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ثـــقافـــــــة

 محمد باسنبل
مل ميض عىل خروجه من بيته سوى ساعة، ساعة واحدة فقط، شابها امللل 
والضجر والتأفف، وال يجد التســلية حينام ميضغ الطرقات بسيارته الجديدة، وال 
يجدها حينام يلتفت للشــوارد يف جوانب األرصفــة، وال حينام يطالع العابرين 
وقاصدي الحوايج واملرثثرين ودافعي اوقاتهم دون مثن مثله، وعادة تتعب عيناه 
وعربته معا، فريكنها يف مكان يســتطيع ان يتفرس الوجوه دون ان يلحظ ذلك 

أحد.
يحب ان يرفع رجله إىل أمامه، وصوت ســامعات الســيارة تهتز لها طبلتا 
أذنيه، يطالع أمامه فال يجد إال امرأة قاعدة القرفصاء، متسد شعر صغريها املجعد 

والنعاس يغالبها.
وبتثاقل يرفع رأســه ويحملق يف الفضاء، سوى جلســته، ملح امرأة سمراء 

وطفلها بني شالها وقفاها. 
انتصب وعاود النظر فلم يجدها.

وككل مرة يحاول أن يصطنع اعذارا يك يقلع عن مطاردة فتيات الشوارع، تبؤ كلها بالفشل، تأيت تلك الشاردة العنيدة إىل ذهنه »ال 
تركض وراء الجيف« ولكن رسعان ما ينفضها عن رأسه.. وعىل نحو مل يتوقعه، ظهرت قبالته عالقة يف دفاتر يومياتها، سمراء فتية، 

محملة بهدايا للرجال، وبقامئتني ثابتتني وظهر يحمل وليدها.
تالحقت أنفاسه، زفري وضيع قطع تلك االبتسامة اىل نصفني

تحسس الورقة النقدية فئة املائة، اوحى لعينيه التهام البضاعة التي ترتاقص خطاها ويدها يف الهواء.
رصخ: )وريا( صومايل تعال عندي.

لوت رقبتها نحوه وعىل عجل ارسعت إليه، دفعت بيدها اللتقاط الورقة من بني سبابته والوسطى، فابعدها، اقرتبت خطوة أخرى 
فالتقط انفاسها املتسخة بشوق شديد.

مر الوقت ببطء شديد.
زمت شفتيها، وأرخت مفاصلها، لقد علمت ما يريد..

أشار اىل كومة النقود.. دس يده الشال، انطلقت أنامله إىل الداخل، تتحسس جهة القلب، قبض أصابعه » ما هذا؟« خاوية! تحسس 
ثم ضم األصابع مرة أخرى، أليشء:« أين الرمانة«.

أزاح، تطلــع إىل صدرها، فارتد مرعوباّ، امتقع وجهه، ســحب يده، أصابه الذهول، دفعها عنه، رست رعشــة إىل أوصاله، غاص 
يف مقعده، أغمض عينيه، طرق يف جمجمته، صم أذنيه، يســمع صوتا ذاوياّ: ماما، ماما، أين تذهبون بها؟ أصرب يا حبيبي، ســوف 

يقتطعون حبات يف صدري وأعود إليك«.
أطبقت من الخلف بساعديها عىل وليدها تتفقده، وعادت ترتقب عند املتجر املارة.

بعد قليل تداخل صوت ارتطام كبري مع صوت أنثوي هادئ يقول: »وريا هات فلوس«.

بال عناقيد

 إىل متى سيظل عقلك ملجأ للنفايات.. 

متكث فيها فيتعفن حارضك ومستقبلك.. 

أمل ينئ األوان لتتحرر منها.. 

وتنال حريتك.. 

أيرضيك هذا االحتالل لسعادتك.. 

أال زلت تريد أن تحتفظ بطقوس التقوقع.. 

وتشل حركتك نحو اإلبداع.. 

أيخالجك شعور بأن نور الشمس قد يؤذي عينيك..

واكتشاف الجديد يربكك..

وأن الحظ لن يحالفك..

ملا تراه من واقع مخيب لآلمال..

أيستحسن أن تتسّمر يف صومعة الخوف..

فتقودك إىل هاوية املجهول.

 فيصل النائب

فــجر بحقدك ال بدوت وال بــدا  ** واشهد به زورا عىل طول املدى

قلّــد يهودك والتمس من خبثهم ** واعبــر ببغيــك سافــال تــحت الردى

وارسم لوجهـك لست ترسم أحمدا ** أتظــن أنك قــد أهــنت محمــــدا؟!

كفــكف غباك فلست تنقص مجده ** تالله لــن يخفــي الظالم الفرقــَدا

مل تطــرب الدنيــا مبثــل نبينــــا ** الصادق املصدوق عنوان الهدى

مل يكتب التاريخ يومــــا اسمــــه ** إالّ انتشــى زهــوا  فبورك موردا

كل من االســالم أبصــــــر نــوره ** وغــدت له يف صحــوة الدنيا يدا

فانعــق وأسمعنا النعيــق مجــــددا ** من قــــال يوما للغــــراب مغردا

ستجــيبك االيــــــــــــــام إنا أمــــة ** يف فجــــــــرها خرب وفيه املبتدا

ما أنكــر النور الــذي نحــيا بــــــه ** إال سفيهــــــا أو قرينك جاحــدا

تعوي كــالب الحقــد تشتــم أحمدا ** والله رافعــــــه ونحــن له الفدى

إال صفــي الخلــق نادت أمتـــــــــي ** شعبا وللحكــــــام منا موعـــدا

إن هم أفاقــــوا من سبات مخجــل ** سيــان أو ظلــــوا رقودا رسمــدا

مللم شتاتــــك يا عــدو نبينــــــــا ** وأعلم بأنــك لــن تطــال محمــــدا

وصــــالة ربــي للبشيـــر وصحبــه ** وآللــه وملــن بهديهــــم اقتــــدى.

خاطرة..

تحرر
سحر عبد الاله صالح

محمد مسعد

  إن عمري بقلب الهوى 

جمرة تتقد..

 تزمر فيها الرياح

 فرتقص شوقا 

إىل لحظة مل تلد..

وتحمر حتى تكاد متزقها 

النغامت..

وتسكن حتى يغطي لظاها 

 رماد املامت..

 فتبعثها الريح لؤلؤة 

 يف الدجى ترتعد..

سأطفئ عمري مبدمع عينيك 

مستسلام..

فام أنا يا هند باملستبد..

لرتقد أحزانك اليقضات..

 ويسكن دمعك يف الحدقات..

 وتصحو لك فرحة صدئت 

 ويهجرك القلق املستديم..

 سأرحل عنك بعيدا

فام عدت أرغب أن أشعل النار يف 

مقلتيك..

وتبكني يف كل يوم ثالثني 

شهرا

وتحمر من أمل وجنتاك..

وأحزنك يف املساءات عرشين 

عمرا

 فام عدت أرغب أن أستبيح

قداسة طهرك..

 فام عدت يا هند باملستعد..

وذنبي بأين حببتك حتى النخاع..

وأسكنتك يف قلوب حرويف..

وذوبتك يف مداد الرياع..

لتبقي مبملكة الشعر خالدة 

لألبد..

وداعا لهند التي مل تعد

 غري هند التي سكنت يف األبد..

سكنت سدرة املنتهي

لتكون بال منتهى

وأنا يف الدىن مستكني

ولست نبيا ألعرج يف ملكوت 

األبد.

 املكال »األمناء« خاص:

املكال بحرضموت  مدينة  دشنت يف 

الورشــة التدريبية الخاصــة بتقنيات 

كتابــة القصة القصــرية التي ينظمها 

فرع  الجنــوب  وكتــاب  أدباء  اتحــاد 

إىل   26 من  للفرتة  محافظة حرضموت 

28 أكتوبر الجاري.

وعرب رئيس فرع اتحاد أدباء وكتاب 

د.عبدالقادر  حرضمــوت  فرع  الجنوب 

باعيىس، خالل التدشــني، عن سعادته 

بتدشني الورشــة التدريبية يف تقنيات 

كتابــة القصة القصــرية باملكال، ناقال 

وأعضاء  رئيــس  تحيات  للمشــاركني 

وكتاب  أدبــاء  التحاد  العامــة  األمانة 

الجنوب بالعاصمة عدن وأمانة الفرع.

وأشــار باعيىس إىل أن انعقاد هذه 

الورشة يأيت تزامنا مع احتفاالت شعبنا 

 14 لثورة  والخمسني  السابعة  بالذكرى 

من أكتوبر املجيدة، موكًدا للمشــاركني 

املعلومات  االســتفادة  رضورة  عــىل 

القصة  كتابة  يف  واملهــارات  واملعارف 

القصرية وتطبيقها عىل الواقع العميل.

التي يحارض  الورشــة  وشارك يف 

فيها أ.د.عبدالله حســني البار ما ينيف 

تعرفوا  ومشــاركة،  مشــاركا   20 عن 

العاملية والعربية  خاللها عىل اإلبداعات 

وكيفية  الــرد،  مجال  يف  واملحليــة 

اكتشــاف األديب موهبته والعمل عىل 

تطويرها.

وتطرق البار يف املحارضة إىل رشح 

اكتشــاف مســتويات  متهيدي بهدف 

اليوم  أثروا  بدورهم  الذين  املشــاركني، 

األول بالعديد من األســئلة والنقاشات 

املستفيضة.

وتناولت الورشة مواضيع ومفاهيم 

بصيغة أكرث عملية، يكتسب من خاللها 

املشاركون األدوات الالزمة التي متكنهم 

من كتابة القصص القصرية.  

جمرة تتقد

إال رسول اهلل

ورشة عمل في تقنيات كتابة القصة القصيرة التحاد أدباء الجنوب فرع حضرموت


