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ثقافة

قيادة احتاد اأدباء اجلنوب تزور الأديب 
)ميفع( بعدن اإثر تعر�ضه جللطة

ابـن هـــادي

"األمناء" كتب/ شوقي عوض:
بني الحني واآلخر تتحفنا أمرية القصيدة 
النرثية بالشــعر املعارص عائشــة املحرايب 
حداثيتها  يف  متجــددة  وقصائد  مبضامني 
مســتحدثة  عربية  مبدونة  تراكيبها،  وبناء 
يف أســلوبها وانصهار لغتها بقصيدة النرث 
والشعر املعارص، والتي تعيد للشوق والحنني 
اآلالم،  وتغســل  والفرح  الحياة  ابتســامة 
ومتســح الجراح لغة وانصهارا وأسلوبا يف 
الرؤيــة )النبوءة – البشــارة( وصوال نحو 

الحلم بالغد األفضل.
إذن فالشاعرة عائشة املحرايب بأسلوبها 
الشــعري هذا تبحث عن رؤية جديدة بفتح 
مالمح وأرسار الجــال الوجودي من خالل 
الجديل  والتخاطــب  النرثي  التخيــل  فتنة 
واملنطقي بالشعر واإلبداع ورؤيتها العميقة 
يف الكون والحيــاة املليئة بالثقة وبالنفس 

والتفاؤل يف الشعر والحياة لغة وأسلوبا.
وذلك مــا وجدناه يف قصائدها يف مثل 

قصيدة "هديل الهوى":
حني تألالت برشاك

يف أفقي
أرى العمر بدا 

)ديوان سالما ايها الفجر(
 أو كقولها يف قصيدة "علمني": 

كيف أروي سوءة قلقي
واغسل ذاكريت اململوءة أحزانا وأنني

يا أنت.
أفكارهــا مرتبة ومبنية عىل  لذلك فإن 
نسق عام يف سريورة بناء اإلنسان الناظمة 
الرتاكم  النيص ما يدل عــىل  الواقــع  لهذا 
الكيفــي بالتعامل مع ذلك النتاج الشــعري 

النيص إلخ.. 
وكــذا يف قصائدهــا نجدها تنســاب 
بالصور  مليئة  برقة وعاطفة  كالسلســبيل 
الجاليــة واللوحات الشــعرية الفنية ذات 
املعــاين الزاخرة والناضجــة بأفكارها يف 
قيم الحياة والحب والجــال واإلبداع، لهذا 
نجدها تقــول يف بعض املقاطع من قصيدة 

"صوتك":
 قل يل

كيف أمللم همسك
بنربتك

آهات تبحر عرب مداك
يا كل العمر
وماء العمر.

كا أن االشــتغال يف هذه االشتعاالت 
الشــعرية النرثية ووميضاتها تعطينا دليال 

التناصية  القيمة  واضحا عىل مدى جديــة 
العالقة يف تفاصيل  للدالالت من األمنــاط 
النــص ووميضهــا النرثي لدى الشــاعرة 
السياق  الخصوص يف  املحرايب وعىل وجه 

الشعري النرثي منه.
يف إطار تشكيل القصيدة وتكوينها يف 
واالندهاش،  الدهشــة  من  متفاوتة  ثيات 
ال ســيا تلك القصائد التــي متتاز - كا 
أسلفنا القول - بالقدرة عىل التصوير الفني 
مشــاعر  تصوير  يف  الشــعري  واإلحكام 
إلخ..  اإلنسانية  والعواطف  والجال  الحرب 
والزمان،  املــكان  بذاكرة  غريزيا  واملرتبطة 
والتي بها تعددت اشتغاالتها بالحب والحنني 
والشــعر واإلبداع ويف تعميق هذه التجربة 
الشعرية املعارصة باعتبارها تشكل مارسة 
إبداعية لعمليــة حية للتفاعل الوجودي يف 
الشــعر والفضاء الكوين حيــث نجد نقاط 
التاس واملجاورة والتي تتداخل يف مالمحها 
مع فانتازيا الواقع ومتناقضاته، وهو األمر 
الذي يدعو إىل معرفتنا بصوت شعري حائز 
عن بقية األصوات الشعرية يف كتابة قصيدة 
نرثية عربية معارصة لدى الشاعرة املحرايب 
الفضاء  املســتمر بهذا  فضال عن صعودها 
الشعري النرثي املعارص والتناقض اإلبداعي 
الزمان واملــكان محليا وتفجريه  يف ذاكرة 
داخليا يف إطار النــص اإلبداعي، وما يؤكد 
عىل التأثري وفن هذه املؤثرات وأهمها دالالت 
الوجدان والحنني والشــوق ضف إىل جدلية 
الواقع والتعبــري عنه يف زمن اختالط ألوان 

الطيف.
ففي قصائدها النرثية هذه نلمح التطور 
النوعــي واإلمكانيات املغايــرة التي طرأت 
الفجر" من  أيها  عليها يف ديوان "ســالما 
الشــكيل  اللغوية والتقطيع  حيث تراكيبها 

القصيــدة  ملضمــون 
الســائدة  واإلمياءات 
التــي  واملأثــورات 
تجرتحهــا الشــاعرة 
املحرايب يف فن كتابة 
النرثيــة  القصيــدة 
العام  املضمــون  ذات 
وتجربتها  بقصائدها 
الناضجة  الشــعرية 
فنون  يف  باإلمســاك 
الشــعر والنرث واملليئة 
يف كل صــور ألــوان 
والجــال  الحــب 

واإلبداع.
إذا  غــرو  ال  لهذا 

وجدنا يف قولها: "من قصيدة "أين أنا؟": 
يا ارتباك الوقت

يا شوقي املسافر
عرب أفالك الوله وقلة الحيلة

يا نبضة األمل البهيج
عىل باب الساء.

وكــذا يف قولها يف أحــد املقاطع من 
قصيدة "كن يل" نجدها تقول:

 مرايا الشوق مازالت تحدق يب وتسأل: 
ما نبع وهج عيني؟

إىل جانب عناوين مختلفة من القصائد 
ذات النســق املوسيقي املمســوق والجميل 
ميكن االحتفاء بهــا كأمثال القصائد )قاب 
جرحني، ورجل النار، ويداي، وغناء الضوء، 
ولــك وحدك، وهديل القلــب(، وعالوة عىل 
ذلك سيجد من يتتبع قراءة دواوينها التالية: 
"ســيد املســاء" الصادر 2013م، و"تنفس 
االقحوان" الصــادر 2014م و"كيف يروض 
الحنــني؟" الصــادر 2014م، وباســتثناء 
ديوانها "عالقة خلف جفون الوطن" الصادر 
2017م و"ســالما أيهــا الفجــر" الصادر 
أســلوب  يف  متتابعة  تسلســلية  2019م، 
لغة النرث الشــعري إلبراز تجربتها الشعرية 
تجمع بني التأمل والحنني وصدى الذكريات 
والقلق املتوتر والوجع املترسب بني االنجذاب 

ومواطن الحرية وعزة النفس.
وبهذه التدفقات من املستويات املتعددة 
واملتوازية يف سياقات النص اإلبداعية والتي 
جمعت بني مختلف األحاســيس الوجدانية 
واألمكنــة والكائنات الوجوديــة أكون قد 
وصلت إىل حالة من الهدوء الداخيل بقراءة 

ديوان "سالما أيها الفجر".

املكال "األمناء" خاص:
أصــدر مركز حرضموت للدراســات 
التاريخية والنرش كتاًبا بعنوان: )السلطان 
شــهاديت  القعيطي..  عــوض  بن  غالب 

للتاريخ( ضمن سلســلة الحــوارات التي 
ســتنرش تباعا يف كتــب قادمة، وضمن 
التاريخية  الذاكــرة  بتوثيــق  االهتــام 
املشــهد  إثراء  ســياق  ويف  لحرضموت، 

الثقايف واإلعالمــي وإطالع األجيال عىل 
حقائق التاريخ الحرضمي.

ويأيت هذا اإلصدار الذي تضمن الحوار 
الفردي  حســني  صالح  لألســتاذ  الرثي 
الــذي أجــراه 
السلطان  مع 
بــن  غالــب 
ض  عــو
لقعيطــي  ا
ســبة  مبنا
مرور خمسني 
عامــا عــىل 
املكال  سقوط 
صمــة  عا
لســلطنة  ا
بيد  القعيطية 
الجبهة  قوات 
القوميــة يف 
ســبتمرب   17
 ، 1م 9 6 7
عىل  نرش  وقد 
األول والثاين من مجلة  العددين  صفحات 

حرضموت الثقافية.
ويحتوى الكتاب عىل مقدمة للشــيخ 
محمد بن ســامل بن عيل جابــر، رئيس 

عدن "األمناء" خاص:
زار رئيس اتحــاد أدباء وكتاب الجنوب 
د. جنيد محمد الجنيد، ورئيس الدائرة املالية 
العامة لالتحاد األســتاذ محمد  باألمانــة 
باســنبل، مســاء الثالثاء املنرصم، األديب 
الرحمن، عضو  ميفع عبــد  الكبري  القاص 
املجلس العام التحــاد أدباء وكتاب الجنوب 
الهيئة االستشارية ملجلة فنار عدن  وعضو 

الثقافية لالتحاد، لالطمئنان عىل صحته.
واطأمنا عىل صحــة األديب ميفع، الذي يرقد يف غرفة العناية 
املركزة باملستشفى األملاين يف العاصمة الجنوبية عدن إثر إصابته 

بجلطة يف الدماغ.
وتأيت هذه الزيارة ضمن االهتــام الدؤوب والرعاية الكرمية 

التي يقوم بها اتحاد أدباء وكتاب الجنوب تجاه األدباء واملبدعني.
ومتنى الجنيد وباسنبل من الله أن ميّن عىل الزميل املبدع ميفع 

بالصحة والعافية والشفاء العاجل.
ويعد األديب ميفع من أشــهر رواد القصــة القصرية، ودرس 
يف معهد مكســيم غوريك لألدب يف موسكو، وحصل عىل درجة 
املاجســتري يف عــام 1982م، ويعــرف بقصصه القصــرية التي 
والسياســية، وظهرت مجموعته  االجتاعية  الحقائق  تستكشف 
األوىل من القصص القصــرية يف عام 1975 تلتها مجموعة ثانية 
يف عام 1983، ترجمــت أعاله إىل اللغــة اإلنجليزية يف 1988 

وأدرجت ضمن مختارات األدب العريب الحديث.
ويعترب ميفع مــن األدباء املحدثني الذيــن صالوا وجالوا يف 
القصة القصرية يف ســنوات الثانينيات والتســعينيات واملقالة 

األدبية التي كان أحد روادها، ومن املؤسسني ألدب الشباب

غازي املزارع
يا ابـــن هـــــادي هـــــل عــــــاد با تعقـــــل
والقانـــــــون؟ والدســتور  الــرشع  وتعــرف 
هـــــل ذا غبــــــى منـــــك وإال بتتهابـــــــل؟
مطعـــــون تعملــه  مــا  تــرى  قراراتــك  راجــع 
ســــــول وال  قبلـــك  عفــاش  عملهــا  مــايش 
مشحـــــــون بالحــــقــــد  مثلــك  كان  وقــد 
تأتـــــــي بضـابـــــط للقضـــــــاء يحتـــــل
يــــــدرون بالعـــــدل  ذي  النــــاس  وتتـــرك 
مقـــتل يف  العــدل  وأصبــت  العدالــة  هنــت 
املكــنـــون ســلطانه  لــه  العــدل  أن  نســيت 
معتــــــــل تاريخهــــــم  نــــاس  لنا  وتعيــــد 
وأنــــت أول قلـــــت أنــهــــــم منـــــــــفون
واملســـــأل لتحقيـــــق  للقضــــاء  وأحلتهــم 
املركــــــون باملنصـــــب  ترفعهــــم  واليــوم 
قلــدنــــي اللـــــه أنـــك رجــــــــل مختــــل
الفهـــــم مبتـلــــــى مجنـــــون! بــداء  مصاب 
قد قالها عفـــــاش من قبـــــل مـــــا يقتـــــل
مقولــة عظيمــة مــايش كـــــذب عفشــــــون
وبايقبــــــل بايسكــــت  الشعــــب  تحســب  ال 
مأمــــون لـــك  الشــعب  عــاد  مجنــون  لوكنــت 
اخــتــــل الريــــاض  واتــــفاق  األمانــة  خنــت 
يــا فرعــــــون من جــور حقــدك عىل هامـــان 
وهــو ذي طلعــك عندمــــا جئـــــت تتوســـــل
وعادك للوطـــــن وحمــــاك فـــي حافـــــــون
من بعدمـــــا كنـــــت بالخـــــارج بتتســــــول
مذلـــول منفـــــي بتشـــحــــت عـ الكرتـــــون
راجـــــع حسابـــــك وادرك للــــــذي تفعــــــل
من قبـــــل ما تشتعــــــل ثــــورة املغبــــــون
والختــــــم صلــــوا عـىل النبــــــي املرســـــل
والكـــــــون البشـــر  ســيد  املصطفــى  محمــد 

اشتعاالت الحب والحنين يف قصائد الشاعرة عائشة املحرابي

صدور كتاب )السلطان غالب بن عوض القعيطي.. شهادتي للتاريخ( بحضرموت

ناصر السيد ُسٌمن
ســالم ياهل الوهط من بندر عدن
الحام سالم مخطوطه عىل جنح 
الســادة مع جريانهم ســًلم عىل 
املنتدى واذكر هشــام أهل  وخص 
نحنــا بلقياكــم ترشفنــا بكــم
االحرتام علينــا  واجــب  ملثلكــم 
أنتــم لنا أعــالم يف هــذا الوطن
واجــب علينا نحرتمكم يــا كرام.

سالم ياهل الوهط

مجلــس إدارة املركــز، وملحقــا وثائقيا لعدد 
من الصــور التي ترصد ذاكرة ســنوات الحكم 
ورجاله يف زمن حكم السلطان غالب بن عوض 

القعيطي لحكم السلطة القعيطية الحرضمية.


