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علــي بــن أحمــد بــن محمــد باكثيــر الكنــدي )٢١ ديســمبر ١9١٠ 
- ١٠ نوفمبــر ١969(، شــاعر وكاتــب مســرحي وروائــي جنوبــي 
مــن  العديــد  ألــف  إندونيســيا،  فــي  ولــد  حضرمــوت،  مــن 
المســرحيات الملحميــة الشــعرية والنثريــة أشــهرها ملحمــة 
ــة أشــهرها وا إســاماه  ــات التاريخي ــن الخطــاب والرواي عمــر ب
ــل  ــت . حص ــو وجوليي ــرحية رومي ــم مس ــر ، وترج ــر األحم ، والثائ
التقديريــة  الدولــة  جائــزة  الجوائــز منهــا  مــن  الكثيــر  علــى 

األولــى مناصفــة مــع نجيــب محفــوظ .

أعام جنوبية
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تعبـر الموضـوعــات واآلراء الواردة فيهــا 
عن وجهة نظر كتابها، وال تعبر بالضرورة 

عن رأي المجلة

قيمة النسخة: ١٠٠٠ ريال
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عبدالباري للبنات
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fanaaraden@gmail.com
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المجلس االنتقالي الجنوبي

مجلــة شهرية تصدر عن اتحاد أدباء وكّتاب الجنـوب
 السنـة األولـــــى - العــــدد )١( - يــوليــو ٢٠٢١م



العدد األول | يوليــــو ٢٠٢١م

4

ق������������راءات

مقابلة خاصة

أ.د. جنيــــــد محمـــــــد الجنيـــــــــد

أخبــار األدب والفــن في الجنوب

تداوليــة الخطاب الشــعري في 
عدن

العــروض من البيت إلى الســطر

العرس الشــقري قديمًا

لقــاء مع رئيــس المجلس االنتقالي 
الجنوبــي القائــد عيدروس الزبيدي

ال تنتظــر أحدًا

استدراك

الطوفــان، وقرابين مكـاربــــة 
لعصـــر ا

األنثى سيرورة 

ِك ُأِحبُّ

منديـــُل الحنين      

أقاصيص

السقوط

عقار منع الفســاد

 خواطــر أدبية

5

9-6

 
10

17

32

37

41

42

42

44

46

47

48

49

50

54

56

57

57

58

61

63

64

67

73

77

81

84

89

املشرف العام

متابعات اخبارية

د. صاحل الوجيه

أ.د. عبد الكريم أسعد قحطان

د. سعيد حممود بايونس

حاوره د صاحل الوجيه

أبوبكر باجابر

حممد ناصر شراء   

رائد القاضي

بسام احلروري

عبداحلميد األعجم

د. زهري اهلوميل

صاحل حبرق

زهرة رمحة اهلل

حسني حسن السقاف

 
حممد ناصر العولقي

دميــة من قطن

 ذوبان

 علــى ضفاف الغياب

الرجل الذي تصدى للمشيب

نص قصير من رواية
 )العاشق األسود(

وطن

وكانت الساعة تشير 

قراءة في قصص زهرة رحمة هللا

اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي

الجنوب العربي وتقرير المصير

شيخ القصة القصيرة و راهبها
أحمد محفوظ عمر

عدن سنة ١٨٤٤

الفرقة الموسيقية الحضرمية

مقابل��ة العدد

عيدروس الدياني

 عمر حممد العمودي

 مرام شيخ احلبشي

سامل فرتوت

ياسر عبد الباقي

أعياد عامر

        حممد عمر حباح 

د مسعد مسرور

جولييت عياش

جنمي عبد احلميد

حاورته/ جيهان عثمان

أ. د. مسعود عمشوش

د. سعيد حممود بايونس



العدد األول | يوليــــو ٢٠٢١م

5

مل يكن تأسيس احتاد أدباء وكتاب اجلنوب حدثًا عاديًا، يف وضع صعب جدًا ويف غاية التعقيد، 
واملواجه��ة حمتدم��ة عل��ى اجلبه��ة الثقافي��ة، ب��ني مش��روع جت��اوز هيمن��ة االس��تبداد واالس��تالب 
والتغري��ب � ال��ذي حاصرن��ا يف نف��ق يضي��ق علين��ا كل ح��ني � وب��ني وعين��ا املفت��وح عل��ى أفق احلرية، 
واس��تعادة هويتن��ا اجلنوبي��ة، كان��ت املواجه��ة يف أش��دها، وكان لزام��ًا علين��ا أن منض��ي إىل آخ��ر 
الش��وط الس��تكمال مش��روعنا اإلبداعي األدبي، واالنتصار له، إما نكون أو نكون، فال استس��الم 

يف قاموس��نا الثق��ايف ..
   ويف ض��وء ه��ذا املس��ار مضين��ا يف تأس��يس احت��اد أدب��اء وكت��اب اجلن��وب، ال��ذي كان بالنس��بة لنا 
هدفا وضرورة؛ لرتس��يخ  هويتنا الثقافية والوطنية، وكل ما جيس��دها على كل املس��تويات، فكان 
إعالن التأس��يس انتصارًا ثقافيًا وأدبيًا كبريًا، وهزمية لثقافة احملتل ومش��روعه االس��تبدادي ،،
بتتوي��ج إع��الن احت��اد أدب��اء وكت��اب اجلن��وب؛ بش��عاره التأسيس��ي )بالكلمة نعزز اهلوي��ة الثقافية، 

ونض��يء اجلن��وب فض��اًء وطني��ًا وإنس��انيًا( أصبح ألدب��اء وكتاب اجلنوب مؤسس��ة اعتبارية، معنوية 
فاعلة، وناطٌق بامسهم وممثٌل هلم وكياٌن ثقايفٌّ إبداعيًا أدبيًا مس��تقاًل يف إطار خريطة القوى الوطنية 

اليت تعمل على اس��تعادة الدولة بهويتها اجلنوبية املس��تقلة ..
     ومن��ذ إع��الن التأس��يس الحتادن��ا وحت��ى الي��وم، وحن��ن نعم��ل بوترية عالية، وجبهٍد مضاعف لتفعيل املش��هد الثقايف 

واألدب��ي، وق��د حرصن��ا خ��الل هذي��ن العام��ني عل��ى اس��تغالل كل اإلمكانيات اليت أتيحت لنا، واس��تطعنا أن نلمَّ ش��تات الروح 
اجلنوبية إبداعيَا، واستنهاضها والعودة بها إىل جذورها الوطنية، والدفع بها إىل احملافل الداخلية واخلارجية؛ الستعادة الصوت 

اجلنوب��ي أدبي��ًا وفني��ًا وثقافي��ًا، حماول��ني وبق��وة أن خنت��زل س��نوات التهمي��ش للهوي��ة اجلنوبي��ة، وتش��ويه املش��روع احلض��اري لل��رواد 
واملبدع��ني اجلنوبيني ..

وألنَّ طموحن��ا يف قي��ادة االحت��اد يتج��اوز املت��اح، وحيل��م باملس��تحيل، فق��د أولينا  أهمية ملس��ارنا الثقايف؛ م��ن خالل الدور الذي تؤديه 
الكلم��ة كفع��ل مؤث��ر، يرس��م فضاءاتن��ا ال��يت ال ح��دود هل��ا، ف��كان لنا إصدار جملة فنار عدن الثقافية، لس��ان حال احتادنا، وكان لنا 

االحتف��اء به��ا، وكان لن��ا التباه��ي والتماه��ي م��ع الّص��دى الذي أحدثت��ه، والزال يرتدد يف كل األمكنة ..
وتبق��ى رؤيتن��ا لتفعي��ل الواق��ع الثق��ايف واألدب��ي، حتم��ل الكث��ري م��ن ال��رؤى واألف��كار والربامج، واألنش��طة واملهرجانات، وس��نعمل على 

جعله��ا واقع��ًا ملموس��ًا ما اس��تطعنا إىل ذلك س��بياًل..

أ.د. جنيـد محمد الجنيد
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ك��ّرم  الرئي��س عيدروس قاس��م الُزبي��دي، رئيس اجمللس االنتقالي 
اجلنوب��ي، ي��وم األربع��اء ١٤ يولي��و ٢٠٢١ يف العاصم��ة عدن، الكاتب 
والقاص اجلنوبي الكبري أمحد حمفوظ عمر. وخالل التكريم، أشاد 
الرئيس الُزبيدي، بالكاتب والقاص اجلنوبي الكبري أمحد حمفوظ 
عم��ر، مع��رًبا ع��ن اعت��زازه، وفخره باحملط��ات األدبي��ة والتارخيية، 
والس��جل احلاف��ل ال��ذي يتمت��ع ب��ه الكات��ب والق��اص اجلنوب��ي أمح��د 
حمف��وظ عم��ر. وأش��ار إىل أن ه��ذا التكري��م يأتي تقديًرا، واعتزاًزا 
ملق��ام، ومكان��ة الق��اص أمح��د حمف��وظ، ودوره الكب��ري يف احلرك��ة 
األدبي��ة والثقافي��ة يف اجلن��وب. وأك��د الرئي��س الُزبي��دي أن جه��ود، 
وإبداع��ات األدب��اء واملثقف��ني اجلنوبي��ني م��ن الرعي��ل األول، كان��ت، 
وما زالت حمل فخر واعتزاز كل أبناء اجلنوب، مشرًيا إىل أهمية 
جتسيد تلك اإلبداعات على أرض الواقع. واعترب الرئيس الُزبيدي 
أن الثقافة واألدب هما الركيزة األساس��ية حلضارة األوطان، وهو 
م��ا جي��ب العم��ل علي��ه يف اجلن��وب حت��ى حتقي��ق اهل��دف األمس��ى 
املُتمثل يف استعادة دولة اجلنوب كاملة السيادة على كامل حدودها 
ما قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠م. كما نوه رئيس اجمللس االنتقالي اجلنوبي 

ب��أن اجملل��س ُيول��ي مجي��ع األدب��اء واملثقف��ني والكت��اب اجلنوبي��ني، 
الذين تعرضوا للتهميش واإلقصاء، بعد ٢٢ مايو ١٩٩٠م، اهتماًما 
كب��رًيا، مؤك��ًدا أن قي��ادة اجملل��س س��تبذل كل م��ا بوس��عها النتش��ال 
أدب��اء وكت��اب ومثقف��ّي اجلن��وب من أوضاعه��م الصعبة اليت وصلوا 
هل��ا بفع��ل ممارس��ات نظ��ام صنع��اء املُتعم��دة ضده��م، ورعايته��م 
رعاي��ة كرمي��ة نظ��ري جهوده��م األدبي��ة والثقافي��ة يف اجلن��وب. كم��ا 
لفت الرئيس الُزبيدي إىل أن من أهم اجتاهات اجمللس االنتقالي 
اجلنوب��ي، ه��و االهتم��ام بالتعلي��م والثقافة يف اجلن��وب، باعتبارهما 
أحد الركائز األساسية لبناء دولة اجلنوب القادمة، وذلك بعد أن 
تعرض��ت احلرك��ة الثقافي��ة واألدبي��ة والتعليمي��ة لتدمري مُمنهج من 

قب��ل س��لطات االحتالل اليمين.
حضر مراسيم التكريم د.جنيد حممد اجلنيد رئيس احتاد أدباء 
وكتاب اجلنوب و كل من د.عبد حيي الدباني رئيس الدائرة الثقافية 
و األس��تاذ حمم��د أمح��د باس��نبل رئي��س الدائ��رة املالي��ة عض��وي 
األمان��ة العام��ة لالحتاد..كم��ا حض��ر األس��تاذ جنم��ي عبداجملي��د 

رئي��س ف��رع ع��دن لالحت��اد ونائبه د.حيي ش��ايف اجلوبعي..

بيــدي يكرم األديــب الكبير أحمد محفوظ عمر الرئيــس الزُّ
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)اللواء الركن بن بريك( يتسّلم درع الوفاء 
والعرفان من اتحاد أدبـاء وكتاب الجنوب

يف حف��ل تكرمي��ي مهي��ب نظ��م مبق��ر اجلمعي��ة الوطني��ة للمجل��س 
االنتقال��ي تس��لم الل��واء الرك��ن أمح��د س��عيد ب��ن بري��ك، رئي��س 
اجلمعي��ة الوطني��ة، درع الوف��اء والعرف��ان من احت��اد أدباء وكتاب 
اجلن��وب. وق��د ج��اء تس��ليم ال��درع الت��ذكاري لل��واء ب��ن بري��ك، 
تقدي��را مل��ا قدم��ه م��ن عط��اء كب��ري ونك��ران لل��ذات، وإص��رار على 
حتقي��ق األمان��ي الوطني��ة للش��عب اجلنوب��ي يف كل اجلغرافي��ا 
اجلنوبي��ة، وتأكي��ًدا ل��دوره النضال��ي والتارخيي اجمليد، الس��تعادة 
الوهج لإلنس��ان اجلنوبي عامة وحلاملي مش��اعل الفكر والتنوير 
والثقاف��ة واألدب والف��ن يف حمافظ��ات الوط��ن خاص��ة، وكذل��ك 
عرفاًنا بإسهاماته وجهده ودعمه السخي يف تأسيس احتاد أدباء 
وكت��اب اجلن��وب، وفروع��ه يف احملافظ��ات. ويف احلف��ل ع��رب رئيس 
اجلمعي��ة الوطني��ة اجلنوبي��ة، ع��ن ش��كره لرئي��س االحت��اد، ملنح��ه 

ه��ذا ال��درع الت��ذكاري، مثمًنا اجلهود اليت تبذهلا هذه الش��رحية 
)األدب��اء والكت��اب(، ودوره��م النضالي من أجل اس��تعادة الدولة 
وموقفهم الصلب يف فك االرتباط. وحث اللواء بن بريك األدباء 
والكت��اب اجلنوبي��ني، عل��ى ض��رورة التعبري ع��ن القضية اجلنوبية 
والتطورات الراهنة من خالل األعمال األدبية والفنية املختلفة. 
و ب��دوره أك��د الدكت��ور جني��د حمم��د اجلني��د رئيس احت��اد األدباء 
والكتاب اجلنوبيني أن اجلبهة الثقافية ال تقل أهمية عن اجلبهة 
السياس��ية والعس��كرية، بل تس��ري يف خط مواٍز هلا، و أكد كذلك 
أن االحت��اد بأدبائ��ه وكتاب��ه اجلنوبي��ني ينهج��ون اخل��ط الوط��ين 
املش��رف م��ن أج��ل انتص��ار القضي��ة اجلنوبي��ة. و حض��ر التكري��م 
ع��دد م��ن أعض��اء األمان��ة العام��ة الحت��اد أدب��اء وكت��اب اجلن��وب، 

وقي��ادة ف��رع ع��دن لالحتاد.
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نظم احتاد أدباء وكتاب اجلنوب 
عص��ر الس��بت ٢٦ يوني��و٢٠٢١م 
ديوان��ني ش��عريني  توقي��ع  حف��ل 
هم��ا )رم��اد ال��ربوق( للش��اعر 
رائ��د القاضي و)حديث الفجر( 
األمح��دي،  عب��داهلل  للش��اعر 
يف  االحت��اد  مق��ر  يف  وذل��ك 
العاصمة عدن حبضور األس��تاذ 
الدكت��ور، جني��د حمم��د اجلني��د 
وكت��اب  أدب��اء  احت��اد  رئي��س 
اجلن��وب، واألس��تاذ ب��در العرابي 
أم��ني ع��ام االحت��اد، وع��دد م��ن 
األساتذة األكادمييني، ومجع من 
األدب��اء، واملثقف��ني، واملهتمني. و 

يأت��ي ه��ذا احلف��ل ضم��ن أنش��طة  االحت��اد وتوجهات��ه بتب��ين 
ودع��م األدب��اء والكت��اب الش��باب.

ويف احلف��ل ال��ذي قدمت��ه القاص��ة الدكت��ورة صوفي��ا اهلدار، 
قدمت ثالث قراءات نقدية للديوانني. كانت األوىل للدكتور 
عب��ده حيي��ى الدبان��ي رئي��س الدائرة الثقافي��ة الحتاد أدباء 
وكت��اب اجلن��وب، هن��أ يف مس��تهلها الش��اعرين اجلنوبي��ني 
الش��ابني مبناس��بة إصدار باكورة أعماهلما مش��ريا للجهود 
ال��يت يق��وم به��ا االحت��اد يف االهتم��ام بالش��عراء واألدب��اء 

الشباب.
وق��دم األس��تاذ الدكت��ور س��امل الس��لفي رئي��س قس��م اللغ��ة 
العربية بكلية الرتبية - عدن، قراءة أخرى للديوانني عرَب 
يف بدايته��ا ع��ن س��عادته البالغ��ة بإخ��راج هذي��ن الديوان��ني 

إىل الن��ور، مؤك��دا عل��ى ظاه��رة ع��ودة الش��عر العم��ودي إىل 
الواجهة لدى الشعراء الشباب واليت قال إنها متثل ظاهرة 
بارزة تظهر نوعا من التواصل مع الرتاث الشعري، معرجا 
على أبرز أوجه االتفاق بني الشاعرين من حيث املضامني 
واألساليب. و تضمنت قراءة الدكتور السلفي إضاءة نقدية 
حول شعرية عنواني الديوانني من حيث بنيتهما الرتكيبية 

والصوتي��ة والبصرية والداللية.
و كان��ت الق��راءة الثالث��ة لألس��تاذ لط��ف فض��ل حس��ني، 
مس��اعد رئي��س الدائ��رة الثقافي��ة لالحت��اد، و ق��د تضمن��ت 
أب��رز املؤث��رات ال��يت أثرت يف ش��عر الش��اعرين،  وما يتجلى 
يف شعرهما من ثقافة واسعة. كما تطرقت قراءته إىل أبرز 
املضام��ني الش��عرية ال��يت حف��ل بهم��ا الديوان��ان وخصوص��ا 
ظاه��رة احل��زن ال��يت احتل��ت مس��احة واس��عة يف دي��وان 
)رم��اد ال��ربوق( ال��يت كان��ت 
نتاج��ا لث��الث قضاي��ا رئيس��ية 
تناوهل��ا الدي��وان أوهل��ا ضي��اع 
وط��ن وم��ا يفتعل ب��ه من مآٍس 
ووي��الت وثاني��ا مأس��اة مب��دع 
وثالث��ا رحي��ل والدي��ن يف ع��ام 
واح��د.  وخالل احلفل اس��تمع 
الش��اعرين  م��ن  احلاض��رون 
احملتف��ى بهم��ا رائ��د القاض��ي 
وعبداهلل األمحدي إىل بعض 
واختت��م  قصائدهم��ا.  م��ن 
الديوان��ني  بتوقي��ع  احلف��ل 
وإهداء الش��اعرين نس��خا من 

ديوانيهم��ا للحض��ور .

مياد شاعرين في اتحاد أدباء وكتاب الجنوب 
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حت��ت رعاي��ة األمان��ة العامة للمجلس االنتقالي اجلنوبي واألمانة 
العام��ة الحت��اد أدب��اء وكت��اب اجلنوب- املكتب الرئيس��ي )عدن( 
نظ��م احت��اد أدب��اء وكت��اب اجلن��وب، ف��رع حل��ج يف ي��وم الس��بت 
املواف��ق١٧ يولي��و٢٠٢١م فعالي��ة تأب��ني فقي��د احلرك��ة األدبي��ة 
والثقافي��ة والعم��ل اإلنس��اني، الفقي��د د/حمم��ود مه��دي ك��رد، 
الرئي��س الس��ابق الحت��اد اجلن��وب ف��رع حل��ج يف مت��ام الس��اعة 
التاس��عة صباًحا يف قاعة مكتب الثقافة احلوطة م/ حلج، حيث 
مت افتت��اح الفعالي��ة بت��الوة آي��ات م��ن الق��رآن الكريم، ثم اس��تمع 
احلاضرون إىل النشيد الوطين اجلنوبي. وقف حينها احلاضرون 
دقيقة حدادا على روح الفقيد، ومت بعد ذلك إلقاء كلمة اللجنة 
التحضريي��ة للفعالي��ة م��ن قب��ل األس��تاذ ع��ادل حيي��ى إبراهي��م، 
رئيس االحتاد فرع حلج، الذي رحب يف مستهلها باحلاضرين من 
أدباء ومثقفني وشخصيات وطنية واجتماعية. وقد تقدم رئيس 
الفرع عادل حييى إبراهيم خبالص الش��كر والتقدير واالمتنان 
ل��كل م��ن س��اهم وش��ارك ودع��م الفعالي��ة التأبيني��ة للفقي��د. ويف 
مقدمتهم الدكتورجنيد حممد اجلنيد رئيس احتاد أدباء وكتاب 
اجلن��وب، واألس��تاذ فض��ل اجلع��دي نائ��ب األم��ني الع��ام للمجل��س 
االنتقال��ي اجلنوب��ي، ومتن��ى يف ختامها للجميع بالتوفيق والنجاح 
يف مهامهم العملية والوطنية، شاكرا جلميع احلاضرين املشاركة 
الفاعلة .و ألقى احملامي رمزي الشعييب رئيس اجمللس االنتقالي 
اجلنوبي م/ حلج كلمة نقل يف مستهلها حتيات الرئيس عيدروس 
الزبيدي رئيس اجمللس االنتقالي اجلنوبي القائد األعلى للقوات 

اجلنوبي��ة.  املس��لحة 
احملام��ي  وتن��اول 
يف  الش��عييب  رم��زي 
كلمت��ه مناق��ب الفقي��د 
ودوره الب��ارز يف العم��ل 
وكذل��ك  اإلنس��اني، 
املكان��ة الرفيع��ة ال��يت 
حتتله��ا م/ حل��ج م��ن 

الناحية الثقافية والفنية واألدبية .ومن جانب آخر ألقى األستاذ 
ب��در العراب��ي كلم��ة األمان��ة العام��ة لالحت��اد وق��دم فيه��ا التحي��ة 
للحاضري��ن باس��م األمان��ة العام��ة الحت��اد أدب��اء وكت��اب اجلن��وب 
مؤكدا على أهمية تأس��يس احتاد أدباء وكتاب اجلنوب ومكانته 
ورس��الته الثقافية والوطنية على مس��توى اجلنوب عموما. كذلك 
حتدث عن دور الفقيد ومناقبه احلميدة. كما ألقيت يف الفعالية 
ع��دد م��ن الكلم��ات اخلاص��ة  باملناس��بة م��ن ِقَب��ل أس��رة الفقي��د 
ألقاه��ا جن��ل الفقي��د: مه��دي حمم��ود مه��دي كرد. كم��ا ألقيت يف 
الفعالي��ة كلم��ة ع��ن الس��لطة احمللية باحملافظة ألقاها د/ هش��ام 
السقاف، مدير عام مكتب التعاون والتخطيط الدولي م/ حلج. 
وختل��ل الفعالي��ة ع��دد م��ن القصائ��د يف رثاء الفقيد من ِقَبل عدد 

م��ن الش��عراء يف احت��اد أدب��اء ف��رع/ حل��ج وه��م : 
١ � أمحد صالح كرد ٢ � شوقي عوض ٣ � أبو مجيل املاتري ٤ � 

غسان الثعليب .

اتحاد أدباء وكتاب الجنوب ينظم فعالية تأبينية 
الفقيد د. محمود كرد
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ينهض اخلطاب الشعري يف عدن على أنواع من التبادل 
أنس��اق  بوس��اطة  والث��وري،  والسياس��ي،  االجتماع��ي، 
سيميائية متنوعة ذات أبعاد ثقافية خمصوصة، وقد تولد 
هذا اخلطاب يف مقام ثوري عاشه لطفي زمن االستعمار 
الربيطان��ي للجن��وب وزم��ن م��ا بع��د الث��ورة، وه��ذا املق��ام 
كفي��ل بتولي��د خط��اب ش��عري نس��قي وحجاج��ي تداول��ي، 
يعارض به الشاعر صور الصراع ومظاهر الفساد، وهلذا 
جاء اخلطاب بكل آليات بنائه حيمل رؤى يقدمها لطفي 
للمتلق��ي حلظ��يت القول والقراءة؛ بغية اس��تنهاض هممه 
وتوجيهه حنو أبعاد ثورية وثقافية واجتماعية، ذات قيم 
إجيابي��ة تؤث��ر باملتلق��ي وتقنع��ه بض��رورة جت��اوز الس��لب 
والع��دول عن��ه إىل قي��م اإلجي��اب؛ )التس��امح والتص��احل 
ب��دال م��ن الص��راع والتناقض��ات، احملب��ة ب��داًل م��ن املك��ر 
واخلديع��ة(، يدع��وه إىل الص��دق والقب��ول باآلخ��ر، ومل 
الشمل بداًل من الفرقة والتناحر، ويدعوه إىل قيم التحرر 
م��ن اخلض��وع وال��ذل بوصفهم��ا بنيت��ني س��لبيتني، وهن��ا 
حرص��ت الرؤي��ا التداولي��ة للخط��اب الش��عري عن��د لطفي 
على تكثيف البعد احلجاجي والبعد التوجيهي، فالصورة 
احلجاجية أيًا كان نوعها فهي تداولية يف األساس؛ ألنها 
تتأسس على فكرة ممارسة األداء، وثقافية؛ ألن مصدرها 
الواقع وتستجيب للمألوف واملتوقع، وهي حجاجية؛ ألنها 
تتأس��س عل��ى اجلان��ب العقل��ي واس��رتاتيجييت القي��اس 
واالس��تدالل؛ بغي��ة التأث��ري عل��ى املتلق��ي وإقناع��ه وتعدي��ل 
موقف��ه، وبه��ذا نق��ول إن اخلط��اب الش��عري يف ع��دن ه��و 
خط��اب تداول��ي حض��رت في��ه القصدي��ة واملقامي��ة، وه��و 
حجاج��ي يق��وم عل��ى املوق��ف املض��اد واالع��رتاض عل��ى 
ثقاف��ة الص��راع يف اجلن��وب، ورافض��ة للقي��م الس��لبية 
تس��رتجعها؛ إلقن��اع املتلق��ي بتجاوزها والع��دول عنها إىل 
قي��م احملب��ة والتس��امح والتص��احل، كل ذل��ك ال ُيع��دُّ نفي��ًا 
حلضور البعد اجلمالي الفين يف قصيدة الشعر العدنية، 
غ��ري أن الدراس��ات الس��ابقة مل تنظ��ر إليه��ا م��ن ه��ذه 
الزاوي��ة، ب��ل اهتم��ت جبانبه��ا البالغ��ي يف بع��ده الف��ين، 
وتناول��ت ه��ذه املوضوع��ات كأغ��راض ال كاس��رتاتيجيات 
خطابي��ة افرتضته��ا الس��ياقات اخلارجي��ة، وعل��ى ه��ذا 

األس��اس ج��اء اهتمامن��ا به��ذه اخلطاب��ات الش��عرية م��ن 
وجه��ة نظ��ر تداولي��ة، نرم��ي يف ذل��ك إىل الكش��ف ع��ن 
اس��رتاتيجيتها اخلطابي��ة ال��يت ميكن النظر عن طريقها 
إىل اخلط��اب بوصف��ه رؤي��ا تداولي��ة يف مق��ام خمص��وص 
)ص��راع بي��ين( وث��ورة انطلق��ت لتوح��د الش��مل وتصل��ح 
احل��ال؛ لذل��ك ومس��ت حبث��ي بعن��وان » تداولي��ة اخلطاب 
الش��عري يف ع��دن »واقتص��رت في��ه عل��ى دراس��ة اخلطاب 

الش��عري للطف��ي جعف��ر أمان.
اعتم��دت يف دراس��يت ش��عر لطف��ي، ملا ميت��از به من حالة 
تتأرج��ح ب��ني التخيي��ل والت��داول وملِ��َا ل��ه م��ن مرجعي��ة يف 
الواقع، وال غرابة يف حضور البعد التخييلي كون الصورة 
شعرية، والشعر قائم على التخييل بالدرجة األوىل، أما 
اجلان��ب اخل��اص بالبع��د التداولي فالش��تماله على بعض 
املضامني واإلحاالت القائمة على الواقع بوصفه مصدرًا 

للخطاب.
ع��ن  الكش��ف  ه��و  الدراس��ة  ه��ذه  م��ن  اهل��دف  إن 
االس��رتاتيجيات اخلطابية، واآلليات التداولية املس��تعملة 
يف تل��ك البني��ات اخلطابي��ة للخط��اب الش��عري امل��دروس 
هن��ا، ولتدعي��م موق��ف املتكل��م وه��و الش��اعر يف حلظ��ة 
الوع��ي اجلمع��ي، وإقن��اع متلقي��ه والتأث��ري عليه��م، إضافة 
إىل رغبة عندنا بتقديم حماولة إخراج النص الش��عري 
يف عدن من أسر الدراسات التقليدية وتناوله من وجهة 
نظر تداولية باعتباره خطابًا تفاعليًا قائمة على )االّدعاء 

لطفي جعفر أمان أمنوذجًا

أستاذ األسلوبية والتداولية جامعة عدن
د. صاحل حسن الوجيه

تداولية الخطاب الشعري في عدن
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واالع��رتاض(، ولق��د تبني��ت ألج��ل ذل��ك بع��ض إجراءات 
النظرية التداولية عند جيوفري ليتش بش��قيها اللس��اني 
واالجتماعي، معتمدًا على مبادئ التداولية ومعها النقد 

الثقايف.
يف النص الشعري احلديث يف عدن ثراء مضموني، حيث 
عمل الشاعر )لطفي( على اسرتجاع املاضي واستيعاب 
الواقع بكل تناقضاته االجتماعية والثقافية والسياس��ية، 
فج��اء اخلط��اب ب��كل توجهات��ه يكش��ف ع��ن أف��كار ال��ذات 
ورؤاه��ا كم��ا جاء-أيضًا-يعك��س رؤي��ا ال��ذات يف وعيه��ا 
اجلمعي، وقد وجدنا فيما أنتجه لطفي يف عدن من صور 
وتعابري، خيااًل واسعًا يرفده الواقع الذي يعد له مصدرًا 
ميت��ح من��ه م��ا يناس��ب املق��ام والقص��د، وه��ذا م��ا جع��ل 
اخلط��اب الش��عري عن��ده منفتحا قاب��اًل ألكثر من قراءة، 
وهن��ا تتن��زل قراءتن��ا، وم��ا دام الش��عر خطاب��ًا فإن صوره 
ال ختل��و م��ن اإلمت��اع واإلقناع باحلجة، ولغته هي األخرى 
تتش��كل ب��ني اإلب��الغ النفع��ي واإلب��داع الف��ين، وق��د ب��رزت 
بوضوح يف خطابه  الشعري حالة من العالقة التخاطبية، 
ُتظهر رؤية الذات الش��اعرة يف حميطها الثوري والثقايف 
واالجتماعي والسياسي؛ وهلذا رأينا أن نوظف جمموعة 
م��ن االس��رتاتيجيات التداولي��ة لبي��ان املقاص��د التداولي��ة 
يف أنس��اقها الثوري��ة والثقافي��ة والسياس��ية واالجتماعي��ة، 
فقد جاء اخلطاب الش��عري عند لطفي حمماًل مبقاصد 
وغاي��ات حم��ددة يف مقام��ات خمصوص��ة، كم��ا وظ��ف 
لطف��ي بعض��ًا م��ن االس��رتاتيجيات اخلطابي��ة وص��واًل إىل 
حتقي��ق الرؤي��ا التداولي��ة للخط��اب، يف س��ياق االس��تعمال 
بغي��ة التأث��ري عل��ى املتلق��ي وإقناع��ه يف الع��دول ع��ن قيم��ة 
الص��راع الس��لبية، إىل قي��م احملب��ة والتس��امح والتص��احل 

كل ذل��ك يف مق��ام االدع��اء والرف��ض.
ففي قصيدة لطفي )ثورة الربكان( يقول: 

ُهَناِلَك فوَق أَعالي القَمْم 
وللّناِر وثٌب يصيُد الدِّيْم 

ُهَناِلَك .. ضاعْت )بقايا نغم( 
تأوه يومًا شجي بها 

جنى ُعْمُرُه ِمْن زهور األمل 
واْطِلُقها يف فجاِج الّظالم 

ّمُر فيها القتام  مالحَن حَيْ
نزجُّ بها ثورُة االنتقام 

فتعصُف فوَق سكوِن القبور 
تثرُي الّلظى جذوٌة يف الرمام 

يق��دم خط��اب )ث��ورة ال��ربكان( رؤي��ا للواق��ع يف جانب��ه 
املعتم، إذ صور معاناة يعيشها الناس يف اجلنوب عامة، 
وعدن خاصة يف مقام حمدد أيام االستعمار، وقد شكلت 
تل��ك الص��ورة مدخ��اًل لتوجي��ه املتلق��ي، بع��د التأث��ري علي��ه 
إىل مح��ل الس��الح وتفج��ري ث��ورة بركاني��ة هائج��ة، حترق 

ص��در املس��َتْعِمر بأغ��اٍن من الله��ب اهلادر.
بالنظر إىل البنية الصوتية يف القصيدة، جند أن مستوى 
الص��وت فيه��ا يعطين��ا معن��ى ش��عوريًا ب��األمل واملعان��اة 
فتك��رار ح��رف )املي��م( يف الكلم��ات الق��وايف: )القم��م، 
الدِّي��م ، نَغ��ْم( وتك��رار ح��رف )اهل��اء( يف الكلم��ات بداية 
السطر الشعري: )هنالك( فإنه يبعث فينا شعورًا باألمل 
وكثرة اهلموم، وامللفت للنظر أن تكرار احلرفني )اهلاء 
وامليم( ال يبعثان فينا الشعور باهلم وترديد اآلهات، بل 
أن��ه يكتبه��ا، فل��و مجعن��ا احلرف األول م��ن كلمة )هنالك 
( وه��و ح��رف  )اهل��اء( م��ع احل��رف األخ��ري م��ن كلم��ة 
القَم��ْم وه��و ) املي��م ( لتكون��ت كلم��ة )ه��م(، وجن��د ذلك 
يف الس��طر الثال��ث يف أول كلم��ة هنال��ك وآخ��ر كلم��ة نغ��م، 
وجند ذلك يف آخر كلمة )تأّوه( بداية السطر الرابع يف 
احل��رف األخ��ري )اهل��اء(، م��ع احل��رف األخ��ري م��ن كلم��ة 
األمل )املي��م( يف نهاي��ة الس��طر اخلام��س، وإضاف��ة إىل 
كلم��ة ه��م جن��د كلم��ة )غ��م( يف احلرف��ني األخريي��ن م��ن 
كلم��ة )نغ��م( فق��د جتلَّ��ى يف خط��اب ث��ورة ال��ربكان مع��ان 
تداولي��ة حمكوم��ة بس��ياق اس��تعماهلا، يف س��ياق التفاع��ل 
اخلطاب��ي الث��وري، حمكوم��ًا مبب��دأ االدع��اء والرف��ض، 
فمن��ه م��ا ه��و صري��ح : )وللّن��اِر وث��ٌب، نطل��ق، ن��زج، ث��ورُة 
االنتق��ام(، ومن��ه )الظ��الم، القت��ام، القب��ور، الرم��ام(، 
ومنه��ا م��ا ه��و مضم��ر، يتجلَّ��ى ذل��ك يف الصام��ت )امليم( 
أرب��ع م��رات والصام��ت )ال��راء( م��رة واح��دة  يف املقط��ع 

اآلتي:

أغاٍن ِمْن الّلهب اهلادر 
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تفجُر من جبٍل فائر 
تدفُق يف وتٍر ثائر 

نشبُّ احلرائَق يف َصْدره 
براكنُي ِمْن ثورة اخلاطر 

نالحظ أن الشاعر قد عمد إىل تكرار الصامت )الراء( 
يف الكلم��ات الق��وايف أرب��ع م��رات: )اهل��ادر، فائ��ر، ثائ��ر، 
اخلاطر(، فلو مجعنا )امليم( وهو حرف الروي يف قوايف 
املقطع الثاني يف القصيدة مع )الراء( وهو حرف الروي 
يف املقط��ع الثال��ث لص��ارت عندن��ا كلمة )مر(، وهي كلمة 
توحي يف السياق باالكتئاب والقلق وشظف العيش، وهي 
مقدم��ات تعم��ل عل��ى توجي��ه املتلق��ي م��ن جدي��د للث��ورة، 
تب��ني ذل��ك يف املعج��م التداول��ي يف فع��ل الق��ول )تفج��ر، 
تدف��ق، نش��ب(، ويقابله��ا توج��ه إجياب��ي منج��ز بص��ورة 
التحول لإلنسان اجلنوبي يف موقف الرفض لالستعمار، 
فتحولت األغنية العدنية إىل هلب هادر، تفجر من جبل 

فائ��ر، يتدف��ق ه��و اآلخر م��ن وتر فائر.
مل تك��ن ث��ورة ال��ربكان غاي��ة مقص��ودة يف ألف��اظ الق��ول 
الش��عري عن��د ش��اعر رومانس��ي كلطف��ي، بق��در ماه��ي 
نتيج��ة لفع��ل الظل��م ال��ذي مارس��ه االس��تعمار يف ع��دن، 
وهلذا جاء اخلطاب مش��حونًا بأفعال قول ثورية )تفجر، 
تدف��ق، نش��ب، أتبعه��ا مبركب��ات نعتي��ة )هلب ه��ادر، جبل 
فائ��ر، وت��ر ثائ��ر(؛ ليتوح��د الفع��ل الثوري يف س��ياق القول 
اخلطاب��ي مول��دًا موق��ف االّدع��اء بض��رورة الث��ورة، وهن��ا 
تأت��ي النتيج��ة احلتمي��ة للفع��ل الث��وري، يف حلظ��ة الوع��ي 
اجلمع��ي بتحق��ق غاي��ة الث��ورة بوصفه��ا رؤي��ا يتخّط��ى به��ا 
الثائ��رون اآلم��اد واألزم��ان، فم��ن اس��تعمار جاث��م إىل 
استعمار راحل، ومن الظالم والقتام إىل الفجر والنور، 
نتب��ني ذل��ك يف خط��اب لطف��ي )الي��وم املوع��ود(، يق��ول:

أخي كرّبَ الفجُر يف أرضنا 
وأْجَلى الزماُن لنا يومنا 

أخي .. بّشَر الّنوُر أّنا التقينا 
وَقْد وّحَد احلُق ما بيننا  

يف املقط��ع الس��ابق حيس��م لطف��ي املوق��ف بنتيج��ة ثاني��ة، 
تص��ور فعل��ني األول إجياب��ي يس��رتجع جمموعة من القيم 
املكتس��بة بالفع��ل الث��وري، كنتيج��ة حتمي��ة يف زم��ن الثورة 
١٤أكتوبر جتلَّى ذلك يف فعل النداء املوّجه بقصد حمدد 
يف زم��ن خمص��وص ه��و رحي��ل االس��تعمار، إذ عل��ى إث��ره 
)كربَّ الفجر( وبشر النور بالتقاء اجلنوبيني بعد الثورة، 
واحتاده��م يف بني��ة الدول��ة، وهن��ا تنج��ز الرؤي��ا التداولي��ة 
للخطاب الش��عري، فبعد زحف الثوار انكس��رت أعاصري 
االس��تعمار، وبض��رب البن��ادق صمتت الصواعق، ذلك يف 

قول لطفي:

فأين األعاصرُي ِمْن َزْحفنا؟ 
وأين الصواعُق ِمْن َضْربنا؟ 
وأين املواسُم ِمْن َجْنينا؟ 
وأين األكاليُل ِمْن َنْصرنا؟

وهن��ا تنج��ز الرؤي��ا التداولي��ة يف ُبعده��ا الث��وري ليج��ين 
الثائ��رون حصاده��م نص��رًا يف الي��وم املوع��ود، لكن الرؤيا 
التداولي��ة يف اخلط��اب الش��عري عن��د لطف��ي مل تس��تمر 
طوياًل حتى بدأت ُتطوى على ذاتها يف سياق تراجع فيه 
الُبع��د الث��وري، وتراجع��ت نش��وة النص��ر وب��رزت مقدمات 
خاطئ��ة ق��ادت اجلن��وب إىل نتائ��ج مغلوط��ة، فرتاجع��ت 
القي��م اإلجيابي��ة العلي��ا املنش��ودة يف زم��ن الث��ورة ومق��ام 
الدولة، وهي قيم )التسامح والتصاحل، واحملبة، والعدل، 
والوف��اء، والص��دق، والرمح��ة(، فتذه��ب الرؤيا للخطاب 
الش��عري، إىل اإلمي��ان بع��امل جمه��ول ه��و واح��د م��ن 
عناصر بنيته املفهومية، رؤيا يتجاوز بها الزمان واملكان 
هروب��ًا م��ن ع��امل الص��راع يف مرحلة م��ا بعد الثورة وزمن 
الدول��ة، فف��ي قصي��دة )حائ��ر يف الس��ماء( ح��رص لطفي 
على تغيري الواقع وتطويره، واالنتقال باإلنسان من عامل 
األرض، عامل الصراع، عامل احلقد والكراهية واخلوف، 
عامل املفاس��د والش��قاء، عامل تضجُّ به ش��هوات الرجال، 
والنك��ران واجلح��ود إىل ع��امل الس��ماء ب��كل مجاليات��ه، 

يقول:
فما األرُض إال مواطُن غي 

هُم الناُس فيها أثاروا اخلنا 
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وبّثوا املفاسد يف كلِّ شيء 
وكم لوثوا الفجَر يف َمْهده 

فجورًا .. وكم أنكروا من نيب 
ميتد اخلطاب الشعري عند لطفي؛ ليصور مرحلة الردة 
وتراج��ع الثائ��ر اجلنوب��ي ع��ن القي��م االجيابي��ة يف موق��ف 
الصراع، وهو يرتاجع عن القيم والغاية اليت ضحى من 
أجله��ا، يص��ور مق��ام الص��راع والفرق��ة ب��ني رف��اق األم��س 
)لوث��وا الفج��َر يف َمْه��ده، أث��اروا اخلن��ا، وبث��وا املفاس��د، 
ولوثوا الفجر، وأنكر بعضهم بعضًا(، وهنا تتجلى الرؤيا 
التداولية بني االّدعاء والرفض، ادعاء التسامح والتصاحل 
والوحدة اجلنوبية، اليت أجنزت باألمس القريب الدولة 
بفع��ل الث��ورة، والرفض للصراع واإلقصاء واإلنكار( فلها 
نتيجة س��لبية متحققة يف عامل اخلطاب، يس��رتجعها من 
عامل الواقع، يقول لطفي يف خطاب )دماؤنا .. ما بيننا(: 

البحُر طغى 

املوجُة جتفُل ثائرًة فوَق املوجة 
والليُل يسوُط الريح .. 

تشُق شراَع سفينتنا املرجتَّة 
والّشُط ميد يدًا .. ويدا 

ضاعْت بني األمواج سدى 
واخلوُف ميّزُقنا بددًا .. بددًا 

فجزِيرتنا .. 
مأساٌة يف َشْدق األحزان 

وسفينُتنا ..  
َيْصَرُعها املوُج بال ربان!     

مل يتح��دث اخلط��اب الش��عري بص��ورة تقريرية مباش��رة، 
ع��ن أم��واج حب��ر متدفقة، بل هي صورة جمازية تس��تلزم 
معاني مضمرة يف س��ياق القول، واألمر كذلك يف أس��لوبه 
اإلخباري عن سفينة تسوقها الريح بال ربان، فإنها هي 
األخ��رى تس��تلزم معان��ي أخرى توم��ئ وترمز إىل مقامها 
حلظ��ة الق��ول، فطغي��ان البح��ر وأمواج��ه الثائ��رة بعضه��ا 
فوق بعض رمز لرفاق الثورة، وما بينهم من صراع وصل 
إىل ح��د االقتت��ال يف بع��ض األحيان، ويف قوله: )س��فينتنا 

املرجّت��ة( رم��ز إىل الث��ورة ونظامه��ا غ��ري املس��تقر بفع��ل 
الصراع��ات أيض��ًا، ورم��ز للحي��اة املضطرب��ة ال��يت تب��دو 
غ��ري مس��تقرة، حت��ى أنه��ا ظل��ت الطريق، فق��د أجنز فعل 
الرتكي��ب اجمل��ازي تصويره��ا بس��فينة مرجت��ة، يس��وقها 
امل��وج ب��ال رب��ان يف حرك��ة غري طبيعية، يس��تلزم من ذلك 
أن الث��ورة تتع��رض خلط��ر ق��د حيرفها عن مس��ارها، وقد 
ُأجن��ز ذل��ك بفع��ل )الوح��دة التأم��ري( عل��ى اجلنوب بعد 
عق��ود م��ن حلظ��ة الق��ول، فكان��ت النتيج��ة انع��دام الث��ورة 

والقض��اء عل��ى الدولة.
وخمالف��ة ل��كل م��ا يف ه��ذا الع��امل، عامل اآلدم��ي املتصارع 
يف عدن، أخذت الرؤيا التداولية يف خطاب لطفي تنش��د 
ع��وامل أخ��رى رغب��ة يف اخل��الص من��ه، فج��اءت الرؤي��ا 
الش��عرية حتلِّق به يف عامل الس��ماء، بوصفه عاملا بدياًل، 
وتسامت روحه إىل عامل جمهول يأمرها بقوله: )تسامي 
إىل العامل املسترت( عامل السماء عامل التسامح والصفاء 
واحملب��ة، وهن��ا تتجلَّ��ى الرؤيا التداولي��ة الثائرة واملتمردة 
عل��ى الع��دم حبث��ًا ع��ن مق��ام يس��مح بالع��ودة وإمكاني��ة 
التج��دد، وه��ذه ه��ي رؤي��ة اخلط��اب الش��عري للجنوبي��ني، 
الي��وم تأمره��م بتج��اوز ع��امل الصراع إىل ع��امل االلتقاء؛ 
بعي��دًا ع��ن قي��م الس��لب )الص��راع والك��ره والتخوي��ن(، 
وصواًل إىل عامل تسوده قيم احملبة؛ وهلذا جاءت الرحلة 
يف ع��امل اخلط��اب الش��عري يف خطه��ا األول تس��ري ب��ني 
التخيي��ل والت��داول يف رحل��ة الذه��اب )عدن-الس��ماء(، 

ورحل��ة اإلي��اب )الس��ماء ���� ع��دن(،  يقول: 
ونعب الطالء من أغاني السماء 

وَنْسكُر من حلنها القدسي 
ومَنْرُح بني أيادي اإلله 
ونسبُح يف قيضِه العلوي 
هنا كلُّ حي طليُق احلياة 

مُيّتع يف ُعْمره األبدي
بع��د تغ��ري النس��ق الثق��ايف والسياس��ي يف ع��دن، أدرك��ت 
الرؤي��ا الش��عرية يف س��ياقها التداول��ي الع��ام، أن اآلم��ال 
ال��يت ولدته��ا ث��ورة ١٤أكتوب��ر ق��د أخ��ذت ترتاج��ع، ليح��ل 
حمله��ا الص��راع البي��ين، وه��ذه مقدم��ة لنس��قني ثقافي��ني 
هم��ا االغ��رتاب ع��ن القي��م، واخل��وف م��ن اجمله��ول، ذلك 

يف ق��ول لطف��ي: 
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أال ما هلذا الدُّجى أظلما 
وللفجر أبطأ أْن يقدما؟ 

السؤال هنا يعين اإلنكار والرفض، فصورة سياق احلال 
قامت��ة )الدُّج��ى أظلم��ا(، وصورة املس��تقبل تتخّفى بعيدًا 
خل��ف أس��تار الدُّج��ى )الفج��ر أبط��أ أْن يقدم��ا(، فتأّخ��ر 
طل��وع الفج��ر دالل��ًة أخ��رى عل��ى الواق��ع امل��رتدي، ال��ذي 
يريد الش��اعر االغرتاب عنه يف عامل اخلطاب حبثًا عن 
عامل آخر، وهذه هي الرؤيا التداولية للخطاب الش��عري 
يف ع��دن يف زم��ن م��ا بع��د الث��ورة، وقد ش��كل ذل��ك مقدمة 
لبداي��ة رحل��ة االّدع��اء والرف��ض، فأخ��ذت ال��ذات تبح��ث 
ع��ن اس��رتاتيجية خطابي��ة متكن��ه م��ن الوص��ول إىل عامل 
بديل، متثل ذلك يف اسرتاتيجية الرحلة من األرض إىل 
السماء، يف أسلوب حواري أجنز عن طريقه رحلة ذات، 

غ��ري مس��تقرة يف عامل��ي الواق��ع والتخييل مع��ًا، يقول: 
أطيٌف سرى؟ أم خياٌل نرى؟ 

وروحًا جمنحة ال تقر

تأتي اسرتاتيجية الرحلة مثخنة باملشقة، فيتدخل اآلخر 
معرتض��ًا حرك��ة ال��روح؛ لتثبيطه��ا ع��ن إجن��از القص��د يف 
أسلوب حواري يستلزم أشكال الصراع والتباين يف عامل 
القول الشعري: )دعيها َفلْن َتْبلَغ املنتهى( فقد جاء فعل 
األمر)دعيه��ا(؛ للتقلي��ل م��ن إمكاني��ة إجناز فع��ل الرحلة 
أردفه بفعل قول ينفي بلوغها الغاية واملنتهى )فلن تبلغ(، 
يف املستقبل وهذا يعرب عن تناقض مستمر يسري بالرؤيا 
التداولية للخطاب، حنو توجه جديد على الروح حس��مه 
يف متخي��ل الق��ول الش��عري،  بص��ورة تكش��ف عن توجهات 
الذات احلاملة، وعزمها الوصول إىل غاية املنتهى، يقول: 

أتبكنَي اختاه ال تيأسي
َفمْن َركَب العزَم ذلَّ احملال 
تساميت َعْن عامل اآلدمي 

وجزت حدوَد الّنهي واخليال 
إن��ه حل��م بإم��كان ال��ذات حتقيق��ه، وه��ي خت��وض ص��راع 
املص��ري؛ وهل��ذا اس��تدعى لطف��ي أفع��ال الق��ول التقريري��ة 
يقدمها حجة على ما يف األرض من صراع وفساد، )لقد 
عف��ت س��كناي يف ع��امل( يقن��ع به��ا من يعرتض طريقه يف 
حمط��ات الرحل��ة، وق��د س��ّلط على طريقه��ا األضواء على 
الواقع؛ لكش��فه للمتلقي اآلخر يف عامل الس��ماء، وإقناعه 
بض��رورة جت��اوز ع��امل اآلدم��ي املتص��ارع )مواط��ن غ��ي، 

أث��اروا اخلن��ا، وبث��وا املفاس��د( وتغي��ريه، يقول:

فما األرض إال مواطُن غي
ُهُم الّناس فيها أثاروا اخلنا
وبثوا املفاسَد يف كلِّ شيء 

 
وإلجن��از الرؤي��ا التداولي��ة للخط��اب تتواص��ل الرحل��ة يف 
ع��امل املتخي��ل الش��عري م��ن األرض إىل الس��ماء، لك��ن 
املش��قة حاض��رة، تب��ني ذل��ك يف ص��ور ال��روح ال��يت ب��دت 
غريب��ة م��رة أخ��رى يف ع��امل الرحل��ة، لكنه��ا غربة ش��كلية 
م��ن حي��ث النظ��ر إىل ش��كل ول��ون أه��ل الس��ماء، وهل��ذا 
كعادته يتدخل الصوت بالسؤال إىل الروح، بقوله: )أمن 
عامل األرض أنت( وهنا حيقق السؤال شكاًل من أشكال 
الصراع، ففيه تربز صورة املعارضة للحلم، لكن األصوات 
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تتدخل من جديد لتتجاوز الصراع والفساد، وتربز قيمة 
العزمي��ة عل��ى التغيري وإجن��از الرؤيا التداولية للخطاب، 
فيتح��ول الص��وت م��ن رقي��ب عل��ى ال��روح إىل مع��ني هل��ا، 

يدعوه��ا للصع��ود وإكم��ال الرحل��ة ومواصلته��ا، يقول:   
تعالي .. لنصعَد ُبْرَج الّسماء 

وَنْقَحُم يف الغيب تلَك احلصون 
وهن��ا احلل��م والرؤي��ا أصبحت��ا مجاعي��ة ال حتققه��ا الذات 
احلامل��ة وحده��ا، إنه��ا مص��ري مجاع��ي حمت��وم، ب��رز ذلك 
يف فع��ل الق��ول )تعال��ي( بصيغ��ة األمر؛ ليدل على الرغبة 
يف حركة التغيري والتعاون يف احلاضر؛ إلجناز املس��تقبل 
ال��ذي ال يتأت��ى إال بق��وة الفع��ل ومقاوم��ة الصع��اب بصورة 
مجاعية، جتلَّى ذلك يف فاعل فعل القول )حنن( بصيغة 
اجلم��ع يف فعل��ي املض��ارع )نصع��د _ نقح��م( وهن��ا ينج��ز 
البع��د التداول��ي للخط��اب، وه��و ُبع��ٌد توجيه��ي للمتلق��ي 
احلقيقي للخطاب، والتأثري عليه إلقناعه برفض الفرقة 
والعدول عن أفعال الصراع والفساد، والتوجه إىل التوحد 
ومل الش��مل وه��ذه ه��ي الرؤي��ا التداولي��ة ال��يت يس��تلزمها 
فع��ل األم��ر )تعال��ي(؛ إلجناز فعل الرحل��ة وصعودها إىل 

ب��رج الس��ماء، وإجن��از فعل اقتح��ام احلصون. 
وإلجن��از فع��ل الق��ول اخلطاب��ي وحتقي��ق رؤيت��ه التداولية، 
تغري خط سري رحلة ذهاب الروح من )عدن - السماء( 
إىل رحل��ة اإلي��اب )الس��ماء - ع��دن( بع��د رحل��ة طويل��ة 
للروح وأس��طرتها، تعود الروح إىل عامل الواقع؛ لتحقيق 

احلل��م فتتوح��د الروح باجلس��د، يقول: 
أال ليت - لو تنفُع األمينات 
أعود َكَما كنُت حلمًا ودم ..!

وم��ع ع��ودة ال��رُّوح إىل اجلس��د متمثل��ة يف ذات الش��اعر، 
أخ��ذت األص��وات تف��رتق، بع��د أن تش��ابكت، وذلك ختوفًا 
مما قد تعمله الروح العائدة برؤى نرية، يف بنات احلور 

وه��ي رم��ز للعقول الش��ابة الصافي��ة، يقول:
أخاُف على احلوِر ِمْن َقْلبه 
ها بعصًى ساحر  إذا مسَّ

وخيدعها برواء الشباب  
فيوقعها يف اهلواء املاكر 

األفع��ال يف األس��طر الش��عرية ت��دل عل��ى حال��ة الص��راع 

والتوت��ر يف الواق��ع بع��د ع��ودة ال��روح، فينش��أ اخت��الف 
ب��ني ال��رؤى واألف��كار قدمي��ة متحج��رة وحديث��ة متط��ورة، 
وهن��ا يتدخ��ل صوت آخر يعرتض الروح )عقلية جامدة( 
باجت��اه عرقل��ة احلل��م، فتنج��ز فع��ل اخل��وف )أخ��اف( 
فيتن��زل اخلط��اب يف م��دارات الرؤي��ا، وال تبش��ر حبس��م 
التناق��ض، وحيت��دم الص��راع ب��ني األص��وات وتتص��ارع 
األف��كار املتناقض��ة، وتف��رتق ع��ن ص��وت ال��ذات احلامل��ة، 
) خ��وف، س��حر، خ��داع، وقيع��ة، مك��ر( وترتاج��ع الرؤي��ا 
التداولي��ة للخط��اب إىل نقط��ة البداية بفعل املتناقضات، 
وم��ع حتقي��ق احلل��م والرؤي��ا حيت��دم الص��راع م��ن جدي��د 
مبالق��اة ال��روح واجلس��د، قب��ل أن تنجز الروح احللم إىل 
النهاي��ة، وق��د وج��دت الروح صور الصراع يف عامل الواقع 
جترُّ نفسها، بصحبة الروح إىل عامل املتخيل الشعري يف 

رحل��ة الف��رار إىل الس��ماء، يق��ول:
أحتى هنا يف حنايا السماء 

يعزُّ علينا اإلخاء الّرحيم 
أحتى هنا يف حنايا السماء 

يالُحقنا كلُّ شرٍّ أثيم 
إذا سجلَّ اهلُل هذا القضاء 

       لنا فلماذا العذاُب األليم 
أال حبذا األرُض مثوى لنا 

وإن شبَّ فيها ضراُم اجلحيم 
يتمت��ع اخلط��اب الش��عري عن��د لطف��ي جعف��ر أم��ان برؤي��ا 
تداولي��ة مزمَّن��ة مبق��ام قوهلا ومق��ام قراءتها اليوم، وهي 
ه��ة إىل متل��ٍق يؤمَّ��ل من��ه أن يك��ون ق��ادرًا عل��ى إجن��از  موجَّ
فع��ل يف ع��امل الق��راءة، فق��د امتدَّ الصراع يف رحلة الروح 
إىل الع��امل العل��وي )يف حناي��ا الس��ماء(، فيق��رر فع��ل 
االس��تفهام اإلن��كاري انع��دام اإلخ��اء، وأن��ه يالُحقن��ا كلُّ 
ش��رٍّ أثي��م، ف��إذا مل يقتص��ر صراعن��ا عل��ى ع��امل الواق��ع، 
وميت��د إىل ع��امل الس��ماء ف��إن الرؤي��ا التداولي��ة تنته��ي 
بإنه��اء فع��ل الرحل��ة )حب��ذا األرُض مث��وى لن��ا(، فتس��لم 
الروح نفس��ها لألرض )وإن ش��بَّ فيها ضراُم اجلحيم(، 
وهن��ا ي��ربز مس��تلزم ح��واري للخطاب��ات املدروس��ة هن��ا، 
وه��و أن لطف��ي يتوج��ه باخلطاب إىل القارئ للتأثري عليه 
وإقناع��ه خبط��ورة الص��راع والفس��اد؛ خاص��ة أن الرؤي��ا 
التداولي��ة ترتب��ط مبص��احل اجلنوبي��ني باألم��س والي��وم، 
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يف مرحل��ة م��ا بع��د الث��ورة ١٤أكتوب��ر، ويف مقامن��ا الي��وم 
بع��د االنتص��ار عل��ى الغزوي��ن األول يف ١٩٩٤م والثان��ي يف 
٢٠١5م، حي��ث إن الرؤي��ا التداولي��ة تتجدد بتجدد املقام، 
وهي إعالن للمتلقي بأنه مثلما افرتقت الروح عن اجلسد 
يف رحلة املتخيل الش��عري، املس��رتجعة من الواقع املعاش 
يف اجلن��وب يف مق��ام الص��راع يف زم��ن حض��ور الش��اعر، 
س��يمتد تأث��ري فع��ل الق��ول إلين��ا الي��وم، كمتلق��ني يف مق��ام 

يواف��ق س��ياق احل��ال في��ه حلظ��ة التلق��ي األوىل والثاني��ة.
وأخريًا نقول إن املختار من خطاب لطفي يف هذه القراءة، 
ق��د ُب��ين م��ن سلس��لة أفع��ال حواري��ة هل��ا مس��تلزمات تعرب 
عن رؤاه للواقع، وتكشف عن القيم السلبية اليت أجنزت 
يف عامل اخلطاب، وهي منجزة بالفعل يف الواقع ومتثلت 

يف:
١- أعم��ال الص��راع، واالقتت��ال ب��ني اجلنوبي��ني يف مرحل��ة 

ما بع��د الثورة.
٢-رف��ض فع��ل التنوي��ر، واالنفت��اح وإجن��از فع��ل اخل��وف 

منه.
٣-التوج��س م��ن اخلديع��ة واملك��ر، واحت��دام الص��راع ب��ني 

األص��وات واألف��كار املتناقض��ة. 
٤-املس��تلزم احل��واري ه��و الع��ودة إىل الص��راع، والرحل��ة 

إىل ب��اب اليم��ن م��ن جدي��د.
5-التصل��ب عل��ى املواق��ف مقدم��ة خاطئ��ة، س��تقود حتم��ًا 
إىل نتائ��ج خاطئ��ة، فاس��تحالة انس��جام ال��روح واجلس��د 

أوق��ع اخلطيئ��ة )الوح��دة(.
وهن��ا تتجل��ى الرؤي��ا التداولي��ة وهي توجيه املتلقي لرفض 
القيم السلبية )الصراع والفساد وهاجس اخلديعة واملكر 
واتب��اع اهل��وى( وه��ي الته��م ال��يت وجهته��ا ال��روح للمتلقي 
الفعل��ي )الق��ادة اجلنوبي��ني(، بع��د رفضه��ا ق��وى التنوي��ر 
ومترتس��ها خل��ف أوه��ام التوج��ه، وباملقاب��ل تعم��ل الرؤي��ا 
التداولي��ة للخط��اب عل��ى توجيه املتلق��ي لرفضها وإقناعه 
)القي��م  املقاب��ل  اس��رتجاع  وباملقاب��ل  عنه��ا،  بالع��دول 
اإلجيابي��ة( وه��ي التس��امح والتص��احل والقبول باآلخر، أو 
الوصول إىل مرحلة اخلطيئة والفرار إىل باب اليمن من 

جديد.
 ٦( ينظر: أطياف من تراث البوادي واألرياف يف شبوة، 
حمم��د س��املني ب��ن ش��داد، مطبع��ة وحدي��ن، امل��كال، ط١، 

٢٠٠8م، ص)8٢(.

٧( ق��راءة يف ن��ص ش��عري، د. ص��الح مريب��ش، مطاب��ع 
األدي��ب، ع��دن، ط١، ٢٠١٩م، )٢/ ٦٦(.

8( ع��ادات وتقالي��د ال��زواج وأغاني��ه يف ياف��ع، د. عل��ي 
ص��احل اخلالق��ي، مرك��ز عب��ادي، صنع��اء، ط١، ٢٠٠٦م، 

ص)5٣(.
٩( ه��ذا الش��طر في��ه كس��ر يف ال��وزن ونقلن��اه عل��ى عالت��ه 
إلتزاًم��ا مبب��دأ األمان��ة العلمي��ة. وّث��ق حلنه��ا وكلماته��ا، 
الفن��ان نائ��ف ع��وض يف س��هرة غنائي��ة لقن��اة الس��عيدة.

 ١٠( آرة: غارة. واألمشان: الغشمان.   
 ١١( مردوف: مكرر، جم: كثري.

١٢ ( جاب��ين: أحضرن��ي، الط��الب: الدع��وة للزواج، أهل 
عمريان: أس��رة شقرية.

١٣ ( مصدره: تسجيل صوتي لزواج عتيق صاحل محادة 
يف زجنبار، عام ١٩٧٩م، وهو تسجيل مبتور )وجه واحد 

فقط).
 ١٤( مصدره��ا تس��جيل صوت��ي ل��زواج بنت صاحل عوض 

نصي��ب يف زجنب��ار عام ١٩8٢م.
١5( مصدره��ا: ال��راوي عل��ي عب��داهلل عب��ادي، وأض��اف 
العولق��ي رواي��ة ألمح��د عبادي، ينظر: الدندنات والبحر، 
حمم��د ناص��ر العولق��ي، مرك��ز عب��ادي، صنع��اء، ط١، 

ص)٢٠(. ٢٠٠٤م، 
١٦( وقان��ا: م��ا جنل��س علي��ه، خم��يب: خمف��ي،  جب��اده: 
ف��راش للجل��وس وه��و كي��س م��ن القم��اش يعب��أ بالقط��ن، 

ويق��ال هل��ا )س��وفة(.
 ١٧( مصدرها: مغين دان الدحيف عبداحلليم اليافعي.

١8( منته: ما أنته.
١٩( مصدره��ا تس��جيل صوت��ي ل��زواج ناص��ر زي��د ماط��ر 

ش��قرة، ١٩88/١/٢8م.
٢٠( هذه القصيدة قاهلا الش��اعر يف زواج الش��يخ س��امل 

حمم��د عاطف يف الس��بعينات.
 ٢١( مصدره��ا: تس��جيل صوت��ي للفن��ان أمح��د عب��ادي 

أص��دره ع��ام ١٩8٦م.
٢٢( مصدره��ا تس��جيل فيدي��و، زواج عل��ي اجلول��ي، ٢٩/ 

٧/ ١٩88م، مدين��ة ش��قرة.
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العروض أو الوزن هو نظام حركة املقاطع الصوتية القائمة 
يف الكالم الشعري، وهي مقاطع يتمايز بعضها عن بعض 
من خالل الكم والنرب)١(، وتنتظم يف تناسب حمدد ضمن 
إطار الوحدة االيقاعية)٢(، ثم يكررها الكالم الشعري يف 

شكل امليزان اإليقاعي أو شطر البيت الشعري أو البيت.
وم��ع ان الش��عر العرب��ي ظ��ل يس��تخدم األوزان ذاته��ا، اليت 
كشف عنها الشاعر القديم إال أن تطور اخلطاب الشعري 
عل��ى املس��ار الزم��ين التارخي��ي، ت��رك أث��ره يف تلبي��ة البناء 

العروض��ي ملقتضي��ات اخلط��اب وأثره اجلمالي. 
فف��ي الب��دء كان الّرج��ز، وم��ن الّرج��ز نش��أت األوزان الّ��يت 
استوى بها منوذج القصيدة العربّية يف زمن امرئ القيس.
وق��د ال منتل��ك، يف مس��توى امل��وروث الّش��عرّي املدّون،دالئ��ل 
واضحة عن البدايات اّليت س��بقت اس��تواء هذا الّنموذج، 

ــر  ــرة غي ــة: 1- قصي ــاف مــن المقاطــع الصوتي ــة أصن ــي مســتوى اللغــة ثالث 1 - توجــد ف
منبــورة ، مثــل : َب ِب ُب. 2- متوســطة منبــورة ، وهــي فــي نوعيــن: مفتوحــة مثــل: ال ، 
لــو ، لــي . أو مغلقــة، مثــل: لــْم ، لــْن، قُــْم. 3- طويلــة منبــورة، مثــل: ضــال مــن ضاليــن. 
وهــو أمــر حققنــاه فــي كتابنــا: المقطــع والكــم والنبــر فــي بنيــة اللســان العربــي، دار جامعــة 

عــدن ط1، 2004م
فــي إطــار الشــعر ال يتحقــق المقطــع الطويــل إال عنــد الوقــف التــام، أي فــي نهايــة الشــطر 
أو الســطر أو البيــت. فــي حيــن يتحقــق المقطعــان القصيــر والمتوســط فــي ثنايــا الــكالم، غير 
أن البنــاء الشــعري يخضعهــا لنظــام نبــري مختلــف عمــا يكــون عليهــا فــي واقــع اللغــة، وهو 
نظــام يتحــدد مــن شــكل تناســبها فــي الوحــدات اإليقاعيــة؛ فالنبــر القــوي عــادة مــا يكــون فــي 
نهايــة الوحــدة اإليقاعيــة، ويمثلــه دائمــا مقطــع متوســط. والنبــر المتوســط عــادة مــا يكــون 
ــر  ــا المقطــع القصي ــا، وحين ــه المقطــع المتوســط حين ــة، ويمثل ــي مقدمــة الوحــدة اإليقاعي ف
الــذي يحــل محلــه. أمــا العنصــر الخالــي مــن النبــر فيكــون عــادة قبــل النبــر القــوي، أو بيــن 
مقطــع النبــر المتوســط ومقطــع النبــر القــوي، ويمثلــه عــادة المقطــع القصيــر . وهــو أمــر 

يتبيــن مــن خــالل الوحــدات اإليقاعيــة.
ــوراه،  ــا للدكت ــي أطروحتن ــا ف ــي حققناه ــا، هــي الت ــة المقصــودة هن 2 - الوحــدات اإليقاعي
ــات ،2003،  ــة اللغ ــاء كلي ــة صنع ــل« جامع ــي، دراســة وتحلي ــاع الشــعر العرب ــة إيق »بني
ــا  ــي كتبابن ــورة ف ــي منش ــة. وه ــدات اإليقاعي ــث الوح ــي: مبح ــل الثان ــة( الفص )مخطوط
»عــروض الشــعر العربــي وقافيتــه: البنــاء واألثــر، دار التنويــر – الجزائــر، ط1 ، 2012. 
وهــي ســبع وحــدات: منهــا خمــس وحــدات تنتهــي بالنبــر القــوي، وتتحقــق فــي الحشــو وفــي 
منتصــف البيــت ونهايتــه، ووحدتــان تنتهيــان بالنبــر المتوســط، وال تــردان إال عنــد منتصــف 
البيــت أو فــي نهايتــه. ويضــم الصنــف األول:1- وحــدة ثنائيــة خفيفــة )ب -×( مقطــع خفيــف 
ــة )-^ -×( مقطــع متوســط النبــر يمكــن أن  ــة ثقيل وبعــده مقطــع قــوي النبــر.2- وحــدة ثنائي
ــة ) -^ ب -×(  ــة خفيف ــر.3- وحــدة ثالثي ــوي النب ــم مقطــع ق ــان ث ــه مقطعــان خفيف يحــل محل
مقطــع متوســط النبــر بعــده مقطــع خفيــف ثــم مقطــع قــوي النبــر.4-  وحــدة ثالثيــة ثقيلــة)-^ 
-^ -×( مقطعــان متوســطا النبــر وبعدهمــا مقطــع قــوي النبــر. 5- وحــدة رباعيــة)-^-^ب -×( 
مقطعــان متوســطا النبــر وبعدهمــا مقطــع خفيــف يليــه مقطــع قــوي النبــر. ويضــم الصنــف 
الثانــي: وحــدة بمقطــع متوســط النبــر وحيــد )-^(. ووحــدة بمقطعيــن متوســطي النبــر) -^-^(.

غري أّن تطوره عن الّرجز خضع ملعايري موسيقية واضحة، 
كم��ا بينا يف كتابنا)٣(.

ميكن أن نعترب زمن امرئ القيس هو زمن استواء القصيدة 
البيتّية واكتمال منوذجها؛ بدليل أّن أسس الوزن الّشعرّي 
ومعايريه الكّمّية والكيفّية، اّليت التزمتها القصيدة البيتّية 
خ��الل مراحله��ا الالحق��ة، كان��ت ق��د حت��ّددت بوض��وح يف 
مس��توى ذل��ك الّنم��وذج، ب��ل إّن نظ��ام األوزان العروضّي��ة 
ومظاهر الّتعديل )الّزحاف والعلل( اّليت يس��مح بها هذا 
النظ��ام، كان��ت ق��د أجن��زت يف مس��توى ذل��ك الّنم��وذج من 
القصي��دة البيتّي��ة، س��وى بع��ض الّظواه��ر اجلزئّي��ة الّ��يت 
استكملتها القصيدة البيتّية، يف فرتات الحقة وفق شروط 
الّنظام اإليقاعّي املثبت يف مستوى ذلك الّنموذج القديم. 
من زمن هذا الّنموذج الّشعرّي وحّتى بداية زمن قصيدة 
احلداث��ة املعاص��رة، ميكنن��ا أن نعتربه��ا دورة حضارّي��ة؛ 
باعتب��ار أّن قصي��دة الّتفعيل��ة مثل��ت بداية ظاهرة حضارّية 
داّلة على حتّول يف وظيفة اإليقاع ال يف ش��كله فحس��ب، أي 
أّن الف��رق ب��ني القصي��دة البيتّي��ة وقصي��دة الّتفعيل��ة ه��و  يف 
األس��اس، ف��رق ب��ني عص��ر الّش��فوّية عص��ر هيمن��ة وظيف��ة 
الّتطري��ب، الّ��يت تتطل��ب أعل��ى درجات الّنظام والّتناس��ب، 
وعص��ر الكتاب��ة عص��ر هيمن��ة وظيف��ة تولي��د املعن��ى، ب��ل 

3 - عروض الشعر العربي وقافيته، البناء واالثر. دار التنوير الجزائر 2012م.  وفي 
اطروحتنا للدكتوراه )بنية ايقاع الشعر العربي. دراسة وتحليل، جامعة صنعاء 2003م(.

العروض من البيت إلى السطر

أ.د. عبد الكريم أسعد قحطان
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املعاني املمكنة يف الّنّص. وإذا كان الّشاعر البييّت يعتمد، 
يف حتقي��ق وظيف��ة الّتطري��ب وإش��باع الّتوّق��ع، عل��ى نس��ق 
البي��ت وعل��ى تنضي��د الّصوائ��ت والّصوام��ت وعل��ى أش��كال 
الّتوازن والّتجانس الّصوتّي، بل وعلى صوت املنشد املمّيز 
أيضًا،حيث إن عملّية الّتوصيل باملش��افهة ال تنبع أهميتها 
من كونها متّثل القناة الوحيدة للّتوصيل الّشعرّي، بل ألّن 
)اإللق��اء الّس��ماعي أو الّتوصي��ل الّش��فاهي للغ��ة ش��كل م��ن 
أش��كال الّتفس��ري، وهل��ذا ظ��ّل اجله��ر يف الق��راءة والّس��ماع 
ش��رط الكت��ب املقّدس��ة(()١(، إذا كان ذل��ك، ف��إّن هيمن��ة 
وظيف��ة تولي��د املعن��ى ق��د دفع��ت الّش��اعر احلدي��ث إىل 
اس��تعمال ))عّدة عناصر تتجانس وتتنافر ليس الّتقس��يم 
الّزم��يّن العروض��ّي غ��ري مك��ّون م��ن مكّوناته��ا. فباإلضاف��ة 
إليه وباإلضافة إىل أنساق األجراس وتفاعالتها املختلفة:
هن��اك البي��اض،ال باعتب��اره فض��اء بصرّي��ا وحس��ب، ب��ل 

باعتب��اره متاه��ة أي فخاخا:ق��ف، ال تق��ف.
٢- ث��م هن��اك الرّتقي��م أو الّتنقي��ط الّ��ذي نالح��ظ عن��د 
البع��ض اإلص��رار عل��ى إحض��اره، ونالح��ظ عن��د البع��ض 
اآلخ��ر إص��رارا عل��ى تغييبه.وكث��ريا م��ا يدخ��ل يف ن��زاع م��ع 

البي��اض(()٢(
وم��ا م��ن ش��ك يف االنتق��ال م��ن هيمنة املش��افهة إىل هيمنة 
الكتاب��ة، مل يك��ن ليت��م ب��ني عش��ية وضحاه��ا ب��ل ع��رب تطور 
متنام ضمن فعاليات ينفي بعضها بعضا، أو يستوعب كل 
منه��ا س��ابقه بق��در م��ا يتج��اوزه  ويضي��ف إلي��ه، وم��ن ث��م 
ميك��ن أن نتص��ور مرحل��ة فاصل��ة أو انتقالي��ة،  تت��وازن به��ا 
البالغتان أو تشهد فيها بالغة املشافهة تراجعا واضحا، 
وحامس��ا لص��احل بالغ��ة الكتاب��ة، تل��ك ه��ي مرحل��ة الش��عر 

احلديث الرومانس��ي.
وه��و أم��ر ينعك��س عل��ى البن��اء العروض��ي، حي��ث ميك��ن 
استيعاب مجلة الّظواهر اّليت عرّب بها العروض عن حراك 
القصي��دة العربّي��ة حن��و مجالّي��ات الّتش��كيل اجلدي��د، وهي 
ظواهر ختتلف يف طبيعتها بقدر ما تتكامل يف مدلوهلا أو 
وظيفتها. ضمن ثالثة أشكال ساد كل منها مرحلة معينة 
م��ن مراح��ل تط��ور اخلط��اب الش��عري؛ هي: الش��كل الثابت 

1 - نظرية التأويل، د/مصطفى ناصف، النادي األدبي الثقافي- جدة ،ط1،2000م، 
ص23

2 - مسألة اإليقاع في الّشعر الحديث: مفاهيم وأسئلة، محّمد العمرّي، مجلّة فكر ونقد، 
تونس، العدد 18،أبريل 1999م ،ص 62.

والش��كل املنوع والش��كل املتحرك.
فالش��كل الثاب��ت : س��اد خط��اب الش��عر العرب��ي القدي��م 
والتقلي��دي، وه��و الش��كل ال��ذي تك��ون  القصي��دة فيه قائمة 
عل��ى ال��وزن الواح��د يف البي��ت الواح��د، مع أنه ش��هد تطورا 
متس��قا، م��ن حي��ث اس��تحداث  أوزان عدي��دة م��ن أص��ل 
الرج��ز ال��ذي مث��ل األص��ل، وم��ن حيث تطوير البيت نفس��ه 
ابتداء من البيت املشطور الذي كان مع الرجز األول إىل 
البي��ت ذي الش��طرتني املتعادلت��ني، س��واء كان  تام��ا أم 
وافيا أم جمزوءا أم منهوكا، ثم البيت املتعدد الش��طرات 

املتنوعه��ا، كم��ا يف املس��مطات واملوش��حات. 
ويف إطار هذا الش��كل كانت اهليمنة ))٣((ألوزان :الطويل 
بنس��بة )٢5%(، فالكام��ل بنس��بة )٢٣%( فالواف��ر )١٣%( 
فالبس��يط  )١٢(، فاخلفي��ف )٧%( ، فاملتق��ارب)٦%( ، 
فالرم��ل )٤%( ث��م الس��ريع )٣%(. وه��ي تضم جمتمعة ما 

نس��بته ٩٣% من منجز الش��عر العربي.
٢- الشكل املنّوع: 

برز لدى الشاعر احلديث الرومانسي، وهو الذي تتنوع به 
أبي��ات القصي��دة ضم��ن إط��ار ال��وزن الواح��د )٤(، أو جيم��ع 
ب��ني وزن��ني متقارب��ني يف البي��ت الواح��د م��ع تنوي��ع األبيات، 
وتش��كيلها ضمن جمموعات )مقاطع ش��عرية( )5( أو يبين 
القصي��دة عل��ى وزن��ني خمتلف��ني متناوب��ني عل��ى أبياته��ا 

3 -  لبيــان مســتوى حضــور كل وزن، قمــت – فــي أطروحتــي للدكتــوراه- بتوســيع العيّنــة 
ــي  ــعرّي ف ــاج الّش ــن اإلنت ــة م ــل مختلف ــن مراح ــس م ــم أني ــور إبراهي ــا الدّكت ــي انتقاه الّت
كتابــة )موســيقى الشــعر، دار القلــم، بيــروت، ط4، 1972(، بمــا يجعلهــا كافيــة للمقارنــة 
واالســتدالل علــى المفهــوم االجتماعــي للقيــم الجماليّــة، حيــث تضّمنــت العيّنــة، بعــد 
ــات شــعريّة)153504(،  ــا، وخمســمائة وأربعــة أبي ــة وخمســين ألف ــة وثالث توســيعها، مائ

ــي: ــة كاآلت موّزع
   أ- من شعر ما قبل اإلسالم )8471(بيتاً للّشعراء:

 1-امــرئ القيــس. 2 -األعشــى- ميمــون بــن قيس.3-النّابغــة الذبيانــي. 4-زهيــر بــن أبــي 
ســلمى. 5-الخنســاء . 6-عبيــد بــن األبــرص. 7-عنتــرة بــن شــداد . 8-عامــر بــن الطفيــل. 

9-لقيــط بــن يعمــر. 
ــر . 2-  ــعراء: 1- جري ــاً للّش  ب- مــن شــعر العصــر اإلســالمي والعباســي)71536 ( بيت
الفــرزدق . 3- عبــد هللا بــن قيــس الّرقيّــات. 4-أبــي العتاهيــة. 5-أبــي نــّواس 6-أبــي تّمــام. 
7-البحتــرّي. 8-المتنبّــّي. 9-أبــي فــراس الحمدانــي. 10-البهــاء زهير.11-مهيــار الدّيلمــّي
ت- مــن شــعر عصــر اإلحيــاء)19102( مــن األبيــات الّشــعريّة للّشــعراء: 1-البــار ودّي 
ــت  ــث ) 48900( بي ــد شــوقي. ث- مــن شــعر العصــر الحدي ــم. 3-أحم ــظ إبراهي . 2-حاف
للّشــعراء:1-علي الجــارم. 2-محمــود غنيــم. 3-علــي محمــود طــه. 4-محمــود حســن 

ــدي.  ــي الجن ــّي. 8-عل ــابّي. 7-البردون ــاد 6-الّش ــماعيل. 5-العقّ إس
وهــي محللــة فــي جــداول تبيــن مســتوى حضــور كل وزن علــى مســتوى العينــة كافــة وعلى 
ــم:  ــى: قدي ــا إل ــي وزعته ــعري الت ــل تطــور الخطــاب الش ــن مراح ــة م ــتوى كل مرحل مس
مــوزع بيــن شــعر مــا قبــل اإلســالم، وشــعر العصريــن اإلســالمي والعباســي. وتقليــدي مثلــه 

شــعر اإلحيــاء ، ثــم حديــث .
4 - كمــا فــي قصيــدة األطــالل إلبراهيــم ناجــي. حيــث يجمــع فيهــا بيــن البيــت التــام 

والمجــزوء مــن الرمــل ، بشــكل متنــاوب.
5 - كما في قصيدة ميخائيل نعيمة التي منها: 

با بهجة النظر تناثري تناثري   
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املصنف��ة ضم��ن جمموع��ات أيض��ا)٦( أو على أوزان متعددة 
وأبي��ات خمتلفة)٧( . 

يف إطار هذا الش��كل تراجعت األوزان اليت س��ادت الش��عر 
العرب��ي القدي��م والتقلي��دي، لص��احل وزن اخلفي��ف ال��ذي 
ص��ارت ل��ه اهليمن��ة بنس��بة )٢٣% (، ويأت��ي بع��ده الكام��ل 
بنس��بة ٢٢،5%، وه��و حيتف��ظ هنا باملرتب��ة الثانية كما كان 
هنال��ك، غ��ري أن الغلب��ة في��ه كان��ت هنال��ك للبي��ت الت��ام يف 
ح��ني ص��ارت هن��ا للبي��ت اجمل��زوء، ويرتاج��ع الطوي��ل إىل 
املرتبة الثالثة بنسبة ١٢%، ويرتاجع كذلك البسيط،الذي 
صار هنا يتس��اوى مع الرمل بنس��بة ١٠%  لكل منهما، ومل 
يع��د للواف��ر س��وى  نس��بة ٦%  وه��ي النس��بة ال��يت حققه��ا 
املتق��ارب هن��ا، ويتق��دم  اجملت��ث  حيث غدت له نس��بة ٣%، 
ومل يعد للسريع سوى نسبة ٢%، ويشرتك يف نسبته اهلزج، 
وهي تضم جمتمعة ما نسبته ٩٧% من منجز هذا الشعر.
وم��ع ه��ذا الش��كل العروض��ي ظهرت أوض��اع جديدة للوقف 
عن��د نهاي��ات األش��طر واألبي��ات، )أعاري��ض وأض��رب( مل 

تك��ن ق��د ظه��رت مع الش��اعر القدي��م والتقليدي)8(.
٣- الشكل املتحرك: 

وهو الش��كل الذي تبنته قصيدة الس��طر )اش��تهرت باس��م 
قصي��دة التفعيل��ة(، حي��ث تق��وم عل��ى جمموع��ة أس��طر 
متماي��زة يف امتداده��ا وأح��وال بدئه��ا وختامه��ا وأحيان��ا يف 
وزنه��ا، كم��ا متاي��زت أيض��ا – بع��د أن غ��دت الكتابة جزءا 
من الش��كل الش��عري - يف صورتها املرئية. ومن ثم ميكن 
التميي��ز ب��ني ثالث��ة أمن��اط للس��طر ه��ذا، س��اد كل منه��ا 

مرحل��ة م��ن مراح��ل تط��ور قصي��دة الس��طر:
كان أوهل��ا م��ا ميك��ن أن نس��ميه الس��طر اإليقاع��ي: وه��و 
الس��طر الذي تتحدد بدايته ونهايته بش��روط اإليقاع. كما 

يف ق��ول ف��دوى طوق��ان:
قفا نبك

على أطالل من رحلوا وفاتوها

6 - كما في قصيدة )المواكب( لجبران خليل جبران، حيث يجمع بين البسيط ومجزوء 
الرمل

7 - كمــا فــي قصيدة)الفنــان( ألبــي شــادي. حيــث يجمــع بيــن أبيــات مــن الطويــل والمتقارب 
والمجتــث والبســيط .ينظــر: مالمــح التجديــد فــي موســيقى الشــعر العربــي، د.عبــد الهــادي 

عبــد هللا عطيــة،1990م ، ص51.
8 - كما في قصيدة نعيمة: تناثري تناثري يا بهجة النظر  يا مرقص الشمس ويا ارجوحة 

القمر. فهي تنهي كل بيت  بالوحدة اإليقاعية الثنائية الخفيفة)ب -×(

تنادي من بناها الداْر
وتنعي من بناها الداْر

وأّن القلب منسحقا
وقال القلب: ما فعلْت

بك األيام يا داُر )٩(
فاألس��طر هن��ا تك��رر املي��زان املرك��ب: )ب -×/ -^ -×( 
اخل��اص بالواف��ر، م��ن دون أن تتقي��د بامت��دادات معين��ة، 
فقد يكون السطر دورة واحدة للميزان أو دورتني أو ثالث. 
لكنه��ا تب��دأ كل س��طر م��ن بداي��ة املي��زان نفس��ه وتنهي��ه مع 
نهاي��ة املي��زان، م��ع أن ن��ازك، وهي اليت س��اد هذا الس��طر 
عل��ى ش��عرها كم��ا س��اد عل��ى ش��عر ال��رواد كاف��ة، كان��ت قد 
اش��رتطت أن تك��ون نهاي��ة الس��طر مطابق��ة لنهاي��ة البي��ت 
الت��ام )١٠(، وه��و م��ا مل يتقي��د به الش��عراء من بعدها وال يف 

زمانها.
يف مس��توى ه��ذا النم��ط م��ن الس��طر أي الس��طر اإليقاع��ي 
الذي مثل البداية بالنسبة للشكل املتحرك، أخذت الكتابة 
تتح��رر م��ن وظيف��ة النقل األمني للملف��وظ العروضي، وهي 
الوظيف��ة ال��يت كان��ت هل��ا م��ع قصي��دة البي��ت، بش��كليها: 
الثاب��ت واملتن��وع مع��ا، حيث كانت الكتابة من عمل الناس��خ 
ال الشاعر، وهو يراعي بها عرفا سائدا تكون فيه مطابقة 
للبن��اء العروض��ي يف متاثل��ه الزم��ين األفق��ي والرأس��ي، 
وألج��ل إجن��از ذل��ك، الب��د للناس��خ م��ن أن يلج��أ إىل م��ط 
بعض رموز الكتابة،يف كل سطر تقصر رسوم ألفاظه عن 
مطابق��ة احل��د املق��رتح، وعلى س��بيل املثال ننظر يف هذين 

البيت��ني للربدوني: 
ما أصدق الس��يف إن مل ينضه الكذب وأكذب الس��يف إن 

مل يص��دق الغضب
بيض الصفائح أهدى حني حتملها أيد إذا غلبت يعلو بها 

الغلب
 فهم��ا متس��اويان يف الزم��ن اإليقاع��ي، وغ��ري متس��اويني 
يف الرس��م الكتاب��ي، وم��ن ث��م الب��د أن من��ط بع��ض رم��وز 

9 - قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة، دار العلم للماليين- بيروت،ط7، 1983م، 
ص122،.

10 - نفسه،ص 119، 116. على التوالي. وهي تقول: )) ينبغي أن ينتهي كل شطر فيه 
بقافية أو على األقل بفاصلة تشعر بوجود قافية ((، وأن ))يمتنع التدوير امتناعا كامال في 

الشعر الحر((.
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ملف��وظ البي��ت الثان��ي ك��ي يتس��اوى م��ع رس��م البي��ت األول، 
فض��ال ع��ن وض��ع ف��راغ بص��ري ب��ني ش��طري البي��ت م��واز 
ملثيل��ه يف البي��ت اآلخ��ر. ه��ذا اإلج��راء مل يعد يس��تخدم مع 
كتاب��ة قصي��دة الس��طر، فاألس��طر املتماثل��ة يف زمنه��ا ق��د 
تب��دو متماثل��ة يف امتداده��ا املكان��ي، عل��ى صفح��ة البياض 
وقد ال تبدو كذلك، وهذا السلوك ميثل اخلطوة األوىل يف 
عملية التوظيف الشعري للكتابة، أي أنه حيرر الكتابة من 
وظيفة النقل األمني للملفوظ، ومن ثم سيكون أي تصرف 
فيه��ا مقص��ودا بذات��ه أو داال ع��ن قصدي��ة معينة، وهذا ما 

مت ل��دى ش��عراء النم��ط الثال��ث من الس��طر الش��عري.
والنم��ط الثان��ي م��ن الس��طر الش��عري م��ا ميكن أن نس��ميه 
الس��طر الدالل��ي ، أي ال��ذي تتح��دد نهايت��ه و/أو بدايت��ه 
بش��روط  داللي��ة. وكان حض��وره الفت��ا  مبس��توى ش��عر 
الس��تينات، ال��ذي مس��ى النق��اد قصائده )مدورة(، س��واء 
متت كتابتها على ش��كل أس��طر مس��تقل بعضها عن بعض 
ومتتابع��ة رأس��يا يف مي��ني صفح��ة البي��اض، كم��ا يف ق��ول 

املق��احل:
أنت ما أبصر اآلن

ما كنت أبصر باألمس
عيناك ضوئي

ووجهك نافذتي ودليلي )١(
فالشاعر هنا ال يهتم بسوى حتقيق الوقف املالئم حلركة 
الفع��ل الّش��عرّي املمثّ��ل للّتجرب��ة يف الّن��ّص. وب��دال م��ن أن 
يدّور الكلمة بني الّش��طرين، كما يفعل ش��اعر البيت، فإّنه 
يدّور الوحدة اإليقاعّية بني ختام سطر وبداية سطر آخر.
أم متت كتابتها يف تتابع أفقي، حيث متأل أسطر البياض، 

كما يف هذا النص للشاعر حسب الشيخ جعفر:
 ))خترين��ي وجه��ك الس��ومري مط��ارا، فم��ا ل��ي س��وى أن 
أرحب أو أن أودع، سيدتي كنت لي جنمة يف مساء املخازن 
تؤنس��ين كلم��ا احنس��ر املش��رتون ، اتركي��ين أمل تقاطي��ع 
وجه��ك يف احلائ��ط املت��آكل يف أور، يف صال��ة االس��رتاحة، 
يف أوج��ه العارض��ات النحيف��ات ، ع��ودي متاثي��ل يف باط��ن 
األرض، أو يف املتاح��ف بي��ين وب��ني الش��حوب ال��ذي ملس��ته 

1 - - ديوان عبد العزيز المقالح، دار العودة – بيروت، 1986م، ص 636

ي��دي بره��ة(( )٢(
هذا الس��طر الذي يتحدد مبعيار اجلملة النحوية أساس��ا، 
يرتاجع دور اإليقاع فيه إىل الداخل، كما يتم فيه حترير 
الكتاب��ة كلي��ا ع��ن تبعيته��ا للش��كل العروض��ي، لك��ن الكتاب��ة 
مل تع��د بع��د دال��ة ش��عرية. وه��و يهيم��ن عل��ى ش��عر جي��ل 

الستينات.
والثال��ث م��ا ميك��ن أن نس��ميه الس��طر اخلط��ي: أي الذي ال 
تنضب��ط بدايت��ه و/أو نهايت��ه لش��روط الدالل��ة أو اإليق��اع، 
وإمنا تتعني بالبصر، كما يف هذا النص من شعر صاحب 

خليل:
- قصيدة بعنوان )حقل الرعب(:

حقل
من رعب

تغمره
أ
ح
ذ
ي
ة

من يغريه
يتحول يف التّو  إىل:

أ
ح
ذ
ي

 ة        )٣( 
فإذا كان التجاوز الذي يبلغه التشكيل البصري للعالمات، 
ال يتعدى توزيع اجلملة بني سطرين أو أكثر وتوزيع امليزان 

2 - قضايا الشعر العربي ، نازك، ص 122
3 - مجموعة األعمال الشعرية ، ديوان »قصائد البحر«، صاحب خليل إبراهيم، مركز 

عبادي للطباعة والنشر ، صنعاء، 2002م، ص33.
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أو الوحدة اإليقاعية بني سطرين، فإن التجاوز يبلغ أعلى 
مدياته مع مثل هذا النص الذي يوزع الكلمة الواحدة بني 
أس��طر ع��دة، ويك��ون الوق��ف الصوت��ي معه��ا صفري��ا؛ ألنه��ا 
تفصل املقطع الصوتي الواحد، وهو أصغر وحدة كالمية، 

بني سطرين.
وه��و م��ا ب��رز ل��دى املتأخرين من ش��عراء الس��طر، وبطبيعة 
احل��ال ف��إن الس��طر إذا م��ا نظر إلي��ه بذاته، فإنه ميكن أن 
جيم��ع ب��ني مست��ني: إيقاعي��ة وخطي��ة، أو إيقاعي��ة وداللي��ة، 
أو داللية وخطية، أو بني الثالث السمات، وال بد أن تكون 
ألحده��ا اهليمن��ة وال��ذي حي��دد الس��مة املهيمن��ة إمن��ا ه��و 
البناء الكلي  للقصيدة، فمثال س��نجد يف مثل قول س��عدي 

يوسف:
حلٌم

يبّلل ماؤه طعم الوسادة يف ليالي الّنوء واحلسره
ويأتي مثل رائحة الّطحالب أخضر اخلطوات،

                                                ميسح كّفي اليمنى.
بغصن الّرازقّي:

           أفق،
           أنا الّنهر،

           ألست حتّبين؟ أو مل ترد أن تبلغ البصره
           بأجنحة الوسادة؟

           أّيها الّنهر
أفقت أفقت:

  
       ))فوق وسادتي قطره

              هلا طعم الّطحالب…((
                                     إّنها البصره.   )٤( 

س��نجد الّن��ّص مجل��ة إيقاعّي��ة متصلة، وبناؤه��ا يتدّفق وفق 
حرك��ة إيق��اع الكام��ل الّ��ذي تش��ّكلت ب��ه، لكن��ه يف كث��ري م��ن 
األس��طر هن��ا ال يطاب��ق ب��ني بدئه��ا وب��دء املي��زان اإليقاع��ي 

4 -  األعمال الّشعريّة، سعدي يوسف ، دار الفارابي – بيروت، ط2، 1979م، ص 326.

وكذلك احلال مع نهاياتها، فمثال، جند أّن الّسطر الّثالث 
يق��ف عل��ى عنص��ر خفي��ف، وه��و ملتح��م بالعنص��ر الق��وّي 
الّنرب اّلذي جيعله الّش��اعر بداية الّس��طر الّرابع، والّس��طر 
اخلامس يقف على عنصر  خفيف، والّس��طر الّتاس��ع يقف 
عل��ى عنصري��ن خفيف��ني، والّس��طر احل��ادي عش��ر يق��ف 
عل��ى عنص��ر خفي��ف، ويب��دأ الّس��طر الّراب��ع م��ن عنص��ر 
قوّي الّنرب، وكذلك الّس��طر العاش��ر والّثاني عش��ر والّرابع 
عش��ر. وه��و، بذل��ك، مل يع��دل قي��م البن��اء اإليقاع��ّي، الّ��يت 
تش��رتط أاّل يب��دأ ال��كالم م��ن حرك��ة الّن��رب الق��وّي وال يقف 
عل��ى خفي��ف، فالبن��اء اإليقاع��ّي ما يزال ملتزما، هنا، كما 
ه��و يف البن��اء األصي��ل للكام��ل، وكم��ا ه��و يف نظ��ام ال��وزن 
الش��عري بعامت��ه، غ��ري أّن الوق��ف اّلذي تش��ري إلي��ه نهايات 
األس��طر ه��و وق��ف ختييل��ّي، وواس��طة اإلدراك في��ه البص��ر 
ال الّس��مع، واعتم��ادًا عل��ى ه��ذا بنى الّش��اعر قصيدته بهذه 
الّص��ورة ووّزع ال��كالم، فوق��ف عل��ى املتح��ّرك، وب��دأ بالّن��رب 
القوّي، وفصل بني صوتني إيقاعّيني ملتحمني، وقد حيقق 
وقف��ا داللي��ا م��ع بعضه��ا، كما يف نهاية الس��طر الثاني، غري 
أن الكتاب��ة جتع��ل م��ن ه��ذه األس��طر جمتمع��ة -  مب��ا فيه��ا 
م��ن نق��اط وأق��واس وفواص��ل وطريق��ة توزي��ع ال��كالم عل��ى 
البي��اض - ش��كال بصري��ا داال بذات��ه عل��ى هوية النص، بل 
ع��ن ش��خصيته املمي��زة ب��ني أف��راد جنس��ه. وم��ن ث��م تك��ون 

اهليمن��ة هن��ا للس��مة اخلطية.
وم��ع أن الش��اعر احلدي��ث اس��تخدم بع��ض األوزان املركبة، 
كاخلفي��ف والس��ريع والبس��يط، غ��ري أن اهليمن��ة مبس��توى 
ش��عره كان��ت مل��ا مس��ي ب��األوزان الصافي��ة، ويقص��د به��ا  
املوازي��ن ال��يت جتس��دها التفعيل��ة العروضي��ة، س��واء كان��ت 
مطابق��ة للوح��دة اإليقاعي��ة، كال��يت يكرره��ا البي��ت يف كل 
م��ن الرج��ز أو املت��دارك أو اخلب��ب، أو كان��ت مركب��ة م��ن 
وحدتني نربيتني، وهي اليت يكررها بيت الكامل أو الوافر 
، أو من وحدة أساسية نربية ووحدة عددية متطرفة، كما 

يف الرم��ل واملتق��ارب واهل��زج. 
يف إطار هذا الش��كل املتحرك، ومع بنية الس��طر اإليقاعي 
أكث��ر م��ن غريه��ا، أمك��ن للش��اعر احلدي��ث توس��يع جم��ال 
االختي��ارات العروضي��ة عن��د نهاي��ة الس��طر، ف��إذا كان��ت 
القصي��دة البيتّي��ة ق��د مسح��ت للّش��اعر مبمارس��ة بع��ض 
االختيارات عند ختام البيت، يف إطار الوزن الواحد، وهو 
م��ا ع��رّب عن��ه العروضيون مبفهوم العل��ل والزحاف اجلاري 
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جمرى العلل، فإّن قصيدة السطر قد وّفرت للّشاعر حّرّية 
ممارسة هذه االختيارات إىل أبعد حّد ممكن؛ حيث صار 
مبقدوره، يف قصيدة واحدة، أن ميارس كّل مظاهر الوقف 
اّليت أجنزها شاعر القصيدة البيتّية يف جمموعة قصائد 

ال��وزن الواح��د، ب��ل ويف جمموعة األوزان املتش��اكلة. 
األثر اجلمالي للعروض:

=============
إذا كان اجلم��ال – كم��ا يق��ول كوه��ن- ))لي��س صف��ة 
خاصة بالش��يء يف ذاته ولكنه االس��م الذي نعطيه لقدرته 
عل��ى إيق��اظ الش��عور باجلم��ال يف النف��وس(()١( ،  وألننا ال 
نتفاع��ل م��ع اخلط��اب الش��عري إال بوصف��ه كال متكام��ال، 
ف��إن تقدي��ر القيم��ة اجلمالي��ة هلذه البني��ة اإليقاعية ال يتم 
مبع��زل ع��ن تفاعله��ا م��ع مكونات النص الش��عري وش��روط 

س��ياقه التداول��ي. 
وه��و تفاع��ل يقتض��ي م��ن البن��اء العروض��ي ،أوال ، أن ميث��ل 
واقعة أسلوبية قائمة على االنزياح عن معيار اللغة، بقدر 
م��ا حيق��ق بنيت��ه اخلاص��ة، ويقتض��ي منه � ثانيا � أن يتالءم 

م��ع حرك��ة املعنى الش��عري القائمة يف اخلطاب. 
وه��ذا يع��ين أن��ه جيم��ع ب��ني املتناقض��ات؛ حي��ث مي��زج ب��ني 
املؤالف��ة واملخالف��ة وب��ني االنتظ��ام ومقاوم��ة االنتظام، فهو 
خيال��ف معاي��ري اللغ��ة بق��در م��ا يقي��م االنتظ��ام يف بنيت��ه 
اخلاص��ة، لكن��ه يس��مح مبقاوم��ة االنتظام من خ��الل تنويع 
بع��ض مكونات��ه. وه��و م��ا ح��ذا بناق��د معاص��ر م��ن مث��ل 
»لومت��ان« إىل الق��ول ب��أن »م��ا يس��مونه موس��يقية الص��وت 
تتول��د م��ن خ��الل ذل��ك التوت��ر ال��ذي ينش��أ حني ن��رى نفس 
الفونيمات الصوتية املتناغمة حتمل أثقاال بنائية متميزة، 
وبق��در م��ا يتعاظ��م ح��ظ الفونيم��ات املتطابق��ة صوتي��ا م��ن 
التن��وع الدالل��ي والقاعدي واإلنش��ادي ،ثم بقدر ما نلحظه 
من القطيعة بني التكرار، أو الوحدة على املستوى الصوتي 
والتنوع والتمايز على املستويات األخرى، تتنامى موسيقية 

الن��ص الش��عري بالنس��بة إىل املتلق��ي«)٢(.
ومن ثم فهو ميزج بني ثالث عالقات: التعارض والتماثل 
والتنوع، ولكل منها وظيفة مميزة، فالتعارض يثري التوتر 

1 -  بنية اللّغة الّشعريّة، جان كوهن، ترجمة محّمد الولي ومحّمد العمرّي، دار توبقال-
المغرب، ط1 ،1989م،ص51.

2 -  تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، يوري لوتمان، ترجمة محمد فتوح، ص100.

والتماث��ل يث��ري اإلط��راب يف ح��ني يثري التنوع التعبري، وهي 
وظائ��ف - عل��ى الرغ��م م��ن تداخله��ا وتكامله��ا الوظيفي– 
متماي��زة يف حمدداته��ا ويف مس��توى حضوره��ا وم��ن ث��م يف 

تطوره��ا مع تطور اخلطاب الش��عري. 
فوظيف��ة التوت��ر: ت��ربز م��ن خ��الل التع��ارض ال��ذي حيقق��ه 
البن��اء العروض��ي قياس��ا ببن��اء اللغ��ة يف وضعه��ا الع��ادي، 
وه��و تع��ارض ال يقتص��ر على ك��ون العروض يقيم متاثالته 
الصوتية فوق ما أصله االختالف ويضع وقفاته يف املواضع 
ال��يت ال تقتضيه��ا اللغ��ة – حس��ب تعب��ري ج��ان كوهن)٣(، أو 
بكونه يقيم النظام يف الفوضى – حسب تعبري هيجل)٤(- 
ب��ل يتع��دى ذل��ك إىل حركة العناصر الصغرى اليت متثلها 
املقاطع الصوتية وكذا تناسبها يف سياقه، قياسا مبا يكون 

علي��ه حاهل��ا يف البن��اء اللغوي العادي. 
وقد وجدنا – فيما سبق – أن البنية العروضية مل تكتف 
مب��ا ه��و متواف��ر، من حرك��ة املقاطع الصوتية املس��تخدمة، 
يف اللغ��ة، ب��ل أضاف��ت حرك��ة الن��رب املتوس��ط، ومل تتقي��د 
بتالزم الكم والنرب القائم يف أصل وضع اللغة، بل فصلت 
بينهم��ا يف مواض��ع حم��ددة منه��ا، حي��ث جعل��ت املقط��ع 
املتوس��ط يف زمن��ه، ق��وي الن��رب إذا م��ا ختم��ت ب��ه الوح��دة 
اإليقاعية، ومتوسط النرب إذا ما تقدم  عن ختامها، وقد 
يك��ون خفيف��ا كم��ا يف الوحدة النربية األخرية من اخلفيف 
واجملت��ث. وكذل��ك احل��ال مع املقط��ع القصري، فهو يأتي يف 
موض��ع العنص��ر اخلفي��ف كما يأت��ي يف موضع عنصر النرب 
املتوسط، وإذا كان املقطع الطويل يتحقق يف ثنايا الكالم 
النث��ري، ف��إن الع��روض ال حيقق��ه إال يف خت��ام دورة ال��وزن 

وبش��رطني غ��ري لغويني)5(.
هذا االنزياح يتجسد أيضا يف مبدأ التكرار، فقانون اللغة 
يقض��ي ب��أن املدل��والت املختلفة تؤديه��ا ملفوظات خمتلفة، 
ويظ��ل التماث��ل الصوت��ي دلي��ل متاث��ل معن��وي، يف ح��ني أن 
الع��روض يقي��م متاث��الت صوتي��ة م��ن دون متاث��ل معن��وي، 

أي أن��ه يقي��م التماث��ل ف��وق م��ا أصل��ه االختالف)٦(. 
ويقع أيضا يف مظاهر التقديم والتأخري والفصل والوصل 

3 -  بنية اللغة الشعرية، ص 89..
4 -  فن الشعر، هيجل، ترجمة جورج طرابشي، دار الطليعة – بيروت، ط1، 

1981م،ص81.
5   - هما : أن يكون للوزن بقية من زمنه وان يكون مقطعه األخير قوي النبر . وقد سبق 

تحقيق ذلك.
6- بنية اللّغة الّشعريّة، ص55.
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أو احل��ذف ال��يت تك��ون لغ��رض اس��تواء ال��وزن كم��ا يتجس��د 
االنزي��اح يف الوق��ف .

ونقصد بالوقف كل مفصل تتحدد به أجزاء البنية، سواء 
أكانت بنية الرتكيب الداللي، مبا فيها من مقاطع صوتية 
ومن كلمات وفواصل ومجل، أم كانت بنية اإليقاع الزمين 
الدوري، مبا فيها من عناصر صغرى ومن وحدات إيقاعية 

وأشطر وأبيات أو أسطر. 
وتأت��ي أهمي��ة ه��ذا الوقف/املفص��ل، يف مس��توى احل��دث 
الكالم��ي، م��ن حي��ث إن��ه ))يتوق��ف علي��ه فه��م اخلط��اب 
ال��دال، ال��ذي يقتض��ي تقس��يم بنيت��ه إىل أج��زاء مندجم��ة 
بعضه��ا يف بع��ض عل��ى وفق عالقات الرتابط النحوي« )٧(؛ 
ذل��ك ألن ه��ذه السلس��لة الصوتي��ة ال��يت تتش��كل منه��ا بني��ة 
ال��كالم، ))إذا م��ا اعت��ربت يف ذاته��ا فإنه��ا ليس��ت أكث��ر 
من خط ال تدرك األذن به أي تقس��يم كاف أو حمدد((« 
)8( ، كم��ا أن أهميت��ه يف مس��توى البن��اء اإليقاع��ي تأت��ي من 

كونه أيضًا يساعد على فهم البنية اإليقاعية اليت تقتضي 
تقس��يمها إىل مقاط��ع ووح��دات ممي��زة ومندجم��ة بعضه��ا 
يف بعض ضمن عالقات التمايز والتناسب الكمي والنوعي 

يف نس��ق املي��زان الش��عري. 
ه��ذا الوق��ف الوظيف��ي ال يك��ون بالطبع ذا منط واحد، فهو 
مبس��توى النس��ق الداللي خيتلف بني أن يتحقق يف التلفظ 
والسمع أو أن يكون معنويا فحسب، كما خيتلف يف وضوحه 
الخت��الف وظائ��ف الوح��دات الدال��ة ال��يت يق��رتن به��ا يف 
النس��ق، فالوق��ف ال��ذي يفص��ل املقاط��ع الصوتي��ة بعضه��ا 
ع��ن بع��ض ضم��ن الكلم��ات يك��ون أق��ل وضوح��ا وم��دى م��ن 
الوقف الذي يفصل الكلمات بعضها عن بعض وأكرب منه 
الوق��ف ال��ذي حي��دد الفصل��ة، وأك��رب منه��ا مجيع��ا الوق��ف 

ال��ذي حي��دد اجلملة. 
هذا الوقف هو يف األساس وقف معنوي، و)) جيد املتكلم 
من الطبيعي أن يوقع الوقفة الصوتية على الوقفة املعنوية، 
وتأخ��ذ الوقف��ة يف ه��ذه احلال��ة معن��ى حم��ددا: إنه��ا تس��جل 

االستقالل الداللي للوحدات اليت تفصل بينها(( )٩(.
ومبس��توى البن��اء اإليقاع��ي، ال يك��ون الوق��ف إال صوتي��ا أي 

7 - نفسه، ص 55. والقول منسوب ل«ده سوسر«.
8- نفسه، ص55

9- بنية اللغة الشعرية،ص 60.

حمقق��ا يف التلف��ظ والس��مع، يف ح��ني أن ب��روزه وم��داه يظل 
متناس��با مع وظيفة الوحدات املقرتنة به يف س��ياق البنية، 
أي أن أقل��ه زمن��ا م��ا تتح��دد ب��ه العناص��ر الصغ��رى )ال��يت 
جتسدها املقاطع الصوتية(، وأكرب منه الوقف الذي مييز 
الوح��دات اإليقاعي��ة يف احلش��و وأك��رب من��ه وق��ف منتص��ف 
البي��ت وأكربه��ا مجيع��ا الوق��ف اخلارج��ي ال��ذي يتح��دد به 

البيت أو الس��طر.  
ولغرض حتقيق تواٍز  بني وقفي الرتكيب النحوي واإليقاع 
ينبغ��ي أن يتواف��ق وق��ف اجلمل��ة مع وقف البيت أو الس��طر، 
ويتواف��ق وق��ف الكلم��ة م��ع وق��ف الوح��دة اإليقاعي��ة، كم��ا 

يتواف��ق وق��ف الفصل��ة م��ع وق��ف منتص��ف البيت)١٠(.
وال��ذي حيص��ل يف واق��ع اخلط��اب الش��عري ه��و أن الوقفات 
الصوتية ال تكون غالبا منسقة على وفق مقتضيات املعنى، 
ب��ل عل��ى وف��ق مقتضي��ات اإليق��اع، أي أنه��ا ال تت��وازى غالبا 

م��ع املفاص��ل املعنوي��ة بل مع مفاصل اإليقاع.
وتفسري هذه اهليمنة إمنا يكون ضمن مقتضيني: مقتضى 
التشكيل الداللي للغة؛ ذلك ألن حتقيق التوازي بني اإليقاع 
والرتكيب يف كل مواضع الوقف املفصلي سيقودنا إىل مثل 

هذا النظام: 
جاءنا صاحل غامنا ساملا   بعد ما جاءنا غريه خاسرا

حي��ث يت��وازى وق��ف البي��ت م��ع وق��ف اجلملة ويت��وازى وقف 
الفصلة مع وقف منتصف البيت  ويتوازى يف احلشو وقف 

الوح��دة اإليقاعية م��ع وقف الكلمة.
يف مث��ل ه��ذا الوض��ع ال ب��د أن يك��ون عل��ى حس��اب الوف��اء 
لصياغ��ة التجرب��ة أو الفك��رة الفني��ة؛ ألن الكلم��ات العربية 
ال تنتهي كلها أو أغلبها مبقطع متوس��ط ، كما أن الس��ياق 
الرتكي��يب للغ��ة العربي��ة كث��ريا م��ا يذي��ب ح��دود الكلم��ات 
بعضه��ا يف بع��ض، مث��ل: ج��رى الول��د، حي��ث يندم��ج صوت��ا 
ال��راء والصائ��ت بع��ده م��ن )ج��رى( م��ع الم التعري��ف  يف 
مقط��ع واح��د. وه��ذا يع��ين أن مراع��اة الت��وازي س��يضيق 

اخلن��اق عل��ى الش��اعر إذ تق��ل أمام��ه ف��رص االختي��ار . 
الب��د إذن م��ن التع��ارض أو الالت��وازي، حي��ث يت��اح للوق��ف 
اإليقاعي أن يتحقق يف منت الكلمات بقدر ما يتاح للغة أن 

10 - نفسه، ص 60. 
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مت��ارس تش��كيلها الداللي بأقل كلفة. 
وه�����ذا م��ا س��اد يف حش��و البي��ت والس��طر يف كل أمن��اط 
الش��عر العرب��ي وب��كل مراحل��ه)١(، ورمب��ا يف كل أمن��اط 
الش��عر ب��كل اللغ��ات )٢(، ال ألن��ه ض��رورة يقتضيه��ا الوض��ع 
الطبيعي للغة الشعرية فحسب، ب�ل ألنه ب��ذلك يؤك�د مس�ة 
))الالحنوي��ة(( وه��ي - كم��ا يق��ول ك���وهن - ))اخلاصية 
الوحي��دة املوج��ودة يف النظ��م املط��رد واحل��ر مع��ا(()٣(. 
وه��ذا ه��و املقتض��ى اآلخ��ر؛ م��ن حي��ث إن اإليق��اع به��ذا 
التعارض يتجاوز قانون اللغة حيث يفرض اإليقاع وقفاته 
يف املواضع اليت ال يقتضيها املعنى، وكلما نش��أت منافس��ة 
بني اإليقاع والرتكيب ))يكون الفوز دائما لإليقاع، وجيب 
عل��ى اجلمل��ة أن ختض��ع ملقتضيات��ه(( )٤(، لكن��ه يف الوق��ت 
نفس��ه ))يع��وض م��ا يك��ون م��ن نقص يف اللغ��ات(( )5(. أي 
إنه يزيد من انس��جام مكوناتها اللفظية ومتاس��ك بنيتها، 

وه��ذا م��ا ميث��ل مدلول س��حره.
وخالصة القول هي أن التوتر يف اخلطاب الش��عري يزداد 
م��ن خ��الل ه��ذه الس��مة األس��لوبية، اليت تبدو جت��اوًزا للغة 

وخلقا هلا يف الوقت نفس��ه. 
أم��ا هيمن��ة الت��وازي يف الوق��ف اخلارجي للبيت، فتفس��رها 
بني��ة البي��ت نفس��ه ووظيفت��ه يف اخلطاب الش��عري الس��ائد، 
فه��و يف األس��اس بني��ة إيقاعي��ة تنتظم على أساس��ها حركة 
الكالم، وال بد لوقفه اخلارجي أن يتعني يف التلفظ والسمع، 
بق��در أك��رب وضوح��ا ومدى من وقفات��ه الداخلية. والتوازي 
هن��ا ، فض��ال ع��ن القافي��ة ومظاه��ر احل��ذف والتعوي��ض 
ال��يت ميارس��ها الش��اعر يف وح��دة الض��رب، وال��يت يش��ار 
إليها عروضيا مبصطلحي العلل والزحاف اجلاري جمرى 
العل��ل، إمن��ا يس��اعد عل��ى ضب��ط الش��كل اإليقاع��ي، ال��ذي 

يتع��ني من مس��توى البيت.
وم��ع أن الت��وازي يف الوق��ف اخلارج��ي للبي��ت ظ��ل مهيمن��ا 
مبس��توى الش��عر العربي احلديث، القائم على منط البيت 
إال أن مس��ة التع��ارض يف الوق��ف الداخل��ي للبي��ت تط��ورت 

1- ينظر كتابي: جماليات الوقف في خطاب الشعر العربي ونقده، دار التنوير – الجزائر ، 
ط1، 2013م. ص30-

2 - بنية اللغة الشعرية، ص 68
3 - نفسه،ص 58.

4- نفسه،ص 99 . والقول منسوب ل«مالرمي«
5 - نفسه ،ص61   

لدي��ه م��ن خ��الل زيادة حضور أوزان اخلفيف، وجمزوءات 
الكام��ل والواف��ر والرم��ل، وهي اليت ي��زداد معها التعارض 
عن��د منتص��ف البي��ت، يف مقاب��ل تراج��ع أوزان الطوي��ل 
والبس��يط والواف��ر، وه��ي ال��يت تقل بوق��ف منتصف أبياتها 

نس��بة التع��ارض. )٦( 
وخيتل��ف األم��ر م��ع ش��اعر الس��طر وم��ا بع��ده، ال م��ن حي��ث 
إن التعارض س��يغدو مسة مهيمنة على الوقفات الداخلية 
واخلارجية للسطر فحسب، بل ألن عنصرا جديدا سيدخل 
ضمن مكونات العمل الش��عري، وبه يصري البناء الش��عري 
محال ش��بكة معقدة من أش��كال التعارض والتوافق، ذلك 
هو عنصر الكتابة، من حيث هي عالمات  بصرية ممثلة 

يف خط��وط احلرب والبياض.  
فالوق��ف اخلارج��ي للس��طر ص��ار يتح��دد أساس��ا بف��راغ 
الكتاب��ة، ومل يع��د لإليق��اع أو للدالل��ة مبس��توى ه��ذا الوقف 
سلطة جربية على الشاعر، سوى ما تفرضه عليه جتربته 
ووعيه حلظة اخللق الشعري، مع أن الظاهرة مرت مبراحل 
أو ب��دورات صغ��رى متتابع��ة ومتداخل��ة، لكنه��ا ظلت تس��عى 
إىل م��ا ع��رب عن��ه املرح��وم عب��د اهلل راجع بقول��ه: ))نريد 
هنا أن منتلك هذا الكائن الصامت – الناطق الذي يدعى 
املكان. نريد أن نس��خره ليدخل بدوره مملكة الداللة .... 
حبي��ث ميك��ن لألرضي��ة – البي��اض أن تصب��ح يف بع��ض 
األحيان بديال عن الشكل – احلرب، بل وقد متتد داللتها 
لتتح��ول نطق��ا ، يف ح��ني يتقل��ص دور احل��رب ليصبح جمرد 
صم��ت، أو نزوع��ا إىل الصم��ت، إن يف األم��ر نزوع��ا لعق��د 
زواج بني الش��عر والفنون التش��كيلية ، مما س��ريفع احملنة 
عن حاس��ة الس��مع اليت ال تس��تطيع مبفردها أن تس��توعب 
كل معطيات النص الشعري وأبعاده، وحيول القصيدة من 
داللتها الزمنية لتصبح زمنا ومكانا يف الوقت نفسه(( )٧( 
» فالكتابة بهذا املعنى تسعى إىل )تركيز داللة النص( ، بل 
رمبا سعت إىل تبسيطها ، فكل كتابة عرس؛ عرس للعني 
واألذن والباط��ن« )8(وبطبيع��ة احل��ال ف��إن هيمنة التعارض 
بق��در م��ا تع��رب ع��ن مس��ة األس��لوب الش��عري،  ف��إن القيم��ة 

6- بنية إيقاع الشعر العربي، ص 227 - 228  )مخطوطة(. وينظر: عروض الشعر 
العربي وقافيته، ص321

7- بالغة المكتوب وتشكيل النص الشعري الحديث، محمد العمري، مجلة عالمات في 
النقد، النادي األدبي جدة، م 14، ج 53، سبتمبر 2004م، ص 62.

8- نفسه، ص 61.
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التعبريية للتعارض ال تتحقق مبعزل عن بنية املدلول، كما 
أن الت��وازي ال يفق��د مس��ة الش��عرية، طاملا كانت له وظيفة 

ضمن س��ياق النص واخلطاب.

وظيفة اإلطراب:
ال حيقق الوزن أثره املوسيقي يف املتلقي بفعل مسة التكرار 
اليت متيز نظامه فحسب، بل بفعل متايز مكوناته، )املقاطع 
الصوتية، الوحدات اإليقاعية، األش��طر، األبيات( بعضها 
ع��ن بع��ض متاي��ًزا يتع��دى التماي��ز املعت��اد يف بني��ة اللغ��ة، 
وبفعل تناسب هذه املكونات بعضها مع بعض، ضمن إطار 
بنيتها اخلاصة، من جهة، ومن جهة أخرى، بفعل مستوى 

تعارضه مع مبادئ اللغة، أي صفته »الالحنوية«.
 ث��م إن االنزي��اح ال��ذي حيقق��ه ال��وزن يف امللف��وظ الصوت��ي 
خي��دم أساس��ا الوظيف��ة املوس��يقية، فاس��تحداث الن��رب 
املتوس��ط م��ن جه��ة، وجع��ل احلرك��ة اخلفيف��ة ب��ني حرك��يت 
النرب املتوسط وحركة النرب القوي،من جهة أخرى،  إمنا 
يس��اعد على إجناز ما مساه رتش��اردز ب«التكنيك)٩(« أي 
انتظ��ام طبق��ة الص��وت ب��ني مس��تويي العل��و واالخنف��اض، 
وه��و انتظ��ام يتحق��ق هن��ا بص��ورة تركي��ب تقابل��ي وصاع��د 
للنغم��ة الصوتي��ة، حي��ث تب��دأ م��ن وض��ع الن��رب املتوس��ط 
وتهبط بعدها مع العنصر اخلفيف، لرتتفع بعده إىل أعلى 
مدياته��ا م��ع حرك��ة الن��رب الق��وي. وحت��ى يف ح��ال الوح��دة 
اإليقاعي��ة الثنائي��ة العناص��ر، أو املؤلف��ة م��ن حركت��ني ف��إن 

النغم��ة تظ��ل مركب��ة وصاع��دة.  
ه��ذا التناس��ب املوس��يقي للبن��اء العروض��ي يؤث��ر، أيض��ا، 
وبش��كل مباش��ر يف تش��كيل البناء النغمي ألصوات الكالم، 
فف��ي صيغ��ة م��ن مث��ل )ال تكذب��ي(، وه��ي تع��ادل الوح��دة 
نس��ق  يف  وردت  م��ا  إذا   ،)  ×- -^ب   ^-  ( الرباعي��ة 
الع��روض، فإنه��ا تنظ��م حرك��ة أصواته��ا يف أرب��ع درج��ات 
متماي��زة يف بروزه��ا الس��معي، ومنتظم��ة حبس��ب انتظ��ام 
حرك��ة عناص��ر الوح��دة اإليقاعي��ة، فتك��ون أص��وات: ال��الم 
والتاء والذال والباء، يف الدرجة األدنى، ألنها متثل موضع 
اهلامش يف حركات املقاطع الصوتية اليت أنتجتها، ويكون 
صائتا الفتحة يف املقطع )َتك( والكس��رة يف املقطع )ِذ(، 

9    - مبادئ النقد األدبي،  أ رتشاردز، ترجمة مصطفى بدوي، مراجعة د لويس عوض، 
المؤسسة المصرية العامة، 1961م، ص196.

يف الدرجة الثانية، أي أعلى من األوىل بدرجة؛ ألن الفتحة 
تق��ع ب��ني هام��ش الب��دء وقم��ة املقط��ع، كم��ا تقع الكس��رة يف  
قمة حركة املقطع القصري اخلفيف، وأعلى منهما بدرجة 
كل م��ن األل��ف وال��كاف، ألنهم��ا واقع��ان يف قم��يت مقطع��ي 
الن��رب املتوس��ط، وأعاله��ا مجيع��ا صائ��ت الي��اء األخ��ري؛ 
ألن��ه يق��ع يف قم��ة مقط��ع الن��رب القوي. ميكنن��ا توضيح هذا 

الرتتي��ب م��ن خ��الل الش��كل التمثيل��ي اآلتي:
٤:----------------ي

٣:---ا----ك---------
-------ِ----َ------:٢
١:ل---ت---ذ---ب—

وه��و م��ا ح��ذا ببع��ض النقاد إىل القول ب��أن البناء الصوتي 
للغ��ة الش��عر، مثل��ه يف ذل��ك مث��ل البن��اء املوس��يقي للغن��اء، 

يتك��ون م��ن طرف��ني: إيق��اع وحل��ن )١٠(.
وعل��ى أس��اس ذل��ك ميك��ن أن نفه��م هيمن��ة بع��ض األوزان 
عل��ى الش��عر العرب��ي القدي��م، كالطوي��ل والبس��يط والوافر، 
يف مقاب��ل قل��ة حض��ور أوزان أخ��رى كالرج��ز، ث��م انتش��ار 
األوزان الصافي��ة ل��دى ش��اعر الس��طر، يف مقاب��ل ختل��ف 
حض��ور األوزان ال��يت س��ادت عل��ى الش��عر القدي��م لدي��ه. 
فهيمن��ة وزن الطوي��ل عل��ى م��وروث الش��عر العرب��ي القدي��م 
والتقلي��دي؛ مل يك��ن إال ألن��ه - مقارن��ة ب��أوزان الش��عر 
األخ��رى - أكث��ر تناس��با يف بنيت��ه اخلاص��ة القائم��ة عل��ى 
التناظ��ر التقابل��ي املرك��ب، اذ يتش��كل من مس��توى وحداته 
اإليقاعية على صورة: ب - / - ب – / - - ب -/ - ب 
- / - - // حبي��ث يتناس��ب عددي��ا يف ص��ورة ٢/ ٣ /٤ 
/ ٣ /٢. وه��و أكث��ر حتقيق��ا للتع��ارض يف الوق��ف الداخل��ي 

ال��ذي يت��م مبس��توى حش��و البي��ت.
وم��ن ث��م فه��و أكث��ر موس��يقية م��ن األوزان الصافي��ة، ال��يت 
ختل��و بطبعه��ا م��ن مس��ة الرتكي��ب فض��ال ع��ن تدن��ي نس��ب 

تعارضه��ا يف الوق��ف قياس��ا بالطوي��ل. 
م��ع أن هيمن��ة وظيف��ة املوس��يقى على خطاب الش��عر  	 
القدي��م،مل تتجس��د يف هيمن��ة الش��كل العروض��ي املرك��ب 
الواض��ح التناظ��ر فحس��ب، ب��ل جتس��دت أيض��ا يف البن��اء 

10- موسيقى الشعر العربي، شكري عياد، دار المعرفة – القاهرة، 1968م،ص  108  
والقول منسوب للناقد الغربي ل الالنس
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الصوت��ي للغ��ة مبجمل��ه، حي��ث ص��ارت القصي��دة تس��تغرق 
الس��مع م��ن خ��الل تنضي��د الص��وت، ضم��ن أش��كال اإليقاع 
الّصوتّي القائمة على الّتوازن والّتجانس، واّليت تصل إىل 
حّد إقامة توازن إيقاعّي تاّم داخل نسق الوزن العروضّي، 

كق��ول أب��ي صخ��ر اهلذل��ّي :
وتلك هي��كلة، خ�����ود مبّتل�ة     صف��راء رعبلة، يف منص���ب 

س����نِم
ع���ذب مقّبله��ا، ج��زل خملخل�����ها     كالّدع��ص أس��فلها، 

خمضوض��ة الق����دم
س�ود ذوائبها، بي�ض ترائب��ه�ا     حم�ض ضرائبها،صيغت 

على الك�رم
عب����ل مقّيدها، ح����ال مق�����ّلدها    ب����ّض جم�����ّردها، لّف�����اء 

يف ع����مم
  مس���ح خالئقها، درم م�راف�قه�ا      ي��روى معانقها م����ن 

بارد الّش��يم )١(
))ويف هذا الّتوازن الّصوتّي نالحظ أّن أجزاء البيت كانت 
متوازن��ة، وكان��ت أكث��ر  م��ن ذل��ك مس��ّجعة وكان��ت إىل هذا 
وذاك تلت��زم ص��ورة االزدواج، وه��ذه أكم��ل ص��ورة للتّ��وازن 
الّصوت��ّي .. وال ش��ّك أّن اخت��الف القافي��ة هن��ا مل ي��أت إاّل 
حمافظة على كيان البيت؛ ألّنه لو تبعت القافية الّتسجيعات 
الّداخلّية ألصبحت كّل الوحدات يف سائر األبيات مسّجعة 
عل��ى ح��رف واح��د عل��ى األق��ّل؛ وم��ع االس��تمرار يف القراءة 

تضي��ع صورة األبيات(( )٢(.
هذه الّتشكيالت اإليقاعّية، اّليت مارسها الّشاعر العربّي، 
ال ش��ّك أّنه��ا ))تقلّ��ل م��ن هيب��ة ال��وزن العروض��ّي(( )٣( ، 
لكّنه��ا تظ��ّل تعم��ل يف إط��ار هيمن��ة الوظيف��ة الّتطريبّي��ة 
لغ��رض إش��باع الّتوّق��ع. ورمّب��ا صارت هدف��ا لذاتها، كما يف 
عصور االحنطاط، فعرّبت بذلك  عن ضحالة الّشعر لدى 

هؤالء وإفالس��ه.
وكان شيوع املوّشحات وأشعار الّزجل واملسّمطات، وغريها 
من مظاهر اإليقاع الّس��معّي، ذا داللة على منّو حساس��ّية 
املتلّق��ي العرب��ّي وتط��ّور ذوقه املوس��يقّي. وان كانت مظاهر 

1- الشعر، لقدامة بن جعفر، تحقيق د.محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية 
،بيروت، ص84.

2- األسس الجمالية النقد العربي، د. عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي ،ط3، 1974م.
ص228

3- مسألة اإليقاع في الشعر الحديث، محمد العمري،ص71.

جتديد وتنويع يف إطار هيمنة الوظيفة نفسها دون ارتباط 
بتجدي��د مضمون��ّي، ب��ل أّن املوّش��حات واألزج��ال جت��اوزت 
الّلغ��ة الفصح��ى، وأخ��ذت ))تبن��ى عل��ى تداخ��ل  نس��ق 
املستويات الّلغوّية، إذ جتمع يف نسيجها بني ثالثة خيوط، 
الفصحى املعّربة، والعامّية امللحونة، واألعجمّية الّرومّية. 
ويصبح هذا الّتداخل ش��رطا ال تتحّقق بدونه(( )٤(، ومن 
ث��م مل تك��ن إزاح��ة فّنّي��ة يف مس��توى الّلغة الفصحى، أي مل 
تك��ن تفج��ريا لطاقاته��ا املوس��يقّية مب��ا ميّيزها ع��ن الّلغات 

األخرى وع��ن الّدوارج.
 ه��ذا األم��ر أجنزت��ه قصائ��د الّش��عر العرب��ّي احلدي��ث، 
ش��طرات  ص��ور  نّوع��ت  حي��ث  املن��وع،  الش��كل  مبس��توى 
وأبي��ات القصي��دة يف إط��ار ال��وزن نفس��ه، أو مجع��ت ب��ني 
وزن��ني يف القصي��دة م��ع تنوي��ع الق��وايف دون أن تتعّدى نس��ق 
الفصح��ى، فأع��ادت األمر إىل نصابه، وكش��فت بذلك عن 
الّطاق��ات املوس��يقّية الّثري��ة لّلغ��ة العربّي��ة، غ��ري أّنه��ا تظ��ّل 
متث��ل تعدي��ال ضمن حدود الّنس��ق املنتظ��م املتوازي وإيقاع 
األذن. وخباص��ة تل��ك ال��يت اكتف��ت بتوس��يع البيت وتنويعه 
دون حتري��ك اإلط��ار الكل��ي للقصيدة. وهذا ما يقودنا إىل 

الوظيف��ة األخ��رى ال��يت ينجزه��ا البن��اء العروض��ي، أي:
 وظيف��ة التعب��ري ع��ن املعن��ى، أو مالءم��ة حرك��ة املعن��ى 
الش��عري. وه��ي وظيفت��ه اجلوهري��ة، م��ن حي��ث إن اإليق��اع 
- كم��ا يق��ول »زمط��ور« – » ))ه��و املعن��ى الذي ال ترتمجه 
اللغ��ة مرتمج��ا بوس��ائل أخ��رى(( »)5(، فوظيفته يف األصل 
إمنا هي توليد املعاني يف مناطق ال تصل إليها اللغة »)٦(.  
 وهي وظيفة تتطور مع تطور اخلطاب الش��عري. ومع أنها 
متكامل��ة م��ع وظيف��يت التوت��ر واإلط��راب يف األث��ر الكل��ي، 
غ��ري أنه��ا متث��ل التن��وع يف مقابل االنتظام، أو االنزياح عن 
االنزي��اح ال��ذي حقق��ه الع��روض م��ع اللغ��ة. وه��و انزي��اح ال 
يعود باخلطاب حنو النثرية،  بل يس��توعب االنزياح األول 

ويتج��اوزه لغ��رض حتقي��ق املزي��د من الش��عرية. 
فه��و انزي��اح عم��ا ميكن أن يس��مى ب�)حن��و العروض(، أي: 
))الئح��ة األش��كال العروضي��ة الواجبة وقواعد اس��تعماهلا 
ال��يت ت��ربز الضغ��وط ال��يت خيض��ع هل��ا الش��اعر (( )٧(. 

4- شفرات النص، دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد، د. صالح فضل، عين 
للدراسات والبحوث، ط3، 1995م.ص 85..

5- ينظر:  مسألة اإليقاع في الشعر الحديث ، محمد العمري،ص 62..
6- نفسه، ص 62.

7- ينظر: البنية اإليقاعية في شعر حميد سعيد، حسن الغرفي، دار الشؤون الثقافية العامة، 
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وه��ذا االنزي��اح يك��ون لغ��رض حتقي��ق م��ا ميك��ن أن يس��مى 
ب�)بالغ��ة الع��روض(، أي: ))اآلث��ار العروضي��ة احملقق��ة 
حبري��ة داخ��ل الس��ياق تبع��ا حل��دود القاع��دة … بالغ��ة 
تذكرن��ا ب��أن الش��اعر لدي��ه جمموع��ة اختي��ارات داخل هذا 

اإلط��ار الضاغ��ط(()8(.  
ه��ذه االختي��ارات تك��ون: يف تنوي��ع حرك��ة املقاط��ع الصوتي��ة 
ب��ني االنفت��اح واإلغالق، وتنويع كمياته��ا الزمنية والعددية 
بأش��كال  التالع��ب  ويف  والتفري��ع،  القص��ر  خ��الل  م��ن 
التع��ارض والت��وازي يف الوق��ف، أو يف تنوي��ع أبي��ات ال��وزن 
الواحد وأس��طره، أو يف تنويع نهايات األبيات أو األس��طر، 
أو يف تش��كيل الن��ص بأكث��ر م��ن وزن، أو يف تنوي��ع أش��كال 

الوق��ف الصوت��ي.
وم��ن ث��م ف��إن احتاد نص��ني متمايزين يف وزن واحد بعينه، 
مث��ال، ال يع��ين أن ال��وزن يظ��ل ه��و بعين��ه يف النص��ني، حتى 
ل��و كان األم��ر يف أضي��ق ح��دوده املمكن��ة، أو املتاح��ة ل��دى 

الشاعر.
وعل��ى س��بيل املث��ال، نع��اجل هذين البيت��ني: أحدهما المرئ 

القي��س واآلخ��ر للنابغ��ة، وكالهما م��ن وزن الطويل:
يقول امرؤ القيس، واصفا حركة فرسه:

كجلمود صخر حطه  	 مكر مفر مقبل مدبر معا 	
ع��ل م��ن  الس��يل 

ويقول النابغة واصفا همه:
ولي��ل أقاس��يه بط��يء  كليين هلم يا أميمة ناصب	 	

ك��ب ا لكو ا
حي��ث اس��تطاع كل منهم��ا م��ن خ��الل تنوي��ع حرك��ة ال��وزن 
ووقفاته مع تنويع النغم،أن خيلق صورة إيقاعّية أو صورة 
تغت��ين داللته��ا بض��رورات إيقاعّي��ة، فالّص��ورة الّش��عرّية، 
يف بي��ت النابغ��ة، تق��وم عل��ى جتس��يد املش��اعر واألحاس��يس 
دة ع��رب إلغ��اء احل��دود ب��ني اللّي��ل بظالم��ه ووحش��ته،  اجمل��رّ
واهلّم بثقل وطأته على الّنفس. يف حني يهتم امرؤ لقيس، 
بتصوير قّوة فرسه، ونرى أّن الّصورة، احملّققة يف مستوى 
الّشطر األّول، تلزم بتأويل أسطورّي إلدراك قّوة الفرس، 
إذ أّن اإلش��ارة )مع��ا( بع��د مدل��ول احلرك��ة املتعاكس��ة، يف 

بغداد، ط1، 1989م،ص 12..
8- نفسه، ص13..

)مكّر  مفّر( و)مقبل مدبر(، جتعل حدث الّصورة يتجاوز 
دالل��ة الّزم��ن املوضوع��ّي، فيص��ري الك��ّر  والف��ّر  واإلقب��ال 
واإلدب��ار كّله��ا حمّقق��ة يف آن مع��ا، ث��ّم يأت��ي الّش��طر الّثان��ي 
ليعي��د الّص��ورة إىل ح��دود الّتص��ّور احلّس��ّي، ع��رب تراس��ل 

املشابهة. 
واملدهش يف األمر أّن حركة املقاطع الّصوتّية اليت يتشكل 
منه��ا ال��وزن، فض��ال ع��ن نغ��م الّصوائ��ت، تتش��كل بطريق��ة 
موحية بداللة الّصورة الّشعرّية، على اختالفها يف البيتني، 
فاملقاط��ع املتوس��طة املفتوح��ة تهيم��ن عل��ى املقاط��ع املغلق��ة 
يف بي��ت النابغ��ة بنس��بة ١٣ : 5 . يف ح��ني حيص��ل العك��س 
مبس��توى بي��ت ام��رئ القي��س، حيث تهيم��ن املقاطع املغلقة 

عل��ى املفتوح��ة بنس��بة ١5 : ٣. كم��ا يف اآلت��ي:
                      املقاطع املغلقة           املقاطع املفتوحة         

الّنسبة
١( بي��ت ام��رئ القي��س:           ١5                    ٣                    

٣  :١5
٢( بي��ت الّنابغ��ة :                5                    ١٣                    

١٣  :5
فاملقاط��ع املغلق��ة تهيم��ن على بي��ت امرئ القيس، مبا فيها 
من توّتر وإيقاع واثب، متالئمة مع طبيعة الوصف املختّص 
بإب��راز ق��ّوة الف��رس. يف حني تهيمن املقاطع املفتوحة على 
بيت الّنابغة، مبا فيها  من تراخ وبطء، متالئمة بذلك مع 

طبيعة احلزن املهيمن على لغة الّتعبري. 
ويتضاف��ر، م��ع ه��ذا الّتماي��ز يف حركة املقاط��ع، متايز آخر 
يف نغم الّصوائت، اليت تربزها حركات املقاطع يف قممها 

أو بع��د هام��ش البدء، كاآلتي:
     األل��ف  الفتح��ة  اجلم���ع   الي��اء     الكس��رة    اجلم��ع  

ال��واو    الضّم��ة   اجلم��ع 
    ---       ----       ---       ---   ---      ---      

----     ---       ---
١( ٠    ١٠      ١٠     ٢        ١١      ١٣    ١      ٣       ٤

  ١    ٠      ٢       ٢5       ٧         8      ٢( ٤    ٩       ١٣
فالّنغ��م احلاّد:)الي��اء والكس��رة(، يغل��ب عل��ى البيت��نّي معا، 
غري أّن هذه احلّدة يف بيت امرئ القيس تقتصر على كثافة 
الكس��رات الّ��يت تتواف��ر داخل بنية املقط��ع املغلق، متالئمة 
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م��ع طبيع��ة احلرك��ة املوصوف��ة، مب��ا فيه��ا م��ن ش��ّدة وتوّتر، 
عل��ى ح��ني يغل��ب امت��داد الّنف��س بأص��وات الي��اء عل��ى بيت 
الّنابغ��ة، كأمّن��ا ه��و تتاب��ع زف��رات مكل��وم، فيغ��ين الّص��ورة 
الّش��عرّية بداللة إحس��اس الّذات الّش��اعرة بوطأة الّزمن.  
ال��وزن  سالس��ل  يف  اختالف��ا  جن��د  ذل��ك  واىل 
فالتعديل)الزحاف( يف بيت امرئ القيس وقع يف وحدتني، 

يف ح��ني وق��ع مبس��توى بي��ت النابغ��ة يف ث��الث.
وبتظافر مع هذا التمايز متايز آخر من مس��توى الوقف، 
فف��ي بي��ت ام��رئ القيس يتحق��ق التوازي بني وقف اإليقاع 
ووقف اللغة يف أربعة مواقع، أي بعد كلمة »مقبل« و«مدبر« 
و«معا« و«عل« فضال عن توازي وقف الوحدة قبل االخرية 

مع األداة »من«:
د  م��و / كجل� مكر/�ر مفر/�ر مقبل/ م���دبر/ معا //	

صخ�/���ر حط��ه الس�/���يل م��ن/ ع��ل//
يف حني جند بيت النابغة ال حيقق التوازي إال مع نهاييت 

الشطر والبيت:
كلي�/�ين هلم�/�م يا امي�/مة نا/صب//	 ولي�/���ل أقا/

س��يه بط��ي/ء الكوا/ك��ب//
ه��ذه االختي��ارات ورثه��ا ش��اعر القصي��دة البيتي��ة احلديث 
وزاد عليها، من حيث تنويع البيت يف القصيدة الواحدة، 
وأحيان��ا تنوي��ع ال��وزن، أو بن��اء القصي��دة عل��ى وزن��ني 
خمتلفني، غري أن االختيارات تصبح أكثر وضوحا وفاعلية 
مع قصيدة السطر؛ حيث أتيح للشاعر جتاوز نسق البيت 
احملدد، والوزن احملدد إىل نس��ق الس��طر احلر، مع تنويع 

أش��كال ال��وزن يف القصي��دة الواحدة. 
وم��ع أّن الّش��اعر احلداث��ي اعتم��د، غالب��ا، عل��ى إيقاع��ات 
الوح��دات املف��ردة أو املوازي��ن املرّكب��ة البس��يطة، الّ��يت ال 
يكون بروزها اإليقاعّي طاغيا على حركة اإليقاع الّداخلّي 
للّن��ّص، وم��ع أّن��ه، أيض��ًا، كان خيّف��ف م��ن ح��ّدة بروزه��ا 
الّصوتّي عرب تدويرها وممارسة تعديل القصر يف مقاطع 
الّنرب املتوّسط منها، فإنه زاد من تطويع العروض حلركة 
املعن��ى الش��عري، س��واء اكتف��ى حبرك��ة وزن واحد، كما يف 
ه��ذا املقط��ع م��ن قصي��دة )إىل عي��ون )ال��زا( اليماني��ة( 

للش��اعر اليم��ين عبد العزي��ز املقاحل:
أنت ما أبصر اآلن

ما كنت أبصر باألمس 
عيناك ضوئي 

ووجهك نافذتي .. ودليلي
إذا سألوني عن امسي أشري إليك 

وإن سألوني اجلواز نشرت على جسدي وجهك العربّي 
املرّقع باجلوع

أنت أن�ا 
يتكّلم يف شفيت صوتك الواهن احلرف 

ال صوت لي،
صرت وجهي وصوتي 

وعني غدي
 يا أمرية حيّب وحّب الّزمان )١(.

فالّن��ّص يتح��ّرك وفق نس��ق الوح��دة الّثالثّية )املتدارك(، 
لك��ّن الّش��اعر خيّف��ف م��ن س��طوة بروزه��ا اإليقاع��ّي ع��رب 
تدويره��ا، وإخضاعه��ا إليق��اع اجلمل��ة الّش��عرّية امل��دّورة، 
وعرب قصر امتداد مقطع النرب املتوّس��ط يف مّثانية عش��ر 
موضع��ا، مقاب��ل ثالث��ة وعش��رين موضع��ا ت��رد به��ا تاّم��ة 
وموض��ع واح��د ت��رد ب��ه مرتادفة )منتهية مبقط��ع طويل(؛ 
كما جيعل التعارض يف الوقف مهيمنا يف الداخل واخلارج 
لتلبية حاجة التعبري باللغة، ولغرض مالءمة حركة املعنى 
الش��عري ن��راه يزي��د م��ن تنوي��ع حرك��ة العروض من س��طر 
إىل آخر،حي��ث يب��دو ل��كل س��طر منه��ا صورت��ه اخلاص��ة، 
ع��رب تنوي��ع سالس��ل ال��وزن، م��ن جه��ة أوىل، وتنويع حركة 
املقاط��ع ونظامه��ا، م��ن جه��ة ثاني��ة، وم��ن جه��ة ثالث��ة عرب 
تنوي��ع نظ��ام الوق��ف. وم��ا يرتب��ط بذل��ك كل��ه م��ن تنويع يف 
حرك��ة النغ��م الصوت��ي. وم��ع هذا التماث��ل املتنوع يف البناء 
اإليقاع��ي جن��د بع��ض ال��دالالت اخلاص��ة يف الظواه��ر 

املنزاح��ة ع��ن الس��ائد يف الن��ص.
ومنها: أن أربعة أسطر وردت خالية من تعديل القصر)٢(، 

هي:

1- ديوان المقالح، ص 337-336
2- نقصد بتعديل القصر إحالل مقطع قصير في موقع المقطع المتوسط ، وهو ما يشير 

إليه علم العروض بحذف ساكن السبب الخفيف.
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أن��ت م��ا أبص��ر اآلن               -^ ب -× / -^ ب -× / 
-^ ب

عيناك ضوئي                    -× / -^ ب -× / -^ 
ال صوت لي                      -× / -^ ب -× // 

صرت وجهي وصوتّي        -^ ب -× / -^ ب -× / -^
وجند ثالثة أسطر خالية من الّتدوير،أي أّن وقفها يطابق 
ب��ني خت��ام املي��زان اإليقاع��ي، ال��ذي متثل��ه هن��ا الوح��دة 
اإليقاعّي��ة -^ ب -× ( وخت��ام بني��ة الّدالل��ة يف الّس��طر، 

وه��ذه األس��طر هي:
أنت أنا                 -× /ب^ ب -× // 

ال صوت لي              -× /-^ب -× //  
وعني غدي           ب -× / ب^ ب -× //

م��ن هات��ني اجملموعت��ني جن��د أّن الّس��طر:)ال ص��وت ل��ي(، 
ه��و الوحي��د الّ��ذي جيمع بني احلالتني؛ فهو ميتلك وحدات 
ومقاط��ع مس��توفاة زمنّي��ا، وحيّق��ق أيض��ًا وقف��ا إيقاعي��ا 
وداللّي��ا. وم��ع أّن الوقف��ة، كم��ا يق��ول، ج��ان كوه��ن: ))يف 
األص��ل ه��ي توّق��ف ض��رورّي للمتكلّ��م ألخ��ذ نفس��ه، وه��ي 
بالّتالي ليست إاّل ظاهرة فيزيولوجّية خارجة عن الّنّص، 

لكّنه��ا بطبيع��ة احل��ال حمّمل��ة بدالل��ة لغوّي��ة(( )٣(.
 أّم��ا ه��ذا االمت��الء الّزم��يّن، يف ه��ذا الّس��طر ويف األس��طر 
األخرى، فهو ال يزجي صخب اإليقاع، بل يزجي موسيقى 

الّلح��ن اهلارمون��ّي، بفعل هيمن��ة الّصوائت املمتّدة. 
وجند أّن األسطر الّثالثة:

عيناك ضوئي 
ال صوت لي 
وعني غدي 

ختل��و كلّّي��ا م��ن املقاط��ع املغلق��ة، فتجّس��د بذل��ك احنراف��ا 
أس��لوبّيا عّم��ا ه��و س��ائد يف الّن��ّص م��ن تنوي��ع يف حرك��ة 
املقاط��ع، غ��ري أّن الّس��طر:)ال ص��وت ل��ي(، يتف��ّرد عنه��ا 
وع��ن مس��توى الّن��ّص كلّ��ه يف حتقي��ق ت��وازن نغم��ّي حمك��م 
بني الّصوائت؛ ففيه صوت مفرد من كّل من األلف والياء 

3- بنية اللغة الشعرية، ص56.

والواو. فإذا أضفنا إىل ذلك كله أّنه الّسطر الوحيد اّلذي 
خيتم��ه الّش��اعر بعالم��ة وقف الفاصل��ة بصريا، فكأمّنا هو 
ق��د مثّ��ل حم��رق الّرؤي��ا أو ذروة احل��دث الّش��عرّي؛ حي��ث 
تتوّح��د مبس��تواه ال��ّذات الّش��عرّية م��ع موضوعه��ا، فتحيل��ه 

إىل ص��وت وت��ذوب ه��ي في��ه.
ه��ذه الّرؤي��ا الّ��يت تكش��ف عنه��ا لغ��ة ه��ذا الّس��طر، الّ��ذي 
وصلن��ا إلي��ه ع��رب حتلي��ل إيق��اع الّنس��ق الّصوت��ّي، ه��ي الّ��يت 
تتحك��م حبرك��ة األفع��ال الّش��عرّية، وتنش��ئ منط��ا م��ن 
الّتوازي اإليقاعّي الّداخلّي اّلذي تنتظم فيه داللة الّنّص؛ 
حي��ث جن��د الّتناظ��رات الّداللّي��ة املتنامي��ة، حنو:أن��ت – 
م��ا أبص��ر/ عين��اك – ضوئ��ي/ وجه��ك – نافذت��ي/ في��ك 
– امس��ي/ وجه��ك – جس��دي/ أن��ت – أن��ا/ ش��فيت – 
صوت��ك/ )ال ص��وت ل��ي( ص��رت ------ وجه��ي وصوت��ّي 

وع��ني غ��دي. 
ويتحّقق هنا مزج الّداخل باخلارج، عرب لغة حوار سلسلة 
ومكّثف��ة ترتاس��ل به��ا دالالت الّرم��ز ب��ني األنوث��ة وامل��كان، 

ليغ��دوا ش��يئا واح��دا ه��و احلبيب��ة /صنعاء )٤(.
وق��د جيم��ع ش��اعر الس��طر، يف إط��ار املقط��ع الّش��عرّي 
الواح��د، ب��ني نس��قني عروضي��ني خمتلف��ني، كأن جتمع بني 
نس��ق الكام��ل ونس��ق الوح��دة الّرباعّية،الّ��ذي  يش��رتك ب��ه 

الّرج��ز والّس��ريع وغريهم��ا، حن��و ق��ول س��عدي يوس��ف:
سأظّل أحبث عنك يف األعماق  ب ب -×/ ب -×/ ب ب 

-×/ ب -×/-^-×ه//
يف جّن��ة أمّثاره��ا أزه��ار              -^ -×/ ب -×/ -^ 

-×/ ب -×/ -^ -×ه//
س��أظّل أس��أل عن��ك أه��ل ال��ّدار  ب ب -×/ ب -×/ ب ب 

-×/ ب -×/ -^ -× ه//
يا طارقا قليب                    -^ -؟ ب -×/ -^ -×//
يا طائرا أضناه طول الّسفر      -^-^ب -×/ -^-^ب 

-×/ -^ ب -× //
قليب هنا يف املط����ر              -^-^ب -×/ -^ ب –× 

//

4- إيقاعات الشعر الحديث، صابر عبيد، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، ص  175)مخطوطة(.
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يرق��ب م��ن تأت��ي ب��ه األس��فار . )١(    -^ ب^ ب -×/ 
ه//  ×-  ^-  /×- ب   ^-^-

فالّنّص،هن��ا، جيم��ع ب��ني نس��ق الكام��ل والّس��ريع. وتّتضح 
حركة الكامل يف الثالثة األسطر األوىل من خالل مظاهر 
الّتفري��ع يف مقط��ع الّن��رب املتوّس��ط  وترتي��ب الوح��دات يف 
الّنس��ق، كم��ا تّتض��ح حرك��ة الّس��ريع يف الثالث��ة األس��طر 
األخ��رية،  م��ن خ��الل الوح��دات الّثالثّي��ة الّ��يت خت��م به��ا 
الّس��طران األوالن منه��ا، ث��ّم تعدي��ل القص��ر يف الوح��دة 
الّرباعّي��ة األوىل م��ن الّس��طر األخ��ري، غ��ري أّن الّس��طر 
الواقع بني هذين الّنسقني،أي: )يا طارقا قليب(، ميكن 
له أن ينس��ب إىل الكامل وميكن أن ينس��ب إىل الّس��ريع، 
إذ إّن الوح��دة األوىل ميك��ن أن تت��وزع إىل وحدت��ني م��ن 
الكام��ل؛ حي��ث ال يظه��ر فيه��ا تعدي��ل القص��ر، وميك��ن أن 
حتسب وحدة رباعّية يف جمملها وتظّل الوحدة األخرية، 
اّليت خيتتم بها هذا الّسطر، منسجمة مع كّل من هذين  

الّتوزيعني.
القصي��دة  مس��توى  واردة يف  تك��ن  اإلش��كالّية مل  ه��ذه 
البيتّي��ة؛ ألّنه��ا تظّل حبيس��ة نس��ق معل��وم، يف حني أّن هذه 
القصي��دة  توّظ��ف ه��ذا الّنس��ق اإليقاع��ّي يف توليد داللتها 
املمكنة، والعجيب يف األمر أّن هذا السطر يؤّدي وظيفته 
اإليقاعّية من خالل هذا اللّبس نفس��ه؛ فهو ميّثل عالمة 
الّنقل��ة ب��ني مس��تويني يف الّدالل��ة ويف احلرك��ة النفس��ّية. 
فالّثالث��ة األس��طر األوىل تهيم��ن عليه��ا لغ��ة احلوار وتبدو 
فيه��ا ال��ّذات الّش��عرّية متحّكم��ة بإرادتها: س��أظّل  أحبث، 
س��أظّل أس��أل. ومتي��ز نفس��ها حبرك��ة الكام��ل، عل��ى ح��ني 
خيتفي احلوار وتربز لغة الوصف على اجلزء الّثاني، مبا 
فيه��ا م��ن ب��روز عاطفّي معرّب عن اإلحس��اس بثقل الوقت 
عل��ى ال��ّذات الواصف��ة. ه��ذا الوض��ع االنفعال��ّي األخ��ري 
يتخ��ذ حرك��ة الوح��دة الّرباعّية، اّليت وردت مقاطع الّنرب 
املتوّسط فيها مستوفاة زمنّيا، لتستوعب هذا اإلحساس 
املمّي��ز. ويق��وم الّس��طر الّراب��ع بتحقي��ق الّنقل��ة ب��ني هذين 
اجلزئني من مستويي الّنّص، عرب لغة جتمع بني املناجاة 

1- األعمال الشعرية ، ص 312.

والوص��ف احلمي��م للمخاط��ب يف تعب��ري مكثّ��ف وخمتصر. 
وتتضاف��ر الكتاب��ة يف خل��ق ه��ذا اإلحي��اء، ع��رب تقلي��ص 
مس��احة ه��ذا الّس��طر عل��ى البي��اض، مب��ا جيعل��ه يب��دو 
كالفاصل بني مستويني متوازيني، داال بذلك على مهارة 

فّنّي��ة عالي��ة يف الّتش��كيل اإليقاع��ّي للّن��ّص.
م��ع تع��ّدد أش��كال توظي��ف ه��ذه األنس��اق اإليقاعّي��ة، ف��إّن 
األمر يظّل مرهونا مبستوى كفاءة الشاعر يف بناء الّنّص 
الّش��عرّي، فق��د يتمّك��ن ن��ّص م��ا م��ن إخض��اع ه��ذا الّنس��ق 
املنتظ��م ملقتضي��ات حركت��ه، وق��د يظ��ّل الّن��ّص مش��دودا 

حبب��ال ه��ذا الّنس��ق املنتظ��م. 
خالصة:

وجدنا أن البناء العروضي يتحرك، أو يتجاوب مع حركة 
املعنى يف النص الشعري، وإن كانت هذه احلركة أو هذا 
التجاوب يرتاسل مع طبيعة البالغة املهيمنة على النص 
واخلطاب، ففي ظل هيمنة بالغة املشافهة كانت لوظيفة 
اإلط��راب ال��دور املهيم��ن ومن ث��م بقيت إمكانات حتريك 
الع��روض للتج��اوب م��ع حرك��ة املعن��ى الش��عري يف الن��ص 
حمدودة،مب��ا توف��ره حرك��ة املقاط��ع الصوتي��ة م��ن انفت��اح 
وإغ��الق وتنوي��ع سالس��ل ال��وزن مع التالع��ب بالوقف بني 
الت��وازي والتع��ارض، ث��م  ص��ار ل��دى الش��اعر الرومانس��ي 
إمكاني��ة التعدي��ل يف الش��كل، أو تنوي��ع البي��ت والوزن، ومع 
هيمنة بالغة الكتابة مبا يعنية من هيمنة لوظيفة املعنى، 

صار الس��طر بنية متحركة تتجاوب مع حركة املعنى.

قائمة املصادر واملراجع

اآلث��ار الكامل��ة ، أدوني��س، عل��ي أمح��د س��عيد، دار العودة 
- ب��ريوت، ط٣، ١٩٧١م.

األسس اجلمالية النقد العربي، د. عز الدين إمساعيل، 
دار الفكر العربي ،ط٣، ١٩٧٤م.

 – الفاراب��ي  دار  يوس��ف،  س��عدي  الّش��عرّية،  األعم��ال 
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١٩٧٩م. ط٢،  ب��ريوت، 
إيقاع��ات الش��عر احلدي��ث، صاب��ر عبي��د، رس��الة دكت��وراه، 

جامع��ة بغ��داد، ص  ١٧5)خمطوط��ة(.
بالغ��ة املكت��وب وتش��كيل الن��ص الش��عري احلدي��ث، حمم��د 
العم��ري، جمل��ة عالم��ات يف النق��د، الن��ادي األدبي جدة، م 

١٤، ج 5٣، س��بتمرب ٢٠٠٤م.
البني��ة اإليقاعي��ة يف ش��عر محي��د س��عيد، حس��ن الغريف، دار 

الش��ؤون الثقافي��ة العام��ة، بغ��داد، ط١، ١٩8٩م.
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ترمج��ة حمم��د فت��وح.
مجالي��ات الوق��ف يف خط��اب الش��عر العرب��ي ونق��ده، دار 
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٢٠٠٠م. 
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والقصيد، د. صالح فضل، عني للدراسات والبحوث، ط٣، 
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الّش��عر العرب��ّي املعاص��ر:  قضاي��اه وظواه��ره الفّنّي��ة، د/عز 

الدي��ن إمساعي��ل ،دار الع��ودة - ب��ريوت، ط٣،١٩8١م.

الش��عر، لقدام��ة ب��ن جعف��ر، حتقي��ق د.حمم��د عب��د املنع��م 
خفاج��ي، دار الكت��ب العلمي��ة ،ب��ريوت.

ع��روض الش��عر العرب��ي وقافيته: البناء واألث��ر، دار التنوير 
– اجلزائ��ر، ط١ ، ٢٠١٢.

فن الشعر، هيجل، ترمجة جورج طرابشي، دار الطليعة – 
ب��ريوت، ط١، ١٩8١م. يف البني��ة اإليقاعّي��ة للش��عر العربي، 
كمال أبو ديب، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط٣، ١٩8٧م.
قضايا الشعر املعاصر، نازك املالئكة، دار العلم للماليني- 

بريوت، ط٧، ١٩8٣م.
مبادئ النقد األدبي، أ أ رتشاردز، ترمجة مصطفى بدوي، 
مراجعة د لويس عوض، املؤسسة املصرية العامة، ١٩٦١م.

جمموعة األعمال الشعرية، ديوان »قصائد البحر«،صاحب 
خلي��ل إبراهي��م، مرك��ز عب��ادي للطباع��ة والنش��ر، صنع��اء، 

٢٠٠٢م.
أني��س  العرب��ّي،  األدب  روائ��ع  م��ن  الس��ائرة  املخت��ارات 
املقدس��ي،دار العل��م للمالي��ني  - ب��ريوت، ط5،١٩8١م.

املسرح واملرايا، أدونيس، دار اآلداب- بريوت ،١٩٦8م.
موسيقى الّشعر العربّي قدميه وحديثه، د.عبد الرضا علي، 
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يف بنية اللسان العربي، دار جامعة عدن ط١، ٢٠٠٤م.
مس��ألة اإليقاع يف الّش��عر احلديث: مفاهيم وأس��ئلة، حمّمد 
العمرّي، جمّلة فكر ونقد، تونس، العدد ١8، أبريل ١٩٩٩م.
مالمح التجديد يف موسيقى الشعر العربي، د.عبد اهلادي 

عبد اهلل عطية،١٩٩٠م.
موسيقى الشعر، دار القلم، بريوت، ط٤، ١٩٧٢م..

موس��يقى الش��عر العرب��ي، ش��كري عي��اد، دار املعرف��ة – 
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األدب��ي  الن��ادي  ناص��ف،  د/مصطف��ى  التأوي��ل،  نظري��ة 
،ط١،٢٠٠٠م. ج��دة  الثق��ايف- 
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العرس الشقري قديمًا

د. سعيد حممود بايونس

النساء وفعاليتهن فيه

تنتش��ر يف اجملتمع��ات  اجتماعي��ة  ال��زواج ظاه��رة      
اإلنسانية، هدفها تكوين األسرة بوصفها اللبنة األساسية 
ألي جمتمع، ويتم التوافق بني من يريدون الزواج بطرق 

ت��كاد تك��ون متقارب��ة خاص��ة يف خط��وة أخ��ذ موافق��ة أه��ل 
العروس��ة )احلري��وة(، وه��ي ارس��ال الرس��ل الذي��ن ينقل��ون 
طلب الزواج ملعرفة رأي األسرة والعروسة يف طلب الزواج، 
ثم يعقب املوافقة بالزواج مدة اخلطبة )اخلطوبة(، وحني 
يتهي��أ الع��روس لل��زواج ويكم��ل م��ا علي��ه م��ن واجب��ات، يب��دأ 
العرس، وس��أكتفي يف مقالي الرتكيز على مظاهر العرس 
يف الشق اخلاص بالنساء؛ أي: الفعاليات الفرائحية للعرس 

يف بيت العروس��ة.   
وظائف خاصة بالعرس: 

   كانت هناك وظائف يف مدة الزواج )احلراوة(، ومنها:
الطالبة:

     قب��ل ال��زواج كان��ت توج��ه الدع��وات وخصوًص��ا حلف��الت 
النساء عرب امرأة تذهب إىل البيوت يف احلارات مجيعها؛ 
لتوجي��ه الدع��وة حلض��ور احلف��ل، تس��مى الطالب��ة، وكان��ت 

صيغ��ة الدع��وة كما يأتي:
)عليك��م ط��الب ح��راوة اه��ل ف��الن احملجب��ه ي��وم ك��ذا، 
واحملض��ر واالدا )الغ��داء( ي��وم ك��ذا، والزف��ه يف املس��ا(.

الكوبرية:
   مهم��ة الكوبري��ة توعوي��ة إرش��ادية للزوج��ني املقبل��ني عل��ى 
احلي��اة الزوجي��ة، فتق��وم الكوبري��ة بإرش��اد الزوج��ني إىل 
الطري��ق اآلم��ن للحي��اة الس��عيدة؛ حي��ث تق��وم مبرافق��ة 
العروسة إىل منزل العروس، ومتسي عند العروسة ملا ليلة 
الدخل��ة، وتعم��ل »عل��ى مس��اعدة العروس��ة يف أي��ام ال��زواج 

األوىل، وتق��دم هل��ا النصائ��ح، وتوف��ر هل��ا املتطلب��ات، لع��دة 
أي��ام مبقاب��ل مال��ي«)١(.

املاشطة: 
   مهمته��ا مهم��ة )الكواف��ري(، ولكن باإلمكانيات البس��يطة 
َبة(، ومن  بعي��ًدا ع��ن الصناع��ة احلديث��ة، ويقال هل��ا )احمِلِزَّ
املاش��طات: في��دة بن��ت يس��ر. وم��ن التس��رحيات املعروف��ة 
يف ذل��ك الزم��ن: )التقص��رية، والكفت��ة، وامل��وزة، والعكف��ة، 
والتقرينة، والدنعة(. ومن موادها املس��تعملة هلذه املهمة: 
)احلناء، والغسل، واهلرد، والنيل، تراب املسك، واحمللب، 
الطي��ب، العن��رب، والنج��ب، واحلس��ن، الش��ّباب، والعف��ص، 
الزعف��ران، الش��مطري(. ويس��تعمل احلن��اء لفوائ��د صحي��ة 
خت��ص العروس��ة وجتعله��ا أكث��ر مج��ااًل، وكذل��ك اعتقاده��م 
بأنها »لطرد األرواح الشريرة وجلب األرواح اخلرية«)٢(. 
و«حت��د م��ن أع��ني احلس��اد وجتع��ل )العروس��ة( يف من��أى 
ع��ن شرهم«)٣(،	ويش��هد ه��ذا التقلي��د نس��وة م��ن األقارب 

واأله��ل واجل��ريان، يغن��ني ويرقصني.  
احلاجرة )املزغردة(:

 ختص��ص ام��رأة هل��ذا األداء، وتك��ون عل��ى ق��درة عالي��ة 
وممي��زة، وه��ي مه��ارة فردي��ة تطريبي��ة م��ن خ��الل إط��الق 
صوت من الفم والتالعب مبوجاته باللسان، ويكون متناغًما 
م��ع زم��ن الغن��اء وإيقاعه، واحلاجرة تظل مهمتها متواصلة 
مدة الزواج؛ حيث تؤدي هذه املهمة يف حالة الغناء وكذلك 
ألي فعل مثل دخول ضيف جاء مهين، أو مرور أم العروسة، 

أو حرك��ة العروس��ة م��ن مكان آلخر داخل البيت.
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امِلْسيَِّلْة: 
   هي وظيفة تطريبية ترفع محاس النساء التفاعلي، وتتم 
م��ن خ��الل مصاحب��ة الغن��اء باط��الق كلمة )وا س��يلوووووه( 
متاش��ًيا م��ع الغن��اء، والب��د للمس��يلة أن متتل��ك الص��وت 
الش��جي، وم��ن النس��اء املس��يالت: فاطم��ة امباحلي��ة، عطية 

بن��ت ع��وض خري.
الفرقة اليت حتيي أعراس النساء:

فاطمة النينوه )مطبلة ومغنية(، سبولة )مرّوسة(، عيشة 
حممد )مرّوسة(، عيشه بنت حسني، وسيلة.

طقوس العرس: 
  العالق��ة ب��ني الش��قري والش��عر عالق��ة وطي��دة تص��ل ح��د 
اهليام والوله، وال أبالغ أن قلت تصل حد اجلنون، فحياتهم 
شعر يف شعر يتسامرون شعًرا ويتخاصمون شعًرا ويتحابون 
ش��عًرا ويعمل��ون ش��عًرا، ونوض��ح يف ه��ذه العجال��ة مراس��يم 

الزواج يف ش��قرة أبان الس��لطنة الفضلية.
احملجبة:

   متس��ي العروس��ة يف ث��وب بركال��ة قب��ل التحجي��ب، فتك��ون 
احملجب��ة بتغطي��ة العروس��ة فج��أة بدث��ار أخضر)فوط��ة 
عرجيا(، وحتجب ملدة يومني عن أعني الناس، متاشًيا مع 
املس��توى الفك��ري آن��ذاك، ال��ذي يؤم��ن بالس��حر، ب��ل ويبالغ 
في��ه، ويصاح��ب ه��ذه التغطي��ة غن��اء مصح��وب بع��زف عل��ى 

الطب��ول واملراوي��س؛ للتهيئ��ة لل��زواج فيغن��ون:
قول بسم اهلل قوموا حجبوا

وازقروا اجلاهل معانا بالورود
قول بسم اهلل دي ذكره علي
يشرح اخلاطر وينفح بالربود
ما بي ااّل ال تعبين صاحيب
بتبعه حتى على شطره وعود

يا حمبيين تعبين جاهلي
دي سكن طيبة وخّيم يف الزرود
يا اهلل الليلة عسى املبعد جيي

هزي وجيبيه يا نسانيس الربود)٤(
الغسل: 

   يف الي��وم الثال��ث م��ن احملجب��ة يت��م خ��روج العروس��ة م��ن 
الغرفة اليت حجبت فيها إىل احلمام لالغتسال، ويضعون 
م��ا خيصه��ا م��ن لب��س وزين��ة يف صح��ن، ويغل��ب على لبس��ها 
وحاجياته��ا الل��ون األخض��ر، وم��ا ب��ني الغرف��ة واحلمام، يتم 
مصاحبته��ا حبض��ور مج��ع م��ن النس��وة وفرق��ة بالطب��ول 

واملراوي��س، واحملج��رة، واملقط��رة، وتغ��ين الفرق��ة:
يا مصّلي ع النيب   يا مصّلي ع النيب
يا مصّلي ع النيب  كلكم ص�لوا عليه
بنتنا إاّل ج�اهله      مستوّيه عاقله

والصفا تستاه��له    والنس�ب عثمانيه
بنتنا بدر الب�دور   معتليه يف القصور
وجهها يصبح ينور  من بنات احلوريه
بنتنا بنت السرور  دوب تروح بالبخور
والكسا هو والعطور    بنتنا إاّل غانيه

     وعند احلمام يتوقف املوكب والغناء، وتبدأ )اخَلّطارة(؛ 
وهي كسر بيضة على باب احلمام قبل دخول العروسة إليه.

وبع��د اخل��روج م��ن احلم��ام جيلس��وها )ينصوه��ا(، بعدم��ا 



العدد األول | يوليــــو ٢٠٢١م

34

دراسات

يت��م هندامه��ا وزينته��ا )حيزبوها(، وتلب��س ثوب )طلس(، 
النه��ار  ويك��ون  الرق��ص حوهل��ا،  ويت��م  ويغط��ى وجهه��ا، 

للمزوج��ات، واللي��ل لآلت��ي ب��ال زواج )الش��ّبات(.
الزفاف:

   يف الي��وم الراب��ع، يك��ون الزف��اف مس��اًء، وبع��د ص��الة 
العشاء يدخل العروس ومعه ثلة من أسرته يقومون بطقس 
)املس��ح( عل��ى رأس العروس��ة، واملس��ح: ه��و وض��ع مبلغ من 
امل��ال يف كن��ف العروس��ة بع��د أن ميس��ح املبل��غ برأس��ها. ث��م 

يع��ود قري��ب الفج��ر إلخذه��ا.
   ويف حلظ��ة رحي��ل العروس��ة إىل بي��ت زوجه��ا، م��ن خ��الل 
مراس��يم طقوس��ية، وقب��ل دخ��ول الس��يارات كان��ت الوس��يلة 
املس��تعملة اجلم��ال ال��ذي ترك��ب علي��ه احِلْنيَّ��ْة )اهل��ودج(، 
إذا كان بي��ت ال��زوج عل��ى  مس��افة بعي��دة، وأم��ا إذا كان 
قريًب��ا، فالطريق��ة املش��هورة ه��ي املش��ي، ويتم تزيني اجلمل 
باألصداف البحرية، واألقمشة امللونة ليضفي منظًرا بهيًجا 
يتناغم مع الفرح. وتكون الكوبرية رفيقة العروسة يف هذه 
الرحل��ة، ويك��ون الزف��اف مصحوًب��ا بالغن��اء، وت��ؤدي الفرق��ة 
أغنية حتاكي هذه اللحظة. فيتغري اللحن والكلمات وتظهر 
حواري��ة ش��عرية ب��ني العروس��ة وأهله��ا خماطب��ني العروس:

العروسة تشكر أهلها:
	كثر خريكم ياهلي

	جزاكم على الرمحان
	ال قصرتي ح�������اّفة
وال جنب لي ع���ريان

أهل العروسة خياطبون العروس:
	أال ياح������ريو اصرب
	معانا غصني البان

	ش�������ف بنتنا ج����اهل
	كما ف�����ل يف نيسان
	صهريي مجل بازل
	ما هوه من القعدان
	أال يا ع���مر حمسن

	آره م�����������ع األمشان)5(

س��������������ريوا دال سريوا
با تطل������������ع الديوان

احملضر:
    يكون احملضر يف بيت العروس ويتم جلوسها )تنصيتها( 
يف م��كان معتل��ى اش��به باملس��رح أو عل��ى كرس��ي؛ لت��ربز 
للحاضري��ن وه��م أه��ل الع��روس وأقربائ��ه، ويت��م هل��ا وض��ع 
)القران( و)النقطة(. والقران: رسم هالل وجنمة مبادة 
الزب��اد عل��ى جب��ني العروس��ة ووض��ع نقط��ة تتوس��ط جبهته��ا 
بالزب��اد. وبع��د ه��ذا الطق��س تدخ��ل العروس��ة غرفته��ا وهي 
مغط��أة الوج��ه ومعه��ا الكوبري��ة، فيأت��ي الع��روس ليفت��ح 
ووجه��ا ويض��ع مبلًغ��ا م��ن امل��ال لقيام��ه بهذا الفعل، ويس��مى 

)الكلفاس��ة(، كم��ا يس��مونه )الفتاش��ة(. 
أنواع الرقصات:

رقص��ة الش��رح، ورقص��ة املياح��ة، ورقصة الرزح��ة، ويف ليلة 
احملجب��ة تكون رقص��ة الدحيف.

ليلة الدحيف:
  هي الليلة اليت تشرأب هلا األعناق، ويرهف هلا السمع، 
وتش��تاق هل��ا القل��وب، فهي الرقص��ة اليت تعد عالمة ملدينة 
ش��قرة؛ إذ جيتم��ع الش��قريون ملش��اركة أه��ل ال��زواج الف��رح 
ويس��مونه )اجلرب(، وجتد لفظة اجلرب تنتش��ر يف ش��عرهم، 

يقول الش��اعر م��ربوك بانعيمون:
	جربنا عزب وحسني وأهل السمر

ومن جرب صاحبه يف ليل وإال عشيه

  وهذه طريقة توثيقية لزمان الشعر ومكانه، وذلك بتحديد 
صاح��ب ال��زواج )جربن��ا عزب وحس��ني وأهل الس��مر(، ويف 
الش��طر يرف��ع م��ن قيم��ة خصل��ة اجل��رب )ومن ج��رب صاحبه 
يف لي��ل وإال عش��يه(، ويف الش��طر ح��ذف وكأن��ه يري��د الق��ول 
)ومن مثل الذي جيرب صاحبه(. ومن عند الش��اعر س��امل 

حمم��د باعدي��ل )لصبع( عام ١٩٧٧م:
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	سالمي على اخلالن من كل باب
	سالم مردوف يدخل جم وإال شويه)٦(

	جابين جربكم وجابين إال الطالب
يا اهل عمريان وين اهل الوجوه الرضيه)٧(
ويف مساجلة)8( شهرية، يقول سامل حممد لصبع:

	نبا جنرب أهل العز واملعترب
دي سيلهم با يسقي املنتهى والرداعه

فريد عليه الشاعر أبوبكر باسحيم:
	على الراس لنته جيت يا بن عمر

ساعه على اجلرب تكفي من ثالثني ساعه
ويعت��ذر الش��اعر أبوبك��ر باس��حيم ع��ن م��ن مل يتمكن��وا م��ن 

حض��ور ال��زواج؛ ألن ال عت��ب يف الف��رح)٩(:
	كثر  خريكم  ومثلكم  من  جرب

	يا دي وصلتوا من املبعد جبريه وسريه
	حضرنا وبعض الناس ما حد حضر

لكنها  حجة   الغائب   معه   يا مسريه

  ويف مقدمات شعر الدحيف اخلاص مبناسبة الزواج جند 
الرتحي��ب بالضي��وف يف أب��دع ص��وره، فه��ذه مس��اجلة)١٠( 
شهرية على صوت الدحيف الطويل بني السلطان عبدالقادر 

الفضلي وأمحد مبارك:
السلطان عبدالقادر:

	وقانا خشب وأمحد مبارك خميّب جباده
ال كرهين على جملس الليلة سقى اهلل بالده)١١(

أمحد مبارك:
	هاجسي رحب الليلة بدوله وساده

فوق راسي ومن جا معاهم معتين من بالده
وهذه مساجلة)١٢( بني الشعراء : أبوبكر شيخان والسيد 

أبوبكر العراشة:
أبوبكر شيخان )أبو محاد(:

	وحيا خلوتي بامليه واأللوف
مصفوف مردوف ما شي حيتصي يف العداده

السيد أبوبكر العراشة:
	وحيييك ميزان الذهب واحلروف

منته كما الناس يا بوبكر زايد زياده)١٣(
وفي��ه تتجل��ى الروائ��ح العط��رة م��ن خ��الل املقط��رة، يق��ول 

الش��اعر أبوبك��ر باس��حيم:
	روح رحية الكاذي مع مسك فاح

	والعود والعنرب الدخين ينسنس بروده
	ويف بقعيت با جس ملا الصباح

وان ما كفى زيد بعد املخدره با نعوده)١٤(
ويتجلى صفاء النفوس يف عدم الغضب من صاحب الزواج 
إذا نسي أن يعزم أحد نتيجة إلنشغاله، فتجد املنسي هذا 
يأتي للزواج بكل حب فهذان بيتان للشاعر سامل بن أمحد 

الساحلي)١5(:
	على جرب بوسامل تركت املنام

	وقلت با اخرك يا نوم ال وقت ثاني
	وعندي ملعرويف شرف واحرتام

من غري داعي أنا با جيه ال ما دعاني

وهذا )١٦( السيد سامل عمر بو جنية:
	دعوا الناس واحد بعد واحد وانا

	ما حد دعاني ولكن جيت من غري داعي
سرى الليل يا بو شيخ يف سعفنا

ال شي تأخر كما مربوك وبن السباعي
وه��ذه قصي��دة ألقاه��ا الش��اعر أبوبك��ر باس��حيم يف زواج 
ش��قري)١٧( مرحًبا بالضيوف بطريقة تكش��ف عن أصالة 
القيم وحب اجلرب يف ذلك الزمن الذي سال من بني أيدينا 

وذهب��ت قيمه معه:
	بالنيابه عن انسابي وموىل الشفوف
	باق�ول حيّ�ا مل�وىل حلج اول س�ؤالي
	وحّيا عدن والشي�خ زين الوصوف
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	حّيا املع�ال وحي�ّا ارض�ها واحل�اللي
	وبب�ني وبال�درج�اج حّيا ال�وف

	حّيا املسيمري ذي له قلب اله�ي وسالي
	وحيّ��ا لب�ن ج�اب�ر وجل�عوف

	حّيا عبادي وموىل الك�ود ذي هوه قبالي
	ونا جيت متعن�ي وبالعني ش�وف

	جين�ا عل�ى اجلرب والغرّي قلبن�اه حالي
	برغم املسافة والتع�ب والظ�روف

	الناس جتكم ون�ا قدن�ي مسّب�ق لي�الي
	وحيّ�ا لش�عار البل�د والسع�وف

	حّيا رجالي ونا ما شي خل�ي من رجالي
	يا عبادي على ترتيب رص الصفوف

واطرح وسط عنرت العبسي وزيد اهلالل
اهلوامش:

)Endnotes(
١( ينظ��ر: أطي��اف م��ن تراث البوادي واألرياف يف ش��بوة، 
حمم��د س��املني ب��ن ش��داد، مطبع��ة وحدي��ن، امل��كال، ط١، 

ص)8٢(. ٢٠٠8م، 
٢( ق��راءة يف ن��ص ش��عري، د. ص��الح مريب��ش، مطاب��ع 

.)٦٦  /٢( ٢٠١٩م،  ع��دن، ط١،  األدي��ب، 
٣( عادات وتقاليد الزواج وأغانيه يف يافع، د. علي صاحل 
اخلالقي، مركز عبادي، صنعاء، ط١، ٢٠٠٦م، ص)5٣(.
٤( ه��ذا الش��طر في��ه كس��ر يف ال��وزن ونقلن��اه عل��ى عالت��ه 
إلتزاًم��ا مبب��دأ األمان��ة العلمي��ة. وّث��ق حلنه��ا وكلماته��ا، 
الفن��ان نائ��ف ع��وض يف س��هرة غنائي��ة لقن��اة الس��عيدة.

5( آرة: غارة. واألمشان: الغشمان.   

٦( مردوف: مكرر، جم: كثري.
٧( جاب��ين: أحضرن��ي، الط��الب: الدع��وة لل��زواج، أه��ل 

عم��ريان: أس��رة ش��قرية.
8( مصدره: تس��جيل صوتي لزواج عتيق صاحل محادة يف 
زجنب��ار، ع��ام ١٩٧٩م، وه��و تس��جيل مبت��ور )وج��ه واح��د 

فقط).
٩( مصدره��ا تس��جيل صوت��ي ل��زواج بن��ت ص��احل ع��وض 

نصي��ب يف زجنب��ار ع��ام ١٩8٢م.
١٠( مصدره��ا: ال��راوي عل��ي عب��داهلل عب��ادي، وأض��اف 
العولق��ي رواي��ة ألمح��د عب��ادي، ينظر: الدندن��ات والبحر، 
حمم��د ناص��ر العولق��ي، مرك��ز عب��ادي، صنع��اء، ط١، 

ص)٢٠(. ٢٠٠٤م، 
١١( وقان��ا: م��ا جنل��س علي��ه، خم��يب: خمف��ي،  جب��اده: 
ف��راش للجل��وس وه��و كي��س م��ن القم��اش يعب��أ بالقط��ن، 

ويق��ال هل��ا )س��وفة(.
١٢( مصدرها: مغين دان الدحيف عبداحلليم اليافعي.

١٣( منته: ما أنته.
١٤( مصدره��ا تس��جيل صوت��ي ل��زواج ناص��ر زي��د ماط��ر 

١٩88/١/٢8م. ش��قرة، 
١5( ه��ذه القصي��دة قاهل��ا الش��اعر يف زواج الش��يخ س��امل 

حمم��د عاط��ف يف الس��بعينات.
١٦( مصدره��ا: تس��جيل صوت��ي للفن��ان أمح��د عب��ادي 

ع��ام ١٩8٦م. أص��دره 
١٧( مصدرها تسجيل فيديو، زواج علي اجلولي، ٢٩/ ٧/ 

١٩88م، مدينة شقرة.
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    عندم��ا ش��رعنا يف إص��دار جمل��ة )فن��ار ع��دن الثقافي��ة(، 
بوصفه��ا فض��اء احل��رف والكلم��ة ل��كّل أدب��اء وكتّ��اب ومبدع��ي 
اجلن��وب، طاف��ت بن��ا األف��كار وال��رؤى يف مس��احات ع��ّدة م��ن 
أرجاء الوطن؛ لننطلق يف إطاللتنا األوىل حبثًا عن شخصية 
حتم��ل كّل أعب��اء وأح��الم وطموح��ات وطنن��ا اجلنوب��ي، م��ن 
ب��اب املن��دب والعاصم��ة ع��دن غرب��ًا، حت��ى امله��رة وس��قطرى 
ش��رقًا؛ لك��ي نفت��ح آفاق��ًا حل��وار يعك��س حقيق��ة الواق��ع ورؤى 
املستقبل، فوجدنا أنفسنا حنمل أسئلتنا لنضعها على طاولة 
عي��دروس قاس��م الزبي��دي � رئي��س اجمللس االنتقالي اجلنوبي 
والقائ��د األعل��ى للق��وات املس��لحة � ال��ذي رّح��ب بإج��راء ه��ذا 
احلوار الذي تضمه صفحات جملتنا، وفيها جيلو لنا الرئيس 
القائد ما جيول يف خلده وخواطره، من آمال وأمنيات لشعب 
اجلن��وب عام��ة، والنخب الثقافية واألدبية واإلبداعية والفنية 
واألكادميية خاصة، حمددًا خارطة الطريق املثلى اليت جيب 
أن يس��لكها اجلمي��ع؛ الس��تعادة الوط��ن اجلنوب��ي ودولت��ه كاملة 
الس��يادة، وس��يدة مصريه��ا الوط��ين يف احلاض��ر القري��ب، 

واملس��تقبل البعيد..
ه��ذه البداي��ة كان الب��د منه��ا، والرئي��س القائ��د لي��س حباج��ة 
إىل تقريض أو تعريف، فيكفيه فخرًا أنه قد صار يف نظر كّل 
ش��عب اجلن��وب - الي��وم - العن��وان األنص��ع للوطنية اجلنوبية، 
والرمزي��ة العميق��ة حلل��م الدول��ة اجلنوبي��ة القادم��ة، فأه��اًل 
وسهاًل سيادة الرئيس القائد بكم، يف أول حوار جمللة )فنار 
عدن الثقافية( .. ويسعدنا أن جنعل بداية احلوار كلمة منك 
ل��كّل أبن��اء الش��عب اجلنوب��ي الصام��د يف كل ش��رب م��ن أرض 

الوطن.

ج١- يف البداية أشكر لكم كل اجلهود اليت تبذلونها يف احتاد 
أدب��اء وكت��اب اجلن��وب، ويف جمل��ة فنار ع��دن الثقافية، وأحيي 
دورك��م الثق��ايف واألدب��ي وحتيات��ي عربك��م موصول��ة إىل كّل 
مثقف��ي اجلن��وب ومبدعي��ه وإىل ش��عبنا اجلنوبي كافة، وأطلب 
من اجلميع أن يسلك طريق استعادة الوطن اجلنوبي، وهويته 

لقاء مع رئيس المجلس االنتقالي 
الجنـــوبي عيدروس الزبيدي

خاص

   أجراه د. صاحل الوجيه
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ودولت��ه كامل��ة الس��يادة ق��واًل وفع��اًل، كما أهنئك��م بإصدار أول 
ع��دد جملل��ة فن��ار ع��دن الثقافي��ة املتمي��زة، واملتألقة باملس��تقبل 
إن ش��اء اهلل، وال��يت تعك��س هوي��ة وثقاف��ة الش��عب اجلنوب��ي 

والعاصم��ة ع��دن خاصة.
	

� س��يادة الري��س القائ��د - نعل��م يقين��ًا - انش��غاالتكم الكب��رية 
وحرصكم املس��تمر على ترس��يخ ثقافة العمل املؤسس��ي يف كّل 
مكونات اجمللس االنتقالي وفروعه ومؤسساته يف داخل الوطن، 
فه��ل ل��ك أن تضعن��ا وحقيق��ة ه��ذه الرؤي��ة؛ ال��يت تنطل��ق منه��ا 
يف تأس��يس ق��ادم الدول��ة اجلنوبي��ة ومالحمه��ا الدميوقراطي��ة 

والفيدرالي��ة القادمة؟.

ج٢- نعم حنن حريصون على ترسيخ ثوابت العمل املؤسسي، 
بداي��ة م��ن هيئ��ات اجملل��س االنتقال��ي اجلنوب��ي، وص��واًل إىل 
مؤسس��ات الدول��ة اجلنوبي��ة، إذ عملن��ا - كم��ا تعلم��ون- وم��ن 
البداية على خلق صورة من العدالة التنظيمية، فعندك مثاًل 
يف اجلمعي��ة الوطني��ة فق��د حرصن��ا أن يك��ون أعض��اء اجلمعي��ة 
الوطني��ة ممثل��ني حس��ب النس��بة الس��كانية ل��كل حمافظ��ة، 
وحن��ن الي��وم نؤس��س لدول��ة جنوبية فيدرالي��ة دميوقراطية إن 

ش��اء اهلل.

� الرئي��س القائ��د لق��د كنت��م معن��ا من��ذ اإلرهاص��ات األوىل، 
ملس��رية احت��اد أدب��اء وكتّ��اب اجلن��وب، وقدمت��م ومل ت��زل كل 
أوج��ه الرعاي��ة والدع��م واملس��اندة؛ لتأسيس��ه وانطالقت��ه يف 
كّل حمافظ��ات اجلن��وب، كي��ف تنظ��ر ألهمي��ة قي��ام االحت��اد 
ودوره الراه��ن، واملس��تقبلي بوصف��ه كيان��ًا جنوبي��ًا يس��تعيد 
اهلوي��ة الثقافي��ة، واحلضاري��ة واإلنس��انية بع��د عق��ود عج��اف 
من اليمننة، اليت أنهكت اجلس��د الثقايف واألدبي واإلبداعي، 

وهّمش��ت رّواده ومبدعي��ه الكب��ار؟.

ج٣- ثقتن��ا فيك��م كب��رية، وأملن��ا فيك��م أك��رب يف أن تك��ون همة 

االحتاد عالية اليوم وغدًا، ونطمح أن يسري احتاد أدباء وكتاب 
اجلنوب، يف مس��ار اس��تعادة اهلوية اجلنوبية ثقافيًا وسياس��يًا 
واجتماعي��ًا، فهويتن��ا اجلنوبي��ة وإن عاله��ا غب��ار اليمنن��ة فل��م 
تنم��ِح، وهن��ا يأت��ي دورك��م يف اس��تعادة بريقها األول؛ لتس��تعيد 

مكانته��ا بني اهلوي��ات العربية الرائدة.

� الرئي��س القائ��د لق��د محل��ت قراراتك��م األخ��رية الكث��ري 
عل��ى  وأك��دت حرصك��م  والعميق��ة،  الدال��ة  اإلش��ارات  م��ن 
تعمي��ق املعرف��ة، وترس��يخ قواع��د املس��ؤولية والتخّص��ص يف 
جم��االت العم��ل يف مؤسس��ات الدول��ة، وكذل��ك ح��ددت جب��الء 
واملش��كالت؛  القضاي��ا  ب��كّل  الوع��ي  بتعمي��ق  اهتماماتك��م 
السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة والفكري��ة 
والتارخيية، وظهر ذلك واضحًا يف قراركم بتأس��يس وإنش��اء 
مرك��ز للّدراس��ات والبح��وث، فكي��ف تنظ��ر ألهمي��ة مث��ل ه��ذه 
املناف��ذ ال��يت ختاط��ب الوع��ي وتعّم��ق الثقاف��ة، وتفت��ح اآلف��اق 
لق��ادم جنوب��ي أمج��ل يف داخ��ل الوط��ن، وتواصل��ه م��ع حميط��ه 

اخلليج��ي والعرب��ي والدول��ي؟.

ج٤- حريصون جدًا على تفعيل مبدأ حسن االختيار للكفاءات 
الوطني��ة م��ن ال��كادر اجلنوبي يف خمتلف التخّصصات، ويزيد 
اهتمامن��ا أكث��ر بتعمي��ق الوع��ي الوط��ين، لدى ش��عبنا اجلنوبي 
وخنب��ه املثقف��ة الق��ادرة عل��ى تفعي��ل الوع��ي العمي��ق، ل��كّل 
القضاي��ا واملش��كالت السياس��ية واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة، 
وكذل��ك القضاي��ا يف س��ياقها الفك��ري والثق��ايف، وق��د أنش��أنا 
مرك��زًا للدراس��ات والبح��وث، إضاف��ة إىل دائ��رة الدراس��ات 
والبح��وث يف األمان��ة العام��ة، وجلن��ة الدراس��ات والبح��وث يف 
اجلمعي��ة الوطني��ة، ومشل��ت الق��رارات األخرية واليت حرصنا 
م��ن خالهل��ا عل��ى تأس��يس الدبلوماس��ية اجلنوبي��ة أيضًا، على 
تأسيس مكتب للدراسات والبحوث يف مكتب الرئيس فالعامل 
يف تط��وره ينطل��ق م��ن األحب��اث العلمي��ة املنهجي��ة، وذل��ك م��ا 
نرمي إليه، وعملنا يس��ري حنو تأس��يس الدولة اجلنوبية اليت 
تنطل��ق يف جمم��ل توجهاته��ا م��ن األحب��اث العلمي��ة الرصين��ة، 
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وذل��ك عل��ى  املس��تويني الداخل��ي واخلارج��ي.

� س��يادة الرئي��س القائ��د .. ب��ال ش��ك، إنك��م ق��د اطلعت��م عل��ى 
واق��ع احل��ال للثقاف��ة والف��ن واألدب واإلب��داع يف حمافظ��ات 
اجلنوب كافة، بعد سنوات من التدمري املمنهج هلذا املوروث 
احلض��اري واإلنس��اني للجن��وب، فكيف ت��رون املخرج احلقيقي 
والواقع��ي م��ن ه��ذا الواق��ع البائ��س، ال��ذي صنعت��ه أدوات 
االحت��الل اليم��ين ومل ت��زل تص��ر عل��ى بقائ��ه واس��تمراره، يف 
تفاصي��ل احلي��اة اجلنوبي��ة ال��يت تنف��ض عن كاهله��ا غبار هذه 

الس��نني الناس��فة ل��كّل مجي��ل وبدي��ع يف حي��اة اجلن��وب؟.

ج5- تارخين��ا وموروثن��ا الثق��ايف مث��ل ش��عبنا اجلنوبي؛ ال يقبل 
التهميش الذي مارسته قوى االحتالل، قوى اجلهالة والتضليل 
واإلره��اب، وحتم��ًا س��ينتفض موروثن��ا الثق��ايف، واألم��ل فيك��م 
واملس��ؤولية عليك��م الي��وم كب��رية، وأنتم يف احت��اد أدباء وكتاب 
اجلن��وب، ومعك��م كل النخ��ب الوطني��ة ق��ادرون عل��ى اخل��روج 
بواقعن��ا الثق��ايف م��ن س��ياقه البائ��س، إىل س��ياقه اجلمي��ل بكل 

أبع��اده اإلجيابية.

� الرئيس القائد مباذا توجهون املكونات الرئيسية يف األمانة 
العامة، واجلمعية الوطنية للمجلس االنتقالي اجلنوبي الثقافية 
واإلعالمية، واحتاد أدباء وكّتاب اجلنوب خللق عمل تكاملي، 
واخلروج مبشروع ثقايف وحضاري، يعمل على إجنازه اجلميع 
يف هذه احملطة التارخيية، من حياة الثورة اجلنوبية العاشقة 

للحرية واالستقالل واستعادة الدولة؟.

ي��دًا واح��دة،  ج٦- عملن��ا واح��د وجي��ب أن يعم��ل اجلمي��ع 
فمشروعنا مجاعي يتطلب رصَّ الصفوف، وأن متتزج اجلهود 
لتكون كتلة واحدة، ويد اهلل مع اجلماعة، والفكر اجلمعي هو 
ال��ذي ينج��ز مش��روعنا الثق��ايف واحلض��اري والتارخي��ي، س��واء 
أكان ذل��ك يف مرحل��ة الث��ورة أو يف مرحل��ة الدول��ة، فاجلن��وب 

ب��كل أبنائ��ه ول��كل أبنائه.

� الرئي��س القائ��د .. لدين��ا تاري��خ جمي��د ومش��ّرف يف اجلن��وب 
ماضيَا بعيدًا وحاضرًا ميتد يف كل أوجه احلياة، وهناك الكثري 
من األعالم الرّواد الذين ما زلوا بيننا حيفظهم اهلل، وهناك 
الكثري منهم قد رحلوا ومل جيدوا من يلتفت إليهم، ومل يقّدر 
م��ا قّدم��وه م��ن عط��اءات بنك��ران ذات م��ن أج��ل الوط��ن، كيف 
ينظر الرئيس القائد اإلنسان هلؤالء؟ وأهمية تكرميهم نظري 
م��ا قدم��وه يف س��نوات اجمل��د اجلنوب��ي، من��ذ االس��تقالل األول 

وحتى اللحظة؟.

ج٧- س��نكرم مبدعين��ا األحي��اء منه��م واألم��وات، حي��ث إن 
تكريك��م العط��اء ب��كل أنواع��ه، ه��و تكري��م للقي��م ال��يت نأمل أن 

تنعك��س عل��ى واقعن��ا املَعي��ش.

� سيادة الرئيس القائد .. اجليل الشاب اجلديد الذي ميتلك 
الكث��ري م��ن املواه��ب وتقنيات العصر، وهو املس��تقبل احلقيقي 
للجن��وب الق��ادم، ه��ل م��ن لفت��ة إليه، وإطالق مس��ابقة س��نوية 
برعايتكم يف جماالت الفنون واإلبداع كافة، وإشراف وتنفيذ 
احتاد أدباء وكتاب اجلنوب، تعنى باإلبداع الشعري والقصصي 
والروائي والتشكيلي وفن املقالة والبحوث والدراسات األدبية 
والنقدي��ة، وتعط��ي دفع��ة كب��رية هل��ذا اجلي��ل، يف استش��راف 

املس��تقبل بثقة وانتماء عميقني؟.

ج8- حن��ن م��ع الش��باب وس��نذلل هل��م كل الّصعاب، والش��باب 
ه��م عم��ود املس��تقبل وه��م ق��ادة الغ��د، وس��بق لن��ا أن كرَّمن��ا 
ويدن��ا  والرياضي��ة،  الثقافي��ة  األنش��طة  ودعمن��ا  املبدع��ني، 

مم��دودة هل��م دائم��ًا. 
� الرئيس القائد .. بالتأكيد لديك الكثري من الرؤى لصناعة 
الغ��د اجلنوب��ي، يف ظ��ل ه��ذا اخلض��م م��ن التحدي��ات ال��يت 
تفرضه��ا عليك��م مس��ؤولياتكم الوطني��ة، ال��يت محلته��ا عل��ى 
عاتق��ك قب��ل وبع��د مليوني��ة التفوي��ض الش��عيب، فه��ل امللف��ات 
السياس��ية ضاغط��ة عل��ى بقي��ة امللف��ات األمني��ة والعس��كرية 
واخلدماتي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة، أو أنكم تعملون من أجل 
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تفكي��ك كّل ه��ذه امللف��ات خلدم��ة املش��روع السياس��ي والوط��ين 
لش��عب اجلن��وب.

ج٩- سنتجاوز بإذن اهلل كل التحديات، قضيتنا عادلة وثقتنا 
باهلل كبرية وبش��بابنا وبش��عبنا اجلنوبي الثائر احلر، وعهدنا 
هل��م ثاب��ت يف كل الظ��روف واملنعطف��ات، ونض��ال ش��عبنا كفيل 
بتج��اوز كل امللف��ات السياس��ية والعس��كرية واالقتصادي��ة، ولن��ا 
غٌد مش��رق - إن ش��اء اهلل - فنحن يف مرحلة إجناز املش��روع 

الوطين والسياس��ي لشعب اجلنوب.

� س��يادة الرئي��س هن��اك العدي��د م��ن الش��خصيات والنخ��ب 
واخللي��ج،  اجلزي��رة  واألكادميي��ة يف  واإلعالمي��ة،  الثقافي��ة 
وخاص��ة منت��دى )خليجي��ون م��ن أج��ل اجلن��وب( الذين انطلق 
منتداه��م الع��ام املاض��ي، ويعم��ل م��ن أج��ل مناص��رة القضي��ة 
اجلنوبي��ة، والدف��اع عنه��ا ومواجه��ة اخلط��اب اإلعالم��ي لق��وى 
االحتالل ومطاخبه اإلخوانية، كيف تثّمن هذا الدور؟ وماذا 

حتم��ل هل��م م��ن مش��اعر نياب��ة ع��ن ش��عب اجلن��وب كاف��ة؟.

ج١٠- قضيتنا عادلة، ومش��روعنا الوطين يف اس��تعادة الدولة 
يدعم��ه كل أح��رار الع��امل، حن��ن نس��تعيد دول��ة دميوقراطي��ة 
مدني��ة حت��ارب اإلره��اب واجله��ل والتخل��ف وامل��رض، وه��ذا 
اجتاه مرحب به وس��يناصره اجلميع على املس��تويني اإلقليمي 
الدولي��ة  والدبلوماس��يات  والدول��ي، فكث��ري م��ن املؤسس��ات 
والعربي��ة، تراق��ب م��ا جي��ري يف اجلن��وب وم��ا تق��وم ب��ه قواتن��ا 
العسكرية واألمنية يف حماربة اإلرهاب، ولنا حراك دبلوماسي 
واسع، على مستوى واسع، وجهودنا مثمرة يف هذا االجتاه إن 

ش��اء اهلل.

� الرئي��س القائ��د .. هن��اك ع��ودة للص��وت اجلنوبي يف الفضاء 
الكون��ي، ع��رب قن��اة ع��دن املس��تقلة وإذاع��ة هن��ا ع��دن، وهناك 
توّجه مهم الستعادة الصوت اجلنوبي عرب قرار إنشاء اهليئة 
الوطني��ة لإلع��الم اجلنوب��ي .. وع��ودة الب��ث لتلفزي��ون ع��دن 

الرائ��د يف املنطق��ة، ووكال��ة أنب��اء ع��دن ومؤسس��ة ١٤ أكتوب��ر 
الصحفي��ة، كي��ف تنظ��رون هل��ذه اخلط��وة؟ وم��ا املطل��وب م��ن 

ه��ذه املناف��ذ م��ن دور يف املرحل��ة القادم��ة؟.

ج١١- اإلع��الم ه��و الس��لطة الرابع��ة، وحن��ن يف االنتقال��ي 
حريص��ون عل��ى تفعي��ل ه��ذه الس��لطة؛ ليص��ل صوتن��ا إىل حيث 
نري��د، نع��م ه��ذا الص��وت اجلنوب��ي خفت بع��د احتالل اجلنوب 
يف ١٩٩٤م لكن��ه مل مي��ت، وه��ا حن��ن الي��وم نعم��ل عل��ى عودت��ه 
م��ن جدي��د؛ ليك��ون يف مرحل��ة الري��ادة، وهن��ا أدع��و عرب جملة 
فن��ار ع��دن كل اإلعالمي��ني إىل مضاعف��ة اجله��ود، وه��م عن��د 

مس��توى املس��ؤولية.

� الرئي��س القائ��د .. قب��ل أن نط��وي آخ��ر أوراق أس��ئلتنا لك��م، 
نرتك لكم مساحة من سطور لتحمل كلمتكم األخرية يف هذا 

اللق��اء العمي��ق معك��م يف هذه الس��احنة الرائعة؟.
ج١٢- وأخريًا ال يسعين إال أن أشكر جهودكم يف احتاد أدباء 
اجلن��وب، ويف جمل��ة فن��ار ع��دن الثقافي��ة، فأنت��م وكل خن��ب 
اجلن��وب ُرُس��ل حمب��ة وثقاف��ة وأدب، نش��ّد عل��ى أي��دي اجلمي��ع 
أن يقوم كل بدوره، فعملنا مجعي، عّززوا قيم احملبة واأللفة، 
مثلم��ا تع��ّززون قي��م األدب والثقاف��ة، اخلقوا فضاًء واس��عًا من 
التس��امح والتص��احل ب��ني كل اجلنوبي��ني، ابعث��وا روح اهلوي��ة 
اجلنوبية بني الش��باب بكل أبعادها الوطنية، والس��الم عليكم 

ورمح��ة اهلل وبركات��ه.  

� الرئي��س القائ��د عي��دروس قاس��م الزبي��دي - رئي��س اجملل��س 
االنتقال��ي اجلنوب��ي - القائ��د األعل��ى للق��وات اجلنوبي��ة، لق��د 
س��ررنا كثريًا مبنحكم إيَّانا هذه الفرصة - يف ظل مش��اغلكم 
الكث��رية – لك��ي نض��ع الق��ارئ الكري��م جملل��ة )فن��ار ع��دن 
الثقافي��ة(، أم��ام ه��ذه الرحلة املمتع��ة اليت محلت العديد من 
الرؤى واألفكار والتوجيهات والتوجهات، اليت ستعود بالفائدة 
والنفع على جممل منظومة العمل الثقايف والفين واإلعالمي، 

يف وطنن��ا اجلنوب��ي، فش��كرًا لك��م س��يادة الرئيس.
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ال تنتظر أحدًا ؛ فحّتى أنت لن تبقى طوياًل!! 
سوف ترحل عنك 

ُيفقدك الرحيل مالمح الذكرى
فتنسى كيف كنَت اخلطوة األوىل؛ اليت صارت سبيال!! 
كيف كنت تزيد صربك عنك بالتذكار نسيانًا مجيال!! 

***
ال تنتظر أحدًا 

فقد رحل اجلميع ومل يعد إالك
تستجدي انتظارك دمعًة تبكي بها أبد!!ا
وتذرفها على خّد احتمالك مستحيال!! 

***
ال تنتظر أحدًا

لئال تستعيد الراحلني؛ فتستعيد بهم رحيال
***

ال تنتظر أحدًا
وأشعل ما استطعت من اجلهات على خطاك وال متّد يدا 

لتمسك بعض ما أسقطتَّ من ماضيك سهوًا
ثّم تسقط يف يد اآلتي قتيال!! 

***
ال تنتظر أحدًا

وعد باملستطاع إىل الوراء قليال 
---------

ال تنتظر أحدًا

أبوبكر باجابر
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عندما هجم الظالم( 
 كان ممتشقًا سيف برقه ، 

 ومل يرتعد( ،        
 ،وكانت سدوف الظالم

 .بغايا يؤلفن من جمدِه فرصًة للنهوض 
 ،وما كان يشغلُه يف سداه

 .غري صوِت الرعود اليت ائتلفت يف دماه
***

 ،عندما غابِت الشمس ذات صباح
 مل يكن قد تناسى الوضوَء بآخِر

            ،أسيافها
فصلى صالَة الوعوِد اليت

.خانِت الفعَل يف َوَهِج اخلامتة
***

 ،إنه اآلن يرفو شراع سفينتِه اخلاوية
 وخياصر ريَح الرحيل ..  

 على أمِل االقرتاب من الذات ،  
. . . . . . . . . . .

 .لينسى املرافئ يف غبِش العاصفة

ها هنا
أشكو مرارات احرتابي

ملرارات احرتابي
ها هنا

أسبح يف جلدي
وأطفو فوق إعصار

اكتئابي
كمصابي

كعذابات اغرتابي
يف كؤوس السهد طعم ذابٌل

ورؤى حريى
كأفواج السراِب

منذ عصرين وعصر ثالٍث
وأنا أركض من غاب

لغاِب
أوجٌه تعلو وتهوي وحدها
ما هلا بالشعب من وصل

وال أي انتساِب
وهلم يف نهبه..

يف نهشِه
أعني كالليل

أيٍد كاحلراِب
ونفوس كاحلات كاليباِب

أي نصر صاغ إنسان
الفداء؟!

وارف كالشوِق
كاآلِه

كأشجار العذاِب
وشهّي كاملنى

كاحللم
كالنور املذاِب

جاء حممواًل على
مجر اهلوى

قمرًا من وحي
أشواق التصابي
يا له من موعد

من صاغه؟!
وتوارى كشعاع،

يف الرتاِب
بذر الدرب، مشوسًا..

أجنمًا

الطوفان وقرابين
 مكـاربــة العصـــر

رائد القاضي
حممد ناصر شراء   

استدراك
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أزهرت رغم إرادات
اخلراِب

وهمت من كل سقٍف..
دخلت من كل باِب

شربت حزن السواقي
أكلت قحط

الروابي
عرب الليل شعاعًا يافعًا

باذخ الصبوة
ريان الشباِب

...
إنهم يهذون..
ماذا حققوا؟
صرخوا، بل

نبحوا
مثل الكالِب

وتولوا كقطيع
شارٍد

شبعْت من حلمه
محر الذئاِب

وكليٍل عاهر، يف
حضنه

دنس البغي
وآثام الشراِب

ألف سكني على
أوداجهم

وعلى أشالئهم
ألف غراِب

َكِهٌم يف كفهم يا )سيف( ذاك 
السيف

من غدر الضراِب
خيل كسرى أسرجت

ألقابهم
وامتطتها صاغرات

كالذباِب
وجهها وجه عجوٍز

كان خيفي قبحه حتت النقاِب
خلف معسول اخلطاِب

...
يا مصابيح ابلعي

الضوء..
وصّلي للجدار

واهتفي باسم الضحى
زيفًا

وغين للنهار
أيها النجم! وعيناك ظالم

وحمياك غبار
يا هلذا الواقع املقلوب

واجلهل املركْب
أنت من وجه الدجى أدجى

من اإلرهاب أرهْب
من تفاصيلك أغرْب
من ليالي اجلوع أبلى

من سينِّ اجلدِب
أجدْب

كل شيء فيك تضليل
سوى الطيش اجملّرْب

من هنا؟
والصمت حيسو

ظله العاري
ويرتاد العصوْر

خرجت من ثقب
هذا الليل

تلك الدور ثكلى
كالقبوْر

وأفاقت تشرب الضوء
وتستسقي

صباحات الزهوْر
خرجت! والقيد؟

صارت قيدُه
كيف؟..

ال أدري..
منت مثل البذوْر

ملعت من بني أشالء
الضحايا

صرخت من حتت
أنقاض الشعوْر

وهمت كالغيث.. ذابت
سّكرًا

سكبت شوقني:
من عطر ونوْر

وجتلت مثل أفواج السنا
فوق اهلضاِب

٢١/ إبريل/ ٢٠١8م
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دندنات
للمرافئ 

وهي تسافر يف نفسها

 دندنات
 للذين احتشدوا

 يف مهب السحاب 
فتقطرت أوصاهلم ذات شقوة

 ولبريوت دندنات 
لوحشتها وروشتها

ولليلها املخملي
 وهو يؤثث أيامنا 

على سفٍح باسٍق كالغواية

 دندنات
 للعاهرات البغايا

وهنَّ يقدن الطوائف
فوق الصراط املستقيم  

 دندنات
 للنواعري حتث املاء 

إذ يسري بأوصال القصيدة 
حيتفي بسالفة األجداد  

ينقشها على هول احلوائط 
بسعار املغفرة 

 دندنات
لليل الوحيدين

 وألسطوانات تدار 
لتداري حزنهم من عضة الفقد

 دندنات
للحكاية للبداية

للموت.. للنهاية.. ال فرق

ولصبايا عكار وصبيتها
وهم يهتفون حبشد املؤمنني  

دندنات
 للخالسيني يفتتحون 

بهو اهلل يف عجل 
 متر خيوهلم خجلى  

 بإيعاز الربامكة الكرام  
إىل مزاد للرشيد وللعبيد   

دندنات
 لنهدين يتشاوفان
 خلف الشراشف 

فرتدهما يد تكتنز 
حبنائها واخلضاب .. 

ولعشب البحريات يذوي
خلف السماء البعيدة دندنات  

بعد خريفني وعام  

دندنات
 لألنثى اليت انطفأت 

على شأفة هذا السياج العقيم  
 وقالت: 

أنا ابنة نفسي 
 قالت األنثى 

 وخلفي عكازة الريح 
 ولي حلم وئيد 

أن أكون هنا بانتظاري 
 حتى ..

يصبح الغد على خري  

أنا الطالعة من صلب احلكايا

سيرورة األنثى

بسام احلروري
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ومزهرة أنا 
من برعم األبد املوشى كالوتر  

 ال شأن لي حبرب 
تستزيد حرائقي وخرائيب
وتهندس اخلوف السمّجى 

يف عالئقه 
 أو .. 

 تقدمه على أن الضحية 
 ابنته

فاحلرب أنثى 
 والضحية أنثى  
 والشظية أنثى 
واجلديلة أنثى 
 والنصر ذكر !

..جديلة
 والناس يصطرخون 

باستواء املنحدر
 

 ..جديلة
 وترشد السابلة

إىل جماهل الغواية
تستحث املوج 

كي ينجو 
بعصابة الضباب 
،من حبائل املطر 

 ..جديلة
 تلتقط الفطر

من كمائن البثور
ومتسك احلزن

عن عيين بريوت 
متسحها يف شفق غائر

متنكر يف زي قمر 

فما أبعدنا اآلن
وما أسعدنا غدا 

 غدا 
 يزيد أيلول عامنا عاما

 وتزداد خيمتنا وتدا

 غدا
والرهط يصبغون الغروب

 وحياصرونه  يف شق سنديانة  ..
أجاصة تغازل املدى 

وكائن الزال قلبه معلقا  
بأفرع الغزالة  

 يا صيب :
إّن الرهط يأمترون بك  

يتسقطون  الريح 
أسرارا وأسوارا  
فيصقل الرخام 
ويشع احلصى  

وتقول أنثى للئيمة أختها :
وضحكتك 

اليت انفرطت من الفردوس 
ال تشفي غليال أو ترمم جائعا 

 ومتد أسوار احلكاية 

خلف من فقدوك قسًرا 
بني إتلنتا وأسوار الظالل  

ومن حذر احملبة 
أن نلوذ مبن حنب 

  ونعوذ بالتقيا؛ لريجتف املكان 
 على سريرتنا  

 خنوض حربا يف زقاق 
ال متر بها سهام العاشقني 

 كم حنن حنرتس الدخول 
إىل مكامننا

فال ذكرى تؤطرنا 
وال صور لغابات 

تهش على سناجبها 
  وال صور سوى عشب البحريات 
املكلل بالندى خلف السماوات   

 البعيدة 
  ال صور جتيئ على سجيتها 
وال جهة تقام على سالملها 

 وتورق   كالبديهة حينما تعلو  
وتهوي صوب خامتة البالد 

ال صور وال صور سوى 
ترنيمة هبت على حفالت جاز 
 وانثنت بالكاد تتحاشى أباطرة 
حيثون القصيدة صوب قداس 

جتلى فوق اقبية القيامة .
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ما تبقى لي من عبِق قرييت، وأريِج واديها الراقِص 
على أنغاِم زمِن احُلبِّ اجلميل:

أحّب���ِك رغ���م اجلفا والصدود
أحّب���ِك رغ���م ص���روِف الق���در
أّحّب���ِك رغ���م ليال���ي الُبع���اد
ورغ���م الدم���وِع ورغ���م الس���هر
فأن���ِت ألزه���اِر قل���يب ربي���ع
وأن���ِت لصح���راِء روح���ي مط���ر
وأن���ِت آلف���آِق فج���ري ضي���اء
وأن���ِت ألحل���اِن ش���وقي وت���ر
أي���ا وردًة يف ري���اِض اجلم���ال
وي���ا واح���ًة م���اَل فيه���ا الّش���جر
وي���ا جنم���ًة يف َعن���اِن الّس���ماء
وي���ا نس���مًة يف س���كوِن الّس���حر
أعي���دي لقل���يب دبي���َب احلي���اة
ُمس���تَقر ألش���واقِه  وكون���ي 
هاد فكم باَت يشكو عذاَب السُّ
إذا الليُل أرخى سدوَل الّضجر
وك���م ب���اَت يهفو ليوِم الِوصال
ويش���دو بنجواِك وقَت الّسمر
با واملراعي؟! أال تذكريَن الصِّ
وذك���رى ُمَعّط���رًة كالزََّه���ر؟!
وعهدًا مضى كالنسيِم العليل
الوت���ر ش���فاِه  يف  كأغني���ٍة 
أحّب���ِك رغم األس���ى واجلراح
فأنِت القضاُء وأنِت الَقَدر...

ِك ُأِحبُّ

عبداحلميد األعجم
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كْفِكْف مبنديِل احلننِي ِوصاال
                                ما ذنُب َطريف إذ رءاَك فساال

ما زاَل عطُر الِودِّ يرُسُم وردًة
                               ويصوُغ يف شفِة الكالِم سؤاال

ويرفُّ يف ِرمِش الدالِل قصيدًة
                           من نهِرها َيس�قي ال�دالُل دالال

عزفْت على حلِن الغراِم محائمي
                        فامتدَّ حلقي بالغن���اِء وط����اال

ْرِف الشروِد هديُلها فيذوُب يف الطَّ
                         وَيسيُل يف عَطِش الضلوِع ُزالال

ختَضرُّ يف َدوِح الفؤاِد حدائقي
                         فأم��دُّ من وت��ِر اهل����وى م���وَّاال

ما زلُت أمجُعين ولكْن، ما جرى؟!
                       ما زاَل بعضي حيُث صاَل وجاال

ما زلُت أرمُسين، وقليب يف فمي
                     والنبُض يغزُل يف اللس��اِن مق�اال

يهتزُّ غصٌن بلَّ من َقطر النَّدى
                   فُيمي��ُل زهري مَين����ًة ومش����اال

ومُييُل قافيَة التَّصابي كلَّما
                  غنَّى احلنني مع الطيوِف وم��اال

فأعوُد ِطفاًل كلَّما شاَخ اهلوى
غاِف غ�زاال.                   أحبو، وُأطلُق يف الشِّ

منديـُل الحنين      

 د. زهري اهلوميل
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نهضت متثاقلة.. خطت إىل باب الشقة.. اعتمدت على عكازتها.. 
ونهض��ت لتفت��ح الب��اب. . آث��ار الدم��ع بادي��ة عل��ى    وجنتيه��ا.. على 

ش��حوب وجهها.. على غروب نظرتها ..على نبضات قلبها
وج��دت نفس��ها أم��ام بس��ام صدي��ق ابنها الذي انض��م إىل املقاتلني 
م��ن أج��ل ع��دن.. ناوهل��ا مالبس��ه.. قائ��ال : ه��ذه م��ن بس��ام.. مل 

يس��تطع اجمل��يء.. فق��د اس��تأنفت احل��رب!
أغلقت الباب دونه.. بكت..

خلفه��ا س��اعة احلائ��ط ت��دق دقاته��ا املش��روخة.. وأمامه��ا حقيب��ة 
فارغ��ة س��تمتلئ بع��د قلي��ل

الش��مس تدخ��ل م��ن خص��اص نافذته��ا حتييه��ا يف خف��ر.. والبدل��ة 
العسكرية لزوجها الراحل معلقة يف الدوالب والدم مرسوم عليها.. 

وفجيع��ة ابتس��امته متأل املكان..
جهزت حقيبتها وحلقت بولدها بسام..

ويف احلافلة..
كانت ترى تالل عدن فتس��تيقظ يف نفس��ها أمنية غابرة ..تتحامل 
على نفسها ..تنهض بصعوبة.. تبعد شبح اخلوف.. بيد أن الدموع 
مل تستطع أن تكبحها ..فرتكتها تدون نشيدها الدامي على وجنتني 

تضيئان يف ليل عدن..

بع��د انقض��اء أي��ام العيد, أطل من نافذة البيت اخلش��بية, املتهالكة 
عيدانه��ا, قدمي��ة الط��راز والش��كل واإلط��ار, فش��عر للت��و أن��ه ميتل��ك 

ش��يئا مثين��ا ال أح��د ميتلكه م��ن الناس 
ف��إن كان الن��اس ميتلك��ون املالب��س اجلدي��دة, وه��و مل ميتل��ك ش��يئا 

البت��ة منه��ا فإن��ه ميتلك ه��ذه النافذة,
ويف صباح اليوم التالي غسلها حتى بدت مجيلة تقطر فرًحا

واستبشاًرا
ومتنحه الفرح الذي  غادره يف العيد

وكلما أقبل عليها يف ذهابه وإيابه حيييها, حييي زخارفها البديعة 
اليت ال تشبه أي نافذة,

وحييي صمودها
فيفرح وينسى احلزن ويرى صورته وأيامه معلقة على جنباتها

ومن فتحاتها يف املساء يغازل القمر والشفق
والطريق

واملسافة..
أصبحت له هذه النافذة مالذا من التشرد, وغدت تواتيه األفكار 

الرائعة
وب��دأ خيط��ط ملش��اريع صغ��رية, ويق��ول كي��ف اس��تطاع ه��ذا الفن��ان 

املاه��ر صن��ع ه��ذه الناف��ذة؟!
ملاذا ال أكون مثله ماهرا؟
ملا أرزح حتت نري الفقر؟

وب��دأ ب��أول مش��روع صغ��ري, فنج��ح في��ه وانتق��ل إىل ثان��ي مش��روع 
وجن��ح في��ه

واشرتى مجيع النوافذ القدمية, وقام مبحاكاتها
حتى امتأل بيته بالنوافذ اخلشبية الرائعة

اليت ال تشبه أي نوافذ يف املدينة
ويف ي��وم ج��اءه أح��د التج��ار, وألق��ى نظ��رة عل��ى النواف��ذ اخت��ار تلك 
الناف��ذة القدمي��ة األوىل, لكن��ه رف��ض بيعه��ا ح��اول التاج��ر إغ��راءه 
بامل��ال لكن��ه مل يقب��ل, ب��ل ش��عر باحل��زن عل��ى فراقه��ا, وكي��ف ل��ه أن 

يبيعه��ا وق��د فتح��ت ل��ه آف��اق النجاح
وخرج التاجر حزينا؛ ألنه مل يظفر حباجته

أما هو فقد احتضن نافذته.. حلمه األول.. وغسلها بدموعه
والفرح يغزوه من كل مكان..

ناف��ذة

عتمــة

صالح بحرق

أقاصيص
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أن��ا ميم��ون أعان��ي من صداع رهيب يطبق على عاملي، أس��قط 
يف ظالم دامس للحظات، أحدث صديقي بذلك وأنا أجلس يف 
غرفة اجللوس يف منزله ....أرتشف فنجان قهوة ُمرة قدمها 
لي، أش��عر بالس��ائل الدافئ يتس��لل إىل عروقي ، صدري يبدد 
أملًا ش��ديدًا يدك رأس��ي منذ عدة أيام. مش��اعر منعش��ة ترتد 
منعكس��ة إىل جس��دي، ص��وت صديق��ي جيذب��ين حن��و األرض 

على مقعدي:
- جي��ب أن تستش��ري طبيب��ًا، يق��ول: هن��اك أم��راض غريب��ة 

وخط��رية منتش��رة ه��ذه األي��ام..
- إنه أمل غري عادي، أقول له، أمل ٌ مل أجربه من قبل..

رن��ني اهلات��ف يش��تت انتباه��ه، يق��وم صديق��ي حن��و اهلات��ف، 
فج��أة طف��ٌل صغ��ري خي��رتق الغرف��ة، كش��هاب ملته��ب مي��أل 
مس��اء الغرف��ة صراخ��ًا وعوي��اًل، وهو يضرب األرضية بقدميه 

الصغريت��ني، وخي��رتق رأس��ي صوت��ه الرقي��ق..
- ضق��ت ذرع��ًا م��ن أم��ي وأب��ي وكل املوان��ع واحلواج��ز، ضق��ت 

م��ن نفس��ي.. م��ن حياتي.
ويع��ود الص��راخ مي��أل أذن��ي، تتس��ع عيون��ي وتغط��ي وجه��ي، 
يش��تد وجي��ب قل��يب أحب��س أنفاس��ي وأن��ا أراه يض��رب بقدمي��ه 
الصغريت��ني أرضي��ة احلج��رة. يض��ع صديق��ي مساع��ة اهلاتف 
ويق��رتب م��ن الطف��ل حيمل��ه .. يربت على كتف��ه ويضعه خارج 

الغرف��ة ويدخ��ل مس��رعًا وجيل��س جبان��يب ويق��ول معت��ذرًا.. 
-  كانت مكاملة مهمة..

أقطع حديثه وأنا أشري صوب الباب وأقول بنربة غري واثقة..
- الطفل..

- نعم ، يقول صديقي، إنه كثري البكاء.. 
- كم عمره؟، أسأله

- لقد أكمل عامًا
- إنه يتكلم.. أقول

- بضع كلمات فقط، يقول صديقي
أنظر إليه بغباء. فوضى سادت جنبات رأسي، كأن كل خاليا 
رأس��ي انقبضت وانبس��طت بس��رعة، حديث الطفل تركين يف 

ظلم��ة وحرية ماذا حيدث لي.. 
- لكنه يتكلم..

أق��ول وأن��ا أنظ��ر يف عيني��ه أحاول إثب��ات احلقيقة، يهز الرجل 
رأسه بالنفي.. 

- دعنا من هذا..
أس��حب ي��دي، ألق��ي به��ا يف حجري، أنظ��ر إىل أصابعي كأنين 
أراها أول مرة، طويلة هزيلة مغطاة بشعر كثيف، أقف مرتبكًا 

وأقول باقتضاب..
- لدي موعد..

أودع صديقي وأهرول صوب الباب يف الشارع أسري يف ذهول، 
أنظر إىل األش��ياء حولي بغرابة، أحبث عن ش��يء ما، أتذكر 
بأنين أحبث عن سيارتي أين وضعتها، وفجأة تذكرت بأنين 
وضعته��ا يف الش��ارع اخللف��ي جبان��ب برمي��ل القمام��ة، أعي��د 

اخلط��ى إىل اخللف.
يف الش��ارع اخللفي قطة س��وداء هرمة، كانت تقف على حافة 
برمي��ل القمام��ة اخلال��ي، وترس��ل إل��ي م��ن عينيه��ا الواس��عتني 
نظ��رات ناري��ة، للحظ��ات ُخيِّ��ل إل��ي بأنه��ا تتحف��ز لالنقض��اض 
علي، استعذت باهلل من الشيطان الرجيم، وأسرعت اخلطى 
صوب الس��يارة ورحت أفتح الباب، ش��عور باالرتباك مشلين.

- أعوذ باهلل من البشر يزامحوننا يف أكل عيشنا..
كلمات لفحت أذني طفحت القشعريرة يف بدني..

- ماذا أمسع..؟
حدث��ت نفس��ي نظ��رت حول��ي من يتكل��م، ال أحد هنا غري قطة 
سوداء تكشر عن سوء نية. ألقيت نفسي على مقعد القيادة، 
أدرت رأس��ي رأيت القطة عرب الزجاج اخللفي للس��يارة تنظر 
إل��ي بعدائي��ة ش��ديدة. ضغط��ت عل��ى البنزي��ن ورح��ت أق��ود 
الس��يارة بعيدًا عن برميل القمامة، ثم اس��تدرت إىل الطريق 
الع��ام ولك��ن فج��أة توقفت كان كل��ب جيلس مبحاذاة الطريق، 
أمام��ه ج��زء م��ن صحيف��ة متس��خة ينظ��ر إليه��ا ث��م يه��ز رأس��ه 
بأس��ى ث��م يلق��ي بنظ��ره بعي��دًا، أخرج��ت رأس��ي م��ن الناف��ذة 
ورح��ت أنظ��ر إىل الصفح��ة بفضول، كان��ت صورة لكلب يلبس 
سرتة أنيقة وطوًقا مثيًنا، جيلس جبانب منزله اخلشيب على 

أرضي��ة خضراء..
- ي��ا خبت��ك ي��ا صديق��ي، أرزاق، أن��ت يف نعي��م وحن��ن هن��ا يف 

جحيم..
كلمات صفعت وجهي أدخلت رأس��ي بس��رعة وحش��رت نفس��ي 

يف املقع��د، رف��ع الكل��ب رأس��ه حنوي..
- أخ.. لوكان باب اهلجرة مفتوحًا..

زهرة رحمة هللا

السقوط
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ي��ا إهل��ي م��اذا ح��دث ل��ي؟! حق��ًا ما أمسع؟! محلت رأس��ي بني 
ي��دي، ووضعت��ه عل��ى عجل��ة القي��ادة ورح��ت أبك��ي. يف املن��زل 
كان��ت زوج��يت تثرث��ر عل��ى اهلات��ف م��ع صديق��ة هل��ا، وحتدثها 
عن آخر فيلم ش��اهدته وتقهقه بش��دة ويهتز جس��دها املمتلئ 
حت��ى ُخيِّ��ل إل��ي بأنه��ا ستس��قط أرض��ًا، أطبق��ت بأنامل��ي عل��ى 
وجه اهلاتف فانقطعت احلرارة. لس��عتين نظرات االس��تفهام 

م��ن عينيه��ا ولكن��ين بادرتها.. 
- أن��ا يف حمن��ة، أمسعي��ين.. لكنه��ا مل تس��معين ب��ل أغرقت��ين 
بواب��ل م��ن الكلم��ات اجلارح��ة، ح��ول وضع��ي النفس��ي وتوت��ري 
ومتابع��يت ألخب��ار احل��روب والفيضان��ات وال��زالزل والقتل��ى 
واجلرح��ى، واختتم��ت حديثه��ا، بأن��ين قب��ل أي��ام كن��ت أثن��اء 
نومي أصرخ فلتس��قط إس��رائيل فلتس��قط إس��رائيل، وس��ألتين 

وه��ي ترس��ل إل��ي نظ��رات حارق��ة:
- هل تريد أن تسقط إسرائيل من غرفة نومك..؟

وضعت رأسي بني يدي، بعدم احليلة ورحت أسأل نفسي، ما 
احلل ما احلل؟؟ ويف اليوم التالي قصدت طبيبًا نفسيًا والذي 

ربت على كتفي ضاحكًا وقال:
- أترك هم الدنيا إنك يف حاجة إىل ترفيه الرتفيه فقط..

ودوَّن لي وصفة بعدة قنوات فضائية مسلية تقودني بعيدًا عن 

عاملي..
يف طري��ق الع��ودة وقف��ت عل��ى ناصي��ة الطري��ق بق��رب حم��ل 
العصائ��ر، واش��رتيت عص��ري الربتق��ال ورح��ت أرتش��فه برفق، 
وأن��ا أجل��س عل��ى مقع��دي يف الس��يارة. فج��أة ارتفع��ت غيم��ة 
س��وداء يف الفضاء بضجة عالية، كانت غربان تغطي الس��ماء 
بنعيب صاخب، وصرخاتها الالذعة خترتق رأس��ي، أخرجت 
رأسي من نافذة السيارة ورحت أتأملها وهي تقطع الفضاء، 
بركض سريع كأنها يف مظاهرة، اقرتب رجل مين كان يقف 

بق��رب احمل��ل وبي��ده كأس عص��ري وس��أل بغرابة.. 
- ما هذا..؟

- إنها مظاهرة غرابية، قلت بعفوية. 
نظر إلي الرجل باستفهام وقال:

- مظاهر غرابية.. ملاذا ؟!
- غالء األسعار رمبا يؤثر.....

نظر إلي رجل ببالهة:
- أين الناس ..؟

وأرسل نظره إىل الفضاء املزدحم، ثم انفجر ضاحكًا ووجدت 
نفسي أضحك، أضحك جبنون ..

درس فيص��ل يف جامع��ة )أوهاي��و(، كان��ت دراس��ته ه��ي الثم��رة 
الوحيدة اليت استطاع والده تنميتها من وظيفته كمدير للتموين 
الدوائ��ي ب��وزارة الصح��ة، غ��ري أن��ه حتى هذه مل يس��تطع الوالد 
إكماهلا بسبب موته يف السجن على ذمة قضية استرياد أدوية 
فاس��دة، اضط��ر فيص��ل إىل العم��ل خ��الل الف��رتة املس��ائية يف 
أحد املطاعم يف مدينة أوهايو؛ للتمكن من الوفاء بلوازم سنته 
الدراس��ية األخرية .. حاز فيصل ش��هادة املاجس��تري بامتياز يف 
العل��وم الصيدالني��ة حت��ى إن زم��الءه أطلق��وا علي��ه لق��ب )اب��ن 

البيطار(..
فّض��ل فيص��ل الع��ودة إىل وطن��ه رغ��م كل املغري��ات بالبق��اء يف 

الوالي��ات املتح��دة
****

َبل��ده  تق��دم فيص��ل يف 
الصح��ة  وزارة  ل��دى 
بطل��ب العم��ل، غ��ري أن 
طلب��ه ُجوب��َه بالرف��ض 
قضي��ة  خلفي��ة  عل��ى 
وال��ده، مم��ا أث��ار حزنه 
عل��ى أبي��ه، خاص��ة وأن 
أم��ه أك��دت ل��ه مؤخ��رًا 

بأن والده مل ميرر تلك الصفقة اليت ُاتهم بها رغم التهديدات 
بتمريره��ا

عقار منع الفســاد

حسين حسن السقاف
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ب��دت احلي��اة مكش��رة ع��ن أنيابه��ا لفيص��ل، مل يك��ن لدي��ه م��ا 
يقيم به أوده مع أمه، فكل ما ورثاه من األب هو من�زل صغري 

ش��به ع��اٍر م��ن األث��اث، كمنازل غالبي��ة الرعويني. 

مس��تحقات نهاية اخلدمة لوالده مل تس��لَّم بس��بب صدور حكم 
قضائ��ي بات حبقه. 

مض��ت عل��ى فيص��ل س��نتان يبح��ث ع��ن وظيف��ة، كان خالهل��ا 
أش��به مب��ن يري��د اإلمس��اك بس��راب، جل��أ إىل مباش��رة أعمال 
ش��اقة علي��ه، كان حيم��ل مطرق��ًة وإزمي��اًل وس��لة، منتظ��رًا يف 

الش��ارع الع��ام م��ع ُزم��ر العاطل��ني القتن��اص فرص��ة عم��ل.

* * *

يف وقت متأخر من الليل كانت أمه تقول له:
 يا ُبيّن إنها الثالثة صباحًا... وأنت ملّا تنم بعد- 

.. ماذا أصنع يا أماه، أشعر بالقهر ومرارة الفشل -
طرق حلظة صامتًا ثم قال بصوت ختنقه العربات: 

 -أتأتني معي إىل أمريكا ؟
 -أمريكا!!.

-أج��ل .. فهن��اك ع��دٌد م��ن عروض العمل اليت ُقدمت لي بعد 
خترجي.

- ولكن والدك أوصى من سجنه بأن ختدم بلدك ال أمريكا .
- أدرك م��اذا يع��ين أب��ي .. كث��ريًا ما يزورني طيفه ليقول لي: 

)عاجل بلدك من الفس��اد قبل أن يأتي على كل ش��يء(. 
-لكن والدك دفع حياته مثنًا ألفكاره العنيدة هذه.  

 كانت بنات عينيها تتساقط عند ما أردفت:
- ال أس��تطيع أن أحتم��ل فق��دك أيضًا...إن��ين أتذك��ر مب��رارة 
عن��د م��ا كان��وا جيرج��رون وال��دك يف احملاك��م، وه��و نظي��ف 
اليدي��ن كان��ت دموعه��ا تنس��اب وهي ُت��ردف: أمتنى املوت قبل 
ذلك اليوم الذي تكون فيه مثل ذبابة يف حبائلهم العنكبوتية.. 
توقفت حلظة كمن تذكر شيئًا، فأضافت وهي ُتغمض عينيها 

وكأنها تبلع علقًما. 
- فليب��ارك اهلل ذهاب��ك إىل أمري��كا.. س��كتت قلي��اًل لتضي��ف 
بنف��س امل��رارة: بل��د اجلني��ب الع��ادل خ��ري م��ن بل��د القري��ب 

الظ��امل. 

** * *

يف صبيح��ة الي��وم التال��ي ذه��ب فيص��ل إىل أح��د مقاه��ي 
خطاب��اً. ليكت��ب  االنرتن��ت؛ 

بع��د أس��بوع وج��د يف بري��ده اإللكرتون��ي العدي��د م��ن ع��روض 
العم��ل اجلدي��دة، م��ن املخت��ربات واملعام��ل الصيدالني��ة ال��يت 

أعطت��ه عروضه��ا.
* *

يف أمري��كا كان فيص��ل منهم��كًا يف عمل��ه ويف أحباث��ه اخلاص��ة 
مبس��تحضره الط��يب. كان طي��ف وال��ده كث��ريًا م��ا حيضره وهو 

يق��وم بذلك.
بع��د جه��ود مضني��ة أراد أن يأخ��ذ ذل��ك املس��تحضر حظ��ه من 
الدراس��ات األكادميي��ة امليداني��ة، إال أن الربوفس��ور ال��ذي 

أش��رف عل��ى رس��الته يف املاجس��تري ق��ال ل��ه:
- أنت ش��رقي... ُيستحس��ن أن متضي يف أحباثك هذه بش��كل 
غ��ري رمس��ي، وإال عرض��ت نفس��ك للخط��ر.. تس��تطيع الرجوع 

إل��يَّ يف أي وقت.
وباخلص��وص  األمريكي��ة،  الصحاف��ة  يف  يتاب��ع  فيص��ل  كان 
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الصحاف��ة اإللكرتوني��ة أمس��اء املؤسس��ات واهليئ��ات املتعث��رة 
بس��بب الفس��اد . كان يذه��ب إليه��ا لُيج��ّرب مس��تحضره عل��ى 
موظفيه��ا، وي��دوَّن م��ا يط��رأ على هذه املؤسس��ات من تغري على 
مس��توى الواق��ع، وعل��ى املس��توى اإلعالم��ي، وم��ن خ��الل مواق��ع 
هيئات حماربة الفساد والشفافية، كانت النتائج حبق ُمذهلة. 

حقق��ت ه��ذه املؤسس��ات مع��دالت من��و ممت��ازة

* * *

برغ��م اس��تقرار فيص��ل وأم��ه يف أمري��كا، البل��د ال��ذي ال تع��رف 
أم��ه لغت��ه إال أنه��ا كانت تش��عر بالس��عادة واألم��ان. يف الزيارات 

األخ��رية لطي��ف وال��ده كان يق��ول له: 
 أصبح يف يدك ما حتارب به الفساد .. ارحل على بركة اهلل.. 

ال تتأخر يف إنقاذ وطنك-
من أجل ذلك عاد فيصل إىل وطنه.

* * *

يف منزل��ه الصغ��ري ويف وق��ت متأخ��ر من اللي��ل، كانت األم تقول 
لفيصل يف هلجة اس��تنكارية:

. أراك كثري التخزين للقات!!...أصبح ذلك يوميًا -
. - جيب عليَّ تنفيذ وصيَّة والدي بإزالة الوحل

ولكنك أصبحت ختوض فيه!- 
! - حتى أزيل الوحل ..عليَّ أن أخوض فيه

****

كان فيصل يرتاد مقايل ِعلية القوم، يسرتق غفلًة منهم ليسكب 
من مستحضره يف ما حيتسون من مشروب.

مثة تغريات تطرأ على هؤالء يف حياتهم اخلاصة واملهنية، مّثة 
تغ��ريات مذهل��ة تط��رأ عل��ى مؤسس��اتهم ومرافقه��م . ختلخل��ت 

الكث��ري م��ن مراك��ز الق��وى ودب اخل��الف بينه��ا، حت��ى إن وزي��ر 
األراض��ي ويف حال��ة جت��ٍل بع��د تعاطيه جرعة م��ن العقار، صّرح 
ب��أن لدي��ه ثالث��ة ملي��ارات )دوالر( يق��وم بتبييضه��ا يف بانكوك، 
س��يعيدها إىل امل��ال الع��ام، وه��ي حصت��ه م��ن مراف��ق القط��اع 
الع��ام، واألراض��ي ال��يت باعه��ا يف الواليات اجلدي��دة، قال بأنه: 
س��يعمل عل��ى تفكي��ك عصابت��ني إحداهم��ا تس��طو عل��ى املن��ازل، 
وأخ��رى عل��ى الس��يارات يف ه��ذه الوالي��ات، بي��َد أن��ه يف صبيح��ة 
اليوم التالي أذيع بيان نعيه )لوفاته بالس��كتة القلبية، حبس��ب 
البيان الذي استعرض حملة عن حياته اليت قضى معظمها يف 

خدم��ة الوط��ن، كم��ا ج��اء يف النعي(.

****

متض��ي األي��ام ونتائ��ج ذل��ك العقار تفرض نفس��ها على اقتصاد 
البلد، تداولت الصحافة احمللية تطورات طفرة معدالت النمو 
اليت تشهدها البلد، مل جتد الصحافة واحملللون االقتصاديون 
سببًا علميًا لذلك رغم معرفتهم باستقامة عدد من املسئولني 
الذين عَزفوا عن الفساد، بعد أن كانوا يعِزفون عليه، مل جيدوا 
التفس��ري العلم��ي لتل��ك الظاه��رة الغريبة .. ع��رض فيصل على 

أحد كبار املسئولني تبين عقاره
حت��ت تأث��ري العق��ار ص��در قراٌر بإل��زام مجيع العاملني يف جهاز 
الدول��ة، بأخ��ذ حقن��ة ش��هرية م��ن العقار، ُكلف��ت وزارتا اخلدمة 
والصح��ة باإلش��راف عل��ى تنفي��ذ هذا الق��رار، حتققت معدالت 
من��و ممت��ازة، وحتق��ق ش��عار ) مث��ان س��اعات عم��ل، ال مث��ان 
س��اعات يف العم��ل(، تضاعف��ت مرتب��ات العامل��ني، رغ��م ع��دم 
زي��ادة خمصص��ات الب��اب األول، تفج��رت الق��درات والطاق��ات 
القض��اء  باألم��ان، أصب��ح  للموظف��ني؛ لش��عورهم  اإلبداعي��ة 
ح��رًا مس��تقاًل ال يقب��ل اإلم��الءات، أعي��دت الكث��ري م��ن احلق��وق 
واألراضي و األمالك املغصوبة ألهلها، مل تعد األحكام شبيهة 
ب��� )روالت الفاك��س احلراري��ة( أصبح��ت حتت��وي م��ا ق��لَّ ودلَّ، 
مت إع��ادة النظ��ر يف كث��ري م��ن األح��كام اليت مل تأخذ ش��روطها 
اإلجرائي��ة والفني��ة.. وكان نتيج��ة ذل��ك أن ص��در حك��ٌم ب��رباءة 
)أب��و فيص��ل(. أصب��ح الن��اس ينظ��رون إىل املس��ئولني باحرتام 
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وتقدي��ر وحمب��ة، تس��اقطت الص��ور ال��يت لوحته��ا الش��مس م��ن 
عل��ى اجل��دران، لتح��ل يف قل��وب الن��اس، أصبح��ت مص��دَر أماٍن 
بع��د م��ا كان��ت مص��در قل��ق، فم��ا كان م��ن الن��اس إال أن أكرموا 
تل��ك الص��ور ب��أن أدخلوه��ا من الش��وارع إىل منازهلم؛ لتتصدر 
غرف االستقبال يف كل املنازل، تهافتت الشركات االستثمارية 
عل��ى البل��د، طالب��ت املنظمات الدولية املختصة االس��تفادة من 

جترب��ة البل��د يف مكافح��ة الفس��اد.

   مل يتب��َق م��ن الفس��اد إال ذيل��ه ل��وال أنَّ بع��ض كب��ار املس��ئولني 
امتنع��وا ع��ن تعاط��ي ه��ذه احلقن��ة، منحه��م النائ��ب الع��ام 
إعف��اءات باعتباره��م أصح��اب مراكز عليا، ال ترقى الش��بهات 
إليهم، كثرت هذه الرتاخيص، تسابق على حيازتها املوظفون؛ 
حت��ى ص��ار أم��ر امتالكه��ا نوع من )الَس��َماخة(. مضت س��نتان 
عل��ى ذل��ك احل��ال غ��ري أن��ه أصب��ح بع��د ذل��ك مبق��دور بع��ض 
كب��ار املوظف��ني التخل��ص م��ن تن��اول هذا العق��ار. ومل تعد ترفع 
قضاي��ا م��ال ع��ام إال عل��ى عمال اخلدم��ات واحلرفيني، وصغار 
املوظف��ني، فهن��اك قضي��ة س��رقة مروحة س��قف، وهناك قضية 
س��رقة ماس��ورة م��اء مس��تخدمة .. أصبح��ت النياب��ة جت��ري 

مق��اوالت الوقيع��ة باخلص��وم يف إط��ار الوظيف��ة العام��ة..!
تشكل تيار قوي من املعارضة واملواالة معًا حملاربة هذا العقار، 
تعرض عقار فيصل هلجمة من بعض خطباء املساجد، الذين 
اعتربوه��ا بدع��ة ضال��ة، وتدخ��ال يف الفط��رة ال��يت ُفط��ر عليه��ا 
اإلنس��ان، وأن عل��ى املؤم��ن أن حيجب��ه دين��ه ع��ن امل��ال احل��رام 
ال عق��اٌر ينت��ج يف الغ��رب، ش��اركتهم يف ذل��ك بع��ض الصح��ف 
اليت اتهمت هذا الدواء بأنه مينع النس��ل، صدر أمٌر باعتقال 
فيصل بتهمة صناعة وترويج مركبات ممنوعة. لصقت ماليني 

امللصق��ات املعادي��ة هلذا العقار.
ُح��دد موع��د حماكم��ة فيص��ل، تاب��ع اجلمي��ع باهتم��ام وبتعاطف 
بالغ��ني جلس��ات ه��ذه احملاكم��ة. نش��ر بع��ض املوظف��ني الذي��ن 

أقص��وا م��ن وظائفه��م جتربته��م االجيابي��ة م��ع ه��ذا العق��ار.
غ��دًا ه��و ي��وم النط��ق باحلك��م يف هذه القضي��ة. كانت أم فيصل 
مرعوبة من ش��بح أن يالقي فيصل مصري والده، كانت تتمنى 
أن ال تطل��ع عليه��ا مش��س الغ��د حت��ى ال ُتفجع يف ابنها. .مل تنم 
ليلته��ا عل��ى اإلط��الق، بات��ت تنتح��ب وتناج��ي ربها ب��أن يصرف 

كيد الفاسدين عن ابنها؛ لتعود معه إىل الواليات املتحدة دون 
رجعة.

يف صبيح��ة الي��وم التال��ي يف مبن��ى احملاكم��ة الضخ��م انعق��دت 
جلس��ة احملاكم��ة بع��د أن اكتم��ل نص��اب اهليئ��ة القضائي��ة يف 
املنصة األمامية، وبعد أن حضر عدٌد من الصحفيني وممثلي 

وكاالت األنب��اء احمللي��ة واألجنبي��ة، لتع��ج الصال��ة مب��ن فيه��ا

****

يف البوفي��ه املالص��ق لصال��ة احملكم��ة، أخ��ذ عام��ل اخلدم��ات 
املن��ادي عل��ى القضاي��ا بوض��ع قط��رات من علب��ة كانت يف جيبه 

يف الش��اي ال��ذي أخ��ذه ألف��راد اهليئ��ة القضائي��ة يف املنص��ة.
بدا مجيع من كان يف الصالة يف حالة صمت وترقب شديدين. 
مث��ة س��يدة جتل��س عل��ى أح��د الكراس��ي القريب��ة م��ن قف��ص 
االته��ام ال��ذي يقب��ع في��ه فيص��ل، كان��ت ش��فتاها ُتتمت��م بكلمات 
صامت��ة، يف ح��ني كان��ت بن��ات عينيه��ا تنهمر عل��ى خديها، وهي 
ترنو إىل املتهم يف القفص.. كانت متر بها أطياٌف من املاضي 

وشخوصه.
أخ��ريًا ويف ج��و م��ن القل��ق والرتق��ب ال��ذي ط��ال، تتبع��ه من قبل 
كل الن��اس خلت��م جلس��ات هلذه اهليئ��ة القضائية، بدا القاضي 
يتش��اور م��ع القاضي��ني عل��ى ميين��ه ومشال��ه، وم��ا إن أمت ذل��ك 

حت��ى تنحن��ح ث��م تلفَّ��ظ باحلك��م، كان يقول:
ال وج��ه إلقام��ة الدع��وى ض��د املته��م فيصل....طال��ب منط��وق 
احلك��م بإل��زام مجي��ع منتس��يب القطاع��ني اخل��اص والع��ام، 
يف الدرج��ات العلي��ا باس��تمرار تعاط��ي عق��ار فيص��ل كش��رط 
أساس��ي الس��تمرارهم يف وظائفه��م ...هتف��ت الصال��ة: اهلل 
أك��رب.. اهلل أك��رب.. حيي��ا الع��دل و يس��قط الفس��اد ..يف ح��ني 
الت��فَّ ح��ول فيص��ل حش��ٌد من احلضور، كم��ا يلتف أفراد النحل 
ح��ول ملكته��م. جاب��ت ه��ذه احلش��ود - ال��يت يتضاع��ف عدده��ا 
- ش��وارع العاصم��ة.. ألغي��ت كل اإلعف��اءات م��ن تن��اول العقار، 
وأك��د احلك��م عل��ى اإلل��زام باس��تمرار تعاط��ي العق��ار ملنتس��يب 
القطاع��ني الع��ام واخل��اص، واعت��رب ي��وم ص��دور احلك��م يوم��ًا 

وطني��ًا ..مس��ي )بي��وم احِلكم��ة(.
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اخلاطرة األوىل:
           داللة العيون 

املالح��ظ أن وص��ف العي��ون يف األغني��ة العربي��ة اجلنوبي��ة 
يك��ون غالب��ا مقرون��ا بالس��لب والنه��ب والقت��ل والقن��ص، 

ومث��ل ذل��ك :
ختالسين النظر من حلظك احلربي

وتصرعين بذاك اللحظ غيلة
وأيضا :

من عينه الكحلى   وابوي أنا 
يا ما اكثر القتلى   وابوي أنا

وأيضا:
بالعيون السود    ذي تسيب األسود
صادني الرغدود     منسوب اجلدود

وغري ذلك كثري
أم��ا يف األغني��ة املصري��ة، ف��إن وصف العني غالبا ما يكون 
مقرون��ا بالس��حر واجلم��ال، والدع��وة إىل احلي��اة، ومث��ل 

ذل��ك :
هات عينيك تسرح يف دنيتهم عينيا

وأيضا :

شعر إيه ذا الكالم اللي يف عينيك
خّلى أحلى كالم يغري

وأيضا :
قد العيون السود حببك

وانته عارف قد إيه كثرية ومجيلة
العيون السود يف بلدنا 

يا حبييب
وأيضا :

من أجل عينيك عشقت اهلوى
وغريها كثري

ولع��ل ذل��ك يب��ني الف��ارق الكب��ري ب��ني طبيع��ة اجملتمع��ني، 
العرب��ي اجلنوب��ي واملص��ري يف نظرتهم��ا اجلمالي��ة، حي��ث 
يبدو اجملتمع اجلنوبي جمتمعا ذا طبيعة مواجهة وقتالية 
بالفط��رة، بينم��ا يب��دو اجملتم��ع املص��ري جمتمع��ا مدني��ا 

حضاري��ا ش��غوفا باحلي��اة. 
وميك��ن هن��ا أن نفه��م م��ن ذل��ك أس��باب ه��ذه احل��روب 
الالنهائي��ة، ف��إذا كان ش��عراؤهم العش��اق املف��رتض فيه��م 
الدع��وة اىل احلي��اة وتس��يطر عل��ى وعيه��م ه��ذه النزع��ة 
احلربي��ة، فم��ا بال��ك  بعامته��م الذي��ن تربوا على أن اخلري 

ب��ني أني��اب الش��ر؟ 

اخلاطرة الثانية:
         سخاء احملّبني

قال حييى عمر :
لك ِقسم يف قسم يف قسمني

وقسم زايد على اخوانك

 »خواطر أدبية«

 حممد ناصر العولقي
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وقال عبداهلل هادي سبيت :
ببذل الغالي وللوارث عمود

وقال حداد بن حسن الكاف:
بلطف وباكون بني الغصن والورقة

ونظرة الزين ما تقتام
وباُمد بآالف نقدية هلا وثقة

بالروح بفدي
يسهل علي يف رضاها البذل والتسلوم

وقال السيد حسني احملضار:
خذ من اهلامشي ما تريده

وامسح بلقياك يا ذا احلسن
خذ من الفايدة والوجيدة

لي يف الوَسل
نوب جردان يلقي عسل

وقال القمندان :
ونا لكم يف اهلوى تابع وحمسوب
وعسكري قح كما عنرت وشيبوب

وقال واحد:
قّسمت روحي فوق ما الشرع قّوال

نّصني لك ون زاد بينك وبيين

ه��ذا ال��ذي يق��ول عن��ه الن��اس: س��خاء احملب��ني؛ فاحل��ب يف 
جوه��ره عط��اء، وإيث��ار وتضحي��ة ولي��س أخ��ذا واس��تئثارا 

وأناني��ة.

اخلاطرة الثالثة:
             ليلة احلد

كان الع��رب يف اجلاهلي��ة يس��ّمون ي��وم األح��د: األّول وبذل��ك 
فهو كان أّول أيام األسبوع عندهم، كما هو احلال بالنسبة 

لليهود وبعض طوائف املس��يحيني.
واألح��د مش��تق يف العربي��ة م��ن رقم واح��د، أّما يف الالتينية 
في��وم األح��د يع��ين ي��وم الش��مس، ويس��ميه الفرنس��يون 
دمينش، واإليطاليون دومونيكا، واألسبان دومينغو، وأصل 
ه��ذه التس��ميات الث��الث عائ��د اىل الكلم��ة الالتيني��ة داي��س 

دومني��كا ومعناه��ا ي��وم ال��رب.
ويف تراثن��ا الغنائ��ي الش��عيب، وعل��ى األخ��ص احلضرم��ي 
حضور واضح ليوم األحد، كيوم لقاء للعشاق أو يوم شجن، 
يتذك��ر في��ه احمل��ب أحباب��ه ومن مثل ذلك رائعة الفنان أبي 

بكر س��امل بلفقيه:
ليلة احلد ذي مّرت بذكره اخلواطر
ذّكرتنا بشي ما كان ع البال خاطر

ذّكرتنا بالدي ذّكرتنا بسيئون 
عّود اهلل ليالي األنس يف وسط سيئون 

وكذلك رائعة احملضار:
مت اللقاء يف الواحدة والنصف من يوم األحد

باألغيد الفتان ذي يف احلسن ما مثله أحد
وأيض��ا رائع��ة حمم��د س��عد عب��داهلل ال��يت ج��اءت باللهج��ة 

احلضرمي��ة:
يوم األحد يف طريقي بالصدف قابلت واحد

غصب عين سرت بعده سرت ما همّيت واحد

.... وكأنَّ ه��ذا االختي��ار لي��وم األح��د يف تراثن��ا الغنائ��ي 
احلضرم��ي، آٍت م��ن مكان��ة ي��وم األح��د عن��د العرب قدميا، 

وكذل��ك عن��د غريه��م.
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تل��ك الليل��ة كن��ت جم��رََّد دمي��ة م��ن قط��ن، بس��اقني حنيلت��ني، 
خفيف��ة ج��دا، ول��ي وج��ه طفل��ة بريئة. حيمل��ين رجل عجوز يف 

جراب��ه الكب��ري، بصحب��ة دبب��ة وق��رود، وخ��راف صغ��رية.
         

     .  يدلل��ين فيجعل��ين أعتل��ي كيس��ه املل��يء بالدُّم��ى، رمب��ا 
ألن��ين أمج��ل ُدم��اه وأكربه��ا حجم��ا 

جعلين مرئية للجميع. فجذبت إليه كل من يراني. 
               حني يراني األطفال ينبهرون جبمالي، وحياولون 
ملس��ي فينهاهم الرجل العجوز بصرامة. يربط خيوطا ملونة 

حول معصمي، وحلقتني ذهبيتني بأذنيَّ الناعمتني. 
وُيلبس قدَميَّ ُخفني، ورديَّني دون أن يضع عليهما أحذية.  

كان كل شيء مجيال حينها، فقد كان عاملي كله حيوطه ذلك 
اجل��راب، وتل��ك الدم��ى الكثرية اليت تزامحين، وتلتصق بي، 

دون أن أحس بأمل، متاما كما ال أحس بسعادة، وال حبزن.
              تعثر الرجل ذات يوم ، فتناثرنا يف شارع ضيق امتأل 
بن��ا س��ريعا.  فس��قطت، ومل أح��س بوج��ع،  كان امل��كان مليًئ��ا 
بامل��اء ال��ذي جتم��ع بع��د س��قوط املطر، ابتلت قدماي  وأس��فل 
ظهري ورأسي. وألنين كنت أول من وقع، فقد اندفعت بعيدا، 

جبانب شجرة معمرة. 
البل��ل التهم��ين، ووص��ل إىل كل جس��دي الُقط��ين، وكان آخ��ر 
عض��و يبت��ل بامل��اء ه��و أنف��ي، لكن��ين مل أعط��س حينه��ا، كم��ا 

أن��ين ال أتنف��س. 
    قام الرجل جبمع ُدماه كلها، ولكنه مل ينتشلين، ومل ينتبه 
لوجودي يف ظل تلك الشجرة الكبرية،  رمبا ظنَّ أنين بقيت 

باجلراب، كبعض الدُّمى اليت علقت فيه ومل تسقط.
تلفت مينة ويس��رة، ومضى قبل أن تعثر علي عيناه املتعبتان  
..  تركين خلفه، وعجزت أن أنبهه ملكاني، فقد  كنت حينها 

جمرََّد دمية من قطن، فأنى لي التحدث كالبشر.

اة على األرض،          ال أدري كم من الوقت مضى، وأنا مسجَّ
مبللة، ومتسخ قفاي بالطني، يصل البلل حتى أنفي املوّرد. 

    وددت حينئ��ذ ل��و أن��ين أمل��ك صوت��ا فأن��ادي كل م��ن مي��ر، 
ولك��ن أنَّ��ى ل��ي ذل��ك، كم��ا  أن��ين ال أمل��ك صوت��ا، فإن��ين أيضا 
ال أرى بعي��ين الزرقاوي��ن، كان��ا جم��رد غطائني بالس��تيكيني، 

مرس��وم عليهم��ا عين��ا فت��اة غربية. 
أح��س فق��ط إحساًس��ا غريب��ا، أن��ين أرى نفس��ي وم��ن حول��ي، 

متأك��دة م��ن كل ش��يء، بوع��ي كب��ري.
       ي��د صغ��رية انتش��لتين، كان��ت خش��نة، ولكنه��ا حاني��ة، م��ا 
لبثْت أن قربتين تلك اليد لصدر فتاة صغرية، ابتل قميصها 
ح��ني ضمت��ين إليه��ا، لكنه��ا مل تبعدن��ي، بل ضمت��ين أكثر إىل 
صدره��ا، ف��دق قلبه��ا جب��وار قل��يب؛ ليخف��ق قل��يب أول م��رة، 
وأنظ��ر بعده��ا لي��َديَّ فأراهما قد اكتس��تا جبلد بش��ري طري،  
النبض يس��ري داخلي من قدمي حتى أقصى رأس��ي، مل يعد 
بداخل��ي م��ن قط��ن مبت��ل، ووحده��ا مالبس��ي ب��دت متس��خة 
م��ن اخلل��ف. ذرف��ت عين��اي بدموعهم��ا ألول م��رة، وحترك��ت 

الرم��وش بانتظ��ام ، 
أما أنفي فعطس مرة واحدة، وتتابعت أنفاسي، ونطق لساني 

بكلمات متقطعة. 
اختلف إحساسي باألشياء من حولي،  حتركت قدماي وسرُت 
ككل البشر،  لكنين كنت أمشي يف دائرة ضيقة، كانت أضيق 

من ذلك اجلراب، الذي كان حيملين على ظهر رجل عجوز

دمية من قطن

عيدروس الدياني

فانتازيا طفولية
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كان��ت أم��ي تق��ول ل��ي يف النهار وه��ي تطعمين : »افتح فمك؛ 
لتكون بطاًل مثل ابن عمك عبداهلل »، ويف الليل كانت تقول: 
»من مبك��رًا مث��ل خال��د«، أم��ا أب��ي فقد كان يك��ّرر على أذني؛ 
ب��أن أذاك��ر دروس��ي مث��ل عل��ي، وأن أذه��ب معه إىل املس��جد 

مثل صاحل. 
      معّلم��ي يف املدرس��ة نصح��ين ب��أن أجته��د مث��ل حمم��د، 
ومعلّمي اآلخر يف التحفيظ أشار علي أن أصغي ألمحد لكي 
أشبهه. بينما طلب ميّن مدّربي أن أسّدد الكرة مثل سامل، 
وأخ��ي األك��رب أوصان��ي أن أختب��ئ جي��دًا مثل��ه، وحن��ن نلع��ب 

الغّميضة.
     بع��د ذل��ك كن��ت ال إرادي��ًا ح��ني أه��ّم بالرك��ض، أنظر ملن 
يركض خبّفة أمامي حّتى أقّلد خطواته، وكنت أحّدق مبن 
يك��ون عل��ى يس��اري كي��ف مي��ّد يده ملصافح��ة اآلخرين ألفعل 

مثله. 
       اس��تطعت أن أك��ون مث��ل عب��داهلل وعل��ي وخال��د وحمم��د 
والبقي��ة، ث��ّم ك��ربُت وحاول��ت أن أرس��م مث��ل ن��ادر، وألع��ب 
الكاراتي��ه مث��ل مع��اذ، وأنش��د مث��ل س��عيد، وأحت��ّدث مث��ل 
عبدالرمح��ن، وأتق��ن اخل��ط مث��ل ناص��ر، ففش��لت يف مجي��ع 

حماوالت��ي.
      ث��ّم وصل��ت ملرحل��ة بعده��ا اح��رتت فيه��ا، أن أخت��ار ه��ل 
أك��ون طبيب��ًا مث��ل عبدالعزي��ز، أم مهندس��ًا مث��ل فيص��ل، أم 

تربوي��ًا مث��ل عبدالس��الم؟ 
      فّكرت أيضًا بأن أصبح إعالميًا مثل توفيق، لكنين يف 

اللحظة األخرية قّررت أن أكون حماسبًا مثل ماجد. 
     ختّرج��ت مثق��اًل بش��خصياٍت ِع��ّدة أردت أن »أكونه��ا«، 
ومشّتتًا ال أعلم أي طريق آخر جيب أن أسلكه، كنت أجلس 
منف��رًدا دائم��ًا متبلّ��دًا لس��اعات طويل��ة، ضائع��ًا أحب��ث ع��ن 
نفس��ي، مي��ّر اآلخ��رون جبان��يب، ين��ادون: »ُعم��ر« وال أجيب.

 »ذوبان«
                        

بع��د عام��ني م��ن الغي��اب التقي��ُت ب��ِه جُم��دًدا .. يف ب��ادئ األم��ر كان لق��اًء 
عاب��ًرا ال يش��ِفي روح الطفل��ة ال��يت أصابه��ا العط��ب .. وال يوقُظ الذكريات 
املتأجج��ة يف القل��ب .. جم��دًدا يف ١٢ م��ن آب  ٢٠١8 ش��اءت األق��دار قب��ل 
مغادرتي إىل حضرموت أن يكون لي لقاء أخري! ال أعلم هل من املنصف 

أن أصف��ُه هك��ذا؟! أم أن��ُه ه��و هكذا فحس��ب! 
حس��ًنا أيه��ا اجلمي��ل .. الع��ذب.. كل اللغ��ات أم��ام حس��نك ُيطف��أ َبريقها .. 
وكل الشعر يف حضورك يغدو سراًبا .. وكل القوة أمام هيبتك خترس .. 
وال ش��يء من ثرثرتي عن حبك قد تش��في ما بي من اش��تياق .. وال ش��يء 
يطف��ئ هلي��ب الفق��د يف قل��يب! ..ه��ل يص��ح الق��ول أن��ين يتيم��ٌة من��ذ حال��ْت 
بيننا املسافات ومل أرْك؟ ..أم إن املدينة اليت ال حتملك يتيمة؟! ..أدرك 

أن احلضور ال يش��بُه الغياب.. 
لك��ن م��اذا ع��ن قل��يب ال��ذي تركت��ُه يف حضرت��ك؟! .. يس��خر أهل��ي ح��ني 
ُأخربه��م أن قل��يب وروح��ي يف ع��دن! نع��م ه��ي لديك يف عدن ...قد تتعجب 
م��ن قول��ي ه��ذا  .. من��ُذ حلظ��ة لقائن��ا كن��ت ق��د أخربُت أهل��ي بضجٍر أنين 
لن أملسك  ..لن أتبللَّ بك  .. ظننُت أني لن أستطيع االقرتاب منك، كيف 
وقد أهديتك روحي وقليب؟! ..وأنت تسعرُّ بي األشواق أو يهزني اللقاء؟! 
..هذِه املرة عادت الروح ملعانقيت ..وعاد القلب حيتضُن بقايا هذا اجلسد 
الذي أنهكُه احلنني .. عادت روح الطفلة املندفعة منُذ أول نظرٍة لفضائك 
الرحب الذي يعكُس زرقة السماء! ..ومنُذ أول خطوة انزلقت بها قدماي 
يف جنت��ك .. ومن��ذ اللحظ��ة ال��يت تلبس��تين روح الطفل��ة ال��يت تركته��ا هن��ا 
قب��ل أع��وام، ح��ني كان��ت تلق��ي علي��ك التحي��ة برش��ق احلج��ارة علي��ك عن��د 
جميئه��ا م��ع أبيه��ا لزيارت��ك، هذه الطفلة املشاكس��ة مل تكن جتيد متتمات 
احلب وال وجع الرحيل .. كانت ختشى االقرتاب منك، لكنها اليوم وعند 
لقائك تبددت كل خماوف الطفولة .. وهي بكل شجاعتها وضجيج احلياة 
فيه��ا تع��ود معانق��ة إي��اك، عناًق��ا مل تس��تطع وصف��ه..  فه��ل يكف��ي عن��اق 
الروح؛ فتكش��ف اللغة عن مكامنها؟ ..أم يكفي عناق اجلس��د الذي يذيب 
املس��افات حب��رارة اللق��اء ..ابت��داًء م��ن دفء احلض��ور ..ثم س��كينته ..ثم 
»الصمُت يف حرم اجلمال! »  قال درويش : »إن عاش��ق اجلمال يف العادة 
أمحق! »  .. أجاد وصف محاقيت يف حضورَك أيها البهي، حني متاهيت 
يف معانقت��ك متس��ربلة يف جلب��اب صم��يت ..متأمل��ة مجال��ك الف��ذ ال��ذي 
عان��ق قل��يب طوي��اًل  يف الغي��اب.. ح��ني المس��َت جدائل��ي رغ��م عهدي بعدم 
االق��رتاب من��ك متاهي��ُت يف الغي��اب ويف احلضور، ويف النكوث بكل وعودي 
مقاب��ل همس��ة م��ن ص��وت متاوج��ك، ال��ذي مل يع��د يش��فيين م��ا دم��ت - يف 
حضورك - قد غادرُت معك مبحرًة يف عاملك.. ويف عمقك أضاعت لغيت 
مفرداتها؛ لتبحث عن ترمجِة )حبٍر( يف قواميس��ها، قاطعين صوت أبي 

عم��رو -  وأن��ا يف غم��رِة خياالتي � 
لق��د ح��ان وق��ت املغ��ادرة  .. وتذك��رُت اقتباًس��ا للحام��د عب��داهلل:  »املدينة 

ال��يت ال حب��ر هل��ا يتيمة..« 
أظنُه اختصر كل أقوالي ولغيت.. 

 على ضفاف الغياب
  -مرام شيخ احلبشي-

 عمر حممد العمودي
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 اش��تعلت الرؤوس ش��يبا رؤوس الذين هم يف س��نه ورؤوس من هم 
أصغر منه، أما هو فأبى إال أن يطالع اجلميع بشعر أسود ناعم  مل 
تنل يد األيام والس��نون من فتنته! وعجب الناس من تش��بث ش��بابه 
ب��ه، أو تش��بثه ه��و بش��بابه- كال األمري��ن س��يان � وعل��ى م��دى س��نني 
كان��وا يقول��ون، إذا م��ا م��ر به��م أو ج��اء ذك��ره يف جمالس��هم :)ه��ذا 

الرجل دائم الش��باب(!
حينها مل تكن صبغة الرأس قد دخلت بلدتهم الريفية، وإال لالذ بها 
كثري ممن أشاب األبيض القبيح شعورهم، للحفاظ على مجاهلا، 
أو ليس القبيح يف مكانه مجيل؟ فاألسود وهو يتوج الرأس يف غاية 
اجلمال!  أما األبيض فإنه منفر كأنه الربص على اجلسد اآلدمي.

ولقد تصدى له املدعو س��ليم عبداهلل، فرده  على أعقابه، دون أن 
يتمك��ن م��ن املس��اس ول��و بش��عره واح��دة م��ن ش��عر رأس��ه وم��ن ش��عر 

جس��مه، حيثما وجد.
تس��اءل معارف��ه ع��ن الس��ر الكام��ن وراء ذلك، ومل يب��ح به يوما أليٍّ 

كان، مب��ا يف ذل��ك أه��ل بيته.
وإذا مازح��ه ش��خص بقوله:)م��ا ه��ذا الش��باب الدائ��م، يا رجل (؟! 

رد بابتس��امة زهو ال تقول ش��يئا.
وبع��د س��نني م��ن احل��رية انكش��ف الس��تار ال��ذي أس��دله عل��ى س��ره! 
فاملس��ألة تكم��ن يف علب��ة بيض��اء حبج��م إصب��ع اإلبه��ام، ذات غطاء 
أسود متصلة   بها فرشاة صغرية.. ينهل بها من الصبغة السوداء 
م��ا حياف��ظ ب��ه عل��ى ش��بابه.. لي��س يف أنظ��ار اآلخري��ن- والس��يما 

النس��وان- وإمن��ا يف نظ��ره ه��و ذات��ه!
فلون املشيب يف الرأس، ينال منه.. إذ يشعره 

بأن��ه  عج��وز ق��د بل��غ تل��ك الس��ن ال��يت يش��ري إليه��ا الل��ون األبي��ض 
الش��بيه بال��ربص، وه��و جيل��ل الش��عر.

وال طاقة له باإلقرار حبقيقه أنه صار  عجوزا قد خسر كل امتيازات 
الش��باب، وصدمت��ه س��يارة، ذل��ك الظه��ر، لذهول��ه ج��راء تذك��ريه 

حبقيق��ة، ب��ذل جه��ده ملداراتها ع��ن عينيه قبل عيون اآلخرين.
فم��ن الوهل��ة األوىل، عندم��ا وقع��ت عين��اه ذات صب��اح عل��ى ش��عرة 
بيض��اء بناصيت��ه، بينم��ا كان يق��ف أمام املرآة املربعة املعلقة وس��ط 
أح��د ج��دران غرفت��ه، انعك��س نص��ف جس��ده به��ا، وجع��ل يتطلع اىل 

ش��عره األس��ود الناع��م ال��ذي لطامل��ا آزر وس��امة وجه��ه األمسر.
وفم��ه يطل��ق تصف��ريه حل��ن أغني��ة صباحي��ة انطلق��ت م��ن املذي��اع، 
القاب��ع خلف��ه. وفج��أة  توق��ف مرح��ه واس��توىل عل��ى ش��فتيه حال��ة 
امتعاض، أمعن النظر يف الشعرة الربصاء، كاآلفة، واعرتى عينيه  

س��خط، وتس��اؤل:)هل ميك��ن؟(
توقفت عيناه عند تلك الشعرة، غري مصدق.

لكنه��ا كان��ت تس��طع يف لي��ل حال��ك ،انتزعه��ا كم��ا ينت��زع ف��الح اآلفة 
م��ن حقل��ه، ويرميه��ا ث��م حيرقه��ا، خش��ية أن تصي��ب عدواها احلقل 

كله!
بعثر ش��عره باملش��ط واضطلعت عيناه بالبحث عن ش��عرات أخرى، 
خمتبئة يف فوديه أو هامته. فتح عينيه عن آخرهما مسلطا النظر 

على جوانب رأس��ه، لكن املرآه اكتفت بتلك الش��عرة.
نظر إىل يساره حيث تنام زوجته على السرير احلديدي املزدوج.

كان��ت يف العش��رين عندم��ا تزوجه��ا قب��ل عش��رين عام��ا أم��ا ه��و 
فيكربه��ا بعش��ر س��نوات.

أعاد تصفيف شعرة بعناية كالعادة، مسع صوت املذيع يقول:)إليكم 
موج��ز الس��ابعة(.ويف ه��ذا الوق��ت اعت��اد مغ��ادرة املن��زل ليص��ل إىل 

مرفق عمله قبل بدء الدوام الرمسي.
عل��ى عج��ل لب��س قميص��ه، ث��م أت��ى بالس��روال الطوي��ل. دس نصف��ه 
األسفل فيه. ودس حتته القميص. ألقى نظرة أخرية على سحنته 
يف املرأة، إذ أنه شديد احلرص على مظهره، فال يغادر منزله إال 

وه��و يف كامل زينته! 
ه��م أن يغ��ادر امل��رآة ، بي��د أن��ه ح��رص عل��ى أن يلق��ي نظ��رة أخ��رية 
على شعر رأسه؛ ليتأكد من خلوه من شعرة بيضاء، لن ختفى عن 
عني الصقر اليت تتمتع بها بعض النسوة، فُتحدُِّث عنه قائلة:)لقد 

ش��اب سليم عبداهلل(.
غادر منزله يساوره قلق الزمه ذلك اليوم، أنى السيما، وقد أشعرته 
تل��ك الش��عرة البيض��اء بأن��ه أخ��ذ ينح��در إىل مرحل��ة م��ن العم��ر ال 
يودها وال حيبذ ذكرها؟! سار يف الشارع املمتد إىل مركز املدينة، 

الرجل الذي تصدى للمشيب

سامل فرتوت
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باجتاه مرفق عمله، حيث يش��غل فيه وظيفة الضابط اإلداري.
مر بالسابلة، مهموما. واسعدته فتاة نزقة جريئة، كانت تسري مع 
أخرى بعكس اجتاهه، عندما قالت بصوت بلغ مسعه:)هذا الرجل 
أنيق، وحلو آه ليته يتزوجين(! وضحكت وهي تتمس��ح  بصاحبتها، 
ابتسم، وأشار بيده هلا حياها بيده،  وإذ ابتعدت عنه وصاحبتها، 

التفتت والتفت هو وتبادل وإياها إشارة ود.
وبقدر ما سره اهتمام البنت بقدر ما فاقم قلقه من أن يفقد مثل 
ه��ذا االهتم��ام، إذا ه��و مل يض��ع حدًّا هلذه اآلفات اليت س��تتوالد يف 

رأس��ه، تغزو ش��عر رأسه والشعر يف كل جسمه.
وص��ادف يف طريق��ه رج��ل عج��وز أحن��ى الزم��ان جس��ده ،اخت��ذ م��ن 

عص��ا معوج��ة ِرج��ال ثالث��ة يت��وكأ عليه��ا.
انشغل يف مرفق عمله بتأدية مهامه اليومية، تبادل أحاديث بعضها 
ج��اد وبعضه��ا اآلخ��ر ه��ازل م��ع املوظف��ني واملراجع��ني م��ن خ��ارج 
مرفق��ه، وكان هم��ه املس��تجد يطالع��ه ب��ني احل��ني واألخر. فالذي مل 
يتخيل نفس��ه عرضة له، ها هو يقتحم عليه أش��رف عضو يف كيانه

الرأس، والوجه فهما كالعضو الواحد. ولطاملا أضفى شعره األسود 
عل��ى وجه��ه مج��اال، جعله مطمع تقرُّب كثريين منه، نس��اء تعش��قه، 
ورجال يطلبون وده.. وتلك ثروة ال تقدر بثمن، وأخش��ى ما خيش��اه 
أن تتع��رض للضي��اع. ل��ذا وجدت��ه ش��ديد احل��رص عل��ى أال يف��رط 
فيه��ا. فحظي��ت صحت��ه باهتم��ام منقطع النظ��ري  من لدنه. فما رآه   
أحد والس��يجارة معلقة  بش��فتيه، ونأى بنفس��ه عن اآلفات األخرى 
كاخلمر والقات. فالرجل مل يتخيل نفسه يف قبضة تلك السن اليت 
جيلل فيها اللون األبيض، كالكفن شعر اإلنسان؛ ذلك ألنَّ الشعرة 

الواحدة  س��تتبعها ثانية، وثالثة
هكذا يشرع املشيب خبوض معركته مع الشباب، إذ يطيح األسود 
اجلميل من مكانه، كما يطيح الربص بشرة اجللد اآلدمية األوىل.

ال ل��ن يس��مح بذل��ك. لكن��ه فوج��ئ بع��د ثالث��ة أي��ام بث��الث ش��عرات 
بيض يف املكان نفس��ه!:  أف ما هذا؟ انتزعها واحدة تلو األخرى، 
فت��ح الناف��ذة، وألقاه��ا خ��ارج البي��ت كي ال تعثر عليه��ا زوجته، عند 
تنظيف الغرفة فتعرف أنه أخذ ينحدر إىل املشيب. ساوره قلق من 
أن يب��دو علي��ه الق��رع، وخي��ل إلي��ه أن صوًت��ا خياطبه م��ن املرآة:)ما 

زل��ت كم��ا أن��ت ال بأس علي��ك يا رجل!(

غ��ادر غرف��ة الن��وم باجتاه الباب الرئي��س للمنزل. تطقطق جزمتاه 
عل��ى أرضي��ة املن��زل، وه��و يفت��ح الب��اب املصن��وع م��ن خش��ب مت��ني، 
وقعت عيناه على تآكل فيه. إذ مضت عشر سنني منذ أن اشرتاه. 
تغاض��ى ع��ن إج��راء مقارن��ة ب��ني ح��ال الب��اب الي��وم وب��ني حال��ه قبل 

عقد من الس��نني.
صادف عجوًزا حنيلة طويلة  مارة من معارفه. عندما رأته، ألقت 

علي��ه حتي��ة الصب��اح، فقال��ت: )تس��لم لش��بابك ي��ا س��ليم. صاحب��ك 
نص��ف ش��عرة أبيض(.كان��ت تقص��د بصاحب��ه ابنه��ا ال��ذي يصغ��ره 
بع��ام، ف��رد عليها:)كل��ه م��ن اخلم��ر والق��ات والس��يجارةِ جلب��وا 

ألنفس��هم اهل��م والغ��م وامل��رض وش��ابوا وه��م ش��باب(.
دخلت العجوز أحد البيوت.. ومضى هو باجتاه نقطة انطالقته يف 

الشارع املمتد طويال. 
توقفت سيارة الند روفر عتيقة له وهو ميشي على هامش الشارع. 
قال له سائقها الشاب: )اركب، يا عم سليم(. مل ترق له كلمة عم 
هذه. قال للس��ائق. بعد أن أغلق باب الس��يارة كأنه ميازحه: )عم! 

هل حتسب نفسك صيب هاه؟( 
ابتس��م الش��اب األس��ود امله��ذب. وه��و يضغ��ط بقدم��ه اليمن��ى عل��ى 

دواس��ة الس��يارة، وس��ارت بس��رعة متوس��طة.
مل��ح يف منتص��ف الش��ارع العج��وز احمل��ين الظه��ر وكان يلتقط حجًرا 
ليه��وش به��ا األطف��ال الذي��ن، كلم��ا رأوه، هتفوا به:)ي��ا ربح، يا ربح

ق��ال ل��ه الس��ائق: )زعلُ��ُه منه��م أغراه��م باللع��ب معه. ل��و يتجاهلهم 
مل��ا آذوه(. 

مل ت��رق ل��ه رؤي��ة ذل��ك العج��وز. لق��د ازعجت��ه بض��ع ش��عرات بيض��اء 
برأس��ه م��ا بال��ك أن يتق��وس ظه��ره، فيت��وكأ عل��ى عص��ا، ويهت��ف ب��ه 

األطف��ال كلم��ا م��ر به��م )ي��ا رب��ح، ي��ا ربح(!
إيه ليت الزمان يكون رؤوفا به فال ميس شبابه! وليت سن الشباب 
يبقى مالزًما لإلنسان مدى العمر أو حتى مدى الدهر! وقد طاملا 
ن��أى بنفس��ه ع��ن التفك��ري يف الزم��ن وم��روره الس��ريع ك��ي ال يذك��ره 

بس��ينِّ عمِرِه! فإنه ال يفهم نفس��ه إال ش��ابا. 
اوق��ف الس��ائق الس��يارة عن��د ب��اب مرفق��ه، انتظ��ره أن ين��زل، لكن��ه 

كان ش��ارًدا م��ع خواط��ره ه��ذه. 
نبهه السائق قائال بأدب جم : )أستاذ سليم، أي خدمة أخرى؟( 
ارتب��ك فق��ال: )ال ال، أش��كرك(.فتح ب��اب الس��يارة يس��اوره  خ��وف 
على مرحلة عمرية مفعمة حيوية ونشاطا، تبقيه يف معمعة احلياة.

وليس عجوًزا بش��عر أبيض عرضة لإلقصاء واهلزء والش��فقة. لقد 
أزعجته شعرة، وثالث شعرات استسلمت للمشيب واعتربها إيذاًنا 
بتوالد غريها حتى ُتصادر ش��باَبه الكامن هنا يف ش��عره، كما  خيل 
إلي��ه. فم��ا ه��ي إال س��نة أوس��نتان، ث��م يودع��ه س��ن الش��باب، ويصري 

عجوزا. ال ال لن يس��مح بذلك..
حن��ن اآلن م��ع س��ليم عب��داهلل وه��و يف األربعني م��ن عمره. معه وهو 

يبحث عن وضع حد للون املش��يب يف رأس��ه. 
مل جيده نتف الشعرات املبيضة.

وذات ليلة رأى يف املنام رجال أنيقا بشعر أسود، وبيده عود صغري 
يغمس��ه يف علب��ة، فيصطب��غ الع��ود بل��ون أس��ود راح الرج��ل مي��رره 
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برأسه.
عندما صحا من منامه تذكر حلمه. وعرف الشخص الذي رآه أنه 
األس��تاذ مصطفى - مصري اجلنس��ية- مدرس��هم يف معهد العلوم 

اإلدارية يف العاصمة.
ذلك املدرس الذي كان الطالب يتحدثون عن استخدامه الصبغة 
ال��يت عث��ر س��ليم عل��ى ضالت��ه فيه��ا. إذ لطامل��ا جتش��م الس��فر إىل 
العاصم��ة جللبه��ا؛ عله��ا حتاف��ظ ل��ه عل��ى ش��بابه ال��ذي خي��اف عليه 

خ��وف أب عل��ى فل��ذة كبده. 
كف الش��يب بعد عن املس��اس بأية ش��عرة من ش��عره، فقد أصبحت 
لديه الوسيلة اليت يدرأه بها. واليت ال تعدو علبة حبجم إبهام اليد 
تتضم��ن م��ادة س��وداء صنع��ت خصيص��ا مل��ن أراد مثل��ه أن ال يف��ارق 
شبابه. ومن أجل ذلك يتجشم السفر إىل عاصمة البالد نهاية كل 

شهر! فال يعود إال ومبعيته منها ما يكفيه مدة شهر كامل
ومن��ذ أن الذ به��ا  مل ي��ره أح��د إال بش��عر أس��ود. وحت��ى ه��و مل ي��ر 

الش��يب برأس��ه بع��د.
لق��د تف��ادى ذل��ك متام��ا، ف��ال مي��ر يوم��ان إال راح ينه��ل م��ن العلبة. 

ومي��رر صبغته��ا على ش��عره كله.
ومل يثن��ه ع��ن ذل��ك انكش��اف أم��ره، وجل��وء آخرين غ��ريه إليها مثله 

بع��د أن ش��اعت وبيع��ت يف منطقته��م الريفية.
 تقضت ثالثون سنة منذ أن اختذ منها وسيلة  حارب الشيب بها

أي نع��م مس��ع تلميح��ا أحيان��ا وأخرى تصرحيا بذلك. لكنه مل يكن 
بهذه احلدة اليت استفزه بها ذلك الشاب ذو الثالثني، الذي  متيز 
خبصل��ه ش��عر بيض��اء بناصيت��ه. ففي ذل��ك الظهر ويف حضرة عدد 
م��ن الن��اس يف بي��ت أح��د أبن��اء بلدته��م، ال��ذي أق��ام وليم��ة احتف��اء 
بارتزاق��ه مول��ودا ذك��را، ج��اء الش��اب النحي��ل بقامت��ه الطويل��ة، 

املع��روف باس��تفزازه ه��ذا أو ذاك م��ن معارف��ه أينم��ا ح��ل.
أدخل��ه أح��د اق��ارب صاح��ب البي��ت الغرف��ة ال��يت ينتظر فيها س��ليم 
عب��داهلل م��ع آخري��ن ق��دوم املعاون��ني بصح��ون األرز، واللح��م بفارغ 
الص��رب. ان��دس الش��اب ب��ني ش��خصني، م��ن اجلل��وس قبال��ة س��ليم 
عبداهلل وما لبث أن قال: )حيا اهلل الشاب سليم الذي هو يف سن 

جدي!(

آه ل��و رأي��ت وج��ه الرج��ل الس��بعيين ذا الش��عر األس��ود اخلال��ي م��ن 
أي��ة ش��ائبة كي��ف امح��ّر واصفّر واس��وّد من الغي��ظ ومن املوات ومن 
اإلح��راج! اضط��رب صاحب��ه للهج��وم املباغ��ت ال��ذي  لق��ي تأيي��دا 
ضمنيا من ضحك هنا وهناك من أمامه ومن جانبيه: وما لبث أن 

رد قائ��ال: )أن��ت ب��ال أدب وأن��ا س��أؤدبك(.

أن��ت ي��ا ج��دي س��أدعك تضرب��ين احرتاًم��ا للش��يب املدف��ون حت��ت 
الصبغ��ة. م��د ي��ده إىل قدم��ه حبث��ا ع��ن حذائ��ه ليق��ذف به الش��اب. 

لك��ن احل��ذاء كان مركوًن��ا خ��ارج الغرف��ة.
نه��ض غاضب��ا حمم��ر الوج��ه باجت��اه الش��اب، اجلالس وس��رعان ما 
نه��ض أكث��ر م��ن ش��خص ليمنع��وا نش��وب ش��جار بين��ه وب��ني خصم��ه 
!وكان يش��تمه: )ي��ا كل��ب ي��ا عدي��م احلي��اء، باب��ن العاه��رة س��أراك 

وأعلم��ك األدب ي��ا عدي��م الرتبي��ة(.
ومل ينل ذلك من الشاب الوقح، بل لقد أسعده أنه أثار حنقه فتلك 
هواية لديه. وليست هي األوىل ولن تكون األخرية يف استفزاز هذا 

وذاك!
ت��وىل ش��خصان اإلمس��اك بس��ليم وأخ��ذه خ��ارج الغرف��ة. حب��ث ع��ن 
حذائ��ه وه��و يق��ول: )دعون��ي ألب��س حذائ��ي ل��ن أبق��ى هن��ا، ش��بعت 

ش��تما. ش��كرا للمضي��ف تغدي��ت يف بيت��ه س��بًّا!(
ومل تفلح حماوالت شتى بإبقائه، ومل تغره صحون الوليمة، ورائحة 
اللح��م وامللحق��ات األخ��رى. لق��د انس��حب م��ن امل��كان وهو يتحس��س 
ج��رح أصاب��ه يف أعماق��ه. ومض��ى يف  باجت��اه الش��ارع امل��ؤدي إىل 
بيته. وعندما بلغه مل يكن لديه متسًعا للتلفت مينًة ويسرة كالعادة 

التقاء خطر الس��يارات.
تناه��ى ص��وت احت��كاك عج��الت احلافل��ة الش��ديد باألس��فلت إىل 
األمس��اع. فق��د داس س��ائقها بق��وة عل��ى الكاب��ح ليتف��ادى دهس��ه، 
لكن��ه لك��زه جبانبه��ا فارتط��م رأس��ه باألس��فلت، انطل��ق ش��الل الدم 
ًيا الصبغة السوداء  ا أمحر متعرجا على اإلسفلت، ومغطِّ رامًسا خطًّ

بشعره.
هرع الذين شاهدوا احلادثة. ونزل ركاب احلافلة مرتبكني فزعني.

محل��وه إىل الس��يارة مغم��ى علي��ه. تب��ني األطب��اء بقي��ة حي��اة في��ه. 
أدخلوه على سرير متحرك غرفة العمليات، غسلوا رأسه ..وحْيَكم 

م��اذا تفعل��ون؟! ل��وكان يع��ي وقته��ا لق��ال هلم ذلك.
خاط��وا جروح��ه. وكان أش��د إيالم��ا ل��ه أن رأس��ه تع��ّرى م��ن ش��باب 

ش��عره املتناق��ض م��ع جتاعي��د وجه��ه، وب��دا منس��جًما مع��ه اآلن
عندم��ا أف��اق، حتس��س رأس��ه امللف��وف بالضم��اد األبي��ض نصف��ه 

األعل��ى. بي��اض عل��ى بي��اض.
أتذك��رون تل��ك الفت��اة ال��يت صادفه��ا يف الطري��ق قب��ل ثالث��ني عاما. 
وقال��ت لصاحبته��ا بص��وت بل��غ مسعه: )هذا الرج��ل حلو وأنيق ليته 
يتزوجين(.ص��ارت كهل��ة يف اخلمس��ني. وكان��ت ممرض��ة أولت��ه ُج��لَّ 
عنايته��ا. قال��ت ل��ه: )لق��د ص��رت أمج��ل اآلن، ه��ل تتزوج��ين أن��ا 

عازب��ة(؟ وضحك��ت.
وكان هو ينتظر ذلك منذ أن ماتت زوجته قبل عامني.
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» كان ج��دي » آزر« رج��ال حمت��ااَل، خمادع��َا وذكي��ًا، خ��دع 
جمموع��ة م��ن الن��اس وباع هلم دكان والده ومنزل العائلة 
يف إي��ران، وه��رب عل��ى س��فينة جتاري��ة اجنليزي��ة، توقفت 
الس��فينة التجاري��ة يف املس��تعمرة اجلدي��دة ع��دن، ن��زل 
ج��دي م��ن الس��فينة ليتفحص املدين��ة. فأعجبته ورأى أنه 
م��ن املمك��ن أن يب��دأ فيها عماًل جديدًا، وأيضًا املزيد من 

االحتيال.
حب��ث ع��ن م��كان يقي��م في��ه كس��كن ومق��ٍر لعمل��ه يف الوقت 

نفسه.
 وج��د يف أح��د األحي��اء القدمي��ة »كري��رت« من��زال قدمي��ًا 
ميلك��ه إم��ام مس��جد امس��ه  جلي��ل، وكان لإلم��ام جلي��ل  
حلي��ة بيض��اء كب��رية، وكان يرت��دي قميًص��ا ويل��ف حول��ه 

فوط��ة  كالس��كان احمللي��ني هل��ذه املدين��ة.
 سأله اإلمام قبل أن يفتح له باب البيت: 

- هل انت مؤمن؟
مل حيتج »آزر«  وقتا طويال؛ ليفكر:

-  ال.
ابتسم الشيخ وأعطاه املفتاح وقال له: 

- كل عش��رة أي��ام س��يأتي اب��ين ويأخ��ذ ج��زءًا م��ن إجي��ار 
البي��ت املتف��ق علي��ه.

استعان »آزر«  بالسكان احملليني يف مساعدته، يف تنظيف 
املن��زل م��ن الغب��ار واألوس��اخ ال��يت كان��ت مت��أل املن��زل، 
أخ��ربه أحده��م ب��أن البي��ت مس��كون، لك��ن ج��دي »آزر« مل 

يك��ن مؤمن��ًا بش��يٍء س��وى املال.
أحض��ر النج��ار لك��ي يفص��ل ل��ه املن��زل م��ن الداخ��ل، أخ��ذ 
غرفة ومطبخًا ومحامًا كمعيشة له، والقاطع اآلخر مكتبًا 

وغرف��ًة أخرى للبضائع.

مل حيت��ج  »آزر« وقت��ًا طوي��اًل حت��ى يتأقل��م م��ع املدين��ة، 
وجيي��د لغ��ة أهله��ا العربي��ة إىل جان��ب اللغ��ة اإلجنليزي��ة 
ال��يت جييده��ا، ب��دأ يف التق��رب م��ن التج��ار األجان��ب 
كمرتج��م هل��م، لكن��ه يف احلقيق��ة كان يوط��د عالقت��ه م��ع 
التجار احملليني ويتعرف على أكرب شرحية منهم ويكسب 

وده��م، مل يك��ن ق��د أعل��ن بع��د ع��ن مكتب��ه التج��اري.
 مل متِض سنٌة إال وقد عرف أسرار املهنة، جتارة حبوب 
ال��ن كان��ت رائج��ةً  ومرغوبةً  للتجارة إىل الدول األوربية 

واألمريكية.
اعت��اد ج��دي »آزر« عل��ى أن يع��ود إىل منزل��ه بع��د ص��الة 
العش��اء؛ لينام ويرتاح، لكنه بعد إقامته لفرتة يف املنزل، 
كان  جيد أشياء مبعثرًة  أثناء عودته من اخلارج، فراش 
النوم مبلول باملاء، الكرسي الوحيد يف الغرفة جيده مثبتًا 
يف أعل��ى اجل��دار، وأوراق��ه اخلاص��ة ونق��وده مبعث��رة عل��ى 
األرضية، كان يف البداية يظن أن لصًا أو أحدًا من سكان 
احل��ارة احمللي��ني ه��و م��ن يفع��ل ذل��ك، لك��ن أيًّ��ا منهم��ا مل 
يلمس روبيةً  واحدةً  من نقوده، وكان هذا يصيبه حبرية 
ش��ديدة، فق��رر ذات ي��وم، أن يبق��ى يف املن��زل وينتظ��ر 
الرج��ل الغري��ب، ال��ذي يعم��ل على  بعثرة أش��يائه بطريقٍة 

نظامي��ٍة وغريبة.

نص قصير من رواية )العاشق األسود(

ياسر عبدالباقي
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م��رَّ نص��ف نه��ار وعين��اه مصوب��ة عل��ى الب��اب اخلارج��ي 
ملنزل��ه، ت��ارًة ت��راه جالًس��ا عل��ى األرض أو طرحي��ًا عل��ى 
فراش��ه، أو جالس��ًا عل��ى كرس��يه، ف��إذا م��ا مس��ع حرك��ة 
خفيفة من اخلارج، قفز حامال بيده عصا.. لكن ال أحد.
نظ��ر إىل س��اعته اإلجنليزي��ة، كان��ت الس��اعة اخلامس��ة 
عصرًا، تردد يف اخلروج لشراء بعض األغراض أو البقاء 
يف املن��زل. أغل��ق الب��اب وخ��رج، لكن��ه اس��تدار فج��أًة وقال 

كأن��ه حي��دث ش��خصًا ما داخ��ل املنزل:
- عشر دقائق فقط وسأعود.. عشر دقائق.

لكن سبع دقائق كانت كافية ل� »آزر« ألن يعود إىل منزله 
وجيد كل ش��يء يف البيت قد تغري، الفراش مبلول باملاء، 
واألوراق والنق��ود مبعث��رٌة عل��ى األرضي��ة، ش��يٌء واح��ٌد مل 
يتغري، فالكرسي وحده بقي يف مكانه، محل »آزر« العصا 
وركض إىل احلّمام ثم إىل املطبخ يفتشهما، وعندما عاد 
إىل غرفته وجد الكرسي مسمَّرًا يف أعلى  ووسط الغرفة.

حينها أدرك جدي »آزر« أنه ال يعيش وحده يف البيت.
كان جدي آزر رجاًل شجاعًا غري مبالٍ ، رغم أنه مل يكن 
مؤمنًا، إال أنه أيقن أن هنالك روحًا أخرى تعيش معه يف 
املن��زل، لذل��ك جع��ل حياته طبيعية، وأصبحت هذه الروح 

من أساسيات حياته يف املنزل.
 وذات يوم وضع لوحًة خشبيًة كبريًة أعلى مكتبه اخلارجي 
وكت��ب عليه��ا »مكت��ب آزر للتج��ارة اخلارجي��ة« وجع��ل م��ن 
اب��ن الش��يخ جلي��ل مدي��رًا للمكت��ب، يدي��ر ش��ؤون األعم��ال 

أثن��اء غيابه.
عم��ل ج��دي آزر عل��ى ش��راء كمي��ٍة كب��ريٍة م��ن ال��نُّ بس��عر 
مرتف��ع قلي��اًل ع��ن الس��وق م��ن التج��ار احمللي��ني، وق��ام 
بتكديسها يف مكتبه، إىل جانب أنه عقد اتفاقيات مكتوبًة 
ملدة سنٍة مع كبار التجار احملليني؛ لشراء كل الن منهم.

كل ه��ذه األعم��ال ال��يت ق��ام به��ا ج��دي آزر أغضبت كثريًا 
م��ن التج��ار األجان��ب، الذي��ن وج��د بعضه��م نفس��ه ملزم��ًا 
بش��راء ال��ن من��ه بأس��عار مرتفع��ة.. مل مت��ِض س��نٌة إال 
وازدهرت جتارة جدي آزر.. فاش��رتى بيت الش��يخ جليل، 
وأصب��ح مع��ه حماس��ب صومال��ٌي يرت��ب ش��ؤونه املالي��ة، مل 
يك��ن ج��دي حمت��اال فحس��ب،، ب��ل كان كرمي��ا أيض��ًا، كان 
يق��دم الكث��ري م��ن املس��اعدات جلريان��ه الفق��راء، و ق��ام 

أيض��ًا ببن��اء مح��ام للمس��جد وحف��ر بئ��ر في��ه.
   وذات ي��وم وه��و عائ��د مبك��رًا إىل مكتب��ه، ش��اهد فت��اًة 
يف الثامن��ة عش��ر م��ن عمره��ا،  خت��رج م��ن مكتب��ه، فق��ام 
مبتابع��ة الفت��اة حت��ى وجده��ا تدخ��ل  من��زل الش��يخ جليل، 
ف��أدرك أنه��ا ابن��ة الش��يخ وأنه��ا حض��رت مكتب��ه لزي��ارة 

أخيه��ا لس��بب م��ا.
 أعجب جدي ب�الفتاة، وبقى يفكر فيها كثريًا، كان يدرك 
جيدًا صعوبة الزواج منها، هي ابنه شيخ مسجد، وهو ال 

يصلي، وكما قال سابقًا للشيخ جليل إنه غري مؤمن.
    وبّكر يومًا ما واشرتى قميصًا وفوطًة وكوفيًة زجنباريًة 
ومسبحة، ويف فجر أحد األيام ارتدى القميص والفوطة، 
ووضع الكوفية على رأسه، وخرج متجهًا للمسجد، لصالة 

الفجر.
وق��ف آزر أم��ام املس��جد ف��رتًة م��ن الزم��ان، وكان ع��دد 
م��ن املصل��ني يتواف��دون اىل الداخ��ل، مل يس��بق أن دخ��ل 

مس��جدًا، ومل يس��بق ل��ه أن صل��ى.
أخ��رج مس��بحته م��ن جيب��ه وجعله��ا ب��ني أصابع��ه يتالع��ب 
بها، ثم دخل وتعمد أن جيلس بني الصفوف األوىل خلف 

الشيخ.
التف��ت الش��يخ جلي��ل فج��أة إىل خلف��ه وش��اهد آزر جالس��ا 

خلف��ه، فابتس��م له.
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أعياد عامر

وطنوطن

بع��د حب��ث طوي��ل ،جث��ا عل��ى ركبتي��ه النحيلتني 
مرتعش��ا كطائر مذبوح، راح يقلب كفي الثرى 

بي��أس كفيه،
حشر رأسه بني ذراعيه، رأسه الذي كان يزن 

جبال يف تلك اللحظة. 

صرخ قائال: قضيت عمري باحثا عنك!  
مل أدع مكاًنا إال فتشت فيه. 

يف الشوارع اليتيمة كلها، ويف املقاهي،
على احليطان واألسوار حبثت عنك، 

على احليطان واألسوار ذكريات لشهداء كثر. 

كتب أحدهم كيف للمرء أن يهيم بقاتله.

وكت��ب آخ��ر أحب��ك وم��ا ب��ني األل��ف وال��كاف، 
حي��اة وم��وت.

فتشت عنك يف الدوالب الفقري، فتشت الكتب 
والدفاتر،

حتت السرير وعلى الرف،

يف املطبخ،على املرحاض، 
داخل علبة السجائر،

يف نشرة األخبار قالوا بأنك حتتضر، 
يف الصحف قالوا بأنك يف عرس.

تب��ا.. األخب��ار والصح��ف ختربن��ا دائم��ا  م��ا 
تري��ده فق��ط. 

سألت عنك قليب وجيوبه 
مل تتذكرك! 

حت��ت كرات��ني ن��وم املتس��ولني الصغ��ار، وج��دت 
بعًض��ا م��ن امس��ك، كان��ت نقط��ة ن��ون خائف��ة! 

بعد حتقيق دام لتنهيدة وضحك باك، اعرتف 
أح��د املتس��ولني الصغ��ار بالتهام��ك خلس��ة م��ن 

رفاقه اجلياع!.
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      عندما كربْت قليال، خشي أن تتطور األمور بيين وبينها، 
أكث��ر م��ن اللع��ب والنظ��رات الربيئ��ة. وكان نهداه��ا يتكوران يف 
صدره��ا. ع��ادت م��ن املدرس��ة هلعة، مالبس��ها الداخلية ملونة 
باألمحرررر. استش��اط غضبا، أش��هر قبضته يف وجهي وقال: 

      - انت جتلب على نفسك املتاعب يا فتى  !   
                           

2                            
   عندما استيقظت من طفوليت، وجدت نفسي أمام قصرها: 
أنى لعاشقني أن يتمتعا بنعمة الصرب؟!  كانت اجلينات جتري  
يف دمي. حاولت أن أراها، أرى ما وراء اجلدران. تلك الصبية 
اليت محلت طفولتها، أبعدوها عين قسًرا، وقعنا  ضحية ذلك 
الرج��ل مًع��ا، حيم��ل الوج��ه الش��رس، امل��وت يف غ��ري أوانه. قبل 
أن أبل��غ نهاي��ة الس��ور اندفع��ت غاب��ة بن��ادق حن��وي، وكله��ا إىل 
ص��دري، س��قطت، انهال��ت عل��ي ضرب��ات كث��رية. عل��ى الوج��ه، 
الكتف��ني، الس��اقني، وكل م��كان يف جس��دي. مل أك��ن أعب��أ، كان 
احل��ب مينع��ين م��ن األمل، والذي��ن يضربون��ي يرت��دون ب��ّزات 
عس��كرية، وال يهمه��م أي��ن تس��قط. آخ��ر م��ا مسعت��ه وأنا أهوي 
إىل األرض صوت رجل له وجه ش��رس، يلبس بدلة عس��كرية، 
وتلم��ع النس��ور والنج��وم ف��وق كتفي��ه. م��ن هيئت��ه، وتهدي��ده، 

وفحي��ح أفعى عرفته:  
  

 - يف املرة القادمة، ستلقى حتفك ! 

3
  إن توه��م، أن��ين س��أتركها ل��ه، فه��و خي��دع نفس��ه، هذه االفاق 
ش��هدت قص��ة حبن��ا، ه��ذه املدين��ة جعل��ت من��ا عاش��قني قب��ل 
األوان، مالزم��ة اللع��ب واحل��ب، البح��ر ال��ذي يأت��ي إليه��ا، وال 
تذه��ب إلي��ه، الق��ادرة عل��ى ط��رد األش��رار، وكل م��ن يقل��ل م��ن 

ش��أن االنس��ان ..ال ميك��ن أن أتركه��ا حبيس��ة قص��ره. ه��ذا 
الوغ��د بزع��م أن��ه حيبه��ا، وحيميه��ا مين .. يعتقد نفس��ه صانع 
معجزات، ليس إال مهرب ممنوعات، وزعيم عصابات، نصب 
نفس��ه زعيم��ا، ويزع��م أن��ه يراق��ص األفاع��ي، حي��ذر اآلخري��ن 

م��ن فحيحه��ا دون أن حي��رتس! 
             

 4
      م��ا إن ارتس��م ش��اربي، عل��ى مس��احة واس��عة م��ن وجه��ي، 
حت��ى قل��ت يف نفس��ي: رمب��ا ل��و ملك��ُت الق��وة، تك��ون ل��ي بندقي��ة 
كبنادقه��م، ب��زة كبزاته��م، جن��وم تلم��ع عل��ى كتف��ي كنجومهم، 
أل��وي  عنق��ه، وأس��تعيد زنبق��يت ال��يت اغتصبها، ال أس��تطيع أن 
أنساها، ففي جسدي ارتعاش النشوة األوىل، اللمسة األوىل، 
وش��يء م��ن بقاي��ا احلل��م يف خالي��ا العظ��م ينم��و، كلم��ا غافلت��ه 

ينم��و. ال أح��د يس��تطيع من��ع عاش��قني م��ن احلب. 
    رغم صحيت اجليدة، قالوا لي: 

   - نعرف ما تفكر فيه، اجليش خط أمحر  ...   

    5                            
 قلت ، إن كانت العس��كرية ممنوعة، على أمثالي، فالكالم    
 مت��اح. قي��ل كالم كث��ري ع��ن حري��ة الكلم��ة، واح��رتام ال��رأي

وكانت الساعة تشير .……

        حممد عمر حباح 
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 اآلخ��ر .  ال��ذي نصحون��ي قال��وا ل��ي: ال تص��دق! قل��ت هل��م:
 احلريةتعطينياحل��ق، ال أح��د حي��دد ل��ي ق��ول م��ا أري��د. هن��اك
 الكث��ري مم��ا ميكن��ين نق��ده، وإغاظته. مقاالت ش��تى، س��اخنة،
 عم��ا ي��دور ب��ني اجل��دران، ويف العل��ن. الفس��اد املستش��ري عل��ى
 أش��ده، اللص��وص،  ميتص��ون ع��روق األرض.  اجل��وع يذي��ب
 البط��ون، ظ��الل العط��ش، البطال��ة، الفق��ر، الطفيلي��ات ت��أكل
 ذك��ورة احلي��اة، األرض��ة حتبو عل��ى األراضي.  املليارات تهرب
 ال تربر جوع مواطن. أنشودة اخلالص تولد من امل االحرتاق،
 وطائر يعشق احلياة، كلما مات يولد من حتت الرماد!  حكاه
 ل��ي عن��ه ج��دي اجلنوب��ي، عندم��ا كنت صغ��رًيا،  وكانت الوراثة
                 .جت��ري يف دم��ي، فآمن��ت بوج��وده

6                            
   مل يصربوا كثريا، حتى أكشف كل املوبقات، أطلقوا الفتاوى 
اجلائرة، تبيح دمي،  دماء األطفال والنس��اء » املوت«  املعنى 

الوحيد؛ ليعيدوا هلا، معناها املفقود... 
       بع��د منتص��ف لي��ل، اقتحم��وا نوم��ي، وأخذون��ي إىل جه��ة 
آمن��ة. ال��ذي حق��ق مع��ي ق��ال ل��ي بصراح��ة ال ختلو م��ن تهديد: 

 -لقد جتاوزت كل اخلطوط احلمراء!    
  وأخذ يفجرها متواليات، خوًفا يف نفسي، مثل ضغط الدم: 

 -ماهي تلك األغنية اليت تسمعها دائما!  
  -أية اغنية؟!

 -تلك اليت تغنيها .... ، واليت تقول .... صمت حلظة وقال:  
-أنت تعرف ماذا تقول.  

قلت � وقد عزمت على استفزازه:
 -يا تراب اجلنوب ... يا حبييب يا جنوب.  

  حقن وجهه باألمحر، ولون عينيه باجلمر، وصرخ:  
 -وتقوهلا يف وجهي! هذا ممنوع، خط أمحر!  

 -ولكنها جمرد أغنية! 
أضفت: 

  ثم إنها عن جنوب لبنان 

   انفجر غاضبا: 
 جنوب لبنان، جنوب الس��ودان، جنوب إفريقيا، هي ممنوعة 

والسالم...  
 -ملاذا؟  

   طاملا فيها جنوب .. هي خط أمحر...!     
                         

7                            
    هذا التنافر اجلغرايف بني جنونه  وجنوبي، يثري حساسيته،  
العداء املستحكم بني اجلهتني، املعنى الرمزي هلا حييله إىل 
بؤرة، تكشف عن وعيه املأزوم، وعن عقل يرتاب يف كل شيء. 
طغ��ت ن��ربة الغض��ب عل��ى صوته، م��أل وجهه االحتق��ان، وغاب 
عن��ه ال��ود ال��ذي مل يك��ن إال مصطنع��ا يف البداي��ة، يف حماول��ة 

منه؛ لكس��ب ثقيت، رمبا، أو لش��رائي . 
  اآلن مل يع��د يتخفَّ��ى يف ث��وب احلري��ص، أو الناص��ح، غل��ب 
علي��ه طبع��ه، وع��اد إىل أصل��ه، جل��ده،  وتارخي��ه الدم��وي، مل 
يط��ق االبتع��اد عنه��ا  كث��رًيا ... يه��وي ب��ه عل��ى وجهي، ويس��قط 
ممنوعات��ه، خطوط��ه احلم��راء حب��دة، وبكثرة، دون ان يتوقف 
حلظ��ة، أو يش��عر باحل��رج لغرابته��ا. حمرم��ات ش��تى، جن��وم 
مح��راء، ورد أمح��ر، الفالنتاي��ن، مصارع��ة الث��ريان. ح��ني 
س��ألته ع��ن الس��ر حت��ى نب��ت له قرنان، عينان مح��راوان، وكاد 
ينطح��ين، ل��وال ان��ي تفاديت��ه، حينه��ا تذك��رت أن  املصارع��ني، 
ح��ني يلوح��ون هل��ا  بش��ارات مح��راء، تث��ار تلك الث��ريان الغبية! 
كدت أضحك للمقارنة لوال أني متالكت نفسي يف آخر حلظة .

   
8                             

   زعق، خرج هواء ساخن من منخريه : 

   إذا كنت تريد السالمة لنفسك، عليك أن تتجنب اخلطوط 
احلمراء ...
    سألته: 

هل اعترب هذا تهديدا؟  
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تق��دم بص��دره حن��و ط��رف املنضدة، دفعه إىل األمام، خفض 
م��ن ن��ربة صوت��ه، لك��ن حدت��ه خانت��ه، وإن مل ختن��ه العب��ارات. 
نف��ى أن��ه يهددن��ي، أو يضم��ر الش��ر لعائليت، وإن كان يف ذهنه 
كالم آخ��ر. وذك��ر ألًف��ا م��ن املؤام��رات، القالق��ل، احل��روب، 
وأس��راب أخط��ار، ومليوني��ات ال حص��ر هل��ا، غ��ري إن  ه��ذا ال 

ي��ربر أن يطلق��وا الن��ار عل��ى الص��دور العارية. 
   سألته: 

  هل األفضل أن منوت يف خوف، أو حنيا بكرامة؟ 
  استشاط غضبا: 

  أن��ا ال��ذي أس��أل هن��ا .. ! أن��ا ال��ذي أح��دد ما هو املمنوع، وما 
ه��و املس��موح. م��ا ه��و خط أمحر، وم��ا هو ليس كذلك. 

  قلت له: 
     حسن، إنين أصغي. 

      قال : الوحدة خط امحر .
   وأضاف: 

   واجلمهورية خط أمحر. 

  تابع دون أن يلتقط أنفاسه، أو يتأكد من استيعابي ملمنوعاته: 
  واملؤسسة العسكرية واألمنية ....  

    أكملت أنا: 
 خطان أمحران! 

    م��رر خطوط��ه احلم��راء، حمظورات��ه كالش��فرات ح��ادة 
وقاطع��ة :

 واملؤسسة االقتصادية خط أمحر  ….
 

 -هل هذا كل شيء؟... 
  -أعتقد ان هذا يكفي.. 

 سارع مستدرًكا، وقد نسي األمر األهم...
    وال تنَس أن الفندم  خط أمحر...! 

  وش��دد هذه املرة على كلمة أمحررررر، حتى تصورت أنه ال 
يعرف كلمة غريها، أو لوًنا سواه. لقد أدمن املمنوعات بينما 

أدمنت احلرية.  
  يف الش��ارع، مل يتس��ن ل��ي الوق��ت ال��كايف، هلض��م كل تل��ك 
الش��رارات احلمراء، والش��ظايا الس��اخنة ،كانت السماء تعلن 
احتجاجها، وترسل محمها، مل أكن أعرف أي جحيم يعنيه، 
جن��ون خطوط��ه احلم��راء، لعاش��ق  ......... ميتط��ي صه��وة 
حلم��ه. يف الش��ارع مل أك��ن وح��دي، كن��ا أس��راًبا تكس��ر أس��ياخ 
النواف��ذ ...... وكان��ت األفع��ى ترق��ص رقص��ة امل��وت األخ��رية 
وس��ط الن��ريان، و ترس��ل فحيحه��ا، و تعج��ز ع��ن س��لخ جلدها، 
وحت��رتق وطائ��ر فيني��ق انطل��ق م��ن ب��ني أس��راب الن��ار وحل��ق 
عالي��ا ب��ني النج��وم. وكان��ت وجهته تش��ري إىل الس��اعة املعتادة 

عندم��ا ينه��ض من امل��وت!!!
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    زه��رة رمح��ة اهلل واح��دة م��ن كاتب��ات القص��ة 
القص��رية يف بالدن��ا. ظه��ر أول عم��ل أدب��ي هل��ا يف ع��ام 
١٩٧٩م بعن��وان: )الرك��ض وراء األم��ل()١(، ث��م ت��ال 
ه��ذا العم��ل كتاب��ات أدبي��ة أخ��رى؛ منه��ا )اخل��روج م��ن 
الغربي��ة()٣(،  الط��رق  يف  و)احل��ب  الوب��اء()٢(، 
و)التجرب��ة واالختي��ار()٤(، وغريه��ا م��ن احمل��اوالت 
األوىل، وه��ذه الكتاب��ات األدبي��ة س��جلت فيه��ا القاص��ة 
ذكرياتها، وجتاربها اخلاصة، وهي أقرُب إىل اخلواطر 
الصحفية، منها إىل القصة القصرية اليت تهدف إىل 
كش��ف املوقف اإلنس��اني برتكيز ش��ديد، أو بيان طبيعة 
الش��خصية اإلنس��انية وم��ا فيه��ا من تف��ّرد، مييزها عن 

غريه��ا م��ن الش��خصيات..
            وزه��رة رمح��ة اهلل، صاحب��ة اجملموع��ة 
القصصي��ة )بداي��ة أخ��رى(، ه��ي واح��دُة م��ن كاتب��ات 
القص��ة القص��رية يف الثمانيني��ات م��ن الق��رن املاض��ي، 
واستقراء واقع القصة القصرية يف الثمانينات يكشف 
العدي��د م��ن الظواه��ر األدبي��ة واملوضوعي��ة، ال��يت متيز 
به��ا أصح��اب تل��ك املرحلة، خاصة وأنهم إفراز ملرحلة 
الس��بعينات م��ن الق��رن املاض��ي، تل��ك املرحل��ة ال��يت 
أصابه��ا االضط��راب عل��ى كل املس��تويات، بس��بب تع��دد 
املتغ��ريات وكثرته��ا، املتغ��ريات السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعية، إذ إّن هذه املتغريات نراها قد انعكست 
عل��ى الواق��ع، فأضحى واقعًا مهرتئًا ومتخبطًا، انعكس 
كل ه��ذا عل��ى إبداع��ات القصة يف الثمانينات، فلم يعد 
الواق��ُع وح��ده ه��و نب��ع اإلب��داع، ومل يع��د الواق��ُع وح��دُه 
ه��و مفج��ر حلظ��ة اإلب��داع ل��دى الكاتب��ة، ب��ل كان��ت 
األزم��ات الذاتي��ة نبع��ًا لإلب��داع، وكان التعب��ري عن هذه 
األزم��ات يأخ��ذ أش��كااًل خمتلف��ة للمعاجل��ات الفني��ة، 
فنجد ُكّتابًا يصنعون عاملًا خياليًا، يقدمون من خالله 

أحالمه��م، رفض��ًا للواق��ع املَعي��ش، وجل��أ بعضهم اآلخر 
إىل املوروث��ات الش��عبية واحلكاي��ات، حبث��ًا ع��ن قوال��ب 
جديدة خترجهم ِمْن دائرِة القوالب الفنية التقليدية، 
بغي��ة التمي��ز والتف��ّرد، وغلب��ت التس��جيلية، والنمذج��ة 
الصحفي��ة عل��ى أعم��ال بعضه��م، ومل يع��د للبناء الفين 
ض��رورة ك��ربى. وغلب��ت التجريبية مت��ردًا على املوروث 
القصص��ي، ومت��ردًا عل��ى الش��كل الف��ين، ومت��ردًا عل��ى 
الواقع ذاته، فظهرت أعمال قصصية اختذت لنفس��ها 
مس��ميات يف حاجة إىل مراجعة من قبيل: األقصوصة 
املفت��وح وغريه��ا، م��ن  الن��ص  القص��رية(  )القص��ة 
املسميات اليت تدور يف حلقة مفرغة، فرضتها ظروف 

املرحل��ة، واعتب��ارات اللحظ��ة احلضاري��ة اآلني��ة.
            وتث��ري زه��رة رمح��ة اهلل، يف جمموعته��ا 
القصصي��ة )بداي��ة أخ��رى( أس��ئلة الق��ّص والتعب��ري 
يف تقاطعهم��ا م��ع أس��ئلة املش��هد االجتماع��ي، دون أن 
تع��ين بتقدي��م إجاب��ات أو عالج��ات لظواه��ر يف الواق��ع 
املَعي��ش فعلي��ًا كان أو متخيَّ��اًل، ب��ل تس��تهدف طرح رؤى 
مس��كونة بأف��كار الش��خصيات، وهواجس��ها وأحالمه��ا 
وإحباطاته��ا وتطلعاته��ا وآماهل��ا، فالع��امُل ال��ذي تع��رب 

د٠ مسعد مسرور

قراءة في المجموعة القصصية 
) بداية أخرى( لزهرة رحمة هللا
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عن��ه الكاتب��ة، بص��دق وح��زن ش��ديدين، ع��امل مي��وُج 
بصراعات ش��تّى نفس��ية، واجتماعية، وإنس��انية، وُيظهر 
صورًا للش��خصيات؛ رجااًل ونس��اًء يف حاالت من املعاناة 
جتاه ظروٍف قاس��ية، من مرِض وضياع واغرتاب وفقِد 
وأح��زان. رمب��ا تب��دو ه��ذه الش��خصيات القصصي��ة. 
وخاص��ة النم��اذج النس��ائية، ألول وهل��ٍة، منكفئ��ة عل��ى 
ال��ذات، تل��وك حكاياته��ا اخلاص��ة، وتع��رب ع��ن همومه��ا 
الش��خصية، ولك��ن ه��ذه الش��خصيات، بضعفه��ا وقوته��ا، 
بصمته��ا وبوحه��ا، ترس��م ص��ورًا متعددة، إلنس��ان يقاوم 
م��ا حيي��ط ب��ه م��ن ظ��روف وضغ��وط. وم��ن هن��ا فالكاتبة 
ترك��ز عل��ى اإلنس��ان رج��اًل أو ام��رأًة من خ��الل جانبني، 
أوهلم��ا اجلان��ُب الس��لبّى، والثان��ي اجلان��ب اإلجياب��ي، 
بوضعهم��ا حت��ت ب��ؤرة الكش��ف والتحلي��ل، فال��رؤى تأت��ي 
كاش��فة حملل��ُة لظواه��ر فردي��ٍة، لكنه��ا متث��ل � يف الوق��ت 
نفس��ه - ظواه��ر إنس��انية. إّن معظ��م الش��خصيات يف 
قصصه��ا تواج��ُه واقع��ًا ومأزق��ًا وصراع��ًا، عل��ى املس��توى 
الداخل��ي واخلارج��ي، ولكنه��ا ال ترتاج��ع ع��ن جمابه��ة 
ذل��ك بتح��دٍّ وعزمي��ة قوي��ة حت��ى وإن تكس��رت أحالمه��ا، 

وآماهل��ا عل��ى صخ��رة الواق��ع.
            والكاتب��ة يف نصوصه��ا القصصي��ة تع��رض 
لن��ا من��اذَج بش��ريَة، صورته��ا خ��ري تصوي��ر كم��ا حتت��وى 
قصصه��ا عل��ى أس��اليب فنيٍة، تدل عل��ى امتالك الكاتبة 
ألدواته��ا، بوصفه��ا إح��دى الكاتب��ات الالئ��ي ظه��رن يف 
الثمانين��ات؛ ل��ذا فنح��ن أم��ام قاص��ٍة متمرس��ٍة يف كتاب��ه 
القص��ة القص��رية، هل��ا ب��اٌع يف إب��داع ه��ذا الف��ن، يظه��ر 
م��ن خ��الل إس��هاماتها املتمي��زة وكتاباته��ا القصصي��ة، 
ال��يت تتس��م بالنض��ج الف��ين، وإن ب��دت مقل��ًة يف إنتاجها 

القصص��ي ال��ذي نش��رته.
            ويف ه��ذا اإلط��ار س��نتعامل م��ع إبداعه��ا 
القصص��ي، بالنق��د والتحلي��ل؛ بغي��ة تقدي��م ق��راءة هل��ذا 
اإلب��داع الف��ين، لع��ّل هذه الق��راءة تضيء جتربة الكاتبة 

م��ع القص��ة القص��رية.
االجتاه التحليلي يف قصصها:

            يف ه��ذا الن��وع م��ن القص��ص ترك��ز في��ه 
القاص��ة عل��ى النف��س البش��رية، وم��ا ي��دور يف دواخله��ا 
م��ن صراع��ات ومتناقض��ات، فالقاص��ة تكش��ف للمتلق��ي 
ع��ن مواق��ف الص��راع، وتع��ري أس��بابه؛ وملّ��ا كان ه��م 
القاصة األول حتليل مكنون النفس اإلنسانية، وجتسيد 
أحاسيسها ومعاناتها، فإن انعكاس البيئة االجتماعية، 
واجملال الزمين ال تهتم به املؤلفة كثريًا؛ ألنه ال يضيف 

إىل مضم��ون عمله��ا إضاف��ة جدي��دة.
            وه��ذا االجت��اه التحليل��ي ُيعن��ى بش��عور الف��رد 
ومعانات��ه، دون تصوي��ر ش��عور اجلماع��ة ومعاناته��ا »وال 
��ان  ش��ك أن تصوي��ر ال��ذات وحتلي��ل مش��اعر الف��رد مُيسَّ
� يف الواق��ع � ذات اإلنس��ان، ومش��اعَرُه م��ن حي��ُث ه��و 
إنس��ان، وتل��ك غاي��ة يصب��و إليه��ا الف��ن األصي��ل، يف كل 

زم��اٍن وم��كان«)5(.
            وُتَع��دُّ القاص��ة ِم��ْن رائ��دات ه��ذا االجت��اه، 
وم��ن رائ��دات القص��ة القص��رية الفني��ة يف بالدن��ا. فق��د 
أخلصت هلذا الفن، حتى اآلن، وكانت لغتها يف قصص 
جمموعته��ا، لغ��ة مجيل��ة وجداني��ة ش��فافة، تعل��و به��ا عن 
الصخ��ب أو اجلم��ود، وتعبرياته��ا ومجله��ا هادئ��ة، عل��ى 
الرغ��م م��ن أنه��ا كان��ت تع��اجل مش��اكل إنس��انية متع��ددة 
ومتنوعة، فالكاتبة عاش��ت وتعايش��ت مع همومها امرأة 
يف جمتمعه��ا، لكنه��ا ع��ربت ع��ن تلك اهلموم يف حني أن 
غريها من القاصات عجزن عن التعبري الفين اجلميل 
.. على الرغم من أن تعبريها كان هادئًا متميزًا بالكثافة 
والش��اعرية، ف��إن الق��ارئ م��ا أن ينته��ي من ق��راءة قصٍة 
من قصص اجملموعة، حتى يش��عر أن تلك القصة اليت 
قرأه��ا ه��ي احتج��اج أنث��ى وصرخته��ا، تص��رخ به��ا أنث��ى 

واعي��ة، مفكرة.
            وف��ى قص��ة )احل��ب يف حص��ار(، يق��ول راوي 
القصة: »تدخل فتاة حتمل وجهًا حزينًا ونظراٍت شاردة 
.. تتق��دم إليه��ا الفت��اة خبط��وات بطيئة ناعمة، تس��تلقي 
على الكنبة: ماذا بك؟ ال أريد أن أعيش .. تقول الفتاة، 
تتوسد بني عينيها خطوُط عميقة وتضغط على أسنانها 
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.. � اكتئ��اب .. تكت��ب يف مفكرتها. 
- منذ متى..؟

            -منذ أن غادر أفق حياتي تقول الفتاة، وخيوط 
م��ن الدم��وع حتف��ر جوان��ب وجهه��ا      وتس��تطرد .. لق��د 
أجربوه على الزواج من امرأة أخيه، الذي توفى بعد شهر 
م��ن زواج��ه .. وغ��اب الص��وت مرة أخرى وع��اد متهدجًا 
.. متوت��رًا: لق��د كان مهره��ا غالي��ًا فخش��وا كس��ادها. 
وانفج��رت الفت��اة بتش��نج ح��اٍد .. وطغ��ى عل��ى مس��احات 
احلجرة حزٌن غريٌب وجتهَّمت األشياء، وعبست وبرزت 
يف ذهنه��ا تفاصي��ل وج��ه رج��ل، تواريه مئات الدنانري .. 
أحّس��ت بقش��عريرة تس��ري يف جس��دها واحلج��رة تضي��ق 
أمامه��ا.. واجلس��د النحي��ل ينتف��ض.. يتك��ّوم، يري��د أن 
حيطم السجن بيأٍس.. كتبت يف مفكرتها حصار«)*(.
            فالكاتب��ة يف القص��ة الس��ابقة تتك��ئ عل��ى 
مش��اكل امل��رأة يف بالدن��ا � يف تل��ك الف��رتة- وتنف��ذ م��ن 
ه��ذه املش��اكل، وحتلله��ا وتش��رح األحاس��يس واملش��اعر 
ال��يت تفي��ض باألس��ى، وال��يت تنج��م ع��ن ظ��روف معين��ة 

داخ��ل األس��رة واجملتم��ع بش��كل ع��ام.
            وجنده��ا تول��ي اللحظ��ة النفس��ية عناي��ة بالغ��ة، 
واالعرتاف��ات الوجداني��ُة يف كث��ري م��ن قصصه��ا تصع��د 
احل��دث وتنمي��ه؛ كم��ا م��ر يف قص��ة )احل��ب يف حص��ار(، 
وهن��اك عنص��ر مش��رتك جيم��ع ب��ني قصصه��ا، أال وه��و 
التوت��ر الدائ��م واملعان��اة، واجملموع��ة تظه��ر لن��ا أن��ه على 
الرغم من املتغريات احلضارية، وعلى الرغم من قيمة 
��ا وزوجة  امل��رأة يف احلي��اة االجتماعي��ة، ودوره��ا امله��م أمًّ
وابن��ة وحبيب��ة؛ إال أنه��ا م��ا زال��ت تعي��ُش واقع��ًا مش��حونًا 
بالقل��ق والتوت��ر، يصاحبه��ا يف مراح��ل حياته��ا املختلف��ة. 
ويف قصة )امرأة على الرصيف( استعانت الكاتبة بتيار 
الوع��ي؛ لتكش��ف ع��ن دواخ��ل الش��خصية، فع��ن طري��ق 
التداع��ي والتذك��ر، تنتق��ل م��ن احلاض��ر إىل املاض��ي ث��م 
ترت��د إىل واقعه��ا: »ه��ال وقف��ت قلي��اًل .. ه��ل تس��معين. 

ه��ل تنظ��ر يف عي��ين..؟ ه��ل .. وأحس��ت بصوته��ا أج��وف 
يرتط��م مرتعش��ًا، موحش��ًا يف جنب��ات اللي��ل، والبناي��ات 
الواقف��ة وه��و يتس��لل أمامه��ا يف الظ��الم، يتس��رب م��ن 
جمال رؤيتها، خبطوات واس��عٍة، س��ريعة خفيفة، حتمله 
األرصف��ة اخلالي��ة، الغافي��ة، الغارقة يف العتمة، يتضاءل 
يذوب، يتالشى، يتوحد يف جسد الفراغ ويصمت، تشعر 
بف��راغ هائ��ل يبتلعه��ا وميتلكه��ا الرع��ُب، تش��هق بعن��ف، 
تضغط رأسها بكفيها غري مصدقة، يلمع شريُط معدني 
ضوئي سريٌع يف ذهنها موشوم بصورتها وابنتها، ودفء 
أيامهم��ا ونص��ل عذاباتهم��ا، وملوح��ة الدم��وع والرك��ض 
اليومي املضين، ونزيف األمل الال منتهى..«)٦(، يتسم 
تيار الوعي بعدم تسلسل منطقي، وهو يرتبط بالذاكرة 
حي��ث يت��م م��ن خ��الل االنفص��ال والتخي��ل، ويغل��ب العقل 
الباط��ن عل��ى العق��ل الواع��ي ذل��ك أن احلي��اة النفس��ية 
اس��تأثرت باهتم��ام الكاتب��ة، ال��يت ش��غفت بالتصوي��ر 
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الدقي��ق للحي��اة النفس��ية. وهك��ذا اس��تطاعت أن تظه��ر 
الواقع الداخلي للشخصية، وتكشف عن عاملها النفسي 
املضطرب بفعل تأثري ضغط اجملتمع املدني وتعثر البطل 
والبطل��ة يف احلص��ول عل��ى ُعشٍّ عائلي يلم مشلهم. هذا 
التداع��ي احل��ّر يقف��ز من فكرة إىل فكرة. وهذا التفكك 
يف اخلواطر هو من عناصر مبدأ تيار الوعي الذي يعمد 
إىل تصوي��ر حال��ة ع��دم االس��تقرار، وعل��ى س��بيل املث��ال 
نذكر هذا التداعي الذي يعتمد على تعدد اخلواطر من 

دون أي رب��اط منطق��ي.
» :أمل أق��ل ل��ك: بأن��ُه ال يس��تحقك .. يأتيه��ا ص��وُت أمه��ا 
ح��ادًا خش��نًا خي��دش صم��ُت الليل وهدوئ��ه.. هناك آخر 
.. تضيف أمها بعناد.. لقد حدثتك عنه ولديه ش��قة .. 
تس��تطرد األم.. تدفن رأس��ها يف حضن وس��ادٍة، تضغط 

على أذنيها بش��دة ملاذا ال تس��كت أمها؟« )٧(.
ول��و رأين��ا يف فق��رة الزم��ن أن القف��زات الس��ريعة م��ن 
احلاض��ر إىل املاض��ي، أدت إىل إيق��اف الزمن الطبيعي 
الداخل��ي  الع��امل  الكاتب��ة  لتنق��ل  وجتم��ده،  احلاض��ر 
للش��خصية، ع��ن طري��ق تي��ار التداع��ي ال��ذي يس��تحضر 
الذكري��ات، ه��ذا التداع��ى ال��ذي يس��تحضر املاض��ي، 
اختذت��ه القاص��ة منهج��ًا تقني��ًا؛ ليكش��ف ع��ن باط��ن 

الش��خصية القصصي��ة الفني��ة.
أم��ا قص��ة )املن��زل القدي��م( فه��ى حتك��ي قص��ة ام��رأة 
عج��وز، تس��تلُم إن��ذارًا بإخ��الء املن��زل اآلي��ل للس��قوط 
وه��ي الس��اكنة الوحي��دة في��ه فق��د عاش��ت في��ه م��ن ح��ني 
ج��اءت م��ن القري��ة زوجة صغرية؛ لتعيش يف هذا املنزل 
ال��ذي ب��دأ دكان��ًا، ث��م حتول إىل غرفة بب��اب ونافذة، ثم 
إىل بي��ت يس��كنه األبن��اء واألحف��اد، ث��م إىل م��أوى ألي��ام 
الشيخوخة، وأخريًا يأتي اإلنذار القاضي بإزالة املنزل.
            تق��ول بداي��ة القص��ة »م��ن الط��ارق..؟ صوته��ا 
املرتع��ش، يتم��دد، مي��أل ف��راغ الغرف��ة وت��دور حدقتاه��ا 
املنطفئتان يف حمجريهما؛ لتكنس بنظرات واهية أرضية 
احلجرة.. كانت احلجرة معتمة، عدا حزمة ضوء تدلف 
إليه��ا م��ن خل��ف نافذة مفتوح��ة، يف زاوية بعيدة أصخت 

الس��مع.. مسع��ت خط��وات واهن��ة تدن��و منه��ا ورأت كتل��ة 
باهتة تقف أمامها ومل يتبني بصرها الكليل مالحمها.. 
إن��ه إن��ذارًا آخ��ر م��ن اإلس��كان«)8(، وبع��د ه��ذه البداي��ة 
اجلي��دة للقص��ة يب��دأ ظه��ور تقني��ات تي��ار الوعي، خاصة 
تقني��ة التذك��ر، ال��يت تنهم��ر يف األس��طر الالحق��ة وه��ي 
تطلعن��ا عل��ى ع��امل البطلة اخلف��ي الالمرئي، عن طريق 
تقني��ة التداع��ي والتذك��ر ال��ال إرادي متنقل��ة م��ن الزم��ن 
احلاض��ر إىل الزم��ن املاض��ي، ث��م مرت��دة إليه على حنو 
م��ا يعكس��ه نس��يج ه��ذه القص��ة من بدايته��ا اجليدة، إىل 
نهايته��ا املوفق��ة فاحلادث��ة تذكره��ا باحلادث��ة، والذك��رى 
تس��تدعي أخ��رى يف في��ض وجري��ان وبغ��ري رتاب��ة ب��ل 
ع��رب نس��يج ف��ين متماس��ك »هل ت��رتك منزهل��ا..؟ مرتع 
ذكرياتها وتلك احلجرة كانت يف يوم ما مضيئة بالبهجة 
والنور، ومرح األطفال وصراخهم .. املاضي يزدحم يف 
ذهنه��ا، ينزل��ق أمامه��ا ح��ادًا س��ريعًا كأن كل ش��يء م��ّر 

باألم��س القري��ب..« )٩(.
            وتع��ود يف األس��طر األخ��رية م��ن القص��ة إىل 
الزمن احلاضر ثانية، بالقول: »وهي اآلن ال تسمع شيئًا، 
أحست بالعامل الوضاء الذي انزلق إىل أعماقها، خيبو 
تدرجييًا وجذوة احلياة تنحس��ر من بني جواحنها ش��يئًا 
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فش��يئًا، أحس��ت بأنه��ا كالبال��ون تطف��و يف اهل��واء ب��دون 
وزن«)١٠(، لق��د أج��ادت القاص��ة اس��تعماهلا ألس��لوب 
تي��ار الوع��ي وق��د أض��اف لقصته��ا حيوي��ة زاخ��رة بش��تى 
اإلحياءات، فالبداية كانت من احلاضر ثم املاضي، ثم 

الع��ودة ثاني��ة إىل احلاض��ر يف نهاي��ة القص��ة.
إن »زه��رة رمح��ة اهلل« كاتب��ة ذات رؤي��ة واعي��ة، وه��ذه 
الرؤي��ة مدرك��ة لكوام��ن النف��س البش��رية، فه��ي تش��عر 
بوط��أة والواق��ع عل��ى م��ن حوهل��ا، وتعرب بص��دٍق عن هذا 
الواق��ع يف قصصه��ا، ودائم��ًا ت��رتك إلبطاهل��ا وبطالته��ا 
حري��ة احلرك��ة واإلرادة »غ��ري أن هن��اك حقيق��ة مهم��ة 
ينبغ��ي أن تذك��ر يف احل��ال، وه��ي أنه لي��س املهم يف الفن 
م��ا يق��ال، وإمن��ا امله��م ه��و كي��ف يق��ال يف إط��ار تقالي��د 
قال��ب ف��ين مع��ني، ويف س��ياق جمموع��ة م��ن العالق��ات 
الفنية التصويرية اللغوية؛ اليت خيلقها الكاتب. ومعنى 
ه��ذا أن أي��ة مش��كلة اجتماعي��ة أو أخالقي��ة - مهم��ا كان 
م��ن أهميته��ا يف ذاته��ا تفق��د قيمتها داخل العمل الفين، 

إذا مل تع��اجل عالج��ًا فني��ًا جي��دًا«)١١(.
            وه��ذا ينطب��ق عل��ى قص��ة »االجت��اه اآلخ��ر« فف��ي 
ه��ذه القص��ة اس��تطاعت القاص��ة أن تغ��وص يف أعم��اق 
النف��س اإلنس��انية؛ لتتع��رف عل��ى مكامنه��ا، وحتل��ل م��ا 
يعرتيه��ا م��ن أف��كار وأش��جان وعواط��ف، وذل��ك بأس��لوب 
فين بارع وبتصوير يدل على قدرتها الفنية الكبرية، يف 
هذا اجملال لقد استطاعت أن تصنع من موضوع مألوف 
ومع��روف عم��اًل فني��ًا مش��وقًا، فالقص��ة تصور حلظة من 
حي��اة صبي��ة ريفي��ة تطل��ب منه��ا أمه��ا أن تس��تعد لل��زواج 
م��ن رج��ل ال تعرف��ه، وأن جته��ز نفس��ها لتص��ري زوج��ة، 
وتنت��اب الفت��اة ش��تى املخ��اوف من ال��زوج اجملهول، ومن 
احلي��اة اجلدي��دة ال��يت تنتظره��ا. فك��م مسعن��ا وقرأن��ا 
ع��ن زواج الفتي��ات القاص��رات قس��رًا، يف الري��ف برجال 
جمهول��ني. لك��ن اجلدي��د يف املوض��وع هو كيف مت عرضه 
يف ذلك القالب الفين؟ وكيف مت بناء عناصره الفنية؟ 
لق��د مت ع��رض موض��وع القص��ة الس��ابقة يف ث��وب ف��ين 
مجيل، نسجت خيوطه بشكل دقيق، ومتماسك من قبل 
القاص��ة، ولق��د وردت يف ه��ذه القص��ة جزئي��ات صغ��رية 

مبعث��رة عام��رة باملش��اعر اإلنس��انية، مفعم��ة بيقظ��ة 
ال��روح إنه��ا »فت��ات احلي��اة«)١٢(، كم��ا كان الدكت��ور 
حمم��د من��دور يس��ميها. وه��ذا الفت��ات ه��و ال��ذي يصن��ع 
نس��يج احلي��اة، كم��ا يصن��ع نس��يج القصة ومي��أل عروقها 

بالدم.
            أم��ا قص��ة )بداي��ة أخ��رى( فه��ى حتم��ل عن��وان 
اجملموعة القصصية، فالبطلة يف هذه القصة هي زوجة 
رج��ل ث��ري، ارتبط��ت ب��ه هرب��ًا م��ن قس��وة أخيه��ا وأمه��ا، 
وهاجرت معه إىل خارج الوطن. كما أن انشغال زوجها 
بأعماله زاد من ش��عورها بالغربة النفس��ية. األمر الذي 
جعلها تقرر يف نهاية القصة بضرورة العودة إىل الوطن، 
وتابعه��ا ال��راوي بالق��ول: »الب��د م��ن زي��ارة الوط��ن فك��رة 
ملع��ت يف غياه��ب ذهنه��ا، وألق��ت ض��وءًا عل��ى أفكاره��ا 
املنهمك��ة، الب��د م��ن الع��ودة إىل ج��ذور البداي��ة والبح��ث 
عن بداية أخرى، تكون بداية النهاية يف الغربة وامتدادًا 
هل��ا.. الب��د م��ن الع��ودة. فكرت وأحس��ت بإجهاد ش��ديد، 
لكنه��ا فج��أة ش��عرت بأنام��ل التوت��ر ترختي عن جس��دها 
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ع��ن ذهنه��ا، وأحس��ت بأنهار ج��ذىل، عذبة مرحٍة، تعدو 
برف��ق يف دهالي��ز نفس��ها وترس��ل خري��رًا رائع��ًا؛ ليعان��ق 

بش��وق وجه الوطن)١٣(.
            تركي��ز القاص��ة عل��ى تصوي��ر خلج��ات النف��س 
البشرية، جعلها تستعمل مجاًل قصرية مكثفة، مسددة 
بوع��ي إىل اهل��دف والص��راع يف القص��ة الس��ابقة، صراع 
نفس��ي مميز تناولته القاصة ونس��جت خيوطه يف حلظة 
توه��ج الش��خصية القصصي��ة. أم��ا نهاي��ة القص��ة فق��د 
ج��اءت مفتوح��ة.. وكأن القص��ة قضي��ة مطروح��ة، مل 

حيك��م فيه��ا ومل حتس��م بع��د.
��مة الرئيس��ة للقص��ة              ويبق��ى أن نق��ول: إن السِّ
القص��رية التحليلي��ة ل��دى القاص��ة، هي تناوهلا للفرد يف 
إط��ار ذات��ه وأزماته فق��ط، والعزف على النغم العاطفي 
املتوه��ج، ورس��م أدق خلج��ات النف��س والكش��ف ع��ن 

أغواره��ا، والنف��اذ إىل صمي��م األش��ياء.
            يقول الدكتور أمحد على اهلمداني عنها: »تعتمد 
القاص��ة يف جمموعته��ا عل��ى أس��لوب التداعي��ات، ال��يت 
متتاز بها القصة السيكولوجية املعاصرة، واليت تستفيد 
اس��تفادة كامل��ة م��ن تي��ار الوع��ى. ويب��دو أن بإمكانن��ا أن 
ننسب هذه اجملموعة إىل )القصة االنسيابية( و)قصة 
تيار الوعي(، إذ إنها تروي ما ينساب يف وعي شخص، 
أو أشخاص من أبطاهلا، وتتكئ القاصة يف األغلب على 
السارد يف هذه اجملموعة. وينبغي يف األخري أن نشري إىل 
اللغة العذبة السلس��ة، اليت اس��تطاعت القاصة امتالك 
ناصيته��ا، إنه��ا لغ��ة متضي يف هدوء ودعة، أحيانًا أش��به 
جبدول صاٍف عذب ميضي يف اطمئنان من دومنا عجلة 
من أمره، ومتضي أحيانًا أخرى يف صخب وجلبة، أشبه 
بنهٍر متدفق يدفع كل ما جيده أمامه إىل األعلى)١٤(.

����������������������������������������������������������������������������������������������������

 )*( نبذة عن حياة زهرة رمحة اهلل:
-  قاصة وصحفية من مواليد عدن.

-خرجية كلية الرتبية جامعة.
-التخصص مساق بكالريوس آداب لغة إجنليزية.

-شغلت منصب حمررة يف وكالة سبأ لألنباء.

-تكتب القصة القصرية واخلاطرة الصحفية.
-صدرت جمموعتها األوىل)بداية أخرى(، عن مؤسسة 

صوت العمال، عدن ١٩٩٣م.   
١� صحفية ١٤ أكتوبر عدن، عدد ١ يناير، ١٩٧٩م.

٢� صحفية ١٤ أكتوبر عدن، عدد ١٣ أبريل، ١٩٧٩م.
٣� صحيفة ١٤ أكتوبر عدن، عدد ٢٣ مايو، ١٩٧٩م.
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   إن ظه��ور ثالث��ة كت��ب تتح��دث ع��ن اجلن��وب العربي وهي 
)ناف��ذة م��ن املين��اء للس��ري تش��ارلس جونس��تون، و ظ��الل 
العن��رب  للس��ري كني��دي تريفاس��كس، و ث��ورات يف الش��رق 
األوس��ط  للس��ري همف��ري تريفلي��ان( كان دافع��ًا أساس��يًا 
لكتاب��ة ه��ذا الكت��اب م��ن قب��ل رئي��س الدول��ة االحتادي��ة، 
ووزي��ر املع��ارف الس��ابق حمم��د حس��ن عوبل��ي. وق��د كان 
كلُّ مؤل��ف م��ن ه��ؤالء املؤلف��ني مندوب��ًا س��اميًا يف ع��دن 
واجلنوب العربي؛ لكنهم عمدوا إىل تشويه احلقائق. وقد 
ألق��ى البع��ض بالالئم��ة عل��ى ع��دم ش��رح احلقائ��ق - م��ن 
وجه��ة نظ��ر ش��عب اجلن��وب العرب��ي-  وبذل��ك دف��ع املالم��ة 
ع��ن نفس��ه، وع��ن زمالئ��ه يف احلكوم��ة االحتادي��ة، ال��يت 
أس��قطت، وع��ن ش��عبه ال��ذي اغتالت��ه بريطاني��ا. فقبي��ل 
ب��زوغ فج��ر الراب��ع عش��ر م��ن آب ١٩٦٧م، كان ق��د غ��ادر 
مق��ره الرمس��ي إىل مؤمت��ر جني��ف، ال��ذي ش��رعت عق��ده 
اللجن��ة الفرعي��ة اخلاص��ة ببح��ث مس��ألة اجلن��وب العربي، 
طبق��ًا للق��رارات ال��يت اختذته��ا جلن��ة الوصاي��ة الدولي��ة 
اخلاص��ة بتصفي��ة االس��تعمار. كم��ا أقرته��ا اجلمعية العامة 
لألم��م املتح��دة، وق��د تذك��ر حينه��ا بوض��وح ش��كوكه ح��ول 
نواي��ا بريطاني��ا ح��ول السياس��ة الغامضة، اليت كان يتبعها 
املن��دوب الس��امي الس��ري همف��ري، واألعم��ال التخريبي��ة 
واهلدامة اليت كان يقوم بتنفيذها من وراء ظهر احلكومة 
االحتادية، وإىل النوايا السيئة ضد جيش االحتاد - على 
وج��ه اخلص��وص-  ال��يت كان حيمله��ا اجلن��رال داي؛ قائ��د 
ق��وات اجلي��ش االحت��ادي، ال��ذي كان يش��عر بع��ار اإلذالل 
الذي أصيب به لتمرد اجليش، والشرطة املسلحة العدنية 
يف ٢٠حزي��ران ١٩٦٧م. وال ش��ك يف أن وكي��ل القائ��د عل��ي 
عب��د اهلل  جم��ور العولق��ي، كان متواطئ��ًا م��ع اجلن��رال 
واملن��دوب الس��امي ض��د احلكوم��ة لصاحل اجلبه��ة القومية؛ 
فق��د كان خيف��ي  يف منزل��ه بع��َض أعض��اء القي��ادة العلي��ا، 

وعلى رأس��هم فيصل عبد اللطيف الش��عيب. وعند وصوله 
ب��ريوت خ��ال بنفس��ه، وع��ادت به الذاك��رة القهقرى، فوجد 
نفسه يستعرض � بصورة واقعية وجتريدية � املراحَل اليت 
مرت بها عدن، واجلنوب العربي، منذ طرح فكرة توحيده، 
واملراحل اليت مر بها بعد تش��كيله، وما أعقبه من تدمري 
وختري��ب واغتي��االت، وإراق��ة دم��اء األبري��اء، مم��ا أوصل��ه 
إىل حالة من الفوضى ال مثيل هلا؛ حيث تقع عدن يف موقع 
اس��رتاتيجي مهم عند نقطة التقاء ثالث قارات مباش��رة 
وه��ي )آس��يا وإفريقي��ا وأس��رتاليا( وبص��ورة غ��ري مباش��رة 
الق��ارة األوروبي��ة - أيض��ًا - حبك��م وجوده��ا  يف نقط��ة 
ارت��كاز ش��رق قن��اة الس��ويس، وملتقى التج��ارة العاملية بني 
القارات األربع. وكما هو شأن القوي يف خلق الذرائع ضد 
الضعيف � متى أراد ذلك � فقد اختذت بريطانيا العظمى 
من غرق سفينة كانت حتمل عددًا من احلجاج اهلنود، يف 
خلي��ج ع��دن � بفع��ل عاصف��ة حبرية قوي��ة �  ذريعًة الحتالل 
ع��دن؛ متهم��ة س��لطاتها بالقرصن��ة البحري��ة. وق��د أرس��لت 
ع��ام ١8٣٧م ق��وة حبري��ة بقي��ادة الكاب��نت هين��س، م��ع قوة 
من مشاة اجليش اهلندي الحتالهلا، وهو الغزو األجنيب 
الوحي��د ال��ذي جن��ح يف احت��الل ع��دن، والذي اس��تمر ١٢٩ 
عام��ًا. وم��ن ع��دن تس��لل النف��وذ الربيطان��ي إىل الس��لطنة 

اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي

جوليت عياش علي

قراءة لكتاب
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العبدلية، اليت كانت حمتفظة باستقالهلا الذاتي، متخذًا 
ش��كل الصداق��ة وحس��ن اجل��وار، وألنه��ا كان��ت تفص��ل ب��ني 
ع��دن واليم��ن � ال��يت كان��ت واقع��ة حت��ت الس��يطرة الرتكية 
� ث��م توغل��ت يف األج��زاء األخ��رى م��ن اجلن��وب العرب��ي 
)حممي��ات ع��دن الغربي��ة التس��ع(، وف��رض احلماي��ة عل��ى 
حضرم��وت وامله��رة، مس��تعملني يف ذل��ك طرقه��م اخلاص��ة 
امللتوي��ة القائم��ة عل��ى أس��اس الغ��ش واخل��داع، واس��تغالل 
اخلالف��ات القبلي��ة، وتطبي��ق ط��رق االنتهازي��ة السياس��ية، 
والط��رق الالأخالقي��ة يف اس��تمالة رج��ال القبائل، وزعماء 
العش��ائر باألم��وال والس��الح. أم��ا اليم��ن فق��د جن��ت م��ن 
االحت��الل، نتيج��ة التناف��س الربيطان��ي اإليطال��ي عليه��ا 

ووق��وف بريطاني��ا يف وج��ه أي حماول��ة الحتالهل��ا.
         ويسرد عوبلي عن أهم النقاط اليت كانت وال زالت 
غامضة حتى على أولئك الذين وّقعوا على الكتاب األبيض، 
اخل��اص بدم��ج ع��دن يف االحت��اد العام ع��ام ١٩٦٣م، فبعد 
التوقي��ع علي��ه م��ن أولئ��ك الوزراء العدني��ني ووزراء إمارات 
اجلنوب العربي، أدخلت عدن واالحتاد يف تناقض غريب؛ 
فقد ُنش��ر اس��م الدولة ضمن االحتاد بالنص اإلجنليزي، 
عل��ى أن��ه )احت��اد جن��وب ش��به اجلزي��رة العربي��ة(، وق��د 
ترج��م بالعربي��ة إىل )احت��اد اجلن��وب العرب��ي(. وملا كانت 
ع��دن تعت��رب ج��زًءا من مس��تعمرات الت��اج الربيطاني، فقد 
قام��ت إدارته��ا بتعطي��ل الدس��تور خ��الل حك��م الس��يد عب��د 
الق��وي م��كاوي رئي��س ال��وزارة العدني��ة، وبذل��ك الق��رار 
توق��ف م��كاوي ووزارت��ه واجملل��س التش��ريعي، ع��ن القي��ام 
ب��أي دور نظ��رًا لتعطي��ل الدس��تور بواس��طة احلاك��م الع��ام، 
الذي ال ميكن أن يعارض معارضة صحيحة هذه اإلدارة؛ 
لذل��ك ه��زأ العدني��ون م��ن ه��ذا اجملل��س وأطلق��وا علي��ه - 
م��ن قبي��ل الس��خرية -  )جمل��س نع��م( وطال��ب العدني��ون، 
وعلى رأسهم اجلمعية العدنية، اليت يقودها رائد النضال 
السياسي والفكري لعدن حممد علي لقمان احملامي، بأن 
يك��ون اجملل��س التش��ريعي منتخب��ًا م��ن قب��ل الش��عب نفس��ه 
اإلداري  التنظي��م  فيم��ا خي��ص  أم��ا  مباش��رًا.  انتخاب��ًا 

واالقتص��ادي بع��دن فق��د مر بعدة مراحل أهمها إمكانيات 
ع��دن االقتصادي��ة، والتج��ارة احل��رة حملي��ًا ودولي��ًا، وعدن 
كمنطقة سياحية وكمركز لتكرير النفط واملؤسسات العامة 
األخ��رى، وترتي��ب التنظي��م اإلداري واخلدم��ة املدنية اليت 
فصلتها حكومة عدن بني السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة. وعل��ى مس��توى التعلي��م العال��ي واجلامعي فقد 
نشأت يف عدن املدارس االبتدائية، واإلعدادية والثانوية يف 
أواخر القرن التاسع عشر، ففي عام ١٩١٠م ُافتتحت أول 
كلي��ة للتعلي��م العام، وُأوفدت البعثات للدراس��ة يف اخلارج؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإن بريطانيا تتحمل سياسة جتهيل 
الشعب، يف حني كان تعليم العدنيني يسري على قدم وساق 
وبسرعة مذهلة، األثر الذي خلق هوة سحيقة بني العدنيني 
واجلنوبيني، وتفجر فيما بعد بصورة تصادم فكري رهيب 
ب��ني اجلانب��ني؛ ألنَّ احلكوم��ة الربيطاني��ة تعم��دت تثقي��ف 
العدني��ني؛ ليحتل��وا الص��دارة. واكتف��ت بع��د إحل��اح ش��ديد 
بإنش��اء م��دارس ريفي��ة، جيل��س فيه��ا الطلب��ة عل��ى األرض 



العدد األول | يوليــــو ٢٠٢١م

75

قراءات

فوق احلصري، كما لو كانوا يف العصور الوسطى. ويف هذه 
الف��رتة نش��أت احلرك��ة الُعّمالي��ة النقابي��ة تلقائي��ًا، وب��دون 
نظ��ام وتع��ددت اإلضرابات الُعّمالية، لدرجة كان اقتصاد 
البالد أن ينهار من أساسه، فظهرت الصحافة العدنية، 
وتش��ّكلت األح��زاب السياس��ية، وب��دأ عل��ى إثره��ا عه��د 
االضط��راب الصناع��ي، فقمع��ت بالق��وة وبدأ إطالق النار 
يف املراك��ز الصناعي��ة، وألول م��رة يف ع��دن ب��دأت الدم��اء 
تس��فك يف الش��وارع، حينه��ا ب��دأت بريطاني��ا بتب��ين فك��رة 
االحت��اد، إال أن رابط��ة اجلن��وب العرب��ي عارض��ت إقام��ة 
احتاد الواليات الفرعية، الذي ال يشمل عدن وحضرموت 
لذل��ك ق��ام الس��ري ولي��ام ل��وس حبماق��ة ثاني��ة، وه��ي نف��ي 
زعم��اء الرابط��ة وإبع��اد الس��لطان عب��د الكري��م فض��ل ب��ن 

عل��ي العبدلي. 
    وبع��د قي��ام اجلمهوري��ة أخ��ذت قضي��ة اجلن��وب العرب��ي 
حتت��ل م��كان الص��دارة، يف مناقش��ات تصفي��ة االس��تعمار، 
ال��يت كان��ت تع��ارض الوج��ود الربيطاني يف املنطقة، حيث 
أجاب الس��ري تش��ارلس لنرتك )املهمة لغرينا(. فدجمت 
وزارة عدني��ة وطني��ة،  أول  وتش��كلت  ع��دن يف االحت��اد 
برئاس��ة الس��يد حس��ن عل��ي بيوم��ي، ال��ذي أم��ر ب�)تعري��ب 
الوظائ��ف ال تعدينه��ا(، وش��رع باحلدي��ث ال��ذي يش��غل لبه 
وقلب��ه، وه��و خ��روج ع��دن م��ن االحت��اد ففج��رت بين��ه وبني 
الوزي��ر الربيطان��ي لش��ؤون الكومنول��ث مناقش��ة، اش��تدت 
حدتها فأصيب بنوبة قلبية نقل على إثرها إىل مستشفى 
لن��دن حي��ث لف��ظ أنفاس��ه األخ��رية، وهو جياهد يف س��بيل 
قضية بالده ومات ميتة الشهداء الشرفاء. وفقدت عدن 
مبوت��ه رج��ل املص��ري، ولبس��ت ث��وب احل��داد ي��وم وص��ول 
جثمان��ه، وي��وم حف��ل التأبني... حينها ش��ّكل زين باهارون 
وزارته األوىل يف آذار عام ١٩٦٤م، وبدأ بانتهاج سياسة 
جديدة، طغي عليها الصلف والغرور، فما كان منه إال أن 
ابتك��ر بدع��ة جدي��دة أطل��ق عليه��ا )الش��خصية العدني��ة(، 
وقام بتطبيقها رغم معارضة الكثريين هلا، فنجده يلقى 

ش��عبية هائل��ة ج��اءت ب��ه إىل احلك��م م��رة أخ��رى، حينه��ا 
حترَّك��ت اجلبه��ة القومي��ة ض��ده، حي��ث اس��تخدمت تل��ك  
اجلبه��ة قحط��ان الش��عيب هل��ذه املهمة، ال��يت القت جتاوبًا 
بني أوس��اط س��كان اجلنوب العربي، خارج حكومة عدن، 

وب��ني مجاع��ة املقيم��ني فيها.
     وعندم��ا أعلن��ت لن��دن أن الس��ري كني��دي تريفاس��كس 
مندوب��ًا س��اميًا عل��ى ع��دن، وال��ذي ن��ال احملب��ة عن��د كب��ار 
رج��ال الوالي��ات الغربي��ة - وه��و األمر ال��ذي كان مالَحظًا 
يف إحدى اجللسات الرمسية -  فعقب انتهائها قرر نواب 
عدن إحباط وعرقلة أي مشروع يقدم نكاية بالسري، فبدأ 
عهد اإلرهاب مبحاولة اغتيال املندوب الس��امي، وإعالن 
حال��ة الط��وارئ، وهن��ا وج��دت حكوم��ة ع��دن الفرص��ة؛ 
لتفج��ري الوض��ع بع��دم موافقته��ا عل��ى اعتق��ال املتهم��ني 
السياس��يني العدني��ني، وطالب��ت مبحاكمته��م واإلف��راج 
عنه��م ف��ورًا. ويف أواخ��ر ع��ام ١٩٦٣م، ب��دأ نزاع بني قبيلة 
ردف��ان وإم��ارة الضال��ع، ال��يت كانت تابع��ة هلا، حول إلغاء 
احلواج��ز اجلمركي��ة، وقي��ام الس��وق املش��رتكة ب��ني واليات 
احت��اد اجلن��وب العرب��ي، ففق��دت ردفان دخله��ا اجلمركي 
وطالبت بالتعويض، وقد رفضت الضالع طلبها، وشجعها 
عل��ى ذل��ك املعتم��د الربيطان��ي، فُج��نَّ جن��ون املن��دوب 
الس��امي، ووج��ه محل��ة عس��كرية كب��رية، حي��ث لقي��ت تل��ك 
الق��وات مجاع��ة م��ن احملارب��ني أطل��ق عليه��م ب�)الذئ��اب 
احلم��ر(، وبإيع��از م��ن بع��ض ال��دول العربي��ة، وتش��جيعها 
احلرب��ي وامل��ادي واإلذاعي، ظهرت اجلبهة القومية بقوة. 
   وعق��ب فش��ل مؤمت��ر لن��دن الدس��توري، والفضيح��ة 
السياس��ية ال��يت نش��أت عق��ب ف��رار الس��لطان أمح��د ب��ن 
عب��د اهلل الفضل��ي إىل القاه��رة، وإعالنه الكفاح املس��لح؛ 
اخت��ذت احلكوم��ة الربيطاني��ة ق��رارًا خط��ريًا؛ أعلن��ت فيه 
اس��تقالل احت��اد اجلن��وب العرب��ي كدول��ة مس��تقلة، ذات 
كي��اٍن مس��تقلٍّ قب��ل االنتخاب��ات العام��ة، وكان نتيج��ة ذل��ك 
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استقالة وزارة باهارون. حينها قبل السيد مكاوي املهمة، 
وش��ّكل وزارة م��ن كب��ار املتطرف��ني، ف��أدى ذل��ك إىل توت��ر 
العالق��ات بين��ه وب��ني املن��دوب الس��امي ريتش��ارد ترنب��ول، 
ووج��دت احلكوم��ة الربيطاني��ة أن الطريق الوحيد للخروج 
من هذا املأزق، هو عقد مؤمتر دستوري يف لندن، ال يشمل 
رئي��س وزراء ع��دن وحكوم��ة االحتاد، بل ويش��مل األحزاب 
السياسية - أيضا - ومعنى ذلك أن احلكومة الربيطانية 
تركت عدن بدون جملس تشريعي، وبدون وزارة وإخضاع 
احلك��م للمن��دوب الس��امي، وقتئ��ذ رفع��ت جبه��ة التحري��ر 
ش��عار وح��دة ت��راب اليم��ن الطبيعي��ة، وق��د رأت بريطاني��ا 
يف وجوده��ا خط��رًا، أك��رب م��ن اجلبهة القومي��ة؛ لذا فكرت 
بريطانيا يف إعادة تنظيم اجلبهة القومية؛ إلجياد  التعاون 
ب��ني الق��وى املتعارض��ة، وع��اد قحط��ان الش��عيب إىل ع��دن، 
وف��ر األعض��اء الب��ارزون م��ن جبه��ة التحري��ر إىل تعز، ومل 

يب��ق منه��م إال أولئ��ك الذي��ن ملّ��ا ينكش��ف أمرهم بعد. 
    وهك��ذا كان اندح��ار جبه��ة التحري��ر أم��رًا طبيعي��ًا، 
مادامت بريطانيا قد تدخلت لصاحل اجلبهة القومية، اليت 
انقلب��ت بعده��ا عل��ى املندوب الس��امي، بع��د دحرها جلبهة 
التحري��ر، ومص��رع القائ��د العس��كري العام لقواتها الس��يد 
اجملعل��ي، فخ��ال اجل��و للجبه��ة القومية، فقامت باس��تئناف 
العنف من جديد، وإقحام اجليش يف السياسة. وقد قررت 
األم��م املتح��دة إرس��ال اللجن��ة اخلاص��ة باجلن��وب العرب��ي 
إىل ع��دن، وقبل��ت بريطاني��ا ه��ذا م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة 
أخ��رى حاول��ت أن تعل��ن االس��تقالل الت��ام يف تش��رين 

١٩٦٧م،  حيث س��تجد الثان��ي 

األم��م املتح��دة نفس��ها أمام األمر الواق��ع. لقد تعود حكام 
االحت��اد االعتم��اد عل��ى بريطاني��ا للدفاع عنهم، وتوجس��وا 
م��ن احتم��ال غ��زو ق��وة مصري��ة  ميني��ة، إال أن بريطاني��ا 
ق��ّررت ع��دم دخوهل��ا  يف حل��ف دفاع��ي م��ع االحت��اد، ولك��ن 
ذل��ك مل  مينعه��ا م��ن التفك��ري يف بقاء قوة حبرية ضاربة، 
تش��مل بع��ض املدم��رات وحامل��يت طائ��رات، يف ع��دن مل��دة 
ثالث��ة أش��هر، إال أن احلكوم��ة رفض��ت ذل��ك.  ويف الي��وم 
التال��ي اس��تأنفت احملادث��ات لبقائه��ا، م��دة س��تة أش��هر 
ومس��ح لألم��م املتح��دة بالدخ��ول إىل ع��دن، وع��اد وزي��ر 
اخلارجي��ة الربيطان��ي إىل ب��الده، فق��ال قبي��ل مغادرت��ه 
للوزراء االحتاديني »لقد قضيتم على أنفس��كم بأنفس��كم« 
بعدها بدأت احلرب األهلية، بني جبهة التحرير واجلبهة 
القومي��ة يف ع��دن، فغ��درت بريطانيا عل��ى إثرها باحلكومة 
االحتادي��ة، وقام��ت بتس��ليم الس��لطة للجبه��ة القومي��ة. وال 
ي��زال يتذك��ر م��ا قال��ه ل��ه - بصراحة مطلقة - أحد زعماء 
ح��زب العم��ال الربيطان��ي يف لن��دن ذات م��رة: »إن مأس��اة 
الش��يوعية هي أن دولة همجية مثل روس��يا قد احتضنتها، 

ول��و أن بريطاني��ا ه��ي ال��يت احتضنت الفكرة 
الش��يوعية لعرف��ت كي��ف تصدره��ا إىل 

ب��الد الش��رق األوس��ط«. 
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 ظل��ت حقب��ة الس��تينات م��ن الق��رن املاض��ي مرحل��ة ص��راع ح��ول 
حتدي��د نوعي��ة الوض��ع السياس��ي ال��ذي تك��ون علي��ه تش��كيلة ه��ذه 
املنطقة، حيث تصارعت وتصادمت أفكار، عمل كل اجتاه منها 
عل��ى ف��رض ح��دوده ال��يت كان ي��رى به��ا احل��ل اإلقليم��ي مل��ا جيب 
أن يكون عليه وضع اجلنوب العربي بعد ١٩٦٧م. ومبا طرح من 
اجته��ادات ذهني��ة منطلق��ة م��ن ح��ق االنتم��اء هل��ذا امل��كان، ومب��ا 
ج��رى م��ن أعم��ال حربي��ة يف س��احات الص��دام؛ س��عت من خالل 

كل ه��ذا إىل حتدي��د ن��وع الس��لطة القادم��ة. 
   ومل يك��ن العم��ل السياس��ي أو العس��كري ه��و ال��ذي انف��رد به��ذه 
األحقية، بل كانت الصحافة صاحبة رؤية ونهج يف عملية تقرير 
املص��ري للجن��وب العرب��ي، يف ذل��ك الغلي��ان امللته��ب ال��ذي ح��دد 
مصري اجلنوب بعد عام ٧م، ولكنه مل خيلق أرضية تأسيس	١٩٦ 
ثب��ات الس��لطة بفع��ل االنف��الت عن األصل الس��ابق، وتلك أزمات 
وانهيارات يسقط بها العمل السياسي عندما تكون القيادة غري 
مدرك��ة حل��دود اهلوي��ة ومعن��ى االنتم��اء والعالق��ة ب��ني اجلغ��رايف 

	.والسياسي			
كلنا بناة االستقالل:

   طرح��ت صحيف��ة )ص��وت اجلن��وب( الصادرة يف عام ١٩٦١م، 
التابعة حلكومة احتاد اجلنوب العربي اليت كان رئيس حتريرها 
الكات��ب املب��دع والش��خصية اإلعالمي��ة اخلال��دة أمح��د ش��ريف 
الرفاعي، الكثري من اآلراء حول مصري اجلنوب العربي سياسًيا.		
    ويف العدد )٢( الس��نة السادس��ة الصادر يوم اجلمعة بتاريخ 
١٦ سبتمرب ١٩٦٦م املوافق ١ مجاد ثاني ١٣8٦ه�جاء يف باب ،	 
املوق��ف السياس��ي م��ن ال��ذي يب��ين اجلن��وب العرب��ي؟  من حيمي 
اس��تقالل اجلن��وب العرب��ي وحياف��ظ علي��ه؟ »إن��ه مل��ن املؤك��د أن 
			.اجلنوب العربي سوف حيصل على استقالله خالل عام ١٩٦8م				

    وعندم��ا حيص��ل ش��عب م��ن الش��عوب عل��ى اس��تقالله، ف��إن 
معن��ى ذل��ك أن��ه خ��رج م��ن ط��ور كان��ت األي��ادي األجنبي��ة تتحك��م 
في��ه، إىل ط��ور جدي��د ه��و املتحك��م واآلم��ر يف خمتل��ف ش��ؤونه. 
والش��عوب عندم��ا تس��تعد الس��تقالهلا، ال ميكنه��ا أن تقل��ل م��ن 
قيمة االستقالل. وحنن يف اجلنوب العربي مقبلون على تطورات 

جدي��دة، يف واق��ع جدي��د وجترب��ة جدي��دة لبن��اء بالدن��ا وأرضن��ا 
الواس��عة الغني��ة، حباج��ة إىل أن حناف��ظ عليه��ا حمافظ��ة تامة، 
حمافظة ال تشوبها الشوائب، فكل قطاع من الشعب مسؤول عن 
محاية االستقالل، فاملواطن يف اخلدمة املدنية هو ذلك اخلادم 

األم��ني احل��ارس ملص��احل الش��عب املنف��ذ ألوامره.
واملوظف كونه خيدم الش��عب؛ يبقى بعيًدا عن األمور السياس��ية 
اليت إن دخل يف غمارها تعوقه عن سري واجباته، وإذا ما تدخل 
املوظ��ف يف األم��ور السياس��ية، ف��إن كاف��ة املص��احل ال��يت خت��ص 
اجلمه��ور تتعرق��ل بس��بب نزع��ات سياس��ية معينة ق��د تقف حائاًل 
دون تنفي��ذ األم��ور، وب��ذا تتعق��د املش��اكل وت��زداد تده��وًرا وتع��م 

الفوض��ى يف اخلدم��ة املدنية.
املوظ��ف جي��ب أن حيم��ي مص��احل الش��عب وأن يك��ون خادًم��ا ل��ه، 
درًع��ا واقًي��ا ملس��تقبل ب��الده بعي��ًدا ع��ن املص��احل الذاتي��ة، عام��اًل 
خملًص��ا كف��ًؤا ألداء واجبات��ه، وطامل��ا أدرك املوظ��ف ه��ذه األمور 
ف��إن كل مص��احل الش��عب ل��ن تك��ون معاق��ة، ومس��تقبل اجلن��وب 
العرب��ي اإلداري إذ يعتم��د اعتم��اًدا كلًي��ا عل��ى املوظف��ني بص��ورة 
رئيس��ة، إال أن خمتلف فئات الش��عب جيب أن تش��رتك اش��رتاًكا 
فعلًيا يف احلفاظ على املكاسب الوطنية اليت ميكن أن حتقق يف 

خمتل��ف اجمل��االت التطويري��ة يف البل��د.
   إن الفئ��ات املختلف��ة م��ن ش��عبنا � جت��اًرا وعم��ااًل ومهني��ني 
وحرفي��ني � مس��ؤولون أدبًي��ا عل��ى احملافظ��ة عل��ى س��المة أرضن��ا 

الجنوب العربي وتقرير المصير

جنم�������ي عبد احلميد
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وبالدنا واحلفاظ بكل قوة، والوقوف يًدا واحدة لتحقيق املكاسب 
الوطنية اليت تعود باخلري والرفاهية على شعب اجلنوب العربي.
    إن اس��تقالاًل دون وح��دة وطني��ة، ومش��اعر موح��دة، ال ميك��ن 
أن يك��ون اس��تقالاًل س��ليًما وقوًي��ا ومدعوًم��ا، إذا كان��ت فئ��ات 
الش��عب منصرفة انصراًفا كلًيا إىل املصاحل الذاتية، واملكاس��ب 
الشخصية أكثر من انصرافهم إىل احلفاظ حمافظة تامة على 
املكاس��ب الوطنية، اليت حتقق وتنفذ يف س��بيل املصلحة العامة.

    حن��ن حباج��ة إىل وح��دة وطني��ة قوي��ة ومتماس��كة، وه��ذه 
الوح��دة ال ميك��ن حتقيقه��ا إذا كان خمتل��ف الفئ��ات الوطني��ة، 
عل��ى أش��كاهلا وتباينه��ا الزال��ت خمتلفة من بعضه��ا البعض، وال 
ميك��ن أن يك��ون لن��ا اس��تقالٌل حقيق��يٌّ كام��ل وحن��ن خمتلف��ون. 
إن عل��ى فئ��ات الش��عب أن ت��درك ب��كل وع��ي أن االخت��الف لي��س 
م��ن املصلح��ة الوطني��ة، وأن مث��ل ه��ذه اخلالفات متى ما تعمقت 
فإنها ستزيد األمور تعقيًدا أو تؤخر الوحدة الوطنية املنشودة. 

وحكوم��ة احت��اد اجلن��وب العرب��ي، ق��د رحب��ت وترح��ب دائًم��ا 
بوح��دة ه��ذه الق��وى واجلل��وس عل��ى مائ��دة واح��دة للتفاه��م 

وح��ل املش��اكل إن وج��دت.
    إن احللول ال ميكن أن تفرض من قبل هذا وذاك، 

ولك��ن احلل��ول الس��ليمة ميك��ن أن تأت��ي ع��ن طري��ق 
تفاه��م ب��ني خمتل��ف الفئ��ات، وعل��ى اجله��ات 

الوطنية أن تدرك أن مصلحة جنوبنا العربي 
ف��وق كل مصلح��ة، وعلى ش��عبنا أن يش��ارك 
يف حتقي��ق ه��ذه اللق��اءات املنش��ودة ال��يت 

س��وف ت��ؤدي إىل إص��الح األم��ور املعق��دة، 
وال��يت مت��ى م��ا انتهت فإن الس��الم س��وف يعم أرضنا.

ًما إذا كنا مجيًعا      إن االس��تقالل ال ميكن أن يكون مدعَّ
ال نشرتك يف تدعيمه، وتقويته، فكل فرد من شعبنا اليوم 

مس��ؤول ع��ن بن��اء وطن��ه يف خمتل��ف النواح��ي، واقتصادن��ا 
الوط��ين ه��و األم��ر امله��م ال��ذي جيع��ل كل ف��رد يفك��ر يف تدعيم��ه 
وتقويت��ه، واالقتص��اد املت��ني ل��ن يتحق��ق إال إذا فك��رت رؤوس 
األم��وال يف اس��تغالل أمواهل��ا يف خمتل��ف املش��اريع ال��يت س��تعود 

عل��ى الص��احل الع��ام بالرفاهي��ة.
وأرضنا واسعة.. حتتاج إىل األموال واالستغالل، ومتى ما توافر 
عنصر املال الستغالل هذه األرض، فلن تكون لدينا بطالة، ولن 
نك��ون حباج��ة إىل غرين��ا.. أرضنا ه��ي أرضنا.. حنن بإمكاناِت 

أيادين��ا وس��واعدنا س��وف نس��تغلها، ونزرعه��ا خ��رًيا يع��ود علين��ا 
مجيًع��ا باالزده��ار. ورؤوس األم��وال الوطني��ة جي��ب أن تعرف أن 
ه��ذه األرض مت��ى م��ا اس��تغلت االس��تغالل الكام��ل الناف��ع، فإنه��ا 
سوف تدر عليهم الربح الوفري، خاصة إذا ما استطاعت رؤوس 

األموال أن تس��تغل أمواهلا يف الطرق الصحيحة الس��تغالهلا.
ال نري��د أن نعتم��د عل��ى أح��د، جي��ب علين��ا أن نعم��ل عل��ى توف��ري 
الكفاي��ة م��ن الغ��ذاء وامللب��س م��ن خ��ريات أرضنا، حتى نس��تطيع 

أن نب��ين وطًن��ا مزده��ًرا.
وعل��ى خمتل��ف فئ��ات الش��عب أن توح��د الصف��وف، وأن ت��درك أن 
العمل من أجل وحدة اهلدف هو أمل اجلميع، وأن هذه الوحدة 

مت��ى م��ا مت حتقيقه��ا فإنها تكفل لنا العيش بس��الم«.
ش��هد اجلن��وب العرب��ي ع��ام ١٩٦٦م العديد من األحداث 
يف ش��هر يناي��ر حي��دث 

االحت��اد 
ب��ني منظم��ة التحري��ر م��ع 

اجلبهة القومية، ويكونان مًعا جبهة 
حتري��ر جن��وب اليم��ن احملت��ل. ولك��ن ذل��ك االحت��اد 

مل يس��تمر ألكث��ر م��ن ٦ ش��هور، بع��د ذل��ك قررت اجلبهة 
القومي��ة االنس��حاب م��ن جبه��ة التحري��ر، ويف الش��هر نفس��ه 

قدم��ت البعث��ة الدس��تورية مقرتحاته��ا الدس��تورية إىل حكوم��ة 
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احت��اد اجلن��وب العرب��ي.
شهر فرباير أعلنت بريطانيا يف كتابها األبيض عن خفض عدد 
قواتها فيما وراء البحار، وأعلنت عن انسحاب كل جنودها من 

عدن؛ عندما يأتي عام االستقالل الذي حدد يف ١٩٦8م.
يف ماي��و أرس��لت حكوم��ة االحت��اد بعث��ة إىل لن��دن؛ تطل��ب منه��ا 
احلماي��ة لكي��ان حكوم��ة احت��اد اجلن��وب العرب��ي بعد االس��تقالل، 
ويف يوني��و أعلن��ت بريطاني��ا ع��ن معون��ة قدره��ا 5 مالي��ني ون��ص 
امللي��ون جني��ه إس��رتليين؛ م��ن أج��ل توس��يع ق��وات احت��اد اجلنوب 
العرب��ي، وعندم��ا ج��اء ش��هر يولي��و عم��ت عدن ح��وادث اغتياالت 
راح ضحيته��ا أط��راف م��ن جبه��ة التحري��ر وأط��راف أخ��رى م��ن 

اجلبه��ة القومي��ة.

اجلنوب العربي ليس جزًءا من اليمن:
     يف تلك احلقبة كان اجلنوب العربي يسعى إىل وضع تصوره 
لكيان��ه السياس��ي الق��ادم، بعي��ًدا ع��ن أية جت��اوزات لواقعه، وظل 
ي��رى يف مش��روعه اآلت��ي مرحل��ة جدي��دة م��ن االنتق��ال يف اهلوي��ة 
واالنتم��اء التارخي��ي، أم��ا اجلان��ب اليم��ين فق��د كان ينظ��ر إلي��ه 
كج��زء م��ن اجلغرافي��ا الواح��دة، لذل��ك وض��ع ح��ق املطالب��ة ب��ه، 
وح��ول ه��ذا املوض��وع ج��اء يف الع��دد )١( الس��نة السادس��ة م��ن 
صحيف��ة )ص��وت اجلن��وب(، الص��ادر ي��وم اجلمع��ة بتاري��خ ٩ 
س��بتمرب ١٩٦٦م املواف��ق ٢٤ مج��اد أول ١٣8٦ه���  يف 
ب��اب املوق��ف السياس��ي ه��ذا ال��رأي »الدعاي��ات ال��يت 
يش��نها اجلمهوري��ون اليمني��ون بادعاءاته��م بيمني��ة 
اجلنوب العربي، هذه الدعايات باطلة ال أس��اس 
هل��ا، ف��إن الش��عب اجلنوب��ي العرب��ي ال ميكن��ه 
أن يقب��ل بيمني��ة املنطق��ة، ول��ن يرض��ى 
خارجي��ة.  دول��ة  ألي  بالتبعي��ة 
البائس��ة  احمل��اوالت  إن 
ال��يت يق��وم به��ا النظ��ام 
اليم��ن؛  يف  اجلمه��وري 
جلع��ل اجلن��وب العرب��ي 
تابًع��ا هل��ذا النظ��ام، 
ه����������������������ذه 

احمل��اوالت ق��د ب��اءت بالفش��ل من��ذ أن ن��ودي به��ا.
عل��ى ح��كام اليم��ن أن يعرف��وا أن ش��عب اجلن��وب العرب��ي ال يقب��ل 
بالتبعي��ة. إنن��ا ال نري��د أن نك��ون تابع��ني هل��م، نأمت��ر بأوامره��م 

ننفذه��ا كيفم��ا ش��اءوا وحس��بما أرادوا.
حنن شعب عربي وجد منذ التاريخ شعب له مقوماته التارخيية، 
ش��عب ل��ه تاري��خ حاف��ل باألجم��اد. إن املنط��ق والعق��ل يدحض��ان 
كل األق��وال واملؤام��رات ال��يت حييكه��ا اجلمهوري��ون اليمني��ون يف 
حماوالته��م؛ باالدع��اء أن اجلن��وب العرب��ي جنوب ميين اس��توىل 

علي��ه الربيطانيون.
لو درس اليمنيون التاريخ الذي يثبت أنه مل خيضع حلكم اليمن 
حاك��م يف اجلن��وب العرب��ي، س��يجدون أن كل احلم��الت اليت قام 
به��ا ح��كام اليم��ن من��ذ الق��دم؛ لض��م أج��زاء اجلن��وب العرب��ي 
إلي��ه، وإخض��اع حكام��ه ب��اءت بالفش��ل الذري��ع، فق��د كان احلكام 
ي��ردون اليمني��ني عل��ى أعقابه��م كلم��ا حاول��وا أن خيضعوا حاكًما 
م��ن احل��كام، وكان��ت القبائ��ل العربية الش��جاعة تق��ف بكل قوتها 
تدح��ض ه��ذه األباطي��ل، وترد الغ��زاة إىل خنادقهم ليحتموا بها 
من نريانهم، وكذا على مر الزمن مل يس��تطع اليمنيون إخضاع 

ح��كام  وقبائ��ل اجلن��وب العربي حت��ت إمرتهم.
لق��د الق��ى اليمني��ون يف كل حماوالته��م رج��ااًل أش��داء يأب��ون أن 
يكون��وا تابع��ني، ففش��لوا يف غزواته��م وع��ادوا مدحوري��ن، ومهم��ا 
حاول املندوب اليمين يف هيئة األمم املتحدة أن يصور أن تنفيذ 
ق��رارات األم��م املتح��دة ليس��ت مش��كلة؛ ألنه متى م��ا مت تنفيذها 
يف نظره، ورحل الربيطانيون فإن اجلنوب العربي س��يكون تابًعا 
لليم��ن بص��ورة تلقائي��ة، هك��ذا يفك��ر املن��دوب اليمين ونس��ي هذا 
املن��دوب أن األم��م املتح��دة ال تع��رتف بالتبعي��ة، وال تع��رتف ب��أي 
ح��ق لليم��ن يف ه��ذه املنطق��ة، بق��در م��ا تع��رتف حبق الش��عوب يف 

تقري��ر مصريها.
    إن األم��م املتح��دة تع��رتف بوج��ود اجلن��وب العرب��ي، وق��د دلت 
ق��رارات األم��م املتح��دة اخلاص��ة باجلن��وب العرب��ي عل��ى تأكي��د 
ذل��ك، واألم��م املتح��دة مل تقب��ل ادع��اء اليم��ن مبلكي��ة اجلن��وب 
العربي ولن تقبل بهذا القول مستقباًل. ومثلما فشل عبدالكريم 
قاس��م مبطالبت��ه بالكوي��ت وادعاءات��ه اجلنوني��ة أن الكويت أرض 
عراقي��ة، س��وف تفش��ل أي��ة مطالب��ة م��ن اليم��ن باجلن��وب العربي 
كج��زء م��ن اليم��ن، ذلك ألننا لس��نا أتباًع��ا، وإمنا أحراًرا حنكم 
أنفسنا بأنفسنا دون تسلط خارجي. ومثلما وقفت األمم املتحدة 
كلها يف وجه عبدالكريم قاس��م يف مطالبته بالكويت، فإنها 
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سوف تقف يف وجه اليمن، تشجب بكل قوة ادعاءاتها وأكاذيبها 
ال��يت ال تس��تند إىل حقائ��ق، خاص��ة وأن ش��عب اجلن��وب العرب��ي 
مصمم على االستقالل وحق تقرير مصريه دون تدخل خارجي.

     جي��ب أن يع��رف اليمني��ون أن الرئي��س عبدالناص��ر مل يق��ل 
إن الس��ودان مصري��ة، مثلم��ا كان ف��اروق يدع��ى بذل��ك، ب��ل إن 
عبدالناص��ر أعط��ى احل��ق للس��ودانيني يف تقري��ر مصريه��م، وها 
هي الس��ودان الش��قيقة اليوم دولة هلا ش��أن يف املواقف الدولية. 
إنن��ا جن��وب عرب��ي ال جن��وب مي��ين، أرضن��ا واس��عة واحلم��د هلل 

فمس��احتها أوس��ع م��ن اليم��ن نفس��ها.
إنن��ا ش��عب عرب��ي يف جن��وب عرب��ي، يطم��ح إىل احلري��ة وتقري��ر 
املص��ري، وه��ذا م��ا ق��رره الش��عب وم��ا أعلن��ت عن��ه حكوم��ة احت��اد 
اجلنوب العربي يف موافقتها على تنفيذ قرارات األمم املتحدة، 
وق��د كان��ت م��ن نتيج��ة ضغ��ط حكوم��ة االحت��اد بتنفي��ذ ه��ذه 
الق��رارات، والضغ��ط الق��وي ال��ذي مارس��ته احلكوم��ة االحتادي��ة 
عل��ى احلكوم��ة الربيطاني��ة، أن اضط��رت احلكوم��ة الربيطاني��ة 
أن تعل��ن موافقته��ا عل��ى تنفي��ذ ق��رارات األم��م املتح��دة، وإن ه��ي 
أبدت بعض التحفظات الشكلية، إال أن هذه التحفظات مل تقف 
عائًق��ا لتش��كيل البعث��ة املقرتحة. حنن الي��وم مقبلون على تقرير 
مصرينا، فعلى اليمن وغريها من الدول أن تعرتف بذلك، وأن 
تق��ف إىل جانبن��ا وتدع��م قضيتن��ا وتس��اندنا. جي��ب أن يع��رف 
اليمني��ون أن��ا لس��نا جنوًب��ا مينًي��ا، ولكنن��ا واليم��ن ج��زء من األمة 

العربي��ة فليفه��م اليمني��ون ه��ذا ال��كالم«.
أسئلة يف الربملان الربيطاني حول اجلنوب العربي:

يف تاريخ ٩ نوفمرب عام ١٩٦٦م طرحت عدة أس��ئلة يف الربملان 
الربيطاني، حول حق تقرير املصري للجنوب العربي، وقد تقدم 
املس��رت بيج��رد يفيس��ن العض��و الربملان��ي بس��ؤال ي��وم االثنني من 
ذل��ك التاري��خ، عل��ى الس��مرت ج��ورج ب��راون يف جمل��س العم��وم 
الربيطان��ي عم��ا إذا كان س��يذكر  اإلج��راءات ال��يت يتوق��ع أن 
يتخذه��ا حي��ال احملافظ��ة عل��ى األم��ن، وس��يادة اجلن��وب العرب��ي 

بع��د منح��ة االس��تقالل، ف��كان رد املس��رت ب��راون:
     »عندم��ا ين��ال اجلن��وب العرب��ي اس��تقالله، فإن��ه س��يصبح 
كأي بل��د يتمت��ع  بس��يادته ح��ًرا باخت��اذ أي��ة تداب��ري للدف��اع ع��ن 
نفسه مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، أما يف الوقت الراهن فإن 
احلكوم��ة الربيطاني��ة متن��ح احتاد اجلن��وب العربي مبالغ كافية؛ 
كمس��اعدات إضافي��ة لتقوي��ة قواته��ا املس��لحة وإعداده��ا إع��داًدا 

كام��اًل للدف��اع ع��ن املنطق��ة متهي��ًدا لني��ل املنطق��ة االس��تقالل«.
كذل��ك وج��ه الس��ري إلي��ك دوج��الس هي��وم س��ؤااًل إىل املس��رت 
ب��راون: أال يع��رتف العض��و احمل��رتم ب��أن احل��ل الس��تتباب األم��ن 
يف اجلن��وب العرب��ي، يكم��ن يف إنش��اء س��الح ج��وي فع��ال للجنوب 
العربي؛ حيث ميكنه العمل بكل حرية والقيام بالدفاع عنه وأنه 
من املستحيل خلق قوة جوية قبل عام ١٩٦8م، وهو املوعد الذي 
حددت��ه احلكوم��ة لالنس��حاب والتخل��ي ع��ن املنطق��ة، فه��ل ميكن 
للعضو احملرتم أن ميد املوعد؛ لغرض وضع بعثة لتدريب قوات 
احت��اد اجلن��وب العرب��ي هن��اك؟ وج��اء رد املس��رت ب��راون: ))كال 
ي��ا س��يدي، إن م��ن األص��وب، وه��ذا جي��ب الدف��اع عن��ه، أن مين��ح 
االستقالل يف مثل هذه احلاالت بأسرع وقت ممكن. ونعتقد أن 
ع��ام ١٩٦8م ه��و املوع��د األص��ح ملن��ح االس��تقالل للمنطق��ة، وأنه 
ال ينبغ��ي أن تش��جع أي��ة آراء تدع��و إىل 
تغيري موعد االس��تقالل. أما يف الوقت 
الراه��ن ف��إن م��ن واجبن��ا أن نق��دم ُجلَّ 
مس��اعداتنا، وإىل أقص��ى ح��د ممك��ن 
لش��عب اجلن��وب العرب��ي؛ لتمكين��ه م��ن 

الوق��وف بأقدام��ه بعد االس��تقالل.
الوق��ت  يف  نقدمه��ا  ال��يت  املعون��ة  إن 
الراه��ن، ه��ي معون��ة كافي��ة أكثر بكثري 
م��ن تل��ك ال��يت كن��ا نقدمه��ا ملس��اعدة 
ش��عب اجلن��وب العرب��ي؛ لبن��اء قوات��ه 
ال��يت ستش��مل إنش��اء مؤسس��ات جوية؛ 
إىل  بواجباته��ا  القي��ام  م��ن  ميّكنه��ا 

أقص��ى م��ا تس��تطيع.
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حاورته/ جيهان عثمان

   أس��تاذنا الكبري أمحد حمفوظ عمر، الذي تش��رف أدباء 
وكت��اب اجلن��وب أن ي��رتأس اجللس��ة االفتتاحي��ة للمؤمت��ر 
التأسيسي الحتاد أدباء وكتاب اجلنوب، وتفتخر جملة فنار 
ع��دن الثقافي��ة الص��ادرة ع��ن االحت��اد، أن يك��ون يف ص��دارة 

عضوي��ة هيئتها االستش��ارية..     
اس��تقبلين حبف��اوة وح��ب و ترح��اب، بع��د إقناع��ه باحل��وار 
معي ولو دقائق من وقته .. هذا األديب الراهب .. املتعفف 
ع��ن ال��كالم، واملع��روف عن��ه عن��د القاص��ي والدان��ي، أن��ه ال 
جييد لغة اجملاملة والطنطنة اجلوفاء، وال السجود والركوع 
ألصن��ام الثقاف��ة، وأه��ل الق��رار وال يل��يب إال ص��وت ضمريه، 

فه��و رج��ل بس��يط متواض��ع، وتواضعه مش��بع بالكربياء. . 
و يف بداي��ة حديث��ي مع��ه اع��رتاه الصم��ت لدقائ��ق .. مل يك��ن 
ضعفا بالذاكرة كما يدعي، وإمنا غصة بالقلب تكاد تفطره 
صمت��ا ..إن��ه رج��ل عش��ق الصم��ت كث��ريا، و ص��ار مس��ة م��ن 
مسات شخصيته األبية الكرمية .. الرجل الذي أفنى زهرة 
حيات��ه يف حم��راب اإلب��داع القصصي، ومنح تفاصيل الواقع 
نكهت��ه اخلاص��ة باخل��وض يف حم��راب القص��ة القص��رية، 
املمزوج��ة بالتأم��ل و التس��لية، واخلي��ال املبدع ببالغة أقرب 

إىل النث��ر تقط��ر عذوب��ة ورقة. 

س/ األس��تاذ أمح��د حمف��وظ عم��ر رائ��د القص��ة القص��رية 
يف بالدن��ا .. ش��يخ القص��ة .. رئي��س مجهوري��ة الس��رد كم��ا 
لقبك الروائي الغربي عمران .. حدثين عن الدور الريادي 

للثقاف��ة واألدب لع��دن قب��ل االس��تقالل؟  
ج/ كان دور األدب والقص��ة القص��رية ه��و الرم��ز للواق��ع، 

وتوثيق لوضع البلد آنذاك، بفرتة وجود االستعمار، وعملنا 
بقوة الكلمة واحلرف، حيث كانت البدايات يف اخلمسينات 
م��ن الق��رن املاض��ي ب��أول قص��ة: )ضحية الوطن(  منش��ورة 
بصحيف��ة النهض��ة يف ،١٩55 ث��م  قص��ة )القل��ب الضائ��ع( 
ال��يت ف��ازت يف مس��ابقة للقص��ة القص��رية يف الصحيف��ة عام 

 .١٩5٦
س /  حتّدث عن دور عدن كفنار  ألبناء اجلنوب كافة؟ 

ج/ كانت ومازالت عدن فناًرا لألدب والثقافة بكل أنواعها، 
ومازال��ت إرهاص��ات الكتاب��ة عن��د الش��باب تث��ري وتؤث��ر يف 
الواق��ع املع��اش، و تؤرخ��ه بواس��طة الكتاب��ة االدبي��ة. ع��دن 

احلاضن��ة للف��ن واألدب والش��عر. وس��تظل كذل��ك. 

)م��ا أقس��ى صم��ت املثق��ف احلقيق��ي! عندم��ا يك��ون الصم��ت 
أبل��غ م��ن ال��كالم، واأللف��اظ  والعبور إىل عمق اإلنس��ان، أمحد 
حمفوظ عمر، الذي يعيش بهدوء وصمت، بعيدا عن الصخب 
اإلعالم��ي، والتمظه��رات الدعائي��ة واألوه��ام وتلمي��ع الوج��وه، 
متشبعا بثقافة الصمت، واإلصغاء لآلخرين، ومعجونا باملعاناة 
واآلالم ، متدف��ق اإلحس��اس، يس��كب إحساس��ه يف املناط��ق.. 
القصي��ة م��ن املش��اعر اإلنس��انية مرتعا باحل��ب والوفاء والعفة 

واملساحمة(

«

 أحمد محفوظ عمر

شيخ القصة القصيرة و راهبها  
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س/ حتّدث عن مستقبل األدب يف عدن واجلنوب؟ 
كم��ا قل��ت ل��ك يف الس��ابق، ع��دن حاضن��ة ل��ألدب والثقاف��ة والفن 
واإلب��داع، و س��يظهر كت��اب ش��باب ي��ربزون تاري��خ ع��دن، وتراثها 
و مجاهل��ا، وإرثه��ا الثق��ايف والف��ين، وس��يكون للقص��ة القص��رية 

روادها اجلدد، املكملون ملسريتنا الثقافية اإلبداعية.    	

� األس��تاذ أمح��د حمف��وظ عم��ر كان وم��ازال أيقون��ة القص��ة 
القص��رية يف بالدن��ا، ومعلم��ا م��ن مع��امل األدب يف بالدن��ا،  ويف 
الوطن العربي،  ومازالت إرهاصات الكتابة عند الشباب تثري 
و تؤث��ر يف الواق��ع املع��اش و تؤرخ��ه. فه��و رائ��د و ش��يخ القص��ة 

الواقعي��ة التجريبي��ة يف الوط��ن.
� اكتف��ى بالصم��ت وبق��ي اس��تجرار احلدي��ث مع��ه مؤمل��ا ل��ه ول��ي 

أيض��ا ..
إبداعات��ه القصصي��ة متن��ح املتع��ة للقل��ب والنف��س، ومضمخ��ة 
بنفح��ة إنس��انية وروحي��ة ثاقبة، وتعترب م��رآة للواقع االجتماعي، 
وملمح��ا للح��ب واجلم��ال واجلالل، وال ميكن أن تعرتيها ركة، أو 
هلهلة يف نسيجها، بل كانت رصينة وعميقة، وحتتاج ملن يغوص 

يف أعماقه��ا. 
إنه يكتب وميشي فوق صفيح ساخن يف أجواء االنكسار، شديد 
الول��ع بطق��وس الكتاب��ة اإلبداعي��ة، ش��غف بالذوب��ان يف تضاريس 
وتعرج��ات وأعم��اق ال��روح اإلنس��انية. يك��ره املن��اورات  خ��ارج 
نط��اق النام��وس االجتماع��ي، ويتجن��ب األلس��ن املنفلت��ة املوغل��ة 

يف الس��باب واملش��امتة.
وال نضي��ف جدي��دا إن قلن��ا: إن أمح��د حمف��وظ عم��ر ص��وت 
قصصي فيه سكينة ووقار، مندغم حبس شعري خالب حيرك 
أحاس��يس الق��ارئ بالسالس��ة، والرتمي��ز والكثاف��ة الداللي��ة ، 
فل��ه ف��رادة  وقس��مات ينف��رد به��ا ع��ن غ��ريه، م��ن كت��اب القص��ة 

والرواي��ة يف بالدن��ا.
يع��د أمح��د حمف��وظ عم��ر م��ن رواد القص��ة الواقعي��ة القص��رية 
يف الوط��ن، وه��و م��ن أوائ��ل األمس��اء اليت بدأت النش��ر يف بداية 
الس��تينيات مبجموعت��ه القصصي��ة: )اإلن��ذار املم��زق( ال��يت 
صدرت عام ١٩٦٠م، وتعترب جمموعته: »الثانية« بعد جمموعة 
)أن��ت ش��يوعي(، لص��احل الدح��ان ع��ام ١٩5٧م، عل��ى مس��توى 

الوط��ن  بش��كل ع��ام.

ولق��د ص��ور إبداع��ه القصص��ي جمم��ل األوض��اع السياس��ية، 
واالجتماعي��ة ال��يت م��ر به��ا الوط��ن . 

كم��ا ع��رب إبداع��ه القصص��ي خ��ري تعب��ري ع��ن تط��ور احلرك��ة 
الوطني��ة، وصعوده��ا إىل مرحل��ة االختم��ار واإلره��اص والث��ورة، 
وذلك يتجلى يف إبداعه القصصي، وقد قطعت القصة القصرية 

عل��ى يدي��ه ش��وطًا كب��ريًا عل��ى طري��ق التط��ور الفين.
يق��ول عن��ه الناق��د عبدالعزي��ز املق��احل: »الصياغ��ة اجلمالي��ة 
يف قص��ص أمح��د حمف��وظ عم��ر ج��زء ال يتج��زأ م��ن الصياغ��ة 
املوضوعي��ة، الش��اعرية يف القص��ص ختتل��ط بالنثري��ة.. وميك��ن 
الق��ول: إن أمح��د حمف��وظ عم��ر ق��د وص��ل يف بنائ��ه الف��ين م��ن 
خالل قصص جمموعة: )يا أهل هذا اجلبل( أوج نضجه، ومن 
خالل هذه اجملموعة تبوأ هذه املكانة العالية، بني كتاب القصة 

يف بالدن��ا خباص��ة، ويف الوط��ن العرب��ي بعام��ة«.
أما الناقد العراقي س��الم عبود يف حتليله لقصص يا أهل هذا 
اجلب��ل، يق��ول: »يف ه��ذه اجملموع��ة أح��رز أمح��د حمف��وظ عم��ر 
تقدم��ًا يف تكنيك��ه القصص��ي، ويف وس��ائل تعب��ريه، ووس��ع م��ن 
دائ��رة مش��كالته، إىل م��ا ه��و أبع��د م��ن حميطه احملل��ي، وأصبح 
اهل��م اإلنس��اني ج��زءًا أساس��يًا م��ن رؤيت��ه اجلدي��دة: )التجري��د 
ع��دا الرس��م والرم��ز واللغة الش��عرية املوحي��ة، هي اخليوط اليت 

نس��ج به��ا عوامل��ه اجلديدة.
أمح��د حمف��وظ  »إن  أورت:  جون��رت  األملان��ي  الباح��ث  ويق��ول 
عم��ر خيل��ط م��ا ه��و سياس��ي وم��ا ه��و ذات��ي، م��ع ص��ور س��ريالية 
ويتج��اوز بذل��ك احل��دود ب��ني األدب الواقع��ي واألدب اخليال��ي، 

� أمح��د حمف��وظ عم��ر م��ن موالي��د ١٩٣٦م يف مدين��ة الش��يخ 
عثم��ان.

� أنهى دراس��ته الثانوية يف مدارس عدن، حاصل على ش��هادة 
تدريب املعلمني.

� التح��ق جبن��اح الثقاف��ة جلي��ش االحت��اد يف ع��دن مدرس��ًا يف 
املدرس��ة االبتدائي��ة، ث��م مدي��رًا هل��ا وذل��ك يف ع��ام ١٩5٦م.

� يف عام ١٩٦٩م غادر اجليش والتحق بالسلك الرتبوي املدني، 
وعمل يف املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية.

� التحق عام ١٩٧5م مبركز البحوث والتطوير الرتبوي مديرًا 
لتحرير جملة: »الرتبية اجلديدة«.

� أحيل إىل التقاعد يف أكتوبر ٢٠٠٠م.
� حاصل على وسام اآلداب والفنون عام١٩٧٩م. 

ل��ه اجملموع��ات القصصي��ة اآلتي��ة: )اإلن��ذار املم��زق( ع��ام 
١٩٦٠م، و)األج��راس الصامت��ة( ع��ام١٩٧٤م، و)ي��ا أهل هذا 
اجلبل( عام ١٩٧8م، و)الناب األزرق( ١٩8٠م، وكتيب حيتوي 
عل��ى بع��ض الذكري��ات بقال��ب قصص��ي بعن��وان: )قط��رات من 
ح��رب مل��ون( ص��در ع��ام ١٩8٩م، وله جمموع��ة قصصية حتت 
الطبع بعنوان: )أبيع الفل يا شاري( وله روايتان حتت الطبع: 

هم��ا: )مب��ادئ ال ُتب��اع(، و)رس��ائل إىل م��ن ال يهم��ه األمر(.
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فه��و يس��تخدم أح��دث تكني��ك القص��ص، مث��ل التنق��ل املفاج��ئ 
بني املش��اهد واألزمنة، وإدخال نظرات إىل املاضي واملس��تقبل، 

وكس��ر الرتتي��ب الزم��ين وتي��ار الش��عور والتداع��ي«.
أم��ا الق��اص العراق��ي عبدالرمحن جميد الربيعي يقول: »أمحد 
حمفوظ عمر اليوم استطاع أن يطور نفسه فنيًا، ويطور جتربته 
وص��واًل إىل جمموعت��ه القصصي��ة اهلام��ة »ي��ا أه��ل ه��ذا اجلبل«، 
ولكنه يف الوقت نفس مل يتخل عن التزامه بالطبقات املسحوقة، 
ونضاالتها من أجل أن تعيش يف ظروف أخرى أكثر اطمئنانًا«.

ويقول أمحد حمفوظ عمر يف مقابلة يف جملة الثقافة اجلديدة: 
»إن اإلنسان ابن بيئته وبالطبع فاألديب هو اإلنسان أيضًا، وهو 
ال ميكن أن يبدع من فراغ.. فهو يكتب من حميطه، ويعكس ما 
ي��دور حول��ه م��ن أح��داث يف عمل��ه اإلبداع��ي.. ويلتق��ط ش��خوص 
أعماله األدبية، من مناذج خمتلفة من الناس الذين يتحركون 
معه يف احلياة وبالقرب منه، فيحسن تصويرها ويعكس أحداثها 
املعاشة بصدق، فإذا متكن هذا املبدع من جذب اهتمامك إىل 

عمله اإلبداعي، فهو يكون قد جنح يف مهمته«.
و يف  مقالة لألس��تاذ الدكتور � مسري عبد الرمحن الش��مريي � 

ع��ن التجاهل املخي��ف للقامات اإلبداعية:

الق��اص أمح��د حمف��وظ عم��ر اش��تغل يف حق��ل الرتبي��ة والتعلي��م، 
ويف س��فر حيات��ه التعليمي��ة كان أس��تاذًا يف ي��وٍم م��ا للرئي��س عب��د 
رب��ه منص��ور ه��ادي، كن��ت أمتن��ى عل��ى الرئي��س ه��ادي أن مي����د 
بص��ره إىل قام��ة قصصي��ة س��امقة، ومهضوم��ة حجبه��ا س��تار 
مسي��ك م��ن التجاه��ل، وأن يك��رم الق��اص املب��دع أمح��د حمفوظ 
عم��ر، فيض��اف امس��ه إىل قائمة األمساء الالمعة اليت كرمها.

مث��ة أمس��اء تظه��ر فج��أة يف مس��اء الثقاف��ة مصحوب��ة بصخ��ب 

إعالم��ي كب��ري، ال يت��الءم  وحجمه��ا الثق��ايف واإلبداع��ي، ويت��م 
صناعته��ا م��ن قب��ل جهات ومؤسس��ات لتزيي��ف الوعي، والرتويج 
لشخصيات منفوخة مبديح من املغالطات ليس هلا علو كعب يف 
خارط��ة اإلب��داع الثق��ايف، ومنه��م م��ن يكتب بلغة ميت��ة خالية من 
نكهة اإلبداع وال خترج من ضلوعهم وأفئدتهم الوالدات الفنية 

واإلبداعي��ة اجلدي��دة .

الق��اص أمح��د حمف��وظ عم��ر حيم��ل عل��ى ظهره مخس��ة ومثانني 
)85( عاما، من السنني ويعيش حياة طبيعية معجونة باملعاناة، 
وحتى اللحظة مل حيظ  برعاية مادية أو معنوية من ِقبل املراجع 
املس��ؤولة، وق��د ال يع��رف البع��ض أن ه��ذا الكات��ب أغن��ى املكتب��ة 
العربية بأعماله القصصية املشهورة: اإلنذار املمزق، األجراس 
الصامت��ة، ي��ا أه��ل ه��ذا اجلبل، الن��اب األزرق، وأعمال أخرى ملّا 
ت��ر الن��ور بع��د مث��ل: مب��ادئ ال تب��اع، أبيع الفل يا ش��ادي، رس��ائل 

إىل م��ن ال يهمه األمر.
فالقاص أمح�د حمفوظ عم���ر، الذي كتب القصة مب���داد قلبه، 

ال يريد شيئ���ًا س����وى اإلنصاف.
إن أكث��ر م��ا يوج��ع روح����ي الص����مت ال��ذي يقت��ل املبدع��ني، 
والتجاه��ل املخي��ف للقام��ات اإلبداعي��ة ال��يت تس��بح يف دهالي��ز 
التهمي��ش، وعندم��ا ميوت��ون تس��يح الدم��وع يف اخل����دود، وتكث��ر 
كلم��ات الع��زاء املبلل��ة بالدم��ع، وتبادر مجي��ع األطراف واجلهات 
مبس��مياتها املتنوع��ة لرف��ع ش��أن املبدع��ني، وذك��ر مناقبه��م 
وتكرميهم ماديًا ومعنويًا، وتقام جمالس العزاء على أرواحهم، 
وتتح��رك األق��الم الراق��دة، وعدس��ات التصوي��ر لنق��ل املش��اهد، 
وش��حن العواط��ف ونث��ر الذكري��ات، والتذك��ري باخلص��ال الفني��ة  
اهلب��ات  عليه��م  وتنه��ال  للمبدع��ني،  واإلنس��انية  واإلبداعي��ة 

والش��هادات والنياش��ني وه��م حت��ت ال��رتاب.
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عدن سنة ١٨٤٤
تأليف لويس دي كوريه

ا. د. مسعود عمشوش

يف مطلع سنة ١8٦٠ نشر الروائي الفرنسي الشهري الكسندر 
دوما ثالثة كتب للضابط الرحالة الفرنسي لويس دي كوريه، 
وم��ن املؤك��د أن دوم��ا ق��د تدخ��ل يف حتري��ر تل��ك الكت��ب. أم��ا 
لوي��س دي كوري��ه، فق��د ول��د يف فرنس��ا س��نة ١8١٢، وكان أب��وه 
عقيًدا يف اجليش الفرنسي. وزار دي كوريه مصر عام ١8٣٤، 
قب��ل أن يتوج��ه إىل إثيوبي��ا، ويف ع��ام ١8٣٦ التح��ق جبي��ش 
حمم��د عل��ي، واعتن��ق اإلس��الم وأدى فريض��ة احل��ج وغ��رّي 
امس��ه إىل احل��اج عب��د احلمي��د ب��ك، وعمل حلس��اب الش��ريف 
حس��ني يف جيزان. وبني عامي١8٤٤ و١8٤٧، ش��رع دي كوريه 
يف الرتح��ال يف خمتل��ف بق��اع ش��به اجلزي��رة العربي��ة. ووث��ق 
حجة وأسفاره يف ثالثة كتب: )حج احلاج عبد احلميد بك(، 
و)العربي��ة الس��عيدة، ذكري��ات الس��فر يف إفريقي��ا وآس��يا(، 
و)خفايا الصحراء(. وعاد إىل فرنس��ا عام ١8٤٧، ويف س��نة 
١8٦٧ زار مص��ر م��رة أخ��رى، وت��ويف يف األول م��ن أبري��ل م��ن 

نف��س العام.
 L’Arabie( النص اآلتي ترمجة لتسع صفحات من كتاب
 heureuse، Souvenirs de voyage en
العربي��ة الس��عيدة، ذكري��ات   ،Afrique et en Asie
رحلة يف إفريقيا وآسيا(، يسرد فيها لويس دي كوريه زيارته 
إىل مدينة عدن سنة ١8٤٣، عن طرق خليج بئر أمحد وحلج.
ون��رى أن ه��ذا الن��ص يكتس��ب أهمي��ة كب��رية؛ ألن��ه يوثق بعض 
جوان��ب احلي��اة يف ع��دن بع��د أرب��ع س��نوات فق��ط من اس��تيالء 
بريطاني��ا عل��ى املدين��ة، وي��ربز أص��داء التناف��س االس��تعماري 
عليها، وبعض أش��كال مقاومة الس��كان احملليني للربيطانيني.

الس��اعة اخلامس��ة  أخ��ريا، عن��د 
مس��اًء تقريب��ا، أعطي��ت األوام��ر 
بإلق��اء املرس��اة يف خلي��ج )بئ��ر أمح��د(، ال��يت ال تظه��ر يف 

اخلرائ��ط األوروبي��ة. ويف احل��ال أرس��لُت واح��ًدا م��ن عبي��دي 
باجت��اه بل��دة حل��ج، وأمرت��ه أن حيض��ر ل��ي بغ��ااًل أو مح��رًيا؛ 
ألذهب بها إىل هناك، إذ إنين عزمت اإلقامة يف حلج، ومنها 
التوجه إىل عدن بصفة مقيم بإحدى البلدات القريبة منها.
ومل أك��ن أتوق��ع أن يع��ود العب��د قب��ل صب��اح الي��وم التال��ي، إذ 
إن مس��افة الرحلة - ذهاًبا وعودًة - متتد لس��تة عش��ر ميال، 
وعلي��ه أن يقط��ع نصفه��ا مش��ًيا عل��ى األق��دام. وق��د اندهش��ت 
كثرًيا حينما مسعت يف اجلوار صوته يتحدث مع مجاعة من 
الع��رب؛ وعرف��ت أن��ه ب��دال م��ن الذه��اب إىل حل��ج، توج��ه إىل 
وس��ط بئ��ر أمح��د ال��يت تق��ع عل��ى الطري��ق، ويف طرفه��ا قاب��ل 
بعض البدو املتخصصني يف مجع الفحم، ووافقوا أن يأجروا 
لنا احلمري الالزمة لنقلنا، وقد راق لي كثرًيا هذا التصرف.
ويف الس��اعة الثاني��ة صباًح��ا كن��ت جاه��ًزا للرحي��ل، وق��ررت 
أن أصطح��ب عب��ًدا واح��ًدا َكْي��ال ألف��ت االنتباه. وأخذت س��املًا 
جانًب��ا، وبينم��ا كان يس��اعدني يف التنك��ر مبظهر أحد الس��كان 
احمللي��ني، أمرت��ه أاّل يغ��ادر املرك��ب ال��ذي ينبغ��ي أن يظ��ل يف 

اخللي��ج، ويتظاه��ر باالنش��غال بالصي��د.
ويف الس��اعة التاس��عة صباًح��ا دخلن��ا حل��ج ال��يت خيرتقه��ا واد 
يطل��ق علي��ه الس��كان: وادي مي��دان، قريًب��ا من��ه وادي الش��عب 
ووادي املنص��ورة. وحس��ب علم��ي يرتب��ط ال��وادي بوجود ش��يء 
م��ن الرطوب��ة وامل��اء، لك��ن عن��د وصول��ي إىل حل��ج، ال توج��د 

الرتمجة:



العدد األول | يوليــــو ٢٠٢١م

85

ترجمات

قطرة ماء بالوادي. ويزعم العرب إنك ستجد املاء لو حفرت 
قلي��ال يف األرض.

��ط( خمص��ص لتس��كني أصح��اب القوافل  ونزل��ت يف أول )حَمَ
صادفته، وال ش��ك أن )احملط( الدائري، الذي تتوس��طه بئر 
وحتي��ط ب��ه حن��و مخس��ني عش��ة )غرف��ة(، ُتع��دُّ ُن��ُزاًل بس��يًطا، 
ويكفي أن تؤدي التحية لتتمكن من دخوله، ولن يس��ألك أحد 
م��ن أي��ن جئ��ت؟ وال أي��ن أن��ت ذاه��ب؟ وفي��ه س��يجيب صاح��ب 
احمل��ط، والقهوج��ي واحل��الق واجل��راح، عل��ى مجي��ع األس��ئلة 
ال��يت ختط��ر ببال��ك، ول��ن يك��ون هلم احلق يف طرح أي س��ؤال. 
ويرض��ى صاح��ب احمل��ط بقطع��ة النق��ود املتواضع��ة، ال��يت 

س��تعطيه إيَّاه��ا عن��د مغادرت��ك.
ويف املساء توجهت إىل منزل شيخ حلج، سيدي أمحد، للتعبري 
عن احرتامي وش��كري لقبوله اعتباري أحد رعاياه. وال ش��ك 
أن محلي لقب )حلجي( سيمكنين من الذهاب إىل أي مكان، 
كما أن عماميت اخلضراء تفصح عن هذا االنتس��اب، حينما 

ال يكون خادمي احلبشي برفقيت؛ ليقوم مبهمة تقدميي.
وس��ألين الش��يخ عن أس��باب جميئي إىل حلج، وأكدت له أنها 
جتارية، وحينما أخربته أنين قادٌم إىل هنا مباشرًة من مكة، 
س��ألين ع��ن ش��ريف مك��ة وعائلت��ه، وع��ن باش��ا مك��ة، وحلس��ن 
احل��ظ كن��ت عل��ى اط��الع ت��ام بأخب��ار هات��ني الش��خصيتني، 
ث��م واص��ل أس��ئلته ح��ول القضاي��ا السياس��ية، وأراد أن يع��رف 
آخ��ر تط��ورات التح��ركات الربيطاني��ة يف املنطق��ة. فأجبت��ه أن 
مش��اغلي التجاري��ة، ال تس��مح ل��ي مبتابع��ة األم��ور السياس��ية، 
وم��ع ذل��ك ش��ّجعت الش��يخ نفس��ه واجلماع��ة ال��يت حول��ه عل��ى 
اخل��وض يف املوض��وع، وأف��رغ كل واح��د منه��م م��ا يف جعبت��ه 
م��ن أخب��ار. ف��كان كلُّ م��ا قال��وه ين��مُّ ع��ن كرهه��م الش��ديد 
للربيطاني��ني، الش��يخ فق��ط كان��ت كراهيت��ه معتدل��ة؛ ال ش��ك 
بس��بب اجلش��ع. فه��ؤالء الربيطاني��ون املكروه��ون بش��دة كان��وا 
س��بب ث��راء اجلمي��ع، وذل��ك بفض��ل األم��وال ال��يت ُتَض��خ هل��م 
م��ن لن��دن. وي��رى الس��كان احمللي��ون أن س��رقة بريطان��ي عم��ٌل 
يستحق التقدير، وأقل تقديًرا على كل حال من قتله، لكن مبا 

أننا ال نستطيع عمل ما نريد دائما، فنحن نعمل ما نستطيع. 
وإذا كان الع��رب يتباه��ون بس��رقة الربيطاني��ني، فه��م خيف��ون 
تفاخرهم بقتلهم. فعندما حدث أن ُعِثر على أحد الربيطانيني 
مقتواًل، انتقد سكان حلج هذا »الشر«، وتظاهروا بالبحث عن 
اجلاني، وكما هو احلال دائما كان القاتل هو املكلف بالبحث، 
وبالطب��ع ال يت��م العث��ور عل��ى أي قات��ل، وعندئ��ٍذ يزعم��ون أن 
القات��ل ينتس��ب إىل )ب��ين صب��اح، أو بين أي��اس أو الفضلي(، 

وكلهم مجاعات تعيش على الفيد وال أحد يس��تطيع ردعها. 
ويكتف��ي الش��يخ أمح��د باالس��تماع إىل تل��ك األخب��ار الس��يئة، 
دون أن يتدخ��ل أو يعل��ق عليه��ا، ب��ل يتظاه��ر حبس��ن عالقت��ه 
حباكم عدن الش��هري: القبطان هينز، الذي ال يزال حيكمها 
اليوم. فاإلدارة اليت متثل السطات الربيطانية املهيمنة على 
البحر األمحر واخلليج العربي واحمليط اهلندي، كانت تتكون 
م��ن القبط��ان هين��ز الذي حيكم يف عدن، والقنصل هاميلتون 
يف زجنب��ار ]يف كيني��ا[، والعقي��د هين��ل القائ��م باألعم��ال يف 
بندر بوشري. ويف كل مرة يتطرق املتحدثون لألمور املرتبطة 
بالقبط��ان هين��ز، يق��ف الش��يخ مدافًع��ا ع��ن مواق��ف هين��ز، 
ويردد: »أّية خس��ارة أاّل يكون القبطان هينز مس��لًما! بل ملاذا 

ال يك��ون الربيطاني��ون كلهم مس��لمني؟«.
وم��ن املعل��وم أن الربيطاني��ني ينفق��ون مبال��غ طائل��ة؛ ليضمنوا 
والء الع��رب إىل جانبه��م، ويفلح��ون يف بع��ض األحي��ان يف 
العث��ور عل��ى »خائ��ن«، لكنه��م مل جي��دوا أب��دا صديًق��ا خملًص��ا 
ب��ني الع��رب؛ هل��ذا كان عليه��م ب��ث الرع��ب يف قل��وب رج��ال 
اجلب��ال، م��ن خ��الل القب��ض عل��ى واح��د منه��م وش��نقه ب��ني 
احلني واآلخر، وُيعّد العرب الرجل املش��نوق ش��هيًدا، ويقتلون 

عش��رة م��ن الربيطاني��ني انتقام��ا ل��ه.
وط��رح الش��يخ عل��يَّ بع��ض األس��ئلة ح��ول ن��وع التج��ارة ال��يت 
أمارسها، وأخربته أنين اشرتيت يف حلج جلود أغنام ومجال، 

وأن��وي ش��راء بع��ض العب��وات من الُن. وس��ألين:
ومتى تريد الذهاب إىل عدن؟ 	-

غدًا إن شاء اهلل. 	-
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حس��نًا س��أعطيك أح��د عبي��دي لريافق��ك، ويرش��دك،  	-
وس��يقدمك م��ن ط��ريف إىل التج��ار الباني��ان ]الفارس��يون 

القادم��ون م��ن اهلن��د[ هن��اك.
وبعد أن عرّبت له عن شكري استأذنته وغادرت اجمللس.

****
تق��ع ع��دن يف س��فح اجلب��ال؛ هل��ذا لك��ي تتمكن من مش��اهدتها 
علي��ك الوص��ول إىل قم��ة أح��د اجلبال املطل��ة عليها، ومن تلك 
القم��م ميك��ن توجي��ه املداف��ع ص��وب املدين��ة. وتط��ل عدن على 
اخللي��ج ال��ذي حيم��ل امسه��ا: خلي��ج ع��دن. وبالنس��بة الس��م 
املدينة نفسه، فقد رأى كثري من الكتاب يف )عدن( التحديد 
 )Aden( اجلغ��رايف جلن��ة األرض: جن��ة ع��ْدن. فالف��رق ب��ني

و)Eden( ح��رف واح��د.
ل�����ك�������ي ي�ج��ع��������ل 

الربيطاني��ون من 
ع�����دن م��دين����ة 

أوروبي�������������ة، 
وحت�دي����������ًدا 

مين��اء أوروبي��ا، ط��ردوا منه��ا الس��كان احمللي��ني. وبالرغ��م من 
تدم��ري الربيطاني��ني للمدين��ة القدمي��ة، ال ت��زال عدن حتتفظ 
ببعض آثار ازدهارها العربي. لكن كّل ما هو جديد يف املدينة 

الي��وم أوروب��ي، وأجن��زه الربيطاني��ون.
وبالنسبة لطبيعة املدينة، فعدن وما حوهلا جيسدان اجلفاف 
واجل��دب. وتش��به جب��ال مشس��ان املطل��ة عليه��ا، بأطرافه��ا 
املس��ننة احملروق��ة حب��رارة الري��اح الصيفي��ة، هي��كل عظم��ي 
جلث��ة ُدفن��ت بش��كل س��يء وس��ط الصح��راء. وه��واء عدن ليس 
صحيًّا، وماؤها ماحل، ويس��بب هذان العنصران الديس��نتاريا 
والصف��ار واالستس��قاء واجل��ذام، وخمتل��ف أن��واع التهاب��ات 
اجلل��د. ومجي��ع س��كان املدين��ة، حت��ى احمللي��ني املعتادي��ن عل��ى 
مناخه��ا ومائه��ا، مصاب��ون باجلفاف وارتف��اع درجة احلرارة. 

إىل  الربيطاني��ون  يضط��ر  لذل��ك 
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جتدي��د ثلث��ي قواته��م املرابط��ة يف ع��دن س��نويا.
للمدين��ة، فمن��ذ أن مّت  التج��اري  بالنش��اط  يتعل��ق  وفيم��ا 
القض��اء عل��ى التج��ارة العربي��ة، أصب��ح توق��ف ُس��فن ش��ركة 
خط��وط املالح��ة الش��رقية لس��اعات، ه��و احل��دث األكث��ر 
أهمية يف املدينة. وجيد من تبقى من التجار العرب يف هذه 
املناس��بة فرص��ًة لتصري��ف بضائعه��م، لك��ن عليه��م منافس��ة 
التج��ار الربيطاني��ني واهلن��ود الذي��ن باتوا يس��يطرون بش��كل 

ش��به كام��ل عل��ى التج��ارة يف ع��دن.
معظ��م س��كان مدين��ة ع��دن نازح��ون؛ بعضه��م ه��رب م��ن 
إم��ام صنع��اء، وبعضه��م م��ن الش��ريف حس��ني أو م��ن باش��ا 

مص��ر، أو م��ن س��لطان الب��اب العال��ي. وميك��ن أن 

يبلغ عدد هؤالء الس��كان س��تة آالف نس��مة. أما عدد القوات 
الربيطاني��ة فيمك��ن أن يص��ل إىل ألف��ني م��ن املش��اة، وأرب��ع 
مئ��ة م��ن الفرس��ان، ومئ��ة م��ن جنود الرماي��ة ومئة من جنود 

املدفعي��ة.
يف طريقي إىل وسط املدينة ألقيت نظرة على حتصيناتها. 
يبذهل��ا  ال��يت  اجلب��ارة  باجله��ود  االع��رتاف  علين��ا  وهن��ا 
أن  ش��ك  وال  مواقعه��م.  س��بيل حتص��ني  الربيطاني��ون يف 
جب��ل ط��ارق ومالط��ا يش��هدان عل��ى ذل��ك، وم��ن الواض��ح أن 
الربيطانيني يهتمون بتلك التحصينات حلماية أنفسهم من 

من العرب. فمن جهة الفرنسيني واألمريكان وليس 
يك��ون مس��تحياًل البح��ر ي��كاد 

االستيالء 
عل��ى 
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املدين��ة. وكم��ا ه��و مع��روف ال ين��وي الش��ريف حس��ني مهامجة 
املدينة من جهة البحر؛ هلذا مل أهتم كثرًيا بهذا اجلانب من 

التحصين��ات. 
وم��ن الظواه��ر ال��يت أدهش��تين حقًّ��ا يف ع��دن وج��ود األع��داد 
الكب��رية م��ن العم��ال الصومالي��ني فيه��ا، ومبس��اعدتهم ميك��ن 
احتالهل��ا، أو عل��ى األق��ل حتويله��ا إىل رم��اد، م��ن خ��الل 
إش��عال النريان يف البيوت اخلش��بية، أو املصنوعة من عيدان 
اخلي��زران، ال��يت غ��دت هش��ة وس��ريعة االح��رتاق بفع��ل أش��عة 
الش��مس، وميك��ن إش��عال الن��ار فيه��ا ببع��ض الرصاص��ات 
احلارق��ة أو بقذيف��ة مدفعي��ة. وم��ن املتوق��ع أن يدف��ع احل��ادث 
الس��كان احمللي��ني إىل االنتفاض��ة، ال��يت س��تمكن املهاج��م 
اخلارجي من االستيالء على املدينة يف ظرف ساعة واحدة. 
لكن هذه النتيجة لن تكون إال عابرة وقصرية األجل؛ فال شك 
أن قط��ع البحري��ة الربيطاني��ة املتمرك��زة يف اهلند، ستس��تعيد 
عدن بالس��رعة نفس��ها اليت أِخذت بها. لكن س��يتم اس��تعادة 

ع��دن فق��ط ولي��س ضواحيه��ا.
ويف احلقيق��ة، من��ذ أن وط��أت قدم��اي ع��دن ظ��لَّ وضع��ي فيه��ا 
معقدًّا للغاية، السيما أن الربيطانيني كانوا قد قبضوا � على 
التو � على تسعة وثالثني من رجال القبائل اجملاورة، ويستعدون 
لش��نقهم بني حلظة وأخرى، ويبدو أنين س��أكون ش��اهًدا على 
عملية الشنق. ويقال إن هؤالء العرب امتنعوا متاًما عن اإلدالء 
بأية معلومات وحتملوا جبَلد وصرب السجن والتعذيب. ويقال 
كذلك: أن الش��يخ أمحد قد تواصل مع القبطان هينز بش��أن 
أولئك الرجال، وحذره من األعمال االنتقامية اليت سيجرها 
إعدامهم، وال أعلم إن كان هلذا التحذير أي أثر؛ لكن خالل 
وج��ودي مل يع��دم أي��ا منه��م. وظ��ل الس��كان يف حال��ة اس��تنفار 
وترق��ب، وح��رص اجلواس��يس الع��رب التابع��ون للربيطاني��ني، 
عل��ى مج��ع املعلوم��ات م��ن خمتلف األحي��اء، ومّت إلقاء القبض 
على بعض األفراد، وحتى أنا مل أسلم من املراقبة املستمرة. 
وق��د س��اعدتين معرف��يت باللغ��ة اإليطالي��ة، عل��ى اكتش��اف أن 
هين��ز ق��د طل��ب بع��ض الدع��م واإلم��دادات م��ن حكوم��ة اهلند 

الربيطاني��ة، وق��رر ع��دم الش��روع يف إعدام العرب قبل وصول 
الدعم.

هلذا تظاهرت بعدم االكرتاث باألمور غري التجارية، ورافقت 
العبد الذي أرس��له معي الش��يخ؛ لزيارة أصدقاء س��يده الذين 
أوصاه��م مبس��اعدتي. وق��د اش��رتيت منه��م مبا قيمته مخس��ة 
آالف فرن��كا بضائ��ع هندي��ة: منس��وجات قطني��ة وموصلي��ة 
ونانكيتي��ة، وأس��اور فضي��ة مصنوع��ة يف حضرم��وت، وصن��ادل 
مصنوعة يف بومباي وكلكتا، أما الُن فقد تركته؛ ألّن الش��يخ 
أمحد وعدني بتوفريه من حلج. واشرتيت كذلك عبوتني من 
الس��كر األمس��ر؛ فالع��رب يكرهون الس��كر األبي��ض ويعتقدون 
أن تكري��ره ق��د مّت بواس��طة ال��دم وعظ��ام جث��ث احليوان��ات. 
واشرتيت كذلك بعض عبوات التمر والبهارات. وقبل إغالق 
أب��واب املدين��ة كن��ت ف��وق ظه��ر مح��اري، وعل��ى ميي��ين عب��دي 
وم��ن مشال��ي املرش��د - س��عيًدا ج��دًّا مبغ��ادرة ع��دن � دون أن 

يصيب��ين أي ضرر.
والطرق بني عدن وحلج كلها آمنة للجميع، باستثناء األعداء 
وم��ن ُيعتق��د أن��ه جاس��وس. وط��وال الطري��ق ظه��ر أمامنا، من 
فين��ٍة ألخ��رى، بع��ض الب��دو الذي��ن يرتكونن��ا منر بس��الم، بعد 

أن يتبادل��وا بع��ض الكلم��ات العامية مع املرش��د.
وصلن��ا حل��ج الس��اعة الثاني��ة بع��د منتصف اللي��ل، وقد أدركت 
أننا دخلناها من خالل مساعي لنباح الكالب، وقرع الطبول 
)الدربوكة(. وأعرتف أنين كنت أفضل اهلدوء؛ فقد قضيت 
يف ع��دن أياًم��ا متعب��ة وليال��ي بيض��اء. وب��دت لي البل��دة وكأنها 
مأهولة بأناس مسكونني باجلن؛ فهذه الليلة اشتعلت النريان 
يف ثالثة من األكواخ اخلشبية. وعكر احلادث مزاج املشاركني 
يف حلقات الرقص، والش��راب واأللعاب. وحاملا دخلت احملط 
أسدلت على نفسي ستارة عشيت؛ فقد كنت ُمتعًبا جدًّا، إىل 
درجة أن النوم غلبين بسرعة، على الرغم من صوت املزمار 

وقرع الطبول.
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الفرقة الموسيقية الحضرمية
 النقلة احلضارية املتقدمة اليت حدثت يف اجلنوب، خلقت جتليات 
مبه��رة يف جم��االت ش��تى، وق��د اش��تهرت كث��ري م��ن الفرق املس��رحية 
واملوسيقية، وبلغت اآلفاق إبداًعا يرتدد صداه فينا إىل اآلن، وكانت 
الفرقة النحاس��ية العس��كرية إحدى هذه الثيمات املبهرة، احملفورة 

يف الذاك��رة اجلنوبي��ة إىل أن ي��رث اهلل األرض وم��ن عليها.
    وق��د عش��نا جمده��ا وعنفوانه��ا وإبداعاته��ا ونش��اطاتها، وكان��ت 
احللقة املفقودة عندي هي البدايات هلذه الفرقة، وظل هذا س��ؤال 
حيرين��ي حت��ى أتان��ي اليق��ني م��ن هده��د الثقاف��ة؛ املب��دع علي حممد 
حييى حني أهداني بتاريخ ٢٠/ ٣/ ٢٠١٩م، ملزمة خبط األس��تاذ 
ص��احل الت��وي كتبه��ا يف ١٦ يوني��و ٢٠٠5م، حتك��ي امللزم��ة ج��زءا م��ن 
تاري��خ حضرم��وت املوس��يقي، لكن��ين وج��دت ضال��يت م��ن ص)٤( 
إىل)١٠(، حي��ث وج��دت ش��ذرات جل��زء م��ن تاري��خ ه��ذه الفرق��ة. 
وبدأت هذه الفرقة والدتها يف املكال، واس��تقرت يف عدن، وس��نوجز 

بع��ض حمطاتها:
•بعد أن استقلت الفرقة املوسيقية من اجليش يف يناير عام ١٩5٠م، 
أصبحت باسم الفرقة املوسيقية السلطانية، تزاول أعماهلا املدنية 
والعس��كرية، ويف عام ١٩5٣م انبثقت منها )اجلوقة املوس��يقية؛ أي: 
فرق��ة وتري��ة، كان يرأس��ها قائ��د الفرق��ة الرائ��د عبدالق��ادر مجع��ة 

خان، واملغين أبوبكر التوي. 
•يف إبري��ل ع��ام ١٩5٤م طل��ب وال��ي ع��دن م��ن احلكوم��ة القعيطي��ة 
س��فر الفرق��ة املوس��يقية احلضرمي��ة إىل ع��دن؛ لغ��رض مراس��يم 
اس��تقبال امللك��ة الربيطاني��ة. ولش��دة إعج��اب امللك��ة بإب��داع الفرق��ة، 

فق��د س��لمت عليه��م واح��ًدا واح��ًدا.

•يف ١5 نوفمرب ١٩٦٧م، طلبت قيادة اجلبهة القومية سفر الفرقة 
املوس��يقية إىل ع��دن؛ لغ��رض اس��تقبال وف��د اجلبه��ة القومي��ة العائ��د 
من جنيف. ووصلت عدن وس��جلت لإلذاعة الس��الم اجلمهوري، يف 
ي��وم ٣٠ نوفم��رب ١٩٦٧م. حي��ث ص��اغ حلن��ه الفنان عبدالقادر مجعة 

خان.
•يف ديس��مرب ١٩٦٧م رجع��ت الفرق��ة إىل ع��دن؛ الس��تقبال الرئيس 

تيوتو رئيس يوغس��الفيا.
•بع��د ذل��ك ج��اءت األوام��ر م��ن الرئي��س قحط��ان الش��عيب ببق��اء 
الفرق��ة يف ع��دن، ورت��ب الرئي��س قحط��ان والقائ��د عش��ال كل م��ا 
حتتاج��ه الفرق��ة م��ن س��كن وروات��ب ومالب��س وتطبي��ب، ومت نق��ل 
الفرقة وعائالتهم، على منت باخرة )الغزال( من املكال إىل عدن 

وكان مقره��ا يف معس��كر ب��در.

د. سعيد حممود بايونس
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سلسلة كتب
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