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شــوقي   / كتــب  »األمنــاء« 
عوض:  

د. جنيد محمد الجنيد، شاعر تشتهيه 
القصيدة ويشــتهي هــو وضعها األزيل 
رغم قساوة الحمل وصعوبة املخاض فإن 
الجنيد ميلء بالبشارات املطمئنة  الشاعر 
يف والدة الفجر الجديد وإنسانية املرشق 
التواق إىل حب العلم واملعرفة والحرية... 

إلخ.
مجروًحــا  ووتــًرا  ونــًرا  شــعًرا 
كالشــاعر الفليل كلام اتجه نحو األزمنة 
إطار  يتشظى يف  الغابرة وطقوســاتها 
القصيدة بــاآلالم واألوجاع ومرارة الغدر 

واملشتبهني... إلخ.
التي  التاريخية  الهويــة  تذكر دمون 
تبيك عىل ابنها امــرأ القيس الراحل فينا 
والباحث عن األســئلة األكر إلحاحا يف 
اإلجابة عن الشــاعر وخطابه الشــعري 
والــذي مــا زال يحارصنا يف أســئلته 

املنطفئة.
علام بأن الشــاعر امرأ القيس والتي 
دمــون تبيك عىل فراقه قد تويف ســنة 

540 م يف العرص الجاهيل.
واألسئلة  قامئا  الســؤال  يبقى  لكن 

معلقــة: ما الــذي يجمع بني 
الشــاعرين يف هذه الفضاءات 
بدمون  األغوار  البعيدة  الكونية 
املعلقة الشعرية للشاعر الضليل 
امرأ القيس بالشاعر املعارص د. 
جنيد محمد الجنيد واملتمثل يف 
ديوانه الشــعري )دمون تبيك 

امرأ القيس(؟
ورمبا تــأيت اإلجابة ويف 
معلقة  دمون  أن  الســياق  هذا 
شــعر يرتنم بها تاريخنا وهي 
يســكننا  الذي  األجمل  وطننا 
ونســكنه طأمنينــة عشــقا 
االجابة  كانت  فإذا  وإنســانا.. 
يل  يبدو  كــام  هكذا  أو  )نعم( 
إذن فــا غبار عىل دمون وامرأ 

القيس وحكاية إســقاط عشقه 
تقبل  والتي ال  الجنوبيــة  املؤبد وهويته 
املساومة يف هذه الهوية األزلية الواضحة 
حقيقة االنتامء بدمون والتي تبيك ابنها 

امرأ القيس.
قال األصمعي »إن أشــهر بيت تقوله 
لفظه  يســابق  الذي  البيت  هــو  العرب 
معناه«، وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي 
»هو البيت الذي يكون يف أوله دليل عىل 
آخره«، وقال زهري »إن احســن بيت أنت 

قائله بيت يقال له إذا أنشدته صدقا«.
وعليه نقــول: إن ما يتســم به هذا 
القيس( هو  أمــرأ  )دمون تبيك  الديوان 
التناغم املوســيقي واملنسجم مع ترتيب 
وتبويب القصائد املتسلســلة يف الديوان 
ابتداء من قصيدة )وطــن مرة( وانتهاء 
باإلضافة  الثاملــة( )ص91(  بـ )مرايث 
إىل التأنق يف اإلبداع الجاميل الشــعري 
الثقافية  االنســكولوبيديا  يف  واملتسمة 

واإلبداعية.

كام أن شاعرنا د. جنيد 
أحســن  قد  الجنيد  محمد 
اإلسقاط  ذلك  يف  االختيار 
القيس  امرئ  عن  التاريخي 
امللك الضليــل واملعروف بـ 
)جندح بــن حجر الكندي( 
ابــن أخت املهلهــل والذي 
عاقر الراح يف شبابه وقال 
الشــعر فطرده أبــوه وملا 
وصله خرب قتل أبيه شــق 
ثيابــه وامتنــع عن رشب 
الخمر وطاف الباد يستنجد 
بني  عىل  وامللــوك  القبائل 
ومات  ينرصوه  فلم  أســد 
بعلــة جلدية وهو عائد من 

القسطنطنية.
واملشــهور عندما وقف 
عىل قرب امرأة من بنات امللوك يف ســفح 

عسيب بقوله:
أجارتنا إن املزار قريب

واين مقيم ما أقام عسيب
أجارتنا إنا غريبان ها هنا
وكل غريب للغريب نسيب
فإن تصلينا فالقرابة بيننا

وإن تهجرينا فالغريب غريب.
كام أننا نجد يف قصائد ديوان )دمون 

تبيك أمــرأ القيس( فرادة ومتيز يف فنية 
اىل  اللغوي  والتنغيم  بالتصويــر  التعبري 
جانب اللمســات الجامليــة والفنية يف 
تلوين االحاسيس من املشاعر يف الصور 
الوجدانيــة والعاطفيــة وامتزاجها يف 
الرؤية الشــعرية وكذلك الحال يف جامل 
املعــامر البنايئ يف جامليات وتشــكيل 
قصائــد الديوان ومنهــا قصيدة )دمون 
تبيك امرأ القيــس( والزاخرة يف أطياف 
بيت  يف  واملجازية  الحســية  الصور  من 
القصيــد وروى الشــاعر د. جنيد محمد 

الجنيد وافقه الشعري الجميل والقائل:
يا امرأ القيس 

هل جرك الحلم يك تكمل الشعر؟
إن القصيدة يف مسلخ الغدر منحورة

والطريق مللك أبيك مدثرة
وامنحى ظلها

فامذا يقول رحيل يديك إىل الروم؟
ماذا تقول لقيرص؟

هل قيرص الروم ال يؤمتن؟
وماذا تقول لنا؟

فإن القصيدة يف غربة
ونحن عىل غربة

وملك أبيك عىل غربة
وكل غريب له يف الغريب نسيب

تؤازر متفاهام الحاسة السادسة.

أبني ”األمناء” خاص:
طالبت ورشــة عمل نظمتهــا اإلدارة االقتصادية باملجلس 

االنتقايل الجنــويب يف محافظة أبني بدعــم مدخات اإلنتاج 
الزراعي كالوقود والبذور واملبيدات واألســمدة، وتوفري العاملة 

الزراعية.
وأكدت الورشة املخصصة لتقييم مخرجات ندوة اإلنتاج 
الزراعــي باملحافظة رضورة تأهيل وتعزيز مركز اإلرشــاد 
الزراعي، وكذلك تأهيل وصيانة قنوات الري والتصدي لعملية 

الزحف العمراين وإيقافه.
وتناولت الورشة أوراقا بحثية ونقاشات وماحظات من 

قبل املشاركني.
وخرجت بعدد من القــرارات والتوصيات الخاصة بدعم 
االقتصادي لســكان  النشــاط  باعتباره  الزراعــي  القطاع 

محافظة أبني.

أبني ”األمناء” خاص:

دشــن معهد الطريان املدين واألرصاد بالعاصمة 

عدن، األحد، ورشــة عمل حــول ترشيعات وقوانني 

الطريان املدين يف مجال سامة الطريان.

وتهدف الورشــة - التي يشارك فيها 15 مشاركًا 

من قطاع ســامة الطريان وبعض اإلدارات والجهات 

ذات العاقــة - إىل املزيد من املعارف حول ترشيعات 

وقوانني الطــريان املدين التي تعترب من أهم الجوانب 

يف الطريان املدين ملا من شأنه مواكبة التطورات التي 

يشهدها العامل يف هذا املجال.

وتهدف هيئة الطريان املدين ومعهد الطريان من 

خال إقامة هذه الــورش النوعية إىل تفاعل جميع 

املشاركني واالســتفادة القصوى من أجل عكس ذلك 

عىل أعاملهم اليومية يف مجال سامة الطريان.

الجدير بالذكر أن معهد الطريان يشهد يف الوقت 

الراهن نشاطًا يف مختلف املجاالت من دورات تدريبية 

وورش عمــل وذلك لتأهيل موظفــي الطريان املدين 

ورفــع كفاءاتهم مام ينعكس إيجابــًا عىل واقعهم 

العميل.

 » ء منــا أل ا » خنفر
خاص:

تفقــد وفد مــن إدارة املرأة 
املحلية  القيــادة  يف  والطفــل 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلــس 
يف أبــني، االثنني، ســري العمل 
يف إدارة املــرأة بالقيادة املحلية 

مبديرية خنفر.
جهود  الطرفــان  وناقــش 
املديرية،  يف  والطفل  املرأة  إدارة 
ونشــاطها وفعالياتهــا لتعزيز 
الــدور الســيايس واالجتامعي 

والثقايف للمرأة يف خنفر.
النهــوض  ســبل  وبحثــا 
الجامهريي،  النســوي  بالعمل 
املشــهد  صدارة  إىل  املرأة  ودفع 
املوازنة  واعتــامد  الســيايس، 
املرأة  إدارة  لتمكني  التشــغيلية 
والطفــل باملديريــة من إطاق 
وتأهيلية  تدريبية  ودورات  ورش 
املرأة  قدرات  رفع  يف  للمساهمة 

باملديرية.
الجهود  توحيد  عىل  واتفقا 
والطاقــات للكوادر النســائية، 
مختلف  يف  املــرأة  دور  لتطوير 
العمل  تنشــيط  عرب  املجــاالت 

امليداين.

قصة قصيرة

يت�سم الديوان بالتناغم املو�سيقي املن�سجم مع ترتيب وتبويب الق�سائد املت�سل�سلة

قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

انتقايل اأبني ينه�ض بدور املراأة يف خنفر

قراءة يف ديوان الدكتور الشاعر جنيد اجلنيد )دمون تبكي امرأ القيس(

ور�سة بانتقايل اأبني تطالب بدعم الإنتاج الزراعي

معهد الطريان املدين والأر�ساد ينظم ور�سة عمل حول ال�سالمة يف قوانني الطريان


