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الدراما الرمضانية خالل العقود املاضية تأثيرا واضحا في وعي األجيال أث

الــتــي تابعتها )فــي وعــي وذائــقــة الجمهور وفــي وعــي وذائــقــة النخبة( وكــان 
 من أهم ما ميز رمضان 

ً
الثراء اإلعالمي خالل املوسم الرمضاني واحدا

 من تلك االجيال التي تابعت 
ً
ومن أهم ما وسم الذكريات الرمضانية ويندر ان نجد واحدا

الدراما التاريخية في رمضان وتعلقت بها وهو ال يعرف ابرز وجوهها وبالذات وجوه الدراما 
املــصــريــة، وفــي مقدمتهم: عبد هللا غــيــث، أحــمــد مــاهــر، أمينة رزق، وحــمــدي غــيــث، وعبد 
الرحمن أبو زهرة، وحسين الشربيني، وإحسان القلعاوي، وأشرف عبد الغفور، ومن أبرز 
الواجهة وأدخلتها  إلــى  الفصحى  العربية  اللغة  أعــادت  أنها  الدرامية  األعــمــال  تلك  تأثيرات 
إلى البيت العربي بطريقة محبوبة وممتعة، وأوجــدت الكثير من املحبين والعشاق للعودة 
 للمشاهد الــعــربــي فــي مختلف االقــطــار، 

ً
 مــوحــدا

ً
إلـــى الــتــحــدث بالفصحى، وقــدمــت خــطــابــا

وساعدت على وجود أعداد من القادرين على التحدث باللغة الفصحى، واإللقاء املتميز، 
 مــمــيــزة، ومـــن نــجــومــهــا: هاني 

ً
 فــي مــرحــلــة الحــقــة أعـــمـــاال

ً
كــمــا قــدمــت الـــدرامـــا الــســوريــة أيــضــا

الروماني، وأسعد فضة، وعبد الرحمن آل ر�شي، ومنى واصف، وأيمن زيدان، وأمل عرفة، 
 
ً
 فشيئا

ً
وعابد فهد، وسلوم حــداد، ومالحظ أن الخارطة الدرامية العربية أصبحت شيئا

تفتقر إلى وجود هذه املواد املهمة.. ضاقت مساحة الدراما التاريخية لصالح برامج الكاميرا 
 إال أنه يفترض ان ال يكون توسعه 

ً
الخفية واملقالب والترفيه الخفيف الذي وإن كان مطلوبا

على حساب أجمل مالمح املوسم اإلعالمي في رمضان.

 وخارج موضوع الدراما فإن ليالي رمضان موسم مهم للقراءة واملطالعة، وهي أوقات مفضلة 
عند الكثير من الكتاب واملؤلفين ليقوموا فيها بالكتابة، وإنجاز األعمال األدبية، ورمضان 
أنتج ثقافة رمضان الواضحة وطقوسه  في حياه الشعوب املسلمة، وقــد  معلم زمني مهم 
وتأثيراته، وقد تقاربت هذه الطقوس في عدد من البلدان العربية بسبب االنفتاح اإلعالمي 
والــزيــارات،  املختلفة،  املسائية  والتطور ومنها مدفع رمضان، وقناديل رمضان، واأللعاب 

إقامة الحضرات. والدعوات، والوالئم، و

وفــي أيــام رمضان يصدر هــذا العدد الجديد من مجلة إل مقه الــصــادرة عن نــادي القصة 
اليمنية  بالثقافة  ومتعلقة  مختلفة،  ثقافية  مواضيع  بتقديم  ملتزمون  وكــالــعــادة  اليمني 
والعربية.. في مقدمة مواد هذا العدد حوار جديد وخاص أجرته اإلعالمية عبير محسن مع 
 من 

ً
الكاتب والروائي الكبير وجدي األهدل يتناول األجزاء املهمة من الثقافة اليمنية وعددا

 عن مواكبة 
ً
العدد ملفا اليمني كما يحوي  الكتابية، وهموم األدب  في تجربته  التفاصيل 

الكتابة األدبية لكارثة فيروس كورونا الذي غزا العالم ويبدو أن ظهوره سيؤدي إلى تغييرات 
 -كالعادة- مجموعة متنوعة ومميزة من النصوص األدبية 

ً
مهمة في الحياة، وفي العدد أيضا

في الشعر والقصة والنصوص املفتوحة ومقاالت نقدية ومواد ثقافية عامة. 

كما يكتب الصحفي الشاب عبد القادر عثمان عن السينما اليمنية الجديدة )السينما في 
مواجهة الحرب( من خالل فيلم عشرة أيام قبل الزفة، للمخرج عمرو جمال وتكتب األديبة 
التونسية فاطمة بن محمود عن الرواية اليمنية الجديدة )مسامرة املوتى( للروائي الكبير/ 

الغربي عمران رئيس نادي القصة اليمني والذي بدوره يكتب عموده )الحرف االخير(.

ليالي رمضان..
 أوقات للثقافة أيضاً
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عبدالقادر عثمان
»جسد الفيلم معاناة اليمنيين بكل مناحيها، بأسلوب هادف يجمع بين السخرية والجدية ويمزج الفكاهة بالدراما والرومانسية«

»استطاع تحويل القضية اليمنية إلى سينما كسرت التابوهات التي تعيش فيها سينما البلد«

حينما قرر فريق عمل الفيلم اليمني »10 أيام قبل الزفة« إنتاجه، كان هدفهم ال يتجاوز إحياء دور السينما في عدن )جنوب( 
بعد ثالثة عقود على غيابه خلف ركام من العوائق المتشابكة والمتداخلة ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية، 
التنافس على جائزة »األوسكار« ألفضل  إلى قائمة  العربية والعالمية وأدخلته  إلى دور العرض  النتيجة عبرت به  بيد أن 

األعمال السينمائية غير الناطقة باإلنكليزية، ونال وفريقه جوائز عربية أيضًا. 

من  تنطلق  جدًا،  بسيطة  الفيلم  فكرة 
أثر الحرب التي عاشتها عدن على كافة 
وعليها  المدينة،  داخل  الحياة  جوانب 
يمكن قياس البلد برمته، رغم أن إنتاج 
الفيلم في ظروف كهذه يكسر المعادلة، 
ويثبت أن بإمكان اإلنسان التغلب على 
الحرب، ومعالجة نتائجها بالطريقة التي 
تسهم في خلق وعي مجتمعي وثقافي 

يفضي إلى تحقيق السالم.
العام  أواخــر  أنتج  الذي  الفيلم  يحكي 
مدينة  فــي  خطيبين  قصة   ،2018
عدن، تقف الحرب أمام زواجهما خمس 
سنوات، حتى إذا ما جاءت العشرة أيام 
عليهما  تنهال  الــزفــة،  قبل  األخــيــرة 
من  العوائق  وتحاصرهما  المصائب 
كل االتجاهات، والتي بال شك هي من 
الحال حد  أن وصل  إلى  الحرب،  تبعات 
اليأس بعد اختفاء الفتاة، التي جسّدت 
حمادة.  سالي  الشابة  الممثلة  دورهــا 
عريقة،  فنية  أسرة  إلى  سالي  وتنتمي 
أحمد  بن  أحمد  الفنان  حفيدة  فهي 
المسرحية  الفنانة  ووالدتها  قاسم، 

والكاتبة ذكرى أحمد علي. 

شوارع عدن
من  النازحة  »رشا«  بدور  سالي  تقوم 
آخر مع  إلى منزل  الحرب  منزل دمرته 
رجل   – صاحبه  يقبل  وإخوتها،  أبويها 
ثري وقريب من األسرة – بمكوثهم فيه 
والزواج  التقرب  في  طمعًا  إيجار،  دون 
الزوجات  تعدد  يحب  الذي  وهو  منها، 
حالة  الفتاة  تعيش  زوجــتــان.  ولديه 
يحاول  شقيق  بين  أسرتها،  مع  صراع 
عاطل  وأب  الذكورية،  سيادته  فرض 
عن العمل ال يسمح بخروجها من البيت 
دفع  دون  الزفاف  ترتيبات  الستكمال 
)نبتة  القات  المال هو »قيمة  مبلغ من 
تحاول  وأم  اليمنيون(،  يتناولها  يمنية 
»مأمون«  بخطيبها  عالقتها  تدمير 

لتزويجها من مالك المنزل.
على الجانب اآلخر، يؤدي الممثل الشاب 
شاب  وهو  مأمون،  دور  حمدان،  خالد 
عصامي يكافح في أسرة فقيرة إلكمال 
تأثيث غرفة بناها على سطح منزلهم 
عن  عمّته  انفصال  لكن  الصغير، 
زوجها وعودتها وأطفالها للعيش معهم 
والتنقل  لها  المجال  إلفساح  يضطره 
بأثاثه في شوارع عدن، للبحث عن شقة 

يناسب حجمها وسعرها، ثم يدخل في 
صراع مع ديونه وارتفاع األسعار وأزمة 
المدينة  ازدحام  إلى  أدت  التي  النزوح 
جانب  إلى  صعبة،  مهمته  من  وجعلت 
المؤجرين ونهب  ما يصادفه من جشع 

العقارات وانتشار العصابات المسلحة.
دمار الحرب

سنوات  ثالث  بعد  الفيلم  أحداث  تدور 
من انتهاء الحرب في المدينة، وتعرض 
خلفته  الذي  الدمار  من  جانبًا  المشاهد 
من  أخــرى  وجوانب  عــدن،  في  الحرب 
حياة الناس وحضارة المدينة وموروثها 
بسيطة  لمحات  مع  الجميل،  الحضاري 
وانقطاع  الصحي  الصرف  مشكلة  إلى 
وانقطاع  الوقود  وأزمة  والماء  الكهرباء 
في  الحاصل  واالنــقــســام  المرتبات 
االنحياز  دون  ذكي  بشكل  لكن  البلد، 
إلى طرف أو استهداف آخر، وهي حيلة 
مازن  السيناريو  كاتب  استخدمها  ذكي 
رفعت، إللقاء اللوم على جميع األطراف.
مالحظ  بشكل  الفيلم  على  يــؤخــذ 
استخدام األسلوب التقليدي في تسلسل 
الشاب عمرو  المخرج  إذ قسّم  أحداثه، 
في  أجــزاء،  عشرة  إلــى  الفيلم  جمال 

ومعقدة،  صعبة  أحداث  تدور  جزء  كل 
من  اليوم  تاريخ  منها  كل  مع  تظهر 
األيام العشرة، على رغم أن الربط بين 
زاد  وجــّذاب  مشوّق  بأسلوب  األحــداث 
من حبكة القصة بشكل يدفع إلى مزيد 
تقول  والمتعة.  ــارة  واإلث التركيز  من 
دور  لتمثيل  اندفاعها  إن  حمادة  سالي 
بالفكرة  اإليمان  منطلق  من  كان  رشا 
عام  بشكل  الفيلم  إنتاج  وراء  الكامنة 
بعد  عدن  في  العرض  دور  إحياء  وهي 
في  وتضيف  العقود.  تلك  كل  إغالقها 
مشروع  »ذلك  مقه«:  »إل  إلى  حديث 
بصرف  منه،  جزًء  أكون  أن  بد  ال  كان 
اإلمكانيات  أو  الفكرة  قوة  عن  النظر 

الفنية في الفيلم«.
حياة مشرّدة

ويصل  ــداث،  األحـ مجريات  تتواصل 
مأمون إلى مرحلة االنهيار المالي كلما 
إلى  رشــا  فتلجأ  الــزفــاف،  يــوم  اقترب 
التدبير  اليمنية في  المرأة  دور  تجسيد 
ــراءات  إجـ اتــخــاذ  ــالل  خ مــن  الحياتي 
اقتصادية تقشفية كتغيير قاعة الزفاف 
الحضور  وجبات  و  أصغر  ــرى  أخ إلــى 
إيجار  قيمة  لتوفير  ثمنًا؛  أقل  بأخرى 
الشقة. وفي الوقت ذاته يزداد تضييق 
رفض  بعد  رشــا  ــرة  أس على  الخناق 
منه،  بالزواج  قريبها  عرض  األخيرة 
للبيت،  بمشتٍر  المجيء  إلى  هو  فيلجأ 
إن  بالتشرد  مهددة  أسرتها  وتصبح 
الذي  »سليم«  رفض  على  هي  أصرت 
بريك،  ناجي  محمد  الممثل  بدوره  قام 
الكثير من األسر  وهي مشكلة تعانيها 
تزويج  إلــى  معها  وتضطر  النازحة، 
من  خوفًا  مبّكر؛  سن  في  حتى  فتياتها 

استغاللهن أو تعريضهن لألذى. 
محاربة  إلى  الثري  األسرة  قريب  يلجأ 
محل  ويخسر  عمله  فيفقد  مــأمــون 
خالله  من  يمكن  كان  الذي  اإلنترنت، 
رشا  مع  يعيش  بسيط  دخــل  توفير 
المتواضع،  براتبها  ساعدته  ما  إذا  منه 
ويضطر أيضا إلى دفع جزًء من الديون 
قضائي،  بحكم  عليه،  المتراكمة 
مكان  على  العثور  في  معاناته  وتزداد 
إيجاد  حتى  غرفته،  أثاث  إليواء  مالئم 
فريسة  فيقع  بخطيبته،  يجمعه  سكن 
اإلحباط، ويتعرض أثاثه للتلف من جراء 

من  نارية  لطلقات  تعرضه  بعد  المطر 
قبل المسلحين، يُجبر مع كل ذلك إلى 
المواصلة،  على  بعجزه  رشا  مصارحة 
في  وتدخل  بالبكاء  هي  تجهش  فيما 
»إل  لـ  تقول  إذ  عميقة،  اكتئاب  نوبة 
مقه«: إن »رشا هي عدن بكل تفاصيلها 

الجميلة والحزينة«.
»أم المساكين«

أخيرا تنجح أم رشا في إقناعها بالزواج 
من سليم، لحظة ضعف الشابة، ويتوه 
شوارع  في  وأحزانه  حيرته  في  مأمون 
عدن وأزقتها الضيقة، هنا يرتفع صوت 
»أم  بأغنية  التصويرية  الموسيقى 
المساكين« التي كتبها المخرج وغنّاها 
مهاب  توزيع  من  وهي  فدعق،  سالم 
من  فجأة  تختفي  رشــا  لكن  السعيد. 
بالقاضي  سليم  مجيء  بمجرد  المنزل 
إلتمام العقد. تزيد هذه الحادثة عقدة 
المشاهد  يجعل  مثير  بشكل  الحبكة 
التساؤالت  من  جملة  ذهنه  في  يطرح 
عن مصير رشا والزواج؟ خاصة والفيلم 

في دقائقه األخيرة. 
مــنــزل سليم،  مــن  أســرتــهــا  ــطــرد  تُ
بشكل  الفيلم  في  المأساة  فتتضاعف 
يستمر  ال  ذلك  أن  غير  ــع،  رائ درامــي 
كثيرًا حتى يذهب مأمون إلى منزل رشا 
المدمر، يتبعه أخوها وأمها وصديقتها، 
تظهر  ذلــك  بعد  لرشا.  أثــر  ال  ولكن 
وبعض  فرشًا  تحمل  أجرة  على سيارة 
أتت به لتسكن في بيتها  الذي  المتاع، 
بعمق  يوحي  مؤثر  موقف  في  المدمر 
ارتباط اإلنسان بسكنه ووطنه، إذ مهما 
السنوات  بنا  وتنقلت  األيام  بنا  دارت 
الذي  ذلك  سوى  لنا  يتسع  دار  ال  فإنه 
ربما  رسالة  وهي  فيه،  أظافرنا  نمت 
ال  سياسيًا  مدلواًل  طياتها  في  تحمل 
أم  تؤمن  هنا  لتفسيره.  المجال  يتسع 
مأمون،  من  ابنتها  زواج  بحتمية  رشا 
وتظهر  بسيطة،  بحفلة  الفرح  ويتم 

»النهاية«.

تجسيد واقع
بكل  اليمنيين  معاناة  الفيلم  جسد 
بين  يجمع  هــادف  بأسلوب  مناحيها، 
الفكاهة  ويمزج  والجدية  السخرية 
بــالــدرامــا والــرومــانــســيــة، مــن خالل 
أبعاد  ذات  واقعية  لقضية  مناقشته 
سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية 
المخرج  واستطاع  آن،  في  وإنسانية 
فقط  ساعتين  خالل  ذلك  كل  تقديم 
أي  العادي  المشاهد  يالحظ  أن  دون 
نوع من التكّلف. ويبدو أن األحداث التي 
عاشها طاقم الفيلم خالل فترة اإلنتاج 
بتفاصيل  الفيلم  تعزيز  في  انعكست 

صغيرة وجمالية. 
القضية  تحويل  أيضًا  الطاقم  استطاع 
التابوهات  كسرت  سينما  إلى  اليمنية 
التي تعيش فيها سينما البلد وتفرّدت 
اإلمكانيات  رغــم  عالميَا،  بتقديمها 
القصيرة  الزمنية  والفترة  المحدودة 
كما  واحــد  شهر  خــالل  الفيلم  إلنتاج 
سابق.  وقــت  في  طاقمه  عنه  تحدث 
الفني  النقد  عند  الوقوف  عن  وبعيدًا 
حدثًا  بمجمله  الفيلم  فإن  لإلمكانيات، 
مهمًا ونقلة نوعية في السينما اليمنية 
تدل على أن الشباب اليمني ال ينقصه 
سوى الدعم، ومساحة من الحرية فقط.
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النظر  يسترقُ  وهو  بنشوةٍ  شعرت 
لقدميها المضرجة أظافرهما بالحمرة.

وهو  أنفاسه  ورائحة  يده،  ارتعاشة 
برجفة  امتزجتا  السيجارة  لها  يشعل 

شفتيها وهي تمصُّ رحيقها.
هذا ما جعل البارحة يومًا مميزًا لديهما.

اليوم أصبحت في الشارع ذاته!
لو  حتى  ممتعًا  وقتًا  ستقضي  يهم.  ال 

كانت لوحدها.
ونظراتهما،  حوارهما،  استرجاع  يكفيها 
وتتحقق  البعيد،  ليقرب  ولهفتهما، 
الصادق  وعده  يكفيها  باللقاء.  آمالهما 

بأنها المرأة التي سينهي بها مغامراته.
أووووووووف...

لم تجد مكانًا مناسبًا توقف فيه سيارتها.
دارت حول المكان مرات ومرات!

البارحة كانت معه في سيارته. لم تشعر 
بتلك المعاناة في إيجاد موقف.

هكذا هي معه. يتوقف الزمن ليبقى هو 
كل شيء.

أخيرًا، ستركن سيارتها، ستضعها مكان 
ذلك الذي يتهيأ لالنطالق.

-التي  السيارة  هذه  تشبه  كم  غريبٌ! 
إلى جوارها- سيارته.

الخرزة  هذه  هي!  إنها  تشبهها!  ال  إنها 
الزرقاء التي أهديتها له حال شرائه لها، 
عّلقتها  التي  الرمادية  المسبحة  وهذه 
الحالة  بذات  يمر  أنه  يبدو  المرآة.  على 

من الشوق واللوعة.
ستشعر بذلك لو كان بالفعل قد سبقها 
دون موعد. لو كان يقضي لحظاته وحيدًا 

هائمًا في استرجاع وََلهِ لحظاتهما.
أتمنى لو أنَّه أحضر معه علبة سجائري 

التي نسيتها البارحة.
سأفاِجَئهُ –إن كان هناك-، وإن كان في 
المدينة سأقضي  الرياضية حول  جولته 

وقتي مع طيفه الذي ال يفارقني.
يا إلهي! كان هناك.

هجم عليَّ بوابٍل من اتهامات تلصّصي 
بحضوري  الشخصية  حريته  على 

المفاجئ.
أطبق عليَّ ذهول؛ ألجمني..

غادرت..
تركتُهُ معها،

ينفثان معًا دخاَن سجائري..

في رحم الليل الهدوء يسكن المدينة, الشوارع خالية 
من البشر, الكالب تحتل المدينة تتسكع في العتمة 

تبحث عن شيء تخلفها األيادي اآلدمية لتأكله. 
 ، القمامة  براميل  أحد  بجانب  فارهة  تتوقف سيارة   
تفر الكالب خائفة ، ينزل رجال يحملون زجاجات خمر 
ويترنحون ، يقترب أحدهم من باب السيارة الخلفي 
يفتحه ، يتقدمون باقي الرجال ، ينزلون فتاة عارية ، 
يلقون بها بجانب أحد األعمدة الكهربائية ، يصعدون 

السيارة ، ينطلقون مخلفين ضحكات عالية يلتهمها سكون المدينة. 
ممزوج  صراخها  بصمت  تصرخ   ، الخافت  الكهربائي  العمود  تحت  الرصيف  في  الفتاة   
.. جسدها ينضح بالعرق  المدينة  ، يبتلع صراخها وجوم  بأنين كأنها في حالة مخاض 

, المدينة باردة والفتاة كأنها كتلة من رماد يشتعل, المدينة تشبهها بجسدها العاري. 
 سيأتي النهار يكشف جسدها للمدينة لم يتركوا لها أي شيء جردوها ثيابها وبكارتها 

ورحلوا. 
 تلملم جسدها الملقى بالشارع ، تجلس القرفصاء تتمنى أن تعود تلك الكالب الجائعة 

تلتهم جسدها المتبقي منها . 
ترى قطيع من الكالب في طرف الشارع تتقدم نحوها ، يتملكها ارتياح عظيم بالخالص 
سوف لن يراها الناس في الصباح بعد أن تأكلها الكالب .. هي ليست خائفة بل حزينة 

ألنهم سيحكمون عليها حتى بعد موتها سيقولون أنها تستحق ذلك . 
تغمض عينيها كي ال ترى الكالب تنهش جسدها ،، تشعر بأنفاسهم تقترب أكثر فأكثر 
)حتى  أكثر  حزنت  بلطف  تتحسس جسدها  مخالبها   .. العاري  أنوفهم جسدها  تالمس 

الحيوانات تحب العبث أيضًا(. 
 تضيق ذرعًا تريد الخالص مما هي فيه سألت نفسها : لماذا الكالب ال تشرع في تمزيق 

هذا الجسد الميت؟
تفتح عينيها تجد الكالب تمسك بأطراف معطف قديم رث بأسنانها ،، تنظر إليها بذهول 

وهي تضع المعطف فوق جسدها وتولي هاربة.

سجائرها

نفثة عذاب

كالب 
المدينة

د. نادية الكوكباني

مزنة األحمدي

تجميع  حاولت  الذهن،  تشرد  برحيلك 
غيمة  في  خطواتك  لملمت  شتاتي، 
وردية، تندر علي من عرف البريق في 
لم  حينما  ذاتي  مني  وسخطت  عيني، 

أقو على تحمل تبعات الرحيل.
الحقيقة  وهو  الحب،  من  تهربين  كنت 
منها، هو  نخاف  ال  أن  علينا  يجب  التي 
الديمومة  شيفرة  ذاته،  حد  في  اآلمان 
مكان  أقل  السماء  أن  ارتأيا  لعاشقين 

مناسب يمكنهما العيش فيه.
في البين قد قميص األفكار، اضمحلت 

القريحة،
لي  فكيف  الكتابة،  اجترار  عن  توقفت 
إلى  التغلغل  دون  الدهشة  بإضفاء 

أعماق الفرح.. أيتها السعادة.
ماذا لو بحث كل منا عن الموضع الذي 
تعفنت فيه العواطف، أما كان خيرا لنا 
أوليس  القدرية،  المراهقة  هذه  من 
الصواب في رد االعتبار لقلبين ماعرفا 

قط حدود المسافات؟.
علينا أن نفقأ عيون المستحيل، نقطع 
االنتظار،  كرسي  نكسر  التمني،  حبال 
نعيش الحياة، فليس من بد أن الضرر 
إشعار  حتى  مغلقة  الجنة  وأن  لكلينا، 

آخر.

تسنى لك الغياب؛ فتح لك بابه!.
إحساس  على  العثور  استطعت  مــا 

بالخجل في إغالق ذلك الباب؟.
تكيفت والزمن على مغالبة الحب، كما 
لو أنه شيء جديد يخاف منه، ما بالك، 

تسعين وراء الكدر؟
ــز:  ــي ــارك ــال م ــ ــا ق ــم تــســمــعــي مـ ــ أل
الميت. الــصــديــق  ــاء  األصـــدقـ  خــيــر 
لست بالصديق الذي يستحق الموت كي 
يقتصر  ال  حياة  لي  أنت  خيرة،  تكوني 
دون  خالدون  أننا  تصورك  على  مداها 

حب.
تعكير  على  تجرأ  من  الغياب  وحــده 
أفرغ  القلوب،  موازين  قلب  الصفو، 
وأمضى  جسدي،  في  السالبة  شحناته 

مشرطه على تقرحات الحنين.

وحده الشاعر يتشح بنوره، ويحتجب بشدة 
ظهوره، ووحده الشعر القادر على أن يصلب 
الليل على سنارة المجاز، ووحده ا لشاعر / 
زياد القحم يستطيع أن يكون سماًء وقمرًا 
مغرب  إلى  يأوي  حين  فهو  واحــد؛  آن  في 
الشعر تشرق من روحه شاهقات المعاني، 
ال  سماواته:  تقول  نجمٌة  له  تغفو  وحين 

أحب األفول.
وأنا أحاول أن أحملكم إلى سماواته يخطر 
في بالي أن ثمة شهابًا يترصد براق حرفي 
األعرج، وأن سماواته طرزت بالمجاز؛ لهذا 
بعيد،  من  ــواره  أن أرقــب  أن  أحــاول  سوف 

وأكتب ما الح لي.
القمر(  تكاسير   ( لديوان  المتصفح  إن 
للشاعر/ زياد القحم يجد بين طياته شاعرًا 
بناصية  وأمسك  الوقت،  قبضة  من  أفلت 

المعنى مرددًا: 
ثم جئت على مطٍر

_ يا زياد_
خلفك النار في شغلها

وأمامك نورٌ مبينٌ
وأنت المسافر بينهما

في ربوع السوادْ
ومن هنا يمكننا أن نضع نقطة البدء التي 
لقمره  افتراضية  سماًء  حولها  سنرسم 
المكتمل به، المحتجب عنا بلغته المفتوحة 
على فضاءات التأويل، ولنا أن نطارد أنواره 

بالسو:
قرص القمر اآلن

تقاسم إخواني في األوجاع
وكلٌّ يحمل منه قطعة ضوٍء في مذهبه

ويقول لنقٍع يتطاير خلف مطيته:
القمر معي، والباقون بال قمٍر

والقمر المقسوم على المختلفين
يخبُئ ضحكته

يسخر من عجز الظالم
من كفر المظلوم، ومن ظلم ال ينفدْ

لقد ُكتِبَ ديواُن ) تكاسير القمر ( بفلسفة 
الضوء؛ فال تكاد تخلو قصيدة من قصائده 

فجٍر  عاشٍق، أو من جذوة مــن 
قمٍر  من  أو  شــوٍق، 
مصلوٍب في أحداق 
أن  غير  المعنى، 
يجزم  ــر  ــاع ــش ال
على  نشاهد  أننا 
ــاء  ــم صــفــحــة ال
ألقماره  ــورة  ص

ال أكثر:
الــمــوهــومــون 
القمر  بوصل 

اآلن
في  أمـــامـــي 
مرآة اللحظة

إن القصيدة عند زياد القحم قمرٌ مكتمٌل 
كلما اقتربت منه ازداد اتساعا، ورغم ذلك 
مهما حاولت رسمه لن تستطيع؛ فهو يكثف 
اللغة حتى تصبح شمس الفكرة قالدة في 

عنق المعنى:
ليس هذا خريري 

أنا في السحاب التي تتلوى مواقيتها
من لظى زمن فائق الجدب

يروي حكايات أبنائه
كيف أغرقهم ذات سجادة

شوُقهم للمثول
مثمر؛  بستان  القمر(  تكاسير   ( ديوان  إن 
كل زهرة فيه تخفي بين أكمامها استعارة 
على  مبنيٌة  الديوان  لغة  أن  كما  خيال،  أو 
أن  الشاعر  استطاع  فقد  دائما،  الجمال 
المألوف  عن  خارجة  بتراكيب  اللغة  يغري 
اللغة  يطوع  فهو  الشعراء،  أقرانه  لدى 
بوعي اللغوي الحاذق، ولكنه يحرر اللغوي 

المتخفي بداخله من قيود اللغة الجامدة:
ليت أنك يوم التوقع _ يا وقعًا_ كنت أوردت 

بعض احتماٍل
بأن ربما يمطر الغيم

أو ربما تشرق الشمس
أثر السوط جيٌل  يَْطُلعُ من  أو ربما سوف 

مداركه ال تخاف السياْط
ذات  تعمالن  نصب  أداتــا  و)أن(  فـ)ليت( 
جملة  بعد  وعلى  متتاليتين،  جاءتا  العمل؛ 
حيث  ناسخ؛  ماٍض  فعل  منها  اعتراضية 
صير الشاعر أن واسمها وخبرها في محل 
بناء  للتفرد في  إنها محاولة  نصب بليت،  
الجملة الشعرية؛ تفرد في المعنى ، وتفرد 
مساحة  ترك  الشاعر  أن  كما  المبنى،  في 
الذي  المعنى  مخيلته  في  ليشكل  للقارئ 
كان(  )شاعرا  قصيدة  في  فنجده   ، أراده 

يتحدث عن القصيدة قائاًل:
لكنه عن تفاصيلها اليوم في شُغٍُل فاكهٌ

على  للشاعر  جديد  اشتغاٌل  يظهر  وهنا 
اللغة المتعددة  المعنى ، و يظهر انشغاله 
عن الشكل باكتماالت  أقمار اللغة؛ فتالحظ 
الشاعر  أن  السابقة  الشعرية  الجملة  في 
 ( مفردة  عن  يستغني  أن  بمقدوره   كان  
قد  الجملة  تكون  الوقت  ذات  وفي  فاكهٌ( 
أيضا  بمقدوره  وكــان  أركانها،  استوفت 
االستغناء عن جملة الحال ) عن تفاصيلها 
اليوم في شغل ( ويبقى المعنى مستقيما، 
فما الذي جعل الشاعر يصنع كل ذلك؟ إنها 
إلى ظل  الشاعر  يأوي  المعرفة حين  فتوة 
روحه وقد أدرك أسرار اللغة األنثى ؛ حينها 
ال يكون بوسعه  إال أن ينادي : )رب  إني لما 
أنزلت إلي من خير فقير(، كما أن استدعاء 
وإنما  عبثًا،   تأتِ  لم  هنا  )فاكهٌ(  مفردة 
هي استدعاء لقول الحق سبحانه وتعالى: ) 
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون(:

سوف آوي إلى جدٍل
يعصم اآلن ظلي من الشمس

سرى من الهمس
ذلك  ويظهر  االشتغال،  دائرة  تتسع  وهنا 
سبحانه  الحق  قول  مع  التناص  خالل  من 
من  يعصمني  جبٍل  إلى  سآوي   (  : وتعالى 
التناص هنا أكثر إدهاشًا من  الماء( ولكن 
السابقة؛  القصيدة   في  ــوارد  ال التناص 
بأقماره   المسكون  الشاعر  أراد   وكأنما 
وسماواته الخاصة  أن يقول: إنني أكره أن 
أصبح  أن   أو  ظلي،  على  شمس  تتطاول 
ظاًل ألحدٍ؛ إنه الشعر المورق بعشق التفرد 

الذي أنضجه الوعي:
ما الذي أشعل اآلن
أنشودتي العاطلة

ما الذي جعل الشمسَ
تهجر قافيتي لألبدْ

يمثل ديوان ) تكاسير القمر( حالة إبداعية 
ناضجة لم تجافِ الذكرة العربية ومخزونها 
الحاضر  لخصوصية  تتنكر  ولم  المعرفي، 

ومغريات أشكاله الفنية:
أحبُّ الصالحين وال أرهم

متى يأتون؟ إن العمر ساعة
ومن أي الجهات يضيُء لحنٌ
يجيُء بهم وأقترف استماعه

القحم   ــاد  زي  / الشاعر  عند  الكتابة  إن 
غير  الضوء،  بريشة  العالم  لرسم  محاولة 

أنه يشكل أنواره  من :
بحر أصفر مجزوء اللون

الفلك عليه جراحٌ تتنقل نازفًة فكرًا
والفكرة يومٌ في رزنامة أهل البحر بال غدْ

زال  ما  أمامه  الطريق  أن  يؤمن  أنه  غير 
طوياًل؛ ألن سنين حروفه ضوئية ، وغيومه 

فكرة في سماء االستعارات:
طال الطريق وهدني المسعى

وأنا أجفف داخلي الدمعا
كيف اللقاء بمن شغفتُ ِبهِ

أم كيفَ أعبر هذه األفعى
أقماره  يشكل  أن  القحم  زيــاد   / للشاعر 
أقماره،  لرؤية  نصوم  أن  ولنا  يشاء،  كيف 
الجيل  سماء  بدر  فهو  لرؤيتها؛  نكتب  وأن 
نجومه،  وســمــاء  المكتمل،  األلفيني 
غيمٌة  تحاول   حين  ينتظروا  أن  وللشعراء 
ليرى  يشعوا  كي  ؛  بدره  تلثم  أن  عاشقة 

الناس بريقهم.

قمٌر أوسع من سمائه

أحمد المعرسي

قراءة موضوعية في ديوان )تكاسير القمر( للشاعر/ زياد القحم
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ستة نصوص

صالح بن طوعري

1
استثناء

 كجميع الفشلة في العالم للتعذيب 
ُ

تعرضت

النف�شي.

 بجهد أكبر.
ُ

 أن أنجح فجأة، فعدوت
ُ

خشيت

لم يبق سوى القليل وأكون من

)منتسبي جامعة الدول العربية(.  

٢
صفعة

- قل لي  بربك، أين أسكن أنا؟.

قــــــال وقــــــد أوصــــلــــه الــــتــــأمــــل فــــي ســــؤالــــهــــا إلـــى 

)الزهايمر(: 

ــنـــزل املـــطـــل عــلــى شـــاطـــئ الــبــحــر  - فـــي ذاك املـ

مباشرة.

- وأنت؟ 

تسمر مشدوها بعدما أجابها:

- في قلبِك بالطبع.

٣
تاريخ

أخبرتني أمي أن كالبا طاردوها.

ســـرعـــان مـــا انــضــمــت إلــيــهــم فــصــيــلــتــان، من 

الثعالب و الضباع.

 ...
ُ
ظلت هي تجري وتسقط

1
تكثيف

  
كنا نتناول وجبة واحدة كل ٢٤ ساعة

كبرت
 وأصبحت كاتًبا ال يطيق النصوص الطويلة..

٢
»غروب«

ال مــــســــاحــــة لــــنــــمــــد أرجـــــلـــــنـــــا، املــــــكــــــان ضـــيـــق، 
واألوكسجين على وشك النفاد..

يقول أكبرنا: أنا جائع
بالجوع؛سينتهي  نشعر  لــن  أصــغــرنــا:   يجيبه 

كل �شيء بعد قليل..
يـــســـود الـــصـــمـــت، طــقــطــقــات أصــــابــــع، صـــوت 
 آه، طــقــطــقــات أصـــابـــع، صــــوت أدوات جــرف

ومن ثم نموت كلنا دفعة واحدة..

٣
إلى شخص ما من عام ٢1٤٥:

ا مزيًفا
ً

لقد كتبوا لكم تأريخ
ال تصدقوهم..

نحن في القرن الحادي والعشرين
نعيش حياتنا 

ــا ــ ــهـ ــ ــاُبـ ــ ــيـ ــ غـ فــــــــــــــــــؤادي  أعــــــــمــــــــى  وقــــــــــــد   ..  إلــــــيــــــهــــــا 
ـــــــا صـــــــوابـــــــي -صـــــواُبـــــهـــــا

ً
ـــــــق

ْ
أفــــــقــــــدنــــــي -ِعـــــــش  و

طــــبــــَعــــهــــا ـكـــــــــــان   
ْ
إذ الــــــــُبــــــــعــــــــُد  عــــــــلــــــــيَّ   ثــــــقــــــيــــــٌل 

ــا ــ ــهــ ــ ــ ــاُب ــ ــتــ ــ  وأثــــــــــــقــــــــــــُل ِمــــــــــــــن هــــــــــــــذا الــــــــــــــفــــــــــــــراِق عــ

ــهـــــــا ـــــ
َ
ــلــــتــــي لـــــــو مـــــــــــاَل بـــــــي الـــــــــــــــــّدرُب ُدون  ومـــــــــا حــــيــ

غـــــــــــــِلـــــــــــــَق فـــــــــي وْجـــــــــــــــــِه املـــــــــســـــــــافـــــــــاِت بــــــاُبــــــهــــــا؟
ُ
 وأ

 قـــــصـــــيـــــدٍة
َ

ـــــــــــــــرى حــــــــــــــــــروف
ْ

ك ِ
ّ

 تـــــبـــــعـــــثـــــرنـــــي الـــــــــــــــذ
نـــــاُبـــــهـــــا الـــــــقـــــــلـــــــِب  راحــــــــــــــــــِة  فـــــــــي  عــــــّضــــــنــــــي   إذا 

ــــــــّرًجــــــــا
َ
 ُمــــــــض

ً
 نـــــــــّصـــــــــا

ُ
ــي األشــــــــــــــــــــــواق ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــسـ  وتـ

حـــجـــاُبـــهـــا َســــــــْهــــــــًوا  الـــــــبـــــــاِص  فــــــي  لــــــي  الَح   إذا 

ــُه ــ ـ
ُ
ــت ــ ــــظـ ــفـ ــ  كـــــــــتـــــــــاَب الـــــــــــحـــــــــــّبِ حــــــتــــــى حـ

ُ
 قــــــــــــــــــرأت

ــا؟ ــ ــهـ ــ ــاُبـ ــ ــتـ ــ ــى عـــــــلـــــــيَّ كـ ــ ــــ�شــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــا اســ ــ ــهــ ــ ــيـــــف بــ ــ ــكـ ــ  فـ

مـــــــوعـــــــٍد دوِن  مــــــــــن  الــــــــلــــــــيــــــــِل  بــــــــــبــــــــــاِب   أمــــــــــــــــرُّ 
ــــــــــــــــُه قــــــــبــــــــاُبــــــــهــــــــا

ْ
 ـكــــــــــــــــــــــــــــأّيِ غـــــــــــــــريـــــــــــــــٍب أنــــــــــــــــكــــــــــــــــَرت

ــــزٍل ــنــ ــ مــ دون  مــــــــن  الـــــــــحـــــــــّبِ  بــــــُدنــــــيــــــا   غــــــريــــــًبــــــا 
 تــــــــســــــــيــــــــُر بـــــــــــــــِه الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا وتـــــــــــنـــــــــــأى شــــــعــــــاُبــــــهــــــا

وصـــــاِلـــــهـــــا مـــــــــــــاَء  ــــــــْوقــــــــيــــــــِن 
َ

ش عـــــلـــــى  ِمــــــــــن   أرى 

 وقــــــــــــد خــــــانــــــنــــــي مـــــــــن قــــــبــــــل هـــــــــــــــذاا ســــــراُبــــــهــــــا

نصوص   قصيرة إليها..

توفيق علي بديع الزمان السلطان

بعمود فقري معطوب
وفي كل لحظة نتوسل 

العالم أن يتوقف
 ألنــــــــه لــــــم تــــعــــد فــــــي دـكــــاكـــــيـــــن حــــزنــــنــــا مـــســـاحـــة

للمزيد من التعب..!

٤
في املطارات

ال يبتسمون لنا
وال ندرك وجهاتنا 

نحن في اليمن 
نسافر في قصيدة

وننام في قبر
وعلى عجالة 

نرسم الكابتن ع أغلفة السجائر ا
كي تقلع طائراتنا 

قبل أن تحظر األجواء 
مرة أخرى..

نحن في اليمن 
منذ ٥ أعوام لم نضغط )أحببته♥(

من قلوبنا
لكنها أصابعنا تنزف باألحمر

والعالم يبتسم ...!

٥
يا هللا

أنا طفل يمني
ذهبت للمدرسة صباًحا 

وفي حقيبتي الخوف والجوع والكوليرا
أستاذي لم يأكل منذ يوم

وصديقي ببنطال مهترئ
 أكتب وجعي هذا وأمي تبكي بالجوار 

وزمالئي يتجمدون بجانبي
يا هللا 

ثالجة املوتى_ هذه_مخيفة 
*

ـــــــــوِق الــــــــقــــــــديــــــــِم قـــــصـــــائـــــدي
ّ

ـــــــــــــــــــــــُل بـــــــــالـــــــــش  أزّمِ

 فــــــــــــي جــــــــفــــــــونــــــــي تــــــــراُبــــــــهــــــــا
ً
 فــــــيــــــنــــــمــــــو نــــــــخــــــــيــــــــال

ـــنـــا ــــِل حـــّيِ
ْ

ــــصــــُن الــــــــــَورِد فــــي حــــق
ُ
ــرَّ غ ــ ـ

َ
ــــض  إذا اخـ

 ثــــــيــــــاُبــــــهــــــا
ْ

 ومـــــــــــــالـــــــــــــت
ْ

ت  أقــــــــــــــــــــــوُل ُهــــــــــنــــــــــا مــــــــــــــــــــــرَّ

ــــد أبــــــــــــــــــــــواِب لــــهــــفــــتــــي ــ ــنـ ــ ــ  عـ
ً
 وقـــــــــــوفـــــــــــا

ُ
ــــــــــــــت

ْ
ُبــــــــــــــل

َ
 ذ

ـــــــــقـــــــــاِء ســــــحــــــاُبــــــهــــــا
ّ
ـــــــــنـــــــــي بـــــــــالـــــــــل

ْ
 ومـــــــــــــــا أمـــــــــطـــــــــَرت

ــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاالِت هــــــاتــــــفــــــي
ّ
ــــــــــــــــــــــا بـــــــــعـــــــــصـــــــــِر اإلت

ّ
 ألن

ــا ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاُبـ ــ ــ ـــطـ ــ  بـــــــــــــريـــــــــــــُد انـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــاٍر مـــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــاُه خــ

ً
ـــــْيـــــِس والـــــــوتـــــــِس ُمـــنـــهــــكــا

َ
عــــلــــى صــــفــــحــــاِت الـــــف

 

ــا ــ ــ ــهـ ــ ــ ــراُبـ ــ ــ  أجـــــــــــــــــــوُل وتــــــــــجــــــــــري فــــــــــي ُضــــــــلــــــــوعــــــــي حـ

ً
 بـــــــــــاألمـــــــــــِس مــــتــــعــــبــــا

ُ
أراجــــــــــــــــــــــُع مــــــــــا أرســـــــــــلـــــــــــت

 

ــى يــــــــــا إلــــــــهــــــــي ســـــــــــــوف يــــــــأتــــــــي جــــــــواُبــــــــهــــــــا؟ ــ ــ ــتـ ــ ــ  مـ

ً
ــة ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــطـ  بـ

ً
 جــــــــــــــــــــــّدا

ُ
تـــــــــمـــــــــرُّ بـــــــــــــــَي الــــــــــــّســــــــــــاعــــــــــــات

 

ــيـــــف حـــــســـــاُبـــــهـــــا؟ ــ ــكـ ــ  فـ
ً
ـــُب أعـــــــــــوامـــــــــــا ــ ــــســ ــ ــأحـ ــ ــ  فـ

ٌب
ّ

ُمـــــــــــــعـــــــــــــذ هـــــــــــــواهـــــــــــــا  فـــــــــــــي  ـــــــــــــي 
ّ
بـــــــــــــأن  وأدري 

عــــــــــــذاُبــــــــــــهــــــــــــا ــــــــــــــــــٌو 
ْ
حــــــــــــــــــل وهللِا  ــــــــــــــــُه 

ّ
 ولــــــــــــــــكــــــــــــــــن

نصوص
قبل.

ُ
حين استيقظ )نحن(، أحست بيدها ت

التفتت حولها؛ إذ بهم صاروا )خراف( 

يستجدون عدالتها.

٤
شتات

قل له )عربي( إن سألك عن قوميتك. 

سرت رعدة باردة أسفل عمودي الفقري،

عندما سألني ذلك املعلم عن مذهبي.

...
ً
 ألوقظ أبي مجددا

ُ
مضيت

 باب املقبرة كان مغلقا.

٥
نكهة

ي، 
ّ
حملتُه فوق ظهري، م�شى بي إلى الحلوان

الــــذي بـــــدوره حــمــلــَق فـــي هــاللــي املـــرســـوم على 

قالدتي، و تجاهَل عينّي، اللتين ظلتا تتلهفان 
ــيــــحــــي، املــــــولــــــود دون  لــــــرؤيــــــِة صــــديــــقــــي املــــســ

قدمين.

6
اختبال

وجدتُ نفسي داخل خزان ملؤه ماء.
برأسي  دفــع  لألعلى  تنفستُ  كلما 

لألسفل...
التفت إلى كلتيهما :« هيا، حان دوركِ  

يا...
رحلتُ دون أن أعلم أي من أختيَّ، 

سيبدأ بها أبي خشية إمالق.
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المشكلة في اليمن ثقافية اجتماعية  

ــالم  اإلع مركز  رئيسة  ذهبت  حيث 
المشكلة  أن  إلى  البدوي:  وداد  الثقافي 
برغم  اجتماعية  ثقافية  اليمن  في 
ثقافي  مــوروث  من  اليمن  تمتلكه  ما 
الشرائح  لدى  الثقافي  الوعي  أن  إال 
االجتماعية متدنٍ إن لم يكن غائبًا ولذا 
الثقافي في عملنا رغم  المسار  اتخذنا 
صعوبات  من  يواجه  ما  وكل  مشقاته 
بهدف  وذلــك  المستويات  كــل  على 
العام  الوعي  إلى  بالمجتمع  الوصول 
والمسؤول  الحقيقي  المدني  والنضوج 
عام  الثوري  الفعل  فشل  بعد  خاصة 
2011 م بتحقيق كل طموحات الشباب 

وتطلعاتهم  بالتغيير.
مؤسستها:  تجربة  عن  قائلة  وتضيف 
الثوري  الحراك  ساحة  من  وجد  المركز 
وقد استطعنا أن ندرك مشكلتنا وواقعنا، 
أول  يعتبر  المركز  فإن  تحقق  ما  أما 
استطاع  جادة،  ثقافية  شبابية  مبادرة 
الضوء  تسليط  أنشطته  ــالل  خ مــن 
المجال  في  المبدعين  الشباب  على 
منصة  على  وقدمنا  والفني  الثقافي 
الجنسين  من  الوجوه  من  اإلبداع عددا 

هذا  مرة،  ألول  الجمهور  واجهوا  الذين 
نوعية  فعاليات  تنظيم  عــن  فضاًل 
في  التدريبية  ــدورات  وال المسرح  في 
النقاشية  والجلسات  والسينما  اإلعالم 
الفكرية والنقدية وألول مرة في اليمن 
منفرد  »عــزف  خاصة  صباحية  نفذنا 
برصد  قمنا  مره  »وألول  العود  على 
وأصدرنا  اليمن  في  الثقافي  الحراك 
كل  في  الفعاليات  عن  ثقافيًا  تقريرًا 
ننافس بقوه  أن  المحافظات، استطعنا 
رغم عمرنا القصير في الميدان و شحة 
اإلمكانيات، في مقابل عدم حضور عدد 
من المؤسسات الثقافية التي لها أسماء 
رنانة لكن حضورها الفعلي ال وجود له. 
بتعاون  التي كسرناها  العراقيل  ورغم 
لخدمة  وحبه  العمل  فريق  وصــدق 
الثقافة وتطلعه لواقع مختلف، ومع ذلك 
ظل الجانب المادي هو الكابوس، ألن ال 
اليمن،  الثقافة في  أن يدعم  يريد  أحد 
ال  الثقافة  تجاه  المجتمع  نظرة  إن  ثم 
تنصف المثقف، فضال عن وجود بعض 
وهي  الدينية  التيارات  من  المضايقات 
جعل  ما  وهو  باليمن،  ونافذة  كثيرة 
عددًا من الجهات ترفض التعاون معنا. 
وقلة  التخصص  هــذا  حداثة  بجانب 

الخبرة اإلدارية بهذا الجانب.
واختتمت البدوي حديثها بالقول: العمل 
الذي نستطيع من  الجانب  الثقافي هو 
خالله أن نوصل رسائلنا للجميع واألهم 
يفرقهم  وال  الناس  يجمع  مجال  أنــه 

ويسهم في تنمية البلد وإضفاء الوعي 
وتحفيزهم  للمبدعين  فرصة  وخلق 
في  االنشغال  من  بــداًل  اإلنتاج  على 
وال  تخدمهم  ال  التي  األخرى  الجوانب 

تخدم اليمن.
 

ارتباط الثقافة بالتعليم الحديث 

المدير  طاهر  عبدالباري  اإلستاذ  أما 
الثقافية  العفيف  لمؤسسة  التنفيذي 
المؤسسات  أقـــدم  مــن  تعتبر  الــتــي 
الثقافية في خدمة الثقافة اليمنية فقد 
بدأ حديثه عن الصعوبات التي واجهت 
في  الشاملة  ــة  األزم منذ  المؤسسة: 
اليمن تعرضت السفارة الفرنسية- وهي 
من  للتهديد  المؤسسة-  من  بالجوار 
قبل التيارات السلفية الجهادية، وتوقف 
جزء مهم من نشاط المؤسسة المتعلق 
كما  المكتبة،  في  والمراجعة  بالقراءة 
ويقتصر  والمحاضرات،  الندوات  أوقفت 
االستمرار  على  المؤسسة  عمل  اآلن 
الجانب  وهــي  الموسوعة،  عمل  في 
ولكن  المؤسسة  عمل  فــي  المهم 
مالية  صعوبات  أيضا  تواجه  المؤسسة 
بسبب استمرار تآكل الوقفية من قبل 
صرف  في  االنتظام  وعدم  المؤسس، 
ورغم  الحكومة،  من  المقدمة  المعونة 
على  اإلصــرار  أن  إال  الصعبة  الظروف 

كامل  واستعادة  المؤسسة  استمرار 
وندواتها  والثقافية  األدبية  أنشطتها 
القراء  ــام  أم األبـــواب  وفتح  الفكرية 
الطالب والباحثين- قائم، وننتظر توفر 
الستعادة  الموائمة  األمنية  الظروف 

كامل األنشطة. 
ــاذ عــبــدالــبــاري: كان  ــت وأضـــاف األس
اآلباء  من  عفيف  جابر  احمد  األستاذ 
فاهتم  الحديث،  للتعليم  المؤسسين 
أيما اهتمام بالتعليم الحديث وقد تبنى 
العفيف،  جائزة  فكرة  المؤسسة  رئيس 
الشباب،  فكر  المؤسسة  تبنت  كما 
الشباب  بين  ومناظرات  ندوات  وعقدت 
والشابات حول قضايا فكرية وسياسية 
لهذه  المؤسسة  ووثقت  ومجتمعية، 
المناظرات التي استمرت عدة أشهر في 

مطلع القرن الواحد والعشرين. 
واستمر بالقول: أصدرت المؤسسة عدة 
إصدارات، ووثقت الندوات والمحاضرات 
)الحولية(،  مجلتها  فــي  األسبوعية 
فأكثر  ــر  أكــث الــمــؤســســة  واهــتــمــت 
بالجوانب التعليمية والكتاب المدرسي، 
وللمؤسسة مكتبة كبيرة تضم نفائس 
الطالب  يؤمها  المراجع  وأمهات  الكتب 
واسعة  وقــاعــة  ــراء،  ــق ال والــبــاحــثــون 
للمطالعة والقراءة، والدور األعلى صالة 
عليها  عرضت  والمحاضرات  للندوات 
والمسرحيات  التمثيليات  من  العديد 
موسوعة  أصدرت  العامة.  والنقاشات 
مطلع  مجلدين  في  الثقافية،  العفيف 
موسوعة  أول  وكــانــت  التسعينات، 
الثانية  طبعتها  كانت  ثم  اليمن،  في 
في  ساهم  وقــد  مجلدات،  أربعة  في 
تحريرها كبار األدباء والمفكرين وأهل 
الفكر  نواحي  مختلف  في  االختصاص 
والتاريخ  والتمدن  والحضارة  والثقافة 
على  حاليا  المؤسسة  وتعكف  اليمني. 

إعداد الطبعة الثالثة.
طاهر  عبدالباري  األســتــاذ  ويختتم 
بالقول: لقد عملت المؤسسة أيضا على 
توفير برنامجين تعليميين األول لتعليم 
اللغة اإلنجليزية، والثاني للتدريب على 
بتدريب  المؤسسة  وقامت  الكمبيوتر، 
هذه  كل  والشابات،  الشباب  من  كثير 
الشابات  من  المئات  مجانية.  البرامج 
مواهبهم  عــن  أعلنوا  قــد  والــشــبــان 
والنقد  والشعر  القصة  في  اإلبداعية 

دور المنظمات والمؤسسات الثقافية 

في خلق  وعي عام ونضج مدني لدى المجتمع
بالل قايد عمر استطالع

المؤسسة  هذه  في  والحوار  والتثاقف 
وكانت  قرن،  ربع  أكثر من  مدى  وعلى 
والشابات  للشبان  قبلة  المؤسسة 
في  اآلن  وهي  والمبدعات.  المبدعين 
الحرب  كــوارث  سحب  انجياب  انتظار 
الدولة بمسئوليتها  واإلرهاب، واهتمام 
واإلبداعية  الثقافية  المؤسسات  إزاء 
وغرست  الوطني،  الوجدان  أثرت  التي 
التعايش  وقيم  الوطنية  الثقافة  بذور 

والتسامح والحرية.

تحملها  يجب  رسالة  الثقافي  العمل 
وايصالها 

صناعة  في  ودورهم  الفنانين  نصيب 
المشهد  من  يتجزأ  ال  الفني  المشهد 
فــؤاد  االســتــاذ  تحدث  حيث  الثقافي 
نقابة  ــام  ع وأمــيــن  ممثل  الكهالي 
أن  لنا هنا  قائال: البد  التمثيلية  المهن 
الثقافية  المنظمات  أن  بحقيقة  نؤمن 
من  تمكنها  ماديه  مقومات  إلى  تفتقر 
الثقافي  والنشاط  نشاطها.  ممارسة 
وايصالها  تحملها  يجب  رساله  يعتبر 
الي مختلف شرائح المجتمع وهذا دورنا 
يسعى  االمكانيات،  توفر  خــالل  من 
الثقافية  مناشطهم   بمختلف  الفنانون 
المختلفة  الفنية  االعمال  تقديم  إلى 
اإلمكانيات  ووفق  وسائلهم  خالل  من 
اختلفت  كثيرة  أعمال  وهناك  المتاحة 
وما  السياسي  الوضع  باختالف  األعمال 
تمر به البلد فكل فنان قدم اعمااًل في 
مجاله بما يتوافق مع قناعاته، ال توجد 
المادي  الوضع  انما  لوجستية  عراقيل 
جعلت  ظــروف  من  اليمن  به  تمر  وما 
اإلنتاج أقل من المفترض ولكن  الميزة 
متفاعل  المجتمع  أن  الجانب  هذا  في 
مستوي  على  صدى  وله  نقدمه  ما  مع 

الساحة. 

يعرقل  المؤسسات  مــوارد  تقلص 
المبدع

أما األستاذ زيد الفقيه المدير التنفيذي 

بالقول:  إجابته  فاختصر  القصة  لنادي 
الــذي  البحر  هــو  الثقافي  الــنــشــاط 
تستطيع التنفس فيه دون أن يعترض 
القصة  نادي  في  قدمنا  أحد،  طريقك 
الكثير  وقدمنا  المطبوعات،  من  الكثير 
منهم  أحد  يكن  لم  الذين  الشباب  من 
إبــداعــه،  إظــهــار  إلــى  الطريق  يعرف 
الربيع  بعد  فقط  واحدا  كتابا  وأنتجنا 
معظم  وأغلقت  الــمــشــؤوم،  العربي 
للمبدع  تسهل  كانت  التي  المطابع 
اليمني نشر عمله، ويقول األستاذ زيد 
الفقيه أن اكبر قيد يعرقل المؤسسات 
للمبدعين.  المالية  الموارد  تقلص  هو 
اال أن الجانب الثقافي عالم منفتح على 
كل مشارب المعرفة، وميزته أنه متاح 

كالهواء والماء. 

المعرفة تشكل الوعي 

واقع  من  نصيبًا  لألطفال  ان  وحيث 
تجاهلته  والتي  الثقافية  المؤسسات 
بالشأن  العاملة  المؤسسات  من  الكثير 
أنشطتها،  ولو بجزء يسير من  الثقافي 
كان حديث األستاذة مها صالح رئيسة 
بدأت  حيث  للطفولة  إبحار  مؤسسة 
الثقافي،  النشاط  في  تخصصنا  قائلة: 
لقلة المنظمات التي تعمل في المجال 
تهتم  التي  تلك  وخصوصا  الثقافي 
الخصوص،  وجه  على  الطفل  بثقافة 
أهميته  على  المجتمعي  المجال  وهذا 
اهتمامًا  يجد  ال  الوعي  تشكيل  في 
في  ترفيه،  أنه  على  عادة  إليه  وينظر 
عميقة  قيم  على  يقوم  الــذي  الوقت 
واحــتــرام  ــراءة  ــق وال المعرفة  كقيمة 

الفنون. 
واوضحت قائلة: إن المؤسسة منذ بدأت 
عملها منذ عام 2003 م  قدمت العديد 

منظمات ثقافية كثيرة مستفيدة من حالة التغيير الحاصلة، هدفت إلى إحداث وعي نشأت 
عام لدى المجتمع وكان يُؤمل على الكثير منها، لكنها -على عكس المتوقع- حذت 

حذو المنظمات الوهمية، أسماء بال أفعال او أنشطة على أرض الواقع.

11 إل مقه - العدد )4( - إبريل 2020إل مقه - العدد )4( - إبريل 102020



من البرامج واألنشطة لعل أهمها كان 
الفعاليات الثقافية التي يشارك األطفال 
اإلصدارات  مثل  وإنتاجها  تقديمها  في 
جدد،  مبدعين  سلسلة  ضمن  األدبية 
ــى وأنــشــطــة الــرســم  ــدم ــرح ال ــس وم
و  القراءة،  وأنشطة  الفنية  والمعارض 
أنشطة للشباب ارتبطت بفنون الحكي 
المقدمة  األنشطة  وكــل  والتشكيل، 
كقيمة  اإلنسان  حقوق  بثقافة  ترتبط 

أساسية.
ثورة  خــالل  مها:  األســتــاذة  واضــافــت 
توعوية  أنشطة  قدمنا  العربي  الربيع 
في  بهم  الزج  وعدم  األطفال  لحماية 
الــمــظــاهــرات والــمــســيــرات وســاحــات 
اسم  حملت  مجلة  إصــدار  عبر  القتال 
حلو.. )لــونــك  شــعــار  وتبنت  ــزح(  )قـ
إلى  باألضافة  أيضا(  األخرى  واأللــوان 
التوعية بمخرجات  انشطة للشباب في 
من  عدد  مع  بالتعاون  الوطني  الحوار 
لتحديد  وأنشطة  الحقوقية،  المنظمات 
مخرجات  ضمن  مجتمعية  ــات  ــوي أول

الحوار الوطني 
التي  والــصــعــوبــات  الــعــراقــيــل  ــن  وع
قائلة:ان  تحدثت  المؤسسة  واجهتها 
تتعلق  جوهرية  األكــثــر  الصعوبات 
أفــراد  من  كبيرة  شريحة  برؤية  أوال 
زائدة  بأنها  الثقافية   للبرامج  المجتمع 
عن الحاجة، وثانيا لعدم تبني الحكومة 
والمؤسسات الرسمية لسياسات وبرامج 
دائم،  استراتيجي  طابع  ذات  ثقافية 
أعمال  تقديم  في  لألسف  واقتصارها 
بطابع  تتصف  ال  مناسباتية  ثقافية 
الفعلي  قيامها  بل  والديمومة،  التطور 
بتعطيل فضاءات موجودة مثل المسرح 
االهتمام  غياب  ثالثا:  والسينما..الخ، 
بالمؤسسات  المانحة  المنظمات  من 
ذات  برامج  على  وتركيزها  الثقافية 
الغذائي  كالدعم  للمجتمع  أولــويــة 
المتطوعين  ــدرة  ن رابــعــا:  والصحي، 
المهتمين باالنخراط في العمل الثقافي 
المجاالت  فــي  التطوع  وتفضيلهم 

الخيرية و مجاالت التنمية البشرية.

غياب المشروع الثقافي الحقيقي  
الحودي  عبده  األستاذ  يرى  حين  في 
العامة:   البردوني  مكتبة  عــام  مدير 
هي  الوهمية  الثقافية  المنظمات  أن 

امتالك  مــن  تتمكن  لــم  الــتــي  تلك 
تكون  ما  وغالبا  جلية،  ثقافية  هوية 
اتجاه  سياسي،في  ببرنامج  مرتبطة 
المعارضة  أو  للسلطة  خدمة  تقديم 
تصاب  ما  سرعان  الحاجة،ولهذا  عند 
وال  تتماشى  ال  برامجها  ألن  بالعطب؛ 
الثقافية  المنظمات  برامج  مع  تتوازي 
ثقافي  برنامج  بتنفيذ  المرتبطة 
تحافظ  أن  خالله  من  عام،واستطاعت 
في  اآلن  حتى  ديمومتها،ومازالت  على 
طور النضال ضد تحديات كثيرة تحول 
الداعمة  الثقافية  مشاريعها  مرور  دون 

لفكرة الدولة المدنية الحديثة. 
خــالل  ــقــول:  ــال ب الــحــودي  ويستمر 
السنوات الماضية أنجز المشهد الثقافي 
المؤسسي جملة من النشاطات الثقافية، 
تمثلت في العديد من الفعاليات وإنشاء 
مكتبات عامة مصغرة وإصدارات أدبية 
التحديث  روح  لتعزيز  وغيرها  متنوعة 
اليها  نصبو  التي  والحداثة  الثقافي 

وتمهد لصياغة مشروع ثقافي وطني.
العربي  الربيع  أن  عبده  األستاذ  ويرى 
أفــردت  ــال:  ق حيث  متغيرات،  صنع 
وبعد  وأثناء  قبل  الثقافية  المنظمات 
كبيرة  مساحة  العربي(    الربيع  )ثورة 
للحديث حول الشأن السياسي والتعامل 
من  العديد  متغيراته،ونظمت  مــع 
االنشطة ُقدم فيها جملة من المفاتيح 
واإلشكاليات،نحو  القضايا  من  للكثير 
استشراف حلم التحول والطموح،وتعزيز 
في  وجــوده  وتأكيد  اإلنسان  إنسانية 
خالل  مــن  للوطن  الــحــيــاة،وإخــالصــه 
وقبوله  وواجــبــاتــه،  بحقوقه  الــوعــي 
من  الكثير  تجاه  والتسامح  للتعايش 

المتناقضات. 
أن  قائال:  باالعتراف  الحودي  ويختتم 
غياب رؤية استراتيجية لمشروع ثقافي 
وطني حقيقي هو جذر المشكلة. وألن 
وال مكانة،والمثقف  لها  الثقافة ال حول 
الذي ينتمي بصورة أو بأخرى للسلطة 
مكانة  وال  لــه  حــول  ال  المعارضة  أو 
والشخصيات  القرار  صناع  وإن  أيضا، 
الثقافة  تعير  ال  االجتماعية  والوجاهات 

أي اهتمام. 
القضايا  مــن  ــزٌء  جـ الثقافة  قضية 
تتشكل  مجتمع  في  عنها  المسكوت 
فيه الرموز السياسية والدينية الخانقة 

للثقافة ودورها في صناعة الوعي. 
وألن للكاتب والمثقف نصيب مما يعانيه 
الواقع الثقافي اليمني من إهمال، كان 
لقاؤنا مع مجموعة من الكتاب اليمنيين 
المنظمات  لعمل  رؤيتهم  لهم  والذين 

والمؤسسات الثقافية.

المهني  المستوى  دون  منظمات 
والفكري  

دمــاج  هــمــدان  الــدكــتــور  يقول  حيث 
رئيس تحرير مجلة غيمان الثقافية: ال 
أعتقد أن هناك ممن له اهتمام مباشر 
بالثقافة عمومًا، من سيقلل من أهمية 
أنواعها  بمختلف  الثقافية  المنظمات 
فغيابها  فاعليتها،  وحتى  وأحجامها 
بالتأكيد لن يكون مفيدًا على االطالق. 
هذه  من  الكثير  أن  صحيح  واضــاف: 
المهني  المستوى  دون  المنظمات 
قد  أنه  وصحيح  المطلوب،  والفكري 
يخترعها  التي  المنظمات  بعض  توجد 
أصحابها ألسباب شخصية أو مادية، إال 
في  عدمه  من  أفضل  الشيء  وجود  أن 
من  يعاني  الذي  مجتمعنا  مثل  مجتمع 
كل أسباب الجهل والتخلف، بل ومن كل 
أسباب االقتتال والدمار. طبعًا ال ينبغي 
المنظمات  من  القلة  تلك  ننسى  أن 
الثقافية التي تقوم بعملها كما ينبغي، 
به  أسهمت  ومــا  صعبة،  ظــروف  وفــي 
قيد  على  الثقافي  المشهد  بقاء  في 
مهمة  فضاءات  من  شكلته  وما  الحياة، 
للمثقفين والمبدعين للتواصل وعرض 

ابداعاتهم الفنية واألدبية. 
ويوضح بالقول انه: ال يعتقد أن مرحلة 
الربيع العربي قد شكلت تغيرًا جذريًا في 
اليمن، وال  الثقافية في  المنظمات  أداء 
في أدوارها سواء االيجابية أو السلبية، 
نطاق  ــارج  خ كــان  اليمني  فالمثقف 
واالنتفاضات  لألحداث  المباشر  التأثير 

الثورية  بداياتها  في  سواء  الشعبية، 
جاءت  التي  المأساوية  نهاياتها  في  أو 
السياسية  ــزاب  ــ األح تــصــدر  بسبب 
وسمحت  التغييري،  المشهد  الضعيفة 
الثورات  بظهور  الذريع  فشلها  بسبب 
المضادة. لهذا من الصعب حقيقة رصد 
السنوات  خــالل  المنظمات  هــذه  دور 
الظروف  أن  على  الماضية،  القليلة 
من  اليمن  بها  تمر  التي  االستثنائية 
مجتمعي،  وانــقــســام  أهــلــي  اقتتال 
وهيمنة الجماعات المليشاوية المسلحة 
عمل  تجعل  الرسمي،  المشهد  على 
منها،  الرائدة  حتى  المنظمات،  هذه 
واالستحالة.  بل  الصعوبة،  في  غاية 
على أنها في الوقت نفسه تضاعف من 
أهمية أي نشاط لهذه المنظمات مهما 
الضوء  ومضات  كأهمية  صغيرًا،  كان 

في فضاء العتمة القاتلة. 
ما  بــأن  حديثه:  هــمــدان  د.  ويختتم 
حصلت عليه بعض المنظمات من دعم 
وبعض  الثقافة  وزارة  من  ومساندة 
السنوات  في  الحكومية  المؤسسات 
دعمًا  كان  الدولة،  انهيار  سبقت  التي 
الدولة  إمكانيات  ضعف  بسبب  محدودًا 
المادية والبشرية أواًل، وعدم اهتمامها 
بهذا األمر ثانيًا. والحقيقة أن هذا الدعم 
كان جوهريًا لعدد كبير من المنظمات 
وحيد، خاصة  عليه كمورد  تعتمد  التي 
التجارية  المالية  المؤسسات  وأن 
اهتمام  أي  لها  ليس  لألسف  الخاصة 
له  ودعمها  الثقافي،  بالشأن  حقيقي 
يكاد ال يُذكر، وهو ما شكل تحديًا آخر 
عادة  تختفي  التي  الثقافية  للمنظمات 
المحاولة  شرف  إال  ألصحابها  يكون  وال 

كما يقولون. 

ثورة قضت على كل جميل  

ترى الدكتورة في كلية اللغات بجامعة 
ال  أنه  يوسف:  آمنه  الشاعرة  صنعاء 
المنظمات  بين  عالقة  وال  رابط  يوجد 
مشاريعها  تحقيق  في  الجادة  الثقافية 
الربيع  بثورات  سمي  ما  وبين  الثقافية 

العربي، وترى أن كل شيء نسبي في 
الشأن  على  ينطبق  وهذا  الحياة  هذه 
أثمرت  منظمات  فهناك  الثقافي، 
اإلصـــدارات  مستوى  على  جهودها 
والنشر وإقامة جوائز ثقافية تشجيعية 

خاصة في مجال اإلبداع األدبي. 
وتختتم الدكتورة آمنه  باالتفاق مع ما 
ذهب اليه األدباء حول دعم المنظمات 
قد  الدولة  أن  قالت:  حيث  الثقافية، 
الثقافية  المنظمات  ودعمت  تعاونت 
في مرحلة االستقرار السياسي، نسبيًا، 
وحتى  التسعينيات  مرحلة  في  وخاصة 
في ما بعدها إلى أن اندلعت ثورات ما 
من  وما صاحبها  العربي  بالربيع  سمي 
شيء  كل  على  قضت  عارمة  فوضى 

جميل، فما بالك بالثقافة؟!! 

اجتراح الفعل الثقافي 

أما الكاتب والقاص حامد الفقيه فيقول: 
والغاية  الفعل  سوداء  منظمات  هناك 
بمعناه  األسود هنا  اللون  وظفنا  ما  إذا 
مقارنة  ضخمة  وميزانياتها  الرمزي 
فعال  العاملة  الثقافية  بالمنظمات 
المنظمات  للمشهد..وهذه  والمحركة 
أكثر  ال  التجميل  صوالين  بدور  تقوم 
لذا تدعمها وزارة الثقافة كحلقة وصل 
ألن  أعلى  كتوجيه  والحكومة  مباشرة 
في  التلميع  هو  أسلفت  كما  عملها 
الحاجة،  المناسبات والتطبيل في وقت 
فال  عاملة  هنا  النسبيه  تأكيد  وبكل 

نستطيع التعميم.
الوهمية  المؤسسات  بــدور  هــي   لــذا 
صــورة  تستهلك  ألنها  أوجــع  فعلها 
في  كمناكيري  والهام  الدائم  المثقف 

بالط الحاكم المتحول الزائف. 
قائال: يحرص محسوبو  الفقيه  وأضاف 
أن  على  ــوزارة  ــ ال ــرم  ه فــي  الثقافة 
يكون  الذي  المسخ  هذا  مثل  يدعموا 
الدور بينهم تبادلي تعاوني على )غير 

البر( طبعا.. 
الربيع  وبعد  أنــه  ــد  أؤك هنا  ولكنني 
منظمات  ظهرت  خصوصا  المغدور 

رغم  عظيم  ونتاج  فعل  ذات  ثقافية 
في  وتعيشه  عاشته  الذي  العمر  قصر 
والمحبطة.  الخانقة  الظروف  هذه  مثل 
هذه المنظمات جاءت بأرواح جيل جديد 
وروادهــا  الربيع  حلم  منابر  من  قدم 
األلفيني  الجيل  نستطيع حصرهم في 
ــاء والــكــتــاب ومــن ســار بمثل  ــألدب ل

احالمهم من األجيال األدبية.
لهذه  يحسب  أن  يمكن  ما  أبــرز  ولعل 
الثقافي  الفعل  اجتراح  هو  المنظمات 
البشري  الوسط  في  التوسعي  األفقي 
المتنور. وهذا ما لم تفعله ولم تتحمل 
التعددية  الثقافية منذ  المنظمات  عناه 

والفعل الثقافي. 
مزدحمة  المنظمات  هــذه  منابر  إن 
والتنوع  الجنسين  والشباب من  بالرؤى 
النوعي  األدب  التــجــاهــات  ــخــالق  ال

والتفاعلي.
ويختم حامد بالقول: إن هذه المنظمات 
الذي  التنويري  واألمــل  الفعل  بحجم 
وأقل  أعوام  أربعة  فترة  خالل  صنعته 
العودة  وحفزت  مطالبتنا  جددت  انها 
الثقافة  وزارة  بإغالق  الحار  لنشيدنا 
للثقافة  شيئا  تفعل  ــن  ول لــم  التي 
مستحقة  ميزانية  ورصــد  والمثقف، 
برامج  وتنفذ  تطرح  التي  للمنظمات 
الفاعل.. وهذا  الثقافي  والتنوير  الفعل 

برأيي مخرج جدير وعالج ناجع.

الثقافة احتياج موسمي فقط 

فبدأت  المتوكل  ابتسام  الدكتورة  اما 
سؤال  الثقافة..  ســؤال  قائلة:  حديها 
الحياة. فاليمن غني ثقافيا وهذه حقيقة 
ال جدال فيها، لكن الرهان على الثقافي 
يطرح  مما  المواجهة  عن  غياب  فيه 
سؤال  قدر  كأن  األسئلة،  من  الكثير 
انتهازية  بين  عالقا  يكون  أن  الثقافة 
السياسي وقسوة المحارب، فهل فقدت 
عن  وتوارت  ثقلها،  اليمن  في  الثقافة 
قيادة المشهد، لتنقاد راضية أو كارهة 
والمناطقي  والقبلي  السياسي  لتعبئة 
وسواها من الحموالت التي تكاد تضيق 
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حتى تخنق حلم الوطن المتسع للجميع، 
اليمني  المجتمع  مؤسسات  تبدو  ألهذا 
تريد  وحين  الحضور،  غائمة  الثقافية 
أن تحضر فإن صعوبات جمة تجعل من 
السائر  بحركة  تكون  ما  أشبه  حركتها 

في حقل ألغام!
في  موسمي  احتياج  الثقافة  وحيث   
اليمن حسب رأي د. ابتسام حيث تكمل 
هي  الثقافية  األنشطة  قائلة:  حديثها 
مؤسسة  وجود  على  الملموس  الدليل 
ثقافية تتفاعل مع محيطها وتؤثر فيه، 
الثقافية  المؤسسات  تواجه  ما  وغالبا 
هذه  تنفيذ  عند  صعوبات  اليمن  في 
مرتبط بشحوب  أهمها  لعل  المناشط، 
الوعي فيما يخص العمل الطوعي، ألن 
غير  أنها  المؤسسات  هذه  في  األصل 
تعتمد  ما  غالبا  فإنها  ثم  ومن  ربحية. 
توجد  ال  واللذين  المتطوعين  على 
عملة  وهؤالء  تراكمية،  خبرات  لديهم 
بأجر،  وظائف  عن  يبحثون  فهم  نادرة 
الدخل  غياب  ظل  في  الصعب  ومــن 
بأجر  لو  حتى  متطوعين  يستمروا  أن 
مسؤولية  الى  يشير  ذلك  جزئي.ولعل 
والتدريب  التأهيل  الداعمين عن غياب 
للعاماين في النشاط الثقافي. إننا في 
ما  وهو  العاطلون  فيها  يتكاثر  بيئة 
يجعل الخدمة الطوعية للمجتمع فكرة 

ترفيهية.  
كبرى  لصعوبة  اإلشارة  من  البد  وهنا 
تواجه الثقافة غير المسيسة أو المنظور 
قضايا  نحو  للعبور  جسر  بماهي  إليها 
من  سواها  أو  سياسية،  أو  اجتماعية 
قضايا الساعة؛ إن تلك الصعوبة ماثلة 
توجهه  أو  موسميته  أو  الدعم  قلة  في 
الحوار  عام  مع  حصل  كما  للسياسي 
الوطني الذي اتجهت فيه كل األنشطة 
االلتفات  دون  بالحوار،  صلة  ماله  نحو 
لالحتياجات األصيلة لثقافة خالصة لدى 

المجتمع. 
وعن الخليط المشوش من سوء الفهم 
د.  تضيف  والمؤسسات  المجتمع  بين 

ابتسام: 
من  الجميع  تنصل  تعاني  بيئة  في   
وعيها  وغياب  الثقافية،  االستحقاقات 
بأهمية  الثقافيين  الناشطين  ووعــي 
وفي  وإشباعه،  الثقافي  االحتياج  تلبية 

بيئتها  حاجة  على  تتعالى  مؤسسات 
مجتمع  في  الثقافة  مؤسسات  تتحرك 
غير صديق، أو ربما المجتمع يستشعر 
غياب تواصل أغلب المنظمات الثقافية 
مع احتياجاته الثقافية وتعاليها عليه أو 

استرزاقها باسمه. 
وتؤكد ان الدعم يتحول إلى عائق في 
اليمني  المحلي  الداعم  قائلة:  اليمن 
الثقافي  بالشأن  معنيا  نفسه  يرى  ال 
في  يحضر  وحين  مؤسساته،  خدمة  أو 
العام  المجال  في  المساهمات  من  قلة 
أنها  أو  غالبا  إعالنات  إلى  تتحول  فإنها 
المحصور  الخيري  المجال  إلى  تتحول 
في توزيع بعض األغذية أو المالبس أو 

بناء جامع!!
اليمن  في  خاص  بقطاع  سمعتم  هل 

بنى جامعة أو مسرحا أو دار سينما؟ 

منظمات احتوتها اطراف الصراع  

مؤرخ  الغابري  عبدالرحمن  األستاذ   
قال  حيث  بالكاميرا  اليمنية  الهوية 
المنظمات  مــن  تعتصره  والــمــرارة 

والمؤسسات الثقافية أن:
وتخدم  حزبيا  مؤطرة  منها  البعض 
الــنــدوات  عــن طريق  الــحــزب  أهـــداف 
أن  الغابري  ويعتبر  ثقافية.  المسماة 
جيدة  ظاهرة  والمنظمات  المؤسسات 
الشاملة  للثقافة  إذا كان عملها مكرسا 
والفلكور  الشعبية  الفنون  فيها  بما 
الحزبية  عن  تاما  استقالال  ومستقلة 

والحركات والجماعات الدينية.
أن  قائال:  عبدالرحمن  األستاذ  ويظن 
المنظمات الثقافية لم تفلح في شيء، 
السياسي  الصراع  أطراف  احتوتها  بل 

والقبلي وأسهمت في وأد الثورة.
عبدالرحمن  يختتم  الدولة  دعم  وعن 
البعض  الدولة  بالقول: دعمت  الغابري 
منها  بشكل سخي ألنها خضعت للمزاج 
المنظمات  دعــم  يتم  ولــم  السياسي 
المهنية التي تنتج فعاًل ثقافيًا احترافيًا 
والــمــوروث  الثقافة  وتخدم  مستقاًل 

الثقافي بصورة ممتازة والئقة. 

الخميس  يــوم  darknote عـــصـــر  مــع  بالتعاون  الثقافي  نــون  صــالــون  ــام  أق
قاعة  في  الحكاية(  ــتِ  )أن بعنوان  احتفالية  2020م  مــارس   12 الموافق 
تأسيس  على  أعــوام  ثالثة  بمرور  اِبتهاجًا  ذلك  و  بصنعاء..   المعرفة  بيت 
مارس  من  الثامن  يوافق  ــذي  ال العالمي  الــمــرأة  بيوم  واحتفااًل   الصالون, 

الفقرات  من  وعــدد  ــدات  رائ لنساء  الكلمات  من  عدد  على  الفعالية  اشتملت 
حكايتها  عن  المُتوكل  انطالق  الدكتورة/  تحدثت  حيث  واألدبــيــة..  الفنية 
أن  يمكن  كيف  ومعاناتها،  الــمــرأة  نضاالت  إلــى  مشيرة  الــقــرار،  صُنع  مع 
وقــراراتــهــا.. الــمــرأة  حياة  على  العامة  الــظــروف  ــار  آث وعــن  الــمــرأة،   تنهض 

و تحدثت الدكتورة/ نادية الكوكباني  عن حكايتها مع األدب، واستذكرت تفاصيل 
 مهمة لعدد من الشهادات التي قدمتها في محافل مختلفة عن تجربتها مع األدب.

كما تحدثت المُدربة/ آزال الثور عن حكايتها مع  األمومة و المراحل التي قادتها 
نوعي،  جمهور  ضمن  واألديبات  األدباء  من  عدد  االحتفالية  حضر  التدريب.  نحو 

وعدد من عضوات وأعضاء نادي القصة اليمني  )إل مقه(

المبدع  بها  يمر  التي  الظروف  في ظل 
اليمني، وبعد ان أعياه التعب في البحث 
)وهو  الثاني  الروائي  لعمله  ناشر  عن 

الكتاب الخامس(. 
عبدالجليل عــبــداهلل  رستم   الكاتب 
المومياء  أرض  الجديدة  روايته  يطلق 
اليمن  مكتبة  موقع  عبر  إلكترونيًا 
الجوجل  في  حسابها  على  اإللكترونية 
أدب  مــن  روايـــة  ــي  وه والفيسبوك 
من  صفحة   116 في  تقع  الفنتازيا 

القطع الكبير
آذار  ــن  26م ـــ  ال ليلة  ــة  ــرواي ال وتــبــدأ 
في  الــحــرب  انـــدالع  لحظة  2015م، 

اليمن..
ــأرب  ــدور وقــائــعــهــا بــيــن مــديــنــة م تـ
المحويت،  ومحافظة  الــتــاريــخــيــة، 
الــشــهــيــرة بــمــقــابــرهــا الــصــخــريــة، 
شبام  ومدينة  المحنطة،  وموميائاتها 
الغراس، في ضواحي صنعاء، والشهيرة 
والمومياءات،  الصخرية  بالمقابر  أيضا 
وبأسلوب فنتازي تسلط الرواية الضوء 
وعلى  وبشاعتها  الــحــرب  قبح  على 

المومياء اليمنية المنسية والمتجاهلة.

)سعيد  الشاب  عن  الــروايــة  وتتحدث 
غالب( وكيف قاسى هو وأسرته، وواجهوا 
العشوائية،  القذائف  من  الموت  خطر 
كالمطر  بسخاء،  تتساقط   كانت  التي 
على مدينته )تعز( لتصنع وليمة شهية 
سواء  األبرياء..  أجساد  من  للمتحاربين 
الطائرات،  قبل  من  القصف  هذا  كان 
أومن قبل المدافع، والدبابات، لألطراف 

المتصارعة.  
فإن  وضراوتها،  الحرب  بشاعة  ورغم 
أحداثها  يــروي  سعيد،  الــروايــة  بطل 
جميعا  ــراف  ــ األطـ وحــمــل  ــردٍ،  ــج ــت ب
الحرب  تكن  لم  هذا  مع  مسؤوليتها, 
هي محور الرواية األساسي، بل مدخاًل 
للرواية، ولرعبها األشد الذي القاه أثناء 
وأثناء  مأرب،  مدينة  إلى  المر،  النزوح 
أسرته  مع  ــأرب  م في  نازحا  تــواجــده 
لمنزله،  الحنين  من  نوبات  تجتاحه 
خاله  ابن  يجعل  الذي  األمر  ومدينته 
في  به  الذهاب  خالد  السياحي  المرشد 
الصحراء، ويوغل به في التاريخ القديم، 
واألصــدقــاء  ــه،  ل سياحية  رحلة  عبر 
وشبام  والمحويت  مــأرب،  صحراء  في 

الغراس.
تنبئت  قد  تكون  تكاد  ايضا  والرواية 
وباء  انتشار  من  اآلن  حاصل  هو  لما 
الروائي  تطرق  حيث  كورونا  وفيروس 
النتشار  روايــتــه  فــي  عــبــداهلل  رستم 
خبيثة،  مومياء  وفــيــروســات  بكتريا 
حولها،  وتهاجم كل من  تتفشي  راحت 
بصناعة  المهووسون  الــروس  ويعلم 
ويرسلون  بذلك،  البيولوجية  األسلحة 
فريق استخباراتي، يتخفى تحت مظلة 
البكتيريا  فريق طبي، فيقومون بصيد 
القاتلة، وفي الرواية مسارات تقود في 
لم  أيضا  المومياء  بكتريا  أن  النهاية، 
بفعل  كانت  بل  التعفن،  بسبب  تكن 
في  نجحوا  الذين  المحنطين،  عبقرية 
الهجوم  على  وتدريبها  استخالصها، 
الوحشي، وجعلها في حالة سبات عميق، 
في  ووضعت  الخاصة،  الدباغة  بفعل 
أكياس حفظ المومياوات التي اشتهر بها 
اليمنيين القدامى في تحنيطهم، كنوٍع 
 من العقاب، والترهيب للصوص المقابر

ونترككم  االحــداث  نستبق  ال  ودعونا 
الثاني  الفنتازي  الــروئــي  العمل  مع 
الموتى  مدينة  روايته  بعد  رستم  لالخ 
وهي  بالقاهرة  فكرة  دار  عن  الصادرة 

كتابه الخامس في مشواره االدبي.

السيرة الذاتية
رستم عبداهلل عبدالجليل

* كاتب وقاص و روائي  يمني
*مواليد.محافظة تعز

*عضو نادي القصة _اليمنية
*عضو الصالون األدبي

*سكرتير تحرير مجلة تواصل اإلدارية
*النتاج المنشور:

ثقافي  كــتــاب  ــمــعــارف  ال لــطــائــف   -
المتنوعة-   -مطابع  معرفي2007م 

تعز.
مجموعة  الزِبير  خلف  من  حكايات   -

أرض
المومياء

جديد الكاتب
رستم عبداهلل

قصصية_2014م مطابع الثقة - تعز.
-القاهرة  فكرة  الموتىروايةدار  مدينة 

2017م.
ــة-  ــركـ ــتـ ــشـ ــةمـ -روايـ كــهــنــوف   -
ــي  ــسـ ــن مـــركـــز اإلدريـ صــــــادرة عـ
الــيــمــن-  - ــي  ــخ ــاري ــت وال ــثــقــافــي   ال

2017م
- موسوعة جواهر المعارف- 2017م- 
ونشرها   PDF بصيغة  طباعتها  تم 
وتحميلها  االجتماعي  التواصل  بمواقع 

على النت بعدة مواقع
- شارك بعدة ملتقيات ثقافية وأدبية.

صالون نون الثقافي
يحتفل بذكرى تأسيسه ويوم المرأة
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ــــات وجــــدي  ــــدايـ ــبــــدايــــة نــتــكــلــم عــــن بـ - دعــــنــــا فــــي الــ
األهدل كأديب؟

 أولى محاوالتي لكتابة رواية بعد تخرجي 
ُ

 بدأت
مــن الــثــانــويــة، ذهــبــت للجيش لــتــأديــة الــخــدمــة 
بــــــــدأت كـــتـــابـــة أول روايــــــة  ـــاك  ـــنــ ــيـــــة وهــ ـــزامـــ االلــ
.. بعد ما انتهيت من 

ً
وكانت مرحلة أحببتها كثيرا

في جامعة  انتقلت للدراسة الجامعية  الخدمة 
الرواية جاهزة  افيا كانت  صنعاء قسم الجغر
للنشر، وقتها ذهبت إلى ناشر وأعطيتها له حتى 
الناشر أتعرف أي شخص  يطبعها سألني هــذا 
 من 

ً
في االعــالم قلت له ال. قال هل تعرف أحــدا

األدباء قلت له ال. قال فهل نشرت في الصحافة 
ــيء. مـــقـــاالت، قــصــص، اســتــمــرت اجابتي  أي �شــ
ـــي هـــكـــذا جــئــت  بـــــال. لــــم أنـــشـــر اي �شــــــــيء، قـــــال لـ
»على طول« تنشر رواية وأنت غير مؤهل، قال 
ال انــصــحــك تــطــبــع الـــروايـــة أنــصــحــك أن تنشر 
 قصيرة في الصحافة حتى يصبح لديك 

ً
قصصا

اسم معروف في الوسط الثقافي واألدبــي، وبعد 
ذلك تعال وأنا أطبع لك فعملت برأيه وبدأت 

أكتب القصص الصغيرة وأنشرها.
 

- هــل قــال لــك هــذه النصيحة قبل أم بعد قــراءة 
الرواية التي قدمتها له؟ 

 قبل أن يقرأها.
 

 -هل رأيت أن هذه نصيحة إيجابية بالنسبة لك، 
في بداياتك؟

 نصيحته صحيحة 100% رغم أني لم أكن أفهم 
حينها الوسط األدبي والحركة الثقافية، فكنت 
أعتقد ان الشخص يبدأ بكتابة رواية ويذهب 

ليطبعها وانتهى املوضوع.
 

 تتجه للجانب األدبـــي وأن 
ً
الـــذي جعلك أوال - مــا 

ــابـــة روايـــــــــــة.. هـــــل ـكـــــان لــــديــــك مـــيـــول  ــتـ ــــي كـ تـــفـــكـــر فـ

سابقة، أو اهتمام باألدب؟
في  لــلــقــراءة، كنت   حبي 

ً
السبب األســا�شــي طبعا

 بــقــراءة قصص األطــفــال بشكل 
ً
طفولتي مولعا

جنوني. أحتفظ بكميات كبيرة منها، وبعد ذلك 
بفترة بــدأت أقــرأ األعمال األكبر يعني الروايات 
الــعــاملــيــة وهــــكــــذا، فـــهـــذا خــلــق عـــنـــدي رغـــبـــة في 
 
ً
 جميال

ً
الــتــحــدي أنــنــي استطيع أن اكــتــب شــيــئــا

مثل هذا.
 

- هـــل يستطيع الـــقـــارئ ان يــتــحــول مـــن قــــارئ إلــى 
كاتب؟

 أعتقد انه نعم ممكن
 

كة الكتابة؟ 
َ
- هل تنّمي القراءة َمل

بالتأكيد. أمــا أن يكون الشخص ال يقرأ ويريد 
 ستكون تلك كارثة كبيرة.

ً
أن يكون كاتبا

 

أولـــــــــى  ـــــــــشـــــــــرت 
ُ
ن أن  بــــــعــــــد   -

قــصــصــك فـــي اإلعـــــالم كيف 
كانت ردود األفعال؟

ــا ـكــانـــت جــيــدة  ــهـ  أعـــتـــقـــد أنـ
وأنا نف�شي تفاجأت بمعنى 

»عملت حضور كويس«
 

- مــــا هــــي أول قـــصـــة نــشــرت 
لك؟

 ال أتـــذكـــر، لــكــن فــي بــدايــاتــي كــانــت هــنــاك مجلة 
ــة ـكــان  ــ ــيـ ــ مـــهـــمـــة اســـمـــهـــا )أصــــــــــــوات( مـــجـــلـــة راقـ
يــصــدرهــا األســتــاذ زيــد مطيع دمـــاج وـكــان يــرأس 
تــحــريــرهــا الــشــاعــر مــحــمــد حــســيــن هــيــثــم فكانت 
ــاء الــــعــــرب. فـــكـــرت ملـــاذا  تــنــشــر لــلــيــمــنــيــيــن واألدبــــــ
ال انـــشـــر عـــنـــدهـــم قـــصـــة، وألن املـــجـــلـــة مــمــتــازة 
ــنـــدهـــم الـــقـــصـــة يـــعـــنـــي خـــــالص،  فـــــــإذا نـــــشـــــروا عـ
ــــس«. أرســـــلـــــت بــعــض  ــ ــويـ ــ ــ ـــي »كـ ــ ـــذه شـــــهـــــادة أنــ ــ هــ
ــــع قـــصـــص« حــتــى يــخــتــاروا  الــقــصــص«كــانــت أربـ
 من أن 

ً
واحــدة من األربــعــة، ال أعــرف كيف بــدال

تــذهــب ملــجــلــة )أصــــــوات( ذهــبــت لــلــدكــتــور عبد 
العزيز املقالح، وكان له عالقة باملجلة فتم نشر 
قــصــتــيــن فـــي صــحــيــفــة 26 ســبــتــمــبــر مـــع تــنــويــه في 
املقدمة بالكاتب، وتقريٍر جيد من الدكتور عبد 
لــي ككاتب مبتدئ  الــعــزيــز املــقــالــح، فكانت هــذه 

.
ً
نقلة كبيرة جدا

 
- أول شخصية أدبية تعرفت عليها بشكل مباشر 

؟
ً
يعني شخصيا

 مــن األشــيــاء الضعيفة التي 
ً
 ال أتــذكــر.. عموما

ــانـــي مــنــهــا هـــي نــقــص الــــجــــرأة فـــي تــقــديــم  كــنــت اعـ
 كنت أعرف 

ً
في البدايات. طبعا نف�شي لألخرين 

املشرفين على الصفحات الثقافية، واملحررين 
الــثــقــافــيــيــن، فـــأراهـــم وهـــم ال يــعــرفــونــنــي، وكــنــت 
ال أعطيهم الــقــصــص مــبــاشــرة. بــل كــنــت أذهــب 
البريد  عــبــر  الــبــريــد وأرســلــهــا لتصلهم  إلـــى مكتب 
ــلــــة وأكــــــــــون أنــــا  الـــــخـــــاص بـــالـــصـــحـــيـــفـــة أو املــــجــ
 
ً
ــــار، كـــنـــت خـــجـــوال ــتـ ــ بــــجــــوارهــــم عـــلـــى مـــســـافـــة امـ

 وكــنــت اســتــحــي، فــأرســلــهــا بــالــبــريــد حــتــى إذا 
ً
جـــدا

عجبتهم نشروها، وإذا لم تعجبهم »خالص مش 
مشكلة«، وبعد فترة بــدأوا يبحثون عني وعمن 

هو هذا الشخص.
 

 
ً
- هــل تعتقد أن الـــقـــراءة فــي الــصــغــر تــنــ�شــئ جيال

ــيـــاء األمـــــور في  ، يــعــنــي اهــتــمــام اآلبـــــاء أو أولـ
ً
مــثــقــفــا

تشجيع أبنائهم على قــراءة كتب من خــارج املنهج 
ــــي. هـــل مـــن املــمــكــن أن تــوصــلــنــا إلــــى جيل  الـــــدرا�شـ
مــثــقــف جـــيـــل يــهــتــم بــالــثــقــافــة الـــعـــامـــة، واألدب، 

والفن؟
 هذه نقطة أولى وصحيحة بالتأكيد، لكن هناك 

نقطة أهم القراءة بالصغر 
 أفــــضــــَل مــن 

ً
ــيـــال تــعــطــيــنــا جـ

الــنــاحــيــة األخـــالقـــيـــة، أكــثــر 
 في 

ً
، أفـــضـــل ســـلـــوـكــا

ً
تــهــذيــبــا

جــانــب الــتــســامــح والــقــبــول 
ــــاء  ــيـ ــ ــــاك أشـ ــنـ ــ ــهـ ــ بــــــــاآلخــــــــر، فـ
ــيـــــرة تــــعــــلــــمــــهــــا الـــــــقـــــــراءة  كـــــثـــ

لإلنسان.
 

بــــك مــن  - كـــيـــف كــــانــــت ردود أفــــعــــال املـــحـــيـــطـــيـــن 
الــــعــــائــــلــــة واألصـــــــدقـــــــاء مــن 

؟
ً
ناحية كونك أديبا

ــنـــاك نــظــرة   أعـــتـــقـــد أن هـ
لـــيـــس  األدب  أن  ـــة  ــ ــامـ ـــ عـ

مهنتك،  مــاهــي  يــتــســاءلــون  كــانــوا  فبالتالي  مهنة 
مــاهــي حــرفــتــك، وعــنــدمــا يــعــرفــون أنــــي أريــــد ان 
.. كانوا يقولون في سرهم هذا أحمق.

ً
أكون أديبا

 لدخولك 
ً
- إهتمامك في مجال األدب كــان سابقا

الجامعة، ملـــاذا لــم تتخصص فــي أي مــن مجاالت 
األدب؟

افيا وكانت  افيا ألني أحب الجغر  اخترت الجغر
 ممتازة 

ً
عالماتي الــدراســيــة فــي هــذه املـــادة دائــمــا

فـــقـــررت أن هـــذا قـــد يــكــون اخــتــيــاري األفــضــل، 
كانت درجاتي في اللغة العربية سيئة فقررت أال 

أتورط فيها أكثر!
 

-هـــل ســاعــدتــك دراســتــك للجغرافيا عــلــى تحديد 
خارطة معينة وسرد مكاني معين في رواياتك؟

لم أكثر 
ُ
افيا فيها ميزة أن ت  الحقيقة أكيد الجغر

باملكان.
 

-كــيــف يــتــأثــر وُيـــؤثـــر األدب فـــي الــبــيــئــة الــتــي ُيخلق 
فيها؟

ــئـــة مــنــاســبــة  ــيـ ــيـــســـت بـ ــبـــة لـــلـــيـــمـــن هـــــي لـ  بـــالـــنـــسـ
. بيئة 

ً
لـــإلبـــداع، بــالــتــالــي يــكــون اإلنــتــاج مـــحـــدودا

صعبة ال تصلح ال إلبداع ثقافي وال إبداع علمي.
 

درة ال�شيء تجعله محط أنظار اآلخرين؟
ُ
- هل ن

 ال. بالنسبة لألديب، أعتقد أنه ال يلفت أنظار 
أحد

 
- كيف تأثرت شخصيتك األدبية بظروف الحياة 

التي عشتها في مختلف املراحل؟
 
ً
يــواجــه صعوبات كثيرة جــدا اليمن  فــي  الكاتب   
بالكتابة، ألن هنالك مغريات   

ً
إذا ظل متمسكا

أخرى لكي ُيحّسن اإلنسان ظروفه املادية ويهتم 
بعائلته ومستقبل أطفاله ألن الكتابة في اليمن 

»ال تأكل عيش!«

 
- إذا أصبحت الكتابة مهنة.. هل تخرج عن اإلطار 

اإلبداعي أو تصبح مجرد وسيلة رزق؟
 ال، ال بـــد أن تـــكـــون الــكــتــابــة مــهــنــة، فـــي الــــدول 
مــا يجعل األدب  الكتابة هــوايــة وهـــذا  العربية 
ـــــــــورن بــــــاألدب 

ُ
ــــا ق الــــعــــربــــي أقــــــل مــــســــتــــوًى إذا مـ

الــعــالــمــي.. لــيــس هــنــاك احـــتـــراف ألن الــكــاتــب في 
الـــعـــالـــم مــتــفــرغ لــلــكــتــابــة ويــعــيــش مـــن إيــــــرادات 
. الكاتب العربي ال 

ً
كتبه وهذه نقطة مهمة جدا

 مع األســف فال بد أن 
ً
يحصد من كتاباته شيئا

يــكــون لــديــه مــصــدر دخــل 
لــيــصــرف على  أو وظــيــفــة 

الكتابة!
 

- االنقسام في اليمن وصــل لدرجة أصبح الناس 
وصلت  باختالفها  االتــهــامــات  بعضهم،  ُيــكــّفــرون 

إلى كل شارع، ما دور املثقفين اليمنيين في ذلك؟
بالعلمانية  مــدنــيــة،  بــدولــة   دورهـــم أن يطالبوا 
والديمقراطية رغم أن هذا �شيء خيالي بالنسبة 
بها  قــامــت  ناجحة  تــجــارب  لليمن.. لكن هنالك 
الـــشـــعـــوب األخــــــرى ونـــحـــن فـــي الــيــمــن يــمــكــن أن 

نفعل مثلهم.
 

- هل تظن أن العلمانية يمكن أن تنجح في اليمن 
ويــتــقــبــلــهــا الــشــعــب املــحــافــظ الــــذي ال يــعــي املعنى 

الحقيقي ملصطلح علمانية؟
 يــبــدو أن هـــذا هــو الــحــل األنــســب إلنــهــاء الــنــزاع 
 من أن تكون 

ً
الطائفي املذهبي في اليمن فبدال

حكومة  تكون  ملذهب  منحازة  دينية  الحكومة 
محايدة.

 
-هـــل األدب الــيــمــنــي قــصــر فــي إرســــاء قــيــم الــســالم 

واملصالحة واملحبة بين أبناء الوطن؟
 هــي مسؤولية مشتركة ليست فقط مسؤولية 
 
ً
جــزءا يتحمل  اليمني  فالشعب  وحـــده  املثقف 

مــــن املـــســـؤولـــيـــة فـــلـــو قــمــنــا بـــجـــولـــة عـــلـــى ســبــيــل 
املـــثـــال بــالــســيــارة وقـــت الــظــهــيــرة أيـــن ستجدين 
االزدحــــــام؟ فــي أســــواق الـــقـــات! وإذا ذهــبــِت إلــى 

املكتبات ستجدينهم »يهشون الذباب«
الـــعـــربـــيـــة والـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى وجـــه  الــــشــــعــــوب   

ً
إذا

بــشــراء الكتب وال تهتم بأن  الــخــصــوص ال تهتم 
 عـــن طــريــق الـــذهـــاب إلــى 

ً
ـــغـــذي نــفــســهــا ثــقــافــيــا

ُ
ت

املسارح، والسينما وكافة أنواع الفنون.
 

- هل املثقفون اليمنيون مستقلون فيما يبدعون 
أو أن هــنــاك تــوجــهــات مــعــيــنــة تــحــدد مــســار هــذا 

اإلبداع إذا جاز أن نطلق عليه كذلك؟
ــي الـــــدول  ، لـــكـــن فــ

ً
 يـــفـــتـــرض ان يـــكـــون مـــســـتـــقـــال

الـــنـــامـــيـــة مـــثـــل الـــيـــمـــن املـــثـــقـــف ال يــســتــطــيــع أن 

الكاتب الذي ال يقرأ 
كارثة

القراءة يف الصغر 
تنشئ جيال مهذبا 

األدب العربي تنقصه 
 احرتافية الكتاب 

سيدة جانب  صنعاء  هي  هذه  والحُلم..  باألمل  مشرقًا  الحرب،  رغم  مشرقًا  يزال  ال  صنعاء  من 
التناقضات، والُكتّاب يجدون فيها زخمًا كبيرًا من الحكايات والقصص الملهمة.

في مقهى يشعرك بالحميمية ستجد الكثير من المثقفين والفنانين، لكن لهذه الشخصية 
بالذات حضورًا رغم هدوئها.. كنت أراقبه من بعيد -قبل هذا اللقاء- كلما صادف تواجدي هناك وغالبًا ما يكون 
الكبير  األدب. عُرف عنه تشجيعه  إلى عالم  الولوج  الُكتّاب حديثي  أو جالسًا بصحبة  ما  منهمكًا في قراءة كتاب 
القات وتؤمن بأن  الهادف والتقويم.. شخصية تنبذ  النصح، ال يتردد بالتوجيه والنقد  أنه سخيٌّ في  للشباب بل 
اقتالعه من عادات اليمنيين سيفسح المجال لحركة ثقافية يحتاجها اليمني ليجابه بها واقعه المؤلم الذي يعربد 

بالبالد ويجره إلى أقصى قاع المستنقع.
ألنَّه يقدس الوقت فقد وجدته ينتظرني في زاوية جليلة من المقهى قبل الموعد المحدد، يجلس بهدوء وسكينة 
يحمل قلمًا ونوتًة صغيرة، وكأنه ناسك يمارس طقوسه الروحية والدينية، استقبلني بابتسامة وخجل.. هذا الكاتب 
الجريء الذي يفتح الستار عن خبايا المجتمع ويسلط الضوء عليها دون خوف أو حرج.. لو تعرفون كم هو مهذب 

وخجول!
 صدرت له أعمال كثيرة وتمت ترجمة معظمها إلى عدة لغات أبرزها اإلنجليزية، والفرنسية، واإليطالية، والروسية، 

واإلسبانية.
البد أنكم عرفتم عمن أتحدث.. نعم إنه وجدي األهدل ابن تهامة ونجم السرد في اليمن والعالم العربي.

حاورته: عبير محسن
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. والــســبــب أن الــكــاتــب فــي اليمن 
ً
يــكــون مــســتــقــال

قــد يطبع ألــف نسخة وهـــذه األلـــف نسخة إذا 
 
ً
أن تشكل عائدا يمكن  ِبيعت.. ال  أنها  افترضنا 

 فــي 
ً
 لــلــكــاتــب فــيــضــطــر أن يـــكـــون مـــرتـــبـــطـــا

ً
مــــاديــــا

حياته مع الدولة وإال كيف سيعيش!
الـــكـاتــب الــغــربــي وضـــعـــه مــخــتــلــف فــهــو مستقل 
ــنــــاك املــــاليــــيــــن الــــذيــــن  ــهــ ــبــــه فــ ــتــ ــ

ُ
ــنــــعــــزل ألجـــــــل ك يــ

 
ً
يشترونها فيجد إيــرادات كافية تجعله مستقال

النظام  عــن  مستقلة  اقــف  مــو ــي 
ّ
تــبــن ويستطيع 

والحكومة.
 

- ما أبرز التحديات التي تواجهها الحركة الثقافية 
في اليمن؟

: أهم تحٍد هو عدم وجود دور نشر.. اليمن 
ً
 أوال

دولة خالية من دور النشر!
كــيــف نــريــد مـــن املــثــقــف الــيــمــنــي أن ُيـــؤثـــر أو أن 
 فــي ظــل عـــدم وجـــود دور نشر، 

ً
 عــامــا

ً
يــكــّوِن رأيــــا

.
ً
هذا �شيء غريب جدا

 
؟

ً
 تاريخيا

ً
- كيف يمكن للرواية أن تكون مرجعا

الــــــــــروايــــــــــة  تــــــــكــــــــون  أن   
 فـــهـــذه 

ً
ــا ــيــ  تــــاريــــخــ

ً
ــا مــــرجــــعــ

فكرة خاطئة، هي ليست 
كـــذلـــك بـــل عــلــى الــعــكــس 
الـــــروائـــــي عـــنـــدمـــا يــكــتــب 
عـــن شــخــصــيــة أو حــدث 

ــنــــزاح عــن  تـــاريـــخـــي مــعــيــن ال بــــد أن يــخــتــلــف أو يــ
التزم  فلو  التاريخ  كتبها  التي  التاريخية  الــروايــة 
.. فــربــمــا 

ً
بــكــتــب الـــتـــاريـــخ إذن لـــن يـــكـــون روائـــــيـــــا

 يكتبه 
ً
هــنــاك حــقــائــق غــائــبــة ألن الــتــاريــخ دائـــمـــا

املنتصر!
 

 ســواء على 
ً
 كبيرا

ً
- األدب فــي اليمن يشهد قــصــورا

ـــي أو الــنــقــد والــــدراســــة.. ما  مــســتــوى اإلنـــتـــاج األدبـ
األسباب من وجهة نظرك؟

 ال يوجد دور نشر.. ال توجد 
ً
 كما ذكــرت سابقا

مجالت ثقافية واألهــم ليس هنالك طبقة تقرأ 
فاليمن دولة تخلو من القراء، فيها كم هائل من 

 من القراء!
ً
 هائال

ً
املسلحين وليس كما

الــشــعــب الــيــمــنــي ثــالثــيــن مــلــيــون وعــنــدمــا يطبع 
أي كاتب ألف نسخة فقط فكيف ستؤثر هذه 

األلف نسخة.
مــن ذات املشكلة،  يــعــانــي  فــهــو  للنقد  بــالــنــســبــة 
ممتازون  أكاديميون  فيها  اليمنية  فالجامعات 
لكن ال توجد مجالت تصدر عن هذه الجامعات 
النقدية، ال توجد حركة نشر  لنشر دراســاتــهــم 

وهذا ما أضعف األدب والنقد على حد سواء.
 

- ما أحب أعمالك األدبية إليك؟

أعــتــقــد آخـــر عـــمـــل.. ألن اإلنـــســـان ُيــحــب أصــغــر 
والـــــــــــــــروايـــــــــــــــات  أوالده 

بالنسبة لي كذلك.
 

- حـــــــــازت روايــــــــــة بـــــــالد بــال 
ســــــــــمــــــــــاء عــــــــلــــــــى اهـــــــتـــــــمـــــــام 
الباحثين أكثر من سواها 

من بين أعمالك األدبية.. إلى ماذا تعزو ذلك؟
غز« وهذا �شيء 

ُ
 الرواية ذات نهاية مفتوحة »ل

غــيــر تــقــلــيــدي، تــبــدأ الـــروايـــة واضـــحـــة كــوضــوح 
 
ً
 تصبح أكــثــر غموضا

ً
 فــشــيــئــا

ً
الــشــمــس ثــم شــيــئــا

عــكــس الــــروايــــة الــبــولــيــســيــة الــتــي تــكــتــبــهــا أجــاثــا 
يتم  النهاية  وفــي  غز 

ُ
بل تبدأ  التي  وغيرها  كريستي 

غز.
ُ
حل هذا الل

تاب العرب واألجانب؟
ُ

- بمن تأثر وجدي من الك
ــــاج، نجيب   كــتــابــات زيـــد مــطــيــع دمـ

ً
 أحـــب كــثــيــرا

ــيــــف هـــــــــذا عـــلـــى  ــنــ ــــمـــــن مــ ــبـــــدالـــــرحـ ــ مـــــحـــــفـــــوظ، عـ
ــيـــل غـــارســـيـــا  ــابـــريـ  غـ

ً
ــا ــيــ ــاملــ املــــســــتــــوى الــــعــــربــــي وعــ

ماركيز، وتشيخوف.
 

- )قــــــــوارب جــبــلــيــة( كــانــت 
مــــــــــــن األعــــــــــــــمــــــــــــــال األولــــــــــــــــى 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــك وواجـــــهـــــت 
ــلــــة كــــبــــيــــرة ضــــــد هــــذا  حــــمــ
الــــعــــمــــل حــــتــــى وصــــــــل بــك 

األمر للنيابة العامة.. ما القصة؟
 نــحــن فــي الــيــمــن نــكــتــب والــســلــطــة ال تــقــرأ وعلى 
هذا األساس نحن نعمل ضمن اتفاق غير معلن 
ففي )قــوارب جبلية( يبدو أنه حدثت مصادفة 
 فألول مرة السلطة تقرأ رواية فوقع 

ً
سيئة جدا

الفأس في الــرأس وُجــّن جنونهم.. برأيي األصح 
 »دعوا الكتاب 

ً
 تقرأ السلطة روايات أبدا

ّ
هو أال

يكتبون مــا يــشــاؤون وأنــتــم افعلوا مــا شئتم في 
السياسة«.

 
- ـكــــان هــــنــــاك حـــــرب عـــلـــى مـــضـــمـــون الـــــروايـــــة مــن 

جماعة معينة.. كيف واجهت هذه الحرب؟
 كــــان هــنــالــك تــبــايــن فــجــزء مـــن الـــنـــاس كــــان مع 
 
ً
الـــــروايـــــة وجــــــزء آخـــــر ضـــدهـــا والـــســـلـــطـــة طــبــعــا

كــانــت ضــدهــا، الــروايــة أنــا أسميها هجائية، في 
 مــن أغـــراض األدب العربي 

ً
الشعر يعتبر غــرضــا

ِلــَم ال تكون الرواية بنفس  القديم ففكرت أنه 
هـــــــذا الـــــغـــــرض فــــكــــانــــت هـــــــذه الـــــــروايـــــــة كـــذلـــك 
ــحــدث صــدمــة للقارئ 

ُ
وـكــان املــقــصــود منها أن ت

والنظام.
 

- اضــــطــــررت بــســبــب هــذه 
إلـــى  ــهـــاجـــر  تـ األحــــــــــداث أن 

؟
ً
الخارج.. هل كان ذلك هروبا

ــــي  أكــــــيــــــد هـــــــو هـــــــــــروب ألنـ
تلقيت تهديدات بالقتل، 
ــتــــحــــريــــض إلــــى  ووصـــــــــل الــ
ــيـــر فـــــي مـــنـــابـــر  ــتـــكـــفـ حـــــد الـ
ــــديـــــدات  ــهـ ــ ــــع، وتـ ــــوامــ ــجــ ــ الــ
ــلـــحـــة  ــــر مـــسـ ــــاصــ ــنــ ــ مــــــــن عــ
أراها تأتي إلى مقر عملي وفي بيت الثقافة وكان 
 حينها.. لذلك قررت 

ً
احتمال التصفية موجودا

الرحيل.
 

- تــوســط األديــــب األملــانــي غــونــتــر غـــراس مــن أجــل 
إرجــاعــك إلــى البالد بعد النفي غير املباشر الذي 

طالك.. ما الذي دفع هذا الكاتب للتدخل؟
 في العالم الكتاب دائما يتضامنون مع بعضهم 
وهــــذا الــغــائــب فــي الــــدول الــعــربــيــة مــع األســــف.. 
فـــي الــعــالــم املــتــقــدم يــشــعــر الــكــاتــب بــاملــســؤولــيــة 
وااللــتــزام ليدافع عن زميله، فلما عــرف قصتي 
 أن يتوسط لدى الرئيس 

ً
شعر أنه ملزم أخالقيا

علي عبدهللا صالح.
 

- الكتاب واألدباء اليمنيين ماذا كان موقفهم من 
كل ما حدث معك؟

وقفة  وقــفــوا  اليمنيين  املثقفين  أن  هلل  شــهــادة 
جادة معي، وتضرروا من هذا املوقف ألننا كنا 

نواجه سلطة!
وكـــتـــبـــوا مـــقـــاالت فـــي الــصــحــافــة ضـــد الــتــكــفــيــر، 
ومـــصـــادرة الـــروايـــة، ومــحــاكــمــة الـــروائـــي.. وكــان 

!
ً
 مشرفا

ً
ذلك موقفا

  
ــــي حـــيـــاتـــك والـــتـــي  - مــــاهــــي األحـــــــــــداث املـــفـــصـــلـــيـــة فـ

أحدثت نقالت نوعية؟
 هذه الزوبعة التي حدثت بسبب رواية )قوارب 
رت أشياء كثيرة في داخلي.. لم أكن  جبلية(، غيَّ
.. املــشــكــلــة الــتــي 

ً
أتـــصـــور أن يــكــون األمــــر خـــطـــيـــرا

ــحــت عــيــنــيَّ عــلــى أنَّ 
َّ
حـــدثـــت بــســبــب الــــروايــــة فــت

.
ً
بمقدوري أن أكون أداة تغيير خطيرة جدا

 
- هـــل تــظــن أن الــســلــطــات فـــي الــيــمــن تـــحـــول دون 

تطور الثقافة وبروزها في املجتمع؟
 هــــذا مـــؤكـــد! أي شــخــص يـــراجـــع اإلحــصــائــيــات 
واألرقــــــــام ســيــكــتــشــف بــســهــولــة أن الــســلــطــة في 
الــيــمــن مــعــاديــة لــلــثــقــافــة والــعــلــم مــعــاديــة حتى 

للريا�شي!

- ما هو رأيك في دور املرأة 
اليمنية في األدب؟

ــبـــا صـــــــورة املــــــــرأة فــي  ــالـ  غـ
إيــجــابــيــة  الــيــمــنــي  األدب 

عام  بشكل  أنــه  نجد  أمثلة  اآلن  نستحضر  ولــو 
األدبــــــــــاء الــيــمــنــيــيــن يـــنـــقـــلـــون عــــن املــــــــرأة صــــورة 
ــــة فـــهـــي تـــعـــانـــي مــــن عـــوائـــق  ــبـ ــ ــــدة.. أمـــــا األديـ ــيـ ــ جـ
الــعــادات والتقاليد هــذا �شــــيء.. أما  كثيرة مثل 
الــ�شــيء الثاني وهــو األســـوأ أنَّ الــقــارئ فــي اليمن 
مع األســف يخلط بين الشخصيات في الرواية 
الكاتبة  املــثــال  املــؤلــفــات يعني على سبيل  وبــيــن 
امـــرأة  اليمنية إذا كتبت روايــــة عــن  أو األديــبــة 
قامت ب�شيء معين، يتبادر إلــى ذهــن الــقــارئ أن 
 ..

ً
ــــذا خـــاطـــئ تــمــامــا هــــذا مـــا فــعــلــتــه املـــؤلـــفـــة، وهـ

فعندما أكتب رواية ال يعني أن أنا بطل الرواية

الــــــنــــــمــــــاذج  عـــــــــن  مـــــــــــــــاذا   -
 مـــن 

ً
املــــــــــــوجــــــــــــودة حـــــــالـــــــيـــــــا

النساء في ساحة األدب؟
مـــهـــمـــة املــــــــــرأة فـــــي الـــيـــمـــن 
، نــــحــــن 

ً
صــــــعــــــبــــــة جـــــــــــــــــــــدا

الرجال نواجه صعوبات كبيرة فما بالك باملرأة

- هــل تظن أن املـــرأة ساهمت فــي اضــطــهــادهــا من 
قبل املجتمع؟

تربي األجيال  التي  هــي  املـــرأة  بالتأكيد، ألن  نعم 
فهذه األجيال التي تنشأ في اليمن جزء ال يتجزأ 

من تربية األم.
 

ــبـــاب   مـــــع الـــشـ
ً
- أنـــــــت مـــــعـــــروف بــــوقــــوفــــك دائــــــمــــــا

املبدعين فما هي أهدافك ورؤيتك التي تنبثق منها 
هذه املبادرة؟

ــي الــــــدول  ــ ــاء قـ ــ ــــدقــ ــــع أصــ ــــات مـ ــــداقــ  أنــــــا لــــــدي صــ
 عن 

ً
يعرفون شيئا أنهم ال  العربية، واكتشفت 

 
ً
اليمني فحضوره مــعــدوم أو ضئيل جــدا األدب 
وهذا �شيء يحز في نف�شي بالتأكيد.. فإذا الدولة 
قد أهملت، ملــاذا ال نحاول نحن -الجيل األكبر 
ســنــا- عــمــل �شـــيء لــألجــيــال الــجــديــدة الــصــاعــدة 

بقدر إمكاناتنا.

- هل أثمرت هذه املحاوالت؟
لـــيـــس بـــعـــد، خـــصـــوصـــا أن هـــــذه جـــهـــود فـــرديـــة 
بسيطة ال تغني عن دور الدولة أو دور املجتمع. 

.
ً
 البد أن يكون حاضنا

ً
املجتمع أيضا

 
- كيف تتخيل مستقبل الثقافة والفن في اليمن 
في ظل عدم وجــود دور بنية تحتية ثقافية كدور 

السينما، واملسارح، وغيرها؟
برأيي الشخ�شي، لن تقوم الثقافة باليمن إال 
فــي اليمن   ألن 

ً
نــهــائــيــا الــقــات  إذا اقتلعنا شــجــرة 

القات وهذا  في تخزين  كلها  املساء تذهب  فترة 

ــا, مـــشـــاهـــدة  ــمـ ــنـ ــيـ الـــــوقـــــت هـــــو وقــــــت زيـــــــــارة الـــسـ
عرض سينمائي, مشاهدة عرض مسرحي, زيارة 
ندوة  املكتبات, حضور حفل موسيقي, حضور 
 فــهــو يسحب 

ً
ثــقــافــيــة فــمــا دام الـــقـــات مـــوجـــودا

الشعب اليمني إلى خانته.
 

- هل تتعاطى القات؟
.. الــيــمــنــيــيــن يـــصـــرفـــون 6 مـــلـــيـــارات مــن 

ً
ال أبـــــــــدا

الدوالرات سنويا على القات لو ُصرف هذا املبلغ 
للثقافة فكيف سيكون املجتمع والشعب.

 
- هــنــاك شــبــاب جــدد على 
مـــســـتـــوى كـــتـــابـــة املـــقـــاالت 
ــيـــــرة،  ــ ــــقـــــصـ والــــــقــــــصــــــص الـ
ــلـــى  ــــر كـــــتـــــابـــــاتـــــهـــــم عـ ــــشــ ــنــ ــ ــ

ُ
ت

ــــم  ــبــــوك وهـ ــنــــصــــة فــــيــــســ مــ
 مــن املــدافــعــيــن عن 

ً
أيــضــا

 الــقــات يمنع الشخص مــن أن 
ً
الــقــات، فهل فعال

؟
ً
 او مطلعا

ً
يكون قارئا

اآلن الـــشـــاب هــــذا الـــــذي يــكــتــب هـــو يـــدافـــع عن 
عـــادة تــعــاطــي الــقــات نــفــرض ان هـــذا الشخص 
ــة نـــســـخـــة ولــــو  ــ ــائـ ــ ــيـــع مـ ــبـ ــيـ ـــم سـ ــ ــــاب كـ ــتـ ــ أصـــــــــدر كـ
محظوظ ألــف نسخة هل األلــف نسخة تعتبر 
 الكتاب في العالم يبيعوا ماليين 

ً
كافية؟ ال طبعا

الــنــســخ فـــي روايــــــة لـــكـاتــب افـــغـــانـــي نــســيــت اســم 
الكاتب رواية »عداءالطائرة الورقية« باع 130 
مليون نسخة لــهــذه الــروايــة وتــحــولــت الــروايــة 
إلـــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي.. هــل الــيــمــنــي غــيــر قــــادر على 

شراء كتاب!
هــو يستطيع إنــمــا يفضل أن يــصــرف مــالــه على 
القات وقد أسلفا أن اليمنيين يصرفون 6 مليار 
دوالر سنويا على القات لو كانوا يصرفوا نصف 
هذا املبلغ على شراء الكتب كان أفضل , فهذا 
الــشــاب الـــذي يكتب قــصــة ويــدافــع عــن الــقــات 
لــو كــان يوفر قيمة الــقــات للكتب كــان سيصبح 
مليونير يصدر كتاب جيد والناس يشتروا ماليين 

النسخ فيصبح هو املليونير ويتباهى بالكتابة.

- تــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا وزيـــــادة مــنــصــات الــنــشــر في 
الفضاء اإللكتروني هل كان لها دور جيد أم �شيء؟
 فــمــن قــبــل كــــان هـــنـــاك احــتــكــار 

ً
ــــدا هــــذا جــيــد جـ

وصــعــوبــة فــي الــنــشــر، لــكــن هـــذا الــتــطــور، كسر 
هــذا االحــتــكــار وهـــذا الحاجز واالن يستطيع اي 

شاب أو شابة ان ينشر ويبدع كما يريد.
 

- ماذا عن املهنية هل تسبب وجود هذه املنصات 
في اختالل املعايير؟

ال بأس بدفع هذا الثمن ال بأس مقابل الحرية 
و الـــتـــخـــلـــص مــــن االحــــتـــــكـــار. فــــي الـــســـابـــق كــانــت 
السلطة تحتكر وسائل النشر ووسائل اإلعالم، 
واآلن هذا االحتكار ال وجود له، وإذا كان هناك 
سيبقى  الجيد  النهاية  ففي  الــتــجــاوزات،  بعض 

والرديء سينتهي.

- كــيــف تـــرى وضـــع الــحــرب الــتــي عــصــفــت باليمن 
وكــــيــــف أثـــــــرت فــــي نــفــســيــة الــيــمــنــيــيــن وكــــيــــف مــن 

املمكن أن ننتهي منها؟
بــالــتــأكــيــد تــأثــيــرهــا ســيــســتــمــر عـــشـــرات الــســنــيــن 
انتهت. ولكن كل ما نحتاجه هو أشخاص  وإن 
اقــــع الـــســـلـــطـــة، ال مـــذهـــبـــيـــة وال  ــي مــــو حـــكـــمـــاء فــ
قـــبـــلـــيـــة، أشـــــخـــــاص مـــثـــقـــفـــون يــــعــــرفــــون كــيــف 
ومسكنه  وصحته  بتعليمه  بــاإلنــســان،  يهتمون 
ومأكله ومشربه. أشياء ضرورية لهذا االنسان. 

الـــــــــــــشـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــات 
تقاتل  التي  السياسية 

وتظلم ال تعنينا.
 

ــا تــطــلــعــات االســـتـــاذ  - مـ
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــدي األهـــــــــــــــــــــــــــدل 

للمستقبل؟
أمــــــــــــوال  تــــــتــــــوجــــــه  أن 
ــر  ــيــ الــــــــــدولــــــــــة إلـــــــــــى تــــوفــ
وتــــــــوجــــــــيــــــــه املـــــــــواطـــــــــن 
ــــة،  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ الــ
ينفق  اليمني  املــواطــن 
مــــــــالــــــــه عــــــلــــــى شـــيـــئـــيـــن 
القات والــســالح فنريد 

من اليمنيين أن يتجهوا إلى التثقيف والتعليم 
وهذا سيؤدي لحل كل املشاكل السلبية، وآثار 

الحرب ستذوب بالتثقيف والوعي.
 

-ما جديد الكاتب وجدي األهدل؟
انتهيت من مجموعة قصصية عنوانها التعبئة.

 أو أنــهــا 
ً
ــثـــال  - هــــل املـــجـــمـــوعـــة مـــتـــأثـــرة بـــالـــحـــرب مـ

 لها عالقة بالحرب؟
ً
تتناول قصصا

ـــذي حــكــمــوا  ــ هــــي تــتــكــلــم عــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــيـــن الـ
فــي املـــا�شـــي. تــتــكــون املــجــمــوعــة مــن إثــنــي عشرة 
قصة، كل قصة تتكلم عن دكتاتور معين مثل 

ستالين، هتلر، فرانكو، موغابي.
 

- مـــا طــقــوس الــكــتــابــة عــنــدك هـــل هــنــاك طــقــوس 
معينة تخلقها من أجل اإللهام؟

ــيٍء عـــنـــدي أن تـــكـــون هـــنـــاك مــوســيــقــى،  ــ أهــــم �شــ
-املوسيقى تعدل الجو- والقهوة فقط.

الرواية التارخيية 
تنزاح عن التاريخ 

املدون 

النهاية املفتوحة 
لـ)بالد بال مساء( 
لفتت األنظار إليها 

املرأة اليمنية تربي 
األجيال اليت تقوم 

باضطهادها

شجرة القات متثل 
عائقًا يف طريق 
التنمية الثقافية

 )قوارب جبلية( كانت رواية هجائية وأحدثت صدمة أكبر من المتوقع
في العالم المتقدم يشعر الكاتب بمسؤولية للدفاع عن زميله، وهذا ما دفع 

غونتر غراس ليتوسط لي عند السلطة
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المخطوطة 
الضائعة

حزم حقائبه، ودَّع أقاربه، ومضى عازمًا 
عشرات  عمرها  مخطوطة  عن  ليبحث 
السنين، تنقل من بلدٍ إلى بلد، داخََلهُ 
رائحة  لكن  إليها،  الوصول  من  اليأس 
لديه  كانت  يجذبه،  عطر  كأنه  كاتبتها 
صديقة تشدُّ من أزره، وظل يبحث هنا 
دون  ولكن  فرنسا،  إلى  ذهبا  وهناك، 
القاهرة، موعد  إلى  العودة  جدوى قررا 
اإلقالع اقترب، فجأة رن تلفون صديقته 
روز كان ذلك سامي، آه أهذا أنت ولكن 
االستعداد  أهبة  على  والباحث  ــا  أن
للسفر، أقنعهما بخبر المخطوطة، وكان 
الصباح  وفي  السفر،  تأجيل  من  البد 
سامي  بصحبة  الفطور  تناوال  الباكر 
في مطعم اليروتوند، هناك في صدر 
أعلن  معلق  تلفاز  الفرنسي  المطعم 
المصرية  الطائرة  رحلة  المذيع سقوط 
رقم 804 وكانت تحمل 59 راكبًا، نجا 
منهم شخصان، كانا الباحث وصديقته 
روز، وخيم على المطعم خبرٌ مؤسفٌ، 
وسر  لونه،  وامتقع  اآلالم،  الباحث  زفر 
الكثير لنجاته وروز، وبعد أيام غادرا إلى 
القاهرة، وحصال على تلك المخطوطة، 
احتضنها الباحث وكأنه التقى بفقيدته 
التي طال بحثه عنها، ودعته روز شكر 

إلى  وعاد  حب،  بكل  المبذول  جهدها 
الليل  وأقبل  نفسه،  يمأُل  والفرح  بالده 
لبس  قارسًا  الشتاء  كان  رداءه،  فــاردًا 
معطفه النيلي وغادر غرفة نومه متجهًا 
الصغير، جلس  تناول قلمه  إلى مكتبه 
كومة  إلــى  ينظر  الــدوار  كرسيه  في 
من  كيس  في  المبعثرة  األوراق  من 
البالستيك، التي حصل عليها بعد بحث 
عجوز،  امرأة  حوزة  في  أنها  علم  شاق 
ثمنا  المرأة  لتلك  المال  من  مبلغًا  دفع 
لها،  كانت تلك الكومة مطلوبة لإلبادة، 
ولكن القدير شاء أن يهيئ  من يحرسها 
أخرجها  عامًا،  السبعين  تزيد على  مدة 
السميك،  البالستيكي  كيسها  مــن 
لمسها ألول مرة بعد غياب طال أمده، 
ناعمة، بل كانت  األوراق  لم تكن تلك 
متجعدة، وكأنها غضون بارزة في وجه 
هاله  عتيا،  العمر  من  بلغ  عجوز  رجل 
منظر تلك الكومة الذابلة، رتبها ورقة 
استنطق  حروفها  مــرارة  آلمته  ورقــة، 
النسيان،  خبايا  من  القادمة  سطورها 
ولكنه لم ير حبرًا كهذا، بل كانت دموع 
صفحتها  قلب  يديه،  بين  تئن  كاتبتها 
األولى وجد عبارة تقول: »أخيرًا دونتكِ 
يا وجعي« غاص في تلك الكومة يسمع 
شكواها سمعها تردد  »أراني في وطني 

تلك الغريبة الطريدة التي ال وطن لها« 
مسح  المبعثرة  أشالءها  بترميم  قام 
بيديه الحانيتين دموعها النازفة جروح 
تلك  وسكب  يراعه  استل  ثم  األســى، 
الحديثة،  البيضاء  أوراقــه  في  األوجــاع 
يصقل  وهــو  الزمان  من  ــًا  ردح عكف 
حروفها الباكية، عجبت منه ومن جَلده 
تلك  إلى  بصري  مددت  صبره،  وطول 
عشرات  بوهج  شعرت  خفية  الكومة 
أدراجــي  عــدت  وجهي،  يلفح  السنين 
أسارير  تهللت  إليه،  سينتهي  ما  أنظر 
رويدًا  يقترب  صوتها  سمع  حين  وجهه 
البالية  الركام  تلك  بين  ومن   ، رويــدًا 
من  بَعدي  يأتي  أْن  »أتمنى  قالت: 
أتيتُ  هأنذا  يقول:  سمعته  ينصفني« 
عالمنا  إلى  المتقادم  عالمك  من  بكِ 
عباراتك  بحرقة،  أبكيتني  لقد  اليوم، 
تسكن في سراديب أعماقي، وبعد ألٍي 
ترتدي  الكومة  تلك  جعل  من  انتهى 
ثوبًا يليق بإيزيس، ذهب مسرورًا  إلى 
التجاعيد،  تلك  أذهبت  التي  المطبعة، 
وها هي اليوم تنادي أنا إيزيس كوبيا 
جحيم  في  وليلة  ليلة  ثالثمئة  آالم  أنا 

العصفورية.

ين عبدالوهاب عبداهلل سنَّ

العاملة  الطبقة  محنة  تصوّر  الرواية 
الوحشى  الــقــمــع  تــحــت  الفرنسية 
لألرستقراطية الفرنسية خالل السنوات 
التي  الثورة، والوحشية  إلى  التي قادت 
األرستقراطيين  ضد  الثوريون  مارسها 
الرواية  للثورة  ــى  األول السنوات  في 
تتبع حياة بعض األشخاص خالل تلك 
هو  الــروايــة  في  أشهرهم  ــداث،  األحـ
األرستقراطيين  أحد  ــى،  دارن تشارلز 
للثورة  ضحية  يقع  الذي  الفرنسيين، 
العمياء التي لم تميز بين الخير والشر 
وسيدنى  الطيبة،  شخصيته  برغم 
السكير،  االنجليزى  المحام  كارتون، 
لزوجة  حبه  ألجل  بحياته  يضحى  الذي 

دارنى، لوسى مانيت.   

خلفية  وعــلــى  ــس  ــاري وب لــنــدن  بين 
في  اإلنكليزية  أحدثتها  التي  التحوالت 
القرن التاسع عشر، وتلك التي أحدثتها 
اإلخاء  عن  بشعاراتها  الفرنسية  الثورة 
التي  الثورة  هذه  والحرية،  والمساواة 
ميدانية،  ومحاكمات  عنف  تخللها 
هاتين  في  يمارس  القانون  كان  كيف 

المدينتين؟

ديكنز  تشارلز  يكتب  األجواء  هذه  في 
هاتين  بين  الحياة  مــصــورًا  رائعته 
ملتهبة،  حب  قصة  عبر  المدينتين، 

قصة حب وإخالص يفوق كل تصور.
وشبابها  طفولتها  عاشت  امــرأة  قصة 
القساوة  عاشت  العالمين،  هذين  بين 
المصاعب  كل  رغم  وظلت  والسعادة، 

واآلن مخلصة لكل من حولها.

كتب  مشوقة  بوليسية  ــواء  أجـ فــي 
تشارلز ديكنز رواية تجعل القارئ يلهث 
اإلشــارات  كشف  ووراء  أحداثها،  وراء 
ما  لتقدم  دائمًا  تأتي  التي  الغامضة، 

أراده ديكنز من تصوير العالمين.

قصة مدينتين، عم لكبي كتاب اإلنكليز 
الرائع الذي جمع فيه روعة األسلوب مع 
الذي  العالم  مع صورة  الرواية  تشويق 

عاشه.

دعوة للقراءة

ة مدينتين قصَّ
تشارلز جون ديكنز

كان تشارلز جون هوفام ديكنز كاتبًا وناقدًا اجتماعيًا ابتكر بعض الشخصيات 
الفيكتوري.  العصر  في  روائي  أكبر  ويُعتبر  العالم،  في  شهرة  األكثر  الخيالية 
تمتعت أعماله بشعبية غير مسبوقة خالل حياته، وبحلول القرن العشرين عرفه 
النقاد والعلماء على أنه عبقري أدبي. تتمتع رواياته وقصصه القصيرة بشعبية 

دائمة.
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 »ُأحبكِ«
في كل عاٍم 

وفي كل شهٍر
ويوٍم

وساعةِ وقتٍ 
وثانيةٍ

وقبل الحياةِ، وبعد الحياةِ.. »ُأحبك°«
ويهذي فؤادي إذا انسابَ 

يفكِ في الروِح،
في عيِن قلبي، 

حكايات  السنيِن  دروِب  من  ولملمني 
عشٍق

تأرشفَ فيها حنينُ 
لمسافةِ في أضلعي..

أنا عاشقٌ 
قد تعّلم أّن الهوى بعضُ سحٍر 

- مَن جمّعت  تماوجَ في صدفةِ الحظِّ
عنها:  قيل  لهفةٍ  فــي  الِبكر  روحــنــا 
إلى  الخلودُ  السالمُ/  الغرامُ/الوئامُ/ 

منتهى الحبِّ حيث التقينا، 
وصرنا كـ)روح(.

أنا عاشقٌ
قد تأنّقَ بالحبّ مُذ مسَّ قلبيَ ظّلكِ

ألكان يمشيَ خلفَ السنيِن

يعلقّ أحالمنا في مشاجِب عينيكِ 
ــل عـــنـــهـــا:  ــ ــي ــ ــةٍ ق ــ ــظ ــ ــح ــ فـــــي ل
 الـــــهـــــوى/الـــــجـــــوى/ الــــــــرؤى/
المُضيُّ إلى نقطةٍ في ذيوِل المجازاتِ 
ُقبلةٍ...  على  فيها  العشقَ  نختتمُ 

لألبد... لألبد....

.)2(

 لهفٌة في الفؤادِ، 
وشوقٌ له تتوردُ أضالع صدري

كلؤلوةٍ في يدِ الماِء
تنثر سحر الهوى في قلوب الحيارى،

وعشقٌ يطيرُ بقلبي له رجفُة الطفِل 
عند اغتسال الصباِح، 

وضحكُة أمٍّ تداعب خدّ لسماء برشفةِ 
بُنٍّ

تعيد الحياَة إلى المتعبينَ
هو الحبُّ يا صاحبي 

لوعٌة تستجيب لها الريح 
ي عنفوان المدى،

وتغنّيهِ هذي الليالي 
صوتِ ارتجاف الندى 

صوت قلبي ينادي الحبيبَ: 
أنا عاشقٌ ليتكَ اآلن في مهجتي .. 

نهدٌة مِن صدى

محمد أحمد الحاضري
ــــِك أحـبُّ



ـــــــي بدا  الــــــطــــــريــــــق الـــــــــــــذي أمــــشــ
لــــــه،  نـــــــــــهـــــايـــــة  ال  أن  فــــــيــــــه 
املتـرنحة  خــطــواتــي  تتعثـر 
ــقــــودنــــي قـــدمـــاي  مـــــــــرات، تــ
 عــن مكان أحط 

ً
إلــى املــجــهــول...أبــحــث  منهكا

، لم أعــد أدري هل 
ً
فيه رحالي مشيت طويال

 
ً
  أم أن األمــاكــن تــســافــر بعيدا

ً
أســافــر بــعــيــدا

عــنــي؟ بــدأ الــضــوء هــو االخـــر يسافر، يختفي 
خلف ظلمة روحـــي، وصــلــت إلــى هــنــاك حيث 

ال أدري أين أنا؟

ــــويـــــل، كــــمــــشــــوار حــيــاتــي   ــايـــة ســــــور طـ ــهـ ــنـــد نـ عـ
القصيرة الطويلة، ألقيت بجسدي املتهالك 
كانت  أنـها  يبدو  مهترئة،  )كرتونة(  بقايا  على 
ــلـــي بـــــال مـــــــــأوى ألرواحـــــهـــــم  مـــــــــأوى ملـــــن هـــــم مـــثـ
 عــلــى جــــدار ذلــك 

ً
املــعــذبــة، جــلــســت مــســتــنــدا

السور، رأ�شي يكاد يلتصق بصدري، ذراعاي 
جبال  نفسـي،  على  تكورت  بساقّي،  تحيطان 
الـــــحــزن تجثم على صـــدري! اآلالم تنهش  مــن 
لـحمي.. الجوع يمزق أمعائي، لم أعــد  أدري 
منذ متى أسافر جائعا؟ مواء القطط وعواء 
الكالب وحده يشعرني بأنني ما زلت على قيد 
الـــحـــيـــاة، روائـــــح الــقــمــامــة تــســري فـــي املـــكـان، 
املتناثرة هنا  البشر  بقايا  رائحة  تختلط مع 

وهناك... يا لها من نهاية!!

ــنــــاك.. املــديــنــة  رفـــعـــت رأســـــــــي.. نـــظـــرت إلــــى هــ
 عني،  فقط أضواؤها الخافتة 

ً
تسافر بعيدا

نبيهة محضور

اقــص أمـــــام عــيــنـــــّيِ الــذابــلــتــيـــــن الــلــتــيـــــن  تــتـــــر
الــســواد،  بــهــمــا  الــصــفــرة، ويــحــيــط  تبتلعهما 
البعيدة  املساكن  تلك  بين  ببصري  سافرت 
ــــــي، يــبــدو أنــه  إلـــى هـــنـــاك، حــيــث مــســقــط رأسـ
هــــنــــاك فــــي ذلـــــك الـــــشـــــارع، ال.. أظـــــن أنـــــه فــي 
ــنـــة، أوه.. لــــم أعـــد  ــــر مــــن املـــديـ الـــجـــانـــب األخــ
أســتــطــيــع تــحــديــد مــــكــانـــه، آه.. مـــنـــــــزلـــي.. كم 
أشتاق إليه وملن فيه، كم أحتاج أن تضمني 

جدرانه، سنوات عديدة مرت مذ هجرته.

هــذا املــكــان الـــذي تــفــوح منه رائــحــة املــوتــى، 
ــيـــه مــنــذ  ــــك املــــكــــان الــــــذي فــــــررت إلـ يــشــبــه ذلـ
الثانية عشر  فــي  أعـــوام، يومها كنت  عشرة 
مــن عــمــري. يــا لها مــن ليلة عصيبة بــتُّ فيها 
، مــخــيــفــة أصـــــوات الــقــطــط 

ً
، خـــائـــفـــا

ً
ــيــــدا وحــ

والـــكـــالب كــانــت تــفــزعــنــي، ارتــجــفــت أوصــالــي 
وأنا أتكوم على نف�شي كما أنا اليوم.

كنت ألعب وأتــرابــي في ّحينا الشعبي حيث 
املــــســــاكــــن تــــتــــقــــارب وـكـــأنــــهــــا تــــنــــاجــــي بــعــضــهــا 
 ،

ً
الـــبـــعـــض، صــديــقــي ســـامـــي ـكـــان مــحــظــوظــا

.. اشترى له والده لعبة 
ً
افقه دائما ألعابه تر

جميلة، هدية نجاحه في املدرسة، وددت لو 
 
ً
كان لــديٌّ مثلها، في اليوم التالي عدت فرحا

أحمل شهادتي بيدي، عرضتها على والدي، 
والدي الذي لم يعرها أدنى اهتمام.. وددت 
وقــتــهــا لــو يضمني إلـــى صــــدره، أن يــشــتـــــري لي 
مثل تلك اللعبة التي تتوق نف�شي المتالكها.. 

ــقـــريـــب مــن  تـــوجـــهـــت لــــدكــــان الـــعـــم صـــالـــح الـ
مـــنـــزلـــنـــا، تـــأمـــلـــت تـــلـــك الــلــعــبــة وكـــلـــي أمـــــل فــي 

اقتنائها..

 
ً
 به! دخلت مسرعا

ً
في اليوم التالي كنت فرحا

إلى غرفتي أللعب بها، بدأت أتلمسها، صوت 
..

ً
والدي وقتها كاد يدك البيت دكا

وِك الجن..
ّ
- ييه أنِت يا مرة أين أنِت.. شل

ـــــال صــــل عـــلـــى الـــنـــبـــي ملــــا هـــذا  - مــــالــــك يــــا رجــ
الصياح؟

- يــن الــخــمــســمــائــة ريــــال الــتــي كــانــت فــي جيب 
الكوت؟ تراها حق القات؟ 

..
ً
- ال أعلم عنها شيئا

 ابنك من أخذها..
ً
- إذا

ـــكــانـــي.. انــــزويــــت فـــي إحـــــدى زوايــــا  تــســمــرت مـ
الغرفة وأنــا أحتضن لعبتي التي لم أداعبها 
بعد، صوته كان يعلو.. يزمجر.. يقترب منى.. 
أمي املسكينة تحاول منعه دون جدوى، ركل 
الباب بقدمه، الشرر يتطاير من عينيه، يده 
تقبض على خيزرانته التي اعتادت أن تلهب 
جــلــدي، تــقــدم نــحــوي، أوصــالــي كــانــت ترتعد 
، أمــي تحاول 

ً
مــن الــخــوف! إنــهــال عــلــيَّ ضــربــا

دفعه عني، لم تستطع، رمــت بنفسها فوقي 
زلت  ما  الخيزران،  لسعات  جسدها  ليتلقى 
أتذكر توسلها لــوالــدي دون جــدوى، سحبها 
، كــانــت تصرخ 

ً
مــن شــعــرهــا.. دفـــع بـها بــعــيــدا

 
ً
، صــرخــت بــي »اخــــرج« فـــررت تــاركــا

ً
مــتــوســلــة

تئـن تحت سياط   لعبتي وأمـــي 
ً
وتــاركــا املنـزل 

والدي..

تـــــهــت وأنــــا أركــــض فــي شــــوارع املــديــنــة، كنت 
، وكــأن املدينة كلها 

ً
أركــض وأركـــض مــذعــورا

تـــركـــض خــلــفــي، ـكــانـــت الــشــمــس قـــد قــاربــت 
ــكــــان ألنـــــزوي  ــغـــيـــب، لــــم أجـــــد إال ذلـــــك املــ املـ
  إلــى 

ً
ــرا فـــي إحـــــدى زوايـــــــاه، بــكــيــت لــيــلــتــهــا كــثــيـــ

أن غــفــانــي الــــنــــوم، اســتــيــقــظــت عــلــى صــدى 
ضحكاتهم وترنحهم..

- ها.. لدينا ضيف الليلة.
- من يكون يا ترى؟

ــــرب مــنـــــي  ـــ ــتــ ، اقــ
ً
.. خــــائــــفــــا

ً
جـــلـــســـت مــــــــذعــــــــورا

أحدهم، ربت بكفه على كتفي، أمرهم بعدم 
 :

ً
االقتراب مني، مد يده إلّي قائال

- ال تخف.. ما اسمك؟
- عمر، أجبته، اسمي عمر.

- هل أنت جائع؟ إليك هذا الطعام.

ــي قــلــيــال حــيــنــمــا شــعــرت بــتــودده  ســكــنــت روحــ
ــان فــــي ضـــعـــف عــمــري  ــ ــــك الــــشــــاب كــ ، ذلــ إلــــــــيَّ
حينها، سقطت دمعة حارة من مقلتيه وهو 
يستمع إلى قصتي، بعد أن سألني عن سبب 
هروبي من املنزل، وصفت له جبروت والدي 
لــم نكن  أمــي املسكينة،  وقسوته عليَّ وعلى 
نعرف منه إال قرع الخيزران، ولم يكن ليهتم 

ب�شيء مثل اهتمامه ب )القات(1

 ما 
ً
حــدثــتــه عــن صــديــقــي ســامــي الـــذي كــثــيـــــرا

كنت أحسده على ألعابه، على عطف والده 
ــيـــاتـــه، كــــم تــمــنــيــت أن يــكــون  عـــلـــيـــه، عـــلـــى حـ

والده والدي، تمنيت أن أكون هو..

 عن 
ً
صــديــقــي الــكــبــيــر )حـــســـن(  ـكــان مــخــتــلــفــا

 عينيه! 
ُّ

أصــدقــائــه األخــريــن، حــزن كبير يــلــف
إلى  الــعــودة  وطيبة كبيرة تسكنه، طلب مني 
املـــنـــــــزل، تــرجــانــي أن أفـــعـــل ذلـــــك، اخــتــنــقــت 
الــعــبــارات فــي حلقه وهــو يــقــول لــي »يكفي ما 
أصــابــنــا مــن ضــيــاع، يــجــب أن تــعــود« ولكني 
 مــن 

ً
ــائــــفــــا رجـــــوتـــــه أن أبــــقــــى مــــعــــه، كــــنــــت خــ

الــــعــــودة، صـــــورة والــــــدي الـــغـــاضـــب وصـــوت 

1 القات : نبات يتناوله اليمنيون وبعض من الدول 

كالحبشة  كمنشط

ــــواء لـــتـــســـقـــط عــلــى  ــهــ ــ عــــصــــاه وهــــــي تـــقـــطـــع الــ
جسدي، منعني من العودة.

بـــدأت حــيــاة جــديــدة معهم أولــئــك مجموعة 
ــــــجـــن الـــعـــائـــلـــة  ديـــــن فــــــــروا مـــــن سـ مـــــن املـــــشـــــرًّ
الــصــغــيـــــر إلـــى فــضــاء الــــشــــوارع، كـــلٌّ مــنــهــم له 
 في وجوده حيث أنا األن.. 

ً
حكاية  كانت سببا

ــــام، شـــهـــور، ســـنـــوات، الــتــحــفــنــا فيها  مـــرت أيـ
دنا الخرائب النتنة،  األرصفة الباردة وتوسَّ
نتقاسم في املساء حصيلة تشرد النهار، كان 
حــســن بــمــثــابــة األخ األكــبـــــر، الـــــحــائــط الــذي 
أستند عليه، تلك الليلة لم يعد صديقي إلى 
املــســكــن حــتــى الــصــبــاح بحثنا عــنــه فــي الــيــوم 
التالي في كل األماكن التي نعرفها، لم نجده، 
 
ً
عــشــت لــيــلــة بـــائـــســـة، كــئــيــبــة، بــكــيــت كــثــيـــــرا
حــيــنــمــا عــلــمــت بــنــبــأ وفـــاتـــه بــعــد أن دهــســتــه 
فــي عــرض الــطــريــق، شعرت بالوحدة،  ناقلة 
بالخوف، كالوحدة والخوف التي أشعر بهما 

في هذه الليلة!

 
آآآه.. لم أعد أحتمل الجلوس.. حررت ساقيًَّ

من ذراعي، ألقيت بجسدي الهزيل على  تلك 
تمددت  املبعثـرة،  كــروحــي  املمزقة  الكرتونة 
النحيلتين، بقع  فـــردت ذراعــــي  عــلــى ظــهــري، 

سوداء تتوزع عليها..

صــافــحــت عــيــنــاي وجــــه الـــقـــمـــر، تــأمــلــتــه، يا 
لجمال سناه! يشبه وجه أمي.

الــيــوم  إلــيــك  آآآه.. أمـــي الحبيبة كــم أحــتــاج 
تخففين آالم روحــي، تمنيت رؤيتك أكثر من 
 ما كنت أقف على مشارف الحي 

ً
مــرة، كثيرا

، أعلم ما عانيته بسبب  ني أراِكِ
َّ
 عل

ُ
متخفيا

! كم   عــلــيًّ
ً
ــت عــيــنــاك حــزنــا فــراقــي حــتــى ابــيــضَّ

أحــن إلــى رؤيــتــك األن، إلــى صـــدرك الحنون، 
كم أشتهي كعكك اللذيذ ليسدَّ جوعي.

آآآه.. األلم  يكاد يفتك بي.. أين انِت يا أمي؟ 
ق فوق 

ّ
أشعر بالغربة.. بالوحشة.. دوائر تحل

رأســـــــي، أمـــــي.. ســنــا الــقــمــر.. لــعــبــتـــــي، عيناي 
ــلـــب مـــنـــــــي..  بــــدأتــــا بــــاالنــــطــــفــــاء، جــــســــدي ُيـــسـ
، روحـــــي تحلق 

ً
 رويــــــــدا

ً
الـــعـــالـــم يــخــتــفــي رويـــــــدا

، وجه القمر يغيب مع وجه أمي، مواء 
ً
بعيدا

القطط وعواء الكلب الجائعة وحده يقطع 
تالبيب الصمت.

األهيف،  وقدها  الممشوق،  قوامها 
يحمل  فيها  شي  كل  البض،  جسدها 
يفسره  أنوثتها  تفاصيل  اإلثارة،  على 
يدي  أطلقت  الجميل،  التناسق  ذلك 
بهمجية البدوي الذي اليقاوم االغراءات، 
أجدها  كالحرير،  ينساب  ناعم  ملمسها 
دون  تتعرى  أمامي،  واقفة  مساء  كل 
حياء، وحده المساء يرقبنا بعين الغيرة 
يخفي  جاحظتان،  عيناه  والحسد، 
أن  أرغب  كم  ذكورية،  رعونة  خلفهما 
أصفع هذا الظالم، لكنها حين تتجلى،و 
الليل،  مداد  تبدد  ساقها،  عن  تكشف 
النور،  هذا  ضربات  تحت  فينكسر 
كعادتي كل ليلة، أتصفح الكتب وأدون 
داخل  وجهي  أحشر  الكتابات،  بعض 
تشعر  فيه،  الصور  كل  التهم  الجوال، 
هي بالغيرة حين أفتح الماسنجر، تدرك 
على  توشك  البطارية  أتجاهلها،  أني 
الجوال، وأعود أفتش عن  النفاذ، أغلق 
ذاتي داخل ركام الكتب، أشعر باإلعياء، 
العريض،  فمي  وأفتح  مطوال،  أتثاءب 
أحاول  عبثا  داخلي  في  يتكدس  الملل 
دموعا  تذرف  تحترق،  أراها  ألقيه،  أن 
انقضى  كلما  لونها  يتغير  ساخنة، 
الوقت، لم أباِل بها وهي تصغر أمامي، 
وتتناقص بحرقة وألم، غفوت، داهمني 
النعاس، جثم النوم فوق عيوني، لكنها 
الغرور  هذا  كل  من  تتخلص  أن  أرادت 
الذي يتملكني، أشعلت النار في األوراق 
والكتب، جوالي هو اآلخر لقي مصرعه 
يسافر  أخذ  الدخان  النار،  ألسنة  بين 
أطلق  الجيران،  أحد  األرجاء،  كل  في 
صرخاته، استيقظ سكان العمارة، ركلوا 
عرف  نومي،  من  أفقت  الغرفة،  بوابة 
أن  يحب  الذي  الشاب  حقيقة  الجيران 
يختلي بمفرده، انكشف الغطاء، شعرت 
بالخجل، عيونهم تطلق شرارات ولهب، 
أحدهم ينظر إلي بعين الشفقة يقترب 

مني يتمتم لي :
ال تكترث لدي طاقة شمسية، لن ندعك 

وحيدا مع تلك الشمعة اللعينة !

أحمد جابر

غزل أصفر
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إسهامات  التاريخ  عبر  المرأة  قدمت 
والفن. حيث سجّل  واألدب  العلوم  في 
في  للمرأة  عديدة  مساهمات  التاريخ 
المجال الطبي، وفي عدد من حضارات 
العالم القديم، ففي مصر القديمة تعدّ 
تاريخ  في  عالمة  أقــدم  بتاح(  )مريت 
وصفة  كتبت  أنّها  ورد  حيث  العلوم 
األطباء«.   »رئيسة  باعتبارها  دوائية 
ثيون  ابنة  السكندرية  هيباتيا  وكانت 
اإلسكندري مديرًة لمكتبة اإلسكندرية، 
في  الــنــصــوص  بــعــض  كتبت  وقـــد 
وينسب  الفلك  وعلم  والجبر  الهندسة 
منها  االخــتــراعــات  مــن  العديد  إليها 
لتقطير  وجهاز  واإلسطرالب  المكثاف 

الماء.

تحصل  امرأة  أول  كوري(  )ماري  تعتبر 
سنة  الفيزياء  في  نوبل  جائزة  على 
أخرى  مرة  ذلك  بعد  وحصلت   ،1903
سنة  الكيمياء  في  نوبل  جائزة  على 
عملها  لقاء  الجائزتان  وكانت   1911
ماري  اإلشعاعي.  النشاط  مجال  في 
بجائزتي  يفوز  شخص  أول  كوري هي 
مختلفين  علميين  مجالين  في  نوبل 
حصلت  امرأة   40 والكيمياء(.  )الفيزياء 
على جائزة نوبل بين 1901 و 2010، 
منهنّ 16 حصلن على جائزة نوبل في 

الفيزياء والكيمياء والطب.
من  وحدهن  النساء  كانت  الهند  وفي 
لحوالي  الهندوس  آللهة  لوحات  يصنع 
الــذي  الــفــن  ــو  ثــالثــة آالف ســنــة، وه
يعتبّر الجانب األكثر نقاء من الحضارة 

الهندية.

المرأة.. واإلبداع
بقلم: أمل المنصوب

وعندما نتحدث عن اإلبداع من الناحية 
غير  على  شيء  إنتاج  فأنه؛   اللغوية 
المستوى  على  أمــا  ســابــق،   نــمــوذج 
من  شــيء  إيجاد  فــاإلبــداع  الفلسفي 
شيء،  أي تأليف شيء جديد من شيء 
في  فهو  الدائم،   اإلبــداع  أما  سابق،  
أثره  يبقى  الذي  الفعل  الفالسفة  نظر 
نربط  وعندما  ويحفظه.   العالم  في 
مفهوم اإلبداع بالمرأة،  فنحن نتحدث 
هي  الــمــرأة  ألن  كــامــل،   مجتمع  عن 
اآلخر.  النصف  وتربي  المجتمع  نصف 
إن  السعداوي:   نوال  الدكتورة  تقول 
المُهتمّات  والفتيات  الِنساء  عدد  قلة 
في  مــوجــودة  ظاهرة  هي  بعقولهن 
المجتمع العربي ، وهي ظاهرة ال تدل 

على أن المرأة »ناقصة عقل« 
التي  التربية  أن  على  تــدل  ولكنها 
تخلق   ، الطفولة  مُنُذ  البنت  تلقتها 
المقولة  هذه  ومن   . تافهة  إمرأة  منها 
إبــداع  تعيق  التي  المشكالت  نعرف 
المرأة في المجتمع، وتحيل من إبداعها 
و مشاركتها في تطور المجتمع وبناؤه، 
عوائق داخلية من األسرة؛ التي تتحكم 
بشكل مباشر في تعليم الفتاة ونموها 
التعليم  من  منعها  أو  سليم،   بشكل 
وفرض أعباء المنزل من تنظيف وطبخ 
وهي مازالت صغيرة. أو أن تجبر الفتاة 
لذا  تعليمها.   إنهاء  قبل  ــزواج  ال على 
بل  الفعال؛   المحرك  هي  األسرة  فأن 
منذ  ونجاحها  المرأة.  إلبداع  الرئيسي 
طفولتها حتى تصبح بالغة. وهي أيضا 
المسؤول عن حرمانها من سبل تكوين 
سليم  بشكل  وتطورها  شخصيتها 

يخدمها والمجتمع. وهناك أيضا عوائق 
بالعادات  مرتبطة  خارجية  اجتماعية 
مثل؛  ثقافة العيب، التي تجعل المرأة 
كل  في  له  تابعة  دائما،   الرجل  خلف 
قرارتها ومعتمدة عليه.  يزرع المجتمع 
في  رأيها  وأن  النقص  فكرة  بداخلها 

الحياة غير مهم أو هامش ال قيمة له.
الداخلية  العوائق  تلك  من  وللتخلص 
والخارجية  التي تحيل من إبداع المرأة 

في المجتمع،  نحتاج إلى: 
حقوقها  في  أوال  المرأة  وعي  -الوعي. 
في  الــرجــل  عــن  قيمة  تقل  ال  وأنــهــا 
المجتمع بأهمية تعليم  اإلبداع، ووعي 
المستقلة  شخصيتها  وتكوين  المرأة 

منذ طفولتها.
والتي  الــمــفــقــودة،  ثقتها  تعزيز   -
تستمدها من األسرة أوال، التي تمنحنها 
في  التحديات  مواجهة  على  الــقــدرة 
المجتمع وإتخاذ قرارتها بشكل مستقل 
أن  نجد  وقد  أحــد.  على  معتمدة  غير 
اإلبــداع  بترك  تكتفي   النساء  أغلب 
والرعاية  الحب  تمنحه  الــذي  للرجل، 
أبنة. بسبب  أو  أم،   البيت كزوجة،  في 
ذلك  ورغم  عليها،  المجتمع  ضغوطات 
فهي تساهم بطريقة غير مباشرة في 
أيتُها  شكسبير:   يقول  الرجل.  نجاح 
الرجل،  به  يَستنير  كوكب  أنتِ  المرأة 
األبدي.  الظالم  في  يَبيت  غيرك  ومن 
ذاته  على  قائم  الرجل  نجاح  فأن  لذا 
بما  بالمحيط  المرأة  نجاح  يكمن  بينما 
عقل  الحكيم:  إن  توفيق  يقول  حولها 
عقل  ذبل  فقد  ومــات،  ذبل  إذا  المرأة 

األمة كلها ومات.

أنير ..
 ال أنا ال أنير ..

هي  جوفي  الى  المتسللة  النور  ثغرَة 
ثقبٌ ..

إنها محبرٌة لحروف عمياء ..
تولد في عتمة روحي بال عينين ..

لكني أمنحها كفين ..
ولسانا وشفتين  ..

وأظافرَ تنهش قلبك ..
بسطر واحد أو سطرين  ..

«
أكتبُ ..
أكتبُ ..

ال .. انا ال اكتب ..
فقط ..

أسرق اآلااهات من جداِر األلم ..
وأرمي بها وجه المرءآة ..

فتسقط النصوص عارية .. 
«

أنزفُ ..
أنزفُ ..  

ال .. أنا ال أنزف ..
فقط ..

قصيدة  تنبت  كي  النص  جذور  أروي 
عذراء

لتحمل شرف القبيلة ..
«

أبكي ..

أبكي ..
ال .. أنا ال أبكي ..

فقط ..
تنهال دموعي على قلبي ..

كي يصمت ..
كي يبقى كإمرأةِ عقيمة ..

ال تنجب أطفاال يصرخون من األلم ..
«

أصرخُ ..

أصرخُ ..
ال أنا ال أصرخ ..

فقط ..
 أرتق جلدي مرارا بخيط كفن مهترئ ..

كي يعرفني اهلل من قلبي ..
«

أتوجعُ ..

أتوجعُ ..
ال .. أنا ال أتوجع ..

فقط ..
أعصر روحي داخل النص ..

كي أملئ فراغ المقابر ببطئ شديد  ..
ليقل عدد الشهداء بصدري .. 

«
أنا ..

آااااااه ..
فقط ..

 من أنا ..!
أنا خطأ إمالئي فادح في نص العالم ..

 أنا دمعة على خد القصائد ..
 أكلت قلبي مسافات تشتعل ..

 شوهت أظافر الكلمات وجهي ..
 الثقوب كبيرة في رأسي ..

لتقيد  شعري  خصالت  منها  تتساقط   
أرجل النص .. 

دخان .. دخان ..
 تتصاعد خصالت شعري ..

 رماد .. رماد ..
 تذيب ألسنة النار أناملي ..    

 أنا وحيده .. 
مات النص وتركني هنا وحيده ..
 أتقياء الحرف األخير من رأسي ..

وهناكَ حيث وقفتَ
مازال عطركَ عابقا
وحنين صوتك عالقا

لم ينتهِ..
..

وهناكَ..
ينتظر الزمان..

ويرتجي بعدُ الوصال..
متيقظًا..

مذ غادرتَ
لم يجد األمان..

الكف يحضن بعضه..
ويخاف أن ينسى المكان..

..
وهناك تحت الياسمينة..

والنسيم مهفهفٌ..
كانت لنا األنداء 

واألنواء.. 
حراس اللقاء..

...
كانت هناك

كواكبٌ..
في األفق تلمع في نقاء..

وتضيء أرواحًا
تعلمت البقاء..

..
كانت بالبل دوحنا

تشدو
تغرد في صفاء..

وتزيد
حين فراقنا

وكأنها تأبى الشقاء..
..

ما كنتُ أعلم يومها..
أن الفراق هو القدر..

وأن ما يبقى معي
ذكرى

وبعضا من ورق..
قنينة للعطر

عانقها الشذى
حتى انتهى

وأسلمني البكاء..

...
ما عدت أملكها الضفائر..

تلك التي تراقصت
وفق ما تهوى الرياح..

ما عدت أملك ضحكتي..
فقد كبرتُ

وصار عيبا فاضحا
ال يستباح..

..
ما عدتُ نفسي..

يا أبي.. 
حتى كرهت الكون

بعدك والحياة..
ال شيء يشبه ما أخبرتني..

ال شيء..
يمنحني الهناء..

...
رحل الربيع

وفاض في الحزن الشتاء..
وأنا هنا..

مصلوبٌة بين المواسم..
ال حروف..
وال هجاء..

 . . 

أسماء الشيباني

عنود المجاهد

هناك..

ّص أنا النَّ



عمران  الغربي  محمد  اليمني  لألديب 
خمس مجموعات قصصية صدرت بين 
»الظل  هي  ودمشق  والقاهرة  صنعاء 
العاري« و«الشراشف« و«حريم أعزّكم 
اهلل« و«مئذنة سوداء« و«ختان بلقيس« 
وبعد ثالث روايات هي »مصحف أحمر« 
حازت  التي  يائيل«  و«ظلمة  و«الثائر« 
العالمية  صالح  الطيب  جائزة  على 
أصدر   )2012 )سنة  الكتابي  لإلبداع 
روايــة  بمصر  الهالل  دار  عن  مؤخرا 

»مسامرة الموتى« )2016(. 

عتبة الغالف
صورة  عمران  الغربي  الروائي  اختار 
الطراز  على  بُِنيَ  يمنيا  قصرا  الغالف 
من  والفريد  الشهير  التقليدي  اليمني 
نوعه في العالم ولهذه الصورة دالالت 
أن  إلى  اإلشــارة  بينها  من  لعل  عديدة 
اليمنيين ليسوا رُحَّال يقيمون في خيام 
بل كانوا أهل حاضرة بيوتهم مستقرة 
كانت  العيش  فيها  يطيب  أرضٌ  ولهم 

تسمى »العربية السعيدة«. 
ضخمًا  قصرًا  نجد  الغالف  صورة  في   
فقط وقد حذفت كل المباني المجاورة 
كل  على  وهيمنته  بقوته  لإليحاء  له 
التقطت  كما  ــه،  ب المحيط  الفضاء 
ــصــورة مــن األســفــل واخــتــيــار نوع  ال
الزاوية في التصوير تتحول إلى مفردة 
لغوية بالغة التعبير في تضخيم البناء 
وإعطائه نوعًا من الهيبة والوقار والقوة 

والعظمة.
إحــدى  هــي  اليمنية  الــعــمــارة  وألن 
اليمن  التي ينفرد بها  البارزة  العالمات 
لتكون  الروائي  اختارها  ولئن  وحــده، 
رغبته  إلــى  تعود  ربما  روايته  غــالف 
انتمائه  إلى  البداية  منذ  القارئ  لينتبه 

لليمن.
تعود  الرواية  أحداث  أن  نعلم  وعندما   
أن  نفهم  اليمن  تاريخ  في  حقبة  إلى 
الروائي مهتم بتجّذر بلده في التاريخ، 
الذي  الطويل  التاريخ  هذا  أن  ويــرى 
أن  يمكن  واألساطير  بالحكايات  يضجّ 
روايته  منها  يصنع  خاما  مــادة  يكون 

هذا  فــي  يرتع  ــأن  ب لخياله  ويسمح 
عظيمة  بشخصيات  ويلتقي  التاريخ 

ويجعلها تنطق بما يريد.

عتبة العنوان
يُعدّ العنوان من أهم المداخل لقراءة 
النص األدبي، وبحكم دالالته المختلفة 
فإنه يساهم في إثارة القارئ، وتوجيهه. 
في  تكمن  العنوان  أهمية  ربما  بل 
للرواية«،  الكّلي  »السياق  إلى  إشارته 
القارئ  إثارة  في  ينجح  العنوان  ولعل 
المفارقة  من  نوعًا  يتضمن  عندما 
مثلما  واستعارية  رمزية  شحنة  ذات 
»مسامرة  روايته:  عنوان  الغربي  اختار 

الموتى«. 
المسامرة هي المحادثة لياًل، وإن كانت 
متعة  من  يعنيه  بما  السمر  إلى  تحيل 
الروائي  أن  إال  الحديث  ولذة  الصُحبة، 
مع  تكون  أن  المسامرة  لهذه  اختار 
الموتى.. ومن هنا يصنع صدمة للقارئ 
فهل يعقل أن يسامر المرء موتى؟ وأي 

متعة في ذلك؟
عندما ينتهي القارئ من الرواية سيعلم 
الموتى هم شخصيات هامة كتبت  أن 
والــروائــي  اليمن،  تــاريــخ  مــن  حقبة 
أن  بإمكانها  أن  أدرك  ألنه  يسامرهم 
في  وتنظر  كــرمــوز،  هــي  بما  تعود 
مرتفع  بصوت  عنا  وتتحدث  واقعنا، 
صراحتها  على  الموتى  يلوم  أحد  وال 

الشديدة.

تلخيص الرواية :
ُكتٍُب  ناسخ  حول  الرواية  أحداث  تدور 
تتلمذ  يهودية  أصول  من  جوذر  اسمه 
جوذر  عاش  مسلم،  رجل  يــديّ  على 
عليها  تسيطر  غامضة  ظــروف  فــي 
الدسائس  وتحرّكها  والمعارك  الفتن 
في  به  ــي  ورُم ُأختطف  والــمــؤامــرات. 
السجن ومن هنا تنطلق أحداث الرواية 
ذات  امرأة  سيطرة  تحت  نفسه  يجد  إذ 
يحتكم  الشيعة(  )مــن  وجــاهٍ  سلطة 
بأوامرها، ويكتب لها مراحل من تاريخ 
فيها  تحكم  التي  السياسية  الحقبة 

طريقة  اختيار  إلى  األثناء  في  ويضطر 
تظل  امـــرأة  مــع  ليتواصل  التراسل 
شوذب  يسميها  غامضة  بها  عالقته 
ذهنه  في  وتتحوّل  معلمه  ابنة  هي 
األجواء  هذه  وفي  يدركه،  ال  وهم  إلى 
المليئة بالتوتر والخوف والحب والحنين 
تتوالى  والنفوذ  والسلطة  والرغبة 
مصائر  مع  تتقاطع  مشوقة  أحــداث 
من  ستتحول  من  فهناك  الشخصيات 
أمَةٍ إلى ملكة ومن ستنتقل من المجد 

إلى التشرد...

دالالت الرواية : 
التاريخ والحاضر وأسئلة الواقع

»مسامرة  ــة  ــرواي ل يُحسب  مــا  لعل 
عمران  الغربي  الروائي  أن  الموتى« 
مادة  ويستعمله  التاريخ  على  يتجرّأ 
األحداث  كتابة  يعيد من خاللها  روائية 
يهتم  ال  ــه  ان نفهم  هــذا  وفــي  أدبــيــا 
الشخصيات  يعتبر  وال  التاريخ  بقدسية 
بهيبة  محمّلة  تصلنا  التي  التاريخية 
النقد،  عن  بمنأى  نهابها  تجعلنا  ووقار 
وهذا يعني أنه كمبدع له الجرأة والقدرة 
الشخصيات  على  أدبيا  التطاول  على 
المقدّسة التي تبدو بمكانة اآللهة ومن 
أنها  نكتشف  القناع عنها  إسقاط  خالل 
شخصيات عادية بل أقرب إلى النمطية 
أنها  كما  والغريزة  الرغبة  تتنازعها 
والخوف  واألنانية  المحبة  إلى  تحتكم 
والجرأة  والحيرة  والفضول  والطمع 

والشك والفشل... 
الغربي  الروائي  نجد  اإلطــار  هذا  في 
التاريخية  المرحلة  يستغل  عمران 
للملكة أروى ليسقط عنها قناع السلطة 
امرأة  إلى  ويحولها  والنفوذ  الجاه  ورداء 

الرغبة والغريزة وتلهث  عادية تحركها 
في  وتسقط  والــنــفــوذ  ــجــاه  ال خلف 
أن  بمعنى  والفتن،  المؤامرات  شباك 
تحيط  التي  الهالة  يسقط  الروائي هنا 
بالشخصية ويكشف عن حقيقتها وفي 
التي  التاريخية  المقاربات  يدين  ذلك 
اآللهة  مصاف  إلــى  الشخصية  ترفع 
عالقة  له  ما  كل  عن  منزّهة  وتجعلها 

بالبشر.
اختار الروائي الغربي عمران العودة الى 
تاريخ اليمن ليستلهم منه فكرة الرواية 
من  أسئلة  على  إجابة  أنها  اعتقد  التي 
إلى  يخضع  هل  االنــســان؟  ما  طينة: 
طبيعة خيّرة أم شريرة؟ ما الذي يحدد 
ينفي  الزيف  الحقيقة؟ هل  ما  مصيره؟ 

الحقيقة أم يؤكدها؟ 
لإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها وّظف 
رُكح،  بمثابة  اليمني  التاريخ  الروائي 
هذا  مــن  حقيقية  بشخصيات  ــى  وأت
عن  فيها  يبحث  أدوارا  ليمنحها  التاريخ 
الخير  بين  تتراوح  التي  البشر  طبيعة 
اعتبارية  قيمة  لنفسها  لتحقق  والشر 
ومن  إنّــيــتــهــا،  بها  تضمن  ــة  ــادي وم
قصور  في  تــدور  التي  ــداث  األح خالل 
اإلنسانية  العالقات  على  نّطلع  الملوك 
ودسائس  مؤامرات  إلى  تحتكم  التي 
وتنتهي  وحــروب  معارك  إلى  تتحوّل 
يريد  األقوى ويمليه كما  بتاريخ يكتبه 
أثقل  وقد  إال  يصلنا  ال  َكتَبَتِهِ  على 
بقيمة اعتبارية تجعله مقدسا ال يقبل 
المسّلمات  قبيل  من  ويصبح  الشكوك 
فيه  التفكير  سبب  ألي  يمكن  ال  التي 

نقديا. 
لم  عمران  الغربي  أن  أعتقد  لذلك   
أنه  أظن  وال  التاريخ  يكتب  أن  يقصد 
بقدر  بعينه  تاريخي  حدث  أصال  يعنيه 
ما أراد ان يبحث في إشكاليات أساسية 
عالقته  في  اإلنسان  بمفهوم  تتعلق 
انه  أعتقد  والدين،  والهوية  بالحقيقة 
اإلنسان  ما  ســؤال  عن  يجيب  أن  أراد 
االنتماء  معنى  وما  الدين  وظيفة  وما 
الغربي  أن  أجــد  ال  لذلك  ــن.  وط إلــى 
القول  التاريخ فهذا  عمران يعيد كتابة 
رؤية  يعكس  البعض  إليه  ذهب  الذي 
سطحية للرواية وإنما جعل من التاريخ 
مجرد رُكح وأرسل شخوصه بمسميات 
هذا  يكن  ــم  ول تاريخية  شخصيات 
الكثير من  األدب فقد سبق  جديدا في 
الروائيين العالميين الغربي عمران في 

ذلك مثل بسترناك في رواية »جيغالو« 
متاهة«  في  »الجنرال  في  وماركيز 
وجمال  »الكرنك«  في  محفوظ  ونجيب 
وأمين  بركات«  »الزيني  في  الغيطاني 
وعلي  اإلفريقي«  »ليون  في  معلوف 
المقري في »اليهودي الحالي« وغيرهم 

كثير...
يشتغل  عندما  أنه  للروائي  يحسب  ما 
خلفية  ويجعلها  تاريخية  مرحلة  على 
الرواية  الراهن فانه يجعل من  ألسئلة 
الطرق  أفضل  من  أدبيًا  نمطًا  هي  بما 
وإعــادة  التاريخ  عن  القدسية  لسحب 
علمية  لقراءة  يمهد  وهذا  فيه  النظر 
االنكسارات  تتكرر  ال  حتى  موضوعية 
اإلنسان  يظل  وال  الهزائم  تُعاد  وال 
العربي يعيد أخطائه ويراوح في نفس 

المكان..
ولعله من هذا المنطلق تصبح الرواية 
في حد ذاتها في مرتبة فضلى تضمن 
متعة القراءة من جهة وتقرّب اإلنسان 
بهذا  أخـــرى.  جهة  مــن  الحقيقة  مــن 
رواية  كتابة  تصبح  أن  يمكن  المعنى 
عن الملكة أروى أفضل من التاريخ الذي 
–شأن  حولها  الكتابة  ألن  حولها  ُكتب 
الرموز  حول  تدور  التي  الكتابات  كل 
كتابة  مجملها  في  كانت  التاريخية- 
تمجيدية رومنسية حالمة، والرواية هي 
التي ستنزع عنها كل قدسية وتجعلها 

قابلة للتشريح العلمي. 
لعل السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو 
العرب  الروائيين  من  العديد  لجأ  لماذا 

للتاريخ لكتابة رواياتهم؟
للتاريخ  العرب  الروائيين  يبدو أن لجوء 
الواقع  لكتابة الحاضر يعكس من جهة 
جدا  المحدود  الحريات  ومجال  الضيق 
الذي ال يوفر فضاًء رحبًا للتخيل، وحرية 
في انتقاء المواضيع لذلك يجد الروائي 
التاريخ  الــى  للعودة  مضطرا  نفسه 
ممكنة  طريقة  هــي  روايــتــه  لكتابة 
ليقول رأيه في ما يحدث حوله وتفادي 
السلطات  مختلف  مع  الممكن  الصدام 
االجتماعية والدينية والسياسية وينتقد 
الذي  المتعّفن  السياسي  الواقع  بأمان 
الظفر  أجل  يشهد صراعات عنيفة من 
مستبدة  دكتاتورية  تكون  بسلطة 

وظالمة.
التاريخ  على  الروائي  تجرؤ  إن  ثانيا 
وتعوّد على  الخمول  اعتاد  في مجتمع 
تلك  تحويل  يعني  الــرمــوز  قدسية 

الرموز إلى كائنات بشرية تحب وتكره 
ربما  ــذا  وه المكائد  وتحيك  وتحلم 
يقبل  ال  ويجعله  السائد  الوعي  يزعج 
ويصعّب  مسّلماته  في  النظر  إعــادة 
عليه مغادرة الخمول الذهني والتفكير 
البائس.  واقــعــه  فــي  مرتفع  بصوت 
التي  األصوات  هذه  نفهم  لذلك  وربما 
ارتفعت حول رواية »مسامرة الموتى« 
تنزيل  على  الغربي  الــروائــي  والمــت 
وإقحامها  عرشها  من  أروى  الملكة 
أجواء  عن  والكشف  متخيل  عالم  في 
تشارك  كانت  التي  والدسائس  الفتن 
أنه ال يجوز  تبرير بعضهم  فيها ويبدو 
الماضي  أصنام  مالمسة  على  التعنّت 
معقوال  يبدو  تبرير  وهــو  المّقدسة 
بالنسبة لكل شخص تهيكل وعيه على 
بحقائق  أعمى  وتسليم  األصنام  عبادة 
جاهزة لذلك أجد الغربي عمران يرغم 
التاريخ  في  التفكير  إعادة  على  القارئ 
أم  حقيقي  هو  هل  أصال  وصلنا  الذي 

مزيف؟ 
شديدة  عمران  الغربي  صراحة  وتبدو 
الشخصية  روايــتــه  في  يقدم  عندما 
الرئيسية )جوذر( في دور ناسخ الكتب 
لها  يكتب  الملكة  ــؤرخ  م هو  ليكون 
إلرادتها  ووفقا  أوامرها  حسب  التاريخ 
التاريخ  أن  يقول  أن  أراد  أنه  وأعتقد 
دون  كتب  بل  نقيا  ليس  وصلنا  الذي 
إحدى  في  ذلــك  ويوضح  موضوعية 
»أي  يقول:  عندما  الصحفية  حواراته 
تاريخ نتحدث عنه؟ كل تاريخنا مزيف، 
أو  يكتب،  أن  المنتصر  من  تريد  فماذا 
يعرف  ما  يكتبوا؟  أن  السلطان  صبيان 

تجليات الذات و التاريخ
في رواية »مسامرة الموتى« للغربي عمران
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بالط  من  مقربون  كتبه  تاريخ  من 
السلطة. ولذلك كله زيف« 

بتاريخ مزوّر  اإلنسان  يعيش  أن  لذلك 
تهيمن عليه الذاتية له طابع رومنسي 
ألوهام  مستهلك  إلى  يتحول  أن  يعني 
تبعده عن واقعه وتعتّم على مستقبله 
الرواية  هذه  في  عمران  الغربي  ولعل 
يحّفز المجتمع على نقد التاريخ ويدفعه 
إلى مواجهة الحقائق التي تصله جاهزة 
التي  الصَنمية  الشخصيات  وتشريح 

يقدّسها باسم التاريخ. 

البحث عن الذات والهوية 
أجد  التي  الرئيسية  األسئلة  من  لعل 
تطرحها  الموتى«  »مسامرة  رواية  أن 
بالهوية  عالقتها  في  الذات  سؤال  هي 

والدين. 
هذه  فــي  ــذات  الـ خصوصية  تتجلى 
ثقافة  إلــى  تنتمي  أنها  في  الــروايــة 
سياق  في  الكاتب  يموضعها  عربية 
تاريخي محدد وهذه الذات ال تبحث عن 
نفسها في عالقة باألخر المختلف عنها 
تتحدد  ذات  هي  بل  )الغرب(  حضاريا 
والمختلفة  الخاصة  من خالل مكوناتها 
اجتماعيا ودينيا وعرقيا هذه المكونات 
التي تجمع اإلسالم باليهودية، والسُنّة 
بالعبيد  الحكام  وطبقة  بالشيعة، 
مرتبكة  عالقة  لها  وتصنع  والرعاع، 
تجعلها مرة صدامية وأخرى »توافقية« 
وأخرى  حقيقية  عالقات  بين  وتتراوح 

وهمية.
 تتحدد مالمح اإلنسان في هذه الرواية 
ــوذر«  »ج الـــراوي  شخصية  خــالل  من 
بما  القصر  رسائل  كاتب  يشتغل  الذي 
من  ذاتها  عن  تعبّر  واعية  ذات  هو 
خالل الكتابة التي يحترفها من أجل أن 
الرواية كان جوذر  امتداد  يعيش، على 
وحيدا في عزلته لكنه في الحقيقة لم 
مدججة  ذاكرته  كانت  اذ  كذلك  يكن 
ذلك  من  فيه  أثــرت  هامة  بشخوص 
كانت  معلمه(  )ابنة  شوذب  حبيبته  ان 
ذكريات  من  فيه  تبث  بما  حياته  تمأل 
منعشة تصاحبها مشاعر الحب والشوق 
يلتقيها  ال  وعندما  والقلق  والحنين 
يبتكرها، ويرسمها على الجدار ليتحدث 
اليها، ويراقصها بما يؤكد أن اإلنسان ال 
يكون أبدا في قطيعة مع ماضيه بل إن 

هذا اإلنسان ال يستطيع أن يحدد إنّيته 
غيرية،  من  يمثله  بما  اآلخر  بوجود  إال 
أساسيا  شرطا  يبدو  اآلخــر  أن  بمعنى 
ليحدد اإلنسان أناه وإن لم يكن الراوي 
)جوذر ( دائما في حالة تجانس مع اآلخر 
عالقات  الغالب  في  تجمعه  كانت  فقد 
متوترة مع شخصية ذي الساق ووهمية 
اآلخر  إن  ثم  القصر.  جواري  إحدى  مع 
كان يهيمن على أحداث الرواية بحضوره 
الطاغي من خالل سلطة السيدة الحرة 
مثال.. وضمن هذه العالقات المتشابكة 
معنى  يستمد  الــراوي  كان  والمرتبكة 
لوجوده ضمن تفاعالت مختلفة تهيمن 
تجاه  والــحــذر  الريبة  مشاعر  عليها 
حارسه ذي الساق والتي تطورت بشكل 
تصاعدي عبر أحداث الرواية من عدائية 
ومشاعر  ممكنة،  صداقة  إلى  مفرطة 
شوذب  حبيبته  تجاه  والهيام  الشوق 
والتي انتقلت بالعاشق من تجربة حب 
مضنية  وهمية  عالقة  إلــى  حقيقية 
ومشاعر االنبهار تجاه الملكة أو السيدة 
تجاذبات  من  ذلك  يتخلل  ما  مع  الحرة 
انفعالية مختلفة تشتد وترتخي حسب 
الفتن  عليها  يغلب  التي  األحداث  تواتر 
المختلفة  المشاعر  الخ.. هذه  والمكائد 
والمتناقضة أضفت معاني عديدة على 
تعجّ  وحدته  وجعلت  جــوذر  شخصية 
أن  حتى  اليومية  والتفاصيل  باألحداث 
التي  العزلة  هذه  ينسى  يكاد  القارئ 

يعيشها.
التفاعالت المختلفة للذات التي تسعى 
حياة  رحلة  ضمن  ذاتها  عن  للبحث 
شاقة فيها األمل واليأس والحب والكره 
والوهم  والحقيقة  والعداء  والصداقة 
الخ.. تعبّر عن يقظة هذه الذات العربية 
واقعها  مع  التصالح  في  ترغب  التي 
واألنثى  الذكر  بين  التكامل  وتحقيق 
)جوذر وشوذب(، والتعايش الممكن بين 
والسُنّة  واليهودية،  )اإلسالم  األديان 
بإعادة  التاريخ  مع  والتصالح  والشيعة( 
كتابته أو باألصح تصحيح قراءته بعيدا 
عن الصنمية والتقديس.. كل هذا يؤكد 
أن الذات العربية قد آن لها أن تستيقظ 
وتنهض ولعل جعل الغربي الشخصية 
الرئيسية متعلمة تتقن الكتابة إنما هو 
ولعل  ذاتها،  حد  في  بالمعرفة  إيمان 
التزويق  ومهارة  الجميل  الخط  موهبة 

تكون  قد  الشخصية  هذه  لدى  الفني 
بالفن  تكتمل  المعرفة  أن  على  إحالة 
ويحققان معا معادلة التوازن لدى الفرد 

والمجتمع.

مكانة المرأة
»مسامرة  روايــة  قــراءة  أنهيت  عندما 
البحث  محرّك  إلــى  ــدتُ  ع الموتى« 
جوجل أبحث عن معطيات حول الملكة 
المعرفي  قــصــوري  واكتشفت  أروى 
مرّ  انه  اكتشفت  فقد  اليمن  بتاريخ 
هامة  شخصيات  البالد  هــذه  بتاريخ 
ومؤثرة وتفاجأت عندما علمتُ أن من 
فاعالتٍ  نساًء  الشخصيات  هذه  بين 
واستطعن  ونفوذ  ُكنّ صاحبات سلطة 
مجراه،  وتغيير  التاريخ  فــي  الفعل 
كامرأة  الكثير  لي  يعني  صدقا  وهــذا 
يكتب  أن  أهمية  تأتي  ربما  هنا  ومن 
المبدع عن تاريخ بالده ويلفت االنتباه 
لم  فأنا  به  مرت  هامة  شخصيات  إلى 
أعلم بالقضية الكردية اال عندما قرأت 
بيكاس  شيركو  العظيم  الكرد  لشاعر 
ولم أسمع بقضية البدون في الخليج إال 
للكويتي  »الصهد«  رواية  قرأت  عندما 
ناصر الظفيري ولم أسمع بالملكة أروى 
»مسامرة  قــرأت  عندما  إال  اليمن  في 
ما  وهــو  عــمــران..  للغربي  الموتى« 
يؤكد أن تأثير الكاتب أقوى من تعتيم 
الرواية  خصوصية  ولعل  السياسي، 
في  للمرأة  انتصر  أنه  للغربي  األخيرة 
مركز  الرواية  في  كانت  فقد  المطلق 
الثقل بالتعبير الفيزيائي بما هي ملكة 
الجارية  وهي  العليا  السلطة  صاحبة 
وهي  التفاصيل  كل  في  تتحكم  التي 
الفكرة  لحبيبها وهي  الملهمة  العاشقة 
التي يخترعها المحب ليعيش.. وفي كل 
تحرّك  بقوة  حاضرة  المرأة  كانت  ذلك 
بها  وتتباطأ  مرة  بها  فتسرع  األحــداث 
باقتدار  السرد  لعبة  في  تتحّكم  أحيانا 
والخيانة  الغضب  مشاعر  كل  وتوّلد 
والشك  والحيرة  والغيرة واألمل  والفرح 
كان  نفسه  الروائي  أن  أشعر  أني  حتى 
يقدر  يكن  ولــم  الــمــرأة  هيمنة  تحت 
حضورها  مــن  ليحد  شيئا  يفعل  أن 
إلى  تصل  التي  هي  فالمرأة  الطاغي، 
سلطة  أعلى  على  وتتربّع  المجد  قمة 
إلى  تتراجع  التي  وهي  المملكة  في 

واالنكسار  الخيبة  وتعيش  درك  أسفل 
ثم المرأة هي التي تعود مرة أخرى إلى 
كل  التاريخ  وكتابة  البالد  في  التحّكم 
ذلك يقطع مع الوعي التقليدي السائد 
الواقع  اكتسبته في  نفوذ  ويكشف عن 
االنفعاالت  كل  أن  كما  جـــدارة..  عن 
كان  الرواية  في  األحــداث  تحرك  التي 
مصدرها المرأة من حب وحيرة وحنين 
الخ...  وغضب  وفضول  ودهشة  وقلق 
منفعل  كائن  ســوى  يكن  لم  الرجل 
مملكتها  وحارس  المرأة  لهيمنة  خاضع 
لجمالها  وعــاشــق  لتاريخها  وكــاتــب 
يبدو  نفسه  والغربي  بسحرها  ومفتون 
المرأة  من  شديد  بتأثير  ذلك  كتب  أنه 

نفسها...
بهذا المعنى نجد الغربي يهمل الصورة 
النمطية للمرأة كما نجدها في المجتمع 
العربية  األدبيات  بعض  كرّستها  وكما 
المرأة  صورة  في  وتقديمها  الشهيرة 
الضحية لينتصر للمرأة القوية والفاعلة 
الرومنسية  عــن  بعيدا  واإليــجــابــيــة 
الشخصية  ــن  م وقــريــبــا  الــمــرضــيــة 
بها  ينفرد  أن  اعتاد  التي  النموذجية 
أنه  يقول  قباني  نزار  كان  وإذا  الرجل 
في هذا العصر العربي المتخّلف يحتاج 
المرأة  مــن  يستعير  أن  مثله  شاعر 
فان  باسمها  ليتحدث  وحليّها  أساورها 
يحتاج  الرواية  الغربي عمران في هذه 
أن يعود إلى الماضي ويجلب من التاريخ 
ما  التي  للمرأة  النموذجية  الشخصية 
ولعله  العربية..  المرأة  بها  تحلم  تزال 
حقبات  ثمة  أنه  يقول  أن  بذلك  أراد 
من  »حداثة«  أكثر  العربي  تاريخنا  في 
العصر الذي نعيشه وانه ثمة شخصيات 
تاريخية نحتاج أن نأتي بها على رُكح 
في  أدوارنـــا  لــتــؤدي  الحاضر  مسرح 
به..  نفكر  ما  خاللها  من  لنقول  الحياة 
لذلك تأتي هذه الرواية لتنتصر للمرأة 
المرأة  نجد  الذي  الوقت  ففي  العربية 
في الواليات المتحدة األمريكية تنافس 
تحكم  ونجدها  الرئاسة  منصب  على 
ألمانيا إحدى  بشكل مباشر وفاعل في 
المرأة في  العالم نجد  الدول في  أقوى 
خصوصا  ومذلة  مهانة  تعيش  عصرنا 
الذي  المتطرف  الديني  الفكر  بسيطرة 
بأن  ــش  داع خــالل  من  لنفسه  سمح 
حرب  كغنيمة  االيزيدية  المرأة  يعامل 

الواحد  القرن  في  يأخذها  ان  ويقبل 
في  النخاسة  ــواق  أس إلــى  والعشرين 
الموصل والرقة لتباع وتشترى بالدوالر 

األمريكي. 

ما يشبه الخاتمة..
كتب الغربي روايته »مسامرة الموتى« 
وفق سرد خطي متواتر احترم فيه سير 
تقنية  تظهر  ولم  التاريخية  األحــداث 
الفالش باك إال لماما لإلشارة إلى حدث 
عاشته الشخصية الرئيسية يضيء من 

خاللها جوانب من شخصيته. 
السردية  األصوات  تعدّد  الغربي  اختار 
في روايته من خالل ساردين يتناوبان 
جوذر  هو  األول  األحـــداث  ســرد  على 
السارد الشاهد الذي يتابع األحداث في 
شكل  في  ويبدو  )أنا(  المخاطب  صيغة 
حاجز بين عالم الرواية والقراء ال يسمح 
لهم باالقتراب من قلعة الملكة ودهاليز 
السارد  هذا  لكن  أراد،  متى  إال  القصر 
بأن  يكتفي  شيء  كل  يعلم  ال  الشاهد 
ينقل ما يدور حوله، ولذلك نجد الروائي 
الغربي يسنده بشخصية أخرى رئيسية 
معها  يتبادل  التي  الجارية  شوذب  هي 
لذلك  السرد  على  وتساعده  الرسائل 
صيغة  على  بدورها  معتمدة  له  تكتب 
داخل  يقع  عما  وتكشف  )أنا(  المخاطب 
القصر وما يحدث فيه من أسرار ومكائد 

وفتن ومناورات..
من  أن  في  تتمثل  السردية  المفارقة 
الساردتين  الشخصيتين  هاتين  خالل 
رؤية  لألحداث  رؤيتين  على  نتحصل 
يقدم  الذي  جوذر  مع  تتمظهر  داخلية 
نفسه بصفته شاهدا على األحداث من 

خالل سيرته الذاتية 
اهتم  نجده  الرؤية  هــذه  خــالل  ومــن 
وبالعوالم  حوله  تدور  التي  باالحداث 
منطلق  من  به  تحيط  التي  الخارجية 
شخصية  مع  أمــا  بحياته،  ارتباطها 
نتعرف على رؤى متعددة  فإننا  شوذب 
في  المحتدمة  الــصــراعــات  تكشف 
على  الغربي  واشتغل  القصر  كواليس 
عناصر القوة والضعف التي تتبادل بين 
الشخصيات وتصنع األحداث المتالحقة 

.
اختار الغربي في روايته صيغة المضارع 
على  يــدل  والمضارع  روايته  ليكتب 

الزمن الحاضر )أو المستقبل(، في هذه 
الرواية يبدو الفعل في صيغة المضارع 
وهو  الحدث  وقوع  على  للتأكيد  ربما 
التاريخي  بالبعد  لإليحاء  يتناسب  ما 

لألحداث. 
كما أالحظ أن الغربي في هذه الرواية 
قد خّفف قليال من الوصف الذي تميزت 
به رواياته السابقة فقد اعتمد الوصف 
دون  للرواية  الحسي  العالم  لتقديم 
الصغيرة  التفاصيل  التورّط في وصف 
المبالغة  ــى  إل بــه  تنتهي  قــد  الــتــي 
وربما  السرد  كاهل  تثقل  قد  والتي 
فقد  لذلك  القارئ  لــدى  الملل  تشيع 
الموتى«  »مسامرة  في  الوصف  ورد 
بشكل وظيفي يسمح بوصول الصورة 
دون  القارئ  لــدى  والفكرة  والشعور 

مبالغة وإسهاب ..
على  الرواية  هذه  في  الغربي  اعتمد 
الشخصيتين  بين  الــتــراســل  تقنية 
من  الــعــديــد  كـــان  وان  رئيسيتين 
الرسائل  على  اعتمدوا  قد  الروائيين 
في  اختار  الــذي  السر  تــاج  أمير  مثل 
روايته األخيرة وعنوانها 366 )الصادرة 
مطوّلة  رســالــة  على   )2013 سنة 
الغربي  فان  حبيبته  إلى  البطل  يكتبها 
مع  الرسائل  البطل  يتبادل  أن  اختار 
حبيبته وإن كانت صيغة رسائل البطل 
شعرية  وزخــرفــة  متينة  بلغة  تبدو 
مستحبّة على اعتبار أنه كاتب رسائل 
اللفظ  وجمال  الخط  بحسن  معروف 
فإن رسائل الحبيبة وهي جارية عادية 
تبدو بنفس األسلوب وال يالحظ القارئ 
الرسائل بين كاتب  أي فرق في كتابة 
»محترف« وبين واحدة من نساء القصر 
في حين أرى أن كتابة الرسائل يجب أن 
تختلف في أسلوبها ولغتها تبعا لتركيبة 
خصوصيتها  وتــراعــي  شخصية  كــل 

االجتماعية . 
الموتى«  »مسامرة  ــة  رواي خــالل  من 
العربية  المدونة  الى  الغربي  يضيف 
أن  استطاعت  وناجحة  مميزة  ــة  رواي
الرواية  في  كتارا  جائزة  على  تحوز 
الغربي  من  سحبت  ثم  المخطوطة 
فقط ألنه نشر الرواية قبل االعالن عن 

نتائج المسابقة.
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ــا ــ ــيـ ــ ــــواجـ ــنـ ــ زجـــــــــــــــي اِلــــــــــقــــــــــالَص الـ
ُ
 * بـــــــــــــــوادي الـــــغـــــَضـــــــــــى أ

ً
أال لــــــيــــــَت ِشــــــــعــــــــري هــــــــل أبــــــيــــــتــــــنَّ لـــــيـــــلـــــة

ـكــــــــاب لـــيـــالـــيـــا ـــــــى الـــــــــِرّ ــــى مــــاشــ ـــ ــــى لــــــم يــــقــــطــــع الـــــــركـــــــُب عـــــــْرَضـــــــه * ولـــــيـــــت الــــغــــضــ ـــ ــــَت الــــغــــضــ ــيـ ــ ــلـ ــ ـ
َ
ف

ــــى لـــــيـــــس دانـــــيـــــا ــــ ــ ــــغـــــضـ ــــى * مــــــــــــــزاٌر ولـــــــكـــــــنَّ الـ ــــ ــ ــــغـــــضـ ــــى لـــــــو دنــــــــــا الـ ــــ ــ ــــغـــــضـ لـــــقـــــد ـكـــــــــان فـــــــي أهــــــــــل الـ
ــيــــــش ابـــــــــــن عــــــــــّفــــــــــاَن غــــــازيــــــا ــبــــــــحــــــــُت فــــــــي جــــ ــهـــــــدى * وأصــــــ  بـــــــالـــــ

َ
ألـــــــــــم تــــــــَرنــــــــي ِبــــــــعــــــــُت الــــــــضــــــــاللــــــــة

لــــيــــا أبـــــــــــــــا  ال  تـــــــــــارـكــــــــــي  هـــــــــــــــذا  ِســـــــــــــــــفـــــــــــــــــاُرَك   * رحـــــــلـــــــتـــــــــــــــي  طـــــــــــــــــــوَل  رأت  ـــــــــــــــا 
ّ
مل ابــــــــنــــــــتـــــــــــــــــْي  تــــــــــقــــــــــول 

ـــا ــ ــ ـــيـ ــ ــ ـــالـ ـــ ومــ قــــــــــمــــــــــَتــــــــــيـــــــــــــــــــــِن  الــــــــــرَّ بـــــــــأعـــــــــلـــــــــى  َبــــــــــنـــــــــــــــــــــّي   *  
ً
طــــــــــائــــــــــعــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــــرُك  يـــــــــــــــــوم  ي  ّدِرّ فـــــــــلـــــــــلـــــــــِه 

ــيــــا ديــــــــنـــــــــــــــــِيّ بــــاكــ ــيَّ فـــــلـــــم أجـــــــــــــْد * ســــــــــوى الــــــســــــيــــــِف والـــــــــرمـــــــــح الــــــــرُّ ــلـــــ ــــي عـــــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــــــــرُت َمـــــــــــــْن يـ
ّ

تــــــــــذك
ــا ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ  يــــــــــجــــــــــرُّ ِعـــــــــنـــــــــانـــــــــه * إلــــــــــــــــى املـــــــــــــــــــاء لــــــــــــم يــــــــــتــــــــــرك لــــــــــــه املـــــــــــــــــــــــوُت ســ

ً
وأشــــــــــــــقــــــــــــــَر مــــــــحــــــــبــــــــوـكـــــــا

ون لـــــــــــــحــــــدي حــــــيــــــث ُحـــــــــــــــمَّ قــــضــــائــــيــــا صـــــــــريـــــــــٌع عــــــلــــــى أيـــــــــــــــدي الـــــــــــرجـــــــــــال بـــــــقـــــــفـــــــَرة * ُيــــــــــــــّســــــــــــــوُّ
ــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــراءْت عــــــــنــــــــد َمــــــــــــــــــــــــرٍو مــــــنــــــيــــــتـــــــــــــي * وخــــــــــــــــــــلَّ بــــــــهــــــــا جـــــــســـــــمـــــــــــــــي، وحــــــــــــــانــــــــــــــْت وفـــــــاتـــــــيـــــــا

ّ
ومل

ِلـــــيـــــا َبـــــــــــــــــدا  )ُســـــــــــــَهـــــــــــــْيـــــــــــــٌل(  أْن  ــْي  ــ ــ ـــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ بــ ــــــــــــرُّ 
َ

َيــــــــــــق  * ــــــــــه 
ّ
فــــــــــإن ارفـــــــــعـــــــــونـــــــــي  أقـــــــــــــــــول ألصـــــــــــــــحـــــــابـــــــي 

ــــــــــــــــــــي مــــــــقــــــــيــــــــٌم لـــــيـــــالـــــيـــــا
ّ
فــــــــيــــــــا صـــــــــاحـــــــــَبـــــــــــــــــــْي رحــــــــلـــــــــــــــــي دنــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــــــوُت فــــــــــــــانــــــــــــــِزال * بـــــــــــرابـــــــــــيـــــــــــٍة إن

شـــــــاِنـــــــيـــــــا ـــــــــــــــــن  ــــــــبــــــــيَّ
َ
ت قــــــــــــد  ـــــــعـــــــــــــــجـــــــالنـــــــي 

ُ
ت وال   * لــــــــيــــــــلــــــــٍة  بــــــــــعــــــــــَض  أو  الــــــــــــيــــــــــــوم  عــــــــــلــــــــــيَّ  أقــــــــيــــــــمــــــــا 

ــيـــــا ــنـــــائـــ ـــ
َ
ف عــــــنــــــد  ـــــــــــــــْدَر واألكــــــــــــــفــــــــــــــاَن  الـــــــــــــــِسّ ِلـــــــــــــــَي   * ـــــــا 

َ
ـــــــئ فـــــــهـــــــّيِ مـــــــــا اســـــــــتـــــــــلَّ روحـــــــــــــــي  إذا  وقـــــــــومـــــــــا 

ِردائـــــــــــيـــــــــــا ــــــــــــْضــــــــــــَل 
َ
ف عــــــيــــــنـــــــــــــيَّ  عـــــــلـــــــى  وُرّدا   * ــــي  ــ ـــ ــ ــعــ ــ ــَجــ ــ ــ ـــ ــ ــــضــ مــ األســــــــــــّنــــــــــــة  بــــــــــــأطــــــــــــراف  ــــــــــــا 

َّ
ــــــــــــط

ُ
وخ

ــيـــا لـ ــــــــوِســــــــعــــــــا 
ُ
ت أن  الـــــــــعـــــــــرض  ذات  األرض  مـــــــــن   * ــــا  ــــمـ ــــكـ ــيـ ــ فـ هللُا  بـــــــــــــــــارَك  تــــــحــــــســــــدانــــــي  وال 

 ِقـــــــيـــــــاديـــــــا
ً
خــــــــــذانــــــــــي فـــــــــجـــــــــّرانـــــــــي بـــــــثـــــــوبـــــــي إلــــــيــــــكــــــمــــــا * فـــــــقـــــــد كــــــــنــــــــُت قـــــــبـــــــل الــــــــــيــــــــــوم َصـــــــــْعـــــــــبـــــــــا

َمــــــــــــْن دعــــانــــيــــا  لـــــــــدى الــــهــــيــــجــــا إلـــــــــى 
ً
ــا ــ ــعــ ــ ــريــ ــ  إذا الـــــــــخــــيــــل أدَبــــــــــــــــــرْت * ســ

ً
ــــــافــــــا

َّ
وقـــــــــد كــــــنــــــُت عــــــط

ـــــــــجــــــاِر وانــــيــــا ـــــــَي ابـــــــــَن الـــــــَعـــــــِمّ َوالــــ ــمــ ــــْتــ
َ

 عــــلــــى الــــــــِقــــــــْرِن فـــــي الــــوغـــــــــى * وعـــــــن ش
ً
ــنـــــُت صـــــــّبـــــــارا ــ وقـــــــد كـ

 تــــــــــــرانــــــــــــي والـــــــــــــِعـــــــــــــتـــــــــــــاُق ِرـكـــــــابــــــــيــــــــا
ً
ـــــــــــــْعـــــــــــــَمـــــــــــــٍة * وطــــــــــــــــــــــــــــــْورا

َ
ـــــــــــــرانـــــــــــــي فــــــــــــي ِظـــــــــــــــــــــــالٍل ون

َ
 ت

ً
ـــــــــــــــــــْورا

َ
ـــــــــــــــــــط

َ
ف

ِعــــــظــــــامــــــيــــــا ـــــــــبـــــــــلـــــــــى 
َ
وت أوصـــــــــــــالـــــــــــــي  ـــــــــــُع 

َّ
ـــــــــــط

َ
ـــــــــــق

َ
ت  * مـــــــــــا  بــــــــعــــــــد  خـــــــلـــــــيـــــــلـــــــيَّ  عــــــــــهــــــــــدي  ـــــــــَســـــــــيـــــــــا 

ْ
ـــــــــن

َ
ت وال 

َمـــــكـــــانـــــيـــــا إال  الـــــــــُبـــــــــعـــــــــِد  مــــــــــكــــــــــاُن  وأيــــــــــــــــــــَن   * ـــــــــــي  ــنــــــ َيــــــــْدِفــــــــنــــــــونــــــ وهــــــــــــــم  ــــــــــْبــــــــــَعــــــــــْد 
َ
ت ال  يـــــــــقـــــــــولـــــــــون: 

ثــــــاويــــــا أْدلـــــــــــــــــــــُجــــــــــوا عــــــّنـــــــــــــي وأصــــــــبــــــــحــــــــُت  ــــي عــــــلــــــى غــــــــــــٍد * إذا  ــــ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ  
َ

لـــــــــْهـــــــــف يـــــــــا   غــــــــــــٍد 
َ
غـــــــــــــــــداة

ـــــــــــــريـــــــــــــٍف وتـــــــــــــالـــــــــــــٍد * لـــــــغـــــــيـــــــــــــــري، وـكـــــــــــــــــان املـــــــــــــــــــــاُل بـــــــــــاألمـــــــــــس مـــــالـــــيـــــا
َ
وأصـــــــــــبـــــــــــح مـــــــــالـــــــــي مـــــــــــن ط

بـــــاِكـــــيـــــا ـــــــــِك  ـــــــــِعـــــــــيَّ
َ
ن ــــــــــوا 

َ
لـــــــــو عــــــــــال بـــــــكـــــــْت أمُّ مـــــــــالـــــــــٍك * كــــــمــــــا كـــــــنـــــــُت  لـــــــيـــــــَت شـــــــعـــــــري هـــــــــل  فــــــيــــــا 

ـــــواديـــــا
َ
ــــاَب الـــــغ ــــحـ ــــ ــ ــــسـ ســـــقـــــيـــــِت الـ

ُ
ــــي * عــــلــــى الـــــــرمـــــــِس أ ــــ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــِل ــ ُمــــــــــتُّ فـــــاعـــــتـــــادي الـــــقـــــبـــــوَر وسـ إذا 

ــا ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ـــــــــــبـــــــــــانـــــــــــيَّ هـ
َ
ـــــــــــْرن

َ
 كـــــــَســـــــــــــــْحـــــــق امل

ً
ـــــــــــــرابـــــــــــــا

ُ
عـــــــلـــــــى َجـــــــــــــــــــــــَدٍث قــــــــــد جــــــــــــــــــــّرِت الــــــــــــريــــــــــــُح فـــــــــوقـــــــــه * ت

ـــــــــــــــــــهـــــــــا مـــــــّنـــــــــــــــي الـــــــــــِعـــــــــــظـــــــــــاَم الـــــــَبـــــــوالـــــــيـــــــا
ُ
ـــــــــنـــــــــْت * قـــــــــرارت ـــــــــَضـــــــــمَّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــْرٍب ت

ُ
َرهـــــــــيـــــــــنـــــــــة أحـــــــــــــــــــــجــــــــــاٍر وت

تـــــالقـــــيـــــا ال  أن  يــــــــــــــب  والــــــــــــــرَّ مــــــــــــــــــازن  بــــــنـــــــــــــي   * ــــــــــْن 
َ
ــــــــــغ ِ

ّ
فــــــــــَبــــــــــل َعــــــــــــــــِرْضــــــــــــــــَت  ــــــــــــــــــا  إمَّ  

ً
راِكــــــــــــــــَبــــــــــــــــا فـــــــيـــــــا 

تــــــدانــــــيــــــا بــــــــــــــــــأْن ال   
ً
َيــــــــــــــد الـــــــــــدهـــــــــــر مــــــــــعــــــــــروفــــــــــا ــــــــــــْفــــــــــــَرٍة * 

َ
بــــــــــــق ثــــــــــــــــــاٍو  بـــــــعـــــــيـــــــُد الـــــــــــــــــــــدار  غـــــــــــريـــــــــــٌب 

ُمــــــــراعــــــــيــــــــا ـــــــــــــؤنـــــــــــــســـــــــــــاِت 
ُ
امل عــــــــــيــــــــــون  مـــــــــــن  بـــــــــــه   * أرى  فـــــــــــال  رحــــــــــلــــــــــي  حـــــــــــــــول  طــــــــــرفــــــــــي  اقـــــــــــلـــــــــــُب 

ـــــــــــداويـــــــــــا
ُ
ــَب امل ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ يـــــــــــــن الـ ـــــــــــــدَّ

َ
ــــــــنـــــــــــــــــي * َبــــــــكــــــــيــــــــَن وف

َ
ــــــــِهــــــــْدن

َ
 لــــــــــو ش

ٌ
ــي ِنــــــــــــــْســــــــــــــَوة ــ ــ ــــ ــ ــ ــّنـ ــ ــ وبـــــــــالـــــــــرمـــــــــل مـ

َتـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــُج الــــــــبــــــــواكــــــــيــــــــا  أخـــــــــــــــــــــــرى 
ٌ
فــــــــمــــــــنــــــــهــــــــّن أمــــــــــــــــــي وابــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــاَي وخـــــــــالـــــــــتـــــــــــــــــــي * وبــــــــــــاكــــــــــــيــــــــــــة

ــا ــ ـــيــ ــ ــاِلـ ــ قــ بــــــــالــــــــرمــــــــل   وال وّدعـــــــــــــــــــــــُت 
ً
ـــــــــــــــُه * ذمــــــــيــــــــمــــــــا

ُ
ـــــــــــــــــــي وأْهـــــــــــــــل ِمـــــــــّنِ الــــــــــرمــــــــــل  ـكــــــــــــان عــــــــهــــــــُد  ومـــــــــــــا 

شاعٌر يرثي نفسه
مالك بن الريب

ألن كالم القواميس مات
ألن كالم المكاتيب مات
ألن كالم الروايات مات

أريد اكتشاف طريقة عشق
أحبك فيها .. بال كلمات

أنا عنك ما أخبرتهم .. لكنهم
لمحوك تغتسلين في أحداقي
أنا عنك ما كلمتهم .. لكنهم
قرأوك في حبري وفي أوراقي
للحب رائحة .. وليس بوسعها

أن ال تفوح .. مزارع الدراق

أكره أن أحب مثل الناس
أكره أن أكتب مثل الناس
أود لو كان فمي كنيسة

. . وأحرفي أجراس

ذوبت في غرامك األقالم
من أزرق .. وأحمر .. وأخضر..

حتى انتهى الكالم
علقت حبي لك في أساور الحمام

ولم أكن أعرف يا حبيبتي
أن الهوى يطير كالحمام

إني أحبك عندما تبكينا
وأحب وجهك غائما وحزينا
الحزن يصهرنا معا ويذيبنا
من حيث ال أدري وال تدرينا
تلك الدموع الهاميات أحبها
وأحب خلف سقوطها تشرينا

بعض النساء وجوههن جميلة
وتصير أجمل .. عندما يبكينا

مقتطفاتٌ من

كتاب الحّب

نزار قباني

ي انتصار السرِّ
انتـصـار حـسين الـســري. 

قــاصــة وكــاتــبة.
)إل  اليمنية  القصة  نادي  في  عضـــوة 

ـ مقه(.

اإلصــدارات :ـــ 

بــعـنوان  قــصــصية  1-مجـموعة 
»الــرقص عــلى سـيمفــونــية األلــم« 

2010م.

قـاصـًا   25« كتاب  وإعـــداد  جمع   -2
وقاصـة« 2013م.

بــعــنــوان  قــصــصــيــة  مــجــمــوعــة   -3
المقالح  بجائزة  الفائزة  »المحرقة« 

2013م.

»لحرٍب  بعنوان  قصصية  مجموعة   -4
واحدة« مؤسسة أروقة للترجمة والنشر 

مصر 2016م.

جدا  قصيرة  قصصية  مجموعة   -5
الــمــاء«  فــي حضن  بــعــنــوان »صـــالة 
مصر  والنشر  للترجمة  أروقة  مؤسسة 

2017م.

زمن  يا  »لحظة..  كتاب  لها  صدر   -6
محمد المساح« كتاب عن الكاتب محمد 

المساح مؤسسة أروقة للترجمة والنشر 
مصر2020م.

قصيرة  قصص  مجموعة  لها  صدر   -7
جدًا في كتاب القصة القصيرة جدًا في 
الوطن العربي عن دار رهف في مصر 

2013م.

األنطولوجيا  كتاب  في  مشاركة   -8
بصيغة  جدًا  القصيرة  للقصة  العربية 

المؤنث.

غاليري  حصاد  كتاب  في  مشاركة   -9
األدب 2014 في المغرب.

أنطولوجيا  كتاب  في  مشاركة   -10
في  جــدًا  القصيرة  للقصة  غاليري 

المغرب.

11- مشاركة في كتاب سنابل من حبر 
جدا  القصيرة  القصة  رابطة  عن  صادر 

في اليمن في الجزائر 2018.

تُرجمت مجموعتها القصصية المحرقة 
إلى اإلنجليزية صدرت الترجمة عن دار 
نشر بوشن برس ترجمها الدكتور حاتم 

محمد الشماع.

إلى  اعمالها  بعض  لها  ترجم  كما 

واإلسبانية  والفرنسية  اإلنجليزية 
والعبرية.

المقالح في القصة  حاصلة على جائزة 
لعام 2013م. 

مشاركة في ملتقى الرواد الكبار للقصة 
القصيرة جدا في األردن 2014م.

الثاني  العربي  ملتقى  في  مشاركة 
لألقصوصة لمنتدى عنجرة في جامعة 

عجلون في األردن 2015م.

التــخصص :ــ 

 بـكالوريوس ــ رياضيات. 

العمل:

صحفية
صحيفة  في  وثقافة  أدب  صفحة  تحرر 

الرأي برس اإللكترونية.
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مساحة تشكيلية

االسم/ رجاء علي سعيد العب�شي 
فنانة تشكيلية لديها القدرة على الرسم 
ــلـــوحـــات الــفــنــيــة  عــلــى الــــجــــدران ورســـــم الـ
املختلفة، ولديها مهارات تدريس الفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة بــــمــــهــــارات عــــالــــيــــة، مــقــدمــة 

متألقة في الحفالت والفعاليات الفنية. 
بكالوريوس جامعة الحديدة كلية الفنون 
الجميلة تخصص تربية فنية تقدير جيد 

جدا سنة 2012م 
• عضو في نادي القراء

ــلـــي فــي  ــيـ ــكـ ــتـــشـ ــيــــت الـــــفـــــن الـ • عــــضــــو فــــــي بــ
الحديدة

• مذيعة في اذاعة الحديدة ملدة عامين 
• معيدة في جامعة العلوم والتكنلوجيا- 

الحديدة في مادة رسم حر وتشكيل 
• مــعــيــدة وشــــــؤون اـكــاديـــمـــيـــة فـــي جــامــعــة 
الـــعـــام 2019م  بـــدايـــة  مــنــذ  املــلــكــة اروى 

وحتى االن 

املشاركات الفنية 
مــهــرجــان الحسينية االول  فــي  مــشــاركــة   •

للعام2007
• مشاركة في معرض تهامة االول 2007

للعام  الثاني  تهامة  فــي معرض  • مشاركه 
2008

• مشاركة في ملتقى يوم املرأة العالمي في 
صنعاءللعام2009 

فــي مــهــرجــان الحسينية الثاني  • مــشــاركــة 
للعام 2007 

• مــشــاركــة فــي مــعــرض افــتــتــاح بــيــت الفن 
التشكيلي الثاني للعام2009

• مـــشـــاركـــة فــــي مـــعـــرض الـــفـــنـــون الــثــامــن 
للعام 2008 

• مشاركة في معرض الفنون التاسع بكلية 
الفنون جامعة الحديدة للعام2009 

• مـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــرض الـــفـــنـــون الــعــاشــر 
للعام 2010 

• مــشــاركــة فـــي املــلــتــقــى االول لــلــمــبــدعــات 
اليمنية بصنعاء من وزارة  الجمهورية  في 

الشباب والرياضة 2008 
• مــشــاركــة فــي دورة تــدريــبــيــة مــع مؤسسة 
االنـــمـــاء املـــدنـــي ايـــفـــاء فـــي الــحــديــدة للعام 

 2011-2010
ــــادرة ابـــــداعـــــات يــمــنــيــه  ــبـ ــ ـــي مـ • مـــشـــاركـــة فـ

بمعرض مفتوح في حديدة الند 
• مشاركة مع مبادرة انا من اجل بلدي 

مــشــاركــة مـــع مـــبـــادرة مــعــا لنكن   •
االفضل )اكول اكسس( 

• مشاركة في دورة تدريبية ملنضمة تمكين 
 4

• مشاركة في املهرجان الصيفي لألطفال 
في مدرسة القدس للعام 2012-2011 

شهادات املشاركات الفنية واملهنية 

• حاصلة على شهادة تقدير لعمل ديكور 
مسرحي بكلية اآلداب للمتخرجين 

• حاصلة على شهادة لدورة تدريبية لفن 
ــفـــنـــان الـــفـــرنـــ�شـــي  ـــد الـ ــيـــك عـــلـــى يـ افـ الـــجـــر
جامعة  الــجــمــيــلــة  الــفــنــون  بكلية  فيلبس 

الحديدة للعام2009 
• حاصلة على شهادة لدورة تدريبية لفن 
الرسم بالوان اإلكريليك على يد الفنانة 
الــفــرنــســيــة ـكــاريـــن بـــوانـــزيـــر فـــي بــيــت الــفــن 

التشكيلي الحديدة للعام 2008 
ــادة لــــــــدورة تــدريــبــيــه  ــهــ • حـــاصـــلـــة عـــلـــى شــ
التشكيلي  الفن  بيت  في  افيك  الجر لفن 

للعام2011 
• حــاصــلــة عــلــى شـــهـــادة تــمــيــز مـــن مــدرســة 

بلقيس للعام2005
• حــاصــلــه عــلــى شـــهـــادة تــمــيــز مـــن مــدرســة 

الحديدة الحديثة 2007-2006
• حاصله على شــهــادة تقدير فــي املــهــارات 

االساسية للتعلم النشط عام 2014 م
• حاصل على شهادة في امللتقي التدريبي 
ــارة الــتــعــلــم  ــ ــهـ ــ ــــه ســـبـــأ ملـ ــــدرسـ ــــادس ملـ ــــســ الــ

النشط 2014م 
• حاصلة على شهادة مشاركه في املعرض 
الــســنــوي لــلــفــنــون واالبـــتــــكــارات واملــــوروث 

الشعبي 2014م
الببسمنت  فــي معرض  • شــهــادة مشاركة 

صنعاء 2019م 
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ما هي المدونة )Blog(؟

لـ  اخــتــصــار  ــو  ه  »blog« مصطلح 
إلى مجلة على  الذي يشير   »weblog«
كمواقع  المدونات  ــدأت  ب اإلنترنت. 
على  الناس  اعتاد  صغيرة  شخصية 
وكتاباتهم  وقصصهم  آرائهم  تسجيل 
ومقاطع  الصور  إلى  باإلضافة  األخرى 

الفيديو.
اكتسبت  وتغيره،  اإلنترنت  نمو  مع 
التقدير والجدارة.  المدونات مزيدًا من 
تكون  أن  يمكن  الحاضر،  الوقت  في 
والوسائل  واألخبار  للشركات  المدونات 
الكثير  هناك  يزال  ال  األخرى.  المهنية 
من المدونات الشخصية، ولكن يتم أخذ 

المدونات بشكل أكثر جدية.

الفرق بين المدونة و الموقع

من  عمومًا  اإلنترنت  مواقع  تتكون 
العديد من الصفحات المرتبطة ببعضها 
البعض من خالل صفحة رئيسية. وهي 
ويمكن  منطقية،  أقسام  إلى  مقسمة 
بطريقة  الموقع  عبر  التنقل  للزوار 

منهجية.
تستند  أخــرى،  ناحية  من  المدونات، 
ال  ــة.  ــي وآن مــتــكــررة،  تحديثات  إلــى 
المدونة  عبر  غالبًا  الزائرون  يتنقل 
تصبح  حيث  الرئيسية،  الصفحة  بعد 
تعود  وال  قديمة،  الالحقة  الصفحات 

هناك حاجة لبقائها في الواجهة.

كيف تعمل المدونات؟

من  سلسلة  مــن  الــمــدونــات  تتكون 
المنشورات التي كتبها شخص )مدوِّن( 
المشاركات  تظهر  )مدوِّنين(.  أكثر  أو 
بترتيب زمني عكسي، مع ظهور أحدث 
الرئيسية.  الصفحة  أعلى  في  مشاركة 
ويتم  المشاركات،  جميع  أرشفة  يتم 
للقراء  يمكن  فئات.  في  عــادة  فرزها 
عبر  الصفحة  أو  الفئات  هذه  تصفح 

المدونة لقراءة اإلدخاالت القديمة.
على موضوع  التركيز  للمدونات  يمكن 
واسعة  مجموعة  على  تحتوي  أو  واحد 
بعض  تركز  واألفكار.  المواضيع  من 
أشياء  على  شيوعًا  األكثر  المدونات 

مثل:
-  الشركات الصغيرة ومنتجاتها

- جوانب مختلفة من األبوة واألمومة
الغذاء والطبخ

- اخبار المشاهير
- رياضات محترفة وفرق محددة

- تقييم منتجات
- نصائح مهنية

مواضيع  من  صغيرة  عينة  مجرد  هذه 
العديد  وجود  المحتمل  من  المدونات. 
من المدونات  لكل موضوع متخصص 

يمكنك التفكير فيه 

المدونات للمتعة

يبدأ معظمَ المدونات أشخاصٌ يريدون 
تحديثات  ينشرون  أفكارهم.  مشاركة 
عن أنفسهم ووظائفهم وعائالتهم وأي 
أو اهتمامات قد تكون لديهم.  هوايات 
عدد  المدونات  لهذه  يكون  ما  ــادًة  ع
محدود من القراء، ألن معظم الناس ال 

يهتمون بالحياة اليومية للغرباء.
تركز  التي  المتخصصة  الــمــدونــات   

نطاق  لها  محدد  واحــد  موضوع  على 
جدًا.  شائعة  تصبح  أن  ويمكن  أوسع، 
يصبح األشخاص ذوو التفكير المتماثل 
متماثلة  اهتمامات  لديهم  والــذيــن 
األحيان  بعض  وفي  منتظمين،  قــراًء 
بهذه  صغيرة  مجتمعات  تشكيل  يتم 

الطريقة.

المدونات للربح

من  العديد  تبدأ  أخـــرى،  ناحية  مــن 
يتم  المال.  كسب  أمل  على  المدونات 
وضع اإلعالنات على األشرطة الجانبية 
والمشاركات، ويتم الدفع للمدونين عن 
كل مشاهدة للصفحة أو عن كل نقرة. 
في حين أن هناك العديد من المدونين 
كبيرًا  ربحًا  يحققون  الذين  الناجحين 
الغالبية  فــإن  الــمــدونــات،  خــالل  مــن 

العظمى منهم ال يكسبون شيئًا.
 

كيف تبدأ

العديد  وهناك  البدء،  جدًا  السهل  من 

نظرة عامة.. وشرح مبّسط
يمكنك  التي  المجانية  المواقع  من 
مدونة  على  والحصول  إليها  االنضمام 
على الفور. كل ما تحتاجه هو موضوع 
استراتيجية  ووجــود  عنه  الكتابة  تود 
يمكن  البدء  قبل  للموضوع  شاملة 
/ الموضوع  تحسين  في  يساعدك  أن 

المواضيع التي اخترتها.
 بعض المواقع الشائعة التي يستخدمها 
و   Medium هي  للتدوين  األشخاص 

 .LinkedIn و Blogger و Tumblr
موقع  على  التدوين  تفضل  كنت  إذا 
بسهولة  يمكنك  بك،  الخاص  الويب 
برنامج   بــاســتــخــدام  مــوقــع  ــداد  ــ إع

 ،WordPress
مجاني،  البرنامج  أن  من  الرغم  وعلى 
ــراء  وش دومــيــن  شـــراء  عليك  أن  إال 
عن  البحث  إلى  وستحتاج  استضافة. 
لمحرك  وإضافتها  الرئيسية  الكلمات 
البحث األمثل من أجل توجيه القراء إلى 

مدونتك إذا تمت استضافته ذاتيًا.

لماذا يبدأ البعض بالتدوين

الــســؤال »كــيــف تعمل  ــة  ــاب إج ــي  ف
في  تفكر  أن  المهم  من  المدونات؟« 

األشــخــاص  مــن  العديد  قــيــام  سبب 
أي  أن  هو  التدوين  جاذبية  بالتدوين. 
شخص يمكنه القيام بذلك. يمكن ألي 
مع  كلماته  بمشاركة  مهتم  شخص 
نقرات  ببضع  ذلك  يفعل  أن  و  العالم 
سبب  المفاتيح.  ولوحة  الماوس  على 
آخر شائع للمدونة هو تأسيس أنفسهم 
الذي  المجال  و  الموضوع  في  كخبراء 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  والــذي  يختارونه 
المزيد من الفرص. يمكن أيضًا تحقيق 
دخل  لكسب  الــمــدونــات  مــن  الــدخــل 

إضافي أو حتى بدوام كامل. 
يريدون  رسالة  الناس  لدى  كان  سواء 
يبحثون  احترافية  خدمة  أو  نقلها، 
بسيطة  رغبة  أو  لبيعها،  سبٍل  عن 
اآلخــرون،  ليقرأها  كلماتهم  نشر  في 
األهداف  هذه  تحقيق  للمدونات  يمكن 
المئات  إطالق  يتم  وسهولة.  ببساطة 
من المدونات الجديدة كل يوم، وبينما 
بسرعة،  منها  العديد  عن  التخلي  يتم 

يتوقف البعض ويثابر البعض اآلخر.
حتى  تحمل  ال  المدونات  أن  صحيح 
الخدمات  أو  الفعال لألخبار  التأثير  اآلن 
األدبية التقليدية، ولكنها أصبحت أكثر 
احترامًا حيث يتبنى المزيد من الناس 

بساطتها وفعاليتها.
بسيطة  طريقة  من  المدونات  انتقلت 
أفكار  عن  للتعبير  المجلة  غــرار  على 

وآراء األشخاص إلى المواقع التي تضم 
ما  غالبًا  الــزوار.  ماليين  وحتى  اآلالف 
التركيز  في  مؤثرين  اعتبارهم  يتم 
ويمكن  يختارونه  الذي  الموضوع  على 
للعديد من المدونين تحقيق دخل كبير 
من خالل الشراكة مع الشركات للتأثير 
على المشترين. سوف تستمر المدونات 
بال شك في النمو والتطور كشكل من 
والتجاري  الشخصي  التواصل  أشكال 

عبر اإلنترنت.

أنواع المدونات

من  المدونات  ــواع  أن عن  نتحدث  لن 
كانت شخصية،  المواضيع، سواء  حيث 

أو إخبارية، أو علمية، أو ثقافية ..الخ.
غير  ــال  ــك األش ــن  ع سنتحدث  إنــمــا 
النصي  فالتدوين  للتدوين،  التقليدية 
مقارنة  عرشه  يفقد  بدأ  الكتابي،  أو 

باألشكال الجديدة، وهي:
.Vlog )المدونات المرئية )الفيديو -

.Podcast المدونات الصوتية -
.Photoblog مدونات الصور -

عدة  على  تعتمد  هجينة  مدونات   -
أشكال في وقت واحد.

هل مات التدوين

قد يختلف التدوين من شكٍل إلى آخر، 
لكنه لن يموت، فما دام األنسان يعبر 
التدوين،  يحتاج  فسوف  أفكاره،  عن 
المثال، كان إطالق موقع  فعلى سبيل 
تويتر Twitter نقلة في التدوين، حيث 
المصغر  التدوين  فكرة  الموقع  جسّد 
 280 )حاليًا  الحروف  من  محدود  بعدد 
التواصل  وسئل  وأصبحت  ــًا(،  ــرف ح
جديدة  نافذة  عام  بشكٍل  االجتماعي 
للتدوين، بعد أن كان التدوين مفتصرُا 
الخاصة  اإللكترونية  المواقع  على 

بالتدوين أو المواقع الشخصية.
إذن، قد يختلف شكل التدوين وأساليبه 
وطرقه، لكنه بالتأكيد لن ينتهي ما دام 

اإلنسان يعيش، ويفكر، ويكتب.
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الــــنــــوم طـــــــوال الـــنـــهـــار أِلف 
 فــي 

ً
يـــقـــضـــيـــه مـــتـــقـــلـــبـــا

ــي  ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ فـــــــــــراشـــــــــــه الـ
الـــــــــــــخــــــشــــــن بــــغــــرفــــتــــه 
الــقــاحــلــة الــعــطــنــة ذات الـــــــجـــدران الــبــاهــتــة، أو 
باألحرى سردابه املعتم الطويل الذي اتخذ منه 
مأوى يأوي إليه ليقيه من لسعات البرد القارس 
فــي لــيــالــي الــشــتــاء الـــبـــاردة الــطــويــلــة، ومـــن حـــرارة 
الشمس الالهبة في النهار الــذي عافه ولــم يعد 

يعرفه قط منذ أعوام عديدة مضت.

مــنــذ أن هــجــرتــه زوجـــتـــه وصـــغـــاره األربـــعـــة، قــرر 
أن يــتــخــذ مـــن ســـردابـــه خــلــوة يــبــث لــهــا أوجــاعــه 
وأحزانه ويلقي إليها بجسده الشاحب الضئيل 
ــت مــن السير 

ّ
املــنــهــك ويــريــح بــهــا أقـــدامـــه الــتــي كــل

الطويل في أزقة وشوارع املدينة التي مزقتها آلة 
الحرب ودمرت بنيانها، وهجرها سكانها، وتبقت 

بها بضعة أسر.

كــــان يــســتــجــدي فـــي بــرامــيــل الــقــمــامــة، وأكــيــاس 
الــزبــالــة فــتــات طــعــامــهــم الـــــرديء الــــذي قــل ولــم 
ــام الــخــوالــي بــســبــب وضــع  ــ يــعــد كــمــثــل دَســــم األيـ
الـــــــحـــرب ومــــا آل إلـــيـــه وضــــع الـــنـــاس مـــن الــعــوز 
الحرب مظاهر  والفقر والكفاف حيث عطلت 
الحياة العامة وانعدمت فرص العمل وشـّحت 
املــوارد، ولم يعد بمقدور الناس الحصول على 
قـــــوت يـــومـــهـــم إال بــمــشــقــة وصـــعـــوبـــة وانــعــكــس 
ــنــــاء جــلــدتــه  ــلـــى املــــئــــات مــــن أبــ الــــوضــــع عــلــيــه وعـ
الــذيــن وجــــدو مــنــذ األزل ووجـــــدوا أنــفــســهــم عبر 
أزمـــنـــة غـــابـــرة يــتــســولــون طــعــامــهــم أو يحصلون 

عليه بهذه املشقة والذل.

ورغــم هــذا الوضع املرير املؤلم وعــذاب البحث 
الدؤوب عن لقمة عيش قد تجدها أو ال تجدها 
فــي نــفــايــات اآلخـــريـــن ظــل الــنــاس يـــأخـــذون عنهم 
نــظــرة قــاصــرة أنــهــم أهــل جــحــود اليــقــدرون ثمن 
هذه النعمة التي هم فيها وال يشكرون من يلقيها 

 وال إحساسا بهم.
ً
 بعد شبع ال إحسانا

ً
إليهم ترفا

وكـــكـــل لـــيـــلـــة، فــــي لــيــلــة صــيــفــيــة حــــــارة مــــن لــيــالــي 
الحرب املفزعة وقد لبس الليل قناعه األسود 
 يتلمس 

ً
املخيف، خرج من مأواه الكئيب مرتجفا

الـــظـــالم يــبــحــث بعينيـن مــتــوهــجــتــيـــــن عـــن قــوتــه 
وســـط أصــــوات الــقــذائــف املـــدويـــة الــتــي أخــذت 
تدمر  الهادئة وراحــت  املستكينة  املدينة  تمطر 
تــجــدهــم في  كــل جميل فيها وتــحــصــد أرواح مــن 
املنازل  طريقها، ومــن يتحصنون تحت أسقف 
لم يعد بمقدور أي شخص االحتماء من قوتها 
أكــثــر عنفا وقــوة  الــتــي صـــارت  الهائلة  التدميرية 
مـــن قــبــل وصـــــارت تــخــتـــــرق الـــعـــمـــارات املــرتــفــعــة 
إلــى كومة ركــام وتتساقط على املالجئ  وتحولها 
ــي األخــــــرى  ــ واألمــــــاكــــــن املـــنـــخـــفـــضـــة وتـــنـــســـفـــهـــا هـ
وتحرق من ال تقدر على تدميره وتق�شي على كل 
أخذ  يخاطر.  الـجوع  جعله  بالحياة.  ينبض  مــا 
فــي األمــاكــن التي يتوقع أن يجد فيها  يغذ السير 
طــعــامــه لــم تــعــد الـــــحــارة الــيــوم كــاألمــس ال �شــيء 
يوحي بالحياة لــم يبق ســوى ركــام املــنــازل وآثــار 
دمـــار ومــعــركــة شــرســة جــرت وهــو يغط فــي نومه 
الــعــمــيــق الــــذي كــلــفــه الــكــثــيــر، نـــزح الــجــمــيــع عن 
الحيوانات  حتى  وفــقــراؤهــا  أغنياؤها،  الــحــارة؛ 
املستأنسة، واملــتــشــردة هــي األخـــرى نــزحــت. ظل 
يتنقل من مكان إلــى آخــر ومــن حــارة إلــى أخــرى.. 
وجــد طعاما ســد بــه رمقه وأســكــت جــوع يومه، 
اكــتــشــف تــجــويــف يــــأوي إلــيــه فـــي أنـــقـــاض منـزل 

مدمر.

ــلـــى طــعــامــه  ــــرت بـــضـــعـــة أيـــــــام يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا عـ مــ
بمشقة من بقايا طعام الجند الذين يمشطون 
ــــم يــلــحــظــوا وجــــــــوده. لــحــظ  املــــكــــان لـــيـــل نـــــــهـــار ولـ
أحدهم بعد أيام عينيه اللتين تنبثقان من بين 
الظالم الدامس. سلط عليه مصباحه اليدوي 
ــــوده. نــــادى لــرفــقــتــه الـــذيـــن ألــقــوا  اســتــغــرب وجــ
عليه نظرة.. »ال«.. ومضوا ولم يعيروه اهتماما.

، ال رفيق وال أنيس 
ً
 تمر األيام ثقاال وتزداد سوءا

له سوى زمجرات القذائف ولعلعة الرصاص. 
سئم الوحدة. الوحشة والضيق يكادان يفتكان 
به. صــدره نافورة حزن على ما حل باملدينة وال 
يـــدري كــنــهــه، الــشــوق والــحــنــيــن يــمــزقــانــه لرحيل 
ناسها بكل تناقضاتهم وتكبرهم الذي صار يحن 
إليه، ويرى فيه ذكريات عيش رغيد، وزمن خير، 
إلــى زوجته وأسرته  الذكريات  به شريط  يتنقل 
وأيام الشباب ويوم مولد صغاره األربعة الذين 
ولدوا بنفس الليلة يتذكر فرحته وفرحة زوجته 
ــنـــاس غير  الـــعـــارمـــة ومـــداعـــبـــة صـــغـــاره وُحــــنــــّو الـ
باللحم  على زوجــتــه  وإغــداقــهــم  عليهم،  املعهود 
ينفجر بركان  الحليب ألطــفــالــه.  الــوفــيــر وأوانــــي 
أ�شى وحسرة من صدره ويموء مواء حزينا يشق 
عــنــان الــســمــاء ويــقــرر الــنـــــزوح ولــكــن آلــة الحرب 
والــقــذائــف املــتــســاقــطــة كــاملــطــر تعصف بــقــراره 
املتأخر جدا وتسد عليه كل فرص النزوح الذي 
فــات أوانــه وتحاصر آماله الفانية وتجبره على 
النزوح إلى مكانه األول وسردابه الطيني املظلم.

الـنــــزوح
إلى نفس المكان

قّصة قصيرة

رستم عبداهلل عبدالجليل
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العربي  كالمجتمع  مجتمع  يفهم  ال 
المرحلة  انه درسها في  الفيروسات مع 
تفسيرات  عن  يبحث  لهذا  االبتدائية، 

في نظرية المؤامرة والغضب اإللهي. 
تتطور  الفيروسات  ان  استوعبنا  ولو 
معينه،  طبيعية  ظروف  ضمن  وتتغير 
وانها »اشياء« طفيلية تعيش على غزو 
في  والتسبب  وتدميرها  الحية  الخلية 
ظاهرة  االوبئة  ان  لعرفنا  ــراض،  االم
ميتافيزيقيا  تفسيرا  تحتاج  ال  طبيعة 
لإلله  الــطــاريء  بالغضب  يربطها 
مخلوقاته  سلوك  بمراقبة  المشغول 

وتأديبها.
 : محير  لسؤال  اجابة  عن  ابحث  كنت 
اعاني كل شتاء من نزلة البرد المعتادة، 
فلماذا لم تكتسب أجسادنا مناعة ضد 
واالنفلونزا  للزكام  المسبب  الفيروس 
مثلما اكتسب مناعة ضد امراض أخرى 
هذا  كل  يستطع  لم  ولــمــاذا  أخطر؟ 
التقدم العلمي الهائل التوصل الى لقاح 

أو عالج ألمراض البرد واالنفلونزا؟
ذلك  الى  تقودني  دائما  األجابة  كانت 

الشيء الغامض)الفيروس(.
جدا،  وبسيط  جــدا  صغير  الفيروس 
غالف  في  ملفوفة  وراثية  مادة  مجرد 
وقسمنا  األمــور  بسطنا  وإذا  بروتين. 
فيروسات هي  نوعين  الى  الفيروسات 

.DNAوفيروسات RNA
التكاثر.  بسرعة   RNA فيروس  يتميز 
مليارات  ــى  ال بالنسخ  يتكاثر  ــه  ان
 DNA الفيروسات. لكنه عكس فيروس
االخطاء  تصحيح  على  القدرة  يملك  ال 
التي تتم في عملية النسخ، لهذا فكلما 
تكاثر بسرعة اكبر وباعداد مهولة كلما 
زادت االختالفات في النسخ من فيروس 
كأن  االختالفات  هذه  تتزايد  آخر.  الى 

النسخ  بآلة  نفسه  ينسخ  الفيروس 
التي  )االستنسل(  القديمة  اليدوية 
تختلف  والتي  طفولتنا،  في  عرفناها 
النسخة  عن  االولــى  النسخة  فيها 
االخيرة من الورقة المطبوعة بعوامل 
وتآكل  الحبر،  كمية  منها  كثيرة 

رؤؤوس الطابعة، وجودة الورق. 
االخــتــالفــات  ماليين  ــراكــم  ت بعد 
الى آخر تظهر  البسيطة من فيروس 
مختلفة  الفيروس  من  جديدة  ساللة 

عن الفيروس السابق. 
الــبــرد  ــات  ــروس ــي ف ســرعــة  بسبب 
لدينا  صار  التكاثر  على  واالنفلونزا 
هو  وهذا  منها،  مختلفة  ساللة   160
السبب ان اجسادنا لم تكتسب مناعة 
عجز  في  ايضا  السبب  وهو  ضدها، 
لقاح  أو  الى عالج  التوصل  العلم عن 
بالبرد  نصاب  اننا  السبب  وهو  لها. 

مرة الى مرتين في السنة.
كل  ــذه  اخ يجب  الموجود  واللقاح 
الفيروسات  لتطورات  ليستجيب  سنة 
وتحوالتها. وكي نصل لمناعة مقبول 
ضد االنفلونزا يجب علينا إما ان نطور 
ساللة   160 للـ  مختلفا  لقاحا   160
لقاح  على  نعثر  ان  وامــا  المختلفة، 
واحد يقضي على كل تلك السالالت. 
عن  العلم  عجز  سبب  ايضا  هو  ذلك 
التوصل الى عالج ناجع لمرض االيدز 
نقص  فــيــروس  يدخل  اآلن.  حتى 
االجساد  فتهاجمه  الجسد  المناعة 
ألنه  لكن  عليه،  لتقضي  المضادة 
جينية  اختالفات  مع  بسرعة  يتكاثر 
نوع  الى  الفيروس  يتحول  متراكمة 
بعد،  الجسم  عليه  يتعرف  لم  جديد 
لجسم  المناعي  الجهاز  فيتفاجأ 
من  الــجــديــدة  بالنسخة  المريض 
وبينما  فيهاجمها،  ــدز  االي فيروس 
يتكاثر  عليها  بالقضاء  منشغل  هو 
الفيروس ويتحور الى ساللة مختلفة، 
بين  الطيلة  المعركة  تستمر  وهكذا 
للجسم  المناعي  والجهاز  الفيروس 
انهاك  من  الفيروس  يتمكن  حتى 
االنهاك  لحظة  واستغالل  الجسم 
وتكون  المناعي  الجهاز  ليهاجم 

النهاية!
ما عالقة هذا برعب الكورونا الحالي؟

كورونا  فيروسات  ان  السيء  الخبر 

فاء َفتحه.. َفيروس!

حسين الوادعي

RNA. هذا يعني  هي من وع فيروسات 
التحول  وتستطيع  بسرعة،  تتكاثر  أنها 
وسيطا  وجدت  كلما  جديدة  سالالت  الى 
من  تغير  وانها  التكاثر،  لتسريع  مناسبا 
التي  التحديات  لمواجهة  خصائصها 
تواجهها مثل االجسام المضادة أو األدوية 
مقاوم  فيروس  الى  يتحول  قد  وبعضها 
لألدوية drug resistant virus ألنه كلما 
تعرفت االجسام المضادة او األدوية على 
يغير   ، لمهاجمتها  فيه  معينة  خصائص 
في  ليظهر  ويتطور  الخصائص  هــذه 

.variant ساللة جدية او تنوع جديد
بالتطور  تؤمن  ان  يجب  تفهم هذا  لكي 

واالنتخاب الطبيعي. 
نواجها  التي  الصعوبات  مــن  ــدة  واحـ
كمسلمين في فهم ظواهر مثل االوبئة 
ونكرهه  التطور  نفهم  ال  اننا  والجوائح 

معتقدين انه فكرة معادية لعقيدتنا!
والحرب  المؤامرة  نظرية  الى  نحتاج  ال 
الفيروس.  قــوة  لتفسير  البيولوجية 
ال  حيوانيا  فيروسا  كورنا  فيروس  كان 
يصيب االنسان وبسبب عوامل متداخلة 
من  الطبيعة  مع  االنسان  تفاعل  في 
لحوم  واستهالك  الغابات  ضمنها تجريف 
الحيوانات البرية تطور الفيروس لينتقل 
من الحيوان الى االنسان )المريض رقم 

صفر( ثم من االنسان الى االنسان!
ان فيروس كورونا قد تطور بعد  يعتقد 
ذلك ايضا وانقسم الى ساللتين: ساللة 
شرسة  وساللة   ،S ساللة  هي  هادئة 
يكون  وربما   .L ساللة  هي  ومتوحشة 
والنتائج  الشيء  هذا  غموض  سبب  هذا 
دراســات  اليها  توصلت  التي  المختلفة 
 attack rate مختلفة حول معدل االصابة

.fatality rateومعدل اإلماته
نحن امام فيروس فائق االنتشار، متخف، 
دولة من  يلف 190  ان  استطاع  مخادع، 

دول العالم خالل شهرين
وألننا ال نفهم بساطة الفيروس وقدرته 
على التخفي والخداع ، ال ندرك بالضبط 
مثل  بسيطة  لممارسات  يمكن  كيف 
وتغطية  المنزلي  والعزل  اليدين  غسل 
سلسلة  بكسر  كفيلة  والعطاس  الكحة 

انتساره. 
واستراتيجيات  تاريخ  لها  الفيروسات 
وخدع مذهلة القتحاكم الخلية وتحويلها 
الفيروسات.  مليارات  لنسخ  مصنع  الى 
السفر  تعشق  كله  ــك  ذل ــوق  ف ــي  وه

والتنقل عبر الوسطاء الغافلين!

ملوك أرضنا القذرة 
د. مروان الغفوري

طبيب وكاتب يمني

إلى   1900 الماضي،  القرن  مطلع   .1
قصة  مرة  ألول  العالم  عرف   ،1909
كانت  فقد  الصامتين.  المرض  حاملي 
تعمل  األصل،  إيرلندية  مالون،  ماري 
في  الثرية  األســر  بعض  لدى  طباخة 
أخرى.  إلى  أسرة  من  تنتقل  نيويورك، 
نقلت  أعـــوام،  خــالل  تنقالتها،  أثناء 
إلى  ]سالمونيلال[  التيفوئيد  بكتيريا 
بضعة  بالمرض  ومات  فردًا،  حوالي53 
أشخاص. لم تكن تعاني من أي أعراض، 
ولم يكن المجتمع الطبي قد توصل بعد 
إلى معرفة تلك الظاهرة المحيّرة. إلى 
أن خطرت الفكرة في رأس طبيب تتبع، 
والحظ  حركتها  الصدفة،  طريق  عن 
السيدة  رفضت  المتشابهين.  الضحايا 
ال  فهي  فحوصات،  أي  إجــراء  مالون 
تعاني من أي مرض وال تقبل التشكيك 
رزقها.  مصدر  وتهديد  صحتها  فــي 
كونها  في  شك  الذي  الطبيب  استعان 
المصدر، بالشرطة. في آخر األمر، بعد 
أن أثارت سؤاال طبيًا في عموم البالد، 
أي  ممارسة  من  مالون  مــاري  مُنعت 
عمل. ومع مغادرتها آلخر منزل عمِلت 
فيه كانت الصحف قد غيّرت اسمها إلى 
»ماري تيفوئيد«. في العام 1982 أعاد 
الروائي السويسري فيدرشبيل التذكير 
الشهيرة  روايــتــه  خــالل  من  بقصتها 

»أهزوجة ماري تيفوئيد«. 

فيروسات  عالم  شتريك،  أثــار  أمــس 

دراسته  نشر  أن  بعد  جــداًل  بــون،  من 
مثل  كبيرة،  صحفًا  إن  حتى  الجديدة. 
شبيغل،  ودير  ألغيماينه  فرانكفورته 
وضعت عناوين عريضة مليئة بالتفاؤل 
قام  الــخــروج.  موعد  باقتراب  وتبشر 
المضادة،  األجسام  بفحص  شتريك 
شخص   500 لحوالي  بشكل عشوائي، 
من مدينة هاينسبيرغ في غرب ألمانيا. 
تعرف المدينة بأنها مركز الوباء، فهناك 
بالفيروس  مصاب  زوج  أول  التحق 
بكرنفال الربيع منتصف فبراير الماضي 
الحظت  شتاء[.  يــزال  ال  الوقت  ]كــان 
يحتوي  الناس  من   15% أن  الدراسة 
دمهم على أجسام مضادة ضد فيروس 
لم  منهم  ملحوظة  نسبة  وأن  كورونا! 
تقدير  في  مصاب.  بأي  بالمرة  ترتبط 
من  شكل  أمــام  فنحن  البحث  فريق 
أشكال مناعة القطيع. الحظوا ما الذي 
السكان  من   15% ب  دفعنا  إذا  تخيله: 
يحملون  وهم  أخرى،  مرة  الشارع  إلى 
حركة  سيعرقل  ذلــك  فــإن  المناعة، 
أحجارًا  تضع  أن  ]تخيلوا:  الفيروس 
النقاش  يــزال  ال  القطار[.  طريق  في 
الدراسة، ومن أهم  مستمرًا حول هذه 
حول  الصباح  هذا  نشر  ما  الدفوعات 
ثلث  حوالي  إن  تقول  علمية  فرضية 
تسببها  الموسمية  اإلنفلونزا  حــاالت 
أنواع عديدة من فيروسات كورونا غير 
الصعب  فمن  وعليه   ..  Cov-SARS 2
فريق  الحظها  التي  المناعة  إن  القول 
البحث موجهة بالضرورة، أو ناشئة عن، 

كورونا المستجد! 

الحقيقة أننا ال نزال نجهل الكثير حول 
هذه  معي  تخيلوا  الوباء.  هذا  حركة 
أيام: بضعة  قبل  نشرت  التي   الدراسة 
وحلق  أنف  في  الفيروس  تركيز  معدل 
األعــراض  من  يعاني  ــذي  ال المصاب 
من  أكثر  ليس  والسعال[  ]كالحمى 
يعانون  الذين  المصابين  لدى  تركيزه 
من أعراض خفيفة أو ال أعراض. الجدل 
على  حصلنا  أن  وسبق  قائمًا،  يزال  ال 
منشورات  من  »مستعجلة«  بيانات 
يعانون  الذين  إن  تقول  صينية  علمية 

إصابة  على  قدرة  أكثر  األعــراض  من 
الصامتين.  الحاملين  مــن  اآلخــريــن 
حسنًا، تذهب مقالة رصينة ستنشر غدًا 
في القسم العلمي على اإليكونوميست 
اإليميل،  على  منها  نسخة  ]وصلتني 
كمشترك في الصحيفة[ إلى افتراضات 
استخدام  المتكرر،  السعال  مــثــل: 
المناشف  من  كبير  لعدد  »المُعاني« 
إلخ. ذلك قد يساعد على   .. والمالءات 
الفيروس  التركيز  لكن  العدوى.  نقل 
متقارب عند االثنين: من لديه أعراض، 

ومن ال يعاني. 

أثارها  التي  الجديدة،  البيانات  تقول 
جدل الكمامات ]نلبس كمامات أو ال؟[: 
الُقطيرات  الفيروس عند طريق  ينتقل 
]دروبليتس[، أي الكالم والضحك. وألن 
 3 بين  قطرها  يتراوح  القطيرات  تلك 
فلنلبس  الصغر[  ]بالغة  ميكرون   5 و 
كافية،  العادية  الكمامات  الكمامات. 
وبين  بينها  الكفاءة  في  فرق  يوجد  وال 
ما  هــذا   ..  N95 السميكة  الكمامات 
أجرتها  أناليسيس«  »ميتا  إليه  توصل 

منظمة الصحة العالمية مؤخرًا.

لإلفادة:
 Meta   أعلى درجات الدليل العلمي هي
ألول  المصطلح  ]استخدام   analysis
كل  توضع  وفيه   .]1978 سنة  مــرّة 
الدراسات المتعلقة بموضوع معين في 
صندوق واحد وتجرى لها عملية تحليل 
يُفضي  ثم  واحـــدة،  بيانات  كبحيرة 
وتوصية  واحــد  استنتاج  إلى  التحليل 
الميتا  وجـــودة  قــوة  أن  على  ــدة.  واحـ
على  النهاية،  في  تعتمد،  أناليسيس 

جودة الدراسات التي اعتمد عليها. 

نلبس كمامات أو ال؟ 
ــى الــدكــتــور  بــاألمــس اســتــمــعــت إلـ
في  الكورونا  مشهد  نجم  فاوتشيو، 
الواليات المتحدة. تحدث في بودكاست 
دقيقة.   23 لــمــدة  اإليكونوميست 
إن  اإلثارة،  في  غاية  وأجده  قاله،  ومما 
من  جزء  تصبح  ربما  باليد  المصافحة 
كعادة  ولى  قد  عهدها  وأن  الماضي، 
بعادات  الحياة  إلى  سنعود  اجتماعية. 
الحياة  شكل  باألمس  رأيــت  جديدة. 
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للتعقيم،  رشــاش  بيده  المتجر  أمــام 
تصل  مسافات  في  متباعدون  الزبائن 
ال  المتجر  طرقات  أمتار،  خمسة  إلى 
أشخاص،  إلى ثالثة  باثنين  إال  تُشغل 
العاملون يلبسون الكمامات ويحدثونك 
عن بعد، المحاسبون يقفون خلف ساتر، 
كاملة،  وجه  نظارت  يلبسان  موظفات 
يقوم موظفون آخرون بتعقيم مقابض 
يحدقون  السن  كبار  التسوق،  عربات 

بالمارة كأنهم قتلة محتملون. 

2. لماذا؟
األوبئة والحضارة. نقلت أوروبا الجدري 
السفن  وجــاءت  الالتينية،  أميركا  إلى 
المصرية بالطاعون إلى القسطنطينية 
الــمــيــالدي[، ومات  الــســادس  ]الــقــرن 
الصفراء  بالحمى  الحمر  الهنود  سكان 
العالم  على  آسيا  وفاضت  والــجــذام، 
الشرق  جــمــال  ومــن  بــالــفــيــروســات، 
نسخ  أحــد   ،MERS خــرج  األوســـط 
كورونا اللعينة. وخالل ثلث قرن األخير 
وباء.  ألف   12 من  أكثر  العالم   ضرب 

الحظوا الموجات األخيرة:
2002: سارس.

2009: إنفلونزا الخنازير
2014 عملية مشتركة لكل من  إيبوال 

وانفلونزا الخنازير.
2019كوفيد 19. 

أربعة أوبئة قاتلة خالل أقل من عشرين 
عامًا.

نضعه  أن  بــد  ال  مــا  وهــذا  تاريخيًا، 
مع  ــة  ــئ األوب تظهر  الــحــســبــان،  ــي  ف
زيــادة  السكانية،  الكثافة  الحضارة: 
ــال بــالــحــيــوانــات، والـــقـــذارة.  ــص  االت
بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر 
ضرب وباء الطاعون لندن أربعين مرّة! 

نحن نعيش في عالم قذر. في المشهد 
يسقط  »العطر«  لفيلم  االفتتاحي 
أرض  على  امـــرأة  رحــم  مــن  الجنين 
كان  سمك.  بائع  من  بالقرب  وسخة 
ما  وهو  الوباء،  بيت  هو  المشهد  ذلك 
يكون  لكي  مستقباًل  الجنين  سيدفع 
نفسه  المشهد  العطور.  أعظم  مخترع 
 ..  Der Medicus الطبيب  فيلم  في 

حياة اجتماعية مكدّسة داخل القذارات، 
فعله  ]ما  الجميع  تأكل  واألوبئة  الموت 
التاريخ[،  به كتب  تعج  والسل  الجدري 
فيسافر ابن الطبيب الشعبي إلى أرض 
ابن  وعن  العلم  عن  بحثًا  المسلمين 
سينا. من ابن سينا سيتعلم الكثير وفي 

مقدمة ما تعلمه: النظافة.

قذر؟ عالم  في  نعيش  ــزال  ن ال   هل 
قالت دراسة نشرت في العام 2018 إن 
متاجر  في  يباع  الذي  الدجاج  من   70%
سالمونيلال!  ببكتيريا  مصاب  ألمانيا 
نصحت الدراسة بلبس الكفوف وتعقيم 
وحرارة  كافٍ  وبوقت  الغسيل،  حوض 
أخرى  ــة  دراس الــدجــاج.  لطبخ  كافية 
اكتشفت أمرًا صادمًا: الشاورما/ الدونر 
الداخلية  فاألجزاء  أيضًا.  سالمونيلال   ..
كمية  تصلها  ال  الشاورما  سيخ  من 
كافية من الحرارة أو تستخدم بسرعة. 
كم مرة عانيت من إسهال غير معروف 

المصدر؟

/ قناة  أنتجت    2005 العام  في   .3
تشانيل«  التاريخ »هيستوري  مؤسسة 

فيلمًا بعنوان: الطاعون القادم. 
وتحدث  الوثائقي،  شكل  الفيلم  خذ 
حدث  قد  القادم  الطاعون  أن  لو  كما 
جيدة  بمجموعة  استعانت  بالفعل.  
.. والفيروسات  الوبائيات  علماء   من 

إليكم ما تخيله ذلك الفيلم: 
فــــيــــروس قـــاتـــل مــــن فــصــيــلــة 
N5H1 ــور  ــ ــي ــ ــط ــ ال  إنـــفـــلـــونـــزا 

عن  العالم  إلى  طريقه  الفيروس  يجد 
يصل  والبضائع.  المسافرين  طريق 
من  قادمة  مسافرة  عبر  أميركا  إلــى 
آسيا ]المريضة صفر[. يتمتع الفيروس 
واالنتقال،  الحركة  في  هائلة  بسرعة 
الجهاز  في  حــاد  التهاب  في  يتسبب 
إلى  الوفيات  معدل  يصل  التنفسي، 
أجهزة  قلة  بسبب  المشافي  تعجز   ،3%
التنفس االصطناعية، وعلى األطباء أن 
يقرروا من سيعيش ومن سيموت ]من 
سيحصل على الجهاز المتبقي[، يموت 
الناس في الشارع، يحدث عجز حاد في 
كل  تتوقف  التوابيت،  على  الحصول 
شبكات الطيران، ينهار االقتصاد، تخلو 

الشوارع من المارة، تغلق الحياة بشكل 
مهمتها  ستنحصر  الكنائس:  عدا  عام 
للموتى،  والــدعــاء  للرب  الصالة  في 
تهرب الحكومات إلى المالجئ، تتخبط 
 الشركات بحثًا عن اللقاح، ينهار العالم.

ــة إلـــى  ــركـ ــشـ ــع الـ ــ ــا الــــــذي دفـ ــ م
المتخيل؟ الــوثــائــقــي  ذلـــك  ــاج  ــت  إن
ربما، مما وجدته أثناء بحثي، تأكيدات 
  CDC األوبئة  رصد  مركز  من  متكررة 
األميركي، أهم مركز رصد في العالم، 
محالة،  ال  قادم  الجديد  الوباء  أن  عن 
أن  سبق  متى.  هــو:  الــســؤال  ويبقى 
بحث  فريق  نشرها  مقالة  إلى  أشرت 
إيطالي عمل على وباء سارس، ثم نشر 
دراسته في العام 2005 بعنوان: الوباء 

القادم. 

4. متى تنتهي األوبئة؟
طاعون  عــن  تاريخية  مقولة  ثمة 
القسطنطينية،  طاعون  ]أو  جاستين 

القرن السادس[:
يجد  لم  عندما  الطاعون  تالشى  وقد 

أحدًا يقتله. 
الماضية  الثالث  السنوات  في  انشغلت 
مثيرًا  ووجدته  الطب،  تاريخ  بدراسة 
ماركيز:  ]قــال  نفسه  الطب  من  أكثر 
من  متعة  أكثر  األدب  حول  الحديث  إن 
كتابته[. أوبئة قليلة هي التي تخلصنا 
منها حتى اآلن. في العام 1942 اخترع 
اإلطالق،  على  األول  هو  فعال،  عالج 
ضد داء السل. ثم توالت العالجات في 
الماضي.  القرن  وستينات  خمسينات 
كل  من  أكثر  البشر  من  السل  قتل 
أن  اعتُقِد  العصور.  مر  على  حروبهم 
إليكم  أيادينا.  السل أصبح في متناول 
الماضي  العام  في  السل  قتل  هــذا: 
ستة  وقبل  بشر.  ماليين  عشرة  قرابة 
بقدر  أميركية،  شركة  أعلنت  أشهر 
إلى  التوصل  االحتفالية،  النشوة  من 
السل، محورة  عالج لساللة خطرة من 
ومقاومة لكل ما لدينا من عالج. أصيب 
في العام الماضي قرابة 53 شخصًا في 
جميعهم  وماتوا  الساللة  بتلك  أميركا 

عدا واحد منهم! 

خبير  إلى  أستمع  كنت  التالي:  الحظوا 
بياناته.  يعرض  كان  ألمانيا،  في  غذاء 
قال إن األجبان المكتوب عليها »أجبان 

الغالف  على  تظهر  حيث  األلب«،  جبال 
صورة لبقرة سعيدة على أرض خضراء 
وإلى الخلف جبال مغطاة قممها بالثلج 
بعيدة  فقط  ليست  األبــقــار  تلك   ..
إنها  بل  ــب،  األل جبال  عن  البعد  كل 
اإلطالق! على  أخضر  حشيشًا  ترَ   لم 

الرأسمالية الوحشية التي نقلت الجدري 
إلى العالم الجديد ]ونقلت معه الحرية، 
بها  ووجــه  التي  المرافعات  قالت  كما 
حياتنا  يجعل  من  هي  سعيد[  إدوارد 
تقول  المتوفرة  البيانات  الحافة.  على 
طبيعة  في  تغير  والصناعة  البيئة  إن 
العالم غير المرئي، عالم الوباء. ونحن 
مواجهة  على  قدرة  أقل  نصبح  أيضًا 
المرض. تعرفون أمثولة حصان الريف! 
ويرعى  األحــــراش،  مــن  يــأكــل  كــان 
من  تاجر  اشتراه  وعندما  البرية.  في 
فأحبها.  العصيدة  له  قــدم  المدينة 
أسنانه! كــل  تسوست  ــام  األيـ ــع   وم

5. لنعش نظافًا، وِبطاًء. لنبطئ، علينا 
لن  فإننا  وإال  الشيء  بعض  نبطئ  أن 
الحياة مستقباًل. قال مركز  نتمكن من 
رصد للزالزل من بلجيكا إن االهتزازات 
كان  التي  والدقيقة  الخاملة  األرضية 
في  ــدأت  ه الوقت  مر  على  يسجلها 
األسابيع الماضية بعد توقف القطارات 
والطائرات والمكائن! نحن نهز الكوكب 
تحسن  ولــوحــظ  الــســاعــات.  مــر  على 
درامي في مستوى نقاء األجواء وانحسار 
كورونا!  مقدم  منذ  البيئي  التلوث   في 

هذا العالم القذر هو بيت الداء. الحظوا 
أن تلوث العالم بالحرارة وثاني أكسيد 
هو  والبالستيك  والكيمياء  الكروبون 
في  الحظناه  الذي  التلوث  ذلك  نفسه 
الطبيب  لفيلمي  ــدرامــي  ال المدخل 
قذر،  عالم  في  نعيش  نحن  والعطر. 
كما عاش أسالفنا. القذارة أخذت شكاًل 
يناسبها  وبما  قــذارة،  لكنها  جــديــدًا، 
المعدل  عن  وبداًل  أوبئة.  على  حصلنا 
لندن  كانت  حيث  البطيئ،  التاريخي 
عامًا  عشرين  كل  بالطاعون  تضرب 
نحن،  ومعها  نفسها،  لندنا  أصبحت   ..
كل  مـــرات  أربـــع  بالطاعون  تــصــاب 

عشرين عامًا، كما ذكرتُ أعاله ..

ــك  ــل رس ربـــــي  ان  يـــقـــول   هـــــذا 
الــمــســتــقــيــم الـــطـــريـــق  ال  ــا  ــردنـ  تـ

ملك  ) ــا  ــورونـ كـ ان)  يــقــول   وذا 
 ويــحــلــف ايـــمـــان بــــاهلل الــعــظــيــم 

يسألك  جـــا  ــمــن  ل قـــل   يــاهــاجــســي 
للغشيم واضـــح  الــمــجــانــيــن   شــغــل 

ــي سلك  ــل ال ــق  ــري ــط ال ــالل  ــن خـ  ومـ
غريم ــارف  ــط ال ــي  ش بيفعل   مــاقــد 

ــذا قــلــت لك  ــ ــخ) فــيــروس (ق ــي ــاش  ي
السليم  فِ  عـــادك  ذلــحــيــن  ــد  ح  ال 

ــك  ــل اولـ ــث ــرك م ــ ــي آخـ ــت فـ ــن  ال ك
للجحيم ــب  ــذه ت الــشــيــاطــيــن   خــل 

يدخلك يشتي  ــان  ــس ان ــك  جــال  ون 
 العـــنـــدنـــا التــــصــــدق يـــازعـــيـــم

ــن دونـــي هلك ــد الــشــعــب م  قــلــه ق
ــا مـــن قــديــم  ــان  وكـــل االمـــــراض ه

بتمثلك  (قــــدي  ــرا  ــي ــل ــك )ال  هــانــا 
ــم ــا دوي ــي ــدن ــت ال ــ ــد دام  والـــحـــرب ق

الشلك مــثــل  لــنــا  مــاســك   والـــمـــوت 
النعيم ــاف  ــاش م الــشــعــب   ومــعــظــم 

ــروس لك ــي ــاف  والـــغـــرب والـــشـــرق ي
ارشليم لك  وهــب  ــط  االوس  والــشــرق 

كورونـــا

ضدي، عبدالرزاق الكميم بدوني  أجلي  من  به  تقوم  ما 
بريئتين  بقدمين  الضرب  فالضرب هو 
كرة تتدحرج فرحًا بينهما على مسافة 
الكروية  الهدية  بتلك  قريبة كحلميهما 
الجميلة ،بتسديدة قوية ارتفعت الكرة 
الفيزياء  قوانين  متجاوزة  الهواء  في 
تستديربال الوان ،وتسقط بدون جاذبية 
والزمن  السرعة  مــعــادالت  ،ووقــفــت 
والكتلة هنا حائرة ، فاألجراش متشابكة 
وشائكة حيث غابت كرة الطفلين ،ثمة 
طبقات،  دون  حدود،وسماء  بال  وجود 
وقع  األول  الكوني  الفيزيائي  فالمركز 
في اشكاالت جمه لتفسير تلك الظاهرة 
علماء  الحدوث،وتداعى  المستحيلة 
عاجل  الجتماع  الجوي  الغالف  طبقات 
الجميع  حضر  واستثنائي،  ــارئ  ط و 
لطبقة  اللوجستي  المسؤول  باستثناء 
غرامي  بموعد  إلنشغاله  التريفستور 

في مكسيكو سيتي ،
ًحادًا  حتى ادعياء اهلل انقسموا انقساما 
الظاهرة  ــدوث  ح فسر  األول  فــالــرأي 
بالعقاب اإللهي كنتيجة  لمخالفتنا اوامر 
نتجاوزها  أن  رأى  الثاني  ،والراي  اإلله 
على  الرأيان  ،واتفق  األبــدي  بالدعاء 
الميتافيزيقيا  الى  الظاهرة  يرحال  أن 
،بعدها بلحظات عبرالسيد الكوني عن 
الظاهرة  حيال  العميق  المرضي  قلقه 
ودعى لقمة أرضية لطبقة األوزون في 
لقاعة  الطفالن  ،دخل  باريس  ضواحي 
المؤتمر وصرخا بصوت متذمر ومتمرد 
الكونية  الضجة  هذه  كل  لماذا  واحد، 

المفتعلة ؟!
فنحن كنا نلعب بكرة طالما حلمنا بها 

من أب فقير...

األرض ككرة 
ضائعة

عبد الفتاح الخضر
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لــدى شــعوب منطقتنــا أخطــر بكثيــر مــن العجــز العلمــي، والتقنــي،  إن العجــز األخالقــي 

فــي مواجهــة جائحــة كورونــا. واملــادي، 

 بأصحــاب مقــوالت »لــن نصبــح بنــي آدم«، 
ً
ال أقــول ذلــك مــن بــاب االســتخفاف، أو تشــّبها

ــون 
ّ
«، فــإن أصحــاب هــذه املقــوالت يبث

ً
»نحــن ال نصلــح لشـــيء«، »لــن نلحــق بهــم أبــدا

نفســية  بــه  ليخفــوا  اقعيــة«  و»الو »املوضوعيــة«  قنــاع  مرتديــن  النفــوس  فــي  اليــأس 

متخاذلــة ومحبطــة، تســعى للهــدم ال للبنــاء.

إن التوجــه الصحيــح للمشــاهير، والكتــاب، واملؤثريــن فــي الشــبكات االجتماعيــة ووســائل 

اإلعــالم هــو التركيـــز علــى املمكــن إنجــازه دون الحاجــة إلــى إمكانيــات ماديــة، أو علميــة، أو 

 مــن بــث اإلحبــاط فــي النفــوس.
ً
تقنيــة، وأن يناقشــوا الحلــول املمكنــة بــدال

 مــن قبــل »االلتـــزام بالحجــر الصحــي للقادريــن عليــه«، و»تجنــب التجمعــات«، 
ً
إن أمــورا

و»منــع املصافحــة والســالم باألحضــان«، و»لبــس الكمامــة عنــد اإلحســاس بــأي أعــراض 

»الحجــر  باســتثناء  كبيـــرة  إلمكانيــات  تحتــاج  ال  أمــوٌر  اليديــن«  و»غســل  مرضيــة«، 

لــم يتعــاون أفــراد املجتمــع-  الصحــي« الــذي يحتــاج إلمكانيــات ماديــة غيــر متوفــرة -مــا 

لتغطيــة نفقــات العامليــن باليوميــة، والذيــن ال يقــدرون علــى »تــرف« البقــاء فــي املنـــزل، 

وهــم لألســف شــريحة كبيـــرة فــي املجتمــع.

 لعــدم تنفيــذ »أي« 
ً
 أبــدا

ً
إن عجــز أي مجتمــع عــن تنفيــذ »كل« اإلجــراءات ليــس مبـــررا

 بعــد يــوم مــن التزامنــا 
ً
مــن هــذه اإلجــراءات، فلنلتـــزم بمــا نقــدر عليــه، ولنســَع أن نزيــد يومــا

حتــى نصــل إلــى االلتـــزام الكامــل بمــا يجــب علينــا فعلــه للنجــاة مــن هــذا الفيـــروس.

ْحِدِث التغييرا
ُ
ابدأ بنفِسَك ت
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ْ
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َ
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َ
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َّ

ق
َ
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َ
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َ
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َ
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 األناَم ويتقن التزويرا
ُ
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وادُع الجميع إلى التزاِم بيوِتهم
 وأخيرا

ً
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َ
وارُج السالمة

ً
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َ
فإذا سمعت

ها تحقيرا
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َ
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َ
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فانهّرُه عن هذا وقل لُه: ال تكن
 تراُه صغيرا

ً
 أمرا

ً
مستحقرا

ٍة
َ
فلعلَّ في الفيروِس رغم ضآل

 عليك كبيرا
ً
في حجمِه، خطرا

كورونا

مع  الشرسة  المعركة  وقت  في  »حتى 
نضحي  أن  يجب  ال   ،19 كوفيد  وبــاء 

بحرية الرأي«.

سالحين  أقوى  هما  والتعاون  التضامن 
يؤثر  الذي  الفيروس  هذا  على  للتغلب 

على سالمة وأمن جميع الشعوب

في  كأنّنا  مسبوق،  غير  سيناريو 
النظر  يلفت  خرافي  علمي  خيال  فيلم 
تدريجًا،  خطورة  تزداد  حبكة  العتماده 
المعتادة.  التكهنات  بكل  مطيحة 
ال  والضحية  دوره،  يغيّر  ال  فالشرير 

تعرف ماذا تفعل للنجاة منه

ــســة، انــبــعــث فــيــروس  ــدوء وخــل ــه ب
ينتشر  راح  وخلسة،  وبهدوء  »كورونا«، 
منتقاًل من بلد إلى بلد، ومن قارة إلى 
بانتقاله  الصامت  رعبه  ليواصل  قارة، 

من شخص إلى آخر.

الناس  الغرابة.  شديد  زمنًا  نعيش 
يموتون بالمئات، بل باآلالف، ومع ذلك 
تجد من يبرر ذلك بمختلف الحجج التي 
تنم عن جهل كبير وكأن األمر ال يمس 
تشتعل  النار  أن  وينسى  اآلخرين،  إال 
أن  أعتقد  ال  فيه.  وربما  قدميه،  عند 
كان  مثلما  كورونا  بعد  سيكون  العالم 

قبلها.

سيخلق كوفيد-19 عالمًا أقل انفتاحًا 
يكن  لم  حرية.  وأقــل  ازدهـــارًا  وأقــل 
األمر كذلك بهذه الطريقة، لكن الجمع 
بين فيروس قاتل وتخطيط غير مالئم 
على  البشرية  وضع  كفؤة  غير  وقيادة 

مسار جديد ومثير للقلق

عبودية  أزداد  يــوم  كل  بأنني  أشعر 
وجهاًل وليس صحيحًا مايشاع بأننا أكثر 
علمًا ومعرفة حتى بوجود الغوغل الذي 

يعرف كل شيء

كاس مود – صحيفة الغارديان

الرئيس الصيني شي جين بينغ 

ليانة بدر - كاتبة فلسطينية

طالب الرفاعي - كاتب كويتي

خالد خليفة - روائي سوري

واسيني األعرج - روائي وناقد جزائري

ستيفن م والت )أستاذ العالقات 
الدولية –جامعة هارفارد(

      قالوا عن         

كورونا
الـــــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــــُر  

ّ
رن و  الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــُم   

َ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرط

لـــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْل لـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــُل األحــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــتـــــــــــــــرًعـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــْم
َ
 الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرى ول

َ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــِصـــــــــــــــــــــــــــــــــُر األســــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــة

ُ
أ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريٌّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــد كـــــــــــمـــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــُس ولــــــــــــــــــــم
ْ

 الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــف
َ
 الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــة

ّ
وـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن

كـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــٍم بـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍة

 اآلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــــــــــــًرا
ُ

تــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــف

تــــــــــــــــــشــــــــــــــــــبــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــوَر فـــــــــــــــــــــــــــــــي ِوقــــــــــــــــفــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــا

بـــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
ْ
إن ال  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع  تــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــرس 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌع ـكـــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــوِل يــــــــــــــــــــــــــأويــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــه 

جــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــاعـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــا

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــٍل أبـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــأهـــــــــــــــــــــا
ْ

ُربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــا
ً
بـــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــس يــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــري عـــــــــــــبـــــــــــــث

بـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــاًدا،   
ُ

الـــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــت ذوى  و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــٍن بـــــــــــــــكـــــــــــــى
ّ
ورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادًيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــــــــــن

 مـــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــٍر
ٌ
ُروُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــة

وتــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ـكـــــــــــــــــــــــــــــاأليــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــي

ْ
 فـــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا وانــــــــــــــــحــــــــــــــــبــــــــــــــــســــــــــــــــت

ْ
ُســــــــــــــــــــــــِجــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــه
ّ
 عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم ِجـــــــــــــــــــــــن

ُ
نـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف

ٌ
 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروادة

ْ
مـــــــــــــــثـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌب مــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا..، إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــفــــــــــي

يـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍة أرضــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــٍة

ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا
َ
قــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــًبــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــَيــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــافـــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــَج )كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا( فـــــــــال
َ
قــــــــــــــــــــــل

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  غـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــٌب  أم  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــُر
َ

افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت وفــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا ِفـــــــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَصـــــــــــــــــُر ذاك   
َ

الــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــران ُيــــــــــــــــــــــــــــــِجــــــــــــــــــــــــــــــِب 

نـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــُر

ُيـــــــــــــــــــــــــــــزفـــــــــــــــــــــــــــــُر أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــٌس 
َ

نــــــــــــــــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــدحـــــــــــــــــــــــــــــــرْج 

فــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه، ثـــــــــــــــــــــــــــــــم انـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــروا وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا

ثـــــــــــــــمـــــــــــــــُر فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــس   _ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــِظـــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍل   _

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل هـــــــــــــــــــــــــْجـــــــــــــــــــــــــٍس ُيـــــــــــــــــــــذعـــــــــــــــــــــُر
ُ
حـــــــــــــــــــــــــــــارًســـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر
َ
بـــــــــــــــــــــط فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــه  اآلن  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواب 

ـــــــــــــــــــــــــــش فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــضــــــــــــــــــجــــــــــــــــــُر
ّ

 عـــــــــــــــــــــــــــش
ٌ
حــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــُر
َ
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــدول

ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُر
ُ
ت  

ْ
خـــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــــــــزحــــــــــــــــــــــــــــف  وإذا 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌء كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدُر
ُ

والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

شـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــِت الــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــُح تـــــــــــــــــــــــــــــراخـــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــُر

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأُر  
ً
فــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــال ـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  إذ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــَده 

داُء فـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــنــــــــــــــــفــــــــــــــــجــــــــــــــــُر
ْ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ـــــــــــــحـــــــــــــشـــــــــــــر
ُ
ت قـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــٍب  عـــــــــــــــــــــــــــــن  أو  مـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــٍأ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــا ُيـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَبـــــــــــــــــُر
ً
أصـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــح الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــُن صــــــــــــــــــــــــــــــراط

فــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــدوا فــــــــــــــــــــــــي ُجــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــد ُحــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــروا

 تـــــــــــــــــســـــــــــــــــتـــــــــــــــــكـــــــــــــــــبـــــــــــــــــُر
ً
أيـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

ٌر مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــشـــــــــــــــــُر؟
َ

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍب حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ــــــــــــــــــُر
َ

ــــــــــــــــــق
َ
رّجـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ُجـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــا ُمــــــــــــــــــحــــــــــــــــــت

بـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــمـــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــْجـــــــــــــــــــــــــــــِر فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا عـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــُر

ـــــــــــــــــــَصـــــــــــــــــــُر
ْ
ـــــــــــــــــــن

َ
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن بــــــــــــــــطــــــــــــــــشــــــــــــــــه ُيـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــت

لقطة ضِجَرة
زياد القحم يونس بن مرهون البوسعيدي

 ..
ْ

 متعبون
ً
 جوعا

ُ
 األخيرة

ُ
أشبعتنا السنين

 
ْ

وأوجعنا األهُل واألقربون
 

ْ
متعبون
 

 والحبَّ 
َ
 نسينا السعادة

 ثم حفظنا دروَس املواجِع 
 

ْ
 على القهِر كيف يكون

ُ
 دربتنا الحياة

 
ْ

 ضائعون

 وجدنا ُهنا كلَّ خيباِتنا 
نا ثم ضعنا 

َ
 وأضعنا محبت

 
ْ

 وقد خسر الضائعون

* 
نا عند من لم يحبوا مالمحنا، 

َ
أ هللُا راحت بَّ

َ
خ

 فحذفنا مالمحنا
نا صادروه لكيال نضيَعُه 

ُ
 دخل

 عنا لكيال نروَعُه 
ُ

ُه الحكومات
ْ
ُمنا عزلت

ْ
 ُحل

 الطموِح 
ُ
أخذوا فرَص العيِش منا: اختالط

ْ
 ال تليق بأمثالنا.. إننا طيبون

ٌ
بها ُجنحة

 

* 
 يا كورونا 

ً
 مرحبا

 لقد قهرونا 
افاتهم أجبرونا   وعلى شرعهم وخر

 فهيا لتشغلهم معنا 
ً
 لقد شغلونا كثيرا

لقد حملونا إلى الخير -حسب مزاعمهم- 
 
ً
 فخذهم إلى الخير أيضا

 أنت شر علينا، ونحن ألفنا الشرور 
 أنت شر عليهم، وهذا الزمان يدور 

 تعبنا من السير نحو البداية 
 إن البداية محجوزة للذين. ...

 يأكلها الصالحون..
ُ
 والنهاية

 الصالحون لصنع الكوارث 
 هيا لتجمعنا يا كورونا بمن عذبونا 

 
ْ

 وإنا نحب لهم كل خير، وهم مثلنا متعبون

 خذنا إلى عدٍم قادٍم وأِرْحنا 
 لوجوٍد

ً
 ال نرى قيمة

 
ْ

 ونحن به معدمون

ُمتَْعُبون
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هل كانت 
البشرية 

بحاجة إلى 
فيروس 
كورونا؟

ل  ألوضــاع مجتمعنا اإلنساني.. ومــا به من أمــراض العداء املتأّمِ
أن  نعيشها دون  التي استشرت وأضــحــت حياة  والفرقة 
فــي طريق أخـــرى.. طريق املحبة والــســالم والحرية.  نعمل 
حروب مدمرة قعد بعد آخر.. صراع اقتصادي وديني ال ينتهي. فماذا جنت البشرية 
التهديد بالفناء. فهذه اميركا ودول التقدم الصناعي تكدس آالف  من خل ذلــك غير 
املعدات العسكرية املــدمــرة.. فهل تلك املعدات أنقذتها من مجرد فيـروس.. وهاهي 

دول ذات مخزون اقتصادي للثروة هائل.. فهل ردعت تلك األموال هذا الفيروس.

كـــل هـــذا يــجــعــل املــتــأمــل يــعــيــش فـــي خـــوف عــلــى مستقبل الــبــشــريــة.. مستقبل تحفه 
الــكــراهــيــة.. واإللــغــاء.. واإلقــصــاء.. وكــل يظن بأنه مالك للحقيقة.. وأن أمته  ثقافة 
أفضل أمــة..  وكل يظن بأنه شعب رضـي عليه هللا واصطفاه..  فذاك مختار.. وتلك 
ــــة... الــكــل يــؤمــن بــأنــه هــو وبــقــيــة الــشــعــوب ال تستحق الــحــيــاة.  أمـــة وســـطـــى.. وآخـــر أمـ
فــهــل كــانــت الــبــشــريــة بــحــاجــة إلـــى كــورونــا لتفيق مــن غيبتها الــفــكــريــة.. ويــعــود الفكر 
اإلنساني  الــحــر.. الــداعــي للسالم والــتــآخــي.. الــداعــي للحرية وتعظيم قيم اإلنسانية. 
وتـــجـــاوز فــكــر الــتــخــريــف وتــغــيــيــب الــعــقــل.. وتـــجـــاوز كــل دعــــوات الــقــومــيــة والــعــنــصــريــة 

والنقاء العرقي.

 كورونا وما صنع ويصنع من بشاعة في حق البشرية يدعو إلى االستيقاظ.. ويؤكد بأنا 
جميع علينا أن نقف موقف واحد.. إزاء بطشه.. لنحمي مستقبلنا.. وفكرة وجودنا.. 
أن يوجهوا الجيوش للبناء والصحة والسالم.. كما هي هذه األيام هبطت إلى شوارع 
املدن لتطهيرها وحماية املجتمعات من تف�شي الوباء.. أن يوفروا املليارات املكدسة  
فــي سبيل انــقــاذ الــبــشــريــة..  وأن يــوقــف الجميع معاركهم وقــتــالــهــم.. فــكــورونــا إن لم 

.
ً
يعقلوا كفيل بهم جميعا

 اليوم البشرية جميعها تتابع املنقذ من هذا الوباء إال وهو العلم.. الكل متعلق بخبر 
يعلن عن اختراع  قد ينهي هذا الفيروس.. وال يفكرون بأن يأتي الفرج من املعممين .. 
أو الب�شي مسوح الكهنوت.. وقلنسوات األحبار.. بل من املخابر.. من بين يدي العلم 
وال غيره.. وقد تركت البشرية خلفها كل دعوات التظليل.. فهل وعت الدرس.. أن من 
ينشر ثقافة الكراهية هو عدو املستقبل.. من يدعي تملكه للحقيقة املطلقة هو عدو 

اإلنسانية.

أن تلك النخب السياسية واالقتصادية ال تحارب من أجل سالم وال حرية بل من أجل 
األمـــوال.  والــدمــار وتكديس  الــحــروب  مــن  بمزيد  حماية مصالحها وتكريس سلطاتها 
الــيــوم األدب والــفــكــر والــفــن يــنــتــصــر.. مــن يــدعــو مــنــذ بــواكــيــر الــبــشــريــة األولــــى للفكر 

والحرية.. من يدعو للسالم والقيم اإلنسانية العظيمة.. 

فشكرا كورونا.. شكرا ألنك جعلت سكان العالم يفكرون بصوت عاٍل..  شكرا ألنك 
علمت الجميع أن فوهات املدافع لم تجد نفعا.. وأن دجل الكهنوت لم ينقذ مريض.. 
 أن الحوار والتعاون هو الطريق الصحيح لبقاء البشرية.. وبدون ذلك سيكون 

ّ
وأثبت

إنــســان.. وأن ال طريق لحياة أمنة هي طريق السالم والتكامل والتعاون  كوكب دون 
والحب والحرية.

44




