ثقافة

www.alomanaa.net
الأحد  ٣٠ -يونيو  - ٢٠١٩املوافق � ٢٦شوال  14٤٠هـ

10

Sunday - 30 Jun 2019 - No: 1005

الرتبوي واملربي الفا�ضل ال�شاعر املرحوم �أحمد بامعبد...
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يف حياة األمم مثة شــخوص أفذاذ ال ينساهم
التاريخ أبــد الدهر بل سيســجلهم يف صفحاته
بأحــرف مــن نور
ألنهم حملوا مشاعر
العلــم واملعرفــة
فساروا عىل طريق
النــور واإلبــداع
فأضــاءوا دياجري
الظلمــة بأعاملهم
ونتاجاتهم العلمية
واألدبية والثقافية
فكانــت أعاملهــم
إضافــة جديــدة
للثقافة والحضارة
اإلنسانية.
من هذا املنظور
كان الرتبوي القدير
واملــريب الفاضــل
والشــاعر املبدع املرحوم أحمد محمد بامعبد الذي
نبع يف منتصف الستينيات من عمق الريف اليمني
بنقائه وصفائه ،وأســهمت حياة الريف وطبيعتها
يف تكوين موهبته وقدراته املبكرة ،وجاءت أعامله
الشعرية واألدبية األخرى معربة عن الواقع وحياة
الناس ومعاناتهــم يف تلك الفرتة ،كان طامح ًا إىل
ومــرق ،واملتأمل
تغيري هذا الواقــع بغ ٍد جمي ٍل
ٍ
لقصائده يجد أن هناك مذاق ًا خاص ًا لدى الشــاعر
اختلطــت فيه نكهــة الريف وأهازيجــه بعاداته
وتقاليده مع حياة املدنية وطقوســها يختلط فيه
أيض ًا تكوين الشــاعر املتكئ عــى ثقافة وطنية
وقومية ترنــو إىل التحرر واالســتقالل والوحدة
العربية.

امليالد والنشأة

ولد الشاعر أحمد محمد بامعبد يف مدينة رضوم
مبحافظة شبوة ســنة 1944م ،وتويف إثر مرض
عضال يف فرباير 1984م ،وبني التاريخني أربعون
عام ًا وهــي قصرية يف عمر الزمــن؛ لكنها كبرية
بغزارة إنتاجه الشــعري وعطائه الرتبوي ،نشأ يف
بيت علم ،الســيام يف كنف والده الشيخ محمد بن
عبد القادر بامعبد منصب رضوم وضواحيها ،وقد
أضفت أرسته وأجواء املدينة ســمتها عىل طفولته
وأسهمت يف تكوين شخصيته وموهبته فيام بعد.
واملتتبع للجــذور التاريخية ألرسته يجد أن هذه
األرسة املشائخ “آل بامعبد” هم أرسة علمية توارثت
العلــم الرشعي كابر ًا عن كابر منذ القرن الســابع
الهجري  /الثالث عرش امليالدي ،وأسهموا يف نرش
العلم واملعرفة وتبصري الناس بأمور دينهم ودنياهم
ليس يف مناطق السلطنة الواحدية فحسب ،بل يف
مناطق أحور يف العوالق الســفىل وبعض مناطق
أبني وحرضموت ،وقد متتعت هذه األرسة باالحرتام
والتقديــر بني مختلــف الناس من خــال دورها
التنويري وإصالح ذات البني.
وأول إشــارة عن جد هذه األرسة أوردها املؤرخ
الجنــدي (732هـ) والذي أشــار إىل أن الشــيخ
أبو معبد محمد بن محمــد بامعبد كان من أعيان
املشــائخ ،ورع ًا وزاهد ًا وعاملــ ًا يف منطقة العامد
بالرتبية من عــدن ،وأن طالب العلم يأتون إليه من
مختلف مناطق اليمن لطلب العلم يف مجلسه.
وأكد املــؤرخ الطيب بامخرمة يف كتابه “تاريخ
ثغر عدن” مــا قاله املؤرخ الجنــدي ،بل كان أكرث
وضوح ًا يف إيراده للمعلومات فقد ذكر قائ ً
ال“ :وأما
الشــيخ أبو معبد فهو محمد بن محمد بامعبد كان
من أعيان املشايخ صاحب حال ومقال ورع ًا زاهد ًا،
ســكن يف بدايته موضع ًا بقرب من عدن يقال له
العامد ،فلام ســمع الناس به خرجوا إليه من عدن
أفواج ًا أفواج ًا فشــغلوه عن العبادة فشكا ذلك إىل
بعض أصحابــه ...وبعد ذلك انتقل إىل ناحية حجر
آل دغار ثم ســكن موضع ًا يقال له رضوم وصحبه

جمع كثري وكان لــه ولد مبارك يلقب بالغزايل ألنه
كان فقيه ًا فاض ً
ال”.
ومام يؤكد الجذور التاريخية والعلمية للمشايخ
آل بامعبد ما ذكره العالمة املؤرخ عبد الرحمن بن عبد
الله السقاف (ت 1375هـ1956 /م) ،وعىل
الرغم من أنــه يعد من املؤرخني املحدثني إال
أنه استقى معلوماته من مخطوطات أصيلة
مل تصــل إلينا ،إذ جاء يف وصفه ملدينة عني
بامعبد قائــ ً
ا“ :هي قرية صغرية واقعة يف
ح ِّد حرضموت الجنويب الغريب ..فيفهم أن
العني منســوبة إىل جدهم وال يزال بالعني
منه خلــق إىل اآلن ..ويف ترجمة الشــيخ
الكبري عبدالله بن علوي بن الفقيه املقدم أنه
َم َّر يف طريقه مــن الحجاز إىل حرضموت
بعني بامعبد فاستقبله شيخها الكبري محمد
بن عبدالله بامعبــد وأجلّه واحرتمه ،وكانت
وفاة الشــيخ عبد الله بن علوي يف ســنة
731هـ عن واحد وتسعني عام ًا”.
ويف صفحــة  62من “النور الســافر”
للشيخ عبد القادر بن شــيخ العيدروس أن
الشــيخ بامعبد انتفع بالشيخ ســعيد بن عيىس
العمودي املتوىف ســنة 671هـ ..أما رجوع الشيخ
عبد الله بــن علوي من الحجاز إىل حرضموت كان
يف سنة 680هـ.
ويتضح من خالل النصوص التاريخية السابقة
مدى العمق التاريخي ألرسة الشاعر ومدى دورها
الريــادي يف التعليم يف املنطقة وإســهامها يف
مختلف الحقب التاريخية يف نقل الناس من حياة
الجهــل والتخلف إىل حياة العلــم والنور واملدنية،
إذن ..وبدون شــك فإن الشاعر بامعبد سليل أرسة
علمية ودينية أســهمت أرسته فضــ ً
ا عن البيئة
العلميــة التي نشــأ فيها يف تكوين شــخصيته
وموهبته اإلبداعية ..واملتتبــع قصائده يف ديوان
“شموع يف ليل صحاري” غري املطبوع ،يالحظ تلك
الثقافة العالية واملعارف الغزيرة واملواهب املتنوعة
التي امتلكها الشاعر.

البعد الوطني يف أشعار بامعبد

أخــذ البعد الوطني مســاحة كبــرة يف فكر
ووجدان الشــاعر فجــاءت قصائــده معربة عن
قناعاتــه الوطنية والفكريــة يف رضورة تحرير
الوطن من اإلمامة واالســتعامر ومجسدة ملفاهيم
الحريــة واالســتقالل والوحــدة رافضــ ًا للظلم
والطغيان واالســتبداد ...واملتتبع لقصائده يالحظ
أن حب الوطن والتغنــي بأمجاده ومآثره والحنني
إليه بارزة يف العديد من قصائده السيام يف ديوانه
“شموع يف ليل صحاري”.
ويبدو أن أوىل قصائده كانت بعنوان “طموح”
والذي كتبها بتاريخ  3أكتوبر 1963م أي بعد اندالع
ثورة  26سبتمرب يف شامل الوطن والذي جسد فيها
أجمل معــاين الصدق والحب والوفاء للوطن معرب ًا
أصدق تعبري عن فرحته بانــدالع الثورة والقضاء
عىل الحكم اإلمامي ومبرش ًا بقيام ثورة  14أكتوبر.
إن الوطنية عند الشاعر ليست صك غفران توزع
عىل البعض وتســتثني اآلخر ،وإمنــا هي انتامء
وعمل وتضحية ،وحب الوطن واالنتامء إليه ضاربة
جذورها يف قلب ووجدان الشاعر ،كام أن الوطنية
عنده ـ من خالل أشــعاره ..تعنــى أن تبعث مجد
الوطن وأن الكلمة هي التي ترسم اآليت والقادم من
خالل التاريخ يف عراقته ومجده وكنوزه ،ومن ثم
قدرته عىل بعث الهمة والوثوب.

البعد القومي يف أشعاره

كان لحركة املد القومي العريب يف خمسينيات
وســتينيات القرن املايض أثرها املبارش يف تكوين
القناعات الفكرية لدى الشاعر ،ولعل هذا الوعي بدأ
يتشكل تحت تأثري نهوض املرشوع القومي العريب،
السيام وأن الشــعر يف تلك الفرتة كان متصاعد ًا
بصعود املــروع القومي ،وجاءت قصائده معربة
عن طموحات األمة العربية يف الوحدة والحرية.

واملتتبــع لقصائــده يالحــظ أن قضايا األمة
العربية أخذت مساحة كبرية يف تفكريه ،مام يدل
عىل أن الشــاعر كان قومي الفكر واالنتامء ،وقد
كشــفت قصائده حدة الرصاع يف الوطن العريب
مع االستعامر وإحساســه بقضية العرب األوىل
(فلســطني) التي كانت حــارضة يف الكثري من
قصائده ،والذي عكس من خاللها ما يعانيه الشعب
الفلســطيني من احتالل ألرضه من قبل الصهاينة
وما يعانيه الفلسطيني العريب من صنوف الترشد
والضياع والقتل الجامعي.
وقد مثل الشــاعر يف قصائده تلك دور املثقف
امللتزم بقضايا أمته وهــو رمبا أراد أن يقول لنا إن
مهمــة املثقف املبدع ال تتوقف عنــد حدود الكتابة
الجافة (شــعر ًا أو نرث ًا) ،بل يجب أن يعطي الكلمة
شيئ ًا من روحه ،وأن يكون صادق ًا ومؤمن ًا بقضية
األمة ،لتخرج الكلامت طازجة معربة عن مشــاهد
البطولة التي يســطرها الشــعب الفلسطيني يف
األرايض املحتلــة ،وقد جاءت أشــعاره معربة عن
قناعاته الفكرية متلمس ًا ملعاناة وآالم هذا الشعب،
مدرك ًا ملشكالته والذي صدرها بإبداع حقيقي يشد
من العزمية الفلسطينية والعربية.

آثاره الشعرية

عىل الرغم من العمر القصري الذي عاشه الشاعر
والذي ال يتعدى األربعــن عام ًا إال أنه يتميز بكرثة
وغزارة إنتاجه اإلبداعي يف مختلف ألوان الشــعر،
ومن املؤسف له أن جميع أعامله الزالت محفوظة
مل تطبع يف ديوان يليق بالشــاعر ومكانته األدبية
والثقافية ،فالزالت املئات من القصائد مبعرثة هنا
وهنــاك ،بعضها يف حوزة أرستــه والبعض اآلخر
لدى أصدقائه تنتظر من يقوم بجمعها وتصنيفها
وإخراجها يف ديوان يحفظها من الضياع واإلهامل.
والعمــل الوحيد الــذي بني أيدينا هــو ديوان
“شــموع يف ليل صحــاري” والــذي قامت إدارة
الثقافــة يف شــبوة يف الثامنينــات بطبعه عىل
اآللة الكاتبة (استنســل) عىل أمل طباعته ونرشه،
إال أن هذا العمل ظل حبيــس األدراج ومل ير النور،
وهنا نجدها فرصة لتوجيه الدعوة مجدد ًا إىل إدارة
الثقافة يف شبوة واتحاد األدباء والكتاب اليمنيني
الذي يعد بامعبد من مؤسسيه إىل طبع هذا الديوان
والقيام بجمع أعامله الشــعرية األخرى وطباعتها
يف ديوان تقدير ًا للشاعر الراحل وعطاءاته املتميزة
يف مجاالت األدب والثقافة.
كــا ينبغي أن نشــر إىل أن الشــاعر وتراثه
الشــعري ينبغي أن يســلط عليه الضوء من حيث
الدراســة املوضوعية والفنية لشعره عىل أساس
أن الشــعر ليس مجرد بناء لغوي ولكنه وســيلة
للتعبري عن آراء الشــاعر وحياة املجتمع السياسية
واالقتصادية واالجتامعية.
خلّف الشاعر أعام ًال شــعرية كثرية مل يشملها
ديوانه غري املطبوع “شــموع يف ليل صحاري”،
ومن أبرزها القصائد اآلتية:
قصائد :تعــايل ،انتظار ،تعصــب ،أصداء من
املايض ،لو أنــا هناك ،منذ افرتقنا ،زفرة املســاء،
الخطيب ،حب وكأس ،طلب كتــاب ،رشع النمرة،
عجيبة ،شــوق وحنــن ،فــوران العاطفة ،عىل
الشاطئ ،عىل لسان فلسطني ،نجمة الصبح ،زئبقة
الوادي ،عيون الغد ،وغريهــا من القصائد التي مل
تنرش بعد.
يعد الشــاعر بامعبد عضوا يف اتحــاد األدباء
والكتــاب اليمنيني مــن خالل حضــوره املؤمتر
التأسييس لالتحاد يف عدن يف مطلع السبعينات.
يف عدن ويف عام 2007م ك ّرم من قبل االتحاد
تقدير ًا لعطاءاته األدبية والثقافية املتميزة.
متزوج وأب البنني وثالث بنات ..توىف إثر مرض
عضال يف مارس عام 1984م.
*أستاذ التاريخ املساعد  -كلية اآلداب  -جامعة
عدن.

