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ثقافة

ق�صة ق�صرية..

انتظار

ابت�صمي
�صدور الديوان الأول للأديب رائد القا�صي

ارتباط الأ�صوات باملعاين يف اللغة العربية

ســلمى  بقيت  االنتظاِر  مقاعــِد  عىل 
الفتاة العرشينيِة تنتظــر دورها يف عيادِة 
ثراِئها  التجميِل، فالربغم من  طبيب عملياِت 
باملشاهرِي  املصطنع  أن هوسها  إال  وجاملِها 

جعلها تختلق عيوبًا ليست فيها. 
إليها  وبينام هي ترتقُب دورها، تقدمت 
امرأة بدت وكأنهــا يف بداية الثالثينيات من 
آثاُر تشوه واضحة عىل  عمرِها، ظهر عليها 

أنفها، فسألتها.
-مَل أنِت يف هذا املكان يا آنسة؟! فأنا ال 
أَر فيك يشء يستدعي التغيري.. تبدين بغاية 

الجامل.
قطبت سلمى حاجبيها متفاجئة وقالت:

-أبدو بغاية الجــامل! أال ترين أن أنفي 
يحتاج إىل بعض التحسينات وكذلك وجنتي 

وظلت تختلق لها أمورًا أخرى.
ومن ثم أخرجت املرأة قارورة )ألن املرأة 
شخص يحافظ عىل نفســه فهي كانت قد 
مألت قارورة عادية من ماء الحنفية باملنزل( 
وقامت بفتحهــا قائلة: هل تعلمني بأن هذه 
تحتوي عىل سائل لو المس برشة شخص ما 

تذيبه من فوره.

فتحت عينيها وقد قامــت من مكاِنها، 
بســكبه عــىل وجهها،  ولكنهــا أرسعت 
فصاحت وهي تتحسسه وتناجي ملساعدتها، 
إال أنهــا قامت بتهدئتهــا ورشبت من ذات 

القارورة قائلة:
- إنه مجرد ماء، وال داِع للقلق.

هدأت بعد سامعها ذلك، ومن ثم تحدثت 
بنربة حادة.

- كيف تجرئني عىل فعل ذلك؟
أجابت املرأة وهي متبسمة:

-خفِت كثريًا من أن تذاب مالمح وجهك 
وتتغري، ولكنك مل تدريك بأنِك كنِت ستفعلني 

ذلك بإرادتك.
-ما الذي تقصدينه؟

أخرجت صورة وعرضتها عليها قائلة:
-إن املرأة التي يف الصورة تكون أنا.

دهشت لحســنها وعدم وجود التشوه، 
وقد أكملت حديثها.

- تعرضُت لحادث ســري قبل ســنة من 
اآلن، وخضعُت لكثرٍي من العملياِت السرتداِد 
مالمحي الســابقة، ولكنها مل تنجح، حتى 

قررت أن أجري تغيريًا هنا.
وكانت قد أشــارت إىل رأسها، ومن ثم 

مضت يف حديثها.
أنها  حتــى  مشــوهة  أفكاري  -كانت 

كادت أن تدفعنــي للجنون، وتســيطر عىل 
حيايت عندما بدُت ال أرى السعادة إال بعودة 
األفكار  تلك  عىل  فتغلبت  السابقة،  مالمحي 
وقمت بتجميلها حتى رصت ُ أرى الجامل يف 

كل يشء.
وقد  بحديثها  تفكر  وهي  سلمى  رشدت 
املرافق  الغرض  )باعتباره  مرآه  املرأة  أخرجت 
الدائم يف حقائب النســاء( مــن حقيبتها 

وجعلتها تنظر إىل وجهها قائلة:
-أنِت ال تعرفني مدى جاملك، تظنني أن 
املرآة لوجهك هــي حقيقتك، فاتك  إنعكاس 
أن  تســتطيعني  ال  أنك  يؤســفني  الكثري.. 
تريي ملعة عينيك حــني تضحكني، أو كيف 
تهرب منك ابتسامة خجولة حني تتحدثني؟، 
نظراتك الحادة، وتلك املليئة بالتعب، تفاصيلك 
الجميلة كثرية، فال تعبثني بهبة الله لِك فمتى 
العمليات  ُتســعدي ألن  رضيِت يف مظهرك 

التجميلية مل تخلق إال ملساعدة املشوهني. 
نادت املمرضة باسم ســلمى فقد حان 

دورها للمقابلة ولكنها أجابت.
-لست بحاجة إىل الطبيب

صدر عن دار حرضموت للدراسات 
والنــرش الديوان األول لرائــد عبدالله 
محســن حســني القــايض املعنون 

بـ"رماد الربوق".
القايض: "يف  رائــد  األديب  وقال 
هــذا املقــام أتوجه بالشــكر الجزيل 
الربوفيسور  وصديقي  وأخي  ألستاذي 
عبده يحيى صالــح الدباين، الذي كتب 
مقدمة الديوان، وأىب إال أن ُيخرجه إىل 
النور من خالل التنسيق مع اتحاد أدباء 
وكتاب الجنوب الذي أســهم يف كلفة 
الطباعة، وثلة من اإلخوة واألســاتذة 
مشــكورين  تكرموا  الذيــن  األفاضل 
املعنوي،  وتحفيزهم  املادي  بإسهامهم 

وهم: الوالد الشيخ عيل حسني يزيد أبو 
مقبل  عبدالرحمن  والربوفيسور  زياد، 
عبدالله، واألســتاذ عبدالرقيب العمري 
مدير مطــار عدن املــدين،  واملناضل 

عبدالفتاح حســني حيــدرة مدير عام 
وكيل  الحاملي  وضاح  واألستاذ  حاملني، 

محافظة لحج لشؤون الشباب".
جميعــًا  "أشــكرهم  وأضــاف: 
مؤسسات وأفرادًا عىل دعمهم السخي 
ولفتتهم الكرميــة، متمنيًا لهم جميعًا 

مزيدًا من الرقي والسمو والعطاء".
وتابع: "وال أنىس أيضًا أن أشــكر 
رئيس  الجنيد  الربوفيسور جنيد محمد 
اتحاد أدباء وكتاب الجنوب وأمينه العام 
بدر العرايب، ومنتســبي االتحاد كافة، 
عىل ما تكــرم به االتحاد مــن الدعم 
والتشــجيع، كام أشكر دار حرضموت 
باألســتاذ  ممثلة  والنرش  للدراســات 
لطف  بن ســلامن عىل  الصديق سامل 
راجيًا  الكتاب،  إخراج  وحسن  املعاملة، 

لهم كل النامء واالزدهار"

هي لغة القــرآن كالم الرحمن 
ولغة سيد ولد عدنان وهي كذلك لغة 
اللسان  يف  معاٍن  ولها  الِجنان  أهل 
والَجنان.. فكيف ال يكون لها متييزا 

عن سائر لغات اإلنسان.
من املعلــوم أن الصوت )حركًة 
و حرفا( هو أصغر وحدة يف اللغة 
لينتج كلمة  الصوت يرتكــب  وهذا 
والكلمــة مع الكلمــة تنتج جملة 
ا،  والجملة مع نظريتهــا تنتج نصًّ
وللنــص معاٍن وال ميكــن الفصل 
بني اللفظ واملعنى انطالقا من قول 
القريواين: )اللفظ جســم وروحه 
املعنــى، وارتباطــه بــه كارتباط 
بالجســم( ومــن هنا فإن  الروح 
كل حديــث عن )اللفــظ( البد وأن 
)املعاين( وكل  بالحديث عن  يقرتن 
يتم يف  أن  البد  )للمضامني(  تناول 

ســياق )األشــكال( الحاملة لها، 
والنص الجيــد هو ذلك النص الذي 
التالؤم واالنســجام بني  يحقــق 
هذه الثنائيات وإن أعظم يشء يف 
أنها تســاعد األديب  العربية  لغتنا 
ـ شــاعرا وناثراـ  إىل حد كبري يف 
أعلم بها  الثنائيات  تالؤم وانسجام 
قائلهــا أم مل يعلم وإن مل يعلم بها 
ســتفقهها األجيال من بعده وهنا 
كل  مع  وتحيا  العربية  روح  تتجدد 
جيل حياة فوق حياتها الســابقة 
إىل أن يرث الله األرض ومن عليها.

دعونــا نؤكد ما ذكرنــاه آنفا 
امرئ  أبيات  من  واحد  بيت  بدراسة 
بيــت )صدره(  القيس بل شــطر 
يف معلقتــه والذي ذكر يف وصف 
فرسه فقال: مكرٍّ مفرٍّ مقبٍل مدبٍر 
معا كجلمود صخٍر حطه السيل من 

عِل.
فلنأخذ مخــارج الحرف الثاين 
من كل من الكلــامت )مكر، مفر، 

مقبــل، مدبر( فالــكاف يف مكر 
مخرجه مــن الحنك اللني )الطبق(، 
والفاء يف مفر مخرجه من الشفاه 
بني  مســافة  وهنا  األســنان  مع 
مخرج الــكاف ومخرج الفاء وهي 
املسافة التي يكر ويفر فيها الفرس 
فهو ينطلق مــن نقطة معينة وإذا 
كمنطقة  فهي  الفم  يف  تصورناها 
إىل  )مــك...( حتــى يصل  الكاف 
منطقة معينــة نتصورها يف الفم 
منطقــة الفاء )مــف...( ومخرج 
الفاء ظاهر الشــفة الســفىل مع 
عاد  كأنه  )مفر(  ذكر  وملا  األسنان، 
إىل حيث انطالقه وأبعد قليال ليصل 
إىل مخــرج القاف الــذي هو أبعد 
مــن الكاف قليال )اللهــاة( فيقول 
)مق...بــٍل( وهو بهــذا يقبل إىل 
األمام ثــم )مد...بر( ومخرج الدال 

الخلف مرة  ليدبــر إىل  )اللثة(  من 
أخرى واألجمل من هذا قوله )معا( 
)امليم  من  كلٍّ  مخرجي  الحظنا  ولو 
والعني( يف كلمة )معا( فهام أبعد 
من مخارج األحرف األربعة السابقة 
)ك،ف،ق،د( مــن الجانبني فالعني 
من الخلف وهو )الحلق( وامليم من 
فالحرفان  )الشفتان(  وهي  األمام 
قّوسا عىل األحرف األربعة وجاءت 
داللــة اللفظ مناســبة للمضمون 
فاللفظ معا اتفــق مبعناه مخرجا 
حركة  وكأن  ومضمونــا..  )نطقا( 
أعضاء  الفرس متمثلــة يف حركة 
النطــق، وكأن الفم ميــدان حركة 
الفرس وهو يكر ويفر ويقبل يدبر 
هي  وهذه  العربية  هي  فهذه  معا.. 
اللــه ال متوت مادامت  بإذن  لغتنا 
الحياة عىل األرض إال أن يشاء الله.

تسللت غفوة رغام عنه.
 رفرفت بجناحي عصفور.
حطت أكلها عىل األرض.

بادرته:
- هل ستغفر يل، باألمس 

نزلن عندي،
صديقايت وأخريات.

تعرف.
مل استطع التملص منهن. 

ومل..
و

ومل تكمل.

ومل تطل.
املحت للطائر براحتها:

- سالتقيك غدا.
تلك الغفوة مل تعد تعاضد 

صربه.
الكريس  عــىل  جلــس 

املتفلت.
ســمع أنينا يصــدر من 
تحته: "لن أصــرب عليك يوما 

آخر"
لن احتمل هذيانك

ارجووووووك،
غادر....؟

الحرِب  بعَد  البالُد  لتتعاىف  ابتسمي 
وُتشفى!

ابتسمي ليفرّت الصّباح من ثغرِك!   
كتدّفق األحالِم واآلمال ال تخيفها الخيباُت والحرُب!

أضحيك لتســنَد ضحكتِك جــدار البلِد املائــِل وترتمم ندوب 
الثكاىل واليتامى واملساكني!

أبتسمي لتهزَم رصخات األمل والوجِع
ارقيص غّني وطريي عمدي طهر الرّتاب ليلقي اليأُس أسلحته 

ويتكّس عىل أبواب أحضانِك املرّشعُة نوافذها للّنور!
 ابتسمي فابتسامتِك تقّض مضاجَع املحتّل.

وتسجُد عىل عتباتها رؤوس الزّائرين إىل جنة اللِه يف البالِد.
ابتسمي لتغفَر الذنوب واآلثام والخطايا ويبطل مفعول الحزن 
والخيبة.. يا فاكهة النساء، يا أخت القمر، يا حفيدة الورد وسليلة 

الياسمني، ياحورية الضوء ومعتقالت الهدوء والرىض والّسكون
 ابتسمي ألكون ذلك األديب والفنان والشاعر والطفُل.

 يفرُش البالد بألحاِن نايِه ويكتبِك بالورد قبلًة قبلًة.

�صحر عبدالله �صالح

عدن )الأمناء( خا�ص:

ح�صام بن عبدالقادر الربكاين

حممد با�صنبل

نعيم احليد

لست بحاجة إلى الطبيب


