك��ور بلونه��ا الربتقالي املتوهج 
وتش��دو مبتهج��ة، وه��ي إذ تلته��م الفاكه��ة، تس��قط 
الب��ذور عرًض��ا عل��ى األرض عندم��ا تط��ري وتنتق��ل 
بتموج إىل الشجرة اجملاورة، ورمبا تنمو الشجرية 
يف فج��وة جب��ل م��ا، وم��ن احملتم��ل أن تق��وم أغن��ام 
املاع��ز برعيه��ا، وهك��ذا تتقل��ص أع��داد األش��جار. 
وحقيقي��ًة، أن أش��جار دم األخوي��ن ليس��ت أش��جاًرا 
حقيقي��ة، إمن��ا عش��بة تنتم��ي لفصيل��ة الزناب��ق، 
فيتغ��ري ش��كل النبت��ة عندم��ا تنم��و، وق��د ق��ام ع��امل 
 Radcliffe النب��ات راديكلي��ف مسي��ث
لتط��ور  املتمي��زة  املراح��ل  بوص��ف   Smith

شجرة دم األخوين:
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الشجرة، فهي تبدو أواًل، جمرد أمجة عشب عدمية 
األهمية، ثم تتطور النبتة إىل ساق ممتلئ، حيمل 
حزمة من األوراق يش��به أعالها فرش��اة احلالقة.

ويف نهايته��ا تب��دو فروعه��ا كمظل��ة ُقلِ��َب داخلها إىل 
اخل��ارج، وعن��د نضوجه��ا الكام��ل، تب��دو الش��جرة 
نوًع��ا م��ا كفط��ر املش��روم بتاج��ه نص��ف الك��روي، 
ث��م تنكم��ش بب��طء لتم��وت م��ن وس��ط الت��اج متجه��ة 
إىل اخلارج، وإذا تفحصت عن قرب فروع ش��جرة 
عتيق��ة، تقوض��ت مستس��لمة حت��ت وط��أة الس��نني، 
فس��وف جت��د حلق��ات لقي��اس عمره��ا، وم��ع ذل��ك، 

قي��ل: إن عم��ر الش��جرة يناه��ز مخس��مائة ق��رن.
وتتض��اءل الغاب��ات عل��ى الصخ��ر الع��اري يف هضب��ة 
ديكس��ام، لتصب��ح موطن��ًا ألن��واع ال��ربص، ال��ذي 
يعي��ش فق��ط ب��ني أش��جار دم األخوين يف س��قطرى، 
فبع��ض هي��اكل األش��جار ال ت��زال صام��دة تتح��دى 

اجلاذبي��ة، وتنش��ر فروعه��ا يف الس��ماء.
إن تكلف��ة احلداث��ة جلي��ة عن��د االحن��دار عل��ى ط��ول 
الطري��ق إىل ديكس��ام. ولتنظي��م الطرق، مت اقتالع 
األش��جار، ووضع��ت يف حف��ر عل��ى جان��ب الطري��ق، 
كم��ا ل��و أن ش��جرة عتيق��ة عمره��ا ق��رون ش��تلت م��ن 
جديد مثل نبتة طباقية منت يف الربيع، تذوي على 
جانب الطريق ظالاًل حزينة تندب سالف عهدها،  
كأشجار عيد امليالد، اليت نفضت أوراقها اإلبرية 

يف الس��نة اجلديدة.
ويف اللغ��ة الس��قطرية، تدع��ى ش��جرة دم األخوي��ن 
)األرحيب(، أما يف العربية، تدعى )دم األخوين(، 
وكما ذكر يف األسطورة، أن الشجرة منت من الدم 
الذي س��فح عندما قتل أحد األخوين أخاه يف نوبة 
غضب. ومن الصعب أن تتخيل أن أحد سكان اجلزر 
يقتل اآلخر؛ فلن ترى سقطريًا حيمل سالحًا، فهم 
أكث��ر الن��اس مس��املة، أم��ا الس��كاكني الثالثي��ة اليت 

حيملها البدو؛ فهي ملآرب أخرى سوى القتل.
وحده��ا األش��جار م��ن تتحم��ل القط��ع م��ن س��كاكني 

الب��دو، ن��دوب مس��تديرة كب��رية، وجروح يف أطراف 
الش��جر، وينت��ج أنق��ى أن��واع دم األخوي��ن عندم��ا 
ترشح القطرات بشكل طبيعي من الشجرة يف أوج 
أوق��ات احل��رارة، و مص��در آخ��ر، قط��ع م��ن اللحاء، 
جتت��ث م��ن األش��جار ال��يت »تطب��خ« ث��م تش��كل عل��ى 

ش��كل كع��كات للتصدي��ر.
وم��ن النس��غ االبل��وري للش��جرة، ال ي��زال س��كان 
اجلزي��رة يصنع��ون ال��دواء لوق��ف الرع��اف، ومن��ع 
نزي��ف ال��دم بع��د ال��والدة، و يف زم��ن الروم��ان كان 
النس��غ يس��تخدم مس��كنًا للمصارع��ني، و يف الق��رن 
للكمان��ات،  يس��تخدم ط��الء  كان  الثام��ن عش��ر، 
و يف تغلي��ف الكت��ب؛ ف��دم األخوي��ن يضف��ي عل��ى 
اجملل��دات صبغته��ا القرمزية، ول��دم األخوين أيضًا 
استخدامات جتميلية؛ فعندما ميزج باملاء، ويوضع 
عل��ى الوج��ه يكس��ب البش��رة توّردًا، ونض��ارة، و قيل 
يف س��قطرى: إن امللك��ة كليوبات��را اس��تخدمت دم 
األخوي��ن؛ إلضف��اء احلم��رة عل��ى ش��فتيها، كم��ا ال 

ت��زال النس��اء الس��قطريات تفع��ل الي��وم.
ويس��تخدم النس��غ يف تزي��ني األوان��ي الفخارية، مثل 
إبري��ق امل��اء الطي��ين أو )اجلزف��ة( خب��ط قرم��زي 
متعرج من صبغة دم األخوين حول احلافة، و ستجد 
غالب��ًا ق��دورًا صنعت م��ن الصلصال مدعومة باملرو 
معروض��ة  يف فن��اء دار املن��زل بالقري��ة، أو للبي��ع يف 
حي النساء يف السوق، و تصنع وتبيع نساء اجلزيرة 
األوان��ي ال��يت حتم��ى داخ��ل ركام هرم��ي من قصب 
أوراق النخي��ل، وعندم��ا تربد، يأخذ الفخار النس��غ 
ال��ذي ق��د مت صه��ره عل��ى الن��ار، و يوض��ع قلي��اًل من 
هذا “الدم” يف قطعة قماش، ويف اللغة الس��قطرية 
تس��تخدم كلم��ة )دوور( لإلش��ارة ل��كال »النس��غ« 
و«الدم«، لكن نسغ دم األخوين بشكل خاص يدعى 
)إمصل��و( imsayloh، فريس��م بأصابعه 

النقش املتعرج.
شجرة اللبان، ذلك األريج السماوي: 



توج��د يف س��قطرى ج��دران حجري��ة عتيق��ة، م��ن 
حض��ارات أزمن��ة بائ��دة، ت��دل على أمن��اط الزراعة 
يف س��قطرى، ج��دران مسع��ت عنه��ا، ومل يذك��ر 
سكان اجلزيرة بشأنها أي تفسري مقنع، رمبا تكون 
م��ن الزم��ن ال��ذي زرع في��ه س��كان اجلزي��رة اللب��ان 
والصب��ار كمحاصي��ل جتاري��ة. فأساس��ات امل��زارع 
القدمي��ة وحقوهل��ا الصخري��ة املصفوف��ة يف بع��ض 
األحي��ان، أراض ومس��احات واس��عة غ��ري منتظم��ة 
الش��كل، بقي��ت ش��اهدة عل��ى تل��ك احلقب��ة، ح��ني 
كان��ت س��قطرى فيه��ا منتج��ة للكمالي��ات املرغوب��ة 
م��ن التج��ار للبل��دان الغني��ة لتل��ك األزمن��ة الغاب��رة.

كان��ت أش��جار اللب��ان يف س��قطرى قيم��ة ج��دًا يف 
األزمن��ة القدمي��ة، وق��د منح��ت اجلزي��رة حماصي��ل 
األزمن��ة  م��ن  رحال��ة  كت��ب  وبالفع��ل  اس��تثنائية، 
القدمية عن سقطرى، بأنها حكمت من قبل »ملك 
ب��الد اللب��ان«. وذك��ر دو Doe، أن��ه م��ن أج��ل 
اللبان كان سيتم االهتمام جيدًا جبزيرة سقطرى 
يف أي م��كان آخ��ر يف الع��امل. وق��ال أن��ه رمب��ا توج��د 
مثاني��ة أن��واع م��ن األش��جار مس��توطنة للج��زر، وأن 
جزءًا منها مقصور على اجلزيرة، وختتلف أشجار 
ال��وادي يف قلنس��ية ع��ن تل��ك الغاب��ات املنتش��رة يف 
 Bent وقد كتب بينت Homhil محهيل
ع��ن أش��جار اللب��ان: »تزه��و ب��أوراق مح��راء وف��رية 
تش��به أل��وان اخلري��ف وعناقي��د األزه��ار احلم��راء 
 Bent القانية...«. وقد كانت أرملة السيد بينت
نش��رت تقري��رًا ع��ن رحالته��ا يف العربي��ة اجلنوبية، 
حي��ث ت��ويف زوجه��ا باملالريا عق��ب أيام من رحلتهم 
البحرية إىل وطنهم، و مل يكن مجيع املستكشفني 
مفتونني بالش��جرة املقدس��ة  كآل بينت،  فقد ش��به 
Douglas Bot� بوتين��ج  دوج��الس 
ting ش��جرة اللب��ان باحلي��وان املتحل��ل: »يبدو 
اللح��اء اخلش��يب للش��جرة املنتف��خ بالنس��غ الس��ائل، 
كلحم احليوان املتعفن، أما النسغ األبيض املصفر 

الرائ��ق، فريش��ح م��ن الش��قوق م��ع رائح��ة قوية«.

فتبدو الش��جرة يف أوج س��حرها من بعيد، بفروعها 
امللتئمة، كأطراف مشوهة، واللحاء بشرة متقشرة، 
أم��ا النس��غ الصمغ��ي الثم��ني يتس��رب إىل اخل��ارج 
كاألن��ف ال��ذي يس��يل باملخ��اط، ومن تلك الش��جرة، 
تنبعث روايح عطرية )كالعنرب الذي خيرج من جيفة 
حوت(، فهؤالء الذين استنش��قوا الدخان املقدس، 
يعرف��ون ح��ق املعرف��ة أن عب��ق خب��وره النف��اذ بعي��د 
من رائحة التعفن، أما للقدماء، فكان اللبان أمثن 
السلع النباتية على وجه األرض، و قد أدى وجوده 
إىل من��و حض��ارات قدمي��ة مل��ا قب��ل اإلس��الم، ورمبا 
أغنى ممالك العامل يف ذلك الوقت، وعلى أية حال، 
مل يكن اللبان من أجل اس��رتضاء اآلهلة فحس��ب، 
بل كانت له استخدامات كثرية متعددة، تتفاوت من 
 :Groom الروحانية إىل الصحية، كتب جروم
“حي��رتق م��ع الدخ��ان األبي��ض الف��واح، الذي حيمل 
خبف��ة صل��وات الرج��ال إىل الس��ماء؛ ليس��رتضوا 
آهلتهم بقدر ما تدخن منازهلم يف مواجهة رائحة 

اجمل��اري، و مي��د بعالجات لأمراض«.
فروعه��ا  تنش��ر  الي��وم  اللب��ان  أش��جار  ت��زال  وال 
ًا  املتغصنة يف الس��ماء، وال يزال البدو حُيدثون ش��قّ
غائ��رًا يف اجل��ذع، فيندف��ع الصم��غ العط��ري، لق��د 
حصد القطر الدبق، و مت بيع النسغ اليوم يف سوق 
حديب��و، والت��زال بقاي��ا غاب��ات اللب��ان باقي��ة ب��دون 
أش��جار يانع��ة جت��ّدد املنظ��ر الطبيع��ي يف اجلزي��رة، 
و ق��د أضف��ت األش��جار القدمي��ة مس��حة كئيب��ة على 
منح��درات ال��وادي، ليتقّش��ر حلاؤه��ا مرفرف��ًا يف 

الريح.
وتظل اجلدران فوق اهلضبة العارية، ش��اهدة على 
ضي��اع ش��يء م��ا، وين��در وج��ود س��وق للب��ان م��ا ع��دا 
ل��زوار اجلزي��رة، الذي��ن يأخذون��ه معه��م ت��ذكارًا، 
والسقطريون الذين يستخدمونه؛ لتعطري املالبس 
و املن��ازل، وقي��ل أيض��ًا لط��رد اجل��ن، و حت��ى هن��ا، 

مت��ّدد احلداث��ة مداه��ا.
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البلسان:
كت��ب أح��د العلم��اء ع��ن لب��ان اجلزي��رة العربي��ة: 
»م��ن أغني��ة س��ليمان: من تلك القادم��ة من البادية 
)...( معط��رة بامل��ر واللب��ان؟«. إن أش��جارًا م��ن 
ذات الفصيل��ة كامل��ر، ال ت��زال تنم��و يف س��قطرى، 
فوق املنحدرات الكلسية أسفل جبل سقند، وترتفع 
األش��جار املتناس��قة ف��وق ج��ذر رفي��ع، ميت��د طوهل��ا 
بضع��ة أمت��ار فق��ط، وتنتش��ر حص��رية منف��ردة م��ن 
الف��روع؛ لتحب��س رطوب��ة الضب��اب النفيس��ة وتقط��ر 
مع ندى الصباح، ويعكس البلس��ان نوع احلياة على 
اجل��زر، ال��يت تعتم��د عل��ى حب��س الرطوب��ة، و تقلي��ل 
فقدانه��ا خ��الل التبخ��ر، وختزينه��ا عندم��ا تك��ون 
 Groom: احل��رارة يف أوجه��ا، يكت��ب ج��روم
كان القدم��اء يس��تخدمون املُ��ر يف صناع��ة البخ��ور، 
وال��دواء، وكمثب��ت للعطور، ومن أجل التحنيط، وال 
ش��ك ب��أن اللب��ان كان حمص��واًل جتاري��ًا، بل رمبا مل 
ي��زرع املُ��ر أب��دًا على س��قطرى، وحقيقة كان س��كان 
اجلزيرة يستوردون املر، أما سكان اجلزيرة اليوم، 
العط��ري  بالصم��غ  البلس��ان  أش��جار  تزوده��م  ال 
فحسب، بل أيضًا بأوراق النبات أعالفًا للمواشي، 
ح��ني تصف��ر النبات��ات يف الس��هل أي��ام القح��ط، و 
عندم��ا تتض��ور األغن��ام جوع��ًا، ورمب��ا م��ذاق امل��ر 
bit� »احلامض، هو ما يعطيه امسه، فكلمة 

ter” بالعربي��ة تع��ين: )املُ��ر(.
الصبار:

عندم��ا يبل��غ اجلف��اف عل��ى اجلزي��رة أقص��ى م��داه، 
و تعص��ف الري��اح اجلاف��ة ب��كل عنفوانه��ا، يط��وي 
الصب��ار ح��واف أوراق��ه املس��ننة؛ ليحف��ظ الرطوبة، 
نابض��ًا باحليوي��ة بالق��رب م��ن الضف��ة الصخري��ة؛ 
فأزه��ار الصب��ار بلونه��ا األصف��ر املبه��ج وعناقيدها 
احلم��راء الطويل��ة دقيق��ة الط��رف، تش��به نظريته��ا 
الغض��ة م��ن البوك��ر األمح��ر الن��اري، ال��يت تنم��و يف 
احلافة العشبية، مضفية الطبيعة الزخرفية الغريبة 

لنبات��ات اجلزي��رة، فهن��اك ش��يء ما مطمئن بش��أن 
الصب��ار، فعل��ى الرغ��م م��ن أن أصنافه��ا مس��توطنة 
للجزي��رة، إال أنه��ا أليف��ة، كتل��ك النبت��ة ال��يت تنم��و 

عل��ى حاف��ة ش��باك املطبخ.
لقد كان الصبار مألوفًا ونفيسًا جدًا لدى القدماء، 
وق��د كت��ب عن��ه بوتين��ج Botting: “كان 
نب��ات الصب��ار فيم��ا مض��ى، األش��هر واألغل��ى يف 
العامل، وكان ذا شهرة بني اإلغريق والرومان قبل 
مي��الد املس��يح، ويف زم��ن بطليم��وس، اس��تقر جت��ار 
من اإلس��كندرية على اجلزيرة؛ ليقوموا باس��تغالل 
ه��ذا النب��ات وقي��ل: إن أرس��طو ق��د أس��دى النص��ح 
اجلزي��رة؛  عل��ى  باالس��تيالء  األك��رب  لإلس��كندر 
م��ن أج��ل صباره��ا الغ��ض، م��ن أج��ل ش��فاء ج��روح 
اجلن��ود بع��د املع��ارك، وتق��وم النس��اء الس��قطريات 
جب��ين النس��غ الس��ائل م��ن أوراق النب��ات الس��فلية، 
وه��و أس��لوب مل يتغ��ري بش��كل أساس��ي، عل��ى األق��ل 
منذ أيام السلطان؛ عندما كتب بوتينج: “يقطعون 
أوراق الصب��ار القدمي��ة، وميدونه��ا على دائرة فوق 
اجلل��د يف ج��وف األرض، حي��ث مت��ّدد األوراق عل��ى 
س��طحها، وثق��ل األوراق نفس��ها ه��و عام��ل الضغ��ط 
الوحي��د املس��تخدم لتصري��ف العص��ارة، فالعص��ارة 
املس��تخلصة، توض��ع داخ��ل جل��د املاع��ز، ث��م جتفف 
وتص��در إىل اخل��ارج، ويف س��قطرى يس��مى الصب��ار 
طيف Taif، فاالس��تخدام الس��قطري الش��ائع 
للصب��ار لي��س ب��ذات الس��حر، كتارخي��ه يف س��الف 

األزم��ان، فه��و اآلن جم��رد مل��نّي.
وردة الصحراء)ترميو(:

الصح��راء  وردة  كان��ت   ،Bent بين��ت  وآلل 
النم��وذج األصل��ي لنب��ات س��قطرى، فاتن��ة أزهارها 
 Mabel مقي��ت ش��كلها. وصفه��ا ماب��ل بين��ت
Bent بأنه��ا أقب��ح ش��جرة يف اخلليق��ة تتوجه��ا 
أح��د أمج��ل األزه��ار، فه��ي تب��دو كإح��دى أوىل 
حم��اوالت الس��يدة الطبيع��ة يف صنع األش��جار، وقد 
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هجرته��ا بس��رور ألش��كال أكث��ر رش��اقة ومج��ااًل.
اهلضب��ة  يف  الصخ��ري  األردوازي  املنح��در  ويف 
القاحل��ة، هن��اك قل��ة م��ن النباتات العش��بية ميكن 
الصح��راء  وردة  فتنم��و  املاع��ز،  متضغه��ا  أن 
رمادي��ة، ذات ل��ون معدن��ي ب��ني الصخ��ر، كقنبل��ة 
ش��حمية، تتوع��د لتنفج��ر ف��وق اهلضب��ة وين��در أن 
تك��ون معتدل��ة، فه��ي ملتف��ة الش��كل أو حمدبة على 
اجلانب اآلخر، و بالنظر إىل وردة الصحراء، فال 
تب��دو بأنه��ا تنم��و يف الرتب��ة، ب��ل متش��بثة  بالصخر 
كم��ا ل��و أنه��ا ش��يٌء ما ينتم��ي إىل مملكة احليوان، 

وق��د أخفق��وا يف تصنيف��ه ضم��ن النبات��ات.
املثالي��ة،  الس��قطرية  النبت��ة  الصح��راء:  ف��وردة 
مش��وهة ومتحدي��ة العناص��ر، ومث��ل الكث��ري م��ن 
النبات��ات يف س��قطرى هل��ا ش��كل عم��الق، تص��ل 
فيه الشجريات إىل ارتفاع شجرة صغرية، وأكثر 
ارتفاع��ًا م��ن أبن��اء عمومه��ا عل��ى ال��رب الرئي��س، 
 Adenium وبالنس��بة لعلم��اء النب��ات فه��ي
أم��ا   ،Obesum Socotrana
س��كان اجلزي��رة يف غ��رب س��قطرى، فق��د منح��وا 
النبتة امسًا أقل رومانسية من »وردة الصحراء«، 
م��ن  األق��ل  عل��ى  تتغ��ري  الس��قطرية  فاملف��ردات 

منطق��ة إىل أخ��رى عل��ى اجلزي��رة. والس��قطريون 
غ��ري مفتون��ني بالنب��ات الس��ام ال��ذي ال ميكنه��م 
اس��تخدامه علف��ًا ألغنامه��م، ويصف��ه الغربي��ون 

بعدي��م الفائ��دة.
شجرة اخليار )قمحن(:

ش��جرة اخليار من الغرائب األخرى يف س��قطرى، 
وه��ي النبت��ة املنتش��رة ال��يت تنم��و بتواض��ع جبان��ب 
الطماط��م يف مش��تل اخلض��ار، وهن��اك أصن��اف 
فريدة منها يف  اجلزيرة، وهي ش��جرة ذات جذع 
ممتل��ئ، يرتف��ع عش��رين قدم��ًا ف��وق الصخ��ور، 
وبواس��طة بتخزين املاء يف جذعها، تظل الش��جرة 
عل��ى قي��د احلياة عند جف��اف اجلزيرة، لكن يبدو 
أن الطبيع��ة ق��د س��ّخرت كل طاقاته��ا يف تش��كيل 
اجلذع، الذي ينمو بسأٍم مع بقية النبتة، ويف معظم 
فصول السنة، حتمل الشجرة أوراقًا ذابلة جزئيًا 
بفع��ل أش��عة  الش��مس، وتت��دىل الف��روع بطريق��ة 
عش��وائية منهك��ة، ورمب��ا تط��ول وتصب��ح عمالق��ة، 
لك��ن فاكهته��ا رديئ��ة؛ جم��رد أش��ياء صغ��رية غ��ري 
صاحل��ة ل��أكل، وكذل��ك أزهاره��ا ش��احبة عدمي��ة 
الفائ��دة، لكنه��ا تتفت��ح عند الغس��ق، وم��ن األزهار 

جت��د فيه��ا حش��رات الع��ث ما تس��د ب��ه رمقها.
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   األس��تاذ األدي��ب والروائ��ي ص��احل س��عيد باعام��ر، 
عض��و اهليئ��ة االستش��ارية جملل��ة فن��ار ع��دن الثقافي��ة، 
يس��عدني ويش��رفين أن أجري معك هذا احلوار جمللة 
فنار عدن الثقافية، الصادرة عن احتاد أدباء وكتاب 

اجلن��وب.. مرحب��ًا بك!  

  ب��ادئ ذي ب��دء أرح��ب بك��م، ويس��عدني أن أح��ل عل��ى 
)فن��ار ع��دن(  هلننيه��اٍت ضيف��ًا أتوس��ط  م��ن خالل��ه 
ما اس��تطعت على مش��وار حياتي، وجتربيت  الس��ردية 
وأمتنى أن تغدو هذه اجمللة الثقافية ش��علة متوهجة، 
ته��دي األجي��ال إىل درب اخل��ري؛ ليواك��ب جنوبن��ا 
املعطاء ما يعيش��ه العامل من تطور، فنيًا وتقنيًا، بكل 
أوج��ه حيواتن��ا املادي��ة والروحي��ة،  فني��ًا وتقني��ًا، لي��س 
على مستوى السرد حسب، بل والفكر والثقافة والفن 
عمومًا،  من خالل تبوؤها أعلى الدرجات؛ لتشكل مع 

زميالتها اجملالت األدبية  منظومة ثقافية، تعرب عما 
يعتم��ل يف اجلن��وب من تفاعالت حداثية على مس��توى 
كل املنظومات، اجتماعية  وسياس��ية وفكرية وثقافية 
واتصالية؛ حتى تتواكب جدليًا مع ما يعتمل من تطور، 
جيوسياس��ي يرتق��ي م��ع تط��ور الق��ارئ، واملتلقي الذي 

ص��ار متفاع��اًل م��ع كل جديد فأهاًل وس��هاًل بِك.

يف البداي��ة، ه��ل ممك��ن أن حتدثن��ا ع��ن طفولت��ك يف 
قصيع��ر، وأثره��ا يف قصص��ك، وروايات��ك؟ 

جئ��ت م��ن ال��وادي خالي��ًا إال م��ن ص��ور باهت��ة غ��ري 
حم��ددة املالم��ح، ع��ن وادي الع��ني: أحج��ار ال��وادي 
البيضاء، اجلبال الشاخمة، النخيل السامق، اجلمال 
ه��ذه الص��ور  كان��ت تعش��ش يف خيال��ي ع��ّزز وجوده��ا 
أب��ي وأم��ي يف ذه��ين، مم��ا مك��ين  م��ن ختي��ل بع��ض 
من وادي العني، الذي ينماز بالتمر اجلزاز، والعس��ل 
والوع��ول  العذوب��ة،   الش��ديدة  وباملي��اه  الدوع��ين، 
وبالغن��اء الغياض��ي،  وات��كاء كل الس��كان عل��ى امته��ان 
اجلمال��ة م��ن ال��وادي  إىل الس��احل، واالغ��رتاب ع��ادة 
إىل احلج��از، وعل��ى م��ا جت��ود ب��ه األرض م��ن حب��وب 

القم��ح وال��ذرة  والطه��ف والتم��ر.         
  إن ختي��ل ه��ذه الص��ور وم��ا حيكيان��ه ل��ي أب��ي وأم��ي 
ع��ن مس��قط ال��رأس، ش��ّكل ذل��ك  خلفي��ة ل��ي  عندم��ا 
اختذت من الكتابة الس��ردية أس��لوبًا أعرب به عّما يف 
دواخل��ي  م��ن هواج��س.  لك��ن اهلاج��س األك��رب ال��ذي 
ش��غلين ودفعين إىل االنكباب اإلبداعي الس��ردي، هو 

فض��اء الس��احل وقصيع��ر وامل��كال.                                              

  يكتب األستاذ األديب القاص والروائي صاحل باعامر برائحة ومداد البحر اليت أحاطت بقصصه، ورواياته شغفًا وحبًا 
للبح��ر واحلي��اة، والطبيع��ة و اإلنس��ان .. فف��ي )أل��ف ليل��ة و ليل��ة( حتك��ي ش��هرزاد مغام��رات الس��ندباد، يف موان��ئ احملي��ط 
اهلن��دي، و ج��زره، ويف )الش��يخ والبح��ر(، يص��ور مومنج��واي ص��راع العج��وز س��انتياجو م��ع البح��ر ومياه��ه وأمساك��ه، و يف 
ثالثية البحر: )حكاية حبار، الدقل، املرفأ البعيد( يتناول حّنا مينة معاناة ثالثة أجيال لعائلة شامية ساحلية، وتفاصيل 
صراعاته��م؛ إلثب��ات وجوده��م يف بيئ��ة حبري��ة صعب��ة، ويف رواي��ة )الصمص��ام 1993(، ورواي��ة )إن��ه البح��ر 2013( يس��رد 
صاحل باعامر حياة السحيم، وعائلته يف مدينة حضرمية ساحلية ) البلدة ( مغامراته، هو ورفاقه فوق مياه حبر العرب، 

واحمليط اهلندي، و ش��طآن جزيرة العرب وش��رق إفريقيا.
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     وإذا كنت قد فطر ناظري يف الوادي اجلبُل واجلمُل 
والنخلة والنحلة والوادي، فقد تشّبعت وجدانًا وثقافة 
ببيئة الساحل؛  ال سيما ثقافة البحر والسفينة، ودور 
املالح والصياد يف حتريك الواقع  إلحداث تغري كّمي 
ونوعي، يف أسلوب  العيش والتفكري والتطور، السيما 
بعد ظهور املدرسة احلكومية احلديثة، وربط أسلوب 
والتأهي��ل  والعل��م   بالتحدي��ث،  والعم��ل  االصطي��اد 

العلمي والعملي لإلنسان يف كل امليادين.                                        
   يف بلدة قصيعر عرفت كيف ُتصنع السفينة، وترّمم. 
عرف��ت  افتت��اح موس��م البح��ر واإلحب��ار واالصطي��اد، 
واختت��ام أقف��ال البح��ر، وانتع��اش اليابس��ة لفض��اء 
البح��ر، والث��راء امل��ادي الذي جيني��ه الصياد والبحار 
إىل س��احله. وكان أب��ي  وأم��ي  م��ن الذي��ن نزح��وا 
وكان مأواه��م منطق��ة قصيع��ر؛ اليت حتتل جانبًا من 
جوانب حبر العرب، وجغرافيتها مرتبطة بالش��ريط 
الس��احلي حلضرم��وت، ال��ذي ميت��د فينته��ي مبنطق��ة 
حظاته��م؛ املتامخ��ة لس��يحوت املهري��ة؛  حس��ب م��ا 
يقوله أبي  جئت إىل قصيعر وأنا مل أكمل بعد السنة 
الثاني��ة م��ن عم��ري، حي��ث كان تش��ّكلي اجتماعي��ًا 

وثقافي��ًا تش��كاًل س��احليًا حبري��ًا.

 مس��ارك يف الوظيف��ة احلكومي��ة يف امل��كال وعدن، هل 
ت��رك أث��رًا يف أعمالك األدبية؟

 عمل��ت بع��د اس��تقالل اجلن��وب يف 30 نوفم��رب67م 
حم��ررًا يف صحيف��ة الش��رارة؛ لس��ان ح��ال تنظي��م 
اجلبه��ة القومي��ة، بامل��كال ويف 71-72م عمل��ت مدي��رًا 
عام��ًا إلذاع��ة ع��دن، ث��م تلفزيون ع��دن، ثم عدت إىل 
امل��كال، وحتّمل��ت إدارة حتري��ر الش��رارة، ث��م الدائرة 
الثقافي��ة لتنظي��م اجلبه��ة القومي��ة، ث��م ص��رت مديرًا 

عام��ًا ملكت��ب الثقاف��ة بالس��احل.
هك��ذا وجدت��ين أس��كب كل نهم��ي س��ردّيًا، فكان��ت 
القص��ة فالرواي��ة. فابت��دأ إصداري مخس جمموعات 
قصصية،  ومخس روايات، فكان البحر هو اجلمال، 
وهو عصب احلياة والوسيط للتثاقف، والتالقح ماديًا 

وثقافيًا.
 حدثنا عن سر اهتمامك، وعشقك للبحر، وتكريس 

مساحة كبرية يف سردك له؟ 
عل��ى الرغ��م م��ن إن��ين مل أمت��ط البح��ر، وإن كن��ت 
أالمس��ه ع��ن ق��رب، م��ن  خالل التش��اقي مع األمواج، 
عل��ى أط��راف الش��اطئ، إال أن��ين غص��ت يف الثقاف��ة 
البيئية البحرية، من  خالل مشاهدة الصيادين وهم 
يغزلون عددهم، أو يدهنونها بلون  شجرة )الفتوخ (؛ 
وينسجون شباكهم أو يربطون  صناراتهم  يف طرف 
الع��دة،  ويثبتونه��ا يف الع��دة  بعق��د خي��ط بأطرافه��ا،  
وأش��اهدهم  أيض��ًا يغن��ون، ويرقص��ون ب��دق األرض، 
والتصفيق ويرّددون أهزوجة: )يا مسوبان سو بان(؛ 
وسوبان هو إله البحر يف املعتقد احلضرمي القديم، 
أو عندم��ا يوجل��ون الس��فن يف البحر،)تكويره��ا(، أو 
عندما يؤدون رقصة تثبيت الدقل  وسط السفينة، أو 
رف��ع الش��راع ف��وق الدبل، أوحني ي��رّددون أهازجيهم، 

والس��فينة  متخ��ر عب��اب البح��ر لتعانق الغبة.
    كلم��ا س��بق ذك��ره ه��و ج��زء م��ن ثقافة البحر، اليت 
غذي��ت به��ا ذه��ين، فكان ذل��ك  تعويضًا عّما حرمين 
من��ه أب��ي الب��دوي، ال��ذي قدم من ال��وادي، ومل يتآلف 
م��ع البح��ر وثقافت��ه، حي��ث كان��ت الكتاب��ة  حاض��رة 
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ع��ن البح��ر، وأبطال��ه البحارة الذين س��ّطروا بطوالٍت 
ومالح��م، ف��وق حب��ر العرب��ي واحملي��ط اهلندي.

 كي��ف ت��رى دور األدب��اء، واملثقف��ني الي��وم يف ترس��يخ 
اهلوي��ة اجلنوبي��ة؟

 
 منذ وعينا هناك أمن وأمان، ومثة فوضى وانفالت، 
وأّن مث��ة حرب��ًا وس��المًا،  وأن هن��اك حري��ة وتقيي��دًا’ 
وس��جنًا، وأن هن��اك نض��ااًل وث��ورة، وأن هن��اك نظام��ًا 
ملكي��ًا،  ونظام��ًا مجهوري��ًا، وأن هن��اك اس��تعمارًا، 
و اس��تقالاًل، وختلف��ًا وتقدم��ًا؛ هك��ذا ه��ي حياتن��ا م��ن 
أكث��ر م��ن ق��رن م��ن الزم��ان. فج��اء األدب؛ ليع��رب ع��ن 
رفض��ه ل��كل م��ا ه��و س��يئ، والدع��وة ل��كل م��ا ه��و جي��د، 
وروايات��ي  تص��ف ه��ذه امليادي��ن س��لبًا وإجياب��ًا، وكانت 
رواي��ة )امل��كال( أكث��ر روايات��ي جتس��يدًا مل��ا ح��دث م��ن 

ص��راع ب��ني الذين
يري��دون امتط��اء الس��لطة يف ع��دن واملكال؛ كون هاتان 
املدينتان هما األكثر من غريهما، اس��تيعابًا  للش��باب 
املقاوم، من كل  األطياف السياسية والفكرية والثورية. 
وق��د حاول��ت رص��د م��ا ح��دث،  يف رواية املكال أكثر ما 
حتكي��ه وج��ود القان��ون والنظ��ام قب��ل الوح��دة، كان ال 
يتم إال بقانون االعتقال، والس��جن واإلقصاء، وتوزيع 
الوظيف��ة اخل....بع��د الوح��دة لي��س س��وى االختط��اف، 
ونه��ب األ راض��ي والس��طو والنص��ب واالحتيال اخل.... 
لكن اهلوية اجلنوبية تظل راسخة، وإن حاول البعض 
مسخها، وما على األديب إال أن يكتب، والعمل األدبي 
والس��ردي خاص��ة، ال تأت��ي نتائج��ه س��ريعة، فاختي��ار 
املوض��وع، والش��خصيات واألح��داث واالزمن��ة، حتت��اج 
إىل ترّوي وتأمُّل وتفكري، والغوص يف مكنونات وكوامن 
احلياة، وأعماق النفس البش��رية، إىل جانب التدقيق 
يف اختيار الفنيات والتقنيات اليت تشّكل جناح العمل 

األدبي.

ضّمن��َت بع��َض روايات��ك � الس��يما  رواي��ة املكال � بعض 
األح��داث العنيف��ة ال��يت رافق��ت مس��ار اجلن��وب بع��د 

االس��تقالل، ه��ل ت��رى أن��ك حاول��ت أن ت��ؤرخ للجن��وب 
يف روايات��ك؟ 

 الروائ��ي ال ي��ؤرخ؛ ألن التاري��خ ه��و عب��ارة ع��ن ذك��ر 
األح��داث،  س��رد  والرواي��ة   ه��ي،  كم��ا  األح��داث  
واحل��وار  واالس��تبطان،  التخيي��ل  تقني��ة  باس��تخدام 

والفالش��باك...اخل واملنل��وج(  )الديال��وج، 

 م��ا رأي��ك أن  حتدثن��ا قلي��اًل عن رحلتك إىل الكويت، 
اليت س��ردتها يف يومياتك؟

 يف عام 1961م غادرت قصيعر، واجتهت إىل منطقة 
الريدة الشرقية،  منها ركبت لنج بن سلطان؛  الذي 
أحبر بنا باجتاه )بالد املهرهون( رأس جبلي داخل 
البح��ر حت��دد اجت��اه اللن��ج ناحي��ة عم��ان :)حاس��ك 
ونوس��س(، وقبال��ة ه��ذه  املناط��ق ه��اج البح��ر وم��اج، 
كان الوقت قبيل الظهر وشيئًا فشيئًا ازداد  اهليجان، 
والري��اح واصل��ت الس��فينة اضطرابه��ا؛ حت��ى كادت 
أحشاؤنا تهبط معها، تهوي السفينة  ثم ترتفع. هكذا 
صار حال السفينة والذين يف بطنها توزعوا؛ لينقدوا 
م��ا ميك��ن إنق��اذه؛ يفرغ��ون املاء  م��ن داخل  البندول، 
يلق��ون الش��راع يتجه��ون ميين��ًا ويس��ارًا، ث��م يرتك��ون 
الس��فينة تتج��ه حي��ث ش��اءت، وحن��ن ال��ركاب كن��ا يف 
حالة تسبق املوت خوفًا ورعبًا.                           مل 

نق��ر عل��ى ح��ال حت��ى )اإلدام عفناه( .. 
ثم مّررنا مسقط ودبي، ورأس  اخليمة إىل أن وصلنا 

الكويت بعد اثنني وعشرين يومًا من اإلحبار. 
 يف الكويت تنقلُت من عمل إىل عمل، ويف الوقت نفسه 
كن��ت أدرس ع��ن ُبع��د يف معه��د الصحاف��ة بالقاه��رة، 
إىل أن نلت الدبلوم يف الصحافة. على إثره عملت يف 
جمل��ة  الطليع��ة الكويتي��ة 64، 65 إىل منتص��ف66م،  
بعدئٍذ ُعدت إىل حضرموت، وغدوت متفرغًا تنظيمّيًا 
يف تنظي��م اجلبه��ة القومي��ة، ال��يت تقود الكفاح املس��لح 

ال��ذي انطل��ق من ردفان عام 63م.
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        ال يوج��د أح��ٌد  يف املن��زل إال أن��ا وأم��ي؛ ال��يت 
نس��ائي،  ث��وب  وتطري��ز  خبياط��ة  منش��غلة  كان��ت 
س��بق أن  انته��ت م��ن غ��زل  وتطري��ز م��كان الص��در، 
واألكمام،  واجلانبني  واحلافة السفلية منه، وأطراف 
الزندي��ن... اللحظ��ة ه��ي يف وض��ع اللمس��ات النهائي��ة؛ 
ليغ��دو الث��وب كم��ا ينبغ��ي،  ليك��ون صاحل��ًا  لالرت��داء.                                                              
كنت عازمًا املغادرة  بعد حني ملزاملة صديقي، أمحد  
وربيع  للذهاب يف جولة س��ياحية، بني خنيل وأش��جار 
)البي��دان(، يف ضاحي��يت )املن��ازح ومهين��م(؛ لنتن��زه  
بني األرض املخضرة؛ مغتنمني  خلو هاتني الضاحيتني 
من الذين اعتادوا ارتيادها  قبل حلول العيد، واأليام  
اخلوالي.. فنقوم  بقطف فاكهة  البيدان،  ونستخرج 
غث��ات الفج��ل م��ن أرض )كروي��ت، أوع��وض عي��ون، أو 

اب��ن القور (.                                                    
     م��ا إن همم��ت النه��وض  تناه��ت لن��ا قرع��ات عل��ى 
الب��اب اخلارج��ي، فنادت��ين أم��ي؛ ألفت��ح مل��ن يق��رع، ما 
إن اقرتب��ُت م��ن الب��اب حت��ى التق��ط مس��معي  همس��ًا 
وزقزق��ة صباي��ا، ..س��حبت ) قال��ودة( الب��اب ف��إذا   ب� 
)هدي��ة( تتق��دم ث��الث م��ن بنات احلاف��ة )الطالعية(؛ 

جئ��ن ملعاودتنا.                                     
  تسمرت  فوق الدرجة من السلم املؤدية إىل اخلارج، 
وإىل الداخل، تبادلنا االبتسامات  مع هدية وقلت: هال، 
هدية.                                                                       قالت: 

بغينا عوادنا.                                                                             
قلت:إنها يف الداخل. وأشرت  هلا حيث  جتلس أمي.

قالت: و أنت ألن تعطينا عوادنا؟.                                                          
_ بلى ..  ولكن ليس هنا.                                                                

   لكزتين ووجلت  إىل عند أمي اليت أذهلها حسنها، 
مما جعلها تنظر إلّي نظرة، ما عهدتها  فيها، خلتها  

تستفتيين يف أمر هدية.                      
طلب��ْت منه��ا أم��ي  قب��ل أن تل��يب طلبه��ا أن )تنع��ش(؛ 
لرتى شعرها نهضْت فنهضْت معها الصبايا؛  لينعشن 
معها، على صوت الغية،  خلتها اللحظة )خنيلة ( يانعة     
تنتش��ر ضفائ��ر ش��عرها يف فض��اء امل��كان،  كس��عفات  
)بقلة( بّكرت بطلعها. بينما جيدها البلوري  يف حالة 
دوران، وقدمه��ا اليمن��ى  ت��دق ق��اع )الضيق��ة( دق��ات 

متآخي��ة،  ورجرج��ة إليتيه��ا ترتاقصان داخليًا.                        
  أنه��ت ه��ي ومرافقاته��ا الرق��ص، وناولته��ن أم��ي 
املعاي��دة، عب��ارة ع��ن قلي��ل م��ن )حق��ب( ال��ُن، وقلي��ل 

م��ن الس��كر، فأقفل��ن مدب��راٍت.  يتضاحك��ن.                                
 أوع��زت أم��ي ألب��ي؛ ليطل��ب يدها لي  من أبيها فأخرب 

األخ��ري: إنها حمجوزة البن عمها.                                                                
  ذات صب��اح قصيع��ري  ملب��د بالرطوبة، تابعتها وهي 
جت��ري خبب��ًا حن��وي م��رددة: )خ��رط، خ��رط(  ضامة 

راح��ة يدها اليمنى.          
   وما إن وصلت ووقفت أمامي، أفرجت عّما براحتها، 
وقدمته لي فإذا به )اخلرط(، املس��تخرج من حمارة 
الصدف��ة، فرح��ت ب��ه والتهمت��ه،   فقال��ت: إن��ه حص��يت 

مم��ا طهته لنا أمي.                    
أحاديثن��ا،  وتك��ررت  ال��دكان،  إىل  تك��رر جميئه��ا    
وحكاياتنا، ومساعنا غناء الزبائن، وِشعرهم  الذين 
يأت��ون ع��ادة إىل ال��دكان؛ ليتحاك��وا.                .                                                          
أشهر، فذهب كل  منا إىل حال سبيله، وكأن شيئًا مل 

يك��ن، إال م��ن غص��ة مل متحه��ا األي��ام ...

ُعــــواد  
قصة قصرية            لأستاذ صاحل باعامر.                      
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س��نة 1939م، مبناس��بة عي��د املي��الد، نظمن��ا رحل��ة 
م��ن س��تة أصدق��اء، لقض��اء إج��ازة قص��رية يف إم��ارة 
الضال��ع اجلبلي��ة الصغ��رية، مشال ش��رق ع��دن. وعند 
اس��تقبالنا، مل يق��ل اب��ن أم��ري الضال��ع وه��و ينح��ين 
عل��ى جه��از املذي��اع: “الس��الم عل��ى األرض وحس��ن 
النواي��ا”، ب��ل كان م��ا قال��ه: “هن��ا يف اجلزي��رة العربية 
ميكنن��ا االس��تماع إىل كل ح��روب أوروب��ا”. ث��م توق��ف 
املذي��اع يف قاع��ة احلري��م املكت��ظ بالص��راخ، وال��ذي 
انتش��رت يف حميط��ه املرات��ب ال��يت يتكئ عليها األمري 
والنس��اء يف س��اعات االس��رتخاء. وكان هناك ش��ريط 
ُمل��ّون حيي��ط باجل��دران البيض��اء، املزخرف��ة بأش��كال 
هندس��ية عجيب��ة، ويعل��وه ش��كل من األش��جار واملنازل 
ذات األروق��ة واملس��اجد يف تسلس��ل متك��رر. وازدان��ت 

كان��ت كل الغ��رف الش��رقية به��ذا الديك��ور.
وكذل��ك س��يدتا البي��ت، املرتديت��ان املالب��س اهلندي��ة 
املزركش��ة، واحملجبت��ان حبج��اب قرم��زي مط��رز، 
وبعنقني مثقلني بالذهب واللؤلؤ، تألقتا بألوان زاهية 
كتأل��ق الغرف��ة ال��يت يقطن��ان فيه��ا. وم��ن نوافذه��ا 

الصغرية واملتينة يف جدار احلصن، ميكنك مشاهدة 
اإلم��ارة الصغ��رية بأكمله��ا.

ودائم��ا م��ا تنظ��ر الضال��ع بع��ني قلق��ة حن��و اليم��ن 
وجاراته��ا يف املرتفع��ات اجلبلي��ة م��ن جه��ة، إذ أنه من 
احملتم��ل أن يك��ون عليه��ا االس��تعداد، يف أي حلظ��ة، 
للغ��ارات العاب��رة للح��دود، وم��ن جه��ة أخ��رى، إىل 
القم��م املتموج��ة املنح��درة ال��يت تنح��در ع��رب أراض��ي 
القطي��يب ص��وب الس��واحل الرملي��ة للصديق��ة لع��دن.
م��ن من��ا مل يق��ف يف حيات��ه أم��ام ص��ورة قدمي��ة، 
متخياًل نفس��ه وهو يس��ري يف س��كون مصطنع ملنظرها 
الطبيعي؟ إنها تفعم باحلياة بينما يتقدم إىل مسافة 
خيالي��ة؛ ويب��دو يف مقدم��ة الص��ورة احلم��ار مه��رواًل 
حممال بسالل كبرية، والصيب الصغري رافًعا عصاه 
باستمرار نازاًل عليه ضرًبا. وهذه بقايا من إعادة ما 
قدمت��ه يف صحيف��ة التامي��ز، 28 م��ارس ع��ام 1940.

الري��اح  ته��ب  امل��دن  هن��اك عل��ى الت��الل وخل��ف 

عيد الميالد في الضالع
	  	        ترمجة عبريعبد القادر بقلم فريا ستارك            	 	 	
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الصغرية والعارية، اليت أبدعتها يد اخلالق ونظمتها 
يف تناغ��م ش����دي�����������د الوض��وح، واح��دة تل��و األخ��رى، 
مع احنس��ار مس��ارالرياح يف منظور أصغر، ويف بديع 
صنع��ه ميكن��ك أن ت��رى حش��ًدا م��ن الن��اس - رج��ااًل 
بأوش��حة وعرب��ات، وجمموع��ة م��ن الث��ريان حت��رث يف 
احلق��ول، وميكن��ك أيًض��ا رؤي��ة األمري نازاًل من قلعته، 
عرب ممر شديد االحندار يوصله إىل البلدة الصغرية 
يف األسفل، وحصانه الصغري الكستنائي اللون خيفق 
ذيل��ه الطوي��ل، وحارس��ه الش��خصي يرك��ض حول��ه، 
والدخ��ان يتصاع��د، والنواف��ذ الصغرية البيضاء تبدو 
كعي��ون الب��وم املطل��ة م��ن جدرانه��ا املظلم��ة. وتنتش��ر 
األشجار املتناثرة يف احلقول؛ فهناك شيء ما حيدث 
دوًما يف هذا املش��هد الطبيعي، وميكن للمرء أن يرى 
الطائ��رات الورقي��ة البني��ة وه��ي تتدح��رج، وأن يس��مع 
أصواته��ا الصاخب��ة واندف��اع هب��وط أجنحته��ا، وأن 
يس��مع العدي��د م��ن األص��وات الصغ��رية م��ن املدين��ة؛ 
فاحلقيقة أنها ليست لوحة فنية على اإلطالق، ولكنها 
املناظ��ر الطبيعي��ة اليومي��ة الرائع��ة يف مدينة الضالع، 

ال��يت ال ميك��ن تصديقه��ا أو ختيله��ا.
من��ذ س��نة 1928، كان أم��ري الضال��ع صديًق��ا خملًص��ا 
وفًي��ا للربيطاني��ني، وغي��وًرا عل��ى حريت��ه، ولكن��ه عل��ى 
اس��تعداد دائ��م ألخ��ذ املش��ورة وتقدي��م املس��اعدة أو 
تلقيه��ا، وم��ا إن يتصاع��د الدخ��ان م��ن مطب��خ دار 
الضيافة الصغري للمسؤولني القادمني من عدن، حتى 
ُيرى األمري نازاًل من بوابة قلعته، عرب مدينته املبنية 
باحلج��ارة ذات امل��آذن البيض��اء، وه��و يش��ق طريق��ه 
cathula edu� )ع��رب حق��ول الق��ات 
lis، عق��ار خم��در ولكن��ه غري مس��كر( املتداخلة، 
حتى يأتي جبلجلة عظيمة من األسلحة من بني يدي 

حارس��ه الش��خصي ح��ايف القدم��ني منادًي��ا علي��ه.  

وبينم��ا يتنق��ل امل��رء ح��ول ه��ذه اإلم��ارة الصغ��رية، ال 
يغي��ب أب��ًدا ع��ن ذل��ك الش��عور الغري��ب بأن��ه لي��س يف 
احلي��اة احلقيقي��ة، ولك��ن يف ص��ورة أو قص��ة م��ا؛ فه��ي 
تتمتع بنوعية األش��ياء املقروءة، أو احملكية يف مرحلة 
الطفولة �� الشعور بأن أي شيء قد حيدث يف أي حلظة؛ 
فتش��به إىل ح��د كب��ري حكاي��ة ويلي��ام موريس أكثر من 
كونها مثل أي شيء يف أوروبا اليوم. فإذا تسلق املرء 
اجلبل إىل ما وراء الضالع- الكتلة الصخرية املمتدة 
من جحاف اليت يبلغ ارتفاعها )7800 قدًما(- ميكنه 
أن ي��رى األرض بأكمله��ا بتالهل��ا املدبب��ة ومس��اكنها 
الصغ��رية، وق��رب أي��وب عل��ى قم��ة تقع عل��ى بعد يومني 
غرًبا، وكذلك األبراج الصغرية املربعة يف كل ارتفاع. 
وه��ي مبني��ة م��ن مكعب��ات م��ن احلج��ر الداك��ن يضف��ي 
عليه��ا لونه��ا املبه��رج مظه��ًرا قزح��ي الل��ون؛ كم��ا إنه��ا 
حتت��وي عل��ى أربع��ة أب��راج حمكم��ة التحص��ني، وحف��ر 
للمتفج��رات وآالت حربي��ة، وأس��وار بدائي��ة حمصن��ة. 
وهي مرصوصة كما لو أنها منسوجة يف نسيج مطرز، 
مرسوم على قمم الصخور يف هذه املرتفعات الريفية 

ال��يت تذب��ل أعش��ابها يف فصل الصيف.
وف��وق تل��ك الصخور ش��ديدة االحندار تتس��لق اخليول 
اليت ال يتم وضع حدوات أقدامها، كالقطط؛ ولتنقل 
احملاصي��ل الصغ��رية إىل بق��ع صف��راء مكدس��ة ب��ني 
األشجار، أو يف الفوهات الصخرية. ويطل عدد قليل 
من السكان من حصونهم الصغرية ملشاهدة رحلتنا. 
وتنمو نباتات الصبار الضخمة هنا كش��موع الكنائس 
رافع��ة جمموع��ات م��ن األعم��دة الش��ائكة املس��تقيمة، 
أعل��ى م��ن قام��ة رجل على صهوة جواده، واهلواء نقي 
كصرخ��ة نس��ر. وهن��ا م��ن قم��ة ه��ذه اإلم��ارة، ميك��ن 
للمرء أن يشاهد يف األفق اليمن، الذي تتدفق صوبه 

الودي��ان الصغرية.
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ترجمات

ويف صباح أحد األيام، صعدنا إىل تلك القمة فوجدنا 
اجلي��ش القبل��ي جمتمع��ا ملقابلتن��ا يف فتح��ة، تق��ع عن��د 
أعل��ى حص��ن لأم��ري، وكان هن��اك م��ا يق��ارب مئ��يت 
رجل حفاة، يف صفني طويلني، بعمائم ومالبس باهتة 
الل��ون، تتح��رك أرجله��م وأذرعه��م الرفيع��ة وبنادقهم 
كالري��ش يف مه��ب الري��ح. وكان يف مقدمته��م اب��ن 
األمري الذي يتنقل على حصان صغري، رشيق أصيل، 
عصيب املزاج مثل صاحبه، ويدور حبوافره النحيلة، 
خملًف��ا أش��كااًل يف الغب��ار، وبع��د بره��ة وجي��زة ق��رع 
اجلي��ش طبول��ه، وانطلق الرجال خبناجرهم يف ضوء 

الش��مس. ويف القم��ة، امت��أت األس��وار باملش��اهدين.
ويف صب��اح الي��وم التالي أش��رقت 

الش��مس بأش��عتها 
البيض��اء عل����������ى 
ر  لصخ�������������������و ا
 ، ملبيض�����������������ة ا
وب��رزت املناظ��ر 

الطبيعية يف الشقوق والوديان املفتوحة لقمم حمصنة 
أخ��رى بعي��دة، وتزح��ف س��يارتنا )األفع��ى( الط�ويل���ة 
إىل األعل��ى خبط��وات قص��رية، ترق��ص عل��ى قرع��ات 
طبوهلا، وكان اب���ن األمي����ر وضيوفه يتوسطون املكان، 
وكذلك رجال التالل أصحاب البشرة الداكنة. فنزلنا 
عند بوابة القلعة، وتعثرنا على الدرج املتعرج املظلم، 
ث��م دخلن��ا غرف��ة الضي��وف، وكان اب��ن األم��ري واقًف��ا؛ 
الس��تقبالنا باس��ًطا ي��ده ويق��ول: “مب��ارك لك��م عيدكم 
هن��ا بينن��ا”. هن��ا بعيدا ع��ن أوروبا؛ لقد كنا نعتقد أن 
خطابن��ا غ��ري مفه��وم هن��ا، وحضارتن��ا بال��كاد تفه��م. 
لكن��ا أدركن��ا، يف نهاي��ة املط��اف، 
القي��م  أن 
العليا للسالم 
ي��ا  ا لنو ا و
احلس��نة املثل 
ال تبدو بعيدة 

املن��ال.
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فنارات

   متث��ل الرقص��ات فسيفس��اء اللوح��ة اجلنوبي��ة، ال��يت تبق��ي 
هويته��ا صام��دة أم��ام حم��اوالت الطم��س والتغيي��ب، وق��د 
حاول املستعمر اجلديد - وهو بال شك أفظع من املستعمر 
القديم - أن يلعب خببث على هذه األيقونة، لتغيري الرتاث 
بوصفه الضامن لبقاء اهلوية، كما لعب على مستوى األرض 
والس��كان، لك��ن املنج��ز الرتاث��ي للجن��وب عام��ة، والرقص��ات 
الش��عبية خاصة، ظلت تقاوم هذا العبث كاإلنس��ان اجلنوبي 

املقاوم.
     يف عمودنا هذا نستعرض رقصة شبوانية ما زالت تنافح 
وتكافح عن بقائها، بل هزمت أمامها كل حماوالت التغييب، 

وظلت ترتمن وتهزج بأصوات أشبه بطلقات الرصاص يف حنر 
املستعمر )السمرة الشبوانية(. 

   وهي رقصة شعبية مجاعية تنتشر يف أغلب مناطق حمافظة 
ش��بوة، تتم فيها املس��اجالت الش��عرية املختلفة، بني شاعرين 
أو أكثر من ذلك. وتس��مى هذه الرقصة يف بعض مناطق من 

احملافظة باسم آخر هو)اهلوب(.
    وم��ن خ��الل الفيديوه��ات املتاح��ة هل��ذه الس��مرة - وه��ي 
ليس��ت بالقليل��ة - ميك��ن لن��ا وصفه��ا بأنه��ا صف��ان متقاب��الن؛ 
يقف يف رأسهما املغين وعازف اهلاجر )املطبل(، وقد يقوم 
بهذه املهمة شخص واحد، فيقوم املغين بالغناء )يرد دان(، 
يف بداية السمرة، فيختار من املخزون املأثور لديه بيًتا، وقد 
يطل��ب رأي اجلمه��ور يف ذل��ك، فيش��ار إلي��ه باالستحس��ان أو 

الرفض. 
   حني يصدح بالصوت مبا هو مأثور ومعروف عند السمار، 
يكون هذا البيت ثابًتا تردده اجملموعة الس��امرة؛ متقامسني 

ش��طريه بني الصفني املتقابلني.
  ه��ذا الفع��ل أش��به بلحظ��ة التس��خني لقرائ��ح الش��عراء؛ إذ 
يت��م هل��م حتديد الوزن الش��عري م��ن خالل البيت املردد عند 
اجملموع��ة، ويس��اعدهم التلح��ني عل��ى تهيي��ج قرائحه��م م��ع 

التصفي��ق والتصوي��ت وحرك��ة األرج��ل.
   هنا يتقاطر الشعراء حنو املغين، الذي ما إن يرى الشاعر 
قادًم��ا إلي��ه حت��ى يرف��ع ي��ده، فتس��كت اجملموع��ة ع��ن الغن��اء 
لالستماع للشاعر الذي حيق له القول )من بيتني إىل مثانية 
تقريًبا(، ويف كل مرة يقول بيًتا، يقوم املغين برتديده حس��ب 
اللحن املختار س��لًفا دون توقيع على الطبل، وحني ينهي آخر 

بيت من دفقته الشعرية، يوقع على الطبل بالبيت األخري مع 
البي��ت املأث��ور. فيتمايل��ون طرًب��ا م��ع وق��ع الطب��ل، كل ص��ف يف 
مكان��ه حبرك��ة انس��يابية رائع��ة، وتبقى املس��احة ب��ني الصفني 
)امل��دارة( خالي��ة م��ن الرق��ص الزوجي، ع��دا بعض احلركات 
الفردية لبعض األش��خاص من الصفني وقارع الطبل كذلك؛ 

��ّمار. لغ��رض إهلاب محاس السُّ
   مدة املرح هذه تطول وتقصر؛ ألنها مرهونة بقدوم الشاعر 
اآلخر الذي يلتزم بقافية الشاعر الذي ابتدأ قبله، وهكذا كل 
الش��عراء إىل ح��ني تنه��ك القافي��ة )يزح��ف الق��ايف(، فيتدخل 
ش��اعر لتغي��ريه عل��ى حس��ب ال��وزن املوج��ود، أو يق��وم املغ��ين 

بتغي��ري الص��وت كام��اًل وإبداله بصوت آخر.
    ومن مناذج قصائد السمرة، يقول الشاعر شائف اخلالدي:

طري امرد بدون ارياشي
لو شعب اجلنوب اتوحد
واهلل ما بقي دحباشي

   ويقول الشاعر حسن اهلامل:

غين يا غصني البان
غين والغنا ال باس

شعوا سلوى لن قوشان  
ماهي شي لن عباس
وال بيقع عسل جمان

ملا يلقع الدباس.

السمرة الشبوانية تجسيد للهوية الجنوبية

د. سعيد حممود بايونس
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أو يمكنكم التواصل معنا عبر البريد التالي:

fanaaraden@gmail.com
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