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ثقافة

بمناسبة ذكرى نوفمبر الـ)53( وتأسيس االتحاد الـ)2(..

النكدة

رق�صُة مطٍر
جل�صة لأدباء اجلنوب عن )احتاد اأدباء 

وكتاب اجلنوب.. عامان من العطاء الثقايف(

كرا�صة خط الرقعة للخطاط الن�صاري

ت�صّبث باهلل

هكذا مترٌّ اللحظات معه، وقت الغروب، 
ونحن عىل رمال الشاطئ مستلقيان، عيناه 
تحدقان إىل قلعة )صرية( تارة وإىل السامء 
تارة أخــرى، وكذلك أفعل أنا بعيني، وقبل أن 
يتملكنــي الضجُر من الجلــوس مبحاذاته، 
وألدىن حركــة يرفع عظام ظهــره، ويلقي 
يربت عىل بطة ســاقه،  بأنفه إىل ركبتيه، 
مستطلعا، ثم: "هيا أفعلها" فأدس يدي وال 
الهرمة، يف  ميهلني؛ فيعاود حــط عظامه 

البطحاء، قبالة البحر.
أرغمني أيب يك أقتنص الفرصة، لرسقة 
ما يف جيبه؛ نعم هذا مــا حصل، كان يرقد 
عىل ظهره متخذا يداه مسندا لرأسه، وكلاّم 
ملّح حركــة يف صفحة البحــر، يعتدل يف 
جلســته تتقوس رجاله، عندها يشــري إيّل 
يك انهض وأمد يدي إىل جيبه، وأجذب عىل 
تراه فعل  الفارغة إيل: "ماذا  مهل محفظته 

بنقودي يا صالح!؟". جأين صوته هامسا.
أيب طيــب القلب فقد تعــرض للرسقة 
من محتال، قبــل عّدة أياٍم، كان يحدثه وهو 
مســتلق كام يفعل اآلن، عن أســامك الثمد 
أن يعي مبا كان  الكثرية، والكبــرية، ودون 
يريــد أن يصنعه به، تجرّد دون أن يلحظ من 
حمل تعب ثالث أيــام بلياليهم يف املاء مع 

قيمة الوقود للرحلة القادمة.
ما يثري حنقــي أن أيب ال يتعب وال ميل 
من جلســته هذه ولكنني مللت، ألربعة أيام 
ظللت أمــد يدي إىل جيب ســرته؛ رجوته 
قلتها  أرحل"  أيب، دعني  مســتعطفا: "هيا 
وقد تحلل وجهــه أمامي يف ضبابية دخانه 
الســحائبي ولكنه كان يغيظني بابتسامته 

العريضة.
الرخيصة،  إحدى سجائره  دّس يف فمه 
مرة أخرى، فزادت رغبتي بالهرب منه، ظللت 
أتساءل "ملاذا يبقيني أيب بجانبه بكرثة هذه 

األيام قدر وسعه ويجعلني أبدو كلص هاو؟
فهمت.. نعــم فهمت .أخــرًيا.. فهمت 
متأخرا أن ليس سمك الرسدين الذي كان ينط 

كالضفادع قبالتنا، ما جعل أيب يرفع ظهره 
بني برهة وأخرى، بل انتشــار الرسطان إىل 
عموده كان يهز جسده، هزا؛ كانت ضحكاته 
مصطنعة؛ بىل مصطنعة، ليخفي أمله، وعىل 
األرجــح، أن دموعه التي خــرت إىل رمال 

وجهه وهو يقهقه يف وجهي كانت كاذبه.
ال ريب أنه كان يودعني ولكن بطريقته 

املعتادة

عدن "األمناء" خاص:
مبناســبة عيــد االســتقالل 
والخمسني  الثالث  للجنوب  الوطني 
لتأسيس  الثانية  الذكرى  ومبناسبة 
اتحاد أدباء وكتاب الجنوب  وضمن 
مجلس  يف  األســبوعية  الجلسات 
مقــر اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب 
عــر كل أربعــاء نظــم االتحاد 
أدباء  "اتحاد  جلســة تحت عنوان: 
وكتاب الجنوب.. عامان من العطاء 
 2 األربعاء  أمــس  عر  الثقايف"، 
ديســمرب/ كانون أول 2020م، يف 
مقر االتحــاد مبديرية خور مكرس 

يف العاصمة الجنوبية عدن.
وتحــدث يف الجلســة رئيس 
الدائــرة الثقافية يف اتحــاد أدباء 
يحيى  عبــده  د.  الجنــوب  وكتاب 

الدباين.

وتخلل الجلســة الثقافية عدد 
من األغــاين للفنــان امللحن رامي 

نبيه.
الجديــر ذكــره أن هناك حفل 
رسمي سينظمه اتحاد أدباء وكتاب 
االستقالل  عيد  مبناســبة  الجنوب 
والخمسني  الثالث  للجنوب  الوطني 
لتأسيس  الثانية  الذكرى  ومبناسبة 

االتحاد خالل األيام القادمة.

كاميليا كمال
نتعمد أن تتعلق قلوبنا بهم، نتعمد 
أن نجعلهم هــواًء لرئتينا، نجعلهم هم 
ُســـبل النجاة، ونتشـبث بهم بقوة، ال 
بأس أن نجعل من نحب هم القشة التي 
نتعلق بها، ولكن ألبد أن ندرك أنهم رمّبا 
لن يبقوا لألبد، وإن مل تأخذهم الظروف 

بعيدًا فحتاًم سيأخذهم. 
املــوت!.. نعم املوت، هــل ُخلِقنا 
للعيش أبدًا، أم أن الحياة هي دار الخلود.

ملاذا إذًا نتشبث بهم ونحن نعلم أن 
املوت سيأخذنا جميعًا؟

ملاذا إذًا ُنعلق أمالنا بأشـياء فانية، 
ونرك اليشء األبدي؟

ال بــأس أن تحــب وأن تتعلــق 
بأحدهم، فام قيمة الحياة وما وجودها 
بدون حب، فإنها كانت لتكون لرمبا ال 
يشء إذ مل يكن هنــاك حب بني أبوينا 
)أدم وحــواء(، إن الحب رشطًا لدخولك 
الجنة، فإنها ال يدخلهــا إال املتحابون، 
فالحب عمود الحياة، ورشط أســايس 
لقبولك يف الجنة ولكن ال متيض قدمًا 
الفراق  توقــع  توقعات،  دون  واحــدًا 

وأستعد له، ملاذا صحيح؟
االستمرار  يكون  أن  ألجل  إال  ليس 

ألحقًا أمرًا نستطيع وصفه بالسهل.
األهــم تعلق باللــه ألن ﴿ُكلُّ َمْن 
اْلَجاَلِل  ُذو  َك  َربِّ َوْجُه  َفاٍن َوَيْبَقى  َعَلْيَها 
َواْلِْكَرام(، وإن أبعدتك الظروف عام يف 

الوجود فلن ُتبعدك عن رب الوجود.

الوحـدة   الوحـدة  الوحـدة
ذبـحــونا  بـاسـم   الـوحـدة

الوحـدة  الوحـدة   الوحـدة
نـهـبـونا  بـاسمهـا  الـفـسـدة

ما لـنـا   ولـهـا   الــنــكـــــدة
ولِــُقـوم  خـِريجني كــهـوف

***
دجـال   من  قــال  العـودة

عـــنــــها  ُكـــفـــــــر  او رِدة
ال ُذكـــرت   فـي  السجـــدة

وال بيت  هي حوله  ُنـطوف
***

ال  خــــري    مـنهـا   ُيذ كـــر
خـــريُهـا    نبا ت   ُمسِكــــر
ال ُيحـمــد   وال    ُيشــكـــــر

مأساة  ما لـها  أي  وُصـوف
***

ُينــكر  من  شاء  أن  ُينــكـر
ُمفـــكـر  كـــان  او   ُمعــكـر

الـوحــدة   بـاتت   ُمـنكـــر
وفــك  االرتباط   مـعــروف

***
يا جـنـويب   اُوعـى  ُتـفــِكــر

يف  ِوحـدة  ُذبحت  ُمبِكـــر
ذبحوهـا  شيـوخ  وعسكـــر
بفتوى  ِزيغ  وكـالشنكــوف

***
اي  وحــدة   هــذه   بلـــوة

ُفرضت   وفرضت   بالقـوة
ثـقافــة   النهب  والرشــوة

وكل  سيى  لديهم  مألوف
***

اخـذوا  السلطة   والثـــروة
واعطـونا   العـوز   واالذوة

مـا تركـوا   لنـا   اي  حـلـوة
ما خـلوا لنا  حتى  الخفوف

***
ضحينا   بوطـــن   ُيغــــيظ

اعـدائه   وكــــل  بغيــــــض
من أجـل  وحدة  عويــــض
بدلـت  أمنه  جوع  بخــوف

***
واليوم  أصبح   فالحضيض

تدمري   ُمُمنهج   عريــــــض
بالبؤىس  يـــنئ  ويفيـــــض

حد  مرشد  وحد  مخطـوف
***

يا مفــــتي   راجع  نفســــك
الوحدة   ليست   َمنســــــك
رشعنتـها  خصيصًا لِنفســـك

لِشــــــان  أِل جلك  مكشــوف
***

يا جنــو يب  إرفع   رأســــك
ابهـرت   العالـــم   بباســـــك
ذا اصلك  وهــــذا   ساســــك
اوعـى  من  شــق الصــفوف.

َك وأعلُم أن بني كلِّ املــوِج.. موجٌة وحيدٌة تأيت  أحبُّ
للشــاطئ وال تجْدَك فتنكرْس.. كلُّ يشٍء ممكٌن اآلن.. 
طمُس شــاكلِة العــامِل.. اقتحاُم املوِت.. وســقوُط 

ابتسامتي عن التحليِق.
وبــنَي كلِّ اللغــاِت صمٌت يحبُســُه وجعي ليك ال 

تتعاظَم حقيقُة الكالِم
اللحظُة املستميتُة يف الشوِق ليتجمَع رذاُذ  الصمُت 
املكاِن نغســلُه بالفضاِء فيراءى لنا بوٌح سحيٌق ُكّنا 
قد كتْبناُه عىل جناِح )كيوبيد( فيبارُك صوتينا ســاعَة 

اآلخرِة.
ألجلَك أقاتُل هذِه الســخريِة، وألجلــك أيضًا أطفُئ 
البكاَء بدمعي.. يف هذا الليِل املشكوِك بِه لن أسمَح ابدا 

لخيبٍة بالتوقِد
الليِل املعبُد بالرحيِل يطلقني هشياًم  طاٍغ رجُع هذا 
الزوايا أشكااًل مشوهًة كأنني هياكُل  ضامًرا ُترصفني 

رخوٌة ُيغادُرها الزماُن.. كرغوٍة حوَل رقصِة مطٍر.
يتأجــُج بصدري موٌج عــاٍر. العراُة مــن يجيدون 
االتصاَل بالواقِع وال يقبلون عىل أجساِدهم مزيدا من 

الزيِف.
فأســمْح لوجهينا التجوَل كبالوٍن نســُد به غصَة 

املسافِة
زعمُت أنني خطوُت بذاكــريت )نانو( ثانيًة -بدونَك 

-زعمُت رؤيَة نافذٍة هروًبا لواقٍع!
الذي يحبو،  كنَت ناصيًة، شــاحنًة، دراجًة، الطفَل 

نظاراِت جدي، ِسبحَة أمي.. كنَت.. الواقَع.
ومع كلِّ هذا الدخاِن الذي استدعاُه الفضوُل.. مل يعْد 

املتطفلون يصابون بالربو أو الخجِل
هم اآلن يتعاطون جرعاِت جاسوسيٍة ورشوٍة عىل 

املألِ.
ُه الحبُّ الذي لبَسها مل يخدْعنا األشخاُص إنَّ

ال أكتُب لتحبني. فقط طبيٌب قاَل يل: "الشعُر جرعٌة 
مناسبٌة ملصارعِة النسياِن".

عدن "األمناء" صامد عبدالقوي صالح:
تعاود الظهور بعد تغيــب طالت مدته قرابة خمس 
عرشة سنة.. صدرت مؤخرا يف الساحة الثقافية - من 
عدن - كراســة الخطاط / نارص عبدالوهاب النصاري 

يف خط الرقعة عن مجموعة الزهراء لإلعالم والنرش.
الجديــر بالذكــر أّن الخطاط النصــارّي هو عميد 
خطاطّي اليمن، وله كراســة أخرى يف النسخ والثلث 
- مل تصدر بعــد - ومن أعامله كتابة اآليات والزخارف 
التي ُحّلَ بها ما كان ُيعرف بـ)مســجد الصالح(، كام 
الزال يعّد هو والخطاطان عيىس خلفان وعبدالوهاب 
الهاشمي يف طليعة خطاطّي الجزيرة العربية بإجادة 
جميع الخطــوط العربية برباعة عاليــة - مع وجود 
غريهم كثري حاصلون عىل إجازات كربى؛ لكّن الطليعة 

املوهوبية يحظى بها هؤالء الثالثة حتى اآلن.

حممد با�صنبل

اأبا عدي احل�صرمي

�صابرين احل�صني

دموع ضاحكة


