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أ.د. جنيد محمد الجنيد

تجليات الشتات الحضاري

 من حقنا طرح أســئلة مهمة عن اإلبداع احلضرمي اجلنوبي املتميز، وارتباط تألقه ومتّيزه 
يف الغالــب مبغــادرة املبــدع إىل مهاجــر الشــتات احلضرمــي، وحياتــه وســط جمتمعــات أخــرى 

عربيــة وغري عربية..
وفيمــا حنــن نهيئــه مــن إجابــات هلــذه األســئلة، يبــدو لنــا ـ للوهلــة األوىل ـ أنــه مــن الصعــب 
تفســريها يف حدود ظرفيتها، نرى أن علينا الرجوع إىل ُبعدها التارخيي، وكل ما يتحكم يف 
تشكيل املبدع ووضعه االجتماعي والثقايف وحتى اللغوي، الذي من خالله ميكن إثبات وجوده 

ومتيزه.
يتجّلى ذلك يف األدوار املهمة، اليت قامت بها الشخصية احلضرمية، منذ اهلجرات املبكرة 

قبل عدة قرون، إىل شتى بقاع املعمورة؛ يف رحلة شتات معيشية وإبداعية، مشلت جنوب وشرق 
إفريقيا وشرق آسيا وأرخبيل احمليط اهلندي..

 وقد شــكلت تلك اهلجرات منعطفات تارخيية وثقافية، أهلمت الشــخصية احلضرمية كثريًا من اإلبداعات، وبعثت فيها روح 
التجديــد والتحــدي، وفتحــت أمامهــا الفضــاء املفتــوح يف هــذا الكــون، ومنحتهــا أفقــًا جديــدًا؛ تتســع فيــه زاويــة الرؤيــة حلقيقــة 
احلياة، وتندمج داخله خمتلف العناصر املبدعة، وتسري بثبات على إيقاع التماهي احلضاري. وقد جتلى ذلك يف أبهى صور 
التثاقف احلضاري واإلنساني، حينما متسكت الشخصية احلضرمية اجلنوبية بتفاصيل كينونتها يف تلك املهاجر اليت رحلت 
إليهــا. وال شــك يف أن تلــك الشــخصية قــد متيــزت خباصيــة وجودهــا؛ فهــي ال تنفــك عــن جذورهــا أينمــا ذهبــت يف هجراتهــا، 
ال ســيما إىل الســواحل الشــرقية إلفريقيــا، وأرخبيــل احمليــط اهلنــدي، ففــي ســوربايا وجاكرتــا وجزيــرة زجنبار ال يزال ســكان 

احلــارات )احلضرميــة( حيتفظــون بكثــري من العــادات والتقاليد احلضرمية.
 وتدفعنا هذه اهلجرات احلضرمية، اليت ازدادت أهميتها اليوم، إىل حماولة اقتفاء آثارها يف اجملتمعات اليت استقرت فيها، 
وكذلك يف اجملتمع احلضرمي اجلنوبي نفسه، يف عاداته ثقافيًا واجتماعيًا ولغويًا وماديًا وغري ذلك.. وما رمسته من مالمح 

إنسانية يف الشخصية احلضرمية خاصة والشخصية اجلنوبية عامة.
 إن تقصي آثار اهلجرة احلضرمية ميكن أن يساعد على معرفة مدى فاعليتها وقدرتها على التمّيز والتألق والدخول يف زمن 
اإلبداع، داخل هامش أوسع من احلرية، ويف فضاء معريف متعدد املدارات، ومنابر إعالمية حديثة قادرة على إبراز النجومية 
والشــهرة. فالكتابــة واإلبــداع همــا يف نهايــة األمــر حمصلــة هلــذه التغذيــة الراجعة.. كما يســاعدنا ذلك التقصي على اكتشــاف 
أن املبدعني احلضارم أو الذين احندروا من آباء حضارم، تظل معاناة حياتهم يف الشتات ترتاءى يف كتاباتهم، وبني سطور 
مؤلفاتهــم؛ ألنهــم يف كثــري مــن األحيــان يظلــون جمربيــن علــى اعتبــار أنفســهم مقيمــني ومهاجرين، وإن كانوا حيملون جنســية 

املهجر أو األرض اليت يعيشــون فوقها؛ ألن الوطن واالنتماء يظالن دائما وأبدا مســتوطنني داخلهم..
ويف هــذا الصــدد علينــا أن نتذكــر بعضــًا مــن هــؤالء املبدعــني، وليــس حصــرًا، فهــم كثــر، ال تتســع لذكرهم الصفحــات.. منهم: 
األديــب أمحــد عبــد اهلل الســقاف؛ الــذي نشــر يف عشــرينيات القــرن املنصــرم، أول ثــالث روايــات عربيــة جنوبيــة يف جــاوة. 
وقبلــه رائــد الصحافــة والتنويــر حممــد بــن هاشــم؛ الــذي أســس يف جاوة عددًا من الصحف واجملــالت، بالعربية واملالوية، وله 
كتابات أدبية يف جريدة املقطم املصرية. كما ال ننسى إبداع شاعر حضرموت األكرب، أبو بكر بن شهاب يف اغرتابه باهلند، 
وإســهامات الشــاعر صاحل بن علي احلامد مع مجاعة أبولو املصرية يف تشــكيل املدرســة الرومانســية، وال خيفى على أحد أن 
مغــادرة األديــب علــي أمحــد باكثــري حضرمــوت واســتقراره يف مصــر جعــاله واحــدًا مــن أبــرز كتّــاب العربية هنــاك.. والظاهرة 
تتكرر مع األديب العاملي عبد الرزاق ســامل قرنح، الذي هاجر أبوه يف منتصف أربعينات القرن العشــرين، واســتقرت عائلته 
يف جزيرة زجنبار؛ متعددة األعراق، وإحدى أشهر مواطن الشتات احلضرمي، والذي يؤكد، بفوزه جبائزة نوبل يف اآلداب، 
حقيقــة مــا غفلــت عنــه مراكــز الدراســات والبحــوث العلميــة، وجامعاتنــا الوطنية من تتبُّع ملســار وطبيعة هــذا التالقح الثقايف، 

وارتــداده علــى الوطــن من أقصــاه إىل أقصاه..



ــام األســتاذ  ــر 2021، ق ــة 22 أكتوب ــوم اجلمع ــاح ي صب
الدكتــور جنيــد حممــد اجلنيــد، رئيــس احتــاد أدبــاء 
وكّتــاب اجلنــوب، مبعيــة العميــد جــالل عثمــان، مديــر 
عــام اجلريــدة الرمسيــة للمجلــس االنتقالــي اجلنوبــي، 
الكبــري ســعيد عولقــي يف  والكاتــب  بزيــارة لألديــب 
منزلــه الكائــن مبدينــة كريــرت، يف العاصمــة عــدن، 
وذلــك بتوجيهــات مــن رئيــس اجمللــس االنتقالــي القائد 
عيــدروس الزبيــدي. واطمــأن اجلنيــد وعثمــان، خــالل 
الزيــارة علــى صحــة األديــب ســعيد عولقــي، ونقــال إليه 
حتّيــات القائــد عيــدروس الُزبيــدي، ومتنياتــه له بدوام 
الصحــة والســعادة، وتقديــره العالــي لــدوره الريــادي يف 
حركــة التنويــر الفكــري والثقافــة الوطنيــة يف اجلنــوب، 
وإســهامه الكبــري يف رفــد الثقافــة الوطنيــة اجلنوبيــة، 
علــى مــدى عقــود طويلــة مــن الزمــن، ومشــاركته يف 
إثــراء املشــهد األدبــي، والفكــري بكثــري مــن الكتابــات 
واملؤلفــات واألعمــال املتميــزة، يف اجملــال الصحفــي 
والروائي واملســرحي. ومن جهته، أعرب األديب ســعيد 
عولقــي عــن شــكره وامتنانه لرئيس اجمللــس االنتقالي؛ 
علــى هــذه اللفتــة اإلنســانية، ورعايته ودعمــه واهتمامه 
باألدبــاء والكتــاب واملثقفــني، وخمتلف شــرائح اجملتمع 
اجلنوبي. كما أشــاد األديب ســعيد عولقي بالدور الذي 
يضطلع به احتاد أدباء وكتاب اجلنوب، يف سبيل دعم 
ــف أحنــاء  ــاب واملثقفــني يف خمتل ــاء والكت ــع األدب مجي

اجلنــوب.

رئيـــس االتحـــاد يـــزور األديب 
الجنوبـــي ســـعيد عولقـــي
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نّظــم احتــاد أدبــاء وكتــاب اجلنــوب )فــرع العاصمــة 
ــة  عــدن(، عصــر يــوم األحــد 17 أكتوبــر 2021، فعالي
ثقافيــة بعنــوان: )الثقافــة، وعوامــل اهلــدم وعوامــل 
البنــاء(، وذلــك تزامًنــا مــع احتفاالت الشــعب اجلنوبي 
بالذكــرى الـــ)58( لثــورة الرابــع عشــر مــن أكتوبــر 
اجمليــدة. وقــد تنــاول الباحــث جنمــي عبــد اجمليــد، يف 
حماضرته، العوامل اليت تسهم يف هدم الثقافة، وتلك 
العوامــل الــيت تســاعد علــى بنائهــا، ُمركــًزا علــى عــدٍد 
مــن احملــاور أهمهــا: تصاعــد ثقافة املواجهــة مع اآلخر 
يف عصــر العوملــة، واحتــدام صراعــات اهلويــة، وعوامــل 
التشرذم الثقايف اليت تهيمن على كثري من اجمُلتمعات 
اليــوم، وحتويــل الثقافــة إىل ســالح تدمــريي، وكذلــك 
ويف  البنــاء.  ثقافــة  تغييــب  الدكتاتوريــات إىل  ســعي 
ختام الفعالية، اليت أدارتها األخت د. مريم العفيف، 
وحضرهــا رئيــس احتــاد أدبــاء وكتاب اجلنــوب الدكتور 
جنيــد حممــد اجلنيــد، واألمــني العام لالحتاد األســتاذ 
بــدر الُعرابــي، ورئيــس الدائــرة الثقافيــة الدكتــور عبده 
حييــى الدبانــي، ورئيس الدائرة املالية األســتاذ حممد 
باســنبل، ورئيــس حتريــر جملــة )فنــار عــدن الثقافية( 
الدكتور مسعود عمشوش، وعدد من املثقفني، واألدباء، 
واملهتمــني مبســتوى الثقافــة اجلنوبيــة، شــارك عدد من 

احلاضريــن بعــدد مــن املداخــالت القيمــة.

فـــرع عـــدن يقيـــم فعاليـــة حـــول 
الثقافـــة وعوامـــل البنـــاء والهـــدم
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تزامنــًا مــع أعيــاد شــعبنا اجلنوبــي بالذكــرى الـــ)58( 
لثــورة الرابــع عشــر مــن أكتوبــر اجمليدة، افتتــح الدكتور 
عبــد القــادر علــي باعيســى، رئيــس فــرع احتــاد أدبــاء 
وكتــاب اجلنــوب يف حضرمــوت، صباح يوم اخلميس 14 
أكتوبــر 2021، مقــر شــعبة احتــاد أدبــاء وكتاب اجلنوب 
يف مدينة تريم، يف وادي وصحراء حضرموت. ويف بدء 
حفــل االفتتــاح رحــب األســتاذ هشــام كرامــة الرباكــي، 
األمــني التنظيمــي لالحتــاد ـ بفــرع حضرمــوت جبميــع 
احلاضريــن ـ وهنأهــم بالذكــرى الـــ 58 لثــورة الـــ 14 
ــى الدكتــور باعيســى كلمــة  ــن أكتوبــر اجمليــدة. وألق م
أشــاد فيهــا مبســتوى التحضري والتجهيــز الفتتاح املقر. 
وأكــد أ. د. حممــد يســلم عبدالنــور رئيــس شــعبة احتــاد 
أدبــاء وكتــاب اجلنــوب بالــوادي والصحــراء، أن افتتــاح 
املقر سيســهم كثريًا يف متكني أعضاء الشــعبة من أداء 
رســالتهم الثقافية بشــكل فعال. هذا وقد ختلل احلفل، 
الــذي حضــره أعضــاء اجلمعيــة الوطنيــة اجلنوبيــة؛ 
املهندس صاحل يســلم بازقامة، واألســتاذ حسن حسني 
الســقاف، واألســتاذ عمــر عــوض خريــص، وعــدد مــن 
أســاتذة اجلامعــات، واألدبــاء والكتــاب والشــخصيات 
االجتماعيــة واملثقفــني، تقديــم وصــالت فنيــة مــن شــعر 
الــدان احلضرمــي؛ مــن تأليــف الشــاعر عبــد القــادر 
الــكاف، وأداء مغــين الــدان صــاحل بكــر. كمــا ألقــى 
الدكتــور زهــري برك اهلوميــل، عضو هيئة حترير جملة 
فنــار عــدن الثقافيــة، قصيــدة شــعرية مبناســبة ذكــرى 

املولــد النبــوي.

نظمــت دائــرة احلقــوق واحلريــات يف األمانــة العامــة 
الحتاد أدباء وكتاب اجلنوب، يومي الثالثاء واألربعاء 
28 و29 سبتمرب 2021، دورة تدريبية يف )مجاليات 
األدب وحقــوق امللكيــة األدبيــة والفكريــة(، وذلــك 
يف مقــر االحتــاد مبديريــة خــور مكســر يف العاصمــة 
عدن. ويف مســتهل الدورة، اليت اســتهدفت عددًا من 
األدبــاء والكتــاب واملثقفــني، والشــعراء واملبدعني من 
فــروع احتــاد أدبــاء وكتــاب اجلنــوب، مــن حمافظــات 
اجلنوب؛ )العاصمة عدن، وأبني، وحلج، والضالع(، 
والــيت حضــر تدشــينها رئيــس احتــاد أدبــاء وكتــاب 
اجلنــوب الدكتــور جنيــد حممــد اجلنيــد، رحب رئيس 
دائــرة احلقــوق واحلريــات يف األمانــة العامــة الحتــاد 
أدبــاء وكتــاب اجلنــوب، الدكتــور ســعودي علــي عبيــد 
باملشــاركني مجيًعــا، متمنًيــا هلــم االســتفادة مــن 
الــدورة، وأن تكــون إضافــة قيمــة هلــم يف مشــوارهم 
األدبــي والثقــايف، ال ســيما يف جمــال احلقــوق الفكرية 
واإلبداعية. ثم قدم الدكتور حييى حممد الشعييب، 
أستاذ القانون املدني يف كلية احلقوق، شرًحا كاماًل 
عــن أهميــة معرفــة الكاتــب أو الصحفــي أو األديــب 
حبقوقــه الفكريــة، وبكيفيــة التعامــل مــع دور النشــر، 
واســتعرض حقــوق امللكيــة األدبيــة، والفكريــة وكافــة 
امللكيــة  الــيت حيــق لصاحــب  القانونيــة،  النواحــي 
الفكريــة واألدبيــة فيهــا رفــع قضيــة، ضــد أي خُمتلس 

حلقوقــه الــيت كفلهــا لــُه القانــون.

افتتاح مقر شعبة اتحاد أدباء وكتاب 
الجنوب في مدينة تريم

دورة تدريبية في جماليات األدب 
وحقوق الملكية األدبية والفكرية
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   تطورت جتربة احلب العذري يف الشعر العربي، فتكونت 
قيًما دستورية نابعة من أخالق احملبني، وتراكم جتاربه، 
صبغــت ثقافتهــم العاطفيــة بقيــم ثابتــة توجه مشــاعرهم 
وحنينهم، فصبَّ هذا املعني ماءه الصايف يف أرض الشعر 
الشــعيب، فرواها فاخضرت وأينعت. ومن أبرز الشــعراء 
الشعبيني اجلنوبيني الذين حرثوا يف أرض احلب العذري 
يســلم علي باســعيد، الذي رأينا أن نكرس هذه الدراســة 

خلمس من قصائده املغناة.
تتشــكل جمموعة )القصائد املغناة( - موضوع الدراســة 
ــي باســعّيد، مــن مخســة  ــن عل - لشــاعر شــبوة يســلم ب
نصــوص شــعرية، غناهــا بلبل تنب الصــداح الفنان أمحد 
يوسف الزبيدي، من جمموعة تتخذ موضوع احلب ثيمة 
بــارزة، مــا جيعــل هــذه النصــوص يف جمموعهــا )قصيــدة 
حــب( واحــدة، وذلــك مــن خــالل وحدة األثــر الذي تثريه 
يف املتلقي. والقصائد املختارة هي: )أنا مشتاق با سافر، 
ــب  ــوز القل ــة، وفي ــة، وســهوم احملب ــة حب ــب حب وأكل العن
حمروقــة، وفــر يــا طــري(. علًمــا أن الفنــان أمحــد يوســف 
الزبيــدي، أكثــر الفنانــني تغنيًّــا بقصائد الشــاعر املغناة. 
ومــن املعلــوم أن الشــاعر باســعّيد قــد جعــل احلبَّ مســلكه 
يف احلياة، وتعبرًيا عن وجوده؛ فكانت جتلياته على وفق 
العنوانــات اآلتيــة: العذريــة صفــة للحــب، ومعانــاة احلــب، 

وانكســارات احلب.

د. سعيد حممود بايونس

تجليات الحب العذري عند الشاعر يسلم بن 
علي باسعيد
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أواًلـ العذرية صفة للحب:
الشعر العذري نوع من أنواع الشعر العربي، 
ميتاز بصدق العاطفة وقّوتها، يعرّب الشاعر 
فيه عن مكابدته لتلك العاطفة، وسيطرتها 
عليــه، كمــا يبكــي أمل الفــراق والبعــد عــن 
حمبوبتــه، ُمرّكــًزا علــى مشــاعره بعيــًدا عــن 
مســات  مــن  اجلســدي.  احلّســي  اجلمــال 
العذريــة اختيــار حبيــب واحــد، وهــي مســة 
جتلــت يف شــعر يســلم بــن علــي، وصــل فيهــا 
إىل مصارعــة قلبــه، ومنافحتــه إلبــراز هــذه 
الســمة الــيت تــربز خصــااًل أخالقيــة منهــا: 

اإلخــالص، يقــول الشــاعر:
إن شفت شي يف طريقك

غّمض وخله يف دربه
يــربز البيــت األول تناًصــا مــع نــص الشــاعر 

حييــى عمــر اليافعــي:
إن شفت شي يف طريقك واعجبك شله

الشــكل،  مســتوى  علــى  يتطابقــان  إذ      
ــة، ومكمــن  ــى مســتوى الدالل ــان عل ويتخالف
االختــالف يقــع يف فضــاء مفهمومي الثنائية 
الغزليــة )العــذري واحلســي(، املتجليــة يف 
الفــارق بــني العبارتــني املتناصتــني؛ األوىل: 
)أعجبــك شــله(، واألخــرى: )غمــض وخلــه 

بدربــه(.
ويؤكــد الشــاعر الشــبواني علــى قلبــه املتمرد 

بالتــزام الواحدة:
يكفيك حمبــــــوب واحــد

والثـــــاني أعرب جبنبه
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كتم األسرار:
  ومــن مســات العذريــة )كتــم األســرار(، 
بوصفها صفة أخالقية جتسد صدق املشاعر، 

واخلــوف علــى احملبــوب:
ذا مسيكني قليب وقلبـــه

أيش دواء اهلجـر يا سر مكتوم
   فجعل من هذه السمة العذرية )سر مكتوم( 
منــادى، ممــا أدخلهــا يف بنيــة االســتعارة؛ إذ 
مثلها شخصًا ُيناَدى، فتربز قيمتها الداللية، 

واألخالقية يف ذات الشاعر. ومنها:
وياما قـــد كتمت السر

حتـى ذقت مــّر الكـــاس.
التواصل البصري:

    ترتاسل مسات العذرية يف قصائد الشاعر 
الغزليــة، فتــربز لنــا إحدى مساتهــا العذرية، 
وهــي مســة )التواصل البصري(، وهو مظهر 
حســي يقــوم علــى حاســة النظــر، فالنظــر 
جيســد للمحبــوب عاطفــة العذريــني احلســية، 
الــيت تشــعل نــريان احلــب، فيجعــل الشــاعر 
مــن النظــر للمحبــوب دواًء يشــفي علــل فــؤاده 

املستهام: 
ذا مسيكني قليب وقلبـــه

إيش دواء اهلجـر يا سر مكتوم
غري نظرة من اهل احملبة

جتمع الشمل ذي كان مقسوم.
فــداء اهلجــر )أيــش دواء اهلجـــر(؟ دواؤه 

)نظرة من أهل احملبة(. ويكررها يف موضع 
آخر:

ما نفعين دواء الصيـدلية
لو جييبون لــي ألف دكتـور 

غري نظــرة وشربـه هنية
نار يف القلب من غري دافور
ويف احلالتــني يســتعمل الشــاعر )غــري( أداة 
استثناء للعالج الناجع من داء احلب، إال أنه 
يف الدفقــة الشــعورية األوىل كانــت مصاحبــة 
لالستفهام: )أيش دواء اهلجر؟( ويف الدفقة 
الشــعورية األخــرى، كانــت مــع )مــا( النافيــة 
)مــا نفعــين(، لكــن جممــوع الرتكيبني يعطي 
وحــدة دالليــة متناظرة؛ هــي: )النظرة عالج 

احملبني(.
التواصل السمعي:

ومن مسات العذرية، جند يف شــعر باســعيد: 
ــب(، وهــو مظهــر حســي يقــوم  )كالم احلبي

على حاســة الســمع:
كــالمه يشرح اخلاطر

على عيين وفـوق الراس
وهــذا الفعــل احلســي ينتــج فعــاًل عاطفيًّا، هو 

االنشــراح )يشــرح اخلاطــر(.

ثانًياـ معاناة احلب:
ميكــن تقســيم معانــاة الشــاعر باســعيد يف 

قصائــده املدروســة، علــى وفــق اآلتــي:
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معاناة احلب اخلارجية:
تربز تأثريات احلب - وإن كان حالة عاطفية 
- بصورة حسية، تعاينها الباصرة، فنجد يف 
شــعره، مظاهــر تصور التأثــري اخلارجي على 

الشاعر: 
ودمعي جّرح اخلدين

بسرعة تفضح األسرار
  فالدمــع بــارز علــى خديــه، بوصفــه مظهــًرا 
خارجيًّا ملعاناة داخلية، وتؤكد الكناية )جّرح 
اخلدين(، دميومة الدمع وتأثري سيالنه على 
اخلديــن، إىل درجــة التجريــح هلمــا، وتلعــب 
صيغــة املبالغــة للفعــل )جــّرح( دوًرا يف تعميق 

الداللة.

ــا  ــن رؤيته ــيت ميك ــاة، ال ومــن مظاهــر املعان
)حنــول اجلســم(، كمــا يف قولــه:

خاف ربك وحل القضية
ناحل اجلسم نا والعظم مكسور.

ومنها كذلك عدم األكل، كقوله:
حتى األكــــل ما ذوقــه

من أفعال اهلوى يا ناس
وكذلك )السهر(، كقوله:

وكيف النــــوم بيجينـي
وال شي يف العيون انعاس

على ضّو القمر ساهر
وخْلْق اهلل علْي حـــّراس

الشاعر يسلم باسعّيد مع الشاعر حسني احملضار
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معاناة احلب الداخلية:
احلــب حالــة عاطفيــة معنويــة، ووســيلة للبقاء 
تشري إىل شعور االجنذاب والتعلق العاطفي، 
فهي حالة داخلية سببها مثري خارجي، يفعل 
فعله يف الداخل، فتثري االنفعاالت حتى يصري 
احلــب، يف هــذا املســتوى العاطفــي، مشــابهًا 
للعديــد مــن االضطرابــات النفســية، ورمبــا 
يتجــاوز حــدود العقــل. أمــا بيولوجيــا؛ فــإن 
احلــب يتجــاوز االهتمــام باجلانــب الروحــي، 
ويتوق إىل أن يغدو أفعاال وليس جمرد شعور. 
والولــع العاطفــي هــي حالــة ذهنيــة ناجتة عن 
االجنــذاب العاطفــي لشــخص مــا. وهــو حالــة 
ال إراديــة مــن الرغبة الشــديدة؛ ولعل املعاناة 
الداخلية نلمحها يف صراع الشاعر الداخلي:

هلا قليب اقتسم نصفني
وفكري يف هواها احتار

يف البتــني تصبــح شــبه اجلملة )هلــا(، مركًزا 
لغويًّــا تتكاثــف لــه الــدالالت، وقلنــا )لــه(؛ ألن 
ــاك  ــى مــن أجــل، وهن ــالم يف )هلــا( مبعن ال
إحالــة خــارج البيــت )إحالــة قلبيــة بعيــدة(، 
حييل إليها ضمري الغائب )ها(، وترجع إىل 
)احملبة(، وتكون الداللة يف )هلا( تعين )من 
أجــل احملبــة(، وهنا تتفاعــل اجلملتان )قليب 
اقتسم نصفني(، و)فكري يف هواها احتار(، 
وهمــا حالتــان داخليتــان تبينــان تأثــري احلــب 
على الشاعر، بل وحريته يف تفسري ماهية ما 

حيــدث له.
الشوق:

ميثــل الشــوق شــهادة عاطفيــة عــن صــدق 
ــد  ــرء عن ــك امل املشــاعر، وهــو إحســاس ميتل
فقــدان أحبتــه، رمبــا ملــدة قصــرية أو طويلــة، 
والرغبــة يف رؤيتهــم؛ لســد الفــراغ العاطفــي 

احلاصــل يف النفــس:
أنا مشتاق با سافر متى االقالع يا طيار

أنا صابر على نارين جتّمل قّرب املشوار
مقصودي أشوف الزين على ُبعده أنا حمتار

والشــوق عنــد الشــاعر يســلم بــن علــي، شــوق 
مركب من تداخالت عاطفية عدة، فالرتكيب: 
)أنا مشــتاق با ســافر متى االقالع يا طيار(، 
يوحي بشوق عام ميثل الشوق للوطن، بوصفه 
مغرتًبــا خــارج فضــاء الوطــن األم، تؤكــد هذا 
البنيتان الرتكيبيتان )با سافر/ متى االقالع 
يــا طيــار؟(، ويقيــد هذا الســفر بوصفه ســفر 
ــا  ــة )أن ــادرة، ووجــود اجلمل ــس مغ عــودة ولي
مشــتاق(، يؤكــد أن الشــوق حالــة عاطفيــة 

للعــودة؛ إذ ال شــوق يف املغــادرة. 
   فشوق الشاعر مضاعف؛ ألنه اشتياق للوطن، 
وشوق للمحبوب: )مقصودي أشوف الزين(، 
فكانــت معانــاة الشــاعر، وشــوقه ينبعــان مــن 
التهــاب ناريــن )أنــا صابر علــى نارين(، هذه 
املعانــاة العاطفيــة، تتمظهــر يف حالــة حســية؛ 
تصــل إىل حــد اســتعطاف الطيــار لإلســراع: 
)جتّمــل قــّرب املشــوار(؛ لتحقيــق التواصــل 
البصري: )مقصودي أشوف الزين(؛ بوصفه 

دواًء ناجعــًا للشــوق امللتهب.
    ويف حلظات وجعه العاطفي، حياول الشاعر 
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إبراز املعنوي اخلفي داخله، عن طريق احلسي 
اخلارجي؛ لينقل جتربته األليمة:

فيــــوز القلب حمروقة
يف جسمي ضربين ماس

احلســي،  )الفيــوز(  بــني  يــزاوج  فالشــاعر 
وانفعــال القلــب يف تركيــب تشــبيهي إضــايف، 
جيعل من انفعاالت القلب )فيوزات(، تتحكم 
يف حركة انفعال اجلسم، والصفة )حمروقة( 
تشــري إىل هــذا اجلمــع، وجنــد هــذه املزاوجــة 

يف قولــه:
ذوبتين سهـــوم احملبة

َمن بلي يف اهلوى مات مظلــوم
فالرتكيــب )ذوبتــين ســهوم احملبــة(، خلطــة 
ــه  ــذي يعاني ــراز األمل، ال ــة مفادهــا إب تركيبي
ــة، الــيت جتســد وقــع  ــب عــرب هــذه البني القل
مادة حادة )السهم( يف جسد الشاعر، وكأن 
معانــاة احملبــة ســهام حــادة ختــرتق جســده. 

ومنه كذلك )جروح احملبة(:
جروح القلب تشكي لي

َمن عنــده دواء يا ناس؟!
ومجاليــات الصــورة تتشــكل مــن هــذه البنيــة 
الدالليــة، الــيت يتــزاوج فيها التشــبيه )جروح 
القلب(، مع االســتعارة )جروح القلب تشــكي 
لي(، والتشبيه اإلضايف يربز أوجاع القلب، يف 
هيئة جروح حســية؛ إليصال أوجاعه للمتلقي 
بتجسيد حسي، ثم تداهمنا االستعارة جبعل 
اجلــراح هــذه إنســانًا يشــكي مــا بــه، فريتبــك 

عندنا الفهم الداللي يف موقف هذه اجلروح، 
فهي - حســب فهمنا - مصدر وجع الشــاعر، 
لكننــا ندهــش بأنهــا هــي مــن تعانــي الوجــع. 
ويسمي الشاعر احملبة بلية، إمياًنا منه بأنها 

مستهــا، وحماولــة منه لتربيــر املعاناة:
مبتلي واحملبـة بلّيـــــــة

كيف برتـــاح والقلب مقهور؟

أسباب املعاناة:
 يكشــف شــاعرنا باســعيد يف قصائــده املغنــاة 

أحــد أســباب هــذه املعاناة:
مينعوني وأنا كنت أحبه

صرت من كاحل العينني حمروم
فاحلرمــان هــو قطــع للتواصــل البصــري مــع 
احملبــوب، ومــن ثــم دميومــة الولــع العاطفــي، 
الــذي خيلــف املعانــاة بشــكليها )اخلارجــي 

والداخلــي(.

مقاومة املعاناة:
  وحينمــا يشــعر احملــب أنــه هــدف تقلبــات 
احلبيب، يلجأ إىل )الصرب(، بوصفه معاداًل 
موضوعيًّا للتخفيف من شدة األمل املضاعف 

عليــه، ويقول يســلم باســعيد:
كـل ما قـــال كلمة خطية

قلت صربي على اهلل ومشكور 
صرب يسلم على َمن هوّيه
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أعـذروني وَمن حّب معـذور
الــيت يطلقهــا احلبيــب:  فالكلمــة اجلارحــة 
)كلما قال كلمة خطية(، تقع يف قلب الشاعر 
موقًعا مؤملًا، فيســتعمل الشــاعر حالة دفاعية 
نفســية )الصــرب(؛ لتمريــر موجــة األمل، اليت 
جتتاحــه: )قلــت صــربي على اهلل ومشــكور(، 
وتكرر الصرب عنده حتى صار سلوًكا مشهوًرا، 
مّساه الشاعر بامسه: )صرب يسلم(؛ ليوحي 
بأيقونة نفسية تستحق البحث عنها يف شعره. 
ونفــس الشــاعر احملبــة تــربر للحبيــب، بــل 
للمحبــني مجيًعــا، هــذا: )أعذرونــي ومن حب 
معــذور(. فــال تثريــب علــى الوهلــان املدنــف، 

جنــد هذا يف شــعره:
من بلي يف اهلوى أيش ذنبه

ال تلوموه ولو كــان مليوم
حيــاول الشــاعر عــرب )االســتعطاف( إذابــة 
ثلوج اجلفاء، وكســب مصدري وجعه، اللذين 
أوقعاه يف بلية احلب، ويشــكالن مصدر تعبه:
األول ـ القلب: يقول الشاعر خماطًبا قلبه: 

يا قلب قــــّدر ظـــــرويف
وأعرف شروط احملبة

من سرعتك ذاب جسمي
أكـــــل العنب حبة حبة

واآلخر، احلبيب:
يبعـدوني وانا كنت جنبه

أيش يفيــــده إذا صرت مغروم 
    هنــا يســتعمل الشــاعر حيلــة عاطفيــة؛ 

إلثــارة وجــد احلبيــب مــن خــالل االســتفهام 
)إيــش يفيــده إذا صــرت مغــروم؟(، وهــدف 
االســتفهام اســتدرار عطــف احلبيــب، لكــن يف 
ــا،  ــى اســتلزاًما حواريًّ لفظــة )مغــروم( يتجل
فهــي ذات داللــة متشــظية إىل شــقني )احلــب 
واجلنــون(، وهمــا ذوا عالقة تالزمية فاحلب 
نــوع مــن اجلنــون، لكــن لفظــة )مغــروم(، يف 
ســياق الشــطر االســتفهامي تعــين اجلنــون، 
وهــي احلالــة الــيت ينبــه الشــاعر حبيبــه مــن 
الوصول إليها، يف حالة اســتمراره يف اهلجر.

ثالًثا، انكسارات احلب:

التوتــر العاطفــي، الــذي يعانيه الشــاعر، خلق 
عنده حالة من الضياع، بل ومترد قلبه عليه:

مسكني قليب مضّيــــــــع
وال درى ويـــــن دربه

ما عاد يسمــع كـــــالمي
يفّكــــــــر احلـب َلعبة

ويتجلــى الضيــاع يف قولــه: )مســكني قلــيب 
مضّيع(، وقوله: )وال درى وين دربه(، ويربز 
التمرد يف قوله: )ما عاد يسمــــع كـــــــالمي(. 
فحالتــا )الضيــاع والتمــرد(، خلخلــت جبهــة 

)الصــرب( عنــده، وبــدأ صــربه ينفــد:
ومن يقدر على جراحه

جراح احلب واألسرار
بعــــد اليــوم ما بصرب
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وانا بني الرجاء والياس
كما كسر )الثقة يف احلب(، اليت ترسلها لنا 
دالليًّا البنية الصورية الكاريكتورية، يف قوله:

فّر يا طري واحلبــل بيــدي
فني برتوح احلبـــــل مزرور 

مسكة احلبـل مسك قوية
هكــــذا عاشقك كــان جَمبور
فالصــورة الشــعرية التمثيليــة: )فــر يــا طــري 
واحلبــل بيــدي(، تنشــئ بنيتهــا داللــة ثقــة 
الشــاعر حببــه، مهمــا متــّرد احلبيــب وهجــر، 
تقــوي هــذه الداللــة اجلملــة: )فــر يــا طــري(، 
وهــي ال تتناغــم عاطفيًّــا مــع مســات احملبني، 
الذيــن يرغبــون يف إقبــال احلبيــب، هلــذا كان 
فعل األمر )فر(، و)احلبل بيدي(، و)احلبل 
مزرور(، كلها توحي بالثقة الشديدة يف انقياد 

احملبــوب للشــاعر.
بــني  العاطفيــة(  وكســرت كذلــك )اللحمــة 

قلبيهمــا:
كــان ملحـوم قليب بقلبه

أيش فّكه وهو كــــــــان ملحوم؟
كل هــذه االنكســارات، جعلــت احلــب يف مهــب 

الرياح:
واليـوم فني العــــــــواذل

خلّـــــوه مثـــل امَلكّبة 
ذي غــش حمبـــوب قليب

حسبه مـن اهلل حسبه

غشيم ما يعـرف احلب
من وين شرقه وغربه 
الشــعرية  الدفقــة  مطلــع  يف   - فاليــوم     
احلاضــر  الزمــن  يف  يضعنــا   - والشــعورية 
بتفاصيلــه، ويضــع حــدًّا فاصــاًل للماضــي بكل 
تقلباتــه. فالعــواذل: )واليوم وين العواذل؟(، 
بنيــة اســتفهامية مجــع الشــاعر فيهــا الزمــان 
ــم  )اليــوم(، واملــكان )ويــن العــواذل؟(؛ ليعّل
احملبوب درًسا يف الوفاء، الذي ختلخل بسبب 
طاعــة احملبــوب لقول العذال، وليبني له أنهم 
ســبب هــذه االنكســارات، وإن الزمــن قــد قــال 
كلمتــه بتحويلــه إىل حالــة الضيــاع )خلوه مثل 
املكبــة(، ومع هــذا اجلحود والنكران وطاعته 
للوشــاة، جيــد الشــاعر مربًرا لفعــل احملبوب، 
ممــا يكشــف قيمــة أخالقية عاليــة عنده، هي 

قيمــة )التســامح( يف قولــه:
ذي غــش حمبـــوب قليب

حسبه مـن اهلل حسبه
غشيم ما يعـرف احلب

من وين شرقه وغربه 
وجيعل للتربير سببني:

األول: فعــل الوشــاة، الذيــن خدعــوا احلبيــب 
فطاعهــم: )ذي غــش حمبــوب قلــيب(، وال 
ينســى أن يشــكوهم هلل: )حســبه مــن اهلل 

حســبه(.
اآلخــر: الغشــم: )غشــيم مــا يعــرف احلــب(؛ 
ــن  ــن وي ــه: )م ــرء تصرفات ــه ال يــدرك امل وفي

ــه(. شــرقه وغرب
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شــهدت مدينة عدن منذ أوائل األربعينات من 
ــًا، كان لــه أثــر  القــرن املاضــي ازدهــارًا ثقافي
إجيابــيٌّ علــى جمريــات تطــور احلركــة األدبيَّــة 
الالحقة. وكان العامل احلاسم هلذا االزدهار 
ــذي  ــايف ال ــاح االقتصــادي والثق سياســة االنفت
شهدته هذه املدينة يف ظل احلرية اليت مسح 
بها االستعمار الربيطاني. وعلى هذا األساس 
تهــدف هــذه الدراســة إىل الوقــوف أمام حركة 
املدينــة،  شــهدته  الــذي  الشــعري  التجديــد 
املبكــرة  األوىل  اإلرهاصــات  إىل  واإلشــارة 

للقصيــدة اجلديــدة.
منــذ صــدور صحيفــة ) فتــاة اجلزيــرة(  عــام 
الغالــب علــى  ــعري  ــاه الشِّ 1940م كان االجتِّ
صفحاتهــا؛ هــو االجتــاه التجديــدي الــذي يعــد 
»أهم مرحلة وأجلى صورة للتطور الالحق يف 
الشــعر  احلديــث. لقــد أدى جتديــد القصيــدة 
حــني نقلهــا مــن جمــال التقريــر إىل اإلحيــاء، 

ــعرية مــن جمــال  ونقــل املفــردة والصــورة الشِّ
التزيــني إىل التعبــري والتأثــري. وقــد كان هلــذا 
التطــور أثــر يف خلــق حساســيَّة شــعريَّة جديدة، 
ــاعر ورســالته يف  ــعر والشَّ ــد للشِّ ومفهــوم جدي
احليــاة«)1(. ويف هــذه الفــرتة كانــت عــدن 
أكثــر انفتاحــًا علــى األدب يف البــالد العربيَّــة، 
اه الســائد  ــاه التجديــدي هو االجتِّ و«كان االجتِّ

عر اليمين احلديث، رسالة ماجستري خمطوطة، كلية اآلداب، جامعة  1 -  عبد املطلب جرب: التجديد يف الشِّ
بغداد،1984م ص 41.

  موجة التجديد الشعري في مدينة عدن في 
األربعينيات 

حممد ردمان علي
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الــذي غلــب على القصيدة حتى منتصف القرن، 
ــاه الــذي عــربت عنــه مجاعــة الديوان  هــذا االجتِّ
واملهجــر الشــمالي، وأبولــو، وانتقــل صــوت هــذا 
ــاه علــى صفحــات جملَّــة )أبولــو( 1932م،  االجتِّ
و)الرَّسالة( 1933م، و)الثَّقافة(، و)املقتطف(، 
ــاه يف  وقــد كان املهتمــون علــى صلــة بهــذا االجتِّ
ــعر العربــي، فعــربوا عنه عرب صحيفة )فتاة  الشِّ

اجلزيرة(« )2(.
بدايات التجديد:

حــني نطالــع النصــوص الشــعرية علــى صفحــات 
)فتاة اجلرية( ، ميكن لنا أن نشري إىل البدايات 
ــد الشــعري ) الرومانســي(، إذ  ــة للتجدي الفعلي
ســنلمس أن هــذه النصــوص تتســم باإلعــالء من 
شأن الذاتية، واالعتماد على العاطفة اجلاحمة، 
ــة  ــل يف الطبيع ــة، والتَّأم ــئ باألســى والكآب ومتتل
والكــون، وتبتعــد عــن الواقــع لتجنــح عــرب اخليال 
احلــر، وتقــدس املــرأة واجلمال، وحتــاول البحث 
عــن ســر احليــاة. يقــول علــي حممــد لقمــان مــن 

قصيــدة لــه بعنــوان )تعالي(:
تعـــاليتعالي نغبُّ يف احلبِّ عن عامل اخلنا القلـــوب  وادي  إىل  تعـــالي 
خيالـــيتعالــي إىل حمـــراب فنــــي ورقــيت وركـــن  أحــــالمي  وأيكــة 
وارٌف للمحبيــــن  مـــديٌد  غالــيوظــــٌل  املتيــم  قلبـــي  علـــى  عـــزيٌز 
عبقــــريٌة ليـلـــٌة  إال  العمـــر  وجـــالِلفمـــا  روعـــة  فــــي  خملــــدٌة 
ــد ــوس معبـ ــنا كنـاقـ ــدهُد قلبيـ وصــاِليهـ عنـــاق  أو  عتـــاب  حـــديُث 
علــى األفــق العلـــوي وحيســـن حالــيتطوف بأشجـاني فتحلــو صبابيت
إلـــى حلـــم طلـــق البشـــاشة عالــيفمـــن بلبل شـــاد وغصـــن مهفهف
مهــــجة وحتـــنان  قيـــثار  ســاليورنـــُة  وبهجـــة  نشـــوى  وحــــرية 
ونغالــي)1(وروٌض بعيـــٌد يــــانُع الــورِد مثمــٌر تقــــديسه  فـــي  نكــــابُر 

اعر يف هذا النص يهرب من الواقع املؤمل،  فالشَّ
اعر الرومانسي،  ويبحث عن عامل آخر: عامل الشَّ
وهــو عــامل احلــب واألحــالم الــذي صنعــه خياله؛ 
فاحملبوبــة متثــل لــه الصبــا والنقــاء والطهــارة. 
ونلمس أن النص قد أمتأل باملفردات والتعبريات 

2 -  نفسه، ص 40.

الرومانسية مثل: )حمراب فين، أيكة أحالمي، 
ركن خيالي، رنة قيثار(. ونلمس أنَّ صيغة األمر 
اعر يف بداية  املوجه للمحبوبة، واليت بدأ بها الشَّ
النص، عملت على نقل القول إىل احلبيبة إلجياد 
متنفــٍس يفــرغ فيــه مشــاعره امللتهبــة واهلائمــة، 
اعر  وارتفعت وترية الصورة؛ لتواكب انفعال الشَّ
مــن خــالل األفعــال: ) تعالــي، يهــدد، تطــوف،( 
ــة ملــكان  ويأتــي التشــخيص ليضفي صــورة كامل

ــاعر حملبوبته.  اللقاء الذي خلقه الشَّ
وميثل الليل عند الرومانسي مصدرًا من مصادر 
التَّأمــل واخللــو  اإلبــداع؛ ألنَّــه مينحــه فرصــة 
بالنفس، فيستســلم ملشــاعره. يقول حممد عبده 

غــامن )ت 1994م(:
بـــاح بقـــرب الطلــوِعنفت ظلمـة الليـل عين اهلجـوع وضـــنَّ الصَّ
راحتــــيففـــي مقلتـــي جتـــول الدمـــــوع فتمســحهـــا  فتجـــري 
إلـــى األجنــِموفـي اهلـادئ الســاكن املظلـِم بطــــريف  رنــــوت 
لقــد عيــَل صربي فما حيليت)2(وحبـــــُت بشكـــواي لـــم أكتــــِم

وبدت احلرية والقلق ظاهرة بارزة يف قصائدهم؛ 
متأثريــن يف ذلــك مبدرســة )املهجر الشــمالي(. 
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وهــذا مــا يتضــح جليــًا يف قصيــدة لعلــي حممــد 
ــاعر  لقمان، حيث تفصح القصيدة عن تأثر الشَّ
بقصيــدة إيليــا أبــي ماضــي )طالســم(، بــل نراه 
يكرر العبارة نفســها اليت يكررها أبو ماضي يف 

قصيدتــه )لســت أدري(. يقــول لقمان:
كلما فكرت يف النـاس وجـدت النـاس خبـزًا

ــرته فسَـّرت لغــزًا إنَــُّه ســٌر إذا فسَّ
كم حضيٍض صار باخلبـز إذا حمَّصــت 

عزًا
هل يكون اخلبـز مقـياسًا لنا فــوزًا وعجزًا؟

لست أدري)3(
 ومــن بواكــري شــعر لطفــي جعفــر أمــان؛ الــذي 
نشــر يف )فتــاة اجلزيــرة(، وهــو مــازال طالبــًا يف 
السودان، قصيدة يستعيد فيها ذكريات مجيلة، 
وهو بعيد عن األهل واألحباب. يقول يف قصيدة 

)حقــات يف الصيــف(:
املنــــى فـــي  يرفـــرُف  جــذٌل كأحــالِم الشــــبابأمـــٌل 
يف  الغــــض  اجلمـــال  حملــــاته رقـــــص احلبــــابرقـــص 
ـــه كنشــوة اخلمــر املـذابوســـرى الصبـــا النشـــوان فيـــ
اهلــوى مــــع  هنــــاك  قلــٌب إلـــى األحـباب صابيوأنــــا 
ُتبـــا الــــذكر  مــــن  ِعــُدني وتنهـُب كــلِّ ما بي)4(جُلَــــٌج 

فهــذا احلنــني واألمل الــذي يقضــي على كل ما يف 
ــاعر الرومانســي.  ــاعر، مــا هــو إال حنــني الشَّ الشَّ
وهكــذا اهتمــت الصحيفــة بنشــر القصائــد الــيت 
تنحو حنو اإلغراق يف الذاتية، األمر الذي يظهر 
مــن خــالل عناويــن قصائدهم )القلــم اجملنون، 
لست أدرى، أين أنت، انتظار، تعالي، دم فنان، 
لي وحدى، زفرة، ذات الثوب األزرق، أنت فين، 

تأنيــب إىل محامــيت، يا ليل،... إخل(

ــعري  قــد    واضــح ممــا ســبق أنَّ التَّجديــد الشِّ
هــذا  وخــالل  األربعينــات،  أوائــل  منــذ  بــدأ 
ــعراء: علــي حممــد  العقــد  صــدرت دواويــن الشُّ
لقمان)الوتــر املغمور(عــام1944م، و)أشــجان 
يف الليل(عام 1945م، وحممد عبده غامن)على 
الشــاطئ املســحور( عام 1946م، ولطفي جعفر 
ــد انضــوت  ــم( عــام 1948م. وق ــا نغ أمان)بقاي
الدواويــن املذكــورة حتــت توصيــف ما محلته من 
متثــل للرومانســية، وإن تفاوتــت حصــة كل ديوان 
منهــا .فقــد كان هلــؤالء الــرواد الثالثة، أثر بارز 
يف  نلمــس  إذ  احلديثــة،  القصيــدة  جتديــد  يف 
دواوينهــم جتديــدًا واضحــًا يف اللغــة، ويف شــكل 
القصيــدة، الســيما عند علــي لقمان؛ الذي اهتم 
كثريًا بتجديد شكل القصيدة، األمر الذي نلمسه 
يف ديوانــه: )الوتــر املغمــور( خصوصا يف قصائد 
مثل )يف الوادي( اليت استخدم فيها ثالثة أوزان 
خمتلفــة، و)أوتــار احلــب( اليت ينوع يف قوافيها، 
و)صالة قلب( اليت جاءت على منط املوشحات. 
اعر علي حممد لقمانـ   »وما من شك يف أنَّ الشَّ
يف هذه احلقبة ـ يعدُّ أكثر شعراء جيله يف اليمن 
تصرفًا، وتعاماًل مع األوزان والقوايف، يشاركه يف 
ــاعر  هــذا النــوع مــن التجديــد الشــكلي زميله الشَّ
حممــد عبــده غــامن، وال يفوقهمــا يف هــذا اجملــال 
شاعر آخر، وال حتى لطفي الذي كان مييل إىل 

نظام املقاطع املربعة«)3(.
بدايات مبكرة يف الشعر احلر:

      املتتبــع لديــوان )بقايــا نغــم( للشــاعر لطفــي 
يلمــس  1948م،  عــام  الصــادر  أمــان؛  جعفــر 
بدايــات الشــاعر املبكــرة حنــو الشــعر احلــر أو 

عر املعاصر يف اليمن، دار العودة،   3-  عبد العزيز املقاحل: األبعاد املوضوعية والفنية يف حركة الشِّ
بريوت،1978م،ط2. ص131.
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مبــا »ميكــن تســميته باإلرهــاص املستشــرف أو 
املبشــر باجلديــد الشــعري«)4(. ولعــلَّ قصيــدة 
)خطيئة غريب( اليت جاءت يف ديوان الشــاعر 
أمــان مــن البدايــات األوىل املبكــرة، الــيت حنت 
منحًى جديدًا يف شكلها، حنو الشعر احلر)شعر 

التفعيلة(، فالقصيدة ذات األجزاء، وتتكون من 
اثين عشر مقطعًا، تداخل فيها الشعر العمودي 
بالشــعر احلــر، وفيهــا يتغــري األســلوب الشــعري؛ 
إذ يبــدأ مبقطــع تفعيلــي ثم يليــه مقطع عمودي، 
ويتغري البحر الشعري من الرمل إىل البسيط، 

وتتغــري القافيــة مــن مقطع آلخــر يقول: 
مستثار الفكر... جّياش الدما..

4-  عبد العزيز املقاحل: من البيت إىل القصيدة، دار العودة، بريوت،1983م، ص41.

     مسعورة أنفاسه
تائهة يف ظلمة األوهام عيناه.. وقد

ضج به الصمت.. وهاجت حوله
أشباح ذكرى.. حطمت أجداثها

وال حقة...
وهي أكفان ماضيها الصريع..

كالربق يف حملة اخلطاف تزعجه   
 ذكرى.. إذا عربدت أشباحها خفقا

كأنها يف ضجيج الصمت عاصفة    
جمنونة.. لو حتاج األرض واألفقا )5(

حماوالت مبكرة يف كتابة قصيدة النثر:
    يشري الدكتور شهاب غامن، إىل  أنَّ الباحث 
جنمــي عبــد اجمليــد أورد يف كتابــه )علــي حممد 
لقمان- شاعر الوتر املغمور(  قصيدتني نثريتني 
للقمــان، نشــرتا يف فتــاة اجلزيــرة عــام 1941م، 
اعر مل ينشرهما يف ديوانه األول: )الوتر  ولكن الشَّ
املغمور( الذي نشر عام 1944م، ويقول جنمي؛ 
ــاعر كان ينظر إىل هذين  مفســرًا ذلك بأنَّ الشَّ
النصــني مــن بــاب احملاولــة، وليــس مــن منطلــق 
الرؤية اإلبداعية، اليت تضع لصاحبها مكانة بني 
عر: »القصيدة األوىل« بعنوان: )أنات  أهل الشِّ
 حائــرة( نشــرت يف 17 / 8 / 1941م ومنهــا:

 انظري ذلك البلبل التائه
 على فنن احلبِّ ينشد الرجاء والدعة 
 واجلدول من حتته ينساب منريًا وادعًا

 وهو يغين حلنًا شجّيًا

5)13( ـ  لطفي جعفر أمان: األعمال الشعرية الكاملة، وزارة الثقافة، صنعاء، 2004م، ص 60.
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 صاغه احلنني
فرتمنَّ به األنني...

والقصيدة الثانية بعنوان )مشتاق( نشرت يف 
14 / 12 / 1941 ومنها:

 بي شوق صاخب الزفري رنان اآلهات
عر بعض شوقي  الشِّ
 أنا شعٌر وآمٌل وأمٌل

 عيناك زهرتان وأنا حنلٌة
 ال تطري منهما إىل غريهما

 بي شوٌق، بي شوٌق
 قلبك وردٌة ناعمٌة حاملٌة

أيقظها فجر شعري بالطلِّ الندي

       ويعلّــق شــهاب غــامن علــى النَّصــني بقولــه: 
ــعر اإلنكليزي الرومانســي،  »وهذا يذكرني بالشِّ
يف أواخر القرن الثامن عشر، ويف القرن التاسع 
عراء  عشر، وحنن نعلم أنَّ لقمان ترجم ألحد الشُّ
الرومانسيني؛ )لعله وردزورث، أو لورد بايرون( 
كتيبًا نشره مكتب النشر الربيطاني بعدن، وكان 
ذلــك يف فــرتة احلــرب العامليــة الثانيــة، عندمــا 
كان لقمــان يعمــل يف ذلك املكتب)6(. فالنصان 
السابقان ينتميان إىل قصيدة النثر، وليس إىل 
قصيدة التفعيلة، ورمبا يكون األمر هنا من باب 
ــعراء األجانــب، فكتــب علــي لقمــان  التأثــر بالشُّ
هاتني احملاولتني، فشــعر بعدم االســتجابة هلذا 
عر من قبل اجلمهور، الذي ما زال  النوع من الشِّ
متأثرًا بالتقاليد الفنية املوروثة من وزن وقافية. 

6 _  شهاب غامن : علي حممد لقمان وقصيدة التفعيلة، صحيفة 14 أكتوبر، ع)13758(، األربعاء، 16 مايون 
2007م.

ــي إىل  ــي اهلمدان ــور أمحــد عل       ويشــري الدكت
أنَّ »هذيــن النصــني ميتلــكان قيمــة فنيــة وأهميــة 
تارخييَّة أدبيَّة عالية، وذلك أنَّهما ظهرا يف مطلع 
ــعر  األربعينــات، وهــي فــرتة مل يعــرف فيهــا الشِّ
العربــي ســوى ســيطرة القصيــدة العمودية«)7(؛ 
يف  اســتمرت  اجلزيــرة(،  )فتــاة  صحيفــة  وألنَّ 
ا جيد الباحث  الصدور ســبعة عشــر عاما«، فُرمبَّ
يف أعدادهــا حمــاوالت أخــرى يف جتربــة قصيــدة 
النثــر، للشــاعر أو لشــعراء آخريــن، وهــم الذيــن 
كانــوا قريبــني مــن الثقافة األجنبيــة، على تعددها 

ــا)8(.  وتنوعه
   وقبــل أولئــك النقــاد كان الناقــد د. عبــد املطلــب 
جرب)ت 2016(، قد نشــر دراســة حمكمة بعنوان 
ــور(،  ــة الشــعر املنث )لطفــي جعفــر أمــان  وجترب
أمــان  جعفــر  للطفــي  شــعرية  قصيــدة  ضمنهــا 
بعنــوان: )صرخــة نفســي الصامتــة(، عثــر عليهــا 
يف ديــوان خمطــوط للطفــي جعفــر أمــان، وهــو 
ديــوان )بقايــا نغــم(؛ الــذي صــدر عــام 1948م، 
ويبــدو أن هــذه القصيــدة مل ينشــرها الشــاعر يف 
ديوانــه املطبــوع. وكانــت علــى وفــق الناقــد أجــرأ 
قصيــدة للشــاعر لطفــي جعفــر أمــان؛ يف اخلــروج 
علــى النظــام اإليقاعي للقصيدة العربية املوروثة، 
قصيــدة )خطيئــة غريــب(، اليت نشــرها يف ديوان 
)بقايا نغم( )9(،أما هذه القصيدة اليت مل تنشر 
واملشار إليها يف املخطوطة فقد جتاوزت يف جرأة 
اعرتافهــا بهــذا النمــط  الشــعري، مــا جنــده مــن 
حتــرر إيقاعــي يف قصيــدة )خطيئــة غريــب(. وقد 
أثــار هــذا األمــر أســئلة عديــدة عنــد الناقــد منهــا: 

7 -  أمحد علي اهلمداني: حممد عبده غامن,  شاعرًا وكاتبًا مسرحيًا، دار عبادي للنشر، صنعاء، ص173.
8 -   نفسه، ص174 .

9 -  عبد املطلب  جرب: لطفي جعفر أمان  وجتربة الشعر املنثور، جملة كليات الرتبية، جامعة عدن، 
العدد)4(،أغسطس 2002م،ص134م.
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هل قام الشاعر مبراجعة شاملة ملا كتب، بعد أن 
أدرك حضورها احملدود يف ساحة الشعر العربي، 
فلم جيد هلا صدى وإمجاعًا؟ أم اكتفى جبسارته 
الفنيــة يف )خطيئــة غريــب(، حيــث اإليقاع ما زال 

مــدركًا؟. يقول لطفي:
قالت لي نفسي أفق ال تزال الدنيا تنبض باحلياة

ال تنم قبل أن تتزود بنظرتك األخرية على عمرك 
األخري

حــرام أن متــوت وأنــت زهــرة فاتنــة يف أوج عمــر 
ذهــيب

لقد بللتين بدموعك
وجرحتين بأنينك

فعالم أنت واحلرمان؟ وعالم أنت والعذاب؟
وتســتمر ســطور القصيــدة دون وجــود أية فواصل، 
ــال، وينتهــي  ــالف املقاطــع واالنتق تشــري إىل اخت

النَّــص بهــذا التضمــني وبعنــوان )الــوداع(:
اعر فنام يف وداعة وسالم قبل الليل أيها الشَّ

وانــَس يــا صاحيب همــوم الليالي وجتاهل مصائب 
األيام

ينقضــي العمــر بــني غــم ودمــع، فاغنــم العمــر قبل 
غــم الرغام

ــاعر هامشــًا؛ يشــري إىل أنَّ هــذه  ثــم يضــع الشَّ
العدنــي علــي حممــد لقمــان،  األبيــات للشــاعر 
ــدارس مــن الظــروف احمليطــة بهــذا  ويســتنتج ال
النَّــص، أنــه كتــب يف منتصــف األربعينــات، وعلــى 
األرجــح يف النَّصــف األخــري من هــذا العقد)10(.

عر املنثور عند لطفي جعفر أمان، جملة كليات الرتبية،أغسطس،2004م،  10 - عبد املطلب جرب: جتربة الشِّ
إصدارات جامعة عدن، ص136.

ياق البدَّ أن نشري أيضًا إىل إشارة         ويف هذا السِّ
مبكــرة، للناقــد عبــداهلل باذيــب)ت1976م(، عن 
قصيــدة النَّثــر يف جملَّة )املســتقبل( عام 1949م، 
يف بابــه الشــهري )معــرض الشــهر(، وذلــك يف 
تعليقــه علــى إحــدى القصائــد بقولــه: »والقصيدة 
النَّثريــة األخــرى لآلنســة »عفــاف عــادل« جنــاح 
حوريــة، وطهــارة مــالك وروح راهبــة يف حمــراب 
الكــون املطلــق .. رمــوز بلوريــة شــفافة لشــاعرة 
هائمــة، تتســرب يف ذات الفضــاء وختتلــط بوحــدة 
احلياة، يف فجر املالئكة وأشعة الشمس وشالالت 
عطــر الصبــاح«)11(. يف هــذا التحليــل نلمــس 
إشارة النَّاقد إىل القصيدة النثرية، وهو مصطلح 
يظهر أول مرة عند ناقد مثل عبداهلل باذيب منذ 
ــاعر  وقــت مبكــر، هــذه احملــاوالت املبكرة عند الشَّ
علــي حممــد لقمــان، ولطفــي جعفــر أمــان، وعنــد 
النَّاقــد عبــداهلل باذيــب تشــي بــأن األدبــاء يف عدن 
ــعر األوروبي،  كانوا على اطالع واســع بتجارب الشِّ
ورمبــا ســبقوا أقرانهــم يف الوطــن العربــي ال ســيما 
بــدأت  النثــر،  أّن مصطلــح قصيــدة  إذا عرفنــا 
بوادره تلوح يف األفق  منذ ظهور جملَّة )شعر( يف 
بــريوت عــام 1957م، الــيت أخــذت تتبنــى الدعــوة 
ــعري الســائد، فظهــر علــى  إىل جتــاوز الشــكل الشِّ
صفحاتها مصطلح قصيدة النثر يف األدب العربي  
سنة 1960 للداللة على شكل تعبريي جديد، يغاير 
ــعر  ــعر احلر أو ما مسي شــعر التفعيلة، أو الشِّ الشِّ
اجلديــد الــذي ســاد منــذ نهايــة احلــرب الكونيــة 

الثانية.
الشعر املسرحي:

ــعر تظهــر يف عــدن يف   بــدأت بــوادر هــذا الشِّ
11 - عبداهلل  باذيب: معرض الشهر )م( املستقبل، د.ت.
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ــاعر علــي حممــد  الشَّ يــد  األربعينــات، علــى 
هــذا  يف  األول  الرائــد  لقمــان)ت1979م(، 
ــعر املســرحي  اجملــال، فقــد خــاض جتربــة  الشِّ
مــن خــالل وضــع عــدد مــن املســرحيات ذات 
الفصــل الواحــد، والــيت كان ينشــرها يف )فتــاة 
ــرة( عــام 1941م، مثل)ســلطان احلــبِّ  اجلزي
العاشــق  و)المرتــني:  الواجــب(،  وكربيــاء 
الصامــت(، و)حنــش الغــرية( )12(، غــري أن  
املسرحية األوىل صدرت  له ) جبماليون( عام 
1948م، ثــم أصــدر بعــد ذلك )الظل املنشــود( 
عــام 1951م، و) العــدل املفقــود( يف مــارس 
عام 1957م، ) قيس وليلى( يف أغسطس عام 
عــام 1966م.  العــرب(  1957م، و) مســراء 
ومجيع هذه األعمال صدرت عن مطبعة )فتاة 
اجلزيــرة(، وقــد اعتمــد لقمــان يف مســرحياته 
علــى احلكايــات األســطوريَّة، اليت تعاجل قضايا 

12 -  جنمي عبد احلميد: علي حممد لقمان  شاعر الوتر املغمور، صنعاء مركز عبادي للنشر، ط1 /2003م، 
ص54.

اجتماعيــة وإنســانية معاشــة، باحثــًا مــن خــالل 
صراعات شــخصياتها األســطوريَّة، عن تفســري 
اإلنســان،  مشــاكل  لبعــض  وحلــول  وفلســفة 
وموضحًا العالقة اجلدلية بني اإلنسان والفن، 
وصراعهما الناتج عن حاجة اإلنسان، ورغباته 
وقــد كان احلــبُّ  البشــري،  وأنانيتــه وضعفــه 
املســرحيات،  يف  الســائدة  املوضوعــات  أبــرز 
وهــو مــن املوضوعــات الرومانســية األثــرية عند 
ــاعر علي لقمان رائد هلذا  الرومانســيني، والشَّ

املنحــى التجديــدي يف الشــعر  احلديــث.
يظهــر ممــا ســبق أن حركــة التجديد الشــعري، 
بــدأت يف مدينــة عــدن منــذ األربعينــات، وقــد 
واكبت تلك احلركة كل املتغريات، اليت طرأت 
علــى القصيــدة العربيــة منــذ بدايــات القــرن 
العشرين، كما ملسنا إرهاصات مبكرة يف كتابة 
قصيــدة النثــر، وقصيــدة التفعيلــة، األمــر الذي 
يؤكــد مبــا ال يــدع جمــااًل للشــك، ريــادة املدينــة 

حلركــة التجديــد الشــعري. 

)اهلوامش(
1 -  علي حممد لقمان: تعالي، فتاة اجلزيرة، 

ع )6(، 16 مارس 1941م، ص 3.
2 -  حممــد عبــده غــامن: نفــت ظلمة الليل فتاة 

اجلــرية، ع )6(، 21 ينايــر 1940م، ص 5.
3 -  علــي حممــد لقمــان: حائر، فتاة اجلزيرة، 

9 فربايــر 1941م، ص 4.
4 -  لطفــي جعفــر أمــان: حقــات يف الصيــف، 
فتــاة اجلزيــرة، ع )22(، مايــو 1944م، ص 5.



23

العدد الرابع | أكتوبر ٢٠٢١مالعدد الرابع  أكتوبر ٢٠٢١م دراسات

 د. زهري برك اهلوميل

قلق شعرّية الوصــال يف ديوان )خواطر يف أنغام( 
لصاحل املفلحي )2/2(                                

د. زهري برك اهلوميل
ثالًثا: )حبل املودة( صورة افرتاق:

      ُيَعــدُّ تركيــب: )حبــل املــودة( صــورة تشــبيهية 
أضيف فيها املشبه به للمشبه. مل يكن ذلك احلبل 
يف شــعر املفلحي ممســوًكا، ســوى من طرف واحد 
هــو طرفــه، األمــر الــذي جعــل منــه حبــاًل مصروًما 
ــــ بلغــة الشــاعر ــــ أي مقطوًعــا، ال يربــط طرفــني 
مقرًِّبــا بينهمــا، كمــا هــو جُمتلًــى يف الكنايــة األوىل 
مــن اجلــدول الســابق، فــكان كثــري املثــول يف ديــوان 

خواطــر وأنغام.
وإن اّدعى الشاعر يف بيت من أبياته أّن هذا احلبل 
مرعــيٌّ وبــاٍق؛ يصــل بني الطرفني املتحاّبني، إال أّن 
هــذه الصــورة ليســت ســوى تاريــخ يتذّكــره، أو قــد 
يزعمــه الســياق الشــعري لديــه على ســبيل التمين، 

كمــا يف قولــه )22(: 
رعى اهلل ُأنسنا واّيام عشرتنا       

توارت ما كأن حنن تعارفنا
بقي )حبل املّودة( بيننا نرعاه

حتى وإن كان اّدعاء بقاء حبل املودة بني الطرفني 
مرعيًّــا ماثــاًل، فــإّن مــا ســبقه مــن صريــح القــول 
يتنافــى مــع هــذا االّدعاء، حني قال: توارت ما كأن 
حنن تعارفنا. هذا التناقض بقدر ما خيلخل يقني 
متانة ذلك احلبل يف نفس املتلقي، فهو أيًضا جيعل 

ـــ بقــي حبــل املــّودة بيننــا نرعاه  مــن كامــل الصــورةـ 
ــــ ســياًقا مبنيًّــا علــى التمــين ال الواقــع. كمــا تؤكــد 

الصــور اآلتيــة ذلك املنحى.
  حــني مُثلــْت صــورة حبــل الــود يف حــاٍل رقيقــة آيلــة 
لالنقطــاع، يتبــّدى فيهــا انقطــاع احلبــل مــن أوىل 

مراحلــه، كمــا يف قولــه )23(:
لي متّلك فؤادي ما ذكر جرب مره      

ما رمحنا وسر خاطري حتى بنظرة
ما درى أن )حبل الود( قيده بشعره 

حتى ســياق هذه الشــعرة اليت رقَّ احلبل ليشــبَهها 
مل يكــن ســياًقا صــادًرا مــن لــدن احملبوبــة، بــل هــو 
اّدعــاء مــن لــدن الشــاعر؛ ألّن احملبوبــة أصــاًل مل 
تنظــر إليــه ولــو نظــرة واحــدة، ومل تتذكــر اجلــرب 
واجلميــل وال مــرة أيًضــا؛ كمــا هو مصــرَّح يف البيت 
نفســه، فأعطــى اســم املــرة يف )نظــرة + مــرة( 
انقطاًعا تامًّا لذلك احلبل؛ الذي أضحى الشــاعر 

قلق شعرّية الوصــال في ديوان )خواطر في 
أنغام( لصالح المفلحي )٢/٢(
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نفســه يــراه يــرُق حنالــًة حتــى االنقطــاع مــن لدنــه، 
وهــو مظهــر مــن مظاهــر قلــق شــعرية الوصــال يف 

الديــوان.
أما الصورة األخرية حلبل الود فقد تبّدت يف مظهر 
االفرتاق الصريح بني الطرفني، وعدم اتصاهلما، 
بل القطيعة قارة يف داللتها، وهو األمر الذي يؤكد 
علــى قولنــا يف باكــورة احلديــث عــن هــذا األســلوب 
التصويري: إن حبل الود يف صورته الشعرية بديوان 
املفلحي، مل يكن ممسوًكا إال من طرٍف واحد، هو 
طرف الشاعر نفسه، وهو املتبّدي يف إضافة احلبل 
لــود الشــاعر ذاتــه، مــن جانب تصويــري، وتصريح 
البيت التالي بانقطاع احلبل، رغم اقرتاب املسافة 
َم  بني الطرفني، يف إشارة إىل الال تالقي وإن ُتوهِّ

اقرتابه، كما يقول: 
ملن باشتكيبه      

لي قطع )حبل ودي( يف مسافة قريبة.
     مّثــة طرفــان متبدِّيــان هنــا يف البيــت: طــرف 
ماســك حببــل الــود، هــو طــرف الشــاعر، وطــرف 
قطــع احلبــل هــو طــرف احملبــوب ــــ رغــم قــرب 
مســافة طرفيــه ــــ وهــو األمــر الــذي يرســم صــورة 
احلبــل ممســوكة بيــٍد واحــدة، مــن طــرف واحد هو 
الشــاعر؛ لــذا صّرح يف هــذا االنقطاع الصريح بأّن 
احلبــل حبلــه هو، باإلضافــة إىل ياء املتكلم: )حبل 
ودي(. كمــا كان ذلــك يف صــورة احلبــل املصرومة، 
املصاحبــة للكنايــة يف اجلدول: )واصرموا حبلي(، 
فريســم مســار احلبــل شــعاًعا لــه نقطــة بدايــة بــال 
نقطة نهاية، وليس نقطتني يصل بينهما مستقيم؛ 

ليكوِّنــا قطعــة واحــدة مرتابطــة الطرفــني.
رابًعــا: التفــات الضمائر، واســتجداء اخلارج؛ ُبغية 

اإلنصاف:
عــّرف ابــن املعتــز التفــات الضمائــر قائــاًل: »هــو 
انصــراف املتكلــم عــن املخاطبة إىل اإلخبار، وعن 

اإلخبــار إىل املخاطبــة، ومــا يشــبه ذلــك« )24(.
كمــا أســلفنا القــول يف التفــات العــدد: إّن االلتفــات 
يف ســقفه العام ُيعَُّد شــجاعة العربية، ويعتمد على 
االنتقال والتحويل من أسلوب إىل أسلوب، يف أداء 
وظائفــه الدالليــة، وِجهــات التفــات الضمائــر ثالث 
جهــات؛ هــي: )الَغيبــة + اخلطــاب + التكلم(، ومن 
االلتفــات عــن اخلطــاب إىل الغيبــة، قولــه تعــاىل: 
»َحتَّى ِإَذا ُكنُتْم يِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهم ِبِريٍح َطيَِّبٍة 
َوَفِرُحــوْا ِبَهــا َجاءْتَهــا ِريــٌح َعاِصــٌف َوَجاءُهــُم امْلَــْوُج 
ِمن ُكلِّ َمَكاٍن« )25(. بعد أن كان السياق مّتخًذا 
أســلوب اخلطــاب: )كنتــم(، التفت بالطرف نفســه 
إىل أســلوب الغائــب: )جريــن بهــم(؛ كــون األخــري 
موضــَع عــذاب وإبعاد، فأســلوب الغيبة حيمل داللة 

الُبعد.
   حضر هذا األسلوب االلتفاتيـ ـ اخلاص بالضمائر 
ــــ يف شــعر ديــوان خواطر وأنغــام، بكثافة أيًضا وإن 
كان مبقــدار أقــل مــن التفــات العــدد، لكــّن حضوره 
هنا عادة ما بدا سبياًل ميّر من خالهلا السياق إىل 
اجملتمــع اخلارجــي للنَّص، نادًبــا حاله مع احملبوب 
تــارة، وشــاكًيا منــه باحثًــا عــن قــاٍض ينصفه، وهي 
مســارات تتواصــل يف تأكيــد قلــق شــعرية الوصــال 
يف شــعره. وألّن دراســتنا حمكومــة حبيِّــز حمــدود 
ــنِي جتلَّــى فيهمــا  مــن الطــول، ســتكتفي بقــراءة نصَّ
التفــات الضمائــر بصــورة كثيفــة، تكشــف آليتــه يف 

شــعر املفلحي. 
: يا من رماني بعينه )26(: نصُّ

      قبل اخلوض يف دراســة النص املُعنَون أعاله، 
ميكــن القــول: إّن ذلــك القلــق لشــعرية الوصــال 
ــذي يشــّكل معظــم شــعر  ــج عــن الصــدود، ال النات
الديوان استجداًء لدرئه، هو ما جعل الشاعر يكثر 
مــن الشــكوى، والندبــة، األمــر الــذي جعــل التفــات 
الضمائر عنده ينحصر بني وجهتني هما: اخلطاب 
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ســبل  كل  وصلــه  إىل  بــاذاًل  القريــب؛  للمحبــوب 
االســتجداء والتوســل، والغائــب اخلــارج عــن ثنائية 
اخلطــاب يف انفتــاح للنَّــص علــى جمتمــع خارجــي؛ 
يشــكِّل بيئــة يلجــأ إليها شــكاًيا ونادًبــا، فُيدخل هذه 
البيئــَة إىل أحــداث شــعرية النَّــص، فتكــون شــريكًة 
يف تســريد تصويراتــه، وهــو يرســم حالــة ميئوًســا 
منهــا يف معانــاة البــني والفراق؛ لعلَّه يف هذه البيئة 
جيــد حاكًمــا منصًفــا ينصفــه من حمبوبــه الظامل، 
كمــا هــو جلــيٌّ يف َنــصٍّ طغــى عليــه أســلوب الغائــب، 
الباحث عن احلاكم املنصف يف اجملتمع اخلارجي، 
وكأّن النص ــ لشــدة شــكواه، وقوة إحلاحه يف طلب 
ـــ كأّنــه برمتــه جيّســد حالــًة التفاتية إىل  اإلنصــافـ 

الغائــب، حيــث يقــول)27(:
مظلــوم يــا نــاس مــن ظــامل       ال خــاف اهلل وال 

حاكــم
من يا عرب ينصف املظلوم

شــكيت قالــوا صــرب عــادك      اصــرب علــى كل مــا 
أصابــك

خليك عاقل وقع صمصوم
أشــكي ملن يا عرب باهلل      يف ذاك ما خاف من 

اهلل
صابر على قهر جم وضيوم

للمجتمــع  والشــكوى  الندبــة  تبــدَّت  هكــذا      
اخلارجي: ياناس/ يا عرب/ شكيت/ أشكي ملن.. 
ـ ظــامل وال خياف اهلل،  ـــ كمــا وصفهـ  لكــن حمبوبــهـ 
فأبعده بأسلوب الغائب وأشار إليه من بعيد بقوله: 

يف ذاك مــا خــاف مــن اهلل. 
نــا املذكــور يف العنــوان: يــا مــن رماني  نعــود إىل نصِّ
حيــث  فيــه  الضمائــر  التفــات  ودراســة  بعينــه، 
ــة، يقــول  ــاه بــني اخلطــاب والغيب احنصــرت وجهت

املفلحــي:

يا من رماني بعينه وجرحين سهامه     
ويلي أنا من عذابك قط ما ختاف املالمة

     يتجلّــى مــن صــدر البيــت أنــه جــاء بأســلوب 
الغائــب قائــاًل: )رمانــي بعينــه(، فهــو يتحــدث عــن 
موصــوف غائــب، لكنــه يف الوقــت ذاتــه انفتــح علــى 
ــاه  احمليــط اخلارجــي حمــاواًل إقناعــه وخمــرًبا إّي
حبــب احملبــوب لــه، والدليــل ما فعلته ســهام عينيه 
به، فهو شــطٌر غين بدالالت تراشــق ســهام العشــق 
بالعينــني، لكــن حــني يقــرتب مــن احملبــوب فعــاًل، 
ويلــوي الســياق إليه قريًبا باخلطــاب تتغرّي املعادلة 
السابقة يف الشطر الثاني، حني التفت إىل أسلوب 
اخلطــاب يف قولــه خماطًبــا احملبوب ذاته: ويلي أنا 
من عذابك قط ما ختاف املالمة. تغرّي احلال إىل 
شــكوى وتــأمل بقولــه:( ويلــي( +عــذاب + ما ختاف 
+ املالمــة؛ لغــة ثريــة باملفارقــة ملــا هــي عليــه احلال 
يف غيبــة املخاطــب، والوصــف اخلارجــي للمجتمــع 
احمليط، فهو يف القرب يعاتب ويتوّجع، وتلك سبل 
متّهــد إىل توّســل الوصــال الــذي صــّرح به يف البيت 

الثالــث؛ املســتمر بأســلوب اخلطــاب قائاًل:
متــى التالقــي متــى يبلــغ حبيبــك مرامــه؟      قــد 

حــرم النــوم طرفــه كذلــك العيــش ســامه
   هنا التساؤل اإلنشائي عن الوصال وبلوغ املرام، 
املخاطــب  مــن  القــرب  اســتوجب  اســتجداء  هــو 
بأســلوب اخلطــاب، كمــا هــو واضــح مــن ضمــري 
اخلطــاب يف: )حبيبــك(، ثــم جــاء الشــطر الثانــي 
شــارًحا آثــار البــني علــى املتكلــم القريــب؛ علَّ ذلك 
يبلــغ منــه مبلًغــا فيلــيب طلــب الوصــال. وبالتأمل يف 
لفظة: )حبيبك(، نلمح إضافة املتكلم الغائب إىل 
املخاَطــب، أي إّن املتكلــم مضــاف إىل حمبوبــه؛ 
وهو اّدعاء ال يستطيع اجلزم بداللته، ولكنه هدف 
منشــود يف نفس الشــاعر ضمًنا؛ ألنك تســتطيع أن 
تقول ملن حتب: أنت حبييب، لكنك ال متلك اجلزم 
املطلــق بقولــك: أنــا حبيبــك، وال تلجــأ إىل األخــري 
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إال إذا كان يــراودك شــك، وقلــق فيمــا اّدعيت على 
ســبيل متــين حتققه. 

ثــم يلتفــت إىل أســلوب الغائــب يف البيــت التالــي 
قائــاًل:  

يا من جعيده حبيشي منكوس فوق احلزامه      
وإذا تبّسم ملع ثغره كبارق تهامه
    وظــل الســياق مّتخــًذا ســبيل الغيبــة حتــى ختــام 
احملبوبــة،  املوصــوف  مفاتــن  يكشــف  النــص، 
وكثافــة َشــَعرها، وطولــه واصــاًل إىل فــوق احلزامــة 
)اخلصــر(، وكأنــه يعــرض تلــك املشــاهد بأســلوب 
الغائــب علــى اجملتمــع اخلارجــي؛ ليعــذره يف ســعيه 
الدائب للوصال، وإن من طرف واحد. فظّل يسرد 
مفاتــن احملبــوب اخلارجيــة حتــى خامتــة النــص، 
اخلطــاب  أســلوب  إىل  األخــري  يف  التفــت  حيــث 

للقريــب، قائــاًل:
شــفين كما الطري شــادي نّواح فوق البشامة، يقول 
يف اخلتام إن كنت مل تلبِّ استجداءاتي وتوسالتي 
للوصــال، فأنــا مثــل الطائــر املنتقــل الشــادي بنغــم 
ــه فــوق أفنــان البشــام، ال تتوقــف حماوالتــي  أبيات
يف إقناعــك بالوصــال، بــل تســتمر اســتمرار اســم 
الفاعــل )شــادي(، ويتأكد حدوثهــا بصيغة املبالغة 
)نــّواح( علــى وزن )فّعــال(، وحتى يتأمل املخاَطب 
هــذه الصــورة التشــبيهية عــن كثــب، جــاء االلتفــات 

إىل أســلوب اخلطــاب يف قولــه: )ُشــفين(.
     وقــد يأخــذ نــصٌّ كامــل منحــى أســلوب الغيبــة، 
بوصفهــا جهــة تؤكــد الُبعــد والــال تالقــي؛ حتــى إذا 
وصــل إىل املقطــع اخلتامــي التفت إىل اخلطاب؛ ال 
ألنه صار قريًبا مّمن حيب، بل هو خطاب جيتمع 
فيــه البُعــد احلقيقــي اجلغــرايف، والقــرب الضمــين 
الوجداني، كما يف نص: )عانك اهلل يالعاشق على 
قسوة البني(، حيث جاءت املقاطع الثالثة األوىل، 

بأســلوب الغائــب على النحــو اآلتي )28(:
عانك اهلل يالعاشق على قسوة البني
يالذيك املناظر             
 منظر الغيد لي يرتاح له كل خاطر
رّوح العاشق الشاعر رهني املشاعر

يفرح الزين قليب ال نظرته إىل الزين

رافعات الشياذر            
 روحن فوق جول الديس ملقات عاكر
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مثل لظبا دقيقات اخلصور الظوامر
ليتنا كون معهن يف مسر حيث يضوين

...
هكذا حتى وصل إىل املقطع األخري، قال:

كم لذا القلب صابر            
غفلة دائًما بالصرب والصرب قاهر
عرب الليل ما بني املراويح ساهر

يا حبايب خسارة فني أنتم ونا فني؟!
       كما هو جليٌّ من الكلمات املعرفة باخلطوط، 
ســيطرة أســلوب الغائــب علــى أحــداث املقاطــع 
الســابقة، حتى املتكلم نفســه )الشاعر( بدا مكّوًنا 
مــن مكونــات تلــك الوجهــة الغائبــة، ألن وجهــة 
العــرض اخلطابــي كانــت موّجهــة للخــارج املتلقــي، 
لكنه يف املقطع األخري وحتديًدا يف السطر األخري، 
بــدا خماطًبــا بأســلوب النــداء حني قــال: يا حبايب 
خســارة فــني أنتــم ونا فني، حيــث تقاطع هنا الُبعد 
املكانــي اجلغــرايف، يف قولــه: فــني أنتــم ونــا فــني؟!، 
والقــرب الضمــين الوجدانــي يف أســلوب اخلطــاب: 
)ياحبايب(، فاحلبائب قريبون يف وجدانه، وقلبه، 
لكنهــم بعيــدون عــن جغرافيــة إقامتــه، وهــو الــذي 
يوحــي بــه النــداء بأســلوب البعيــد، حــني اســتخدم 

)يــاء النداء(.
خامًسا: شعرية القضاء واحملاكمة:

   ممــا ســبق ميكــن القــول: إن اجملتمــع اخلارجــي 
للنَّص صار جزًءا من البناء التســريدي لشــعريته، 
حيث تبدت يف بناء نظام قضائي يشكو إليه الشاعر 
بثَّــه وحزنــه، والقــارئ لنصــوص الديــوان ال ختفــى 
عليــه شــعرية القضــاء واحملاكمــة، الــيت نشــدها 
الشــاعر وأقامهــا باحثًــا فيهــا عــن اإلنصــاف وحقه 
يف الوصال، ميكن بيانها على النحو اآلتي: لو شي 
للهــوى قاضــي)29(/ مــا للهــوى ... حاكــم وقانــون 

)30(/ َمن ... ِمن ظلمك ينصفين)31(؟/ خري 
شاهد)32(/ ال خاف اهلل وال حاكم/ من ينصف 
ــوم/ احلــق لــي تطلبــه ضايــع/ هلل بانشــتكي  املظل
العادل/ شكيت ردوك هداد ومنازع )33(/ وزنوا 
حبــوب اهليــل وامليزان يلعب بــه اهلواء)34(/ أنت 
والــي علــى قلــيب مبــا شــئت واحكــم)35(/ وزنــوا 
الذهــب حلمــر مبيــزان البصــل)36(/ البحــث عــن 
أنصــار وال حــد يف اهلــوى للمبتلــي أنصــار)37(...

ــى  ــوّكأت عل ــيت ت ــك هــي شــعرية القضــاء ال     تل
اخلــارج أرًضــا هلــا، ولكــن رغــم كثافتهــا جنــد أن 
شــعرية الوصــال فيهــا ظلــت قلقــًة، حتــى يف العثــور 
علــى العدالــة املنفتحــة علــى اخلارج، الــذي أوجلته 
شعرية النص إىل عمقها ليُكون جزًءا من تكوينها 
ــك  ــزان تل ــا يســود مي ــم طابًع البنائــي، فظــّل الظل
احملاكمــات القضائيــة. كمــا هــو جلــيٌّ يف ســياقات: 
شــكيت ردوك هــّداد ومنــازع )38( / وال حــد يف 
اهلوى للمبتلي أنصار )39( / وزنوا الذهب حلَمر 
مبيــزان البصــل )40(. مــن هــذه الســياقات يتبــنّي 
عــدم العثــور علــى اإلنصــاف املفقود لدى الشــاعر، 
مــن تلــك الفضــاءات القضائيــة الــيت اســتجداها. 
وهــو دال علــى عــدم يقــني حــدوث الوصــال؛ الــذي 
ظلَّ يعرضه خُميَّاًل يف أسلوب ماٍض، مّدعًيا حدوثه 
ومل يكن ذلك العرض املاضي سوى أماٍن يتمّناها 
فســّولت لــه بهــا نفســه، وإال فالبني هــو اخلالد بينه 
ـ مادًّا اســتجداءه  وبــني مــن أحــبَّ كمــا صّرح بذلكـ 

حتــى الــدار اآلخــرة ــــ يف قوله: 
اجعلوا الوصل ال يوم القيامه دين )41(، يف يقنٍي 

بعدم الوصال الدنيوي.
اخلامتة:

       يف األخــري ميكــن القــول: إن شــعرية الوصــال 
ــدة يف شــعر  القلقــة، قــد تكّشــفت يف مظاهــر عدي
صــاحل املفلحــي، وال تتســع هــذه الدراســة للوقــوف 
عليها كاملة، واكتفت مبا تقّدم ذكره، ولعلنا لسنا 



العدد الرابع  أكتوبر ٢٠٢١مالعدد الرابع | أكتوبر ٢٠٢١م

28

دراسات

مبالغــني إذا مــا قلنــا: إن هــذا القلق يف شــعرية 
ــراء العطــاء  ــوان بث الوصــال هــو مــن مــّد الدي
الشــعري الــذي احتــواه، وأنــه يف ذلــك القلــق مل 
يكــن يفتــش عــن احملبــوب املفقــود حســب، بــل 
يفتش عن ذاته كُمعادٍل مواٍز يستحق أن يكون 
معشــوًقا كّلمــا عشــق، وأن يكــون طرًفــا موازًيــا 
يف معادلــة العشــق العصّيــة علــى االتــزان، لعــّل 
هــذا اهلاجــس هــو مــا جعلــه يبحــث عــن التفّرد 
والتمّيز يف رسم فلسفة شعرية خاصة به، فهو 
ُيفــارق الكبــري احملضــار يف فلســفات شــعرية 
منهــا: »أســعد زمــان احلــب مــن وعــدك إىل 
أن ألقــاك«، إذ يــرى املفلحــي أن العكــس مــن 
ذلك هو الصحيح قائاًل: »واحلب يقوى دائًما 
باجلــرب أو كثــر الزيــارات«، وإن قــال بعضهم: 
»احلب ما منع الكالم األلسنا« رّد املفلحي يف 

مفارقــة جلية: »احلــب يقوى بالّتهم«)42(.
 وجفول الغيد وكثرة التلّفت، ميزة مجال وغنٌج 

عند احملضار كما يقول )43(: 
يا أهل الطويلة علينا يّدكم طائلة          

 ورماحكم فاتكة وسهامكم قاتلة
حتى الظبا عندكم متشي وهي جافلة     والريم 

ما ينقنصن ويكابرين الوعول
تلــك مســاٌت يف األنثــى الســيئونية تغنَّــى بهــا 
احملضــار منهــا اجلفــول: أي الذعــر، وكثــرة 
التلّفت واحلركة خشية االنصياد، وهي مسة ال 
متتلكهــا إال ذوات الفتنــة واجلمــال مــن اإلناث. 
ــا ـ ويف  ــُه هــذه الرؤي لكّننــا نــرى املفلحــيَّ جُياب
ــد  اجلغرافيــا نفِســها )ســيئون( ـ بنهــٍج مرتصِّ
للمجابهــة مــع الفلســفة احملضاريــة، حيــث بــدا 

اجلفــول عيًبــا عنــده، حــني قــال: 

ظــيب يف شــيخان يربــى علــى اللــنب     مــن ظبــا 
ســيئون لــي ما جيفلــن )44(.

للمفلحــي مســاراٍت  املفارقــات رمســت  تلــك 
خاصــًة، يفتــش مــن خالهلــا عــن ذاٍت شــاعرة 
منمــازة، ال تكــون صًدى لســواها، من الشــعراء 
اجملايلني مّمن نالوا شهرة واسعة، وحظوة من 
تعليــم اهلل الشــعر، فاســتطاع ذلــك يف مواطــن 
ــرًيا  ــر تأث ــا تأث ــه ضمًن وأخفــق يف أخــرى. ولكّن
جليًّــا بنهــج احملضــار الشــعري جمابهــًة كمــا 
تقــّدم، وتناًصــا كمــا يف مواضــع كثرية حفل بها 
الديــوان، خليقــة بدراســة مســتقلة، ليس املقام 

مقــام شــرحها. 
املفلحــيَّ  بــأّن  القــول:  اإلنصــاف  مــن  إّن     
أبــدع يف نســج أحلــاٍن فريــدة، جتّملــت بهــا تلــك 
لبثــت  فمــا  دميومتهــا،  واكتســبت  القصائــد 
تداعب خواطُرها مواطَن الوجدان يف املتلقي، 
وتلهــب شــجنه أنغاًمــا وطرًبــا مــن نســٍج فريــد، 
شــّكلت )خواطر يف أنغام( أي املفلحي بشــقيه 
ــن(، منــه )الشــعر + اللحــن(  )الشــاعر + امللحِّ
= )املفلحــي( + )األغنيــة( = املفلحي أغنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفهارس:

22ـ خواطر يف أنغام: 27.
23ـ السابق: 29.
24ـ البديع: 58.

25ـ سورة يونس: 22.
26ـ خواطر يف أنغام: 55.

27ـ السابق: 56.

28ـ السابق: 66.
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29ـ خواطر يف أنغام: 28.
30ـ السابق: 42.
31ـ السابق: 45.
32ـ السابق: 46.
33ـ السابق: 56.
34ـ السابق: 58.
35ـ السابق: 63.
36ـ السابق: 75.
37ـ السابق: 78.
38ـ السابق: 56.
39ـ السابق: 78.
40ـ السابق: 75.
41ـ السابق: 43.

42ـ ينظر، السابق: 14.
43ـ ابتسامات العشاق: 59.

44ـ خواطر يف أنغام: 86.
مراجع البحث:

ــ القرآن الكريم.
أواًل: الكتب:

ــ ابتسامات العشاق: حسني بن أبوبكر احملضار، 
املطبعة العصرية، الكويت.

ــــ إعــراب القــرآن الكريــم وبيانــه: حمــي الديــن 
الدرويش، ط4، 1415ه ــ 1994م، دار ابن كثري، 

ـــ بــريوت. واليمامــة، دمشــقـ 

ــ أساليب البيان، يف علوم البالغة: د. فضل حسن 
النفائــس  ــــ 2015م، دار  عبــاس، ط3، 1436ه 

للنشــر والتوزيع، األردن.
ــــ  ــــ البديــع: عبــداهلل بــن املعتــز، ط2، 1399ه 

بغــداد. املثنــى  مكتبــة  1979م، 
ــــ خواطــر يف أنغام: صــاحل عبدالرمحن املفلحي، 
ـ 2005م، دار حضرموت للدراسات  ط2، 1425هـ 

والنشر، حضرموت.
ــم املعانــي: اإلمــام عبــد  ــــ دالئــل اإلعجــاز يف عل
القاهــر اجلرجانــي، علّــق عليــه الســيد حممــد 
رشيد رضا، ط3، 1422ه ــ 2001م، دار املعرفة، 

بــريوت.
ــ علم البديع: د. عبد العزيز عتيق، ط1، 1435ه 

ــ 2014م، دار النهضة العربية، بريوت.
ــ علم البيان: د. عبد العزيز عتيق، ط1، 1435ه 

ــ 2014م، دار النهضة العربية، بريوت.
ــ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف 
وجــوه التأويــل: أبــو القاســم حممود الزخمشــري، 
ط2، 1421هـ ـ 2001م، دار إحياء الرتاث العربي، 

بريوت.
ــــ املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر: ضيــاء 
الديــن ابــن األثــري، حتقيق د. حممد حمي الدين 
ــة  ــد، د. ط، 1411ه ــــ 1990م، املكتب عبــد احلمي

العصريــة، بــريوت.
ثانًيا: الرسائل اجلامعية:

ــ االلتفات يف شعر جرير، دراسة أسلوبية: زهري 
بــرك اهلوميــل، رســالة ماجســتري، كليــة الرتبيــة، 

جامعــة حضرمــوت، حضرموت.
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 ظهرت يف أربعينيات القرن املنصرم )1(ـ  يف مصر 
ـ مجاعــة أبولــو كهيئــة أدبيــة جديدة، تعين بالشــعر 
العربي عناية فائقة، وحتاول التجديد فيه؛ ملواكبة 
اآلداب العامليــة. وقــد أعلــن عــن ميالدهــا الشــاعر 
املصري الدكتور أمحد زكي أبو شــادي يف ســبتمرب 
1932م. وتضــم اجلماعــة، عنــد تأسيســها، العديــد 
مــن األدبــاء والشــعراء والنقاد، الشــيوخ والشــباب. 
ويف الرابــع عشــر مــن أكتوبــر)1932م( عقــدت 
اجلماعــة جلســتها األوىل يف دار أمــري الشــعراء 
أمحــد شــوقي، وانتخــب شــوقي رئيســًا هلــا، وخليــل 
مطــران وأمحــد حمــرم نائبــني للرئيــس، وأمحــد 
زكــي أبــو شــادي أمينــًا عامــًا، ولكــن املــوت مل ميهل 
أمري الشعراء، فغادر هذه الدنيا الفانية يف أكتوبر 
ــه رئاســة اجملموعــة،  ــام مــن تولي ــد أي 1932م، بع
وخلفــه الشــاعر األديــب خليل مطــران، وأثرت هذه 
اجلماعــة يف مســار الشــعر العربــي عامــة؛ حيــث 
اســتجاب جــل شــعراء العربيــة يف مصــر، وخارجهــا 
لدعوتها وحتقيق أهدافها. وعرفت يف تاريخ األدب 
العربــي مبدرســة أبولــو، وانتســب إليهــا الكثــري مــن 
الشعراء؛ منهم من محل عضويتها مباشرة، ومنهم 
مــن كان بعيــدًا عنهــا يف أصقــاع األرض، فانتســبوا 
إليهــا، وقــد عنيــت اجلماعــة عنايــة خاصــة بالشــعر 
العربــي، وســعت يف تطــور مضامينــه، وحتريــره من 
بعــض القيــود القدميــة يف البنيــة الشــعرية. وجعلت 
لنشــر وحتقيق أهدافها وســائل، منها نشــر دواوين 
الشــعراء، وإصــدار جملــة )أبولــو(؛ حتمــل رؤاهــم 
وإنتاجهــم الشــعري والنقــدي، وهــي كمــا قيــل عنها 
يف سياق البحث: »دعوة أبولو ال تبعد عن الدعوة 

الرومانســية هــذه فقــد دعــا أدباؤهــا ونقادهــا إىل 
اآلتي: 

والدعــوة إىل األصالــة  التقليــد،  الثــورة علــى  1ـ 
والفطــرة الشــعرية، والعاطفيــة الصادقــة وإطــالق 
النفس على سجيتها، وإىل الطالقة الفنية، والبعد 
عــن االفتعــال، وإىل التنــاول الفــين الســليم للفكــرة 

واملعانــي واملوضــوع.
2ـ البساطة يف التعبري، والتفكري، ويف اللفظ واملعنى 
واألخيلــة، ويتبــع ذلك التحــرر من القوالب والصيغ 

احملفوظة وأساليب القدماء.
3ـ تركيــز األســلوب، والرجــوع إىل النفــس والــذات 
وإىل العاطفــة اإلنســانية الصادقــة، واالجتــاه إىل 

الشــعر الغنائــي العاطفــي، وإىل التأمــل الصــويف.
4ـ الغناء بالطبيعة اجلميلة، وبالريف الساحر.

5ـ الغنــاء بالوحــدة واألمل والســأم، والقلــق النفســي 
والعــذاب الروحي.

6ـ العناية بالوحدة العضوية للقصيدة، وباالنسجام 

إسهامات الحامد وباكثير في مجلة )أبولو(   

عمر عوض خريص



املوسيقي.
وهذا االجتاه العام ملدرسة أبولو، هو نفس االجتاه 

الرومانسي يف اآلداب األوربية« )2(.
  ووصــل أثــر هــذه املدرســة إىل شــعراء اجلنــوب 
العربــي، فتأثــر بهــا شــاعران كبــريان مــن شــعراء 
ــي احلامــد،  اجلنــوب همــا، الشــاعر صــاحل بــن عل
ــا  ــت هلم ــث كان ــري؛ حي ــي أمحــد باكث والشــاعر عل
إســهامات ومشــاركات يف جملــة أبولــو، محلــت كل 
ــد  ــق التجدي ــو، كمــا كان طري مســات مدرســة أبول
يف أشــعارهما علــى نهجهــا فيمــا بعــد. ومــن املعلــوم 
أن جملــة )أبولــو( تعــد منــرًبا شــعريًا ألعضــاء هذه 
املدرسة، ولسان حاهلا، فنالت من الشهرة ما نالت 
يف أوســاط األمة العربية، من احمليط إىل اخلليج، 
بل وامتدت إىل أقاصي الشرق والغرب، هلذا نرى 
مشاركات الكثري من الشعراء العرب، بقصائدهم 
من بلدانهم ومهاجرهم فيها، وحرصهم على ذلك. 
وكان نصيــب شــاعرينا احلامــد، وباكثــري يف نشــر 
قصائدهــم؛ هــو مخــس عشــرة قصيــدة ومقطوعــة. 

وهن:
الفســتان  و)يف  األصيــل(،  وداع  )بعــد  للحامــد: 
األصفــر(، و)هــل تذكريــن(، و)دمعــة علــى ولــد(، 
و)مسراء(، و)صباح الشــاعر(، و)ملك(، )حتت 
صورتــي(، و)نســمات الربيــع(، و)دوحــة الوادي(. 
ولباكثــري: )واقفــة بالبــاب(، و)الرفيــق املضــاع(، 
و)وحــي  األزبكيــة(،  و)يف  مســراء(،  و)وحــي 
الشاطئ(، و)أمس واليوم(. ويف الصفحات اآلتية 
سوف نأتي على تفصيل بعض هذه القصائد وتبيان 
أثر مدرســة أبولو يف شــعر احلامد وباكثري، وإيراد 

منــاذج منــه؛ حتــى تتضــح الرؤيــة.
قصائد الشاعر احلامد:

علــي  بــن  صــاحل  الكبــري  الشــاعر  نشــر        

احلامــد)1903ـ1967( تســع قصائــد ومقطوعة؛ يف 
أعــداد جملــة أبولــو ابتــداء مــن أكتوبــر 1933م إىل 

وهــي:  ديســمرب1934م، 
1ـ قصيدة: بعد وداع األصيل:

        وهــي القصيــدة األوىل الــيت نشــرها الشــاعر 
صــاحل احلامــد يف جملــة أبولــو، يف عــدد أكتوبــر 
1933م، وحتمــل الصفحــة رقــم )110(، اجمللــد 
األول، اجملموعة الكاملة جمللة أبولو. وهي القصيدة 
اليت حتمل الصفحة رقم )9(، يف ديوانه )نسمات 
الربيــع( )4(، وقــد أبــدل الشــاعر كلمة )بعد( من 
عنــوان القصيــدة فأصبحــت يف الديــوان )عند وداع 
األصيــل(. والديــوان طبــع يف )1936م(، كمــا أبدل 
يف مــن القصيــدة لفظــة )طــي( بـ)مــع( يف البيــت 
الســادس عشــر، مــن القصيــدة حيــث جــاء يف أبولــو 

هكذا: 
والزهر يهدي مع أنفاسها     

رسائال من عرفه العاطر
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فأصلحه يف ديوانه هكذا:
والزهر يهدي طي أنفاسها     

رسائال من عرفه العاطر
 وهذا مما يتعهد الشاعر شعره بالتنقيح والتصليح، 
وســوف ميــر علينــا كل تنقيحاتــه يف أبياتــه، فهناك 
أكثــر مــن قصيــدة مت تنقيحهــا، وهــي ميــزة حتمــد 
له. وقصيدة )عند وداع األصيل( من أجود شعره 

مبنــى ومعنى، يقول فيها:
نظرت واألفق بديع خصيب       

والكون باٍد يف جالٍل مهيب
البحر يف هدأته خاشع         

والشمس عجلى قد دنت للمغيب
 ألقت على الكون سًنى باهرًا      

كالذهب الذائب أو كاللهيب
هامجها جيش الدجى فانزوت       

صفراء يف لون اهلزيم الكئيب
والروض موشى النواحي بدا       

من صبغة الشمس بلوٍن عجيب
ياحسنه! حني يرى زاهرًا         

يهتز يف برد األصيل القشيب
    وتستمر القصيدة يف ثالثني بيتًا، من ثالثة مقاطع 
خمتلفة القافية؛ كل مقطع عشرة أبيات، وفيها نرى 
أثــر مدرســة أبولــو، وتأثريهــا علــى صياغــة شــعره. 
ففــي هــذه القصيــدة كأنهــا لوحــة رســام، مصداقــا 
لقوهلــم: »وتنتقــل القصيدة عند مدرســة )أبولو( 
مــن التعبــري باأللفــاظ، واجلمــل إىل تعبــري بالصــور 
الشــعرية«، وهــذا أهــم مــا تطــورت إليــه القصيــدة 
اجلديدة، ويشري إىل ذلك إبراهيم ناجي يف مقال 
لــه نشــره يف جملــة )أبولــو(، عــدد ديســمرب ســنة 

1932م، قائــاًل: »الشــعر موســيقى وخيــال وإقنــاع 
وصــور«)5(، وكل هــذا جنــده يف قصائد احلامد، 
حيــث يعمــل بهــا كمجدد للشــعر العربــي، ورائد من 
رواده يف اجلنــوب خاصــة، والوطــن العربــي عامــة، 

ومــن هــذه القصيــدة يف املقطع الثالث:
حني توافينا على جنوة         

تضل عنها حائماُت الظنون
وُرمُت أن أشكوه بعض اهلوى       

فسابقتين ُمرسالُت الشئون
تعطلت كل )اللغى( بيننا       

واستبدلت عنها لغات العيوْن
وأخــذ د.مبــارك حســن اخلليفــة علــى احلامــد، 
اســتعماله ملفــردات ســائدة يف الشــعر القديــم حــني 
قــال: »اســتعمل احلامــد بعــض املفــردات قليلــة 
الورود عند قلة من الشعراء، فهو يستعمل )لغى( 
مجعًا لكلمة )لغة(؛ اليت جتمع عادة لغات«)6(، 
ثــم أورد البيــت األخــري ممــا أوردنــاه، وحنــن نــرى 
أن مــرد حكــم د.مبــارك تصنيفــه للحامــد بأنــه من 
مدرســة الديوان، إال أن مدرســة أبولو أتت بعدها، 
وأخذت حماسنها وزادت عليها من جراءة التجديد 
يف املضمــون والشــكل، والتأثــر بــاآلداب األوروبيــة، 
وأمــا كلمــة )لغــى( فليســت نكــرة، ولكنهــا جمــددة 
يف اللهجــة العربيــة، تفهمهــا العامــة قبــل اخلاصــة، 
وذلــك ممــا تســمعه كل يــوم مجعــة حينمــا يعتلــي 
اخلطيــب املنــرب، يأتــي املــؤذن حبديــث: »مــن قال 
لصحابــه واألمــام خيطــب: أنصــت، أو صــه، فقــد 
لغى ومن لغى فال مجعة له« واللغى هنا احلديث 

اجلانيب.   
2ـ قصيدة: يف الفستان األصفر:

     ويف عــدد فربايــر 1934م مــن أبولــو، نشــرت 
قصيدته )يف الفستان األصفر(، ومل حتمل امسه 
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الصريــح؛ بــل رمــز هلــا هكــذا )ص . ح. العلــوي(، 
وهــي نفــس القصيــدة الــيت وردت يف الصفحــة رقم 
)62(، مــن ديوانــه: )نســمات الربيــع(، بزيــادة 
عالمة التعجب على العنوان، وهي يف مخسة عشر 

بيتــًا، قــال يف مطلعهــا:
برزت يف مئزرها األصفْر

كشهاب الصبح وقد أسفْر
كالدرة، بل منها أسنى             

كالزهرة، بل منها أنضْر
سنحت يف الشارع مارحة        

يف اخلز كما سنح اجلؤذْر
صلى ذو اللهو هلا عجبًا          

والناسك سبح أو كرْب
والعاشق طالع يف دهٍش          

جلالل املوقف واملنظر
إىل قوله:

حيت بتحية ذى غنٍج            
نفحت نفح الورِد األعطْر

بفٍم ـ ياحسن آللئه ـ              
يفرت الكوُن إذا يفرْت

يتمنى العاشُق لو يفنى           
ُسكرًا من باردِه السكْر

فيبل بلثم منضِده                
قلبًا يلتهب كاجملمْر.

      ويف تنقيحه لديوانه اســتبدل بكلمة )مارحة( 
)املفتــون(،  اللهــو(  وبـــ)ذو  )مائســة(،  كلمــة 

وبـ)عجبًا( )عظما(، وبـ)والعاشــق( )والشاعر(، 
وبـ)حيــت( )منــت(، وبـ)العاشــق( )الوالــُه(، وقد 
وفــق يف تغيــري هــذه املفــردات؛ ممــا أضافت للنص 

الشــعري إشــراقًا، ويف الصــورة رونقــًا.
3ـ قصيدة: دمعة على ولد:

     نشــرت يف عــدد مــارس 1934م يف الصفحــة 
)613(، يف باب الرثاء، وهي يف )26( بيتًا، وعليها 
نشرت صورته ألول مرة، وحتتل يف ديوانه )نسمات 
الربيــع( الصفحــة )67(، بتغيــري يف العنــوان؛ وهــو 
)دمعــة والــد(؛ يف )25( بيتــًا حــذف منهــا البيــت 

التاســع عشــر يف الديوان وهو قوله:
خلقَت مليئًا باحلبوِر فلم تكن     

ُترى قط إال بامسًا ضاحك السن.
   وقدم يف الديوان للقصيدة بقوله: )كان الناظم 
غائبًا عن وطنه حضرموت، فجاءه نعي ابنه الوحيد، 
وهو مبهجره بسنقافورة سنة 1350هجرية(، قال 

فيها:
قفوا فانظروا قليب فقد ذاب من حزني      

فأرسلته دمعًا حكى هاطل املزٍن
وها هو يف املنديل والردن نابض        

تعالوا فجسوا نبض قليب على ردني
دعوني فما أبكي على فقد ذاهب         

ولكنما أبكي على فلذٍة مين.
بكلمــة  الديــوان،  يف  )ذاهــب(  كلمــة  غــري  وقــد 

األبيــات: هــذه  يف  وغــري  )منفــٍس(، 
لعمري لقد وافى الكتاب بنعيه       

فدارت بي الغرباء مما رأت عيين
وغامت يف عيين الدموع غزيرة     

وطحُت سليب العقل مرتبك الذهن.
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فصارت كاآلتي:
فيا شؤم يوم جاءني فيه نعيه      

ظللت به بني الورى شارد الذهن
وعّي لساني فانربى الدمع للمال    

يرتجم ما قد عيَّ عن بثه لسين.
وغري أيضًا يف هذا البيت:

ومالك قد وسدت فرشًا يف الثرى       
وألبست بعد اخلّز ثوبا من القطن 

فصار يف الديوان:
ومالك قد بدلت فرشًا من الثرى    

وبعد الثياب الكثر ثوبًا من القطن
وأيضًا:

وأنت تنادي: يا أبي، وجتيئين     
 فأعطيك مأوى من حناني ومن حضين

وأوليك ضمًا للضلوع وللحشا       
ولثمًا لنفسي كان أحال من املِن.

     ففــي الديــوان اســتبدل بـ)وأنــت تنــادي(، قولــه: 
)كأنك تدعو(، ويف البيت الثاني بكلمة: )وللحشا( 
كلمــة )حمببــًا(، ويف البيــت احلــادي والعشــرين يف 
الديــوان؛ غــري مــن )بثثتــك أحالمــي( باجمللــة إىل 

)منحتــك أحالمــي( بالديوان.
4ـ قصيدة: هل تذكرين:

          نشرت يف عدد مايو 1934م صفحة )856(، 
باب )شــعر احلب(، وهي يف مثان رباعيات متعدد 
القافية، وهي حتمل الصفحة رقم )58(، يف ديوان: 

)نسمات الربيع(، قال يف مطلعها:
هل تذكرين وأنت واأل           

تراب يف القصر املنرْي
مترحن أمالكًا جمنـ         

 ـحة بأفواف احلريْر
ملا انسللت ملوعدي             

يف روعة الرشأ الغريْر
فنزا الفؤاد إليك من             

جذل وحاول أن يطري
ومــن تغيــريه يف هــذه القصيــدة البيــت التالــي؛ وفيه 

قال:
ووعيت من فيك املعّطـ              

 ر نور أحالم احلياة
      فغريها يف الديوان فصارت:
وعببت من فمك املعّطـ           

ر نور أحالم احلياة
وأيضًا البيت التالي:

طارت مشاعرنا فكلٌّ              
من مجيع الكون ساه

 فأبــدل بـــ )مــن( )عــن( وأظنهــا تصحيــح خلطــاء 
ــة. مطبعــي ورد يف اجملل

وأبدل أيضًا كلمة يف البيت التالي:
ومشمت من أنفاسك الظمياء أنفاس الزهور

فأبدل بـ)مشمت( كلمة: )ونشقت(.                       
5ـ قصيدة: مسراء:

         نشرت يف عدد مايو 1934م صفحة )858(، 
باب )شعر احلب(، وهي يف الديوان حتمل الصفحة 

رقم )38(، يف اثين عشر بيتًا قال فيها:
مسراء حنوك هام قليب راجيًا      
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لو عاش كالعصفور بني يديِك
راٍض بذل األسِر حولك عمره    

 عن عيشه بني الربى واأليك
ولئن نأيت فكم بعثت على النوى   

روحي على ظهر اخليال إليِك
ترعاك من خلف النجوم وتارًة     

 تهوى إذا يهوى الصباح عليِك
وأبــدل يف الديــوان بكلمــة )حنــوك( كلمــة )كــم 
لــك(، يف البيــت األول، وأبــدل بكلمــة )راٍض( 
كلمة )جذاًل(، كما جاء تغيري يف كلمات األبيات 

اآلتية: 
ومنحته قبلي إليك فهل أتى      

ليزف قبالتي إىل شفتيِك
ماكنت أدري احلب إال أنه     

 مُحُة سرت للقلب من عينيِك
وعجزت أفقه سر حسنك أو أرى     

من أين نبع السحر من جفنيِك.
املفــردات:  هــذه  اســتبدال  مت  الديــوان  ففــي 
)أودعتــه( بـ)ومنحتــه(، و)أدرك ٌكْنــَه( بـ)أفقــه 

ســر(. 
6ـ قصيدة: دوحة الوادي:

     نشــرت يف عــدد ديســمرب1934م، صفحــة 
)592(، باب: )الشعر الوجداني(، يف )27بيتًا(، 
ــع( صفحــة: )56(، جــاء يف  ويف )نســمات الربي

: مطلعها
أيا دوحة الوادي سالمًا معطرًا      

ينوُب به عين النسيم متى هبا
يضمك يف لطف احلنون خماصرًا    

 ويلثم إجالاًل لرهبتك الرُتبا
سلوُت عهودًا بعد عهدك عذبة      

وما كنت يومًا ساليًا عهدك العذبا
تلوحني دوني للخيال كمسرح      

به تعرض األيام ريعانة قشبا.
وقد أبدل يف الديوان يف البيت الثاني بـ)يضمك( 
)وضمــك(، وبكلمــة )ويلثــم( )وقبل(. كما أبدل 
يف البيت الرابع: )كشاشــٍة( بـ)كمســرح(، وكلمة 
)مزدانة( بـ)ريعانة(. أما يف البيت: )24( وهو 

قوله:
قرأُت عليها أنها بي صبٌة      

كما أنا مل أبرح بها هائما صبا
فغــرّي فيــه بالديــوان إىل: )تــدلُّ بصمــٍت أنهــا بــي 
ــد عــدد ديســمرب 1934، يكــون  ــه(. وبقصائ صب
آخر ما نشر احلامد يف أبولو، وقد توقفت اجمللة 

بعدهــا عــن الصدور.           
قصائد الشاعر باكثري:

               ونشر الشاعر واألديب احلضرمي والعربي 
الكبــري، علــي أمحــد باكثــري)1910ـ1968م(، يف 
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جملة أبولو ست قصائد؛ ابتداًء من عدد مايو1934ـ 
ديســمرب1934م، ولعــل هــذه القصائــد مّمــا احتواه 
ديوانه املخطوط: )املصريات(، وهو الديوان الذي 

وعد د. حممد أبوبكر محيد، بصدوره قريبًا. 
1ـ قصيدة: واقفة بالباب:

مايــو1934م، صفحــة:  عــدد  نشــرت يف          
)862(، باب: )شعر احلب(، يف )25 بيتًا(، يقول 

يف مطلعهــا:
قولي بعذب ملاك ـ وهو ألييت ـ        

ماذا وقوفك يف الصباح أمامي؟
هال تركت فتى يعاجل درسه          

 يبغي الصعود إىل املقام السامي؟
مازال جمتمع اخلواطر ماضيا        

يف حل كل عويصة بسالِم

حتى وقفيت له ببابك والتقى        
نظراكما فهوى بغري حساِم

إىل قوله آخرها:
النور والروض املنور والضحى      

 لك يا مليحُة من ذوي األرحام
أبدى لعني الفن )الفن(حسنك كله 

       تتقدمي )بالفن( ألفي عاِم
فالفن من عشاق حسنك يقتفي         

  باللثم منِك مواطن األقداِم
لو شف منك رداء جسمك مرة        

 لشفيته من غلٍة وأواِم.
  وهــذه القصيــدة هــي األوىل؛ الــيت نشــرها باكثري 
يف أبولــو، وزينــت الصفحــة بصورتــه، وكتــب حتتها: 
)الشاعر احلضرمي علي أمحد باكثري(، واستشهد 
بالبيت األخري منها د. أمحد عبد اهلل السوحمي يف 
كتابــه: )علــي أمحد بأكثري: حياته؛ شــعره الوطين 
واإلســالمي(، حيــث قــال: »كمــا حتــدث عــن نــواح 

حســية يف املرأة؛ وذلك مثل قوله: 
لو شف منك رداء جسمك مرة       

   لشفيته من غلٍة وأواِم.
 ـ إىل قوله: غري أن هذه املآخذ يف نظري، مل تكن 
ذات خطــر كبــري؛ ذلــك أن شــاعرنا قــد قــال هــذه 
الفلتــات وهــو يف بواكــري عمــره، ومــن الطبيعــي أن 
يتغــزل شــاب يف ربيــع العمــر، وأن تصــدر منــه هــذه 
األلفاظ، والتصورات. على أن شعر باكثري الغزلي 
يف فــرتة النضــج، قــد خــال مــن مثــل هــذه األمــور( 
)7( ، وأرى أن هــذه هــي مــن أثــر مدرســة أبولــو، 
يف شــعره حينمــا قــدم القاهــرة، وربطتــه عالقــات 
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ودية مع شعراء أبولو؛ مثلما سيأتي يف سياق شعره 
املنشــور يف جملــة أبولــو. 

2ـ قصيدة: الرفيق املضاع:
         نشرت يف عدد يونيو 1934م، صفحة )976(، 
بــاب: )الوجدانيــات( يف )24بيتــًا(، قدمهــا بقوله: 
»إىل صديقــيَّ األديبــني املبدعــني الشــاعر صــاحل 
 )9( العاليلــي  والشــاعرة مجيلــة   ،)8( جــودت 

إشــارة إىل واقعــة حــال«. وقــال يف مطلعهــا:
عج باألديبة واألديب     أو باحلبيبـــة واحلبيــــب

واسأهلما ـ يف رقـــــــٍة ـ      ماشأن خلكما الغريب؟
خلفتمـــــــاه وحــــــــده         أمـــر لعمركمــا عجيب
سأل الشوارع عنكما       وسؤالــــه فيها مـــريــب
حريان ميشي والدموع     هلا خبــــديه صبيــــب
مل يـــدر: حــــــق مارآُه       قبُل أم حلم غريــب!

   وقد استشهد بأبيات منها د. السوحمي؛ يف كتابه 
املذكــور آنفــا )10(؛ حيــث كتــب منهــا )14بيتــًا(، 

وأشــار اىل مصدره يف أبولو.
3ـ قصيدة: وحي مسراء:

         ُنشرت يف عدد يونيو1934م، صفحة )991(، 
باب: )شعر احلب(، يف)20بيتًا(، قال يف مطلعها:

على عينيك يا مسراء          مصداق النبــــوآت
أقاما لوجــــــــــود اهلل              آيــــاٍت    وآيــــــــــــــاِت
ترقرق فيهمــا نـــــــور           كخمــر يف زجاجاِت
هما نفذا إىل قلبــي          فذابت فيهما ذاتي
كصوفيني يف احملراب    جّلــا يف املناجـــــــــــــاِة

ويف ختامها:
ويف نهديك يا مسراء    ما يقضـــي بإسكاتي

فال أسطيع قواًل غري    أنــــــــــــاٍت    وآهــــــــاِت.
     ولعــّل قصيدتــه هــذه )وحــي مســراء(، هــي مــن 
وحــي قصيــدة احلامــد: )مســراء(؛ املنشــورة يف 

عدد)مايــو1934م( مــن جملــة أبولــو.   
4ـ قصيدة: يف األزبكية: )النظرة املفسرة(:

        نشرت يف عدد يونيو 1934م، صفحة )1022(، 
باب: )شعر الوطنية واالجتماع( يف)33بيتًا(، فيها 

يقول:
يف )األزبكية( والنسيم عليل      

واجلُو وضاُح اجلبنِي صقيُل
ينساب ُحلُم العيد يف أثنائه         

وكأن خفق نسيمه تهليُل
وكأنه خٌد أسيٌل، ريٌق           

 نضٌر، ورجع نسيمه تقبيُل
وكأن حاليَة العذارى أملت       

ورنت إليه، فزانه التأميُل!
من حسنها ودالهلا وأرجيها      

صوٌر ترف ِخالله وشكوُل.
ويف ختامها:

أواه للفنان عف إزاره!      
كم ذا يذوب فؤاده املتبوُل!

ظمآن، واملاء املثلج دونه   
 ملء الكؤوس، وما إليه سبيُل!

تتبع التقوى خطى أقدامه     
وكأمنا هو وحده املسئوُل

وتراقب األخالُق حلَظ جفونه   
 وحسابها عند )الضمري( طويل!
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دراسات

5ـ قصيدة: وحي الشاطئ:
       نشرت يف عدد سبتمرب 1934، صفحة: )79(، 
بــاب )الشــعر الوصفــي(، يف )14 بيتــًا(، وجلماهلــا 

نوردها هنا كاملة:
تقيـــْه بـــال  مجـــال  يـــا  حديثـــك  حدثنـــا  بـــاهلل 
مـــاذا رأيـــت على )ســـتالي بـــاي( باالســـكندريْه؟

**
أشـــهدت أنصاف الكواســـي ينتثرن على الشواطي
مثل الكواكب يف الســـماء أو الآلليء يف البســـاط؟

**
أأرحت ِجســـمك ِمـــن متاعبه، ولقلبك من أســـاه؟
وكرعـــت مـــن مـــاء احليـــاة فعـــدت ممتلئـــًا حياه!

**
أم عـــدت موقـــوذًا بســـهٍم صوبتـــه إليـــك َعـــني؟
فعرفـــت أن علـــى جفـــون الغيـــِد حينـــًا أي حـــني

**
مـــاذا لقيـــت مـــن النهـــود؟ وويلتـــاه علـــى النهود!
املهـــود! يف  كالوالئـــِد  الرتائـــِب  يف  متنزيـــات 

**
نـــزق ميـــوُر بهـــا علـــى رغـــم الصالبـــِة واجلمود!
برمـــت بدغدغـــِة الوجـــود فـــآٍه من عبـــث الوجود!

**
ســـود! قالنســـهن  بيـــٍض  ِحلـــى  يف  مرتهبـــات 
ُيرمَحن ِمن طـــوِل القيام وليس َيعرفن الســـجود.

األبيــات الســتة األخــرية مــن القصيــدة؛ أوردهــا د. 

السوحمي يف كتابه )11(، وأشار ملصدره يف أبولو.
   

6ـ قصيدة: أمس ـ واليوم:
      نشرت يف عدد ديسمرب 1934، صفحة: )746(، 
بــاب: )الشــعر الوجدانــي(، يف )16 بيتــًا(، عنــون 
األبيــات األوىل منهــا )12بيتــًا( بعنــوان )أمــس(، 
واألربعــة األبيــات األخــرية بعنــوان )واليــوم(، جــاء 

يف مطلــع أمس:
يا حبييب برُد العقُد ومل يربد على الرشفـ  صداي
وانقضى أو أوشَك الليُل وملا أقض ِمن ِفيَك ُمناي!

**
آه مـــا أحـــالَك يف قلـــيب وعيين وذراعي ولســـاني!
ليتـــين أفنـــى بعينيك، فأحيـــا يف نعيٍم غـــري فاِن.

 أما رباعية )واليوم(:
وانطوى العهُد، وافردُت ألشقى عائشًا يف نصف روِح
ليتـــه نصٌف ســـليٌم غري ممّنـــى بأشـــتاِت اجلروِح
فألمت بعدَك كي ألقاَك، أو فأل حَى بالذكرى حلني

وعزائـــي يف يقـــني أنـــين ألقـــاَك يف دار اليقـــني 
هذه القصيدة أوردها كاملة د. السوحمي يف كتابه 

)12(، وأشار اىل املرجع جملة أبولو.
اخلالصة:

      من النماذج الواردة املنشورة يف جملة أبولو؛ يف 
أعدادها املذكورة نســتطيع معرفة تأثر الشــاعرين 
احلامــد وباكثــري مبدرســة أبولــو، وارتباطهمــا بهــا، 
ففيهمــا يتبــني للقــارئ قبــل الــدارس هــذا األثــر 
مراحــل  مــن  بــال شــك مرحلــة  وهــي  والتوجــه. 
حياتهما الشــعرية، قبل أن يتأثرا بقناعات أخرى، 
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وإســهامهما يف إثــراء جملــة أبولــو بقصائدهما، 
هو حضوٌر يف ديوان الشعر العربي احلديث؛ عرب 
هذه املدرسة الرائدة، وملدرسة أبولو أعالم من 
الشــعراء، ارتبط شــاعرانا بهم وجدانيًا وفنيًا، 
حتى ما بني فئة الشــباب، فاشــتياق باكثري عن 
رفيقيــه الشــاعرين )صــاحل جــودت، ومجيلــة 
العاليلــي( والســؤال عنهمــا، وبثهمــا شــكواه، 
يــدل علــى محيميــة العالقــة، وصــدق املشــاعر، 
وإذا نظرنــا يف دواويــن الشــاعر احلامــد، نــرى 
أثر مدرســة أبولو واضحًا جليًا يف مســار حياته 
الشعرية، رغم أن  النقاد نسبوه إىل الرومانسية 
اجملردة، بينما ظلت رومانسية احلامد تنظمها 
مفاهيم مدرسة أبولو، وقد خالطت شعر باكثري 
يف املرحلة املصرية، بعد أبولو تأثريات أخرى، 
حتــى ابتكــر قصيــدة الشــعر املرســل، أو احلــر 
مثلما عرف. ورمبا أبعدته املســرحية بعد ذلك 
عن الشعر، فهجره ومل يُعد إليه إال نادرًا؛ هلذا 
نــرى أّن للجنــوب العربي، وشــاعريه العمالقني 
العربــي  الشــعر  جتديــد  يف  وإســهامًا  ريــادة 
احلديث، وتثبيت دعائمه، وانعكاس ذلك األثر 
علــى حركــة الشــعر العربي يف اجلنــوب العربي.     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهلوامش:

ُيقصــد بأربعينيــات القــرن العشــرين مــن   )1
 .1940 ســنة  إىل   1931 ســنة 

مدخل إىل دراسة أبولوـ اجلماعة واجمللة:   )2
د. حممــد عبــد املنعــم خفاجــيـ  د. عبد العزيز 
شــرفـ  اجملموعــة الكاملــة جملــة أبولو )اجمللد 

األول( ص:)30( املقدمــة. 

املصدر السابق: ص )24(.   )3
ديــوان نســمات الربيــع، األعمــال الشــعرية   )4

ــم للدراســات والنشــر. الكاملــة: تري
اجملموعة الكاملة جمللة أبولوـ اجمللد األول   )5

ص)20ـ21(.
صــاحل احلامــد بــني التقليــد والتجديد، د.   )6
مبــارك حســن خليفــةـ  مطبوعــات جامعــة عدن 

ـ ص 14. 1955م 
علي أمحد باكثري: حياته ـ شعره الوطين   )7
الســوحمي:  اهلل  عبــد  د.أمحــد  واإلســالمي: 
إصــدارات نــادي جــدة األدبــيـ  الطبعة األوىل : 

.)187 186ـ   ( ص 
الشــاعر صــاحل جــودت )1912ـ1976م(،   )8
شــاعر مصري جميد، يعد أحد أركان مدرســة 
أبولو الشــعرية، له دواوين شــعرية كثرية منها: 
)ديوان صاحل جودتـ 1934م(، وديوان )أحلان 
مصرية ـ1968م(، وديوان )اهلل والنيل واحلب 

ـ1973م(.
العاليلــي  مجيلــة  الشــاعرة   )9
جميــدة،  مصريــة  شــاعرة  )1907ـ1991م(، 
شــاعرة  الشــعرية؛  أبولــو  مبدرســة  ارتبطــت 
وناقــدة، وهلــا مــن الدواويــن الشــعرية: )صــدى 
أحالمــي 1936م(، )صــدى إميانــي ـ1976م(، 

1981م(. شــاعرة  )نبضــات 
علي أمحد باكثري ـ حياته ـ شعره الوطين   )10

واإلســالمي، ص)63ـ64(.
نفس املصدر، ص)186ـ187(.  )11

نفس املصدر، ص)46(.  )12
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عباد الوطحي

رماُل القحِط

طـوِر وحَنُن نقـراصحراُء َتْكتُب ِمن ِرماِل القحِط ِذكرى سنمـوُت مـا بنَي السُّ
إالَّ ونسمـــعُ يف اجِلـــواِر َحِفيــَف ُأخـــرى ال َننتهــــي مـِـــْن عصــــِف ريــــٍح حـولـنـــــا 
ـــا  ـــُل ُعـمـَرنـ ـــُر يـأُكـ ـــذا الـَقـْفـ ـــاُه .. هـ لـــو لـــْم ُتذرِذْرنــا الـريـــاُح لـمـــا جَتــــرَّاَرّبـ
ــٍر ــُة شـاِعـــ ــقَّ َغْضَبــ ــُم احَلــ ــْد ال ُتقيــ ــرَّىقـ ــأْن ُيـعــ ــالِل بـ ــ ــا بالضَّ ــْن حـريًّـ لكـ
ونــذْرُت نفســي يف هــواَك لتشمخـِــرَّايــــا موئلــــي ناَجــــْزُت فيـــَك لتـعـتـلــــي 
ُعــــْذُر صبـابتــــي وجـريـرتــــي  أوَجــرُت كّفــي إْذ قبْضــُت عليــَك مَجراوألنـــَت 
فحزْنــُت ُحــزَن متاُضــٍر وبَكيُت َصخرا َســـَكَن اهلــــوى بيـــين وبـــنَي خواِطـــــري 
فشــرعُت أبين ِمن َرماِد العمِر ِجســراأيـقـْنــــُت أنَّــــَك ـ ال مـحـــالَــــَةـ عـائــــٌد 
ـــري  ـــَب نواِظـ ـــالَك ُنْصـ ــراوألنَّ مَشـــسَ ُعـ ــِف اآلالِم ِنســ حلَّْقــُت َفـــوَق عواِصـ
ــَب َمـرائــــري  ــَك َنــ ــِرْبُت يف كفَّـيــ ورشــْفُت فيَك مشــاِرَب الُعشــاِق َصرْباوَشـ
ــُت ليــَل دياجــري ومَضيــُت ُحــرَّا ولبْســـُت أسبــــاَب احلَيــــاِة مشـاِعـــــال  وخلْع
ــرايــــا ماِهًجــــا َفيــــَض الفــــؤاِد قصــــائًدا ــُت ِشـعـ ــَك نزْفـ ــو إليـ ــا أرنـ إْذ ُكـلَّمـ
ــري ــَت بناِظـــ ــَك إذا انطَبْعــ ــاذا عليـ مــلَء الــرُّؤى وســواَد َعيــين أْن يقـــرَّامـ
ـــي  ـــَك َصـــدَر قصيدت ـــري في ـــُت ُأث فكفــى ثــراًء ِمــْن ثراَك ُأصيـــُب َقْبـــرا.إْن ُكن ر
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أحبُّــَك وأعلــُم أن بــني كلِّ املــوِج.. 
موجــٌة وحيــدٌة تأتــي للشــاطئ وال 

فتنكســْر جتــدَك 
كلُّ شيٍء ممكٌن اآلن 
طمُس شاكلِة العامِل 

اقتحاُم املوِت 
وسقوُط ابتساميت عن التحليِق 

حيبُســُه  صمــٌت  اللغــاِت  كلِّ  وبــنَي 
حقيقــُة  تتعاظــَم  ال  لكــي  وجعــي؛ 

الــكالِم
يف  املســتميتُة  اللحظــُة  الصمــُت 

الشــوِق
نغســلُه  املــكاِن،  رذاُذ  ليتجمــَع 
بالفضــاِء، فيــرتاءى لنا بوٌح ســحيٌق 
كنا قد كتْبناه على جناِح )كيوبيد(

فيبارُك صوتانا ساعَة اآلخرِة
 ألجلَك أقاتُل هذِه السخريَة

البــكاَء  أطفــُئ  أيضــًا  وألجلــك 
ــِل املشــكوِك  بدمعــي... يف هــذا اللي
بِه، لن أمسَح ابدًا خليبٍة بالتوقِد.. 
طاٍغ رجُع هذا الليِل املعّبُد بالرحيِل، 
يطلقــين هشــيًما ضامــًرا، ُترصفين 
كأنــين  مشــوهًة  أشــكااًل  الزوايــا 

الزمــاُن..  ُيغادُرهــا  هيــاكُل رخــوٌة 
كرغــوٍة حــوَل رقصــِة مطــٍر

 يتأجُج بصدري موٌج عاٍر... العراُة  
مــن جييــدون االتصــاَل بالواقــِع، وال 
يقبلــون علــى أجســاِدهم مزيــًدا مــن 

الزيِف.
 فامســْح لوجهينــا التجــوَل كبالــوٍن  

نســُد بــه غصــَة املســافِة
بذاكرتــي  خطــوُت  أنــين  زعمــُت 
)نانــو(، ثانيــًة - بدونــَك - زعمــُت 

رؤيــَة نافــذٍة هروًبــا لواقــٍع! 
دراجــًة،  شــاحنًة،  ناصيــًة،  كنــَت 
الطفــَل الــذي حيبو، نظاراِت جدي، 

ــَت... الواقــَع  ــبحَة أمــي.. كن ِس
ومع كلِّ هذا الدخاِن الذي استدعاُه 
الفضوُل.. مل يعِد املتطفلون يصابون 

بالربو أو اخلجِل
جرعــاٍت  يتعاطــون  اآلن  هــم 
املــأِل علــى  ورشــوًة  جاسوســيٍة، 

 مل خيدْعنــا األشــخاُص، إنَّــُه احلبُّ 
الذي لبَســها

ال أكتــُب لتحبــين... فقــط طبيــٌب 
قــاَل لــي: »احلــرُب جرعــٌة مناســبٌة 

ملصارعــِة النســياِن«.

صابرين احلسين 

رقصُة مطٍر
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طارق طنيحا

 لست امرأة حملية 
لكن.. يغريين الفخار 
لست الفالحة املرهقة 

لكين متعبة أمتار.. أمتار 
مل جيرؤ ميسسين العشب

 و - يف عينيك -
يوخزني الصبار!

مدنية.. ومشتاقة 
حلضن الكوخ األمسر 

وَصيٍف  يف الغار!

ورغيف يلهو بعصفور 
واآلخر  ترهبه الدار...

لست الغجرية املوشومة 
ويف خدي.. رائحة  الورد 

تفاح  نهار..
ال يهطل من عيين الكحل
واألسرى.. سود األكفان

أضحكها حوراء الضحكة 
حبكايا فانوس اجلان.

أرهبها - تارة - بثريان احلصن 

أثلجها بأزاهري الكتان!
أجلمها  ختمد أسطواًل 
أطلقها برصاص الناي 
تشوي األحزان.. أدنيها 

من عذب الصنبور
رقراقة .. وحي هادئ

قمر شارد.. شفق زاهد 
يكسو الشطآن

آه..
لو يلتقيان!

لو يلتقيان
وفاء سعيد 

فجر صخرة سيزيف
صــرَبهســـيزيُف حيمـــُل للـــذُّرا صخـــَره وامتطــى  العزميــَة  شــّد 
والريــُح تعصــُف واملــدى مجــرةمـــن حولـــه الكـــوُن املدجـــُج والـــردى
ـــه ـــا بطريِق ـــُث مّسه قــرَبهوالشـــمُس تنف بدرِبــه  شــّق  والليــُل 
احلفــرةوالرعُد زجمر والعواصف عرقلت يف  ورمتــه  خطواِتــه 
حولـــه النوائـــِب  كلُّ  ترميــه، تقصــُف، تبتغــي حنــَرهوتكالبـــت 
هـــّده مـــا  الـــردى،  رجـــُل  ضــرَّهلكّنـــه  العــدا  كلُّ  وال  قصــٌف 
قهــَرهنفض اجلروَح وعاد حيمُل صخَرُه العــدا  يف  ينفــُث  واآلَن 
واإلبــرةفاقتـــّص مـــن كّل املنـــوِن وعاقب ال والثعبــاَن  الــربكاَن 
فجــَرهســـيزيُف ميضـــي ـ واملســـالُك جنـــٌة معلنــًا  ـ  عــزٌف  والكــوُن 



يومــــًا وترحــــل بـعدهـــا أيامــــا مـــا هكـــذا يـــا بـــدر تؤنـــس وحدتـــي
وتغيــب كي يقضــى بها إعدامامـــا هكـــذا تســـيب بنـــورك مهجـــيت
ـــا ـــت مضاعف ـــا بذل تـبين لتهــدم ما بنيت عالمـا؟تعطـــي لتأخـــذ م
فتحيلهــا بـــعد الرحيــــل ركامــاتبـــين جســـور الـــود بـــني مدائـــين
يغـــره الوليـــد  أحالمــــي  ضوء اخلداع إذا أزيد ضراماوفـــراش 
طمـــــر األجــــاج ببحــــره أيامــاإن فـــاض نــــهرك مـــــرة بــــعذوبة
واجـــد ودك  بفـــيء  اســـتظل  عـصف الغــرام مبـقلتيه فهاماوإذا 

 حممد اخلضر حمم
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بالٌد بال ُأمنياْت،
جُتّرح إْن َحاَولت َوْصَفَها للَمَدى اأُلغنَياْت،

وجَهَهــا يكَتســي - إن أَردَت قَراءَتــُه َطامًعــا يف 
َيــا َصاِحــيب -  ُوٌضــوٍح ُيضــيُء َظــاَلَم ُدُروِبــَك 

ُأحجَيــاْت!
جتوُع َفتسأهلا ُلقَمًة 

َفرَتَاها مَتّن عليَك ببعِض الُفتاْت ..
َوَتْعَرى َفَتْسأهَلا ِقْطَعًة 

من ُقَماٍش 
َفاَل َتْكَتسْي َغرْيَ َهَذا الّشَتاْت!

َومَترَض ُثمَّ حُتّدق فيَها ِبَصمٍت؛ ِلَتشفيَك، 
ال َتْستطيُع الّسَؤاَل؛ ألّنَك يف َتعٍب ال ُيَطاق ..

ٌة  َدًة َلَك تعطي َوال أَماًل، َتسَتغيُث َواَل َرمْحَ َفال جَنْ

علي باعوضة

بالد بال أمنيات

تأوهات عاشق

َيا َتعيُس إىل أْن حَينَي امَلَماْت .. 
بالٌد بال ُأمنَيات،

َتقمصهــا دومَنَــا َخجــٍل مــن ُصراخــَك َبعــُض الُطغــاْة 
..بــالٌد بــال أمنيــات بــالٌد بــال أمنيات
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أَلذوَق شهَد احلرِف من َأصحابيقـــد جئـــُت وادي النيـــِل حيـــُث ِرحابـــي
ُأعانـــَق مشَســـُكم َأْن  ــيولـــديَّ شـــوٌق  ــُه خضاب ــوَن من ــْم ليك وُتراَبك
ــرًا بثيابــيَأنـــا بنـــُت كركـــوَك العـــراِق وَأهُلهـــا َبَعثــوا الســالَم ُمَعطَّ
ــحُرُه ــَي سـ ــن عيونـ ــعرًا مـ ــُت ِشـ َأهدابــيَفَكَتبـ وحُتيُطــُه  بهــا  َيغفــو 
ــري ــرُي خباطـ ــْم ُتثـ ــِة َكـ ِســحرًا ُيصاِحُب َدهشــَة اأَللباِبَأرُض الِكنانـ
َأهراُمهــا شــهدْت بــُكلِّ ِخطــاِبحيـــُث احلضـــارُة َأشـــرَقْت مـــن ســـالٍف
ِعتمـــيت َأزاحـــت  َفَخلعُت من فرِط اجلماِل ِحجابيواســـكندريتها 
إعجابــيِوَكَتبـــُت يف شـــعِر العمـــوِد قصيدتـــي هلــا  يرافقــُه  ِعشــقًا 
حببِّهـــا ُبليـــُت  َقـــد  َأنّـــي  وَغــَدْت ُتَطوُِّقــين ولــي َأســبابيالَشـــكَّ 
َسُيعيُد من َعَبِق الَنسيِم شبابيفاللحـــُن فيهـــا ُيســـَتطاُب وحبُرهـــا
َأرجَتـــي كاملُتيَّـــِم  َأرانـــَي  كأَس الــوداِد بــِه َيطيــُب شــرابيحتـــى 
َلُكـــْم شـــوٌق  يســـوُقين  َأتيـــُت  َوَوَقفُت بنَي اجَلمِع رغَم ِصعابيولِـــذا 

في رحاِب النيل...

 أيسر  البياتي/ العراق
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في سّلم الطائرة

يسلم بن علي باسعّيد

يف سلم الطائرة بكيت غصبًا بكيت
على حمبني قليب عندما ودعوني

أشوف حمبوب قليب بني نلة وبيت 
 يناظر الطائرة يبغى حيرك شجوني

فعال أنا عندما شفته بعيين بكيت 
 وقلت باهلل يا أهل الطائرة نزلوني

باشوف حمبوب قليب .. عادني ما انتهيت
 وان كنت غلطان يا أهل الطائرة فهموني

يا آهيت يف آه آهتني آه كم باقول يا ليت
 .. يا ليت .. عسى حمبني قليب عادهم يذكروني
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ليلى قهوة الروح

إيهاب عبد السالم / مصر

ــاُب( ــى َواْنَتَهـــى إيَهـ ــَرْتُه َلْيلَـ ُكوَنُه األْصَحاُب)أَسـ َهَذا الَِّذي حَيْ
َواحُلبُّ َلْيَس حُتِيُطُه األْلَباُبُهـــْم َيْفَهُمـــوَن احُلـــبَّ َقـــْدَر ُعُقوهِلِـــْم
ــَذاُباألْســـُر يف َكَنـــِف احَلِبيَبـــِة َجنَّـــٌة ــا َفَع ــرُُّر ُدوَنَه ــا التََّح أمَّ
َمــا َضــرَّ َيْوًما َعاِشــًقا ُمْغَتاُباْحُكـــوا َكَمـــا ِشـــْئُتْم َفلَْيَس َيِضرُيِني

األْقــالُمَمـــا َزاَل ِعْنـــِدي يف َهـــَواِك َكالُم  َتَتَســاَبُق  ُحبِّــهِ  يف   
ـــْعَر فيـــِك َتَضوََّعْت  َفَحاُت واألْنَساُمفـــإَذا َكَتْبـــُت الشِّ  ِمْسًكا ِبِه الصَّ
ـــاِك ِمـــْن أْهـــِل اهَلـــَوى ــوَّاُمأنـــا أوَُّل النُّسَّ ــٌم َق ــى َصائ ــبِّ َلْيَل  يف ُح
ـــٌئ  ُمَتَوضِّ َدائًمـــا  باحمَلَبَّـــِة  ــالَة ُتَقــامأَنـــا   ُمرَتَقِّــبٌ أنَّ الصَّ

ُوُروَدْه  أِلْفـــُت  َوَقـــْد  ُيَعـــاُد   َيَتَســاَءُلوَن َوَراَء ُكلِّ َقِصيــَدْةُســـْؤٌل 
َوِفْكـــَرٌة  ِلْلَجَمـــاِل  َرْمـــٌز   أْم إنََّهــا إْنَســاَنٌة َمْقُصــوَدْة؟!َلْيـــالَك 
 َوُقُلوُبُهْم َعْن ُحْسِنَها َمْوُصوَدْةَيَتَســـاَءُلوَن َعـــِن اجَلِميلَـــِة ُكلُُّهـــْم 
 َسرَيَْوَن َلْيَلى َبْيَنُهْم َمْوُجوَدْةلـَــْو َيْفَتُحـــوَن َعلـَــى اجَلَمـــاِل ُقُلوَبُهـــْم 
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أعــرف إنــين ســأموت موتــة نهائيــة، لكنــين ال أريــد 
ــات متشــابهة،  ــا ميت ــوم أمــوت يف الدني ــك.. كل ي ذل
فأنكال يف عقاب شديد؛ لذا أخاف املوت كما أخاف 

البقاء. 
لقد حســب حســابي قبل أن أحســب ملا قدمت عليه.. 
ال أشــد خوًفــا مــين، فأنــني األمــواج ال خيفــت حلظــة، 
وخطواتي حتدث أثًرا عميًقا، يف الرمال لكن حبيباتها 
ال تلتصق بقدمي البتة، كأمنا تنفر مين.. تبغضين، 
وتلك الشمس اليت يتبعين محيمها خطوة خطوة، ال 
أستطيع النظر إليها، فثمة ما يشد عنقي، وجيعلين 
 ، أشــعر بــأن املنتصــف األعلــى مــن جســدي كعــود قشٍّ
ســهل االنكســار، فأخاف حماولة االلتفات؛ خشية أن 
أتــأّذى، وعندمــا أنهــار باكيــة، أمتنــى لو أنــه بإمكاني 
التوقــف عــن البــكاء؛ ألن مــا مــن دمــوع ختــرج مــن 
عييّن، بل قطع جلود مسننة أطرافها، تصنع خدوًشا 

عموديــة، فتبدو بعيــيّن قضبانا محراء.
 فجــأة حيــلُّ الغــروب، وال ينحــل عــين ذاك احلميــم، 
فأمكث متصلبة يف مكاني بفعل قوة خارجية، أشــهد 
غليــان خمــي ورائحــة احرتاقــه، حتــى حيــني الظــالم 
ويســود كل مــا حولــي، فال أرى غــري جزيئات صغرية 
متطايــرة، ذات رائحــة نتنــة يفرزهــا جســدي، ثــم 
أشــعر بانفصــال كل فقــرة تربــط بني عظام جســدي، 
بعدها يبدأ عمودي الفقري يف االلتفاف حولي ببطء 
كالثعبــان، وكلمــا صرخــت مــن شــدة األمل، ال أمســع 
صوتي، وأطعم شيًئا من الدم يف حلقي .. يتكرر معي 
هذا األمر كلما منت، وعندما أستيقظ ال أشعر بأنه 
كان كابوًســا أبــًدا، ألنــين أصحــو علــى اآلالم ذاتهــا، 
كمــا أعيــش تفاصيــل العــذاب كلها، مهمــا كانت املدة 
الــيت اســتغرقتها يف النــوم، وبــدأ ذلــك معي بعد وفاة 

زوجي.
ــد  ــك بع ــاًل، وكان ذل ــت مبل ــوم عــاد إىل البي     يف ي
أن افتعلــت فعلــيت، قــال لــي: لقــد أمطــرت الســماء، 
وهــذا البلــل الــذي علــّي، شــعرت لوهلــة بأنــه أحيــا بي 
رغبــة محيمــة، هجرتهــا منــذ مــدة.. مــا هذا الشــعور 

يــا زوجــيت!.

دائًمــا مــا كنــت أراه حمدًقــا حنــو الســماء، منســحًبا 
لألعلى كخيوط دخان ســيجارته، و كلما تناهت إىل 
مســامعي تنهيدتــه، الــيت يطلقهــا شــعرت بــأن حادثــة 
عرِجه تلك ستالزمه طوال زواجنا.. كثرًيا ما فكرت 
يف مناكفــة النجمــة الــيت تــربق يف عينيــه، وال أرانــي 
بهمــا البتــة.  لطاملــا تبــوأت العــذاب، وأنــا أنتظــر نفخ 
ــا  ــى عالقتن ــاء املتســلقة، عل احلــب يف أغصــان اجلف
كشــجرة اللبالب.. أردت أن أمتلكه.. أن أشــعر بأنه 
لــي وأنــين فيــه.. ال غائبة حاضــرة بيننا تأخذه مين، 
لــذا فعلــت فعلــيت يــوم اســتولت علــّي الغــرية، ونفــذ 
ــام يف  ــّرت األي ــي، وم صــربي، فصــار خامتــًا بأصبع
حــاٍل غــري الــيت كانــت، وقــدُت الكثــريات لفعلــي ذاته 
)ســحر احملبــة(، عندهــا بــدأت أجــين املــال منهــن؛ 
ألجل أن أجّدد السحر لزوجي، وكذا مقابل جتديده 
ألزواجهــن، وعندمــا ســولت لي نفســي مــا أفعله قبلت 
ممارسة عمل السحر، إذ كان أكثر أعمالي إما رمي 
الســحر يف البحــر، أو نفثــه علــى الرمــال مــع تــالوة 
العزائــم الشــيطانية، فكلمــا مــرت الريــاح زاد تأثــري 

السحر.
قضيت ســبع ســنوات بشــغف زوجي، وحمبته وطاعته 
العمياء، أما هو فلطاملا كان يشكو لي صداعه احلاد 
وضيــق صــدره، وكنــت أعلــم أن كل ذلــك مــن جــراء 
شياطني السحر، حتى فقدته، وفقدت رغبيت يف كل 
شيء، فبدأت بأذييت كي ال أمتنع عن العمل معهم.. 
أحياًنا يوقظنين قردة صغار، وأحياًنا يرونين وجهي 
وجه كلب أســود، إذا ما كنت أنظر يف املرآة ..كثرًيا 
مــا أشــعر بالغثيــان، وعندمــا أتقيأ ُأخِرج ذياًل  كثيف 
الشــعر، طويــال.. وكلمــا فكــرُت يف التوضــؤ للصــالة، 
يقطعــون املــاء، وميــألون أرض منزلــي بوحــٍل مــن 
القــاذورات.. ناهيــك عــن كل مــا يعيشــونين إّيــاه، وال 
يســعفين الوقــت ألخــربك بــكل شــيء يــا »شــيخ«، 

فأرشــدني للحــل بربك..
هل من رمحة كونية تربت على شيطانة تائبة؟! 

*انقطع االتصال.

العاضهة
ريـم وليـد



يصعــُد ذاك الــدرَج املُتعــرَِّج قاصــًدا املقهــى يف الطابــِق 
الُعلــوّي؛ املُقابــِل للبنــِك العربــّي يف وســِط البلــِد؛ ليتَِّخَذ 
امُلزَدِحــِم  الشــارِع  علــى  ـِة  امُلِطلَـّ الُشــرفِة  يف  مكاًنــا 

بالعابريــن، واملركبــات الــيت تســرُي علــى مهــل.
ُبعيَد الظهريِة تزدحُم املدينُة يف الشــارِع الذي يفضي 
إىل قــاِع املدينــِة مــن جهــٍة، وإىل العبدلــي مــن اجلهــِة 
اأُلخــرى، ُهنــا اعتــاَد َأن يــرى مشــهًدا بصريًّــا خُمتِلًفــا 
عّمــا يــراه يف أماكــِن ُأخــرى، العابــرون  إىل أماكــِن 
كشــُك  األرصفــة،  علــى  املتجولــون  الباعــُة  عملهــم، 
الثقافــِة يف اجلهــِة املقابلــة، ُمرتــادو مطعــم »حبيبــة« 
لتناوِل الكنافة النابلسّية يف الزقاِق الضّيق، السائحون 
القادمــون مــن بــالٍد بــاردٍة، يهبطــون أدراَج الفنــادِق 

الشــعبّيِة، ُثــمَّ يذوبــون يف الزحــام.
حيتســي قهوتــه الــيت اعتــاَد أن يشــربها يف فنجــاٍن مــن 
اخلــزِف األبيــض، هــو يعجبــه تضــاّد اللونــني، قهــوٌة 
مســراء تغــرُق يف بيــاِض اخَلــَزِف وُكّلما احتســى رشــفًة 
مــن القهــوِة، يرُقــُب انتصــاَر البيــاِض علــى األســوِد يف 
ُد غمامَة النفِس بعَد نهاٍر من  الفنجــان، كان ذلــك ُيبــدِّ
التعب، يرتشُف قهوَتُه على مهٍل، ويسحُب نفًسا عميًقا 
مــن النارجيلــة ثــم ينفــُث الدخــاَن الــذي يصعــُد أعلــى 
الُشرفِة، ويتبدَُّد يف اهلواِء الطلق. فجأًة ُيهمِهُم بصوٍت 

مســموٍع َكَمــْن رأى شــيًئا غريًبــا:
اٌم بريٌّ يف املدينة!! يا إهلي مَحَ

كان زوٌج من احلماِم الربّي، حيطُّ على شرفٍة مهجورٍة، 
يف البناَء املُقاِبل.

يعلو صوَتُه كمن يهذي :
توقعــُت أن أرى ُكلَّ شــيٍء ُهنــا إال مــا رأيــت.. املــكاُن ال 

يليــُق باحلمام.
أيعقُل أن يكون حّيٌز للهديِل يف هذا الزحام؟!

اعتاَد أن يرتاَد هذا املكان ُكلَّما أتاَح لُه الوقت؛ لريقَب 
لة. واآلن  العابريَن يف الزحاِم من على هذِه الشرفِة امُلطِّ
مثََّة شيء آخر يشدُُّه إىل هذِه الشرفة، احلماُم الربيُّ 

الذي ُيعيدُه إىل حقوِل اهلديِل يف قريتِه البعيدة.

ِمْن على هذِه الشرفِة صار بوسعه أن يستحضَر حقوَل 
قريتِه، يف حضوِر احلماِم الربّي على الشرفِة املقابلِة، 
ا  مــع أنَّ ضجيــَج الزحاِم يســدُّ عنه منافــَذ اهلديل، ُرمبَّ
عليــه أن جيــَد طريقــًة مناِســبًة ليدخــَل يف مدى اهلديِل 

الذي حُياِصُرُه الضجيج.
املدينــُة ترتاخــى يف الُنعــاِس صبــاَح اجُلمعــة، ال ُزحــام 
ــاِم  يف هــذا الصبــاح، وال ضجيــج كباقــي صباحــات أي
األســبوع، بوســعِه اآلن أن يشــرَب اهلديَل، كما حيتســي 

قهــوَة الصبــاِح، قبــَل أن تصحــو املدينــُة ِمــْن ُنعاِســها.
احلمــاُم يكثــُر أعلــى الُشــرفِة املقابلــة، تّتِســُع دوائــُر 
اهلديــِل يف صبــاِح اجُلمعــة املُبَّكــر. ازداَد الُزحــاُم علــى 
شــرفِة املقهــى، أدرَك أنَّــُه ليــَس وحده مــن يأتي؛ لينعَم 
بصــوِت الــرباري يف الُشــرفِة املقابلــة، كان يــرى يف 
امُلرتادين للمقهى َتْوَقُهم للحقوِل، من خالِل إجالهِلم 
للهديِل الذي يفيُض من الُشرفِة املقابلة، عليه يف املرة 
القادمــة أن يســبَق اجلميــَع؛ ليحظــى باملــكاِن األنســُب 

على الُشــرفة.
بعــَد غيــاِب ُأســبوٍع عــن املقهــى يف زمحــِة العمــل، شــدَُّه 
العطُش ملسرِح اهلديل، مرَّ أسفَل الُشرفِة اليت يعرُش 
ــُه، ومل يــَر أثــَرُه ِإالَّ يف  فوقهــا احلمــام، مل يســمْع صوَت

الريــِش املُتناِثــِر علــى الرصيف.

حماٌم بريٌّ في المدينِة
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حممد جمدالوي/األردن



مزحة

ــق متفســخة حتــت ســت  صــوت عظــام تتقّصــف، وأحشــاء تندل
ــة!  ــا املرعب ــرة رائحــة احــرتاق إطاراته ــت ناث عجــالت، توقف

صديقي مصلوب جبانب الرصيف، والسائق يرتنح بني اإلغماءة 
والصحوة..

ــد مؤخــرة الشــاحنة، فتقــّدم صديقــي،  ضحــك أحــد املــارة عن
ــاء! ــق ضحكــة خرق وأطل

ضحك سائق الشاحنة أيضًا، ونفث عموَد دخاٍن أسوٍد مواصاًل 
طريقه..

أمــا أنــا فأكملــت مصافحــيت ألشــخاص، هنأونــي بالســالمة، 
وذهبــت أمجــع بقايــا حقيبــيت، الــيت انســحقت علــى اإلســفلت.

وفاء

     جدتي اليت ختضعين لدورات صعبة يف احلياة كانت تبكي؛ 
من خوفها علّي بعد أن رحل أبي، تاركًا ابنه وأسرارًا من حياته 
أمانــة يف عنقهــا، فليــس لنــا بعــده غريهــا، ولكنــين كنــت دائــم 
التمــرُِّد عليهــا، حتــى إنــين أظهــرت احرتامي ألفــكار ابن جارنا؛ 

كــي تنفــض يديهــا مين، وتستســلم لرقدتهــا األبدية.
ولكنها كانت عنيدة يف صربها علي، فلم تتوفَّ - رمحها اهلل-  
إال وقد أّدت األمانة كاملة، وقّرت عينها حبفيدها الذي أصبح 

حّذاء احلي.

تلوث

قفــز كلــيب املدلــل، فغــرز أنيابــه يف قــدم أبــي، عندمــا كان عائدًا 
مــن مكتبــه يف الظالم

 نهره أبي بغضب، فامتنع عن األكل حتى مات.
 رغم مرور الســنني ظل أبي يتذكر ذلك املســكني، ويتعجب من 
ندمــه القاتــل، ولكــين مل أخــربه أن البيطري أّكد لي حينها، بأن 

كلــيب العزيــز نفق بلعق مادة ملوثة.

مشّرد

كعادته نام على الرصيف دون عشاء..
يف الصباح مل يصدق ما رآه!

فرك عينيه، ثم قفز إىل األطعمة املعلقة قريبًا منه..
مدَّ يَده ألحد الصحون الشهية، فسمع فرقعة ورقة كبرية حتمل 

إعالنًا، عن افتتاح مطعم جديد.

ِزر 

قلوٌب واجفة، وحدقات جاحظة، تكاد تسقط عن حماجرها..
يدها معّلقة على بعد بوصات، واهتزاز أناملها يلقي يف الصدور 

زالزاًل، وتصعد إىل اهلل ضراعات دامعة..
هوت يدها إىل الزر األمحر.. جتمدت الدماء!

توقفت اليد.. ُحِبَس اهلواء يف ماليني الصدور، وبدا أن القلوب 
ستغادر أقفاصها ال حمالة..

راحة كفها على بعد مّلي واحد، ورأس الزر األمحر ينتظر ملسة 
خفيفة لتقع الواقعة، وختر اجلماجم صرعى

ارتفعت الكف الطرية قليال..
تعلق املاليني يف هاوية، ُفتحت بني يٍد وزر مضيء.

ويف غمــرة ذهــول األمــة؛ هــوت علــى الــزر بقــوة، فصعــد إىل 
ُمطربــًا. النجوميــة 

قصص قصيرة جدًا
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ابتسام شاكوش/سورية

الشمس
 في كفي

    مــد غســان رأســه مــن فتحــة البــاب، تفّحــص الــدار 
بنظــرة حــذرة، ثــم خــرج خبفــة ثعلــب خمفيــًا املــرآة بــني 
ــايف  ــه وقميصــه، ركــض بســرعة، تعثــرت قدمــه بأث بطن
املوقــد فانكــب علــى األرض، مل يطلــق صرخــة أمل، بــل 
سارع بالقيام، عض على شفتيه وامحرت وجنتاه، تفقد 
املرآة، وجدها سليمة فوق كومة الرماد، مل تشرخ، رأى 
وجهــه بــني ذرات الغبــار كاحلــًا، والشــمس تبــدو خلفــه 
خائفــة مثــل خوفــه، مــد لســانه لصورته يف املرآة، ومســح 
السطح األملس بكمه، ابتسمت له الشمس، وارتّد نورها 

عــن الزجــاج إىل وجهــه لطيفــًا دافئــًا.
وصــل إىل مسعــه نــداء أمــه مــن داخــل البيــت: تعــال يــا 
غســان، ال تذهــب بعيــدًا، ال تعــرب طريــق الســيارات، 
جتاهــل النــداء واختــار أيكــة كثيفــة علــى كتــف الســياج، 
جلس مبحاذاتها فوق كومة تراب حديث عهد باحملراث، 
لينــة ناعمــة كاملهــد، يلعــب مبرآته، يعكــس على صفحتها 
ضوء الشمس، يدفع به إىل اجلانب اآلخر من الطريق، 
خيــرتق الســيارات العابــرة، فيلتفــت إليه الــرّكاب، ويلوح 
له بعضهم بأيديهم من النوافذ. ويعود غســان فيســحب 
دائــرة الضــوء ويرميهــا علــى اإلســفلت، تعــرب فوقهــا 
السيارات، بعدئذ، وحبركة خفيفة من يد غسان تنهض 
مشسه سليمة معافاة، مل تتأثر مبا مّر فوقها من أثقال.
عاد صوت األم من جديد: غسان، أين أنت أيها الشقي؟ 
جتّمــع علــى نفســه يف مكمنــه، وأدار املــرآة باجتــاه آخــر، 
بدا له يف عمقها حقل واســع مشــمس أخضر، يقوم على 
طرفــه بيــٌت خــاٍل مــن األمهــات الالتــي حيصــني اخلطــوة 
والصرخــة، مينعــن اللعــب علــى حافــة الســاقية، وصنــع 
التماثيل من الطني، خيشــني على املالبس وكل األشــياء 

من االتســاخ.

أدار املرآة باجتاه آخر، ظهرت له فيها شجرة املشمش، 
ريقــه  حتلّــب  بالشــهد،  احململــة  املنحنيــة  بأغصانهــا 
فخفض املرآة ظهرت أغصان الشجرة قرب قدميه، مد 
يــده فانزلقــت املــرآة وهربت منها حبات املشــمش. تأمل 
الشــجرة مــن جديــد تلفــت حولــه انتقــى حجــرًا حبجــم 
قبضــة يــده، رمــى بــه الشــجرة املثمــرة فتســاقطت بضــع 

حبــات منهــا علــى األرض ارتفــع صــوت األم:
)غسان، يا غسان( لبد غسان يف مكمنه خائفًا يرتقب، 
حتى إذا أمن كفَّ أمه ركض خبفة، التقط صيده وعاد 
يأكلــه علــى مهــل، متلــذذًا بالرحيــق الشــهي، ثــم عاد إىل 

املــرآة من جديد.
املــرآة ذات ســطحني أحدهمــا مكــرب واآلخــر عــادي، 
أدار الوجــه املكــرب باجتــاه الشــمس، فانعكس نورها على 
اجلــدار اإلمسنــيت املقابــل، كابيــًا باهتــًا كضــوء القمــر، 
شــعر غســان بكآبــة مفاجئــة فعــاد إىل الوجــه األول، 
أدار قــرص الضــوء إىل الســياج، حيــث تقيــل دجاجــات 
أمــه حتــت ظــالل الزيزفــون، اكتشــف أن النــور ال خياف 
األشــواك، دهشــت الدجاجــات وراحــت تقوقــئ بأصــوات 
غريبــة، جتمــع بعضهــا يريــد نقــر دائــرة الضــوء، ضحــك 

غســان، تعــاىل ضحكــه حتــى جتــاوز الســياج.
خــرج أوالد اجلــريان يســتطلعون مــا جيري، وقف غســان 
وســطهم مزهوًا بامتالك الشــمس، يوجه ضوءها كيفما 
ــى احلــركات  ــه يتفرجــون عل ــق األطفــال حول شــاء، حتل
البهلوانية لدائرة الضوء، وقف غسان يدخل نور مشسه 
يف أفواههــم يف جيوبهــم معلنــًا: الشــمس يف كفــي، أرســُل 
نورهــا حيــث أشــاء. انظــروا أدار املــرآة باجتــاه كومــة 
احلطــب أدخــل الضــوء إىل الفجــوات املظلمــة، خافــت 
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الســحالي فراحــت ترتاكــض مذعــورة، يصطــدم بعضهــا 
ببعــض حماولــة اهلــرب ولكــن إىل أيــن؟ فالصــيب مــا زال 

يالحقهــا بشمســه؛ ليَضحــك وُيضِحــك مــن حولــه.
تــرك كومــة احلطــب وأدار دائــرة الضــوء باجتــاه العجــوز؛ 
اجلالــس منــذ الصبــاح علــى كرســي القــش الصغــري يراقــب 
املشــهد، هــّز عــكازه  مهــّددًا فانســحب غســان مــع رفاقــه 
كامتــني ضحكاتهــم اخلائفــة. كانــت مســرية ـ أخــت غســان 
ـ قــد خرجــت مــن املطبــخ بعــد انتهــاء عملهــا فيــه، أحضرت 
أدوات زينتهــا، حبثــت عــن املــرآة فلــم جتدهــا، استشــاطت 
غضبــًا واســتغضبت أمهــا فاشــرتكت معهــا يف البحــث عــن 
املــرآة دون جــدوى، رمــى غســان املرآة علــى األرض، ووقف 

باســتعالء ســأل رفاقــه: أيــن الشــمس؟
نظــر األوالد إىل الســماء مشــريين بأصابعهــم إنهــا فــوق، 

ضحــك بغــرور قائــاًل: بــل هــي هنــا حتــت قدمــي.
صك مسع األم صوت الدجاجات املستنفرة خلف السياج، 
ــرة الضــوء مــن خــالل  خرجــت تستكشــف، فشــاهدت دائ
األشــجار، تتواثــب كعفريــت حــل قيــده، أشــارت إىل ابنتهــا 
فتبعتهــا خــارج البيــت، اقرتبــت مســرية خبطــى خفيفــة 
مشــمرة عن ذراعيها، بينما كان غســان منهمكًا يف ألعابه، 

ورفاقــه يتحلقــون حولــه مشــدوهني.
أهــوت مســرية بكفهــا ـ البــارد املشــبع مبــاء الغســيل ـ علــى 
قفاه فأفلتت املرآة من يده، وسقطت على األرض، التقطت 
الفتــاة مرآتهــا، وعــادت إىل البيــت بينما هّب العجوز واقفًا 

وصرخ:
ال... ال تضربيــه يــا مســرية، ارختــى طرفــا فمــه، وارجتفت 
ذقنه كمن يوشك أن يبكي، تذكر أن ال سلطة له على أحد، 
عــاد فجلــس علــى كرســيه يف ظــل اجلــدار الباهــت يهــذي: 
ملــاذا يــا مســرية؟ دعيه حيلم، دعيــه، أنا أيضًا كنت أحلم، 
ضــاع عمــري يف ســراب خــادع، أنا مثله كنت أخال الشــمس 
يف كفــي، حــني كنــت ألبــس البــزة الرمسيــة ذات النجــوم، 

واألزرار الالمعــة.
أدخــل بشمســي كل احلوانيــت، واملســتودعات، والبيــوت، 
واألدمغــة حتــى خلجــات القلــوب، كنــت أحســب أنــي أحتكــم 
بها، إىل أن جاءتين ورقة باردة رطبة، مثل كفك يا مسرية، 
ورقة صغرية بيضاء ناعمة، مطرزة باحلرب، صفعتين كما 
تصفعني غسان، أسقطت املرآة من يدي، أسقطت الشمس 

من كفي، أسقطت جنومي عن أكتايف، وأحالتين إىل رجل 
متقاعــد.. متـــ.. قاعــد.. مــوت قاعــد... مــت وأنــت قاعــد، 
أنِت ال تشــعرين بي يا مسرية، كنت أعيش يف حبور دائم، 
وسعادة أخاهلا خلقت من أجلي وحدي، أفرح حني يرتعش 
النــاس خوفــًا أمامــي، يصابــون بدهشــة يشــوبها االنزعــاج، 
متامــًا مثــل هــذه الدجاجــات، فأفــرح كمــا يفــرح غســان، ال 
تعرفــني موقفــي اآلن، وقــد تفتحــت مــن حولــي العيــون الــيت 
ــح أصحابهــا يعــربون  ــر نظراتهــا، فأصب كان الرعــب ُيكّس

مكانــي وال يلقــون بتحية.
انفــضَّ مــن حولي مجيــع املتملقني، واخلائفــني والطامعني، 
مل يبــق لــدي أحــد، مل أدخــر صديقــًا ليــوٍم كهــذا، أنــا اليوم 

أمــوت وأنــا قاعــد مــوت قاعــد موتـ... قاعــد..  متقاعد.
ال.. ال يا مسرية ارجعي إىل غسان، أشبعيه ضربًا، أيقظيه 
من وهمه، أنا مل أستيقظ من وهمي، ظللت سادرًا يف غيي 
وضاللــي طــوال مــدة وجــودي يف الوظيفــة، إىل أن جاءتــين 

صفعة على وجهي من األمام، وقالت لي:
كن متقاعدًا فامتثلت.

كان غســان قــد نســي املــرآة والصفعــة، والتحــق جبمــع 
األطفال، يتشاورون يف لعبة جديدة، وبقي العجوز األشيب 
جالسًا على كرسيه، مستندًا إىل اجلدار، كأنه أحد رسوم 
يــرّدد هاذيــًا  األطفــال املرســومة بالطباشــري، ومــا زال 

متقاعــد.. متـــ.. مــوت.. قاعــد.
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حممد جربان / السعودية

قصص قصيرة جدًا

انسحـاب
عشــر ســنوات انقضــت، وزوجــيت تقــدم  لــي وجبة 
اإلفطار يف متام الساعة التاسعة والنصف صباحًا

ــوم األحــد املاضــي،    يف الســاعة العاشــرة مــن ي
وأنــا أخطــو حانقــًا إىل اجلانــب اآلخــر مــن املنزل؛ 
لتأنيبها على تأخرها عن املوعد احملدد، مسعتها 

تفاصــل جارتهــا علــى آخــر قطعــة ذهــب لديها. 
يف احلقيقة، اعرتَفْت  بتقصريها عندما واجهتها 
خبطئها... لكنها مل ختربني أن علّي أال أنتظرها 

يف اليوم التالي كاملعتاد!

 نـــــزق
  كانــت تغــين أمامــه، مل يكفــه صوتها، يريد قلبها، 
عينيهــا، شــفتيها.. وصخــب خلخاهلــا. مللــم إثارتــه 
وتوجه إليها، املسافة كانت طويلة، غمزت له أخرى 

يف الطريق، حتسس حمفظته وركض حنوها.

 جـــوع
 ختلــى عــن أشــيائه الثمينــة، وجلــس يســتجدي 
الســعادة عنــد أبــواب الفقــراء، منــذ عــرف أنهــم 
يضحكــون خلفهــا..!  نــام علــى عتباتهــم.. أيقظته 
قرقرة بطنه اخلاوي، طرق األبواب، مسع أصوات 

قادمــة مــن الداخــل، ســأهلم:
 هــال أعرمتونــي قدرتكــم علــى حتمــل أمل اجلــوع، 

حتــى الصبــاح؟

 ثرثـــار
ــاًل،  ــق فمــه طوي ــه املفاجــئ، فأغل   امتدحــوا صمت

تزاحــم الــكالم يف حلقــه، اختنــق ومــات.

 

مزاد خيري
 صّفــق لــه احلضــور طويــاًل، بعــد كلمتــه املؤثــرة 
واحننــوا أمامــه... فترّبع هلم باملزيد من الكالم.

 استــــدراج
 ذات مســاء، رأتــه يف بهــو الفنــدق يرشــف قهوتــه 
ببطء. ابتســم هلا.. ويف الصباح كانت تبحث عن 

أشالئها.

 مـسـيـــار
 - ملاذا تكرهه؟ إنه صغري..!

 - أبوه سرق أمي.

 رجوع إلى البداية
 أســند يــده علــى خزانــة الشــركة؛ حمــاواًل الصعــود 
بعدمــا قضــى عمــرًا يف القــاع، وحــني هــّم.. كانــت 

اخلزانــة مثقوبــة.
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نصوص إبداعية

• أؤكد لك أن التأني مل يعد مهمًا ..
• أحبــث عنــك يف كل شــطر أولِّــي إليــه وجهــي، لكــن ال ريــح 

جتلبــك!
• كنت كاملطر تبعث احلياة.. اآلن يف زمحة األمطار الغزيرة، 

أتساءل ملاذا ال أرى مالمح وجهك واضحة جدًا كالسابق؟!
• رمبا فقط بُهتت الصورة!

• لذلك أقول: إن التأني مل يعد جيدي!
• قبلما تأتي إلي.. ابتدأُت الرحيل

     ووجه الريح عنواني!
• ال وجهــة لــي أعربهــا.. مــن أيــن لــي مبرفــأ ال ترســو فيــه 

أحزانــي؟!
• ال رائحة تدوم سوى رائحة العطر حلظة الفقد.

• الوداع يا عزيزي هو كل ما نتقنه، وجنيد تأديته وبطريقة 
دراماتيكية، باهرة كفرض واجب علينا..

• حلظة العجز عن البوح، مبا نظن أنها احلقيقة املّرة!
• أو الشــلل الــذي يصيبنــا، ومينعنــا عــن اإلصــرار والتمســك 

مبــن نظــن أننــا حنب!

• ملاذا ال ميكننا ـ حلظتها ـ يا ترى أن نقول: أرجوك )ابَق(؛
      ألن التأني خديعة.

• كانــت جمــرد فكــرة واتتين وعّرتين نربة صوتك، عَّما كنت 
أظنه الصواب!

• نعــم.. كنــت أظــن فقــط.. أمــا اآلن فإنــين أقوهلــا عالنيــة: 
التأنــي خدعــة .. جمــرد خدعــة!

جزء من النص مفقود! 

• صدقــين ال أحــد سيســأل عــن الســبب الــذي يدفعــك 
ــه! خلذالن

• هل فهمت اآلن يا عزيزي؟!
األمــر كلــه منــاط بعبــاءة مزركشــة من الدقائــق الوردية، 

واملواقف املرتعشــة!
النســاء وحدهــن حيملــن عــبء االنتظــار، وكأنهــا اإلجابة 

حلظــة الدعاء
ويتحول األمر إىل دروشة وصالة صوفية!

ما أثقله من عبء!
االنتظار العقيم ..

انتظار ال جير وراءه ســوى مقربة، حتمل نعوشــاً ملواعيد 
مؤجلة ..

أمنيــات حمرتقــة، وأمســيات كهفيــة، ال رقــص فيهــا وال 
غناء!

انتظــار يتلــوه انتظــار، ويتبعــه آخــر وجيــر وراءه انتظــارًا، 
ثــم يأتــي بعــده .. ال شــيء!

هل تفهم اآلن؟!
• لكن ال أحد يهتم بالسبب الذي يدفعنا للخذالن ..

التأني.. االنتظار والرتدد ليست سوى مفردات عجفاء، 
ال حتمل يف مضامينها شيئًا!

ماهي إال بيٌد موحشة من االحتماالت الضالة، تستأنفين، 
وتضع ما تبقى مين يف مصاف املقرورين؛ الذين ميسدون 
ظهــر أيامهــم باألمــل املفقــود، والوقت املأمــول منه أن له 

بقية.. لكن كل ما بداخلي عبارة عن جنازة هندية!
ــاح  جثــة هامــدة حتــرتق يف صمــٍت مطبــق، وتــذرو الري

رمادهــا.
• أتساءل هل ميكن لُرفاتي أن يتسنبل يف موسم الربيع؟!

ال تعلق آمالك علي
أنــا لســت مضمونــة أبــدًا.. مل أكن يومــًا حصانًا راحبًا يف 
أي ســباق؛ لذلك ال جيب عليك أن تغامر يف قضية تعلم 

مســبقًا أنها خاسرة.

مي الكسادي
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حلّــت فنــار عــدن الثقافية، يف عددها الثالث، ضيفًة 
علــى رجــٍل بداخلــه طفــل شــاخ قبــل أوانــه، طفــل 
مشــاغب شــغوف وذكي، وســريع البديهة، طفل كرب 
وأصبح مثقفا وسياســيا، وأديبا خمضرما وصحفيا 
فــذا، يغــوص يف تفاصيــل ذكريات نشــأته، وطفولته، 
يســتجديها أن تعــود، ويشــتاق لــذاك الطفــل الــذي 
حيــاول اســرتجاعه يف ســرية ذكرياتــه، وينثرهــا 
دررًا وحكمــة ومواعــظ، وعــرب. إنه املثقف الصحفي 

األديــب حممــد عمــر حبــاح.

 أســتاذ حممــد عمــر حّبــاح، حّدثنــا عــن نشــأتك 
وطفولتــك وحياتــك يف الديــس الشــرقية، ودراســتك 

ــك؟ ــر مســقط رأس والدت ــل باوزي يف غي

   علــى مــا تتذكــر ذاكرتــي املتعبــة، وقــد جــاوزت 
السبعني من عمري، فإنين أشتاق إىل ذلك الطفل 
الــذي كنتــه، والــذي كنــت أعرفــه .. اآلن، يبــدو لــي 
غريبًا وال شيء يدل على أنين كنت ذلك الطفل .. 
بعــض األحيــان أحــاول اســرتداد ذلــك الطفــل، على 
أنــه أنــا، أحــاول اكتشــاف مالمــح وجهــه ..إن كان 
يشــبهين. أســتطيع اللعب معه .. مينحين بعضًا من 

وقتــه، ومــن شــقاوته زمــان .. 
   ال أتذكر من مكان وزمان ميالدي ســوى ما قاله 
لــي أبــي. ولــدت يف بلدة ســاحلية امسها حيس، على 
شــاطئ الزوردي، بينمــا كانــت أمــي تعــوم يف البحر، 
فولــدت ســباحًا، رغــم إنــين ولــدُت طفــاًل عليــاًل، 
يف عــام شــديد اجملاعــة مــن نهايــة احلــرب العامليــة 
.. ومل  ينايــر 1949م  الثانيــة. وكان ذلــك يف 19 
تسنح لي الفرصة قط ألتبني مالمح تلك البلدة يف 

الســنني الالحقــة.

حاورته: جيهان عثمان

لقاء خاص

مقابلة العدد: مع األديب محمد عمر بّحاح:
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    نشــأتي وطفولــيت املبكــرة؛ توزعــت بــني قارتــني: 
إفريقيــا وآســيا، فأنــا إفروآســيوي بهــذا املعنــى، 
وتوزعــت بــني ثــالث مــدن هــي عــري جابــو، وعــدن، 
والديــس الشــرقية. فأنــا )صومانــي( بهــذا املعنــى. 
ولــدت ألبويــن حضرميــني، وجــدة صومالية .. لعبت 
كمــا يلعــب األطفــال؛ مع أقراني من عدة جنســيات، 
كنت طفاًل شقّيًا جدًا على عكس ما يوحي به جسدي 
النحيــل، وكنــت أتلّقــى ضربًا شــديدًا من خالي أكثر 
مــن أبــي، وال أذكــر أن أمــي ضربتــين قــط .. رعيــت 
أبقــار جدتــي، واســتمعت إىل الكثــري مــن حكاياتهــا 
اليت ال تنتهي .. وكنت أقطع مســافة عدة ســاعات؛ 
بــني بيتنــا يف البلــدة ومزرعتهــا الريفيــة، مشــيًا على 
األقدام. وكان من عادة أبي أن يرسلنا إىل البادية، 
كما كان العرب يفعلون قدميًا، ومنكث عندها عدة 
ســنوات، فنعــود وقــد اشــتدَّ عودنــا، وازددنا صالبة، 
ومل يكن أبي يفرق بني الصبيان والبنات، يف إرسالنا 
لنرتبــى الســنوات األوىل مــن أعمارنــا عنــد جدتــي، 
حتــى حيــني موعــد التحاقنــا بالكتّــاب: )املعالمة(.

  عندمــا أحضرنــي أبــي إىل الديــس الشــرقية، كنت 
يف العاشــرة مــن عمــري تقريبــًا ..أعتقــد أنــين كنــت 
قــد كــربت علــى اللعــب، ســوى ما أغرتين بــه الليالي 
املقمــرة، مــن ألعــاب يلعبهــا األوالد يف عمــري؛ لعــل 
أهمهــا: )دحــدوح املــرق(، و)الــزح( ويطلــق عليــه: 
)مليــس وكريــس(، وهلــا اســم آخــر أيضــًا .. أظنــين 
همت بني غابات النخيل، ومعايني الديس وعتومها، 
وأشــهرها الصيــق، وبــني دفــات الكتــب، أكثــر ممــا 
لعبت .. واالستماع إىل القصص، واحلكايات أينما 
وجدتهــا .. والذهــاب إىل زيــارات األوليــاء، وإىل 
مــدارات الرقــص، والشــرح البــدوي: )اهلبيــش(، 
ومســاجالت الشــعراء يف مــدارات: )الشــبواني(، 
وكان منهــا الكثــري يف الديــس وضواحيهــا .. وارتدُت 
الكثري من املساجد؛ للصالة السيما يف شهر رمضان 
املبارك. فالصالة ركن رئيس يف البيت احلضرمي، 
وكان جــدي أمحــد فــرج حبــاح ـ وهــو عمــود األســرة 
ــى  ــا عل ـ شــديدا يف هــذا األمــر، وال يتهــاون يف حثن

الصــالة، ويراقبنــا إىل درجة حرماننا من الطعام. 
وكانت ليالي اخلتم اليت تبدأ يف النصف الثاني من 
رمضان، من أمجل الليالي مبا حتتويه من روحانية، 
وصالة وقيام وتالوة للقرآن، وانتظار لليلة القدر..
    التحقــت بالصــف الثالــث ابتدائــي، يف املدرســة 
االبتدائيــة الغربيــة يف الديــس الشــرقية، إذ كنــت 
درست قبل ذلك يف عريجابو، وكلية بلقيس يف الشيخ 
عثمــان؛ الصفــني األول والثانــي.. وأتذكر أنين كنت 
متفوقــًا.. وكان ترتيــيب األول يف شــهادة االبتدائيــة، 
والســابع علــى مســتوى الســلطنة القعيطيــة، وهــي 
الشــهادة الــيت أهلتــين لاللتحــاق باملعهــد الديــين 

بغيــل باوزيــر .. 
  

   ختمك القرآن الكريم، يف السابعة من العمر حفظًا، 
كغــريك مــن أقرانــك يف ذلــك الوقــت، و دراســتك 
الدينيــة يف املعهــد الديــين بغيــل باوزير، ذات املنهج 
األزهــري، هــذا االلتــزام الديــين والرتبيــة الدينيــة، 

هل أســهمت يف تشــكيل شــخصيتك فيما بعد؟
  كان هــذا جــزءًا مــن التقاليــد والرتبيــة احلضرمية 
األصيلــة، أن يدخلــوا أوالدهم الُكّتاب؛ لتعلم وحفظ 
القــرآن الكريــم، حفظــت جــزء عــّم غيبــًا، وختمــت 
املصحف الشريف يف السابعة من عمري، ولعّل هذه 
اإلضــاءة الروحانيــة يف هــذه الســن املبكــرة، كانــت 
جــزءًا أصيــاًل مــن تكويين، وهــي اليت منحت روحي 
ســكينتها، وهدوءهــا حتــى اآلن، وإال لكنــت انفجرت 
مع كل الضغوط اليت نواجهها يف هذه احلياة. تربيت 
يف بيــت ال ُتقطــع فيــه تــالوة القــرآن، وال الصــالة، 
وكان أبــي إمــام وخطيــب مســجد البلــدة، يف اجُلَمــع، 
وعيــدي الفطــر واألضحــى .. وجــّدي ال يتهــاون مــع 
أحد منا فيما خيص أداء الفروض .. وكنت أنتظم 
يف حلقــات قــراءة القــرآن، واخلتــم يف رمضــان، يف 
ُمعظم مســاجد الديس الشــرقية، وخاصة: )مسجد 
النــور(، وأحيانــا أشــارك يف حضــرات الصوفيــة .. 
ودراســيت يف املعهــد الديــين مل تســتمر طويــاًل؛ ألن 
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املنهــج األزهــري، كان يقــوم علــى احلفــظ، ومل أجد 
فيه شــيئًا ال من الروحانية، وال من شــحذ التفكري. 
ــدي أســئلة أحبــث هلــا  ــت ل    ويف عمــري ذاك كان
عــن أجوبــة .. واملــن وحاشــية الباجــوري مل يكونــا 
ــا  ــك .. فهــي جمــرد نصــوص علين ــي ذل يقدمــان ل
حفظها، وتسميعها، والنجاح فيها. لكن املعهد رغم 
تســميته كان يــدرس أيضــًا العلــوم الدنيوية، التاريخ 
واجلغرافيا، واحلســاب، واللغة اإلجنليزية، وقواعد 
اللغــة العربيــة والنحــو .. لكــن حتــى هــذا النــوع مــن 
التعليــم، كان يقــوم علــى احلشــو واحلفــظ ..فكنــت 
أجد مالذي يف املكتبة الغنية بالقصص والروايات، 
ودواوين الشعر اليت ميتلكها املعهد، باإلضافة إىل 
مــا ســبق وقرأتــه يف مكتبــة أخــي يف بيتنــا الطيــين، 
يف الديــس الشــرقية .. احلكايــات واملوروث الشــعيب 
اإلفريقــي والعربــي الــذي. مسعتــه مــن جدتــي أبولّــو 
نــوح وجــدي ســامل باشــطح.. كل هذا -نعم- أســهم 

يف تكويــن نــواة شــخصييت ..
 

 ذكــرَت يف ســريتك أحداثــًا كثــرية، منهــا تزّعمــك 
ــك مــن املعهــد الديــين،  إلضــراب الطــالب، وفصل
الذي كنت تدرس فيه، هل كان هذا بداية عصيان، 
أو متــّرد، أو ثــورة شــباب متعطــش للحرية واملطالبة 

حبقوقه؟
   ج - يولد املرء حّرًا، وأي شعور بتقييد هذه احلرية، 
مهمــا كان القيــد صغــريًا ال أطيقــه ..نعــم أنا متمرد 
بطبعــي، ولكــن علــى طريقــيت.. عندمــا كنــت طفــاًل 
كنت شــقيًا، والشــقاوة نوع من أنواع التمّرد، تعبريًا 
عن االحتجاج على وضٍع ما .. وبســبب هذا التمّرد 
كنت أتلقى الضرب واألذى اجلسماني.. خالي كان 
يضربين ويقيدني إىل شجرة، مرميرة أمام بيتنا. 
ومل يكــن مــا يؤملــين، ولكــن شــعوري بالقهــر، واملــارة 
يتفرجــون علــي .. وأبــي حــني يغضــب مل يكن يتوانى 
عــن ضربــي بكمــره ]حزامــه[، أو حبذائــه.. وحــني 
تعييــه احليــل يشــكوني إىل معلــم املعالمــة، فيعلقين 

على الفلقة، وحيبسين يف الصف، حتى اليوم التالي 
وســط ظالم دامس، وفريان خميفة.

 ومبجــرد أن يفــك قيــدي يف الصبــاح، أطلــق وراءه 
ســياًل مــن الشــتائم واحلجــارة، وأنطلــق كالريــح .. 

وكنــت ســريعًا جــدًا يف اجلــري ..
تزعمي وزميلي علوي سامل مدهر إلضراب الطالب، 
كان عفويًا وبدون ختطيط أو نية مســبقة؛ لتحســني 
مســتوى املعيشــة يف داخليــة املعهــد؛ وألن الزمــن 
كان زمــن ثــورة، واضطرابــات وإضرابات سياســية، 
ومطالبات باحلرية واالســتقالل، وكان طلبة املعهد 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذا النضــال، الــذي خيوضــه 
شــعبنا كلــه يف اجلنــوب، فقــد ُســيَِّس إضرابنــا بهــذا 
املعنــى، وعلــى أساســه ُفصلــُت وزميلــي مــن املعهد.. 
لكن هذا ال ينفي إنين كنت جزءًا من حركة شباب 
يسعى إىل احلرية، ومل أكن يف ذلك وحدي، لكنين 

مل أكــن أســعى إىل الزعامــة.
  

 مــا ســر حرصــك علــى كتابــة ســريتك الذاتيــة، 
كثــرية منهــا؟ وشــروعك يف نشــر فصــول 

  ال أظنهــا ســرية ذاتيــة، هــي ذكريــات أكثــر منهــا 
ســريتي الذاتيــة، وقــد تتقاطــع مــع حيــوات آخريــن، 
عرفتهم، وعشــت معهم، من أهل، وزمالء دراســة، 
ــا..  ــان عاصرته ــل، أو أحــداث وتطــورات أزم أوعم
وزمننــا كلــه ملــيء باألحــداث العاصفــة، والتطورات 
ــم  ــة. أحــاول أن أحكيهــا لنفســي أواًل ث الدراماتيكي
للذين عايشــوها، وأيضًا أولئك الذين مل يعيشــوها، 
ولكنهم يعانون من آثارها حتى اآلن .. هي حماولة 
ال لكتابة ســريتي، بل لرواية األحداث كما عشــتها، 
ــا بعــض  ــاس فيه ــد جيــد الن وعاشــها غــريي .. وق
الدروس املستفادة؛ حتى ال يكّرروا أخطاء املاضي، 
ويوّرثوا األجيال القادمة مآسي جديدة، أما احلكم 
عليهــا فمــن شــأن النــاس والتاريــخ؛ ولعــل هــذا مــا 
جعلين أحرص على نشــر أجزاء منها؛ الســيما بعد 

أن وجــدت صــدى طّيبــًا عنــد  النــاس.
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ــد االســتقالل يف  ــدك إىل عــدن بع ــَت مــع وال  انتقل
1968م؛ حبثــًا عــن عمــل، حيــث تفّشــت البطالــة يف 
ذاك الوقــت، حّدثنــا عــن معاناتــك ونضالك، وكيف 

جتاوزتهــا؟
  كنــت أعتقــد وجيلــي، أن احلريــة واالســتقالل، 
والتخلــص مــن االحتــالل، ســيكون بوابتنــا الــيت 
يفرتض أن تقودنا اىل االزدهار، واحلياة الكرمية، 
وحببوحــة العيــش، علــى األقــل هــذا مــا وعدونــا بــه: 
جالء اإلجنليز، وإغالق قناة السويس، عقب هزمية 
العــرب يف حــرب حزيران، واحلــرب األهلية، وختلي 
ــة، وخســارة مينــاء  ــا عــن التزاماتهــا املالي بريطاني
عــدن ملكانتــه العامليــة. كل هــذا خلــق وضعــًا شــديد 
الصعوبــة؛ يف عــدن بالــذات الــيت كانــت تصنــف قبل 
االســتقالل بـــ )هونــج كونــج( العرب. وجدت نفســي 
جــزءًا مــن هــذا الوضــع، والبطالــة، فــكان احلصــول 

علــى عمــل مــن الصعوبــة مبــكان يف تلــك الفــرتة.
اشــتغلت صــيب دكان، وصــيب مقهــى؛ يقــدم الشــاي 
للضبــاط واجلنــود مبعســكر للجيــش، واضطــررت 
للعمــل يف جعــار/ أبــني أيضــًا صــيب دكان. وخــالل 
ذلــك مل أختــلَّ عــن القــراءة، والبحــث عــن فرصــة 
عمــل، حتــى وجدتهــا أخــريًا يف صحيفــة 14 اكتوبــر 
بدون راتب. وكان أول أجر قبضته: 500 شلن، بعد 
نصف ســنة تقريبًا، لكن كنت ســعيدًا جدًا بنشــر ما 

أكتــب، وبظهــور امســي الثالثــي علــى الصحيفــة.
   لكن األمور مل تكن بالصعوبة اليت يواجهها الناس 
يف عــدن اليــوم .. كان هنــاك كهربــاء، ومياه وبرتول 
والنــاس يقبضــون رواتبهــم أول كل شــهر.. واملــواد 
الغذائيــة اللحــوم واألمســاك واخلضــروات والفواكه 
متوفرة .. وسعر الدينار حنو ثالثة دوالرات، واألمن 
مســتتب، وهنــاك ورشــة عمــل، تتحــرك هنــا وهنــاك 
..مثــة حديــث عــن تنمية وعن مشــاريع ..كان هناك 
عنــد النــاس مثــة أمــل باملســتقبل .. اليــوم ال يوجــد 
شــيء مــن ذلــك. األبطــال احلقيقيــون هــم النــاس 

الذين يتحّملون كل هذا اآلن ..عندما أقارن وضعي 
يومذاك، ال أجد أي جمال للمقارنة. حبساب اليوم 

حنــن كنــا يومــذاك مرفَّهني ومدّللني!
 

  نشــأتَك وتربيتــك وثقافتــك الدينيــة، واخلاصــة، 
وقراءاتــك لــألدب العربــي والغربــي، أيــن كانــت 

األدب؟ عــامل  البدايــة النطالقتــك يف 
  ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة، وحنن متحلقون 
حــول النــار، نلتمــس الــدفء قالــت لي جدتــي: أبوللو 
نوح، بعد أن حكت لي حكاية من حكاياتها اخلرافية: 
  _ هــذه آخــر حكايــة أحكيهــا لــك. وحينئــٍذ بكيــت 
بشــدة .. كنــت أحــب جدتــي كثريًا، وأحــب حكاياتها 
.. ســألتها: ملاذا؟ أجابت: ألنك ســتلتحق باملعالمة. 
ســتتعلم القــراءة والكتابــة.. واحلكاية يا جدتي، من 
ســيحكي لــي احلكايــات؟ قالــت: أنت .. قلت هلا وأنا 
أبكي: ولكين ال أعرف كيف أحكيها يا جدتي. قالت: 

لــن حتكيها .. أنت ســتكتبها! 
  أعتقد أن تلك البذرة اليت زرعتها يف نفسي جدتي، 
كانــت هــي البدايــة: قــراءة األدب العربــي والغربــي، 
واكتساب الثقافة الدينية، والرتاثية وغري ذلك. كل 
هذا جاء فيما بعد .. لكن يف البدء كانت جدتي ..

  
  مبن تأثرت يف بداياتك األدبية؟ وماهي اإلرهاصات 

اليت جاشت بداخلك، ودفعتك للكتابة؟
  يف كل مرحلــة مــن مراحــل قراءاتــي األدبيــة، يف 
املراحــل األوىل مــن عمــري، تأثــرت بأحــٍد مــا مّمــن 
قــرأُت هلــم. قــرأت كثــريًا إلحســان عبــد القــدوس، 
ويوســف الســباعي، وجنيــب حمفــوظ، وطــه حســني، 
وتوفيــق احلكيــم، وغســان كنفاني، ويوســف إدريس، 
وحّنــا مينــا، وزكريــا تامــر، وجــربان خليــل جــربان، 
وعبــد  جــربا،  إبراهيــم  وجــربا  والطيــب صــاحل، 

الرمحــن منيــف، وآخريــن، عربــًا وأجانــب. 
 تصــوري أنــِك تعيشــني مــع  كل هــؤالء، وأنــِت طفلــة، 
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وغريهم كثري، حتت سقف واحد، يف غرفة صغرية، 
تضيئها ملبة جاز الكريوسني. وكّل واحٍد من هؤالء، 
حياول إغراءك ببضاعته، وشدك إىل عوامله، وهي 
عوامل مدهشة وواقعية، وال  ختلو من خيال. ال أذكر 
إنين تأثرت بأحد من هؤالء على وجه التحديد ..إىل 
حــد إنــين فكــرت يف تقليــده، أو اســتعارة أســلوبه، يف 
كلٍّ أعجبين شيٌء ما، وأعجبتين تلك العوامل، اليت 
تــدور فيهــا قصصهــم، ورواياتهــم. قــرأت كثــريًا ويف 
حلظــة مــا شــعرت بــأّن هنــاك ما جييــش يف صدري، 
ويريــد أن خيــرج إىل احليــاة.. فأمســكت بالــورق 
والقلــم، وكتبــت علــى ضــوء ملبــة اجلــاز، فلــم يكن يف 
ديســنا كهربــاء، وال يف بيتنــا )تريــك(.. بعــد فــرتة 
اكتشــفت أن مــا أكتبــه قصــة .. هكــذا حتققت نبوءة 
جدتي، وصرت أكتب احلكاية، لكّنها مل تعش لرتى 

حفيدهــا يكتب احلكايــة، ونبوءتها تتحقق..
  

 احلكايات الشعبية، واملوروث الثقايف، من حكايات 
األجــداد الشــفاهية، غرســت فيــَك حبَّــك للفنــون 

األدبيــة، مــن قصــة وروايــة ونثــر؟
   - نعــم بــكل تأكيــد. وكنــت حمظوظــًا جــدًا إذ كان 
جداي؛ ألمي حيكيان لي كل ما يعرفانه من قصص، 
وحكايــات خرافيــة وأســطورية .. موروثــي الثقــايف 
ــراءة األســاطري  الشــعيب اســتكملته فيمــا، بعــد بق
والبابليــة  و)األوديســة(  )االليــاذة(.  اليونانيــة: 
والعربيــة  )الشــهنامة(  والفارســية  )جلجمــاش( 
وعنــرتة  والســرية اهلالليــة،  وليلــة(  ليلــة  )ألــف 
وعبلــة، وجمنــون ليلــي، وقيــس وروميو، ومســرحيات 

شكســبري، وكل مــا يقــع يف يــدي.

 عملــك كملحــق إعالمــي يف الدائــرة اإلعالميــة، 
لوزارة اخلارجية، وملحٍق إعالميٍّ يف سفارة بالدنا؛ 
يف االحتاد السوفييت سابقًا، أثرت عالقتك بأعمال 

األدبــاء الروس؟
  ال ...ال .. عالقــيت بأعمــال األدبــاء الــروس أقــدم 

مــن ذلــك بكثــري. وقــد قدمــوا لإلنســانية أعمــااًل 
أدبية عظيمة، يف القصة والرواية والشــعر، وعرفوا 
بفهمهم األفضل لتعقيدات النفس البشرية ..عرفت 
جوجــول، وبوشــكني، وتولســتوي، ودوستويفســكي، 
وجوركي، وتشيخوف. ورسول محزاتوف، وغريهم. 
قبل أن أعمل ملحقًا إعالمّيًا يف سفارة بالدي اليمن 
الدميقراطية، لدى االحتاد السوفييت .. طبعًا يعود 
الفضــل يف ذلــك إىل أخــي حمفــوظ، ومكتبتــه الــيت 
كونهــا خــالل ســنوات مــن عمــره املديــد ـ أطــال اهلل 
يف عمــره ـ يف عــدن والكويــت. قــرأت كل مــا كان يف 
مكتبتــه، وأوهلــا أعمال األدباء الروس؛ الذين كانوا 
يعيشــون معــي يف تلــك الغرفــة، الــيت حدثتــك عنهــا، 

وقــرأت املزيــد حــني انتقلــت إىل عدن.
    عندما ذهبت إىل موســكو، كانت عندي ذخرية 
كافية من املعرفة، بالطبيعة والشــخصية الروســية، 
واألدب الروســي قبــل وبعــد الثــورة البلشــفية. لكــن 
ــد  ــراءة املزي هــذا مل مينعــين مــن االســتزادة يف ق
من األدب الروســي؛ الذي ترمجه الروائي العراقي 
غائــب طعمــة فرمــان، واملصــري الدكتــور أبوبكــر 

يوســف. وكالهمــا صــارا مــن أصدقائــي. 
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مقابلة العدد

 كيــف أْثــرت احليــاة السياســية  األديــب حممــد عمر 
حبــاح، كيــف أّثــرت يف حياتــه األدبية؟

   احليــاة السياســية تأخــذ مــن األديــب أكثــر ممــا 
تعطيه .. ســلخت من عمري حنو عشــر ســنوات، يف 

العمــل يف الصحافــة ..
والعمــل يف الصحافــة خاصــة عندمــا تكــون حكومية، 
ويف موقــع مســؤولية، جتعلــك تنغمــس يف السياســة، 
حتــى وإن مل تــرد ذلــك. ويكــون هــذا علــى حســاب 
اهتمامــك باشــتغالك علــى أعمالك األدبية، وتطوير 
أدواتك الفنية .. دون شــك املناخ السياســي السائد 
أثــر علــى بعــض إنتاجــي األدبــي وليــس كلــه.. وعلــى 
بعــض مــا كتبــت مــن قصص، فكتبت قصصــًا بتأثري 
ذلك املناخ، لكن السياسة أّثرت يف بعض أدبي ومل 

تثــِر أدبي.

 وهل ترى أن  هناك تداخاًل بني األدب والسياسة؟ 
وبــني احليــاة األدبيــة، واحليــاة السياســية، ال ســيما 

اليوم؟

  يبدو لي أن السياســة قد اقتحمت خمتلف جوانب 
حياتنــا، مبــا يف ذلــك األدب. وهــذه ليســت مســألة 
جديدة، أو طارئة ولكنها ظاهرة قدمية يف التاريخ. 
فقد كانت السياسة واألدب متداخلني على الدوام، 
ــارة خيــدم األدب  ــارة ختــدم السياســُة األدب، وت ت
السياســة. لكنهمــا علــى الدوام يف حــال تنافس، ويف 
أغلب األوقات يف حالة خصومة شديدة؛ أقصد هنا 
السياســة بوصفها ســلطة متيل اىل التســلُّط، وحجر 
احلريــة، والظلــم. وهــي أمــور ال يقبــل بهــا األديــب، 
وال يسمح بها ضمريه، وال رفضه الشديد للعبودية، 
واحنيــازه إىل اإلنســان وحريتــه؛ الــيت هي جزء من 
حريتــه؛ هلــذا تلقــى األدب واألديب دائمًا إىل جانب 
ــه  ــة. ممــا جيعل ــة والعدال ــا الشــعوب، واحلري قضاي

بالضــرورة يف حــال خصومــة مع الســلطة.
بالنســبة للشــق الثاني من ســؤالك، فقد كره الناس 
السياســة إىل حــد القــرف. وأول شــرط يف كثــري من 
اجلروباتـ  على وسائل التواصل االجتماعيـ  خاصة 
األدبية والثقافية: ممنوع الكالم يف السياسة؛ هلذا 
ــى ال  ــى هــذا الســؤال؛ حت ــة عل أعفيــين مــن اإلجاب

يكرهنــا القراء.
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وثيقة العدد

  لقد ُذكر إقليم َحْضَرَموت يف )ســفر التَّكوين( 
منــذ القــدم، وقّلمــا ورد ذكــر عاصمتــه َشــْبَوة 
ــل  ــث قب ــل القــرن الثال يف املصــادر القدميــة، قب
امليــالد. وعلــى غــرار املســتوطنات الواقعــة علــى 
حدود صحراء الربع اخلالي، كانت شبوة تعتمد 
على الري. ونظرًا التسام املناخ بشدة اجلفاف، 
واالنفاض يف معدل الرطوبة، واالرتفاع الكبري 
يف درجــة احلــرارة؛ فقــد اعتمــد املزارعــون علــى 
أســلوب مجــع مياه ســيول األمطــار النادرة، اليت 
تهطــل علــى اهلضــاب املرتفعة، من أجل توزيعها 

علــى احلقول.
    أول مستوطنة تأسست يف بداية األلفية الثانية، 
غــري أنهــا مل تصبــح عاصمــة حلضرمــوت، إال يف 
القرن السابع قبل امليالد تقريبًا، كما يبدو. وقد 
أثبــت حكامهــا الذيــن كانــوا يف فــرتة مــن الزمــن 
حلفاء ململكة ســبأ، اســتقالهلم وسيطرتهم على 
اجلزء الشرقي من جنوب شبه اجلزيرة العربية. 
اســتمدت حضرمــوت ثراءهــا بشــكل رئيــس مــن 
تنظيم جتارة البخور، اليت وصلت حتى شواطئ 

شــرق البحر األبيض املتوســط خالل الفرتة من 
القرن السابع حتى القرن الثاني قبل امليالد. ويف 
وقت الحق، يف بداية العصر امليالدي، استفادت 
حضرمــوت مــن انفتاحهــا املــزدوج، علــى اجلانب 
الــربي ممثــاًل باملناطــق الصحراويــة، والبحــري 
علــى احمليــط اهلنــدي. وقــد تأثــرت مدينة شــبوة 
بالغــزوات يف القــرن الثالــث، إال أنهــا بقيــت حتى 

القرن اخلامس.
   يقصد حبضرموت يف معناها الضيق؛ الَواِدي 
الذي ميتد بشكٍل مواٍز للساحل اجلنوبي من شبه 
اجلزيــرة العربيــة؛ بــني 48 درجــة إىل 51 درجــة 
شــرقًا تقريبــًا، ويقصــد بهــا يف املعنــى الواســع 
املنطقة الشاســعة اليت تضم اهلضاب املرتفعة؛ 
املطلــة علــى ذلــك الوادي واألخاديد اليت ترســم 
وديانــه الفرعيــة وواحاتــه. وتعد شــبوة )خمطط 
عــام للمواقــع األثريــة( الواقعــة علــى 15 درجــة 
مشــااًل، أحــد مــدن الشــرق األوســط القدميــة؛ 

الواقعــة أكثــر جنوبًا.
يقــع املوقــع عنــد اجملرى الســفلي لــوادي َعاِطف؛ 

تقرير أعده أعضاء بعثة التنقيب الفرنسية في شبوة: 
جان فرانسوا بريتون كريستيان ودارل  جان كلود رو

َشْبَوة عاصمة مملكة حضرموت
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علــى ارتفــاع يصــل إىل 700م تقريبــًا، وحتيــط بــه 
منحــدرات شــديدة االحنــدار، مــن احلجر الرملي 
واجلــريي، الــيت تعــد مــواد بناء ســهلة املنــال. وقد 
اتســعت املدينة وســط مثلث من التالل الصخرية 
املهذبــة، وذات الشــكل الفــض ـ يف بعــض األحيــان 
ـ بســبب وجــود نتــوءات مــن املِلْــح، ومــن املؤكــد أنــه 
واملفتوحــة،  كاملناجــم احملفــورة  اســتغالهلا؛  مت 
يف ســبخة تلــك املنطقــة املنخفضــة، يف العصــور 
القدميــة، وهــو مــا حيــدث اليــوم. وقد شــكلت هذه 
التالل العالية بالنسبة للمدينة محاية من السيول 
اجلارفــة، والســيطرة علــى الطــرق املوصلــة إليهــا.

وقــد جــاء ثــراء شــبوة يف بعــض جوانبــه؛ بســبب 
موقعها اجلغرايف، فهي تطل على احلدود اجلنوبية 
لوادي حضرموت، فكانت على اتصال مع الوديان 
الفرعيــة، مــن خــالل الطــرق الــيت مت إنشــاؤها؛ 
ولذلــك فــإن املدينــة تقــع عنــد ملتقــى عــدة طــرق، 
منها ما يربطها مع األقاليم الشرقية حلضرموت، 
ــة  ــان مــن اجلهــة اجلنوبي وأخــرى مــع مملكــة َقَتَب
الغربية، وأخرى باجتاه مشال شــرق وادي َمْعنَي، 
ومــن ثــم مشــال اجلزيــرة العربية، وشــرق منطقة 

البحــر األبيض املتوســط.
وقد وصل هانز هيلفريتس إىل موقع شــبوة؛ ألول 
مــرة يف عــام 1936 م، وقــام الباحــث ســان جــون 
فيلــيب بعلميــات احلفــر يف نفــس العــام، وجــاء مــن 
بعده هميلتون يف عام 1938م، وقام بدوره بعمليات 
احلفــر اجلزئــي. وقــد افرتض هميلتون حينها بأن 
املدينــة كانــت عبــارة عــن مقــربة واســعة. ونظــرًا 
النغــالق البــالد لفــرتة طويلــة، وألســباب خمتلفــة 
مل تفتح مرة أخرى إال يف عام 1974م، وهو تاريخ 
وصــول أول بعثــة فرنســية إىل شــبوة؛ الــيت كانــت 
واقعــة فيمــا كان يســمى حينهــا جبمهوريــة اليمــن 
ــة  ــل يف بعث الدميقراطــي. واجــه املســئولون األوائ
البحــث األثــري الفرنســية، مشــكلة اختيــار موقــع 
احلفر ابتداًء من جاكلني بريين، ومساعدها جان 

ديزايس، وجان فرانســوا بريتون يف عام 1978م. 
هل كانت املدن، وتقنيات البناء، وأمناط املباني، 
وغريهــا تنــدرج ضمــن تقليــد طويــل األمــد؟ أم أن 
معظمهــا وقعــت حتت التأثــريات األجنبية؟ إحدى 
االفرتاضــات حينهــا متثلــت بالتزامــن الوثيــق بــني 
اليونــان وســبأ؛ ســعيًا وراء حتديــد تواريــخ أقــدم 
النقــوش واألعمــال الفنيــة، أي يف القــرن اخلامس 
قبل امليالد تقريبًا. وسرعان ما أظهرت األحباث 
بــأن حضــارة جنوب شــبه اجلزيــرة العربية، كانت 
أقــدم مــن ذلــك بثالثة أو أربعــة قرون على األقل.

ــة  ــود إىل األلفي ــزال صــورة أول مســتوطنة تع ال ت
الثانية، يف تلك احلقبة غري واضحة. إال أننا نعرف 
فقط أنها شــيدت عند أســفل التل اجلنوبي، الذي 
ال يزيــد ارتفاعــه عــن 10 أمتــار تقريبــًا، واملســمى 
بالعقــب. ونفــرض أن أفــراد القبائــل مارســوا يف 
هذه املنطقة الزراعة املروية، وشيدوا املنازل من 
الطــوب، وصنعــوا اخلــزف املطلي باللــون األمحر. 
ومل حتسم يف شبوةـ  بشكل نهائيـ  مسألة االنتقال 
إىل هــذه احلضــارة، ممــا نطلــق عليــه: )حضــارة 
جنوب شــبه اجلزيرة العربية(، ابتداًء من القرن 
التاسع والثامن قبل امليالد. إذ يبدو أن املواد اليت 
تعــود إىل حضــارة حضرموت القدمية، واملوجودة 
على العديد من املواقع يف املنطقة، نادرة الوجود 
يف شــبوة، إال أنه من املســلم به حينها أن تقنيات 
وأشــكال معمارية جديدة أخذت يف الظهور؛ وهي 
ــيت مت العثــور عليهــا مــن  حتديــدًا تلــك املــواد ال
خــالل احلفريــات، الــيت نفــذت يف الفــرتة مــا بــني 
للمدينــة  املركــزي  القطــاع  يف  2000م-2002م. 
شــرق املعبد الرئيس، حيث مت الكشــف عن وجود 
منطقــة ســكنية، مزدمحــة تعــود إىل القرن الثالث 
عشــر، والثانــي عشــر قبــل امليالد. وهــو عبارة عن 
مبانــي مــن طــوب اللِّــنْب، مــع العديــد مــن املواقــد، 
وأغطية طينية مسيكة تعلو رصيف من اللنِب. إال 
أن األكثــر قدمــًا منهــا هــي تلــك اهليــاكل الطينيــة 
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الكثيفــة، الــيت كانــت تســتخدم يف بعــض األحيــان 
كأساســات أفقية على أرض غري مســتقرة متامًا. 
ومت تشــييد أوىل املنــازل احلجريــة يف هــذا احلــي 
بعــد ذلــك بوقــت طويــل، ويرتبــط بهــا العديــد مــن 
املواقــد علــى شــكل طبقــات، إال أنهــا ال تــدل علــى 

االزدهــار الكبــري للمدينة.
    كانت املدينة تتمتع بنظام دفاعي مزدوجـ  حتى 
الفــرتة مــا بــني القــرن الســابع، والقــرن الســادس 
قبــل امليــالد ـ مــن الداخــل بســور مســتقيم تتخللــه 
أبــواب كبــرية، ومــن اخلــارج علــى قمــم التــالل، 
حتــى القلعــة الــيت كانــت حينهــا حماطــة بأســوار. 
حيمي السور اخلارجي للمنطقة املنخفضة؛ وهي 
السبخة اليت كانت تأوي القوافل التجارية، اليت 
تتوقــف يف شــبوة. وكان يســتخدم أيضــًا لتجمــع 
الوافدين يف نقطتني رئيستني إحداهما يف اجلهة 
الشمالية، واألخرى يف اجلهة الغربية. أما السور 
الداخلــي فــكان بــدوره حييــط باملنطقــة الســكنية؛ 
الــيت متتــد علــى15 هكتــار تقريبــًا، وال تغطيــه 
املباني بشــكل كامل. وكان التل الشــرقي يستخدم 
كمقــربة، ومعظــم القبــور قــد تعرضــت للنهــب. مت 
احلفر يف قربين شبيهني بالكهوف فقط. أما على 
التل الغربي، فريتفع معبد خارج األسوار، كما هو 

احلــال يف كثــري مــن مــدن حضرمــوت وقتبان.
التوسع احلضري:

      يبــدو أن التوســع احلضــري للمدنيــة، مت وفــق 
املخطط الشرقي التقليدي. إذ يبدو أنه يف القديم 
ــة، أو القبائــل املختلفــة  كانــت الفئــات االجتماعي
تتقاســم املســاحة مــن أجــل البنــاء. وبإمكاننــا 
أن نفــرتض أنهــا جتمعــت حــول املعابــد اخلاصــة 
بهــا، وشــيدت العديــد مــن املراكــز الســكنية، اليت 
تعتمد يف البداية مبدأ الدفاع، وانتهت باالندماج 
فيمــا بينهــا. ويف وقــت متأخــر، انتظــم جمــرى 
ــة الشــمالية  ــس املتجــه مــن البواب ــق الرئي الطري

للمعبــد املزعــوم، إال أنــه ال يــزال حمتفظــًا بتلــك 
الطريــق، غــري املنتظمة بني املباني الرئيســة. ويف 
أحيــاء خمتلفــة توجــد أماكــن شــوارع؛ أو باألحرى 
مســاحات متبقيــة، حتدهــا منــازل ذات قواعــد 

حجريــة ضخمــة.
 حاولــت البعثــة الفرنســية منــذ بدايــة عملهــا، 
قاعــدة حجريــة،  معرفــة طبيعــة ووظيفــة 130 
ــة فقــط مــن  ــة الغربي ــا يف املنطق ــور عليه مت العث
املدينــة. ترتفــع هــذه القواعــد بضعــة أمتــار عــن 
مســتوى األرض، والــيت كان البعــض منهــا مبنّيــًا 
ــة، وأخــرى عكســها؛ وتضــم  مــن األحجــار املهذب
جدرانًا داخلية مرتابطة، تشكل صناديق حمشية 
مبواد خمتلفة )طوب الِلنب، الرتاب، اخل.( وهي 
أساســات مرتفعة لضمان ثبات املبين على أرض 
رخوة. كانت اهلياكل العليا للمباني مصنوعة من 
هيــكل خشــيب منتظــم الشــكل، مت حشــوه بقوالــب 
مــن اللِــنب. ومــن احملتمــل أن املبانــي ذات الطابق 
الواحد كانت معابد، أما اليت تتعدد فيها الطوابق 

فقــد كانــت منازل.
   ويف هــذه احلالــة كانــت هــذه املبانــي مرتفعــة 
وضخمــة، وتشــبه املنــازل اليمنيــة ذات األبــراج؛ 
ــاألدوار  ــة للمنــزل ب حيــث تفســر القيمــة الدفاعي
واملكانــة، الــيت تصاحــب هذا النمط من املســاكن 
استمرارها على مرور العصور، يف تاريخ اجلزيرة 
العربيــة القدميــة. تنتمــي »القلعــة امللكيــة« يف 
شبوة إىل هذا النوع من املنازل؛ حيث تتألف من 
منــزل ذي بــرج يف املنتصــف يتقدمــه فنــاء وعلــى 
جانبيه رواق. يف املبنى الرئيس، ما تزال القاعدة 
احلجريــة العاليــة، موجــودة علــى أنقــاض ممر يف 
الوسط، وغرف جانبية ودرج حموري. ويف املبنى 
الشــمالي، مل يتبــق منــه ســوى أســس اجلــدران، 
وكذلــك جــدران الغــرف احمليطــة بالفنــاء املبلط. 
كانت مجيع الطوابق قد بنيت من اخلشب؛ حيث 



65

العدد الرابع | أكتوبر ٢٠٢١مالعدد الرابع  أكتوبر ٢٠٢١م وثيقة العدد

ــى مــا يقــارب 300 عمــودًا خشــبيًا،  ــور عل مت العث
مــن بــني أهــم طبقــيت احلــرق، غالبــًا مــا كانــت يف 
حالــة جيــدة، مــع أنظمــة تركيبهــا، وحتــى الديكــور 
اخلاص بها يف بعض األحيان. ومن خالل دراسة 
هذه األعمدة اخلشــبية، مت إعادة طابق يف املبنى 
الشــمالي، مــن خــالل الرســم مــزود مبمــر دائري، 

يغطيــه ســقف ذو جتويفــات.
ــه قصــر شــقري  ــى بأن ــى هــذا املبن مت التعــرف عل
امللكي، الذي يظهر »امسه على القطع النقدية، 
الــيت كانــت موجــودة بكثــرة يف شــبوة، ويف مينــاء 
اململكــة أيضــًا )ِبــرْي َعِلــي( )كعانــي قدميــًا(، ويف 
حضرمــوت واخلليــج العربــي. وقــد عرفــت شــقري 
أيضًا بالعديد من النقوش، مبا فيها تلك اخلاصة 
مبعبد الُعْقَلة بالقرب من شبوة، وتلك التابعة ملعبد 
أَوام يف مــأرب. يظهــر واحــد مــن هــذه النقــوش، 
وبشــكل تفصيلــي خريطــة القصــر املبــين مــن قبــل 
الســبئيني، عــام 230 مــن العصــر املســيحي، حيــث 
يوجــد علــى طبقــة احلــرق الســميكة أجــزاء لتمثال 

إنســان، وحيــوان مــن الربونــز كانــت تزيــن املبنــى 
الرئيس.

بعد مرور فرتة من الزمن مت إعادة بناء القصر، 
وتزيينــه حيــث صار جناحه الشــمالي يضم رواقًا، 
ــًا مــزودًا بفتحــات  ــة، وطابق ــوه رســوم جدراني تعل
كبــرية، وتعلــو األعمــدة احلجريــة تيجــان مزخرفة 
برسوم حليوانات جمنحة. كان القصر مقرًا مللوك 
حضرموت، على مدى مخســني عامًا تقريبًا، قبل 
أن يصبــح فيمــا بعــد مقــر إقامــة بســيط، ورفيــع 
لألمــراء احلمرييــني. وقــد مت تدمــريه يف نهايــة 
القــرن الرابــع متامــًا، وكشــفت مســتويات احلريــق 

عــن وفــرة يف املــواد املســتوردة.
اكتشاف معابد نادرة:

     مت التعــرف علــى عــدد مــن اآلهلــة يف شــبوة. 
باإلضافــة إىل اإللــه الرئيــس احلضرمــي ســيان 
أو ســيني. تذكــر بعــض النقــوش اســم اإللــه َعْثــرَت، 
ــزال شــخصية هــذه اآلهلــة  ــه، وال ت ــس واملََق ومَشْ
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غــري معروفــة بشــكل جيــد، وتسلســلها غــري مؤكــد، 
وتشــكيالتها املتنوعــة بالرســوم، كمــا إن طقوســها 
ــق اآلهلــة  ــة أيضــًا. تتواف ــزال جمهول ــة ال ت الديني
الــيت مت التعــرف عليهــا يف شــبوة ـ مــن دون شــك 
ـ مــع بعــض املعابــد، إال أنــه كان مــن الصعــب 
حتديــد أماكنهــا. وقــد مت حتديــد معبديــن فقــط 
بشــكل مؤكــد؛ األول: يطــل علــى املدينــة علــى التــل 
الغربــي، والثانــي: يقــع بالُعقلــة علــى بعــد 13 كــم 
غربــًا، مــن مدينــة شــبوة، وهــو جاثــم علــى صخرة 
شــديدة االحنــدار تغطيهــا النقــوش. أمــا بالنســبة 
للمبنى الذي يطلق عليه: )املعبد الكبري(، والذي 
ــه  ــزال وظيفت ــى الشــارع الرئيــس، فــال ت يطــل عل
غــري مؤكــدة. ويتكــون مــن درج مبين علــى قواعد، 
وحمــاط بشــرفات ضيقــة بعضهــا فــوق بعــض. ويف 
مرحلة ثانية يف بداية العصر املســيحي، مت تزيني 
هــذه اجملموعــة، بتماثيــل برونزيــة ألفــراد وخيول. 
فهــذا املبنــى الضخــم ال حيمــل اخلصائص العامة 
ملعابــد املنطقــة، بوضعــه الراهن على األقل، وإمنا 
يشــبه باألحــرى مبنــى ذا طابــع مدنــي ُســْوِري، أو 
فارســي. فكيــف ميكــن تفســري وجود العــدد الكبري 
مــن املنــازل، الــيت ُشــيدت بــني القــرن األول قبــل 
امليالد، والقرن الثالث امليالدي؟! فهل من خالل 
االزدهار احلقيقي للمدينة؟! وهذا الفن املعماري 
ذو النمــط احلضــري الرائــع، أو مــن خالل متركز 
اليد العاملة املاهرة، والفنانني املشهورين؟ ومما 
ال شــك فيــه أن الزراعــة، وعلــى الرغــم مــن كونهــا 
عنصــر أساســي للعيــش، ومتويــل القوافــل، إال إن 

عوائدهــا كانــت أقــل مــن جتــارة البخــور.
جتارة البخور:

     كان علمــاء اآلثــار يتوقعــون العثــور علــى الكثــري 
من الدالئل، اليت قد تشري إىل دور شبوة كمركز 
للقوافــل، إال أنهــم مل يعثــروا علــى مســتودعات، أو 
حتى أسواق عامة، وال نقوش حمفورة على احلجر، 

أو علــى جــذوع النخــل. ومــع ذلــك فقــد مت العثــور 
علــى عــدد من مناضد البخــور اخلاصة بالقربان، 
وكان هنــاك الكثــري منهــا أيضــًا، علــى العديــد من 
املواقــع األخــرى مثــل مَتِْنــع. وعــالوة علــى ذلــك، 
فإن أشجار البخور وامُلّر تنمو بالقرب من املوقع، 
غري أنها تزداد بكثرة يف شــرق حضرموت وَظَفار 
)ُعَمــان(. فهنــا توجــد الغابــات احلقيقية ألشــجار 
اللَُّبان، اليت تفســر وجود مســتوطن ألهاٍل أصلهم 
مــن شــبوة علــى بعــد ألــف كيلومــرت مــن العاصمــة. 
كانــت شــحنات املــواد العطريــة يتــم إرســاهلا إىل 
ميناء قنا، من ثم يتم شحنها باجتاه شبوة، اليت 

ترســلها مباشــرة حنو البحر األبيض.
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مل يكــن اســتيالء بريطانيــا علــى عــدن عام 1829م هــو غاية ما تبغيه 
بريطانيا من منطقة جنوبي اجلزيرة العربية، وإمنا كان هذا االستيالء 
مبثابــة نقطــة للتوســع وبدايــة لالنطــالق لتأكيــد النفــوذ الربيطاني يف 
منطقــة جنوبــي اجلزيــرة العربيــة ويف البحــر األمحــر وعلــى الســاحل 
اإلفريقــي الشــرقي، وكذلــك إلبعــاد أي ظــل لقــوى أخــرى يف اخلليــج 
ــُبل مــا حقــق هلــا ســيطرتها  العربــي. وقــد اختــذت بريطانيــا مــن السُّ

بالتدريــج علــى كل هــذه األحنــاء ســواء بالتهديــد أم بالرتغيــب.
ومع وصول العثمانيني إىل اليمن عام 1872م، واقرتاب خطرهم من 
مناطــق نفــوذ بريطانيــا يف اجلنــوب، أدركت بريطانيا أن هذا التدخل 
تهديــد مباشــر لطبيعــة العالقة اليت تربطهــا بقبائل املنطقة، ولوقف 
هذا التهديد غريت بريطانيا من سياستها جتاه املناطق، من التهدئة 
وعالقات الوالء والصداقة إىل فرض سياسة احلماية، وسارعت إىل 
عقد معاهدات محاية مع الســلطنات واإلمارات واملشــيخات للحيلولة 
دون انتشــار النفــوذ والســيادة العثمانيــة على مناطــق جنوب اجلزيرة 
العربية، وهو ما رحب به غالبية احلكام احملليني بسبب خشيتهم من 
الســيطرة العثمانيــة، وطمعهــم باألســلحة واألمــوال الــيت تقدمها هلم 

السلطات الربيطانية ولضمان محايتهم من أي خماطر أو مترد.
وعلــى مســتوى شــبوة فقــد عقــدت عــام 1888م معاهــدة محايــة مــع 

سرقة آثار شبوة

د. علي صاحل اخلالقي
أستاذ التاريخ القديم - جامعة عدن
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ســلطان العوالــق الســفلى ابوبكــر بــن عبــداهلل. 
ــة  ــات مماثل ــام اتفاقي ــك الع ــا ُعقــدت يف ذل كم
الســفلى ومشــيخة عرقــة  مــع مشــيخة حــورة 
وســلطنة بري على )الواحدي( وســلطان بلحاف 
)الواحدي(. ويف عام 1903م مع شــيخ مشــيخة 
العوالــق العليــا حمســن بــن فريــد بــن رويــس 
العولقــي ومــع شــريف بيحــان أمحــد بــن حمســن 
اهلبيلــي. ويف عــام 1904م مــع ســلطان العوالــق 
العليــا صــاحل بــن عبــد اهلل بــن عــوض العولقــي. 
ومبوجــب هــذه االتفاقيــات اســتطاعت بريطانيــا 
أن تســيطر على املنطقة ومتارس الوصاية على 
احلــكام احملليــني وخصصــت هلم رواتب شــهرية 
ــة، وتركــت هلــم إدارة  ــا مومسي وســنوية وهداي
شــئونهم الداخليــة واحملافظــة علــى اســتقالهلم 
إىل حد ما، عماًل برغبتهم ومبصلحة بريطانيا 

الــيت تتدخــل حينمــا تــرى ضــرورة لذلــك.  
أراضــي  االتفاقيــات أصبحــت  ومبوجــب هــذه 
االســتعماري،  للنشــاط  مســرحًا  احملميــات 
وللتنقيب عن الثروات ونهب اآلثار واملخطوطات. 
وكانــت شــبوة الغنيــة بآثارهــا احلمريية من أهم 
املناطــق الــيت اجتهــت إليهــا أنظــار الطامعــني 
بآثارهــا النفيســة ومبباركــة وترحيــب ومســاعدة 
من احلكام احملليني الذين مل يكن يهمهم سوى 
اســتالم األمــوال دون شــعور أو إدراك خبطــورة 

مــا يقدمــون عليــه. فعلــى ســبيل متكــن الكونــت 
ــى نفســه )عمر الســويدي(،  لندبــرج أو كمــا مَسَّ
الــذي وصــل عــدن عــام 1895م بتســهيل مــن 
الســلطات الربيطانيــة، مــن التنقــل يف عــدد مــن 
مناطــق اجلنــوب أواخــر القــرن التاســع عشــر 
ومطلــع القــرن العشــرين، وأوجــد لــه عمــالء يف 
مناطق شبوة، كما يف غريها من مناطق البالد 
ممــن ســاعدوه يف التنقــل أو الوصــول إىل هدفــه 

عــرب شــبكة عمالئــه.
يذكــر حممــد عيســى صاحليــة، صاحــب كتــاب 
الدبلوماســية  بــني  العربــي  الــرتاث  )تغريــب 
ــف  ــرز العمــالء يف خمتل والتجــارة(، أمســاء أب
مناطــق اجلنوبــي العربــي، منهــم فئــة اشــتغلت 
ــا  ــرتاث، مل يردعه ــب ال ــة يف تغري بصــورة كامل
الضمــري وال الوجــدان وال االنتمــاء ، وإمنــا كان 
هدفها احلصول على املال لتحقيق املنفعة واملتعة 
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الشخصية، ومن أهمهم يف مناطق شبوة، على 
ســبيل املثــال،  أمحــد علــي مــرزق الــذي خــدم 
االجنليــز بتزكيــة مــن الســلطان صــاحل بــن 
عبــداهلل العولقــي، وكمــا يتضــح مــن الوثائــق 
واملراســالت فقــد كان مــن أنشــط العناصــر يف 
نقــل الــرتاث، واختذ مــن بالد العوالق، خاصة 
العليا مركزًا لنشاطه وحتركه يف مناطق كثرية. 
ويبــدو أن قرابتــه لســلطان العوالــق قــد ســهلت 
مهمتــه يف املنطقــة، وشــجعت الكونــت لندبــرج 
على اعتماده وسيطا بينه وبني السلطان صاحل 
بن عبد اهلل العولقي، الذي قال يف رسالة بعث 
بها إىل الكونت:« إن أمحد مرزق أحسن من 
ميكنــه ســرقة احلجــارة مــن مــأرب«. وكان 
أمحد مرزق ورفيقه صاحل عبد اهلل املذحجي 
قــد رافقــا »مســرت بــري« الــذي تســمى الحقا 
ــد اهلل منصــور«، عندمــا حضــر  باســم »عب
ألول مرة إىل أرض العوالق سنة 1897م جلمع 
اآلثار منها. ونستشــف من الرســائل أن أمحد 
علــي مــرزق ورفيقــه املذحجــي كانــا بارعــني يف 
حتصيل اآلثار واحلجارة احلمريية، فقد عادا 
مثاًل من رحلتهما إىل بيحان والظاهر ومسورة 
بأحجــار وُصفــر )أنتيكات( كثرية، ومتكنا من 

طبع300ورقــة وســرقا 300حجــر 
محــريي مــن النــوع الصغــري ومــن 
النــوع الكبــري مــن منطقــة بيحــان 
الظاهــر. وكان جممــوع األمحــال 
منطقــة  مــن  محالهــا  الــيت 
ل، ووصال  العوالــق 16محل مَجَ

إىل هجــر ريــدان وأحضــرا منــه أشــياء كثــرية.
وكان الســلطان صــاحل بــن عبــد اهلل العولقــي، 
ســلطان العوالــق العليــا دائم الرتحــاب بالكونت 
وأعوانــه، ويبــدي اســتعدادًا لتزويــده جبميــع مــا 
يطلبه من حجارة منقوشة وآثار مقابل أن يعقد 
الكونــت معــه معاهدة جمابرة ومســاعدة حتقق 
لــه بعــض االمتيــازات مثــل الســالطني املوالــني 
لربيطانيا، وحصوله على السالح حملاربة أبناء 
عمومتــه ســالطني العوالــق الســفلى.  وبواســطة 
املــال والبنــادق والوعــود بالوســاطة لــدى حاكــم 
عدن استطاع لندبرج أن يكسب كثريا من شيوخ 
شبوة وأشرافها، لتسهيل احلصول على آثار متنع 
ومرحية وما فيها من كتابات محريية، وأحجار 
مــن رخــام أبيــض. وأقنع بعضهم بإحضار قطع 
أثريــة عنــد نزوهلــم إىل عــدن، وقــد أهدا جزءا 

منهــا للوالــي الربيطاني يف عدن. 
ومــن املعلــوم أن الكنــت لندبــرج، خــالل زياراته 
وأورد  الزوامــل،  جبمــع  اهتــم  قــد  لشــبوة، 
منهــا قــدرًا وفــريًا يف ثنايــا مقاالتــه يف نشــرته 
عــن  الكبــري  كتابــه  ثنايــا  ويف   )Arabica(
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 َبْنِشْر بها يف أشعاب حوره
سد املشايخ والقابيل

 يا سيف مسنونه فدوره
ويذكر لندبرج زوامل أخرى للســلطان نفســه 

يقول مرحبًا بالُكونت:

حيا بكم يا ُكْنت دولة غالبه
 على النصارى كلها والالندي

أْحَنا قريش الفرع من زام النيب
 ما قط حد قد صاد مين ما قدى

وكمــا يشــرح لندبــرج عبــارة الشــطر األخــري 
على لســان الســلطان، بأن معناها: أن أحدًا 

»مل يكــن لينتــزع مــين حقــًا لــه عنــدي«.  

اللهجــات اجلنوبيــة. فعنــد قدومــه إىل ســلطنة 
الواحــدي رحــب الســلطان بــه حمســن الواحــدي 
ومــن معــه ممــن كانــوا ينهبــون اآلثــار احلمرييــة 

ــول: ــل يق ــات، بزام ــم للمحمي ــاء زياراته أثن
حيا بكم يا ذي ولبتوا عندنا 

ْد بن هادي  ال عند دولة َهْل مَحَ
يا الُكْنت حيَّا لك على ما جيت له

 ميأل فُجوْج أشعابنا والوادي
ويقصد بدولة محد بن هادي: سلطنة آل أمحد 
بن هادي الواحدي. أما الذي ميأل الفجوج فهي 
اآلثار احلمريية اليت انفتحت شهية الكونت هلا 

وال حيب شيئًا سواها يف رحلته تلك.
وهــذا الزامــل للشــاعر أبــو مجيــع الذياب عوض 
بن هادي ســيِّري البعثة )أي املتعهد خبفارتها( 

يقول:
يا ملَْْر سلطان القبايل

 والكنت ذي جا من حبوره
خليتين بني املراحل

 كيف اخلرب كيف املشوره
واْحَنا قفا السلطان حمسن

 يف البحر واالَّ يف بروره
يا كسوتي من شغل جرمل
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        تعــّد شــبوة مــن بــني مــدن اجلنــوب العربــي، الــيت حظيــت 
باهتمــام الباحثــني املؤرخــني العــرب واألجانــب، ال ســيما أولئك 
الذين اهتموا بالبحث عن طريق البخور القدمية، ومدينة شبوة 
العاصمة التارخيية ململكة حضرموت، اليت تسابق املستكشفون، 
وعلمــاء اآلثــار الغربيــون؛ الستكشــافها يف النصــف األول القــرن 
ــي  ــة يف الطــرف الغرب ــة شــبوة التارخيي العشــرين. وتقــع مدين
هلضبــة وادي حضرمــوت، مقابــل رملــة الســبعتني، وحتديــدًا يف 
منطقــة القريــن؛ الواقعــة يف نهايــة جمــرى وادي عطــف، الــذي 

يتكــون مــن التقــاء عــدة أودية؛ أشــهرها وادي ِعْرما.
وبعد سنة 1990 أطلق اسم )شبوة(، على احملافظة اليت كانت 
قد مسيت بعد استقالل اجلنوب من االستعمار الربيطاني سنة 
1967، باحملافظة الرابعة، اليت مّت تكوينها من أراضي سلطنة 
الواحــدي، وأرض العوالــق وبيحــان، وتضم عددًا من املديريات 
اليت بلغ عددها يف الوقت احلالي سبع عشرة مديرية؛ توزعت 
بــني شــرق احملافظــة وغربهــا، ومشاهلا وجنوبها، واليوم شــبوة 
إحــدى أهــم حمافظــات اجلنــوب املهمــة، ليــس فقــط لتارخيهــا، 

لكن أيضًا ملا متتلكه من ثروات متنوعة. 
وقبل سنة 1967، زار عدد من الرحالة واملستكشفني الغربيني، 
مــا تبقــى مــن مدينــة شــبوة التارخييــة. ويف الغالــب، كان هــدف 
أولئــك الغربيــني العثــور علــى آثــار مدينــة شــبوة؛ الــيت اكتســبت 
شهرة كبرية يف الكتب اليت حتدثت عن جتارة البخور، وطرق 
نقلــه مــن جنــوب اجلزيــرة العربيــة، إىل موانــئ البحــر األبيــض 

في كتابات الغربيين
شبوة

مسعود عمشوش
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املتوســط. وهنــاك مــن اخرتقهــا يف طريقــه مــن 
احلجــاز، أو عــدن إىل حضرمــوت. وقليلــون هــم 
الذيــن زاروا بعــض مــدن وقــرى شــبوة؛ بغــرض 
التنقيــب أو القيــام ببعــض األحبــاث العلمية، كما 
فعل الكونت كارلو دي الندبرج، والبعثة الفرنسية 

الــيت نقبــت فيهــا يف ســبعينيات القــرن املاضي. 
موجــز  بشــكل  ســنقدم  اآلتيــة،  الصفحــات  يف 
رحــالت كل مــن الضابــط اجلاســوس الربيطانــي 
جــورج واميــان بــوري، والرحالــة األملانــي هانــس 
هيلفريتس، واملستكشف الربيطاني هاري سانت 
جــون فيلــيب، والرحالة الربيطانية فريا ســتارك.

اجلاسوس واميان بوري يف شبوة:
يف إبريل من ســنة 1897، وبتكليف من الندبرج، 
سافر الربيطاني واميان بوري من عدن إىل دثينة 
ونصــاب وحلــج؛ وذلــك لعقد صفقات مع الســكان 
واحلــكام احملليــني، وكان قــد لبــس ثيابــًا حمليــة، 
واختذ امسًا مســتعارًا ال يناديه زمالؤه احملليون 
إال به: )عبد اهلل منصور(. ومن املعلوم أن كارلو 
دي الندبــرج أصبــح بني ســنة 1897 وســنة 1899 
مشرفًا على البعثة األكادميية النمساوية، لدراسة 

ــه  آثــار وهلجــات اجلنــوب العربــي، وضــم وكيل
إىل  بــوري  واميــان 

ــوري أن  ــك اســتطاع ُب ــة. وبفضــل ذل ــق البعث فري
يصــل إىل نصــاب، يف يونيــو 1897. وزار كذلــك 
أحــور، ومنهــا اجتــه مشااًل صوب بيحان ويشــبم، 
وحاول الوصول إىل مأرب. وقدم بوري لالندبرج 
وحاكم عدن خرائط جيدة لشبوة، باإلضافة إىل 
معلومــات اســتخباراتية دقيقة عــن قبائل العوالق 
السفلى. ويف ديسمرب من سنة 1898 كلفه احلاكم 
العســكري يف عــدن، بالذهــاب إىل عــّزان وحبان؛ 
عــرب مينــاء بلحــاف، ووادي ميفعــة ونقب اهلجر، 
ليحــّل اخلــالف الذي برز بني كارل دي الندبرج، 
وزميلــه دافيــد مولــر، وإعادتهمــا إىل عــدن. وقــد 
وظــف ُبــوري هــذه الرحلة؛ ليضــع بعض اخلرائط 
اجلديــدة للمنطقــة، وأشــار إىل أهميــة النقــوش 
واآلثار يف )نقب اهلجر(، وكانت املعلومات اليت 
قدمها يف كتابه: )يف أرض أوز( حافزًا مهمًا لكثري 
من علماء اآلثار، والنقوش الذين زاروا شبوة بعد 
ذلك. ويف سنة 1899 انتهت عالقة ُبوري بالندبرج 
وبالبعثــة النمســاوية. ولكــن واميان بوري عاد، يف 
إبريل 1910، إىل عدن بهدف الوصول إىل الربع 
اخلالــي، واخرتاق »الصحراء الكربى«. ووصل 
مــن بربــرة إىل شــقرة، وعــرب العرقوب وصل إىل 
وادي مرخــة، وفيــه نهبــت قافلته، واضطر للعودة 
للساحل، ومنع منعًا باتًا من العودة إىل عدن؛ 
بعــد أن علمــت ســلطاتها أنــه يتهّيــأ إىل نشــر 
سرٍد لرحالته، يف اجلنوب العربي يف كتابه 
 ، )The land of Uz الضخــم )بــالد أوز
الــذي صــدر ســنة 1911، ويتضمــن 
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الكتــاب »وصًفــا لقبائــل حمميــات عــدن، اليت مل 
يزرهــا حتــى اآلن أوروبيــون آخــرون«. وقــد قــدم 
الكتــاب الضابــط بيلهــام ميتالنــد، الــذي كان قــد 
عــنّي بــوري للعمــل يف جلنــة احلــدود، عندمــا كان 
املقيــم السياســي يف عــدن يف عــام 1902. وأكــد 
ميتالنــد يف التقديــم أن واميــان بــوري، وثيــودور 
بنت، هما الرائدان الفعليان الستكشاف اجلنوب 
العربــي. وقــد شــرع الطالــب حمســن الكبيــش، 
أحــد أبنــاء حمافظــة شــبوة املســجلني يف برنامــج 
ماجســتري الرتمجــة، مبركــز عبــد اهلل فاضــل 
للدراســات اإلجنليزيــة، والرتمجــة جامعــة عدن، 
يف ترمجــة األجــزاء اخلاصــة برحــالت ُبــري، إىل 

أرض العوالــق الســفلى. 

هانــس  األملانــي  الرحالــة  كتابــات  يف  شــبوة 
: يتــس هيلفر

    مــن املؤكــد أن كثــريًا مــن الرحالــة الغربيــني، 
قــد جــاءوا إىل الشــرق يف القرنــني التاســع عشــر 
والعشــرين؛ بهــدف خدمــة املصــاحل االســتعمارية 
لدوهلــم. أمــا هانــس هيلفريتــس فيؤكــد أنــه قــد 
اســتند يف زيارته األوىل جلنوب اجلزيرة العربية 
إىل أســباب علميــة؛ تتجســد يف رغبتــه يف دراســة 
موســيقى البــالد. ورغــم أن هانــس هيلفريتس مل 
يكــن عــامل آثــار، فقــد كان اكتشــاف مدينة شــبوة 
القدميــة، أحــد أبــرز أهــداف جميئــه إىل جنــوب 
اجلزيــرة. فمثــل كثــري مــن األوروبيــني اســتحوذت 
هــذه املدينــة - الــيت اعتقــد أنهــا عاصمــة مملكــة 
ســبأ املذكــورة يف اإلجنيــل- علــى اهتمامــه. كمــا 
جنــوب  إىل  جميئــه  هيلفريتــس  هانــس  يــرّبر 
فهــو  املغامــرة.  يف  برغبتــه  العربيــة؛  اجلزيــرة 
يكتــب: »كان استكشــاف هــذه البــالد اجملهولــة 
ـ مبــا فيهــا مــن فرديــة مــا زالــت متماســكة، ومــن 

ماض عريقـ  هدفًا من أكثر األهداف إغراًء لي، 
منــذ عهــد بعيــد. وقــد قضي على عــدد من الذين 
ســبقوني يف هــذا امليــدان، بالعــودة بعــد وصوهلــم 
إىل عتبــة البــالد، دون أن حيققــوا شــيئًا، بينمــا 
سقط البعض منهم ضحايا التخّوف من أخطار 
املغامــرة. ولكنــين متكنــت أخريًا بفضــل املثابرة، 
اليت ال تعرف الكلل وال امللل، من اقتحام العوائق 
الواضــح  ومــن  احملرمــة.  األرض  يف  والتوغــل 
ــيت أدت إىل هــذه  ــة، هــي ال ــرة اجلريئ أن املغام
النتيجــة، وهــي مغامرة قد يعتربها الكثريون من 
الناس مســتحيلة وغري عملية.« لكن »علينا أن 
نغــدو جوالــني حقيقيــني مــرة ثانية، وأن نشــرع يف 
طريــق املغامــرات، معتمديــن علــى أنفســنا، طلبــًا 
يف تقصــي اجملهــول وغــري املتوقــع، وســعيًا وراء 

املغامرة«.
وقد حاول هيلفريتس أن ينفذ مشروعه، والوصول 
إىل شــبوة عــن طريــق وادي حضرمــوت، يف مطلع 
عــام 1933. لكنــه أخطــأ الطريــق، وجتــاوز بقايــا 
مدينــة شــبوة دون أن يدخلهــا، ووصــل إىل حريب 
الواقعــة بــني مــأرب وصنعــاء. وفيهــا قبــض عليــه 
عســكر اإلمــام ومكــث ثالثــة أســابيع يف احلبــس، 
قبل أن ينقل إىل صنعاء ليقضي أسبوعني آخرين 
يف الســجن، ثــم مّت ترحيلــه إىل بــالده عــرب ميناء 
احلديدة: الباب الرمسي لليمن. ومن املدهش أن 
املصاعــب الكثــرية الــيت تعــّرض هلــا يف حماولتيه 
األوىل والثانية، يف ســنة 1931، وســنة 1932، مل 
تثنــه مــن معــاودة الكــرة للمــرة الثالثــة، يف نهايــة 
عــام 1934، ومطلــع عــام 1935، حينمــا دخــل 
يف تنافــس شــديد مــع الرحالــة الربيطانيــة فريــا 
ســتارك؛ الــيت تؤكــد أّن أبــا بكر بن شــيخ الكاف، 
الذي اســتضاف األملاني يف ســيئون قد وعدها أْن 
يبــذل مــا يف وســعه؛ ليظــلَّ األملانــي يف مكانه. وقد 
ضّمنت فريا ستارك كتابها: )البوابات اجلنوبية 
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ــرة العــرب، 1936( متابعتهــا لتقــدم  لشــبه جزي
هانس هيلفريتس صوب شبوة، بينما هي طرحية 
الفــراش يف شــبام. وتذكــر أّن ســلطان القطــن قد 
أخربهــا: إن )األملانــي امللعــون( قــد وصــل إىل 
القطن، بصحبة »بدوي غري مفيد إطالقًا، وإنه 
بالتأكيــد لــن يســتطيع الوصــول إىل شــبوة«. ويف 
نهايــة الفصــل الثالــث والعشــرين كتبــت: »لقــد 
كانــت رؤيــة الســلطان ثاقبــة؛ فاملدينــة القدميــة 
مبعابدها الستني، ال تزال تنتظر مكتشفها«. أّما 
كتابها )ســاحل البخور(، فتضمنه رســالة كتبتها 
 ،1935 مــارس   11 يف  فينيســيا  إىل صديقتهــا 
تقــول فيهــا: »ذهب األملانــي الكريه بصحبة أحد 
ــن ال حيــق هلــم  املشــائخ؛ أي أحــد الرجــال الذي
محــل الســالح، ويقولــون إنــه لــن يســتطيع دخــول 
شــبوة الفعلية، ولن يصل إاّل إىل نواحيها. ولكين 
باألحــرى حزينــة بســبب كل هــذا«. ومبــا أنها مل 
تنشــر ذلــك الكتــاب إاّل ســنة 1953، فهــي تضيــف 
يف اهلامــش املالحظــة اآلتيــة: »يف الواقــع وصــل 
األملاني إىل شبوة، وقام برحلة ممتازة جدًا«! لقد 
خســرت الرحالــة الربيطانيــة الســباق، واعرتفــت 
بــأن هانــس هيلفريتــس، )األملانــي امللعــون(، هــو 
أول أوروبــي، وصــل إىل مدينــة شــبوة القدمية«. 
وقد وثق هيلفريتس زيارته القصرية ملدينة شبوة، 
يف فيلم وثائقي قصري، ويف كتابه الثالث: )أسرار 
شــبوة(، الــذي أثــار ضجــة كبــرية يف الغــرب عنــد 
نشره يف نهاية سنة 1935، باألملانية واإلجنليزية 
والفرنسية. وبفضله ذاع صيت هانس هيلفريتس، 
وطـُِلب منه إلقاء حماضرات عن جنوب اجلزيرة 
العربيــة، يف خمتلــف األقطــار األوروبية. ويف ســنة 
2020، قــام مركــز عــدن للدراســات التارخييــة، 
بإصدار ترمجة كتاب )اجلنوب العربي املنسي(، 
الــذي مجــع فيــه هانز هيلفريتس أجزاء من كتبه 
الســابقة: )شــيكاغو الصحــراء، أســرار شــبوة، 

أرض بــال ظالل(.

احلاج عبد اهلل فيليب يف شبوة:
مــن املعلــوم أن امللــك عبــد العزيــز بــن ســعود، قــد 
اســتطاع يف عام 1934، أن يصل إىل اتفاقية مع 
جاره اإلمام حييى بن محيد الدين، حول املناطق 
احلدوديــة املتنــازع عليهــا. ويف احلفــل الذي ُنظِّــم 
للتوقيع على االتفاقية كلف امللك صديقه فيليب، 
بإلقــاء كلمــة نيابــة عنــه. وبعــد االنتهــاء مــن وضع 
عالمــات احلــدود يف عــام 1935، كانــت هنــاك 
حاجة لتوثيقها على اخلرائط. وألجل إجناز تلك 
املهمة؛ استدعى امللك عبد العزيز صديقه فيليب 
يف 11 ديســمرب مــن العــام نفســه، وســأله إن كان 
)يــود الذهــاب إىل جنــران(، يف جنــوب اململكــة. 
وعندمــا وافــق أخــربه أنــه ســوف يذهــب عندمــا 
يكــون الوقــت مالئمــًا. )بنــات ســبأ ص26(. ومبا 
أنــه مل يســبق لــه أن زار عســري، أو جنــران فقــد 
فرح املستكشف فيليب كثريًا باخلرب، على الرغم 
من أن »أيام القوة اليت متكنه من االستكشاف 
قــد أدبــرت عنــه«، كمــا يقــول يف مقدمــة كتــاب: 

)بنــات ســبأ، ص14(.
ويف مطلع شهر مايو من عام  1936م التقى فيليب 
بامللــك يف خميمــه يف بلــدة عشــرية؛ لبدء الرحلة. 
ومبــا أنهــا مهمــة رمسية فقــد أعطى جاللة امللك 
تعليماتــه، ملســئولي خزانتــه بتقديــم كل مــا يلــزم 
من مال، ورجال ومعدات للحاج عبد اهلل فيليب، 
الــذي أعــرب عــن رغبتــه يف حتّمــل تكاليــف النقل 
اخلاصــة بــه، واســتخدام ســيارته اخلاصة، إذ إن 
أهدافــه الشــخصية مــن هــذه الرحلة تتجاوز - يف 
احلقيقــة - كثــريًا مــا كلفــه امللــك القيــام بــه. فهــو 
كان قد قرأ يف جملة اجلمعية اجلغرافية امللكية، 
تقرير فريا ستارك عن رحلتها إىل حضرموت يف 



العدد الرابع  أكتوبر ٢٠٢١مالعدد الرابع | أكتوبر ٢٠٢١م

76

كتابات

عــام 1935، الــيت حاولــت أن تتبــع خالهلا طريق 
البخــور الغربيــة، ولكنهــا، بســبب املــرض، فشــلت 
يف الوصــول إىل النقطــة األوىل: شــبوة. كمــا إنــه 
استوعب ما قاله السري بريسي كوكس، يف العام 
نفســه بشــأن عدم استكشــاف طريق البخور، من 
حضرمــوت إىل جنــران؛ لذلــك قبل بــدء الرحلة، 
قرر فيليب أنه »إذا بدت النذر يف جنران مالئمة، 
البد من القيام جبولة سريعة يف شبوة، والكشف 

عن تلك احللقة املفقودة«.
وعلــى الرغــم مــن أن فيلــيب يزعــم يف بعــض 
األحيان، أن الصدفة والضرورة هي اليت أجربته 
علــى التقــدم حنــو موانــئ احمليط اهلندي يف تلك 
الرحلة، ففي احلقيقة يبنّي لنا ما كتبه يف كتاب: 
)بنــات ســبأ( أنــه كان قــد خّطــط، وعقــد العــزم 
علــى الوصــول إىل هنــاك قبــل بــدء الرحلــة. فهــو 
يكتــب يف الفصــل األول: »عندمــا ذكــر صاحــب 
بالريــاض،  مــرة  ألول  املشــروع  هــذا  اجلاللــة 
يف ديســمرب بــرز يف ذهــين عامــالن اثنــان فــورا 
وبصــورة تلقائيــة كأســاس ملشــروعي. ويطيــب لــي 
أن أقــول: إنــين حتــى هــذه اللحظــة مل أفكــر أبــدًا 

أن تكــون هــذه الرحلــة يف حــدود املمكــن، ناهيــك 
عــن احتمــال تنفيذهــا، لكــن ذكــر امللــك لنجران، 
جعــل عقلــي يتخّيــل صــورة أراض قصيــة ونائيــة، 
وكنــت أعلــم طبعــًا أن فريــا ســتارك قــد فشــلت يف 
الوصول إىل شبوة، وأعلنت أنها يف كامل عزلتها 
وقوتهــا. وأنــا نفســي كنــت قــد أتيــت للريــاض مــن 
عرض البحر املتوسط، وكنت بالفعل على مقربة 
من احمليط اهلندي، وتقع شبوة يف مكان ما على 
طريقــي. ولكــين لزمــت جانــب احلــذر حتــى تظــل 
مثــل هــذه التخيــالت لنفســي فقــط، فلرمبــا ثبــت 
أنــه ال ميكــن حتقيقهــا بالكامــل. وإذا أخفقــت يف 
الوصول إىل شبوة، ميكنين دائمًا أن أقول: إنين 
مل أنــو ذلــك أبــدا. وعلــى أية حال أصبحت شــبوة 
النجــم اهلــادي الــذي أرنــو إليــه ســرًا، منــذ تلــك 
اللحظــة، ومــن هنــاك كانــت حضرموت - مبدنها 
الــيت تناطــح الســحاب- ال تبعــد إال مرمى حجر، 
ووراءهــا مبســافة غــري بعيــدة، كان هنــاك البحــر 
يومئ إلّي ويدعوني بإغراء. ومل يعرف حتى اآلن 
كائنــًا بشــريًا قــد ســار بــّرًا مــن البحــر املتوســط، 
حتــى احمليــط اهلنــدي. وهكــذا ســأكون أول مــن 
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يفعــل ذلــك«. )بنــات ســبأ، ص 30-29(.
ومن دون أن خيرب أحدًا، انطلق يف 21 مايو 1936 
يف أطــول رحالتــه، يف املنطقــة العربيــة ســواء مــن 
حيث املدة الزمنية، أو من حيث املسافة. وقد بدأ 
رحلته عرب الصحاري؛ جنوب قرية )تربة(، ومنها 
تسلق اجلبال حتى بيشة. ومن هناك اجته صوب 
عســري، مــرورًا بأبهــا. وعنــد وصولــه إىل جنران، 
اســتقبله أمريهــا املتعلــم إبراهيــم النشــمي، وهــو 
تاجــر ســابق مــن القصيــم، ونــال رضــا امللــك عبد 
العزيــز خــالل حروبــه األخــرية. ومبا أنه كان من 
املهتمــني باآلثــار، فقــد بــادر إىل مرافقــة فيلــيب 
يف جولــة لزيــارة بقايــا بعض املواقــع األثرية، مثل 
مدينــة األخــدود، ومســاكن اجلالية اليهودية. كما 
تطوع األهالي وتسلقوا معه اجلبال، وأرشدوه إىل 
موقــع بعــض الصخــور الــيت نقشــت عليهــا كتابات 

قدمية.
ــى  وبعــد أن اطمــأن ملضيفــه النشــمي، أطلعــه عل
رغبته يف القيام جبولة سريعة يف شبوة. ومل يبد 
األمــري النشــمي أي حتفــظ، بــل إنه قــدم له عددًا 

من اجلمال، وطباخًا وسائقًا وحراسة صغرية من 
8 جنــود جنديــني، مــن القــوات الســعودية. ورتــب 
لــه أيضــًا مرشــدين مــن البــدو عنــد اآلبــار الــيت 
ســيمر بهــا. ولكــن بســبب انعــدام وقــود للســيارات 
يف جنران، اضطر فيليب االنتظار شــهرًا كاماًل، 
للحصــول علــى البرتول من مكة، واالنطالق حنو 

الشرق.
ويف آخــر أيــام شــهر يوليــو مــن عــام 1936، غــادر 
فيلــيب، ومرافقــوه جنران باجتاه شــبوة، يف ثالث 
ــا  ســيارات، وحنــو مخســة عشــر مجــاًل. وعندم
توغلــوا داخــل رملــة الســبعتني، بعــد بضعــة أيــام، 
ساد نوع من الذعر بني املرافقني، الذين شعروا 
أنهــم باتــوا يف أرض متنــازع عليهــا؛ فبينمــا يؤكــد 
إمــام اليمــن ملكيتــه هلــا، يــرى الربيطانيــون أنهــا 

حمميــة ختضــع لعدن.
وحينمــا وصــل فيلــيب إىل شــبوة، ومعــه عــدد مــن 
اجلنــود الســعوديني، يف مطلــع شــهر أغســطس، 
ــه  ــدوا أن ــم اعتق ــرح، إذ إنه اســتقبله ســكانها بف
جاء؛ لضّمهم إىل اململكة الســعودية، وطلبوا منه 
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)خطابــات مــن ابــن ســعود تضمــن أمنهــم من أي 
هجــوم(: )بنــات ســبأ، ص120(. أمــا هــو فقــد 
أصيــب بشــيء مــن اخليبــة. فلــم يكن أمامه ســوى 
بقايا معبد متهدم، وحوله بعض القرى البائسة. 
وبقــي فيلــيب يف املنطقــة مــدة ثالثــة أيــام فقــط، 
تفقــد خالهلــا معاملها، واشــرتى قليــاًل من القطع 
الثريــة، وزار اجلبــال الــيت يســتخرج منهــا امللــح 
احلجــري. ثــم واصــل طريقــه شــرقًا باجتــاه وادي 
ــاركًا يف شــبوة اجلــزء األكــرب مــن  حضرمــوت، ت

القافلــة، مــع اثنــني مــن النجديــني حلراســتها.
   أمــا وثائــق املخابــرات الربيطانية، فقد ســردت 
جولــة فيلــيب يف شــبوة، وحضرمــوت علــى النحــو 
اآلتــي: )وثيقــة رقــم: 22A التاريــخ: 14 ســبتمرب 
1936. املوضــوع: ملخــص املخابــرات السياســية، 
عــدن، رقــم 500، عــن األســبوع املنتهــي يف 26 
أغسطس 1936: أْجرِب احلاج عبد اهلل فيليب، مع 
اثنني من مرافقيه، على االجتاه إىل املكال، عرب 
تريم والشحر؛ ألنه يريد قطع غيار مهمة إلحدى 
ســياراته، إحــدى هــذه القطــع حمــور خلفي إلطار 
الســيارة، الــيت قيــل إنهــا معطوبــة قــرب شــبام. 
وعاد بقية مرافقيه إىل شبوة. وقد مت إبالغه بأن 
عليــه أن خيــرب مكتــب املقــر خبططــه املســتقبلية. 
وأحيــط علمــا أيضــًا بأن شــبوة وحضرموت، جزء 
من حممية عدن، وإنه إذا كانت نيته التوجه إىل 
املــكال صحيحــة، فــإن عليــه أن خيطــر املقــر أواًل، 
ثم يستفســر عّما إذا كان ذلك مقبواًل سياســيًا.. 
وأرسل املمثل املقيم باإلنابة هنا، ومبوافقة حكومة 
جاللــة امللــك، برقيــة الســلكية إىل املســرت فيليب، 
طلــب منــه فيهــا ســحب الســعوديني املســلحني يف 
رفقتــه، مــن حمميــة عدن بأســرع فرصــة ممكنة، 
حميطًا إياه أنه ويف أية واقعة، يكون من األفضل 
لــه أن حييــط هــذا املقــر أواًل، قبــل إمتــام رحلتــه. 
وأعلــم فيلــيب املمثــل املقيــل باإلنابــة، باحتمال أن 

تكــون عودتــه عــن طريــق بيحان، وقــد متت إعادة 
تذكــريه أن بيحــان، وقبيلــة بلحــارث، يف الشــمال 
احلكوميــة  للحمايــة  أيضــًا  خيضعــان  الشــرقي 
الربيطانيــة، وأخطــر كذلــك بأن على الســعوديني 
املســلحني، عــدم دخــول أراضــي بيحــان مبــا فيهــا 
بلحــارث، إال إذا كان الســفر ضروريــًا وألســباب 
اضطراريــة. وإذا كان يرغــب هــو شــخصيا يف 
زيــارة بيحــان، مــن دون رفقــة الســعوديني فعليــه 

إحاطــة هــذا املكتب مســبقًا«.
وعنــد صــول فيلــيب إىل شــبوة يف مطلــع شــهر 
أغســطس مــن العــام 1936م، مبرافقــة عــدد مــن 
اجلنــود الســعوديني، اســتقبله ســكانها بفــرح، إذ 
اعتقــدوا أنــه جــاء لضمهــم إىل اململكــة العربيــة 
الســعودية، وقــد أعجــب بطريقــة االســتقبال يف 
شبوة، وخصص للحديث عنها مساحة واسعة يف 

الكتــاب. 
ــة فيلــيب أبعــاد علميــة مهمــة، فقــد  وكانــت لرحل
رســم خارطة لشــبوة، واجلزء الشــمالي والشرقي 
املواصــالت  طــرق  فيهــا  وأوضــح  حلضرمــوت، 
الربية، وأهم األودية وفروعها، كما سجل خالل 
إقامتــه بشــبوة مقياس درجة احلــرارة، واالرتفاع 
عن سطح البحر، كما قدم وصفًا للنبات الطبيعي 
واحليوانــات والطيــور. كمــا حــّدد مناجــم وجبــال 
امللح يف شــبوة، اليت تعّد مصدرًا اقتصاديا مهمًا 
للمنطقــة، وحددهمــا بأنهمــا منجمــان يقعــان إىل 
الشــمال من املدينة القدمية، ومنجم آخر توقف 
العمل فيه يقع إىل الغرب، وذكر بأن عشــرية آل 
قطيــان؛ هــم مــالك مناجــم امللــح. وأعطى فيليب 
ــة لشــبوة القدميــة )27 فــدان(،  مســاحة تقريبي
وتعــدادًا ســكانيًا أوليــًا لتلــك القريــة؛ حيــث قــال: 
»إنــه كان يف اســتقباله حوالــي 300 فــردًا، وهــم 

تقريبًا جممل الســكان«. 
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جمــال  يف  الســابق  فيلــيب  لعمــل  كان       
االستخبارات، وإتقانه اللغة العربية، وهلجاتها 
مــا مّكنــه مــن رصد عــادات وتقاليد، وأنســاب 
معظــم التجمعــات الســكانية، ومنهــا شــبوة؛ 
حيــث رصــد عــددًا مــن الظواهــر االجتماعية؛ 
الســالح،  ومحــل  القبليــة،  النزاعــات  مثــل 
وانعــدام األمــن، واآلثــار الناجتــة عنهــا. وقــد 
تطرق لدور بعض العشــائر يف تثبيت الســالم 
بني املتحاربني، ومن أشهر تلك العشائر: )آل 
الربيكــي(؛ الــيت ينتمــي هلا عــدد من الرجال 

الصاحلــني.
مل يظهر فيليب عند نزوله إىل شبوة أي شوق 
لآلثــار؛ وذلــك خشــية مــن أهــل شــبوة، ورمبــا 
ــم مــن القطــع  ــا معه ــار م ليســتدرجهم بإظه
األثرية، ومت له ذلك إذ توالت عليه اإلهداءات 
مــن خمتلــف القطــع القدميــة، وقــام بعد ذلك 

ميدانيــة  نــزوالت  بعمــل  التاليــة،  األيــام  يف 
إىل خرائــب شــبوة ومعابدهــا، وقــد عثــر علــى 
جمموعة من النقوش، قام بتعريبها فيما بعد 

عــامل النقوش بيســتون.
واحتــوى كتــاب: )بنــات ســبأ( علــى جمموعــة 
مــن الصــور، اليت مت التقاطها يف تلك الرحلة 
الــيت قــام بهــا فيلــيب إىل شــبوة، ومناطــق 
جنوب جزيرة العرب بشكل عام، توثق احلياة 
االجتماعية واالقتصادية، وتظهر طبوغرافية 
األرض، وما بها من حياة برية وحيوانية، وقد 
خّصــص لشــبوة عــددًا جيــدًا من تلــك الصور؛ 
يظهــر بهــا بعــض مــن رجــال شــبوة، ومعاملهــا 

التارخييــة والطبيعيــة.

 شبوة يف كتابات فريا ستارك:
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كانــت فريــا ســتارك ـ كمــا ذكرنــا ـ تنــوي الوصول 
إىل بقايا مدينة شــبوة التارخيية، خالل رحلتها 
األوىل إىل حضرمــوت؛ الــيت ســردتها يف كتابهــا 
املشــهور: )البوابــات اجلنوبيــة لشــبه اجلزيــرة 
 )The Southern Gates of Arabia العربيــة 
1936. لكنها مل تفلح إذ إّن املرض قد غلبها يف 
شبام، ومت ترحيلها بطائرة عسكرية من هناك. 
ويف سنة 1938 قامت فريا ستارك، برحلة ثانية 
إىل حضرمــوت برفقــة عاملــيت اآلثــار جريتــرود 
كاتــون تومســون، وإلينــور وايــت جاردنــر؛ بهــدف 

التنقيــب يف معبــد القمــر مبدينــة حريضــة. 
    وبعــد انتهــاء أعمــال التنقيــب يف مطلــع شــهر 
مــارس مــن ســنة 1938، قــّررت فريــا ســتارك ـ 
اليت تفضل السفر االنفراديـ  أن ترتك العاملتني 
ــودان لوحدهمــا بالســيارة، مــن حريضــة إىل  تع
املــكال. بينمــا ركبــت هي على ظهــر مجل؛ برفقة 
دليلهــا علــي العطــاس )امللقــب بعلــي البــدوي(، 
علــم  وادي عمــد، دون  واجتهــت غربــًا صــوب 
املستشــار إجنرامس. ويف هذا الوادي تعاني من 
أمــراض كثــرية، وتــكاد تقطــع )رحلتهــا يف طريق 
االستســالم  عــدم  »فضلــت  لكنهــا  البخــور(. 
جلســدها الغــيب« وواصلــت الســفر جنوبــًا، علــى 
ظهر محار، باجتاه عزان، إىل أن وصلت منطقة: 
)حصــن الغــراب(، غربــي مينــاء قنــا القديــم يف 
23 مارس. ويف أثناء سفرها إىل هناك، تتوقف 
يف مدينــة عــزان، وتنــزل ضيفــة عنــد الســلطان. 
وذكــرت إن الســكان مل يرتكوهــا ترحــل، إال بعــد 
أن أمضــت ســاعة ونصــف يف معاجلــة عــدد كبــري 
ــم بالقــرب  ــة رحلتهــا ختي مــن املرضــى. يف نهاي
مــن جتمــع للبــدو، حيدثونهــا عــن خماوفهــم مــن 
اإلجنليــز، و)صلــح إجنرامــس(، وتســجل ذلــك 
يف احلــوار اآلتــي الــذي تضمنــه كتابهــا: )شــتاء 
حنــن  »وبينمــا  العربيــة(:  اجلزيــرة  شــبه  يف 

جالســون حــول النــار، خــرج بــدوي مــن الظــالم 
بشــعره املنســدل، وأنفــه الصغــري واملســتقيم، إنــه 
مــن عائلــة باغثمــي، إحــدى فخــوذ بــين نعمــان، 
وســألين:  »هــل أنــت واحــدة مــن اإلجنليــز؟ هل 
حقًا أتيتم لتجعلوا عبيدنا أحرارًا، وجتعلونا ندفع 
ضرائــب، ونســاءنا يفعلــن مــا يشــأن؟« فأجبتــه: 
»بالنســبة للموضوعــني األول والثانــي: ال أدري، 
ــو  لكــين أعــرف أن نســاءكم يفعلــن اآلن مــا حيل
هلــن، ألنــين أنــا نفســي امــرأة«، فضحــك وجــاء 
وتقرفــص بالقــرب من النــار املتوهجة، وأضاف: 
»اجلــول كلــه يتحــدث عــن طائراتكــم، وأخربنــا 
ســلطان عــزان، أنهــا جــاءت ومل يصدقــه أحــد، 
لكنها وصلت فعاًل، وها أنت اآلن وصلت بعدها! 
ما كل هذا؟ هل جئتم لتفسدوا بالدنا؟ فأجبته: 
ال أمتنى هذا حقًا. وقالوا هلا: لقد سلمنا بنادقنا 
كلها بسبب سالمكم اإلجنليزي. وقبل أسبوعني 
رَي الذين يعيشــون يف اجلبال اثنني  ســرق بنو مِحْ
من مجالنا. وباغثمي سلم بنادقنا. لدينا ما فيه 
الكفاية من السالم؛ سنذهب قريبًا إىل أراضي 
بــين محــري؛ لنســكب الزيت فــوق جذور نيلهم. 
وحنن ال حنبكم«. وبينما هو يقول ذلك ابتسم 
لي بطريقة تلقائية، فقلت له: عشاؤنا الليلة جدي 
مشــوي، وســتحبين أكثــر بعــد العشــاء، فنحــن يف 
بالدنا نعتقد أن املرء ال حيب أبدًا الناس ما دام 
جائعــًا. وبالنســبة لبالدكــم، ال نريــد أن نســلبكم 
إياهــا؛ لدينــا أرض أفضل منها. وإذا حنن جئنا 
إىل هنــا فليــس لكــي نؤذيكم، بل ألن ســالطينكم 
دعونــا؛ كــي ال نــرتك النــاس الذيــن ال حتبونهــم، 

وال حنبهــم يدخلــون بالدكــم.
 - إذا كان األمــر كذلــك، قــال باغثمــي، ســيكون 
كل شــيء علــى مــا يــرام، لكــن إذا فعلتــم ســالمًا 
جيــب عليكــم أن حتافظــوا عليــه، وال ترتكــوا بــين 

محري يســرقون مجالنا«.
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 مسعــت ابنتهــا خدجيــة Khadija تقول: كانت 
أمــي تعيــش يف مزرعــة يف إفريقيــا. وكانــت 
خدجية تفضل أن ُتدعى كادي Kadi، الســيما 
أمام صديقتيها. وبذلت ُمَنى كل ما يف وسعها 
لتتذكر. كانت هي وصديقتاها املقربتان، كلري 
وإميي، يشاهدن فيلم )Out of Africa( على 
الفيديو عصر ذلك اليوم. لقد اعتدن فعل ذلك 
عصر معظم أيام األحد. وكن كل مرة يذهنب 
إىل منــزل واحــدة منهــن ملشــاهدة الفيديــو. يف 
بيتهــا كان لديهــم فيديو، وعند صديقتيها كان 

.DVD هنــاك جهاز
قالــت كادي ذلــك بعدمــا انتهــى الفيلــم، أثنــاء 
الصمــت القصــري الــذي يتبــع يف بعض األحيان 
نهايــة القصــة. وكان ذلــك صــدى للنــدب الذي 
يتكرر يف الفيلم: كانت لدي مزرعة يف إفريقيا، 
بنربة رثاء ُينطق فوق املناظر الطبيعية، لتضع 
كاريــن بليكســن يف أجــواء مأســاوية. احلــب 
الضائع، املزرعة الضائعة، الفردوس املفقود، 
السقوط. ثم قالت كادي: كانت أمي تعيش يف 

مزرعــة يف إفريقيا.
أرادت ُمنــى االندفــاع إىل هناك وإخبارهن أن 
األمر مل يكن كذلك. مل يكن هناك شــيٌء من 
هــذا القبيــل. لكنهــا مسعــت شــخصا يضحــك 
بعد ثانية من حديث كادي، وجعلتها الضحكة 
ــيت  ــا إميــي ال ــدت أنه ــرتدد وتنســحب. اعتق ت
تضحك من الدهشة أو السرور. والدتك فعلت 
ذلــك حقــا!؟ رمبــا مل تكن مالحظة كادي أكثر 

مــن حديــث متبجــح بني صديقــات مراهقات.
كانــت تلــك هــي إحــدى القصــص الــيت كانــت 

تســمعها يف طفولتهــا عنــد العــودة إىل البيــت. 
فاألطفــال، عندمــا يكونون أصغر ســنا، حيبون 
االســتماع للقصص. كانوا يلّحون عليها أحياًنا 
لتحكي هلم واحدة، كما لو أنهم أدركوا إشارة 
يف شــيء مــا قالتــه. وكان مجــال، ابنها األكرب، 
يتذكــر تلك القصــص بالتفصيل، ويتحدث عن 
األشــخاص الذين ظهروا فيها وكأنه يعرفهم. 
أوه، العــم عبــد اهلل يتعامــل دائمــا هكــذا مــع 

النقــود، أليــس كذلــك؟ لئيــم حقا.
لقــد أصبــح مجــال اآلن كبــريا مبا فيــه الكفاية 
للدخــول يف ســني جيــم، والبقــاء باخلارج طوال 
الليــل، والنــوم يف منــزل أحــد األصدقــاء. ولكن 
من يدري حقيقة ما يفعل. كانت رائحة العرق 
والدخان والطعام الرخيص تفوح من مالبسه، 
وكانت تربط ذلك باألماكن اليت يذهب إليها 
الشــباب، لكنــه يصيــح فوقهــا ويعاتبهــا إذا مــا 
دخلــت غرفتــه لفــرز مالبســه للغســيل. كان 

حيبهــا مثلما هم. 
مشــى مجــال خبطــى متباعــدة، كمــا لــو كانــت 
رجاله ووركاه تذوب ببطء حتته. على أي حال، 
مل يعد لديه أي اهتمام بأشــباح طفولتها. وملّا 
مل يكــن لديــه أي خيــار ســوى إبــداء االهتمــام، 
ألنها ذّكرته بشخص اعتاد التحدث عنه بقليل 
مــن األلفــة، فقــد ظــل يومــئ برأســه، آمــال أن 
تنتهي، وأال تسمح للقصة بالتمدد كما اعتادت 

أن تفعل.
ــة نفســها،  ــم تكــن لتتذكــر بالدق أمــا كادي فل
وينبغــي تذكريهــا يف معظــم األحيــان. نعــم، 
أنــِت تعرفــني حقــا مــن هــو، العــم عمــر، الــذي 

كانت أمي تعيش في مزرعة في إفريقيا
قصة قصرية لعبد الرزاق سامل قرنح  

ترمجة مسعود عمشوش
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كان ميتلــك املزرعــة الــيت ذهبــُت للعيــش فيهــا 
عدة أسابيع عندما كنُت يف الرابعة عشرة من 
عمــري. وحيــدث، يف بعــض األحيــان، وبشــكل 
غــري متوقــع، أن تتذكــر، متامــا مثل اآلن؛ فبعد 
أن شــاهدت بعــض املقاطــع العاطفيــة واحلنــني 
وأخــربت  املزرعــة،  تذكــرت  لإلمرباطوريــة 
صديقتيهــا: كانــت أمــي تعيــش يف مزرعــة يف 
إفريقيــا. لكــن مل يكــن هنــاك شــيٌء مــن هــذا 
وال  خيــول،  وال  جتــري،  عربــات  ال  القبيــل. 
ــراد  زجــاج مــن الكريســتال، وال خــدم، وال أف
ينبغــي محايتهــم مــن أنفســهم. لقــد كانــت هي 
اخلاضعــة للنــاس، خاضعــة للحيــاة وألولئــك 

اآلخرين، الذين يرسلونها من هنا إىل هناك، 
ومــن هنــاك إىل هنــا، أولئــك اآلخريــن الذيــن 
ــة  ــل صديق أحبوهــا وامتلكوهــا. وهــذا مــا جع

كادي تتهكــم. 
لقــد كانــت منــى تعلــم جيــدا أنــه ال ميكــن أن 
يكون يف حياتها أي شيء يشبه احلياة اجلميلة 
الــيت رأينهــا للتــو يف التلفزيــون. كانــت ميكنهــا 
أن تعــرف دون تفكــري أن والــدة كادي ال ميكــن 
أن تكــون قــد عاشــت يف مزرعــة يف إفريقيــا 
احلقيقيــة، ذات الســماء املفتوحــة، والظــالل 
الوارفة، وطرق األكاســيا، والشــرفات املضاءة 
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باملصابيح. واألرجح إن أفريقيا اخلاصة بوالدة 
كادي هي إفريقيا األخرى اليت شاهدن حملات 
منها على شاشات التلفزيون: شوارع مزدمحة 
باألطفــال  ومليئــة  مرتبــة  وحقــول  بالنــاس، 

املتشــبثني بأمهاتهــم.
رمبــا مل تكــن صديقــة كادي تعلــم أن أفكارهــا 
أخذت هذا املنحى. ورمبا أنها مل تكن تتهكم. 
ومــا جعــل منــى تشــعر باحلماقــة هــو أن تلــك 
األفكار جعلتها تكاد تندفع حنوهن وتسحقهن. 
وتســاءلت عــن ســبب املــذاق املــر الــذي تركــه 
ذلــك الشــعور. هــل هــو عمرهــا؟ لقــد مسعــْت 
فيمــا قالتــه كادي نــداء: مــن فضلــك تظاهــري 
أن والدتــي كانــت تبــدو هكــذا حينمــا كانــت يف 
إفريقيــا، وأنــين أشــبهك. رمبــا مل يكــن ذلــك 
نــداء علــى اإلطــالق، ومل يكــن بوســع كادي أن 
تفكــر يف أفريقيــا إال كمــا تقدمهــا الصــور الــيت 
شــاهدتها للتــو، ومل يكــن مبقدورهــا مشــاهدة 

أمهــا إال وهــي تعيــش هكــذا.
كنَّ يبلغن من العمر أربعة عشــر عاًما، وكانت 
ســتحرجهن، وكادي بشــكل خــاص، لــو أنهــا 
دخلــت عليهــن وأخربتهــن أن املزرعــة الــيت 
كانــت تعيــش فيهــا مل تكــن مبثــل تلــك الفخامــة 
ــة وتافهــة، ويف  ــة، وأنهــا صغــرية وباهت اخليالي
مستوى البشر. وأنها مل تكن يف إفريقيا، بل يف 
مكان حقيقي، لكل شــيء فيه اســم، من رائحة 
العشــب واألوراق إىل أدنــى تغيــري يف الطقــس.

مل تتحرك منذ أن حتدثت ابنتها، فقد أصيبت 
ــا.  ــذي انتابه بالشــلل مــن الغضــب الشــديد ال
ثــم أخــذ الغضــب ينحســر ببــطء، وحــل مكانــه 
وشــعور كبــري بالذنــب. مــا الــذي جــرى لينتابها 
كل هذا الغضب؟ كّن يعشن يف عوامل خمتلفة. 
كانــت ابنتهــا ذات القلــب الدافــئ وصديقتاهــا 

الطيبتــان يبكــني على مصري ســلحفاة جرحية، 
أو فقمــة وقعــت يف املصيــدة، لكنهــن ســيبتعدن 
بــال مبــاالة عــن معانــاة أولئــك الذيــن تعلمــن 

التفكــري يف أنهــم يســتحقون اهتمامهــن.
أزعجتهــا الذكريــات. مل تســتطع أن تنســى. بل 
أنهــا حتــى ال تعــرف ملــاذا تظــل بعــض األشــياء 
الصقــة بهــا. تســاءلت عمــا إذا كان هــذه هــي 
احلــال مــع مجيــع أولئــك النــاس الذيــن رأتهــم 
يف الشوارع والذين كانوا بعيدين عن ديارهم. 
واندهشت للكيفية اليت يغرّي بها البعاد طريقة 

التذّكر.
مت اختــاذ الرتتيبــات وهــي تســمع، ولكــن كمــا 
لــو أنهــا كانــت مســتمعا عابــرا وليــس الشــخص 
املعــين. كان والدهــا غائبــا منــذ بضعــة أشــهر 
وال يتوقع أن يعود يف املستقبل القريب. عندما 
كانــت طفلــة، مل تندهــش أبــدا لفــرتات غيــاب 
والدها الطويلة. بل أنها اعتادت عليها لدرجة 
أنهــا مل تعــد تالحظهــا حقــا، أو أنهــا باألحــرى 
أصبحــت ال تنتبــه هلــا إال حينما يعيش والدهم 

يف املنــزل.
وكانت هناك أمور حتدث عندما يعيش الوالد 
بينهم، فوالدتهم مثال تنتظر حتى يعود الختاذ 
أي قــرار أو القيــام بأّيــة مهمــة كبــرية. ورمبــا 
كانت هذه هي الطريقة اليت أحبها هو أيضا، 
أو رمبــا أنــه كان عليهــم انتظــار األمــوال الــيت 
كان حيضرها من غياباته الطويلة ليستطيعوا 
إجنــاز أي شــيء. ويف ســنوات الحقــة، اعتقدت 
منــى أن إيقــاع حيــاة والدتهــا يصبــح بطيئــا يف 
غيابه، وأن احلياة اليت تعيشها هي وشقيقتها 

مــع والدتهمــا كانت باهتة.
هــذه املــرة أصبحــت األمــور ثقيلــة جــدا عليهــا، 
وغــدت مريضــة. كانــت جتلــس لفــرتات طويلــة 
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ورأســها بــني يديهــا تشــكو مــن الصــداع وعــدم 
ــام بأبســط األمــور. وكانــت  ــى القي القــدرة عل
منــى وشــقيقتها الكــربى حــواء تقرتبــان منهــا 
علــى أطــراف أصابعهمــا، وجتلســان معهــا، 
ــدو تنفســها البطــيء هــو الصــوت  ــذ يغ وعندئ
ــان احلــد مــن  ــت البنت ــد بينهمــا. وحاول الوحي
ارتفــاع نــربة مشــاحناتهما. فكانتــا عاجزتــني 
أمام دموع أمهما، اليت عندما تبدأ يف االنهمار 
مل يكــن هنــاك شــيء ميكــن أن يوقفهــا - علــى 
ما يبدو- قبل أن تنســكب كلها. وأحياًنا كانت 
األم تبكــي طــوال اليــوم؛ بســبب خمالفــة تافهة 
أو أذى بســيط، حتــى أنهــن يف النهايــة أصــنب 
ثالثتهــن بالشــلل والبــكاء علــى آالمهن العصية 

علــى الفهــم.
ــة لزيارتهــم،  ــوم جــاءت خالتهــن أمين وذات ي

منــى  مسعــت  وحينهــا 
الرتتيبــات اخلاصــة بأخذهــا 
قالــت  فقــد  الريــف.  إىل 
ــة، وهــي األخــت  ــة أمين اخلال
الكــربى لوالدتهما، إن رعاية 
البنتــني تتطلــب جهــدا كبريا، 
وإنهــا ســتأخذ منــى معها إىل 
أن تشــعر والدتهــا بتعــٍب أقل. 
»تســتطيع حــواء أن تعتــين 
بوالدتها وتســمح هلا بالراحة 
وأنــت  صحتهــا.  واســتعادة 
تأتــني إىل الريــف، وســنجد 

لــك عمال«.
يف وقــت الحــق، مل تســتطع أن 
تتذكــر مــا إذا كان أحدهــم 
قــد قال شــيًئا عــن تغيبها عن 
املدرسة، لكن هذا األمر كان 

أول شــيء فكــرت فيــه منــى نفســها. هــذا يعــين 
إجــازة مــن املدرســة لبضعــة أيــام. ويف غضــون 
ســاعة، انتهــت منــى مــن حــزم األغــراض اليت 
ستحتاجها لبضعة أيام، وها هي تسري جبانب 
خالتهــا إىل موقــف احلافــالت، مرتديــة أحــد 
الشــاالت احلريريــة اجلديــدة الــيت أحضرهــا 
والدهــا هديــة آخــر مــرة عاد فيهــا إىل املنزل. 
تذكــرت ذلــك ألنهــا كانــت املــرة األوىل الــيت 

ترتديه.
كانــت املزرعــة تقــع علــى بعــد مخســة عشــر 
ميــاًل فقــط من املدينة، وكانت منى قد زارتها 
مــرات عديــدة عندمــا كانــت طفلــة، ورأت العم 
عمر أربع أو مخس مرات يف الســنة، ألنه كان 
يتواصل معهم أحيانا عندما يأتي إىل املدينة. 
لكن مل يكن لديها أدنى فكرة أنه سيكون عليها 
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أن تقضــي أســابيع هناك.
مل يكن العم عمر يبتسم كثريا، لكن ال خيفى 
عليــك أن ذلــك مل يكــن ألنــه منزعــج أو غــري 
ســعيد. هــو فقــط ال يبتســم. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك فقــد ابتســم عندمــا رأى منــى تســري على 
املمشــى املــؤدي إىل املنــزل. كان جالًســا يف 
الشرفة املظللة، يصنع سلة من سعف النخيل. 
وعندما مسعهما تســريان يف املمشــى نظر إىل 

األعلــى، وغمــرت وجهــه ابتســامة صامتــة.
ينهــض املنــزل فــوق منحــدر جيــري يف أســفله 
ــزل  ــف املن ــد املزرعــة خل جــدول صغــري. ومتت
علــى مســاحة ســتة أفدنــة موزعــة علــى ضفــيت 
النهــر. وكانــت منــى تتذكــر دائًمــا الليلة األوىل 
الــيت قضتهــا يف املزرعــة، والصمــت العميــق 
يف الريــف. ويف احلقيقــة مل يكــن ذلــك صمتــا، 

ألنــه كانــت هنــاك خشخشــات ودبيــب وحفيف، 
ووشوشــات الليل غري املســموعة، واليت يصعب 
وصفها، إنه صمت يقفز إىل مسامعها بصوت 
خافــت عندمــا ختــرج من املنــزل. وأثناء نومها 
كانــت تســمع صرخــات صاخبــة ختتفــي حاملــا 
تفتــح عينيهــا. وكانــت تســمع تنفــس الضفــادع 

الكثيــف يف اجلــدول.
أعطوهــا غرفــة خاصــة بهــا. وقالت هلــا اخلالة 
أمينــة: »ســتكونني هنــا لبضعــة أســابيع، لــذا 
خــذي راحتــك«. كان املنــزل صغــريا؛ غرفتان 
فقط ومستودع. مل يكن كوًخا، بل منزل مزارع 
صغري. وكانت الغرفة اليت تنام فيها ُتستخدم 
أيًضا متجرا يف أوقات خمتلفة من العام، لذلك 
كانــت هنــاك بقع وبقايــا عصائر نباتية الصقة 
يف اجلــدار املدهــون باللــون األبيــض، وبــات من 
إزالتهــا  الصعــب 
وبقضبــان  اآلن. 
تأمــني  مّت  حديديــة 
الصغــرية  النافــذة 
الــيت تشــرف علــى 
وبســتاٍن  اجلــدول، 
يف  املــوز  ألشــجار 

أعلــى املنحــدر. 
اليــوم،  ذلــك  يف 
كان مــن املفــرتض 
بالقــرب  تبقــى  أن 
ــة،  ــة أمين مــن اخلال
تكليفهــا  وتنتظــر 
ــة.  ــال املنزلي باألعم
أن  أدركــت  وقــد 
أن  تشــعر  خالتهــا 
تراقبهــا  أن  عليهــا 
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ألنهــا كانــت يف الرابعــة عشــرة مــن عمرهــا، 
وفتاة. وكانت تســاعد يف كنس الفناء، والطبخ 
وغســل املالبــس وتنظيــف الفاكهــة وتعبئتهــا يف 
سالل لنقلها إىل سوق املدينة. وقد كان األمر 
متعًبــا يف البدايــة، لكنــه أصبــح روتينــا ممــال، 
ثــم وجدتــه ممتًعا بشــكل مدهش. يف فرتة بعد 
الظهــر، إذا مل تكــن متعبــة جــًدا وكان العــم 
عمر يف حالة مزاجية جيدة، يصطحبها لرتى 
ــا يأخذهــا إىل  العمــل يف املزرعــة، وكان أحياًن
الطريــق، ويســريان حتــى يصــال إىل شــجرة 
املاجنــو الضخمــة، الــيت كان النــاس ينتظــرون 
أيًضــا  هنــاك  وكان  املدينــة.  حافلــة  عندهــا 
متجــر صغــري، حيّضــر هلمــا صاحبــه القهــوة 
ريثمــا يتبــادل العــم عمر التحيــات واألخبار مع 
اجلالسني على املقعد. يف املرة األوىل قال العم 
عمر: »اذهيب وسلمي على الناس يف الداخل 
''. بعد ذلك كانت تذهب دائًما لتحية النســاء 
داخــل املنــزل وجتلــس معهــن حتــى ينتهــي العم 
عمــر مــن حديثــه مــع الرجــال اجلالســني حتــت 

الشــجرة.
وذات يوم، قام رجل آخر من اجملموعة ومشى 
معهمــا. كان أصغــر مــن عمهــا عمــر بســنوات 
عديــدة، رمبــا كان يف أوائــل الثالثينيــات مــن 
عمــره، وذا وجــه مبتســم وعينــني فضوليتــني 
مشرقتني. أخربها العم عمر أن امسه عيسى، 

وكان أقــرب جــار هلــم. 
كانــت تســري خلفهمــا، وميكنهــا أن تســتنتج من 
نربة صوتيهما أن كل منهما حيب اآلخر ويوده. 
واكتشــفت مؤخــرا أن عيســى عــادة مــا يتصــل 
بهــم، لكنــه ســافر بعيــًدا مع زوجتــه وأطفاله يف 
زيــارة ألقاربهــم يف بيمبــا. وعندمــا عــاد جــاء 

ــان  وجلــس مــع العــم عمــر يف الشــرفة يتجاذب
أطراف احلديث، ويضحكان ويشربان القهوة. 
ويف بعــض األحيــان كانــت جتلــس معهــم اخلالة 
أمينــة. لقــد كان صديقهــم الصــدوق. وكانــت 
ــا  ــه، وتدعــوه أحياًن تســأله عــن زوجتــه وأطفال

باالبن.
وكان يطلــب دائمــا مــن منــى أن تأتــي وتســلم 
عليــه. ومل تســتطع منــى أن تتجاهــل أنــه كان 
خيتلــس النظــر إليهــا عندمــا مل يكــن أحــد 
يراه. ومل تســتطع عمل شــيء لكشــف اهتمامه. 
واســتمر األمر على هذا النحو عدة أيام، ومع 
مرور الوقت أصبحت زياراته يومية. وأصبحت 
تشعر بسخونة تنتاب جسدها حينما يتفحصه 
بنظراتــه اخلاطفــة، والــيت صــارت تدرجييــا 
متواترة. وذات يوم ابتســم هلا خلســة. وبادلته 
االبتســامة، ونظرت بعيًدا، مغمورًة بالســعادة.
وكان من املستحيل أن ال يلحظ أحد ما جيري. 
وكان العــم عمــر يصبــح متوتــرًا وغــري مرتــاح 
عندمــا تظهــر منــى يف حضــور عيســى. واخلالة 
أمينــة كان لديهــا دائًمــا مــا تكلفهــا بفعلــه. ومل 
يقــل هلــا أي منهمــا شــيئا. وأثــارت ابتســامات 
أخافتهــا  لكنهــا  إعجابهــا،  ونظراتــه  عيســى 
أيًضــا، ولكــن مبــا أنــه مل يقــل شــيًئا وكان عمها 
وخالتها يقظني جًدا فقد شعرت باألمان، كما 

لــو أنهــا يف لعبة.
وذات ليلــة حملتــه عنــد نافذتهــا. ورمبــا مل تكن 
هذه هي املرة األوىل، ورمبا كان قد فعل ذلك 
مــن قبــل. وكانــت النافــذة مرتفعــة يف احلائط، 
وهلــا مصراعــان خشــبيان. وكانــت منى عندما 
وصلــت ألول مــرة خائفــة مــن ظــالم الريــف 
ــم يف وقــت الحــق  وأغلقــت كال املصراعــني. ث
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اعتادت على ترك أحدهما مفتوحا. واستيقظت 
وشعرت أن شيًئا ما قد حدث، وذهبت عيناها 
مباشرة إىل النافذة. كان هناك ما يكفي من 
التوهج يف هواء الليل لرتى صورة مظللة لرأس 
عند النافذة. فلم تستطع كبت شهقة ذعر قبل 
أن تضــع يدهــا علــى فمها لكبحها. مل يســتغرق 
األمر سوى حلظة، لتدرك أنه عيسى. مسرت 
نفســها وكأنهــا ال تــزال نائمــة، وبعــد حلظــة 
مسعــت أنفاســه. وتبــني هلــا أن بعض التوتر يف 
تنفســه هــو مــا أيقظهــا. ثم اختفــى الرأس بعد 
برهــة، لكنهــا مل جتــرؤ علــى إغــالق النافــذة، 
خلوفهــا مــن أن ميــّد يده حنوهــا عندما تذهب 
إلغالقهــا. ومتــددت لكنهــا ظلــت مســتيقظة 
معظــم الليــل، تغفو وتســتيقظ، ووجهها مصوبا 

حنــو النافذة.
يف صبــاح اليــوم التالــي، ذهبــت لتنظــر إىل 
اخلــارج، ورأت أن هنــاك كومــة صغــرية مــن 
الــرتاب الصلــب الــيت كان يقــف عليهــا للنظــر 
للداخــل، ورغــم ذلــك كان عليــه أن يتشــبث 

بقضبــان النافــذة. 
وعندمــا جــاءت عيســى للزيارة بعــد ظهر ذلك 
اليــوم، بقيــت داخــل الفنــاء ومسعــت رعشــة 
ــة  ــك الليل ــه. ويف تل يف صوتهــا وهــي تســلم علي
واســتلقت مســتيقظة يف  املصراعــني  أغلقــت 
انتظــاره. ومسعتــه عندما وصل، وشــعرت بيده 
علــى املصــراع تدفعــه. وقــال بهــدوء متوســاًل: 
»ال ختتبئــي عــين«. ورقــدت يف الظالم، تســتمع 
إىل أنفاســه. وبعد حلظة مسعت صوتا خفيفا 
يفك قضبان النافذة. حينها مل تستطع حتمل 
اخلوف، وأخربت اخلالة أمينة عندما رأتها يف 

الصبــاح. ومل تقــل اخلالــة أمينــة شــيًئا للحظة، 
فقــط بــدت حزينــة، كمــا لــو أن منــى قــد نقلــت 
هلا خرب خسارة فادحة. وقالت: ال تقولي شيًئا 

لعمر.
وأخربتهــا أن جتهــز أغراضهــا. ويف غضــون 
ســاعة كانــوا يف طريقهــم إىل احلافلــة، توقفــوا 
حتــت شــجرة املاجنــو. ومل يســتطع العــم عمــر 
استيعاب العجلة، وسأل: »هل حدث شيء؟« 
قالت له العمة أمينة: ال. فقط كنت قد نسيت 
أنــين وعــدت بإعادتهــا اليــوم. لقــد كانــت هنــا 

منــذ أســابيع كمــا تعلم.
**

مسعت منى كادي تناديها. أين أنت؟ 
فدخلــت املطبــخ. كانــت فتــاة يف الرابعة عشــرة 
من عمرها، وكانت تبتسم، وآمنة، مثل البيوت، 
وأتــت كادي إىل حيــث كانــت منــى جتلــس علــى 
الطاولة مع ذكرياتها. كانت تتكئ على والدتها 
مــن اخللــف، وشــعرها الطويــل يتســاقط حــول 

رأس والدتها.
وســألت: »مــاذا تفعلــني؟« وقبلــت رأســها ثــم 
ــا  ــة: »أنن تراجعــت. وقالــت دون انتظــار إجاب
ذاهبــات إىل بيــت إميــي. وســأعود يف غضــون 

ســاعتني.
قالــت منــى: مل يكــن األمــر كذلــك، املزرعــة يف 

إفريقيا.
قالــت كادي: أوه، لقــد مسعِتنــا. كنــت أضحــك 
عليهمــا فقــط، وأحــاول أن أجعلهمــا تشــعران 

بالغــرية
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يف مطلع هذا العام 2021، صدرت عن مركز عدن للدراسات والبحوث التارخيية والنشر، الطبعة 
األوىل 2021م للجزء الثاني من كتاب األســتاذ الدكتور ســامل عبد الرب الســلفي: )وفيات عدن(، 
الذي يقع يف 607 صفحة من القطع املتوسط. ويتضمَّن الكتاب رصدًا للمتوفني يف مدينة عدن وما 
جاورها من حمافظات مجهوريَّة اليمن اجلنوبيَّة، )ثـمَّ الدميقراطيَّة( الشعبيَّة، ووفيات اجلمهوريَّة 
العربيَّــة اليمنيَّــة، الذيــن مت ذكــر وفاتهــم يف الصحــف الصــادرة يف عــدن من ســنة 1968م حتَّى ســنة 
1985م. ويتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وتقديــم للصحــف املعتمــدة يف إثبــات وفيــات هــذا اجلــزء، ومن 
قائمة الوفيات مرتبة على حروف املعجم، مع مســتدرك يتضمن وفيات تتبع اجلزء األول تارخييًا، 

ثم كشــافات تفصيلية تنخل املادَّة املعلوماتيَّة املتضمَّنة يف ثنايا الوفيات.

 ،1202 العــام  هــذا  مطلــع  يف 
صدر الديوان السادس للشاعر 
جنيــد حممــد اجلنيــد بعنــوان: 
)دمــون تبكــي امــرأ القيــس(، 
ــذي يقــع  ــوان، ال ويتضمــن الدي
ــة وســت عشــرة صفحــة،  يف مئ
تشــّكل  قصيــدة،  عشــرة  ســت 
بيانًا سياســيًا وفنيًا حيتفي فيه 
الشــاعر جنيــد حممــد اجلنيــد 
ــــون،  دمُّ اجلنوبــي:  باملــكان 
وبســلفه الشــاعر امرئ القيس، 
الذي أصبح رمزًا جيّسد اهلوية 
الشعرية الوطنية، وروح االنتماء 
للشــعر واألرض.  والديــوان من 
توزيع دار حضرموت للدراسات 

والنشــر.

يف منتصــف العــام املاضــي 2020، 
حــوران  نــور  دار  عــن  صــدرت 
بدمشق، الطبعة األوىل من كتاب: 
)شعر زهري بن أبي سلمى، دراسة 
الدكتــور  لألســتاذ  أســلوبية(، 
ســعيد حممــود بايونــس. ويتضمــن 
ــع يف 296  ــذي يق ــاب، ال هــذا الكت
صفحــة، دراســة أســلوبية لشــعر 
زهــري بــن أبــي ســلمى؛ تهــدف إىل 
استجالء طرائق تشكالته، وإبراز 
موضوعاتــه، وخطوطــه الدالليــة، 
وكيفيــة تناصــه داخليًّــا وخارجيًّــا، 
فضــاًل عــن تطرقــه إىل التشــكيل 
ــا وصــورًة.  ــا وإيقاًع ــوي تركيًب اللغ
كونــه  الكتــاب يف  أهميــة  وتكمــن 
يســعى إىل مقاربة النص، مقاربة 
معمقــة ال تقــف عنــد املســتويات 
بــل  أســلوبيًّا،  واملألوفــة  احملــددة 
متتــد لتشــتغل علــى آليــات جماورة 
مناهــج  مــن  املؤلــف  اســتقدمها 

أخــرى.

صــدرت يف عــام 9102، عــن 
ــق،  دار الوفــاق للنشــر والتوفي
لكتــاب  العربيــة  الرتمجــة 
)اجلنــوب العربــي املنســي(، 
هانــز  األملانــي  للرحالــة 
أجنزهــا  الــيت  هولفريتــز، 
ســامل.  ســريع  أبــو  حممــود 
النــص  مراجعــة  يف  وشــارك 
العربــي؛ الــذي راجعــه كل مــن 
أ. د. عاصــم عطيــة علــي وأ. 
د. حممــد بــن هــاوي باوزيــر. 
ويتضمــن الكتــاب ـ الــذي يقــع 
يف 702 صفحــة ـ عــددًا كبــريًا 
التقطهــا  الــيت  الصــور  مــن 
هيلفريــز،  األملانــي  الرحالــة 
ــه الثــالث الــيت  خــالل رحالت
قــام بهــا للجنــوب العربــي، يف 
ــرن العشــرين. ــات الق ثالثيني
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اجلديــد  اجليــل  دار  عــن  صــدر 
والنشــر  والتوزيــع  للطباعــة 
بصنعــاء، يف مطلــع العــام املاضــي 
عــدن(،  )لســان  كتــاب   ،2020
حيــدر  حممــد  أمــني  للمحامــي 
مشســان. وقد جاء الكتاب، الذي 
يقــع يف 770 صفحــة، والــذي قــدم 
لــه الدكتــور مبــارك حســن خليفة، 
يف شــكل معجم لغوي يشــمل عددًا 
اخلاصــة  املفــردات  مــن  كبــريًا 
بلهجــة عــدن، أو تلــك املفــردات 
العربيــة الــيت أخــذت يف ألســنة 

أبنــاء عــدن دالالت خاصــة.

 ،2021 العــام  هــذا  مطلــع  يف 
صــدرت عــن مكتبــة الــوراق عــدن، 
الطبعــة األوىل مــن كتــاب: )املرفأ 
عــدن  ثغــر  تاريــخ  يف  املأنــوس 
احملروس - دراسات يف تاريخ عدن 
اإلســالمي(، للباحــث د. حممــد 
التاريــخ  أســتاذ  بلعيــد،  منصــور 
املشــارك  اإلســالمية  واحلضــارة 
جبامعــة أبــني، ويقــع الكتــاب يف 
223 صفحة من احلجم املتوسط. 
ويتضمــن دراســة للــدور الوظيفــي 
ملدينــة عــدن؛ بوصفهــا منوذًجــا 
للمدينة اإلسالمية احملصنة. وقد 
مبحثــني:  إىل  الدراســة  قســمت 
الطبيعــي  التحصــني  األول: 
التحصينــات  واآلخــر:  للمدينــة، 
غــري الطبيعيــة )األســوار، والقالع 

والنــوب(. واألبــواب، 

عــن  صــدرت   ،2020 العــام  يف 
والتوزيــع،  للنشــر  الوفــاق  دار 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف 
للمجموعــة  األوىل  الطبعــة 
نــادر  للشــاعر  الشــعرية األوىل 
ســعد الُعَمــري بعنــوان: )ســأبقى 
اجملموعــة،  وتضمنــت  حمبــًا(، 
الــيت تقــع يف )112( صفحــة، 
ســبع وعشــرين قصيــدة، جــاءت 
كلهــا على وفــق النمط العمودي. 
وقدم هلا أ. د. ســامل عبد الرب 
الســلفي، أســتاذ النقــد األدبــي، 
ــة يف  ــة العربي ــس قســم اللغ ورئي

ــة عــدن.  ــة الرتبي كلي
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 املــكان هويــة اإلنســان، ومســتودع ذكرياتــه، حياول 
دائمــا تســييجه، مانًعــا االقــرتاب منــه، أو العبــث به 
ــكان  ــة حساســة جــًدا. وامل ــة عاطفي ــه منطق بوصف
معبــدة الشــعراء املفضــل، حيققــون فيــه وجودهــم. 
ــه.  ــون إلي ــه، وحين ــٌل، يبكــون علي ــكان األول طل وامل
وعند الشعراء سرعان ما يتحول املكان إىل حمرك 

لإلبداع.
ومثــل كل شــاعر وكل إنســان ويفٍّ للمــكان واألرض، 
ظل الشــاعر يســلم بن علي باسعّيد، )صاحب جّنة 
الدنيــا عماقــني(، اليت تهّجــد بذكرها مدى حياته، 
وفّيــا لعماقــني الــيت ظلــت معــه يف مجيــع حمطــات 
غربتــه. بــل أنهــا صــارت يف نظــره الوطــن املعــادل 
الــذي يكســره عنــاء الغربــة وويالتهــا، الوطــن الــذي 
تســكنه آهلــات اجلمــال واخلصــب واإلبــداع، وتنبعث 

منــه موهبــة الشــاعر، ونســمعه يقــول:
قال يـسـلم بـن علي قـّسـمت قـليب عاحملبــيــــن

يـاعــدن ما بـا حـاللك جـنــــة الدنيـــــا عماقــيـــــن.
وباسعّيد ال يرفض أن حيل يف عدن انتقاًصا لعدن 

اجلميلة، لكن هكذا هو ديدن احملب امللتصق 
باألرض ومسقط الرأس، دائما وأبدا، وهي ُسّنة 

جرى عليها الشعراء مجيعهم؛ فهذا الشاعر 
حسني أبوبكر احملضار حني حين ملسقط رأسه، 
خيتار لبنان بالد اجلمال والفن، أمنوذًجا ليقيس 

عليه مكانه املفضل، يقول:
عّديت يف سفح عيديد وحلقت عد

كل ضامي وعطشان فوقه يرد
ما حلقت عدد حماسنه لو جيت عد
أيش لبنان وإيش العاصمة بريوت

شوقي إىل الغنا مدينة حضرموت. 

والشاعر يسلم بن علي باسعيد ليس استثناء 
عن ركب اجلنوبيني املتشبثني باألرض، ومسقط 

الراس، مهما كانت املغريات، فهو يضع 
)عماقني( مرتع طفولته وذكرياته، قبل أي خيار 

آخر، ويؤكد:
لو خريونا يف املداين أو عطونا قصر عالي

باخــتـــار خيـمــة يف عماقيــن.
نعم، املدائن مجيعها؛ بكل ما فيها من مجال ال 
تساوي يف عني باسعّيد )عماقني(، اليت يتجاوز 
مجاهلا الشكل اخلارجي جلمال املدائن األخرى. 
وبالنسبة له خيمة يف عماقني أفضل من قصر 
مشّيد يف فضاء ال يهم حياته ووجدانه، فخيمة 

يف عماقني - وهي أدنى متطلبات السكن البشري 
- تتفوق يف االختيار وتنتصر على القصر العالي. 
وهذا التفوق واحلسم يف اختيار األدنى بال تردد؛ 
مرده إىل قدسية املكان.  وهو -كما ذكرنا- ديدن 
احملبني املنتمني لألرض دائما وأبدا.. ومن املؤكد 

أن هذا امليزة تتجلى عند كل شاعر جنوبي، 
بشكل رومانسي باذخ. ويف شعر باسعّيد احلنني 
إىل عماقني يف أرض اجلنوب راسخ ال يتزعزع، 

دائم ال ينقطع.

د. سعيد حممود بايونس

جنة الدنيا عماقين
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